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עלוןּישיבתּהר-עציוןּלתלמידיהּבצה"לּובישיבהּ
אדם לא צריך לשאוף לייסורים או לנסיונות – פן יגיע לידי
כשלון .אולם ,אדם שעומד כבר על סף ניסיון צריך לנסות
להוציא ממנו את המירב להעצמת רמתו הרוחנית.
המדרש מתאר בפנינו סיבה נוספת לניסיונו של יוסף:

נסיונות מכפרים

בפרשתנו מסופר על הנסיון שהתנסה יוסף על-ידי אשת
פוטיפר ,המגיע לשיא בפסוק:
" ַו ִּת ְת ְפ ֵׂשהוּּ ְב ִּבגְ דוּּלֵׂ אמרִּ ּ:ש ְכבָ הּ ִּע ִּמיַ ּ.ויַעֲ זבּ ִּבגְ דוּּ ְבי ָָדהַּ ּ,ו ָינָסּ ַויֵׂצֵׂ אּהַ חוצָ ה" ּ

"' ַוי ְִּהי ּאַ חַ ר ּ הַ ְדבָ ִּרים' ּ(בראשיתּל"טּז) ּ ּ-הרהורי ּדברים ּהיו ּשםּ .מי ּהרהר? ּיוסףּ
הרהרּ .אמרּ :כשהייתיּבביתּאבאּ,היה ּאבאּרואהּאיזהּ מנהּיפהּהיתהּשםּוהיה ּ
נותנה ּליּ ,והיו ּאחי ּמכניסין ּבי ּעין ּרעה; ּעכשיו ּשאני ּכאןּ ,מודה ּאני ּלך ּשאני ּ
ברווחהּ.אמרּלוּהקב"הּ:הטליסּ(=ּרווק)ּ,חייךּשאניּמגרהּבךּאתּּהדוב"ּ

ּּ(בראשיתּל"טּ,יב) ּ

המדרש מבאר מדוע נדרש יוסף לנסיון זה:
"אמרּ :אבא ּנתנסהּ ,זקיני ּנתנסה ּואני ּאיני ּמתנסה? ּא"ל ּהקב" הּ :חייך ּשאניּ
מנסהּאותךּיותרּמהם"ּ

ּ(בראשיתּרבהּ(וילנא)ּפרשהּפזּ,ד"הּ"ויהיּאחר") ּ

המדרש מסביר שיוסף ביקש את הניסיון מאת הקב"ה .יוסף
אומר לעצמו' :כל אבות האומה התנסו בנסיון .אני ,שרואה את
עצמי כממשיכם ,צריך גם כן לעמוד בפני ניסיון ,ולצאת ממנו
מחוזק' .יוסף מרגיש חסרון במצבו ,והוא מבקש להוכיח לעצמו
שגם הוא נמצא ברמה הרוחנית של אבותיו.
לעניות דעתי ,קשה לאמץ גישה מעין זו .הגמרא בסנהדרין
מספרת על דוד מלך ישראל כך:
"אמר ּרב ּיהודה ּאמר ּרבּ:לעולם ּאל ּיביא ּאדם ּעצמו ּלידי ּנסיוןּ,שהרי ּדוד ּמלךּ
ישראל ּהביא ּעצמו ּלידי ּנסיוןּ ,ונכשלּ .אמר ּלפניוּ :רבונו ּשל ּעולםּ ,מפני ּמהּ
אומריםּ ,א -להי ּאברהם ּ א -להי ּ ּיצחק ּוא-להי ּיעקב ּואין ּאומרים ּ א -להי ּדוד?ּּ
אמרּ :אינהו ּמינסו ּליּ ,ואת ּלא ּמינסית ּליּ .אמר ּלפניוּ :רבונו ּשל ּעולםּ ,בחנניּ
ּ(קזּ ּ).

ונסניּ.שנאמרְ 'ּ:בחָ נֵׂנִּ יּּה'ּוְ נ ֵַׂסנִּ י'ּ(תהליםּכ"וּ,ב)ּ.אמרּ:מינסנאּּלך ּ "...

מהגמרא עולה שכל אחד צריך להיזהר מכניסה לנסיון ,שהרי
אפילו דוד המלך לא עמד בכך בשעת המבחן .יתרה מכך – אדם
צריך להיזהר זהירות יתרה שלא להיכנס לסכנות שהוא אינו
יכול לדעת כיצד ייצא מהן .ישנו פתגם עממי שמביע רעיון
דומה' :פיקח יודע לצאת מצרה שחכם לא נכנס אליה' .הגישה
הנכונה ביחס לנסיון ,בעיניי ,היא כפי שמתארת הגמרא
במסכת ברכות את היחס לייסורים:
ּ(הּ ּ):

"לאּהןּולאּשכרן"ּ

ּ(בראשיתּרבהּ,שם) ּ

דעה זו במדרש מציגה את ניסיונו של יוסף עם אשת פוטיפר
באור שונה לחלוטין מכפי שהוצג בדעה הקודמת .על פי הסבר
זה ,הנסיון לא בא כאתגר רוחני עבור יוסף ,אלא כעונש מאת
הקב"ה .המדרש מסביר כי יוסף הרגיש שהוא הגיע לרווחה –
אחיו שמקנאים בו לא נמצאים בסביבתו ,ואין כאן אנשים
שרוצים ברעתו; כביכול ,הכול טוב .הקב"ה לא מוכן לקבל
גישה זו ,שכן יוסף חושב רק על עצמו ועל טובתו ,בזמן שאביו
נמצא באבל על חסרונו .כפי שמתאר לנו הפסוק:
לּשאלָ ה" ּ
לּבנִּ יּאָ בֵׂ ְ
אמרִּ ּ:כיּאֵׂ ֵׂרדּאֶ ְ
ןּל ִּה ְתנַחֵׂ םַ ּ,וי ֶ
" ַוי ְָמאֵׂ ְ

רעמים וברקים ביום קיץ חם

ּּ

מזל טוב!
לדני ומזלית אפל להולדת הבן אחיה יעקב.
כמו כן מזל טוב לדודים ספי ורחלי אפל.

מן הסערה

השבוע באופן חריג וחד פעמי ,נדחה השיעור
הכללי מיום שלישי ליום רביעי אחרי מנחה ,עקב
מותה של חנה גרבר אחותו של הגרי"ד.

ביום חמישי האחרון ,ערך פיקוד העורף ניסוי
צופרים ברחבי הארץ ,ובין השאר ביישוב אלון
שבות (שאף הוזכר בחדשות!) .הניסוי ככל הנראה
נכשל ,כיון שלא נשמעה שום זעקת צופר ,ולא
נצפה שום חוצניק שוכב מתחת לשולחן וזועק
לעזרה.

דרכיה דרכי נעם

צופרים אמנם לא נשמעו ביום חמישי ,אבל
במקום זה ,מבול של נערים צעירים ורעננים
נראה בישיבה .מסתבר ,שישיבת "דרכי נועם"
בפתח תקוה ,החליטה לשלוח את תלמידי כיתה
י"א לישיבתנו ,על מנת שיווכחו בעיניהם
שלגושניקים אין קרניים מתחת למחשב .הטרום -
שבו"שים החביבים זכו לסיורים בישיבה ,שיעור
מפי מו"ר הרב מדן ,שו"ת עם הרב י"צ ועוד
אטרקציות רבות שלא זה המקום לפורטן.

עריכה :חננאל שפירא ומתן וולין | מערכת:

ּ(בראשיתּל"זּ,לה) ּ ּ

יוסף לא מבין את הצרה שבה נתונה משפחתו ואת התהום
שהיא נמצאת בה .כדי שיוסף ירגיש כהרגשת אביו ,מעמיד
בפניו הקב"ה את אשת פוטיפר ,ומכניס גם אותו לצרה.
דעה זו במדרש עומדת על החשיבות הרבה של רגש ההזדהות,
ושל תחושת 'עמו אנכי בצרה' .כאשר תחושה זו נעדרת ,קיים
חסרון באדם .האדם נדרש להזדהות עם חברו שנמצא בצרה,
גם כאשר אין ביכולתו לעזור לו באופן ישיר .עצם ההזדהות יש
בה כדי לעודד את החבר .אפילו במקרים בהם האחר לא מודע
לכך ,יש בהזדהות חשיבות כשלעצמה.
יהי רצון שנדע להרגיש בצרת חברינו ,במקרה שחס ושלום הם
יהיו נתונים בה.

כדי להוסיף לשקט הנפשי שלכם

מערכת חדשות דף קשר נרגשת לבשר ,שהחלו
העבודות להחלפת מערך המיזוג של הישיבה .לא
עוד שלג ברמפה וחמסין בפרקט ,לא עוד א.
מזגנים אובד עצות מול לוח מתגים שמחציתם
לא פועלים ,ולא עוד חום אימים בימי העיון
בתנ"ך .העבודות אמורות להסתיים מעט אחרי
חנוכה ,והתלמידים מתבקשים לגלות סבלנות
להפרעות שהן ייצרו .עד אז ,פניות לא .מזגנים יש
לשים במיכל למחזור ניירות.

ּּ

שבת שלום,
מתן וולין

הידיעה השנייה הכי חשובה שנכתבה אי-פעם במדור
זה!!!

למען הסר ספק ,בשבוע שעבר נכתבה הידיעה
המונומנטאלית ,על חילופו של א .שו"ת חיילים,
אביה ארנפלד ,בדוד נוסן .בידיעה נכתב שמותר
לשמוע שירת נשים ,זו אינה פסיקת הלכה – זו
בדיחה (כנראה לא כ"כ מוצלחת) בלבד .מי שרוצה
לדעת מה התשובה האמיתית שישלח שאלה
לדוד .כל זאת ועוד בידיעה השלישית הכי חשובה
שנכתבה אי -פעם במדור זה.

באמונתנו

ביום חמישי הבעל"ט ,תתחיל סדרת שיעורים
לכלל תלמידי הישיבה ,העוסקת בבירור סוגיות
אמוניות בדרכה של הישיבה ,לאור משנתו של
מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל ,המובאת בספרו
'והארץ נתן לבני אדם' .השיעור יתקיים מדי
שבועיים בשעה  81:81באודיטריום .כולם
מוזמנים.

חגי פייגנבוים ,אשר אלטמן ,איתמר שליסל ויהונתן וינברגר (ויני) |

הגהה ועיצוב גרפי :נתנאל שפיגל | הפצה :גבי מנס ,אוריאל דוייב ,דני שר ,נתנאל רוס ורועי צונץ | מהדורה אלקטרונית:

ינון לוי

הבלגה בעת הצורך

הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א

 )8זוהי התערבות בוטה בעניינים שבינו לבינה הקשורים לאביו.
 )1ראובן בעצם חותר תחת מעמדו של אביו כראש המשפחה.
חרף חומרת המעשה ,תגובת יעקב היא "וַ ִּי ְשמַ ע י ְִּש ָׂראֵּ ל" – הבלגה
גמורה כדי לשמור על אחדות המשפחה .הרמב"ן במקום כותב:
*

"ספר ּהכתוב ּענוותו ּכי ּשמע ּבחלל ּבנו ּיצועו ּולא ּציווה ּשיוציאוהו ּמביתוּ
מכלל ּבניו ּולא ּינחל ּעמהםּ ,אבל ּימנה ּעמהם ּויהיו ּשנים ּעשר ּוהוא ּינחלּ

פרשתנו שונה מאוד מהפרשיות הקודמות .מפרשת לך לך מספר
המקרא על תלאותיהם של שלושת האבות ומאבקם להנחת
היסודות לאומה היהודית .כל אחד מהאבות נתקל בקשיים רבים
בחייו והצליח להתמודד בהצלחה עם כולם .גם יעקב הספיק עוד
לפני פרשתנו להתמודד עם אויבים החזקים בארץ (עשו) ,בחו"ל
ֹלהים וְ עִּ ם
ית עִּ ם ֱא ִּ
(לבן) ושוב בארץ (עשו –  044איש) – " ִּכי ָׂש ִּר ָׂ
אֲ נ ִָּׂשים וַ ּתּוכָׂל" (ל"ב ,כט) .יעקב לא רק הצליח להתחמק מהם ,אלא אף
הצליח להתעלות ולהתעצם – "כִּ י בְ ַמ ְק ִּלי עָׂ בַ ְר ִּּתי אֶ ת הַ י ְַרדֵּ ן הַ זֶה
ִּיתי ִּל ְשנֵּי ַמחֲ נוֹת" (ל"ב ,יא) .אולם בפרשתנו חל מפנה –
וְ עַ ָּׂתה הָׂ י ִּ
"ביקש יעקב לישב בשלוה ,קפץ עליו רוגזו של יוסף" (רש"י ל"ז ב ד"ה
'אלה תולדות') .לאחר כל הניצחונות על אויביו ,נפתחה אם כן הרעה
מכיוון בלתי צפוי – ממשפחתו .האווירה בפרשתנו היא אווירה
טראגית של תככנות ומזימות .אווירה זו נמשכת למעשה עד סופו
של ספר בראשית – גם לאחר מות יעקב עדיין חוששים האחים
שיוסף יתנקם בהם ונאלצים לשקר כדי למנוע זאת .דוגמה
הממחישה את האווירה הקשה ניתן לראות בדברי הרמב"ן לגבי
טבילת כתונת יוסף בדם:

