
 

 

 

 

 אגדה של משפחה
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 הקדמה
 
 

המשפחה היא בית גידולו של האדם, בתוכה הוא חי ופועל וממנה הוא יונק כוח, השראה 

רוח. השינויים שחלו בתנאי החיים של היום, האפשרויות הכלכליות, החילון, -ותעצומות

גרמו לאיחור גיל הנישואין, לגירושין חפוזים ולמיעוט ילודה.  -המתירנות והמימוש העצמי 

מעמדה של המשפחה התערער וחוסנה נפגע, ועמם הולכת ושוקעת גם הלכידות הקהילתית 

והלאומית. חכמים לא ראו זוגיות אלא משולש, הם הכניסו את השכינה אל תוך הבית. תפיסה זו 

 מעצבת משפחה שונה, היא מעניקה לה עוצמה יתירה, ונותנת פתרונות אחרים לבעיותיה.  

והמשפחה מושכת את הלב ותכניה העמוקים חוזרים ומחלחלים אל  אגדת חכמים על הזוגיות

תודעת האדם. הסיפור מבליט את החריג והשונה, ומחדד את ההגדרות המקובלות. הסיפור 

חושף את הנקודות האינטימיות ביותר, לא מתוך מציצנות אלא כתורה שלמה, "ללמוד אני 

את כל חיי המשפחה, מהן ידועות  צריך!". הספר הזה דן בקשת של אגדות חכמים המקיפות

ומהן ידועות פחות, מהן סיפורים עתיקים, קצרים וגבישיים, שסגנונם מדויק ומסרם המוסרי חד, 

מזוקק ומחייב, כ"אמירה קוצקאית". ומהן מדרשים מאוחרים ואולי אף סיפורים עממיים, שבאו 

 כים לפתרונות משמים. עמוסי דברים, מפותלי אירועים, ספקניים ביחס לאדם ולמעשיו, ומח

בזמן האחרון מרבים לעסוק באגדות אלה קרובים ורחוקים ומגלים בהן פנים חדשות ואורות 

נשגבים. נבצר ממני להכיר כל שנאמר, כל שביקשתי הוא להזמין את הלומד לקריאה משותפת 

יבאגדה, לחשוף משהו מיופייה, עומקה ומסריה הפנימיים,  בִּ ל ֵעינַּי ְואַּ ְפָלאֹות כאמור: גַּ ָטה נִּ

ּתֹוָרֶתָך.  מִּ

לכל אגדה הוקדש פרק משלה, כל אחת היא עולם מלא, אולם לכל נושא הוקדם סיכום קצר של 

ֲעֵשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו ֲעֵשה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו ּומַּ ם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּומַּ י ֹנעַּ יהִּ  .עמדת חכמים בו. וִּ

 

"ברכת הבנים", יעקב מברך את אפרים ומנשה.  -של רמברנדט ון ריין  על עטיפת הספר ציורו

בתוך הספר קובץ מציורי התנ"ך של אבל פן שעניינם "משפחות האדמה" ו"משפחות בית 

ישראל", מלווים בפרקי שירה, חדשים וישנים, מעין כתב חידה המעורר מחשבה. תודתנו 

 בציורים. לאיתיאל פן ולגלריית מעינות שהרשו לנו להשתמש 
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 א. שקר החן
 
 
 

ָלל ְתהַּ יא תִּ ְרַאת ה' הִּ ָשה יִּ י אִּ ֹיפִּ ֵחן ְוֶהֶבל הַּ . הכתוב מעלה על נס את יראת השמים, את 1ֶשֶקר הַּ

המהות הפנימית, המוסרית והרוחנית של האדם, זו ממשית ובעלת משמעות לעד, לעומתה 

ופי, האסתטיקה, והחיצוניות הנאה, שהן הופעות חומריות, מדומות בטלים כליל ערכי הי

ֵחן", ודרשו כל מקום בו הוזכר היופי בכתוב  וחולפות. חכמים אמצו את התפיסה של "ֶשֶקר הַּ

. תפיסה זו הפוכה לחלוטין לרוח ההלניזם, שהעריץ את היופי 2כמשל, המכוון למשהו פנימי

ן ישראל ליוון מבדיל גם היום בין התורה לבין תרבות והבליט את תואר הגוף. המאבק המר בי

 המערב, שהלכה שבי אחרי היופי החיצוני, ובחרה בחומריות ובתאוותנות.

במלחמתם בתפיסה החיצונית הקצינו חכמים את הדברים והציגו את היופי כמכשול, אין תורה 

 ויופי יכולים לדור בכפיפה אחת: 

: תורה מפוארה בכלי מכוער? אמר לה: למדי 3חנניה"אמרה ליה בת קיסר לרבי יהושע בן 

מבית אבוך במה מניחין יין? אמרה ליה: במאני דפחרא. אמר לה: כולי עלמא בפחרא 

ואתון במאני דפחרא, אתון אחיתון במאני דכספא ודהבא. אזלת ורמת חמרא במאני 

לה: אי הוו  דכספא ודהבא וסרי. אמר לה: אף אורייתא כן. והאיכא שפירין וגמירין? אמר

  .4סנו הוו גמירין טפי"
תרגום: אמרה לו: בכלי חרס. אמר לה: כולם בכלי חרס ואתם בכלי חרס? אתם שימו 

בכלי כסף וזהב כראוי לכם. הלכה ושמה את היין בכלי כסף וזהב והחמיץ. אמר לה: אף 

 תר. התורה כך. והרי יש תלמידי חכמים יפים? אמר לה: אם היו מכוערים היו לומדים יו

                                                 
 משלי ל"א ל. 1
כך במדרש וכך גם בדברי הפרשנים המאוחרים: "רז"ל אמרו )תענית כ"ד א( כל כלה שעיניה  2

יפות כל גופה אין צריך בדיקה. וזה דבר שהחוש מכחיש, כי כמה מכוערות בעולם שעיניהן יפות. 

יופי חיצוני זה והלא שקר החן והבל היופי.  ועוד קשה מה ראו חז"ל על ככה ליתן עצה לבדוק אחר

אלא ודאי שנתנו עצה לבדוק אחר מעשיה וזאת העצה היעוצה שיבדוק אם היא בעלת עין יפה 

וגומלת חסדים, כי אם עיניה יפות בבריות, אז היא בלי ספק שלימה בכל המדות. ולמדו רז"ל מן 

אב על כל המדות" כלי יקר בראשית  אליעזר שלא בדק את רבקה כי אם במדה זו כי מדה זו בנין

 כ"ד יד. 

תנא בדור השני, מבחירי תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי. כבר לפני החורבן הוכר לאחד החכמים הגדולים,  3
ורבו קרא עליו "אשרי יולדתו" אבות ב' ח'. נסע פעמים אחדות לרומי להציל את העם מגזרות קשות והתווכח 

 ם וחכמים. נראה שהיה מכוער ביותר ועל כן באה שאלת בת הקיסר. פעמים רבות עם מלכים, שרי
 נדרים נ' ב.  4



אולם אי אפשר לדחות את היופי כליל, המקרא עצמו ייחס את היופי לגיבוריו. כך שיבח הכתוב 

. ושיר השירים שיבח את יופיים של הרעייה והדוד. ואף על פי שהשיר הוא 5את האמהות ביופיין

אפשר לבטא נמשל מרומם באמצעות -משל לאהבה העילאית שבין כנסת ישראל לדודה, אי

 עות, שפל ומכוער. משל חסר משמ

 ואכן בדרך כלל הלכו חכמים בדרך האמצע, הם לא ביזו את היופי ולא התעלמו ממנו: 

"רבי עקיבא ראה אשת טורנוסרופוס הרשע, רק, שחק ובכה. רק, שהיתה באה מטיפה 

סרוחה. שחק, דעתידה דמגיירא ונסיב לה )שעתידה להתגייר ולהנשא לו(. בכה, דהאי 

 .6יופי הזה עתיד לבלות בעפר("שופרא בלי עפרא )שה

חכמים תפסו את האדם כיצור מורכב, שלמותו כוללת את כל הווייתו, שלמות של יופי פנימי 

יר ָפָניו ת ָאָדם ָּתאִּ . 7וחיצוני, חומר ורוח גם יחד, ולכן האידיאל הוא חיבור שני הדברים, ָחְכמַּ

 מים:חכמים ידעו להרים את היופי ולייחס את נקודת הפאר שבו לש

"מעשה ברבן שמעון בן גמליאל שהיה על גבי מעלה בהר הבית וראה עובדת כוכבים 

 . 8אחת נאה ביותר. אמר: מה רבו מעשיך ה'"

הסיפורים הבאים מיישמים את התפיסה ההרמונית השלמה של היופי בתוך המציאות הכעורה 

 שלנו. 

 

 א.

וייפוה. אמר לו רבי  9מעאלמעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה, והכניסוה לבית רבי יש

ישמעאל: בני מזו נדרת? אמר לו: לאו. והתירה רבי ישמעאל. באותה שעה בכה רבי 

ישמעאל ואמר: בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן. וכשמת רבי ישמעאל היו 

בנות ישראל נושאות קינה ואומרות: בנות ישראל על רבי ישמעאל בכינה. וכן הוא אומר 

 . 10נות ישראל על שאול בכינהבשאול: ב

 

ביקשו להשיא את הדוד לבת אחותו. קרבת המשפחה אמורה היתה לקרב את הלבבות ולטעת 

בלבו רגש של אחריות לאחייניתו, אבל הוא חיפש בנישואין אהבה ולא אחריות, ואחייניתו, מה 
                                                 

ת מַּ  5 ָשה ְיפַּ י אִּ י ּכִּ ְעּתִּ ֵנה ָנא ָידַּ ְשּתֹו הִּ י אִּ ֹיאֶמר ֶאל ָשרַּ ְצָרְיָמה וַּ יב ָלבֹוא מִּ ְקרִּ ֲאֶשר הִּ י ּכַּ ְיהִּ ְרֶאה שרה: וַּ
ת מַּ  נֲַּעָר ֹטבַּ ת )בראשית כ"ד טזְרֶאה ְמֹאד ָאְּת )בראשית י"ב יא(. רבקה: ְוהַּ (. רחל: ְוָרֵחל ָהְיָתה ְיפַּ

ְרֶאה )בראשית כ"ט יז ת מַּ יפַּ  (. ֹּתַאר וִּ
 ברכות ה' ב.ודומה לזה עבודה זרה כ' א.  6

יערות דבש, ח"א, ד': "חכמת אדם תאיר פניו, ולכך הראשונים שהיו למעלה מהמזל היו בעלי תואר ויופי למאוד, אמנם  .קהלת ח' א. 7

שר גלינו בעוונותינו הרבים ובאנו לידי הנהגת השמש וכוכבים, אנו נכנעים לאיכות הגוף ומזגו. וזהו קושית הגמרא: תורה מפוארה כא

 בכלי מכוער".

 עבודה זרה כ' א. 8

שני והיה ר' ישמעאל בן אלישע היה מגדולי התנאים בדור השלישי. נכדו של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול שחי בסוף ימי הבית ה 9

 אחד מהרוגי מלכות.

 נדרים ס"ו א. 10



דר ממנה לעשות, לא נשאה חן בעיניו. בבקשו לברוח מן הקשר המשפחתי המחייב והכפוי, נ

הנאה ואסר את הנישואין איסור גמור. רבי ישמעאל ירד לסוף דעתו וייפה מעט את האחיינית, 

ולמרבה הפלא שינה הדוד את טעמו, נמלא אהבה למשפחתו וגילה עניין בקרובתו. קשה לרדת 

לנפש האדם, מוחו מלא זיקים וניצוצות חולפים, עד שהתערב ר' ישמעאל וכיוון אותו אל 

 המהות.

לף הדבר שרבי ישמעאל לא גער בבעל המיועד, ולא אמר לו למלא את אחריותו, או לראות מא

. היופי לא ניתן חינם 11 את טובה הפנימי, רבי ישמעאל הבין את רצונו באישה יפה וטרח ליפותה

 . 12בעולם, תפקידו להגדיל את תשוקת הבעל לאשתו

ראל, על הפער בין התוך לבין משום כך התרגש רבי ישמעאל ובכה על ניוולן של בנות יש

החיצוניות. הוא קבע נחרצות שבנות ישראל נאות הן. אמירה גורפת כזאת מפקיעה את הדברים 

. הראייה המציאותית היא פשטנית ושטחית, 13מן המישור המציאותי ונותנת להם ממד רוחני

ל לחשוף אותו בעוד היופי, אליבא דרבי ישמעאל, הוא משהו החבוי בתוך האדם, וטיפוח קל יכו

, עד שקראו עליו את 15. רבי ישמעאל התגייס ונתן מעצמו לתיקון הדברים14ולהציאו החוצה

ל ְלבּוְשכן" י ָזָהב עַּ ֲעֶלה ֲעדִּ מַּ ים הַּ ם ֲעָדנִּ י עִּ ְשֶכם ָשנִּ ְלבִּ מַּ  .  16הכתוב: "הַּ

 

וא הפתרון של רבי ישמעאל הוא פתרון מקומי שהעניק לבחור את שלבו ביקש, אבל צריך למצ

 פתרון לכלל הציבור. ועל פתרון כזה מספרת המשנה:

ָשה ָעָשר ְבָאב ּוְכיֹום  ֲחמִּ ְשָרֵאל ּכַּ ים ְליִּ ים טֹובִּ יֵאל: ֹלא ָהיּו ָימִּ ְמלִּ ְמעֹון ֶבן גַּ ָבן שִּ ר רַּ "ָאמַּ

ין, ֶשֹּלא ְכֵלי ָלָבן ְשאּולִּ ם יֹוְצאֹות בִּ יִּ ים, ֶשָבֶהן ְבנֹות ְירּוָשלַּ פּורִּ ּכִּ י ֶשֵאין לֹו. ָּכל  הַּ ֵיש ֶאת מִּ ְלבַּ

ים. ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות, ָבחּור,  ְּכָרמִּ ם יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות בַּ יִּ יָלה. ּוְבנֹות ְירּוָשלַּ ין ְטבִּ ים ְטעּונִּ ֵּכלִּ הַּ

                                                 

דוגמה להערכת היופי היא יחס חכמים ליופיו של ר' יוחנן: "רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזא דהוה קא גני בבית אפל. גלייה  11

דבלי בעפרא קא בכינא. אמר לדרעיה ונפל נהורא. חזייה דהוה קא בכי רבי אלעזר. אמר ליה אמאי קא בכית? ... אמר ליה להאי שופרא 

תווי הגוף אלא הבהקתו והארתו, של ליה: על דא ודאי קא בכית, ובכו תרוייהו" )ברכות ה' ב(. אלא שיופי זה כמתואר בגמרא איננו 

 . (בבחינת "ָחְכַמת ָאָדם ָתִאיר ָפָניו" )קהלת ח' א

ב: "אמר )ר' מני על קבר  סיפור דומה על בעל שכיעורה של אשתו דחה אותו מופיע בתענית כ"ג 12
תתייפי חנה, ונתייפת".  -חנה.  -אמר ליה: מה שמה?  -אביו חנן הנחבא(: לא מיקבלי עלי אינשי ביתי. 

אמר  -אמר ליה: קא מגנדרא עלי.  -כאן נעשתה יפה בדרך נס. אלא שהסיפור ממשיך צעד אחד הלאה "
תה". היופי איננו תמיד ייתרון, כאן הוא תחזור חנה לשחרוריתה. וחזרה חנה לשחרורי -ליה: אי הכי 

 גרם לאישה להתגאות על בעלה, ועתה מבין ר' מני שמצבם בעת שהייתה מכוערת היה טוב יותר.
 

ש ְבָמְתָניו, ֹלא ָיסּוְך ַיִין ָוֹחֶמץ, ֲאָבל ָסְך הּוא ֶאת ַהֶשֶמן, ְוֹל 13 י ְמָלִכים א ֶשמֶ בדומה לדברי רבי שמעון )משנה שבת י"ד ד(: ַהחוֹשֵׁ ן ֶוֶרד. ְבנֵׁ

י ְמָלכִ  ל ְבנֵׁ ר, ָּכל ִיְשָראֵׁ ן ַדְרָּכם ָלסּוְך ַבֹחל. ַרִבי ִשְמעוֹן אוֹמֵׁ יֶהן, ֶשּכֵׁ  ים הם. ָסִכין ֶשֶמן ֶוֶרד ַעל ַמּכוֹתֵׁ

ותן )משירות את שבת פ' ב: "אמר רב יהודה אמר רב: בנות ישראל שהגיעו לפירקן ולא הגיעו ]לשנים[: בנות עניים טופלות א 14

 השער( בסיד. בנות עשירים טופלות אותן בסולת. בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור. שנאמר, ששה חדשים בשמן המור".

ית ַבַגְרמוִֹני 15  ר' ישמעאל היה אוהב ישראל גדול ואהבתו מתפרצת בתוך דברי ההלכה שלו )משנה, נגעים ב' א'(: "ַבֶהֶרת ַעָזה ִנְראֵׁ

ָהה, ן ְּכֶאְשְּכרוַֹע, ּכֵׁ י הֵׁ ל, ֲאִני ַכָפָרָתן, ֲהרֵׁ י ִיְשָראֵׁ ר, ְבנֵׁ אל אוֹמֵׁ ָהה ַבּכּוִשי ַעָזה. ַרִבי ִיְשָמעֵׁ ינוִֹנִיים". ְוַהּכֵׁ  ֹלא ְשחוִֹרים ְוֹלא ְלָבִנים, ֶאָלא בֵׁ

שן של זהב, כלומר, אין מדובר במשהו  ב א' כד. אפשר שמאזכורו של הכתוב הזה למדה הגמרא לפרש את מעשיו, שעשה לה-שמואל 16

 פנימי בטיפוח העור, אלא בתוספת מלאכותית המכסה על המום הטבעי והופכת את החסרון ליתרון. 



מִּ  נֹוי, ֵּתן ֵעיֶניָך בַּ ֵּתן ֵעיֶניָך בַּ ָּתה בֹוֵרר ָלְך. ַאל ּתִּ ֵחן ָשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, ָמה אַּ ְשָפָחה. ֶשֶקר הַּ

ָלל ְתהַּ יא תִּ ְרַאת ְיָי הִּ ָשה יִּ י, אִּ ֹיפִּ ים 17ְוֶהֶבל הַּ ְשָערִּ ְללּוָה בַּ יהַּ י ָיֶדיָה, וִּ ְפרִּ . ְואֹוֵמר, ְּתנּו ָלּה מִּ

ֲעֶשיָה"  . 18מַּ

יום הכיפורים הוא יום של כפרה כלל ישראלית, בעקבותיה כולם יוצאים שווים, זכים 

, 20. שני הימים היו לימים טובים, ימי אחדות19ב הוא יום של אחדות ישראלומטוהרים. ט"ו בא

חיבור ושידוכין. המפגש בין שני המינים בימים הללו התאפיין בטשטוש ייחודן של הבנות, 

. ומה הן 21ויצירת מסגרת שוויונית. לבוש כולן זהה, כולן דומות, ואין הבדל בין עניה לעשירה

ָלל., אומרות? דברי מוסר וחסידות ְתהַּ יא תִּ ְרַאת ה' הִּ ָשה יִּ י, אִּ ֹיפִּ ֵחן ְוֶהֶבל הַּ העיקר הוא  ֶשֶקר הַּ

 יראת שמים ומעשים טובים ולא היופי החיצוני. 

משהו מזה אולי נשאר קיים במנהג הקדמונים לקרוא לחתן ביום חתונתו את פרשת בחירת 

 : 22רבקה

הזכיר העם שיזהר בנשואיו. "הוקבע בישראל מנהג לקרוא פרשה זו לחתן ביום חתונת ל

ושלא יקח אשה לשם יופי, שהרי הכתוב אומר, שקר החן והבל היופי. ולא לשם ממון, כי 

הממון עשה יעשה לו כנפים כנשר יעוף השמים. ולא לשם שררת הקרובים ובני משפחות 

שיהיה נעזר בהם ויוכל להשתרר, לפי שהוא נכשל ונענש בכל אחת ואחת משלש כוונות 

בל יצטרך שתהיה כוונתו לשם שמים ושידבק במשפחה הגונה. לפי שהבנים אלו. א

                                                 

 משלי ל"א. 17

 משנה תענית ד' ח'. 18

ר יום של אחדות ישראל בכל המישורים, ביטול השבטיות, ההחרמה ההדדית, והתחברות העם בירושלים: "אמר רב יהודה אמ 19

שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מאי דרוש? זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה. אמר 

רב יוסף אמר רב נחמן: יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל. שנאמר, ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן 

ב: ממנו ולא מבנינו. )אמר( רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: יום שכלו בו מתי מדבר. דאמר מר עד שלא כלו מתי לאשה. מאי דרוש? אמר ר

מדבר לא היה דבור עם משה. שנאמר, ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי, אלי היה הדבור. עולא אמר: יום שביטל 

 על הדרכים ואמר לאיזו שירצו יעלו" )תענית ל' ב(.הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט 

שפת אמת )ליקוטים לט"ו באב(: "מה שהיה יו"ט בט"ו באב כמו ביום הכפורים נראה דבשני אלו היו עוונות הגדולים שבישראל,  20

על כל ימי שפלותינו  חטא העגל שהיה מרידה בלוחות והתורה, וחטא מרגלים שהיה מרידה בארץ ישראל, ושני החטאים נוקבין והולכין

בגלות. וביום הכפורים נמחל עיקר חטא העגל, ובט"ו באב נמחל חטא המרגלים שכלו מתי מדבר. ולכן שמחת יום הכפורים נשאר גם 

עתה שאין לנו שיור רק התורה הזאת, ושמחת ט"ו באב היה רק בזמן המקדש ועתה שמחת המקדש נהפך לאבל. ויתכן גם כן שלכן 

מחולות שאחר שבשני אלו החטאים נשתנו הנשים למעליותא. כדאיתא, שלא רצו ליתן נזמיהם, ובארץ ישראל איתא גם הנשים יוצאות ב

אמת ממשיך ודורש את האמירה "ובלבד שתעטרונו זהובים" בהקשר -כן, שהנשים חבבו את הארץ, עיין שם גבי בנות צלפחד". השפת

ם: "לכן מתפארים בזה בחור שא עיניך שתעטרנו בזהובים, רמז, כמו, ודי זהב, כהתגרות הבנות בבחורים והדגשת יתרונן עליה ,הזה

שהם לא קלקלו בהזהב שהיה להם. ואפשר שתעטרנו כמו שאמרו: במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד, אם 

 כן כשהאנשים מתכשרין במה שכבר נכשלו, הזכות גדול יותר וזהו שתעטרנו".

אינה יכולה לעשות תחתונים לעליונים, העשירים לא התבוללו ממש בעניים, אלא כל אחת היא  ,נטגרציה אינה מושלמתהאי 21

שאלה מסביבתה הקרובה, ככתוב )תענית ל"א א( "תנו רבנן: בת מלך שואלת מבת כהן גדול. בת כהן גדול מבת סגן. ובת סגן מבת משוח 

 וכל ישראל שואלין זה מזה כדי שלא יתבייש את מי שאין לו". מלחמה. ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט. 

כלי יקר בראשית כ"ד יד: "רז"ל אמרו )תענית כ"ד א( כל כלה שעיניה יפות כל גופה אין צריך בדיקה. וזה דבר שהחוש מכחיש כי  22

חיצוני זה והלא שקר החן והבל היופי?  מה ראו חז"ל על ככה ליתן עצה לבדוק אחר יופי ,כמה מכוערות בעולם שעיניהן יפות? ועוד קשה

אלא ודאי שנתנו עצה לבדוק אחר מעשיה וזאת העצה היעוצה שיבדוק אם היא בעלת עין יפה וגומלת חסדים, כי אם עיניה יפות בבריות, 

 ל כל המדות".אז היא בלי ספק שלימה בכל המדות, ולמדו רז"ל מן אליעזר שלא בדק את רבקה כי אם במדה זו כי מדה זו בנין אב ע



נמשכים במדותיהם בטבע אחר משפחת האם, כי כן טבע ביין להיות טעמו נמשך אחר 

 . 23הכלי אשר עמד בתוכו"

 

אלא שהברייתא מפרשת את הדברים אחרת. שום מסגרת שוויונית לא תצליח לכסות על 

דם אינו מתחתן עם כל הבנות אלא בוחר את האחת המיוחדת לו. ההבדלים בין הבנות, שהרי הא

הנישואין הם החיבור האישי ביותר האפשרי. משום כך רואה כאן הברייתא אמירות שונות, 

 המייחדות את הבנות ומבדילות ביניהן:

"תנו רבנן: יפיפיות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי, שאין האשה אלא ליופי. 

הן מה היו אומרות? תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין האשה אלא לבנים. מיוחסות שב

מכוערות שבהם מה היו אומרות? קחו מקחכם לשום שמים, ובלבד שתעטרונו 

 .24בזהובים"

בחור שא נא עיניך וראה, הוא מאמר היפות. אשה יראת ה' היא תתהלל, הוא מאמרן של 

בייחוס ולא בעושר, אלא במעשיהן הטובים, המכוערות, שאינן יכולות להתהדר, לא ביופי, לא 

"קחו מקחכם לשום שמים". אולם הן מוסיפות ואומרות "ובלבד שתעטרונו בזהובים", וכך הן 

חוזרות לדברי רבי ישמעאל שבנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן. מי שלוקח אישה 

 .לשם שמים יתרצה לבסוף גם ביופייה אם ישקיע בה ויעטרנה בזהובים

 

 ב.

ההוא דאמר לה לדביתהו )לאשתו(: קונם שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שביך 

. אמר להם: שמא ראשה נאה? אמרו לו: סגלגל. שמא שערה 25לרבי ישמעאל ברבי יוסי

נאה? דומה לאניצי פשתן. שמא עיניה נאות? טרוטות הן. שמא אזניה נאות? כפולות הן. 

שפתותיה נאות? עבות הן. שמא צוארה נאה? שקוט  שמא חוטמה נאה? בלום הוא. שמא

הוא. שמא כריסה נאה? צבה הוא. שמא רגליה נאות? רחבות כשל אווזא. שמא שמה 

נאה? לכלוכית שמה. אמר להן: יפה קורין אותה לכלוכית, שהיא מלוכלכת במומין 

 . 26ושרייה

 

ות. אמנם בעלה לא קשה לכלול את האישה הזאת, כלילת המומים, באמירה שבנות ישראל יפ

יכול לבוא אליה בטענות, איש לא הכריחו לשאתה לאישה ואז לא נראתה בעיניו מכוערת כל 

                                                 

 רבינו בחיי בראשית כ"ד ג. 23

 תענית ל"א א.  24

תנא בדור החמישי, בנו של ר' יוסי בן חלפתא. היה מקורב לבית הנשיאות ופעמים רבות נלווה לר' יהודה הנשיא. את תורתו קיבל  25

 מאביו אותו העריץ ורוב מאמריו בהלכה ממנו.

 .בנדרים ס"ו  26



כך, מדוע לפתע נמאסה בעיניו ולא יכול למצוא בה דבר טוב? עתה בוחן האיש הזה את אשתו 

רק על פי חיצוניותה המכוערת ומתעלם מיתרונותיה הפנימיים. במיוחד יש לתמוה על רבי 

מעאל בר' יוסי, ששיתף פעולה עם הבעל ובחן אותה רק לפי מראה החיצוני, אולי מעשיה יש

? רבי ישמעאל התאמץ למצוא דרך להתיר את נדר הבעל, בשעה שיש מקום לסברה 27נאים יותר

 שבעל שמעריך כך את אשתו מוטב שיגרשנה. 

עם הבעל הזה,  רבי ישמעאל לא סבר כך. האישה המכוערת הזאת איבדה את שנותיה הטובות

קשה לצפות שתמצא עתה מישהו אחר שיגלה את יופייה הגנוז. ואם כוונת הבעל שר' ישמעאל 

 ימצא פתח לנדרו ויתיר לו להשיב את אשתו, רבי ישמעאל ישתף אתו פעולה וימצא לו פתרון.

לכאורה, כוונת הבעל בנדר זה הייתה להראות לכל שאין באשתו שום דבר טוב ולהצדיק בכך 

פרישתו ממנה. אבל אפשר לפרשם הפוך, לבו נוקפו, והוא לא נדר אלא אם כן לא תימצא בה את 

. תפיסתו השלילית עליה כבר קּובעה, הוא זקוק לעזרה מן החוץ כדי למצוא 28שום נקודה יפה

את החיובי שבה. רבי ישמעאל חשף לפניו באופן פרדוקסאלי משהו טוב, דווקא על פי תפיסתו 

 מת בכיעורה. היא מושל -שלו 

היתרון הזה נראה כהתחכמות והתחמקות, אולם אפשר לפרש את שמה לא כייתרון לשוני בלבד 

אלא כגילוי של מציאותיות, עקביות ושקיפות. לכלוכית, היודעת שהיא כזאת, עדיפה עשרת 

 מונים על נשים כעורות המשלות את עצמן שהן יפות ומתמכרות לשווא לטפח את יופיין הנבול.    

הביקורת הגורפת, שלא מותירה בה דבר אחד טוב, עלולה לדכא את האישה עד עפר, אולם 

הפנמתה יכולה להפוך לנקודת אור. מי שיודע את כל חסרונותיו עשוי להסיק את המסקנה 

הנכונה ולהתבטל בפני גדולים ממנו, ולזכות ברגע אחד ביתרון גדול, כפי שעשתה אישה זו 

 לבעלה. 

בה דבר טוב, יכולה לשמש מופת להרבה יהודים טובים, שהידיעה שאין בהם  הלכלוכית, שאין

כלום, עשויה למלא את לבם ענווה. חכמים ראו במצוות ערבה סמל של ענווה: "וערבי נחל, אלו 

ישראל. מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא 

לערבה יש מקום בתוך אגודת הלולב, ולא עוד אלא שבמקדש . גם 29תורה ולא מעשים טובים"

נטלו אותה לבדה בכל ימי החג ועטרו בה את המזבח, אף אנו נוטלים אותה לבדה בהושענא 

 רבה. הוה אומר שיש בערבה, כלילת החסרונות, גם יתרון גדול: 

ם, "הענין הוא דאחר שראתה הערבה בעצמה שאין בה לא טעם ולא ריח ונתבטלה לאחרי

על ידי זה נחשבת וניטלת לעצמה. ובמקדש ניטלת כל שבעה לעצמה, שבמקדש היה 

                                                 

 אבל אין לכך אחיזה בכתוב. ,עורה ביותר ביופי ובמדות"המאירי מתקן וכותב "שהיתה כ 27

שני הפירושים מופיעים בר"ן )נדרים שם(: א. על מנת שתראי מום יפה שבך. אסרה בהנאתו אם תוכל להראות שום דבר נאה בה  28

התירה(, שלא מצא שום דבר לר' ישמעאל ברבי יוסי. מום כמו מאום, כדכתיב )איוב ל"א( ובכפי דבק מאום, והוא כמו מאומה. ושרייה )

נאה. ב. עד שתראי מום יפה. כלומר שתהא אסורה עד שתראה היא דבר נאה בגופה לר' ישמעאל. וכשראה ר' ישמעאל ששמה נאה לה 

 התירה. 

 ויקרא רבה ל' י"ב. 29



ייראה', ואז בנקל לכל איש לראות שפלות עצמו. ואם רואה שפלות עצמו, אף  -'יראה 

שבאמת הוא כן, מכל מקום גם זה הוא מעלה שיודע על כל פנים האמת ואינו מוטעה. 

 .30"ובנדרים: שמא שמה נאה, לכלוכית, ושריא

 

רבי ישמעאל מתח כאן את הדברים עד הקצה האפשרי, ומצא נקודת טוב במקום שאיש אינו 

 רואה. אולם מעין זה נהגו ביחס לכל כלה:

"תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא. ובית הלל 

שהיתה חיגרת  אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו להן בית שמאי אומרים לבית הלל: הרי

או סומא אומרים לה כלה נאה וחסודה, והתורה אמרה מדבר שקר תרחק? אמרו להם בית 

הלל לבית שמאי אומרים: לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו 

בעיניו? הוי אומר ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם 

 . 31מעורבת עם הבריות"

ית שמאי דרשו מן הציבור לשבח כל כלה בשבח המתאים לה. כלומר, צריך לומר את האמת ב

ורק את האמת, אולם גם לשיטתם לא צריך לומר את כל האמת: "כלה כמות שהיא, ואם יש בה 

מום ישתקו ולא ישבחוה. אי נמי ישבחוה בדבר נאה שיש בה, כגון בעיניה או בידיה אם הם 

א בלכלוכית נקודה יפה, בשמה. בדרך כלל לא צריך לפשפש ולהעמיק . רבי ישמעאל מצ32יפות"

 כל כך ואפשר למצוא באישה דברים ממשיים יותר, כמו יופי בעיניה או בידיה וכיוצא בזה. 

בית הלל אמרו שכל כלה ראויה לשבח: "כלה נאה וחסודה", כי אם אינה נאה במראה ממש, 

ת בתחום זה, די באותו חוט של חסד סובייקטיבי בודאי היא חסודה במעשיה, ואם גם אינה מופ

 . 33המשוך עליה בעיני החתן

 

 
 

 
 
 

                                                 

 שם משמואל, מועדים, הושענא רבה, תרע"א. 30

 כתובות ט"ז ב. 31

 תוספות שם. 32

בה היופי החיצוני נחשב ביותר לא נאמר במפורש על אסתר שהיא יפה, שז א(. אפילו במגילת אסתר שיטה מקובצת )כתובות י" 33

אלא שנשאה חן בעיני כל רואיה. על כן אמרו )מגילה י"ג א( "אסתר ירקרוקת היתה, וחוט של חסד משוך עליה". "אין נקרא זה דבר 

הבעל שבחר בה היא חסודה בעיניו, ואנו אין באין לשבח אותה מצד  שקר, אף על גב שהכלה בעצמה אינה נאה וחסודה מכל מקום כלפי

עצמה רק מצד שנמצא דבר בכלה זאת שהיא חסודה שהרי החתן נשאה והיא מצאה חן בעיניו" )מהר"ל נתיב האמת א'. וראה ספר 

 יראים רל"ה(.



 ב. נישואין
 

 
הקשר הזוגי נוצר על ידי דחף טבעי, פנימי, המחבר את האיש והאישה: "קודם מתן תורה היה 

אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו 

. אלא שהרגש הטבעי עלול להיות שטחי ואקראי, ובאותה קלות בה נוצר 34ותהיה לו לאשה"

הקשר ניתן גם לפורמו. התורה דורשת לבסס את הקשר הזה באורח מתוקן: "כיון שנתנה תורה 

נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהיה לו 

. ההלכה מקדשת את הנישואין בישראל "על ידי , כי יקח איש אשה ובא אליה"35לאשה. שנאמר

חופה וקידושין", קניין כפול המבטא את עומק החיבור. הקניין מבסס את מעמד המשפחה 

 כיסוד לחיי האדם, מתכונת שלמה וראויה לגידול ילדיו, ותא מוצק עליו תישען החברה כולה. 

, חכמים הצביעו דווקא על 36באופן פרדוקסאלי עומק החיבור לא עושה אותו פשוט, טבעי וקל

קשיי הנישואין. ברית הנישואין מאוימת מכל עבר, מבפנים ומבחוץ. מלכתחילה מזדווגים יחד 

שני אנשים שונים, בעלי מין ומזג שונה, וחיבורם ליצירת הבית המשותף יש בו מן הפלא. 

ת האהבה, התמדת החיבור וקיומו לאורך ימים מנוגדת אף היא לטבע הבשר והזמן, השוחקים א

מבליטים את הניגודים בין בני הזוג ומרחיקים אותם זה מזה, ואף על פי כן גדול כוחה של 

 האהבה שהיא "דוחקת את הבשר" וחסרונותיו: 

"כי חבור האדם עם אשתו שיהיו לדבר אחד לגמרי, והחבור הזה אל תאמר כי הוא דבר 

אשה כח החבור מן הש"י, גשמי כמו שאר בעלי חיים, אין הדבר כך כי יש להם לאיש ו

וכמו שנרמז במלת איש ואשה כי בהם נשתתף שמו הוא שם י"ה היו"ד באיש הה"א 

באשה לומר כי הש"י מחבר הזיווג הזה ומאחד אותם לכך שמו ביניהם ודבר זה הוא 

החבור מן איש ואשה, ולכך כח עליון מחבר אותם. ועל זה אמר: אהבה, שהוא עצם 

ך, דוחק הבשר הגשמי, שודאי ראוי שיהיה גובר כח החבור החבור שהוא מן השם יתבר

 . 37על הבשר הגשמי שהוא עומד כנגד זה"

הזוגיות מאוימת גם מן החוץ, קשיי החיים, החברה, קנאתה ופיתוייה. קיומו של הבית תלוי 

אפוא בנס, כוחו מותנה בכוח הרוחני, האלוהי, השכינה השורה בו ושומרת את צעדיו. על האדם 

על משפחתו, ולהודות על כל יום בו היא מתקיימת ומתפקדת כראוי. הסיפורים שלפנינו  להלחם

                                                 
 רמב"ם, אישות, א' א'. 34
 .דברים כ"ב 35
רק הרגש הטבעי הקיים בכל עם ולשון אלא קשר  גם הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל איננו 36

 דתי, רוחני והיסטורי עמוק, ואף על פי כן הוא מורכב, מסובך ומיוסר יותר. 

 מהר"ל, באר הגולה, הבאר החמישי. 37



מתארים את האיום הקשה ביותר על הבית, איום שבא ממקור תמיכתו העיקרי, מן השמים, 

 ומשום כך שומט כליל את הקרקע מתחתיו. 

 

 א.

ברוך הוא את  , אמרה לו: לכמה ימים ברא הקדוש38מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא

עולמו? אמר לה: לששת ימים. כדכתיב, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ. 

אמרה לו: מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו? אמר לה: הקדוש ברוך הוא יושב 

ומזווג זיווגים, בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. 

מנתיה? אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדים כמה שפחות יש לי, אמרה לו: ודא הוא או

לשעה קלה אני יכולה לזווגן. אמר לה: אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקדוש ברוך 

הוא כקריעת ים סוף. הלך לו ר' יוסי בר חלפתא. מה עשתה? נטלה אלף עבדים ואלף 

ונית ופלונית תיסב לפלוני, שפחות והעמידה אותן שורות שורות. אמרה: פלן יסב לפל

וזיווגה אותן בלילה אחת. למחר אתון לגבה. דין מוחיה פציעא, דין עינו שמיטא, דין 

רגליה תבירא. אמרה להון: מה לכון? דא אמרה: לית אנא בעי לדין. ודין אמר: לית אנא 

ת בעי לדא. מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא. אמרה לו: לית אלוה כאלהכון. אמ

היא תורתכון, נאה ומשובחת, יפה אמרת. אמר: לא כך אמרתי לך, אם קלה היא בעיניך 

 .39קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף

 
הנישואין הם תהליך טבעי. בני האדם מוצאים באופן ספונטני את בני זוגם ואינם עוברים 

יכה ההדדית הטבועה בהם, הכשרה מיוחדת כדי להתחתן. האהבה השוררת בין בני הזוג והמש

 יתגברו על כל המכשולים המבקשים למנוע את החיבור. 

ר' יוסי בן חלפתא הופך את הדברים מן הקצה אל הקצה, ומשווה את חיבור הזוג לקריעת ים 

סוף. כמו שבקיעת המים והפרדתם נגד חוקי הטבע היא נס, כך גם זיווג וחיבור הנפרדים הוא 

ך נס. ברור שכוונתו לא הייתה לכפור בעובדות המציאות, אלא מצב לא טבעי המתקיים בדר

להעמיק להבינה ולפרשה אחרת. היצר המיני ניטע באדם כדי שיגשים את הזיווג ויעמיד ולדות, 

. אולם בניגוד לשאר בעלי החיים האדם הוא יצור תבוני, ואף 40"ועל כל פשעים תכסה אהבה"

א מבטל אותם. התחברותם של שני אנשים השונים על פי שהקשר הגופני מחליק קשיים, אין הו

זה  מזה, כדי ליצור משפחה של קבע, איננה דבר טבעי המובן מאליו. זה זכר וזו נקבה, 

                                                 

ר' יוסי בן חלפתא )דבריו מופיעים למעלה משלוש מאות פעם במשנה ובברייתות כר' יוסי( הוא מן התנאים המפורסמים בדור  38

 רביעי, אחד מחמשת תלמידיו האחרונים של ר' עקיבא, שמהם יצאה תורה לישראל. רגיל היה להתווכח עם נכרים בענייני אמונה.ה

 בראשית רבה ס"ח ד'.  39

 משלי י' יב. 40



פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, מבנה גופם ואופיים אחרים. מסקנת חכמים היא שמה 

 . 41שנראה לנו טבעי כל כך הוא לאמיתו של דבר נס גדול

. זיווג איש ואישה 42בזיווג תופעה כה פלאית, עד שמצאו בכל זוג בריאה מחודשתחכמים ראו 

איננו חיבור סתמי ומקרי, המעורבות האלוהית בו מחזירה כל זוג לימי בראשית, ומגלה בכל 

זיווג את השיבה לנקודת המוצא האחת הקמאית, מעין יצירת חוה מן האיש, "ָזָכר ּוְנֵקָבה ְבָרָאם 

ְיָבֶרְך אֹ  ָבְרָאם"וַּ ְקָרא ֶאת ְשָמם ָאָדם ְביֹום הִּ יִּ . משום כך יש לקדש את המשפחה ולהתאמץ 43ָתם וַּ

מר את מתכונתה ככל האפשר.   לשַּ

אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה 

נביאים דכתיב, לאיש. מן התורה דכתיב ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר. מן ה

ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא. מן הכתובים דכתיב, בית והון נחלת אבות ומה' אשה 

 . 44משכלת

אלא שיש לסייג את הדברים, כשם שאי אפשר לבנות את המשפחה ללא סיוע שמיימי כך אין 

כן לעקור את הגורם המרכזי בחיי האדם מתחום בחירתו, ולקבוע אותו מראש רק בידי שמים. וא

 :45ריש לקיש תלה את הזיווג במעשי האדם ובזכויותיו

כי הוה פתח ריש לקיש בסוטה אמר הכי: אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו. 

 שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים... 

                                                 
ר' יוסי תלה בידי שמים לא רק את הנישואין הראשוניים, התקניים והמהוגנים, "בת פלוני  41

ני לפלוני" וגם את "ממון פלוני לפלוני", כלומר גם אחרי לפלוני", אלא גם את "אשת פלו

שנישא האדם אין ביתו וממונו שלו באופן מוחלט ואינם מוגנים באופן טבעי. הכל תלוי בידי 

 שמים, ואם לא יהיה ראוי הריהם לוקחים אותם מזה ונותנים אותם לזה, הראוי להם ממנו. 

היו"ד באיש הה"א באשה, לפי שהוא יתברך  ,ור והזיווג. לכך באיש ואשה יש שם י"ה"אין זיווג האדם טבעי רק הוא מן הש"י החב 42

מחבר אותם ואין בזה הענין הנהגת הטבע, רק כי הוא פעולת הש"י, ולכך אין דבר זה נכנס בהנהגת הטבע... קריעת ים סוף היה מחלק 

הפרידו, ואילו חבור איש ואשה ראוי שיהיו נפרדים כל אחד ומפריד הים שהוא אחד וראוי להיות מחובר ביחד, והשם יתברך קרע אותו ו

 לבדו והוא יתברך מחבר אותם להיות אחד" )מהר"ל באר הגולה, הבאר הרביעי(.

 בראשית ה' ב. 43
 מועד קטן י"ח ב. 44

נדמה ששאלת הגמרא היא שאלת הידיעה והבחירה, שאלה המקיפה את כל חיי האדם ואינה  45
ב"ם, הלכות תשובה ה' ה'(: "שמא תאמר והלא הקב"ה יודע כל מה מיוחדת לנושא זה בלבד )רמ

שיהיה וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע, אם ידע שהוא יהיה צדיק אי אפשר שלא 
יהיה צדיק? ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע הרי לא ידע הדבר על בוריו? דע 

ורחבה מני ים וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה. שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה 
אבל צריך אתה לידע ולהבין בדבר זה שאני אומר כבר בארנו בפ' שני מהלכות יסודי התורה שהקב"ה 
אינו יודע מדיעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם שהם ודעתם שנים אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד ואין 

זה על בוריו. וכשם שאין כח באדם להשיג ולמצוא אמתת הבורא,  דעתו של אדם יכולה להשיג דבר
שנאמר, כי לא יראני האדם וחי אין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא. הוא שהנביא אמר: כי לא 
מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. וכיון שכן הוא אין בנו כח לידע היאך ידע הקב"ה כל 

א ספק שמעשה האדם ביד האדם ואין הקב"ה מושכו ולא גוזר עליו הברואים והמעשים, אבל נדע בל
 לעשות כך". 



 המתח בין שתי המגמות הללו מובנה וקיימת ביניהן סתירה:

עים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת איני והא אמר רב יהודה אמר רב: ארב

 .46בת פלוני לפלוני?

המטרונה לא קיבלה את דברי ר' יוסי בן חלפתא שהנישואין מחייבים התערבות אלוהית, אלא 

סברה שזה תהליך טבעי. כשם שהעולם מתקיים בדרכי הטבע ואיננו רואים בו בכל יום יצירה 

סיון החברתי שהיא ביקשה לערוך, גבוה מזה כמה חדשה, כך גם ביחס למשפחה. אולם הני

מדרגות. העמדת אלף עבדים שורות שורות וחיבורם הטכני: פלוני יסב לפלונית ופלונית תיסב 

לפלוני, מדלג לא רק על רצון ההשגחה בלבד, אלא הוא גם שלא כדרך הטבע. המטרוניתא יצרה 

 או חפצים. את הנישואין באופן מכני, כאילו  זה חיבור של מספרים 

אפשר שסברה שהחיבור הגופני הוא העיקר בחיי הנישואין ועל כן עתיד היצר המיני לעשות את 

שלו וכולם יהיו מאושרים. אלא שבבוקר הגיעו העבדים חבולים, והיא גלתה שהצד הסקסואלי 

הוא רק אחד ממרכיבי הנישואין, לא היחיד ואולי גם לא המרכזי שבהם. מול החישוק המיני 

בר את בני הזוג, ישנם גם כוחות נפשיים וחברתיים הגורמים לדחייה ביניהם, והם יפרקו את המח

השותפות. על אחת כמה וכמה אם מבקשים לראות במשפחה שותפות ערכית ורוחנית קדושה, 

 ברור אפוא שזיווג זיווגים הוא למעלה מכוחו של אדם.

גל לזווג זיווגים וגם אין בידו אפשר להמשיך את הקו הזה הלאה ולקבוע שהאדם אינו מסו

 .47למנוע אותם, זיווגים מתחילתם ועד סופם הם מעשה שמים ואינם כלל עניינו של האדם

                                                 

סוטה ב' א. הגמרא מתרצת "כאן בזיווג ראשון כאן בזיווג שני". כלומר, אשת נעורים מן השמים ואישה שניה בידי האדם. אלא  46

דמן בעת התולדה, ולא יועילו לו מעשיו או שתמה על הדברים בעל עקידת יצחק )ח'(: "איך יתכן שדבר אשר כזה ימשך כפי מה שיז

ו כאן בזווג ראשון כאן בזווג שני, למה תהיה כזאת בשום זווג מהם... והראשונה עיקר". לדעתו אין מדובר ריזיקו. וגם במה שתרץ באומ

וא פרי , הרובד העליון של החיבור הבנישואין שניים אלא בשתי מהויות של הזיווג, המתנהל בו זמנית בשני מישורים
בחירת האדם והכרתו, אבל במישור הגופני פועלים על האדם בעניין הנישואין כוחות ודחפים הגדולים 

: "חיבור החומר אל הצורה, ממנו, התוצאה היא משותפת, שמים וארץ משתלבים יחד ביצירת החיבור הזה

וא אשר יחוייב מטבעו שיעשה, כפי מה שיזדמן בו שעליו נאמר זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם הוא אשר קראוהו זווג ראשון. ה

מכח הענינים שנתחברו בהויתו, הן לטוב הן למוטב, והוא אשר מכריזין עליו קודם יצירת הולד, לפי שההכנות וההזמנות הפועלות בו אז 

הוא המאוחר אצל הטבע,  הוא זמנם. אמנם הזווג המפורסם אצל האנשים אשר יעשה במלאכה, כי יקח איש אשתו, הוא הזווג השני, כי

 וזהו אשר נאמר עליו שהוא נעשה בבחירת האדם ושיזמינהו לו האלהים כפי מעשיו". 

התערבות כזו מייחסת המסורת לשלמה המלך, שכמו המטרונה ביקש לעשות ניסוי אנושי בענייני  47
ע, בשב ואל זיווגים ולא עלה בידו, אלא ששלמה לא יזם זיווג כלשהו באופן חיובי אלא ניסה למנו

מעשה בשלמה המלך שהיתה לו בת יפיפיה אין כמותה בכל ארץ ישראל. הביט  תעשה בלבד, את חיבורם של שני בני זוג:

במזלות מי בן זוגה ומי ישאנה, וראה שהוא עני אחד ואין בישראל עני כמותו. מה עשה? בנה מגדל גבוה בים והיה מסביבו בכל עברים. 

גדל הגבוה, ושם עמה שבעים סריסים מזקני ישראל. ובמגדל לא עשה פתח שלא יכנוס אדם בו. ושם בו לקח בתו ושם אותה באותו מ

 צידה הרבה, אמר אראה פועל השם ומעשהו. 

לימים היה אותו עני שהוא בן זוגה והיה יוצא בדרך בלילה, היה ערום ויחף רעב וצמא ולא היה לו במה ישכב. ראה נבלת שור מושלכת 

בין צלעות הנבלה להפיג צינתו. היה ישן, בא עוף גדול ונטל אותה הנבלה ונשאה על גג אותו מגדל, על חדר הבחורה, ושם  בשדה נכנס בה

היה אוכל העוף את בשר הנבלה, וישב שם על הגג. כשהאיר השחר יצתה הבחורה מחדרה ללכת הגגה, כמשפטה בכל יום, וראתה אותו 

? אמר לה: יהודי אני,  מבני עכו אני. אמנם עוף הביאני הנה. מה עשתה? לקחתו והביאתו בחור. אמרה לו: מי אתה ומי הביאך הנה

בחדרה. והלבישוהו והרחיצוהו וסכוהו ונתיפה מאד עד שאין כמותו בכל גבול ישראל. ואהבתו הבחורה בלבה ובנפשה ונפשה קשורה 

וצה אתה לקדשני? אמר לה: מי יתן! מה עשה? הקיז דם וכתב בנפשו. והיה הבחור חריף ומפולפל וממולח וסופר. יום אחד אמרה לו: ר

לה כתובה ומוהר מדמו, וקידשה ואמר: עד ה' היום ועדים מיכאל וגבריאל. בא עליה כדרך כל אדם ונתעברה ממנו. וכשראו אותה 

: מה לכם לדעת? נפלו פני הזקנים מעוברת, אמרו לה: כמדומה לנו שאת מעוברת. אמרה להם: הן. אמרו לה: וממי נתעברת? אמרה להם



 המדרש מסכם את סיפורו של ר' יוסי באמירה מפתיעה: 

הקדוש ברוך הוא מה עושה להן? מזווגן בעל כרחן שלא בטובתן, הדא הוא דכתיב, 

, מהו בכושרות? בכי ושירות, מאן 48אסירים בכושרותאלהים מושיב יחידים ביתה מוציא 

דבעי )מי שרוצה בזה( אומר שירה ומאן דלא בעי בכי. אמר ר' ברכיה: כלשון הזה השיבה 

ר' יוסי בר חלפתא, הקדוש ברוך הוא יושב ועושה סולמות, משפיל לזה ומרים לזה 

, יש שהוא הולך 49ומוריד לזה ומעלה לזה, הוי אומר, אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים

 .50אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו

המדרש לא אומר את המתבקש לכאורה, שהנישואין מוכתבים מן השמים ועל כן הם טבעיים, 

מכוונים, הרמוניים ומתאימים. אלא שהחיבור הזה הכרחי ולכן יבוא לבני הזוג בין ירצו בו ובין 

, ויש מי שמקבלו בעל כורחו בבכי 51מחהאם לא, יש מי שמקבל את חלקו בהשלמה, בשירה וש

 . עדיף אפוא לאדם לקבל את שנגזר עליו בהשלמה ובשירה. 52וייסורים

ועוד. אין לטשטש את הפער בין בני הזוג ולעשות אותם דומים ומתאימים, יש לראות נכוחה את 

וש ברוך ההבדלים הגדולים ביניהם, זה גבוה וזה נמוך, גופנית, גיאוגרפית וחברתית, אלא שהקד

הוא עושה לבריות סולמות, הקושרים אותם יחד למרות התהום הרובצת ביניהם. הסולמות 

מרימים את זה ומשפילים את זולתו בייסורים רבים. יש מי שזיווגו בא לו בנחת ומשתלב 

במסגרת עולמו הנוכחי, ויש מי שגורלו ללכת אצל זיווגו, לחזר אחרי אבדתו ולהפוך על עצמו 

 כדי להגיע אל שלמותו האישית. סדרי בראשית

 
 
 ב.

                                                                                                                                            
הזקנים. שהיו מתייראין משלמה המלך, פן ישים עליהם עלילות דברים. שלחו אליו לבוא לדבר אליהם. נכנס שלמה בספינה ובא 

אליהם. ואמרו לו: אדונינו המלך, כך הדבר, ואל ישים אדונינו בעבדיו עון. כששמע, קרא לבתו ושאל לה על הדבר. אמרה לו: בחור אחד 

יא לי הקב"ה יפה וטוב, תלמודי וסופר וקדשני. קראה לבחור ובא לפני המלך והראה לו הכתובה שכתב לבתו. ושאל לו המלך על אביו הב

ך המקום שנותן וועל אמו ועל משפחתו ומאיזה עיר הוא. והבין מתוך דבריו שהוא אותו שראה במזל. ושמח שמחה גדולה ואמר: בר

, על פי כתב יד ג, פרשת כי תשא. ראה ח. נ. ביאליק ספר האגדה עמ' תפ"ב, 631, עמ' [בובר]ום ]אשה[ לאיש )מבוא לתנחומא הקד

 ועיבודיו לסיפור ב"ויהי היום"(.

 תהלים ס"ח. 48

 תהלים ע"ה. 49

 בראשית רבה ס"ח ד'.  50

ה, ורחל מאהבה, וגם זיווג שפת אמת ליקוטים ויצא: "בכושרות בכות ושירות כו' נראה שרמז ללאה ורחל שזו נשאת לו על ידי בכי 51

 לאה היה כמו בעל כרחו ונקרא בכות".

הקשר המורכב בין בני הזוג רומז לדעת בעלי הסוד למורכבות סלילת דרכו של האדם בתוך עולם שמעורבים בו טוב ורע: "מושיב  52

תערובת, ואחר כך מוציא אסורים  יחידים ביתה, הרמז על אדם וחוה שהיו באחדות האמת והושיב אותם בגן עדן, אך אחר החטא נעשה

בכושרות, ונעשה בזיוג בכות ושירות ונתערב זר בשמחה. שמקודם לא היה נאסר ונקשר במעשים אלו ואחר החטא נעשה בית אסורים. 

לנו אך הקדוש ברוך הוא נתן עצות לבני ישראל על פי התורה ומצות להיות מבורר הטוב מן הרע. ועל זה אומרים והתיר לנו הנשואות 

בחופה וקידושין, שעל ידי מצות אלו יכולין לברר התערובת. וכן באכילה בירר לנו מאכלות אסורות והתיר לנו המותרות. וזהו שאמר 

 מוציא אסורים בכושרות, אך סוררים שכנו צחיחה האומות שאין להם אלה העצות" שפת אמת ליקוטים, לנשואין.



