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בר"ה מלכויות לפני "אמר הקב"ה אמרו  :ע"א( )טזבגמ' במסכת ר"ה 

 בשופר של איל". לפניזכרונות ושופרות", ובהמשך "אמר הקב"ה תקעו 

מה פשר המילה "לפני", הרי היה יכול לומר "אמרו מלכויות", "תקעו 

 בשופר".

באמת, באותה גמרא נאמרו עוד מימרות על זו הדרך, בהקשר לחגים 

עומר בפסח", "אמר הקב"ה הביאו  לפניהשונים: "אמר הקב"ה הביאו 

מים בחג", בכל  לפנישתי הלחם בעצרת", "אמר הקב"ה נסכו  לפני

 המימרות נאמרה המלה "לפני".

בכל המימרות הללו, פירוש המלה "לפני" היא בבית המקדש, "המקום 

אשר יבחר ה"', המקום שבו שורה השכינה, וכפי שנאמר בתחילת 

... 'לפני הביכורים למקדש "וענית ואמרת פרשת כי תבוא לגבי המביא 

". וכמו כן נאמר בחג הסוכות בפרשת אמור "ושמחתם 'לפני הוהנחתו 

 להיכם שבעת ימים", והיינו נטילת לולב במקדש כל שבעה.-א 'לפני ה

ואולם, יש להבין, מה משמעות המלה "לפני" בהקשר לראש השנה, 

ום, ולאו דווקא בבית הרי אומרים "מלכויות" ותוקעים בשופר בכל מק

 המקדש!?

בבחינת המקום, כך  'לפני ההיסוד הוא, כשם שבמקדש אנו נמצאים 

בבחינת הזמן. "בראש השנה כל באי  'לפני הבראש השנה אנו נמצאים 

 'לפני הכבני מרון". "ישמחו השמים ותגל הארץ...  לפניועולם עוברים 

ים היום כולכם כי בא לשפוט הארץ". ועל זה נרמז בכתוב "אתם ניצב

 לקיכם".-א 'לפני ה

ובזה מבאר ה"שפת אמת" את דברי הגמ' "ובמה? בשופר", היינו: כיצד 

"? על ידי השופר. וכמאמר הגמרא 'לפני הנזכה למדרגה נפלאה זו של "

ידי -, שעל)ר"ה כו ע"א(דמי"  כבפניםעל השופר "כיון דלזכרון הוא 

גדול בקדש הקדשים.  השופר אנו זוכים להיכנס לפני ולפנים, ככהן

 "בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'".

 פניםסיני, כפי שנאמר "-וזו היתה מדרגתם של ישראל במעמד הר

סיני, -דיבר ה' עמכם", ועל כן היה קול השופר במעמד הר בפנים

 "בקול שופר עליהם הופעת".

ת מצות ברית מילה נרמזת בכתוב "מי יעלה לנו השמימה", ראשי תיבו

ה. על ידי כריתת הברית אנו מתרוממים -ו-ה-מילה וסופי תיבות י

הוא. ועל כן כשציווה -בריך-השמימה, להתחבר ולהתדבק בקודשא

והיה  לפניהקב"ה את אברהם על מצות המילה, נאמר לו: "התהלך 

 תמים".

אמנם באותה שעה כתוב "ויפול אברהם על פניו", ומפרש רש"י, שעד 

לעמוד ורוח הקדש נצבת עליו, אבל לאחר שמל  שלא מל לא היה לו כח

". בזכות המילה יש בנו כח של 'לפני הנאמר בו "ואברהם עודנו עומד 

". בזכות המילה והשופר יתקיים בנו 'עמידה במציאות של "לפני ה

 ".'לפני ה"אתם ניצבים היום... 

". שנזכה מלפניךוזו הבקשה הגדולה שלנו בימים הללו: "אל תשליכנו 

להישאר במדרגה הנפלאה שח העומדים בבית ה', דבוקים בברית 

 יהלכון".  פניך באורקדשו. "אשרי העם יודעי תרועה ה' 

 שנזכה במשך כל השנה הבאה עלינו לטובה ללכת תמיד באור פני ה'.

 

 

 

 

. אחד )ר"ה טז ע"א(מרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם" "א  

הנושאים המרכזיים בראש השנה הוא המלכת הקב"ה על ידינו. 

אמנם, זה כבר כמה דורות שצורת השלטון המלוכני כמעט ועברה מן 

והעוצמה של העולם, וממילא קשה לנו לחוש את מלוא המשמעות 

 מלך, וכל שכן של טקס המלכתו.

מהי אם כן משמעות המלכתו של בורא עולם מבחינתנו? האם די 

ל חי וקיים", או: "ה' ֶמֶלך ה' ָמַלך ה' -באמירת: "ואתה הוא מלך א

 ? )מתוך התפילה(ימלוך לעולם ועד" 

מביאה מחלוקת בין רבי יוסי ורבי יהודה, בעניין  )שם לב ע"ב(הגמרא 

 למספר פסוקים: היחס

מלכות  "להינו ה' אחד-שמע ישראל ה' א"אמר רב הונא ת"ש 

וידעת היום והשבות " .דברי ר' יוסי ר' יהודה אומר אינה מלכות

מלכות דברי ר' יוסי ר'  "להים אין עוד-אל לבבך כי ה' הוא הא

-אתה הראת לדעת כי ה' הוא הא" .יהודה אומר אינה מלכות

ות דברי ר' יוסי ר' יהודה אומר אינה מלכ "להים אין עוד מלבדו

 ת.מלכו

הרב דסלר מסביר, שישנם שני אופנים בעבודת ה': עבודה מאהבה 

 ועבודה מיראה.

היראה עצמה נחלקת לשתי קטגוריות: ישנה יראה המדחיקה את 

הרצונות הפרטיים, אך הם עדיין קיימים, חבויים אי שם ומחכים לשוב 

 ולהתפרץ.

כזאת שגורמת לביטול גמור של הרצון העצמי, אך ישנה יראה אחרת, 

 מתוך הכרה עמוקה שאין לו מקום.

המשותף לשתי ה"יראות" הוא שהאדם כופה את עצמו לדחיקת רצונו 

 או ביטולו.

לעומת זאת, כשאדם מקבל עליו מלכות מתוך אהבה והזדהות, הרי זה 

 בא מרצונו העצמי, וממילא כל הרצונות האחרים )המנוגדים להמלכה(

 מתבטלים.

זוהי ההמלכה הנדרשת מאתנו בראש השנה, ולכן אנו מסיימים את 

לומר , כ1פסוקי המלכויות באמירת "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

כנוע עצמי מוחלט, שיש כאן אחדות אנו אומרים בפה מלא ומתוך ש

 .2גמורה שאין כמותה בכל היקום "אחד ואין יחיד כיחודו"

                                                      
1

כדעתו של רבי יוסי. רבי יהודה כנראה סובר שעיקר המלכת ה' בר"ה  
 היא בדרך היראה.

2
אינו לא שניים ולא יתר על שניים, אלא אחד, . לוה זה אחד הוא-א" 

שאין כייחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם: לא אחד כמין שהוא 
כגוף שהוא נחלק למחלקות ולקצוות; אלא  כולל אחדים הרבה, ולא אחד

 לפני ה'
 הרב אריה שטרן שליט"א

 

 מה זה אומר לגבי? -ה' הוא המלך 
 יט"אהרב שרון יוסט של

 



 

 

שאנו שומעים את התקיעות, השברים באותם רגעים גדולים, כ

והתרועות, עלינו לחשוב ולכוון לדברים הנ"ל. שה' הוא המלך והשליט 

דבר בעולם אינו נחשב כלל לעומתו, וממילא אין  ושכלהאבסולוטי, 

 שום הו"א ליצר הרע להתגבר עלינו.

  :)טז ע"ב(אולי לזה כוונה הגמרא בר"ה 

קעין רחמנא אמר אמר רבי יצחק למה תוקעין בר"ה למה תו

תקעו אלא למה מריעין מריעין רחמנא אמר זכרון תרועה אלא 

ותוקעין ומריעין כשהן  כשהן יושבין ומריעיןלמה תוקעין 

". כלומר, לשטן, הוא יצר הרע, אין כדי לערבב השטןעומדין 

מקום בתוכנו בזמן שאנו משיבים אל לבנו ומפנימים באמת 

 הארץ מתחת אין עוד. ש"ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל

                                                                                               
)רמב"ם, הלכות יסודי התורה, ם" ייחוד שאין ייחוד אחר כמותו בעול

 פ"א ה"ה(.

כאן המקום לשים לב לדברי רש"י ור"ח שם בגמרא, בעניין "ערבוב 

 השטן":

כשישמע ישראל מחבבין את המצות  ,לא ישטיןש –ב כדי לערב

 .מסתתמין דבריו

תי למצוות. אוד, והוא, מהו היחס הפנימי והאמיש כאן מסר חשוב מ

האם אנו רק מחפשים לעשות מה שחייבים וזהו, או שמא אנחנו 

תנו כשאחד ההורים מבקש מא ממה שנצטווינו. יותררוצים לעשות 

לשטוף את החדר, האם נסתפק בחדר אחד בלבד, או שמא ניזום 

מעצמנו שטיפה של עוד חדר? האם נהיה "ראש קטן" או שמא נרגיל 

 את עצמנו להגדיל ראש.

