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¯·„ Á˙Ù  

ת נוס� של "ל קוב� חידו"השיר והשבח לחי עולמי� שנטע בנו את הכוחות להו

קוב� זה כקודמיו ממשי  את המסורת של איחוד העיו� בגמרא והלכה . בלכת  בדר 

  . "ומאיד  העמקה בנבכי האמונה והתנ, מחד

ות החור� המשופעי� בגש� מאפשרי� לאד� לכנוס לתו  כלי הקיבול העצמי שבו ימ

באות� קומות עליונות מפתח את , את כוח הצמיחה המהוה בסיס ומסד לבניית הטפחות

תנובותיו משכלל את פירותיו וא  נותר לו למצוא את הדר  להעביר את תוצרת גורנו 

א  לא כאב� ,  הבאי� אחריו כמזכרת נצחוודאי רצונו להשאיר� לדורות. ויקבו אל החו�

  .דוממת אלא כיצור חי אשר כל הממשמש בו מתדבק במעלתו

 ידועי� בעול� הישיבות קושייתו ותירוצו של בעל העמק ברכה על דברי ההגדה 

אמר רבי אלעזר ב� עזריה הרי אני כב� שבעי� שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרי� "

ע "והקשה שהרי האי מימרא דראב, "' למע� תזכור וכו' בלילות עד שדרשה ב� זומא שנא

מ של כל השנה ומה שיי  זה למצוות "ב לעניי� חיוב זכירת יצ"היא משנה בברכות יב ע

ז בש� "ותיר� בש� מר� הגרי. מ שבליל פסח דאיירינ� בה השתא באותו הלילה"סיפור יצ

צ "שבזכירה שבכל יו� אחדא . דברי�' מ נשתנה ונתווספו בו ג"ח הלוי דסיפור יצ"הגר

דהיינו ,להזכיר אלא לעצמו אבל בליל הפסח צרי  ג� לספר לאחר בדר  שאלה ותשובה

צ להזכיר אלא היציאה "ועוד יש הבדל שבהזכרה שבכל יו� א.והגדת לבנ "מצוות 

ודבר נוס� הוא שבליל הסדר צרי  ג� , כ בסיפור יש להוסי� את כל ההשתלשלות"משא

ונראה דיסוד ועומק כל החילוקי� כול� בעצ� .  שבאותו הלילהלספר את טעמי המצוות

 נקודת העיקר בליל חג הגאולה היא –" והגדת לבנ "היינו מצוות ,מצוי בהבדל הראשו�

מתגדלת שלהבתו בליל , אותו לפיד אש המועבר מאב לבנו, העברת המסורת מדור לדור

  .וזהו תור� הזכרו� שהמצוות בחג זה מעניקות לנו,זה

על שו� שלא הספיק בצק� של אבותינו להחמי� עד שנגלה ?  זו על שו� מהמצה"

בצק� של אבותינו לא )."פ"הגדש" (עליה� מל  מלכי המלכי� הקדוש ברו  הוא וגאל�

יכול היה להשתנות מצביונו כי לא הספיק בצק� של אבותינו להחמי� עד שנגלה עליה� 

ה העמידה את בצקת הע� ה וגאל� והגאולה בלבת איש"מל  מלכי המלכי� הקב

הננו שומרי� את חוקת החג הקדוש . בצביונו הנצחי ורוממותו מעל כל שינויי� ותמורות

חג המצות לדורותינו ורשמי הגאולה של שעת הנצח חוזרי� ומופיעי� עלינו בכל זהר� 

כי משמרת המצוות יונקת היא את חילה לדורות מאותה ' בליל התקדש החג וכו



  בדר�   בלכת�8

ובכוח זה ג� בצק� של בנינו לא יחמי� '  שעת הנצח וכוהמשמרת הנצחית של

  ).ל"ה קוק זצ"השבת ישראל והזמני� הגראי"(לעולמי�

אסיפת שפעת הגשמי� באוצרות ענק בימי החור� חשובה היא על מנת שלא רק 

אותו כוח של שליטה על השאור . אלא יטפחו ג� לימות הקי�, אות� הימי� רטובי� יהיו

גאולה שבימי גאולת מצרי� מתמש  ג� על הבני� שבכל דור שבעיסה מפאת הגעת ה

  .והמצוות
אשר מקיימי� ומשמרי� את אות� המצות

י "תורת האבות והבני� יחד נחקקת כמזכרת חיה ונושמת ג� בפרסומה ברבי� ע

  .קוב� זה

כ  אנו ובנינו וכל צאצאינו נתמלא , נתפלל לקל בורא עול� שכמו שאבותינו נגאלו

  .א"רה עד שיסור כל שיעבוד מלכויות ויבוא הגואל בבבמימיה של התו

  

  :המערכת

  נתנאל ברקובי� ' ר
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  שער גנוזות
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 ‰·È˘È‰ ˘‡¯ Ô¯Ó-ˆÊ ËÎÈÂÂ„ÏÂ‚ ·˜ÚÈ ÌÈÈÁ ·¯‰ "Ï  

Ú‰ÙÂ¯Ú ‰Ï‚   

  )ושיהיו הדברי� לזכותו מהשביתפילתנו שיחזור בשלו�  ,�"משוכתב מכתבי יהודה כ (

  

ב דהמקדש בעגלה ערופה אינה מקודשת וטעמא משו� "קיימא ל� בקידושי� נו ע

ל שנאסרת כבר מחיי� דהיינו "ד דס"ב דיש מ" עוהנה מצינו בכריתות כד, נ"איסוה' דהוי

  . ל דאסורה רק לאחר עריפה"ויש דס, מזמ� שהורידוה לנחל אית�

ה מביאי� עגלה ערופה "ב אמרינ� דכאשר לא יודעי� מי הרוצח ומשו"וש� בד� כג ע

עד שלא נערפה תצא ותרעה בעדר משנערפה תקבר במקומה שעל ", ואז נמצא הרוצח

מכיו� שבשעה , דהיינו היא נשארת באיסורה. יפרה ספקה והלכה להספק באה מתחילה כ

  .שערפו אותה לא ידעו מי הרוצח ואז בעינ� לה לכפרה ולא אמרינ� דהבשר מותר בהנאה

איתמר עגלה ערופה אמתי נאסרת רב המנונא אמר "ב "ז שואלת הגמרא ש� כד ע"וע

 בה מעשה אלא לרב בשלמא לרבא מעידנא דאיתעביד, מחיי� רבא אמר לאחר עריפה

ר ינאי גבול שמעתי בה ושכחתי ונסבי� חברייא למימר ירידתה לנחל "המנונא מאמתי א

ט אי נמצא הרוצח לפני "ד דנאסרת מחיי� מ"למ"' ז מקשה ש� הגמ"וע" אית� אוסרתה

' ז מתרצת הגמ"וע, ל להישאר באיסורה"העריפה חוזרת לעדר הרי כבר אסורה והו

  .ש"דפליגי בה תנאי עיי

ל "דהת� דס' ומתני, נפקא ל� שא� סוברי� שאסורה מחיי� לעול� נשארת באיסורה

  . ל דנאסרת רק לאחר העריפה"כ ס"דמותרת בנמצא הרוצח לפני עריפתה ע

ל שעגלה ערופה נאסרת בהנאה משתרד לנחל "ו ס"רוצח ה' י מהל"� בפ"והרמב

' ולכאו" א ותרעהנמצא ההורג עד שלא נערפה תצ"' ח כת"וש� בה. פ שלא נערפה"אע

' דא� אסורה מחיי� היינו משתרד לנחל הרי היא אסורה אפי', שהרי הא בהא תלי' קש

מ בש� "וכבר עמד על כ  בכ, �"ויש להבי� את דברי הרמב. שנמצא ההורג קוד� עריפתה

  .ד"ט לא השיגו הראב"וכ� מ, ש"א יעויי"הרשב



 ל"הרב חיי� יעקב גולדויכט זצ, י"מר� רה    12

ומתרצי� משו� .  בהנאהל דעגלה ערופה אסורה"א מקשינ� מנ"קידושי� כז ע' ובגמ

ה עגלה "כ דמיא לקדשי� וכמו שקדשי� אסורי� בהנאה ה"וא" כפרה"דכתיב בה 

טעמא אחרינא מהא ' ל אמרי"בכריתות הנ' דבגמ, ה כפרה"ד' ש� בתוס' והקש. ערופה

א לעשות בה שו� דבר אחר מלבד " דהיינו שא– ש� תהא קבורתה –" וערפו ש�"דכתיב 

  .ט בענ� תרי טעמי"כ מ"וא, בהנאהוממילא אסורה , מלקוברה

א דוקא מחיי� "ל דתרוויהו צריכי דאי משו� כפרה ה"וי"ל "וז' ומתר� ש� תוס

אבל לאחר עריפה מותרת , )דשרו באכילה לאחר זריקת הד�(אסורה בהנאה כמו קדשי� 

א דוקא לאחר "ואי מוערפו ש� לחוד ה, להכי איצטרי  וערפו ש�, כיו� שעשית מצותה

ל דהא דנאמר הכא "אי נמי י. רה בהנאה אבל מחיי� לא להכי איצטרי  כפרהעריפה אסו

אלא עיקר ' דכפרה כתיב בה לא עיקר דרשה היא דהא איצטרי  לדרשה אחריתי וכו

דהא דאסורה ' השני של תוס' נפקא לפי התי' ולכאו. ל"עכ" דרשה דהרא הוי מוערפו ש�

שהרי פסוק זה מיירי לאחר ' קש' ולכאו,מחיי� נמי ילפינ� מהאי דכתיב וערפו ש�

  .העריפה ואי  ילפינ� מיניה ג� לאיסור מחיי�

ונפקא מינה (, ב פליגי אי הזמנה מילתא או לא"בסנהדרי� מז ע' וצרי  ליישב דבגמ

ד דילפינ� "ואיכא מ) ש"מ נוספות יעוי"לגבי אורג בגד למת ולא השתמש בו ועוד נפ

השני ' א  אי נימא כתי, מוכח מעגלה ערופההיא  ' ולכאו, מעגלה ערופה דהזמנה מילתא

כ דהזמנה "פ שעדיי� סיבת האיסור דוערפו ש� ליכא ע"חזינ� דאסורה מחיי� אע' בתוס

האי דאסורה מחיי� לא הוי משו� דהזמנה מילתא ' הראשו� בתוס' א  לפי התי, מילתא

  .אלא משו� דחשיבא כקדשי� באמת ליכא ראיה

� הוי או משו� דאיכא טעמא דדמיא לקרב� או כ נפקא ל� דהאי דאסורה מחיי"וא

  .משו� דמוזמנת לאיסור

ל "כ ס"ל שאפילו א� נמצא הרוצח איסורא ממשי  ע"בכריתות ס' ל דהגמ"כ אפ"א

כ אי סיבת "משא. דטעמא דאסורה מחיי� הוי משו� דדמיא לקרב� דהאיסור הוא לעול�

ילתא ולא משו� דאית האיסור היא העריפה ומאי דאסורה מחיי� הוי משו� דהזמנה מ

שהרי לא עומדת יותר ' ממילא א� מצאו את הרוצח אזי שרי,ליה חלות ש� עגלה ערופה

, �"ז ברירא ל� דברי הרמב"ושמא לפי. למהוי עגלה ערופה היינו דלא מוזמנת יותר

� פסק דעגלה ערופה אסורה משו� דהוי כקדשי� א  כאשר פוסק דאסורה "דהרמב

ל דמאי דאסורה "כ ס"ע, ה אסורה בהנאה"כקדשי� ומשובהנאה אינו מטעי� דהויא 

מחיי� הוי משו� דהזמנה מילתא וילי� דהא דאסורה בהנאה משו� מאי דכתיב וערפו 



  13עגלה ערופה     

ולכ� א� מצאו את הרוצח לפני העריפה מותרת שהרי לא מוזמנת יותר לעריפה , ש�

  .פ שנאסרת מחיי� כל זמ� שלא מצאו את הרוצח"אע

' משו� דדמיא לקרב� והוי' דהאי דאסורה בהנאה הויל "כ ס"בכריתות ע' והגמ

וממילא מיושבי� , א� נמצא הרוצח לפני שנערפה אסורה בהנאה' ה אפי"כקדשי� ומשו

  . � שפיר"דברי הרמב
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 ‰·È˘È‰ ˘‡¯–¯‰ ËÈÏ˘ ‚¯·�È¯‚ ÈÎ„¯Ó ·"‡   

‰ Í‡ÏÓ ÈÎ '‡Â‰   

  )                           ל באול� הישיבה"י זצ"ז לעילוי נשמת רה"אדר תשס' דברי� שנאמרו בז(

  

. � להספידו מדי שנה בשנהואנו ממשיכי, ל"ב לפטירת ראש הישיבה זצ"זו השנה הי

  .א� שגזירה על המת שישתכח מ� הלב, כ"מדוע מספידי� את גדולי ישראל שני� רבות כ

' וכ, "ליהודי� היתה אורה ושמחה וששו� ויקר"בעוד שבוע ימי� נקרא במגילה 

והכוונה , "המותה לחסידיו' יקר בעיני ה"כדכתיב , היינו מספד" ויקר"ס שפירוש "החת

  .) ב ד"ב(' י המ� כפי שמבואר בתוס"דו את דניאל שנהרג עלהספד שהספי

ואי  נכנס , ל עוסק בדברי שמחה"הפסוק הנ. א: ס טעוני� בירור"דבריו של החת

  .הספד בענייני שמחה

י המ� ימי� רבי� קוד� שנשלחו האגרות השניות שבישרו על "דניאל נהרג ע. ב

  ?ומדוע הספידוהו רק עתה, הישועה

  ).ב"ב' א החדש על מס"הקדמה להוצאת הרע' ע(ס "רו בדברי החתשני ביאורי� נאמ

שא� לא יקבלו ישראל , מלמד שכפה עליה� הר כגיגית" ויתיצבו בתחתית ההר ".א

הרי אמרו נעשה ונשמע ולמה , בשבת' וכבר שאלו תוס, את התורה ש� תהא קבורת�

ע היה תורה שמה שקיבלו נעשה ונשמ, נח' וידוע ההסבר שבמדרש תנחומא פ? לכופ�

, ותובעת הסתפקות במועט ונדודי שינה, פ שהיא קשה כשאול"אבל תורה שבע, שבכתב

פ גורר קבורה "הרי שסירוב לקבל תורה שבע. ועליה כפה הר כגיגית, אותה לא קבלו

כיוו� שכפרו בסמכותו של משה , וכ� מצינו בקרח ועדתו שנבלעו באדמה חיי�. בחיי�

כ טעו בטלית שכולה תכלת ובית מלא "וע. פ"ה שבערבנו שהיה מקור הסמכות בתור

כ בהפלאה "וכ . בזאת התורה אשר ש� משה–" בזאת תדעו�"ז נאמר במדרש "וע, ספרי�

  .שב� ישראל שאינו מקבל תורה חוזר לאדמתו) ג"סוס(בהקדמתו 

כל המתעצל בהספדו של חכ� ראוי :) "שבת קה(ל "ומוב� מעתה מה שאמרו חז

". מצפו� להר געש מלמד שרגש עליה� ההר להורג�' ויקברו אותו וגו' שנא, לקוברו בחיי�
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ח אינו מערי  התורה "והמתעצל בהספדו של ת, פ"שעניינו של חכ� הוא תורה שבע

  . כ ראוי להקבר חי"כראוי וע

הדור קבלוה בימי  "
התיקו� לכפיה שהיתה למרגלות הר סיני היה כידוע בפורי�

שעתה קבלו התורה , "אורה זו תורה"ל "רשו חזל שזהו שד"המהר' ופי". אחשורוש

והשגה , וכיוו� שנתחדשה לה� אהבת תורה, בניגוד ליראה שהיתה בסיני, מאהבה

  .חזרו והספידו את דניאל מחדש, פ"מחודשת במעלת תורה שבע

תשעה נטלה עיל� , עשרה קבי� גסות ירדו לעול�: אומרת:) מט(בקידושי� ' הגמ. ב

, ועניות בבבל איתא, והאמר מר סימ� לגסות עניות: 'אלת הגמשו. כל העול� כולו' וא

ר יוחנ� זו "וא, דכתיב אחות לנו קטנה ושדי� אי� לה,  עניות דתורה–ומשני מאי עניות 

עניות , ל סימנא לגסות"מאי עניות דהו: י"ופירש. עיל� שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד

 משמש כל צרכו ואינו חוזר על דמתו  גסותו אי�, דאינה נוחה על גסי הרוח, דתורה

  .שמועתו

, "ואני בשוש� הבירה אשר בעיל� המדינה) "ב, ח(כדכתיב בדניאל , עיל� היא שוש�

ולא היו דור� עוסקי� בתורה ולא זכו אלו החכמי� , וכ� מרדכי: י ש�"וממשי  רש

  .'כאילו לא היה לה� שדי� להניק וכו, ללמד

,  רצו ללמוד תורה מפי דניאל ומרדכיודאי, ולאחר שקיבלו עליה� תורה מאהבה

, מלמד שפירשו ממנו סנהדרי�, ולא לכל אחיו" ורצוי לרוב אחיו"אלא שעל מרדכי נאמר 

ומרדכי יצא "וזהו שכתוב : ) מגילה טז(לפי שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה : י"ופירש

תורה כ לא יכלו ללמוד ממנו "וע, וזו היתה השררה', מלפני המל  בלבוש מלכות כו

כ מתו  השמחה על גדולת מרדכי "וע, י המ�"והוא נהרג ע, ולא נשאר אלא דניאל, כראוי

שבמיתתו , הרגישו ביתר שאת את ההפסד בהריגתו של דניאל, וקבלת התורה מאהבה

  . כ נתעוררו  מחדש להספידו"וע, באה עיל� למצב זה שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד

שהרי כיו� , מצמי� רק בהעברת ידיעותהיחסי� שבי� תלמיד לרבו אינ� מצט

כ "מהו א. הידיעות פרושות לעי� כל ושפע הספרות התורנית יכול למלא מקומו של הרב

  .וזה בשני�, עניינו של הרב הוא לבנות תלמיד שיהיה כלי לתורה? רב

ל שצרי  תחילה "ר: יונה' ש� ר' וכ) ג יז"אבות פ( א� אי� דר  אר� אי� תורה .א

שאינה שוכנת לעול� בגו� שאינו בעל , ובזה תשכו� התורה עליו, ידותלתק� עצמו במ

וזהו כעני� , כ יקח לו המצוות כי זה אי אפשר"לא שילמד תורה ואח, מידות טובות

אלא שהוא כלי להשגת ,  תנאי צדדיאינ� רקהרי מדות טובות . שנאמר נעשה ונשמע

, "ויקרא אל משה"פ "עה)  אר"ויק(ל "ואמרו חז. התורה ובלא זה לא תשכו� בו התורה



 א"ראש הישיבה הרב מרדכי גרינברג שליט    16

שא� היה משה נכנס למשכ� בלא קריאה היה , ח שאי� בו דעת נבילה טובה הימנו"שכל ת

  .בו חוסר דר  אר�

כ קדמו ימי "וע. א התורה תהיה ללא הועיל ומיותרת"כ ברוח חיי� שא� אי� ד"וכ

ת לו ס� זכה נעשי"ל "מאמר חז' וכ  פי. שה� ימי תיקו� המדות, הספירה לקבלת התורה

אמונה ' א בס"כ החזו"וכ. שזכה הוא מלשו� זיכו , "לא זכה נעשית לו ס� המות, חיי�

אשר אסור בזיקי התאוה כיו� , אבל האד� הנמשל לעיר פרא): ב"א סקי"פ(ובטחו� 

ג� א� חונ� בכשרו� , רגז� תמידי ומלא גאוה, רוד� ממתקי� ורעב תענוגי�, הוולדו

 ערלת –כי מדות מגונות ,  ידו לעשות חיל בלימודי�לא תמצא, החכמה בתכונת נשמתו

כי בסוד החכמה נימי� , וה� סוגרות דלתי החכמה ונועלות שערי הבינה, ואוט� המוח, לב

  .רק עי� עדינה של לב עדי�, לא יראו� עיני בשר, שרירי� עדיני�, דקי�

, ו�אי� מלמדי� אלא לתלמיד הג: א"ת ה"ת' ד מהל"בפ' � שכ" ובזה מתבאר הרמב

מחזירי� אותו למוטב ומנהיגי� , אבל א� היה הול  בדר  לא טובה. או לת�, נאה במעשיו

  .כ מכניסי� אותו לבית המדרש ומלמדי� אותו"ואח, אותו בדר  ישרה ובודקי� אותו

� היה צרי  לומר רק "שהרמב, תלמוד תורה' ולכאורה אי� להלכה זו מקו� בהל

וכל השאר הרי אינו אלא מדי� גמילות , � אותו תורהשמי שאינו הגו� אי� מלמדי, הלכה זו

  .ת"מצות ת' ואי� זה שיי  להל, חסד וערבות

עשה (המצוות ' � בס"י הרמב"עפ' מ שכ"בהקדמה לספר חוק המל  ב' וע

הרי שהמצווה ללמד תורה , "שצוונו ללמוד תורה וללמדה וזהו הנקרא תלמוד תורה):"יא

וכיוו� ,  ללמוד וללמד–ת "יקרא של מצוות תאלא זה מע, ח"לאחרי� אינה מדי� גמ

הרי חובה על הרב לזכ  מדותיו ולהעמידו על , א לבעל מדות מגונות ללמוד תורה"שא

  . דר  נכונה כדי שתוכל תורה לשכו� בו

' יונה כ' ור, "והעמידו תלמידי� הרבה) "א, אבות א(ל "ובזה מתבאר מה שאמרו חז

� לכאורה נגד סת� "ז פסק הרמב"ולפי. הגו�לתלמיד שאינו ' שצרי  ללמד אפי: ש�

, "ולמדו תלמידי� הרבה"שלא כתבה , ל יש לדייק בלשו� המשנה"אלא שלפי הנ. משנה

והכשרה זו , י תיקו� מידותיה�"והכוונה להכשיר אות� ללמוד תורה ע" והעמידו"אלא 

  . ת"כ בגדר של מצות ת"היא ג

 י"וזה עפ,  לעשותו כלי לתורהובזה נבא לעני� השני של הכשרת הרב את התלמיד

ת "עיקר מצות ת, פ ניתנה להכתב"שכיוו� שתורה שבע, כ האגלי טל בהקדמתו"מש

שהרב אינו רק מנחיל ידיעות שעושה את , לאחרי� הוא ללמד אות� דרכי לימוד התורה

יכולת ניתוח ודרכי הסקת , הבנה, אלא מלמדו דרכי לימוד, תלמידו לחמור נושא ספרי�



  17הוא     ' כי מלא� ה

 ה� היוצרי� את – זיכו  המדות והנחלת דרכי לימוד –ושני דברי� אלו . 'דומסקנות וכ

  . התלמיד ככלי לתורה

עמד הרב הוטנר באחת , בניגוד לשאר המדעי�. על היחס המיוחד שבי� רב לתלמיד

הוא סיפר לה� שפגש נער צעיר ) קלד' פחד יצחק אגרות עמ.(מדרשותיו בפני בחורי ישיבה

והנער ענה ,  את יחסו לרבו שמלמדו תורה ולמורה שמלמדו מדעי�וביקש ממנו שיגדיר לו

שהחילוק ביניה� הוא שהיחס אל המורה ללימודי חול הוא כיחסו אל , לו לאחר מחשבה

שהמבשלת מכינה את , דבריו' ופי. לעומת רבו שנראה לו כמיניקת, המבשלת במטבח

הרב . וק בתמצית חייהואילו המיניקת מזינה את התינ, המזו� ממצרכי� שקונה מבחו�

הוטנר התפעל ביותר מתשובתו המחוכמת של הנער ואמר שהוא מובטח שיהיה מורה 

  .הוראה בישראל

שהמבשלת מבשלת לכמה מאות , ל"י ההגדרה הנ"והוסי� הרב הוטנר חילוק נוס� עפ

  .ואילו המיניקת מניקה לכל אחד בפני עצמו, בחורי� כאחד

י� שהרחיק את הביטוי שהיה 'חיי� מוולאז' של רהגדרה זו מסבירה היטב את כוונתו 

שהתלמיד רק , "בני ישיבה"ותחת זאת קבע את התואר , "תלמידי ישיבה"שגור עד אז 

וסופג מה� מידות ודרכי , ואילו הב� גר בבית יחד ע� הוריו, לומד ואוגר ידיעות

לבני� ובודאי , "בית היוצר לנשמת האומה"וכדברי המשורר שהישיבה היא , התנהגות

  .האישיות העצמית

ואמרו על , "צבאות הוא' כי שפתי כה� ישמרו דעת ותורה ילמדו מפיהו כי מלא  ה"

וא� אינו דומה למלא  אל יבקשו , למד תורה מפיהו, ל שא� רב  דומה למלא "כ  חז

וכי ראה מלא  , אי  ידע תלמיד א� רבו דומה למלא , וקשה: ). חגיגה טו(תורה מפיהו 

ולא שלמלא  יש , מלא  עניינו שליחות: ששתי תכונות יש לו למלא אלא ? מימיו

  .אלא שכל מהותו ועניינו הוא השליחות וכל קיומו הוא לצור  השליחות, שליחות

ואינו רואה כל יעודו ביצירת בני , א� הרב עוסק בי� שאר ענייניו ג� בהרבצת תורה

  .אי� הוא דומה למלא , תורה

כ רב המלמד "וע) ר ריש וירא"ב( עושה שתי שליחויות ל שאי� מלא "אמרו חז, ועוד

וכאילו אי� לו , כמשל המיניקת, בשעה זו התלמיד הוא כל עולמו, תורה לתלמידו

' הרי רבו הוא כמלא  ה, וכשתלמיד רואה שתי תכונות אלו ברבו, תלמידי� נוספי�

  . וממנו רשאי ללמוד ובו ידבק

 זה שהרב מוסר את תמצית חייו –שתי התכונות המייחדות את הרב כמיניקת 

ה� ה� המגדירות את , וזה שמטפל בכל תלמיד כאילו הוא התלמיד היחיד, לתלמידי�
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ודבר זה על התלמיד , ושאינו עושה שתי שליחויות, שכל מהותו היא שליחותו', מלא  ה

  .ואז ילמד ממנו' ואז ידע א� אכ� רבו דומה למלא  ה, לבחו�

והדברי� , הגדרה נוספת לרב הדומה למלא ' שי� כבהקדמה לספר המקנה על קידו

כיוו� שהוא , האד� נקרא מהל , "ונתתי ל  מהלכי� בי� העומדי� האלה. "משתלבי�

והרב שמלמד את תלמידיו ישי� כל מגמת , ואילו המלא  נקרא עומד, מתעלה בכל יו�

ת עליית ולא יחשוב באותה שעה תועל, פניו להעלות את תלמידיו ולהסביר בפני� יפות

וצרי  באותה שעה להיות , כי חשבו עליית עצמו היא מניעת עליית תלמידיו, עצמו

  .ולא יחשוב הרב כי בזה תתמעט חכמתו, כמלא  הנקרא עומד

. את כל חייו וייעודו ראה בהעמדת תלמידי�, ל היה כמלא "מר� ראש הישיבה זצ

,  ששני דברי� ה�,"שהרבי� תורה והעמיד תלמידי� הרבה", ויפה נכתב על מצבתו

. וג� לעשות� כלי לתורה, פ מדורות קודמי�"להעביר אליה� את מסורת התורה שבע

, כ מרובי� הגעגועי� ותחושת החסרו� הולכת וגדלה"וע, וכל תלמיד היה לו כתלמיד יחיד

אלא תחושת הכלי� השבורי� שהשאיר אחריו ושלא , ולא מצד חסרו� הנחלת הידיעות

  .הספיק לתקנ� כראוי

האובד� , יותר גדולה תחושת החסרו�, כ ככל שמתרחקי� מיו� פטירתו"עו

כפי שהספידו בזמנו את דניאל פע� שניה לאחר שהפנימו , כ גדל ההספד"וע, וההחמצה

  .ח וגודל החסרו�"ער  התורה ות
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·˜ „Â„ ·¯‰ËÈÏ˘ "‡  

„·˙ÈˆÈˆ ˙ÂÂˆÓ ÔÈ   

ושיהיו הדברי� , תפילתנו שיחזור בשלו� מהשבי, �"משוכתב מכתבי יהודה כ(

  )לזכותו

ר ע� טליתו ונקרעו ציציותיו "ח סימ� יג סעי� ב נפסק להלכה שהול  ברה"ע או"בשו

אבל א� הל  , ר דהוי משא" אמות ברה'חייב מיד להוריד את הטלית כדי שלא יטלטל ד

אינו חייב להוריד , בכרמלית ונקרעו ציציותיו שעכשיו יש עליו איסור טלטול רק מדרבנ�

וקשה נהי שלא עובר על איסור טלטול מדאורייתא . את טליתו כי כבוד הבריות דוחה

 אלא רק מדרבנ� וכבוד הבריות דוחה אבל יש איסור דאורייתא אחר שאסור ללכת ע�

  ?כ מדי� זה שיוריד את טליתו"א, בגד ארבע כנפות בלי ציציות

דלא אמרה : "ט בש� המרדכי"סק' ב בסימ� יג"ומתורצי� הדברי� על פי דברי המשנ

ע להטיל בו ציצית וכיוו� שאי� יכול להטיל בו "רק מ, תורה לא תלבש בגד בלא ציצית

וכבוד הבריות ) ילטול בכרמליתט(ואי� עליו רק איסור דרבנ� , ע"ציצית בשבת אי� עובר מ

והראיה לכ  . ה שהוא מ� התורה צרי  לפשטו"אבל בר, דוחה ואי� צרי  לפשוט הטלית

מזה שיש די� שהול  במדבר ויש לו , ע להטיל"שאי� איסור ללכת בלי ציצית אלא רק מ

פ שאי� "בגד ארבע כנפות בלי ציצית הדי� הוא שמותר לו לכתחילה ללבוש את הבגד אע

מכא� רואי� שאי� . ולא אומרי� לו אל תלבש את הבגד, מכיוו� שהוא אנוס, יציותלו צ

ע "ו יש רק מ"א, איסור בזה שהולכי� בלי ציצית שהרי א� היה איסור כיצד מתירי� לו

רואי� איפוא שמותר לו . וממילא א� הוא אנוס פטור מלהטיל ציצית, להטיל ציצית

והראיה מההוא שהול  במדבר (כל לעמוד בו לאד� להכניס את עצמו לחיוב שהוא לא יו

  ).שלכתחילה מותר לו ללבוש בגד ארבע כנפות הג� שאי� לו ציציות

ט "ה אומרי� וכ� הלכה שלא ישחט ביו"מקשי� על המרדכי מהמשנה בריש ביצה שב

וא� אי� לו עפר מוכ� מבעוד יו� , כ היה לו עפר לכסות את הד� מוכ� מבעוד יו�"אא

ל "ד המרדכי הנ"ע של כיסוי הד� ולפי"� ישחט לא יוכל לקיי� משלא ישחט שהרי א

, וקשיה שהרי א� מותר לו לאד� להכניס את עצמו לחיוב שלא יוכל לעמוד בו, לכאורה
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ואחרי שישחט הוא יהיה אנוס מלקיי� את , שישחט את העו�, כ מדוע לא ישחט"א

  ? יוכל לעמוד בוע לחיוב שלא"והרי מותר לו לאד� להכניס א, מצוות כיסוי הד�

   

  : יש על זה שני תירוצי�

אז , או שהול  בכרמלית בלי ציציות,  כשאד� הול  במדבר ע� בגד בלי ציציות)א

אמנ� כעת הוא לא יוכל להטיל ציצית בבגד בי� א� הטלית עליו בי� א� הטלית מונחת 

,  ישובהוא יוכל להטיל ציצית או ביו� ראשו� או כשיצא מהמדבר ויגיע למקו�, בארו�

שהרי מחר , כ מה שהיו� הוא לובש את הטלית זה לא מפקיע מחיוב המצוה של מחר"א

מ א� זה "כ כרגע ביו� השבת או במדבר מאי נפ"א, יוכל לקיי� את מצות הטלת ציצית

אלא היו� הוא , הרי הוא לא מפקיע את חיוב המצוה שיהיה למחרת, מונח בארו� או לא

אלא רק , ציות כבר אמרנו שאי� איסור ללכת בלי ציציתרק עובר על אסור שהול  בלי צי

או בכרמלית שיש כבוד , אז במקו� שהוא אנוס כגו� במדבר, ע להטיל ציצית"רק מ

  .יהיה מותר לו אפילו לכתחילה ללבוש את הבגד,הבריות

ה דורש להטיל ציציות " במצוות ציצית הבגד לא דורש את הציציות אלא הקב)ב

 ממילא ברגע שאתה יכול להטיל ציצית ואינ  מטיל את מבטל ,בבגד של ארבע כנפות

ה כביכול מוותר על "אבל ברגע שאתה אנוס הקב, ולכ� אסור ל  ללכת בלי ציצית, עשה

לכתחילה ' דרישתו שתטיל ציצית בבגד שהרי הוא אוסר והוא מתיר ולכ� מותר ל  אפי

כ מצוות "משא. י ציציותללבוש במקו� אונס כגו� כרמלית או מדבר בגד ארבע כנפות בל

אלא זה די� בד� שהוא , ה דורש ממ  שתכסה ד�"ש� לא רק זה שהקב, כיסוי הד�

". כסה אותי"וזה די� בד� שהוא יהיה מכוסה וכביכול הד� זועק , דורש את הכיסוי של 

מ הד� נשאר לא "מ, שאתה אנוס ואינ  יכול לכסות' אז אפי, ט"ולכ� א� תשחט ביו

ה מוותר על דרישותיו במקו� שאתה אנוס אבל "אז נהי שהקב, כיסוימכוסה והוא זוער 

ולכ� כא� אסור ל  להכניס את עצמ  לחיוב שלא , ה לא מוותר"על דרישת הד� הקב

והראיה שאי� , והעני� שד� דורש כיסוי זה בגלל שהד� הוא הנפש. תוכל לקיי� אותו

� כסתה את הד� הרוח שהרי א, עלי  מצוה בכיסוי אלא שהד� דורש את הכיסוי הזה

אלא ברגע שהד� מכוסה זה , אי� צרי  לגלות את הד� ולכסות כדי לקיי� את המצוה

  .מ שהד� זקוק לכיסוי"ש, וא� חזרה וגילתה אותו הרוח שוב צרי  לכסות, מספיק

 אלו –" לעבדה", "לעבדה ולשמרה"וההסבר הרעיוני לזה שהרי האד� נברא כדי 

ת נועדו כדי לא "וההסבר הוא שמצוות ל. ת"מצוות ל אלו –" ולשמרה", מצוות עשה

וא� , ה"ת אזי יתרחק מ� הקב"וא� יעבור על מצוות ל, ה"להרחיק את האד� מ� הקב
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ממילא לפי התירו� הראשו� א� אד� מטיל . ה"ע אזי מתקרב אל הקב"אד� מקיי� מ

מדבר ממילא אד� שנמצא ב, ה"י הוא מתקרב לקב"ע שע"ציצית בבגדו אז הוא מקיי� מ

ולכ� אי� לו אפשרות להתקרב אל , או בכרמלית הוא אנוס ואינו יכול להטיל ציצית בשבת

וא� הוא יוריד , ומאי ארווח ל�, אלא מאי אנו אומרי� לו שיוריד את טליתו, ה"הקב

מ א� הוא "ולכ� מאי נפ, ה"הרי ג� אז הוא לא יתקרב לקב? ה"אותה הוא כ� יתקרב לקב

א� תשחט ביו� , כ בשחיטת חיה ועו�"משא. מונחת בארו�לובש את הטלית או שהיא 

וממילא , ה"ע של כיסוי הד� ועל ידה להתקרב לקב"רגיל ותכסה את הד� תוכל לקיי� מ

כ "משא, ה"וממילא לא תוכל להתקרב לקב, ע"ט לא תוכל יותר לקיי� מ"א� תשחט  ביו

  .ט" לשחוט ביוכ מה פתאו� שנתיר ל "א, ה"א� תחכה עד מחר כ� תוכל להתקרב לקב

כ בד� "משא, ה"ולפי התירו� השני שציצית זה לא דרישת הבגד אלא דרישת הקב

ממילא במקו� שאתה אנוס כגו� בכרמלית בשבת או במדבר אתה , שזוהי דרישת הד�

ה מוותר ל  ומתיר ל  "לכ� הקב, ה"אנוס ממילא אי� ל  אפשרות כרגע להתקרב להקב

כ בשחיטת חיה ועו� שש� יש ל  אפשרות "אמש. לכתחילה בלי ציצית' ללכת אפי

ה "וממילא א� תשחט היו� ולא תכסה לא שיי  שהקב, י כיסוי הד�"ה ע"להתקרב לקב

ט ולא תכסה "ממילא א� תשחט ביו, כי זה כביכול לא נוגע אליו, יוותר ל  על כיסוי הד�

ר כ אי� ל  שו� הית"א, ה כי היית חייב לכסות ואתה לא מכסה"אתה תתרחק מהקב

  .ט"לשחוט ביו

ועל פי זה אפשר להבי� מדוע באיסורי� הולכי� אחר הרוב ואילו בממונות לא 

ל שהסיבה היא  "כ צ"וע. שיועיל ג� בממונות, שהרי א� רוב מברר, הולכי� בתר רובא

ה אומר "ש� כאשר יש רוב הקב, ה"משו� שבענייני איסורי� שזה עני� בי� אד� לקב

שזה , אבל בדיני ממונות, פ שמצד האמת זה לא כ "וב אעפ ר"שהוא מוותר ל  ותתנהג ע

א להוציא ממו� "וא� אי� ראיה חזקה אז א, ה יוותר"פה לא שיי  שהקב, בי� אד� לחברו

  . ה לא יכול לוותר על ממו� חבר "מיד חבר  כי פה כביכול הקב

ו ז א� קראוה"ולפי: "כתב" א שצריכות כוונה"וי"ה "ד' והנה הביאור הלכה בסימ� ס

לעלות לתורה ולוקח טליתו או טלית הקהל לעלות לבימה שאז זמנו בהול ומסתמא אינו 

 א� לא כשמכוו� ע"ממילא עובר בזה על המע של ציצית "מכוו� אז בלבישתו לקיי� המ

לובש ארבע זאת אומרת שא� לובש ללא כוונה יש לזה די� כאילו , "' לש� מצוה וכו

  .ע"על מ וממילא עובר בזה כנפות ללא ציצית

תעשה ל  "בסוכה ד� ט עמוד א שסוכה גזולה פסולה משו� דכתיב ' והנה איתא בגמ

ה ההוא מדוע צרי  פסוק ללמד שסוכה גזולה "ש� ד' שואל תוס, " ל  ולא מ� הגזול–
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ח בסימ� "המנ. מתר� מה שמתר�' ותוס? תיפוק לה דהוה מצוה הבאה בעבירה, פסול

כגו� , חיוב אקרקפתא דכל איש מישראל) א: שהה כותב שיש שני מיני� במצוות ע"שכ

וא� מבטל ' ומצוה כזו א� מקיי� אותה עושה רצו� ה, תפילי� ואתרוג ואכילת מצה

מצוות שאי� ) ב. וענוש יענש' המצוה ואינו מניח תפילי� ביטל המצוה ועשה נגד רצונו ית

נפות והדר  חיוב לעשות� כגו� ציצית שהתורה לא חייבה אותו ללבוש בגד של ארבע כ

כמו כ� במצוות סוכה יש . הטוב והישר ללבוש בגד של ארבע כנפות כדי להתחייב בציצית

ע לאכול כזית בסוכה ומחויב "את שני חלקי המצוות בלילה הראשו� של סוכות יש עליו מ

לחזור אחר סוכה וא� אינו רוצה לאכול אינו מועיל כי היותו מחויב לאכול כמו מצה 

אבל בשאר הלילות א� רוצה אינו אוכל .'עשה נגד רצונו ית, ע"קיי� המוא� לא , ותפילי�

וזה כמו ציצית , ע לאכול דווקא בסוכה"אבל א� אוכל ויש עליו מ, ואינו יושב בסוכה

  .שא� רצה לא לובש בגד ארבע כנפות

ה לא רוצה זאת ואינו לרצו� לפניו כעי� אי� "ע אינו יוצא מטעמא שהקב" מצוה הב

ניגור והנה משו� זה שיי  שפיר לומר שלא יצא ידי המצוה כי כ  לא רצו� קטגור נעשה ס

וכל זה שיי  רק במצוה , וממילא לא רק שלא יצא אלא חשיב דלא קיי� כלל ,ה"הקב

ז "חיובית שמכיוו� שלא יצא ידי חובת המצוה כאילו לא קיי� המצוה בכלל כי זה זב

אז א� ה� באות , ה בשאר ימי החגאבל במצוה שאינה חיובית כגו� ציצית וסוכ. תליא

מ "אבל מ', בעבירה כגו� סוכה גזולה אמנ� שלא קיי� רצו� הבורא  כי אי� זה רצונו ית

הוא רק לא קיי� את המצוה והוא ) שהרי כביכול אי� עליו בכלל מצוה(לא בטל המצוה 

ו ולא נוכל לדו� אותו כאיל, כאילו שלא לובש בגד של ארבע כנפות שלא חייב בציצית

אבל אחרי שהתורה כתבה . אלא נדו� אותו כאילו לא אוכל בכלל, אוכל מחו� לסוכה

אלא , אז לא רק זה שלא קיי� המצוה והוי כאילו לא אכל בכלל"  ולא הגזול–ל  "פסוק 

. כי סוכה גזולה לגבי  לא הוי סוכה, אוכל בסוכה גזולה כאילו אוכל מחו� לסוכה בכלל

אז א� אכל , ע"כ א� נדו� מצד מהב"משא, וכה גזולהכ עובר עבירה בזה שאוכל בס"א

  .'ומתורצת קושיית התוס, בסוכה גזולה לא קיי� מצוה ולא עבר עבירה

שהרי לפי הביאור הלכה א� , ח סותרי� את דברי הביאור הלכה"ולכאורה דברי המנ

 דהיינו שכאילו לובש בגד ארבע כנפות, "ע"ממילא עובר בזה על המ"לבש טלית ולא כוו� 

, אבל ג� לא עבר עבירה, ח במקרה כזה רק לא קיי� מצוה"ואילו לפי המנ, ללא ציצית

עובר "ואילו הביאור הלכה כותב ש, שהרי בציצית אי� פסוק מ� התורה שמצרי  כוונה

  .ע"ויל" בזה

  : ל שהתירו� הוא שבמצוות סוכה יש שני ענייני�"כ צ" ע
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כה זה היכי תמצי לאכילה וזה  ישיבה בסו)ב,  קיו� המצווה של ישיבה בסוכה)א

, ע של השחיטה"י שחיטה מתקיי� ג� המ"כמו שמצינו בחיטה שע, את האכילה" מתיר"

לכ� א� אד� יושב בסוכה כשרה אבל . כמו כ� שחיטה היא המתירה את אכילת הבשר

שיש " המתיר"ע אבל מצד "גזולה אז אמנ� לא שיי  לומר שקיי� את המצוה כי זה מהב

שהרי הוא יושב ואוכל בתו  דבר שמתיר לו את האכילה ג� שלא , אבסוכה הרי איכ

הייתי רק אומר שלא קיי� " ל "מקיי� מצוה של ישיבה בסוכה ולכ� אילולא הפסוק של 

לכ� כתבה , אבל לא הייתי אומר שלא ישב בתו  סוכה המתרת אכילה, את המצוה

גבי  זו לא סוכה בכלל שבסוכה אי� פה מתיר כי ל" המתיר"לומר שג� מצד " ל "התורה 

  . זה לא טוב" המתיר"ולכ� ג� מצד 

שיתיר לי את הבגד שהרי ליכא שו� איסורא " מתיר"כ בציצית לא צרי  שו� "משא

כי ברגע , לכתחילה' והראיה שמי שהיה במדבר מותר לו לפי המרדכי ללובשו אפי, בבגד 

" המתיר"ומצד , סאז מצד המצוה אתה אנו, שאתה אנוס ולא יכול לקיי� את המצווה

לכ� . לכתחילה בגד בלי ציצית' שבציצית לא בעינ� שוב מתיר ולכ� מותר ללבוש אפי

ולכ� א� לא התכוונת ולא קיימת את , רואי� שבציצית יש רק עני� של קיו� מצוה

המצוה יש לזה די� שכאילו הלכת בכלל בלי ציציות שהרי לא שיי  לומר בציצית כמו 

א לומר שלא ישבת בסוכה המתירה ל  "את המצוה אבל אבסוכה שנהי שלא קיימת 

אבל בציצית א� לא קיימת את . שהרי במציאות כ� ישב בסוכה המתירה  אכילה, אכילה

לא שיי  לומר שזה יחשב ל  שכאילו הלכת ע� בגד ע� ציציות שזה הכי תמצי , המצוה

מ א� הלכת "כ מאי נפ"א, לבגד" מתיר"שהרי אתה לא זקוק לשו� , שמתיר ל  לבישה

לא התיר לעצמו , שהרי א� את המצוה לא קיי� לא עשה שו� דבר, ע� או בלי ציצית

  .ולכ� כותב הביאור הלכה שיש לזה די� כאילו הל  בכלל ע� בגד בלי ציצית, שו� דבר



 26 

 ÏÏÂÎ‰ ˘‡¯-  ·¯‰È·ÂË ‰È¯ÎÊËÈÏ˘ "‡   

‚ÂÏÈ„· ‰‚ÏÙ‰‰Â ˘„ÂÁ‰ ˙ÒÂ   

  

  :ראשי פרקי�

  . המקור לדי� וסת הדילוג.א

  .ע בוסת הדילוג"פסקי השו. ב

  . סתירה בפסקי הטור בוסת הדילוג.ג

  .א בוסת ההפלגה בדילוג"שיטת החזו. ד

  .'ש לשיטת התוס" ראית הרש.ה

  .ש בסוגיא"הרא' הוכחה מפירוש תוס. ו

  .ילוג סברת החילוק בי� וסת החודש להפלגה בוסת הד.ז

  . ישוב פסק הטור.ח

  .'וז'  ישוב שיטת המחבר בסעיפי� ה.ט

  .י"הוכחה לדברינו משיטת הב. י

  .א" הוכחה לדברינו מדברי הרמ.יא

  . סיכו� הדברי�.יב
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  המקור לדי� וסת הדילוג. א

איתמר ראתה יו� חמשה .) "סד(בנדה ' המקור לדי� וסת הדילוג מופיע בדברי הגמ

לחודש זה ויו� שבעה עשר לחודש זה רב אמר קבעה לה וסת ' עשר לחודש זה ויו� טז

  ".לדילוג ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג

שמואל , שרב ושמואל חלוקי� כיצד קובעי� וסת החודש לדילוג' מתבאר מדברי הגמ

צריכה ' סובר שכדי לקבוע וסת צרי  שיהיו שלש ראיות של דילוג ולכ� חו� מראיית טו

א  רב סובר . ל יש ש� דילוג"ראיות הנ' שעל ג', יח', יז', ת טזהיא לראות עוד שלש ראיו

', ויז' נכללת בוסת הדילוג הואיל ויש לה קשר ע� שתי הראיות של טז' שג� ראית טו

כיוו� שבוסת החודש היו� הוא הגור� ובוסת החודש בדילוג היו� שלאחריו גור� את 

ג "כ סובר רב שבכה"וע'  של יזגור� לראיה' וטז' גור� לראיה של טז' כ טו"וע, הראיה

  .קבעה וסת לדילוג

כי כדי ליצור הפלגה זקוקי� אנו לשתי ראיות , א  בוסת ההפלגה בדילוג הדי� שונה

א  שמואל חולק , ראיות' ולכ� ג� לפי רב כדי שתהיה הפלגה בדילוג זקוקי� אנו לד

כי , ש ראיותוסובר שצריכה לשלש בדילוג וכדי ליצור הפלגה בדילוג צריכה לראות חמ

  .הפלגות בדילוג' חו� מההפלגה השווה צריכה היא עוד ג

� "הרמבואלו . ל דהלכה כרב באיסורי"דהא קיימ,  דהלכה כרבד"ח והראב"הרדעת 

' ש פסקו דהלכה כשמואל משו� דאמרינ� בגמ"והטור בדעת הרא) ה"נדה פ' הל (�"והרמב

  .דברייתא כוותיה דייקא

  

  ע בוסת הדילוג"פסקי השו. ב

 וסת ההפלגה –' מופיע בשני סעיפי� בסעי� ה' קפט' ע סי"די� וסת הדילוג בשו

  .ע הוא תמוה"הסדר בפסק השו,  וסת החודש בדילוג–' ובסעי� ז, בדילוג

פעמי� שתהיה ההפלגה שקובעת בה� הוסת בדילוג כגו� : "פוסק המחבר' בסעי� ה

קבעה וסת לדילוג ' ת ללבורביעי' שראתה היו� וראתה שנית לסו� שלושי� ושלישית ללא

  ...".של הפלגות 

פוסק ' ובסעי� ז. ראיות' המחבר פסק בוסת ההפלגה בדילוג כשיטת רב דסגי בד

' באייר ויז' בניס� וטז' כיצד קובעת בימי החודש בדילוג כגו� שראתה בטו: "המחבר

בתמוז שאי� ראיה ראשונה מצטרפת כיו� שאי� ' בסיו� לא קבעה וסת עד שתראה ביח

כ שינתה וראתה בדילוג "הפלגות שוות ומיהו א� היה לה וסת קוד� שהתחילה ואחה
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שלש פעמי� קבעה וסת בדילוג לפי שא� הראשונה בדילוג ראתה אותה שדילגה מוסת 

  .הקבוע לה

בסיו� קבעה ' באייר ויז' בניס� וטז' ויש אומרי� שא� על פי שלא ראתה אלא בטו

  ".� לעול� ויש לחוש לדבריה� ולהחמירבאב וכ' בתמוז ויט' וסת וחוששת ליח

שבוסת החודש בדילוג ישנה מחלוקת רב ושמואל ופוסק , הרי מבואר בדברי המחבר

כ מדוע סת� המחבר בסעי� "וא. המחבר כסת� כשיטת שמואל דבעינ� שתשלש בדילוג

ראיות ולא פסק כשמואל דבעינ� חמש ' כשיטת רב דסגי בוסת ההפלגה בדילוג בד' ה

  .ראיות

וכתבו דפסק המחבר ש� ' בסעי� ה) 'ק ו"ס(ז "והט) 'ק ח"ס(  "בר עמדו על זה השוכ

  .א  לשיטת שמואל בעינ� חמש ראיות' הוא לפי היש אומרי� בסעי� ז

' לפני סעי� ה' משו� שהיה למחבר להקדי� את סעי� ז, פסקי המחבר ה� תמוהי�

מכ� לכתוב את סעי� רב ושמואל ורק לאחר ' ולכתוב בתחילה שבוסת הדילוג ישנה מח

א� ג� בוסת ההפלגה בדילוג חולקי� רב ושמואל מדוע המחבר , ובנוס� לכ  קשה. 'ה

  ?סות� את דבריו כשיטתו של רב

  

  סתירה בפסקי הטור בוסת הדילוג. ג

  .ע מופיע ג� בטור"הסדר המופיע בשו

 פעמי� שתהיה ההפלגה שקובעת בה�: "מביא את וסת הדילוג בהפלגה) 'בד� נ (הטור

הוסת בדילוג כגו� שראתה היו� וראתה שנית לסו� שלושי� ושלישית לשלושי� ואחד 

בי� שהרחיקה דילוגה הרבה בי� , ורביעית לשלושי� ושני� קבעה וסת לדילוג של הפלגות

שבכל עני� שתהא , שלא הרחיקה דילוגה אלא יו� אחד קבעה לה וסת לדילוג השווה

  ".משוה ראייתה קבעה לה וסת

  .ראיות' לה מביא את וסת ההפלגה בדילוג ופוסק כשיטת רב דסגי בדהטור בתחי

וסת הדילוג אינה חוששת "ל "וז, פוסק הטור את וסת ההפלגה בדילוג' ואלו בד� נח

עבר יו� , כיצד ראתה באחד בניס� ולבסו� עשרי� חוששת להפלגה זו, עד שתקבענו

רי� ואחד חוששת ליו� דילגה ליו� עש, עשרי� ולא ראתה אינה חוששת כלו� להפלגה

אירע לה ראיה ... דילגה ליו� עשרי� ושני� חוששת ליו� עשרי� ושני� ... עשרי� ואחד 

  ".ליו� עשרי� ושלשה קבעה לה וסת לדילוג
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הרי שהטור פסק כא� כשיטתו של שמואל שכדי לקבוע וסת ההפלגה בדילוג צריכה 

� "נקט את לשו� הרמבועוד שהרי הטור , כ הטור סותר דברי עצמו"חמש ראיות וא

  ?כשיטתו של רב' ומדוע פסק בד� נ, � פוסק להלכה כשמואל"והרמב

ותירצו שמה שכתב הטור ) 'ק לז"ס(והפרישה ) 'ק ו"ס(ח "וכבר עמדו על קושיא זו הב

ז "ולפי' או שראתה להפלגת כט' כוונתו או שהיה לה וסת קבוע לכט" היו�ראתה "' בד� נ

  . ש� דרק בחמש ראיות קובעת וסת להפלגה בדילוגכוונת הטור לפסוק כשמואל ג�

ע והטור נראה לחדש מהל  אחר בהבנת וסת "ל על פסקי השו"מתו  כל הקושיות הנ

  .ההפלגה בדילוג

  

  א בוסת ההפלגה בדילוג"שיטת החזו. ד

דלרב סגי ,  בדילוגהחודשמופיעה מחלוקת רב ושמואל בוסת .) בד� סד(' בסוגית הגמ

הסוגיא אינה עוסקת כלל בוסת ההפלגה , צרי  שתשלש בדילוגראיות ושמואל מ' בג

ויש לעיי� .) ד� סד(ה איתמר "בד' מי שמזכיר את וסת ההפלגה בדילוג זה התוס, בדילוג

והיכא דבראשונה אי� לה שיעור בחודש שתהא השניה נראית דילוג מ� : "ל"וז. בדבריה�

תשלש בדילוג כגו� שראתה  דאי� הראשונה מ� המני� ובעינ� שדכולי עלמאהראשונה 

  ".בחודש זה' ומשו� הכי נקט טו, לשניה' עכשיו ושניה בעשרי� לה ושלישית בכא

  '?מה הפשט בתוס

ולמדו בדבריו שג� רב מודה שבוסת ההפלגה '  העלו את דברי התוסי"� והב"הש

כי כדי לראות הפלגה ראשונה , ראיות' בדילוג ראיה ראשונה אינה מ� המני� וצריכה ד

שכוונת ', ש למד פשט אחר בתוס"שהרש, כתב) 'פו' סי (א"החזוא  .   שתי ראיותצרי

היינו בי� לרב ובי� לשמואל בוסת ההפלגה צרי  שתשלש " שלכולי עלמא"לומר ' התוס

 ההפלגהשהכוונה " ואי� הראשונה מ� המני�. "ע צרי  חמש ראיות"הכוונה שלכו, בדילוג

זאת הסיבה שהגמרא נקטה את מחלוקת� בוסת ו, הראשונה אינה מ� המני� של הדילוג

דא� נימא דה� . כי בוסת ההפלגה ה� באמת אינ� חולקי�, החודש ולא בוסת ההפלגה

ראיות מדוע נקטה הגמרא את ' ראיות ולשמואל ה' חולקי� ג� בהפלגה שלרב צרי  ד

וה� והיינו לומדי� זאת ה� בוסת החודש ' יז', טז', היתה כותבת בסתמא טו, המלה חודש

 סימ� שכל מחלוקת� היא רק –מזה שהגמרא הדגישה את וסת החודש , בוסת ההפלגה

  .בוסת החודש ולא בהפלגה

ה איתמר ונראה א� "א ד"ע' ד� סד' עיי� תוס: ה פעמי� כתב"ד) 'ק ז"ס (א"הגר

  .'ראיות וכא� הוא אליבא דרב וכו' מ לשמואל בעינ� ה"ע מ"לכו' שכתבו התוס
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רב ושמואל ' משמע שאי� מח" לכולי עלמא"' שה לשו� התוסא היה ק"נראה שג� לגר

בי� רב ושמואל בוסת '   שיש מח"א למסקנה למד כמו הש"א  הגר, בוסת ההפלגה

  . ראיות' ראיות ולשמואל ה' ההפלגה בדילוג דלרב בעינ� ד

רב ' ע כוונת� שאי� מח"דלכו' ולמד בתוס,   בזה"א והש" חולק על הגרא"החזוא  

  .ראיות' ע בעינ� ה" ההפלגה בדילוג ולכוושמואל בוסת

  

  'ש לשיטת תוס"ראיית הרש. ה

 ):בד� ט(' הביא ראיה שזה הפשט בדבריה� מתוס.) ד� סד('  על דברי התוסש"הרש

לאו דוקא  "
'אומרי� תוס" ' צג', צב', י פירש כגו� לצא"רש: "ל"ה פיחתה והותירה וז"ד

לחודש אי ' יז, טז',  ושמואל בראתה טוחולקי� בזה רב.) סד(ג שהרי בפרק האשה "בכה

ומיהו למאי דפריש הת� דדוקא ברואה לדילוג לחודש אבל ראתה , קבעה וסת לדילוג

  ".יו� לא קבעה וסת לדילוג אתי שפיר' יו� ואחר יז' היו� ואחר טז

י נות� היא דוגמת וסת ההפלגה "שהדוגמא שרש, לומר' ש שכוונת התוס"מסביר הרש

רב ושמואל קשה מדוע נקט בדבר שהוא במחלוקת בי� רב ' דיש בזה מחבדילוג וא� נימא 

רב ושמואל כמו שפרשתי בפרק ' א  א� נימא שבוסת ההפלגה בדילוג אי� מח. לשמואל

ע "דלכו', צג', צב', י את הדוגמא צא"מוב� מדוע נקט רש) ה איתמר"ד' תוס(האשה 

  .ג לא קבעה וסת לדילוג בהפלגה"בכה

ע בעינ� שתשלש בדילוג ובי� לרב ובי� "דלכו' בד� סד' ש התוסכ מוכח שזה פירו"א

שהובאו דברי '  ק סח"  ס"ובש' סעי� כז' עיי� סימ� קפט. (לשמואל בעינ� חמש ראיות

  ).ע"ל להלכה וצ"הנ' תוס

  

  ש בסוגיא"הרא' הוכחה מפירוש תוס. ו

תה ליו� ושינ' איתיביה היתה למודה להיות רואה יו� טו: "מקשה על רב.) סד(' הגמ

שינתה ליו� שבעה עשר הותר יו� ששה עשר ונאסר יו� , ששה עשר זה וזה אסורי�

שינתה ליו� שמונה עשר הותרו כול� ואי� אסור אלא משמונה , חמשה עשר ושבעה עשר

  ".אמר ל  רב למודה שאני, עשר ואיל  קשיא לרב

סת הדילוג ראיות כדי לקבוע ו' מהברייתא משמע שצרי  ד, על רב היא' קושית הגמ

שרב מודה שא� ' מתרצת הגמ? כ משמע כשיטת שמואל דבעינ� שתשלש בדילוג"וא

  .ראיות' הראיה הראשונה היתה מוסת קבוע צריכה עוד ג
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דהוי מצי לשנויי דהכא לא איירי בקביעות : "ה תיובתא דרב כתבו" דש"הרא' בתוס

  ".אלא דבלאו הכי משני שפיר', לטו' ימי החודש אלא מטו

שיכולנו לתר� את הקושיא על רב שבברייתא מדובר על וסת ההפלגה , לומרכוונת� 

דהיינו , א  א� נימא דהברייתא מדברת בוסת ההפלגה. בדילוג ולא בוסת החודש בדילוג

כ מוכח שג� לשיטת רב בעינ� "הרי שיש כא� חמש ראיות וא', וכו' הפלגת טז' הפלגת טו

בי� רב ' שהוא סובר שאי� מח, ש"הרא' תוס' מוכח משי. חמש ראיות כמו שמואל

  .ע בעינ� חמש ראיות"לשמואל בוסת ההפלגה בדילוג דלכו

  

  סברת החילוק בי� וסת החודש להפלגה בוסת הדילוג. ז

מהי הסברא לחלק בי� וסת החודש בדילוג שבזה נחלקו רב ושמואל לוסת ההפלגה 

  ?בדילוג שכא� יודה רב דבעינ� חמש ראיות

אלא , ודש בדילוג היו� גור� כמו בוסת החודש השווהשוסת הח, א"כותב החזו

וכיו� שכ� יש קשר בי� שתי הראיות , שבדילוג היו� גור� לראיה של יו� שאחריו

וכ� ' א  היא גרמה לראיית טז, פ שהיא וסת השווה"אע' לראיית טו' יז', האחרונות טז

  .'לראיית יז' ראיית טז

הראיות האחרונות בהפלגה בדילוג אי� קשר בי� שתי , א  בוסת ההפלגה בדילוג

כי בהפלגה , ולכ� בעינ� עוד ראית דילוג נוספת בהפלגה, לוסת ההפלגה השווה הראשונה

כ בעינ� שתשלש "אי� היו� גור� אלא שזה טבע האשה לראות בדילוג של הפלגת יו� וא

כ מודה רב לשמואל שבוסת "וע, דאז מוכח שהיא רואה בטבע בהפלגת דילוג, בדילוג

  .לגה בדילוג בעינ� חמש ראיותההפ

נאמרה רק על וסת החודש בדילוג ולא על וסת ' ובאמת כל מחלוקת רב ושמואל בגמ

  .כ נית� לומר שבהפלגה ה� אינ� חולקי�"ההפלגה בדילוג וע

  

  ישוב פסקי הטור. ח

  .ז מיושבי� דברי הטור על נכו�"עפ

ההפלגה בדילוג צרי  דא� , � שפסק כשמואל"את לשו� הרמב) 'בד� נח(דהטור הביא 

פסק הטור בסתמא כשיטת רב דבעינ� ארבע ראיות בוסת ' חמש ראיות ואלו בד� נ

  ?כ הטור סותר דברי עצמו"ההפלגה בדילוג וא
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 הכוונה –" היו�ראתה "דכוונת הטור ) 'ק לז"ס(והפרישה ) 'ק ו"ס(ח "ותרצו הב

וג ובאמת ג� כא� הפלגות בדיל' כ הפליגה עוד ג"ואח' שהיתה לה הפלגה קודמת לכט

או נימא . ג קובעת וסת להפלגה בדילוג"פסק כשמואל דבעינ� חמש ראיות ורק בכה

ג מודה שמואל שקבעה וסת "ובכה' דהיה לה וסת קבוע לכט) 'ק ו"ס(ח "כשיטת הב

  .לדילוג בהפלגה

  

  'וז' ישוב שיטת המחבר בסעיפי� ה. ט

המחבר הקדי� . 'וז'  האת שיטת המחבר בסעיפי�" כמי� חומר"ז נוכל ליישב "עפ

פ שיסוד המחלוקת בי� רב לשמואל בוסת הדילוג מופיעה "אע' לפני סעי� ז' את סעי� ה

כהבנת (משו� שהמחבר סובר שבוסת הדילוג בהפלגה לא נחלקו רב ושמואל ', בסעי� ז

פעמי� שתהיה : "ל"כלשו� הטור וז' וכיו� שכ� סת� בסעי� ה) 'א בתוס"ש והחזו"הרש

, ת בה� הוסת בדילוג כגו� שראתה היו� וראתה שנית לסו� שלושי�ההפלגה שקובע

מדוע סת� , ושאלנו לעיל". קבעה וסת לדילוג של הפלגות' ורביעית ללב' ושלישית ללא

  "כפי שהבינו הש(רב ושמואל כא� ' המחבר את דבריו כשיטת רב ולא העלה את מח

רב ' בר סובר שאי� מחהמח, אלא? )חולקי� על זה' ז שהיש מחמירי� בסעי� ז"והט

ומה שכתב , ושמואל בוסת ההפלגה בדילוג וג� רב סובר שצרי  חמש ראיות כשמואל

ובנוס� ' היינו שהיתה הפלגה קודמת של כט, כדברי הטור" היו�שראתה "המחבר כגו� 

, כ יש כא� שילוש בדילוג שה� חמש ראיות"וא' ללב', ללא', הפלגות לל' לכ  היו עוד ג

את ' כ סת� המחבר בסעי� ה"וע, ע בי� לרב בי� לשמואל"בעת וסת לכוג קו"ולכ� בכה

, דבריו ללא מחלוקת וכל המחלוקת לשיטת המחבר היא רק בוסת החודש בדילוג

 ורק כא� כותב החודש בדילוגכיצד קובעת בימי : "כותב המחבר' והראיה שבסעי� ז

ויש לחוש "� וסיי, א כרב" פסק כשמואל וי–בסת� , רב ושמואל' המחבר את מח

, בי� רב לשמואל' כי רק בוסת החודש בדילוג סובר המחבר שיש מח". לדבריה� ולהחמיר

  .ע בעינ� חמש ראיות"א  בוסת ההפלגה בדילוג לכו

  

  י"הוכחה לדברינו משיטת הב. י

שינתה ראיותיה : "כותב) 'טו' סעי(הטור :) סב(י עצמו "ויש להוכיח זאת משיטת הב

,  ששינתה פע� אחת ליו� שלושי� והשנית לשלושי� ושני�ולא השוותה אות� כגו�

  ".והשלישית לשלושי� וארבע נעקר וסת הראשו� ואי� לה וסת כלל
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ת כיו� שראתה פעמיי� בדילוג שני ימי� היה "וא: "ל"וז, ה שינתה ראיותיה"י ד"הב

אינה צריכה יש לומר שמאחר שלא ראתה בדילוג אלא שתי פעמי� '? לה לחוש ליו� לו

 שכבר נתבאר שוסת הדילוג כל זמ� שלא הוקבע בשלש פעמי� אינה חוששת לו וש כלללח

  ".כלל

היינו שיש כא� , דוסת ההפלגה בדילוג שדילגה שתי פעמי�, י"מבואר מתו  דברי הב

י ארבע ראיות בדילוג שתי "ארבע ראיות אינה חוששת לו כלל ואינה קובעת וסת לדילוג ע

והרי , ע אי� לחוש לזה"משמע לכו,  חוששת לו כללי שאינה"ומדוע כתב הב, פעמי�

כ היה לו לפסוק "וא, המחבר עצמו חושש לדברי שניה� להחמיר ג� לרב וג� לשמואל

  ?כא� לחומרא שיש לחוש שקבעה לה וסת לדילוג

כי הוא סובר שאי� , אינו חושש בוסת ההפלגה לארבע ראיות) י"הב(מבואר שהמחבר 

י "כ כתב הב"ע בעינ� חמש ראיות וע"ההפלגה בדילוג ולכומחלוקת בי� רב לשמואל בוסת 

  .ע"אליבא דכו, דאי� חוששת לו כלל

ת "וא: "ה נעקר הוסת"ל וכתב בד"י הנ"העלה את דברי הב) 'ק מב"בס (�"השאמנ� 

יש לומר שמאחר שלא '? כיו� שראתה פעמיי� בדילוג שני ימי� היה לה לחוש ליו� לו

� צרי  לחוש כלל שכתב נתבאר שוסת הדילוג כל זמ� ראתה בדילוג אלא שתי פעמי� אי

, והיינו לשמואל  "ומוסי� הש. י"ל הב"עכ" פעמי� אינה חוששת לו כלל' שלא הוקבע בג

ה הכא צריכה לחוש לוסת הדילוג כיו� "כ ה"א' אבל למאי דמחמרינ� לעיל בסעי� ז

  ".שדילגה שתי פעמי�

כ רוצה "ע, ת הדילוג בהפלגה  לשיטתו הסובר שרב ושמואל חלוקי� ג� בוס"הש

א  . אבל לפי רב חוששת לוסת הדילוג, י נאמרו אליבא דשמואל"לומר שכל דברי הב

א� היה סבור שלפי רב יש כא� וסת " שאינה חוששת כלל"י "כיצד סת� הב, ע"הדברי� צ

שאינה חוששת כלל לדילוג , כדברי הטור' סעי� טו' קפט' הדילוג וכיצד סת� דבריו בסי

אלא מוכח כדברינו ששיטת המחבר היא שלא נחלקו , ו לחוש לדברי רב ולהחמירוהיה ל

  .רב ושמואל בוסת ההפלגה בדילוג

' ושאר מיני וסתות ה� נקבעי� בג: "שכתב) 'ד� מח(' י בסעי� ב"וכ� מוכח מדברי הב

  ".בפחות מחמש ראיותראיות חו� מוסת ההפלגות בדילוג שאינו נקבע 

  

  א"י הרמהוכחה לדברינו מדבר. יא

רב ושמואל בוסת ההפלגה בדילוג נית� להוכיח ג� מדברי ' כשיטה זו שאי� מח

  .'א מסו� סעי� יג"הרמ
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בניס� חוששת ' ואינה חוששת לוסת הדילוגי� עד שתקבענו כיצד ראתה טו: "ל"וז

' בו חוששת לטז' ראתה טז, בו' באייר אינה חוששת לטז' לא ראתה בטו, באייר' לטו

, בו' בתמוז ואינה חוששת ליח' בו חוששת ליז' בו ראתה יז' שת ליזבסיו� ואינה חוש

וכ� בדר  זה . באב' בתמוז קבעה לה וסת דילוגי� לימי החודש וחוששת ליט' ראתה יח

יש אומרי� כי בדילוג חודש הראיה  רק כי אי� חילוק ביניה�, בהפלגה ודילוגי�

  ". כמו שנתבארהראשונה מ� המני�

וסת החודש בדילוג נחלקו רב ושמואל ומה שפסק כא� א ש"מבואר מדברי הרמ

', יז', טז', א להלכה זה כדברי שמואל דבעינ� שתשלש בדילוג ולכ� צריכה לראות טו"הרמ

א כותב שג� בוסת הדילוג של הפלגה "א  הרמ. ורק אז קובעת וסת לדילוג החודש' יח

הכוונה ( יש אומרי�  בדילוגהחודשרק שבוסת , צרי  שתשלש בדילוג ואי� הבדל ביניה�

  .ראיות' שמספיק ג) 'לסעי� ז

בוסת החודש ' הרי אות� יש אומרי� שחולקי� בסעי� ז) 'ק לז"ס (�"השוהקשה 

ומדוע כתב כא� , חולקי� ג� בוסת ההפלגה בדילוג שצרי  רק ארבע ראיות, בדילוג

  .ע"ונשאר בצ? א שראיה ראשונה מ� המני�"א דרק בוסת החודש בדילוג י"הרמ

שכל מחלוקת רב ושמואל היא , א כשיטת המחבר"לדברינו יש לומר ששיטת הרמא  

א  בוסת ', א בתוס"ש והחזו"וכפי הבנת הרש' כפי שמובא בסעי� ז, בוסת החודש בדילוג

א שכתב "ולכ� מדוייקי� דברי הרמ, ע בעינ� חמש ראיות"ההפלגה בדילוג לא נחלקו ולכו

אבל ,  הראיה הראשונה מ� המני�בדילוג חודש כי אי� חילוק ביניה� רק יש אומרי� כי"

ג נחלקו רב "א שג� בכה"  בדברי הרמ"בהפלגה ודאי שאי� שיטה כזאת ודלא כהבנת הש

  .ושמואל

 בבעלי הנפש שכתב ג� כ� שכל מחלוקת רב ושמואל היא ד"הראבומצינו לשיטת 

סת ההפלגה א  הוא סבור שבו, א  בוסת ההפלגה בדילוג לא נחלקו, בוסת החודש בדילוג

' היינו ששמואל מודה לרב שבהפלגה בדילוג מספיק ד, ראיות' ע סגי בד"בדילוג לכו

דבעינ� שתשלש בדילוג זה רק ' ראיות ואינה צריכה לשלש בדילוג ומה שאמר שמואל בגמ

  .ע בהבנת שיטה זו"וצ, בוסת החודש
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  סיכו� הדברי�

  :שיטות בוסת הדילוג' ישנ� ג

קת רב ושמואל היא בי� בוסת החודש בדילוג ובי� בוסת שמחלו: ז"� והט"שיטת הש

ראיות ' לשמואל בעינ� שתשלש בדילוג ולכ� בוסת החודש צרי  ד, ההפלגה בדילוג

, ראיות' ראיות ובוסת ההפלגה ד' ולרב בוסת החודש בעינ� ג. ובהפלגה בעינ� חמש ראיות

  .ובשניה� פסק המחבר לחוש לדבריה� ולהחמיר

א שכל מחלוקת רב ושמואל היא בוסת "ת המחבר והרמששיט: א"שיטת החזו

ראיות ' ובוסת החודש סובר שמואל דבעינ� ד.) בד� סד(' החודש בדילוג שבזה נחלקו בגמ

ש "כהבנת הרש(ובוסת ההפלגה בדילוג אי� מחלוקת ביניה� , ראיות' ורב סובר דסגי בג

  .ע בעינ� חמש ראיות"ולכו) ה איתמר"ד' בתוס

רב ושמואל היא רק בוסת החודש בדילוג דלרב סגי ' דמח: נ"ד בבעה"שיטת הראב

  .ע בזה"ראיות וצ' ע סגי בד"א  בוסת ההפלגה כדילוג לכו, ראיות' ראיות ולשמואל ד' כג
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כותבי� בשטר זמ� הלוואה כדי שנדע מאיזה "ל "פסק וז' א' מג' מ סי"ע חו"בשו

לוואתו אינו יכול לטרו� מה� וא� לא כתב לקוחות יטרו� שהלקוחות שקנו קוד� זמ� ה

בו זמ� כשר לגבות בו ממנו אבל אינו יכול לטרו� מהלקחות שיכולי� לומר קנינו קוד� 

  .ל"עכ" ' להלוואת  וכו

ר שניי� "ת"א "ע' ב דאמרינ� הת� ז"ע' מ ז"ב' ז הוא בגמ"דמקור די' י כת"ובב

ולוה אמר של  הוא ופרעתיו ל  אדוקי� בשטר מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתיו 

� גרס של  היה "י שעל הרי"ש וברש"� וברא"כ ברי"ויש גורסי� או שלי ופרעתיו וכ[

ג  אומר יחליקו נפל ליד דיי� לא "יתקיי� השטר בחותמיו דברי רבי רשב] ופרעתיו ל 

אמר "ב "ע' ז' ש� בגמ' ז אמרי"וע". ' יוסי אומר הרי הוא בחזקתו וכו' יוציאנו עולמית ר

רבי אלעזר מחלוקת בששניה� אדוקי� בטופס ושניה� בתור� אבל אחד אדוק בטופס 

יוחנ� אמר לעול� חולקי� ואפילו ' ואחד אדוק בתור� זה נוטל טופס וזה נוטל תור� ור

אחד אדוק בטופס ואחד אדוק בטור� והתניא זה נוטל עד מקו� שידו מגעת לא צריכא 

ל "מרא לא צריכא דמקרב לגבי חד מהו דתימא אדקאי תור� בי מצעי אי הכי מאי למי

ל רב אחא מדפתי לרבינא לרבי "ל מאי חזית דפלגת הכי פלוג הכי א"ל דא"פלוג הכי קמ

ל "פ צלוחיתו הוא צרי  א"אלעזר דאמר נוטל  טופס וזה נוטל תור� למה ליה וכי לצור ע

 בשטרא דאית לדמי דאמר הכי שטרא דאית ביה זמ� כמה שוי ודלית ביה זמ� כמה שוי

כ מוכח מהכא דישנה משמעות "א" ' ביה זמ� גבי ממשעבדי ואיד  לא גבי ממשעבדי וכו

ולכאורה זהו המקור .( לזמ� הכתוב בשטר גבי גבייה ממשועבדי� או רק מבני חורי�

ל כלל להלכה "הנ' � לא הזכיר את דברי הגמ"ע א  יש לציי� שהרמב"לדברי השו

  .)ט"ע מ"והשמיט� ויל

א בביאורו על אתר דאחד המקורות "צ� צור  כתיבת זמ� בשטר כתב הגרא  על ע

ארבעה ראשי "' א דאמרינ� הת� במתני"ע' ה ב"בר' ז הוא מדברי הגמ"שמנייהו ילפינ� די

למלכי� למאי הלכתא אמר "' הת� בגמ' ז אמרי"וע" ה למלכי�"שני� ה� באחד בניס� ר
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ומכא� " � והמאוחרי� כשרי�רב חסדא לשטרות דתנ� שטרי חוב המוקדמי� פסולי

  .א מקור לדי� כתיבת זמ� בשטר"הראה הגר

ר שטר שכתוב בו ריבית קונסי� אותו ואינו "ת"א "ב ע"מ ע"ב' ז מצינו בגמ"והנה די

גובה לא את הקר� ולא את הריבית דברי רבי מאיר וחכמי� אומרי� גובה את הקר� 

נסינ� התירא משו� איסורא ואינו גובה את הריבית במאי קמיפלגי רבי מאיר סבר ק

ורבנ� סברי לא קנסינ� התירא משו� איסורא תנ� הת� שטרי חוב המוקדמי� פסולי� 

אמר . מוקדמי� אמאי פסולי� נהי דלא גבו מזמ� ראשו� ניגבו מזמ� שני. והמאוחרי� כשרי�

יוחנ� אמר אפילו תימא רבנ� גזירה שמא יגבה ' מ הוא ור"ל במחלוקת שנויה ור"רשב

  .ל"עכ" אשו�מזמ� ר

תרתי חדא דמדמינ� שטר שכתוב בו ריבית לשטר מוקד� דבשניה� ' חזינ� מדברי הגמ

' י אזיל אפי"י דקנסינ� היתרא אטו איסורא ואילו לר"ופרש. מ"ל הוי כר"קנסינ� לר

דאנ� דקיימא ל� ' ופשיטא וברירא לכאו.כרבנ� א  איכא גזירה דלא יגבה מזמ� ראשו�

וא� . דלא גבי מזמ� ראשו� א  ודאי שמזמ� שני ודאי גביכחכמי� לא סבירא ל� אלא

נראה דלהלכה לא יסבור דקניס דלא , מ דקניס היתרא אטו איסורא"ל דהוי כר"ל דס"לר

ע מזמ� שני "כ לכו"וא, אבל מזמ� שני יגבה, אלא דקניס דלא יגבה מזמ� ראשו�, יגבה כלל

  .יגבה

ליכא בזה ' לכאו, י� או ממשעבדימבני חור' ל דלגבי גבי"הנ' א  חזינ� מדברי הגמ

ובמקו� שאינו יכול לגבות ממשועבדי� משו� פסידא דלקוחות לא , כלל' פלוגתא בגמ

  .מ"א  מבני חורי� יגבה מ, יגבה

ה שטר "דש� בתוד, אול� למעיי� בדברי הראשוני� בסוגיי� יראה דפליגי בהכי קמאי

מוקדמי� פסולי� היינו דלא י דמאי דאמרינ� דשטרות ה"ל לרש"ד דס"מצינו דנראה לפי

י "וכרש. מבני חורי� לא גבי' ל דאפי"ס' והתוס. ח ודאי גובה"א  לגבי ב, גבי ממשעבדי

דמאי דאינו גובה היינו ממשועבדי� ,א"מהלכות מלוה ולוה ה' � בפרג"פסק ג� הרמב

שהרי איכא פסידא דלקוחות מהזמ� המוקד� שהרי באותו הזמ� הכתוב לא נשתעבדו 

שטרי חוב המוקדמי� פסולי� "ל "וז' ג סעי� ז"מ' מ סי"ע חו"וכ� פסק בשו, נכסי� אלו

שהרי טור� בה� לקוחות שלא כדי� ולפיכ  קנסו אותו חכמי� ולא יגבה בשטר מוקד� 

אלא מבני חורי� גזירה שמא יטרו� בו מזמ� ראשו� שהקדימו וא� יטעו� הלוה פרעתי 

, ופליגי". א דפסול לגמרי"וי"א " הרמוהוסי� ש�" ' דינו כטוע� כ� בשאר שטרות וכו

א כדעת "ומאיד  דעת הרמ, י דלא גבי כלל"� ורש"ל כדעת הרמב"דמר� המחבר דס

ואמנ� . ל דפסול לגמרי"דס) ל"� הנ"מ על דברי הרמב"ד במל"הוב(ש "והריב' התוס
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א  יש מתחילה לברר מהי מחלוקת , ע צריכי� ביאור ארו "דברי מר� המחבר בשו