הויא ליה ברתא. אמרי ליה כלדאי: ההוא יומא דעיילה  53אין מזל לישראל. דרבי עקיבא

לבי גננא טריק לה חיויא ומיתא. הוה דאיגא אמילתא טובא. ההוא יומא שקלתה 

למכבנתא דצתא בגודא איתרמי איתיב בעיניה דחיויא. לצפרא כי קא שקלה לה הוה קא 

ך ואתי חיויא בתרה. אמר לה אבוה: מאי עבדת? אמרה ליה: בפניא אתא עניא קרא סרי

אבבא והוו טרידי כולי עלמא בסעודתא וליכא דשמעיה, קאימנא שקלתי לריסתנאי 

דיהבית לי יהבתיה ניהליה. אמר לה: מצוה עבדת. נפק רבי עקיבא ודרש: וצדקה תציל 

 . 54ממות, ולא ממיתה משונה אלא ממיתה עצמה

)תרגום: לר' עקיבא הייתה בת שאמרו עליה החוזים בכוכבים שביום חופתה יכישה נחש 

ותמות, והיה דואג לדבר הרבה. ביום חתונתה תקעה את מכבנתה בקיר היישר בעינו של 

הנחש. בבוקר כשנטלתה נגרר הנחש אחריה. אמר לה אביה: מה עשית? אמרה לו: בערב 

דים בסעודה ולא שמעוהו. קמתי ונתתי לו את בא עני וקרא על הפתח, היו כולם טרו

 סעודתי שלי. אמר לה: מצווה עשית! יצא ר' עקיבא ודרש: וצדקה תציל ממות.(

 

הנישואין עתירי התרגשות, חלומות ושמחה. הם טומנים בחובם את תקוות העתיד, הם היסוד 

ים וטבעיים כל לבניין חדש, הכולל בתוכו את הדור הבא. סיפורנו מראה שהדברים אינם פשוט

כך. על הנישואין עלול לרחף איום נורא והחלום עלול להתגלות כפנטזיה שאינה בת מימוש. 

הגורל האכזר רודף את האדם, שם אותו ללעג וקלס, מותיר אותו מושפל, מאוכזב וחסר אונים, 

 .55ו"לשמחה מה זו עושה"

ומה לבחירה. התנהגותו הסיפור על בתו של רבי עקיבא מעלה את שאלת היחס בין הגזרה הקד

של רבי עקיבא מוזרה, אם האמין לאסטרולוגים היה עליו למנוע את נישואי בתו, אם לא האמין 

להם לא היה צריך להשגיח כלל בדבריהם. אבל ר' עקיבא לא נהג כך ולא כך, הוא לא ביטל 

ליו לחלוטין את כוחה של הגזרה, ולא אמר שדברי הכלדיים אין בהם ממש, הגזרה עשתה ע

רושם וגרמה לו דאגה. אבל ר' עקיבא לא הקפיא את פעילותו ואת תוכניותיו בגלל נבואתם, 

ובתו עמדה להינשא למרות האסון שצפו לה. הגזרה והבחירה לא היו בעיניו שתי תפיסות 

סותרות אלא שתי מערכות המשתבצות זו בזו. נבואת הכלדיים היא חלק מתנאי המציאות 

ו ביום חתונתה, אולם ר' עקיבא החשיב את הגזרה רק כחלק מן האמת, וקשייה, הנחש ארב לבת

כנתון שצריך להתמודד עמו. אסור לאדם להיכנע לגזרה ולהימנע מעשייה ואסור לו להשתעבד 
                                                 

כוכבא, בדור השלישי של התנאים. מופת לכל הדורות בחייו, -הבית למרד ברפעל בין חורבן רבי עקיבא גדול החכמים,  53

תתברר בהרחבה בתורתו, ובמותו על קידוש השם. מכוחו התפתחה ובאה כל הספרות התנאית בדורות הבאים )להלן "אשה ותורה" 
 דרך בה הגיע לתורה(.ה

 שבת קנ"ו ב. 54

 צריכין שימור. ואלו הן, חולה חתן וכלה". יצירת הבית היא שלמות גדולה אמרו חכמים )ברכות נ"ד ב(: "אמר רב יהודה: שלשה 55
בקלות. מן העבר הקרוב אפשר להיזכר באסונות פלא שקטעו את השמחה באיבה: מותו של  עלולה להתרסקו, שהיא שברירית כל כך

ואביה הי"ד ביום חתונתה בפיגוע  אורי פל ז"ל עם כל משפחתו בבקעה, בדרכם לחתונה במושב הזורעים. מותה של נאוה אפלבוים

 ב"קפה הלל".



לה בניסיונות לבטלה. עליו לפעול כנגדה בשורשה, לתקן את עצמו בבחירתו המוסרית 

 ובאמצעות מעשיו הטובים. 

שואין כיצד מת הנחש, שאל ר' עקיבא מיד: "מאי עבדת?". הדרך משהתברר למחרת הני

להשתחרר מעולה של הגזרה המוקדמת היא להיכנס לעולם הבחירה. אולם אחרי ששמע ר' 

עקיבא את סיפור המעשה, הוסיף "מצוה עבדת"! זו לא רק עצם הבחירה, הבת העמידה מול 

המציאות המוגבלת אל עולם אחר,  הגזרה את המצווה. המצווה האלוהית מרוממת את האדם מן

 משוחרר, ובכוחה לגונן עליו ולהצילו בדרך נס. 

טפל, לגלות את סולם הערכים הקובע באמת את פני  האדם צריך ללמוד להבדיל בין העיקר לַּ

המציאות. בתו של ר' עקיבא גילתה בחתונתה, שכל העולם עוסק בטפל, בסעודה, ורק היא, 

ובחתנה, אלא הקשיבה לעולם, שמעה את קולו של העני ועשתה  שלא הייתה מרוכזת רק בעצמה

עמו חסד. חסד הוא לפנים משורת הדין, הוא נתינה כנגד כל החוקים והכללים, הוא היפוכה של 

הגזרה העיוורת. ביתו של רבי עקיבא העלה על נס את ערכו של לימוד התורה וחשיבותו 

ה לא את הלימוד אלא את המעשה, את העליונה. הבת הזאת משמיעה קול חדש, היא מדגיש

 מעשה המצווה והחסד, ובזה משלימה את עניינו של הבית. 

 

גזרת הכלדיים שביום שתתחתן תמות, היא גזרה קשה מנשוא. מדוע תמות כאשר תתחתן? במה 

חטאה? החתונה היא בניין עולם חדש, היא אמורה להביא חיים לעולם, והנה עולה ובא גורם 

ה סתם, ללא סיבה. חידת העולם הופכת לגזרה עקרה, עיוורת, מרושעת אפל ומאיים עלי

ואכזרית, היא מוות. דרכי התורה הפוכות לחלוטין לעולם גזרה. גם אם איננו מבינים את דרכי 

ההשגחה, מושתת העולם ביסודו על עמודי הצדק, על שכר ועונש. האדם נתבע לחיות חיים 

צדקה היא חיים, "עולם חסד יבנה", והחסד בונה עולם מוסריים שמרחב עשייתם בלתי מוגבל. ה

 חדש ומתוקן שעמו אפשר להתגבר על המוות וליצור חיים.

החוזים בכוכבים נושאים לכאורה את עיניהם לשמים ומשרטטים את מפת הכוכבים, נהר דינור, 

 . אין הם שומעים56אולם אינם רואים ממנה אלא נקודה אחת קטנה ועולמם צר כעולם הנמלה

את העיקר, ולא לוקחים בחשבון את הגורמים המרכזיים, את כל הנמצא למעלה מן השמש. 

. גם כאשר כל הנתונים סוגרים על האדם ומביאים אותו אל המצר, הנה 57"וצדקה תציל ממות"

בכוחם של הבחירה החופשית, הצדקה והמעשים הטובים, לגבור על כוחות הזמן ולשנות את 

 המציאות. 

 

                                                 

ה בלעג חתלתה את ימיה הקצרים, ויד ענקים נעלמה כבדה עליה ומיכאשר מחלתה כחלתה בשחפת ומתה. רחל המשוררת  56

: "רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה, ת הקטנות של האדם הנדרסאת תחושבכאב ארה ית ,את כל חלומותיה

דרך מכאוב ודרך עמל, יד ענקים זדונה ובוטחת, יד  -כדרכה אל צמרת –מסתי כמוה, רב וכבד מכתפי הדלה. גם את דרכי גם משאי ע

 מתבדחת שמה לאל. כל ארחותי הליז והדמיע, פחד טמיר מיד ענקים. למה קראתם לי, חופי הפלא? למה כזבתם, אורות רחוקים?". 

 משלי י' ב. 57



 ג.

ם אחד עשיר גדול ומקובל והיתה לו בת אחת יפת תואר מאד וחסידה ונשאת מעשה באד

שלשה פעמים לשלשה בני אדם ובכל לילה ראשונה של נשואיה למחרת מוצאים בעלה 

מת. ואמרה לא ימותו עוד בני אדם עלי אשב אלמנה ועגונה עד אשר יראה המקום וירחם. 

מדינה אחרת והיו לו עשרה בנים ובכל ישבה ימים רבים. והיה לאותו עשיר אח עני מאד ב

יום ויום הוא ובנו הגדול מביאין חבילי עצים מן היער ומוכרין אותן ומזה היו מתפרנסין 

הוא ואשתו ובניו. פעם אחת לא מכרו ולא היה להם מעות לקנות לחם ולא אכלו אותו 

ענים ותלה היום, למחר היה להם הלכו ביער ונתעטף רוח האב זלגו עיני הבן דמעות על 

עיניו למרום. הרהר הבן בלבו נטל רשות מאביו ומאמו והלך למדינת דודו. וכשבא לביתו 

שמח שמחה גדולה דודו עליו וגם אשתו ובתו ושאלו לו על אביו ועל אמו ועל הבנים. 

ישב עמו שבעה ימים לסוף שבעת ימים בא הבחור לדודו, אמר לו: שאלה אחת אני שואל 

תדחני(. אמר לו דודו: אמור בני מה שתרצה. אמר לו: השבע לי. וכן ממך אל תשיבני )אל 

עשה. אמר: זאת השאלה אשר אני שואל ממך, שתתן לי בתך לאשה. כששמע האיש בכה. 

אמר לו: אל בני אל, כי בעונותי כך מדתה. אמר לו: על מנת כך. אמר לו: אם על עסקי 

זהב הרבה, כי אתה בחור נאה וחכם ממוני אתה קופץ עליה אל תשאנה ואני אתן לך כסף ו

ובעצתי אל תסתכן. אמר לו: כבר נשבעת על הדבר הזה. ראה העשיר הדבר ונתרצה לו, 

ובא לבתו וספר לה את הדברים. כששמעה זאת בכתה וצעקה במר נפשה ותלתה עיניה 

למרום ואמרה: רבון העולמים תהי ידך בי ואל ימותו כל אלו עלי. מה עשה? קדשה ועשה 

ה וקרא לזקני העיר ועשה כילה וישב החתן בתוכה ונזדמן לו זקן אחד והוא אליהו משת

ז"ל וקראו בינו לבינו ואמר לו: בני, איעצך עצה נכונה ואל תט מעצתי. כשתשב לסעוד 

יבא אליך עני לבוש בגדים שחורים וקרועים וייגע שער, נתנו מסמרים עני שאין כמוהו 

ך והושיבהו אצלך והאכילהו והשקהו ושמש לפניו בכל העולם, כשתראהו תקום ממושב

בכל כחך וכבדהו ואל תפל דבר מכל אשר דברתי לך ותשאר לשלום ואני אלך לדרכי. הלך 

לו הזקן ובא החתן למקומו. ישבו על המשתה כשהתחילו לאכול בא אותו עני. וכשראהו 

ני קרא לחתן החתן עמד ממקומו ועשה לו כל מה שאמר לו הזקן. לאחר המשתה אותו הע

הביאו לחדר אמר לו: בני, אני שלוחו של מקום ובאתי הנה לקחת את נפשך. אמר לו: 

אדוני תן לי זמן שנה אחת או חצי שנה. אמר ליה: לא אעשה. אמר לו: אם כן תן לי 

שלשים יום, או שבעה ימי המשתה. אמר לו: לא אתן לך אפילו יום אחד כי כבר הגיע 

המתן לי עד שאלך ואקח רשות מאשתי. אמר לו: לדבר הזה  עתך. אמר לו: בבקשה ממך

אשא פניך ולך בא מהרה. הלך לחדר והיא יושבת יחידה ובוכה ומתפללת לקונה ופתח 

החדר. קרא הבחור אליה ובאת לפתוח לו הביאהו אצלם בחדר החזיקה בו ונשקה לו. 

בדרך כל הארץ, אמרה לו: אחי למה באת? אמר לה: ליטול רשות ממך כי בא עתי ללכת 

כי המלאך בא והגיד לי שבא לבקש את נפשי. אמרה לו: לא תלך אלא תשב הנה, ואני 



אלך לו ואדברה עמו. הלכה ומצאה אותו. אמרה לו: אתה המלאך שבאת לבקש נפש 

אישי? אמר לה: הן. אמרה לו: לא ימות. עתה כתוב בתורה: כי יקח איש אשה חדשה לא 

כל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר יצא בצבא ולא יעבור עליו ל

. והקדוש ברוך הוא אמת ותורתו אמת. ואם תקח את נפשו תעשה התורה פלסתר. 58לקח

אם תקבל דברי מוטב ואם לאו תבוא עמי לבית דין הגדול. מיד גער הקדוש ברוך הוא 

רם וכשהגיע במלאך והלך. בלילה שכבו יחד החתן והכלה, ואבי הכלה ואמה בוכים בחד

לחצי הלילה קמו האיש והאשה להכין קבר לחתנם קודם שיעלה עמוד השחר כשקמו 

שמעו החתן והכלה משחקין ושמחים יחד נכנסו לחדר לראות הדבר ראו ושמחו והודיעו 

 . 59הדבר לקהל והודו לשם, וזהו שהקדוש ב"ה נוצר הבוטחים בו

 

. בשני הסיפורים 60ערה ומאיימת על נישואיהסיפור זה דומה לקודם, גזרת הגורל רודפת אחרי הנ

מופיע מעשה החסד, לבתו של ר' עקיבא נמצאה הזכות המוסרית שתגונן על בעלת החסד 

ותצילה ממוות, ובסיפור הזה החתן עושה חסד. אלא שבתו של רבי עקיבא נתנה את סעודתה 

טש את מעשה לעני באופן ספונטני, בשעה שהחתן דידן הוזהר מראש. הסיפור המאוחר מטש

החסד, ומעתיק את הדברים מן התחום המוסרי, ממעשי האדם וזכויותיו, אל ריבונו של עולם. 

 הוא מתמודד עם הגזרה באופן אחר. 

, כדי לאלץ כביכול את השמים להיענות לה ולבטל את 61הכלה מנצלת טיעון משפטי לגלי

היא תובעת את מחויבותו של הגזרה. אולם אין מדובר בפרט שולי, אלא בטיעון מסוג אחר שבו 

. היא דורשת מן הקדוש ברוך הוא לקיים את מצוותו "נקי יהיה לביתו 62המחוקק לחוק שחקק
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האזינו ח'. סיפור דומה מופיע בגירסאות שונות במדרשים מאוחרים אחרים. ראה אוצר המדרשים שי"ט )י"א(  מדרש תנחומא 59

 מעשיות: מעשה בר' ראובן. וראה אוצר המדרשים ת"נ )ל"ו(, מדרש עשרת הדברות: מעשה באדם אחד שהיה מוליד בנים והם מתים.

א'(: "אשה שנשאת )או נתארסה( )מ"מ פכ"א ונ"י פ' הבא על  )אבן העזר ט' כזו מוגדרת בהלכה כ"אשה קטלנית"נערה  60

יבמתו( לשני אנשים, ומתו, לא תנשא לשלישי, שכבר הוחזקה להיות אנשיה מתים. ואם נשאת לא תצא, ואפילו נתקדשה יכנוס. הגה: 

. ולכן רבים מקילים בדברים אלו, י"א דדוקא אם מתו מיתת עצמם, אבל אם נהרג אחד מהן או מת בדבר, או נפל ומת וכדומה, אינו כלום

 .)ב"י בשם תשובת הרמב"ן שכ"כ בסי"א( "ואין מוחין בידיהם
המשפט מלא בטיעונים ליגליסטיים כאלה, ובתי המשפט נאלצים יום יום לפסוק על פי דקדוקי  61

 עניות, בנוסח "הסוחר מוונציה" של שקספיר.
עה, ואילו בתורה החוק חל גם על המדינה המחוקקת נמצאת בדרך כלל מעל לחוק שהיא קב 62

החוק לא כתוב!(.  –המחוקק עצמו. "אמר רבי לעזר: פרא בסיליאוס או נומוס אגרפוס )בשביל המלך 
בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה רצה מקיימה רצו אחרים מקיימים אותה, אבל הקב"ה אינו כן 

מרתי אני ה', אני הוא ששימרתי מצותיה אלא גוזר גזירה ומקיימה תחילה. מה טעמא? ושמרו את מש
 86של תורה תחילה" )ירושלמי ראש השנה פ"א ה"ג(. פרופ' משה זילברג )"כך דרכו של תלמוד" עמ' 

ואילך( הרחיב את העיקרון של כפיפות המחוקק לחוק והחיל אותו גם על תחומים נוספים: "אין אנו 
דאמר רחמנא לא תעביד, אי עביד מהני" )תמורה  משגיחין בבת קול" )בבא מציעא נ"ט(. או "כל מילתא

 ד' ב ואילך(.



שנה אחת", אי אפשר לחייב את החתן לשמח את כלתו, אם לא דואגים לכך שגם יוכל להיות נקי 

 . 63לביתו שנה אחת

מנוגדת לסדרו של העולם אולם נראה שכוונת הכלה לטענה מהותית ביותר. גזרת המוות 

ולמטרתו. היא לא נבראה לשווא, האישה היא גם רעייה וגופה נבנה ועומד לאימהות, השמים 

מחויבים לה אפוא, גם לערכי המשפחה והאימהות שהיא מבטאת. עומק המחויבות האלוהית 

 לבית החדש הוא כזה שלא יכול להיות בית שמלכתחילה אין לו כל סיכוי של קיום.

עומד למות שתק, והכלה ניצבה מול השמים ונלחמה. האשה, היא עקרת הבית, היא החתן ה

קרובה יותר אל ערכי התשתית של האימהות, ועל כן היא עומדת כלביאה לשמור על המסגרת 

המשפחתית, גם אחרי שבעלה נכנע והרים את ידיו. ואולי גם הבעל היה נאבק, אלא שקל לאדם 

ר להילחם על עצמו. האישה נאבקה על בעלה, וניצלה את מאש 64יותר להיאבק עבור אחרים

, לגלות את רצון הבורא בקיומו של העולם 65המצווה שבאה לטובתה, ותלויה בדעתה וברצונה

 וטובו. 

 

 ד.

 

תנו רבנן, בימי מלכות יון הרשעה גזרו על ישראל שכל מי שיש לו בריח בתוך ביתו יחקוק 

להי ישראל, מיד הלכו ישראל ועקרו בריחים עליו שאין לשונאי ישראל חלק ונחלה בא

שבבתיהם. ועוד גזרו שכל מי שיש לו שור יכתוב על קרנו שאין לשונאי ישראל חלק 

באלהי ישראל, הלכו ישראל ומכרו שוריהם. ועוד גזרו עליהם שיהיו בועלין נשיהן נדות 

לה ואחר הלכו ישראל ופרשו מנשיהן. ועוד גזרו שכל מי שנושא אשה תבעל להגמון תח

כך תחזור לבעלה. ונהגו בדבר הזה שלש שנים ושמונה חדשים עד שנשאת בתו של יוחנן 

כהן גדול. כיון שרצו להוליכה אצל אותו ההגמון פרעה ראשה וקרעה בגדיה ועמדה 

ערומה בפני העם, מיד נתמלא יהודה ואחיו חימה עליה ואמרו הוציאוה לשריפה ואל 

ת נפשות, שהעיזה פניה להיות ערומה בפני כל העם הזה. יתגלה דבר זה למלכות מפני סכנ

אז אמרה לו היאך אתבזה לפני אחי ורעי ולא אתבזה בעיני ערל וטמא שאתם רוצים 

למעול בי ולהוליך אותי לשכב אצלו. כיון ששמע יהודה וחביריו כך נועצו יחדיו להרוג 

ית חשמונאי עד ביתו ההגמון, מיד הלבישו הנערה בלבוש מלכות ועשו חופה של הדס מב
                                                 

הסיפור מפותל ופוסח על שני הסעיפים, הוא ממשיך לחפש לכלה זכות ומציג אותה כחסודה, אבל לא מספר במה זו מתבטאת.  63

אשב אלמנה ועגונה  דוגמה לחסידותה בהחלטתה אחרי מות בעליה שלא להינשא, "ואמרה לא ימותו עוד בני אדם עליאפשר לראות 

השוות אמנם יש לכיון שאינה ספונטנית.  גדולהעד אשר יראה המקום וירחם". זכות החתן, שקיבל את העני לחתונתו כראוי, אינה 

לכלה מייחסים שם צדקות יתרה ודווקא זאת לנוסח החריג של מדרש עשרת הדברות, שם החתן מגרש את העני מן החתונה, 

 .בתמיכתה באמה

 נלחם על הצלת סדום ובנותיה ואילו בעקדה קיבל את הגזרה ושתק.אברהם  64

פטור שפטרו אותו  ן המצוה אלאבהלכה דנו הפוסקים אם כוונת המצווה שהחתן חייב להיבטל ולשמח את אשתו, או שאי 65

 לו לעשות לביתו. ומדרישות הציבור, ואפשר



של הגמון ובאין כל בעלי נבל וכנור ובעלי זמר והיו מזמרים ומרקדים עד שבאו לבית 

ההגמון. כיון ששמע ההגמון כך אמר לשריו ועבדיו ראו אותם שהם מגדולי ישראל מזרע 

אהרן הכהן כמה הם שמחים לעשות רצוני ראויים הם לכבוד גדול, וצוה להוציא חוץ 

ונכנס יהודה וחביריו עם אחותו אצל ההגמון וחתכו ראשו ובזזו כל אשר לו. שריו ועבדיו 

והרגו שריו ועבדיו ודרסו היונים עד גמירא חוץ מעיקר המלכות. וישראל שהיו בעיר היו 

ברתת וברעד בשביל אותם בחורי ישראל. יצאה בת קול ואמרה נצחו טליא דאזלו למעבד 

סגרו השערים ועשו תשובה ועסקו בתורה וחזרו אותו בחורים ו 66קרבא באנטוכיא

 . 67ובגמילות חסדים. מדרש לחנוכה

 

הגזרה על הנישואין כאן, אינה גזרת הגורל, אלא גזרת שמד שגזר האויב היווני, שכיוון את 

. בני חשמונאי צועדים בעקבות 68חיציו אל תשתית הקיום היהודי ושורשי הצמיחה של ישראל

ות האישה בסיפורים הללו משמשת במשמעות כפולה, היא אחת דבורה ויעל, אסתר ויהודית. דמ

מן הבנות הנאנסות אולם היא גם משל לכנסת ישראל כולה, שנאנסת תחת המגף הכנעני, הפרסי, 

מעמידים את האישה במרכז ההתרחשות, ועושים אותה כל הסיפורים הללו היווני או הרומי. 

, ולא 69יין משום ש"אף הן היו באותו הנס"למושיעת העם. הנשים חויבו במצוות הקשורות לענ

שהיו שותפות פסיביות ליציאה, אלא הן היו עיקר ביצירת הנס וחוללו את הגאולה: "בשכר 

 . 70נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים"

בתו של ר' יוחנן כהן גדול חשפה בקלונה את קלון העם, את הקיבעון החשיבתי הממשיך 

דרי הצניעות בשעה שכבר מזמן נעקר ממחוזותיה. העם מזדעזע למראה הנערה להקפיד על ס

הערומה ויוצא כנגדה, ואינו מבין שלא העירום הוא הנורא אלא האונס והחטא, הביזוי 

וההשפלה. החשמונאית הצליחה לעקור את העם מן הסדר המסורתי ועוררה אותו לגאול אותה 

אותו לא להתחמק מן הגזרות, אלא לעמוד מולן  ואת עצמו מן החילול היווני. היא לימדה

  ולהתמודד עם שורש הבעיה, לא להשלים עם אונס הבנות ולא עם שאר גזרות הדת.

 סיפור דומה על נערה שבקשה לזעזע בקריעת בגדיה סופר בשעת החורבן על צפנת בת פניאל: 

                                                 

ל שמע ב"ק מבית קדש הקדשים שהוא אומר: נצחו טליא דאזלו ציטטה זו מופיעה במסכת סוטה ל"ג א: "התניא יוחנן כהן גדו 66

 לאגחא קרבא לאנטוכיא". 

 אוצר המדרשים, אייזנשטיין, עמוד קפ"ה. 67

"ויאמר יהודה בן גדידיה לינאי  :הסיפור על ראשית ימיו של בית חשמונאי קשור למסורות קדומות 68

של אהרן! שהיו אומרים: אמו נשבית במודיעים, ויבוקש הדבר ולא נמצא,  המלך: ינאי המלך, רב לך כתר מלכות, הנח כתר כהונה לזרעו

ממשי  גםר מדוע לא נמצא פואיוב ,לקטרוג חכמים הבושתסיפורנו אפשר לראות בויבדלו חכמי ישראל בזעם" )קידושין ס"ו א(. 

 בבית חשמונאי. 

 שבת כ"ג א, פסחים ק"ח ב, מגילה ד' א. 69

 סוטה י"א ב. 70



: רבונו "הפשיטה )השבאי( ששה חלוקים ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר אמרה לפניו

  .71של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס"

שתי הנשים הנאנסות הן בנות כהנים גדולים והן מקדימות לקרוע את בגדיהן ביוזמתן. אלא 

שהחשמונאית הנאנסת קרעה את בגדיה מול העם בהתרסה, בהתעוררות של מחאה ותקווה, 

מול הקדוש ברוך הוא, כביטוי של ייאוש וחורבן, וצפנת בת פניאל קרעה את בגדה האחרון 

 שאין עוד תקווה ולא נשאר שריד מתפארת ישראל. 

בסיפור החשמונאית כאן, הכניסו חכמים את דמות האישה אל תוך גאולת החנוכה. במסורת 

, אלא שבו 72הדורות חובר לסיפור שלנו על ימי החשמונאים סיפור על אישה נוספת, יהודית

ה את יהבה באחרים ואינה מחכה שיגאלוה אחיה החשמונאים, אלא סומכת על האישה לא תול

 אמונתה, תושייתה וגבורתה, היא מתמסרת לאויב ומנצלת את ההזדמנות להורגו בידיה. 

בימי אחשורוש נמסרה אסתר למלך כמו החשמונאית שלנו, אלא שבניגוד לסיפור שלפנינו 

, ואף היהודים נכנעו לגזרה וזנחו את אסתר בבית אסתר נכנעה, קיבלה את עול הגלות ולא מרדה

המלך, לפני הנס ולאחריו. אבל אין זה סופו של הסיפור, אסתר לא התייאשה, וכגיבורה אמיתית 

ידעה לשמר, גם בתוך חיי הקלון, את מהותה העצמית, ולכן בבוא השעה הייתה מסוגלת להעז 

 ולהציל את העם הבזוי. 

 

 

 

                                                 

 ראה להלן "צניעות". גיטין נ"ח א. 71

ומייחס אותה לימי יוון )מסורת זו הובאה גם על ידי הרמ"א, קיצור של מגילת יהודית מביא  יהמדרש המקור 72
אורח חיים תר"ע ב': יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית 

היא מדברת ברמזים ועל ספרים החיצוניים, הנשמרה בין )את האויב, על פי הכל בו והר"ן(. המגילה עצמה
כן זמנה אינו ברור, אולם לדעת החוקרים, וכן כתבו במור וקציעה וערוך השולחן, זמנה בראשית ימי 

: "כיון ששמע מלך יונים שהרגו ישראל הגמון שלו קבץ כל עמו ובא לפני ירושלם והביא הבית השני, עוד בתקופה הפרסית

היהודים, והיתה שם אשה אלמנה יהודית שמה ולקחה שפחתה והלכה אצל שערי ירושלם ואמרה הניחו אותי  אותה במצור, ונפחדו מאד

לצאת שמא יעשה המקום נס על ידי, ופתחו לה ויצאה, והלכה לפני המלך, ויאמר לה מה תבקשי, ואמרה אדוני! בת גדולים מישראל 

ם בידך, כיון ששמע כך שמח שמחה גדולה. והיה לו אחד מחכמיו שהיה אנכי ואחי נביאים ושמעתי שהיו מתנבאים שמחר תפול ירושל

רואה וחוזה בכוכבים והיה אומר רואה אני שישראל חוזרים בתשובה ואי אתה יכול להם, חזור למקומך, ונתמלא המלך חמה עליו וצוה 

שלם בידינו נהרוג אותו. והיה המלך מאמין לחטפו, ואסרו ידיו ורגליו לתלות אותו על העץ אצל ירושלם ויאמר המלך מחר כשתפול ירו

לאותה יהודית ויאהב אותה ויאמר לה רצונך שתנשאי לי? ואמרה לו אדוני המלך איני ראויה אפילו לאחד מעבדיך, ואמנם כיון שלבך 

ך לשם לרחוץ עצמי נוטה לזה תעביר כרוז בכל המחנה שכל מי שיראה שתי נשים הולכות אצל המעיין אל יפגעו בהן לפי שצריכה אני ליל

ולטבול. מיד העבירו הכרוז ועשתה כך, ועשה המלך משתה גדול ושתו ונשכרו, ואח"כ הלכו כל אחד ואחד לאוהליו והמלך ישב בחיקה 

וישן, והלכה אותה יהודית ונטלה סייף שלו וחתכה ראשו ופשטה סדין עליו, והלכה עם ראשו של מלך אצל שערי ירושלם ואמרה פתחו 

שכבר עשה הקב"ה נס על ידי, אמרו לה לא דייך שזנית וקלקלת אלא שבאת בעלילה עמנו, מיד הראה להם ראשו של מלך,  לי השערים

כיון שראוהו פתחו השערים ויצאו והרימו קול שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. כיון ששמעו יונים כך אמרו למחרת באים עלינו, והלכו 

)אוצר המדרשים,  מה ופחד וברחו כלם, וירדפו ישראל אחריהם והרגו מהם כמה וכמה"למלך ומצאוהו בלא ראש ונפל עליהם אי
 ..אייזנשטיין, קפ"ה(



 ג. צניעות
 

 ידה חשובה ויסוד גדול בתורה ובעבודת השם. משמעויות רבות למידת הצניעות: הצניעות היא מ

הצניעות היא דרך חיים של הפנמה וענווה, היא שיטת חיים ואקלים תרבותי. החכמה צומחת א. 
 . 74ָבא ָזדוֹן ַוָיֹבא ָקלוֹן ְוֶאת ְצנּוִעים ָחְכָמה"". 73רק בסביבה של צניעות

 
ברית כרותה היא, היגע בתלמודו בצנעה לא במהרה הוא  :75"אמר רבי יוחנן ענתנייתא

"דרש רבא: מאי דכתיב מה יפו פעמיך וגו' . 76משכח, מה טעם, ואת צנועים חכמה"

 .77חמוקי ירכיך וכו' מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר"

ם ֱאֹלֶהיָךב. צניעות בעבודת ה', " ְצֵנעַּ ֶלֶכת עִּ נימי, . הקב"ה רוצה את הלב, את הרצון הפ78"ְוהַּ

ועבודת ה' טהורה ולשם שמים באופן שלם אינה אפשרית אלא בצנעה, כל עוד האדם עושה את 

 מעשיו לעיני הבריות, דעתם משפיעה עליו והוא מתכוין למצוא חן בעיניהם. 

הצנע לכת הוא אפוא "יחוד האל יתברך, ואהבתו בכל לבבו ובכל נפשו. ואמר והצנע, כי הדבר 

. ואף על פי שאדם מצווה למסור את נפשו שלא לחלל את 79צניעות" הזה מסור ללב והוא דבר

 השם בפרהסיא, קידוש שם שמים בחיים לא יבוא לידי ביטוי אמיתי ושלם אלא בצנעה. 

                                                 
"מי שהוא גס לבו בהוראה הוא שוטה ורשע וגס רוח, ומה שהוא שוטה מזה תדע כי הוא אינו  73

כי  ראוי לחכמה. כי מי שגס לבו בהוראה לפסוק מהר שהוא שוטה, כי מורה זה על בלתי צניעות,

הצנוע בדרכיו אינו ממהר לפסוק כי חכמתו צנוע עמו, וכתיב, ואת צנועים חכמה, וממילא כי אם 

 אינו צנוע, הרי הוא אויל ואין ראוי לו החכמה" מהר"ל דרך חיים ו' ז'. 
 משלי י"א ב. 74
 , ורמב"ם תלמוד תורה ג'.ה ה"א"פירושלמי ברכות  75
א', אות ע"ו: שמעתי מרב אחד זקן שקיבל כי  החיד"א, שם הגדולים, חלק גדולים, מערכת 76

בימי מהרש"ל תחת בית מדרשו הייתה חנות לאיש אחד שהיה מוכר ירקות ושם היה ישן בחנות 

וקורין לו ר' אברהם מוכר ירקות, והיה צנוע ודבר אין לו עם אדם, ולילה אחד קם מהרש"ל 

חב והיה נותן דעתו לכל ושמע שר' אברהם היה לומד סוגיא עמוקה מאד ומפרשה פירוש ר

דבריו. ושלח אחריו ושאל לו שאלה עמוקה בש"ס והוא השיב כי הוא עם הארץ ולא ידע מאי 

קאמרי רבנן, ועל ידי הפצרות וגזרות פתח פיו והאירו דבריו בחכמה ובקיאות הפלא ופלא. 

וצא ונתחנן לו שיהיה בסוד ולא יודיע הדבר, ונמשך כמה זמן שמהרש"ל מפלפל עמו והיה מ

קורת רוח שהוא גברא רבה. וכשנתבקש בישיבה של מעלה מהרש"ל צוה לקהל שיקחו לרב לר' 

אברהם מוכר ירקות כי אין כמוהו. ואח"כ בהפצרות ותנאים רבים נתקיימה צואת הרב ז"ל. ומי 

שיש לב יקח מוסר השכל עד כמה הוא גדר תורה לשמה ואת צנועים חכמה והתורה מכרזת עליו 

 גבה. וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים.ירום ונשא ו
 סוכה מ"ט ב. 77
 מיכה ו' ח ומכות כ"ד א. 78



"כיון שעמד אהל מועד אמר )הקדוש ברוך הוא(: יפה הוא הצניעות. שנאמר, והצנע לכת 

כל כבודה בת מלך פנימה  80עם אלהיך, התחיל מדבר עמו באהל מועד. וכן אמר דוד

 .81ממשבצות זהב לבושה"

הצניעות נוגעת לא רק לכוונה אלא גם לגוף המעשים, היא מבטיחה את שיקול הדעת המידתי, 

המדויק והראוי: "לעולם יזהר אדם לעשות כל עניניו בהצנע ובחשאי ולא דרך המייה ופרסום 

פוד במידה נאה ויעשה שמחתו יתר. אפילו הוצאת המת והכנסת כלה שאין דרכן בהצנע יס

: והצנע לכת זו הוצאת המת והכנסת כלה. ומה דברים שדרכן 82במידה בינונית. והוא שדרשו

בפרסום אמרה תורה והצנע לכת, דברים שדרכן לעשותן בצנעה כגון צדקה ודברי תורה לא כל 

 .83שכן"

. האדם 84המגוניםג. צניעות היא נוהג המבטא את הבושה הבסיסית, הגורמת להסתרת הדברים 

מתבייש לחשוף ברבים דברים אישיים המשקפים את פחיתותו, והוא מכסה ומסתיר אותם. 

צניעות ורגישות אמיתיים לא פונים רק החוצה אלא גם כלפי פנים, ומסתירים את הדברים 

 הבזויים גם מן האדם עצמו: 

במי שהוא צנוע "שאלו להחכם, מה הצניעות? אמר להם, שיתבייש בפני עצמו. כי לא די 

נגד בני אדם, אלא אפילו בהסתר במקום אין רואה. כי אם השם יתברך תהיה צנוע בכל 

החושים, מישוש טעם ריח שמיעה ראיה. נקוט האי כללא בידך, כל דבר שלא היית עושה 

למשל אם היית עומד לפני משה רבינו עליו השלום ושבעים זקנים, ככה תנהוג בסתר, 

                                                                                                                                            
 רד"ק מיכה שם. 79
 תהלים מ"ה. 80
 במדבר רבה א' ג', תנחומא במדבר ג'. 81
 מכות כ"ד א. 82
השל"ה, ווי העמודים, י"א: והוא הדין לדברי תורה שרמז לנו בתחלתה ובסופה ענין גמילות  83

באת חוה לאדם באין רואה מלבדם, וקבורת משה, "ולא ידע איש את חסדים )הכנסת כלה בה

קבורתו"(. ורמז לנו שצריך להיות בצנעא הגמילות חסדים כמו שעשה הקב"ה. גם ראוי ללמוד לנו 

 שגם התורה בעצמה, הלימוד תהיה בצנעה כי את צנועים חכמה.

מודעות נימה של חכמים מצאו אפילו בהנהגה החיצונית של בעלי חיים חסרי רצון ו 84

צניעות: "אמר רבי יוחנן: אלמלי לא נתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתול, וגזל 

"בא לבאר כי נמצאו איזה  עירובין ק' ב(.מנמלה, ועריות מיונה, ודרך ארץ מתרנגול" )

דברים טובים אפילו בבעלי חיים שאינם מדברים לפי טבעם, שתוכל לדעת כי איזה דברים 

ת הם טבעיים לפי סדר העולם ראוי שיהיו והרי נמצאו אצל בעלי חיים, ומידות טובו

והאדם שאינו שומר המדות הטובות אלו הוא יותר גרוע מן בעל חיים שהרי ימצא מדות 

. טובות אלו אף בבעלי חיים. כי הבעלי חיים יש מהם שיש להם דביקות בשלימות מה

 ב, נתיב הצניעות, א'.-נתיבות עולם



חיים כמו הזיווג, וכמו בית הכסא שמוכרח לעשות אותם, מכל מקום זולת העניינים ההכר

 .85יהיה בצניעות יתירה ויתירה"

 

יסודות הצניעות הללו משמשים גם ביחס לצניעות האישה. התאווה המינית ממכרת, שואבת את 

האדם וממקדת אותו בעינוג הגופני, היא מחדדת את המתח והניגוד הבסיסי בין החומר לבין 

צניעות היא התשובה לפחד מן הגוף, היא שמה את הדברים בפרופורציה הנכונה, הרוח. ה

מבליטה את מוסריות בני הזוג ומציבה את ערכיהם לפני היופי החיצוני.  הצניעות כובשת את 

 . 86כוחו העצום של הגירוי המיני, משאירה אותו בתוך הבית ומאפשרת תפקוד ענייני

רוח יחד, מבססת תפיסה הרמונית של העולם, מפנימה את למעלה מזה, הצניעות מחברת חומר ו

יחסי בני הזוג ומאפשרת להם להגיע לייחוד שלם. דווקא הכיסוי וההסתרה מעניקים לזוגיות את 

קסמה הפנימי. נפש האוהבים נכספת להסיר את המחיצות ומשתוקקת אל מה שמעבר ללבושים, 

בשר, אלא את הפנטזיה, המסתורין, את אבל הם לא מבקשים למצוא שם רק את הגוף הממשי, ה

 הנשמה, לפני ולפני פנים.  

 

 א.

אמר לו דוד לשאול: מן התורה בן הריגה אתה שהרי רודף אתה והתורה אמרה: בא 

להרגך השכם להרגו. אלא צניעות שהיתה בך היא חסה עליך. ומאי היא? דכתיב, ויבא אל 

רגליו. תנא גדר לפנים מן גדר  גדרות הצאן על הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את

 . 87ומערה לפנים ממערה. להסך אמר רבי אלעזר: מלמד שסכך עצמו כסוכה

 

ְבָּת  ְרָּתה ָבּה ְושַּ ְבְּתָך חּוץ ְוָחפַּ ל ֲאֵזֶנָך ְוָהָיה ְבשִּ ְהֶיה ְלָך עַּ הצנעת הצרכים נתבעה בתורה: "ְוָיֵתד ּתִּ

יָת ֶאת ֵצָאֶתָך" סִּ הצרכים הם אמנם הפרשה טבעית ואין בהם חיסרון או . סיבתה גלויה לעין, 88ְוכִּ

פגם מוסרי, אף על פי כן אין להציג לראווה את פחיתות הגוף, קלונו של האדם, אלא לכסות את 

נקודות התורפה שלו ולהסתיר את חסרונותיו. פחיתות האדם ועליבותו משאירות אותו צמוד 

                                                 
 ש, שער האותיות, צ' צניעות )ד(. השל"ה הקדו 85

בדברים שכשלעצמם הם ראויים אלא שהרואים אינם מסוגלים מתחום אחר לצניעות דוגמה  86

לקבל אותם: "יש איזה תוספות חסידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם ישחקו עליו 

ברים ההם, כי אינם ויתלוצצו, ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו, והוא היה יכול להניח מלעשות הד

חובה מוחלטת, הנה דבר כזה ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחהו משיעשהו, והוא מה שאמר: 

"והצנע לכת עם אלהיך". וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם בהיותם בין המון העם, 

ג, ומה שאינו משום דמחזי כיוהרא. כללו של דבר: כל מה שהוא עיקרי במצוה יעשהו לפני כל מלעי

 עיקרי והוא גורם שחוק והיתול לא יעשהו" מסילת ישרים כ' במשקל החסידות.

 ברכות ס"ב ב. 87

 דברים כ"ג יד. 88



ת לקרקע ומונעות ממנו להתחבר לדברים עליונים. לכן " ְרֶאה ְבָך ֶעְרוַּ ֲחֶניָך ָקדֹוש ְוֹלא יִּ ְוָהָיה מַּ

 ָדָבר ְוָשב ֵמַאֲחֶריָך". 

דוד שנרדף על ידי שאול היה רשאי לפגוע בו, ואף על פי כן לא היה מסוגל לשלוח את ידו 

 במשיח ה'. צניעותו של שאול ביטאה באופן עמוק את גדולתו, נקיותו ושלמותו.

חייבה לא רק את כיסוי הצרכים, חרפת הגוף, אלא גם את הסתרת  הצניעות הגברית בבית שאול

 הגוף עצמו: 

"אמרו עליו על בית שאול, שלא ראו אותן לא עקב ולא גודל מימיהן, הדא הוא דכתיב, 

 . 89ויבא אל גדרות הצאן"

. טיפוח הגוף והערצתו נהגו בעולם 90כיסוי הגוף הנקי מרים את הדברים מעלה אחת גבוה יותר

קדם, הם הגיעו לשיא בתרבות היוונית הקדומה ועומדים במרכז התרבות המערבית מאז ומ

העכשווית. חשיפת הגוף משקפת תפיסה חומרנית, הרואה רק את הממשי ושמה על השולחן את 

הכל. אבל האדם איננו רק גופו ומראהו החיצוני, יש לו מוח, לב ונשמה. הצנעת הגוף וכיסויו 

מן הממשי, אל המשמעויות הפנימיות של אישיותו, לעצב לעצמו מאפשרים לאדם לעבור הלאה 

דימוי ומשמעות כפי הכרתו. כבוד האדם המחייב את הכיסוי איננו יוהרה אנושית מנופחת, הוא 

יכול לבוא ממקום גבוה מאד, מן ההכרה שהאדם נברא בצלם אלהים. מי שנמנע מלחשוף את 

הו ירא שמים אמיתי, החש לעולם שאיננו לבדו גופו גם כאשר איננו נצפה על ידי אחרים, הרי

 .91ותמיד יש לו רואה

חשיבות הבגד בולטת במיוחד אצל המלך. המלכות אינה מולדת, המלך הוא אדם ככל 

האזרחים, הציבור בוחר באופן מושכל להכתירו עליו ומשתמש בו ללכד את החברה ולעשותה 

יה מתקבץ, ואינו כשאר בעלי החיים ארגון מגובש ויעיל: "האדם מדיני בטבע, ושטבעו שיה

. סמלי המלכות, הגלימה והכתר, מבטאים את רצון האומה 92אשר אין לו הכרח להתקבץ"

להעניק למלך כוח וחשיבות כראוי לתפקידו. שאול המלך קינא לכבוד המלכות, אולם רק איש 

 כבוד הנזהר מכל ביזוי עצמי, זכאי לרומם כך את המלכות ומסגרותיה. 

 

 

 ב.
                                                 

 ירושלמי סנהדרין פ"ה ה"ד. 89

"הגוף שיש בו כמה דברים של גנות. גם בא לעולם שלא בכבוד, כאשר הוא ערום, אף שהאדם מכסה עצמו במלבושי כבוד, דרבי יוחנן  90

רי ליה למאני מכבדותי, כי הבגדים מכסים גנות הגוף, אין זה רק מלבוש לזמן מה. ויש לאדם הסרה וסלוק מן הכבוד, ונשאר הגוף ק

 .(מהר"ל, נר מצוה עמ' ל')עצמו ערום שלא בכבוד" 

על אחת כמה וכמה יש חשיבות, ייפוי והדר, בבגד של מצווה: "המלבוש שהוא כבודו יש בו  91

הציצית. ובשביל כך כבוד הזה הוא כבוד אלהי, והחוטין הם ל"ב כמספר כבוד" מצוה אלהית הם 

 נר מצוה עמ' ל'.מהר"ל, 

 מורה נבוכים ח"ב מ'.רמב"ם,  92



ו רבנן: שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים: מה תנ

עשית שזכית לכך? אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. אמרו לה: הרבה 

 . 93עשו כן ולא הועילו

 

. זכיית כולם 94שבע הוא מספר סמלי המציין שלמות טבעית, שבעה בנים הם שלמות משפחתית

, 95הונה הגדולה, בקדושה עליונה, היא מתנה אלוהית חריגה המעלה אותם מדרגהבכתר הכ

 והשאלה במה זכו, מתבקשת.

הסיפור מתעלם לחלוטין מן האב. אפשר שנפטר ולא זכה לראות את בניו בכהונה הגדולה. 

ואולי היה בין החיים אבל אין מעשה שלו שיהיה ראוי לשמש כזכות לבניו שיביאם אל הכהנה 

ה. על כן פנו חכמים לאישה וקמחית תלתה זאת דווקא בצניעותה, באי העשייה, בכיסוי הגדול

ובהפנמה. קמחית שמרה על צניעותה העצמית, כמו שאול המלך, ונזהרה שלא להיחשף אפילו 

בתוך ביתה. האיש מבטא בצניעותו הפנמה, צניעות האישה מוסיפה על כך נדבך, יש בה גם 

של אדם הראשון שירת הגוף את המטרה האלוהית בשלמות אמירה מוסרית. קודם חטאו 

ובתמימות, לא היה מקום לבושה ולא היה צורך בכיסוי. החשק הוא מתנת שמים לקיום הזוגיות, 

ְתבָששּו" ְשּתֹו ְוֹלא יִּ ים ָהָאָדם ְואִּ ְהיּו ְשֵניֶהם ֲערּומִּ יִּ . אחרי החטא הפכה הארוטיקה לגורם 96"וַּ

א לשם ההנאה העצמית, מדרון חלקלק המוריד את האדם אל התהום עצמאי. הקשר המיני ב

הפעורה, אל שערי מוות. צניעותה של קמחית צמצמה את מקומו של הגירוי המיני גם בתוך 

הבית והשתיתה את הזוגיות על שותפות רוחנית. על כן ראויים בניה של קמחית להיכנס אל 

 הבית לפני ולפנים, אל קודש הקודשים. 

הכרחית שבעתיים מחוץ לתחום הבית. נטרול הגורם הארוטי מאפשר לקיים בין  הצניעות

הבריות קשרים ענייניים ובריאים נטולי מיניות, על כן הצניעות היא היסוד לקדושת החברה 

 והמחנה:

"הכתוב מגנה את האשה כשהיא יצאנית, הוא שכתוב, הומיה היא וסוררת בביתה לא 

, אבל כשהיא צנועה ועומדת בביתה הכתוב 97חובותישכנו רגליה, פעם בחוץ פעם בר

. 99, וכן כתוב בשרה אמנו, הנה באהל98משבחה, שנאמר, כל כבודה בת מלך פנימה

                                                 

 יומא מ"ז א. 93

 א ב' ה(. גם לאיוב היו שבעה בנים )א' ב(.-"עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אומללה" )שמואל 94

מרים בת נחתום שנשבית היא ושבעה בניה ונהרגו כולם על קידוש השם, משתמשת אף היא האגדה הידועה )איכה רבה א' נ'( על  95

כך אמרה אמי  :במסגרת המספרית הזאת. "נפלה אמו עליו והיתה מחבקתו ומנשקתו ואמרה לו: בני, לך אצל אברהם אביכם ואמור לו

ה שבעה מזבחות והעלתה שבעה בנים ביום אחד". אגדה זו אל תזוח דעתך עליך ותאמר בניתי מזבח והעליתי את יצחק בני הרי אמנו בנת

 .וצניעות קדושהם, מסירות של חיי מציגה לאדם הדתי אידיאל של מסירות נפש, קמחית מציגה אלטרנטיבה של חיי
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ובמדרש: בזמן שהאשה עומדת בתוך ביתה מכפרת על ביתה כשם שהמזבח מכפר על 

, כתיב הכא בירכתי ביתך, וכתיב 100הארץ. הוא שכתוב, אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך

, אם עשתה כן תעמיד בנים ראוים להמשח 101תם גבי מזבח, ושחט אותו על ירך המזבחה

בשמן המשחה שנאמר בניך כשתילי זיתים... ובאור אשתך כגפן פוריה, המשיל האשה 

הצנועה לגפן, לפי שהמנהג לנטוע הגפן בירכתי הבית וכאשר יגדל מוציאין ענפיו מחור 

בתוך הבית וענפיו חוץ לבית, כן האשה  הבית ולחוץ אל השמש, והנה השורש עומד

הצנועה ראויה לישב בירכתי הבית לא לפתח הבית פן יראו אותה עוברים ושבים, כענין 

, וכיון שהיא עומדת בירכתי הבית ובניה 102שהזכיר שלמה ע"ה, וישבה לפתח ביתה

 .103יוצאין לחוץ לשדה למלאכתם הנה הבנים הללו כשתילי זיתים"

חת ילדיה להתקדש בכהונה הגדולה בצניעותה. היו שהתייחסו לדבריה תלתה את הצל 104קמחית

 בהערכה והוסיפו: 

"אמרון: כל קימחיא קמח וקמחא דקמחית סולת. וקרון עלה: כל כבודה בת מלך פנימה 

 .105ממשבצות זהב לבושה"

והיו שתהו על כך. קמחית הציגה במעשיה דוגמת מופת של מידת הצניעות, אולם אין זה מתכון 

צלחה "הרבה עשו כן ולא עלתה בידם", קמחית לבדה זכתה מכל הצנועות לכהונה. האם לה

בגלל שלא הגיעו לדרגת הצניעות הגבוהה שלה, או  שאין קשר ישיר בין הצניעות לכהונה 

 הגדולה. 

אי בצד שבחה הגדול של קמחית, טמונה בהתקדשותם של הבנים גם נקודה של הסתייגות, 

ים בכהונה הגדולה, אלא אם כן ייטמא הבכור ויורחק ממנה, רק אז אפשר לראות את כל הבנ

אפילו קמחית אינה מושלמת, ובניה יכנס אחיו תחתיו ויחליפנו בעבודת יום הכיפורים. מתברר ש

לא זכו בכהונה בזכות שלמותם, אלא דווקא כאשר נפגמו. צניעותה הקיצונית המוחלטת של 

צורמת בשלמותה אולי עושה אותה ואת ובניה קמחית איננה דרך לרבים, אבל הפגימה ה

אנושיים יותר ומאפשרת לעשותה דוגמה, לחקות את התרחקותה מן הפריצות ולקיים את 
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נזכרה כאן רק קמחית ולא בעלה, מכאן למד ר' יהונתן אייבשיץ )יערות דבש ח"ב י"ב(: אזהרה לנשים להדריך בניהם לתורה  104

ומעשים טובים, כי עיקר תלוי בהם, כי האב, הן תלמיד חכם הן עם הארץ, טרוד ואין עסקו להשגיח בהם ואין רואה כל כך ענינם, והכל 

רו ביומא ]דף מז ע"א[ ששאלו חכמים אם של בן קמחית הכהן גדול מה זכית להיות לך כהן גדול ולא שאלו לאביו, כי תלוי באם, ולכך אמ

 הכל תלוי באם. ועל זה אמר החכם ]משלי י' י"א[ בן חכם ישמח אב ובן כו', כי הכל תלוי בה.

 ירושלמי יומא פ"א ה"א. 105



ְחָמּה" יא לַּ ֶמְרָחק ָּתבִּ יֹות סֹוֵחר מִּ , היא לא 106הצניעות בתוך המציאות. אשת החיל "ָהְיָתה ָּכֳאנִּ

ה עם הבריות, ועדיין הצליחה לשמור על ישבה בקרן ביתה, אלא יצאה הרחק לארגן את ענייני

 .  107טהרתה ושלמותה

חכמים חזרו על הביטוי "הרבה עשו ולא עלה בידם" גם בעניינים אחרים: הצלחה בלימוד 

. בכל אלה אין מתכון בדוק להצלחה, התהליך הטבעי אינו מבטיח 108תורה, חוכמה, עושר, בנים

נשארת מתנה אלוהית בלתי מושגת, ועל כן  תוצאות. לא די במעשה הטוב והראוי, גם אחריו זו

הזכייה בקדושה העילאית של הכהונה הגדולה לא הושגה בזכות כשרונות הבנים, צריך תפילה. 

תנה במתנה מן השמים . ומשום כך דווקא הצנוע, שיודע את חולשותיו מעשיהם וצדקותם, אלא נִּ

 עלות. וקטנותו ועושה עצמו לאין, דווקא הוא קרוב להגיע אל רום המ

 

 ג.

בתו  -שהכל צופין ביופיה, בת פניאל  -מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה, צפנת 

של כהן גדול ששימש לפני ולפנים, שנתעלל בה שבאי כל הלילה. למחר הלבישה שבעה 

חלוקים והוציאה למוכרה. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו: הראני את יופיה. 

רוצה ליקח קח שאין כיופיה בכל העולם כולו. אמר לו: אף על פי אמר לו: ריקא, אם אתה 

כן. הפשיטה ששה חלוקים. ושביעי קרעתה ונתפלשה באפר. אמרה לפניו: רבונו של 

עולם, אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס? ועליה קונן ירמיה: בת 

ם כי פתאום יבא השודד עמי חגרי שק והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורי

 . 109עלינו

 

יופי איננו רק המתווה החומרי, החיצוני, האסתטי, זה מכסה על התוכן הפנימי ודוחק אותו 

הצדה, אולם יש גם יופי אחר הנובע מן העומק הפנימי הנסתר ביותר. שמה של האישה, צפנת 

 בת פניאל, מבטא את הצפון והפנימי: 

ן נסתר, וזה מורה על תכלית ההוד והיופי. ותבין זה מן "היופי שלה בא ממקום פנימי עליו

הדברים אשר אמרנו לך למעלה, כי כל אשר הוא נוטה אל החומרי יש בו עכירות, 
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ה או לכנסת ישראל, אולם גם למשל יש חיים והוא לקוח מן חכמים ראו באשת החיל משל לתור 107

 המציאות.

ברכות )ל"ה ב(: "אמר אביי: הרבה עשו כרבי ישמעאל )הנהג בהן מנהג דרך ארץ( ועלתה בידן כרבי שמעון בן יוחי )לא ימוש ספר  108

ישיבה וימעט בסחורה. אמרו: הרבה עשו כן התורה הזה מפיך( ולא עלתה בידן". נדה )ע' ב(: "מה יעשה אדם ויחכם? אמר להן: ירבה ב

ולא הועיל להם. אלא יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו, שנאמר, כי ה' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה. מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן: 

ולי הזהב. מה  ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו שנאמר לי הכסף

יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? אמר להם: ישא אשה ההוגנת לו ויקדש עצמו בשעת תשמיש. אמרו: הרבה עשו כן ולא הועילו. אלא 

 יבקש רחמים ממי שהבנים שלו שנאמר, הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן".

 גיטין נ"ח א. 109



והמסולק מן החומרי יש בו הזיו והאור. ומפני שהיתה בתו של כהן גדול המשמש לפני 

כך ביופי. ומזה ולפנים, והוא בתכלית הקדושה נבדל מן החומרי, ולכך היתה בתו כל 

 . 111"מציון מכלל יופי" 110תבין הכתוב שאמר

, אולם 112היא בתו של כהן גדול, בת התוך הפנימי האלוהי, ביטוי כפול ומכופל של הנסתר

בשמה "צפנת ופניאל", נותנים ביטוי גם לפנים ולנקודת המבט החיצונית, "שהכל צופין 

א את התוכן הרוחני, את שלמותם ביופיה". יופיים של ישראל בא ממקום פנימי והוא מבט

הנפשית, ומגלה אותה לעיני כל, אולם הסיפור מברר דווקא את קוצר השגתם של אומות העולם 

 הבאות מן החוץ לקלוט את מהותם של ישראל ואת אי הבנתם המוחלטת. 