, ובכך נאמר לפני ראשהשנה, נשאף להגדיל  ראשיהי רצון שלקראת 

 רבונו של עולם באמת "אנחנו אוהבים אותך". 

 

 

 

 

 

 

 

 :פרק ח, אות ד()דרך ה' ח"ד, כתב רבינו הרמח"ל 

אך ענין השופר בראש השנה, כי הנה ביום זה הקב"ה דן את כל 
העולם כולו ומחדש את המציאות בבחינת הסיבוב החדש, 

דהיינו השנה החדשה... והקטגור מזדמן לקטרג... והנה צוונו 
הקב"ה לתקוע בשופר, והכוונה בו להמשיך ההנהגה ברחמים 

 א יקטרג.ולא בתוקף הדין, ולערבב הקטגור של

ובהמשך דבריו, כשהוא מסביר כיצד השופר מעורר את מדת הרחמים, 
 כתב: 

והכוונה בזה באמת לעורר אבות העולם להתחזק בזכותם... 
ולהתכוון שישתמש האדון ברוך הוא מרוממותו להנהיג 

 בשליטת ייחודו ולעבור על פשע.

 ננסה לבאר את הדברים לפי קט שכלנו.

הינו על האדם והעולם, האם הם זכאים או  במבט פשוט, משפט או דין
חייבים, וביחס לזה יש זכות וחובה, עונש ושכר. אמנם המשפט בראש 
השנה אינו שייך לזה, אלא להנהגת השנה הבאה, וצ"ב איך שייך בזה 

 המושג שכר ועונש. 

, )ילמדנו בראשית א, הובא בפירש"י ריש בראשית(מבואר בדברי חז"ל 
לברוא את העולם במדת הדין, וראה שאינו שבתחילה עלה במחשבה 

 מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים. והדבר צריך ביאור. 

הביטוי "עלה במחשבה" מבטא התעוררות רצון להגיע לתכלית 
מסוימת, כאשר לצורך כך צריך לצייר במחשבה מה רוצה המתכנן 

)וכן להיפך, כאשר שוקלים מה תהיה התוצאה ממעשה בשאיפתו הסופית 

במחשבה" כמו "ירדה תורה לסוף דעתו של אדם" שנאמר  ירידהוים, הלשון היא "מס

 .בבן סורר ומורה(

תכלית הבריאה, לגלות מלכות ה' בעולם, היא השלב של "עלה 
אנושיים  –במחשבה". כל מהלך השתלשלות הבריאה בכל המישורים 

 –תכליתם להוביל למטרה זו, וזהו שורש המשפט והדין  –ועולמיים 
"מלך במשפט יעמיד ארץ", "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט". 
אמנם, במהלך הנהגה בעולם אי אפשר שתהיה רק בשלמות הדין, ועל 
כן מדת הרחמים משלימה את הדין, בכך שהדין יבוצע באופן שלא 

ביל את האדם והעולם יחריב ויקלקל, אלא יאפשר להמשיך ולהו
לתכליתו. ומאליו יובן, שרחמים הינם ראויים רק אם הם אכן מביאים 

)ב"ר הרחמים הופכים לאכזריות, כמו שאמרו חז"ל  –לתיקון, ואם לא 

שהרשעים הופכים מדת הרחמים  ,לג, ג; פסיקתא זוטרתא דברים מט ע"א(
פשע חמור למדת הדין, כעין דין בן סורר ומורה, שמצד הדין לא ביצע 

וכך העונש הוא במידת ) כך, אבל כדי שימות זכאי  נענש בחומרה-כל
 רחמים(.

הרי, שכדי להיות ראוי לרחמים צריך האדם לתקן את חייו בהתאם 
למבט התכלית, ואז חומרת העברות נשקלת אחרת, ובהתאם לכך 

 ההנהגה בעולם היא יותר בהטבה ורחמים.

דני מי -א ,ה-ונות תשמור יאת הפסוק "אם עו עפ"ז יש מקום לבאר
מבטא את בריאת העולם, כמבואר ה -י: השם לים קל, ג()תייעמוד" 

בשם ") , ומחשבת הבריאה ויסודה דין(ועוד מנחות כט ע"ב) בכמה מקומות

המתבטאת  –, אלא שתכלית הבריאה (", רש"י תילים סחי"ה שהוא ל' יראה
דני -, ו"מקדש אע"ב()ברכות ז , כמו אברהם שקראו "אדון" אדנותבשם 

לא תוכל להתקיים בהנהגה של  –)המקדש הוא תכלית הבריאה( כוננו ידיך" 
דין. וזו משמעותו של הפסוק: אם העולם יונהג במדת הדין, שם 

 אדנות לא יוכל לעמוד.

מיום בריאת אבל  – בראיית הבורא תהבבריאת העולם הכרה זו הי
את הראייה הזו ע"י פעולותיו, ופעולת השופר  לעוררהאדם תפקידו 

לעורר את הרצון הראשוני שבבריאת העולם, ממנו נובע מבט היא 
התכלית ע"י שמעוררים זכות האבות שהם יסדו את הבסיס למלכות 
ה' בעולם ואת הנהגת הרוממות, שהיא מבט התכלית שמעבר למבט 

 המשפט.

לוי במדה שהוא מעורר אמנם השופר, שמעורר את זכרון הרצון הזה, ת
את האדם. תשובת ראש השנה אינה התחשבנות על עוונות, אלא 
קבלת עול מלכות שמים, שמשמעותה ההכרה בתכלית החיים 
ובבריאה, והרצון להתאים את שאיפתו והכרתו למטרה זו. בהתאם 
לרצינותה של קבלת עול מלכות שמים, הופכת ההנהגה להיות במדת 

אפשר את כל מה שצריך כדי להגיע לקיים את הרחמים, כדי להיטיב ול
 התכלית.

אשרינו, שאנו מסתופפים בצלו של מקום תורה, ויש לנו בסיס 
להתאים את שאיפתנו לחיים ולהצלחה הראויה במבט של תכלית 
הבריאה, להמליך את הקב"ה בהכרתנו ובשאיפתנו. על ידי המלכת ה' 

ננות מעמיקה בתפקידנו נזכה אנו וכל ישראל לשנה מתוך התבו
מבורכת.

 "להמשיך ההנהגה ברחמים"
 הרב משה סתיו שליט"א

 



 

 

". שאלה זו, ממנה חשש ר' זושא מאניפולי, ?"למה לא היית זושא
מנקרת בראשו של כל אדם העוצר לרגע ומתבונן לאחור על חייו. לא 

ת פעם הוא מגלה שהעביר את שנותיו מבלי להוציא אל הפועל א
 –כוחותיו וכשרונותיו. גם אם חי את חייו במסגרת ההלכה והמצוות 

החטיא את ייעודו. מלבד הצער ועגמת הנפש שיהיו מנת חלקו מעתה 
 נמצא מועל במי שטמן בו את יכולותיו. כיצד ניתן להימנע מכך!? -

יאלי נובע ע"פ רוב משרשרת צנמצבו הנוכחי לבין זה הפוט הפער בין
בחירות לא נכונות שקיבל במהלך חייו. החלטות כגון בחירת מוסד 
לימודים, בן זוג, סביבת מגורים, תחומי התמקצעות, ארגון סדר יום 

ליוו והובילו אותו  -וכד' יחד עם אינספור דילמות נוספות בהן הכריע 
ה זמן דוגמת 'כמ -למצבו הנוכחי. גם לבטים קלי משקל מאלו 

השפיעו לאורך זמן  -להקדיש ללימוד גמרא וכמה ללימוד מוסר' 
 בגיבוש דמותו. 

מה נכבדת, לאור זאת, חשיבותו של גיל ה'בחרות' המשופע 
ב'בחירות'. מעשיו של אדם בשנים אלו ירדפוהו באחריתו כנרמז, אולי, 
בלשון חכמים: "בן עשרים לרדוף". החכם מכל אדם המליץ לאב 

ו לעשות זאת "על פי דרכו", כלומר, בתקופת הילדות המחנך את בנ
הממוקמת בשפת ותחילת דרך החיים. באותה מידה הוא הורה לבן 
לתת תשומת לב מיוחדת לראשית דרכו הבוגרת: "וזכור את בוראיך 
בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר 

שבחירה נכונה, בפרט עבור . דא עקא )קהלת יב, א(אין לי בהם חפץ" 
בחור צעיר, היא משימה מאתגרת ביותר! עליו להכיר תחילה את 
עצמו, יכולותיו ומגרעותיו ולאחר מכן להתאים כראוי בינו לבין 

 בחירתו. איך עושים זאת!? 

