אספקלריא לבין הזמנים (אב תשע"ט)

אספקלריא לפרשת השבוע  /ישראל אברהם
קלאר

שער הבטלה קשה משער
העוונות

יתם
ַעֲש ֶ
וש ַמ ְר ֶתם ו ִּ
עֵקב ִּת ְש ְמעון אֵ ת הַ ִּם ְשפָ ִּטים הָ אֵ לֶ ה ְ
וְהָ יָה ֶ
ֹלקיָך ְלָך אֶ ת הַ ְב ִּרית וְאֶ ת הַ חֶ סֶ ד אֲ ֶשר נִּ ְשבַ ע
אֹתם ו ְָש ַמר ה' אֱ ֶ
ָ
לַ אֲ ב ֶֹתיָך (דברים ז ,יב) וברש"י (עפ"י תנחומא) :אם המצות קלות
שאדם דש בעקביו תשמעון.
במשלי (יט ,ב) "גם בלא דעת נפש לא טוב ,ואץ ברגלים חוטא",
ושם פירש רש"י< גם בלא דעת נפש לא טוב – אין טוב לאדם שהוא
בלא תורה ,ואץ ברגלים חוטא – החוטא רופס ודש העונות בעקביו
ואומר קל הוא זה ,אעבור עליו .את הקשר בין חלקי הפסוק אפשר
לבאר שכלפי ביטול תורה עצמו דיבר הכתוב ,שהוא מן המצוות
שאדם דש בעקביו.
ואלו דברי החסיד יעבץ ,רבינו יוסף יעבץ ממגורשי ספרד (מאמר
אשרי האיש)< שער הבטלה .השער יפה ורחב ידיים ,בו גנות
ופרדסים וכל מיני תענוג ,ילך האדם בו כל ימי חייו ,יחשוב היותו
מבני עלייה ,בני העולם הבא ,מתלמידיו של אברהם אבינו ,אוכלי
העולם הזה ונוחלי העולם הבא ,וסופו יורש גיהנם ...שכח קרא
דכתיב על מה אבדה הארץ וגו' ויאמר ה' על עזבם את תורתי אשר
נתתי לפניהם וגו'.
ואל השער הזה כיוון המשורר באמרו 'ובמושב לצים לא ישב' ,כת
לצים הם הטיָילים הבטלנים יושבי קרנות ,כי אע"פ שהם מאמינים
בה' ובתורתו ,והם מקיימים מצוותיו ,והם נזהרים מהעבירות ,הנה
הם פושעים ומורדים בא-ל ית' ,כי אלו היו מאמינים בו באמת ,לא
היו מתבטלין מהתורה הנקראת עץ חיים ,כי אין אדם שלא ישתדל
לחיות אם לא נשתטה ,ומי הוא אשר יאמרו לו אסוף נא כסף וזהב
בכליך ...ולא קם ולא זע?! לא ימנה ,אאו הוא שוטה וכו' ,או הוא
מתלוצץ לקול הקורא! וע"ז אמרו רז"ל שנים שיושבין ואין ביניהם
דברי תורה הרי זה מושב לצים ,שנאמר ובמושב לצים לא ישב כי
אם בתורת ה' חפצו .וכו'.
וכאשר נדקדק העיון נמצא כי השער הזה שער הבטלה קשה
מאוד [יותר] משער העוונות ,כי החוטא יודע כי בנפשו הוא ,ובשרו
עליו יכאב ,ונפשו עליו תאבל וכו' אכן הלצים הנכנסיםב בשער
הבטלה ,אינן מרגישים בחטאתם ובחולי נפשם! וכו' ,ע"כ  .ביטול
תורה הוא אפוא 'מצוות שאדם דש בעקביו' ,כמה אין טוב לאדם
שהוא בלא תורה ,והחוטא – אומר קל הוא זה!
אם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון
עתה נשוב לפרשתנו .יש להתבונן רבות ,מפני מה אמר הכתוב
שדוקא אם ישמרו את המצוות שאדם דש בעקביו ,אז ישמור ה' את
הברית ואת החסד וגו' ,אם הכוונה 'אם אף את המצוות הקלות
תשמעון' מדוע לא נאמרה מילת 'אף' ,לא בפסוק ולא בדרשת חז"ל
המובאת ברש"י? ונראה שהברכות תלויות דוקא בקיום המצוות
הקלות! ומדוע? הלא הסברא נותנת לכאורה להפך? התשובה
פשוטה<
א .כדברי החסיד יעבץ שהחוטאים בעבירות שקלות בעיניהם,
קשה מצבם שבעתיים ,כי הם דשים את המצוות בעקביהם שוב
ושוב! אם פירוש 'עבירה' הוא כדרך שהאדם עובר ברגליו על
המצוה ,הרי בעבירות קלות ישנה סכנת ההרגל ,שנעשה לו שביל
עקלקל זה כ'דרך' ,שילך בו בלא לחשוב פעמיים.
לא אמר הכתוב "והיה עקב תשמעון למשפטים האלה" אלא "את
המשפטים" ,משמע ש'שמיעה' כאן אין הכוונה לציות אלא לשמיעת
האוזן כפשוטו – אומרים לו שאסור וכלל לא נכנס באזניו "קול
הקורא"!
ב .ולא זו בלבד ,אלא שאף אם יבין גודל האיסור ,יקשה עליו
לחזור מחטאו .במדרש תנחומא (עקב א)< והיה עקב זש"ה 'למה
אירא בימי רע עון עקבי יסובני' – חוזר הוא על עקבותיו ואינו מצליח
להפטר מדרכו! 'רק אין דבר ברגלי אעבורה' פירשו< איני מבקש
דבר ,רק שאת ההרגלים שלי אוכל להעביר ,וכדאיתא בדברי
שמואל< "ער וויינט ווי א ביבער אין גייט אין פאסקע" ,ישנה חיה בשם
'ביבער' (בונה) שטבעה שחוזרת רק על עקבותיה שהלכה,
וכשרוצים לצודה מעמידים הפח על דרכה ,וכשחוזרת על עקבותיה
ורואה את הפח המוכן לה ,עומדת היא ובוכה שעות וימים שלמים,
להתגבר על טבעה ,ובסופו
כי מבינה מה צפוי לה ,אך אינה יכולה
ג
של דבר נכנסת ונלכדת בתוך הפח-יוקשים  .וכמו כן יש אדם שבוכה
תמיד על מעשיו ,ובכל זאת אין בו אומץ לעזוב טבעיותיו והרגליו",
עד כאן דבריו הקדושים.
ג .ועוד יש בכך זלזול מיוחד וקיצוני ,זהו מוסר גדול ביותר לזעזע
את איש יהודי< איך נעשתה אצלך מצוות השי"ת כהיתר?! איך
תדוש את מצוות ה' בעקביך כאילו זו דרך המלך?!
על כן המצוות שאדם דש בעקביו הן המכריעות אם ישמור ה' לנו
את הברית ואת החסד .וזה מה שנשאל לחכמים ולנביאים ולא ידעו
לפרשו" ,על מה אבדה הארץ?" איזה חטא דרמטי ארע שהיה
חורבן ,הרי עולם כמנהגו נוהג? ואת התשובה גילה השי"ת< אדרבה,
על עזבם את תורתי! על מנהגכם ה"רגיל" שכבר אינכם רואים
כחטא!
נפנים שהעובדה שחטא מסוים הינו "מיצר שהחזיקו בו רבים" אינו
פוטר – ולהפך! גם בבין הזמנים אף אם נטייל להברות גופנו בל
נהיה מן 'הטיילים הבטלנים' ח"ו ,נטה אוזן קשבת לקול הקורא "כי
היא חייך ואורך ימיך" ,נחזיק בתורה בעוז ,ואם נפתח פתח כחודו
של מחט יעזרנו השי"ת להעביר ההרגלים.
שבת שלום ומבורך!
א

ב אבות פ"ג מ"ב ,עי"ש ובפיהמ"ש לרמב"ם.
וממשיך החסיד יעבץ לבאר את הסכנה שבמציאות שיש "מצוות בלי מזל"
['דרך הלצה'] ,ומביא דוגמה מפרשתנו< "גם הנשים שהן פטורות מקריאת
שמע וחייבות בברכת המזון ,רובן ככולן תקיימנה בכל מאמצי כוחן מצות
גואכלת ושבעת ,לא כן תעשינה מצוות וברכת" ...ועי"ש עוד.
ראה שער השמים (מא' ד ,הובא ב'כבודו מלא עולם' עמ' תסד) שצדין אותה
לעורה שחשוב מאוד ,והיא אמצעית בין דג לבעלי חיים הולכים ,ולכן הולכת
רק על שפת הנהר ,ו[הרבה] זנבה עומד במים והגוף ביבשה ,ע"כ .ואולי לכן
שבה על עקבותיה ,שלא להתרחק מהמים [מזונה הוא מחלקי ענפים לחים
שהיא אוגרת בתוך המים כדי שלא יתייבשו ,וקרויה 'בונה' כי בונה סכרים
שלא יאזלו המים בזמני יובש ,ואף זנבה נראה כדג וברגליה האחוריות קיימים
קרומי שחייה].

ב) האלפיים אמה נמדדים מהבית האחרון בעיר אם הם סמוכים
הלכה בפרשה  /הרב רפאל אלחנן רבינוביץ,
זה לזה ,או במקום שהוא מוקף מחיצות מקצה המחיצה ,וכל העיר
מח"ס 'מאור יעקב' כ"ג חלקים על הלכות המועדים נחשב כד' אמות (עי' פרטי הדינים בסימן שצז).
ג) והנה השיעור של 'אלפיים אמה' – זה שיעור מועט מאוד ,וע"ד
מרן הגריש"א זצ"ל יש להקפיד על השיעור המקובל מעיקר הדין,
וחדשי השנה
שזה יוצא בערך  ;69מטר בלבד ,ועוד כ 57מטר עבור 'עיבור
העיר'.
ד) ויש הרבה פרטים איך למדוד את האלפיים אמה (האם
וְאָ כ ְַל ָת ו ְָשבָ עְ ָת ובֵ ַרכְ ָת אֶ ת ה' אֱ ֶ
ֹלקיָך עַל הָ אָ ֶרץ הַ חֹבָ ה אֲ ֶשר נ ַָתן באלכסון ,ובריבוע העיר ,ראה בארוכה בשו"ע סימן שסח) .ולכן יש
לָ ְך (ח ,י).
ליזהר מאוד היכן נמצא סוף התחום .וכמו"כ כותב השו"ע (שצט ח)
"אמר ר' יהודה [אמר רב-גי' הב"ח] מנין לברכת המזון ש"אין סומכין אלא על מדידת אדם מומחה שהוא יודע מדת
לאחריה מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת וגו'" (ברכות הקרקע".
כא" .).תנו רבנן מנין לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת
ושבעת וברכת" (ברכות מח.):
אם יש חיוב עיטוף בברכת המזון
וכתב בשולחן ערוך (סי' קפג ס"ח)< לענין לשאל בברכת המזון
מפני היראה או מפני הכבוד ,יש מי שאומר שדינה כתפילה .והוא
מדברי האורחות חיים (עיין בבית יוסף) .וכיון שברכת המזון דינה שאלה :בלוחות מופיעים שני זמנים לסוף זמן קריאת שמע
כתפילה ,לכאורה צריך להיות שכשם שיש חיוב להיות עטוף בכובע ותפילה .האם ראוי להקפיד על הזמן הראשון (המוקדם יותר,
ובגד עליון בשעת התפילה כמו שעומדים לפני מלך כנפסק בשולחן המכונה סוזק"ש של המג"א)?
ערוך (סי' צא סעי' ה,ו) ,וכמבואר בכף החיים (שם סקכ"ו) כמו תשובה :אכן יש להקפיד לסיים את כל הקריאת שמע ,לפני סוף
שהארכתי בזה בשו"ת שמעתתא כהלכתא (סי' ז) שהוא חיוב זמן ק"ש (הראשון) של המגן אברהם .ולכתחילה יש לגמור ק"ש לפי
גמור מדינא דגמרא ,אם כן גם בברכת המזון צריך להיות הדין כן הזמן הנ"ל עם ברכותיה.
שיהיה לבוש בכובע ובגד עליון כיון שדינה כתפילה.
ולתשומת לב< בתקופת החורף ,סוף זמני קריאת שמע ותפילה,
אלא שהמשנה ברורה (סי' קפג סקי"א) כתב וזהו לשונו< "כתב מוקדמים יחסית .למשל בתקופה זו ,סוף זמן ק"ש לפי המג"א הוא
המגן אברהם בשם הב"ח ירא שמים לא יברך במצנפת ,רק ישים בערך בשעה  ,:ושל הגר"א בערך  .:<67וסוף זמן תפילה הוא
הכובע על ראשו ,ויש נוהגין גם כן להתעטף בבגד העליון ,דכל זה פחות משעה אחר כך.
הוא בכלל עיטוף הנאמר בגמרא אצל כוס ברכה ,וכן נהגו כהיום *
בישראל בעת ברכת המזון שמשימין הכובע על ראשיהן אפילו ה ר ח ב ד ב ר:
כשהוא מברך ביחיד בלי כוס" עכ"ל .ומלשונו משמע שאין צריך א] סוף זמן קריאת שמע ,הוא רק עד שלש שעות ,שהוא רביע
להתעטף בבגד עליון כשמברך בלא כוס ,וכן כתב הערוך השולחן היום (ברכות ט ,ב= שו"ע נח ,א) .ומביא המשנ"ב (שם ,ד) שנחלקו
(סי' קפג ס"ד) שלא ראינו שנוהגים ללבוש בגד עליון בשעת ברכת הפוסקים ,האם מחשבים את שעות היום מעלות השחר או מנץ
המזון .אכן ,דעת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל (ס' ותן ברכה עמ' יב) החמה ,וזהו שני הזמנים שמופיעים בלוחות .ובהלכות חמץ כותב
שאף שעיקר ההקפדה היא על לבישת כובע ,אך מנהג העולם המשנ"ב (תמג ,ח) שלכתחילה טוב להחמיר בזה.
ללבוש חליפה ,אף כשמברך בלא כוס .ועוד הובא בשם הגרש"ז להלכה ,בחו"ל נהגו ברוב המקומות לסמוך על שיטת הגר"א
אויערבאך (וזאת הברכה ריש פט"ו) שהחליפה צריכה להיות לבוש (ראה בערוה"ש נח ,יד ,אג"מ ח"א סי' כד= וע"ע בשו"ת משנת ר"א
על גופו כעין בתפילה כשהידים בפנים ולא מונח על הכתפיים .וכן או"ח סו"ס ב).
ד
דעת הגר"ח קנייבסקי שליט"א (דולה ומשקה עמ' קיא) שיש אולם בארץ ישראל ,נהגו ברוב הישיבות להחמיר כדעת המג"א
ליזהר ללבוש חליפה בשעת הברכה .והגרי"ח זוננפלד זצ"ל כתב (ראה בארחות רבנו ח"א אות קסה שדעת הקה"י שיש להקפיד על
בשו"ת שלמת חיים (סי' קפא) שלבישת כובע בברכת המזון הוא זמן ק"ש של המג"א משום ספק דאורייתא ,וכן דעת מרן הגריש"א
חיוב גמור מדינא דגמרא .ובשם הגרח"פ שיינברג זצ"ל הובא זצ"ל= וע"ע בחוט שני א-ב עמ' רצט ,הליכות שלמה פ"ז הע' ,64
(חידושי בתרא סי' קפג) שאם לובש סוודר יפה וכד' ,נחשב גם זה דעת נוטה ח"א תשובה יב).
לבגד עליון חשוב.
ב] ומביא המשנ"ב (נח ,ה) בשם הט"ז ,שיש ליזהר בימי החורף,
בבגד ים
למהר לקרות קריאת שמע ,מאחר שהיום קצר ורביע היום קצר.
ולפי זה כתב בפסקי תשובות (סי' קפג אות ז) שמכאן תוכחת ברכות קריאת שמע
מגולה לאלו אשר בשאט נפש אוכלים ומברכים ברכת המזון בחוף ג] לגבי ברכות קריאת שמע ,ידועים דברי הרשב"א בתשובה
הים וכיוצא באלו המקומות ללא כיסוי גופם כהוגן וכדין המבואר בכמה מקומות .וכאן נציין מש"כ הפמ"ג (סי' נח= פתיחה להל' ק"ש)
בפוסקים ,והרי גם זה בכלל דבריו החמורים של הט"ז (סי' קצא וז"ל ,אם הברכות של קריאת שמע נתקנו על הקריאת שמע ,או הם
סק"א) שלא יהיו המצוות אצלינו על צד המקרה וההזדמנות בעלמא ברכות בפני עצמן .ונפקא מינה אם קרא שמע כך בלא ברכות ,אם
שהוא בכלל ואם תלכו עמי בקרי וכו' עכ"ד .וכן כתב הגרב"צ אבא אומר הברכות אחר כך או מעוות לא יכול לתקון עכ"ד.
שאול זצ"ל בשו"ת אור לציון (ח"ב פי"ג תשובה ג) שמי שנמצא בים בכל אופן המשנ"ב (מו ,לא) כותב כדבר פשוט ,שיש לצאת ידי
ראוי לו להתלבש בעת שמברך ברכת המזון ,וכן אין ראוי לברך קריאת שמע עם ברכותיה כמו שתיקנו חז"ל לכתחילה (ולא
ברכת המזון בבגדי לילה [פיג'מה] עיין שם .וכן כתב הגר"מ גרוס להסתמך על קריאת שמע שנהגו לומר אחרי ברכות השחר).
שליט"א (מנוחת אמת פט"ו ס"ט) שכשהוא בשפת הים בלא חלוק ,סדר ההנהגה והעדיפויות למעשה
ראוי להימנע מברכה ,ומעלה הוא להימנע מאמירת כל דבר ד] ולמעשה יש לנהוג כדלהלן<
שבקדושה ,ואף מדברי תורה ,וכשמברך ברכת המזון חייב ללבוש  )1לכתחילה ראוי להתפלל בציבור שמספיקים לקרוא ק"ש עם
את בגדיו ,וירא שמים ילבש כובעו.
הברכות ,בזמן ק"ש של המג"א.
אמנם עיין בחוברת פסקי הלכות לבין הזמנים להגר"מ סנדר  )4אם לא יספיק לקרוא ק"ש בתוך סדר התפילה לפי הזמן של
(מהדו' תשע"ב עמ' כ אות יג) שכתב בשם הגר"ע אויערבאך המג"א ,יש לקרוא קריאת שמע לפני התפילה (ביה"ל מו ,ט ד"ה
שליט"א שמותר להתפלל במקום נופש בחולצה קצרה ,וכן בקעמפ ויוצא= הליכות שלמה תפילה ז ,יב .ולגבי עשיית תנאי ,יעוי' בארחות
של ישיבה מותר ללבוש את החולצה של הקעמפ אף כשהיא קצרה רבנו ח"ג עמ' רה ובתשובות והנהגות ח"א סי' נד).
ולהתפלל בה כיון שדרך בני אדם לעמוד שם לפני אנשים חשובים  )5אם יספיק לקרוא ק"ש בציבור בזמן ,יכוין לא לצאת בנוסח
עם חולצה קצרה .ולפי זה לכאורה הוא הדין ברכת המזון ,שכיון הק"ש לפני שחרית (משנ"ב מו ,לא).
שהדרך להיות בחוף הים בבגד ים גם לפני אנשים חשובים ,אם כן  )6בדיעבד ,יש להספיק לקרוא ק"ש לפי הזמן של הגר"א עם
יהיה אפשר לברך כך ברכת המזון אף בלי כובע וחליפה.
ברכותיה.
אך יתכן שחיוב לבישת הכובע בברכת המזון הוא אינו מדין  )7בדיעבד גדול ,לכה"פ להספיק קריאת שמע לחוד לפי הזמן של
העיטוף הנאמר אצל תפילה ,אלא הוא מדין כיסוי הראש שהוא דין הגר"א ,וברכות ק"ש יברך עד סוף זמן תפילה (ראה מש"כ
מיוחד בפני עצמו ,ואין חילוק אם דרכו לעמוד כך לפני אנשים הערוה"ש (מו ,טו) שרק באופן עראי מותר לקרוא ק"ש לפני
חשובים או לא ,וצריך עיון .ומכל מקום יש ליזהר שלא יברך כשליבו התפילה בלא ברכות אבל לא בקביעות) .וטוב לחזור לקרוא שוב
רואה את הערוה כי זה לכולי עלמא אסור כנפסק במשנה ברורה הק"ש עם הברכות ,כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה (שו"ע ס,
(סי' עד סק"א) ,ולכתחילה יש להימנע מפני הזכרת השם גם כשליבו ב ומשנ"ב שם= ויעו"ש בביה"ל).
בלבד מגולה כמבואר במשנה ברורה (שם סקכ"ב) .ועיין עוד בפסקי  )8צריך לגמור את כל סדר הקריאת שמע או התפילה בתוך
תשובות (סי' עד אות ג ואות ו) מה שכתב בזה.
הזמן ,ודלא כדעת החולקים שדי רק להתחיל לפני סוף הזמן (פמ"ג
פט ,ד= משנ"ב פט ,ה).
הלכתא רבתי לשבת  /הרב נחום אייזנשטיין,
 )9ציבור שלא יספיק לגמור את כל נוסח חזרת הש"ץ לפני סוף
זמן התפילה של הגר"א ,מוטב לדלג על חזרת הש"ץ ,כן שמעתי
תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל ,מרא
ממרן הגריש"א זצ"ל (עי' משנ"ב קכד ,ז וביה"ל שם ד"ה שיעבור).

ברכת המזון בבגד ים

בענין "סוף זמני קריאת שמע
ותפילה" (בחול ובשבת)

דאתרא 'מעלות דפנה' ,דיין ומו"צ בירושלים עיה"ק

ויאמר שמואל  /הרב שמואל ברוך גנוט ,מח"ס
משנת תפלין ,שלהי דקייטא ,ויאמר שמואל (אלעד)

בענין "עירוב תחומין"

שאלה :אנשים שנופשים בשבתות ב'בין הזמנים' וכדו' בכל
מיני ישובים למיניהם ,האם מותר להם לטייל מחוץ למקום
הישוב?
תשובה :אסור ללכת מרחק של יותר מאלפיים אמה מקצה
העיר או מקצה העירוב (ראה ב'הרחב דבר').
האיסור הזה לא קשור לאיסור "טלטול" ,ולכן הוא תקף גם
כאשר האדם לא נושא על עצמו שום משא.
והנה השיעור של 'אלפיים אמה' ,זה יוצא שיעור קטן מאוד
(ראה ב'הרחב דבר') ,ובלי שימת לב בקלות ניתן לעבור את
השיעור ,ולכן מאוד צריך ליזהר בזה.
ומי שיצא חוץ לתחום ,בין בשוגג ובין במזיד ,אסור לו לזוז רק
ד' אמות (ראה פרטי הדינים בשו"ע סימן תה).
*
ה ר ח ב  -ד ב ר:
"שבו ִאיש תַ ְׁחתָ יו אַ ל יֵצֵא ִאיש
א) בתורה (שמות טז ,כט) נאמר ְׁ
ִמ ְׁלקֹ מֹו בַ טֹום הַ ְׁש ִביעִ י" ,ודורשת הגמ' בעירובין (נא ,א) "שבו איש
תחתיו"  -אלו ארבע אמות .ו"אל יצא איש ממקומו"  -אלו אלפים
אמה.
דהיינו שמקומו של האדם זה ד' אמות סביביו ,ומדינא דרבנן לא
ללכת יותר ממרחק של אלפיים שנה (משנ"ב שצז ,א).
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ענייני צילום במצלמה

נושא צילום תמונות במצלמה רחב הוא ,במאמר שלפניכם לא
באנו אלא להטעים חיך הלומדים .כשרציתי לפרסם מאמר זה
ומסרתיו ,כדרכי לפני כמעט כל מאמר ,לביקורתם של מספר תלמידי
חכמים ואנשים חכמים ,התנגד אחד מהם לפירסומו וטען שהיום
כולם מצלמים ומדוע אני פותח נושא ,שהציבור לא יכול לעמוד בו.
תלמיד חכם זה צודק .אי אפשר לגזור על הציבור גזירות שלא
ניתן לעמוד בהן ,אך בכל זאת ,שלפחות נדע לא לעשות עסק כל כך
גדול מצילום .אנו משקיעים כל כך הרבה כסף ,זמן ואנרגיה בצילום.
נכון ,אפשר ,אבל אין צורך להגזים בדבר.
ד

ראה מש"כ הגרימ"ט (בספרו ארץ ישראל עמ' יח) :כל השעות הזמניות
בנוגע לרביע היום לסוף זמן ק"ש בבוקר ,ושליש היום לזמן תפילה – הנהוג
הוא (ע"פ דעת מג"א) לחלק את היום לשתים עשרה שעות זמניות מן עלות
השחר עד צאת כל הכוכבים .ובספרו בין השמשות (עמ' צח) כותב< ואף
שפשטא דמילתא היא כדעה הראשונה (מהנץ לשקיעה) ,בכל זאת רבים
וגדולים נוהגים מימים ימימה גם פה בארץ ישראל להחמיר כשיטת המג"א
בסוף זמן ק"ש ותפילה ובאכילת ושריפת חמץ ערב פסח .ויצויין שב"לוח ארץ
ישראל" (המקובל בא"י) מאת הגרימ"ט ,מופיע רק הזמן של המג"א.

וראו נא ראו מכתב נפלא ,שכתב הסבא מקלם זצוק"ל ,המובא
בספר 'חכמה ומוסר' ,המבהיר לנו את עמדתו המוסרית ,לפיה צילום
הוא סתם "בל תשחית" .ה'סבא' כותב לבנו כך< " בני יקירי וכו' ,שני
מכתביך באו לידי במועדם .התמונות של בנותיך שיחיו ששלחת ,לא
ידעתי מה זאת .אדמו"ר ז"ל הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל לא היה
חפץ במנהג הזה ,וכמדומה שהיה אומר כי ע"פ הזוהר הקדוש אין
להביט עליהם .גם אני חוששני על זה שהוא בכלל שיחה נאה,
וכמדומה אצלי בלא ספק שההוצאה על זה הוא בבל תשחית ואסור
מן התורה" .וה'סבא מקלם' כותב כאן רעיון מוסרי נפלא< "ודע בני
יקירי כי לא לחנם נתפשט זה בעולם ,אלא רק כדי להורות לנו חיוב
ההשבה אל הלב ,שאם צורה שכבר ידע ומכיר אותה ,עם כל זאת
כשמביט על הצורה הזאת יושרש בו השמחה ביותר ,מכל שכן
בדבר שלא ידע מעולם ולא הכיר מעולם ,כמה צריך השבה ללב"...
*
"איני יודע מי זה"
לפני מספר שנים סיפר לי ידידי הטוב הרה"ג רבי ישראל מאיר
טבצ'ניק שליט"א( ,בנו של הגאון רבי עמוס שליט"א ,שהיה
ממקורביו הגדולים של מרן הסטייפלר זצ"ל) ,סיפור מופלא< "בפורים
אחד ,לפני שנים ,הרהיב אחד עוז ,ניגש אל הגר"ח קניבסקי
שליט"א ,נתן לו תמונה של ר' חיים עצמו ושאל האם הרב יודע מי
זה...
ר' חיים הביט ממושכות בתמונה ואמר< "זה אבא"...
"לא" ,השיבו לו .ר' חיים הסתכל ממושכות בתמונה ,בתמונתו שלו
עצמו ,ואמר< "אני לא יודע מי זה"...
איסור ציור תמונת אדם
כולנו ראינו בסוכות רבות את ציורו הנודע של ה'חכם צבי' .ציור זה
הוא ציור אמיתי לחלוטין ,כפי שמעיד בנו ,היעב"ץ זצ"ל ,בתוך
"תשובה" הלכתית שכתב על צילום וציור דמויות אנשים .מה הנושא,
שלשמו נדרש היעב"ץ?
רבבות תמונות צולמו ויצולמו ב'בין הזמנים' הנוכחי ,בעיר ובכפר,
במושב ובהר ,ליד הנחל ובתצפית .מהי עמדת תורתינו הקדושה על
הצילום במצלמה?
נפסק בשולחן ערוך (יו"ד קמא ,ד) ש"אסור לצייר צורת אדם לבדו,
אפילו הוא לנוי .במה דברים אמורים ,בבולטת .אבל בשוקעת,
כאותם שאורגים בבגד ושמציירים בכותל בסמנין ,מותר לעשותם.
וצורת חמה ולבנה וכוכבים ,אסור בין בולטות בין שוקעות" והפוסקים
דנו בהרחבה בדין צילום תמונות.
איתא בגמרא (עבודה זרה מ"ג ע"ב)< "לא תעשון וכו' תניא כל
הפרצופות מותרין חוץ מפרצוף אדם" .כלומר ,שניתן ליצור ולצייר
פרצופים ,חוץ מפרצופו של אדם .הרמב"ם פסק ש"אסור לעשות
פסל וכל תמונה לעבודה זרה ,וכן אסור לצייר לנוי צורת אדם ,והוא
שתהיה הצורה בולטת .אבל אם היתה הצורה שוקעת או צורה של
סממנים ,כגון צורות שעל גבי לוחות וטבלאות או צורות הנרקמות
באריג מותרות" .ודעת הראב"ד בהשגותיו שאסור לעשות גם צורת
אדם גם כשאינה בולטת אלא נראית שווה בשווה ,ורק צורה
שנקראת ואינה בולטת בכלל ,כמו בציורים בספרי ילדים ,מותרת .וכן
בריטב"א ע"ז שם כ' להחמיר בצורת אדם הנעשית בדיו וסממנים,
שהרי היא כצורה בולטת .וכן פסק הט"ז (יו"ד קמ"א סקי"ב) .אולם
השולחן ערוך פסק להתיר כדעת הרמב"ם .כך שניתן לצייר או לצלם
דמות אדם בתמונה ,שהרי תמונה וציור אינן בולטות על הדף ,ואילו
עשיית פסל אדם וכדומה ,אסורה ,שהרי הדמות בולטת וניכרת.
מטבע בדמות צורתו
השאילת יעבץ (ח"א ק"ע) מספר ש"כשנתקבל הר"ר אלעזר ז"ל
מבראדי לאב"ד ק"ק אמסטרדם ,עמד איש אחד והדפיס מטבע כסף
בדמות צורתו והטביע צורתו מראש ועד החזה" .הוא מביא שדעת
הרא"ש שבראש בלא גוף אין איסור ,אך נחלקו על כך הראשונים.
כידוע ,הפוסקים גם דנו האם מותר לעשות בובות משחק לילדים,
אך הנושא רחב ולא כעת המקום להאריך בו( .ובענין כניסה למוזיאון
השעווה ,בו מוצגות בובות משעווה ,ראו בספרי שלהי דקייטא).
תמונת החכם צבי
היעב"ץ דן בענין בהרחבה ומספר על ציורו הנודע של אביו ,רבנו
ה'חכם צבי' ,הנודע לכל ,עד ימינו אנו .היעב"ץ מספר שאביו ה'חכם
צבי' הוזמן לקהילת הספרדים בלונדון ,והם רצו מזכרת מתמונתו
מקלסתר פניו הק' וביקשוהו שיסכים שיציירו את דמותו ,אך ה'חכם
צבי' סירב .וכך הוא מספר לנו( ,בשו"ת שאילת יעבץ ח"א סימן קע),
בלשונו המיוחדת< "זכור הוא לטוב החסיד האמיתי אבא מרי רבינו
הגדול המקום יהא בעזרו ,לעד יעמוד זכרו ,ולא ידעך נרו .זה חזיתי
ואספרה מעשה שהיה כשנקרא מקהילת קודש ספרדים שבלונדון
לבוא אליהם ולהראות בכבודו וביקר תפארת גדולתו ,לזכותם
במצוה לעשות לו יקר וגדולה מתוך חיבה יתירה נודעת כבוד גדול
שמו אצלם ,ונכספה כלתה נפשם לראותו ,ליהנות מזיו זוהר תמונתו,
לחזות בשמחה את פניו ,לטעום צוף דבש אמרי נועם ולקבל פני
שכינה להאציל עליהם מברכתו ,ועשו לו כבוד גדול לא נשמע
דוגמתו .והלכו לקראתו והביאוהו באונית מלכות בשמחה ובששון,
בהוד והדר .גדול וקטן שם הוא איש לא נעדר ,ישלם להם ה' כפעלם
וישיב להם גמולם הטוב עוד כל ימי עולם .והנה מרוב עוצם
תשוקתם חשקו להשאיר בידם ציור צלם דמות תבניתו .וחילו פניו
בדבר זה על כל אהבה וכבוד יתן להם שאלתם ,להניח אצלם דמות
דיוקנו מצויר ומשוח בששר ,ולא אבה שמוע וישם לאל מילתם ,אף
אם בציור של צבע רוב הפוסקים ככולם סבורים שאין בו חשש
איסור .מה גם בחצי צורה ,היינו פרצוף בלבד ,אין פוסקים
שחוששים במקרה כזה .אף על פי כן לא יכלו לו אנשי שלומו,
לפתותו ולהעבירו על דעתו דעת עליון מרוב חסידותו וקדושתו
ופרישותו ,אכן המבקשים לא נסוגו אחור ,בכל זאת ידם נטויה ולא
שקטו ולא נחו עד שהשיגו מבוקשם בדרך תחבולה גדולה ע"י אומן
בקי נפלא ,שפעל ועשה כל ציור פרצוף פניו הנורא ונאור בחריצות
וזריזות עצום שלא בפניו ,ואור פניו לא נפל ולא חסר מאומה מהשווי
כמעט ,והיה חסר בו רק נשמת רוח חיים ,והציור נחשב יקר הערך
מאד למכיריו ויודעיו מלפנים ,ונעשו ממנו טופסים והעתקות וגם
המה נמכרים ביוקר ,תכתב זאת זכרון לדור אחרון"...
האם מותר לצלם תמונות?
ישנם מהפוסקים( ,שו"ת דברי מלכיאל ח"ג סנ"ח ועוד) ,שסברו
שאין לצלם לכתחילה תמונות ,בגלל דעות הראשונים האוסרות
לצייר ציורים אדם ,למרות שלא מדובר בציורי כל הגוף ולמרות שהם
תמונות שאינם בולטות .וכתב ש"לזה שומר נפשו ירחק מזה ,ובפרט
שיש סברא גדולה שיש בזה איסור גמור על פי דין" .ה'דברי מלכיאל'
כותב ש"אם נצרך לצילום מפני עסקיו ויש לו הפסד לזה ,יש להקל
ולצלם ע"י נוכרי ,ועכ"פ יעשה שלא יראו את הרגליים ,כגון שיצולם
בהיותו יושב או כשעומד אצל שולחן וכדומה .ובעוונותינו הרבים
בעתים הללו נעשה הצילום כהיתר והמחמיר על עצמו נחשב הוא

בעיניהם כשוטה ,וכמ"ש מי עוור כעבד ה' ,והרבה גרמו לזה איזה
תלמידי חכמים ת"ח שנהגו קלות בעצמם לצייר צורותיהם ולשלחם
על פני חוץ וגרמו מכשול גדול ...והשוטים מתפארים בצורותיהם
וצורות חבריהם וקרוביהם וישאירו זה לזכר לבניהם ,וישכחו כי זה
יכולים לעשות גם בבעלי חיים להשאיר צורת גופם וכאשר יציירו
צורות בהמות וחיות שונות אפשר יותר נאה מצורת אדם בהמי וטוב
להם להראות כוחות נפשם ,והיינו לעשות איזה דבר מצוה קיימת
שבכל עת שיראו את מצוות השי"ת יזכירו את מדותיו הטובות ורוח
נדבתו ,כי אשר עשה דבר גדול כזה וילמדו צאצאיו ממנו להתרגל
כמדות טובות ,וכמובא במדרש שאם אין אדם עושה מצוה קיימת
לדורות ,מה הנאה יש לו .אבל מה בצע שיניח לבניו צורת גופו?
וראוי לכל ישראל כשר להתרחק מזה ואף צורות צדיקים ודאי לא
ניחא להו לתלות צורותיהם בבתים ,ובפרט לפי מה שכתבו
המקובלים שנמשך על הצורות רוח טומאה ,ולמה לנו לגרום שישרה
רוח טומאה על צורת צדיק?!".
בשו"ת לחם רב נשאל בדין כתובה שצייר בה הסופר צורת החתן
והכלה ,והעלה שלמרות שבדיעבד אין לאסור להשהות הכתובה
הזאת ,מכל מקום לכתחילה ראוי מאד להיזהר שלא לעשות כן ,כיון
שהדבר נוגע לאיסור תורה.
דעת המתירים לצלם תמונות
אמנם בשו"ת צפנת פענח להגר"י ראז'ין מרוגטשוב זצ"ל האריך,
כדרכו בקודש ,במראי מקומות לאורך הש"ס ולרוחבו וכתב שמותר
לצלם תמונות .גם בשו"ת שלמת חיים נסתפק השואל על אלו
המציירים אנשים שלובשים תפילין ,כדי להורות את אופן לבישת
התפילין ,וכתב לו מרן הגרי"ח זוננפלד זצ"ל שאין בכך חשש .גם
ראש גולת בבל ,רבנו הבן איש חי זצ"ל בספרו רב ברכות מערכת
הצד"י כותב ש"צילום פוטוגרפי ,אשר אינה צורה הבולטת כלל ,ודאי
מותר לעשותו" .אך הוא דן "כאשר מניחים את התצלום במין זכוכית
המבליטה את התמונה כצורת אדם ממש אף שבחוש המישוש אין
כל בליטה אלא כך נראה לאדם מכח המראה" ,ומסקנתו היא שגם
דבר זה מותר" ,מכיון שזה המראה הוא חזות שוא ואין בו ממש".
הגר"מ שטרנבוך שליט"א כותב שיש האוסרים לצלם אדם ,לאור
דעת הרמב"ן האוסר לצייר כל צורות אסורות בין בולטות ובין
שוקעות ,ומובא בט"ז שאין להקל נגד הרמב"ן .והגר"מ שטרנבוך
מספר לנו< "ואני הכרתי כמה וכמה צדיקים שהקפידו מאד לא לצלם
אותם ,שלדבריהם מזיק אבל הרבה גאוני ישראל זצ"ל אף שהחמירו
לעצמם כדעת הפוסקים שאפילו בצורה שאין בולטת אסור לעשותה,
מכל מקום אם אדם אחר מצלם אותם ,לא הקפידו"( .הגר"מ
שטרנבוך מאריך בענין ,וראו במש"כ בדבריו בספרי שלהי דקייטא).
"מלאך הגיע לעזור לנו"...
ידוע שהגאון מהר"י אסאד זי"ע הגיע לבקר בבית המלכות ,עם
משלחת גדולי ישראל ,וכשראה את עצמו במראה שהיתה בארמון,
בפעם הראשונה בחייו ,אמר בהתפעלות< "מלאך הגיע לעזור לנו!!
תראו בעצמכם!!"...
המהר"י אסאד ,לגודל קדושתו ,לא הביט בדמותו שלו עצמו אף
פעם ,וכשראה את עצמו בראי ,היה בטוח שאיש האלוקים הנורא
שניבט מולו ,הוא מלאך אלוקים...
בספר "הצדיק רבי שלמה" ,שנכתב על הצדיק רבי שלמה בלוך
זצ"ל ,תלמידו של ה'חפץ חיים' ,מסופר ש"פעם הראתי לו את
תמונתו לראות מה יגיד ,ואמר שהאיש המצולם בתמונה נראה אדם
חשוב ,כי לא ידע שזאת היא תמונה ממנו .וכאשר סיפרו לו שזה
הוא עצמו ,ביטל מיד את הבחנתו ...ושמעתי ממנו כמה פעמים
כאשר הזכיר את דעת היערות דבש בענין התמונות שזה אמנם
דבר ברור לכולא עלמא ליחן ליתן חשיבות כל שהוא לתמונה והרי
זה עבודה זרה ממש שהרי אפילו את תמונתו של משה רבינו
אפשר להכניס לביהכ"ס ...ולתמונה אין כל חשיבות"...
הכרעת ההלכה
להלכה ,הסכמת רוב הפוסקים היא שמותר לצלם ולהצטלם מצד
ההלכה ,אך רבים מזכירים בענין את דברי ה'יערות דבש' (ח"א
דרוש ב') שכתב שראוי למנוע מלעשות צורת אדם וכמבואר בזוה"ק,
"ואפילו צורת אדם בכותל יש להיזהר ,כי אין לך צלם ודמות דלא
שריה ביה רוח רעה" .ובספר 'דינים והנהגות' מובא בשם מרן
החזו"א זי"ע שאין בצילום תמונות אנשים איסור על פי ההלכה ,אלא
שאנשים בעלי מעלה רואים בזה מעין רוח טומאה .וידוע שמרן
הקהילות יעקב זצ"ל הקפיד מאד לבל יצלמוהו ואמר שישנו ענין
שלא ישאר מאומה מהאדם לאחר פטירתו ,כולל תמונות .וכן בנו
מו"ר מרן הגר"ח שליט"א אין דעתו נוחה שמצלמים אותו ,מלבד
לצרכי צדקה או מצוה .וידוע שאדמורי"ם רבים מתנגדים בכל תוקף
שיצלמו אותם ,אך בשנים האחרונות ,בגלל ריבוי הצלמים וחוברות
התמונות ,המנהג כמעט ונכחד ברוב חצרות האדמורי"ם .ומכל
מקום בסוכת מרן ה'קהילות יעקב' זצ"ל היו תלויות תמונות של גדולי
ישראל (ס' אורחות רבינו ח"א קפ"ח) ,וכן בסוכת בנו מרן הגר"ח
שליט"א.

לב המועדים  /הרב יהודה לב ,מח"ס לב המועדים

עניני תפילת הדרך – לרגל
תקופת 'בין הזמנים'

תפילת הדרך (שו"ע קי ד -ז)" .וכשאתה יוצא לדרך המלך
בקונך וצא מאי המלך בקונך וצא אמר רבי יעקב אמר רב חסדא
זו תפלת הדרך ואמר רבי יעקב ...כל היוצא לדרך צריך להתפלל
תפלת הדרך" (ברכות כט ,א ,ב ל ,א).
הטעם שתיקנו לומר תפילת הדרך
לפי שדרך היא מקום סכנה והשטן מקטרג בשעת סכנה לכן יש
לבקש מהקב"ה שישמרנו מהסכנה ,טעם אחר :על פי דברי חז"ל
שהדרך ממעטת את האדם מן הממון ומן השם (ירושלמי ברכות
פרק ד הלכה ד) לכן תקנו ברכה שלא יתמעטו אלו הדברים
(בראשית רבה לך לך פרשה לט).
טעם אחר< תפילת הדרך היא בקשת רשות מהבורא לצאת
לדרך ,ומנין ידע אם נתנו לו רשות ,מבאר הצל"ח על דרך ר' חנינא
בן דוסא (ברכות אין עומדין נ ,ב) שאמר אם תפילתו שגורה בפיו
סימן שהתקבלה תפילתו ,ה"נ אם יראה אדם שתפילתו שגורה בפיו
יצא ואם לאו אל יצא ,והוסיף ונראה שלא כל אדם זוכה למה שזכה
ר' חנינא בן דוסא שישגיחו מן השמים תכף אם נתקבלה תפילתו
ולשאר האנשים אין שיגרת התפילה ראייה לטובה או להפך (צל"ח
ברכות ל ,א).
ברכת הדרך או תפילת הדרך
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יש אומרים שברכת הדרך היא בגדר תפילה ולכן אינה פותחת
בברוך ורק משום שיש בה אריכות דברים חותמים בה בברוך (טור
קי ו בשם פירוש ר"י) ,ויש אומרים שהיא ברכה כשאר ברכות
(מהר"ם מרוטנוברג הובא בשו"ע קי שהסמיך אותה לברכה ,ראב"ד
תשובות ופסקים מד דהקשה מדוע אין בה הזכרת מלכות).
אמירתו
תפילת הדרך נאמרת פעם אחת ביום ,אפילו נכנס לעיר באמצע
הנסיעה או שהלך לנוח (שו"ע קי ה).
אמירה מתוך סידור
כשעבר יותר משלשים יום מאז שאמר פעם אחרונה תפילת
הדרך ,מן הראוי לומר מתוך סידור או להכין הברכה קודם הנסיעה
(עיין שו"ע ק משנ"ב שם לענין תפילת יו"ט).
אמירה בלשון רבים
"וצריך לאומרה בלשון רבים" (שו"ע קי ד) ,הטעם שנאמרת
בלשון רבים,כדי לכלול עצמו עם תפילת רבים דמתוך כך תפילתו
נשמעת (לבוש קי ד ,משנ"ב שם ס"ק יח),
[ובידעבד אם אמר לשון יחיד יצא ידי חובה (משנ"ב שם),
והטעם< לפי שהסיבה לאומרו בלשון רבים מפני שכולל בו את
הציבור עם תפילתו ותפלתו תהיה יותר מקובלת וסיבה זו אינה
מעכבת מלצאת ידי חובה].
והטעם שאף ההולך יחיד אומר לשון רבים ואינו נראה כדובר
שקר לפי שא"א שלא ילכו בכל העולם בדרכים (מחצית השקל קי י,
האשכול תפילת הדרך).
"ותתנני לחן"< אף שתיבה זו ג"כ היא תוך התפילה הנאמרת
בלשון רבים ,בכל זאת יש לאומרה בלשון יחיד (מחצית השקל קי י,
משנ"ב שם) ,והטעם< על פי סוד .ויש אומרים שאף "ובעיני כל רואי"
יאמר בלשון יחיד (חסד לאלפים).
"ותחזיריני לשלום"
כשחוזר באותו יום מוסיף "ותחזיריני לשלום" (סידור הרב ,ספר
אתהלך באמיתך פרק ט אות טו) .והטעם :לפי שאין מתפללים
תפילת הדרך אלא פעם ביום ואם לא יתפלל ותחזירני לשלום נמצא
שלא התפלל על הדרך שחוזר בה ממחוז חפצו.
הוספת פסוקים אחר תפילת הדרך
לאחר תפילת הדרך יש שנהגו לומר פסוקים המועילים לשמירה
ומקורו מספר צידה לדרך (דף ט מאמר א כלל א פרק ב הובא בא"ר
קי ד).
וסימנך לוי"ה "ל'ישועתך ה'"" ,ו'יהי נועם ,יושב בסתר" "י'ברך ה'
וישמרך" "ה'מלאך הגואל"[ ,ויש שהוסיפו עוד פסוקים].
להוסיף בקשות בתפילת הדרך כגון ותצילני מתאונות דרכים
ומחבלים ,יש אומרים :שמותר להוסיף (ראבי"ה ברכות סימן פו,
הגרשז"א הליכות שלמה פרק כא תפילת הדרך אות א) .ואע"פ
שתפילת הדרך נתקנה רק על ליסטים וחיות רעות ולא מחשש
לתאונות מ"מ כיון שכבר אומר רשאי להוסיף על זה (שם דבר הלכה
א).
ויש אומרים :דאין להוסיף כיון שהכל כלול במה שאומרים "וכל
מיני פורעניות" (הגרח"ק אישי ישראל פרק נ הערה ד).
זמן אמירתו
כשהחזיק בדרך (שו"ע קי ז) דהיינו שלא יאמר שעדין בתוך העיר
אלא מחוצה לה דהיינו משיוצא מהבית האחרון שבערי ועבר מעט
יותר משביעים אמה ,ושיערו לחזו"א  67מטר ולגר"ח נאה  57מטר.
והטעם< לפי שיש חשש שאם יאמר בעיר מאיזה סיבה לא יצא
לדרך ותהיה בירכתו לבטלה (א"ר קי).
חיוב אמירתו
ואין לאומרה אלא א"כ נוסע פרסה (שו"ע קי ז) ,והטעם :לפי שכך
נקרא שיוצא לדרך שיש בה קצת סכנה (לבוש שם) .ופחות מכן
יאמר בלא ברכה (שו"ע קי ז ,ובמשנ"ב שם).
ושיערו לחזו"א  6999מטר ,ולגר"ח נאה  5:79מטר.
ומנהג בני ספרד שאין לברך עם שם מלכות אלא בנסיעה של 94
דק' (שו"ת אור לציון פרק ז הלכות תפילה שאלה כז).
צורת אמירתו  -בעמידה או בישיבה?
לכתחילה יש לעמוד מלילך כשיאמרנה (שו"ע קי ד ,א"ר בשם
השל"ה) ,והטעם :לפי שבמהלך אינו מיושב בדעתו כדי הצורך
ונחסר לו בכוונת הלב כברכת המזון (שו"ע קפג א-יא) ,טעם אחר<
לפי שיש בה דין תפילה דבעי עמידה (שערי ברכה שער לא בשערי
בינה ס"ק א) .ואם היה רכוב אין צריך לירד (שם) ,והטעם שאין
צריך לירד :לפי שירידתו ועלייתו הוי טירחא (משנ"ב שם ס"ק כג).
לפי זה ה"ה נוסע ברכב לכתחילה יש לעצור הרכב ולומר ואין צריך
לצאת מהרכב ולומר (הגרשז"א הליכות שלמה כא הערה ,)11
וכשאין יכול לעצור מפני שמסוכנת העצירה באמצע הדרך או
שהעצירה תטרידו יאמר תוך כדי נסיעה.
נשים בתפילת הדרך
אף נשים חייבות בתפילת הדרך ,והטעם:
כעין מה שאמרו בגמ' "נשי לא בעי חיי" ,ומלבד זאת לא מצינו
שפטרו נשים רק במצות שהזמן גרמא ,אך תפילת הדרך אין זה
מצוה שהזמן גרמא ופשוט שחייבו (שו"ת לבושי מרדכי תנינא יו"ד
סי' לב).
קטנים וקטנות בתפילת הדרך
מחנכים את הקטנים והקטנות לומר תפילת הדרך מדין חינוך
(מנוחת אמת ה הערה ד ואף ללא דין חינוך יש להם לאומרו כדי
שינצלו מכל נזק).
לצאת על ידי אחר
יש אומרים :שאע"פ שברכת הדרך היא בקשת רחמים הנוסעים
בחבורה ,יכול אחד מבני החבורה לומר תפילת הדרך בקול ואחרים
יענו אחריו אמן ויוצאים בברכתו (א"א בוטשאטש מהדו"ת סעיף
סד).
ויש אומרים :כיון שתפילת הדרך עיקרה בקשת רחמים לכן טוב
שיאמר כל אחד לעצמו או שיאמר ביחד עם האומר בקול (שו"ת קנין
תורה ח"ב ס' קיט שבתפילה כל אחד צריך לבקש רחמים על עצמו).

לוית ח"ן  /הרב חיים נתן היילפרין ,מח"ס 'לקוטי
שערי תשובה' (מנצ'סטר)

גודל מעלת תורה ותפלה בבין
הזמנים!!

אֵ לֶ ה ַמ ְסעֵי ְבנֵי י ְִּש ָראֵ ל (במדבר לג ,א)
הנה ,מתקרבים ימי בין הזמנים ,ויש מתפוצות ישראל שכבר
בימים אלו ,פרשת "מסעי בני ישראל" ,יוצאים לבין הזמנים .כאשר

ימים אלו באים עלולים לפעמים למצוא את עצמנו בתהו ילל ישימון
ח"ו ,על כן מההכרח להקדים ולהתבונן לפני ש'נופלים' לימים ההם...
יש להדגיש גודל מעלת הלומד תורה וקיום המצוות שלא במקומו
הרגיל ,שגילו לנו חז"ל במדרש שיר השירים רבה (ח' י"ד) עה"פ
"האלף לך שלמה ומאתיים לנטרים את פריו" ,הלומד תורה במקומו
נוטל שכר מאתים ,שלא במקומו אלף!! וכותב על זה השערים
בתפלה בסוף הספר (פרק ה' אות ב') וז"ל "ופשיטא מסברא שלאו
דוקא בלימוד תורה הוא בך אלא בכל עבודה ומצוה שמקיים ועושה
שלא במקומו"  -ועי"ש דברים נוספים בהאי ענינא.
לתכנן את המנחה...
כאן נוכל להעתיק רק גרגיר אחד מתוך הדברים המאירים של
השערים בתפלה (פרקי סיום פרק ו') ,והרוצה להבין היסוד במילואו
ישמח לשאוב המים ממקורם ,וז"ל<
אדם בן תורה נוסע בין הזמנים עם ילדיו לים ,בשעה חמש וחצי
אוסף חפציו ומתכונן לעלות לאוטובוס הנוסע הביתה ,והנה לפתע
ברבע לשש הוא מתבונן בשעון ונזכר שהשקיעה בשעה שש והוא
עדיין לא התפלל מנחה! מיד מניח את חפציו על הארץ משפשף ידיו
בחול ,ונעמד להתפלל שמונה עשרה .בא ונחשוב ,וכי אפשר
במציאות להתפלל כך בכוונה? ומה גם שבאותו רגע שעמד
להתפלל נזכר שבעצם אם לא יזדרז יש חשש שהאוטובוס יברח לו!
ומהי העצה לזה? שקודם סוף הזמן ,לדוגמא בשעה ארבע וחצי
כבר אז יתחיל לתכנן את המנחה ,ואפילו אם הוא בתוך המים ויש לו
זמן לחשוב מחשבות כאות נפשו ,לחשוב אודות תפילתו ,וכיון שמבין
שלהתפלל מנחה בבית כנסת כבר לא יוכל ,ומסתמא יצטרך
להתפלל מנחה באיזה מקום בצד ,יחשוב לעצמו שהרי לפניו תפילה
מאד מיוחדת ,ואולי מקום זה שיעמוד בו עדיין לא התפלל שם אדם
מעולם ,ונמצא כאילו פתח שער חדש בשמים ,ומי יודע כמה ניצוצות
קדושה תעלה תפילה זו! וגם עצם התפילה ,הרי בכל יום יש בה
בחינה אחרת ,אולי תפילת מנחה זו היא העת רצון שהיה מעכב
בקשותיו שיתקבלו וכו' וכו' מחשבות אמיתיות על חשיבות התפילת
העומדת לפניו בעוד שעה ,וימשיך לתכנן השמונה עשרה ,היאך
יאמר ה"סלח לנו" ,והיאך יתלהב ב"רפאנו"! וה"ברך עלינו"! ומה
יוסיף ב"שמע קולנו"! וכיון שכבר נכנסו מחשבות אלו וכדומה לבם
בלבו ,ממילא יצא מן הים עשר דקות מוקדם יותר ,כדי שלא יטריד
אותו האוטובוס הבורח בתפילתו ,וגם ימצא לו מקום שקט בלא
מפריעים  -ויטרח בזה ,ואז כאשר סוף סוף יגיע זמן תפילתו יהיה
הדבר מתוך ההרגש הנפלא שאדרבה לא רק שלא יתכן להתפלל
בחפזון אלא עומדת לפניו חויה נדירה ומיוחדת במינה ויתפלל
תפילה מעולה שלא התפלל כמותה כבר זמן רב! כשבאה לאזניו
המית הים ושאון גליו והבריאה כולה משבחת לפני בוראה.

"כבד את בנך?!" – בין הזמנים
כהזדמנות

ו ְִּשמַנְ ָתם ְלבָ נֶיָך (ו ,ז)
כידוע לרבים נושא החינוך נתשנה הרבה מלפני שנים .יש כל מיני
משפטים וסברות שלפעמים חושבים ששייכים לעולם החדש ואין
להם שייכות ומקור בחז"ל .לדוגמא מה שלפנים המורא והפחד
שהיה בין הבנים להורים היה מוחשי וחי ,והיום הימין מקרבת
מדגישים הרבה יותר .ואע"פ שיודעים שכנראה המציאות מחייב
לעשות כן אם רוצים לבנות קשר אמיתי ,מ"מ רבים שואלים ,או
עכ"פ חושבים ,אולי מה שהדור הקודם עשו היה יותר טוב ,וכאלו
צדדים ,אשר כל מילה מחז"ל והראשונים בזאת הענין ,מחיי נפש,
ושופך אור על הסוגיא.
לאחרונה הראני אחד מידידי הרב בראנד שליט"א הגר כעת פה
במאנשסתר יצ"ו מילה אחד בדברי רש"י  -בפירוש סיפור בגמ'
ברכות ,שאמנם כן הוא הדרך הנכון  -שיש ענין מיוחד לאבא לכבד
בנו .ואף לחכות עבור הבן לכבדו עי"ז .הנהגה שנשמע ששייך
לעולם המדרני ...בא ונשמע הסיפור המופיע בגמ' ברכות דף מ"ה
עמוד ב'.
הנהגת רב פפא לבנו
הסיפור סובב אודות התנא הקדוש "רב פפא" ,ואחד מבניו בשם
"אבא-מרי" (המוכרים לנו מסיום מסכתא שמזכירים השמות של
עשר בנים שלו) .פעם קרה שאכלו יחד לחם עם עוד בן-אדם ,באופן
שהיו חייבים לברך בזימון .וההלכה הוא שכאשר שנים מהם רוצים
כבר לברך ברכת המזון ,היחיד חייב להפסיק מלאכול עד שגומרים
לברך הברכה ראשונה "ברכת הזן" ,ואח"כ יכול להמשיך ולגמור
סעודתו .משא"כ אם רק אחד רוצה לברך ,אין השנים אחרים חייבים
להפסיק מלאכול ,והיחיד נגרר אחרי הרבים.
ושואל הגמרא על ההלכה הזאת ,שהרי רב פפא והבן-אדם השני
הפסיקו מלאכול בכדי ש"אבא-מרי" (בנו של רב פפא) יוכל לברך
ברכת המזון? ולמה הפסיק הרי בנו היה רק יחיד?!
ותירוץ הגמרא שרב פפא הלך לפנים משורת הדין .זאת אומרת
אה"נ מן הדין היה יכול להמשיך לאכול ,ובנו יחכה עבורו ,מ"מ רב
פפא היה לו חשבון לעשות לפנים משורת הדין ,והפסיק בכדי שבנו
שהיה יחיד יוכל לברך מיד .וכאן באים להמילה ברש"י  -מילה אחד!
רש"י בא לפרש מה היה הענין של לפנים משורת הדין ,ורש"י מגלה
לנו עומק כוונת רב פפא בהנהגתו ,וזה לשונו "לאחשוביה" (-
לכבדו)!!
מרגניתא טבא מצינו כאן בדברי רש"י שכוונת רב פפא היה לכבד
ולהיות מחשיב בנו! והיה כאן הנהגה של "לפנים משורת הדין",
דהיינו שמצד הלכות זימון לא היה מחויב לעשות כן ,ומ"מ עשהו רב
פפא מצד חשבון להיות מכבד בנו.
גודל התועלת מזה למעשה
והרבה יש ללמוד מזה למעשה ,ובפרט עכשיו בבין הזמנים ,כאשר
הבנים חוזרים מהחדרים והישיבות .וגם לרבות הבנים הנשואים.
פשוטו כמשמעו ,להשתמש ולינצל ההיכי תמצאות הרבים להיות
מכבד הבנים ,לראות במעלתם ולדבר בשבחם .מכח הערכה אמיתי
של תורתם ועבודתם ומידותם הטובים  -ועצם המציאות שהם יציר
כפיו של הקב"ה! כמובן הלכות כיבוד אב המבוארים ביו"ד מחויביים
הבנים לשמור בכל דקדוקיה ,אבל כאשר הבנים רואים שהאבות
מייקרים ומכבדים אותם ,בחוש ובמציאות ,חוץ מחכמת שלמה
המלך של "כמים פנים אל פנים וגו'" ,אבל אפשר להאבות לבנות
קשר עמוק ואמיתי בזה ,שעל ידה אפשר להכניס הרבה תורה
ויראת שמים בלב הבנים בס"ד!!

הזדמנות נפלאה בעבודת ה'
בבין הזמנים

אֹדָך (ו ,ה)
ובכָל ְמ ֶ
ובכָל נַפְ ְשָך ְ
ֹלקיָך ְבכָל ְלבָ ְבָך ְ
וְאָ הַ ְב ָת אֵ ת ה' אֱ ֶ
ֹלקיָך ִּת ָירא (ו ,יג)
אֶ ת ה' אֱ ֶ
לפעמים מרגישים אשר בין הזמנים מלא נסיונות ,ואע"פ שיתכן
שצריכים לנוח )וגם לרבות בני המשפחה) ,מ"מ סוף סוף יש נסיונות
עצומות בכל מיני תחומים ,בגלל השינויים הרבים בעולם שנה ונפש.
אולם מצד שני יכולים בס"ד להתשמש עם ימים אלו להפכם לימי
עלייה .וברגע שמבינים כן ,הכל נשתנה מן הקצה אל הקצה.
והנה פסוקים הנ"ל המופיעים בפרשת השבוע נפסקים לדינא
ברמב"ם ,רבינו הנשר הגדול ,בידו החזקה הלכות יסודי ריש פ"ב -
וז"ל הא-ל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר
ואהבת את ה' אלקיך ונאמר את ה' אלקיך תירא.
דרכים שונים לקנות אהבה ויראה
זאת אומרת שיש מצוות עשה דאורייתא של אהבת ויראת
השי"ת .ויש בזה דרכים שונים להגיע לקיום מצוות אלו .דרך אחד
הוא מה שפרש"י בקריאת שמע עה"פ "והיו הדברים האלה וגו'"
שכנראה מדבריו כי ע"י שנותן דברי תורה על לבבך באים לדביקות
ואהבת השי"ת .ודרך זו הוא מה בעיקר כשזוכים ל"הלכתא בעיא
צלותא" (עירובין סה ).ופרש"י דעת צלולה .וכל אחד כפי מצבו זוכה
לזה בזמנים שונים .ומ"מ הרמב"ם שם בהמשך דבריו מגלה לנו
דרך שנוגע אולי ביותר לימי בין הזמנים.
ואלו דבריו "והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו  -בשעה שיתבונן
האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין
לה ערך ולא קץ ,מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה
גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלקים לא-ל
חי .וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד
ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה
לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך
מה אנוש כי תזכרנו ,עכ"ל ,ע"ש עוד.
נמצינו למדים כי בשעה שהולך לטייל ו"אשא עיני אל ההרים" או
עומד על שפת הים (או "מבשרי אחזה אלו-ק) ולא רק ממשיך מתוך
רגילות אלא "יתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים"
ומתוך התבוננותו "ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קיץ"  -הרי
הבטחה ברורה הבטיח לנו הרמב"ם "מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר
ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול" ,יכולים לזכות למדריגות
נפלאות ולזכות להיות "מתאוה תאוה גדולה"! (הרי בימי בין הזמנים
יש לפעמים תאוות אחירות ..וכאן גילה לנו הרמב"ם שיש לנו עוד
סוג "תאוה גדולה" שהוא טובה ונפלאה )..ולא רק זאת מלבד ,אלא
ילך מחיל אל חיל ,כי אם ימשיך לחשוב בזה הרי "וכשמחשב
בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה
קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות".
הכנה לימי אלול
והנה דברי הרמב"ם אולי ידועים ומפורסמים ,ומ"מ הדברים
כפשוטם ,אבל אה"נ צריכים להשקיע ,ושנזכה להשקיע ,להיות
מתבונן ..הרי אין "מעשה בני אדם" מעורב בהימים ונהרות ,רואים
מעשי ידיו של הבורא כל עולמים ,ורואים שיש בורא ויש מנהיג.
הכנה נפלאה לקראת ימי אלו"ל של אני לדודי ודודי לי.
כמובן שיש עוד נסיונות של בין אדם לחבירו ..אם כל אחד מוכן
להטיול וכו' ולקבל כל מצב כפי שהכינה השי"ת בשמחה ובטוב לבב,
בין אם עולה כפי הכוונה מראש או אם רצונו יתברך שיהיה שינויים
שונים ברגע אחרונה וכו' מ"מ הנושא כאן הוא החלק של בין אדם
למקום.
גודל מעלת תפלה בבין הזמנים
והנה כאשר זוכים בס"ד להיות "מתאוה תאוה גדולה לידע השם
הגדול" הרי בעומדים אנו בתפלה בימי בין הזמנים ,וכבר התעורר
אצלינו התאוה לידע אותו יתברך ,הרי מבינים כי אמנם יש לנו שלש
פעמים ביום "פגישה" עם הבורא יתעלה א-ל חי .ראינו חכמתו שאין
לה ערך ולא קץ ,וממילא יתעורר האבה והיראה בפנים חדשות
לגמרי.
ויש לציין לדברי הגר"ז בספרו ליקוטי תורה פ' כי תבוא מ"ב ,ג'
ד"ה אשר שמבאר וז"ל "וישכם אברהם בבקר ,שאהבה מסותרת
שבלב כל אחד ואחד מישראל היא בהעלם ובהסתר ובבחינת שינה,
וצריך לעוררה משינתה .כמו שכתוב "אם תעירו ואם תעוררו את
האהבה עד שתחפץ" ,שיש זמן ועת לחפיצה ותשוקה של אהבה
מסותרת הנ"ל ,דהיינו בשחרית ,וזהו "וישכם אברהם בבקר".
ואף אם מאיזה סיבה יש טרדות שונות במשך הזמן ,ושיעבודים
משיעבודים שונים להתחיל ולסיים התפלות בזמנים שלא יכולים
להכין ככל הצורך לקראת התפלה וכו' ולב יודע מרת נפשו ,מ"מ הרי
פעמים רבים בימי בין הזמנים בידינו לבחור מקום וזמן להתפלל עם
שעה קודם התפלה וכו' לעורר האהבה משינתה  -שנזכה!
ההמשך מהשלש שבועות
ובזה יבואר עוד ההמשך מימי האבילות של השלש שבועות וט'
באב .כי הנה ידוע אשר היושב על הרצפה בט' באב ומנתהג בדיני
אבילות הרי מורה הוא בזה גודל אהבתו אליו יתברך .כי הרי כבר
עברו כמעט אלפיים שני מאז שנחרב הבית ,ובכל זאת "שמך לא
שכחנו" .והדבר באמת מפליא להפליא גודל הנאמנות והקשר עמוק
עמוק שיש בין כלל ישראל לאבינו שבשמים .השמע עם דבר כזה,
שעוד מתאבלים על בית המלך כמעט אלפיים שנה אחרי שנחרב.
ובכל זאת מדי שנה בשנה מתנהגים בדיני אבילות ,וספרים וגליונות
נדפסים מחדש בכל שנה בהלכה ואגדה מענינא דיומא .מי כעמך
ישראל ,בלי גוזמאות ובלי הוספות אלא "כלה כמות שהיא" הוא
מפליא ביותר.
בין הזמנים " -נאמנות!"
"האדם נפעל לפי פעולתיו" ,כידוע מהחינוך ,וע"י פעולות אלו של
נאמנות אליו יתברך נכנסים לתוך ימי בין הזמנים ,כל אחד ואחד כפי
מצבו וסדר יומו ומנהג מקומו וכו' מ"מ הוא סמוך ונראה לאלו הימים
של "נאמנות" .והשי"ת מסכים ליבחן אותנו עד כמה נשארים נאמנים
לו בסור מרע ועשה טוב ,ויכולים להראות בפועל גדול אהבתינו
ויראתינו אליו יתברך בס"ד.
ויטעם הדברים בהקדם משל עם מלך שיש לו כמה מיני עבודות
שצריכים להעשות מדי יום ביומו .הרבה מהם כופלים על עצמם בלי
שינויים ,ועבודות אלו מוסר אותם לעבדיו הפשוטים לעשות .ואף
כאשר קבע המלך לזמר כל יום איזה שירות ותשבחות אודות גדלות
המלך ,הרי הזמנים קבועים ,ועצם המסגרת של שירות המלך שומר
העובד מליכשל .יודע בעצמו מתי חייב להופיע בהעבודה ,באיזה זמן
לשיר וכו' ובאיזה זמן לסיים .יודע הוא בדיוק מה שמוטל עליו
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לעשות .ואף אם לפעמים יתקשה ולא יצליח כל כך ,אבל עצם
המסגרת של העבודה עם הזמנים הקבועים שלה מחייב העבד
להמשיך כל יום בצורה הראויה .הכשלון לא יהרוס כל העבודה ,כי
עדיין חייב להופיע ביום המחרת להמשך העבודה.
לא כן כאשר רוצה המלך לשלוח מישהו למדינה רחוקה בלי שום
מסגרת קבועה של מקום וזמן .הרי כל יום התכנית נשתנה .אע"פ
שבערך יודע הוא מה שצריך לומר ,מ"מ הכל רק בערך ,ויודע ומכיר
המלך איזה מכשולים יכולים להגיע בדרך לפתות העבד להיות
נמשכים אחריהם ולשכוח שהוא שליח המלך .לשליחות כזו יבחור
המלך רק מישהו שברור אצלו שהוא "עבד נאמן" .נאמן במלא מובן
המילה .מישהו שאף בלי מסגרת קבועה יעמוד בתוקף לעשות אך
ורק רצון מלכו בלי שינויים כלל .וביותר כאשר יגיע העבד למקומות
שאין שום אנשי מלכות שיכולים להעיד להמלך האם מקיים שליחות
המלך בשלימות ,ואין לו שום עול מהסביבה ,הרי המלך חייב לסמוך
על הנאמנות של העבד לקיים רצונו בלשימות .ובמיוחד כאשר יודע
המלך מראש שיש נסיונות עצומות בדרך ,ויתכן מאד שעבדו אמנם
יכשל פעמים רבות בדברים גדולים או קטנים ,בכל זאת ישאר נאמן
להמלך שלא להתייאש ח"ו אלא להמשיך לקיים השליחות בשלימות
הכי שייך בלי להסתכל אחורה כמה פעמים לא הצליח.
והנמשל מובן מאליו .בימי הזמן כאשר הזמני תורה ותפלה,
ושיעורי תורה ועבודת השי"ת קביעי וקיימי ,הרי יכול כל סוג עבד
להשלים עם שליחות כזו .אמנם הזמן של בין הזמנים ,שאין כל כך
קביעות של מקום וזמן הרי ממילא צריכים "נאמנות" גדול אליו
יתברך .ואולי רק אחרי ההקדמה של השלש שבועות שהראנו גודל
נאמנותינו אליו יתברך ,הקב"ה מוסר לנו עבודה יקרה זו .נמצאים
לפעמים במקומות שונות עם נסיונות חדשים .ואף אם ח"ו נכשלים,
לא מתפעלים להתייאש ,אלא נשארים נאמנים לו להמשיך
בעקשנות .כל יום כל שעה השליחות נמשכת .צריכים נאמנות
בקביעות עתים לתורה .נאמנות בסוף זמן ק"ש ותפלה .נאמנות
בשמירות עינים ושמירות הדיבור .נאמנות בכשרות המאכלים וכו'
וכו'  -וכמובן הנחת רוח שיכולים לגרום בימים אלו הוא למעלה מן
המשוער  -שנזכה ,אמן!

מנהג ישראל תורה  /הרב אריה הכהן פלשניצקי,
מח"ס 'אתקינו סעודתא' 'שערי בית המדרש'
ושא"ס

אלו משחקים היו נהוגים בימי
חז"ל והקדמונים?

ימי בין הזמנים בעיצומם ,ובני התורה נמצאים עתה בימי פגרא על
מנת לאגור כוח לקראת זמן 'אלול' הבעל"ט ,בימים אלו בני ישראל
על משפחותם לבית אבותם נמצאים בצוותא בכל מקום .בזמנים
הפנויים יש והילד רוצה לשחק משחק כלשהוא .אולי כדאי להתבונן
דוקא בזה הזמן מה הם המשחקים שהיו לילדים בימי חז"ל ,יש הין
משחקים שחלקם עתיקים הם עד מאוד ,ומוזכרים בחז"ל בכמה
מקומות ,ויש בחז"ל אודותם ובתוספת פירוט כיצד היה צורת
המשחק ,על חלק מן המשחקים כתבו חז"ל בגנותם .במאמר
שלפנינו נביא בעז"ה חלק מן הדברים.
משחק הכדור
נאמר בקהלת (יב' א')< דברי חכמים כדרבנות וגו' ,הרבה פירושים
נאמרו בחז"ל על תיבת 'כדרבנות' ,בתוס' סוכה (לו' ע"א בד"ה
אתרוג ככדור פסול) פירשו' ,דברי חכמים כדרבנות' ככדור של בנות
שזורקות זו לזו ,כך דברי תורה נזרקים מפה אל פה .וכן הוא בתוס'
סנהדרין (כו' ע"א בד"ה כדור) וז"ל< דברי חכמים כדרבנות .ודרשינן
ככדור של בנות שזורקין זו ליד חברתה כך אדם מוסר דברי תורה
לחברו ולתלמידיו זה לזה ומתפקחין זה מזה.
ובירושלמי סנהדרין (סנהדרין פ"י) כתב< דבר אחר 'כדרבנות'
ככדור הזה בין הבנות מה כדור הזה מקלטת מיד ליד וסופה לנוח
ביד אחר ,כך משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים
וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה' .ובקרבן
העדה ביאר< ככדור הזה שמשחקות הבנות ומקבלות זו מזו וביד כל
אחת היא כולה כמות שהיא כך קיבלו התורה כולה מדור לדור כמו
שלמד משה מפה הגבורה .ע"ש.
ובגמ' סנהדרין (עז' ע"ב) אמרינן< ותנא תונא כגון אלו המשחקין
בכדור .ופי' רש"י בד"ה כגון אלו המשחקין בכדור ,ז"ל< רגילין
תינוקות להכות הכדור בכותל בכח כדי שתחזור לאחוריה הרבה,
ולאחר שזורק הוא רץ וחבירו אוחז את הכדור ומכה אותו בה אם
יכול לכוון ההוא דזרק בכותל ,עכ"ל .ואמרי' בגמ' שהמשחקין בכדור
והרגו ,דהיינו שזרקו הכדור בכח לכותל וחזר הכדור לאחוריו והרג,
אם הרגו במזיד נהרג .ואם בשוגג גולה ,ע"ש.
(דבר מעניין אנו מוצאים בשו"ת חלקת יעקב (אבן העזר סימן קיג')
שנשאל שאלה הנוגעת להלכה למעשה בענין הכדור שאין כאן
המקום לפרטה ,וז"ל< וכשבא לידי עובדא שאלתי באיזה רגל הוא
משחק בכדור (פוסבאל) ותשובה היתה שרק רגל הימין זהו הראש
וראשון למשחק הלזה ,מזה ראי' שעיקר כחו ברגלו הימין).
'משחק המלכים' למלכי רבנן?
משחק ה"שח-מט" הקרוי גם "משחק המלכים" ו"אשקוקי"  -הוא
אחד מן המשחקים העתיקים ביותר .ומסיבה זו נושאים הלכתיים
רבים הקשורים למשחק השח-מט עומדים במרכז משא ומתן
הלכתי בין הפוסקים בדברים דלהלן יש נסיון לתת סקירה קצרה על
שאלות ומקצת מן המקורות והפסקים שנאמרו בזה .אך אין זה אלא
טיפה מין הים הגדול ועל כל השאר יש לומר תיקו (תישבי יתרץ
קושיות ואבעיות) משחק השח-מט נזכר ברש"י במסכת כתובות
(סא' ע"ב) בלשון "אישקקיש" שהוא לשון צרפת לפי המבטא בזמנו
של רש"י ,ולפי דבריו הוא משחק "נדרשיר" המוזכר בגמרא שם,
והמתרגם שם פירש לשון רש"י "שאכשפיעל" (משחק שאך) רבי
יהודה הלוי בספרו הכוזרי מזכירו בשם "אשקאקש" (כוזרי מאמר ה'
סי' כ' הקדמה שישית – אוצר דינים ומנהגים ערך "שאח").
משחק זה ידוע כמשחק חשיבה הנועד לחידוד השכל והחכמה עד
כדי כך שמי שנדר שלא לשחוק שום משחק התירו לו לשחק שח-
מט ,שהרי אין זה משחק ממיני השחוק הרגיל אלא דברי חכמה
והרחבת הדעת .ויש מי שכתב שאפילו אם נדר בפירוש שלא ישחק
האשקאקי כשיצרו תוקפו היה נראה להתיר שבועתו (היינו למצוא
פתח חרטה) כי צחוק של חכמה הוא (הרב יואל בן ר' פינקרץ
מאלכסנדריא – אוד"מ מספר פחד יצחק ערך "שבועה") ,מאותה
סיבה אין לדמות משחק השאח למשחק בקוביה ומבלה בה כל זמנו

שדינו שהוא פסול לעדות ,לפי שמבטל ישובו של עולם ,אך משחק
השאח בכלל חכמה היא וצריך בזה שכל מחודד (אוד"מ שם).
מכל מקום כיון שאין תועלת נמשכת מהחכמה הזאת ,כתב בשו"ת
מנחת יצחק (חלק ג' סי' לג') להולכים בתורת ה' ובתורתו יהגה יומם
ולילה יש לדון הרבה בזה אם מותר לשחק בשח ואפילו בימות
החול ,והביא מדברי הראשית חכמה ,שיש שהתירו לעצמם לשחק
מיני השחוק שאומרים שהוא דבר המחדד את השכל ,וכתב לדחות
דבריהם משום שקובעים את עצמם לביטול תורה ,ע"ש .ובפרט
בחגים ומעדים שאמרו חז"ל לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל
אלא כדי שיתעסקו בתורה.
ובמקום שנהגו להקל (לשחק בשבת) כתב המג"א (או"ח סי' שלח'
סעי' ה') ,אין למחות בידם ,ועוד כתב ,שמשום עובדין דחול נהגו
לעשות כלי המשחק בכסף היינו שיהא משחק מיוחד לשבת.
ובשו"ת חלקת יעקב אורח חיים (סימן קס"ב) כתב<הרב גבריאל
פונרימולי ,מתיר בשחוק האישקאקי בשבת ,שעינינו ראו המשחקים
כמה עונג יש להם באותו השחוק ,ולכן האישקאקי מוכנים לדבר
היתר ,ואין בהם איסור מוקצה ,אבל ודאי אין לבטל בשחוק הזה זמן
תורה ותפלה אפי' בימות החול ,רק בעתות הפנאי שעוסק במילי
דעלמא בלאה"כ .הרב ר' אברהם שמעון פוביני ,אומר אפי' בספרי
החכמות איכא למאן דאוסר ,וכ"ש בשחוק האישקאקי ,דאין תועלת
נמשכת מידיעתם ,וחכמת מה להם ,אבל מה אעשה והרי כמה
רבנים התירוהו (פחד יצחק).
ובשו"ת אגרות משה (יורה דעה חלק ג' סי' טו' אות ב') כתב<
משחק השאך בשבת מעצם הדין אין לאסור אם נהנים מזה ,אבל
וודאי יותר ראוי שלא לשחוק בו מצד 'ודבר דבר' .וגם לפעמים
המנוצח מצטער ואז אסור מדינא ומצד ודבר דבר ,ע"כ.
ולמסקנא – משחק שח-מט מותר לשחק בו בשבת (א"ה בשני
תנאים א' שזה לא על חשבון לימוד תורה .ב' שזה משחק בחינם
ולא בכסף) ,ואולם יש להזהר שלא להפריד בסוף המשחק את
הכלים או את הקלפים השונים כדי לסדרם לפי סוג או צבע וכדו'
מכיון שיש בכך איסור "בורר" אבל להפרידם ולסדרם כדי לשחק
בהם מיד מותר.
רבי שמחה בונים פפשיטחא היה אומר< משחק האשקוקי
(שחמט) מלמדנו< כי צריך אדם להתנהג בזהירות יתירה בכל דרכיו
לשקול היטב כל פסיעה ופסיעה ,כל שכן שחייב אדם להיות מתון
מתון בחיים שאינם משחק כל עיקר אלא מלחמה גדולה וכבדה
מלחמת תורה ומלחמת מצו,ה כל המרבה בשמירה ובסקירה
בהתבוננות והתכוננותת הרי זה משובח (ס' ברכת חיים).
משחקים שונים
מהמשנה במסכת שבת (ט' ז') מבואר שהילדים היו משחקים
בחגבים( ,עי' בגמ' יבמות דף קכא' ע"ב) .ומהשו"ע (סי' שלח' סעי'
ה') מבוא' שהיו משחקים באגוזים ובתפוחים .ובשבת אסור ,ע"ש.
הרמב"ם בהלכות שבת (פ"א ה"ו  -באה"ד) כתב< כיצד הרי שצריך
לראש עוף לשחק בו לקטן וכו' ,ע"ש .בזמנו של מרן השו"ע היו
משחקין הילדים בעצם בהמה כמו שכתב ביורה דעה (סי' נו' ד')
ועצם זה הוא שמשחקין בו התינוקות שקורין קוגי"ל .ועי' ברמ"א
בהל' שבת (סי' שלח' סעי' ה') שכתב ,שמותר לשחק בשבת
בעצמות אע"פ שמשמיעים קול הואיל ואין מכוונים לשיר .ובמ"ב שם
מבוא' שעשו את היכר במשחק הזה שהוא לשבת ,דאל"כ מיחזי
כעובדא דחול.
איתא בגמ' ע"ז (יח' ע"ב)< ת"ר ההולך לאיצטדינין (מקום
שמנגחים את השור – רש"י) ולברקום (מדור ועושים שם שחוק
וליצנות – רש"י) וראה שם את הנחשים (מנחשים ומכשפים – רש"י)
ואת החברין (לוחשי נחשים – רש"י) בוקיון ומוקיון ומוליון בלורין
סלגורין (כולם מיני ליצנין הן  -רש"י) הרי זה מושב ליצים ועליהם
הכתוב אומר (תהילים א') 'אשרי האיש אשר לא הלך וגו' כי אם
בתורת ה' חפצו וגו' ,הא למדת שדברים הללו מביאים את האדם
לידי ביטול תורה .ובירושלמי תענית (פ"ד) איתא< יש אומרים שמדוע
חרב טור מלכא ,מפני שהיו משחקים בכדור .ובקרבן העדה פי' שם
שני פירושים ,א' שהיו משחקין הכדור בשבת .ב' שהיו שהיו מבלים
ימיהם בהם ולא עסקו בתורה.
כתב השו"ע (סי' שח' סעי' מה')< אסור לשחוק בשבת ויו"ט בכדור<
הגה ויש מתירין ונהגו להקל .וע"ש במ"ב .וע"ע בספר שמירת שבת
כהלכתה ח"א פרק טז' - .משחק 'זוג או פרד' מוזכר ברמ"א או"ח סי'
שלח' סעי' ה'.
לגבי משחק בקוביא אמרו חז"ל ,שהוא פסול לעדות .ומהו משחק
בקוביא? מבארת הגמ' בסנהדרין (כה' ע"ב) המשחק בקוביא אלו הן
המשחקים בפיספסים (שברי עצים – רש"י) ולא בפיספסים בלבד
אמרו אלא אפילו קליפי אגוזים וקליפי רימונים ,ואימתי חזרתן
(בתשובה להיות כשרים)? משישברו את פיספיהן ויחזרו בהן חזרה
גמורה .וכן לגבי מפריחי יונים כתב הרמב"ם בהלכות עדות (בפ"י
הלכה ד')< מפריחי יונים ,וכן לא יונים בלבד אמרו אלא אפילו
הממירין בבהמה חיה ועוף ,ואמרו כל הקודם את חבירו או כל הנוצח
את חבירו וכו' ע"ש.
דאמקא
מימרא מעניינת מטו משמיה רבי ישראל מרוז'ין אודות משחק
ה'דאמקא' ,המוסר השכל מזה ,ראשית שמותר לתת אחת אם
אפשר עי"כ לקבל שנים ,שנית שני מהלכים בבת אחת אסור ללכת,
שלישית ללכת יכולים רק קדימה אבל לא בחזרה ,ורביעית לאחר
שכבר מגיעים למעלה כבר מותר ללכת לכל מקום שרוצים( .אוצר
הידיעות – שטרן ,ח"ג עמ' תיז').
טניס
גם כעין משחק ה'טניס' מצאנו בשו"ת רבי משה פרובינצאלו (סי'
נג') שדן האם מותר לשחק בו בשבת ,וכך כותב< כאשר שמענו
השמועה וכו' שם כדור אל ארץ לא רחבת ידים ,ינידוהו הבחורים
יקלעוהו בכף או בקשת קטנה מעופלת נימון מסורגת חבלים ,עי"ש.
דומינו
מעשה ברבי נחום משטפאנשט ,שנכנס בליל חנוכה בשעה
מאוחרת לבית מדרשו ומצא את אנשי שלומו כשהם שקועים
במשחק הדומינו ,כיון שהרגישו ברבם התחילו מתביישים ,משראה
הרבי בצערם התחיל מנחמם ואומר להם לימדו ושננו וזכרו היטב
כללי משחק זה בכל דרכיכם ושמעו אל כללי היסוד נותנים אחד כדי
לתפוס שניים ,דרך אחת ולא שתי דרכים ,הולכים קדימה נסיגה
אחורנית אסורה כשמגיעים לשלב עליון למעלה אז מותרים ללכת
לכל כוון שרוצים ימין ושמאל למעלה ולמטה כל צד מחושב ומתוכנן,
סוף מעשה במחשבה תחילה ,לאו כל אדם זוכה יש זריז ונשכר ויש
זריז ונפסד כלל הכללים< אין הגנה טובה כהתקפה לפיכך אמרו
חז"ל 'לעולם ירגיז אדם יצרו הטוב על יצרו הטוב'( .ס' ברכת חיים)
ויה"ר שנזכה בקרוב לדברי הנביא זכריה (פרק ח')
חֲקים ִּב ְרחֹ ב ֶֹתיהָ .
ְורחֹ בֹות הָ ִּעיר י ִָּם ְלאו יְלָ ִּדים וִּילָ דֹות ְמשַ ִּ

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה'
חפצו' (בית שמש)

מניית ילדי הת"ת כשיוצאים
לטיול

כִּי ִּת ָשא אֶ ת ר ֹאש ְבנֵי י ְִּש ָראֵ ל ִּלפְ ֺק ֵדיהֶ ם ְונ ְָתנו ִּאיש כֹפֶר נַפְ שֹו
אֹתם (ל ,יב)
אֹתם וְל ֹא י ְִּהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף ִּבפְ קֹד ָ
לַ ה' ִּבפְ קֹד ָ
אחת מהזכרונות אשר נחרטו היטב במוחי ובלבבי ,עוד מתקופת
שנות ילדותי ,בעת לומדי באחד מתלמודי התורה שבירושלים .הינה
התופעה שהפעימה את ילדי החידר מפעם לפעם .כאשר המנהלים
ארגנו עבורנו טיולים ברחבי הארץ ,למען נחלץ את עצמותינו .והנה
בכל מהלך הטיול ,היו המחנכים מפקחים ומוודים הלוך ושוב ,כי כל
הילדים נמצאים בתוך האוטובוסים ,ושחלילה לא יעדר תלמיד
במהלך הטיול .כדרכם של ילדים ,אשר אינם אחראיים על מעשיהם.
והנה אופן מיספור התלמדים ,התנהל לו באופנים שונים .וניתן
היה לבחון דרכו ,על אופיו של הרב'ה או המחנך .היו מן המחנכים,
אשר יראתם קדמה לחכמתם ,ואכן היו מקפידים לספור את
התלמידים באופן המורכב ,של הזכרת הפסוק "הושיעה את עמך
ה
וגו'"  .וזאת משום דקדוק ההלכה ,שאסור למנות את ישראל .אולם
זכורני על אחד המחנכים ,אשר כבדה עליו מלאכת הספירה,
ועאכו"כ שספירה באופן מורכב ומבלבל ,כמו הזכרת מילות הפסוק
הנ"ל ,הרי שהיא לא טעמה לרוחו .ולכן הקל הוא לעצמו ,לספור את
הילדים באופן הרגיל .וזכורני היטב כיצד געשו ורעשו הילדים כנגדו,
הכיצד אינו חושש ומקפיד על קיום ההלכה ידועה והמפורסמת,
שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותה ...שאסור למנות את
ישראל .ובאמת שלא היה לאותו רב'ה תשובה של ממש בפיו ,אלא
המשיך הוא בדרכו ,באומרו ,שיש מצבים שא"א להקפיד בזה...
ואם כי פשיטא שאין מטרתי להעלות קיטרוג חלילה על כלל
ישראל ,ובאמת שרוב רובם של המחנכים ,אכן הקפידו למאוד שלא
למנות עכ"פ להדיא את הילדים .אולם אכן יש ליתן את הדעת ,האם
ישנה עצה יעילה ונוחה ,לספור את הילדים ,בפרט בזמני לחץ
קשים ,כמו שמצוי למכביר ,בעת יציאתם לטיולים ,כידוע וכמפורסם
לכל הורה ,או למי שאי-פעם היה ילד ...או שמא אין עצה ואין תבונה
נגד ה' ,וגם במצבים שיש צרוך גדול לספור באופן מהיר ומדוייק,
מ"מ יש לחוש ולדקדק ,שלא לספור ולמנות באופן הרגיל.
א] האם האיסור נוהג גם בזה"ז
הנה מקור הדין נמצא בגמ' יומא (כב<) בנוגע לזכיית תרומת
המזבח ,אשר נעשה באמצעות פייס ,ע"י מניין אצבעות ידי הכהנים,
אשר השתתפו באותו פייס .ומקשה הגמ' מדוע מנו דוקא את
ה'אצבע'" ,ונימנינהו לדידהו" .ופרש"י "לדידהו – לגלגלותם".
ומסיקה הגמ' מזה" ,מסייע ליה לרבי יצחק .דאמר רבי יצחק ,אסור
למנות את ישראל ,אפילו לדבר מצוה" .וכיו"ב מצינו בגמ' ברכות
(סב<) ,דאסור למנות את ישראל ,ושמנין זה גורם רח"ל לנגף .וכן
יעויין בגמ' פסחים (סד<) במעשה דאגריפס.
אולם חידוש גדול הובא בזה ,בספר עינים למשפט (ברכות סב<),
ולשיטתו ,האיסור של מנין ישראל ,אינו נוהג בזה"ז .ויסודו ע"פ
המבואר בהמשך הגמ' ביומא (כב<)" ,אמר רבי שמואל בר נחמני,
רבי יונתן רמי ,כתיב ,והיה מספר בני ישראל כחול הים .וכתיב ,אשר
לא ימד ולא יספר .לא קשיא ,כאן בזמן שישראל עושין רצונו של
מקום .כאן בזמן שאין עושין רצונו של מקום" .ופי' ברבינו חננאל
(שם)" ,כל המונה ישראל ,עובר בב' לאוין .שנאמר ,לא ימד ולא
יספר .והני מילי ,בזמן שישראל עושין רצונו של מקום .ואם לאו,
נספרים .שנאמר ,והיה מספר בני ישראל .מכלל שיש מספר בהם",
עכ"ל.
הרי מבואר יוצא ,כי כאשר כלל ישראל אינם עושים רצונו של
מקום ,אין איסור למנותם .ושעל כן ,אנו שעומדים לדאבון לב בתוך
עומק הגלות ,ונתרחקנו מעל אדמתינו ,ומחיצה של ברזל מפסקת
בינינו לבין אבינו שבשמים .הרי שאנו בגדר "אין עושים רצונו של
מקום" ,ושעל כן ,אין האיסור עומד בתוקפו בזה"ז.
אכן זהו חידוש גדול ,ואם לדין יש תשובה .וכפי שכבר דחו את
דבריו פוסקי זמנינו .ראה בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ז סי' ג' סק"ב),
שכתב לדחות את ההוכחה מהגמ' יומא .דאין כוונת הגמ' ,לדון מצד
הפן ה'הלכתי' .ולהתיר את המנין ,בזמן שאינם עושים רצונו של
מקום .אלא המכוון בזה הוא ,על הדרך ה'רעיוני' .ללמדנו ,כי בזמנים
שאין ישראל עושים רצון אביהם שבשמים ,הרי שדרגתם ומעלתם
יורדת ,עד שקיימת אפשרות בעולם ,למנות את מספרם .אך ברור
כי האיסור עומד עדיין על מקומו.
ועל הדיוק בלשון הר"ח הנ"ל ,אשר נראה לכאו' מדבריו ,שמפרש
את דברי הגמ' על הצד ה'הלכתי' ,וכפי שמתחיל "כל המונה ישראל,
עובר בב' לאוין וכו' .והני מילי ,בזמן שישראל עושין רצונו של מקום".
משיג הצי"א (שם)" ,אבל באמת הוא טעות גמור ,לפרש כן בכוונת
הר"ח .דהרואה יראה ,דהר"ח שם מעתיק פיסקא פיסקא מדברי
הגמ' שם ,בראשונה מעתיק הדין של כל המונה ישראל עובר בב'
לאוין ,ואחר כך מבלי כל המשך למה שכתב קודם ,מעתיק בקצרה
כדרכו ,גם תירוץ הגמ' על קושית ר' יונתן ,על שבמקום אחד כתוב
והי' מספר בני ישראל ,ושוב כתוב אשר לא ימד ולא יספר .דלא
קשיא ,כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום וכו' ,אבל הכל מוסב
על הבחינה שיש להםו 'בשמים' ,ואין לזה כל קשר לעצם 'הדין' של
כל המונה וכו'" ,עכת"ד .
ה

כ"כ בקיצוש"ע (סי' ט"ו סעי' ג')" ,ונוהגין למנותם באמירת הפסוק הושיעה
את עמך וגו' שיש בו עשרה תיבות" .אמנם במקורות הקדומים ובראשונים,
אנו מוצאים שהביאו לומר את הפסוק" ,ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה
אל היכל קדשך ביראתך" ,עי' בזה בספר העתים (סוף עמ' רנ"ג) ,וכן כתב
רש"י ,בספר האורה (סי' נ"ו) ,ובספר הפרדס (דף ח' ע"ב) .ומו"ר במנחת
אשר (במדבר סי' א' אות ד') המליץ ,כי מה שנהוג בימינו לומר את הפסוק
"הושיעה את עמך" ,הוא משום שבלא"ה מצוה לאומרו בשחר ,עם כניסתו
ולביהכ"נ ,וכדאיתא במ"ב (סי' מ"ו סק"א).
עוד ראיתי בשו"ת צי"א (הנ"ל) ,וכן למו"ר הגר"א וייס שליט"א במנחת
אשר (במדבר סי' א' אות ה') שעוררו ,כי אין לנו לעסוק בנסתרות ,ואין אתנו
מי יודע מה ,להכריע כי חלילה "אין אנו עושים רצונו של מקום" .ואם כי נכון
ואנו שרויים בעומק הגלות ,אך אפשר דמעלות רבות בעשיית רצונו יתברך ,זו
למעלה מזו .ויתכן שגם אנו בבחינה מסויימת ,כלולים ב"עושים רצונו של
מקום".
אמנם בנקודה זו ,לכאו' מסתבר כדברי העינים למשפט .שהרי אמרו חז"ל
בירושלמי (יומא פ"א ה"א)" ,כל דור שאינו נבנה [ביהמ"ק] בימיו ,מעלין עליו
כאילו הוא החריבו" .ונמצא שעתה שאין לנו ביהמ"ק ,הרי שעוד לא תוקנו
מעשינו ,ועדיין ראוי להחריב את ביהמ"ק מחדש.