בין שני הקטבים שורר קצר מוחלט. אנשי הפנים בורחים מתפיסת היופי החיצונית אל הקצה 

מוותרים עליו לגמרי, ולהפך, מעריצי תרבות הגוף אין להם חלק בגנוז בפנים. אולם האחר ו

. חכמים ידעו להעריך את היופי ולבכות את 113משמעיים-הדברים אינם מוחלטים כל כך וחד

אבדנו, ולמרבה הפלא מסוגל הגוי הרשע והגס לחוש משהו מיופיה הפנימי של צפנת. השבאי 

אותה בתאוותו והתעלל בה, אין לו שייכות אל עולמה הפנימי, תפס אותה בגודל כוחו, דרס 

הרוחני. ואף על פי כן הרגיש השבאי משהו מן המיוחד שבה, וכאשר התעלל בה עשה זאת 

בלילה, בחושך, בסתר. הוא חש את גנות מעשיו והבין שאת האוצר הפנימי הגנוז בצפנת יש 

 להסתיר ולכסות בשבעה לבושים. 

ומבקש לראות את יופייה. כאן הניגוד  114בא אדם אחד מכוער ביותר בבוקר המצב מחמיר.

מוחלט, הכיעור לא יכול להתחבר אל היופי. כיעורו של המכוער איננו כיעור חיצוני בלבד, אלא 

כיעור פנימי, זה מפגש בין היפה לחיה, על כן המכוער מפשיט אותה ממלבושיה, ומנסה לחשוף 

 בגסות את יופייה המוסתר.
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עקרים ו': "משה רבינו ע"ה על ידי התורה שבכתב שקיבל נזדכך גופו וקרן עור פניו שנעשה מהר"ל נצח ישראל ז'. והשווה פוקד  111

כתנות אור תחת עור וגם הוא היה לו להזדכך על ידי תוקף החכמה דתורה שבעל פה שבקרבו שעלה עוד למעלה מעלה וחכמת אדם תאיר 

 פניו לזכות לאור פני מלך חיים".

הוא אב"א יסד ברת"א שנתעלל בה שבאי  הן גדול,ם זה רומז הכל על השכינה והיא בתו של כג ן גדול.בת פניאל בתו של כה" 112

ראתה גוים באו מקדשה כי ראו ערותה. הלבישה ז' חלקים והוציאה למוכרה. השבעה חלקים הנה  וונותינו הרביםכל הלילה שבע

כות קרעתו ונתפלשה באפר. הענין הזה יתבאר ידוע בלבושי שכינה היא מלכות. וכן שם הפשיטה ששה חלקים. והשביעי של מל

  .תפארת שלמה, בשלח" להמעיין בספרים בענין אורות השכינה כי לעולם חסדו. וזה שם כל הענין המעשה על זה הדרך

 (.נדרים נ' ב)רבי יהושע בן חנניה וקיסר הבת ראה לעיל "שקר החן" ובדברי המבוא הויכוח  113
על אדם מכוער ביותר )תענית כ' א ואבות דר' נתן מ"א(: "מעשה שבא רבי אלעזר ]ברבי[ שמעון  לשון הסיפור מזכירה סיפור אחר 114

ממגדל גדור מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה גדולה והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. 

ולא החזיר לו. אמר לו: ריקה, כמה מכוער אותו האיש שמא כל בני  נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו: שלום עליך רבי.

עירך מכוערין כמותך וכו'". ברור שאין כל קשר ענייני בין הסיפורים אולם אי אפשר להתעלם מן הסגנון המשותף. בסיפור הזה לא 

במפגש עם המכוער את כיעורו של המכוער חטא אלא ר' אלעזר שהחליף את החיצוניות בפנימיות והחליט שהמכוער רשע. הוא ראה 

עצמו ולמד צניעות וענווה. עם כל הקושי שבדבר, גם בסיפור צפנת אפשר למצוא בדיעבד תוצאה חיובית במעשה המכוער, הוא קורע את 

 ח את עיני ישראל לראות את האמת המכוערת של עצמם. וקהמסכים ופ



גיע המכוער אל הבגד השביעי הפתיעה צפנת והקדימה לקרוע את הבגד בעצמה וגמרה כאשר ה

את שהתחיל. הוא נהג ברשעות אולם היא למדה את הלקח והכירה בחומרת המצב: "רבונו של 

עולם, אם עלינו לא חסת, על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס?" היא הבינה שדריסת היופי 

אפשרית רק משום שקודם התכער היופי הזה בחטא ישראל  הפנימי על ידי המכוער הנוכרי

פנימה: "ועם כל זה, כשגרם החטא נתעלל שבאי בה כל הלילה, ולמחר אדם מכוער מכל כבוד 

. הבגד הוא רק ביטוי חיצוני, והחטא חמור ממנו שבעתיים, הוא 115היה מבזה אותה ומפשיטה"

 דושת השם.מטמא את ישראל ומסאב את פנימיותם, ולכן ביקשה על ק

 

 ד.

. ולא הוה חכים לה )וכי לא הכיר אותה(? אלא כיון שראה 116למי הנערה הזאת )רות(

אותה נעימה ומעשיה נאים התחיל שואל עליה. כל הנשים שוחחות ומלקטות וזו יושבת 

ומלקטת. כל הנשים מסלקות כליהם וזו משלשלת כליה. כל הנשים משחקות עם הקוצרים 

 . 117שים מלקטות בין העמרים וזו מלקטת מן ההפקרוזו מצנעת עצמה. כל הנ

 

ז" ָשֶדה ְלֹבעַּ ת הַּ ְקֶרָה ֶחְלקַּ ֶקר מִּ יִּ יא 118מדברי הכתוב "וַּ ָיה הִּ , וכן מתשובת הנער: "נֲַּעָרה מֹוֲאבִּ

ְשֵדה מֹוָאב" י מִּ ם ָנֳעמִּ ָשָבה עִּ , נראה שבועז לא הכיר את רות. אבל חכמים תמהו מדוע הזכיר 119הַּ

ינה מוסיפה דבר לקורא המגילה הכיר את רות. משום כך מניח המדרש שבועז הכתוב שאלה שא

הכיר את רות ומפרש אחרת את שאלתו. בועז לא ביקש מידע טכני אלא תוכני, משהו על מהותה 

 של רות. מטרתו בתיאור מעלותיה בפומבי, להכניסה לתוך כלל ישראל.  

חים שיעשו אותה ראויה לבוא בקהל. כדי לזכות במחווה כזו צריכה רות לעשות דברים מוכ

המדרש תולה זאת בצניעותה. הצניעות היא מידה ישראלית יסודית ואופיינית, והנה רות אוחזת 

 במידה זו ונוהגת בצניעות טבעית ביחסיה עם גברים הרבה יותר מבנות בית לחם הישראליות.  

, צניעות 120יעות ממוניתחכמים פירטו את תכונות צניעותה, וכרכו יחד שלוש צניעויות: צנ

. חשובה אפוא לא רק צניעות הבגד אלא גם צניעות נפשית רוחנית, 122וכיסוי הגוף 121מהותית

 מהות האישה שבתוך הבגדים וצורת התנהגותה. 
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 ומשלשלת את כליה, להסתיר את רגליה.  ,שהיא יושבת ומלקטת, נזהרת מלגלות את חזה 122



 צניעותה של רות מתבטאת בהתנהגותה וזו יסודה בתפיסתה ורגשותיה: 

ְמּתָ  חַּ י נִּ י ּכִּ ֹּתאֶמר ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיֶניָך ֲאֹדנִּ ת וַּ י ֹלא ֶאְהֶיה ְּכַאחַּ ְפָחֶתָך ְוָאֹנכִּ ל ֵלב שִּ ְרָּת עַּ בַּ י דִּ י ְוכִּ נִּ

ֵּתֶשב ֹחֶמץ וַּ ֵּתְך בַּ ְלְּת פִּ ֶלֶחם ְוָטבַּ ן הַּ ְלְּת מִּ י ֲהֹלם ְוָאכַּ ז ְלֵעת ָהֹאֶכל גשִּ ֹיאֶמר ָלה ֹבעַּ ְפֹחֶתיָך. וַּ  שִּ

ּתִּ  ל וַּ ֹּתאכַּ י וַּ ְצָבט ָלּה ָקלִּ יִּ ים וַּ ּקֹוְצרִּ ד הַּ צַּ רמִּ ֹּתתַּ ע וַּ  .123ְשבַּ

 

 ה.

בשכר צניעות שהיתה בה ברחל זכתה ויצא ממנה שאול, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול 

זכה ויצאת ממנו אסתר. ומאי צניעות היתה בה ברחל? דכתיב, ויגד יעקב לרחל כי אחי 

אביה הוא וכי אחי אביה הוא. והלא בן אחות אביה הוא? אלא אמר לה: מינסבא לי. 

: אין, מיהו אבא רמאה הוא ולא יכלת ליה. אמר לה: אחיו אנא ברמאות. אמרה אמרה ליה

ליה: ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא? אמר לה: אין. עם נבר תתבר ועם עקש תתפל. 

אמר לה: ומאי רמיותא? אמרה ליה: אית לי אחתא דקשישא מינאי ולא מנסיב לי מקמה. 

תא מיכספא אחתאי, מסרתינהו ניהלה. והיינו מסר לה סימנים. כי מטא ליליא, אמרה, הש

דכתיב: ויהי בבקר והנה היא לאה. מכלל דעד השתא לאו לאה היא? אלא מתוך סימנין 

שמסרה רחל ללאה לא הוה ידע עד השתא. )תרגום: אמר לה: הנשאי לי. אמרה לו: הן, 

לו: וכי  אבל אבי רמאי הוא ולא תוכל להתגבר עליו. אמר לה: אחיו אני ברמאות. אמרה

מותר לצדיקים לנהוג ברמאות? אמר לה: הן עם נבר תתבר ועם עקש תתפל. אמר לה: 

ומהי רמאותו? אמרה לו: יש לי אחות מבוגרת ממני ולא ישיא אותי לפניה. מסר לה 

סימנים. כאשר הגיע ליל הכלולות, אמרה, עכשיו תתבזה אחותי, מסרה לה את הסימנים. 

בקר והנה היא לאה. וכי עד עכשיו לא הייתה לאה? אלא זה הוא שאומר הכתוב: ויהי ב

מתוך שידעה את הסימנים שמסרה לה רחל לה הכיר בה עד עכשיו( לפיכך זכתה ויצא 

ממנה שאול. ומה צניעות היתה בשאול? דכתיב: ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר 

 . 124שמואל, זכה ויצאת ממנו אסתר"

 

ת, אולם יחסיהן היו מורכבים ומתח מתמיד ליווה אותם. יעקב רחל ולאה היו שתי אחיות קרובו

אהב את רחל, אבל נשא ראשונה את לאה והיא הייתה אם רוב ילדיו. רחל יכלה להיאבק על 

מקומה ועל בכירותה, אולם היא שתקה ולא הייתה צד בהתמודדות יעקב עם אביה. כוחו הגדול 

חרי יעקב הבורח, מנע בודאי אפשרות של של לבן, שהביאו גם שנים רבות אחר כך לרדוף א

עימות וויכוח. רחל הבינה שמחיר המאבק גבוה כל כך עד שאיננו שווה אותו, אם המסקנה היא 

בחירה בינה לבין לאה והרחקת אחותה מבית יעקב, היא מוותרת. רחל נאבקה רק על מקומה, 
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ים שלא תידחה מכל וכל, והתחרתה על חלקה באימהות, כפי שפירשה ואמר ה: "נְַּפּתּוֵלי ֱאֹלהִּ

י" ם ָיֹכְלּתִּ י גַּ ם ֲאֹחתִּ י עִּ ְלּתִּ ְפּתַּ  .125נִּ

חכמים הגדירו את ויתורה של רחל כביטוי של צניעות. הצנוע אינו רואה בהישג האישי את חזות 

הכל, הוא רואה את עצמו בענווה כחלק מן המכלול, וגישה מאוזנת זו מאפשרת לו להשלים עם 

לו. אין זאת אומרת שלב רחל היה עשוי מאבן והיא נתנה את עצמה יתרונות הזולת ולוותר 

כאסקופה הנדרסת, לא, ויתורה לא בא בקלות. מתחילה החליפה סימנים עם יעקב כדי שלא 

יצליח לבן לרמותו. אלא שבלילה כאשר החליף אותה לבן בלאה, הבינה שמלחמתה לא תהיה 

 יון. כאן נעצרה. באביה הרמאי אלא באחותה המסכנה, שתבוא לידי בז

ויתורה של רחל נשגב כל כך, שלא זו בלבד שלא פגע בה אלא רומם אותה וייצב את מקומה 

ְגָבהו" יִּ ח וַּ יֵבם ָלֶנצַּ ֹישִּ ֵסא וַּ ּכִּ ים לַּ יק ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלכִּ דִּ צַּ ע מִּ ְגרַּ . אפילו בני לאה מודים 126לעד, "ֹלא יִּ

ְשָרֵאל" בבכורתה של רחל: "ְּכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶשר  .127ָבנּו ְשֵּתיֶהם ֶאת ֵבית יִּ

הצניעות והענווה מנמיכות את יומרנותו של האדם וציפיותיו, ומחזירות אותו אל עצמו. הן 

שוללות את האפשרות שיתנשא על אחרים וידרוס את סביבתו. חכמים מאמינים שהצניעות 

פני החברה ומחזקת את מסוגלת להוליד אטמוספירה של צניעות ומידה יקרה זו מעצבת את 

יסודותיה מבפנים. יתר על כן, הדברים מקרינים גם על הדורות הבאים. רחל הורישה את מידתה 

זו אל בניה וזכתה שיקום מהם שאול, שלא היה כמותו בכל העם ואף על פי כן הסתיר את 

בשורת המלוכה. ושוב באה מצאצאיה אסתר, שעלתה לגדולה וזכתה למלכות ואף על פי כן 

 נשארה צנועה וענוותנית כשמה.

 

 ד. כפיית היצר
 

, לפני 128אנשי המוסר הדריכו את האדם לחשוש מפני היצר, לשבור את תאוותו ולכפות את יצרו

ֹטְפָנה  י ֹנֶפת ּתִּ שהתשוקה הגופנית תמלא את עולמו, תטמא את רוחו ותביאו עד שערי מוות: "ּכִּ
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ִביַרת ַהַתֲאָוה רבינו יונה מגרונדי,  128 שערי תשובה, השער הראשון, ל', העיקר התשיעי: "שְׁ

יַ  א, וְׁ ֵלי ַהָשוְׁ ַחבְׁ שֹוְך ֶהָעֹון ּבְׁ ִלמְׁ שֹו ַלֲחטֹוא וְׁ ַנפְׁ ָלה לְׁ ִמית, ָיִשיב ֶאל ִלּבֹו ִכי ַהַתֲאָוה עֹולְׁ ֵדר ֲעֶשה גָ ַהַגשְׁ

ָת  ָבִרים ַהמֻּ ֹלא ִיָמֵשְך ַאַחר ַתֲאָותֹו ַגם ִּבדְׁ רֹוש ִמן ַהַתֲענּוִגים, וְׁ ִיפְׁ שּוָבה, וְׁ מֹור ֶאת ֶדֶרְך ַהתְׁ ִרים. ִלשְׁ

ִעיבוֹ  ִּביעֹו ָרֵעב ַמרְׁ ָרָכה )סוכה נב, ב( ֵאֶבר ָקֹטן ֵיש ָּבָאָדם ַמשְׁ רֹוָנם ִלבְׁ רּו ַרּבֹוֵתינּו ִזכְׁ ָאמְׁ  שבע". וְׁ

ב, נתיב כח היצר, ב'( לא הסתפק בעובדה הניסיונית ובהדרכה -והמהר"ל )נתיבות עולם

המעשית אלא ראה בכך עניין עקרוני ומהותי: אין היצר הרע באדם מצד השלימות רק מצד 



ָּכּה.  ֶשֶמן חִּ ְפֵתי ָזָרה ְוָחָלק מִּ ְגֶליָה ֹיְרדֹות ָמֶות ְשאֹול שִּ יֹות. רַּ ָדה ְּכֶחֶרב פִּ ֲעָנה חַּ לַּ יָתּה ָמָרה כַּ ְוַאֲחרִּ

ְתֹמכּו"  . 129ְצָעֶדיָה יִּ

שבשעת החיבור המיני היה "מגלה טפח ומכסה טפח  130חסיד כזה היה רבי אליעזר, עליו אמרו

, שוללת לכאורה לקצר במעשה ולעשותו כאילו מתוך אונס 131ודומה כמי שכפאו שד". הדרישה

אותו ואת ההנאה הכרוכה בו, "מפני שאיני רוצה ליהנות מן העולם ואיני עושה אלא לשם 

. אולם רבי אליעזר עצמו הסביר את קיצורו במעשה באופן אחר, "כדי שלא 132המצוה בלבד"

, באופן פרדוקסאלי מיעוט ההנאה המשותפת חשוב למענה, 133יתן דעתו באשה אחרת"

 . 134העצמת הזוגיותלשלמות הייחוד ול

והכניסו את  136, שללו את הבריחה מן הגוף135גם אלה שהבליטו את המתח הבסיסי בין גוף ורוח

היצר המיני לסדר החיים האידיאלי. "דרך האמצע" מניחה שכל המידות ביסודן הן טובות 

                                                                                                                                            

החסרון, וכל עוד שהאדם רוצה למלאות תאותו דבר זה בעצמו מורה יותר על החסרון ולפיכך 

ם מרעיבו כאלו האדם הוא שלם ואינו חסר ולכך בזה מסלק יצר הרע, הוא רעב עוד. והפך זה א

 שהוא מתקרב למדת האבות שנאמר בהם בכל מכל כל, אשר לא שלט בהם יצר הרע. 

 ה.-משלי ה' ג 129
 נדרים כ' ב. 130
 , הביא מן הראב"ד ארבעה פירושים לכך.שולחן ערוך, אורח חיים ר"מ ח' 131
יאור מדת הפרישות( שאף שלא דיבר סרה ביצר ולא הטיף ראה רמח"ל )מסילת ישרים י"ג, בב 132

לשבירתו, הזהיר מפני התוצאות הנלוות שעלולות לגרור את האדם אל האסור. "הנה הבעילה עם 

אשתו מותרת היא היתר גמור. אמנם כבר תקנו טבילה לבעלי קריין שלא יהיו תלמידי חכמים 

עשה עצמו מותר, אמנם כבר הוא מטביע מצויים אצל נשיהם כתרנגולים, לפי שאף על פי שהמ

בעצמו של אדם התאוה הזאת ומשם יכול להמשך אל האסור, וכמאמר רבותינו ז"ל )סנהדרין 

ק"ז(: אבר קטן יש באדם, משביעו רעב, מרעיבו, שבע. ולא עוד אלא שאפילו בשעה הראויה והעת 

חים ודומה למי שכפאו שד, ההגון, אמרו על רבי אליעזר )נדרים כ'(: שהיה מגלה טפח ומכסה טפ

 כדי שלא ליהנות אפילו בשעת הנאתו.

"ולזה הפירוש יבוא הטעם לכל המעשה, כי מה שלא היה מספר עמה אלא בחצי הלילה גם  133
הוא מאותו הטעם כדי שלא יזכור קול האנשים והנשים ששמע ביום ולא ישמע קול המשכימים 

ום מחשבה בתוך המעשה". הראב"ד, בעלי בבקר. וגם קוצר המעשה הזה הוא כדי שלא תכנס ש
 הנפש, שער הקדושה.

אמירה חסידית עממית נוקטת בדרך דומה ביחס לדרכי התפילה: כאשר העגלה דוהרת מהר אין אנשים זרים  134
 יכולים לעלות אליה, וכן טוב להתפלל במהירות, כי אז אין זמן למחשבות הזרות להיכנס. 

ציור המושכלות )לא זולת זה(, אשר החזק והנכבד שבהם  "תכלית האדם מאשר הוא אדם, היא 135

השגת האלוה והמלאכים ושאר פעולותיו, כפי היכולת. והמון הסכלים, הם בהפך זה, ביטלו כל  -

רצוני  -מחשבה והסתכלות במושכל וישימו תכליתם החוש ההוא, אשר הוא חרפתנו הגדולה 

כמו שנאמר  -אכל ובמשגל, לא בדבר אחר לומר, חוש המישוש, ולא יחשבו ולא יתבוננו רק במ

 ברשעים בהיותם שטופים במאכל ובמשתה ובמשגל" הרמב"ם מורה נבוכים, ח"ג ח' ומ"ט. 

גם המהר"ל שצעד בעקבות הרמב"ם והדגיש את הניגוד שבין רוח וחומר, לא  הלכות דעות ג' א'. 136

הבאר  -קה )באר הגולה מצא "פחיתות בעניין זה כלל מצד עצמו" אולם ראה כחסרון את התשו

 החמישי(. 



ונצרכות לאדם, אלא שעליו לכוון למינון הנכון, "הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה 

דעה מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה ו

קרובה לא לזו ולא לזו, ... לא יתאוה אלא לדברים שהגוף צריך להן ואי אפשר להיות בזולתן ... 

 .137ולא יהא מהולל ושוחק ולא עצב ואונן אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות"

זו אינה תולדה אקראית אלא בריאה אלוהית, מתוכננת והרמונית, לפיכך יצירת האדם במתכונתו 

אין פגם בגוף ובצרכיו הטבעיים. גם היצר המיני, הוא יצר טוב, חיובי ובונה, ובתנאי שישרת את 

 המטרה הקדושה והעליונה שלמענה נוצר:  

ונה הנכונה... כל "חבור זה הוא ענין קדוש ונקי כשיהיה הדבר כפי מה שראוי ובזמן הראוי ובכו

בעלי התורה מאמינים שהשם ברא את הכל כפי מה שגזרה חכמתו, ולא ברא דבר שיהיה גנאי או 

כיעור, שאם יאמר שהחבור הוא דבר של גנאי, הנה כלי המשגל הם כלי הגנות, והרי השי"ת 

 , אין לפניו קלקול138בראם במאמרו. אבל הענין הוא כמו שהש"י הוא טהור עינים מראות ברע

או גנאי והוא ברא איש ואשה וברא כל אבר ואבר שבהם והכינם על מתכונתם ולא ברא בהם 

דבר גנאי. והעדות הברורה מה שאמר במעשה בראשית, ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא 

, כל זה קודם שחטאו לפי שהיו עסוקין במושכלות וכל כונתם לשמים, ולא היו 139יתבוששו

שאר אברי הגוף. אמנם כשנטו אחר ההנאות הגופניות ולא נתכוונו לשם בעיניהם אלא כעינים ו

שמים, אמר וידעו כי ערומים הם, ופירושו: כאשר הידים בעת שכותבין ספר תורה בטהרה הם 

מכובדות ומשובחות וכשגונבות או עושות דבר מגונה הם מגונות, כך הם כלי המשגל לאדם 

 . 140ולאשתו קודם שחטאו"

ומר, התאווה עלולה להשפיל את האדם עד עפר כאשר כל אחד מבני הזוג אפשר להוסיף ול

מבקש את הנאתו האישית האגואיסטית, אולם כאשר מטרת כל אחד מבני הזוג להעניק, ושניהם 

מנצלים את התאווה המינית לענג איש את זולתו, להעמיק ולבסס את שלום ביתם, הרי זו כוונה 

אדם במישור נמוך מאד, אבל ענייני החומר של זולתו, הם ראויה. ענייני החומר ממקדים את ה

 בשבילו עניין רוחני מובהק, ועל כן גם מרומם מאד.

 

דרכי ההתמודדות עם היצר שונות. חכמי ישראל העדיפו את מי שכפה את ייצרו על פני מי שאין 

צח, את לו יצר כלל, את בעל התשובה על הצדיק הגמור, את מי שנאבק מאבק מוסרי פנימי וני

מי ש"מתאווה לעבירות ומשתוקק להן ממי שלא יתאווה להן כלל ולא יצטער בהנחתן". ואמרו: 

                                                 
האמצע הזה איננו מדויק, דרכם של חסידים שהם מטים מעט מן האמצע . הלכות דעות א' ד' 137

הלכות . ויש להמליץ לתלמידי חכמים לנהוג כן, גם בתחום המיני)שם א' ה'(,  לצד שכנגד היצר
יד חכם שינהיג עצמו בקדושה ולא יהא דעות ה' ד': אף על פי שאשתו של אדם מותרת לו תמיד, ראוי לו לתלמ

מצוי אצל אשתו כתרנגול אלא מלילי שבת ללילי שבת אם יש בו כח... ולא תהיה ישינה, ולא יאנוס אותה 
והיא אינה רוצה אלא ברצון שניהם ובשמחתם, יספר וישחק מעט עמה כדי שתתישב נפשה ויבעול בבושה ולא 

 בעזות ויפרוש מיד.
 .חבקוק א' יג 138
 .שית ב'ברא 139
 רמב"ן, אגרת הקודש לרמב"ן פ"ב. 140



"כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו". ו"לפום צערא אגרא". "רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא 

יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב, אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לבוא על הערוה, אלא 

ומה אעשה ואבי שבשמים גזר עלי". הפילוסופים לעומתם העדיפו במאבק עם היצר את  אפשי,

האיש הישר על המושל בנפשו, האחרון "עושה הטובות אבל הוא מתאווה למעשי הרעות 

 .142, בעוד הראשון נוטה באופן טבעי אל הטוב141ומשתוקק להם, והוא ניפתל עם יצרו"

המוסרית יש מקום, יש להתאים לכל אישיות ולכל אפשר לומר שלשני הדגמים של ההתמודדות 

זמן עבודה מוסרית מיוחדת. מי שנמצא במלחמה מתמדת עם יצרו, עליו לפחד ממנו, להתכנס 

ולהיערך למגננה, גם אם יצליח להתגבר על יצרו, עליו להתכונן להפתעות, לאפשרות של 

ש מפני היצר אלא מיישיר מפלה. ויש מי שנפשו ישרה מטבעה ומחפשת את הטוב, זה אינו חוש

 את פניו אליו ויוצא למתקפה חזיתית נגדו. 

הסיפורים שלפנינו מחצינים את ההתמודדות עם היצר ומתארים את המאבק הזה כפי שהוא 

מתנהל בחוץ עם נציגיו של היצר בעולם, עם הגירויים הבוטים הטמונים בכל מקום. עם הדורות 

ו של העולם הולכים וגוברים. קיימות שתי דרכי לא פחת כוחו של היצר, אדרבה, פיתויי

ההתמודדות, יש צדיקים שמתכנסים פנימה בשלמות עצמית ומתעלמים מן הגירוי החיצוני, ויש 

 שיוצאים להלחם ביצר וממגרים אותו גם למען אחרים והמרחק בין הדרכים גדל מאד.

 

 א.

הִּ  ר ְלהַּ ְבָרא ְדָקָאמַּ הּוא גַּ ְמֵעיּה ְלהַּ ֵיי, שַּ בַּ יְקדֹום ְוֵניזֹול ְבדּוְכָּתא ְפָלן, אַּ יְּתָתא, ְלָמָחר נִּ יא אִּ

י ֲהוּו ָפְרֵשי ֵמֲהָדֵדי,  ְרֵסי ְבַאְגָמא, ּכִּ ְייהּו ְּתָלָתא פַּ ְתרַּ ל בַּ יסּוָרא. ָאזַּ יְנהּו ֵמאִּ יל ַאְפְרשִּ ר, ֵאיזִּ ָאמַּ

ימָ  ין ְבסִּ ְוותִּ יָקא, ְוצַּ ין ְרחִּ יְנהּו ְדָקָאְמֵרי, אֹוְרחִּ ְמעִּ י ֲהָוה, ָלא שַּ אן ְדָסאֵני לִּ י מַּ ֵיי, אִּ בַּ ר אַּ א. ָאמַּ

ָנא ֵליּה  ֵער. ּתַּ ְצטַּ ֲהָוה ָקא מִּ יְבָרא ְדָדָשא, וַּ ל ָּתָלה נְַּפֵשיּה ְבעִּ ֲהָוה ָמֵצי ְלאּוקּוֵמיּה ַאנְַּפֵשיּה. ָאזַּ

ָגדֹול ֵמֲחֵברֹו  הּוא ָסָבא, ָּכל הַּ ֶמנּו -הַּ ְצרֹו ָגדֹול מִּ  .143יִּ

וש: אביי שמע איש שאמר לאישה: למחר נשכים ונלך למקום פלוני. אמר: תרגום ופיר

אלך ואפרישם מאיסור. הלך אחריהם שלוש פרסאות באגם ולא קרה דבר. כאשר נפרדו 

זה מזו, שמע אותם אומרים: הדרך רחוקה וחברתנו נעימה. אמר אביי: אם שונאי )אני, 

יה לעצור את עצמו מלחטוא. הלך בלשון סגי נהור( היה מתייחד עם האישה לא יכול ה

 יצרו גדול ממנו. –ונשען על בריח הדלת בצער. אמר לו אותו סבא: כל הגדול מחברו 
                                                 

 רמב"ם, שמונה פרקים פרק ו'. 141
הרמב"ם מצא מקום לשתי העמדות. מי שמידותיו רעות והוא נוטה להרע לזולתו, "כשפיכות  142

דמים, וגניבה, וגזל, והונאה, והזק למי שלא הרע, וגמול רע למיטיב, וזלזול הורים, וכיוצא באלה. 

היא נפש חסירה. אבל המצוות השמעיות,  -דבר מהם ותשתוקק אליו הנפש אשר תתאווה ל

אלמלא התורה לא היו רעות כלל, ולפיכך אמרו שצריך האדם להניח נפשו על אהבתם, ולא ישים 

 מונעו מהם אלא התורה". 
 סוכה נ"ב א.  143



 

אביי היה בטוח שהזוג הזדמן מלכתחילה לדבר עבירה וכתלמיד חכם אחראי הלך להציל אותם 

ת אפילו ממנה. לתדהמתו הוא גילה שהזוג הלך בדרך בתמימות ובנעימות בלי להעלות על הדע

הרהור של אסור וכל הדרמה התחוללה רק בתוך ראשו. הזוג הזה מביא בשורה גדולה לעולם, 

נדמה לנו שהאדם מוקף ביצרים אפלים מכל עבר והעליה המוסרית מחייבת מאבק מתמיד, והנה 

 . 144מתברר שהאדם נקי, ישר וטוב, באופן טבעי

ום בני הזוג לא היה עומד בניסיון. אולם זה לא פשוט. אביי העיד על עצמו שאילו היה במק

האירוע הזה זעזע את עולמו וגרם לו חלישות דעת. מה התועלת בבית המדרש אם קוטלי קנים 

באגם מגיעים להישגים מוסריים גבוהים יותר מחובשי ספסליו? מה מועילות לנו חכמתנו, 

 פרישותנו וצדקותנו, אם בלעדיהן מחשבותינו נקיות וטהורות יותר? 

אביי ונשען על דלת בית המדרש. הדלת מבדילה בין פנים הבית לבין מה שחוצה לו, היא הלך 

. אביי עמד שם ותהה, מי ירים את האדם למעלה העליונה. האם בית 145גם נקודת החיבור ביניהם

המדרש, היוצר מסגרת של קדושה שבבסיסה חוקים וסדרים מחייבים, לימוד מושכל והנהגות 

דווקא השדה הטבעי, הרחב, המשוחרר, המשולח מכל רסן, הפותח מעשיות מוגדרות, או 

 שערים אל הרגש, הוא יביא את האדם לאותו יעד. 

יצרו גדול", טעות לחשוב שהגדלות נמצאת למעלה מן  -"כל הגדול  146שנה לו אותו הסבא

ההתמודדדות היצרית, המאבק ביצר הוא תמצית הבחירה החופשית ועל כן הוא מהותי לאדם 

יאות העולם הזה ולא יפסק כל ימי חייו. מגמת האדם אינה להיות מלאך, מיסודו הוא מלא ולמצ

 .  147יצרים, תפקידו להתמודד עם יצרו, להתקדם מדרגה אל דרגה, לזכך את מחשבותיו ומעשיו

הסבא עוד מרחיק לכת ומוסיף שכל הגדול יצרו גדול יותר. כוונתו לכאורה שהקטן מתאווה 

ל תאוותיו גדולות, הקטן חולם על הסעודה הקרובה והגדול רוצה לכבוש תאוות קטנות והגדו

                                                 
ו הסיפור הזה מזכיר אידיאולוגיה נרודניקית רומנטית, הרואה בהליכה אל העם, עם צרכי 144

ויצריו הבסיסיים, פתרון למורכבות החיים ופיתוייהם, ומעריצה את הפשטות הטבעית, הישרה 

 וחסרת הסיבוכים. 

תלמידי חכמים מכריזים על עצמם כלפי חוץ על דלת בית המדרש )שבת י' א(: "רב אמי ורב  145

י איכא אסי הוו יתבי וגרסי ביני עמודי, וכל שעתא ושעתא הוו טפחי אעיברא דדשא ואמרי: א

ליעול וליתי". כך גם מסופר )פסחים ס"ח ב וראה גם חגיגה ט"ו ב( "רב ששת כל  -דאית ליה דינא 

תלתין יומין מהדר ליה תלמודיה, ותלי וקאי בעיברא דדשא ואמר: חדאי נפשאי, חדאי נפשאי, לך 

 קראי לך תנאי". 

 מזכיר ההוא סבא הוא אליהו". יש לומר דכל מקום שהוא –תוספות חולין ו' א: "אשכחיה ההוא סבא  146
בשם הרב הק' ז"ל מקוצק על הפסוק "ואנשי קודש תהיון": להיות שמירת הקדושה במעשה  147

אנוש ותחבולותיו. פירוש שאין מחסור להשי"ת מלאכי עליון שרפים וחיות הקודש. רק שמתאוה 

שמות משפטים, לקדושת אנשים ולכן המשיך נצוצי קדושה גם בעוה"ז במדה וצמצום )שפת אמת, 

 תרל"ב(. 



את העולם. אולם דברי הסבא לאביי מוסבים על הסיפור שלנו, ועל כן בכלל דבריו שיצרו של 

 . 148הגדול עלול להביאו לתאוות פחותות ומגונות, שהקטן לא היה נכשל בהן כלל

לות אין לוותר עליה ולהסתפק בבינוניות. יש הסבא גם קבע שלמרות גודש היצריות הכרוכה בגד

 להעז ולעלות, כי הסיכוי הטמון בכל עליה גדול כמה מונים מסכנת הנפילה הנובעת ממנה. 

 עקרון זה מפתיע ונועז, ודורש פירוט והעמקה. פירושים רבים נתנו לו:

 

ת גם להפך, א. התעלמות האדם הקטן מן הפיתוי אינה עדות להשתחררותו מן היצר, יכול להיו

היצר לא מסוגל לגרות את מי שרגיל בו ומרחבי החטא פתוחים לפניו בכל עת. ובצד האחר 

הדברים הפוכים, הפרישות לא הורגת את היצר, היא רק כובשת אותו ועל כן הוא ער ונוקב 

 . 150, פיתויו של האדם הפרוש יכול להיות משום כך חזק ועצום, כאן ועכשיו149יותר

מביאות את האדם לגדלות: שאפתנות, סקרנות, פתיחות, תעוזה והרפתקנות, ב. אותן תכונות ה

 . 151עלולות להביא אותו גם לחטאים הגרועים ביותר

                                                 
דמותו המופלאה של דוד המלך יכולה לשמש דוגמה בולטת לכך. איש גיבור ומאמין בעל  148

. "לא היה דוד ראוי לאותו כוחות עצומים ואף על פי כן נפל ברשות יצרו וחטא בחטא חמור

גדול מעשה רק להורות בתשובה" )עבודה זרה ד ע"ב(, ויש לשאול מנא לה לגמרא זה, הלא כל ש

מחבירו יצרו גדול? ומי לנו גדול מאדם הראשון יציר כפיו של הקב"ה, והיה יצרו גדול אשר המרה 

 פי ה'" )יערות דבש, חלק שני, דרוש י"א(.

הנצרות שכללה את הנזירות ועשתה אותה לה לדוגמה ומופת, אולם הפרישות החיצונית והמסגרתית לא  149
ערוה, ולא מכל שפלות, מסדרונות המנזרים מלאו תככים וקטנוניות. הצליחה להכניע את היצר, לא נקיות מן ה

הספרות עסקה רבות בנעשה מתחת לגלימת הנזיר. טולסטוי עמד על השאלות העולות כאן בסיפורו "האב 
סרגיי", בו הציג דמות נזיר שפותה על ידי אישה והציל את עצמו בכריתת אצבע, ודווקא כאשר שמו יצא 

דומה. את נשמתו הוא גאל רק כאשר עזב את נזירותו ונדד בדרכים בשברון לב כאחד לתהילה נכשל בחטא 
 האדם.

"היו אומרים לשליח שהוליך השעיר המשתלח: הא לחם והא מים. ואמרו: מעולם לא היה  150

צריך אדם לכך, רק שאין דומה מי שיש לו פת כו'. כן נמי כל הגדול מחבירו ובפניו כל דלתים 

זו עברה. והנה אצלו דבר שאי אפשר בשום אופן לעבור על מצות ה' והרי אין לו סגורות מלעבור אי

פת בסלו. כי בשום אופן לא יוכל לבא לידי תאוה ההיא. ואז יצרו מתגבר ויבליג עליו. מה שאין כן 

הקטן במעלתו שיוכל לעבור באיזה אופן מאופנים על המצות והרי פת בסלו ולא תקיף עליה יצריה 

 -שמעתתא -י עביד. ופעמים יעבור בפועל יש לו פת בסלו ואין יצרו גדול כל כך" )שבכיון דאי בע

 הקדמת המחבר, על פי מערכת אלהות פ"ח, וכן בהקדמת אבני מילואים(. 

"תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב, תאות אדם הוא התאוה שנמצאת בלב האדם גם זה  151

נו, ואם יכניס את כח חשקו ותאותו לתוך חסד מהש"י כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממ

הקדושה אז יגדל מעלתו ביותר, אך טוב רש מאיש כזב היינו אם מוציא את התאוה לפועל 

במקום זר זה נקרא איש כזב, היינו שמכזב בה אז טוב ממנו הרש שלא נברא בכח תאוה כזה 

, את הסיכוי מאחר שאינו משתמש בה כפי הצורך" מי השילוח )משלי(, מדגיש את הברכה

הטמון בכוחות הללו, אבל ברור שאם האדם לא זוכה לנצלם מתברר למפרע שמוטב היה שלא 

 נבראו בו היצרים הללו.



ג. כאשר האדם מטפס למדרגות שהן גדולות עליו ונשגבות מדרגתו, נחלשת אחיזתו, מעמדו 

מדרגה  הרוחני מתערער והישגיו יכולים להתמוגג ולהעלם: "יותר דבק ההעדר כאשר יש

העליונה לאדם במה שאין ראוי לכל אדם מדרגה זאת ממה שהוא דבק ההעדר במדרגה הפחותה 

 . 152השפלה שהיא נמצאת לכל. וכמו שאמרו שם גם כן ובישראל יותר מהכל"

ד. חוטא רגיל נופל בחטא באקראי בפרץ של תאווה, אצל הגדול הכל עוטה אופי אידיאולוגי, גם 

 . 153ים, ועל כן האדם מתחזק בדעתו ובמעשיו עוד יותרהחטא נעשה מטעמים עקרוני

משמעיות אלא לדברים שקלקולם דק -ה. יצרו של הגדול לא מושכו לעבירות ברורות וחד

 . 154ההבחנה, ולכן הם מחייבים שמירה מרובה

 ו. חכמים קשרו את הסיפור שלנו לברייתא המזהה את היצר הרע עם השטן: 

צְ  ָבָנן, "ְוֶאת הַּ ע ָּתנּו רַּ יק ֵמֲעֵליֶכם", ֶזה ֵיֶצר ָהרַּ י ַאְרחִּ יו  -פֹונִּ ְחּתִּ דַּ בֹו ֶשל ָאָדם. "ְוהִּ ֶשָצפּון ְועֹוֵמד ְבלִּ

ְדמֹ  ּקַּ ָים הַּ ְתָגרֹות ָבֶהן. "ֶאת ָפָניו ֶאל הַּ ין ְלהִּ ָיה ּוְשָמָמה", ְלָמקֹום ֶשֵאין ְבֵני ָאָדם ְמצּויִּ י" ֶאל ֶאֶרץ צִּ  -נִּ

ן ֶאת ֵעינָ  ָים ָהַאֲחרֹון" ֶשָנתַּ ים ֶשבֹו. "ְוֹספֹו ֶאל הַּ יֵדי ֲחָכמִּ ְלמִּ ג ּתַּ יבֹו, ְוָהרַּ אשֹון ְוֶהֱחרִּ ְקָדש רִּ  -יו ְבמִּ

                                                                                                                                            

ראה גם צדקת הצדיק רמ"ח: גדלות אחד על חבירו הוא רק כפי גודל החשק שלו לטוב, דהיינו 
החשק שבלבו בימין  כח היצר, כי יצר טוב ויצר רע אחד, זה לעומת זה, בשני חללי הלב. כפי

 לטוב, כן בשמאל לרע, ולכך יצר רע גם כן גדול.
 מהר"ל תפארת ישראל מ"ח.   152

עקידת יצחק מ': מי שיש לו התחלות יותר חזקות לחטאו, הנה יצרו החוטא הוא גדול וחזק  153

מזולתו בלי ספק, וכבר נתבאר זה בראשון מהז' מספר המדות, והוא טעם שאמרו רבותינו ז"ל 

כ"ט ע"א( הרהורי עבירה קשין מהעבירה, כי העבירה בהרהורים והטענות המחזיקים  )יומא

 אותה, היא קשה מזולתם.

מאור עינים, לך לך:  "בהיות הצדיק הולך ממדריגה למדריגה גם היצר הרע הולך אתו. כי גם  154

ול שבטל התאוות הגשמיות ובא אל מדריגה גדולה, גם שם היצר הרע מפתיהו. כי מי שהוא גד

מחברו יצרו גדול ממנו ומכשילו בדברים דקים. ושם צריך יותר לשמור את עצמו מן היצר, כי 

שם בקל יוכל לפתותו ח"ו בדברים דקים אשר אי אפשר להרגיש, כי סביביו נשערה מאוד וצריך 

 שמירה מעולם להזהר שלא יחטא ח"ו אף כחוט השערה". 

כל אדם כפי ענינו ומדרגתו בתורה ועבודה, נפש החיים ג' ד': "היצר מתהפך בתחבולותיו ל

שאם הוא רואה שכפי גובה מדרגתו של האדם אם ישיאהו שיניח מקומו ומדרגתו לעשות בפועל 

איזה עון וחטא חמור או קל שלא יאבה לו, הוא מתחפש להתדמות אל האדם כיצר טוב, לסמות 

וק בה, שמראה לו בה שכלו להטיל ארס ולהטעותו באותו האופן והמדרגה עצמה שהאדם דב

 איזה דרך הנראה להאדם בהשקפה ראשונה שהוא עצת יצרו הטוב להדריכו בדרך יותר גבוה 

אגרת המוסר לרבי ישראל סלנטר ז"ל: "שכל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, ונכשל בעברות 
ן(, נשאות ורמות, אשר אם גם לחשכת לבבנו כסומים נחשבנו, אין רואה גדלם )נגד עברות ההמו

רק אם נשקיפה על ידי כלי המחזה )]המשקפת[ המגדלת דבר גדול למאוד הנראה לחלשת 
ראותנו כקטן, כמו הכוכבים אשר גדלם יותר מכדור הארץ ונראים כנקודות קטנות, ועל ידי כלי 
המחזה נראים יותר גדולים מעט, ובאמת אין ערוך לגדלם, כן הדבר הזה( הוא השכל הנכון, על 

 אמנה, נמצא אותם חמורות הרבה באיכותם ביתר שאת ויתר עז.פי התורה הנ



ֲחָנתֹו" ל צַּ עַּ ים ֶשבֹו. "ְוָעָלה ָבאשֹו ְותַּ יֵדי ֲחָכמִּ ְלמִּ ג ּתַּ יבֹו, ְוָהרַּ י ְוֶהֱחרִּ ְקָדש ֵשנִּ ן ֵעיָניו ְבמִּ  - ֶשָנתַּ

יחַּ עֹובְ  נִּ ֲעשֹות" ֶשמַּ יל לַּ ְגדִּ י הִּ ְשָרֵאל. "ּכִּ ְתָגֶרה ָבֶהן ְביִּ ים ּומִּ ים  -ֵדי ּכֹוָכבִּ יֵדי ֲחָכמִּ ְלמִּ ֵיי, ּוְבתַּ בַּ ר אַּ ָאמַּ

ּכָֻּלן.   יֹוֵתר מִּ

מיסטי -כלומר, מאבקו המוסרי של האדם איננו בעיה אישית שלו בלבד, זה חלק ממאבק קוסמי

עומדת בפני עצמה, שתפקידה להחטיא את בני על דמותו של העולם. היצר הוא אפוא ישות ה

האדם. לפיכך עיקר מאבקו הוא עם הצדיקים, הוא בוחר להילחם בנקודה החשובה, הגבוהה 

 והעמוקה ביותר, שבה הכוח להכריע ולקבוע את גורלו של העולם ומהותו.

 

 ב.

ך : שלשה מכריז עליהן הקדוש ברוך הוא בכל יום. על רווק הדר בכר155אמר רבי יוחנן

ואינו חוטא, ועל עני המחזיר אבידה לבעליה, ועל עשיר המעשר פירותיו בצינעה. רב 

ספרא רווק הדר בכרך הוה, תני תנא קמיה דרבא ורב ספרא, צהבו פניו דרב ספרא. אמר לו 

. דהוו אושכפי בארעא דישראל. 156רבא: לאו כגון מר, אלא כגון רב חנינא ורב אושעיא

עבדי להו מסאני לזונות, ועיילי להו. אינהו מסתכלי בהו, והוו יתבי בשוקא דזונות, ו

ואינהו לא מדלן עינייהו לאיסתכולי בהו, ומומתייהו הכי: בחייהן רבנן קדישי דבארעא 

 . 157דישראל

)תרגום: רב חנינא ורב אושעיא, שהיו רצענים בארץ ישראל, ישבו בשוק של זונות ועשו 

והם לא הרימו את עיניהם להסתכל בהן. ובהם להן נעליים והביאום להן. הן הסתכלו בהם 

 היו נשבעות: בחיי רבותינו הקדושים שבארץ ישראל(.  

 

ההכרזה האלוהית מייחדת צדיקים מופלאים שעמדו במבחן. ההכרזה לא בוחנת מעשה מופתי 

חריג והרואי של אמונה, אלא נותנת משקל רב יותר להתנהגותו השגרתית של האדם, לעקביותו 

. ההכרזה מבליטה אישים שנוסו ונבחנו במבחן יומיומי, ויראת השמים שלהם ולהתמדתו

. בשלוש הדוגמאות קיים מבחן כפול ומכופל: לרווק אין 158נמצאה מזוקקת, ברורה ומוחלטת

פת בסלו, יצרו גדול, והוא דר בכרך, במקום שהפיתוי מצוי, ואף על פי כן אינו חוטא, הרי זו 

מוצא אבדה, הוא זקוק מאד לכסף, הוא יכול למצוא לעצמו פתח עדות ברורה על צדקתו. העני 

של היתר וליטול את המציאה לעצמו, כי יצאה במקצת מרשות בעליה ואין לה תובעים, וכשאינו 

                                                 

ר' יוחנן בר נפחא, גדול אמוראי ארץ ישראל בדור השני, עמד בראש ישיבת טבריה שנים ארוכות. מכר את רכושו כדי ללמוד תורה  155

 נחשב ליפה תואר מאד. ונשאר עני, כל עשרת בניו מתו עליו בחייו והוא קיבל זאת בהשלמה והשתמש בניסיונו לנחם אחרים.

 שני אחים בדור השלישי של האמוראים. עלו מבבל לארץ ישראל עוד בימיו של ר' יוחנן. 156

 פסחים קי"ג א. 157

רש"י: שלשה מכריז הקדוש ברוך הוא עליהן לשבח בכל יום. ובספר חסידים ק"ד: גדול זכות יפה תואר המתגבר על יצרו, יותר  158

לנשים. גדול זכות עני המחזיר אבידה לבעלים, יותר מעשיר. וקשה עונש העשיר שאינו מחזיר, יותר משאינו יפה, לפי שאינו מקובל 

 מעני, הכל לפי טורח השכר, ועל פי המחשבה הטובה. 



עושה זאת הרי זו עדות גמורה על אופיו. המעשר הוא אותה עשירית אצל העשיר ואצל העני 

תר ויש לה חשיבות לעצמה, אם הוא מפריש כאחד, אולם כמות המעשר של העשיר גדולה ביו

 את המעשר בצנעה, הרי לנו עדות מוחלטת שהוא פועל לשם שמים וללא לחץ חברתי. 

"חטא בא בשביל ג' פנים: האחד מצד החסרון, והשני הוא מצד התוספת, והשלישי מצד 

היה התנגדות, ודברים אלו מביא את האדם לידי חטא. ולפיכך אמר כי מצד הטבע ראוי שי

נמשך העני אחר החטא מפני שהוא חסר ואין לו לאכול, וכאשר הגיע עבירה בסתר לידו 

שאין שום אדם יודע מזה, ואם אינו חוטא הדבר הזה מורה על יראת חטא לגמרי. והעשיר 

המעשר פירותיו בצנעא, זה שיש לו תוספת עושר וצריך לתת הרבה מאוד מן עשרו, ואם 

אוי אז אינו בעל חטא. והג' רווק הדר בעיר ואינו חוטא הוא מעשר פירותיו בצנעא כר

ביצר הרע המתגבר לאדם ומסית כמו שהתבאר איך יצר הרע הוא המתנגד לאדם ומסית 

האדם על חטא, וכאשר הוא רווק אין בטבע שיכול לכבוש את יצרו, ובפרט כאשר הוא דר 

ושבי כפרים, ולפיכך אם בעיר, שיושבי כרכים בעלי הנאה ובעלי תאוה דרים שם יותר מן י

אינו חוטא הוא ירא שמים ברור... ואלו ג' דברים מגיעים עד השם יתברך כי הם עצם 

 . 159היראה ולפיכך אמר שהקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בעצמו"

 דוגמה בולטת לרווק כזה היא סיפור יוסף ואשת פוטיפר: 

, 160ר חמורים בשרם"אי אתה מוצא נאמן כיוסף שהיה במצרים שכתוב בהם, אשר בש

 . 161והוא בן שבע עשרה שנה, והיא משדלתו בכל יום, ולא נחשד על העריות"

הכרך מספק ניסיונות, אך אלה כלליים ואינם מידיים ומוכחים. רבא לקח את הדברים הלאה 

והעלה על נס ניסיון גדול וממוקד יותר: "הוו יתבי בשוקא דזונות, ועבדי להו מסאני לזונות, 

. אינהו מסתכלי בהו, ואינהו לא מדלן עינייהו לאיסתכולי בהו". שני האחים החכמים ועיילי להו

דרו בכרך, ועוד עבדו בשוק של זונות וייצרו נעלים למענן, ולא זו בלבד שלא חטאו אלא אפילו 

 לא הרימו עיניהם להתבונן בהן.

ייתי כל כך, חכמים התפעלו משלמותם של הרבנים. הם לא תמהו על עצם בחירתם בעיסוק בע

בשאלות כמו: מדוע לא הלכו לשוק אחר, מדוע לא בחרו במקצוע אחר? האם היה זה אונס גמור 

 והכרח קיומי? האם היה מותר להם לסמוך על יכולתם לעמוד בניסיון?  

אותה שאלה קיימת על גוף המאמר: עד שהקדוש ברוך הוא מכריז על רווק הדר בכרך, צריך 

ועל בחירתו לדור בכרך. הרי אנו מתפללים: "ויהי רצון מלפניך ה'  היה להענישו על רווקותו

אלהי שתרגילני בתורתך ודבקני במצותיך ואל תביאני לא לידי חטא ולא לידי עון ולא לידי נסיון 

עדיף לאדם לתכנן את חייו מראש באופן כזה שלא ייתקל בניסיונות, אפילו . 162ולא לידי בזיון"
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חור מקום מגורים אחר. אולם כשם שצריך להיזהר מניסיון כך גם אם הדבר מחייב להסתגר ולב

התייאשו מן העולם, בקשו להתרחק יש להיזהר מן האשליה שאפשר להתרחק ממנו כליל. יש ש

מן הניסיון, מן היצר ומן הדומה לו, בחרו להסתגר באופן הרמטי מפני המציאות, ליצור בועה 

ן זה פתרון קסם, בריחה מוחלטת מניסיונות ומצבי של חיים נטולי גירוי והתמודדות. אלא שאי

התמודדות לא תיצור בהכרח מציאות אידיאלית נטולת מומים, אלא חברה סגורה, קטנונית, 

קשוחה ומתנכרת לרגשות ולבני אדם. קלקולי הבועה עלולים להיות חמורים מן ההתמודדות 

התמודדויות, הוא יכול  האדם הוא בעל בחירה, חייו רצופיםהייצרית ממנה באו להציל. 

בבחירתו הטובה לצמצם את היקפן, להעתיק את נקודת הכובד מהתמודדויות חיצוניות קיצוניות 

לאחרות, מינוריות ופנימיות יותר, אבל לעולם לא יבטל אותן כליל, היצר הרע חי ונושם גם 

ברחו  בתוך הבועה הסגורה שיצרו הצדיקים. משום כך אין להתפלא על החכמים האלה שלא

מאחריותם לנעשה בעולם, שרו עם המציאות החולה והמקולקלת, עמדו בניסיונותיה, ותקנו את 

 פגמיה ככל שיכלו. 

 

צפוי היה שאדישותם של רב חנינא ורב אושעיא כלפי הפרוצות, ריחוקם והתנשאותם, תקומם 

עשתה  אותן ותטיל שנאה בין הצדדים. והנה במפתיע שליטתם העצמית המוחלטת של החכמים

רושם עצום על הזונות. הפרוצות הללו לא נעלבו ולא נטרו לרבנים אלא הבינו בחוש בריא 

שלפניהם מופת מוסרי אמיתי ומופלא. אפילו מי ששקע בסיאוב וטימא עצמו יש בו ניצוץ של 

קדושה ורצון עמום של התעלות, והרבנים הללו היו להן נקודת אור. הגמרא לא התעלמה מדברי 

א טרחה להזכיר אותן וראתה בברכתן של עלובות החיים הללו ביטוי אמיתי של הזונות אל

הערכה לצדיקים. הבלטת הנקודה היהודית הלוחשת בזונות הללו עשויה להסביר את עצם 

ירידתם של החכמים אל השוק הזה, אפשר שבעבודתם בו סללו דרך להעלות את הנשמות 

 העלובות הטמונות ברפש החיים.

 

 ג. 

הוו קאזלי באורחא. מטו להנהו תרי שבילי, חד פצי אפיתחא  163נא ורבי יונתןרבי חני

דעבודת כוכבים וחד פצי אפיתחא דבי זונות. אמר ליה חד לחבריה: ניזיל אפיתחא 

דעבודת כוכבים דנכיס יצריה. אמר ליה אידך: ניזיל אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרין 

[ איתכנעו מקמייהו. אמר ליה: מנא לך הא? ונקבל אגרא. כי מטו התם חזינהו ]לזונות

 .164אמר ליה: מזימה תשמור עלך תבונה תנצרכה

                                                 

הולכים  כשהם  יונתן בן אלעזר אמוראים ארצישראליים בדור הראשון. מופיעים יחד פעמים רבותר' חנינא בר חמא ור'  163

 לבקר את חורבות ירושלים )ירושלמי מעשר שני ג' ג'(, או לרחוץ בחמת גדר )ירושלמי עירובין ו' ד'(. ,בדרכים

 עבודה זרה י"ז א.  164



)תרגום: רבי חנינא ורבי יונתן הלכו בדרך. הגיעו לצומת דרכים, שביל אחד עבר על פתח 

עבודה זרה והאחר על פתח בית זונות. אמר אחד לחבירו: נלך על פתח עבודה זרה 

ך על פתח הזונות ונכפה את יצרנו ונקבל שכר. כאשר שנשחט יצרה. אמר לו האחר: נל

הגיעו לשם ראום הזונות, נכנעו מפניהם. אמר לו: מניין ידעת? אמר לו: מזימה תשמור 

 עלך תבונה תנצרכה.(

 

סיפור זה הפוך מן הסיפור הקודם. רב חנינא ורב אושעיא ישבו בשוק של זונות לצורכי פרנסתם, 

צות שקנו מהם נעליים. רב חנינא ורבי יונתן בחרו להתגרות ולא הרימו את עיניהם אל הפרו

ביצרם ולעבור בכוונה על פתח הזונות. הם הרימו את עיניהם והביטו בזונות במבט חודר עד 

 שאלו השפילו את מבטן החצוף והמתגרה והסתתרו.

שתי הגישות הללו כלולות בכתוב: "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך, אל תהי חכם 

. מצד אחד צריך האדם להודות בענווה בקטנותו ובחולשתו 165עיניך ירא את ה' וסור מרע"ב

ולהתרחק מן הרע. מן הצד האחר מובטח למי שכיוון את כל דרכיו ומעשיו לרצון הבורא שיזכה 

 לסיוע מלמעלה, ישמרוהו ויכוונוהו לדרך הישרה. 