  .זוהראשוני� הל

ועוד יש קצת לנסות להבי� דא� חזינ� לעיל שמקור האי דינא דבעינ� זמ� בשטר הוי 

ע גובה מבני חורי� "ט  בדינא דשטר שאי� בו זמ� לכו"כ מ"א, מדינא דשטרות המוקדמי�

ולא ממשועבדי� וליכא מא� דאמר דנפסל לגמרי כמו שמצינו במקור הדי� היינו בשטרות 

  .מוקדמי�

לתר� בפשיטות קושיא זו בסברא פשוטה דטפי גריעא לעשות דבר ונראה דהיה מקו� 

דהיינו לכתוב שטר בלא ,מאשר לא לעשות כלל,היינו לכתוב שטר שזמנו מוקד� ,פגו� 

  .א  לקמ� אולי יתבאר עומק הדי�,זמ� כלל

והנה דברי תוספות .  "והנה בספר יד המל  ביאר מחלוקת זו ואלו ה� תור� דבריו

י דסבר דטעמא דמוקדמי� פסולי� הוא משו� גזירה "דא� לרהאלו מורי� דדעת� 

ודעת� זאת הוא תמוה מאוד דבשלמא , ח"כ אינו גובה מב"דשמא יגבה מזמ� ראשו� ג

מ דקניס היתרא משו� איסורא שפיר "אתיא כר' ל דסבר דבמחלוקת שנויה ומתני"לר

 �אבל , מבני חורי�שיי  לומר לדידיה דבקנס זה דהיתרא קנסו ג� היתר זה שלא לגבות א

ל שו� קנס כלל רק דטעמא דמתניתי� דאינו גובה א� מזמ� שני משו� "יוחנ� דלא ס' לר

דיהיה גובה , גזירה דשמא יגבה מזמ� ראשו� וגזירה זו לא שיי  רק בגביה מהלקוחות

" ' כ לעני� גביה מבני חורי� איזה גזירה שיי  כא� וכו"משא' מלקוחות שלא כדי� וכו

דהיינו מכיוו� , מבני החבורה דהאי דינא הוי קנס' ל וכ� תיר� א"דרונראה . ל"עכ

ד איכא גזירה על "ז יש לומר דלחד מ"א  לפי, ה אינו כלל"שהקדי� שטרו קנסינ� ומשו

  .ע"ד גזרינ� רק על משועבדי� ויל"ולחד מ, הכל

דהת� או , ט בשטר שאי� בו זמ� ליכא מא� דפליג"ז ג� מתורצת הקושיא מ"לפי

או דא� אי נימא דאיכא גזירה אכתי ליכא בזה איסורא דניגזטור , זירה כללדליכא ג

  .היתרא אטו איסורא שהרי לא עשה איסור או דבר שאינו הוג� וראוי כמו בהקדי� שטר

א� שג� זאת אפשר לדחות שהרי ג� בהקדי� שטר אפשר לומר דלא הוי איסורא 

דא� הקדימוהו '  ח'  בסעיע ש�"שהרי איסורא הוי א� עשאו בכוונה כמו דפסק השו

בסוגיה ' ועי.(כ דעד השתא מיירי דלא הוי בכוונה"ע, ח"מב' בכוונה הרי לא גובה אפי

א  ודאי דהסוגיא מיירי .) ע היא  אפשר שיקדימוהו בלא כוונה"כ השו"וכ� בנו' ובתוס

האי איסורא ליכה ' כ בשטר שאי� בו זמ� אפי"משא, פ חשיב איסורא"בלא כוונה ואע

  .ב מה שהקשינוומיוש
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וכ� מהסוגיא נדחית , הראשוני�' א  כמבואר דחה היד המל  עצמו הסבר זה במח

חדא מהו ביאור מחלוקת הראשוני� ועוד מהו , אפשרות זו והדרא קושיי� לדוכתא

ד דשטר מוקד� פסול לגמרי דבהכי לא "החילוק בי� שטר מוקד� לשטר שאי� בו זמ� למ

  .פליג

כ "עמש' א' ג סע"מ' מ סי"שהקשה בספר שער המשפט בחוונראה דעוד יש להבי� מה 

ל "דשטר מוקד� גובה בו מבני חורי� ולא ממשועבדי� וז' ז' ע בסע"דפסק השו, לעיל

דשטר שנכלל בו קר� וריבית פסול שמא ' ס נב"ואיכא למידק מהא דכתב המחבר בר"

 את הקר� והוא דאינו גובה בו' ס קסא"ד ס"כ המחבר ביו"יבוא לגבות בו את הריבית וכ

ח המוקדמי� הפסולי� גזירה שמא יגבה מזמ� "ש דמדמי ליה לשט"והרא' מדברי התוס

ח מוקד� פסול לגמרי "ל דשט"ש לטעמייהו אזלי דס"והרא' ש ובשלמא התוס"ראשו� עי

כ "נ לומר פרעתי א"ל הכא דגובה בו מבני חורי� וא"כ הרב בהגה אבל המחבר דס"כמש

ימא הכי דאינו פסול אלא לגבות בו ממשועבדי� דבטל מתורת בשטר שיש בו ריבית נמי נ

  "ח גבי"שטר אבל מב

וצרי  "א  ג� הוא סייג דבריו וכתב , ש במה שמנסה לתר� ולחלק בגדר הגזירה"ועי

ב שכתב "ק ל ע"בב' ע ש� בסימ� נב הביא את דברי התוס"אמנ� הסמ.[ל"עכ" ישוב

ג� ההלואה נעשתה באיסור ויש כ כא� "דבשטר מוקד� רק השטר נעשה באיסור משא

מ א  רבנ� דקיימא "הת� הוי לדעת ר' כ תוס"  ש� דמש"וכבר השיגו הש, להבי� דבריו

, ש שטר שיש בו ריבית שפסול לגמרי"לתר� ג� מ' כ בעי"א.] ל הכי"ל� כותייהו לא ס

  .ח מוקד� שרק אינו יכול לגבות בו ממשועבדי�"משט

ה שטרי "הת� ד' א על דברי התוס"ע' ה ב"   רועוד יש להוסי� מה שכתב בערו  לנר 

 משטרי דהכא אינו מוכרח דגובה "א אבל מפרש"אבל מבני חרי גבי כתב המהרש"ל "וז

פ וגובה מבני חרי בלא שטר א� הודה הלוה "זה אפילו מבני חרי אלא דהוי כמלוה ע

רי ג� דבפרק איזהו נש  כתב בקונטרס וה' והיינו דרצה לבאר למה כתבו התוס. ל"עכ"

מ דש� "י שטר ולכ� הביא מב"הכא כתב כ� ולכ� ביאר דמהכא אי� ראיה דגבי מבני חרי ע

י ש� לא כתב רק שאינו טור� "אבל תמהתי שברש. י דמבני חרי גבי"כתב רש

� "הביאו ש� בש� ריב' רק שהתוס, ממשועבדי� אבל לא שגובה מבני חרי לא הוזכר ש�

' י של בעלי התוס"רש' שטר מוקד� ואולי שבפיה ב"ומשמע וה, כ� בשטר שיש בו ריבית

פ משמע כפירוש "י הכא דהוי כמלוה ע"אבל ממה שכתב רש, י כ�"היה כתוב ג� ברש

ז נראה "אמנ� לפי, ח לא גובה"כ ג� מב"א שהשטר לא נחשב ופסול לגמרי וא"המהרש

  .ל"עכ" ' י דהכא להת� וכו"סתירה בי� רש
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ח "ה דמשמע ששט"י בר"רה מדברי רשכ הקשה הערו  לנר דלכאורה יש סתי" א

מ משמע שפסול רק לגבות בו ממשועבדי� אבל "י בב"כ ברש"משא, מוקד� פסול לגמרי

' מ הוי לשי"כ בב"משא, ל"ר' ה ה� לשי"י בר"ש שרצה לתר� דדברי רש"ועי. ח גבי"מב

, י יסביר כהלכתא ופע� דלא כהלכתא"ונראי� הדברי� דחוקי� שפע� רש. יוחנ�' לר

  .י"א כר"ל ובמקו"א יסביר כר"ט במקו"ועוד מ

ה ועל משנה זו "י מ"ז בשטרות המוקדמי� פסולי� הוי משנה בשביעית פ" והנה די

אמרינ� בירושלמי דקאי  כגו� שאומרי� עדי� שהוא מוקד� ועדי השטר אומרי� שהוא 

, ד"ז דינא דעדי� החתומי� על השטר נעשו כמי שנחקרה עדות� בבי"אמת ולא שיי  ע

לא שיי  בזה כמי שנחקרה ,  דעל עצ� החוב אי� מכחישי� רק על זמ� הכתוב בשטרכיו�

א ש� בשנות אליהו "וכ� ביאר הגר. ד דלהוי חוזרי� ומגידי� ולא יהיו נאמני�"בבי

ל "ט וז"כ' על זה בספר תרועת מל  סי' והקש, ל"ג הנ"מ' מ סי"א חו"ובביאור הגר

 הזמ� נוגע לכמה דברי� ולטריפת לקוחות ס הרי"והדברי� מופלאי� מה חילוק הוא סו"

  .ל"עכ" ז "ולמה לא הוי הגדה ג� ע

ה " ונראה דאולי אפשר לבאר את הדברי� באופ� אחר ומרומז בחלקו בדברי הנתיה

  . ז יבואו הדברי� על מקומ�"ושמא לפי, ש"עיי' א' סעי' מח' סי

נ� לעיל דהוי דנראה דודאי טעמא דדינא דשטרות המוקדמי� פסולי� הוי מאי דאמרי

ושמא יש . אבל עדיי� יש להבי� מהי המשמעות לגבי השטר, קנסא משו� פסידא דלקוחות

 וכלשו� הזו מצינו לעיל 
לומר שתי אפשרויות בדבר היינו או דשטר מוקד� פסול לגמרי

וביאור הדבר דכאשר אד� כותב שטר מוקד� כביכול אינו כותב , בדברי כמה אחרוני�

כמו , מ שיהיה לו תוק�" דיש כמה וכמה דיני� ותנאי� בשטר עשטר כלל שהרי מצינו

ושמא אפשר לומר שאיכא די� נוס� , דעת המתחייב לפי חלק מהדיעות ועוד דיני� נוספי�

א  . ל די� שטר כלל"דהוה כעי� די� כזה ואי הוי מוקד� לי, דהיינו שלא יהיה מוקד�

ה כלומר ,י שטר לית לי"יית חוב על דא� אי הוי זמנו מוקד� אכתי רק דיני גב"מאיד  אפ

כעי� זאת . (לגבות אינו יכול על ידו כדי� גביית חוב בשטר, א� השטר עצמו כשר' דאפי

ז ועוד "ט' כ האמרי משה סי"ששטר אינו מועיל לדבר אחד ומועיל לדבר אחר מצינו במש

ל אחרוני� דשטר קניי� שכלתה קניינו היינו שאת פעולת הקניי� בשטר סיי� וכבר ח

הקניי� עדיי� יכול לשמש כשטר ראיה על המכירה ויש לפלפל אי דמו דהת� בשטר כשר 

  ).כ הכא הוי שטר שלבר אחד אינו מהני כלל"רק לא נצר  משא
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כ נפקא ל� דאיכא תרי צדדי או דהאי שטר שזמנו מוקד� לא רק הוי שטר "א  א

א לקיי� בו " א  אל דאכתי חשיב שטר"ומאיד  אפ. אלא לא הוי שטר כלל, פסול גרידא

  .שגובה רק מבני חורי� ולא ממשועבדי�, דיני גביית חוב בשטר

ז יש מקו� להסביר את מחלוקת הראשוני� אי שטר מוקד� הוי "ונראה דאולי לפי

ל דפסול לגמרי "דמא� דס. שטר פסול לגמרי או דגובה בו רק מבני חורי� ולא ממשועבדי�

ל די� "ה לי"פג� בדיני הגדרת השטר ומשול בגדר החסרו� הכא הוא פסול ו"נראה דס

ל דהוי רק חסרו� בדיני גביה יכול לסבור דאית "כ מא� דס"משא. שטר כלל ופסול לגמרי

א  לעניי� הגביה לא מהני לגבות בו כדי� גביה ) ולקמ� יתבאר(ליה די� שטר לעצ� הראיה 

  .בשטר דהיינו ג� ממשועבדי�

רי� גובה ואכתי אית ליה די� שטר וכתבנו ל דמבני חו"ולעניי� מה שכתבנו דמא� דס

כ לעיל "ל הוסי� וכתב כמש"ע הנ"והנה בשו, דהוי לעניי� הראיה שבו על עצ� ההלואה

וביאור הדברי� נראה דבכל , "וא� יטעו� הלוה פרעתי דינו כטוע� כ� בשאר שטרות"ל "וז

ידי מאי בעי שטר שהמלוה בא לגבות עימו והלוה טוע� פרעתי יכול המלוה לטעו� שטר  ב

וביאר בגדר די� . ע דהוי כשאר שטרות"וזהו אולי מה שכתב השו, וממילא יכול לגבות בו

דבפשיטות יש להבי� דטענה זו הוי ראיה ) 'ע' עמ(קטו ' ס סי"ח על הש"זה בחידושי  הגר

מ לא משמע כ� "א  כתב ש� דמלשו� הר, והגדת עדות בידי המלוה שהחוב לא נפרע

א� '  דהיינו דכמו שא� אומר המלוה אל תפרעני אלא בעדי� ואפי.והסביר באופ� אחר

והנאמנות נשארת אצל , פרע א  לא הוי בעדי� ולא קיי� התנאי אינו נאמ� לטעו� פרעתי

ה הכא שהשטר נמצא בידי המלוה כביכול יש לו זכות ממונית "המלוה שלא פרע ה

והוי ,  או קרע את השטרז שלא נטל"שהנאמנות א� היה פרעו� או לא היא אצל המלוה כ

ז דברי� "ש במה שביאר לפי"ועי, כמו תנאי בנאמנות על הפרעו� ולא הוי כראיה גרידא

ד דאכתי אית ליה די� שטר "ז נראה שישנה משמעות גדולה לאותו מ"כ לפי"וא. נוספי�

וממילא אי� הלוה , דיכול לטעו� שטר  בידי מאי בעי וזכות הנאמנות עדיי� ביד המלוה

  .טעו� פרעתייכול ל

  .ד דהשטר פסול לגמרי ליכא כלל האי דינא והאי טענתה"כ למ"משא

דא� המקור לדי� שטר , השתא דאתית להכי נראה דשמא מוב� ג� מה שהקשנו לעיל

ט ליכא "כ מ"א, ח ולא ממשועבדי� הוי שטרות מוקדמי�"שאי� בו זמ� שגובה רק מב

י מא� דסבר דלא גובה כלל ופסול ונראה פשיטא וברירא דהא. למא� דאמר דפסול לגמרי

. ה קנסינ� ליה"ולית ליה די� שטר זה רק כאשר עשה שלא כהוג� וכתב שטר מוקד� ומשו

ז יותר "ע, אבל א� לא כתב זמ� כלל ואי� כא� עשיה שלא כהוג� אלא חוסר עשיה כהוג�
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, אלא רק שישנה בעיה שיגבה מלקוחות שלא יפסדו, קשה לומר דיהא פסול לגמרי

  . לא גבי ממשועבדי� אלא רק מבני חורי� וליכא מא� דפליגה"משו

ש שטר מוקד� "ז אפשר ג� לישב ג� מה שהקשה בשער משפט דמ"ונראה דשמא לפי

. משטר שכתוב בו ריבית שפסול לגמרי, ח ולא ממשעבדי"ששיטת המחבר דגובה מב

 שטר ונראה שה� הדברי� שודאי שטר שיש בו ריבית עשה שלא כהוג� עוד יותר מאשר

וממילא הוי הצד ההפו  משטר שאי� בו זמ� כלל דהיינו אי בשטר שאי� בו זמ� , מוקד�

, א לפוסלו לגמרי"ה א"אמרינ� שלא עשה שו� מעשה בפועל שהוי מעשה שלא כהוג� ומשו

לא ' אפי(ל למיכתב את זמ� ההלואה "ובשטר מוקד� הוי שלא כהוג� במקצת שהרי הו

בשטר שיש בו ריבית עשה בו מעשה רשעה , )ל" הנ'הוי בכוונה כמבאר ש� בסעי� ח

  .ע פסלינ� את השטר לגמרי"ז לכו"כביכול וודאי הוי שלא הוג� וע

ה דש� מיירי "י בר"כ רש"הערו  לנר במש' ואולי קצת בדוחק מיושב ג� מה שהקש

מ "כ בסוגיא דב"משא. ח"י דלא גובה כלל אפילו מב"ז כתב רש"ע, בעצ� יסוד הדי� דזמ�

י הת� דלא דמו לאהדדי "ל לרש"  דהת� משווינ� לשטר שיש בו ריבית בזה סא"ע' עב

ל דלא הוי שטר "ה אפ"וביאור הדבר דבר. ח גובה"אלא רק לא יגבה ממשועבדי� א  מב

כלל משו� שפשטות הגמרא הת� מיירי בעצ� דינא דזמ� בשטרות וכאשר לא מתקיי� 

מ דדני� לדמותו לשטר שיש בו " בב'כ בגמ"משא. ה פסלו לגמרי"ומשו, הדי� לא הוי שטר

דלא עשה בזה מעשה , י דלא נפסל לגמרי כמו שטר שיש בו ריבית"ל לרש"הת� ס, קנס

ואמנ� אודה ולא אבוש שתירו� זה קצת דוחק ודמי , גרוע וחמור כמו שטר שיש בו ריבית

  .והבוחר יבחר, במקצת לדוחקו של בעל הערו  לנר

א והירושלמי שהובאו במה שכתב "רי הגרז ג� מיושבי� דב"ונראה דאולי לפי

, דעל הזמ� לא חשיבי כחוזרי� ומגידי� אלא רק על ההלואה גופא, ל"התרועת מל  הנ

ה כביכול "מוקד� אינו פוסל את עצ� השטר לגמרי ומשו' ל דזמ� אפי"ושמא יש לומר דס

ל דבזה לא "כ אפ"וא, ל לפסול את השטר לגמרי"כ הו"שאל, לא חשיב מעצ� העדות

מ אי "כ בגו� השטר ודאי חשיבי חוזרי� ומגידי� ונפ"משא. שיבי חוזרי� ומגידי�ח

  .ד"בהו נעשה כמי שנחקרה עדות� בבי' אמרי

אי שטר שנמחל שיעבודו פסול לגמרי כדעת 'מח' ז המחלוקת בסי"וכ� מבוארת לפי

א "ע' מ יז"ב' דבגמ,ע "או רק דאינו גובה בו ממשעבדי כדעת הסמ,   ש�"ז והש"הט

  .מינ� שטר מוקד�לשטר שנמחל שיעבודומד

דאית מא� דסבר 
'ק ה"ס' פג' ח סי"ז במה שכתב בקצוה"מ נוספת מצאתי לאח"נפ

א  כאשר איכא שטר אמרינ� מיגו ,פ שקיימא ל� דלא אמרינ� מיגו להוציא ממו�"דאע
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ד תליא ג� בהכי דאי הוי שטר פגו� שמא אכתי אפשר לומר עדיי� מיגו "ולפי.להוציא

כ אי נימא דלא הוי שטר כלל "משא,ג שהוי שטר פגו� אכתי ש� שטר עליו"דאע,להוציא

  .   א למימר ביה מיגו להוציא"אזי ודאי א

ל "הראשוני� הנ' וכ� מובנת מהי מח, כ לפי דברינו מיושבות כל הקושיות דלעיל"וא

  .והכל בא על מקומו בשלו�
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¯ 'ÈÙ Ï‡Ïˆ· È¯Â‡¯˘  

 ÔÈ„· ‰ÏË·Ï ‰Î¯–‰ÎÈ¯ˆ ‰�È‡˘ ‰Î¯·   

  
  :מבוא

  

רציתי .  וברכה שאינה צריכהאני רוצה לדו� במאמר הזה באיסור של ברכה לבטלה

  . בראשוני� ואחרוני�', י עיו� בסוגיות הגמ"הדיו� יעשה ע. לדו� על חומרת האיסור וגדרו

  

  :מקור האיסור

  

  : 1ברכות' מס

המבדיל בתפלה משובח יותר ממי : תני רב אחא אריכא קמיה דרב חיננא"

 הא 
. ו לו ברכות על ראשו ינוח
וא� הבדיל בזו ובזו , שיבדיל על הכוס

, המבדיל בתפלה משובח יותר ממי שיבדיל על הכוס, אמרת! גופא קשיא

 ינוחו לו ברכות 
א� הבדיל בזו ובזו : והדר תני, תפלה לחודה סגי: אלמא

ואמר ; והויא ברכה שאינה צריכה,  אפטר
וכיו� דנפיק ליה בחדא , על ראשו

: חנ� וריש לקיש דאמרי תרוייהוואמרי לה רבי יו, רב ואיתימא ריש לקיש

: אימא הכי, אלא! לא תשא:  עובר משו��כל המבר� ברכה שאינה צריכה 

  ".  ינוחו לו ברכות על ראשו
א� הבדיל בזו ולא הבדיל בזו 

והכוונה כא� שמבר  ברכה , רואי� במפורש שיש איסור של ברכה שאינה צריכה

רת שהאד� שמבר  ברכה שאינה אומ' הגמ.  כשכבר יצא ידי חובה בברכה הראשונה

  .צריכה עובר משו� לא תשא

  ?או שיש כא� רק אסכמתא בעלמא, "לא תשא"ע א� הוא עובר ממש על הלאו של "צ

  : 2יומא' במסמובא 

אמאי נגלול וניקרי אמר רב : ובעשור של חומש הפקודי� קורא על פה"

וללי� ספר תורה בציבור הונא בריה דרב יהושע אמר רב ששת לפי שאי� ג

                                            
1

 'א' עמ, ג" ד� ל
2

 ' א' עמ',  ד� ע
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מפני כבוד ציבור ונייתי אחרינא ונקרי רב הונא בר יהודה אמר משו� פגמו 

  ". משו� ברכה שאינה צריכהשל ראשו� וריש לקיש אמר 

שעכשיו , הכוונה שגור� לברכה שאינה צריכה, מבאר שהברכה שאינה צריכה 3י"רש

�  . יצטר  לבר  על כ , שיביא ספר תורה נוס

  . זה יותר טוב,  עוד מוסי� שכל מקו� שאפשר שלא להרבות בברכות4א"בריט

אלא הוא , יש להעיר שאינו מדובר כא� שהברכה עצמה היא ברכה שאינה צריכה

, לא יצטר  לבר , זאת אומרת א� לא יביא את הספר תורה. גור� לברכה שאינה צריכה

  . לבר  על כ  מדינאאז הוא צרי  , אבל עכשיו שהוא מביא את הספר תורה

  : 5מנחות' במס' וזו הגמ', יש עוד גמ

, לא סח לא, סח אי�.  חוזר ומבר 
סח בי� תפילה לתפילה : אמר רב חסדא"

, על תפילה של יד: יוחנ�' והא שלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דר

, י� של ראשעל תפיל, ברו  אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילי�: אומר

אביי ורבא ! ברו  אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילי�: אומר

סח בי� : תנא.  מבר  שתי�
סח ,  מבר  אחת
לא סח : דאמרי תרוייהו

  ". וחוזר עליה מערכי המלחמה, תפילה לתפילה עבירה היא בידו

הוא מסביר , 6ש"הראא  אנחנו נעיי� בדברי , יש מחלוקת ראשוני� מה העבירה כא�

לא היה צרי  , שהרי בלי שהוא סח. 7שהאיסור כא� הוא מצד שגור� ברכה שאינה צריכה

  .  ועכשיו שסח צרי  לבר 8לבר  על תפילי� של ראש

  : במשנה 9סוטה' במסמובא 

 זהו המתיירא מ� העבירות 
הירא ור  הלבב : רבי יוסי הגלילי אומר"

: רבי יוסי אומר. לפיכ  תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגלל�, שבידו

בת , ממזרת ונתינה לישראל, גרושה וחלוצה לכה� הדיוט, אלמנה לכה� גדול

  ".  הרי הוא הירא ור  הלבב
ישראל לממזר ולנתי� 

                                            
3

  ש� 
4

  ש� 
5

 'א' עמ, ו" ד� ל
6

 ו"ט' סי, פילי�ת'  הל
7

שהוא אומר שהאיסור משו� ] 'אות א, �" מדפי הרי
'ב' עמ', ד� ח, מנחות' מס[ עיי� ג� בשלטי גבורי� 

 . וביר  ברכה לבטלה, שהפסיד את הברכה
8

שיש ראשוני� שסוברי� שרק צרי  , ש לציי� שיש בזה מחלוקת ראשוני� גדולה מה היה צרי  לבר  י

כ אינו צרי  לבר  "ואח, וא� אינו סח זה עולה על תפילי� של ראש, לבר  להניח תפילי� על תפילי� של יד

רק ,  תפילי�אבל יש ראשוני� שסוברי� שג� בלי שסח צרי  לבר  על תפילי� של ראש על מצות. שו� דבר

כשהוא מניח את , שצרי  לבר  להניח תפילי� ועל מצות תפילי�, עכשיו שהוא סח צרי  להוסי� עוד ברכה

תמוז , עיי� במאמרי בבלכת  בדר , בכל השיטות בעני� הזה, אני הארכתי במאמר אחר. תפילי� של ראש

127
90' עמ, ס"תש. 
9

 ''א' עמ, ד" ד� מ
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  : 10ש�' כ מובא בגמ"אח

כמא� . איכא בינייהו עבירה דרבנ�? י הגלילי"מאי איכא בי� רבי יוסי לר"

 עבירה היא בידו וחוזר עליה 
שח בי� תפילה לתפילה : אזלא הא דתניא

  ". י הגלילי"כר? כמא�, מעורכי המלחמה

ל דברי סופרי� חוזר מעורכי א� עבר ע' יוסי הגלילי אפי'  מסביר שלר11י"רש

  . יוסי דוקא א� עבר על דברי תורה' ולדעת ר, המלחמה

לכאורה יש . הוי רק איסור דרבנ�, ז שהאיסור של הסח בי� תפילי� לתפילי�"יוצא לפי

א  האמת יש , שסובר שברכה שאינה צריכה זה איסור דרבנ�ש "הראללמוד מדברי 

. אלא הוא גור� לברכה שאינה צריכה, ריכהלומר שכא� אינו מדובר על ברכה שאינה צ

עכשיו שהוא , זאת אומרת א� הוא לא סח הוא לא היה צרי  לבר  על התפילי� של ראש

א  עכשיו שהוא סח ומבר  על התפילי� של . הוא צרי  לבר  על התפילי� של ראש, סח

וא שדוקא כותב שהאיסור הש "הראכ  מבואר בדברי . זהו ברכה שהוא מחויב בה, ראש

נראה שאי אפשר . אי� האיסור שמבר  ברכה שאינה צריכה, שגור� ברכה שאינה צריכה

כ אי  חכמי� חייבו אותו "דא, לומר שהברכה שמבר  עכשיו היא איסור דאורייתא

  . 12שהרי הסח בי� תפילי� ותפילי� צרי  לבר ? לבר 

  

ברכה לבטלה הוי / עיו� בראשוני� שסוברי� שברכה שאינה צריכה
  :איסור מדרבנ�

  

והסמיכו , זה רק איסור מדרבנ�,  רבי� כותבי� במפורש שהאיסור כא�13ראשוני�

  . 'את זה על הפס

                                            
10

 'ב' עמ, ד" ד� מ
11

  ש� 
12

והוכיח מכא� כדברי , חרתשהסביר את הדברי� א', ד' סע, ו"רט' סי, אורח חיי�,  עיי� בחכמת שלמה

שהביא את דברי ', אות א', כלל ה, עיי� בנשמת אד�. זה רק איסור דרבנ�, הראשוני� שברכה לבטלה

הוא מסביר . שעבירה בידו היא שאינו מבר  לאחר מכ�, מנחות' במס' י שהוא הסביר את הגמ"רש

ולכ� , ה היא איסור דאורייתאי סובר שברכה שאינה צריכ"כיו� שרש', שהסיבה שהסביר כ  את דברי הגמ

שאומרת שיש , סוטה' במס' ואז לא היה מוב� דברי הגמ. א� היה חוזר ומבר  היה עובר איסור דאורייתא

 . שהוא מחלק כמו שחילקתי', אות ו, ו"מ' סי, אורח חיי�, אבל נראה בברכי יוס�. כא� רק איסור דרבנ�
13

ד� , שיטה מקובצת ש�, בש� רבני צרפת] �" מדפי הרי
'ב' עמ, ט"ד�  ל, ברכות' מס[יונה '  תלמידי ר

', ד� ט, ראש השנה' מס[� "ר, ]ש�[� "חידושי הר, ]'א' עמ, ג"ד� ל, ראש השנה' מס[א "רשב. 'א' עמ, ג"ל

, קידושי�' מס[ש "רא, ]ש�[ש "רא' תוס, ]'ה הא וכו"ד',  א' עמ, ג"ד� ל, ש�[' תוס, ]�" מדפי הרי
'ב' עמ

ספר . בש� הגאוני�] ז"ל' סו� סי', חלק א[תרומת הדש� , ]א"מ' סי', חלק ג[� "תשב, ]ט"מ' ק סי"פ

שסובר שזה ] ד"שפ' סו� סי, ת שלו"בשו[ש "יש עוד להוסי� את דעת הריב]. ל"סו� מצוה ת[החינו  

 .כיו� שזה רמוז בתורה, בל הוא סובר שזה יותר חמור מסת� דרבנ�א, איסור דרבנ�
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שספק  15ברכות' במסשמבואר בסוגיא :  הללו מביאי� ראיה לדבריה�14הראשוני�

הרי א� ברכה לבטלה אסור . א� אמר אמת ויציב ספק לא אמר אמת ויציב חוזר ואומר

שהרי יש כא� חשש של מוציא ש� , י  להיות שלא יחזור ויאמראז היה צר, מ� התורה

,  שעדי� לעבור איסור בשב ואל תעשה16וכ� מוסיפי� חלק מ� הראשוני�, שמי� לבטלה

.  איסור בשב ואל תעשהאז עובר, ואינו מבר , הרי א� חייב לבר . מלעבור בקו� ועשה

  . אז עובר בקו� ועשה באיסור של לא תשא, א  א� אינו חייב לבר  והוא מבר 

. א� במקו� ספק מותר לבר , יש לדו� לפי הראשוני� האלה בברכה שחיובה מדרבנ�

כיו� שברכה , צרי  לבר  במקו� ספק, הרי  ה� סוברי� שבברכה שחיובה מדאוראייתא

פ שאינו "אע, � יש לדו� מה הדי� כשהברכה חיובה רק מדרבנ�לכ. לבטלה זה רק מדרבנ�

הא� , ז יש לשאול מה די� א� הוא רוצה לבר "בכ, כיו� שספק דרבנ� לקולא, חייב לבר 

  ? רשאי לעשות כ� או אסור

 שש� הוא ד� בנוגע לספירת.  משמע שאפשר לבר 17מנחות' במס' התוסמדברי 

אז יכול לבר  , ואי� בזה חיוב דאורייתא, ד שרק סופרי� זכר למקדש"שלמ, העומר

הרי כא� מדובר ג� על הברכה שיש ספק א� הוא . כיו� שהוי ספק דרבנ�, בספק חשיכה

נראה שזה על פי דבריו שסובר שברכה . והוא מתיר לבר , חייב בו או אינו חייב בו

  .  לא אסרוובמקו� ספק, לבטלה זה רק איסור דרבנ�

  : 18'תוסכ� משמע בעוד 

ומשו� דמבר  ברכה שאינה צריכה וקעבר משו� בל תשא ליכא דההיא "

ספק קרא אמת .) ברכות ד� כא(דרשה דרבנ� דהא אמר בפרק מי שמתו 

  ". ולא אסרינ� מספק משו� לא תשאויציב ספק לא קרא חוזר וקורא 

  : 19א"מתשובת הרשב ג� נראה כ 

מכא� אוסרי� . היוצא בשבת בטלית שאינה מצוייצת כהלכתה חייב חטאת"

שטליתות שלנו שמא אינ� . לצאת בטליתות שלנו בשבת מחו� לעירוב

ומכל מקו� ברוכי . וכמו כ� אי� לנו תכלת והעיקר הוא התכלת. עשויי� כדי�

כי אי� זה אלא ספק ברכה . בצצית מספקמברכינ� עלייהו להתעט� 

  ". לבטלה

                                            
14

, ש"רא' תוס. � ש�"חידושי הר. א ש�"רשב. 'ה הא וכו"ד', א' עמ, ג"ד� ל, ראש השנה' מס',  עיי� תוס

, �"ת התשב"שו. ט"מ' ק סי"פ, קידושי�' מס, ש"רא. 'א' עמ, ג"ד� ל, ברכות' מס, שיטה מקובצת.  ש�

 א "מ' סי', חלק ג
15

 'א' עמ, א" ד� כ
16

 א"מ' סי', חלק ג, �"ת התשב"שו. 'א' עמ, ג"ד� ל, ראש השנה' מס, �" חידושי הר
17

 'ה זכר למקדש וכו"ד', א' עמ, ו" ד� ס
18

 ' ה הא וכו"ד', א' עמ, ג"ד� ל, ראש השנה'  מס
19

 ח"תתע' סי',  חלק א
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ובפשטות זה הול  לשיטתו , כיו� שזה רק ספק ברכה לבטלה, לפיו מותר לבר  מספק

  . ולכ� כא� אי� שו� איסור, שסובר שברכת לבטלה היא רק אסור מדרבנ�

שסוברי� שברכה  20יונה' תלמידי ריש להביא את דעת , א  כנגד לדעות האלה

ה� . וה� מביאי� מחלוקת בנוגע לברכת אמת ויציב, לבטלה זה רק איסור דרבנ�

הא� , בגלל זכירת יציאת מצרי�, מסתפקי� במקו� שיש חיוב לחזור ולומר אמת ויציב

כיו� שיצא , יש אומרי� שאי� לחתו� בברכה. אומרי� את זה ע� ברכה או בלי ברכה

ומספיקא אינו מוציא ש� , ור  לברכה שזה רק מדרבנ�מספק בזכירת מצרי� ואי� צ

משו� שהוא מסופק בדבר שהוא של , יש אומרי� שצרי  לחתו� בברכה. שמי� לבטלה

  . אז הוא חייב לחזור ולעשות את הדבר כתקנו, תורה

זה די� מיוחד משו� שהוא , ג� לדעת היש אומרי� השני שצרי  לחתו� בברכה

ה שה� מסכימי� ע� הדעה הראשונה שבדבר שהוא של א  נרא, מסופק בדבר של תורה

  . כלומר זה אסור. דרבנ� מספיקא אינו מוציא ש� שמי� לבטלה

סוברי� שמה שנאמר , היא איסור דרבנ�,  שסוברי� שברכה לבטלה21הראשוני�

אלקי  ' את ה"' נלמד מ� הפס, שהאיסור של מוציא ש� שמי� לבטלה 22תמורה' במס

, א  כשאומרו ע� ברכה, הוא דוקא נאמר כשהאד� אומר ש� שמי� בלי ברכה, "תירא

  . עובר רק באיסור דרבנ�, שזה לבטלה' אפי

סור עוד נקודה חשובה שעל פי היסוד הזה שהאיסור של ברכה לבטלה היא רק אי

, פ שנשי� פטורות"שאע. ע שהזמ� גרמ�"הראשוני�  מתירי� לנשי� לבר  על מ, דרבנ�

ורבנ� לא אסרו , כיו� שזה רק איסור דרבנ�, ז אי� כא� איסור של ברכה לבטלה"בכ

  . 23אלא רק אסרו בברכה שאינה צריכה כלל. ג"בכה

  

2
  : הוכחות שהאיסור של ברכה לבטלה היא איסור דרבנ�

  

שהמבר  ברכה לבטלה עובר משו�  25ברכות' במסמוכיח שמה שמובא  24מנחת חינו�

שהמוציא ש�  26תמורה' במסשהרי מובא בסוגיא . זה רק אסמכתא בעלמא, "לא תשא"

כ רואי� שמוציא ש� שמי� "וא, "אלקי  תירא' את ה"שמי� לבטלה עובר על העשה של 

                                            
20

 'ב' עמ, ב"ד� י, ברכות'  מס
21

 . � ש�"חידושי הר. 'ה הא וכו"ד', א' עמ, ג"ד� ל, ראש השנה' מס',  עיי� תוס
22

 'א' עמ',  ד� ד
'ב'  עמ', ד� ג
23

 . ש�, ש"רא' תוס. � ש�"רחידושי ה. 'ה הא וכו"ד', א' עמ, ג"ד� ל, ראש השנה' מס',  עיי� תוס
24

 'אות ח',  מצוה ל
25

 'ב'  עמ
'א' עמ, ג" ד� ל
26

 'א' עמ',  ד� ד
'ב' עמ',  ד� ג
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אלא בודאי ? כ למה גרע מזה המבר  ברכה לבטלה"א. רק בעשה, לבטלה אינו עובר בלאו

  . 28"לא תשא" בזה לאו של ואי�,  רק אסמכתא בעלמא27ברכות' במסמה שנאמר בסוגיא 

  ". אלקי  תירא' את ה"אבל יוצא לפי דבריו שיכול להיות שעובר משו� העשה של 

מדברי , ור דרבנ�מביא הוכחה לכ  שהאיסור של ברכה לבטלה היא איס 29אליהו רבה

כ "שזה שהבדיל בתפילה ולא הבדיל אח' שש� נאמר במסקנת הגמ 30ברכות' במס' הגמ

א� . ינוחו ברכות על ראשי, כלומר כיו� שלא ביר  ברכה לבטלה, ינוחו ברכות על ראשו

איסור הוא עובר , אז זה שעושה הבדלה שוב פע�, ברכה לבטלה היא איסור דאורייתא

לא , כ אי� לומר שזה שאינו עושה איסור דאורייתא ינוחו ברכות על ראשו"וא, דאורייתא

  . 31מגיע לו ברכה

  

3
  :מ� גרמאע שהז" מחלוקת ראשוני� א� נשי� מברכות על מ

  

לכאורה הדי� הזה א� ברכה לבטלה זה איסור דרבנ� או איסור דאורייתא תלויי� 

שהראשוני� שאומרי� . ע שהזמ� גרמא"במחלוקת הראשוני� א� נשי� מברכות על מ

ולכ� ה� , היא רק מדרבנ�, סוברי� שכל האיסור של ברכה לבטלה, שאפשר לנשי� לבר 

נראה שזה , הראשוני� שאומרי� שאי� לה� לבר . שבעני� הזה לא אסרו, יכולות לבר 

א  . 32ולכ� אי� לה� לבר , משו� שה� סוברי� שברכה לבטלה היא איסור דאורייתא

ואפשר לתת סיבות אחרות לכ  שה� אומרי� שאי� הנשי� , נראה שאי� הכרח לכ 

אשר קדשנו "ות לבר  למשל אפשר לומר שה� סוברי� שנשי� אינ� יכול, מברכות

  . 33כיו� שלא נצטוו בדברי� אלו, "במצותיו וצונו

  

                                            
27

 'ב'  עמ
'א' עמ, ג" ד� ל
28

 . ת"מוכיח הוכחה זו שאי� כא� ל. 'ק ה"ס, ז"קל' סי, אורח חיי�,  ג� החזו� איש
29

 ' ק ה"ס, ו"רט' סי,  אורח חיי�
30

 'ב'  עמ
'א' עמ, ג" ד� ל
31

,  של הרב שמעו� דייטש
'א' עמ, ג"ד� ל, ברכות' חידושי� על מס,  ראיתי הוכחה זו ג� בספר אמרי שפר

 . � סופר"תלמיד החת
32

אורח , ראיתי בספר ברכי יוס�. עיי� ש�', ק ו"ס, ו"רט' סי,  אולי יש רמז להבנה זו בדברי המג� אברה�

ע שהזמ� " שנשי� אינ� מברכות על מ�"שהוא כותב שאפשר שדעת הרמב', סו� אות ו, ו"מ' סי, חיי�

, שופר' הל, מנוח' באמת בר. משו� שהוא סובר שהאיסור של ברכה לבטלה היא איסור דאורייתא, גרמ�

ע "ולכ� אי� לנשי� לבר  על מ, מבואר שהוא סובר שברכה לבטלה היא איסור דאורייתא', ב' הל', פרק ב

]  הוצאת שירת דבורה
'ו' סע, ט"תקפ' סי, ורח חיי�א, מובא בבית יוס�[כ� ראיתי באגור . שהזמ� גרמ�

 . זו ברכה לבטלה, כיו� שא� מברכות, ישעיה שנשי� יכולות לתקוע לעצמ� בלי ברכה' שמביא בש� ר
33

סו� , ז"י' סי, אורח חיי�[ת ישועות יעקב "עיי� בשו. 'א' עמ, ג"ד� ל, ראש השנה' מס, �" עיי� חידושי הר

, נוס� על כ  כשמברכות על המצוה". וצונו"ואינ� יכולות לומר , העיר שנשי� אינ� בכלל ערבות] 'ק א"ס

 . ע שהזמ� גרמא"לכ� הוא מביא שהחכ� צבי מיחה בנשי� שלא יברכו על מ.  בזה בל תוסי�שיי 
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4
  :  הסברא שרבנ� אסרו ברכה לבטלה

  

, ]לדעת הראשוני� לעיל[היה נראה לי שהסברא שרבנ� אסרו ברכה שאינה צריכה 

ל היה כל אחד יכו, הרי קוד� תקנת עזרא. היא אותה סיבה שה� תקנו תפילה אחידה

נראה . שכל אחד מתפלל בה, עכשיו יש תפילה אחידה. כפי לשונו וכפי ענינו' להתפלל לה

. היה נצר  שלא כל אחד יבנה במה לעצמו, היה נצר  אחידות בי� כול�, שלאחר הגלות

. יהיה כא� חלוקה של הע�, כל אחד יעבוד בדרכי� שלו, א� כל אחד יתפלל לפי דרכו

אותו . לחזור להיות ע� באר� ישראל, לאחד את האנשי�עזרא ואנשי כנסת הגדולה באו 

א� נותני� לכל אד� לבר  . ובגדרי� מסויימי�, סברא יש בתקנת ברכות בנוסח מסויי�

ז "לפי. צרי  אחידות, וזה גור� לפירוד, יש חילוקי� בי� האנשי�, כלשונו ובזמ� שרוצה

 לכ� כול� צריכי� ,שספק ברכות להקל. אי� לבר , יש מקו� לומר שג� במקו� ספק

א  יש לומר שזה דוקא . זה יגר� לפירוד, חלק שלא יברכו, א� יהיו חלק שיברכו. להקל

כלומר שספק לו א� ביר  ברכות , אבל א� זה ספק ליחיד, בדבר ששיי  ספק לכול�

אמנ� יש . לכאורה יהיה מותר לבר , שכא� לא שיי  אחידות, ב או לא ביר "השחר וכיוצ

  . ואמרו בכל גווני שלא יבר , � עשו לא פלוגמקו� לומר שרבנ

זה היה מחשש לזלזול בש� , עוד אפשר לומר שהסיבה שאסרו ברכה שאינה צריכה

שעד עכשיו לא היתה חובה לבר  את , כיו� שה� תקנו לבר  כל מיני ברכות. שמי�

לא יהיה לו ִיְר4ה , אז היה חשש שזה יביא את האנשי� לזלזול בש� שמי�, הברכות

לא "היה חשש שיבואו לבסו� לאיסור . כיו� שיהיה מורגל בכ , שיוציא ש� שמי�כ

ל "זאת כוונת חז. שזה בא עקבות כ  שהאד� אינו רואה חשיבות בש� שמי�, "תשא

". לא תשא"גזירה שיבואו לידי איסור , "לא תשא"שברכה שאינה צריכה אסורה משו� 

כיו� שהוא מבר  משו� .  איסור לבר אי�, יש מקו� לומר שבספק ברכות, לפי ההסבר זה

לא "ואי� חשש שיבוא לידי איסור , אז אי� כא� זלזול, שיש דעה שסוברת לעשות כ�

  ". תשא

או רק שאי� , אסור לבר , שיוצא מה� מחלוקת א� ספק ברכות, יש כא� שתי הבנות

בר כ. ואולי ג� מחלוקת ראשוני�, בהמש  נראה שיש בזה מחלוקת אחרוני�. חיוב לבר 

צרי  . שמשמע מדבריה� שבמקו� ספק יכול לבר , הבאתי לעיל מדברי כמה ראשוני�

אבל , הכוונה שאינו חייב לבר , "ספק ברכות להקל"לומר שה� מסבירי� שמה שנאמר 

  . אי� איסור לבר 
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  :� באיסור ברכה שאינה צריכה"עיו� בדעת הרמב

  

1
  :ת פאר הדור"� במשנה תורה ובשו" דעת הרמב

  

  :  פוסק34ברכות' בהל� "רמב

הרי זה נושא ש� שמי� לשוא והרי הוא כל המבר  ברכה שאינה צריכה "

  ".   ואסור לענות אחריו אמ�כנשבע לשוא

אי� הוא כותב שהוא ממש נשבע , יש לדו� בדבריו שהוא כותב שהרי הוא כנשבע לשוא

הראשוני�   שהוא סובר כדעתכיו�, דקדק בכ � "שהרמבולכ� יש מקו� לומר , לשוא

  . ואי� כא� לאו ממש, שסוברי� שיש כא� רק אסמכתא

  : 35שבועות' בהל� "הרמבעוד כותב 

השומע הזכרת הש� מפי חבירו לשוא או שנשבע לפניו לשקר או שביר  "

 כמו שבארנו לשוא' שהוא עובר משו� נושא ש� הברכה שאינה צריכה 

  ".  זה חייב לנדותובהלכות ברכות הרי

ומשמע מפשטות דבריו שהוא , לשוא' כא� הוא כותב שהוא עובר משו� נושא ש� ה

  . כלומר יש כא� לאו, עובר ממש

  : שש� הוא כותב 36פאר הדורת שלו "בשו� "הרמביש עוד להוסי� לכ  את דברי 

 אבל בלא, ו"אמנ� עוד זאת נעשה להסתלק מ� הספק ונקרא ג� בט"... 

ואיסורא , מפני שהיא ברכה שאינה צריכה, לא לפניה ולא לאחריה, ברכה

ואי� ראוי לעשות כ� מפני , דאורייתא הוא שנושא ש� שמי� לבטלה

  ...". הספק

  . כא� די ברור מלשונו שיש כא� איסור דאורייתא

שש� אי� הדברי� כל כ  , 37פאר הדורת "בשו� "הרמבא  יש תשובה אחרת של 

  : הוא כותב, י�פשוט

בי� שתהיה , הדברי� ידועי� שכל ברכה שעל המצוה מדבריה� היא"

כל המבר  , וה� אמרו, המצוה מ� התורה וחכמי� ה� שתיקנו הברכה

  ...". 'ברכה שאינה צריכה עובר משו� לא תשא וכו
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 ו"ט' הל',  פרק א
35

 'ט' הל, ב" פרק י
36

 ה "ק'  סי
37

 ו"כ'  סי
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וה� "כיו� שהוא כותב , משמע מלשונו שברכה שאינה צריכה היא רק איסור דרבנ�

וכוותו לחכמי� שאמרו דבר ,   ברכה שאינה צריכה עובר משו� לא תשאשהמבר" אמרו

  . זה

  

2
הוא , � שהאיסור של ברכה שאינה צריכה" עיו� באחרוני� שסוברי� שדעת הרמב

  :איסור דאורייתא

  

  . הרבה אחרוני� דנו בדבריו וחלק מה� ג� ניסו ליישב את הסתירות בדבריו

והוא , הוא איסור דאורייתא, למד מדבריו שהאיסור של ברכה לבטלה 38מג� אברה�

  . 39תמורה' במס' סובר שבאמת כ  פשט הגמ

� "הרמבהרי ? �"הרמבלדברי תמורה ' במס' ע אי  הוא מביא ראיה מדברי הגמ"צ

ורה מבואר שהאיסור תמ' במס' ובגמ, בכל מקו� כותב שהאיסור הוא איסור לא תשא

שהרי ש� , דוחה ראיה זו 41החזו� אישג� . 40"אלקי  תירא' את ה"הוא איסור עשה של 

הרי בודאי ש. אי� זה לבטלה, אבל דר  הודאה, סת�, מדובר שמוציא ש� שמי� לבטלה

כל . ואי� בזה שו� איסור, שמזכיר ש� שמי�' אפי', רשאי אד� לנסח תפילה ותהילה לה

כ כל "וא, שאסור לומר את זה לבטלה, ל"מה שנאסר זה דוקא דר  ברכה שקבעו חז

  .  העני� כא� זה רק עני� של דרבנ�

שהאיסור הוא איסור דאורייתא כפשטות � "הרמבעוד אחרוני� סוברי� בדעת 

  . 42ריודב

, האיסור הוא דאורייתא איסור דאורייתאש� "הרמבסובר שדעת  43הברכי יוס�

הוא מסביר שהאיסור של . ו"כ'  בתשובת פאר הדור סי�"הרמבוהוא מיישב את דברי 

בעצ� ה� , כשרבנ� באו ותקנו טופס הברכות? כולל ואינו מבואר מה זה כולל" לא תשא"

פני דהיינו ל, אינו כולל כשהוא מבר  ברכה שצרי  לבר , "לא תשא"אמרו שהאיסור של 
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 ' ק ו"ס, ו"רט' סי,  אורח חיי�
39

 'א' עמ',  ד� ד
'ב' עמ',  ד� ג
40

 . מקשה קושיא זו', ק ו"ס, ו"רט' סי,  ג� מחצית השקל על דברי המג� אברה�
41

 ' ק ה"ס, ז"קל' סי,  אורח חיי�
42

� לוקי� על "סובר שלדעת הרמב' הוא אפי, ]'אות ז, ל"מצוה ת. 'אות ח', מצוה ל[ עיי� מנחת חינו  

ג� לומד בדעת ] ה אחר ימי�"ד', ב' עמ', ד� פ, יומא' מס[ספר תוספת יו� הכפורי� . אמירת ברכה לבטלה

' מפשטות הסוגיא במסנראה שכ  הוא מבי� . הוא איסור דאורייתא, � שהאיסור של ברכה לבטלה"הרמב

' סי, חלק יורה דעה, ת מכת� לדוד"שו. 'ה אבל וכו"ד', א' עמ, א"ד� כ, ברכות' מס, ח"עיי� צל. ברכות

ומביא הרבה , �"שמביא דיו� מאוד גדול בדעת הרמב, ו"כללי� קט, ת"מערכת הבי, עיי� בשדה חמד. ג"נ

ת "שו". לא תשא"איסור לאו של ' אפי, � שיש כא� איסור דאורייתא"פוסקי� שמביני� בדעת הרמב

. ה"צ' סי', ג, וכ� חלק אורח חיי�. ח"י' סי', ב, חלק אורח חיי�, ת אגרות משה"שו. ט"ל' סי, משפט כה�

 . 'ק כ"ס, ו"רט' סי, משנה ברורה. 'ז' סי] 'ג
'ב[תנינא , ת מנחת שלמה"שו
43

 'אות ו, ו"מ' סי,  אורח חיי�
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אי� זה , א� ה� היו אומרי� שג� כשמבר  ברכה שאינה צריכה. ב"שאוכל דבר וכיוצ

לא "אז המבר  ברכה שאינה צריכה לא היה עובר על לאו של , "לא תשא"כלול בלאו של 

יוצא עכשיו שזה כלול , א  כיו� שה� אמרו שברכה שאינה צריכה נשאר באיסורו". תשא

. שה� אמרו שברכה שאינה צריכה אסור� "מבהרזאת כוונת ". לא תשא"בלאו של 

  .  44כלומר ה� אמרו שנשאר באיסורו

� "שהרמבמקשה על הסברא  הוא. 45ת קול אליהו"בשודברי� דומי� לכ  מובאי� 

 46 פוסק�"הרמבשהרי , דאורייתאסובר שהאיסור של ברכה שאינה צריכה הוא איסור 

 סובר שבכל שהכלל �"הרמבוהרי . צרי  לחזור ולבר , שבספק א� ביר  ברכת המזו�

. אינו חייב לקיי� את המצוה, שמדאורייתא. זה רק מדרבנ�, ספק דאורייתא לחומרא

שהרי יש כא� ? ]כת המזו�בספק ביר  בר[כ אי  רבנ� חייבו את האד� לחזור ולבר  "א

עדיי� , היה סובר שספק דאורייתא לחומרא� "הרמבא� ' אפי. ספק איסור לא תשא

שהרי ה� מתקני� בכ  לעבור ? אי  תיקנו רבנ� כל הברכות שאי� חיוב� מ� התורה, קשה

ג שהאיסור "מסקנתו שצרי  לידחק ולומר שאע". לא תשא"בקו� ועשה על האיסור של 

ז הכתוב מסרו לחכמי� כמו בדי� של "בכ, ריכה הוא איסור מ� התורהשל ברכה שאינה צ

  . חול המועד

שכ  משמע , שיש כא� איסור דאורייתא� "הרמבסובר בדעת  47י פערלא"הגרג� 

הוא מוכיח . ה"ק' שבועות ובתשובתו בפאר הדור סי' הל, ברכות' מפשטות דבריו בהל

שש� פסק שא� שמע את חבירו מבר  ברכה , שבועות' בהל� "הרמבדבר זה מדברי 


הרי כל הדי� הזה. הוא בעצמו יהיה בנידוי, צרי  לנדותו וא� לא נדהו, שאינה צריכה 

למי שמוציא ש� '  נאמר בגמ
וא� נדהו הוא בעצמו יהיה בנידוי, שצרי  לנדות את האד�

א  מבר  ". אלקי  תירא' את ה"משו� שכתוב , סורו מ� התורהשאי, שמי� לבטלה ממש

לכ� א� היה סובר שהאיסור . 'אינו מוזכר ואינו רמוז בדברי הגמ, ברכה שאינה צריכה

מילא הדי� ?  לחדש די� זה שהוא בעצמו יהיה בנידוי�"לרמבמני� , הוא רק איסור דרבנ�

אבל , הג כשורה שצרי  לנדותויש לומר שזה בכלל מי שאינו נו, שחבירו יהיה בנידוי

 סובר �"שהרמבאלא ודאי צריכי� לומר . זה לא שמענו, שהוא בעצמו יהיה בנידוי

  . ולכ� זה לא גרע ממוציא ש� שמי� לבטלה, "לא תשא"שעובר בזה בלאו של 
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מובא בפירושו של הרב , ל"כ� בדברי הרב קב. ג"נ' סי, חלק יורה דעה, ת מכת� לדוד" כעי� זה מובא בשו

ל מסביר שכיו� שעיקר משמעות "הרב קב, א  אי� זה בדיוק הדברי�, ט"אות ל, ברכות' הל, ל"קאפח זצ

ובאו חכמי� ופירשו שג� על ברכה שאינה , י שבועה"שלא יוציא ש� שמי� לבטלה ע, "א תשאל"' הפס

ל מסביר שכיו� שמ� התורה "עוד הרב קב. � כתב שזה דבר שה� אמרו"לכ� הרמב, צריכה חייב בלאו זה

אז ה� הורו , י הברכה"ל באו ותקנו הברכה והורו היתר ע"וחז, יש איסור של מוציא ש� שמי� לבטלה

שכל שאינו ממש , שבלי דבריה� היה אפשר לחשוב שזה מותר. אז זה אסור, א� זו ברכה שאינה צריכהש

 . כמו שהתירו כל הברכות, אי� בזה איסור, לבטלה
45

 ' י'  סי
46

 ד  "י' הל', פרק ב, ברכות'  הל
47

 'ב' עמ, ט"ד� ל', חלק א, ג" בחידושיו על ספר המצוות של הרס



  בצלאל פישראורי'    ר 54

 נות� הסבר לחילוק בי� ברכה שאינה צריכה ובי� מוציא ש� שמי� י פערלא"הגר

כיו� , "אלקי  תירא' את ה"זה רק באיסור עשה של , בטלהשמוציא ש� שמי� ל. לבטלה

, לצור  שיחה בטילה' להזכיר את ש� ה. לבד בלי שו� צור ' שמדובר שמזכיר את ש� ה

שאינה אלא , שזה ממש כדי� שבועת שוא". לא תשא"וזה נכלל באיסור , זה יותר גרוע

דהיינו הוא ,  צריכהלכ� מוב� שהמבר  ברכה שאינה. שיחה בטילה בעלמא ופטומי מילי

  ".לא תשא"שיי  באיסור הזה של , מזכיר ש� שמי� על דברי� שאי� צור  בה�

סובר שהאיסור של ברכה שאינה צריכה נאמר ג� כשמבר  בתורת שבח ' הוא אפי

" אלקי  לשוא' לא תשא את ש� ה" 48כלה רבתי' במסכ  מוכח ממה שמובא . והודאה

נראה שכוונת הדברי� שאינה צריכה . נה צריכה לגופהכיצד כגו� המבר  ברכה שאי

אבל הוא לא , שהוא מבר  את הברכה לש� שבח והודאה למי שהוציא את הלח�, לגופה

ל תיקנו את הברכות על עניני� "חז". לא תשא"ולכ� יש בזה איסור של , נתחייב בברכה זו

נראה , הברכה עליוולכ� זה שמבר  את הברכה לא על הדבר המסויי� שנתק� , מסויימי�

  . גדול' ויש בזה חילול ה, בדר  אגב, בזה שהוא מזכיר ש� שמי� כמתעסק

 ,49ח"הרב צרהמובא בדברי , �"הרמבעוד הסבר מעניי� שמיישב את הסתירה בדעת 

, ולכאורה קשה, אינה צריכהשאי� לוקי� על ברכה ש� "הרמבשכותב שרואי� בדעת 

אלא צרי  לומר שכיו� שאי� הלאו מפורש בזה אינו ". לא תשא"שלפיו עובר בלאו של 

שדעת , שה� אמרו, ו"כ' בתשובתו בפאר הדור סי� "הרמבזאת כוונת . לוקה עליו

  . שכל דבר שאינו מפורש בתורה נקרא דברי סופרי�� "הרמב

ואי� זה , היא זיו�, ו"כ' אומר שהתשובה הזאת בפאר הדור סי 50ל"הרב קפאח זצ

לומר שעובר על הלאו של � "הרמבא  הוא בעצמו מבאר שאי� דעת . �"הרמבמדברי 

אלא כוונתו . שהרי אי� הוא כותב שחייבי� מלקות על ברכה שאינה צריכה". לא תשא"

ינה צריכה ושבועת שוא לעני� ושוי� שתיה� ברכה שא, לומר שיש כא� איסור דאורייתא

שהשומע שבועת שוא או ברכה לבטלה בזדו� חייב השומע לנדות את הנשבע לשוא או 

  . הוא מתחייב בנידוי, וא� לא נידהו, המבר  ברכה לבטלה

אלא , "לא תשא"כ יוצא לפי דבריו שאי� עוברי� בברכה שאינה צריכה בלאו של "א

  ". אאלקי  תיר' את ה"זה רק איסור עשה של 

סובר שבברכה שאינה צריכה � "הרמב: כ � "הרמבהיה נראה לי להסביר את דברי 

מה שכותב בתשובתו . שבועות' ברכות ובהל' כפשטות דבריו בהל, "לא תשא"יש לאו של 

כוונתו לומר שלאחר שרבנ� אמרו , ו שה� אמרו שברכה שאינה צריכה אסורה"כ' בסי

הוא , א� מבר  שלא במקרי� הללו, יימי�שיש לבר  במקרי� מסויימי� וגדרי� מסו

בדר  שחוק ' זה להוציא את ש� ה, "לא תשא"כלומר האיסור של ". לא תשא"עובר על 

הוא בעצ� צוחק על ש� , בלי שו� סיבה ומוציא ש� שמי�, כשאד� נשבע סת�. והיתול
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 ' פרק א
49

 ט"אות ל', פרק א, ברכות' הל, ל" מובא בפירושו של הרב קאפח זצ
50

 ט"אות ל', פרק א, ברכות'  הל
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אלקי  ' את ה"האיסור של . זה יותר חמור, אי� כא� רק אי זהירות בש� שמי�', ה

כלומר איסור שהאד� אינו מקפיד , הוא איסור של הוצאת ש� שמי� לבטלה, "ראתי

, הוא אינו נזהר בדבר בהוצאת ש� שמי� לבטלה. והוא מוציא ש� שמי�, ואינו ש� לב

ל אומרי� לאד� שאי� לו לבר  "לאחר שחז. על פניו' ולכ� הוא מראה שאי� יראת ה

, אד� שבא ומבר , ב"וא אוכל וכיוצכלומר שיש לו רק לבר  קוד� שה, במקרה מסויי�

הוא מראה שאי� ש� שמי� . הוא מראה שהוא מוציא ש� שמי� בדר  שחוק והיתול

שאמרו דוקא לבר  במקרי� , ל אסרו ברכה שאינה צריכה"יוצא שכיו� שחז. חשוב לו

לא "עובר על איסור , האד� שמבר  ברכה שאינה צריכה, מסויימי� וגדרי� מסויימי�

  ". תשא

  

3
הוא , שהאיסור של ברכה שאינה צריכה, �"עיו� באחרוני� שסוברי� שדעת הרמב 

  :איסור דרבנ�

  

שהוא , �"הרמבא  יש לציי� שיש אחרוני� רבי� שסוברי� שאפשר להסביר בדעת 

  .51הוא רק רק איסור דרבנ�, סובר שהאיסור של ברכה שאינה צריכה

שהאיסור , ברכות' בהל� "הרמבכותב שאפשר להסביר את כוונת דברי  52ְשֵדי חמד

ומה שכתב , ה"ק' כ  ג� נבאר את דבריו בתשובה בסי. ה כנשבע לשואהוא רק מדרבנ� וז

אי� זה . כוונתו לומר שזה איסור שיש לו סמ  בקרא דאורייתא, שהוי איסור דאורייתא

רחוק להסביר כ  את הדברי� שראינו בכמה מקומות שפוסקי� הסבירו כ  בדעת 

שדרבנ� אמרו , שבועות נסביר שכוונתו לומר שזה מדרבנ�' ג� דבריו בהל. 53ראשוני�

  . 'שזה כמו שהוא עובר משו� נושא ש� ה

, שיש כא� רק איסור דרבנ�� "הרמבסובר שאפשר להסביר שדעת  54החזו� אישג� 

וא� שהוא , ברכות' סבמ' ברכות זה רק העתקה של דברי הגמ' שמה שהוא כותב בהל

  . ז זה רק להדגיש את איסורו"בכ, הוסי� וכתב שהוא כשבועת שוא

שהרי . שהאיסור הוא רק איסור מדרבנ�� "הרמבסובר שדעת  55ספר אמרי שפרוכ� 

לא היה מעלי� את ש "הרא, האיסור הוא איסור דאורייתאהיה סובר ש� "הרמבא� 

כשהוא ד� בנוגע לברכה שאינה , היה צרי  להזכיר מחלוקת זוהבית יוס� וכ� . דבריו
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, ש�, ערו  השלח�. בל אי� הוא מבאר את הדברי�א', ק ה"ס, ו"רט' סי, אורח חיי�,  כ  סובר אליה רבה

אות ', פרק א, ברכות' הל, ל"מובאי� בפירושו של הרב קאפח זצ, ל"ודברי מכ, ד"עיי� בדברי בי. 'ה' סע

 . ט"ל
52

 ו"כללי� קט, ת" מערכת הבי
53

� עת ה ובש"ד, ד"קפ' סי, יורה דעה,  עיי� בבית יוס
54

 'ק ה"ס, ז"קל' סי,  אורח חיי�
55

 ' ה א  יש לדקדק וכו"ד', א' עמ, ג"ד� ל. ח"ה ולפי שראיתי בצל"ד', א' עמ, א"ד� כ, ברכות'  מס
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' בהל� "הרמבעוד הוא מדקדק בלשו� . 56ואי� המחלוקת הזאת מוזכרת בדבריו, צריכה

כל המבר  : "היה לו לכתוב, יסור הוא איסור דאורייתאשא� היה סובר שהא, ברכות

לכ� משמע מלשונו שיש כא� רק , ..."'וכועובר בלא תשא ש� ברכה שאינה צריכה 

  . אסמכתא

  

4
  :� סובר שהאיסור הוא איסור דאורייתא" קושיא על ההבנה שהרמב

  

מדברי , נראה שיש להקשות על ההבנה שברכה לבטלה הוא איסור דאורייתא

 שהוא פוסק שא� לאד� היה ספק א� הוא קרא קריאת 57קריאת שמע' בהל� "הרמב

יש לו לחזור ולקרוא את קריאת שמע ע� ברכות לפניה , שמע או לא קרא קריאת שמע

  . ואחריה

אלעזר אומר שספק ' שר 58ברכות' במס' הללו ה� דברי הגמ� "הרמבהמקור לדברי 

אינו מוזכר עני� ' א  בדברי הגמ. יש לחזור ולקרוא קריאת שמע, קריאת שמעא� קרא 

אי  חוזר ומבר  ,  שברכה לבטלה הוי איסור דאורייתא� "הרמבלפי דעת . הברכות

  . של ברכה שאינה צריכה, הוא עובר איסור דאורייתא, הרי א� כבר בירכ�? ברכות אלו

רי כא� מדובר שהברכות הללו האלה שה� "הרמבא  האמת שיש עוד קושי בדברי 

'  פוסק בהל�"הרמבהרי ? כ קשה למה מברכ�"וא, אי� כא� חיוב דאורייתא, ה� דרבנ�

כיו� שאי� חיוב מ� , אינו חוזר ומבר ,  שא� ספק לו א� ביר  ברכת המוציא59ברכות

  . התורה לבר  ברכה זו

  . לכ� צרי  לומר שיש כא� די� מיוחד

והוא , שה� מביאי� דעת יש אומרי� 60יונה' תלמידי ר לעיל את דברי כבר הזכרתי

צרי  לבר  , שבכל ספק של תורה שהוא מחויב לחזור ולעשות הדבר של תורה, דעת רב�

ה� מביאי� ראיה לכ  . הוא צרי  לעשות אותו כתקנו, שלאחר שהוא מחויב בדבר, עליו

, שאי� מברכי� על הדמאי בשעה שמפרישי� ממנו מעשר 61שבת' במסממה שמובא 

היה צרי  לבר  , משמע מכא� שא� היה ספק של תורה. משו� שהוא ספק של דבריה�

  . עליו

א  עדיי� , שהברכות ה� רק דרבנ�' אפי, שצרי  לחזור ולבר � "הרמבבכ  מוב� דעת 

, דאורייתא לומר ברכה שאינה צריכהשסובר שיש איסור � "הרמבהדברי� קשי� לדעת 

  ? ל להיכנס לספק הזה"כ אי  חייבו אותו חז"א. שהרי יש כא� ספק ברכה שאינה צריכה
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 ' ד' סע, ו"רט' סי,  עיי� אורח חיי�
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 ג "י' הל',  פרק ב
58

 'א' עמ, א" ד� כ
59

 'ב' הל',  פרק ד
60

 'ב' עמ, ב"ד� י, ברכות'  מס
61

 'א' עמ, ג" ד� כ
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שהוא סובר שהאיסור של ברכה לבטלה הוא יונה ' רהבי� בדעת  62הספר אמרי שפר

הוא רצה להסביר בכ  . וא לא חשש כא� לברכה לבטלהוזאת הסיבה שה, איסור דרבנ�

ואז לבארו כמו , סובר שברכה לבטלה זה דרבנ�� "הרמבכלומר שג� , �"הרמבאת דעת 

  . יונה' תלמידי רשכתבו 

 מסביר שהוא. זה הסבר מאוד מחודש, לדי� זה 63ספר אמרי שפריש עוד הסבר של 

והוא שואל את , א� קרא קריאת שמע, שמדובר כא� על אד� שהוא מסופק א� התפלל

ואומרי� שראו אותו מתפלל וקורא קריאת , חבריו א� התפלל וא� קרא קריאת שמע

יוצא שלא היתה לו כוונה , כיו� שהוא אינו יודע א� התפלל וא� קרא קריאת שמע. שמע

ז לא יצא "בכ, אמת הוא אמר את הדברי� הללופ שב"לכ� אע. כשאמר את הדברי� הללו

א� לא . צרי  לחזור ולהתפלל, שהרי בתפילה א� לא התכוו� בברכה ראשונה. ידי חובה

עוד הוא . צרי  לחזור ולקרוא קריאת שמע, במה שחייב מדאורייתא, כיו� בקריאת שמע

�. ע ממשה� ברכות קריאת שמ, סובר שברכות לפני ואחרי קריאת שמע� "שהרמב, מוסי

,  כיו� שלא קרא קריאת שמע בכוונה, לכ� כא� שהוא חייב לחזור ולקרוא קריאת שמע

  . חייב לחזור ולבר  לפניה ולאחריה

, א� נאמר שהאיסור של ברכה שאינה צריכה הוא רק איסור דרבנ�' יש להעיר שאפי

כותב שכיו�  64ספר תוספת יו� הכפורי�. כיו� שהוא רמוז בתורה, ז הוא יותר חמור"בכ

בספק שקול א� ' אז אפי, שהיא מ� החמורות, "לא תשא"' שהסמיכו לאו זה על הפס

פ שהאיסור הור רק איסור "כותב שאע 65ערו� השלח�וכ� . אי� לבר , לבר  או לא לבר 

  . ודז האיסור חמור עד מא"בכ, דרבנ�

  

  :חידושו של הנשמת אד�

  

1
  : במקו� ספק אי� איסור לבר 

  

בתחילה הוא מקשה כמה קושיות על ההבנה . מארי  בדי� זה 66הנשמת אד�

  : סובר שהאיסור של ברכה לבטלה  הוא איסור דאורייתא� "שהרמב

1
אי� הוא , ספק א� הוא ביר  ברכת המוציא  שא� היה לאד� 67פסק� "הרמב הרי 

 שא� ספק לו א� ביר  68א  מצד שני הוא פוסק. כיו� שאי� חיובו מ� התורה, מבר 
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 ' אלעזר אמר וכו' ה ור"ד', א' עמ, א"ד� כ, ברכות'  מס
63

 ' ה אמר רב יהודה וכו"ד', א' עמ, א"ד� כ, ברכות'  מס
64

 ' ה אחר ימי� וכו"ד', ב' עמ', ד� פ, ומאי'  מס
65

 'ה' סע, ו"רט' סי,  אורח חיי�
66

 ' א' סי',  כלל ה
67

 'ב' הל', פרק ד, ברכות'  הל
68

 ד"י' הל', פרק ב, ברכות'  הל
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הרי א� האיסור של ברכה לבטלה הוא איסור . יש לו לחזור ולבר , ברכת המזו�

  .  איסור דאורייתאשהרי יש כא� ספק שיעבור על? אי  הוא יבר , דאורייתא

2
, היא איסור עשה, שהזכרת ש� שמי� לבטלה 69תמורה' במס מבואר בסוגיא 

כ אי  נאמר שזה שמבר  באימה ויראה ודעתו לבר  הש� מחמת יראתו שמא לא "וא

  ? יהיה עובר על עשה זה, ]כלומר כשיש לו ספק א� ביר  או לא ביר [ביר  עדיי� 

3
אליקנו מל  העול� בורא פרי הע� ובורא פרי '  הרי א� יאמר כל היו� אתה הוא ה

יהיה עובר על , עכשיו שיאמר ברו . מותר לעשות כ� לכתחילה, האדמה וירבה בשמות

  . זהו דבר היפ  הסברא', יראת ה

4
ר מיד וישבח ויפאר ימה,  שא� טעה והוציא ש� שמי� לבטלה70פסק� "הרמב 

אומר ברו  הוא ' לאחר שאומר ש� ה, וכיצד עושה כ�. כדי שלא יזכר לבטלה, ויהדר לו

כ אי  אפשר כשהוא "א. לבטלה' ובזה הוא יוצא שאי� כא� אמירת ש� ה, לעול� ועד

יהיה נחשב מוציא ש� שמי� , דהיינו כשהוא מבר  ברכה לבטלה, אומר ברו  קוד� לכ�

  ? "אלקי  תירא' את ה" העשה של ויעבור על, לבטלה

5
, ברכות כותב שהמבר  ברכה שאינה צריכה עובר משו� לא תשא' בהל� "הרמב 

ואינו עובר איסור , עובר רק איסור דרבנ�, ובודאי זה שמבר  ברכה שאינה צריכה

שאי אפשר ,  מחלק בי� ברכה לבטלה ובי� ברכה שאינה צריכהנשמת אד�. דאורייתא

שהרי הבאתי לעיל את .  ברכה שאינה צריכה הוא איסור דאורייתאלומר שהאיסור של

שש� מבואר שדעת ריש לקיש שאינו מביא ספר תורה אחר כדי  71יומא' במסהסוגיא 

כשפסק די� � "הרמבוהרי . משו� שהוי ברכה שאינה צריכה, לקרוא בה בפרשת ועשור

א� ברכה שאינה . משו� פגמו של ראשו�', וא מביא את הטע� השני שמובא בגמה, 72זה

נוס� על . שזה יותר חמור, היה לו להזכיר את הטע� הזה, צריכה הוי איסור דאורייתא

הבינה שבאמת אי� ' משמע שהגמ, שמה דנה בנוגע לטע� של פגמו של ראשו�' כ  הגמ

היא משו� , נראה שהסיבה לכ .  אחראיסור של ברכה שאינה צריכה כשמביא ספר תורה

. ולכ� קשה להגיע למאה ברכות, כיו� שצמי�, שביו� הכפורי� מצוה להרבות בברכות

לכ� מוכרחי� לומר . כ רואי� שבמקו� מצוה אי� איסור של ברכה שאינה צריכה"א

, אלא רק איסור דרבנ�, שהאיסור של ברכה שאינה צריכה הוא אינו איסור דאורייתא

  . לא היה מקו� לחילוק הזה, איסור דאורייתאשא� היה 

6
על מה סמכו חכמי� לתק� ,  א� האיסור של ברכה לבטלה הוא איסור מדאורייתא

  ? מי נת� לה� רשות? כל מיני ברכות

שלא ' אפי, שברא פרי הע�' לכ� הוא מסביר שא� האד� מבר  ברכה להודות לה

א  . רק רבנ� אסרו דבר זה, דאורייתאאי� הוא עובר איסור , רוצה לאכול מ� הפרי עכשיו
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 'א' עמ',  ד� ד
'ב' עמ',  ד� ג
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 א"י' הל, ב"פרק י, שבועות'  הל
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 ' א' עמ',  ד� ע
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 'י' הל', פרק ג, יו� הכפורי�'  הל



  59 ברכה שאינה צריכה    –די� ברכה לבטלה   

זאת כוונת . אז הוא עובר איסור דאורייתא, א� הוא יבר  ברכה דר  שחוק והיתול

כלומר , כשהוא כותב שזה שמבר  ברכה שאינה צריכה עובר משו� לא תשא� "הרמב

מה . בכל המקומות� "הרמבבהסבר זה מבוארי� דברי . שמבר  דר  שחוק והיתול

מדובר , היא איסור דרבנ�, שהאיסור של ברכה לבטלה, ו"כ' סיר הדור ת פא"בשושכתב 

, כל המקומות שמבואר בדבריו שהוי איסור דאורייתא. כשאינו מבר  דר  שחוק והיתול

  . מדובר שמבר  בדר  שחוק והיתול

שהרי זה ,  שבכל מקו� של ספק מותר לבר הנשמת אד�על פי ההסבר הזה כותב 

כלומר . שחוזר ואומרה, שבספק אמר אמת ויציב ספק לא אמרהיסוד לדברי הראשוני� 

רק . ובמקו� ספק לא אסרו, משו� שהאיסור של ברכה לבטלה אינו איסור אלא מדרבנ�

אז , א  במקו� שזה חיוב מדרבנ�. אז יש חיוב לבר , כשהספק בברכה שחיובה מ� התורה

 מביא קצת ראיה לעני� הוא. אי� בזה שו� איסור, אבל א� רוצה לבר , אי� חיוב לבר 

שכ  משמע , אבל א� רוצה לבר  מבר , אי� חובה לבר , הזה כשהספק בברכה שמדרבנ�

דכל ברכות דרבנ� אי מספקא ליה אי אמר� : "73ש"הראשהביא השאילתות מלשונו של 

אבל אי� איסור ,  משמע שזה רק עני� שאינו צרי". לחזור ולאומר�אי� צרי� אי לא אמר� 

  . לבר 

כ אני תמה על כל האחרוני� "וא: " שהוא כותבהנשמת אד�א  יש לציי� לסו� דברי 

  ". ו להקל נגד כל האחרוני�"ומכל מקו� ח, שאסור לבר  מספק

ברכות שביר  ברכה דר  ' כיו� שא� מדובר בהל, נראה לי שיש קושי בהסבר זה

' את ה"היה לו לעבור על המצוה של , למה הוא עובר משו� לא תשא, שחוק והיתול

יכול להיות ? "לא תשא"כ עדיי� אינו מוב� למה הוא עובר על הלאו של "א? "אלקי  תירא

ולכ� , שהוא מבי� שברכה דר  שחוק והיתול זה יותר חמור מאמירת ש� שמי� לבטלה

  ".לא תשא"בלאו של ' זה נאסר אפי

הכוונה , שהוא מבי� שספק ברכות להקל 74הפרי חדשנראה לי שג� משמע מדברי 

  . אבל אי� איסור לבר , שאינו צרי  לבר 

  

2
  : אחרוני� שחלקו על חידושו של הנשמת אד�

  

כפי שהוא בעצמו העיד בסו� דבריו , מוסכמי�נשמת אד� יש להעיר שאי� דברי 

  : לבר  במקו� ספקשהאחרוני� סוברי� שאסור 

                                            
73

 ו"ט' סי', פרק ג, ברכות'  מס
74

', ב' סע, ח"כ' סי, ע שמשמע מדבריו ביורה דעה"א  צ. 'ק א"ס, ב"תל' סי. ז"ס' סו� סי, י� אורח חי

שאינו , שאולי יש להסביר שכוונתו ש�, אבל אי� הדביר� ברורי� ש�, אי� לבר , שבספק ברכות להקל

 עוד אפשר שש� סמ  על מה שכתב בתחילה שנראה לו  שאי� מקו� לבר . אבל רשאי לבר , צרי  לבר 

 .   בפע� הראשונה' ברכת שהחיינו על כיסוי הד� אפי
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הוא כותב שגודל מעלת הברכה יתר על שאר שירות ,  חולק על דבריו75החכמת שלמה

שכל עני� הברכה הוא תשלומי� על . כשאומרה בחינ�, ותשבחות גור� להפסדה ואיסורה

כאילו , כל הנהנה מעול� הזה בלי ברכה 76ברכות' במסכמו שנאמר ', הטובה שקבלנו מה

לכ� מאותו טע� הברכה אסורה . והוי כמועל בקדשי�, ה וכנסת ישראל"גוזל להקב

על דר  משל א� אד� יאמר לאיש נכבד הריני מחזיק ל  טובה על , כשהיא לבטלה

. יכעוס עליו כי יאמר צחקת בי, א� הנכבד יודע שלא עשה לו טובה, הטובה שעשית לי

ודובר , אז הוי דבר שקר, כשלא קיבל טובה, דבר זה כשמבר  ברכה כשלא נהנהאותו 

הוא מחלק . ולכ� אי� לבר  מספק, ג� ספק שקר אסור. שקרי� לא יכו� לנגד עיניו יתבר 

דר  ' שבאמירת ש� ה. ובי� אמירת ברכה לבטלה, בדר  שבח והודאה' בי� אמירת ש� ה

, ולכ� אי� כא� עני� של שקר, יוצא ידי חובה בכ כיו� שאינו , אי� זו דר  תשלומי�, שבח

אז , א  כשמבר  דר  ברכה. ובאמת אינו חייב לו שו� דבר, שכאילו אומר שהוא חייב לו

  . הוי דר  תשלומי�

כיו� שאי� הכרח לומר כשהוא מבר  הוי דר  , א  נראה לי שאי� הכרח לדבריו

על ' שכוונתו לומר שהוא מודה להשיש לומר .  'ואז זה נראה שהוא צוחק על ה, תשלומי�

יתירה . ואי� זה קשור להנאתו עכשיו, ב"שברא פירות יפי� וכיוצ, כל הטובה שעשה עמנו

, זה רק מדרבנ�, כלומר כשאומר ברכה יוצא ידי חובה, מכ  הרי הדי� הזה של התשלומי�

חיוב לא היה , חו� מברכת המזו� ואולי ברכות התורה, שהרי מדאורייתא על כל הדברי�

נראה כשהוא ? לכ� מה שנא דר  ברכה ובי� דר  הודאה. אלא א� רצה היה מבר , ברכה

אלא הוא חושב שאולי הוא , אי� הוא עושה את הדבר דר  שחוק, מבר  כשיש לו ספק

  . כ בודאי אי� כא� ביזוי"וא, אי� זה ברור לו', צרי  להודות לה

כיו� שהוא כותב שא� האד� , הנשמת אד�על דברי חולק  77ת ישועות יעקב"שוג� 

כיו� , כלומר א� האד� מבר  ברכה". לא תשא"אי� בזה איסור של , מבר  ברכה לצור 

לא "אי� הוא עובר באיסור של , ובסו� התברר שלא היה צרי , שסבר שצרי  לבר 

� שכיו� שראו צור  לתק? ל תקנו כל הברכות שה� תקנו"בזה מבואר אי  חז". תשא

לכ� . אינו עובר באיסור לא תשא, ל"מי שמבר  ברכות אלו לקיי� תקנת חז, ברכות אלו

א� יתברר ' שהרי אפי, "לא תשא"אי� הטע� שספק ברכות להקל משו� שיש חשש של 

אלא הטע� . כיו� שביר  לצור , "לא תשא"ז לא עבר על איסור "בכ, שלא היה צרי 

, א� א� ירצה לבר  אינו רשאי, חייב לבר ועכשיו שאינו , משו� שספק דרבנ� לקולא

  . שהרי אינו צרי  לבר  ברכה זו. משו� חשש לא תשא

א  אינו ברור לי דבריו שהוא כותב שזה רק . יוצא לפי דבריו שאסור לבר  מספק

שהרי אי� הוא מחויב ". לא תשא"לכאורה יש כא� ודאי איסור , "לא תשא"חשש משו� 
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 ' ד' סע, ו"רט' סי,  אורח חיי�
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 ' ב'  עמ
'א' עמ, ה" ד� ל
77

 ' ו' סע, ו"מ'  סי
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, "לא תשא"עובר באיסור , וכל מקו� שאינו חייב לבר , שספק דרבנ� להקל, בברכה זו