אספקלריא לבין הזמנים | עמוד ד

ובאמת שבעיקר מה שיש לעורר בזה ,וכפי שעורר במנחת אשר
(במדבר סי' א' אות ה') ,כי למעשה ,הלכה זו ,הובאה בדברי המג"א
(סי' קנ"ו סק"ב) .ומבואר א"כ שכך נפסק להלכה גם בזה"ז ,ואין
לחלק בין הזמנים .וכן ציינו לדברי הגר"א באדרת אליהו (כי תשא)
שכתב כי איסור מנין בני ישראל ,הוא "מצוה לדורות".
ב] האם האיסור הוא רק כשמונה אל כל ישראל
עוד יש לדון האם האיסור הוא רק במונה את כל כלל ישראל,
וכדרך שנעשה בפרשתן ,שמנו את כל העובר על הפקודים .או שמא
בכל מנין קבוצתי ,שמונים בה גם חלק קטן מכלל ישראל ,כגון נ"ד
שמונה רק את ילדי החידר ,גם הוא בכלל האיסור.
ובאמת שמצינו מקור ושורש לחילוק זה ,בדברי הרא"ם
(בפרשתן) וז"ל" ,אך קשה ,אם כן ,כשפקד דוד את העם ושלח
השליש ביד יואב והשליש ביד אבישי בן צרויה והשליש ביד אתי
הגתי (שמואל ב' יח ,ב) ,למה לא היה בהם המגפה ,אבל אדרבה
הצליח ונצחו במלחמה .ושמא יש לומר ,שמה שהמניין שולט בהם,
אינו אלא כשנמנין כל ישראל ביחד ,כדכתיב "כי תשא את ראש בני
ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולא יהיה
בהם נגף" ,אבל כשמונה מקצתן ,אין בכך כלום ,ולפיכך כשמנה דוד
את כל ישראל ואת כל יהודה ,שלט בהם עין הרע ,ובא עליהם
הדבר .וכשמנה את העם אשר אתו בלבד ,לא שלט בהם עין הרע,
ֶ
והלכו ונצחו במלחמה".
אמנם בשו"ת צי"א (ח"ז סי' ג' ענף ו') הרחיב את הדיבור בזה,
והביא מהרבה אחרונים [משכיל לדוד ,דברי דוד ,עץ החיים ועוד],
אשר השיגו על דברי הרא"ם ,שדבריו נסתרים מדברי הגמ' ביומא
(כב<) דמתבאר משם ,דגם על מנין קבוצתי ,כמנין הכהנים
המשתתפים בפייס ,בזכייה על תרומת המזבח .גם עליהם יש איסור
למנותם.
וכן הקשה בנחלת יעקב (כאן) ממה שמצינו במנין דשאול( ,ש"א
טו ,ד) "וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים" .הרי שהקפיד שלא
למנות את ישראל בגופם ,אלא רק ע"י דבר אחר ,למרות שלא מנה
את כולם [דבמנין הראשון היו שלשים רבוא ,ובמנין שני עשרים
רבוא].
ובאמת שיש להעיר שגם בפרשתן ,לא נמנו כל ישראל ,שהרי
שבט לוי לא נמנה עמהם [כמבואר בהדר זקנים (שמות ל ,יב)
ובבעה"ט (שמות ל ,יג) .אולם עי' ברמב"ן (שמות ל ,יב ד"ה אבל
לפי דעתי) שנקט ,דבמנין הראשון שבפרשתן ,נמנו גם הלויים .כי
עדיין לא נבחרו ולא יצאו מכלל העם] .וגם בשאר השבטים לא נמנו
אלא רק מגיל עשרים שנה ומעלה .ובאמת שכן מפורש בדברי
הרמב"ן (במדבר א ,ג) כאשר הוא מתייחס למה שמצינו שדוד
המלך טעה ,ומנה את ישראל ,ומכח זה מתו רבים במגיפה .שלכאו'
תמוה כיצד דוד המלך טעה בדבר כ"כ פשוט [אמנם עי' ברכות
(סב<) ,וכבר עוררו כן האחרונים] .וכן כיצד יואב הלך לקיים את
שליחותו ,ומדוע לא נתן שקלים כדי למנוע את המגיפה .ומיישב שם
(ד"ה ויתכן עוד) ,כי ההיתר למנות ע"י שקלים ,אינו אמור אלא במנין
מוגבל של "מבן עשרים שנה ומעלה" .אולם בדוד המלך ,הרי
שהמנין היה כל איש מבן י"ג שנה ,וכפי שנראה מהמקראות (בדה"י-
א' ,כז ,כג-כד) יעו"ש.
ושעל כן מבואר ,דגם במנין מוגבל ,שאינו כולל בתוכו את כל כלל
ישראל ,גם בזה יש איסור .ובפתח עינים (יומא) כתב ליישב ,כי גם
הרא"ם לא נתכוין להתיר למנות מנין חלקי .אלא שרק דן מצד
החשש של 'מגיפה' ,שזה אינו שייך אלא במנין כל או עכ"פ רוב
חלקי ,וכמפורש
ישראל .אבל אה"נ בודאי שיש לאסור גם למנות מנין
ז
בגמ' יומא (כב<) ,וברמב"ם (תמידין ומוספין פ"ד ה"ד)  .ושעל כן גם
בנ"ד ,אין כל היתר למנות את ילדי החידר ,למרות שמדובר רק
בקבוצה קטנה.
ג] האם מותר למנות את האצבעות
אמנם לכאו' יש מקום לדון ,ע"פ מה שמצינו בגמ' דיומא (כב<)
אשר מפרשת בטעם מנין הכהנים בפייס ,ע"י אצבעותיהם .משום
שחששו לאיסור של מנין בני ישראל .ומבואר א"כ דיש היתר לספור
את האצבעות .ולפ"ז איכא עצה פשוטה ,שדרכה יוכלו למנות את
התלמידים ,והוא ע"י שירימו את אצבעותיהם ,והמחנך יוכל למנות
את האצבעות כדרך שסופרים.
ובאמת שכך הבין בשו"ת אבני נזר (יו"ד סי' ת"נ אות י' ,וסי' תנ"ב
אות ה') ,בנוגע לנידון הכנסת אצבע לבין החריצים שבכותל
המערבי ,האם יש לאסור את הדבר בזה"ז משום ביאת המקדש.
וצידד מתחילה לדון לקולא ע"פ דברי הסוגיא דיומא (כב<) הנ"ל,
"בהא דהממונה אמר להם הצביעו .מקשה ,ולמנינהו לדידהו.
פרש"י ,לגלגלותם .ומשני ,אסור למנות את ישראל ע"ש .הנה
דהמונה באצבעות לא חשיב שמונה את ישראל עצמם .וא"כ כיון
דאיסור טומאת מחנה לוי' בטומאה דמגופו תליא .והטומאה יוצא
מהאדם עצמו ולא מהאצבע .שאם נחתך האצבע גם כן הי' יוצא
מעצם אדם ואצבע ,אינו עצם האדם
הקרי והנדה .וטומאה יוצא רק
ח
כנ"ל ,ואין איסור במחנה לויה" ,ע"כ .
וכן מפורש יותר בדברי הגמ' ב"ב (י" ,).שאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע,
אם אלקיכם אוהב עניים הוא ,מפני מה אינו מפרנסם .א"ל ,כדי שניצול אנו
בהן מדינה של גיהנם .א"ל ,אדרבה ,זו שמחייבתן לגיהנם .אמשול לך משל,
למה הדבר דומה .למלך בשר ודם שכעס על עבדו ,וחבשו בבית האסורין.
וצוה עליו ,שלא להאכילו ושלא להשקותו .והלך אדם אחד ,והאכילו והשקהו.
כששמע המלך ,לא כועס עליו ,וכו' .אתם קרוים בנים ,וקרוין עבדים .בזמן
שאתם עושין רצונו של מקום ,אתם קרוין בנים .ובזמן שאין אתם עושין רצונו
של מקום ,אתם קרוין עבדים .ועכשיו אין אתם עושים רצונו של מקום .אמר לו,
הרי הוא אומר ,הלא פרוס לרעב לחמך ,ועניים מרודים תביא בית .אימתי
עניים מרודים תביא בית ,האידנא .וקאמר ,הלא פרוס לרעב לחמך" ,ע"כ.
ומבואר כי ר"ע הודה והסכים לדברי אותו רשע ,כי אכן מצבנו בזמן הגלות,
הרי שאנו בבחינת אין עושים רצונו של מקום.
ואמנם יעויין במהרש"א (ב"ב בח"א) אשר כתב כר"ע השיב רק לדבריו של
הרשע ,אבל באמת ס"ל דישראל קרויים 'בנים' ,גם בעת שאינם עושים רצונו
של מקום .אך עכ"פ גם מדבריו עולה ,כי פשיטא דבזמן החורבן אנו בגדר "אין
עושים רצונו של מקום" .ושלא כדברי הצי"א ,שציין לדברי המהרש"א הנ"ל,
זלהוכיח כי גם בזה"ז אנו בכלל "עושים רצונו של מקום" ,ויל"ע.
ובאמת שקרוב לשנות הקמת המדינה ,היה פולמוס רחב ,סביב ענין "מפקד
האוכלסין" .וגדולי ישראל חיוו את דעתם ,בנוגע לשאלה ,האם מותר למנות
את כל תושבי מדינת ישראל .וזאת למרות שרבים מכלל ישראל ,גרו וגרים
עד היום בחו"ל .אולם יש איסור למנות ,גם מנין חלקי מכלל ישראל וכנ"ל .עי'
בזה בשו"ת דברי חכמים (יו"ד סי' ל"ה) ,שו"ת שרידי אש (חו"מ סי' ק"מ),
שו"ת חדות יעקב (עדס ,יו"ד סי' כ"ד אות י"ב) ,שו"ת צי"א (ח"ז סי' ג'),
שו"ת חמדת צבי (ח"ב סי' כ"ט) ,שו"ת קובץ תשובות (ח"ד סי' ר"א) ,שו"ת
שבה"ל (ח"ו סי' כ' ,ח"ט סי' ל"ה) ,וע"ע בשו"ת אבן פנה (ח"ב סי' קפ"ז),
וחשו"ת שלחן הלוי (ח"א עמ' רי"ג אות ה').
וע"ע בשו"ת אבנ"ז (יו"ד סי' שצ"ט אות ג') שפי' עד"ז ,את דברי הגמ'
במנחות (לז<) דבכור שיש לו שני ראשין שנידון כחי .ואינו נידון כטריפה,
למרות שנקטינן שיתר כנטול .משום דמבואר ביומא (כב<) וברש"י ,כי

אולם בחי' החת"ס (יומא כב<) וכן בשו"ת אג"מ (יו"ד ח"ג סי' קי"ז
אות ב') פירשו ,כי בודאי שאין לחלק בין ספירת הראש לבין ספירת
אבר אחר מן הגוף ,דמה בין זה לזה .אלא כוונת הגמ' היא ,דכאשר
את
מונה רק את האצבעות ,הרי שאפשר שלא כולם יוציאו
אצבעותיהם ,ונמצא שאין כאן ספירת כולם ,ולכן אינו בכלל האיסורט.
ולדבריהם ,הרי שבנ"ד לא יועיל העצה ,שימנה את האצבעות.
שהרי מאחר שהמחנך הסופר ,בודאי שיקפיד למנות את כולם,
מבלי לוותר על אצבע אחת .שהרי מוטלת עליו האחריות ,להחזיר
את כל הילדים לביתם ,בלי יוצא מן הכלל .נמצא א"כ שהרי זה
כמונה את הגולגולת שלהם ,ואסור.
ד] כשהתלמידים מכריזים בעצמם את מספרם האישי
והנה בשו"ת שבט הלוי (ח"א סי' ל"ד) נשאל ע"י אחד המלמדים
בב"ב ,אשר הציע בזה הצעה מעניינת .דאולי נוכל להתיר למנות את
התלמידים ,ע"י שיציבו אותם בג' שורות של עשרה שורות קטנות
של ג' ג' .והשורה הראשונה ,כל ילד אומר מספר עד עשר ,וכן יתר
השורות ועי"ז יוודע אם כולם נמצאים.
אמנם מרן הגר"ש וואזנר זצ"ל פקפק על עצה זו ,משום די"ל,
דעצם זה שהילדים מזכירים את המספרים .הרי שהוא עצמו מוגדר
כמנין ,ואסור .ולמרות שהילדים אשר מונים את עצמם ,הינם קטנים
ואינם ברי-חיובא .אך מ"מ ,מאחר ויש מהפוסקים שנקטו דאיסור
מנין ,בעיקרו הוא מדאורייתא ,מקראי דכי תשא .הרי שבדאורייתא,
לכו"ע לא ספינן להו בידים .ועוד די"ל ,דכיון דטעם האיסור הוא ,מפני
שמכניס עין הרע ,י"ל דזה שייך ,גם כאשר הסופר הוא קטן.
עוד הוסיף בשבה"ל לפקפק בזה ,דיתכן גם לומר ,דמה שהמלמד
גורם וגומר ע"י זה הענין ,נראה דלא גרע ממה שכתב בשפת אמת
(יומא כב<) ,דגם כאשר אינו מונה 'מספר' .אלא רק ,שע"י המנין,
גומר את הדבר .כגון מנין הכהנים ,שלא היו מונים את מספרם ,אלא
רק כל המספר ,לידע באיזה כהן כלה המנין ,שהוא יהיה בין
המקריבים .מ"מ יהוי כמספר ,כיון שמזכיר סכום ,ע"ש .והאי דידן לא
גרע מזה .עכת"ד .
ה] להכריז ברמקול את שמות התלמידים
ולמעשה המליץ בשו"ת שבט הלוי (שם) בתוך דבריו ,כי אפשר
בענין אחר ,על ידי שקוראין רשימה של שמות הילדים על הסדר ,וכל
מי שהוא כאן ,אומר כן ,כנהוג .אלא שהוא דרך ארוכה קצת ,אמנם
בשביל זה ,לא הותר איסור מנין לישראל .עכת"ד.
ואכן בדרך זו יצאנו מידי כל פקפוק של איסור מנין .אך פעמים
שקשה לבצע את המנין הזה ,בפרט כאשר מדובר בכמות מרובה
של ילדים ,ובאופן שאין רמקול או אמצעי להגברת הקול ,הרי שאין
אפשרות להשמיע את שמות הילדים בתוך כל המהומה[ .ומה עוד,
שכידוע הילדים מוטבעים בטבע של ילדות .ופעמים כאשר יכריזו את
שמו של תלמיד מסויים ,הרי שיהיו כמה "חכמים" ,אשר יצביעו
במקומו ..ואכמ"ל].
ו] לבדוק את המצאות התלמידים ,ע"י רשימה כתובה
אכן גם באופנים הנ"ל ,קיים פתרון חלופי .והוא שהמלמד יעבור
עם דף שבו רשומים כל התלמידים שיצאו לטיול .וכך יסמן לעצמו
בסימון Vאו כיו"ב ,על כל תלמיד שיראה .וכך יוכל לוודות ,כי אכן כל
התלמידים נמצאים.
ואין זה נוגע ,למה שדנו הפוסקים האם מותר למנות ע"י 'כתיבה'.
שנחלקו האם "כתיבה כדיבור" בכל דיני התורה ,כגון לענין שבועה,
ספירת העומר ,לימוד התורה ,הזכרת ה' ,וכל כיו"ב .וה"ה בענין נ"ד
[עי' בזה ברלב"ג (ריש במדבר) שנקט כי מנין שמות האנשים ע"י
כתיבה אינה בכלל האיסור .אך מאידך בשו"ת כת"ס (יו"ד סי' ק"ו)
שהעתיק מאביו החת"ס זי"ע ,דאפי' מונה בכתב ולא מוציא בפיו ,נמי
אסור .וכתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' כ') דפשיטא שעלינו להכריע
כדברי החת"ס ,שאמר את דבריו "להלכה ולמעשה" ,ולא כהרלב"ג,
שכתב את דבריו ,רק כפירוש על התורה].
אולם מאחר וכאן ,אין המדובר ,לרשום את ה'מנין' של התלמידים.
אלא רק לסמן את 'שמות' התלמידים הנמצאים .הרי שאין זה נחשב
ל'מנין' ,ומותר לכו"ע – .אלא שבודאי שעצה זו אינה קלה ונוחה
במיוחד ,שעל המלמד להסתובב ולחזר סביב כל התלמידים ,ובנוסף
גם לחפש את שמותיהם בתוך הדף שלפניו.
ז] להתיר למנות את התיקים של הילדים
אמנם לכאו' יש לחתור ולמצוא עצה הוגנת ,הנוחה לכל נפש,
ובודאי שהיא תמצא חן בעיני המלמדים .אך יראני מלהורות כן
למעשה ,מאחר וראיתי לאחד מגדולי הדור זצ"ל ,שנקט לאסור
את הדבר ,וכדלקמן .אולם תורה היא ,וללמוד אני צריך .ועל כן לא
המנע את עצמי מלעורר את הנעלנ"ד.
ושורש העצה נמצאת בפרשת השבוע .שהנה מצינו ,כי ע"י מה
שנמנו כלל ישראל ע"י שקליהם ,הרי שבאופן זה הותר המנין" ,ולא
יהיה בהם נגף ,בפקוד אותם" .וכן פרש"י (שמות ל ,יב)" ,כשתחפוץ
הגלגולת הוא עצם האדם .א"כ בשני ראשין ,יש כאן שני אנשים ,שיש להם
גוף אחד .והוא היפוך יתר כנטול .דאין זה אדם שמחולק לשנים ,אלא שני
בנ"א ,שנתקבצו בגופם לחיות אחת ,ולמה יטרף בשביל זה .ע"ש.
ויש אולי גם לציין לדברי התוס' (פסחים קט< דה ברום) ,שכתב ,כי האמה
הרביעית שנותנים לאדם בקבר ,הוא בשביל ה'ראש' .הרי שיש מעלה
ויחודיות על ה'ראש' של האדם דוקא .וכן יעויין באוה"ח (ריש כי תשא) שג"כ
מפרש בדרך זו ,שיש קפידא על מנין של ה'ראשים' – .אמנם עי' בכלי יקר
(ריש כי תשא) שנקט דאין הקפידא דוקא עח ה'ראש' אלא גם על הבטן
טיעו"ש.
אמנם יש להעיר ,דהרי שם בגמ' ביומא ,עסקינן במנין שלא נועד לדעת את
'מספר' הכהנים ,אלא רק בכדי להגיע אל הכהן שיזכה בגורל .וא"כ מבואר,
דיש איסור 'למנות' ,גם מבלי שידע את ה'מספר' .וכן כתב בשפת אמת (יומא
כב<) .וא"כ מה נפק"מ במה שע"י מנין האצבעות ,א"א לדעת את ה'מספר'.
ס"ס איכא איסור בעצם ה'מנין' .ואולי יש לחלק ולומר ,דהאיסור הוא רק ב'מנין'
כזה ,שניתן לדעת דרכו את ה'מספר' .וזה אסור ,גם אם למעשה לא מתברר
לבסוף המספר .אך כאשר מונה במנין כזה ,אשר מלכתחילה א"א כלל להגיע
דרכו אלא ה'מספר' המדוייק ,הרי שאינו בכלל האיסור.
י

אמנם נראה דיש מקום לדון .דאם הילדים יאמרו את המספר שלהם שלא
כסדרן ,דהיינו שיצעקו כולם בערבוביה' ,אחד'' ,חמש'' ,שלש' וכו' .הרי שבאופן
זה ,אין כאן כל תורת 'מנין' ,אלא מדובר רק ב'סיסמאות' ,שלכל ילד יש סיסמא
המיוחדת לו .ואין לילדים כל כוונה של הזכרת ה'מנין' בעת אמירת המספר,
ומבחינתם הדבר דומה לאמירת 'תפוח' או 'תפוז' ,שאינו אלא הזכרת סיסמא
בעלמא – .ואם כנים הדברים ,הרי שיש להתיר גם למלמד להאזין אל הקולות
כולם ,ולבדוק דרכם האם כולם נמצאים .שהרי ה'מנין' נעשה באופן המותר,
וכמו דשרי לדעת את המנין ע"י דבר אחר ,ה"ה כאן.
אך מאחר ואין עצה זו מעשית כלל ועיקר ,דאם אמרו חז"ל על תרי קלי לא
משתמעי (ר"ה כז .).הרי שעאכו"כ שאין קולותיהם וצווחותיהם של הילדים
הרבים נשמעים ,ובנקל יכול הסופר להתבלבל בצורה זו .ושעל כן נראה שגם
לכן מרן השבה"ל לא יצא לדון בזה .ומטעם זה לא אכנס לנידון ,האם האיסור
מנין ,הוא גם במונה ע"י 'מחשבה' .ועי' בזה בשו"ת שבט הקהתי (ח"ו סי'
ת"ס) .דמ"מ אין עצה זו רלוונטית בציור שאלתן ,שכל הילדים גועשים ורועשים
בהמולה רבה.

לקבל סכום מניינם ,לדעת כמה הם .אל תמנם לגלגולת .אלא יתנו
כל אחד מחצית השקל ,ותמנה את השקלים ,ותדע מנינם".
ולאור יסוד זה ,לכאו' יש להתיר למנות את הילדים ,באמצעות מנין
התיקים או יתר חפציהם האישיים .וזאת ע"י שהמלמד יבקש מכל
הילדים ,שיושיטו בידיהם את התיק האישי ,של כל אחד ואחד .והוא
יעבור ויספור את התיקים ,וכך ידע את מנין הילדים הנמצאים.
אולם ראיתי שבשו"ת שבט הלוי (ח"א סי' ל"ד) עמד מתחילה על
עצה זו ,אך כתב שאין נראה להתיר זאת .מאחר וקיים עצה אחרת,
כנ"ל [באות ה'] ,שיקראו בשמות התלמידים ,וכל מי שנמצא יסמן על
הימצאותו .וא"כ יש לחוש למה שנתבאר ברד"ק (ש"א טו ד= ש"ב כד
א) ,כי מנין ע"י דבר אחר ,הותר רק כשהוא לצורך ,אבל כשאינו
לצורך ,הנה מצינו בדוד המלך שלמרות שמנה ע"י דבר אחר ,מ"מ
אירע הנגף ,משום שמנה שלא לצורך .ושעל כן הסיק בשבה"ל,
דבנ"ד אינו נראה שיקרא לצורך ,כאשר אפשר בענין אחר.
אלא שהנה דברי הרד"ק הנ"ל ,מושתתים על דברי התנחומא (כי
תשא אות ט') וז"ל" ,רבי אליעזר בשם רבי יוסי בן זמרא אמר ,כל
זמן שנמנו ישראל לצורך ,לא חסרו .ושלא לצורך ,חסרו .ואימתי נמנו
לצורך ,בימי משה .ושלא לצורך ,בימי דוד" .והנה בביאור הענין מדוע
מנין דדוד היה שלא לצורך .ראיתי בדברי הרמב"ן (במדבר א ,ג)
בפי' הראשון ,שגם כן פירש מעצמו ,כי חטא דוד המלך היה ,במה
שמנה שלא לצורך וז"ל" ,היה הקצף עליו ,בעבור שמנאם שלא
לצורך .כי לא היה יוצא למלחמה ,ולא עושה בהם דבר בעת ההיא.
רק לשמח לבו ,שמלך על עם רב" ,עכ"ל.
הנה מדברי הרמב"ן מצינו פירוש ,ויתכן גם הגדרה למנין "שלא
לצורך" .והוא כאשר עצם ה'סיבה' למנין ,איננו נובע ממטרה של
ממש .וכגון בדוד המלך ,אשר רצה למנות את ישראל ,רק לשמח
את לבו .אולם בנ"ד בודאי שיש סיבה וטעם גדול למנות את
התלמידים .שהרי קיים חשש של סכנ"פ ,שמא ישכח את אחד
מהתלמידים ,במקום נטוש ועזוב ,ולא יצליחו למוצאו .וזו אכן סיבה
תכליתית ביותר .ואם כי ישנם אופנים ודרכים אחרות ,לוודות כי כל
התלמידים נמצאים ,מבלי להזדקק ל'מנין' .אולם זה אינו משנה את
ההגדרה בכי הוא זה ,כי עדיין המנין נעשה לשם צורך.
ולכאורה יש להוכיח כדברינו ,מהמובא בפרשתן ,שמשה רבינו
מנה את כלל ישראל ע"י דבר אחר .והנה גם במניינו של משה ,היה
לו אפשרות להגיע ל'מספר' של בני ישראל ,גם מבלי למנותם
במספר .שהרי יכל למנות ע"פ תיבות הפסוק "הושיעה את עמך"
וכיו"ב .דבזה הרי נקטו הפוסקים ,שאינו מוגדר כ'מנין' [עי' בהערה
שבריש המאמר] .אלא נראה ללמוד מזה ,כי בכל עת ,שיש 'סיבה'
טובה מדוע הוא מונה ,הרי שזה בכלל ההיתר של מנין ע"י דבר אחר
"לצורך" ,ושרי.

מעמקי הלכה  /הרב יצחק אברהם ,כולל 'תורת ה'
חפצו' (בית שמש)

יציאה למסלולי הליכה מסוכנים

שֹתיכֶם (דברים ד ,טו)
וְנִּ ְש ַמ ְר ֶתם ְמאֹד ְלנַפְ ֵ
עומדים אנו כעת ,בפתחו של ימי בין הזמנים ,בתוך תוככי ימי
הקיץ החמים והלוהטים ,אשר קורצים בעיניהם ,לכל הנופשים
למיניהם ,שינצלו את הימים הבאים ,בפעולות ובאתגרים קשים
ומפרכים .ובכך ימצו כראוי את הימים הקרובים ,עבור חילוץ
עצמותיהם ,ולהתאווררות חיונית ונחוצה לגוף ולנפש .ואכן אין לזלזל
בצרכים חיוניים אלו ,אשר פעמים רבות ,מועלים למאוד גם
בגשמיות וגם ברוחניות של המטיילים.
אמנם בד בבד אסור לנו לשכוח ,כי התורה הקדושה ,מצוה אותנו
בציווי היוצא מגדרו" ,ונשמרתם מאד! לנפשותיכם" דהיינו שמירה
ע"ג שמירה .שמחוייב האדם לשמור כראוי ,שלא יאבד חלילה וחס
את נפשו היקרה ,אשר נמסרה לו ע"י הבורא ית"ש ,כפקדון אשר אין
לה כל תחליף המתקרב לערכה הרם .וכידוע שבימים אלו ,מלחמתו
של היצה"ר ,פועלת ועובדת שעות נוספות ,בתחום זה של זילזול
בשמירת הגוף והנפש.
ומן הראוי לעיין בבירור סוגיא חשובה זו ,ולהתבונן האם ומתי
מותר לצאת למסלולי הליכה ,בעוד שנשמעו לעולמים ,מקרי אסונות
רבים ,אשר התרחשו במהלך אותם הדרכים .אם זה ע"י התייבשות
חמורה ,או ע"י מעידה בצוקי ההרים ,וכן על זה הדרך .וכבר אמרו
חז"ל בירושלמי (ברכות פ"ד ה"ד) "כל הדרכים בחזקת סכנה".
ובודאי שעניני המסלולים הנ"ל ,לא נגרעו מהגדרה זו .ושעל כן יש
ליתן ע"כ את הדעת ,על מה סומכים העולם ,שבכל זאת יוצאים
המה למקומות אתגריים ומסוכנים ,בעוד שאין מדובר בצורך חיוני
של פיקו"נ ,אלא מטרתם היא לשם תוספת הנאה וריענון.
א] חששות רחוקות אינם בכלל סכנה
והנה יסוד פשוט וברור הוא ,כי אין כל איסור ,לצאת מפתח
וממפתן הבית ,וזאת למרות שעורבות מפעם לפעם סכנות שונות
גם בתוך רחובה של עיר .דבודאי שהאדם רשאי לחיות בצורה
רגילה ונורמלית ,ואיננו מחוייב לחשוש על כל חשש רחוק שאולי
ואולי עשוי הוא לקרות .דלא נתנה תורה למלאכי השרת ,ובני אדם
מטבע בריאתן ובריאות נפשם ,מחוייבים המה לצאת ,אל האויר
הפתוח והזורם של העולם .ומי שמהסס מלצאת מביתו ,משום
החשש שמא יארע לו נזק בגופו ע"י היציאה לרחוב ,בודאי שזקוק
הוא לטיפול רפואי ,בכדי ליישר לעצמו את דעתו החולה.
וכבר האיר לנו רבינו הרמח"ל את הדרך הנכונה בזה ,בספרו
במסילת ישרים (פ"ט) בעת שמאריך לשלול את היראה החולה
הזו ,אשר מקור שורשה ,מגיע ממדת העצלות של האדם ,וז"ל
קודשו" ,דע כי יש יראה ויש יראה .יש יראה ראויה ,ויש יראה שוטה.
יש בטחון ,ויש הוללות .כי הנה האדון ברוך הוא ,עשה את האדם
בעל שכל נכון וסברא נכוחה ,לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן
הדברים המזיקים ,אשר נבראו לענוש את הרשעים .ומי שירצה
שלא ינהג עצמו בדרך החכמה ,ויפקיר עצמו לסכנות .הנה אין זה
בטחון ,אלא הוללות .והנה הוא חוטא במה שהוא נגד רצון הבורא
יתברך שמו ,שרוצה שישמור האדם את עצמו .ונמצא שמלבד
הסכנה המוטבעת בדבר ,אשר הוא עלול אליה מפני חסרון שמירתו.
הנה עוד ,הוא מתחייב בנפשו בקום עשה ,בחטא אשר הוא חוטא.
ונמצא החטא עצמו ,מביאו ליענש .ואולם השמירה הזאת ,וזאת
היראה המיוסדת על הנהגת החכמה והשכל ,היא הראויה ,שעליה
נאמר (משלי כב)' ,ערום ראה רעה ונסתר ופתיים עברו ונענשו' .אך
היראה השוטה היא ,שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על
שמירות ,ויראה על יראה ,ועושה משמרת למשמרתו באופן
שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה.
והכלל להבחין בין שתי היראות ,הוא מה שחלקו חכמים ז"ל
באמרם (פסחים ח<)' ,היכא דשכיח היזיקא שאני' .כי מקום שההיזק
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מצוי ונודע ,יש להשמר .אך מקום שאין ההיזק נודע ,אין לירא .ועל
כיוצא בזה נאמר (חולין נו<) ,ריעותא ד'לא חזינן לא מחזקינן' .ו'אין לו
לחכם ,אלא מה שעיניו רואות' (סנהדרין ו<) .הוא עצמו ענין הפסוק
שהבאנו למעלה' ,ערום ראה רעה ונסתר' .הא אינו מדבר אלא
בנסתר מן הרעה אשר רואה ,לא ממה שיוכל להיות שיהיה
אפשרי שיבוא .והוא ממש ענין הפסוק שהזכרתי למעלה' ,אמר עצל
שחל בדרך' וגו' .וחכמים ז"ל פרשו הענין כמין חומר ,להראות עד
היכן מגעת יראת ההבל ,להפריש האדם מן המעשה הטוב.
ואמרו (דברים רבה פ"ח) ,שבעה דברים אמר שלמה בעצל .כיצד,
אמרו לעצל ,הרי רבך בעיר ,לך ולמד תורה ממנו .והוא משיב אותם,
מתירא אני מן הארי שבדרך .רבך בתוך המדינה .אומר להם,
מתיירא אני שלא יהיה ארי בין הרחובות .אומרים לו ,הרי הוא בתוך
ביתך .אומר להם ,אם אני הולך אצלו ,אני מוצא הפתח נעולה וכו',
עיין שם .הא למדת ,שאין היראה גורמת שיתעצל ,אלא עצלה
גורמת לו שיתיירא .וכל הדברים האלה ,הנסיון היומי יעיד
עליהם ,ממה שכבר פשוט הוא ורגיל ברוב המון בני האדם אשר
זה דרכם כסל למו .ומשכיל על דבר ,ימצא אמת לאמתו ,ודעת
לנבון נקל .וכבר נתבאר ענין הזריזות ביאור שאחשוב היותו מספיק
להערת הלב ,והחכם יחכם ויוסיף לקח" ,עכ"ל.
ב] האם מותר להסתכן לצורך פרנסה
אמנם הנה מצינו בדברי כמה מהפוסקים ,אשר יצאו לדון ולהקל,
כי באדם אשר זקוק לצורך פרנסתו ,לצאת למקומות מסוכנים,
ולהתפרנס שם .הרי ששרי לנהוג כן ,וזאת למרות שבמקרה רגיל
היה לנו לאסור עליו לצאת למקומות אלו ,מפאת חיוב של
"ונשמרתם מאד לנפשותיכם" .דמ"מ צורך הפרנסה ,הוא צורך
חשוב ,ובכחו לדחות את החשש סכנה שקיימת בדבר.
וראש המדברים בזה ,הוא בעל שו"ת נודע ביהודה (מה"ת יו"ד
סי' י') ,אשר תמה למאוד משאלת השואל ,אשר חקר באדם עשיר
ומעונג ,אשר חשקה נפשו להיכנס אל תוך מעבי היערות ,ולצוד שם
חיות לשם שעשוע גרידא ,ונסתפק האם יש בזה משום איסורא
דצבע"ח .ומשיבו הנוב"י ,דאם כי מצד צעב"ח ,הרי שכל שיש בו
צורך לאדם ,אין לחוש מאיסור זה .אולם יש לעורר ע"כ מצד
ההנהגה הראויה ,שלא מצינו איש ציד רק בנמרוד ועשיו ,ואין זה
מדרכם של בני אברהם יצחק ויעקב ,לנהוג במדה מגונה זו של
אכזריות לשווא.
ועוד הוסיף לעוררו בתו"ד" ,ועד כאן דברתי מצד יושר ההנהגה,
שראוי לאדם להרחיק מזה .ועכשיו אני אומר ,אפילו איסורא איכא.
שהרי כל העוסקים בזה ,צריכין להכנס ביערות ולהכניס עצמם
בסכנות גדולות ,במקום גדודי חיות .ורחמנא אמר ,ונשמרתם מאוד
לנפשותיכם .ומי לנו גדול ואומן בקי בצידה יותר מעשו ,שהכתוב
העיד עליו ,ויהי עשו איש יודע ציד וכו' .ופוק חזי מה אמר הוא על
עצמו ,הנה אנכי הולך למות וגו' .ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ,שהיינו
שהוא מסתכן בכל יום בין גדודי חיות ,וכן פירשו הרמב"ן .ומעתה
איך יכניס עצמו איש יהודי ,למקום גדודי חיות רעות .ואף גם בזה ,מי
שהוא עני ועושה זו למחייתו ,לזה התורה התירה ,כמו כל סוחרי
ימים מעבר לים ,שכל מה שהוא לצורך מחייתו ופרנסתו ,אין
ברירה .והתורה אמרה ,ואליו הוא נושא את נפשו .ואמרו רז"ל,
מפני מה זה עלה בכבש ונתלה באילן ומסר עצמו למיתה ,לא על
שכרו כו' .אבל מי שאין עיקר כוונתו למחייתו ,ומתאוות לבו הוא
הולך אל מקום גדודי חיות ,ומכניס עצמו בסכנה ,הרי זה עובר על
ונשמרתם מאוד כו'" ,ע"כ.
והנה דברי הנוב"י הם יסוד ואבן פינה ,עבור כמה וכמה עבודות
מסוכנות ,אשר עוסקים בהם בנ"א לצורך פרנסתם .כגון מלאכת
מכרה היהלומים או הכסף והזהב ,אשר דורש עבודת קדיחה תת
קרקעית עמוקה למאוד ,אשר פעמים רבות גבתה עמה ,אבידות
בנפש ,מפאת התמוטטות הקרקע ,מעל ראשי הכורים .וכיו"ב ביחס
למשרת "שומר הראש" של ראש הממשלה או הנשיא ,אשר כרוך
בספיגת יריות בגופו ,ע"י מחבל האורב להמית את
בסיכון מסויים,
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ראש הממשלה  .וכמו כן העברת ספינות משא ענקיות ,בימי
האוקיינוס הגדולים .שאם כי בימינו ,לא מצוי כ"כ סכנת טביעה ,ע"י
גלי הים .אך מצוי למאוד ,מעשי שוד ,אשר כרוכים בשפיכות דמים
ובסכנת חיים .וכמו כן יש שדנו האם רשאי האדם לעבודיב במרכז
למשחקים אלימים ,אשר עלולים לפגוע בגוף של המשחקים .
וכמו כן ,דבר זה מיישב חלקית ,ממה שנהגו העולם ,לנהוג בכלי
רכב פרטיים או ציבוריים ,אשר כידוע מעלים למכביר ,את רמת
סיכוני הדרכים .וכפי ששומעים בחדשות במעשים שבכל יום ,על
נספים כה רבים ,אשר רח"ל נלקחים לבית עולמם ,מחמת תאונות
דרכים נוראות .ולאור דברי הנוב"י הנ"ל יש מקום לבאר ,כי יסוד
המנהג מושתת על צרכי הפרנסה ,אשר כידוע מחייבים במקרים
רבים ,כלי רכב נגיש ,אשר ביכולתו להחיש את צעדיו של העובד אל
מקום עבודתו .וכאשר עוסקים בפרנסה ,הרי שהתירה התורה
להסתכן במדת מה.
אולם ביחס לנ"ד ,נראה שאין הוראת היתר זו של הנוב"י ,מספיקה
להתיר את היציאה למסלולי הליכה מסוכנים ,וזאת מחמת כמה
וכמה טעמים<
א) ראשית כל ,דברי הנוב"י נוסבו ,אך ורק כלפי אדם אשר זקוק
להסתכן ,עבור צורכי 'פרנסה' .אולם כלפי השואל ,אשר לא היה
זקוק לפרנסה ,שהיה בעל אמצעיים ועתיר נכסים .הרי שפסק הנוב"י
בשלילה ,שאיסור גמור הוא לו ,לצאת אל עובי היערות ולהסתכן
בחיות טורפות .וא"כ ה"ה בנ"ד ,שאין מדובר בצורכי הפרנסה ,אלא
רק להנאה ולהתרעננות ,יתכן דאין כל היתר.
ב) בנוסף לזאת ,נחוץ להדגיש ,כי הנוב"י לא יצא להתיר ,אלא
סכנות סבירות .אך אין כל ספק ,שכאשר מדובר בסכנה מוחשית של
ממש ,וכגון לילך למקום אשר לא רבים שבו ממנו .וכגון לטוס
בחלילית ,אשר כידוע שבהרבה מהניסויים ,לא שבו האסטרונאוטים
אל כדור הארץ .הרי שמסתבר שבדבר זה ,לא יצא הנוב"י להתיר.
ג) ובר מן דין ,נראה כי חלק מן האחרונים ,לא קבלו בהסכמה את
דברי הנוב"י .דהנה ביחס למה שהכריח הנוב"י את היתרו ,דצורך
פרנסה שאני ,וכפי שהותר לסוחרי ימים לצאת בימים לצורך
יא

אכן עורר בזה מו"ר הגר"א וייס שליט"א כי בנוגע לתפקיד "שומר ראש",
הוא היה מתיר גם מבלי להזדקק לדברי הנוב"י .שהרי בלא"ה מנסיון החיים
למדנו ,כי תפקיד זה ,איננו מסוכן כפי שהוא נשמע .שהרי כבר היו לעולמים,
אירועי ופיגועי ירי ,אשר הופנו על ראשיהם של ראשי הממשלות .אך במרבית
יבמן המקרים ,הירי פגע ישירות בראש ממשלה עצמו ,ולא בשומרי ראשו...
ראה בשו"ת אגרות משה (חו"מ ח"א סי' ק"ד) בנוגע למה שנשאל ,האם
מותר להתפרנס ממשחק זריקת הכדורים ,שנקרא באל בלע"ז .שיש לחוש
לסכנה ,כדאירע לאחד מכמה אלפים שנסתכן .והורה להיתר וז"ל" ,דהא
מפורש בב"מ (קיב ,).על קרא דואליו נושא נפשו ,מפני מה נתלה באילן ומסר
את עצמו למיתה ,לא על שכרו .אלמא דמותר להתפרנס ,אף כשאיכא חשש
סכנה לאופן רחוק".

מסחרם .הנה בשו"ת בנין ציון (סי' קל"ז) יצא לבאר את הענין
באופן שונה וז"ל" ,והנלענ"ד דטעמא דרבנן ,דאע"ג דכלל בידינו,
דאין לך דבר עומד בפני פקוח נפש ,ואין הולכין בפ"נ אחר הרוב .זה
דוקא ביש ודאי סכנת נפש לפנינו ,כגון בנפל עליו הגל .דאז חוששין,
אפילו למיעוטא דמיעוטא .אבל בשעתה אין כאן פקוח נפש ,רק
שיש לחוש לסכנה הבאה ,בזה אזלינן בתר רובא ,כמו לענין
איסורא .דאל"כ ,איך מותר לירד לים ולצאת למדבר שהם מהדברים
שצריכין להודות על שנצולו ,ואיך מותר לכתחלה לכנוס לסכנה
ולעבור על ונשמרתם מאוד לנפשותיכם .אע"כ ,כיון דבאותה שעה
שהולך ,עדיין ליכא סכנה ,הולכין אחר הרוב" ,ע"ש שהאריך עוד
להוכיח את דבריו.
וכן כיו"ב יצויין לדברי החזו"א (יו"ד סי' רי"ד ד"ה ונראה) שעמד על
ביאור מה שאמרו לענין בתי כנסיות ,או בית שאין בתוכו י' ,שפטורים
הם ממעקה משום שאין להם גדר של בית .ולכאו' יש לחייבם
במעקה משום חיוב הסרת מכשול .וכתב וז"ל" ,ונראה ,דכל גג אינו
בכלל המכשולות ,שאין הזיקו מצוי כ"כ ,שהעומד על הגג זכור
בטבעו להזהר ,וגם הוא מנהגו של עולם .וכמו שמותר לעלות באילן,
ומותר לעלות ולבנות הגגין והעליות בלא מעקה סביביו ,וכדאמר
בב"מ (קיב ,).מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו
למיתה כו' .אלא שבגג דירה ,חידשה תורה ,מצות מעקה ,ולהקפיד
על סכנת הנופל .ובזה צריכים לתנאי בית תוכו' י' ודע"ד ושידור שם
אדם .אבל המשתמש על הגג שאין תחתיו דירה ,לא חייבה תורה
מעקה ,והוי בכל פעם שעולה ,כעולה באילן" ,עכ"ל.
ומדברי האחרונים הנ"ל עולה ,כי לא מצינו יסוד מיוחד ,להתיר את
סיכון החיים ,עבור צורכי ה'פרנסה' .וכל מה שמצינו בגמ' בב"מ
(קיב ).להתיר לפועל לעלות על אילן .אין זה אלא משום ,שאין בכך
סכנה של ממש ,שהרי רובא דרובא נזהרים היטב ,שלא ליפול
מהאילן .ורק נתחדש מזה ,שאין מחוייבים לחוש על חשש עתידי
ורחוק .אולם כאשר מדובר בחשש סביר שיכול לקרות ,הרי שאין כל
חילוק בין צורך פרנסה ללא צורך פרנסה ,ולעולם אסור לו לאדם
להכניס את עצמו למקום שמוגדר כמקום סכנה.
ג] בדבר שכך הוא מנהגו של עולם ,שרי להסתכן
ויש מן האחרונים ,אשר יצאו לומר בזה יסוד גדול .כי המושג של
"ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ,הוא תלוי למאוד ,ע"פ המקובלות בין
בני הארץ .וכאשר מורגלים הבריות בהרגלי חיים מסויימים ,ואינם
חשים על הסכנה שקיימת מתוך הרגלם .הרי שזה גופא ,יכול ליתן
את הגושפנקא ,להתיר ע"פ דין התורה ,להתנהג במנהגם זה.
דבעניני זהירות מסכנת הגוף ,לא חייבה התורה את האדם להיות
זהיר ,יותר ממה שמקובל בעיני בני האדם .ולמדו זאת מכמה
מקורות בש"ס<
א) המקור היותר מושרש ,אשר ניתן ללמוד ממנו את היסוד הנ"ל.
הוא ממה שהובא במקומות רבים ברחבי הש"ס ,עי' בשבת (קכט<),
יבמות (יב< ,עב ,).ע"ז (ל<) ,ועוד ,כי "במקום שדשו בו רבים ,שומר
פתאים ה'" .ומבואר מזה ,כי הגם שמצד המציאות ,קיימת איזה
שהיא סכנה ,ע"י אותם פעולות מסוימות אשר מדובר באותם
הסוגיות .אולם מאחר וכך נהגו העולם ,ואינם חוששים מהסכנה
שבדבר ,הרי שזה גופא מתיר לנהוג באופן זה.
וראה בקובץ שיעורים (כתובות אות קל"ו) אשר נתקשה בדבר,
דלכאו' בפשוטו צ"ב ,מאי שנא מכל ספק סכנה ,דדחי שבת .ולא
סמכינן אהא דשומר פתאים ה' .ומדוע בסוגיות הנ"ל ,התירו להכניס
את עצמו למצב הסכנה .וכתב לבאר זאת בזה"ל" ,וצריך לומר ,דאין
האדם חייב להמנע ממנהג דרך ארץ .וממילא הוי כאילו אין בידו
לשמור את עצמו ,ואז נשמר מן השמים .אבל היכא שבידו להזהר,
ישמור את עצמו ,הוא מתחייב בנפשו,
אינו בכלל פתאים .ואם לא
ולא יהא משומר מן השמים" ,ע"כיג.
ב) עוד האריך להוכיח בשו"ת שם אריה (יו"ד סי' כ"ז) ,וציין למה
שמוצאים אנו בתורה (עי' ר"פ כי תצא ,עירובין מה ,.סוטה מד<) ,על
המושג של "מלחמת רשות" .ומבואר מזה שהתורה מאפשרת לעם
ישראל ,לצאת ולהילחם כחפצם וכרצונם ,בכדי לכבוש עמים וארצות
שלמות .למרות שכידוע לכל ,כי בעת שנכנסים במאבק מלחמתי,
הרי שמטבע הדברים ,שני צדדי המחנות מפילים חללים ,ובודאי
שזוהי סכנה גדולה .ומבואר מזה כהנ"ל ,דמאחר שכך הוא המקובל
ברחבי העולם ,שכאשר מדינה רוצה להרחיב את גבולי ממלכתה,
להשליט את מרותה ,על כל יושבי הארץ .הרי שעליה לצאת בקרב
ובמלחמה .ומשו"כ גם לעם ישראל ניתנה הרשות ,לנהוג במנהג זה,
ואין עליהם כל חובה לחוש על סכנת הנפשות הכרוכה בזה.
ג) עוד טענה מעורר בשו"ת שם אריה (יו"ד סי' כ"ז) ,הרי כידוע
אשה שיולדת ,הרי שהיא מוגדרת כחולה שיש בו סכנה ,וכמבואר
בשו"ע (או"ח סי' ש"ל סעי' א') .וכן מצינו בתוס' (כתובות פג< ד"ה
מיתה) ,כי מיתה שכיחא באשה" ,שמא משום ,דרוב פעמים
מסתכנת בלידה" .וא"כ צ"ע כיצד שרי לאשה להזדקק לבעלה ,אע"ג
דאשה אינה מצוה בפו"ר ,וכן אפילו יש לה כמה בנים .הרי נכנסת
בכך למצב של סכנה .אלא צריך לומר ,כי כך הוא דרכו ומנהגו של
עולם ,ולכך אין איסור וחשש משום הסכנה.
ד) עוד כתב בשו"ת שם אריה (שם) להוכיח כיסוד הזה ,ממה
שמצינו במשנה ברכות (נד" ,).הנכנס לכרך מתפלל שתים ,אחת
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אמת שיש הרבה לעורר ביסוד רחב זה .א' -ראשית כל יל"ע האם אפשר
לסמוך על "שומר פתאים ה'" גם לכתחילה ,או שמא אין זה רק בדיעבד .והנה
ראיתי שמציינים לשו"ת בן פורת (ענגיל ,ח"ב סי' י"א) אשר האריך להוכיח
שהוא דין לכתחילה .ואין אתי הספר לעיין בו .אך מאידך ראיתי בשו"ת דברי
יציב (יו"ד סי' ל"א אות ה') אשר נקט ,דאין זו הוראה אלא רק כשא"א
להסתדר בצורה קלה באופן אחר .וכפי שמראה הלשון של "פתאים" וכדפי'
הרד"ק (תהלים קטז ,ו) ,כי הפתי שאין יודע תחבולה להנצל מרעתו הקל
שומרו כשמשים עליו בטחונו וכו' ,עיי"ש ,והיינו בכה"ג שצריך 'תחבולה'
להנצל ,אבל לא להכניס עצמו לכתחלה לסכנה .וכן משמע מדברי התרוה"ד
(סי' רי"א) המובא לקמן .ב' -עוד יש לעיין האם דין זה מסור על כל ענין ונושא,
גם בדברים שלא נזכרו להדיא בחז"ל ,שנאמר עליהם "שומר פתאים".
ובשו"ת דברי יציב (שם) הראה למבואר בשו"ת חיים שאל (ח"א סי' נ"ט) כי
כלל זה לא נמסר אלא רק היכא שנתפרש לן בהדיא בגמרא ,ויל"ע .ג' -עוד
עוררו בזה ,מהמבואר בשו"ת תרוה"ד (סי' רי"א) וז"ל" ,וצ"ע אי שייך למימר
האי טעמא ,שומר פתאים ,לתלמיד חכם .שהוא יודע ומכיר ונזכר למופלא
בדורו .ואפילו באיניש דעלמא ,קשה הדבר לצדד כל כך להתיר ,הואיל ואיכא
חשש סכנה .כדאמר פ' אין מעמידין (ע"ז ל ).פרוקא לסכנה בתמיה" .אמנם
בשו"ת צמח צדק (אה"ע סי' י"א אות ח' ,וסי' פ"ט) האריך להשיג על דבריו,
דדין זה קיים על כל אדם גם למי שהוא ת"ח .ובשו"ת שם אריה (יו"ד סי' כ"ז)
נקט דדברי התרוה"ד לא נאמרו על דורנו ,שאין לנו אתה דיני ת"ח לענין זה,
ויל"ע .ד' -ובודאי שנכון לעורר ,כי כל ההיתר בזה ,הוא רק בדבר שאין הסכנה
בדוקה וברורה .אבל בדבר שהסכנה קרובה להיות ,הרי שאין כל היתר
להסתמך בשומר פתאים ,וכפי שכתב בזה המאירי (ע"ז ל< ד"ה במקומות)
וז"ל" ,ומ"מ במקום שההיזק מצוי ,ראוי להזהר ביותר ,ושלא לחזר אחר
הקולא" .וע"ע בזה בשו"ת צ"צ (סי' פ"ט) ,שו"ת תורת חסד (אה"ע סי' מ"ד),
שו"ת משנה הלכות (ח"ה סי' רל"ד).

בכניסתו [-שיכנס לשלום] ואחת ביציאתו [-שיצא לשלום]" .ופרש"י,
(ד"ה הנכנס לכרך) "המהלך בדרך ,וצריך לעבור כרך .ושם מצויים
מושלים רעים ,ומחפשים עלילות" ,עכ"ל .ולכאו' כיצד יכול בכלל
להכנס למקום סכנה שכזה .אלא נראה ,דכיון שכך הוא נוהג
שבעולם ,שעוברים ממקום למקום ,ואין חוששין מן סכנת מושלי
הכרך ,הרי שלכן א"צ להתרחק ולהמנע מכך.
ה) עוד האירני בזה ,הרה"ג ר' צבי קריזר שליט"א אודות מנהג
מעניין ,אשר הוזכר בראשונים על דברי הגמ' בסנהדרין (סד<)" ,היכי
דמי העברה למולך וכו' ,רבא אמר ,כמשוורתא דפוריא" .ופרש"י
(ד"ה רבא אמר)" ,אינו מעבירו ברגליו ,אלא קופץ ברגליו כדרך
שהתינוקות קופצין בימי הפורים .שהיתה חפירה בארץ ,והאש בוער
בו ,והוא קופץ משפה לשפה" .וכיו"ב ביד רמ"ה (שם)" ,כדילוג
שהתינוקות מדלגין בפורים ,שעושין מדורה דולקת באמצע ,וקופצים
בה משפה זו לשפה זו" .וכן בספר הערוך (ערך שוור) כתב" ,ימי
הפורים מנהג בכל העולם כולו ,שבחורים עושין צורה כדמות המן.
ותולין אותה על גגותיהן ,ארבעה וחמשה ימים .ובימי הפורים עושין
מדורה ,ומשליכין אותה צורה לתוכה .ועומדין סביבה ומזמרין .ויש
להן טבעת תלויה בתוך האש ,שנתלין וקופצין מצד האש לצד האש
וכו'" ,עכ"ל .ולכאורה זה תימה ,איך נהגו כן ,הלא זהו ממש סכנת
נפשות.
אולם להנ"ל א"ש ,דמאחר ומנהג זה היה נפוץ ומקובל בזמן ההוא,
הרי שלא התחשבו בסכנה הכרוכה בזה ,שהרי כך הוא מנהגו של
עולם ,שלשם ריבוי שמחה וכיו"ב ,יוצאים ועושים פעלולים שונים
ומשונים ,וביניהם גם דברים מסוכנים .אולם אכן הרגשת לבי אומרת
לי ,כי מנהג זה נדף לו מן העולם ,בעקבות שראו את גודל הסכנה
היוצאת ממנהג משונה זה .ושעל כן לא מצינו בדורות שאחריהם,
עוד כאלו שינהגו במנהג זה .אך עכ"פ בזמנו ובשעתו הדבר היה
מותר ע"פ דין.
ד] רמת הזהירות נקבעת ע"פ חוקי התנועה ומדריכי הטיולים
כמובן שיש עוד הרבה להרחיב ולהעמיק בנושא גדל ממדים זה,
אשר משתרעת ומתפרסת על חלקה גדולה מחיי היום יום .וכבר עלו
בפני שולחן מלכים ,שאלות ונדונים רבים הנוגעים בעניני שמירת
הגוף והנפש .הן בנוגע לתופעת עישון הסגריות ,אשר הוברר באופן
שאינו משתמע לשתי פנים ,וכפי שמודפס באותיות גדולות ע"ג
החפיסות ,כי הסגריות גורמות למחלות קשות בכבד ולשאר מירין
בישין .וכבר יצאו כמה וכמה גדולי ישראל בהכרזה רבתית ,כי יש
לשלול תופעה חולה זו ,הגובה מחיר כבד מאוד.
וכמו כן כפי שנזכר לעיל ,עוררו רבות למנוע את ענין רשיון הנהיגה
מבחורים צעירים ,אשר עוד לא נתבשלו כראוי ,ואינם יודעים להעריך
כהוגן ,את יוקרם של החיים ,ואת הסכנה הרבה הכרוכה בנסיעה,
בלתי מתונה ,כדרכם של צעירים ,המשתדלים ליסע במהירות
מופרזת.
וכמו כן יצאו המעוררים לעורר בדבר תופעת האופניים
החשמליות ,אשר כל נער צעיר מורשה לרכב עליה ,מבלי לקבל כל
תעודת רשיון .וכך לא פעם ולא פעמים ,רומסים אותם רוכבים
צעירים ,ילדים או זקנים הנעים לאיטם על המדרכות .ודבר זה גרם
וגורם לפציעות ולחבלות קשות יר"ה .וכמובן שכל כלי המיועד
לפורענות ,הרי שיש לשקול תחילה היטב ,האם וכיצד כדאי והגון
להשתמש בו.
וכן הוא גם בהקשר לנידון שבו נפתח המאמר ,בענין היציאה בימי
בין הזמנים לאתרים ולמסלולים מאתגרים ומסוכנים .הנה ברור
הדבר ,כי לפני כל יציאה שכזו ,נדרש לברר ולשמור היטב ,אחר כל
כללי הבטיחות והזהירות ,שבהם נוקטים ומורים מדריכי הטיולים של
הקק"ל לנהוג ולעשות .ואותם המתחכמים אשר מתעלמים מן
ההוראות המסודרות ,ויוצאים בשעות מאוחרות הקרובות לאישון
ליל ,וכל כיו"ב .הרי שעוברים הם על איסור חמור של "ונשמרתם
מאוד לנפשותיכם".
ואין כל מקום לבוא ולערר על סמכותם של מחוקקי נהלי
התחבורה ,וזהירות בדרכים .דמי שמם למלך ,לעמוד ולחוקק חוקים
כרצונם .שהרי ברור הדבר ,כי גם לאחר כל מה שנתבאר ,כי יש
הוראת היתר לנהוג ע"פ הנהוג והמקובל בעולם .מ"מ ברור שהנוהג
צריך להתבסס על חוקי התחבורה ,אשר נחקקים בקפידה רבה,
מתוך התייחסות הולמת אחר צרכי הנוסעים ,וכן אחר צרכי
הבטיחות והזהירות בדרכים .ושעל כן ,להם משפט הבחורה להורות
הוראה ,בדיני "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
וכן האריך בזה בשו"ת שבט הלוי (ח"י סי' רצ"א) וז"ל" ,מכתבו
קבלתי ,ואשר כתב שעשיתם תקנות גדולות בסביבה שלכם ,למנוע
הסכנה בדרכים ע"י התאונות שגורמים שפיכת דמים הרבה ,ונספו
גדולים וטובים .יש לשבח אתכם על כך ,ולחזק ידכם .ושכל בי"ד
בעירו עם מנהיגי הצבור ,חייבים לעשות למנוע נזקין מהתושבים.
ואין לזה שייכות אם יש דינא דמלכותא או אין דינא דמלכותא,
דהתקנות שנעשו ע"י השלטון נעשו לטובת הצבור למנוע
אסונות ,ואם לא נעשו על ידם הי' חיוב עלינו לעשות כזה ,ויפה
העיר כב' מתשובת מרן הח"ס חו"מ סי' מ"ד .ובא וראה לשון
הרמב"ם (פ"ח מרוצחים ה"ה) ,וחייבים בי"ד לכוין הדרכים לערי
מקלט ,ולתקן אותם ולהרחיבן .ומסירין מהם כל מכשול וכל תקלה,
ואין מניחן בדרך לא תל ולא גיא וכו' .ודרך ערי מקלט ל"ב אמות
רוחב .ואעפ"י שזה דין מיוחד לרוצחים ,מדין תכין לך הדרך .מכ"מ
פשוט שממנו לומדים לפי המצב ,להסיר תקלות מרה"ר ,ועיין ב"ק
(נ<) ובהרבה מקומות ,דאסור להזיק ר"ה שגורם תקלה .וברמב"ם
(פי"ב מנזקי ממון ופי"ג הכ"ב והכ"ג וכ"ד) בזה ,וממילא נשמע,
דמצוה להסיר מכשול הרבים בכזה .ועיין כתובות (קיב ,).ר' חנינא
מתקן מתקלי' .ופרש"י ,משוה ומתקן מכשולי העיר ,מחמת חיבת
הארץ ,שהיתה חביבה עליו ,ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים,
ע"כ .וק"ו להסיר סכנה שבתקופה שלנו ,שאורבים יום יום בדרכים,
בעו"ה .וממילא פשוט ,דאסור ע"פ הלכה לעבור ברמזור אדום,
בכל הזמנים ,גם כשאין מכוניות מתקרבות ממש ,דהירוס הסדר
מביא לידי סכנה בנפש כידוע .וממילא מצוה לעורר ולהוכיח לאדם
שלא ציית לתקנות שנעשו לטובתו ולטובת הצבור כולו ,שע"י דרכיו
הבלתי ישרים ,מביא עצמו ואחרים לידי סכנה .והקב"ה יסיר מעמנו
שוד ושבר ,וכל המתחסד עם הבריות הקדוש ברוך הוא מתחסד
עמו ,ויזכה לאורך ימים" ,עכ"ל.

מפרדס הכהונה  /הרה"ג ר' גמליאל הכהן
רבינוביץ שליט"א ,מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח כרכים,
'פרדס יוסף החדש' ג"כ ,ועוד

אספקלריא לבין הזמנים | עמוד ו

כמה פעמים צריך להעיר את
הבן לקריאת שמע

יש לברר שאלה המצויה בבין הזמנים שאין התלמידים
מזדרזים לקום בבוקר כדי לצאת ללימודים ,והאבא מעיר את
הבן כדי לקיים מצות קריאת שמע ,והבן שקוע בשינה ואינו
מתעורר רק ממשיך לישון וכעבור כמה דקות האב חוזר להעיר
את בנו ,ונשאלת השאלה כמה פעמים יש חיוב על האב להעיר
את בנו מקריאת שמע ,ומתי רשאי להתעלם ולהשאיר את הילד
ישן כרצונו.
ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס
הנפלאים "חינוך הבנים כהלכתו" ,כתב לי בירור נחמד בזה,
וז"ל:
כדי להשיב על שאלה זו ,מן הצורך לברר כמה פרטים.
א.
 ראשית מהו גדר חיוב החינוך בכל המצות שבתורה ,האם די במהשהאב אמר לבן מה לעשות ,או שחייב לדאוג כי אכן יעשה הבן מה
שציוה עליו - .שנית עוד יש לברר מה הוא דיני חינוך הקטן למצות
קריאת שמע - .והשאלה השלישית מה הדין כלפי בחור בר מצוה
האם חייב להקיצו משנתו לקריאת שמע.
כמה הוא שיעור חיוב החינוך
והנה פעמים רבות כבר נשאלתי בעיקר מצות חינוך
ב.
מהו גדר החובה בזה ,ועד כמה חייב האדם להשתדל שבנו יקיים
מצות וימנע מאיסורים ,והאם גם צריך לכפות את הבן על כך ,וכגון
שהבן אכל והאב אומר לו לברך והבן אינו רוצה לברך ,יהיה מאיזה
טעם שיהיה ,האם האב יצא ידי חובתו במה שהסביר לו שצריך
לברך או שמא האב חייב לדאוג בכל האמצעים שהבן יברך ברכת
המזון ,הן בכפייה והן ע"י מתנה ,וכדומה בשאר כל המצוות.
קשה מאד ליתן בזה כללים ברורים
ולאמיתו של דבר קשה מאד ליתן בזה כללים ברורים ,אכן זה
ברור כי אף נקיל בזה שהאב רשאי להעלים עינו לפרקים ולהסתפק
במה שהוא אמר לקטן לעשות כך וכך ,אך שהבן אינו מקיים את ציווי
מכל מקום אם הבן משתמט כסדר מקיום מצוה מסוימת ודאי לא
יצא ידי חובתו ,במה שאמר לו לחוד ,כי תכלית מצות חינוך הוא
שבפועל הבן יקיים כל המצוות ,ואין בזה חיוב מחאה או אמירה
גרידא ,וזה פשוט וברור.
דעת כמה מגדולי המחנכים
ולא נעלם ממני כי לדעת כמה מגדולי המחנכים בזמנינו אין
ראוי לנדנד לילד ולומר לו שוב ושוב לברך וכדומה ,כי זה יכול
לגרום לו ח"ו שנאה או ריחוק לקיום המצוה הזאת ,ועדיף רק
להזכיר לו פעם פעמיים ושהוא יבחר לעשות כן מרצונו האישי –
וכמו כן אף בילד שמברך כשמזכירים לו אם נזכיר כל פעם אזי זה
ימנע ממנו לברך בעצמו כשאין מזכירים לו ולכן לדבריהם עדיף
להעלים עין לפעמים ,ואז הילד יתרגל לקחת עול על עצמו – אבל
עדיין יש לברר אם סברות אלו נכונים גם להלכה.
תלוי במחלוקת האחרונים
ג .ולאחר העיון נלענ"ד כי שורש ספק זה תלוי במחלוקת
האחרונים בעיקר מצות חינוך האם חייבו את הקטן במצוות ,או
שמא כל מצות חינוך היא רק שיתרגל הקטן במצוות ,וראה מש"כ
בזה בתורת הקטן פרק א' (סעיף ט) ,והיינו דאם נאמר שאין כאן
חיוב מצוות רק חיוב להתרגל לקיים מצוות ,א"כ יש מקום להקל
באופנים מסויימים ,ובפרט באופן שהאב סבור שזה עדיף טפי מצד
חינוך הקטן שלא יכפה עליו להתפלל עכשיו כשהוא עייף ,ועל ידי זה
יתפלל למחר בחשק ,משא"כ כשיתפלל בכפייה יקבע כן בנפשו
לקיים מצוה זו בכפייה ,וכדומה בשאר נימוקים ,אכן כמובן שאם
חוסר החינוך הוא מצד עצלות האב שאין לו כח לחנך את בנו בזה
אין שום צד קולא גם לדרך זה.
משא"כ לסוברים שחיוב חינוך הוא שחז"ל חייבו את הקטן
במצוות ,א"כ לעולם הקטן מחוייב במצוות מדרבנן ,וא"כ אם פעם
אחת אינו מקיים מצוה מסויימת נמצא שעבר כעת על ביטול מצוה,
וכל חיוב הקטן מוטל על האב ,ולדרך זה קשה מאוד לפטור את
האב ממצות חינוך ,מלבד באופן שעצלות הקטן נובע מצד חולשא או
עייפות שבזה יש לומר שחז"ל לא חייבו לצער את הקטן (עיין תורת
הקטן פרק י"ד).
וכל זה דוקא בקטן שהגיע לחינוך ,אבל כשלא הגיע לחינוך ורק
שאנו מקיימים לחנכו במצוות מסויימות (ועיין תורת הקטן פרק י"א),
בזה הדבר ברור שהכל תלוי ביד האב כיון שהזהו רק מצוה גרידא
ורשאי לחנך את בנו רק לפרקים ורק כשהוא סבור שזה מביא
תועלת לקטן וכדומה.
ההכרעה למעשה
ד .ולמעשה נראה לענ"ד להכריע דבכל קטן עד גיל תשע כיון
שלדעת מקצת ראשונים עדיין לא הגיע לחינוך ,יש להקל לצורך גדול
ולסמוך על הסוברים דענין חינוך הוא הרגל למצוות ולפי זה יוכל
לפעמים לסמוך על אמירה גרידא או להעלים עין וכדומה ,וכמובן
שהכל יעשה עפ"י שיקול הדעת – משא"כ מגיל תשע ולמעלה
דלכו"ע כבר חייב בחינוך וגם יש יותר סברא שיש בו כבר חיובו
מצוות ,כיון שהוא קצת בר דעת וכ"ש בן עשר או יותר בזה יש
להשתדל ככל האפשר שיקיים הקטן את כל המצוות שהוא מחוייב
בהם כסדר.
ורק כשיש סיבה מיוחדת בילד זה ,שאנו יודעים בבירור (ע"י מחנך
מוסמך וכדומה) שלא כדאי להעיר לו על ענין מסויים יותר מדאי ,אז
יש מקום להקל.
ילמד להיזהר להבא
ה .ובספר תורת הקטן (פרק י"ד) נסתפקתי האם מותר לבטל
פעם אחת מצות חינוך הקטן באיזה מצוה מן המצוות ,באופן שיש
בזה תועלת לצורך חינוכו של הקטן שעל ידי זה יתחנך יותר טוב
במצוה זו ,וכגון שילמד מזה להיזהר שלא לשכוח או לאחר זמן
המצוה וכיו"ב.
ובמקורות שם הבאתי בשם הגר"נ קרליץ שליט"א בספרו חוט
השני (שבת ח"ד פרק צ"ה עמוד רע"ז) כתב לדון בקטן שהגיע
לחינוך ומאחר בקביעות לבוא לביתו בליל שבת עד לאחר שכבר
קידש אביו ,ונותנים לו כל פעם לקדש בפני עצמו ,האם מותר
להזהירו שאם יאחר עוד פעם אחת לא יתנו לו לקדש ,והשיב
דמסתברא דמדינא מותר כיון שחינוך הוא כדי שיתרגל הקטן
למצות ,וכיון שזהו הפעולה הנדרשת לעשות באופן זה אין זה ביטול
מצות חינוך ,אך מ"מ אין זו הדרך הנכונה וצריך למצוא דרכים
אחרים (עכ"ד) .ולפי מה שנתבאר הרי זה תלוי בגדר חיוב הקטן
במצות.

ומיהו גם אם נאמר דהחיוב הוא רק הרגל מצות עדיין יש לדון
בעובדא הנ"ל דהרי התם אין התועלת כלל משום מצות קידוש
שלזה הוא מחונך היטב ,רק שרוצים לחנכו להקפיד על הזמן או על
מצות כיבוד אב ואם שהורו לו לחזור בזמן ,ומהיכי תיתי דבשביל זה
לא יקדש,
מעלים עינו ממנו
עוד יש לדון בזה באופן שאין האב מבטל בפירוש את חינוכו ,רק
הוא מעלים את עינו ממנו ,וכגון שאינו מזכיר לו לברך ברכת המזון
והקטן ישכח מלברך עד שיעבור הזמן ,ועל ידי זה יתחנך ליקח עול
ולברך תיכף וכיו"ב.
דין הקטנים בקריאת שמע
ו .כל מה שכתבתי עד כאן הוא באופן כללי בכל המצות שיש בהם
חובת חינוך ,אבל מצות קריאת שמע יש בזה קולא מיוחדת לענין
חינוך יותר מאשר מצות ,והנני מעתיק כאן תמצית דיני הקטנים
בקריאת שמע ,עפ"י מה שנתבאר בספר חינוך הבנים כהלכתו (פרק
י').
[א] .נחלקו הראשונים האם חייב אדם לחנך את בנו לקיים מצות
קריאת שמע בבוקר ובערב כדרך שמחנכו בשאר כל המצות
שבתורה ,או שמא מצות קריאת שמע שאני ולא תקנו בזה חז"ל
מצות חינוך[ .כיון שאין האב מצוי אצל בנו בזמן ק"ש דבזמן קריאת
שמע של ערבית אין האב מצוי בביתו ,ובזמן קריאת שמע של
שחרית עדיין ישן הקטן ,ואף אם אירע שהבן מצוי אצל אביו בזמן
קריאת שמע מכל מקום אפשר שאין עליו חיוב לחנכו דמעיקרא לא
תקנו חז"ל חינוך במצוה זו ,ומטעם זה גם בזמנינו אף שנשתנו זמני
השינה וכדומה ,מ"מ לא נשתנה הדין].
[ב] .ולהלכה כתבו הפוסקים שראוי ונכון לחוש לשיטת המחמירים
ולכן צריך כל אב לחנך את בנו למצות קריאת שמע הן בבוקר והן
בערב.
[ג] .זמן הגיע לחינוך בקריאת שמע וברכותיה ,הוא בהיות הקטן
כבן שש וכבן שבע ,ויש אומרים שהגיל הוא בהיותו כבן תשע וכבן
עשר ,כל אחד כפי חריפותו ,והמיקל בזה שלא להקפיד לחנכו עד
גיל תשע יש לו על מי לסמוך[ .כיון שעיקר החינוך בזה במחלוקת
שנויה].
[ד] .ואם הקטן בן י"ב שנה כתבו הפוסקים שאז חייבים לכו"ע
לחנכו בקריאת שמע וברכותיה מדינא ,ויש נוהגים מגיל זה גם
להקיץ את הקטן לקום לקריאת שמע של שחרית ,כדי שיתרגל
להתחנך למצוה זו שלא יאחר ח"ו זמן ק"ש בהיותו גדול.
[ה] .המחנך את בנו לקרות קריאת שמע של שחרית צריך לחנכו
לקרות את כל השלשה פרשיות של קריאת שמע בזמנה ,ומיהו
כלפי חינוך הקטנים אפשר להקל כזמן השני של שיטת השו"ע הרב
והגר"א.
[ו] .ומיהו גם באופן שאיחר הקטן מלקרוא ק"ש בזמנה ,מסתברא
שראוי ונכון להרגילו לקרוא את כל הג' פרשיות ,ובפרט כי עדיין לא
עבר זמן החיוב של הזכרת יציאת מצרים ,ואת זה יוכל לקיים ע"י
אמירת הפרשה השלישית של ק"ש.
[ז] .אכן אם התינוק ישן עד סוף הזמן מסתברא שאין צריך להקיצו,
באופן שזה יגרום לו צער ,או עייפות במשך היום וכדומה ,דבאופן זה
יש לסמוך על הסוברים שאין בזה חיוב חינוך.
להקיץ בחור בר מצוה לקריאת שמע
ז .והנה עד כאן עסקנו במצות חינוך המוטלת על אב ,אכן בבחור
בר מצוה כבר אין מצות חינוך ,כיון שהוא מחוייב בעצמו בכל המצות,
אך עדיין אין זה פוטר את האב לגמרי כי יש עליו חיוב תוכחה ,כמו
שיש על כל אחד מישראל ,וחיוב תוכחה כלפי בנו הוא יותר משאר
אדם ,דהוי בכלל מה שאמרו חז"ל כל מי שיש בידו למחות באנשי
ביתו ואינו מוחה נתפס בעון אנשי ביתו (וכמבואר כל זה במשנ"ב
סימן רכ"ה ,וראה עוד בהרחבה בתורת הקטן פרק ו').
ולכן להלכה חייב האדם להעיר את בנו הבחור כדי לקרות
קריאת שמע בזמנה ,אך הסכמת כמה פוסקים (ראה פסק"ת
סימן נ"ח אות ג') כי אין צורך להעיר את האדם לזמן הראשון של
ק"ש ,רק אפשר להקיצו לזמן השני של ק"ש ,אלא אם כן אנו
יודעים שברצונו לקרוא בזמן הראשון - ,ובנידון שלנו באב המעיר
את בנו יתכן מאד כי האב רשאי להרגיל את בנו הסמוך על
שלחנו לקרוא דוקא בזמן הראשון ולהקיצו אז משנתו.
עצה למעשה
ועצה היעוצה לאב שכזה הוא ,שיגש עם ספל וקערה לנטילת
ידים ויטול את ידי בנו הבחור ויאמר לו לקרות קריאת שמע כדין
בישיבה על מטתו [אבל לא בשכיבה ,ראה או"ח סימן ס"ג ס"א,
ולמנהג הספרדים יתכן שמותר בשוכב לגמרי על צידו יעו"ש] ,ואח"כ
יוכל הבן להמשיך ולישון עוד [ובלבד שלא יאחר זמן תפילה] ,ונחלקו
הפוסקים האם יאמר הבן גם ברכות התורה לפני קריאת שמע ,או
שמא רשאי לומר כעת קריאת שמע בלא ברכות התורה( .עכ"ל).
[ובדרך צחות אמרתי שהנה לפני השינה ,קוראים "קריאת שמע
שעל המיטה" ,ויש כאלה שקוראים גם בשחרית "קריאת שמע שעל
המיטה"]...

נחשבה  /הרב יחיאל הלוי נוביק ,ראש כולל דעת
יוסף – אשדוד ,עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי
זצ"ל

כי אם ליראה את ה' אלקיך –
יראת שמים

ֹלקיָך שֹאֵ ל מֵ ִּע ָםְך כִּי ִּאם ְלי ְִּראָ ה אֶ ת ה'
וְעַ ָתה י ְִּש ָראֵ ל ָמה ה' אֱ ֶ
ֹלקיָך ְבכָל
ֹלקיָך לָ לֶ כֶת ְבכָל ְד ָרכָיו ְולאַ הֲבָ ה אֹ תֹו וְלַ עֲ בֹד אֶ ת ה' אֱ ֶ
אֱ ֶ
ובכָל נַפְ ֶשָך (י ,יב)
ְלבָ ְבָך ְ
א .הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
במסכת ברכות דף לג ע"ב ,ואמר רבי חנינא הכל בידי שמים
חוץ מיראת שמים שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל
מעמך כי אם ליראה.
באופן מוזר ביותר ,אנשים חושבים להיפך .אנשים חושבים שהכל
בידיהם ,חוץ מיראת שמים ...ולכן משקיעים את מאמציהם בכל דבר
וענין חוץ מיראת שמים .והתוצאות בהתאם ...שהרי רק אם
תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה  -אז תבין יראת ד' ודעת
אלקים תמצא .כי הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שנאמר ועתה
ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה...
אמנם רֹוצֶ ה ד' אֶ ת י ְֵראָ יו אֶ ת הַ ְמיַחֲ ִּלים לְ חַ ְסדֹו .כלומר אותם
יראים ,אותם המיחלים לחסדו .אלה שאין להם שאיפות יומרניות כל
שהם ,פרט לכך שהם מיחלים לחסדו ,מבינים הם ש...ימלא ד' כל

משאלותיך ...ולא להם לדאוג מאומה .על כל פנים ,אין הקב"ה
מבקש מאתנו ,רק יראת שמים ,וכל מה שחוץ מיראת שמים ,כביכול
הוא מספק בעצמו בלא שום צורך לעזרה והתערבות כלשהי.
לתשומת לב כל הדואגים...
ב .יראת שמים [לגבי משה] מילתא זוטרתא היא
במסכת ברכות דף לג ע"ב ,אטו יראת שמים מילתא זוטרתא
היא ,והאמר רבי חנינא משום רבי שמעון בן יוחי אין לו להקדוש
ברוך הוא בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים שנאמר יראת ה'
היא אוצרו .אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא ,דאמר רבי חנינא
משל לאדם שמבקשים ממנו כלי גדול ויש לו דומה עליו ככלי קטן
קטן ואין לו דומה עליו ככלי גדול .עד כאן הסוגיא.
שקלא וטריא זו טעונה בירור וליבון ,דמעיקרא מאי קסבר ולבסוף
מאי קסבר .וכי הקושיא אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא,
היתה לגבי משה .הלא בודאי הקושיא היתה לגבי דידן? ואם כן מאי
משני ,אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא? וכבר עמדו בקושיא זו
גדולי הדורות.
ובספר דרשות הר"ן דרוש עשירי האריך מאד בענין ושורש דבריו
הוא( ,בתרגום קצר ללשונינו) שלהגיע לאהבת השי"ת ויראתו
האמתית זהו אמנם דבר קל מצד אחד ודבר קשה מצד שני.
והטעם ,כי יש באדם שני כוחות ראשיים ,כח השכל וכח הדמיון,
ומצד כח השכל יש לאדם השתוקקות עצומה לדביקות בה' ולאהבת
השם ויראתו ,ואין עונג גדול מזה לכח השכל ,אבל מאידך כח הדמיון
מושך לצד ההיפך ,כלומר לצד הגשמיות ,וגורם להתרחק מכל
הרגש רוחני ,ולכן זה אמת שיראת שמים מילתא זוטרתא היא ,גם
לכל אדם מצד כח השכל ,אף שבפועל זה קשה מפני כח הדמיון .עי'
בדבריו המתוקים באריכות וערוכים בבהירות כדרכם של ראשונים.
והנה יש כאן מקום עיון ,הלא אמרו כל הגדול מחבירו יצרו גדול
ממנו ,ואיך אמרו דלגבי משה מילתא זוטרתא היא? ונראה לומר,
שאף שהיצר בעצמותו גדול ,אבל הוא איננו פעיל ,שהרי כתיב,
לפתח חטאת רובץ .וכאשר מרחיקין מן הפתח אין לו דריסת הרגל.
ונראה לקרב הדברים עוד ,ולהתקרב להם ,שכאן נתגלה סוד גדול
מסודות עבודת השם .שצריך שידע האדם שמדריגות גבוהות
ביראת שמים אינם דורשות ויתור כלשהו משמחת החיים .כי כאשר
זוכה לדביקות וליראת שמים ואהבת השם ,הוא חש בעונג רוחני אין
סופי ,שאין ביד כח הדמיון לספק לו .ואם דעת קנית מה חסרת?
ובאמת מצינו שכל גדולי חכמי ישראל לדורותיהם ,הצטיינו בשמחת
החיים ,למרות שבחלקם הגדול ,לא זכו לשני שולחנות...
אם אתה עושה כן אשריך וטוב לך  -אשריך בעולם הזה וטוב
לך לעולם הבא.
*

דאיסורא ,לכו"ע זכות הוא לעבד .והביאור בזה הוא כי בעצם החיים
של עובדי השם ועמלי תורה יפים ונחמדים לאין ערך ושיעור מאותם
שלא זכו לכך.
והנה אנו מודים בכל בוקר ומברכים שלא עשני גוי ,שלא עשני
עבד .ונראה שאין זו הודאה על הרוחניות בלבד ,אלא גם על
הגשמיות ,וכמו פוקח עורים מלביש ערומים זוקף כפופים וכו' ,כי
באמת אין תענוג בעולם שיכול לשוות להתענוג של עמל התורה,
כמו שאמר דוד ,הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת
צופים.
ושמעתי ממרן הגרא"מ ש"ך זצוק"ל שסיפר שהגאון בעל יסוד
ושורש העבודה ראה ברחוב כומר בעל בשר ,ואמר איך יתכן שהוא
בעל בשר ,וכי הוא לומד תורה?
ומסופר על החפץ חיים ,שאמר על מה שמפורסם על הגאון
מוילנא ,מגודל התמדתו ,שאין זה פלא ,מפני שהתורה היא החיים
שלו ,ופשוט לא יכול היה להפסיק מלהגות בתורה.
וכתיב כחצים ביד גבור כן בני הנעורים ,אשרי אשר מלא אשפתו
מהם ,וזהו האושר הגדול לאדם ,שזוכה ,כי הגבור שבידו החצים
יכול לכוין החצים ,ולנצח המלחמה ,וזהו במלחמה הקטנה ,ומכ"ש
במלחמה הגדולה ,היא מלחמת היצר וחיליו.
אמנם צריך לדעת שעיקר מלחמת היצר ,השונא הגדול של
האדם .הוא במה שמבלבל את הראש עם כל מיני דעות לא נכונות,
אולם אם נושאים עול התורה מן הנעורים ,נפטרים מכל עצותיו
הרעות .ורואים שהכל דמיונות שוא ומדוחים ,ואין טוב אלא תורה.
ולכן כמה עלינו להודות להקב"ה על שזכה דורינו שנתרבו
הספסלים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות בתלמידים יקרים שנושאים
עולה של תורה ויושבים באהלה של תורה ,בכל מקום שהם וכולם
מקבלים עליהם עול מלכות שמים ,ומקבלים תורה מפי רבותיהם,
ממש עפ"י דרך המסורה לנו ,וראינו במשך השנה הזו ,איך
שהתלמידים נתעלו בלימוד התורה ,ובהבנת התורה ,ועיקר
העיקרים באהבת התורה ,שעל ידי זה גם כי יזקין לא יסור ממנה.
והנה יש לעשות מאמץ מיוחד שהימים ימי בין הזמנים יהיו הכנה
לחדש אלול הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ,להקפיד להתפלל כמו
שצריך ולקבוע עתים לתורה ,עם המנוחה ,כי כל יום שאדם לומד
תורה הוא מרגיש שמחה בלבו ,וגם המנוחה שהוא נח ,נותנת לו
מנוחת הנפש ,כי אין לך בין חורין אלא מי שעוסק בתורה .ומתוקה
שנת העובד.
וצריך להשתדל בכל מקום ובכל זמן לקדש שם שמים ,וכמו
שאמרו ואהבת וכו' שיהא שם שמים מתאהב על ידך ,וכולם יאמרו
ראו פלוני שלמד תורה כמה נאים מעשיו ,ובזכות זה נזכה לראות
בשוב ד' שבות עמו ובבנין בית המקדש ,ובא לציון גואל בב"א סלה.
*

ברכות של הקדוש ברוך הוא.
אמנם המבחן  -במצוות שאדם דש בעקיביו ,עקב תשמעון ,בבין
הזמנים תשמעון.
בבין הזמנים יש מבצע אחד פלוס אחד ,ואולי יותר .אתה מקיים
מצוה והקב"ה מחשיב זאת למאה .כדאי – מאד – להתחזק – בבין
הזמנים...
*

יתם
ַעֲש ֶ
וש ַמ ְר ֶתם ו ִּ
עֵקב ִּת ְש ְמעון אֵ ת הַ ִּם ְשפָ ִּטים הָ אֵ לֶ ה ְ
וְהָ יָה ֶ
ֹלקיָך ְלָך אֶ ת הַ ְב ִּרית וְאֶ ת הַ חֶ סֶ ד אֲ ֶשר נִּ ְשבַ ע
אֹתם ו ְָש ַמר ד' אֱ ֶ
ָ
לַ אֲ ב ֶֹתיָך (ז ,יב) וברש"י :והיה עקב תשמעון אם המצות קלות
שאדם דש בעקביו תשמעון .ושמר ה' אלקיך לך את הברית וגו',
ישמור לך הבטחתו.
מבואר שישנו שכר מיוחד על שמירת מצוות שאדם דש בעקביו.
ויש לפרש בהקדם דברי החובת הלבבות שער יחוד המעשה
פרק ח' ,על החסיד שפגע אנשים שבים ממלחמת אויבים ,ושללו
שלל אחר מלחמה חזקה ,אמר להם ,שבתם מן המלחמה הקטנה
שוללים שלל ,התעתדו (כלומר ,היו מוכנים) למלחמה הגדולה,
אמרו לו ,ומה היא המלחמה הגדולה ,אמר להם ,מלחמת היצר
וחייליו.
והנה ההסבר הפשוט בדברי החסיד ,שהמלחמה הקטנה היא
מלחמת הקיום הגשמי ,והמלחמה הגדולה היא מלחמת הקיום
הרוחני .אולם מאד יתכן שגם ברוחניות ,יש מלחמה קטנה ,ויש
מלחמה גדולה .וככל שהנסיון גדול נחשבת המלחמה גדולה יותר ,כי
גודל המלחמה נמדד כפי הקושי לנצח בה ,ואם הנסיון גדול הרי
קשה לנצח ,ובודאי שככל שנצחון קשה השכר יותר גדול ,כמאמרם
מאה פעמים בצער מפעם אחת שלא בצער ,כלומר שכאשר
מקיימים מצוה בצער הרי השכר מכפיל עצמו במאה .וזהו המיוחד
במצוות שאדם דש בעקביו ,שהנסיון בהם גדול יותר ,וממילא גם
השכר גדול יותר.
והנה לשון רש"י ,אם המצות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון.
ויש לעיין אם מה הפירוש קלות ,האם הכוונה קלות באמת ,או שרק
אצל האדם הן קלות .ועי' רבנו בחיי שכתב ,ודרשו חז"ל בלשון
עקב שהוא אזהרה לאדם על המצוות שאדם דש בעקביו שלא
יקל בהן (תנחומא עקב א) ,לפי שיש בני אדם שאינן חוששין
בקצת מצוות שהן קלות בעיניהם ודשין אותן בעקב ,וכבר גילו
לנו חז"ל (עבודה זרה יח ).כי עונש המצוות שאדם מזלזל בהן
ודש אותן בעקביו בעולם הזה מקיף אותו ליום הדין ,שנאמר
(תהלים מט ,ו) עוון עקבי יסובני.
והנה למדנו מדבריו שאין הכוונה שהמצוות קלות אלא שאצל
האדם הן קלות ,והיינו לפי דמיונו .ועוד למדנו מדבריו שלכל אדם יש
את המצוות הקלות שלו ,ואלה המצוות אמנם מקיפות אותו ליום
הדין .ואולם גם להיפך המצוות הללו בכוחן להציל אותו ליום הדין,
אם יקפיד לקיימן כראוי...
והנה ישנו עוד כלי ואמת מדה למלחמה קטנה או גדולה .הריוח
וההפסד שבעקבות המלחמה ,כי אם נלחמים על החיים זו מלחמה
גדולה ,ואילו אם נלחמים על דברים פחות חשובים ,היא מלחמה
קטנה ,כי גם אם ינצח וגם אם ינוצח ,זה לא ישנה כל כך את החיים
שלו .וטבע האדם להלחם יותר חזק כאשר הוא צודק ,מאשר כאשר
הוא מנסה לגנוב .וזו סברת הראשונים בכל דאלים גבר ,כמו
שכתב הרא"ש בבא בתרא פרק חזקת הבתים סימן כ"ב ,דמי
שהדין עמו ימסור נפשו להעמיד שלו בידו ,ממה שימסור האחר
לגזול ,וכו' .וביאור דבריו שזהו טבע האדם להלחם יותר חזק כאשר
הוא צודק ,ועל כן זוהי הוכחה ממה שהוא גבר על חבירו ,שהוא
אמנם הצודק בריבו .ולכן אם בפעם הראשונה הוא ניצח ,משאירים
בידו החפץ ,ולא ממשיך הדין כל דאלים גבר ,כי יש לפנינו הוכחה
מהפעם הראשונה.