יונתן לא זו בלבד שלא ברחו אלא אף  רב חנינא ורב הושעיא לא ברחו מן הניסיון, ר' חנינא ור'

, ותחומי 166התגרו בעברה ובעובריה. ההיתר להתגרות בשטן איננו גורף אלא תלוי בסייגים רבים

המחלוקת מצומצמים מאד: "לאו כל אדם זוכה לזה ולאו בכל זמן, רק לאנשי המעלה שהם 

 . 167מזוככים בתכלית הזיכוך ובזמנים מיוחדים שאין לצד הרע כל כך שליטה"

מסתבר שההיתר להתגרות בשטן אינו נמדד רק לפי מדרגתו של האדם, אלא קשור גם למקום 

המגורים. ארץ העמים טמאה, היא מקום שליטת היצר, האדם עסוק בה במגננה. העיקר שם הוא 

הזהירות מן היצר וההתגברות העצמית לא להיכשל ברע. באווירת הקדושה של ארץ ישראל 

                                                 

 משלי ג' ו. 165

דם הזה אשר ברא הש"י יצר הרע בקרבו צריך שישתדל להסיר את יצרו, ואף אם הוא הא"ב, כח היצר, ד': -מהר"ל נתיבות עולם 166

צדיק וחסיד אל יראה בעיניו שהוא קל רק הוא דבר קשה מאוד מאוד. והענין הזה שיתפלל האדם אל הש"י תמיד שיסיר את היצר הרע 

ל הוא יצר הרע שנקרא בכל מקום בשם הזה, והרי אין ממנו, אבל מעצמו קשה הוא. כי האדם נחשב שהוא שבוי ואסור ביד מלך זקן וכסי

 חבוש מתיר עצמו מבית אסורים, וצריך לאחר להתירו הוא השם יתברך אשר מוציא אותו מבית אסורים.

פלימו הוי רגיל לומר גירא בעינא דשטן וכו', פירוש שהיה מגרה בשטן לומר גירא בעיניך, שרצה לומר כי הוא גובר על השטן אשר הוא 

נגד לו, והמתנגד לאחד נחשב כי גירא יוצא ממנו אל אותו אחר שהוא מתנגד לו והוא דוחה אותו. וקאמר שם כי גרם זה שהשטן הביא מת

אותו לידי מכשול, כי מכח התנגדות האדם אל השטן שהוא היצר הרע היה גובר עליו השטן כי אין האדם נחשב נגד כח השטן. וקאמר 

רחמנא יגער בך השטן כלומר הש"י הוא יגער וידחה השטן. ודבר זה ראוי שיתפלל עליו האדם שהשם שם אלא היכי לימא לימא הכי 

יתברך יסלק וידחה השטן ממנו, כי מצד האדם בעצמו אף שאדם מתנגד אל השטן הוא יצר הרע, מצד התנגדות הזה אין קיום לאדם כלל 

 . "אם לא בעזר השם

התגרות יחס ללא לגבי התמודדות עם היצר אלא ב ,כאלה פרשה הגמרא בברכות )ז' ב(שם משמואל בחקותי ל"ג בעומר. סייגים  167

ברשע החיצוני: "לא קשיא הא ברשע שהשעה משחקת לו הא ברשע שאין השעה משחקת לו, ואיבעית אימא הא והא ברשע שהשעה 

 משחקת לו ולא קשיא הא בצדיק גמור הא בצדיק שאינו גמור".



. 169של האדם עולה, וההתמודדות עם החומר לובשת פנים אחרות , כוחו168האומה מתאחדת

, ולעמוד 171, הוא מסוגל לעדן את תאוותיו ולרוממן170כוחה של ארץ ישראל מגונן על האדם

ביתר תוקף מול הרשעה. היצר לא יכול לפגוע בו, הוא יכול לעמוד בשוק של זונות ולא להרים 

מלחמה אל שטח האויב, להיאבק בו את עיניו. הצדיקים יכולים אפילו להעביר את ה

 .172ולהדבירו

אופייני הדבר שהתלמוד הבבלי לא ראה את התנהגותם זו של גדולי ארץ ישראל כדוגמה והזהיר 

 מפני כוחו הגדול של השטן, גם כלפי גדולים אלה: 

רב אחא בר יעקב ממטי ליה ומייתי ליה ומחוי הכי ואמר גירא בעינא דשטנא. ולאו 

. )תרגום: רב אחא בר יעקב הוליך את הלולב 173ם דאתי לאתגרויי ביהמילתא היא, משו

 והביא אותו ואמר: חץ בעיני השטן. ולא היא, משום שמביא את השטן להתגרות בו.(

רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה. יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בהך גיסא 

רא שבקיה. אמר: אי לאו דנהרא. לא הוה מברא נקט מצרא וקא עבר. כי מטא פלגא מצ

דקא מכרזי ברקיעא: הזהרו ברבי מאיר ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי. )יום אחד נדמה 

לו השטן כאשה מעבר הנהר. לא היה גשר אחז בחבל ועבר. כאשר הגיע לאמצע הנהר 

עזבו. אמר השטן: אלמלא שמכריזים בשמים: הזהרו ברבי מאיר ותורתו עשיתי דמך 

 כשתי מעות(. 

י עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה... פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא רב

 . 174בעיניה...

 

                                                 

ל גוֹי ֶאָחד ָבָאֶרץ" :כא ז"א י-דברי הימים 168 ", ובזוהר )ח"ג צ"ג ב( הוסיף: "ודאי בארץ הם גוי ּוִמי ְּכַעְמָך ִיְשָראֵׁ
"התקיעות דמיושב מעוררין הלבבות, שכל איש ואיש הפרטי יכון את לבבו אחד, עמה אקרון אחד ולא אינון בלחודייהו". 

פאת הכלל, וזה לערבב את השטן. שהתאחדות ישראל גירא בעיני למען יתאחד בכלל ישראל. ואחר כך באין התקיעות דמעומד שהן מ

שם משמואל, )דשטנא, ובמדרש )בראשית רבה צ"ח( הקבצו ושמעו נעשיתם אגודה אחת התקינו עצמם לגאולה, ומטא זמניה למתבלע" 

 . (נצבים, תרע"א

 ל ואפשר ששני המעשים התרחשו בארץ.אלא שגם רבי חנינא בר חמא וגם רב חנינא ורב אושעיה אחיו עלו מבבל לארץ ישרא 169

 הסיפור מדגיש פעמיים את עובדת היותם של רב חנינא ורב אושעיא רבותינו שבארץ ישראל. 170

המאכל של ארץ ישראל מקדש בפנימיותו ואינו מגשם כי אם בחיצוניותו, אבל ממאכלי חוץ " 171
לארץ גם כן. וזהו סוד הזכרת לארץ צריך להזהר. ולפי רוב הצפיה לארץ ישראל מתעלה המאכל שבחוץ 

ירושלים ב"על נהרות בבל", או ב"שיר המעלות שובה" בכל סעודה. צפית ארץ ישראל, הבאה תכף 
למזון, מעדנת את המאכל שבחוץ לארץ ועושה אותו קרוב לעילוי של ארץ ישראל. גם בארץ ישראל 

שעולה ומתרחן )נעשה מפני התמעטות הקדושה שעל ידי החורבן יש הגשמה, לפי הערך, במאכל, 
 .(אורות הקודש, ח"ג "המאכל של ארץ ישראל"רוחני( על ידי צפית הישועה, המובלטת במזמורים האמורים" )

 ראה בספרי "מור והדס", "דניאל וחבריו בדברי חכמים". 172

 מנחות ס"ב א. 173

עה משחקת לו אל תתגרה בו, שנאמר אל קידושין פ"א א. ומחלוקת דומה לזה בברכות ז' ב ובמגילה ו' ב: "אם ראית רשע שהש 174

תתחר במרעים ...איני והאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה שנאמר עוזבי תורה יהללו רשע 

 ושומרי תורה יתגרו בם".



 ה. נודע בשערים בעלה
 

 

מזמור "אשת חיל", שיר התהילה לאישה המופלאה, לא עוסק בכלל הנשים, אלא מתאר משפחה 

י ְשָערִּ ם חריגה, בה הבעל נשוי לא רק לאשתו אלא גם לתפקידו ולעם, "נֹוָדע בַּ ְבּתֹו עִּ ְעָלּה ְבשִּ ם בַּ

ְקֵני ָאֶרץ" . אשת החיל לוקחת את מקומו המסורתי של הבעל ומקיימת את ביתה בחריצות, 175זִּ

ְחָמּה" יא לַּ ֶמְרָחק ָּתבִּ יֹות סֹוֵחר מִּ . תפקודה 176באחריות, בנאמנות, במעוף ובהעזה, "ָהְיָתה ָּכֳאנִּ

ט והכוח, לטפל בענייני הכלל המעולה משחרר את בעלה לשבת בשער העיר, מקום המשפ

 ולהיות איש ציבור. 

אולם לא תמיד מוערכת האישה כראוי לה וזוכה ליהנות מגדולתו של בעלה. לפעמים התמסרותו 

של הבעל לפעולתו הציבורית גדולה עד כדי כך שלא נשאר בלבו מקום לאשתו והיא נדחית 

ין הצללים וסופה שמשה פירש לשוליים. כזה היה גורלה של צפורה אשת משה, שנדחתה אל ב

ממנה. מה שקרה לצפורה היה צריך לשמש דוגמה לכל נשות אישי הציבור, אלמלא עמדה 

צפורה בצילו של משה רבנו, דמות גדולה כל כך, שאין להשוות אותה ואת מעשיה לכל תופעה 

ב את אחרת. לעומתה התקוממו נשות אנשי ציבור אחרות כנגד דחייתן, ובדעתנות רבה זכו לעצ

 ביתן בדמותן. 

 

 א.

אספה לי שבעים איש וגו', בשעה שנאספו היו יוצאין אל אהל מועד. היתה מרים וצפורה 

יושבות ומביטות ורואות אותן. התחילה מרים אומרת: אשרי נשותיהן של אלו שנתמנו 

 . 177בעליהן פרנסין על הציבור. אמרה צפורה: חבל על נשותיהן עכשיו יהיו אלמנות חיות

 

רה זכתה להינשא למשה, פאר האדם, לכאורה הגיעה לפסגת השאיפות. אולם בפועל נדמה צפו

שתפסה מקום מועט בחייו עד שפרש ממנה כליל. ילדיה נעלמו מחיי הציבור ולא המשיכו את 

 . 178דרכו של משה

                                                 
 משלי ל"א כג. 175
 משלי ל"א יד. 176

 מדרש, תורה שלמה י"א ק"ז. 177

יהֹוָנָתן ֶבן עקבותיהם מופיעים אחרי ש 178 ָפֶסל וִּ ימּו ָלֶהם ְבֵני ָדן ֶאת הַּ ָיקִּ ני דורות, ולרעה: וַּ
ד יֹום ְגלֹות ָהָארץ י עַּ ָדנִּ ים ְלֵשֶבט הַּ . חכמים ראו בנו"ן (שופטים י"ח ל) ֵגְרֹשם ֶבן ְמנֶַּשה הּוא ּוָבָניו ָהיּו ֹכֲהנִּ

יותר, משה עבד ה', אבי הנביאים,  , בן משה. לא יכול להיות ניגוד משוועהתלויה של מנשה רמז, שגרשום האמור כאן הוא גרשום הידוע

 ונכדו הנער הלוי, משרת לפני פסל מיכה ויוצר את מסגרת פולחנו.



בכל מקום ובכל תרבות עסוקים אנשי ציבור בשליחותם ומקדישים לביתם פחות מן הראוי לו, 

רבות הם בעלים והורים גרועים. אבל צפורה מומחית לא לפרנסים אלא לזקנים ופעמים 

המתקדשים לנבואה, הנבואה טואטלית ודורשת התמסרות מוחלטת אליה בלי להשאיר מקום 

 לשום דבר נוסף ועל כן הם מתרחקים מביתם לגמרי. 

התחברותם של  ההסתכלות דרך עיניהן של שתי הגיסות, צפורה ומרים, מאפשרת לנו לבחון את

זקני העם אל עולם הנבואה משתי נקודות מבט מנוגדות. מרים תיארה את שמחתן של נשות 

הזקנים על גדולת בעליהן, ראייתה אופטימית ורומנטית. ואילו צפורה למדה להכיר את הצדדים 

הכואבים של המדרגה העליונה הזאת ואת השפעתה הקשה על אלה המקיפים את הזקן, "עכשיו 

". מצבן של הנשים הללו גרוע מאלמנות, כי האלמנה חופשיה לחפש לה 179אלמנות חיותיהיו 

 חיים חדשים בעוד שנשות הנביאים לכודות בתוך מבוי סתום.

ממשה, האיש הגדול והשלם מכולם, היינו מצפים שיגשר בתפיסה הרמונית על כל הפערים 

הוא נכשל. נראה שגם הנביא ויחבר את החומר עם הרוח, משפחה עם הנהגת האומה, והנה אף 

בראייתו הגדולה לא יכול לכסות את התהום הפעורה בין האדם לבין פסגות הרוח. משה, דווקא 

מפני שהגיע אל מרומי ההשגה הנבואית, לא יכול היה להתעלם מעומק השבר, להקטין את 

 המרחק בין העולמות, ולחבר את הקטבים באופן מלאכותי ורדוד. 

 

 ב.

ים יודעת שפירש משה מפריה ורביה? אלא שראת את צפורה שאינה מנין היתה מר

מתקשטת בתכשיטי נשים. אמרה לה: מה לך שאין את מתקשטת בתכשיטי נשים? אמרה 

לה: אין אחיך מקפיד בדבר. לכך ידעה מרים ואמרה לאחיה ושניהם דברו בו. ]ר' נתן 

מעה צפורה, אמרה: אוי אומר מרים היתה בצד צפורה בשעה שנאמר, וירץ הנער, כיון שש

 . 180לנשותיהם של אלו בכך[

 

מול דברי ציפורה מציב המדרש את דברי מרים. מן הדברים עולות ומצטיירות שתי נשים שונות 

מאד. ציפורה מופיעה כדמות פסיבית, אשה כואבת, שתגובתה לדחייתה היא שתיקה אילמת. 

ת על רגליה שלה, וכאחות הגדולה לעומתה מרים היא נביאה בזכות עצמה, דמות פעילה, העומד

היא נוטלת על עצמה לנהל את מאבקה של ציפורה במשה וללמד אותו איך לקיים את ביתו 

 ומשפחתו.

                                                 

ת -הביטוי הוזכר ביחס לנשות דוד שנאנסו על ידי אבשלום )שמואל 179 ם ַוִיַקח ַהֶמֶלְך אֵׁ יתוֹ ְירּוָשַלִ ֶעֶשר ָנִשים ב כ' ג( ַוָיֹבא ָדִוד ֶאל בֵׁ

יֶהם ֹלא ָבא ַוִתְהֶייָנה צְ  ית ִמְשֶמֶרת ַוְיַכְלְּכלֵׁם ַוֲאלֵׁ ָתן לְַלְמנּות ַחיּות. "הרי זו קללה ִפַלְגִשים ֲאֶשר ִהִניַח ִלְשֹמר ַהַבִית ַוִיְתנֵׁם בֵׁ רוֹת ַעד יוֹם מר רר

יהן ותהיינה אסורות להנשא" )רש"י שמות כ"ב כג על פי אחרת שיהיו הנשים צרורות כאלמנות חיות שלא יהיו עדים למיתת בעל

 המכילתא שם(.

 ספרי במדבר, צ"ט. 180



אבל זו טעות, צפורה ומרים, שתיהן נשים גדולות בעלות אישיות חזקה. מרים הצילה את משה 

ולה ובמחול הנשים. וגם בגודל אמונתה בנערותה, ואמונתה חזרה והופיעה על הים בשירתה הגד

ציפורה אינה קטלא קניא, היא גיורת שהתחברה לישראל ברצונה והצילה את משה בעוז 

 ובתושיה כאשר דבקה במצוות המילה. 

שתיהן טעו. ציפורה ביכתה את כל נשות אישי הציבור, היא חשבה שגורלן כגורלה, ואילו מרים, 

שיבחה את נשות הנביאים. היא הניחה  שהייתה נביאה בעצמה וידעה מהי השמחה שבקבלתה,

שהמסגרת הזוגית יכולה להתרחב, להקרין על הנשים מאורה ולכלול אותן בגדולת הבעל. היא 

, ולכן היא תלמד את 181חשבה שאפשר לתקן כל דבר. היא חינכה כבר את אביה להחזיר את אמּה

 קשור אל הארץ.  משה להחזיר את אשתו ולחבר את שני העולמות, לטפס לשמים אבל להישאר

אלא שכוונתה לקרב את משה לצפורה מתנפצת על סלעי המציאות. יוזמתה הולמת את דרגתה 

ומושגיה, המשפחה אכן חשובה ואסור להקריבה על מזבח החיים הציבוריים, אולם יש יוצאים 

מן הכלל, המציאות בחומרנותה וקטנותה אינה מכילה את מדרגתו העליונה של משה, שנעשה 

 .  182ן לשכינה, "ואתה פה עמוד עמדי"שושבי

 

 ג.

וכד חכים רעואל דערק משה מן קדם פרעה טלק יתיה לגובא והות צפורה ברתיה דבריה 

מפרנסא יתיה בסיתרא בזמן עשרתי שנין ולסוף עשרתי שנין אפקיה מן גובא ועל משה 

סתכיית בגוי גינוניתא דרעואל והוה מודי ומצלי קדם ה' דעבד עמיה ניסין וגבורן ואי

חוטרא דאיתבראת ביני שמשתא וחקיין ומפרש עלה שמא רבא ויקירא דביה עתיד למעבד 

ית תמהיא במצרים וביה עתיד למבזע ית ימא דסוף ולהנפקא מוי מן כיפא והוה דעיץ בגו 

גינוניתא ומן יד אושיט ידיה ונסביה הא בכין צבי משה למתב עם גברא ויהב ית צפורה 

 .183ברת ברתיה למשה

גום לתרגום: כאשר הבין רעואל שמשה ברח מלפני פרעה, זרק אותו לבור והיתה )תר

צפורה בת בנו מפרנסת אותו בסתר עשר שנים. לסוף עשר שנים הוציא אותו מן הבור 

ומשה נכנס אל תוך גינת רעואל והיה מודה ומתפלל לפני ה' שעשה עמו ניסים וגבורות.  

ק עליו השם הגדול והקדוש שבו עתיד ראה שם את המטה שנברא בין השמשות וחקו

לעשות את האותות במצרים ובו עתיד לקרוע את ים סוף ולהוציא מים מן הסלע. והיה 

נטוע בתוך הגינה ומשה הושיט את ידו ולקחו. כך הסכים משה לשבת עם האיש שנתן לו 

 את צפורה בת בתו למשה(. 

                                                 

פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה )וחזר ולקחה. וזהו וילך, שהלך  -: "ויקח את בת לוי (שמות ב' א, על פי סוטה י"ב א) רש"י 181

 . ברש"י ישן(."ואתה ג"כ על הנקבותבעצת בתו שאמרה לו גזרתך קשה משל פרעה אם פרעה גזר על הזכרים 

 דברים ה' כח. 182

 תרגום יונתן שמות ב' כא. 183



 

ורה. הכתוב העיד על משה שהציל המסורת המובאת בתרגום יונתן מחדדת את הטרגדיה של צפ

את צפורה ואחיותיה מיד הרועים, וחכמים הוסיפו שגם היא מסרה את עצמה להציל את משה, 

ולא פעם אחת בלבד בדרך במלון, אלא יום אחרי יום במשך עשר שנים, המרתה את פי סבה 

 אולם ולה,מפתח הגאוהאכילה את משה בסתר. רעואל אבי יתרו מוצג פה כמי שהחזיק בידו את 

 . 184שיתף פעולה עם פרעה ואסר את משה בבורו עשר שנים

משה ברח ממצרים השתקעותו של משה במדין נראית לנו כבריחה משליחותו במצרים. 

המדרש מלמד ששנים אלה בחיי משה . 185בבחרותו וחזר והופיע שם בן שמונים כשליח הגאולה

רעואל מצא משה את צפורה ועמה את לא יצאו לבטלה אלא הכינו אותו לקראת יעודו. בגינת 

  מטה האלוהים, והשתהותו במדין נעשתה מבוא ומנוף לישועה.

 

 ד.

וילך משה. להיכן הלך? שהלך ליטול אשתו ובניו. אמר לו יתרו: להיכן אתה מוליכן? 

אמר לו: למצרים. אמר לו: אותם שהם במצרים מבקשין לצאת ואת מוליכן? אמר לו: 

ולעמוד על הר סיני לשמוע מפי הקב"ה "אנכי ה' אלהיך", ובני למחר הן עתידין לצאת 

לא ישמעו כמו הם? מיד, ויאמר יתרו למשה: לך לשלום. אמר לו: לך לשלום ותכנס 

 . 186לשלום ותבא לשלום

 

, הוא ראה בו גורם אובייקטיבי, קול חיצוני, אתו ראוי להתייעץ 187משה שיתף פעולה עם יתרו

ו אל השעבוד במצרים והכניס אותם אל מוקד הסכנה. יתרו ראה כאשר לקח את צפורה ואת בני

                                                 

הדברים עומדים בסתירה לדברים הטובים שאמרו חכמים על יתרו: "אמר ר' חייא בר אבא אמר ר'  184
סימאי: שלשה היו באותה עצה, בלעם ואיוב ויתרו. בלעם שיעץ נהרג. איוב ששתק נידון ביסורין. יתרו 

ראו את תכנית פרעה כנגד ישראל, חכמים כו מבני בניו שישבו בלשכת הגזית" )סוטה י"א א(. שברח ז
והעניקו ליתרו מקום כבוד כמי  ,"הבה נתחכמה לו", כתוכנית עולמית שכל גדולי העולם שותפו בה

שמרד וברח כדי לא להשתתף בסוד רשעים. אולם דברי התרגום משקפים תפיסה אוהדת פחות ליתרו, 
שהיא מופיעה בשמות רבה )כ"ז ו(: "עמלק ויתרו היו בעצה עם פרעה. כשראה יתרו שאבד הקב"ה כמו 

את עמלק מן העוה"ז ומן העוה"ב תהא ועשה תשובה". ובזוהר )ח"ב ס"ט א(: "איוב בסגיאו דההוא 
דחילו דיליה, אהדר במצרים למדחל מקמי קודשא בריך הוא, כד חמא אינון גבורן ונסין דעבד קודשא 
בריך הוא במצרים, יתרו לא אהדר בכל דא, עד דנפקו ישראל ממצרים, וכל אינון קשרין וטפסין דקשירו 
מצראי לא הוו כלום ונפקו, ולבתר דטבע לון בימא, כדין תב ואהדר לפולחנא דקודשא בריך הוא. בלעם 

וטים, איוב, וראה בספר הליק לא תב ולא אהדר דטנופא )ס"א דטפסא( דסטרא אחרא הוה מתדבק ביה".
 .כ"ח ובשפת אמת שמות יתרו ]תר"מ[

מה עשה כל השנים הללו? מסורת מאוחרת משלימה את החסר בסיפור רחב, "ויברח משה ממצרים ויבא אל מחנה קוקנוס מלך  185

 כוש וכו'" )ילקוט שמעוני, שמות, קס"ח, וכן ברשב"ם במדבר י"ב א(.

 שמות רבה ד' ד'.  186

ברית דתית, שאיימה על חירותו של משה לגאול את הפך לקשר ה, שורה של בעיות תרוחכמים ראו בקשר הזה עם י 187

מס' דעמלק, יתרו, א', בתרגום יונתן שמות ד' כה(: "ויואל משה לשבת את האיש, בשעה שאמר  -ישראל )מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 



בכך, לדעת חכמים, קלות דעת ותמימות וביקש לסכל את הצעד הזה. אולם יתרו טעה טעות 

גדולה, ועצתו עלולה הייתה למנוע ממשה להגשים את ייעודו לגאול את ישראל.  אם ברצונו של 

. משה 188ערו ולגאול את עצמו יחד עם העםהמנהיג לגאול, עליו לרדת אל העם, להשתתף בצ

לא יכול היה להישאר מחוץ לשיעבוד או לשמור שם את בניו. השיעבוד כה קשה, הסבל 

והייסורים כה גדולים, שרק כאשר בני המנהיג ימצאו בתוך הצרה יאמין לו העם שדבר ה' 

 . 189יתגשם וכולם ינצלו ויצאו

 

הללו העמיד את השיקול ההפוך: בוא משפחתו אפשר שגם יתרו ידע כל זאת, ומול השיקולים 

של משה למצרים יקשה עליו להתמסר לתפקידו, היא עלולה להיות נטל עליו ולהפריע לו 

 במעשיו, ולהפוך בידי המצרים למכשיר של סחטנות.

כל החששות והספקות הללו, משני הכיוונים, נכונים, יש מקום לכאן ולכאן. אולם המדרש 

כריעה את כל השיקולים. משה הביא את עם ישראל לאירועים הלאומיים מעלה טענה נוספת שמ

המרכזיים ביותר בהיסטוריה שלו, יציאת מצרים ומתן תורה, האם אפשר להעלות על הדעת 

שבניו שלו יהיו מנותקים מן העם ולא יהיו שותפים לחוויות הבסיסיות הללו? האם יש איזה 

שה מן המעמד בהר סיני ויחמיצו את הגילוי הגדול, שיקול ביטחוני שבגללו ייעדרו בניו של מ

 את שמיעת דברי ה'? 

 

 ה.

על אודות האשה הכושית. וכי כושית היתה? אלא מדיינית היתה, שנאמר, ולכהן מדין 

, ומה תלמוד לומר כושית? מה כושי משונה בעורו כך צפורה משונה בנויה 190שבע בנות

ולא במעשיה במעשיה ולא ביופיה, כמה יותר מכל הנשים... יש לך אשה נאה ביופיה 

 .192, זאת נאה בנויה ונאה במעשיה191שנאמר, נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם

 

                                                                                                                                            
ומר לך ואני נותנה לך לאשה. אמר לו משה: מה הוא? משה ליתרו, תנה לי את צפורה בתך לאשה, אמר לו, קבל עליך דבר אחד שאני א

 אמר לו: הבן שיהיה לך תחלה יהיה לעבודה זרה, מכאן ואילך לשם שמים, וקבל עליו". 

אפילו הקב"ה אומר כך כביכול על עצמו )תענית ט"ז א(: "ולמה נותנין אפר מקלה על גבי תיבה? אמר רבי  188
נכי בצרה". וראה בהושענות לסוכות בנוסח האשכנזים, פיוט שפיתח יהודה בן פזי: כלומר )תהלים צ"א( עמו א

תָּ ּגֹוי ֵואֹל עְּ הֹושַׁ א: כְּ ע נָּ ְך. ֵכן הֹושַׁ מָּ ע עַׁ ֵישַׁ ָך לְּ ֵצאתְּ ְך. בְּ לּוד ִעמָּ תָּ ֵאִלים בְּ עְּ הֹושַׁ רּוִשים את הנושא הזה: כְּ ִהים. דְּ
תָּ ה   עְּ הֹושַׁ א: כְּ ע נָּ ע ֱאֹלִהים. ֵכן הֹושַׁ ֵישַׁ ִכים ִמֵבית לְּ תָּ זַׁ עְּ הֹושַׁ א: כְּ ע נָּ אֹות. ֵכן הֹושַׁ בָּ ֵכי צְּ א  לְּ ם מַׁ ִעמָּ אֹות. וְּ מֹון ִצבְּ

ִבי ע  ם מַׁ ָך ִעמָּ רְּ קָּ ִרים. יְּ זָּ צּול ּגְּ בּוִעים בְּ תָּ טְּ עְּ הֹושַׁ א: כְּ ע נָּ ִביִדים. ֵכן הֹושַׁ ע  ם מַׁ דָּ יָּ ּנּון בְּ ִדים. חַׁ בָּ א: ע  ע נָּ ִרים. ֵכן הֹושַׁ
תָּ  עְּ הֹושַׁ כֶ  כְּ הֹוֵצאִתי ֶאתְּ ר וְּ מַׁ א  תָּ מַׁ עְּ הֹושַׁ א: כְּ ע נָּ ע. ֵכן הֹושַׁ שַׁ ִּיּוָּ ֻצֶּיֶנת וַׁ ּה מְּ גֹוחָּ ע. לְּ ּיֹושַׁ שֹוֶרֶרת וַׁ ּנָּה מְּ קּוב כַׁ ם. נָּ

. ֵכן ה ֵבחַׁ ִקיף ִמזְּ הַׁ ה לְּ בָּ רָּ ֵסי ע  . עֹומְּ ֵבחַׁ ֵבי ִמזְּ תָּ סֹובְּ עְּ הֹושַׁ א: כְּ ע נָּ ֶכם. ֵכן הֹושַׁ הּוֵצאִתי ִאתְּ ֵאי וְּ תָּ ִפלְּ עְּ הֹושַׁ א: כְּ ע נָּ ֹושַׁ
 . תָּ חְּ לַׁ ה שָּ ֶבלָּ ִהּלֹות בָּ תָּ קְּ עְּ הֹושַׁ א: כְּ ע נָּ ע. ֵכן הֹושַׁ נֹושַׁ רֹון ַאף וְּ ח  ֶלֶשת בַׁ ע. ִצֵער פְּ שַׁ ֻהפְּ . ֵכן ָארֹון כְּ תָּ חְּ ם ֻשּלַׁ נָּ ע  מַׁ חּום לְּ רַׁ

א: ע נָּ  הֹושַׁ

 משך חכמה שמות ד' כ.  189

 שמות ב'. 190

 .משלי י"א כב 191

 ספרי בהעלותך מ"א. מו"ק ט"ז ב. 192



מרים ביקרה את משה ונענשה לא משום שמשה נמצא מעל לכל חטא וטעות אלא משום 

. גם תוכן ביקורתה סתום ורב תמיהות, מהי כושית, מיהי 193ששפטה מצב שאינו מוכר לה

הזאת ומה הפסול בה? לא שמענו כלל שמשה לקח אישה נוספת על צפורה? ואולי  האישה

מדובר בצפורה עצמה וביקורתה של מרים היא על שמשה פרש ממנה, אך מדוע קראוה כושית? 

 הרי היא מדיינית? 

שנתלו באגדה ופירשו שהייתה למשה אישה כושית: "דמשה רבינו מלך היה בארץ כוש  194יש

מלכה אחת ולא שכב עמה כמו שאמר שם. והם )אהרון ומרים( לא ידעו  ארבעים שנה ולקח

 כשדברו בו שלא נזקק לה". 

:  "ואשר כתוב ב'דברי הימים דמשה' אל תאמין. וכלל אומר 195לעומתם היו שדחו זאת מכל וכל

לך, כל ספר שלא כתבוהו נביאים או חכמים מפי הקבלה אין לסמוך עליו, ואף כי יש בו דברים 

 ים הדעת הנכונה". שמכחיש

אפשר להיאחז בפשט ולפרש כושית כדימוי למכוערת, "כלומר, כעורה היתה )צפורה( משעת 

 . 196הנשואין ולא הניחה בשביל כיעור שבה, ולמה הניחה עכשיו בשביל כיעור שבה"

חכמים פרשוהו להפך ובלשון סגי נהור, כשם שהכושית שחורה באופן מוחלט, כך היפוכה הוא 

 שה חריגה ביופיה ומושלמת באופן מוחלט. כינוי לאי

אפשר לראות בכינוי כושית גם דימוי בתוך דימוי, "האישה הכושית" יכולה להיות משל גם 

לדברים רוחניים כמו התורה. הפער המתגלה בין משה לבין מרים ואהרון כה גדול, שיש להם 

, מה שבעיניהם נראה קושיות רבות על משה, הם לא רואים אותו דבר ולא מדברים שפה אחת

 . 197שחור, בעיני משה, שהוא רוחני שברוחני, הוא לבן שבלבנים

 

 ו. 

                                                 

ָרְך ַעד ֶשַתִגיַע ִלְמקוֹמוֹ )אבות ב' ד'(. והסביר בליקוטי מוהר"ן )מהדורא קמא, קל"ו(: ַמֲחֹלֶקת 193 הּוא ַרק  כאמור, לַל ָתִדין ֶאת ֲחבֵׁ

רוֹ ָגדוֹל ִמֶמנּו אוֹ ֶשהּוא גָ  ִנים ֶזה ִמֶזה, אוֹ ֶשֲחבֵׁ ם ְמשר ֲחַמת ֶשהֵׁ ָגה לַַחת, ְבַוַדאי ֹלא מֵׁ יֶהם ְבָמקוֹם ֶאָחד ְבַמְדרֵׁ רוֹ ַּכַנ"ל. ֲאָבל ִאם ִיְהיּו ְשנֵׁ ֲחבֵׁ דוֹל מֵׁ

ְרָך ַעד ֶשַתִגיַע ִלְמקוֹמוֹ  ין ַשָיְך ַמֲחֹלֶקת. ְוֶזהּו: 'לַל ָתדּון ֶאת ֲחבֵׁ ל ֶשִתְהֶיה ִעמוֹ ְבָמקוֹם ֶאָחד, ', ַהְינּו ֶשִתְשַתדֵׁ ִיְהֶיה ַמֲחֹלֶקת, ִּכי ְבָדָבר ֶאָחד אֵׁ

י ָפִנים ַהַנ"ל. ַוֲאַזי ְבַוַדאי ֹלא ִיְהֶיה ַמֲחֹלֶקת. ֶאָחד ִמְשנֵׁ ָגה לַַחת, מֵׁ  ְבַמְדרֵׁ

 רשב"ם במדבר י"ב א. 194

 אבן עזרא, שמות, הפירוש הארוך, ב' כב. 195

 חזקוני, במדבר שם. 196

ר, קכ, בקיצור(: "התורה שבעל פה נקראת אשה, והיא כושית, וממנה יפת מראה. ראה השל"ה הקדוש )מסכת שבועות,  תורה או 197

ודבר זה צריך ביאור: מצינו שהתורה משמחת, ומצינו להיפך נקראת תושיה שמתשת כוחו של אדם. הענין תורה שבכתב הן מצד נגלה 

ת. אבל מצד חומר התלמוד והפילפול הוא ויגד שהן הסיפורין ודברים קלים להבינם, הן מצד נסתר השגת הסודות הגדולות היא משמח

דברים הקשים כגידים, והם תושיה מתישים כוחו של אדם... ומזה נזדכך גופו של משה ונעשה אור, כי הוא מרא דתלמוד, וגופו נעשה 

ש ואשה, ובחינת רוחני, כי כן תורה שבכתב היא נשמתו ותורה שבעל פה היא גופו כנודע. וצדקו בתורה שבכתב ושבעל פה בחינת אי

נשמה וגוף. ומשה רבינו ע"ה פירש מאשתו הגשמיית ונתדבק בזאת האשה כלת משה, ועל ידה נזדכך גופו שהיה חשוך ונעשה יפה 

 מראה אור בהיר, כי כן תושיה מתשת כחו ומשחירו, ובזה נתיפה".



מול צפורה וכאבה אפשר להעמיד נשים אחרות שנישאו לאישי ציבור וידעו להתמודד על 

מקומן בתוך הבית. חולשתה וכניעתה של צפורה יכולה להתפרש לחובתה, כאילו הן הסיבה 

ה מעלותיה בעזרתן נסתה לחיות בצלו של משה, לקבל את להתרחקותה, אולם אפשר שאל

 גדולתו, וגם להשלים עם מגבלותיו הרוחניות. 

 ניגע כאן בשלוש נשים דעתניות שהיו נשואות למנהיגי העם: 

 
ָשה ּתֹו ְלאִּ ְכָסה בִּ ֶּתן לֹו ֶאת עַּ יִּ י ָכֵלב וַּ יֵאל ֶבן ְקנַּז ֲאחִּ ְלְּכָדּה ָעְתנִּ יִּ . ולמה נקרא שמה 198וַּ

יָה ָשֶדה עכ ְשאֹול ֵמֵאת ָאבִּ יֵתהּו לִּ ְּתסִּ י ְבבֹוָאּה וַּ ְיהִּ סה? שכל הרואה אותה כועס על אשתו. וַּ

ֲחמֹור. מאי ותצנח? אמר רבא א"ר יצחק, אמרה לו: מה חמור זה כיון שאין  ל הַּ ְצנַּח ֵמעַּ ּתִּ וַּ

לו מאכל באבוסו מיד צועק, כך אשה כיון שאין לה תבואה בתוך ביתה מיד צועקת. 

ם וַּ  י גֹֻּּלת ָמיִּ ָּתה לִּ י, בית שמנוגב מכל טובה. ְוָנתַּ ָּתנִּ ֶנֶגב ְנתַּ י ֶאֶרץ הַּ י ְבָרָכה ּכִּ ֹּתאֶמר: ְּתָנה לִּ

יֹות, אמר לה: מי  ְחּתִּ יֹות ְוֵאת גֹֻּּלת ּתַּ לִּ ֶּתן ָלּה ֵאת גֹֻּּלת עִּ יִּ אדם שאין בו אלא תורה בלבד. וַּ

 .199שדר עליונים ותחתונים יבקש ממנו מזונות?

 

עתניאל תואר על ידי חכמים כתלמיד חכם שהחזיר את התורה בפלפולו, אחרי שנשתכחה בימי 

אבל משה. עתניאל הוא התשובה הישראלית לענקים הכנענים שהיוו איום גדול על ישראל 

והרתיעו את דור המדבר מלהיכנס לארץ. מדוע ציירו את עתניאל הגיבור כאיש רוח? מול 

ית צריך להציג ענקיות מסוג אחר, לא גבורה גופנית אלא עליונות הענקיות החומרית הכנענ

 רוחנית. 

חיי נישואין עם עתניאל הם חוויה רוחנית, הרפתקה נפשית, קרוב לכור הלוהט של תורה 

המגדיל ומאדיר את חידושיה. נישואין כאלה יקדמו את עכסה לקראת שלמות רוחנית 

מחיי העולם הזה, באדישות לצרכים והנאות והתפתחות רגשית, אבל הם מותנים בהתעלמות 

 בסיסיות. 

המתח בין עתניאל לבין עכסה מתפרש על הרקע הזה, היא מאסה בו, לדברי חכמים, משום 

ממדי, מי שאין בו ממש. אולם כלב השיב -שאדם שאין בו אלא תורה נראה לה כאדם יבש וחד

עילית ותחתית, מי שזוכה לתורה לה שאין רחבות אפקים יותר מאשר תורה, הוא נתן לה גולות 

, ומי שמחבר יחד חומר ורוח, ידע לפתור גם את 200מאחד שמים וארץ, ודר בעליונים ובתחתונים

 . 201בעיותיו הכלכליות

                                                 

 יהושע ט"ו יז. 198

 תמורה ט"ז א.  199

 "שרזי עליונים ותחתונים גלויים לו". בנוסח ילקוט שמעוני )יהושע ט"ו רמז כ"ז(  200

רש"י תמורה ומשלי שם: "דהאי ודאי לא יצטרך דכתיב בה )על התורה( היתה כאניות סוחר, שמביאה היא ללומדיה ברכה   201

עליות  ומזון". ובאור תורה )ליקוטים(: לרמז על ב' מיני מים נגלים ונסתרים, והוא פנימיות התורה וחיצוניותה, והוא מה שנאמר, גלת

 וגלת תחתיות, ולכן אמר שהוא דר עליונים ותחתונים, ובודאי הקדוש ברוך הוא יזמין לו פרנסתו כמשפט לאוהבי שמו". 



 

בניגוד לצפורה שעטתה הוד שתיקה, עכסה דווקא מדברת, ושלא על דעת בעלה היא ממהרת 

נקת המבקשת לה מותרות, היא לחצה ליזום ולעשות למען ביתה. עכסה נראית לנו כנערה מתפ

על בעלה הטרי ועל אביה וקיבלה את כל חפצה. מאיגרא רמא של הקרבה ומלחמה בבני הענק 

 הם יורדים לפתרון בעיותיה הקטנונית של עכסה, להתחנחנותה ופיתויה.

הויכוח בין כלב לעכסה על השדה וגולות המים הוא דיון על מהות המשפחה. בימים מקדם 

המשפחה לחבריה חוסן כלכלי ובטחוני. אין זו תפיסה חומרנית של הנישואין, סחר מכר העניקה 

ההופך אותם להסכם כלכלי, אלא ביטוי של אחריות ומחוייבות. מי שמבקש לשאת אישה ורוצה 

בטובתה איננו רשאי לנהוג כילד ולהתעלם מצרכיה הכלכליים. לפיכך מוצגת הדרישה לביטחון 

 לחיי נישואין בריאים: כלכלי כתנאי לגיטימי

"דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה ואחר כך יקנה בית דירה 

ואחר כך ישא אשה. שנאמר: מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו, מי האיש אשר בנה בית 

חדש ולא חנכו, מי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה. אבל הטפשין מתחילין לישא אשה 

א ידו יקנה בית ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות או יתפרנס מן ואחר כך אם תמצ

הצדקה. וכן הוא אומר בקללות: אשה תארש, בית תבנה, כרם תטע, כלומר יהיו מעשיך 

הפוכין כדי שלא תצליח את דרכיך, ובברכה הוא אומר: ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' 

 .202עמו"

ולים להתפס על ידי האישה ככישלון של הבעל ופגם מבחנים כלכליים קשים ומצוקה בבית על

 באהבתו. 

"אמר רב יהודה: לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך 

ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה. שנאמר, השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך. אמר 

יגרא בביתא" )תרגום: רב פפא: היינו דאמרי אינשי, כמשלם שערי מכדא נקיש ואתי ת

 .203כפתגם העממי, כשנגמרת השעורה מן הכד, נוקש הריב בדלת(

בחברה שלנו היום יש לאישה אפשרות לקיים את עצמה בכבוד בכוחותיה שלה, ואף על פי כן 

האישה מבקשת למצוא בבעלה לא רק את סם החיים של האהבה, אלא גם בסיס איתן, על כתפיו 

 ון ונאמנות. תוכל להשען ובו תמצא ביטח

 

                                                 

בשני מקרים ההלכה הזאת מתייתרת, או כאשר יש שפע ומצב נורמלי, על  ואמרנהדברים מסתבר שרמב"ם דעות ה' י"א.  202

ר, או להפך, כאשר מתמוטט סדר העולם, והכל שרוי בתזזית, אי אפשר להשתית את כלכלי כה גדול שבקלות יכול זוג צעיר להסתד

 החיים על בסיסם הרגיל, אז צריך להסתכן ולהינשא למרות הקשיים והמצב המעוות.
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אולם נעריך את מעשיה של עכסה טוב יותר אם נתייחס לקשר הפנימי שהכתוב קושר את 

סיפורה של עכסה למעשה רבקה, שתי נשים לאנשים דגולים, שלא ויתרו על חלקן בקביעת 

 אופיו של הבית:

 א. העבד חיפש אשה ליצחק ובחן את המועמדת במעשה ייחודי שנקבע כאות שמימי לבחירתה.

 כלב לא בחן את האשה אלא את הגבר והבטיח את בתו לאדם שיעשה מעשה גבורה מיוחד.

 חכמים עמדו על השוואה זו ואף גנו את העבד ואת כלב על מעשיהם:

ד' הן שתבעו שלא כהוגן, לג' ניתן כהוגן, לאחד ניתן שלא כהוגן. ואלו הן: אליעזר עבד 

 אברהם, כלב, שאול, יפתח.

ערה אשר אמר אליה, הא אילו יצאה אמה אחת והשקתו היה משיאה אליעזר אמר והיה הנ

לבן אדונו, אתמהה? וזימן לו הקדוש ברוך הוא כהוגן, שנאמר ויהי הוא טרם כלה לדבר 

 והנה רבקה יצאת וגו'. 

ספר ולכדה ונתתי את עכסה בתי לאשה אילו לכדו עבד -וכלב אמר אשר יכה את קרית

הקדוש ברוך הוא כהוגן, שנאמר וילכדה עתינאל בןקנז  אחד היה נותן לו בתו? וזימן לו

 .204אחי כלב את עכסה בתו לאשה

ב. הכתוב השווה את עכסה לרבקה במחוווה מיוחדת שלהן: רבקה נפלה מעל הגמל, עכסה 

צנחה מעל החמור. רבקה עשתה זאת מטעמי צניעות כלפי יצחק, שהיה זר לה והיא נהגה בו 

בדרך כבוד ותחנונים זו לאביה הקרוב והמוכר. המעשה הוא  כבוד ומורא, ואילו עכסה פנתה

מחווה של ביטול עצמי וצניעות כלפי כלב, פתאומיותו והעדר טעם ברור לו, עוררו את כלב 

 לתהות על קנקנה, והיא ענתה לו בדברי משל וחכמה.

מה  ג. רבקה יצאה מביתה בלא כלום. לא פורשה בכתוב נדוניה כלשהי שקיבלה לנישואיה, אלא

שהעניק לה העבד. ההתכחשות אליה נמשכה גם בדור הבא, לכן אמר לבן ליעקב בנה: "הצאן 

, תוך השכחת שניים: חלקה של רבקה בגרעין היסודי של 205צאני וכל אשר אתה ראה לי הוא"

הרכוש הזה, ועמלו של יעקב שהביאו לו את הברכה. גם עכסה לא קיבלה שילוחין לנישואיה. 

לאשה אבל לא הבטיח יחד עם הנשואין גם נדוניה, ועכסה טענה משום כך  כלב הבטיח את בתו

 כנגד אביה שהיא משולה לארץ הנגב.

ד. אפוטרופסותם של רבקה ועכסה היתה בידי גברים חזקים, לבן ויצחק כלב ועתניאל. בשני 

המקרים ניהלו הגברים את חייהם בחוץ ולא התפנו לעסוק בנעשה בביתם פנימה, ונשותיהן 

לו לעצמן בצניעות אבל בתקיפות את ניהול הבית. כנשים הן נדחקו הצידה ונמנע מהן לפעול נט

רוח, אבל לא -ולהשפיע באופן ישיר על המתרחש בעולם. הן גילו כניעה, צניעות ושפלות

התייאשו ולא הסתגרו בפינתן, אלא התמודדו עם בעליהן בדרכים מתוחכמות והגשימו את רצונן 

 בדרכי עקיפין. 
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ברכה מאביה, גם רבקה הסיתה את יעקב בנה  –. עכסה הסיתה את עתניאל בעלה לבקש שדה ה

 לקחת את הברכה מיצחק בעלה. 

מן  –שלא על פי הסדר הראוי ולא בדרך התקינה  –ו. רבקה דאגה להעביר את ברכת יצחק 

 הבכור אל הבן שנראה לה מתאים. עתניאל לא נענה להסתת עכסה לבקש שדה לעצמו, משום

 שהדבר לא נראה לו תקין וראוי, אבל הדבר לא מנע מעכסה לפעול בעצמה בכיוון זה. 

ז. רבקה רצתה שיעקב יזכה לברכה כפולה: "ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב 

. ברכת שמים וארץ כאחד. גם עכסה בקשה זאת, וכלב נתן לה ברכה כפולה, שדה 206דגן ותירש"

 לית ותחתית כאחד.וגולות מים, גולות עי

שתי הנשים הבינו שהגיבורים הגדולים הפועלים למען האומה יונקים את עוצמתם מתוך ביתם, 
ואם יופקר הבית ולא ייבנה מבפנים כראוי, לא יוכלו בעליהן להתמסר ולתרום לענייני הכלל. 

ים אולם מאבקה של רבקה הוא על נפשו ואופיו של הבית, ועכסה מתעקשת על צרכיו החומרי
 ובניינו הכלכלי. 

אף על פי כן נראה שמגמת הכתוב לשבח את עכסה. המאמץ להשתרש בארץ ולהיאחז באדמתה 
לא נתפס כמאבק אינטרסנטי צר. הכתוב מעמיד את עכסה בת שבט יהודה מול בנות צלפחד 

משבט מנשה בן יוסף, כמותן גם היא נאחזה בציפורניה בארץ. אהדת הכתוב מורה שהנחלה לא 
בעיניהן אמצעי כלכלי בלבד, אלא חובה קדושה. על הדור הזה הוטלה מצוות ההתנחלות  היתה

בארץ, ונשות העם השתתפו במפעל הגדול. בשעה שהגברים עסקו במלחמה ובכיבוש, עכסה כבר 
 חשבה על ההתנחלות והבניין ונטלה על עצמה אחריות להגשמת היייעוד הזה.

 

 ז.

 .208ולא מיחו בה חכמיםהיתה מנחת תפילין  207מיכל בת כושי

 

ב  ֶּתֱאהַּ מן הכתוב עולה תמונה של יחסים מורכבים מאד בין דוד ומיכל. תחילתם באהבה גדולה, וַּ

ד ת ָשאּול ֶאת ָדוִּ ל בַּ יכַּ , מיכל האוהבת הצילה במסירותה את דוד מידי אביה והבריחה אותו 209מִּ

הארון לירושלים, נקלעים בעד החלון. והנה דווקא כאשר דוד מגיע אל פסגת חייו ומעלה את 

ָיָשב  שני האוהבים לעימות קשה, מיכל מבקרת בחריפות את דוד, והוא עונה לה תשובה נוקבת: וַּ

ְשָרֵאל אֲ  יֹום ֶמֶלְך יִּ ד הַּ ְכבַּ ה נִּ ֹּתאֶמר מַּ ד וַּ את ָדוִּ ְקרַּ ת ָשאּול לִּ ל בַּ יכַּ ֵּתֵצא מִּ ד ְלָבֵרְך ֶאת ֵביתֹו וַּ ֶשר ָדוִּ

יֹום  ְגָלה הַּ ְפֵני ה' ֲאֶשר נִּ ל לִּ יכַּ ד ֶאל מִּ ֹיאֶמר ָדוִּ ים. וַּ ד ָהֵרקִּ ְגלֹות ַאחַּ ָגלֹות נִּ ְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבָדיו ְּכהִּ

י ֹּלתִּ ְפֵני ה'. ּוְנקַּ י לִּ ְקּתִּ חַּ ְשָרֵאל ְושִּ ל יִּ ם ה' עַּ ל עַּ יד עַּ י ָנגִּ ֹּות ֹאתִּ ָּכל ֵביתֹו ְלצַּ יְך ּומִּ י ֵמָאבִּ ר בִּ עֹוד  ָבחַּ

ֹזאת ְוָהיִּ  ָּכֵבָדה. מִּ ָמם אִּ ְרְּת עִּ ם ָהֲאָמהֹות ֲאֶשר ָאמַּ י ָשָפל ְבֵעיָני ְועִּ  יתִּ
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 ל ידי חכמים לטובה. ראה האמור לעיל בצפורה "כי אשה כושית לקח". גירסתנו "מיכל בת כושי", כינוי שנדרש ע 207

הסבירו מדוע מיחו בנשים שלא יניחו תפילין, אף על פי  (ד"ה מיכלפות )שם עירובין צ"ו א.  התוס 208
שמותרות לקיים מצוה שהזמן גרמא, ונהגו ליטול לולב ולשמוע שופר ואף רשאיות לברך. משום 

שמחוייבין בתפילין נמנעין מלהניחם גם הגברים מטעם זה ו .בהיסח הדעתאסורים גוף נקי וומרובה זריזות  כיםצרישתפילין 

 רמ"א או"ח סימן ל"ח  ג'.השחרית, וכן פסק  תתפלבכל היום אלא רק זמן מועט 

 א י"ח כ.-שמואל 209



ד יֹום מֹוָתּה" ת ָשאּול ֹלא ָהָיה ָלּה ָיֶלד עַּ ל בַּ יכַּ . מיכל 210הכתוב מסכם בפסוק הבא באכזבה: "ּוְלמִּ

דבקה בדוד ובמלכותו, אבל הקשר הזה נשאר עקר, רק לה, ולא איחד את הבתים להבאת פרי 

 לולים משותף לדורות. הי

חכמים תיארו את מיכל באמירה סתומה על הנחת תפילין, שאין בכתוב דבר שיוביל אליה 

. הנחת התפילין היא מין קוד, שיכול לשפוך אור על דמותה ועל מסכת היחסים בינה 211ויאששה

 לבין דוד. מסורת חכמים זו מסמלת את מעמדה העצמאי והייחודי של מיכל בבית דוד: 

בהנחת התפילין האדם מקבל עליו עול מלכות שמים ומכריז שאין  עליו כל עול אחר. משום א. 

כך הנחת התפילין נחשבת לביטוי של עצמאות: "אמר רבי יהושע בן לוי: עבד שהניח תפילין 

. מיכל היא לא רק אשתו של דוד אלא אישה עצמאית העומדת על 212בפני רבו יצא לחירות"

סת גם לבקר אותו. הנחת התפילין מדגישה את שלמותה האישית של  רגליה שלה, היא לא מהס

מיכל, את חירותה מהשפעות ושיעבודים, וכמלכה בזכות עצמה, אין מעליה אלא את אביה 

 שבשמים. 

ב. בהנחת התפילין כורת האדם ברית אישית עם רבונו של עולם, ומי שמתקדש לעבודת ה' צריך 

ל, שירשה את אופיו המופנם של אביה התעטרה בתפילין, . מיכ213לבנות לה מקדש פנימי בליבו

היא התקשתה להבין את שמחתו הפומבית, המופגנת, של דוד, לסבול את הדחיסות הדביקה של 

  השמחה הלאומית בארון הברית הציבורי, החיצוני.

ג. אפשר שבאמצעות הנחת התפילין בקשה מיכל לרפא את שברי ביתה ולגשר על גבי התהום 

בינה לבין דוד. הויכוח הבליט את הפער בין אופיה הגאה והמתנשא לעממיותו של  שנפערה

דוד. בהנחת התפילין הגדירה מיכל את משמעות דבריה. התפילין הם אות לקבלת עול מלכות 
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שאלה כלי הגבר  ,ב ב("תצא כ-ונתן )כילפי דברי תרגום יהיא מוזרה וחריגה. במיוחד, אישה שמניחה תפילין  211
"לא יהיה גוליין דציצית ותפילין דאינון תיקוני גבר על איתתא וכו'". ובשו"ת שרידי אש ב' מ"א: לבישת שנאסרו על האישה: 

ר התירו הב"ח והט"ז במקום שיש צורך בכך. ורבינו הרמ"א התי כל מקוםבגדי נשים, אסורה מהתורה לפי דעת הסמ"ג והרמב"ם, מ

בפורים לאנשים ללבוש בגדי נשים, כמפורש באו"ח סי' תרצ"ו מכיון שאין מכוונים אלא לשם שמחה. וגם ראיתי שמביאים ראיה מהא 

דעירובין צ"ו, א: מיכל בת שאול הניחה תפילין ולא מיחו בה חכמים. וקשה, אמאי לא מיחו בה חכמים והא אסורה ללבוש תפילין משום 

 לפי תרגום יונתן, וע"כ שמכיון שמתכוונת לשם מצוה אין כאן איסור לא ילבש.  לא יהי כלי גבר על אשה,

הניח לו תפילין, אבל לאשה שתלותה בבעלה קטנה מזו של העבד, גם ורבו עשה מעשה בעבד שהגמרא מעמידה את הדברים  212

ה ז' ח(: אשה אינה צריכה הסיבה ואם בעצמה, יכולה להיות ביטוי של עצמאות. כעין שאמרו על הסבה בפסח )רמב"ם חמץ ומצ ןהנחת

אשה חשובה היא צריכה הסיבה. ובן אצל אביו והשמש בפני רבו צריכין הסיבה אבל תלמיד בפני רבו אינו מיסב אלא אם כן נתן לו רבו 

 רשות.