  .  שהברכה איננה לצור 

? ל לומר לנו הכלל ספק ברכות להקל"מקשה למה הצריכו חז 78ת מכת� לדוד"שו

אינו חוזר וקורא , שלימדה שבספק קרא קריאת שמע 79ברכות' במסזאת אומרת הסוגיא 

היא סוגיא , ספק א� אמר אמת ויציב חוזר וקורא, ]ר שקריאת שמע דרבנ�שסוב[

אז , וכיו� שברכות ה� דרבנ�, הרי יש לנו כבר כלל ידוע שספק דרבנ� לקולא. מיותרת

, היה מקו� לומר שבמקו� ספק, ל"הוא מתר� שבלי דברי חז. בודאי יש להקל על כ 

ל אמרו ספק ברכות "שיו שחזעכ. א  א� רוצה להחמיר יכול להחמיר, מותר להקל

משו� , "לא תשא"כיו� שיש לחוש שיעבור על לאו של . אסור להחמיר ואי� לבר , להקל

, לדעה שהאיסור של ברכה לבטלה הוא איסור דרבנ�' ואפי, שיבר  ברכה שאינה צריכה

  . ל עשו חיזוק לדבריה�"ז יש לומר שחז"בכ

א� חיוב הברכה , שמע מכמה אחרוני� שבמקו� ספקכותב שמ 80המשנה ברורהג� 

הוא מסביר שטע� הדבר משו�  81בשער הציו�. אי� לבר  ויש איסור בדבר, מדרבנ�

, שהיא איסור מאוד חמור, "לא תשא"שהסמיכו איסור של ברכה שאינה צריכה לאיסור 

  . מספקואסור להחמיר בה , ספיקה חמור משאר ספיקי דרבנ�' ולכ� אפי

כיו� שנראה שאי� זה נחשב שיש כא� ספק בברכה שאינה , נראה שקשה הסבר זה

אי� כא� איסור , וא� מגדירי� דבר זה כצור , אלא הספק א� חייב לבר  או לא. צריכה

אז יש כא� ודאי איסור של , וא� מגדירי� דבר זה שלא לצור , של ברכה שאינה צריכה

אי� זה נחשב שהוא , הסברא לומר שזה נחשב לצור דוקא נראה לי . ברכה שאינה צריכה

  . 'ויש בזה בזיו� לה, סת� מבר 

 82הנשמת אד�יש עוד הרבה ראשוני� ואחרוני� שמשמע מדבריה� שלא כדברי 

בכל זאת נראה . ונראה שדעתו היא דעה יחידאית, מותר לבר , שסובר שבספק ברכות

ונראה שאפשר לצר� את דבריו לבר  במקרי� , שסברתו מאוד צודקת והגיונית

, ב"וכיוצ'  או ספק שמובא בגמ,אולי יש לומר שדוקא במקו� ספק במציאות. מסוימי�

יש מקו� לומר , אל א� יש ספק בי� הראשוני� או אחרוני� א� צרי  לבר . אי� לבר 

. ורשאי לעשות כ�, אי� מוחי� בידו, שהאד� שרוצה לסמו  על אחת מ� הדעות ולבר 

  . הנשמת אד�נראה שבזה אפשר לסמו  על דעת 
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 'ג' סי,  חלק אורח חיי�
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 'א' עמ, א" ד� כ
80

 ' ק כ"ס, ו"רט'  סי
81

 א "ק כ"ס,  ש�
82

. אי� לבר , משמע שבספק ברכות', ק ט"ס, ה"רכ' סי, אשל אברה�, אורח חיי�,  ג� מדברי הפרי מגדי�

מונעי� מ� האד� , אסור לבר , שמשמע מדבריו שבספק ברכות] ה" רמ'סי', חלק א[א "יש תשובת הרשב

הוא ד� ש� בנוגע לברכת , אי� לבר , מבואר שבספק ברכות] ט"מ' סי[ק "ג� מתשובת מהרי. לבר 

, משו� חשש ברכה לבטלה, אי� לבר , כותב שבספק ברכות] ב"כ' סי, אורח חיי�[אליהו רבה . שהחיינו

 . אי� לבר , כותב שבספק ברכות] ג"נ' סי, אורח חיי�', חלק א[� סופר "חת". לא תשא"ויעבור על לאו של 
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ברכה לבטלה / כהראשוני� שסוברי� שהאיסור של ברכה שאינה צרי
  : הוי איסור דאורייתא

  

/ יש ראשוני� שנראה מדבריה� שה� סוברי� שהאיסור של ברכה שאינה צריכה

ונראה א� אפשר לדחוק , אביא כא� מדבריה�, ברכה לבטלה הוא איסור דאורייתא

  :ולהסביר� שה� סוברי� שהוי איסור דרבנ�

1
  : 83ספר הישר 

, יהודה לנשי�' ומה שאמרת הנחת תפילי� משו� ברכה לבטלה קאסר ר"

כ איסורא דאורייתא " אהא מפקינ� לה מקרא משו� דלא תשא את ש�

  ". יוסי נמי אסור' היא ולר

יוסי סובר שרשות לנשי� לסמו  ' שר, יוסי' יהודה לר' כא� מדובר במחלוקת בי� ר

 תולה את מה שנאמר שמיכל בת כושי היתה 84עירובי�' במס' מהג. יהודה זה אסור' ולר

אבל , יוסי' כלומר זה נעשה לפי דעת ר. מנחת תפילי� ולא מיחו בה חכמי� במחלוקת הזו

רצה ת "ר? יש דיו� מה הסיבה שנאסר דבר זה. יהודה היה אסור לה להניח תפילי�' לפי ר

שהרי הוי איסור אפרי� ' רועל זה מקשה , שו� ברכה לבטלהיהודה אסר מ' להסביר שר

  . יוסי היה צרי  להיות אסור' וג� לפי ר, דאורייתא

וקשה להסביר את הדברי� כמו , מפשטות דבריו משמע שהוי איסור דאורייתא ממש

 הכוונה שיש ,שמה שכתב שהוי איסור דאורייתא� "הרמבבדברי  85הְשֵדי חמדשהסביר 

 כמו שהסביר את אפרי�' ררוצה לבאר את דברי הְשֵדי חמד באמת . לו סמ  מ� התורה

הוא הקושי שכותב שיש כא� איסור של , הסיבה שגורמת לו להסבר זה. �"הרמבדברי 

' במסשמבואר בסוגיא , "לא תשא"הרי אי אפשר שיש כא� איסור לאו של , "לא תשא"

  ". אלקי  תירא' את ה"יש רק איסור עשה של , שבמוציא ש� שמי� לבטלה 86תמורה

2
  : 87ספר האשכול 

עובר משו� לא תשא וחייב ומא� דרמי חוטי דכתנא ומבר  עליה� "

  ". מלקות

לקות אי� הכוונה מ, יש אולי לדחוק בדבריו ולהסביר שמה שאמר שחייב מלקות

א  בפשטות משמע . שהוא רק עבר איסור דרבנ�, אלא הכוונה למכות מרדות, ממש

  .88מדבריו שהוא סובר שהוי איסור דאורייתא
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 ת"אפרי� את ר' אלו שאלות ששאל ר. 'אות ד, ה"ס'  סי
84

 'ב'  עמ
'א' עמ, ו" ד� צ
85

 ו"כללי� קט, ת" מכרעת הבי
86


'ב' עמ',  ד� ג � 'א' עמ', ד ד
87

 'ב' עמ', ד� פ, הלכות ציצית,  אלבק
88

� 4' הערה מס, ה"ק' סי, ת פאר הדור"בהערות שלו על שו,  כ  למד בדבריו הרב דוד יוס
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כותב  90ספר האגורג� . 89ת תמי� דעי�"בשומובא ספר האשכול בדיוק כלשו� 

  . רב נטורנאי גאו�בש�  91בספר המכריעכ  מובא . רב פלטוי גאו�דברי� אלו בש� 

3
  : 92בעל הלכות גדולות 

ולא מיבעיא אפוקי ש� שמי� ובטולי דאסיר אלא אפילו לאפוקי כי לא "

  ".   לא תשא)ז, ות כשמ (ועובר משו�צרי  אסיר 

, מסביר שכוונתו לומר שלא רק כשהוא מוציא ש� שמי� על דבר בטל 93י פערלא"גר

כשהוא ' אלא אפי, "לא תשא"עובר משו� , כגו� לצור  שבועת שוא או שבועת שקר

אלא שהוא ללא צור  כגו� , ל דבר בטלדהיינו שאינו ע, מוציא ש� שמי� כשאינו צרי 

  ". לא תשא"ג עובר משו� "ג� בכה, המבר  ברכה שאינה צריכה

באמירת " לא תשא"סובר שיש איסור של בעל הלכות גדולות יוצא לפי הסברו שג� 

  . ברכה שאינה צריכה

4
  : 94מנוח' ר 

' שהרי אפי. ת ולא מסתברודעת חכמי צרפת דמברכי נשי� אכולהו מצו"

שמעו� שאי� מעכבי� את הנשי� מלתקוע הני מילי לעני� ' יוסי ור' ל כר"קי

לעני� ברכה לבטלה תקיעה בשבת דליתא אלא משו� גזירה דרבנ� אבל 

  ...".  ליכא ספיקא דאסירי"לא תשא"דאיכא איסורא דאורייתא דכתיב 

5
   :95תשובות הגאוני� 

ששאלת� שיש מי שמבר  ביו� בורא פרי הגפ� ומקדש השבת הוא דר  ו"

אלא שחייבי� מלקות בשביל שטות ובורות ולא נפקי ידי חובתייהו ולא עוד 

  ".  וג� מפסיקי� בי� ברכה לשתיהלא תשא שמברכי� ברכה שאינה צריכה

 הכוונה למכות, ג� פה אולי יש מקו� לדחוק ולומר שמה שכותבי� שחייבי� מלקות

הוי רק אסמכתא , "לא תשא"ומה שמזכיר איסור , שיש כא� איסור דרבנ�, מרדות

  . בעלמא

שכותב שיש כא� איסור לאו של מנוח ' רשהוא מקשה על דברי  96בְשֵדי חמדראיתי 

רק עובר , וציא ש� שמי� לבטלהשהמ 97תמורה' במסוהרי מבואר בסוגיא , "לא תשא"

, ובפשטות שהוא הדי� בברכה שאינה צריכה, "אלקי  תירא' את ה"על איסור עשה של 
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 'ח' סי, ציצית'  הל
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 ' ח'  סו� סי
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 שבועה' ריש הל, ב"נ'  סי
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שג� הקשה ספר פתח דביר הוא מביא את דברי . שהוא בכלל מוציא ש� שמי� לבטלה

על דברי הגאוני� שכתבו שהמקדש ביו� שבת קודש קידוש של לילה חייב מלקות בשביל 

י אלבלגלוני "רבש� בספר הפרדס וכ� מובא , הוי ברכה שאינה צריכהש, "לא תשא"

מוציא ש� שמי� לבטלה וחייב , ז ניס�"ו וט"כוסות אחר שעבר ט' שא� רצה להשלי� ד

רצה ספר פתח דביר לכ� . יש כא� רק איסור עשה? שקשה אי  חייב מלקות, מלקות

 מביא הְשֵדי חמד. דותאלא הכוונה למכת מר, לבאר שאי� הכוונה ממש לחיוב מלקות

והוא , שהתייחס לתשובת הגאוני� שהבאתי לעיל בנוגע להטלת הציציתספר עמודי אש 

  . אלא מכות מרדות, הסביר שאי� הכוונה ממש למלקות

 שמשמע מדבריו שהוא סובר 98ספר החינו�הביא מדברי שהְשֵדי חמד א  יש להעיר 

מוכיח מדברי הְשֵדי חמד וכ� , "לא תשא"עובר בלאו של , שהמוציא ש� שמי� לבטלה

לכ� . 100בספרו כד הקמחבחיי ' רכ  הוא ג� לומד בדברי . 99בחידושיו על התורה� "הרמב

וכ  יש לבאר , תמורה' במסאחרת בסוגיא ' הוא רוצה לומר שצריכי� לומר שהיה לה� גי

שמבואר , �"הרמבא  הוא כותב שאי� לבאר כ  את דעת . דברי הראשוני�ג� שאר 

' במסשהוא גרס בסוגיא ',  כשהוא מונה את המצוה של יראת ה101בדבריו בספר המצוות

את "הוי רק איסור עשה של , ואיסור מוציא ש� שמי� לבטלה, אצלנו' כמו הגיתמורה 

  ". אלקי  תירא' ה

  

  

 וראיות שהאיסור של ברכה לבטלה הוי רק איסור ישובי� על הקושיות
  :דרבנ�

  

1
שא�  103ברכות' במסמיישב את הקושיא של הראשוני� מ� הסוגיא  102נשמת אד� 

שיש כא� ספק , הרי אי  מבר  ברכת אמת ויציב, ספק א� אמר אמת ויציב חוזר ואומרו

אלא , הבי� שאי� הכוונה שחוזר ואומרו בברכה �"שהרמבשיש לומר ? ברכה לבטלה

ואי� כא� , של הזכרת יציאת מצרי�, בזה יוצא ידי חובת דאורייתא. אומרו בלי ברכה

  . איסור של ברכה לבטלה

2
' וזאת אפי, שפוסק שבמקו� ספק יש לבר  ברכת המזו�� "הרמב הראיה מדברי 

שכל מה , 104הפרי חדש כדעת יש לומר, שהוא סובר שספק דאורייתא לקולא מדאורייתא

                                            
98

 ' מצוה ל,  פרשת יתרו
99

 ". לא תשא"' על הפס,  פרשת יתרו
100

  במערכת שבועה
101

 '  מצוה ד
102

 'א' סי',  כלל ה
103

 ' א' עמ, א" ד� כ
104

 ' כלל א,  קונטרס הספיקות
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הוא דוקא כשלא איתחזק , כתב שבספק דאורייתא לקולא מדאורייתא� "שהרמב

לכ� כא� האד� . אבל באיתחזק הולכי� אחר החזקה בי� להקל ובי� להחמיר, חיובא

  . 105שהרי בודאי הוא אכל ושבע, הוחזק בחיוב ברכת המזו�

כתב שבספק אמר קריאת שמע חוזר � "שהרמבהתירו� הזה ג� יסביר את הדי� 

והוא בספק א� , שכיו� שהוחזק לחיוב קריאת שמע, ואומר קריאת שמע ע� ברכותיה

עכשיו . אז מ� התורה חייב לחזור ולקרוא קריאת שמע, יצא מ� החיוב הזה או לא יצא

  . מבר  על החיוב הזה, רוא קריאת שמעשיש לו חיוב מ� התורה לק

, והוא מוסי� לתר� את הקושיא ג� מאמת ויציב, מתר� קושיא זו 106א"רעקג� 

. שאינו אומרו בברכה, הנשמת אד�ולא כמו שכתב , שבפשטות משמע שמבר  את ברכה

, א ובי� א� מדרבנ�בי� א� זה מדאוריית, הוא מסביר שכיו� שספק דאורייתא לחומרא

נחשב כמחויב , עכשיו שיש לו את החיוב להזכיר יציאת מצרי� או לבר  ברכת המזו�

שקמי שמיא ' אפי. אז הוא מזכיר יציאת מצרי� בברכה, ג שיש לו חיוב ודאי"בכה. ודאי

כיו� שעושה כ� מחמת שחייבו אותו , ז אינו עובר בלא תשא"בכ, גליא שאינו חייב לבר 

  . ואי� זה בכלל ברכה שאינה צריכה, בר מחמת הספק ל

ספק דאורייתא לקולא � "הרמבשהרי לפי דעת ? ל כוח זה"א  יש להקשות מני� לחז

אלא נראה . רבנ� באו וחייבו אותו בברכה. ורק מדרבנ� צרי  להחמיר, מדאורייתא

דהיינו , שכוונתו לומר כפי שהתבאר לעיל מדברי כמה אחרוני� שא� מבר  לצור 

נראה שהתורה נתנה כוח . אז אי� בזה ברכה שאינה צריכה, קבעו שצרי  לבר ל "שחז

  . ל להחליט מתי נחשב לצור  ומתי אינו נחשב לצור "לחז

3
 כדי ליישב את הקושיא למה ברכה שאינה צריכה יותר חמורה ממוציא ש� שמי� 

יש , שג� המוציא ש� שמי� לצור  שיחה בטילהי פערלא "הגריש לתר� כדברי ? לבטלה

  . וזה בדיוק מבר  ברכה שאינה צריכה, "לא תשא"בזה איסור 

4
, שאי  אפשר כשאומר ש� שמי� דר  הודאה ושבחהנשמת אד�  בנוגע לסברת 

יש לתר� כפי שהבאתי מדברי ? וכשאומר דר  ברכה יהיה אסור, יהיה מותר לכתחילה

בר  את הברכה לא וכשמ, מסוימי� ענייני�ל תיקנו את הברכות על "שחז, י פערלא"הגר

  . נראה שהוא מזכיר ש� שמי� כדר  מתעסק, על העני� המסויי�

  

  :ברכה שאינה צריכה/ א באיסור של ברכה לבטלה"ע ורמ"עיו� בשו

  

  . פוסק להלכה שנשי� יכולות לקיי� מצוות שהזמ� גרמ� ולבר  עליה� 107א"הרמ

                                            
105

 ' י' סי, קול אליהות " תירו� זה מובא בשו
106

 ה "כ' פסקי� סי, ת שלו" בשו
107

 ' ב' סע, ז"י' סי,  אורח חיי�



  בצלאל פישראורי'    ר 66

כיו� ,  של ברכה לבטלה הוא רק איסור דרבנ�ז נראה שהוא פוסק שהאיסור"לפי

שהרי אי  , שנראה שאי� מקו� לפסק זה א� סוברי� שהאיסור הוא איסור דאורייתא

, הראשוני� שכתבו שהאיסור הוא איסור דרבנ�? הרי אי� היא מחויבת, מותר לה לבר 

  . ע שהזמ� גרמ�"ה� ג� כתבו שנשי� יכולות לבר  במ

  . ע שהזמ� גרמ�"נוקט כדברי הפוסקי� שאי� לנשי� לבר  על מ 108ע"השוא  

סובר שהאיסור של ברכה לבטלה ע "שהשוכבר הערתי לעיל שמזה אי� הכרח לומר 

שאי� לנשי� ע "השושאפשר לתת הסברי� נוספי� לכ  שסובר . הוא איסור דאורייתא

כיו� , "אשר קדשנו במצותיו וצונו"כגו� שאינ� יכולות לבר  , ע שהזמ� גרמ�"לבר  על מ

  .שה� לא נצטוו

כל המבר  : "ואלו דבריו, שאינה צריכהפוסק את הדי� שאסור לבר  ברכה  109ע"שו

 ואסור לענות הרי זה נושא ש� שמי� לשוא והרי הוא כשנבע לשואברכה שאינה צריכה 

  ". אחריו אמ�

� "הרמבלכ� כמו שנסביר את דברי . ברכות' בהל� "הרמבהוא העתיק את לשונו של 

כ� יהיה , �"הרמבכמו שיש מחלוקת באחרוני� בדעת .  ע"השוכ  נסביר את דברי , ש�

  . ע"השומחלוקת בדברי 

יש לציי� שיש אחרוני� רבי� שסוברי� שהאיסור של ברכה לבטלה הוא רק איסור 

  .110דרבנ�

  

  ":ספק ברכות להקל"המושג 

  

1
  ":ספק ברכות להקל" עיו� בדברי ראשוני� שנמצא אצל� המושג 

ספק  112ברכות' במסמד מ� הסוגיא שהוא להשאילתות מביא את דברי  111ש"הרא

שהסיבה . ספק אמר אמת ויציב שחוזר ואומר, קרא קריאת שמע אינו חוזר וקורא

                                            
108

ג� . ע שהזמ� גרמ�"� שאסור לנשי� לבר  על מ"ש� כותב במפורש פוסקי� כדעת הרמבבית יוס� .  ש�

 . הוא כותב במפורש שאי� לנשי� לבר  על תקיעת השופר', ו' סע, ט"תקפ' סי, אורח חיי�, ע"בשו
109

 'ד' סע, ו"רט' סי,  אורח חיי�
110

, ט"קל' וסי', א' סע, ז"ס' סי, אורח חיי�, פרי חדש. ט"ד� ס, וייא' עיי� בספר טל אורות להרב יוס� ב� ג

בנוגע לדי� ברכה על ' סומ  על דברי התוס, ט" מ'סי', כלל א, חלק אורח חיי�, ת גינת ורדי�"שו. 'ק ח"ס

אולי יש ללמוד מדבריו שהוא סובר . שנראה שיש בזה מחלוקת הפוסקי�, קריאת התורה בפרשת ויחל

ועל פי ', ק ז"ס, ו"מ' סי, אורח חיי�, ז"ט. אפשר לבר , שסובר שבספק ברכות דרבנ�, כדעת הנשמת אד�

יש ללכת אחר המנהג ואפשר לבר  , ס"פ שלא הוזכרה בש" אע,זה כותב שבמקו� מנהג לבר  איזה ברכה

שמביא מדברי הרבה אחרוני� , 148' עמ, ו"כללי� קט, ת"מערכת הבי, עיי� בְשֵדי חמד. את הברכה

שהוא סובר שרוב , הוא בעצמו נוקט כ . שסוברי� שהאיסור של ברכה לבטלה הוא רק איסור דרבנ�

ע נראה שאפשר להסביר שה� "� ושו"בדעת הרמב' ואפי, �הראשוני� סוברי� שהוי רק איסור דרבנ

 .'ס' סי, חלק אורח חיי�, ת היכל יצחק"עיי� שו. סוברי� שהוי איסור דרבנ�
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לכ� דוקא בברכות דאורייתא . היא משו� שהוי דאורייתא, שחוזר ואומר באמת ויציב

אי� , אבל בכל ברכות דרבנ� א� מסופק לו א� אמר או לא אמר, מברכי� במקו� ספק

  . צרי  לחזור ולאומר�

  . כא� מקור לדי� של ספק ברכות להקל

  : שכותב �113"הרמביש להוסי� לכ  את דברי 

, כל דבר שיסתפק ל  א� טעו� ברכה א� לאו עושי� אותה בלא ברכה"

  ".ולעול� יזהר אד� מברכה שאינה צריכה

ל ספיקא "כיו� שקי, שיעשה בלי ברכה, הזה מסביר את טע� הדי� 114מנוח' ר

  . וברכה לבטלה הוא איסור דאורייתא, דאורייתא לחומרא

  . �"הרמבמפשטות דברי  115פרי המגדי�כ  לומד 

� "הרמבג� פשטות דברי . הנשמת אד�דברי� הללו בודאי עומדי� בניגוד לדברי 

כיו� שמשמע מדבריו שאי� , הנשמת אד�די� בניגוד לדברי עוממנוח ' רבלי הסברו של 

ולעול� יזהר אד� מברכה שאינה "שמה שכותב � "הרמבנראה מדברי . זה אסור, לבר 

כדי , בא להמש  לדי� הקוד� שבמקו� ספק יש לעשות את המצוה בלי ברכה, "צריכה

  . שלא יבר  ברכה שאינה צריכה

כדי להסביר את הדי� שא� מסופק לו א� מנוח ' רמביא את דברי  116הבית יוס�

הוא נות� עוד הסבר על פי . אי� הוא חוזר ומבר , ביר  ברכות לפני קריאת שמע ולאחריה

  . שספק ברכות דרבנ� לקולא, השאילתותדברי 

  

2
  ":ספק ברכות להקל"א במושג "ע ורמ" עיו� בדברי השו

  . 117הבית יוס�בכמה מקומות אצל , ברכות להקלמוצאי� את המושג הזה של ספק 

                                            
111

 ו"ט' סי',  פרק ג
112

 'א' עמ, א" ד� כ
113

 ז "ט' הל, א"פרק י, ברכות'  הל
114

  ש� 
115

 ' אות ד, ברכות' הל,  פתיחה כוללת
116

  ז"ס' סו� סי,  אורח חיי�
117

� א� נשי� מותר לה� "ת ורמב"בנוגע למחלוקת ר,  הוצאת שירת דבורה
'ב' סע, ז"י' סי,  אורח חיי�

אורח . כיו� שספק ברכות להקל, �"כותב הבית יוס� שנוקטי� כדעת הרמב. ע שהזמ� גרמ�"לבר  על מ

� מה זה כסות לילה שפטור "ש ורמב"בנוגע למחלוקת רא,  הוצאת שירת דבורה
'א' סע, ח"י' סי, חיי�

כיו� , � שאי� לבר  על כסות יו� כשלובשו בלילה"הבית יוס� כותב שיש לנקוט כמו הרמב. מציצית

בנוגע למחלוקת א� צרי  נטילת ,  הוצאת שירת דבורה
'ה' סע, ב"צ' סי, אורח חיי�. שספק ברכות להקל

כיו� שספק ברכות ,  הבית יוס� כותב שיש ליטול ידי� בלי ברכה.ידי� לכל תפילה כשהסיח דעתו מה�

בדי� שכהני� שנושאי� את כפיה� יש לה� ,  הוצאת שירת דבורה
'ז' סע, ח"קכ' סי, אורח חיי�. להקל

כיו� שיש מחלוקת , יש ליטול שוב בלי ברכה, אבל א� ה� נטלו בשחרית, ליטול את ידיה� מקוד� לכ�
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ורק יקיי� את , במקומות הללו פוסק על פי הדברי� הללו שלא יבר ע "והש

  . 118המצוה

כותב כלל זה בנוגע למחלוקת הפוסקי� בהסבר הדי� של  119א"הרמיש לציי� שג� 

, שזה מיוחד ליו�' אפי, תכל מה שלובש בלילה פטור מציצי� "הרמבשלדעת , כסות לילה

כסות המיוחד ללילה ש "הראלפי . שהכסות מיוחד ללילה' ומה שלובש ביו� חייב אפי

א "הרמ. א� לובשו בלילה חייב בציצית, לובשו ביו� וכסות המיוחד ליו�' פטור אפי

אלא כשלובשו ביו� והוא כסות , ולכ� אי� לבר  על הציצית, כותב שספק ברכות להקל

  . יו�המיוחד ג� ל

                                            

 הוצאת 
'ו' סע, ז"קס' סי, אורח חיי�. וספק ברכות להקל, לחזור וליטול ידי�ג צרי  "הפוסקי� א� בכה

בנוגע למחלוקת הפוסקי� א� סח בי� ברכת המוציא לאכילת הפת בדברי� שה� מעני� , שירת דבורה

הבית יוס� כותב , שיש אומרי� שצרי  לחזור ולבר  ויש אומרי� שאינו צרי  לחזור ולבר , האכילה

,  הוצאת שירת דבורה
'ד' סע, ד"קע' סי, אורח חיי�. כיו� שספק ברכות להקל, ור ויבר נוקטי� שלא יחז

הבית יוס� , א� זה פוטר את היי� שבתו  הסעודה, בנוגע למחלוקת הפוסקי� א� הבדיל קוד� שנטל ידיו

ב שאז בודאי יהיה חיי, יכוי� שלא לפטור את היי� שבתו  הסעודה, כותב שא� הבדיל קוד� שנטל ידיו

כיו� שספק ברכות , אז פטר את היי� שבתו  הסעודה, א  א� לא כיוו�, לבר  על היי� שבתו  הסעודה

בנוגע למחלוקת הפוסקי� באכילת פירות תו  ,  הוצאת שירת דבורה
'ג' סע, ז"קע' סי, אורח חיי�. להקל

שא� אוכל שהוא מביא ש� שרוב הפוסקי� סוברי� . כדי הסעודה מתי אינו צרי  לבר  על הפירות

, אינו צרי  לבר  על הפירות, שאוכל באמצע פירות בלי פת' אפי, בתחילה ולבסו� את הפירות ע� הפת

' סי, אורח חיי�. כיו� שספק ברכות להקל, ז אי� לבר "בכ, א� יש חולקי� על כ ' וכותב הבית יוס� שאפי

ובברכת , ודש להיות בשבתבנוגע למחלוקת הפוסקי� כשחל ראש ח,  הוצאת שירת דבורה
'ז' סע, ח"קפ

שיש אומרי� שצרי  לחזור ולבר  ברכת , אבל לא הזכיר את של ראש חודש, המזו� הזכיר את שבת

כיו� שספק , בבדק הבית הוא פוסק שאי� לחזור ולבר . ויש אומרי� שאינו צרי  לחזור ולבר , המזו�

יצחק ' א את דברי האגור שכתב שרמבי,  הוצאת שירת דבורה
'ד' סע, צ"ק' סי, אורח חיי�. ברכות להקל

אבל דוקא , יש לו לבר  ברכה אחרונה, הצרפתי כתב שיש להחמיר שמי ששתה פחות ממלא לוגמיו

כותב על כ  הבית יוס� שזו חומרא במקו� שאמרו ספק ברכות . כששתה ארבעה חומשי ביצה ורוב כוס

אורח .  שאי� להחמיר להצריכו לבר או שרק סובר, אינו ברור מדבריו א� הוא סובר שאסור לבר . להקל

בנוגע למחלוקת הראשוני� א� אד� שכבר יצא ידי חובת ,  הוצאת שירת דבורה
'ו' סע, ט"תקפ' סי, חיי�

שיש אומרי� שאינו יכול . פ שה� פטורות מתקיעת שופר"אע, יכול לתקוע ולבר  לנשי�, תקיעת שופר

. שיצא ידי חובה יכול לתקוע ולבר  לה�' מרי� שאפיויש או, כיו� שכבר יצא ידי חובה, לתקוע לבר  לה�

כיו� שזו מחלוקת הפוסקי� וספק ברכות , א  טוב שלא לבר , הבית יוס� מכריע שאפשר לתקוע בשביל�

יש לציי� שרואי� בכל המקומות הללו שספק ברכות להקל ג� אומרי� במקו� שיש מחלוקת בי� . להקל

 . ויש ספק כמי פוסקי�, הפוסקי�
118

, בדי� של שיחה בי� ברכת המוציא לאכילת הפת. אי� הוא נוקט דעה,  במחלוקת בדי� של כסות לילה

, כותב במפורש שפוטר יי� שבתו  הסעודה, בדי� של הבדלה קוד� נטילת ידי�. הוא נוקט שלא יבר 

הוא פוסק שמותר , כשהתוקע יצא ידי חובה, בדי� של תקיעת שופר לנשי�. בנ� להקלשספק ברכות דר

 . רק אי� לבר  לה�, לתקוע לנשי�
119

 'א' סע, ח"י' סי,  אורח חיי�
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שמדבריו , שהבאתי לעילהנשמת אד� בפשטות משמע שלא דברי א "הרממדברי 

  . 120אי� הוא רשאי לבר , אי� לבר , מבואר שמשו� שיש ספק

בדרכי . ר לבר  בספק ברכות סובר שאי� איסוא"שהרממשמע , א  במקו� אחר

שיש מחלוקת בי� ,  ב" הוא ד� בנוגע לברכת שהחיינו על כלי� חדשי� וכיוצ121משה

שיש לנהוג לבר  ברכה זו כדעת , והוא כותב, הראשוני� א� הברכה היא חובה או רשות

מחלוקת לא ומכל מקו� המיקל בברכות במקו� שהוא : "הפוסקי� שהיא חובה

משמע , הרי א� יש מחלוקת אסור לבר ? "לא הפסיד"ע מה הכוונה "לכאורה צ". הפסיד

יכול להיות שדבריו נאמרי� . ורק כא� לא הפסיד א� לא יבר , מדבריו שאי� איסור לבר 

, יש דעות שאי� אנחנו אומרי� ספק ברכות להקל, שבברכה זו, דוקא לגבי ברכת שהחיינו

יותר נראה לומר שכוונתו לומר שבמקו� שרוב . � זה במשמע מדבריוא  אי. שאסור לבר 

אז , ללכת אחר רוב הפוסקי�, ובמקרה רגיל היה לו לבר , הפוסקי� סוברי� שיש לבר 

  . כיו� שיש דעות שהברכה היא רשות, א� לא ביר  לא הפסיד, בברכת שהחיינו

אי� , שאי� לבר , �122בדי� של נטילת ידי� קוד� נשיאת כפיהבית יוס� נראה מדברי 

 בנוגע למחלוקת הראשוני� א� לבר  ברכת שהחיינו 123כ� משמע מדבריו.  רשות לבר 

  . הוא כותב ש� שיש להחמיר מספק ולא לבר , על בדיקת חמ�

בנוגע ,  שהוא סובר שאי� איסור לבר הבית יוס�שמע מדברי מ, א  במקו� אחר

לשמור "ברכת , לדי� שבני מערבא היו מברכי� כשהיו מסלקי� את התפילי� שלה�

שסבר רב האי גאו� הביא שראה על ש�  124הטור. אבל אי� אנחנו סוברי� כ�, "חוקיו

 רב האי תמה עלהטור ". לשמור חוקיו" לבר  ברכה את הברכה שהרשות ביד האד�

מיישב את דברי הבית יוס� . א� יבר  הוי ברכה לבטלה,  שכיו� שאינו חייב לבר , גאו�

ד "מסופק לו א� הלכה כמשרב האי גאו� , אחד מישוביו, ע� כמה ישובי�רב האי גאו� 

ואז , או שלילה זמ� תפילי�, "ולשמור חוקי"שאז יש לבר  ברכת , לילה לאו זמ� תפילי�

  . לכ� דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. אי� לבר 

, הוא כותב שבמקו� שודאי שאינו חייב לבר , כותב כעי� זה 125א מפראג"מהרג� 

  . אז מותר לו לבר , א  א� ספק לו. וא� יבר  הוי ברכה לבטלה, אסור לבר 

משו� ספק , כיו� שאסור לבר  בספק ברכות, א מפראג"הרמתמה על דברי  126ח"הב

  ".לא תשא"פ� יהיה עובר על , ברכה לבטלה

  . אי� איסור לבר , שבספק ברכותא מפראג "הבית יוס� ומהרלכאורה יוצא שדעת 
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 . ומשמע מדבריו שאינו רשאי לבר , א"כותב כדברי הרמ, ח"י' סו� סי, אורח חיי�, ח" יש לציי� שג� הב
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 ' אות ד, ג"רכ' סי,  אורח חיי�
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  הוצאת שירת דבורה
'ז' סע, ח"קכ' סי,  אורח חיי�
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  הוצאת שירת דבורה 
'א' סע, ב"תל' סי,  אורח חיי�
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  הוצאת שירת דבורה
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אבל הוא לעצמו אינו , רב האי גאו�מסביר בכ  את דעת שהבית יוס� יכול להיות 

יש ,  אינה חידוש של איזה אחרו�הנשמת אד�הסברא של בכל אופ� יוצא לנו ש. סובר כ�

  . לו יסודות יותר עמוקי�

הוא ד� בנוגע . אסור לבר , סובר שבספק ברכותהבית יוס� נראה שאי� , בעוד מקו�

יש בזה . 127א� יכול לתקוע ולבר  בשביל הנשי�, לאד� שיצא ידי חובה בתקיעת שופר

כיו� שזו , אבל טוב שלא לבר , שיכול לתקועהבית יוס� וכותב , מחלוקת ראשוני�

, לכאורה אסור לבר , "טוב שלא לבר "קשה למה כותב . וספק ברכות להקל, מחלוקת

  ? כיו� שזו מחלוקת בי� הראשוני�

 חייב רק אי� הוא, יכול להיות שאפשר ללמוד מכא� שהוא סובר שאי� איסור לבר 

, יש כא� רק חשש ברכה לבטלה, א  נראה שיש לומר שאי� כא� ודאי ברכה לבטלה. לבר 

רק , אי� ממש איסור לבר , סובר שבמקו� ספקהבית יוס� כלומר . לכ� טוב שלא יבר 

, זאת אומרת א� באמת הוא ביר . כיו� שיש כא� חשש לברכה לבטלה, טוב שלא לבר 

  . ה לבטלהאז הברכה שביר  עכשיו יהיה ברכ

שסובר  128ז"הרדבוזה על פי דברי , הבית יוס�נראה שאפשר לתת עוד הסבר לדברי 

הוא דוקא נאמר כשהמחלוקת בי� הפוסקי� הוא , שכל הדי� הזה של ספק ברכות להקל

אז ג� , ומכריעי� במצוה כאחת מ� הדעות, א  א� המחלוקת הוא במצוה, בברכה

   :אלו דבריו,  על המצוהמברכי�

כל מחלוקת שהוא בברכות עצמ� יש לנו להקל כי שמא יוציא ש� שמי� "

לבטלה אבל מחלוקת בעשיית המצוה צרי  לבר  שהרי לדעת אותו פוסק 

תדע שהרי מצות תפילי� יש בה מחלוקת ולא ראינו . שפיר מקיי� המצוה

ל "י ז" של רשת התפילי�"שלדעת ר' מימינו מי שנמנע לבר  עליה� ואפי

ל פסולי� לא ראינו לשו� פוסק שיפקפק "ת ז"י של ר"פסולי� וכ� לרש

ואי� זה דומה לספק ברכות ולא למחלוקת בברכות דהת� עיקר ... בברכה

הספק או המחלוקת בברכה הילכ  אזלינ� לקולא אבל בעיקר עשיית 

המצוה לא נחלקו אלא מר אמר הכי הוא עשייתה ומר אמר הכי הוא ואנ� 

החולק ' יו� דנקיטנ� כחד מינייהו זו היא עיקר המצוה ומברכי� עליה ואפיכ

מודה שאי� זו ברכה לבטלה כיו� דלדעת החולק זו היא עיקר המצוה ושמור 

עיקר זה שא� לא תאמר כ� ברוב המצות לא נבר  כיו� דשכיח בהו פלוגתא 

  ".דרבוותא

 מותר לתקוע לה� או א�, אלא במצוה, לכ� יש לומר שכא� המחלוקת אינה בברכה

רק טוב , אז מצד הדי� ג� אפשר לבר  לה�, כיו� שהוא מכריע שאפשר לתקוע לה�. אסור

  . שלא לבר 
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  דבורה הוצאת שירת
'ו' סע, ט"תקפ' סי,  עיי� אורח חיי�
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 ט"רכ' סי', חלק א, ת שלו" בשו



  71 ברכה שאינה צריכה    –די� ברכה לבטלה   

רי מוכיח מדב 129הְשֵדי חמד. אינו מוסכ� על כול�ז "הרדבא  יש להעיר שהכלל של 

 שא� הטיל ישראל 130כיו� שה� פוסקי�. ז"הרדבשאי� נוקטי� כדברי א "ע ורמ"השו

� "הרמבאז יש לסמו  על , א� אי� ציציות אחרות להטיל בבגד, ציציות בבגד בלא כוונה

וכ� א "ע ורמ"בשוכ� מוכיח דבר זה מעוד כמה מקומות . שמכשיר אבל לא יבר  עליו

  . ז"הרדבשמבואר מדבריה� שאי� ה� נוקטי� ככלל הזה של , ד דברי אחרוני�מעו

כיו� שבכל המקרי� ש� מדובר , הְשֵדי חמדא  נראה שאפשר לדחות את הראיות של 

ולכ� , אלא הוא מסתפק כמי להכריע, שאי� ש� הכרעה של הפוסק כאחד מ� הצדדי�

קו� שודאי לו כאחד מ� אי� מדבריו ראיה למ. מצד הספק אומר לעשות את המעשה

  . ג אי� לבר "שג� בכה, והוא מכריע מצד ודאות שכ  יש לעשות, הצדדי�

  . ע"השוכל מיני הוכחות שהביאו מדברי  131ת שמש ומג�"שוכ  דחה 

ובר כיו� שש� מד, כתב שהראיות ה� נכונות 132א"הרב עובדיה יוס� שליטא  

 מביא עוד א"הרב עובדיה יוס� שליט. כאחד מ� הצדדי�ע "השושבאמת הכריע 

  . ז"הרדבאחרוני� שכתבו כנגד הכלל של 

לכ� נראה לי שאפשר , מוכרעי�א "הרב עובדיה יוס� שליטנראה לי שאי� דברי 

  . ז"הרדבלסמו  על דברי 

אפשר , אבעצמו סובר שבמקו� ספק ספיקא "שהרב עובדיה יוס� שליטיש לציי� 

  . ז"הרדבלסמו  על דעת 

במקו� שמקיימי� ז "הרדבמקבל את הכלל של ע "שהשוכותב  133הְשֵדי חמדג� 

כיו� , רק עכשיו סומכי� על הדעות שמועיל, מצוה באיזה אופ� שבדר  כלל אינו מועיל

ימי� את המצוה וג� בכמה מקומות שסובר שמקיע "השומשמע מדברי . שזו שעת הדחק

אז הוי , כיו� שאנחנו מוכרחי� לסמו  על מי שמכשיר את הדבר, הסברא בזה. מברכי�

  . ולכ� יבר , ליה כאילו נפסק הלכה כמותו

שאנחנו נוקטי� בכל מקו� , בעצמו סובר שאי� נוקטי� כ שהְשֵדי חמד יש לציי� 

  . ע"השוכנגד ' אפי, ספק ברכות להקל

  

3
  ":ספק ברכות להקל"ואחרוני� במושג  דיו� בדברי הטור 

שאי� איסור  134הטורנראה ג� מדברי , בכל אופ� נחזור לעניננו בספק ברכות להקל

שהוא כותב בנוגע למחלוקת הפוסקי� א� יש לבר  פעמיי� על ההלל , לבר  במקו� ספק
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 'אות קט� ב, ח"אות י, מערכת ברכות', חלק ו. 'ד' עמ, ד"ד� קמ, השמטות, ת אור לי" שו
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וכ� : "ואז הוא כותב, יו כללוהוא נוקט שאי� לבר  על, לא פע� אחת' או אפי, בליל פסח

אינו הטור ".  בכל דבר שיש ספק בברכתו שאי� לבר  דברכות אינ� מעכבותראוי לעשות

משמע שאי� זה , הוא רק כותב שראוי לעשות כ�, ואסור לבר , כותב שחייבי� לעשות כ�

  . לכתחילה טוב שלא יבר . איסור ממש

הרב אברה�  שצרי  לומר לפי דברי , האלההטורכותב על דברי  135הדרישה

אבל א� יש , אז אסור לבר , שכתב שדוקא במקו� שודאי אינו חייב לבר , 136מפראג

זה רק בא , שראוי לא לבר הטור אז מה שכותב כא� . הרשות בידו לבר , ספק בחיובו

לבר  אי� אבל זה שרוצה , שכ  ראוי לעשות,  שהוא נהג לא לבר ש"הראלבאר את דברי 

  . והרשות בידו לבר , למחות בידו

א "ע ורמ"השומארי  להוכיח מדברי ראשוני� ומדברי  137שהְשֵדי חמדא  ראיתי 

. אלא אסור לו לבר , אי� הכוונה רק שאינו צרי  לבר , שסוברי� שבספק ברכות להקל

  : רק אצטט כא� חלק מראיותיו

1
  . ברכות שהבאתי לעיל' בהל� "הרמב הוא מביא את הראיה מדברי 

2
  . שהבאתי לעילא "הרמ הוא מביא את ההוכחה מדברי 

3
ומשמע מדבריו ש� , מובא מחלוקת באיזה עני� א� לבר  או לא לבר  138ש"בריב 

 משו� כדי שלא יעבור, היה טוב שלא לבר , שא� לא היה מקו� להכריע בי� שתי הדעות

  .  ברכה שאינה צריכה

4
יש אומרי� שכל , בשבת' בעלי בתי� אוכלי� במקו� א' או ג' פוסק שב 139ע"שו 

ונכו� , ויש מגמג� בדבר] דהיינו מבר  על הדלקת נרות שבת[אחד מבר  על מנורה שלו 

אינו רק , ת להקלכ משמע שבספק ברכו"א. ליזהר בספק ברכות ולא יבר  אלא אחד

  . אלא אסור לו לבר , קולא שאינו צרי  לבר 

  .רק טוב שלא לבר , אי� זה איסור ממש, נראה לי שמפשטות לשונו

5
שהבאתי לעיל בנוגע לדי� של תקיעת שופר הבית יוס�  ג� הוא מביא את דברי 

  . לנשי�

  . רק טוב שלא יבר , שדוקא משמע מש� שאי� איסור, כבר הערתי לעיל

, שיש לדקדק שאי� כא� איסור דאורייתאש "הריב לציי� בנוגע לראיה שלו מדברי יש

אלא אפשר לומר כמו שהסברתי ? הרי אסור לו לבר , כ אי  כותב שטוב שלא יבר "שא

כ  . א  אי� כא� ודאי ברכה לבטלה, שיש כא� חשש לברכה לבטלהע "השולעיל בדברי 

כ יוצא שאי� "א. � של הדלקת נרות שבתשהוא הביא בדיע "השוכ יש לבאר את דברי "ג
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, אלא נראה בפשטות שזה דבר טוב שלא לעשות, כא� הוכחה ברורה שיש איסור ממש

א� נאמר שהאיסור של ברכה לבטלה הוא איסור ' שאפי. משו� חשש ברכה לבטלה

ת מכת� "שוכפי שהבאתי לעיל מדברי , במקו� ספק' אפי, ז החמירו בדבר זה"בכ, דרבנ�

  . לדוד

  

  :ספק ברכות להקל במחלוקת הפוסקי�

  

יש , שש� מבואר במפורש שג� במחלוקת הפוסקי� 140תרומת הדש�ראיתי תשובת 

כ ג� דבריו ה� בניגוד לדברי "א, משמע מדבריו שאסור לבר . די� ספק ברכות להקל

ר  וא� יב, א  אינו ברור מדבריו שהאיסור משו� ברכה שאינה צריכה. נשמת אד�

  . יעבור באיסור ברכה שאינה צריכה

מבואר במפורש שהוא סובר שספק , במקומות שהבאתי לעילהבית יוס� מדברי 

א "הרמכ� מבואר מדברי . ברכות להקל ג� אומרי� במקו� שיש מחלוקת בי� הפוסקי�

וכ� מבואר , במחלוקת בדי� של כסות יו� א� חייב בציצית בלילה או לא, שהבאתי לעיל

  . מברכי�, בכלל שלו שכותב כשהמחלוקת במצוה, שהבאתי לעילז "דבהרמדברי 

סובר שבכל מקו� שיש מחלוקת ע "השוכלומר אי� , א  אי� הדי� הזה די� מוחלט

, �"הרמבאלא נראה מדבריו שהוא סובר שא� , הפוסקי� אומרי� ספק ברכות להקל

שיש דעות ' אפי, אז פוסקי� כמות� ומברכי�, מסכימי� לדעה אחתש "� ורא"רי

  . 141שחולקי� על דבריו

, שבמקו� שרוב הפוסקי� סוברי� שיש לבר ע "השולומד מדברי  142השבות יעקב

יש לפסוק ,  מסכימי� לדעה אחתש"� ורא"רמב, �"שהריכ� במקו� ו. כ  יש לנקוט

  . 143לבר 

 שיש מחלוקת בי� האחרוני� שבמקו� 144הְשֵדי חמדשמציי� , יש להוסי� עוד נקודה

ויש אומרי� שזה עדיי� בכלל של ספק ברכות , �יש אומרי� שמברכי, שיש יחיד נגד רבי�
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 ד"ל' סי',  חלק א
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שירא שמי� יוציא נפשו מפלוגתא ולא יעשה טלית אלא : "'ט' סו� סי,  כ  הוא פוסק באורח חיי�

מצמר ומיהו היכא דלא אפשר ליה יעשה משאר מיני� ובלבד שלא יעשה של פשת� כדי לחוש לכתחילה 
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שש� מובא מחלוקת פוסקי� בדי� ', ו' סע, ו"ר' סי, אורח חיי�, ע"כ� עיי� בית יוס� ושו". ל"ש ז"והרא

. פ שיש בזה מחלוקת הפוסקי�"אע, צרי  לחזור ולבר , ונפל מידו ונאבד, של נטל בידו פרי וביר  עליו

שש� מובא מחלוקת הפוסקי� כששכח לומר המל  ', א' סע, ב"תקפ' סי, ע"עיי� אורח חיי� בית יוס� ושו

כיו� שכ� , ונוקט ש� שחוזר לראש, בדיעבד א� חוזר לראש, הקדוש או המל  המשפט בעשרת ימי תשובה

 .  ש"� ורא"רמב, �"פסקו הרי
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 ' א' סי',  חלק א
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 ג "ק' סו� סי, ת אור לי" עיי� עוד בזה בשו
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 ' אות קט� ד, ח"אות י, מערכת ברכות',  חלק ו
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ובי� , שאז פוסקי� כרבי�, הוא מביא ש� שיש שמחלקי� בי� שזה דעת יחיד ממש. להקל

הוא . ג יש את הכלל ספק ברכות להקל"ובכה, שאז תרי כמאה, שזה שני� שסוברי� כ�

,  מברכי�ז אי�"בכ, סוברי� שג� כשיש דעת יחיד ממש נגד רבי�' מציי� ש� שיש שאפי

  . ג יש את הכלל ספק ברכות להקל"שבכה

כשיש שני� שיש כא� את הכלל ספק ' נראה לי שאי� מקו� לומר שבדעת יחיד ואפי

א� נאמר שהכלל  ספק ברכות להקל בנוי על כ  שברכה לבטלה ' שאפי. ברכות להקל

רי ה". לא תשא"ג אי� מקו� לומר שעובר על "ז בודאי בכה"בכ, הוא איסור דאורייתא

מילא במקו� שהרוב סוברי� . הוא סומ  על דברי הפוסקי� האלה שמחייבי� לבר 

וכיו� שה� , שיש לנו ללכת אחר הרוב, אז בזה שיי  הכלל ספק ברכות להקל, שאי� לבר 

א  מה מקו� לומר שבמקו� שרוב הפוסקי� סוברי� . כ  יש לנקוט, אומרי� שלא לבר 

הרי . נחנו נוקטי� בכל שאר האיסורי�שלא ננקוט כדבריה� כמו שא, שיש לבר 

  . אנחנו נוקטי� כדעת הרוב, באיסורי� יותר חמורי� מברכה לבטלה

  . ונראה שטוב לעשות כ�, לכ� נראה בודאי שהרוצה לבר  כדעת הרוב מותר

שסבר רב האי גאו� על הטור שהוא מיישב את תמיהת  145בבית יוס�עוד ראיתי 

הרי כיו� שאינו חייב לבר  הטור ותמה עליו , 146"לשמור חוקיו"בר  את ברכת שרשאי ל

, כותב שכיו� שבני מערבא היו מברכי� ברכה זוהבית יוס� . הוי ברכה לבטלה, ברכה זו

כיו� שיש לו , אי� מוחי� בידו, ז הבא לבר  כדעת�"בכ, ג שאנחנו לא סוברי� כמות�"אע

  . להתלות בואיל� גדול 

אי� , שיש פוסקי� שחולקי� עליו' אפי, נראה מזה שאד� שמבר  על פי איזה פוסק

  . ואי� למחות בידו, בכ  איסור ברכה לבטלה

והמרא דאתרא פוסק כאחת מ� , יש לציי� שנראה שבמקו� שיש מחלוקת הפוסקי�

. ואי� בזה הכלל של ספק ברכות להקל, יש לנקוט כדעת המרא דאתרא, הדעות

כלומר א� יש מחלוקת בי� הפוסקי� , כותב דבר זה בנוגע למחלוקת במצוה 147ז"הרדב

ז יצא "ולפי, והמרא דאתרא פסק שחייב לעשות, א� חייב לעשות את הדבר או לא

, אז יושבי העיר של המרא דאתרא חייבי� לעשות את הדבר ולבר  על כ , שיצטר  לבר 

  . ות להקלשאי� זה נכלל בספק ברכ

נראה לי שיש לומר אות� הדברי� ג� כשיש מחלוקת בי� הפוסקי� א� לבר  או לא 

אי� זה , ג יש ליושבי המרא דאתרא לבר "בכה. והמרא דאתרא מכריע שיש לבר , לבר 

כלומר , שדי� המרא דאתרא שווה כמו הדי� של יחיד ורבי�. נכלל בדי� ספק ברכות להקל

כ� במרא דאתרא יש לנקוט ולעשות כדברי , כדעת הרבי�כמו ביחיד ורבי� יש לנקוט 

  . המרא דאתרא
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 ט"כ' סו� סי,  אורח חיי�
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  הבאתי את הדברי� לעיל
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 ט"רכ' סי',  חלק א
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אז אי� לומר בזה ספק ברכות , ד לבר "כותב שא� נהגו כמ 148שהְשֵדי חמדראיתי 

שיש ' פיא, שא� יש מנהג לבר  על איזה דבר 149ת תרומת הדש�"בשוכ� מצאתי . להקל

  . הולכי� אחר המנהג, בזה מחלוקת הפוסקי�

  

  :די� ספק ספיקא להצרי� ברכה

  

1
  : אחרוני� שסוברי� שג� בספק ספיקא אי� לבר 

  

כגו� ספק אכל כזית , בספק ספיקא להצרי  ברכה' כותב שנראה לו שאפי 150חיי אד�

, פחותה מכזית מברכי�' ה אפישמא הלכה שעל ברי, וא� תמצי לומר שלא אכל, או לא

  .הכי ספק ברכות להקל' אפי

רק יש לומר שאינו חייב , אי� הכרח לומר שאסור לבר , א  יש להעיר שג� לפי דבריו

שלפי כל אלו שסוברי� . של ספק ברכות להקל, אבל נראה שזה תלוי בהבנה הזו. לבר 

ע "השורוני� ומדברי וכ  נראה מהרבה אח, הכוונה שאי� לו לבר , שספק ברכות להקל

  . אז אסור לו לבר , א"ורמ

  : מוכיח את הכלל הזה מכמה מקומות 151נשמת אד�

1
אינו צרי  לבר  , כ שינה מקומו"המיני� ואח' כותב שא� אכל מז 152המג� אברה� 

מיני� כדעת פת ' וזאת משו� שיש מחלוקת בי� הפוסקי� א� די� ז, במקו� האחר

לכ� יש כא� ספק ברכות . או שדי� זה דוקא במיני דג�, שטעונה ברכה לאחריה� במקומ�

הרי יש כא� ספק ספיקא הנשמת אד� כותב . ואינו מבר  שוב במקו� החדש, להקל

יש , א� תמצי לומר שדינ� כפת' ואפי, מיני� כפת' שהרי יש ספק א� די� ז, לחומרא

  . 153א� טעו� ברכה לפניו כששינה מקומומחלוקת הפוסקי� בדי� פת 

2
שסובר שא� האד� הסתפק א� ספר ספירת העומר בלילה  154תרומת הדש� דברי 

מסביר התרומת הדש� . יכול בלילה לאחר מכ� לספור ע� ברכה, הקוד� או לא ספר

ואז , שסובר שספירה בזמ� הזה דאורייתאה "הראבי� שיש דעת כיו, שיכול לספור בברכה

' ואפי. כלומר כיו� שהוי ספק דאורייתא, זה כדי� ספק אמר אמת ויציב שחוזר ואומרו

שהרי ה� , יכול לבר  בלילה לאחר מכ�, לדעת הראשוני� שספירה בזמ� הזה דרבנ�

  . ל לבר לכ� לדעת� במילא יכו. סוברי� שכל לילה בפני עצמה מצוה היא
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150

 ' ו' סע',  כלל ה
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  ש� על דברי החיי אד�
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שבלילה , שבשלמא כשודאי דילג ספירה של יו� אחד, מבאר את דבריוהנשמת אד� 

ספירה בכל לילה הוי מצוה בפני ' התוספ שלדעת "אע, לאחר מכ� אי� לספור ע� ברכה

ודעת הראשוני� , ז חוששי� לדעת הראשוני� שספירה בזמ� הזה דרבנ�"בכ, עצמה

א  . ואי� לבר , � יש כא� ספק במצוה דרבנ�לכ. שסוברי� שכל הספירה הוי מצוה אחת

ולפי דעת , שחייב לספור, הוי ספק דאורייתאה "הראבישאז לדעת , כשספק לו א� ספר

לכ� אפשר . 155הוא ג� מבר  עליו, הרבה ראשוני� כשאד� חייב לקיי� מצוה משו� ספק

  . ג שמצטר� הספק דאורייתא"בכהלבר  

שיש , היה לו לספור ע� ברכהה "הראבי לכאורה ג� בלי דברי הנשמת אד�כותב 

ספק א� פוסקי� , וא� תמצי לומר שדילג, שיש כא� ספק א� דילג. כא� ספק ספיקא

ומוכח שאי� , או הכל מצוה אחת, כדעת הראשוני� שכל לילה מצוה בפני עצמה היא

  . להצרי  ברכהאומרי� ספק ספיקא 

א� ' שאפי. אינו מבר , מצדד לומר שספק ספיקא להצרי  ברכה 156הפרי מגדי�ג� 

, 157ובספק ספיקא ליכא לא תשא, הוא משו� חומר לא תשא, נאמר שספק ברכות להקל

 לומר שעכשיו שאומרי� שספק ספיקא לחומרא לא מועיל כיו� שיש. ז אי� לבר "בכ

  . אז עכשיו המבר  עובר בלא תשא, בדרבנ�

אינו חייב , שכיו� שבמצות דרבנ� במקו� ספק ספיקא לחומרא, נראה שכוונתו לומר

. אינו חייב לבר , לכ� במקו� ספק ספיקא לחומרא בברכת דרבנ�. לעשות את הדבר

כיו� ". לא תשא"מי שיבר  יעבור על איסור , יב לבר לאחר שהגענו למסקנה שאינו חי

  ". לא תשא"עובר באיסור , שכל מקו� שמבר  כשאינו צרי  לבר 

  .  הוא כותב שיראה לו שאי� לבר  בספק ספיקא158בעוד מקו�

  . במקו� הזה נראה שאי� זה דבר שמוכרע אצלו

  

2
  :ת מכת� לדוד" שיטת שו

  

 סובר ע"שהשווהוא מוכיח מהרבה מקומות , מארי  בדבר הזה 159ת מכת� לדוד"שו

מאה ' אפי, ואי� זה מועיל להוסי� עוד ספיקות, שספק ספיקא אינו מועיל בברכות

  :עדיי� אי� לבר , ספיקות

1
 יש מחלוקת בי� הפוסקי� במקרה שאד� לא התפלל כמה תפילות כיו� שהיה 

, סובר שיש תשלומי� לתפילות הללוא "הרשב. א� יש תשלומי� לתפילות הללו, וסאנ
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ז לאחר שיכול להתפלל יכול להשלי� כל התפילות "בכ, שזה היה כמה ימי�' אפי

כלומר א� , סובר שבאותו יו� יכול להשלי� כל התפילותבעל הלכות גדולות . שהחסיר

שיכול � "הרמבא  דעת . ת של מנחהתפילו' יוכל להתפלל ג, לא התפלל ערבית ושחרית

  . להשלי� דוקא בתפילה הסמוכה

פ שאי� תשלומי� אלא לתפילה הסמוכה לאותה "פוסק להלכה שאע 160ע"השו

ז א� רצה להתפלל אותה נדבה "בכ, ותפילות שהפסיד אי� לה� תשלומי�, תפילה

  . �ונכו� לעשות כ, ושיחדש בה דבר הרשות בידו

הרי יש כא� ספק ? הצרי  לחדש בה דברע "השוע למה " שצת מכת� דוד"שוכותב 

וא� תמצי לומר שהלכה כמו , �"הרמבאו הלכה כמו א "כרשבספק א� הלכה , ספיקא

  . שיש בזה מחלוקת בי� הפוסקי�, יש ספק א� צרי  לחדש בתפילת נדבה, �"הרמב

2
שמביא מחלוקת הפוסקי� א� הנטילה ירוח� ' רמביא את דברי  161הבית יוס� 

מביא שיש ירוח� ' ר. מצרי  ברכה או לא, משו� ד משו� דבר שטיבולו במשקה

כגו� שיס  , שאומרי� שהרוצה לצאת ידי ספק יביא עצמו לידי חיוב נטילה מצד אחר

�כיו� שאנחנו פוסקי� שעל , את הפתרו� הזהכותב שלנו אי� הבית יוס� א  . רגליו וישפש

  . נטילה אחר עשיית צרכיו אינו מבר  על נטילת ידי�

לומר שג� לנו יש את הפתרו� לבית יוס� שלכאורה היה ת מכת� לדוד "שוכותב 

ד שעל נטילה לדבר שטיבולו "ספק א� הלכה כמ. כיו� שיש כא� ספק ספיקא, הזה

ספק שעל נטילה אחר עשיית , אינו מצרי  ברכהא� תמצי לומר ש. מצרי  ברכה, במשקה

  . צרכיו מצרי  ברכת על נטילת ידי�

3
א� נזכר קוד� שאמר ברו  הטוב ,  א� שכח להזכיר את ראש חודש בברכת המזו�

יש מחלוקת פוסקי� א� . 'צרי  לבר  ברכת שנת� ראשי חדשי� לעמו וכו, והמטיב

לחול המועד יש מחלוקת הפוסקי� א� בנוגע . או אי� חותמי�, חותמי� את הברכה הזו

פוסק שבחול  162ע"השו. או דינו כמו שבת שחותמי�, דינו כמו ראש חודש ואי� חותמי�

  . המועד אינו חות�

ספק א� חול המועד כדי� ראש , הרי כא� יש ספק ספיקאת מכת� לדוד "שוכותב 

ספק א� בראש חודש , י� ראש חודשוא� תמצי לומר שדינו כד, חודש או כדי� שבת

  . חותמי�

שאי אפשר להתחיל לדו� בראש , א  יש להעיר שכא� אי� זה ספק ספיקא המתהפ 

  . חודש

4
, ב"כגו� יבשות וכיוצ,  יש מחלוקת הפוסקי� בפסולי הלולב מפני כל מיני מומי�

 יו� יש עוד מחלוקת הפוסקי� א�. א� פסול� ג� בשאר הימי� או דוקא ביו� הראשו�
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  הוצאת שירת דבורה 
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עוד מחלוקת הפוסקי� א� . או כשאר הימי�, טוב שני של גלויות דינו כיו� טוב ראשו�

, אלא יש לו רק לולב שיש לו פסול מפני כל מיני מומי�, בשעת הדחק כשאי� לו לולב כשר

נוטל ד "הראבדעת , שנוטל ע� ברכהש "הראדעת . מיני�' א� אפשר ליטול ולבר  על הד

שאר מומי� אינו , נוטל ע� ברכה, א� זה פסול של יבשות� "הרמבבלי ברכה ודעת 

נקט בשיעור היבשות   163ע"שו, יש עוד מחלוקת הפוסקי� בשיעור היבשות. מבר 

הלבי� אי� זה נחשב ' שאפי' התוסאבל דעת , כשיכלה כל מראה ירקות שבו וילבינו פניו

פסק שכל הפסולי� מפני מומי� זה רק  164ע"השו.  אלא דוקא שנפר  בציפור�, יבשות

ט "ט שני של גלויות כדי� יו" שיו165עוד הוא פוסק. פסול ביו� הראשו� ולא בשאר הימי�

אז כל , מיני� כשרי�'  שבשעת הדחק כשאינו מוצא ד166נוס� על כ  הוא פוסק. ראשו�

  . י� ואי� מברכי�הפסולי� נוטל

ספק , יש ספק ספיקא, ט שני של גלויות" בשעת הדחק ביות מכת� לדוד"שוכותב 

א� תמצי לומר שדינו , ט ראשו�"ט שני של גלויות כדי� שאר הימי� או כדי� יו"א� יו

א� מדובר שהפסול הוא לולב . ספק א� בשעת הדחק נוטלי� ע� ברכה, ט ראשו�"כדי� יו

, א� תמצי לומר שבשעת הדחק אי� לבר ' אפי,  עוד שתי ספיקותיש להוסי� כא�, היבש

א� תמצי לומר שאי� ' אפי]. �"הרמבכדעת [ספק א� פסול יבש נוטלי� ע� ברכה 

  .  אינו פסולע"השווהיבש שעליו מדבר ' כתוסספק שהלכה , מברכי� ג� על פסול יבש

. י� אומרי�מכריע להלכה שספק ספיקא להחמיר בברכות את מכת� לדוד "שולכ� 

כיו� שהוי ספק , "לא תשא"שבאמת בספק ספיקא אי� איסור , הוא מסביר טע� הדבר

, ל באו והחמירו ואמרו שאי� לבר "א  עדיי� חז". לא תשא"ספיקא והל  האיסור של 

לדעת ' ואפי, לכתחילה אי� לעשות את הדבר, שבספק ספיקא באיסור� "הראשדעת 

כיו� שאי� , א  כא� אי� שו� הפסד, קו� הפסדזה דוקא במ,  שמותר לכתחילהח"הפר

  ". לא תשא"לכ� יש לומר שהחמירו רבנ� בדבר הזה משו� חומרת . הברכות מעכבות

אי� , בספק ספיקא שצרי  לבר ' כותב שהאחרוני� כתבו שאפי 167המשנה ברורה

  . לבר 

  

3
  :אפשר לבר ,  אחרוני� שסוברי� שבספק ספיקא

  

, ויש אומרי� שספק ספיקא להצרי  ברכה, להעיר שאי� זה כלל מוכרעא  יש 

שהפסק , הנשמת אד�י "שהובאו עתרומת הדש� למד מדברי  168הפרי חדש. מברכי�
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 ' ו' סע,  ש�
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שיש , אלא כל הפסק שלו בנוי על הדי� של ספק ספיקא, ה"הראבישלו אינו בנוי על דברי 

  . וא מבר ולכ� ה, כא� ספק ספיקא

  . הנשמת אד�כמו שהבי� תרומת הדש� נראה לי מפשטות דברי 

, והוא סובר שבספק ספיקא לחיובא, החיי אד�חלק על דברי  169ל"הרב הרצוג זצג� 

ורק כתב , הוא כתבו מדעתו, החיי אד�הוא כותב שהפסק הזה של . ודאי שמברכי�

  . 170ו ראיהואי� ל, נראה לי

. מברכי�, שהוא סובר שבספק ספיקא להצרי  ברכה 171הלבושיש להוכיח מדברי 

ו� כי, הטע� לדי� הזה. ויכולי� לבר , שהוא סובר שטומטו� ואנדריגונוס חייבי� בציצית

ל "שמא קי, וא� תמצא לומר נקבות, ספק שמא זכרי� ה�, שיש כא� ספק ספיקא

  . ע שהזמ� גרמא"כאות� פוסקי� שסוברי� שנשי� חייבי� במ

כיו� שהוא פוסק ש� , שאי� הוא סובר כלל זה 172ע"השוא  יש לדייק מדברי 

  . שטומטו� ואנדריגונוס יתעטפו בלי ברכה

הוא בעצמו נוקט , ומביא מחלוקת פוסקי� בדבר, מארי  בדבר הזה 173הְשֵדי חמד

  .  שאי� לבר ת מכת� לדוד"שוכדעת 

  

4
  :א" דברי הרב עובדיה יוס� שליט

  

והוא הוכיח , ל"הרב הרצוג זצחלק על דברי  174שהרב עובדיה יוס�יש עוד לציי� 

עוד הוא מוסי� פוסקי� רבי� שסוברי� . הנשמת אד�כמו שהוכיח תרומת הדש� מדברי 

הוא . אלא ספק ברכות להקל, מברכי�, שאי� אומרי� שבספק ספיקא להצרי  ברכה

 ,שאי� אומרי� ספק ספיקא להחמיר בדרבנ�,  שמסביר את טע� הדברס"מהתורחמביא 

והמבר  עובר , אז עכשיו אסור לבר , כיו� שזה רק חיוב מדרבנ�, וכיו� שאינו חייב לבר 

פ "הוא כותב שאע. אז יש איסור לבר , שבכל מקו� שאינו חייב לבר ". לא תשא"על 

ז "בכ, ואפשר לבר , שיש הרבה אחרוני� שסוברי� שאומרי� ספק ספיקא ג� בברכות

אלו , אנחנו חוזרי� לכלל שלנו שספק ברכות להקלאז , כיו� שיש כא� מחלוקת פוסקי�

  : דבריו

כי מריש הוה אמינא ראיה לדבר שאי� לבר� , ובמאי דסליק פתחנא"

בדי� מי שנסתפק , )לז' סי (ת תרומת הדש�"ש בשו"ממ, פ ספק ספיקא"ע
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א� רשאי לספור העומר , )וביו� לא ספר(, א� ספר העומר בלילה הקוד�

ג שא� דילג בודאי "פ שאנו נוהגי� כבה"שאע, הוהעל, מכא� ואיל  בברכה

' ודלא כהתוס, שוב אינו סופר העומר בברכה, ספירת העומר לילה אחד

משו� ', מ בספק יכולי� לסמו  על התוס"מ, שחלקו עליו) מנחות סו(

ותיפוק ליה . ש"ע. ת"ז מה"ה שסובר שספירת העומר בזה"שמצאנו לראבי

שכל ' ושמא הלכה כהתוס, קוד�שמא ספר העומר בלילה ה, ס"דהוי ס

ו "א. ת"ז מה"ע בזה"ה דסה"ולמה לו לצר� סברת ראבי, ע"לילה מצוה בפ

ת מכת� "ושוב מצאתי ראיה זו בשו. ס בברכות דרבנ�"ל דלא מהני ס"דס

. והסכי� עמו בזה, בש� הרב משאת משה) ג"ד� ז ע, ג' ח סי"חאו(לדוד 

שהוכיח ) ו"כלל ה ס(ת אד� וראיתי בנשמ, חיי אד�' וכעת עיינתי בס. ש"ע

א במחזיק "וכ� הסכי� מר� החיד. ש"ע. ל"ד הנ"במישור כ� מדברי התה

עי� (כ עוד בספרו יעיר אז� "וכ. ס בברכות"דלא מהני ס) א"ז סק' סי(ברכה 

ז ' ח סי"חאו(ת תורת חסד "והגאו� מלובלי� בשו. ש"ע). ס אות לג' זוכר מע

שטומטו� ואנדרוגינוס מברכי� על ', שכ, )יז' סי(הביא דברי הלבוש , )אות ד

ת "ושמא הלכה כר, דשמא זכרי� ה�, ל ספק ספיקא"ציצית משו� דהו

חלק ) ציצית' ריש הל(ושהרב לח� חמודות . ג"ע שהזמ"דנשי� מברכות על מ

ס שכ� "התורח' וכ. ס לא יצאנו מידי ספק ברכות להקל"דא� דאיכא ס, עליו

ולא סמ  בנידונו , ס בברכות"ני סדלא מה) לז' סי(ד "מוכח מדברי התה

הא בברכות דרבנ� , ז דאורייתא"ע בזה"ה דסה"ש ראבי"פ מ"לבר  אלא ע

מקואות ' ש השער המל� בהל"פ מ"ט ע"וה. ס לבר "בעלמא לא מהני ס

, ס אי� עליו חיוב לבר�"כ א� בס"וא, ס להחמיר בדרבנ�"דלא מהני ס

שכל שאינו , תליאדהא בהא , ס"פ שיש ס"וממילא יש איסור לבר� אע

וזכה לכוי� לטעמו של . ד" עכת.מחוייב לבר� הרי נושא ש� שמי� לשוא

ג ביורה דעה "וכ� פסק הפמ). ברכות אות ד' הל(הפרי מגדי� בפתיחה כוללת 

ת יביע אומר "כ בשו"ועמש. (ס בברכות"מ ס"דל) ק טז"ז ס"כח מש' סי(

' וכ� העלה בס. ש"ע). יז' סי(כ הפתח הדביר "וכ). כג סו� אות ב' ד סי"ח

א "ג החסיד מהר"וכ� פסק הרה). נ אות כט' בשיורי טהרה מע(טהרת המי� 

ח אות ' ד מע"ובחיו, ס אות ב' מע, ברכות' ח מע"חאו(מני בזכרונות אליהו 

, ס בברכות"ל דמהני ס"וא� שיש הרבה חולקי� וס. כ עוד אחרוני�"וכ). ב

  ". להקל' ספק ברמ הדרינ� לכללא ד"מ, ד"כ במקו� אחר בס"וכמש

משו� , נראה לי שההסבר שהוא מביא שספק ספיקא להחמיר אי� אומרי� בברכות

 בדברי 175שנראה ממה שהבאתי לעיל. אינו נכו�, אז אסור לו לבר , שאי� צרי  לבר 

ובודאי המבר  אינו , אי� איסור ממש שלא יבר , שבספק ברכות להקלש "ע וריב"השו

  . יש רק חשש שיעבור על איסור לא תשא, איסור לא תשאעובר על 
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, ג בודאי אפשר לבר "בכה, בדי� ברכה לבטלההנשמת אד� נראה לפי ההסבר של 

  . ואי� מוחי� בידו, יש לו על מי לסמו , לכ� נראה שהרוצה לבר . ואי� שו� חשש

  

  :ברכה שאינה צריכה בברכות הודאה ושבח

  

אלא רק בברכות , משתמע שאי� די� שמספק אי� לבר  176הפרי מגדי�בדברי 

ש� הוא ד� בנוגע לברכות התורה על קריאת ". אשר קדשנו במצותיו וצונו"שמברכי� 

  . שה� ברכות לכבוד התורה, התורה

שמסביר שהסיבה שאי� לבר  ברכת  177ת שבות יעקב"בשוג� ראיתי בדברי השואל 

 משו� שאי  היא, יש מחלוקת בי� הפוסקי� בדברכש, "שר קדשנו במצותיו וצונוא"

   ?כשאפשר שלא הצטוה כ , "וצונו"מר יא

אי� מקו� לומר , כ משמע שלפחות במחלוקת הפוסקי� בברכות השבח והודאה"א

  . ספק ברכות להקל

אי� , ת בי� האחרוני� שסוברי� שבברכת שבח והודאהדעו מביא 178ְשֵדי חמדהג� 

  .די� ספק ברכות להקל

שמשמע מדבריו שג�  179ת תרומת הדש�"שו א  כנגד לכ  יש להביא את דברי

שהוא מדבר על . ואסור לבר ,  שיי  הכלל של ספק ברכות להקלבברכת השבח והודאה

  .ברכת הטוב והמטיב

שג� בברכת השבח ,  מוכיח בטוב טע� וראיות נכוחות180 חמדשהְשֵדיג� יש לציי� 

  . שאסור לבר , ושיי  בזה ספק ברכות להקל, והודאה שיי  ברכה שאינה צריכה

מדובר על ברכת , שזה המקור לדי� ברכה שאינה צריכה 181ברכות' במסבסוגיא 

 182יומא' במסכ� בסוגיא ". ו במצותיו וצונואשר קדשנ"שש� אינו אומר , הבדלה

שג� , מדובר על ברכות התורה על קריאת התורה, שמדובר שגור� לברכה שאינה צריכה

  ". אשר קדשנו במצותיו וצונו"ש� אינו אומר 

שד� בהסבר הסיבה שבספק א� ביר  ברכות הבית יוס� עוד הבאתי לעיל את דברי 

משו� ספק ברכה , שאי� לבר מנוח ' רש� הוא הביא את דברי . ר אינו מב, קריאת שמע
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שה� ברכות , רואי� שג� בברכות קריאת שמע. שהוי ספק דאורייתא, שאינה צריכה

  . שאסור לבר , שיי  ספק ברכות, השבח והודאה

שאי� די� ספק , שהביא הוכחות רבותת מכת� לדוד "שוג� הבאתי לעיל מדברי 

שאי� ,  אחת מהוכחתיו היתה מדי� שכח להתפלל כמה תפילות.ספיקא להחמיר בברכות

נאמר הדי� של ספק , הרי ג� בברכות התפילה. להשלי� בלי שיחדש איזה שהוא דבר

  .שברכות אלו ה� ברכות השבח והודאה' אפי, ואי� לבר , ברכות להקל

, שהוא סובר שג� בברכת שהחיינו 183בבית יוס�יש עוד מקו� שמבואר במפורש 

  .  ואסור לבר , שיי  הדי� של ספק ברכות להקל

  . הְשֵדי חמדעיי� עוד בהוכחתיו של 

  

  :מסקנת הדברי�

  

שהאיסור של ברכה לבטלה הוא רק , וסייעתו' התוסנראה לי שיותר מסתברי� דברי 

באמת הרבה מ� האחרוני� ". לא תשא"ואי� עוברי� ממש על הלאו של , איסור דרבנ�

  . נוקטי� כדעת�

שכל מקו� שאי� הוא אומר את הברכה , הנשמת אד�יש לצר� לכ  את הסברא של 

  .אי� בזה איסור דאורייתא, בדר  שחוק והיתול

נראה שה� יותר יכולי� להתיר לבר  ברכה א "הרמבכל אופ� אלו שפוסקי� כדעת 

נוקטי� א "הרמפוסקי� כמו כיו� שנראה שאלו ש. במקו� של מחלוקת פוסקי�

כ היה אסור לנשי� לבר  על "דאל, שהאיסור של ברכה לבטלה הוא רק איסור דרבנ�

ולבר  כפי דעת הפוסק , לכ� יכולי� לנקוט כאחת מ� הדעות. ע שהזמ� גרמ�"ברכות מ

שנראה מדברי הרבה אחרוני� , נראה שאי� להקל כל כ , במקו� של ספק רגיל. הזה

שיש לו , אי� מוחי� בידו, א  נראה שהמיקל לבר  במקו� ספק. ר שסוברי� שאסור לב

  ]. ועוד אחרוני� ואולי ראשוני�הנשמת אד� דעת [על מי לסמו  

לאלו שפוסקי� כדעת ' וזה אפיי, נראה שאפשר להקל במקו� של ספק ספיקא

, שהרי אי� הכרעה מפורשת שהוא סובר שברכה לבטלה הוא איסור דאורייתא. ע"השו

אי� זה נחשב ברכה , יכול להיות שהוא מתיר, במקו� ספק ספיקא, א� סובר כ�' ואפי

שהוא ' שאפית מכת� לדוד "שובעיקר לדברי ". לא תשא"אי� בזה איסור של , לבטלה

  .  ז הוא כותב שזה רק אסור מדברי חכמי�"בכ, כותב שזה אסור

אנחנו אי� , שבמקו� שיש מחלוקת במצוה ולא בברכהז "הרדבבנוגע לכלל של 

  . נראה שאפשר לסמו  על כלל זה, אומרי� ספק ברכות להקל

                                            
183

  שירת דבורה הוצאת
'א' סע, ב"תל' סי,  אורח חיי�
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ג� כתבתי שנראה שבמקו� שיש מחלוקת פוסקי� ורוב הפוסקי� סוברי� שיש 

� "רמב, �"הרינקט כדעת ע "שהשורואי� . יש לנקוט כדעת הרוב ויש לבר , לבר 

  . בספק ברכות' אפיש "ורא

 ומכריע המרא דאתרא כדעת ג� כתבתי שנראה שבמקו� שיש מחלוקת הפוסקי�

אי� בזה חשש של , ואפשר לבר , יש ללכת אחר דברי המרא דאתרא, אחת מ� הדעות

  . ברכה של ברכה לבטלה
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 ˘"È ÏÂ‡  

Ï‰Ï   

  

  מבוא

  

  .ההלל: שחר ילדותנו ידענו את אופיו העיקרי של כל חג וחג מחגי ישראלמ

, כשעוד התפלל כמה קטעי� מהתפילה ועד הגיעו למצוות, כל ילד החל מילדותו בג�

  .נוכה על תפילת ההללחודש או בח
לא דלג בראש

והיא , בגרותו וזקנותו נמש  הוא לתפילת ההלל, ג� בימי נערותו של האד�

בי� יו� חול , ומדגישה את ההבדל בי� החג לבי� השבת, שמרוממת את אוירת החג

  .חודש
לחנוכה ולראש

  . את זאת נבוא לברר במאמר שלפנינו? כ חשובה"מדוע היא כ? מה יש בתפילה הזו

  

לאחר נסי� גדולי� במלחמת הקוממיות , ח זכינו לעצמאותנו"תש' הבאייר' בה

תקנה הרבנות הראשית , בעקבות כ . ה"י הקב"ובמלחמת ששת הימי� שנעשו לנו ע

ד לאחר "תשל'ובשנת ה, לישראל לגמור את ההלל ביו� העצמאות בכל שנה ושנה

מור אותו ג� לג, ל"הרב שלמה גור� זצהניצחו� במלחמת יו� הכיפורי� תקנה בראשות 

  . ובנוס� ג� ביו� שחרור ירושלי�,בברכה

  

  :ל"הרב שלמה גור� זצוכ  כתב 

  

והנה אמירת הלל ביו� העצמאות עוררה בעיה הלכתית והשקפתית "

כיו� שקריאת ההלל ע� ברכה , מיוחדת בקרב כל חוגי הע� באר� ובתפוצות

וקובעת , היא חלק בלתי נפרד מסדרו של יו�, בש� ומלכות לפניה ולאחריה

והיא היוצרת את האווירה הנפשית החגיגית , חותמו של היו� כחג ומועד

  .של הכרת קדושת היו� בכל חגי ישראל ומועדיו

אינה תלויה א  ורק בניתוח הלכתי טהור ובפענוח ההכרעה בשאלה זו 

כי א� בהשקפה הכללית על מעמדה של , המקורות השוני� בנושא זה
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בגישתנו לקביעת , פ"  והתורה שבע"נלאור הת, המדינה בתקופה זו

והשליחות שהיא ממלאת כיו� ושהיא עשויה למלא , משימותיה של המדינה

הבעיה העיקרית . במערכת הכללית של החזו� המשיחי של נביאי ישראל

היא הא� מהוה המדינה שלב חיוני לש� הגשמת החזו� המשיחי לעתיד 

או , לפי תפיסת התורה, והא� נדונה היא לפחות כאתחלתא דגאולה, לבא

וניצחו� צבאי מזהיר שהביא , שאינה אלא הישג מדיני חשוב של הע�

אבל דבר אי� לה ע� , בעקבותיו התקדמות החיי� העצמאיי� של הע�

, המשימות המשיחיות של ישראל כפי שה� באות לידי ביטוי בתורה

וכפי שנקבעו בפירושי ההלכה והאגדה  של חכמי , בנביאי� ובכתובי�

  )ל"תורת המועדי� לרב שלמה גור� זצ". ("ראל ומאוריויש

    

הכיצד נחדש אנו דבר שלא היה . רבו הדיוני� והמחלוקות בי� הרבני� לגבי פסיקה זו

? איזו סמכות יש לרבנות הראשית לתק� זאת? י רבותינו הראשוני� מימי קד�"מקובל ע

  ?הא� אי� כא� ספק ברכה לבטלה

  

ידוע שיש ? פ ההלכה" העצמאות וביו� ירושלי� עהא� נית� לומר את ההלל ביו�

  .ד"ונבוא לברר דבר דבור על אופניו בס, מחלוקת גדולה על כ  בי� הפוסקי�

אביא את המקורות העיקריי� שאת� אברר . במאמר זה אבוא להרחיב במצות ההלל

מי תק� אות� והא� זה מדאורייתא , ההבדל בי� סוגי ההלל השוני�, את מהות המצוה

והיא הא� נית� לקבוע הלל על נס שארע בזמ� , נדו� בשאלה נוספת מעניינת. דרבנ�או מ

הא� יש חובה לגמור את ההלל ביו� העצמאות וביו� ירושלי� , ומכא� אבוא לדו�, הזה

נביא ג� את . וכי יש סמכות לרבנות הראשית לתק� תקנה זו או שלא, וא� לבר  עליו

ואת החולקי� והסוברי� שאי� לבר  או ,  עליוהרבני� הסוברי� שיש לומר  הלל ולבר 

, ונסביר במה ה� חולקי� על אלו הסוברי� שיש לבר , שאי� לומר כלל ואת טעמיה�

  .ד"בס

ואי� הדברי� באי� אלא לבירור , כמוב� שהלכה למעשה כל אחד ינהג כמנהג אבותיו(

  )בעלמא

  