נדמה כי שני חלקים מרכזיים מרכיבים את ה'בחירה': הגורם האלוקי 
י השפעתנו הישירה מוגבלת והגורם האנושי. בכל הנוגע לפן האלוק

בוקר,  –ביותר ומתמצית בשלוש פעולות: תפילה, תפילה ועוד תפילה 
מתוקף 'הבחירה  -צהריים וערב! מאידך, הגורם האנושי תלוי 

בעיקר בנו. ליתר דיוק בשכלנו. אנחנו מתבוננים,  –החופשית' 
מנתחים ומקבלים החלטות ע"י השכל. בבואנו לקבל הכרעה עלינו 

אם כך, כי לרשותנו עומד שכל ישר ובריא. כזה שאינו נשלט ע"י  לוודא,
הדמיון ואשר ביכלתו להסיק כראוי דבר מתוך דבר. מה עלינו לעשות 

 עמ"נ לרכוש שכל שכזה!?

התשובה העקרונית לשאלה זו היא: כלום! "אשר עשה האלוקים את 
ן . האדם נולד ישר. הן האדם הפרטי וה)קהלת ז, כט(האדם ישר וגו'" 

האדם הראשון כמייצג את כלל האנושות. כל הבריאה נוצרה ישרה 
ושלמה. העקמימות באה לאחר מכן. הלבנה, האדמה, האדם וכלל 
היצורים החלו "לבקש חשבונות רבים" ובראשם קנאה תאווה וכבוד. 
בכך איבדו את תמימותם ועיוותו את ישרותם. כך גם במהלך חיי 

ה סטרילית עד גיל הבחרות יש האדם הפרטי. אילו היה גדל בסביב
להניח כי היה מקבל החלטות נכונות על נקלה. אולם המציאות שונה 
בתכלית. כמה חלאי דעת ונפש מסגל האדם לעצמו, בפרט בנעוריו, 
מסביבתו. עיוותים אלו נרכשים הן באופן ישיר, כשמיעת דעות 
וסברות כוזבות, והן באופן עקיף כשקיעה בדמיונות ורדיפה אחר 

אוות. כל אלו מביאים למצב עגום בו דוקא בזמן הקריטי של קבלת ת
 חסר האדם את הישרות השכלית. מהו הפתרון? –החלטותיו 

נתבונן בתהליך הכללי המקביל אותו חווים האומה והעולם. ציינו כי 
נברא ישר אך הבריאה בכללה עברה משבר זהה. אדם הראשון 

 ר"התעוות, יחד עם שאר העולם, לאחר מכן. חז"ל תיארו זאת כך: "א
. )ע"ז כב ע"ב(זוהמא"  בה הטיל חוה על נחש שבא בשעה: יוחנן

ים הן את כח הדמיון הכוזב כדברי במשמעות זוהמא זו ראו המפרש
 הטיל הדמיוני שהנחש שביארתי למה : "רמזו)בראשית, ג(אברבנאל 

וזרעה קלי הדעת" והן את כח  בחוה מפורסמותה הדעות זוהמת

התאווה כנרמז בתיאור חז"ל לפיו הנחש בא על חוה. אך בד בבד 
 –התגלה לנו כיצד מטהרים זוהמא זו: "ישראל שעמדו על הר סיני 

 פסקה זוהמתן". העיוות בא על תיקונו עם קבלת התורה.

)תהילים "תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי" 

(. התורה משיבה את נפשו של האדם למקומה ומחכימה את יט, ח
ע"פ מתכונת  דעתו. אין בכך פלא, הלא האדם והעולם נבראו בישרותם

)זוהר פרשת סתכל באורייתא וברא עלמא" התורה כמאמר הזהר: "א

. כמו כן, היתה הבריאה כולה תלויה ועומדת עד (, קסא ע"בתרומה
נרמז ב'ה' הידועה של "יום הששי". עד שלא שקיבלו ישראל התורה כ

ניתנה תורה עמד העולם בסכנה כי לא יוכל לשוב לישרותו. משקיבלו 
נמצא התיקון והושלמה הבריאה שכן "בראתי יצר  -ישראל התורה 

 .)קידושין ל ע"ב(הרע ובראתי לו תורה תבלין" 

גם באדם הפרטי, קודם היוולדו, שולח ה' מלאך המטמיע בו ישרות 
ע"י לימוד התורה במעי אימו. היא גם זו שתשיבנו בבוא העת למקורו. 
השפעתו של לימוד התורה, בהקשר זה, מתבטא בשני מישורים 
המתייחסים לשני חלקי העיוות. ראשית, אינו מותיר מקום לתאוות 

ריות מתגברת אלא בלב הפנוי מן כדברי הרמב"ם: "אין מחשבת ע
. שנית, גדוש הוא בכל רבדיו בסברות נכונות, )איסו"ב כב, כא(החכמה" 

דרכי לימוד ישרים ודעות מתוקנות. ניתן לומר, לפיכך, כי התורה היא 
את מאמר חז"ל:  )נתיב התורה פ"א(רפואת השכל! כך ביאר המהר"ל 

אין לו מזור  –כל "החש בראשו יעסוק בתורה". מי שחולה בחולי הש
 אלא לימוד התורה.

תיקון נפשו ושכלו של  -כאן מתגלה גם מעלתה הראשית של הישיבה 
האדם. בראש ובראשונה מספקת היא סביבה סטרילית נטולת 
השפעות שליליות ודעות כוזבות. תכונה זו, לצערנו, הולכת ונשחקת 

יבה בעידן המודרני ועל כך יש לתת את הדעת. בנוסף ובעיקר, היש
טובלת את האדם בים התורה ומשקיעה את שכלו בלימוד הגמרא 
העיוני המפגיש את האדם באינטנסיביות עם סברות ישרות ונטולות 

 דמיון, סברות שהן הן דבר ה'.

השיבה לישרותנו המקורית היא גם מהותם של ימי ה'תשובה'! איננו 
מחפשים להמציא את הגלגל אלא אך לחזור בתשובה! ראש השנה, 
כיום בריאת האדם, מחזיר אותנו לצורתנו הראשונית ומסמל את 
מעגל חיינו: נוצרנו ישרים, קלקלנו ואנו חוזרים לאותה ישרות. כך 

, ישר האדם את אלהים עשה מתאר השל"ה את סדר התקיעה: "והנה
 מורה זה על. ופתלתל עקש והוא, עצמו את מקלקל שהאדם רק

, גנח גנוחי שהוא כך ואחר. וישר פשוט קול שהוא, ראשונה תקיעה
 שהם, גדולים חטאים על רומז, יליל כך ואחר. הנפש חולי על רומז

, רבה בבכיה ויילל, גנח גנוחי להיות האדם צריך זה על. נפש מיתת
 וכשעושה. השבים מקבל יתברך השם כי, ויחזור עיניו ירדו מים פלגי

 השם אותו עשה כאשר הראשונה לדרכו הוא שב אז, שלמה תשובה
 וישר". פשוט קול כן גם שהוא, אחרונה תקיעה וזהו. ישר יתברך

התורה מהווה, כאמור, את הכלי המרכזי והיעיל ביותר לשוב בתשובה 
אל היושר. בפרט, העמל בחלקי התורה הגדושים בסברות כדוגמת 
דיני הממונות ובייחוד מסכת בבא מציעא מסוגלים לכך! כך כתב הרב 

היותר מקורית וטובה, הנובעת  התשובה: "דרך , ה()באורות התורה יגקוק 
וכל המשפטים  השינון בחלק דיני ממונותמאור התורה בעולם היא 

שבין אדם לחבירו הכלולים אצלנו בלימוד 'חושן משפט' בכל 
היותר בהירה וכל החריפות הישרה והרחבה  הבקיאות הגרסאית

היותר אפשרית. היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים ומעמידה 
את הצדק האלוקי על בסיסו הנאמן ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה 
מתוך הנשמה ע"י מה שמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים 

 המעשיים".

 

 על ישיבה ותשובה
 הרב ישראל שטיינמץ שליט"א

 



 

 

 

 

 

 

 

: "יש לחקור, מה פעלה התורה כאשר ציוותה (סימן קנב)ט "כתב בחידושי הגרנ
דבלא הציווי הווא אמינא דאמנם אסור ליטלה ל "די -העשה דהשב תשיבם 

אבל לטפל ולהשיבה נמי לא חייב, וציוותה התורה להשיב אבדה לעצמו 
א דמותר לו לקחת "בלא ציווי התורה הודחייב לטפל ולהשיבה. או דילמא 

דכיון דאבוד ממנו אין כאן גזילה וליכא לאו דגזילה רק כשגזלה מידו  לעצמו
לעצמו וחייב  פ שאבוד ממנו אסור לו ליטלה"או מרשותו וציוותה התורה דאע

 לטפל ולהשיבה לו". 

-את מצוות השבת אבדה בשני אופנים: ניתן להבין שכלכלומר, ניתן להבין 
כולה מצווה מחודשת, לולי המצווה לא היה שום חיוב משפטי על החפץ 
האבוד ורק המצווה יצרה חיוב שכזה. אך ניתן גם להבין שחיוב משפטי על 

אבדה, והמצווה באה רק לחדש שחייב החפץ היה קיים גם לפני מצוות השבת 
ן "האדם לטפל באבדה ולטרוח להשיבה לבעליה. כפרפראזה על דברי הרמב

ת ניתן לומר, שהשאלה היא האם מצוות השבת אבדה היא מצווה "עה
מבוארת, מצווה שעיקריה נאמרו ורק פרטיה נתחדשו, או שמא היא מצווה 

 מחודשת שכל כולה חידוש של התורה.