ראשון"ּ ּ
מעשה ראובן היה כה חמור עד שחייב את סילוקו של ראובן מהבית
ואף על פי כן יעקב כבש את כעסו .שמא נאמר – יעקב לא ראה
במעשה ראובן חוסר מוסריות וזו הסיבה ששתק – עיון בברכת
יעקב לראובן בפרשת ויחי מוכיח שאין הדבר כן:
ּמ ְש ְכבֵׂ יּאָ ִּב ָ
יּעלָ ה"ּ
זּח ַל ְל ָתּ ְיצועִּּ ָ
יךּאָ ִּ
ית ִּ
יּע ִּל ָ
רּכ ָ
זּכ ַמ ִּיםּאַ לּתו ַת ִּ
"פחַ ַ
ַ

ב .לאחר השמדת שכם על ידי שמעון ולוי מגיב יעקב:
יתי" ּ ּ
ּעלַ יּוְ ִּהכונִּ יּוְ נִּ ְש ַמ ְד ִּתיּאֲנִּ יּובֵׂ ִּ
יּבי ֵׂשבּהָ אָ ֶרץ…וְ נֶאֶ ְספו ָ
ישנִּ ְ
"עֲ כַ ְר ֶתםּא ִּתיּלְּהַ ְב ִּא ֵׂ

ּ(ל"דּ,ל)ּּ ּ
יעקב גוער בשמעון ולוי על הטעות שעשו מבחינה טקטית ומדינית
– שום מילה על העוול המוסרי החמור שבצעו.
שוב נעיין בפרשת ויחי:
לּתבאּנ ְַפ ִּשי…"ּ ּ(מ"טּ,ה -ו)ּ ּ
סּמכֵׂ ר ֵׂתיהֶ םְ ּ,בס ָדםּאַ ָ
יםּכלֵׂ יּחָ ָמ ְ
" ִּש ְמעוןּוְ לֵׂ וִּ יּאַ ִּח ְ
ליעקב היו טענות מוסריות קשות נגד שמעון ולוי ואף על פי כן
הצליח לכבוש אותן בלבו ולהסתפק בנזיפה קלה על הטעות
הפוליטית שעשו .הרמב"ן על פרשת מקץ (מ"ג ,יד) כותב שיעקב כל כך
כעס על שמעון בגלל מעשה שכם עד שהיה מוכן שישאר בכלא
במצרים ולכן לא נתן לבניו לרדת מצרימה עד שהאוכל בבית נגמר.
התמודדויות יעקב עם עשו ולבן היו אם כן כאין וכאפס לעומת
התמודדותו עם הבעיות במשפחתו .המתח במשפחתו היה עצום.
הספרי בדברים (פיסקה ב) כותב שיעקב אמר לראובן כאשר ברכו
באחרית ימיו" :בני ,אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו,
כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשו אחי"! – עד כדי כך היה המתח
במשפחה גדו ל .יעקב היה צריך להתמודד עם סכנה המאיימת לקרוע
את המשפחה .לנגד עיניו עמדה כל העת המטרה שאליה הוא צריך
לשאוף ,יסודה של האומה היהודית .יעקב נאלץ להבליג ולכבוש
לפעמים את כעסו על מנת לשמור על ליכודה של המשפחה.
במשימת שמירת איחוד המשפחה עמד יעקב לבדו .אחד הדברים
הבולטים בפרשיות האחרונות הוא המחסור באימהּות .שרה עמדה
לצידו של אברהם והתערבה כאשר ישמעאל פגע ביצחק .רבקה ידעה
לנווט את יצחק כדי לשמור על עליונות יעקב על עשו .אולם לצד
יעקב איננו מוצאים אם – רחל מתה בדרך ולאה פשוט נעלמה.
יעקב נאלץ לשאת בעול לבדו והוא מצליח למרות הכול לשמור על
שלמות מינימלית של המשפחה ולמנוע ממנה להתפרק לחלוטין.
זאת עשה בעזרת הבלגה בעת הצורך ומוכנות לבלום אינסטינקטים
של כעס מתוך דאגה לתוצאות כעסו.
מהתנהגות יעקב צריכים אנו ללמוד לקח חשוב .אירועים רבים
בימינו צריכים להכעיס כל בן תורה ,מי שרואה איך ערכי קודש
נתונים למרמס בפרהסיה ולבו לא דואב ,משהו אצלו לא בסדר.
אולם צריך לדעת מתי למחות ומתי להבליג – זעקה ומחאה אינם
תמיד המעשה הנכון .יש להבליג לפעמים לא בגלל שלא אכפת ,אלא
דווקא משום שאכפת .את הזעם יש לשמור בלבנו ,עד שבשלב
כלשהו יגיע הזמן הנכון להוציא אותו.

"וכל ּזה ּלהתנכר ּבענייןּ ,כי ּאם ּשתקו ּהיה ּחושד ּאותם ּלאמר ּאתם ּהרגתםּ

ּּ(ל"זּ,לב)ּ ּ
אותוּכיּידעּקנאתםּבו"
יעקב ידע אם כן שהאחים מסוגלים להרוג את יוסף מרוב קנאה .גם
יעקב עצמו אשם קצת ביצירת אווירת הקנאה בבית – הוא עשה
כתונת פסים ליוסף והעדיף בכך את יוסף על אחיו .הרמב"ם בהלכות
נחלות כותבּ :
"צוו ּחכמים ּשלא ּישנה ּאדם ּבין ּהבנים ּבחייו ּאפילו ּבדבר ּמועט ּשלא ּיבואוּ
לידיּתחרותּוקנאהּכאחיּיוסףּעםּיוסף"ּ

ּ(פ"וּהי"ג) ּ

גדולתו של יעקב ניכרת בפרשה זו הרבה יותר מאשר בפרשות
הקודמות .לאחר שיוסף סיפר את חלומו לאביו ולאחיו נאמר:
"וַ ִּיגְעַ ר ּב ֹו ָאבִּ יו וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ָׂמה הַ חֲ לוֹם הַ זֶה אֲ ֶשר ָׂחל ְָׂמ ָּׂת… וַ י ְַקנְאּו ב ֹו
אֶ ָׂחיו וְ ָאבִּ יו ָׂש ַמר אֶ ת הַ ָׂדבָׂ ר" (ל"ז ,י-יא) .מה פשר שמירה זו? רש"י
מסביר" :היה ממתין ומצפה מתי יבוא" (שם) ,ודברים דומים כותב
הספורנו" :שחשב שיהיה החלום אמיתי והיה מתאוה ומצפה
שיתקיים כאומרם ז"ל בכל מתקנא אדם חוץ מבנו ותלמידו" (שם).
אולם הקושי בפירוש זה הוא ,אם יעקב ציפה שיתקיים החלום מדוע
גער ביוסף על כך?
נראה שהפירוש הפשוט לשמירה זו הוא שיעקב הסתפק בגערה
קצרה ומעבר לכך הבליג ושתק .יעקב הצליח אם כן להסתיר את
זעמו ומחאתו על דבריו של יוסף כדי שלא להגביר את השנאה
והיריבות במשפחה .על תכונת ההבלגה של יעקב ניתן ללמוד משני
אירועים נוספים:
ְ
יל ֶגש ּאָ ִּביוּ
ּפ ֶ
ּב ְלהָ ה ִּ
ּבאָ ֶרץ ּהַ ִּהוא ּ ַויֵׂלֶ ך ְּראובֵׂ ן ּ ַו ִּי ְש ַכב ּאֶ ת ִּ
ּב ְשכן ּ ִּי ְש ָראֵׂ ל ָ
אַ "ּ .וי ְִּהי ִּ
ּ(ל"הּ,כב) ּ
ֵׂיםּע ָשר"
בּשנ ָ
ּבנֵׂיּיַעֲ ק ְ
ַו ִּי ְש ַמעּ ִּי ְש ָראֵׂ לּ ַוי ְִּהיו ְ
הגמרא בשבת (נה ):מסבירה אמנם שראובן לא שכב ממש עם בלהה
אלא רק בלבל יצועי אביו ,אבל עדיין יש במעשה ראובן חומרה רבה
משתי סיבות:
* השיחה נאמרה בשנת תשנ"ג.
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ּ(מ"טּ,ד) ּ

1

דומני ,שמדברים אלו של הריטב"א זה נוכל לצאת לדיון בעל
השפעות משמעותיות הן להמשכו של פרק זה ,והן לסוגיות אחרות
ל גבי תנאים .ייתכן ,כי ההבדל בין שני תירוצי הריטב"א נובע
מהשאלה האם ומדוע לאדם אסור לגרום לעצמו לעבור על איסור.
כדי להסביר עניין זה עלינו להשליך את העיקרון המופיע בריטב"א,
וליישמו במקרה פשוט יותר.
במידה ואדם נותן גט לאשתו על מנת שלא תבעל לפלוני ,בפשטות,
יהיה לאותו פלוני איסור לבוא על אישה זו .עתה ,עלינו לדון מהיכן
נובע איסור זה .2מחד ,ניתן להציע שאיסור זה איננו איסור ספציפי
של אשת איש ,שכן אישה זו איננה אשת איש לפנינו ,ניתן לומר
שיש כאן מעין איסור כללי ,שאסור לו לאדם לגרום לו לעבור
עבירה .מאידך ,ניתן להציע שלאותו אדם יש איסור מדין אשת איש
ממש .כלומר ,כיוון שאותו אדם שבא על אותה אישה ,יגרום לביאה
זו להפוך למפרע 3לביאת אשת איש .אם לא נרצה ללכת לקיצוניות
זו ,נוכל למתן את הניסוח ,ולומר שהשאלה היא האם יש בביאה זו
איסור אשת איש ,או שמא ,ביאה זו מוגדרת כמעשה עבירה מצד
עצמה.
אם נרצה להציע סברה ,אולי קצת מחשבתית ,לשאלה זו ,נוכל לומר
שכל מעשה עבירה מורכב ,בעצם ,משלושה חלקים :מעשה העבירה,
תוצאתו השלילית של המעשה והמרד בקב"ה .ייתכן ,שבמידה ואדם
בא על אישה ,ובו בזמן הופך ביאה זו לאסורה ,הרי שיש בכך את פן
המרד ,אך לא את הגדרתו כמעשה עבירה מצד עצמו ממש .ואם כן,
אנו צריכים לשאול האם אנו רואים את המרד בקב"ה כבעיה כללית,
או שמא ,בעיה פרטית בכל עבירה ועבירה.
בכל אופן ,ייתכן שדברי הריטב"א לא תואמים לגמרי לדברינו ,שכן
במידה ואותו אדם נושא אישה זו ,ברי שאין הוא עובר על איסור.
גם אם דברינו לא נתבררו בשיטת הריטב"א ,ייתכן שהם מאירים את
דברי התוספות באור חדש .לפי התוספות ,כאשר אדם אוסר את
אשתו בביאה על אותו פלוני ,הרי שהוא משייר בגוף איסור
האישות ,שהרי לפי הבנתנו ,היא אסורה על אותו פלוני מדין אשת
איש .גם כאן ,יש לזכור כי התוספות מצריכים גם על מנת שלא
תנשאי וגם על מנת שלא תבעלי .ואם כן ,אנו צריכים לומר שגם אם
התנאי משייר באיסור אשת איש ,אך מאפשר לה להינשא לאותו
פלוני ,אין בכך שיור גמור ,וממילא התוספות מצריכים הן שיור מצד
הנישואין ,והן השראת איסור אשת איש על כנו.4

איסור לעשות איסור
אלעד שפיגלמן
המשנה במסכת גיטין דנה באדם המצמצם את היתר הגירושין של
אשתו:
ּ"המגרש ּאת ּאשתוּ ,ואמר ּלה ּהרי ּאת ּמותרת ּלכל ּאדם ּאלא ּלפלוני ּ– ּר'ּ
אליעזר ּמתירּ ,וחכמים ּאוסריםּ .כיצד ּיעשה? ּיטלנו ּהימנהּ ,ויחזור ּויתננו ּלהּ
ויאמרּלהּהריּאתּמותרתּלכלּאדםּ.כתבוּבתוכוּ,אע"פּשחזרּומחקוּ–ּפסול" ּ
ּ(פבּ ).