  מקור חיוב אמירת ההלל. א

  

. בליל פסח גומרי� את ההלל בסדר ההגדההמשנה אומרת לנו כי : פסחי� קטזב

  :מצאנו את מקור אמירת  ההלל. פסחי� קיזבהמש  הסוגיה ב
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נביאי� שביניה� תקנו לה� לישראל שיהו אומרי� אותו ? והלל זה מי אמרו"

ולכשנגאלי� אומרי� , על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליה�

  .)פסחי� קיז". (אותו על גאולת�

  

', פרק ופרק'מה זה , מי ה� הנביאי�. לברר מספר דברי� בהסבר דברע הגמראעלינו 

  ?"לכשנגאלי�"ומה ההגדרה של ', צרה וצרה'

  

תענית , ג" למסכת סוכה פתוספתאהמקור הראשו� של די� אמירת ההלל מופיע ב

 :.בערכי� י וכ� :כח

 

ד שמונה עשר ימי� שהיחי: דאמר רבי יוחנ� משו� רבי שמעו� ב� יהוצדק"

שמונה ימי החג ושמונה ימי חנוכה ויו� טוב הראשו� : גומר בה� את ההלל

תשעה ימי : ובגולה עשרי� ואחד, של עצרת) הראשו�(של פסח ויו� טוב 

החג ושמונה ימי חנוכה ושני ימי� טובי� של פסח ושני ימי� טובי� של 

  ?כל יומא ומאי שנא בפסח דלא אמרינ�' מאי שנא בחג דאמרי. עצרת

 שבת. דפסח אי� חלוקי� בקרבנותיה�, מא דחג חלוקי� בקרבנותיה�כל יו

 דאיקרי מועד ראש חודש. לא איקרי מועד? דחלוקה בקרבנותיה לימא

השיר יהיה לכ� כליל : "דכתיב, לא איקדיש בעשיית מלאכה? לימא

  לילה המקודש לחג טעו� שירה ושאי� מקודש לחג אי� טעו� 
" התקדש חג

 דאיקרו מועד ואיקדוש בעשיית מלאכה � הכיפורי�ראש השנה ויו. שירה

ה "אמרו מלאכי השרת לפני הקב: דאמר רבי אבהו, אבהו' משו� דר? לימא


? ה וביו� הכפורי�"מפני מה אי� ישראל אומרי� שירה לפני  בר! ע"  רבש

אפשר מל  יושב על כסא הדי� וספרי חיי� וספרי מתי� פתוחי� : אמר לה�

?  דלא הכי ולא הכי וקאמרחנוכהוהא ! ? שירה לפנילפניו וישראל אומרי�

  לפי שאי� אומרי� 
אמר רבי יצחק ?  דאיכא ניסא לימאפורי�. משו� ניסא

והרי יציאת : מתקי� לה רב נחמ� בר יצחק. שירה על נס שבחוצה לאר�

עד שלא נכנסו : כדתניא? מצרי� דנס שבחוצה לאר� הוא ואמרינ� הלל

רצות לומר שירה משנכנסו לאר� לא הוכשרו ישראל לאר� הוכשרו כל הא


רבא אמר .   קרייתה זו היא הלילא
רב נחמ� אמר . כל ארצות לומר שירה  

ולא עבדי ' הכא הללו עבדי ה, ולא עבדי פרעה' בשלמא הת� הללו עבדי ה

, נ דאמר קרייתה זו היא הלילא"ולר! אכתי עבדי אחשורוש אנ�, אחשורוש

כיו� שגלו חזרו ? וכשרו כל ארצות לומר שירההתניא משנכנסו לאר� לא ה

  :)י
.ערכי� י": (להיתיר� הראשו�
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  :מגמרא זו נוכל להסיק כמה מסקנות

ַהִ>יר ): "ט"כ';ל(ישעיהו מהפסוק ב, ט"יש מקור בנביא לכ  שיש לומר הלל ביו  .א
 :.פסחי� צהוכ� מפרשת הגמרא ג� ב". ָחג
ִיְהֶיה ָלֶכ� ְ@ֵליל ִהְתַקֶ?ש

  .ו� נס אומרי� הלל כמו בחנוכהמש  .ב
ומצינו בגמרא . ט ואי� בו שו� נס"ח כי אינו יו"אי� גומרי� את ההלל בר  .ג

 :שאומרי� הלל בדילוג

  

. סבר לאפסוקינהו, חזינהו דקא קרו הלילא בריש ירחא. רב איקלע לבבל"

". שמע מינה מנהג אבותיה� בידיה�: אמר, דקא מדלגי דלוגיכיו� דחזא 

  ):תענית כח(

  

 שזה נוהג במועדי� ובחגי� הלל מדי� קריאהיש : נית� לראות שיש לנו שני סוגי הלל

בהמש  . ( כמו בחנוכההלל מדי� שירה או הודאה על הנסויש , פ התורה"הקבועי� ע

  )כמו בשחיטת קרב� הפסח, נרחיב שיש ג� סוג שלישי של הלל על עשית מצוה

  .זה הודאה על נס' צרה וצרה, 'מי�י' הכוונה ליח' פרק ופרק'נת� לומר ש, כ"וא

  

   די� קריאה–ט "מקורו של ההלל ביו

  

  ?ימי� הקבועי� לנו היא מאורייתא או מדרבנ�' הא� קריאת ההלל ביח

וכ� משמע בדברי . התורה שהקריאה מ� הגאוני�שיטת : בזה נחלקו כבר גדולי עול�

שמה , )ב"וה רסמצ(יראי� וכ� כתב ג� ה) 'בהשגותיו לספר המצות שורש א (�"רמב

אלא , לא הוסיפו לנו תקנות חדשות, ימי�' שהטילו עלינו חכמי� לקרוא את ההלל ביח

מובא , ישעיהוב' הפס(פ שחיוב זה מדברי נביאי� "ואע, גילו לנו את החיובי� מ� התורה

, מקובלי� היינו מהלכה למשה מסיני, צריכי� לדעת שלפני שנכתב פסוק זה, )לעיל

בש� ) שער שישי, מוראבספר יסוד ( הביא ע"ראבו. ה על הפסוקוהנביא הסמי  את ז

ופסק ,  חלק על זה�"רמבאבל ". ' קדש הילולי� לה" שאמירת ההלל בכלל  רבינו בחיי

א  ). אסמכתא בעלמא(והסמיכו את זה על פסוק , שאמירת ההלל יסודה מדרבנ� בלבד

  : השיג עליו שזה מדברי קבלהד"ראב

  

אלא קריאת ההלל לעול� , ד הוא שמדברי סופרי�הלל של חנוכה בלבא לו"

ושמונה עשר יו� בשנה . מדברי סופרי� בכל הימי� שגומרי� בה� את ההלל

שמנת ימי החג ושמנת ימי חנוכה : ואלו ה�, מצוה לגמור בה� את ההלל

וראשו� של פסח ויו� עצרת אבל ראש השנה ויו� הכיפורי� אי� בה� הלל 

ולא תקנו הלל , לא ימי שמחה יתירה, פחדלפי שה� ימי תשובה ויראה ו
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ג מהלכות מגילה וחנוכה "� פ"רמב". (בפורי� שקריאת המגילה היא ההלל

  ) ו"ה

  

מדברי א ויש בה� עשה "א" –' לעול� מדברי סופרי� וכו) ד"השגת הראב(

  ".  השיר יהיה לכ�קבלה

  

 תחילה בודאי מברכי� עליו, ג� הפוסקי� הסוברי� שהלל הוא מדרבנ�, בכל מקרה

מ "חודש וחוה
בראש. ט"כפי שאנו נוהגי� ביו, וסו� ככל מצות דרבנ� שמברכי� עליה�

נוהגי� האשכנזי� לבר  תחילה וסו� על הלל בדילוג , ח ימי�"פסח שלא מופיעי� בי

 שאי� יוס� קארו' מר� רוהספרדי� יוצאי� בדעת , שמברכי� ג� על מנהג, א"רמכפסק 

  ).ב"ב ס"תכ' ח ס" אוע"שו(י� בלי ברכה וקורא, מברכי� על הלל בדילוג

  

  מקורו של ההלל כהודאה על הנס

  

  מדי� שירה. א

  

מפשטות לשו� ? הא� חובה לומר הלל על הנס. ימי�'  עד כא� עסקנו בהלל ביח

נמצא לשו� , אול� א� נדייק בלשו� הברייתא. משמע שכ�, פסחי�ב, הברייתא בגמרתנו

לכאורה משמע שכשנגאלו אומרי� ". ל גאולת�ולכשנגאלי� אומרי� אותו ע: "מיוחדת

. על נס רק פע� אחת" הגומל"כלומר רק פע� אחת כפי שאד� מבר  , אותו ולא יותר

  ?האמנ�

נראה  ,.מגילה ידב' וכ� בגמ, דלעיל: ערכי� יב' נראה מפשטות לשו� הגמ, א� נסתכל

 לחירות ומה מעבדות"ו "ולומדת בק, למה לא אומרי� הלל בפורי�, שהגמרא שואלת

ותירוצה העיקרי של הגמרא הוא שקריאת ! ?"ממיתה לחיי� לא כל שכ�, אמרינ� שירה

ג מהלכות מגילה "פ( מפורש �"רמבוכמותו פסק , רב נחמ�כפי שתר� , המגילה זה ההלל

  : ש�מאיריוכבר כתב ה). מצוטט לעיל, ו"וחנוכה ה

  

,  ההללבמקו� שאי� לו מגלה שקורא אתשא� היה , ונראה לי לטע� זה"

מאירי ". (שהרי לא נמנעה קריאתו אלא מפני שקריאת המגילה במקומו

  .) מגילה יד

  

שהרי אנו , שחובת אמירת הלל על נס היא לדורות ולא רק לשעה, כ מוכח להדיא"א

  .קוראי� את המגילה בכל שנה ושנה זכר לנס
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,  לעיל שהובאו�"הרמבלפי דברי ? הא� הודאה על הנס היא מדאורייתא או מדרבנ�

אבל בשאילתות . ולכ� הודאה על נס היא מדרבנ� לשיטתו, ג� הלל בחנוכה הוא מדרבנ�

  :  כתובדרב אחאי גאו�

  

בעידנא שאילתא דמחייבי� דבית ישראל לאודויי ולשבוחי קמי שמיא "

כל גוי� שבחוהו כל ' הללו את ה': דכתיב, דמתרחיש להו ניסא

' שאילתות דרב אחאי גאו� פ. ("וכל שכ� אנ� דגבר עלינו חסדו...האומי�

  )ו"כ' ס" וישלח"

  

וכ  כתב ג� . נמצאנו למדי� שהחובה להודות על נס היא לפחות מדברי קבלה

  : �"רמב

  

אבל היא שירה לכל הפרקי� , ולדברי חכמי� לא על צרה ידועה של פרעה "

מ� ) ההלל(ונראה מדבריה� שהוא ...והצרות מתקנת נביאי� שביניה�

או שהוא בכלל השמחה , שתי ויהיה הלכה למשה מסיני כמו שפרהתורה

� "רמב".(ו'וביו� שמחתכ� ובמועדיכ� וכ'כמו שכתוב , שנצטווינו בה

  )בהשגות לספר המצוות

  

  :ירושלמיוכ� מצאנו ב

  

התנדבו ראשי ) 'שופטי� ו. ('בפרוע פרעות בישראל בהתנדב ע� ברכו את ה"

התיבו� הרי . ומרי� שירהכשהקדוש ברו  הוא עושה לכ� ניסי� תהו א, ע�

? הרי מרדכי ואסתר. שנייא היא שהיא תחילת גאולת�? גאולת מצרי�

ואית דבעי מימר מרדכי ואסתר משונאיה� . שנייא היא שהיו בחו� לאר�

  )ו"י הל"ירושלמי פסחי� פ". (לא נגאלו מ� המלכות, נגאלו

  

בורה הנביאה כפי שבקשה ד, העולה מדברי הגמרא שיש להודות על נס מדברי קבלה

רצה ללמוד " העמק שאלה" בב"נציאמנ� ה. מע� ישראל להודות על הנס ע� סיסרא

בעידנא דמתרחיש להו "משאילתא זו שהחיוב מדאורייתא הוא רק בעת הנס כפי שכתוב 

  .ורק מדרבנ� יש חיוב בכל שנה ושנה, "ניסא

  :הסותרת את הפירוש הזהמגילת תענית אבל מה נעשה לברייתא מפורשת ב

  

גאולת ...ומה גאולת מצרי� שלא נגזרה גזירה אלא על הזכרי� בלבד"

על אחת כמה וכמה , מרדכי ואסתר שנגזרה גזירה על הזכרי� ועל הנקבות
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מגילת תענית .("בכל שנה ושנהשאנו חייבי� לעשות אות� ימי� טובי� 

  )ב"פי

  

.  ושנהו להודות בכל שנה"שיש חיוב מהתורה מק, ב"הנצימוכח להדיא שלא כדברי 

מ יש חיוב להודות בכל שנה ושנה על הנס "בכ,  ובי� א� לאב"כנצימ בי� א� נאמר "מ

  :� סופר"החתוכ� פסק  . ולבר  על ההלל תחילה וסו� ככל מצות דרבנ�

  

 לומר שירה כמו שצוה ו דאורייתא"ואפשר קריאת הלל ומגילה הוה ק"

ב לומר שירה הכי נמי ממוות לחיי� חיי, בפסח לספר ביציאת מצרי� בפה

  )ג"רל' ד סי"ס יו"ת חת"שו". (בפה דוקא

  

א� יחידי� , הד� בשאלה) א"קצ' ח ס"ת או"שו (ס"חתבהמש  נביא את דברי ה

  .ט א� נעשה לה� נס ממיתה לחיי�"יכולי� לעשות יו

  

  מדי� פרסו� הנס. ב

  

אלא , נית� להסביר את מקורו של ההלל כהודאה על הנס לא רק מדי� שירה והודאה

ארבע כוסות , נר חנוכה: מספר מצוות נצטווינו משו� פרסו� הנס. מדי� פרסו� הנסג� 

, בכל שלושת המצוות האלו נפסק להלכה שאד� מוציא כל מה שיש לו. ומקרא מגילה

  .כדי לקיי� אות�

  

ל 
כדי להודיע בשבח הא...מצות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד"

, אי� לו מה יאכל אלא מ� הצדקהאפילו , והודיה על הניסי� שעשה לנו

' ד מהל"� פ"רמב". (שואל או מוכר כסותו ולוקח שמ� או נרות ומדליק

  )ב"מגילה וחנוכה הי

הכא לגבי ', עשה שבת  חול ואל תצטר  לבריות'עקיבא דאומר ' אפילו לר"

  .)פסחי� קיב". (מודה, ארבע כוסות משו� פרסומי ניסא

כול� מבטלי� עבודת� , ראל במעמד�לווי� בדוכנ� ויש, כהני� בעבודת�"

  .)מגילה ג". (ובאי� לשמוע מקרא מגילה

  

ושמא צרי  ? וכל כ  למה. שדי� פרסו� הנס קוד� כמעט לכל, כ במפורש"רואי� א

שחייבי� לפעמי� ג� למסור עליה את , משו� שזה חלק ממצות קידוש הש�, לומר

  .הנפש
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שקריאת , )מובא לעיל (�"ברממשו� שבפורי� פסק ה, כ פרסו� הנס"ההלל הוא ג

היינו גומרי� את ההלל , ולכ� א� לא היתה לנו מצות קריאת המגילה, המגילה היא ההלל

  .ולא רק מדי� שירה, מדי� פרסו� הנס

ח ימי� "מדוע חנוכה נכלל בי. נענה כרגע על קושיה שהיינו יכולי� לשאול, ממילא

ואילו בחנוכה , אה כפי שהסברנוימי� ההלל הוא מדי� קרי' הרי ביח, שגומרי� את ההלל

אלא משו� שיוצאי� בחנוכה ידי חובת פרסו� הנס במצות ? ההלל הוא מדי� פרסו� הנס

שא� לא מדליק , יוצא. חייבו חכמי� לקרוא ג� ביו� מדי� קריאה, הדלקת הנר בלילה

  .מדי� פרסו� את הנס, חייב לקרוא הלל ביו� מהתורה, בלילה מסיבה כלשהי

  

וא� לא מדי� , ע"הלל כהודאה על הנס הוא מדאורייתא לכו. שבמעתה הכל מיו

אז חייבי� מדי� , י הדלקת הנר"כאשר בחנוכה הנס פורס� ע. אז מדי� פרסו� הנס, שירה

  .ובזה יש מחלוקת א� זה מדאורייתא או מדרבנ�) שירה(קריאה 

  

  מקורו של ההלל בליל הסדר

  

  ההלל בהגדה של פסח. א

  

והוא על מצות שחיטת ואכילת , אומרי� הוא אחת בשנהסוג נוס� של הלל שאנו 

  .קרב� פסח בליל הסדר

ד "היו שוחטי� את קרב� הפסח לאחר חצות יו� י, ק היה קיי�"בזמ� שבהמ, כידוע

והיו , בלילה היו אוכלי� אותו לפני חצות, ע� שחיטתו היו גומרי� את ההלל. בניס�

מקדש ואי� שחיטת הפסח 
לנו ביתכיו� אי� . גומרי� עליו את ההלל שנית באכילתו

ובלילה אוכלי� זכר לקרב� הפסח את האפיקומ� וגומרי� את ההלל בהגדה זכר , ביו�

  :וכמו ששנינו. לכ 

  

זה וזה טעו� . הראשו� טעו� הלל באכילתו והשני אינו טעו� הלל באכילתו"

  .)משנה פסחי� צה". (הלל בעשיית�

  

� ב� יהוצדק אמר קרא השיר שמעו' ר יוחנ� משו� ר"א? מנא הני מילי"

לילה שאי� , לילה המקודש לחג טעו� הלל
יהיה לכ� כליל התקדש חג

  :) גמרא ש� צה". (מקודש לחג אי� טעו� הלל

  

  :�"רכתב . הא� יש לבר  לפני אמירת הלל זה, מצאנו מחלוקת בראשוני�
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משמע שמברכי� , מדמברכינ� בליל פסחי� לאחר קריאת ההלל יהללו "

, כדר  שמברכי� לפניו לגמור בכל הימי� שגומרי� אותו, מור ההלללפניו לג

, כל הטעו� ברכה לאחריו: "שהרי שנינו, א שיברכו לאחריו ולא לפניו"שא

�"בדפי הרי. � פסחי� ד� כו"ר". (ו'וכ" טעו� ברכה לפניו(  

  

שמביאה את ) ט"כ הל"פ (מסכת סופרי� הוכחה לכ  ממשנה ב�"רבהמש  מביא ה

 �"רושואל ה. לילה אחד שהיחיד גומר בה� את ההלל ומכלילה את ליל פסחהימי� ו' יח

  :ומתר� שני תירוצי�? שלא מנתה את ליל פסח ,.ערכי� יעל עצמו מהגמרא ב

  

שהרי לא הוזכר ,  ש� לא דובר על הלל של עשית מצוה אלא על הלל של קריאה.א

  .ד"שנאמר ביו� י, הלל של שחיטת פסחי�

' וזה ודאי שיי  רק ביח, ל הימי� שבה� היו מכי� בחליל הסוגיה ש� מדברת ע.ב

  . ימי� ולא בערב פסח ולא בליל הסדר

על הלל של עשית , לפי התירו� הראשו�:  יש הבדל בי� התירוצי��"הרכ לפי דעת "א

הלל בליל הסדר , ולפי התירו� השני, מצוה מברכי� ג� בהתחלה וזה ההלל בליל הסדר

 �"רמב סובר ג� ה�"רכמו ה. רכי� עליו בלי קשר למצוההימי� שמב' הוא כמו כל יח

  ..)פסחי� קיח(

שפסח , שהרי במפורש ראינו במשנה לעיל,  תמוה�"רולכאורה תירוצו הראשו� של 

משמע שבלילה . שאי� הוא לילה הטעו� חג, והגמרא מסבירה, שני לא טעו� הלל באכילתו

ט שהוא מדי� "ו ההלל שבכל יוכמ, ומוכח שזה מדי� קריאה, יש לומר הלל, הטעו� חג

  .קריאה

והסכימו ) �"ריבדפי ה: ו"פסחי� כ� "רמובא ב( כתב בתשובה רב האי גאו�אבל 

, שאי� מברכי� על ההלל בליל פסח לפי שהוא רק בתורת שירה על נס, איתו עוד גאוני�

ברכה "ולכ� אי� כא� בעיה של , בסו� זה בגלל הכוס הרביעית" יהללו "ומה שמברכי� 

  ".צריכה שתפתח בברו , ותמת בברו הח

  

לכאורה . בקריאת ההלל, ל"הא� אשה חייבת לאור הנ, הבה נשאל שאלה מעניינת

אשה תהיה חייבת , א  א� אמירת ההלל היא מדי� נס, מדובר במצות עשה שהזמ� גרמא

  תוספות?מקרא מגילה וארבע כוסות, כמו נר חנוכה, "א� ה� היו באותו הנס"מדי� 

קריאת ההלל היא משו� , כי בליל הסדר,  שאשה חייבת בהלל בליל הסדר כתבסוכהב

  :ל"וז, ע שהזמ� גרמא"מדי� מ, ואילו בשאר ימי� טובי� פטורה, נס
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משמע כא� דאשה פטורה מהלל דסוכות וכ� דעצרת וטעמא משו� דמצוה "

ד� (ג דבהלל דלילי פסחי� משמע בפרק ערבי פסחי� "אעשהזמ� גרמא היא 

כוסות אלא כדי לומר '  ומסתמא לא תיקנו דכוסות 'בי בדדמחיי.) קח

 וא� ה� היו באותו הנס שאני הלל דפסח דעל הנס בא, עליה� הלל ואגדה

  ")מי שהיה"ה "ד. תוספות סוכה לח". (אבל כא� לא על הנס אמור

  

    .כ צרי  להבי� מה המחלוקת"וא

לא היו מתקני� , דשהרי באמת מצד המצוה לחו, כ נראה לומר חידוש מעניי�"אלא ע

מדי� הנס , ובנוס�! ?וכי איפה שמענו דבר כזה הלל מדי� עשית מצוה, הלל על קרב� פסח

שהרי עיקר ההלל הוא ביו� כפי שכתב , של יציאת מצרי� לא היו מתקני� הלל בלילה

  .כ שצרי  לשני הטעמי�"וע, )ה לילי"ד. פסחי� עא (תוספות

 �"ברולתירו� אחד (, ישראל היה בלילהה על בתי "כיו� שהנס שפסח הקב, כלומר

כ תקנו לומר הלל בלילה משני "ע, ט"ומדובר ביו) מצות אכילת קרב� פסח היא בלילה

הלל על שחיטת פסחי� , לעומת זאת. והוא מסדר ההגדה ולכ� נשי� חייבות בו, הטעמי�

הרי , :ערכי� יב' ועל זה שאלה הגמ. והוא מדי� הודאה על הנס שנאמרת ביו�, נאמר ביו�

אלא על אמירת הלל , ט ראשו� בבוקר"אי� הכוונה על אמירת ההלל ביו. ל"זה נס בחו

  .מה שתרצה' ותרצה הגמ, ל כמו פורי�"שהוא נס שבחו, ד בצהרי�"בי

  

כמו , שאשה פטורה מהלל שנעשה על דר  קריאה, לכ� לסיכו� נוכל לישב בפשטות

שהוא שירה על נס כמו בחנוכה וכ� מהלל , ימי� משו� מצות עשה שהזמ� גרמא' ביח

אבל . שבזה חייבת, י הדלקת הנר"שהרי בחנוכה מפרסמי� את הנס ע, מאותה הסיבה

הלל , הדלקת הנר, ארבע כוסות, מקרא מגילה: כגו�, בדברי� אחרי� של פרסו� הנס

ומדוע . וזה מדי� פרסו� הנס שחייבת בו, "א� ה� היו באותו הנס"ש, בליל פסחי� חייבת

. ב. נס בלילה. א: משו� כמה סיבות? הרי אי� זה זמ� קריאתו,  בליל פסחי�תקנו הלל

  )�"רלפי הסבר אחד ב, עיקרה בלילה, מצוות אכילת קרב� הפסח. ג. (ט"יו

  

  ההלל בתפילת ערבית לליל פסח. 2

  

וזה המנהג המקובל בזמנינו , נשאר לנו דבר נוס� לברר עוד בעניי� ההלל בליל הסדר

   :ע"שונפסק ב. בבית הכנסתלגמור את הלל ג� 

  

"�וכ� , בליל ראשו� של פסח גומרי� ההלל בצבור בנעימה בברכה תחלה וסו

כי , וכל זה אי� אנו נוהגי� כ�: הגה. בליל שני של שני ימי� טובי� של גליות
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ז "תפ' ח ס"ע או"שו".  (אי� אנו אומרי� בלילה בבית הכנסת ההלל כלל

  )ד"ס

  

.  בתפילהג�� דעת הספרדי� לגמור את ההלל בליל פסח  וכמר�מוכח בבירור כי דעת 

כ� מנהג "אלא רק כתב , א  הוא לא כתב ש� שו� מקור לכ , "באר הגולה"עיינתי ב

מנהג האשכנזי� לא . ל"י ז"ארשכ� הוא קבלת ה,  כתב"באר היטב"וב". הספרדי�

ורו של מה מק. י"כיו� מנהג האשכנזי� כ� לאומרו כפי הנהגת א. א"רמלאומרו כדעת 

  ?מנהג זה

פע� , נהגו לגמור את ההלל פעמיי�, שכפי שבארנו לעיל, יש מהראשוני� הסבורי�

כ אמירת הלל "א. ד ע� שחיטת הקרב� ופע� אחת בלילה ע� אכילתו"אחת ביו� י

וההלל בהגדה הוא זכר להלל , היא זכר להלל שנאמר ע� שחיטת קרב� פסח, בתפילה

שלפי זה יש לומר את , כתב: פסחי� קיז במאיריהאכ� . הנאמר ע� אכילת קרב� הפסח

  .כפי שנהגו בעת שחיטת הקרב�, הלל מבעוד יו�

, פ המנהג שהיה פע�"ע.) ברכות יא (א"רשבטע� נוס� ומעניי� מופיע באריכות ב

, חזרו לבית הכנסת באמצע סעודת ליל הסדר, שעמי ארצות שלא ידעו לקרוא את ההלל

  .התקבל מנהג ההלל בבית הכנסתומכא� , כדי לקרוא הלל בצוותא

כפי ע "שוונפסק לראשונה ב, מנהג זה לא מופיע כלל� "רמבוב� "ריב, מאיד 

טעמ� הוא . ורק בזמננו הוא חודש, ג� בקהילות אשכנז לא קבלו מנהג זה. שציינו

 –ח אמירת ההלל של הלילה שלא בהידור "יוצאי� י, שבאמירת ההלל בבית הכנסת

מ הפסיד את מעלת "מ, ח"שא� שיוצא י, כאוכל מרור קוד� מצהוהרי זה , קוד� אכילה

  )'ו אות ח"שאילתא כ" העמק שאלה. ("ל"הסדר שקבעו חז

הרב משה פיינשטיי� כותב ) ד"צ' ב ס"ח ח"או" (אגרות משה"ת "שבשו, לסיו� נציי�

הכניסו , היתה לקרוא הלל בערבית לליל פסח ותלמידיו שעלו לאר�א "גר  ששיטת הל"זצ

  .מ היו שנהגו לומר הלל שלא בברכה"ומ, מנהג לבתי הכנסתאת ה

ולכ� למעשה , כ להלכה לא מברכי� על ההלל בהגדה של פסח אלא רק בסופו"כמו

ח דעת "לצאת י, צרי  לכוו� בעת הברכה שלפני ההלל בתפילה ג� על ההלל של ליל הסדר

  .�"ר

  

  סיכו�

  

הלל מדי� :  ארבעה סוגי הללראינו שיש. דברנו עד עתה על סוגי ההלל ומקורותיה�

  .הלל מדי� מנהג והלל בליל הסדר, הלל מדי� שירה, קריאה
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ימי� שתקנו לגמור בה� את ההלל המפורטי� ' הסברנו שהלל מדי� קריאה נוהג ביח

מ מברכי� עליו תחילה "ומ, ויש מחלוקת א� זה מדברי קבלה או מדרבנ�, :ערכי� י' בגמ

�  .וסו

ע "וכא� החובה היא לכו,  על נס כמו בחנוכההסברנו שהלל מדי� שירה זה

כ ראינו "כמו. להודות לפחות בעת התרחשות הנס, פ המקורות שהבאנו"מדאורייתא ע

ב "נציוה� "רמבחו� מדעות ה, שיש חובה לקבוע את ההלל לדורות וג� זה מדאורייתא

זה יש בהלל , ד שהוי מדרבנ�"הסברנו שג� למ. שהקביעה לדורות לשיטת� היא מדרבנ�

מקרא מגילה והדלקת הנר וזה ודאי חובה , ג� עניי� של פרסו� הנס כמו בארבע כוסות

. ולכ� בזה נשי� חייבות, מדאורייתא לפרס� את הנס כפי שבארנו מדי� קידוש הש�

ואז ההלל הופ  להלל של קריאה שנשי� , ח פרסו� הנס בהדלקת הנר"יוצאי� י, בחנוכה

  .ע שהזמ� גרמא"ימי� מדי� מ' כמו כל יח, פטורות

חודשי� ובששת הימי� האחרוני� של חג 
ראינו בקצרה שיש הלל מדי� מנהג בראשי

בגלל שזה מנהג , בי� הספרדי� לאשכנזי� הא� מברכי� עליו' ועל זה יש מח, הפסח

  :)פ הגמרא בתענית כח"ע. (קוראי� אותו בדילוג

וב של פרסו� שהוא שיל, ראינו שיש הלל נוס� שנקרא בליל הסדר בהגדה של פסח

ולכ� נתק� )  מדי� אכילת קרב� פסח�"רולתירו� אחד ב(ט "וקדושת יו) די� שירה(הנס 

היו� פשט מנהג לגמור את הלל . א  יש מחלוקת בראשוני� הא� מברכי� לפניו, בלילה

ולכ� יש לכוו� בברכה שלפניו ג� , ג� בבית הכנסת לזכר ההלל שנאמר ע� שחיטת הפסח

ח דעת אלו שסוברי� שיש לבר  על ההלל שעל "לצאת י, ר ההגדהעל ההלל הנאמר על סד

  .סדר ההגדה ג� לפניו

  

  ?הא� נת� לומר הלל על נס בזמ� הזה. ב

  

,  שפוסקת.פסחי� קיז' לאחר שבארנו את דיני ההלל לפרטיו נחזור לדו� בדברי הגמ

פרק 'הסברנו כבר ש". ועל כל צרה וצרה שלא תבוא, על כל פרק ופרק"שיש לומר הלל 

  .זה הלל על הנס' צרה וצרה'ח ימי� ו"זה י' ופרק

    

  ?מתי אומרי� הלל על נס

  

  :בביאור גמרא זו מצאנו התייחסות בכמה ראשוני� ונביא כא� את חלק�

  

צבור שאי� ש� כל ישראל יחיד קרי להו משו� דאמרינ� ' ל דאפי"ועוד י"...

ל שיהו נביאי� אמרוהו ותיקנו לה� לישרא.) ד� קיז(בערבי פסחי� 

אומרי� אותו על כל פרק ופרק על כל צרה וצרה שלא תבא עליה� 
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ולכ  נקט יחיד דכי ליכא כל ישראל אי� וכשנגאלי� אומרי� אותו על גאולת� 

גומרי� אותו אלא באלו הימי� אבל לגאולת כל ישראל אומרי� אותו 

 והא דתניא הת� בתענית יחיד לא יתחיל וא� התחיל גומר כי ליכא לעול�

צבור א� נגאלו מ� הצרה והתחילו היו גומרי� '  ישראל קרי ליה יחיד אפיכל

  ")כא� במקדש"ה "ד: ס סוכה מד'תו". (אותו

  

 שאירעתהו צרה ונגאל הימנה רשאי לקבוע הלל לעצמו באותו יו� יחידכל "

 וכ� הדי� בכי ציבור וצבור כ  היה יסוד אלא שאינו מבר  עליובכל שנה 

  .) מאירי פסחי� קיז". (רה וצרה כשנגאלי� ממנהנביאי� לאמרו על כל צ

  

שבשעה , שעיקר ההלל נתק� על כל צרה וצרה שלא תבוא  על הציבור"

ה עושה עמה� נס היו עושי� יו� טוב "צרה והיה הקבשהיה לכל ישראל 

א� על פי שלא היו גומרי� , והיו אומרי� הלל והיו חייבי� על קריאתו

אבל בנס ...א בנס שנעשה לכל ישראלועיקר התקנה לא היתה אל, אותו

הוא (רבינו יונה בש� רבינו יעקב ". (לא התקינו לומר הלל, שנעשה ליחיד

�"בדפי הרי: ב ד� ז"ברכות פ, )ת"ר(  

  

כל וכעני� שתקנו הנביאי� הראשוני� שיאמרו על כל צרה שנגאלי� ממנה "

  )ה"ב ס"ג ברכות פ"ש בש� בה"רא". (ישראל יחד

  

פ די� לומר "צרי  ע, ל כי כאשר נעשה נס לכל ישראל"ראשוני� הנהעולה מכל דברי ה

, לגבי נס שנעשה ליחיד לא תקנו לומר הלל. הלל מתקנת הנביאי� שנמצאת בגמרתנו

  .בהמש  נברר בדיוק מתי אומרי� את זה. שיכול לומר הלל בלי ברכהמאירי ולכ� כותב ה

  

ולא , א בפסחי� על ההלל פסקו את הגמר�"רמב ולא ה�"רישלא ה, דבר פליאה הוא

שמכיוו� שמדובר בנס , נית� אולי לישב. אפשרות לומר הלל בזמ� הזה, הזכירו ולו ברמז

וודאי , בזמ� הגלות כל ישראל היו מפולגי� ומפוזרי� בכל רחבי תבל, שנעשה לכל ישראל

אבל תירו� זה לא . לכ� לא פסקו את זה להלכה, שדבר שכזה בלתי אפשרי היה בזמנ�

  .ל" שפוסק ג� הלכות לעת�"רמבאת שיטת היתר� 

 שהיה בסכנה גדולה �"רמבשקרה נס ל, מערכת הגדולי�שמובא מעשה ב, מעניי�

ט ותפילה ומשלוח מנות "כ ביו� אחר שמחה ויו"ואח, וכשנצל קבל תענית בכל שנה, בי�

 סובר שאי� לומר הלל �"רמבשג� ה, מדברי� אלו נראה. לו ולזרעו עד סו� כל הדורות

קבל על עצמו דברי� , ומכיוו� שזה קרה לו ביחידות, לא על נס שנעשה לכל ישראלא

  .אחרי�
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וכבר ראינו בגמרא שלא אומרי� , ל"הרי הנס נעשה לו בחו, לכאורה יש לדו� בזה

שקריאת רב נחמ� פסק כ� "רמבואי� לומר שראינו שה? ל"הלל על נס שנעשה בחו

 סובר שקדושה רב נחמ�כי , ל"ל נס שבחוכ� אומרי� הלל ע, ולכ�, המגילה היא ההלל

, כמו שהיה ביציאת מצרי�, "הוכשרו כל הארצות לומר שירה"ולכ� שוב , שניה בטלה

ולכ� לא הוכשרו ארצות , י לא בטלה" פסק במפורש שקדושה שנייה של א�"רמבאבל ה

כ הדרא "וא, ).מגילה יד ב"טורי אב�"פ הסבר ה"ע(ל לומר הלל על נס שנעשה בה� "חו

  ?קושיי� לדוכתא

, ל"שבאמת די� אמירת הלל על נס שבחו, "טורי אב�"אלא על כורחנו לישב לא כמו ה

כאשר ע� ישראל שולט , כלומר. אלא לשלטו� באר�, לא קשור כלל לקדושת האר�

אבל כאשר ע� , ל לא הוכשרו לקבוע עליה� הלל"ארצות חו, בארצו והוא ב� חורי� ש�

ג� א� קדושת האר� נשארה לעניי� , ת אצל האומותישראל גלה מארצו וחזר לעבדו

 לא אמר את ההלל �"רמבלכ� מה ש. עדיי� כל הארצות הוכשרו לאמירת ההלל, מצוות

 א"הרב חידפ "ע. (זה מפני שזה נעשה ליחיד ולא לכל ישראל וכפי שבארנו, על הנס שלו

  )א"י' ב ס"ח" חיי� שאל"ת "בשו

  

  : הלא ברורה בסוגייתנו שהיא הדעהי"רשועתה נבוא לבאר דעת 

  

שא� , כלומר, לישנא מעליא הוא דנקט –ועל כל צרה שלא תבא עליה� "

כגו� , אומרי� אותו על גאולת�, חס ושלו� תבוא צרה עליה� ויושעו ממנה

  .) י פסחי� קיז"רש". (חנוכה

  

. תקנת ההלל על נס נתקנה כאשר הנס דומה לחנוכה, י"רשרואי� במפורש שלדעת 

מה הכוונה . נס שנעשה לכל ישראל: יר את מה שהזכירו כל הראשוני� לעילהוא לא מזכ

  ?י"בדברי רש

  

  :ט"הא� עיר שנעשה לה נס יכולה לקבוע עליו יו,  ד� בשאלה� סופר"חתה

  

. ע אינו דומה להנ  ומותר בלי פקפוק"אבל עיר אחת ומדינה אחת בפ"...

מאי : אסתרמיהו נראה דהיינו דווקא ממיתה לחיי� דומיא דמרדכי ו

ממיתה לחיי� לא כל , ומה מעבדות לחירות אמרינ� שירה, ו"ק? דרוש

כל שאי� , כ כל זמ� שאנו בגלות וליכא פדיו� מעבדות לחירות"וא! ?שכ�

� סופר "ת חת"שו. ("ט"אי� להוסי� לקבוע יו, הצלה ממיתה לחיי� ממש

  )א"קצ' ח ס"או
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ומזה שמביא , ט א� נעשה לה נס"שאפילו עיר אחת יכולה לקבוע יו, נראה לפי דבריו

ו הזה הוא הלל "כי כל יסוד הק, ודאי שפוסק שמחויבי� לומר הלל, ו של פורי�"את הק

נראה שהוא הבי� את דברי , כ"א. שלמעשה מיישמי� אותו בקריאת המגילה, בפורי�

שכמו שבחנוכה היה נס ממיתה לחיי� ותקנו , הכוונה, "כגו� חנוכה"שמה שכתב , י"רש

ט כמו בפורי� "צריכי� לעשות יו, כ  ג� בכל הניסי� שיקרו ממיתה לחיי�, הלללומר 

  .במקו� קריאת המגילה, ולומר הלל

  

לא פסקו את , אבל רוב הפוסקי� שמתייחסי� לעניי� הלל בזמ� הזה בתשובותיה�

 על י"רשאלא הסתמכו בביאור שיטת , ורוב� ג� לא הביאו אות� כלל, ס"חתדברי ה

הא� עיר אחת שנעשה לה נס צריכי� הקהל לומר , שג� נדרש לשאלה, א"הרב חידדברי 

  :הלל על כ 

  

שהיה תשועת כל , אלא כגו� חנוכהי שלא תקנו "נראה ברור שדעת רש"...

ולכל הדברות ולכל ...ש שלא הביאוהו"� ורא"רמב, �"וזו דעת רי, ישראל

ט "ח כדר  שתקנו ביו"שלא יאמרו הלל אחר תפילת י, האמרות נראה

בזה נראה , ג שכתבנו לעיל לדקדק לעשות כמעשה הראשוני�"שאע, ח"ור

ט "לדעתי הקצרה שצרי  ליזהר שלא לאומרו במקו� שאומרי� הלל ביו

כי על עניני התפילות בנוי ומיוסד על אדני רזי עול� כמו , כי נודע. ח"ור

שהכל מתוק� , ל"י זצ"שנראה מספר הזוהר הקדוש ומדברי רבינו האר

  )א"י' ב ס"ח" חיי� שאל"ת "א שו"הרב חיד". (וונות עליונותומסודר בכ

  

 כפי שהראשוני� לעיל הסבירו את י"רשהוא מפרש את דברי . נרחיב את הדברי�

למה כתב ,  שכל עיר ועיר יכולה לומר הללס"חת התכוו� כמו שפרש הי"רשא� . הגמרא

כ שהכוונה "אלא ע, !?נאמר הלל, שא� באה צרה ונושעי�, הרי זה פשוט, "כגו� חנוכה"

  .ורק אז יגמרו את ההלל בברכה תחילה וסו�, כא� לנס שנעשה לכל ישראל כגו� חנוכה

 א"הרב חידמארי  , פ בלי ברכה"שצריכי� לומר עכ, מאיריג� לגבי מה שכתב ה

אלא בסו� התפילה כדי לא , ח"להסביר שלא יעשו זאת במקו� הרגיל לאחר תפילת י

  .פ הקבלה"שהוא מיוסד ע, ו חכמי�לשנות מנוסח הקבוע שתקנ

  

שיטה נוספת בהבנת הגמרא היא שיטת . ל"א  עתה נבוא לסייג קצת את הדברי� הנ

  : 'שמביא אופ� קצת שונה בהבנת דברי הגמ, �"רמבה

  

, ירמוז לדור שיצא ממצרי� למשה, ומה שאמרו נביאי� שביניה� תקנו"

, או יהיה פירוש, ודשאהר� ומרי� ואל אצילי בני ישראל ולכל בה� רוח הק
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.  כמו שאמרו בברכות לגלה� השיר הזה לפרקי� ולצרותתקנוהו שיחדו 

  )'� ספר המצוות שורש א"רמב...". (אנשי כנסת הגדולה תקנו

  

, הסבר אחד הוא:  שיש שני הסברי� בגמרא�"רמבמבואר בפשטות מתוכ� דברי ה

שה� , והסבר שני הוא, ואשמשה ואהר� ונביאי זמנ� תקנו לומר הלל על כל צרה שלא תב

ואנשי הכנסת הגדולה ה� אלו , אלא יחדו את ההלל לומר אותו על צרות, לא תקנו

  ..ברכות לגכפי שתקנו את סדר התפילה כמו שאמרינ� ב, שמתקני� תקנות

שהרי , שלפי ההסבר הראשו� אי� צור  בתקנת החכמי� לומר הלל על נס, כ"יוצא א

שאי� לנו , אי� באפשרותנו לחדש היו� כלל הלל, ר השניואילו לפי ההסב. זה כבר מתוק�

 �"רפ ה"ע(והיה נשיא בדור� , היו� כח וסמכות כמו לאנשי הכנסת הגדולה שהיו סמוכי�

). שכתבו כ  בפירוש לגבי תענית ציבור.  מגילה ידא"מהרש, : תענית יא�"רמבבש� ה

ה ונגאלי� ממנה יש שכאשר יש צר,  ג� לפי הפירוש השניי"רשנית� להסביר את דעת 

ומה ששאלה הגמרא . כפי שעשו בחנוכה, עניי� על החכמי� לתק� הלל שיוחד מימי משה

. זה שיתקנו החכמי� לומר בפורי� בגלל הנס, לגבי הלל בפורי� שג� יגידו. מגילה ידב

  .י"רשכ יצא לנו פירוש מחודש בדעת "א

  

מי� מצות פרסו� הנס בארנו שבחנוכה מקיי. נזכר במה שאמרנו לעיל לגבי חנוכה

על איזה נס . וביו� גומרי� את ההלל מדי� שירה על הנס שנעשה לנו, י הדלקת הנר"ע

הכוונה ממוות , צרה כפי שראינו.  תקנו הלל על צרהפסחי�ב' פ הגמ"ע, לכאורה? מדובר

� חיות"מהרדברי� ברוח אחרת כתובי� בדברי . לחיי�:  

  

אי� אומרי� הלל על . גדר הטבעס בכא� מהדר רק על נס היוצא מ"אבל הש"

� חיות שבת "הגהות מהר". (ה עושה לנו בכל רגע" אשר הקבנסי� נסתרי�

  :)כא

  

כל יסוד אמירת ההלל בחנוכה אינו על הצלה ממוות . מצאנו בדבריו חידוש עצו�

מאריכה : שבת כאולכ� הגמרא ב. אלא על נס פ  השמ�, לחיי� שכלל ניצחו� במלחמה

  :שמ�להסביר את נס פ  ה

  

דלא , ה בכסלו יומי דחנוכה תמניא אינו�"בכ: דתנו רבנ�? מאי חנוכה"

שכשנכנסו יווני� להיכל טמאו כל , למספד בהו� ודלא להתענות בהו�

בדקו ולא מצאו , וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחו�, השמני� שבהיכל

ולא היה בו אלא , אלא פ  אחד של שמ� שהיה מונח בחותמו של כה� גדול

לשנה אחרת . נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימי�
הדליק יו� אחדל

  :)שבת כא". (קבעו� ועשאו� ימי� טובי� בהלל והודאה
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ההלל תוק� , שהרי לפי שיטת�, לכאורה דברי� אלו סותרי� את כל הראשוני� לעיל

  ! כולל נס טבעי של ניצחו� במלחמהוזה ודאי , לדורות על הצלה ממוות לחיי�

  

הוא הבי� שאמנ� ההלל בחנוכה תוק� על . י"רשת נית� להסביר דבריו כדעת בכל זא

יש , כלומר. אבל על זה בלבד לא היו מתקני�', מעטי� ביד רבי� וכו, ניצחו� המלחמה

ומה שרצו לתק� בפורי� . מוות לחיי� ונס היוצא מגדר הטבע: כא� צירו� של שני ענייני�

שזה , שיש לומר, )' הלכות ברכות שער ח�אבודרהמובא ב (ש מלוניל"ראאומר , הלל

זה נס היוצא מגדר הטבע ולא דומה זה , שאחשורוש צווה להשיב את הספרי� של המ�

  .לניצחו� מלחמה

� חיות"מהריוצא מדברי , כ למסקנה"א � שרק כאשר יש ניצחו� ממוות לחיי� ובנוס

  .ג� נס היוצא מגדר הטבע יש לומר הלל בברכה

  

, ולכשנגאלי�: " קובעתפסחי�הגמרא ב, ראשית. שי� ק� חיות"מהרדברי ה

ואי� כא� שו� , משמע שכשיוצאי� מהצרה אומרי� הלל". אומרי� אותו על גאולת�

שמצאנו מקורות מפורשי� שהלל בחנוכה נאמר על , ועוד! אזכור לנס שיוצא מגדר הטבע

!  המלחמהמזכירי� רק את ניצחו�" על הנסי�"והרי אנו בתפילה ב, נס ניצחו� המלחמה

שהרי כל די� השירה בפורי� נלמד , אז אי� לקרוא מגילה בפורי�, א� כדבריו, כ"כמו

כפי , שג� א� נאמר שהיו נסי� גלויי� בפורי�, ובודאי..." ומה מעבדות: "ו מפסח"בק

וממילא , אי� זה מתקרב כלל לנסי� הגלויי� של יציאת מצרי�, ש מלוניל"ראשפרש 

  !להו ואי� לקרוא מגי"נפר  הק

ללא , אלא ודאי שקריאת המגילה בפורי� נקראת על נסי� גלויי� שנעשו לנו ג� כ�

  . בהלל על הנספסחי�ב' וכ  ג� הוראת הגמ, קשר כלל לנסי� נסתרי�

  

  סיכו�

  

שמצאנו שלוש שיטות עיקריות בגדר אמירת הלל בזמ� הזה , לסיכו� חלק זה נאמר

ממוות לחיי� שמלווה בנס היוצא מגדר  רק כאשר מדובר על נס � חיות"מהרלפי . על נס

כפי שהיה בחנוכה ע� נס פ  השמ� ובפורי� ע� השבת הספרי� ומהפ  עצו� , הטבע

  )הסברנו שדבריו קשי� ולא מסתדרי� ע� פשט הגמרות. (במחשבתו של אחשורוש

  

רק כאשר יהיה לנו רבני� סמוכי� כאנשי הכנסת הגדולה , �"רמבלפי פירוש שני ב

נוכל לתק� הלל שיחדו משה ,  לה� סמכות לקבוע תקנות חדשותשיש, וג� נשיא

  .והנביאי� שבזמנו על נס ממוות לחיי� לכל ישראל
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, רבינו יונה, תוספות, �"רמבפירוש ראשו� ב(אול� לפי רוב הראשוני� שהבאנו לעיל 

הרב , ס"חת, י"רש ולפי הסברי� מסוימי� ג� מאירי, �"רמב, ש"רא, ג"בה, ת"ר

 יש תקנה קדומה שתקנוה משה והנביאי� שבדורו לומר הלל בברכה על כל ,)ועודא "חיד

שזו , ואי� צור  שיעמוד מישהו ויתק� את זה היו�, נס ממוות לחיי� שנעשה לכל ישראל

  .תקנה שרירא וקיימת מאז ולדורות

  

  די� הלל ביו� העצמאות וביו� ירושלי�. ג

  

ה קדומה מימי משה והנביאי� כי לדעת רוב הפוסקי� יש תקנ, במהל  הקוד� בארנו

  .ה ולקרוא את ההלל כאשר נעשה נס ממוות לחיי� לכל ישראל"שבדורו להודות לקב

הא� : עלינו לענות על שתי השאלות הבאות, בבואנו עתה לדו� בשאלת יו� העצמאות

  ?הא� היה כא� נס לכל ישראל? היה נס ממיתה לחיי�

  

  עצמאותטענות הרבני� שתומכי� לבר  על ההלל ביו� ה

  

ע� ישראל באותה תקופה היה . אינני רואה מקו� להארי , לגבי שאלתנו הראשונה

ג� . בלי יכולות צבאיות מזהירות ע� טכנולוגיה ישנה ולא אפקטיבית, כמה מאות אלפי�

. וחלק� הרב נצל מאימי השואה והיה בהול ומפוחד, החיילי� היו חסרי ניסיו� ומיומנות

ולסלק את , ש מדינות ערב שקראו להשמיד את הישוב היהודיקמו עלינו חמ, לעומת זאת

אי� צל צלו של ספק שהיה כא� נס והצלה ממיתה לחיי� של . מעט היהודי� שעוד נותרו

  .י"כל הישוב היהודי בא

, כ"הצבא עוד לא היה מפותח כ. נית� לומר אותו הדבר ג� לגבי מלחמת ששת הימי�

אי� ספק שגודל הנס . להשמיד את מדינת ישראלושוב קמו עלינו כל השכני� לנו וקראו 

  .אי� ויכוח כלל, ועל דברי� אלו, שארע במלחמת ששת הימי� היה ממיתה לחיי�

  

הרי היו באר� רק כמה ? הא� נעשה כא� נס לכל ישראל. א  נחזור לשאלתנו השנייה

ד דבר שלא נשתנה ע, בעוד שרוב היהודי� היו פזורי� בארבע קצוות תבל, מאות אלפי�

  ?היו�

, עד לכא� יש הסכמה כמעט מוחלטת בי� הרבני� שהתעסקו בשאלת יו� העצמאות

  .ד"ונבאר דבר דבור על אופניו בס, ומכא� ואיל  מתחילות המחלוקות

  

מתי ,  דנהמועד קט�הגמרא ב. נביא סוגיה העוסקת בחובת הקריעה על שמועות רעות

  :אצל שאול המל כפי שהיה , יש לקרוע על שמועה רעה של הפסד במלחמה
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ויחזק דוד בבגדיו ויקרע� וג� כל האנשי� : דכתיב? ושמועות הרעות מנל�"

' אשר אתו ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל יהונת� בנו ועל ע� ה

' על ע� ה. ד"זה אב ב
יהונת�, זה נשיא
שאול. ועל בית ישראל כי נפלו בחרב

ואימא : רב בר שבא לרב כהנאל "א. אלו שמועות הרעות
ועל בית ישראל

, ומי קרעינ� אשמועות הרעות. על הפסיק העני�, על: ל"א? עד דהוו כולהו

והא אמרו ליה לשמואל קטל שבור מלכא תריסר אלפי יהודאי במזיגת 

  .)מועד קט� כו". (וכמעשה שהיה, לא אמרו אלא ברוב צבור? קסרי ולא קרע

  

  )י ש�"רש:" (שאול ויהונת� ב.וכמעשה שהיה:  רוב ישראל.ברוב ציבור"

  

די� ועל שמועה שבאה שנהרג רוב ומני� שקורעי� על הנשיא ועל אב בית "

ויחזק דוד בבגדיו ויקרע� וג� כל האנשי� אשר אתו ויספדו : שנאמר? צבור

ועל ע� , ד"זה אב
ועל יהונת� בנו, זה נשיא
על שאול. ויבכו ויצומו עד הערב

ט מהלכות "� פ"רמב". (זו שמועה רעה
ועל בית ישראל כי נפלו בחרב' ה

  )ו"אבל ה

  

ששמעו ' בגמ' ד ועל שמועות הרעות ופי"וכ� הקורע על נשיא הדור ועל אב"

מ רוב צבור שבאותה "מ רוב צבור שבעיר אחת וי"וישנהרגו רוב צבור 

  .)מאירי מועד קט� כו". (מלכות

  

עו שנגפו כגו� שנקבצו רוב הצבור למלחמה ושמ, קורעי� על שמועות רעות"

' מ ס"ש' ד ס"ע יו"שו". (אפילו לא נהרגו אלא המיעוט מה�, לפני אויביה�

  )ח"ל

  

יש לקרוע כדי� כל שמועה , שכאשר רוב ציבור נהרג, ל מוכח להדיא"פ הדברי� הנ"ע

שבמלחמת שאול ויהונת� לא השתתפו , נדגיש. כמו שהיה במלחמת שאול ויהונת�, רעה

אלא אפילו בעיר , כוונה לרוב הציבור של ע� ישראל שאי� המאיריקובע ה. כל ישראל


 סתמית ע"שווב� "רמבהלכה זו נפסקה מפורש ב, כמו שהבאנו. אחת או במלכות אחת  

  . אנחנו מביני� טוב יותרמאיריפ פירושו של ה"וע, "רב ציבור"

ו על רוב ציבור שנלח� ונהרג אפילו "שכמו שחייבי� לקרוע ח, כ נית� להסיק"א

כ מעתה פשוט לנו שבמלחמת "א.   יש להודות בניצחונ� והדברי� מקבילי�כ, מיעוטו

, בצרה, "מלכות אחת"שה� בוודאי נקראי� , הקוממיות היו רוב ציבור שבישראל
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כאילו נעשה הנס , על כ� יש להודות על כ . ונלחמו ונצחו בעזרת אלוקי מערכות ישראל

  .ו במקרה ההפו "כפי שיש לקרוע ח, לכל ישראל

  

אחר מי יש לפסוק כאשר ,  דנההוריותהגמרא בתחילת מסכת . א הוכחה נוספתנבי

  :ל"י לפוסקי� שבחו"יש מחלוקת בי� פוסקי א

  

ויעש : שנאמר, ובהוראה הל  אחר רוב יושבי אר� ישראל
אמר רב אסי"

שלמה בעת ההיא את החג וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת עד נחל 

מכדי . מי� ושבעת ימי� ארבעה עשר יו�אלהינו שבעת י' מצרי� לפני ה

שמע ? קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרי� למה לי, כתיב וכל ישראל עמו

  .)הוריות ג". (אבל הנ  לא איקרי קהל, מינה הני הוא דאיקרי קהל

  

 שאי� קרוי קהל אלא בני אר� ישראל, ואי� משגיחי� על יושבי חוצה לאר�"

שני שבטי� לעני� הזה אלא שניה� שבט ושבט מנשה ואפרי� אינ� חשובי� כ

  )ב"ג מהלכות שגגות ה"� פי"רמב". (אחד

  

וכל ישראל עמו מלבא חמת עד : ויושבי אר� ישראל אלו ה� כמו שכתוב"

ואי� משגיחי� , ל שאות� שה� במקו� זה ה� כל ישראל"ר, נחל מצרי�

  )א"א מ"� בפירוש המשניות הוריות פ"רמב". (לאשר ה� חו� לאר�

  

  : ג� לעניי� סמיכת דייני��"רמבתב הוכ� כ

  

, ה קרא אות� כל הקהל"והקבלפי שבני אר� ישראל ה� הנקראי� קהל "...

 כמו שבארנו ואי� משגיחי� לזולת� שבחו� לאר�, ואפילו היו עשרה אנשי�

  )ג"ד מ"� בפירוש המשניות בכורות פ"רמב...". (בהוריות

  

י חשוב ככלל אר� "אדהקהל שב, י לעול� כרבי� דמו"דסבירא ל� דא"

  )שלו' עמ, ד"קמ' משפט כה� ס, הרב קוק". (ישראל

  

ועל פיה� , י ה� נקראי� קהל"שבני א, �"רמבפ הגמרא וה"ל ע"יוצא מכל הנ

כאשר נעשה נס לכל , כ ג� בנידו� דיד�"א. ל"ולא על פי בני חו, הולכי� בהוראה ובסמיכה

זה כאילו נעשה נס לכל , י בימי מלחמת הקוממיות ומלחמת ששת הימי�"יושבי א

  .כפי שמפורש בגמרא, י ה� הקובעי� לכל ע� ישראל כולו"שבני א, ישראל



 י לאו"ש            104  

  

, נס שנעשה לכלל ישראל, שלדעת רוב הפוסקי�, מכל מה שדברנו יוצא לדינא

ובנידו� דיד� שהנס היה ודאי ממיתה , ט"קוראי� עליו את ההלל בברכה ועושי� עליו יו

כל , ובודאי שג� בלי זה, י שה� נידוני� ככל ישראל"אלחיי� ונעשה ג� לכל יושבי 

שיכול הוא לעלות לאר� ישראל בלי מפריע ולצאת מעול , יהודי בעול� נעשה לו נס

ט על כ� ולהודות "פ ההלכה והפוסקי� לקבוע יו"לכ� חובה ע, הגלות והאנטישמיות

  .פ תקנת משה והנביאי�"ה על הנסי� שעשה לנו בהלל של� בברכה ע"לקב

  

  טענות הרבני� שמתנגדי� לומר ההלל ביו� העצמאות

  

לעומת זאת רבו המתנגדי� לברכת ההלל ביו� העצמאות וביו� ירושלי� ונביא את 

מעטות התשובות ההלכתיות שנכתבו בעניי� יו� העצמאות מפני . טעמיה� אחד לאחד

 הלל אחד מגדולי המתנגדי� לברכת. שגדולי הרבני� החרדי� לא התייחסו כלל לסוגיה

הרב עובדיה יוס� צ "ביו� העצמאות שכתב תשובה מפורטת בעניי� הוא הראשל

  )א"מ' ח ס"ת יביע אומר או"שו. (א"שליט

הכוונה כאשר כל ישראל " נס שנעשה לכל ישראל"ש, טענה ראשונה הוא קובע

במלחמת הקוממיות , לכ�". כד כניפי� כולהו ישראל: "וכלשו� הראשוני�. מכונסי� ביחד

הוא לא מקבל את ההשוואה להלכות . ראל היה מפוזר ומפורד אי� לומר הללשע� יש

י לעניי� הודאה "וכ� לא את ההכללה של יושבי א, קריעה שהבאנו קוד� לגבי רוב ציבור

" בהוראה הל  אחר אר� ישראל"וטוע� שדי� , כמו שאמרנו לגבי סמיכה והוראה, על נס

הרי ג� בנס , מדוע אומרי� בחנוכה,  נשאלוא�. זה די� מיוחד בהוראה ולא בהלל על נס

  ?וג� היו יהודי� שנשארו בבל, חנוכה גלו כבר עשרת השבטי� ואי� כל ישראל

לכ� זה , ק היה קיי� והיווני� רצו לטמאו"שמכיוו� שבהמ, אחרוני�פ "על כ  עונה ע

עוד . ולכ� תקנו הלל, ק כצרת כל ישראל היא"וצרת בהמ, ק"נכלל בגדר של צרת בהמ

אבל היו ש� , שבימי בית שני אמנ� לא היו כל ישראל, :)גיטי� לו (תוספותפ "נה עעו

 על ש"ראכ ג� ה"וכ. (ונהג יובל בבית שני" כל יושביה עליה"ולכ� זה נקרא , ב שבטי�"מי

ולכ� , ב השבטי�"אבל בנידו� דיד� אי� בית מקדש ואי� נציגות של כל י.)  נדה מזתוספות

  :ואי� לומר הלל" אלכל ישר"אי� כא� די� של 

  

דמשמע דיובל , מנו יובלות לקדש שמיטי�:) ד� לב(והא דאמר בסו� ערכי� "

, דלא חזרו עשרת השבטי� שגלו, ד הת� מעיקרא"היינו למאי דס, לא נהג

וכשעלו בבית שני לא היו כל יושביה , שבטי�' ולא היו בגלות בבל אלא ב

נמצאו , שיהו מל  עליה�דירמיהו החזיר� ויא' אבל במסקנא דאמרי. עליה

תוספות ...". (ג שלא עלו כול� חשיב כל יושביה"ואע. ב שבטי�"דהיו ש� מי

  :) גיטי� לו
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שאי� אומרי� הלל על נס ,  שהבאנו לעיל� חיות"מהרפ ה"ע, טענה שנייה הוא טוע�

אלא על נסי� גלויי� היוצאי� מגדר הטבע כמו נס פ  השמ� , שנעשה בגדר הטבע

אבל על ניצחו� .   מחשבת אחשורוש והשבת הספרי� כפי שבארנוהיפו, ובפורי�

ולא משו� זה תקנו את ההלל בחנוכה ובפורי� , במלחמה שזה כדר  הטבע אי� אומרי�

  .את קריאת המגילה

הא� . שתי טענות אלו ה� בעצ� מחלוקת כיצד לפרש את המקורות שהובאו לעיל

.  ורוב המפרשי� לא פרשו כמוהו,שהרי הקשנו עליו,  או לא� חיות" מהרלפסוק כמו

הדברי� . כיצד להסביר את הגמרא לגבי הל  אחר אר� ישראל ככלל או כפרט, כ"כמו

  .הוצגו כפי שה� וכל אחד ואחד ישפוט לעצמו איזו דעה נראית לו

  

א  מה , "אתחלתא דגאולה"טענתו השלישית היא שרבי� קראו למדינת ישראל 

, עדיי� אויבנו קמי� עלינו לכלותנו. זו� הנביאי�לעשות שעדיי� רחוקי� אנו מאוד מח

מוסרית , ומבחינה רוחנית, רבי� מע� ישראל רחוקי� מרחק עצו� מתורה ומצוות

ואי� לומר על כ� הלל , ולכ� רואי� אנו שהשכינה עדיי� בגלות, ודתית המצב ירוד עד מאוד

  .יוובנפלאות' כול� הכירו בנסי ה, ולעומת זאת בחנוכה, ביו� העצמאות

  

ומי שבכל . אי� לקבוע הלל כלל ביו� העצמאות, שעל כ�, ולסיכו� דבריו הוא כותב

שאי� להיכנס , שיאמר זאת לאחר התפילה בלי ברכה כקורא בתורה, זאת רוצה לומר

וכפי , פ הקבלה והסוד"ואי� לשנות מנוסח התפילה שנוסד ע, בספק ברכה לבטלה

ת "וכ� מובא בשו, )א"י' ב ס"ח" � שאלחיי"ת "שו(א "שהבאתי לעיל בדברי הרב חיד

מי שבכל זאת יאמר את ההלל , ד"אבל הוא אומר שלענ). י"ו ס"ח" (ישכיל עבדי"

ח ולפי שיטת "כמו שאומרי� ש� הלל בר, אי� למחות בידו, ח במקומו"לאחר י

  .הספרדי� לא מברכי� עליו

  

וביו� מה ישיבו לטענה זו הרבני� שפוסקי� לבר  על ההלל ביו� העצמאות 

  ? ירושלי�

  :ע"שופוסק ה

ולבסו� הוא , מת אביו והוא יורשו בתחלה אומר ברו  דיי� האמת: ש"ת"

  :)ברכות נט". (אומר ברו  הטוב והמטיב

  

א� אי� לו אחי� מבר  , היה לו ממו� שירשו; דיי� האמת: מבר , מת אביו"

". בהטוב והמטי: במקו� שהחיינו מבר , וא� יש לו אחי�; שהחיינו: ג� כ�

  )ב"ג ס"רכ' ח ס"ע או"שו(
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דיי� "מוכח מהגמרא וההלכה שיש לפעמי� שאד� מבר  על אותה השמועה ג� 

יש לנו מצד אחד חובה לבר  על , כ ג� בנידו� דיד�"א". הטוב והמטיב"וג� " האמת

ולא , פ כל הראשוני� והמקורות שהובאו לעיל"ה ע"הטובה ועל הנסי� שעשה לנו הקב

עלינו , ומצד שני, שאי� להודות א� ע� ישראל לא עובד הש�, לכ נזכר בה� שו� סיוג 

ועל כ  נמשי  לבכות ולצו� , שעדיי� אנו רחוקי� מחזו� הנביאי�, לבכות על הרעה

  .בתשעה באב

  

  די� הלל בליל יו� העצמאות

  

לכאורה מאיפה שמענו .  לבדול"הרב גור� זצשנועלת את מאמרנו מתייצב , בסוגיה זו

  ?בלילהשיש לומר הלל 

הסברנו שאמירת הלל בליל . נזכר במה שדברנו לעיל על אמירת הלל בליל הסדר

לפי תירוצו . לילה המקודש לחג והודאה על הנס: הסדר בהגדה נוסדה משני טעמי�

א  כבר , אלא משו� מצוות קרב� הפסח, ט" הטע� הוא לא משו� יו�"רהראשו� של ה

שידוע שליל הסדר זה לא רק סיפור , ד לומרנית� עו. :פסחי� צהתמהנו על כ  מהסוגיה ב

וזה ודאי , אלא אד� חייב להרגיש כאילו הוא יצא ממצרי� ולחוות את זה, על העבר

  .שיי  כהודאה על הנס

ראינו שבליל פסח שני לא אומרי� הלל באכילת , )הובאה לעיל (.פסחי� צהבמשנה ב

כששוחטי� את הקרב� פוסקת ביו� , לעומת זאת. ט"והסברנו כבר לפי אי� זה יו, הקרב�

  :מביאה הגמרא שני תירוצי�? למה. המשנה שכ� אומרי�

  

אפשר : ואיבעית אימא. איבעית אימא לילה קא ממעט יו� לא קא ממעט? ט"מ"

  :)פסחי� צה!". (?ישראל שוחטי� את פסחיה� ונוטלי� את לולביה� ואי� אומרי� הלל

  

בלילה אי� שו� אפשרות לומר , שו�לפי התירו� הרא. נשי� לב להבדל בי� התירוצי�

אפשר עקרונית לומר , ואילו לפי התירו� השני, כ הוא מקודש לחג"הלל בגלל הפסוק אא

אבל הלל באכילת הקרב� . וההלל בשחיטת הקרב� היא מדי� עשית המצוה, הלל בלילה

כפי , כי א� מדי� קריאה של מועד ועל הנס, כי אינו על עשית המצוה, לא אומרי�

 נקטה כתירו� השני של הגמרא :ערכי� יהגמרא ב. וזה לא היה בפסח שני, נו לעילשהסבר

ובודאי לא דברו ש� על " כליל התקדש חג"ל "ח הביאו את הפסוק הנ"שלגבי ר. (כעיקר

  )לכ� אי� הבדל בי� היו� ללילה, ח אלא ביו�"הלל בליל ר

מדי� , ובנוס� לכ , ט כפי שבארנו"שהלל בליל הסדר מגיע כדי� קריאה ביו, כ ברור"א

ברור ? ט"הא� הלל על נס כפי שתקנו הנביאי� טעו� יו. ולכ� לא נאמר בפסח שני, הנס

, אבל יש להקשות). קריאת המגילה(שהרי בחנוכה ובפורי� אומרי� הלל על הנס , שלא
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ואולי כל הלל על נס בלילה צרי  להיות , הרי הלל שקוראי� בליל הסדר הוא הלל על נס

  ?ט"לכל יו, כלומר, הסדרדומה לליל 

  

  :ירושלמישהרי כתב במפורש ה, א  זה איננו נכו�

  

השיר יהיה לכ� כליל ) ישעיהו ל (
כתיב : ש ב� יהוצדק"ר יוחנ� בש� ר"א"

מה . ונמצא למד ממנו, בא ליל פסח ללמד על מפלתו של סנחריב
התקדש חג

  )ג"ט הל"ירושלמי פסחי� פ". (זה טעו� הלל א� זה טעו� הלל

  

ושניה� , שיש היקש בי� ליל הסדר לליל מפלתו של סנחריב, וצא מדברי הגמראי

וחזקיהו המל  היה צרי  לומר עליו שירה , שהנס אצל סנחריב היה בלילה, טעוני� הלל

שליל חנוכה , זו אינה קושיא? כ למה אי� הלל בליל חנוכה ובליל פורי�"וא. מדי� נס

ובפורי� קוראי� את , א צרי  לתק� ג� הללוזה כבר פרסו� הנס ול, מדליקי� את הנר

  .�"רמבוכבר ראינו שקריאת המגילה זה ההלל לפי ה, המגילה ג� בלילה

ג� אי� מברכי� עליו כלל , שמתנגדי� לבר  על ההלל בליל הסדר, גאוני�ברור של

ובגלל המנהג , א  מנהגינו כ� לבר  על ההלל. שג� חזקיהו לא היה צרי  לבר , בלילה

אבל א� לא היינו , לא מברכי� שוב בלילה ולא נכנסי� לספק,  הכנסתלבר  בבית

לכ� מוכח . ודאי היינו מברכי� על סדר ההגדה את ברכת ההלל, מברכי� בבית הכנסת

  :ובמדרש דרשו. ביו� שנעשה נס, שיש לומר הלל ולבר  עליו ג� בלילה, להדיא

  

 מקלס מה ל  היו� מקלס ול  הלילה
ל  יו� א� ל  לילה) תהלי� עד"(

בשעה שאתה עושה לנו נסי� ביו� ל  . היו� ברשות  א� הלילה ברשות 

בשעה שאתה עושה . ובשעה שאתה עושה לנו נסי� בלילה א� ל  לילה, יו�

ובשעה שאתה עושה לנו נסי� , לנו נסי� ביו� אנו אומרי� לפני  שירה ביו�

מרנו לפני  עשית לנו נסי� ביו� וא. בלילה אנו אומרי� לפני  שירה בלילה

עשית לנו ', ותשר דבורה וברק ב� אבינוע� ביו� וגו) שופטי� ה (
שירה ביו�

השיר יהיה לכ� כליל ) ישעיה ל(
נסי� בלילה ואמרנו לפני  שירה בלילה

? למה. ל  נאה לומר שירה בלילה, ל  נאה לומר שירה ביו�. התקדש חג

המאורות הכינות מאור ושמש ואתה עשית את שני ) תהלי� עד(שאתה 

בראשית רבה פרשה ". ('שנאמר ויעש אלהי� את שני המאורות הגדולי� וגו

  ) 'ב',ו

  

כפי , להלל על נס שבלילה, שאי� הבדל בי� הלל על נס שביו�, רואי� מדברי המדרש

ג� פסק שנת� לומר הלל על נס בלילה ולא ) א"נ' ח ס"ת או"שו (ס"חתג� ה. שבארנו

  : עוד סוגיה אחתננסה לברר רק. נארי  בכל דבריו
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כל הלילה כשר ...כל היו� כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל: 'מתני"

דבר שמצוותו ביו� כשר 
זה הכלל. לקצירת העומר ולהקטר חלבי� ואברי�

  :) משנה מגילה כ". (דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה, כל היו�

  

שאי� ,  קושיא כללאלא שאי� זו? שזמ� הלל ביו� ולא בלילה, לכאורה מכא� מוכח

וכ� , אלא לומר שהלל של היו� כשר כל היו�, המשנה באה להפקיע די� הלל מהלילה

הרי כא� זה לא , למה קוראי� את המגילה בלילה, נשאל, שא� לא כ�, קריאת המגילה

למה המשנה לא כוללת את ההלל ע� קצירת העומר והקטרת , וא� נשאל. מוזכר כלל

וזאת , שג� קריאת המגילה לא נכללת ש�, נענה?  הלילהשמצוות� כל, חלבי� ואברי�

מגילה נת� לקרוא עד הנ� , שבניגוד לקצירת העומר והקטרת חלבי� ואברי�, בגלל הדעה

, ואילו קצירת העומר והקטרת חלבי� ואברי�, ח הקריאה בלילה"ולצאת י, החמה

בש� ' ק א" סז"תרפ' ח ס" אוע"שו על מג� אברה�. (מצוות� רק עד שיעלה עמוד השחר

ח קריאת הלל "שאפשר לצאת י, כ ג� בהלל אפשר לומר שהדי� כ "א) הגהות מיימוניות

  .ולכ� זה לא נכתב במשנה, שבלילה עד הנ� החמה

  

שיש חובה לומר הלל על נס ג� בלילה לפי כל הסוגיות , יוצא מכל הדברי� שאמרנו

לכ� ג� . י� קריאה בלבדשזהו הלל מד, המצוה היא רק ביו�, ט"אבל ביו, לעיל והמדרש

, וביו� העצמאות, צרי� לומר ג� בלילה, א� אומרי� הלל ביו� על נס, בנידו� דיד�

ל נעשו במלחמת הקוממיות בלילה ואומרי� הלל ביו� מדי� נס "שעיקר לחימות צה

  .צרי� לגמור את ההלל בברכה ג� בלילה, שנעשה לכל ישראל

  

ג� באלו , א  רבו החולקי� עליו, ל"זצהרב גור� זו דעתו של , כפי שאמרתי לעיל

בסידורי התפילה הצבאיי� נשארו , כפי שאמרנו. שסוברי� שצרי  לבר  על ההלל ביו�

  . לבר  על ההלל בלילהל"הרב גור� זצהנהגותיו של 

  

  פסק הרבנות הראשית לישראל

  

שנה לאחר קו� . נעבור קצת להלכה למעשה, לאחר כל הבירור ההלכתי במצות ההלל

צ " והראשלל"הרב יצחק הרצוג זצבראשות , נה החליטה מועצת הרבנות הראשיתהמדי

ע� ,  את סדר תפילות יו� העצמאות שאנו יודעי�ל"הרב ב� ציו� מאיר חי עוזיאל זצ

  .ההלל מופיע ש� ללא ברכות. שינויי� קלי� בלבד

הרב יצחק נסי� , צ"הוכתר לתפקיד הראשל, ל"הרב עוזיאל זצלאחר פטירתו של 

, הוא פסק שאי� לנהוג את מנהגי האבלות הנהוגי� בספירת העומר ביו� העצמאות. ל"זצ
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לאומי לא 
בקרב הרבני� מהצבור הדתי. הרי זה יו� חג ומותר להסתפר ולהינשא בו

  .וא� תמכו בזה, יצאו נגדו

הרב לאחר מלחמת ששת הימי� החליטה מועצת הרבנות הראשית לישראל בראשות 

ח באייר " לתק� את יו� כל"הרב יצחק נסי� זצצ " והראשלל"צאיסר יהודה אונטרמ� ז

זכר לנסי� של מלחמת ששת הימי� וא� התירו את אבלות ספירת העומר ביו� , ט"כיו

כ קבעו כי יש לגמור את "כמו. ח אייר עד ערב שבועות"לאלו שנוהגי� אבלות מר, זה

  .כותבלי בר, די� יו� העצמאות נשאר כבתחילה. ההלל בברכה ביו� זה

 ל"הרב שלמה גור� זצג נכנסו לתפקיד הרבני� הראשיי� "תשל'בחודש ניס� שנת ה

סבר שיש , ש כה� כרב הצבאי הראשי, הרב גור�. א"הרב עובדיה יוס� שליטצ "והראשל

, ל"ותק� סדרי תפילה מיוחדי� בבסיסי צה, לבר  על ההלל ביו� העצמאות וא� בלילו

ובסידורי , ל"יו נהוגות עד היו� ברחבי צהתקנות. שוני� מנוסחי הרבנות הראשית

ח בניס� "בכ. התפילה הצבאיי� מופיע לבר  על ההלל בליל יו� העצמאות וביומו

כי לאחר הנסי� שנעשו , קבעה מועצת הרבנות הראשית בראשותו ברוב קולות, ד"תשל'ה

יש לומר את ההלל ביו� , ולאחר בירור הלכתי מקי�, לנו במלחמת יו� הכיפורי�

קבעה מועצת הרבנות הראשית שוב ברוב , באלול אותה שנה' ביו� ג. מאות בברכההעצ

  . אמ�, שהחלטה זו שרירא וקיימת עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, קולות

הוציא עקב כ  הוראה , שדעתו הייתה לדעת מיעוט, א"הרב עובדיה יוס� שליט

א להיכנס לספק ברכה שבה הוא קורא ל, ט בניס�"בכ, כ"נפרדת לספרדי� יו� אח

הוא הוציא את הפסק . כפי שהונהג עד כה, ולא לבר  על ההלל ביו� העצמאות, לבטלה

  .נגד רוב חברי מועצת הרבנות הראשית, הזה

הרב אברה� שפירא ג נכנסו לכה� כרבני� הראשיי� "תשמ'בחודש ניס� שנת ה

הרב , דמ�ה� שינו את החלטת קו. א"הרב מרדכי אליהו שליטצ "והראשלא "שליט

 יש קוראי� –אומרי� הלל : "וכ  התנסחו, והשאירו את הדבר בגדר מחלוקת, ל"גור� זצ

  ".בברכה ויש בלא ברכה

) יש קוראי� בברכה ויש בלא ברכה(הוראה זו , ל"הרב גור� זצלאחר פטירתו של 

ועד היו� פסק , "היכל שלמה "
נכנסה לספרי ההלכה הראשיי� של איחוד בתי הכנסת 

המזוהי� ע� , ועוד" קור�", "רינת ישראל"הסידורי� המודפסי� , כ"אעפ. ונהזה לא ש

ברכת : ל"הרב גור� זצשאר הנהגותיו של . כותבי� לבר  על ההלל, לאומי
הציבור הדתי

ביו� ירושלי� נשארה , לעומת זאת. לא התקבלו, קריאה בתורה והלל בלילה, "שהחיינו"

  . היא לומר הלל בברכהו, שלעול� לא שונתה, ההחלטה מקדמת דנא

מדוע ביו� : לא זכיתי להבי� את ההבדל בי� הימי�, ל"לאור כל הבירור ההלכתי הנ(

  )ג"וצע,ואילו ביו� ירושלי� כול� מסכימי� שיש לבר  , העצמאות יש מחלוקת
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  אחרית דבר

  

  : קובע בברירות את אופ� גאולת ישראלירושלמיה

  

וו מהלכי� בהדא בקעת ארבל רבי חייא רבא ורבי שמעו� ב� חלפתא ה"

שמעו� ' אמר רבי חייא רבה לר. וראו איילת השחר שבקע אורה, בקריצתה

כל , בתחילה קימאה קימאה, בי רבי כ  היא גאולת� של ישראל: ב� חלפתא

. אור לי' כי אשב בחוש  ה? מאי טעמא. מה שהיא הולכת היא רבה והולכת

ויקח המ� את הלבוש ואת כ  בתחילה ומרדכי יושב בשער המל  ואחר כ  

הסוס ואחר כ  וישב מרדכי אל שער המל  ואחר כ  ומרדכי יצא מלפני 

ירושלמי ". (כ ליהודי� היתה אורה ושמחה"המל  בלבוש מלכות ואח

  )א"א ה"ברכות פ

  

יש שראו זאת בזמ� , יש גדולי� שראו את התחלת הגאולה ביסוד התנועה הציונית

� בהקמת המדינה העברית שבקע אור הגאולה לעיני ויש שנפתחו עיניה, הצהרת בלפור

וממשמשי� , שה� מוכי עיוורו� ותימהו� לבב, ויש עוד עד היו� חלק מעמנו. כל הגויי�

ולא רואי� את האור הגדול שהופיע על ע� ישראל אחרי החוש  , בצהרי� כעור באפלה

א נתגלה ואחרי ההסתר פני� הנור, שעבר עלינו ע� מלחמת העול� השנייה, האיו�

עד שא� גויי� רגשו באומות , וכבוד ישראל שהיה מחולל בגויי�' לעינינו כבוד ה

  .בהצטער� על כבוד� של ישראל, המאוחדות

בראשונה :  על ברכת ההלל ביו� העצמאותל"הרב גור� זצרבו הרבני� שהסכימו ע� 

א זה הראשו� שכתב תשובה בנוש, )א"כ' ס" קול מבשר"ת "שו(ל " זצהרב משול� ראטה

, שכתב לבר  על ההלל ביו� העצמאות, ל"הרב צבי יהודה קוק זצ, י"תש'עוד בשנת ה

הרב שלו� , רבה של חיפה, ל"הרב יוס� משאש זצ, לאחר הניצחו� במלחמת ששת הימי�

  .ועוד, ג"רבה של ר, א"הרב יעקב אריאל שליט, רבה של ירושלי�, ל"משאש זצ

, א"הרב אברה� שפירא שליט: רבו הרבני� שקוראי� לא לבר , לעומת זאת

הרב הרצוג מה היו אומרי� , קשה לקבוע. ועוד, א"צ הרב מרדכי אליהו שליט"הראשל

, א� היו חיי� לאחר מלחמת ששת הימי� שהראתה בבירורל "הרב עוזיאל זצול "זצ

הרב צבי ובעקבותיו שינה , שהנס במלחמת הקוממיות היה אתחלתא דגאולה ממש

ג� , בכל מקרה. והחל לבר  על ההלל ג� ביו� העצמאות, יקתו את פסל"יהודה קוק זצ

ט לכל דבר וגומרי� בו את ההלל בלא "אבל ודאי שמדובר ביו, רק לא מברכי�, לשיטת�

  .ברכה

רי� שלא אומרי� כלל הלל והודאה ביו� "רבני� ואדמו, נמצאי� גדולי ישראל, מנגד

  .העצמאות וביו� ירושלי�
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ד ודאי שעל פי "אבל לענ,  בגדר מחלוקת בי� הפוסקי�הדברי� נותרו, כפי שהבאתי