ט, פותחת פתח נרחב להבנת כמה "ה יסודית זו של רבנו הגרננראה שחקיר
 וכמה מחלוקות בין רבותינו בדיני השבת אבדה. וזה יצא ראשונה: 

הביא מחלוקת בין המחנה אפרים לשער  )עמוד רלו(הרב פתחי חושן  .א
המשפט, בשאלה האם זכה המוצא באבדה שאין בה שווה פרוטה. 

להשיב אבדה שאין בה שווה  פ שאינו חייב"המחנה אפרים סובר שאע
ז מפסוק, מכל מקום אין המוצא "פרוטה, כמו שדרשה הגמרא בדף כ

זוכה בה והרי היא עדיין כמונחת בקרקע. אך לדעת שער המשפט 
סובר  א"פ זכה בה לגמרי. ונראה, שהמחנ"המוצא אבדה שאין בה שו

שחיוב הממון שבאבדה אינו נובע מן המצווה. גם לולי המצווה היה חיוב 
פ מהשבה, איננה "ממוני ולכן הדרשה שפוטרת אבדה פחות משו

מפקיעה את החיוב המשפטי שהיה קיים באבדה. אבל השער המשפט 
א נובע אך ורק מן המצווה "סובר, שהחיוב המשפטי שבמצוות השב

היה חיוב משפטי, ולכן סובר שער המשפט להשיב, לולי המצווה לא 
פ ממילא זכה בה "שברגע שהתורה פטרה השבה של אבדה פחות משו

 המוצא לגמרי. 

כ התגייר "ט שגוי שמצא אבדה ואח"ת חוות יאיר סימן ע"כתב בשו .ב
ז חולק על "הוכיח שהרדב )עמוד רלט(פטור מלהחזיר. אך הפתחי חושן 

א כמצווה "כתב שלא מנו מצוות השב סימן תרי( ,ב")חז בתשובה "כך: הרדב
ע אלא קודם שבאה לידו, אבל לאחר שבאה לידו הרי זה בכלל "בפ

והשיב את הגזלה. ולפי דבריו כתבו כמה אחרונים, שגוי אינו קונה אבדת 
ישראל גם לאחר ייאוש משום שגם גוי מחויב בגזל, והרי כשהאבדה 

ואם כן, טוען  ז שמחויב להחזיר מטעם גזל."הגיעה לידו כתב הרדב
ז גם "י משום שלרדב"ז סובר כמו החו"הפתחי חושן, לא ייתכן שהרדב

אם נתגייר צריך להשיב מטעם גזל, כי הרי גם גוי חייב בגזל ואבדה 
כ. ונראה שמחלוקת "שכבר הגיעה ליד המוצא איסור גזל פתיך בה. ע

 ז"הרדב –ט "י תלויה ועומדת גם היא בחקירה של הגרנ"ז והחו"הרדב
א יש חיוב משפטי אלא "סובר כמו הצד הראשון שגם לולי מצוות השב

שהתורה חידשה שחייב להשיב אך איסור גזל לא פקע ממנה. לכן סובר 
ז שגם גוי חייב בהשבה אפילו לאחר ייאוש. אך החוות יאיר "הרדב

כנראה סובר כמו הצד השני שלולי המצווה לא היה גזל כלל ולכן סובר 
 וממילא גוי שמצא אבדה והתגייר פטור מלהשיב.שגוי אינו מצווה 

פ שאינו חייב "ח שאע"מ כתב בשם הב"בפתחי חושן סוף עמוד ר .ג
להשיב אבדה לגוי אין המוצא זוכה בה עד לאחר ייאוש, אך הביא 

א הוכיח מדברי התוספות שהמוצא זוכה באבדת "שהגיליון מהרש
ח סובר "בה –ל "ם מיד. ונראה שגם מחלוקתם תלויה בשאלה הנ"עכו

שגם לולי המצווה יש חיוב משפטי ולכן אף שהתורה אמרה שאין חיוב 
להשיב אבדה של גוי מכל מקום החיוב המשפטי לא נתבטל וממילא 

א "ם. אבל הגיליון מהרש"ח שהמוצא לא זכה באבדת עכו"סובר הב
סובר שלולי המצווה אין חיוב משפטי, ולכן בהיתר של התורה לא להשיב 

 מקופל ממילא גם זכייה של המוצא באבדת הגוי. אבדה של גוי 

נשאל האם אדם  ב("מ כו ע")חשוקי חמד בא "הרב יצחק זילברשטיין שליט .ד
שמוכרח, מחמת פיקוח נפש, ליטול חפץ של חברו, צריך לקחת אבדה 
שבעליה לא התייאשו או שעדיף שייכנס לבית חברו ויגזול. תחילה כתב 

א מעבר לאיסור לא תגזול יש גם "א שעדיף לגזול כי בהשב"הרב שליט

מצוות השב תשיבם ואיסור לא תוכל להתעלם. מה גם שאת הגזילה 
את הלאו דלא תוכל להתעלם אי אפשר לתקן, י השבה אך "יוכל לתקן ע

כמבואר בגמרא דאם החזירה לאחר יאוש, מתנה בעלמא הוא דיהיב 
כי אבל בסוף פסק הרב זילברשטיין שעדיף ליטול את האבדה  ליה.

נ ליכא מצוות השב תשיבם וליכא איסורא דלא תוכל "במקום פיקו
להתעלם דהשבת גופו ואי ההתעלמות ממנו עדיף מהצלת הממון ועוד 
שמצוות אלו הותרו במקום פיקוח נפש. ומסיים הרב: "ואם כן עדיף 
ליטול אבדה מלגזול דאבדה השבתה היא מצווה בקום ועשה והתורה 

ת "ע דהשב תשיבם ומל"ג ליכא מ"ל. וצריך להבין, נהי דבכה"פטרתו" עכ
כ למה ניתן "מ אכתי איכא איסור לא תגזול וא"דלא תוכל להתעלם, מ

ת כשבכל מקרה יגזול. כלומר אם גוזל עובר רק "ע ומל"לדחות איסור מ
על לא תגזול ואם נוטל את האבדה הוא גם גוזל וגם מבטל, בהיתר אך 

מות בהשבת אבדה, ואם כן היה לנו לומר מבטל, את המצוות הקיי
שעדיף לגזול? ונראה לי פשוט, שהרב זילברשטיין מבין שבהשבת אבדה 
אין חיוב משפטי עצמאי וכל החיוב נובע מן המצווה, ואם כן בו ברגע 
שאין מצווה להשיב גם אין איסור לא תגזול לכן מובן מאד מדוע עדיף 

 ליטול את האבדה מאשר לגזול. 

ו כתב לחקור מהו טעמו של אביי שיאוש שלא "בסימן כ יעקב הקהילות .ה
מדעת לא הוי יאוש: "בהא דיאוש שלא מדעת לא מהני לאביי איכא 

דאביי מודה לרבא דבדבר שאין בו סימן  דיש לפרשלפרושי בתרי גווני 
עומד הוא לייאוש ולכשיתוודע לו ודאי שיתייאש אלא דאביי סבר 

איפכא  ויש לפרשדבעינן ייאוש בפועל,  'דעומד לייאוש' לא מהני משום
דאביי מודה לרבא דסגי בעומד לייאוש אלא דסובר דבדבר שאין בו  -

סימן אינו ברור שעומד לייאוש דייתכן שהבעלים ירדפו לחזור על 
כ. נראה שב' "המוצא ולחזור על עדים ומשום הכי לא הוי ייאוש". ע

ט. "רתו של הגרני בדעת אביי תלויים גם בחקי"הטעמים שכתב הקה
מהטעם השני שסובר שכיון שלא ברור שעומד לייאוש לא מהני, מוכח 
שסובר שהחיוב המשפטי עדיין נשאר. כי אם לא היה שייכות ממונית 
אלא רק מצווה אמאי לא נסמוך על הרוב כמו בכל התורה כולה. אלא 
ודאי שהטעם השני סובר שישנה בעלות ולכן לא מהני רוב כי הרי אין 

כין בממון אחר הרוב. אך הטעם הראשון כנראה סובר שיש רק מצווה הול
ולכן לא יכול לומר שטעמו של אביי הוא שאין ודאות ולכן הוצרך לומר 

 שאביי סובר שבעינן ייאוש בפועל.

ב אומרת שאדם שראה אבדה ונטלה לפני ייאוש על "ו ע"מ כ"הגמרא בב .ו
ובלא תגזול.  מנת לגוזלה עובר בלא תוכל להתעלם ובהשב תשיבם

ג דאהדריה לאחר ייאוש מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה ואיסורא "ואע"
ן במלחמות מדוע זכה באבדה, ומה שמחזיר "דעבד עבד". והקשה הרמב

ן, "זו רק מתנה, הרי הוא גזלן וגזלן אינו קונה בייאוש? ותירץ הרמב
ותה שאמנם מדיני גזלה הוא אינו יכול לקנות אך כיון שזו אבדה יכול לקנ

 מטעם ייאוש באבדה. 