בגמרא שם:
"איבעיאּלהוּ:האיּאלאּ,חוץּהואּאוּעלּמנתּה וא?ּחוץּהואּ,ובחוץּהואּדפליגיּ
רבנן ּעליה ּדר' ּאליעזרּ ,דהא ּשייר ּלה ּבגטּ ,אבל ּבעל ּמנת ּמודו ּליהּ ,מידיּ
דהוהּאכלּתנאיּדעלמאּ "...

אם כן ,אנו רואים שהגמרא מקבלת אפשרות ,לפיה גם אם איסור
הנישואין של האישה על ידי הגט יהיה טכני במידה כזו או אחרת,
הרי שהגט נחשב ככורת בינו לבינה ,שהרי הצמצום לא נעשה בעצם
הגירושין ,אלא נוצר רק על ידי התנאי .התוספות על אתר מביאים
צמצום נוסף לדין זה:
"לכאורה ּהיה ּנראה ּדדוקא ּבעל ּמנת ּשלא ּתינשאי ּמודו ּדלא ּהוי ּשיור ּמשוםּ
דהותרה ּאצלו ּבזנות ּאבל ּבעל ּמנת ּשלא ּתיבעלי ּולא ּתינשאי ּהוי ּשיורּכמוּ
ּ(ד"הּ"המגרש") ּ

חוץ"ּ

על פי התוספות ,חכמים מסכימים עם רבי אליעזר רק במקרה של
על מנת שלא תנשאי .במידה ויש כאן מצב של לא תנשאי ולא
תבעלי ,חכמים יחלקו .גם כאן ,ההבנה הפשוטה בדברי התוספות
היא שחכמים אומרים שחלק מהיתרו של הגט אמור לכלול גם
יכולת לקיים חיי אישות תקינים .במידה והאישה לא הותרה
בנישואין ולא בביאה ,1ולו רק ברמה המציאותית ,הרי שישנה בעיה
עקרונית בגט.

שיטת הריטב"א
כעת ,נעיין בניסוחו של הריטב"א בהתייחסו לסוגיה זו:
" אבל ּבע"מּמודוּליהּמידיּדהויּאכלּתנאיןּדעלמאּ.ותוּלאוּשיוראּהואּבגטּ
מיקריּדהריּהואּהתירהּאצלּכלּאדםּעל ּ תנאיּשלאּתנשאּלפלוני...א"נּאינהּ
אסורהּלאישּזהּמחמתוּאלאּמחמתּתנאיּואםּנשאתּלוּועברהּעלּהתנאיּהריּ

הסוגיה בדף פג.

היאּאסורהּלכלּהעולםּ,ובהאּודאיּרבנןּמודוּדגיטאּמעליאּהואּולאוּשיוראּ

ייתכן ,כי לפי דברינו נוכל לבאר קושיה חמורה אותה הקשה
הגרעק"א .הסוגיה בדף פג .מספר שאלות של ד' זקנים על שיטתו של
רבי אליעזר ,האומר ששיור בגט יכול לפעול .נעיין בשאלתו של רבי
טרפון:

בגטּמיקרי"ּ

ּ(ד"הּ"חוץּהוא") ּ

הריטב"א מביא שני הסברים מדוע אין בעיה לפי חכמים כאשר
הבעל אומר לה על מנת שלא תינשאי לפלוני .תירוצו הראשון של
הריטב"א דומה להבנה אותה העלינו לעיל ,שכן הוא אומר שהגט
עצמו התיר ,אלא שנוצרת כאן בעיה צדדית .תירוצו השני של
הריטב"א לא ברור כלל ועיקר ,שהרי נראה שתירוצו השני והתירוצו
הראשון חד הם.
אם נדייק היטב בלשונו של הריטב"א ,נוכל לראות שבתירוצו השני
הוא מתייחס לפן של איסור .ייתכן ,שזוהי נקודת השוני המהותית
בין שתי ההבנות .לפי הריטב"א ,בתירוצו השני ,קיים איסור לאותו
פלוני לשאת את האישה ,כיוון שלאחר מכן הוא יגרום לתנאי
להתבטל למפרע .איסור זה איננו איסור מחמתו של הבעל ,שהרי
כרגע אין היא אסורה על אותו הפלוני ,אלא שיש בעיה כאשר אדם
גורם לאיסור מעין זה להיווצר .אם כן ,ייתכן כי הבנה זו יכולה
לשפוך אור חדש על שני התירוצים לריטב"א .לפי ההסבר הראשון,
ייתכן והאיסור אכן נובע מחמתו של הבעל ,אלא כיוון שהוא לא
מהותי ליצירת הגט ,אין בכך בעיה .בהמשך דברינו ,ננסה לעמוד על
אבחנה זו.

" נענה ּר"ט ּואמרּ :הרי ּשהלכה ּזו ּונישאת ּלאחיו ּשל ּזה ּשנאסרה ּעליוּ ,ומתּ
בלאּבניםּ,לאּנמצאּזהּעוקרּדברּמןּהתורה?ּהאּלמדתּ,שאיןּזהּכריתות" ּ

על פי רבי טרפון ,רבי אליעזר יוצר מצב לא הגיוני .לפי דבריו ,אם
אדם משייר פלוני מסוים ,והאישה נישאת לאחיו של פלוני ,ואותו
אח מת ,הרי שאין היא יכולה להתייבם לאותו פלוני .לאחר מכן,
הגמרא אומרת שניתן לתת תשובה לשאלתו של רבי טרפון:
2

 3יש מקום לדון על רמת הלמפרע בדבר ,שכן יותר יהיה נכון לדבר כאן על באים
כאחד ,כדמצינו ברשב"א פד ..דומני ,שהבדל זה אינו משמעותי לעניינו .אם ירצה
הטוען לטעון ,נוכל לנסח את השאלה אחרת ולומר שהתנה על ביטול הגט עד לאחר
גמר ביאה.
 4דומה ,שניתן להציע מהלך מורכב יותר ,שיבאר את דברי התוספות ביתר ביאור.
כידוע ,וכמופיע בדף פג ,.גט שניתן לאישה על מנת שלא תינשא לפלוני ,יוצר פרדוקס,
שכן אם היא נישאת הגט בטל ,ואם הגט בטל ,הרי שהנישואין לא חלו ,וחוזר חלילה.
על פי שיטתו של הרב עמיאל ,במידות לחקר ההלכה ,במקרה בו נוצר פרדוקס
הלכתי ,הרי שאנו מתייחסים לחלות שהפעילה את הפרדוקס כלא חלה כלל ,כדי שלא
ניאלץ להיכנס למעגל אינסופי .אם כן ,נוצר כאן מצב מעניין ביותר ,שכן תנאי זה
יגרום לכך האישה הזו כ לל לא יכולה להינשא לפלוני לעולם! ואם כן ,נוצר כאן שיור
בשתי רמות ,מחד ,על מנת שלא תינשאי מונע כל קשר של בניית בית עם אותו
פלוני ,ועל מנת שלא תיבעלי משייר באיסור אשת איש.

 1יש מקום לדון האם הדין הוא שהגט אמור להתיר את האישה גם בביאה ,או שמא,
ברגע בו האישה אסורה בביאה ,הרי שיש בכך שריד של הקידושין ,שמתאפיינים
באיסור ביאה ,ואכמ"ל.
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לכאורה ,ניתן היה להציע שעובר על עבירה למפרע ,אך אינו נראה כן כלל.

3

"כללּאמרוּביבמהּ:כלּשהיאּאיסורּערוהּ– ּלאּחולצתּולאּמתייבמתּ,איסורּ

" אלאּמעתהּ,בתּאחיוּלאּישאּ,שמאּימותּבלאּבניםּ,ונמצאּגורםּלעקורּדברּ

מצוהּואיסורּקדושהּ–ּחולצתּולאּמתייבמת"ּ

מןּהתורה!" ּ

הגמרא אומרת ,שלפי רבי טרפון ,אסור לאדם לשאת את אחייניתו,
שכן אם הוא ימות ,הרי שלא תוכל להתייבם לאחיו .רעק"א מקשה:

ּ(כּ ).

" לא ּזכיתי ּלהבין ּדלמאי ּנקיט ּונתארמלה ּהא ּגם ּבחיי ּהשני ּתוכל ּלהנשאּ

אם כן ,נראה שהגורם המפקיע את הייבום הוא איסור הערווה ,ולא
שם הערווה .6כעת ,נמצאו דברי הגמרא מחוורים כשמלה ,שכן
במקרה דנן ,קיים על האישה כלפי אותו פלוני איסור ערווה של
אשת איש ,וממילא ,אין כלל זיקת ייבום ,וניתן להשוות דין זה לבת
אחותו.

תוס'ּעכ"פּמצדּנשואיּהשניּאיןּכאןּעיכובּכיוןּדהגטּבטלּלמפרעּולאּנתפסוּ

לסיכום

לאחר ּדבזה ּמבטלת ּהגט ּולא ּתפסי ּקדושי ּשניּ ,הן ּאם ּנפרש ּדתנשא ּבחייּ
המגרשּדבדרךּנשואי'ּ עברהּג"כּע"תּהן ּאםּנפרשּאחרּמיתתּהמגרשּכמ"שּ

העלנו במאמר זה שתי הבנות לגבי השאלה מהו איסורו של אדם
לגרום לעצמו לעבור על איסור .דומה ,שיש להרחיב בנושא זה בעוד
מספר סוגיות ,אך אכמ"ל .במידה ונרצה להרחיב את היריעה עלינו
לעיין בסוגייות הבאות :מה יהיה הדין במצב הפוך ,כמו מקרה בו
אדם מגרש אישה על מנת שתינשא לפלוני ,כדמצינו בדף פד ..כמו
כן ,עלינו לדון מה יהיה גדר האיסור במקרה בו היה אפקיענהו,
כדברי הראשונים בדף לג ..סוגיה נוספת אותה יש לבחון היא סוגיה
במסכת שבועות כח ,:גבי אדם שנשבע לא לאכול ככר מסוימת ,אם
יאכל אחרת ,ואכל את ככר האיסור ,ורק אחר כך אכל את ככר
התנאי .בנוסף ,יש לעיין בסוגיה במסכת נדרים יד ,:גבי נדר במצב
דומה.7

קדושי ּשני ּאלא ּדגורמת ּדלמפרע ּבני' ּממזרי' ּובזה ּאינה ּחוששת ּכמו ּדאינהּ
חוששתּאחרּשמתּהשניּאוּגירשהּוצ"ע"ּ

ּ(שםּד"הּ"נענהּרע"ק") ּ

לפי רעק"א ,אין לדמות בין שני המקרים כלל .במקרה של ייבום
בתו ,אין כלל נפילה לייבום ,שכן הבת היא ערווה לאביה ,וכלל לא
שייכת כאן מצוות ייבום .במקרה דנן ,שייך דין זה של ייבום ,שכן
האישה נופלת לפני פלוני ,אלא שאין הוא יכול לייבם ,כיוון שיש
בכך בעיה של אשת איש.
אולם ,אם יש אמת בדברינו ,נוכל ליישב קושייה זו .כמו שאמרנו
לעיל ,יכול להיות שכאשר ישנו איסור שנוצר על ידי תנאי ,יש
בביאה בעיה של אשת איש ממש .ואם כן ,גם במקרה דנן על הייבם
יהיה איסור אשת איש .כעת ,כדי להסביר את רעק"א עלינו להניח
הנחה נוספת.
כידוע ,ערווה לא נופלת לייבום כלל ,ואין היא חולצת או מתייבמת.
אך דומה ,שיש מקום רב לשאול האם הפקעת הייבום 5היא מצד שם
הערווה שקיים באותה האישה ,או שמא ,איסור הערווה הוא זה
שגורם להפקעה .ונראה ,שמלשון המשנה במסכת יבמות ניתן
להביא תשובה:

 6נראה ,כי הרשב"א חולק כמעט מפורשות על דין זה ,שכן בשו"ת הרשב"א ח"ו סי'
כא ,מובא שיש כאן חליצה ,והרשב"א נאלץ להסביר אחרת את דין מתנה לעקור מה
שכתוב בתורה .אך לא מצינו דין זה בשאר ראשונים ,ונראה לי שסבירא להו שאין
חליצה כלל.
 7יש לציין ,כי ניתן להסתייג משתי הדוגמאות האחרונות ,שכן ניתן להבין שאופי
התנאי בנדרי ם ושבועות מהווה חלק מהחפצא וצורת השבועה או הנדר ,ואין דינם
כשאר דיני תנאים ,אך יש עוד להתיישב בכך.