ְנטּוָיה 213 ְכרֹון ְזרֹועַּ הַּ ָיד ְלזִּ ל הַּ יחַּ עַּ ָּונּו ְלָהנִּ ֵלב וכך נהגו לומר לפני הנחת התפילין: "ְוצִּ יא ֶנֶגד הַּ . ְוֶשהִּ
ְנָשמָ  . ֶשהַּ ֹמחַּ ל ָהֹראש ֶנֶגד הַּ ְך ְשמֹו. ְועַּ ְתָברַּ ֲעבֹוָדתֹו יִּ ֵבנּו לַּ ְחְשבֹות לִּ ת ּומַּ ֲאוַּ ְעֵבד ָבֶזה ּתַּ ם ְלשַּ י עִּ ה ֶשְבֹמחִּ

ְך ְשמו ְתָברַּ ֲעבֹוָדתֹו יִּ ים לַּ ְעָבדִּ ְהיּו ְמשֻּ י ּכָֻּלם יִּ י ְוֹכחֹותַּ שני הבתים של התפילין מבטאים  " ֹ. אולםְשָאר חּושַּ
שני תכנים שונים, הבית של יד נסתר ומתאים לתפיסה המפנימה ומתכנסת. לעומת זאת הבית של ראש 

"דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך. ותניא, רבי אליעזר הוא חיצוני וגלוי. 
  (.הגדול אומר: אלו תפילין של ראש" )ברכות ו' א



שמים, גם אדם גאה מקבל בהנחתם את שיעבודו המוחלט לקונו, ובזה הוא מתחבר יחד עם כל 

 . 214לבב שלםבני העם לעשות את רצון ה' ב

ד. המשבר בין האוהבים החיה את ההבדל בין הבתים, והזכיר את חטאי שאול. שאול גילה נטיה 

להשלים עם האומות, הוא ניכס לעצמו את הניצחון במלחמת עמלק וויתר לאגג, באה הנחת 

 התפילין ומדגישה את ייחודם של ישראל, את הברית האינטימית בינם לבין אביהם שבשמים:

 –אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין  אמר רבי

, 216זו תורה, שנאמר: מימינו אש דת למו -; בימינו 215שנאמר, נשבע ה' בימינו ובזרוע עזו

 -. ומנין שהתפילין עוז הם לישראל 217אלו תפילין, שנאמר: ה' עז לעמו יתן -ובזרוע עזו 

, ותניא, רבי אליעזר הגדול 218נקרא עליך ויראו ממך דכתיב: וראו כל עמי הארץ כי שם ה'

אומר: אלו תפילין שבראש. אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין: הני תפילין 

. ומי משתבח 219דמרי עלמא מה כתיב בהו? אמר ליה: ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

יום )וכתיב( וה' : את ה' האמרת ה220אין, דכתיב -קודשא בריך הוא בשבחייהו דישראל? 

 .221האמירך היום

התפילין מהודקים אל ראשו של האדם על ידי קשר,  קשר של תפילין מבטא את החיבור בין 

. גם מיכל מהדקת את התפילין לראשה 222כנסת ישראל לקונה, שהוא קשר נצחי ובל ינתק

 .223ומבטאת בכך את הייחוד השלם בין קודשא בריך הוא ושכינתיה

 

                                                 

)ברכות ל'  "אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזייה דהוה קא בדח טובא. אמר: וגילו ברעדה כתיב. אמר ליה: אנא תפילין מנחנא" 214
משך חכמה )ויקרא י"א מז( תמה דווקא על שמחתו המופרזת בעל את השמחה הפורצת.  ותאת הגאה, וכובש ות. התפילין משפילב(

ב( שנאמר ד' עוז לעמו יתן כו', עוז זו תפילין -ודוד מכרכר בכל עוז. עוז זו תורה )מכילתא בשלח טו של דוד וראה את תיקונה בתפילין: 

)ברכות ו' א( שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו. וזה דוד היה מלך שנכנס ויוצא וס"ת עמו וכן היה מניח תפילין. והיה מכרכר לפני ה', 

תר. א"ל: אנא תפילין מנחנא". ודוד היה מוכתר בתפילין ובדח טובא לפני ה' וזה בכל עוז, וכמו "קא בדח טובה, א"ל: בכל עצב יהי מו

 בכל דבר הנקרא עוז.

 ישעיהו ס"ב. 215

 דברים ל"ג. 216

 תהלים כ"ט. 217

 דברים כ"ח. 218

 א י"ז.-דברי הימים 219

 דברים כ"ו. 220

 ברכות ו' א. 221

. אמר רב חנא בר ביזנא אמר ר"ש "תי את כפי וראית את אחוריאבל גם בשעת החטא נאמר "והסרו לנו,לא נראות  השכינה פני 222

חסידא: מלמד שהראה לו הקב"ה למשה קשר של תפילין" )מנחות ל"ה ב(. אחור הוא גם הכותל המערבי )ליקוטי אמרים, ט"ז(: "בענין 

', ב'(. וידוע דמערב נקרא אחור הקדושה הרוחנית נאמר השוכן אתם בתוך טומאותם ומעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי )שמות רבה ב

והוא כטעם וראית את אחורי וגו' דראיית פנים זה היה בבית המקדש ובעת תוקף ההתגלות, אבל מכותל מערבי דהיינו בהעלם זה לא זז 

 מעולם". 

רץ וגו' אלו "הניחה תפילין שהם אות ההתקשרות של ישראל לאביהם שבשמים על ידי קשר של תפילין. דעל כן וראו כל עמי הא  223

)ר' צדוק הכהן תפילין שבראש )ברכות ו' א( שהם המבדילים בין ישראל לעמים ומראים התקשרות דישראל שאין ניתוק כלל" 
 . (ליקוטי אמרים ט"זמלובלין, 



 ח.

רב נחמן, כריך ריפתא בריך ברכת מזונא, יהב ליה כסא דברכתא לרב עולא אקלע לבי 

נחמן. אמר ליה רב נחמן: לישדר מר כסא דברכתא לילתא. אמר ליה, הכי אמר רבי יוחנן: 

פרי  -וברך פרי בטנך  224אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר

א, קמה בזיהרא ועלתה לבי חמרא בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך... אדהכי שמעה ילת

ותברא ארבע מאה דני דחמרא. אמר ליה רב נחמן: נשדר לה מר כסא אחרינא. שלח לה: 

 .225כל האי נבגא דברכתא היא. שלחה ליה: ממהדורי מילי ומסמרטוטי כלמי

תרגום: עולא התארח בבית רב נחמן, סעד את לבו וברך ברכת המזון, נתן לרב נחמן 

. אמר לו רב נחמן: ישלח אדוני כוס של ברכה לילתא. אמר לו: כך לשתות מכוס הברכה

אמר רבי יוחנן: אין פרי בטנה של אישה מתברך אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר וברך 

פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך... בינתיים שמעה ילתא, קמה בכעס,  –פרי בטנך 

רב נחמן: ישלח לה אדוני כוס  נכנסה לבית היין ושברה ארבע מאות חביות יין. אמר לו

אחר. שלח לה: כל היין שבחבית יין של ברכה הוא. שלחה לו: מן הרוכלים הסובבים 

 מילים ומן הסמרטוטים כינים.

 

נשותיהם של אישי הציבור עומדות בדרך כלל בצל בעליהן, אבל ילתא לא היתה רעיה נסתרת, 

למוקד העשיה והתמחה בפסיקה  אלא בת למשפחת ראש הגולה, באמצעותה התקרב רב נחמן

. ילתא הייתה אישה דעתנית ויחסנית, היא לקחה חלק במעשי 226עד שזכה שתקבע הלכה כמותו

 בעלה והרגישה שותפה לכבודו ומעמדו ואף הוא החשיב אותה ונהג בה כבוד.

נוהגו החריג של רב נחמן קומם חלק מן החכמים. אפשר שהקירבה השלטונית נתפסה בעיניהם 

פסולה, או שהיחס השוויוני כלפי האישה לא התקבל על דעתם. בוסריותו של רב נחמן  כחנופה

 לא הוסיפה משקל להצדקת דרכו, ואלה שדחו אותה נתנו לכך ביטוי בהזדמנויות שונות. 

. אולם 227הסיפור מעלה את שפת הסמלים, גם הכוס היא סמל, האישה עצמה היא כוס של ברכה

י לממש את ברכתה היא צריכה את הגבר. הדברים מתבצעים גם האישה לא עושה זאת לבדה, כד

באופן סמלי, המשקף רובד עמוק ופנימי יותר: הגבר מברך על הכוס ושותה ממנה, הוא מעורר 

את הברכה העליונה ומושך אותה על האישה, ובאופן זה שניהם שותפים שווים בברכה 

                                                 
 דברים ז'. 224
 ברכות נ"א ב. 225
בבא בתרא ס"ה א: אמר ליה רב נחמן לרב הונא: הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו? אמר  226

 יה: הלכתא כוותייכו דמקרביתו לבבא דריש גלותא דשכיחי דייני.ל
הגרמ"מ משקלוב, ביאורי הזהר, קע"ח: האישה עצמה היא כוס של ברכה והיא עומדת ברשות  227

  בעלה.



, אם אין לאישה חלק בברכה 228יותובהולדה. ילתא הדחויה מן הכוס, קמה ושברה את כל החב

אז הגבר ימצא את עצמו בלא כלום. רב נחמן הציע לעולא לשלוח לה כוס אחר, אבל עולא 

התעקש והשיב במטבעה של ילתא, שכל החבית מבורכת. והיא ענתה לו שהשמרנות וחוסר 

 המקוריות שגילה מצמיחות תוצאות בזויות ועוקצניות.  

 

מעולא לשגר לילתא מכוס הברכה והוא התעלם ממנה ולא נתן. בסיפור שלנו ביקש רב נחמן 

אירוע דומה התרחש בינה לבין רב יהודה בר יחזקאל. רב נחמן ביקש מרב יהודה "נשדר ליה מר 

, ורב יהודה סרב: "אמר ליה: הכי אמר שמואל, קול 229שלמא )ישאל כבודו בשלום( ילתא"

 . 230באשה ערוה"

ונות בתכלית. במקרה של רב יהודה התגלתה ילתא כגורם תגובותיה של ילתא בשני המקרים ש

ממתן, היא הציעה לרב נחמן למהר לשלח את רב יהודה ולא לתת לו הזדמנות נוספת לבזותו, 

ואילו כאן עם עולא נעלבה ילתא עד שורש נשמתה והתפרצה בכעס, ולא התקררה דעתה עד 

דל בתגובותיה היא, שמול רב . אפשר שהסיבה להב231ששברה ארבע מאות חביות יין של בעלה

יהודה ניצב רב נחמן יחד אתה, ואילו כאן עמדה לבדה. רב נחמן ביקש מעולא לשלוח לה את 

                                                 
הוא מספר סמלי המבטא שלמות. כמו בברכות )ה' ב(: "רב הונא תקיפו ליה  ארבע מאות חביות 228

רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ורבנן ואמרי לה רב אדא בר ארבע מאה דני דחמרא על לגביה 

אהבה ורבנן ואמרו ליה: לעיין מר במיליה. אמר להו: ומי חשידנא בעינייכו? אמרו ליה: מי חשיד 

 קודשא בריך הוא דעביד דינא בלא דינא?".  

על פי כן קידושין ע' א. רב יהודה כעס על רב נחמן שלא קינא לכבודו כנגד מי שפגע בו. אף  229
נכנע רב יהודה ובא לפני רב נחמן, אבל הראה לו את חסרונותיו וחוסר עקביותו. מצד אחד זלזל 

בעצמו ועשה בידיו מעקה לגגו ומן הצד האחר נהג סלסול בעצמו והתהדר בביטויים לועזיים 
 במקום להשתמש בשפה המקובלת.

ה כדאמרינן: 'לישדר מר שלמא חידושי הרשב"א ברכות כ"ד א: "אסור לשמוע אפי' קול דיבור 230

לילתא. אמר ליה: הכי אמר שמואל קול באשה ערוה', ואלא מיהו נראה דדוקא קול של שאלת 

שלום או בהשבת שלום כי התם דאיכא קרוב הדעת". מגן אברהם )ע"ה ו'(: "ע' בא"ע סימן כ"א 

רב שם: "קול דקול זמר אשת איש לעולם אסור לשמוע. אבל קול דבורה שרי". ושולחן ערוך ה

וראה שו"ת מנחת יצחק ח"ח קכ"ו: אמירת דבורה כיון שרגיל בו אינו ערוה אפילו של אשת איש". 

שלום, להרגילים בזה לומר כן לכל מי שהוא אפילו לאינו מכיר, דהוי כמו צפרא טבא, דמותר 

משום דהוי אורחא בהכי משום מדת דרך ארץ ואין בזה משום חבה. והמהר"ם שיק כתב הא 

שכתב שם  -ומקורו בתוס' קידושין שם  -העולם אינן נזהרין בזה, סומכים על דברי הרמ"א ד

)סי' כ"א סעי' ה'( לענין שאינם משתמשים באשה, דכל שאינו עושה דרך חיבה רק כוונתו לשם 

 שמים נהגו להקל בדברים אלו, ובפרט כיון דאורחא הוא לית ביה משום חיבה והרהור.

בגדיו והמפזר מעותיו והמשבר כלים בחמתו,  א הוא כישלון: "המקרעכעסה הגדול של ילת 231
זרה." )שבת ק"ה ב(. אפשר שבשבירת החביות בקשה להראות -יהיו בעיניך כאלו עובד עבודה

 לרב נחמן מי באמת בעל הבית ובזכות מי יש לו את כל עושרו.  



. ילתא מצאה את עצמה עומדת מול בעלה, 232הכוס, אבל קיבל את תשובתו ולא שלח לה בעצמו

 ולכן כעסה עליו כל כך.

מו, אבל עולא ערער על מנהג הבית ואולי הבינה ילתא שאי אפשר לומר לאדם כיצד לנהוג לעצ

 ולא נתן לה לשתות.

ועוד נראה, שילתא הבחינה היטב בין רב יהודה, שהעלה בעיה הלכתית ולכן נתפסו דבריו 

כמניעה מציאותית אובייקטיבית, ללא ממד אישי, לבין עולא שלא פסל את נתינת כוס הברכה, 

אלא מכוסו של בעלה, אלא משום  מטעמים הלכתיים של צניעות חסודה, שאין לאישה לשתות

שלא מצא תועלת בדבר. ילתא ידעה שלא הקפידו על צניעות בכגון דא, חכמים ספרו מעשה כזה 

 גם על אברהם ושרה. 

'ויאמרו אליו איה שרה אשתך? ויאמר הנה באהל'. להודיע ששרה אמנו צנועה היתה. 

י השרת ששרה אמנו באהל אמר רב יהודה אמר רב, ואיתימא רבי יצחק: יודעים היו מלאכ

היתה, אלא מאי באהל? כדי לחבבה על בעלה. רבי יוסי ברבי חנינא אמר: כדי לשגר לה 

כוס של ברכה. תני משום רבי יוסי: למה נקוד על אי"ו שבאליו? לימדה תורה דרך ארץ, 

שישאל אדם באכסניא שלו. והאמר שמואל: אין שואלין בשלום אשה כלל? על ידי בעלה 

 . 233שאני

  234המלאכים בקשו אפוא לשלוח לשרה מכוס הברכה שלהם ולא ראו בכך הפרת הצניעות

 . 235וחמתה של ילתא יצאה כנגד עולא שאף על פי כן סרב לתת

עולא אמר שאין טעם שאישה תשתה מכוסו של מישהו שאינו בעלה, כי "אין פרי האשה מתברך 

ברים כלולה בהם התפיסה, . עוד לפני שמתייחסים לתוכן הד236אלא מפרי בטנו של איש"

                                                 
הכוס. אם היה רצונו של "ויש לדקדק, למה ישדר עולא המברך על דרישה, אורח חיים קפ"ג.  232

 רב נחמן לכבד את אשתו בכוס של ברכה, היה לו לשגר לה בעצמו?" 

 בבא מציעא פ"ז א.  233

"כי גדול במלאכים הוא מברך והוא המשגר כוס של ברכה.  שו"ת שאילת יעבץ ח"א קכ"ו: 234

ר"נ: כדאמרינן: האורח הוא מברך והוא המשגר הכוס. כמו שאמר בההוא עובדא דעולא כו' א"ל 

 .לישדר מר כסא ברכתא לילתא כו'"
מהרש"א ברכות נ"א: ונראה דעולא דסבירא ליה הכי פליג אדלעיל דאמר ליה דתנא משגרו  235

לאנשי ביתו. ופליג נמי אהא דפרק הפועלים מה שאמרו המלאכים איה שרה אשתך היה כדי לשגר 

 וכן כתב בעיון יעקב. .לה כוס של ברכה, דמסתמא אברהם שתה עמהם כוס של ברכה כדרב נחמן

האדמו"ר מקלוזנבורג, שו"ת דברי יציב, אבן העזר ג': ובזה יש לומר פרפרת נאה. דזה דוקא  236

בארץ ישראל ששם כתיב וברך פרי בטנך, אבל בחו"ל שניהם גורמים שוים בבנים. יש לומר דרב 

ת על ידו, ועולא בא נחמן היה נוהג לשלוח לה כוס של ברכה כיון שהיה בחו"ל ושם אין היא מתברכ

ואמר גם בבבל כמו שהיה נוהג בא"י, וזה שאמרה ממהדורי מילי: היינו שהביא דברים מארץ 

ישראל ואומרם כאן בבבל. וזה שרמזה גם במה ששברה דני דחמרא, שלדידיה שייך כאן נמי ברכה 

 שנאמרה בארץ ישראל )ויקרא כ"ו י( וישן מפני חדש תוציאו ואין צריכים להיין. 



שהאישה איננה חלק מן המעגל המרכזי של בני הבית ואינה ראויה לשתות מכוס הברכה אם לא 

 . 237תתקיים התועלת שבברכה לתפקידה כאם

אין לך דבר שהוא יותר מרחיקת לכת ביותר. פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך", האמירה: "

הכתוב, לפירוש רבי נתן, לקח אותו ממנה והעניק  של האישה מאשר פרי בטנה, הולד, והנה בא

. האישה נושאת את הילד על ליבה כל ימי ההריון, היא נותנת לו מחלבה ודמה, 238את הכל לאיש

לשיטה זו, אין סובלת את חבלי הלידה, ואחרי הכל מה שיש לה הוא רק פרי בטנו של הגבר. 

אשר בעלה הוא המברך, די במה שהוא צריך את האישה כלל ואין לשלוח לה מן הכוס כלל, גם כ

 . 240. אולם ההלכה היא: "משגרו לאשתו שתשתה ממנו"239שתה ממנו

יש שהרימו את הויכוח בכמה רמות, השאלה איננה אם לתת לאישה מכוס של ברכה, ברור 

שהיא שותפה שוות זכויות בסעודה, הויכוח הוא אם יש להעדיף אותה על בעלה ולתת לה 

 ראשונה: 

הגם היה שתיכף ששתה המברך שיגר המברך את הכוס לאשת בעל הבית, 'כי "נראה שמנ

היכי דתתברך דביתהו'. וקצת ראייה מהא ששאלו המלאכים איה שרה כדי לשגר לה כוס 

של ברכה. שודאי שנהגו שם על פי הדין, 'בעל הבית בוצע ואורח מברך', שרצה המלאך 

כן היה לאברהם לשגר לה. והכל  לשגר לה כוס קודם שנתן את הכוס לאברהם. דאם לא

הוא משום שאמרינן 'אורח מברך לבעל הבית', וזה השגירה היה עצמות ברכה שלהם. 

כדאיתא בגמרא הברכה שאורח מברך לבעל הבית: 'שלא יבוש ויצליח בכל נכסיו ויהיו 

נכסיו מוצלחים וקרובים לעיר וכו''. כמעט כל אותו ברכה שייך לאיש, ושגירת כוס של 

                                                 
כי  -אמנם גם הגמרא בברכות )נ"א ב( הביאה את הנימוק הזה "ומשגרו לאנשי ביתו במתנה  237

היכי דתתברך דביתהו", אבל שם זה הוזכר כתוספת יתרון ומעלה, ואילו עולא מזכיר זאת כסיבה 

שלא לשתפה. ובדרישה שאל: "ומה הוא זה, שמעצמות הכוס משגרו לאשתו, הא כל המסובין 

 ן מן הכוס אחר ששותה בעל הבית?".   והיא בכללן שותי

לכאורה אין ממש בדיוק הלשוני, שהרי כל התורה נאמרה בלשון זכר ואף על פי כן היא  238

מכוונת לזכר ולנקבה בשווה )סוכה כ"ח ב, יבמות פ"ד ב(, אולם כאן מדובר בעניין נשי מובהק 

 . הרש"א ברכות נ"א. ראה מואף על פי כן תלה אותו הכתוב בזכר, לכן הביטוי בא ללמד

ר' צדוק הכהן מלובלין, לקח טוב, ז'. "כל השפעות היורדות משמים מטה אל בני ישראל, הן  239

השפעות גשמיות וחומריות והן השפעות רוחניות וצוריות הנה תושפע ותגיע השפע בעצם וראשונה 

הברכה  אל האנשים מבני ישראל ומן האנשים הוא שתעבור השפע ותלך הלאה גם לנשים שהרי

שהוזכרה בגמ' שהאשה מתברכת רק מן האיש ועבור זה לא הוצרך לשלוח כוס הברכה לילתא 

 והיה די מה שנתנו לרב נתן". 

שולחן ערוך, אורח חיים קפ"ג ד'. המגן אברהם ביאר שהטעם שהאישה מתברכת בא כדי  240
ילתא )מגן לתת לה מן הכוס אפילו בסעודה שלא השתתפה בה, כפי שהיה כנראה בסיפור של 

 אברהם(.



כדי שתתברך במעשיה תלוי באשה. לכן היא מיוחדת לזה בברכת האורח שבא  ברכה

 . 241לברך הבעל הבית ואשתו"

 

 

 

 ו. פרנסה 
 

פרנסת האדם לא יורדת לו בדרך כלל כמו המן מן השמים, והוא זוכה למזונו רק כאשר עמל בו 

מופיעה  וטרח בדרך הטבע, "בנפשו יביא לחמו". ואף על פי כן על האדם להאמין שההשגחה

 ומתגלה בדרכי הטבע, וכאשר מעשיו מצליחים ונושאים פרי הרי זה בברכת שמים.  

"תנא דבי אליהו: פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום, מצאני אדם אחד שהיה בו מקרא 

ואין בידו משנה. אמר לי: רבי, אומר לפניך דבר אחד ומתיירא אני שמא תקפיד עלי. 

שאלני בדבר תורה. אמר לי: רבי, מפני מה כתיב, נותן אמרתי לו: חס ושלום אם אתה 

לחם לכל בשר, וכתיב, נותן לבהמה לחמה. וכי אין אדם מכין לחמו? אמרתי לו: זהו דרך 

ארץ, עושה בידיו והקב"ה מברך מעשה ידיו, שנאמר, למען יברכך ה' אלהיך בכל מעשה 

יה )אותו אדם(: תשובה . יכול יהא יושב ובטל? תלמוד לומר, אשר תעשה. אמר ל242ידיך

זו היא שטה ראשונה שאמרתי לך. אמר לו, בני אשיבך: צא ולמד מן השוטה כשנטלה 

ממנו חכמה אינו יכול לפרנס עצמו שעה אחת, כך בני אדם, כשנטלה מהם דעה חשובים 

 .243כבהמה וכחיה ועוף, והקב"ה מחלק מזונות לכל באי עולם

צא בעולם הזה ופועל על פי תנאיו, מכין לו את המאמין חי בשני עולמות, מצד אחד הוא נמ

לחמו בעמלו, חורש וזורע, ומן הצד האחר הוא מאמין שמאמצים אלה עצמם, והכוחות 

והכישרונות שגילה, אינם שלו אלא נטעו בו מן השמים, ושפע הברכה בא לו מלמעלה בהתאם 

 לזכויותיו המוסריות.  

 וכן כתבו הראשונים:

סגולות מיוחדות לדבר מהדברים, כמו שיש אנשים מוכנים לקבל "אמת הוא שיש באישים 

החכמה, ואחרים מוכנים לשית עצות בנפשם לאסוף ולכנוס, ולפי זה יהיה אמת בצד מה, שיוכל 

העשיר לומר 'כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה', עם כל זה, עם היות שהכח ההוא נטוע בך, 

אין בא. והיא אומרו: וזכרת את ה' אלהיך כי הוא זכור תזכור שהכח ההוא מי נתנו אליך ומ
                                                 

הדברים הולמים את ההערצה בה התייחס לאשתו הדגולה, שהיה דרישה, אורח חיים קפ"ג.  241

לה חלק אפילו בפסיקה, כפי שתיאר בנו בהספד שכתב בהקדמתו לספר הדרישה )על טור יורה 

 דעה(. 

 .דברים י"ד כט 242
 .מדרש תהילים מזמור קלו וילקוט שמעוני תהלים קל"ו, רמז תתפג 243



הנותן לך כח לעשות חיל. לא אמר 'וזכרת כי ה' אלהיך נותן לה החיל', שאם כן היה מרחיק 

שהכח הנטוע באדם לא יהיה סבה אמצעית באסיפת ההון, ואין הדבר כן, ולפיכך אמר, כי עם 

 . 244'"היות שכחך עושה את החיל הזה, תזכור נותן הכח ההוא ית

יתר על כן. פרנסתו של האדם והבטחת קיומו לא נמצאים בנקל. חכמים תפסו את הקושי הזה לא 

כבעיה מקרית אלא כחסרון מהותי, אין זה טבעי ומובן מאליו שאדם יזכה למזון, הוא זוכה לו 

 רק בחסדי שמים: 

אמר, "אמר ר' שמואל בר נחמני: קשה הפרנסה מן הגאולה, שהגאולה על ידי שליח, שנ

. ר' 246. והפרנסה על ידי הקב"ה, שנאמר, האלהים הרועה אותי245המלאך הגואל אותי

יהושע דסיכנין אומר: יותר מקריעת ים סוף, דכתיב, לגוזר ים סוף לגזרים. וסמיך ליה, 

 . 247נותן לחם לכל בשר"

 

                                                 
ר' נחום מטשרנוביל )מאור עינים, השמטות(: ובכלל האמונה דרשות הר"ן, הדרוש העשירי.  244

שיאמין האדם כי כל עשיותיו והצלחותיו הכל תלוי בידי הקודשא בריך הוא ולא יאמר האדם 

בחכמתי ובתבונתי עשיתי לי זאת כמו שכתוב )דברים ח', י"ז( ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי 

ל וגו' כי ה' הוא הנותן לך כח לעשות חיל ותרגום אונקלוס: ארי קודשא בריך עשה לי את החי

הוא יהיב לך עצה למיקני נכסין. והוא הדבר שדברנו, שאפילו העצה והחכמה לאסוף הון 

ולהסתחר, הקודשא בריך הוא הוא המייעץ. וח"ו כשירצה משיב חכמים אחור ודעתם יסכל 

 ין רע".לעשות מעשה הכסילים ואבד העושר בענ

 בראשית מ"ח טז. 245
 .בראשית מ"ח טו 246
יג( הצביע על חטא האדם וקלקולו -תורת משה, שמות ל"ב יאמדרש תהילים קל"ו. האלשיך ) 247

כסיבת הקושי הזה: המזונות אשר כמעט אין איש אשר אשמותיו לא יקפחו מזונותיו, וה' חפץ 

המנגדים אותם. וההיקש בזווגים  לפרנסם, צריך יד חזקה וקושי גדול לפרנסם ולהכריח אשמותם

כי רוב פעמים לא ישתוו איש עם בת זוגו במעשיהם, ויתחייב הפירוד, על כן יש קושי לזווגם 

כקריעת ים סוף, כי העון ינגד. ובקול מבשר )ח"א, פרשת בראשית לא(: הקשה הרבי ר' בונם 

שראל ממצרים והיו מפרשיסחא זי"ע, למה נקט דוקא כקריעת ים סוף? ואמר, דהנה כשיצאו י

באים אל הים וראו שמצרים נוסע אחריהם, לא היו יודעין מהיכן ובאיזה אופן ישלח להם 

הקב"ה הגאולה, והיו מסופקים. זה אומר בכה וזה אומר בכה. אבל קריעת ים סוף, לא נפל בשום 

כן אחד מישראל על לבו כי יעשה להם הקב"ה נס כזה. כך מזונותיו של אדם. האדם דואג מהי

יזמין לו הקב"ה פרנסתו, והאדם סובר ממקום פלוני יזמין לו הבוי"ת מזונותיו, והולך ועושה 

פעולות במקום ההוא. אבל הקב"ה מזמין לו פרנסתו ממקום אחר שלא עלה כלל על מחשבתו 

  ]שש"ק ח"א אות כ"ה[.



על  במעמקי הגלות כאשר החיים נעשו קשים, מאוימים, שבירים ובלתי צפויים, והניסיון לבססם

חוקי המציאות וסדריה נעשה מופרך, התפיסה הרציונאלית כבר לא מספקת, האמונה והנס 

הופכים למשענת מוצקה וריאלית יותר, "וצדיק באמונתו יחיה". משום כך גברה בדורות 

האחרונים הדרישה מן האדם לבטל עצמו כליל בפני אלוהיו, להכיר שאין שום ערך בעשייה 

 לו את התוצאה אלא הברכה האלוהית לבדה.החומרית, לא היא מביאה 

ל  ְרָנָסתֹו עַּ ְצמֹו פַּ יְך ְלעַּ ְמשִּ י ֶאְפָשר ְבשּום ֹאֶפן ְלהַּ ס  -אִּ יָרה, חַּ י הּוא ְּכפִּ ְרָחתֹו, ּכִּ יָעתֹו ְוטִּ ְיֵדי ְיגִּ

ק ן, רַּ ְצלַּ ֲחָמָנא לִּ ס ְוָשלֹום, רַּ י ְוכּו' חַּ י ָעָשה לִּ י ְוֹעֶצם ָידִּ ר ֹּכחִּ ֵשם  ְוָשלֹום, לֹומַּ ין ְבהַּ ֲאמִּ ין ְלהַּ יכִּ ְצרִּ

י הּו ְרָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּכִּ ד, ְּכמֹו ֶשָּכתּוב, "ְוָזכַּ ְך ְלבַּ ְתָברַּ ּתֹו יִּ ְרָנָסה הּוא ֵמאִּ פַּ י ָּכל הַּ ְך, ּכִּ ְתָברַּ נֹוֵתן יִּ א הַּ

ָּתן אֹו ְמָלאכָ  ָשא ּומַּ ל מַּ עַּ ם הּוא בַּ לּו אִּ ֲאפִּ ל"... וַּ ֲעשֹות ָחיִּ ל  -ה, ַאף ְלָך ֹּכחַּ לַּ י  -עַּ ע ָהֱאֶמת,  -פִּ ֵכן ֵידַּ

ל  ְרָנָסתֹו עַּ ֵבל פַּ ֲעֶשה ֵאינֹו ָיכֹול ְלקַּ ה ֶשיַּ ם יֲַּעֶשה מַּ יש. ְואִּ ר אִּ ְגבַּ י ֹלא ְבֹכחַּ יִּ ְרָחתֹו  -ּכִּ יָעתֹו ְוטִּ ְיֵדי ְיגִּ

צְ  ֲאֶשר יֹוֵדעַּ ָּכל ֶאָחד ְבעַּ ְסדֹו, ּכַּ ת ה' ְוחַּ ישּועַּ ם בִּ י אִּ ד ּכִּ ין ְלבַּ ְזמִּ ְך מַּ ְתָברַּ ֵשם יִּ ְרָנָסה ְּכֶשהַּ פַּ ר הַּ ּקַּ מֹו ֶשעִּ

יֹוֵצא ח ְוכַּ  . 248לֹו ֵאיֶזה ֶרוַּ

לפי תפיסה זו אפשר לומר באופן פרדוקסאלי, שהביטחון הכלכלי עלול אפילו להיות חסרון 

. חסידים ראו במצוקה הכלכלית מכשיר נפלא, היא 249גדול ולפגוע במתח האמוני בו חי האדם

 ת תלות מתמדת של האדם בקונו ומחייבת אותו לקשר קבוע עם אביו שבשמים.יוצר

ונחש עפר לחמו. "אמר ר' יצחק: בוא וראה שלא כמדת הקב"ה כמדת בשר ודם, מדת 

בשר ודם מקניט את חברו יורד עמו לחייו, אבל הקב"ה קלל את הנחש עולה לגג מזונותיו 

 .250עמו יורד לקרקע מזונותיו עמו"

קללה היא זו? הלא בטח נתן השי"ת טבע לנחש שיהיה יכול לחיות מעתה בטבע  ולכאורה מה

לאכול עפר, וזאת ברכה היא, שימצא מחסורו בכל מקום בואו? ואמר הרבי ר' בונם זי"ע, כי זאת 

היא הקללה, כי לאדם אמר בזעת אפיך תאכל לחם, ואם יהיה מחוסר פרנסה אז יבקש מהשי"ת 

די בנים, ואם תבא עת ללדת, תבקש רחמים מהשי"ת. ויש להם עוד על זה. ולאשה אמר בעצב תל

שייכות והתקשרות עם השי"ת לבא לפניו בתפלה ותחנונים. רק הנחש הוא מקור הטומאה, נתן 

לו השי"ת כל מחסורו, שיהיה מאכלו עפר אשר יש לו בנמצא תמיד, כדי שלא יהיה לו עוד שום 

 . 251התקשרות עמו לבקש ממנו איזה דבר

פורים הבאים עוסקים בצדיקים חסידים הסמוכים בכל עת על שולחנו של מקום, קרובים אל הסי

 עולם הנס, אך מודעים למורכבות החיים התלותיים הללו ונוהגים בהם זהירות.

                                                 
 עה.  –אות  הלכות קריאת שמע הלכה ה, הובא בספר השתפכות הנפש -ליקוטי הלכות לר' נתן  248
ע -דברים י"א י 249 רַׁ ֶשר ִתזְּ ם א  אֶתם ִמשָּ צָּ ֶשר יְּ ִים ִהוא א  רַׁ ֶאֶרץ ִמצְּ ּה ֹלא כְּ תָּ ִרשְּ ה לְּ מָּ א שָּ ה בָּ תָּ ֶשר אַׁ ָאֶרץ א  יב: "ִכי הָּ

ּה תָּ ִרשְּ ה לְּ מָּ ִרים שָּ ֶתם ֹעבְּ ֶשר אַׁ ָאֶרץ א  הָּ ק. וְּ רָּ ּיָּ ן הַׁ גַׁ ָך כְּ לְּ גְּ רַׁ ִקיתָּ בְּ ִהשְּ ָך וְּ ע  רְּ ִים  ֶאת זַׁ מַׁ שָּ ר הַׁ טַׁ ֹעת ִלמְּ קָּ ִרים ּובְּ ֶאֶרץ הָּ
ִר  ד ַאח  עַׁ ה וְּ נָּ שָּ ּה ֵמֵרִשית הַׁ ִמיד ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך בָּ ּה תָּ ֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ֹדֵרש ֹאתָּ ִים. ֶאֶרץ א  ֶתה מָּ ה".ִתשְּ נָּ  ית שָּ

 ילקוט שמעוני ישעיהו ס"ה, תקט.  250

, הובא בקול מבשר ח"א, בראשית, בשם משמואל רבי יצחק מווארקא בשם רבו הרבי רבי בונם 251

 ויקרא, ובמצמיח ישועות דף כ"ז.



 

 א.

( למיחמא תנורא כל מעלי דשבתא משום 252"הוה רגילא דביתהו )של רבי חנינא בן דוסא

אמרה: מכדי ידענא דלית להו ולא מידי, מאי כולי  כיסופא. הוה לה הך שיבבתא בישתא.

האי? אזלא וטרפא אבבא. איכספא ועיילא לאינדרונא. איתעביד לה ניסא דחזיא לתנורא 

מלא לחמא ואגנא מלא לישא. אמרה לה: פלניתא, פלניתא, אייתי מסא, דקא חריך 

מפני לחמיך. אמרה לה: אף אנא להכי עיילי. תנא: אף היא להביא מרדה נכנסה 

 שמלומדת בנסים.

אמרה ליה דביתהו: עד אימת ניזיל ונצטער כולי האי? אמר לה: מאי נעביד? בעי רחמי 

דניתבו לך מידי. בעא רחמי, יצתה כמין פיסת יד ויהבו ליה חד כרעא דפתורא דדהבא. 

[ בחלמא עתידי צדיקי דאכלי אפתורא דדהבא דאית ליה תלת כרעי ]ואיהו[ 253]חזיא

רעי. ]אמר לה[: ניחא לך דמיכל אכלי כולי עלמא אפתורא דמשלם ואנן אפתורא דתרי כ

אפתורא דמחסר? אמרה ליה: ומאי נעביד? בעי רחמי דנשקלינהו מינך. בעי רחמי 

ושקלוהו. תנא: גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון, דגמירי דמיהב יהבי מישקל לא 

 . 254שקלי"

גילה להסיק את התנור כל ערב שבת כדי אשתו של רבי חנינא בן דוסא הייתה רתרגום: 

שלא תתבייש מחברותיה. הייתה לה שכנה רעה. אמרה: יודעת אני שאין לה כלום, מה 

היא מסיקה כך את התנור? הלכה ודפקה על דלתה, התביישה אשת רבי חנינא ונכנסה 

פנימה לחדר. נעשה לה נס והשכנה מצאה את התנור מלא לחם ואת הקערות מלאות בצק. 

אה לה: פלונית, פלונית, הביאי מרדה, לחמך נשרף. אמרה לה: בשביל זה נכנסתי. קר

 : אף היא להביא מרדה נכנסה מפני שמלומדת בנסים.תנא

אמרה לו אשתו: עד מתי נחיה כל כך בצער? אמר לה: מה נעשה? השיבה: התפלל שיתנו 

הב. ראתה בחלומה לך משהו. התפלל. יצאה פיסת יד מן השמים ונתנו לו רגל של שולחן ז

את הצדיקים אוכלים על שולחנות זהב שיש להם שלוש רגליים והוא על שולחן של שתי 

רגליים. אמר לה: נוח לך שכל העולם יאכל על שולחן שלם ואנחנו על שולחן חסר? 

אמרה לו: ומה נעשה? התפלל שיקחוה ממך. התפלל ולקחוה. תנא: גדול היה נס אחרון 

 בלים אנו: מה שנתנו נתנו, לקחת אינם לוקחים. יותר מן הראשון, שמקו

 

                                                 

רבי חנינא בן דוסא הוא בן הדור הראשון של התנאים, בן זמנו של רבן יוחנן בן זכאי. צדיק מופלא, נקי כפים, שנזהר בממון זולתו,  252

 הנה מן העולם.בעל תפילה גדול ומלומד בנסים. כל העולם נהנה בזכותו והוא עצמו לא נ

 כך הגירסא על פי מסורת הש"ס וכן הוא ברש"י. 253

 תענית כ"ד ב. 254



עניותו של רבי חנינא משוועת לשמים, אבל לו, לא היה אכפת: "בכל יום ויום בת קול יוצאת 

מהר חורב ואומרת: כל העולם כולו נזונין בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מערב 

 מודעת, והסתפק במועט. רבי חנינא בחר בעוני בחירה  .255שבת לערב שבת"

. 256צדיקים אינם עושים את מעשיהם כדי לקבל פרס, רבי חנינא לא רצה לקבל מתנה מן השמים

אמנם הם מתעלים לגבהים, במוסריות נעלה וקדושה ונדמה כאילו הם חיים בבועה משלהם, 

עולם אבל יש להם תפקיד גדול בעולמנו, הם מביאים אלינו משם אורות עליונים. הברכה באה ל

מן השמים, אך תלו אותה מלמעלה באדם. הושיבו כביכול את הצדיק על הברז והוא במעשיו 

קובע כמה ייפתח. התעוררותו מלמטה מעוררת את בוא הדברים מלמעלה, ובברכתו הוא גורם 

 .257שיבוא שפע גדול

 

האגדה כאן מלמדת שלא מניחים לצדיקים הללו לרחף לבדם במרומים, לכל אחד אישה 

ת פה בעולם. הבעל אינו יכול להתנתק מאשתו, גם לא במקום הרוחני שאליו הוא שנמצא

 מתרומם. היא מחייבת אותו לחזור ולהתייחס אל העולם.

האישה נמצאת כל כך בתוך המציאות, בתוך חברותיה, ומחוברת למושגי התרבות המקובלים, 

עלה, לא הציגה עד שאינה יכולה לבטל את חומריותה מכל וכל. היא לא התעלתה עם ב

אלטרנטיבה לעולמן של חברותיה, גם לא ביטלה את חומריותן ולקחה את ה"צאינה וראינה" 

להתכונן לשבת, אלא התביישה מפניהן והסיקה את התנור הריק. יותר משמפריע לה שאין מה 

 .258לאכול, היא מתביישת מחברותיה שיש להן

ונותה, אלא שמתרחש נס והתנור שכנתה המרשעת נכנסת להלבין את פניה ולחשוף את אבי

נמצא מלא לחם. מן השמים שמרו על רבי חנינא ואשתו, אמנם אין לו אוכל, אבל בזיונו של 

                                                 

 ברכות י"ז ב. 255

"לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, שמא אין עושין לו נס, ואם עושין לו נס  256
מעלה לחסידים להנות . "אין (שבת ל"ב א) "מנכין לו מזכיותיו. אמר רבי חנין: מאי קראה? קטנתי מכל החסדים

)שבת נ"ג ב(. ובמסכת תענית )כ"ד(  "ממעשה ניסים. דגרסינן... אמר ליה אביי, אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית

בעובדא דר' אליעזר איש בירת, שבשרה לו בתו מהנס דמליא אכלבא חיטי, ואמר, העבודה הרי הן הקדש ואין לך בהן אלא כאחד מעניי 

 , וראה פוקד עקרים ד'(.[נט])של"ה, מסכת חולין, תורה אור  ישראל"

"ענין הברכה לו ית' בכל הברכות והתפלות, שפירושו הוא תוספת ורבוי ממש כמשמעו. שזהו רצונו יתברך מטעם כמוס אתו ית',  257

דושת אור עליון. ולהמשיך שנתקן ונייחד ע"י הברכות והתפלות הכחות והעולמות העליונים. שיהו מוכנים וראוים לקבל שפעת ק

ולהוסיף בהם קדושת האור ורב ברכות מעצמותו יתב' המתחבר אליהן ומתפשט בתוכם. וממילא יושפע זה התוספת ברכה והקדושה גם 

על עם סגולה, שגרמו וסבבו לכל הכבוד הזה. וזה שאמר ר' ישמעאל כשביקש הוא ית' מאתו ישמעאל בני ברכני: יהי רצון שיכבשו 

ת כעסך ויגולו רחמיך כו' ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין. וע' ז"ח רות ס"ז ב' ר"נ פתח ואכלת רחמיך א

כו' וברכת את ה' אלקיך כו'. ואר"י גדול כח ברכת המזון שמוסיף כח ברכה בפמליא של מעלה. ולכן אמרו רז"ל )בר"פ כיצד מברכין( 

ך נקרא גזלן שנאמר גוזל אביו ואמו כו'. ואין אביו אלא הקב"ה כו'. כי הוא גוזל ומונע מהעולמות שפעת ובז"ח שם כל האוכל ואינו מבר

הברכה והקדושה שהיה צריך להשפיע בהם ע"י ברכתו. וכן כל המקראות ברכי נפשי את ה'. ברוך אתה ה' אלקי ישראל כו'. וכל כיוצא 

א' כ' ובהרבה שם אל הבריאה. ע"ז נאמר העבודה צורך גבוה" )נפש החיים ב' ד' וכן בו. הכל הוא ע"ז הענין. ומצד רצונו ית' להתחבר 

 מקומות(.

 כאמירה העממית: לא מתים מרעב אלא מבושה. 258



הצדיק הוא חילול השם, ואין לאפשרו. הנס לא עורר אצל רבי חנינא שום התפעלות. אמונתו 

  גדולה כל כך שהטבע והנס שווים בעיניו ומשמשמים כאחד. כפי שתיארו חכמים:

"חד בי שמשי חזייה לברתיה דהוות עציבא )ערב שבת אחד ראה את בתו עצובה(. אמר 

לה: בתי למאי עציבת? אמרה ליה: כלי של חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי ממנו 

אור לשבת. אמר לה: בתי מאי איכפת לך, מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ 

 . 259כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה" וידלוק. תנא היה דולק והולך כל היום

אבל רבי חנינא לא בנה על הנס, לא נהנה ממנו ולא השתמש בו אלא באקראי, לצורך מצווה 

 ובדיעבד. 

 

בחלקה השני של האגדה, כפי שראינו, השתנו הדברים. אשתו של רבי חנינא דרשה ממנו לבקש 

לה ועשה את רצונה לאורך כל והוא לא המשיך לרחף אלא שיתף עמה פעו 260משהו מן השמים

הדרך. הוא ביאר את חלומה על השולחן החסר, וגם כאשר התחרטה ובקשה שיקחוהו, עמד 

 והתפלל. האם היה חסר דעה משלו ועשה תמיד את רצון אשתו? 

אמנם בעיני רבי חנינא אין הבדל בין מציאות לנס ולכן אין זו בקשה גדולה, אך יחד עם זאת 

יכול היה לגעור בה על בקשתה, אולם נראה שכבר כאן בהעניקו לה את נראה שלא רצה בנס ו

אשר ביקשה התחיל רבי חנינא במסע חינוכי, שמטרתו לשכנע אותה לוותר. רבי חנינא רצה 

שהיא תבחר לחיות חיי צער מרצונה, והדרך הטובה ביותר לשכנע אותה הייתה דווקא למלא את 

אופק ראייתה והיא צפתה בחלומה אל העתיד, אז  בקשתה. וכאשר נמצא המבוקש בידה, התרחב

התברר לה שהישגה העכשווי אינו ולא כלום, היא לא הצליחה להרחיב את מסגרת שכרה, אלא 

שינתה רק את דרך חלוקתו, ולא בחכמה. היא החליפה את הרווח העתידי הנצחי בעכשווי 

 הזמני. 

לם כולו: "על שלשה דברים שלושת הרגליים עליהם עומד השולחן יכולים לסמל את העו

. שלושת העמודים הם גם שלושת 261העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים"

. "הצדיקים מעמידים את העולם ולכך יש לו שלש רגלים, אברהם יצחק יעקב. אברהם 262האבות

ם יושב העיקר שלו גמילת החסדים. יצחק עבודה היינו הקרבנות וזה עקידת יצחק, יעקב איש ת

. לפיכך אפשר לפרש את החלום באופן זה: בחייו של רבי חנינא היו 263אוהלים היינו תורה"

שלושת המרכיבים הללו, תורה, עבודה וגמילות חסדים. אבל אחרי שאשתו ביקשה את שכרה 

                                                 

 תענית כ"ד ב. 259

המפרשים עמדו על הקושי בבקשתה: "היתה מצטערת לא ח"ו להתענג ולהתעדן חס ושלום. צדיקים הללו שנסתפקו מערב שבת  260

 קב חרובין והורגלו בו יתבעו מותרות?" )יערות דבש חלק ראשון דרוש ד'(.לערב שבת ב

 אבות א' ב'. 261

 ברכות ל"ב א: "כסא של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך ואיך כסא של רגל אחד יכול לעמוד". 262

 תפארת שלמה, כי תבוא. 263



כאן, אבד ערכה של העבודה. הקרבן והתפילה הם ביטוי של התמסרות מוחלטת. האדם נותן את 

בל אם הוא מבקש תמורה בעבורם, חסרה לו הרגל הזאת, ועולמו מתנדנד על עצמו לשמים, א

 . 264שתיים

כדי לשכנע את אשתו השתמש ר' חנינא באותו גורם שהניע אותה קודם, הבושה, אלא שהבושה 

שלעתיד לבוא גדולה מזו העכשווית. הבושה מפני חברותיה בעולם הזה הייתה טעות, היא 

לפיהן העניה נחותה מן העשירה, אבל שולחנה החסר בעולם קידשה את הנורמות החברתיות 

 האמת, צורב את פניה בבושה של אמת. 

 

 "תנא: אף היא להביא מרדה נכנסה מפני שמלומדת בנסים".

 "תנא: גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון, דגמירי דמיהב יהבי מישקל לא שקלי".

שונה לגמרי. אשת רבי חנינא נכנסה אף היא  התנא עוקר את הסיפור מפשוטו ומכוון אותו לכיוון

לרדות את הלחם מן התנור. כלומר, בהיותה מלומדת בניסים, מלכתחילה הסיקה את התנור כדי 

. פירוש זה מנוגד קוטבית לאמירה שדי לרבי חנינא בקב חרובים. אין 265שיתמלא בדרך נס בלחם

ו מסתפק במועט, להפך, נראה מדובר במופת מוסרי של מי שמביא את הברכה לעולם והוא עצמ

שרבי חנינא פתר את בעיות פרנסתו בדרך נס, מה טעם אפוא לוויכוח שהתפתח בינו לבין 

 ?אשתו

ייתכן שכוונתה לפי שיטה זו, לקבל דבר גדול מן השמים שיפתור את בעיותיהם הכלכליות 

ה שהיא פטורה מן לאורך זמן. יתרונה של מתנה כזו על הניסים היום יומיים שזכתה להם, הוא בז

המתח הרוחני המתמיד שחיי נס מחייבים. אוכלי המן במדבר נבחנו כל יום, אם הם ראויים 

לחידוש הנס או שיישארו חסרי כל. אשת רבי חנינא ביקשה אפוא לרבע את המעגל, לזכות לנס 

שיעניק לה פתרון של קבע, אז יצטרפו שני היתרונות, היא תזכה לברכה עליונה, אבל בתוך 

 . 266מסגרת חיים ארציים ונורמאליים יותר 

ושוב חוזר התנא ומפרש: "גדול היה נס אחרון יותר מן הראשון, דגמירי דמיהב יהבי מישקל לא 

שקלי". לדעת התנא הנס הראשון, נתינת רגל הזהב, אין בו שום חידוש בחיי מי שרגיל בניסים, 

                                                 

אחר: בקשת העושר לא הייתה למען עצמם אלא כדי  ביערות דבש )חלק ראשון, ד'( פירש את השולחן בדרך דומה אבל בכיוון 264

שתהיה להם אפשרות לעשות חסד. אלא שאם כך היו הדברים צריכים להיות הפוכים, לפני קבלת העושר היה שולחנם חסר את עמוד 

 החסד ועכשיו הושלם שולחנם.  

ובער כל השבת  וכן )תענית כ"ד ב( הרחיב התנא את נס החומץ, שלא רק שדלק בליל שבת אלא המשיך 265
 כולה: "תנא: היה דולק והולך כל היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה".

יש דורות שכשל אולם הדבר נכון לא רק לגבי האשה הזאת אלא גם לגבי ההיסטוריה היהודית כולה. עם ישראל חי בדרך נס,  266

 מעט שקט, מעט נורמליות. , כמו אשתו של רבי חנינא,כוחם והם מבקשים



ס ונכונות השמים להחזיר את הגלגל הנס השני. ויתורה של אשת רבי חנינא על הנהחידוש הוא 

 . 267לאחור ולהשיב את רבי חנינא ואשתו למעגל האתגר והבחירה

 

 ב.

דהוה ערבי פסחא ולא הוה ליה מנן מזבין לביתיה  268מעשה ברבי שמעון בן חלפתא

כלום, אפילו חד פרוטה. אמרה ליה איתתיה: אפילו חד פרוטה לית לך לקיומי מצותא 

ות חברותיה לא הוה לה מה לבשל, נטלה קדרה ונתנה לתוכה דפסחא? כיון שיהו מבשל

מים והדליקה האש תחתיה, לפי שהיתה מתביישת שלא היה לה כלום. כיון שראה רבי 

שמעון בן חלפתא כן יצא לו חוץ למדינה והתפלל ויצאה לו יד אחת והושיטה לו אבן 

של המרגלית. מה אחת טובה. נטלה והראה אותה ואין כל העולם יכולין לכוין דמיה 

עשה? נטל עליה זהוב אחד ופרטו ולקח בשר ויין ולחם וירק לפרנס את היום והעלה 

לביתו. אמר לאשתו: כבר יש לנו מה לאכול ולהותיר. א"ל: מהיכן נתפרנסת? לא הגיד 

לה. אמרה: נשבעת אני שאיני אוכלת עד שתאמר לי מנין לך. כיון שהטריחה עליו, גילה 

ו: וקבלת עליה ליגע בדבר שמתוקן לך לעתיד לבא, שיהא שלחנך לה המעשה. אמרה ל

פגום מחבריך? לך והתפלל והחזר את החפץ. הלך והחזיר מה שלקח ופרע מה שנטל על 

האבן ונטלה ויצא חוץ לעיר והתפלל עליה ויצאה יד ונטלתה מידו, והנס השני גדול מן 

 .  269הראשון

 

הוא גרסא אחרת לסיפור של אשת רבי חנינא בן נדמה שהסיפור על אשת ר' שמעון בן חלפתא 

דוסא, פיתוח מתוקן שלו. אלא שעיון מעמיק יותר בשני הסיפורים מגלה את ההבדל הגדול 

ביניהם. תפקידי האישים בשניהם הפוכים לחלוטין. לשתי משפחות התנאים לא היה מה לאכול, 

במועט. אולם מכאן ואילך  בשני הסיפורים האשה ביקשה רווחה חומרית והבעל הרוחני הסתפק

הדברים הפוכים. האישה בסיפור השני גדולה מן האיש. אשתו של ר' שמעון עשתה עצמה 

כמבשלת, אך באמת לא היה כלום בסיר, ובעצם לא זכתה כלל לנס. כאן מתגלית גדולתה, שגם 

ו בשלב זה לא ביקשה דבר. ר' שמעון הוא שנשבר לנוכח צערה הגדול, והוא התעורר מיוזמת

                                                 

ביערות דבש )חלק ראשון דרוש ד'( תמה: "גמירי מיהב יהיב וכו' למה לא, ה' נתן וה' לקח כתיב"? אלא שזו מליצה בעלמא, אינה  267

דומה לקיחה ללקיחה, הלקיחה מאיוב היא מצד האדם, לקיחה ממנו, ואינה אומרת דבר על קבלת הדבר בשמים. וראה דבריו שם כיצד 

 רש שולחן של שתי רגליים.יפ

 נא בן הדור החמישי, מקורב לר' יהודה הנשיא, שהאריך ימים עד הדור הראשון לאמוראים. בעל אגדה ומלומד בניסים. ת 268
 

 ילקוט שמעוני תהלים, צ"ב, תתמ"ג וראה מדרש תהלים צ"ב ח'. 269



. אשתו מיאנה לקבל את העזרה וכאשר הבינה מה מקור הכסף 270לפתור את בעייתה וביקש נס

דחתה אותו לחלוטין. היא לא נזקקה לחלום או להתגלות כדי להבין שאין ליהנות מן העולם 

 .271הבא, והוכיחה את ר' שמעון, שבושת החסרון לעתיד לבוא חמורה מזו של העולם הזה

  מן האדם היא ליהנות מיגיעו ולא לקבל מתנות חינם:הנורמה המוסרית הנדרשת 

"לעולם ידחוק אדם עצמו ויתגלגל בצער ואל יצטרך לבריות ואל ישליך עצמו על הצבור. 

וכן צוו חכמים ואמרו: עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות. ואפילו היה חכם ומכובד 

ות, מוטב לפשוט עור והעני, יעסוק באומנות ואפילו באומנות מנוולת ולא יצטרך לברי

בהמות נבלות ולא יאמר לעם: חכם גדול אני כהן אני פרנסוני. ובכך צוו חכמים, גדולי 

החכמים היו מהם חוטבי עצים ונושאי הקורות ושואבי מים לגנות ועושי הברזל והפחמים 

 . 272ולא שאלו מן הצבור ולא קיבלו מהם כשנתנו להם"

אף לא מן קבל מתנת חינם, לא רק מן הזולת אלא הסיפור שלנו עולה מדרגה וקובע שאין ל

שכר מצוה הוא המצוה עצמה, וכל  השמים. האדם צריך למסור עצמו לחלוטין לעבודת הבורא,

 מתן חומרי שמקבל האדם מנמיך את משמעות מעשיו ומגמד אותם.

, לומר, שמצות הם נזכרות ונעשות בעבור עצמן, לא בעבור דבר 273"שכר מצוה מצוה

שהאל יתעלה הוא נמצא למה שהוא נמצא, לא לסבה אחרת. וממה שיורה על  אחר, כמו

: יכול יאמר אדם הריני לומד תורה, כדי שאעשיר, כדי 274זה הוראה עצומה, אמרם בספרי

                                                 

יל באורחא. פגעו בו הנך ר' שמעון מלומד בניסים, ואין זו פעם יחידה שנופל לו משהו מן השמים: "רבי שמעון בן חלפתא הוה קאז 270

אריותא דהוו קא נהמי לאפיה. אמר: הכפירים שואגים לטרף. נחיתו ליה תרתי אטמתא. חדא אכלוה וחדא שבקוה. אייתיה ואתא לבי 

 מדרשא, בעי עלה: דבר טמא הוא זה או דבר טהור? אמרו ליה: אין דבר טמא יורד מן השמים" )סנהדרין נ"ט ב(. 