שאמנם  ,הרי ההיגיון אומר להפך -ח( ")סימן כ הקהילות יעקבותמה 
ם גזלן הוא מעוכב מדיני אבדה יכול לקנות את החפץ אך כיון שהוא ג

כיון שהאבדה כבר  א.י ב' תירוצים: "ותירץ הקה מלקנות את החפץ?
אינו נעשה גזלן עליה לעניין להתחייב באונסין "יצאה מרשות הבעלים 

ז שפיר יכול לקנותה בייאוש דכל הדין דגזלן אינו קונה "ובהשבה, ולפ
בייאוש משום דבאיסורא אתא לידיה היינו משום שנתחייב כבר 
בהשבה, וכאן בגזלת אבדה שאינו מתחייב בהשבה שפיר מצי לקנותה 

ן אינו קונה בייאוש הוא כל הטעם שגזל ב.בייאוש כאיניש אחרינא". 
הוא הגורם את הייאוש ומחמתו מתייאש ומשום הכי אינו בדין -שהוא"

י ייאוש זה", ולכן "בגזלת אבדה שאין הייאוש מחמת הגזלן, "שיקנה ע
שהרי אפילו הניחה להסלע במקומה היו הבעלים מתייאשים ככל אבדה 

 ". שאין בה סימן, כהאי גוונא שפיר קונה בייאוש אפילו גזלן

י תלויים המה בחקירתו של "נראה לומר שגם שני תירוצים אלו של הקה
ט. הטעם הראשון אומר שאין גזל באבדה כי גזל זה הוצאה "הגרנ

מרשות הבעלים ובאבדה החפץ כבר יצא מרשות הבעלים, וזהו ממש 
. "דכיון שאבוד ממנו אין כאן גזילה"ט שכתב "הצד השני בחקירת הגרנ

ט, אלא "אך הצד השני סובר שיש גזל, כמו הצד הראשון בחקירת הגרנ
 שהגזל אינו מעכב הקנייה כי המוצא לא גרם את הייאוש. 

 ֲאֵבָדהגדרה של השבת  ין ישראל לעמיםב
 ר' דניאל סגרון

 



 

 

 

 

 

 :)פו ע"ב(הגמרא בפ"ט דיומא  התקשיתי בה, גמרא שתמידיש 

, כשגגות לו נעשות שזדונות תשובה גדולה: לקיש ריש אמר
 עון הא בעונך" כשלת כי אלהיך' ה עד ישראל "שובה שנאמר

 גדולה: לקיש ריש והאמר? איני. מכשול ליה קרי וקא הוא מזיד
 מרשעתו רשע ובשוב כזכיות שנאמר לו נעשות שזדונות תשובה

 מאהבה קשיא כאן לא יחיה( חיה) עליהם וצדקה משפט ועשה
 מיראה. כאן

אף פעם לא הבנתי איך זה עובד? נראה כמו איזה "הוקוס פוקוס". מה 
הקשר ביו יראה לשגגות? בין אהבה לזכויות? אדם אכל חזיר במזיד. 
ב"ה, עשה תשובה והקב"ה מחל לו. אבל, למה אם הוא עשה תשובה 

לו שאכל את חזיר בשוגג? וכי באמת הוא אכל אותו  מיראה נחשב
בשוגג? הרי הוא אכל אותו במזיד?! וכן, איך איסור הופך למצווה? 

 כמדומני, שיש כאן יסוד חשוב בכלל לעבודת התשובה.

נדון קצת בקצירת האומר בגדרי שוגג ומתעסק והיחס ביניהם )כמובן 
( המשנה בכריתות שיש הרבה סוגיות שיש לדון בהם ואין כאן המקום

מביאה מחלוקת ר' אליעזר ור' יהושע בגדרי חיוב חטאת )ניתן )יט ע"א( 
לעיין שם, כמו כן יש סוגיה די מקבילה בשבת עב ע"ב ואילך בגדרי דין 

 "מתעסק"(, ולאחר מכן הגמרא מביאה את סיבת מחלוקתם:

 לו שיודע עד, בה" חטא "אשר אומר הוא הרי יהושע רבי לו אמר
 פרט ליה מיבעי? ליה עביד מאי בה האי אליעזר ורבי. חטא במה

 רב דאמר, ]חייב - ועריות דחלבים אי? דמאי מתעסק .למתעסק
 נהנה. שכן[, חייב ועריות בחלבים המתעסק שמואל אמר נחמן

 אסרה מחשבת מלאכת? טעמא מאי, פטור בשבת מתעסק ואי
 וחתך התלוש את לחתוך שנתכוון כגון, לה משכחת תורה. לרבא

 את להגביה דנתכוון כגון, לה משכחת לאביי; המחובר את
 המחובר... את וחתך התלוש

צריך לדון בדין שוגג, מדוע הוא חייב? מה החיסרון בחטא בשוגג 
שמחייב אותו חטאת הרי סוף כל סוף הוא לא פעל במודעות כנגד 

 הרצון האלוקי, אלא "אומר מותר"?

 בפעולהנפש הקלוקלת, או ה בתנועתיש לדון האם החיסרון היא 
של שניהם יחד. לכאורה,  הצירוףהגופנית האסורה ע"פ גדרי תורה, או 

התפיסה החיצונית אומרת שהחיסרון בחטא בשוגג הוא שנעשה 
 בסופו של דבר מעשה איסור על אף שהיה בחוסר מודעות.

, שהגדרת "שוגג" )ד"ה מתעסק בחלבים(שיטת רש"י בסוגיא בכריתות 
האדם לפעול פעולה האסורה מצד מהותה, אלא  היא שבכוונת

שבדעתו הוא סובר שהיא מותרת, מתכוין לאכול חלב וסבור שהוא 
 שומן.

 אלא שצריך לדון בסיבת החיוב בדעת רש"י לפי הצדדים שהעלנו. 

מסביר בדין )שם, ד"ה מבעי( נרצה להוכיח כמו הצד השני. רש"י 
ובלשוננו: יש חוסר "מתעסק" שהגדרתו "מתכוין לזו ועשה אחרת", 

תיאום בין תנועת נפש לפעולת הגוף, הנפש רצתה לפעול פעולה 
מסוימת ובסופו של דבר הגוף פעל פעולה אחרת. כמובן, צריך לדון 

את  וחתךאת התלוש  להגביההאם צריך שינוי בעצם הפעולה )נתכוין 
את התלוש  לחתוךהמחובר( או אפילו בשינוי בחפץ הנפעל )נתכוין 

 את המחובר( נחשב שינוי במעשה וחשיב מתעסק.  וחתך

מביא, שמדובר בשתי חתיכות, או אחת )שם, ד"ה מתעסק בחלבים( רש"י 
שומן ואחת חלב ונתכוין לאכול את השומן ועלה בידו החלב או 
שמדובר בשני חלבים וחשב שאחד החלבים זה שומן ונתכוין לאוכלו 

. צריך להבין אם הסיבה שהחוטא בשוגג חייב 1ועלה בידו החלב השני

                                                      
1

ד"ה בכמו שכתבו התוספות  ,רש"י לשיטתו שמדובר בשתי חתיכות 
בעוד שתוספות למדו שמדובר , וכן בשבת עב ע"א, ד"ה "נתכוין", "לשון"

בחתיכה אחת. לכאורה מה שהקשו על רש"י שם מדברי שמואל שפוטר 
אביי ורבא כך בשתי חתיכות, אף בשתי חתיכות ורצו להוכיח שאף דעת 

כיוון שנעשה מעשה איסור, הרי גם כאן במתעסק נעשה מעשה איסור 
ולמה פטור? לא רק שהוא פטור )אילולי היה נהנה, שהרי כאן מתעסק 
בחלבים חייב שכן נהנה( בחתיכה אחת של חלב ואחת של שומן, 

 –נית האסורה שרצה לפעול פעולה המותרת אלא שנפעלה פעולה גופ
אלא אף בשני חלבים הוא פטורף על אף שבכוונת הנפש הפועלת 
לפעול פעולה האסורה מצד מהותהף אלא שהוא סובר בדעתו שהיא 
מותרתף ובפועל הגוף פעל את פעולת האיסור, כלומר הן במישור 
הנפש והן במישור הגוף יש כאן קלקול והרי נעשה מעשה איסור, וא"כ 

 ר שלא נהנה(? למה פטור )לו יצוי

אלא נאמר שיש גזרת הכתוב "אשר חטא בה" פרט למתעסק, ואה"נ 
סיבת החיוב בשוגג היא בגלל המעשה איסןר שנעשה, אלא 
שבמתעסק חידשה התורה שעל אף שנעשה מעשה איסור, כיוון 
שכוונת הפעולה הייתה אחרת מן הפעולה אין בכוח המעשה איסור 

 לחייב. 