כדאי – מאד – להתחזק בבין והוי זהיר במצוה קלה כבחמורה
הזמנים (מסר קצר לבין הזמנים)
משבועיים שאי אתה יודע מתן שכרן של
קשה להתחזק בבין הזמנים ,אפילו כשעומדים פחות
לפני חדש אלול!
אולם אם שומעים שאפשר להרויח משהו ,שאני.
מצוות קלות שאדם דש בעקביו
ובכן אפשר ואפשר...
והיה עקב תשמעון – ושמר את הברית ואת החסד ואת השבועה
– בבין הזמנים
– ואהבך וברכך והרבך ,ועוד ועוד עד כי חדל לספור .מי איננו מחפש

טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו

טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו .זהו פסוק באיכה ,שהנביא ירמי'
קונן על החורבן ,והתכלית של הקינה היא כדי שנלמד לשפר
מעשינו ,ולתקן הסיבות הגורמות לחטאים ,שהם הביאו החורבן
והגלות ,וע"י שנשפר מעשינו נזכה לגאולה.
אמנם הדרך הטובה ביותר לשפר המעשים ,הוא ע"י שהאדם
מתרחק מן הנסיון ,ומתנהג בצורה כזו שיהי' לו קל יותר לעבוד את
ד' וללמוד התורה .כי זו באמת המטרה העיקרית של הבריאה.
ואמרו חז"ל מיום שחרב ביהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד'
אמות של הלכה בלבד .כי קודם חורבן הבית הי' השפעה של
התורה ע"י ביהמ"ק שהי' שם הארון והמנורה ,והי' לשכת הגזית
בהר הבית ,כי מציון תורה ודבר ד' מירושלים ,ומעת חורבן הבית,
העיר הקדש והמחוזות היו לחרפה ולביזות ,ואין לנו שיור רק התורה
הזאת .ובכל מקום שיהודי נמצא צריך לעסוק בתורה ,ואין לו
להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד.
ויש בזה עומק נוסף ,כי הנה בזמן שבית המקדש היה קיים היה
זה המקום ששואבים בו רוח הקודש ,וכהיום הזה אם אין לו
להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד ,הרי גם עבורינו הד'
אמות של הלכה הם מקור ההשראה שמשם אנו שואבים רוח
הקודש.
ואולם יש להבין עוד שחז"ל דקדקו באמרם ד' אמות של הלכה,
כלומר שהסביבה שלנו תהיה סביבה של הלכה ,ורק זה נותן את
ההשפעה הראויה.
וזהו שאמר הנביא ,טוב לגבר כי ישא עול בנעוריו .שע"י שהוא
נושא עול התורה בנעוריו ,הוא מרגיש נעימות התורה .ואם אינו
נושא עולה של תורה מנעוריו יתכן שמתגוששים בתוכו שני כוחות
הגורמים לחוסר התרכזות במטרה העיקרית שלשמה הוא בא
לעולם.
והנה כתיב כי נעים כי תשמרם בבטנך ,יכונו יחדיו על שפתיך,
ואמרו אימתי דברי תורה נעימים בזמן שתשמרם בבטנך .והדרך
הטובה ביותר היא ע"י גירסא דינקותא .כמו שאמרו חז"ל אשרי מי
שלמד תורה בנעוריו ,שמתוך כך דברי תורה נבלעים בדמו ויוצאים
מפורשים מתוך פיו.
ולכן טוב לגבר כי ישא עול תורה בנעוריו ,כי באופן זה מרגיש
נעימות התורה.
עוד ענין יש בזה ,שע"י שנושא עול תורה בנעוריו ,הרי התורה
משמרתו מן החטא ,ואינו טועם טעמא דאיסורא ,ובזה אשריו בעולם
הזה וטוב לו לעולם הבא.
וכן מבואר בסוגיא דכתובות ,דאף למ"ד חוב הוא לעבד שיצא
מתחת יד רבו לחרות ,משום דעבדא בהפקירא ניחא לי' ,אולם ,ה"מ
בגדול דטעים טעמא דאיסורא ,אבל בקטן שלא טעים טעמא
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אך מה קשה המצב של מי שאינו מודע כמה חשובה וגורלית
המלחמה שהוא נלחם ,ועל כן אינו מתאמץ כפי יכולתו .כי הוא יפסיד
הכל מבלי דעת .ומקרא צווח ואומרֶ ,ד ֶרְך ְר ָש ִּעים כָאֲ פֵ לָ ה ל ֹא י ְָדעו
בַ ֶםה ִּיכ ֵָשלו( .משלי ד' י"ט) .כלומר מדוע הם רשעים ,בגלל שלא
ידעו ,חוסר המודעות גורם לכשלון .ואילו בצדיקים מה הוא אומר,
צַד ִּיקים כְאֹור ֹנגַה הֹולֵ ְך ָואֹור עַד נְ כֹון הַ טֹום( .שם פסוק י"ח).
ְאֹרח ִּ
ו ַ
דהיינו שהצדיקים הם אותם שדרכם מאירה והולכת כאור היום.
וידוע שהרבינו יונה כתב את החלק השלישי של ספרו שערי
תשובה כדי למנוע טעויות נפוצות של בני דורו ואנן מה נענה
אבתריה.
ונמצא שהדרך לעמוד בנסיונות הקשים של המצוות שמשום מה
נראות לאדם קלות ,היא להגביר את המודעות ,ולברר האמיתות.
ובזה נזכה לכל הטוב .ואימתי הוא הזמן להתחזק בזה יותר מבין
הזמנים ,ובודאי מן השמים מזמנים לנו לקרא פרשה זו בימים
מיוחדים אלו .לטוב לנו כל הימים...
*

כי אם בתורת ה' חפצו  -חפץ
הלב ותשוקת הנשמה  -עיקר
הנרצה בעבודת השם

הנה התורה דורשת מאדם קיום כל התרי"ג מצוות[ ,כמובן מה
ששייך אליו] אבל לא רק זה נדרש מאתו ,כי אם ליראה ,ולאהבה
את השם ,ולדבקה בו ,וללכת בכל דרכיו ,ולשמור חוקיו ומצוותיו,
כלומר לחכות ולצפות לחוקים ומצוות ,דהיינו לא לעשות המצוות כמי
שכפאו שד ,אלא לקיים המצוות ביראה ואהבה ,וכן הוא בלימוד
התורה ,ועל זה אמרו בתיקוני זוהר תקונא עשיראה ,ואורייתא בלא
דחילו ורחימו לא פרחת לעילא ,וכן אמרו עוד שם ,ותורה ומצוה בלא
דחילו ורחימו לא יכילת לסלקא ולמיקם קדם וכו' ,וכן מצינו בנדבת
המשכן ,שהתורה מתארת כיצד באו האנשים והנשים כל אשר נדבו
לבו ונשאו לבו ,ומשום שכל זה חשוב ונחוץ.
וענין זה הוא נבנה בעמל ויגיעה ,ואדם שעמל על הדבר ,הוא יקר
בעיני ה' וכמו שכתב המסילת ישרים ,כי הנרצה יותר בעבודת ה'
הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה ,אף שבוודאי נשמת הישראלי
שחוצבה מלמעלה ,משתוקקת לעבודת השם ,אבל זה צריך לבא
לידי ביטוי גם בגוף ,ודוד המלך אומר כי אם בתורת ה' חפצו ,חפצו
דייקא ,לא מספיק שלומד אלא שצריך שיהיה בתורת ה' חפצו ,והבן.
והבחינה שצריך לבחון עצמו אם באמת בתורת ה' חפצו ,הוא
במצבים השונים ,איך האדם מגיב ומתפקד ,כי למשל יש מצב
מעורר ,ויש מצב שאינו מעורר ,ובמצב שפחות מעורר שם נבחן
האדם .וכאשר האדם עומד במבחן כזה זכותו גדולה מאה פעמים,
כמאמרם ז"ל מאה פעמים בצער מפעם אחת שלא בצער .ודוגמאות
של מצבים לא מעוררים ,סוף זמן ,בין הזמנים ,ימי פורים (שמשום
מה הפכו לימים שאינם מעוררים למי שאינו מתכונן אליהם כראוי),
והנה הדברים הם פשוטים ,וכל אחד שיתבונן יבין ויסכים ,אבל זה
תלוי בהאדם עצמו ,כי כמה נסיונות עומדים לאדם בדרכו ,ולפעמים
אפילו ניסיונות הנובעים סך הכל מחוסר רצינות ,כאמרם הרבה
ילדות עושה הרבה חברים רעים עושים ,ושחוק וקלות ראש מרגילים
האדם לדברים רעים ,דאף שהם חמורים ,האדם עלול להקל בהם
ראש .והעצה להנצל מזה היא ,לחשוב חשבונו של עולם ,הפסד
מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסידה ,כי לא נמצא אדם
שיוציאו ממנו את כל כספו ,ע"י בדיחה ...אבל רוחניות אפשר ח"ו
לאבד ע"י ליצנות אחת שדוחה מאה תוכחות .וצריך להתעורר
לרצינות ,כי זה גופא הניסיון .והזכות גדולה מאד ,שהרי מדה טובה
מרובה.
*

יתם לָ כֶם עֵ גֶל מַ ןֵ כָה (ט ,טז)
עֲש ֶ
ִּ
הגמרא (סנהדרין כו ).מספרת< ר' חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן
יהוצדק הלכו לעבר את השנה בעסיא ,פגע בהם ריש לקיש ונלווה
אליהם .אמר ,אלך ואראה כיצד נוהגים למעשה בעיבורה של שנה.
ראה אדם שחורש בשביעית ,אמר להן ,כהן וחורש?! דנוהו לזכות
ואמרו ,יכול לומר אגיסטון אני בתוכו .שוב ראו אדם הזומר ענפים
בכרם ,אמר להן ,כהן וזומר?! שוב דנו לזכות ואמרו ,יכול לומר לעקל
בית הבד אני צריך .אמר להם ריש לקיש ,הלב יודע אם לעקל אם
לעקלקלות ...מאי שנא כהן ,משום דחשידי אשביעית ...אמרו,
טרודא הוא דין (בלשוננו ,הוא נודניק ,)...ולכן כשהגיעו למקום עיבור
השנה ,לא אפשרו לריש לקיש לעלות אתם .בא לפני רבי יוחנן ואמר
לו ,האם בני אדם החשודין על השביעית כשרין לעבר שנה?...
וכבר שאלו רבים ,מדוע בתחילה שתק להם ,ורק כשפגעו בכבודו
התלונן בפני רבי יוחנן?
מתרץ הצל"ח על פי הפסוק "מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה'
גם שניהם" (משלי יז ,טו) .ופירש ,אם רואים אדם שנוהג להצדיק
רשע ,אפשר ללמד עליו זכות ולומר שמתוך צדקותו הוא מלמד זכות
על כל אדם ,כהצדיק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זיע"א .לעומת זאת
אם רואים מי שמרשיע צדיק ,אפשר ללמד עליו זכות ולומר קנאת ה'
בוערת בקרבו ,כרבי עמרם בלוי וחבריו.
אבל כאשר רואים שאותו אדם עצמו פעם מצדיק רשע ופעם
מרשיע צדיק גם יחד ,על הרשע מלמד סנגוריא ,ואילו לצדיק אינו
מוצא צד זכות אלא מלמד עליו חובה ,אדם כזה אינו אלא תועבת ה'.
כך גם בענייננו .כאשר ראה ריש לקיש שהם מלמדים זכות על
העובדים בשדה בשביעית ,עדיין דן אותם לזכות והמשיך ללכת
עמהם .אבל כשנוכח שרק על הרשעים הם מלמדים זכות ,ואילו עליו
שהוא צדיק מלמדים סנגוריא ,ודנים אותו לכף חובה ומרחיקים אותו,
הסיק שהם כבר בגדר "תועבת ה'" ולכן פנה לרבי יוחנן.
חטא העגל חוזר וניעור
משה,
המדרש (דברים רבה א ,ג) אומר< אֵ כֶה הַ ְׁדבָ ִרים א ֲֶשר ִדבֶ ר ֶ
עָשיתָ וְׁהֶ חֱ ַר ְׁש ִתי ִד ִליתָ הֱ יֹות
זֶה ֶשאָ מַ ר הַ ךָתוב (תהלים נ ,כא)< אֵ כֶה ִ
חֱר ְׁש ִתי ,אָ מַ ר ַר ִבי ְׁשמואֵ ל בַ ר
עָשיתָ וְׁהֶ ַ
אֶ ְׁהיֶה ָכמֹוָך וגו' ,מַ הו אֵ כֶה ִ
חֱר ְׁש ִתי
נ ְַׁחמָ ן (שמות לב ,ד)< אֵ כֶה אֱֹלהֶ יָך י ְִׁש ָראֵ ל ,ע ֲִשיתֶ ם בַ ִל ְׁדבָ ר וְׁהֶ ַ
משה ְׁמפַ טֵס עָלַי ְׁואֹומֵ ר לִ י (במדבר יד ,יט) ְׁסלַח
לָ כֶם ,לָ לָ הֶ ,שהָ יָה ֶ
עֶרכָה לְׁ עֵינֶיָךְׁ ,ת ֵרין
נָא ,ו ְָׁשמַ עְׁ ִתי לֹו( ...תהלים נ ,כא) אֹוכִיחֲָך וְׁאֶ ְׁ
אָ מ ָֹור ִאין ,חַ ד אָ מַ ר אֲ ע ֵֹורר ךֹל לְׁ עֵינֶיָך ,וְׁחַ ד אָ מַ ר אַ ְׁס ִדיר ךֹל לְׁ עֵינֶיָך.
משה ,אֵינִי מֹוכִיחַ אֶ ְׁתכֶם עַל מַ ה ֶשאַ תֶ ם ע ֲִת ִידים לַ ֲעשֹות,
אָ מַ ר לָהֶ ם ֶ
בַל ְׁדבָ ר בָ ע ֲָרבָה מֹול
אֶ כָ א עַל מַ ה ֶשע ֲִשיתֶ ם לְׁ ֶשעָבַר (דברים א ,א)< ִ
סוף.
מפרש הרד"ל ,חד אמר ,דמית שמחלתי לך על חטא העגל על ידי
תפילת משה ,אעורר אותו מחדש ,וחד אמר אסדיר כל לעיניך,
שכאשר אסדיר כל מעשיך ,על ידי חטא המרגלים יתעורר שוב
הקטרוג על חטא העגל .מדוע?
מבאר הרה"ג שלמה פישר שליט"א (בספרו בית ישי ,דרוש נ"א),
שחטא העגל היה ריבוי האמונה ,להאמין שגם העגל יכול להיות
שליח ה' לישראל ,והיה אפשר לדונם לכף זכות ולומר שהם בגדר
"פתי יאמין לכל דבר" (משלי יד ,טו) .אך כאשר חטאו אח"כ
במרגלים באופן הפוך שהיה כאן חסרון אמונה ,שגם בהשי"ת אינם
מאמינים שיוכל לכבוש לפניהם את הארץ ,וכמו שנאמר בזה "ובדבר
הזה אינכם מאמינים בה' אלקיכם" (דברים א ,לב) ,כאן זה כבר
תרתי דסתרי ולכן חוזר וניעור חטא העגל.
הבה נשכיל לכלכל מעשינו בתבונה שלא יימצאו סותרים זה לזה.
דברים שאנו מחמירים בהם בימים רגילים ,בל נקל בהם בין
הזמנים...
שבת שלום ומבורך!

מאמרים בנושאי ארץ ישראל וגבוליה

הלכה בפרשה  /הרב רפאל אלחנן רבינוביץ,
מח"ס מאור יעקב כ"ג חלקים על הלכות המועדים
וחדשי השנה

רצה הקדוש ברוך הוא לזכות
את ישראל

ִּא ָשה כִּי ַת ִּזְריעַ (ויקרא יב ,ב)
וברש"י ,א"ר שמלאי כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה
ועוף במעשה בראשית ,כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חי'
ועוף.
ויש להבין מהי המעלה המיוחדת בכך שיצירתו של האדם היא
אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית .ונראה שזה מוכיח שכל
הבריאה כולה באה לשרת את האדם ,שהוא נזר הבריאה .וכמו כן
בתורה מתפרשת תורתו של האדם אחר תורת בהמה חיה ועוף,
מזה הטעם עצמו.
והנה להלן ,וביום השמיני ימול בשר ערלתו .ודרשו חז"ל וביום
השמיני אפילו בשבת .וי"ל שגם כאן יש ללמוד ענין זה של גדלות
האדם ורוממותו במה שהמצוה למולו ביום השמיני דוחה שבת ,והרי
שהצורך להביא האדם להשלמתו כה נכבד הוא שהוא כעין עבודה
בבית המקדש דדוחה שבת.
וכמו כן יש ללמוד מפרשת הנגעים ,שבאים על לשון הרע ורואים
כמה חשוב דיבורו של האדם ועד כדי שמצינו גדול האומר בפיו מן
העושה מעשה .ואמנם התקנה לחטא הלשון אם ת"ח הוא יעסוק
בתורה .כי על ידי עסק התורה מגיע האדם לרום מעלתו ,וכמו
שמצינו שאמר רב יוסף ,אי לאו ההוא יומא ,וברש"י שלמדתי תורה
ונתרוממתי ,כמה יוסף איכא בשוקא.
והנה בימי בין הזמנים אפשר לזכות למדרגות מיוחדות ונישאות,
ובפרט מי שזכה ללמוד כל הזמן ,הרי בבין הזמנים הוא מוכיח שאין
התורה אצלו חובה ,כי אם בתורת ד' חפצו ובתורתו יהגה יומם
ולילה ,גם כאשר אין סדרי הכולל .ומה שלומד במסגרת הכולל הוא
מתוך רצון וכונה פנימית .וזהו וילכו ויעשו שקיבלו עליהם ,והיינו שלא
רק שהיו מחויבים ,אלא מיד קבלו עליהם ,וזה מורה על הכונה
הפנימית .וזהו יגדיל תורה ויאדיר.
אמנם הכלל הוא שכאשר מתחבר עם התורה והמצוות זהו
הגדלת התורה ,וזו האדרת התורה ,כי רצה הקדוש ברוך לזכות את
ישראל -לפיכך הרבה להם תורה ומצוות.

פרחים לתורה  /הרב ישראל חיים בלומנטל

שלא יימצאו מעשיכם סותרים
זה את זה

ברכת הראיה על הים התיכון
ושחיה בים בבין המצרים

וגְ בול יָם וְהָ יָה לָ כֶם הַ טָם הַ ָגדֹול וגְ בול זֶה י ְִּהיֶה לָ כֶם גְ בול יָם
(במדבר לד ,ו)
במשנה בברכות (נד ).כתוב "על ההרים ועל הגבעות ועל הימים
ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית רבי
יהודה אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את הים
הגדול.
ופסק הרמב"ם (פ"י מברכות ה"ט) כדעת 1רבי יהודה שהרואה את
הים גדול מברך ברוך שעשה את הים הגדול .
וכתב בתשובות הרא"ש (כלל ד' סי' ד) שהים הגדול הוא ים
אוקיינוס שמקיף את העולם ואף שבלשון הפסוק בפרשתנו (פרשת
מסעי לד ,ו) שכתוב 'הים הגדול' הוא הים שנמצא בגבולה המערבי
של ארץ ישראל [הוא הנקרא כיום הים התיכון] ואינו ים האוקיינוס
שהרי ארץ ישראל אינה יושב על ים אוקיינוס ,מכל מקום כאן הכוונה
לים האוקיינוס שהרי תנא קמא אמר שעל 'הימים' מברך וכו' ולשון
'ימים' משמע סתם ים ,ואילו 4ר' יהודה אמר הים הגדול ,ומשמע
שאינו סתם ים ,אלא ים אוקיינוס .
הוא הים
אמנם השולחן ערוך (סי' רכח ס"א) כתב שהים הגדול
5
שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים [מה שנקרא הים התיכון] .
והמשנה ברורה (סי' רכח סק"ב) הביא הרבה אחרונים שחולקים
על השולחן ערוך וסוברים שדוקא ים האוקיינוס שמקיף את כל
העולם מברכים עושה את הים הגדול ,אבל בים שעוברין בו לארץ
ישראל [הים התיכון] לא נקרא הים הגדול ואין מברכים עליו אלא כמו
על שאר הימים.
שחיה בים בבין המצרים
ולענין ללכת לים בבין המצרים כתבו המהר"ם מרוטנברג (ספר
מנהגים דבי מהר"ם מרוטנברג עמ'  ,)51והמקור חיים לבעל
החוות יאיר (סי' תקנ"א סי"ד) ,שיש להמנע מלרחוץ בנהרות וללכת
1

והטעם שפסק כר' יהודה עיין בכסף משנה שם ,ובית יוסף סי' רכח ,ובביאור
4הגר''א על השולחן ערוך.
וכן כתבו הרע"ב בפי' המשניות והגר"א בשנות אליהו (מ"ב) שהים הגדול
5הוא ים האוקיינוס.
ובטעם הדבר שהשולחן ערוך לא פסק כהרא''ש עיין מה שכתב היעב''ץ
במור וקציעה סי' רכח.
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לים בבין המצרים מפני הסכנה ,וכ''פ הג''ר יצחק רצאבי שליט''א
בשו"ת עולת יצחק (ח"א סי' סו אות ז) ,וכ''כ בשדי חמד בשם
מהר"ח פלאגי' (ח"ה פאת השדה מערכת ביהמ"צ סי' א' או י')
שלא לטייל על שפת הים והנהר ,וכן מרן הסטייפלר זצ''ל (אורחות
רבינו ח"ב עמ' קכט) לא נתן לילדיו לנסוע לים בבין המצרים משום
דאיתרע מזל רח"ל לכן אסר להם .ומה שמרן החזו"א זי''ע התרחץ
בים בבין המצרים משום שהיה לצורך בריאותו.
אמנם בתרומת הדשן מבואר שאין איסור לרחוץ בים בבין
המצרים ואין לנו לגזור גזירות מעצמינו ,וכן הורו למעשה מרנן
הגר"מ פיינשטיין (מועדי ישורון עמ'  ,)14:הגרש"ז אויערבאך
(הליכות שלמה פי"ד ס"ה והע' ז) ,הגרב"צ אבא שאול (שו"ת אור
לציון סי' כה תשובה ה) ,הגר"ש אלישיב ,והגר"ש וואזנר זצ''ל
(קובץ מבית לוי עמ' כב) ,ומרן הגר"מ שטרנבוך שליט''א (תשובות
והנהגות ח"ב סי' רסז) ,והג"ר אפרים גרינבלאט זצ''ל בשם הג"ר
בינימין זילבר זצ''ל (שו"ת רבבות אפרים ח"א סי' שסג אות א')
ועוד ,שמותר ללכת לים בבין המצרים אלא שמכל מקום יש להמנע
ליכנס למים עמוקים מאוד ולהיזהר 6לא לשוט עמוק עד קרוב לקומת
איש שהימים האלו מסוגלים לסכנה .
והגר''מ גרוס שליט''א הביא בשיעורו (חוברת בין המצרים-
תשס''ג) שיש שחילקו בזה ,שפעמים הראשונות שנוסע לים הוא
שמחה יתירה ובפרט אלו הגרים במקומות המרוחקים מן הים ואסור
בבין המצרים ,אבל אחר שכבר היה שם כמה פעמים אין לאסור כיון
שאין בזה סכנה כלל ,וגם שאחר כמה פעמים הוי בכלל כיון דדש
דש .ומקורו נראה מספר מנהג טוב שכתב שמי"ז בתמוז לא 7ליהנות
מדבר חדש שלא נהנה ממנו באותה שנה טרם י"ז בתמוז  .אמנם
הגרש"ז אויערבאך (שם) ,הגר"ש וואזנר והגר"ח קנייבסקי
שליט''א (קרא עלי מועד פ"ב הערה כה) הורו שאין לכך יסוד כלל
ואין לזה טעם וריח והוא טעות גדול.

הלכתא שפירתא הרב פינחס שפירא ,אב"ד
ביד"צ שערי שלום (בית שמש) ,מח"ס שו"ת בריתי
שלום ו"ח

איך קיימו בני גד ובני ראובן את
מצוות ישוב ארץ ישראל

ֹאמרו ִּאם ָמצָאנו חֵ ן ְבעֵינֶיָך י ַֺתן אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת לַ עֲבָ ֶדיָך
וַט ְ
עֲב ֵרנו אֶ ת הַ ט ְַר ֵדן (במדבר לב ,ה)
לַ אֲ חֺ זָה אַ ל ַת ִּ
האם ויתרו שנים ומחצה שבטים על קיום מצוות ישוב ארץ
ישראל? היתכן?!
לדעת הרשב"ם (ב"ב צא ).טעם מצות ישיבת ארץ ישראל היא
משום קיום המצוות התלויות בארץ .כך נראית גם דעת הרמב"ם,
בספר המצוות את מצוות ישוב ארץ ישראל .לעומתם,
שלא מנה
דעת הרמב"ןיד שמצות ישיבת הארץ היא מצוה בפני עצמה ,ולא
מפני המצוות התלויות בכך.
במשנה במסכת ביכורים (פ"א מ"י) מובאת מחלוקת בין תנא קמא
לרבי יוסי הגלילי האם מביאים ביכורים מעבר הירדן .בפירוש
המשנה לרמב"ם פסק כתנא קמא שמביאים! וביאר שזה מהתורה.
טו
מאידך ,בתורת כהנים נאמר ,שבכל מקום שנאמר 'הארץ'
הכוונה דווקא לארץ המיוחדת בהבטחה לאבות הקדושים ,ולא
כוללת את עבר הירדן .לדעה זו נמצא שרוב המצוות התלויות בארץ
אינן נוהגות מהתורה בעבר הירדן (אלא רק מדרבנן) ,כך פוסק
הרמב"ם להלכה בספרו 'משנה תורה' בכמה מקומות.
הרי לנו לכאורה תנא קמא במשנה חולק על התורת כהנים.
האמנם?
אכן ,לדברי הרמב"ם במקום אחר (הל' ביכורים פ"ב ה"א) אין בכך
סתירה ,שהרמב"ם שם חזר בו מדבריו הנ"ל ,ופירש שגם תנא קמא
שמחייב ביכורים בעבר הירדן זאת מדרבנן בלבד ,ולא מדאורייתא.
נמצא לפי דבריו שתנא קמא במשנה אינו חולק על התורת כהנים,
שאמנם כדברי התנא במשנה מביאים ביכורים גם בעבר הירדן ,ואין
זה סותר לכך שציוויי התורה הללו שייכים רק בארץ המובטחת.
גם במצוות ישיבת הארץ (לשיטת הרמב"ן) נאמר 'הארץ' ,לכן גם
בזה שייכים דברי התורת כהנים .האם אכן לא תנהג מצות ישוב
ארץ ישראל מהתורה בעבר הירדן?
אלא שבפירוש הר"ש משאנץ על התורת כהנים (תחילת פרשת
בהר) כתב 'לאחר שנתחייבו בארץ ישראל גם בעבר הירדן היתה
נוהגת ...וגם בכל מקום שכבשו והוסיפו על ארץ ישראל' .כלומר,
אע"פ שאינה חלק מהארץ מלכתחילה ,אך לאחר כיבוש הארץ
נעשתה כחלק מארץ ישראל ממש .וכלשונו הזהב של הרמב"ם (הל'
מלכים פ"ה ה"ו) "כל הארצות שכובשין ישראל במלך על פי בית דין,
הרי זה כיבוש רבים ,והרי היא כארץ ישראל שכבש יהושע לכל
דבר".
משכך ,מובנת היטב הנהגתם של בני גד ובני ראובן...
האם עולי בבל חזרו וקידשו את עבר הירדן?
טז
בכך נחלקו הראשונים .דעת רש"י ורבינו תם והסמ"ג והתשב"ץ
שעולי בבל שבו וקידשו את עבריז הירדן המזרחי שנכלל בנחלת
סיחון ועוג ,ובכלל זה חלקה הדרומי של רמת הגולן [עד קדמת צבי,
6

והג''ר עזריאל אויערבאך שליט''א (קונטרס בין המצרים להגר''מ סנדר
תשע''ו אות ג) הורה שילך בקבוצה ויזהר מסכנה .והג"ר בינימין זילבר זצ''ל
(הובא ברבבות אפרים שם) כתב שיש להחמיר שלא לשחות מי"ז בתמוז כיוון
שהוא תענוג יתירה וכולם מודים שראוי להחמיר .ועיין עוד מה שכתב בזה
הגר''מ גרוס (מנוחת אמת פכ''ז סע''ו).

7

ועיין עוד מה שכתב בזה הג''ר משה מרדכי קארפ שליט''א בספרו (הלכות
ידומנהגי ביהמ"צ).
בהשגותיו לספר המצוות (הוספת עשין ד) ,וכן בפירושו לתורה בפרשת
טומסעי (במדבר לג נג).
זאת למעט תרומות ומעשרות שלא נאמר בהם 'הארץ' ,ולכן חיובם
מהתורה אף בעבר הירדן (שו"ת משכנות יעקב ,חיו"ד סימן סז).
טז
רש"י ביבמות ט"ז ,.ורבינו תם בתוספות שם ,והסמ"ג בסוף עשה קס"א,
והתשב"ץ בח"ג סימן קצ"ח.
יז
בתוספתא (שביעית פ"ד ה"ד) נאמר 'ואיזו היא ארץ ישראל ,מנהר דרומה
של כזיב ואילך' .זהו נחל כזיב ,החוצה את כל הגליל ממערב למזרח .לענין
רמת הגולן אשר בעבר הירדן ,ברור שעלינו לחשב עפ"י קצהו המזרחי של
הנחל הגובל ברמת הגולן .קצה זה מצוי בקו רוחב  ,33.0485ומכליל בתוכו
את העיר קצרין ואף את כל הישוב קדמת צבי .אך לא את הישובים חולתה
ויסוד המעלה ,כמו גם אלוני הבשן ,אשר כל אלו מחוץ לתחום קדושת עולי
בבל.

מעט צפונית לקצרין] .כך עולה בפשטות גם מדברי הירושלמי
במסכת יחשביעית (פ"ו ה"א) – .לעומתם ,דעת הרמב"ם והראב"ד
והמאירי  ,שלא קידשו עולי בבל כלל מעבר הירדן ,כיון שלא ניתן
להוסיף על הארץ בטרם כובשים את כל הארץ המובטחת לאבות
(הל' מלכים שם).
השלכה למעשה יש בשנה זו (שנת השמיטה) לענין איסור ספיחין,
האם נוהג הוא באזורים אלו.
הלכה למעשה
קדמת צבי כדין ארץ ישראל גמורה לענין מצות ישוב ארץ ישראל,
וכן לענין איסור ספיחין .מצפון לקדמת צבי – דינה כדין ארץ ישראל
שלא כבשוה עולי בבל ,וכדין מטולה וקרית שמונה וכל הישובים
לנחל כזיב ,אשר בהם לא נוהג איסור ספיחין ,וגם
אשר צפונית
יט
קדושתם פחותה .
לתגובות< shapirapinchas@gmail.com

לשון לימודים  /הרב שמואל ליפשיץ

על ים בים סוף

משה אֶ ל כָל י ְִּש ָראֵ ל ְבעֵבֶ ר הַ ט ְַר ֵדן
אֵ לֶ ה הַ ְדבָ ִּרים אֲ ֶשר ִּדבֶ ר ֶ
פָארן ובֵ ין תֹפֶ ל וְלָ בָ ן וַחֲצֵ רֹת ו ְִּדי זָהָ ב
עֲרבָ ה מֹול סוף בֵ ין ָ
בַ ִּם ְדבָ ר בָ ָ
(דברים א ,א)
בביאור הפסוק הפותח את משנה תורה ,האריכו רבותינו מפרשי
המקרא ,יש בהם שפירשו שמקומות נפרדים הם ,ויש שפירשו
שהכוונה למקום אחד מסוים ,אשר מיקומו מוגדר בכמה וכמה
'נקודות ציון'.
לדברי המפרשים האומרים שכל הציונים האלו מכוונים לאותו
המקום ,קשה קושי גדול במילות 'מול סוף' ,איך יתכן לפרש שהכוונה
שערבות מואב שוכנים מול סוף בעוד שידוע לנו שים סוף כנמצא
צמוד למצרים ובו נתקלו ישראל תכף בצאתם מבית העבדים?
ואכן ,הרשב"ם המפרש כפשט זה ,מחדש לומר שהכתוב מכנה
את ים המלח בשם ים סוף ,ואף מוכיח שמצאנו במקום נוסף שים
סוף עומד בקצה גבול ארץ ישראל< 'וְׁשַ ִתי אֶ ת גְׁבֺלְׁ ָך ִמטַם סוף וְׁעַ ד יָם
ומ ִל ְׁדבָ ר עַד הַ םָהָ ר' (שמות כג ,לא).
פְׁ לִ ְׁש ִתיםִ ,
אך עדיין מן התימה שיכנה הכתוב שני ימים שונים בשם זהה.
מהי התשובה לכך?
אחת דיבר אלקים ,שתים זו שמעתי
והנה בשימת לב למידע הגאוגרפי התואם את האזור ,ניתן אולי
לזהות את ים סוף עם הים האדום,
הים האדום יוצא מתוך האוקיינוס ההודי ונמשך בין מדבר ערב
שבאסיה למדבריות מצרים סודן אריתריאה ועוד שבאפריקה ,בסופו
של הים הוא מתפצל לשתי לשונות ים כהימנק (בצורת האות ,)Y
וביניהם שוכן האזור שמכונה בזמנינו 'חצי האי סיני'.
לאור נתונים אלו שמא יתכן שזהו הים הנקרא בתורה 'ים סוף',
ושני קצותיו שבשני עברי מדבר סיני נקראות בשם זה ,ולכן בצאתם
ממצרים נתקלו בים סוף ומאידך גם בסוף ארבעים שנה כאשר חנו
בערבות מואב סמוך לארץ ישראל נמצאו מול ים סוף ,כלומר כנגד
קצהו השני (מפרץ אילת) ,וזהו גם הים המוזכר בגבולות הארץ
המובטחת< מים סוף שבאילת היא עציון גבר ,ועד הנהר נהר פרת,
כמבואר במפרשים (שם).
כא
אכן ,תרי ים סוף איכא!
אולם עדיין סיבת הטעם שמזכירים להם לבני ישראל שמקומם
עומד בקו ישר אל מול ים סוף ,היא כדברי אונקלוס ,המבאר שרמז
גדול רמז להם משה לישראל ,על רוב ניסים שנעשו על הים
ביציאתם ,כי סופו של המסע הגדול בו נשאם ה' כנשוא האומן ,נעוץ
בתחילתו!
וכמקדם הראינו נפלאות!
לתגובות< l0504147378@gmail.com

מאיר לישראל  /הרב ישראל מאיר בהגרב"צ
פלמן ,מרבני כולל 'מדרש אליהו' ,מח"ס גבולות
ישראל וקונטרס השביעית

חובת ידיעת גבולות ארץ
ישראל

ֹאמר ה' אֶ ל מ ֶֹשה עֲלֵ ה אֶ ל הַ ר הָ עֲבָ ִּרים הַ זֶה ְוראֵ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ
וַט ֶ
אֲ ֶשר נ ַָת ִּתי ִּל ְבנֵי י ְִּש ָראֵ ל (במדבר כז ,יב)
הנה מצינו בכמה מקומות כתוב על זה שהקב"ה הראה את הארץ
למשה רבינו ,והשאלה נשאלת ראיית הארץ לשום מה ,תינח
הכניסה יש בו משום מצוה ומשום מעלה ,אך ראיה לחוד מה יש בו.
ומצינו בזה דברים נוראים בכתבי אדוננו הגר"א בספרו "יהל אור"
פרשת שלח (קנ"ז א') ,דידיעת כל עניינה של ארץ ישראל הוא ענין
גדול כמו ידיעת התורה ,שגבוליה וכל עניינה הן ענייני תורה ,בת
מלך פנימה ,וזה מה שביקש משה רבינו ע"ה בפ' ואתחנן (דברים ג'
כ"ה) אעברה נא "ואראה" את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן וגו',
שביקש לידע כל עניינה וגבוליה ,והקב"ה העתיר לבקשתו ,כדכתיב
בפ' וזאת הברכה (שם ל"ד א') ויראהו ה' את כל הארץ וגו'.
ובפרשת שלח (במדבר י"ג ב') עה"פ "שלח לך אנשים" איתא
בזוה"ק (ח"ג קנז א) אי תבעי למנדע מינה ,שלח לך אנשים לגרמך,
בגין למנדע ,ע"כ ,ופי' הגר"א דרוצה לומר כדי לידע ,כמו שביקש
ואראה אותה לידע כל עניינה ,ועתה שהיה במדבר פארן שלא היה
יכול לראותה ,אמר לו השי"ת שישלח אנשים למנדע מינה ,ר"ל כדי
לידע כל עניינה ,וזה שאמר "שלח לך" לגרמך ,בגין למנדע ,ר"ל לא
בשביל ישראל ,דבקשתם היה שלא כהוגן ,ורצון השי"ת לא היה
שישלח אלא בשבילו ,וזה שאמר אי תבעי למנדע מינה ,כלומר אם
אתה רוצה לדעת אותה ,שלח לך אנשים לגרמך ,בשבילך כמו
שביקש לידע אותה ,עכת"ד.

ומבואר שלימוד ענין הגבולות של א"י הן ענייני תורה ,והוא ענין
גדול כמו ידיעת התורה ,וזה היתה בקשת משה רבינו ע"ה מהשי"ת
לידע כל עניינה ,ונענה לו השי"ת כמו שביקש.
הגבול הדרומי
בגבולות ארץ ישראל מצינו בראשונים שהאריכו לבאר כ"א
בשיטתו עד היכן הגבול[ ,ועי' בירושלמי דמאי פ"ב ה"א דמסיק דלא
ברירא להו אם בזמנם היו רוב שדות בא"י ביד ישראל או ביד עכו"ם,
וע"ש בפני משה שביאר שהספק היה לפי שלא היו ברור להם היכן
גבול א"י] ,אולם בגבול הדרומי לא מצינו בראשונים שדיברו בזה,
ובדורות האחרונים נחבטו בזה הרבה מחכמי זמנינו.
ובתחילה נתחיל בגבולות המפורשים בתורה בפרשת מסעי
(במדבר ל"ד) גבי גבול דרום ,כתיב (פסוק ג-ה) והיה לכם פאת נגב
ממדבר צין על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה,
ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיו תוצאותיו
מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמונה ,ונסב הגבול מעצמון
נחלה מצרים והיו תוצאותיו הימה ,ע"כ .וביהושע (ט"ו ,ב') כתיב ויהי
להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשון הפונה נגבה ,ויצא אל
מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר
חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה ,ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים
והיו תוצאותיו הגבול ימה זה יהיה לכם גבול נגב ,ע"כ .וביחזקאל
(מ"ז ,י"ט) כתיב ופאת נגב תימנה מתמר עד מי מריבות קדש נחלה
אל היםכב הגדול וגו' .ומבואר שהגבול הדרום מזרחי מתחיל מקצה ים
המלח קדמה (מזרח) מלשון הים הפונה נגבה (לצד דרום) ,ומשם
כב

הנה בפרשת מסעי כתוב שהגבול הוא מקצה ים המלח "קדמה" ,וביהושע
כתוב שהוא מן "הלשון הפונה נגבה" ,אך אינו מפורש בקראי אם הגבול הוא
מחלקה המזרחי של הלשון או בחלקה המערבי .והרבה מהמפרשים נקטו
בפשיטות שהוא בחלקה המזרחי של הלשון ,וס"ל שהגבול מתחיל מהקצה
דרומית מזרחית של ים המלח ,דזהו כפשוטו מש"כ בתורה "מקצה ים המלח
קדמה" ,דתיבת קדמה אדסמיך לית קאי דהיינו על תיבת "ים המלח".
והתבואות הארץ הרחיק יותר ,שבקצה המזרחית פונה הגבול לצד מזרח
[ופירש קרא מקצה ים המלח קדמה ,כפשוטו ,שבקצה ים המלח פונה הגבול
קדמה] לכיוון מערב העיר חנזירי הנמצאת בדרום ים המלח וסובב את כל
העיר חנזירי לכיוון דרום וממשיך משם מיד לצד מערב לכיוון מערבית דרומית
עד לעיר "צוער" ,ע"ש ,אולם דעת רוב האחרונים לא כן ,אלא דבקצה ים
המלח פונה הגבול לכיוון דרום מערב.
ולפ"ז נראה שים המלח עצמו הוא מא"י (והשוחה בעומק הים אינו כיוצא
לחו"ל) ,כיון שאם הגבול הדרומי מתחיל מהקצה המזרחי של ים המלח
מסתבר דבגבול מזרח נמי ממשיך הגבול לצד מזרח ים המלח ,ונמצא שכל
הים הוא בתוך הגבול[ .אולם אין זה מוכרח ,דאפשר דאף שהגבול מתחיל
מהקצה המזרחי מ"מ אין הים הוא הגבול ,אלא מושכים חוט מקצה המזרחית
עד לירדן (שבצפון ים המלח) ומה שבתוך החוט חשיב א"י ומה שמחוץ לחוט
חשיב חו"ל] .וכ"כ בספר חוג הארץ לרבי שלמה חעלמא (בעל מח"ס מרכבת
המשנה ,עמוד קל"א) שכל ים המלח הוא תוך א"י והגבול למזרח ים המלח.
[וקצת ראיה לזה ,דהנה סדום הוא מא"י כמש"כ הרמב"ן עה"ת פ' וירא (יט,
ה) ,וים המלח הוא חלק מסדום כמו שאמרו בש"ס בכ"מ (יעוין ב"ב דף עד
ע"ב וימה של סדום ,שבת דף קח ע"ב מעולם לא טבע גברא בימא של סדום,
חולין דף קה ע"ב ועירובין דף יז ע"ב מלח סדומית יש שמסמא את העינים),
ויעוין בקרא (פ' לך לך י"ד ,ג') אל עמק השדים הוא ים המלח ופרש"י לאחר
זמן נמשך הים לתוכו ונעשה ים המלח ,ובפשוטו הכונה שעמק השדים היה
חלק מסדום וכשנחרבה נמשך הים לתוך העמק ונעשה ים המלח ,ואפשר
שאף המלח שבא לשם נעשה במהפכת סדום כמשמעות קראי (פ' נצבים
כ"ט ,כ"ב) גפרית ומלח שרפה כל ארצה וגו' כמהפכת סדום ועמרה וגו' ,וכ"כ
בהדיא רש"י (באיוב ל"ו ,ל"א) והרמב"ן (פ' וירא י"ט ,י"ז) ,וכיון שבמקום זה
היה מהפכת סדום הרי מוכח שמקום זה הוא מא"י כמש"כ הרמב"ן (שם) כי
משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל כי היא בכלל נחלת ה' ואינה סובלת
אנשי תועבות .אולם נראה דליכא ראיה מסדום ,דאפשר דבגבול אבות אף
סדום הוא בכלל א"י דשם הגבול נתרחב הרבה ,מהמדבר ועד הנהר ,כמש"כ
בקרא (שמות כ"ג ,ל"א) ושתי את גבולך מים סוף וגו' דכל זה הוא בכלל גבול
א"י דגבול אבות ,ובזה אפשר דאף סדום בכלל אבל אין זה ראיה דאף
בגבולות יהושע דפרשת מסעי ג"כ הרי הוא בתוך הגבול( .ועי' בסוף המאמר
שנוכיח שהגן הדרומי של ים המלח חשיב חו"ל ,וסדום מקובל (ע"פ מפות
עתיקות) שזה באזור הזה ,א"כ בע"כ נצטרך לומר כנ"ל דאף דהוא בכל גבול
אבות (שגבולם נמשך עד ים סוף) מ"מ בכלל גבולות יהושע הוא מחוץ לגבול).
ועי'].
אולם יש מהאחרונים שנדחקו (ע"פ מה שנראה מציור צורת הגבולים שצירה
בעל הלבושים בעצמו ונדפסה בלבוש האורה סוף פרשת מסעי) שהגבול
התחיל מהקצה הדרומי מערבי של ים המלח ,ומש"כ התורה "קדמה" אין
הכונה שהגבול מתחיל מקצה המזרחי של הים ,אלא הפסוק מתאר את מקום
ים המלח שהוא במזרח הארץ[ .ולפ"ז דנו האחרונים אם ים המלח עצמו
חשיב כולו חו"ל ,או רק חלקו דהיינו שנמתח חוט ממקום נפילת הירדן שבצפון
ים המלח לקצה דרומית מערבית ומה שבתוך החוט הרי הוא א"י ומה שמחוץ
לחוט הרי הוא חו"ל ,או דאפשר דכולו חשיב א"י לפי שאף שהגבול הדרומי
מתחיל ביבשה מקצה דרומית מערבית דים המלח מ"מ הים עצמו חשיב א"י.
ויש שהוכיחו דעכ"פ חלק מים המלח בודאי הוא מא"י ,דהנה מצינו בביעור
פירות שביעית לשון "משליך לים המלח" ,ופ"ש הרי קי"ל דאין מוצאין אותן
לחו"ל (שביעית פ"ו מ"ה) ,וכתבו הר"ש ועוד דהטעם משום דבעינן ביעור
בארץ דוקא ,וא"כ אי ס"ד דים המלח חו"ל ,א"כ איך יקיים הביעור גופא ע"י
הוצאה לחו"ל ,אלא ודאי שים המלח מא"י הוא אלא שיש לדעת אי כולו או רק
מקצתו .אולם לפי מה שאמר החזו"א (דבריו יובאו לקמן אי"ה) דכל מקום
שיכול להלך או מקום שהרגילות לרדת אל הים הוי א"י ,אפשר דמשו"ה
כשמשליך לים המלח אינו נחשב כמוציא לחו"ל] .אולם פשוטו דקרא אין נראה
כן ,דהרי למאי הוצרכה התורה לכתוב קדמה ,הא כבר כתוב בפסוק הקודם
(שם)" ,והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום" ,וא"כ נדע לבד שהוא
בצד המזרחי של א"י ,ובע"כ שכתבה התורה קדמה ללמד שהגבול מתחיל
מקצה המזרחי של הים .וכן נראה "בתרגום ירושלמי" וז"ל< ויהי לכון דרומא
מסייפי ימא דמילחא "מן" מדניחא ,ע"כ ,הנה כתב שהגבול הוא מים המלח מן
מזרחו של הים ,דאם כונתו שהים הוא במזרח היה מתרגם ויהי לכון דרומא
מסייפי ימא דמילחא "דבמדניחא" ובע"כ כנ"ל .ועמש"כ בזה בשו"ת משנת
יוסף ח"ב סי' מ"ז אות א'.

ושוב הערוני דברים מפורשים בראשונים בענין זה ,בפי' המהר"י קרא
(תלמידו של רש"י) על יהושע (ט"ו ,ב) ,שכבזה"ל< והולך ומונה מקצה ים
המלח ,שאף ים המלח יש לו ארבע פיאות ,צפונה שלו הירדן וכו' "דרומה שלו
ארץ העמים" ,מזרח שלו בעבר הירדן ,אל צד בני ראובן ובני גד וחצי שבט
המנשה ,מערב שלו נחלת יהודה ,ומתחיל לימשך הרצועה שלו במיצר דרום
מקצה ים המלח ,מאותו לשון הים הפונה נגבה ,ממקום "שדרומו של ים
המלח כלה לצד מערב" וזהו מקצה ים המלח ,מן הלשון הפונה נגבה ,עכ"ל.
למרות האמור ,בצד המערבי של ארץ ישראל (בין אמצע עכו לכזיב) היתה הרי מפורש שדרום הים הוא ארץ העמים ,ומהפינה המערבית דרומית של ים
יחמובלעת ('רצועה' בלשון חז"ל) שלא קידשוה עולי בבל.
המלח מתחילה הירידה לכיוון המשך הגבול הדרומי.
הרמב"ם בהל' שמיטין ויובלין פ"ד הכ"ו ,והראב"ד שם ,והמאירי ביבמות
שם ובחגיגה ג..
יט למרות האמור ,בצד המערבי של ארץ ישראל (בין אמצע עכו לכזיב) היתה וד"ז נפק"מ להלכה ,דהנה בהמשך הגבול רבו השיטות ,יש שמשכו הגבול
דרומית עם נטיה לאלכסון לצד מערב .ולפי דבריהם כל הערבה הצפונית הוא
כמובלעת ('רצועה' בלשון חז"ל) שלא קידשוה עולי בבל.
מחמת זאת נטו כמה ממפרשי הפשט לומר שהוא מקום נפרד ,ודברי משה בכלל ספק א"י כמו שיבואר בסמוך .ומעתה יש לדון אם הישובים שבדרום ים
נאמרו זעיר פה זעיר שם .אך גם לשיטתם קשה מהו 'בין פארן ובין תופל' ועוד המלח הם ג"כ בכלל הספק ,אולם לאחר שמצאנו בראשונים שדרום ים המלח
הוא חו"ל והגבול מתחיל רק מקצה מערבית דרומית ,הרי פשוט שכל
דיוקים נוספים שעמדו עליהם כבר ,יעויין רש"י ,אבע"ז מלבי"ם ועוד.
כא
הישובים שבדרום ים המלח (כמו נאות הככר) הרי הוא חו"ל.
התודה לרב"צ וולמרק שהאיר עיני בפשט נפלא זה.
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פונה הגבול בשיפוע לכוון מערב ,ולא היה הולך הגבול בקו ישר
כמש"כ רש"י (עה"ת) שכל מקום שנאמר ונסב או ויצא מלמד שלא
היה המיצר שוה אלא הולך ויוצא לחוץ ,אלא היה מתעקם הגבול
לצד דרום מערב ,דרומית למעלה עקרבים ,מתמר עד מי מריבת
קדש ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה
ועבר עצמונה ויצא אל נחל מצרים.
כג
ומבאר שהגבול הדרומי מתחיל מים המלח וממשיך בעיקום
לכיוון מערב עד נחל מצרים ,כדונקטו האחרונים דנחל מצרים הוא
המקום הנקרא "ואדי אל עריש" .
כג

והנה במיקומו דקצה הדרומי של ים המלח נתחבטו בו מחברי זמנינו ,י"א
שים המלח שבזמנינו נשאר באותו מקום שקבעה התורה לגבול ולא נתמעט,
ומזה מתחילים למדוד את תחילת הגבול הדרומי ,וכן מסיק בשו"ת משנת
יוסף (שם אות ב') שים המלח שהיה עד לפני שמונים שנה הוא שהיה גם
בעת נתינת התורה ,כי רק בשנים האחרונות כאשר הטו חלק ממי הירדן
להשקאת השדות ועי"ז נתמעטו המים מלזרום לים המלח אומרים שעי"ז
מתמעט בגובהו וממילא גם בשטחו אבל לחשוש שבשנים קדמוניות היה יותר
ארוך מהאורך שהיה לפני שבעים שנה ודאי דחששא בעלמא הוא שאין לה
יסוד ,וצורתו האמיתית היתה "שהלשון הפונה נגבה" היה בקצה הדרומי
מערבי שהגיע עד  4ק"מ דרומית למקום הנקרא היום סדום ,ו 8-ק"מ צפונית
לקו המעלה ה ,51-והאמנם שיש בים המלח תנודות בגובה פני המים
המשפיע גם על שינוי התפשטותו ,אבל אין להתפשטות זו משמעות מרחיקה
לכת ,ולפי הדרישה בדברי המודדים יש לנו לחוש לחומרא לכל היותר עד
אזור "מפעלי ים המלח" מול צאפי וצוער[ ,וכ"כ בדברי יוסיפון (מלחמת ד ,ח,
ד) שאורך ים המלח הנמדדים "משתרע עד צוער אשר בערב למטה"] ,עכ"ד.
אולם כנגדו מערער בספר "תגל הערבה" על קביעה זו ,ובין השאר מתבסס
על מחקרים שפורסמו בספר "טבע וארץ" (כרך כ"ג) בנושא שינוי מפלס ים
המלח בתשע מאות השנים האחרונות (שנד בין  695 – 599מטר מתחת פני
הים) ,וכן על סתירות במפות השונות ,ולפי דבריו אין ודאות היכן הוא קצה ים
המלח ומהיכן נמתח הקו בדרום ,ולכן לא נדע בדיוק היכן מתחיל הגבול
הדרום מזרחי .ובקונטרס הליכות שדה (גליון  :9עמו'  ,19מאמרו של הגר"י
אפרתי שליט"א) הלך ג"כ בדרכו שים המלח נמשך בשנים קדמוניות יותר,
ואצטט מדבריו< לדעת יוסיפון ים המלח השתרע עד צוער ,ואם נקבל את
ההנחה הרווחת אצל החוקרים שצוער הוא כפר צפי הנמצא כיום כמה ק"מ
דרומית מזרחית לים המלח ,הרי שהים הגיע בעבר לנקודות דרומיות
מזרחיות מכפי שהוא כיום ונמשך הרבה לצד מזרח ,ומכאן שגובהו היה גבוה
מאשר היום ,וברור שבגובה כזה כיסה עוד שטחים גם בדרום ובמזרח מעבר
לגבולותיו הנוכחים ,עכ"ד .ועי' בספר קובץ השמיטה (מוריה) במאמרו של
הגאון ר' זלמן קורן שליט"א שהרחיב בענין זה ,והביא מספר מפות משנים
שונות ,ובמפה הקדומה (של משרד המלחמה הבריטי) משנת תרע"ה
השתרע הים דרומה יותר כארבעה ק"מ לעומת מקומו במפות שמשנת
תרצ"ט-תשכ"א ,ובאותו עת השתרע הים מדרום לכפר צבי הנמצא בסמיכות
לתל צוער ,וכך נמצאה צוער על שפתו המזרחית של ים המלח .עוד הובא שם
שבמחקרים על גובה פני הים בעבר ,נמצא קרום של גבס וארגוניט על גבי
מבנים עתיקים ,וכן על גבי צוקים בסביבות ים המלח ,חומרים אלו הם
משקעים שמקורם בים עצמו ,ומתוך כך ניתן להסיק שגם אחר שנבנו אותם
מבנים עתיקים עלה הים והציף את המבנים ,ושוב נסוג אחרי שנים ,ע"פ
המדידה של אותם שרידים ,אפשר לשער שלפני מאות שנים עלו פני ים
המלח והגיעו עד לגובה של  - 597מטר מתחת לפני הים התיכון (כלומר
עשרים ושמונה מטר יותר גבוה מכפי מפלסו היום) ,וא"כ הוא ,הרי שקו החוף
השתרע עוד שבעה ק"מ דרומה מקו הגבול של שנת תרע"ה (כלומר כאחד
עשר ק"מ דרומה מחוף תרצ"ט-תשנ"א) אבל מעבר לקו זה ודאי אין לחוש
לשום דבר ,ע"ש.
[אולם גם אם נקבל דבריהם שים המלח היה גבוה יותר ,מ"מ נראה פשוט
שהים לא נתפשט אלא כמה ק"מ ממקומו כהיום (ויסודי הדברים כבר כתב
בספר מנחת ירושלים  -גבולות הארץ פ"ג) ,שהרי ים המלח נמצא במקום
הנמוך ביותר בעולם ( 699מטר מתחת לגובה פני הים) והמים כידוע הולכים
ויורדים כל פעם למקום הנמוך ולא יעלו מעצמם למקום גבוה ,והנה הרי יש
הבדל גדול בין השיפוע לגובה בצד דרום ים המלח לבין צפונו ,דבצד דרום
השיפוע הוא הרבה יותר גבוה מאשר בצד צפון ,דלדוגמא טבריה הנמצאת
במרחק של  199ק"מ בערך מים המלח עדיין נמוכה  414מטר מגובה פני
הים ,ואילו עין יהב הנמצאת במרחק של כמה עשרות ק"מ מהים כבר מגעת
כמעט עד גובה פני הים ,וכיון שכן אם נרצה לחשוש דים המלח הגיע עד
עשרים ק"מ לצד דרום הרי בהכרח שבמקביל התפשט הים גם בצד צפון עד
המקום ששוה אליו באותו גובה דהרי לא יתכן שהמים ישארו לעמוד בשיפוע,
ולפי חשבון פשוט זה אם ים המלח התפשט לדרום קצת אחרי נחל אמציה
(קצת אחרי נאות הככר) נצטרך לומר שבצד צפון הגיע הים עד העיר טבריה,
ולא היה אז לא ירדן ולא יריחו ולא טבריה ,וכיון שבתורה כתוב דיש נהר ירדן
בין טבריה לים המלח ,ויש עיר טבריה ויריחו (כדמבואר ביהושע י"ח ,י"ב),
הרי שממילא לא שייך בשום אופן לחשוש שים המלח התפשט הרבה
בדרום].
ולמעשה נראה כמש"כ המשנת יוסף ,מהא שמצינו שצפון ים המלח לא
נתפשט בעבר הרבה ממקומו היום ,דיעוי' ברש"י בזבחים דף נד ע"ב שגבול
צפון של יהודה יוצא מקצה צפוני של ים המלח ועולה לצד צפון עד שנפגש
בירושלים ,והרי ירושלים מרוחקת לצפון מקצה ים המלח רק כ 5-ק"מ ,א"כ
ברור שבעבר לא נתפשט ים המלח לצד צפון יותר מ 5-ק"מ ממקומו היום,
א"כ משולל הדבר לומר שבצד דרום נתפשט בעבר יותר אחרי שבצד צפון לא
נתפשט .וע"ע בסוף דברינו שנוכיח בעז"ה שים המלח בזמנם היה קצר אף
מגודלו כהיום.
ומצינו שמקום הנהרות שבא"י יכולים להשתנות דיעוי' ברמב"ן לב"מ דף כב
ע"א ובשיטמ"ק בשם הרשב"א והרא"ש והריטב"א ,על הא דתני שם ירדן
שנטל מזה ונתן לזה ,מה שנטל נטל ומה שנתן נתן ,דבירושלמי (חלה פ"ד
ה"ד) פירושה לענין קדושת הארץ דהירדן היה מפסיק בין א"י לארץ העמים
ואחד מן הגבולות הוא הירדן ומשו"ה קאמר שאילו נטל הירדן מארץ העמים
והרחיב בגבול הארץ הוי מה שנתן והרחיב לא"י ואם נמשך אצל הארץ ונתן
לארץ העמים על חו"ל יחשב לפי שהכל תלוי היכן עתה הירדן וכדכתיב הירדן
וגבול ,ע"כ ,ומבואר מכאן דיכול להשתנות מקום נהרות בא"י ומאן יימר לן דים
המלח אינו יכול להשתנות ,וא"כ אף דגבי ירדן איכא דרשא דהכל תלוי היכן
עתה הירדן מ"מ גבי ים המלח דליכא דרשא לתלות כפי המציאות שבכל זמן
א"כ הכל תלוי במה שהיה בזמן קבלת התורה .ויש שביארו עפ"ז פירושא
בקראי דפרשת מסעי "והיה לכם פאת נגב ממדבר צין על ידי אדום והיה לכם
גבול נגב מקצה ים המלח קדמה" ,ומבואר בקרא ב' סימנים למקצה דרומית
מזרחית ,ולכאורה הכפילות ל"ל ,ועפ"ז א"ש שכונת הכתוב שלא נטעה לתלות
הגבול תמיד כפי מקום ים המלח ,והרי עלול להשתנות ,קמ"ל דתלוי במקום
של מדבר צין על ידי אדום ,אלא שהוסיפה התורה סימן מובהק לבד משם
המקום הנ"ל ,שהגבול מקצה ים המלח ,אך אין שום הבטחה שלא ישתנה
קצת ים המלח לעולם ועד .ושוב הערוני שבספר אילת השחר עה"ת (פרשת
מסעי) כתב בפשיטות דלפמש"כ השיטמ"ק בב"מ (הנ"ל) בביאור דברי
הירושלמי גבי ירדן שנטל מזה ונתן לזה ,שה"ה גבי גבול הדרומי שקבעה
התורה את קצה ים המלח לגבול דהכל תלוי היכן עתה מסתיים ים המלח,
וע"ש .וכ"נ שהרי מדברי הירושלמי (שהובא לעיל) שכתב שמשתנה גבול א"י
ע"י שנשתנה מקום הירדן מוכח דגדר גבולות הארץ שכתבה תורה אינם
בגדר סימן ומראה מקום בעלמא עד היכן א"י דא"כ מה איכפ"ל שבזמנינו
נשתנה הגבול מ"מ בעת כיבוש יהושע נתקדשה הארץ עד מקום זה,
(ובירושלמי מבואר שאף אם נמשך הירדן אצל הארץ ונתן לארץ העמים על
חו"ל יחשב ,אף שמקום זה היה מקודם בתוך גבולות א"י) ,ובע"כ חזינן
דכאשר ניתנה הארץ לאבותינו ניתנה להם הארץ עם גבולתיה ותורת
קדושתה לפי גבולתיה ולכך כל שנשתנה גבולתי' אף קדושת הארץ משתנית
לפי הגבול[ .אולם ד"ז תליה בפירוש דברי הירושלמי שם ,דלאחר שכתב דין
זה שהירדן שנטל מזה ונתן לזה מה שנטל נטל ומה שנתן נתן ,הקשה ומה נן
קיימין אם במקום שהיה ארץ ישראל ונעשה בסוריא חזקתו למעשרות
ולשביעית ,ע"כ .ונחלקו בביאורו ,יש שפירשו (הגר"א והחזו"א) שזו באמת

אלא שהמקום המדויק (דהיינו תואי הגבול מים המלח עד נחל
מצרים) לא נתבאר ,ויש שניסו לקבוע את הגבול לפי דמיון שמות
המקומות ,שנשתמרו במאות השנים ע"י הערבים שגרו כאן ,ואצטט
לזה מדברי הכפתור ופרח (סוף פ"י) "ואודיעך כי שמות העיירות
והנהרות הכתובים בכתבי הקדש שבכתב ושבעל פה ,שמעט הוא
מה שנשתנה שמם בין הישמעאלים" וכו' ,ע"כ .והדברים הובאו
באורך בספרי משנת יוסף (בספרו רפ"ו דשביעית ,ובשו"ת ח"א סי'
מ"ד ומ"ה) .אולם החזו"א (שביעית ג'-י"ט) דחה את כל הנ"ל ,וכתב
שאין לסמוך על שמות המקומות שנשתמרו בידי יושבי הארץ
הערביים כי במשך הזמן נהרסו וחזרו ונתיישבו ופעמים נעתקו
ממקומו הראשון ופעמים נשתנו השמות ,ע"כ .ועוד שם (ג' ססקי"ח)
ועדיין אין אנו בטוחים אם אפשר לסמוך על מפת הארץ שלא דקדקו
בדברי חז"ל ,ושמות הערים ומקומותיהן נשתנו ,ויש שנמחקו זכרם
ובנו על אומדנות ,עכ"ל .הרי שהחזו"א לא סמך על העיירות
המסומנות במפות ,וגם לא על השמות של היום ,וא"כ כל המקומות
המבוארים בתנ"ך כגבול הדרומי אינם ידועים לנו.
שיטת הדרך אמונה
ובספר דרך אמונה (פ"א דתרומות ה"ז) כתב שהגבול הדרומי הוא
באורך כל נחל צין [ולשיטתו מצפה רמון הוי חו"ל] .וראיותיו מדאמרי'
בב"ב דף עד ע"ב מאי דכתיב כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות
יכוננה אלו ז' ימים וד' נהרות "שמקיפין את ארץ ישראל" ,ואלו הן
שבעה ימים ימה של טבריה (היא כנרת) וימה של סדום (ים המלח)
וימה של חילת (ובירושלמי כלאים פ"ט הגירסא ימה של שיליית)
וימא של חילתא וימא של סיבכי וים אספמיא וים הגדול (שהוא בכל
מערבו של א"י) ואלו הן ד' נהרות ירדן (שהוא בכל מזרחו של א"י
כדאיתא בבכורות דף נה ע"א) וירמוך (שהוא נהר קוסמיאה שיוצא
מהים הגדול בין צור לצידון ונמשך לצד צפון כמש"כ המהרי"ט בתשו'
ח"א סי' פ"ד ,והוא בדרך דמשק דהיינו בצד צפון (המכונה בזמנינו
ליטאני) שהולכין לדמשק כמש"כ בערוך ערך קרמיון) וקירומיון
נהר
כה
ופיגה (הם נהרות משני צדדי דמשק כמש"כ שם בערוך דקרמיון
הוא נהר אמנה ,ופיגה הוא נהר פרפר) .והנה לשון מקיפין מוכח שהן
סביב כל א"י כמו מוקף חומה ,וביותר בירושלמי פ"ט דכלאים
הגירסא "סובבין" את ארץ ישראל ,ולכאורה בדרום לא מצינו שום ים
וא"כ איך הם מקיפין את א"י הא מצד דרום אין כלום ,לא ד' נהרות
הקושיא שאת החלק שהיה מקודם בקדושת א"י אינו יכול ליפקע בזה שנעשה
בו עתה ירדן ,ולפ"ז מבואר שלא כדברינו ,אולם הפני משה פי' בע"א דאף אי
חשיב עתה ירדן מ"מ כיון דאמרת שהירדן הוא גבול בפני עצמו ונחשב הוא
כדין אותו המקום שהוא כנגדו אז אמאי תחשביה עכשיו כסוריא ולפוטרו
ממעשרות ושביעית מה"ת הא אותו המקום הוא מכנגד א"י ,ולפ"ז יבואר
כדברינו] .ומעתה אף שאר הגבולות שבאו בתורה בתורת א"י לא באו בתורת
סימן בעלמא אלא שקבעה התורה חלות דין גבולות א"י ,ומאחר שתלתה
תורה את הגבול הדרומי בקצה ים המלח נמצא דעד היכן שהוא ים המלח יש
לו דין דא"י .ומעתה אף אם עו"מ כבשו בגבול הדרומי לכל גבולות התורה
מ"מ מקום הים שנתייבש יהיה נידון כחו"ל כיון שאם בזמנינו יצא מקום זה
לחוץ הגבול א"כ חשיב מקום הזה כחו"ל ,ושוב לא יהני במה שכבשו שם עו"מ
כיון דחשיב כיבוש יחיד כסוריא שהרי עדיין לא נכבש כל א"י ,ועוד דבמקום
שהיה שם ים ונמעט ליכא נפק"מ בכיבוש עו"מ שהרי בים לא שייך כלל תורת
כיבוש ואינו קדוש אלא בתורת גבול כדאיתא בספרי פרשת עקב (פיסקא טו)
ומאחר שחלק זה יצא מתורת גבול א"כ חשיב חו"ל גמור[ .אולם המשך הגבול
שקבעה תורה במקומות דמעלה עקרבים וקדש ברנע וכו' ודאי שלא נשתנה
ולא שייכא כלל למה שנשתנה אזור ים המלח שהרי אף שהים נשתנה מ"מ
מקומות הנ"ל לא נשתנו ,וכן הגבול מקצה ים המלח עד מעלה עקרבים
לכאורה נמי נצטרך למדוד ביבשה מהמקום שהיה בזמן התורה קצה ים
המלח אע"פ שאותו מקום נתייבש כהיום ,ופשוט].
כד
יעוי' בפי' רב סעדיה גאון עה"ת שתירגם נחל מצרים ואדי אל עריש ,וכ"כ
הרדב"ז פ"א מתרומות ה"ז ,ובתשובותיו (ח"ו סי' שני אלפים ר"ו) הוסיף
הרדב"ז שכ"כ גם בעל הכפתור ופרח (ריש פי"א) ,ע"ש .איברא בתרגום יונתן
בן עוזיאל ובתרגום ירושלמי (במדבר ל"ד ,ה') וברש"י (יהושע י"ג ג' ,וכ"מ
ברש"י עה"ת במדבר ל"ד ג') ובתוס' בערכין דף טו ע"א (ד"ה כשם) ובר"ש
סיריליאו (בירושלמי שביעית פ"ו ה"א) ובפי' הגר"א (יהושע ט"ו ,ד') שכתבו
להדיא דנחל מצרים הוא ה"נילוס"[ ,וכתבו המפרשים שאין הכונה להנילוס
ממש שהרי הוא בתוך ארץ מצרים ,אלא הכונה לזרוע המזרחית ביותר של
דלתת הנילוס (שהיתה קיימת בשנים קדומות כמאה וחמש ק"מ מערבית
לואדי אל עריש ,באזור תעלת סואץ של ימינו ,ואינה קיימת כהיום) שנקראת
שלוחת הפלוסיון (ע"ש העיר פלוסיון שבצפונו) ,וכ"ה ביוסיפון (קדמניות י ,ו ,א,
וע"ש שכתב עמש"כ במלכים ב' (כד ,ז) נחל מצרים שהוא פילוסיון) .ובזה
א"ש מש"כ רש"י ביהושע (יג ,ג) עה"פ מן השיחור אשר על פני מצרים ,הוא
הנילוס הוא נחל מצרים הוא "סמוך" לתחום מערבית דרומית של א"י ,ע"כ,
ומקשים דרש"י בפרשת מסעי (לד ,ד) כתב שנחל מצרים הוא במקצוע
מערבית דרומית ,והיינו שהוא הגבול עצמו ולא רק סמוך לגבול .ולהנ"ל לק"מ
דהנה מן השיחור היינו על עיקר זרימת הנילוס וכמש"כ רש"י בירמיה (ב ,יח)
מי שיחור שטבעו זכוריכם בנילוס ,שיחור הוא נילוס כמו שנאמר מן השיחור
אשר על פני מצרים ,וא"כ כאן דאיירי על עיקר הנילוס שהוא על פני מצרים
ששם טבעו זכוריכם ,ולא זרועות ושלוחות לנילוס ,כתב שזה סמוך לגבול
מערבית דרומית של א"י .ולפ"ז מש"כ האבן עזרא (במדבר לד ,ה) ורבינו בחיי
(שם) ואברבנאל (בראשית טו ,יח) שנחל מצרים אינו היאור ,אין הכרח שלמדו
שהוא ואדי אל עריש ,אלא ר"ל שאינו גוף הנילוס ,דגוף המים הראשי נקרא
יאור אבל הזרועות נקראות נהרות ,והמזרחית שבכולן היא השיחור והיא נחל
מצרים] .מ"מ כתב ע"ז רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א (במכתב לבעמח"ס
תגל ערבה) דאפשר דאף הם סוברים דנחל מצרים הוא ואדי אל עריש  ,וז"ל<
ראיתי במפה שאל עריש מחובר לנילוס ובזה אפשר לעשות שלום בין
הראשונים דכ"ז נקרא נילוס שהוא תחילת הנילוס ,ואפי' אין מחובר ממש אין
מתחשבין בפרצות קטנות כיון שסמוכה לנילוס ,דומיא דאמרי' בבכורות דף נה
ע"ב סולמי דפרת נינהו ,עכ"ד[ .וע"ע מש"כ בזה בספרו דרך אמונה פ"א בציון
ההלכה ס"ק קס] .ולפ"ד יובן דברי הכפו"פ בריש פי"א שכ' בזה"ל< הרי שנחל
מצרים הוא מקצוע מערבית דרומית לארץ ישראל וזה הנחל הוא השיחור ,וכן
פרש"י ז"ל ,ואיננו היאור ...וכן תרגם רס"ג בתפסיר ,ונסב הגבול מעצמון נחלה
מצרים ...ויסתדיר מן מאזן אלי ואד על עריש ...ולכתך מעזה למצרים תמצאו
לכמו שלשה ימים או פחות מזה ...וכן קורין לו העם היום "ואדי אל עריש"
כלומר נחל סוכות וכו' .ותמוה דהכפו"פ מביא דברי רס"ג כסיוע לדברי רש"י
אע"פ שרש"י עצמו פי' שהוא הנילוס ,ובע"כ כנ"ל[ .אולם בר"ש סיריליאו (שם)
כתב מקומות שכבש יהושע מלמטה מאשקלון ,ומנה כמה ערים מואדי אל
עריש ועד נחל מצרים ,וז"ל< עריש למטה אלחסין למטה ביר אלעבדי למטה
קטיא למטה ביר אלדוידר למטה צאלא חיאה למטה חטרא למטה בלביס
באצקא מצרים בולאק נילוס ,ע"כ ,ומבואר לכאורה שמרחק רב יש בין עריש
לנחל מצרים ואינו כלל סמוך לאותו מקום].
כה

ומצינו שנהר קוסמיה ונהר פרפר הם גבולות עולי מצרים ,דבשביעית פ"ו
מ"א איתא דגבול עו"מ הוא מכזיב ועד הנהר ועד אמנה ,ופי' הר"ש והרע"ב
(בשביעית ובחלה פ"ד מ"ח) דהנהר האמור כאן אינו נחל מצרים אלא נהר
אחר בצפון מזרח א"י ,וכתב התבוה"א (עמוד ז') שהוא נהר פרפר ,ובשו"ת
מהרי"ט (ח"א סי' פ"ד) כתב שהוא נהר קסמיה והוא בצפון מערב א"י ,וכ"כ
האדמת קודש (דף פא ע"א ,ופט ע"ב) דהנהר היינו נהר קסמיה שהוא הגבול
לצד מערב ,ואמנה היינו הר חרמון שהוא הגבול לצד מזרח (ולא פירש כשאר
כל המפרשים שאמנה היינו טורי אמנון או הר הבניאס ,ובאמת מש"כ דהיינו
הר חרמון צ"ע דבשיר השירים (פ"ד פסוק ח') מבואר בהדיא דהם ב' דברים),
ע"ש.

(שהם בצד צפון ומזרח) ולא ז' ימים .והנה בבכורות דף נה ע"א
אמרי' ירדן יוצא ממערת פמייס (בניאס) ומהלך בימה של סיבכי
(הוא ים החולה ,ונקרא היום עמק החולה) ובימה של טבריה (כנרת)
ובימה של סדום (ים המלח) והולך ונופל בים הגדול ,ובב"ב שם
הגירסא ומתגלגל ויורד לים הגדול ,ולכאורה ים המלח נגמר בקצה
להיכן
מזרחית דרומית של א"י כדמפורש בפרשת מסעי וא"כ צ"ע
כו
מתגלגל הירדן לים הגדול שהוא בצד מערב ,ובע"כ שהוא נחל צין ,
שהוא יוצא מים המלח כזונמשך עד נחל מצרים שהוא אל עריש (אלא
שנפסק קצת באמצע  ,ופרצות קטנות אין מפסיד ההיקף כיון
שבטלות ,ויתכן שגם היום הוא מחובר במקומות המפסיקים קצת
מתחת לאדמה) והוא הירדן כחהנמשך ,ולהכי קרי מתגלגל לים הגדול
שהוא מחובר לים הגדול  ,ונמצינו למדין שהנחל הזה הוא גבול
כיון
כט
דרום  ,ובגבול דרום ליכא חילוק בין כיבוש עו"מ לעו"ב כמו שמוכח
מהתוספתא פ"ד דשביעית ה"ד וכ"כ הגר"א בהדיא בירושלמי פ"ו
דשביעית ה"א ,ולכן המושב שקורין היום "ירוחם" הוא בתוך גבול א"י
ואף החזיקו בו עו"ב ,והמושב שקורין "מצפה רמון" הוא מחוץ לגבול
תחום א"י ואף לא החזיקו בו עו"מ.
כו

וע"ש בדרך אמונה שביאר מש"כ בגמ' אלו ז' ימים וד' נהרות שמקיפין את
א"י ,שגם בצפון מוקפת כמעט כולה והוא עפמש"כ המהרי"ט שנהר קוסמיאה
(שיוצא מהים הגדול בין צור לצידון ונמשך לצד צפון) קבלה ביד כולם שהוא
גבול א"י ויתכן שהוא הירמוך שכ' בערוך שם שהוא בדרך דמשק דהיינו בצד
צפון שהולכין לדמשק וא"כ היא מוקפת כמעט כולה בירמוך ואח"כ באמנה
ופרפר שהן קרמיון ופיגה שהם גבולות א"י ,ע"כ .ודבריו דחוקים מאד ,א'
שהרי לפירוש זה אכתי חסר לנו בגבול זה כמה מהשבעה ימים[ ,ואם תימצי
לומר שנשתנו דברים במשך השנים א"כ מי יימר לך שלא נשתנה ג"כ מקום
יציאת הירדן מים המלח ,ולא נשאר לנו בזמנינו כ"א נחלי אכזב (נחל צין)
הנופלים לתוכו] .ב' דאיך יתכן לפרש על נחל אכזב (נחל צין) שהוא אחד
משבעה ימים שמקיפין את א"י[ ,וראיתי מצטטים דברי הבאר היטב באבן
העזר (סי' קכ"ח ס"ק יב) שנהר שברוב הימים מצויים בו מים ורק לעיתים
רחוקות הם מכזבין ,שם נהר עליו לענין כתיבתו בגט ,ע"ש ,ואילו נחל שברוב
ימות השנה הוא יבש ואין בו מים כ"א בימות הגשמים ,ודאי לא יתכן
להקראות בשם ימים ונהרות שעליהם דיברו חז"ל] .ג' דבבכורות דף נה ע"א
מבואר שמי הירדן נופלים לבסוף לים הגדול ,וזה לא שייך ע"י נחל זה (מב'
טעמים ,א' שאין זרימה מים המלח לנחל צין כ"א להיפך ,ב' שהרי דבר זה לא
שייך לאולמו בנחל אכזב) .עוד צ"ב במש"כ להביא ראיה מדברי המהרי"ט,
הא המהרי"ט לא איירי כלל על גבולות פרשת מסעי כ"א בכיבוש עו"מ דתנן
במתני' דשביעית שגבולו מכזיב ועד הנהר ועד אמנה דהאי נהר היינו נהר
קוסמיאה ,והדברים מוכרחים כן שהרי בתורה כתיב וזה יהיה לכם גבול צפון
מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר ופרש"י שראשו משפיע ונכנס לתוך הים
ומשם הגבול ,ונהר קוסמיה לא נשפך לים בהר ,וביותר דהרי מצינו שיטות
דהר ההר נמצא הרבה צפונית יעוי' בכפתור ופרח (רפי"א) הר ההר בג'בל אל
אקרע שבגבול טורקיה ,והר"ש והרע"ב הביאו שבתרגום ירושלמי מפרש
שהוא טורי אמנום והוא במקצוע צפון מערב של א"י בשפת הים התיכון ,וא"כ
אם נקרא מקיף גם אם כונס לתוך א"י א"כ גם לגבי הירדן הסובב מים המלח
לים הגדול נימא הכי .וגם כל דבריו בנויים על הנחה דקרא כי הוא על ימים וגו'
איירי בגבולות פרשת מסעי ועפ"ז בנה את שיטתו ,וזה מנין לו דיתכן דקרא
איירי לענין הארץ המובטחת (וכמו שנפרש בסמוך) ,ועי' בתבוה"א שפי' ימה
של חילת שהוא ימה של אילת ור"ל ים סוף א"כ בהדיא דקרא לא איירי לענין
גבולות פרשת מסעי .גם מש"כ דהלשון "מקיפין" מוכח שהן סביב כל א"י כמו
מוקף חומה צ"ע שהרי בגבול הצפוני ודאי שאינו מוקף כולו ,ובע"כ דמקיפין
היינו שרוב הגבולות מוקפין וא"כ אין הכרח שהוא נחל צין[ .וראיתי בשם חכ"א
שהעיר עוד מהגמ' בב"ב דף ד' ע"ב ,המקיף את חבירו משלש רוחותיו,
דמבואר שאפילו היקף שחסרה בו לגמרי רוח רביעית יכול להקרא "היקף",
וא"כ אף כאן נאמר שגבול דרום פרוץ ואפ"ה שייך עליה שם מוקפת .וענה ע"ז
רבינו הגר"ח שליט"א דאדרבה משם ראיה לסתור ,מדקאמר המקיף בג'
כזרוחותיו מכלל דסתם מקיף הוא מד' רוחות].
(מיהו גם לדבריו לא נתבאר בש"ס לאיזה נחל ממשיך במקום שנפסק,
שהרי נחל צין נמשך עד מדרשת שדה בוקר ומשם יורד הנחל לכיוון דרום עד
הר חמת ונפסק הנחל ,וא"כ אפשר שהמשך הגבול הוא בנחל דרורים ונחל
לבן שזה מקביל לנחל צין באזור מדרשת שדה בוקר קודם שמתעקם לדרום,
או שהגבול ממשיך עד סוף נחל צין ומשם זה ממשיך לנחל נצנה).
כח
ועי' בפרקי דר"א (פי"א) שכ' דימי הירדן סובבין את כל ארץ ישראל חציין
למעלה מן הארץ וחציין למטה מן הארץ שנאמר (איוב מ') יבטח כי יגיח ירדן
אל פיהו ,וכתב ע"ז הדרך אמונה וי"ל דבצפון קאמר ,וכונתו שבדרום הוא
למעלה מן הארץ והוא נחל צין ,והוא משום שמקיפין משמע שהוא על הארץ,
וכפשוטו דקרא דאיירי במעלת א"י שמוקפת בז' ימים וד' נהרות שהם על
הארץ .ובמק"א כתב רבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א שבפרקי דר"א מבואר
שהירדן סובב את כל א"י ,וזה בהכרח ע"י מחילות ,אבל בבבלי מבואר רק עד
ים הגדול ובע"כ שזה קאי מע"ג הקרקע ,וכשם שנראה במזרח כן נראה
בדרום.
אולם מצאתי בביאור הרד"ל על פדר"א (שם סק"כ) וז"ל< שמימי הירדן סובבין
את כל א"י כו' ,אע"פ שהירדן למעלה מן הארץ אינו אלא בגבול מזרח א"י מים
המלח עד ים כנרת ,בכ"ז הוא סובב כל א"י בחציו שלמטה מן הארץ [וגם
חכמי הטבע ביארו שמי הירדן יש להם הליכה למטה מהארץ דרך מערת
פמייס] וזה שאמרו בפ"ה דב"ב (דף עד ע"ב) שמתגלגל ויורד לים הגדול,
ומתגלגל דקאמר היינו תחת הארץ וע"י סילונות שתחת הקרקע נופל לים
הגדול שבמערב א"י ,וזה שאמרו כאן שסובב כל א"י מן המזרח למערב,
וע"ש .ודבריו לכאו' מוכרחים שהרי בב"ב (שם) אמרו ירדן יוצא ממערת פמייס
ומהלך בימה של סיבכי ובימה של טבריא ומתגלגל ויורד לים הגדול ומתגלגל
ויורד עד שמגיע לפיו של לויתן שנאמר יבטח כי יגיח ירדן אל פיהו ,ומבואר
שמי הירדן מגיעים ממש לים התיכון עד שנכנסים לפיו של לויתן וא"כ בע"כ
שאין זה דרך נחל צין שהרי הוא נחל אכזב ,וכן בנחל צין אין זרימת מים מים
המלח לכיוון ים הגדול (שהרי ים המלח הוא מקום הנמוך ביותר ,והוא כ699-
מטר מתחת פני הים התיכון ,וא"כ במציאות לא שייך משם זרימת מים מעל
פני הארץ מים המלח לים התיכון) ,אלא היינו ע"י נחל שבא מתחת לאדמה
וע"ז אמרי' מתגלגל ויורד לים הגדול ,וא"כ בע"כ דמאי דאמרי' בפדר"א היינו
על צד דרום .וע"ע בתוס' בבכורות דף נה ע"א (ד"ה אין ירדן) שמבואר דנופל
והולך לים הגדול כפשוטו ,ובתבואת הארץ (עמוד עה) כתב שאין הכונה
שהירדן ממשיך לזרום כנהר על גבי האדמה אלא יש מחילה תחת הקרקע
שמחברתו מים המלח עד היא הגדול וכנ"ל .וכ"ה בפירוש היעב"ץ עה"ת
(כת"י ,הודפס בקובץ עץ חיים ח"כ עמוד מט) שמה שאמרו שהירדן יוצא
ממערת פמייס ועובר כמה ימים עד שנופל לים הגדול ,הכונה שהוא נמשך
דרך פיות נסתרים בבטן הארץ עד שנופל לים הגדול .ולפ"ז אין שום ראיה
מהגמ' בב"ב לגבול הדרומי[ .ויש שהוסיפו עוד ,שאפשר דכונת חז"כ על נחל
שמעל פני הארץ שהולך מים המלח ליד הגבול שאינו קיים עוד ,והוא ע"פ מה
שאמרו חז"ל (גיטין דף נז ע"א) שאחר שגלו ישראל מארצם נשתנה פני
הקרקע ממה שהיה ,ועפ"ז ביאר בשאילת יעב"ץ (סי' קכ"ג) מה שאמרו חז"ל
שא"י הוא ת"ק על ת"ק פרסה ועינינו רואות כהיום שא"י שיעורה בקושי מאה
פרסה ,ועפ"ז יישב שבזמנינו שהתכוצה הארץ אז שיעורו הוקטן ,ומעתה
אפשר שלפני שא"י התכוצה היה מקום בין ההרים שבו יצא הירדן מים המלח
לים הגדול ,ולפ"ז אפשר נמי שהיה מקום בין ההרים כלפי דרום שבו המשיך
ים המלח ,וא"כ אין לנו ראיה מהגמ' בב"ב הנ"ל לגבול הדרומי ,לפי שאין אנו
יודעים עד היכן נמשך ים המלח והיכן מסלול הנחל (שמתחיל מהירדן)
שנמשך מים המלח עד הים הגדול].