 5או הזיקה ,בהתאם להבנות השונות.

בתחילת פרשת תולדות ,חלוקת התפקידים ברורה – עשיו הוא
הציד לעומת יעקב שהוא איש תם יושב אוהלים .עשיו הוא האח
המעשי ,הפועל (ויתכן שזו הסיבה שיצחק רוצה לבחור בו כממשיכו
ולתת לו את הברכות) לעומת יעקב התמים ,המנותק מהעולם הזה,
שכל היום יושב מכונס בתוך אהלו .יצחק ,לא רואה את בניו בתור
בן ממשיך ובן נדחה ,אלא הוא מבין את מציאות שני הבנים לאם
הנבחרת (בניגוד אליו ואל ישמעאל) בתור המשכה על ידי שניהם
את השושלת .יצחק מנסה להציג לנו מודל של יששכר וזבולון –
עשיו יהיה האח המעשי ,האחראי על הצד הכלכלי והמדיני של העם,
ויעקב יהיה האחראי על הצד הדתי-רוחני בעם שיקום .לכן ,יצחק
מתכנן לתת לעשיו את הברכה הכלכלית ,הגשמית ,בעוד יעקב יקבל
את הברכה השמורה לו עוד מאברהם אביו .רבקה רואה את הצד
הדתי שקיים ביעקב ומבינה ,כמו יצחק ,שצריך גם את הצד המעשי
בשביל להפוך לממשיך של אברהם ויצחק – ולאחד מאבות האומה,
אלא שהיא מבינה שהמודל כאן יהיה שונה ,עשיו ידחה מהשושלת
ויעקב יהיה הממשיך היחיד .אך לצורך כך יעקב צריך לקבל לתוכו גם
את הצד המעשי .רבקה מתחילה בתהליך של "חינוך" יעקב והפיכתו
לאיש מעשה (או לחילופין – גילוי צד זה באופיו).
אך המציאות הזו של יעקב עדיין לא הושלמה .עשיו עדיין ממשיך
לרדוף את יעקב ,ויעקב עוד "שקוע" בעולם הרוחני .רבקה שולחת
את יעקב ללבן אחיה במטרה להמשיך את התהליך הזה ,כיון שמתוך
הכרותה עם אחיה ,היא יודעת שיעקב יאלץ לפעול כדי למנוע מלבן
לרמותו.
בבית לבן יעקב יוצא מהאוהל ,ומתחיל לעבוד עבודת כפיים ,הוא
ִּיתי בַ יוֹם אֲ ָׂכ ַלנִּי ח ֶֹרב וְ קֶ ַרח ּבַ ָׂל ְילָׂה"
לומד את קשיי העבודה – "הָׂ י ִּ
(ל"א ,מ) ,תלונות על המשכורת ועל רמאות מצד המעסיק – "וַ ַּתחֲ לֵּף
אֶ ת ַמ ְשכ ְֻּר ִּּתי עֲ שֶ ֶרת מֹ ִּנים" (שם ,מא) ,אך יעקב עדיין לא הגיע לתכלית,
וה"מאבק" הסופי שבו יתפוס יעקב את מקום עשיו בעולם הזה,
המעשי ,ולא רק בצד הרוחני.

יעקב איש המעשה
מתן טור -פז
בפרשת וישלח ,בסוף ההכנות של יעקב לקראת המפגש שלו עם
עשיו למחרת ,לאחר שכבר חצה את המחנה ,מתוארת התרחשות
משונה במקצת:
ּע ָשר ּיְלָ ָדיוּ
ּש ֵׂתיּ ִּש ְפח ָתיוּוְ אֶ ת ּאַ חַ ד ָ
ָשיו ּוְ אֶ ת ְ
תּש ֵׂתי ּנ ָ
ְ
ּב ַליְלָ ה ּהוא ּ ַוי ִַּקח ּאֶ
" ַוי ָָקם ַ
תּמעֲ בַ רּיַבקַ ּ.וי ִָּקחֵׂ םּ ַויַעֲ ִּב ֵׂרםּאֶ תּהַ נָחַ לּ ַויַעֲ בֵׂ רּאֶ תּ ֲא ֶשרּלוַּ ּ.ו ִּי ָו ֵׂתרּיַעֲ קבּ
ַ
ַויַעֲ ברּאֵׂ
ּעדּעֲ לותּהַ ָשחַ ר"ּ
ּעמו ַ
קּאיש ִּ
ְלבַ דוּ ַויֵׂאָ בֵׂ ִּ

ּ(בראשיתּל"בּ,כג -כה)ּ ּ

המדרש מביא פירוש מעט תמוה:
ּעמוּ'ּ –ּ
קּאיש ִּ
בּלבַ דוּ'ּ –ּולמהּנשארּלפיּששכחּפכיםּקטניםַ 'ּ:ויֵׂאָ בֵׂ ִּ
"' ַו ִּי ָו ֵׂתרּיַעֲ ק ְ
שרוּשלּעשיוּהיה"ּּ(מדרשּאגדהּבראשיתּפרקּלבּפס'ּכ"הּד"הּ"ויותרּיעקב") ּ

מה עניין יעקב אצל פכים קטנים? ומה הקשר של שרו של עשיו
לסיפור? על שאלות אלו אנסה לענות דרך התבוננות באפיו של
יעקב.
ניתן לראות את סיפור זה כהמשך (ואף כסיום) של תהליך ארוך
שעובר יעקב אבינו .תהליך זה מתחיל עוד בראשית דרכו של יעקב,
כ"איש ָּׂתם י ֵֹּשב אֹ הָׂ ִּלים" (כ"ה ,כז),
ב פרשת תולדות ,בה מתואר יעקב ִּ
ומסתיים בפרשתנו ,שבה מתואר המאבק עם אותו איש -מלאך
ית עִּ ם אֱ ֹלהִּ ים וְ עִּ ם אֲ נ ִָּׂשים
שבסופו יעקב נקרא ישראל – "כִּ י ָׂש ִּר ָׂ
וַ ּתּוכָׂל" (ל"ב ,כט) ,מאבק שמראה את הצד המעשי וה'לא כל-כך תמים'
ביעקב ,שבסופו של דבר – גם ניצל מעשיו .תהליך זה מתבטא גם
בשינוי שמו של יעקב אבינו מיעקב לישראל.
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בשני המישורים – הרוחני והמעשי .ואכן ,הקרב עם שרו של עשיו
מבטא בדיוק את שילוב זה – מאבק פיזי עם ישות רוחנית שמבטאת
את עשיו – הצד המעשי של העולם.
יעקב מביס את שרו של עשיו באותו מאבק בין -מישורי ,כך שבעצם
המפגש ביום למחרת כבר הוכרע מראש ,ואכן עשיו ויעקב (ישראל!)
נפרדים ועשיו יוצא מהתמונה ומפנה את מקומו בעולם המעשי
ליעקב ולזרעו.

השלב הזה מגיע בתחילת פרשת וישלח ,במפגש בין יעקב לעשיו,
אחיו.
בערב לפני המפגש ,יעקב מעביר את משפחתו ורכושו ,ואז נותר
לבדו ,והמדרש ,שמצוטט לעיל ומובא ברש"י ,מסביר שחזר כדי
לקחת "פכים קטנים" .אותה חזרה ,גם על הפרטים הנראים קטנים
ולא חשובים ,מראה את סיום התהליך ,ומצביעה על כניסתו הגמורה
של יעקב לגמרי לעולם המעשה .כעת יכול יעקב להילחם בעשיו,

פרשת שבוע

אחרת .התרבות הכנענית היא מושחתת ,מסואבת ומאיימת 3על דרך
המשפט והצדקה שהנחיל אברהם אבינו ,לכן ציוו האבות לילדיהם
לא לקחת נשים מבנות כנען .הם ראו סיכון בהתחברות לתרבויות
השוכנות ביניהם ,ומגיעות עם אמונות ותפיסות בעלי אמירה
פסולה .כך גם כשאברהם הולך לקבור את שרה ,הפחד שלו הוא
ההטעמות בתרבות של עפרון .לכן הוא מבקש ומדגיש כי חלקת
1
אשר אלטמן
הקבורה היא "אֲ שֶ ר ּבִּ ְקצֵּ ה ָׂשדֵּ הּו" (בראשית כ"ג ,ט).
במאמר זה אנסה להסביר מהי 'ירידת' יהודה? מדוע מתים ער
לעומת זאת אם האישה איננה בעלת תרבות מאיימת ,או משפחה
ואונן? ומהיכן הגיע תמר?
אינה בעלת אג'נדות הסותרות את דרכו של אברהם אבינו ,אין היא
בגדר גויה .כך היו רבקה ,רחל ולאה .לנשות יעקב היו יתרונות
יש להקדים ולחלק בין שתי קריאות של חטאי אבותינו ודמויות
נוספים :הן אינן גרות בארץ כנען והן ממשפחת אברהם ,וכך פחת
משמעותיות בתנ"ך .קריאה אחת העומדת מבחוץ ועושה כעין
החשש להיטמעות במשפחתן ובנתיבות עקלקלות .כך בדיוק מוצגת
משפט ראוה חוצה דורות .בסיכום הלימוד ,העוסק בפרשייה פוסק
תמר ,אין היא משויכת לשום עם .אין מידע אודות מוצאה
את פסק הדין .לעומתה ,הקריאה האחרת עומדת קרוב ,מרגישה
הגיאוגרפי ולא על משפחתה.
מחוברת ושואבת ערכיות ורוחניות מהדמות ,מנסה ללמוד ולהבין
מהחטאים ללא יומרה לשפוט .אקווה שבקריאתי כיוונתי לסוג השני
מדוע מתו ער ואונן? ומה היה חטאם?
של הקריאות ותו לא.
נראה שהמקרא קושר את מיתתם של ער ואונן עם הנישואים
במדרש רבה אנו מוצאים כמה תיאורים של הסיפור וביאורם :
לתמר .הגמרא במסכת יבמות (לד ):מסבירה ,וכך מביא גם רש"י על
הפסוקים ,שהם מתו בעוון חטא השחתת הזרע .אולי ניתן להסביר
'ּ,בגְ ָדהּיְהו ָדהּוְ תו ֵׂעבָ הּנ ֶֶע ְש ָת ה'ּ
הּמאֵׂ תּאֶ חָ יו'ּ(ל"חּ,א) ָ
יּב ֵׂעתּהַ ִּהואּ ַוי ֵֶׂרדּיְהו ָד ֵׂ
"' ַוי ְִּה ָ
כי הרעיון איננו ההשחתה כפי שהמדרש מתאר ,ממש דישה מבפנים
וגו'ּ(מלאכיּבּ,יא) ּ:אמרּליהּכפרתּיהודהּשקרתּיהודהּ,ותועבהּנעשתהּבישראלּ,
וזריה מבחוץ .אלא השחתה של זרע שאין לו עתיד .שנים עשר
יּח ֵׂללּיְהו ָדהּק ֶדש ּה' ּ ֲא ֶשרּאָ הֵׂ ב'ּ(שם) ּויהיּבעתּההיא'ּ:עדּ
יהודהּנעשהּחלין'ּ:כ ִּ
ִּ
שבטים נולדו לו ליעקב וכל אחד נדרש למלא חלק מהפאזל של עם
ּעד ּעֲ ֻד ָלם ּיָבוא' ּ(מיכה ּאּ ,טו)ּ ,מלכן ּוקדושן ּשלּ
ּמ ֵׂר ָשה ַ
הַ י ֵׂרש ּאָ ִּבי ּלָ ְך ּיו ֶשבֶ ת ָ
ישראל .כל עוד ער ואונן חיים וגדלים בסביבה הגויית עם אמם בת
דּאישּ
ֵׂטּע ִּ
ישראלּ,עדּעדלםּיבואּכבוד ןּשלּישראלּ,עדּעדלםּיבואּ,דכתיבַ 'ּ:וי ַ
שוע הכנענית ,אין תקווה לכך .הזרע מיועד למוות .הוא נטמע
ּּ
עֲ ֻד ָל ִּמי'ּ(בראשיתּלחּ,א)ּ"...
בתרבות פסולה ולא יוכל למלא את תפקידו כחלק מעם ישראל .זו
"...רבנן ּאמרי ּבואו ּונפרנס ּעצמנוּ ,לשעבר ּהיה ּזקוק ּלהשיאנו ּנשיםּ ,ועכשיוּ
סיבת מותם של ער ואונן ,הם הוקרבו על מזבח האומה והבחירה
הוא ּעסוק ּבשקו ּובתעניתוּ ,אינו ּבדין ּשיהא ּעסוק ּלהשיאנו ּנשיםּ .אמרו ּלוּ
בעם ישראל.
ליהודה ּולא ּאת ּהוא ּהראש ּשל ּכלנוּ ,עמד ּא תה ּופרנס ּאת ּעצמךּ ,מיד ּוירדּ
של אדם בחייו .4אנחנו
יהודהּ,ירידהּהיאּלוּשנשאּלגויהּ,ירידהּהיאּלוּשקברּאתּאשתוּובניו"ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּאחת מיתת ילדיו
כרת הוא על פ י שיטה
ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ ּ
מכירים את הכרת כעונש על שתי מצוות עשה – פסח ומילה.
ּ(בראשיתּרבהּ,פרשהּפ"ה) ּ
שתיהן מבטאות את בריתו של הקב"ה ועם ישראל ,מצוות אלו הן
על פי המדרש ,יהודה חוטא בכך שהוא נושא אישה נוכרייה –
לאומיות במהותן .המילה שהינה הזיהוי הגופני המבדיל בין היהודי
כנענית .אין בהכרח בדברי המדרש סתירה עם דברי הגמרא
ובין הערל .וכן הפסח שכל כך מודגש בפסוקים כי "כָׂל ּבֶ ן ֵּנכָׂר ֹלא
בפסחים ,2שהרי יכול להיות שבת שוע לא הייתה בת איש כנעני,
יֹאכַל ּב ֹו" (שמות י"ב ,מג) ,ו"עָׂ ֵּרל ֹלא יֹאכַל ּב ֹו" (שם ,מח) .בנוסף הפסח
אבל בכל אופן היא הייתה גויה.
הוא התכנסות כלל לאומית כל שנה בבית המקדש .וכן האירוע
מהי המשמעות של אישות עם אישה שאיננה יהודיה עוד לפני שעם
ההיסטורי המצוין הוא יציאת מצרים – יום הולדת העם .החיתון עם
ישראל מקבל פנים וצורה? האם קיימת התבוללות ופגם בברית
הגויה היא הפרת הברית של הקב"ה עם אבותיו של יהודה ,זו
נישואין עם נשים שאינן מזרע אברהם? גם יצחק ויעקב אינם נישאו
פרישה מזרע אברהם – "לְ ַמעַ ן אֲ שֶ ר יְצַ ּוֶה אֶ ת ּבָׂ נָׂיו וְ אֶ ת ּבֵּ ית ֹו
מציג
לזרע אברהם העברי ואם כן מהי הריעותא של יהודה ש
ַאחֲ ָׂריו( "...בראשית י"ח ,יט).
המדרש?
לפי ההסבר המוצע קשה אם כן מדוע שלה נשאר בין החיים? הרי
על פי דברי המדרש ש"ירידה היא לו שנישא לגויה" – ייתכן ויש
גם הוא בן ביתה של בת שוע? וכך חזרנו לנקודת הפתיחה.
לבאר' ,גוי' – במשמעות של עם אחר ,כלומר הטעמות בתרבות
ער ואונן מתים לאחר נישואיהם עם תמר .אך כל עוד בת שוע בבית