ה ממוות לחיי� ביו� " לפרס� את הנסי� שעשה לנו הקביש חיוב מ� התורה, הדי�

ואי� חיוב זה תלוי ,  הניצחו� במלחמת הקוממיות ובמלחמת ששת הימי�–העצמאות 

� פ ההלכה באמירת הלל של� בש"פרסו� הנס מתבטא ע. במצבה הרוחני של המדינה

וכפי שנראה ברור שנעשה כא� נס , פ רב הפוסקי�"כפי שתקנו לנו הנביאי� ע, ומלכות

  .לכל ע� ישראל כולו

ח הדבר "כי כמו שבר, "ספק ברכות להקל"שאי� כא� בעיה של ראוי להדגיש ולומר 

אי� מחלוקת הפוסקי� מהווה ספק , נשאר מחלוקת א� מברכי� וכפי שבארנו לעיל

כ אי� כא� "כמו. אז לא יבר  מספק,  אד� שכח א� בר  ברכהאלא כאשר, ברכות להקל

הרבנות הראשית לא הכריעה בעניי� וכל , כי כפי שהראנו, "אגודות אגודות"בעיה של 

אלא כל בית , באותו בית כנסת" אגודות"אי� להיעשות , ע� זאת. קהילה תנהג כמנהגה

לאומי מברכי� על ההלל 
ברוב בתי הכנסת של הציבור הדתי, כיו�. כנסת ינהג כמנהגו

  .ביו� העצמאות וביו� ירושלי�, בשחרית

  

וכי כל אחד ינהג כמנהג , חשוב לי לחזור ולהדגיש כי אינני בא להורות הלכה למעשה

שיכנסו , אלא אני בא להראות את המקורות ולהציג את הדעות השונות, אבותיו ומקומו

  .לתודעה של הקורא

אליה אנו , יי� רחוקי� אנו מ� הגאולה השלמהל עד"על א� כל הדברי� הנ, לסיו�

, א  עד אז, "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ות� חלקנו בתורת : "מתפללי� בכל יו�

, צור ישראל וגואלו, אבינו שבשמי�: "ונתפלל כולנו, ונפלאותיו' נדע להודות על נסי ה

אולה השלמה שנזכה לג, ויהי רצו�, "בר  את מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו

  !אמ�, במהרה בימינו
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„ ÔÈ"Í˘Ù� ‰ÓÓ"  

  הצגת המקרה

  :ל" וז1מופיעה שאלה" תרומת הדש�"בספר 

ובא שמעו� , סוחרי� נתאכסנו בביתו של ראוב� והביאו סחורה למכור בזול"

וכשהל  ראוב� מ� הבית קנה , לקנותה ואמר ליה ראוב� ביתי זכתה לי

ובא ראוב� ועירער , סחורה שיש בה ריוח עשרי� זהובי�שמעו� מ� סוחרי� 

, כ סוחרי� בביתו של שמעו� וחזר ראוב� אחריה� לקנותה מה�"עליו והיו ג

כ לאמר ביתי זכתה לי וקד� ראוב� וקנה מאותה "והתרה בו שמעו� ג

סחורה סוסי� שיש בה� ריוח עשרה זהובי� ולא הספיק למשו  הסוסי� 

ר שמעו� את האורוות סוסי� שלו שבו עמדו לרשותו עד שבלאו הכי סג

וכששמע שקנה ראוב� הסוסי� לא רצה לפתוח לו לראוב� להוציא . הסוסי�

נ א� בית  זכתה ל  "וטע� עליו ראוב� ממ, הסוסי� כי אמר ביתי זכתה לי

זהובי� שקנית בביתי או הנח לי ריוח ' ג� ביתי זכתה לי ות� לי ריוח מהכ

  "?טענתיה טענה או לאו, כות הבית לא לי ול זה מ� הסוסי� ולא יזכה ז

ה ביחס לדי� "� לראבי" מביאי� מחלוקת בי� הראב2מ"האור זרוע והמרדכי בב

 הא� יכול –כאשר שמעו� רוצה לקנות את הסחורה המצויה בביתו של ראוב� , הראשו�

, � סחורה שנמכרת בזול הרי היא כמציאה"הראבלדעת . ראוב� לטעו� ביתי זכה לי או לא

סובר שאי� די� זה דומה , לעומת זאת, ה"הראבי. י ביתו"ולכ� יכול אד� לזכות בסחורה ע

 ש� רק –להבדיל מקניה מהפקר (כיו� שכא� יש צור  בעשיית קניי� מלא , לדי� מציאה

כ לפי "א. חפ�ותשלו� מעות כדי לזכות ב) ללא הנתינה, חלק הלקיחה שבקניי� מתבצע

לאחר ששמעו� תפס את הסחורה יכול הוא לטעו� , כללי הפסיקה במקרה של ספק בדי�

ולכ� יזכה שמעו� בחפ� , אשר לפי דעתו אני הוא הזוכה בדי�, ה"קי� לי כדעת הראבי

  .מדי� ספק

                                            
1

 .י" סימ� ש
2

 .ח"רל' ק סי"א ומרדכי פ"ע' ב סי"ז פ" א
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ד שואל כעת מה יהיה הדי� כאשר מופיעה בפנינו תביעה לגבי שני המקרי� "בעל תה

ובמקרה האחר הסחורה , רה האחד הסחורה הייתה בחצירו של ראוב� כאשר במק–יחד 

נ לא יתכ� שתסבור " הא� יכול ראוב� לטעו� כלפי שמעו� ממ–הייתה בחצירו של שמעו� 

אלא סבור כאחד מה� ות� לי את החלק המגיע , ה"� וג� כדעת הראבי"ג� כדעת הראב

  .או לא, לי לפי דעת אותו פוסק במקרה האחר

  

  "תרומת הדש�"תשובת בעל 

 ולא יכול –ד מסביר בתשובתו שודאי מסברא יכול האד� לומר ממה נפש  "התה

שכ� אי� הגיו� לומר שיוכל אד� לטעו� שהוא סובר כשתי , שמעו� לזכות בשני המקרי�

ד ומוסי� שא� כבר "א  מחדש תה. שכ� ודאי אחת מה� טועה, הדעות החולקות בנידו�

יכול שמעו� לטעו� במקרה השני קי� לי כדעה , שמעו�נפסק הדי� במקרה הראשו� כדעת 

וזאת כיו� שלאחר שנפסק הדי� לטובת שמעו� התייאש ראוב� מ� , החולקת ולזכות בדי�

אשר אי� באפשרותו של ראוב� לתובעו , ונעשה ממו� זה כשאר ממונו של שמעו�, הממו�

  .ממנו

  :ל"וז, א"ח ע" ל
ב "ז ע"ד מוכיח די� זה מדברי הגמרא ביבמות ל"התה

אנא בר מיתנא : ספק אמר, )מת(= ויב� שבאו לחלוק בנכסי מיתנא 3ספק"

ולית ל  ולא מידי , את בראי דידי את: ויב� אמר, ונכסי דידי הוא, הוא

ספק ובני ...  חולקי�–וממו� המוטל בספק ,  הוי ממו� המוטל בספק
בנכסי 

: בני יב� אמרי, יב� בנכסי מיתנאיב� שבאו לחלוק בנכסי יב� לבתר דפלג 

אי אחוכו� ? מה נפשייכו: אמר להו ספק, אייתי ראיה דאחונא את ושקול

 הבו לי פלגא דפלג 
ואי בר מיתנא אנא ,  הבו לי מנתא בהדייכו
אנא 

. 4הדר דינא: ירמיה אמר' ר, ק� דינא: אבא אמר רב' ר, אבוכו� בהדאי

, מי שהל  למדינת הי�: דתנ�; בפלוגתא דאדמו� ורבנ� קמיפלגי, לימא

יקח לו דר  במאה : א"וחכ, יל  בקצרה:  אדמו� אמר
ואבדה לו דר  שדהו 
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א� הוא . צרי  אחי המת ליב� את אשתו, כאשר אד� מת ללא בני�.  ספק הינו אד� שלא ידוע מי אביו

 קיי� –ולאחר שבעה חודשי� נוספי� נולד ב� , עשה זאת תו  פחות משלושה חודשי� לאחר מות הבעל

של המת שנולד לאחר תשעה או שמא זהו בנו , ספק הא� זהו בנו של היב� שנולד פג לאחר שבעה חודשי�

 .חודשי�
4

אחר שנעשה די� בנכסי המת אי� זה יכול לחזור ולערער   "
 "ק� דינא. "י מסביר את שני המושגי�" רש

ומהדרי ליה פלגא דנכסי  "–" הדר דינא", "עליה� ומה שהוא שואל בנכסי היב� אמרי ליה אייתי ראיה

 ".מיתנא או פלג כולהו נכסי בשוה
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הגמרא דוחה הסבר מסויי� ומסבירה לבסו� את ... (;מנה או יפרח באויר

מכל : ל"מצי א, אדמו� סבר,  בחד דאתי מכח ארבעה
כי פליגי :) המחלוקת


ואי לא , אי שתקת שתקת: ל"דא, ורבנ� סברי, מקו� דרכי גב  הוא 

' ר, לימא; ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו, מהדרנא שטרא למרייהו

אנא דאמרי : אבא' אמר ל  ר! ירמיה דאמר כאדמו�' ור, אבא דאמר כרבנ�

ממה : ל" אלא משו� דא
עד כא� לא קאמר אדמו� הת� , אפילו כאדמו�

ורבי ירמיה אמר ? אבל הכא מי איכא למימר הכי, דרכי חד גב  הוא, נפש 

 אלא משו� 
עד כא� לא קאמרי רבנ� הת� , לרבנ�' אנא דאמרי אפי: ל 

ולא מצית ,  מהדרנא שטרא למרייהו
ואי לא , אי שתקת שתקת: ל"דא

  "?אבל הכא מי איכא למימר הכי, לאשתעויי דינא בהדייהו

היינו , ד מסביר שהמקרה בגמרא הוא לאחר שכבר נפסק הדי� במקרה הראשו�"התה

כפי שפוסקת הגמרא בתחילת , הדי�אחרי שהספק והיב� כבר חלקו בנכסי המת בבית 

דוקא בתר דפלג אבל  "–" אמר רבי אבא ק� דינא"ה "ד' כ  מסביר ג� תוס. הסוגיא

א לטעו� טענת "ד רבי אבא סובר שכאשר נפסק הדי� שוב א"לדעת תה". מקמי דפלג לא

כ� ,  נפסקה הלכה כרבי אבא5ולכ� כיו� שלרוב הדעות, כיו� שכבר התייאש מהממו�, נ"ממ

  .היא ההלכה במקרה שלנו

  :בהגה' ח סעי� ג"מ סימ� רס"ע חו"א בשו"כ  פוסק ג� הרמ

: ובא שמעו� ואמר, הביא סחורה בזול לחצירו של שמעו�' וא� סוחר א"

דמאחר , א דזכה ראוב�"י, ובא ראוב� אחר כ  ולוקחה, חציריתקנה לי 

לא זכתה לו , )במעות(כי בעל החצר צרי  לקנותה , שאינו מציאה גמורה

כ "וא� אח). הדעות' ק דמציעא ב"מרדכי פ(א דזכה בעל החצר "וי. חצירו

וראוב� , וקנאה שמעו�, תקנה לי חצרי: בא סחורה לחצירו של ראוב� ואמר

: ושמעו� טוע�, לית� הסחורה לשמעו� כי אמר שחצירו קנה לואינו רוצה 

א� כבר נפסק הדי� , ממה נפש  תת� לי הסחורה הראשונה או השנייה

במעשה הראשו� א� כ� הוי המעשה השני לחוד והמוציא מחבירו עליו 

צרי  , אבל א� לא נפסק הדי� בראשונה עד שאירע מעשה שני, הראיה

  )"י"ה סימ� ש"ת(חת ממה נפש  ראוב� לית� לשמעו� סחורה א
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ובטור ) ד"ה ה"נחלות פ' הל(� "ברמב, )'עשי� צ(ג "בסמ, )�"ב בדפי הרי"א ע"יבמות י(� " כ  נפסק ברי

 ).ג"קס' אב� העזר סי(
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  �"דחיית הש

  :ודוחה אות� משתי סיבות, "תרומת הדש�" מביא את דברי 6"תקפו כה�"  ב"הש

, כפי שאמרנו. ד"מוכח מהסוגיא ביבמות שלא כהסברו של תה,  "כותב הש, ראשית

. אבא התייאש הספק מכספו' ד נפסק כבר הדי� במקרה הראשו� ולכ� לדעת ר"לדעת תה

בהמש  מנסה הגמרא להשוות . לא מוב� המש  הסוגיא,  "מקשה הש, א  לפי הסבר זה

ד "א  לפי דברי תה. בי� המקרה של ספק ובני יב� למקרה של מי שאבדה לו דר  שדהו

 שכ� במקרה של מי שאבדה לו דר  שדהו ודאי לא מדובר –לא מוב� כלל מהי ההשוואה 

שכ� כאשר ,  הדי� בי� בעל הדר  לבי� ארבעת בעלי השדות הראשוני�כאשר כבר נפסק

אלא כעת הוא , ולא יתכ� שד� ע� הארבעה, אבדה דרכו כבר היה האיש במדינת הי�

 את האד� שלקח את כל השדות הסובבי� את –חוזר למקו� ותובע בפע� הראשונה 

לומר שאי� המקרי� כ הייתה צריכה הגמרא מיד לדחות את ניסיו� ההשוואה ו"א. שדהו

, אבא שפסק בספק ובני יב� ק� דינא כיוו� שכבר נקבע הדי�'  כיוו� שג� ר–דומי� 

א  הגמרא . שיש לומר הדר דינא, כשלא נפסק הדי� בחלק הראשו�, יסכי� במקרה הזה

אלא מביאה תירו� דחוק שלדעת רוב הפוסקי� כלל אינו , אינה דוחה את ההשוואה כ 

' ור, אבא סובר כרבנ�' ואנו ממשיכי� להסביר שר, חייה בעלמאאלא ד, דחייה אמיתית

  שהגמרא אינה מדברת במקרה שכבר נפסק "מכא� מוכיח הש. ירמיה סובר כאדמו�

  . אינה משו� ייאוש כלל– ק� דינא –אבא ' וסיבת פסיקתו של ר, הדי�

  לא ברור "לדעת הש. ד לא מובני�"ג� מצד הסברא דברי תה,  "אומר הש, ועוד

ולכ� , שכ� הפסיקה לטובת שמעו� הייתה פסיקה מספק, מדוע יתייאש ראוב� מהנכסי�

 ומדוע יתייאש –ולקבל חזרה את הממו� , ייתכ� עדיי� שראוב� יוכל להוכיח בעתיד כנגדו

  !?ממנו

ומעלה אפשרות אחרת להסבר , ד"  את הסבר תה"משני הטעמי� הללו דוחה הש

  .ו�הגמרא ופסיקת הדי� בי� ראוב� לשמע

  "תקפו כה�"� ב"הסבר הש

א  לדעת . נ"שודאי סברה פשוטה היא שנית� לומר ממ, ד"  מסביר כמו התה"הש

היינו כאשר שני צדדי התביעה ה� מצד חיובו של אד� ,   כל זה הוא רק בחד גברא"הש
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 .בסו� הספר" כללי קי� לי "
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היינו כאשר התביעה נעשית מצד , נ נעשית מתרי גברי"א  א� טענת ממ.  הנתבע–אחד 

כיוו� , נ"א לומר ממ" אזי א–האחד של הנתבע והאחד של אד� אחר  –שני חיובי� 

  . המוטלת בספק–שכלפי הנתבע יש רק טענה אחת 

  :ב"ח ע"  מוכיח את דבריו מדברי הגמרא בבכורות מ"הש

 שהיו בעיר אחת ולקח אחד 7שני יוס� ב� שמעו�, זאת אומרת: ר ירמיה"א"


אי בדיד  מסיקנא , דאמר ליה, בעל חוב גובה ממנו, מה� שדה מחבירו 

.  משתעבדא לי מקמי דיד 
ואי בחבר  מסיקנא , מנתא דיד  קא שקילנא

  "8בי� ביהמכדי נכסוהי דבר איניש אינו� ער: אמר רבא

  דחייתו של רבא היא שהמלווה אינו יכול לדרוש מיוס� ב� שמעו� את "לדעת הש

א� יוס� ב� : הכס� כיוו� שתביעתו כלפיו נובעת משתי סיבות שאי� מקור� באותו אד�

א  א� יוס� ב� שמעו� השני הוא , אזי החוב הוא שלו, שמעו� חייב לו כס� כי הוא הלווה

�והוא נדרש לשל� את , אלא כלפי האד� השני, אזי התביעה אינה כלפיו, שחייב לו כס

 –" ק� דינא"אבא בגמרא ביבמות ש' זו ג� סברת ר. הכס� רק כערב על חובו של האחר

. 9היינו מה שנעשה אצל אד� אחר אינו שיי  ואינו קשור למה שנעשה כעת אצל פלוני זה

בי� בחד גברא ובי� , נ תמיד"סובר לשיטתו שאכ� נית� לומר ממ, לעומת זאת, ירמיה' ר

כפי שכבר , נ"ונית� לומר טענת ממ" הדר דינא"ולכ� הוא פוסק א� ביבמות ש, בתרי גברי

  .פסק בגמרא בבכורות

את דחיית הגמרא ביבמות לגבי ההשוואה בי� סוגיית ספק   ג� "לפי זה מסביר הש

בסוגיית מי שאבדה לו דר  שדהו . אבא' ויב� לסוגיית מי שאבדה לו דר  שדהו לדעת ר

                                            
7

והוא אינו ,  אנשי� שזה שמ�ובעיר ישנ� שני,  הגמרא דנה במקרה שבו אד� הלווה כס� ליוס� ב� שמעו�

כיוו� שכל אחד מה� , במצב כזה אינו יכול לתבוע א� אחד משני האנשי�. יכול להוכיח למי מה� הלווה

ירמיה ' סובר ר, כאשר אחד מהאנשי� הללו קנה קרקע מהשני. אלא השני, יכול לטעו� שהוא אינו הלווה

 או מכיוו� שהוא הלווה או –הוא חייב לו שיכול המלווה לגבות את החוב מהקונה בטענה שבכל מקרה 

סובר שהמלווה אינו יכול לעשות , לעומת זאת, רבא. מכיוו� שנכסי השני הנמצאי� בידו משועבדי� לו

כיוו� שכל זכות הפירעו� שיש למלווה מהנכסי� המשועבדי� היא רק כאשר הוא יכול לנצח בדי� את , זאת

לא היה יכול , א� א� היה עומד בדי� מול יוס� ב� שמעו� השניואילו כ, אלא שללווה אי� מה לשל�, הלווה

 .לנצחו בדי�
8

א  כדי להבינה יותר יש צור  בהשלמה מדחייתו במקרה ,  דחייתו של רבא מובאת בגמרא זו בקיצור

מי איכא מידי , נכסי דבר איניש אינו� ערבי� ביה, מכדי: אמר רבא: "דומה המופיע בעמוד הקוד� בגמרא

 לא יפרע מ� 
ידי ערב המלווה את חבירו על : והתנ�? ולערב מצי תבע ליה, דלדידיה לא מצי תבע ליה

 !".דלא יתבע מ� הערב תחלה: ל"וקי, הערב
9

 .ולא לפסק בית הדי�, לדי� החלוקה,  "לפי הש, כוונתו" ק� דינא "
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, טענת ברי, אבא כיוו� שהתביעה היא תביעה ודאית' נ א� לדעת ר"נית� לומר טענת ממ

 שבה החיוב הוא מתרי במקרה כזה לא נית� לומר שמדובר בתביעה. כלפי קרקע מסוימת

  . על הקרקע הנידונה–שהרי החיוב הוא אחד , גברי

שהרי הדבר , אבא בגלל ההשוואה לרבנ�' א  לפי זה יש לומר שההלכה לא נפסקה כר

אבא סובר ' אלא צרי  להסביר שכיוו� שר,   אי� זו דחייה בעלמא"ולשיטת הש, הופר 

כיוו� שבבכורות , אבא' הלכה כרהרי פשוט שנפסקה ה, ב"ח ע"כשיטת רבא בבכורות מ

  .ירמיה' ולא כר, נפסקה ההלכה כרבא

והוא אכ� , נ"  בנידו� דיד� שראוב� רשאי לטעו� כלפי שמעו� טענת ממ"לכ� פוסק הש

.  שני צדדי התביעה ה� כלפי שמעו� עצמו–כיוו� שזוהי תביעה בחד גברי , יזכה כ  בדי�

  .נ"י לא היה יכול לומר ממא  אילו היה תובע ראוב� את שמעו� בתרי גבר

  

  "תקפו כה�"בדברי ה" קונטרס הספיקות"הסבר ה

  " שדחה את קושיית הש10"אורי� ותומי�"מביא את דברי ה" קונטרס הספיקות"ה

פ "ע, מההשוואה בגמרא בי� המקרה של ספק ויב� למקרה של מי שאבדה לו דר  שדהו

א  עונה ,  "א מקשה את קושיית הש"הרשב. א בחידושיו למסכת יבמות"הרשבדברי 

כיו� שהשדות , עליה שג� המקרה של מי שאבדה לו דר  שדהו הוא כאילו נפסק הדי�

. א להוציא מיד� ללא ראיה ברורה"וא, וה� מוחזקי� בה�, 11מוחלטי� ביד הבעלי�

, ת� להוכיח להפ א ני"וטוע� שמ� הרשב, דוחה את ההוכחה הזו" קונטרס הספיקות"ה

לנכסי ) המקרה של מי משאבדה לו דר  שדהו(ואינו דומה "א כותב "הרשב.  "כדברי הש

". עד שעת חלוקהפ שירד בה� היב� שכל הנכסי� כמופקדי� אצלו "מיתנא אע

נ "א האפשרות לומר ממ"שלדעת הרשב" קונטרס הספיקות"מהתוספת האחרונה לומד ה

  שבחד גברא נית� "מכ  משמע שהוא סובר כש. תלויה בשאלה הא� חלקו כבר או לא
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 ).ה"כ' מ סי"חו( מופיע בסו� קיצור תקפו כה� 
11

ונראה דלא בעינ� פליגי בפועל אלא כל שאי� : "מבאר את הדברי�' ק ב"ט ס"קי' מ סי"א  בחו" החזו

ובהכי איירי הא דחד דאתא מארבעה דלא , כי� והנכסי� בחזקת שה� שותפי� כבר ק� דינאביניה� סכסו

 ".' איירי שעמדו בדי� אלא שאינו תובע אות� דמידע ידע דכל חד מצי מדחי לי
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ד שסובר שהדבר תלוי  הא� נפסק הדי� "ולא כתה, א  לא בתרי גברי, נ"לומר טענת ממ

  .12ונוצר ייאוש או לא

ולכ� כמו שאצל רבא א� , ב"ח ע"אבא סובר כרבא בבכורות מ'   הסביר שר"הש

. כ� הדבר אצלנו, נ"א לטעו� ממ"התביעה מבוססת על טענות כלפי שני אנשי� שוני� א

רבא מסביר ש� . דברי רבא בגמראמקשה על ההשוואה הזו מתו  " קונטרס הספיקות"ה

א לתבוע מהערב דבר שאילו היית תובעו "נ הוא משו� שא"א לומר ממ"שטעמו לכ  שא

  .וטע� זה בודאי אינו שיי  במקרה שלנו, מהלווה לא היית זוכה בו מלכתחילה

שהסיבה לכ  שבתרי דברי לא " קונטרס הספיקות"מתו  קושיא זו מסביר ה

ולכ� הנתבע בא , לפי כל אד� בנפרד לא יכול התובע לנצח בדי�נ היא כיו� שכ"אומרי� ממ

אתינא ממא� דלא מצית לאשתועי דינא בהדיה ומה  "–מכח מי שהתובע לא יכול לנצח 

היינו שיחד ע� הממו� עצמו נות� המוכר ללוקח א� ". מכר ראשו� לשני כל זכות שיש בידו

הללו היא היכולת לזכות בדי� ואחת מהזכויות , את כל זכויותיו הקשורות באותו חפ�

, פ שא� הייתה התביעה מתחילה כלפי אד� אחד היה מנצח בדי�"לכ� אע. מול התובע

כיו� שכלפי כל אחד בנפרד לא יכול , כא� כיו� שהתביעה היא מצד שני אנשי� שוני�

הרי שזכות הניצחו� בדי� בכל תביעה לגופה עוברת כעת ליד האד� , התובע לזכות בדי�

, כ  הוא ג� מוכיח מדברי הנימוקי יוס� בסוגיית ספק ובני יב�. נ"טענת ממשנתבע ב

ומסביר ש� , אבא כיו� שהוא סובר כרבנ� בסוגיית מי  שאבדה לו דר  שדהו' הפוסק כר

  .13הנימוקי יוס� את טע� רבנ� שהוא משו� שהמוכרי� מקני� ללוקח את זכות� בקרקע

סוגיית מי שאבדה לו , הבי� שטעמ� של סוגיית ספק ובני יב�" קונטרס הספיקות"ה

לפי זה . נ"רי� ממדר  שדהו וסוגיית שני יוס� ב� שמעו� הוא משו� שבתרי דברי לא אומ

ולא ענה , א לתבוע מהערב"הוא שואל מדוע רבא בסוגיית שני יוס� ב� שמעו� הסביר שא

  ?נ"א לטעו� ממ"כ ממילא בתרי גברי א"וא, בפשטות שק� דינא

י חילוק בי� המקרה של ספק "מנסה לתר� את הקושיה הזו ע" קונטרס הספיקות"ה

'  כיו� שאז קשה מדוע נפסקה הלכה כרא  דוחה זאת, ובני יב� ושני המקרי� האחרי�
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לפי דבריו אלו ". ד"פ ב"ד אלא כל שנתרצו מעצמ� לעשות כדי� הוי כעשו ע"צ ב"ואפשר שא"א ש� " החזו

ד " הרי זה כאילו חלקו בבי– א� מעצמ� –כיו� שמשחלקו , "קונטרס הספיקות"לא קשה קושיית 

 .והתייאשו מהממו�
13

פ דהוה מצי "זכות� של ראשוני� שבא הוא מכח� ממש אעאלמא לרבנ� זכותו של זה כ: "י"ל הנימוק" ז

 ...".אבא' ל כר"נ קי"למימר לזה ארחי גב  מה שאי� כ� לכל אחד מ� הראשוני� וה
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לכ� . וכעת הוא הפרי  זאת,  שהרי אמרנו שהסיבה היא משו� שהוא סובר כרבנ�–אבא 

ואילו הסיבה לדברי , שאכ� כל הסוגיות דומות בסברת�" קונטרס הספיקות"מסביר ה

, "הדר דינא"ירמיה לפי שיטתו שיש לומר ' רבא היא פשוט מכיוו� שהוא רצה לענות לר

  .נ"א לטעו� ממ"פ הסברו א"ולהוכיח לו שכא� אפילו ע

  

תקפו "וה" קונטרס הספיקות"בשיטת " שערי ישר"ביאור ה
  "כה�

פ "  ע"ומוסי� ביאור לסברת הש,  " אומר שלדעתו נראה כדעת הש14"שערי ישר"ה

, גברינ רק כאשר אי� התביעה מתרי "שנית� לומר טענת ממ" קונטרס הספיקות"הסבר 

  .כיו� שתובע בטענה שלא היה יכול לנצח בה מתחילה

מדוע איננו מחמירי� בספק בדיני ממונות כפי שאנו מחמירי� , שאלה ידועה היא

כיוו� שישנו חשש איסור גזל א� המנצח בדי� לא יהיה בעל החפ� , בספק בשאר איסורי�

 מצד בירור אמיתי ולא, שדי� התורה הוא שמצד הנהגה בלבד, ותשובתה בצידה? האמיתי

יהיה החפ� ביד המחזיק ובזכותו לעשות ככל העולה על רוחו כל זמ� שלא יבורר , של הדי�

  .באופ� ודאי די� הבעלות על החפ�

 כזכייה מחודשת בכל 
את הזכייה הזו בדי� מטע� הנהגה נית� להסביר בשתי צורות 

ד וד� "ו התאס� כעת בידהיינו שכל זמ� שהספק קיי� הרי זה כאיל, רגע שבו הספק קיי�

אלא שלא נטריח את בית הדי� להתאס� בכל , בנושא והכריע מחדש שהוא יזכה בחפ�

ד מרגע זה ועד "פ פסק בי"או שנית� לומר ג� שזכייה זו הנה זכייה מוחלטת ע, רגע מחדש

  .י ראיות ברורות מי הוא בעל החפ�"שיוברר הדבר ע

נה מפלוני זה את החפ� אשר זכה בו בצורה דומה נסביר ג� את זכותו של אד� הקו

כפי , מחמת הספק, נית� לומר שאד� זה זוכה בכל רגע ורגע מחדש בחפ�. מדי� ספק

 שהוא כעת זוכה בחפ� מחמת העובדה 
כ זכייה זו הנה מפני עצמו "וא, שזכה קודמו

א  א� נאמר שזכייתו של . א להוכיח שהוא אינו הבעלי� החוקיי� של החפ�"שעדיי� א

ג� ,  בדי� הייתה זכייה מוחלטת מעתה ועד שיוברר בודאות מי הוא בעל החפ�קודמו

זכייתו של זה הלוקח תהיה מכוחו של קודמו שהקנה לו את זכותו בחפ� עד שתוכרע 

  .בעלותו
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 .'פרק י'  שער ה
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את מחלוקת אדמו� ורבנ� בסוגיית מי שאבדה לו דר  " שערי ישר"לפי זה מסביר ה

, רו זכה בו מדי� ספק זוכה בחפ� מכח מוכרולדעת רבנ� אד� הקונה חפ� אשר מוכ. שדהו

, והוא מקנה לו את זכותו המוחלטת אשר זכה בה עד שתוכח ללא ספק בעלות החפ�

, נ"לאחר שנוצר מצב זה שהביא לטענת ממ, כיו� שג� כעת, כ במחלוקת אדמו� ורבנ�"וא

 לא יבוטל 
  כיוו� שעדיי� לא ידוע היכ� היא
אי� עדיי� הוכחה מוחלטת לגבי בעלות הדר  

ולכ� לא יקבל התובע את דרכו כל זמ� שלא , די� זכיית ההנהגה שניתנה לבעל השדות

א  לדעת אדמו� אד� הקונה חפ� אשר . יוכיח בצורה ודאית את קיומה ואת מיקומה

כיוו� שאי� הוכחה לכ  , זכות מוכרו באה לו בגלל זכייה מספק זוכה בו בכל רגע מחדש

חלוקת אדמו� ורבנ� סובר אדמו� שבעל הדר  יקבלה מבעל לכ� במ. שהחפ� אינו שלו

, כיוו� שוודאי אילו היו מגיעי� כעת לבית די� היה נפסק הדי� לטובת המערער, השדות

ד "ולכ� כעת לא ימשי  בי, א� א� לא ידוע היכ� היא, שכ� מוכח שיש לו דר  בקרקע

עת לגבי בעלות הדר  יקבלה ע א� בית הדי� ידו� כ"היינו שודאי לכ. להכריע בדי� לטובתו

נ אינה סיבה טובה מספיק לבטל את זכייתו מטע� "אלא שלדעת רבנ� טענת ממ, התובע

  .אלא יש צור  בהוכחה ודאית, הנהגה של הנתבע

לגבי ספק ובני יב� שבאו לחלוק בנכסי , ירמיה בסוגייתנו' אבא ור' זו ג� מחלוקת ר

 שזכיית הלוקח הנה מכח 
 כרבנ� אבא סובר' ר. היב� לאחר שחלק היב� ע� הספק

 ולכ� ג� לגבי יורשי היב� זכיית� בחצי מנכסי המת הנה זכייה מוחלטת כל עוד 
המוכר 

לפי זה מוב� שטענת . אלא הספק, לא יוכרע באופ� ודאי שלא היב� הוא יורשו של המת

 ולכ� לא ישתנה, נ אינה מהווה הוכחה ודאית לכ  שהנכסי� אינ� של יורשי היב�"ממ

 שזכיית הלוקח הנה 
סובר כאדמו� , לעומת זאת, ירמיה' ר. הדי� ולא יזכה בה� הספק

 ולכ� ג� זכיית� של יורשי היב� בחצי מנכסי המת 
זכייה מחודשת בכל רגע מכח עצמו 

לפי זה ברור שכאשר נוצרת טענת . כל זמ� שהספק קיי�, הנה זכייה מחודשת בכל רגע

כיוו� , להמשי  ולתת ליורשי היב� זכות זכייה בנכסי�ד לא יכולי� "נ הרי שכעת בי"ממ

  .שודאי חלק מהנכסי� אינ� שלה�

בי� " קונטרס הספיקות"  ובעל "א  לפי זה לכאורה לא מוב� מדוע מחלקי� הש

לכ� צרי  להסביר שכאשר . נ כלפי תרי גברי"נ כלפי חד גברא לבי� טענת ממ"טענת ממ

שהזכייה בחפ� , ירמיה ורבנ�' כדעת ר, � נאמרא� א, נ כלפי חד גברא"מדובר בטענת ממ

ד נעשתה על דעת זה "הרי ודאי שפסיקה זו של בי, היא זכייה מוחלטת עד שיוברר הדי�

וברור הדבר , נ"לאחר שנוצרה טענת ממ, א  כעת. ד יישאר בעינו"שהספק אשר נידו� בבי

שבטעות פסקו כ  כיו� שהוכח , הרי נתבטל הדי� למפרע, לכל שאחד החפצי� שיי  לתובע

ואילו הובא הדבר לפניה� בצורה זו בזמ� דיונ� הראשו� לא היו פוסקי� כפי , בית די�
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, נ זו"ד יודעי� בטענת ממ"א  בתרי גברי לא שיי  לומר שאילו היו בי. שפסקו לפני כ�

זה שעליו נפסק הדי� בראשונה שיזכה , כיוו� שכלפי האד� הראשו�, היו פוסקי� אחרת

ירמיה ורבנ� שהמוכר הקנה ללוקח את זכותו ' כ לדעת ר"וא, תנה דברלא הש, בחפ�

ולכ� עדיי� יש באפשרותו להעבירה , הרי שזכות זו עדיי� קיימת למוכר, המוחלטת בחפ�

  .ללוקח

מדוע " תקפו כה�"שהקשה על הסבר ה" קונטרס הספיקות"הבאנו לעיל את דברי 

ק� "ב בטענת "ח ע"רא בבכורות מירמיה בגמ' לפי דבריו רבא אינו דוחה את דברי ר

אינו " שערי ישר"ה. שלכאורה סובר רבא כמותו, אבא ביבמות' כפי שאמר ר, "דינא

אלא מביא , ירמיה לטעמו' שרבא דוחה את ר" קונטרס הספיקות"מקבל את תשובתו של 

  .הסבר שונה

 ד פוסקי� לטובת אחד הצדדי� וזכייתו היא"כאשר ישנו ספק בדי� בי, כפי שכתבנו

שזכייה זו מתקיימת רק כאשר הספק קיי� כלפי " שערי ישר"מסביר ה. מחמת הנהגה

והוא יודע שהוא , א  א� כלפי בעל הדי� הזוכה לא קיי� ספק זה. בעלי הדי� כמו לדייני�

" שערי ישר"לפי זה מסביר ה. הרי שזכייתו נחשבת גזל גמור, זוכה כעת בחפ� שלא כדי�

י שני יוס� ב� שמעו� מ� הסת� יודע יוס� ב� שמעו� ב לגב"ח ע"שבסוגיא בבכורות מ

, כ"וא. ד מחמת הספק לא זכה בממו� זה"ולכ� בזכייתו בבי, הלווה שהוא לוה את הממו�

א לומר שהנכסי� יישארו "א, לאחר שביד יוס� ב� שמעו� האחד נמצאי� נכסי שניה�

 לנו שכלל אי� לו כיוו� שכעת ידוע, אבא' כפי שאמר ר, "ק� דינא"ברשותו משו� טענת 

לכ� צרי  היה רבא לענות שרק . והרי הממו� גזל גמור בידו, זכות להשתמש בממו� זה

  ".ק� דינא"ולא מצד , מחמת די� ערבות לא יכול המלווה לגבות את חובו

לבאר ג� את דברי הגמרא ביבמות בדחיית ההשוואה בי� " שערי ישר"פ זה רוצה ה"ע

וזה לשו� הגמרא בדחיית . מי שאבדה לו דר  שדהומחלוקת ספק ובני יב� למחלוקת 

  :אבא ורבנ�' ההשוואה של ר

אבא אנא דאמרי אפילו כאדמו� עד כא� לא קאמר אדמו� הת� ' אמר ל  ר"

ל ממה נפש  דרכי חד גב  הוא אבל הכא מי איכא למימר "אלא משו� דא

  "הכי

וזו הסיבה , נ"ממ והרי בשני המקרי� קיימת טענת 
וצרי  להבי� מהי כוונת הגמרא 

אבא ' נ ובדברי ר"כ מה הדחייה שבדברי אדמו� נית� לומר ממ"וא, שהשוו בי� המקרי�

  ?נ"לא נית� לומר ממ
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הרי שכמו שיש צור  בסיבה לנתבע , ד"שכאשר אד� תובע בבי" שערי ישר"מסביר ה

י כפ, כ� יש צור  בסיבה בכדי להפקיע את תביעת התובע הלגיטימית, לזכות בחפ� הנידו�

לפי יסוד זה נוכל .15"חזקה אי� אד� תובע אלא א� כ� יש לו עליו: "שאומרת הגמרא

מצד הנתבע , כפי שהסברנו, במקרה של אדמו� אמנ�. להבי� את החילוק המופיע בסוגיא

כיוו� שלא נתברר הדי� בראיות מוחלטות ולכ� לא ישתנה פסק הדי� , יש לו סיבה לזכות

כיוו� שברור , א  מצד התובע הרי ודאי שכעת תביעתו היא תביעה חזקה, שנית� מספק


ד פסק נגדו לפני כ� "ואילו הסיבה שבי, לכל שביד האד� הזה נמצאת דרכו של התובע 

 הייתה כיוו� שלגבי כל אחד בנפרד לא הוכח הדבר שאצלו 
מול ארבעת בעלי השדות 

יזכה הוא , של התובע לא הופקעהמכיוו� שתביעתו , כ כעת"א. נמצאת דרכו של התובע

  :שכותב במקו�, י"כ  משמע ג� מרש. בדי�

  " וטענת ברי הוא דידע מאי קתבע מניה
דרכי חד אית לי גב  "

ואכ� יש לו , כיוו� שברור וידוע לכל שתביעתו היא תביעה אמיתית ולגיטימית, היינו

א  במקרה . הנוכחיתאבא שהתובע יזכה בתביעתו ' ודאי שיודה א� ר, דר  בשדהו של זה

לאחר שכל הנכסי� נמצאי� ביד בני היב� ויש לספק , ג� כעת, של הספק ובני היב�

והוא בעצמו עדיי� לא יודע איזה נכסי� הוא , הרי עדיי� לא נתבררה תביעתו, נ"טענת ממ

,  ולכ� שתי הטענות יחד אינ� יוצרות טענת ברי
 את נכסי המת או את נכסי היב� 
תובע 

ולגבי כל אחת מה� עדיי� יכולי� בני היב� לדחות , תי טענות שמא נפרדותאלא ה� ש

. שכ� ג� מצד התובע עצמו עדיי� קיי� ספק, אותו באותה צורה שדחה אותו היב� עצמו

  :שכותב במקו�, י"וכ  משמע ג� מדברי רש

 הא לא ידע מאי קא תבע מניה אי פלגא בנכסי 
מי איכא למימר הכי "

א בנכסי יב� ומכח שתי טענות הוא בא עליה� בכל מיתנא אי פלגא מנת

  "אחת ואחת אומרי� לו הבא ראיה

והוא בעצמו אינו יודע מה הוא ,שתביעת הספק הנה עדיי� מכח שתי טענות, היינו

  .ואי� ספק מוציא מידי ודאי, אלא שהוא טוע� שמא כלפי כל אפשרות, תובע

  :ירמיה לאדמו� דוחה הגמרא כ ' את ההשוואה בי� ר

לרבנ� עד כא� לא קאמרי רבנ� הת� ' ורבי ירמיה אמר ל  אנא דאמרי אפי"

ל אי שתקת שתקת ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו ולא "אלא משו� דא

  "מצית לאשתעויי דינא בהדייהו אבל הכא מי איכא למימר הכי

                                            
15

 .ב"ע'  שבועות מ



  123"    ממה נפש�"די�   

שהרי ג� בסוגיית ספק , שוב עולה השאלה מה לכאורה החילוק בי� שתי הסוגיות

ואזי , כולי� בני היב� למכור את נכסי המת ונכסי היב� לשתי אנשי� שוני�ובני יב� י

כיוו� שכלפי כל אחד בפני עצמו עדיי� קיי� , לא יוכל הספק לקבל את נכסיו מ� הלוקחי�

ואי� ההבדל בי� המקרי� אלא שבסוגיית מי שאבדה לו דר  שדהו יכולי� המחזיק , ספק

ואילו בסוגיית ספק ובני יב� יכולי� בני , להחזיר ממש את השדות לבעליה� הקודמי�

, כיוו� שמת, ולא להחזיר� ליב� עצמו, היב� רק למכור את הנכסי� לאנשי� אחרי�

  ?מה כוונת הגמרא בחילוק בי� המקרי�, כ"א. וודאי שחילוק זה לא מהווה סיבה להבדל

וזו , ראשית: שאד� הקונה חפ� נעשה בעליו משתי סיבות" שערי ישר"מסביר ה

, כיוו� שהמוכר הקנה והעביר לו את זכויותיו בחפ� מעתה ועד עול�, סיבה העיקריתה

וממילא , כיוו� שאי� אד� בעול� שיש לו תביעה לגיטימית כעת כלפי החפ� הזה, ושנית

במקרה של מי שאבדה לו . לפי זה נית� להבי� את החילוק בגמרתנו. הוא נעשה לבעלי�

כיוו� שקיי� אד� , � הדר  משו� הסיבה השנייהדר  שדהו בעל השדות לא זוכה במקו

א  הבחינה . נ"והוא בעל הדר  אשר יש לו טענת ממ, שיש לו תביעה לגיטימית כלפיו

. ולכ� הוא זוכה בקרקע, עדיי� קיימת, שהמוכר הקנה לו את זכויותיו בקרקע, הראשונה

ת ביד לומר שאילו הייתה הקרקע כע, "מהדרנא שטרא למרייהו"זו כוונת הטענה 

במקרה של בני . ולכ� זכות זו עברה ליד הלוקח, המוכרי� לא היה זוכה בעל הדר  בדרכו

, אלא א� הראשונה, לא רק הסיבה השנייה לזכייתו אינה קיימת, לעומת זאת, היב�

אלא הוא זוכה , כיוו� שאי� הקנאה בירושה, כיוו� שיורש אינו זוכה בחפ� מכח המקנה לו

ולהבדיל מבמקרה של מי שאבדה לו דר  ,  את זכותו של היב�כ אי� לו"וא, בה ממילא

  .לא תועיל כלל" מהדרנא"טענת , שדהו

  

  "תרומת הדש�"בדברי " קהילות יעקב"הסבר ה

הביאו תימוכי� והסברי� לשיטת " שערי ישר"וה" קונטרס הספיקות"לאחר ש

ר בספרו מנסה הסטייפל, "תרומת הדש�"ודחו מכל וכל את סברתו של ה, "תקפו כה�"ה

מסתמ  על " קהילות יעקב"ה". תרומת הדש�"להוכיח את טעמו של " קהילות יעקב"

  :16הגמרא בבבא מציעא

ר יוחנ� משו� רבי ישמעאל ב� יהוצדק מני� לאבידה ששטפה נהר "ש דא"ת"

וכ� תעשה לחמורו וכ� תעשה לשמלתו וכ� תעשה לכל 'שהיא מותרת דכתיב 
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 מי שאבודה הימנו ומצויה אצל 17'אשר תאבד ממנו ומצאתהאבידת אחי  

  "כל אד� יצאתה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה אצל כל אד�

ונחלקו בסיבת . ל שאבדה ששטפה נהר מותרת לשימוש"הגמרא מוכיחה מהפסוק הנ

התוספות מסבירי� שההיתר של אבדה ששטפה נהר . �18"הדבר התוספות במקו� והרמב

אלא , שהוא הסיבה ברוב המקרי� לכ  שאד� יכול לזכות באבדה, אינו משו� ייאוש

  :19ל התוספות"וז. וזהו הפקר של התורה, יא משו� שהתורה קבעה שכ  יהיההסיבה ה

  "דשריא רחמנא... מה שמתיר אבודה ממנו ומכל אד�"

מסביר שההיתר של התורה באבדה ששטפה נהר נובע מטע� , לעומת זאת, �"הרמב

ואילו הסיבה שהתורה נדרשה לכתוב , הכמו בשאר המקרי� שבה� הותרה אבד, ייאוש

א� א� נראה לנו שהוא לא התייאש וא� , זאת בפירוש הנה כדי לגלות לנו שבכל מקרה

בדעתו של אד� זה הוא , א� הוא אומר בפירוש שלא התייאש מהחפ� וממשי  לחפשו

  :�"ל הרמב"וז. כיוו� שסיכוייו למצוא את החפ� קלושי� ביותר, התייאש

אבדה ... בודה ממנו ומכל אד� יש בה יאוש בעלי�כ האבדה שא"וע"

  "לא ידעו בה בעלי�' שאבודה ממנו ומכל אד� מותרת אפי

לדעת . בסוגייתנו" תרומת הדש�"את דברי ה" קהילות יעקב"לפי זה מסביר ה

, 20א להוציא את החפ� מידו בתפיסה"ד א"כשזוכה האד� מספק בבי" תרומת הדש�"

שכ� הסיכוי להוכיח את צדקתו , �"ולכ� נחשב הדבר כמו אבדה ששטפה נהר לדעת הרמב

ולכ� הרי הוא התייאש ) סו� כל סו� הרי עד עכשיו לא הצליח לעשות זאת(היא קלושה 

לכ� ג� במקרה של אבדה לו דר  שדהו . נ על חפ� זה"א לומר טענת ממ"כ� אול, מ� החפ�

כיוו� שאילו היה יודע במציאות� של הארבעה בדרכו היה מתייאש כיוו� שאינו יכול 

ד יכול "י בי"א  במקרה של ספק ובני יב� הרי כל עוד לא נפסק הדי� ע. להוציאה מה�
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כ יש בה "ואבודה מכל אד� ע": "ורא דומיא דהיתראואס"ה "ב ד"ב ע"מ כ"א בב" וכ� כותב ג� הרשב

 ".מרדפי� אחריה ואומר שאינ� מתיאשי�' אבודה ממנו ומכל אד� מותרת בכל עני� ואפי... יאוש בעלי�
19

 ".איסורא דומיא דהיתרא"ה "ב ד"ב ע"מ כ" ב
20

לבי� מה שאנו , שש� תפיסתו של שמעו� מועילה" תרומת הדש�"לת  יש להבדיל בי� מה שאמרנו בשא

. ד מועילה"י בי"לכל הדעות תפיסה של אד� בפלוגתא דרבוותא לפני שנפסק הדי� ע. אומרי� כא�

מחלוקת הפוסקי� הנה בשאלה הא� תפיסה יכולה להועיל במקרה כזה של מחלוקת הפוסקי� ג� לאחר 

על א� העובדה שלדייני� ,  "את דעת הש" שערי ישר" שהסברנו בכפי. שנפסק הדי� לדעת אחד הצדדי�

ולכ� הזוכה הנו בעל , )ג� א� רק מצד הנהגה( פסיקת� היא פסיקה מוחלטת וודאית 
יש ספק לגבי הדי� 

כיוו� , הפסיקה של בית הדי�" תרומת הדש�"א  לדעת . וכל התופס אותו ממנו הוא גזל� בעלמא, הממו�

י "אינה פסיקה מוחלטת ויצירת בעלות מלאה בממו� לזוכה בו ולכ� תפיסה ע, דשהנה פסיקה מספק בלב

 .אחד הצדדי� תועיל לטובתו
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וג� א� .  ולכ� לא נתייאש עד שנפסק הדי�,הספק לתפוס בממו� ולהוציאו מידי בני היב�

ג שא� אינו "הרי שנתיבות המשפט כותב בסימ� שס, נאמר שהרי אי� ייאוש בקרקעות

  .ד קיי� ייאוש"יכול להוציא את הקרקע מיד המחזיק א� בבי

כיוו� שלשיטתו נית� לתפוס , הללו" תרומת הדש�"  לא יסכי� א� דברי "א  הש

ונזקק , ואי� כא� ייאוש, ו להחזיר לידיו את הממו� כה קלושי�ולכ� אי� סיכוי, במקרה זה

  .  לטעמו"הש

  

  "נתיבות המשפט"שיטת בעל ה

נוכל להבי� את , "תקפו כה�"וה" תרומת הדש�"לאחר שהסברנו את שיטותיה� של 

ה כללי "ה מופיעי� כ"מ סו� סימ� כ"ע חו"בשו". נתיבות המשפט"שיטתו של בעל 

  :ל"וז. נ"הכלל האחרו� עוסק בנושא די� ממ". המשפטנתיבות "התפיסה של בעל 

א� נולד ספק פלוגתא דרבוותא בי� ראוב� לשמעו� והיה ראוב� מוחזק . כה"

ח בפלוגתא "מ סימ� רס"כגו� בגוונא המבואר בח. המזכה' וטוע� קי� לי כפ

כ "כ נולד ג"� המזכה אותי ואח"ה וטע� ראוב� קי� לי כראב"� וראבי"דראב

� היה זכות "בי� ראוב� לשמעו� והיה להיפ  שלדעת הראבספק זה עוד 

א� יכול שמעו� . ה"כ מוחזק וטע� קי� לי כראבי"לשמעו� והיה ראוב� ג

ה ת� לי הראשו� ואי קי� ל  "נ א� קי� ל  כראבי"לבוא עליו מכח ממ

ש "או א� אירע זה בספק דלא מהני תפיסה הדי� כמ, � ת� לי השני"כראב

וא� , נ"י לבוא עליו בממ" דא� עמד בדי� כבר אח"א ש� בסימ� רס"הרמ

אבל בספק דמהני תפיסה יכול לבוא , נ"לא עמד בדי� יכול לבוא עליו בממ

השני נולד בהיורש ' נ ודוקא בחד גברא אבל בתרי גברי כגו� שס"עליו בממ

  "נ"או בלוקח שלו לעול� לא יכול לבא עליו בממ

הקהילות יעקב את מחלוקת תפס כפי שהסביר " נתיבות המשפט"נראה כי ה

סובר שבתרי " נתיבות המשפט"נית� לראות בסו� דבריו שה.  "והש" תרומת הדש�"ה

א  בחד גברא מחלק ,   בדבריו"כפי שהסביר הש, נ"גברי לעול� לא נית� לומר ממ

א "ואומר שרק א� נפסק הדי� במקרה שבו תפיסה לא מועילה א" נתיבות המשפט"ה

לפי , שבמקרה כזה נוצר ייאוש" תרומת הדש�"כפי שכתב , �נ לאחר מכ"לומר טענת ממ

א  במקרה שבו נית� לומר ,   יסכי� לכ "ונראה שא� הש, "קהילות יעקב"הסבר ה

כגו� א� לא נפסק הדי� או א� נפסק הדי� א  עדיי� מועילה , שהאד� לא התייאש עדיי�

  .נ"תפיסה הוא יוכל לומר טענת ממ
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  "ת זוכתי עדים המכחישות זו א' ב"

  :ל"וז, ב מביאה ברייתא"א ע"הגמרא בבבא בתרא ל

זו באה בפני :  אמר רב הונא
כתי עדי� המכחישות זו את זו ' ב: דאיתמר"

בהדי סהדי : ורב חסדא אמר, וזו באה בפני עצמה ומעידה, עצמה ומעידה

  "שקרי למה לי

ניה רב הונא ורב חסדא נחלקי� הא� לאחר ששתי כתות עדי� הכחישו אחת את הש

וכ  דעת רב , הכתות הללו נפסלות לעדות ואינ� יכולות להעיד במקרי� אחרי� בעתיד

או שמא מכיוו� שאיננו יודעי� על כת מסוימת שהיא שיקרה בודאות ולכ� פסולה , חסדא

כיוו� שאז בודאי יש , ובלבד שלא יעידו יחד, כל כת יכולה להעיד במקרי� אחרי� בעתיד

ההלכה במחלוקת זו . ולכ� כל העדות תיפסל,  ונפסלהכא� כת ששיקרה בעבר בעדות

כעת נשאלת השאלה מה יהיה הדי� א� אחת משתי הכתות תעיד על . נפסקה כרב הונא

כדי ? ולאחר מכ� תעיד הכת שהכחישה אותה שאשה זו נבעלה, אשה מסוימת שהתקדשה

 אשת  ה� שהיא כעת–לחייב את האשה הזו מיתה אנו חייבי� לקבל את שתי העדויות 

 או –נ "א� נאמר שאנו לא מקבלי� את שתי העדויות הרי ממ. וה� שהיא נבעלה, איש

כ לא "או שהיא נבעלה א  איננה אשת איש וא, שהיא לא נבעלה וכלל לא עברה איסור

  .חייבת מיתה

. ד במקו� מביא את רבינו יצחק שפוסק שהאשה תיהרג על פי העדות"התוספות רי

 שאומרת שא� ישנ� שני שבילי� שידוע 21 למשנה בטהרותלפי רבינו יצחק הדבר דומה

והלכו שני אנשי� כל אחד בשביל , לנו שאחד מה� טמא א  לא ידוע איזה הוא הטמא

ד להישאל כל אחד בפני עצמו הא� הוא טמא או לא נפסוק " א� יבואו לבי–אחר 

ד בפני " אצלנו כל כת מגיעה לביכ  ג�. פ חזקת� הקודמת"ע, לשניה� שה� טהורי�

. ולכ� אנו מעמידי� את העדי� על חזקת הכשרות שלה�, ללא הכת השניה, עצמה

ד חולק על ההסבר הזה ואומר שהמקרה שלנו אינו דומה לשני שבילי� "התוספות רי

כיוו� שש� אי� קשר בי� שני האנשי� הנידוני� והדבר דומה למקרה הפשוט של רב הונא 

' כגו� שכת א, ללא כל קשר לכת הראשונה, ל כת באה להעיד בדיו� שונהבמקרה שבו כ

שאז לגבי כל כת , מעידה על לוי שלווה מיהודה' מעידה על ראוב� שלווה משמעו� וכת ב

, במקרה שלנו. יש דיו� נפרד ובכל מקרה מעמידי� את העדי� על חזקת הכשרות שלה�

ולכ� , א להתייחס לאחת ללא השנייה"שתי כתות העדי� צריכות זו לזו וא, לעומת זאת

  . לא תיהרג האשה– או בקידושי� או בבעילה –מכיוו� שודאי לנו שחסרה עדות לדי� זה 
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כ אנו יכולי� כעת להבי� ג� את "את שיטת הת" שערי ישר"לפי מה שהסברנו לעיל ב

האחרוני� מסבירי� במחלוקת רב הונא ורב חסדא שמחלוקת� היא . המחלוקת הזו

ר שני עדי� מעידי� אנו מתייחסי� לדבריה� כאמת ברורה או כגזרת הכתוב הא� כאש

גילתה לנו התורה , ד"רב חסדא סובר שכאשר שני עדי� מעידי� בבי. שיש לסמו  עליה�

ולכ� כאשר ידוע לנו בודאות שישנה כת שמשקרת לא , 22שדבריה� ה� אמת לאמיתה

כי אי  נסמו  על דבריה� כאמת ברורה כשידוע , נוכל להכשיר את הכתות הללו לעתיד

סובר שבאמת כאשר שני עדי� מעידי� בפנינו , לעומת זאת, רב הונא! ?לנו שזה לא כ 

ועדיי� קיי� ספק מסוי� שמא ה� , וכחה ודאית לכ  שדבריה� אמתאי� הדבר ה

י� לפני לפי זה אי� הבדל ב. 23אלא שהתורה קבעה לנו בגזרה שנסמו  על העדי�, משקרי�

, כ קבעה התורה שנאמי� לעדי�"כיוו� שלפני כ� היה לנו ספק ואעפ, ההכחשה לאחריה

כבר אמרנו שההלכה נפסקה . וג� כעת ישנו ספק ועדיי� נשארה החובה להאמי� לעדי�

כ לפי החקירה של "וא, שסובר שאנו סומכי� על העדי� בתורת הנהגה, כרב הונא

ייה מוחלטת עד שתמצא ראיה סותרת או זכייה א� זכייה בדי� היא זכ" שערי ישר"ה

בכל רגע ורגע נית� לחקור ג� כא� הא� ההכשרה של העדי� והסמיכה עליה� לצור  

פסיקת הדי� היא הכרעה מוחלטת עד שתמצא ראיה סותרת או הכרעה בכל רגע ורגע 

א� נאמר שזו הכרעה מוחלטת הרי שבמקרה שלנו של שתי הכתות הצריכות זו . מחדש

לא הובאה ראייה חדשה לפסול את אחת הכתות ולכ� נכשיר את שתי הכתות ונהרוג לזו 

א  א� נאמר שזו הכרעה בכל רגע ורגע מחדש , כדברי רבינו יצחק, את האשה שנבעלה

אז בודאי כעת כאשר יש לדו� לגבי שתי הכתות יחד בית הדי� לא יכול לפסוק נגד ההיגיו� 

כדברי , ולה ולא נעמיד אות� על חזקת�הפשוט והברור שבודאי אחת מהכתות פס

  .ד שאומר שלא נהרוג אותה"התוספות רי

  

  ותירוצו" תרומת הדש�"ז בהסבר "קושיית הט

מדברי , שכאשר נפסק הדי� נוצר ייאוש" תרומת הדש�" מקשה על הסבר 24ז"הט

  :ל"וז' א סעי� ב"מ סימ� ל"הטור בחו

                                            
22

חזקה בכל זרע , אבל בהיות המעידי� שני� אנשי� כשרי�: "ג" כ  מסביר ספר החינו  במצוה תקכ

 ".וגדולה חזקה בכל הדברי�,  יסכימו שני� להעיד בשקרישראל שלא
23

פ "שצונו לחתו  הדבר על פי שני� עדי� ואע: "'הלכה ב' � בהלכות יסודי התורה פרק ח" כ  סובר הרמב

 ".שאי� אנו יודעי� א� העידו אמת א� שקר
24

 ".א� כבר נפסק"ה "ד' ח סעי� ג"מ סימ� רס"ע חו" על שו
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שתי כיתי עדי� המכחישות זו את זו כגו� אחת אומרת פלוני לוה מפלוני "

מנה ביו� פלוני ואחת אומרת לא לוה דברי שניה� בטלי� אבל לעדות 

אחרת כל אחת באה בפני עצמה ומעידה אבל אחד מכת זו ואחד מכת זו 

  :שהעידו עדות אחד אינו כלו� שאחד מה� ודאי שקר�

י לוי� ושני שטרות ואחת מאלו הכיתות חתומי� על לפיכ  שני מלוי� ושנ

שטרו של זה והשנייה על שטרו של זה שניה� כשרי� מלוה שיש לו על לוה 

' ואחד מר' אחד שתי שטרות מאלו שני הכיתות א� הוציאו כאחד אחד מק

מה� ' מידו ושורפי� אותו שהא' ומוציאי� אותו של ר' לא יגבה אלא של ק

� " התחתונה וישבע על השני ויפטר וכתב הרמבפסול ויד בעל השטר על

עדי� ' שצרי  לישבע בנקיטת חפ� כדי� מודה במקצת שהרי יש עליו ב

 וא� הוא פקח יוציא ל"ש ז"א הרא"וכתב אבמקצת הממו� שכפר בכלו 

ד אחר ויגבה בו ומיהו כשבא "ד אחד ויוציא השני בב"השטר הגדול לבדו בב

בידו שטר אחר שהאחד מאלו הכיתות לגבות הגדול ישביענו הלוה שאי� 

  "חתומי� עליו לפיכ  טוב לו שישרו� הקט� ויגבה הגדול

הטור פוסק שא� אד� בא בתביעה הנסמכת על שתי כתות העדי� אינו יכול התובע 

בהמש  . כיוו� שידוע לנו שכת אחת שקרנית ולכ� פסולה לעדות, לזכות בשתי תביעותיו

ד שטר אחד בלבד "שיכול התובע להוציא בביש שאומר "מביא הטור את דברי הרא


שכ� כל שטר בפני עצמו , ד אחר ולגבות את השטר השני"ולאחר מכ� ללכת לבי, ולגבותו 

שלפי , ז"א  מקשה הט.  יכול לשמש עילה טובה לתביעה
כ "כאשר השני לא נמצא ג

יוו� כ" תרומת הדש�"שכ� לכאורה לפי , ש"לא מובני� דברי הרא" תרומת הדש�"דברי 

כ במקרה הנידו� יוכל "וא, והתייאש הבעלי� מ� הממו�" ק� דינא"שנפסק הדי� הרי 

ש שעליו ללכת " ומדוע אומר הרא
התובע לחזור לבית הדי� ולגבות את השטר השני 

  ?ד לא יוכל לגבות את השטר"שמשמע מדבריו שבאותו בי, לבית די� אחר

ש מביא "הרא. בני יב� ביבמותש בסוגיית ספק ו"פ דברי הרא"ז ע"עונה על כ  הט

ומצד שני הוא מביא מספר , "ק� דינא"ש, אבא' ש� מספר הוכחות לכ  שהדי� כדעת ר

כיו� דאיפליגי בה "ש "ולכ� פוסק הרא, "הדר דינא"ש, ירמיה' הוכחות לכ  שהדי� ע� ר

באופ� גור� ש לא נפסקה ההלכה "היינו שלדעת הרא. 25"רבוואתה לא מפקינ� מבני יב�

ירמיה לא מוציאי� מיד בני ' אבא לר' אלא שכיוו� שיש ספק בדי� בי� ר, אבא' כדעת ר

ז שבמקרה של התובע ע� שתי "לפי זה מסביר הט. כיוו� שה� מוחזקי� בממו�, היב�

כיוו� שהמוחזק בממו� , שטרות שעליה� חתומי� שתי כתות עדי� המכחישות זו את זו

                                            
25

 .'ש סימ� י" רא
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ולכ� ברור מדוע באותו , "הדר דינא"ש, ירמיה' זה כדעת רנפסוק במקרה , הוא הנתבע

  .בית די� לא יוכל התובע להציג את שטרו השני

שההלכה נפסקה ,  "כמו ג� הש, "תרומת הדש�"כיוו� שדעת , כ בטלה הקושיא"א

  .ולא מספק, באופ� ודאי, אבא לכתחילה' כדעת ר

שא� הספק תובע ' � הג סעי"ע פסק באב� העזר סימ� קס"אכ� נית� לראות כי השו

ולכ� באמת בדי� שתי כתות העדי� , "אי� חוששי� לדבריו"נ "את בני היב� בטענת ממ

ולאחר מכ� לגבות , ע שיכול התובע לגבות שטר אחד"המכחישות זו את זו כותב השו

  .ש"כיוו� שאינו פוסק כרא, ואינו מחלק בי� אותו בית די� לבית די� אחר, שטר אחר

  

  סיכו�

הא� אד� יכול לומר קי� לי כפלוני בדי� זה ולא , ה המופיעה בפוסקי�ראינו שאל


שיש לחלק בי� א� נפסק הדי� " תרומת הדש�"ואת תשובת , קי� לי כפלוני בדי� אחר 


 לבי� א� לא נפסק הדי� 
נ "שאז נוצר ייאוש לגבי הממו� ואינו יכול לטעו� טענת ממ 

' הוכיח את דבריו מדברי ר" ומת הדש�תר. "נ"שאז מסברא פשוטה נית� לומר טענת ממ

  דחה את "הש".  ק� דינא"ב שפסק בסוגיית ספק ובני יב� ש”ז ע"אבא ביבמות ל

ופסק , פ ההשוואה בגמרא לסוגיית מי שאבדה לו דר  שדהו"ע" תרומת הדש�"תשובת 

לבי� א� , נ" שאז נית� לומר ממ
נ היא מחד גברא "שיש לחלק בי� מקרה שבו תביעת ממ

הסביר את " שערי ישר"ה. נ"א לומר טענת ממ" שאז א
נ היא מתרי גברי " ממטענת

,   בכ  שהפסיקה הראשונית לטובת היב� בנכסי� הייתה חזקת הנהגה"שיטת הש

וללא ראיות , אבא הזכייה היא זכייה מוחלטת עד שיובאו ראיות מוחלטות' ולדעת ר

נ כיוו� "� תהיה טענת ממע יחזור הדי� א"א  בחד גברא לכ. כאלו לא ישונה הדי�

נ על תרי "דבר שאינו קורה בטענת ממ, ד שכל דינ� היה בטעות"שמתגלה הדבר לבי

  .גברי

  נובעת ממחלוקת� הא� "והש" תרומת הדש�"הסביר שמחלוקת " קהילות יעקב"ה

כיו� שלא מועילה תפיסה " תרומת הדש�"ולכ� לדעת , במקרה שלנו מועילה תפיסה

והדבר דומה , כיוו� שסיכויו להביא ראיות חדשות קלוש, מ� החפ�מתייאש המפסיד בדי� 

  נית� לתפוס במקרה כזה לאחר שנפסק הדי� ולכ� "א  לדעת הש. לאבידה ששטפה נהר

נתיבות "לפי הסבר זה פסק . כיוו� שסיכויו לזכות בחפ� עדיי� גדול, לא נוצר ייאוש



    אליאב ברנט 130

היינו שלא נפסק (וצר ייאוש נ רק בחד גברא כאשר לא נ"שנית� לומר טענת ממ" המשפט

  ).הדי� או שנפסק הדי� א  עדיי� נית� לתפוס בחפ� הנידו�

ד ורבינו "  הסברנו את מחלוקת התוספות רי"בדעת הש" שערי ישר"לפי הסבר ה

רבינו יצחק . יצחק בשתי כתות עדי� המכחישות זו את זו ולאחר מכ� צריכות זו לזו

ולכ� כיו� שכא� אי� , יובאו ראיות שסותרותעד ש, סובר שההכרעה כעדי� היא מוחלטת

התוספות . פ שודאי אחת שקרנית ופסולה"אע, ראיות חדשות נסמו  על שתי הכתות

סובר שההכרעה היא הכרעה מחודשת בכל רגע ורגע ולכ� כעת , לעומת זאת, ד"רי

 כשעלינו לדו� לגבי שתי הכתות יחד  ודאי ההיגיו� מחייב שלא נסמו  עליה� כיו� שאחת

  .ודאי שקרנית ופסולה

, מדי� שתי כתות עדי� המכחישות זו את זו" תרומת הדש�"ז הקשה על הסבר "הט

ש שיכול אד� בעל שתי שטרות מכתות אלו להציג את השטרות בבתי  "שש� פסק הרא

שלאחר שנפסק הדי� נוצר ייאוש " תרומת הדש�"ולכאורה לפי דברי , די� שוני� ולגבות�

ד יגבה "אלא אפילו באותו בי,  אחר כדי לגבות את השטר השניד"אי� צור  ללכת לבי

שהדי� לא , ש הוא לשיטתו"ז שהסבר הרא"עונה על כ  הט. השטר לאחר שנפסק הדי�

, אלא רק מחמת ספק אי� מוציאי� מיד המוחזק, "ק� דינא"אבא ש' נפסק לחלוטי� כר

תרומת "א  לדעת ,  ש�ירמיה' ואילו כא� שהלוה הוא המוחזק אי� מוציאי� מידו כדעת ר

  .ש"כדברי הרא" תרומת הדש�"אבא ולכ� לא יפסוק ' הדי� נפסק לחלוטי� כר" הדש�
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 ‰·È˘È‰ ˘‡¯-ËÈÏ˘ ‚¯·�È¯‚ ÈÎ„¯Ó ·¯‰ "‡     

˘ÂÈ‰ Í¯„Â ˘·ÂÎ Í¯„¯  

  שנות חיי� וימי מגורי�. א

ויאמר יעקב ימי שני מגורי , ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חיי "

מעט ורעי� היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי , שלשי� ומאת שנה

  ).ט
ח, בראשית מז" (אבותי בימי מגוריה�

פרעה שאל על גילו של . עהתשובתו של יעקב אינה עולה בקנה אחד ע� שאלתו של פר

מדוע עירב יעקב . ויעקב מארי  לספר לו שסבל הרבה בשנות חייו ושלא כאבותיו, יעקב

  .והרי צדיקי� שמחי� ביסורי�, ומדוע התלונ� יעקב, את פרעה בקורות חייו

א  יעקב , יש מפרשי� שפרעה התפעל מזקנותו המופלגת של יעקב כפי שהיה נראה לו

א  , ינו מחמת הזקנה אלא מחמת היסורי� והתלאות שעברו עליוהסביר לו שמראהו א

  .מתו  דיוק בביטויי� שבפסוק אנו למדי� שיש כא� דברי� עמוקי� יותר

כ "ואח, "מגוריל ימי שני "ק"ויעקב עונה לו על " חיי�ימי שני "פרעה שואל אותו על 

  ".בימי מגוריה� אבותיחיי ימי שני "ועל " חיימעט ורעי� היו ימי שני "מספר לו על 

, בעל הכתב והקבלה אומר שהימי� שבה� האד� חי בצער אינ� נקראי� שני חיי�

ואילו שנות , היינו ימי השמחה היו מעטי�, שימי חייו, וזהו שענה יעקב. אלא ימי מגורי�

, "חיי�כמה ימי שני "וזה בא בתשובה לשאלת פרעה , מגוריו היו מאה ושלשי� שנה

מעט "אלא שהביטוי . ל שנה" ה� קמגוריווימי , ייו היו מעטי�ויעקב ענה לו ששני ח

כ "ע? ומדוע קרא� רעי�, שהרי כא� מדבר על ימי השמחה המעטי�, אינו מוב�" ורעי�

, היינו מפוזרי� ופרודי�, שרעי� כא� אינו במוב� של היפ  הטוב אלא היפ  השלו�' פי

ככלי "וכמו המש  הפסוק  , היינו שתשבר�, "תרוע� בשבט ברזל"וכמו , היפ  האחדות

, "עושה שלו� ובורא רע) "'מה(וזה הפירוש בישעיהו , וכ� שברי� ותרועה, "יוצר תנפצ�

שרוב ימיו היו בצער ומעט , וזהו שענה לו יעקב. שהרע כא� הוא היפ  השלו� והאחדות

  .וא� ה� לא היו ברצ� אלא מפוזרי� ומחולקי�, היו ימי השמחה

א  , שבדר  כלל הכוונה שהיו גרי� באר�, "ימי מגורי"ביטוי ועדיי� יש להבי� מהו ה

וכבר שאלנו מה פשר , צרותיו של יעקב כיוס� ודינה ועשו ולב� לא היו מצד הגירות
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, שיח זה
ומהו המסר שהתורה רצתה להעביר לנו בדו, תלונותיו של יעקב בפני פרעה

  .יתשאי� בה� תועלת מוסר, שהרי אי� בתורה סיפורי דברי� גרידא

  

  כובש ויושר. ב

דרגות ' שישנ� ב, "ולימוד יקר רב תועלת"וכא� כתב בעל הכתב והקבלה יסוד חשוב 

באד� . האחת נקראת דר  הכובש והשניה דר  היושר, ובשלמות הנפשית' בעבודת ה

כשאר ,  עפר מ� האדמה–שהרי כ  נוצר האד� , ארצית ואלקית, מתרוצצות שתי מגמות

והנפש הבהמית הארצית מושכת את ,  בו נשמה אלקית ממעלוא� נופחה, בעלי החיי�

והנפש האלקית משתדלת להתגבר עליה ולכובשה , ח"כשאר בעה, האד� למטה

בשעה שעדי� לא עלה עד ", וכ  מצוי האד� תדיר במלחמה ומאבק תמידי, ולהכניעה

, בשעה שבטבעו עוד לא נחקק יפה החות� של הצדק והטוב, מרו� פסגת המוסר הגמור

  את להדווהוא מוכרח , הוא צרי  למלחמות על כל צעד, אז דרכו הישרה קשה עליו

שני "וחיי� אלו נקראי� ).  מאמר הדור" (לכבש� ולבטל� לפעמי�, כוחותיו הרעי�

, "והתגר בו מלחמה"כמו , וזוהי משמעות מגורי, שני� שיש בה� ריב ומדו�, "מגורי

' או באיכה ב, "לית כתובה דלית בה תגרא"ש רבותינו "וכמ, "מתגרת יד  אני כליתי"

וג� הקימותי את )" א, וארא כו(י "ובמכילתא דרשב". תקרא כיו� מועד מגורי מסביב"

גורו לכ� מפני "מאי מגוריה� כמו שכתוב " בריתי את� לתת לה� את אר� מגוריה�

  ".חרב

זה כאשר ו, שאי� בה ריב ומדו� בנפש פנימה, בדר  הישר' והדר  השניה היא עבודת ה

" ולבי חלל בקרבי"כעני� , ולא נשאר בלב מקו� לתאוה בהמית', הלב מלא באהבת ה

וכדברי הרב , ואז האד� הול  בדר  ישרה ובלא מלחמה, ר"ל שדוד הרגו ליצה"חז' שפי

וא� , אז ימצא כי הוא איננו צרי  כל כ  להיות בעל מלחמות"ל במאמר הדור "קוק זצ

כי לא יכבוש שו� כח , לגמרי אחרת,  יראה גבורה אחרתלפעמי� יהיה לו צור  במלחמה

כי א� יקח� וישעבד� בחבלי , שלא יעשו מאומה, מכוחות נפשו שיהיו אסורי� וכלואי�

שה� הנ� , אל מרומי המגמות היותר נשאות, אד� ובעבותות אהבה אל הטוב ואל היושר

טור בעבדות העליונה ואז יצא מכלל עבדות ויהיה ב� חורי� מאושר ע, החפצי� האלוקיי�

  ".שהיא עטרת תפארת

. פרקיו כתב שיש לחלק בזה בי� המפורסמות לחוקי�' ו מח"� בפ"אמנ� הרמב

ולא יתכ� , בה� צרי  האד� להיות ישר, היינו במדות ובענייני דר  אר�, שבמפורסמות

אלא שהתורה אסרה והוא ממושמע ואינו עובר , שיאמר אד� שרצונו עז להרוג את חבירו
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, שבזה ודאי צרי  אד� ליישר נטיית נפשו שלא יתאווה למעשי� כגו� אלו',  דבר העל

אל יאמר אד� אי : ל"ש חז"ש� צרי  אד� להאבק ולנצח וכמ, כ בעני� החוקי�"משא

ומה אעשה ואבי , אלא יאמר אפשי ואפשי', אפשי לאכול חזיר וללבוש שעטנז וכדו

אל יאמר אד� רצוני להרוג ולגנוב : ל"� שלא אמרו חז"ודייק הרמב, "שבשמי� גזר עלי

כמו שעטנז , וכל הדוגמאות ה� מ� החוקי�, שבזה פשיטא שאסור לו להתאוות',  וכדו

א  בכתב והקבלה , ולפי דבריו מידת הכובש טובה היא בעני� החוקי�. וכלאיי� וחזיר

כבר הוסכ� מגדולי המחברי� שהעובד בדר  הישר הוא מעולה מ� העובד "כתב ש� 

שמחלק בי� החוקי� , � בששי לשמונת פרקיו"דלא כדעת הרמב,   הכובשבדר

  ".למפורסמות

ששו� כח מכוחות נפשו לא , ז רק אד� החי במדרגת היושר נקרא חי באמת"ולפי

ויהיו ימי יעקב שני "ש "וכמ, וברור שיעקב בחיר האבות חי כל ימיו בדר  היושר, נעדר

שדבר אל פרעה היה מקטי� עצמו כדר  אמנ� כ, שכול� היו שני� של חיי�, "חייו

ימי שני "ענה לו יעקב , "כמה ימי שני חיי "כ כשפרעה שאלו "וע, הצדיקי� הענוי�

בדר  , והשני� של חיי�, במאבק מתמיד, כאילו רוב שנותיו היו בדר  הכובש, "מגורי

ה  מאמגוריימי שני "וזהו שאמר , וא� ה� לא היו רצופי�, היו בעיניו מעטי�, היושר

ולעומת זאת שבח את אבותיו ואמר ששני ".  מעט ורעי�– חייימי שני "ואילו , "ושלשי�

ורק , שרוב ימיה� היו בשלמות נפשית, " אבותיוחייימי שני "ימי חייו לא השיגו את 

  .שהיו ימי� בודדי� שבה� לא חיו בשלו� נפשי, "מגוריה�ימי "מעט היו 

הוא , מה שנקרא בפי ההמו� בש� חיי�שאי�  " ומגמת יעקב היתה לעורר את פרעה

אבל היא , חייה� אינ� חיי�, כי הרודפי� אחר בולמוס התאוות הזמניות, החיי� באמת

כי אמנ� אינו ראוי לקרא בש� חיי� רק , כי הרשעי� בחייה� קרויי� מתי�, מיתת�

  ".' להמשעבד כל תאות נפשו לשמי� לעבוד ב� עבודת ה

  

   בשני יצרי 
בכל לבב . ג

בברכות השחר אנו אומרי� . ל נראה לפרש פרק בתפילת שחרית"י הדברי� הנ"עפ

, ודבקנו ביצר הטוב ובמעשי� טובי�' ר וכו"ואל תשלט בנו יצה", לכאורה דברי� כפולי�

ר הוא "אל תשלט בנו יצה, ולכאורה יש בזה שני ענייני�, "וכו� את יצרנו להשתעבד ל 

ז לא מוב� מהי החזרה הנוספת "אלא שלפי, ובודבקנו ביצר הטוב הוא העשה ט, סור מרע

  .שהוא לכאורה שוב עני� של סור מרע" וכו� את יצרנו"
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כדי לפתות את האד� כדי שיעמוד תמיד ' הא, ר"שיש שני סוגי יצה' א כ"בסידור הגר

כדי שלא יהיה שכרו בגדר , במלחמה כדי שיתגבר על יצרו ויקבל שכרו בזכות ולא בחסד

, למל  שרצה להעביר את שרביט המלוכה לבנו, ז בזהר משל"מרו עוא, "נהמא דכסופא"

והנערה , וקרא לנערה זונה וצוה עליה לפתות את בנו, ורצה לנסותו הא� ראוי הוא לכ 

, ואז קרא האב לכל גדולי המלכות למסיבה, כרכרה סביב הב� ולא הצליחה במזימותיה

פגש ב� המל  את אותה נערה והנה בעיצומה של המסיבה , כדי להעביר לו את השרביט

שהרי אילולא אותה , ואמר לו המל  שלא יכעס עליה, ונז� בה על שהגיעה ג� למסיבה זו

א  באמת , ר הנטוע בקרב�"וכ  מתלונני� ישראל על היצה. נערה לא היתה מסיבה כלל

כ  (ועל כ� יש לבר  על מציאותו , ב"ר אי� בחירה חפשית ולא שכר ועוה"אילולא היצה

  ).ר" זה יצה–מאוד , ט" טוב זה יצה–פ והנה טוב מאוד "ל עה" חזדרשו

שא� לא , אלא תועלת נוספת יש בו, שאינו רק לצור  קיבול השכר, ר נוס�"ויש יצה

ט אינו מעוני� לא "שהיצה, שעה אחת' ר לא היה יכול האד� לחיות אפי"היה לאד� יצה

ולכ  ברא ,  יכול להתקיי�ולא היה העול�, באכילה ולא בשתיה ולא בהזדקקות לאשה

כשאוכל ושותה ' דהיינו אפי, ר"ת ג� ביצה"אבל צרי  לעבוד את השי, ר"ה יצה"הקב

אלקי  ' ואהבת את ה"ל "ש חז"וז, יהיה נזהר לעשות הכל לש� שמי� ולא בשביל תאותו

  ".ר"ט וביצה"ביצה, בשני יצרי 

  

  וכל מעשיו יהיו לש� שמי�. ד

דעות וכתב שראוי שכל מעשיו של אד� יהיו ' ג מהל"� בפ"הארי  בזה הרמב

כשישא , כיצד, הכל לעומת זה הדבר, ויהיה שבתו וקומו ודבורו"', מכווני� לעבודת ה

אלא יעשה דברי� , לא יהיה בלבו לקבו� ממו� בלבד, וית� או יעשה מלאכה ליטול שכר

וכ� , אשהמאכילה ושתיה וישיבת בית ונשיאת , אלו כדי שימצא דברי� שהגו� צרי  לה�

עד שנמצא , לא ישי� בלבו לעשות דברי� אלו כדי להנות בלבד, כשיאכל וישתה ויבעל

אלא ישי� על לבו שיאכל , ויבעל כדי להנות, שאינו אוכל ושותה אלא המתוק לחי 

אלא ישי� על לבו שיהא גופו של� וחזק כדי . 'וישתה כדי להברות גופו ואיבריו בלבד וכו

והוא רעב וחולה או אחד , א שיבי� וישכיל בחכמות"שא', את השתהיה נפשו ישרה לדעת 

בשעה ' אפי, תמיד' עובד את ה, נמצא המהל  בדר  זו כל ימיו. 'מאיבריו כואב וכו

כדי שיהיה גופו , מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא צרכיו, בשעה שבועל' שנושא ונות� ואפי

ת כדי שתנוח דעתו עליו וינוח א� יש� לדע, בשעה שהוא יש�' ואפי', של� לעבוד את ה

נמצא שינה שלו עבודה למקו� , והוא חולה' גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה
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והוא שאמר שלמה , ועל עני� זה צוו חכמי� ואמרו וכל מעשי  יהיו לש� שמי�, ה"ב

  ".בכל דרכי  דעהו והוא יישר אורחותי , בחכמתו

ה "� את פ"הקדיש הרמב, ני� לש� שמי�ליסוד זה שכל מעשיו של אד� יהיו מכוו

בהשתמש האד� בכוחות הנפש לצד תכלית "משמונה פרקיו ותמצת אותו בכותרת 

, כתב תחת הכותרת ברוב התפעלות, בפירושו לשמונה פרקי�, ל"פ זצ"הרב חרל". אחת

  ".מי ית� לחזור עליו עד להדירו ולקנותו קני� גמור, נפלא הוא הפרק הזה"