ויש שהביאו ראיה ממכות דף ט' ע"ב גבי ערי מקלט ושלשת את
גבול ארצך שיהיו משולשות שיהא מדרום לחברון כמחברון לשכם
ומשכם לקדש כמקדש לצפון ,וע"ש ברש"י ותוס' שיהא מסוף הגבול
לחברון כמו מחברון לשכם וכן בצפון ,והיינו שיהא כשיעור השוה בין
הערים עצמן לבין סוף הגבול ,והנה הערים חברון ושכם במקומן הן
עומדות ושאלת זהויים אינה עומדת בספק כלל ,וכאשר אנו משוים
המרחק שבין חברון לשכם (כ 9:-ק"מ) כבין חברון לדרום אנו
מוצאים הגבול הדרומי בסביבות המקום הקרוי היום נחל צין,ל וכדעת
וכדעת הדרך אמונה ,ובודאי שלא היה הגבול נמשך עד להערבה
הדרומית (שהרי מחברון עד לקו ה 59-הוא  199ק"מ) .ויש שדחו
שאפשר שאף שהגבול נמשך אחר נחל צין (לתוך מדבר צין) מ"מ
מקום ישובן היה מדן ועד באר שבע [כדמבואר בקראי בכ"מ
(שופטים כ' א ,שמואל א' ג-כ שמואל ב' ג-י יז-יא כד-ב ,מלכים א' ה-
ה) דדרו ישראל בזמן כיבוש עולי מצרים (וכן בזמן כיבוש עו"ב
כדמבואר בנחמיה י"א לא ,ובדברי הימים ב' ל-ה) מדן ועד באר
שבע ,ובאר שבע מפורש שהיה סוף מקום ישוב סמוך למדבר
כדמוכח גבי אליהו (מלכים א ,י"ט-ג') ויבא באר שבע אשר ליהודה
וינח את נערו שם והוא הלך במדבר דרך יום ,וכן כתיב (בראשית
כא ,יד) גבי הגר ותלך ותתע במדבר באר שבע] ,וגבי ערי מקלט
איתא במכות דף י' ע"א שמיקום הערים היה כדי שיהא אפשרות
לאנשים לברוח בשיעור זה ולפי שכיחות הרוצחים במקומות הללו,
ומעתה כל זה שייך רק למקום ישוב וע"ז קאי ושלשת שיהיו
משולשות מקצה גבול הישוב לארבעת רבעים ,ומש"כ רש"י ותוס'
סוף הגבול היינו קצה הישוב שבגבולי א"י .אולם בדעת זקנים
(מבעלי התוס') עה"ת עה"פ דושלשת ,כתב בהדיא דקרא איירי על
גבולות א"י (וכיון דא"י ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה
א"כ ההפרש שהיה בין ערי מקלט היה מאה פרסה ,ע"כ ,והנה אף
שאין דברים אלו יתכנו במציאות שהרי אין מאה פרסה בין שכם
לחברון מ"מ למדנו מדבריו שדין ושלשת קאי על גבולות הארץ ולא
הישוב שבא"י) ,ולפ"ז יוכרח דהגבול הדרומי הוא באזור
על מקומות
נחל צין ,וכנ"ללא .ודבר זה לכאורה מוכרח ,דהרי אם חשבון ושלשת
הוא רק למקומות ישוב א"כ לכאו' כל מקומות ערי מקלט צריכים
להשתנות ,שהרי מקומות הישוב בדרום מסתיים בצד מערב באזור
באר שבע ובצד מזרח באזור עין גדי ומשם מתחיל אזור מדברי,
וא"כ צריך להוריד מהחשבון כ 69-ק"מ (שהרי הדרום מתחיל מאזור
נחל צהלים  -באר שבע ,ולא מאזור נחל צין) .ומה שאמרו בגמ'
במכות דף י' ע"א שמיקום הערים הוא לפי שכיחות הרוצחים
במקומות אלו אין הכונה שלכן קבעו את שכם וחברון למקומות של
ערי מקלט ,שהרי זה ודאי שמה שקבעו כן הוא משום גזה"כ
דושלשת ולא בעי טעמא דקרא ,ומאי דמתמהי התם "ומאי שנא
מהאי גיסא ומהאי גיסא דמרחקי ומ"ש מציעאי דמקרבי" היינו
(כמש"כ הערוך לנו) דאמאי נחשב את הושלשת לפי ד' רבעים ולא
לפי ג' חלקים וביניהם נעמיד את העיר מקלט (דהיינו שנחלק לפי ו'
חלקים) ,וע"ז משני לפי שבשכם שכיחי רוצחים ,אבל ודאי מ"ש
בתורה ושלשת הוא כפשוטו מקצה גבול למשנהו .שו"מ בכפתור
ופרח פרק מ"ז שהביא לראיה זו ,אלא שצימצם לגבול יותר ,ויובא
דבריו בסוף המאמר אי"ה.
ובאמת שמדברי הגר"א ביהושע פט"ו משמע שהגבול הלך כמעט
ישר מקצה ים המלח לכיוון מערב ,שכתב שם וז"ל< ויצא אל מנגב
וגו' ,שמור זה ההנחה  -כל מקום שנאמר "ויצא" פירוש שהגבול היה
יוצא מקו המישור לקו השיפוע קצת ובמקום שכלה השיפוע שם
התחיל להלך במישור ונמצא נתרחב הגבול ,וכל מקום שנאמר
"ועבר" פי' שעבר הגבול באמצע העיר ,וכל מקום שנאמר "ונסב" פי'
שקו הגבול היה מתרחב רק כנגד אותו המקום ומסבב אותו עד
שבא במישור כנגד קו שהתחיל להתרחב ,וכל מקום שנאמר "ותאר"
פי' שקו הגבול הולך במישור ואינו סר לא לימין ולא לשמאל והוא
מלשון במחוגה יתארהו כו' ,עכ"ל ,ומבואר שבדרך כלל היה קו
הגבול ישר ,ופעמים שהמשיך ביושר באמצע העיר ,ופעמים שהקיף
העיר ואח"ז שוב חזר ליושר ,וכשכתוב ויצא הכוונה שיצא מקו
המישור לקו השיפוע קצת ועי"ז נתרחב הגבול .ומדכתב "שיפוע
קצת" משמע שעדיין היה קרוב לקו ישר ,ורק קצת בשיפוע .וכדבריו
משמע ברש"י בברכות דף סא ע"ב (ד"ה הנפנה ביהודה) שכבזה"ל<
שארץ יהודה על פני כל אורך ארץ ישראל היא מן המזרח למערב
כרצועה ארוכה וקצרה ,ע"כ ,ומשמע שגבול הדרומי נמשך מקצה ים
המלח כקו ישר בערך עד ים הגדול ,ואינו מרחיבה הרבה לדרום
ולכך חלקם מוגדר כרצועה ארוכה וקצרה .וגם במפתו של רבי
שלמה חעלמא (בעל מרכבת המשנה) שבספר חוג הארץ (מצ"ב
מפה מס'  )4משרטט את הגבול הדרומי כמעט בקו ישר עד קדש
ברנע שהיתה מול קצה ים המלח (ומשם הוא עולה לעצמונה שהיא
בערך מול אמצע ים המלח).
בהלכות קידה"ח
מ"מ בדברי הרמב"ם
לב
ויש שרצו לקבוע את הקו רוחב ה 59-לתחילת גבול א"י,
עפמש"כ הרמב"ם בסוף פי"ח מהלכות קידוש החודש ,וז"ל< וכל אלו
הדברים בשהיו המדינות שבמערב ושבמזרח מכוונות "כנגד ארץ
ישראל" כגון שהיו נוטות לצפון העולם "משלשים מעלות" עד חמש
ושלושים מעלות ,אבל אם היו נוטות לצפון יותר מזה או פחות
משפטים אחרים יש להם שהרי אינן מכוונות "כנגד ארץ ישראל"
ל

ואף שאין מכוון המרחק שבין חברון לשכם כמשכם לקדש (שהרי מחברון
לשכם הוא כ 9:-ק"מ ומשכם לקדש הוא כ 199-ק"מ) ,מ"מ י"ל דזהו משום
שהדרכים תלולות ושוויות השליש כפי מרחק הדרך (לפי יכולת הרוצח לנוס,
שבהר קשה נתנו שיעור מועט ובעמק יותר) ,וא"כ מחברון לדרום ששם ארץ
מדבריות והרים גבוהים ועמקים גדולים המרחק צריך להיות לא יותר מ:9-
ק"מ ,וא"כ מבואר שהגבול הגיע עד אזור נחל צין וכדעת הדרך אמונה( ,ודלא
כדעת האדמ"ק שהדרים הגבול עד עין רחל ,וכ"ש שאין לחוש לשיטת הגר"י
טוקצינסקי זצ"ל שהגבול הדרים עד אילת).
לא
[מיהו עדיין אין לסמוך ע"ז שהגבול הסתיים בדקדוק בנחל צין ,דאפשר
דהגבול הרחיב קצת וכדדרשי' בספרי ושלשת את גבול ארצך ולא בספר,
ע"כ ,וכונתו לא נתבאר ,ויתכן דר"ל שאין לחשב את עריות הספר (מדין
ושלשת) אלא את מרכז ארץ ישראל א"כ אפשר דהגבול המשיך כדעת
האדמ"ק עד מי מריבה ,ומ"מ המשיחה התחילה מן נחל צין כי השטח שבין
נחל צין למי מריבה היא שטח ספר שאין מחשבין אותו מגזה"כ .אולם
הרמב"ם וש"ר השמיטו לדרשת הספרי ,ולדבריהם יוכח שהגבול הוא עד נחל
צין בצימצום].
לב
כידוע התוכנים חילקו את כדור הארץ לפי קוי מעלות ,קוי רוחב חילקו ל-
 1:9מעלות ,דהיינו שקו המשוה הוא נקודת ה 9-וממנו מתחילים לספור ;9
מעלות כלפי צפון (עד קוטב הצפוני) ו ;9-מעלות כלפי דרום (עד קוטב
הדרומי) וביחד הם  1:9קוי רוחב( .ועב"ז בנספחים שבסוף ספר כו"פ עמו'
שי"ב) .כל מעלה היא באורך של כ 119-קילומטר מצפון ועד דרום.
חשוב לציין שמעלות הרוחב המופיעות אצל רבותינו הראשונים הם כמעט
כט
וע"ש בדרך אמונה שהעיר דלפ"ד הא דקבעה התורה את הגבול הדרומי אותם מעלות רוחב הנהוגות בזמנינו ,וירושלים קרוב לקו מעלה ה ,54-ולזה
ע"י שרשרת ערים שניקבו בשמותם בתורה"ק ולא ע"י האי נחל ,ותי' מפני נתכוין הרמב"ם בהלכות קידוש החודש (שיובא בסמוך) שירושלים נמצאת
כמו ל"ב מעלות.
שלפעמים הוא מכזב (דפעמים מתייבש בחלקו בקייץ) ,ע"ש.

אספקלריא לבין הזמנים | עמוד י

לג

ע"כ ,ומבואר שתחומי א"י לצד דרום הוא עד מעלה ה[ ,59-אולם
הקו האלכסוני (דהיינו הגבול הדרום מזרחי והדרום מערבי) עדיין אין
ידוע לנו ,שהרי זה מפורש בתורה שהגבול המזרחי הוא בקצה ים
המלח ומשם הוא ממשיך ומתעקם לכיוון דרום וחוזר שוב למעלה
לצד מערב עד נחל מצרים ,וא"כ אף שמתעקם עד הקו ה 59-מ"מ
זהו רק לענין ששם הוא סוף העיקום אבל עדיין לא נתברר לנו היכן
הוא המקום ששם מסתיים העיקום וכן לכמה זה נתפשט] .ועפ"ז
קבע בעל הכפתור ופרח (בפ"ט) את המדינות המכוונות כנגד א"י
למערב לדעת רבי יהודה בגיטין דף ח' ע"א דדינינן להו כארץ
ישראל ,ע"ש ,ומבואר שהגבול שקבע הרמב"ם היינו נמילד לענין
קדושת הארץ לדין מצות התלויות בארץ שעד שם כבשו עו"מ .
ויש שרצו להחמיר יותר ,שמקו ה 4;-חשיב א"י (ולפ"ז גם אילת
הוא מכלל א"י) ,ויסוד דבריהם עפמש"כ הרמב"ם שם בסוף פי"א
שהראיה לא תהיה אלא בארץ ישראל שהוא ממעלה החמש
ושלושים ועד תשע ועשרים ,ומבואר שעד קו ה 4;-חשיב א"י ,ולפ"ז
נתקשו שהרמב"ם סתר משנתו ,והאמת יורה דלק"מ שא"י הוא
מהקו ה 59-וכמש"כ שם בסוף פי"ח ,אלא דהרמב"ם מונה כל
המעלה באותו קו וא"כ מש"כ עד תשע ועשרים היינו עד סוף
המעלה ; 4שזהו הקו ה( .59-אמנם דברי הרמב"ם בסוף פי"א עדיין
צ"ב ,דמדבריו משמע שנותנים ג' מעלות לכל רוח ,ולפ"ז יוצא שזה
עד תחילת המעלה ה ,4;-אולם א"א להבין הדבר כפשוטו ,דא"כ
לצד מזרח כשנחשב ג' מעלות נגיע בתוך תחום ארץ הגלעד
(עבה"י) ולא בתחום א"י ,וצ"ע).
[והנה יש שרצו לדחות הראיה מהרמב"ם שכונתו על גבולות
העתידים דהיינו על גבולות א"י המובטחת שיתקיים בימות המשיח
לאחר כיבוש עשרה עממין( ,וכ"כ במור וקציעה סי' ש"ו) ,ולא כמש"כ
הכפו"פ .מיהו זה אינו משום שאז יורחב הגבול לצד צפון (דהיינו צפון
מזרח) עד נהר פרת (עי' רש"י יהושע (א ד) דנהר פרת זהו הגבול
הצפוני) שהוא אחרי מעלה ה( 58-שהוא במקום העיקום של נהר
פרת הפונה לכיוון ים הגדול ,או עד נהר פרת ממש שממשיך אחרי
מעלה ה )59-והרמב"ם כתב שהוא עד מעלה ה .57-וכן מוכח
מהגבול הדרומי שכתב הרמב"ם שהוא הקו ה ,59-ולעת"ל יורחב
הגבול עד ים סוף שזה הרבה יותר דרום ,ובסמוך באות ו' יובא
שיטת ראשונים שהגבול הדרומי יורחב כבר מכיבוש שלמה עד ים
סוף ואף לשיטות החולקים מ"מ מודו דלעת"ל יורחב הגבול עד ים
סוף כדכתיב ושתי את גבולך מים סוף וגו'].
*

בדין היַמים שבארץ ישראל

וגְ בול יָם וְהָ יָה לָ כֶם הַ טָם הַ ָגדֹול וגְ בול זֶה י ְִּהיֶה לָ כֶם גְ בול יָם
(במדבר לד ,ו)
לקראת ימי בין הזמנים ,יוצאים יהודים לפוש קימעא ולתת מרגוע
לנפשם מרוב עמלם ,ולהכין כוחות רעננים לעבודת ה' לקראת
הימים הגדולים ימי אלול הרחמים והסליחות ,ויש שנוסעים לימים
ולנהרות שבארץ ישראל .ורבים שאלים היכן מותר והיכן אסור ,וזה
אחולי בעזה"י.
הים התיכון
א .הגבול המערבי של א"י הוא הים הגדול ,כדמפורש בקראי
(במדבר ל"ד ו') וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם
גבול ים .ובגיטין ח' א' תניא איזהו ארץ ואיזהו חוצה לארץ כל ששופע
ויורד מטורי אמנון ולפנים ארץ ישראל מטורי אמנון ולחוץ חוצה לארץ
הנסין שבים רואין אותן כאילו חוט מתוח עליהם מטורי אמנון עד נחל
מצרים מן החוט ולפנים א"י מן החוט ולחוץ חו"ל רבי יהודה אומר כל
שכנגד א"י (כל הים שכנגד אויר א"י עד האוקיינוס שבמערב) הרי
הוא כא"י וכו' .וקי"ל כרבנן[ ,כ"כ תוס' (שם) ד"ה רבי יהודה,
והרמב"ם פ"א דתרומות ה"ז].
לג

ויש שרצו לקבוע לפ"ז דהעיר "קדש" הכתוב ביחזקאל (מ"ז ,י"ט) בגבול
דרום "ופאת נגב תימנה מתמר עד מי מריבת קדש" שמיקומו הוא סמוך לקו
ה.59-

דהנה בתרגום (שם) קדש  -רקם ,וכן בבראשית (י"ד ,ז') עין משפט היא
קדש ,ובתרגום קדש  -רקם ,וע"ש בפרש"י שעין משפט הוא על שם העתיד
שעתידים משה ואהרון להישפט שם על עסקי אותו העין והם מי מריבה.
ומקומו כתב התבוה"א (עמוד נ' ורנ"ב) שהוא ע"י העיר החרבה "פטרה"
שהיא ליד הר ההר (מקום קבורת אהרן הכהן) בקצה ארץ אדום .ולדבר זה
יש עדיות שכך היה שמו הקדום מזמן חז"ל ,יעוי' בספר קדמוניות היהודים
(עמוד  )119שכתב יוסף בן מתתיהו (שהיה בתקופה של חורבן הבית)
שקדש ורקם זהו המקום שנקרא פטרה ,וז"ל שם< והחמישי רקם ,לעיר
שנקרא על שמו נודעה חשיבות הגדולה ביותר בארץ מערב ,והיא נקראת עד
היום בפ' העם הערבי על שמו של המלך המייסד בשם רקם ,ובפי ההלנים
פטרה ,ע"כ ,ובספר דעת מקרא יחזקאל (מ"ז ,י"ט ,הערה  )55כתב שבאזור
פטרה נמצאה לא מכבר כתובת נבטית ובה נזכר השם "רקמו" שהוא כנראה
שם העיר ,הרי מבואר שבזמן התלמוד קראו לפטרה בשם רקם ,וזהו מה
שאמרו בריש גיטין רקם במזרח ,לפי דרקם במזרח דרום א"י ,וזה דמתרגם
עין משפט היא קדש (בראשית יד ,ז) רקם ,וכן וישב העם בקדש (במדבר כ,
א) ברקם.
ולפ"ז יש שרצו לסלול דרך חדש לגבול הדרום מזרחי ,שמקצה ים המלח יורד
הגבול דרמה על שפת נחל הערבה עד ממול "מריבת קדש" שהיא פטרה,
הסמוכה להר ההר ,הנמצאת מעט מעל המעלה השלשים[ ,ולפי המבואר
בהערה  1יורד הגבול מהקצה המערבי של ים המלח באלכסון ,ואפשר
דמשם יורד הגבול עד תמר (כדעת האדמ"ק) וממשיך למטה ומתחבר לנחל
הערבה ויורד עד מי מריבת קודש ,וזהו מש"כ מתמר עד מי מריבת קדש,
ונמצא שהגבול הולך על שפת נחלים ושפיר חשיב גבול עם סימון ,ובנקודות
חיבורי הנחל סימנה התורה לגבול] ,והנקודה ממול "מריבת קדש" היא מורד
נחל פארן הנמצא בתחתית הר עשת שהוא נקודה ממול הר ההר במדויק,
והגבול היורד מנחל הערבה מתחבר בצומת הנחלים עם נחל פארן ויורד אל
מורד הנחל ומשם ממשיך מערבה .ובזה א"ש הגמ' בב"ב דף מד ע"ב שא"י
מוקפת ימים ונהרות ,ודברי הרמב"ם שהוא עד קו ה( 59-ואף שאין זה ממש
בקו ה 59-מ"מ קראו הרמב"ם קו ה ,59-כמו שקרא הרמב"ם להר הבניאס קו
ה 57-אף שהוא למעלה ממנו קצת ,לפי שלא דייק הרמב"ם בצימצום ,ומיקומו
הוא במורד נחל פארן.
לד

הדרך אמונה (במכתב תשובה להגר"י אפרתי שהובא בהקדמה לספר
כו"פ ח"ב שי"ל ע"י המכון ללימודי מצוות הארץ) כתב לדחות הראיה
מהרמב"ם ,וז"ל< אין להרמב"ם הזה שום שייכות כי הוא דן בענין הראיה
במקומות אלו ,עדיין ראייתם כא"י ואין שינוי ,ע"כ ,ור"ל דאין להביא ראיה לגבי
גבולות הארץ מדברי הרמב"ם העוסקים בראיית מולד הירח( ,שעד שם הוא
ראיית האופק של א"י) .אולם מדברי הכפתור ופרח הנ"ל מבואר דהרמב"ם
איירי לגבי גבולות הארץ ולמד מזה אף לגבי מצוות התלויות בארץ .וכן
משמעות לשון הרמב"ם מורה שהראיה צריכה להיות בגבולות הארץ דוקא,
דיעוי' לשונו שם בסוף פי"א "ולפי שהראיה לא תהיה אלא בארץ ישראל" כמו
שביארנו וכו'.

ובדעת רבנן שהגבול עובר בתוך הים מן החוט שבין טורי אמנון
לנחל מצרים ,יל"ע אי ס"ל שכל שטח הים שמן החוט ולפנים הוי א"י,
או שהים עצמו חוץ מהגבול (וכמש"כ וגבול ים) ורק הנסין שבים
שבתוך החוט נכללים בגבול א"י .ויעו"ש ברש"י ד"ה כי פליגי
דמבואר בפשוטו כצד הב' ,שכבזה"ל< דפליגי תנאי איכא למ"ד שפת
הים הוא הגבול "וים גופיה לאו א"י הוא" ואיכא למ"ד ים גופיה מא"י,
ומבואר דלרבנן הים עצמו לאו א"י הוא .וע"ע בספר משנת יוסף פ"ו
דשביעית מ"א (קונטרס ביאור גבולות הארץ הערה ז') שהביא שכן
משמע מהרמב"ם פ"ז מהלכות גירושין ה"י ,שכ' הנהרות שבא"י
והנסין שבים הגדול שבתוך התחום של א"י הרי הן כא"י וכו' ,ומשמע
שרק הנסין חשיב א"י אבל לא הים דאל"כ הו"ל לפרש כדמפרש
נהרות[ .אולם בירושלמי רפ"ב דחלה ובתוספתא סוף חלה
ובתרומות פ"ב הי"ב מבואר דהים גופי' מן החוט ולפנים יש לו דין
כבנהרות א"י ,וכן מבואר ברש"י בגיטין שם ד"ה מן החוט ולפנים,
והנך תרתי מתנייתא דלעיל פליגי שנכתב הגט בים הגדול להלן
מחוט המתוח מטורי אמנון עד נחל מצרים וכו' ואידך כרבנן ,ומבואר
דלרבנן כשהספינה בתוך החוט דינו כא"י].
ואפשר עוד דאף לשיטות שכל הים עד החוט הוא בכלל גבול א"י,
לפי שגבול התורה עובר בתוך הים ,מ"מ אין למקום זה אף דין
כיבוש עו"מ ,דהנה הים עצמו לא כבשו ומה שזה קדוש אינו אלא
מדין וגבול ,וכמו שדרשו בספרי (סו"פ עקב) עה"פ מן המדבר
והלבנון ...ועד הים האחרון יהיה גבולכם" ,ועד הים גבולכם" ואין הים
גבולכם אם כבשתם אף הים גבולכם ,וכן הוא אומר וגבול ים יהיה
לכם וגו' ,ומבואר שכל הסיבה שהים קדוש הוא רק אם כבשו לכל
א"י ,ושיטת הרמב"ם (פ"א מתרומות ה"ז) שעו"מ לא כבשו את כולו
ומאשקלון והילך לא כבשו אף עו"מ ,וא"כ אפשר דאף למ"ד שרואים
חוט מתוח וכו' מ"מ רק הנסין שבים במקום היבשה קדוש אבל הים
עצמו שאינו קדוש אלא בתורת גבול א"כ דינו כחו"ל ,ולכ"ע אסור
לצאת ממקום שכבשו עו"ב למקום שלא כבשו כלל.
ולפ"ז אסור ליכנס לים כיון דחשיב דיוצא לחו"ל .ובספר ארחות
רבינו ח"ג (עמו' קפ"א) הביא שרבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל
לחזו"א דא"כ איך מותר להתרחץ בים הא חשיב כיוצא לחו"ל ואסור
לצאת לחו"ל ,והשיב החזו"א שבמקום שבנ"א יכולים להלך
ולהתרחץ הוא עדיין בכלל יבשה של א"י ,ע"כ .ולפ"ז השוחה (או
הנוסח בסירה) בעומק הים יש בו חשש יציאה לחו"ל[ .אולם לדינא
שמעתי מרבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א שלא נהגו להחמיר בזה].
מישור החוף
ב .וראוי להוסיף דאף לשיטות דכל הים עד החוט חשיב א"י ,מ"מ
לא כבשו עו"ב ,דהנה החזו"א (שביעית סי' ג' סקל"ב בגבולי א"י)
כתב שדעת הרמב"ם והגר"א כל רצועת החוף לא כבשו עו"ב,
ואצטט מלשונו שם< ומכזיב למערב עד הסוף ברוחב א"י כולה
מדרום לצפון ,והיינו מטורי אמנום לצפון עד נחל מצרים לדרום לא
כבשו עו"ב( ,שם אות א' סוד"ה גבולי א"י) .והתנא (מכזיב ועד הנהר
ועד אמנה ,שביעית פ"ו מ"א) סתם דבלא"ה הדבר סתום דנראה
דאין כאן חוט מתוח המגביל אלא כפי שאירע הדבר ופעמים הגבול
בולט ופעמים שוקע וכדתניא גיטין (ז ,ב) מימינו למזרח וכו' עד
שיוודע לך וכו' ועיקרו היה מסור להם מדור לדור והתנא הזכיר ג'
ארצות( ,שם סוד"ה ותניא) .למש"כ הרמב"ם דמא"י ועד אמנום כל
השטח פטור מן המעשר ...ועכשיו אין אנו בקיאים ברצועה זו
שמכזיב ולהלן ובסתם פירות הולכין אחר הרוב דעל הרוב הן מין
אחד ומיעוט הוא שיזדמן תערובות חיוב ופטור וא"צ לעשר כל קלח
וקלח מני' וביה( ,שם אות ד') .ולפי' הגר"א מבואר דארץ שלא כבשו
עו"ב הוא רק רצועה למערב וכמש"כ לעיל לפי' הרמב"ם( ,שם סוף
אות ו') ,עכ"ל.
וחזר בו ממש"כ לעיל מיניה (שם סקי"ז) דהא דאמרו מכזיב ועד
הנהר היינו מתיחת חוט ישר מכזיב לנחל מצרים דרך הים[ ,ולפ"ז
כל מישור החוף מכזיב ועד נחל מצרים הוי בכלל כיבוש עו"ב ,ולא
תמצא יבשה אלא בכזיב ובנחל מצרים ,וזה שכתב שם שאם נמתח
חוט מכזיב עד נחל מצרים אין יבשה לחוץ אלא אצל כזיב ואצל נחל
מצרים וכל השטח ים .ונראה דגם הלשון של תל שקמונה (ליד
חיפה) היוצא אל הים הוא מבחוץ ,שהרי בקו ישר מכזיב לנחל
מצרים היא מחוץ לקו ,ובפרט אם השאירו חלק מהיבשה בכזיב
ובנחל מצרים שלא כבשו עו"ב ומתיחת הקו הוא מהשטח שלפנים,
א"כ בודאי שמקום זה לא כבשו] ,והמשיך (שם סוס"ק י"ח) דלפ"ז
הישוב שבמסבי יפו תל אביב הוא מכזיב ולפנים כשנמתח חוט
מכזיב לנחל מצרים וא"כ הוא עיקר א"י שכבשן עזרא .וע"כ להלכה
לפ"מ שחזר בו (דרך אמונה פ"א דתרומות ציה"ה ס"ק קסג) הרי כל
רצועת החוף לא כבשו עו"ב וכ"ש הים עצמו (דיעו"ש בחזו"א ס"ק כו
ד"ה ונראה ,שכתב דאם עו"ב לא כבשו כל שפת הים כ"ש שלא
כבשו הים עצמו) ,אלא דאין אנו בקיאין מהו רוחבה של רצועה
(כמש"כ שם באות ד') ,א"כ אף ת"א הוי בכלל הספק אי כבשו עו"ב.
ולפ"ז א"א לעשר מפירות שגדלו בת"א על מה שגדל בעיר בני ברק,
דשמא הוי מפטור על החיוב ,אלא דלכתחילה אין אנו צריכים לחוש
שהוא מב' מקומות דעל הרוב הן מין אחד( ,כמש"כ החזו"א שם
באות ד').
[ובספר 'גבולות השדה' כתב בדעת הרמב"ם (כעין מש"כ שם
החזו"א בס"ק י"ז) שמתיחת הקו דכיבוש עו"ב הוא מכזיב עד
אשקלון ,ומשם ממשיך הקו לכיוון ואדי עין קדיס שהוא חלק מנחל
מצרים בקו ישר (מאשקלון) ,נמצא דנחל מצרים בזה אינו החיבור
לים ,אלא מגביל לקו שבין כזיב לאשקלון ,והדברים מפורשים בשו"ת
הרמב"ם (פאר הדור סי' ד') ,שנשאל בזה"ל< מה פרוש כל שהחזיקו
עולי בבל מארץ ישראל ועד כזיב אם כזיב היא הסוף ,מאין היא
ההתחלה ,שהיא התחלת ארץ ישראל? וענה ע"ז הרמב"ם בזה"ל<
ההתחלה מאשקלון ,יתברר לכם זה מתחילת גיטין בעת שקבע
גבולות ארץ ישראל ,עכ"ל .והנה אין כונתו כפשוטו שעו"ב כבשו רק
עד אשקלון ,אלא שמתיחת הקו על הים הוא מכזיב ועד אשקלון,
ומשם ממשיך הקו ליבשה ,שהרי הים עשוי כעין קשת ,ולפיכך
מאשקלון ממשיך הקו אל אשקלון וחברותיה עד חיבורו לנחל
מצרים .נמצא לפ"ז שכל מישור החוף כבשו עו"ב מלבד 'תל
שקמונה' וחלק מהעיר חיפה ,וכן מדרום לאשקלון כל מישור החוף
שמערבית לקו המתוח שבין אשקלון לעין קדיס].
והנה אף לסוברים דעו"ב כבשו בכל מישור החוף ,מ"מ יש מקומות
שבודאי לא כבשו ,דהנה בירושלמי (דמאי פ"ב ה"א) התיר רבי
קיסרין (דלא כבשוה עו"ב) עד היכן (התיר רבי בקיסרין) פונדקא
דעמודא פונדקא רטיבתא (א-טייבה) עד כפר סבא .והנה לא ביאר
בדבריו להיכן מסתים הגבול מכפר סבא .ומצאתי ביוסיפון (קדמניות
יג ,טו ,א) שכתב שאנטיפטרוס נבנתה בעמק כפר סבא ,זאת
אומרת שעד הירקון הוא כפר סבא ,ומעתה נראה דגבול קיסריה
הוא כן ,ובתחילה נקדים דברי רש"י בגיטין ד' א' שהמסילה ההולכת
מעיר לעיר הוא הגבול (דהיינו שבמקום שמנו ב' עיירות אז הדרך
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ההולכת מעיר זו לעיר זו שם הוא הגבול) ,וא"כ הגבול כן מקיסרין
(שליד הים) ומשם ממשיך לטייבה (דרך העתיקה ההולכת לטייבה)
ומשם לכפר סבא ומשם עד אנטיפטרוס (שעד שם נקרא כפר סבא)
ומשם ממשיך לים לאורך הירקון[ .וד"ז מסתבר שהרי בתוספתא
(שביעית פ"ז ה"ח) אמתני' דג' ארצות לביעור ,יהודה עבה"י והגליל,
מפרש דשפלת יהודה הוא שפלת לוד (ועב"ז בירושלמי שביעית
פ"ט ה"ב) ,ובגמ' בגיטין ע"ו א' ,ובירושלמי בב"מ (פ"ז ה"ז)
דאנטיפטרס הוא גבול ארץ יהודה ,וא"כ מבואר שמקום זה מחלק
את האיזורים שעד שם הוא יהודה ואח"ז מתחיל הגליל].
לפ"ז נמצא ,שהעיר "הרצליה" ודאי לא כבשו עו"ב שהרי הוא
בגבול קיסרין .העיר "בני ברק" אינו בגבול קיסרין (מיקומו העתיק
של תוויי נחל הירקון עבר ממש בגבול ב"ב) ,אך הוא במישור החוף,
ויש להסתפק בזה אי כבשו עו"ב ,וכמש"כ החזו"א (בדעת הרמב"ם)
של רצועה דפעמים הוא בולט ופעמים
שאין ידועה לנו מהו רוחבה
לה
הוא שוקע .העיר אלעד וק"ס (שנמצא בפאתי ערי השמרון) ודאי
כבשו עו"ב ,שהרי אינו במישור החוף ,ואינו בגבול קיסרין .ולכאורה
ד"ז הוי נפק"מ לדינא אי שרי להפריש מגידולים שגדלו באזור ת"א
(או שנעשה מהם פרוטה חמורה) על גידולים שגדלו באלעד ובק"ס,
וכן אם יש מעלה לדור בו מאחר שזה מקום שודאי כבשו עו"ב.
אי שרי לכתחילה לנסוע לים התיכון
ג .באיסור היציאה מא"י לחו"ל ,מצינו מחלוקת הראשונים אם
מותר לצאת ממקום שכבשוהו עו"ב למקום שכבשוהו עו"מ בלבד,
דהנה בגיטין ע"ו ב' איתא דכי הוו מיפטרי רבנן מהדדי (בני חו"ל
שלמדו תורה בא"י וחזרו לביתם ,וליווהו בני א"י) בעכו הוו מיפטרי
לפי שאסור לצאת מא"י לחו"ל .ובתוס' בריש גיטין (ב' א' ד"ה
ואשקלון) והרשב"א והריטב"א והר"ן (שם) הביאו מזה ראיה דעכו
כבשוה עו"ב דאי לא כבשוה אלא עו"מ לא היו רבנן דא"י הולכים
לשם משום איסור יציאה לחו"ל ,ומבואר דס"ל שאסור לצאת בא"י
ממקום שכבשוה עו"ב למקום שכבשוה עו"מ ,וכ"כ בהדיא הריטב"א
(שם) דאף אי חיבת הארץ לא בטלה במקום שכבשוה עו"מ מ"מ
אסור לצאת מכיבוש עו"ב לכיבוש עו"מ לדידן דקי"ל דקדושה
ראשונה לא קדשה לעת"ל[ ,והראשונים הקשו מזה על הא דתנן
התם אשקלון כדרום ועכו כצפון ,דהא הכא מבואר דמא"י נינהו,
ותירצו דעכו חציה בא"י שכבשוה עו"ב ולשם יצאו הני רבנן למיפטר
מחבריהם ,וחציה השני בחו"ל ועל זה אמרו ועכו כצפון ,ע"ש] .אולם
ברמב"ם פ"א מתרומות ה"ט מבואר דעכו כולו כבשוה עו"מ ולא
כבשוה עו"ב ,ולדבריו הא דמיפטרי רבנן מהדדי בעכו הוו מיפטרי
היינו לפי שכל האיסור יציאה הוא רק לחו"ל ממש אבל למקום
שכבשוה עו"מ שרי.
ולכאורה פלוגתם תליא בטעמים דאסור לצאת מא"י לחו"ל ,דיעוי'
ברשב"ם בב"ב צ"א א' (ד"ה אין יוצאין) שכתב דהאיסור יציאה הוא
משום שמפקיע עצמו מן המצות ,ולפ"ז תליא אף בכיבוש עו"ב ששם
נוהג המצות התלויות בארץ ,אבל אם הוא משום מעלת ישיבת
הארץ וביטול מצות ישוב הארץ (כדמשמע ברמב"ן בספה"מ) א"כ
תליא בכיבוש עו"מ (כמו שהאריך הכפתור ופרח פ"י בראיות ,דדוקא
לענין מצות התלויות בארץ שהן חובת קרקע קי"ל דקדושה ראשונה
לא קידשה לעתיד לבוא ,אבל לענין שאר דיני ארץ ישראל לגבולותיה
וטהרתה וישיבתה ומעלותיה והיותה נחלת ה' מקדושה ראשונה
כדקאי קאי ,ע"ש .וכ"כ הרדב"ז פ"ד מסנהדרין ה"ו) .ועי' בחזו"א
(שביעית סי' ג' סקי"ט ד"ה ונראה) שכתב דלכ"ע מיהא מעלין
ממקום דלא קדשה למקום שקדשה וכמש"כ תוס' גיטין ב' א' בשם
הירושלמי דמוכר עבדו מעכו לעכו יצא לחירות ,והיינו ממקום שקידש
עזרא למקום שלא קידש ומשמע דאפילו בזה"ז והיינו לפי שאותה
שקדשה עזרא מקודשת השתא טפי מדרבנן ,לענין המצוות
התלויות בארץ.
לה

מצינו בחז"ל שבאזור זה היה עיקר ישוב ישראל בבית ראשון ובבית שני,
יעוי' בסנהדרין צ"ד ב' דחזקיהו נעץ חרב על פתח בית המדרש ואמר כל מי
שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו בדקו מדן ועד באר שבע ולא מצאו עם
הארץ מגבת ועד אנטיפרס ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו
בקיאין בהלכות טומאה וטהרה ,ואיתא עוד ביבמות ס"ב ב' שנים עשר אלף
זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד
וכו' ,ומבואר שעיקר מושב ישראל בבית ראשון ובבית שני היה מ-גבת עד
אנטיפרס .והנה מיקומו של "גבת" כתב בספר און ומסטיקון (חוקר נכרי שהיה
חי בזמן התלמוד) פרק  99סעיף  19שהוא ליד באר שבע ,ומיקומו של
"אנטיפטרס" ידועה והוא נמצא צפונית לאלעד (שבו היום יש מבצר חרוב,
שנקרא תל אפק ,והוא קרוב לפ"ת) וא"כ נמצא שבאזור זה היה עיקר ישוב
ישראל[ .ובמה שאמרו על חזקיהו שבדקו "מדן ועד באר שבע" ולא מצאו עם
הארץ "מגבת ועד אטיפרס" ולא מצאו תינוק ותינוקת איש ואשה שלא היו
בקיאין בהלכות טומאה וטהרה ,ראיתי אחד שפירש שבזה מנעו חכמים את
כל מקומות ישיבותם ,דן בצפון באר שבע בדרום גבת במזרח ואפק במערב
(והיינו משום שמהרצועה שמאפק למערב ישבו שם שרני פלשתים) ,אולם
לאחר שנתברר לנו ש-גבת הוא ליד באר שבע א"א לפרש כן שהרי גבת הוא
ג"כ בדרום ולא בצד מזרח .ובספר מרגליות הים (שם) ביאר דמדן ועד באר
שבע כולל כל מלכות יהודה וישראל שע"י השפעתו של חזקיהו התפשט
לימוד התורה גם לשם ולא היו שם עמי הארץ ,אולם ידיעת התורה בדרגה
גבוהה יותר לדעת הלכות טומאה וטהרה לא היתה אלא מגבת ועד אנטיפרס
שהם גבולות ארץ יהודה( ,ואין הכונה שעד שם היה נחלת שבט יהודה אלא
שעד שם היה ארץ יהודה ,וכמו שאמרו בשביעית פ"ט מ"ב שא"י מתחלקת
לג' ארצות "יהודה" ועבר הירדן והגליל) ,וכן איתא בגיטין ע"ו א' דאנטיפרס
הוא בגבול יהודה].
[עוד מצינו בחז"ל דאחר חורבן ביהמ"ק עד תקופת מרד בר כוכבא היה עיקר
הישוב בארץ יהודה ,יעוי' בסנהדרין ל"ב ב' דמנו מקומות מושבם ,רבי אליעזר
בלוד רבי יוחנן בן זכאי לברור חיל (ליד אשקלון) רבי יהושע לפקיעין [ויעי'
בספרי האחרונים (אדמ"ק פ"ד עמוד מא ,ועוד) שכתבו דאין זה במקום
שנקרא היום פקיעין שהוא בצפון (אלא הוא באזור רחובות) ,וראיתם
מהירושלמי בריש חגיגה ,מעשה בר"י בן ברוקא ור"א חסמא שהיו מהלכין
מיבנה ללוד והקבילו רבי יהושע בפקיעין ,ומבואר שהוא באזור בין יבנה ללוד,
ומה שנקרא היום פקיעין נקרא בתלמוד בקע ,וכ"ה בפסיקתא דרב כהנא (פ'
ויהי בשלח ,פסקא י' ,עמוד פח-ב) וז"ל< רשב"י ור"א בריה עבדין טמירין תלת
עשר שנין בחדא מערתא "דבקע" וכו' ,וכ"ה נקרא ע"י הערבים עד היום הזה
בשם "בקע"] ,רבן גמליאל ביבנה רבי עקיבא בבני ברק ,ובמסכת כלאים פ"ו
מ"ד רבי ישמעאל בכפר עזיז (ליד חברון) ,וזהו שאמרו ביבמות ס"ב ב'
דלאחר פטירת כל תלמידי ר"ע היה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו
"שבדרום" ושנאה להם ר"מ ורבי יהודה ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם
הם העמידו תורה .ורק אחר מרד בר כוכבא בטל ישוב ישראל מכל ארץ
יהודה ואז ישבו בצפון (בגליל) ,וזמש"כ דרשב"י כשהוצרך לברוח מאימת
המלכות לא יכל להשאר בארץ יהודה וברח לבקע (ז"א שעיקר שליטתם לא
היה בצפון) ,וכן רבי (שהיה לאחר מרד בר כוכבא כמו שאמרו בקידושין ע"ב
ב' כשמת ר"ע נולד רבי) היה בבית שערים (ליד מגידו) בצפון ,וזהו שאמרו
בר"ה ל"א ב' בעשר גליות שגלתה סנהדרין שבתחילה גלתה לדרום ביבנה
ולאחר מכן (כנראה בזמן המרד) גלו לצפון לאושא לשפרעם לבית שעורים
לצפורי לטבריא].

נמצא לפ"ז דאף לשיטות שכל הים עד החוט חשיב א"י ,מ"מ כיון
דלא כבשוהו עו"ב וכמש"כ החזו"א בדעת הרמב"ם שכל רצועת
החוף וכ"ש הים עצמו לא כבשו עו"ב ,א"כ לשיטות הרבה ראשונים
יהיה אסור לנסוע לים התיכון ממקום שכבשוהו עו"ב.
העולה לדינא (ולא למעשה) מכל הנ"ל ,דבים התיכון ראוי להיזהר
מלהכנס לעומק הים ,שהרי לדעת הרמב"ם הים עצמו הוא מחוץ
לגבולות פרשת מסעי ,ואף לחולקים מ"מ כל זמן שלא כבשו לא"י
כולו ליכא לים דין דכיבוש עו"מ ,ויש לצרף לזה אף שיטת החזו"א
שכל רצועות החוף לא כבשו עו"ב (והרבה ראשונים ס"ל שאסור
לצאת ממקום שכבשוהו עו"ב למקום שכבשוהו עו"מ) ,ובפרט בחוף
הרצליה שיש צד יותר שלא כבשו עו"ב .וע"כ מהעיר אלעד וק"ס
(שודאי כבשוהו עו"ב) יש ליזהר מלנסוע לחוף בת"א (אף אם לא
יכנס לעומק ,משום שיטת החזו"א דרצועת החוף לא כבשו עו"ב),
ומב"ב קייל טפי ,אך לחוף בהרצליה ראוי להחמיר יותר.
אי שרי לכתחילה לדור במישור החוף
ד .ידוע שיטת הרדב"ז דמעלת ארץ ישראל לענין הדר בה תליה
בכיבוש עולי מצרים ,דהנה במסכת סנהדרין (י"ד א') אמרינן ,דאין
סומכין זקנים בחוצה לארץ אלא בארץ ישראל ,והרמב"ם בפ"ד מהל'
סנהדרין ה"ו כתב ,וכל ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ראויה
לסמיכה .והקשו על דבריו ,למה כתב שהחזיקו בה עולי מצרים ,והרי
קדושה ראשונה של כיבוש עולי מצרים בטלה ,ודין ארץ ישראל תליא
בכיבוש עולי בבל ,וא"כ הוה ליה למימר וכל ארץ ישראל שהחזיקו
בה עולי בבל ראויה לסמיכה ,ולמה תלה זאת בא"י שהחזיקו בה
עולי מצרים .ובפי' הרדב"ז שם כתב וז"ל< וכל א"י וכו' ,אע"פ שלא
החזיקו בה עולי בבל ,ואע"ג דאינה כארץ ישראל לענין תרומות
ומעשרות ולקצת דברים ,לענין מינוי סמוכים הכל הוא ארץ ישראל,
וכן לענין הדר בארץ ישראל ,ולענין הנקבר בה ,ולשאר קדושת ארץ
ישראל דינם שוה ,וכבר האריך בזה בעל ספר "כפתור ופרח" ע"ש,
ע"כ.
ומבואר דאף דקיי"ל דקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבא,
כמו שכתב הרמב"ם בפ"א מהל' תרומות ה"ה ,מ"מ לענין דברים
התלויים במעלת ארץ ישראל ,כגון לענין הדר בה והנקבר בה ולענין
סמיכה בא"י ,כל ארץ ישראל שוה ,וכל שכבשוה עולי מצרים נשאר
בו מעלת ארץ ישראל אף אם לא כבשוה עולי בבל .ועי' בספר
"כפתור ופרח" פ"י שהאריך בזה בראיות וכתב ,דדוקא לענין מצות
התלויות בארץ שהן חובת קרקע קיי"ל דלא קדשה לעתיד לבא,
אבל לענין שאר דיני ארץ ישראל לגבולותיה וטהרתה ומעלותיה
והיותה נחלת ה' מקדושה ראשונה כדקאי קאי ,ע"ש .ועי' חזו"א
שביעית סי' ג' ס"ק י"ט (ד"ה ונראה דאותה) שכתב מדנפשיה ,דהא
דהפליגו חז"ל בכתובות (ק"י ב') במעלת ישיבת הארץ ,נראה דהוא
אף באותה שלא קידש עזרא ,ואח"כ ציין לדברי הרדב"ז ע"ש.
מיהו עיקר דברי הרדב"ז בשם בעל "כפתור ופרח" ,דלענין דברים
התלויים במעלת ארץ ישראל אף המקומות שכבשוה עולי מצרים
לחוד יש בהם מעלת א"י ,שמעתי מאאמו"ר זצ"ל שאמר בשם רה"י
הגאון רבי שמואל רוזבסקי זצ"ל להוכיח מקמאי דלא ס"ל הכי ,דהנה
התוס' בריש גיטין (ב' א') ד"ה ואשקלון כדרום ,הביאו ראיה דעכו
כבשוה עולי בבל ,מהא דאמר בכתובות (קי"ב א') רבי אבא הוה
מנשק כיפי דעכו ,וכן הוכיחו עוד מקמאי שם ,ואי נימא דלענין
מעלותיה של ארץ ישראל אף כיבוש עולי מצרים לחוד נמי דינה
כארץ ישראל ,ויש בה מעלת א"י לענין הדר בה והנקבר בה וכו' והיא
בקדושתה ,אע"פ שלא כבשוה עולי בבל ,א"כ מאי ראיה היא דעכו
כבשוה עולי בבל מהא דרבי אבא הוה מנשק כיפי דעכו ,והא אף אי
לא כבשוה עולי בבל אלא עולי מצרים נמי אתי שפיר הא דהוה
מנשק לה לכיפי דעכו ,כיון דהיא בקדושתה לענין מעלת ארץ ישראל
וקרויה נחלת ה' והרי היא חביבה כארץ ישראל ומעלותיה ,אלא ודאי
דסבירא להו ,דכיבוש עולי מצרים לחוד הוה כחוץ לארץ לכל דבר,
ואין בה מעלת ארץ ישראל ,עכ"ד.
והנה בחידושי הריטב"א בגיטין (שם) באמת כתב לדחות ראית
התוס' מהא דהוה מנשק כיפי דעכו וז"ל< ויש לומר דמשום הא לא
איריא ,דאפשר דלא כבשוה ,ואפילו שבטלה קדושתה חבת הארץ
לא בטלה ,עכ"ל .וכ"כ הרמב"ן שם בחידושיו בהשמטות בתירוצו
השני וז"ל< ואי נמי ס"ל לא קידשה לעתיד לבא לענין תרומות
ומעשרות ,חביבה עלייהו ,דהא איכא דאמרי קדושה שלישית יש
להם ,ואף על פי כן [ארץ ישראל] בחיבתה היא עומדת ובקדושתה
לענין ישיבתה ודירתה ,ע"כ .ולכאורה כונתם כסברת ה"כפתור
ופרח" והרדב"ז ,דלענין מעלת א"י וחיבתה לא בטלה קדושתה .מיהו
אפשר דדוקא לענין חבת הארץ כתבו דלא בטלה חיבתה ואכתי
בחביבותא קאים ,אבל לענין שאר מעלותיה של א"י בטלה
קדושתה .ועכ"פ מדברי התוס' ושאר ראשונים שהוכיחו מההיא
דהתם מוכח דס"ל ,דמקום שכבשוה עולי מצרים ולא עולי בבל
בטלה קדושתה לגמרי ,והוה כחו"ל לכל דבר.
מיהו אאמו"ר זצ"ל אמר לדחות הראיה מדברי התוס' והראשונים
הנ"ל ,דאפשר דאינהו נמי מודו לסברת הכו"פ והרדב"ז דמקום
שכבשוה עולי מצרים יש בה מעלת ארץ ישראל ,ומ"מ הוכיחו שפיר
דעכו כבשוה נמי עולי בבל ,שהרי רבי אבא דהוה מנשק כיפי דעכו
מסתמא היה זה כשעלה מחוץ לארץ לארץ ישראל ,וא"כ הוקשה
להתוס' ודעימיה ,למה המתין רבי אבא מלנשק עד שהגיע לעכו,
והרי גם קודם עכו כבר היו מקומות שכבשו עולי מצרים ולא עולי
בבל ,אלא ודאי שחבב את עכו יותר ממקומות הללו לפי שכבשוה
נמי עולי בבל ,וקדושתה חביבה עליה טפי לפי שנוהגת בה מצות
התלויות בארץ ,ומהא הוא דהוכיחו דעכו כבשוה נמי עולי בבל ,אבל
מ"מ י"ל דמודו דבמקומות שכבשוהו עולי מצרים לחוד נמי איכא בהו
מעלת ארץ ישראל .מיהו נראה דבאמת אין לפרש הכי כונת התוס'
וראיתם ,דמנא להו דרבי אבא נכנס כבר לארץ קודם שהגיע לעכו,
דלמא הגיע בספינה מחו"ל וירד בעכו ולא קודם לכן ,ולהכי הוה
מנשק כיפי דעכו ולא קודם לכן ,ואכתי מנא להו דעכו כבשוה עולי
בבל ולא עולי מצרים לחוד ,אלא ודאי דס"ל ,דאי כבשוה עולי מצרים
ולא עולי בבל אין בה כלל מעלת ארץ ישראל ,ודלא כסברת הכו"פ
והרדב"ז ,ולכן הוכיחו מהא דהוה מנשק כיפי דעכו דעל כרחך
כבשוה נמי עולי בבל.
והנה בתשובות מהרי"ט (ח"א סי' מ"ז) נחלק על דברי הכו"פ
והרדב"ז ,ע"ש שכתב לדון ,לענין עזה שהיא בדרומה של אשקלון,
וכבשוה עולי מצרים ולא עולי בבל ,אם יכול לכפות את אשתו לעלות
מחו"ל לעזה כדין הכל מעלין לארץ ישראל או לא ,וכתב דאף לסברת
ה"כפתור ופרח" דבמקום שכבשוה עולי מצרים איכא מעלת א"י
לקבורה ולטהרתה וכו' ,מ"מ אינו יכול לכפות את אשתו לעלות לשם,
דעיקר הכפיה לעלות לא"י אינה אלא בשביל המצות התלויות בארץ,
וזה אינו נוהג אלא בקידוש שני שע"י עזרא .ואח"כ כתב ואני בעניי
נראה לי ,שלכל הדברים השוו אותה לחו"ל גמורה ,ואף היא טמאה
כטומאת ארץ העמים ,ואין בה ממעלותיה של א"י ,וראיה לדבר,

איברא בירושלמי פ"ט דשביעית ה"ב מצינו דבר חדש ,דעו"ב לא
כבשוהו לים המלח כולו כ"א עד עין גדי .דאמתני' דשלש ארצות
לביעור וכו' ביהודה ההר שפלה והעמק ,מפרש הירושלמי ההר זו
הר המלך שפלה זו שפלת דרום ועמק שלו "מעין גדי" עד יריחו,
ע"כ ,ומבואר שהגבול בדרום הוא מעין גדי (שהרי העמק ממשיך
הרבה אחרי עין גדי) .וכן מבואר בתרגום ירושלמי השלם (הוצאת
תרגום לתורה כת"י ותיקן) פרשת מסעי (לד ,טו) שפירט את גבולות
הארץ וכבזה"ל< ונפק לרפיון (רפיח) ולשקומזיי (עיר הסמוכה לעזה)
"ולמערת עין גדי" עד מטי ספר ימא דמלחא הדין הוא תחומא דתרין
שבטיא ופלגות שבטא ,ע"כ ,ומבואר שהגבול הוא מערת עין גדי.
ואף אם נפרש דהירושלמי מפרש את גבול עו"ב ולא את גבולות
פרשת מסעי ,מ"מ איתא בתוספתא פ"ד דשביעית מ"ד ובירושלמי
(כת"י) פ"ו דשביעית ה"א סמוך לעמון ומואב וארץ מצרים שתי
ארצות הן או נאכל ונעבד או לא נאכל ולא נעבד ,וביארו החסדי דוד
(שם) והאדמ"ק דר"ל שבגבול הדרומי אינו כגבול הצפוני דקתני
במתני' דאיכא ביה ג' ארצות אלא דבגבול הדרומי כל מה שכבשו
עו"מ כבשוהו עו"ב ומה שלא כבשוהו עו"ב אף לא כבשוהו עו"מ ,א"כ
נמצא שמאחרי עין גדי לא כבשו לא עו"מ ולא עו"ב[ .וכן מצינו
ביחזקאל פרק מ"ז פסוק י"ח-י"ט 'ופאת נגב תימנה מתמר עד מי
מריבות קדש נחלה וגו' ,והמצודת דוד פי' ד'תמר' היינו חצצון תמר
שהוא עין גדי( ,ודלא כפרש"י ותרגום יונתן שזהו יריחו ,שהרי יריחו
עומד בצפונה של ים המלח) ,ולדבריו מבואר שהגבול יוצא מים
המלח לעין גדי ,וכנ"ל].
ויתירה מזו ,בתורה (במדבר לד ,ג) מבואר שגבול הדרומי מתחיל
מקצה ים המלח קדמה ,ומצינו ביחזקאל (מז ,י) שים המלח היה
נמשך רק מעט אחרי עין גדי ,דשם יחזקאל מתנבא שלעת"ל יצא
נחל מירושלים ...ובאו הימה (וישפך לים המלח) אל הימה המוצאים
ונרפאו המים ממליחתם (ומבואר שים המלח תתרפא ממליחותם)
ויהיה שם דגה רבה ויעמדו עליו דוגים "מעין גדי ועד עין עגלים"...
כצאתיו וגבאיו לא ירפאו למלח נתנו ,ע"כ .ומבואר שעיקר ים המלח
הוא מעין גדי ועד עין עגלים ,ובצדדים שאחרי זה שם המים לא
ימתקו כדי שישאר מלח .והנה עין עגלים מקומו ידוע מצפון לים
המלח במקום שנקרא היום עין צוקים (בערבית עין עזל) ,וכן המקום
שנקרא היום עין גדי הוא עין גדי וכמו שהעיד הכו"פ (בפרק י"א
שהוא ממזרח חברון) וכ"כ בספר און ומסטיקון ,וכן בכל הדורות
נקרא מקום זה ע"י הערבים עין ג'די ,וא"כ נמצא שים המלח מסתיים
קצת אחרי עין גדי.
וכדי להבין ד"ז אכתוב מה ששמעתי מהחוקר הרה"ג יוסף
רוטשטיין שיחי' בענין זה ,הנה ידוע שהים המלח מחולק לב' חלקים
האגן הצפוני והאגן הדרומי ,כהיום קיים בעיקר האגן הצפוני ,ולאחר
שכמעט יבש לגמרי האגן הדרומי (ומפעלי ים המלח הוצרכו למי ים
המלח) נעשה תעלה (בשנת תשל"ז – תש"מ) מאגן הצפוני להאגן
הדרומי שדרכו הצליחו לשמור על האגן הדרומי .והנה החוקרים
(ד"ר צ .קליין במאמר מחקר שנקרא "שינויי מפלס בים המלח")
שחקרו היטב את האזור מצאו שישנה דרך רומית (שקיים עוד
בזמנינו) אחרי אגן הצפוני (מלשון היבשה שבמזרח) שחוצץ מב'
צדדי ים המלח (מישראל לירדן) ,ודרך זו שימש עד לתקופת נפליון
(שנת תקע"ט) שעד אז כל האגן הדרומי היה יבש ובשנה זו היו
שיטפונות ומפלס המים עלה גבוה לכל האגן הדרומי ,וגם נמצאת
"מפת מידבא" על פסיפס ,שבו נראה רק האגן הצפוני ,ואילו הדרומי
כנראה שלא היה קיים אז .ומעתה יובן מש"כ ביחזקאל שים המלח
מסתיים באזור עין גדי שזה קצת לפני הסיום של אגן הצפוני
(ואפשר שמש"כ ביחזקאל עין גדי הכוונה למערת עין גדי שזה
דרומית יותר ,וקרוב יותר לסוף האגן הצפוני) ,וע"כ לעת"ל האגן
הצפוני יהפך למתוק ויהיה שם דגה רבה ורק בצאתיו וגבאיו (דהיינו
צדדיו במקומות הגבוהים ,ואולי זה המקום שמעין גדי ועד סוף האגן
הצפוני) לא ירפאו כדי שישאר מלח.
נמצא לפ"ז דמש"כ בפרשת מסעי שהגבול הדרומי מתחיל מקצה
ים המלח ,היינו מהקצה של האגן הצפוני[ ,ומשם עלה הגבול לצפונו
כפשטות לשון רש"י (במדבר לד ,ד) ,לכיוון נחל צאלים (ועולה משפך
הדלה היורד מהנחל לקצה האגן הצפוני) ששמו בערבית ציל (ציאל)
שזה לשון המתקרב לנחל צין ,וזה קצת אחרי מערת עין גדי ,ומיושב
מש"כ בירושלמי (שביעית פ"ט מ"ב) ובתרגום ירושלמי השלם
(במדבר לד ,טו) שעין גדי הוא הגבול .ובפשוטו הוא מקרא מפורש
ביהושע (טו ,סב) דכשמנה את הערים שבקצה הגבול כתבו במקום
האחרון את עין גדי] .ולפ"ז החוף הנפרד והבינלאומי ואזור המלונות
שנמצאים באזור אגן הדרומי הרי דינו כחו"ל לכל דבר .ושו"מ
דדברינו מפורשים בכפתור ופרח בפרק מ"ז שכתב שהגבול הדרומי
מקביל לנחל ארנון שבעבה"י ,ובע"כ שלמד שהגבול התחיל מקצה
אגן הצפוני של ים המלח.
ולפ"ז יוצא שים המלח מה"ת נמשך עד סוף אגן הצפוני ,ומשם
מתחיל גבול דרום ,ולפ"ז כל האגן הדרומי שקיים בזמנינו (החוף
הנפרד והבנלאומי ,ואזור המלונות) הרי הוא חו"ל גמור ,ואסור לצאת
לשם ללא צורך (כגון לטיול וכדו').
העולה לדינא
העולה לדינא ,דבכנרת שרי להכנס בכולו .ובים המלח ,בהאגן
הצפוני מסתבר דמותר בכולו ,ובאגן הדרומי יש מקום להחמיר
בכולו .ובים התיכון דיניו נתבארו לעיל.
*

מהא דאמרו בסוף כתובות (קי"ב א') ,גבי הברכות שנתברכה בהם
ארץ ישראל בריבוי הפירות ,תנו רבנן בברכותיה של ארץ ישראל
בית סאה עושה חמשת ריבוא כורין ,ובישיבתה של צוען [היא
ממצרים] בית סאה עושה שבעים כורין ,דתניא אמר רבי מאיר אני
ראיתי בבקעת בית שאן בית סאה עושה שבעים כורין ואין לך
מעולה בכל הארצות יותר וכו' .ופרש"י אני ראיתי בבקעת בית שאן,
שהיא משאר ארצות .ומבואר דבית שאן אין בה מברכותיה של ארץ
ישראל ,והרי בית שאן כבשוה עולי מצרים ולא כבשוה עולי בבל,
כמבואר בחולין (ו' ב') ,ואפ"ה חשיב לה לענין הברכות כשאר
הארצות וכחוץ לארץ ,ש"מ דכל שלא כבשוה עולי בבל הוה לגמרי
כחוץ לארץ ואין בה ממעלותיה של א"י ,ולכן כתב דדינה כסוריא,
ע"ש .וליישב שיטת ה"כפתור ופרח" צריך לומר ,דבית שאן לחוד
ובקעת בית שאן לחוד ,ובקעת בית שאן באמת לא כבשוה עולי
מצרים.
ובמה שכתב מהרי"ט ,דהכפיה לעלות לא"י אינה אלא בשביל קיום
המצות התלויות בארץ ,עי' בשטמ"ק כתובות (ק"י ב') שכתב בשם
הריטב"א להיפך ,דדינא דהכל מעלין לא"י הוא אפילו לאחר החורבן
דאכתי איכא חבת הארץ כדאיתא בגמ' .ולדבריו אפשר ,דלשיטת
ה"כפתור ופרח" דחבת הארץ לא בטלה במקום שכבשוה עולי
מצרים ולא כבשוה עולי בבל ,הכי נמי דמעלין מחו"ל למקום
שכבשום עו"מ .וכ"כ בספר "מלבושי יום טוב" (ח"ב חובת קרקע סי'
י"ז ד"ה והכלל) בדעת הרמב"ם ,דדין הכל מעלין לא"י הוא אף
למקום שכבשום עולי מצרים ,והוכיח מזה כדברי ה"כפתור ופרח",
דמקום שכבשום עולי מצרים דינו כא"י לכל מילי זולת לענין המצות
התלויות בארץ ,וס"ל דהכפיה לעלות לא"י הוא משום מעלת א"י,
מיהו לענין עזה כתב שם בדעת הרמב"ם ,דלא כבשום עולי מצרים,
ולהכי אין כופין לעלות לשם.
עוד יל"ע ,לענין מצות ישיבת ארץ ישראל ,אם יש מצוה בישיבה
במקום שכבשוה עולי מצרים ולא עולי בבל ,וברדב"ז שם כתב,
דלענין הדר בה דינה כא"י ,ואולי גם זה תליא בפלוגתא הנ"ל .וכן יש
לעיין ,לענין איסור מכירת בתים לגוי בא"י ,אם האיסור הוא רק
למכור במקום שנוהג בה מצות התלויות בארץ ,או דהאיסור תלוי
במקום שיש בה מעלת ארץ ישראל ,וא"כ לסברת הכו"פ והרדב"ז
יהא איסור למכור אף במקום שכבשוה עולי מצרים לחוד ,וצ"ע .וכן
יש לעיין לענין דין הברכה באוכל מפירות משבעת המינים ,שמברך
אחריה ברכת מעין שלש ,ובפירות שגדלו בא"י מסיים וחותם בה
"על הארץ ועל פירותיה" ובפירות שגדלו בחו"ל חותם "על הארץ ועל
הפירות" ,האיך הדין בפירות שגדלו במקום שכבשוה עולי מצרים
ולא עולי בבל ,לדעת הכו"פ והרדב"ז הנ"ל האם דינם כפירות א"י
וחותם "ועל פירותיה" ,או כפירות חו"ל וחותם "ועל הפירות" ,דהא
לדעתם יש במקום שגדלו הפירות מעלת ארץ ישראל ,וב"ברכי
יוסף" או"ח סי' ר"ח הביא בזה מחלוקת הפוסקים ,ובפשוטו תליא
דבר זה בפלוגתת הכו"פ והמהרי"ט אם יש בה משבחה של א"י
ומעלותיה או לא ,ומספק למעשה יאמר "ועל הפירות" ,כמש"כ המ"ב
בסי' ר"ח ס"ק נ"ד לענין ספיקות.
ולאחר שנתברר שיש ענין לדור במקום שכבשוהו עו"ב ,ודאי שיש
ענין לדור במקום שודאי כבשוהו עו"ב משאר מקומות שהם
מסופקים.
הכנרת
ה .הכנרת נמצא בגבול מזרח א"י ,ומפורש בתורה שהצד המזרחי
הוא הגבול ,כדכתיב (במדבר לד ,יא) וירד הגבל ומחה על כתף ים
כנרת "קדמה" ,ונמצא שהים עצמו הוא תוך הגבול ,וכ"כ רש"י שם.
וראוי להוסיף שדעת רוב ראשונים (רש"י יבמות ט"ז א' ,חגיגה ג'
ב' ,תוס' שם בשם ר"ת ,תוס' ב"ב נ"ו א' ,סמ"ג מצוה קס"א) שעבה"י
הצפונית (שמאחורי הכנרת) אף כבשו עו"ב .ונמצא לפ"ז שהכנרת
אינו קדשה בתורת גבול כ"א בתורת כיבוש שמכל צדדיו שלטו בו
ישראל ,וא"כ שפיר חשיב ביה כיבוש עו"מ ועו"ב.
ים המלח
ו .בגבול מזרח כתיב (שם לד ,יב) וירד הגבול הירדנה והיו
תוצאתיו ים המלח ,ובגבול דרום כתיב (שם ,ג) והיה לכם גבול נגב
מקצה ים המלח קדמה ,ובפשוטו היינו שהגבול הוא עד קצה
המזרחי של ים המלח ,ולפ"ז כל ים המלח הוא מא"י[ ,אלא דיתכן
שחלקו הוא חו"ל והיינו לפי שמותחים חוט ממקום שפיכת הירדן
לקצה הדרום מזרחי של ים המלח ,ומה שבתוך החוט הוא א"י ,ומה
שמחוץ לחוט הרי הוא חו"ל] .אולם בראשונים איתא שהוא מהקצה
המערבי .דיעוי' בפי' המהר"י קרא (תלמידו של רש"י) על יהושע
(ט"ו ,ב) ,שכבזה"ל< והולך ומונה מקצה ים המלח ,שאף ים המלח
יש לו ארבע פיאות ,צפונה שלו הירדן וכו' "דרומה שלו ארץ העמים",
מזרח שלו בעבר הירדן ,אל צד בני ראובן ובני גד וחצי שבט
המנשה ,מערב שלו נחלת יהודה ,ומתחיל לימשך הרצועה שלו
במיצר דרום מקצה ים המלח ,מאותו לשון הים הפונה נגבה ,ממקום
"שדרומו של ים המלח כלה לצד מערב" וזהו מקצה ים המלח ,מן
הלשון הפונה נגבה ,עכ"ל .הרי מפורש שדרום הים הוא ארץ
העמים ,ומהפינה המערבית דרומית של ים המלח מתחילה הירידה
לכיוון המשך הגבול הדרומי[ .וד"ז נפק"מ להלכה ,דהנה בהמשך
הגבול רבו השיטות ,יש שמשכו הגבול דרומית עם נטיה לאלכסון
לצד מערב .ולפי דבריהם כל הערבה הצפונית הוא בכלל ספק א"י
כמו שיבואר בסמוך .ומעתה יש לדון אם הישובים שבדרום ים המלח
הם ג"כ בכלל הספק ,אולם לאחר שמצאנו בראשונים שדרום ים
המלח הוא חו"ל והגבול מתחיל רק מקצה מערבית דרומית ,הרי
פשוט שכל הישובים שבדרום ים המלח (כמו נאות הככר) הרי הוא
לו
דגדר גבולות הארץ שכתבה תורה אינם בגדר סימן ומראה מקום בעלמא עד
חו"ל ].
היכן א"י דא"כ מה איכפ"ל שבזמנינו נשתנה הגבול מ"מ בעת כיבוש יהושע
אולם יש שדנו שכיון שקיימים תנודות באורך ורוחב האגן הדרומי של ים
המלח ,ולדעת חלק מהחוקרים שטח רחב מאוד התייבש במאות השנים,
לפיכך קשה להגדיר היכן תחילת קצהו של ים המלח ,ולפיכך כל שזורע
בדרום ים המלח בשטח שסמוך לים (במקום שיש להסתפק עליהם שמא
היה שם ים ונתייבש) יש לחוש בו לחומרא שמא הוא מא"י (וכמו שהכריע
החזו"א שיש להחמיר במקומות המסופקים אף לענין איסור ספיחין).

נתקדשה הארץ עד מקום זה( ,ובירושלמי מבואר שאף אם נמשך הירדן אצל
הארץ ונתן לארץ העמים על חו"ל יחשב ,אף שמקום זה היה מקודם בתוך
גבולות א"י) ,ובע"כ חזינן דכאשר ניתנה הארץ לאבותינו ניתנה להם הארץ עם
גבולתיה ותורת קדושתה לפי גבולתיה ולכך כל שנשתנה גבולתי' אף קדושת
הארץ משתנית לפי הגבול .ומעתה אף שאר הגבולות שבאו בתורה בתורת
א"י לא באו בתורת סימן בעלמא אלא שקבעה התורה חלות דין גבולות א"י,
ומאחר שתלתה תורה את הגבול הדרומי בקצה ים המלח נמצא דעד היכן
שהוא ים המלח יש לו דין דא"י].

אולם מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל רצה לומר דלכאורה מקום זה נידון כודאי
חו"ל ,דהנה הרמב"ן בב"מ כ"ב א' ובשיטמ"ק בשם הרשב"א והרא"ש
והריטב"א ,על הא דתני שם ירדן שנטל מזה ונתן לזה ,מה שנטל נטל ומה
שנתן נתן ,הביאו דבירושלמי (חלה פ"ד ה"ד) פירושה לענין קדושת הארץ
דהירדן היה מפסיק בין א"י לארץ העמים ואחד מן הגבולות הוא הירדן
ומשו"ה קאמר שאילו נטל הירדן מארץ העמים והרחיב בגבול הארץ הוי מה
שנתן והרחיב לא"י ואם נמשך אצל הארץ ונתן לארץ העמים על חו"ל יחשב
לפי שהכל תלוי היכן עתה הירדן וכדכתיב הירדן וגבול ,ע"כ ,ומעתה אמר
הגראי"ל שה"ה גבי גבול דרום שקבעה התורה את קצה ים המלח לגבול
דהכל תלוי היכן עתה מסתיים ים המלח ,ולפיכך אף אם נתעדה מי הים
ונתקצר עתה ים המלח מ"מ במקום שנתייבש דין חו"ל עליו ,עכ"ד[ .וכ"נ שהרי
מדברי הירושלמי שכתב שמשתנה גבול א"י ע"י שנשתנה מקום הירדן מוכח

אולם אמר הגראי"ל שיש לדון מטעם אחר לומר שהוא מא"י ,דאפשר דמה
שאמרה התורה שגבול הארץ מסתיים בקצה ים המלח ,אין הוא מצומצם
במקום שנגמרים מי הים אלא אף קצת מהיבשה נמי קרוי בשם ים המלח.
וכעי"ז מצינו בר"ש סיריליאו ברפ"ו דשביעית גבי נחל מצרים שהוא כולל גם
ליבשה הסמוכה לה[ ,ואצטט לשונו< נחל מצרים ,ועד הנהר היינו נחל מצרים
ואין הנהר בכלל כדאיתא בקראי דיהושע ולא כבשו עולי מצרים למצרים דהיינו
העיר היושבת על שפת נילוס] ,ולפ"ד אפשר נמי על ים המלח שגם מקצת
מהיבשה הוא בכלל ים המלח והוי א"י .ודוגמא לזה ציטט מה שאמר החזו"א
למרן הגר"ח שליט"א שאפי' לדעת הראשונים שגבול מערב א"י הוא עד הים
והים אינו בכלל ,מ"מ המקום שרגילים להכנס לרחוץ מסתבר שזה א"י.

לו
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זמן שאילת גשמים בארץ
ישראל ובחו"ל ,ומה נקרא א"י
לענין זה

שו"ע סי' קי"ז סעי' א' ,בברכת השנים צריך לומר בה בימות
הגשמים ותן טל ומטר ,ומתחילין לשאול מטר בחו"ל בתפלת ערבית
של יום ס' אחר תקופת תשרי ,ובארץ ישראל מתחילין לשאול מליל
ז' במרחשון .וביאר המ"ב (סק"ה) לפי ששם צריך לגשמים ,לפי
שגבוה הוא מכל הארצות משא"כ בגולה ,ואנו בכל חוצה לארץ בתר
בני גולה דבבל אזלינן ,ע"כ .ומבואר דלא דנינן בכ"מ אם הוא צריך
לגשמים אלא דתליה בארץ ישראל ובחו"ל ,ולפ"ז יש להסתפק מהו
ארץ ישראל לענין זה ,אם הוא למקומות שכבשו עו"מ ועו"ב (ובזה
יל"ע נמי אם הוא תלוי בכיבוש עו"מ או שצריך ג"כ כיבוש עו"ב) ,או
לגבולות המפורשים בתורה (ובזה ג"כ יל"ע אם הוא לגבולות זמנינו
המפורשים בפרשת מסעי או לגבולות העתידים שהובטחו
לאאע"ה) .ובתחילה נתחיל בסוגית הגמ' ובשיטות הראשונים ,ואח"כ
נבאר ההלכה בנידננו לענין לכתחילה ולענין דיעבד.
במסכת תענית דף י' ע"א ,תנן שואלין את הגשמים בז' במרחשון
כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת ,ובגולה עד ששים בתקופה,
והוא לפי שא"י ארץ הרים וגבעים ולמטר השמים הארץ תשתה מים
וצריכה גשמים מיד אחר החג לפיכך מקדימין לשאול מז' במרחשון
(ומעיקר הדין היו צריכים לשאול ממוצאי יו"ט אחרון של חג כמו
שמזכירין גבורות גשמים מיו"ט אחרון של חג ,אלא משום עולי
רגלים כדי שיוכל להגיע אחרון שבישראל לנהר פרת לפיכך מתחילין
לשאול רק ט"ו יום אחר החג) ,אבל בגולה דהיינו בבל שהיא מקום
מצולה (שהוא נמוך מכל הארצות) ומקום טובענית ועל נהרות
מכוננת לפיכך אין צריכה למטר עד ששים לתקופה (וכדאיתא
בתענית שם א"ר אושעיא מאי דכתיב שוכנת על מים רבים רבת
אוצרות מי גרם לבבל שיהיו אוצרותיה מליאות בר הוי אומר מפני
ששוכנת על מים רבים אמר רב עתירה בבל דחצדא בלא מיטרא
ופרש"י עשירה היא בבל שקוצרין בה תבואה בלא מטר שאינן
צריכים לגשמים ,אמר אביי נקטינן טובעני ולא יושבני ופרש"י טובעני
היא מקום מצולה ורקק ולא יובשני שאינה יבשה) .וברא"ש (בתשו'
כלל ד' סי' י') כתב עוד טעם לפי שבבבל זמן הזרע מאוחר לפי
שתקופת הגשמים מתאחרת יותר (דזורעים קודם תחילת ירידת
הגשמים) ,אבל בא"י שזמן הזרע הוא מחצי תשרי ואילך הדבר ידוע
שאם לא ירדו גשמים מיד אחר הזרע שהוא מתקלקל ,שהעופות
והעכברים יאכלוהו כולו לפיכך מקדימין לשאול בז' במרחשון.
ולפ"ז הא דשנינו דשואלין את הגשמים בז' במרחשון ,היינו לכל
מקום הצריך לגשמים וטבע האקלים שלהם כא"י אף שהם מחוץ
לא"י ,וכ"כ הרמב"ם בפיהמ"ש וז"ל< וכל זה בא"י "ובארצות הדומות
לה" ,וכמו כן מה שיגיע לידך מן הדבר בזמני התעניות הוא בא"י ומה
שהוא קרוב לאוירה ,עכ"ל .וכ"כ שם המאירי שכן המנהג בגלילותיו
לשאול טל ומטר בשבעה במרחשון ,וכן כתב הרא"ש שם בפסקיו סי'
ד' שהכל תלוי בכל מקום מאימתי הוא צריך לגשמים ,ושמעתי שכן
המנהג בפרובינצא לשאול טל ומטר בשבעה בחשון וישר מאד
בעיני ,עכ"ד ,וכן האריך בזה בתשובותיו כלל ד' סי' י' ,ע"ש[ .אולם
רבינו מנוח (הלכות תפילה פ"ב הט"ז) כתב שמנהג פרובינצא הוא
ביום ס' בתקופה ,וכ"כ ההשלמה להמכתם והאורות ותלמיד
הרמב"ן ,ובמנהיג כתב שכן מנהג רוב פרובינצא].
אולם ברמב"ם מצינו סתירא ,דבפ"ב מתפילה הט"ז כתב וז"ל< מז'
במרחשון שואלין את הגשמים בברכת השנים כל זמן שמזכיר
הגשם במה דברים אמורים "בארץ ישראל" אבל בשנער ובסוריא
ובמצרים ובמקומות הסמוכות לאלו והדומין להן שואלין את הגשמים
ביום ששים אחר תקופת תשרי ,ע"כ .ומבואר שתלה דין זה בארץ
ישראל אבל שאר מקומות אף הארצות הסמוכות לא"י הוי כבני
גולה ,וסותר למש"כ בפיהמ"ש .ובאמת כי דייקת בלשונו יראה שגם
בהלכותיו כתב כדבריו בפיהמ"ש ,שהרי בהלכותיו האריך לבאר
המקומות ששואלין ס' יום אחר התקופה ,ולא סתם בד"א בארץ
ישראל אבל בחו"ל שואלין את הגשמים ביום ס' אחר התקופה ,אלא
פירט אבל בשנער ובסוריא ובמצרים ובמקומות הסמוכות לאלו
והדומין להן שואלין את הגשמים ביום ששים אחר תקופת תשרי,
הרי חזינן שרק בהם הדין כך ,וה"ט לפי שארץ מצרים (שהוא מקום
הנילוס) ושנער (שהוא ארץ בבל) הם מקומות שאין טבעם כא"י ואין
צריכין למים כל כך כמש"כ הרדב"ז פ"י דנדרים הי"א ,וסוריא
מקומות יש שצריכין לגשמים ומקומות שאין צריכין ,דיעוי' ברמב"ם
פ"א מתרומות ה"ט וז"ל< איזו היא סוריא ,מא"י ולמטה (כונתו צפונית
מזרחית) כנגד ארם נהרים וארם צובה כל יד פרת עד בבל כגון
דמשק ואחלב וחרן ומגבת וכיוצא בהן עד שנער וצהר הרי היא
כסוריא ,ע"כ ,ומבואר שגבול סוריא מושך ומתרחב עד גבול ארץ
בבל ממש ועבר הנהר פרת ,וע"כ במקומות הרחוקות מאוד בודאי
שאינם בכלל א"י לענין השאלה שאין טבע הארץ ההוא כטבע א"י
אבל בארץ סוריא הדרומי שהוא סמוך לגבול א"י וטבע כאקלים א"י
שואלין בז' במרחשון אף שהוא סוריא ,ולפ"ז מש"כ הרמב"ם
ובסוריא כונתו לחלק שהוא רחוק מאוד מא"י ,ומיושב .ושו"מ שכ"כ
בספר דברי יוסף (להרב יהוסף שווארץ זצ"ל בעמ"ס תבואת הארץ)
ח"ד תשו' ד' ,והוסיף שלפ"ז המקומות הסמוכים לא"י שטבע
האקלים לענין הגשמים ובישול הארץ כא"י דינם כא"י ,וע"כ פסק
שבצד דרום עד ים סוף עציון גבר (אקאב"א) וסווי"ץ והר סיני בכל
השטח הגדול הזה שואלין כא"י בז' במרחשון ,וכן יושבי סוריא בחלק
הדרומי בכלל הדבר הזה ולכן בני עיר דמשק שואלין כא"י ,אבל
יושבי חלב ואנטיוכיא וכיוצא שואלין כגולה ,וע"ש .אולם תירוץ זה
דחוק מאוד ,שהרי הרמב"ם כולל סוריא בכלל המקומות ששואלין ס'
יום אחר התקופה ,ובהלכות תרומות כתב שדמשק בכלל סוריא
וא"כ איך אפשר לומר שהרמב"ם נתכוין רק לחלק מסוריא ולא לכולו.
[ובאמת רש"י בכ"מ בש"ס (ברכות לו ע"א ,גיטין ח ע"א ,קידושין לח
ע"ב ,חולין קלו ע"א) כ' דסוריא הוא ארם צובה (איזור בצפון מדינת
סוריא של ימינו במערבו של נהר פרת באזור חלב) ולא הזכיר את
דמשק ,אבל הרמב"ם שפירט גם את דמשק קשה אמאי בהם
שואלין כבני הגולה] .ולכאורה אפש"ל דהנה בתענית דף יד ע"ב
אמרי' דציבור הצריכים לגשמים שואלין בברכת השנים ויחידים
הצריכים לגשמים שואלין בשומע תפילה ,ומסקינן דבני נינוה
הצריכים לגשמים אפילו בתקופת תמוז שואלין בשומע תפילה
וכיחידים דמי ,והוציא מזה הרא"ש בתשובותיו (ויובא דבריו לקמן)
דכדי לומר בברכת השנים צריך שיהיה חבל ארץ ולא סגי עיר אחת,
ולפ"ז אפשר דאף במקומות הסמוכים לא"י כל שאינו מחבל הארץ
אף דסמוכה לארץ אומרים בשומע תפילה (ובסמוך יבואר עפ"מ

מודדים מה נקרא חבל ארץ) ומיושב דברי הרמב"ם שלכך בסוריא
כולו אומרים בשומע תפילה ,ואפשר דאף לפי הרא"ש במקומות
הסמוכים אף דאינו חבל הארץ הזאת אומרים בברכת השנים לפי
דאינם חשובים כיחידים ונגררים אחר בני א"י[ ,ועי' בברכ"י סי' קי"ז
ס"ג שכתב כעי"ז] .ובספר דברי יוסף (שם) משמע דר"ל דאף לדברי
הרמב"ם א"י וחו"ל לא תליא כלל בגבולות הארץ אלא בטבע
האקלים אם הוא מא"י או מחו"ל ,וע"ש שסיים דבריו< ולא שאני
מחליט שחוץ לגבול הזה שהגבלתי סביבות א"י לא נמצאים מקומות
שטבע ואקלים הארץ ההיא דומה לטבע ואקלים א"י ועם כל זה
נידונים כגולה ושואלין ס' יום אחר התקופה כ"א המדינות שהם
סמוכים לא"י וקרובים לאוירה וטבעה הם דינם כא"י אבל הרחוקים
מא"י אף שהם דומים לא"י שואלין כגולה ,עכ"ד.
והנה בתשובת הרא"ש (כלל ד' סי' י') תמה בסתירת דברי
הרמב"ם ,שבפיהמ"ש כתב שמה שאמר ר"ג בשבעה במרחשון
שואלין את הגשמים אינו אלא בא"י ובארצות שאוירם כאוירה "אבל
בשאר ארצות צריכה להיות השאלה בזמן שהם צריכים לגשמים
באותה הארץ ,ויעשו אותו זמן כאילו הוא שבעה במרחשון" ,ומבואר
שבשאר ארצות בזמן שהם צריכים לגשמים שואלין בברכת השנים
(כמש"כ שיעשו אותו זמן כאילו הוא שבעה במרחשון) ,ומאידך
בחיבורו (תפלה פ"ב הט"ז) כתב ומקומות שהם צריכים לגשמים
בימות החמה כגון איי הים הרחוקים שואלים את הגשמים בעת
שהם צריכים להם בשומע תפילה ,ומפורש שאין שואלין בברכת
השנים אלא בשומע תפילה .ותירץ הרא"ש דהנה בתענית דף יד
ע"ב אמרינן דציבור הצריך לגשמים שואלין בברכת השנים ויחידים
הצריכים לגשמים שואלין בשומע תפילה ,ומסקי' התם שאפילו עיר
אחת גדולה כנינוה הצריכים לגשמים אפילו בתקופת תמוז כיחידים
דמו ושואלין בשומע תפילה ,ומזה נלמד שאין נקרא רבים אלא ארץ
אחת כמו ארץ ישראל ,ולכך בפיהמ"ש כתב "ארצות" הצריכים
לגשמים שפיר כתב ששואלין בברכת השנים ,אבל בחיבורו כתב
"מקומות" שהם צריכים גשמים בימות החמה כמו "איי הים" ,דאינם
נקראים ארץ בפני עצמן הילכך כיחידים דמו ואומרים בשומע
תפילה .ולפ"ז פסק הרא"ש דבארץ אחת כולה כמו ספרד בכללה או
אשכנז בכללה שצריכות מטר בין פסח לעצרת שיכולים לשאול
בברכת השנים ולהזכיר הגשמים כבני א"י בחורף .וסיים הרא"ש
ובראותי כי הטו את לב הקהל לבלתי קבל ממני דברי אלוקים חיים
גם אני חזרתי בי מלשאול ולהזכיר בבית הכנסת שאני מתפלל בו,
אע"פ שהייתי יכול לשאול אפילו שאני יחיד כיון שצורך רבים הוא
מ"מ לא רציתי לעשות אגודות אגודות ,עכ"ד.
וכתב הב"י (או"ח סי' קי"ז) דמדברי הר"ן בריש תענית (ב' ע"א
ד"ה ואיכא למידק) משמע ג"כ כהרא"ש ,שאף בחו"ל במקום הצריך
לגשמים שואלין כבני א"י ואינו תלוי בא"י ובחו"ל ,אלא דחולק דליכא
אלא ג' זמנים (והיינו דקבעו חז"ל ג' זמנים לשאלה ,ובכל מקום צריך
לבדוק לאיזה מן הזמנים הוא שייך) ,א' במקום שצריך גשמים מיד
אחר החג וליכא עולי רגלים (כזה"ז) וליכא פירי בדברא שואלין
ומזכירין ביו"ט האחרון של חג ,ב' במקום דאיכא עולי רגלים או
במקום דאית להו פירי בדברא (עי' תענית דף ד' ע"ב) מאחרין
השאלה עד ז' במרחשון ,ג' במקום שאין צריכים לגשמים כ"כ
מתחילין לשאול ס' יום אחר התקופה ,אבל במקום הצריך לגשמים
בימות החמה אין שואלין אז בברכת השנים אלא בשומע תפילה.
אולם בדעת הרמב"ם והרי"ף נחלק עליו הר"ן לגמרי דליכא אלא ב'
דברים ,דבא"י שואלין לעולם בז' במרחשון ואפילו במקום דליכא פירי
בדברא והיינו לפי שהיו מתאספים מכל הסביבות ברגל בירושלים
כמו שעושים גם היום ומפני עולים הללו ראוי שנאחר השאלה שהיא
היתה עיקר התקנה ובחו"ל לעולם שואלין ס' יום אחר התקופה (ולא
כמש"כ הרא"ש בדעת הרמב"ם) ,עכת"ד .והנה יל"ע לדברי הר"ן
אמאי במקומות שלא כבשו עו"מ ועו"ב שואלין בז' במרחשון ,הא
משם לא עלו לרגל וכדמוכח מכ"מ דחיוב עליה לרגל הוי רק ממקום
שכבשו עו"מ (ויתבאר אי"ה במקו"א) וא"כ שם צריכין לשאול מטר
מיו"ט אחרון של חג .ובפשוטו י"ל דס"ל להר"ן דא"י וחו"ל לענין
שאלת גשמים לא שייכא כלל לגבולות הארץ אלא לענין חבל ארץ,
דבחבל ארץ ישראל שואלין בז' במרחשון ולא אזלינן בתר כל מקום
ומקום שבתוך אותו חבל בפנ"ע ,איברא א"א לומר כן שהרי בדבריו
מבואר דלית ליה האי כללא דחבל ארץ שהרי חילק בתחילת דבריו
בא"י גופי' בין מקום דאיכא פירי בדברא למקום דליכא פירי בדברא,
ואף שבסוף דבריו חזר בו היינו לפי דס"ל דאף היכא דליכא פירי
בדברא צריך לאחר השאלה משום עולי רגלים .ואשר חזינן דס"ל
להר"ן "דא"י" היינו רק למקומות שכבשוה עו"מ אבל במקומות שלא
כבשו כלל דינו כחו"ל ושואלין ס' יום אחר התקופה ,ואף שאותו מקום
מוצרך לגשמים והוי מחבל א"י מ"מ כיון דלית ביה קדושת א"י חשיב
כחו"ל שלדעת הר"ן שואלין ס' יום אחר התקופה אף במקומות
שהיא מוצרכת לגשמים כא"י( ,ולענין אם שאל מטר מה דינו לענין
דיעבד נכתוב בזה בעז"ה לקמן) .והנה יש מקשים לדעת הרא"ש
אמאי בספרד ובאשכנז שואלין מז' במרחשון ואין שואלין ממוצאי
יו"ט אחרון של חג ,הא שם ודאי לא שייכא טעמא דעולי רגלים,
ובדוחק צ"ל דס"ל להרא"ש טעמא משום פירי בדברא ולכך תקנו
בכל החבל ארץ הזאת לשאול מז' במרחשון אף שיש בתוכו מקומות
דליכא פירי בדברא.
והנה מדברי הרא"ש מדויק דמדינה אחת הצריכה מטר בימות
החמה "יכולין" לשאול מטר בברכת השנים כפי הצורך להם (וכן
העתיק הטור לשון זה) ,ומבואר שאין צריכין לשאול מטר כבני א"י
בז' במרחשון אלא שיכולין לשאול אם רוצים ,וביאור הענין נראה דגם
הרא"ש מודה דתקנת חז"ל לשאול על הגשמים היה בב' זמנים
לחוד ,ז' במרחשון או ס' יום אחר התקופה עד פסח ,אלא דבמדינה
הצריכה לגשמים יכולים בני אותו מדינה לשאול מטר בברכת השנים
מדין מי שהיה צריך לפרנסה אומר בברכת השנים כדאיתא בע"ז דף
ח' ע"א ,וכבר תמהו הראשונים בתענית דף יד ע"ב על הא דמסקינן
דבני נינוה דצרכינן מיטרא אפילו בתקופת תמוז כיחידים דמינן ואין
שואלין בברכת השנים אלא בשומע תפילה ,דאמאי אין שואלין
בברכת השנים מה"ט ,ותי' הר"ן (תענית דף ה' ע"א ד"ה שלחו)
דשאני מטר "שהוא מזיק לרוב העולם בתקופת תמוז" כדכתיב
(ש"א ,יב יז) הלא קציר חיטים היום אקרא אל ה' ויתן קולות ומטר
ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני ה' לשאול לכם וגו',
ומעתה כתב הרא"ש דמה"ט לא אזלינן בתר כל עיר לחוד אם זה
מזיק לרוב העולם אבל בחבל ארץ שכולו צריכה לגשמים לא שייך
לה"ט שהרי לחבל ארץ זו היא לתועלת ,ולכך הם יכולים לשאול
בברכת השנים .ועי' בב"י (סי' קיז סעי' ב') שתי' עוד על קושיא הנ"ל
דלא דמיא כלל לההיא דע"ז דהתם אינו משנה ממטבע הציבור אלא
שמוסיף מעין מה ששואלים הציבור הלכך אומרה בברכת השנים
אבל הכא שהוא משנה ממטבע הציבור שהרי אינם שואלין מטר
"ומי ששאלו מחזירין אותו" אינו בדין שיהיו היחידים (הצריכים
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לגשמים) משנין מטבע הברכה מפני צורך עצמן וישאלו מטר באותה
ברכה עצמה ,ע"כ[ ,ובמש"כ הב"י הטעם לפי דחשיב משנה ממטבע
הציבור (לא נתכוין כלל לדין משנה ממטבע שטבעו חכמים שהרי
קושיתו שישאלו בברכת השנים מדין יחיד הצריך לפרנסה שיכול
לבקש מה שצריך אלא דהוי מדין משנה ממטבע הציבור) מצינו
בעוד מקומות שהיחיד נגרר אחר הציבור וצריך לאומרה כציבור אף
שמצד תקנת חז"ל יכול היחיד לאומרה ,דיעוי' בביה"ל (סי' קי"ז ד"ה
עד תפילת המנחה) שהביא מהמג"א דאם חל השאלה ביום שבת
(דהיינו שחל ז' במרחשון בשבת) וטעה והתפלל של חול והתחיל
"ברך עלינו" ג"כ אינו אומר "טל ומטר" כיון שהציבור עדיין לא
התחילו והיחיד נגרר תמיד אחר הציבור] ,ומ"מ אף לדבריו כשכל
הציבור צריכים לגשמים אינו חשיב משנה ממטבע הציבור שהרי
כולם צריכים לזה ,וא"ש דברי הרא"ש שמדינה אחת שצריכה מטר
בימות החמה יכולין לשאול מטר בברכת השנים .ולכאורהלזנפק"מ בין
הני ב' תירוצי הוא בא"י כששאל מטר מהחג אי חוזר  ,דלטעם
לז