ירידת יהודה לעדולם

ויהודה בחטאו ,עומד הזרע מועד לאבדון ,ולכן ברגע שיש ניסיון
להמשך הזרע על ידי הנישואין לתמר ,הקב"ה גודע את הניסיון
באבו .שלה לעומת זאת לא ניסה להמשיך את זרעו ועל כן נשאר
תלוי ועומד עד שיתברר מה יהיה עתידו .יהודה חוזר לברית כאשר

 1בסיום כתיבת המאמר הופניתי לספרו של מו"ר הרב מדן על מגילת רות  ,בעמ' 81-
 , 14שם כתב הרב מהרעיונות המרכזיים המופעים במאמר זה .החלטתי לפרסם בכל
זאת את מאמרי ,ו זה משתי סיבות :א .הורחבה היריעה לכיוונים נוספים שלא
מופעים בספר .ב .לא בטוח שכולם קראו את הדברים ותהיה זו הזדמנות ללמדם.
" 2וכנעני מנלן דאיקרי תגר דכתיב 'וירא שם יהודה בת איש כנעני' (בראשית ל"ח ,ב),
מאי כנעני? אילימא כנעני ממש אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק בא יצחק והזהיר
את יעקב ויהודה אזיל ונסיב? אלא אמר רבי שמעון בן לקיש בת גברא תגרא דכתיב
'כנען בידו מאזני מרמה' (הושע י"ב ,ח) ואיבעית אימא מהכא 'אשר סוחריה שרים
כנעניה נכבדי ארץ' (ישעיה כ"ג ,ח)" (פסחים נ):-.
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ְש ְב ֶּתם ּבָׂ ּה ֹלא ַתעֲ שּו ּוכְ מַ עֲ ֵּשה אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן אֲ ֶש ר אֲ נִּ י מֵּ ִּביא
 " .3כְ מַ עֲ ֵּשה אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם אֲ ֶש ר י ַ
ּובחֻּ קֹ ֵּתיהֶ ם ֹלא ֵּתלֵּכּו" (ויקרא י"ח ,ג)
אֶ ְתכֶם ָׂשמָׂ ה ֹלא ַתעֲ שּו ְ
 .4כך כתב רש"י בראשית י"ז ,יד .וכן רש"י שבת כה :ד"ה "כרת".

1

ֵּנ ָׂכר" – ניתן להבין זאת כחזרה לסיפור הקדום מאבות אבותינו –
יהודה .הפסוק הבא מדבר כמעט מפורשות כאשר הוא מזכיר את
הכרתת ער וענה מאהלי יעקב .כאשר הדמויות המופיעות נשמעות
מוכרות מנכדיו של יעקב ,ער ואונן ,שהוכרתו בעקבות נשיאת אישה
נכרייה .גם לשון ההכרתה מזכיר את הכרת המדובר.
לתוספת חן ,מעניין שבנשיאת עם ישראל בפרשת פינחס ,מתוארים
ְהּודה עֵּ ר וְ א ֹונָׂן וַ י ָָׂׂמת עֵּ ר וְ א ֹונָׂן ּבְ אֶ ֶרץ ְכנָׂעַ ן"
צאצאי יהודהּ" :בְ נֵּי י ָׂ
(במדבר כ"ו ,יט) ,ההדגשה על דבר מיתתם בארץ כנען לכאורה
מיותרת?! יתכן והסיבה להדגשה ולא סתם אמירה כללית לגבי
מותם ,היא כי כנען זהו לא רק מקום המוות ,אלא גם סיבת המוות.
ההתקרבות לתרבות הכנענית והסכנה בהיטמעות בה הם שהובילו
למותם של ער ואונן.

אשתו מתה ,ולא רק שהיא מתה אלא שיש בפסוק מעין הודעה על
חזרה בתשובה – "וינחם יהודה" .יהודה שוכח את אשתו ומשתחרר
מהקשר אליה ,ומהחינוך והאווירה שהשרתה בביתו .אין עוד יחסי
ברית של אישות .אין ברית אחרת שתפר את ברית האבות .מה
שנשאר עכשיו הם יחסי רעות עם רעהו העדולמי כאשר הוא עולה
לגזוז עמו את צאנו .זהו הדגם הלגיטימי ליחס עם הגוי ,יחסי רעות.
דגם הרעות מובא כניגוד למודל הפסול של קשרי ברית נישואין
שאחריתם רעה .זו הסיבה ששלה איננו מת ,הוא לא התחתן עם
תמר קודם התיקון ובכך עמד כתלוי ועומד בהמשכת הזרע .לאחר
התיקון ,שלה יכול להמשיך לחיות.
אי שה זונה (שתתגלה ליהודה כתמר) עד כמה שהדבר אבסורדי ,אין
בה בכדי להתערב בגוי אחר ,או בתרבות אחרת ,זהו מעשה אקראי
וחד פעמי שאיננו מהווה קשר או ברית אלטרנטיבית .כך שחטא
יהודה הוא חמור ברמה המוסרית אישית ,אך ברמה הלאומית
והברית של זרע אברהם עם הקב"ה (כל עוד אין צו ברור שנוגד את
המעשה) – הביאה כשרה.
הפסוקים בספר מלאכי מאששים כיוון זה:

הקשיים בתזה:
"רע ּבְ עֵּ ינֵּי ה'" .כביכול הוא מת
קושי ראשון ,בפסוק ז' ער מתואר כ ַ
בגלל חטאיו שלו?! לא כפי שרציתי לטעון בעקבות חטא יהודה.
ניתן לתרץ שהוא רע בעצם הווייתו של ייצוג ההתערבות בגויים.
כממזר שעונשו הוא תוצאה של מעשי אבותיו .ה'רע' הוא השם החל
עליו ולא תיאור מעשיו.
קושי שני ,בפסוק י' לגבי אונן כבר מפורש "וַ י ֵַּרע ּבְ עֵּ ינֵּי ה' אֲ ֶשר
עָׂ ָׂשה" ,אפשר להציע שהמעשה הרע הוא חוסר הרצון לייבום אחיו
(כפי שמשתמע מפסוק ט') ,והסיבה למוות היא אחרת ,היא חטא
יהודה ,מעין פלגינן דיבורא לפסוק .ניתן לדחוק ולומר שהמעשה
הרע הוא מעשה יהודה אך הדברים רחוקים עד למאוד.

יּח ֵׂללּיְהו ָדהּק ֶדש ּה'ּ ֲא ֶשרּ
םּכ ִּ
הּב ִּי ְש ָראֵׂ לּובִּּירו ָש ִּ ָל ִּ
"בגְ ָדהּיְהו ָדהּוְ תו ֵׂעבָ הּנ ֶֶע ְש ָת ְ
ָ
ּמאָ הֳלֵׂ י ּיַעֲ קבּ
ּער ּוְ ענֶה ֵׂ
ּל ִּאיש ּ ֲא ֶשר ּיַעֲ ֶשנָה ֵׂ
ּב ת ּאֵׂ ל ּנֵׂכָ ר ּ .י ְַכ ֵׂרת ּה' ָ
אָ הֵׂ ב ּובָ ַעל ַ
ּ(ב'ּ,יא -יב) ּ

ה'ּצבָ א -ות"ּ
ְ
ּמנְ חָ הּלַ
ו ַמ ִּגיש ִּ

את החיבור של פרשייתנו ופסוקים אלו במלאכי כבר עשה המדרש
המצוטט לעיל .מלאכי מבקר את נשיאת הנשים הנכריות של
ְהּודה ֹקדֶ ש ה' אֲ שֶ ר ָאהֵּ ב ּובָׂ עַ ל ּבַ ת אֵּ ל
העולים בשיבת ציון" .כִּ י ִּחלֵּל י ָׂ

את הכהנים מתשלום זה .וכן פסק הרמב''ם במשנה תורה
תורה פ''ו ה''י) ,שאין תלמידי החכמים יוצאים לחפור באר מים עם בני
העיר ואין גובים מהם כסף לא לבנין החומה ולא לתיקון השערים
ולא לשכר השומרים ,ואין מחייבים אותם לא במס הקצוב על כל
אנשי העיר ולא במס שעל כל איש ואיש .אלא שבחידושי החתם
סופר (ח ).כתב שלא פטרו את תלמידי החכמים אלא ממס ובנין
החומה ,אבל בנוגע לשמירה ממלכויות אחרות גם תלמיד חכם חייב.
והנה במאמרו של הגרש''י זוין ('לשאלת גיוס בני הישיבות') כתב שאין
לסמוך על הנס במקום סכנת נפשות ולומר 'רבנן לא צריכי
נטירותא' ,שכן ראינו במאורעות תרפ''ט בחברון שגם בחורי הישיבה
אשר היו צעירים קדושים וטהורים נרצחו על ידי הערבים ,הרי יש
כאן סכנת נפשות וגדר של מלחמת מצווה .ועוד שבשעת הוראת
בטיחות שיש להדביק את השמשות שעל החלונות בבד או נייר
משום סכנת הפצצה ,האם תלמידי החכמים לא עשו כן משום טענת
'רבנן לא צריכי נטירותא'? וכן ראינו שאף תלמידי החכמים עזבו את
שכונות הספר מחשש יריות הצלפים ולא טענו 'רבנן לא צריכי
נטירותא'?! וכבר פסק הרמב''ם 'והזריז (=בהצלת נפשות) הרי זה
משובח'.
עוד מצאתי במאמרו של הגאון הרב אהרן ליכטנשטיין נר''ו (תחומין
כרך ז 'זאת תורת ההסדר' עמ'  )313-380שגיוס בני הישיבות הינו הכרח ולא
בחירה ,אלא שבחירה זו היא לכתחילה על פי ההלכה והמוסר ,שכן
זוהי חובת השעה .ועוד יש להוסיף ולשאול כיצד יכול אדם הדואג
לעתידו הכלכלי בניגוד מוחלט לדברי רבי אליעזר הגדול שאמר:
(הל' תלמוד