"ר' חייא רבה ור' שמעון בן חלפתא הוו יתבין לעיין באורייתא בהדין  :)ג' ד'( הדברים קיצוניים עוד יותרבנוסח מדרש רות רבה  271

בית מדרשא רבא דטבריא בערובת פיסחא ואית דאמרי בערובת צומא רבא ושמעי קלהון דברייאתא בייבין אמר ליה אילין ברייתא מה 

עבדתיה והוא יהיב ליה. אמר ליה: אם כן הוא אף אנא איזיל גבי מרי עבדתי והוא  עסקון אמר דאית ליה זבן ודלית ליה אזיל לגבי מרי

יהב לי. נפק וצלי בהדא אילוסיס דטבריא וחזא חד ידא מושטא ליה חדא מרגליתא. אזל טעין גבי רבינו. א"ל: הדא מנא אית לך הדא 

בתר יומא טבא אנן שטחין קליה ומה דהוא עביד טימיתה מילא דאיסטופיטא היא, אלא הא לך תלתא דינרין ואזל ועבד ליקרא דיומא ו

תיסב. נסב תלתא דינרין ואזיל זבן זבוניה ועל לביתיה אמרה ליה דביתהו: שמעון שרית גניב? כל פעלך לית היא אלא מאה מנה ואילן 

א לעלמא דאתי? אמר לה: ומה זבינתה מה אינון? מיד תני לה עובדא. אמרה ליה: מאי את בעי תהי גנונך חסר מן דחברך חדא מרגלית

נעבד? אמרה ליה: זיל תחזור זבינתה למריהון ודינריא למריהון ומרגליתא למרא. כד שמע רבינו מצטער שלח ואיתיתה. אמר לה: כל 

הדין צערא צערת להדין צדיקא? אמרה ליה: מה את בעי דיהא גנוניה חסר מדידכון חדא מרגליתא לעלמא דאתי? אמר לה: ואין הוה 

ר לית בן ממלייה יתיה. אמרה ליה: רבי בהדין עלמא זכינן מחמי אפך ולא אר"ל: כל צדיק וצדיק יש לו מדור בפני עצמו? והודה לה. חס

ולא עוד אלא שדרכן של עליונים ליתן ואין דרכן ליטול הנס האחרון קשה מן הראשון מנסיב ליה הות ידא ארעיא )למטה( ומי מושטא 

היא  ,קשה דבר להפךיהיוזמה כולה של ר' שמעון ומלכתחילה אשתו לא בבגירסה זו  יש דמוזיף לחבריה".ליה הוה ידא עילאה כאינ

טוענת עליו שהוא גנב. אפילו רבי התגייס לטובת ר' שמעון ובעד הנס, אבל האישה עמדה על שלה והביאה את בעלה להחזיר את 

 המרגלית.

 רמב"ם מתנות עניים י' י"ח. 272

 אבות פ"ד. 273

 עקב. פרשת 274



שאקרא רבי, כדי שיהיה לי חלק לעולם הבא, תלמוד לומר, לאהבה, לא תעשה אלא 

 . 275לאהבת השם יתעלה"

 

ם במימושה בחיים אין היא עומדת לבדה. בין בני הזוג קיימת לב הזוגיות הוא האהבה, אול

מעטפת שלמה, ברית כוללת, המעניקה להם בסיס איתן ובית יציב. הבעל לוקח על עצמו בחיי 

הנישואין את האחריות ומתחייב לאשתו: לעבוד למענה, לזונה, לפרנסה, לכלכלה ולשאתה על 

 לי.כפיים והאישה נהנית בבית מביטחון פיזי וכלכ

השמטת הגורם הכלכלי מן המערכת עלולה לזעזע אותה כולה. הפתגם העממי אומר: "כמשלם 

)תרגום: כאשר נגמרים השעורים מן הכד נוקשת  276שערי מכדא נקיש ואתי תגרא בביתא"

המריבה ובאה לבית(. תפיסה רומנטית המתעלמת מן הצדדים החוליים של החיים לא משנה את 

 ייחס אליהם ברצינות הראויה. עובדות החיים וצריך להת

היום עלה כוחה של האישה והיא תלויה פחות במסגרת הנישואין. אבל על אף השוויון בין בני 

הזוג, עדיין מתקיימת ברוב המקרים חלוקת התפקידים המסורתית שלפיה הבעל עובד בחוץ 

 ואמור להביא פרנסה, והאישה מטפלת בילדים ובבית. 

הביא פרנסה מתחולל בבית משבר גדול. מלבד המחסור בכסף כאשר הבעל אינו מצליח ל

המאיים על עצם קיומו, מתערערים בעיני האישה כבודו ומעמדו של הבעל והיא עלולה לראותו 

 כמי שנכשל בתפקידו. אף הוא עצמו עלול לראות את הדברים באופן זה  ולהישבר נפשית. 

רגות גבוהות יותר, אל עולם אחר. לוקחים את הדברים כמה מד 277התנאים בסיפורים שלעיל

נראה שמלכתחילה הם מתנערים מן המחויבות שלהם לפרנסת הבית, אך לא מפני שיש להם 

משהו חלילה נגד הבית, אלא משום שעולמם הרוחני גבוה ומרומם כל כך שאין להם דבר עם 

הם התעלו . 278עולם החומר, הוא אינו מעניין אותם, די להם בקב חרובים מערב שבת לערב שבת

עד למדרגת הנס, כך שהם יכולים לפגוש את העולם החומרי מן העבר השני, לפתור את הבעיה 

הכלכלית דווקא מתוך עולמם הפנימי העשיר, ולהשתמש ביתרונם הרוחני להרים את החומר 

אליהם ולהתערב בו בדרך נס. לכן עיקר התלבטותם והתמודדותם היא אם ראוי לערב את 

                                                 

עקידת יצחק מ"ד. וראה השל"ה תולדות אדם בית חכמה )תניינא( )ב(: "תרי"ג מצות אשר נצטוינו עליהם בעולם המעשה היום  275

לעשותם ולמחר לקבל שכרם, אין השכר והעונש הסכמיי, רק הוא טבעיי רוחניי נמשך בעצם, כהא דתנן )אבות ד, ב( שכר מצוה מצוה 

 וה גשמיית שפועל זהו בעצמו שכרו, דהיינו רוחניות המצוה הזו".שכר עבירה עבירה. כי שכר מצ

 בבא מציעא נ"ט א. 276
 ועליהם אפשר להוסיף את הסיפורים על החסידים להלן בפרק על "שלום בית".  277
המהר"ל בולט בתפיסתו הקוטבית המבדילה באופן חד בין חומר ורוח )תפארת ישראל כ"ו(: "הים  278

ם בו הנבראים החמריים ושם משכנם, ולפיכך אין להם קיום ועמידה עם והירדן הם חמריים שגדילי
השם יתברך שהוא קדוש נבדל מן החמרי, ולפיכך בים נאמר )תהלים קי"ד( הים ראה וינוס הירדן יסוב 

לאחור שלא היו יכולים אלו דברים לעמוד עם השם יתברך, אבל המדבר מפני שאין בו דבר חמרי שהרי 
י ואין דרים בו הנבראים החמריים רק היא שממה וציה, ומפני זה היה שמחה אל אין בו מציאות חמר

המדבר כי הנמצאים משתוקקים אל העלה מצד עצמם כאשר אין להם המונע החמרי, ובשביל כך נתנה 
התורה שהיא השכל הגמור במדבר כי המדבר משולל מן הדברים החמריים בעבור שלא נמצא בו דברים 

 המיוחד לתורה היא המדבר". הגשמיים הנה המקום



אל העולם שלנו את הנס בדרך קבע, או להשאירם נפרדים, כשהחומר לעולם  העולמות ולהכניס

 הזה והרוח לעולם הבא. 

אבל לא די שיש לבעל השקפת עולם שלמה, עליו לשכנע את אשתו ללכת בדרך הזאת. שני 

התנאים מחליטים לבסוף יחד עם נשותיהם להימנע מן הנס. אין טעם לשעבד עתיד נשגב למען 

ף. כלומר, הם רואים את המשפחה לא כסוף הדרך ותכליתה, אלא כאמצעי לצאת הווה זמני וחול

 אל הדרך הארוכה הדורשת התמודדות עם האתגרים.

 מה יכול ללמוד מהם אדם רגיל שאין לו עולם רוחני מופלא כל כך? 

הבעל יכול היה פה להביא פרנסה בדרכיו שלו, אבל הוא בחר בחירה מודעת להסתפק במועט. 

ים, שבעיקרו הוא מאכל בהמה, הוא דוגמה קיצונית, אולם הדוגמה מבטאת את גודל קב חרוב

ההסכמה להתקיים עם הצרכים החומריים הבסיסיים ביותר בלבד, בלי שום התעדנות והתענגות. 

במינון אחר, דרך זו יכולה להיות הדרך האידיאלית לכל אדם. הרמב"ם הוכיח שהעולם טוב 

אותו, כי לו היה שומר על מילוי צרכיו ההכרחיים בלבד ולא היה  והאדם בבחירתו הרעה מקלקל

רודף תענוגות שאינו זקוק להם, לא היה זקוק לעושר חומרי, לא היה עובד קשה, לא היה חולה, 

"מפני הכרחי הגוף יבקשו צרכיו ההכרחיים, לחם לאכול ובגד ללבוש מבלתי  והיה מאושר:

במעט טורח כשיספיק להם ההכרחי. וכל מה שתראהו  מותר, וזה דבר קל ויגיעו אליו כל אדם

מקשי זה הענין וכבדותו עלינו, הוא מפני המותרות, בבקשת מה שאינו הכרחי יקשה אפילו 

מציאות ההכרחי, כי כל אשר יתאוה האדם יותר מותרות, יהיה הענין יותר כבד, ויכלו הכחות 

 .279והקנינים במה שאינו הכרחי ולא ימצא ההכרחי"

נו מסתפק במועט, ינסה בשעת מצוקה להביא פרנסה גם ב'דרך נס'. אם אין לרשותו נס מי שאי

שמימי ינסה להשתמש בלהטוט כלכלי, הוא עלול לשעבד את עתידו למען ההווה, ללוות או 

להמר. אולם אפשר ללמוד מן התנאים הללו, שלא ברווחה הכלכלית תלוי הבית, העושר איננו 

חדות הבית והשיתוף הרוחני בו אפשר למצות מן ההווה את מה מביא את האושר, באמצעות א

 שיש בו, ולעשותו מנוף לבניין העתיד. 

 

 

                                                 
מורה הנבוכים חלק שלישי י"ב. גם בין הפילוסופים היוונים היו שדגלו בהסתפקות במועט.  279

לפנה"ס( שהשתמש רק במה שהוא זקוק וזרק כל אביזר מיותר, עד  044מספרים על דיוגנס )אתונה, 

ושותה בכף ידו, לקח את  שנשארה בידו רק קערה. פעם ירד אל המעיין וראה רועה מתכופף אל המים

הקערה וזרק גם אותה. האגדה אומרת שכאשר עלה אלכסדר מוקדון לבקר את הפילוסוף הגדול מצא 

אותו שוכב ליד חבית ששמשה לו למקלט, שאל אותו הקיסר הגדול: איזה חסד הוא יכול לעשות 

 למענו, והוא ענה: אולי יואיל כבודו לזוז ולא להסתיר את השמש.  



 ז. בעיות תקשורת
 

 המשנה אוסרת כל שיחה בין גבר לאישה:

ָּכאן ָאְמרּו ֲחכָ  ל ָוֹחֶמר ְבֵאֶשת ֲחֵברֹו. מִּ ְשּתֹו ָאְמרּו, קַּ ָשה. ְבאִּ ם ָהאִּ יָחה עִּ ְרֶבה שִּ ים, ָּכל ְוַאל ּתַּ מִּ

ְבֵרי תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרש  דִּ ְצמֹו, ּובֹוֵטל מִּ ָשה, גֹוֵרם ָרָעה ְלעַּ ם ָהאִּ יָחה עִּ ְרֶבה שִּ ן ֶשָאָדם מַּ ְזמַּ

ָנם  .280ֵגיהִּ

הגבלת הדיבור עם האישה מטעמי צניעות ברורה מאליו. אבל המשנה אוסרת לא רק את שיחתה 

הזוג עצמם, כי היא פתח לכל רע. כל דיבור מיותר  עם איש זר, אלא מצמצמת גם את שיחת בני

 . 281עם האישה הוא מקור לפיתוי מיני, "שכל שיחתה של אשה אינה אלא דברי ניאופים"

נדמה לבעל שריבוי שיחה בינו לבין אשתו ימשוך לו אהבה ושלום, אולם: "אדרבה רעות רבות 

ות בתשמיש עם שיהיה בהיתר נמשך מזה. כי שלשה המה: גורם רעה לעצמו, שהוא כי בא להרב

ומתיש כחו, וזהו גורם רעה לעצמו. ובזמן ריבוי השיחה מתבטל מדברי תורה. וסופו אחר הרגיל 

עצמו ביותר עמה יבא לשמש עמה אפילו כשאיננה טהורה ויהיה מפושעי ישראל בגופן בהרגיל 

 . 282עצמו בכך,  וזהו יורש גהינם"

איש בעיה חברתית. בעזרת אשתו יקשיח האדם את אחרים ראו בשיתוף הפעולה בין האישה וה

 עמדותיו כלפי אויביו וכך יגדל הריב והמדון:

"כשאדם מספר לאשתו קורותיו: כך וכך אירע לי עם פלוני. היא מלמדתו לחרחר ריב. כגון קרח 

שספר לאשתו מה שעשה משה, שהניף את הלוים תנופה. והביאתו בדברים לידי מחלוקת. אי 

א מספר לה שחבריו גנוהו וביישוהו אף היא מבזה אותו בלבה, וזה גורם רעה נמי מתוך שהו

 .283לעצמו

                                                 
 אבות א'. משנה,  280

והרמב"ם )פירוש המשניות( אמר בעקבות הדברים: "ידוע שהשיחה עם . מסכת דרך ארץ רבה א' 281

הנשים על הרוב הוא בעניני המשגל מפני זה אמר שהרבות השיחה עמהן אסור, כי הוא גורם רעה 

 לעצמו, ר"ל שיקנה פחיתות מדות לנפשו והוא רוב התאוה".

 כד.-כגאלשיך, תורת משה, ויקרא, ט'  282
יסוד הדברים באבות דרבי נתן ז' ג': "בזמן שאדם בא לבית רבנו עובדיה מברטנורה, על המשנה.  283

המדרש ולא היו נוהגין בו כבוד או שערער עם חברו, אל ילך ויאמר לאשתו, כך וכך ערערתי עם חבירי, 
שהיתה נוהגת בו  כך וכך אמר לי, כך וכך אמרתי לו. מפני שבוזה את עצמו, ובוזה את חברו ואשתו

כבוד עומדת ומשחקת עליו. כיון ששמע חברו, אמר: אוי לי, דברים שבינו לביני הלך ושחן לאשתו. 
 ונמצא אותו האיש בוזה את עצמו ואת אשתו ואת חבירו".



ויש ששללו את השיחה עם האישה באופן עקרוני: התפיסה הגברית את העולם שונה מן הגישה 

 .284הנשית אל הדברים, והשתלטות המבט הנשי על דרכו של הגבר, תעוות את מהלכיו

 

מרשימה של האישה לדבר ולבטא את רגשותיה. נשים אולם אי אפשר להתעלם מיכולתה ה

, ואף שהדברים נאמרו לגריעותא אי 285מתייחדות ביכולת הדיבור שלהן: "הנשים דברניות הן"

 אפשר שלא לראות בזה גם מעלה גדולה מאד:

. והיה זה מחכמתו הגדולה בקריאת השמות. 286"על דרך הפשט מלת חוה פירושה מדברת

בעה שהיא דברנית. ומכאן ראוי להיות כל הנשים דברניות. ואמר: 'כי וקראה כן כי כן הבין בט

היא היתה אם כל חי', כלומר חי המדבר, להוציא שאר בעלי חיים שאין להם שכל, והדיבר אין 

 .287בהם"

                                                 
המהר"ל שפיתח תפיסה זו, ניסה לאחוז את החבל בשני קצותיו, ולא ראה בכך פיחות  284

באשה עצמה כלל, רק כי דבר זה מה שהאדם יורד ממדריגתו במעלת האישה: "אין זה פחיתות 

להיות נמשך אחר האשה ברבוי שיחה, הנה הוא נוטה מן המציאות אל ההעדר, ודבר זה חסרון 

ורעה אליו כאשר נוטה האדם ממעלתו הוא מעלת הזכר אחר דבר שהוא חסר בערך מעלתו. 

לאהוב אשתו כגופו ומזה אינו  ובשביל זה לא בא התנא למעט אהבת האיש לאשה, דודאי יש

ובפרק הזהב )ב"מ נ"ט ע"א( ביארו ובהמשך מוסיף המהר"ל ומפרש: " " מהר"ל, דרך חיים.מדבר כלל

בזה כל הדברים אשר ביאר התנא כאן, שאמר ההולך אחר עצת אשתו, שאיש אשר נמשל כמו הצורה 

לה שהולך בעצתה, בודאי  אם הוא נמשך אחר האשה בעלת חומר והחומר הוא בעל העדר והוא נשמע

 ראוי שיפול בגיהנם, שאין ענין הגיהנם רק ההעדר הגמור... 

פירוש מילי דביתא לא נקרא שהאיש הוא נוטה אחר האשה, מפני כי האשה עקרת הבית של אדם ודבר 

זה הוא כך בסדר עולם, וא"כ אם הולך אחר עצתה לא יאמר בזה שהאיש שהוא כמו צורה נוטה ונמשך 

מר ונוטה ממעלתו, כי במה שהאשה עקרת הבית בזה הצד אין דבק בה ההעדר, ואדרבה אחר החו

האשה יסוד מציאות הבית ויש ללכת אחר עצתה, אבל בשאר מילי שאין האשה עיקר בו אם האיש עולה 

  אחר עצתה הנה נמשך אחר ההעדר...

למשוך אחר עצת אשתו כי וללישנא אחרינא במילי דעלמא ואין הדברים רק מענין העולם הזה, יש לו 
לא יאמר בזה שהוא נמשך אחר ההעדר, כי העולם הזה שהוא גשמי מדריגתו מדריגת האשה שהיא 

בעלת חומר ולפיכך מצד הזה אין לו נפילה בגיהנם, ואדרבה יש לו ללכת אחר עצת אשתו בעסקי עולם 
י דשמיא האיש צורה הזה שהם עסקים גשמיים והאשה עיקר בזה, רק במילי דשמיא שודאי אצל מיל

 והאשה בעלת חומר".
לא אברא אותה מן הפה שלא תהא דברנית. ומרים הצדקת כתיב בה: ותדבר מרים. " ברכות מ"ח ב. 285

וראה מה הגיע לה: זכור את אשר עשה ה' אלהיך למרים" דברים רבה ו' י"א, על פי בראשית רבה י"ח 

 ב'. 

 יז. מלשון "אחוך שמע לי" איוב ט"ו 286
 בחיי בראשית ג' כ'.  רבינו 287



יָה ָפְתָחה  אשת החיל מנצלת את כוחה זה בחכמה ומשיגה באמצעותו את יעדיה הרוחניים: פִּ

ת ֶחסֶ  ל ְלשֹוָנּהְבָחְכָמה ְותֹורַּ  . 288ד עַּ

צדדי, אלא גם היכולת להידבר, -כוח הדיבור איננו רק היכולת לבטא ולהתבטא באופן חד

לתקשר עם הזולת ולהקשיב. יכולת זו מופיעה בעיקר בשיחת נשים, אולם גם הזוגיות מלאה 

 הימנה. 

.. "שלש משמרות הוי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי.

תינוק יונק  -כלבים צועקים, שלישית  -חמור נוער, שניה  -וסימן לדבר: משמרה ראשונה 

 . 289משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה"

לאחר שינה ארוכה מתעוררים בני הזוג, עת מאיר השחר, ובשעת רצון זו הם משוחחים בניחותא 

האיש והאישה אלא  לפני שזרם החיים שוטף אותם הלאה. גם בשיחה זו לא השוו חכמים את

 נתנו את הבכורה לה, היא המובילה: "ואשה מספרת עם בעלה".

הזוגיות אינה יכולה להיות רק אמצעי להסדר כלכלי ומכשיר לביטחון אישי, אלא צריך להיות 

. שניהם זקוקים במסגרת המשפחה ליחס של אהבה, קשר, 290בה קשר אישי וישיר בין בני הזוג

 אלה אי אפשר לספק על ידי שליח או בהמחאה בנקאית. חברותא, כבוד והערכה. את 

הדבר בא לידי ביטוי בולט בשעת החיבור המיני. האדם אינו מזדווג כחיה אלא פנים כנגד 

. הפן המעשי הזה מלמד גם על תוכנו של החיבור, שאין זה מעשה בעלמא אלא יש בו 291פנים

בר בקלות את בני הזוג ולרומם . דיבור אחד של הערכה יכול לח292קשר נפשי, ראייה ודיבור

                                                 
משלי ל"א כו. "הוציאה מכלל הנשים הדברניות. כי זאת החריש תחריש בכל עת ובכל שעה ודבר  288

תדבר במשקל ובמשורה. והנה היא זאת לה מדה גדולה. וזה מה שפתחה פיה בחכמה, ותורת גמילות 

ות בבית, תמיד חסדים לבד היא המרגלת על לשונה, כדת הנשים הצדקניות מצד שהם תמיד מצוי

עקידת יצחק, להתנהג בה, ולא על זאת אמרו )סוטה כ'( המלמד לבתו תורה כאלו מלמדה תפלות" 

 כ"ב.

 ברכות ג' א. 289
ההלכה שללה מכל וכל אפשרות שהבעל יכפה נישואין מנוכרים על האישה. ואף על פי שאין זה  290

ת שתעשה את השאר, משום כך בכוחם של חכמים לחייב את הזוג לדבר, הם סמכו על הקרבה הפיזי

הסתפקו בקיום מצוות עונה כדינה ובפגישות תכופות: "בעל שרצה ליתן לאשתו מזונותיה הראוים לה 

ותהיה אוכלת ושותה לעצמה, הרשות בידו, ובלבד שיאכל עמה בליל שבת" שולחן ערוך, אבן העזר ע' 

וב הפוסקים( צמצמם זאת עוד הרמ"א )על פי הטור בשם הירושלמי ובשם הרא"ש וב"י בשם רו ב'.

 .יותר: "ויש חולקין וסבירא להו דלא יוכל לומר שהיא תאכל לבדה אלא אם כן קבלה עליה מרצונה"

 לדברי חכמים זכה בכך משום שדיברה עמו השכינה, בכורות ח' א.  291

בתורת הסוד ובחסידות סומן קשר בין הפה לאבר המין ונעשתה הקבלה ביניהם כמבטאים תוכן  292

ומה בשתי רמות: "כרת לו ברית בין עשר אצבעות רגליו והוא ברית מילה, כרת לו ברית בין עשר ד

 אצבעות ידיו והוא ברית לשון" ספר יצירה פרק ו'.



אותם, ודיבור מעליב אחד יכול לקרוע תהום ביניהם ולהשפילם עד עפר. בלעדי הדיבור 

 :  293המשותף עלול הניסיון להתקרב להפוך לסוג של אונס

"יכול לדבר עמה בדברים שהם צורך התשמיש. ולהכניסה תחלה בדברים המושכין את 

תה, כדי לקשור דעתו בדעתה וכונתה בכונתו. לבה ומיישבין את דעתה ומשמחין או

 . 294ולאמר לה דברים שמכניסין אותה בחשק וחבור ואהבה ורצון ועגבים"

הניגודים באופיים של האיש והאישה יוצרים כאן סתירה פנימית טרגית: הבעל מצווה לדבר 

ת לבטא דברי קירוב ושכנוע אולם בדרך כלל הוא כמעט אילם ואינו יודע לדבר. האישה שיודע

רבתו, כי היא מצפה שהוא עצמו ירגיש  את רגשותיה לא תאמר לבן זוגה שהיא מעוניינת בקִּ

 , והבנה זו עצמה היא התנאי לאפשרות של חיבור.295בכך

הסיפורים שלפנינו עוסקים בבעיות תקשורת בין בני זוג ומלמדים שחוסר היכולת להידבר 

 ולשוחח הוא גורם מרכזי בהרס הזוגיות.

 

 א.

בר בבל דסליק לארעא דישראל, נסיב איתתא. אמר לה: בשילי לי תרי טלפחי,  ההוא

בשילה ליה תרי טלפחי. רתח עלה. למחר אמר לה: בשילי לי גריוא, בשילה ליה גריוא. 

אמר לה: זילי אייתי לי תרי בוציני, אזלת ואייתי ליה תרי שרגי. אמר לה: זילי תברי יתהון 

אבבא וקא דאין דינא, אזלת ותברת יתהון על  296ן בוטאעל רישא דבבא, הוה יתיב בבא ב

רישיה. אמר לה: מה הדין דעבדת? אמרה ליה: כך ציוני בעלי. אמר: את עשית רצון 

 . 297בעליך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא

תרגום: מעשה בבבלי שעלה לארץ ישראל ונשא שם אישה. אמר לה: בשלי לי שני 

עדשים. כעס עליה. למחרת אמר לה: בשלי לי סאה, בשלה לו סאה עדשים. בשלה לו שני 

שלמה. אמר לה: לכי והביאי לי שני "בוציני" )דלועים(, הביאה לו שני נרות )אף הם 

נקראו בוצינא(. אמר לה: לכי שברי אותם על ראשו של "בבא" )פתח(. ישב לו בבא בן 

. אמר לה: מה את עושה? בוטא על הפתח ודן את הדין, הלכה ושברה אותם על ראשו

                                                 
"אמר רב: אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו )דברי שחוק שלפני תשמיש( מגידים לו לאדם  293

ורייה דרב ושמעיה דסח וצחק ועשה צרכיו. אמר: דמי בשעת מיתה. איני, והא רב כהנא הוה גני תותי פ

פומיה דרב כמאן דלא טעים ליה תבשילא. אמר ליה: כהנא פוק, לאו אורח ארעא. לא קשיא, כאן דצריך 

 לרצויה, הא דלא צריך לרצויה" חגיגה ה' ב ראה ברכות ס"ב א.  

 שבילי אמונה, הנתיב השלישי, השביל השני.  294

 " עירובין ק' ב.יש תובע בפה"אשה תובעת בלב והא 295
 מחכמי ירושלים בדור שלפני החורבן. מתלמידי בית שמאי. צדיק, חסיד ועניו. 296

 נדרים ס"ו א.  297



אמרה לו: כך ציווני בעלי. אמר לה: את עשית רצון בעליך, המקום יוציא ממך שני בנים 

 כבבא בן בוטא.    

 

הסיפור מעלה בעיה של תקשורת זוגית. הבעיה כאן פשוטה, הבדלי השפות בין הארץ לבבל 

וה חד מנהון אמר ה"גורמים לקרע בין בני הזוג. קורה לבני הזוג מה שקרה במגדל בבל: 

)תרגום:  298לחבריה: אייתי לי קולב והוא הוה יהיב ליה מגרופי, הוה מחי ליה ופצע מוחיה"

עימות בנוסח אמר אחד לחבירו: הבא לי קרדום. הביא לו מגרפה. קם והכהו ופצע את מוחו(. 

בעצם  המנטליות של גברים ונשים שונה, ובני הזוג משתמשיםיכול לקרות בכל בית.  מגדל בבל

צפויה כל כך שלא מובן מדוע התרגז האיש הבבלי. היה עליו להתכונן הבעיה בשפות שונות. 

 לבעיות  מסוג זה ולעשות משהו לפתרונן.

, מחייב השכל הישר  להבין את 299אולם נראה שהאישה הגזימה. אם אמרו לה לבשל שני עדשים

האישה מתגלה אפוא כטיפשה,  הנשמע, והיה עליה ליטול אחריות ולבשל אוכל בכמות הראויה.

פעם היא מבשלת שני עדשים ופעם שני סאין. בדוגמה השניה קשה לה יותר לפענח את כוונת 

הבעל בבקשו "בוצינא", ולזהותה דווקא כאבטיחים ולא נרות, אבל גם כאן לו הייתה האשה 

התכוון משתדלת הייתה קולעת לרצון בעלה, ובודאי הייתה יכולה לשער שבדבריו הבאים לא 

 . 300לשבור את נרות החרס על ראשו של בבא בן בוטא

אלא שבבא בן בוטא מצא פה דווקא את שבחה של האישה, אין זו טפשות מצדה אלא צייתנות. 

היא ביטלה את עצמה בפני בעלה גם כשדבריו היו תמוהים בעיניה. בבא בן בוטא לימד עליה 

שית רצון בעלך", והרי האישה עשתה סנגוריה אבל הקצין לכאורה את הדברים מאד, "את ע

כדברי בעלה באופן מילולי בלבד ולא קיימה את בקשתו. אולי אפשר לייחס זאת להיותם זוג 

צעיר, אצל זוגות ותיקים בעייה כזו אינה קיימת, עוד בטרם יגיד הבעל מה הוא מבקש, יורדת 

 אשתו לסוף כוונתו. 

נשים: "דרך ארץ של אשה להיותה נכנעת מה שעשתה האישה הזאת יכול להיות הדרכה לכל ה

לבעלה שומעת בקולו, ודבריה עם בעלה בחן ובתחנונים ובכבוד ובבושת ובענוה, ותשמע דבריו 

ותעשה רצונו. ותמיד תראה לו שמחה, ותשמור לו עת אכילתו, ותעשה לו מטעמים כאשר אהב, 

ן הבעל אינה בהכרח . עשיית רצו301ותבטל רצונה מפני רצונו אף שבעיניה דבריו תמוהין"

התבטלות וכניעה. תפקיד האישה לגונן על ביתה, והאמצעי החזק ביותר להשיג זאת הוא 

                                                 

 .בראשית רבה ל"ח י' 298

גירסה זו הובאה ברש"י )במקום "תרי טלפי", כלומר, שתי רגליים( וכן במאירי: "ואמר לה בשילי לי תרין טלפחין ונתכון לומר  299

מדה שלמה מן  צה לומרתרין ממש וכעס עליה. למחר אמר לה בשילי לי גריוא ר צה לומרשים ובשלה תרין טלפחין רמעט עד

 העדשים ורצה לנסותה אם תטעה בזו גם כן, ובשלה לו גריוא כדבריו".

 בדיחה גברית שוביניסטית על טפשותן של הנשים. התיאור כה קיצוני שאפשר לראות בו  300

 האותיות, ד', דרך ארץ כו. של"ה הקדוש, שער 301



להעניק לבעל את התחושה שהוא מוערך בביתו ודבריו קודש. בכך אין האישה עושה רק את 

רצון בעלה אלא מכוונת לרצון שמים ובעצם לרצון עצמה, ולכן היא ראויה לזכות בברכת 

 הבנים.

. האישה 302בית וסמל לבנים-סיפור הזה מופיעים קודים ידועים. נרות הם סמל של שלוםב

הביאה אותם לבעלה, כלומר ביקשה את קרבתו ומחילתו, והוא באטימותו סירב ואמר לה 

לשבור אותם על פתח הבית, מה שמסמל שבירה מוחלטת של הזוגיות. אולם היא לא שברה 

וטא, ובבא הפך את המשבר לתיקון. שבירת הנרות הפכה אותם שם אלא על ראשו של בבא בן ב

לביטוי החזק ביותר לנאמנותה לבעלה, ועשיית רצון בעלה היא יסוד לברכה. שני הנרות 

 השבורים יהיו התחלה מחודשת וממנה יצמחו שני בנים תלמידי חכמים. 

רבות את זו דרכו של בבא בן בוטא באופן כללי, תמיד שאף לתקן את הנרות השבורים ולה

האור. וכפי שתיקן את המעגל המשפחתי הקטן תיקן גם את המשבר במעגל הלאומי. כך ענה 

בבא גם להורדוס, כאשר שאלו: "מאי תקנתיה דההוא גברא )הורדוס(? אמר ליה: הוא כבה אורו 

של עולם, דכתיב כי נר מצוה ותורה אור, ילך ויעסוק באורו של עולם, דכתיב ונהרו אליו כל 

 . 303הגוים"

 

בצייתנותה המוגזמת של האישה דווקא אות לגודל חכמתה. הבבלי עלה לארץ  304היה מי שראה

ישראל כדי לעלות בדרגה ולשאת אישה חשובה ויחסנית, אולם כאשר באה לביתו נהג בה 

כבבלי ועשה ממנה שפחה חרופה, משום כך "אחזה במידת הגאווה ולא הייתה רוצה לשמשו 

עתו כל מה שצוה לה כדי שלא יחפוץ עוד בשימושה". היא מורדת כשפחה כראוי, ושינתה מד

בו ומנצלת את הבדלי השפה כדי לשטות בו ולהראות לו את קלונו. אבל אם כך, היתה ברכת 

 . 305בבא בן בוטא "את עשית רצון בעלך" החטאה מוחלטת של כוונת האישה

יש לא רק שני דיאלקטים אולם אפשר לפרש את הדברים בכיוון ההפוך. בין בבל לארץ ישראל 

בבל היא חמורה ותכליתית, מקל של ארמית, ולא רק הבדלי מעמדות אלא הבדלים במנטליות. 

חובלים, הבעל הבבלי מצפה שדבריו יתבצעו ומשלא נעשה כן התרגז. ארץ ישראל נוחה 

. אולם טבעה 306ונעימה, היא ותושביה זורמים עם המציאות, רכים, גמישים ופחות הישגיים

                                                 
"ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה. מאי ותזנח משלום נפשי? אמר רבי אבהו: זו הדלקת נר בשבת. נשיתי טובה. אמר רבי ירמיה: זו  302

זו  בית המרחץ. רבי יוחנן אמר: זו רחיצת ידים ורגלים בחמין. רבי יצחק נפחא אמר: זו מטה נאה וכלים נאים שעליה. רבי אבא אמר:

 מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים" )שבת כ"ה ב(. "אמר רב הונא: הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים" )שבת כ"ג ב(.

 בבא בתרא ד' א.  303

 עיון יעקב. 304
העיון יעקב מסביר שבבא השתמש בדברי ההערכה הללו לרמוז לאישה שעליה לשנות את דרכיה  305

 מכאן ולהבא.
נו את ההבדל בין בבל לארץ ישראל כפי שהוא מתגלה בהבדלי התנהגותם של חכמים אפיי 306

"אמר רבי אושעיא: מאי דכתיב ואקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם תלמידי החכמים: 



נשיה והן דעתניות ואגרסיביות ולא מיהרו לבטל את עצמן ברי" של בבל חל גם על ה"ג

. הבעל הבבלי לא ציפה 307ונוחים יותר לקבל בני הארץ ובנותיה שהם "נשיים"לבעליהן, לעומת 

אפוא לסגנון התנהגות קרוב ונכנע כפי שהפגינה אשתו הארצישראלית, על כן פירש את מעשיה 

 בי.  באופן שלילי במקום חיו

אפשר להמשיך את הקו הזה עוד ולראות כאן שתי גישות אל תוכן הנישואין. בארץ ישראל זורם 

, בעוד שבבבל 308הקשר האישי באופן טבעי ומסכת הרגשות בין בני הזוג תופסת מקום חשוב

 . 309אין אמון בגוף ובעומק הקשר הזוגי, אלא מתרכזים בחשש מפני העבירה והכשלון המיני

 

 ב.

קא מצערא ליה דביתהו. כי אמר לה: עבידי לי טלופחי, עבדא ליה חימצי, הוה  310רב

חימצי עבדא ליה טלופחי. כי גדל חייא בריה, אפיך לה. אמר ליה: איעליא לך אמך. אמר 

ליה: אנא הוא דקא אפיכנא לה. אמר ליה: היינו דקא אמרי אינשי, דנפיק מינך טעמא 

 . 312ונם דבר שקר העוה וגו', למדו לש311מלפך. את לא תעביד הכי, שנאמר

תרגום: רב הייתה אשתו מצערתו. כאשר אמר לה: בשלי לי עדשים, עשתה לו פולים, 

פולים עשתה לו עדשים. כאשר גדל חייא בנו, הפך לה את דברי אביו. אמר רב לבנו: 

השביחה אמך. אמר לו: אני הוא שהפכתי לה את דבריך. אמר לו: זהו שאומרים הבריות, 

 מלמדך חכמה. אף על פי כן לא תעשה כך, שנאמר: למדו לשונם דבר שקר. היוצא ממך

 

                                                                                                                                            

ולאחד קראתי חובלים? נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימין זה לזה בהלכה, 

זה לזה בהלכה. ויאמר אלה ]שני[ בני היצהר  חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל שמחבלים

העומדים וגו' ושנים זיתים עליה. יצהר, אמר רבי יצחק אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל 

שנוחין זה לזה בהלכה כשמן זית. ושנים זיתים עליה אלו תלמידי חכמים שבבבל שמרורין זה 

 סנהדרין כ"ד א.לזה בהלכה כזית" 

 יפור על אשתו של רב, להלן ב'.כמו שהדברים מופיעים בס 307

שרוי בלא  -כך שנו חכמי ארץ ישראל: "אמר רבי תנחום אמר ר' חנילאי: כל אדם שאין לו אשה  308
שמחה, בלא ברכה, בלא טובה" יבמות ס"ב ב. ובבראשית רבה י"ז ב': "תני רבי יעקב: כל שאין לו 

 . אשה שרוי בלא טובה בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה"

 .. להלן ג'יבמות ס"ג א "דיינו שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא" 309

. נקרא רב, על שום שהיה רבן של כל בני הגולה. בימי בבל וראשון לאמוראי , ראשרב, הוא ר' אבא בר איבו, מיסד ישיבת סורא 310

 תקופה חדשה, והיא נעשתה מרכז התורה והתלמוד.   עלומיו עלה רב יחד עם ר' חייא דודו לארץ ישראל. כאשר חזר לבבל נפתחה בה

 ירמיהו ט' ד. 311

 יבמות ס"ג א. 312



מול הסיפור של האיש הבבלי והאישה הארצישראלית עומד הסיפור על רב ואשתו. לכאורה, 

. אולם 313הסיפור הזה הוא תמונת ראי של הקודם לו, רב בא מארץ ישראל ואשתו הייתה בבלית

מקורו היה יליד בבל, אשתו הבינה אפוא בדיוק מה במקרה זה היתה להם שפה משותפת, רב ב

שאמר והתגרתה בו במתכוון, היא בקשה להתעמת אתו עימות חזיתי וכוחני ועשתה הפוך ממה 

, אך ממקורות אחרים אנו 314שביקש. איננו יודעים מה הרקע למתח ביניהם ומתי חל הקרע

 יודעים שהתקיימו ביניהם דווקא יחסי קרבה, הבנה והתחשבות: 

"רב כהנא הוה גני תותי פורייה דרב, ושמעיה דסח וצחק ועשה צרכיו. אמר: דמי פומיה 

. )תרגום: 315דרב כמאן דלא טעים ליה תבשילא. אמר ליה: כהנא, פוק לאו אורח ארעא"

רב כהנא שכב תחת מיטתו של רב. שמע ששח, צחק ועשה צרכיו עם אשתו. אמר: דומה 

 ן זו דרך ארץ שתהיה כאן(. רב לאדם רעב. אמר לו: כהנא, צא, אי

אולי מדובר בשני שלבים בחייהם, שבתחילה היתה ביניהם אהבה גדולה ולבסוף, כאשר גדל 

כבר חייא הבן, העמיק הקרע ביניהם. ואולי אין סתירה בין הדברים, שהרי גם אם האישה שונאת 

התפרצויות ומעוררת מדנים רב הבליג ושתק ואפשר את המשך קיום המשפחה. ואולי בעקבות 

 של איבה קשה באה התפייסות גדולה, ובה המשיך רב לקיים עם אשתו יחסי אישות.

נראה שחייא הבין שאין בכוחו לפתור את הבעיה שבין הוריו, והסתפק בהסרת קשיים מחייהם 

באמצעות שקר. ואולי נאמר פה יותר מזה. חייא החליט שנישואין עם איבה הם דבר והיפוכו, 

הגדולה ביותר. השקר שהשתמש בו חייא היה באופן פרדוקסאלי דווקא  הם מציאות השקר

האמת, הוא ייצב את המצב, הביא לשלום, ועשוי היה לסלול את הדרך לפתרון של אמת. ואכן 

נראה שפעל על קרקע ראויה, רב ציפה לפתרון המשבר ולחידוש הקרבה, וכבר פירש את 

 הדברים לטובה.

לא הלך בה עד הסוף. הוא שיקר רק לאמו ואילו כאשר אביו אבל הבן לא היה עקבי בדרכו ו

תהה על הדברים, גילה לו את האמת. אילמלא סיפר כל זאת אולי היו היחסים נרפאים ומגיעים 

 לכלל השלמה. 

הגדרת האמת והשקר . מתגלה פה מחלוקת עמוקה. 316רב גער בבנו: "לימדו לשונם דבר שקר"

עמים הדבקות באמירת האמת מולידה שקר גדול. משום אינה פשוטה כפי שנראה לכאורה, ולפ
                                                 

יבמות ס"ג א: "רב הוה מיפטר מרבי חייא. אמר ליה: רחמנא ליצלך ממידי דקשה ממותא. ומי איכא מידי דקשה ממותא? נפק  313

ודו, אמר לו: רחמנא יצילך ממה שקשה ממוות. וכי דק ואשכח, ומוצא אני מר ממות את האשה וגו'" )תרגום: כשנפטר רב מרבי חייא ד

(. מסתבר שרב נפטר מדודו כדי ללכת לבבל לשאת אשה, ולכן "יש דבר הקשה ממות? יצא למד ומצא "ומוצא אני מר ממות את האשה

 רך אותו שימצא אשה טובה. אלא שברכה זו לא התקיימה.  יב

: "אסור לאדם שיקדש את האשה עד על דרך הקידושין הראויה יואפשר שרב הסיק לקח ממאורעות חייו ורמז לו במאמר 314

שיראנה. שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו. ורחמנא אמר, ואהבת לרעך כמוך". או "אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד 

 שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה" קידושין מ"א א. 

 חגיגה ה' ב. 315

הלכתי של הדברים: "הא דהביא קרא דלמדו -רר את הצד הטכניהשל"ה )סוכה נר מצוה )נה( ב 316

לשונם דבר ולא הביא קראי אחרינא שלא לשקר ושלא לכזב, הענין הוא: כי רב אמר לבנו אתה למדתני 



טכני שלה, אלא להגדירה על פי הכוונה הפנימית, -כך אין לתפוס את האמת רק מן הצד החיצוני

חייא התיר לעצמו לשנות מפני . 317כלומר, לבדוק אם אמנם מגמתה האמת או השקר והרשעה

 השלום. וכך אמרו חכמים: 

ר בר' שמעון: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום, "אמר ר' אילעא משום רבי אלעז

. ר' נתן אומר: מצוה, שנאמר: 318שנאמר: אביך צוה וגו' כה תאמרו ליוסף אנא שא נא וגו'

. דבי רבי ישמעאל תנא: גדול השלום, 319ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני וגו'

בסוף כתיב: ואני : ואדוני זקן, ול320שאף הקדוש ברוך הוא שינה בו, דמעיקרא כתיב

 .321זקנתי"

. גם אם מותר לשנות מפני השלום, אז רק במקרים חריגים, ויש 322אבל רב דבק באמת המוחלטת

 להזהיר את המחנכים שלא ירגילו את חניכיהם בכך שמא ילמדו לשקר תמיד. 

אולם מסתבר שרב לא בא לשלול רק את סגנונו של חייא, להזהיר על השקר ולהקפיד על מידת 

אלא כלל בדבריו תשובה לפתרונו של חייא, אמירה על העניין הזוגי גופו. רב ויתר על  האמת,

השקט המדומה וביכר לעמוד מול עובדות המציאות. מבחינה מסוימת השקר החמיר את המצב. 

                                                                                                                                            
עצה, באם יהיה חשקי לאכול חמצי אזי אצוה לבשל טלופחי, ממילא תבשל חמצי כרצוני, וכן להיפך, 

י לחמצי ואני מדבר תבשל טלופחי מה שייך בכאן שאני מדבר שקר. ואני לא מדבר שקר, כי אף שחשק

אבל אתה, כשאני אומר לך תאמר לאמך לבשל חמצי ואתה מהפך בשמי ותאמר לאמך אבי ציוה לבשל 

טלופחי, אז אתה מדבר שקר, אף שאמת כוונתך היא כדי שתעשה כפי אשר ציויתי, אף שהענין אמת 

ביא הפסוק של לא תשקרו, כי כוונתו אמת רק הדיבור שקר, וכתיב מכל מקום הדיבור שקר. על כן לא ה

 למדו לשונם דבר".

"לא תקים מצבה עמוד האמת. הנני מקדים דברי רש"י שכתב אף על פי שהיתה אהובה כו'. ועוד  317

אקדים )סנהדרין צ"ב א( אמר רבי אליעזר, כל המחליף בדיבורו כאלו עובד עבודה זרה, כבר כתבתי 

הפייטן, אמת חותמו להודיע שהוא אחד, ועל כן המשנה בדיבורו כאלו כפר באחדות. והנה לעיל דברי 

מותר לשנות מפני השלום )יבמות ס"ה ב(, וכן מצינו בהאבות, אברהם שינה ואמר על שרה אחותי היא, 

וכן יצחק על רבקה, וכן יעקב בענין הברכה, ובענין זה השקר הוא טוב כמו האמת. וזוהי המצבה 

ה אהובה בימי האבות, כי אמת נקרא מצבה שיש לו מצב, כי שפת אמת תכון לעד )משלי י"ב יט(, שהית

ועל דרך אמת יש לו רגלים )מדרש א"ב דר"ע(. אבל עתה השקר הוא לתכלית השקר, ובכל שקר יש בו 

ה קצת אמת, וזו המצבה הוא יתברך שנא עתה, כי הוא חק לעבודה זרה, וכדאמר רבי אליעזר שכל המשנ

 כעובד עבודה זרה" )השל"ה, במדבר דברים, שופטים תורה אור ב(. 

 בראשית נ'. 318
 א ט"ז.-שמואל 319
 בראשית י"ח. 320
 יבמות ס"ה ב. 321
גם המשקר לשם שמים לא יצא מזה נקי, והשקר עלול לרדוף אותו ולפגוע בו כבומראנג: "כל  322

אמר לה בת הרמאי למה רמית הלילה היתה עושה עצמה כרחל, כיון שעמד בבקר והנה היא לאה, 
אותי? אמרה לו: ואתה למה רמית אביך, כשאמר לך האתה זה בני עשו, ואמרת לו אנכי עשו בכורך, 

 ואתה אומר למה רימיתני? ואביך לא אמר, בא אחיך במרמה?" תנחומא )בובר( ויצא י"א.



לפני כן שני בני הזוג שוחחו, רב ביקש מאשתו לבשל משהו מסוים והיא רבה אתו ועשתה 

ים זה אל זה כלל, אלא באמצעות הבן. רק ידיעת האמת וירידה אל ההפך, עכשיו אין הם מדבר

שורש הדברים עשויה להביא לפתרון אמיתי. רב מדגיש "לימדו לשונם", מחשש שבנו יאמץ את 

שיטה זו לכל התמודדויות חייו. במקום להתמודד עמן ישירות ולפתור אותן, הוא עלול לעקוף 

 אותן ולטפל רק בקשיים שמסביב. 

 

 ג.

י חייא הוה קא מצערא ליה דביתהו. כי הוה משכח מידי צייר ליה בסודריה ומייתי רב

ניהלה. אמר ליה רב: והא קא מצערא ליה למר? אמר ליה: דיינו שמגדלות את בנינו 

 . 323ומצילות אותנו מן החטא

תרגום: אשתו של רבי חייא )דודו של רב( הייתה מצערתו. כאשר מצא משהו נאה צר 

הביא לה. אמר לו רב: הרי מצערת היא למר? אמר לו: דיינו שמגדלות את אותו בסודרו ו

 בנינו ומצילות אותנו מן החטא.

 

אשתו של רבי חייא שנאה אותו וציערה אותו, אולם יחסיהם היו מורכבים מכפי שנראו. רבי 

מצילות אותנו מן  –זוג -מגדלות את בנינו, וכבת –חייא העלה שתי זכויות של האישה, כאם 

חטא. הוא אמר זאת בלשון רבים ביחס לכל אישה בעולם, אולם התכוון בזה לאשתו והשתמש ה

בגוף שלישי רבים, משום הצניעות. זוגיות מתוחה כזו, המיטלטלת בין קרבה אינטימית לבין 

, במיוחד כאן, שההכאבה לא הייתה הדדית, ורבי 324ציעור הדדי, איננה חריגה ומופרכת לגמרי

 במחוות של קרבה. חייא ענה לקינטור

נראה שכבבלי התקומם רב כשראה את דודו רבי חייא סובל ומצטער מאשתו וממשיך לנהוג בה 

. 325כבוד. אבל רבי חייא לימדו דרך אחרת, אולי יותר ארצישראלית: "מענה רך ישיב חמה"

התגובה למשבר במשפחה איננה לפתוח במלחמה חזיתית, לשבור את הכלים ולהתגרש, אלא 

קרב ולרצות. אפשר שבטווח הקרוב מחווה זו תרגיז את האישה, אבל בטווח הרחוק להפך, ל

שיטה זו תביא את הפתרון. רב גילה אחר כך בביתו את אותה בעיה ומצא עצמו בריב עם אשתו, 

 אולם הוא גם למד את הלקח החיובי הזה ויישם אותו בביתו.

רית. מבקשים מן האישה להיות דורנו מבקש זוגיות אוטופית מושלמת, מוגזמת ובלתי אפש

סופרוּומן, להצליח כאדם, כרעייה, כחברה, כאם, כעובד ויוצר )וכן מן האיש(, ואם כל אלה 

                                                 

 יבמות ס"ג א. 323

"מקרי ליה רב יהודה לרב יצחק בריה: ומוצא אני מר ממות את יבמות )ס"ג א( ב דוגמאות נוספות למתח כזה מביאה הגמרא 324

האשה. אמר ליה: כגון מאן? כגון אמך. והא מתני ליה רב יהודה לרב יצחק בריה: אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה, 

מיעברא במלה. היכי דמי אשה שנאמר, יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך. ואמר ליה: כגון מאן? כגון אמך. מתקיף תקיפא ועבורי 

 רעה? אמר אביי: מקשטא ליה תכא ומקשטא ליה פומא. רבא אמר מקשטא ליה תכא ומהדרא ליה גבא".

 משלי ט"ו א. 325



אינם מתקיימים נדמה לנו שהזוגיות לא שווה כלל. השיטה שהציע רבי חייא מנוגדת לתפיסה 

ן, "דיינו הרומנטית הזאת. הוא מציע גישה מינימליסטית ומבקש מעט מאד מחיי הנישואי

שמגדלות את בנינו ומצילות אותנו מן החטא". רבי חייא העלה על נס את משמעותה 

הפונקציונלית של המשפחה, שבה נושאת האישה כאם לילדים במשרה מלאה. אולם הוסיף 

"ומצילות אותנו מן החטא", ובזה הגדיר את יחסי האישות בהגדרה פחותה מן המינימום ורוקן 

תוכן. לא אהבה ולא רעות, אלא פורקן מיני טכני, שמצדיקה אותו רק את הקשר האישי מכל 

. גם רב העמיד את הזוגיות על המינימום, הוא ביסס 326יראת החטא והפחד מן האפשרות האחרת

אותה על המטרות העיקריות של קיום המשפחה, ומיעט בחשיבות הקשר האישי והתקשורת 

 .327וארתהמילולית, זוג אילמים יכול לקיים זוגיות מפ

הקטנת  -אולם ההסתפקות במועט בנושא זה עשויה להתגלות כראייה חיובית שיש בה תקווה 

הציפיות מלכתחילה מאפשרת הערכה רבה יותר של כל מה שיתקבל לבסוף. אם יעריך האדם 

את מה שהשיג בחיי הנישואין ולו רק את שני הדברים הללו, המשפחה ותיקון היצר לבדם, 

 ה רבה בכל המובנים.  ימצא בנישואין ברכ

 

אפשר שבתחילת דרכם היו לר' חייא ולרב שאיפות לקשר אמיץ של אהבה ושותפות, אולם 

לבסוף התייאשו מלהגשים זאת בחיי נישואיהם, והתרחקו לא רק מן האפשרות לקיים שיחות 

נפש, אלא אפילו מתקשורת טכנית פשוטה. אף על פי כן לא ראו בכך את סוף הנישואין, אלא 

משיכו לשמר את התא המשפחתי ואת הדבק הגופני. דורנו מקדש את האהבה הזוגית ואיננו ה

מוצא ערך בקיום משפחה שאין בה אהבה, אבל חכמים העריכו את המשפחה יותר מאשר את 

הזוגיות ומשפחה גרועה עדיין טובה לאין שיעור מאשר חיי פרידה ובדידות. לא דרשו מן האדם 

ואת חייו למען המסגרת שהתרוקנה מתוכן, אולם כדאי לו לשמר  לסבול ולהקריב את עצמו

אותה מכל משמר כל עוד היא מתפקדת ונוהגים בתוכה כבוד הדדי, כי תרומתה לאדם גדולה 

 ונשגבה.

רב הדריך את הרבים כיצד לנהוג ביחס לנשותיהם, ובדומה לניסיון חייו גילה אליה יחס מורכב. 

 בוד אשתו ולא לפגוע בה בדבריו:מצד אחד תבע מן האדם להיזהר בכ

, שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה 328"אמר רב: לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו

 . 329קרובה"

                                                 
קשר כזה אסור לכאורה ותוצאותיו הרות אסון )נדרים כ' ב(: "וברותי מכם המורדים והפושעים בי.  326

ני אנוסה, בני שנואה, בני נידוי, בני תמורה, בני מריבה, אמר רבי לוי: אלו בני תשע מדות. בני אימה, ב
בני שכרות, בני גרושת הלב, בני ערבוביא, בני חצופה". ברור שלפני קשר מחודש צריכה לבוא 

 התפייסות ממשית.
הדוגמה אינה שלמה משום שהאילמים יכולים לתקשר בדרכים חילופיות, בקריצת עין,  327

ש. גם כך אפשר להעביר מעט מן הרגשות הפנימיים, בלי בחיוך, ברמיזת אצבע, בהינד רא
 להגדירם, להבהירם ולבססם באופן גלוי ומבורר.

 הכוונה לאונאת דברים. 328



 ומן הצד האחר הזהיר את הבעל מלשמוע בעצתה. 

ק ֹלא ָהָיה ְכַאְחָאב ֲאֶשר 330"ואמר רב: כל ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם, שנאמר , רַּ

ֲעשֹות ָהרַּ  ֵּכר לַּ ְתמַּ ְשּתֹו"הִּ יֶזֶבל אִּ ָּתה ֹאתֹו אִּ  . 331ע ְבֵעיֵני ה' ֲאֶשר ֵהסַּ

השפעת איזבל על אחאב היא אות אזהרה חמור, שרב למד ממנה לשלול באופן מוחלט עצת 

נשים. לעומתו תמה רב פפא על קביעה זו, שאינה הולמת את המציאות, והביא את הפתגם 

 העממי המקובל, המעריך את עצתן: 

י, איתתך גוצא גחין ותלחוש לה? לא קשיא, הא במילי דעלמא והא "והא אמרי אינש

במילי דביתא. לישנא אחרינא, הא במילי דשמיא והא במילי דעלמא" )תרגום: והרי אומר 

הפתגם העממי: אשתך נמוכה, התכופף ולחש לה. לא קשה: כאן בענייני העולם כאן 

 יני העולם.(  בענייני הבית. חילוק אחר: כאן בענייני שמים כאן בעני

חכמים מחלקים אפוא את תחומי הפעילות בין בני הזוג. מסגרת הבית, היא ממלכת האישה ושם 

דעתה קובעת, ואילו ענייני החוץ הם בדרך כלל תחום פעילותו של הבעל ושם הוא הקובע. 

הדעה האחרת לוקחת את הדברים צעד אחד נוסף: את כל ענייני העולם צריך לתת לאישה, בעוד 

בר צריך לשמר בידיו את הכוח להחליט בתחום הפנימי, בענייני אמונה ורוח הקובעים את הג

 דמות האדם והבית.   

 

 

 ח. שלום בית
 

ימי המועד הם ימים משפחתיים. השבת עוקרת את המשפחה ממלחמת הקיום הנצחית, סוגרת 
שבחוץ. היא , ומונעת ממנו לצאת אל המולת החיים החברתיים והכלכליים 332את האדם בביתו

יוצרת חלל שבתוכו מתכנסת המשפחה, ובני הבית הפנויים ממלאכה ותעסוקה יכולים לעסוק 
 . 333בשקט בהם עצמם

השבת והימים הטובים אינם ימי בטלה שנכפים על האדם )שה"י פה"י(, אלא ברית עם הבורא 
את  שאותה אנו מצווים לכבד ולקדש. על כן ההתכנסות המשפחתית פנימה איננה מצמצמת

החיים, אלא מעשירה אותם בתוכן ומשמעות עליונה. נר שבת, המבטא את האור הזרוע בה, 
מחזק את שלום הבית ומסמל אותו. "ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה. מאי ותזנח משלום 

 . 334נפשי? אמר רבי אבהו: זו הדלקת נר בשבת"
החוצה, רוב זמנה מוקדש יש זוגיות של חול ויש זוגיות של שבת. בימי החול המשפחה פונה 

להתמודדות מתמדת על צרכיה ותפקודה השוטף. זו מציאות שעלולה להבליט את המפריד 

                                                                                                                                            
 בבא מציעא נ"ט א.  329

 .א כ"א כה-מלכים 330
 בבא מציעא נ"ט א. 331
ִביִעי 332 שְּ ּיֹום הַׁ ֹקמֹו בַׁ יו ַאל ֵיֵצא ִאיש ִממְּ תָּ חְּ בּו ִאיש תַׁ  ז כט." שמות ט""שְּ
עירובי חצרות ושיתופי מבואות מרחיבים מעט את גבולות הבית אל השכנים, אל הקהילה,  333

 ועושים אותה כולה למשפחה אחת קרובה ומגובשת. 
 שבת כ"ה ב.  334



ומשרה על הבית רוח  335והשונה בין בני הזוג, עולם של פירוד. השבת מיוחדת בכך שהיא מאחדת
 מלכדת.