ולדינא ,מובא בשם החזו"א שצריך לחזור שנית ,דאף שבימים אלו אינו
חשוב סימן קללה מ"מ חשיב משנה ממטבע שטבעו חכמים ,וכן מבואר
בשערי תשובה סימן קח ס"ק יז בשם ספר שלמי ציבור (שכתב דמי שטעה
בתפילת מנחה שלפני יום שאלת מטר ושאל "שמן הדין צריך לחזור
ולהתפלל" ונאנס ולא חזר ובלילה חלה השאלה יתפלל ערבית ב' רק יתפלל
השניה בתורת נדבה) .ולכאו' ד"ז תליה בפלוגתא רברבא ,דהנה בחו"ל שאין
צריך כ"כ לגשמים מתחילים לומר ס' יום אחר תקופת תשרי ,ועי' בהגהות
רעק"א (בשו"ע סי' קי"ז ס"ג) שהביא משו"ת מהרח"ש דאם שאל מטר קודם
יום ס' דלאחר התקופה אין מחזירין אותו כיון שבאותו זמן הגשם לאו סימן
קללה הוא אלא שאין צורך בו ,וראיה לזה שהרי בהזכרה אמרו שמזכירין גשם
בתפילת המוספין של חג אף בגולה ואם היה סימן קללה לא היו מזכירין דהרי
בימות החמה אם הזכיר גשם מחזירין אותו אלא ודאי דאינו סימן קללה אלא
שאמרו שאחר שאין בו צורך אין שואלים עד יום ס' לתקופת תשרי אבל אם
אירע ששאל אין מחזירין אותו שאינו אלא הוספה בעלמא שהוסיף ושאל,
עכ"ד ,וכן נקט להלכה "התהלה לדוד" שם סק"ב ,וכ"ה דעת הרדב"ז (שו"ת
הרדב"ז ח"ו סי' ב' אלפים נה) ,ואצטט לשונו< אני סובר שאם שאל גשמים
בתוך ס' לתקופה ,במצרים ,אין מחזירין אותו לפי שאין הגשמים בזמן הזה
סימן קללה ,ע"כ ,.ועי' בברכ"י (קי"ז סק"ג) שהסכים לדבריו .אולם דעת
הפר"ח (קי"ז סק"ב) לא כן ,שכתב דבן חו"ל ששאל גשמים בתחילה תוך ס'
ימים בתקופה פשיטא דחוזר כיון שאין צריכים לגשמים ,ויתרה מזו כתב המ"ב
(קי"ז סקי"ג) והביה"ל (שם) שאף במדינות הצריכות מטר בתחילת החורף
אם שאל מטר קודם יום ס' לתקופה דחוזר ומתפלל בתורת נדבה .ומאאמו"ר
הגרב"צ פלמן זצוק"ל שמעתי דאפשר דאף לסוברים דבחו"ל אם שאל קודם
ס' יום לתקופה דאינו חוזר ,אפשר דבא"י יודו שאם שאל קודם לז' במרחשון
דחוזר ,משום דבא"י היה תקנה משום עולי רגלים שלא לישאל גשמים עד ז'
במרחשון לפיכך כל שהזכיר חשיב משנה ממטבע שטבעו חכמים וחוזר
וכמש"כ החזו"א ,משא"כ בחו"ל דלא היה תקנה שלא לישאל אלא דקודם יום
הס' כיון שאין צורך בגשמים לא תקנו לומר ,וע"כ אף אם שאל לא חשיב
משנה ממטבע שטבעו חכמים.
ושמעתי מחכ"א דאפשר דד"ז תליה בנידון אם הזכרת ותן טל ומטר הוי
מנוסח הברכה או דהוי הזכרה בעלמא כיעו"י ,דאי הוי מנוסח הברכה א"כ
חשיב משנה ממטבע הברכה ,ואי הוי הזכרה בעלמא א"כ כיון דלא הוי זמן
קללה אינו חוזר .ונחלקו בזה הראשונים ,דהנה מבואר שאף במקום הצריך
לגשמים בימות החמה לא ישאל בברכת השנים אלא בשומע תפילה ,ואם
שאל בברכת השנים מחזירין אותו ,ובראשונים נתקשו דמ"ש מהא דאיתא
בע"ז דף ח ע"א דמי שהיה צריך לפרנסה אומר בברכת השנים ,ותי' הר"ן
(הובא לעיל) דשאני מטר שהוא מזיק לרוב העולם בתקופת תמוז ,והיינו דאף
דלא חשיב בזה משנה ממטבע שטבעו חכמים מ"מ כיון דהוי קללה לרבים
הרי זה מקלקל את הברכה ולפיכך חוזר ,אולם רבינו יונה בברכות כ' ע"א
(והעתיקו הב"י בסי' קיד סעי' ד') כתב בע"א ,וז"ל< שאפילו במקום שצריכים
גשם בימות החמה "אם הזכיר גשם מחזירין אותו" ,שאם הם צריכים לגשמים
ישאל אותם בשומע תפילה "ולא ישנו ממטבע חכמים" ,וכדאמרי' בפ"ק
דתעניות (יד ע"ב) גבי בני נינוה ,ע"כ ,ומבואר דהטעם לפי דחשיב משנה
ממטבע שטבעו חכמים בתפילה .והנה קי"ל (סי' קח סעי' יב) דאם הזכיר
בטעות מאורע שאר ימים בתפילה שלא בזמנה (כגון שהזכיר יעלה ויבא שלא
בר"ח) דלא הוי הפסקה ,וקשה א"כ אמאי אם הזכיר 'ותן טל ומטר' בימות
החמה חוזר מ"ש משאר הזכרות שאם הוסיף בשגגה דאינו חוזר ,ותינח
להר"ן דשאני מטר דהוי זמן קללה ,אבל לרבינו יונה קשה ,ובע"כ דהחילוק
דהתם הוי הזכרה בעלמא לפיכך מה שהזכיר בטעות חשיב כמי שסח בשוגג
דאינו חוזר ,משא"כ ותן טל ומטר דהוי ממטבע הברכה א"כ כל שהזכיר חשיב
ששינה ממטבע הברכה ולפיכך חוזר .עוד מצינו בזה בביה"ל סי' קיז סעי' ה'
(ד"ה אם לא) לענין אם חיסר בשאר ברכה דבר שהוא מעיקר הברכה אם
יכול להשלים בברכת שומע תפילה ,דדעת הפר"ח (קיט סק"ג) שיכול
להשלימה בברכת שומע תפילה ,וכדחזינן בשאילת מטר שיכול להשלימה
בברכת השנים ,והוסיף עוד שאפילו אם דילג ברכה שלמה יכול לאומרה
בברכת תפילה ,ודעת הפמ"ג (קיט משב"ז סק"ד) שאין יכול להשלימה ,ולא
דמי לשאלת מטר דזה איננו נוסח קבוע תמיד לכך תקנו לזה תקנה משא"כ
כששינה את הנוסח הקבוע ,ע"ש .והנה בפר"ח מפורש דשאילת מטר הוי
ממטבע התפילה ולא הזכרה לחוד ,ואפשר דאף הפמ"ג (בנוסח שהעתיקו
הביה"ל) מודה לזה אלא דס"ל שרק היכא שאין זה נוסח קבוע תיקנו שיוכל
להשלימו ,אולם המעיין בפמ"ג בתוכו ,יראה שהוסיף דשאני טל ומטר שאין
בכל זמן "ולא מנוסח הברכה רק שאלה" משא"כ בברכה שלימה ,ע"ש ,והיינו
דס"ל לפמ"ג דהוי הזכרה לחוד ,וא"כ נמצא דנחלקו בנידון זה הפר"ח והפמ"ג
אי הוי ממטבע הברכה או הזכרה לחוד .אולם צ"ע דהפר"ח סתר משנתו,
דבסי' ק"ח ,כבזה"ל< כתב מהר"ש גראמיזאן ז"ל בכת"י שמי שהתפלל
ראשונה לשם מנחה כדינו והשניה לשם תשלומין וטעה בשל מנחה באופן
שצריך לחזור כגון 'שלא שאל מטר' וכיוצא משמע שגם ידי תשלומין לא יצא
[בהתפלה השניה שהתפלל אחריה] וצריך לחזור ולהתפלל שתים דאי אמרת
שניה עלתה לו נמצא מתפלל תשלומין תחילה ,ע"כ ,וכתב ע"ז הפר"ח< ואינו
נראה דשאני הכא שכבר הקדים התפילה העיקרית קודם תפילת התשלומין
אלא שטעה בה ,עכ"ל ,ומבואר (כן ביאר הקה"י בברכות סי' ט"ז) דס"ל
דהזכרת מטר הוי הזכרה לחוד ולא ממטבע הברכה ,ולפיכך חשיב שהתפלל
עיקר התפילה אלא דחסר לו הזכרה ,וצ"ע .עוד נפק"מ בנידון זה ,במי ששכח
בר"ח יעלה ויבא וחזר והתפלל ואז לא שאל מטר ,אם צריך לחזור פעם
שלישית ,דלכאו' אי חשיב הזכרה אינו חוזר דהא סו"ס הזכיר ,אבל אי הוי
ממטבע הברכה א"כ חשיב כמי שלא התפלל כלל וחוזר פעם שלישית.
ולמעשה בנידון זה אי חשיב הזכרה או ממטבע הברכה ,נחלקו הישועות
יעקב (בר"ס קיז) והגר"ח (סטנסיל) ,ותלו בזה נפק"מ לדינא לענין מי שלא
שאל מטר במנחה בער"ש ונזכר בליל שבת ,אם צריך לחזור ולהתפלל ב'
פעמים שמו"ע דליל שבת דהרי אם יחזור יתפלל של שבת ולא יזכיר טל
ומטר ,דהישועות יעקב תלה זאת בפלוגתא דקמאי [הובא בתוס' בברכות דף
כ"ו ע"ב] לענין ר"ח ,שאם שכח במנחה דר"ח יעלה ויבא ונזכר בלילה די"א
שאינו מתפלל תפילת התשלומין כיון שעתה אינו ר"ח ואינו אומר יעלה ויבא,
ובשו"ע סי' ק"ח סעי' י"א כתב דמספק יתפלל אותה בתורת נדבה( ,ופי' המ"ב
דיתנה ויאמר אם חייב ה"ז לחובתי ואם לא ה"ז לנדבה) ,וכ' השע"ת דאם חל
ר"ח בער"ש ונזכר אחר שחשכה לא יתפלל תפילת התשלומין כיון דאותה
תפלה אין להתפלל רק בנדבה ואין תפלת נדבה בשבת ,וא"כ ה"נ הכא לא
יחזור .ועי' במג"א (שם ס"ק ט"ז) שכתב גבי פלוגתא דהני קמאי דה"ה אם
שכח ותן טל ומטר ,ופי' הקה"י דר"ל היכא ששכח טל ומטר במנחה בער"ש
ונזכר בלילה דבשבת ליכא נדבה וא"כ לא יתפלל ,וע"ש בלבושי שרד ,ומבואר
דטל ומטר דמי להזכרה דיעלה ויבא .אמנם הגר"ח מבריסק אמר לחלק בין
יעו"י לשאלת מטר ,דפלוגתא דהני קמאי הוי רק ביעלה ויבא דהוי חיוב הזכרה
ולא חלק מנוסח הברכה ואם לא הזכיר לא הוי כלא התפלל ,אלא שחייב
לחזור ולהתפלל כדי שיזכיר יעלה ויבא ולהכי סברי דכיון שבערבית לא יזכיר

ראשון כיון שלאו זמן קללה הוא ואינו מזיק לרוב העולם יכול לבקש
מדין יחיד הצריך לפרנסה ,ולטעם שני כיון דמשנה ממטבע הציבור
חוזר ,והמ"ב בסק"ח העתיק להלכה את תירוץ הר"ן .ולפ"ז כל דברי
הרא"ש שייכא רק בשאלת גשמים שיכול לאומרה בברכת השנים
כשאר בקשות שיכול לאומרה בכל ברכה השייכת ,אבל גבורות
גשמים ודאי שאין מזכירין בימות החמה כיון שזמנו הוא רק בימות
החורף ,וכ"כ המג"א סי' קי"ד סק"ו וכן דייק הביה"ל בסי' קי"ז (ד"ה
ושאל) מדברי השו"ע שם ,ומיושב בזה קושיתו דלהכי הזכרה שונה
משאלת מטר.
ומעתה יל"ע מהו הגדרת ארץ הצריך לגשמים דכתב הרא"ש
שאפשר לבקש בברכת השנים ,דבלשונו משמע דלא סגי כמה
הרים אלא צריך חבל ארץ כמו אשכנז בכללה או ספרד בכללה ,וא"כ
יל"ע גבי א"י מהו חבל ארץ ,ובפשוטו גבולות התורה הם שעושים
זאת לחבל ארץ אחת ,אלא דיש להסתפק אי גבולות התורה
העכשוים הם שקובעים או גבולות העתידים ,וכן יל"ע לראשונים
(הר"ן) לחשהכל תלוי בא"י ובחו"ל (וכ"פ השו"ע) מהו א"י אי גבולות
התורה או מקומות שכבשו עו"מ ועו"ב ,ובפשוטו כל מקום שקרוי
א"י הוי בכלל התקנה ,ומצינו שא"י לתחומי' נקרא מים סוף ,דרש"י
(שמות י' ,י"ט) עה"פ יתקעהו ימה סוף שתחומי ארץ ישראל במזרח
הוא מים סוף ,וכן בשאר ראשונים עה"ת (שמות כג ,לא) ושתי את
גבולך מים סוף כתבו שתחומי א"י הוא מים סוף ,אולם שם הכונה
מצד כיבוש עו"מ דהיה בזמן שלמה ,עכ"פ חזינן מדבריהם שים סוף
הוא תחום א"י ,והוא או משום כיבוש עו"מ או שזה מגבולות התורה
העתידים[ ,או משום שזה הגבול האמיתי שהיה צריך להיות קודם
חטא המרגלים כמש"כ בקרא (דברים א' ,ז') פנו וסעו לכם ובאו הר
האמרי ואל כל שכניו ...עד הנהר הגדול נהר פרת ,וכמו שביאר
המלבי"ם (שם) דזהו ההבטחה שא"ל בפ' משפטים ושתי את גבולך
מים סוף וגו' ושם אמר לא אגרשנו מפניך בשנה אחת מעט מעט
אגרשנו מפניך וכו' ופה אמר שיכבשו הכל תיכף שבזה נכלל שיפרו
וירבו תיכף עד שיוכלו להושיב כל הגבול הזה .וע"ע בהגר"א באדרת
אליהו (שם) שהביא דברי הספרי שפירש ואל כל שכניו הם עמון
ומואב ואדום מפני שהקב"ה נתן לא"א עשרה אומות והג' הם קיני
וקניזי וקדמוני והם עמון ומואב ואדום וקודם שחטאו במרגלים ניתנו
לישראל אבל כשחטאו במרגלים נצטוו שלא ליגע בהם עד לעת"ל].
ולפ"ז עד ים סוף נקרא א"י וצריכים לשאול מטר מז' במרחשון.
ולכאורה נידוננו תלויה בפירושא דמתני' שואלין את הגשמים בז'
במרחשון כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת ,ובב"מ דף כח ע"א
הגירסא כדי שיגיע אחרון "שבארץ ישראל" לנהר פרת ,ולכאורה מה
שייכא לבני א"י נהר פרת ,ויש לפרשו בג' אופנים ,א' משום שעד
שם הוא א"י ולפיכך עד שם חשיב חבל ארץ אחת ולכך כשמבקש
בא"י גשמים הוי בקשה כללית לכל החבל ארץ ,ואף שלא כבשו זאת
עו"מ מ"מ כיון שהוא בכלל ארץ המובטחת לעת"ל להכי חשיב חבל
ארץ אחת ,ב' משום שעו"מ כבשו עד נהר פרת( ,ועי' בב"מ דף כח
ע"א דנחלקו רב יוסף ורבה אם שיעור זמן דט"ו יום כדי שיגיע אחרון
שבישראל לנהר פרת הוי לזמן בית ראשון דנפישי ישראל טובא ,או
לזמן בית שני דלא נפישי ישראל טובא ולא משתכחי שיירתא דאזלי
בין ביממא ובין בליליא לפיכך בעינן כולי האי ,והנה לרב יוסף
ששיעור זה הזמן הוא לתקופת בית ראשון אפשר דאף אם מצות
עליה לרגל תליה בכיבוש עו"ב מ"מ בזמן בית ראשון שכבשו עו"מ
עד נהר פרת אז ודאי דחייבים בעליה לרגל עד נהר פרת ,אלא
דלרבה ששיעור זמן זה הוי לזמן בית שני ועלו לרגל גם בזמן בית
שני עד נהר פרת יוכרח דמצות עליה לרגל תליה בכיבוש עו"מ) ,ולכן
קדושת א"י הוא עד נהר פרת (וזה חשיב כגוף א"י דליכא ביה
החסרון דכיבוש יחיד כמש"כ תלמידי רבינו יונה בע"ז דף כא ע"א
דמהמדבר עד הנהר אין דין לכבוש כסדר דחשיב כתוך גבולות א"י)
ולכך עד שם איכא חיוב לעלות לרגל[ .ובשו"ת שאילת יעב"ץ סי'
קכ"ז כתב הסבר חדש אמאי תליה חיוב דעליה לרגל עד נהר פרת,
וכתב דחיוב עליה לרגל הוא כל שיכול להגיע לירושלים ל' יום קודם
החג (שמאז מתחיל לחול עליו דיני החג) ,וזהו מה דאמרו בפסחים
דף צג ע"ב שפירש בן דורתאי וישב לו בדרום כדי להיפטר מפסח
ומראיה ,דהיינו שישב ברחוק מאוד מירושלים בכדי שישהה במהלכו
יותר משלשים יום ,וזהו אותו השיעור דט"ו יום עד שיגיע אחרון
שבישראל לנהר פרת ,דהיינו דט"ו יום הוה אי שכיחי שיירתא דאזלי
ביממא ובליליא ,ושלשים כי ליכא שיירתא ולא אזלי אלא ביממא
לחוד ,ולכך אף שחובת עליה לרגל הוי אף בחו"ל מ"מ יותר מנהר
פרת לא עלו משום דהוי רחוק מירושלים יותר מל' יום .אמנם דבריו
צ"ב א' דב"מ דף כח ע"א קאמר אביי דט"ו יום הוי שיעור בזמן בית
שני דלא משתכחי שיירתא ,וכל דבריו יתכנו רק לרב ששת דפליג
התם ואמר דזמן זה הוא בזמן בית ראשון( ,דהוי שכיחי שיירתא) ,ב'
דעדיין בזמן דשכיחי שיירתא אמאי לא עלו יותר מנהר פרת הא
א"כ לא ירויח כלום בחזרתו ,משא"כ טל ומטר דהוי מנוסח התפילה וכשלא
אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים וכאילו לא התפלל כלל ובזה לכ"ע
חוזר.
ואחד מחכמי זמנינו כתב לחדש ,שבזה"ז אם שאל בא"י קודם ז' במרחשון
אינו חוזר ,וטעמו ,משום דאיתא בתענית דף י' ע"א דהסיבה ששואלין רק בז'
במרחשון הוי מפני תקנתן של עולי רגלים כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר
פרת ,וכתב השלטי הגבורים (שם) בשם הריא"ז דכל זה דוקא בזמן
שביהמ"ק קיים שהיו עולי רגלים מצויין בדרכים אבל בזה"ז שאין ביהמ"ק קיים
ואין עולי רגלים מעת שמזכירין מוריד הגשם בברכת תחיית המתים שואלין
ותן טל ומטר בברכת השנים (אחר יו"ט האחרון מיד כשמתפללין תפילת
חול) ,ע"כ ,וכ"כ הריטב"א והמאירי ,אולם הר"ן כתב שמהרי"ף והרמב"ם לא
משמע כן ואף בזה"ז השאירו התקנה שלא לומר עד ז' במרחשון ,והטעם לפי
שאף לאחר החורבן מתאספים בכל הסביבות ברגל לירושלים כמו שעושין גם
היום ומפני עולים הללו ראוי שנאחר השאלה שהיא היתה עיקר התקנה,
עכ"ד .ולהלכה פסק השו"ע ר"ס קי"ז שאף בזה"ז שואלין מז' במרחשון.
ומעתה בניד"ד י"ל שבדיעבד אינו חוזר משום דלשיטת הריא"ז הריטב"א
והמאירי אף לכתחילה צריך להישאל מיו"ט אחרון ,וא"כ אף שפסק השו"ע
שלכתחילה יאמר רק מז' במרחשון מ"מ בדיעבד י"ל דלא חשיב משנה
ממטבע שטבעו חכמים ואינו חוזר .ובפרט שאף הטעם שכתב הר"ן (בדעת
הרי"ף והרמב"ם) אינו שייך בזמן הזה (שיש מכוניות וכל העולי רגלים חוזרים
לביתם כבר באותו יום) .אולם דבריו קשים מאוד ,שהרי אף אחד מהפוסקים
לא חשש לשיטת הריטב"א להצריך לומר מספק ותן טל ומטר בברכת שומע
תפילה ,אלא סתמו כדעת המחבר שמתחילין לשאול רק מז' במרחשון ,וא"כ
איך אפשר לסמוך על שיטתו לענין דיעבד.

עדיין הוי בתוך ל' יום שבתוך הרגל ,וצ"ע] .או בנ"א דכיון דכבשו עו"מ
לכך חשיב א"י ממש ,ולפיכך כשתיקנו בא"י לשאול גשמים הוא רק
לאחר שאחרון שבהם ייצא מא"י ,ג' משום שבבבל תקופת הגשמים
מתאחרת כדמבואר בתשו' הרא"ש ,ולכך רק בא"י שהגשמים
מקדימין תיקנו לאחר השאלה אבל מצד בבל לא איכפ"ל כיון שבין
כך הגשמים מתאחרין שם מלבוא .ובראשונים לכאורה מבואר כצד
א' או כצד ב' ,דיעוי' בתיו"ט (תענית פ"א מ"ג) שביאר דעד שיגיע
אחרון שבישראל לנהר פרת לפי שהוא סוף גבול א"י ,וכן מבואר
בתוס' סנהדרין דף יא ע"א (ד"ה ומפני) ובתוס' ר"ה דף כ"ג ע"ב
(ד"ה כמה) ובמהרש"א ב"מ דף כח ע"א (ד"ה תוד"ה ט"ו יום) ,וכן
משמע מלשון הגמ' בב"מ כדי שיגיע האחרון "שבארץ ישראל" לנהר
פרת משמע שהאיחור הוא בשביל בני א"י שיגיעו למקומם בא"י ולא
בשביל בני חו"ל ,ובראשונים מדדו עפ"ז הילוך א"י ע"ש בשיטמ"ק
(ב"מ דף כח ע"א) שעד ט"ו יום הוא מקום הישוב בא"י וה' ימים עד
נהר פרת הוי מקום א"י שאינו מיושב[ .ולכאורה בסוגיא בב"מ דף כח
ע"א מבואר כצד הב' ,שדימו זאת למציאה שעד שם עלו לרגל
ולפיכך כשמוצא מציאה צריך להמתין שיעור זמן עד שיוודע שם
שנמצא אבידה בירושלים דאפשר דנפל מאחד מעולי הרגל ,וא"כ
מבואר שיותר מנהר פרת לא עלו לרגל ולפיכך אין צריך לחוש שנפל
מהם ,וזה כצד הב' ,שעד נהר פרת כבשו עו"מ ולפיכך עד שם איכא
חיוב עליה לרגל .אולם יתכן שאף לצד הא' שעד שם הוא א"י א"ש
הדימוי למציאה ,והיינו דכיון שרוב עולי רגלים הוו מא"י לפיכך דנינן
כדין כל דפריש מרובא פריש ,וד"ז יוכרח לפרש"י על הרי"ף (בתענית
שם) שפירש דעלו לרגל גם מבבל ,שכתב וז"ל< לנהר פרת כשחוזרין
לבבל מן א"י לאחר הרגל ,ומבואר דעלו אף מבבל ,ולפ"ז אמאי סגי
גבי מציאה עד שיגיע לנהר פרת ובע"כ דעד שם הוא א"י ולפיכך
איכא כל דפריש וכו' ואין צריך לחוש שנפל ממי שבא אחר נהר
פרת] .ומצינו בראשונים פלוגתא אי עו"מ כבשו עד נהר פרת( ,ולצד
שלא כבשו אותו עו"מ צ"ל דהא דכתיב וישבו הכהנים והלוים וגו'
והמשוררים והשוערים וכל ישראל "בעריהם" ,ומזה הוכיח אביי
בב"מ דף כח ע"א שבכל עריהן שהיו בבית ראשון היו מפורזים בזמן
בית שני ,שאין זה דוקא בא"י אלא אף בחו"ל במקומות הסמוכים
לא"י ,שבכל מקום שהיו בבית ראשון היו בבית שני ,ושפיר מוכיח
שכמו שבבית ראשון היו עד נהר פרת כן נמי בבית שני ,דאם הכונה
דוקא לא"י א"כ מה מקשה אביי (שם) ,הא גם בבית ראשון דבעי' ט"ו
יום הוא בשביל שיגיע אחרון שבהם לנהר פרת ,ומנלן שגם בבית
שני ישבו עד נהר פרת) ,דיעוי' בשביעית פ"ו מ"א וכל שהחזיקו עו"מ
מכזיב ועד הנהר ועד אמנה ,ונחלקו הראשונים בפירושא דמתני' י"א
(ר"ש ורע"ב שם) דנהר ואמנה שניהם בצפון אלא שהנהר הוא בצפון
מזרח ואמנה בצפון מערב ,וכתב הר"ש (שם) דלפ"ז אין הנהר "נחל
מצרים" שהיא בדרומית מערבית של א"י אלא נהר אחר "בצפון א"י"
(ועי' בתבוה"א עמו' ז' שכתב שהוא נהר פרפר) ,והרמב"ן בגיטין דף
ח' ע"א כתב שהוא "נהר פרת" שהוא בצפונית מזרחית לא"י ,אולם
הרמב"ם (פ"א מתרומות ה"ח) ביאר שהנהר הוא בדרום והוא נחל
מצרים שהוא הגבול הדרום מערב .ולעיל הוכחנו מדברי הר"ן
ששאלת גשמים תלוי' בחיוב עליה לרגל שזה במקום שכבשו עו"מ,
כדמבואר בראשונים שעד שם
אולם חבל ארץ הוא עד נהר פרת
נקרא ארץ ישראל אף שלרוב ראשוניםלט לא כבשו עו"מ עד שם,
וא"כ לפי הרא"ש עד נהר פרת דינו לענין שאלת גשמים כא"י ,ולפ"ז
ה"ה לענין הגבול הדרומי עד ים סוף חשיב הכל לחבל ארץ אחת כיון
שמגבולות הארץ העתידים א"י הוא עד ים סוף כדמפורש בקרא
ושתי את גבולך מים סוף וגו' ועד הנהר (וע"ש בפרש"י).
ולהלכה ,עי' בב"י שהביא דברי מהר"י אבוהב שבדיעבד אם שאל
מטר בימות החמה בארץ שכולה בכללה צריכה גשם שלא יחזור,
שהרי הטעם שאין שואלין לכתחילה כתב הרא"ש כדי שלא יהא
נראה כאגודות אגודות (אבל בלא זה היה יכול לשאול אפילו שהוא
יחיד כיון שזה הדבר צרכי רבים) א"כ בדיעבד שאין בכאן זאת
החורבה אין לו לחזור ,והב"י השיג עליו וכתב שכיון שלא נתקבלו
דברי הרא"ש וכל העולם לא נהגו כן הו"ל סוגין דעלמא דלא כהרא"ש
והילכך הטועה ושאל גשם צריך לחזור ,ומ"מ כיון שהרב (מהרי"א)
ספק עלינו את הדבר מי יקל ראש כנגדו ,ולכן ראוי לצאת מידי ספק
ולחזור ולהתפלל בתורת נדבה ,והדרכי משה כתב שאין צריך לחזור
ולהתפלל כי אין לספק בדבר כלל ודברי מהר"י אבוהב נכונים
בטעמם וכדאי הם הרא"ש והרמב"ם לסמוך עליהם בדיעבד.
[והחזו"א (או"ח סי' יח סק"ח) תמה בדברי הדרכי משה דהרי גם
לדבריו לכתחילה אין שואלין בברכת השנים אלא שבדיעבד אם
שאל יכול לסמוך על הרא"ש ואינו חוזר וא"כ כיון שבתפילה הקודמת
לא שאל הרי לדעת הרא"ש בתפילה הקודמת לא יצא יד"ח ,וא"כ
ממנפ"ש מחוייב לחזור ולהתפלל [או תשלומין (לדעת הרא"ש כיון
שבתפילה הקודמת לא שאל) או עיקר התפילה (לדעת החולקים על
הרא"ש שאם שאל עתה צריך לחזור ולהתפלל) ,וע"ש] .אולם
לפמש"כ לעיל דאף הרא"ש מודה שמעיקר הדין אין צריך לשאול
גשמים בימות החמה כיון שזמנו הוא רק בימות החורף ,אלא שיכול
לבקש בברכת השנים כדין יחיד הצריך לפרנסה אומר בברכת
השנים ,ומעתה ניחא שאף לרא"ש יצא יד"ח בתפילתו הקודמת,
ולכך בדיעבד אינו חוזר].
ועי' בשו"ע (קיז ס"ב) שפסק שבארץ אחת הצריכים מטר בימות
החמה שואל גשמים בשומע תפילה ,ואם טעה ושאל מטר בברכת
השנים דעת המחבר שחוזר ומתפלל בתורת נדבה בלא שאלה
בברכת השנים ,ודעת הרמ"א שאינו חייב לחזור ולהתפלל בתורת
נדבה רק אם רוצה .ועי' בביה"ל (ד"ה הצריכים מטר) שהביא
פלוגתא די"א (דה"ח וח"א) דכל זה דוקא כשהיה עצירת גשמים אבל
בלא"ה חייב לחזור ולהתפלל וי"א (מ"א ומחה"ש) דאפילו בסתמא
דינייהו כמו בימי החורף בא"י דכיון שבמקום ההוא הוא זמן גשם
אע"פ שאין עתה צורך לגשמים אין לחזור כיון שעכ"פ אינו סימן
קללה .וביאור פלוגתם נראה דלעיל כתבנו לדייק מדברי הרא"ש
שחז"ל תקנו רק ב' זמנים לשאלת גשמים בברכת השנים בז'
במרחשון או בס' יום אחר התקופה עד פסח וכל מקום צריכים
לבדוק לאיזה מהם שייכא ,ואף שלא תקנו דוקא בא"י כמו שהאריך
בזה בתשובותיו ,מ"מ רק ב' זמנים תיקנו וכל מה ששואלין בימות
החמה בארץ כמו אשכנז היינו מדין יחיד הצריך לפרנסה שיכול
לבקש בברכת השנים ,וא"כ כ"ז דוקא בזמן בצורת שיש בזה צורך
אבל כשאין שם צורך אפילו ששם זה לא זמן קללה לפי שהוא זמן
לט

לח

ועי' ברמב"ם פ"א מתרומות ה"ב ארץ ישראל האומרה בכ"מ היא הארצות
שכובש אותן מלך ישראל או שופט או נביא וכו' ,ומבואר דא"י קרוי לכיבוש
עו"מ ,וא"כ לדעת הר"ן שאף לשאילת גשמים תלוי בא"י ובחו"ל לכאו' היינו
למקומות שכבשו עו"מ שהרי ביאר הרמב"ם דא"י האמורה בכ"מ היינו
למקומות שכבשו עו"מ.

[עי' רש"י בתהלים ע"ב עה"פ ומנהר עד אפסי ארץ ,שביאר שאין הכונה
שגבול א"י הוא עד נהר פרת (כביאור האבן עזרא) אלא על שילטון שלמה
שהיה על כל העולם ,וע"ע בחידושי הר"א בן הרמב"ם עה"ת (שמות כ"ג ל"א)
עה"פ ושתי את גבולך שקרא קאי על לעת"ל שהרי גבולי א"י דפרשת מסעי
לא הגיעו עד נהר פרת ,וכן הרמב"ם פ"א מתרומות ה"ט דכל הארצות שליד
פרת עד בבל הוא סוריא].
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גשמים מ"מ חשיב משנה ממטבע שטבעו חכמים שהרי מצד נוסח
הברכה אין שואלין ומדין יחיד הצריך לפרנסה אינו מבקש ולכך חוזר,
והשיטה השניה סוברת שדעת הרא"ש שחכמים לא תיקנו כלל זמן
טבע המקום ולכך כיון שאז הוא
לשאילת גשמים אלא כ"מ דנים לפי
זמן גשמים צריך לשאול ותן טל ומטרמ .ולפ"ז כ"ז הוא לענין לשאול
מטר בימות החמה במדינות הצריכין למטר בימות החמה ,אבל
לשאול מטר מז' במרחשון לכאורה בזה כ"ע סברי שלדעת הרא"ש
אין צריך לחזור אפילו כשלא נעצר המטר כיון שאז זה זמנו כמו
בא"י ,ותמוה שהביה"ל (שם) כתב דפלוגתא זו הוי נמי לענין לשאול
מטר מז' במרחשון במדינות שבחו"ל הצריכין מטר בתחילת החורף,
וצ"ע .וביותר ילה"ק דלפי דברי הביה"ל שהסיבה שאינו חוזר אף
שאין עתה צורך לגשמים כיון שאין עתה סימן קללה א"כ מה"ט נמי
אם שאל ממוצאי יו"ט אחרון של חג לא יחזור לפי שאין עתה סימן
קללה והראיה שהרי בהזכרה אומרים מיו"ט אחרון של חג .ובאמת
רעק"א (בשו"ע סעי' ג') הביא משו"ת מהרח"ש ח"ג סי' ג' דאם שאל
מטר לאחר החג אף קודם ס' דאחר התקופה אין מחזירין אותו,
וע"ש בתשו' שביאר לפי שבאותו זמן הגשם לאו סימן קללה הוא
אלא שאין צורך בו ,והראיה לזה שהרי בהזכרה אמרו שמזכירין
גשם בתפילת המוספין של חג אף בגולה ,ואם היה סימן קללה לא
היו מזכירין דהרי בימות החמה אם הזכיר גשם מחזירין אותו אלא
ודאי דאינו סימן קללה אלא שאמרו שאחר שאין בו צורך אין שואלים
עד יום ס' לתקופת תשרי אבל אם אירע ששאל אין מחזירין אותו
שאינו אלא הוספה בעלמא שהוסיף ושאל ,עכ"ד .וביותר דלכאו'
סברת המהרח"ש הוי לכ"ע אף לחולקים על הרא"ש וס"ל שאין
שואלין מטר במקומות הצריכות לגשמים מ"מ כיון שלאו סימן קללה
הוא אינו חוזר (וכן משמע מדברי רעק"א שהעתיק דבריו ולא כתב
שיחזור ויתפלל נדבה כסעי' ב' בפלוגתת הרא"ש והר"ן) ,ומדברי
הביה"ל משמע שכ"ז הוא רק לסברת הרא"ש ,וצ"ע.
ולכך במקומות שכבשו עו"מ שואלין בז' במרחשון ,ושאר מקומות
שלא כבשו עד ים סוף (שעד שם טבע האקלים שלהם כא"י כמש"כ
בספר דברי יוסף ,וכן דעד שם חשיב חבל ארץ) שואלין בש"ת ואם
שאל בברכת השנים תליא בדעת השו"ע והרמ"א .אולם בימות
החמה לכ"ע חוזר ומתפלל לפי שבא"י אין זמן הגשם לאחר הפסח,
אלא דאפשר שבזמן שיש עצירת גשמים בא"י והיא זקוקה מאוד
לגשמים אפשר דלפי דברי הביה"ל בדעת הרא"ש אינו חוזר אף
שאין אותו הזמן זמן גשמים ,ואפשר דבזה לכ"ע אינו חוזר דכיון
שהוא זמן עצירת גשמים א"כ לאו סימן קללה הוא ותו יכול לבקש
מדין יחיד הצריך לפרנסה (ובזה לא שייכא תירוץ הר"ן על בני נינוה
שאינם יכולים לשאול בברכת השנים כיון שכאן צריכים לגשמים בכל
א"י) ,אולם בביה"ל מבואר שרק לרא"ש במקום שיש עצירת גשמים
אם שאל מטר בברכת השנים אינו חוזר אבל להר"ן חוזר ,וצ"ע.
*

הגבול הדרומי

בגבולות ארץ ישראל מצינו בראשונים שהאריכו לבאר כ"א
בשיטתו עד היכן הגבול[ ,ועי' בירושלמי דמאי פ"ב ה"א דמסיק דלא
ברירא להו אם בזמנם היו רוב שדות בא"י ביד ישראל או ביד עכו"ם,
וע"ש בפני משה שביאר שהספק היה לפי שלא היו ברור להם היכן
גבול א"י] ,אולם בגבול הדרומי לא מצינו בראשונים שדיברו בזה,
ובדורות האחרונים נחבטו בזה הרבה מחכמי זמנינו.
ובתחילה נתחיל במה שמפורש בתורה (במדבר ל"ד) גבי גבול
דרום ,שהגבול מתחיל מקצה ים המלח וממשיך עד נחל מצרים,
וכלשון הכתוב (פסוק ג-ה) והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח
קדמה ,ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיו
תוצאותיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמונה ,ונסב
הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאותיו הימה ,ע"כ .ונקטו
האחרונים דנחל מצרים הוא המקום הנקרא "ואדי אל עריש".
ובזמנינו אין ידוע היכן היה הישובים 'מעלה עקרבים' 'צנה' 'קדש
ברנע' 'חצר אדר' 'עצמונה' ,ולפיכך תואי הגבול מים המלח עד נחל
מצרים אינם יודעים לנו .ויש שניסו לקבוע את הגבול לפי דמיון שמות
מ

מעשה הוה בא"י בשנה שחונה שירדו בה גשמים מועטים ושאל אחד מטר
בימות החמה ,ונסתפק אם לדעת הרמ"א צריך לחזור ,והורו לו שאינו חוזר
מאחר שארץ זו צריכה לגשמים[ ,ואף דאיתא בתענית דף יב ע"ב יצא ניסן
הגשמים סימן קללה מ"מ זה דוקא לאחר שעבר שלשים יום לאחר תקופת
ניסן ,ואף לאחר שלשים יום איתא בירושלמי (שם ספ"א) דהיינו דוקא בשלא
ירדו גשמים מכבר אבל אם כבר ירדו להם גשמים מכאן סימן ברכה הוא ,וכ"פ
בשו"ע סי' תקע"ה סעי' ז' ,וא"כ כיון דהשתא בא"י הוה שנת בצורת וירדו קצת
גשמים קודם ניסן א"כ לא הוי סימן קללה ,ואינו חוזר] .ויש שטענו שצרך לחזור
מאחר שכל דברי הרא"ש הוה במקום שזמן הגשמים נמשך לימות החמה
משא"כ בא"י שזמן הגשמים הוא בימות החורף לחוד ,ואף לשיטות (דה"ח
וח"א) שכ"ז דוקא בזמן שהיה עצירת גשמים מ"מ זה רק במקום ששם הוא
עדיין זמן גשמים כאשכנז וכדו' שזמן הגשם נמשך עד העצרת ובתוספת שיש
עצירת גשמים וצורך גדול לגשמים שגם גוזרים תענית עליהם (עי' שו"ע או"ח
סי' תקע"ה סעי' ט') לכן אם הזכיר בברכת השנים א"צ לחזור ,משא"כ בא"י
שזמן הצריך לגשמים הוא בימות החורף לחוד ולא בימות החמה א"כ אף
שבשנה שחונה יש צורך לגשמים בימות החמה מ"מ אין זה זמן הצריך
לגשמים ותקנ"ח לשאול רק בזמן הצריך לגשמים .אולם לפמש"כ נראה
דלדעת הדה"ח והח"א אינו חוזר לפי שהטעם דהרא"ש הוי מדין יחיד הצריך
לפרנסה שיכול לבקש בברכת השנים ,א"כ אף בא"י כיון שזה זמן הצריך
לכולם לגשמים יכול לשאול ואינו חוזר .ושו"מ שכ"כ בלוח א"י לרי"מ טוקצינסקי
זצ"ל שכתב במנהגי א' דחוה"מ פסח ,וז"ל< ובשנה שחונה ח"ו שא"י כולה
צריכה למטר אז (עד תחילת הקציר) בספק לו שמא אמר טו"מ אינו חוזר,
או"ח קי"ז( ,הגר"י מאלצן).
ומעשה היה בשנת תשס"ט ,שהזכיר אחד גשמים בתפילת שבת בימות
החמה ,והורו לו שלפמש"כ האחרונים לפרש בדעת הרמ"א שבארץ אחת
הצריכים לגשמים וכו' היינו במקום שנעצר המטר א"כ בשנה זו שהיה עצירת
גשמים אינו חוזר (ואף לדעת השו"ע שחוזר היינו בתורת נדבה אבל בשבת
שאין נדבה אינו חוזר) ,ואף שכל דברי השו"ע הם לענין שאלת מטר אבל
לענין הזכרת גשמים לכ"ע חוזר כמו שהוכיח הביה"ל בסי' קיד סעי' ד' ,מ"מ
כבר תמה הביה"ל בחילוק הדברים דממנפ"ש אי חיישי' לשיטת הרא"ש א"כ
גם זמן ההזכרה נמשך ,ותי' החזו"א (או"ח סי' יח סק"ז) דלענין ההזכרה שאנו
מסדרין בו שבחו של מקום צריך ללכת אחרי סדרי ארץ ישראל ואין להזכיר
גשמים בזמן שבא"י אין צריכים אותם ,וע"ש ,וא"כ לפ"ז בזמן שבא"י צריכים
לגשמים בימות החמה אם יזכיר גשמים לא יחזור .אולם למבואר נראה דדבר
זה אינו ,כיון שאף בזמן שיש עצירת גשמים בא"י מ"מ אין זה זמן ירידת
גשמים וחשיב משנה ממטבע שטבעו חכמים וצריך לחזור ,ורק לענין שאילת
מטר אינו חוזר ויכול לבקש כדין יחיד הצריך לפרנסה[ .ויש להוסיף לזה עוד,
דדברי הירושלמי שהובא לעיל לאו מילתא דפשטא היא ,דיעוי' ברש"י בתענית
דף ג ע"ב על מה דאמרי' אמר בימות החמה (מניסן ועד החג) מוריד הגשם
מחזירין אותו ,שפי' לפי שהגשמים בקיץ סימן קללה מפני הקציר ,ומבואר
שהסיבה שחוזר אינו לפי שאז אינו זמן גשמים אלא לפי דהוי סימן קללה,
וא"כ מבואר דמיד אחר החג הוי כבר סימן קללה ודלא כירושלמי ,ועמש"כ
בזה הר"ן בריש תענית ד"ה ירושלמי ,וצ"ע].

המקומות ,שנשתמרו במאות השנים ע"י הערבים שגרו כאן ,ואצטט
לזה מדברי הכפתור ופרח (סוף פ"י) "ואודיעך כי שמות העיירות
והנהרות הכתובים בכתבי הקדש שבכתב ושבעל פה ,שמעט הוא
מה שנשתנה שמם בין הישמעאלים" וכו' ,ע"כ .והדברים הובאו
באורך בספרי משנת יוסף (בספרו רפ"ו דשביעית ,ובשו"ת ח"א סי'
מ"ד ומ"ה) .אולם החזו"א (שביעית ג'-י"ט) דחה את כל הנ"ל ,וכתב
שאין לסמוך על שמות המקומות שנשתמרו בידי יושבי הארץ
הערביים כי במשך הזמן נהרסו וחזרו ונתיישבו ופעמים נעתקו
ממקומו הראשון ופעמים נשתנו השמות ,ע"כ .ועוד שם (ג' ססקי"ח)
ועדיין אין אנו בטוחים אם אפשר לסמוך על מפת הארץ שלא דקדקו
בדברי חז"ל ,ושמות הערים ומקומותיהן נשתנו ,ויש שנמחקו זכרם
ובנו על אומדנות ,עכ"ל .הרי שהחזו"א לא סמך על העיירות
המסומנות במפות ,וגם לא על השמות של היום ,וא"כ כל המקומות
המבוארים בתנ"ך כגבול הדרומי אינם ידועים לנו.
שיטת הדרך אמונה
ובספר דרך אמונה (פ"א דתרומות ה"ז) כתב שהגבול הדרומי הוא
באורך כל נחל צין [ולשיטתו מצפה רמון הוי חו"ל] .וראיותיו מדאמרי'
בב"ב דף עד ע"ב מאי דכתיב כי הוא על ימים יסדה ועל נהרות
יכוננה אלו ז' ימים וד' נהרות "שמקיפין את ארץ ישראל" ,ואלו הן
שבעה ימים ימה של טבריה (היא כנרת) וימה של סדום (ים המלח)
וימה של חילת (ובירושלמי כלאים פ"ט הגירסא ימה של שיליית)
וימא של חילתא וימא של סיבכי וים אספמיא וים הגדול (שהוא בכל
מערבו של א"י) ואלו הן ד' נהרות ירדן (שהוא בכל מזרחו של א"י
כדאיתא בבכורות דף נה ע"א) וירמוך (שהוא נהר קוסמיאה שיוצא
מהים הגדול בין צור לצידון ונמשך לצד צפון כמש"כ המהרי"ט בתשו'
ח"א סי' פ"ד ,והוא בדרך דמשק דהיינו בצד צפון (המכונה בזמנינו
נהר ליטאני) שהולכין לדמשק כמש"כ בערוך ערך קרמיון) וקירומיון
ופיגה (הם נהרות משני צדדי דמשק כמש"כ שם בערוך דקרמיון הוא
נהר אמנה ,ופיגה הוא נהר פרפר) .והנה לשון מקיפין מוכח שהן
סביב כל א"י כמו מוקף חומה ,וביותר בירושלמי פ"ט דכלאים
הגירסא "סובבין" את ארץ ישראל ,ולכאורה בדרום לא מצינו שום ים
וא"כ איך הם מקיפין את א"י הא מצד דרום אין כלום ,לא ד' נהרות
(שהם בצד צפון ומזרח) ולא ז' ימים .והנה בבכורות דף נה ע"א
אמרי' ירדן יוצא ממערת פמייס (בניאס) ומהלך בימה של סיבכי
(הוא ים החולה ,ונקרא היום עמק החולה) ובימה של טבריה (כנרת)
ובימה של סדום (ים המלח) והולך ונופל בים הגדול ,ובב"ב שם
הגירסא ומתגלגל ויורד לים הגדול ,ולכאורה ים המלח נגמר בקצה
מזרחית דרומית של א"י כדמפורש בפרשת מסעי וא"כ צ"ע להיכן
מתגלגל הירדן לים הגדול שהוא בצד מערב ,ובע"כ שהוא נחל צין,
שהוא יוצא מים המלח ונמשך עד נחל מצרים שהוא אל עריש (אלא
שנפסק קצת באמצע ,ופרצות קטנות אין מפסיד ההיקף כיון
שבטלות ,ויתכן שגם היום הוא מחובר במקומות המפסיקים קצת
מתחת לאדמה) והוא הירדן הנמשך ,ולהכי קרי מתגלגל לים הגדול
כיון שהוא מחובר לים הגדול ,ונמצינו למדין שהנחל הזה הוא גבול
דרום ,ובגבול דרום ליכא חילוק בין כיבוש עו"מ לעו"ב כמו שמוכח
מהתוספתא פ"ד דשביעית ה"ד וכ"כ הגר"א בהדיא בירושלמי פ"ו
דשביעית ה"א ,ולכן המושב שקורין היום "ירוחם" הוא בתוך גבול א"י
ואף החזיקו בו עו"ב ,והמושב שקורין "מצפה רמון" הוא מחוץ לגבול
תחום א"י ואף לא החזיקו בו עו"מ.
ויש שהביאו ראיה ממכות דף ט' ע"ב גבי ערי מקלט ושלשת את
גבול ארצך שיהיו משולשות שיהא מדרום לחברון כמחברון לשכם
ומשכם לקדש כמקדש לצפון ,וע"ש ברש"י ותוס' שיהא מסוף הגבול
לחברון כמו מחברון לשכם וכן בצפון ,והיינו שיהא כשיעור השוה בין
הערים עצמן לבין סוף הגבול ,והנה הערים חברון ושכם במקומן הן
עומדות ושאלת זהויים אינה עומדת בספק כלל ,וכאשר אנו משוים
המרחק שבין חברון לשכם (כ 9:-ק"מ) כבין חברון לדרום אנו
מוצאים הגבול הדרומי בסביבות המקום הקרוי היום נחל צין ,וכדעת
הדרך אמונה ,ובודאי שלא היה הגבול נמשך עד להערבה הדרומית
(שהרי מחברון עד לקו ה 59-הוא  199ק"מ).
ויש שדחו שאפשר שאף שהגבול נמשך אחר נחל צין (לתוך מדבר
צין) מ"מ מקום ישובן היה מדן ועד באר שבע [כדמבואר בקראי
בכ"מ (שופטים כ' א ,שמואל א' ג-כ שמואל ב' ג-י יז-יא כד-ב ,מלכים
א' ה-ה) דדרו ישראל בזמן כיבוש עולי מצרים (וכן בזמן כיבוש עו"ב
כדמבואר בנחמיה י"א לא ,ובדברי הימים ב' ל-ה) מדן ועד באר
שבע ,ובאר שבע מפורש שהיה סוף מקום ישוב סמוך למדבר
כדמוכח גבי אליהו (מלכים א ,י"ט-ג') ויבא באר שבע אשר ליהודה
וינח את נערו שם והוא הלך במדבר דרך יום ,וכן כתיב (בראשית
כא ,יד) גבי הגר ותלך ותתע במדבר באר שבע] ,וגבי ערי מקלט
איתא במכות דף י' ע"א שמיקום הערים היה כדי שיהא אפשרות
לאנשים לברוח בשיעור זה ולפי שכיחות הרוצחים במקומות הללו,
ומעתה כל זה שייך רק למקום ישוב וע"ז קאי ושלשת שיהיו
משולשות מקצה גבול הישוב לארבעת רבעים ,ומש"כ רש"י ותוס'
סוף הגבול היינו קצה הישוב שבגבולי א"י.
אולם בדעת זקנים (מבעלי התוס') עה"ת עה"פ דושלשת ,כתב
בהדיא דקרא איירי על גבולות א"י (וכיון דא"י ארבע מאות פרסה על
ארבע מאות פרסה א"כ ההפרש שהיה בין ערי מקלט היה מאה
פרסה ,ע"כ ,והנה אף שאין דברים אלו יתכנו במציאות שהרי אין
מאה פרסה בין שכם לחברון מ"מ למדנו מדבריו שדין ושלשת קאי
על גבולות הארץ ולא על מקומות הישוב שבא"י) ,ולפ"ז יוכרח
דהגבול הדרומי הוא באזור נחל צין ,וכנ"ל .ודבר זה לכאורה מוכרח,
דהרי אם חשבון ושלשת הוא רק למקומות ישוב א"כ לכאו' כל
מקומות ערי מקלט צריכים להשתנות ,שהרי מקומות הישוב בדרום
מסתיים בצד מערב באזור באר שבע ובצד מזרח באזור עין גדי
ומשם מתחיל אזור מדברי ,וא"כ צריך להוריד מהחשבון כ 69-ק"מ
(שהרי הדרום מתחיל מאזור נחל צהלים  -באר שבע ,ולא מאזור
נחל צין) .ומה שאמרו בגמ' במכות דף י' ע"א שמיקום הערים הוא
לפי שכיחות הרוצחים במקומות אלו אין הכונה שלכן קבעו את שכם
וחברון למקומות של ערי מקלט ,שהרי זה משום גזה"כ דושלשת
ולא בעי טעמא דקרא ,ומאי דמתמהי התם "ומאי שנא מהאי גיסא
ומהאי גיסא דמרחקי ומ"ש מציעאי דמקרבי" היינו (כמש"כ הערוך
לנר) דאמאי נחשב את הושלשת לפי ד' רבעים ולא לפי ג' חלקים
וביניהם נעמיד את העיר מקלט (דהיינו שנחלק לפי ו' חלקים) ,וע"ז
משני לפי שבשכם שכיחי רוצחים ,אבל ודאי מ"ש בתורה ושלשת
הוא כפשוטו מקצה גבול למשנהו .שו"מ בכפתור ופרח פרק מ"ז
שהביא לראיה זו ,ע"ש.
*
תשריט הגבול הדרומי (לחומרא) לשיטת מרן שר התורה רבינו
הגר"ח קניבסקי שליט"א:

שתו ושיכרו  /הרב שמואל נוסבוים

נסי נחלי ארנון

ִּמ ָשם נָסָ עו ַוטַחֲ נו ֵמעֵבֶ ר אַ ְרנֹון אֲ ֶשר בַ ִּם ְדבָ ר הַ טֹ צֵא ִּמגְ בֺ ל הָ אֱ מ ִֹּרי
כִּי אַ ְרנֹון גְ בול מֹואָ ב בֵ ין מֹואָ ב ובֵ ין הָ אֱ מ ִֹּרי .עַ ל כֵן יֵאָ ַמר ְבסֵ פֶ ר
ִּמ ְלחֲ מֹת ה' אֶ ת וָהֵ ב בְ סופָה וְאֶ ת הַ מְ חָ לִּ ים אַ ְרנֹון .וְאֶ ֶשד הַ מְחָ ִּלים
ומ ָשם ְבאֵ ָרה ִּהוא הַ ְבאֵ ר
אֲ ֶשר נָטָ ה ְל ֶשבֶ ת עָר וְנִּ ְשעַן ִּלגְ בול מֹואָ בִּ .
אֲ ֶשר אָ ַמר ה' ְלמ ֶֹשה אֱ סֹף אֶ ת הָ עָם וְאֶ ְתנָה לָ הֶ ם ָמיִּם (במדבר
כא ,יג-טז)
רש"י פירש עפ"י חז"ל שהיה נס גדול שיסופר עליו כעל נס קריעת
ים סוף< האמוריים ארבו במערות ונטה ההר של ארץ ישראל
לקראת ישראל ,ומעך את האמוריים ,והבאר ירד לנחל ועלה עם דם
אֲשר
לפרסם הנס ואמרו שירה .ולדבריו צריך ביאור ִ'הוא הַ ְׁבאֵ ר ֶ
אָ מַ ר ה' לְׁ מ ֶֹשה אֱ סֹף אֶ ת הָ עָם וְׁאֶ ְׁתנָה לָהֶ ם מָ יִם' מה הקשר למי
מריבה?
והרמב"ן מפרש שהנס הוא מלחמת סיחון במואב ,שכבש בסופה
וסערה עד הארנון ועל ידי כך נטהרה הארץ לישראל [שארץ מואב
נאסרה להם] .והרצועה היוצאת מגבול האמורי היא הארץ שכבשו
ממואב ,ו'עַ ל כֵן יֵאָ מַ ר ְׁבסֵ פֶ ר' הוא על אותו נס דלהלן בפרשה 'עַל כֵן
ֹושלִ ים בֹואו חֶ ְׁשבֹון' .ולדבריו צריך עיון ,בכלל מה ענין
ֹאמרו הַ ל ְׁ
י ְׁ
הבאר לכאן.
הספורנו מפרש ,שהיה נס 'שהעמיד הא-ל יתברך אז רוח סערה,
ומשָ ם
ומשפך נחלים רבים שמנעו את סיחון מלבוא להתקומם'ִ .
ְׁבאֵ ָרה ִהוא הַ ְׁבאֵ ר – שעל ידי נס הבאר נשלם והתבאר לכלל ישראל
מה שלא ראו במי מריבה שהיה נראה בהכאת הסלע שהמים
טבעיים רק באו בנס ופלא ממקום אחר [ואילו היו מדברים לסלע היו
רואים נס הפיכת הסלע למים] .וכאן ראו שהמים עולים נגד שפך
נִּןיִּים בעצם.
הארנון ושהם מים ִּ
בדרכי נועם (תשס"ט) כתוב ששירת הבאר היא על האהבה
החדשה שפתח בהם משה רבנו על ידי הכאת הסלע .ולדבריו הק'
עדיין צ"ב ענין נחלי ארנון שאז הכירו בזה ולא קודם.
שני נחלי ארנון
והנה הרמב"ן והספורנו פירשו בתוך דבריהם כפשטות הפסוק,
שאשד הנחלים נטה מדרכו המקורי ונשען לגבול מואב .וגם משמע
שהיה אשד של שני נחלים .גם בפסוק ' ַוטַחֲנו מֵ עֵבֶ ר אַ ְׁרנֹון אֲשֶ ר
בַ ִל ְׁדבָ ר הַ טֹ צֵא ִמגְׁ בֺל הָ אֱ מ ִֹרי' משמע שלא רק רצועת אדמה יוצאת
אלא הארנון יוצא מגבול האמורי .והנס שיאמר בספר מלחמות ה'
הוא על הנחלים ארנון בלשון רבים .וכן משמע שכשנטה אשד
הנחלים ונשען לגבול מואב ,אותה נטייה הגיעה ִמ ָשם עד הַ ְׁבאֵ ר
אֲשר אָ מַ ר ה' לְׁ מ ֶֹשה אֱסֹף אֶ ת הָ עָ ם [במֵ י מריבה].
ֶ
הנחל תמיד הגבול
מא
ואולי יש לפרש דבריהם בהוספת נופך < ךִי אַ ְׁרנֹון גְׁבול מֹואָ ב בֵין
מֹואָ ב ובֵין הָ אֱ מ ִֹרי נראה שמאז ומתמיד ארנון הגבול בין מואב ובין
האמורימב .ובמלחמת סיחון במואב נגזר שחלק נכבד של מואב
יעבור לסיחון לטהרו לישראל .והרי הכלל שארנון גבול מואב? לזה
נעשה נס שנטה הארנון ויצא מגבול האמורי ובקע לו באשד [בכח
רב ובסופה] בתוך ההרים ונשבר ההר לשנים [וכך יש לפרש
שנשארו בליטות נגד בקעים כמו כל דבר קשה הנשבר] והארנון
עבר באמצע למטה .ואז כבש סיחון את כל הרצועה היוצאת
[שסומנה על ידי אשד הנחלים והארנון החדש] .את והב בסופה –
שניתן לבני ישראל על ידי הסופה.
הכאת הסלע
בקינות לתשעה באב קינה מ' ציון ידידות< 'ובמי מריבה ביום זעם,
משמעות שהנס הזה קרה באותו
אזי טהרה ארצך' ,ויש בזה קצת
רגע שמֹשה הכה בסלע במי מריבהמג .בהכאת הסלע נזדעזעה כל
ארץ ישראל מהגבול הדרומי עד הגבול המזרחי ובקע הארנון גבול
בין ההרים כנ"ל ,להכין ולטהר ארץ מואב ,ובאותה מכה
חדש למואב
מד
היתה רפואה לטהר ארץ מואב בסיחון.
'ומשם' באו המים לסלע
והנה כתב הספורנו שבהכאת הסלע לא נתגלה שהמים נסיים
בעצם ,רק שבאו מים טבעיים מרחוק עד לסלע בדרך נס ופלא.
מאיפה באו המים לסלע? ו ִּמ ָשם ְׁבאֵ ָרה  -הסופה של אשד הארנון,
בקעה גם מחילה תחת האדמה והגיע אשד הארנוןמהבדרך נסתרת
עד הסלע – הבאר שבקדש [מי מריבה בגימ' ארנון] .
עֲלי באר!
ִּ
והנה הבאר נסע איתם בכל המסעות עד שהגיעו לארנון החדש
'היוצא' – שהוא המקור של הבאר! כאן ננעץ סופו בתחילתו ונתגלה
האמת למפרע .אם במי מריבה לא ראו שהמים נִסיים בעצם ,זהו כל
זמן שהבאר עמד במקום אחד .ואפילו כשנסע הבאר איתם והוציא
מים תמיד ,יכלו עוד לחשוב שהנס בַ מחילה ,שנוטה תמיד אל מקום
חנייתם ,ועדיין יכלו לחשוב שהמים טבעיים .אכן כשישראל הגיעו
לארנון החדש [וחשבו לרדת לתוך העמק בין ההרים והאמוריים
במערות מוכנים להשמידם ואז התגלתה ארץ ישראל  -שנטהרה
מו
כבר בסיחון וציפתה לבואם של בני ישראל – כארץ ניידת שזזה
לצורך בני ישראל ,כשפחה היוצאת לקראת גבירתה ,וסגרה בחזרה
את דרך הארנון ונשמד האויב ועברו מעליה – ואיפה מי הארנון
נעלמו?] ע ֲִּלי ְׁבאֵ ר – התגלה שהמים נִסיים! ואשד הנחלים ס"ת ד"ם
עלה עם מי הארנון עד הבאר ,לגלות הנס ולגלות את טיב המים
הנסיים .התברר שלא הכאת הסלע בקעה מחילה להביא מים
טבעיים לסלע ,אלא מֵ י הארנון הם מים נִסיים שנמשכים תמיד
מא

למדתי מהספורנו שמותר להוסיף על הנסים המפורשים בחז"ל על פי
פשטות הכתובים ,וכמובן בדרך אפשר.
מב
בדעת זקנים לא פירש כן אלא שלפני המלחמה הארנון היה באמצע ארץ
מואב וכבש סיחון ממואב עד הארנון ואז נהיה ארנון הגבול
מג
שהרי מבואר באוה"ח הק' שאם משה לא היה מכה בסלע היה תיקון
לחטא המרגלים והיה תיקון הגמור והיה משה נכנס לארץ ובונה ביהמ"ק והיה
עומד לנצח .ואז היו בודאי כובשים את הקיני קניזי קדמוני שהוא אדום עמון
ומואב .אכן בהכאת הסלע נגזר שלא יירשו עכשיו קק"ק ,אבל רצה השי"ת
שאעפ"כ יירשו חלק ממואב מעין תיקון הגמור.
מד
שכמו שגזירת לא תביאו היה חסד לטובת כלל ישראל [ע' אוה"ח הק' פ'
דברים עה"פ גם בי התאנף ה' בגללכם] גם בעצם ההכאה הכין להם ארץ
מואב.
מה
ואולי לכן הכה בסלע פעמיים ,שהאחד גרם לנטיית הארנון והאחד להביא
המים אל הסלע .וההסבר ,שלכאורה לא זכו לבריאה חדשה של מים נסיים,
אלא למעין עולם הבא ,שהמים של הארנון ,אשד הנחלים שטיהר את מואב,
מומעין תקון הגמור ,באו אליהם בדרך נס.
'אֲשר נָטָ ה' על ארץ ישראל שזזה ,היא תוצאה
ונמצא שדרשת חז"ל ֶ
מפשוטו של מקרא ,כיון שאשד הארנון נטה ובקע מקודם דרך שם ,ונשארו
בליטות מול בקעים ,כעת נטה הארץ חזרה להציל את ישראל
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לטובת ישראל ,להרחיב גבולם ,ובגלל היותם מים נִסיים נמשכו
תמיד למקום חנייתם במדבר ,להשקות צמאי חסדיך.
המים האוהבים
'ומ ָשם' ,מנס נטיית הארנון לגבול מואב,
ויש להוסיף בדרך דרוש< ִ
ְׁ'באֵ ָרה' התבאר להם עומק נס הבאר ,שהכאת הסלע לא היתה
מעשה גבורה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים ,אלא את והב
בסופה [האהבה שהתגלתה בסוף] ,סופה וסערת המים הנִסיים
האוהבים את כלל ישראל ומשברים דרך בין ההרים לטהר הארץ
בשבילם ולהימשך באשד אדיר אל הבאר שישראל צמאים
לאהבתיך" .זכור ...סגוליך עת צמאו למים על הסלע הך [מעשה
גבורה] ויצא מים [מים של אהבה]" .ואולי זה עומק משמעות הפסוק
ההופכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים ,שהכאת הצור נהפכה
להם למקור אהבה .וזו בחי' שירה ,שכל הגבורה הוא חסד ואהבה.
ולפי הדרכי נועם יש לבאר ,שהאהבה הסוערת שגילה משה רבינו
ע"ה בלב כנסת ישראל על ידי הכאת הסלע ,היא המעוררת – כמים
הפנים אל הפנים – את המים הנִסיים האוהבים וסוערים ממקור
הראשון כביכול אל כלל ישראל.
א גוטן שבת!
הרב שמואל נוסבוים

יין בן יין  /הרב יצחק ב"ר שמואל נוסבוים

מאמר נפלא הכולל גם תוספת
טעם ודעת למדור 'שתו ושכרו'
מאמר "ניסי נחל ארנון"

לכבוד אבי מורי שליט"א ,סמכתי אף אני יתידותי ,לצעוד בערוגות
שושנים בהם דרכך ,ללקוט פרחים משיבי נפש מעיון המקראות
ולשזור זר חדש בחדוות התורה היא מעוזינו .זכות מיוחדת היא לי
להעלות על הכתב דברי תורה שליבנתי יחד עם אבא בבחינת זה
מקשה וזה מחדש ,על פרשת השבוע.
בפרשת לך לך בפרשיית מלחמת המלכים פרק י"ד כתוב בתורה
כך<
{א} ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך
עילם ותדעל מלך גוים< {ב} עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת
ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע
היא צער< {ג} כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח< {ד}
שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו< {ה}
ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את
רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה
קריתים< {ו} ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר<
{ז} וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי
וגם את האמרי הישב בחצצן תמר< {ח} ויצא מלך סדם ומלך עמרה
ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה
בעמק השדים< {יא} ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם
וילכו< {יב} ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב
בסדם< {יג} ויבא הפליט ויגד לאברם העברי וכו' {יד} וישמע אברם כי
נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות
וירדף עד דן< {טו} ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד
חובה אשר משמאל לדמשק< {יח} ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם
ויין והוא כהן לא-ל עליון< {יט} ויברכהו ויאמר ברוך אברם לא-ל עליון
קנה שמים וארץ<
יש להקשות בפרשה זו מדוע הכניס אברהם עצמו למלחמה זו
שאינה קשורה אליו ואם כי כתוב בפירוש בפסוק שהיה זה בעקבות
ששמע כי נשבה אחיו עדיין נראה שיש כאן תמיהה גדולה במהלך
הדברים שהרי אלו חמשת המלכים שמלכו בסדום ועמורה אדמה
וצבוים ובלע שהיא צוער היו רשעים גדולים וכמו שרש"י כאן דורש<
ברע .רע לשמים ורע לבריות< ברשע .שנתעלה ברשעו< שנאב .שונא
אביו שבשמים .שמאבר .שם אבר לעוף ולקפוץ ולמרוד בהקב"ה<
וכמו שכתוב בתורה ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד ,וזה היה
לפני כן בעת שהגיע לוט לסדום.
ואילו בארבעת המלכים עליהם לא הובאו דרשות כאלו שהיו
רשעים (חוץ מאמרפל שעליו אומר רש"י שהוא נמרוד) ואדרבה
כדרלעומר שהוא מלך עילם שהוא היה העקר במלחמה זו
שבתחילה עבדו חמשת המלכים אותו כמ"ש שתים עשרה שנה
עבדו את כדרלעמר וכמו שאומר רש"י< בא כדרלעומר .לפי שהוא
היה בעל המעשה ,נכנס בעובי הקורה< הוא היה מבני שם כמו
ַאֲרם<
שכתוב לעיל פרק י' {כב} ְׁבנֵי ֵשם עֵילָ ם וְׁאַ שור וְׁאַ ְׁרפַ כ ְַׁשד וְׁלוד ו ָ
ובני שם נראה שבאופן כללי היו צדיקים יותר ומאמינים בה' כמו
שכתוב בפסוק קודם ,ששם היה אבי כל בני עבר ופירשו המפרשים
שהכוונה היא שהיה מלמד את בניו את האמונה בה' שעל
המאמינים נאמר שהם בעבר הנהר ואין הכוונה דווקא לעבר שנולד
אח"כ אלא עבר נקרא כן ע"ש המאפיין הכללי של בני שם (ועיין רש"י
רמב"ן וספורנו על פסוק כ"א) .ועל שם נאמר בפרשתינו {יח} ומַ לְׁ ךִי
עֶליֹון< וכמ"ש בתרגום
צֶדק מֶ לֶ ְך שָ לֵ ם הֹוצִ יא לֶחֶ ם ָו ָייִן וְׁהוא כֹהֵ ן ְלאֵ ל ְ
ֶ
צַד ָיקא הוא ֵשם בַ ר נחַ .
יונתן< ומַ לְׁ ךָא ִּ
וכמו כן אריוך שהוא מלך אלסר יוצא מפורש בחז"ל שהם היו
צדיקים ומאמינים שהרי אלסר תרגם יונתן תלסר ונראה שהוא אותו
תלסר שתרגם יונתן על רסן שבפרק י' פסוק י"ב ושמה כתוב
בתורה<
נִמרֹד הוא הֵ חֵ ל לִ ְׁהיֹות גִ בֹר בָ אָ ֶרץ< {ט} הוא הָ יָה
{ח} וְׁכוש יָלַד אֶ ת ְׁ
ךְׁנִמרֹד גִ בֹור צַ יִד לִ פְׁ נֵי ה'< {י} ו ְַׁת ִהי
גִ בֹר צַ יִד לִ פְׁ נֵי ה' עַ ל ךֵן יֵאָ מַ ר ְׁ
אשית מַ ְׁמלַ ְׁכתֹו בָבֶ ל וְׁאֶ ֶרְך וְׁאַ ךַד ְׁוכַלְׁ נֵה ְׁבאֶ ֶרץ ִשנְׁעָר< {יא} ִמן הָ אָ ֶרץ
ֵר ִ
הַ ִהוא יָצָ א אַ שור וַטִבֶן אֶ ת נִינְׁ וֵה וְׁאֶ ת ְׁרחֹ בֹת עִ יר וְׁאֶ ת ךָלַ ח< {יב} וְׁאֶ ת
ֶרסֶ ן בֵין נִינְׁ וֵה ובֵין ךָלַ ח ִהוא הָ עִ יר הַ גְׁ דֹלָה<
ומבואר בפסוקים אלו ובפרשת הפלגה שאחרי כן שנמרוד היה
מלך בדור הפלגה כמ"ש כאן רש"י< להיות גבור .להמריד כל העולם
על הקדוש ברוך הוא בעצת דור הפלגה<
וארץ שנער מלכותו של נמרוד זה היה המקום שבו נתקבצו לבנות
המגדל למרוד בה' כמ"ש בפרק י"א<
ַטִמצְׁ או בִ ְׁקעָה בְׁ אֶ ֶרץ ִּשנְ עָר וַט ְֵׁשבו ָשם< {ד}
{ב} ַוי ְִׁהי ְׁבנ ְָׁסעָם ִמ ֶקדֶ ם ו ְׁ
בַשמַ יִם ְׁו ַנע ֲֶשה כָ נו ֵשם פֶן
ומגְׁדָ ל וְׁר ֹאשֹו ָ
נִבנֶה כָנו עִ יר ִ
ֹאמרו הָ בָה ְׁ
וַט ְׁ
נָפוץ עַ ל פְׁ נֵי כָל הָ אָ ֶרץ<
והסיבה של מה שכתוב לעיל {יא} ִמן הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא יָצָא אַ שור וַטִבֶן
אֶ ת נִינְׁ וֵה וכו' {יב} וְׁאֶ ת ֶרסֶ ן וכו' .זה אשור שהוא מבני שם שמבואר
להלן ,ועוד לפני דור הפלגה ברח מחברתם של הרשעים וכמו
ומלַ ְך ְׁבאַ תור
נִמרֹוד ְׁ
שכתוב בתרגום יונתן כאן< ִמן אַ ְׁרעָא הַ הוא נְׁפַק ְׁ
ְׁדלָ א ְׁבעָא לְׁ מֶ הֱ וֵי ְׁבעֵטַ ת ָד ָרא ִדפְׁ לֹוגִתָ א ומובא ג"כ ברש"י< כיון שראה

אשור את בניו שומעין לנמרוד ,ומורדין במקום לבנות המגדל ,יצא
מתוכם.
מכל זה נראה שאריוך מלך אלסר וכדרלעומר מלך עילם היו
מאמינים בה' ואם כן קשה מדוע אברהם אבינו שבעצמו הגיע מעבר
אֲביכֶם אֶ ת אַ ְׁב ָרהָ ם מֵ עֵבֶר
הנהר כמ"ש ביהושע כ"ד {ג} וָאֶ ַקח אֶ ת ִ
הַ םָהָ ר שם דאג להפיץ את האמונה בה' בעולם כמ"ש (בראשית י"ב
ה') וְׁאֶ ת הַ םֶפֶש א ֲֶשר עָשו ְׁבחָ ָרן וברש"י שהכניסן תחת כנפי
השכינה ,אברהם מגייר את האנשים וכו' ,וזאת היתה כל פעולתו עד
שהגיע מעבר הנהר לארץ ישראל להחזיר את כל העולם בתשובה
ומדוע אברהם אבינו עצמו נלחם באלו המלכים בני שם שיצאו
להילחם במלכי סדום שהיו רשעים במיוחד.
עוד יש להקשות בזה שסדום ועמורה היו מבני כנען שהוא מבני
ומצְׁ ַריִם ופוט וכְׁ נָעַן< {יט}
חם וכמו שכתוב בפרק י' {ו} ובְׁ נֵי חָ ם ךוש ִ
ַוי ְִׁהי גְׁבול הַ כְ ַנעֲנִּי ִמצִ ידֹן בֹאֲ כָה גְׁ ָר ָרה עַ ד עַזָה ֹבאֲ כָה ְסד ָֹמה וַעֲ מ ָֹרה
וְאַ ְד ָמה וצְ ֹביִּם עַ ד לָשַ ע<
וכנען נענש שיהיה עבד לאחיו וכמו שכתוב בפרק ט' {כה} וַט ֹאמֶ ר
אָ רור ְׁךנָעַן עֶבֶ ד עֲבָ ִדים י ְִׁהיֶה לְׁ אֶ חָ יו< {כו} וַט ֹאמֶ ר בָ רוְך ְׁיהֹוה אֱֹלהֵ י שֵ ם
ִיהי כְׁ נַעַן עֶבֶ ד לָ מֹו< וכנען הוא זה שנענש בעיקר כמו שכתוב ברש"י
ו ִ
יש מרבותינו אומרים כנען ראה והגיד לאביו (ב"ר לו ,ז ,).לכך הוזכר
על הדבר ונתקלל<
ולפי זה מה שבתחילה עבדו סדום ועמורה את כדרלעומר שתים
עשרה שנה היה זה בצדק בעקבות הקללה של נח שבני כנען יהיו
עבדים לבני שם וממילא מה שמרדו לאחר מכן היה זה כעבד
המורד ברבו ואם כן המלחמה של ארבעת המלכים נגד החמישה
היתה מוצדקת לחלוטין לכוף חזרה את העבדים לאדוניהם ומדוע
אברהם אבינו נלחם בארבעת המלכים שהיו בעיקר מבני שם .ולא
עוד אלא שהיו ממשפחתו של אברהם שהיה ג"כ מבני שם עד כדי
כך שבהגיע העת שהשיא אברהם את יצחק בנו השביע את אליעזר
אֲשר ל ֹא ִת ַקח אִ ָשה
{ג} וְׁאַ ְׁש ִביעֲָך בַיהוָה אֱֹלהֵ י הַ ָשמַ יִם וֵאֹלהֵ י הָ אָ ֶרץ ֶ
ֹושב בְׁ ִק ְׁרבֹו< {ד} ךִי אֶ ל אַ ְׁרצִ י וְׁאֶ ל
לִ ְׁבנִי ִמ ְׁבנֹות הַ ךְׁ ַנעֲנִי א ֲֶשר אָ נֹכִי י ֵ
ְׁלָק ְׁחתָ ִא ָשה לִ ְׁבנִי לְׁ יִצְׁ חָ ק< רואים שדווקא הם היו
מֹולַ ְׁד ִתי תֵ לֵ ְך ו ַ
ראויים להיות חלק ממשפחת אברהם.
וברש"י על הפסוק ומלכי צדק וכו' הוציא לחם ויין איתא הראה לו
שאין בלבו עליו על שהרג את בניו .וצריך לבאר לפי האמור לעיל
מדוע אכן לא היה בליבו תרעומת על שהרג את בניו.
ויש לבאר זאת בהקדם ביאור הפסוקים באמצע הענין במלחמת
כְׁד ְׁרלָ עֹמֶ ר וְׁהַ ְׁללָכִים
עֶש ֵרה ָשנָה בָ א ָ
המלכים שכתוב {ה} ְׁובאַ ְׁרבַע ְׁ
עַש ְׁתרֹת ַק ְׁר ַניִם וְׁאֶ ת הַ זוזִים ְׁבהָ ם וְׁאֵ ת
אֲשר אִ תֹו וַטַךו אֶ ת ְׁרפָ ִאים ְׁב ְׁ
ֶ
פָארן
חֹרי ְׁבהַ ְׁר ָרם ֵשעִ יר עַ ד אֵ יל ָ
הָ אֵ ִימים ְׁב ָשוֵה ִק ְׁריָתָ יִם< {ו} וְׁאֶ ת הַ ִ
אֲשר עַל הַ ִל ְׁדבָ ר< {ז} וַטָשֺ בו ַו ָטבֹאו אֶ ל עֵין ִמ ְׁשפָ ט ִהוא ָקדֵ ש ַוטַךו אֶ ת
ֶ
לֵקי ְׁוגַם אֶ ת הָ אֱ מ ִֹרי הַ טֹ ֵשב ְׁבחַ צְׁ צֹן תָ מָ ר< שיש לבאר
ךָל ְׁש ֵדה הָ עֲמָ ִ
מדוע ארבעת המלכים הכו את כל האמורים כאן לפני שהכו את
סדום ,מי הם היו ,ומה זה קשור דווקא למלחמה זו.
והנה הטעם שהכו אותם כתוב בספורנו שהיו כולם עבדים לאלו
החמישה מלכים.
ומי הם היו מפורש בתורה כמה פעמים שהרפאים והזוזים
והאימים הם הנפילים הענקים וכמו שכתוב בדברים ב' {י} הָ אֵ ִמים
לְׁ פָנִים י ְָׁשבו בָה עַ ם ָגדֹול ו ְַׁרב ו ָָרם ָך ֲענ ִָקים< {יא} ְׁרפָ ִאים יֵחָ ְׁשבו אַ ף
הֵ ם ָך ֲענ ִָקים וְׁהַ לֹאָ ִבים י ְִׁק ְׁראו לָהֶ ם אֵ ִמים< {כ} אֶ ֶרץ ְׁרפָ ִאים תֵ חָ ֵשב אַ ף
ִהוא ְׁרפָ ִאים י ְָׁשבו בָה לְׁ פָנִים וְׁהָ עַ לֹנִים י ְִׁק ְׁראו לָהֶ ם ז ְַׁמז ִֺלים< {כא} עַם
ַטִירשֺ ם וַט ְֵׁשבו תַ ְׁחתָ ם<
ָגדֹול ו ְַׁרב ו ָָרם ָך ֲענ ִָקים וַט ְַׁש ִמ ֵידם יְׁהוָה ִמפְׁ נֵיהֶ ם ו ָ
ומה היה המקור של אותם הנפילים ,הם מזרעם של אותם שנפלו
מן השמים שהרשיעו את כל העולם בדור המבול כמ"ש לעיל פרק ו'
אֲשר ָיבֹאו ְׁבנֵי
{ד} הַ םְׁפִ לִ ים הָ יו בָ אָ ֶרץ בַ ט ִָמים הָ הֵ ם ְׁוגַם אַ חֲ ֵרי ֵכן ֶ
אֱֹלהים אֶ ל בְׁ נֹות הָ אָ ָדם ְׁויָלְׁ דו לָהֶ ם הֵ לָ ה הַ גִ ב ִֹרים א ֲֶשר מֵ עֹולָ ם אַ נ ְֵׁשי
הָ ִ
הַ ֵשם< ובמדרש רבה כאן איתא הַ םְׁפִ לִ ים הָ יו בָ אָ ֶרץ בַ ט ִָמים הָ הֵ ם
פָאים ,גִ ב ִֹורים,
נִק ְׁראו לָהֶ ם ,אֵ ִימיםְׁ ,ר ִ
(בראשית ו ,ד)ִ ,ש ְׁבעָה ֵשמֹות ְׁ
ז ְַׁמז ִֺליםֲ ,ענ ִָקים ,עַ וִים ,נְׁפִ לִ ים .אֵ ִימיםֶ ,שךָל ִמי ֶש ָראָ ה אֹותָ ן הָ יְׁתָ ה
אֵ ימָ תָ ן נֹופֶלֶת עָלָיו.
וזה מה שכתוב בפרשתינו {יג} וַטָב ֹא הַ פָלִ יט ַו ַטגֵד לְׁ אַ ְׁב ָרם הָ עִ ְׁב ִרי
וברש"י לפי פשוטו זה עוג שפלט מן המלחמה ,והוא שכתוב כי רק
עוג נשאר מיתר הרפאים ,וזהו נשאר ,שלא הרגוהו אמרפל וחביריו
כשהכו הרפאים בעשתרות קרנים.
והנה יש להתעמק במשמעות הענין שהרגו ארבעת המלכים לפני
הכל דווקא את אותם הנפילים שהיו עבדים למלכי סדום ומה
המשמעות שנודע לאברהם על המלחמה דווקא ע"י הפליט שהוא
עוג מלך הבשן ועל ידי זה נתעורר להתערב במלחמה זו נגד
ארבעת המלכים.
דהנה לפי דעת חז"ל וכפי פשטות הכתובים מעמד ברית בין
הבתרים היה לפני כל המעשה הזה שהרי נאמר בתורה (שמות י"ב)
ֹלשים שָ נָה וְׁאַ ְׁרבַ ע
ֹושב ְׁבנֵי י ְִׁש ָראֵ ל א ֲֶשר י ְָׁשבו ְׁב ִמצְׁ ָריִם ְׁש ִ
{מ} ומ ַ
מֵ אֹות ָשנָה< שזה נמנה שלושים שנה לפני לידת יצחק בעת ברית
בין הבתרים וכמו שפירש רש"י< בין הכל ,משנולד יצחק עד עכשיו
היו ארבע מאות שנה ,משהיה לו זרע לאברהם נתקיים כי גר יהיה
זרעך ,ושלשים שנה היו משנגזרה גזירת בין הבתרים עד שנולד
יצחק .ולפי זה אברהם אבינו היה בברית בין הבתרים בן שבעים,
וכמו שביאר הרמב"ן< אבל נצטרך לתרץ הענין כמו ששנו בסדר
עולם (פרק א) אברהם אבינו היה בשעה שנדבר עמו בין הבתרים
בן שבעים שנה ,שנאמר (בפסוק מא) ויהי מקץ שלשים שנה וארבע
מאות שנה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים .חזר לחרן ועשה שם
חמש שנים ,שנאמר (בראשית יב ד) ואברם בן חמש שנים ושבעים
שנה בצאתו מחרן ,ע"כ .ואילו מלחמת המלכים היתה רק אחרי
שהגיע לא"י עם לוט וחזר ממצרים שאז נתיישב לוט בסדום.
והנה בברית בין הבתרים הבטיח ה' לאברהם אבינו את ארץ
ישראל לו ולזרעו אחריו ומנה לו את עשרה אומות שבא"י שיתן לו
כמ"ש פרק ט"ו {יח} בַ טֹום הַ הוא ך ַָרת ה' אֶ ת אַ ְׁב ָרם ְׁב ִרית לֵ אמֹר
לְׁ ז ְַׁרעֲָך נָתַ ִתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת ִמםְׁהַ ר ִמצְׁ ַריִם עַד הַ םָהָ ר הַ ָגדֹל נְׁהַ ר
פְׁ ָרת< {יט} אֶ ת הַ ֵקינִי וְׁאֶ ת הַ ְׁקנִזִ י וְׁאֵ ת הַ ַק ְׁדמֹנִי< {כ} וְׁאֶ ת הַ ִח ִתי וְׁאֶ ת
הַ פְׁ ִרזִ י וְׁאֶ ת הָ ְׁרפָ ִאים< {כא} וְׁאֶ ת הָ אֱ מ ִֹרי וְׁאֶ ת הַ ְׁך ַנעֲנִי וְׁאֶ ת הַ ְׁגִרג ִָשי
ְׁבוסי<
וְׁאֶ ת הַ י ִ
קיני קניזי קדמוני הם אלו האמורים כאן בפרשתינו שהכו אותם
ארבעת המלכים הרפאים והאימים והזוזים והחורי שבשעיר וכמו
שיבואר להלן.
והנה בפועל בעת שנכנסו בני ישראל לארץ לא נתן להם ה' כי אם
ֱֹלקיָך אֶ ל
שבעה אומות כמו שנאמר (דברים ז') {א} ךִי י ְִׁביאֲָך ה' א ֶ
הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר אַ תָ ה בָא ָשלָ ה לְׁ ִר ְׁשתָ ה ְׁונָשַ ל גֹויִם ַר ִבים ִמפָ נֶיָך הַ ִח ִתי
ְׁבוסי ִּש ְבעָה גֹויִּם ַר ִבים
וְׁהַ ְׁגִרג ִָשי וְׁהָ אֱ מ ִֹרי וְׁהַ ְׁך ַנעֲנִי וְׁהַ פְׁ ִרזִ י וְׁהַ ִחוִי וְׁהַ י ִ
ֲצומים ִמלֶ יָ< וברש"י (דברים ב' ח') ירשה לעשו .מאברהם ,עשר
ַוע ִ
עממים נתתי לו ,שבעה לכם ,וקיני וקניזי וקדמוני הן עמון ומואב
ושעיר ,אחת מהם לעשו ,והשתים לבני לוט ,בשכר שהלך אתו (ל)