רבנן לא צריכי נטירותא


הרב אריאל ג'יאן

בגמרא במסכת בבא בתרא אמרו:
"רבי ּיהודה ּנשיאה ּרמא ּדשורא ּאדרבנן ּ(פירש''י ּ – ּהטיל ּיציאת ּחומת ּהעיר ּעלּ

החכמיםּכמוּעלּשארּבניּאדם)ּאמרּליהּרישּלקישּרבנןּלאּצריכיּנטירותא"ּ ּ(זּ ּ):

דהיינו לדעת רבי יהודה נשיאה אף תלמידי חכמים צריכים שמירה
ולכן חובה עליהם להשתתף בהוצאות השמירה על העיר ,אולם
לדעת ריש לקיש אין תלמידי חכמים צריכים שמירה שכן הקב''ה
שומר עליהם ולכן פטורים הם מלשלם על שכר השומר על העיר.8
הנה כתב היד רמ''ה (ח .אות פב) שהלכה כדעת רבי יוחנן וריש לקיש
שחכמים פטורים ממס ואפילו תלמיד חכם עשיר פטור מהמס של
שמירה .אלא שזה דווקא בתלמידי חכמים העוסקים בתורה תדיר
כפי יכולתם ,אבל תלמיד חכם שיגע על מנת להעשיר אינו פטור
ממס של שמירה .וכן הדין בתלמיד חכם המזלזל במצוות ואין בו
יראת שמים.
עוד מצאתי בחידושי הרמב''ן (ח .ד''ה "זו מנת המלך") שכתב שאם המלך
הטיל על בני העיר סך מסוים כמס תלמידי החכמים פטורים ,אבל
אם המלך הטיל על כל אחד מתושבי העיר סך מסוים אין תלמידי
החכמים פטורים ממס זה .וכן אם אמר המלך שבעיר זו שיש בה כך
וכך אנשים ישלמו סך מסוים הרי שחייבים תלמידי החכמים לשלם.
אולם הרמב''ם (פירוש המשניות פ''ד דאבות מ''ה) כתב שהקילה התורה על
תלמידי חכמים שיהיו פטורים ממס ומבנין החומות אפילו היה
התלמיד חכם עשיר וכן פטר רבי יוסף הלוי תלמידי חכמים שתורתם
אומנותם ממס זה ,שכן מצינו בדין 'מחצית השקל' שפטרה התורה

"כל ּמי ּשיש ּלו ּפת ּבסלו ּואומר ּמה ּאוכל ּלמחר ּ ּ -אינו ּאלא ּמקטני ּאמנה"ּ
(סוטהּמחּ ּ):

לטעון טענת 'רבנן לא צריכי נטירותא' ולהיפטר משירות צבאי של
הבטחת שלום מדינת ישראל ותושביה .ואם כן אין בגמרא במסכת
בבא בתרא נימוק כל שהוא לפטור מוחלט ומקיף משירות צבאי
עבור תלמידי חכמים.
עוד מצאתי במאמרו של הרב זלמן מלמד (תחומין ז 'גדולי תורה-זהו צורך
האומה' עמ'  )314-331שכתב בשאלת היחס הנכון בין לימוד תורה
לשירות צבאי ,שמשיקול פרטי אין לפטור תלמידי חכמים משירות
צבאי בגלל טענת 'רבנן לא צריכי נטירותא' שכן בזמן הזה הצבא

 הכותב הינו בוגר הישיבה ממחזור ל"ב.
8
כדעת ריש לקיש סובר אף רבי יוחנן.
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חכמים פטורים מכל מס שהטיל המלך .והחתם סופר כתב שרק ממס
ובנין החומה תלמידי חכמים פטורים ,אבל שמירה ממלכות אחרת
גם תלמידי חכמים חייבים.
הגרש''י זו ין כתב שגם רבנן צריכי נטירותא ולכן חייבים הם בגיוס
לצבא .כן הוסיף הגר''א ליכטנשטיין שאין בסוגייתנו כדי לפטור
תלמידי חכמים מגיוס לצבא .וכמוהו דעת הרב מלמד שכיום שמירה
על עם ישראל זה בגדר מלחמת מצווה ולכן אין לפטור תלמידי
חכמים משירות צבאי.

נלחם מלחמת הגנת ישראל מיד צר ושמירת ארץ ישראל שתהיה
ביד ישראל ואלו שתי הגדרות של מלחמת מצווה.

לסיכום
בגמרא במסכת בבא בתרא (ז-:ח ).נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש עם
רבי יהודה נשיאה האם מותר להטיל מס על תלמידי חכמים.
היד רמ''ה פסק שאין להטיל מס על תלמידי חכמים העוסקים
בתורה כפי כוחם .הרמב''ן כתב לחלק בין מס שהטיל המלך על העיר
שתלמידי חכמים פטורים ,לבין מס שהטיל המלך על כל אחד ואחד
מאנשי העיר שתלמידי חכמים חייבים בו .הרמב''ם כתב שתלמידי

מפקדים וקצינים חיכו כבר שבועיים
לַחייל שיבוא להצית הלבבות
אולם השמועה כבר עשתה לה כנפיים-
מחלוקת ניצתה בין חובשי הכיפות

שירת הנרות
נתנאל אפק

ובצד ,מתבונן ,עומד מתתי-ה
שראה כבר אלפי נרות מאירים
ששנה בשנה מלווה בהמי -ה
נרות הדולקים בשאגת אדירים

יושבֶ ת
פלוגת חיילים ,בשדה היא ֶ
ואור יקרות זורח מעל
כי הלילה הוא הראשון בו מדל ֵֵּּקת
נרות חנוכה בגאון והדר

ואומר "אל בני ,למה ִּת ְרגָׂזּו,
הן יסוד החג הקרב הוא העם
החוגג עצמאות ומחדש בשעה זּו
ברית אל מול אומות העולם

עובר המ"ם -מ"ם למצב דום -מתוח
מחכה המ"ם -כ"ף לפקודת הטירון
שיביא בידו את האש – והרוח -
שידליקו לְבַ ב חיילים בגאון

הן על זאת אני ובניי אז נלחמנו
כנגד תרבות של פירוד ומהומה;
הן אי-אפשר למצווה מתוכנו
לעמוד בינינו לבין האומה"

אך באוהל – אבוי! לא אור שם בפנים!
קולות נזעמים ורוחות להוטות
צועקים זה מול זה ועומדים מוכנים
איש כנגד אחיו ,להוכיח צְ ָׂדקוֹת

עומדים ,נכלמים ,מקדימה מש"קים
שותקים ,נבוכים ,מחלקות מאחור
ואין איש מסוגל להשיב מאומה ,כי
קול מתתי-ה מהדהד במישור...

"לא כך היא! אסור! אין זו הדרך!"
גואה וגועשת אחת הקבוצות
"לנרות שכאלה אין אור ואין ערך
אם ִּיכְבּו עם הרוח תוך כמה דקות!"

פלוגת חיילים בשדה היא עומדת
מלמעלה ירח ,באור מיוחד,
מחכה לחייל מכבי שיושיע
שידליק את האור לאומה כאחד.

"מוכרחים! חובה! מצווה משמיים!"
עונים אל מולם מאידך הגיסא
"גם אם יכבו כעבור דקותיים
עדיין קיימנו פירסומי ניסא!"

טונות ,נסיכות ומלפפוני ים .ומהלכת גם אגדה ,בינות לגלים ,שאחת
לשבעים שנה ניתן היה לראות עגבניית ים ,דג נפלא ונדיר עד מאוד.
הדגים ידעו שאין הבריכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין ,לכן
הקימו מגדל גבוה ,ראשו מגיע השמיימה ,לידם ,שימעיט במעט את
הקסם הנחמד אשר נבע ממימי הבריכה.
הדגים התחלקו לשתי קבוצות :הראשונה ,דגים שיש להם שיעור,
אשר רוו מן המים ,וקשקשת עלתה על רובם – נקראו 'אמור',
בעבור זה שם של דג .והקבוצה השנייה ,דגים שאין להם שיעור,
אשר אותות העליזות עדיין פעפעו בסנפיריהם – להם קראו 'דלפי',
שהיו עניים עדיין בדעת.

בריכת הדגים שליד ישיבת
הר עציון
דוד נוסן
מעשה בים ,ואם נדייק ,בבריכה ,אשר בה שכנו דגים לרוב .וכאשר
שחו הדגים כאחד ,מנצנצים לאור החמה ,כל אשר ראה ,היה הדבר
מעלה חיוך על פניו .והדגים ,מדגים שונים ,דגי זהב ,שפמנונים,
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בקרב הדגים שאין להם שיעור ,שחו להם מספר דגי חרב ,אשר
החלוקה הישנה לא מצאה חן בעיניהם ,שהם גרסו – 'ישן מפני חדש
תוציאו'.
ויהי הים ,והדגים שיש להם שיעור לימדו את כלל הדגים את מחול
הנצנוץ .דגי החרב ,הסתכלו מן הצד ,כי כך דגים רואים ,ועינם
הי יתה צרה עד למאוד .לא הספיקו שאר הדגים לומר 'בלו ,בלו בלו',
ודג חרב חצוף קרא לכל הנוכחים – 'אין לכם שיעור ,כולם שווים,
אין מה ללמוד ,תסתכלו עליי' ,וכך ניסה ברישול את מלאכת
הניצנוץ ,ואפו החד דקר את חבריו ,וההמולה רבה ,עד אשר התבטל
השיעור.

אגדתא

ואין הכוונה שעדיין נשארו בגדר 'אין להם שיעור' ,כי אז לא שינו
דבר ,שגם כך לא היה להם שיעור ,אלא שהדבר הגיע לידי התבטלות
השיעור לגמרי .ח"ו.
וכך חזר הדבר פעמים רבות; לא הספיק בעל השיעור לנצנץ וכבר
שלפו המה את אפם המחודד .שלא הבינו שהחידוד איננו מן האף,
אלא מן המים .והמים יפים הם בזרימה ולא בסערה.
הבריכה מעולם לא שבה לכשהיתה ,אך מספר דגים ,אשר הריקוד
החדש ,לא מצא חן בע יניהם ,עלו למגדל אשר ליד הבריכה והשיבו
עטרה ליושנה ,מתוך תקווה ,תפילה והשכל – שהדבר אשר קרה
בבריכה לא ישוב ,והנצנוץ אשר היה מקדם ,ימשך לעד.