� אי  לעלות ממדרגת העיסוק בדברי� החמריי� "ותנו הרמבבפרק זה מדרי  א

סוד הדבר הוא שבכל דבר שיעסוק בו . 'והגופניי� עד למדרגה העליונה של השגת ה

. וכ  יעלה ממדרגה למדרגה, לא יכו� להנאתו בלבד אלא למדרגה עליונה יותר, האד�

, תנועתו ומנוחתו, ויקיצת, שנתו, משגלו, בשתיתו, שישי� הכוונה באכילתו, והמשל בו"

והכוונה בבריאות גופו שתמצא הנפש כליה בריאי� ושלמי� לקנות , בבריאות גופו לבד

באופ� ". עד שיגיע אל התכלית ההוא, החכמות ולקנות מעלות המדות ומעלות השכליות

מ לא זאת "מ, א� שאי� בזה איסור, אד� אינו אוכל להנאתו בלבד, �"כזה אומר הרמב

ופעמי� שלוקה . כ יחפש את המועיל שבאכילה ולא את הערב"וע, והיא מגמת אכילת

א� שלאד� , ישקיע יותר מאמ� בהכנת אוכל ערב ומגרה כדי שיתאוה לו, בחוסר תיאבו�

יסירנה בשמיעת "וכ� מי שסובל ממרה שחורה . אחר היה זה נחשב למעשה שלילי

וכיוצא בה� , ורות היפותחברת הצ, בבניני� הנאי�, בטיול הגנות, במיני זמר, הניגוני�

ותכלית , והכוונה בכל זה שיבריא גופו, ממה שירחיב הנפש ויסיר חולי המרה השחורה

ובכ  הופ  את ', והחכמה מיועדת להגיע להשגת ה". הכוונה בבריאות גופו לקנות חכמה

  .כל פעולותיו האנושיות אמצעי� המביאי� אותו למעלות האמיתיות

יו לא אחר הכרעותיו השכליות אלא אחר הרגשותיו מי שנגרר במעש, לעומת זאת

ובאופ� זה בוחר למשל מאכלי� טעימי� וערבי� ולא בריאי� , והאינסטינקטי� הטבעיי�

כיוו� שאינו פועל כאד� , "זה והבהמה אצלי שווי� "–ואפשר שיגרמו לו חולי , וטובי�

  .ד� לבהמהאלא מה שמניע אותו ה� ההרגשות הטבעיות שבה� משתווה הא, בעל שכל

� בפרטי� שוני� ודוגמאות עד שמסיי� שמדרגה זו היא עליונה "וכ  ממשי  הרמב

, שהיא למטה ממדרגת הנביאי�, ורק לאחר הרגל מרובה ישיגו מעט מדרגה זו, וחמודה

ולא , בלבד' שישמש כוחות נפשו כול� וישי� תכלית� ידיעת הש� ית"והיא המדרגה 

ר דבר אלא שהפועל ההוא או הדבר ההוא מביא ולא ידב, יעשה מעשה קט� או גדול

והוא יחשוב ויסתכל בכל פועל ותנועה ויראה א� , למעלה או למה שמביא אל המעלה

שנכוו� באמרו ' וזהו אשר ביקש ממנו ית. ואז יעשהו, יביא אל התכלית ההיא או לא יביא
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,  חלקי נפש רצונו לומר בכל". אלקי  בכל לבב  ובכל נפש  ובכל מאוד ' ואהבת את ה"

וכבר הזהיר הנביא עליו ', ית' והיא לאהבת ה, שתעשה תכלית כל חלק ממנה תכלית אחת

) ברכות סג(ל ואמרו "ופירשו חכמינו ז, "בכל דרכי  דעהו"השלו� על זה ג� כ� ואמר 

  ". לדבר עבירה' אפי"

, � דבריו עד שהביע דברי התפעלות מיסוד זה וכתב בסיו� דבריו"ולא סיי� הרמב

, הרבה חיבורי� חיברו חכמי העול� ולא הצליחו לתמצת את תכלית חיי האד�ש

תדע שודאי נאמרו הדברי� ברוח , ל סיכמו היסוד הזה בכמה מילי�"וכשתראה אי  חז

  ".והוא אמר� בצוואותיה� וכל מעשי  יהיו לש� שמי�", הקודש

ט "ביצה, י  בשני יצר–בכל לבב  ' א שהבאנו למעלה בעני� אהבת ה"ואלו דברי הגר

שא� ה� צריכי� להעשות לש� , ר"י היצה"היינו אות� דברי רשות המונעי� ע, ר"וביצה

  .ג מצוות"בכל עניניו ולא רק שעה שמקיי� מצוה מתרי' שמי� ובזה עובד האד� את ה

  

  שליטה על היצר וכפייתו. ה

ו ודבקנ' ר וכו"אל תשלט בנו יצה", השלבי� שבברכות השחר' בזה נוכל לפרש את ג

  ".ט ובמעשי� טובי� וכו� את יצרנו להשתעבד ל "ביצה

ר שהרי "אי� הכוונה לביטול היצה, ר" אל תשלט בנו יצה–הבקשה הראשונה 

, ונית� באד� לקבל שכר כשינצח אותו, ר נצר  כדי שיהא צופה לאד� לרעתו"היצה

 כח ויהא בנו, אלא שלא ישתלט עלינו). א"סידור הגר" (וכמשל השפחה שהזכיר בזהר"

  .ובקשה זו היא בסוד הסור מרע, להשתלט עליו ולכבשו

לכשנדייק ". ט ובמעשי� טובי�"ודבקנו ביצה "–הבקשה השניה היא העשה טוב 

כ  מפרש הרב קוק . אי� הבקשה רק שנעשה מעשי� טובי� אלא שנהיה טובי�, במילי�

,  מוסריש שיצר האד� הוא טוב ומצייר תמיד ציורי� טובי� בדרכי"ל בסידורו "זצ

, אבל הציורי� האלה אינ� דבקי� בו, ענוה ורחמי� וכאלה, נדיבות, רצו�, אהבה, ביראה

א  היא , אד� יודע שזו דר  האמת". חולפי� ושוטפי�, אלא שה� כמו ציורי� עוברי�

, כ אנו מבקשי� שידבקנו ביצר הטוב"וע, זו אינה עצמיותו, אינה נובעת מעומק נפשו

  .ממהותינו, עוצ� הנפששהמחשבות הטובות יהיו מ

שלא תמיד מעשי� אלו , לא די לעשות מעשי� טובי�, בקשר למעשי�, וכמו כ�

אלא שהוא נוטה ", נובעי� מתו  עצמותה של הדבקות הנפשית במעשי� הטובי� הללו

ובאופ� כזה אי� המעשי� , י ההזדמנות שה� מזדמני� לידו"לעשות מעשי� טובי� ע

, במעשי� טובי�' ז אנו מבקשי� שידבקנו ה"וע', כוהטובי� נלקחי� מעצמות רוחו ו
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שאז יהיו , נובעי� מעצמות נפשנו ורוחנו, שהמעשי� הטובי� יהיו קשורי� ודבוקי� בנו

האור האלוקי הגנוז , י עשיית� את האור העליו�"ה� הגורמי� היותר גדולי� להרבות ע

  ".שכל המעשי� הטובי� ממנו ה� נלקחי�, בנשמתו פנימה

ומקיימי� , איננו חוטאי� במעשי� רעי�, תרוממנו מהסור מרע לעשה טובואחרי שה

אי� הכוונה שלא ". וכו� את יצרנו להשתעבד ל "באה הבקשה שלישית , כל המצוות

ר הדוח� אותנו לחומריות "אלא לשעבד את היצה, ר"י היצה"נעשה מעשי� רעי� ע

 וכל הדברי� שעליה� כתב שינה וחיי אישות, למעשי הרשות של אכילה ושתיה, ונהנתנות

, קדושי� שה� מותרי� ושעל יד� יכול אד� להיות נבל ברשות התורה' � בפ"הרמב

בשני , ושנעבוד אותו בכל לבבנו ונפשנו' ר זה יהיה משועבד לעבודת ה"ובקשתנו שיצה

אלא הכל יהיה , ושו� כח לא יבטל ולא יהיה צור  לכבוש שו� כח מכוחות נפשנו, יצרינו

  .  המגמות היותר נשאותמשועבד אל

והבקשה , ר היא עבודת הכובש"הבקשה הראשונה  שלא ישלוט בנו יצה, בקצרה

שהכל יהיה משועבד לצור  , היא עבודת היושר" וכו� את יצרנו להשתעבד ל "האחרונה 

� שבכ  עובד האד� את בוראו "וכדברי הרמב, א� הדברי� המותרי�, גבוה ולש� שמי�

  .תמיד

מגמתו של עמלק . ל בעני� זה" מביא דברי� ששמע מפי הרב קוק זצל"פ זצ"הרב חרל

היתה לקרר את החמימות ואש התורה של ישראל ולהביא את המצוה והחובה למדרגת 

 ומטה אנכי נצב על ראש הגבעה מחר"וזה מרומז במה שאמר משה ליהושע , רשות

ק מבקש להפו  שהכוונה לתק� מה שעמל, ת מצוה חובה רשות"ר, מחר, "האלוקי� בידי

ואילו אצל פנחס מצינו שיז� פעולה .  הכל אל האלקי�ולהטות, מצוה וחובה לרשות

, " בידורמחויקח ", א� שאילו היה שואל היו אומרי� לו שלא יעשה', מעצמו לקנא לה

היינו שלקח דברי הרשות והפ  אות� למצוה ולחובה , ת רשות מצוה חובה"רמח ר

  ). בשלח' אות פנימוקי המקר, מעייני הישועה(

  

  בי� פורי� לכפורי�. ו

, ז פורי� גדול מיו� כיפור"ולפי,  דברי חכמי� שיו� הכפורי� הוא ְ@DEִרי�ידועי�

  ).לב, ת ויקרא כג"א עה"גר' ע(וזה דבר הטעו� ביאור , שהרי הקט� נתלה בגדול

 ועל כ�, א כתב שכל מה שאירע בשוש� היה משו� שנהנו מסעודתו של אחשורוש"הגר

שלכאורה היה התיקו� ראוי להיות בתענית , ודבר זה תמוה. התיקו� הוא בסעודת פורי�

  . ולא בסעודה
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תכונתו הרעה של עשו התגלתה . ושרשו של עמלק בעשו, המ� האגגי יסודו מעמלק

הלעיטני נא מ� "וזהו שאמר ליעקב , בזלזול במציאות הרוחנית ובתאות האכילה, בשני�

  ".ויבז עשו את הבכורה "'וכו" האדו� האדו� הזה

ותרא האשה כי טוב הע� למאכל וכי תאוה הוא ", שרשו של חטא זה הוא בע� הדעת

וכ� . ומכא� ינק עשו את תכונותיו הרעות, א� כא� בולטת תאות האכילה". ' לעיני� וכו

וצפע , עמלק' צפע בגי, )כט, ישעיהו יד" (כי משרש נחש יצא צפע"י "מבואר בכתבי האר

ויהי עשו איש יודע ציד איש "תולדות ' רמז נוס� לזה מצינו בפ. שרש הנחשזה יצא מ

אלא שבדעת זקני� מבעלי , ביטוי שאי� לו אח ורע" נחשירכ�"ותרגומו באונקלוס " שדה

וכידוע אד� חוקק בגופו דבר שהוא מזדהה , שהיה נחש חקוק על ירכו של עשו' כ' התוס

וזהו שאמרו . והכל החל מ� הע�, ו של עמלקוהנחש הוא אבי הטומאה ואביו מוליד, עמו

, ואי� זה רק משחק מילי�, )חולי� קלט" (המ� הע�' המ� מ� התורה מני� שנאמ"ל "חז

כ "וע, שכ� ש� הוא שרש הרע של עמלק, אלא עומקו של עני� שהמ� נרמז בע� הדעת

  .דעתשיש לתלות כל אירועי המגילה בע� ה, היינו, "ואותו תלו על הע�"נאמר במגילה 

וכי יהיה באיש חטא "במאמר מוסגר נציי� שבחסידות מפרשי� כ  את הפסוק [

שאי , שהרי אמרו שארבעה מתו בעטיו של נחש". משפט מות והומת ותלית אותו על ע�

מלבד בחטא היסודי של ע� הדעת שאז נגזרה גזירת מיתה , אפשר למצוא סיבה למיתת�

שחסר לו משפט , איש חטא משפט מותא� יהיה ב: וזהו פירושו של מקרא. על האד�

 תלה –ותלית אותו על ע� , מ נפטר מ� העול�"ומ,  והומת–שלא היה ראוי למות , מות

  ].סיבת מיתתו בע� הדעת

אלא , שאי� האכילה עצמה חטא, חטא� של יהודי שוש� לא היה בהשתתפות בסעודה

שאר ענייני� לפרנסה ו, לחיי אישות, יצר הרע הדוח� לאכילה. שנהנו מ� הסעודה

כשאד� . הרע שבו הוא בשעה שהופ  להיות תכלית עצמית, אינו רע כשלעצמו, חמריי�

א  כשנהני� ממנו והופכי� אותו , הוא דבר חיובי ונצר ' ר לעבודת ה"משתמש ביצה

היינו שג� , בכל לבב  בשני יצרי ' ואהבת את ה"א "וכדברי הגר, הוא פסול, לעיקר

ל במסילת ישרי� "וכ  מבאר הרמח. ר יהיו לש� שמי�"י היצה"המעשי� המונעי� ע

מעשיו החמריי� אינ� לו אלא , הטהור", את החילוק שבי� הטהור לקדוש) ו"פכ(

ז יוצאי� מסוג "ונמצא שעי, והוא עצמו אינו מתכוי� בה� אלא על צד ההכרח, הכרחיי�

שר בלת� כי אילו היה אפ, א  לכלל קדושה לא באו, הרע שבחמריות ונשארי� טהורי�

הנה נחשב לו כאילו הוא ' א  הקדוש הדבק תמיד באלוקיו וכו, כבר היה יותר טוב

ומעתה המאכל שה� אוכלי� ', בארצות החיי� עודנו פה בעול� הזה וכו' מתהל  לפני ה
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, ועל דר  זה כל תשמיש שישתמשו מדברי העול�. 'ג האישי� וכו"הוא כקרב� שעולה ע

הנה עילוי ויתרו� הוא לדבר ההוא שזכה להיות ', תו יתאחרי היות� כבר דבוקי� לקדוש

, והוא הוא החילוק בי� מידת הכובש למידת היושר שביארנו לעיל". 'תשמיש לצדיק וכו

  .וזה ג� ההפרש בי� קדושת שבת לקדושת יו� הכפורי�

קדושת השבת . משל נתנו המקובלי� מקדושת שבת וקדושת יו� הכפורי�"

ובכל זאת מצוה לאכול ולשתות בשבת , י�גדולה מקדושת יו� הכפור

ולהיפ  יו� הכפורי� קדושתו פחותה , והיא תדירה, ולהתענג בחיי�

מפני שהוא בא לכפר על , מקדושת השבת ואסור לאכול בו ולהתענג

א "מאמרי הראיה ח" (כ אינו בא אלא פע� בתקופה ידועה"וע, החטאי�

  ).235' עמ

כ מורה "כי יוה, כ"א דוקא שבת ולא יוההיו� המורה על האידיאליות שבחיי� הו

א  הוא בא , "תטהרו' לפני ה, כי ביו� הזה יכפר עליכ� מכל חטאתיכ�"אמנ� על טהרה 

א  אינו , אמנ� הוא יו� של סילוק מכל עני� גשמי ובו אנו דומי� למלאכי�. פע� בשנה

' י במס"וכדברי רש, בדרגת שבת שבו אנו דווקא מתענגי� במאכל ומשתה והוא בא תדיר

רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות : "שיש בשבת נשמה יתרה' על דברי הגמ.) טז(ביצה 

כ� , שככל שהנשמה גדולה יותר, "פתוח לרווחה ויאכל וישתה ואי� נפשו קצה עליו

  .זקוקי� לבסיס גשמי רחב יותר

שכשהגוי מעוני� להתקרב , כידוע אי� הגוי� מקריבי� שלמי� אלא קרבנות עולה

, א  ישראל מקריבי� שלמי�, ז"הוא סבור שיש לפרוש לחלוטי� מענייני העוה, ע"לרבש

', שאי� כל ניגוד בי� אכילה לעבודת ה, שעושי� שלו� בי� הבעלי� והכהני� והמזבח

  .כשהיא נעשית בכוונה לש� שמי�

והעלה עולות "מובא בש� הזהר שהשט� התגרה באיוב כיוו� שאיוב הקריב קרבנות 

שלא הקריב ג� קרבנות שלמי� אלא , ר לסעודה"  לא ציר� את היצהא, "מספר כול�

שכאשר ).ב"פרשה תצוה ד� קפא ע(וזו אינה העבודה המעולה , הסתלק מ� החמריות

. כ את חלקו בכפל כפלי�"הוא תובע אח,את המגיע לו
החושניות
ר"מונעי� מ� היצה

כ "ת האכילה וענחמ� ב� שש רצה לשבור את תאו' � א מסופר שכשהיה ר"בשבחי הר

דבר זה גר� . החליט לבלוע כל מה שיאכל בלא ללעוס כדי שלא ירגיש טע� באכילתו

משו� שהגדלות יודעת ". שכל קט�"נחמ� היה אז ' הסיפור מוסי� שלר. לפגיעה בצווארו

צו ' שלו� רוזנברג בשבת בשבתו פ' ראה פרופ. (לרומ� את האכילה למדרגה של קדושה

  ).ג"תשס
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שנהנו מסעודת אחשורוש ושקעו בתאות אכילה , ו� בסעודת פורי�וזה היה התיק

וביו� זה . "כ לא התענית היא התיקו� אלא דווקא הגופניות המתוקנת"וע, וחושניות

ל דהיינו טעמא "כ י"וע. והאור חופ� עליה� בכל גווני, כ מקודשי� לשמי�"כוחות הגו� ג

, ט"כ בכל יו"ע,  מתנגד לרוחנידכהיו� אי� הגשמי, דלא קיבלו עלייהו בפורי� מלאכה

לא יתכ� להיות עסוק ', שעקר התכלית של כול� שיהיה מקרא קדש להתענג על ה

כ היו� שנהפכה "משא, ט מלאכות דמעלמא דאתלטיא"שה� שייכות לל, במלאכת חול

כ האור "ע', עסוק במלאכה ש� הוא מוצא אור הקדושה וכו' ואפי, הקללה לברכה

  ).תמ' עמ' ולת ראיה אע" (י המגילה"מגולה ע"

  

  בי� פסח לשבועות. ז

. הנושא המאפיי� ביותר את חג הפסח הוא איסור אכילת חמ� ומצוות אכילת מצה

הדבר מפורש . אי� צור  בלימוד חכמת הנסתר כדי לדעת שהחמ� עניינו היצר הרע

, רבו� העולמי�: "אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי' ר.): ברכות יז(פ "בתחילת תורה שבע

". שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות? ומי מעכב, גלוי וידוע לפני  שרצוננו לעשות רצונ 

ז היה צרי  "ולכאורה לפי.  יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו–שאור שבעיסה : י"ופירש

אלא שבחג , והנה לא זו בלבד שהחמ� מותר, לאסור אכילת חמ� בכל השנה כולה

וש� מדגישה התורה , שתי הלח�, דשהמקריבי� מנחה ח, יו� מת� תורה, השבועות

שני� שני עשרוני� סלת , ממושבותיכ� תביאו לח� תנופה', והקרבת� מנחה חדשה לה"

יו� "ולא עוד אלא ששמו של החג ). ויקרא כג" (' תאפינה בכורי� להחמ�תהיינה 

וביו� ) "כו, במדבר כח(פנחס ' י בפ"ש רש"כמ, נית� לו על ש� קרב� זה, "הבכורי�

הרי שכש� . ' חג השבועות קרוי בכורי קציר חיטי� על ש� שתי הלח� וכו–� הבכורי

כ  קרוי חג , כיוו� שהחמ� אסור בו ונאכלת המצה בלבד, שחג הפסח נקרא חג המצות

  .ש קרב� החמ� שבו"השבועות ע

ועוד , לז, לג, למשל בתניא פרקי� כז' ע(, הדברי� מבוארי� ברבי� מספרי החסידות

. האחת קרויה אתכפיא והשניה אתהפכא', י דרכי� בעבודת השיש שת) ועוד ש�

וזה בעיקר , שאד� הוא גבור הכובש את יצרו, הראשונה היא דר  הכובש המוזכרת לעיל

חשוכא לנהורא ומרירו "שהופכי� , והשניה דר  מעולה יותר, בדר  הפרישות והיראה

אלא , ר"לדכא את היצהשאי� צור  , "'כי ממנו נקח לעבוד את ה"ז נרמז "וע, "למתיקו

  . וא� הוא תור� את חלקו', להופכו לשות� בעבודת ה



  143דר� כובש ודר� היושר      

היצר הזה דומה לליסטי� שפו� שהיה יושב בפרשת ): ו, ר כו"בר(איתא במדרש רבה 

עבר פקח אחד וראה שאי� בו תוחלת לגזול לו , כל מא� דעבר אמר הב מה דעל , דרכי�

יסטי� ולשבור כוחו בעוד שלא הקדי� הפיקח להכות את הל(התחיל מכתתו , כלו�

דור אנוש ודור הפלגה ודור , ר"כ  כמה דורות אבד היצה) יספיק הליסטי� להתאושש

וכתותי "ד "הה, התחיל מכתתו, כיוו� שעמד אברה� אבינו וראה שאי� בו תוחלת, המבול

�חנינא בר ' ר: ובהמש  המדרש נאמר ש�). כד, תהילי� פט" (מפני צריו ומשנאיו אגו

א� עשית כ� מעלה אני עלי  כאילו , א� בא יצר  להשחיק  דחהו בדברי תורה, מרפפא א

, שמחהו בדברי תורה, סימו� אומר א� בא יצר  להשחיק ' ר. 'בראת את השלו� וכו

וא� עשית כ� מעלה אני עלי  כאילו בראת שני עולמות ". יצר סמו  תצור שלו�' שנא

, הוא ישלי� את  וישמח ג� הוא ב , תלמדי דברי תורה ש"שע, המפרשי� ש�' ופי. 'וכו

נית� לדרוש " יצר סמו "כ "וע,  "� מתחל� בסמ"שכ� שי, שג� הגו� נהנה לבסו� מכ 

ועוד ). מתנות כהונה' ר" (דרכי איש ג� אויביו ישלי� אתו' ברצות ה"ש "וכמ, "יצר שמח"

כ "ו געשה סמיכה וקיו� להשיב, שמחהו בדברי תורה כלומר ) :ע� יוס�(כתבו ש� 

י התורה שתאכילהו "וזה ע, ר טוב"אברה� עשה ליצה, כדאיתא בירושלמי, למוטב

שיהא יצר  של� עמ  ולא : י"פירש, ישלימנו ל ' וה, ותשקהו מלח� ומי� של תורה

  ".ישיא  לחטא

שכ� מצינו שהמלאכי� התנגדו למת� תורה לישראל ואמרו על , וזו כוחה של תורה

ולבסו� ניצח משה ולא זו בלבד שהוריד : ) שבת פח' ע(" מה לילוד אשה בינינו"משה 

" דרכי איש ג� אויביו ישלי� אתו' וברצות ה", אלא שהיה ש� נצחו� גדול, תורה למטה

' שנא, מיד כל אחד ואחד נעשה לו אוהב ומסר לו דבר: 'ומפרשת ש� הגמ). ז, משלי טז(

וא� "' מת ש� הגמומסיי.). שבת פט" (עלית למרו� שבית שבי לקחת מתנות באד�"

י התורה משתת� "הרי שע, וכידוע הוא מלא  המות הוא היצר הרע, "מלא  המות נת� לו

עושה שלו� "ז נאמר "וע, ג� היצר הרע ומעניק כוחות לישראל ושמח בשמחת התורה

  ".במרומיו

דחהו בדברי "חנינא בר פפא שאמר ' דברי ר. א: ואלו ה� שתי הדרכי� למאבק ביצר

הראשו� אתכפיא והשני ". שמחהו בדברי תורה"סימו� שאומר '  רודברי, "תורה

דכתיב , אברה� אבינו עשה יצר הרע טוב: ברכות' וכ� הוא בירושלמי סו� מס. אתהפכא

שא� ,  שתי לבות–ומצאת את לבבו : הפני משה' ופי, "ומצאת את לבבו נאמ� לפני "

, בכל לבב ' שואהבת את ה, לא הנזכר לעי"הגר' ד שפי"וזה ע, ר שלו החזירו למוטב"יצה

אבל דוד לא היה יכול : וממשי  הירושלמי, ר נות� מכוחו"שא� היצה, היינו בשני יצרי 

לא יכל לעמוד בו : מ"ש� הפ' ופי, "ולבי חלל בקרבי", מאי טעמא, לעמוד בו והרגו בלבבו
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בד דהיינו אברה� ע. כפה אותו לעשות רצו� בוראו, והרגו,  כלומר לעשות שלו� עמו–

 –וה� ה� שתי המדרגות שהזכרנו , ואילו דוד בדר  של אתכפיא, בדר  של אתהפכא

  .מדרגת הכובש ומדרגת היושר

תרגו� ( וכ  נאמר עליה� בזהר , ושתי דרכי� אלו נרמזות בעני� החמ� והמצה

אחד כשיצאו ממצרי� אכלו , שני מיני לח� אכלו ישראל): א"תצוה קפב ע' פ) (הסול�

 של –כ קרב� של יו� זה "וע', שאכלו לח� מ� השמי� וכו, ואחד במדבר, מצה לח� עוני

וכתוב בו כי , בפסח יצאו ישראל מהלח�, עתה יש להסתכל. ' הוא לח� וכו–חג השבועות 

לא יפה היה שיתבטל החמ� ולא , עתה שזכו ישראל ללח� עליו� יותר, כל אוכל מחמצת

שכתוב סלת תהיינה חמ� , מ�ולמה קרב� זה של לח� הבכורי� היה ח, יראה כלל

ולמה , כי התורה שנקראת חירות נמצאת, ר"הרי ביו� הזה נתבטל היצה, ועוד? תאפינה

  ?הביאו חמ�

: אמרו, יו� אחד היה משתוקק לאכול, אלא בדומה למל  שהיה לו ב� יחיד ונחלה

. לא ימצא שו� מאכל ומזו� אחר בבית, וטר� שיאכל אותו, יאכל בנו של המל  רפואה זו

מכא� והלאה יאכל כל מה שרוצה ולא יוכל , אמר, כיוו� שאכל הרפואה ההיא, עשו כ 

ה "אמר הקב, כ  כשיצאו ממצרי� לא היו יודעי� העיקר והסוד של האמונה. להזיק לו

, דהיינו חמ�, לא יראה לה� מאכל אחר, וכל עוד שיאכלו רפואה זו, יטעמו ישראל רפואה

מכא� ואיל  , ה"אמר הקב, לבא ולדעת בסוד האמונהשהיא רפואה , כיוו� שאכלו מצה

  .כי אינו יכול עוד להזיק לה�, ויאכלו אותו, ראוי לה� חמ�

ראשית  יש צור , וכ� של כל אד�, ובתחילת דרכו של ע� ישראל, ר"החמ� הוא היצה

שהחמ� התוסס , וזה עני� המצה בפסח. לכתתו ולכבשו, להאבק עמו, הכל לסור מהרע

אבל בשלב השני אפשר כבר , כדי שלא יתפר�, יש לכבשו ולהדקו ולדכאו, ושוא� להתנפח

ר בראתי "בראתי יצה", ט ימי� הגענו למת� תורה"ואחרי הספירה של מ, להשתמש בו

א� פגע ב  מנוול זה משכהו לבית "ש "וכמ', וממנו נקח לעבוד את ה, "תורה תבלי�

 יש לו חלק בכוחות הנצרכי� שא� הוא, אלא משכהו, ד"לא נאמר ברח לביהמ, "המדרש

יו� , כ בחג השבועות"וע. ובלעדיו יחסר לאד� הכוח המניע והמלהיב, לאד� ללמוד תורה

, חייבי� להקריב קרב� חמ�, ט יו� משעת היציאה ממצרי�"לאחר ספירת מ, מת� תורה

כ לאחר מדת הכובש שבפסח אנו מגיעי� למדת "וע', שא� לחמ� שייכות לעבודת ה

  .עותהיושר שבשבו

שזוהי , "'והקרבת� מנחה חדשה לה"כ מודגש בה "שבועות היא מדה עילאה יותר וע

ואילו פסח לא , ש שתי הלח�"כ נקרא החג ע"וע, דר  חדשה שעד עתה לא היו שייכי� לה
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אלא שהדר  של פסח , א� שג� העומר הוא מהתבואה החדשה, ש קרב� העומר"נקרא ע

רק במת� תורה מופיעה הדר  . פרישה והכובשוהיא הדר  המקובלת של ה, איננה חדשה

" הכל מודי� בעצרת דבעינ� נמי לכ�", ז"שאפשר להעלות ג� את ענייני העוה, החדשה

, ולעבדו בכל לבבכ�' לה" לכ�"שאפשר וצרי  להעלות א� את ענייני , : )פסחי� סח(

  .בשתי יצרי 

,  ב� לקיששמעו�' ואמר ש� ר, עוסקת בקריאת שמע על המטה, בברכות ה' הגמ

א� נצחו מוטב וא� , שנאמר רגזו ואל תחטאו, לעול� ירגיז אד� יצר הטוב על יצר הרע"

, וא� לא יקרא קריאת שמע, א� נצחו מוטב. אמרו בלבבכ�' שנא, לא יעסוק בתורה

ומדוע לא יזכיר יו� ". וא� לאו יזכיר לו יו� המיתה, א� נצחו מוטב. על משכבכ�' שנא

שתכלית� של הכוחות , ובעי� איה ש�, ל בסידורו"הרב קוק זצ' פי? המיתה מלכתחילה

כ העצה הטובה היא לא להחליש "וע. להשתמש בה� לטובה, בי� טובי� ובי� רעי�, כול�

אלא שהכוחות הרעי� יהיו , שא� יחליש� יחסרו לו בעבודתו, ולמעט את כוחות הרע

', יהיו שותפי� בעבודת השא� ה� , וכ  יוכל להנות ג� מהכוחות הרעי�, כפופי� לטובי�

א  מי שנפשו לא . ואז יוכל לשת� ג� את היצר הרע, כ ירגיז יצר הטוב על היצר הרע"וע

ומי שנפשו ירודה , הוא צרי  לעסוק בתורה ולברר מהות� של הכוחות, נטהרה עדי�

שיש בה , ש"יקרא ק, ואי� לימוד התורה מספיק כדי להשליט הכוחות הטובי�, יותר

אי� לו ברירה אלא , א  מי שג� זה לא יספיק לו, גש במקו� הלימוד השכלילעורר את הר

וכל הקודמי� , א  זהו האמצעי האחרו�, להזכיר יו� המיתה כדי להחליש כוחות הרע

כי א� רק להחזיק את , לא להחליש שו� כח מכוחות הנפש"משו� שהמטרה , עדיפי�

  ".כוחות הטוב

      

  בשר ויי�, פת. ח

פשוט� של דברי� ה� . אומרת ארבעה דברי� בקשר לפת.) נ(ות ברכ' במס' הגמ

א  הרב העניק לדברי� אלו משמעות מוסרית , הוראות כיצד להתייחס אל הפת בכבוד

אי� מניחי� בשר חי , דברי� נאמרו בפת' ר ד"ת: "'ואלו דברי הגמ. ל"בהתא� ליסודות הנ

 הפת ואי� סומכי� את הקערה ואי� זורקי� את, ואי� מעבירי� כוס מלא על הפת, על הפת

פשוט� של דברי� שהמניח בשר חי על הפת גור� למיאוסו של הפת מפני שהמוהל . בפת

וזריקת הפת מורה על , וכ� המשקה הנשפ  מ� הכוס, היוצא מ� הבשר ממאיס את הפת

  . זלזול בו וכ� סמיכת הקערה בפת



 א" הרב מרדכי גרינברג שליט�הישיבה     ראש 146

הפת מורה על ).  איה ש�עי�(ברכות ' בפירושיו למס' ל את דברי הגמ"הרב זצ' וכ  פי

:) סנהדרי� ע(שהרי אי� התינוק יודע לומר אבא אמא עד שיטעו� טע� דג� , מעלת האד�

, וכ� אמרו שקרב� שתי הלח� עשוי מחיטה לעומת קרב� העומר העשוי משעורי�

זו המדרגה הראשונה של היציאה . ששעורי� ה� מאכל בהמה ומקריבי� אות� בפסח

. מת� תורה שבו מגיעי� למדרגת האד�, עלי� עד לחג שבועותוכ  הולכי� ומת, לחירות

כ עיקר מאכלו "וע� הדעת חטה היה וע, ב כמני� אותיות הדיבור"כ' וכ� אמרו שחטה בגי

  ".ולח� לבב אנוש יסעד", של האד� הוא בפת

ואד� הראשו� לא הותר לאכול , הבשר איננו מאכלו הטבעי של האד�, לעומת זאת

ח כדי לספק "אחר החטא הותר לו להרוג בע, ורק בדיעבד, עתיד לבאוכ  ג� יהיה ל, בשר

שאכילת בשר , "וכי תאוה נפש  לאכול בשר"התורה רמזה זאת באמרה . את תאותו

ח הותר כדי "ורק לת, ועמי ארצות לא הותר לה� לאכול בשר, ממדת התאוה היא נובעת

הבבלי� אוכלי�  "ש"כמ, וביותר אכילת בשר חי שהוא גנאי לאד�, להתחזק בתורה

ח הטורפי� ופראי "וזה מדרכי בעה:) יומא סו(ואמרו כ� לשנאת הבבלי� , "אותו חי

, "אי� מניחי� בשר חי על הפת"כ "וע, כ אכילת בשר חי מורה על שפלות האד�"וא, אד�

, היפ  הבשר החי שמורה על פראות, שהפת הוא האות על החיי� התרבותיי� המוסריי�

  . יהיה למעלה מ� הפתולא יתכ� שהבשר החי

" באיש צדיק"כמו שסיפרה התורה על נח שהחל , וכ� השתיה מורה על קלקול המדות

, יותר מ� הצור , ומילוי הכוס, שנטע כר� וגר� לקלקול גדול, "באיש אדמה"וסיי� 

  .כ אי� מעבירי� כוס מלא על הפת"וע, לעומת הפת שהוא הכרח החיי�, מורה על מותרות

� לזלזל בצרכי החיי� וצרי  לספק את כל הנחו� לצרכי הגו� ולא אסור לאד, מאיד 

אלא יאהב , ככלי אי� חפ� בו, שעליו חי האד�, כ אי� זורקי� את הפת"וע, למאוס בחיי�

  .את הדברי� המביאי� להשלי� צרכיו

ותכלית חיי האד� ה� החכמה . אלא שעליו לזכור מה� האמצעי� ומהי התכלית

הבי החיי� סוברי� שתכלית� ה� רק הנאת החושי� וחיי ודעת הכסילי� או, והצדק

שהקדרה מורה על מנעמי , כ אי� סומכי� את הקדרה בפת"וע, ומזה ראוי להתרחק, שעה

הסכל אומר אוכל כדי שאחיה . לעומת הפת שהיא יסוד החיי�, החיי� ומותרותיה�

י� כאילו הפת הוא אמצעי לחי, כ סומ  קערתו המלאה מנעמי� בפת"וע, ואהנה

ובפת הוא סומ  את תורתו וחכמת , א  האד� השל� אוכל כדי לחיות, והנאותיה�

  . אלוקי� אשר בקרבו
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והרב אמר לו , שפע� ביקר אצלו רופא, ל סיפר"  זצ"אחד מהמספידי� את הרב ש

. ושהוא מעוני� לחיות כיוו� שיש לו עוד דברי� רבי� ללמוד, שהוא מבקש ממנו לרפאתו

לחביריו את הדבר ואמר ששמע כא� דבר שמעול� לא שמע הרופא סיפר בהשתאות 

, א לחיות ולהתפרנס"שבלא הלימודי� א, אנו הרופאי� לומדי� כדי לחיות. דוגמתו

  ...ואילו מיהודי זה שמע שהוא חי כדי ללמוד

ובמקו� אחר למדנו ,שאי� מזרקי� את האוכלי�' בהמש  לרעיו� זה מוסיפה ש� הגמ

הא במידי , הא במידי דמאיס, לא קשיא: 'ומסקנת הגמ, שמותר לזרוק את האוכלי�

ל "ומפרש הרב זצ. כ מר זוטרא זרק לפני הסועדי� תמרי� ורימוני�"וע, דלא ממאיס

כ לא יבוז לפת ולא "וע, שאת הסיפוק ההכרחי חייב אד� לאהוב ואל יקו� בו, ש�

שו� לדברי שמיני מתיקה מרגילי� את הל, מיעוט� יפה, אמנ� ביחס למותרות. ישליכנו

אסור , א  מאיד  גיסא, כ במדה נאותה טובי� ה� לאד� ואי� ראוי למאס�"וע, תורה

שראוי לעוזב� , כ ההוראה היא שזורקי� את האוכלי� חו� מ� הפת"וע, להשתעבד לה�

המה ומביאי� תועלת ' כי מעשה ה, א  חלילה למאס� ולאבד�, ולא להתמכר אליה�

ויאכילהו מחלב חטה ומצור דבש  "–הראוי גדולה למי יודע לקחת מה� כשעור 

  ".אשביע 
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ÌÈË·˘‰ ˙ÂÎ¯·   

  )שיראה אור בקרוב, מתו� ספר על פרשיות השבוע של המחבר(

  

  ) ה, מח" (אפרי� ומנשה כראוב� ושמעו�"

  

�לבד מפסוק אחד בפרק העוסק . פרק מח מתאר את המפגש האחרו� בי� יעקב ויוס

ומשני פסוקי הסיו� העוסקי� ביחסי� שבי� יעקב לבנו , י� שבי� יעקב לאשתו רחלביחס

�נושא עיו� , בקטע הראשו�. עוסק כל הפרק ביחסי� שבי� הסב ונכדיו אפרי� ומנשה, יוס

ובקטע . קובע יעקב שאפרי� ומנשה ה� שבטי� כראוב� ושמעו�) כא
פסוקי� ח(זה 

עקב את נכדיו כשהוא מקדי� את אפרי� ה בעיו� הבא מבר  י"שבו נדו� אי, השני

אלא , כאלה שמצד האמת אינ� בני�, מה ראה יעקב להוסי� עוד על מספר בניו. למנשה

כלו� לא תחזור ותיעור הקנאה המאוסה שהרסה כל חלקה טובה ביחסי� שבי� ? נכדי�

אלא בהעדפה ברורה של ב� , ועכשיו לא מדובר בכתונת פסי� חיצונית? האמהות והבני�

  !?מה רע בתריסר הבני� שנולדו לו עד עתה? נכדי�ו

הרי יעקב . 1'אלא יג'  שמספר השבטי� האמיתי אינו יבבמקו� אחרכבר הזכרנו 

ה 
מספר שבטי י. אלא שחטאו של ראוב� מנע זאת, עצמו נתכוו� להביא ב� נוס� לעול�

ה 
שבטי� י' ויהיו יג. "לגחמות אנושיות של תאוה או חטא, ודאי אינו עני� למקרה קרה

 הווי אומר 2" שאז היה אחדות גמורה בשבטי� בלי שו� פירודאחד ואהבהכמספר 

יש להדגיש שע� ישראל , והמעבר מאבות יחידאיי� לשבטי� רבי�, דווקא בדור הפיצול

                                            
1

ר  שנטלתי יות–הפע� אודה "שבטי� '  בכמה מקומות מצאנו שהאמהות נתנבאו שיעקב עתיד להוליד יב

 פרשו רבותינו שדנה –דינה ) "כ, י ל"רש" ( שיש לי בני� כנגד כל נשיוזבד טוב) "לה, י כט"רש" (מחלקי

מכל המאמרי� הללו ) כא, י ל"רש" (הא רחל אחותי כאחת השפחותלאה די� בעצמה א� זה זכר לא ת

 אי� זאת אומרת .אכ� כ  ידעה בנבואה וכ  היה בפועל, שבטי�' עולה שלאה ידעה שליעקב יהיו רק יב

 .י יוס�"ע ושאכ� בפועל הושל� המספר ,'שהמספר לא היה אמור להיות יג
2

 ).כב, לה" (שה ראוב�עפרוש על מ"ש רב פניני�  באור ענייני הפרשה בחומ
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שהוא , שבטי�' הרמז בא לידי ביטוי ביג. אהבהי "ושאחדות זו מושגת ע, אחדהוא ע� 

שבטי� אלא ' לעול� יגמשחטא ראוב� ויעקב לא הביא ". אהבה"ו" אחד"הגימטריה של 

  .ואת זאת עושה יעקב כא� וכעת לפני מותו, היו חייבי� למלא את החלל החסר', רק יב

המתקנת את , ועדיי� יש להוסי� שיעקב לא פועל כא� רק בבחירתו האישית הטובה

להי הורה לו שלא הוא ישלי� את עני� 
צו א. בחירתו האישית לרעה של ראוב� בחטאו

ל שדי 
א: "את הסיבה למנוי מנשה ואפרי�, א מסביר ליוס� בפרשתנווכ  הו. ה
שבטי י

ויאמר אלי הנני מפר  והרביתי  ונתתי  לקהל , נראה אלי בלוז באר� כנע� ויבר  אותי

פרה ורבה גוי  "3ל
ליעקב בבית א' ודברי� אלו מכווני� לברכת ה) ד
ג, מח..." (עמי�

פ "ואע, פרה ורבה על ש� שעדיי� לא נולד בנימי� "–) יא, לה" (וקהל גוי� יהיה ממ 

 מנשה ואפרי� שעתידי� לצאת מיוס� וה� –גוי� ,  בנימי�–גוי , שכבר נתעברה ממנו

 –ונתתי  לקהל עמי� : "וטי כא� ביתר פר"ועל פי זה פירש רש). י"רש" (במני� השבטי�

' גוי', 'גוי וקהל גוי�'פ שאמר לי "ואע', עמי�'ו' קהל'בשרני שעתידי� לצאת ממני עוד 

למדני שעתיד , ושוב לא נולד לי ב�, הרי שני� לבד מבנימי�' קהל גוי�'אמר לי על בנימי� 

  ".ועתה אותה מתנה אני נות� ל . אחד משבטי לחלק

ולא בשלב ,  שסידור בני� האומה יהיה בשני שלבי�להית
ומדוע קבעה התכנית הא

 העלנו  במקו� אחר?שבטי�' דהיינו מדוע לא היה אפשר שיעקב יביא לעול� יג? אחד

, קנאה מול בחירת ויתור, סברה שליעקב שתי נשי� כדי לאפשר היכי תמצי של מאבק

ל וכלאה כרח"אלא , אשר על כ� לא אשה אחת שלטה בבניי� הבית בלעדית. בבית ישראל

ראינו . 4"שני מורה על השווי"וכבר למדנו ) יא, רות ד" ( את בית ישראלשתיה�אשר בנו 

. א היה ייתכ� מצב של פרוד שנאה וקנאה ביניה�שבטי� ל' לעיל שא� היה יעקב אב ליג

מהיכ� היתה צומחת גלות מצרי� שבודאי היתה נדב  חשוב במהל  ההיסטורי של ע� 

' להית שיעקב יביא רק יב
על כ� גזרה החכמה הא? כולל הכנה למת� תורה, ישראל

כ  תתאפשר מציאות של בחירה חופשית בי� קנאה ושנאה לבי� אהבה , שבטי� לעול�

. 'כ הושל� מני� השבטי� למספר המקורי יג"ורק אח, במקו� אחרכפי שהארכנו , וויתור

  ".אחד"וה" אהבה"לציו� ה

מהל  אחר של הרב הוטנר עונה א� הוא על השאלה בדבר חלקו של יוס� בי� האבות 

ומכא� ) ב"ברכות טז ע(' שאי� קורי� לאבות אלא לשלשה'פ "אע: "וכ  כתב, לשבטי�

                                            
3

, כח( ואול� לוז ש� המקו� לראשונה ל
ויקרא את ש� המקו� ההוא בית א" היא לוז המוזכרת בפרשתנו 

 ).יט
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מכל מקו� מצינו בו ביוס�  , היא מ� דרגת האבהות דרגת השבטיותואיל  מתענפת  

אשר בצד זה היה בו מקו� בחינת דמיו� למדרגת ,  צד אחד–שהיה אחד מ� השבטי� 

באופ� . 5שהרי מצינו שעל ידו של יוס� קרויי� ה� כל ישראל בניה של רחל. האבות

  .6"מדרגת יוס� היא שבטיות קרובה לאבהותדהגדרתה של 

שעניינו של אברה� הוא שהיה תחילה לגוי� ועל ידי זה "להל� מסביר הרב הוטנר 

ז הוא "של יצחק שהיה הראשו� שהיה קדוש מרח� ועיועניינו . הוא אב המו� גויי�

ועל ידי , ועניינו של יעקב בזה שהיה הראשו� אשר מטתו שלמה. הראשו� שנמול לשמונה

פ שחטא ישראל "וישראל אע, ואי אפשר להפרד ממשפחתו לעול�. זה לא ידח ממנו נדח

 –שולש לנמנע ונמצא איפוא דבאותה הנקודה אשר בה נעשה הניתוק של החוט המ... הוא

שהרי ... אלא שמניעת ניתוק זו אכתי מקו� פרו� יש בה, נגמרת היא דרגת האבהות

וכא� הוא , י ההלכה דהבא על הנוכרית וולדה כמותה"אפשר לקדושת ישראל שתפקע ע

  .7"מקו� מדרגתו של יוס� הצדיק שכ� על ידו גדורה היא פרצה זו

ובריחתו  מפיתוייה של אשת פוטיפר לבלתי נתו� מזרעו , עמידתו של יוס� בנסיו�

נכו� . קבעה בע� ישראל כוחות המתקני� את הפרצה באבהותו של יעקב, לנכרית

אבל ישראל שנת� מזרעו , ת יעקב מחדשת שישראל שחטא עדיי� נחשב ישראלשאבהו

הוא נחשב לאב , ולכ� במידת מה, פג� זה תוק� על ידי יוס�. � הוולד אינו יהודי"לבת עכו

נשאר רק לברר מדוע מכל . וממילא מוב� מדוע מכתיר יעקב את שני בני יוס� כשבטי�

מדוע לא שבט המלכות שבט יהודה , �בניו לא בחר יעקב בשבט אחד שיתפצל לשני

ויותר היה לו לתלות ולומר שה� פר� וזרח שה� יותר מעולי� כפי האמת שה� שלשלת "

  ).ו, אור החיי� מו" (?באמרו היא זאת' ומי יאמר שכוונת ה, המלוכה
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ועיי� ספרי , "שני מורה שהיו שניה� שווי�"' א קול אליהו בראשית אות ב"יח וכ� בגר, � שמות כה" מלבי

 . ש�32, 31 והערות 46
47' רות דוד משיח עמ
5

רי� תלויי� ברחל לפיכ  נקראו ישראל י לפי שכל הדב"ב רשתאני ... ר יצחק רחל היתה עיקרו של בית"א "

' צבאות שארית יוס�להי 
א' אולי יחנ� ה'ולא סו� דבר לשמה אלא לש� בנה ' רחל מבכה על בניה'בשמה 

)" יט, מיהו לאיר(' הב� יקיר לי אפרי�'ולא סו� דבר לש� בנה אלא לש� ב� בנה שנאמר  ) טו, עמוס ה(

 ).ג, בראשית רבה עא(
6

 לשני שבטי� להוכיח אב ולא זכיתי להבי� מדוע אי� הרב הוטנר מזכיר ג� את העובדה שיוס� היה בפועל 

 ".שבט"ולא רק " אב"שהוא ג� 
7
ועיי� מה שהארי  ש� להסביר שמשנולד יוס� נולד . קצה
קצג' עמ, ג,ב, אות אפחד יצחק סוכות מאמר יב 

 .295' ומה שכתבתי על כ  בספרי הסתרי� באסתר עמ, שטנו של עשיו
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ומכיוו� , בפשטות יש לענות שמכיוו� שבכור נוטל פי שניי� ראוי הבכור לברכה זו

עונה על " אור החיי�"ה. 8ובכור רחל קבל פי שני�, א הוא נפסלשהבכור ראוב� חט

יוס� הוא בחינת נפש יעקב והוא שרמז הכתוב "שאלתו בקביעה שמכל בני יעקב רק 

�תלה הכתוב תולדות "ל "דרשו חזואכ� על הפסוק הזה , "באומרו אלה תולדות יעקב יוס

, אחת שכל עצמו של יעקב לא עבד אצל לב� אלא ברחל, יעקב ביוס� מפני כמה דברי�

יש לזכור שא� . 9וכל מה שאירע ליעקב ארע ליוס�, ושהיה זיו אקוני� של יוס� דומה לו

אבל בביאתו הראשונה היתה דעתו של יעקב ,  בכור יעקב הוא ראוב�כי מבחינה ביולוגית

כ  עולה . הוא יוס�" הכרתי"ה" המחשבתי"הוי אומר שבכורו , לא על לאה אלא על רחל

, ה' דברי הימי� א" (והבכורה ליוס�, כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו: "מפסוק מפורש

רומזי� על היותו "   שכ� אחד על אחי ואני נתתי ל"ג� דברי יעקב ליוס� בפרשתנו ). א

שפרושו , אשר על כ� לא נתמהה א� זיו אקוני� של יעקב. של יוס� בכור המקבל פי שני�

. בולט רק בפני יוס�, 10אינו רק תואר תווי פני� חיצוניי� אלא בעיקר השתקפות הנפש

 מצביעה על הקשר ההדוק והמיוחד 11" מה שארע ליעקב ארע ליוס�וכל"והסיפא במדרש 

�, קב דווקא ביוס� להנחיל לו ברכת אבהותאשר על כ� מכל בני� בחר יע, שבי� יעקב ליוס

  .12בקבעו ששני בניו של יוס� יהיו כשני בניו שלו

�: מכל האמור לעיל אנו מביני� את הסיפא של הפסוק הבא בברכת יעקב את יוס

) כד, מט" ( מידי אבירי יעקב מש� רועה אב� ישראלותשב באית� קשתו ויפוזו זרועי ידיו"

 שהרי יוס� כלכל אביו ואת אחיו ואת בית אב ב� –מש� רועה אב� ישראל : "ל"ודרשו חז

שהצמיד לו " אב�"ב� ומסביר את הכינוי 
המדרש מכתיר את יוס� בתואר אב. 13"אביו

אמנ� המדרש מוצא את אבהותו של יוס� בעובדה שפירנס את אביו ואת כל בית . יעקב

אבל אי� זה מונע מאתנו . שפחהוזה בדר  כלל תפקידו של אבי המ, אביו כולל את אחיו

ולמצוא בו תימוכי� לדברינו שיוס� " אב�"להרחיב את המשמעות של הפרוש הזה למילה 

  !כאחד" ב�"ו" אב"הוא 
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 .'הבכורה'יוס� במילואו בגימטריה ', לא בכור'ראוב� בגימטריה :  בעל הטורי� מצא רמז
9

 .ח, פד; ה, פד; ד, פדרבה  המקור בראשית ,ב, י בראשית לז" רש
10

" �... שעל ידה יוכר התכונות הנפשיות אשר בו, כי תכונת הזיו כפי ערב הנפש כנודע מחכמת הפרצו

פרוש ע� יוס� " (להי� החקוק על פניו היה דומה ליעקב
ובספר קנה חכמה כתב שרצה לומר שצל� א

 ).למדרש רבה
11

 . פרטי� שוני�24 כולל 
12

218
294'  בספרי הסתרי� באסתר עמ� . הארכתי הרבה בהסבר הקשר בי� יעקב ליוס
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ל פ� "ומתו  כ  באי� אנו לפרש את תחילתו הקשה של פסוק זה ולמצוא בפרושי חז

�אשת " [נגדה אמר רבה יוס� נתחמ� כ–ותשב באית� קשתו . "נוס� באבהותו של יוס

שמואל בר נחמני נמתחה הקשת '  אמר ר–ותשב באית� קשתו ) "מסכת כלה ג] (פוטיפר

, שבטי�'  היה ראוי לעמוד מיוס� יב–ויפוזו זרועי ידיו ). "ה, ירושלמי הוריות ב" (וחזרה

' פרקי דר" (נשתיירו ש� שני� מנשה ואפרי�, ויצאו מראשי אצבעותיו זרע עשרה שבטי�

פרוש זה לברכת יעקב את יוס� שופ  אור גדול על השאלה מדוע נבחרו בני . 14)אליעזר לט

  .וס� מנשה ואפרי� להיות שבטי� דהיינו כעי� בני יעקבי

עשר יצאו , השבטי� שהיו אמורי� לצאת מיוס�' שהרי מיב. אכ� ה� בני� של יעקב

משני טיפות הזרע שלא נפלטו , שני� נותרו לפליטה. לבטלה ולכאורה נעלמו בתהו� נשיה

? את מנשה ואפרי�א  מי גר� ליוס� שיעמוד בנסיו� ויציל לפחות . ה� מנשה ואפרי�

יוס� : "אמר לו, זוכרי� אנו את דמות דיוקנו של יעקב אביו שבאה ונראתה לו בחלו�

מיד ? רצונ  שימחה שמ  מביניה�, עתידי� אחי  שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניה�

נע� , ויפוזו זרועי ידיו, מאיר ששבה קשתו לאיתנו' ר יוחנ� משו� ר"ותשב באית� קשתו א

מי גר� לו שיחקק על ' מידי אביר יעקב, 'ויצאה שכבת זרע מבי� צפרני ידיוידיו בקרקע 

אפרי� 'מכא� ייתכ� שכאשר יעקב אומר ). ב"סוטה לו ע" (אלא אביר יעקב? אבני אפוד

ושתי טיפות , הוא מתכוו� שבזכותו ניצל יוס� מעבירה' ומנשה כראוב� ושמעו� יהיו לי

וכ� כתב ,  ה� ג� בני יעקב כראוב� ושמעו�אבל, הזרע שנותרו לפליטה ה� אמנ� בניו

  .האלשי 

אבל לא , יצאו לבטלה' עשר הטיפות שהיו אמורות להשלי� את בני יוס� למני� יב

תניא היה ראוי יוס� לצאת ממנו : "כ  ממשיכה הגמרא ומספרת, נעלמו בתהו� הנשיה

יצאו שכבת אלה תולדות יעקב יוס� אלא ש'שבטי� כדר  שיצאו מיעקב אביו שנאמר ' יב

וכול� נקראו על שמו שנאמר ובני , כ יצאו מבנימי� אחיו"ואעפ, זרע מבי� צפורני ידיו

,  בכור לאמו היה–בכר ,  שנבלע בי� האומות–בלע ) כא, מו(' בנימי� בלע ובכר ואשבל

 אחי הוא –אחי וראש ,  שנעי� ביותר–ונעמ� ,  שגר באכסניות–גרא ,  ששבאו אל–ואשבל 
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 לשו� נוטריקו� –אב� : "י שפירש"וזה בניגוד לרש.  אות שטז1844'  לקח טוב ויחי מובא בתורה שלמה עמ

 שהוא אב יוס�המדרש אינו מדבר על יעקב ובניו אלא על , "יעקב ובניו] אבות ובני�[=אבה� ובני� , אב וב�

 .וב�
14
י בפרושו "וכ� הביא רש, ויש ש� עוד מקבילות, 1844
1845' הציטוטי� כא� מתורה שלמה בראשית עמ 

ש שהזרע "ורבותינו דרשו על כבישת יצרו באשת אדוניו וקורהו קשת עיי", לפסוק אחרי שפירש פשט אחד

 ".יורה כח�
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 שירד –וארד ,  הוא לא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו–פי� וחופי� מו, וראשי הוא

  ).ב"סוטה לו ע" (לבי� האומות

נסיי� את פרשת שדרוג מנשה ואפרי� לשבטי� בהסבר מכוו� אחר לגמרי על פי 

האלשי  מפרש שמכיוו� שמנשה ואפרי� נולדו באר� הטומאה מצרי� . פרוש האלשי 

היו צריכי� לברכה מיוחדת כדי שיכנסו " ש� מקו� זימהמפני שנתקלקלו במצרי� כי "ו

וכדי לא ליצור קנאה בשל הברכה המיוחדת עשה אות� , א� ה� אל תו  מסגרת הקדושה

ואחר היות� בכלל השבטי� , גלגל שיודיע יעקב אי  יחשבו כבני� ליעקב", יעקב שבטי�

יש המסבירי� לפי עקרו� זה ". סרה קנאת אפרי� ומנשה מלב אחי יוס� על ברכת�

כי רק ה� "שאפרי� ומנשה נתייחדו מכל השבטי� שרק בה� מברכי� כל ילד מישראל 

ולא נמשכו כלל אחרי טומאת ... נולדו ונתגדלו במצרי� שהיתה שקועה בטומאתה 

מצרי� אדרבה נתגדלו ונתחנכו על ברכי יוס� הצדיק בדר  התורה והיראה עד שנמצאו 

האחי� בני יעקב קבלו את . 15"ה הקדושי� והטהורי�
שבטי י' ראויי� להמנות בתו  יב

! כדי להיות שבטי�" עבדו"מנשה ואפרי� . ה� נולדו כאלה, דרגת שבטיות� במתת חינ�

קבלת אל תתחשב במתנות ש, יעקב מנסה להנחיל ברכה זו לכל ילד יהודי באשר הוא

ג� א� נולדת במצרי� וג� . ה"חשוב מה אתה עושה ע� הנתוני� שנת� ל  הקב, בירושה

אפרי� ומנשה "ג� ל  מצפה ההכרה . א� תבחר נכו� ותעבוד קשה, "שבט"א� אינ  

  ".כראוב� ושמעו� יהיו לי
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 .שא'  הרב שמואל הומינר בספרו עבד המל  מובא בילקוט לקח טוב בראשית עמ
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  )              כ, מח" (ויש� את אפרי� לפני מנשה"

  

משמשי� , א  רק חלק קט� מה�, לומדי�הרבה מפסוקי התורה ידועי� לרבי� מה

כגו� פרשיות קריאת שמע וכיוצא , אלה ה� בדר  כלל פסוקי� מהתפילה. תדיר בפיה�

בו , אחד הפסוקי� הידועי� והשמישי� הוא פסוק הברכה המפורשת בתורה. בה�

ובאירועי� , בימי� טובי�, בשבתות, מברכי� זה אלפי שני� הורי� את ילדיה�

מנבא 
 עצמו מצוההפסוק.מצאה מאוחרת הוא השימוש הרב הזהלא ה. משפחתיי�

להי� כאפרי� 
 לאמר ישימ  א16ב  יבר  ישראל"שיהיה מטבע נצחי של ברכות אב לב� 

הקדמת אפרי� למנשה הוזכרה בהרחבה ). כ, מח" (� לפני מנשהויש� את אפרי. וכמנשה

ויש� את אפרי� לפני "וא� כ  יש לשאול מדוע מדגישה התורה , בפסוקי� הקודמי�

כל " כאפרי� וכמנשהלהי� 
ישימ  א"אחרי שבברכה נאמרו הדברי� בפרוש ? "מנשה

  . ברורה זוומדוע חוזרת התורה להדגיש עובדה, תינוק מבי� שאפרי� הוקד� למנשה

התורה מתארת בפרוט רב כיצד הגיש . ושאלה נוספת לגופה של החלפה והקדמה

ויקח יוס� את שניה� את אפרי� בימינו משמאל "יוס� את בניו לברכת סבא ישראל 

ברור שיש בפסוק מילי� ) יג, מח" (ויגש אליו, ואת מנשה בשמאלו מימי� ישראל, ישראל

נדמה .  שלא נועדו אלא להדגיש את המעשה המפתיע של יעקב כששכל את ידיו17יתירות

, "ל חבירוהבא לקראת חבירו ימינו כנגד שמא: "י להדגיש כשפירש"שזה מה שרצה רש

וכנראה הפסוק משמש רקע להפתעה שבא בפסוק , אבל בשביל זה לא צרי  פסוק בתורה

ואת שמאלו על , וישלח ישראל את יד ימינו וישת על ראש אפרי� והוא הצעיר: "הבא

י על פי תרגו� אונקלוס מפרש "רש) יד, מח" (שכל את ידיו כי מנשה הבכורראש מנשה 

כי יודע היה ,  בהשכל ובחכמה השכיל את ידיו לכ  מדעתאחכימינו�.  כתרגומו–שיכל "

וכ� בתרגו� " פר  ית ידוהי"אבל יונת� תרג� " כ לא שת ימינו עליו"כי מנשה הבכור ואעפ

 –שכל : "�"וכ� פירש רשב, ש� שלא כסדר, שפרוש� החלי�" ושלח� ידוהי"ירושלמי 

  ".לשו� אד� מעוק� ונפתל
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� ירלכ� ת?  ואי  אמר ישימ  לשו� יחיד, הוא כלל ישראל והוא לשו� רבי�'ישראל ': " שפתי חכמי� מעיר

 איש איש –ישראל : "�"וכ� רשב..."  ישימ : ויאמר איש לבנו,הבא לבר  את בניו יברכ� בברכת�: י"רש

 ולא –יבר  ישראל "ב כתב " אבל הנצי.משמע כלל האומה לדורותיה, "כל בני ישראל"ז "ובאבע" את בנו

אבל ישראל משמעו אנשי המעלה מי שראוי להיות מכונה בש� , אמר בני ישראל דמשמעו כלל האומה

 ".ישראל
17

 וממילא מי שנמצא לימי� יוס� הוא ,רור שיוס� ובניו היו מול ישראל הרי מהפסוקי� הקודמי� ב

 .מיותרות" מימי� ישראל"ו" משמאל ישראל"והמילי� , משמאל ישראל ולהפ 
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הלא :  ובאמת תימא גדולה היא18"ת טע� היאוא� תאמר איזו נתינ: "ש"שואל הרא

ושיכול , היה צרי  יעקב לשי� יד ימינו עליו בלא שו� מעשה היפו , א� מנשה הבכור

כי ', 'כי מנשה נדחה מהבכורה'הנימוק לשיכול הידיי� צרי  להיות ? ידיי� בשכל מיוחד

 19ל"מהרש! וסיפא של הפסוק היא מעשה לסתור', כי אפרי� הבכור' ' אינו בכורמנשה

, אי� משמעה כרגיל ניתנת טע�, שבפסוקנו" כי"מביא מפרשי� שאכ� מילת הקישור 

פ "כלומר אע, פ"ועל זה פירש אע, אי� זו נתינת טע�... " למרות ש–אלא בדיוק להפ  

ומתר� על פי שאלה , ל עצמו דוחה פירוש זה"המהרש". ' ודע כי מנשה הבכור וכושהיה י

שיעמיד אפרי� , שיהפו ] ישראל ליוס�[למה לא אמר לו "המבאית ג� בפרוש רבינו בחיי 

ל בשביל שמנשה הבכור לא היה "ר. 'כי מנשה הבכור'ונת� טע� ? מימינו ומנשה משמאלו

ק כי מנשה הבכור אינו בא להסביר את שיכול ידי הוי אומר הנימו, "רוצה לבייש אותו

ותור� הנימוק הוא , אלא את העובדה שיעקב לא דרש להחלי� את מקו� הנכדי�, יעקב

ולכ� העדי� לשכל את ידיו ולא לבקש , שיעקב רצה לשמור על כבודו של מנשה הבכור

  .מיוס� להחלי� את מקומות הבני�

וכי שימת יד ? � כ  ובי� כ  נעלב מנשההרי בי, וא� ישאל השואל מה הרויח יעקב

וכי ההקדמה של אפרי� ? ימי� על ראש אפרי� אינה הדחה מבישה שלו מתפקיד הבכור

מכא� לומדי� אנו שג� לבושה יש ? לפני מנשה אינה טופחת על פניו וצורבת את עור בשרו

מה של ג� א� אי� לנו מדד אובייקטיבי למדוד עוצ. וצרי  להזהר במינו�, עומק ומשקל

וג� כאשר התורה מצוה או מחייבת לגרו� . בודאי שיש בה דרגות זו למעלה מזו, בושה

הוכח תוכיח "זה פשר צו התורה . בושה יש להזהר מאד שלא לחרוג מהמינו� המתאי�

וכא� מדגישה , וכל תוכחה מביישת במידה זו או אחרת) יז, ויקרא יט" (את עמית 

הוי אומר מה ). י"רש" (לא תלבי� את פניו ברבי� "–" לא תשא עליו חטא"התורה ומצוה 

, אבל בה בעת יש להתאפק ולעצור את סח� הרגשות,  חייבי� ומצווי�–שמותר להוכיח 

  .20הנוטה לטחו� עד דק את הנידו� לתוכחתינו

ובכ  להמשי  את , פרי� למנשהיעקב בודאי קבל נבואה שעליו להקדי� את א

מסורת ספר בראשית שלכל אורכו אנו פוגשי� באח צעיר שגובר על אחיו הבכור ונבחר 

שאפרי� ,  על פי הדבור להעמיד את מנשה בפני העובדה הכואבתיעקב אנוס. 21על פניו

                                            
18

 . הערה פח1757' ש על התורה מובא בתורה שלמה ויחי עמ" פרוש הרא
19

 .ל מובא בשפתי חכמי� אות מ" המהרש
20

 . ואיל 298'  הרחבתי בזה דברי� בספרי יונה נבואה ותוכחה עמ
21

להסבר התופעה עיי� , פר� וזרח, רחל ולאה, יעקב ועשיו, יצחק וישמעאל, ש� ח� ויפת,  כ  הבל וקי�

 .285' ובספרי הסתרי� באסתר עמ .  במקו� אחרבספרי זה
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נוחתת על מנשה " מכה"וה, אבל הוא עושה זאת בכפפות של משי. יחלו� על פני ויקדימו

 אי� 
לשי� יד ימי� על ראש אפרי�.  כ�–להזכיר את אפרי� לפניו .  עטופה בצמר גפ�–

 לזה לא ית� 
 22בפומבי, עי� כלאבל להחלי� את המקומות ולגרו� לבושה נוספת ל, מנוס

אשר משפטו "על הפסוק ". ברבי�ולא תשא עליו חטא שלא תלבי� את פניו . "יעקב ידו

דווקא ). ב"יבמות עח ע" (באשר משפטו ש� פעלו"דרשה הגמרא ) ג, צפניה ב" (פעלו

  .23כשצרי  להכאיב יש מצווה כפולה ומכופלת לכבד ללט� ולהיטיב

, עבד עברי שהוא גנב נקלה ונמכר על גניבתו. 24עקרו� זה מיוש� בתורה במצוות רבות

הגונב שור משל� פי חמש והגונב שה משל� פי ארבע . חייבי� לדאוג לכבודו לבל יבוזה

והבריה היא גנב , )ב"בבא קמא עט ע" (כבוד� של בריותחס המקו� על "ז כי "לדעת ריב

אבל דואגי� , חלאת אד� חייב מיתה, שוכב ע� בהמה. שלא אכפת לו מכבודו כלל, נאלח

). ב"סנהדרי� נד ע" (א יאמרו זוהי שנסקל פלוני על ידהשל"לכבודו והורגי� את הבהמה 

והגמרא ) ג, דברי� נה" (לא יוסי� להכותו ונקלה אחי  לעיני "בחייב מלקות נאמר 

. כדי לשמור על כבודו, )א"מנחות נג ע" ( פוטרי� אותו–אמדוהו לכשילקה יקלה "למדה 

יבי� לכבד ג� את הנקלה וג� לחייבי מיתות בית די� בוררי� מיתה יפה משו� כבוד� חי

  .25שבפושעי�

� תשובה נוספת על המשמעות הסותרת לכאורה של "לפי עקרו� זה מביא המלבי

בדר  כלל יד ימי� החשובה אמורה להיות מעל יד ". שיכל את ידיו כי מנשה הבכור"

רכת יעקב בצורה כזו שברור שעל א� העובדה שיד ימי� המקרא מתאר את ב. שמאל

מדוע שיכל , זה הנימוק המובא בפסוק, 26 יד שמאל היתה מעליה–הונחה על ראש אפרי� 

כי מנשה הבכור ? נו שהיתה על ראש אפרי� היתה למטהיעקב ידיו בצורה כזו שיד ימי

  .וכדי שלא לביישו לחלוטי� כבד אותו יעקב ביד העליונה ג� א� היתה זו היד השמאלית

דבאמת לא : "ב מתחיל בשאלה"ג� הנצי. י�'ב מוולוז"מכא� נפנה לתשובתו של הנצי

, שה הבכוראבל באשר מנ? אלא להפו  את מעמד הבני�, היה ליעקב לשכל את ידיו
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יוס� דהיינו . שעמדו ממש ליד יעקב הצלבת הידיי� וג� הברכה שבה הוקד� אפרי� היו נכרי� רק לאלה 

 .החלפת המקומות היו מרגישי� ג� כל הרואי� ממרחקבאבל , ובניו
23

 ".באשר משפטו ש� פעלו",  ואיל 301'  עיי� עוד בספרי יונה נבואה ותוכחה עמ
24

שאה שיירת כ  מסבירי� בעלי המוסר מדוע נ',  זה אלא ג� הנהגות ה לא רק מצוות מוארות באור

בתו  כל הרע הזה שולח לו ,  נכו� שיוס� חייב לרדת למצרי�.הגמלי� שמכרה את יוס� נכואות צרי ולוט

 . נדאג לנוחיות –על מה שלא חייבי� ,  חייבי�–מה שחייבי� , לטיפה' ה
25

306
309'  בהקשר לכל זה עיי� בהרחבה ספרי יונה נבואה ותוכחה עמ. 
26

ובנוהג שבעול� את היד השניה " ואת שמאלו"כ "ורק אח" וישלח ישראל את יד ימינו" קוד� כתוב 

 .מציבי� מעל הראשונה
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ורק , לרגל השמאליואפרי� ,  של יעקבלרגל הימינימשו� הכי היה מכוו� שיעמוד מנשה 

... ג שהקדי� יעקב את אפרי� למנשה "שאע, וטעמו של דבר. את ידיו שיכל שיהיה להפ 

אבל בהליכות עול� היה מנשה ... לא היה אפרי� קוד� למנשה אלא בענייני� רוחניי� 

והרגל משמשת הליכות , והנה היד משמשת את הראש והדעת ... 27קוד� וגדול מאפרי�

ושיכל את ידיו , משו� הכי רצה יעקב אשר מנשה יעמד לרגלו הימנית... הגו� לפי טבעו 

] מדוע לא הוחלפו המקומות[=וזה שפירש הכתוב בטע� , להיות אפרי� א  לידו הימנית

ועל כ� נדרש להיות ליד רגל ימי� החשובה של ,  לענייני� הגשמיי�
[כי מנשה הבכור 

  .28]יעקב

 נבי� את הברכה ,ב שאפרי� מסמל ברכה רוחנית ומנשה ברכה גשמית"לפי דברי הנצי

ב  יבר  : "לישראל הע� ולכל אחד מפרטיו לדורי דורות, הנצחית שמוריש ישראל האיש

את הקדמת אפרי� למנשה וג� את , "להי� כאפרי� וכמנשה
ישראל לאמר ישימ  א

יש להסביר , שהיא לכאורה ברורה מאליה" ויש� את אפרי� לפני מנשה"הדגשת התורה 

ברכה . הודית כוללת רק דברי� רוחניי� בחינת אפרי�בל נטעה לחשוב שברכה י: כ 

אמצעי . גו� בריא וחזק, יהודית אמיתית חייבת לכלול ג� את עולמו הגשמי של מנשה

רק תנאי אחד . מחיה כס� וממו� ושאר ענייני עול� הזה ה� חלק מברכה יהודית אמיתית

מי� לחיי� כשמתחילי� בברכת אפרי� ברכת ש, שתקד� לה� הברכה הרוחנית: צרי 

אפשר וצרי  אחרי כ� להמשי  בברכות מנשה , רוחניי� מלאי משמעות דתית קדושה

  .הגשמיות

הנה שלמה "כ  הסביר הגאו� מוילנה את השבח שמציינת התורה את היופי של רחל 

ובאמת מצינו גבי ' היא תתהלל' שקר הח� והבל היופי אשה יראת ה'אמר בסו� משלי 

ל "וצ', והנערה טובת מראה מאד'וג� רבקה כתיב , 29יופיהאמהות אשר נשתבחו בח� וב

וה� כנז� ', שקר הח� והבל היופי היינו כשהוא בלתי יראת ה: דהפרוש בפסוק כ  הוא
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ב היא מסדר השבטי� מנשה ואפרי� במני� בני ישראל שבפרשת במדבר " אחת ההוכחות לדברי הנצי

במני� הראשו� בהר חורב שהיה שכינת עול� על ראש� וכל ההנהגה היתה ", לעומת המני� שבפרשת פנחס

אבל בפקודי דערבות מואב בכניסת� לאר� שהיה כמעט , למעלה מהליכות הטבע היה אפרי� קוד�

" ק בתורה ע� יעקבולזה יש להוסי� שאפרי� היה עוס, "כות הטבע משו� הכי היה מנשה קוד�בהלי

לעומת מנשה ) ג, ויקרא רבה ב" (ראש הישיבה, אפרי� ראש השבטי�: אמר לו"ויעקב ) תנחומא ויחי ו(

ת בראשי(והיה המלי� שיודע שפות זרות ). צג, פסיקתא רבתי ג" (היה יוצא ונזקק ע� אביו לעסקיו"ש

הוי אומר ג� בחייה� הפרטיי� אפרי� ). ש� ו, ש�" (ובעט בקרקע והרעיד את כל הפלטי�) "ח, רבה צא

 .עוסק ברוחניות ומנשה בחיי עול� הזה ועצמה פיזית
28

 .יג,  העמק דבר בראשית מח
29

 . וא� שקר הח� והבל היופי מה השבח ומדוע לציי� את יופיי�
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 ועל דר  זה יש, היא תתהלל דג� בח� וביופי תתהלל' אבל אשר יראת ה. זהב בא� חזיר

אל יתהלל , ואל יתהלל הגבור בגבורתו, אל יתהלל חכ� בחכמתו'לפרש ג� כ� הפסוק 

שאי� ) ... כג
כב, ירמיהו ט" (עשיר בעושרו כי א� בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע אותי

אלא בזאת יתפלל כשישכיל וידוע אותי דהיינו , להתפלל בחכמה ובגבורה ובעשירות לבד

קול אליהו " (הגבורה ובחכמה שהכל כוונתו לש� שמי�שידע אי  להתנהג בהעשירות וב

  .30)'ויצא אות ל

א� תתאר  מאד עדיי� שורת אפסי� ג� : על דר  המשל הסבירו את הרעיו� הזה כ 

 יהפו  כל –אול� א� נוסי� את הספרה אחת בראש השורה . ערכה יהיה אפס ותו לא

התנאי היחידי הוא ! המכפיל את ער  הסכו� הקוד� פי עשר, אפס למספר חשוב מאד

כי כל אפס שבא לפני האחת לא נחשב כלל והוא , שהספרה אחת תופיע לפני האפסי�

הבל "זה המסר של ספר קהלת הפותח באפס אפסי� ! רנשאר אפס מאופס מחו� למספ

את , סו� דבר הכל נשמע"אבל סיו� ספר קהלת הוא , )ב, קהלת א" (הבלי� הכל הבל

להי� 
את הא"כשיש ) יג, קהלת יב" (להי� ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האד�
הא

  .31מתקבלי� לרצו�" ההבל הבלי�"אז ג� האפסי� של " ירא

היא הברכה האידיאלית שתוארה , וזאת הברכה אשר מנחיל ישראל לע� ישראל

ברכה הרוחנית לגשמית מבטיחה כאשר הקדמת ה, ברכה רוחנית וברכה גשמית. לעיל

  .'בכל דרכ  דעהו '–' שג� העול� הגשמי החומרי ישמש כלי לדעת את ה
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 עיי� הלכות) יב, אבות ב" (ו לש� שמי�וכל מעשי  יהי"� שכוונת הפסוק למשנה " וכ� הסביר הרמב

 .� כא�"וכ� כתב המלבי, ג ושמונה פרקי� פרק חמישי, דעות ג
31

שמחה של מצווה מותרת ורצויה : וכ  מתרצת הגמרא את חלק�,  המרובות בקהלת זה פשר הסתירות

710
711' וכ� ספרי עיוני הפטרה עמ. עיי� הקדמת דעת מקרא לקהלת, וסת� שמחה אסורה. 
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  )                 טו, מט (יששכר חמור גר�

  

אכ� אי� ל  . ממלכת החי משמשת מקור עשיר ובלתי נדלה של תארי� מושאלי�

 –והמידות . 32יותתכונה אנושית שלא תמצא כמותה בעוצמה ומידה יתירה בעול� הח

במקרא מצאנו שמות של חיות . מה� בולטות ומה� מוצנעות, חלק� טובות וחלק� פחות

איה , חולדה, יעל, שפ�, השמות כגו� יונה, שה� שמות לאנשי� או משמשות דימויי� לה�

לחלק גדול . זאב, נחש, ציפור, חמור: אצל שאינ� כאלהו, וג� דבורה אצל בני ברית

יששכר חמור גר� ... גור אריה יהודה : "בברכת יעקב. ה נתנו תארי� של חיות
משבטי י

וזאת ג� ) כז
ח, מט..." (בנימי� זאב יטר� ... נפתלי אילה שלוחה ... יהיה ד� נחש ... 

ברו  מרחיב גד כלביא שכ� ... ו בכור שורו הדר ל... לראש יוס� : "הברכה אשר בר  משה

  ). כב
טז, דברי� לג..." (ולד� אמר ד� גור אריה ... 

ואחרות שה� גנאי , בי� כ  ובי� כ  ישנ� חיות שההשואה אליה� נתפסת כשבח וכברכה

, המשמש בשפת ימינו ביטוי של קללה, בי� הבולטי� לרעה הוא דמוי אד� לחמור. וקללה

והנה כפי שהובא לעיל מבר  . בשעת כעס, שי דלא מעליוהנאמר בדר  כלל על ידי אינ

והמסמל את , הידוע כאחד השבטי� הרוחניי� ביותר, יששכר, יעקב את אחד השבטי�

אמנ� . 33 חמור
לאותה חיה מאוסה , הרבצת התורה וההנהגה הרוחנית של ע� ישראל

לא נשמע ולא מוב� . היו שבטי� כלפיה� הפנה יעקב את שבט הבקורת וד� אות� לחיוב

 יעקב את ואתובהשעל כ� נצטר  למצוא מה� הפני� החיוביות , שזה ג� חלקו של יששכר

ויט , וירא מנוחה כי טוב ואת האר� כי נעמה, חמור גר� רוב� בי� המשפתיי�"יששכר ל

  ).טו, מט" (עובדשכמו לסבול ויהי למס 

יש לציי� שלפי , המשליכי� תכונות של חמור על יששכר, בטר� נדו� בדברי המפרשי�

אינו מציי� השוואה בי� התכונות של חמור לבי� אלו של ' יששכר חמור גר�'ל הביטוי "חז

חמור גר� לו ליששכר . "אלא את העובדה שחמור גר� את לידתו של יששכר, יששכר

ואותו לילה של , שנטה חמורו של יעקב לאהל לאה: "י"רש) א"נדה לא ע" (שיולד

כי כשבא יעקב מ� : "ודעת זקני� מבעלי התוספות פירשו כא� בתורה, "האחרות היה

ובאותו הלילה , יצאה לקראתו והביאתו לאהל שלה, השדה ושמעה לאה חמורו נוער

  .34"נתעברה מיששכר
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 .והנשמה אשר נופחה א  בו, להי�
 מלבד כמוב� היות האד� נברא בצל� א
33
 ".� בנכסיעתיר" אלא , את המילה חמור על ש� בעל החיי�אולי לכ� לא תרג� אונקלוס 
34

 . וכ� פירש בעל הטורי�
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ג� את , שלכאורה רק גר� להולדת יששכר, חמור הזהובעיו� מחודש יש למצא ב

או נער כדי , לא בכדי נטה החמור לאהל לאה. שבחו של יששכר וג� את ההסבר לשמו

ראוב� מצא דודאי� והביא� . נזכיר את מה שקרה. שלאה תשמע ותצא לקראת יעקב

ותאמר לה המעט קחת  את : "רחל בקשה חלק מהדודאי� מלאה וזו ענתה לה. לאמו

ויבא , ותאמר רחל לכ� ישכב עמ  הלילה תחת דודאי בנ , ישי ולקחת ג� את דודאי בניא

יעקב מ� השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתי  בדודאי בני 

להי� אל 
וישמע א. 35]ה סייעו שיצא מש� יששכר"הקב: י"רש[ וישכב עמה בלילה הוא –

, ליעקב ב� חמישי ותהר ותלד 36]שהיתה מתאוה ומחזרת להרבות שבטי�: י"רש[לאה 


טו, ל" ( ותקרא שמו יששכר37להי� שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי
ותאמר לאה נת� א

ור את קדושת מחשבותיה של לאה בעני� העמדת הנה כי כ� מעלה נעירת החמ). יח

ביצירתו של , דר  החמור, היה מעורב" הוא"ה עצמו כביכול "מציינת שהקב, 38השבטי�

  ?לכל הע�' מה פלא איפוא שיששכר גדול להיות מורה הוראה של תורת ה. 39יששכר

שלעיתי� נדמה ליודעי ספר שה� מקרא מפורש , ל ידועי� כל כ "ישנ� מאמרי חז

כדאי לזכור ולהזכיר . חכ�נדמה שאחת הדוגמאות היא זו של יששכר התלמיד . כביכול

נזכור שהפסוק המפורס� שמצטטת הגמרא . שהכתובי� חפי� מכל אזכור בכוו� זה

" ומבני יישכר יודעי בינה לעיתי� לדעת מה יעשה ישראל"להוכחת למדנותו של יששכר 

הפרק עצמו עוסק באנשי� . לא בהכרח מדבר בגדלות רוחנית) לב, דברי� הימי� יב(

, ואלה מספרי ראשי החלו� לצבא באו על דוד חברונה", כות דודובשבטי� שתמכו במל

ובהמש  הפרק הולכי� ונמני� שבטי� ) ש� כג, ש�" ('להסב מלכות שאול אליו כפי ה
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? והיא  סייעו, הוא מבעי ליההדא� לא כ� . ה"היינו הקב" הוא"רצה לומר ד:  בשפתי חכמי� פירש

 ואומרי� אני והו] "הושענות[ מצות ערבה המשנה מתארת את "השדה ורוכב על החמורשיעקב בא מ� 

 – בתו  הגולה ואנידדרשינ� באיכה רבתי "מביא הרב קהתי את דברי התוספות ) ה,  דסוכה" (הושיעה נא

ראו "וכ  פירשו ג� את הפסוק ") הואני ו"ה "א ד" מא הסוכה" ( בעצמוהוא  אסור באזיקי� כביכול והוא

 .'שזה ש� ה) נט, דברי� לב" (עתה כי אני הוא
36

 ).א"פ נדה לא ע"טו ע, י ל"רש" (לפי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להקבר עמו" במקביל נענשה רחל 
37

 אבל בעלי התוספות כתבו כא� שהוא , השכר המוזכר בפסוק הוא על אשר לאה נתנה את שפחתה ליעקב

 .שנתנה לרחל שכרה תמורת משכב הצדיק" שכר שכרתי "כנגד 
38

ובזה הספור הנראה מגונה אצל מגלי פני� ":  יש להעיר שכא� הביא הספורנו את דבריו המפורסמי�

,  הודיענו אמנ� שהיה עני� התולדה אצל האבות כמו שהיה עניינו אצל אד� ואשתו קוד� חטא�,בתורה

ועיי� , "אבל היה להקי� זרע בלבד לכבוד קונ� ולעבודתו, לכי לא היתה כוונת� בו להנאת עצמ� כל

   .בספרי זה במקו� אחרבדברינו על מדרגת יעקב בעניי� זה 
39

אבל ). ב"קדושי� ל ע(ה ואביו ואמו "שלשה שותפי� באד� הקב"ה שות� ביצירת כל ולד כנאמר " הקב

 .שכא� היתה שותפות יתירה" ההואוישכב עמה בלילה "כאמור הכתוב מציי� 
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 בני יהודה ששת אלפי� ושמונה מאות"ומספרי� 
... בני שמעו� שבעת אלפי� ומאה... 40

... ומחצי מטה מנשה שמונה עשר אל� ... ומ� בני אפרי� עשרי� אל� ושמונה מאות 

ומנפתלי שלושי� ושבע אל� ... מזבולו� חמישי� אל� ... ומבני יששכר ראשי� מאתיי� 

  ". רד� ראובני וגדי וחצי שבט המנשה מאה ועשרי� אל�ומעבר לי... 