היחיד, אפשר  התיאור המקובל של זוגיות אידיאלית כזוג יונים החי בשקט ושלווה, איננו הדגם
לראות בהבדל הבסיסי שבין הגבר והאישה, בשוני באופיים של בני הזוג, הרגליהם וצרכיהם 

החומריים, ניגוד טבעי ומובנה, הבונה מתח חיובי המעשיר את חייהם ומלבה את גחלת האהבה 
 העוממת. 

, לחיות שלום הבית לא בא לטשטש את השוני בין בני הזוג אלא לאפשר להם, למרות הניגודים
בהרמוניה ובהשלמה הדדית. מול המתח המובנה הגורם להתרחקות, עומדת אהבה גדולה כל כך 

. על כל פשעים תכסה אהבה 336שהיא מאחדת את בני הזוג השונים זה מזה לחטיבה אחת
. התורה החזירה את 338וחורבנו יש בו מחורבן הבית 337הבית הוא ערך, כעין מקדש מעטקדושה. 

את חוליו באמצעות מחיקת המגילה ושם הקודש שבתוכה במים הבלולים השלום לבית ורפאה 
"שם הקודש . מרעל החשד שם שמים שנקרא על הבית נמחק למען הצילובעפר המקדש. 

 . 339"שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו
דים ואנשי מעשה לבני זוגם בסיפורים שלפנינו אירועי השבת והחג יוצרים מתח בין חסי

ובעקבותיהם שלושה בתים מתרסקים. מתברר שבני הזוג נמצאים במקום אחד אבל אינם 
מנהלים יחד את חייהם. אחד מהם עובר תהליך של התפתחות והעמקה, בעוד חברו נמצא הרחק 

מאחור, ואירועי השבת והחג גורמים להעמקת הקוטביות ביניהם. לפעמים הבעל הוא החסיד 
לפעמים האישה. והם מעלים את השאלה: מה חשוב ומקודש יותר, קיומו של הבית או ההישג ו

הרוחני האישי? האם ויתור על הישג עכשווי הוא בהכרח גם ויתור על התוכן המבוקש. ואולי 
 העצמה שגנוזה בזוגיות המאוחדת תביא עלייה אחרת, משותפת, במקום ובכיוון אחר.

 
 א.

ריש בכנישתא דחמתא כל לילי שובא והוה תמה חדא איתתא הוה יליף ד 340רבי מאיר

יליפה שמעה קליה. חד זמן עני דריש אזלת בעית מיעול לביתיה ואשכחת בוצינא מיטפי. 

אמר לה בעלה: הן הוייתה? אמרה ליה: מישמעא קליה דדרושא. אמר לה: מכך וכך דלית 

אפוי דדרושא. צפה רבי ההיא איתתא עללה להכא לבייתה עד זמן דהיא אזלה ורקקה גו 

מאיר ברוח הקודש ועבד גרמיה חשש בעייניה. אמר, כל איתתא דידעה מילחוש לעיינה, 

תיתי תילחוש. אמרין לה מגירתא: הא ענייתיך תיעלין לביתיך, עבדי גרמיך לחשה ליה 

ואת רקקה גו עייניה אתת לגביה. אמר לה: חכמה את מילחוש לעיינא? מאימתיה עליה 

לא. אמר לה: ורוקקין בגויה שבע זימנין והוא טב ליה. מן דרקקת אמר לה: אמרה ליה: 

אזלין אמרין לבעליך, חד זמן אמרת לי והיא רקקה שבעה זימנין. אמרו לו תלמידיו: רבי, 

כך מבזין את התורה? אילו אמרת לן לא הווית מייתי ליה ומלקין לה ספסליה ומרציין 

                                                 
זוהר ח"ב קל"ה א: "כגוונא דאינון מתייחדין לעילא באחד, אוף הכי איהי אתיחדת לתתא ברזא  335

קבל חד, קודשא בריך הוא אחד לעילא, לא יתיב על כורסייא דיקריה, דאחד, למהוי עמהון לעילא חד ל
עד דאיהי אתעבידת ברזא דאחד כגוונא דיליה, למהוי אחד באחד, והא אוקימנא רזא דיהו"ה אחד ושמו 

 אחד".
אפשר להדגים זאת באמצעות מבנה האטום. שני כוחות מנוגדים מקיימים את הפרוטונים שבגרעין האטֹום  336

וטונים הם בעלי מטען חשמלי חיובי, ומשום כך הם דוחים זה את זה, אלא שממול בא הכוח הגרעיני יחד. הפר
 העצום ומלכד אותם יחד.

 "דריש ר' עקיבא: איש ואשה, זכו שכינה ביניהן, לא זכו אש אוכלתן" סוטה י"ז א.   337
מר "אמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנא 338

וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' בכי ואנקה מאין ]עוד[ פנות אל המנחה ולקחת 
רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה 

 והיא חברתך ואשת בריתך" גיטין צ' ב.
 ירושלמי סוטה א' ב'. 339

חשוב של ר' עקיבא. גדול חלקו בסדור המשנה וסתם משנה היא שלו ואליבא דר' ר' מאיר גדול התנאים בדור הרביעי, תלמידו ה 340

 עקיבא.



יהא כבוד מאיר ככבוד קונו? מה אם שם הקודש  ומרצייה ליה לאיתתיה. אמר לון: ולא

שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו 

 . 341וכבוד מאיר לא כל שכן"

)תרגום: ר' מאיר היה רגיל לדרוש בבית הכנסת של חמת בכל ליל שבת. הייתה שם אישה 

יך בדרשה, הלכה ובקשה להיכנס אחת שהייתה רגילה לשמוע את דרשתו. פעם אחת האר

הביתה ומצאה הנר שכבה. שאלה בעלה: היכן היית? אמרה לו: שמעתי את קול הדרשן. 

 אמר לה: כך או כך לא תיכנס אישה זו לביתי עד שתלך ותרקוק בפני הדרשן. 

צפה ר' מאיר ברוח הקודש את כל המעשה, עשה עצמו כאילו הוא חושש בעיניו ואמר: 

ללחוש על העין תבוא ותלחוש. אמרו לה שכנותיה: הנה השעה  כל אישה שיודעת

שתוכלי לשוב לביתך. עשי עצמך לוחשת בעיניו ותרקקי בתוך עיניו. באה לפניו. שאלה: 

יודעת את ללחוש על גבי העין? מאימתו אמרה: לא. אמר לה: רוקקין בה שבע פעמים 

מרת פעם אחת ואני והיא מתרפאת. אחר שרקקה אמר לה: לכי אמרי לבעלך, אתה א

 ירקתי שבע פעמים. 

אמרו לו תלמידיו: רבי, כך מבזין את התורה? אילו אמרת לנו היינו מותחים אותו על 

הספסל ומלקים אותו עד שירצה את אשתו. אמר להם: ולא יהיה כבוד מאיר ככבוד קונו, 

 מה אם שם הקודש שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים בשביל להטיל שלום

 בין איש לאשתו, כבוד מאיר לא כל שכן?( 

 

האישה בסיפור היא אישה רוחנית מעוררת אהדה, שצמאה לדברי תורה, וחיה עם בעל בור וגס 

המזלזל בתלמידי חכמים. בין לימוד התורה לבין חיי משפחה קיים מתח מובנה, אישה וילדים 

זה הוא שגם לימוד תורה . החידוש בסיפור ה342מגבילים את אפשרותו של הבעל ללמוד תורה

, שנדמה 343של האישה עלול לאיים על חייה עם בעלה. הפער בין האישה ובעלה גדול כל כך

שהפירוד ביניהם בלתי נמנע, ואף על פי כן מצא ר' מאיר דרך לרצות את הבעל והראה בכך את 

 גודל חשיבותו של שלום הבית. 

ליל שבת, שהוא זמן עונה. השבת נועדה ממדית. מדובר ב-אולם תפיסה זו של האירועים היא חד

לאחד את בני הזוג ולקרבם זה לזה, ואילו האישה הזאת בחרה לעזוב את ביתה ואת בעלה 

                                                 

ירושלמי סוטה פ"א ה"ב, ויקרא רבה ט' ט', דברים רבה שופטים, אוצר המדרשים )אייזנשטיין( ע"ח. וראה נדרים ס"ו א: ההוא  341

 אתת ורקק אלבושיה.  דאמר לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתרוקי בו ברבן שמעון בן גמליאל

 ראה להלן "אשה ותורה". 342

הסיפור של ר' מאיר דומה מאד לסיפור של בבא בן בוטא )נדרים ס"ו א( שהובא לעיל "בעיות תקשורת". שם אמר הבעל הרגזן  343

ודן את הדין, ישב לו בבא בן בוטא על הפתח "לאשתו, שהביאה לו נרות במקום דלועים: לכי שברי אותם על ראשו של "בבא" )פתח(. 

הלכה ושברה אותם על ראשו. אמר לה: מה את עושה? אמרה לו: כך ציווני בעלי. אמר לה: את עשית רצון בעליך, המקום יוציא ממך 

. שני הסיפורים דומים עד כדי כך שיש שהשוו אותם לגמרי )כתבי הרמ"ע מפאנו, ספר גלגולי נשמות ב' ט(. "שני בנים כבבא בן בוטא

בדלים בולטים: כאן האשה נשמעה לבעלה ושברה את הנרות על ראש התנא וכאן האשה בחרה בתנא ועזבה למען דרשתו אולם יש גם ה

 את בעלה. בבא מגיב למעשי האישה, ר' מאיר יוזם את שלום הבית.    



הזר על פניו. אין דבר מקומם את הבעל יותר מזה. כאשר חזרה  344והעדיפה את קולו של הדרשן

. כיבוי נר השבת, האישה לביתה כבר כבה הנר, הבעל התייאש ממנה והלך לישון מריר וכועס

 , הוא קוד ברור לשבירתו. 345שמטרתו להביא שלום בית

הבעל ראה בר' מאיר אויב, הוא קינא לאשתו ודרש ממנה לבחור בין שניהם. יריקתה בר' מאיר 

תפתור את הבעיה ממש כמחיית פרשת סוטה על המים. בזה תוכיח שהיא אוהבת את בעלה 

ישה נקרעה בין שני הקטבים ולא הצליחה להכריע וכבוד ר' מאיר בטל בעיניה מכל וכל. הא

 ביניהם, לפיכך גלתה מביתה שלושה חודשים.

ר' מאיר מצא את עצמו אחראי לפירוד הזה ונקט יוזמה לרפא את השברים. הדרך שבאמצעותה 

. לא זו בלבד 346עקף ר' מאיר את דרישת הבעל מבטאת שיטה שלמה, "מענה רך ישיב חימה"

ראוי על איבתו וכסילותו, אלא נתן לו את מבוקשו ואפשר לאישה לקיים שלא העניש את הבעל כ

את רקיקתה בדרך של כבוד, "אתה ביקשת פעם אחת ואני ירקתי שבע פעמים". אולי ראה ר' 

מאיר ברקיקה זו בעינו, גם עונש ראוי לעצמו. עינו שלא הבינה את שעושה האישה לבעלה, 

כים את התורה והאריך בדרשה על חשבון צריכה רפואה. מי שהעמיד בראש סולם הער

 המשפחה והחיים, כיבה את נרו של הבית הזה, ועליו לתקן את אשר עיוות. 

איך מחברים מחדש בני זוג קוטביים כל כך? נראה שר' מאיר לא רק עקף את הבעיה אלא הכריע 

על בה הכרעה ברורה. ר' מאיר דיבר לא רק על עצמו אלא גם על האישה. אם הקב"ה מחל 

כבודו למען שלום בית, קל וחומר שר' מאיר צריך לעשות זאת, ואם ר' מאיר עשה זאת, אז ראוי 

שגם האישה תוותר למען הזוגיות. היא אוהבת את התורה אבל צריך להיזהר משימוש 

מניפולטיבי בה. על האישה לשנות את דרכה ולסתור את המגדל הגבוה שטיפסה אליו. עליה 

ר' מאיר בעיניה, אפשר ללמוד תורה גם מאנשים אחרים ובשעות  להוריד מעט מערכו של

 אחרות.

תלמידי ר' מאיר קינאו לכבודה של תורה וביקשו לשמר את מסגרתה. הם תמהו על רבם ששיתף 

פעולה עם הבעל, ואמרו: "כך מבזין את התורה?". זו דרכם של תלמידים מאז ומעולם, 

. אבל 347. גם יהושע אמר: "אדני משה כלאם!"שהמסגרת חשובה בעיניהם והם מגוננים עליה

התלמידים נמצאים בשלב בוסרי, ולכן הם מאוימים על ידי המעשה המביש, מפחדים שהתורה 

. ר' מאיר יודע שאין ממה לפחד, ופועל בגמישות 348תתבזה בעיני הבריות ללא תקנה, וזו טעותם

                                                 

באהבתה לתורה הניסוח "לשמוע את קולו של הדרשן", יש בו אולי ללמד שהאישה לא הבינה בדיוק את הדרשה, אף על פי כן  344

 . תורהת הבעל שהיא מאוהבת בדרשן ולא בהרגשעשתה הכל כדי לשמוע את קולו של הדרשן. מאידך גיסא, הדבר מחזק את 

 .נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו" )שבת כ"ג ב( -"אמר רבא, פשיטא לי: נר ביתו ונר חנוכה  345

 משלי ט"ו א. 346

 במדבר י"א כח.. 347

ההוא דאמר לה לדביתהו: קונם שאי את  סיפור דומה )נדרים ס"ו ב(: נחלקו בשאלה זו חכמים ב 348
נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לרבי יהודה ולר' שמעון, ר' יהודה טעים, אמר: קל וחומר, ומה לעשות 

על  -אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים המאררים בספק, ואני  -שלום בין איש לאשתו 



ת את בעיות המשפחה בלי לחשוש לכבוד התורה. התלמידים סברו שיצליחו לפתור במלקו

ויכריחו את הבעל לרצות את אשתו, ושוב טעו, בדרכים אדמינסטרטיביות וכוחניות לא ניתן 

 לבנות את הבית. 

ר' מאיר למד מכבוד קונו, משם הקודש שנמחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו, 

קנתום לתוך הדיו כדי ושינה את תפיסתו שינוי גדול. בתחילת דרכו היה סופר סת"ם והטיל קנ

, אבל קיבל מר' עקיבא שפרשת סוטה הנמחקת מלמדת על כתב התורה 349שהכתב לא יימחק

כולו שעליו להיות ראוי למחיקה. זו אמירה קשה ונוקבת, שכוונתה, שכל עוד האדם מעורב 

ם לא יהיו מושלמים ומוחלטים, ואפילו בהם בהבנתם של תכני הקודש העילאיים ובקיומם, ה

. מכאן למד ר' מאיר למחוק גם את עצמו, כדי להטיל שלום בין איש 350צד של מחיקה ייתכן

 לאשתו.

 
                                                                                                                                            

ון לא טעים, אמר: ימותו כל בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו, ועוד, כי אחת כמה וכמה; ר' שמע
 היכי דלא לתרגלי למינדר.

לכאורה צודק ר' שמעון שלא הסכים לזוז ממקומו. איך יתכן ששם שמים יימחק כדי לטהר אשה 
רי חוטאת לבעלה, מדוע יבוטלו ויימחקו הערכים המוחלטים כדי לאפשר את קיומו של הבניין השברי

 והמעוות של האדם?
ואכן יש מקום לדברי ר' שמעון בסיפור זה בנדרים, מדוע להתכופף בפני שגעונותיהם של כל 

המופרעים? אם היה מדובר בסוטה ממש, לא היו מוחים את השם. אבל אצלנו אין מדובר ברשעים 
מרוממת אותם שלמות. השכינה רוצה בקיומו של העולם והיא יורדת ו-גמורים אלא בבני אדם נעדרי

אליה, ומאפשרת את קיומם. ואף על פי כן אומר ר' יהודה שעוצמתה וגדולתה של מידת החסד יכול 
לעמוד גם מול מידת האמת. ר' יהודה מוחל על כבוד התורה והאמת, הבעל אמנם רשע ושוטה, אבל 

 אשתו אינה אשמה, ובניין העולם צומח משניהם.  
 עירובין י"ג א. 349

את הדברים בדרשה נפלאה: "דברתי בש"ק דנא לפני קהל מקשיבים על דבר מחית הרב קוק באר  350

עמלק בתור זיכוך כל ערכי המערכות המסובלים ממשא הסיגים של זוהמת הרשעה, המתפשטת בכל 

המציאות גם בתכני הקודש, המתהפכים על ידי פגיעתה הרעה של רשעי עולם לרועץ. וזהו טעם איסור 

דיו, משום וכתב ומחה כתב שיוכל להימחות, מצד צחצוחי הרשעה הנוגעים נתינת קנקנתום בתוך ה

בערכי הקודש. ואם יד הרשעה מזהמת את כל היסוד במפעליה הרי שורפין אותם ואת האזכרות שבהם 

כדי שלא להניח מקום לא למינים ולא למעשיהם. בכללות הקודש נגיעה יש לה כמגע האיש הנאבק עם 

זו מחיה כוחנית )פוטנציאלית( על ידי כתב שיכול להמחות. ור' מאיר שלא יעקב ודי למטרת מחיקה 

יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו בתורתו היה כתוב כתנות אור באל"ף. ובירושלמי נאמר עליו הא 

משיחכון. כלומר הארת נשמה ממערכה כזו שהעולם יעלה עליו אחרי שכבר אורו של משיח זורח 

א היה צורך וגם חסרון יש במניעת הטלת הקנקנתום. אפשריות המחיקה והרשעה כעשן תכלה. מצדו ל

והראויות לה הרי הוא תוכן מנגד למהות האור של נהורא עילאה, המנהיר ומאיר עיני חכמים בהלכה, 

ועל פי מדתו היה מטיל קנקנתום בתוך הדיו. אבל רבי עקיבא אמר לו שמידת העולם עדיין נדרשת היא 

לכח המחיקה, כדי שיסתעף ממנה ענף המחיקה המוחלטה למחות זכר עמלק בכל גם בכל ערכי הקודש 

הסתעפותה ומציאות המחשך של עמלק, התפשטות כל המידות הרעות בהנפשיות הלאומיות של כל עם 

 .(ג עמ' פ"ו-אגרות ראיה) וגוי, המביאה את כל האסונות הפרטיים והכלליים" 



 ב.

מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת והקניטתו אשתו והלך 

ולן בבית הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו. אמרה חדא לחברתה: חברתי, בואי 

רי הפרגוד מה פורענות בא לעולם. אמרה לה חברתה: איני ונשוט בעולם ונשמע מאחו

יכולה, שאני קבורה במחצלת של קנים, אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי. הלכה 

היא ושטה ובאה ואמרה לה חברתה: חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה: 

עה שניה, של שמעתי, שכל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלקה אותו. הלך הוא וזרע ברבי

 כל העולם כולו לקה, שלו לא לקה. 

לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה 

חדא לחברתה: בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם. אמרה 

, אלא לכי את לה: חברתי, לא כך אמרתי לך, איני יכולה שאני קבורה במחצלת של קנים

ומה שאת שומעת בואי ואמרי לי. הלכה ושטה ובאה ואמרה לה חברתה: חברתי, מה 

שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה: שמעתי שכל הזורע ברביעה שניה שדפון מלקה 

 אותו. הלך וזרע ברביעה ראשונה, של כל העולם כולו נשדף ושלו לא נשדף. 

ם כולו לקה ושלך לא לקה ועכשיו של כל אמרה לו אשתו: מפני מה אשתקד של כל העול

העולם כולו נשדף ושלך לא נשדף? סח לה כל הדברים הללו. אמרו, לא היו ימים מועטים 

עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד ובין אמה של אותה ריבה, אמרה לה: לכי 

ע ואראך בתך שהיא קבורה במחצלת של קנים. לשנה האחרת הלך ולן בבית הקברות ושמ

אותן רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה לה: חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי 

הפרגוד מה פורענות בא לעולם. אמרה לה: חברתי, הניחני, דברים שביני לבינך כבר 

 . 351נשמעו בין החיים

 

האישה מוצגת בסיפור זה כמי שאינה מסוגלת לשמור סוד, דימוי מקובל מאז המיתולוגיה 

ועד לסיפורי האחים גרים, ולכן אסור לספר לה הכל, שלא תהרוס את הישגי הבעל. היוונית 

האישה תפיסתה צרה. היא חושבת רק על צורכי הקיום המידיים המצומצמים, ואילו בעלה נוהג 

בחסידות, מרומם את עולמו הרוחני ומחפש את מקומו מעבר לחוג המשפחה. אלא שהסיפור  

 אחר. ירושו בודאימוזר כל כך ומעורר שאלה, שפ

האיש מוגדר בסיפור במפורש כחסיד, ועל פי הערכה זו יש להבין את מעשיו. חכמים אפילו ניסו 

לזהותו: "כל היכא דאמרינן מעשה בחסיד אחד או רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה ברבי 

תתהלל,  "יראת ה' היא ר' יהודה בר' אילעאי אנו יודעים שהיה עני גדול, כאמור. על 352אילעאי"

זה דורו של רבי יהודה ברבי אילעאי. אמרו עליו על רבי יהודה ברבי אילעאי, שהיו ששה 
                                                 

 ברכות י"ח ב. 351

 בבא קמא ק"ג ב. 352



נתינת הדינר לעני בשני בצורת מקבלת . 353תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה"

לפיכך משמעות מרחיקת לכת, ומבטאת את גודל חסידותו, שהדינר שנתן הוא אולי הדינר 

ם הקנטת אשתו מובנת עתה היטב. אין זו קמצנות של אישה שנפגעה מגילוי האחרון. משום כך ג

 פזרנותו של בעלה, אלא פגיעה אמיתית אנושה שהחסיד פגע בבשר החי, בביתו שלו, בילדיו. 

רח מן הבית מפני שבחסידותו לא רצה לריב, אלא שהכתובת אליה בחר לברוח מוזרה החסיד ב

למקום שיעניק לו התרוממות רוחנית, הוא בורח לבית ביותר. במקום לברוח לבית המדרש, 

הקברות הטמא, שאינו מקום לישון בו, ולא מקום לאדם חי בכלל. אפשר שדחיקת החסיד מביתו 

ומעולמו בערב יום הדין, הייתה בשבילו אירוע גורלי וסמלי. לפתע מצא עצמו ללא כלום, בלי 

 מוות. מקום בעולם, שיא של ירידה ושפלות, צעד אחד מן ה

שם בבית הקברות, בנקודה הנמוכה ביותר, הוא נחשף לקולות שלא מעלמא הדין, וזכה למידע 

ששימש לו עוגן הצלה, מנוף שהרים אותו מאשפות ופתר את בעיותיו הכלכליות. ההשגחה 

הפרטית, המגוננת על החסידים, התגלתה כאן בפעולתה. אבל הדברים שהחסיד עשה אינם 

 פך:מעשי חסידות אלא לה

 א. בריחה בליל ראש השנה לבית הקברות, מקום הטומאה. 

 -על גבול האיסור וטומאת עבודה זרה: "ודורש אל המתים ב. החסיד שומע את דברי הרוחות, 

קבלת דברן היא . 354זה המרעיב עצמו והולך ולן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה"

 אפוא איסור גמור.

בן יוחי: ה' דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו המעשה מסוכן: "אמר ר"ש ג. 

בראשו: האוכל שום קלוף, ובצל קלוף, וביצה קלופה, והשותה משקין מזוגין שעבר עליהן 

הלילה, והלן בבית הקברות, והנוטל צפרניו וזורקן לרשות הרבים, והמקיז דם ומשמש 

 .355מטתו"

וצא יחידי בלילה, והלן בבית הקברות, ד. סימן לרוח שטות: "תנו רבנן: איזהו שוטה? הי

 .356והמקרע את כסותו"

 סיפור הרוחות עצמו תמוה מאד.

 מחצלת של קנים מונעת את הרוח, את הגשמה מלהתעלות?א. כיצד 

 ב. הרוחות הללו עינן רעה, הן שואלות איזו פורענות באה לעולם, ולא להפך, איזו טובה תבוא?

 ו את מעשיו באופן שיתאימו להלכה:הפוסקים לימדו זכות על החסיד ויישב

"הוא לא הלך לבית הקברות לדרוש מהמתים לא מגופם ולא מרוחם, וכדקתני שהקניטתו 

אשתו והלך ולן בבית הקברות ושמע שתי רוחות שמספרות זו עם זו, דמשמע בהדיא שלא 
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הלך ללון שם אלא לברוח מקטטת אשתו ובמקרה נמשך ששמע אותן שתי רוחות שהיו 

ת זו עם זו. דאם לא כן הוה ליה למימר הלך ולן בבית הקברות כדי לשמוע מה מספרו

יהיה בעולם. ואף על גב דבתר הכי קאמר: לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות ושמע 

אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו, ולא הזכיר שהקניטתו אשתו, דמשמע שבלי שום 

בעולם. איכא למימר שגם בפעם  הכרח הלך ללון שם כדי לשמוע מהרוחות מה יהיה

שניה לא הלך ללון שם אלא מפני שהקניטתו אשתו, ואע"פ שאינו מפורש בברייתא 

אהקניטתו אשתו דקתני ברישא סמיך. והטעם שבברחו מפני אשתו היה הולך ללון בבית 

הקברות, נראה שהיה מפני שהיה מתבייש לילך לרשות שום אדם, כדי שלא ירגישו בו 

 . 357תו"שאשתו מקניט

 

הסיפור הזה מאכזב מאד. החסיד נתן את פרוטתו האחרונה לעני, ערכים חומריים לא עניינו 

אותו, הוא שמע מה שנאמר מאחורי הפרגוד, ונאחז בדברים עליונים. אכן הוא שונה מכל 

הבריות בהתנהגותו המידותית, המוסרית והרוחנית, אבל מכאן ואילך כל זה נעלם. רוח התשובה 

שנה נגמרה במעשה הצדקה שנעשה בערב היום, מעבר לזה איננו מוצאים אצל של ראש ה

החסיד תפילה, תורה, דבקות, משהו נשגב ועילאי, הוא עוסק בראש השנה הזה רק בחומריות, 

 בשיטות גידול ובדרכים להרוויח במקום שאחרים מפסידים.

סור 'דורש אל המתים' לאן נעלמה חסידותו? אם לדעתו מותר להשתמש במידע הזה ואין בו אי

של חסידה  וגם לא התחכמות נגד הגזירה האלוהית, מדוע אין הוא מספר אותו לאחרים? דרכה

, ואילו החסיד שומר את המידע בסוד מכל העולם, כאילו 358ותיהשהיא עושה חסידות עם חבר

ו הגילוי הזה נועד להציל אותו לבדו. ואם הסוד האלוהי גדול כל כך, מדוע הוא מגלה אות

 לבסוף לאשתו?

החסיד הרוויח כסף והתעשר, ונדמה לו שבכך פתר את בעיותיו עם אשתו, אבל בעצם החמיץ 

את הכל. בעיותיו נפתרו רק באופן שטחי. שנתיים שתק ולא סיפר לאשתו את סודו, ולא שיתף 

אותה באמת בענייניו. רק אחרי שלחצה עליו גילה לה, ושוב לא שיתף אותה בחוויותיו, 

, על כן ניצלה את המידע שהעניק לה להשפיל את יריבתה, והקסם 359תו ובשאיפותיובמדרג

 נגמר.
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איכא למימר דשאני התם שלא היה שבשנה אחרת שהלך ולן שם לא הקניטתו אשתו אלא לשמוע מה שמספרות הרוחות זו עם זו הלך, 

הולך ללון שם כדי שיבואו הרוחות וידברו עמו ויודיעוהו דבר, אלא לשמוע מה הן מספרות זו עם זו. ועוד, שהוא לא הרעיב עצמו ולא עשה 
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נשים דעתן קלה עליהן בדבר קטן כ"ש בדבר גדול כזה, ואם לא אגלה לה ואגבנו ממנה  ,אם אגלה לשרה ,)במעשה העקדה(: מה אעשה

"  )תנחומא, וירא כ"ב(. וכן נאמר על ר' שמעון בר יוחאי: "אזל הוא ובריה טשו בי מדרשא. כל בעת שלא תראה אותו תהרוג את עצמה



 

המסקנה השטחית היא שאסור לספר סוד לאשה, אבל בעומקו של עניין מתבקשת מסקנה 

הפוכה. הגילוי הזה בבית הקברות, לפי טיבו ותוצאותיו, איננו גילוי אלוהי אלא מעשה שטן. 

מרוחות המחפשות את הפורענות שתבוא לעולם, אלא בורח מהן חסיד אמיתי לא היה נהנה 

כמפני אש. הגילוי הזה אינו שונה מאות ומופת של שקר, זה ניסיון, שאסור שיעשה רושם על 

 המאמינים. 

במקום לברוח מן הבית היה החסיד צריך לפתור את בעיותיו עם אשתו ולשתף אותה במעשיו. 

את הדינר לצדקה, או מבין שהיא צודקת ואסור לתת  אילו היה משכנע אותה מלכתחילה לתת

אותו, או שהיו נותנים יחד חצי דינר, אולי הייתה התוצאה אחרת. היא הייתה מתרוממת יחד אתו 

מבחינה רוחנית ולא הייתה רבה עם שכנתה, וודאי לא הייתה משפילה אותה. אך כל עוד הם 

יותיהם מעמיקות ולבסוף הם מפסידים את נשארו בשני עולמות רחוקים, בעלי ערכים שונים, בע

 הכל. 

 

. דברי הרוחות הם חלומו של 360אפשר להסביר את הקשיים הנזכרים באופן אחר: מדובר בחלום

החסיד על דרך תפקודה של פמליא של מעלה ולא חזיון ממשי. הוא משקף יותר את המתחולל 

לכלית. שתי הרוחות ביקשו בנפשו של החסיד, ויש לו משמעות פנימית, לא תיאולוגית ולא כ

ללכת ולשוט בעולם, אחת חופשית לשוט והשנייה קשורה לקברה. הרוח חופשית לשוט בעולם 

רק לאחר שהשתחררה לגמרי ממגבלות הגוף. מחצלת הקנים איננה נרקבת מהר ועל כן היא 

. יותר משהמחצלת עוטפת את 361מעכבת את עיכולו של הבשר ואת שחרורה המוחלט של הרוח

ף ומכסה אותו, היא משמשת כאן כמשל למחיצה החוצצת בין הרוח לבין החרות שמעבר הגו

 לה, ומונעת ממנה את אפשרות העלייה. 

החלום יכול לרמוז לשתי מגמות בתוך החסיד עצמו. מצד אחד נפשו מבקשת כנפיים, רוצה 

נמצא בתוך לשוט בעולם, להתגבר על מגבלות הקטנות ולהתרומם עד אין קץ. מאידך גיסא הוא 

גופו, בתוך משפחתו, גם אשתו היא מין "מחצלת קנים", היא מייצגת משהו בו הכובל את רוחו 

 ומכריחּה להתמסר לענייני החומר והעולם הזה. 

אלא שהמחיצה הזאת איננה הרמטית, אלא מחיצה קלושה, דקה וחלשה. הקנה הוא גם 

ה. המחיצה עצמה יכולה להפוך , כלי שכותבים בו ומפיצים באמצעותו תורה וחכמ362קולמוס
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למכשיר של חיבור והתעלות כמו הקנים היכולים להפוך גשר בין הרוח לבין הדברים העליונים, 

 הנשגבים.

הרוחות לא הסתפקו בשיט בעולם אלא ביקשו לטפס מעלה מעלה ולהאזין למה שנשמע 

חת עליונה, של עליהן לחדור דרך שתי מחיצות, האחת אישית, של קנים, וא מאחורי הפרגוד.

 הפרגוד החוצץ בינן לבין פמליא של מעלה. 

נשמת החסיד שומעת מן הרוחות כיצד מתנהל העולם מאחורי הפרגוד. הוא יכול ללמוד כלל 

רוחני חשוב, שהרע בעולם אינו מוחלט, ושניתן להתגבר על אסונות ופגעים רעים. הכל תלוי אם 

ון הם דוגמה לתופעות טבע שביסודן הן טובות, יודעים מהו הרע ומה לעשות כנגדו. ברד ושידפ

הגשם בחורף והחום בקיץ, אבל כאשר הן באות שלא בזמנן או בעוצמה רבה מדי ובאופן 

מוגזם, הן משמידות את כל מה שכבר גדל וצמח. אי אפשר לבטל את התופעות האלה עצמן, 

 ים.אבל אפשר להתחמק מהן אם יוצאים מן השגרה ומשנים, מקדימים או מאחר

כל אלה קיימים גם בעולם הרוח, אפילו בריחתו של החסיד לבית הקברות יכולה לדחוף אותו 

לעלייה רבתי. החסיד אכן צעד בודד נגד הזרם בעקבות הבנתו ואמונתו, והצליח. אבל כאשר 

שיתף את אשתו בחלומו בלי לשתפה במדרגתו הרוחנית, חדלה החסידות לבקר את עצמה 

הזולת. אשתו מיהרה להטיל את העניות המאיימת עליה, על זולתה. כך והחלה לחפש את מומי 

 השתבש הכל, והחסיד נפל ממדרגתו.  

 

 ג.

]כתיב כי פועל אדם ישלם לו, עובדא הוה בחד גברא דהוו ליה תרין בנין, חד עביד מצוון  

 סגיאין, וחד לא עביד מצוה כל עיקר דין דהוה עביד מצוון סגיאין זבין ביתיה וכל מה

דהוה ליה בגין מצותא, יומא חד ביום הושענא רבה יהבת ליה איתתיה עשרה פולסין 

אמרה ליה פוק זבין לבניך כלום מן שוקא, כיון דנפק גו שוקא פגעין ביה גבאי צדקה 

אמרין הא מארי מצותא, אמרו ליה הב חולקך בהדי מצותא דאנן בעיין למזבן קלוב לחדא 

הון ונתבייש לילך אצל אשתו מה עשה הלך לו לבית יתמתא נסיב אלין פולסין ויהב ל

הכנסת וחמא תמן מן אלין אתרוגיא דמינוקייא מקלקלי ביום הושענא דתנינן מיד 

התינוקות שומטין את לולביהם ואוכלין את אתרוגיהם, נסב מנהון ומלי מכונסיה והלך 

עוהי, ופרש ביום הגדול, עד שהגיע למדינת הים ארעת שעתא ואשתכח מלכא דחש מ

אמרינן ליה אסותא אלו הוה לך חד אתרוגא מן מה דטעין יהודאי ביומא דהושענא הוית 

אכיל ומיתסי לשעתא, בעוי בכל מדינתא ובכל אלפא ולא אשכחון, אזלון ואשכחון 

לההוא גברא דרביעא על שקיה אמרין ליה אית גבך כלום מזבנא אמר להם גבר מסכן אנא 

ה ואשכחון מלי אתרוגין, אטעוניה ואסקוניה גבי מלכא, ולא אית גבי כלום, פתחון שקי



ארעת שעתא ואכל מן אלין אתרוגיא ואיתסי, אמר פנון ליה מרצופיה ומלון ליה דינרין, 

 . 363ועבדו ליה כן ואזל לשלום

)תרגום: מעשה באיש אחד שהיו לו שני בנים, אחד עשה מצוות הרבה והאחר לא עשה 

כר ביתו וכל מה שהיה לו בשביל מצוות. יום אחד, כל עיקר. זה שעשה מצוות רבות מ

ביום הושענא רבה נתנה לו אשתו עשר מטבעות, אמרה לו: צא קנה משהו לבניך מן 

השוק. כיון שיצא לשוק פגעו בו גבאי צדקה, אמרו: הנה בעל מצוות. אמרו לו: תן חלקך 

 נתן להם. בזו המצווה שאנו מבקשים לקנות משהו ליתומה אחת. לקח את המטבעות ו

נתבייש ללכת אצל אשתו. מה עשה? הלך לבית הכנסת וראה שם מן האתרוגים 

שהתינוקות משחקים ביום הושענא. ששנינו מיד התינוקות שומטין את לולביהם ואוכלין 

את אתרוגיהם. לקח מהם ומילא שקו והלך ופרש בים הגדול עד שהגיע למדינת הים. 

רופאיו: אילו היה לך אתרוג אחד מאלה באותה שעה חש המלך במעיו. אמרו לו 

שהיהודים נוטלים ביום הושענא היית אוכל ומתרפא מיד. בקשו בכל המדינה ולא מצאו. 

הלכו ומצאו אותו אדם רובץ על שקו. אמרו לו: יש אתך משהו למכור. אמר להם: אדם 

אל  מסכן אני ואין אתי כלום. פתחו את שקו ומצאוהו מלי אתרוגים. נטלוהו והעלוהו

המלך. אכל המלך מן האתרוגים והתרפא. אמר: פנו את שקו ומלאו אותו בדינרין. עשו לו 

 כן והלך לשלום.(   

 

הסיפור הזה דומה לסיפור החסיד שברח לבית הקברות. בשניהם יש פער גדול בין עולמו של 

אן הבעל לעולמה של האישה, והבעל, שעשה מעשה חסד, נאלץ לברוח בגללו מביתו. אולם מכ

 פונים שני החסידים לכיוונים שונים. 

הראשון ברח לבית הקברות זו בריחה של החסיד אל עצמו, לא אל פנימיותו אלא אל חיק 

הייאוש והכיליון. ואילו החסיד השני ברח אל בית הכנסת, מן המיצר הוא מתרומם למעלה, 

 ומשם למדינת הים, זו בריחה מן הבעיה החוצה, אל עולם אחר. 

הוריד את השגתו לענייני החומר, התאמץ להתעשר, פעל ועשה, ואילו השני ביטל את הראשון 

עצמו לגמרי למצווה ולהשגחה האלוהית, הוא עשה את מצוות החג ושימח יתומה, וזכה בעזרת 

מצווה אחרת של החג, האתרוג, לקבל חזרה כפל כפליים בלי שום מאמץ מצדו. כל שאירע לו 

                                                 
אמר ": המשלימה את סיפור המסגרת הפותח תוספתמופיעה ויקרא רבה ל"ז ב בילקוט שמעוני ויקרא כ"ז, תרפ"ב.  363

ון דמטא לההיא ליה מלכא שאיל לך עוד שאלה ואנא עביד אמר ליה שאילנא דיחזור לי מודלי ויפקון כל עמא לקדמותי עבדין ליה כן כי

מדינתא נפק כרוזא קדמוי ונפקו כל עמא לקדמותיה נפקו אחוי ובניו לקדמותיה מיני גוזין בחד נהר יהב להון שבלתא דנהרא ושטפת 

אולם לא נראה שהתוספת מגוף . "יתהון ואשתכר עלל לביתיה וירת מודלי דאחויי לקיים מה שנאמר כי פועל אדם ישלם לו
מקום לפתיחה: הסיפור משווה שני בנים, אחד רשע ומצליח, שני חסיד ועני, הסיפור. גם בלעדיה יש 

והנה לבסוף החסיד זוכה גם לעושר. גם הסיום "ואזל לשלום" נשמע כסיום הדברים. גם מבחינת תכנה 
שלים ואחיו שבאים לכבודו טובעים בנהר. נוסח זה מ ,נימה של רוע, החסיד מבקש לפתע כבודה יש ב תמוהה התוספת הזאת,

חילת המאמר המעמת את שני הבנים ובא לומר שהחסיד לא רק שהוא זוכה אלא שהוא יורש גם את כספי אחיו שלא לכאורה את ת

 .עשה מצוות



דו. כולם חיפשו אתרוגים והוא ישב עליהם בלי לדעת את ערכם, בא מלמעלה בלי השתתפות מצ

 ואמר שאין לו דבר. 

בשני המקרים הביאה הבריחה לחסיד את העושר שהאישה ציפתה לו, אלא שדרך הייאוש 

 מוליכה בסופה אל הנפילה ואילו החיפוש החיובי פורץ דרך חדשה, משחררת ומתקנת. 

חר כך יום כיפור, ויוכל לרפא את פצעי הבית אם אדם חוטא לאשתו בראש השנה יבוא א

 ולהביא לו מחילה, אבל אם הוא חוטא בסוכות, בהושענא רבה, מי יכפר לו? 

ֵגר  י ְוהַּ ֵלוִּ ֲאָמֶתָך ְוהַּ ְבְדָך וַּ ֶּתָך ְועַּ ְנָך ּובִּ ָּתה ּובִּ ֶגָך אַּ ְחָּת ְבחַּ הושענא רבה הוא יום של שמחה, "ְוָשמַּ

ָיתֹום ְוָהַאְלָמָנה  ְשָעֶריָך"ְוהַּ . אין שמחה אלא בבשר ויין ואין שמחה לאדם בלי ביתו, על 364ֲאֶשר בִּ

כן נתנה האישה לבעלה החסיד כסף לצרכי הסעודה המשפחתית. הוא יצא בשליחותה לשוק 

, לתת ליתום ולאלמנה. האיש 365אלא ששם מצאו אותו גבאי הצדקה ופיתו אותו לדבר מצווה

. החסיד 366שמחת החג היא שמחת עצמו או שמחת עניים ואשתו נחלקו בשאלה העקרונית אם

חשב שצריך לתת צדקה, ואילו אשתו חשבה שאם אין די כסף לקיים את שתי המצוות, עליו 

 לשמוח עם ילדיו ולאכול אתם ביום הזה, ולא להעדיף על פניהם יתומה זרה. 

זבז יותר החסיד חרג משורת הדין עוד לפני האירוע הזה. הדין הוא ש"המבזבז אל יב

, ואילו החסיד הזה מכר את ביתו וכל אשר לו לשם מצווה. עכשיו, בחג, נתן את 367מחומש"

המטבעות האחרונות ונשאר בלא כלום, אפילו בלא משפחתו. במקרה זה, שלא כמו בסיפור 

הקודם, אשתו לא ידעה דבר ולא הספיקה לומר לו כלום, הוא עצמו הבין שחצה את הגבול, 

חזור הביתה. עכשיו, כאשר עליו לעמוד מול אשתו ולהסביר את מעשיו, התבייש ונמנע מל

מתגנבים ללבו ספקות ותחושת הצדק שליוותה אותו נעלמה: האם נתן את הכסף באמת רק לשם 

 שמים, או שהלחץ הציבורי פעל עליו והוא חשש לשמו הטוב כנדיב,.

על פשע, וכי אשתו בקשה הצעד שנקט, בריחה למדינת הים, מרחיק לכת ויש בו הוספת חטא 

שילך ולא יחזור? אולם בפני החסיד נסתתמו כל הדרכים. המציאות כאן סותרת את דרכו, 

ובכוונתו לחפש עולם אחר, מציאות אחרת שבה עשוי כל מה שנדחה כאן להפוך חשוב. אם 

                                                 

 דברים ט"ז יד. 364

דבר עבירה החסיד הזה מתפתה צמד נוכלים ולכמו פינוקיו מועל בשליחותו, אלא שבהיפוך, במקום להתפתות להחסיד  365

 לדבר מצוה.

ב"ם, הלכות יום טוב ו' י"ז: "ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן רמ 366

שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו ...כשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל 

)דברים ט"ז( לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האמללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל 

ותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת וש

כריסו, ועל אלו נאמר )הושע ט'( זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם, ושמחה 

 כזו קלון היא להם שנאמר )מלאכי ב'( וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם". 

 כתובות נ' א. 367



יתבסס עולמו הרוחני יוכל לחזור אל העולם המורכב שבכאן. ואכן במדינת הים מתברר 

ו במצווה היא הדרך הראויה והיא ממציאה פתרון ומזור לכל בעיותיו. החסיד פותח דרך שאחיזת

זו לפני כל אדם. כאשר כל הדרכים נחסמות אסור להתייאש, תמיד ניתן לפרוץ כיוונים חדשים, 

תמיד נקרות לאדם אפשרויות נוספות, ואז מתברר לו שהפתרון היה מונח לפניו מכבר והכל היה 

 לטובה.

   

יד דומה ליונה הנביא. שניהם מרדו וברחו למדינת הים. החסיד רבץ על שקו בירכתי החס

הספינה כמו יונה. אלא שתוכן הסיפורים שונה לחלוטין. יונה מרד וברח מפני הקדוש ברוך הוא, 

תוך גילוי של אוטונומיה אנושית מול השמים, ואילו החסיד ברח מאשתו, מן השיעבוד לסדר 

קדוש ברוך הוא. יונה שברח מיואש, לא הגיע לשחרור במדינת הים אלא חזר החיים הרגיל, אל ה

 , ואילו החסיד חזר אל חיק משפחתו בעושר ובאושר.368באמצע הדרך כשהוא נכנע לדין שמים

החסיד אחז במצוות צדקה. זו מצווה חברתית שחובתה ברורה והתיקון שהיא מחוללת בעולם 

אמור לבוא מעצמו, כאן ועכשיו, מן האקלים החברתי פשוט וישיר. שכר הטוב, היושר והחסד 

. אלא שבסיפור הזה הדברים נעשו מורכבים הרבה יותר, הרשעים 369הבריא שהם מייצרים

בעולם מצליחים והצדיקים לא תמיד מוצאים את מקומם. פתרונו של החסיד יבוא דווקא 

 מדבקותו בשכינה, במצוות אתרוג, שהיא ברית בינו לבין המקום.

ד מצא אתרוגים ביום הושענא. החסיד הוא אתרוג של ממש, יש בו מטעם המצווה החסי

, אלא שהוא גם אתרוג אחר סוכות, דבר שלא בזמנו ובמקומו. אחרי ההתרוממות 370וריחה

הגדולה בשל מעשה המצווה בא המשבר, והוא מצא את עצמו מיותר ומרוקן. לכאורה הביאה 

                                                 

ַחָיי" )יונה ד' ג(.א  368  ולי משום כך חוזר בדבריו וצף צל המוות, "טוֹב מוִֹתי מֵׁ

ב 369 ָבא. ּכִּ ֶיֶמת לֹו ָלעֹוָלם הַּ ֶּקֶרן קַּ ֶזה ְוהַּ ים ֶשָאָדם אֹוֵכל ֵפרֹוֵתיֶהן ָבעֹוָלם הַּ ּוד משנה פאה א' א': "ֵאלּו ְדָברִּ

ֲהָבַאת ָשלֹום  ים, וַּ ילּות ֲחָסדִּ ְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ּכָֻּלם". הרמב"ם )בפירוש ָאב ָוֵאם, ּוְגמִּ ֲחֵברֹו ְותַּ ֵבין ָאָדם לַּ

המשנה( כתב: "המצות כולן נחלקין בתחלה על שני חלקים, החלק האחד במצות המיוחדות לאדם 

בנפשו, במה שיש בינו ובין הקדוש ברוך הוא, כגון ציצית ותפילין ושבת ועכו"ם, והחלק השני במצות 

ועלת בני אדם קצתם עם קצתם, כגון אזהרה על הגניבה והאונאה והאיבה והנטירה, וכגון התלויות בת

הצווי באהבת איש את חבירו, ושלא יסית אדם להזיק לחבירו, ואל יעמוד על דם רעהו, וכבוד אבות 

והחכמים שהם אבות. והכל כשיעשה האדם המצות המיוחדות לנפשו, מה שיש בינו ובין בוראו, תחשב 

דקה ויגמלהו הקב"ה עליה לעוה"ב, כמו שנבאר בפרק חלק, וכשיעשה האדם המצות התלויות לו לצ

בתועלת בני אדם זה עם זה, כמו כן תחשב לו לצדקה לעוה"ב, לפי שעשה המצות, וימצא טובה בעוה"ז 

בעבור שנהג מנהג הטוב בין בני אדם, כי כשינהג מנהג הזה וינהגו אחרים כמנהגו, יקבל כמו כן שכר 

 מהענין ההוא".

הושענות, אולם חכמים סיפרו זאת על האתרוגים, אילו -אפשר היה להציב במרכז הסיפור ערבות 370

 היה החסיד מתבטל לאשתו היה אולי דומה להושענא יותר מאשר לאתרוג.



, הוא 371ופו של דבר מתברר ש"מצווה מגנא" )מגינה(אותו המצווה עד עברי פי פחת, אולם בס

ישב על האוצר, על שק האתרוגים ואמר: "איש מסכן אני, ואין לי כלום!", היה עליו לפתוח את 

העיניים ולראות שהוא יושב על אוצר. לשם כך אין צורך להרחיק עד מדינת הים. על החסיד 

וצר, שאפשר לקחת מן החג את טעם לדעת את גודל ערכו כאן, שהוא מחזיק בידו את שק הא

 המצווה וריחה ולמשוך אותם אל כל השנה. 

הסיפור מדגיש את חשיבותם של שיירי המצווה. וכן אמרו חכמים "והזהרו בזקן ששכח תלמודו 

. המצווה עושה רושם בעולם 372מחמת אונסו דאמרינן לוחות ושברי לוחות מונחות בארון"

 . 373הומטביעה עליו חותם גם אחרי שנעשת

אפילו החלקים הטפלים של המצווה, שאינם מעכבים את קיומה, הם שיירי מצווה ובעלי 

 משמעות רבה.  

"אמר רבי יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוסי בר זבילא: זאת אומרת שירי מצוה מעכבין את 

 . 374הפורענות"

 

י ָלְך 375חג הסוכות ומצוותיו ְרּתִּ ת  מבטאים את דבקות כנסת ישראל בקונה: "ָזכַּ ְך ַאֲהבַּ יִּ ֶחֶסד ְנעּורַּ

ְדָבר ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה" מִּ י בַּ ְך ֶלְכֵּתְך ַאֲחרַּ י ֶאת 376ְּכלּוֹלָתיִּ ְבּתִּ ּכֹות הֹושַּ סֻּ י בַּ ן ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם ּכִּ עַּ . "ְלמַּ

ם" ְצָריִּ י אֹוָתם ֵמֶאֶרץ מִּ יאִּ ְשָרֵאל ְבהֹוצִּ  . 377ְבֵני יִּ

 המלך הגויים לייחס לאתרוג תכונות ריפוי?  אנו יודעים זאת, אולם איך הגיעו רופאי

                                                 
דעסיק בה מגנא א"ר יוסף, מצוה בעידנא "אמנם אין כוחה של מצוה כמו התורה עצמה, אבל גם המצווה מגינה. סוטה כ"א א:  371

כאן  ."ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא, תורה בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא
 מדובר בשיירי המצווה והיא מגנה גם אחרי זמנה.

לפקדון  "הארת לוחות הראשונות נשאר לעולם לבני ישראל. אבל אותיות פורחות למעלה ברכות ח' ב. 372

צריך להיזהר מתפיסה פגאנית פטישסטית, שמייחסת את הקדושה לא למעשה המוסרי הדתי, אלא למכשיר המצווה עצמו ולחפץ בו לבני ישראל )

וכפי מה שזוכין מאירין האותיות... כדכתיב, חרות על הלוחות, וזו החקיקה היה גם כן בנפשות נעשתה( 

. רק אחר החטא, אכן כאדם תמותון נפלו לבחינת שכחה. בני ישראל רשימה בעצם, שאי אפשר לשכוח

ומכל מקום נשאר רשימה בלב מהראשונות. וזה שאמר: הזהרו בזקן ששכח תלמודו ששברי לוחות 

 שפת אמת בלק ]תר"ס[.מונחין בארון" 

לת הכהנים פרי צדיק מקץ ו': "ובאמת מצינו קדושה בשירי מצוה שהרי כל קדושת אכיר' צדוק הכהן מלובלין, ראה  373

מקרבנות הוא מפני שהם שירי אכילת מזבח שהוא סעודתא דמלכא כמו שנאמר לחמי לאישי. אמנם מצינו עוד בשירי אכילת מצוה 

דאיתא )קידושין לח.( עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם טעם מן. והיינו מפני שהיה משירי אכילת מצוה שהוזהרו על החמץ יום 

 ה החמץ מותר להם גם כן טעמו בהם טעם מן". ראשון. ולכן אחר כך אף שהי

סוכה ל"ז א. ובמסילת ישרים י"ט: קיום כל המצות בכל הדקדוקים שבהם עד מקום שיד האדם מגעת, ואלה הם שקראום חז"ל  374

בתו, הנה זה שירי מצוה, ואמרו )סוכה ל"ח(: שירי מצוה מעכבים את הפורענות כי אע"פ שגוף המצוה נשלם זולתם וכבר יצא בזה ידי חו

 לכל המון ישראל, אך החסידים אין להם אלא להרבות בהשלמתם ולא למעט בהם כלל.

ישראל קדושים ]ח[: ובסוכות מקריבין ע' פרים נגד ע' אומות לכונה זו לקלוט הני"ק ובו הבירור דגוים לעתיד .... כי בקדושת חג זה  375

 חה לחוץ.נקלט כל מה שיש שום שייכות מהם לקדושה וכל הפסולת נד

 ירמיה ב' ב. 376

 ויקרא כ"ג מג. 377



לחג הסוכות יש ממד אוניברסלי, הוא כפרה לעולם כולו, לאומות העולם יש בו אחיזה בשבעים 

הפרים. זכריה הנביא מזמין את האומות למצוא את מקומן לפני ה' לעתיד לבא, כאשר ילכו 

ם  בעקבות ישראל ודבקותם, וישבו אף הם בסוכות: ְוָהָיה ָּכל ל ְירּוָשָלִּ ים עַּ ָבאִּ ם הַּ גֹויִּ ָּכל הַּ נֹוָתר מִּ הַּ

ּכֹות. ְוָהָיה ֲאֶשר ֹלא יֲַּעֶלה מֵ  סֻּ ג הַּ ֲחֹות ְלֶמֶלְך ה' ְצָבאֹות ְוָלֹחג ֶאת חַּ ְשּתַּ ֵדי ָשָנה ְבָשָנה ְלהִּ ֵאת ְוָעלּו מִּ

ֲחֹות ְלֶמֶלְך ה' ְצָבאוֹ  ְשּתַּ ם ְלהִּ ְשְפחֹות ָהָאֶרץ ֶאל ְירּוָשלִַּּ ָגֶשםמִּ ְהֶיה הַּ  . 378ת ְוֹלא ֲעֵליֶהם יִּ

, 379אולם בסיפורנו אין מדובר בסוכה אלא בנטילת ארבעת המינים, שהיא פנימית מן הסוכה

ואין לאומות העולם אחיזה בה. אלא שגם אם אין להן חלק במצווה עצמה, אחרי החג, כאשר 

מים הרופאים הנוכרים ישראל מניחים את האתרוג משום שנעשתה מצוותו ואין בו קדושה, מרי

את שיירי המצווה הזרוקים, ומוצאים בהם טעם רב. ועדיין הם בחוץ. היהודי מייחס את 

 . 380הקדושה למעשה המצווה ואילו הם נאחזים באביזריה

 

 ט. חכמות נשים בנתה ביתה 
 

יָתּה ְוִאֶּוֶלת ְבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסנּו החכמה שבנשים, האישה  . הכתוב מדבר על381ַחְכמוֹת ָנִשים ָבְנָתה בֵׁ
תצליח בתפקידה רק אם היא חכמה. לא די בחריצות וידי זהב, אלא צריך גם חכמה כדי לתכנן 
את ענייני הבית ולנהלם בתבונה ובחיסכון. אם האשה תנהג בטפשות וסדר עדיפויות מוטעה, 

רגש היא תבזבז את הכל ותהרוס את ביתה. ולאידך גיסא, כאשר היא מצרפת את החכמה אל ה
 הטבעי, תצליח לגדל את בניה ברחבות אופק ובעמקות הכרחיים.

פסוקנו מבליט את השפעתה החיובית של האישה, הוא בנוי על תיאור בניין החכמה בספר 
יָתּה ָחְצָבה ַעמּוֶדיָה ִשְבָעה . אלא שמול האישה החכמה מעמיד הכתוב 382משלי: "ָחְכמוֹת ָבְנָתה בֵׁ

                                                 
קיבלו יז. הנביא אומר שמי שלא יעלה ולא יעמוד במבחן, עליו לא ירד הגשם. חכמים תיארו )עבודה זרה ג'( כיצד -זכריה י"ד טז 378

 הגויים את הסוכה כמצווה לניסיון ונכשלו בה. 