ופסוקים רבים מתייחסים לעונשה של אדום לעתיד לבוא כעונש
שיבוא על יושבי הדרום.2
אם כנים דברינו ,נוכל לטעון ש "-בן נץ" הוא המלאך המייצג את
השגחת ה' ,אשר מצילה את עם ישראל מטפריה של המלכות
הרשעה .שמו נגזר כנראה מהנץ שבו הוא נלחם  -מלכות רומי,
שסמלּה ,כידוע ,היה נשר.3
לפי כיוון זה ,יהיה ניתן להסביר מדרש נוסף על הנץ:

*

לכל הרוחות
מנחם אדלמן

מלאכי ציפורים מעליך

"בשעהּשהואּפורשּאתּכנפיוּמכההּגלגלּחמהּ,הדאּהואּדכתיב'ּ:ה ֲִּמ ִּבינ ְָת ָך ּ ַיאֲבֶ רּ

בפנתיאון האגדתות התמוהות שמור מקום מכובד לאגדתא המובאת
בסוף פרק שלישי במסכת גיטין (ובנוסח כמעט זהה בפרק שני
במסכת בבא בתרא):

ימן'ּ(איובּל"טּ,כו)"ּ
יוּל ֵׂת ָ
ּכנפוּכנָפָ ְ
ְ
נֵׂץִּּּי ְפרש

על פי מדרש זה הנץ נלחם בחמה ,אשר במדרשים אחרים מסמלת
את מלכות רומיּ .4
אפשרות מפתיעה יותר בזיהויו של "בן נץ" תטען שמדובר בסמל
למלכות רומי עצמה .כיוון זה עולה מהזיהוי דלעיל בין הנץ לבין
רומי ,5וכן ממדרש נוסף:

"ד' ּרוחות ּמנשבות ּבכל ּיוםּ ,ורוחּצפונית ּמנשבתּעם ּכולןּ,שאלמלא ּכןּ ,איןּ
העולם ּמתקיים ּאפילו ּש עה ּאחתּ ,ורוח ּדרומית ּקשה ּמכולןּ ,ואלמלא ּבן ּנץּ
מעמידהּ ,מחרבת ּכל ּהעולם ּכולו ּמפניהּ ,שנאמר'ּ :המבינתך ּיאבר ּנץ ּיפרשּ
כנפיוּלתימן'ּ(איובּל"ט)"ּ

ּ(לאּ ):

"כלּזמןּשמלכות ּהרשעה ּבשלוהּאיןּישראלּבשלוהּ,משלּלקוראּשהיהּמזמרּ

מהי משמעותן של הרוחות? מדוע רוח דרומית קשה מכולן ,ומיהו
גיבור -העל המסתורי "בן נץ" שנלחם בה ומציל את העולם?

בביתוּשלּאדניוּ,היהּיושבּוסועדּוקוראּמזמרּ,אחרּזמןּהביאּאדוניוּלבןּהנץּ,
כיוןּשראהּאותוּהקוראּברחּתחתּהמטהּ,והטמיןּעצמוּ,ולאּפתחּעודּאתּפיו" ּ

ומושל ברוחו

ּ(אגדתּבראשיתּנ"ח) ּ

ניתן להציע שארבע הרוחות שבאגדתא מסמלות את ארבע
המלכויות ששעבדו את ישראל.
הזיהוי בין "רוח" לשעבוד מלכויות קיים גם במדרשים אחרים.
המדרש מנגיד בין ברכת בלעם ,שהשווה את ישראל לארזים ,לבין
קללת אחיה השילוני ,שהשווה את ישראל לקנה ,ואומר:

כיצד ניתן לומר שבמלחמה בין "בן נץ" והרוח הדרומית שני הצדדים
מייצגים את מלכות אדום?
ניתן לענות על כך באמצעות הקבלה לאגדתא במסכת מגילה:
ּסלָ ה' ּ(תהלים ּק"מּ ,ט)?ּ
ּתפֵׂ קּיָרומו ֶ
ּר ָשע ּזְ ָממו ּאַ ל ָ
ּמ ֲא ַויֵׂי ָ
ּת ֵׂתן ּה' ַ
"מאי ּדכתיב ּ'אַ ל ִּ

"מהּקנהּזהּעומדּבמק וםּמיםּוגזעוּמחליףּושרשיוּמרוביןּוכלּרוחּשבאּהולךּובאּ
עמוּכיוןּשדוממותּהרוחותּמידּעומדּבמקומו"ּ

אמרּיעקבּלפניּהקדושּברוךּהואּ:רבונוּשלּעולםּ,אלּתתןּלעשוּהרשעּתאותּ
לבוּ .זממו ּאל ּתפק ּ– ּזו ּגרממיא ּשל ּאדוםּ ,שאלמלי ּהן ּיוצאין ּמחריבין ּכלּ

ּ(פסיקתאּזוטרתאּפרשתּבלק)ּ ּ

העולםּכולוּ.ואמרּרביּחמאּברּחנינאּ:תלתּמאהּקטיריּתגאּאיכאּבגרממיאּ

רעיון דומה מובא גם במדרש על הפסוק "כְ שו ַֹשנָׂה ּבֵּ ין הַ חו ִֹּחים" (שיר
השירים ב' ,ב):

שלּאדוםּ,ותלתּמאהּושיתיןּוחמשהּמרזבניּאיכאּברומיּ.ובכלּיומאּנפקיּהניּ
לאפיּהניּומקטילּחדּמינייהוּ,ומיטרדיּלאוקמיּמלכא"ּ

"רבי ּחנינא ּבריה ּדר' ּאבא ּפתר ּקריא ּבמלכיותּ ,מה ּשושנה ּזו ּכשהיא ּנתונה ּביןּ
החוחים ּרוח ּצפונית ּיוצאת ּומטה ּאותה ּכלפי ּדרום ּוהחוח ּעוקצהּ ,רוח ּדרומיתּ
ישראלּאףּעלּפיּשהןּנגביןּאונניותּואנגריותּלבןּמכווןּכלפיּאביהםּשבשמים" ּ
ּ(ויקראּרבהּאחריּמות)

ההקבלה בין ד' הרוחות לד' המלכויות מופיעה בהקשר אחר גם
בדברי המהר"ל:
"ד'ּרוחותּהעולםּ...כנגדםּישּבעולםּד'ּמלכיות"ּ

ּ(וּ ).

בשתי האגדתות קיים גורם שיוצא בכל יום להחריב את העולם אך
נבלם על ידי גורם אחר ,ובשתיהן כל אחד מהצדדים מסמל את רומי
– הרוח הדרומית מקבילה ל"גרממיא של אדום" 6ו"בן נץ" מקביל
לרומי.
מהאגדתא במסכת מגילה עולה שמלכות אדום לא מממשת את
הפוטנציאל ההרסני שלה בעקבות מאבקי כוחות פנימיים .7לאור

יוצאהּומטהּאותהּכלפיּצפוןּוהחוחּעוקצהּואעפ"כּלבהּמכווןּכלפיּמעלהּ.כךּהןּ

ּ(נצחּישראלּכ"א)ּ ּ

 2ראו למשל ירמיה (מ"ט ,כ) ועובדיה פס' ט.

אם הרוחות הן משל למלכויות ,מסתבר לטעון שהרוח הדרומית
מייצגת את מלכות אדום .לדברי האגדתא ,הרוח הדרומית קשה
מכולן ,וכך גם מצינו לגבי מלכות אדום " -אלו הן ד' מלכיות :בבל
מדי פרס מלכות אדום ,ומלכות אדום שקולה כנגד שלשתן" (אוצר
המדרשים (אייזנשטיין) פנחס בן יאיר עמוד  .)010בנוסף ,קיים קשר
בין אדום לדרום – האדומים ישבו בדרומה של ארץ ישראל,1
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חובבי האורניתולוגיה שבקרב הקוראים עשויים לזעום בעקבות הבורות שמפגין
הכותב בבואו להבחין בין עופות דורסים עם טפרים ומקור .להם נאמר ,שיש מקום
לגמישות מסויימת בפענוח הסמלים באגדתות ,ושאף ייתכן שהסמליות עומעמה
במכוון על מנת שלא ליצור חיכוכים עם השלטון הרומאי.
 4כדוגמה לכך ניתן להביא את הגמרא במסכת מגילה ו" :איטליא של יון זה כרך גדול
של רומי .והויא תלת מאה פרסה על תלת מאה פרסה ,ויש בה שלש מאות ששים
וחמישה שווקים כמנין ימות החמה" ,וראו במהר"ל בנצח ישראל י"ז שהרחיב בכך.
 5המדרש אומר ש"שרה של פרס דוביאל שמו" (בראשית רבה ויחי) .אם "דוביאל" הוא
שמו של שרם של הפרסיים ,שדומים לדוב (וראו מגילה יא ,).ייתכן ש"בן נץ" ה וא
שמו של שרה של רומי (במדרשים שרה של רומי מכונה סמאל ,וראו על כך בהמשך).

* רוח הדברים התלבנה בעקבות לימוד משותף עם יהונתן שפיגלמן הי"ו.

 6לא לגמרי ברור מיהי אותה "גרממיא של אדום" ,אך ייתכן שמדובר בשבטים
הגרמנים שהובילו בסופו של דבר לקריסת האימפריה הרומית.

 1אין כאן המקום להרחיב על טיבו ומשמעותו של הזיהוי שעשו חז"ל בין עשו (אדום)
לרומי ,אך כדוגמה לכך ניתן להביא את המדרש "בשעה שידין הקב"ה את אדום יבא
סמאל שרה של רומי בראש פמליא של רומי" (בראשית רבה וישלח).
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ּ(ויקראּרבהּאחריּמות)

 7ועיין במהר"ל בנצח ישראל י"ז שהרחיב בכך.
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ורוח אחד לכל

ההקבלה בין האגדתות ניתן לומר שזהו גם הרעיון שמובע באגדתא
בגיטין.
ייתכן ששתי הפרשנויות שהוצגו לעיל אינן סותרות זו את זו –
הקב"ה שולח את מלאכו על מנת להציל את ישראל מהמלכות
הרביעית ,והצלה זו מתבצעת באמצעות המאבקים הפנימיים
במלכות אדום .מכל מקום ,מהאגדתא עולה השגחתו של הקב"ה על
עמו ,שבכל דור ודור עומדים עליו לכלותו והוא מצילו מידם.

עד כה הצגנו שתי פרשנויות מרכזיות לאגדת הרוח הדרומית ו"בן
נץ" – האחת היסטורית-לאומית ,המתמקדת ביחסי ישראל ואדום,
והאחרת מטפיזית -רוחנית ,המתמקדת בלימוד התורה ומלחמת
היצר.
ברצוני לטעון ששתי הפרשנויות אינן מנוגדות אלא משתלבות
האחת ברעותה ,שכן מלכות הרשעה עצמה נלחמה בעם ישראל
בשני המישורים – היא זו שהחריבה את ארצו והגלתה אותו
ממולדתו ,והיא זו שגזרה עליו גזירות שמד וניסתה להעביר אותו על
דתו.
הקשר היסודי בין מלכות אדום ליצר הרע מופיע אף הוא במדרשים,
בהם שרה של רומי הוא סמאל – השטן ומלאך המוות ,ו"הוא שטן,
הוא יצר הרע ,הוא מלאך המוות" (בבא בתרא טז .).המאבק בין ישראל
לרומי לא נתפס כמאבק לאומי בלבד ,אלא כמאבק שבין הטוב והרע
– בעולם ,ובנפשו של האדם.
לעיל ראינו שניתן לקרוא את האגדתא כמסמלת את הצלת ישראל
מאדום באמצעות המלאך שמתברר כלא אחר מרומי עצמה .לפי
דברינו כעת ,ניתן להשליך זאת גם כלפי המאבק ברוע – גם השטן
הוא מלאך ,ומכיוון שאין לו קיום עצמאי אלא בשליחות ה' ,גם לרוע
אין למעשה קיום עצמאי .רוע מוחלט אכן מחריב את העולם ,אך
מכיוון שאין באמת רוע מוחלט העולם ממשיך להתקיים ,ומובטחנו
שבסופו של דבר הרשעה תכלה את עצמה.
דומה ,שאין מתאים מלסיים מאמר זה במדרש נוסף ,אשר מתאר את
המאבק ברומי כמאבק רוחני ,במבנה התואם את אגדת "בן נץ":

כולם נשא הרוח
מוטיב סכנת ההשמדה היומיומית וההצלה הימנה קיים גם
במדרשים נוספים ,אך אלו מציבים גורמים אחרים בעמדת הרשע
וגיבור-העל.
"בכל ּיום ּמלאך ּיוצא ּמלפני ּהקדוש ּברוך ּהוא ּלחבל ּאת ּהעולםּ ,ולהפכו ּלכמותּ
שהיהּ ,אלא ּכיון ּשהקדוש ּברוך ּהוא ּמסתכל ּבתינוקות ּשל ּבית ּרבןּ ,ובתלמידיּ
ּּ

חכמיםּשיושביםּבבתיּמדרשותּ,מידּנהפךּכעסוּלרחמים"ּ

ּ(מסכתּכלהּרבתיּפרקּב')

במקרה זה ,הסכנה נובעת מהמלאך המחבל ,שמעוניין להשמיד את
העולם החוטא ,ולומדי התורה הם אלו שמקיימים את העולם בהבל
פיהם.
מדרש אחר מביע רעיון דומה ,אך מעתיק את זירת ההתמודדות
מהעולם הגדול לאדם הקטן:
ּר ָשעּ
"יצרו ּשל ּאדם ּמתגבר ּעליו ּבכל ּיום ּומבקש ּלהמיתוּ ,שנאמר ּ'צופֶ ה ָ
לַ ַצדִּּיק ּו ְמבַ ֵׂקש ּלַ ה ֲִּמיתו' ּ(תהלים ּל"זּ ,לב) ּ ,ואלמלא ּהקדוש ּברוך ּהוא ּשעוזר ּלו ּ –ּ
ּב ִּה ָש ְפטו'ּ(שםּ,לג)"ּ ּ
יענו ְ
ּביָדוּוְ לּאּי ְַר ִּש ֶ
אינוּיכולּלוּ,שנאמרּ'ה'ּלאּי ַַעזְ בֶ נו ְ
ּ(סוכהּנבּ ּ):

"בכל ּיום ּויום ּהשטן ּיושב ּעם ּסמאל ּהרשע ּשר ּשל ּרומי ּועםּדמואל ּשר ּשלּ

בשני המדרשים שהובאו לעיל וברבים אחרים ,8זכות הקיום של
העולם והאדם מוכרעת לאור מעמדו הרוחני .החטא ומידת הדין
מאיימים לטורדו ,וקיום המצוות ומידת הרחמים עומדים לימינו.
לאור זאת ,ניתן להציע פרשנות אחרת לאגדת "בן נץ" – הרוחות
שמאיימות להשמיד את העולם אינן לגיונותיה של רומי וגרממיא
אלא רוחות הטומאה והחטא" .בן נץ" שפורש את אברתו כנגדן הוא
למעשה כל אדם ואדם שהולך בדרך ה' " -וְ ק ֹו ֵּי ה' יַחֲ לִּ יפּו כֹחַ יַעֲ לּו
אֵּ בֶ ר ַכנ ְָׂש ִּרים" (ישעיה מ' ,לא).