מתעסק בחלבים ובעריות חייב "שכן  אך גם זה קשה, שא"כ מדוע
מה אכפת לן אם נהנה או לא, הרי סוף כל סוף מעשה האיסור  –נהנה" 

שונה מכוונת הפעולה? יתר על כן, איך סברת "שכן נהנה" מגדירה את 
גזרת הכתוב? הרי מצד גזרת הכתוב, לכאורה, הוא צריך להיות חייב, 

 כלל גזרת הכתוב? אלא שבאה הסברה של "נהנה" ואומרת שהוא לא ב

על כרחך צריך לומר, שגזרת הכתוב חידשה שמתעסק פטור כיוון שיש 
ניתוק בין הנפש הפועלת לפעולה הגופנית הנפעלת. רק עד כמה שיש 
זהות בין הנפש הפועלת לפעולה הנפעלת ופעולת הגוף היא בבּואה 

חייב. אפילו במקרה שתנועת פעולת הנפש אזי  –של תנועת הנפש 
רה במהותה וגם נפעלת פעולה גופנית אסורה כמו בשני היא אסו

כיוון שאין זהות בין תנועת פעולת הנפש לפעולת הגוף אפילו  –חלבים 
בחפץ רק הנפעל פטור, אלא א"כ "נהנה", שהרי מהותו של כל עונג 
והנאה ליצור חיבור והתקשרות. סברת "נהנה" אומרת, שכאן אין 

ף, כיוון שבמתעסק בחלבים ניתוק בין פעולת הנפש לפעולת הגו
ועריות יש עונג והנאה בפעולת בגוף, ממילא הנפש מתקשרת ומזדהה 
עם פעולת הגוף, ועל כן אינו בכלל מתעסק וחייב. מכאן נבוא גם 
לאיסור בשוגג, שסיבת החיוב היא כיוון שיש זהות בין תנועת פעולת 

 הנפש לפעולת הגוף הנפעלת לכן חייב. 

רון ב"שוגג" לשיטת רש"י היא שיש תנועת נפש א"כ יוצא לנו, שהחיס
שמוגדרת מעצמה כאסורה ובאה לידי ביטוי בפעולה גופנית אסורה. 
ונראה לומר, שעיקר החיסרון הוא בתנועת הנפש, שהרי המעשה 
הגשמי מחויב מצד זה שהרי אנו חיים בעולם גשמי ולא בעולם של 

יא הפעולה נפשות ומלאכים, וכדי לפעול בעולם הגשמי מחויבת ה
הגשמית, אמנם לגוף אין תנועה עצמית, הוא כמו בובה שמונעת על 
ידי הנפש, והנפש באה לידי ביטוי בו עיקר החיסרון הוא בעילה ולא 

 בעלול. 

 )ד"ה "דהא", לשיטתם שמדובר בחתיכה אחת(יתר על כן, לדעת תוספות 
האדם מוגדר כשוגג כאשר הנפש הפועלת פועלת תנועה אסורה מצד 

מה, רק שהאדם לא ידע שהיא אסורה )מתכוין לאכול חלב ולא ידע עצ
שאסור(, ואילו כאשר כוונת הנפש לפעול פעולת היתר )סבור שהחלב 

הוא  הרי –הוא שומן( אלא שהמציאות מגדירה אותה כאסורה 
מתעסק ופטור. משיטת התוס' ודאי מוכח, שהחיסרון ב"שוגג" היא 

 תנועת הנפש האסורה.

 כי את החיסרון בשגגה נחזור לנפש החוטאת. "ידוע, אחרי שהגדרנו
בלשון ספר  .)מהר"ל, תפארת ישראל פ"ד(החומר"  מצד הוא החטא

ה"תניא" החטא אינו שייך בנפש האלוקית, אלא רק מצד הנפש 
הבהמית והיצר הרע שבאדם. אם ננתח את האדם החוטא, לאדם יש 

נוג" עמוק יותר רצון מסוים )הרצון נובע מבקשת העונג, שכוח ה"תע
מן הרצון ויתר על כן סיבתו(, הרצון מתלבש במידות הרעות של הנפש 
עד שבא לידי איסור במחשבה, בדיבור או במעשה. כלומר, יש כאן 

                                                                                                
מידי, רש"י לשיטתו שלומד שאכן יש מחלוקת אמוראים בין  לא קשיא

 יט ע"ב, ד"ה אפילו.שמואל לאביי ורבא יעוין בכריתות 

 למה ואיך? -זדונות... שגגות...זכויות...  - תשובה
 אסי ישראל מוזר



 

 

תנועה נפשית קלוקלת. ההבדל בין ה"מזיד" ל"שוגג" הוא, שלמזיד יש 
מודעות שהדבר אסור, אלא שתנועת הנפש הקלוקלת גברה על 

, כלומר: ה"דעת" לא פעלה בנפש התנגדות שתמנע מן מודעות נפשו
הפעולה הקלוקלת לבוא לידי ביטוי. אמנם, אצל השוגג תנועת הנפש 

 הקלוקלת קיימת אלא שאין מודעות לקלקול שבתנועה זו. 

 ב.מודעות לחטא.  א.א"כ, בחטא במזיד יש בכללות שלושה גורמים: 
 ה חטא בפועל. מעש ג.תנועת נפש קלוקלת שגוברת על המודעות. 

לפ"ז, המזיד והשוגג שווים במעשה החטא ובתנועת הנפש לחטא, 
 וההבדל ביניהם הוא רק במודעות לחטא. 

אצל השב מיראה אמנם תוקן מעשה החטא וכן תוקן עניין המודעות, 
שהרי המודעות לחטא פתחה יראה שמנעה את האדם מלחטוא, אבל 

התנועה הנפשית היראה כפעולת צמצום והתכנסות רק מנעה את 
הקלוקלת מלהתגלות במעשה החטא, אבל לא תקנה את עצם 
התנועה, והרי הוא אדם שחפץ בחטא אלא שמקבל עליו עול מלכות 
שמיים לא לחטוא כנגד קונו. א"כ, כפי שהוכחנו קודם שעיקר החיסרון 
ב"שוגג" היא תנועת הנפש הקלוקלת, והיא עדיין קיימת, ממילא מובן 

אה הזדון הופך לשגגה, כי נקודת הזדון תוקנה בכך מדוע בתשובה מיר
שמודעות מנעה אותו ממעשה החטא, אלא שפתחה רק יראה שמנעה 

 מהחטא להתגלות, אולם הרצון והתנועה לחטא עדיין קיימות.

ולפי דרך זו, כאן העבודה הנפשית היא ריבוי רגש היראה, ומאידך 
 תיקון וזיכוכם של המידות השפלות.

מאהבה זה אחרת. הנשמה אוהבת את ה', אמנם  אמנם אצל השב
הנפש הבהמית ויצה"ר אוהבים את העולם הזה ומחפשים חיות ועונג 
בתענוגי עולם הזה. מדת האהבה בנשמה גורמת להתפשטות הנפש, 
השפעה, נתינה וחיבור בין הנבראים. לעומת זאת, בנפש הבהמית, 

ה בשביל ניצול הסביב –האהבה העצמית גורמת ל"חסד לגרמיה" 
הסיפוק האישי, "תאווה". כדי שהאדם יעלה לדרגת בעל תשובה 
מאהבה צריך שאהבת ה' שבקרבו תגבר על שלל ריבוי האהבות של 
עולם הזה. כמובן שזו מדרגה גבוהה. זה לא רק וידוי עם חיוך. לא 

על בעל תשובה מאהבה, שמדובר על )פ"ז( לחינם כתב בספר ה"תניא" 
אהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה לדבקה בו "אהבה מעומקא דליבא ב

 יתברך וצמאה נפשו לה' כארץ עיפה וציה" וכו'. 

בעל תשובה מאהבה תיקן את עצם תנועת המידות הקלוקלת ולכן לא 
 , מדוע זדונותיו נחשבים כזכויות?צ"בחשיב אפילו כשוגג. אבל עדיין 

ישנה עבודה שמובאת בספרי חסידות שנקראת "העלאת המידות" 
. היסוד לעבודה זו הוא[ שכל )עיין בתניא פרק כח, שזו עבודה דווקא לצדיקים(

. הנפש )עיין אורות הקודש ח"ג עמ' רסב(מידה רעה שרשה במידה טובה 
האלוקית בשורשה מרגישה אהבת אלוקים, אמנם כשהנפש הבהמית 
לא מזוככת גם היא מרגישה רגש אהבה, אבל היא, לפי מושגיה, 

הבת העולם הזה ותאוותיו. א"כ, כשהאדם מגיע מלבישה אותה בא
למדרגה של בעל תשובה מאהבה, הוא לוקח את מידת האהבה, 
התנועה השורשית הטובה, ובמקום להלביש אותה באהבת עולם הזה 
מלביש אותה על אהבת אלוקים. הוא בעצם עושה מהרע טוב, מגלה 

הבת את הטוב שברע, לוקח אהבת אלוקים שנפלה למדה נפולה של א
עולם הזה ומרוממה לאהבת אלוקים. הוא הופך את החטא לזכות. 
במצב הזה אפשר לעבוד בשני מישורים: האחד, העצמת אהבת ה', 
ומאידך, ביטול אהבת עולם הזה וזיכוך המידות. כל שכן אם ישתמש 
האדם בבינתו והעמקת דעתו לריבוי האהבה, שתשובתו תהיה נעלית 

השכל שמוליד אהבה עליונה, והיא  יותר, שהאהבה שורשה מן השגת
. הרי לאדם יש ישות )תניא פל"ט(מן האהבה הטבעית שבנפש האלוקית 

עצמית שמפרידה אותו מקונו. האהבה מקרבת ומאחדת בין שני 
נפרדים, ככל שהאהבה עזה יותר כך הקרבה והשיבה אל ה' נעלים 

 יותר. 