כ  מסביר . הלכתית
ג� הביטוי יודעי בינה לעיתי� אינו רומז בהכרח לבינה תורנית

היא  יחזק , שיודעי� לתת עצה לפי העני� של מעשה שצרי  לדוד להתייע�: "י"י בדה"רש

ובעת ועת , � ואנשי עצהאלו היו חכמי� ונבוני"ג "וכ� ברלב". המלוכה מלפני בני שאול

לפי הדברי� אשר יקרו אז , ידעו לתת עצה נכונה מה ראוי שיעשה ישראל בעת ההיא

הוי אומר יועצי� אסטרטגיי� בעניני הנהגת " אשר בה� קצת עדות על העתיד לבא

  .ואי� שו� צל של תורה וחכמתה בעני� לפי פשט הכתובי�, המדינה ואולי ג� פוליטיקה

מסביר כא� תרגו� אונקלוס את ,  וכנגד זר� המפרשי� האחרי�ולפי התפיסה הזאת

ויכבש ... יששכר עתיר בנכסי� ואחסנתיה בי� תחומיא . ברכת יששכר א  ורק בפ� הגשמי

זוהי " מחוזי עממיא וישיצי ית דיריהו� ודאשתארו� בהו� יהו� ליה פלחי� ומסקי מיסי�

והנשארי� מעלי� , את יושביה�על שלטו� שכובש מחוזות עמי� ומגרש , ברכה על רכוש

אבל בעניי� המס הפ  , � מפרש לפי הפשט בלי איזכור התורה"ג� רשב. ליששכר מיסי�

ויט  ... 41וירא יששכר את מנוחת האדמה כי טוב יותר מלצאת למרחקי�: "את השיטה

זה ... למס עובד לתת למלכי� עישור תבואתו ויהי ,  עול של מלכי ישראל–שכמו לסבול 

ובדעת מקרא הסביר שברכת משה ". עיקר הפשט ובשורת עושר הוא לשבט יששכר

ועניינו של חמור גר� הוא כמסתבר : "מתארת את חלקת האר� שנפלה ליששכר לנחלה

עצמותיו [=מה חמור זה גרמיו ברורי� 'חמור בעל עצמו חזקות כמו שדרשו רבותינו 

מה חמור זה נמו  מכא� ונמו  מכא� וגבוה באמצע כ  בקעה מכא� ] ... מתו  גודל�נכרות 

הציור של חמור גר� הוא בדמיו� של ) ... יב, בראשית רבה צח(ובקעה מכא� והר באמצע 

  ).יב, מט" (הנו� המורפולוגי של נחלת יששכר

 דרשו כ . ל"לפי מדרשי חז, מכא� נעבור לצדדי� הרוחניי� שבברכת יעקב ליששכר

אמר רבה לא משכחת צורבא "ל על הפסוק מדברי הימי� שהובא לעיל על יששכר "חז

ומבני יששכר יודעי בינה '... אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר דכתיב , מרבנ� דמורי

 אלו מאתי� ראשי –ראשיה� מאתי� ) "א"יומא כו ע" (' לעיתי� לדעת מה יעשה ישראל
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ודה שהרי דוד מל  על יה, ואי� לתמוה על מספר קט� יחסי זה לעומת שאר השבטי�: " בדעת מקרא כתב

 .מיד לאחר מות שאול ונציבות� בממד זה היתה סמלית בלבד, מזמ�
41

 מרחקי�= בהשוואה לזבולו� שעסק במסחר בי� לאומי
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ועל פי זה תרג� רב יוס� את ) 'קתא דרב כהנא עופסי" (סנהדראות שהעמיד יששכר

חכימי� למקבע רישי שני� , ומ� בני יששכר ידעי סכולתנו לעידניא"הפסוק בדברי הימי� 

למקבע מועדיהו� , סופיסטי� במולדא דסיהרא, ולעבריא ירחיא ושניא, ורישי ירחי�

מה כשרי� בית אצטרולוגי� במזליא וכוכביא למידע , בעדנה� בקיאי� בתקופתא דשמשא

כל אחוהו� עבדי� פתגמי אוריתא וחכימי� , רבניהו� רישי סנהדריא מאת�, ישראל למעבד

ויהי לכל אחיו ישראל , ויט שכמו לסבול עול תורה: "י"וכ  סכ� רש". על מימר פומיהו�

  ". לפסוק לה� הוראות של תורה וסדרי עבורי�–למס עובד 

 המאפייני� והתכונות הנצרכות לב� מה? בזכות מה זכה יששכר לכל הגדולה הזו

נזכיר בקצרה כמה מתכונות החמור שנלמדות מברכת ? מ להפו  לשר של תורה"תורה ע

  .יעקב ליששכר שאליה� התכוו� האב בברכו את בנו בברכות התורה

שהיתה מתאוה ומחזרת : י על דרגתה של לאה"כבר הזכרנו דברי רש". מבקש". א

ר שמואל בר נחמני כל אשה שתובעת בעלה לדבר "א"רא כ  מצינו בגמ, "להרבות שבטי�

השפע בא ). ב"ערובי� ק ע" (שאפילו בדורות של משה לא היו כמות�, הוי� לה בני�, מצוה

תהילי� " (כאשר יחלנו ל ] ?כמה[, עלינו' יהי חסד  ה", לאד� לפי ההכנה והבקוש מצדו

באר שבע ויל  חרנה ויפגע ויצא יעקב מ"וכבר דרשו על יעקב שקפצה לו הדר  ) כב, לג

ואני לא , כי מטא לחר� אמר אפשר עברתי על מקו� שהתפללו אבותי) יא
י, כח" (במקו�

חולי� צא " ( קפצה ליה ארעא מיד ויפגע במקו�כד יהיב אדעתיה למהדר? התפללתי

?  חר�אלמדוע לא קפצה לו הדר  בלכתו , א� היה יעקב ראוי לנס של קפיצת הדר ). א"ע

 המוסר שמעתי אומרי� שבדר  לחר� לא היה ראוי יעקב לנס כי שכח בש� בעלי

 יהיב אדעתא 42רק כאשר חשב על חטאו והיה מוכ� לחזור את כל הדר  חזרה. להתפלל

וכ  מצינו בתהילי� כמה פעמי� את עני� . 43 אז גילה והוכיח שהוא ראוי לנס–למהדר 
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 .מאות קילומטרי�,  מדובר במסע עצו� מאר� נהריי� לאר� ישראל
43

. תוש את צרכיו לאל� רובל להשיא את בחסיד נגש לרבו ופור. צורה חדה סיפור חסידי מביע את הרעיו� ב

כשיצא .  עשה
הרבי אמר לו העסק הראשו� שתוכל לעשות ברובל. לשאלת הרבי ענה שיש לו רובל אחד

אחד מה� . החסיד מבית הרבי נכנס לפונדק ושמע חבורת סוחרי� מתבדחת על ענייני העול� הבא

מיד ניגש החסיד ולפי עצת הרבי בקש . מוכר את העול� הבא שלי ברובל א� מישהו רוצה אני :הפטיר

לקול מצהלות הסוחרי� נחת� חוזה כדת וכדי� והחסיד הפסיד . לקנות את העול� הבא של הסוחר ברובל

  .ג� את הרובל המסכ� שהיה לו

 פני� אשתו הזעיפה לו. הסוחר חזר לביתו וסיפר לאשתו על החסיד השוטה ועל המקח המוצלח שעשה

צא וקנה .  איני מוכנה לחיות ע� אד� שאי� לו עול� הבא, ג� א� אי� אנו טלית שכולה תכלת:ואמרה

בקש הסוחר את החסיד ברחובות העיר ולאחר שמצאו בעמל רב הציע לו .בחזרה את חלק  לעתיד לבא

 למכור לבסו� נתרצה. י� והבי� שלכ  כיו� רבוכמוב� שהחסיד לא הסכ.  למקח החוזרעשרה רובלי�

  . אל� רובל
בדיוק בסכו� אותו היה צרי ... בחזרה את העול� הבא של הסוחר 
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דברי הימי� ('  המבקשיישמח לב ) ד, כז" (אבקשאותה ' את האחת שאלתי מ: "המבקש

  .ועוד) י, טז' א

בכמה , ח דברי� שה� קני� תורה הוא מעוט תענוג" אחד ממ"ויט שכמו לסבול. "ב

מפרשי� אחדי� עומדי� על סתירה . פני� נלמד מידה נכונה זו מחמורו של יששכר

ויט "מדוע מסיי� הפסוק " י נעמהוירא מנוחה כי טוב ואת האר� כ"א� . לכאורה בפסוק

אור החיי� הקדוש מדבר ? הרי הרישא מדברת על מנוחה ודברי� נעימי�, "שכמו לסבול

�שאי� בה� ובו ממש , על הנעימות והמתיקות המזויפי� הבאי� להשביע את עונג הגו

וירא , אבל הטוב האמיתי והנעימות הצודק הוא של עול� העליו�, ואי� הכל אלא דמיו�"

ויהי . ויט שכמו לסבול צער העול� הזה,  פירוש העול� שנקרא מנוחה–וחה כי טוב מנ

וכ� פרש הספורנו שהמנוחה בה מדבר פסוקנו , " שיהיה הוא עצמו מס עובד–למס עובד 

החמור ויששכר מלמדי� אותנו . 44"מנוחה בשלמות המושכלות אשר בו תנוח הנפש"היא 

המנוחה . ייב לכוו� לטוב ג� א� אינו נעי�אד� ח". נעי�"ל" הטוב"את ההבדל בי� 

  ".ויט שכמו לסבול"ג� א� היא כרוכה ב, הרוחנית חשובה

הדוגמא הבולטת של מוכנות החמור לוותר על מנעמי החיי� ושל שבט יששכר למעט 

 כחמור המהל  ביו� ובלילה ואי� לו –" רוב� בי� המשפתיי�: "בתענוג מובאת בפסוק

לנוח רוב� בי� התחומי� בתחומי העיירות שהול  לש� וכשהוא רוצה , לינה בבית

כ  היא דרכה של תורה פת במלח תאכל ומי� "ממש דברי המשנה ). י"רש" (פרקמטיה

וכש� ). ד, אבות ו..." (במשורה תשתה ועל האר� תיש� וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל

  .י המדרששהיו אכ� רגילי� בני תורה בדורות שעברו לישו� על ספסלי הע� שבבת

כחמור " הכלי יקר מדגיש פ� נוס� הנלמד ממשל החמור –" רוב� בי� המשפתיי�". ג

 45כ  קני� התורה דבק בו ואינו נפרד ממנו, הזה ושהוא ומשאו קשורי� יחד לא יתפרדו

לב� תורה ". והוא רוב� בי� המשפתיי� יחד ע� משאו' משא דבר ה, תמיד משא עליו... 

וג� , בי� הזמני� הוא ג� זמ�) ו, מדרש תהילי� פח" (במתי� חופשי. "אמיתי אי� חופש

                                            

כמה באמת ? הרי קנה משהו ברובל ומכרו אחרי שעה באל�. חזר החסיד לרבו ושאל הא� אי� כא� הונאה

. שווי דבר הוא כמה שמוכני� לשל� עבורו! ענה הרבי במסחר כמו במסחר? שווה עול� הבא של הסוחר

וכשהיה מוכ� לקנות אותו באל� . הסוחר מכר את העול� הבא שלו הוא היה שווה בדיוק רובל אחדכאשר 

כי השפע בא , מי שמוכ� לעשות את כל הדר  חזרה ברגל ראוי שיעשה לו נס. הוא שווה לפחות אל� רובל

 .ביחס ישיר להכנה ולביקוש
44

לא ייע� ולא "והרי מי שנאמר בו ) יא, שמות כ" (וינח ביו� השביעי" זו משמעות האמור בעשרת הדברות 

ולפי ההגדרה דלעיל וינח . י ואור החיי�"והעיי� מה שתירצו רש). אור החיי�" (ייגע לא יוצדק לו מנוחה

 .ועיי�, ביו� השביעי פרושו הבאת העול� לדרגתו הרוחנית לתכלית הגבוהה שלו
45

 .לאד�" צמוד"הכס� לא תמיד ,  בנגוד לקני� הכס� של זבולו� שאינו דבק בו
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מקיפה יותר ' עבדות ה" עבדי ה�"וכבר אמרו ש. אז צרי  ב� תורה להתנהג כב� תורה

ומרגע , עד בוקרשהיא כוללת את כל רגעי חייו של אד� מבוקר , מכל עבדות בשר וד�

  .46לידתו וכל עוד נשמתו בו

 מתנות' הנה ידענו מרבותינו כי ג: " כ  למד האלשי  הקדוש מפסוקנו– יסורי�. ד

באופ� כי כאשר ) א"ברכות ה ע" (תורה ואר� ישראל ועול� הבא: י יסורי�"טובות נתנו ע

כי כחמור בעל עצמות אשר ' יששכר חמור גר�'... יחפו� באחת מה� לא ימלט מיסורי� 

ועל האר� יש� ולא . ישא עול תמיד ורוב� על האר� כ� היה יששכר עוסק בתורה תמיד

וירא האלקי� את האור 'א "היא מנוחת העול� הבא כד' ובוירא מנוחה כי ט'... היה ַק� 

ואת האר� כי נעמה היא אר� ישראל שהיא המתנה , ב"שגנזו לעוה' כי טוב ויבדל

... כל שכ� כששלשת� יחד כי ישתלשו עליו , יסורי�' ויט שכמו לסבול'על כ� . השלישית

  .47"ויהי למס עובד והוא עני� אד� לעמל יולד ואשר מי שעמלו בתורה

אמר שלמה כל תורה שלמדתי בא� נתקיימה ) ט, קהלת ב(' א� חכמתי עמדה לי'" 

  ).יב, קהלת רבה ב" (בי
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ובודאי היו שעות שינה ולו ,  ג� אצל המשעבדי� הגדולי� ביותר היתה חופשת שבת או חג כלשהיא

 . אבל התורה מחייבת ומצוה יהודי בכל שניה מחייו.מעטות ביותר
47
 כי , והקשר בי� יששכר לתורה.ל ישראל יוצאות לכלשהיו לומד האלשי  שהמס הוא הוראותיו �ולהל 

 ).יד, ל(ליל שבועות זמ� קציר חיטי� הלילה ההוא היה 
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 .ב,  מגילה ט 

2
א ראש ישיבת כר� "ר הרב מרדכי גרינברג שליט"פ שיעורי� ששמעתי מפי מו" מאמר זה מבוסס ע 

 .ביבנה
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 סיכו� שלישי  .טז

  מסקנות ולקחי� : סיו�  .יז

  

  פתיחה. א

  

ההר הגבוה ביותר ; על הר אררט, לאחר המבול הגדול, בשחר האנושות החדשה

, זק� ויגע, הלה. אבי האנושות החדשה;  עמד נח
� אשר ראשו עטו� ענני, בעול� הידוע

עדיי� עליו להשקי� קדימה במבט מרומ� על ! א  לא ראה די, ראה הוא כה הרבה בחייו

 ללא 
 צעד נח על פסגת ההר אנה ואנה 
אפו� מחשבות, אחוז שרעפי�. עתיד בני אנוש

א שלושה אומות  אל
לא רק בני� ה� לו, הרי את עתיד שלושת בניו הוא חזה...מנוחה

א  דרכיה� לא רק ייפרדו מההיבט , יפוצו ה� בכל קצות תבל. אשר דרכיה� ייפרדו


אלא, הגיאוגרפי
  .בכל תפיסת עולמ�

  

ציביליזציות ; בדר  עקלקלה מלאה חתחתי� מתפתלת ההיסטוריה האנושית

א  גלגלי הזמ� יעשו את שלה� והמה יישכחו , שלמות יפרחו פריחה תרבותית אדירה

, עמי� אחדי� יעלו לזמ� מה על במת ההיסטוריה וירעשו בקול רעש גדול. וכחדו כלילוי

א  במהרה יצטרפו לרבי� אחרי� אשר ירדו מטה לתהו� השכחה בקול דממה 

דתית שונה 
דתות ותרבויות עוד יילחמו אחד בשני ובבעלי אידיאולוגיה תרבותית...דקה

  .משלה�

א  ... הרי לא מצא הוא את אשר חיפש
פשו א  עדיי� לא נח נ, את כל אלה ראה נח


 מבטו של נח נעצר 
בכל מערבולת ההיסטוריה , לפתע
שני !  הוא ראה את אשר קיווה

מכיוו� שהמה בעלי , בניו ש� ויפת אשר מהווי� אנטיתזה אחד לדר  חיי השני

באחרית . עוד יתחברו בעתיד הרחוק...אידיאולוגיה תרבותית שונה כרחוק מזרח ממערב

תרבות ; שהוא בי� שתי דרכי החיי� הסותרות זו את זו במהות�
הימי� תהיה חיבור כל


ע� תורת ישראל, יפת
יוו��Fֵ .ג� מצד יוו� : חיבור זה יהיה דואלי
ַיְפIְ ֱאלֹקי� ְלֶיֶפת  "

�Fֵ 4ֳהֵליKְ �ֹ@Fְוכ� מצד ישראל) כז, בראשית ט..." (ְוִי
�LM ִלEFְֹט ְוָעלD מFִLִעי� Kְַהר ִצ" 

  . 3)כא, עובדיה א" (ַהOְלDָכה'  ַלהֶאת ַהר ֵעNָו ְוָהְיָתה

 לנוח בשלו� על 
עתה יכול נח אשר תקוותו עוד תתגש�.  נח מצא
את אשר חיפש

לבסו� המה 
הרי על א� כל המלחמות והמאבקי� של תרבות יוו� בתורת ישראל...משכבו

  ...יתחברו ורב יעבוד צעיר

                                            
3
אפשר יעקב , ר אבהו חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו שהל  יעקב אבינו אצל עשו להר שעיר מימיו"א " 

ועלו מושיעי� בהר ) עובדיה א(ד "הה, הוא בא אצלו לעתיד לבא' אלא אימתי הי, אמתי היה ומרמה בו
 ).יד, בראשית רבה עח" (ו� לשפוט את הר עשוצי
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KְרֹאF ֶהָהִרי� ְוִנSָא ִמRְָבעLת ' ה ַהר Kֵית הְוָהָיה QKְֲחִרית ַהMִָמי� ָנכ�L ִיְהֶי"

ֶאל ' ְוָהְלכD ַעOִי� ַרKִי� ְו4ְמרD ְלכD ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה: ְוָנֲהרD ֵאָליו ָ@ל ַהLRִי�

' ַבר הKֵית ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנD ִמְ?ָרָכיו ְוֵנְלָכה Kְאְֹרחָֹתיו ִ@י ִמIֵ �LMTִֵצא תLָרה Dְד

  .4 )ד
ב, ישעיה ב ("ִמירFָDָלִ�

***  

יפת ; 5את עתיד בניו" נבואה"נח צפה מתחילת ההיסטוריה ועד סופה וייעד במילות 

  :ואמר, וש�

"�Fֵ 4ֳהֵליKְ �ֹ@Fְֱאלֹקי� ְלֶיֶפת ְוִי Iְכז, בראשית ט..." (ַיְפ.(  

ע� , העבריהע� , הוא עבר
 בי� ש�החיבורזו טומנת בקרבה את " נבואה"א� כי 


ישראל
 אבי תרבות העידו� 
ע� יפת הוא יוו�, בי� אומות העול�' הקורא בש� ה

 הרי ?אי� תהא חיבור בי� תרבות יוו� ע� תורת ישראל: א  עדיי� עלינו לתמוה. האסתטי

  !?המה שתי דרכי חיי� הסותרות זו את זו במהות�

  

  ?להבדיל או לחבר. ב

  

אנו אומרי� בביתנו ; בחזרה מתפילת ערביתלאחר שצועדי� אנו , בכל מוצאי שבת

בי� אור , אלקינו מל  העול� המבדיל בי� קודש לחול' ברו  אתה ה: "את ברכת ההבדלה

  ..."בי� יו� השביעי לששת ימי המעשה, בי� ישראל לעמי�, לחוש 

, היא היא כהבדלה בי� הקודש לבי� החול, ההבדלה הברורה כשמש בי� אור לחוש 


הבדלה בי� ישראל לעמי� וכעי� זאת א� ה
 הא� עלינו לחצו� במחיצת ברזל בי� הקודש 

  ?לחול ובינינו לבי� אומות העול�

כמוזכרת , יש איזה שהוא חיבור בי� הקודש לחול ובי� צאצאי ש� לבני יפת, או שמא

  ?בנבואת נח

   ?הייתכ� אפשרות כעי� זו? אי  מבדילי� ומחברי� בפרופורציה

***  

אי  ; ל"ה קוק זצ"ה לאור הסתכלותו של מר� הראי"ר איבמאמר זה ננסה לבר

  ... בי� הקודש לחול ייבנה הבניי� הרצוי והאידיאליהסתירה מתו  דווקא

***  

  

                                            
4
 .כט
כז, ר הירש לבראשית ט"פ פירוש רש" ע 

5
וכ� את ש� " ויאמר ארור כנע� עבד עבדי� יהיה לאחיו" אמנ� נח מייעד במילות נבואה ג� את ח�  

תרבות (א  בייעוד האחרו� המתייחס לקשר שבי� יפת ". אלקי ש� ויהי כנע� עבד למו' ויאמר ברו  ה"
 . עיננו נשואות
)ישראל(לש� ) יוו�
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  היחס בי� הקודש לחול: חלק א

  

  ?פרישה מ� החומר או הינתקות מהרוח. ג

  

המה ניגודי� הסותרי� זה את , הקונצפציה המקובלת בעול� הוא שהקודש והחול

  :ולהבדיל� ולפיכ  יש להפריד� זה

  

" 6ותנו לאלוקי� את אשר לאלוקי�, תנו לקיסר את אשר לקיסר: " אומרתהנצרות .1

ולכ� יש . יש להפריד בי� דת ומדינה,  לפי שיטת� אי אפשר לחבר בי� קודש לחול–

 נזיריה� 
וא נזירות מכל תענוגי החיי�אידיאל הנצרות ה" לפרוש מ� החומר"

 . 7פורשי� למנזרי� ואינ� נושאי� נשי� או שותי�  יי�

את עליצות החיי� וההנאות הגופניות בלבד ולפי שיטת� , יוו� העמידה לנסתרבות  .2

ניתקו את עצמ� ; כתוצאה מאידיאולוגיה זו, אי אפשר לחבר בי� קודש לחול

. בות של כל עמי יפת עמד בפסגת התר היווניהע�. 8מהקודש והרוחניות כליל

 מה שהוא כלוגרסו כי , גשמי
היווני� הורו לכל יתר העמי� את טיפוח היופי החושני

                                            
6
 –תפח ' אורות הקודש ב עמ(ל כותב "ה קוק זצ"מר� הראי. סו פסקה ו' ה אורות עמ" עיי� שיחת הרצי 

להתיאש , כלומר, ש למחצההיא יאו) הנצרות(השאיפה השלישית ) "הנצרות"): (שאיפות היאוש וההצלה"
הנגרר הרבה , למסור בידו את החומר ואת העול� החברותי, מהרע ושליטתו בעצמו, מהרשעה בעצמה

מר� הרב ". שזהו צד הטוב שלה�, ולהציל מתו  יאוש זה את הפנימיות של החיי�, אחרי מראה עיניי�
כל מחשבה שהיא "): "יי�תיקו� העול� והחיי� הנצח "–אורות הקודש ג קפ (ל ממשי  וכותב "זצ

ומתפארת בתיקו� נשמות , מפקרת את תיקו� העול� וסדרי המדינות ופורחת באוויר רוחני לבדה
 ".הרי היא מיוסדת בשקר שאי� לו רגלי�, והצלחת�

7
בחירת האד� , מדמה בחלשתה הפנימית כי הגו� וכחותיו והעול� החמרי והופעתיו) "הנצרות( המינות  

 ).כו, אורות ישראל ותחיתו ט, ש אורות"עי..." (ורצונו בכל ערכיו הנ� דברי� מפרדי�
8
וכ� מר� . ז"תל
ב"תל' עמ, א"פ עולת ראיה ח"ל ע"מאת הרב משה צבי נריה זצ" ה"מועדי הראי" מתו   

וכל מחשבה שדבר אי� לה ע� הרוממות ): "אורות הקודש ג קפ(ל כותב במקו� אחר "ה זצ"הראי
אפילו א� יהיו בה תוכני� מוסריי� , ומתעסקת רק ע� סדרי החיי� החמריי� ותיקוניה�, הנצחיות

סופה , )הערת כותב המאמר–" אי� יראת אלוקי� במקו� הזה"פ "� עה"מלבי' עי(וארחות צדק ומישרי� 
כשה� , ומפני הזוהמא והסרחו� שהחיי� החמריי� לקויי� בה� בטבע�, מפני קטנותה, להתעכר

במה שתשי� , ביחוד תוכר חולשה של מחשבה קיבוצית כזאת. מנותקי� מיסוד חיי� נצחיי� ותשוקת�
וזקני� לא , שהחיי� החומריי� משחקי� לפניה� בכל מהלותיה� ושגיוניה�, את מרכזה רק בצעירי�

 להביט על הזקני� היוניתוכ  היא המדה . ה חלק אמי� כי א� ברצו� עשוי ובלב מיואשיוכלו לקחת ב
שאינה יכולה להתפשט יפה על , בריטוריקה ומה לקויה היא מחשבה ציבורית, במבט בוז כדברי אריסטו

 ".ונגד זקניו כבוד, בהר ציו� ובירושלי�' כי מל  ה", ונאמר. כל חלקיה



  169יפיפותו של יפת באהלי ש�      

וזהו כמוב� .  בהדגשה רק על אמנות חושנית ובסיפוק יצרי�, יפה הוא ג� טוב

  . 9האנטיתזה של הקדושה והטהרה

  

מחויבי� אנו . 10בי� אנו לעקור את הטעות המצויה בשתי הקצוותחיי "!ולא היא

את אי האפשרות ,  בחיינוביחדלברר ולהודיע את המציאות של שני הצדדי� הללו 

,  יסודות של חיי� ה� לנו שנייחדיוהקודש והחול . להכחיד או ג� לעזוב את אחד מה�

 שניה�והמזיגה היפה של , טפול והשגחה, שניה� דורשי� מאתנו פתוח והערכה נכונה

א� יאמר החול . תעלה את כל העול� לער  העליו� של הדרת עוז קודש קודשי�, בייפוי�

וא� יאמר הקודש לעזוב , שולח החול בעצמו בזה יד בנפשו, להינתק מ� הקודש ולהפקירו

, הרי הוא מדלדל בזה את כל ער  החיי� וכל ער  המפעל וההשפעה שלו, לאת החו

יד ביד מחויבי� ה� ללכת כל אחד ,  המהאחי�הקודש והחול . 11לטובתו ולטובת העול�

" וביותר על דר  התחייה הלאומית אשר לנו להחיותה באמת, יי�על דר  הח, במסילתו

  ).'הקודש והחול אות א; נאדר בקודש'; ה ב"מאמרי הראי(

  

   קידוש החומר�דר� החיי� שביהדות. ד

  

 אשר יכולה היא בהשקפת עולמה לחבר בי� קודש היחידההיא דר  החיי� היהדות 

משלי " (Kְָכל ְ?ָרֶכיָ  ָדֵעהD ְוהDא ְיַיVֵר אְֹרחֶֹתיָ : "סיסמת היהדות היא. 12לחול מלכתחילה

                                            
9
 .מ"ר' עמ; ר הירש"מאת הרש" במעגלי השנה"פ ספר " ע 

10
 .ומאיד  הינתקות מקדושה כדוגמת חכמת יוו�. פרישה מ� החומר כדוגמת הנצרות,  מחד 

11
שמא יאמר אד� הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא בה� דר  רעה ה� ומוציאי� את האד� מ�  " 

 עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יי� ולא ישא אשה ולא, אפרוש מה� ביותר ואתרחק לצד האחרו�, העול�
ג� , ישב בדירה נאה ולא ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בה� כגו� כהני העובדי כוכבי�

שהרי הוא אומר בנזיר וכפר עליו מאשר , המהל  בדר  זו נקרא חוטא, זה דר  רעה היא ואסור ליל  בה
צמו מכל דבר אמרו חכמי� ומה א� נזיר שלא פירש אלא מ� היי� צרי  כפרה המונע ע, חטא על הנפש

, לפיכ  צוו חכמי� שלא ימנע אד� עצמו אלא מדברי� שמנעתו התורה בלבד, ודבר על אחת כמה וכמה
כ  אמרו חכמי� לא דיי  מה שאסרה תורה , ולא יהא אוסר עצמו בנדרי� ובשבועות על דברי� המותרי�

ואסרו חכמי� , ובהובכלל הזה אלו שמתעני� תמיד אינ� בדר  ט, אלא שאתה אוסר עלי  דברי� אחרי�
ועל כל הדברי� האלו וכיוצא בה� צוה שלמה ואמר אל תהי צדיק הרבה , שיהא אד� מסג� עצמו בתענית
 ).'שמונה פרקי� פרק ד' עי; א"ה, ג"� הלכות דעות פ"רמב" (ואל תתחכ� יותר למה תשומ�

12
להציל היא העומדת ) היהדות(השאיפה הרביעית ): "ורות הקודש ב תפחא(ל "ה זצ" וכ  כותב מר� הראי 

את , להציל את הגו� כמו הנשמה, לחשוב מחשבות לבל ידח ממנו נדח,  מבלי להשאיר ג� צרוראת הכל
, ולא עוד אלא להפ  את הרע לטוב גמור, את הרע בעצמו כמו את הטוב, חיצוניות ההויה כמו פנימיותה

ואת העול� , את העול� היחידי בכל ערכיו החומריי�, מלואו בכל צדדיו ותכסיסיוולהעלות את העול� ו
 המבוטאה במעמקי ,זאת היא שאיפת ישראל. להעמיד את הכל על בסיס הטוב, החברותי בכל סדריו

והאלילי� ...בכל תקותיו, המעשיי� והרוחניי�, בכל מלחמותיו, בהליכות החיי�, ביסוד האמונה, תורה
� ...".מל ' ישמחו השמי� ותגל האר� ויאמרו בגוי� ה, לבדו ביו� ההוא' ונשגב ה, כליל יחל
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Kְָכל  " – שכל גופי תורה תלוי� בהאיזוהי פרשה קטנה : דרש בר קפרא"ולפיכ  ) ו, ג

  ). א, ברכות סג" ('ְ?ָרֶכיָ  ָדֵעהD וגו

צרי  האד� שיכוו� לבו וכל מעשיו ) "ג
ב"ה, ג"הלכות דעות פ(� "וכ  הדריכנו הרמב

ויהיה שבתו וקומו ודבורו הכל לעומת זה , כול� לידע את הש� ברו  הוא בלבד

שאי ', ישי� על לבו שיהא גופו של� וחזק כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה…הדבר

וישי� על לבו , ות והוא רעב וחולה או אחד מאיבריו כואבאפשר שיבי� וישתכל בחכמ

' נמצא המהל  בדר  זו כל ימיו עובד את ה, שיהיה לו ב� אולי יהיה חכ� וגדול בישראל

מפני שמחשבתו בכל כדי שימצא , אפילו בשעה שנושא ונות� ואפילו בשעה שבועל, תמיד

וא יש� א� יש� לדעת כדי ואפילו בשעה שה', צרכיו עד שיהיה גופו של� לעבוד את ה

נמצאת , והוא חולה' שתנוח דעתו עליו וינוח גופו כדי שלא יחלה ולא יוכל לעבוד את ה

ועל עני� זה צוו חכמי� ואמרו וכל מעשי  יהיו לש� , שינה שלו עבודה למקו� ברו  הוא

, משלי ג" (ֶתיָ Kְָכל ְ?ָרֶכיָ  ָדֵעהD ְוהDא ְיַיVֵר אְֹרחֹ"והוא שאמר שלמה בחכמתו , שמי�

  .13)ו

  

ה שאי� לתורה מה לומר עליו בי� לחיוב ובי� "הרי אי� דבר בעולמו של הקב

התורה שולטת . 15ורה היא הצורהדר  אר� היא החומר של החיי� והת. 14לשלילה

והופכת אות� , והיא מעצבת כל חיי הפרט והכלל, ומבוצעת בכל תחו� של החיי�

משו� כ  משימתו . 16שמשמשת כהתגלמותו והתגשמותו של רצו� האלוקי�' למקדש ה

 באר� בעיקר לא רק בשמיי� ממעל אלא 
 במלכות שדיעול�של ע� ישראל היא לתק� 

 שכינה בתחתוני� עיקר 
הואיל וכל ייעודי התורה מתייחסי� לעול� הזה, מתחת

ומשו� כ  תפקידו של האד� בעולמו הוא לשעבד את הגשמיות ). יג, בראשית רבה יט(

כפי שמסביר מר� , 17להיות ממלכת כהני� וגוי קדוש, לקדשו, ועל ידי זה, תו יתבר לעבוד

 מלכות 
"ת כהני�ואת� תהיו לי ממלכ"על ע� ישראל נאמר : ל"ה קוק זצ"הראי


18מאוחדות ומלוכדות, וכהונה העוסקת בהנהגה רוחנית, העוסקת בהנהגה מדינית 

ומהנצרות הפורשת מהחומר ולפיכ  מפרידה , להבדיל מחכמת יוו� המנותקת מהקודש

אלא ,  לא רק בודדי� מגיעי� לדרגת קדושה
על ישראל נאמר גוי קדוש.  דת למדינהבי�

  . 19א� הוא קדוש יאמר לו, העוסק בכל מלאכת עבודה, הגוי כולו
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 .קעה' עמ" ואתחנ�"ה חלק ג תורה שבכתב "של; רלא' ח סי"ע או" עיי� שו 
14
 ).כב, ה אבות" (הפו  בה והפו  בה דכולה בה" כמאמר ב� בג בג  

15
 .192' עמ, משנתו, ר הירש"רש:  רבי יחיאל יעקב וינברג בתו  
16
 .לז, שמות כט, חומש, ר הירש"רש; 371' עמ, ד"ח, אוס� כתבי�, ר הירש" רש 

17
, צב; ה, סה, תהילי�, ר הירש"ראה ג� רש; 193' עמ, א"ח; 380' ד עמ"ח, אוס� כתבי�, ר הירש" רש 

 .כז, ט, בראשית, חומש, ר הירש"וכ� רש; יג
18


479' עמ' פ מאמרי הראיה ב"ע)  קסא
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19
 .כז, ר הירש בראשית כה" ראה רש 
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כל המש  התגלות השראת " חיי עול� נטע בתוכנו"מכיוו� שהאחדות האמיתית היא 

 זה בניגוד 
ה"הכל הוא רשות הקב. מקיפה את הכל 
אמת' השכינה בישראל ותורת ה

 הקיסרות 
"אלוקי� וקיסר: "לנוצרי� יש נוסח. גמור לנצרות המדברת על פירוד מזעזע

 הענייני� הרוחניי� 
א  השמיי�.  סידור החשבונות הארציי� שייכי� לקיסר
לקיסר

טהרת , החיי�אול� האחדות האמיתית כוללת את שלטו� . שייכי� לרבונו של עול�

  .20שלימות החיי� שביהדות הכוללת את כל החיי� כול�, החיי�

  

תנו לאלהי� את אשר " של השקפת הנצרות א� נרצה להציג את האנטיתיזה

כאשר מלכת שבא , נוכל להצביע על פסוק בספר מלכי�", "לאלהי� ולקיסר אשר לקיסר

ַוIֵֶרא ַמְלַ@ת Fְָבא ֵאת ָ@ל ): "ה
ד, י: מלכי� א(נאמר ש� , באה לבקר את המל  שלמה

Lְלָחנ XF ַמֲאַכלD ָנהKָ רFִֶית ֲאKַלֹמֹה ְוַהFְ ית ה'  וכוָחְכַמתKֵ ר ַיֲעֶלהFֲֶא Lְועָֹלת ' Yְולֹא ָהָיה ָב

וש� ) פרק ט(� ציי� ש� לדברי� מקבילי� בספר דברי הימי� ב "המלבי". עLד רDַח

גשר המחבר את בית המל  ע� בית , והיינו". 'ֲאFֶר ַיֲעֶלה Kֵית הַוֲעִל8ָת6 : "נאמר

שהעני� הדתי אינו רק , משמעותו של חיבור זה. וזה דבר שלא ראתה מעול�, 21המקדש

 הכל –צבא ופוליטיקה , כלכלה, חברה,  שלטו�–אלא שכל ענייני המדינה , עני� ליחידי�

אנושיות מנחי� את המדינה לא מוסכמות חברתיות . צרי  לבטא אידיאל אלוקי

וזה , ואי� תחו� בחיי הפרט והמדינה שלא יבטא עני� זה, אלא אידיאה אלוקית, היהודית

ועל כ� זקוקי� אנו למדינה , להראות שהדבר אפשרי, תפקידו של ע� ישראל בעול�

שחקוק בהויתה תוכ� האידיאלי היותר , מדינה שהיא ביסודה אידיאלית"; 22"יהודית

שכל חפצה הוא , בעול�' יסוד כסא ה, מדינה זו היא מדינתנו מדינת ישראל...עליו�

  .23)קס' ז עמ, אורות ישראל ו, אורות" (אחד ושמו אחד' שיהיה ה
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כמו , המשלמת אותנו, וזאת התורה השלימה. "1 פסקה 10' עמ, אורות, פ שיחות הרב צבי יהודה" ע 
ואמנ� ). פרישה מ� החיי�( לא זכרה דבר מזה 
" מחכימת פתי... תמימה' תורת ה: "שהעיד עליה יודעה
וישתה מה שמותר , יאכל מה שמותר לו לאכול בשיווי: הול  בדר  האמצעית, ד� טבעיכוונה שיהיה הא
לא שישכו� במערות , ויישב המדינות בצדק וביושר, ויבעל מי שמותר לו לבעול בשיווי, לו לשתות בשיווי

 אמר. והזהיר מזה במה שבא אלינו בקבלה. ולא שיטריח הגו� ויענהו, ולא שילבש השער והצמר, ובהרי�
על שמנע ? וכי על אי זה נפש חטא זה: "ואמרו, "וכפר עליו מאשר חטא על הנפש) "יא, במדבר ו: (בנזיר

המצער עצמו מכל דבר על , א� מי שציער עצמו מ� היי� צרי  כפרה, והלא דברי� קל וחומר. עצמו מ� היי�
 ).� שמונה פרקי� פרק ד"רמב" (אחת כמה וכמה

21
ומעלת בית המקדש ', למע� דעת שהמלכות כפופה לצו ה, שלבית המקדעלה  יש לציי� ששלמה המל   

 . למעלה מ� המלכות
22

 ישיבת כר� א ראש"ר הרב מרדכי גרינברג שליט" מאת מו329
328' עמ" כר� לשלמה" מצוטט מספר  
 .ביבנה

23
 .ש�" כר� לשלמה" המקורות מספר אורות מובאי� בספר  
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  ?ואי  התגשמותו במציאות תלוי בע� ישראל, "אידיאה האלוקית"מהו ה: שאלה

  

בראשית מטעו של . "די
תפקיד ישראל בבריאה הוא לתק� עול� במלכות ש: תשובה

אשר ידע לקרא בש� הרעיו� האלהי הברור והטהור בעת השלטו� הכביר של , הע� הזה

ישמור "להקי� צבור אנושי גדול אשר נתגלתה השאיפה , פראותה
האליליות טומאתה

שבאה מכח ההכרה , זוהי השאיפה). יט, בראשית יח" (לעשות צדקה ומשפט' את דר  ה

להוציא את האנושיות מתחת סבל , הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה

באור האידיאה , נורא של צרות רוחניות וחמריות ולהביאנה לחיי חפש מלאי הוד ועד�

למילואה של שאיפה זו צרי  שצבור זה יהיה . ולהצליח בזה את כל האד� כלו, יתהאלה

ע� ", בעל מדינה פוליטית וסוציאליסטית וכסא ממלכה לאומות ברו� התרבות האנושית

והאידאה האלהית המחלטת מושת שמה ומחיה את , )ו, דברי� ד" (חכ� ונבו� וגוי גדול

נזירי� , חסידי�, א רק חכמי� מצוייני�למע� דעת של. הע� ואת האר� במאור חייה

כי א� עמי� שלמי� מתקני� ומשכללי� , ואנשי קדש חיי� באור האידיאה האלוקית

הכוללי� בתוכ� את כל השדרות , עמי� שלמי�; בכל תקוני התרבות והישוב המדיני

עד , המשכלת והקדושה, הפרושית, מ� רו� האינטליגנציה האמנותית, האנושיות השונות

ועד הפרולטריו� לכל , הפוליטיות והאקונומיות, הסוציאליסטיות, כות הרחבותהמער

  ).קד' למהל  האידאות בישראל ב עמ, אורות" (אפילו היותר נמו  ומגש�, פלגותיו

  

כאשר נקבצו בני יעקב לשמוע את ברכת אביה� והלה ראה בה� את שבטי "ולכ� 

 עמד ש� שבט הלויה ושבט הנה; לא ראה רק כהני� ומורי הוראה, ישראל שלעתיד

, עמד ש� לנגד עיניו הע� כולו; שבט האיכרי� ושבט הלוחמי�, שבט הסוחרי�, המלוכה

איש אשר ", את כול הוא בר ; ועל כל דרכי התפתחותו, על כל סגולותיו הרבגוניות

' כי ברית ה. איש איש וסגולותיו המיוחדות לו, )כח, בראשית מט" (כברכתו בר  אות�

מטרתה לבנות חיי ע� שלמי� ; שלמה ורעננה, חפצה באומה בריאה, אברה�כרותה ע� 

לשמור דר  ; על מנת לכוו�  אות� אל התפקיד הגדול האחד, על כל צורותיה� הרבגוניות

ימצאו ש� את , לא פחות מהמחשבה והרגש, הכח והאומ�. לעשות צדקה ומשפט' ה

" � את התפקיד הגדול של הכללובמקצועות שוני� יקיימו כול', גיבוריה� העובדי� לה

 ).כז, ר הירש בראשית כה"רש(

  

  :ביריעה זו נציי� מקצת�, תוכ� זה של רוח ישראל באה לידי ביטוי בדוגמאות רבות

  

נגלה אליו , י"ל מפאת הרעב בא"כאשר יצחק ביקש לצאת לחו �אר� ישראל . א

ודורש , )ב, בראשית כו" (ר אַֹמר ֵאֶליָ  ֲאFְֶ@כֹ� ָ<=ֶר�Qל Iֵֵרד ִמְצָרְיָמה : "ה וציוהו"הקב

 באר� ישראל הוי נוטע הוי עשה שכונה, שכו� באר�): "ג, בראשית רבה סד(המדרש 
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שתי המשימות הללו אינ� נפרדות זו ..."  שכ� את השכינה באר�שכו� באר�א  "ד, זורע

הדר  להשכנת השכינה באר� היא באמצעות עשיית שכונה באר� , מזו אלא אדרבה

לפיכ  ). אורות התחיה כח, אורות" (הקדXשה שבטבע היא קדXשת אר� ישראל. "שראלי

הנדסה , רפואה, טכנולוגיה, תעשייה; רק באר� ישראל עבודת הקרקע ושאר אומנויות

דומה "ה "ב ד, סוכה כט' בחידושיו למס(� סופר "בגדר מצווה ואלו דברי החת' וכו

י ורוב ישראל "מקרא ואספת דגנ  אלא באד רבי ישמעאל נמי לא אמר "נלע"): "לכושי

ועל ' הקדושי' י ולהוציא פירותי"שהעבודה בקרקע גופה מצוה משו� יישוב אשרויי� 

הלילה משו� מצוה וכאלו ' זה ציותה התורה ואספת דגנ� ובועז זורה גור� השעורי

נ לא יאמר לא אאסו� דגני מפני "תאמר לא אניח תפילי� מפני שאני עוסק בתורה ה

 אבל שיש בה� ישוב העול� הכל בכלל מצוה' ק התורה ואפשר אפילו שארי אומניועס

חורב� מודה ' ה וכל שמרבה העול� יישוב מוסי� עבודת ה"ה בי� או"בעו' כשאנו מפוזרי

סו� קידושי� מניח אני כל אומניות ' נהוראי במתני' על ר' ז אנו סומכי"י וע"י לרשב"ר

  ..."ל"ל וכנ" היינו בחשבעול� ואיני מלמד בני אלא תורה

 

בשמ� זית ובהדלקה , מצד אחד הועלו נרותיה בדר  טבעית �המנורה הטהורה. ב

, שבת כב' עי (24שהיה כולו גילוי של נס" הנר המערבי"ומצד שני דלק בה , מעשה ידי אד�

ששכינת , "עדות שהשכינה שורה בישראל", הכח הטבעי והכוח הניסי השתלבו יחד–) ב

  .25מעלה שרויה על דרי מטה

  

מחמ�  ההפ  !ולא היא. מצה; הקונצפציה המקובלת
?  מהו ההפ  מחמ��המצה. ג

ולכ� המצה . המצה היא מצב ביניי� בי� חמ� לקמח ומי�. הוא קמח לחוד ומי� לחוד

 המצה 
 כל שניה לאחר שמונה עשרה דקות
 ביותר לחמ� שישהקרובהיא המוצר 

המצה ;  הייתה מתירה לנו לאכול מצה בפסחלאלכ� א� התורה . מחמיצה יותר ויותר

אול� התורה !  חמ�כמעטהרי היא , והייתה הדבר הראשו� שהיינו אוסרי� על עצמנ

ציווי ! אלא מחייבת אותנו לאוכלהמפתיעה אותנו ולא רק מתירה לנו לאכול מצה בפסח 

עד , הרי לאחר שהתורה יוצאת מגדרה להרחיקנו כל כ  מהחמ�; זה קשה מניה וביה

 אותנו לאכול את הדבר מחייבת היא  היא 
שאסרה אותו עלינו בבל יראה ובבל ימצא 

  !?ב ביותר לחמ�קרו

 

  :במצות אכילת מצה ואיסור אכילת חמ� מתמצית היהדות כולה

  ?כיצד על האד� להתמודד ע� יצרו
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 .ב מבואר כי אור המנורה דלק זמ� רב יותר מכמות השמ� בתוכו,בגמרא בשבת כב?  מה היה הנס 
25
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הנצרות פורשת מהיצר ולפיכ  נזיריה מתבודדי� במנזרי� ; כפי שהסברנו לעיל

א  לא כ� .  אידיאולוגית הנצרות היא הריגת היצר
ומנועי� מלשאת נשי� ושתיית יי�

את הכובש איזהו גיבור : " את יצרו לא נאמר אלאההורג? יזהו גיבור א
גישת היהדות

 אלא הכל תלוי בשימוש שהאד� 
 משו� שהיצר לכשעצמו אינו טוב ואינו רע26!"יצרו

ביצר : כלומר" בשני יצרי : "ופירשו" בכל לבב ' ואהבת את ה: "התורה אמרה. עושה בו

  ).ה, משנה ברכות ט (הטוב וביצר הרע

היצר הרע הוא ג� כ� בריאה של רבונו של : "27ל"מסביר הרב צבי יהודה קוק זצ

. )ב, קידושי� ל" (בראתי לו תורה תבלי�", ו�אלא שיש לו תיק, "בראתי יצר הרע. "עול�

, בסידור, אלא הכל תלוי ביחס. 28רבונו של עול� ברא את היצר הטוב ואת היצר הרע

ואהבת . "ג� ביצר הרע' ויש מציאות לעבוד את ה, היצר הטוב מקושר למקור, בעמדה

 היצר הרע ).ה, משנה ברכות ט(ביצר הטוב וביצר הרע " בשני יצרי  "
" בכל לבב ' את ה

  ".הוא רע כשהוא מנותק מהמקור

  

לקדש עצמנו במותר לנו ולאכול , ית� לחבר את הקודש ע� החולא  רק ביהדות נ

 ומקדשי� אישה בקידוש את היי� מקדשי�לכ� ביהדות . חולי� על טהרת הקודש

אי� לפרוש מ� , ומאיד . אי� לשקוע בחומר ולהתנתק מקדושה, לפיכ  מחד. בקידושי�

 אומר רבונו 
�מלאכי� בשמי: "ק לומר'כמו שהיה רגיל רבי מנח� מנדל מקוצ; החומר

ואת , אלא היו אנושיי�, איני רוצה שתהיו מלאכי�,  יש לי רבבות
של עול� לישראל

 ". קדושה אני רוצה מכ�, האנושיות שלכ� תחיו בקדושה

  

חת� ששכח : "ק'היה דורש רבי מנח� מנדל מקוצ": קדושי� תהיו: "וכ� על הפסוק

כיוצא . סיד את כל הסעודה מפ–" הרי את מקודשת לי"בברכת " לי"לומר את המילה 

הוא "ולכ� האידיאל . 29" סופו הלו� יל� ובכה–מי ששכח לקדש עצמו א� במותר לו בכ  

ישראל , אורות" (העלאת כל התוכ� התגלות כל היש הופעת החיי� בפנימיותו כל מקיפיו

דבקות אלוקית בכל תנאי ,  החיי�קידוש כל: "ומסביר הרב צבי יהודה) ותחיתו יג

אי� זו מ� החכמה להפריד את , ולכ� כאשר התורה אסרה עלינו לאכול חמ�. 30"החיי�

וזוהי פרישה מ� (משו� שה� לכשעצמ� אינ� בעלי הפוטנציאל להחמי� , הקמח והמי�

יש , ויוצרי� בצק, י� אות� יחדהרי רק כאשר מערב). החומר או הינתקות מהקודש

                                            
26

כי א� אנחנו מנצחי� , לא את הגו� הפרטי ולא את הגוויה הלאומית, את הגו� אי� אנחנו עוזבי� " 
 ). ד
שכג' אורות הקודש ב עמ" (אותו

27
 .5 פסקה 63' עמ, אורות, ה" שיחות הרצי 

28
העול� , ב"ז ועוה"וכמו כ� עוה, ל עול�
יודעי� אנחנו שהיצר הרע והיצר הטוב יצירה אחת היא מידי א " 

ק ב "יי� אוהע" ( הכל חטיבה אחת–האידיאלי והממשי , התיאורי המוסרי, המשטרי והכוחני, החברתי
 ).תעט, תיא, שצא' עמ

29
 .319'  מורי החסידות עמ
 באר החסידות 

30
 .37'  עמ11ה ש� סו� פסקה " שיחות הרצי 



  175יפיפותו של יפת באהלי ש�      


ונניחו ליותר מ,  כאשר לא נשמור עליו–? ומתי הבצק מחמי�. בבצק פוטנציאל להחמי� 

את הבצק ונממש את הפוטנציאל שבתוכו ונמשכהו " נכבוש"א  א� . שמונה עשרה דקות

  . לאכול מהתורהמחויבי�ומצה זו אנו .  הוא יהפו  למצה
לכיוו� הרצוי

  

לכבוש את היצר ולהטותו לדר  הישר ; � הזה הוא לקדש את החומרתפקידנו בעול

מדוע להתמודד : שאלה. ואת זה נוכל לעשות רק כאשר אנו מתמודדי� ע� היצר. והטוב

;  עלינו לדעת ולהבי� כי היצר לכשעצמו נייטרלי:תשובה! עדי� לכאורה לברוח ממנו? עמו

הכל תלוי , י� חיוביי� או שליליי�כלומר טומ� בקרבו פוטנציאל אשר נית� לנתבו לאפיק

למעט " ַוMְַרא ֱאלִֹקי� ִ@י טLב"בבריאת העול� נאמר בכל יו� ולפיכ  . בבחירתנו החופשית

" ַוMְַרא ֱאלִֹקי� ֶאת ָ@ל ֲאFֶר ָעNָה ְוִהZֵה טLב ְמאֹד): "לא, א' ברא(ביו� השישי אשר נאמר 

זה מלא  , ר" זה יצה–טLב ְמאֹד ) יא
זט ' ר פר"ב(ל " דרשו חז–? "טLב ְמאֹד"מאי 

כל כאשר רואי� את : תשובה? טובי� מאודויש לתמוה מאימתי אלו " זה גיהנו�, המוות

רב "? כיצד. אפילו הדברי� השליליי� נהפכי� לטובי� מאוד,  בכלליות–אשר עשה 

ר ָעNָה ְוִהZֵה ַוMְַרא ֱאלִֹקי� ֶאת ָ@ל ֲאFֶ): "לא, א' ברא(בריה דשמואל בש� שמואל אמר 

אלא ללמד שאלמלא יצר הרע לא היה , וכי יצר הרע נקרא טוב, זה יצר הרע, "טLב ְמאֹד

). א, מדרש תהלי� ט" (ולא היה העול� מתקיי�, ולא הוליד ממנה בני�, אד� נושא אשה

  .הכל תלוי היא  משתמשי� בו, נמצאנו למדי� כי לכל דבר יש ער  חיובי ושלילי, א� כ�

   

אלא מוטלת .   אי� אנו יכולי� לברוח בפרישה מ� היצר כלומר מאחריות זולפיכ

 את החול ולגלות את נצנוצי הקדושה אשר בתוכו ולהדליק� לקדשעלינו החובה 

  . 31לטוב 
רק כ  נוכל לממש את הפוטנציאל הטמו� בקרבנו. לאבוקה גדולה

  

  החיבור שבהבדלה.  ה

  

. שה� צוררי� זה את זה, "ויתרוצצו"מקובל בעול� שהקודש והחול ה� בבחינת "

החיי� בכללות� אינ� . שאי� כל ניגוד בי� קודש לחול, אול� האמת של התורה

 שניה�הקודש והחול . כי� האלהכי א� דווקא על ידי שני הער, מתקיימי� באומה

וכש� שאנחנו צריכי� , צריכי� להיות בריאי� ומשמשי� לתקומתה של האומה

משתדלי� אנחנו . להשתמש ברכוש של הקודש כ  אנו צריכי� להשתמש ברכוש של החול

ויש תוספת מ� החול על , כש� שיש קידוש, לחבר אות� ולהכניס קדושה ג� בחול

שמגמתה למנוע , כ  ישנה ג� הבדלה, שפעת הקודש על החולומגמה של המש  ה, הקודש
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וכ� בספרו ; 21
23' עמ" ושמיי�אר� : "א בספרו"פ דברי הרב יעקב פילבר שליט" פסקה ג מבוססת ע 
 . קסח
קסו" חגי� וזמני�"
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למנוע סכנת זלזול בקודש והשימוש בו , את טשטוש התחומי� שבי� הקודש לבי� החול

  .לצרכי חול

  

ואנחנו , קודש נעלה ונשגב, ישנו קודש שהוא בתכלית השלמות: על כ� אנחנו אומרי�

וע� זאת , ל אוצר החיי� שלומכ, מכל התוכ� שלו, מכל המהות שלו, שואבי� מתוכו

  .מצווי� אנו לשמור שלא יבואו צדדי� של חול ויטשטשו את העושר של הקודש

  

" מנורה כנגד מנורה' וכו] הקודש[לא יעשה אד� בית תבנית היכל "ההלכה האומרת 

שלא יבוא זר� של חול , הוא מג� על עצמו. הקודש שומר את גבולותיומלמדת אותנו ש

דווקא משו� שמירה , ווקא על ידי שמירה זו נות� הקודש חיי� לחולוד. למעט את ערכו

32)475
479' עמ' מאמרי הראיה ב(זאת יש כוח לקודש לחזק את מערכת החול .  

  

  התנגשות תרבות יוו� ע� היהדות. ו

   

כל מה שהמוח היווני יכול . ש בעול� המעשהאי� קוד, אליבא דהחכמה היוונית"

אינו אלא חול לפיכ  היווני� לא יכלו , מתהו� קרקע עד רו� שמיי�, להכיל בקרבו

, המאחדת את שני הדברי� באיחוד מלא, להבי� את דרכ� המיוחדת של ישראל

. והיודעת לפתח קדושה  ג� בתוככי החיי� הטבעיי�, ההשקפה הרואה בגו� בסיס לרוח

  .ואת תרבות�, יסו להטיל על ישראל את רוח�לכ� נ

  

ה� נלחמו נגד אור� של , " טמאו כל השמני�—כשנכנסו יווני� להיכל "לפיכ  

  .נגד המנורה המופלאה המאחדת את הטבע והנס ג� יחד, ישראל

. ממשפחת הכהונה בישראל,לעומת� קמו והתקוממו החשמונאי� מזרע אהרו� הכה�

סמלו ג� את המאבק , והחזירו עטרת המלכות לישראל, וה� שנחלצו למלחמת הקודש

על , ה� ג� המגיני� על רוח ישראל ועל נשמתו, הלוחמי� בעוז ובגבורת הגו�: הרוחני

33)475
479' עמ' מאמרי הראיה ב" (טהרתו ועל מקדשו .  
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 .  ש� 
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  סיכו� ראשו�. ז

  

ג� לקודש אלא אנו צריכי� ג� לחול ו. אי� לפרוש מהחומר או להינתק מהרוח


ובלא הקודש,  אי� לקודש מעמד
כי בלא החול? ומדוע. 34)257' עמ' ה א"מאמרי הראי( 

 עושי� את החיי� ביחדולכ� דווקא הקודש והחול , החול מתנוו� והדרו ניטל ממנו

ראות אי  שהקודש והחול משמשי� זה את יש ל, 35)248' עמ' ה א"מאמרי הראי(שלמי� 

  .36)257' עמ' ה א"מאמרי הראי(כש� שאי אפשר לימי� בלי העזרה של השמאל , זה

  

ועל כ� עלינו לטפל בשני , אלא שדרושה הגדרת הגבולות שביניה� והבדלת�

דווקא , ודווקא על ידי שמירה זו נות� הקודש חיי� לחול, המובני� ולהבדיל ביניה�


479' עמ' מאמרי הראיה ב(משו� שמירה זאת יש כוח לקודש לחזק את מערכת החול  

מאמרי  (רק מתו� ההבדל נית� לראות את האיחוד והחיבור שביניה�ולפיכ  . 37)475

  .38)257' עמ' ה א"הראי

  

  ? היא  מחברי� ומבדילי� כאחד

  


והכנסת זר� של קודש ג� בחול , ההסתכלות על החול מתו  אספקלריא של קודש
 

כלומר גילוי אור הקודש אשר מסתתר בחול . קידוש החומר 
החיי� שביהדותהיא דר  

  :מתו  ההבדלה נוצרת החיבור. וצירופ� יחדיו

  

אינה שייכת לעבר העתיק אלא , תמימה' תורת ה, היהדות המושלמת, היהדות"

ע� כל התשובות לה� מצפה , ובאמת כל העתיד. לחיי� התוססי� והנמרצי� של ההוה

אותה יהדות , שיי  לאותה יהדות, בות לבעיותיה החברתיות והרוחניותתשו, האנושות

אי  ,  בכ  שכנסת ישראל יודעת אי  לעשות רתוקות40המקיפה את כל החיי� 39מושלמת

�לנו לקדש עצמנו במותר , לחבר את הקודש ע� החול, לחבר את השמיי� ע� האר

וחיבור של� זה בא דווקא מפני שאנו שומרי� על . ולאכול חולי� על טהרת הקודש
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 ".קודש וחול בתחיית ישראל" מאמר  
35

 ".לזכר לורד בלפור" מאמר  
36

כש� שאי  "ל השתמש בביטוי"ה קוק זצ"מדוע הראי: שאלה". קודש וחול בתחיית ישראל" מאמר  
 .עיי� ספורנו על תחילת פרשת בהעלות 
 ?"אפשר לימי� בלי העזרה של השמאל

37
 ).קסא
קס' עמ(ל " נריה זצמאת הרב משה צבי" ה"מועדי הראי" מתו   

38
 " .קודש וחול בתחיית ישראל" מאמר  

39
  .287' ה עמ"ח, אוס� כתבי�, ר הירש" רש 
40
 122' עמ, ו"ש� ח 
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נצח ישראל בנוי הוא על החיבור . מפני שאנו יודעי� להבדיל בי� קודש לחול, התחומי�


479' עמ' מאמרי הראיה ב(וההבדלה ג� יחד  41)475 .  

 אי� הקודש יכול לעזוב את החול וכ� אי� החול יכול להינתק מ� הקודש :בקצרה

, אול� החיבור ביניה� יתבצע מתו  הבדלה. אלא אדרבה יש לחבר ביניה�, ולהפקירו

  . ולא מתו  שקיעה בחומריותקודשכלומר קידוש החומר מאספקלריא של 

  

מהו היחס הפרופורציונלי בי� . לשהגענו למסקנה שתתכ� חיבור בי� קודש לחו, עתה

  ?היש להבדיל או לחבר? ישראל לעמי�

***  

  בי� ישראל לעמי�: חלק ב

  

  ע� לבדד ישכו� ואוניברסליז�. ח

  

  :אנו מוצאי� צדדי� פרדוכסליי� ביחס בי� אומות העול� וע� ישראל

  

ָע� "; ע� ישראל הוא ע� בדלני וייחודי ביחס לעמי�, מצינו שבמהותו, מצד אחד

אמר לה� " ):א, ברכות ו(וכ� כתוב ) ט, במדבר פרק כג("  ִיD �ֹ@FְַבLRִי� לֹא ִיְתַחVָבָבָדדְל

ואני אעשה אתכ� חטיבה , את� עשיתוני חטיבה אחת בעול�: הקדוש ברו  הוא לישראל

' שמע ישראל ה): "דברי� ו(שנאמר , את� עשיתוני חטיבה אחת בעול�; אחת בעול�

ומי כעמ  ישראל גוי : "שנאמר,  בעול�אחתאני אעשה אתכ� חטיבה ו". אחד' אלקינו ה

בדד ינחנו ' ה"וכ� " והיית� לי סגולה מכל העמי�): "ה, שמות יט(וכ� נאמר ".  באר�אחד

עמוס " (רק אתכ� ידעתי מכל משפחות האדמה"וכ� ; )יב, דברי� לב" (ואי� עמו אל נכר

רבי יהודה אומר , העברילאבר� "; האומהיחס כזה של בדלנות א� מופיע אצל אבי ). ב, ג

וכ� כותב ). ח, בראשית רבה מב" (מעבר אחד) אברה�(כל העול� כולו מעבר אחד והוא 

הוא עניי� , מ� העניני� העמוקי� שבהנהגתו יתבר  שמו): "ג"ב פ"ח' דר  ה(ל "הרמח

שמצד הטבע האנושי נראה היות� שווי� באמת ומצד עניני , ישראל ואומות העול�

ספר (ועל מצות ברית המילה נאמר ". התורה ה� שוני� ונבדלי� כמיני� מתחלפי� לגמרי

לפי שרצה הש� יתבר  לקבוע בע� אשר הבדיל , משרשי מצוה זו): "החינו  מצוה ב

 בצורת גופ� כמו שה� להבדיל� משאר העמי�, להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופ�

  ...".מובא� איננו שוהאשר מוצא� ו, מובדלי� מה� בצורת נפשות�
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 ).פבק
קפא' עמ(ל "מאת הרב משה צבי נריה זצ" ה"מועדי הראי" מתו   
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הרי נאמר על אברה� ; בע� ישראל ישנ� ג� קווי� כלל עולמיי�, אול� מצד שני

Cֹל ְוִנְבְרכD ְבָ  "וכ� ). בראשית פרק יז" ( ְנַתIִיָ  ֲהמ6B �6ִי�Aבְוָהָיה Fְִמָ  Qְבָרָה� ִ@י "...

יבי� בבית המקדש שבעי� בסוכות היו מקר).  בראשית פרק יב" (ִמְ@Dְחֹת ָהֲאָדָמה

סוכה נה ..." ( כנגד שבעי� אומות
? הני שבעי� פרי� כנגד מי: אמר רבי אלעזר; פרי�

כנסת ישראל היא תמצית ): "א, אורות ישראל א(ל באורות "וכ� כתב מר� הרב זצ). ב,

  ".ההויה כולה

  

 לבי� ברישא אנו מבדילי� ביננו; "עלינו לשבח"סתירה זו באה לידי ביטוי בתפילת 

" דעלינו לשבח"א  בסיפא . 'וכו" שלא עשנו כגויי הארצות: "אומות העול� ואומרי�

 עול�לתק�  "
איננו מצטמצמי� בלאומיות אלא מבקשי� להיות קוסמופוליטיי�

  . 42"תבליכירו וידעו כל יושבי ...בני בשר יקראו בשמ וכל ! די
במלכות ש

  

א  יתרה ? הא� ע� ישראל אוניברסלי או אינדיבידואלי? במה דברי� אמורי�

  :ישנה תמיהה נוספת! מזאת

  

צרי  להיות בנוי הוא על השפעה , מטבע הדברי� כל יחס מתוק� בי� שני גופי� שוני�


הדדית אחד מהשני
אל לעמי� לכאורה צרי  ג� הוא  ולפיכ  היחס המתוק� בי� ע� ישר

בעול� '  הרי על ע� ישראל מוטלת הקריאה בש� ה
להיות מבוסס על השפעה הדדית

לאומות ' וכ� הוראת דרכי ה, "ַע� זD ָיַצְרIִי ִלי Iְִהָ]ִתי ְיַסEֵרD): "כא, ישעיהו מג(שנאמר 

ֶאל Kֵית ֱאלֵֹקי ' כD ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר הְוָהְלכD ַעOִי� ַרKִי� ְו4ְמרD ְל): "ד
ב, ישעיה ב(שנאמר 

א  ג� ע� . "ִמירFָDָלִ�'  ִ@י ִמIֵ �LMTִֵצא תLָרה Dְדַבר הְויֵֹרנF ִמEְָרָכיו ְוֵנְלָכה ְ<אְֹרחָֹתיוַיֲעקֹב 

 �ישראל לכאורה צרי  לקבל ג� הוא את חכמת הגויי� בתחומי� מסוימי� כגו� מדע וא

  .לא יהיה שכלול ובניי� בע� ישראל – שאילולא כ� 
מוסר

  

  :א  יש להקשות


 ויצטמצ� בחייו הלאומיי� בלבד
א� ע� ישראל לבדד ישכו� ובגויי� לא יתחשב  .א 

הוא לא יוכל להשפיע על אומות העול� ובנוס  לכ  ההתבודדות מונעת קבלת חכמה 

  .ומדע מהגויי�

 יש 
 להשפיע ולקבל תכני�א  א� ע� ישראל יהיה אוניברסלי ויתקרב לאומות בכדי  .ב

� "ל על פת עכו"הרי לא בכדי אסרו חז. סכנה של התבוללות והתערבות בי� העמי�

 משו� חתנות ,  אסרו חכמי� לאכול פת של עממי� עובדי כוכבי�
וסת� יינ�

פירוש שלא יבא להתחת� בה� שכל אלו מושכי�  ).שולח� ערו  יורה דעה סימ� קיב(

 ). טור ש�(  באחד מאלו יבא להתחת� ב�לב האד� וא� יתקרב אליה�
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 . א המשגיח הרוחני בישיבת כר� ביבנה"ליטר הרב אברה� ריבלי� ש" רעיו� זה שמעתי מפי מו 
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הישנה דר  ? מהי הדר  אשר יבורו לה� ע� ישראל אשר תפארת היא להולכי� בה

שלישית אשר מהווה אפשרות להשפיע ולקבל חכמה מהאומות מבלי להתקרב ולהיטמע 

  ?בי� הגויי�

  

 א� –הינו ע� אוניברסלי , ומאיד . ע� ישראל הוא ע� אינדיבידואלי,  מחד:בקצרה

וכ� מהו היחס לחכמת� ? כ� מהי הסינתזה הפרופורציונית בי� ע� ישראל לאומות העול�

  ? מנהגיה� ונימוסיה� של אומות העול�

***  

נברר את אופ� קבלת בחכמה מגויי הארצות ולאחר מכ� , בראשית� של הדברי�
  :נברר את אופ� ההשפעה של ישראל על האומות, )יג
פסקה יב(

  

   תאמי��בגויי� מתוקנתחכמה . ט

  

  ?מנהגיה� ונימוסיה� של הגויי�, מהו היחס לחכמת�: שאלה ראשונה

  

  :התשובה לכ  נעוצה בסתירה בי� שני פסוקי�

   ).ז, יחזקאל ה( " לֹא ֲעGִיֶת�ְכִמEְFְֵטי ַהLRִי� ֲאFֶר ְסִביבLֵתיֶכ�  ".א

 ).יב, יחזקאל יא" (ֲעGִיֶת�ְכִמEְFְֵטי ַהLRִי� ֲאFֶר ְסִביבLֵתיֶכ�  ".ב

  

 מצד אחד הנביא קובל על כ  שלא 
אנו מוצאי� דואליות ביחס בי� הגויי� וישראל

 שעשינו 
הנביא לכאורה סותר את עצמו בקבילתו, א  מצד שני, עשינו כמשפטי הגויי�

  ?במה דברי� אמורי�! כמשפטי הגויי�

  

 שבה� מקולקלי�כ,  שבה� לא עשית�כמתוקני�: "אומרת) ב, סנהדרי� לט(הגמרא 

כש� שאי� לעשות כמשפטי הגויי� ; א� נדייק מדברי הגמרא נמצאנו למדי�". עשית�

הרי א� לא כ� מדוע קובל . המקולקלי� כ  יש חובה לעשות כמשפטי הגויי� המתוקני�

  ! על כ  הנביא יחזקאל

  

  ? הא� יש משפטי גויי� מתוקני�:שאלה

מתוקני� א  במציאות נצטר  לחפש�  בתיאוריה אולי ייתכנו משפטי גויי� :תשובה

עדיי� אינ� " מתוקני�"שהעמי� שאנו קוראי� אות� , ביחוד עלינו לדעת"; בנרות

וחושבי , רחוקי� ה� עדיי� הרבה ממצב התרבותי והטהור של האד�; מתוקני� באמת
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מחשבות הטובי� שבה� מראי� יפה בעליל את החסרונות הגדולי� העצורי� בקרב חיי 

מצד רגש המוסר ,  על מנהגי הנימוס והמוסר שלה� יש הרבה מה לפקפק.החברה שלה�

ג� הנהגת חנוכ� ובתי ספריה� עוד . האנושי ומצד התוצאות שה� גורמי� לה לעצמה

והמבקרי� הכבירי� מוצאי� , אפילו ביחס האנושיות הכללית, איננה כלל כס� טהור

  ).נח' ר עמאדר היק" (כתמי� אמיצי� ולקויי� גדולי� בכל הליכותיה�

  

ולו רק בשביל (נוכל לדעת , א  לו יצוייר שנמצא משפטי גויי� מתוקני� ממש

� מזכיר במורה נבוכי� "הרמב, )יג, איכה רבה ב( תאמי� 
שחכמה בגויי�) הפרוטוקול

אריסטו נחשב כמעט לאליל ולגאו� המדע בכל המדעי� . "אפלטו� ועוד, את אריסטו

ולפעמי� ג� מבטל אות� בנוגע , מטפל בדבריו� "הרמב. שבעול� וג� בפילוסופיה

עד כדי כ  שמגדיר אותו , � מאוד מערי� אותו"הרמב. לקדמות העול� ומתקי� אותו

� מברר "אלא שהרמב. זה שיא השכל ממקור החונ� לאד� דעת". תכלית השכל האנושי"

 על א� שאריסטו היה...ולפעמי� ג� מביע התנגדות לאריסטו, ומגדיר דברי� ברורי�

א  בענייני תורה ואמונה שלנו אי� , פיסיקה ופילוסופיה אנושית, גדול בענייני טבע ומדע

כל מה שאמר ארסטו בכל המציאות אשר ("הוא בטל ולא קיי� , לאריסטו שו� שייכות

ולא יטה ממנו אלא מי שלא , הוא נכו� בלי פקפוק, מאצל גלגל הירח עד מרכז כדור האר�

ו ארסטו מגלגל הירח ומעלה הרי כולו כעי� השערה אבל כל מה שדבר ב...הבינו

מפורסמי� דברי ...במחשבה בהבנה היה אפלטו�, רבו של אריסטו בחכמה). 43"והערכה

רובי� ק, 44)זהר פקודי רלז" (דקריבי� לארחא דהימנותא"הזוהר שיש כמה מחכמי יוו� 

שיחות  ("מהל  של תפיסה רוחנית, הכוונה למהל  של אפלטו�. למהל  מחשבה רוחני

   ).24 פסקה 201
199' עמ, אורות, הרב צבי יהודה

  

כל דבר שהוא לעמוד על מהות העול� יש : "כותב) סא' נתיבות עול� א עמ(ל "המהר

כיר על ידי זה את הוא ויש לעמוד ולה'  מעשי ההכלומחוייב הוא בזה כי . לאד� ללמוד

כי ...שהיא מ� הש� יתבר , יש ללמוד חכמות האומות: "ובמקו� אחר כותב, "בוראו

דרשות (וכ� כתב החת� סופר ". החכמה הזו היא כמו סול� לעלות בה אל חכמת התורה

והמה פתחי� ושערי� , כל החכמות ה� רקחות וטבחות לתורה): "ס לפרשת בשלח"חת

439
438ה "מאמרי הראי(� וכתב ל הוסי"ומר� הרב זצ". 'לה" :( �הנה כל החכמות א

שעל ידי זה , מכל מקו� ראוי לישראל ובפרט לחכמי התורה שידעו אות�, שאינ� עיקריות

ה בעול� את ישראל "ויוכלו להגיע על ידי זה לתכלית שפיזר הקב, מתקדש ש� שמי�

אל יודעי� ומביני� והנה א� היו ישר...כדי להוסי� עליה� גרי� ולפרס� יחודו בעול�

שכל אחת הייתה סיבה להגיע לקדושה , בכל חכמה ומדע היו החכמות עצמ� מתעלות

כי היו מאחדי� אות� ע� קדושת התורה להשכיל יותר בחכמת הש� . ומעלה עליונה

                                            
43

 .ב"ב פרק כ"� מורה נבוכי� ח" רמב 
44

 .ב תפב"וח. א תלז"עולת ראיה ח'  עי 
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יתבר  על ידי החכמה הניכרת בברואי� ונמצא שהיו מתעלי� על ידי זה ענייני האהבה 

, וידיעת אחדותו יתבר  בעול�' ור גויי� ולהמשי  יראת העלינו להיות לא...והיראה

שה� חשבו� תקופות ומזלות , והכלי� הנאותי� על זה הוא חכמה ובינה שכנגד העמי�

 .45"כי בזה יתקרב ק� פדות נפשנו וגאולתנו, והדברי� הדומי� לה�

  

אמנ� העשייה כמתוקני� שבה� ג� היא צריכה שמירה יתירה שלא "; א  ישנה סייג

' עמ(ב אות יא ,שבת כא, עי� איה" (ימשכו אחריה� לעשות ג� כ� כנימוסי� המקולקלי�

65
64.(  

  

ובד , ש לחול וישראל לעמי�בי� קודהבדלה  נית� לשמור על אי�הרי !  אול� קשה

  ? בבד לעשות כמשפטי הגויי� המתוקני�

  

לשמירה ; ל בחיבורו עי� איה"ה קוק זצ"ישנ� שני תנאי� המובאי� על ידי מר� הראי

  :על איזו� בי� קודש לחול

  

   חכמה ולשו� יוונית�תוכ� וסגנו�: תנאי א. י

  

, חו ולבבו מכל משמרשישראל צרי  שישמור את רו, היסוד הנאמ� להנהגה בזה הוא"

יקח� להביא�  
הנהגה ישרה ותיקו� ישובו של עול� בעמי�, א� לפעמי� יראה דבר טוב

אז אי� מעצור ; יראה שלא רוח העמי� בכללו יכנס לתו  חייה� של ישראל) א . (לגבולו

רוח ישראל צרי� כי את . אז כבר נהד� רוח ישראל ממקומו ועל כסאו ישב זר. ואי� מעמד

,  התורה והמצוה וכל המדדות הקדושות שה� שייכות לה.ית� וקבוע בלבשיהיה א

מצד צור�  ,ומצד החיצוני והטפל שבחיי�. צריכות שיהיו חסנ� ומעוז� של ישראל

יפנה לפעמי� לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויי� אשר , השעה ויישוב העול�

, עי� איה(" ראל ותורתואלקי יש' וכל זה שרוחו בקרבו אית� ונאמ� לש� ה. סביבותיו

 ). שבת ש�

 

בתנאי שהנהגות אלו ,  לעשות כמשפטי הגויי� המתוקני�ישל מדגיש ש"מר� הרב זצ

חלילה לנו ): "59' ב אות ה עמ, עי� איה שבת כא( של תורת ישראל לתוכ� יהוו תחלי� לא

וו אלא יה, "על פי הנטיות של אלה המושכלות לשלח יד במעשי התורה לשנות� לפי רוח�

 חכמהתוספת ביאור ליסוד זה נעו� בהבדל בי� .  לרוח ישראלסגנו� תוספת רקדעות אלו 

  : יוונייוונית ולשו� 
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אמרו של הרב מצאתי דר  מ) 439
438(ה "ומאמרי הראי) לפרשת בשלח(ס "דרשות חת:  את המקורות 
 ". תאמי�
תורה ומדע בישראל "יהודה זולד� 
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החכמה היוונית . שהשאיר ש� גדול בעול�, בע� יוו�, אז, בימי� הה� אנחנו נתקלנו"

הגמרא אומרת שעל החכמה היוונית . ג� בנו תסיסה, אז, נכנסה בכללות העול� והכניסה

, בבא קמא פב" (ארור אשר ילמד את בנו חכמה יוונית: "לשו� הגזירה היא. רה גזירהנגז

לשו� : "אבל על לשו� יוונית, שעל חכמה יוונית לבד נגזרה הגזירה; אול� ג� נאמר ש�, )ב

שיש להבחי� בי� , ונראה שעיקר הכוונה היא). א, ש� פג" (חכמה יוונית לחוד, יווני לחוד

מחללת ,  פוגעת קשות בקודש
בתור השקפת עול�, חכמהת בתור היוונו. תוכ� לסגנו�

מבחינת , השפה מבחינת כושר הביטוי שלה,  היווניהלשו�אול� . מטמאה אותו, אותו

של מערכת , כא� אי� התנגשות של תכנית,  זה כבר עניי� לגמרי אחר
עושר הציור שלה

 נוגע ואינו פוגע בענייני� אשר כשלעצמו אינו, כא� יש רק שכלול חיצוני, דעות והשקפות

מאמרי )" (כולל ג� מדע שימושי,  כולל כל מה שאינו נוגע לדעותשלשו�ואפשר (הפנימיי� 

479
475ה ב "הראי.(  

  

התוכ� שלנו הוא כל כ  ,  אי� אנו צריכי� לקבל אלא מתורתנו הקדושההתוכ�את 

ו צריכי� להשתמש עד שאי� אנ, עשיר ורענ� ומביא לחיי� אציליי� של היחיד ושל הרבי�

למרות 
כא�, ליפוי החיצוני של הדברי�, לסגנו�מה שאי� כ� ביחס , בזה לדברי� שאולי�

ואחרי כל המלחמות , יש מקו� לקבלת דברי� מ� החו�
הניגודי� הפנימיי� של התכני�

שיש מקו� להכנסת צדדי� סגנוניי� לעולמ� , ל סמ  בפסוק"מצאו חז, ע� יוו� ויוונות

] הוא לשו� יוו�[יפיותו של יפת 
יפת אלוקי� ליפת וישכו� באהלי ש�: "רשווד, של ישראל

479
475ה ב "מאמרי הראי)" (ב, מגילה ט" (יהא באהלי ש�.(  

  

, "תורה בגויי� אל תאמ�...חכמה בגויי� תאמ�): "יג, איכה רבה ב(ל "ולכ�  אמרו חז

�רה אלוקית המיוחדת א  אי� לה� תו, ייתכ� ויש לגויי� חכמה, אי� להחלי� זהב בכס

דברי� (שנאמר , נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה: "יוחנ�' ולכ� אמר ר, לע� ישראל בלבד