למצרים ושתק על מה שהיו אומרים על אשתו אחותו היא ,עשאו
כבנו<
ומה שכתב רש"י שקני קניזי קדמוני הם עמון ומואב ושעיר (הוא
אדום) מבואר בדברים שבעמון ומואב ובשעיר ישבו לפני כן רפאים
והאמים הזוזים (הם הזמזומים ,רש"י) והחורי כמ"ש (פרק ב') {ח}
ַוםֵפֶן וַ ַם ֲעבֹר ֶד ֶרְך ִמ ְׁדבַ ר מֹואָ ב< {ט} וַט ֹאמֶ ר ה' אֵ לַי אַ ל תָ צַר אֶ ת מֹואָ ב
וְׁאַ ל ִת ְׁתגָר בָ ם ִמלְׁ חָ מָ ה ךִי ל ֹא אֶ תֵ ן לְׁ ָך מֵ אַ ְׁרצֹו יְׁרֺ ָשה ךִי ִּל ְבנֵי לֹוט
נָתַ ִתי אֶ ת עָ ר יְׁרֺ ָשה< {י} הָ אֵ ִּמים לְׁ פָ נִים י ְָׁשבו בָה עַ ם ָגדֹול ו ְַׁרב ו ָָרם
כָעֲ נ ִָּקים{ :יא} ְרפָ ִּאים יֵחָ ְׁשבו אַ ף הֵ ם ָך ֲענ ִָּקים וְׁהַ לֹאָ ִבים י ְִׁק ְׁראו לָהֶ ם
חֹרים לְׁ פָ נִים ְׁובנֵי עֵ ָשו י ִָירשום ַוט ְַׁש ִמידום
אֵ ִּמים{ :יב} ְׁוב ֵש ִּעיר י ְָׁשבו הַ ִּ
ִמפְׁ נֵיהֶ ם וַט ְֵׁשבו תַ ְׁחתָ ם ַךא ֲֶשר עָ ָשה י ְִׁש ָראֵ ל לְׁ אֶ ֶרץ יְׁרֺ שָ תֹו א ֲֶשר נָתַ ן ה'
לָהֶ ם< {יח} אַ תָ ה עֹבֵר הַ טֹום אֶ ת גְׁבול מֹואָ ב אֶ ת עָ ר< {יט} וְׁקָ ַר ְׁבתָ מול
ְׁבנֵי עַ םֹון אַ ל ְׁתצ ֵֺרם וְׁאַ ל ִת ְׁתגָר בָ ם ךִי ל ֹא אֶ תֵ ן מֵ אֶ ֶרץ ְׁבנֵי עַ לֹון לְׁ ָך
פָאים תֵ חָ ֵשב אַ ף ִהוא
יְׁרֺ ָשה ךִי לִ בְׁ נֵי לֹוט נְׁתַ ִתיהָ יְׁרֺ ָשה< {כ} אֶ ֶרץ ְר ִּ
ְׁרפָ ִאים י ְָׁשבו בָה לְׁ פָ נִים וְׁהָ עַ לֹנִים י ְִׁק ְׁראו לָהֶ ם ז ְַמז ִֺּםים{ :כא} עַ ם ָגדֹול
ַטִירשֺ ם ַוט ְֵׁשבו תַ ְׁחתָ ם< {כב}
ו ְַׁרב ו ָָרם ָך ֲענ ִָקים וַט ְַׁש ִמ ֵידם ה' ִמפְׁ נֵיהֶ ם ו ָ
חֹרי
עֵשו הַ טֹ ְׁש ִבים בְׁ ֵשעִ יר א ֲֶשר ִה ְׁש ִמיד אֶ ת הַ ִ
עָשה לִ ְׁבנֵי ָ
ַךא ֲֶשר ָ
ַטִירשֺ ם וַט ְֵׁשבו תַ ְׁחתָ ם עַד הַ טֹום הַ זֶה<
ִמפְׁ נֵיהֶ ם ו ָ
ויתכן לחדש שאילו לא היכו ארבעת המלכים את קני קניזי קדמוני
שהיו עבדי כנען היושבים בסדום או אז בני ישראל בבואם לארץ
ישראל היו יורשים את כל עשרה אומות שהרי עוד אמר ה' לאברהם
במעמד ברית בין הבתרים {טז} ְׁודֹור ְׁר ִביעִ י יָשובו הֵ םָה ךִי ל ֹא ָשלֵם
עֲֹון הָ אֱ מ ִֹרי עַ ד הֵ םָה< שהסיבה שהוצרכו לרדת לגלות מצרים היתה
בגלל שעדיין לא שלם עון האמורי והנה אם היו נשארים בחיים אותם
הנפילים שגרו בקק"ק שהיו רשעים כאמור לעיל אז היה מתמלא
סאת חטאתם והיו נכבשים לפני ישראל.
ודבר זה נראה יוצא מתוך הפסוקים ,שכתוב בענין כבישת בני
ישראל את ארץ עוג מלך הבשן (דברים ג') {יא} ךִי ַרק עֹוג מֶ לְֶך
הַ בָ ָשן נ ְִׁשאַ ר ִמטֶתֶ ר הָ ְׁרפָ ִאים וברש"י< מיתר הרפאים .שהרגו אמרפל
וחביריו בעשתרות קרנים ,והוא פלט מן המלחמה ,שנאמר ויבא
הפליט<
ולפי האמור יתכן שזו היתה כוונת כדרלעומר והמלכים אשר איתו
שהם ידעו מענין זה שהבטיח ה' לאברהם את ארץ הכנעני אחר
שיושלם עוונם וכוונתם היתה לדחות הקץ שע"י זה שהושמדו העם
היושבים בקק"ק על כן כשהגיעו לשם בני ישראל ביציאתם ממצרים
לא יכלו להשמיד את היושבים שם שהם כבר לא היו מאותם
חוטאים שנשלם עוונם.
ויש להעמיק עוד יותר במשמעות קק"ק שהנה בעת הגאולה
העתידה יקבלו ישראל את קק"ק ומה שנאמר לישראל אל תצורם
ואל תתגר בם זה רק עד הגאולה השלמה שעל זה נאמר בתורה
(דברים י"ט) {ח} ְׁו ִאם י ְַׁר ִחיב ה' אֱֹלהֶ יָך אֶ ת גְׁבֺלְׁ ָך ַךא ֲֶשר נ ְִׁשבַע
לַ אֲ בֹתֶ יָך ְׁונָתַ ן לְׁ ָך אֶ ת ךָל הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר ִדבֶ ר לָתֵ ת לַאֲ בֹתֶ יָך< {ט} ךִי
ִת ְׁשמֹר אֶ ת ךָל הַ ִלצְׁ וָה הַ ז ֹאת לַ ֲעש ֹתָ ה א ֲֶשר אָ נֹכִי ְׁמצַוְָׁך הַ טֹום לְׁ אַ הֲבָה
עָרים עַל
אֶ ת ה' אֱֹלהֶ יָך וְׁלָלֶ כֶת ִב ְׁד ָרכָיו ךָל הַ ט ִָמים ְׁויָסַ פְׁ תָ לְׁ ָך עֹוד ָשֹלש ִ
הַ ָשֹלש הָ אֵ כֶה< וברש"י< ואם ירחיב .כאשר נשבע לתת לך ארץ קני
וקנזי וקדמוני< ויספת לך עוד שלש .הרי תשע ,ג' שבעבר הירדן ,וג'
שבארץ כנען ,וג' לעתיד לבא :ועל זמן זה דלעתיד לבא נאמר
עֵשו וְׁהָ יְׁתָ ה
ֹושעִ ים ְׁבהַ ר צִ טֹון לִ ְׁשפֹט אֶ ת הַ ר ָ
(עובדיה א') {כא} וְׁעָלו מ ִ
לַה' הַ ְׁללוכָה<
והסיבה שרצו בני שם לעכב מזרעו של אברהם אבינו את קבלת
אֱֹלקי שֵ ם
א"י יתכן לבאר ע"פ הפסוק שהבאנו לעיל וַט ֹאמֶ ר בָ רוְך ה' ֵ
ִיהי כְׁ נַעַן עֶבֶ ד לָ מֹו< וברש"י< ברוך ה' אלהי שם .שעתיד לשמור
ו ִ
הבטחתו לזרעו לתת להם את ארץ כנען< וע"פ מה דאיתא ברמב"ן
וז"ל [ורש"י כתב למעלה והכנעני אז בארץ היה הולך וכובש את ארץ
ישראל מזרעו של שם זקנו של אברהם שבחלקו של שם נפלה
כשחלק נח לבניו את הארץ שנאמר ומלכי צדק מלך שלם ואין זה
נכון] כי "גבול הכנעני מצידון" (לעיל י יט) יכלול כל ארץ ישראל
וגבול בני שם במזרח ממשא רחוק מארץ ישראל אבל אם חלק נח
לבניו הארצות ונתן לשם ארץ ישראל היה זה כ"מחלק נכסיו על
פיו" וישבו בה בני כנען עד אשר ינחיל אותה השם לזרע אוהבו
כאשר הזכרתי כבר ,ע"כ.
ביאר בזה הרמב"ן שארץ ישראל היתה שייכת לבני כנען והם
היורשים מנח את הארץ אלא שכאן בעת שנתקלל כנען לקח ממנו
את ארץ ישראל ונתנה לזרעו של שם וברכו שבאותו המקום שממנו
נתיסד העולם יהיה אהל שבו ישכון ה' על זרעו של שם כמו שכתוב
בפסוק שאחרי כן וישכן באהלי שם ,אלא שעד שיתקיים ייעוד זה נתן
את הארץ לבני כנען שישמרו אותו עד הגיע העת הראויה שישכון
באהלי שם.
והנה בעת ברית בין הבתרים גילה ה' מי מבני שם הוא הראוי
לאותה הבטחה שבו יבחר ויתן לו את ארץ כנען וישרה שכינתו על
זרעו ולפי זה יתכן ששאר בני שם נתקנאו מאד על דבר זה מדוע
דווקא אברהם יקבל את ארץ כנען ולמה לא תהיה שייכת לכל בני
שם שאת כולם לימד שם את האמונה וחפצו לקלקל מה שאפשר
ולכן רצו שבני כנען יהיו משועבדים להם לומר שארץ כנען שייכת
לכל בני שם ועל כן בעת מלחמת המלכים רצו דבר ראשון להרוג את
יושבי קיני קניזי קדמוני כדי שבבא זרעו של אברהם לא"י לא יוכלו
לכבשם שאין הם האמוריים החוטאים הרשעים שנתמלא סאתם
כמבואר לעיל ואחרי כן רצו להמשיך הלאה לכבוש את סדום בה
ישבו בני כנעןשגם את שאר שבעה עממין לא יוכלו זרעו של אברהם
לכבוש.
אז נאמר ויבא הפליט הוא עוג מלך הבשן שניצל מידי ארבעת
המלכים (שאכן רק את חלקו יכלו לכבוש בנ"י בבואם לארץ כמבואר
לעיל) ויגד לאברם העברי שסיפר לו שהיכו את הענקים החוטאים
שבקק"ק וזאת כיון שבאו לחלוק על כך שרק אברהם נחשב העברי
שזה סמל האמונה כאמור לעיל ואברהם הבין משמעות מלחמה זו
ובא להציל לכל הפחות את סדום שלא תיפול ביד בני שם.
ובמלחמה ניצח והרג את ארבעת המלכים וכתוב ו ְַׁטִרדֹף עַ ד ָדן<
ַוטֵחָ לֵק עֲלֵיהֶ ם לַ יְׁלָה הוא ַועֲבָ ָדיו וַ ַטךֵם ו ְַׁטִר ְׁדפֵ ם עַ ד חֹובָה א ֲֶשר ִמ ְׁשמ ֹאל
לְׁ ַדלָ ֶשק< וצריך לבאר מדוע רדפם עד דן שהרי זה רחוק מאד
מסדום ומדוע המשיך הלאה ורדף ולמה שם דווקא נעצר.
ומבואר לפי האמור לעיל שכיון שדן זה הגבול הצפוני של א"י וכן
דמשק היא ג"כ הגבול הצפוני של א"י כמ"ש ביחזקאל (מ"ז) {יז}
וְׁהָ יָה גְׁבול ִמן הַ טָם חֲ צַר עֵינֹון גְׁבול ַדלֶ ֶשק ְׁו ָצפֹון צָ פֹונָה וגְׁבול חֲמָ ת
וְׁאֵ ת פְׁ אַ ת צָ פֹון< לכן רדף אברהם אותם עד שם להוציאם לגמרי
מתחומי ארץ ישראל שלא יהיה להם חלק בה ולא יוכלו לעכב בניו
מלרשת את א"י.
ולפי זה מבואר מדוע אמרפל הוא נמרוד שהיה מבני כנען הצטרף
ג"כ למלחמה זו שהרי הוא היה האויב הגדול ביותר של אברהם
אבינו ושל אמונתו שעל כן נקרא אמרפל שאמר והפיל את אברהם
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לכבשן האש ועל כן הצטרף למלחמה זו שהיתה מכוונת נגד אברהם
אבינו.
והנה יש לראות מה אכן קרה עם השלושה אומות קק"ק אותם
הצליחו ארבעת המלכים להכות ,האם הם אכן נתיישבו בהם ,ומה
התרחש עם ארץ סדום שהרי גם היא לבסוף נחרבה והושלמה
סאתה לפני שהגיע הזמן שבני ישראל יכלו להיכנס לארץ.
אמנם לפי המבואר יתכן שיובן ג"כ חלק מהסיבה שאברהם
התפלל במיוחד על סדום שלא תיחרב ולא יושלם סאתה שאם לא
היתה נחרבת היו בני ישראל בהגיע הזמן כובשים אותה ולכן כתוב
(פרק י"ח) {יז} וַה' אָ מָ ר הַ ְׁמכַמֶ ה אֲנִי מֵ אַ ְׁב ָרהָ ם א ֲֶשר אֲנִ י ע ֶֹשה< {יח}
ְׁנִב ְׁרכו בֹו ךֹל גֹויֵי הָ אָ ֶרץ< {יט} ךִי
וְׁאַ ְׁב ָרהָ ם הָ יֹו י ְִׁהיֶה לְׁ גֹוי ָגדֹול וְׁעָצום ו ְׁ
י ְַׁדעְׁ ִתיו לְׁ מַ עַן אֲשֶ ר יְׁצַ וֶה אֶ ת בָ נָיו וְׁאֶ ת בֵיתֹו אַ חֲ ָריו ו ְָׁש ְׁמרו ֶד ֶרְך ה'
אֲשר ִדבֶר
ומ ְׁשפָ ט לְׁ מַ עַן הָ ִביא ה' עַ ל אַ ְׁב ָרהָ ם אֵ ת ֶ
לַ ֲעשֹות צְׁ דָ ָקה ִ
עָ לָיו< שיש חשיבות להודיע לאברהם שהולך להישחת חלק מא"י
שעליו כתוב (פרק י"ג) {י} ַוט ִָשא לֹוט אֶ ת עֵינָיו וַט ְַׁרא אֶ ת ךָל ִךךַר הַ ט ְַׁר ֵדן
ךִי כֺלָ ה ַמ ְש ֶקה לִ פְׁ נֵי ַשחֵ ת ה' אֶ ת ְׁסדֹם וְׁאֶ ת ֲעמ ָֹרה ךְׁ גַן ה' ךְׁאֶ ֶרץ
ִמצְׁ ַריִם בֹאֲ כָה צֹעַ ר<
ובסופו של דבר לא התקבלה תפילתו של אברהם אבינו להציל
את סדום והיא נשחתה לחלוטין עד היום הזה כמו שרואים שעל
מקום זה נהיה אחר כך ים המלח שהיא וסביבותיה ארץ מלחה מאין
יושב כמו שכתוב כאן שערכו מלחמה בעמק השידים הוא ים המלח
וברש"י עמק השדים .כך שמו ,על שם שהיו בו שדות הרבה .הוא ים
המלח .לאחר זמן נמשך הים לתוכו ונעשה ים המלח.
והנה למרות שהפך ה' את סדום זכר ה' את אברהם ובזכותו הציל
ֱֹלהים אֶ ת עָ ֵרי הַ ךִ ךָר
את לוט כמ"ש (פרק י"ט) {כט} ַוי ְִׁהי ְׁב ַשחֵ ת א ִ
אֱֹלהים אֶ ת אַ ְׁב ָרהָ ם ַוי ְַׁשכַ ח אֶ ת לֹוט ִמתֹוְך הַ הֲפֵ כָה בַהֲפְֹך אֶ ת
וַטִ ְׁזךֹר ִ
אֲשר י ַָשב בָהֵ ן לֹוט<
הֶ עָ ִרים ֶ
אחרי שלוט ניצל מההפיכה מגיעה הפרשה שבנות לוט קיימו
מאביהן זרע וילדו את עמון ומואב שהם קיבלו שני ארצות מארצות
קק"ק והסיבה שהם קיבלו את הארצות האלו וכמ"ש בתורה (דברים
ב' י"ט) ךִי ל ֹא אֶ תֵ ן מֵ אֶ ֶרץ ְׁבנֵי עַ לֹון לְׁ ָך יְׁרֺ ָשה ךִי לִ בְׁ נֵי לֹוט נְׁתַ ִתיהָ
יְׁרֺ ָשה< וכמו כן כתוב שם על ארץ מואב .וברש"י (פסוק ה') ירשה
לעשו .מאברהם ,עשר עממים נתתי לו ,שבעה לכם ,וקיני וקניזי
וקדמוני הן עמון ומואב ושעיר ,אחת מהם לעשו ,והשתים לבני לוט,
בשכר שהלך אתו למצרים ושתק על מה שהיו אומרים על אשתו
אחותו היא ,עשאו כבנו<
חזינן שלמרות שהכו ארבעת המלכים את ארץ קק"ק אעפ"כ נתן
ה' את קק"ק למשפחת אברהם שהם ישמרו את המקום לבני
ישראל עד בא עת התיקון הגמור וכמו שאיתא ברש"י (שם פסוק ה')
כי לא אתן לך בארצם עד מדרך כף רגל .ומדרש אגדה (תנחומא ישן
דברים הוספה ו ,).עד שיבא יום דריסת כף רגל על הר הזיתים,
שנאמר ועמדו רגליו וגו' (זכריה יד ,ד<).
ולפי זה יש לפרש במה שאמרו בנות לוט (פרק י"ט) {לא} וַת ֹאמֶ ר
ךְׁד ֶרְך ךָל
כִירה אֶ ל הַ צְׁ עִ ָירה אָ ִבינו ז ֵָקן ו ְִׁאיש אֵ ין בָ אָ ֶרץ לָ בֹוא עָ לֵינו ֶ
הַ ְׁב ָ
הָ אָ ֶרץ< שיתכן שידעו שקק"ק בו הם נמצאים מיועד למשפחת
אברהם ולא לזרעו הנבחר בנ"י ועל כן אמרו שאין בארץ מי שיחיה
זרע למשפחת לוט לרשת את הארץ הזו חוץ מהם .וכל זה היה כלול
בזכירת ה' את אברהם שהציל את לוט וזרעו יקבל חלק בהבטחת
ה' לאברהם את קק"ק עד שיגיע הזמן שבנ"י יירשום.
ונשאר לנו לבאר איך יהיה התיקון של ארץ סדום האם כיון
שנחרבה לפני הזמן א"כ לא יהיה לה תיקון לעולם ותישאר ארץ
מלחה וחרבה.
עוד יש לבאר את הפסוק בפרשתינו בעת שהכו המלכים את
הרפאים נאמר וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה
העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר< שצריך לבאר מדוע
כתוב וישובו ויבואו וכו' מה זה בא ללמדינו שנראה כסיפור מיותר
שהרי לא כתוב בשאר המקומות שהכו שהם באו לשם.
ועל הלשון עין משפט שכתוב כאן איתא ברש"י על שם העתיד,
שעתידין משה ואהרן להשפט שם על עסקי אותו העין ,והם מי
מריבה .וצריך ביאור מה קשור לכאן הענין של משה ואהרן במי
מריבה ומספיק היה לכתוב שבאו לקדש.
ויש לבאר הענין ע"פ מה שחידש אבא שליט"א בפרשת ניסי נחל
ארנון ושירת הבאר ,ונבאר דבריו בארוכה מה ששייך לעניינינו.
דהנה כתוב בתורה בפרשת חוקת (במדבר פרק כ')<
{א} ַו ָטבֹאו ְׁבנֵי י ְִׁש ָראֵ ל ךָל הָ עֵ ָדה ִמ ְׁדבַ ר צִ ן בַ חֹדֶ ש הָ ִראשֹון ַוט ֵֶשב
הָ עָ ם ְׁב ָקדֵ ש וַתָ מָ ת שָ ם ִמ ְׁריָם ו ִַת ָקבֵר שָ ם< וברש"י כל העדה .עדה
השלמה ,שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים< ומבואר שהיו
באותה העת עדה שלמה צדיקים גמורים (מפרשים) וראויים ליכנס
לארץ.
{ב} וְׁל ֹא הָ יָה מַ יִם לָ עֵ ָדה וַט ִָקהֲלו עַל מ ֶֹשה וְׁעַ ל אַ הֲ רֹן< וברש"י ולא
היה מים לעדה .מכאן ,שכל מ' שנה היה להם הבאר בזכות מרים<
ונראה שכלו הארבעים שנה והיה מצב שיתכן שכבר לא יהיו צריכים
את הבאר וכדלהלן .ובהמשך< {ה} וְׁלָ מָ ה הֶ עֱלִ יתֺ נו ִמ ִלצְׁ ַריִם לְׁ הָ ִביא
ותאֵ נָה ְׁוגֶפֶן ו ְִׁרלֹון ומַ יִם אַ יִן
אֹתָ נו אֶ ל הַ לָ קֹום הָ ָרע הַ זֶה ל ֹא ְׁמקֹום ז ֶַרע ְׁ
לִ ְׁשתֹות< וביארו המפרשים שתלונת בנ"י על המקום שאינו מקום
זרע ותאנה וכו' ,כיון שחשבו שכבר הגיעו לא"י ולא הבינו מדוע
המקום הוא מקום מדבר .ובהמשך אמר ה' למשה< {ח} ַקח אֶ ת
הַ לַ חֶ ה וְׁהַ ְׁקהֵ ל אֶ ת הָ עֵ ָדה אַ תָ ה וְׁאַ הֲ רֹן אָ ִחיָך ו ְִׁדבַ ְׁרתֶ ם אֶ ל הַ מֶ לַע
עֵדה
לְׁ עֵינֵיהֶ ם ְׁונָתַ ן מֵ ימָ יו ְׁוהֹוצֵאתָ לָהֶ ם מַ יִם ִמן הַ מֶ לַ ע ו ְִׁה ְׁש ִקיתָ אֶ ת הָ ָ
וְׁאֶ ת ְׁבעִ ָירם<
ומשה לא קיים את מצוות ה' לדבר אל הסלע אלא< {יא} ַוט ֶָרם מ ֶֹשה
עֵדה
אֶ ת ָידֹו ַוטְַך אֶ ת הַ מֶ לַע ְׁבמַ חֵ הו פַ עֲמָ יִם וַטֵצְׁ או מַ יִם ַר ִבים וַתֵ ְׁש ְׁת הָ ָ
ְׁובעִ ָירם< {יב} וַט ֹאמֶ ר ה'אֶ ל מ ֶֹשה וְׁאֶ ל אַ הֲ רֹן יַעַן ל ֹא הֶ אֱמַ נְׁ תֶ ם ִבי
לְׁ הַ ְׁק ִדישֵ נִי לְׁ עֵינֵי ְׁבנֵי י ְִׁש ָראֵ ל לָ כֵן ל ֹא תָ ִביאו אֶ ת הַ ָקהָ ל הַ זֶה אֶ ל הָ אָ ֶרץ
אֲשר ָרבו ְׁבנֵי י ְִׁש ָראֵ ל אֶ ת ה'
אֲשר נָתַ ִתי לָהֶ ם< {יג} הֵ לָ ה מֵ י ְׁמ ִריבָה ֶ
ֶ
ַטִקדֵ ש בָ ם<
ו ָ
וביאר בזה האור החיים הקדוש וז"ל ועומק הדברים הוא שאם היו
משה ואהרן עושים קידוש ה' הגדול באמצעות שהיתה העדה גם כן
כולה שלימה וצדיקים היו מחליטים אמונת ה' בלבם שלימה והיה
נגרש מהם חלק הרע והיה כח בהם להעמיד אמונתם לדורי דורות,
ומעתה היו משה ואהרן נכנסים לארץ והיה משה בונה בית
המקדש וכו' ,ומתוכיות הדברים נשמע שאם היו מקדשים שם
שמים לעיניהם היה הדור ההוא כדור שבן דוד בא שיעביר ה' את
רוח הטומאה ומלאה הארץ דעה את ה' ,עכ"ל.
נראה ברור מדברי האור החיים שבעת ההיא היה אמור להיות ע"י
שהיו מדברים אל הסלע התיקון הגמור ,ואם כן צריך לומר שהיו
נכנסים מיד לא"י וכובשים גם את קיני קניזי קדמוני ואחר שלא זכו
הוצרכו לסבב את ארץ אדום ועמון ומואב
ובזה מובן סמיכות הפרשיות שמיד אחרי כן כתוב בתורה< {יד}
ַטִשלַ ח מ ֶֹשה מַ לְׁ אָ כִים ִמ ָק ֵדש אֶ ל מֶ לְֶך אֱ דֹום ךֹה אָ מַ ר אָ ִחיָך י ְִׁש ָראֵ ל
ו ְׁ

אַ תָ ה י ַָדעְׁ תָ אֵ ת ךָל הַ ְׁתלָ אָ ה א ֲֶשר ְׁמצָאָ ְׁתנו< {טו} ַוט ְֵׁרדו אֲ בֹתֵ ינו
ִמצְׁ ַריְׁמָ ה ַום ֵֶשב ְׁב ִמצְׁ ַריִם י ִָמים ַר ִבים וַט ֵָרעו לָנו ִמצְׁ ַריִם וְׁלַ אֲ בֹתֵ ינו< {טז}
וַםִצְׁ עַ ק אֶ ל יְׁהוָה ַוט ְִׁשמַ ע קֹלֵנו ַוט ְִׁשלַ ח מַ לְׁ אָ ְך וַטֹ צִ אֵ נו ִמ ִלצְׁ ָריִם ו ְִׁהםֵה ֲאנ ְַׁחנו
ְׁב ָקדֵ ש עִ יר ְׁקצֵה גְׁבולֶ ָך< שכיון שלא היה באותה העת התיקון הגמור
לא יכלו לכבוש באותה העת את ארץ אדום שהיתה שם בגבול קדש
שהיא חלק מקק"ק רק ביקשו מאדום רשות לעבור בארצו ולא נתן
להם.
אמנם אף שלא זכו באותה העת לכבוש את קק"ק חידש בזה אבא
שמה שנתבאר בחז"ל שחלק מעמון ומואב טהרו בסיחון וארנון נהיה
גבול מואב בזה חידש שהיה זה נס על טבעי שנחל ארנון זז ממקומו
כדי להרחיב את גבול סיחון ועוג כדי לטהר את המקום לבנ"י כבר
כעת ויהיה זה מעין התיקון הגמור שהיה אמור להיות בעת הזו.
והוסיף לחדש שנס זה נעשה ע"י משה רבינו בעת הכאת הסלע
שהמשיך ובקע את מי ארנון שיהיו חלק מהבאר (שהיה בכוחו
להביא לתיקון הגמור לגמרי כאמור) ונטה הנחל ממקומו לטהר חלק
מארצות קק"ק מעין התיקון הגמור .ומצא לזה סמך מופלא בקינות
באב קינה מ' ציון ידידות< "ובמי מריבה ביום זעם ,אזי טהרה
לט'
מז
ארצך" .
ובזה יבואר מה שהקשינו מה רצה לומר הכתוב במלחמת
המלכים ,וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש .שלפי מה שביארנו
שכל כוונתם היתה לדחות ולמנוע את התיקון הגמור שיהיה בעת
ירושת קק"ק ,על כן רצו להזכיר ולהסתמך על אותו הפגם שעל ידו
נגרם ונשלם אותו הענין שלא זכו בני ישראל בבואם ממצרים לתיקון
הגמור בירושת קק"ק ,ונדחה התיקון הגמור לעתיד לבא היא
הגאולה שאנו מצפים לה במהרה.
[וכמו שמרומז ג"כ בברית בין הבתרים שנאמר פרק י"ד {ט} וַט ֹאמֶ ר
כֶשת וְׁאַ יִל ְׁמשֺ כָש ְׁותֹר ְׁוגֹוזָל< {י}
כֶשת וְׁעֵ ז ְׁמשֺ ֶ
אֵ לָיו ְׁקחָ ה לִ י עֶגְׁ לָה ְׁמשֺ ֶ
ַטִקח לֹו אֶ ת ךָל אֵ כֶה ַויְׁבַתֵ ר אֹתָ ם בַ תָ וְֶך ַוטִתֵ ן ִאיש ִב ְׁתרֹו לִ ְׁק ַראת ֵרעֵהו
ו ַ
וְׁאֶ ת הַ צִ פֹר ל ֹא בָתָ ר<
וברש"י< ואת הצפור לא בתר .לפי שהאומות עובדי כוכבים ומזלות
נמשלו לפרים ואילים ושעירים ,שנאמר סבבוני פרים רבים וגו'
(תהלים כב ,יג ,).ואומר האיל אשר ראית בעל הקרנים ,מלכי מדי
ופרס (דניאל ח ,כ ,).ואומר הצפיר והשעיר ,מלך יון .וישראל נמשלו
לבני יונה ,שנאמר יונתי בחגוי הסלע (שיר השירים ב ,יד ,).לפיכך
בתר הבהמות ,רמז על האומות שיהיו כלין והולכין ,ואת הצפור לא
בתר ,רמז שיהיו ישראל קיימין לעולם<
{יא} ַו ֵט ֶרד הָ עַ יִט עַל הַ פְׁ ג ִָרים וַט ֵַשב אֹתָ ם אַבְׁ ָרם<
וברש"י< וישב .רמז שיבא דוד בן ישי לכלותם ,ואין מניחים אותו מן
השמים ,עד שיבוא מלך המשיח<
רואים כאן ג"כ רמז שהיה אפשרות להקדים את התיקון הגמור
ולכלות את שעיר ואין מניחים עד שיבא משיח].
והנה במה שחזינן שיש קשר בין הבאר לתיקון הגמור שעל ידה
מיתקנת ארץ ישראל ונטהרת לבני ישראל מצאנו בזה בנביא
יחזקאל (פרק מ"ז) המובא בדף היומי שלמדתי עם אבא ירושלמי
שקלים דף י"ז שמדבר בענין המעין היוצא לעתיד לבוא מבית קדשי
הקדשים וחידש בזה אבא שהוא הבאר שיתגלה לעתיד לבא ובמעין
זה שיהפך לנחל גדול כתוב<
{ח} וַט ֹאמֶ ר אֵ לַי הַ לַ יִם הָ אֵ כֶה יֹוצְׁ ִאים אֶ ל הַ גְׁ לִ ילָה הַ קַ ְׁדמֹונָה ְׁוי ְָׁרדו עַל
לוצָאים (ונרפאו) ו ְְׁׁנִרפו הַ לָ יִם<
ִ
הָ ע ֲָרבָה ובָ או הַ טָלָ ה אֶ ל הַ טָלָ ה הַ
ובירושלמי ,הימה זה ים המלח .וימא דמילחא בשביל למיתקן {ט}
וְׁהָ יָה כָל נֶפֶש חַ טָה א ֲֶשר י ְִׁשרֹץ אֶ ל ךָל א ֲֶשר ָיבֹוא ָשם נַחֲ לַ יִם י ְִׁחיֶה וְׁהָ יָה
הַ ָדגָה ַרבָה ְׁמאֹד ךִי בָאו ָשלָ ה הַ לַ יִם הָ אֵ כֶה ְׁוי ֵָרפְׁ או וָחָ י ךֹל אֲשֶ ר ָיבֹוא
ָשלָ ה הַ םָחַ ל< {י} וְׁהָ יָה (יעמדו) עָ ְׁמדו עָ לָיו ַדוָגִים מֵ עֵין ג ִֶדי וְׁעַ ד עֵין
ךִדגַת הַ טָם הַ ָגדֹול
עֶגְׁלַ יִם ִמ ְׁשטֹוחַ לַ חֲ ָר ִמים י ְִׁהיו לְׁ ִמינָה ִת ְׁהיֶה ְׁדגָתָ ם ְׁ
ומזֶה ךָל עֵץ מַ ֲאכָל
ַרבָה ְׁמאֹד< {יב} וְׁעַ ל הַ םַחַ ל ַיעֲלֶה עַל ְׁשפָ תֹו ִמזֶה ִ
ל ֹא ִיבֹול עָ לֵהו וְׁל ֹא ִיתֹם פִ ְׁריֹו לָ חֳדָ ָשיו יְׁבַ ךֵר ךִי מֵ ימָ יו ִמן הַ ִל ְׁק ָדש הֵ לָ ה
יֹוצְׁ ִאים (והיו) וְׁהָ יָה פִ ְׁריֹו לְׁ מַ ֲאכָל וְׁעָלֵהו לִ ְׁתרופָה.
רואים בפסוקים אלו שלעתיד לבא בעת תיקון הגמור יגיע נחל
מבית קדשי הקדשים שהוא כמו הבאר שיש לו כח לטהר את ארץ
ישראל ואכן יטהר וימתק גם את ים המלח [שנחרב כיון שנתמלא
סאתם של יושבי סדום לפני הזמן שהיו ראויים בני ישראל לירשו
וכמו שביארנו לעיל] עד כדי כך שיעמדו עליו דיגים מעין גדי הסמוכה
ויהיה למקום ישוב מבורך וכמו שנאמר בתהילים (ק"ז) ישם מדבר
לאגם מים שאז כל איזור הערבה והמדבר של קק"ק יחד עם כל
ארץ ישראל יתחדש וירפא והיה פריו למאכל ועלהו לתרופה .יעזור
ה' שנזכה בעינינו לחזות באותם ייעודים נפלאים ,במהרה בימינו
אמן.
בנך תלמידך ,יצחק.

מאמרים בנושא האיסור לצאת מארץ ישראל

הלכתא שפירתא  /הרב פינחס שפירא ,אב"ד
ביד"צ שערי שלום (בית שמש) ,מח"ס שו"ת בריתי
שלום ו"ח

יציאה מארץ ישראל לחו"ל
לצורך השתתפות בחתונת חבר

ִּיש ְב ֶתם בָ ה (במדבר לג ,נג)
ְוה ַֹור ְש ֶתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ו ַ
לשון הרמב"ם (פ"ה מהל' מלכים ה"ט) אסור לצאת מארץ ישראל
לחוצה לארץ לעולם אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מיד
הגוים ויחזור לארץ וכן יוצא הוא לסחורה ,וביאר הקרן אורה (מו"ק
יד ).שהטעם שהותר לצאת לסחורה הוא משום שהוא צורך ,ושלפי
זה כל שכן שלכל דבר מצוה מותר לצאת ,ומה שנקט הרמב"ם רק
את המקרים של לימוד תורה ולישא אשה ולהציל מיד הגוים י"ל כמו
שכתב השאילתות (הוב"ד בתוספות ע"ז יג ).שאם להנך תלת
מצוות דקילי מותר לצאת ,כל שכן שלשאר מצוות מותר .וכ"כ היד
רמ"ה והמאירי בקידושין (דף ל"א) והתשב"ץ (ח"ג סימן רפ"ח) שגם
בשביל כיבוד הורים מותר לצאת .וכן מבואר במג"א בסימן תקל"א
(ס"ק ז') שאפילו בשביל לראות פני חבירו מותר לצאת מא"י,
וכדאיתא ברמ"א בסו"ס רמ"ח שגם זה מיקרי דבר מצוה.
ואמנם הלום ראיתי בספר פאת השולחן (לרבי ישראל משקלאוו
תלמיד הגר"א) בסימן ב' (ס"ק כ"ח) שהביא את השערי צדק (ספרו
של בעל החיי אדם על מצוות התלויות בארץ) שהביא להלכה את
דברי התשב"ץ שכתב שמותר לצאת מא"י לחו"ל בשביל כיבוד
הורים ,והשיג עליו הפאת השולחן שלא קי"ל כתשב"ץ אלא כרמב"ם
שכתב שמותר לצאת בשביל לישא אשה וללמוד תורה ולהציל מן
מז

אכן האב הביע הסתייגות אם אפשר לחדש כך להוסיף על הניסים ,וצ"ת.

העכו"ם ולסחורה ,ומשמע שלשאר מצוות אסור .ומבואר שלמד
בדעת הרמב"ם לא כפי שלמד בדעתו הקרן אורה הנ"ל .ומה
שמותר לצאת לסחורה ביאר הפאת השולחן דזה משום שזה צורך
חייו וישוב א"י תליא בזה .וכ"כ המנחת חינוך במצוה רי"ב (ס"ק א')
שמהרמב"ם משמע שרק להנך מילי מותר לצאת אך לשאר מצוות
מח
לא  .ויש להוסיף על זה ,שהפאת השלחן בסימן א' (ס"ק י"ט) הביא
מתשובת מרן הבית יוסף שכתב להוכיח שמצות פו"ר עדיפא על
מצות יבום מכך שבשביל לישא אשה קי"ל שמותר לצאת מא"י ואילו
בשביל יבום מפורש בש"ס (כתובות קיא) שאסור .והקשה עליו
הפאת השולחן שהלוא התוספות בע"ז (יג ).כבר הקשו זאת שמפני
מה אסור לצאת מא"י בשביל ליבם? ותירצו ששם מדובר בשרצה
לדור שם לעולם ,שזה אסור גם בשביל לישא אשה .וכן ביאר מרן
הב"י בעצמו בכסף משנה (פ"ה מהל' מלכים ה"ט) בדעת הרמב"ם.
וצ"ל שבתשובה היה נראה לו דוחק לעשות אוקימתא בגמ' בכתובות
ולהעמיד בשרצה לילך לדור שם לעולם ,או שסבר שבשביל ללמוד
תורה ולישא אשה מותר לצאת אף אם אין בדעתו לחזור לעולם
וכדעת המהרי"ט בחידושיו לכתובות וכמו שאוכיח לקמן מדברי
המהר"ם מרוטנבורג ולא כדעת התוספות ,ולכן ביאר דשם בכתובות
איירי בשהיה יכול לישא אשה אחרת בא"י ולקיים פו"ר ומשום מצות
יבום אי"ז מספיק כדי להתיר לצאת מא"י .עכ"פ מבואר בהדיא
מדברי הב"י בתשובה הנ"ל שדעתו היא שלא בשביל כל המצוות
מותר לצאת ,אלא רק בשביל המצוות שהוזכרו להדיא בגמ' להיתר,
וכדעת הפאת השלחן והמנ"ח ,ודלא כמג"א והקרן אורה .ועוד,
דהנה בספר תשב"ץ קטן (בסימן תקס"ג) כתב בשם רבו המהר"ם
מרוטנבורג לבאר דמה שכל האמוראים לא הלכו לא"י זה משום
שבבבל הם למדו יותר טוב ואילו היו בא"י היו צריכים לשוט אחר
מזונות ,וכ"ש מהא שמותר לצאת מא"י בשביל ללמוד תורה .והלא
לדעת התוספות הנ"ל [שגם ההיתר לצאת בשביל ללמוד תורה הוא
רק אם דעתו לחזור בסופו של דבר] לא מובן כלל מה הק"ו ,דהא היו
הרבה אמוראים שלא עלו כלל לא"י כל ימיהם ,וע"כ שסבר המהר"ם
מרוטנבורג שבשביל ללמוד תורה ולישא אשה מותר לצאת אף אם
דעתו להישאר שם לעולם ,וכדעת המהרי"ט בחידושיו שם
בכתובות ,ולא כדעת התוספות בע"ז .וא"כ יקשה לפי"ז על המהר"ם
מרוטנבורג מהא שמבואר בגמ' בכתובות שאסור לצאת מא"י
בשביל ליבם ,ולא יוכל לתרץ כדתירצו התוספות דשם איירי בשרצה
להישאר שם לעולם ,ועכצ"ל שיתרץ דבשביל מצות יבום לא התירו
לצאת וכמו שכתב הב"י בתשובה .ונראה שגם מהמאירי והתשב"ץ
והחיי אדם בשערי צדק אין להוכיח שמותר לצאת בשביל כל
המצוות ,דאפשר דשאני כיבוד הורים שהוקש כבודם לכבוד המקום.
וגם בזה מצינו מפורש בגמרא להיתר (בקידושין ל"א) ,ואין ללמוד
מעצמנו לדברים אחרים.
אך מ"מ נלענ"ד שאם יוצא לזמן קצר יש לצרף טעם נוסף להיתר,
והוא עפ"י מה שכתבו המהרי"ט בחידושיו לקידושין (דף ל"א)
והשלטי גבורים בע"ז (דף ח' מדפי הרי"ף) שאין איסור לצאת מא"י
לזמן קצר מכיון דרק כשיוצא לזמן מרובה הרי זה מחסר בדירת א"י,
ואף שבוודאי דלא קי"ל כדבריהם וכמבואר ביד רמ"ה ובמאירי
בקידושין דמיירי שם בישראל ולא בכהן כמו שרצה המהרי"ט לפרש,
וגם דעת המג"א הנ"ל מבואר דלא כוותייהו ,אך נלענ"ד דאפש"ל
שתלוי בדעות הראשונים בעיקר טעם האיסור לצאת מא"י ,דמצינו
בזה ג' טעמים בראשונים <
א) הרשב"ם בב"ב (צ"א ע"א) כתב שהטעם הוא משום שמפקיע
עצמו מן המצוות (היינו מן המצוות התלויות בארץ).
ב) הרמב"ן בפרשתנו (לג ,נג) פירש שזה משום מצות ישוב א"י,
שכשיוצא מבטל ממנו את המצוה.
ג) והמאירי בשילהי כתובות (דף קי"א) פירש טעם שלישי משום
דסתם חו"ל אין חכמה ויראת חטא מצויין בה מפני עול הגזירות
והשעבוד ,וסתם ארץ ישראל חכמה ויראת חטא מצויין בה.
וממילא נראה לאמר דהמאירי בקידושין לשיטתו בכתובות שטעם
האיסור הוא מחמת שבחו"ל אין כ"כ יראת חטא ,ולכן סובר שאסור
לצאת אף לזמן קצר ,וגם היד רמ"ה צ"ל שסבר או כטעם המאירי או
כטעם הרשב"ם ,משא"כ לטעם הרמב"ן אפשר דיצדקו דברי השלטי
גבורים והמהרי"ט ,ומטעם שיציאה קצרה אינה מחסרת בשם דירה.
ואף שבוודאי אין לסמוך ע"ז לחודא ,אך בצירוף דעת השאילתות
נלענ"ד דיש לסמוך ע"ז ,וכמו שמשמע בש"ך בחו"מ (סימן כ"ה ס"ק
י"ט) שבאיסור דרבנן אפשר לצרף דעות פוסקים אף שמתירים
מטעמים שונים וכנגד כל טעם יש רוב דעות להחמיר .ואמנם בש"ך
ביו"ד (בסו"ס רמ"ב בקיצור הנהגת הוראות איסו"ה אות ז') סיים
ש'אם אין הרבים מסכימים להתיר מטעם אחד אלא כל אחד יש לו
טעם בפני עצמו והם מסכימים לענין הדין אין לסמוך עליהם להתיר
באיסור תורה ובאיסור דרבנן' ,אך המעיין בכל דבריו שם יראה
שט"ס נזדקרה שם ובוודאי שצריך לסיים 'אלא באיסור דרבנן' .וכן
כתב בשו"ת נוב"י מהדו"ת (בתשובה מבן המחבר בעל השיבת ציון)
בחחו"מ (סימן ג') שבדרבנן וודאי דאפשר לצרף דעות הפוסקים
כה"ג ,והביא זאת גם בשם הש"ך .ולכן לדינא נראה שמותר לצאת
וכפסק המשנ"ב שהעתיק להלכה את
לזמן קצר לצורך כל מצוה,
מט
דברי המג"א גבי ראיית פני חבירו  .אך מ"מ פשוט שאסור להישאר
להישאר בחו"ל לאחר שגומר את השתתפותו בחתונה ובשבע
ברכות ,ואין לאמר דמכיון שיצא לצורך מצוה שלכן יהיה מותר לו
משום כך להישאר זמן נוסף לצורך טיול וכדו' .אך יכול להישאר
ולהשתתף בסעודות השמחה שעושים בימי השבע ברכות ,דגם זה
מיקרי צורך מצוה .וכן אם בשביל לחזור יותר מוקדם לארץ צריך
לשלם מחיר יותר יקר על הכרטיס נראה דאינו מחוייב לעשות זאת,
דלא גרע מהא שמותר לצאת מהארץ לצורך סחורה.
*
הלכה למעשה
מח

ואין להקשות עליהם דהא בגמ' בע"ז (י"ג ע"א) איתא ג"כ כמו"כ שאסור
לצאת מא"י מלבד לשם לימוד תורה ולישא אשה ולהציל מן העכו"ם ,ואעפ"י
כן כתב השאילתות דכ"ש לשאר מצוות ,ומאי אולמיה בלשון הרמב"ם טפי
מלשון הגמרא ,די"ל שכוונתם כמו שכתב הט"ז באה"ע (סימן ס"ב ס"ק ח')
שפוסק צריך לבאר את דבריו יותר מאשר אמורא ,ועל כן ס"ל לפאת השלחן
והמנ"ח דאם איתא שגם הרמב"ם ס"ל כשאילתות שלכל המצוות מותר לצאת
היה צריך לכתוב זאת במפורש.
מט
ואמנם בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סימן כ"ו אות ז') הקשה מדברי התשב"ץ
שהתיר לצאת בשביל כיבוד הורים ,ומאי איריא משום כיבוד הורים תיפו"ל
בשביל לראות פני חבירו ,ומשום כך רצה לאמר שמוכח מהתשב"ץ דלא
כמג"א .ולענ"ד יש לתרץ בפשיטות דמשום לראות פני חבירו דשרי היינו דווקא
אם לא ראה את חבירו זמן רב ואין אפשרות אחרת שיראה אותו בזמן
הקרוב ,אך בשביל כיבוד הורים שרי אפי' אם כבר ראה אותם לאחרונה או
שעתיד לראותם ,וכגון שיבואו בקרוב לארץ ,ואף אם הם כבר בדרך ורוצה
לצאת לקראתם לכבדם (שבזה מיירי המאירי בקידושין הנ"ל) .ולכן נראה
שלדינא יש להקל גם בזה כשיוצא לזמן קצר.
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א) לדבר הרשות אסור לצאת מהארץ לחו"ל אף לזמן קצר ביותר.
ב) ולתלמוד תורה ,לישא אשה ,או לכיבוד הורים ,מותר לצאת אף
לזמן ארוך [וי"א שדווקא אם דעתו לחזור].
ג) ולשאר מצוות מותר לצאת רק לזמן קצר.
לתגובות< shapirapinchas@gmail.com

ויאמר שמואל  /הרב שמואל ברוך גנוט ,מראשי
ישיבת משאת המלך  -אלעד ,מח"ס 'ויאמר שמואל'
ושא"ס

גדר מצות ישוב ארץ ישראל

ותהֹ מֹת
ֹלקיָך ְמ ִּביאֲָך אֶ ל אֶ ֶרץ טֹובָ ה אֶ ֶרץ נַחֲ לֵי ָמיִּם עֲ ָינֹת ְ
כִּי ה' אֱ ֶ
ותאֵ נָה ו ְִּרםֹון אֶ ֶרץ
עֹרה ְוגֶפֶן ְ
וש ָ
יֹצְ ִּאים בַ ִּב ְקעָ ה ובָ הָ ר .אֶ ֶרץ ִּחחָ ה ְ
זֵית ֶש ֶמן ְודבָ ש .אֶ ֶרץ אֲ ֶשר ל ֹא ְב ִּמ ְס ֵכנֺת ת ֹאכַל בָ ה לֶ חֶ ם ל ֹא
נְחֹשת (ח,
הֲר ֶריהָ ַת ְחצֹב ֶ
ומ ָ
ֶת ְחסַ ר כֹל בָ ה אֶ ֶרץ אֲ ֶשר אֲבָ נֶיהָ בַ ְרזֶל ֵ
ז-ט)
א .כתב הרמב"ם (מלכים ה ,ט)< "אסור לצאת מארץ ישראל
לחוצה לארץ לעולם ,אלא ללמוד תורה או לישא אשה או להציל מיד
הגויים ,ויחזור לארץ ,וכן יוצא הוא לסחורה .אבל לשכון בחוצה לארץ
אסור וכו' .גדולי החכמים היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין
אבניה ומתגלגלין על עפרה וכו' .לעולם ידור אדם בארץ ישראל
אפילו בעיר שרובה גויים ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל
וכו' .כשם שאסור לצאת מהארץ לחו"ל ,כך אסור לצאת מבבל
לשאר ארצות וכו'" .ואמנם הר"מ לא מנה את מצות ישוב א"י כמצוה
בפנ"ע במנין המצוות.
ואמנם הרמב"ן מנה מצוה זו (בשכחת העשין ששכח הר"מ
לדעתו) וכתב< "שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך
ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ,ולא נעזבה ביד זולתינו
מן האומות או לשממה .והוא אמרו להם (במדבר לג) "והורשתם את
הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם
את הארץ" .ונכפל בזה הענין במצוה זו במקומות אחרים ,כאמרו
(דברים א) "באו ורשו את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם" ,ופרט
אותה להם במצוה זו כולה בגבוליה ומצריה וכו' .אבל הארץ לא נניח
אותה בידם ולא ביד זולתם מן האומות בדור מן הדורות .וכן אם
ברחו האומות ההם מפנינו והלכו להם וכו' ,נצטווינו אנחנו לבוא
בארץ ולכבוש המדינות ולהושיב בה שבטנו .וכן אחרי הכריתנו את
העממים הנזכרים ,אם רצו אח"כ שבטינו לעזוב את הארץ ולכבוש
להם את ארץ שנער או את ארץ אשור וזולתם מן המקומות ,אינם
רשאין ,שנצטוינו בכיבושה ובישיבתה .וממאמרם מלחמת יהושע
לכבוש ,תבין כי המצוה הזאת היא בכיבוש וכו' וכו' .ואומר אני כי
המצוה שהחכמים מפליגין בה והיא דירת ארץ ישראל וכו' וזולת זה
הפלגות גדולות שאמרו בה ,הכל הוא ממ"ע הזה שנצטוינו לרשת
הארץ ולשבת בה .א"כ היא מ"ע לדורות מתחייב בה כל יחיד ממנו
ואפילו בזמן גלות .כידוע בתלמוד במקומות הרבה .ולשון ספרי
(ראה יב ,כט) מעשה ברבי יהודה בן בתירה ור' מתיה בן חרש ור'
חנניה בן אחי ר' יהושע ור' נתן שהיו יוצאין חוצה לארץ והגיעו
לפלטיא וזכרו את ארץ ישראל וזקפו את עיניהם וזלגו דמעותיהן
וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה "וירשתה וישבת בה ושמרת
לעשות" ,אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות
שבתורה" ,עכ"ל.
ורבינו היעב"ץ ז"ל במור וקציעה (סי' ש"ו) כ' ע"ד הרמב"ן הללו כך<
"אך מצות ישוב א"י מ"ע של תורה היא "וישבתם בה" ,כמש"כ
רמב"ן ,גזרת מלך היא עלינו ואינה צריכה טעם ,מה גם הטעם גלוי
כי נחלת ה' היא אשר בחר לשכנו ולשבת בניו עליה ולא להגלות
מעל שולחנו וכו' .והגע בעצמך ,הלא כל העולה לה בזה"ז סתמו אין
לו קרקע בארץ ואין דעתו בשביל לקיים מצוות התלויות בארץ,
שא"א לו לקיימם שמה כמו בחו"ל .האם בעבור זה בטלה ישיבת
הארץ עתה ,חס ליה למר למימר הכי ולהניא לב בנ"י ממצוה זו
החביבה לפניו ית' מאד ,וכו' .אלא ודאי לעולם מצות ישיבתה
במקומה עומדת ,מצות מלך היא עלינו ליישב ארצו ,שמו נקרא עליה
ביחוד ,אין מלך בלא עם ,וברוב עם הדרת מלך .מה גם עתה שהיא
שוממה מבלי בניה החיוב היותר גדול הוא על המוצא עצמו יכול
עליה לקיימה" ,עכ"ל .ואף דכתב דהוי גזירת מלך ,מ"מ הלא מעצם
ד' הרמב"ן אנו למדים דמשום כיבוש הארץ הצטווינו לישב בה ,דע"י
שיושבים בארץ הרי מוסיפים בישיבתה ,וכנראה דגם היעב"ץ ז"ל
נחית לזה ,רק נקיט דגזירת מלך הוא מפני דהוקשה לו אמאי צריכים
לכבשה ,לולי ארווחנא לקיים המצוות התלויות בה ,וע"ז י"ל דגזירת
מלך היא לכבוש פלטרין של מלך מלכי המלכים ית'( .וא"צ להבנת
המחברים בדבריו ,ואכמ"ל) .וכן צ"ת במש"כ היעב"ץ דאלו שאינם
להם קרקע בא"י אינם מקיימים מצוותיה ,ופוק חזי אנן דאע"פ שאין
לנו קרקע ,אנו מקיימים בשופי מצוות תרו"מ ושביעית ויתר המצוות
הנוהגות בא"י ,וצ"ע.
והתשב"ץ (ח"ג סי' ר') כ' דעיקר מצות ישוב א"י "אינה בשביל
מצות דירה ,אלא בשביל מצוות התלויות בארץ הנוהגות שם" .וכ"נ
דעת הרשב"ם בב"ב (צא ,א) שכ' ע"ד הש"ס דאין יוצאין מא"י לחו"ל
מפני שמפקיע עצמו מן המצוות .ומוכח דס"ל כהתשב"ץ דמצות
הישיבה בא"י נועדה לקיום מצוותיה ולא מפני דאיכא חיוב בעצם
הישיבה גופא ,וכד' הרמב"ן ז"ל.
ובדעת המהרי"ט מצינו סתירה לכאו' ,דבח"א סי' מ"ז כ' דכופין
לעלות לא"י לצורך קיום מצוותיה התלויות בה ואילו בח"ב סי' כ"ח
נקיט שכופין לעלות לא"י מצד קדושת הארץ ועצם מצות ישיבתה
שכ' הרמב"ן דנילף מקרא ד"וישבתם בה" .שהרי א"נ שהחיוב מצד
המצוות התלויות בארץ ,א"כ אמאי האיש כופה את האשה לעלות
לארץ ,וכבכתובות ק"י ב' .והרי אין סיפק ביד אשה לקיים מצוות אלו
כיון שכל מה שקנתה אשה קנה בעלה .וכבר עמדו המפרשים ע"ד
המהרי"ט ,עי' במור וקציעה שם ובס' ויואל משה (למהרי"י ט"ב זצ"ל
מסאטמר) בארוכה רבתא( .וכן יל"ע במש"כ בענין האם קניני האשה
מונעים ממנה לקיים המצוות התלויות בארץ .וצ"ת שהרי גם בלא
קנינים מחוייבת בזהירות מאכילת טבל ושביעית ושאר איסורים
שבא"י .ואפשר דכוונתו לעצם מצוות ההפרשה הנוהגות רק
בבעלים).
ולולי דמסתפינא הייתי אומר גדר חדש במצוה חביבה זו ,שעל
פיה יתיישבו כו"כ מדברי הראשונים והפוסקים ,והוא דמכיון וא"י היא
ארצו של הקב"ה וסגולותיה ומידת קדושתה מסולאות מפז ,אזי היא
המקום המועיל והמשובח ביותר בתבל לקיום כל מצוות התורה
(ולאו דוקא לקיום המצוות התלויות בה) ,ונמצא דהיושב בה הוי
כהכשר לקיום כל יתר המצוות ביתר מעלה והידור ,ודו"ק והבן.
והנה מרן החזו"א זצ"ל כ' באגרותיו (קוב"א ח"א ע"ה) כך< "מצב
הארץ נפרז מרחוק כידוע ,ואינו גרוע מהגלות בחו"ל חלילה ,ומצות

א"י הוכרעה ע"י הרמב"ם והרמב"ן ושאר פוסקים ,וידוע עד כמה
שאף ה"חפץ חיים" זללה"ה לעלות" .וחזי' דס"ל להחזו"א ז"ל
שהרמב"ם והרמב"ן אזלי בחד שיטה וגם להר"מ היא מצוה ,וא"כ
צ"ע אמאי לא מנאה הר"מ במנין מצוותיו.
ולדברינו יומתקו הדברים היטב ,דאה"נ ומצוה היא ,אך אינה
כמצוה בפנ"ע אלא הינה מצוה שמטרתה כללית ,לסייע לקיום כל
מצוות התורה ע"י ישיבתה ,ומצוה כללית שכזו לא נמנית במנין
מצוות הרמב"ם.
ב .וארשום בזאת הערה בנדו"ד .דהנה התוס' (שבת לב,ב
ופסחים קיג,ב) כ' וז"ל< "אך טוב לקנות טלית ולברך עליו בכל יום,
כדאמר בסופ"ק דסוטה (יד,א) וכי לאכול מפריה היה רוצה משה.
אלא אמר משה מצוה שאוכל לקיים ,יתקיים על ידי" .והקשה הגאון
מסאטמר ז"ל בויואל משה ,דלדעת הרמב"ן דאיכא מ"ע לישב בארץ
א"כ כבר נתחייבו ישראל לעלות לארץ בשביל קיום מצוה זו ,ומשה
הרי רצה להיות ככל ישראל ולהתחייב במצות ישוב א"י ,א"כ אי"ז
דומה לקניית טלית ,שאין חיוב כלל במצות ציצית כשאין לו טלית.
אלא דצ"ל דהתוס' לא ס"ל כהרמב"ן ,עכ"ד.
ונתבוננתי בהערה מעניינת ,שאפשר ותפתח לנו פתח בישוב
שאלת מהר"י ט"ב הנזכרת .דהנה יל"ע דהא אם נקצב שמשה יחיה
ק"כ שנים ושנות חייו תמו קודם כניסתו לארץ .א"כ גם אם הקב"ה
ית' היה מורה לו להיכנס לא"י ,לכאו' כמה זמן משה היה חי ,והרי
קצבת חייו נסתיימה לה? ודודי ידידי הגרא"ש מאיר שליט"א השבני
שנודעו ד' חז"ל שחשבון השנים בא"י חשבון אחר הוא ונפרד
לכשעצמו .וכדמצינו גבי אשה קטלנית שיכולה להינשא שוב בא"י.
וא"כ אפשר דאם משה היה נכנס לא"י היה חי עוד שנים רבות,
ולק"מ.
אולם א"נ דלא כן ,אזי נמצא דמשרע"ה לא יוכל לחיות בארץ טפי.
והנה רבים מהפוסקים כ' שמצות ישוב א"י מתקיימת רק בדיורין
ובמגורים בה ,וכפי שהו"ד בס' שלהי דקייטא ,עי"ש .ונמצא דאם
משה היה נכנס רק ליום א' ונלב"ע שם ,א"כ לא היה מקיים בלא"ה
מצות ישוב א"י ,ומפני שמסתבר שדיור ליום אחד ל"ח כדיור לענין
זה .וע"כ כ' התוס' דמשה רצה להיכנס לא"י כדי להתחייב במצוות
התלויות בה ולא משום קיום מצות ישוב א"י .ואם כנים הדברים אזי
נפ"מ להילכתא ,שחולה הנוטה למות ובא לדור סמוך למיתתו בא"י
ע"מ לגור בה ,לא יקיים מצות ישוב א"י ,כיון שדירה ליום או יומיים
ל"ח לדיורין .ומ"מ י"ל דלא כן ,דכיון דמיתתו לא תליא ביה אלא ע"פ
ה' ,שפיר נחשב לדיורין( .ומש"כ בשלהי כתובות בענין מגורים קודם
המיתה והקבורה בא"י ,נלענ"ד דמדין אחר הוא ,מדין חשיבות
ההסתלקות והקבורה בא"י ,ולא משום ישוב הארץ) .וגיסי אהובי
הרה"ג רבי יצחק צבי שוגרמן שליט"א הארני לסוגיה בב"ב ח' א',
עי"ש ויל"פ.
ואמנם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א לא הסכים עימדי כלל וכלל,
וכדלהלן<  -על עצם שאלת הויואל משה יישב רבנו שליט"א
בזה"ל< "המצוה היא רק כשהגיעו"[ .ואמנם בס' ויואל משה שם
נחית לזה וסתר לזה לפום ראיותיו ,עי"ש] - .ובמה ששאלתי דלו
יצוייר שנתבטלה גזירת אי הכניסה לא"י ,כמה שנים יחיה משה והרי
נסתיימה קצבת שנות חייו ,כ' רבנו שליט"א< "יעויין יבמות נ' א'",
ושם מבואר דהזוכים לזה מאריך להם הקב"ה את שנותיהם
הקצובות - .ובדבר שמספק"ל בחולה היודע שימות היום ,ובא לא"י
לדור בה ,האם מקיים מ"ע דישוב א"י ,השיב רבנו שליט"א< "ודאי
שמקיים".
*

יציאה מארץ ישראל לראות פני
חברו ,לטייל ,ולראות בפלאי
הבריאה

א] בדין יציאה מא"י לחו"ל לצרכי טיול ,מקובל להביא בזה דברי
השו"ע והמשנ"ב בהלכות חוה"מ (תקל"א ,ד') שם מוכח שאסור
לצאת לחו"ל לטיול ,וכן שמעתי ממו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א,
ונראה במאמרנו זה לדון בדבר לפהנלענ"ד.
בשו"ע שם כתב< "ואלו מגלחין במועד וכו' ,וכן הבא ממדינת הים
בחוה"מ או שבא בערב הרגל ולא היה שהות .ביום לגלח ,והוא שלא
יצא מאר"י לחו"ל לטייל" .וכ' המג"א< "אבל יצא להרויח או לראות פני
חברו שרי ,דמקרי מצוה ,עיין סוף סי' רמ"ח" .וכ"כ המשנ"ב< "מא"י
לחו"ל אינו מותר אלא ביצא להרויח או לראות פני חבירו ,דהוא
חשיב דבר מצוה שמותר לצאת מא"י בשביל זה ,משא"כ לטייל
בעלמא ,דבכה"ג אסור לצאת מא"י לחו"ל ,לא התירו לו לגלח" .ובסי'
רמ"ח ,שציין לו המג"א ,נאמר שמותר להפליג בספינה אפי' בערב
שבת אם מפליג לדבר מצוה ,אך לא לדבר הרשות ,וכ' הרמ"א< יש
אומרים שכל מקום שאדם הולך לסחורה או לראות פני חברו ,חשוב
הכל לדבר מצוה ,ואינו חשוב הרשות רק כשהולך לטייל" .וכ' הגר"א
בביאורו שמקורו הוא מעירובין ל"ו ב' ,שם נאמר שאדם המתנה על
עירובו למקומות שיבוא רבו או חברו ,יכול ללכת לאיזה מקום
משניהם שירצה ,כי "זימנין דניחא ליה בחבריה טפי מרביה" ,וכן
איתא שם פ"ב א' שאין מערבין אלא לדבר מצוה .הרי לנו ,כותב
הגר"א ,שלראות פני חברו חשוב למצוה.
והנה בסי' תט"ו ,בדיני עירוב לדבר מצוה ,כ' השו"ע< "אין מערבין
ערובי תחומין אלא לדבר מצוה ,כגון שהיה רוצה לילך לבית האבל
וכו' או להקביל פני חברו או חברו שבא מן הדרך וכיוצא באלו" .וכ'
הרמ"א< "או שרוצה לילך לטייל ביו"ט או שבת בפרדס ,שיש בו
שמחה ,שזה מיקרי דבר מצוה"( ,ומקורו מתרומה"ד סי' ע"ז).
ולכאורה פלא הוא ,שהגר"א מדמה דבר מצוה של עירובין לדבר
מצוה של הפלגת ספינה בער"ש ,ושם נפסק בפירוש שיציאה לטיול
ל"ח לדבר מצוה .וא"נ שטיול בשבת נחשב לשמחה ולדבר מצוה,
כמש"כ בסי' תט"ו ,א"כ מדוע שלא יותר לצאת לחו"ל לטייל ,כיון
דהוא מצוה .וא"ת דשאני טיול בשבת ויו"ט ,שהותר כן משום עונג
שמחת שבת ויו"ט ,אך לא בימות החול ,א"כ יהיה שרי לצאת לחו"ל
קודם השבת כדי לטייל בשבת ,וזה לא שמענו .וכן קשה מדוע לא
נתיר להפליג בספינה סמוך לשבת ,כדי שיטייל.
ונראה שהטיול ,עליו נסובו כל הדינים הנ"ל ,אינו קשור כלל
לטיולים הנהוגים בימינו .והוא מפני שישנם ב' סוגי טיולים .האחד,
הוא לצאת לאויר הצח בינות לפרדסים והנחלים וכו' ,ולהתענג על
האויר והאוירה הנינוחה ,וזהו היה הטיול אשר עליו נסובו כל ד'
הפוסקים הנ"ל .והשני ,הוא הטיול הנהוג כיום ,לצרכי תיור וסיור ,כדי
להכיר מקומות ואתרים חדשים ולתהות על קנקנם ,והגם שהאויר
אינו צח ונעים בהרבה מקרים ,ומגיעים למקומות גשומים וסגריריים
או שרביים וכו' .וחכמי ההסטוריה ג"כ כתבו שכל מושג הטיול לצרכי

תיור והסתכלות על הבריאה ברחבי העולם ,החל רק לפני כמה
מאות שנים בודדות (חוץ ממספר נוסעים מפורסמים ,שתיירו בכל
העולם כדי להכירו) .ולפי"ז אין כל מקום לומר שטיול תיור והסתכלות
בנופים וכו' הוא זה הטיול שכ' התרומה"ד דשרי בשבת משום
שמחה .ומה דהתיר ,היינו רק טיול לצרכי אויר צח ,וזה הרי מצינו
בראשונים בהסוגיה דהמפליג בספינה שבג' ימים הראשונים אין
הנאה מנסיעה בספינה ויש צער גדול בזה ,וא"כ הנוסע בער"ש
להנות מעצם הנסיעה והטיול ,לא יהנה בשבת ול"ח שמחה ועונג,
וא"ש.
ולאור זאת נרלענ"ד שכל ההתרים ההלכתיים ל"טיול" המובא
בפוסקים ,אינו קשור כלל לטיולי תיור ,אלא לטיולי אויר ורוגע (וכן
מצינו בכו"כ מקומות ,שלשון טיול פירושו "רוגע" ולא "תיור" ,עי' שבת
(מ' ,א')< אמבטיות של כרכין מטייל בהן ,ושם (ס"ד ,ב')< פוקק לה זוג
בצוארה ומטייל עמה בחצר ,ובסוכה (כ"ח ,ב')< אוכל ושותה ומטייל
בסוכה ,ושם (נ"ג א') לוי היה מטייל קמיה דרבי בתמני סכיני ,ובמו"ק
(כ"ד ,א')< דמטייל באונקלי בתוך ביתו ,וביבמות (ק"ב ,ב')< אבל
מטייל הוא באנפילין בתוך ביתו) .וא"כ אזי כלל וכלל א"א להוכיח מד'
הפוסקים שכתבו שאסור "לטייל" בחו"ל ,להטיול המקובל אצלנו.
מפני שטיול דאז הכונה להירגע ולנשום אויר צח וכיוצ"ב ,ואילו הטיול
שבימינו נועד למטרה מסוימת ,למטרת הכרת מקומות חדשים
ולראות את פלאי הבריאה וכדו' ,וע"ז כלל לא מיירי( .וברור שעדיין
לא מצינו עד כה שטיול שכזה מותר .אך עדיין לא מצינו שהוא אסור,
דענין אחר הוא ,מפני שרוגע ובילוי" ס"ל להפוסקים שאפשר לעשותו
גם בא"י ,אך הכרת מקומות ופלאי עולם חדשים שאין בא"י ,אפשר
דאולי דין אחר הוא .וכן מצינו בדיני הרחקות שכ' הגר"מ שטרנבוך
שליט"א דהא דאסור לטייל וכו' ,היינו דוקא שרוצים בעצם הטיול ,כדי
להירגע ולנוח ,ולא למטרת תיור והכרת מקומות חדשים ,ובמק"א
כתבתי בזה ואכ"מ).
ב] לאחר שלמדנו שלדבר מצוה ,כמו לראות פני חברו ,מותר
לצאת לחו"ל (והשעה"צ בסי' תט"ו ביאר שהוא משום שאילת שלום
וכבוד הבריות ,ועי"ש במחלוקת הפוסקים האם מדובר בחברו חכם
או בכל אדם) ,עלינו לדעת האם לצאת כדי לראות בפלאי הבריאה
הוי ג"כ כדבר מצוה ,וכדלהלן<
בשו"ת שבט הלוי (ח"ה קע"ג) כתב בענין יציאה לאילת ואופירה
לטיול ,שמקומות אלו הם חו"ל בודאות ,ובדעת הרמב"ם (מלכים ה',
ט') משמע שהאיסור לצאת לחו"ל הוא רק אם יוצא לקביעות ,אך לא
לצאת ולשוב מיד תוך זמן קצר ,וכלשון הגמ' בכתובות (ק"י ,ב') "כל
הדר בחו"ל" ,אבל בדעתו לחזור אסור לצאת שלא לצורך כלל ,אבל
בצורך כל דהו לא גזרו ,ובטיול ע"פ סברא לא נקרא צורך ,ומ"מ אם
הולכים לזמן מועט מאד לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ב"ה,
יש מקום לצדד להקל וכמובן צריך להפך הכל לדרך מצוה ,ועיין בבלי
וירושלמי ריש פ"ג דמו"ק ,עכ"ל שם( .ומש"כ לגמ' במו"ק ,כוונתו לדין
דבר המצוה שהיוצא לצרכה מגלח במועד) .וחזינן מדבריו לכאו',
ולפחות כסניף היתר ,שראיתי פלאי הבריאה היא כצורך מצוה .וכן
הגר"מ גרוס שליט"א כתב (במכתבו בריש ספרי שלהי דקייטא) כך<
"ומש"כ בשמיה דשו"ת שבט הלוי ,התם סיבת ההיתר דהוי כלראות
פני חברו מה דרואה פלאי הבריאה".
ואולם אני בעניותי בינותי רבות בספרים ולא מצאתי מקור מפורש
וברור האומר שישנו ענין תורתי ללכת ולראות בפלאי הבריאה ,וכל
מה דמצינו בש"ס ובמדרשים היינו דוקא שהתנאים והאמוראים ראו
את פלאי הבריאה בלאו הכי בדרך הילוכם ,אך לא מצינו לכאו'
שהלכו במיוחד לצורך זה .ואולם מעט מקורות יש בזה ,כדמצינו
בלקט יושר שהעיד על רבו ה"תרומת הדשן" שהלך בשבת כברת
ארץ כדי לחזות בזוג אריות שהובאו לעירו ,וכן החיד"א (מדבר
קדמות מערכת ב' אות כ"ב) מספר שהלך להתבונן בפלאי גן החיות
בלונדון ,ומספר בספרו על אשר ראו עיניו ,וכן הגאון ה"אמרי אמת"
ביקר בגן החיות כדי להתבונן בפלאי הבריאה ,והגאון ממונקאטש
מתאר בספרו נמוקי או"ח (רכ"ה ,ח') את ביקורו בגן החיות .הרי לנו
גדולי עולם שטרחו לצורך ראיית מעשי ה' ונפלאותיו ,כ"כ אין משמע
מדבריהם שעשו כן לצורך ברכת "משנה הבריות" ,אלא בכדי לחזות
בנפלאות הית"ש ,וגדולינו אלו סברו בודאי שיש בזה משום לתא
דמצוה ויעויין בקב הישר בשם זוה"ק שאמר אליהו הנביא ע"ה ,שיש
לעובדי ה' להביט בבריאה ובשמים ולברך להקב"ה עליהם ,וכן
בשלה"ק נ(שער האותיות) כ'< ויסתכל בשמים ובארץ וכו' ויתבונן
בגדולי מעשי ה' בבריאת הרץ וכל צבא ה' ,דומם וצומח וחי ומדבר
ובריות גדולות ונפלאות וכו' ,עי"ש .ואפשר דכה"ג חשוב כדבר מצוה
ולא כדבר הרשות.

ממעייני הישועה  /הרב ישעיה שוורצמן ,מחבר
קונטרס 'קול ישועה' ג' חלקים

יציאה לחו"ל לאיסוף כספים
עבור נישואי בנו

ִּיש ְב ֶתם בָ ה (לג ,נג)
ְוה ַֹור ְש ֶתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ו ַ
הרמב"ן פירש שבפסוק זה נאמרה מצות עשה של ישוב ארץ
ישראל ,שנכלל במצוות כיבוש א"י לשבת בתוכה ולא לצאת ממנה.
ושנינו בגמ' ע"ז (יג ).שאף שאסור לצאת מארץ ישראל ,מכל מקום
מותר לצאת לחו"ל כדי ללמוד תורה ולישא אשה .והתוספות שם
(ד"ה ללמוד) הביאו דעת השאילתות דרב אחא ,שסובר שלצורך
מצוות אלו שהם קלות מותר לצאת וכל שכן לצורך שאר מצוות ,אבל
התוספות בעצמם פירשו דברי הגמרא ,שמותר לצאת מא"י לחו"ל
רק ללמוד תורה ולישא אשה ,אבל לא לשאר מצוות וכל שכן לדבר
הרשות .והפוסקים הביאו להלכה כדעת התוספות ,וכן נפסק
ברמב"ם (הל' מלכים פ"ה ה"ט) והטושו"ע (יו"ד סי' שעב ס"א).
והטעם שמותר לצאת לחו"ל רק עבור קיום מצוות אלו ,פירשו
התוספות שם שמצוות אלו חשובות ביותר שתלמוד תורה מביא
לידי מעשה ,ומצוות פריה ורביה היא קיום העולם כדכתיב (ישעיה
ְׁצָרה".
מה יח) "ל ֹא תֹהו ְׁב ָראָ ה לָ ֶשבֶת י ָ
מחלוקת האחרונים אם מותר לצאת לחו"ל אף עבור נישואי
בנו
לשיטת התוספות הסתפקו האחרונים ,אם היתר היציאה לחו"ל
נאמר רק כדי לישא אשה לעצמו שבזה מקיים מצוה רבה דפריה
ורביה ,אבל להשיא אשה לבנו שהוא מצוה אחרת שאינה קשורה
לפריה ורביה ,והיא מצוה מדרבנן ,אם כן אין להתיר לאב לצאת
לחו"ל עבור זה שהוא איסור דאורייתא ,או דנאמר שכיון שהמצוה
מוטלת על האב להשיא אשה לבנו והבן בעצמו אינו יכול לצאת
לחו"ל ואינו יכול לקיים מצוות פו"ר יש להתיר לאב לצאת לחו"ל וכמו
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לישא אשה לעצמו ,והפחד יצחק (בספר מעשה רוקם קידושין לא).
מצדד לאסור זאת.
ובספר אבות הראש (ח"ב דף קיא<) מביא הגר"ח פאלאג'י שסובר
הגר"מ פיגון להתיר לצאת לחו"ל עבור נישואי בנו ,ולשיטות שאף
במקום שיש לבן נכסים האב חייב להשיא לו אשה מכיסו ,יש להתיר
אף במקום שיש לבן ,משום מצוה רבה שלא תהו בראה לשבת
יצרה ,ואף שהאב עובר על האיסור כדי שיקיים הבן את המצוה.
ומוכיח הגר"מ פיגון סברא זו ,ממה שפסק הרמב"ם (הל' עבדים פ"ז
ה"ז) במי שחציו עבד וחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו ועושה
אותו בן חורין ,והטעם מפורש במשנה בגיטין (מא' ).תקנתם את רבו
את עצמו לא תקנתם ,לישא שפחה אינו יכול לישא בת חורין אינו
יכול ,יבטל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה
מה,יח) לא תהו בראה לשבת יצרה ,אלא מפני תיקון העולם כופין
את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו' ,ואף שהרב
עובר על איסור דאורייתא של לעולם בהם תעבודו ,שהוא עשה
גמור ,כופין את הרב לשחררו עבור מצות פו"ר של העבד ,ובכל
מקום אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך ,כאן אומרים לאדם
חטא בשביל שיזכה חברך עבור מצוה רבה כפריה ורביה ,והוא הדין
שמתירים לאב לצאת לחו"ל נלהשיא אשה לבנו כדי שיזכה בנו
במצוה דפו"ר שהיא מצוה רבה . .
ומביא הגר"ח פאלאג'י בספר יפה ללב (ח"ד קו"א סי"א ס"א),
שלמעשה מצינו מעשים שבכל יום שאנשים יוצאים מארץ ישראל
לחו"ל לצורך נישואי הבנים והבנות ,ומחזיקים בידיהם חכמי ורבני
ארץ ישראל לתת להם כתב צוותא לצוות לזה [ -כתב המלצה].
יציאה לחו"ל עבור נישואי בן חברו
בדברי הפוסקים שדנו בספק זה נראה שספיקו של המעשה רוקם
היה רק על האב אי שרי ליה לצאת לחו"ל ,אבל שליח בעלמא שאינו
מצווה להשיאו ודאי אסור .וממה שמצינו שאברהם שלח את אליעזר
כדי לקדש אשה ליצחק ,אין להוכיח שיכול לצאת כדי שישא חבירו
אשה ,שיש לדחות ששם הדין שונה ,מפני שעדיין לא נצטוו על
יציאה מארץ ישראל ועדיין לא נתקדשה הארץ ,אבל כשנתקדשה
הארץ מצדד בעבודת שלמה [סי' יט] לאסור ,ובשולחן העזר [ח"ב
דף קלד טו"ג] כתב שאין ראיה מאליעזר לפי שהיה עבד כנעני ואינו
אסור ביציאה מארץ ישראל.
יציאה לחו"ל עבור נישואי בתו
לגבי יציאת האב לחו"ל לצורך נישואי בתו אם אינה יכולה לצאת
בעצמה ,נראה שמותר לאב לצאת לחו"ל ,שכשם שמוטל על האב
להשיא את בנו כך מוטל עליו להשיא את בתו ,ואף שאין האשה
מצווה על פריה ורביה ,מכל מקום הדין הוא שהיא רשאית לצאת
לחו"ל כדי להנשא ,וכשם שמוכרין ס"ת כדי לישא אשה [כדמשמע
בשו"ת חוט המשולש שבסוף שו"ת התשב"ץ ח"ד טו"ג סי' לא] ,וכיון
שהאב חייב להשיא את בתו כפי שחייב להשיא את בנו ,רשאי אף
לצאת לחו"ל עבור זה .ומדייק בשו"ת ציץ אליעזר [ח"י סי' מא אות
ה] מלשון היפה ללב ,שכתב בתוך הדברים 'ומעשים בכל יום,
דיוצאים מא"י לחו"ל לצורך נישואי בן או בת וכו' ' ,הרי שמשמע
מלשונו שנתפשט ההיתר אף לצורך נישואי בת.

עיון המשפט  /הרב אליעזר דוידזון ,ראש כולל
ובית הוראה לממונות 'עיון המשפט' ,אלעד

עבור אלו מטרות מותר לצאת
מארץ ישראל?

ִּיש ְב ֶתם בָ ה (במדבר לג ,נג)
ְוה ַֹור ְש ֶתם אֶ ת הָ אָ ֶרץ ו ַ
האם מותר לצאת מהארץ לצורך תפילה על קברי צדיקים? ולצורך
פרנסה ,האם מותר לעזוב את הארץ לצמיתות? ומה דינו של אדם
שיש לו פרנסה בדוחק ובחו"ל יכול להתפרנס יותר ברווח ,מותר לו
לעזוב את הארץ? האם מותר לצאת מהארץ לצורך ביקורי קרובים?
והאם מותר לצאת כדי להשתתף בשמחות משפחתיות? ומה דין
תלמיד המבקש ליסוע לרבו המתגורר בחו"ל?
אדם שמתגורר בחו"ל ואין בכוונתו להתגורר בקביעות בארץ
ישראל ,האם יש לו מצווה לבוא לביקור בארץ? ומי שנמצא בארץ,
ואינו מתכוון לשם מצווה ,האם זוכה במצווה זו ללא כוונה?
*
מעלת מצוות ישוב ארץ ישראל
מצווה זו שקולה כנגד כל המצוות שבתורה ,והדר בחוצה לארץ,
אפילו עושה הכל לכבוד ה' יתברך ,אין נאהטהרה שלמה .והרי זו
שמצווה זו היא
דאורייתא הנוהגת גם בזמן הזה  .וי"א
מצווה
נג
נב
מדרבנן  .וקדושת ארץ ישראל אינה בטלה לעולם  .ויש אומרים
שאם נדחושש שלא יוכל לקיים מצוות התלויות אינו חייב לעלות
לארץ  .ואפילו מי שאינו גר בה ,ורק הגיע לביקור בארץ ומהלך בה
ארבע אמות ,זוכה לחיי העולםנה הבא .אמנם עיקר המצווה אינו
מקיים אלא אם גר בארץ ישראל  .והיא מצווה חביבה מאוד ,וגדולי
החכמים היו מנשקים תחומי ארץ ישראל ומנשקים אבניה
נ

ובהמשך דבריו דוחה הגר"מ פיגון ראיה זו ,שעל כרחך לא כתבו התוספות
סברא זו רק לגבי מי שחציו עבד וחציו בן חורין ,ששם אם לא ישחרר הרב את
העבד אין העבד יכול לקיים כלל מצות פו"ר ,משום דלישא שפחה אינו יכול וכו'
ולכן כופין את רבו לשחררו ,ואומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך ,אבל
במצוה להשיא את בנו ,אף שהחיוב מוטל על האב להשיא אשה לבנו אין
כופין אותו על זה ,ומזה יש להוכיח ,שגדר מצוה זו היא כמצוה קיומית שאינו
מחוייב בה אך אם יקיים את המצוה יקבל עליה שכר ,ואם כן אין להתיר לאב
לצאת לחו"ל עבור זאת .ועיין בספר קול ישועה (ח"ג עמ' מז) שהאריך לפלפל
בראיה זו ,ומה שפירש בזה.
נא
רמב"ן על פרשת אחרי מות ,פרק י"ח פסוק כ"ה ,עיי"ש שהאריך הרבה
בזה .ובספר המצוות להרמב"ן מצות עשה ד' כתב שהיא מצווה דאוריתא.
וכ"פ מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' כ"ח ותשב"ץ ח"ג סי' רפ"ח.
נב
נג דעת הרמב"ם .ועיי' פאת השולחן סי' א.
נד שו"ת חת"ס יו"ד סי' רל"ד.
תוס' כתובות ק"י ע"ב ד"ה הוא אומר לעלות .והאידנא המצוות התלויות
בארץ ומצויות בין אלו שאינם עובדי אדמה ,אינם אלא תרומות ומעשרות,
ערלה ,ושביעית .והנה ,תרו"מ כל אחד יכול להפריש לעצמו .ושביעית אינו
אלא אחת לשבע שנים .וערלה אפשר להמנע מאכילת פירות המצויין בהם
ערלה .וצ"ע אם אפשר לסמוך האידנא על היתר זה .ועוד צ"ע אם יש מקום
להחמיר שלא לסמוך על כשרויות מהודרות ,בשביל להקל במצוות ישוב
הארץ .ופשיטא שאותם האנשים שבחו"ל סומכים על כשרויות שונות בכל
ענייניהם ,אין להם מקום לסמוך על היתר זה ולהפסיד מצוות ישוב הארץ .ועי'
שו"ת מבי"ט ח"א סי' רמ"ה וח"ג סי' קל"א ובכנה"ג אהע"ז סי' ע"ה הגהות ב"י
אות כ"ה .ועיי' באג"מ אהע"ז א' סי' ק"ב.
נה
רמב"ם מלכים פ"ה הי"א .ועיי' מהרי"ט ח"ב סי' כ"ח .ושו"ת חלקת יעקב
יו"ד סי' קכ"ח.
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ומתגלגלים על עפרה מחביבות הארץ הקדושה  .ומצווה זו נוהגת
באנשים ובנשיםנז .וכתב הירושלמינח ,שמי שיצא מארץ ישראל
חיק נכריה .וישיבת ארץ
לחו"ל ,הרי הוא כמי שהניח חיק אמו וחיבק
נט
ואף יש מצווה ליתן
ישראל ,יש בה סגולה לזכות לפריה ורביה .
ס
צדקה לעניי ארץ ישראל ,יותר מלשאר עניי העולם .
*
מצוות ישוב הארץ וכוונת המצווה
כל הבונה בית בארץ ישראל ,או קונה בה בית ,מקיים מצוות ישוב
הארץ .והתירו אמירה לעכו"ם בשבת כדי לקנות בית בארץ ישראל,
כיון שהוא מצווה גדולה מאוד.
סא דאורייתא צריכות כוונה ,וי"א שאף מצוות דרבנן
כיון שמצוות
צריכות כוונהסב  .ובפרט במקום שלא מוכח מעשיית המצווה שכוונתו
לשם מצווה  ,על כן כל אדם הדר בארץ ישראל או מי שבא לבקר
בארץ ישראל ,יש לו לכוון לשם מצוות ישיבה בארץ .וכן הקונה בית,
בונה בית ,וכן מי שמוסיף עוד על ביתו ,יכוון לשם מצוות ישוב
או
סג
הארץ .
*
לאיזו מטרה מותר לצאת מהארץ?
אסור לצאת מהארץ שלא לצורך גדול .ומותר לצאת כדי ללמוד
תורה ,או לישא אשה .יש מתיריםסד לצאת לשאר מצוות ,ויש אוסרים.
מותר לצאת לכיבוד אב ואם  ,ואם רבו בחו"ל מותר לו לצאת
וכן
סה
אליו  .ומותר לצאת לצורך פרנסה .וגם מי שיש לו פרנסה ,מותר לו
לצאת לתוספת הרווחה .ולכל אלו אסור לצאת להשתקע בחוצה
לזמן קצר ,אלא אם כן אין לו כלל פרנסה – מותר לו לגור
לארץ ,רק
סו
בחוצהסזלארץ  .ומידת חסידות שלא לצאת מהארץ גם אם יש רעב
בארץ .
בחוצה
מותר לצאת לשמחות משפחתיות ,ואסור לצאת לטייל
וכן
סט
לארץ סח .ויציאה לקברי צדיקים ,יש אומרים שהוא מצווה ומותר .
ויש אומרים שאין לצאת לקברי צדיקים ,כיון שהצדיקים הראשונים
הקבורים בארץ אין כדוגמתם בחוצה לארץ ,וגם אפשר שאין כל
מצוה להשתטח על קברי צדיקים .ומכל מקום אם יוצא לקברי
אבותיו או רבותיו ,ודאי עיש להקל .ופשוט שמותר לצאת לקברי
צדיקים לצורך קופת צדקה .
לתגובות< gmail.com@9699199

פינת ההלכה  /מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק
יוסף שליט"א ,בעל ילקוט יוסף

יציאה לחוץ לארץ

שאלה :האם מותר לצאת לחוץ לארץ לצורך תפילה על קברי
צדיקים ,ולקברי אבותיו ,וכן האם מותר לצאת לחו"ל לשם טיול ,או
לצורך מנוחה ,או לראות פלאי הבריאה?
חשיבות ישיבת ארץ ישראל
תשובה :ידועים דברי חז"ל (ספרי פר' ראה)< "מעשה ברבי יהודה
בן בתירא ורבי מתיא בן חרש ,ורבי חנינא בן אחי ורבי יהושע שהיו
יוצאים לחוץ לארץ והגיעו לפלטיא ,ונזכרו בארץ ישראל ,זקפו עיניהם
וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו המקרא הזה (דברים יא לא-
לב)< 'וירשתם אותה וישבתם בה ,ושמרתם לעשות את כל החוקים
והמשפטים' ,לומר לך ששקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל
המצוות".
יציאה לחוץ לארץ
ובגמ' (כתובות ק"י ע"ב)< "לעולם ידור אדם בארץ ישראל וכו' ואל
ידור בחוץ לארץ וכו' לומר לך< כל הדר בחוצה לארץ כאילו עובד
עבודת כוכבים .וכן בדוד הוא אומר (שמואל-א ,כו יט)< 'כי גרשוני
היום מהסתפח בנחלת ה' [-ארץ ישראל ,שהיא נחלת ה'] ,לאמר<
לך עבוד אלהים אחרים' ,וכי מי אמר לו לדוד 'לך עבוד אלהים
אחרים'? אלא לומר לך< כל הדר בחוצה לארץ כאילו עובד עבודת
כוכבים" .וכן הוא בתוספתא (פ"ה דע"ז ה"ב) ,ולמדו כן ממה שאמר
יעקב< 'ושבתי בשלום אל בית אבי ,והיה ה' לי לאלוקים' ,וכל הדר
בחוץ לארץ דומה כאילו אין לו אלוה.
וכך פסק הרמב"ם (פ"ה מהל' מלכים ה"ט)< "אסור לצאת מארץ
ישראל לחוצה לארץ לעולם ,אלא ללמוד תורה ,או לישא אשה ,או
להציל מן הגויים ויחזור לארץ ,וכן יוצא הוא לסחורה ,אבל לשכון
בחו"ל אסור אלא אם כן חזק הרעב בארץ ,ואע"פ שמותר לצאת ,אין
זה ממידת חסידות וכו'".
ובכסף משנה ציין מקור דבריו עפ"י הגמ' (ע"ז יג ע"א) שאף על פי
שגזרו חכמים טומאה על 'ארץ העמים' ,דהיינו חוץ לארץ ,ואסור
לכהן לצאת לשם ולהיטמא [כמבואר במסכת שבת (יד ע"ב  -טו
ע"ב) לפי שהנכרים באותם זמנים לא היו נזהרים לציין את מקום
הקברות וכל מקום היה ספק ,ועי' בשו"ע (יו"ד סי' שס"ט ושע"ב)],
מכל מקום התירו לו לעשות כך כדי לדון ולערער עם הנכרים ולהציל
רכושו מהם ,וכן התירו לו לצאת לחו"ל כדי ללמוד תורה ולישא אשה.
וכתבו שם התוספות שאף היוצא ללמוד תורה ולישא אשה ,לא
התירו לו אלא כשיוצא על מנת לחזור לארץ ישראל ,אבל כשאין
דעתו לחזור אסור ,והוכיחו כן מדברי הגמ' (כתובות קיא ע"א).
וכן מצינו בגמ' (קידושין לא ע"ב) במעשה של רבי אסי שהיתה לו
אמא זקינה בחוץ לארץ ,ושאל את רבי יוחנן 'מהו לצאת לחוץ
נו

נז רמב"ם שם הלכה י'.
נח כ"כ הר"ן בסוף כתובות.
נט מועד קטן פ"ג ה"א.
ס יבמות ס"ד ע"א ובראשונים שם.
סאשו"ע יו"ד סי' רנ"א סעיף ג'.
סב שדי חמד מערכת מ כלל סא.
סג משנה ברורה סי' ס' סק"י.
ואף כל המסייע יש לו לכוון לקיים מצוות ישוב ארץ ישראל .וכן כל החותם
לשכנו על אישורי בניה מקיים המצווה.
סד
סה גמ' קידושין לא<
כבוד רבו עדיף על כבוד אביו .ואמנם יש לדון מהו גדר רבו ,ופעמים שיש
לאדם רב שאינו לומד ממנו תורה .ומ"מ אם מקבל ממנו תוספת יראת שמים,
סוודאי הוא מצווה ומותר לצאת לצורך זה.
רמב"ם מלכים פ"ה ה"ט ,תוס' עבודה זרה י"ג ע"א ד"ה ללמוד .ותוס'
ובכורות כ"ט ע"א .ונתבאר שם מחלוקת בדין שאר מצוות.
סז
סח רמב"ם שם.
משנה ברורה סי' תקל"א סקי"ד כתב שמותר לצאת לראות פני חבירו,
ומסתבר שקל וחומר שיהיה מותר יציאה מהארץ לשמחה משפחתית ,וכ"כ
בטור או"ח סו"ס רמ"ח .וכתב המ"ב ע"פ השו"ע שם ,שאסור לצאת כדי לטייל
בחו"ל .ובמנחת יצחק ח"ג סי' כ"ו הסתפק אם מותר לצאת לביקור משפחתי
כשאינו כיבוד אב ואם ,ומוכח דס"ל למעשה להתיר יציאה לשאר מצוות.
סט
ע שדי חמד אות א' מערכת ארץ ישראל.
כשם שמותר לצאת כדי לאסוף מעות צדקה.