בספרות  יתר על כן יש תשובה מצד מדרגת ה"חכמה" שבנפש. מבואר
החב"דית, שרגש החכמה הוא הרגשת הביטול "ביטול היש". כאן 
האדם לא מקרב את ישותו לה' אלא פשוט מבטל אותה וממילא נכלל 
באלוקות. בורו שתשובתו נעלית יותר. כמובן, שקניין מידת הענווה 
ועבודת השפלות יסייעו להגיע למדרגה זו. יתר על כן, מצד במדרגת 

ב"מסירות נפש". עבודת תיקון הרצון, אדם שכל ה"רצון" יש תשובה 
רצונו לאביו שבשמיים עד שמרגיש תשוקה עזה עד שנפשו משתוקקת 
באהבה למעלה מטעם ודעת להתבטל באור השכינה. עבודה זו 

)עיין מתחילה ברצון שבנפש וכרוכה בביטול הרצונות השפלים כולם 

וכן ן נחשב מסירות נפש( מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' תקו, שכל ביטול רצו
בְתנאים רבים נוספים, עד שלאדם יש רק רצון אחד לאביו שבשמיים 
)עיין מאמרי אדמו"ר הזקן תורה ומועדים פרשת וישלח עמ' קפ, שמעלת בעל תשובה 
על הצדיק היא במסירות הנפש הנובעת מה"יחידה". אצל הצדיק הרצון למס"נ הוא 

הבע"ת מתגלה ה"יחידה" שבנפש, עצמיות הרצון לפי ערך השגתו וידיעתו שלו, ואצל 

. כל חטא נובע מהזדהות עם למס"נ שלמעלה מהשגת וידיעת המוחין(
המדרגות השפלות בנפש. ככל שהאדם מתעלה וחי ומזדהה עם 

יך המדרגות העליונות של נפשו שב לאלוקים. הכל קיים בנשמותינו, צר
 רק לגלות. שה' יתברך יזכנו.  

 
 

חז"ל נוהגים לשבח את יוסף על כך שהצליח לעמוד בניסיון עם אשת 
 לא מה מפני: לו אומרים : "רשע)לה ע"ב(פוטיפר. למשל, במסכת יומא 

: לו ביצרי הייתי. אומרים וטרוד הייתי נאה: אמר אם? בתורה עסקת
 היתה ויום יום בכל: הצדיק יוסף על עליו אמרו? מיוסף היית נאה כלום

 לבשה לא שחרית לו שלבשה בגדים, בדברים משדלתו פוטיפר אשת
: לו אמרה. שחרית לו לבשה לא ערבית לו שלבשה בגדים, ערבית לו

 -. האסורין בבית חובשתך הריני: לו אמרה. לאו: לה אמר! לי השמע
 -, כפופים זקף' ה - קומתך כופפת הריני - אסורים מתיר' ה: לה אמר

 כסף ככרי אלף לו נתנה. עורים פקח' ה - עיניך את מסמא הריני
 לשכב. אליה לשמוע רצה ולא עמה להיות אצלה לשכב אליה לשמוע

 הבא". לעולם - עמה להיות, הזה בעולם - אצלה

 ושתף העבירה מן שברחו הם : שלשהי( רבה כג, )ויקראוכן מצאנו במדרש 
 מנין? יוסף, ופלטי ויעל יוסף הן: ואלו עמהם, שמו הוא ברוך הקדוש
 עליו מעיד 'ביהוסף'? ה' מהו שמו', ביהוסף 'עדות( פא תהלים) שנאמר

 "'צרפה)מזמור כו, אות ג( פוטיפר...". ובמדרש תהלים  באשת נגע שלא
, כגבור ומצאתו, פוטיפר באשת שנצרף, כיוסף צרפני -ולבי'  כליותי

 ".(יט קה, תהלים) צרפתהו'' ה 'אמרת שנאמר

והדבר צריך ביאור: מדוע מרוממים כל כך את יוסף על כך שעמד 
)סוטה לו ע"ב, הובאו בפירש"י בניסיון ולא נכשל, הרי ידועים דברי רב יוחנן 

ו נכנס", "ששניהם לדבר עבירה נתכוונו", ו"חד אמר לעשות צרכיעה"ת( 

היינו שיוסף רצה לבוא על אשת פוטיפר, ולפי תנא דבי רבי ישמעאל 
ובזכות  –בחלון"  לו ונראתה אביו של דיוקנו באתה שעה "באותה)שם( 

זה לא חטא. יוצא שאם לא היה רואה את דמות אביו כן היה חוטא, 
 על הזה הפסוק כל, יוחנן רבי "אמר)נזיר כג ע"א( ויש רמז לכך בגמרא 

", ואם כן [עיניו את; ]עיניה את אדוניו אשת נאמר... ותשא עבירה שם
אין יוסף שונה מכל אדם אחר, שהרי אף אדם לא היה עובר עברה 

 כאשר אביו מביט בו!

אלא, גדולתו ושבחו של יוסף לא מפני שלא חטא כתוצאת 
את דיוקנו של אביו.  שראהמההסתכלות בדיוקנו של אביו, אלא מפני 

שם, אבל יוסף רגיל היה לצייר במחשבתו את דמות יעקב לא היה 
 דיוקנו לפניו, בכל מקום אשר הוא שם. 

ובענייני דיומא, גם אנו צריכים תמיד לזכור ולחשוב, שיש אבא 
שמסתכל עלינו ורואה את כל מעשינו, וממילא לא נחטא. יתרה מזו, 

יש פגם באמונתנו בכך ש"עין רואה ואוזן שומעת  –אם לא נחשוב כך 
שכאשר רבן )ברכות כח ע"ב( וכל מעשיך בספר נכתבים"! מובא בגמרא 

 רצון יוחנן בן זכאי נטה למות, ביקשו תלמידיו שיברכם, ובירכם "יהי
ודם", וביאר, שבני אדם  בשר כמורא עליכם שמים מורא שתהא

האדם מפחד שאדם  –אומרים בשעה שחוטאים "שלא יראני אדם" 
 אחר יתפוס אותו בקלקלתו, אבל שוכח שיש אבא שמסתכל... 

 ה'  ׁשִּוִיִתי
 ֹנעם סלוצקין )ב'(



 

 

 

 

 

(. בגיל צעיר נשא אישה 3291, והלך לבית עולמו בשנת ה'תרפ"ו )( ליד וילנא3481ינסק נולד בשנת ה'תר"ג )ר' מאיר שמחה הכהן מדו  
( נפטר רבה של קהילת דוינסק, ור' מאיר שמחה הוכתר כמחליפו. כך 3444שם ישב ועסק בתורה יומם וליל. בשנת ה'תרמ"ח ) –מביאליסטוק 

שמחה כרב קהילת המתנגדים. ר' מאיר שמחה התרחק  שבאותה תקופה כיהנו בדוינסק שני גדולי הדור, הרוגאצ'ובר כמנהיג החסידים, ור' מאיר
הנות ממתנות, ואם איתרע וקיבל כספים בדואר, היה שולחם חזרה או תורמם ימכל שמץ של מחלוקת וסלד מפוליטיקה. חי בדוחק ולא רצה ל

-ע לו שהשמשים מונעים מצעירים לאונהג לקרב הרחוקים ב'עבותות אהבה'. כאשר נוד ,לצדקה אם לא ידע למי להחזיר. היה נוח לבריות, סלחן
הגיב בחריפות. פעם אחת כשלה נערה קתולית אחת והרתה, והחליטה להאשים בכך  –דתיים מלהתפלל בבית מדרשו, אף שהיה בעל מזג נוח 

אחרת ביקר אותו ומיד הודתה שהוא בנו של הכומר המקומי. פעם  –כיהודי  –בחור ישיבה. ייעץ לו הרב שיאמר לה שהוא מוכן לגדל את הילד 
אורח חשוב והלכו לטייל. בדרך עברו ליד בית מפואר, וכששאל האורח לזהותו של בעל הבית, ענה לו הרב שהוא עורך דין מומחה. הקשה עליו 

, מרובה, והיא, בעוונותינו –האורח, כיצד הוא, רב מומחה, לא שוכן בבית דומה. השיב לו ר' מאיר שמחה שעורך הדין מתפרנס מצרתן של ישראל 
  מועטת. –ואילו הוא מתפרנס מטובתן, שהיא כידוע 

( הוצעה לר' מאיר שמחה רבנות ירושלים, אך קהילתו התנגדה יען כי "אשר לא אותנו לבד יהרסו ח"ו בזה כי אם לכל בני 3291בשנת ה'תרס"ו )
של דוינסק עד לפטירתו, ואף במלחמת העולם  כן נשאר ר' מאיר שמחה רבה-הגולה כי הוא המורה הוא המשיב לכל שואל בדבר ה' ". על