  . 46)א, סנהדרי� נט" ( לנו מורשה ולא לה�–" תורה צוה לנו משה מורשה): "ג, לג

  

  אהלי ש� ולא היכלי ש�: תנאי ב. יא

  

והדבר "; היסוד השני הוא שרק חכמי ישראל יקחו מהנהגותיה� הישרות של הגויי�

כי א� הוא יבוא לקחת . אינו מצוייר כאילו הגויי� נכנסי� אל גבולו ונוגעי� בנחלתו

אבל , " ש�ליבאהיפיותו של יפת . "או המה יביאו לו את הדרוש לו לקבל מה�, מאת�

לעשות צביו� חדש על הרוח , כאשר רוח יוו� פר� להכנס בתו  עומק קדושת� של ישראל

כיוו� , פ המידה היוונית"ותשוקות חדשות בפנימיות החיי� הישראלי� ע, הישראלי
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רה לעיל הע(מצאתי דר  מאמרו של הרב יהודה זולד� ) א, נט(וסנהדרי� ) יג, ב( את המקורות איכה רבה  
47.( 
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אמנ� ). "עי� איה שבת ש�)" (א, שבת כב(טמאו כל השמני� שבהיכל ", להיכלשנכנסו 

בשטח החיצו� של , באוהלבר� זה רק , )ב, מגילה ט" ( ש�הליבאיפיותו של יפת "שנינו 

ש� צרי  להשמר רוחו של , ש� לא יקרב זר,  הוא מיוחד לפנימיות– ההיכללא כ� , הבית

 .רוחו של ישראל בטהרתו, ש�

  

 א  לא כ� 
בשטחי המדע יש מקו� להיעזרות בסגנונות המתוקני� של הגויי�

כא� גישת חכמי אומות העול� , שקפת העול�בשטחי� הפנימיי� של תורת המוסר וה

ומסוכני� ה� , העול� הרוחני שלה� יסודותיו שוני� לגמרי, יכולה לגרו� נזקי� חמורי�

  .ל"ומאותה חכמה יוונית הזהירונו חז, לרוח ישראל

  

לשטח , להיכלזו הייתה חדירתה של רוח יוו� וחכמת יוו� ; ומה שקרה בימי מתיתיהו

זו עצמה גרמה טומאה לשמ� הטהור של , "אה כל השמני� שבהיכלטמ"זו עצמה , הפנימי

  ).מ קנט'ל ע"מאת הרב משה צבי נריה זצ" ה"מועדי הראי"פ "ע" (רוח ישראל

   

 אי� התוכ�את ", לפנימיות של ההיכל אי� צור  לייבא מבחו� אור או תכני� חיצוניי�

 עשיר ורענ� ומביא התוכ� שלנו הוא כל כ , אנו צריכי� לקבל אלא מתורתנו הקדושה

עד שאי� אנו צריכי� להשתמש בזה לדברי� , לחיי� אציליי� של היחיד ושל הרבי�

פסיקתא דרב כהנא פסקא (ל "לכ� אמרו חז). 479 – 475ה ב "מאמרי הראי( "שאולי�

ומה טע� , ר חנינא חלונות היו בבית המקדש ומה� היתה אורה יוצאה לעול�"א): "כא

, שקופות היו ואטומי� היו? )ד, מלכי� א ו" (י� אטומי�ויעש לבית חלוני שקופ"

הרי בנוהג שבעול� אד� ". כדי להוציא אורה לעול�, מקטינות מבפני� ומרחיבות מבחו�

עושה לו חלונותיו מרחיבות מבפני� ומקטינות מבחו� כדי לקבל אורה , בונה לו טרקלי�

" ר חיי� ובאור  נראה אורכי עמ  מקו"א  בית המקדש אינו צרי  אור מבחו� , מהעול�

  .ובית המקדש הוא מקור האור

***  

א  עתה עלינו , עד כה בררנו את אופ� קבלת הסגנונות המתוקני� מאומות העול�

  ;לעמוד על הדר  האופטימלית של ע� ישראל להשפיע על גויי העול�

  

  ? הא� מתו  התקרבות ומציאת המשות� או דווקא מתו  הסתגרות והתבודדות

  


  התקרבות ומציאת המשות�א� מתו
מכיוו� שגישה זו טומנת בקרבה סכנת ! קשה


"�"ופת עכו" "יי� נס "ל על "ולא בכדי אסרו חז, התבוללות והיטמעות בי� הגויי� 

  .משו� קרבה
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ע� לבדד ישכו� ובגויי� לא "וא� מתו  הסתגרות והתבודדות כמאמר הפסוק 


"יתחשב
' ויאמר ה", ה נגלה אל אברה�" שהקבמצינו בפע� הראשונההרי ! ג� כ� קשה

ונברכו ב  כל ...ל  ל  מארצ  וממולדת  ומבית אבי  אל האר� אשר ארא : אל אבר�

 ".משפחות האדמה

 

אומר דברי� סותרי� והרי מצד אחד אברה� נאל� להיפרד מכל קשריו ' לכאורה ה

ר "רש" (  שלבבדידותל  לעצמ   "
"ל  ל  "
מארצו ממולדתו ומבית אביו; החברתיי�

' א  מצד שני דווקא על ידי ההתבודדות יקוי� הבטחת ה). יא, הירש בראשית יב

  ".ונתברכו ב  כל משפחות האדמה"

  

היא  יתברכו בו כל משפחות " ע� לבדד ישכו�" ולפיכ  קשה הרי א� ע� ישראל 

  !הרי א� מתבודדי� לכאורה אי� משפיעי�? האדמה

  

הישנה דר  ? שר תפארת היא להולכי� בהמהי הדר  אשר יבורו לה� ע� ישראל א

  ?שלישית אשר מהווה אפשרות להשפיע על האומות מבלי להתקרב ולהיטמע בי� הגויי�

  

  47היפרדות לצור� התחברות. יב

  

בשעה שאמר ): "ז, ר מב"ב(ל "אמרו חז.  שהתחבט בשאלה זו היה אברה�הראשו�

  :ג אוהביו
הל  ונמל  ב, ה לאברה� לימול"הקב

  !?שנה אתה ואתה הול  ומצער את עצמ ' כבר ב� ק, אמר לו ענר

  !?מה את הול  ומסיי� את עצמ  בי� שונאי , אמר לו אשכול

והדבר הזה שאמר , � וברעבו�אלקי  שעמד ל  בכבש� האש ובמלכי, אמר לו ממרא

  !".? אינ  שומע לו
ל  למול

  

א  קשה דהיא  ייתכ� שאברה� אבינו ייטול עצה א� לקיי� מצוות בוראו או א� 

  . 48)� ש�"הרא! (והא צדיק גדול היה ועמד בעשרה נסיונות! ?לאו

א� התלבטות זו . ברה� היו לש� הגדלת ש� שמיי� בעול�אלא מכיוו� שכל מעשי א


א� לימול או לא
  ! הייתה במקומה
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א ראש ישיבת כר� "ר הרב מרדכי גרינברג שליט"מאת מו" כר� לשלמה"פ ספר " פרק זה מבוסס ע 
 ).129' עמ; 34 
37' עמ(ביבנה 

48
 .� והיא נמצאת ג� בשפתי חכמי� על המקו�" זו קושיית הרא 
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ג "ירושלמי ראש השנה פ( עשירי� במקו� אחר 
מכיוו� שידוע הכלל שדברי תורה 


) ה"ה
 �אמר : " המבאר את העניי�49)ז, ר סו� פרשת ל  ל  מט"ב(ישנו מדרש נוס

שמא תאמר משמלתי אינ� , היו העוברי� והשבי� באי� אצלי, מלתיעד שלא , אברה�

  !".?באי� אצלי

  

יש להבי� כי כל ציר חייו של אברה� הסתובב סביב השראת הכרת הבורא בעול� 

, 50אל עול�' אכ� קרא אברה� בש� ה. והארת ליבות בני האד� לכ  שיש מנהיג לבירה

ע על דורו להתנער מחשכת תרבות האלילי� ולהידבק בבורא אברה� השפי. בקול גדול

  .יתבר 

  

ולפיכ  ענר ואשכול ייעצו לאברה� שא� ברצונו להמשי  בדרכו בנתיב ההשפעה על 

מה את הול  ומסיי� את . " אי� הוא יכול להיבדל מה� בהסתגרות וביחודיות
האומות

הרי המילה מבדילה , "!?שמא תאמר משמלתי אינ� באי� אצלי!" "?עצמ  בי� שונאי 

יתבר  לקבוע בע� אשר הבדיל להיות ' לפי שרצה ה. "את ישראל משאר גויי העול�

להבדיל� משאר העמי� בצורת גופ� כמו שה� מובדלי� , נקרא על שמו אות קבוע בגופ�

  ).ספר החינו  מצוה ב" ( אשר מוצא� ומובא� איננו שוה51מה� בצורת נפשות�

  

 52אכ� דילמה קשה הייתה זאת ולא בכדי נמנתה מצוות המילה בי� עשרת הנסיונות

 לא יוכל הוא 
הרי אברה� חשש שא� יתייחד ויסתגר. אשר ניסה האלוקי� את אברה�

  .להשפיע השפעה גדולה על העול�

  

אלוקי  שעמד ל  בכבש� "באומרו ; א הכריע את הכ�אול� עצתו של ממר

ממרא יע� לאברה� להטות !". ?והדבר הזה שאמר ל  לימול אי�  אתה שומע לו...האש

דווקא ". לאב המו� גויי� את  והיית בריתיאני הנה : "'אוז� ולהאזי� היטב להבטחת ה

ת לאנושות  תתכ� הצטרפות והתחבו
 מכח ההבדלה בי� ישראל לעמי�
מהברית המילה

רק על ידי ההבדלה יוכל ). ו, ישעיה מב" (ואצר  ואתנ  לברית ע� לאור גויי�"כולה 

  .ובכ  להשפיע באופ� המיטבי על האומות" אב המו� גויי�"אברה� להיות 
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 .ט,  וכ� וירא מח 
50

 .לג, פ בראשית כא" ע 
51

הוא עניי� , בר  שמומ� הענייני� העמוקי� שבהנהגתו ית): "חלק ב פרק ג' דר  ה(ל "בדברי הרמח'  עי 
 ...".מצד ענייני התורה ה� שוני� שנוי גדול ונבדלי� כמיני� מתחלפי� לגמרי...ישראל ואומות העול�

52
ה עד "ל הקב"ט שנה א"הנסיו� השמיני ויהי אברה� ב� צ: "טו, אשית יבפרקי דרבי אליעזר בר'  עי 

 ".והיה תמי� שהערלה היא חרפה. עכשיו לא היית תמי� לפני אלא מול את בשר ערלת 
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ולפיכ  אברה� הורה כיוו� למימוש ייעוד , ידוע כי מעשי אבות סימ� לבני�

  :במעשיו בעקידת יצחק— העתידיתההיפרדות הארעית העכשווית למע� ההתחברות

  

 בכדי לעלות אל הר בית 
אברה� נאל� להיפרד מנעריו המסמלי� את אומות העול�

על א� ההכרח בהיבדלות אי� .  ע� ישראל–המסמל את זרע אברה� ; ע� בנו יצחק' ה

אני והנער נלכה עד כה ונשתחווה : "אברה� נוטש את נעריו לאנחות אלא הוא מכריז

ובאחרית הימי� לאחר ייסוד האומה הישראלית וההצטמצמות ". �ונשובה אליכ

 אל גויי הארצות המצפי� לקו� ולעלות אל 
 ע� ישראל אכ� ישוב אל הנערי�
הלאומית

אשר הבטיח כי יו� יבוא וא� ה� ילכו " אב המו� גויי�"בעקבות אברה� ' הר בית ה

  .בהדרכת ישראל' בדרכי ה

  

וישב אברה� אל נעריו "בת אברה� אל נעריו או אז יקוי� הפסוק המתאר את שי

  .די
יחדיו בהרמוניה מוחלטת אשר מטרתה לתק� עול� במלכות ש–". יחדיוויקומו וילכו 

  

יש , בכדי להמחיש את חשיבות ההיפרדות למע� ייסוד ובניית האומה הישראלית

  :בהסתכלות לאומית" לבית" "האוהל"לברר את החילוק בי� 

 KְרֹאF ֶהָהִרי� ְוִנSָא ִמRְָבעLת ְוָנֲהרD ֵאָליו 'ַהר ֵ<ית ה ַהMִָמי� ָנכ�L ִיְהֶיה ְוָהָיה QKְֲחִרית"

ֶאל Kֵית ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנD ' ְוָהְלכD ַעOִי� ַרKִי� ְו4ְמרD ְלכD ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה: ָ@ל ַהLRִי�

Tִאְֹרחָֹתיו ִ@י ִמKְ ְדַבר הִמְ?ָרָכיו ְוֵנְלָכהD ָרהLֵצא תIֵ �LM '�ִָלFָDב, ישעיה ב ("ִמיר
  )ד

בית אית� כסלע בעל יסודות יצוקי� וקבועי� וקירות ', הבית הגויי� יבואו להר 

אול� יתרו� . לא אוהל אשר יסודותיו רעועי� הזעי� והנעי� בכל רוח מצויה, חזקי�

 ולעומתו 
טל ממקו� למקו�האוהל על הבית הוא בכ  שהינו נייד ויכול הוא להיטל

  . ואי� הוא יכול להיטלטל כלל
הבית הינו סטטי וקבוע במקומו

  

מכיוו� שהאוהל אינו יציב אי� הוא יכול לשמש בתור בית מגורי ! א  אליה וקו� בה

לפיכ  אוהלו של . א  רק הבית היציב משמש לנווה קבע, קבע אלא רק בתור משכ� זמני

ולהודיע '  מכיוו� כדי לקרוא בש� ה
פעילותו ההתחלתיתאברה� היה יאה בהחלט לאופ� 

 הוצר  
) לג, ספורנו בראשית כא(ה הזמ� וממציאו 
ל יתעלה הוא אלו
לרבי� שהא

אברה� להיות נע ונד ולהתהל  בכל קצוות האר� בכדי  להאיר את השקועי� באפילת 

  .תרבות האלילי�
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אול� כאשר אברה� היו , די�א  כל זאת היה טוב ויפה כאשר אברה� ושרה היו יחי


 53יהיה לגוי גדול ועצו� אשר גויי� ומלכי� ממנו יצאו ואו אז יתברכו בו כל גויי האר� 

אלא צרי  הוא לקחת את . אי� הוא יכול להסתפק באוהל זמני ורעוע אשר עבר זמנו

אב� פינה ליסוד האומה אוהלו ולהפכו לבית קבע ע�  יסודות חזקי� ונאמני� אשר יהוו 

ולהורות לעמי� את ההליכה ' רק אז יוכל בית יעקב ללכת באור ה. ובניינה הלאומי

ולפיכ  התנאי ההכרחי להתחברות ע� אומות העול� הוא . בצורה המקסימלית' בדרכי ה

ההתבדלות הארעית לצור  הנחת היסוד הנאמ� לבניי� ישראל ואז יוכל ישראל לשוב אל 

  . 'וללכת יחדיו באור ההנערי� ולקו� 

  

): ישעיהו ב(מאי דכתיב : ואמר רבי אלעזר): "א, פח(יסוד זה מקורו במסכת פסחי� 

אלקי יעקב ולא ',וגו "ֶאל Kֵית ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב' ְוָהְלכD ַעOִי� ַרKִי� ְו4ְמרD ְלכD ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה"

אשר ): "בראשית כב(מר שנא, לא כאברה� שכתוב בו הר: אלא? אלקי אברה� ויצחק

ויצא ): בראשית כד(שנאמר , ולא כיצחק שכתוב בו שדה, "יראה' יאמר היו� בהר ה

ויקרא את ש� ) בראשית כח(שנאמר , אלא כיעקב שקראו בית. יצחק לשוח בשדה

מסביר במה ) ו"תשמ' אגרות ג אג(ל "ה קוק זצ"מר� הראי". המקו� ההוא בית אל

', כי מראש אמנה כשהחל אית� האזרחי לקרא בש� ה, באור הדבר: "דברי� אמורי�

כי א� להפנות , הלא לא היתה הקריאה מפורטת בדר  עבודה מיוחד ומסודר להלכותיו

וסגנו� זה אינו מניח הבדל בי� ע� . אל עול� קונה שמי� ואר�' את הלבבות בכלל לש� ה

נקודה : ת המצבהוזאת היא הורא. 'וכל באי עול� יוכלו יחד להתקב� לעבוד את ה, לע�

אבל מעמד כזה הוא . שהכל מתקבצי� לעבודה סביבה באי� הבדלה, מקודשת מרכזית

שתבא לעול� אותה הסגולה של העבודה , מגמתה העליונה היא. רק מעמד של הכשרה

ולזאת המדרגה אי� כל באי , ומיוחדת לישראל ע� סגולה' המסודרת ברוח ה, הרצויה

העתידה להופיע , קב כאשר ראה את הסגולה המיוחדתויע. עול� ראויי� להשתת� בשוה

לא תהיה עוד " והאב� הזאת אשר שמתי מצבה: "אמר אז, אשר יפרח ממנו' מזרע בר  ה

יהיה בית "כי א� , שהעבודה תהיה מרוכזת סביבה בלא הבדלת מחיצות, מצבה חפשית

ל העמי� אי� וכ. שרק הראויי� לו יכולי� לבא אליו, בית מיוחד מוק� מחיצות, "אלקי�

בכל אות� גופי , לה� עדיי� שו� מושג איזו תועלת יש בכל אותה הפרטיות המסודרה

שישראל מצטייני� בה� בכל מעשיה� וביחוד בעבודת הקדש , הלכות של תורה ומצותיה

  . והמקדש

  

פ שבזמ� הזה עדיי� לא זרח האור ולא הוכר הכח החי העליו� מההופעה "אע, אבל

העולה על הכלליות של , ר לחלק יעקב בגופי תורתו המיוחדת לוהעליונה המבורכה אש

לעתיד לבא כשיראו כל באי עול� מה , אל עול� בכלל מכמה מעלות' הקריאה בש� ה

, על אומה זו הנפלאה, הדקדוקי� וגופי ההלכות, פעלו אלו החוקי� והמשפטי�
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רודה וזכתה שנתקיימה בנסי נסי� וצצה ופרחה בקדושתה המיוחדה ג� בימי עניה ומ

מעתה נדע שלא די לנו : בעת תבוא התגלות צדקתה וכבודה יאמרו כול�, לאורה גדולה

אשר חשבנו אותו , לבד במושג ה אמונה הערו�' באותה ההכללה של קריאה בש� ה

הקורא " 'אל הר ה"אלא צריכי� אנו לעלות , למספיק לכל התפקידי� הנשמתיי�

אל בית אלקי ", למע� נבוא אל הבית פנימה, לוהכרתו בכל', בכללות לקדושת אמונת ה

שראינו כבר שאינ� מספיקי� , ולא נסתפק עוד בהכרה כללית ובמושגי� כלליי�" יעקב

כי א� נשוב , להאיר את הסגולה העליונה בעול� ולבסס את האנושיות על בסיס יסודי

 שה� וה� ה� הלמודי� הפרטיי�, לאשר זנחנו ואב� מאסנו מוכרח להיות לראש פינה

  .54)ל ש�"עיי� היטב בהמש  דברי מר� הרב זצ..." (נחלת יעקב המיוחדה לעד

  

  :רעיו� זה של ההיפרדות לצור  החיבור יורחב בפסקה הבאה

  

  לב באיברי��ישראל באומות כ. יג

  

א  יש לשאול מדוע ). ול, כוזרי ב(רבי יהודה הלוי כותב שישראל ה� לב האומות 

  ?הושוו ישראל ללב ביחס לאומות העול�

כש� ; על פי חוקי האנטומיה והפיסיולוגיה הבסיסיי� של הלב נמצאנו למדי� כי

  .שהלב אינו מתערבב יחד ע� האיברי� האחרי�

  

הלב אינו יכול להיפרד מהגו� ולזנוח אותו ולשכוח מתפקידו להזרי� ד� לכל . 1

�  . ה זאת לא ימית את עצמו בלבד אלא את כל הגו�וא� יעש, חלקי הגו

א� הלב יתערבב ע� האיברי� האחרי� בגו� ולא ימלא את תפקידו המיוחד אלא . 2

� הלב וכ� כל הגו� ימותו אלא הלב שומר על גבולותיו ומתבודד 
יתפקד כאיבר אחר בגו

� .לצור  בריאות הגו

  

י� הלב יכול לשנות מתפקידו א. 2. אי� הלב יכול להיפרד משאר הגו�. 1: לפיכ 

  .הספיציפי ולהתערב ע� שאר האיברי�

  

מחד יש לשמור על הגבולות וההבדלה בי� הלב לגו� ומאיד  אי� להפריד את : מסקנה

�  .הלב מהגו
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  ?במה דברי� אמורי�

בראשית מטעו של הע� . "די
תפקיד ישראל בבריאה הוא לתק� עול� במלכות ש

� האלקי הברור והטהור בעת השלטו� הכביר של אשר ידע לקרא בש� הרעיו, הזה

ישמור "נתגלתה השאיפה להקי� צבור אנושי גדול אשר , פראותה
האליליות בטומאתה

שבאה מכח ההכרה , זוהי השאיפה). יט, בראשית יח" (לעשות צדקה ומשפט' את דר  ה

 להוציא את האנושיות מתחת סבל, הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה

באור האידיאה , נורא של צרות רוחניות וחמריות ולהביאנה לחיי חפש מלאי הוד ועד�

למילואה של שאיפה זו צרי  שצבור זה יהיה . ולהצליח בזה את כל האד� כלו, האלקית

ע� ", בעל מדינה פוליטית וסוציאליסטית וכסא ממלכה לאומות ברו� התרבות האנושית

והאידאה האלקית המחלטת מושת שמה ומחיה את , )ו, דברי� ד" (חכ� ונבו� וגוי גדול

נזירי� , חסידי�, למע� דעת שלא רק חכמי� מצוייני�. הע� ואת האר� במאור חייה

כי א� עמי� שלמי� מתקני� ומשכללי� , ואנשי קדש חיי� באור האידיאה האלוקית

 הכוללי� בתוכ� את כל השדרות, עמי� שלמי�; בכל תקוני התרבות והישוב המדיני

עד , המשכלת והקדושה, הפרושית, מ� רו� האינטליגנציה האמנותית, האנושיות השונות

ועד הפרולטריו� לכל , הפוליטיות והאקונומיות, הסוציאליסטיות, המערכות הרחבות

  ).קד' למהל  האידאות בישראל ב עמ, אורות" (אפילו היותר נמו  ומגש�, פלגותיו

  

ַע� זD ָיַצְרIִי ִלי " 
 המוסר האלוקי בעול�עלינו מוטלת החובה לעמול ולגלות את

DרEִֵהָ]ִתי ְיַסIְ" . לפיכ  אי� ע� ישראל יכול להתבודד לחלוטי� ולשכוח מתפקידו כע�

. ובמקו� זאת להתעסק בחייו הפרטיי� ולזנוח את האנושות, נבחר למטרה אוניברסלית

די ממילא תכלית 
הרי א� ע� ישראל לא ימלא את תפקידו לתק� עול� במלכות ש

והאנושות תשקע בבו� התאוות , העול� תהא בטילה וימעט שכלול ובניי� העול�

  .החומריות ללא כל לחלוחית קדושה

  

והעלה על רוחכ� היו לא תהיה אשר את� אמרי� נהיה כגוי� ! "א  אל דאגה

שהיא , ההרגשה הפנימית: "הרי) לב, יחזקאל כ" (כמשפחות הארצות לשרת ע� ואב�

נובעת מההכרה הכללית של הציבור שעוד רב ... בקרבנו להעמדת קיו� היהדותאדירה

בינינו לבי� עצמנו , התחלנו להגיד איזה דבר גדול. ממנו הדר  לגמר את אשר החלונו

ולהפסיק לא נרצה , הננו עומדי� באמצע נאומנו. ולא גמרנוהו עדי�, ובאזני העול� כלו

, ולא את שאיפותינו המפשטות חיינו המיחדי� לא נעזב בשו� אפ� את ארחות. ולא נוכל

כש� שלא נעזב את תקותנו לשוב ; שאלה יחד קשורי� זה בזה, שמעל כל חוג פרטי

א� .  לא נוכל לעזב את כל אלה
להבנות ולהיות לע� על אדמתנו ההיסטורית כימי עול� 

ה�  
, א� אינה נכרת כל כ  תפיסת המקו� בחיי� של האידיאלי� המחיי� את הכלל

וא� א� . וכשה� מסתלקי� נשמת החיי� מסתלקת, ה� הנ� המחיי� את החיי� כל�

. אנו מגמגמי� כל כ  במבטאנו על דבר משא נפשנו אי� החסרו� בבהירות הרעיו� ואמתתו
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אבל עשירה היא כל כ  ושוטפת עלינו עד שאיננו , האמת בקרבנו חזקה היא למדי

  .כ  לא נסוג אחורומשו� , מסגלי� עדי� להסבירה בשפה ברורה

  

בתוכיותנו אנו מביני� את הגיוננו , נדבר ונסביר כמה שכח הדבור שלנו ירשה לנו

לתאר , ונוכל לדבר, ובהמש  הזמ� יצא ג� דבורנו מהגלות הכבדה שהוא כבוש בה

אמנ� עד תור הזהב . ולהסביר במבטאי� ברורי� את אשר אנו מבקשי� בהויתנו השלמה

לרדת מעל במת ההיסטוריה אפשר רק , המעשית והרוחניתההוא לא נחדל מעבודתנו 

. לחיזיו� רוחני אשר הוציא את כל הכמוס עמו לאור עול�, לע� אשר גמר את אשר החל

  ).קלו' זרעוני� ח עמ, אורות (להתחיל ולא לגמר זהו דבר שאינו נוהג לגמרי במציאות

  

א� , יע עליה�אי� ע� ישראל יכול להתבולל בי� הגויי� במטרה להשפ, ומאיד�

, )בלשו� סגי נהור(לא רק שלא יישאר זכר חלילה לשונאיה� של ישראל , יתערבב באומות

אלא אחרית� תהא כאחרית אותה קבוצת מיני� מע� ישראל שביקשה להשפיע על 

, עובדי האלילי� ולצור  מטרה זו התבוללה בתוכ� כדי לנסות ולהשפיע מתו  הטומאה

וידועה דת� , ונהפכו להיות כמות�, ה מה� והלאהכמוב� שההצלחה במשימת� היית

מכל , א� על פי שהשתדלה להנזר מ� האליליות הרשמית, המינות". "הנצרות"כיו� בתור 

לא היתה יכולה להתפלש בתו  אמות . מקו� נוסדה על בסיסי� קרובי� לאליליי�

 סגנו� כי א� בקחתה לה, דמ� ובשר�, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמת�, אליליות

שא� באפס יד יתמסמס ויכלה הסגנו� , יודעת היא יפה. אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה

לא תמצא עוד מעמד בחיי� למטבעה המיחדת ותכרח להבלע בליעה , הרפוד לה, האלילי

ותמלא שנאת מות ליהדות , על כ� עומדת היא ג� כ� על נפשה, מקורה, רוחנית ביהדות

  ).נ' אורות התחיה ב עמ, אורות" (ולישראל מחזיקיה

  

א  בד בבד יש , על ע� ישראל לזכור שהדר  היחידה להשפיע היא להתבודד תחילה

לצור  , אמנ� עליו להתבודד לזמ� מה, לידע ולהבי� שכל ייחודיותו היא לצור  הכלל

 שוב ישוב אל האומות 
א  לאחר שתושל� מלאכת הבניי� , בנינו הלאומי והאמוני

  .'וההליכה בדר  ה, ל
ידי הכרת האהמצפות להיגאל על 

  

כפי שהלב אינו יכול להיפרד מהגו� ולזנוח אותו ולשכוח מתפקידו להזרי� ד� , על כ�

�אלא שומר על , וכש� שהלב אינו מתערבב יחד ע� האיברי� האחרי�, לכל חלקי הגו

�ע� ישראל ; לב באיברי�
כ  ישראל באומות כ. גבולותיו ומתבודד לצור  בריאות הגו

א  כל זאת למע� שאיבת תכני החיי� ממעייני הישועה והזרמת� , צרי  אמנ� להתבודד

 . אחד ושמו אחד' עד שיכירו ביו� ההוא שה, לאומות העול�
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אי� ישראל יכולי� ) 2. אי� ישראל יכולי� להיפרד משאר גויי האר�) 1: לפיכ 

  .להתערבב באומות

  

ומאיד  ) הגו�(לעמי� ) הלב( ישראל יש לשמור על גבולות והבדלה בי�,  מחד:מסקנה

כדי שע� ישראל יוכל לבצע את . יש ליצור אינטגרציה וכ� סינתזה פרופורציונלית ביניה�

במוסר ; די
תפקידו החשוב בצורה האופטימלית וכדי שהעול� יתוק� וישפע ממלכות ש

  .האלוקי שבתורה

  

ות ולא בתו  לא מחו� לאומ, אומותבישראל : ל"ולפיכ  יש לדייק בלשו� ריה

הלב מובדל א  .  לב באיברי� אשר יש תפקיד מוגדר וברור
 אלא כ
האומות בערבוביא

  . משפיע

   

לביטוי לב יש שני : "55הרב צבי יהודה מסביר עקרו� זה בשיחותיו על ספר אורות

יש לישראל , יחד ע� זה". "המבדיל בי� ישראל לעמי�: "ג� מבדיל וג� משיי : מובני�

ללב יש קשר ע� כל , הלב הוא אבר קט� שמרכז את כל החיי�. שייכות לעול� כולו

" הביטו אל אברה� אביכ�. ואל מקבת בור נקרת�, הביטו אל צור חצבת� "
האומות

ונתברכו ב  כל משפחות : "באברה� אבינו מתחיל העניי� הריכוזי). ב
א, ישעיהו נא(

נמשכת , )ש� ש� ב" (ואעש  לגוי גדול"התייחדות של מתו  ה). ג, בראשית יב" (האדמה

, עליו� על כל העמי�, ישראל הוא ע� סגולה). ה, ש� יז" (אב המו� גויי�"המדריגה של 

 שיש לישראל צל� 56מבואר" אור החיי�"עילאי וע� זה מקושר ע� כל העמי� ב, מיוחד

בנוי , צל� אלוקי� באד� הכללי). תמ
תלט, רות ישראל באו' עי(אלוקי� פנימי מיוחד 

  ".  הלב
מרכז הקיו�, ומיוסד על מרכז החיי�

  

העול� הוא כמו גו� , )לו, כוזרי ב(רבי יהודה הלוי מסביר שישראל ה� לב העול� "

ותפקיד מיוחד , אלא יש דרגות וער  מיוחד לכל אבר, בו אי� כל האיברי� שוי�, אורגני

ו� יוכל להתקיי� בשלמות ובבריאות גמורה רק א� כל אבר ימלא את והג, לכל אבר

לכל אומה ולכל מסורת "ולכ� ). 56
55' ה על אורות עמ"שיחות הרצי" (תפקידו המיוחד

פ הרב אליהו ב� אמוזג בהקדמתו לספרו "ע" ( ע� ישראל הוא חוט המחרוזת–יש פנינה 

  .רי�לב באיב
ולכ� ישראל באומות כ"). ישראל והאנושות"

  

  ?מהו ייעוד ע� ישראל באחרית הימי�: שאלה
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 . לעת עתה לא נמצא מקור מדוייק 
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מהרה יוסר , )יד, שמות טו" (ישמעו� עמי� ירגזו�"מהרה יתקיי� בנו  ":תשובה

; )כא, שמואל ב ו; יא, שופטי� ה; כט, במדבר יא(אנחנו ' המסוה מהעול� וידעו כי ע� ה

ספר הכוזרי (ות אנחנו כי מרכז העול� ומרכז האנושי; )ב, חגיגה ה(עלינו לטובה ' כי יד ה

כי אמת גלויה ובהירה היא כל התכונה של הנבואה המספרת כל ; )זהר פנחס רכא; לו, ב

  .כ  בשבח הנצחי של ישראל

  

ינפצו , את ישראל' יפלו כל מגדלי התוהו אשר הוקמו על יסוד המארה של עזיבת ה

 דאהדרינהו עמא"של המאימי� עלינו לאמר ) ט, ישעיה לא(עלי סלע כל סלעי המגור 

  ).ב, חגיגה ה" (מריה לאפיה מיניה

  

ספר הכוזרי ; יב, ירמיה לא(כי אהבת עול� ) ב"א מ"ראש השנה פ(ידעו כל באי עול� 

ע� כל , ע� כל המודרניות שלו, ידע כל התבל הנאור ע� כל חכמותיו, היא אהבתנו) קנ

שאכ� , ש דעותיוע� כל חופ, ע� כל מסותיו הנסיוניות, ע� כל שקועו בחומר, ספקותיו

) מדרש כונ�(ואמת זו חקוקה היא במצחה של החיה , אחת היא האמת העומדת לעד

  .השמימית המתהלכת על האר� בתבנית גוי ששמה ישראל

  

וכל  יד עמל ותלאה , )כא, ירמיה ב(ידע כל העול� כי אנחנו הננו שורק כולו זרע אמת 

כי צור ישראל מושיעו וגאולנו אביר וידעו ויכירו , תקצר מלהפריע את תחיתנו וגאולתנו

  ).ה"אורות הראי)" (טז, ס; כו, ישעיה מט(יעקב 

  

KְרֹאF ֶהָהִרי� ְוִנSָא ִמRְָבעLת ְוָנֲהרD ֵאָליו ' ְוָהָיה QKְֲחִרית ַהMִָמי� ָנכ�L ִיְהֶיה ַהר Kֵית ה"

ֶאל Kֵית ֱאלֵֹקי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנD ' ֲעֶלה ֶאל ַהר הְוָהְלכD ַעOִי� ַרKִי� ְו4ְמרD ְלכD ְוַנ: ָ@ל ַהLRִי�

הנה ). "ד
ב, ישעיה ב" (ִמירFָDָלִ�' ִמְ?ָרָכיו ְוֵנְלָכה Kְאְֹרחָֹתיו ִ@י ִמIֵ �LMTִֵצא תLָרה Dְדַבר ה

והאנושיות תתעורר כדב שכול וכארי על טרפו , )יא, מיכה ז' עי(יו� בא ולא ירחק חק 

בפתע תבקש להשלי  ממנה את ,  הבזויה בעד כל רעתה אשר עוללה להלהנק� מהכפירה

את השלוה , בחמה גדולה וקצ� גדול תבקש ממנה את נקמת החיי� הטובי�, עבותיה

והגבורה ...של החיי� הטהורי� והזכי� אשר שללה ממנה, והעד� של הדעות הטהורות

, אורות...(מה בחיי�תקח את מקו, היודעת לכונ� גוי אית� וע� אדיר בקדש, האלקית

  ).ק' קריאה גדולה עמ

  

  סיכו� שני. יד
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, שלכאורה ה� הפכי� זה מזה, ביחש ישראל לעמי� כול�, ישנ� שני צדדי� שוני�"

  :ובכל זאת ה� מתאחדי� ומשלימי� זה את זה

יש בנו אופי ). כו, ויקרא כ" (ואבדיל אתכ� מ� העמי�";  יש לנו תכונת ההבדלה.1

, מה שאינו באנושיות בכלל, העושה אותנו לחטיבה בפני עצמנו, דמיוחד וצביו� מיוח

  ).ט, במדבר כג" (ה� ע� לבדד ישכ� ובגויי� לא יתחשב"ובעמי� כול� 

ואצר  ",  ויחד ע� זה יש לנו ג� כ� תכונת ההצטרפות וההתחברות לאנושיות כולה.2

  ).ו, ישעיהו מב" (ואנ  לברית ע� לאור גויי�

הרי בכל , א� מבדילי� בי� קודש לחול. ה יש ער  של צירו�כי בכל מקו� שיש הבדל

, בלא החול אי� לקודש מעמד.  עושי� את החיי� שלמי�ביחדזאת דווקא הקודש והחול 

הרי זאת , וא� יש הבדלה בי� ישראל לעמי�. ובלא הקודש החול מתנוו� והדרו ניטל ממנו

). 248' ה א עמ" מאמרי הראי–" לזכר לורד בלפור" ("אומרת שיש ביניה� ג� יחש צירופי

מ� המעגל . ולכ� אי� המגמה הפנימית בטלה לגבי המגמה הכללית החובקת זרועות עול�"

אבל מעול� . הסגור של חיי ע� ישראל פנימה בוקע האור למעגל החיצו� על כל יושבי תבל

�  ומזריח ומקרי
חי הוא את חייו, לא יעשה ישראל טפל לגבי העול� הגדול הסובב אותו

  .57) ל" מאת הרב עוזי קלכהיי� זצ
"באר מגד ירחי�" ("מאורו על זולתו

א  , יש מקו� להשפעה הדדית אחד על השני, מאחר וכל יחס בי� העמי� הוא הדדי

ישנ� שני ? אימתי נית� לקבל מהנהגותיה� המתוקנות של הגויי�: א� כ� יש לשאול

  :ת העול�תנאי� להשפעה מבוקרת מאומו

  

  סגנו� ולא תוכ�. 1

, לעתי� בעת הצור  מותר לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויי� אשר סביבותיו

. בתור תוספת סגנו�  לרוח ישראל ותו לא, בתנאי שיהיה מהצד החיצוני והטפל שבחיי�

הלכ  . את התוכ� אי� צריכי� לקבל אלא מהתורה, א  חלילה לייבא תכני� מהגויי�

משו� שהחכמה היא השקפת עול� ) ב, בבא קמא פב(ל לימוד חכמה יוונית ל אסרו ע"חז

חכמה יוונית , לשו� יווני לחוד"לעומת זאת התירו ללמד לשו� יווני . המחליפה את התורה

יפיותו של יפת —יפת אלוקי� ליפת וישכו� באהלי ש�: "ולכ� דרשו). א, ש� פג" (לחוד

; 59' ב אות ה עמ, פ עי� איה שבת כא"ע)" (ב, טמגילה " (יהא באהלי ש�] הוא לשו� יוו�[

475
479' עמ' מאמרי הראיה ב.(   

  

  אהלי ש� ולא היכלי ש� . 2

רק חכמי ישראל לבד� יחליטו מה להכניס להיכל מהנהגותיה� הישרות של הגויי� 

אלא , א  חלילה שתרבויות אחרות יתפרצו אל תו  ההיכל ויטמאוה, )'פ תנאי א"ע(

ולא , בשטח החיצו� של הבית, רק באוהל) ב, מגילה ט" ( באהלי ש�יפיותו של יפת"
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בשטחי המדע יש מקו� להיעזרות "; והוא הדי� באופ� קבלת הסגנונות. בפנימיות, בהיכל

 א  לא כ� בשטחי� הפנימיי� של תורת המוסר –בסגנונות המתוקני� של הגויי� 

מאת הרב משה צבי נריה ה "מועדי הראי; א, פ עי� איה שבת כב"ע" (והשקפת העול�

  ).קנט' ל עמ"זצ

  

אברה� אבינו : עתה יש לברר כיצד להשפיע על אומות העול� מבלי להתבולל ב�

משו� שכל מגמתו הייתה להשפיע על אומות העול� והנה , הועמד בנסיו� ברית המילה

פ "שהבטיחו שאע' א  ממרא יע� לו להאמי� בהבטחת ה, הוא מתבקש להתבודד

אני הנה בריתי את  והיית לאב : "עדיי� יוכל להשפיע, די ברית המילהשייתבודד על י

לפיכ  על ע� ישראל מוטלת  החובה להיפרד מאומות העול� בכדי לבנות ". המו� גויי�

ולכ� ביו� . א  כל זאת לצור  ההתחברות בעתיד לבוא, את הבניי� הלאומי והאמוני

  .יסודות מוצקי�לא אהל אלא בית ע� ', ההוא הגויי� ינהרו לבית ה

  

ישראל באומות "ל "יסוד זה של ההיפרדות לצור  ההתחברות רמוז בדבריו של ריה

משו� שכש� שהלב צרי  מחד לשמור על גבולותיו ולא ) לו, כוזרי ב" (לב באיברי�
כ

כ� ע� ישראל אינו יכול , להתערבב בגו� ומאיד  אינו יכול להיפרד מהגו� מחלוטי�

איד  לא להיפרד מה� לחלוטי� ולשכוח מתפקידו להתבולל בקרב הגויי� ומ

אלא עליו לשמור על גבולותיו א  כל זאת בזיקה של התחברות בעתיד לבוא . האוניברסלי

  ".ייחודיות לצור  הכלל"

  

ישראל משולי� ; יש לזכור בכל עת שהניגוד בי� ישראל לגויי� כניגוד שבי� אש למי�

והגויי� ). ב, ביצה כה" (אש
של אלודתיה�  "–" מימינו אש דת למו"לאש שנאמר 

, תהלי� יח(וכ� " הוי המו� עמי� רבי� כהמות י�): "יב, ישעיה יז(משולי� למי� שנאמר 

וא� האש , מכבי� המי� את האש; א� מערבבי� את שניה�". ומשני ממי� רבי�): "יח

להשפיע ; זוהי סגולת ישראל. האש מכלה ומייבשת את המי�; נמצאת במרחק מ� המי�

לא כ� כשה� מעורבי� עמה� . כשה� נפרדי� ומובדלי� מהגויי� ושומרי� על ייחודיות�

פ דברי הרב עוזי קלכהיי� "ע; ל נצח ישראל א"פ המהר"ע( ה� מתבטלי� בפניה� –

  ).223' ל בספר אדרת האמונה עמ"זצ

  

***  
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  ביאור ההתנגשות בי� תרבות יוו� לבי� היהדות: חלק ג

  

   סוד ברכת ההבדלה. טו

  

 ַעל Eְֵני ְתה�L ְורDַח ֱאלִֹהי� ְוחֶֹ@ְ�ְוָה4ֶר� ָהְיָתה תֹהD ָובֹהD ): "ב, בראשית א(על הפסוק 

והאר� היתה , ש ב� לקיש פתר קריא בגליות"ר: "דורש המדרש" ְמַרֶחֶפת ַעל Eְֵני ַהOִָי�

ה� של ישראל וחוש� זה גלות יו� שהחשיכה עיני...ובהו זה גלות מדי...תהו זה גלות בבל

.."  שאי� לכ� חלק באלקי ישראלקר� השורכתבו על ,  שהיתה אומרת לה�בגזירותיה�

  ).  ד, ר ב"ב(

  

  ?מה היו גזירות יוו� על ישראל: שאלה

  

ויע� ויאמר לשריו הלא ...בימי אנטיוכס מל  יו�: " במגילת אנטיוכוס מבואר:תשובה

הינו אינ� מקריבי� ודתנו אינ� לאלידעת� כי יש ע� היהודי� אשר בירושל� בינינו 

וג� ה� מיחלי� ליו� שברו� המלכי� ) 'ט: (עושי� ודתי המל� עוזבי� לעשות דת�

: והשלטוני� אומרי� מתי ימלו  עלינו מלכנו ונשלוט בי� וביבשה וכל העול� ינת� בידנו

 ונבטל מה� אתעתה באו ונעלה עליה� : אי� כבוד למלכות להניח אלה על פני האדמה) 'י(

  .58..." ראש חדש ומילהשבתהברית אשר כרת לה� אלהיה� 

  

  ?למה היווני� גזרו על ע� ישראל דווקא גזירות אלו: שאלה

לפני� ): "פרק ב משנה ג(כדי לענות על שאלה זו יש להתבונ� במסכת מדות : תשובה

חזרו , עשרה פרצות היו ש� שפרצו� מלכי יוו�סורג גבוה עשרה טפחי� ושלש , ממנו

א בחידושיו "מתר� הגר? מדוע מלכי יוו� פרצו דווקא במקו� הסורג: שאלה" וגדרו�

ומש� ואיל  אסור לעובד . פירוש לפי שעד ש� היה מותר לעובד כוכבי� ליכנס) "ש�(

יווני� נקבצו : "ולכ� אומרי� אנו בפזמו� מעוז צור. ל"עכ" כוכבי� ליכנס לפיכ  פרצו ש�

הלכ  מטרת� של ". עלי אזי בימי חשמני� ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמני�

היווני� הייתה לטשטש את ההבדלי� בי� ישראל לעמי� והחכמות האנושיות לתורה 

אשר מסמלות את היחס בי� , ראש חודש ומילה, שבת: ולכ� גזרו על מצוות. האלוקית

  :מטרת היווני� הייתה כפולההלכ  . הקודש לחול וישראל לעמי�

  

לפיכ  היווני� לא יכלו , מאחר ותרבות יוו� סברה כי אי� קודש בעול� המעשה. א

, המאחדת את הקודש והחול באיחוד מלא, להבי� את דרכ� המיוחדת של ישראל
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. והיודעת לפתח קדושה  ג� בתוככי החיי� הטבעיי�, ההשקפה הרואה בגו� בסיס לרוח

—כשנכנסו יווני� להיכל"ולפיכ  . ואת תרבות�,  ישראל את רוח�לכ� ניסו להטיל על

נגד המנורה המופלאה המאחדת , ה� נלחמו נגד אור� של ישראל, "טמאו כל השמני�

 .וניסו להשכיח מע� ישראל את התורה האלוקית, את הטבע והנס ג� יחד

 

 ִיFְ@ֹ� דְלָבָדָע� "בנוס� לכ  ביקשו להפו  את ישראל לע� ככל הגויי� במקו� . ב

 ).ט, במדבר פרק כג" (DַבLRִי� לֹא ִיְתַחVָב

  

המבדיל בי� : "בברכת ההבדלה רמוזה שתי ההתנגשויות בי� תרבות יוו� לישראל

" יו� השביעי לששת ימי המעשהבי� , ישראל לעמי�בי� , אור לחש�בי� , קודש לחול

  :)ב, פסחי� קג(

  ל לתרבות יוו� בי� ישרא–" המבדיל בי� אור לחוש�.  "1

  

עיניה� של  שהחשיכה זה גלות יו�וחוש� :"...תרבות יוו� נמשלה לחוש  שנאמר

לעומת זאת התורה נמשלה לאור ). ד, בראשית רבה פרשה ב(..." ישראל בגזירותיה�

כי נר מצוה ותורה אור ודר  חיי� "וכ� " כי עמ  מקור חיי� ובאור  נראה אור"שנאמר 

לבטל מישראל מעלת , )יוו�(כל עניי� מלכות שלישית "ולכ�  ). גכ, משלי ו" (תוכחות מוסר

שהיה רוצה אומה זאת שלא יהיה חס ושלו� , התורה האלקית וכל דבר אלקי בפרט

כי מלכות שלישית אומרת לישראל כתבו ) ד, ר ב"ב(וזה אמר� . לישראל מעלה אלקית

להחשי  עיניה� של ישראל ולכ� ניסו ). לה
לד' ל נר מצוה עמ"מהר" (על קר� השור דווקא

  . שלא יראו את המעלה האלוקית אשר בתורה ועל ידי כ  להשכיח מישראל את התורה

  

   ראש חודש�" בי� קודש לחול. "2

  

  ? מדוע דווקא ראש חודש מבדיל בי� ישראל לאומות העול�: שאלה

ל "דורשי� חז" ואבדיל אתכ� מ� העמי� להיות לי): "ויקרא כ( על הפסוק :תשובה

 מ� אומות העול� מובדלי�ר לוי כל מעשיה� של ישראל "א): "א, במדבר רבה י(

לא תחרוש בשור ): "דברי� כב(בחרישת� , ובתגלחת� ובמניינ�...בחרישת� ובזריעת�

 הלכ  ...."במניינ� שישראל מוני� ללבנה ואומות העול� מוני� לחמה"...ובחמור יחדו

בי� הואיל ואנו מבדילי� , פ הלבנה"ודשי� עהבדילנו מהגויי� בכ  שאנו מוני� את הח' ה

  . על ידי קידוש החודש יכולי� אנו לקבוע מועדי� וזמני� ושבתותקודש לחול
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   ברית מילה�" בי� ישראל לעמי�. "3

  

 בברית מיוחדת שרק קיימת בי� ישראל 
ברית המילה מבדילה בי� ישראל לעמי�

 ֲאFֶר FְIְִמרKֵ Dיִני Dֵביֵניֶכ� Dֵבי� ַזְרֲעָ  ְ<ִריִתיזֹאת ): "י, בראשית יז(שנאמר , ה"לקב

לפי שרצה , משרשי מצוה זו): "מצוה ב(מסביר ספר החינו  " Qֲחֶריָ  ִהLOל ָלֶכ� ָ@ל ָזָכר

להבדיל� , הש� יתבר  לקבוע בע� אשר הבדיל להיות נקרא על שמו אות קבוע בגופ�

אשר מוצא� , � בצורת נפשות� בצורת גופ� כמו שה� מובדלי� מהמשאר העמי�

מ� העניני� העמוקי� ): "ג"ב פ"ח' דר  ה(ל "וכ� כתב הרמח..." ומובא� איננו שוה

שמצד הטבע האנושי נראה , הוא עניי� ישראל ואומות העול�, שבהנהגתו יתבר  שמו

  ".היות� שווי� באמת ומצד עניני התורה ה� שוני� ונבדלי� כמיני� מתחלפי� לגמרי

  

   שבת�" � השביעי לששת ימי המעשהבי� יו. 4

  

ְבֵני ְוFְָמרD ": )יז
טז, שמות לא( שנאמר 
שמירת השבת מבדילה בי� ישראל לעמי�

 ִהוא א6תKֵיִני Dֵבי� Kְֵני ִיNְָרֵאל :  עLָל�ְ<ִרית ֶאת ַהKָVַת ַלֲעLNת ֶאת ַהKָVַת ְלדֹרָֹת� ִיGְָרֵאל

. בי� יו� השביעי לששת ימי המעשה ברית השבת המבדילה  לישראל ניתנהרק..." ְלעָֹל�

ולא הנחלתו מלכנו , אלהינו לגויי הארצות'  נתתו הולא"): שחרית של שבת(שנאמר 

לזרע . עמ  נתתו באהבהלישראל כי ,  ישכנו ערלי�לאוג� במנוחתו , לעובדי פסילי�

כש� . השבת מציינת את היהדות בסימ� מובהק וחות  "".יעקב אשר ב� בחרת

שהיהדות היא חובה דתית לאומית המוטלת על כל אחד ואחד מישראל ועל כל הקבו� 

ללמדנו כמה עמוק הוא , )א, סנהדרי� נח(כ  היא כמעט אסורה על בני נח , הישראלי

הסימ� המיוחד של חוק השבת בתור דבר המיחד את ישראל כיחידה נכרת בפני עצמה בי� 

  ).473'  עמה ב"מאמרי הראי..." (כל עמי תבל

  

  סיכו� שלישי. טז

  

היווני� בגזירותיה� ניסו להרוס את הצביו� המיוחד של ע� ישראל ה� ביחסו 

 –" מעוז צור"יסוד זה רמוז בפזמו�  . וה� בתורתו האלוקית, הבדלני לעומת האומות

  ":ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמני�"

ע על "בדלי� בי� ישראל לאוה היווני� ניסו לטשטש את הה– "ופרצו חומות מגדלי"

משו� שמצוות אלו מסמלות את , ראש חודש וברית מילה, ידי כ  שאסרו לקיי� שבת

ללא שייכות , ה לבי� ע� ישראל" היא ברית בי� הקבשבת ה; הייחודיות של ע� ישראל

מפני ששאר האומות מונות ,  היא מיוחדת לע� ישראלראש חודש וכ� . לאומות העול�
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מבדילה את ישראל משאר העמי� ברית מילה ו. � ישראל מוני� ללבנהלחמה ואילו ע

  ).החינו  מצוה ב(

,  היווני� ניסו להחדיר את תרבות� אל תו  ההיכל פנימה–" וטמאו כל השמני�"

וטימאו ש� את כל תכני הרוחניות והקדושה של , במקו� אשר לא תדרו  ש� רגל זר

  .תרבות יוו�תורת ישראל והחליפו� בתכני� החומריי� של 

  

  מסקנות ולקחי�: סיו�. יז

  

אתה "החדלו� מההכרה של , טעות יסודית היא החזרה מכל היתרו� שלנו"

ני� אנחנו מכל העמי�". בחרתנו Xני� ונבדלי� בחיי� , לא רק מש Xמש

כי א� מעXלי� וגדולי� , שאי� דגמת� בכל ע� ולאו�, היסתוריי� מצXיני�

וא� נשכח את , ז אנו יודעי� את עצמנוא� נדע את גדלתנו א. מאוד מכל ע�

רק . וַע� שישכח את עצמו בודאי קט� ושפל, גדלנו אנו שוכחי� את עצמנו

ושכחת עצמנו היא שכחת , בשכחת עצמנו הננו נשארי� קטני� ושפלי�

  ).נה' אורות התחיה ה עמ, אורות..." (גדלתנו

  

, האומה בכללהחפצה של  התעוררות. הארת התשובה ישנה בישראל"א  אל דאגה 

.  באמת אור של תשובה יש בה
, אל רוחה ואל תכונתה, אל מהותה, לשוב אל ארצה

) ב, דברי� ל" (אלקי ' ושבת עד ה: "באמת הדבר מתבטא בברור גמור בבטויה של תורה

אלא שהיא מכXָ\ה , התשובה היא תשובה פנימית). ש� י" (אלקי ' כי תשוב אל ה"

כח בשו� עכוב ומניעת השלמה לעכב את האור העליו� ואי� , בהרבה מסכי� חוצצי�

  ).ב, אורות התשובה יז" (מהופיע עלינו

כל הנביאי� כול� צוו על התשובה ): "ה"ז ה"הלכות תשובה פ(� "וכ  מעודדנו הרמב

וכבר הבטיחה תורה שסו� ישראל לעשות תשובה , ואי� ישראל נגאלי� אלא בתשובה

' ושבת עד ה' והיה כי יבאו עלי  כל הדברי� וגו " שנאמרבסו� גלות� ומיד ה� נגאלי�

  ".' וגו" אלקי ' אלקי  ושב ה

  

    

  .ת� ולא נשל�
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  .חילול הש� באד� חשוב)ב.  חומרת חילול הש�)א: ר זה שני חלקי�למאמ

  

  חומרת חילול הש�.א

  

  .ננסה לגעת קצת בחומרתו' בעזרת ה, חילול השם גדול מאוד עונו

  

ולא  ")'לב' ויקרא כב(יתבר  שנאמר ' נצטווינו בתורה הקדושה שלא לחלל את ש� ה

� בספר "וכתב הרמב.  שמיי�שלא נעשה מעשה  שיתחלל בו ש�" תחללו את ש� קדשי

 שא� בשעת השמד ביקשו מאד� לעבור על עבירה )'מצוות לא תעשה סג(המצוות 

ע או "ג, ז"לא משנה א� היא קלה או חמורה או שביקשו ממנו לעבור על ע, מסויימת

וא� עבר . חייב למסור את נפשו ולא לעבור, שפיכות דמי� ואפילו שלא בשעת השמד

ר על לאו דחילול הש� וא� היו ש� עשרה מישראל הרי זה חילל ואפילו באונס כבר עב

 ...")רבי יוחנ�"ה "ד ד"ד מ"אבות פ(את הש� ברבי� וחטאו גדול מאוד ורבינו יונה כתב 

  .שזה עוו� פלילי

שכל המבזה ...מקרא זה נוקב ויורד עד התהו�" ש)'סימ� שמ(וכתב בספר יראי� 

ודומה לזה כתב הספורנו , " מחלל את הש�אפילו מצווה אחת ומיקל בכבוד שמי� נקרא

  ."שלא תחללו בפעולות חסרות ומגונות"ל "על הפסוק הנ

ה על עבודת כוכבי� ולא "שויתר הקב) 'אות ו' פרק כב(ל במדרש רבה "ודרשו חז

אלוקי� ' ואת� בית ישראל כה אמר ה ")'כז' יחזקאל כ(ויתר על חילול הש� שנאמר 

  ".ואת ש� קדשי לא תחללו עוד "...)'ש� לט(כתיב ו..." איש גילוליו לכו עבודו

 שמי שיש בידו חילול הש� .)יומא פו(ולכ� חטא זה כל כ  חמור עד שאומרת הגמרא 

אי� בכח התשובה לתלות ולא ביו� הכיפורי� לכפר ולא ביסורי� למרק אלא כול� 

 עד צבאות א� יכופר העוו� הזה לכ�' ונגלה באזני ה"תולי� ומיתה ממרקת שנאמר 

  .)'יד', ישעיה כב(" תמותו�
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ואמר רבי יוחנ�  שא� הוא ... ?ש� הגמרא שואלת היכי דמי חילול הש�, ובהמש 

הול  ארבע אמות בלי תורה ובלי תפילי� חשוב חילול הש� ) אד� חשוב כרבי יוחנ�(

י מבאר ש� שנחלש בימיו האחרוני�  ולמדי� ממנו להיבטל מתלמוד תורה ונגר� "ורש

 ושמעתי מעשה כמו זה מפי גאו� עוזנו ותפארתנו רבינו ב� ציו� מוצפי .חילול הש�

ל שהיה נוהג לעמוד "א שסיפר על אביו חסידא קדישא רבינו סלמא� מוצפי זצוק"שליט

וראה שבעקבותיו , � ובזקנותו קרה שישב פע� אחת מרוב חולשתו המרובה"בחזרת הש

אני ? למה את� יושבי�: ציבורהרב עצר את החז� ושאל את ה, ישבו ג� חלק מהציבור

  .'ורואי� שפחד מחילול ה!! אל תלמדו ממני, מאוד חלש לכ� אני יושב

כל שחבריו בושי� מחמת "ובהמש  הגמרא ש� אמרינ� יצחק דבי רבי ינאי אומר 

שמהלכה זו אתה למד שחילול הש� קרוי תלמיד  ")'לא תעשה ב(ג "וכתב הסמ" שמועתו

לא תעשה (ק כתב "והסמ.  ל"עכ" � שאומרי� עליו דופיחכ� שאינו נזהר במעשיו וגור

שזה פליג על הסיבה " והנה"ה "וכתב הרב צביו� העמודי� ש� ד.  שלא יחשדוהו)'פה

כ בספר "וכ. י שלמדי� ממנו אלא הוא סובר שמפני עצ� הביזיו� זו בעיה"שכתב רש

  .'סעי� קא' חרדי� פרק כט

מאי , ילול הש� אחד שוגג ואחד מזיד אי� מקיפי� בח.)קידושי� מ(ואומרת הגמרא 

שחנווני נות� לאד� : י"מסביר רש(אמר מר זוטרא שאי� עושי� כחנווני ? אי� מקיפי�

ובשמי� לא עושי� כ� למחללי , כ גובה את הכל יחד"לשל� בהקפה כמה פעמי� ואח

מסביר (מר בריה דרבינא אמר לומר שא� היתה שקולה מכרעת .) הש� אלא נפרעי� מיד

,  א� כ� המאזניי� של המצוות ושל העוונות שקולה ויש בעוונות חילול הש�:י"רש

  ).מכריע את הכ� לחובה

ששורש " בשורש המצווה )'מצווה רצו(וכתב בספר החינו  במצוות קידוש הש� 

מצווה זו ידוע כי האד� לא נברא רק לעבוד בוראו ומי שאינו מוסר גופו על עבודת אדוניו 

קל וחומר על מצוות המל  , בני אד� ימסרו נפשות� על אדוניה�והרי . איננו עבד טוב

" דר  החיי�"בפירושו למסכת אבות (ל מפראג "ודומה לזה כתב המהר. ל"עכ" ה"הקב

רבי יוחנ� ב� ברוקא אומר כל המחלל ש� שמי� בסתר נפרעי� ממנו בגלוי  ")ד"ד מ"פ

אל תהי "צווה זו הוזהר שלפני מ: "ל"וכותב המהר." אחד שוגג ואחד מזיד בחילול הש�

וא� הוזהר על כבוד האד� שלא יבזה , כ כל המחלל"ואז אמר משנה אח" בז לכל אד�

  !.?לשו� בריאה ואי  הוא יחלל כבוד המקו� אשר כבודו מלא עול�

ועוד ראינו במשנה  שאפילו שאד� חטא בסתר או בשוגג משווי� זאת למזיד לעניי� 

  .?זה שנפרעי� בגלוי ומדוע זה כ 

 .)בבא קמא כו(ל במשנה לעניי� נזיקי� "ל  שזה דומה למה שאמרו חז"מבאר המהרו

וג� דומה לאד� ההורג " אד� מועד לעול� בי� בשוגג בי� במזיד בי� באונס בי� ברצו�"

נפש שג� פה החמירה התורה בשוגג שיגלה האד� ההורג אז ג� לעניי� חילול הש� שהרי 

 ואחד מזיד הרי חילל כבודו יתבר  אשר הוא מלא וסו� סו� אחד שוגג, כבודו מלא עול�

אבל אי� הכוונה שדרגת החומרא של מזיד ושוגג היא . עול� ונעשה חילול וביטול הכבוד

אלא שזה יהיה אותו דבר לגבי העניי� שנפרעי� , אותו הדבר הרי פשוט שמזיד חמור יותר
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גדל כבודו כמו ה עושה נקמה בחוטאי� מת"כיוו� שכאשר הקב? ולמה בגלוי. בגלוי

והתגדילתי "כ כתיב "ואח) 'כב', יחזקאל לח(" ונשפטתי אתו בדבר ובד�"שכתוב 

" ' ואיכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרי� כי אני ה"וכ� כתוב ) 'כג, ש�("והתקדשתי

כבודו מתגדל ולפיכ  אד� שחילל את הש� , ברשעי�'  הרי ל  כשנפרע ה)'ד', שמות יד(

' ה עושה נקמה בחוטא זה שחילל את ה"לוי כדי שידעו הכל שהקבבסתר נפרעי� ממנו בג

  .ואז מתגדל כבודו יתבר 

כיוו� ? ועוד הסביר מדוע חטא זה כל כ  חמור ונבדל משאר חטאי� לגבי שוגג ומזיד

שבחטאי� רגילי� א� אד� עובר בשוגג אז החטא הוא רק בגו� ולא בשכל כי א� כ� היה 

רא לזה שוגג ולכ� אי� חטא בשוגג במדריגת המזיד שכל בזמ� החטא אז לא שיי  לקו

כ  ג� המחלל . כיוו� שהמזיד נעשה ע� שכל שזו מדריגה נבדלת מהגו� ובילתי גשמית

את הש� בשוגג חוטא במדריגה הנבדלת שהרי הש� בא על המהות המופשט השיכלי 

 לנו מיו� אוי! ?כי מי הוא זה נקי, ועל זה ידוו כל הדווי�, צא ולמד חומר שבו. בלבד

  .)פלא יוע�(.הדי�

  

  

  

  חילול הש� באד� חשוב.ב

  

לבל יחלל את השם נורא , אדם חשוב שפתותיו תמיד יאמרו תפילה

  .עלילה

  

אמר רב כגו� אנא אי שקילנא ? היכי דמי חילול הש� ".)יומא פו(איתא בגמרא 

כלומר א� אני אקח בשר מבית המטבחיי� " בישרא מטבחא ולא יהיבנא דמי לאלתר

וכאני מאחר לפרוע : "י"אומר רש? ולמה. לא אשל� מיד אלא בהקפה זה חילול הש�ו

  ."ולמד ממני לזלזל בגזלאומר שאני גזל� ) הטבח(הוא 

א שודאי רב לא היה עושה כ� אלא כתוב בגמרא לשו� של אי עבידנא "ומבאר המהרש

. די� ממני הרי זה חילול הש� כיוו� שלמ אקח בהקפהאד� חשוב הכוונה א� אני שאני 

שבאמת " הוסי� )ש�(" ב� יהוידע"ורבינו יוס� חיי� בספרו " שערי ניחומי�"כ הרב "וכ

בסת� בני אד� ליכא חילול הש� דלא יבוא הטבח לחשדו בכ  כי דבר זה רגיל אצל 

 דדמי ליה שיבוא לידי חשד לומר עליו כיוו� שהוא אד� גברא רבאהעול� וכיוו� שרב הוא 

  .ל"עכ."דמי�גדול רוצה ליקח בלא 

רואי� שזה קאי על אד� חשוב שצרי  להיזהר בזה אפילו שכול� נוהגי� כ  וג� לא 

  .ואפילו הכי לאד� חשוב זה יחשב חילול הש�, כול� משלמי� בזמ�
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הגמרא ממשיכה לספר לנו שאביי היה נזהר בחילול הש� בכ  שהיה לוקח בשר משני 

לא יודע שכבר הראשו� קיבל את הכס� שותפי� ונות� לזה זוז ולזה זוז כי אולי השני 

כ היה מפגיש בינה� ועושה אית� חשבו� והיו נותני� לו "ואח. ויכול להיגר� חילול הש�

  .עוד בשר כנגר מה ששיל� יותר

רבי יוחנ� אמר כגו� אנא דמסיגנא ארבע אמות בלא : "ממשיכה הגמרא ואומרת

דברי תורה או שאי� עלי כלומר א� אני אל  ארבע אמות בלי ." תורה ובלא תפילי�

א כותב שלא היה "והמהרש(י מסביר שלא כול� יודעי� שנחלש בגירסתו "ורש. תפילי�

  .ולמדי� ממני להיבטל מתלמוד תורה) מניח מפני שהיה לו כאב ראש

י מסביר "רש(יצחק דבי רבי ינאי אומר כל שחבריו מתביישי� מחמת שמועתו "

אמר רב נחמ� בר יצחק )  שחשוד על העבירותוהמאירי כותב, מחמת ש� רע היוצא עליו

י מסביר שאומרי� האנשי� ימחול "ורש" כגו� דקא אמרי אינשי שרא ליה מריה לפלניא

  .'ג לא תעשה מצווה ב"יוצרו על מעשיו שזה ג� קאי על תלמיד חכ� כמו שכתב הסמ

� שזה אמרו על עצמ ".)ק יז"מו(גבי המימרא  על רב ורבי יוחנ� כתב רבנו חננאל 

  ".בלבד ולא על זולת� שהיו מחמירי� הרבה על עצמ�

רואי� א� כ� שאד� חשוב צרי  להחמיר על עצמו הרבה ולהיזהר מחילול הש� 

  :וראינו הרבה מקומות שאד� חשוב צרי  להיזהר יותר מאחרי� ונראה כמה מה�

 רב נחמ� ביקש מדרו העבד שלו להטמי� לו צונ� בשבת ועוד :.)נא(מסכת שבת ) א

ש ממנו להביא לו מי� שחימ� נכרי ביו� חול בשביל להראות לנו שאי� בזה משו� ביק

שאל רב יוס� את רבי אמי למה אתה . בישולי נכרי� ושמע אותו רבי אמי והקפיד עליו

כמו שאמר רב יהודה בש� שמואל , מקפיד עליו הרי הוא סובר כרבותיו רב ושמואל

 שמואל בר יצחק בש� רב שכל מה שמותר להטמי� את הצונ� בשבת וג� כמו שאמר

 .אד� חשוב שאניאלא סבר , שהוא נאכל כמות שהוא חי אי� בו משו� בישולי נכרי�

  .הכוונה שאד� חשוב שונה וצרי  להחמיר

 מריו� הב� של רבי� ומר הב� של רב אחא בנו של רבא היה ::)יא(מסכת מועד קט� ) ב

קרה מקרה בביתו של מר הב� . דהלה� צמד של שוורי� לזה שור ולזה שור חורשי� בש

של רב אחא בנו של רבא שהיה באבל והפסיק את השור שלו מהעבודה לפי שאבל מצווה 

על שביתת בהמתו ורב אשי אמר שזה שהוא לא חושש להפסד של עצמו זה בסדר אבל 

השות� מפסיד ולמה הוא לא חושש להפסד של השות� והרי שנינו בברייתא א� היו 

אלא תירצו , חרי� אצל אחרי� כמו אצלנו שיש שות� אז מותר לעבודמושכרי� או מוכ

  . שאד� חשוב צרי  להחמיר על עצמו לפני� משורת הדי�. אד� חשוב שאנישסבר 

,  קרובתו של רב נחמ� מכרה את כתובתה בטובת הנאה:.)פו: פה(מסכת כתובות ) ג

 היא תמות הכוונה שמכרה בדמי� מועטי� את הכתובה כיוו� שהלוקח חושש שמא

והאישה התגרשה . ובעלה ירשנה ואז הוא הפסיד ורק א� תתגרש יקבל את הכתובה

ורב נחמ� השיא לה , ומתה ובאו הלקוחות ותבעו את ביתה שהיא יורשת את הכתובה

עצה שתמחל את הכתובה כי ג� יורש יכול למחול וכשימות האבא היא תירש את הכל 
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שתה כ� ואז התחרט רב נחמ� על שאמר את היא שמעה וע, והלקוחות לא יקבלו כלו�

אז הגמרא . שמלמדי� טענות את בעלי הדי�" עשינו עצמינו כעורכי הדייני�"העצה ואמר 

הכוונה מה הוא סבר בהתחלה כשנת� את " מעיקרא מאי סבר ולבסו� מאי סבר"שואלת 

" ומבשר  לא תתעל�"עונה הגמרא בהתחלה סבר ? העצה ומה סבר לבסו� כשהתחרט

  :. ועיי� עוד בד� נב.אד� חשוב שאניסו� סבר ולב

המשנה ש� אומרת שאסור לעבור תחת ע� של עבודה : :)מח(מסכת עבודה זרה ) ד

" גוזלת את הרבי�"ר ובלשו� המשנה "וא� היה הנו� שלה נוטה לרה, זרה וא� עבר טמא

שואלת הגמרא על המשנה במקרה של גוזלת את . אז הוא טהור, ועבר תחתיה אד�

הכוונה לדיעבד או אפילו אפשר לעבור " עבר"י� א� הלשו� של המשנה במילה הרב

רבי יצחק ב� אלעזר משמיה דחזקיה אומר , אז הגמרא מביאה שתי דעות? לכתחילה

והגמרא אומרת שאי� , שעובר לכתחילה ורבי יוחנ� אמר רק א� עבר אז בדיעבד טהור

ר  אחרת לעבור בה אז א� עבר מחלוקת בינה� כיוו� שרבי יוחנ� מדבר במקרה שיש ד

בדר  של האיל� בדיעבד טהור ורבי יצחק ב� אלעזר משמו של חזקיה מדבר במקרה שאי� 

ואז הגמרא מביאה . דר  אחרת לעבור בה אז מותר לכתחילה לעבור בדר  של האיל�

מעשה ע� רב ששת היה סגי נהור והיה לו שמש שהיה מוביל אותו בדר  והיתה בדרכ� 

 איל� שנופו נוטה לדר  ורב ששת אמר לשמש שלו שבזמ� שה� יגיעו למקו� כזו דר  ע�

א� אי� ? אז שואלת הגמרא באיזה מציאות מדובר, זה השמש ימשו  אותו מש� במרוצה

וא� יש דר  אחרת אז בכלל , דר  אחרת אז למה לרו�  הרי מותר לעבור ג� בלי לרו�

ובר במקרה שאי� דר  אחרת אסור לעבור לכתחילה והגמרא מתרצת שבאמת היה מד

ועיי� עוד .  וצרי  לעבור דר  זו במרוצהאד� חשוב שאנישמותר לעבור לכתחילה אבל 

  ..)עג( ובמסכת בבא מציעא :)קמב(במסכת שבת ', ח משנה יא"מסכת שביעית פ

אנו רואי� שהחמירו באד� חשוב שלא לעשות דברי� אפילו מ� הדי� שאצל אנשי� 

? למה אד� חשוב שאני? יד השאלה שצריכה לעלות היא מדוערגילי� מותר לעשות� ומ

  ? למה הוא צרי  להחמיר על עצמו אפילו בדברי� המותרי�

  :יש כמה דעות בראשוני� מדוע אד� חשוב צרי  להיזהר

שהרואה אותו שהוא מיקל עומד  "
")אד� חשוב שאני"ה "ד. שבת נא(י כותב "רש) א

ה היא שאנשי� אוהבי� תמיד להוסי� על מה � והכוונ"כ הר"�כ. ל"עכ" ומיקל יותר

  .שראו

שיש : "ל"וז" אד� חשוב שאני"ה "א כתב דברי� דומי� באותו מקו� ד"ג� הריטב

לו להחמיר משורת הדי� בדבר שנראה לבני אד� שיש בו איסור כדי שלא יבוא הרואה 

ראוי לו אד� חשוב : "ל"וג� המאירי כתב מעי� זה וז. ל"עכ." להקל יותר וזה כלל גדול

שיחמיר א� במותר לו בכל מה שהבריות סבורות עליו שהוא קולא שכל הרואי� אותו 

ש במסכת "וכ� דעת הר. ל"עכ." מיקל למדי� ממנו דבר מתו  דבר ונמצא גור� תקלה

  .וכ� דעת רבנו עובדיה מברטנורא ש�' ח משנה יא"שביעית פ

 לו לקדש עצמו א� שאד� חשוב ראוי ".)יב(המאירי כותב במסכת מועד קט� ) ב

  .דהיינו שג� בדברי� המותרי� אד� חשוב ראוי לו להתגדר בה�. כ"ע" במותר לו
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דכיוו� דאד� " מביא דעת יש אומרי� :)יא(א כותב במסכת מועד קט� "הריטב) ג

אז הטע� הוא , "שגור� שאומרי� עליו דופי"ג  "וכתב הסמ. כ"ע" חשוב הוא ואיכא לעז

  .אד� זה לא נזהר באיסורי�שלא ילעיזו עליו ויאמרו ש

 אד� גדול שבני אד� למדי� 
"חילול הש�"ה " ד.)לג(י כותב במסכת שבת "רש) ד

ממנו ואינו נזהר במעשיו נמצאו הקטני� מזלזלי� בתורה על ידו ואומרי� זהו מבי� שאי� 

. �"כ הר"וכ, ל"עכ." ממש בתורה ובמצוות ונמצא ש� שמי� מתחלל נעשה דבריו חולי�

  .'א משנה יא"י במסכת אבות פ"ועיי� רש. � הוא שלא יזלזלו בתורה הקדושהנמצא הטע

ה כבר העניש את האד� על עוונותיו והביא עליו "וזה הטע� הוא אחרי שהקב) ה

באמור "ה " ד.)פו(י במסכת יומא "פורענות אז יכול להיות כא� חילול הש� וכותב רש

כשאד� חשוב עובר עבירה את זה קרא הכתוב חילול הש� ": " לה� ע� הש� אלה

ראה חסידי� וחכמי� רעה באה עליה� , ופורענות באה עליו והכל אומרי� מה הועילו לו

שנאמר ויחללו את ש� קדשי ובמה חיללוהו באמור עליה� הנכרי� שגלו בינה� ראו ע� 

. ל"עכ." נמצא ש� שמי� מתחלל וכבודו מתמעט, אלה ולא יכול להציל� שלא יגלו' ה

יתבר  ויאמרו שחס ושלו� אי� ' הוא שלא ידברו רעה חס ושלו� על הנמצא שהטע� 

  .בכוחו להציל

  :יוצא איפוא שצרי  האד� החשוב להיזהר מכמה סיבות ונסכ� אות� בקצרה

שאנשי� הרואי� את האד� החשוב שהוא מיקל שלא יבואו להקל יותר וכמו   )א
כ� של בני אד� דר ".)שבת נא(" ב� יהוידע"שכותב רבינו יוס� חיי� בספרו 

  ."שירצו לדעת מה שיעשה החכ� גדול הדור בביתו כדי ללמוד ממעשיו ומנהגו
 .אד� חשוב ראוי לו לקדש עצמו במותר לו  )ב

 .אד� חשוב צרי  להיזהר כדי שלא ילעיזו עליו וידברו עליו דופי  )ג

 .אד� חשוב צרי  להיזהר כדי שלא יגרו� חס ושלו� שיזלזלו בתורה ובמצוות  )ד

אד� חשוב צרי  להיזהר כדי שחס ושלו� א� תבוא עליו פורענות אז שלא ידברו   )ה
 .ה"כלפי הקב

ועכשיו בעזרת הש� ננסה לברר מהו הגדר של אד� חשוב שצרי  להיזהר בכל 

  :ראינו בזה כמה דעות בראשוני�. הדברי� שמנינו

          שאד� חשוב זה   .)יב(ק " ובמסכת מו:)נב(דעת המאירי במסכת כתובות   )א

  .תלמיד חכ�

 ישיבה ראש שאד� חשוב הכוונה ל:)קלד(י והמאירי במסכת חולי� "דעת רש  )ב
' ג הלכה י"ת פ"מ בהלכות ת"כ הכס"וכ. ממונהי הוסי� שג� אד� שהוא "ורש
 ".כל המשי�"ה "ד

בעיני  אד� נכבדשאד� חשוב הוא ' ח משנה יא"� במסכת שביעית פ"דעת הרמב  )ג
 .עמו

ב מביא את הגמרא במסכת יומא "סימ� טו' מערכת ח" דבש לפי"רו א בספ"והרב חיד

ויראה דהג� דאד� בעצמו מכיר כי איננו גדול בתורה וג� : " שהבאנו לעיל וכותב.)פו(

מ א� יודע שההמו� מחזיקי� אותו לגדול בתורה ובחסידות והוא "בעיניו אינו חסיד מ

' דול א� שאינו אמת יש חילול המ כל שהע� מחזיקי� אותו לרב ג"מ...סובר שטועי� בו
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ותופשי התורה לא "וצרי  להיזהר בכל דברי� אלו ואפשר זה דקדוק הכתוב 

מ ה� תופסי התורה והע� מחזיקי� " כלומר א� שאינ� חכמי� מ)'ח ',ירמיהו ב("ידעוני

. )ש�(" והרועי� פשעו בי"מזה נמש  , אות� לחכמי� וה� לא ידעוני להיזהר בדרכיה�

 הג� שאי� ראויי� להיות )'יג', דברי� א(" ואשמ� בראשיכ�" התורה וקרי בתופשי

החמור ' ובעל נפש יחוש לחילול ה. מ ה� ראשיכ� ועו� הדור תלוי בקולר�"ראשי� מ

  . ל"עכ." מאוד ולעני� זה יחשוב עצמו תלמיד חכ�

יוצא מדבריו שאפילו ב� תורה פשוט צרי  להיזהר מאוד שבעתיי� ולכלכל דרכיו 

בל יחלל את שמו יתבר  במעשה לא טוב ולעניי� זה יחשוב עצמו לגדול בתורה במשפט ל

  . 'שלא יצא ממעשיו שמ� של חילול ה

בער  חילול " פלא יוע�"ובקושטא דמילתא מצינו עוד מישהו שכתב דומה לזה הרב 

ולפי מה שמחזיקי� והדבר הקשה שחילול הש� הוא הכל לפי מה שהוא האד� : "הש�

ובאמת אפשר לדייק זאת מדברי הראשוני� כמו רבינו יונה במסכת . כ"ע." העול� אותו

לכ� החכמי� ואנשי המעשה צריכי� : "...ל"וז" רבי יוחנ� ב� ברוקא"ה " ד)ד"ד מ"פ(אבות 

וכל הרוצה ליטול את הש� , וכל איש כפי מעלתו, לשמור במעשיה� יותר משאר בני אד�

שלאו דווקא " יבוא ויטול...וכל הרוצה"י� אפשר לומר שהכוונה במיל. כ"ע ".יבוא ויטול

תלמיד חכ� גדול אלא כל אחד ואפילו הוא ע� האר� שגר� לכ  שאנשי� יחזיקו אותו 

וא� נרצה . לחכ� כבר הוא צרי  להיזהר מאוד בכל דרכיו ומעשיו לבל יחלל ש� שמי�

" �חילול הש"ה "ד) .לג(י שהבאנו לעיל במסכת שבת "אפשר ג� לדייק זאת מדברי רש

אפשר לראות שלאו דווקא גדול באמת . כ"ע" אד� גדול שבני אד� למדי� ממנו"שכתב 

  . אלא א� למדי� אנשי� ממנו נחשב לאד� גדול וצרי  להיזהר במעשיו

הכל לפי גדלו של חכ� צרי  "ש) 'ה הלכה יא"הלכות יסודי התורה פ(� "וכתב הרמב

  .כ"ע" שידקדק עצמו ויעשה לפני� משורת הדי�

  

יעשה עצמו תלמיד ) 'חילול ה(ולעניי� זה "א בסו� דבריו "ה שכתב הרב חידגבי מ

שכל מה שראינו בגמרא לחלק  ")'ק א"ס' ח סימ� עב"ע או"שו(ז "כעי� זה כתב הט" חכ�

בי� אד� חשוב להחמיר לעניי� שיש חומרא באד� חשוב ודאי כל אד� יעשה עצמו חשוב 

יה מה שתהיה אי� בדורותינו שהוא חשוב אבל א� החשיבות גור� קולא תה' להחמיר וכו

  .כ"ע" להקל

ותקנה שמענו למי שנתחייב מיתה : "ל"יש תקנה שכתב אותה הרב בעל הפלא יוע� וז

שיכו� למסור נפשו למיתה בלב של� בכל פע� שאומר , לשמיי� בעוו� חילול הש� וכדומה

  .ל"עכ." ה מצרפה למעשה"ומחשבה טובה הקב, אפי�–שמע ובאמירת נפילת –קריאת 

 יזהר וישמר האד� מחילול הש� ובמיוחד התלמידי חכמי� :למסקנא דמילתא

הקטני� ע� הגדולי� והאנשי� הנכבדי� והממוני� ויכלכל דרכיו במשפט וישמר 

ה ועל תורתו "מהכיעור ומהדומה לו שלא ימצא שגור� שידברו חס וחלילה על הקב

הקל באיסורי� ויחשוב אד� את הקדושה וג� על אותו אד� עצמו ושלא ילמדו ממנו ל
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עצמו כתלמיד חכ� לעניי� זה וישפו  תחינה לפני שוכ� מעונה שידריכנו בסדר עבודתו 

ושלא תצא , שא� פע� לא נחלל כבודו, והש� יתבר  יעזרנו על דבר כבוד שמו!! הנכונה

, ולמזהיר ולנזהר ירבה שלומ� כמי נהר, ולא תמוש התורה מזרענו, תקלה מתחת ידינו

.                                                                                                                                                                                                                                                         � ואמ�אמ

 