לארץ?' ,והשיבו לו שאסור' .לצאת לקראת אמא ,מהו?' ,אמר לו איני
יודע .ומשהפציר בו לענות לו ,השיבו רבי יוחנן 'נתרצית לצאת?
המקום יחזירך בשלום' .ופירש המהרש"א שכוונת רבי אסי לשאול
לצאת על מנת לחזור ,ועל זה השיבו רבי יוחנן.
יציאה לקברי צדיקים
ולצאת לחו"ל להשתטח על קברות הצדיקים ,אף על פי שהגאון
מהר"ש גרמיזאן בשו"ת משפטי צדק (סי' עד) כתב שלא ידענו מה
מצוה יש להשתטח על קברי הצדיקים ,ולפי זה היה נראה שאין
לצאת מארץ ישראל לחו"ל להשתטח על קברי הצדיקים אפילו על
מנת לחזור ,מכל מקום הרי סיים שם שהבית יוסף (סי' תקסח)
הביא בשם שו"ת מהרי"ל (סי' קיח) על מי שנדר לילך לקברי
צדיקים ,ומשמע שהוא נדר מצוה .וכן כתב עוד מהרי"ל (סוף הלכות
תענית) שנוהגים להשתטח בבית הקברות מקום מנוחת הצדיקים
ומתוך כך הוא מקום קדוש וטהור והתפלה נתקבלה ביותר ,וכן
מהר"ח ויטאל זי"ע כתב שיש עיקר לזה עי"ש.
ובשו"ת שדה הארץ (ח"ג ,חאה"ע סי' י"א) כתב שאע"פ שלא
נמצא כתוב בשום א' מהמחברים אם יש מצוה להשתטח על קברי
הצדיקים ,מ"מ אפשר שיש בזה מצוה ,וזכות הצדיקים יגינו עלינו
שימלאו משאלותינו לטובה ,כמו שמצינו בכלב בן יפונה שהלך
ונשתטח על קברי האבות ואמר< 'אבותי ,בקשו עלי רחמים שאנצל
מעצת מרגלים' (סוטה לד ע"ב ובתוספות שם) ,ולכן מותר לצאת
מארץ ישראל לחוץ לארץ כדי להשתטח על קברי הצדיקים כיון
שדעתו לחזור לארץ ישראל ע"ש .וכבר העיד האר"י ז"ל כי
בהשתטח האדם על קבר הצדיק ,ובפרט אם יודע לעשות ייחוד
השייך לאותו צדיק ,תהיה נשמת אותו צדיק לעזר ולסיוע גדול לאותו
אדם .ובשו"ת מנחת אלעזר (ח"א סי' חיי"ם) האריך לברר הענין
מהש"ס והפוסקים והזוה"ק .וכן עמא דבר שיוצאים מארץ שראל
לצורך השתטחות על קברי צדיקים.
ולכאורה יש לומר שהוא הדין שמותר לצאת לחו"ל לקברי אבותיו,
אחר שעושה להם נחת רוח במה שמתפלל על קברם לעילוי
נשמתם ,וכמפורש בספר חסידים (סי' ת"נ) שברזילי הגלעדי התפלל
שימות בעירו ,כיון שיש הנאה למת לאוהביהם הולכים על קבריהם
ומבקשים על נשמתם טובה ,ומטיבים לה בעבור זה באותו עולם ,וכן
כשמבקשים מהם ,הם מתפללים על החיים .וגם בס' קב הישר
(פרק ע"א) כתב שמכלב בן יפונה נתפשט המנהג בישראל שהולכים
להתפלל על קברי אבותיו עי"ש[ ,ועיין בשו"ת הראשון לציון (ח"ב יו"ד
סי' כב)] ,ואם כן מצד איסור יציאה לחוץ לארץ ליכא למיחש .ובפרט
אם אבותיו גם היו צדיקים.
מאידך ,ראינו שאף בקברי צדיקים התחבטו הפוסקים בזה .ויש
לומר דאף אלה שהתירו לצאת לחוץ לארץ לקברי הצדיקים ,יודו
שאין להקל בזה לענין קברי אבותיו ,וגם נראה שיש להמנע מלצאת
לחוץ לארץ לצורך זה בלבד ,לפי שלימוד תורה שילמד איזה זמן
לעילוי נשמת הוריו ,שווה אלף מונים מזה שיסע לחוץ לארץ כדי
לעלות על קברי אבותיו.
ויש להבהיר ולהדגיש כי כל העלייה לקברי צדיקים אינה אלא
באופן שאינו מתבטל מעבודת ה' ומלימוד תורה ,וכגון שהולך
להשתטח על קברות הצדיקים בעת צרה ומצוקה להציל מחולי
ומחלה וכל כיו"ב ,אך אם ילכו לשם ויתבטלו אפילו ממצוה אחת
ממצוות ה' ,כגון קריאת שמע בזמנה ,או תפלה בצבור ,יצא שכרם
בהפסדם ,ובפרט אם על ידי הנסיעה יגרם לו ביטול תורה בעת
הנסיעה ולפניה ואחריה ,והרי תלמוד תורה כנגד כולם.
וזכורני שבאה שאלה לפני מרן זצ"ל מאברכי הכולל חזון עובדיה
אם לנסוע לקברות הצדיקים על חשבון יום הלימוד בכולל ,ואסר
עליהם בכל תוקף ,שאין לך דבר גדול יותר מלימוד תורה ,ואין
לעשות כן על חשבון לימוד תורה .ובכל אופן יש להתייעץ בזה עם
חכם ,שפעמים בהוראת שעה מותר לו להתבטל מלימודו ולילך
לקברי צדיקים.
אולם אם עיקר מטרת נסיעתו לחוץ לארץ כדי להפיץ תורה ויראת
ה' ולתת שיעורים בהלכה ובאגדה בפני המון העם ובפני תלמידי
בתי הספר וגם עולה לקברי הוריו ,מותר לצאת לחוץ לארץ.
וזכורני בשנת תשמ"א ,כאשר התלוינו למרן זצ"ל בביקורו
בארה"ב ובמכסיקו ,אמר לנו שעלינו לומר מספר שיעורים בהלכה
לצבור הרחב כדי שלא תהיה יציאתנו לחו"ל בלא מטרה מותרת,
ועל ידי שיעורים אלה בהלכה להורות לעם את הדרך אשר ילכו בה
ואת המעשה אשר יעשון ואת הדרך בפסיקה ההלכתית ,ממילא
יציאתינו לחוץ לארץ תהיה בגדר להפיץ תורה והלכה שבזה אין
איסור יציאה לחו"ל.
יציאה לחו"ל לשם טיול ומנוחה
ולענין יציאה לחו"ל לטיול או למנוחה ,כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ה
סימן קעג) שאכן מדברי הרמב"ם (פ"ה ממלכים ה"ט) נראה דעיקר
האיסור הוא דוקא בדירת חו"ל ,וכלשון הגמ' (כתובות ק"י ע"ב) 'כל
הדר בחו"ל' ,וזה לא התירו אלא אם חזק הרעב בא"י ,אבל לצאת
ולחזור והוא שוכן בקביעות באר"י ,התירו במקום צורך אפילו לצורך
סחורה ,דשורש האיסור הוא רק בדירת קבע ,ומה שלמדו דין זה
מדוד המלך שאמר 'כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'' ,שלכן
נקרא כעובד ע"ז ,והרי דוד יצא רק לזמן ולבסוף חזר ,אלא שדוד
חשב שישאר שם לזמן רב .ורק שלא לצורך כלל לא התירו אפילו
עראי ודעתו לחזור ,אבל בצורך כל דהו לא גזרו.
ובטיול בעלמא ,אינו נקרא צורך ,וכמבואר בגמ' (מועד קטן יד ע"א)
לענין היתר תגלחת השיעור בימי חול המועד למי שהיה אנוס ולא
היה לו פנאי להתגלח קודם המועד ,כגון שחזר מדרך רחוקה ,אבל
אם יצא מארץ ישראל לחו"ל לטיול בעלמא ,אסור לו להתגלח
במועד ,כי היה אסור לו לצאת מא"י לחו"ל לשם כך ,וכמ"ש
הראשונים ,וכך פסק השו"ע (או"ח סי' תקלא ס"ז) ,וכתב המג"א
(סק"ז) דאינו חשיב דבר הרשות אלא רק כשהולך לטייל ,אבל אם
יצא להרוויח או לראות פני חבירו מותר ,דחשיב דבר מצוה ,וכמ"ש
הרמ"א (או"ח סוף סי' רמח).
ומכל מקום כתב בשבט הלוי שאם הולכים לזמן מועט מאד לראות
פלאי הטבע של יוצר בראשית ברוך הוא ,יש מקום לצדד להקל,
וכמובן צריך להפך הכל לדרך מצוה ,עכ"ד.
ובספר לקט יושר העיד על רבו  -רבינו ישראל איסרלן ,בעל
תרומת הדשן ,שהלך בשבת כברת ארץ לראות זוג אריות שהובאו
לעירו ושער מקומו .וסיפר מרן החיד"א בספר מדבר קדמות
(מערכת ב' אות כ"ב) שבהיותו בלונדון ביקר בגן החיות ,וראה שם
חיות שונות ומשונות ונשר יפה מאוד בן מאה שנה .ובספרו מעגל
טוב השלם הרחיב יותר הדיבור בענין זה.
ואמנם כ"ז בהסתכלות בלבד במעשה ידיו של הבורא יתברך,
אבל חלילה ללכת למקומות שמשתעשעים במעשה אכזריות על
בעלי חיים ,כמו מלחמת שוורים ,והגורמים להטביע באדם מדה
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רעה ומושחתת של אכזריות ,ו'משחית נפשו הוא יעשנה' (משלי ו
לב) ,ו'לא כאלה חלק יעקב' (ירמיה י טז).
ועכ"פ המיקל לצאת לחו"ל גם בנסיעה לראות פלאי הטבע ,או
בכדי לפוש לצורך מנוחה ,בכדי שאח"כ יוכל לחזור וללמוד יותר טוב,
יש לו על מה לסמוך .וכן אם נוסע לצורך כיבוד אב ואם כדי לראותם
ולשמחם כשיראו אותו ואת המשפחה ולחזור לארץ ישראל ,בודאי
שיש להתיר ,אבל לא להשתכן שם בקביעות ,אפילו כדי להצטרף
להוריו הדרים בחוץ לארץ .וכן לבקר בקברי הצדיקים הקבורים שם.

שתו ושיכרו  /הרב שמואל נוסבוים

מצוות ישוב ארץ ישראל
וחביבותה

עָ ֹלה נַעֲלֶ ה ְוי ַָר ְשנו אֹתָ ה כִּי ָיכֹול נוכַל לָ ה (במדבר יג ,ל)
ידוע שהרמב"ן עא מונה מצוה נפרדת לרשת את הארץ ,וכולל
בתוכה מצוות ישיבת ארץ ישראל .הוא מסביר את חטא המרגלים
לרפות ידיהם שלא לקיים
שהתרשלו במצוה זו וגרמו לכל ישראל
המצווה היקרה הזו ,ששווה כנגד כל המצוות עב.
הרמב"ם בספר המצוות אינו מונה זו כאחת מתרי"ג מצוות.
ב'מגילת אסתר' [המתרץ את שיטת הרמב"ם מהשגות הרמב"ן]
כתב שאין מצווה זו נוהגת בזמן הזה לרמב"ם ולכן לפי השורש
השלישי שאין ראוי למנות מצוות שאינם לדורות ,לא מנאה.
ואמנם התוספות עג כתבו שאין הבעל כופה את אשתו לעלות לארץ
ישראל בזמן הזה ,ואין מצוה למי שנמצא בחו"ל לעבור לארץ
רבנו חיים שאי אפשר
ישראל< א .מפני סכנת הדרכים ,ב .בשם
עד
לקיים מצוות התלויות בארץ כנכון [המהרי"ט סובר שתלמיד טועה
כתב זה כאילו היא שיטת רבי חיים כהן].
אבל עדיין קשה להסביר את אי-מניית המצוה לרמב"ם< א .כי
מצוות בנין בית המקדש ,וכל הקרבנות ,מנויות במנין המצוות
לרמב"ם ונחשבות כנוהגות לדורות ,אע"פ שאינן נוהגות בזמן הזה
כי אין לנו את האפשרות לקיימן ,ולמה תיגרע מצוות יישוב ארץ
שאין אפשרות לקיימה?
ישראל אף אם אינה נוהגת בזמן הזה מצד
הרמב"ם בכמה מקומות עה ,ובפרט בדין הבעל
ב .הרי ברור בדברי
עו
כופה את אשתו לעלות  ,שנוהג גם בזמן הזה!
עז
ואולי אפשר להסביר ,ונקדים את פסק הרמב"ם 'אסור לצאת
מארץ ישראל לחו"ל לעולם אלא ללמוד תורה או לישא אשה או
להציל מיד הגוים ויחזור לארץ ,וכן יוצא הוא לסחורה .אבל [לצאת
כדי] לשכון בחו"ל אסור ,אלא אם כן חזק שם הרעב [עיי"ש השיעור]
וכו' .ואע"פ שמותר לצאת אינה מידת חסידות כו' עיי"ש .גדולי
ישראל היו מנשקין על תחומי ארץ ישראל ומנשקין אבניה וכו''.
חובה או מצוה?
רואים ברמב"ם< א .שישעחאיסור לצאת ,ב .שאין חובה למי שדר
בחו"ל לגור בארץ ישראל [עכ"פ בזמן הזה] .ג .מצוה וחביבות
גדולה לגור בארץ ישראל [והבעל יכול לכוף את אשתו על המצוה –
דלא כשיטת התוספות  -אע"פ שאינה חיוב] .והנה התרי"ג מצוות
הם חיובים .מאידך ,לשון 'מצוה' בחז"ל הוא בדרך כלל 'מצוה
קיומית'< חביבות או עדיפות ולא חיוב .ונראה שהרמב"ם סובר
שהחובה לרשת את הארץ ולשבת בה היתה לשעה ,לדורו של באי
הארץ [ויתכן שגם לעתיד לבוא לא יהיה חיוב] ולכן לא מנאה
הרמב"ם .אמנם אחרי שגלינו מארצנו נשארה 'מצוה' שהמקיימה
שכרו גדול מאוד ,ועוונותיו מחולים ,והוא כנגד כל המצוות .גם לדר
בחו"ל מצוה וחביבות יתירה לשאוף ולרצות לעלות כשיתאפשר.
ונשארו האיסורים – האיסור לתת לעכו"ם לדור בארץ ,והאיסור
לצאת מהארץ  -לדורות.
חביבות
נמצא שעיקר מצוות ישיבת ארץ ישראל לשיטת הרמב"ם –
לכולנו ,יושבי ארץ ישראל ודרי חו"ל – הוא החביבות.
המסר לבני חו"ל< לשאוף ,לרצות ,לכאוב ,מתי נזכה ...ולאלו
שזוכים להיות בגופם בארצנו הקדושה< א .מצוות צריכות כוונה! ב.
לרמב"ם עיקר קיום המצוה הוא החביבות שבה .הדר בארץ ישראל
ושואף [קצת] לחו"ל הרי זה היפך המצוה!
ולאלו שזכו בחייהם לעלות ולדור בארץ ישראל< העבירו את
ההערכה והאהבה לדור הבא! [וגם את אי-אלו מעלות בנועם המדות
ועוד ,הניצוצי קדושה שרכשתם משל חו"ל ,תעבירו לדור הבא]...
כמה אבותינו לדורותיהם חלמו לזכות לארצנו הקדושה!
לתגובות< shmunussbaum@gmail.com

פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט
יוסף

פינת ההלכה  /מרן הראשון לציון הגאון רבי יצחק
יוסף שליט"א ,בעל ילקוט יוסף .נמסר ע"י הרב
ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי

מכתב חיזוק ממרן הראשון
לציון שליט"א

מלבד שיש להגביר חשקת התורה בימים אלה ,הרי שערובה
גדולה היא להינצל מכל מיני סכנות של פגעי הרחוב
בס"ד ,י' אב תשע"ז
לכבוד מעלת בני התורה היקרים המסולאים בפז ,השוקדים על
דלתות תורתנו הקדושה לילה כיום יאיר כחשיכה כאורה ,החפצים
ומשתוקקים לעלות מעלה מעלה במעלות התורה והיראה ,ואף
מתפללים באווירה מרוממת ביני עמודי דגרסי ,בישיבת
המתמידים...
אשריכם ואשרי חלקיכם ,שזוכים אתם לעסוק בתורה ,ובפרט
בזמנים הרפויים מלימוד התורה ,כימי שישי ושבת קודש ,וימי בין
הזמנים ,דבר חשוב הוא להגביר את לימוד התורה בימי "בין
עא

עב ספר המצוות להרמב"ם ,סוף העשין.
עג רמב"ם מלכים ה ,יא.
עד כתובות קיא< ד"ה הוא אומר
עה מובא בטור החדש אבן העזר ע"ה.
עו שבת פ"ו הי"א ,שמיטה ויובל פי"ג סוף ה"ו ,מלכים פ"ה ט-יב.
עז אישות ספי"ג.
עח מלכים ה ט-יא.
ראה שם שמותר לגור במצרים.

הזמנים" ,בהם יוצאים בני הישיבות מכתלי הישיבה ,על מנת ללמוד
מה שלבם חפץ בבתי מדרש סמוך לביתם .וישיבות בין הזמנים היא
הצלה גדולה עבור רבים ,הן מחמת כך שמגביר את לימוד התורה
בימים אלה ,והן מפני כך שמציל את הבחורים מכל מיני סכנות של
פגעי הרחוב ,והתחברות לנערי שוליים ה' ירחם .ויכולים לאבד את
כל מה שהשיגו והתחזקו ברוחניות במשך שהותם בישיבות
הקדושות.
ומרן אאמו"ר זיע"א היה מעורר תמיד בשיחותיו בישיבתנו
הקדושה ישיבת "חזון עובדיה" ,קודם יציאת הבחורים לבין הזמנים,
לנצל את ימי "בין הזמנים" ללמוד דברים אחרים ולנצל זאת לידיעת
התורה .וראה מה שכתב בזה בקובץ חזון עובדיה ח"א ,בסופו.
וזכורני ,בשנים תש"ך-תשכ"ט ,בימי חוה"מ היה מרן אאמו"ר
זיע"א מזדרז לאכול סעודת שחרית וממהר "לברוח" מביתו לביהכ"נ
'צופיוף' בשכונת הבוכרים ,שם היה לומד עד שעה  5-6אחר
הצהרים .ועשה כן מחמת שהיה חושש שיבואו לבקרו בחוה"מ,
ועקב חשקו העז ללימוד תורה היה בורח מביתו בכל חוה"מ ללמוד
לבדו .וכאשר היינו מפצירים בו בצהרים ללכת לסעוד ,היה דוחה
אותנו עוד מעט ,והיה שקוע בלימוד עד שעות אחר הצהרים ,ואז
היה מגיע לביתו לסעוד צהרים ,ומיד לתפלת מנחה וערבית ושיעור
לרבים.
ואמנם במהלך ה"זמן" יש לנצל את ימי שישי ושבת קודש לחזרות
על המסכת הנלמדת בישיבה ,ושמעתי ממרן אאמו"ר זיע"א
שבבחרותו בזמן חורף אחד ,חזר על מסכת גיטין שנלמדה אז
בישיבה ,שישים פעם (!) ,כזה ראה וקדש ,ובימי שישי ושבת ובין
הזמנים למד בית יוסף בכל חלקי התורה ,וכבר בגיל שש עשרה
כתב תשובות בעניני טריפות ואיסור והיתר.
וברכתי להרה"ג  ...על פעולותיו הטובות ,שימשיך להרביץ תורה
ולזכותם בלימוד כי הם חיינו ואורך ימינו.
בברכת התורה
()-
*

לימוד התורה בכל עת פנוי

בספרו 'אגרת לבן תורה' (פרק י) האריך מרן רבינו הראשון לציון
שליט"א לבאר אודות גדר החיוב להתאמץ בלימוד התורה בכל עת
(דף ג'
פנוי ,בהם התייחס גם לימי 'בין הזמנים'< ִהםֵה ְׁב'אֹור ָשמֵ חַ ' ַ
ע"ג ,פ"א מֵ ִהלְׁ כֹות תַ לְׁ מוד ת ָֹורה ד"ה ְׁביֹומָ א) ,ךָתַ ב ְׁבזֶה הַ כָ שֹון<
בַ גְׁ מָ ָרא יֹומָ א (יט<) אָ ְׁמרו ,הַ ָשח ִשיחַ ת חֺ כִ ין עֹובֵ ר בַ ע ֲֵשהֶ ,שםֶאֱמַ ר
ו ְִׁדבַ ְׁרתָ בָ ם  ...ו ְְׁׁנִראֶ ה לִ י לְׁ בָ אֵ ר ְׁדבֶ אֱמֶ ת ךָל הַ ִלצְׁ ֹות הֵ לָ ה ָשוִים לְׁ פָחות
ךְׁתיב ,ו ְִׁחטוב
חותים ולְׁ מ ֶֹשה ַרבֵנו ע"הְׁ ,דת ָֹורה אַ חַ ת י ְִׁהיֶה לָ כֶם ִ
ֶשבַפְׁ ִ
נְׁטילַת אֶ ְׁתרֹוג ְׁבנִ עֲנועַ ְׁבעַלְׁ מָ א ָיצָאַ ,רק
הַ ִלצְׁ וָה גְׁבול יֵש לָה ,ךְׁ מֹו ִ
ֹוש ִאין אֹותֹו ךָל הַ טֹוםְׁ ,ולָ כֵן ל ֹא ך ְָׁתבָה הַ ת ָֹורה ִמדֹות ַרק
הַ ְׁל ַד ְׁק ְׁד ִקים נ ְׁ
ִב ְׁר ִמיזָהְׁ ,דלְׁ מָ שָ ל ִמ ַדת הַ ם ְָׁקמָ ה ,ךָל תַ לְׁ ִמיד חָ כָם ֶשאֵינֹו נ ֵֹוקם ְׁונֹוטֵ ר
ךְׁ נָחָ ש וְׁכו' ,ומֶ לֶ ְך ֶשלָ חַ ל עַל ךְׁ בֹודֹו וְׁכו' ,ולְׁ כְָך אֵ ין זֶה חֹק בִ פְׁ ָרטות ָשוָה
לִ כְׁלַל הַ ט ְִׁש ְׁראֵ לִ יםַ ,רק ךָל אֶ חָ ד לְׁ פִ י עֶ ְׁרךֹוַ ,רק נ ְִׁקימָ ה ְׁדמָ מֹון זֶה ָשוֶה
בורה וְׁכו' ,וְׁהַ ְׁדבָ ִרים אֲרֺ ךִים בְׁ סִ פְׁ ֵרי
לְׁ כֺכָ םְׁ .וכֵן בְׁ גַאֲ וָה ,ובִ קור חֹולִ ים ְׁוק ָ
ְׁנִמצָא ִמצְׁ וַת תַ לְׁ מוד ת ָֹורה א ֲֶשר ְׁבו ַַדאי ִאם יְׁבַקֵ ש הָ אָ דָ ם
הַ לֶ ְׁח ָק ִרים .ו ְׁ
טֶ ֶרף ומָ זֹון ,בְׁ כָל ז ֹאת אֵינֹו נ ְֶׁח ָשב לְׁ מַ פְׁ ֵרעַ ְׁמבַחֵ ל ִמצְׁ וַת תַ לְׁ מוד ת ָֹורה,
כְׁר ִחטות
'וְׁאָ סַ פְׁ תָ ְׁד ָגנֶָך' ך ְִׁתיבְׁ .וכֵן לְׁ מָ שָ ל אָ ָדם חֲלוש הַ לֶ זֶגְׁ ,וכֵן ךָל הַ הֶ ֵ
ֶשכְׁ פִ י הָ ְׁרגִילותְׁ ,וכֵן לְׁ פִ י טֹהַ ר נַפְׁ שֹו ֶשל אָ דָ ם ,ךִ י אֵינֹו דֹומֶ ה ְׁב ִחטוב
תַ לְׁ מוד ת ָֹורה הָ ִאיש א ֲֶשר נַפְׁ שֹו מַ ְׁרג ֶֶשת בְׁ ִשכְׁלָה הַ זְַךְׁ ,ונ ְִׁק ְׁש ָרה
בַ ֲעבֹותֹות אַ הֲבָה לְׁ תַ לְׁ מוד ת ָֹורה ,לְׁ ִאיש א ֲֶשר ֹךחֹות נַפְׁ שֹו ְׁנִרפִ ים
ַועֲצֵלִ ים ,לְׁ כְָך אֵ ין מֵ חֹק הַ ב ֵֹורא לְׁ חֹק ִחטוב תַ לְׁ מוד ת ָֹורה לְׁ כָל י ְִׁש ָראֵ ל,
אֲמ ִתית
ֹושי לִ יתֵ ן הַ ִל ָדה הָ ִ
ְׁונָתַ ן ת ַֹורת ךָל אֶ חָ ד ְׁב ָידֹו ,וְׁאֵ ין לְׁ אֵ ל ָידֹו הָ אֱ נ ִ
אֲמ ִתי ֶשל תַ לְׁ מוד ת ָֹורה<
ופֵרשו לָ נו אֶ ת הַ ג ֵָדר הָ ִ
לָ זֶה ,לָ כֵן בָ או חֲ כ ִָמים ְׁ
ְׁק ִריאַ ת ְׁשמַ ע בְׁ ַשחֲ ִריתְׁ ,ק ִריאַ ת ְׁשמַ ע ְׁבעַ ְׁר ִבית ,ובָ זֶה ִקטֵם 'וְׁהָ גִיתָ בֹו
יֹומָ ם וָלַ יְׁלָה'  -ךֵיוָן שֶ כֹומֵ ד ַקבָלַ ת הַ ִלצְׁ וָה וְׁאַ זְׁהָ ָרתָ ה בְׁ ַשחֲ ִרית וְׁעַ ְׁר ִבית,
ךְׁבָ ר ִקטֵם ִמצְׁ וָתָ ה.
נִב ְׁדלו ְׁו ִנפְׁ ְׁרדו זֶה ִמזֶה.
אולָם יָתֵ ר ִמזֶה ,הוא ִבכְׁלָ לֵי הַ ִלצְׁ ֹות א ֲֶשר ְׁ
צָריְך לְׁ ִה ְׁתעַצֵם בָה הָ אָ ָדם ְׁבכָל ְׁיכָלְׁ תֹו ,ךִי ךָפְׁ לָה הַ ת ָֹורה הַ ְׁרבֵה
ְׁובו ַַדאי ִ
ְׁצָריְך הָ אָ ָדם לְׁ הַ לְׁ ִהיב נַפְׁ שֹו לִ ְׁשקֹד עַל דַ לְׁ תֹותֶ יהָ
לודה .ו ִ
פְׁ עָ ִמים עִ נְׁ יַן לִ ָ
ֹושים.
ַךא ֲֶשר ִה ְׁרבו לְׁ ַדבֵ ר בָ זֶה הַ מְׁ פָ ִרים הַ ְׁקד ִ
יֹשר (להגר"ח קָ נְׁ י ְֶׁיבסְׁ ִקי סי' ב) ְׁמבֹאָ ר ֶש ְׁבאֶ ְׁמצַע
ְׁובסֵ פֶ ר אָ ְׁרחֹות ֶ
הַ כִ לוד אַ ף שֶ אָ סור לְׁ הַ פְׁ ִסיקִ ,אם רֹוצֶה לִ ְׁנפֹש ךַלָ ה ַדקֹות ְׁבאֶ ְׁמצַע ,הָ וֵי
לְׁ צ ֶֹרְך הַ כִ לוד ,וְׁהָ אִ מור לְׁ ַדבֵ ר ְׁדבָ ִרים ְׁבטֵ לִ ים אֵ ין הַ ַך ָונָה לֶ אֱסֹר לְׁ ַדבֵר
אֲפִ כו תֵ בָה אַ חַ ת מַ ה ֶשאֵינֹו ִד ְׁב ֵרי ת ָֹורהֶ ,שזֶה אֵינֹו אֶ כָ א לְׁ בַ עֲלֵי
גְׁר"א ֶשבִ ְׁשעַ ת פְׁ ִט ָירתֹו אָ מַ ר ךַלָ ה
מַ ְׁד ֵרגָה גְׁ דֹולָה ,ךְׁ מֹו ֶשאָ ְׁמרו עַל הַ ָ
ְׁרגָעִ ים בָטַ לְׁ ִתי ִמן הַ ת ָֹורה .ומַ ה שֶ אָ ְׁמרו בַגְׁ מָ ָרא הַ ָשח ִשיחַ ת חֺכִ ין
פֵרש ַר ִש"יְׁ ,דהַ יְׁנו ְׁשחֹוק וְׁקַ כות ר ֹאש .וְׁאָ ְׁמרו ְׁבשֵ ם
עֹובֵ ר ְׁבלָ או ַוע ֲֵשהַ ,
עֶשר דַ קֹות ךְׁבָ ר צ ִָריְך
הַ חֲ זֹון ִאיש ,שֶ ג ֶֶדר ְׁדבָ ִרים ְׁבטֵ לִ ים ֶש ִאם ְׁמ ַדבֵ ר ֶ
לִ ְׁהיֹות אִ כְׁפַ ת לֹו .ומַ ה ֶשאָ ְׁמרו ִב ְׁב ָרכֹות (נג ).שֶ ל בֵית ַרבָן ג ְַׁמלִ יאֵ ל ל ֹא
הָ יו א ְֹׁומ ִרים "מַ ְׁרפֵא" ְׁבבֵית הַ ִל ְׁד ָרש ִמפְׁ נֵי ִבחול בֵית הַ ִל ְׁד ָרש ,הַ יְׁנו
ְׁבאֶ ְׁמצַע שֶ כ ְֹׁומ ִדיםֶ ,שבָ זֶה בֶ אֱמֶ ת הֶ ְׁח ִמירו חֲ זַ"ל ,ךְׁ מֹו ֶשאָ ְׁמרו בַ ֲעב ָֹודה
ז ָָרה (ג<) ךָל הַ פֹוסֵ ק ִמ ִד ְׁב ֵרי ת ָֹורה ְׁועֹוסֵ ק בַ ִד ְׁב ֵרי ִשיחָ ה ,מַ אֲכִילִ ין אֹותֹו
גַחֲ לֵי ְׁרתָ ִמיםְׁ .ובאָ בֹות (פ"א מ"ז) הַ ְׁמהַ כֵ ְך בַ ֶד ֶרְך ְׁושֹונֶה ומַ פְׁ ִסיק
ִמ ִל ְׁשנָתֹו ְׁואֹומֵ ר מַ ה םָאֶ ה ִאילָן זֶה מַ ה םָאֶ ה נִיר זֶה ,מַ עֲלֶה עָ לָיו הַ ךָתוב
ךְׁאִ כו ִמ ְׁתחַ טֵב ְׁבנַפְׁ שֹוְׁ ,ושֹומֵ ר פִ יו ולְׁ שֹונֹו שֹומֵ ר ִמצָ רֹות נַפְׁ שֹו .עַ טֵן ָשם.
ְׁ ...וכֵן ְׁמבֹאָ ר ְׁבאֶ בֶ ן הָ אֶ זֶל (פ"ג מֵ ִהלְׁ כֹות ְׁמלָכִים הֲ לָ כָה ה) שֶ ךָתַ ב,
ְׁדהֶ ְׁדיֹוט מֺ תָ ר לֹו לְׁ ִה ְׁתעַ םֵג אַ ף ֶשזֶה יִגְׁ רֹם לֹו לְׁ ִבחול ת ָֹורה ְׁבהֶ כ ְֵׁרחַ עַל
י ְֵׁדי ִשכְׁרותֶ .ש ַדו ְָׁקא לְׁ מֶ לֶ ְך אָסור לַ ֲעשֹות ךֵן ,אֲבָל לְׁ הֶ ְׁדיֹוט אֵ ינֹו אָ סור
לְׁ בַחֵ ל ת ָֹורה ְׁבלִ י ךָל ִסבָהֶ ,שאָ ז ִאם הוא מֵ ִסיר לִ בֹו ִמן הַ ת ָֹורה עֹובֵ ר
סוקים מֵ ִחטוב לִ לוד ת ָֹורה.
עַ ל ופֶן יָסורו ִמכְׁ בָבֶ ָך וְׁכו' ,וְׁעֹוד הַ ְׁרבֵה פְׁ ִ
ֹלשים ִמצְֹׁות
וְׁעַ טֵן בְׁ סֵ פֶר מַ עֲלַ ת הַ ת ָֹורה ִב ְׁת ִחכָ תֹוֶ ,שלָ נָה יֹותֵ ר ִמ ְׁש ִ
ומצְׁ ֹות ל ֹא תַ ע ֲֶשה עַל ִבחול ת ָֹורה .עַ ד ךָאן.
ע ֲֵשה ִ
ךְׁדי ֶשטוכַל לִ לְׁ מֹד אַ חַ ר ךְָך
וְׁלִ ְׁכא ָֹורה תָ מוהַ ְׁ ,ד ִאם אֵינֹו ִמ ְׁתבַחֵ ל ְׁונָח ֵ
ְׁביִשוב הַ ַדעַת ,הֵ יאַ ְך נ ִַתיר ז ֹאת לְׁ הֶ ְׁדיֹוט ,וְׁלָ לָ ה לֵיךָא בֵיה ִמשום אִ ם
ֹלשה הַ ָקדֹוש בָ רוְך הוא
ְׁבחֺ קֹתַ י תֵ לֵכו שֶ ִת ְׁהיו עֲמֵ לִ ים בַ ת ָֹורהְׁ .וכֵן ְׁש ָ
בֹוכֶה עֲלֵיהֶ ם עַל שֶ אֶ פְׁ ָשר לֹו לַ ֲעסֹק בַ ת ָֹורה וְׁאֵ ינֹו עֹוסֵ ק (חֲגִיגָה ה<).
ומבֹאָ ר ְׁבשֺ לְׁ חָ ן עָ רוְך (יו"ד סי' רמו ס"ה) ְׁדכָל ֶשאֶפְׁ ָשר לֹו לַ ֲעסֹק
ְׁ
ופֵרש לְׁ הַ ְׁבלֵי הָ עֹולָ ם ו ְִׁהםִיחַ
בַ ת ָֹורה וְׁאֵ ינֹו עֹוסֵ ק ,אֹו שֶ ָק ָרא ו ְָׁשנָה ַ
תַ לְׁ מודֹו וזְׁ ָנחֹו ,הֲ ֵרי זֶה ִבכְׁלַ ל ךִי ְׁדבַ ר ה' בָ זָהְׁ .וכָתַ ב מָ ָרן הַ ִח ָיד"א
פֹרן ָש ִמיר ,בְׁ ֵשם תָ נָא ְׁדבֵי אֵ לִ טָהוֶ ,שכ ֹא חָ ַרב הָ עֹולָ ם אֶ כָא בְׁ פִ ְׁשעָה
ְׁבצִ ֶ
ֶשל ת ָֹורהְׁ ,וכָתַ ב< ֶש ִלי שֶ טֵש לֹו לֵב י ְִׁתע ֵֹורר ִמתַ ְׁר ֵדמָ ה א ֲֶשר ִהפִ יל עָלָיו
ִיצְׁ רֹו ,יָשוב אֶ ל ה' ְׁו ַי ֲעסֹק בַ ת ָֹורה ְׁב ִש ְׁמחָ ה ַךא ֲֶשר יוכַל .עַ ד ךָאן .וכְׁבָר
אָ מַ ר הַ תַ םָא ְׁבפִ ְׁר ֵקי אָ בֹות (פ"ד מ"ט) ךָל הַ ְׁל ַקטֵם אֶ ת הַ ת ָֹורה מֵ עֹנִי
סֹופֹו לְׁ ַקטְׁמָ ה מֵ ע ֶֹשרְׁ .וכָל הַ ְׁלבַ חֵ ל אֶ ת הַ ת ָֹורה מֵ ע ֶֹשר סֹופֹו לְׁ בַ ְׁחלָה
מֵ עֹנִי.
גַם הַ ָגאֹון הַ חֲ זֹון ִאיש ְׁבאִ גְׁ רֹותָ יו (סי' קעג אֹות כד) ךָתַ ב< ךָל ֶרגַע
ומאֹד ִהפְׁ לִ יגו
מֺכְׁרחַ תָ ,גדֹול עֲֹונֹו ִמםְׁשאְׁ ,
ֶש ְׁלבַחֵ ל ִמכִ לודֹו בְׁ לִ י ִסבָה ַ
ְׁבעָֹון הַ זֶה וְׁאָ ְׁמרו ֶש ְׁבזֶה הֶ עָֹון ת ֹאבַ ד הָ אָ ֶרץ ,ךִי אָ ְׁמנָם הַ חֵ ְׁטא ְׁב ִמעוט

נִשמַ ת הָ עָ ם וְׁחַ טָיו ,הוא חֵ ְׁטא ְׁבנֶפֶש הָ עָ ם וְׁרוחַ אַ פֹו ,וְׁהַ םֹוטֵ ל
הַ חָ כְׁמָ ה ְׁ
חָ כְׁמָ תֹו נֹוטֵ ל נ ְִׁשמָ תֹו ,וְׁהַ חָ כְׁמָ ה מַ עְׁ יָן הַ ִל ְׁתגַבֵ ר בְׁ לִ בֹות הַ חַ טִים ,וְׁהַ פֹוגֵעַ
םִמצָא ,יַחַ ד יֶחֶ ְׁטאון .עַ טֵן ָשם .ובְׁ שו"ת
ֹושק הַ ְׁ
ךִממַ עֵ ט ע ֲִתידֹו ,ךְׁ ע ֵ
בָה ְׁ
ְׁתשובֹות וְׁהַ נְׁהָ גֹות (חֵלֶק ב' סי' תסד) ךָתַ ב בְׁ ֵשם הַ ָגאֹון הַ חֲ זֹון ִאיש,
צָריְך לִ לְׁ מֹד ְׁבבֵין הַ זְׁ מַ םִים תֵ ַשע ָשעֹות ְׁבכָל יֹום,
ֶשאָ ְׁמרו לְׁ בָחור אֶ חָ ד ֶש ִ
ךֵיוָן ֶשהָ ַר ְׁמבָ"ם (פ"א מֵ ִהלְׁ כֹות תַ לְׁ מוד ת ָֹורה יב) ךָתַ ב ֶשבַעַל אֺלָ נות
עֹוסֵ ק ִב ְׁמלַא ְׁכתֹו ָשֹלש ָשעֹות בַ טֹום ובַ ת ָֹורה תֵ שַ ע שָ עֹות .עַ טֵן ָשם.
גְׁר"א
ְׁובסֵ פֶ ר ְׁק ַריְׁינָא ְׁדאִ ג ְַׁרתָ א (עַ לוד מט) ךָתַ ב< יְׁדועִ ים ִד ְׁב ֵרי הַ ָ
שֶ ךָל תֵ בָה וְׁתֵ בָה שֶ ל ִד ְׁב ֵרי ת ָֹורה הוא ִמצְׁ וַת ע ֲֵשה בִ פְׁ נֵי עַצְׁ מָ הְׁ ,ו ָיכֹול
לִ ְׁזךֹות ְׁביֹום אֶ חָ ד אֲלָפִ ים ְׁורבָ בֹות ִמצְֹׁות ע ֲֵשה ,ולְׁ עֺלַ ת ז ֹאת הַ ְׁמבַחֵ ל
יֹום אֶ חָ ד ךְׁבָר ִבחֵ ל אַלְׁ פֵי ִמצְׁ ֹות שֶ ךָל ִמצְׁ וָה ֶשל לִ לוד ת ָֹורה ְׁשקולָ ה
ךִד ִאיתָ א ִבירושַ לְׁ ִמי .וזְׁכות גְׁ דֹולָה לְׁ אַ ְׁרגֵן אֶ ת בְׁ נֵי
ךְׁ נֶגֶד ךָל הַ ִלצְׁ ֹותְׁ ,
הַ י ְִׁשיבֹות ְׁבבֵין הַ זְׁ מַ םִים לְׁ לִ לוד וְׁכו' .ךִי הַ תֹועֶלֶת ִמזֶה גְׁ דֹולָה ,וְׁהַ ת ָֹורה
ירושלְׁ ִמי (פ"ט
מָ גְׁ נָא ומַ צְׁ לָ א ִמפְׁ גָעִ ים ַר ִבים רח"ל .עַ טֵן ָשםְׁ .ואָ ְׁמרו ִב ַ
ֹושה ת ָֹורתֹו עִ ִתים [-ר"ל,
ִד ְׁב ָרכֹות) ַר ִבי ִחלְׁ ִקטָה ְׁב ֵשם ַר ִבי ִסימֹון ,הָ ע ֶ
קֹובֵ עַ ַרק עִ ִתים לִ לְׁ מֹד ,וְׁל ֹא לֹומֵ ד ְׁבכָל זְׁמַ ן פָנוי] ,הֲ ֵרי זֶה מֵ פֵ ר ְׁב ִרית,
[אם] עֵ ת לַ ֲעשֹות לַה'[ ,אָ ז] הֵ פֵרו ת ָֹורתֶ ָךְׁ .וראֵ ה ְׁב ִמ ְׁשנָה
כְׁתיב ִ
ךְׁד ִ
ִ
רורה (סי' קנה סק"ד).
ְׁב ָ
ְׁובשו"ת אִ גְׁ רֹות מ ֶֹשה (חיו"ד חֵ לֶק ג' סי' פד) ךָתַ ב ֶשאֵ ין לַ ֲעשֹות
בַשבועַ .ובְׁ סֵ פֶ ר ְׁש ִביבֵי אֹור (עַ לוד
חֹפֶש לַתַ לְׁ ִמ ִידים ְׁבכָל יֹום ִראשֹון ָ
 )86הֵ ִביא אִ ג ֶֶרת מֵ הַ ָגאֹון ַר ִבי צְׁ ִבי פֶסַ ח פְׁ ַראנְׁק ַזצַ"ל שֶ ךָתַ ב לְׁ ש ְֹׁומעֵי
לִ ְׁקחֹוְׁ ,ד ִמי שֶ םֹוסֵ עַ לְׁ הַ ְׁב ִריא אֶ ת גופֹו ְׁבבֵין הַ זְׁ מַ םִים ,י ְִׁשתַ דֵ ל שֶ כ ֹא לִ גְׁ רֹם
זְׁמין לֹו עִ טונִים בַ תֹו ָרה,
חָ לִ ילָה חֺלְׁ ָשה לַ םֶפֶש ,וַחֲ כַם לֵב י ִַקח ִמצְׁ וֹות לְׁ הַ ִ
טִקח ִאתֹו ִב ְׁמ ִח ָצתֹו סֵ פֶ ר ְׁקצֹות הַ ח ֶֹשן ,אֹו סֵ פֶ ר אַ חֵ ר
ךְׁדאי שֶ ַ
ְׁוכָתַ ב שֶ ַ
אֲשר יִנְׁעַ ם לְׁ נַפְׁ שֹו ,ךִי ִאי אֶ פְׁ ָשר לַ ֲעזֹב אֶ ת ךֹחַ הַ לַ חֲ ָשבָה בָ טֵ ל בְׁ לִ י
ֶ
ֲעב ָֹודהְׁ .ובשו"ת אָ ז ְׁנִדבַ רו (ח"ו סי' מ') ךָתַ בְׁ ,דהַ םֹוסֵ עַ ִב ְׁתקופַת בֵין
הַ זְׁ מַ םִים לְׁ ַרחֲ צָה בַ טָםַ ,ר ַשאי לִ ְׁהיֹות ָשם ַרק ךְׁפִ י מַ ה ֶש ָדרוש לִ ְׁב ִריאות
ומטָד לְׁ אַ חַ ר שֶ טָפוש ְׁויָנוחַ
ו ְִׁחזוק גופֹו ,וְׁל ֹא לְׁ ֵשם ִבדור וְׁתַ עֲנוג ְׁבעַלְׁ מָ אִ ,
צָריְך לַ חֲ זֹר לְׁ תַ לְׁ מודֹו .עַ טֵן ָשם.
ִ
*
לתגובות<
קורלנסקי.
יצחק
הרב
ע"י
נערך
8033050@gmail.com

חינוך

חינוך בפרשה  /הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ',
מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

ונהיה אנחנו – וצאצאינו...

שח לי חבר בר-אוריין ,בשנות בחרותי היה המשגיח בישיבתנו
מעורר ללמוד 'הלכות כיבוד אב ואם' (שו"ע יו"ד סי' ר"מ) לקראת
היציאה לימי 'בין הזמנים' ,בהם שוהים ממושכות בצל הורינו ,ו'מצוה
חמורה' זו אקטואלית ביותר.
בפרשתנו משנן משה רבינו את תיאור מעמד הר סיני ומתן תורה.
הדיבר החמישי הוא ךַבֵ ד אֶ ת אָ ִביָך וְׁאֶ ת ִאלֶ ָך .כתב הרמב"ן (פר'
יתרו) 'עשרת הדברות ,חמשה בכבוד הבורא וחמשה לטובת
האדם ,כי ךַבֵ ד אֶ ת אָ ִביָך כבוד הא-ל ,כי לכבוד הבורא צוה לכבד
האב ,המשתתף ביצירה' .כיבוד הורים אינו מצוה 'חברתית' בלבד,
בין אדם לחברו ,אלא כדברי חז"ל (קידושין ל<) בזמן שאדם מכבד
אביו אמו ,אומר הקב"ה ,מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם
וכבדוני!
מחנכי תשב"ר חוזרים ומלמדים באוזני תלמידיהם את הנאמר
בסוף הלכות כיבוד אב ואם בקיצור שלחן ערוך (סי' קמ"ג) "מי
שהוא רוצה באמת לכבד את אביו ואת אמו ,יעסוק בתורה
ובמעשים טובים ,שזהו הכבוד הגדול לאבות ,שאומרים הבריות
'אשרי אב ואם שגידלו בן כזה'! אבל ,אם אין הבן הולך בדרך הישר,
הרי אבותיו י ְִׁשאו חרפה עליו ,והוא מבייש אותם בבושה שאין גדולה
הימנה" .מקור דבריו הם בזוהר הק' (שלהי פר' בחקותי) ךַבֵ ד אֶ ת
אָ ִביְךֶ ,ש ִאם אֹותֹו הַ בֵן הֹולֵ ְך ְׁב ֶד ֶרְך עִ קֶ שֶ ת ,ו ַַדאי ֶשהוא ְׁמבַ זֶה אֶ ת
ומתַ ֵקן אֶ ת
ֹושה לו קָ לֹוןְׁ .ו ִאם אֹותֹו הַ בֵן הֹולְֵך ְׁב ֶד ֶרְך י ְָׁש ָרהְׁ ,
אָ ִביו ,שֶ ע ֶ
מַ ע ֲָשיו ,ו ַַדאי שֶ זֶה ְׁמכַבֵ ד אֶ ת אָ ִביוְׁ ,מכַבֵ ד אֹותֹו ְׁבזֶה הָ עֹולָ ם אֵ צֶל בְׁ נֵי
אָ ָדםְׁ ,מכַבֵ ד אֹותֹו ְׁבאֹותֹו הָ עֹולָ ם אֵ צֶל הַ ָקדֹוש בָרוְך הוא .וְׁהַ ָקדֹוש
ֹושיב אֹותֹו בְׁ כִמֵ א כְׁ בֹודֹו( .מתורגם ללשה"ק) אין
בָ רוְך הוא חָ ס עָלָיו ומ ִ
כבוד ככבוד תורה!
ומאידך ,ממשיך רבינו שלמה גאנצפריד (שם סעיף כא) "וכן האב
שרוצה לרחם על בניו באמת ,יעסוק בתורה ובמעשים טובים ,ויהא
נוח לשמים ונוח לבריות ,ויתכבדו בניו בו .אבל מי שאינו הולך בדרך
הישר ,גם זרעו מגונה אחריו" .יודע כל אב כי חלק מרכזי בחינוך בניו
הוא הלימוד עם הבנים .ולפי דברים אלה חשוב גם שהאב ילמד
בעצמו! פשיטא שעל ההורים לפקח על מעשי בניהם ,בכדי לחנכם.
אך בכדי להשיג חינוך ראוי יפקחו גם על מעשי עצמם!
בחז"ל ובקדמונים מצאנו רבות כי מצוות כיבוד אב ואם היא
משורש הכרת הטוב להורים שגידלו ועמלו ,ביום ובליל ,בכל מכל
כל .אך כאשר נתהלך עם חשיבה זו בלבד ,הרי דומים אנו לגויי
הארצות המתוקנים ,שאף הם מכבדים הוריהם ,מתוך הערכה
שכלית ,דוגמת דמא בן נתינה ואותו שר חשוב באשקלון ,עליהם
סיפרו חז"ל (ירושלמי פאה פ"א ה"א) .הקב"ה העניק לו לדמא פרה
אדומה בשכרו ,אותה רכשו היהודים בדמים מרובים .בספה"ק דרשו
עומק הענין ,כמו פרה אדומה שמסמלת 'חוקה' וטעמה טמיר ונעלם
מאתנו ,כך נקיים מצוות כיבוד אב ואם ,לא מתוך הבנה ,מוסריות
והגינות בלבד .אלא יכבדם מתוך כבוד לה' ,כמו שנאמר בפרשתנו
ֱֹלקיָך!
...ךַאֲשֶ ר צִ וְָׁך ה' א ֶ
לעתים מתרשל אדם במילוי מצוה נעלה זו ,בתואנה ,היות והוריו
לא הטיבו עמו דיו ,לא קנו לו ולא סיפקו לו ,לא דאגו לו ולא התחשבו
ה'עֶש ֵרה '+מתקשים להבין בראייה נכונה
ְׁ
בו( ,ובנים רבים בגילאי
את השקעת הוריהם) הרי פטורים הם מכבודם .בפסוק ךַבֵ ד אֶ ת
אֱֹלקיָך כתב רש"י שמצוה זו ניתנה
אָ ִביָך וְׁאֶ ת ִאלֶ ָך כַאֲ ֶשר צִּ וְָך ה' ֶ
כבר ב'מרה' לפני מתן תורה .חידוש מרענן כתב על כך הג"ר מאיר
שמחה הכהן (משך חכמה בפרשתנו) כי התורה מלמדת בזה שאין
זו מצוה שכלית ,מעין 'תן וקח' ,איננה כלל בבחי' 'תמורה' שהבן
משלם להוריו על כל עשייתם למענו .שהרי בהיותנו במדברְׁ ,במָ ָרה,
לא נזקקנו כלל לטובות ההורים! לא הורים פרנסו אותנו ולא הם
סיפקו לנו מקום מגורים! אכלנו עוגות מצות שהוצאנו ממצרים
ונשתמרו בדרך נס ,ובהן כל הטעמים שבעולם ,דוגמת המן .שתו
מים שהומתקו להם בנסָ .שכְׁנו בצל ענני הכבוד שהגנו מפני השרב
ביום ומפני הצינה בלילה .בגדינו גדלו עמנו ונותרו יפים ומגוהצים.
מה ההורים סיפקו להם? כלום! דווקא כאן ,במדבר ,נצטוינו על כיבוד
אב ואם ,ללא קשר לרמת השקעת ההורים! על הבן לכבד!

אספקלריא לבין הזמנים | עמוד כ

כתב הגאון החח"ם בספרו 'שדי חמד' כי אין מברכים על מצוות
כיבוד או"א ,כי מי יכול לומר שקיימה במלואה ובשלימות? אולי
מטעם זה אין הורים מברכים על מצוות חינוך הילדים...
בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'
123ymm@gmail.com

תורת החינוך  /הרב שלום קמינר ,ייעוץ חינוכי
והכשרה ,הנחיית קבוצות והרצאות

אווירת "בין הזמנים" בבית

שאלת הרב אליעזר ע .מב"ב [מלמד לגיל הרך ,ואב לחמישה].
עומדים אנו בפתח 'בין הזמנים' ,וכמובן הילדים והבחורים [ומי
לא?! ]...מצפים ומשתוקקים כבר ל'בין הזמנים' .אלא ,שאומר
בכנות :בשבילי זהו 'סיוט' .אצלי "בין הזמנים" זה המון לחץ,
אוירה מתוחה בבית .והתחושה שלי ,וככל הנראה גם של ילדי
שמגיעים מהישיבה ,שלא זו הדרך ולא זו המטרה ,ואינו אמור
להיראות כך .אשמח מאד אם יש למע"כ כמה עיצות והכוונה
בענין.
תודה על המדור הנפלא והמחכים.
*
תשובה:
חן חן לך ,כבוד הרב אליעזר ,ותודה על הכינות וה'שיתוף' .צעד זה
הינו צעד ראשון בהשתדלות ובמחויבות שלנו כהורים לשתף,
ולהחכים מאחרים .ללבן עניין .דבר זה יש לו ערך בפני עצמו אשר
תורם רבות למודעות ,לרגישות ,ולרצון שלנו להשקיע ,ולדעת על
מה להתפלל.
*
אנסה בכמה מילים לכוון את הציר המרכזי ,ואידך זיל גמור.
ראשית ,חשוב לזכור< כמונו – גם הם באים למנוחה ,מצפים
לשלווה ורוגע ,לסדר יום משוחרר יותר ורגוע ,בכדי למלא את מאגרי
המצבור להמשך.
מאמר החכם< 'כגודל הציפיות  -כך גודל האכזבות' יכול לסייע לנו
גם במקרה דידן .דהיינו ,חייבים לערוך תיאום ציפיות .א .מול עצמינו,
 לחשוב מה אני צריך לדרוש מהבחור .מה יכולתיו ,מה כשרונתיו,מה נטיותיו ,מה קשייו .מה הדברים שאנו יכולים לדרוש ומסוגלים
לאכוף ,מה הן הדברים שאנו נתעלם וכו' .ב' .תיאום מול הבן –
בתחילת בין הזמנים לקיים באופן רגוע ,בזמן נינוח ,שיח ודיאלוג
בנושא .כעין< ".....יצחק! אבא ואמא שמחים מאד שהגיע בין
הזמנים ,נוכל להנות ממך מקרוב ......חשוב לנו שנשוחח רגע בכדי
שתקופה זו תעבור בהנאה גם לי וגם לך ....אה .מה אתה אומר?!
"...יצחק ,איך אנחנו גורמים לאיזה שהוא סדר יום בבית בלי לפסוח
על החלק של ההנאה והחופשה שלך "!?...כך להמשיך ולהוביל את
השיחה בדרך שהבחור יקבל תחושה של שותפות ,של אכפתיות,
של חשיבה משותפת .ולא של הנחתה אשר מעוררת בד"כ
התנגדויות או תופעות לוואי אחרות.
הנקודה המרכזית שצריכים לשאוף ולנהל את 'בין הזמנים' ,היא<
'מסגרת ללא מסגרת' ,פירוש< למצוא את המסגרת גם כשאנחנו בלי
מסגרת מחייבת .כגון< בישיבה אנחנו מתפללים שחרית ב  9בבוקר,
בבית אפשר גם ב  :או  ,:<59אך נעמוד על העיקרון והמסגרת של
זמן קריאת שמע .בישיבה אנחנו לומדים מס' שעות מסוים,
במסגרת הבית גם נקפיד על עיקרון של למידה יומיומי ,רק לימוד
יותר קליל ,חוויתי ,פחות שעות .בישיבה הולכים לישון ב  19כל יום,
בבית {אם אין טיול או סיבה מיוחדת} נלך לישון בזמן אחר ,אבל נלך
לישון בזמן שקבענו ,וכדו' על זה הדרך.
תיכנון וסדר יום לצד עמידה על עקרונות ויסודות ,הם הם המתכון
לחופשה נעימה ורגועה ,ובעיקר תורנית וחינוכית .בתנאי שזה בא
בגישה שיתופית לילדי המשפחה ,ולא מתוך לחץ .איך אומרים<
"היערכות מראש מונעת אסון".
בברכת "וקווי ה' יחליפו כח ,ילכו מחיל אל חיל בדרך העולה בית
ה' ,נאגור כוחות חדשים לקראת הזמן הבעל"ט ,מתוך נחת ויישוב
הדעת".

פולמוס

פולמוס  /הרב משה ברחבוים

האם עבר הירדן נחשב חלק
מארץ ישראל?
עט

צַו אֶ ת ְבנֵי י ְִּש ָראֵ ל וְאָ ַמ ְר ָת אֲ לֵ הֶ ם כִּי אַ ֶתם בָ ִּאים אֶ ל הָ אָ ֶרץ כְ נָעַן
גְבֺֹלתיהָ (לד ,ב)
ֶ
ז ֹאת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר ִּתפֹל לָ כֶם ְבנַחֲלָ ה אֶ ֶרץ כְ נַעַן ִּל
בעיון קל בגבולות פרשת מסעי נבחין שארצות סיחון
א.
ועוג אשר בעבר הירדן המזרחי אינן כלולות בגבולות הארץ .נהר
הירדן מוזכר במפורש כגבולה המזרחי של ארץ ישראל (לד ,ב).
כל 'בן חמש למקרא' שיישאל אם משה רבינו נכנס
ב.
לארץ ישראל ,יענה 'לא!' הרי במי מריבה נגזר לָ כֵן ל ֹא ָת ִּביאו אֶ ת
אֲשר נָתַ ִתי לָהֶ ם (כ ,יב) .השי"ת לא שמע את
הַ ָקהָ ל הַ זֶה אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֶ
תפילותיו הרבות של משה רבינו ,אֶ עְׁ ְׁב ָרה םָא וְׁאֶ ְׁראֶ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ
הַ חֹובָ ה א ֲֶשר ְבעֵבֶ ר הַ ט ְַר ֵדן [המערבי] הָ הָ ר הַ חֹוב הַ זֶה וְׁהַ כְׁ בָ נֹן ,ואמר
לו ךִי ל ֹא ַתעֲ בֹר אֶ ת הַ ט ְַר ֵדן הַ זֶה (דברים ג ,כה-כז) ,ךִי ִמםֶגֶד ִת ְׁראֶ ה
אֲשר אֲנִי נֹתֵ ן לִ ְׁבנֵי י ְִׁש ָראֵ ל
אֶ ת הָ אָ ֶרץ ו ְָׁשלָ ה ל ֹא ָתבֹוא אֶ ל הָ אָ ֶרץ ֶ
משה עֶבֶ ד ה' ְבאֶ ֶרץ מֹואָ ב עַ ל פִ י ה'
(שם לב ,נב) .ואכןַ ,וטָמָ ת ָשם ֶ
(שם לד ,ה) .משה רבינו לא עבר את הירדן .משה רבינו לא נכנס
לארץ ישראל .והמסקנה הפשוטה הלכאורית – עבר הירדן אינו חלק
מארץ ישראל.
אך בהתבוננות נוספת בפרשיות מיתת משה נגלה
ג.
משה עֲלֵה אֶ ל הַ ר
שאין העניין כה פשוט .בפינחס  -וַט ֹאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
הָ עֲבָ ִרים הַ זֶה ְוראֵ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר נָתַ ִתי לִ ְׁבנֵי י ְִׁש ָראֵ ל (במדבר כז,
יב) ,ובואתחנן  -עֲלֵה ר ֹאש הַ פִ סְׁ גָה ו ְָׁשא עֵ ינֶיָך יָלָ ה ְׁו ָצ ֹפנָה וְׁתֵ ימָ נָה
זְרחָ ה ְׁוראֵ ה ְׁבעֵינֶיָך ךִי ל ֹא תַ ֲעבֹר אֶ ת הַ ט ְַׁר ֵדן הַ זֶה (דברים ג ,כז).
ומ ָ
ִּ
פשוט ואין לערער שהעומד בעבר הירדן המזרחי בהביטו מזרחה

עט

הנושא רחב מורכב ומסתעף .מאמר זה  -המבוסס ברובו ובעיקרו על ספרו
של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל (תרמ"ו-תשל"ו)' ,ארץ ישראל נחלת
עם ישראל'  -אינו מתיימר להקיף את הנושא ,וגם ימעט לעסוק בהלכות
התלויות בארץ .נשתדל בעזרת החונן לאדם דעת להציג דרך אחת וברורה,
מתוך עיון בפרי עטו של אחד מגדולי האומה וממנהיגי היהדות הנאמנה,
מראשי הוגי דעותיה ומנחילי מורשתה בדור הקודם.

לא יראה את עבר הירדן המערבי! אך משה רבינו עומד שם ,מביט
מזרחה ורואה את ארץ ישראל!
משה מֵ עַ ְׁרבֹת מֹואָ ב
זאת ועוד ,בוזאת הברכה ַ -וטַעַ ל ֶ
ד.
אֶ ל הַ ר נְׁ בֹו ר ֹאש הַ פִ סְׁ גָה א ֲֶשר עַ ל פְׁ נֵי י ְֵׁרחֹו ַוט ְַׁראֵהו ה' אֶ ת ךָל הָ אָ ֶרץ
אֶ ת הַ גִּ ְלעָד עַ ד ָדן (דברים לד ,א) ,והלא הגלעד בעבר הירדן
המזרחי הוא ,בנחלת שניים וחצי המטות ,כמפורש בסוף פרשת
דברים (ב ,לו – ג ,טז) .יש גם משמעות הלכתית למקומות שהקב"ה
רב יהודה אמר שמואל כל שהראהו
הראה למשה רבינו  -אמר
פ
הקב"ה למשה חייב במעשר ( ,ב"ב נו ).ומעשר הוא מהמצוות
התלויות בארץ שאינן נהוגות אלא בארץ.
די במקורות שהבאנו עד כה כדי להיווכח שאין הנושא
ה.
כה פשוט ,ושאי אפשר לקבוע באופן חד וחד-משמעי שעבר הירדן
אינו ארץ ישראל .אך הבה נמשיך...
ארצות סיחון ועוג ,נחלת שניים וחצי המטות
על שפת נחל הארנון  -אשר בחצייתו עוברים בני
ו.
ישראל לתוך החלק של ארץ מואב שטוהר ע"י סיחון – ה' אומר
למשה קומו ְׁמעו וְׁעִ ְׁברו אֶ ת ַנחַ ל אַ ְׁרנֹן ְׁראֵ ה נָתַ ִתי ְׁבי ְָׁדָך אֶ ת ִסיחֹן מֶ לְֶך
חֶ ְׁשבֹון הָ אֱ מ ִֹרי וְׁאֶ ת אַ ְׁרצֹו הָ חֵ ל ָרש ו ְִׁה ְׁתגָר בֹו ִמלְׁ חָ מָ ה (דברים ב ,כד).
גם אם לא מוזכר כאן מפורש שארץ סיחון היא ארץ ישראל ,אך יש
כאן הוראה מפורשת מפי ה' לכבוש אותה ,ולא נראה סביר שה' ציוה
לכבוש סתם ארץ מארצות חוצה לארץ .זאת ועוד ,בפסוק הבא,
וָאֶ ְׁשלַ ח מַ לְׁ אָ כִים ִמ ִל ְׁדבַ ר ְׁק ֵדמֹות אֶ ל ִסיחֹון מֶ לֶ ְך חֶ ְׁשבֹון ִד ְׁב ֵרי שָ לֹום
לֵ אמֹר .אֶ עְׁ ְׁב ָרה ְׁבאַ ְׁרצֶָך וגו' הרמב"ן מסביר (במדבר כא ,כא) שזו
עממין' ,כי ארץ סיחון
הפתיחה בשלום שאנו מצווים בה בשבעה
פא
ועוג ירושתם של ישראל היתה כי לאמורי היא' .
לעומת זאת איתא בספרי (כי תבא ,ג) על הפסוק
ז.
אתי אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר נ ְִׁשבַ ע ה' לַ אֲ בֹתֵ ינו לָתֶ ת
שבפרשת ביכורים ,ךִי בָ ִ
לָנו' ,רבי שמעון אומר ,לתת לנו ,פרט לשבעבר הירדן שנטלו
הספרי שעבר הירדן אינו מהארץ אשר
מעצמם' .נראה מדברי
פב
נשבע ה' לאבותינו לתת לנו.
כמו כן מצינו בדברי חז"ל (במדב"ר כב ,ו) 'וכן אתה
ח.
מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה גדול וחבבו
את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל ,לפיכך גלו תחלה מכל
השבטים'.
לעומת זאת ברייתא מפורשת( ,ערכין לב<) דתניא,
ט.
משגלו שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט המנשה ,בטלו יובלות,
ישבֶיהָ  ,בזמן שכל יושביה עליה
שנאמרְׁ ,וק ָראתֶ ם ְׁדרֹור בָ אָ ֶרץ לְׁ כָל ְׁ
ולא בזמן שגלו מקצתן.
אשית לֹו ךִי שָ ם
כמו כן ,על הפסוק בברכת גד וַט ְַׁרא ֵר ִ
י.
חֶ לְׁ קַ ת ְׁמחֹקֵ ק סָפון (דברים לג ,כא) כותב רש"י ,וירא ראשית לו -
ראה ליטול לו חלק בארץ סיחון ועוג שהיא ראשית כבוש הארץ.
גם בנסי נחל ארנון רש"י כותב (במדבר כא ,טו) 'כיון
יא.
שבאו ישראל לעבור [את נחל ארנון] נזדעזע ההר של ארץ ישראל
כשפחה היוצאת להקביל פני גבירתה ונתקרב לצד הר של מואב'.
רש"י קורא לגדה הצפונית של נחל ארנון [הזורם מערבה בעבר
הירדן המזרחי לתוך ים המלח] – ההר של ארץ ישראל!
והראיה החזקה אולי מכולם ,מקרא אחד שאינו יוצא
יב.
בָשן מַ ְׁמלֶ כֶת עֹוג נָתַ ִתי לַ חֲ צִ י ֵשבֶט
מכלל פשוטוְׁ .ויֶתֶ ר הַ גִלְׁ עָ ד ְׁוכָל הַ ָ
בָשן הַ הוא י ִָק ֵרא אֶ ֶרץ ְׁרפָ ִאים (דברים
הַ ְׁמנ ֶַשה ךֹל חֶ בֶל הָ אַ ְׁרגֹב לְׁ כָל הַ ָ
ג ,יג) ,וברש"י< 'ההוא יקרא ארץ רפאים  -היא אותה שנתתי
לאברהם' .הרי מקרא מפורש על נחלת חצי שבט המנשה שבעבר
הירדן שהיא מהארץ שניתנה לאברהם אבינו.
נמצאנו למדים שגם בפרשיות כיבוש ארצות סיחון
יג.
והתנחלות שניים וחצי השבטים בהן ,ישנם מקורות ברורים לכאן
ולכאן.
מקורות נוספים שעבר הירדן אינו חלק מארץ ישראל
נחלקו התנאים (בכורות נה ).אם הירדן עצמו הוא
יד.
ארץ כנען או לא .מדבריהם ברור שלשתי הדעות – עבר הירדן
המזרחי אינו ארץ כנען ,וכל מחלוקתם רק לגבי הירדן עצמו.
משנה מפורשת שנינו (מכות ט<) 'להיכן גולין לערי
טו.
מקלט ,לשלוש שבעבר הירדן ולשלוש שבארץ כנען' .מפורש
לכאורה ,ששלוש ערי המקלט שבנחלת שניים וחצי השבטים אינן
בארץ ישראל.
טז.
כך משמע גם מלשונו הזהב של הרמב"ם (רוצח
ושמיה"נ י ,א) 'אין דין עגלה ערופה נוהג אלא בארץ ישראל וכן
בעבר הירדן' .הרי שעבר הירדן אינו נחשב כארץ ישראל .כך משמע
גם בלשון הספרי (שופטים סב) שהוא מקור דברי הרמב"ם האלה,
הדורש את האמור בפרשת עגלה ערופה ךִי יִלָ צֵא חָ לָ ל בָ א ֲָדמָ ה
אֱֹלקיָך נֹתֵ ן לְׁ ָך לְׁ ִר ְׁשתָ ה (דברים כא ,א)' ,אשר ה' אלקיך נותן
אֲשר ה' ֶ
ֶ
משמע שלולא מקרא מיוחד היינו מוציאים
לך  -לרבות עבר הירדן',
פג
את עבר הירדן מכלל דין זה.
בספר עזרא (נחמיה ט ,כב-כג) כתוב [בהמשך
יז.
לפסוקים הנאמרים ב'ויברך דוד'] ו ִַתתֵ ן לָהֶ ם מַ ְׁמלָ כֹות ַועֲמָ ִמים
ַטִירשו אֶ ת אֶ ֶרץ ִסיחֹון וְׁאֶ ת אֶ ֶרץ מֶ לֶ ְך חֶ ְׁשבֹון וְׁאֶ ת אֶ ֶרץ
וַתַ ְׁחלְׁ ֵקם לְׁ פֵ אָ ה ו ְׁ
עֹוג מֶ לְֶך הַ בָ ָשןְׁ ,ובנֵיהֶ ם ִה ְׁר ִביתָ ְׁךכֹכְׁבֵי הַ ָשמָ יִם ו ְַׁת ִביאֵ ם אֶ ל הָ אָ ֶרץ
לָר ֶשת ,הרי דקדק הכתוב והוציא את
אֲשר אָ מַ ְׁרתָ לַ אֲ בֹתֵ יהֶ ם לָ בֹוא ָ
ֶ
ארצות סיחון ועוג מכלל 'הארץ אשר אמרת לאבותיהם לבוא לרשת'.
מקורות נוספים שעבר הירדן הוא חלק מארץ ישראל

לשון הספרי (דברים ,ג) 'אחרי הכותו את סיחון מלך
יח.
חשבון[ ,דילוג] כך אמר משה ,מוכיחני את ישראל תחילה ,עכשיו
יאמרו עלי ,בשביל שאין בו כח להכניסנו לארץ ולהפיל סיחון לפנינו
הוא מוכיחנו ,הוא לא עשה כן ,אלא לאחר שנכנסו לארץ והפיל
סיחון ועוג לפניהם ,אחר כך הוכיחם ,לכך נאמר אחרי הכותו' .הרי
שתוכחת משה את בני ישראל בעבר הירדן בערבות מואב היתה,
כלשון הספרי ,לאחר שנכנסו לארץ.
אֲרצֹות לַבִ עור,
שנינו במשנה (שביעית ט ,ב) שָ ֹלש ָ
יט.
ְׁהודה ,וְעֵבֶ ר הַ ט ְַר ֵדן ,וְׁהַ גָלִ יל .ובפרוש המשניות לרמב"ם – 'אמר,
י ָ
שארץ ישראל נחלקת לשלשה חלקים' .הרי מפורש בדברי
הרמב"ם שעבר הירדן הוא אחד מחלקי ארץ ישראל.
לסיכום :ראינו ונוכחנו שהמקורות לכאן ולכאן – במקרא ,במשנה,
בספרי ,בתלמוד ,ובדברי רבותינו הראשונים – רבים הם .חידה של
ממש! ניגש בעזרת השם יתברך לפתרונה.
*
הפתרון – פרק א
חלק מארץ ישראל
פד
את הפתרון נפתח בדברי רש"י (במדבר כז ,יב)
א.
'כיון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן ,שמח ואמר ,כמדומה
שהותר לי נדרי ,משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לפתח פלטין
שלו ,נכנס לשער והוא אחריו ,לחצר והוא אחריו ,לטרקלין והוא
אחריו ,כיון שבא ליכנס לקיטון אמר לו ,בני ,מכאן ואילך אתה אסור
ליכנס' .נמצאנו למדים מדברי רש"י ,כפי שבארמון המלך אין כל
חלקי הארמון שווים בחשיבותם ובמעלתם ,כך אין כל חלקי ארץ
ישראל שווים במעלותיהם .טרקלין הארמון הוא חדר גדול ומפואר בו
מסב המלך עם שריו .הקיטון הוא חדרו האישי של המלך .הצד
המערבי של ארץ ישראל הוא קיטונו של מלכו של עולם .עבר הירדן
המזרחי הוא אמנם חלק מהארמון עצמו ,טרקלין הארמון ,לא שער
הק ְׁרבָה [אינטימיות] של
הארמון או חצרו ,אך אין בו את מעלת ִ
מערב הירדן  -הקיטון של המלך.
ֱֹלקי ֶק ֶדם
גם בדברי רש"י על הפסוק ְׁמעֹ נָה א ֵ
ב.
ומתַ חַ ת זְׁ ֹרעֹת עֹולָ ם (דברים לג ,כז) רואים שלשני עברי הירדן יש
ִ
את המעלה שהם מתחת השחקים שהם מעון אלוקי קדם .לפרש"י,
פסוק זה הוא המשך הפסוק הקודם בו נאמר שהקב"ה רוכב
שחקים ,והוראתו< אלקי קדם בחר מתוך השחקים למעונו ,את
אותם השחקים אשר מתחתם זרועות עולם ,סיחון ועוג [בעבר
הירדן] ומלכי כנען [מערבית לירדן] שהיו תקפו וגבורתו של עולם.
ג.
מה נפלאים דברי המשך חכמהפה(תחילת פרשת
ראה) המביא את אשר הקשו על דעת הרמב"ן שישיבת ארץ
ישראל היא מצות עשה ,מדברי הגמרא (סוטה יד' ).דרש רבי
שמלאי ,מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל ,וכי לאכול
מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך ,אלא כך אמר משה,
הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל ,אכנס
אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי' ,שלדעת הרמב"ן שישיבת ארץ
ישראל היא מצות עשה ,לא מובנת שאלת רבי שמלאי – 'מפני מה
נתאוה משה ליכנס לארץ ישראל' .ותירץ המשך חכמה ,שאת מצות
הירדן ,ולכן שאל
ישיבת ארץ ישראל כבר קיים משה רבינו בעבר
 .פו
רבי שמלאי מפני מה ביקש משה רבינו ליכנס לארץ
ארץ ישראל המערבית – כשרה למקדש
אחד ההבדלים בין שני עברי הירדן הוא שרק ארץ
ד.
ישראל המערבית כשרה למקדש ,ובתוכה המקום אשר יבחר ה'
לשכן שמו שם .כה אמרו חכמינו במדרש (במדב"ר ז ,ח) 'מכאן נתנו
חכמים מחיצות ואמרו ,עשר קדושות הן ,ארץ ישראל מקודשת מכל
פז
הארצות ,ומה היא קדושתה ,שמביאין ממנה העומר והבכורים
ושתי הלחם ,מה שאין כן בכל הארצות ,ארץ כנען מקודשת מעבר
הירדן ,ארץ כנען כשרה לבית שכינה ,ואין עבר הירדן כשר לבית
שכינה' .המדרש ,המפרטת את עשר הקדושות זו בתוך זו ,כולל
את עבר הירדן בארץ ישראל הקדושה מכל הארצות ,אך מוציא
אותו מארץ כנען הכשרה לבית המקדש.
אולי זאת גם כוונת רש"י בפרשת השבוע על
ה.
תפילת משה רבינו< אֶ עְׁ ְׁב ָרה םָא וְׁאֶ ְׁראֶ ה אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ חֹובָה אֲשֶ ר
ְׁבעֵבֶ ר הַ ט ְַׁר ֵדן הָ הָ ר הַ חֹוב הַ זֶה וְׁהַ כְׁ בָ נֹן (ג ,כה) ,שפירש ,ההר הטוב
הזה  -זו ירושלים ,והלבנון  -זה בית המקדש .תחינותיו של משה
רבינו להיכנס לחלקה 'הטובה',המערבית של ארץ ישראל ,כי בו
ירושלים ובו בית המקדש.
כאשר משה וישראל שלחו מלאכים אל סיחון מלך
ו.
מבחינה הלכתית
האמורי (במדבר כא ,כא= דברים ב ,כו) אמנם
פח
היתה זו פתיחה בשלום המחויבת גם בשבעה עממין  ,אך היא
נוסחה בנימה הרבה יותר מפויסת מהפתיחה הרגילה ,המחייבת
למס לבני ישראל ,ולא דרשו מסיחון יותר ממעבר
את האויב להיות
פט
דרך ארצו .והטעם  ,כי משה רבינו העדיף שראשית כיבוש הארץ
ישראל הכשרה למקדש ,ושם ישבו כל בני ישראל ויבנו
תהיה בארץ
צ
היו כל
את בית המקדש  .גם בכניסת אברהם אבינו לארץ ישראל
צא
מסעיו הנגבה ,ללכת לדרומה של ארץ ישראל לצד ירושלים  .כך
גם השבים הראשונים מגלות בבל דאגתם הראשונה היתה בבנין
בית המקדש והתחדשות עבודת הקודש בירושלים .אך השי"ת
הקשה את רוחו של סיחון ואמץ את לבו ,והוא יצא לקראת ישראל
למלחמה .וכך היתה ארץ סיחון לראשית כיבוש הארץ.
בקשת בני גד ובני ראובן
לולא בקשת בני גד ובני ראובן לקבל את נחלתם
ז.
בעבר הירדן ,היתה ארץ ישראל המערבית הכשרה למקדש ,הקיטון

פ

אמנם משתמע מדברי הגמרא' ,עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית'
(יבמות טז ).שאין עמון ומואב ארץ ישראל מדאורייתא ,מכך שלא נהוג בהם
שביעית הפוטרת מתרומות ומעשרות ,אך לאמתו של דבר הפטור שלהם
משביעית הוא או משום שלא כבשום עולי בבל (שיטת רש"י) ,או שמדובר
בחלקי עמון ומואב שלא טוהרו בסיחון ולא נכבשו ע"י משה רבינו (מסקנת
התוספות ודעת הרמב"ם ביד החזקה) .לשתי הדעות ,ארצות סיחון ועוג היו
חייבים בתרומות ומעשרות ובשביעית מדאורייתא עד שגלו ,ואכמ"ל.
פא
פירושו של רש"י (במדבר כא ,כב) ' -אע"פ שלא נצטוו לפתוח להם בשלום
בקשו מהם שלום' ,הוא לשיטתו בפרשת שופטים (דברים כ ,י) שדין פתיחה
בשלום הוא רק בארצות הרחוקות ,ולא בארץ שבעת העממין.
פב
בדברי הספרי האלה אנו בלאו הכי זקוקים להסבר ,וכי נטלו את ארץ סיחון
ועוג מעצמם?! צווים מפורשים נצטווה משה מפי הגבורה לכבוש אותן.
פג
הגר"י אברמסקי מקשה שדברי הספרי האלה אצל עגלה ערופה ,המרבים
מהפסוק 'אשר ה' אלקיך נותן לך לרשתה' את עבר הירדן ,הם לכאורה
סתירה מובהקת לדברי הספרי שהבאנו לעיל (סעיף ז) הממעטים את עבר
אֲשר נ ְִׁשבַ ע ה' לַ אֲ בֹתֵ ינו לָ תֶ ת לָנו' ,לתת לנו  -פרט
הירדן מביכורים מהפסוק ֶ
לשבעבר הירדן שנטלו מעצמם' .אך תרוצו יפה מקושייתו עשרת מונים' .אשר
ה' אלקיך נותן לך לרשתה' פירושו שהקב"ה נותן לך במתנה – לרשתה,
נִשבַ ע
הכיבוש הוא מתנת השם ,וזה בודאי נכון גם בכיבוש עבר הירדן .אֲ ֶשר ְׁ
ה' לַ אֲ בֹתֵ ינו לָ תֶ ת לָנו – פירושו שאת הארץ הוא נשבע לתת לנו ,הארץ היא
שניתנה ,וזה ממעט את עבר הירדן שלא ניתנה ,אלא נטלוה מעצמם.
ובפתרון יבוארו הדברים בעז"ה ביתר בהירות.

פד

כאמור ,המאמר מבוסס ברובו על ספרו של הגר"י אברמסקי זצ"ל' ,ארץ
ישראל נחלת עם ישראל' .אולם ,יש במאמר גם הוספות של הכותב ,ואין
לראות בכתוב בו כאילו יצאו מפי הרב אברמסקי ,ללא עיון במקור.
פה
ספר המצוות ,מ"ע ששכחן הרמב"ם ,ד' .וכן מבואר מכל הפוסקים ראשונים
פוואחרונים' (לשון הפתחי תשובה אה"ע עה ,ו)
כדברי המשך חכמה ,שמצות ישיבת א"י מתקיימת בעבר הירדן ,מוכרח
משתי המשניות האחרונות במסכת כתובות .למרות ש -הַ ךֹל מַ עֲלִ ין לְׁ אֶ ֶרץ
י ְִׁש ָראֵ ל ,שהבעל והאשה כופים זה את זה לעלות מחוץ לארץ לארץ ישראל,
ְׁהודה ,וְׁעֵ בֶ ר הַ ט ְַׁר ֵדן ,וְׁהַ גָלִ יל ,ואין כופים לעבור מארץ
ואין< י ָ
ָשֹלש אֲ ָרצֹות לַ םִש ִ
לארץ בתוך ארץ ישראל ,גם לא מעבר הירדן ליהודה או לגליל.
פז
דעת המדרש שמביאים ביכורים מעבר הירדן מדאורייתא .מדברי הרמב"ן
(שמות יג ,ה) נראה שזוהי דעת חכמים החולקים על רבי יוסי ,אך לדעת
הרמב"ם חכמים מודים לרבי יוסי שאין מביאים ביכורים מדאורייתא מעבה"י.
פח
פט לדעת הרמב"ן .ועיין בסעיף ו של החידה ,ובהערה שם.
צ עיין רמב"ן במדבר כא ,כא.
סמך לרעיון זה בספרי (כי תבא ה) ויביאנו אל המקום הזה  -זה בית
המקדש .או יכול זה ארץ ישראל ,כשהוא אומר ויתן לנו את הארץ הזאת ,הוי
אומר זו ארץ ישראל ,ומה ת"ל ויביאנו אל המקום הזה ,בשכר ביאתנו אל
המקום הזה נותן לנו את הארץ הזאת.
צא
רש"י בראשית יב ,ט.
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ע"י גורל ,וגם בעבר הירדן
של הפלטרין ,מתחלקת בין כל שבטי קה
היו כל שנים עשר השבטים מקבלים חלק צב .מסתבר שחלקו של כל
הירדן ' -ארץ מקנה' כעדות התורה  -נועד לשמש
שבט בעבר
צג
כשטחי מרעה  .גם לעתיד לבוא תחולק ארץ ישראל שממערב
לירדן בין כל שנים עשר השבטים ,כמפורש בספר יחזקאל (מז ,יח)
וברש"י שם.
דברי הספרי (כי תבא ,ג) 'לתת לנו ,פרט לשבעבר
ח.
הירדן שנטלו מעצמם'  -פירושם ,שבני גד ובני ראובן קבלו בעבר
הירדן את נחלתם על פי בקשתם ,ולא על פי גורל .אין לפרש כוונת
הספרי שבכיבוש עבר הירדן נטלוהו מעצמם ,כי בכיבוש ארצות
סיחון ועוג נצטוה משה במפורש מפי ה' .ראיה חזקה שזה הפירוש
מהתלמוד הירושלמי (ביכורים א ,ח) 'מאן דאמר אשר נתתה לי ולא
שנטלתי לי מעצמי ,חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמן' .פירוש ,לדעה
הפוטרת את עבר הירדן מביכורים מדרשת 'אשר נתתה לי  -ולא
שנטלתי לי מעצמי' ,נחלת חצי שבט המנשה שבעבר הירדן חייבת
ביקשו לקבל את חלקם בעבר הירדן,
בביכורים ,כי בני מנשה לא
צד
ומשה רבינו הוא שנתנה להם .
עקב העדפת בני גד ובני ראובן את עבר הירדן על
ט.
פני קבלת נחלה בארץ ישראל 'הַ ִל ְׁקדָ ִשית' אומרים חז"ל (במדב"ר
כב ,ו) 'וכן אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם
מקנה גדול וחבבו את ממונם וישבו להם חוץ מארץ ישראל ,לפיכך
גלו תחלה מכל השבטים' .גם בספר יהושע ,כאשר חשדו תשעה
וחצי המטות בשניים וחצי המטות ,שבבנותם מזבח בעת חזרתם
אל נחלתם הם מרדו בהשי"ת ,אמרו להם ,וְׁאַ ְך ִאם ְׁטמֵ אָ ה אֶ ֶרץ
זַתכֶם עִ ְׁברו לָ כֶם אֶ ל אֶ ֶרץ אֲחֺ זַת ה' אֲ ֶשר ָשכַן ָשם ִּמ ְשכַן ה'
אֲחֺ ְׁ
וְׁהֵ אָ חֲ זו בְׁ תֹוכֵנו .לשון הפסוק מצביעה על הבדל זה בין שני צדי
הירדן ,ושמעלת ארץ ישראל המערבית היא היותה מקום א ֲֶשר שָ כַן
ָשם ִמ ְׁשךַן ה'.
בנות צלפחד ,אשר הצטיינו בחביבותן את ארץ
י.
ישראל ,היו היחידות מכל בני ישראל אשר קבלו נחלה בשני צדי
הירדן ,כפי התכנית המקורית ,כמפורש במדרש תנחומא (פנחס ט)
המובא ברש"י (בראשית כב ,מט) 'ואף יעקב אבינו ראה שנוטלות
[בנות צלפחד] מכאן ומכאן [בשני עברי הירדן] שנאמר בנות צעדה
עלי שור  -זה הירדן שנעשה כחומה שלא יכנס [משה] לארץ ,וא"ל
יעקב ליוסף ,בנותיך נוטלות כאן וכאן'.
גבולות פרשת מסעי
גבולות פרשת מסעי תוחמים רק את ארץ ישראל
יא.
המערבית ,ללא עבר הירדן ,מהסיבה הפשוטה ,כי הם תוחמים רק
את החלק של ארץ ישראל אשר יחולק בגורל ,ככתוב בתורה
בראש פרשת הגבולות ,ז ֹאת הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר ִּתפֹל לָ כֶם ְׁבנַחֲלָה (במדבר
לד ,ב) ,ופרש"י תפול לכם  -על שם שנתחלקה בגורל נקראת
חלוקה לשון נפילה .יותר מפורש בסוף הפרשה (שם ,יג-טו) ז ֹאת
הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר ִת ְׁתנַחֲלו אֹתָ ה ְׁבג ָֹורל אֲשֶ ר צִ וָה ה' לָתֵ ת לְׁ ִת ְׁשעַ ת הַ לַ חֹות
וַחֲ צִ י הַ לַ חֶ ה .ךִי לָ ְׁקחו מַ חֵ ה ְׁבנֵי הָ ראובֵ נִי לְׁ בֵית אֲ בֹתָ ם ומַ חֵ ה ְׁבנֵי הַ ג ִָדי
לְׁ בֵית אֲ בֹתָ ם וַחֲ צִ י מַ חֵ ה ְׁמנ ֶַשה לָ ְׁקחו נַחֲלָ תָ םְׁ .שנֵי הַ לַ חֹות וַחֲ צִ י
זְׁרחָ ה.
לָקחו נַחֲלָתָ ם מֵ עֵבֶ ר לְׁ י ְַׁר ֵדן י ְֵׁרחֹו ֵק ְׁדמָ ה ִמ ָ
הַ לַ חֶ ה ְׁ
יתר על כן ,לפירוש המשך חכמה (ריש פרשת
יב.
מסעי) כל מטרת כתיבת גבולות פרשת מסעי על פי הפשט היא
בגלל שבני ראובן ובני גד קבלו את נחלתם בתנאי ,שלא יחזרו
לנחלתם עד סיום כיבוש וחילוק ,ולכן נאמרו גבולות הארץ שבני גד
ובני ראובן היו צריכים להמתין עד התנחלותה ,טרם חזרתם
לנחלתם.
ארץ כנען – חלק מארץ ישראל
בהנחל עליון גויםְׁ ,וביַצְׁ בֹו גבולות עמים לשבעים
יג.
האומות ,אחרי המבול ולפני הַ פְׁ לָ גָה בפרשת נח (בראשית י) ,כתוב
ַוי ְִׁהי גְׁבול הַ ךְׁ ַנעֲנִי ִמצִ ידֹן ֹב ֲאכָה גְׁ ָר ָרה עַ ד עַ זָה בֹאֲ כָה ְׁסדֹמָ ה ַו ֲעמ ָֹרה
לָשע .גבול הכנעני  -בנו הקטן של חם בן נח –
וְׁאַ ְׁדמָ ה וצְׁ ֹביִם עַ ד ַ
מתוחם כאן בשלוש נקודות< צידון בצפון-מערב ,גרר ועזה
בדרום-מערב ,וערי סדום בדרום-מזרח .עבר הירדן המזרחי אינו
חלק מארץ כנען .ארץ ישראל – הוא כן ,ארץ כנען הוא לא.
בברית בין הבתרים הובטחו לאברהם ארצות
יד.
עשרה עמים .ששה מהעמים  -חתי ,פרזי ,אמורי ,כנעני ,גרגשי,
בפרשת נח.
ויבוסי  -הם מעמי כנען המוזכרים בין שבעים האומות
ארבעה מתוכם אינם כנענים< קיני ,קנזי ,קדמוני ,ורפאים צה .נמצא,
החלקים של עמי כנען בארץ המובטחת ,נקראים 'ארץ כנען' .חלקי
הארץ המובטחת שאינם ארצות בני כנען ,אינם נקראים 'ארץ כנען'.
כמה פשוט!
ידיעה זו ,ש'ארץ כנען' היא שמה של של ארץ
טו.
ישראל המערבית בלבד ,בין הים לירדן ,תסייע לנו להבין מקורות
רבים .בגבולות פרשת מסעי ,הכוללים רק את נחלת תשעה וחצי
המטות שבעבר הירדן המערבי ,כתוב פעמיים בתחילת הגבולות
שאלה גבולות ארץ כנען .המעיין היטב בלשון הפסוק ובלשונו של
רש"י בספר יחזקאל (מז ,יח) יבחין שכאשר רש"י בא להבחין בין
שני עברי הירדן ,הוא קורא לצד המערבי – ארץ כנען ,ולצד
המזרחי – ארץ ישראל! רש"י שם אף מפרש 'ארץ ישראל' האמורה
בפסוק – כשם הבא לציין את עבר הירדן המזרחי! המקורות הרבים
המוציאים את עבר הירדן מכלל 'ארץ כנען' הם ככל הנראה
מהגורמים המרכזיים לדעה הנפוצה אצל רבים הטועים לחשוב
שעבר הירדן הוא חו"ל.
גם בדברי 'מדרש עשר קדושות' שהבאנו לעיל
טז.
רואים ששתי גדות הירדן ביחד נקראות ארץ ישראל ,אולם כאשר
מתייחסים לשני חלקיה בנפרד ,עבר הירדן המזרחי נקרא 'עבר
הירדן' ועבר הירדן המערבי נקרא 'ארץ כנען' .כה לשון חכמינו,
(במדב"ר ז ,ח) 'מכאן נתנו חכמים מחיצות ואמרו ,עשר קדושות הן,
ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ,ומה היא קדושתה ,שמביאין
צב

כמבואר ברש"י קידושין סא .ד"ה ר"ח אומר .ועיין 'בין גברא לגברא' לפרשת
צגמטות.
עיין רד"ק (ש"ב יח ,ו) ,שגם לאחר שעבר הירדן ניתן לשניים וחצי המטות,
היה יער בעבר הירדן בו בני אפרים היו מרעין את בהמותיהם .ונראה שאילו
היו שני עברי הירדן מתחלקים בין כל השבטים ,היה נחסך מיהושע הצורך
לתקן 'שיהו מרעין בחורשין ,ומלקטים עצים בשדותיהם ,ומלקטים עשבים'
לצורך מאכל בהמותיהם( .ב"ק פא)<.
צד
אך צ"ע קצת מלשון הפסוקים (במדבר לט ,יג-טו) המובאים להלן ,אשר
בהם נאמר לשון 'לקחו נחלתם' גם אצל נחלת חצי שבט המנשה .ונראה,
שביחס לתשעה וחצי המטות שניתנה להם נחלותיהם בגורל ,נחשב חצי
שבט המנשה 'לקחו נחלתם' ,אך לענין ביכורים אינם נחשבים 'נטלו מעצמם'
צה הם לא ביקשו להתנחל בעבר הירדן ,אלא משה נתן להם.
כי
עצם הזכרת ארבע ארצות בברית הבתרים של ארבע אומות אשר בכלל
אינם משבעים האומות בני נח ,מעוררת תמיהה ,ופותחת נושא שלם אשר אין
כאן מקומו.

ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם ,מה שאין כן בכל הארצות,
ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן ,ארץ כנען כשרה לבית שכינה,
ואין עבר הירדן כשר לבית שכינה'.
מחלוקת התנאים (בכורות נה ).אם הירדן עצמו הוא
יז.
ארץ כנען ,או רק ממערב לו הוא ארץ כנען והוא עצמו אינו ארץ כנען,
אינה עוסקת כלל בגבולות ארץ ישראל ,אלא עד היכן נקרא 'ארץ
כנען' .מעשר בהמה הרי נוהג בין בארץ ובין בחוצה לארץ .הדיון שם
הוא רק לענין הפסק באמצע עדר בהמות ,אם הירדן מחלק את עדר
הבהמות לשני עדרים או לא.
לסיכום :נחלת שניים וחצי המטות שבעבר הירדן היא חלק
מארץ ישראל ,נקודה! כיבושה בידי משה רבינו  -ראשית כיבוש
הארץ ,וישיבתה  -מצות ישיבת ארץ ישראל .עם זאת ,אין מעלתה
כמעלת ארץ ישראל שממערב לירדן הכשרה לבית המקדש ,ולכן,
העדפתה על ידי בני גד ובני ראובן על פני ארץ ישראל המערבית
נחשבת להם כפגם .בנוסף ,שניים וחצי המטות בחרו בעצמם
בנחלתם ,לעומת תשעה וחצי המטות אשר נחלו בגבולות פרשת
מסעי ,נחלתם ניתנה להם על פי גורל .כמו כן ראינו ש'ארץ כנען'
הוא כינויה של ארץ ישאל המערבית ,כי שם ישבו בעת ברית בין
הבתרים שש האומות הכנעניות שפורטו בברית ,לעומת 'עבר
הירדן' ,אשר בו ישבו ארבע האומות שאינן מבני כנען.
הפתרון – פרק ב
הארץ המובטחת
ארץ ישראל היא 'הארץ המובטחת' ,ואף אצל אומות
יח.
העולם היא נקראת  .The Promised Landלראשונה בתורה
הובטחה הארץ לאברהם אבינו בתחילת פרשת לך לך< וַט ֹאמֶ ר ה' אֶ ל
ומבֵית אָ ִביָך אֶ ל הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר אַ ְׁראֶ ָי
ֹולַד ְׁתָך ִ
ומל ְׁ
אַ ְׁב ָרם לֶ ְך לְׁ ָך מֵ אַ ְׁרצְׁ ָך ִ
ַאֲשר ִדבֶ ר אֵ לָיו ה' ַוטֵלְֶך ִאתֹו לֹוט ַ ...ו ָטבֹאו אַ ְׁרצָה ךְׁ נָעַן
ַ ...וטֵלֶ ְך אַ ְׁב ָרם ך ֶ
ַ ...ו ַט ֲעבֹר אַ ְׁב ָרם בָ אָ ֶרץ עַ ד ְׁמקֹום ְׁשכֶם ַ ...וט ֵָרא ה' אֶ ל אַ ְׁב ָרם וַט ֹאמֶ ר
ְלז ְַרעֲָך אֶ ֵתן אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת (בראשית יב ,א-ז) .בדיבור זה לא
נאמר 'לך אתן את הארץ' ,אלא 'לזרעך אתן את הארץ' ,כי בשלב
זה היא עדיין לא ניתנה לאברהם .היא רק הובטחה.
כך גם מורים דברי חכמינו המובאים ברש"י על הפסוק
יט.
ַוי ְִׁהי ִריב בֵין רֹעֵי ִמ ְׁקנֵה אַ ְׁב ָרם ובֵין רֹעֵי ִמ ְׁקנֵה לֹוט וְׁהַ ךְׁ ַנעֲנִי וְׁהַ פְׁ ִרזִ י אָ ז
ישב בָ אָ ֶרץ (יג ,ז)' ,ויהי ריב  -לפי שהיו רועיו של לוט רשעים ומרעים
ֵ
בהמתם בשדות אחרים ,ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל ,והם
אומרים ,ניתנה הארץ לאברם ולו אין יורש ולוט יורשו ואין זה גזל,
והכתוב אומר ,והכנעני והפרזי אז יושב בארץ ,ולא זכה בה אברם
עדיין' .תשובת התורה לטענתם של רועי לוט – 'ניתנה הארץ
לאברם' היא הכחשת דבריהם ,אין זה נכון' ,לא זכה בה אברם
עדיין'.
נחלת אבות
רק אחרי חזרת אברהם ממצרים  -אשר אליה ירד רק
כ.
לָ גור ָשם ורק ךִי כָבֵ ד הָ ָרעָב בָ אָ ֶרץ  -כאשר אַ ְׁב ָרם י ַָשב ְׁבאֶ ֶרץ ְׁךנָעַן,
פָרד לֹוט מֵ ִּעםֹו  -כשחלף החשש
אז ה' אָ מַ ר אֶ ל אַ ְׁב ָרם אַ חֲ ֵרי ִּה ֶ
שלוט יערער ויטען שהוא היורש את הארץ מאברהם ָ -שא נָא עֵינֶיָך
אֲשר אַ תָ ה ָשם צָפֹ נָה ָונֶגְׁבָה ו ֵָק ְׁדמָ ה ָויָלָ ה ,ךִי אֶ ת ךָל
ְׁוראֵ ה ִמן הַ לָ קֹום ֶ
הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר אַ תָ ה רֹאֶ ה ְלָך אֶ ְׁת ֶנםָה ולְׁ ז ְַׁרעֲָך עַד עֹולָם (יג ,יד-טו).
הוסיף לו השי"ת על ההבטחה הראשונה ,ונתן את הארץ לאברהם
במתנה מעכשיו ,להנחילה לזרעו אחריו ,וכדברי חכמינו (ב"ב קיט<)
ְׁונָתַ ִתי אֹתָ ה לָ כֶם מ ָֹורשָ ה אֲנִי ה' (שמות ו ,ח)' ,ירושה היא לכם
מאבותיכם'.
בהמשך הנבואה ,כאשר ה' אמר לו קום ִה ְׁתהַ כְֵך בָ אָ ֶרץ
כא.
לְׁ אָ ְׁרךָה ולְׁ ָר ְׁחבָה ךִי ְלָך אֶ ְת ֶנמָה ,למרות ש'אתננה' לשון עתיד ,אין זו
הבטחה שעתיד לתת לו את הארץ בהתהלכו בה לארכה ולרחבה,
אלא כפי שאמרו רבותינו' ,משום חביבותא דאברהם הוא דקאמר
ליה הכי ,כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו'( ,ב"ב ק ).כדי שבניו יהיו
כיורשין ולא כגזלנין ולא יהיה רשות לשטן לקטרג ולא פתחון פה
לבעל דין לחלוק (רשב"ם שם).
מעתה ,משקמה הארץ במאמרו של מלך מלכי
כב.
המלכים לאברהם לקנין עולם ,ניטלה מן הגויים יושבי הארץ זכות
קנין ודין בעלות בה ,וכל מעשיהם על אדמת ישראל – מעשיהם של
זרים נחשבו .הלא כה דברי חכמינו (ע"ז נג<) ַוא ֲֵש ֵריהֶ ם ִת ְׁש ְׁרפון
בָ אֵ ש (דברים יב ,ג) [אלמא אילנות נמי אסירי צו] ,מכדי ,ירושה היא
להם מאבותיהם [שהרי לאברהם נאמר כי לך אתננה] ואין אדם
אוסר דבר שאינו שלו  ...אלא מדפלחו ישראל לעגל גלו אדעתייהו
דניחאצזלהו בעבודת כוכבים ,וכי אתו עובדי כוכבים ,שליחותא דידהו
עבדי' .
ומעתה ,וה' אָ מָ ר הַ מֲ כַמֶ ה אֲנִי מֵ אַ ְׁב ָרהָ ם א ֲֶשר אֲנִי ע ֶֹשה
כג.
(בראשית יח ,יז) ,וברש"י ,המכסה אני – בתמיה ,אשר אני עושה –
בסדום ,לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו ,אני נתתי לו את
הארץ הזאת וחמשה כרכין הללו שלו הן.
ומואב
קיני קנזי וקדמוני – אדום עמון
צח
בברית בין הבתרים ך ַָרת ה' אֶ ת אַ ְׁב ָרם ְׁב ִרית
כד.
לֵ אמֹר לְ ז ְַרעֲָך נ ַָת ִּתי אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת( .בראשית טו ,יח) והנה לשון
הברית דורשת שימת לב< מצד אחד לשון נָתַ ִּתי מורה שהיא כבר
נתונה ,וכדברי רש"י לזרעך נתתי  -אמירתו של הקב"ה כאילו היא
עשויה ,וכמפורש בירושלמי (חלה פ"ב ה"א) 'עד שלא נכנסו לה,
למפרע ירשו ,דא"ר הונא בשם רבי שמואל בר נחמן ,לזרעך אתן אין
כתיב כאן ,אלא לזרעך נתתי ,כבר נתתי' ,אך מצד שני ְלז ְַרעֲָך מורה
שמדובר בהבטחה גרידא ,מדלא אמר 'לך ולזרעך' .התשובה לכך
טמונה בדברי רש"י על המשך לשון הכתוב בו פורטו עשר האומות
שארצותיהם נכללו בברית< אֶ ת הַ ֵקינִּי וְׁאֶ ת הַ ְקנִּ זִּ י וְׁאֵ ת הַ ַק ְדמֹנִּי ,וְׁאֶ ת
פָאים ,וְׁאֶ ת הָ אֱ מ ִֹּרי וְׁאֶ ת הַ כְ ַנעֲנִּי וְׁאֶ ת
הַ ִּח ִּתי וְׁאֶ ת הַ פְ ִּרזִּי וְׁאֶ ת הָ ְר ִּ
ְבוסי ,וכה דבריו' ,עשר אומות יש כאן ,ולא נתן להם
הַ גִּ ְרג ִָּשי וְׁאֶ ת הַ י ִּ
אלא שבעה גוים ,והשלשה  -אדום ומואב ועמון ,והם קיני קניזי
וקדמוני  -עתידים להיות ירושה לעתיד' .לא לחינם נקט בלשון
צו

צז התיבות המוסגרות [ ] במקטע זה – מלשונו של רש"י.
לאור דברי הגמרא האלה מאיר הגר"י אברמסקי זצ"ל באור נפלא את
לשונות הכתובים .בפרשת משפטים ,לפני חטא העגל  -ךִי הָ ֵרס ְׁתהָ ְׁרסֵ ם
ו ְַׁשבֵ ר ְׁת ַשבֵ ר מַ ֵצבֹתֵ יהֶ ם( ,שמות כג ,כד) כי אלהיהם ומצבותיהם מעשי ידיהם
ושלהם הם ,ונאסרים על ידם ,אך אשריהם  -ירושה הן לישראל בתור גידולי
קרקע בארץ אבותיהם ,ולא נצטוו ישראל לכרתם .רק בפרשת כי תשא ,לאחר
חטא העגל  -ךִי אֶ ת ִמזְׁ ְׁבחֹתָ ם ִתתֹצון וְׁאֶ ת מַ ֵצבֹתָ ם ְׁת ַשבֵ רון וְאֶ ת אֲ ֵש ָריו
צחכְ רֹתו (שם לד ,יג) .ודפח"ח.
ִּת
נחלקו חכמינו ז"ל וגדולי הראשונים אם ברית בין הבתרים היתה חמש
שנים לפני לך לך ,וממנה החלו ארבע מאות ושלושים השנים המוזכרות
בפרשת בא ,או שארבע מאות ושלושים השנה החלו ביציאת אברהם מאור
כשדים ,חמש שנים לפני יציאתו מחרן ,וברית בין הבתרים נכרתה אחרי
מלחמת המלכים ,כפשטות סדר הפסוקים .במאמר זה סודרו האירועים,
בעקבות דברי הגר"י אברמסקי זצ"ל בספרו ,כדרך השניה.

ְלז ְַרעֲָך נ ַָת ִּתי המשתמעת לשתי פנים ,נתינה מחד והבטחה גרידא
מאידך ,כי ארצות שלוש אומות הובטחו' ,ארץ המובטחת' הן אך
אינן נחלת אברהם ,ונתונים בינתיים לאדום  -בני עשו ,ולמואב
ולעמון – בני לוט= לעומתן ,ארצות שבע אומות אשר הובטחו ואשר
גם ניתנו – 'נחלת אברהם' הן .בבוא היום תקוים ההבטחה ,ואף
ארצות שלוש האומות ,קיני קנזי וקדמוני שניתנו בינתיים לאדום
למואב ולעמון ,תינתנה לבני אברהם.
ואם ישאל השואל ,מה נשתנו אפוא אדום מואב
כה.
ועמון מבני אברהם יצחק ויעקב? איך תעבורנה ארצותיהם לנחלה
לבני ישראל ,הלא נתינתן להם אף היא חקוקה בתורה< באדום -
יְׁרֺ ָשה לְׁ עֵ ָשו נָתַ ִּתי אֶ ת הַ ר שֵ עִ יר ,במואב  -ךִי לִ ְׁבנֵי לֹוט נ ַָת ִּתי אֶ ת עָר
יְׁרֺ ָשה ,ובעמון  -ךִי לִ ְׁבנֵי לֹוט נְתַ ִּתיהָ יְׁרֺ ָשה (דברים ב ,ה-יט) .אף
אתה הקהה את שניו ואמור לו ,באף אחד מהם לא נאמר 'עד עולם',
ואילו בבני אברהם יצחק ויעקב שנויה ומשולשת בתורה נצחיות
נתינת ארצותיהם להם< לְׁ ָך אֶ ְׁת ֶנםָה ולְׁ ז ְַׁרעֲָך עַד עֹולָ ם (בראשית יג,
טו)ְׁ ,ונָתַ ִתי לְׁ ָך ולְׁ ז ְַׁרעֲָך אַ חֲ ֶריָך אֵ ת אֶ ֶרץ ְׁמג ֶֺריָך אֵ ת ךָל אֶ ֶרץ ךְׁ נַעַן
אֲדמָ ה אֲשֶ ר נ ְִׁשבַע ה' לַאֲ בֹתֵ יכֶם לָ תֵ ת לָ הֶ ם
לַ אֲ חֺ זַת עֹולָ ם (יז ,ח) ,הָ ָ
כִּימי הַ ָש ַמיִּם עַ ל הָ אָ ֶרץ (דברים יא ,כא).
ֵ
ארצות עמון ומואב שבעבר הירדן שונות הן אפוא
כו.
מארצות בני כנען שבמערבה של ארץ ישראל ,בהבדל נוסף< ארצות
שבע האומות – 'נחלת אבות' הן ,ארצות שלוש האומות – 'ארץ
המובטחת' הן .צאו וראו את החביבות היתרה הרוחש לב כל אדם
לנכס ואף לחפץ כלשהו שהיה של אביו ,של אבי אביו ,של צדיק
מדורות קודמים ,והוא ירש אותו מהם .ואם ידע האדם שהסבא
הגדול הקריב את האהוב עליו ביותר כדי שהנכס יעבור אליו
בירושה ולא לאחרים שאינם ראויים ,תיכפל חביבותו פי כמה וכמה,
נודה לך ה' אלקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה
ורחבה .למעלת חביבות זו' ,נחלת אבות' ,לא זכו ארצות הקיני
הקנזי והקדמוני.
שונה ארץ עוג מהארצות
חשוב להדגיש שבענין זה
כז.
צט
שטוהרו בסיחון כשכבשן מידי עמון ומואב  .ארצות עמון ומואב
שכבשן משה רבינו מידי סיחון – 'ארץ המובטחת' הן אך לא 'נחלת
אבות' ,אבל נחלת חצי שבט המנשה בארץ הרפאים היא מארצות
בָשן
שבע האומות' ,נחלת אבות' היא ,ככתוב< ְׁויֶתֶ ר הַ גִלְׁ עָ ד ְׁוכָל הַ ָ
בָשן
מַ ְׁמלֶ כֶת עֹוג נָתַ ִתי לַחֲצִ י ֵשבֶ ט הַ ְׁמנ ֶַשה ךֹל חֶבֶל הָ אַ ְׁרגֹב לְׁ כָל הַ ָ
פָאים ,ופרש"י ההוא יקרא ארץ רפאים  -היא
הַ הוא י ִָּק ֵרא אֶ ֶרץ ְר ִּ
אותה שנתתי לאברהם.
זרע אברהם עבדו  -בני יעקב בחיריו
בניסיון מר ,בבחינת ךור הברזל בו מזדקק הזהב,
כח.
נצרף אברהם אבינו ונצרפה מתנת ה' אליו ,בתשיעי מעשרה
ניסיונותיו ,הניסיון אשר העיד עליו הכתוב שקשה היה בעיני אברהם.
ביום הרת עולם אנו מעוררים זכות אברהם בקוראנו ,מיד אחרי וַה'
פָקד אֶ ת ָש ָרה ַךא ֲֶשר אָ מָ ר וגו' ,וַתֵ ֶרא ָש ָרה אֶ ת בֶן הָ גָר הַ ִלצְׁ ִרית
ַ
אֲשר יָלְׁ ָדה לְׁ אַ ְׁב ָרהָ ם ְמצַחֵ ק .אמר רבי שמעון בן יוחאי ,אין צחוק
ֶ
האמור כאן אלא לענין ירושה ,שכשנולד אבינו יצחק לאברהם אבינו
היו הכל שמחין ואומרין ,נולד בן לאברהם ,נולד בן לאברהם ,נוחל
את העולם ונוטל שני חלקים ,והיה ישמעאל מצחק ואומר אל תהי
שוטים ,אל תהי שוטים ,אני בכור ואני נוטל שני חלקים (תוספתא
סוטה ו ,ג) .וַת ֹאמֶ ר לְׁ אַ ְׁב ָרהָ ם ג ֵָרש הָ אָ מָ ה הַ ז ֹאת וְׁאֶ ת ְׁבנָה כִּי ל ֹא
י ִַּירש בֶן הָ אָ מָ ה הַ ז ֹאת עִ ם ְׁבנִי עִ ם יִצְׁ חָ קַ .וט ֵַרע הַ ָדבָ ר ְמאֹד ְבעֵינֵי
אַ ְב ָרהָ ם עַ ל אֹודֹת ְׁבנֹו' .ומכל הרעות שבאו על אברהם הֺ ַרע בעיניו
הדבר הזה' (פרקי דרבי אליעזר כט) .הלא ישמעאל בנו בכורו
נתחבב עליו ברחמי אב על בן יחידו ,ואהב אותו באהבת אב ְׁשלֵ מָ ה
שלא היה בה עדיין שום שיתוף ,אך תקפה עליו הגזרה שיצאה מפי
הקב"ה ,ךֹל א ֲֶשר ת ֹאמַ ר אֵ לֶיָך ָש ָרה ְׁשמַ ע בְׁ קֹלָה ךִי ְׁביִצְׁ חָ ק י ִָק ֵרא לְׁ ָך
ז ַָרע ,שידונו בשלוחין ובגרושין ,כדי שלא תסוב נחלת הארץ מיצחק
בנו לזולתו ,ולא תגרע חלק ירושתו אף במעט.
לקיים את תוקף הדיבור ךִי ְׁביִצְׁ חָ ק י ִָק ֵרא לְׁ ָך ז ַָרע,
כט.
שעליו חלה ההבטחה והוא היורש את המתנה ,ולהוציא מלבם של
על דעתם כי על שם אביהם יקראו
ישמעאל ושל בניו שלא יעלה
בנחלתם ושגם להם חלק בארץק ,אמר הקב"ה בנבואה הראשונה
קא ֹאת וְׁאֶ ְׁהיֶה עִ ְׁלָך וַאֲבָ רֲ ֶכ ָי כִּי ְלָך ְולז ְַרעֲָך
של יצחק אבינו ,גור בָ אָ ֶרץ הַ ז
אֲשר נ ְִׁשבַעְׁ ִתי
אֲרצֹת הָ אֵ ל וַהֲ ִקמ ִֹתי אֶ ת הַ ְׁשבֺעָה ֶ
אֶ ֵתן אֶ ת כָל הָ ָ
בֵיתי אֶ ת ז ְַׁרעֲָך ךְׁ כֹוכְׁבֵי הַ ָשמַ יִם ְונָתַ ִּתי ְלז ְַרעֲָך
לְׁ אַ ְׁב ָרהָ ם אָ ִביָך .ו ְִׁה ְׁר ִ
אֲרצֹת הָ אֵ ל ו ְִׁה ְׁתבָ רֲ כו ְׁבז ְַׁרעֲָך ךֹל גֹויֵי הָ אָ ֶרץ (בראשית כו ,ג-
אֵ ת כָל הָ ָ
ד) .הכפלת הענין מורה על שני חלקי ארץ ישראל< ארץ שבעה
עממין – לך ולזרעך היא נתונה ,ארץ שלושה עממין – לזרעך היא
בֵיתי אֶ ת ז ְַׁרעֲָך ְׁךכֹוכְׁבֵי
מובטחת ,כשתקוים בהם הבטחת ו ְִׁה ְׁר ִ
הַ ָשמַ יִם.
כשם שישמעאל לא נטל חלק בארץ שניתנה
ל.
לאברהם ,כך יצחק אבינו העביר נחלה מבנו עשו ונטל ממנו זכות
הירושה ,והנחיל את הארץ לבנו יעקבְׁ ,ויִתֶ ן לְׁ ָך אֶ ת ִב ְׁרךַת אַבְׁ ָרהָ ם
ֱֹלקים לְׁ אַבְׁ ָרהָ ם
לְׁ ָך ולְׁ ז ְַׁרעֲָך אִ תָ ְך ְל ִּר ְש ְתָך אֶ ת אֶ ֶרץ ְׁמג ֶֺריָך אֲשֶ ר נָתַ ן א ִ
(בראשית כח ,ד) .בנבואת הסולם אמר לו ה' ,הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר אַ תָ ה
שכֵב עָלֶיהָ ְלָך אֶ ְת ֶנמָה ולְׁ ז ְַׁרעֶ ָך (שם ,יג) .ובשובו מפדן ארם ,בהגיעו
ֹ
אֲרם
ֱֹלהים אֶ ל ַיעֲקֹב עֹוד ְׁב ֹבאֹו ִמפַ ַדן ָ
ללוז אשר בארץ כנעןַ ,וט ֵָרא א ִ
צט

הגר"י אברמסקי זצ"ל נוקט בפשטות שרק חלקים קטנים מארץ סיחון
שבעבר הירדן נכבשו על ידו מעמון ומואב ,והחלק העיקרי של ממלכתו בעבר
הירדן היה תמיד 'ארץ האמורי' וגם הוא 'נחלת אבות' ,כמו 'ארץ רפאים' .אך
לָקח י ְִׁש ָראֵ ל אֶ ת אַ ְׁרצִ י
מדברי מלך עמון לשליחיו של יפתח (שופטים יא ,יג) ךִי ַ
בַ ֲעלֹותֹו ִמ ִלצְׁ ַריִם מֵ אַ ְׁרנֹון וְׁעַ ד הַ ַטבֹק וְׁעַ ד הַ ט ְַׁר ֵדן ,נראהֶ ,ש ְׁב ִאי-הכרת-עמון ומואב
בטיהור-סיחון הוא תבע את כל ארץ סיחון .גם רבינו אשתורי הפרחי [בן
המאה הראשונה לאלף הששי ,האחד המיוחד בין ספרי הראשונים בענייני
ארץ ישראל ,דבריו מובאים ע"י מרן הב"י ,הרמ"א ,המבי"ט ורבים מגדולי
הפוסקים להלכה ולמעשה] בספר כפתור ופרח (פרק מז ד"ה 'אגיד לך מה
שהראו לנו מן השמים' ואילך) נוקט בפשטות שלא היה לסיחון חלק בעבר
הירדן מלבד את אשר כבש ממואב מהארנון עד היבוק .אולם בתוס' (יבמות
טז .ד"ה עמון ומואב מעשרין= ב"ב נו .ד"ה הר שעיר עמון ומואב) נראה שר"ת
סבר בתירוצו הראשון שלא כל ארץ סיחון שבעבר הירדן נכבשה מעמון
ומואב .ואולי כשחזר בו ר"ת בתירוצו השני ,חזר בו גם בזה .ולכאורה צריך
קלמעט ככל האפשר במחלוקות במציאות בין הראשונים .ואכמ"ל.
ועיין ברמב"ן המפרש שרצה הקב"ה להישבע לכל אחד מן האבות ,להודיע
שראוי כל אחד לכרות עמו ברית ,ושתהיה זכות כל אחד עומדת לפניו עם
זרעם ,כי אף על פי שהראשונה תספיק ,תוספת זכות וכבוד הוא להם ,ולכן
אמר (ויקרא כו מב) וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את
בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור ,כי כולם בעלי ברית לאלקים.
קא
פשוטו של מקרא – ונראה שזו כוונת הרשב"ם  -אַ ל תֵ ֵרד ִמצְׁ ָריְׁמָ ה ְׁשכֹן
אֲשר אֹמַ ר אֵ לֶיָך ,גור בָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת וגו' כִּ י ְלָך ְולז ְַרעֲָך אֶ ֵתן אֶ ת כָל
בָ אָ ֶרץ ֶ
אֲרצֹת הָ אֵ ל ,נתתי לך את הארץ ,ואיך תצא ממנה? ואכן ,מאז שניתנה
הָ ָ
הארץ לאברהם הוא לא יצא ממנה ,יצחק מעולם לא יצא ממנה ,ויעקב בשתי
ַהֲשב ִֹתיָך אֶ ל הָ אֲ ָדמָ ה
יציאותיו לא יצא עד שהצטווה מפי ה' ,וגם הובטח ו ִ
הַ ז ֹאת (בראשית כח ,טו) וְׁאָ ֹנכִי אַ עַלְׁ ָך גַם עָֹלה (מו ,ד).
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ַויְׁבָ ֶרְך אֹ תֹו  ...וְׁאֶ ת הָ אָ ֶרץ אֲ ֶשר נ ַָת ִּתי ְלאַ ְב ָרהָ ם ְוליִּצְ חָ ק ְלָך אֶ ְת ֶנמָה
ולְׁ ז ְַׁרעֲָך אַ חֲ ֶריָך אֶ תֵ ן אֶ ת הָ אָ ֶרץ (שם לה ,יב) .הדגשת הכתוב עֹוד
פַדן אֲ ָרם מורה ,שלמרות שיציאתו מנחלתו היתה על פי ה',
ְב ֹבאֹו ִּמ ַ
היה מקום לבעל דין לטעון שביציאתו ובשהייתו רבת השנים בחוצה
לארץ אין לו עוד זכות אזרח בה ,ובניו שנולדו על אדמת ארץ אחרת
אין להם חלק ונחלה בארץ כנען .לכן חידש עמו הקב"ה את הברית
על נתינת הארץ לו ולזרעו ,וְׁאֶ ת הָ אָ ֶרץ א ֲֶשר נָתַ ִתי לְׁ אַ ְׁב ָרהָ ם ולְׁ יִצְׁ חָ ק
לְׁ ָך אֶ ְׁת ֶנםָה ולְׁ ז ְַׁרעֲָך אַ חֲ ֶריָך אֶ תֵ ן אֶ ת הָ אָ ֶרץ.
שנים מעטות חלפו משוב יעקב עם בניו לארצם,
לא.
וארץ כנען היתה מוכרת בארצות הסמוכות בתור 'ארץ העברים' על
שם 'אברהם העברי' .יוסף הצדיק ,בדברו בבית הסהר אל שר
המשקים ,גילה לו את מוצאו ֺגםֹב ֺגםַבְׁ ִתי ֵמאֶ ֶרץ הָ ִּע ְב ִּרים (מ ,טו)
כארץ הידועה לשר המשקים בשם זה ,ואין צריך לסמנה בכינוי אחר.
לפני מותו ,הנחיל יעקב את ארץ ירושתו שניתנה לו
לב.
מפי הגבורה ,כאדם המחלק את נכסיו שהם שלו ,שיש לו הזכות
שנחלתו תתחלק בהתאם לשאיפתו .וַט ֹאמֶ ר ַיעֲקֹב אֶ ל יֹוסֵ ף קֵ ל שַ -דַ -י
אֹתי ,וַט ֹאמֶ ר אֵ לַי ְׁ ...ונָתַ ִתי אֶ ת
ְׁנִראָ ה אֵ לַי ְׁבלוז ְׁבאֶ ֶרץ ךְׁ נָעַן ַויְׁבָ ֶרְך ִ
הָ אָ ֶרץ הַ ז ֹאת לְׁ ז ְַׁרעֲָך אַ חֲ ֶריָך אֲחֺזַת עֹולָ ם ,וְׁעַ תָ ה [מאחר שנתן לי
הקב"ה את ארץ כנען הרי ברשותי לעשותך בכור ליטול פי שני
שבטים  -רשב"ם] ְׁשנֵי בָ נֶיָך הַ םֹולָ ִדים לְׁ ָך בְׁ אֶ ֶרץ ִמצְׁ ַריִם עַ ד ב ִֹאי אֵ לֶיָך
ךִראובֵן ו ְִׁש ְׁמעֹון י ְִׁהיו לִ י (שם מח ,ג-ה).
ומנ ֶַשה ְׁ
ִמצְׁ ַריְׁמָ ה לִ י הֵ ם אֶ פְׁ ַריִם ְׁ
רק בנחלת הארץ שהיתה כבר קנינו של יעקב אבינו ,היה כוחו יפה
בהשוואת זכויות אפרים ומנשה עם זכויותיהם של ראובן ושמעון ,אך
לא במעלות ובמדרגותקבאחרות של שבטי קה' ,לנחלה הוקשו ולא
לדבר אחר' (הוריות ו<)
בהגלות הקב"ה לראשונה למשה רבינו בסנה הוא
לג.
מבשרו וָאֵ ֵרד לְׁ הַ צִילֹו ִמטַד ִמצְׁ ַריִם ולְׁ הַ עֲֹלתֹו ִמן הָ אָ ֶרץ הַ ִהוא אֶ ל אֶ ֶרץ
טֹובָה ְׁורחָ בָה אֶ ל אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְׁודבָש אֶ ל ְמקֹום הַ כְ נַעֲנִּי וְׁהַ ִח ִתי
ְׁבוסי( .שמות ג ,יח) בכינויו אותה 'מקום
וְׁהָ אֱ מ ִֹרי וְׁהַ פְׁ ִרזִ י וְׁהַ ִחוִי וְׁהַ י ִ
הכנעני' ולא 'ארץ כנען' יש גילוי דעת והודעה ,בתחילת דברו אתו,
שאין זו ארץ הכנעני והחתי ,אלא מקום שהכנעני יושבים שם לפי
שעה בארץ שאינה שלהם ,ובני ישראל ישובו אל אדמתם ,שירושה
היא להם מאבותיהם שהנחיל להם אדון העולמים.
בשערי ארץ ישראל
ראינו שמתוך עשר הארצות אשר הובטחו לאברהם
לד.
אבינו ,רק שבע מתוכן –ארצות בני כנען וארץ הרפאים  -ניתנו לו.
לעומתן ,הקיני הקנזי והקדמוני הובטחו לו ,אך לא ניתנו לו ,אלא
ניתנו בינתיים לעשו ולבני לוט.
הבה נתבונן בפרשיות העוסקות בהגעת בני ישראל
לה.
לשערי ארץ ישראל .בפרשת חוקת ,בהיות עם ישראל בקדש אשר
על גבול ארץ אדום ,בתחילת השנה האחרונה לשהייתם במדבר,
משה מַ לְׁ אָ כִים ִמ ָקדֵ ש אֶ ל מֶ לֶ ְך אֱ דֹום ךֹה אָ מַ ר אָ ִחיָך י ְִׁש ָראֵ ל ...
וַטִ ְׁשלַ ח ֶ
נַעְׁ ְׁב ָרה םָא ְבאַ ְרצֶָך ל ֹא ַנ ֲעבֹר בְׁ ָש ֶדה ְׁובכ ֶֶרם  ...עַ ד א ֲֶשר ַנ ֲעבֹר גְ בֺ לֶ ָך,
ֹאמרו אֵ לָיו
וַט ֹאמֶ ר אֵ לָיו ֱאדֹום ל ֹא ַתעֲ בֹר ִּבי פֶן בַ חֶ ֶרב אֵ צֵא לִ ְׁק ָראתֶ ָך ,וַט ְׁ
כְׁרם
ומ ְׁקנַי ְׁונָתַ ִתי ִמ ָ
נִשתֶ ה אֲנִי ִ
ְׁבנֵי י ְִׁש ָראֵ ל בַ ְׁמסִ כָה ַנעֲלֶה ו ְִׁאם מֵ ימֶ יָך ְׁ
 ...וַט ֹאמֶ ר ל ֹא ַתעֲ בֹר ַוטֵצֵא אֱ דֹום לִ ְׁק ָראתֹו ְׁבעַ ם ךָבֵ ד ְׁוביָד חֲ ז ָָקהַ ,וי ְָמאֵ ן
אֱ דֹום נְׁ תֹן אֶ ת י ְִׁש ָראֵ ל ֲעבֹר ִּבגְ בֺ לֹו ַוטֵט י ְִׁש ָראֵ ל מֵ עָלָיו (במדבר כ ,יד-
כא) .בפסוקים אלה – בהם מתגלם חזונו של יצחק אבינו ,הקול קול
יעקב והידיים ידי עשו  -ניתן היה להבין שישראל נטה מעליו מפחד
חרבו של עשו .באים פסוקי פרשת דברים ומאירים את עינינו .וַט ֹאמֶ ר
עֹב ִרים ִבגְׁבול אֲחֵ יכֶם בְׁ נֵי
ה' אֵ לַי לֵ אמֹר  ...וְׁאֶ ת הָ עָ ם צַו לֵ אמֹר אַ תֶ ם ְׁ
ְׁנִשמַ ְׁרתֶ ם ְׁמאֹד ,אַ ל ִּת ְתגָרו בָ ם ךִי
עֵ ָשו הַ טֹ ְׁש ִבים ְׁבשֵ עִ יר ְוי ְִּיראו ִּמכֶם ו ְׁ
ל ֹא אֶ תֵ ן לָ כֶם מֵ אַ ְׁרצָם עַ ד ִמ ְׁד ַרְך ךַף ָרגֶל כִּי יְרֺ ָשה ְלעֵ ָשו נָתַ ִּתי אֶ ת
הַ ר ֵש ִּעיר ,אֹ ֶכל ִת ְׁש ְׁברו מֵ ִאתָ ם בַ ךֶסֶ ף וַאֲ כַלְׁ תֶ ם ְׁוגַם מַ יִם ִתכְׁרו מֵ ִאתָ ם
טש ִבים ְׁבשֵ עִ יר
וש ִתיתֶ ם ַ ...ומַעֲ בֹר ֵמאֵ ת אַ חֵ ינו ְבנֵי עֵ ָשו הַ ְׁ
בַ ךֶסֶ ף ְׁ
(דברים ב ,ב-ח) .לא פחד ישראל מפני עשו מונע את העימות ,אלא
יראת אדום מפני ישראל היא המביאה אותו לצאת לקראת ישראל
בעם כבד וביד חזקה .דבר ה' ביד נאמן ביתו הוא שמנע את
העימות ,בהזהירו את ישראל ,טרם הגיעה עת קיום הבטחת ארצות
קיני קנזי וקדמוני .ארצות אלה עדיין אינן שלכם ,כִּי יְרֺ ָשה ְלעֵ ָשו
נ ַָת ִּתי אֶ ת הַ ר ֵש ִּעיר ,עַ ד ִמ ְׁד ַרְך ךַף ָרגֶל ,כפי שפירש רש"י  -עד
שיבא יום דריסת כף רגל על הר הזיתים שנאמר ועמדו רגליו וגו'.
עם ישראל אינו עם כובש .הוא בא לקיים מצות השי"ת לכבוש את
הארץ שלו – 'נחלת אבות' .ארץ אדום  -בשלב זה  -אינה שלו .עדיין
לא הגיעה עת קיום ההבטחה.
גם ממלך מואב ביקש ישראל לעבור דרך ארצו
לו.
כמפורש בידי יפתח ְׁ -וגַם אֶ ל מֶ לֶ ְך מֹואָ ב שָ לַ ח וְׁל ֹא אָ בָה (שופטים יא,
טש ִבים ְׁבשֵ עִ יר
יז)  -וכמרומז בידי משה ַ -ךא ֲֶשר עָשו לִ י ְׁבנֵי עֵ ָשו הַ ְׁ
טש ִבים ְׁבעָר (דברים ב ,כט) ,כמבואר ברש"י (במדבר
וְׁהַ לֹואָ ִבים הַ ְׁ
כא ,יג) .ובעברם דרך מדבר מואב הוזהרו מפי ה' ,אַ ל תָ צַר אֶ ת
מֹואָ ב וְׁאַ ל ִת ְׁתגָר בָ ם ִמלְׁ חָ מָ ה ךִי ל ֹא אֶ תֵ ן לְׁ ָך מֵ אַ ְׁרצֹו יְׁרֺ ָשה ךִי ִּל ְבנֵי
לֹוט נ ַָת ִּתי אֶ ת עָ ר יְׁרֺ ָשה (דברים ב ,ט) .נכון ,ארצם הובטחה
לאברהם אבינו ,אך מארצות קיני קניזי וקדמוני היא ,אשר לא ניתנו
לו ,וטרם הגיעה עת קיום ההבטחה .אמנם האימים ,הנחשבים גם
הם רפאים ,ישבו בארצם בעבר ,אך אל תטעו ,אין זו 'ארץ רפאים'
שנתתי לאברהם .בברית בין הבתרים כונתה ארצם ונכללה בקיני
קנזי וקדמוני ,ולא נקראה 'ארץ רפאים'.
ובעברם את נחלקגזרד ,גבול ארץ מואב ,הוזהרו גם
לז.
על עמון שעתידים לעבור בגבולם  ,אַ תָ ה עֹבֵ ר הַ טֹום אֶ ת גְׁבול מֹואָ ב
אֶ ת עָ ר ,ו ְָׁק ַרבְׁ תָ מול ְׁבנֵי עַ לֹון אַ ל ְׁתצ ֵֺרם וְׁאַ ל ִת ְׁתגָר בָ ם ךִי ל ֹא אֶ תֵ ן
מֵ אֶ ֶרץ בְׁ נֵי עַ לֹון לְׁ ָך יְׁרֺ ָשה כִּי ִּל ְבנֵי לֹוט נְתַ ִּתיהָ יְרֺ ָשה .ארץ עמון,
כארץ מואב אחותה ,היא מארץ המובטחת שעדיין לא ניתנה לכם,
ךִי עַ ז גְׁבול ְׁבנֵי עַ לֹון (במדבר כא ,כד) 'ומהו חזקו ,התראתו של
הקב"ה שאמר להם אל תצורם '.אמנם הזמזומים ,הנחשבים גם הם
רפאים ,ישבו בארצם בעבר ,אך אל תטעו ,אין זו 'ארץ רפאים'
שנתתי לאברהם .בברית בין הבתרים כונתה ארצם ונכללה בקיני
קנזי וקדמוני ,ולא נקראה 'ארץ רפאים'.
אך בחצותם את נחל ארנון 'מצאו'קד למערבם
לח.
ממלכה חדשה ,ממלכת סיחון מלך האמורי .מה עושים כאן האמורי,
בני כנען ,אשר ארצותיהם 'ארץ כנען' בעבר הירדן המערבי ,כאן
בארצות עמון ומואב בעבר הירדן המזרחי?קהוהתשובה< בשלב
בוא ישראל לשם  ,כדי להגן על ארץ
כלשהו ,אחרי מתן תורה ולפני
קו
כנען מפני הפולשים הישראלים  ,כבש סיחון מלך האמורי חלקים
נכבדים של ארצות עמון ומואב ,מהארנון בדרום עד היבוק בצפון,
קב

קג עיי"ש בגמרא לענין הדגלים והנשיאים.
קד עיין אבן עזרא וחזקוני.
קה לשון רש"י לד ,ג.
קו כפתור ופרח פרק מז
'כל עצמי איני יושב כאן אלא לשמרם מפניכם' (רש"י במדבר כא ,כג)

ובכך יצר חיץ ,יחד עם עוג מלך הבשן ,על פני כל גבולה המזרחי של
ארץ כנען שניתנה לבני ישראל ,אשר אליה מועדות פניהם .בקזֹור כ ָָרה
ַוט ְַחפְ ֵרהו וַטִּפֹל ְב ַשחַ ת יִּפְ עָ ל ,כי 'עמון ומואב טהרו בסיחון'  .סיחון
מלך האמורי! הארצות שכבשת מעמון ומואב הובטחו לישראל ,אך
לא ניתנו להם עדיין ,לבני לוט הן ניתנו ודבר ה' מנע את כיבושן
מידם .ואתה ,בכבשך את ארצותיהם ,לעצמך חפרת בור ,טיהרת
עבורם חלק מהארץ המובטחת שלא היו אמורים בינתיים לקבל.
ֹּלתי תֵ ת לְׁ פָ נֶיָך אֶ ת ִסיחֹן וְׁאֶ ת אַ ְׁרצֹו ,הָ חֵ ל ָרש
וַט ֹאמֶ ר ה' אֵ לַיְׁ ,ראֵ ה הַ ִח ִ
לָר ֶשת אֶ ת אַ ְׁרצֹו.
ֶ
...וראיה אחרונה
ממצוות הלא תעשה שבתורה ,שלא ינחל כל שבט
לט.
לוי בארץ ישראל אלא נותנים להם ערים מתנה לשבת בהם ,ושלא
יקח שבט לוי חלק בביזה ,ככתוב בתורה וַט ֹאמֶ ר ה' אֶ ל אַ הֲ רֹן ְׁבאַ ְׁרצָם
ַחֲלָתָך ְׁבתֹוְך ְׁבנֵי
ל ֹא ִתנְׁחָ ל וְׁחֵ לֶק ל ֹא י ְִׁהיֶה לְׁ ָך ְׁבתֹו ָכם אֲנִי חֶ לְׁ ְׁקָך ְׁונ ְׁ
י ְִׁש ָראֵ ל (במדבר יח ,כ) .לגבי דין זה פוסק הרמב"ם (שמיטה ויובל יג,
יא) 'יראה לי ,שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה
ברית לאברהם ליצחק וליעקב וירשוה בניהם ונתחלקה להם,
אבל שאר כל הארצות שכובש מלך ממלכי ישראל [כיבוש רבים] הרי
הכהנים והלוים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל' .וכי נעלם
מהרמב"ם פסוקים מפורשים בספר יהושע?! לאחר פירוט ארוך
במשך עשרים וארבעה פסוקים של נחלות שניים וחצי השבטים
בעבר הירדן המזרחי ,מסתיים הענין בשני פסוקים אלה ,אֵ כֶה אֲשֶ ר
זְׁרחָ הְ .ול ֵשבֶ ט הַ לֵ וִּי
נִחַ ל מ ֶֹשה בְׁ עַ ְׁרבֹות מֹואָ ב מֵ עֵבֶ ר לְׁ י ְַׁר ֵדן י ְִׁריחֹו ִמ ָ
אֱֹלקי י ְִׁש ָראֵ ל הוא נַחֲלָתָ ם ַךא ֲֶשר ִדבֶ ר לָהֶ ם
ל ֹא נ ַָתן מ ֶֹשה נַחֲלָ ה ה' ֵ
(יהושע יג ,לב-לג).
אילו התקדש עבר הירדן רק באמצעות כיבוש רבים
מ.
היה דין הכוהנים והלויים בו כדין כל ישראל .אך בהיות ארץ סיחון
חלק מהארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם ליצחק וליעקב ,ובהסר
מעליה 'באדיבותו' של סיחון איסור ההתגרות בעמון ובמואב
שקיבלוה לפי שעה ,חלה עליה חובת כיבוש הארץ וישיבתה כשאר
חלקי הארץ ,אשר עליה נאמר ְׁבאַ ְׁרצָם ל ֹא ִתנְׁחָ ל וְׁחֵ לֶק ל ֹא י ְִׁהיֶה לְׁ ָך
ְׁבתֹוכָם.
לסיכום
נחלת שניים וחצי המטות שבעבר הירדן היא חלק

מארץ ישראל ,והיא חלק מהארץ שהובטחה לאברהם אבינו.
כיבושה בידי משה רבינו  -ראשית כיבוש הארץ ,וישיבתה  -מצות
ישיבת ארץ ישראל.
עם זאת ,אין מעלת עבר הירדן כמעלת ארץ ישראל

שממערב לירדן הכשרה לבית המקדש ,ולכן ,העדפתה על ידי בני
גד ובני ראובן על פני ארץ ישראל המערבית נחשבת להם כפגם.
בנוסף ,שניים וחצי המטות בחרו בעצמם בנחלתם,

לעומת תשעה וחצי המטות אשר נחלו בגבולות פרשת מסעי,
נחלתם ניתנה להם על פי גורל.
ראינו ש'ארץ כנען' הוא כינויה של ארץ ישאל

המערבית ,כי שם ישבו בעת ברית בין הבתרים שש האומות
הכנעניות שפורטו בברית ,לעומת 'עבר הירדן' ,אשר בו ישבו ארבע
האומות שאינן מבני כנען.
ארץ כנען שבמערב הירדן ו ְִׁאתָ ה עִ לָ ה ארץ עוג הן גם

'הארץ המובטחת' וגם 'נחלת אבות' בבעלות עם ישראל מימי
אברהם אבינו .ארץ עמון ומואב שטוהרה בסיחון היא 'ארץ
המובטחת' וקדושתה בתור 'מעון אלקי קדם' מאז ומתמיד ,אך אינה
'נחלת אבות' ,והיתה לארץ של ישראל כאשר נכבשה על פי ה' ביד
משה.
*
כל בן ישראל מתשעה וחצי המטות שבארץ ישראל המערבית ינק
את לשד חיותו הגופנית והרוחנית היומיומית ,את דגנו את תירושו
ואת יצהרו ,מפיסת האדמה שנחל מאברהם יצחק ויעקב ,ושניתנה
לו באופן אישי בגורל על פי ה' .חיי נשמות הוא חי בנחלתו ,בקרבה
יתרה למלך ,בחדרו האישי שבארמון ,בקיטון של פלטין .וַט ֹאמֶ ר
ָנבֹות אֶ ל אַ ְׁחאָ ב חָ ִּלילָ ה ִּלי ֵמה' ִמ ִת ִתי אֶ ת נַחֲלַת אֲ בֹתַ י לָ ְך (מ"א כא,
ג)
*
השתדלתי להגיש לפני ציבור הקוראים קו אחיד עם מקורות
ברורים בנושא מורכב ומסועף זה בלי להיכנס לענייני מצוות התלויות
בארץ ובגדריהן השונות לגבי עבר הירדן ,כגון 'ארץ זבת חלב ודבש'
לענין ביכורים ,ועוד סוגיות רבות שהרבו לדון בהם רבותינו
הראשונים והאחרונים.
תם ולא נשלם ,שבח לאֵ -ל בורא עולם
לתגובות< הרב משה ברחבוים
shachal@okmail.co.il

סיפור

ללא חת – פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של
הגר"פ שרייבר זצ"ל  /הרב חנוך חיים ויינשטוק

פרק מ"ב

אמנם ימי בין הזמנים לא קיימים בתודעתו של המתמיד ,בפרט
מתמיד גדול כפיני'ע אין כל הבדל בין הימים (יתכן שחזר על
מסכתות נוספות שלא למדן במשך הזמן) ,אך קושי גדול היה לו
באותם ימים ,הוא היה גלמוד בלא משפחה קרובה תומכת וחברים
קרובים במיוחד שיוכל לשכון בביתם ,לפיכך היה עליו לשהות
בחדרו .אין ספק שאם היה פונה מעצמו היו מוצאים בשבילו מקום
מגורים ,ברם בשל ביישנותו הרבה וצניעות היתר שטבועה הייתה
בו ,לא ביקש דבר עבור עצמו ,אם לא היה מישהו פונה אליו במטרה
לעזור לו ,לא היה עושה אפילו איזו שהיא השתדלות .מעולם לא
התלונן על כך ,הגמרא הייתה קרובה לו מאד הוא השקיע בה את
כל כוחו ובכלל לא שם לב כי הוא למעשה לבד עד לתחילת הזמן.
ברם בבין הזמנים אחד חלה בחצבת ,עתה לא היה יכול לצאת
מחדרו כדי שלא ידביק את האחרים ,בלית ברירה נאלץ לשהות
בחדרו בבדידות מוחלטת .צער רב מילא את לבו ,קשה הייתה עליו
הבדידות מאד .למרות שבטבעו היה ביישן מאד ומופנם והגמרא
בלאו הכי מילאה את ישותו ,אך עתה לא היה לו קל [קשה להיות
ספון בחדר לבד כערער במדבר גם אם כל היום תשב ותלמד
לעצמך] .אמנם עצם הבדידות לא הציקה לו ,לא הפריע לו שהוא ישן
לבד בחדר שהרי קירות בית המדרש היוו עבורו את ביתו הראשון
ושם הוא חבר לספרים הקדושים .אבל עכשיו היה בלי ספרים רחוק
קז

גיטין לח.

מכותלי בית המדרש ,שבועות הוא שוכב במטה כשארבעה קירות
שזועקים בשיממונם סוגרים עליו מסביב ,ברגעים אלו חש בכאב.
הוא לא דיבר עם איש על זה ,אך משמים ריחמו ולבסוף נודע
הדבר לצוות ההנהלה שקראו לו לגשת אל האחראי לאכסון בחורים
בודדים לבירור העניין .הלה אציל הנפש עם מידות תרומיות ,ובר
אוריין גדול ,היה יהודי אחראי מאד ,אלא שמשום מה לא ידע
שפיני'ע מתאכסן לבד בחדר ,סבור היה לתומו שכל הבחורים של
הישיבה מסודרים במקומות מתאימים .בושה רבה אחזה בו כשנודע
לו כי פיני'ע שוהה לבד במשך ימים רבים .כשהגיע פיני'ע אליו ,פנה
אליו כמעט בבכי וביקש את מחילתו .אך פיני'ע אציל הנפש ,לא חש
שמץ קפידא עליו ומחל לו מעמקי ליבו ,אין אצלו מקום לטרוניות על
איש ,בפרט לא על מי שלא יכול היה לדעת בלי שימציאו לו מידע.
דומה היה שכל זה כבר מאחוריו ,מעולם לא הקפיד על איש,
בפרט שהודיע לאותו יהודי בפירוש שהוא מוחל לו בכל לבו ופיני'ע
הוא איש אמת בכל מהותו ,בוודאי שלא מחזיק הוא שמץ של קפידא
על אותו יהודי .וכך כל הסיפור הזה נמחק מתודעתו ,זה עידן
ועידנים .ברם לפתע ניעור הדבר מחדש ,כשלילה אחד חולם הוא כי
אותו תלמיד חכם שכבר שבק חיים לכל חי נגלה אליו ומבקש ממנו
בכל לשון של בקשה שימחל לו .הוא אמר לו שבשמים מקפידים
מאד על כל דבר ועומק הדין מי ישורנו ,עתה נתבע על שלא עשה די
בשבילו ועד שלא ימחל לו הדבר אין לו מנוחה בעולם הבא ,ה'
ישמרנו מעומק הדין.
"והרי מחלתי לך באותו זמן?" שואל אותו פיני'ע בחלום.
"כן ,אבל בשמים יודעים שהמחילה לא הייתה מתוך עומק הלב,
אין בה די כדי למחוק את החטא לחלוטין .לפיכך פונה אני אליך שוב
לבקשת סליחה".
כשקם משנתו זכר את החלום היטב ,אבל גמר אומר בדעתו שאין
זה חלום אמת ,שהרי אמרו בגמ' בברכות "חלומות שוא ידברו" [כל
ימי חייו לא התייחס הרב זצ"ל לחלומות ,הוא היה מבטל אותם מכל
וכל .ומעשה שבא אליו אברך אחד כשנפשו עגומה ושאלה בפיו,
האם עליו להתענות ,כפי שנפסק בשו"ע ,שאפילו בשבת מותר
להתענות אותו יום תענית חלום ,ברם הרב ביטל את דבריו< וכי
אתה ראוי לחלום חלומות אמת?]
אלא שהחלום חזר ונשנה פעמים ,היות והוא היה שקוע בתורה כל
כולו לא היה לו הרהורים שיכל לתלות בהם את הישנות החלום .כיון
שכן היה במיצר ,אולי אכן זה חלום אמת וא"כ יש לחוש לטובת
הנפטר שזקוק לסליחתו .לבסוף החליט לחוש לדבר ,הוא נטל מניין
תלמידי חכמים ועלה על קברו של אותו תלמיד חכם ,וביקש את
סליחתו ,מאותו יום שוב לא טרדה מנוחתו.
לימים סיפר לרבנית הצדקנית תחי' על הצער הרב שהיה לו אותם
ימים" .וכי קלה בעיניך לחוש מהו 'אבן שאין לו הופכין'? אנ'הונט
האט זיך נישט אבגערופן אין יענע צייטן" [אמרה עסיסית באידיש
שמובנה< אפילו בעל חי נחות ככלב לא מצא לנכון לבקר אותי
באותם ימים] .אמר לה כשבבת שחוק על שפתיו.
"ומה עשית כדי להינצל מהבדידות הנוראה?" שאלה אותו ,חשה
בצער הרב אותו עבר ,כי הרב לא היה אחד שמתלונן על חייו.
"פשוט מאד ,לקחתי את הגמרא ושקעתי בלימוד ,כששוקעים
בלימוד לא חשים כלום ,חוץ מהגמרא .הוא שאמר דוד המלך ע"ה
בתהילים "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי" .רק תורת הבורא
הייתה לי למשיבת נפש בכל עת ,בלעדיה אין ,ואיתה יש את הכל.
*

פרק מ"ו

מי יכול לתפוס את פיני'ע בשניה של בטלה?
כשהגיע ר' פיני'ע לירושלים להיות בשבתות ובחגים בבית חמיו,
נטע את אוהלו בבית כנסת "אחווה" הוא וערימת הספרים היוו
מקשה אחת .תיכף לאחר "תפילת וותיקין" התיישב לגרוס את
תלמודו ברציפות אחת ,בלי רגע אחד של היסח הדעת ,עד סמוך
לשקיעת החמה .שקיעות של שתיים עשרה שעות לימוד ,בלי
להפסיק לרגע קט אפילו לשתיית מים .לא היה הבדל בין אמצע
הזמן לימי בין הזמנים ,רצף אחד של תורה ,בלי הבדלי שעות
וזמנים .עיניו שקועות בגמרא ובספרי הראשונים והאחרונים ,ופיו
אינו פוסק מלומר את דברי הגמרא והמפרשים ,כשהוא המקשה
ואיהו ניהו המתרץ ,שתי מוחות מתפלפלים להם במזיגה מופלאה,
מי יאמין שהכל זה אדם אחד ,הוא היה החברותא הכי טובה של
עצמו.
שני הגיסים הצעירים (לבית רוטשטיין) הגאונים הגדולים ר' נחום
ור' ברוך שמעון ,היו עילויים אדירים ומתמידים גדולים כאחת,
התקנאו הללו בגיסם החדש שעושה כזה שטייגן ,אם הוא יכול גם
הם יכולים ,גמרו אומר בלבם לעשות תחרות סמויה עם גיסם
החדש ,בטוחים היו שיוכלו לעמוד בכך .הם ילמדו לא פחות מפיני'ע
ואולי אף יותר ,היו בטוחים .אלא שדברים לחוד ומעשים לחוד ,עם
כל מרצם העז לא יכלו להתחרות עם עקשן חרוץ שכזה.
לאחר שנים אמרו בבדיחות הדעת לאחד מבני הרב שיחי'<
"הובסנו על ידי אביכם בלי כל מאמץ".
לא רק גיסיו בדקו את כוחותיו ,גם ...ילדי ירושלים הסקרנים
(במיוחד) החליטו לעשות זאת .הם נעשו ערים לתופעה המדהימה
שהוציאה אותם משיווי משקלם לחלוטין ,רגילים היו במתמידים
גדולים ,מעולם לא חסרו דמויות שכאלו ב"ירושלים של מעלה" אבל
עם כל זאת ,כזו התמדה בשקיעות כה מוחלטת לא ראו .וזה הרשים
אותם מאד .נמנו וגמרו ביניהם לעשות מעקב ,מי יתפוס את האברך
הצעיר כשהוא פוסק לרגע קט ממשנתו .חייב להיות שיש רגע
שכזה .הרי בסך הכל הוא אדם עם כל המגבלות שלו ,אי אפשר
לשבת כל כך הרבה שעות וללמוד בלי אוכל ומנוחה! הנחת יסוד
נכונה ביותר ,למי שלא מכיר את הטיפוס ששמו ר' פיני'ע  ,השאלה
הגדולה שאתגרה אותם ,מי יהיה "הזוכה" המאושר.
כי זה רגע שאינו נתפס בעין [כמעט כאותו רגע ששמו "זעם"
כמובא בגמ' ברכות דף ז'].
משמרות עקשניים ועקביים ביותר עקבו אחרי האברך הצעיר,
עיניים יוקדות שבוחנות מכל זוית ופינה ,אימתי יקרה כדבר הזה?
אבל הדבר הזה פשוט לא קרה ,כל עוד הוא שרוי בבית הכנסת
במצב של לימוד ,הוא יהיה דבוק למקומו .הוא אמנם יקום מפעם
לפעם ,אך...אל ארון הספרים ליטול משם ספר ,לבדוק את העניין
בפנים ,אבל תוך כדי רואים הם שהוא עדיין במשנתו ,פיו אינו מפסיק
מלהביע את המילים של הגמ' או של המפרשים .כמה כוח יכול
להיות לאדם אחד? אי אפשר שלא יפסוק אי פעם לרגע ,חושבים
להם העקשנים שוב ושוב .אבל זה לא קורה ואפילו פעם אחת.
וכך בלי משים הכניע פיני'ע את הילדים העקשנים ביותר ,שניסו
לתפוס אותו ולו פעם אחת ,כשהוא מתבטל .מוכנים היו מרוב ייאוש
להתפשר ...על רגע אחד של נמנום על גבי הגמרא .אלא שגם זה
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לא קרה ,הבן אדם הזה אינו בן אנוש ,הוא קרוץ מחומר בלתי ניתן
להשגה .ילד אחד עקשן עצום הפטיר בכעס עצום לאחר שיגע
בחינם להביס את האברך< "ער איז נישט קיין מענטש" (הוא לא בן
אדם).
חריצותו המופלאה של האברך הצעיר הוכיחה לכל מי שבדק אותו
שהוא פשוט לא מבין מה זו "חשקת התורה".
כך נראה מי שמיישם במציאות את שאומרים כל יום "כי הם חיינו
ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה" בלי פלפולים וסלסולים .זה אינו
דקלום מילים חסרי פשר ,הנאמרים מכוח ההרגל ,אלא תחושת
אמת שבאה לידי מימוש יום יומי.
*

פרק נ"ג

חופשת בין הזמנים "אב" היא בגדר המשך החורבן.
לא היה דבר יקר בלבו של הרב זצ"ל יותר מ"יגיעה ועמל התורה"
זוהי התכלית האמיתית לשמה נבראנו ובאנו לעולם ואיך ניתן
להתנתק לרגע קט? לדידו ,היציאה לחופשים בצורה מאורגנת ולזמן
כה ארוך ,חורבן ממש! ואם זה בכל ימי בין הזמנים ,על אחת כמה
וכמה שלא הבין את היציאה לחופש בימי בין הזמנים "אב" .על מה
ולמה נקבע חודש אב ,ולא עוד ,למחרת חורבן בית המקדש בט'
באב ,האין כאן המשכיות של חורבן?!
באחד הכנסים בטרם "בין הזמנים" [ערב ט' באב שנת תשס"ה]
הביע את כאב לבו בצורה ברורה מאד .תוך כדי שציטט את דברי
הגמרא במגילה בביאור הפסוק "ואהי להם למקדש מעט" אמר ר'
יצחק ,אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל .זו היא אם כן הנחמה
פורתא שיש לעם היהודי ,כי למרות החורבן הגדול ,עם סילוק
השכינה מבית המקדש הגדול .הקב"ה אינו מסלק חלילה את
השכינה לחלוטין ,הוא מביא אותה בצורה מצומצמת לבתי מקדש
מעט.
איך אם כן אירע הדבר המשונה הזה ,שבדיוק ברגע שאנו קמים
מהעפר ,לאחר האבל הגדול שיש לנו על חורבן בית המקדש לפני
כאלפיים שנה ,במקום לחזק את הקיים ,אנו כביכול ממשיכים
בניתוצו?! הקשה הרב בנהמת כאב.
אין ספק שהכל נעשה בהשגחה פרטית וודאי שזה מכוון
מלמעלה ,אבל עם כל זאת הדברים צריכים בירור ,האם באמת
צריכים לקום וללכת מהגמרא? מה זה חופש ומי זה שצריך חופש?
אין ספק שמי שהוא חלש עליו להחליף כוח ,אך כל אחד באשר הוא
יבדוק עצמו ,מתי זקוק הוא למנוחה ,אבל חופש במאורגן מה טיבו?
וכי עבדו כל כך קשה עד שצריכים ללכת לבית הבראה? האם סיבת
הצום המתיש הביאה זאת? אם כן ,ניתן לאכול כפול לחזק את
הגוף ,אבל חופש שלם בשביל זה?!
ברור שיש כאן "עצת היצר" שהחדיר לתוכנו את הכורח שצריכים
לעשות כעת איזה חופש ,במסווה של אגירת כוחות לשנה הבאה.
לצערנו ,אין לנו את הכוח לבטל זאת .אבל אין זה פוטר כל אחד
מאתנו לעשות "חשבון נפש" אישי.
וכי לא חבל על כל יום שהולך חלילה לאיבוד ,ואין אבידה יותר
מאבידת הזמן .זו האבידה הגדולה ביותר שבית מקדש מעט נחרב
כך כל יום .ועל כל יום שאנו מתרחקים מן התורה ,התורה מתרחקת
מאתנו יומיים .כמאמרם "אם תעזבני יום ,יומיים אעזבך".
אם מתרשלים תקופה כל כך ממושכת ,היא קונה קניין בגוף ,הוא
כבר מתרשל בטבעו ואיך לפתע יהפוך את עורו באלול חודש
התשובה?
יש מצב כזה שברגע אחד נהפכים להיות צדיקים?!
אין מציאות כזאת!!!
ולכן יש לדעת ,כי אדרבה ,בימים כאלו מי שמתחזק בהם יזכה
ל"סייעתא דשמיא" מרובה .אם ראית דור שמתרשלים מן התורה,
עמוד והחזק בה ואתה נוטל שכר כולם .ה"סייעתא דשמיא" שיש
בימים אלו היא גדולה לאין ערוך "ולפום צערא אגרא".
במקום להתגלגל על חוף הים ולשכב כמו מתים ,על כל אחד
לעשות את חשבון הנפש ,שכר מצוה כנגד הפסידה ,וכל יום וכל
שעה שיעסוק בתורה ובעבודת ה' זוהי הצלחה גדולה עבורו.
וכאן הביא הרב [בדרכו הנפלאה למצוא לכל דבר את הסמך
המתאים] את דברי הרמב"ם (פ"א מהלכ' תרומות) בביאור העניין
שקדושה ראשונה בטלה [בחורבן בית ראשון] בניגוד לקדושה שניה
[בחורבן בית שני] שקיימת עד היום .כי קדושה ראשונה באה על ידי
כיבוש ,ברגע שבטל הכיבוש אבדה הקדושה .אבל קדושה שניה
באה על ידי עזרא הסופר שקידשה ועשה בה חזקה וכזו קדושה
אינה בטילה גם אם המקום חרב.
יש נידון שלם באחרונים ז"ל למה בית ראשון נחשב "קדושה על
ידי כיבוש" ובית שני נקרא "קדושה על ידי חזקה" ונאמרו על כך
פירושים רבים .אבל את היסוד רואים .מה שבא על ידי חזקה יש לו
קיום ,ואם מחזיקים בקדושה בכל הכוח היא נעשית בתורת
"בעלות" .בעלות של אדם על חפץ אין בזה "משנה עיתים ומחליף
את הזמנים" .ועל כן מי שזוכה להחזיק בתורה ב"קניין בעלות" שזה
להיות שייך אליה בכל רגע ,זוכה שהיא תתקיים אצלו תמיד ,ולעתיד
לבוא.
ממשיך הרב ופונה אל השומעים ,כולו להט התורה אף שהוא חבוי
אצלו.
"ב"ה ,זכינו שכעת התחילו להבין ולהקים ישיבות "בין הזמנים".
ואם כן ,אין כל סיבה מלהימנע להיות בין הלומדים שם ,בפרט כשיש
עוד מתן שכרה בצידה .את הטיולים שצריכים לעשות עבור הילדים
שתעשנה הנשים ,אבל על האברכים מוטלת החובה לשבת וללמוד.
ויזכו לשכר גדול מאד בזה ובבא.

"פתח שער" – סיפור היסטורי מרתק בעיבוד
חדשני  /הרב חנוך חיים וינשטוק

פרק ב'

העיירה טרוסק אמנם הייתה קטנה ועלומה ,עם ארבע מאות
משפחות יהודיות בלבד ,אך כוחה התורני לא היה שווה ערך
לגודלה ,היה לה רב ענק בתורה שיכול היה לכהן בערים גדולות
בישראל ,הגאון המובהק רבי יואל שיף ממשפחת המהר"ם שיף,
תלמידו של הרבי רב העשיל זצוק"ל שנודע בכל העולם כגאון
הגאונים שזכה להעמיד תלמידים מופלגים ביותר כהש"ך ועוד ,כוחו
של רבי יואל בלימוד היה כאחד מהגאונים הגדולים ביותר ,ישרן
גדול היה בסברא והתרחק מפלפולים שמקרבים סוגיות זו לזו ,כפי
שהיה נפוץ באותם ימים בפולין גליציה ורוסיה ,הוא אהב ללמוד רק
את אותה סוגיא ולרחק את כל אשר אינו שייך ישירות לשם ,צולל
היה במים אדירים באותו עניין ומעלה פנינים יקרות ביותר ,הכל

מיוסד על אדני הפשט בלי פלפול וסלסול יתר ,למרות שבאותם ימים
לא ידועה הייתה שיטת הלימוד של מרן הגאון רבי חיים מבריסק
זי"ע שפשטה אח"כ בכל עולם הישיבות ,ברם רבי יואל שחי שנים
רבות מאד לפניו הלך ממש באותה הדרך.
כיון שלא מצא לו רע בסגנון השיטה שלו ,החליט לקבל רבנות
במקום קטן מאד ,כדי שיוכל ללמוד וללמד כפי נטייתו הלימודית בלי
להתחכך בסגנונות שונים .הוא אסף אליו את הבחורים הצעירים של
העיירה כ 69 -במספרם והרביץ בהם את שיטת לימודו הייחודית,
הוא לא הסתפק בזה ,אלא אסף עוד  17תלמידי חכמים שהתגוררו
בעיירה וסביבותיה וייסד לראשונה מושג שלא היה עד כה ידוע
בפולין ורוסיה "כולל בטלנים" הוא דאג לפרנסת אותם אברכים ,כדי
שיוכלו לשבת על מבועי התורה בלא כל טרדת פרנסה ,מטרת
הכולל הייתה לתת רוח תורנית חזקה לקיבוץ הבחורים שבראשותו
(אמנם היו פרושים בכל מקום ונשים צדקניות היו דואגות להם
שתהיה להם פת חרבה ומים במשורה [כאמור בפרקי אבות] אך כל
זה היה כדי לא למות מיתת רעב ולא מעבר לזה).
מלבד אותם בטלנים ,היו עוד חמישה אברכים מצוינים גדולים,
שני בניו ושלושת חתניו .שישים גיבורי מלחמה בבית מדרש אחד
עשו את שלהם ,בית המדרש היה במשך כל היום "מרקחה תורנית"
בבית מדרש זה למדו את הש"ס לפי הסדר ,רבי יואל סבר שצריכים
לדעת את כל הש"ס ,לכך תיקן שהתלמידים ילמדו שניים וחצי דפי
עיון וחמישה דפי בקיאות בשבוע ,אף דפי הבקיאות לא ילמדו
מקופיא אלא עם ראשונים יסודיים ,רי"ף רא"ש ורשב"א על הסדר,
מלבד התוס' שבאותם דפים וחזרות מתמידות על הנלמד בו זמנית.
מידי יום מסר שיעור כשעתיים וחצי ,כולל ימי שישי ושבת ,כמו כן לא
היו בישיבתו ימי בין הזמנים [מלבד יום כיפור ותשעה באב] כך
הדריך את תלמידיו בנתיבות העיון ,אבל במסגרת עומק הפשט
לאמיתה של תורה.

סיפור מיוחד  /הסופר הרב יאיר וינשטוק

עשרה רגעים של שינה

מֶ ערץ לבשה חג.
עיירה קטנה ומנומנמת במחוז "אליטע" אשר במדינת
ליטא (אחר כך השתנה שמה של מערץ ל"מערקינה") .דומה
כי דבר לא יוכל להעכיר את שלוותה הנצחית .ברחובותיה
מהלכים יהודים של צורה .קשישים בעלי זקנים לבנים
הדורים ממהרים לבית המדרש .הם אינם קובעים עתים
לתורה ,אלא קובעים את עצמם לתורה .מבוקר עד ערב
ומחצות הלילה עד תפילת שחרית עם הנץ החמה .הם
והגמרא חד הם .מתנגחים בששון עלומים במלחמתה של
תורה עם צורבים עולי ימים אשר אך תמול-שלשום זכו מהם
למנת גערות בגלל שובבותם היתרה .שנה ושנתיים חלפו
ואותם עלמים צעירים רוכנים יחד מעל תוספות ארוך וקשה
עם זקנים הראויים להיות סבותיהם ,ואין להם בעולמם אלא
סברה אחת.
בכיכר השוק של מערץ מהדסים תרנגולים ובחצרותיה
מגעגעים אווזים .מדי פעם פולטת עז געייה ממושכת ומיד
מרכינה את ראשה אל העשב וממשיכה לתלוש גבעולים
ירקרקים.
בשוק של מערץ יושבת זקנה ומוכרת ביצים מתוך סל
נצרים גדול .המסרגות הגדולות לצדה ובין קונה לקונה
סורגת היא מעילון כחלחל עבור הנכד החדש שנוסף
למשפחה .מפטפטת אגב אורחא עם מוכרת הדגים
המשועממת .מה לעשות ,השוק מתעורר לחיים רק ביום
חמישי .כאשר הכל מגיעים בבהילות לערוך קניות לשבת
המלכה הממשמשת ובאה.
שעת צהרים .שמש סתווית מחממת בלאות את השוק
העייף .ציפורים מצייצות ציוץ מונוטוני מבין ענפי העצים.
עגלה רתומה לפרד רזה ובא בימים ,מתגלגלת באיטיות על
פני שביל העפר .העגלון מחזיק את השוט רק לתפאורה.
אינו ממהר להצליף בפרד הזקן .מה לו למהר ,חבילות
התבואה שבעגלה לא ירקבו אם יוכנסו לאסם עשרה רגעים
מאוחר יותר.
שני אברכים צעירים צועדים במהירות ,שוברים מעט את
שגרת השוק .הציבור כבר רגיל לראות את בנימין בייניש ,בן
הרב ,ואת גיסו שמשון ,חתן הרב ,עוברים בשוק ומתנצחים
ביניהם בלימוד .השוק ,על כל קרבו וכרעיו ,שווריו וסוסיו,
פרותיו ועגליו ,חביות הדגים המלוחים והשמן ,ערמות
השעועית ופקעות הבצל ,כלל אינו 'יש' בעיניהם .עיניהם
המצועפות אינן מבחינות בקשישה רוכלת הסדקית היושבת
על הארץ למרגלותיהם ,ומציגה לפניהם בארשת תחנונים
מגש עץ מנומר כתמי עובש ,ועליו ערמת מחטים שבורות
למחצה וכפתורי ברזל מוחלדים במקצת .הם שקועים
בעומקה של סוגיה ,ידיהם מתנופפות באויר ככנפיה של
טחנת הקמח על גדות הנהר.
כך היה אתמול ,כך זה היום ,וכך בדיוק תראה התמונה גם
*
מחר.
ופתאום ,לתוך הדממה הברוכה והשלווה הנצחית ,מסתער
בחורון צעיר ונרגש .פלומה זהבהבה מעטרת בביישנות את
לחייו הוורדרדות ואת שפתו העליונה ,והוא מצווח בקול
מתחלף של ראשית ימי הנעורים<
הגאון מגיע! הגאון מגיע!
השוק מתעורר לחיים ברגע אחד .המוכרים והמוכרות
מתקהלים סביבו ,ונוטשים איש ואשה את דוכניהם ואת
לקוחותיהם הבודדים ועטים עליו בדריכות.
מה אמרת? חזור עוד הפעם ,במטותא.
הבחור הצעיר נושם עמוקות .עיניו נוצצות כיהלומים שעה
שהוא חוזר ומכריז בנופך של חגיגיות "הגאון מגיע".
להיכן הוא מגיע? מצעקת כנגדו חנה ביילה מוכרת
הכעכים.
מאי משמע להיכן? מיתמם הבחור .וכי לטורקיה הוא
נוסע? הוא מגיע אלינו להיות אתנו ,כאן במערץ .אשרינו ומה
טוב חלקנו.

אבל מה פתאום הגאון עוזב את וילנא עירו ובא לכאן? לא
מבין שמואל מאיר הקצב שנטש את ביתור צלעות הפרה.
הסכין האדומה מדם מתנופפת בידו ומרתיעה במקצת את
הקהל הנסוג בבהלה אחורה .שמואל מאיר מקנח את הסכין
במבוכה בשולי חלוקו המוכתם ומצניע אותה בשרוולו
הארוך.
אל הציבור ההומה והנרגש מצטרף ברגעים אלו 'גדליה כל-
וועלאך' הזוכה לכינוי זה מתוקף היותו סוכנות ידיעות מהלך
(המילה 'כל-וועלאך' היא בשפת ימינו 'כולבויניק' .מי שידו
בכל והוא בוחש בכל הקדרות) .זוהי שעתו הגדולה של
גדליה הידען .אשר בימים אחרים אינו זוכה לכבוד גדול
בעיירה ליטאית של ימי הגאון מוילנא ,שהכבוד היחידי בה
ניתן רק לתורה ולומדי תורה ,תלמידי חכמים הממיתים
עצמם באוהלה של משנה וגמרא מבוקר ועד ערב .בדרך
כלל הבריות בזות לו ,על שום שנטש את הגמרא החביבה,
חיי עולם ,תמורת נזיד עדשים של כרוז החדשות המקומי
שאפילו חיי שעה אינם אלא חיי רגע חולף .אך היום הכל
צמאים למוצא פיו .גדליה יודע מה קורה.
גדליה צועד בארשת חשיבות אל מרכז העיגול הנוצר
סביבו כבמטה קסמים" .שמעוני רבותי" הוא מכחכח בגרונו
כמי שעומד לשאת דרשה ארוכה" .מחלוקת נוראה מתנהלת
עתה בוילנא כידוע וכמפורסם .רודפיו של רבנו הגאון
משבשים את תורתו ואת סדר יומו ,המדוד כידוע לכולנו עד
לדקות .אנוס היה איפא ליטול את מטה הנדודים ולעבור לגור
לפרק זמן בעיר 'סערהייא' השוכנת מעבר לגבול רוסיה ,לא
רחוק מעיירתנו מערץ ,כי הובטח לו ששם יוכל לשבת וללמוד
בשקט ובמנוחה ,ללא כל הפרעה .לשם לא תגיע חמת
רודפיו ומציקיו .כיון שהדרך מוילנא לסערהייא משתרעת על
פני חמש עשרה פרסאות של דרך קשה ומשובשת ,מלאה
מהמורות ומכשולים .ומכיון שממילא חייב הגאון לעצור
במערץ ,ולקבל אשרת מעבר לסערהייא משומרי הגבול
הנמצאים מצדו הרוסי של הגבול ,כדי שיוכל לנסוע
לסערהייא הנמצאת בשליטת ממשלת רוסיה".
ברד שאלות ניתך על ראשו של גדליה אך הוא מיאן לענות
טרם יכלה לומר את אשר בפיו" .הגאון יגיע לכאן היום אחר
הצהרים .אני מגיע כעת מהדרך ,ראיתי את עגלתו ודברתי
עם עגלונו .כך נודע לי כי הוא הביע את רצונו לנוח בלילה
הזה בעיירתנו מערץ כדי שיוכל להינפש מעט מטלטול
הדרך .וכעת אין בכוחי לדבר עוד ,יען כי מרחק רב עברתי
בריצה בהולה בכדי להביא לידיעתכם את החדשות
המשמחות".
"שקר בפיך" הרעים עליו ר' גרונם מפטם האווזים שנקלע
לשוק ושמע במקרה את הדברים" .הגאון כבר נסע בחייו
כמה פעמים וערך גלות מטעם הכמוס עמו .תמיד נוסע הוא
השקט ובסתר .מעולם לא התפרסם דבר נסיעתו .אנשים
כלל לא ידעו מיהו האיש".
"אמת בפיך" אמר גדליה בהכנעה מול מבטו הרושף של
גרונם הכרסתן" .ברם ,הפעם הזאת כיון שמורנו הגאון חייב
לקבל אשרת מעבר לסערהייא ,לפיכך איננו יכול להעלים את
שמו ולנסוע בסתר כדרכו בקודש .לפני שיצא בדרכו למערץ
הודיעו ראשי הקהל של וילנא לבעלי הבתים החשובים
במערץ ,שיואילו בטובם להכין אכסניה טובה לגאון לצורך
מנוחת הלילה ,וגם ישתדלו אצל שומרי הגבול שלא יערימו
מכשולים על דרכו ויניחוהו לנסוע מחר לסערהייא בלי שום
עיכובים".
*
שמחה עצומה תקפה את כל יהודי מערץ כאשר התגלגלו
פנימה גלגלי העגלה אשר בתוכה ישב הגאון .אנשים נשים
וטף עמדו על אם הדרך ובקשו לזכות לראות את פני הגאון
ולו גם בראיה חטופה .בהצצה בעלמא.
הגאון ישב בעגלה פנימה כשעיניו נעוצות בספר בריכוז
עמוק והוא אינו חש כלל בתכונה השקטה סביבו .הציבור
הגדול חסם את דרכו של הסוס מרוב תשוקה לראות את
פניו הקדושות של האורח רם המעלה .כאן גברו עליהם
גערות שני תלמידיו של הגאון שנלוו אליו לשמשו בדרך
והתחננו בפניהם להניח לו ,יען כי עייף הוא עד מאד מטורח
הדרך הקשה ,ועליו להגיע למקום מנוחה ויפה שעה אחת
קודם.
האכסניה של הגאון נקבעה בביתו המרווח של הגביר
הגדול ר' לייב ב"ר זלמן .אחד הסוחרים הגדולים של מערץ
שכלל לא היה נוכח בעיירה באותו יום עקב נסיעתו לגרמניה
לצרכי מסחר .בית גדול היה לו לגביר ר' לייב ,שהתנוסס
במרכז העיירה  -על שתי קומותיו  -ביופיו ובהדרו ,על רקע
הבקתות העלובות והבתים הפשוטים של מערץ ,שאף אחד
מהם לא עבר את גובה קומתו האחת.
משמשיו של הגאון קבעו מקומם בקומה הראשונה ואילו
הגאון התאכסן בקומה השניה ,כדי שיוכל לשבת וללמוד
במנוחה ,הרחק מהמולת הרחוב הסואן.
כאש בשדה קוצים התפרסמה הידיעה בכל רחבי מערץ<
הגאון מוילנא הדומה למלאך ה' צבקות שוהה בעיירה בביתו
של הגביר ר' לייב.
העיירה היתה כמרקחה .הכל נקהלו ובאו מול הבית .מנער
ועד זקן ,טף ונשים .איש לא חשב להישאר ספון בביתו שעה
שאורח קדוש כל כך שוהה באופן נדיר כאן בקרבם.
עמדו איפא מאות אנשים והתגודדו מתחת לחלונות הבית
כשהם מטכסים עצה איך יזכו לראות את פניו של הגאון
הקדוש מוילנא ,כיצד הוא לומד ואיך הוא מתנהג בלילה.
מושגים כמו פרטיות וצנעת הפרט טרם חדרו לראשיהם של
בני הדור ההוא .החלונות היו שקופים ולכל לומד תורה ברור
היה כי הוא חייב לדעת מה בדיוק עשה הגאון בכל רגע ,כי
תורה היא וללמוד אני צריך .הנהגותיו של הגאון אינן הנהגות
פרטיות ,אלא תורה בטהרתה כנתינתה מסיני.
הליל ירד על מערץ .כוכבים נצצו בשמים השחורים .המוני
חיילים בצבאו של מלך הלילה ,פס דקיק של ירח חיוור.
מתחת לחלונות בית האכסניה התקיימה התייעצות דחופה.
"להיכנס אל הבית" תבעו כמה צעירים.
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המבוגרים בחבורה נעצו בהם מבטים זועמים" .חלילה.
להפריע את מנוחתו של הגאון?! לא ולא!".
"אבל אנחנו חייבים לראותו" התעקשו הצורבים" .כל
מעשה ,כל הנהגה .הכל ילמד אותנו כמו השולחן ערוך
בעצמו".
מספר צעירים נמרצים אלתרו פתרון גאוני .הם יצאו בריצה
קלה לעבר מחסן בית הכנסת ושבו משם עם שני סולמות
גדולים .בבית הכנסת הגבוה אי אפשר יהיה להגיע אל
התקרה אלא רק על ידי סולם גבוה.
הם העמידו את הסולמות מול חלונות חדרו של הגאון
שהיה שקוע בתלמודו ולא הרגיש במאומה.
ראשי הקהל התכבדו לעלות ראשונים על הסולמות .הם
עמדו כמה דקות והשקיפו פנימה בעינים פעורות.
הגאון ישב והגה בתורה .מופשט כולו מן העולם .לא חל
ולא מרגיש בשני האנשים העומדים מרחק קצר ממנו
ומביטים בו בצמאון והערצה שאין לתאר.
אחרי ראשי הקהל עלו הרבנים והדיינים והמלמדים וסתם
תלמידי חכמים ומי שעמדה לו זכות אבותיו .כל הלילה טפסו
על הסולמות ,עלו וירדו ,לפנות מקום לבאים אחריהם .כל מי
שזכה באותו לילה לעלות על הסולם הגבוה ולהביט בסתר
בחלונות האכסניה ולראות את הגאון יושב ולומד בהדרת
גאונו ורוב קדושתו ,היה בעיני עצמו ובעיני כל יהודי מערץ,
האיש המאושר בתבל.
הפלא הגדול ביותר היה ,כי למרות שקהל רב נדחק שם
סביב שני הסולמות וכולם רצו לזכות ולראות את הגאון ,שרר
סדר ומשטר קפדני בקרב ציבור הנוכחים .דממה מוחלטת.
איש לא דחף את רעהו ולא נדחק לעלות בטרם יגיע תורו.
הכל חשו כי קדושתו של הגאון ויראתו העצומה הקרינו אלי
חוץ ,עד כי איש לא בעלה על דעתו להתנהג שלא כראוי.
כל אדם בתורו עלה עד שליבות הסולם הגבוהות והביט
פנימה במשך רגעים קצרים ,כאשר איש אינו מתמהמה יותר
מרגע או שנים כדי לפנות את מקומו לבא אחריו .והעידו כל
הנוכחים ,כי כאשר זכו לראות את פני הגאון בעת לימודו -
חשו רגש קודש נעלה ונאדר כמוהו לא חשו מימיהם .כמה
שנים אחרי כן לא נשכח מיהודי מערץ טעמו של רגש
הקדושה שחווה באותם רגעים מאושרים .ליל שמחה היה
זה למערץ .לילה של שמחת התורה.
*ופתאום ,לאחר חצות הלילה .הושבתה השמחה הגדולה
והפכה לעצב ויגון.
הגאון שכב לנוח את שנת הלילה .שנתו היתה כידוע קצרה
מאד .אך בלילה זה היה עייף ויגע מטלטולי הדרך והוא ישן
עשרה רגעים יותר מהרגלו.
לאחר חצות הלילה הקיץ הגאון משנתו והקים קול זוועה.
"אוי לי .ישנתי עשרה רגעים יותר מהצורך .אוי לי ,חיסרתי
עשרה רגעים מעבודת השם יתברך!".
אנשי מערץ ראו מבעד לחלונות כיצד הגאון מוילנא יושב
שבור ורצוץ על עשר דקות שנגלו ממנו .ופתאום נפלטה מפיו
זעקת שבר.
"אין מערץ שלאפט זיך"- - - .
(במערץ ישנים היטב)
ותיכף פשטה הבשורה העצובה בכל רחבי מערץ.
"השמעתם ,הגאון הקדוש האריך בשינה עשרה רגעים יותר
מהרגלו והוא אמר שבמערץ יש תאבון לישון .אוי לנו כי
בעירנו קרה המכשול הזה".
"אוי ואבוי" ספקו יהודי מערץ כפיהם בצער" .שינה לצדיקים
רע להם ורע לעולם" (סנהדרין ע"א) .דווקא בעירנו אירעה
התקלה הזאת כי הגאון חיסר עשרה 'מינוטין' לעבודתו
יתברך.
השמחה העצומה ששררה במערץ בקבלת פני גאון ומלאך
ה' צבקות נהפכה ליגון ותוגה ,בגלל הצער הגדול שעשרת
הרגעים החסרים ציערו את רבינו אליהו מוילנא.
*
חודשים אחדים ישב הגאון ושקד על תלמודו באין מפריע
בעיר סערהייא עד שהודיעוהו כי נרגעה המחלוקת בוילנא.
הוא שב אז לעירו וחנה עוד לילה נוסף במערץ.
באותו לילה תיקן הגאון את המעוות מן הפעם הראשונה,
וישן אז עשרה רגעים פחות מהרגלו כדי להחזיר את עשרת
הרגעים החסרים.
אותו לילה היה לילה של שמחה יתרה לכל בני העיר
מערץ ,כאשר נודע בעיר באמצע הלילה כי הגאון התעורר
מלא שמחה וצהלה על שהשי"ת עזר לו להחזיר את עשרת
הרגעים האבודים.
זה היה פיצוי גדול לא רק לגאון מוילנא שכל רגעיו היו
מחושבים ומדוקדקים מסביב לכ"ד שעות היממה ,לעבודת
השם ולימוד תורה ,וזמנו האבוד הוחזר לו ,אלא גם ליהודי
מערץ התמימים שכל כך שמחו בלילה הראשון ,ושמחתם
הושבתה בזעקתו המחרידה של הגאון "אין מערץ שלאפט
זיך" .כעת הוברר כי במערץ אפשר גם לא לישון כל כך טוב...