 ישלים להם למנין. –הראשונה, כשרוב יהודי העיר עזבו, סירב לנטוש את שארית הקהילה באמרו שכל עוד ישארו תשעה יהודים 

 אשר חהההשג הסבה בעת אף שנמנע מהשתייכות מפלגתית, תמך ר' מאיר שמחה בציונות ואף פרסם קול קורא בהקשר זה: "...אמנם-על
 ישוב מצות קמה המלכים וברשיון פחד השבועות שסר וכיון, ישראל לעם תהיה ישראל ארץ אשר צו ניתן, בסאן רעמא הנאורות הממלכות באספת

ראוי לציין שהיבט  .זו" מצוה לקיים בכל יכולתו לסייע איש כל ומצוה על. למקומה -( ראה פ ספרי) שבתורה מצוות כנגד כל ששקולה ישראל ארץ
זה של רמ"ש הושמט לגמרי מביוגרפיה של פוחז אחד )נכדו של הרב שך, ועוד הרבה יש להאריך בעניין משכתבי ההיסטוריה מסוגיו, שלצערי 

 ואכמ"ל(. ,נפוצים בדורות האחרונים

כן, כאשר חשד בעל ה"כלי חמדה" כי הירושלמי על -ר' מאיר שמחה נודע כבקי אף בירושלמי, גלל כן 'בית הלוי' כינהו 'מרן דשני תלמודאי'. על
כן כאשר ביקשו להדפיס את הירושלמי על זרעים, פנו לשני וא מזויף, הפנה את השאלה לרמ"ש. אלגאזי ה-קדשים שפרסם שלמה פרידלנדר

 : רמ"ש והרוגאצ'ובר שהיו בקיאים גדולים בירושלמי.גאוני דוינסק

'משך חכמה' על התורה. בנוסף כתב חידושים על הש"ס ושו"ת שהיו מוכנים לדפוס, ספריו המפורסמים של רמ"ש הם 'אור שמח' על הרמב"ם ו
 ד כה, וחבל על דאבדין.אך לצערנו נעלמו בזמן השואה, ולכן רק כמאה ושלושים תשובות ומעט מחידושיו נמצאו ויצאו לאור ע

באופן מקורי, ללא כל זיקה לפירושי הראשונים לסוגיה. אחת מדוגמותיו היא רמ"ש בכך שהיה לפעמים מפרש המשנה כי ייחודי היה  ,הרב זוין ציין
צינה. רגילים העולם משום  –והוסיפו בגמרא גבי "החיה"  –שנינו: "והמלך והכלה ירחצו את פניהם והחיה תנעול את הסנדל" ם בסוף יומא, ש

-ומדוע לא הזכירו זאת אף גבי היולדת? על –לפרש "חיה" כיולדת. אך זה דחוק יען כי בגמרא שאלו שם "כלה עד כמה?", והשיבו עד שלושים יום 
ו במשנה שהחשש הוא שמא תצטרך ללכת ליולדת ולא תוכל עקב הצינה. הוא מביא כראיה את מה שאמר –ונה למיילדת וכן מפרש רמ"ש כי הכ

הרב זוין חיזק את דבריו  בעובר המת(. )או"ש שביתת עשור ג, ה;בחולין "ופשטה חיה את ידה" ששם מדובר במיילדת )שנטמאת מיד עם נוגעה 
 ערוך ערך חייתא( ע"ב, ומספר המרש"י בסוטה יא 

נחלקו המבי"ט כידוע, להלכת קיימות.  פי הפסוקים, או במקרים אחרים למצוא אסמכתות-עוד דרך המיוחדת לרמ"ש היא לבאר ההלכה על
או שיש מצוה על האדם להפקיר  "אפקעתא דמלכא", – )ובעקבותיו הלך בנו, המהרי"ט( והבית יוסף האם בשביעית ההפקר מופעל "מעצמו"

מהבטה מדוקדקת  שדותיו. הביא האור שמח ראיה מהפסוק גבי שמיטה "ושבתה הארץ שבת לה'" וגבי יובל "וקדשתם את שנת החמישים שנה".
יובל הוא התלוי בקידוש בי"ד, אך שמיטה היא "שבת לה'", כשם ששבת קבועה וקיימת בניגוד ליו"ט התלוי בקידוש ישראל  אנו למדים כי דוקא

אר, )ביצה י"ז(. )והנפק"מ היא האם שמיטה בימינו היא דאורייתא אם לאו, ואכן בשו"ת אור שמח ח"ב סי' א תקף את היתר המכירה, בין הש
 .מטעמים אלו(

ז( פסק הרמב"ם על סמך ברייתא במגילה כ"ב, שאף שאין להשתחות על אבנים, מ"מ במקדש מותר. ומביא רמ"ש ראיה מדה"י ב  בהלכות ע"ז )ו,
 ומבואר שהשתחוו במקדש.  –ג( "וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד ה' על הבית כרעו אפים ארצה על הרצפה וישתחוו"  )ז,

רמב"ם בהלכות תשובה פ"ד ה"ג "חמשה דברים העושה אותן א"א לו שישוב בתשובה גמורה... והאוכל שור עניים ויתומים ואלמנות אלו בני כתב ה
הראב"ד, אדם אומללין הם ואינם ידועים ואינם מפורסמים וגולים מעיר לעיר ואין להם מכיר כדי שידע שור זה של מי הוא ויחזירנו לו", והשיג עליו 

כלומר שהוא דוחק אותן בחובו עד שמחליטין לו קרקעותיהן בפחות או  ,בדל"ת דואינו אלא שו ,ברי"ש רל: "א"א דומה שהוא שונה שווז"
 רשוהמטלטלין שלהן ואומר שלי אני נוטל". והראה האו"ש שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, שכן באיוב כ"ד ג נאמר: "חמור יתומים ינהגו, יחבלו 

 כראב"ד. –יתום ועל עני יחבלו"  דכרמב"ם, ואילו בפס' ט' נאמר "יגזלו משו –אלמנה" 

פירושו לתורה "משך חכמה" מצטיין בפירושים מקוריים בהלכה ובמקרא לצד הצגת משנה הגותית יוצאת דופן, במדה כזו שאחד מגדולי הוגי 
נה: הרב קוק, הרב סולובייצ'יק ור' מאיר שמחה. ואף ר' מאיר שמחה הדעות בדור האחרון אף סבר כי היו שלושה הוגי דעות מרכזיים במאה האחרו

עצמו אמר כי את האור שמח יכול היה לחבר בצעירותו, אך את ה'משך חכמה' היה מוכרח לחבר בזקנותו. בנוסף, יש לציין כי בפירושו לדברים, 
מאד שיחליט פרשן לפרש פרשה שלמה שלא לפי דרכו כלל. פירש כמעט את כל פרשת 'כי תצא' על דרך פירושו של מלבי"ם. ובאמת, נדיר עד 

 ופשר הדבר הוא שלא נמצאו בכתבי ידו של מלבי"ם פירושיו מפרק כ"ב פסוק כ"ב ועד סדר ניצבים, ובא ר' מאיר שמחה והשלים החסר. 

 כן לא נוכל שלא להביא דבר מעניינו של יום. -פי-על-אמנם כי הארכנו עד כה, אך אף

השנה. -א, העוסק בפרשת המועדות, עובר פתאום הכתוב לעניין מצוות השדה )פאה ולקט( ורק אז ממשיך לפסוקים אודות ראשבפרק כ"ג בויקר
דורש ר' מאיר שמחה את הסמיכות בדרך הבאה: אמרו בירושלמי פ"ק דר"ה )נמצא גם בבבלי ודרכו של רמ"ש להעדיף המקורות מהירושלמי(, 

וא שם", והנה בימות הגשמים, כאשר אין עבודה לחקלאים, הישראלי לומד תורה והגוי ראשו בתאוות העולם; שאין ה' דן את האדם אלא "באשר ה
אך בימות החמה, כאשר הן הגוי והן היהודי טרודים בעבודת השדה, נמצא ששניהם באים לר"ה נקיים ממצוות ומעבירות גם יחד, ולכאורה היה 

חותם את החורף, לתת שכר לצדיקים ועונש לעוברי רצונו. ותפתר, שמצינו שדרכו של השי"ת לגמול נראה לקבוע את יום הדין בפסח, חג האביב ה
שנתן חיים לעני וללא הבחנה בין עני לעני, שכן אינו רשאי להפלות בין  –כן הישראלי -מדה כנגד מדה, ואם רוצה האדם לחיות, צריך לתת חיים. על

דין הוא שיתן לו השי"ת חיים, אף אם אינו ראוי. לא כן הנכרי שאף אם יבוא  –העניים אף אם אינם ראויים בעיניו שנא' "לעני ולגר תעזוב אותם" 
 ן חל בתשרי, אחר עונת הקציר. עני וישאל מעט, לא יתן לו מאסמו המלא. לכן מבואר מדוע יום הדי

 ה"אור שמח" –רבי מאיר שמחה הכהן מדִוינסק 
 ()ב'מרדכי קימלמן 

 

 אישי ישראל