פרס ּוכותב ּעונותיהם ּשל ּישראל ּעל ּפנקסאו ּונותנים ּאותם ּלשרפים ּלהכניסּ
אותם ּלפני ּהקדוש ּברוך ּהוא ּלאבד ּישראל ּמן ּהעולם ּוהשרפיםּיודעין ּבראיהּ
כיּהקדושּברוךּהואּאינוּרוצהּשתפולּאומהּזוּשלּהקדושּברוךּהואּישראלּ,
מה ּעושין ּשרפיםּ ,בכל ּיום ּויום ּנוטלין ּאותם ּמיד ּהשטן ּושורפין ּאותם ּבאשּ
יוקדת ּשכנגד ּכסא ּרם ּונשא ּכדי ּשלא ּיכנסו ּלפני ּהקדוש ּברוך ּהוא ּבשעהּ
שהואּיושבּעלּהדיןּודןּאתּהעולםּכולוּכאחת"ּ ּ
ּ(אוצרּהמדרשיםּ(אייזנשטיין)ּמטטרוןּעמודּּ )282

ולוואי שבן נץ ימשיך לנפנף בכנפיו ,במאבקו הנצחי עם הרוח
הדרומית.

 8ראו למשל מדרש תנחומא לפרשת בשלח סימן ג' ,אליהו זוטא פרשה כ"ב ודברים
רבה פרשת ואתחנן.

 47:44בבוקר .סדר א' 1מתחיל ב 43:44-ומסתיים ב ,83:34-ולאחר מכן
מנחה והפסקת צהריים .בסביבות  81:34מתחיל סדר ב' ,וכן הלאה.
עם זאת ,יש הבדל אחד יסודי בין הלימודים בישיבת הר עציון
ללימודים בישיבת פוניבז' ,והוא בתוכן הלימוד .מלבד חצי שעה של
"סדר מוסר" לפני תפילת ערבית ,הלימודים בפוניבז' מוקדשים אך
ורק ללימוד המסכת הישיבתית" .תנ"ך אנחנו לא לומדים" ,הוא אמר
לי .לא הופתעתי ,כבר שמעתי בדיחות על כאלו שבשבילם התנ"ך
הוא "תורה אור השלם".
הדבר הבא שאמר הפתיע אותי הרבה יותר .שאלתי אותו מה עושים
בישיבה מבחינת לימודי מחשבה ואמונה" .אתם לומדים אמונה?",
הוא תמה" ,אבל עלולות להתעורר לכם שאלות?!" .לא רק את הרב
סולוביצ'יק הבחור לא הכיר ,אבל גם על הקדמת הרמב"ם למשנה
לא שמע מעולם ,וספר הכוזרי הוא "זוכר ששמע את השם פעם".
ודאי שבמקצועות חול הוא לא נגע מאז כיתה ד' ,פחות או יותר.
"אבל לפעמים זה עוזר להבין יותר טוב את התורה ,אם קצת
מרחיבים אופקים?" ,שאלתי" .מה שצריך ללמוד נמצא כבר בגמרא",
הוא ענה.

בור ועם הספר
אריאל וישנה
בשעת לילה מאוחרת במוצאי שבת פרשת תולדות ,עליתי על
אוטובוס שיצא מירושלים לבני ברק .באוטובוס התיישבתי ליד בחור
בעל חזות חרדית שלמד את פרשת השבוע .דיברנו קצת על הפרשה
ועל עוד כל מיני נושאים תורניים ,ובשלב מסוים השיחה גלשה
להיכרות אישית בינינו .הבחור שישב לידי סיפר שהוא למד בישיבה
הקטנה "חברון" שבירושלים .עכשיו הוא בשיעור א' ,כמוני ,ולומד
בישיבת פוניבז' שבבני ברק ,אחת הישיבות הגדולות והמוכרות
בעולם החרדי" .יהיה מעניין" ,חשבתי לעצמי.
מתברר שסדר היום בישיבת פוניבז' דומה מאוד לסדר היום
הישיבתי המוכר לנו מישיבתנו .אנחנו לומדים מסכת גיטין ,הם
לומדים מסכת יבמות .תפילת שחרית מתחילה שם ,כמו כאן ,ב -
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 1בישיבות החרדיות סדר בוקר ,צהרים וערב ,מכונים סדר א' ,ב' ו-ג' ,בהתאמה.
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תלמוד תורה להרמב"ם כבכף ידם ,ובכל זאת משתוקקים להתפרנס
מלימוד התורה .אנשים שגם בתוך העולם הרחב והעצום של
התורה ,בחרו להם ד' אמות ,ולא מוכנים להסתכל מהן ימינה או
שמאלה .נותרה לי התחושה שיש כאן אנשים שמצליחים להיות בו
זמנית תלמידי חכמים ועמי ארצות ,או ,במילים אחרות ,בהלחם
פתגמים " -בור ועם הספר".

דיברנו קצת גם על עשייה לאחר הישיבה" .אני לא אצא לעבוד",
הוא אמר בהחלטיות .הרהבתי עוז ושאלתי מה יעשה בנוגע לשירות
הצבאי" .אצלנו ,צבא זה רק למי שהתקלקל" ,הוא פסק ,והגדיל
לעשות כשהתגאה בכך שאף אחד שהוא מכיר לא הלך לצבא.
כשסיימנו לדבר ,ואני ירדתי מהאוטובוס ,הרגשתי שיש כאן פספוס
ענק .יש לידנו קבוצה ענקית של בחורים שאוהבים תורה ושוקדים
בלימוד ,ועדיין הרגשתי החמצה .אלו אנשים שבקיאים בהלכות

הרב שלמה לוי

שאלה:
בר"ה השנה האחרון יצאנו לפעילות מבצעית
ועלתה לנו שאלה בנוגע לצביעת הפנים .הייתה
אפשרות לצבוע את הפנים לפני החג ,וכך להיות
יום שלם עם סוואנה על המצח ,בכל התפילות,
תקיעת השופר ושאר עניינים שבקודש .כמו כן,
הצבע לא היה נשאר במיטבו והכשירות
המבצעית הייתה יורדת.
א .האם יש אפשרות לצבוע ביו"ט/שבת?
ב .האם אפשר לנקות את הפנים
משאריות הצבע ,כאשר חוזרים
מהפעילות ביו"ט/שבת?
תשובה:
א .צודק השואל שבדרך כלל רצוי לבצע לפי
השבת או החג את מה שניתן לבצע כדי לחסוך
מלאכות בשבת.
ב .לשיטת הרמב"ם איסור צביעה באדם אינו
מדאורייתא אלא מדרבנן וכך הסכימו פוסקים
רבים והמשנה ברורה (בסי' ש"ג אות ע"ט).לגבי
איסור צביעה מדרבנן כתב המגן אברהם (בסוף סי'
ש"כ) שזה תלוי האם דרך האנשים לצבוע באופן
כזה ויש מקום לדון האם צביעה

טעם להזכירן .מצער אותי שאותם אנשים לא מבינים את החשיבות
היכולה להיות גלומה בעלון זה.
עם פרידתי ,אני מאחל לעורכים החדשים שיידעו להעלות את קרנו
של העלון בקרב תלמידי הישיבה ,ושיצליחו להרחיב את מאגר
הכותבים לעלון זה גם אל ציבורים בישיבה שמדירים את עצמם
מכתיבה לעלון כיום .אאחל בנוסף ש'דף קשר' ישמש בימה אמיתית
ורצינית לדיונים פנים ישיבתיים ,וזאת מבלי לוותר על המשך
פרסומם של מאמרים תורניים ברמה גבוהה .ברצוני להאמין כי
תרמתי לקידום עקרונות אלו בתקופה בה שימשתי בתפקיד העורך,
וכי חבריי העתידים להחליפני ימשיכו בכך ביתר שאת.
לסיום ,ברצוני להודות לכל השותפים ביצירת העלון והנגשתו לכל
המעוניין בכך :לחננאל ,שאיתו ערכתי את העלון; לשפיגל ,המגיּה;
לינון ,אחראי המהדורה האלקטרונית; לחגי ,אשר ,ויני ,איתמר,
אביה ודוד ,אחראי הפינות; ולגבי ,אוריאל ,דני ,נתנאל ורועי,
האחראים על הפצת העלון.

זה רק הסוף
מתן וולין
בגיליון זה אני נפרד מעריכת 'דף קשר' .אינני מתיימר להציג את 'דף
קשר' כעלון הנקרא ביותר בארץ ,או להתבטא בביטויים שונים
ביחס לתפוצת העלון וחשיבותו ,דוגמת אלו שמצאו את מקומם
מפעם לפעם במדור החדשות של עלון זה .עם זאת ,אני מכיר
בחשיבותו של העלון – בהיותו בימה חשובה לתלמידי הישיבה
ורבניה לפרסום חידושים תורניים ,ובאפשרות הניתנת באמצעותו
לשתף בתחושות שונות בנוגע לנעשה בישיבה ,ועל ידי כך ליצור
שיח ציבורי בנושא.
מסיבה זו ,צר לי שיש הבוחרים לראות עלון זה כמיותר וכגורם
לכריתה מיותרת של יערות הגשם ,או מחזיקים בגישות דומות שאין
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שנוהגת רק בצבא מטעמי הסוואה הופכת את זה
לדרך באותו מקום.
איסור צביעה מדאורייתא הוא רק בצביעה
מתקיימת ,כפי שאני מבין כאן זה לא צביעה
מתקיימת שהרי לא יעלה על הדעת להשאיר את
זה לזמן ממושך ,וגם טכנית זה לא יכול להחזיק
זמן רב במצב טוב .לפיכך נראה לי להתיר בשופי
לצבוע בשבת ובחג לצורך מבצעי ולא לצבוע
מראש.
ג .שאלת המחיקה היא לכאורה יותר בעייתית
שהרי גם מוחק כתם דיו חייב משום מוחק כיון
שהוא מאפשר כתיבה ,וכתיבה על עור
אדם היא כתיבה גמורה .אם הצבע יורד בקלות
בשטיפה רגילה ולא בלוע בעור יתכן שיש להקל
משום שאין זה מוגדר כמחיקה .המהרש"ם (בדעת
תורה ס' ש"מ ג') מביא את דעת הסוברים שאסור
להסיר לכלוך מהיד מחשש מוחק ומסיק שאם
מדובר בצבע שאינו מתקיים אין כלל בעיה ,ולגבי
צבע שמתקיים והוא אינו מתכוון לכתוב שם,
הוא נשאר בצ"ע .לכאורה אצלנו כאמור יתכן
שזה לא מוגדר כצבע מתקיים ובנוסף על כך יש
כאן כבוד הבריות ולכן ניתן להקל.
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