יֶכם ִשְבַעת ָיִמים.ויקרא כ"ג מ ּוְלַקְחֶתם ָלֶכם ַביוֹם ָהִראשוֹן ְפִר  379 י ה' ֱאֹלהֵׁ י ָנַחל ּוְשַמְחֶתם ִלְפנֵׁ ץ ָעֹבת ְוַעְרבֵׁ ץ ָהָדר ַּכֹפת ְתָמִרים ַוֲעַנף עֵׁ  י עֵׁ

הרופאים הנוכרים מדובר על יום הושענא ואף על פי כן כל מה שעולה ממנו הוא האתרוג. נראה ש 380

 ןנה בערכן הסגולי הפנימי של הערבות, חסרות הטעם והריח, שהאתרוג, אבל אין להם כל הבלמצוות הייחס משמעות מסוגלים ל
 עיקרו של הושענא רבה.

 משלי י"ד א. 381
"החכמה והכסילות הן כשתי נשים, כי הנפש המקבלת את החכמה, משלי ט' א. מלבי"ם:  382

היא מקבלת אותה מן השכל העליון המשפיע, והנפשות הלומדות ומשכילות הם הנשים הטובות. 
זונות מאחרי בעליהם ללכת אל דרכים מעוקשים דרכי מות. והנה חלקי החכמה רבים  והכסילות,

מאד והיא נדמית במשל כבית הנבנה מעצים רבים ואבנים... אבל האולת שהיא מטילה ספק על 
". את ההבדל בין החכמות פירשו גם כל חקי החכמה, האשה הזאת אינה בונה רק הורסת ומחרבת

נשים הן נפש ונשמה, ואולת היא הנפש הבהמית, בידיה, כשעושה מעשיה,  בכיוונים אחרים: "חכמות
 שרודפת אחר התאוה והכעס שהן ימין ושמאל לא תרצח ולא תנאף" באור הגר"א.

"שמעתי דמדריגת אשה בכל מקום רצה לומר דבר החסר ומבקש השלמה. והשתוקקות לדבר 
יל ששבח שלמה המלך ע"ה. ושמעתי בזה המשלימה היא נקראת חכמות נשים בנתה וגו' והיא האשת ח

מה שאמרו )נדה ל"א א( כשאשה מזרעת תחילה שהתשוקה ממנה להשלמת חסרונה אז וילדה זכר 
שהוא ההשלמה. כי ההשתוקקות להשלמת החסרון מוליד שלימות המעלה כמו שאמרו בזאת יבוא 

והבאת הפר הוא  אהרן אל הקודש ליכנס לקדושה ומעלה בפר בן בקר לחטאת שידע שהוא חוטא
ההשתוקקות להשלמתו. כי כל אחד הוא חסר בטבעו מיצירה שנולד מאדמה והוא יליד אשה והוא 

כמוה שהיא בעלת חסרון. רק כשיודע זה ומשתוקק השלמתו אז משיג שלימות המעלה המכונה לידת 
 זכר" דובר צדק, קונטרס נר המצוות מצות עשה א'.



. קולה של האישה איננו רק הד לקול בעלה, 383ֶשת ְּכִסילּות ֹהִמָיה"את סכנת האישה הפותה: "אֵׁ 
היא אישיות מצד עצמה והיא יכולה לכלכל בחכמתה גם את ענייניה למולו. גורל הבעל תלוי 

בחכמת אשתו, בידה לרומם אותו, להוכיח אותו וליישר את דרכו, וגם להפך, אם מידותיה רעות 
 ה, היא עלולה לגרור אותו אחריה ולהשפילו עד עפר. והיא עושה את בעלה כלי לקידומ

ואולי הכתוב בא להגדיר את חכמתה של האישה כחכמה מיוחדת, אופיינית, אחרת מחכמת 
הגבר. הגבר נוטה להיות שכלתן, שתלטן, שאפתן, תחרותי והישגי, האישה בתפיסתה הרגשית 

יפות. ראיית הדברים מזווית והמשפחתית, יכולה למתן את ריצתו ולהרגיע את תגובותיו החר
 שונה, מאפשרת לו לראות את הדברים בהקשר רחב יותר ולעמוד בפני משברים.   

הזוגיות איננה חברה ולא מועצת מנהלים המחליטה החלטות הגיוניות בלבד. הבעל נוטה לחפש 
שר, פתרונות הגיוניים ומעשיים לכל בעיה, אולם רבות מן הבעיות חושפות את הצורך הנפשי בק

באהבה, והפתרון להן הוא בעצם ההקשבה, גילויי החיבה והקשר. האישה משתמשת 
באינטליגנציה רגשית כדי לקיים את מסגרת המשפחה, היא מגייסת הבחנה דקה כדי לעמוד על 

 קרקעיים, הרגשות והמתחים הסוחפים את בני המשפחה למחוזות מסוכנים. -הזרמים התת
ב אותה לכאורה במרכזה של המשפחה ועושה אותה עיקר מצי 384כינוי האישה "עקרת הבית"

הבית. אבל זה כינוי מפוקפק, בכתוב אין הוא כינוי כללי ומובהק לאישה וכלל לא בא לעשותה 

. חכמים אפילו מצאו בו נימה של השפלה. "אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב, 385עיקר

הוא: ריבונו של עולם, שמוני  מושיבי עקרת הבית? אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך

 . 387כחולדה זו הדרה בעיקרי בתים" 386בניך

כינוי השבח הזה התרווח דווקא בזמננו, אולם לא כהגדרה של האישה ומעמדה אלא של 

תפקידה, ומגמתו להנציח את חלוקת התפקידים המסורתית בין הגבר לאישה, הגבר פועל בחוץ 

יני הבית פנימה. אנחנו תוחמים את האישה בתוך ומביא את פרנסת הבית והאישה מטפלת בעני

                                                                                                                                            
ים ָבְנָתה ֵביָתּה ספר ליקוטי הלכות, הלכות פריה ורב ְכמֹות ָנשִּ ינַּת חַּ יה ואישות הלכה ה' כב. "ְוֶזה ְבחִּ

ינַּת חַּ  ל, ְבחִּ יִּ ְקֵראת ֵאֶשת חַּ ית ֶשנִּ ּתִּ ּתֹוָרה ָהֲאמִּ ת הַּ ְניַּן ָחְכמַּ ר ְלעִּ ֶּוֶלת ְבָיֶדיָה ֶתֶהְרֶסנּו ֶשֶנֱאמַּ ים ְואִּ ְכמֹות ָנשִּ
ְכֵמי ילּות ֶשל חַּ ָשה ְמָנָאֶפת, ֵאֶשת  ְוכּו', ּוְלֵהֶפְך ְּכסִּ ָשה ָזָרה, אִּ ְשֵלי ְבֵשם אִּ ים ְבָכל ֵסֶפר מִּ ע, ֶשֵהם ְמכֻּנִּ ֶטבַּ הַּ

כְ  ירֹות ֶשל חַּ ָמש ּוְכפִּ ָשה זֹוָנה מַּ י אִּ ים, ּכִּ ּתִּ ים ָהֲאמִּ ְמָפְרשִּ ְפֵרי הַּ "י ּוְבָכל סִּ שִּ ְמֹבָאר ְברַּ ילּות, ּכַּ ע ְּכסִּ ֶטבַּ ֵמי הַּ
יָנה ַאחַּ  ְּקדֹוָשה ֵהם ְבחִּ ם ָהֱאמּוָנה הַּ ת עִּ יָנה ַאחַּ יא ְבחִּ ָשה ֲחָכָמה ּוְכֵשָרה, הִּ ל, אִּ יִּ ָמש. ְוֵכן ֵאֶשת חַּ ת מַּ
ל  ְתָבֶרֶרת עַּ מִּ ינַּת  -הַּ ים ָבְנָתה ֵביָתּה", ְבחִּ ְכמֹות ָנשִּ ית. ְוֶזהּו "חַּ ּתִּ ָחְכָמה ָהֲאמִּ יא הַּ ּתֹוָרה ֶשהִּ ת הַּ ְיֵדי ָחְכמַּ

נִּ  ים הַּ ָבּתִּ ל הַּ ין עַּ ים ֶשנֲַּעשִּ ר  -ְפָלאִּ ים ְבֹחֶזק ֹעז, ֵמַאחַּ ים ּוְמיָֻּסדִּ ד ֵאין ֵקץ, ֶשּכָֻּלם ְבנּויִּ ים עַּ בִּ ים ָהרַּ ֵצרּופִּ ְיֵדי הַּ
ע, " ֶטבַּ ְכֵמי הַּ ֶּוֶלת", ֶשֵהם חַּ נַּ"ל, ֲאָבל "ְואִּ ְצוֹות ּכַּ מִּ ּתֹוָרה ְוהַּ ֵים הַּ ים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ְלקַּ ָיֶדיָה בְ ֶשּכָֻּלם ָשבִּ

י ּתִּ ֵחק ֵמֲאמִּ ְבֵריֶהם ְלרַּ ר ֶשָּכל דִּ נַּ"ל ֵמַאחַּ ים הַּ ְפָלאִּ נִּ ים הַּ ָבּתִּ ֲהֹרס ָּכל הַּ ים לַּ י ֵהם רֹוצִּ ּתֹוָרה".ֶתֶהְרֶסנּו", ּכִּ  ּות הַּ
משלי ט' יג. "חכמות נשים בנתה ביתה. זו יוכבד שהעמידה שלשה צדיקים, משה ואהרן ומרים,  383

ראל, משה על המן, אהרן על ענני כבוד, ומרים על הבאר, ושלשתם היו ושלשתם זכו לשמש את יש
 נביאים", מדרש משלי י"ד א.

י ֲעֶקֶרת  384 יבִּ מֹו. מֹושִּ יֵבי עַּ ם ְנדִּ ים עִּ יבִּ ם ְנדִּ י עִּ יבִּ ים ֶאְביֹון. ְלהֹושִּ ְשֹפת ָירִּ י ֵמָעָפר ָדל ֵמאַּ ימִּ "ְמקִּ
ְללּוָיּה" תה ים ְשֵמָחה הַּ ָבנִּ ת ֵאם הַּ יִּ בַּ  .ט-ילים קי"ג זהַּ

על פי הקשר הדברים הקרוב כוונתו, ש"האישה העקרה" תזכה לבנים ולשמחה, וכאם הבנים  385

יובטח מקומה בבית. על פי ההקשר הרחב של הדברים זו מקבילה לנעשה עם הגבר, כשם שהקימו 

אותו מאשפות והושיבוהו עם נדיבים, כך לקחו את אם הבנים והושיבוה במקומה "העיקרי 

 . ובד בבית"והמכ

 "מרוב חטאותם בגלות" רש"י. 386
פסחים קי"ח ב. אולם הכתוב לא השאיר אותה שם אלא רומם אותה והוציאה מאפלה לאורה.  387

"ואין סברא שיהיה נדרש רק לגנאי. אך הפירוש שהוציאו להנדיבות כל הרצונות שהיו מקודם 
 .אמת, ויקרא, פסח תרמ"ו" שפת באשפתות, מכל החורים והסדקים, וזהו מושיבי עקרת הבית



, ובעקבותיו הלכו חכמים ונתנו לה להחליט 388הבית ואילו הכתוב בא ונתן לה עולם ומלואו

 .389בכל, ובתנאי שתתן לבעל לעצב ולקבוע את ערכם הרוחני של הדברים

 

 א.

אנת  אמר רב: און בן פלת אשתו הצילתו. אמרה ליה: מאי נפקא לך מינה, אי מר רבה

תלמידא, ואי מר רבה אנת תלמידא. אמר לה: מאי אעביד, הואי בעצה ואשתבעי לי 

בהדייהו. אמרה ליה: ידענא דכולה כנישתא קדישתא נינהו, דכתיב, כי כל העדה כולם 

קדושים. אמרה ליה: תוב, דאנא מצילנא לך. אשקיתיה חמרא וארויתיה ואגניתיה גואי. 

אתא חזיה, הדר. אדהכי והכי אבלעו להו. איתתיה אותבה אבבא וסתרתה למזיה, כל ד

דקרח אמרה ליה: חזי מאי קעביד משה. איהו הוה מלכא, לאחוה שוויה כהנא רבא, לבני 

אחוהי שוינהו סגני דכהנא. אי אתיא תרומה, אמר: תיהוי לכהן. אי אתו מעשר, דשקילתו 

טלל לכו כי כופתא. עינא אתון, אמר: הבו חד מעשרה לכהן. ועוד, דגייז ליה למזייכו, ומי

יהב במזייכו. אמר לה: הא איהו נמי קא עביד. אמרה ליה: כיון דכולהו רבותא דידיה, 

אמר איהו נמי: תמות נפשי עם פלשתים. ועוד. דקאמר לכו עבדיתו תכלתא. אי סלקא 

דעתך תכלתא חשיבא ]מצוה[, אפיק גלימי דתכלתא וכסינהו לכולהו מתיבתך. היינו 

ת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלת, ואולת בידה תהרסנה, זו דכתיב: חכמו

 . 390אשתו של קרח

תרגום: אמר רב: און בן פלת אשתו הצילתו. אמרה לו: מה יצא לך מזה, אם זה הרב אתה 

תלמיד ואם זה הרב אתה תלמיד. אמר לה: מה אעשה, הייתי בעצה ונשבעתי להם. אמרה 

ושה הם. ככתוב, כי כל העדה כולם קדושים. אמרה לו: לו: יודעת אני שכולם מעדה קד

שב, אני אצילך. השקתה אותו יין, שכרתו והשכיבתו מבפנים. ישבה על הפתח וסתרה את 

 קליעות שערה, כל מי שבא וראה אותה חזר לאחריו. בינתיים נבלעו להם.

דול, אשתו של קורח אמרה לו: ראה מה עשה לך משה. הוא מלך, את אחיו עשה כוהן ג

לבני אחיו עשה סגני כהונה. אם מביאים תרומה, אמר, תהיה לכהן. הביאו לכם מעשר, 

אמר: תנו עשירית לכהן. ועוד גזז את שערכם וטלטל אתכם כגלל, עינו נתן בשערכם! 

אמר לה: גם הוא עצמו גילח את שערו?! אמרה לו: כיון שהכל לכבוד עצמו, אמר, תמות 

לכם עשו תכלת, אם התכלת חשובה מצווה, הוצא גלימות נפשי עם פלשתים. ועוד שאמר 

תכלת וכסה כל עמיתך. הוא שנאמר, חכמות נשים בנתה ביתה זו אשתו של און בן פלת 

 ואולת בידה תהרסנה, זו אשתו של קרח.
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 ב.

בעלה של דבורה עם הארץ היה. אמרה לו אשתו: בא ואעשה לך פתילות והוליך אותם 

יה חלקך בין אנשים כשרים שבהם ותזכה לעוה"ב. והוא לבהמ"ק שבשילה, מה אם יה

היה עושה פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה לפיכך נקרא שמו לפידות. וכן אמרו: ג' 

שמות יש לו; ברק לפידות מיכאל. ברק שפניו היה דומה לברק, לפידות, שהיה עושה 

ואמר הקב"ה  לפידות עבות, ומה שמו מיכאל שמו. הקב"ה בוחן לבות וכליות הוא

וונתם לשם שמים ועשיתם פתילות עבות כדי שיהא אורן מרובה גם אני  לדבורה: אתם ּכִּ

ארבה אתכם בישראל וביהודה ובשנים עשר שבטי ישראל. ומי גרם ללפידות שהיה חלקו 

בבני אדם כשרים וזכה לעוה"ב? הוי אומר דבורה אשתו. כך אמרו על דבורה אשת ברק 

 ר חכמות נשים בנתה ביתה.ועל כיוצא בה הוא אומ

כיוצא בדבר אתה אומר איזבל בת אתבעל מלך צידונים אשת אחאב. כך אמרו: בשעה 

ראשונה שנכנסה אצל אחאב למדה אותו דרך עבודה לע"א ועל ידה התמכר עצמו לע"א. 

א כ"א( רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני ה' אשר -שנאמר )מלכים

'. ובשביל מעשיה ומעשה בעלה נאבדו שניהם מן העוה"ז ומן הסתה אותו איזבל וגו

העוה"ב ואבדו את בניהם עמהם. משל למלך שהביא לו עבדו מנחה שבעים כדי שמן, 

כיון ששמע ממנו דברים יתרים טרף אותם לפניו. כך מי גרם לו לאחאב שנאבד מן 

בה הוא אומר  העוה"ז ועוה"ב הוא ובניו? הוי אומר איזבל אשתו. ועליה ועל כיוצא

 .  391ואולת בידה תהרסנה

 

 ג.

חכמות נשים בנתה ביתה. זו יוכבד שהעמידה שלשה צדיקים, ושלשתן נעשו פרנסים. 

 .392ואולת בידיה תהרסנה. זו זרש אשתו של המן הרשע

 

חכמים השוו שלושה צמדי זוגות, ולמדו מהם עד כמה גדול כוחה של הזוגיות. יחסי אחאב 

מפורשים למחצה,  393רשים בכתוב, מעשי יוכבד ועמרם, ברק ודבורהואיזבל, זרש והמן מפו

ואילו נשותיהם של און בן פלת וקורח לא נזכרו כלל בכתוב, אף על פי כן תלו בהן חכמים את 

 המחלוקת ואת שברה. 

                                                 

 תנא דבי אליהו רבה ט' 391

 מדרש משלי י"ד וראה רבינו בחיי הקדמה לפרשת קרח. 392

חכמים, כדרכם, עושים את הקשר בין ברק לדבורה לקשר של קיימא ולא זו בלבד אלא שהם מציירים שלב קדום של יחסיהם,  393

ורה בנתה את אישיותו של ברק, הכשירתו לתפקידו הגדול ותחת שרביטה הצליח להושיע את ישראל. את הדוגמה של שזירת דב

הפתילות לא גזרו חכמים רק משמו של ברק אלא אולי ראו בו הגדרה לתפקידה של דבורה, כמנהיגת העם שזרה דבורה את העם המפורר 

 ור. לגוף אחד המסוגל לפעול במשותף להעלאת הא



  -התורה פתחה את סיפור המעשה ב"ויקח קרח", ישר במרד, ולא הביאה את הרקע שעליו צמח 

. און, שנזכר בפתיחת הפרשה כאחד מראשי 394ל השותפים למרידההעניין שליכד את כ

  הקושרים, נעלם ואיננו יודעים לאן ומה היה תפקידו.

הגורמים הסמויים הפועלים מתחת לפני  חכמים האריכו במקום שהתורה קיצרה והצביעו על

 השטח, וביניהם העלו את תפקידן של הנשים. בתחילת הפרשה נקבה התורה בשמות האנשים,

 מנהיגי המרד, אבל בסופו, מופיעות גם הנשים, ניצבות בהתרסה מול משה בצד בעליהן: 

ְגעּו ְבָכל ֲאֶשר ָלֶהם פֶ  ים ָהֵאֶלה ְוַאל ּתִּ ים ָהְרָשעִּ ל ָאֳהֵלי ָהֲאָנשִּ ֵבר ֶאל ָהֵעָדה ֵלאֹמר סּורּו ָנא ֵמעַּ ְידַּ ן וַּ

ְש  ל מִּ ֵיָעלּו ֵמעַּ ֹטאָתם. וַּ ָספּו ְבָכל חַּ ח ּתִּ ים ֶפתַּ ָצבִּ יָרם ָיְצאּו נִּ ֲאבִּ יב ְוָדָתן וַּ ָסבִּ יָרם מִּ ֲאבִּ ח ָדָתן וַּ ן ֹקרַּ ּכַּ

ָפם  .395ָאֳהֵליֶהם ּוְנֵשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוטַּ

 מתברר שהיו שותפות לבעליהן בעצה ובמרד, ונענשו וירדו עמהם חיים שאולה. 

מקום חשוב בבית  חכמים הקצינו את הדבר וייחסו לנשים השפעה מכרעת. האישה תופסת

והאדם יונק את כוחו מביתו וממשפחתו. לאישה השפעה רבה לא רק על בעל חלש, אלא גם על 

בעל גיבור ותקיף, היא הכוח האמיתי העומד מאחריו, והיא מושכת בו ומכוונת אותו, בגלוי או 

בסתר. חכמים שרטטו את דמות האישה והתבוננו באמצעותה באיש, נקודת מבט זו אפשרה 

ם להעמיד דמות מורכבת יותר. באמצעות האישה נבחנים טיעוני האיש יותר לעומק ומתגלים לה

 צדדים אנושיים פנימיים יותר של האירוע.

ברק ואחאב היו אנשים חזקים, גיבורים גדולים שפעלו רבות בשדה הקרב, אף על פי כן התגמדו 

ת אחאב כיצד לעשות מלוכה ליד נשותיהם. ברק סירב להילחם בלעדי דבורה, ואיזבל לימדה א

על ישראל. גם עמרם וקורח תפסו מקום בהנהגת העם, וחכמים הבליטו את הליכתם אחרי 

 נשותיהם. 

השפעת האישה יכולה להוביל לשני כיוונים. השיתוף בין בני הזוג יכול להפרות אותם ולהביא 

יאו חכמים דחפו ברכה לעולם, והוא עלול גם להיות שורש פורה ראש ולענה. בדוגמאות שהב

 הנשים את בעליהן, אלה השקיעו אותם בחטא ואלה המריצו אותם לעשות את הטוב. 

 

יש מכנה משותף בדרך פעולתן החיובית של שלוש הנשים, וכן בין שלוש הנשים שהשפעתן 

שלילית. האחרונות לא חלקו על בעליהן, אלא המשיכו את תנופתם הלאה. הבעלים עסקו 

נשיהם שנעשו שותפות לתפארתם, שימשו להם "עזר", המריצו אותם בהגשמת מאווייהם, ו

להמשיך במהלך שפתחו בו והעצימו אותו. גישה זו נוחה לבעל, מחמיאה לו והוא שמח לקבל 

אותה ולברך עליה. אשת קורח, איזבל וזרש, שיסו את בעליהן באויביהם, ליבו את קנאתם 

                                                 

ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח 'רש על פי תמיהה זו את דברי חכמים: "יבנועם אלימלך )הביאוהו רבים, ראה מאור ושמש( פ 394

. הוה ליה למימר ושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח ומשה ואהרן? אלא שקרח היה חולק עם עדתו. שהם בעצמם גם כן היו 'וכל עדתו

צה להיות ראש, רק מפני שרצו לחלוק על משה רבינו ואהרן עשו שלום לפי שעה. וזהו מחלוקת קרח וכל שונאים זה את זה וכל אחד ר

 עדתו שבין קרח ועדתו היה גם כן מחלוקת".  

 לג.-במדבר ט"ז כו 395



ת כל הקלקלה: "אשתו של קרח, שהיא והבעירו את אש המחלוקת. עד שתלו בהן חכמים א

. הגברים פתחו 396פתתו ובעצתה בא כנגד משה והיתה סבת כל המחלוקת ורבים חללים הפילה"

 במחלוקת ורבו בעוז, אולם נשיהם שמרו על גחלת המחלוקת העוממת שחלילה לא תכבה.

וביקשו  על הנשים שהשפעתן חיובית אפשר לומר שהלכו בדרך הפוכה, הן דחו את דרך בעליהן

לכוונם ליעד הפוך מזה שאליו הם חתרו. התנגדות כזאת של האישה יכולה לקומם את בעלה 

נגדה, ועלולה להביא תוצאות הפוכות, שבמקום לשנות את עמדתו הוא עלול להתחפר בה עוד. 

 האישה צריכה אפוא הרבה חכמה ותחבולה כדי להיות לו לעזר, גם כאשר היא עומדת "כנגדו". 

 להגדיר את ההבדלים בין שתי הדרכים הנשיות הללו:  כבר ניסו

"הכוונה שהניגוד יהא לעזר. שהרי מי שהוא כעסני ורגזני, אם אשתו תהא עוד מסייעתו 

לכך, אף על גב שבשעת הרוגז הוא נהנה מזה והיא לו לעזר. אבל אחר כך, שסר הרוגז יש 

. מה שאין כן אם תהא לו צער הרבה מזה, שהוסיפה אשתו אש ועצים והרי היא כנגדו

מנגדתו מתחילה ותשכך חמתו ותפייס אותו האדם שהוא מרגיז עליו, אף על גב שנראית 

באותה שעה שהיא מנגדתו. מכל מקום היא העזר האמיתי שאין למעלה הימנו. וכן מי 

 . 397שטבעו ששמח ביותר וכדומה בכל המדות"

 

ד מדגיש תחום אחר של השפעה שלושת צמדי הנשים מתוארים באופן שונה זה מזה, כל צמ

 במסגרת המשפחה: 

א. פועלן של יוכבד וזרש הוא הילדים. חכמים נתנו פה את מרב ההשפעה לאמהות וזו אמנם 

פעולתה המרכזית של האישה בתוך המשפחה. אולם יש בנים ויש בנים. יוכבד העמידה שלושה 

נושאים על גבם את מורשת  . כלומר, הבנים398צדיקים, וזרש העמידה את בניו הרשעים של המן

הוריהם והם יהיו צדיקים או רשעים ברוב המקרים בהתאם למסורת שאותה ירשו והחינוך 

 שקבלו. 

ב. דבורה ואיזבל אינן מופיעות כאן כמי שחינכו את בניהן אלא כמי שחינכו את בעליהן. שני 

ן הקצה אל הקצה. הבעלים בוגרים ומעוצבים, ואף על פי כן נשיהן יכולות לשנות את דרכם מ

החיבור אל הקדושה והמצווה. ברק, עם הארץ היה,  -שתיהן עשו זאת באותה נקודה מכרעת 

ודבורה לימדה אותו טעם של מצווה. היא חיברה אותו לבית ה' ורוממה את רוחו ושאיפותיו. 

 ואילו איזבל לימדה את אחאב טעמה של עבירה ודרכי עבודה זרה, והורידה אותו אל סופו, אל

 שאול תחתיות.

                                                 

 רבנו בחיי במדבר ט"ז כד. 396

 העמק דבר בראשית ב' יח. 397

חשיבות ריבוי הבנים והעשרה הדבר לא נאמר במפורש אבל ההקבלה מתבקשת. במגילה הוזכרה  398

נתלו על העץ, אולם זרש לא מופיעה במגילה כאם הבנים, אלא כגורם עצמאי, המפציר בהמן להרוג את 

 מרדכי ומוביל אותו אל מעשה העץ.



ג. ממעשי אשת קורח ואשת און תואר כאן רק מעשה אחד, אלא שהתערבות זו שלהן במחלוקת 

 הכריעה את דרכו של הבעל וקבעה את דמותו לחיוב או לשלילה. 

אשת קורח מופיעה לא רק כמי ששמרה על גחלי המחלוקת העוממות, אלא כמי שהציתה את 

ה, הוא עצמו התקדש כלוי וזכה במעשר, כיוון האש מלכתחילה. קורח השתתף במעשי מש

שפיקח היה לא ראה כאן כל רע. אשתו הכניסה נימה זרה לעניין. היא הייתה מרוחקת ומנותקת 

מספיק כדי להביא את דברי משה לידי גיחוך ולהפוך אותם למזימה שלמה. ואכן הכאיבה 

שלה. מהר הפך קורח את לקורח בתחושת העלבון והדביקה אותו ברדיפת הכבוד האין סופית 

 עורו, ויצא בהחלטיות להילחם על כבודו הרמוס. 

. היא לא התווכחה אתו, לא אמרה 399לעומת זאת, אשתו של און בן פלת השפיעה עליו לטובה

לו שמשה רבנו צדיק וישר, אלא שכנעה אותו שהוא לא צד בעניין ולא יצא לו דבר מזה. לא היה 

א באחרים, לא ביקש משרה, ולא היה עז פנים המחפש את ביניהם ויכוח גדול. און לא קינ

 המחלוקת, הוא ידע שלא יקבל דבר. כנראה היה איש חירות שאינו מסוגל לקבל מרות:

"און היה נכנס במחלוקת בשביל שלא היה רוצה שיהיה מושל משה עליו, וכדמשמע 

שהוא כל בעל מעצת אשת און, כמו שהוא מבואר, והיה בעל מחלוקת אבל אינו קשה כמו 

מחלוקת, רק שלא היה ]רוצה[ שיהיה משה משתרר עליו ולכך שמע לקול אשתו לצאת מן 

 . 400המחלוקת"

אשתו הבהירה לו שבין כך ובין כך חירותו של האדם מוגבלת. אם משה לא ישתרר עליו אז 

קורח יעשה זאת. עצתה להשאיר אותו בבית לא הייתה רק אמצעי להרחיקו מקורח, אלא פתרון 

מהותי לבעיה. טענתה היא שחירות אמיתית אינה נקנית בחוץ, שם האדם נתון להשפעתם של 

גורמים חיצוניים, ורק בתוך ביתו הוא חופשי לעצב את חייו כרצונו, "ביתי הוא מבצרי". הרבה 

גברים מתוסכלים, שלא הצליחו להגשים את רעיונותיהם בציבור, מצאו את תיקונם בחיק 

 ואלה שמרו על המרחב הפנימי המוגן בבית, וגוננו עליו בעקביות ובנחישות. נשותיהן המבינות, 

 

 

 י. נאמנות ובגידה 
 

האהבה בין איש לאישה מאחדת גוף ורוח. בין בני הזוג קיימת משיכה מינית יצרית וקשר נפשי, 

חיבה ָלָאהּוב, לאישיותו כולה על כל צדדיה. הממד הרוחני הזה מעדן את תאוות הבשרים, 

                                                 

חכמים שמו את טענת הקושרים, "כי כל העדה כולם קדושים", בפי אשת און, אבל היא למדה ממנה משהו לטובה, והוציאה יקר  399

זולל. מסיסמת המורדים עולה מסקנת אמת חיובית, שהקושרים לא יכשלו מבחינה מוסרית אישית בפריצות. אבל ייתכן ששמו זאת מ

בפיה בלעג מושחז. היא מכירה את הקדושים והטהורים הללו, שייבהלו מפריצה כלשהי של גדרי הצניעות, אבל באותה שעה לא יהססו 

 את העם אל תהום האבדון.לחלוק על משה ועל דברי ה' ויביאו 

 מהר"ל חדושי אגדות סנהדרין.  400



חזק באמצעותה את האחדות השלמה, את התמזגות האישויות זו בזו, "ודבק באשתו והיו ומ

פרות,  לבשר אחד". האהבה רוצה שיתוף ואחדות. יש בה הדדיות, רצון לתת ולקחת, להפרות ולִּ

ְעיַּן  ועל כן כוחה של האהבה בנאמנות, בברית, בקשר המתמיד. האהבה בונה ומביאה חיים: מַּ

ים ְבֵאר מַּ  נִּ ן ְלָבנֹוןגַּ ים מִּ ים ְוֹנְזלִּ יִּ ם חַּ  . 401יִּ

מול האהבה והנאמנות עומדות הבגידה, התאווה והזנות, בהן פורצים היצרים התפרצות עיוורת, 

ללא מעצור וללא מטרה. הן לא מבקשות לתת, אלא שואפות לקבל, להשתלט, להתפרק, להגיע 

ְפָרדלסיפוק עכשווי.  ֵּקש נִּ ֲאָוה ְיבַּ ר נפשי, אחת היא להן עם מי יקשר קשר , אין בהן קש402ְלתַּ

הבשרים, כהזדווגות הבהמה. הזנות מקדשת את הזמניות, את ההפקרות, היא בוגדנית ולא 

צרּה חסר מנוחה ומחפש תמיד תענוגות חדשים. בצד התאווה עומדת כבר השנאה,  מחייבת, יִּ

ְגֶליָה ֹיְרדֹות ָמֶות ְשאוֹ  ְתֹמכּוכשנאת אמנון לתמר, והיא נמשלה למות: רַּ  . 403ל ְצָעֶדיָה יִּ

האדם בדורנו הציב במרכז את עצמו, וזולתו משמש לו למילוי צרכיו. על כן זה דור של 

בוגדנות, בלי אמון ונאמנות. הבלמים המוסריים נעלמו, אפילו ברית הנישואין מתערערת, ומוסד 

ממסגרת המשפחה הולך ומתרסק. רעל הבוגדנות המתפשט בתוך הנפש, ממשיך הלאה ועובר 

 המשפחה אל החברה כולה. מי שבוגד במשפחתו יבגוד גם בחבריו, באמונותיו ובדעותיו. 

הזנות המינית והבגידה המשפחתית נעשו משל קבוע בפי הנביאים לתאר את בגידת עם ישראל 

ם 404באלהיו, בגידה כפולה ומכופלת יִּ י ָעְזבּו ְמקֹור מַּ י ֹאתִּ מִּ ם ָרעֹות ָעָשה עַּ יִּ י ְשּתַּ ְחֹצב . ּכִּ ים לַּ יִּ חַּ

ם ָמיִּ לּו הַּ ים ֲאֶשר ֹלא ָיכִּ ְשָברִּ  . 405ָלֶהם ֹבארֹות ֹבאֹרת נִּ

הנאמנות ההדדית היא הערך המקיים את הכל, לא רק את החברה האנושית, אלא את כל חלקי 

. הכל קשור בחוק שימור החומר, קשר של תלות ונתינה, היום נותן ללילה ומקבל 406היקום

                                                 
 .שיר השירים פרק ד טו 401

 משלי י"ח א. 402
 משלי ה' ג. 403

הנביאים משתמשים כלפי ישראל בשני משלים, בתיאור של אישה מנאפת הבוגדת בברית עם  404

קאל ט"ז בעלה, ובתיאור הזונה, המפקירה את עצמה לכל ובכך בוגדת בעצמה )ראה הושע ב' ויחז

 וכ"ג(.

 ירמיהו ב' יג. 405
"האמון המשפחתי הוא תולדה וַהמשכה קוית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק  406

האהבה, הפועלת ברוח חיים בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון היצורים 

והעולמים כולם. המעילה המשפחתית היא מעילה מהרסת את האשיות המעמידה את היצירה 

אורות, ישראל ותחייתו כ"ו. וראה מהר"ל נתיבות וחותיה בעולם הכללי, לשכלל את העולם המעשי הרוחני" וכ

עולם א', נתיב האמונה, א': "בעלי אמונה אינם משנים, ולפיכך גם כן השמים, שבידם המטר, יהיו בעלי אמונה ויתנו מטר וגשם אשר הוא 

ן באחד הרי גם כן אותו שאצלו הדבר שלו משנה לו גם כן כמו השמים שאצלם המטר. ולא בכחם ולא ישנו כי על כן נבראו, ואם אין מאמי

אמר גדולים בעל אמת שהרי מביא קרא אמת מארץ תצמח, מפני כי מאי ענין האמת לדבר זה, אבל האמונה שייך לזה כי השמים נותנים 

שר בני אדם בעלי אמונה זה עם זה גם השמים הם באמונה מטר והארץ מקבלת המטר והם מתחברים ויש להם אמונה זה עם זה, ולכך כא



. הקלקול מתחיל אפוא בתוך הבית וגם התיקון יכול לבוא רק 407כד'חזרה, החורף לקיץ ו

מבפנים, בהשבת האמון המשפחתי. החזרה אל הנאמנות תביא את סם החיים הזה אל כל רובדי 

המציאות, ותשתית מחדש את חיי החברה על יסוד הנאמנות. הנאמנות בין בני הזוג נובעת אפוא 

ו, והיא חוזרת ומקרינה על העולם כולו. אותה מן האמון הכללי שבין האדם לעולם שסביב

 : 408נאמנות קושרת את העם לארצו ומעל כולם הנאמנות היא היסוד ליחסי כנסת ישראל לדודה

ים  ְבָעלִּ י ֶאת ְשמֹות הַּ ֹרתִּ ֲהסִּ י. וַּ ְעלִּ י עֹוד בַּ י לִּ ְקְראִּ י ְוֹלא תִּ ישִּ י אִּ ְקְראִּ ם ה' ּתִּ הּוא ְנאֻּ יֹום הַּ ְוָהָיה בַּ

יָה ְוֹל פִּ ם מִּ יִּ ָשמַּ ם עֹוף הַּ ָשֶדה ְועִּ ת הַּ יַּ ם חַּ הּוא עִּ יֹום הַּ ית בַּ י ָלֶהם ְברִּ ּתִּ ְשָמם. ְוָכרַּ ָזְכרּו עֹוד בִּ א יִּ

י  יְך לִּ ְשּתִּ ח. ְוֵארַּ ים ָלֶבטַּ ְבּתִּ ְשּכַּ ן ָהָאֶרץ ְוהִּ ְלָחָמה ֶאְשבֹור מִּ ְוֶרֶמש ָהֲאָדָמה ְוֶקֶשת ְוֶחֶרב ּומִּ

יְך ְשּתִּ ְּת ֶאת  ְלעֹוָלם ְוֵארַּ עַּ י ֶבֱאמּוָנה ְוָידַּ יְך לִּ ְשּתִּ ים. ְוֵארַּ ֲחמִּ ְשָפט ּוְבֶחֶסד ּוְברַּ י ְבֶצֶדק ּוְבמִּ לִּ

 . 409ה'

הסיפורים להלן לא באו אלינו ישירות מידי חז"ל, אלא ממדרשים מאוחרים, מדברי ראשונים 

יבוי פרטיהם, ואפשר שיסודם בסיפור העממי. איחורם ניכר לא רק מסגנונם, אריכות לשונם ור

אלא גם במסרים המוסריים העולים מהם, שבעובי חשכת הגלות התעמעמו והתערפלו. אבל גם 

. משהו מזה 410הם הגיעו אלינו במסורת הדורות ואף הם בכלל לימוד התורה וצריכים עיון רב

 נשתדל לעשות כאן.

 

 א.

ך והלכה מעשה בנערה שהיתה הולכת לבית אביה והיתה מקושטת בכסף וזהב ותתע בדר

בלא ישוב, כשהגיע חצי יום צמאה ולא היה לה לויה. ראתה באר ודלי וחבל קשור, 

נשתלשלה וירדה לבור. לאחר ששתתה בקשה לעלות ולא היתה יכולה. וצעקה, עבר עליה 

אדם ושמע קולה עמד על פי הבאר והציץ ולא היה יכול להבחין לה. אמר לה: מן בני 

מן בני אדם. א"ל: השבעי לי שמבני אדם את, נשבעה אדם אתה או מן מזיקים? אמרה: 

לו. אמר: מי הביאך לכאן? ספרה לו המעשה. אמר: אם אני מעלך תנשאי לי? אמרה: הן. 

העלה ורצה להזדקק לה מיד. אמרה לו: מאיזה עם אתה? אמר לה: מישראל אני, ממקום 

ה לו: עם קדוש פלוני וכהן אני. אמרה: אף אני ממקום פלוני ממשפחה פלונית. ואמר

כמותך שבחר בך הקב"ה מכל ישראל ואתה מבקש לעשות כבהמה, בלא קידושין 

                                                                                                                                            
ונותנים מטר שכך הוא אמונת השמים והארץ, ואין אמונה כמו אמונת השמים והארץ שהם כמו זכר ונקבה שהזכר משפיע והנקבה 

 ."מקבלת, וכך השמים משפיעים והארץ מקבלת

 ם לוה מן הלילה והלילה מן היום ואינן דנין זה עם זה".שמות רבה ל"א ט"ו: "כל בריותיו של הקב"ה לווין זה מזה. היו 407

"כל מי שמהלך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא זוכה להיות מן משרתיו, שנאמר )תהלים  :בתי מדרשות ח"א, ראה שופטים תצא 408

 ק"א ו( עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי הולך בדרך תמים הוא ישרתני".  

 כב.-הושע ב' יח 409

ויקרא רבה כ"ב ) ד ותיק עתיד לומר לפני רבו, כלן נאמרו למשה בסיני""אפילו מה שתלמי 410
 א'(.



וכתובה? בא אצל אבי ואמי ואני מתארסת לך. נתנו ברית זה לזה. אמר: מי יהיה עד? 

והיתה חולדה כנגדן. א"ל: השמים חולדה ובור עד שאין אנו מכזבין זה בזה. הלכו כל 

נתה וכל מי שתבעה היתה ממאנת עליו. כיון שהחזיקו אחד לדרכו, הנערה עמדה באמו

בה, נהגה עצמה כשוטה וקרעה בגדיה, עד שנמנעו בני אדם ממנה. והוא כיון שעבר 

מפניה שכחה ונשא אשה ונתעברה וילדה. חנקתו חולדה. ועוד נתעברה וילדה בן ונפל 

דין, ועכשיו לבור. אמרה אשתו: אם כדרך בני אדם היו מתים הייתי אומר)ת?( צדוק ה

ונתגרשה ממנו,  שמתו מיתה משונה אין זה בלא עון, ספר לי מעשיך. גילה לה המעשה

אמרה: לך אצל חלקך שנתן לך הקב"ה. הלך ושאל בעירּה. אמרו לו: נכפית היא. הלך 

אצל אביה פירש לו כל המעשה. אמר לו: אני מקבל מומיה. בא אצלה, התחילה לעשות 

לדה ובור. אמרה לו: עמדתי בבריתי. מיד נתישבה דעתה כמנהגה, סיפר לה מעשה חו

 .411ופרו ורבו בבנים ובנכסים ועליהם הכתוב אומר: עיני בנאמני ארץ וכו'

 

האגדה מספרת מעשה שהיה, אולם ברור שדמויותיה בעלות משמעות סמלית. עדי הזוג, 

 : הזכר והנקבה סמליאינם מקריים הם חולדה והבור, ה

דה ובור, הם נגד זכר ונקבה. כי החולדה כנגד הזכר, מפני שלשון "אלו שני דברים, חול

חולדה מלשון חלדה שמנקב החולדה בעקרי הבית, שכך אמרו בכל מקום על החולדה 

והוא כמו הזכר שמנקב. אבל הבור הוא הפך זה, שיש לו בית קיבול דומה לנקבה. וכן 

 . 412אמר הכתוב, שתה מים מבורך"

טיפוס של תכונות -רטטות באופן מוקצן, נראה שהן מייצגות אבדמויות הבחור והנערה משו

 הגבר והאישה וכך הן מעומתות, זו לעומת זו. 

. 413התכונה היסודית המיוחסת פה לאישה היא גילוי נאמנות לאין שיעור לזוגיות ולמשפחה

לנערה ברור שלא ייתכנו נישואין ללא נאמנות, גם אשתו של הבחור מוותרת על ביתה למען 

. על 414אמנות. הנערה נאמנת פשוט משום שהיא נאמנת, זו נאמנות לעצמה, לדיבורההנ

                                                 

 . ח' א תענית ,ערוך, ע' חלד א'. המעשה הזה מופיע בקיצור גם בדברי רש"י ותוספות 411

מקרה שקרה במדבר, אולם לא רק , הם אליהם הנערה נופלתשמהר"ל, נתיבות עולם א', נתיב האמונה, א'. הצמאון והבור  412

כל נערה מתבגרת התוהה על עצמה, מיניותה ותשוקותיה העלומות. הנערה מוצאת לכל אלה  לתיאור משהו מרגשותיה ש גם

 פתרון לגיטימי וראוי במסגרת המשפחה הממוסדת, דא עקא, הבחור לא תופס את הדברים כך.

אמת לשקר, האישה נאמנת יותר:  המהר"ל מבדיל בין תכונותיהם של האיש והאישה. האיש מבחין טוב יותר מן האישה בין 413

"ותדע עוד כי הזכר והנקבה הוא כנגד אמת ואמונה, ויש לך להבין למה האשה עמדה באמונתה ביותר, וזה בודאי בשביל כי אמונת אשה 

ולכך לאיש יותר מן אמונת האיש לאשה כי אמונה לשון נקבה ואמת הוא לשון זכר, ואין כל כך נמצא האמת באשה כמו שנמצא האמונה 

 עמדה האשה באמונתה ולא האיש, ותבין זה כי האיש מותר באחרת ואין האשה מותרת באחר" )נתיבות עולם א', נתיב האמונה, א'(.

הנערה הזאת נאמנה יותר מדי, הרבה יותר ממה שצריך על פי הדין. היא נשבעה לבחור, אבל  414

"כל הנשבע שבועה ...באונס הרי  היתה זו שבועה באונס וכזו אינה תופסת ואין לה שום משמעות.

זה פטור מכלום, לפיכך נשבעין לחרמין ולהורגין ולמוכסין" )רמב"ם שבועות ג' א'(. השבועה 

 הזאת הייתה הדדית, הבחור לא קיים את חלקו ואף על פי כן היא שמרה לו אמונים וחיכתה.



הנאמנות הזאת משלמת הנערה מחיר גבוה, אולם בסופו של דבר הנאמנות משתלמת, והיא 

 . 415והאיש זוכים להיפקד

לעומתה מופיע האיש בגירסה שלפנינו בכל קלונו. אדם נורמלי יציל את חברו ללא שום תמורה. 

. ואילו הבחור הזה ניצל באופן מחפיר את 416מצווה גמורה, "לא תעמוד על דם רעך" זו גם

. הוא בעל תאווה, שרצה בנערה 417מצבה הקשה של הנערה ותבע ממנה באופן אנוכי שתיענה לו

עוד לפני שראה אותה ממש, וביקש להזדקק לה מיד בלא נישואין. ועוד, אחרי שהשתכנע 

ותה ולשאת אחרת. הוא יצור בוגדני ואטום, שאיננו מחויב לכרות עמה ברית, מיהר לזנוח א

 . 418להבטחותיו ולאשתו

עוד קודם שבגד הבחור באישה, בגד בעצמו. הוא יהודי, כהן, עם קדוש, אבל איננו מרגיש 

מחויבות לשום דבר. הנערה הציגה בפניו את גודל הפער בין מה שהוא אמור להיות לבין רצונו 

תו הטיחה בפניו את בוגדנותו, אפילו מות בניו לא עשה עליו לעשות מעשה בהמה. גם אש

 רושם, ואלמלא אמרו לו היה ממשיך בדרכו בלי לשים לב. 

הגבר המופיע פה הוא דמות נתעבת חסרת מתום. אולם שיפוט חמור מדי הופך את הסיפור 

לה לחריג ובלתי משמעותי, תיאור שאינו נוגע במציאות הנורמלית. למרות כל הרוע המתג

בבחור הזה יש לו גם נקודת זכות. הוא קיבל את תוכחת הנערה ולבקשתה הפך את תאוותו 

לברית. נראה שאף על פי שאיננו צדיק גדול גם איננו רשע גדול כל כך. הוא חשב שאפשר 

 להחזיק בחבל בשני קצותיו, היינו, אדם יכול לממש את יצריו בלי לוותר על עולמו המסודר. 

 ה מופיע בתורה: תיאור של אדם כז

ְבָיה ֵאֶשת ְיפַּ  שִּ יָת בַּ ְביֹו. ְוָראִּ יָת שִּ ל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך ְבָיֶדָך ְוָשבִּ ְלָחָמה עַּ מִּ י ֵתֵצא לַּ ת ּכִּ

ְלָחה ֶאת ֹראָשּה ְועָ  ֲהֵבאָתּה ֶאל ּתֹוְך ֵביֶתָך ְוגִּ ָשה. וַּ ְחָּת ְלָך ְלאִּ ְקָּת ָבּה ְוָלקַּ ְשָתה ֶאת ֹּתַאר ְוָחשַּ

ח  ָמּה ֶירַּ יָה ְוֶאת אִּ ְבָיּה ֵמָעֶליָה ְוָיְשָבה ְבֵביֶתָך ּוָבְכָתה ֶאת ָאבִּ ת שִּ ְמלַּ יָרה ֶאת שִּ ָפְרֶניָה. ְוֵהסִּ צִּ

ָשה ְלָּתּה ְוָהְיָתה ְלָך ְלאִּ ר ֵּכן ָּתבֹוא ֵאֶליָה ּוְבעַּ ים ְוַאחַּ  . 419ָימִּ

                                                 

פרשת סוטה שבתורה )במדבר ה'( האישה היא אינה משקפת את כל האמת. בשל נאמנות האישה תפיסה סטריאוטיפית זו   415

שלמה העיד "ואשה בכל אלה לא מצאתי" )קהלת ז' כח. וראה להלן "בוגדנות" את מעשה שלמה, אוצר המדרשים, והבוגדנית. 

בגידת האישה מסוכנת יותר לבית משום שהיא השומרת עליו בדרך כלל וכל משענתו עליה, אם פשר שאייזנשטיין, עמוד תקכ"ו(. א

 יא נעלמת אין לו עוד תקנה. ה

סנהדרין ע"ג א(: "מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין אמרו חכמים ). ו(י"ט טז)ויקרא  416

 עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך".

קוצר(: "כל הנשבע שבועה באונס הרי זה פטור מכלום, הנערה לא הייתה חייבת למלא את התנאי כי )רמב"ם שבועות ג' א' מ 417

 לפיכך נשבעין לחרמין ולהורגין ולמוכסין".

בין נאמנות האישה לבוגדנות אופייני לרבים מן הגברים. להבחנה זו חוסר נאמנות כזה הבחור הזה איננו חריג,  418
ודיסאוס עשרים שנה וכדי להיפטר ממחזריה עושה ניתן ביטוי עז באגדות העולם, בספרות ובתיאטרון: פנלופה ממתינה לאהגבר 

 גינט של איבסן וכיוצא בזה. -מעשי שיגעון. סולבייג ממתינה לפר

 יד. -דברים כ"א י 419



יש הזה חושב רק על עצמו ונושא את עיניו עם ישראל יצא למלחמה. הציבור נלחם על חייו והא

אל השלל. הוא רואה בשביה אשה, אין לו מושג מהי ומה טיבה אלא כל שהוא רואה זו 

חיצוניותה של השבויה שהיא יפת תואר, וכבר לבו נוהה אחריה. ואף על פי כן, התורה לא 

סללה לפניו דרך שללה זאת מכל וכל, לא אררה את האיש החוטא, לא ביזתה את קטנותו, אלא 

 .420לגיטימית להתמודד עם תאוותיו

"לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל 

 .421יאכלו בשר תמותות נבילות"

התורה דיברה כנגד יצר הרע ופתרה את בעייתו של האיש על ידי הפיכת פרץ היצרים לברית 

תחום התורה, בתוך החברה, וישיג את מטרתו בדרך  רצינית. אם ילך בדרך זו יישאר בתוך

. הנערה בסיפור שלנו הלכה בעקבות האמור בתורה, וסללה לפני 422מתוקנת, באופן הולם וראוי

 הבחור התאוותן דרך של תיקון ואפשרות לכרות ברית נאמנות.

תו המציאות היכתה על ראשו של הבחור, אבל הוא פקח את עיניו רק כאשר ילדיו מתו, משאש

עזבה אותו והטיחה את העובדות בפניו. אז הבין שאין ברית ללא מחויבות, וחזר להיות נאמן 

                                                 
רבינו בחיי: "ועל דרך השכל, יש בפרשה זו התעוררות ורמז על יצר הרע, כי היצר הרע משטין  420

ותו ולהכשילו בכל תאוות העולם, וזהו האדם ומחטיאו תמיד ובא אליו בדמיון אשת יפת תאר להטע

לשון רז"ל שאמרו, לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע. ביארו לנו כי ענין פרשה זו של יפת תואר רמז 

הוא אל יצר הרע, ומה תקנתו של אדם שינצל מנזקו, שיסיר כחו הקשה מעליו הסרה גמורה, זהו וגלחה 

לת שביה שהם בגדים נאים, כלומר יסיר התאוות את ראשה, ששערותיו של אדם הם כחו... יסיר שמ

הגשמיות וימאס בהן ולא יקח מהן אלא מה שהוא מותר, זהו וישבה בביתך, כלומר תעכבם אצלך 

להשתמש בהם, וכיצד, שתחליש כחותיו תחלה, זהו ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים כל הזמן הזה 

ע, ואחר כן תבא אליה, ואחרי כן תוכל להשתמש שהוא כולל כל ההקפים וכל כחות עבודה זרה ויצר הר

 בה בכל מה שתצטרך בדרכי התורה".

רש"י )דברים כ"א יא( "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקב"ה מתירה ישאנה באיסור". וב קידושין כ"א ב. 421

ת לו רק לאחר כל המעשים נחלקו הראשונים אם ביאה ראשונה בא עליה בשעת המלחמה לשכך את ייצרו, או שהיא מותר

 .המכניסים זאת אל הסדר הראוי
"במדרש: לוית חן, הם המצות מלוין האדם כו'. שיש בכל דבר מצוה שיוכל האדם לדבק הכל על  422

ידי המצות להש"י. לא דיברה תורה אלא נגד יצר הרע. והלא ביד הקב"ה לעזור לאדם נגדו או שלא 

רק שזה עצה להתיר דבר שמושך האדם לרע שעל שם זה נקרא יסיתנו ולמה היה הצורך להתיר איסור? 

איסור. כמו שאמרו בספרים הקדושים שעל ידו נאסר האדם ונקשר לרע. רק על ידי זה שגומר בדעתו 

שאם לא התירה הכתוב לא היה נושאה. על ידי זה נעשה היתר, שלא להיות נקשר ונאסר על ידו לסט"א 

נגד היצר הרע, רק עתה בנקל יותר לברר לעצמו שאם היתה אסורה  ואם היה איסור לא היה יכול לגבור

לא היה נושאה. ועצה זו נוהגת בכל דברי רשות שצריכין שמירה שלא להתדבק בהם, על ידי שמברר 

לעצמו שאם לא היה רצון הקב"ה להתנהג בעניני עולם הזה לא היה עושהו כנ"ל" שפת אמת, דברים, 

 תצא תרל"ב.



לדבריו הראשונים. תשובתו תשובת אמת, הוא עמד במבחן, גם כאשר התברר שהבחורה 

שנשבע לה במדבר השתגעה, קיבל עליו את מומיה, ורק אז התרפאה. מסתבר שאין כוונת 

באופן נסי טוב, אלא יש פה אמירה, שבסופו של דבר היה כאן  הסיפור רק לסיים את המעשה

 תיקון שלם והולם.

 

 

 ב.

מעשה היה בימי שלמה המלך, בשלשה בני אדם שהיו מהלכין בדרך בערב שבת וקדש 

עליהם היום, אמרו זה לזה, בואו ונטמין ממונינו במקום אחד, והלכו והטמינו הממון. 

ל הממון והטמין אותו במקום אחר. במוצאי שבת כשהגיע חצי הלילה עמד אחד מהם ונט

בקשו לילך לדרכם והלכו לאותו מקום ולא מצאו הממון. זה אומר, אתה גנבת, וזה אומר 

אתה גנבת. הלכו לדון לפני שלמה המלך, הסדירו לפניו הדברים. אמר להם:  לבקר 

משפט! כיון שחזרו אצלו אמר: שמעתי עליכם שאתם בעלי תורה ובעלי חכמה 

ומשפטים, בבקשה מכם דין אחד אני שואל לכם אשר מלך רומי שלח אלי, לשאול, 

לחקרני בדבר שאירע לו במלכותו. תינוק ותינוקת היו דרין בחצר אחת ואהבו זה את זה. 

אמר התינוק לתינוקת: נעשה תנאי בינינו בשבועה שכל מי שירצה לארס אותך אל תשמעי 

התינוקת, כיון שנכנס החתן אליה, אמרה לו: איני לו אלא ברשותי. לימים נתארסה אותה 

שומעת לך עד שאלך אצל פלוני ואשאל רשות ממנו, שכבר נשבעתי לו. מה עשתה? 

הלכה אצלו ואמרה: טול כסף וזהב הרבה ופטרני לבעלי. אמר: הואיל ואת עומדת 

ם בשבועתך הרי אני פוטרך לבעלך ולא אקח משלך כלום. כשהיו חוזרים בדרך פגעו בה

לסטים ובראשם זקן אחד ונטל את הנערה ואת כל הכסף והזהב אשר עמהם. כאשר רצה 

לבא אל הנערה, אמרה לו לזקן הליסטים: בבקשה ממך המתן לי מעט עד שאספר לך את 

שאירע לי, וספרה לו כל המעשה. כיון ששמע אותו זקן כך, נשא עיניו לשמים ונשא 

כוחו כבש את יצרו אני שהולך על שפת קברי בעצמו קל וחומר, ומה חתנה שהיה במלוא 

אעשה כך וכך? מה עשה שלחה עם בעלה והחזיר לה כל התכשיטין והכסף והזהב שלקח 

 עכשיו שלח אלי מלך רומי לפרש איזה מהם משובח מכל אלו. אמרו לי הדין. -מהם. 

פתח הראשון ואמר משבח אני את הנערה שעמדה בשבועתה, פתח השני ואמר משבח אני 

את בעלה שכבש את יצרו ולא רצה ליגע בה, פתח השלישי ואמר משבח אני את זקן 

הליסטים שהחזיר להם כל הממון שנטל ולא רצה ליגע בה. מיד צוה שלמה המלך על 

 .423האחרון וכפתוהו והלקוהו והודה לפניו והראה אותו מקום שהטמין שם הממון

 

                                                 

 רשים )אייזנשטיין( עמוד תנ )ל"ט(. ראה תורה שלמה, נספחות: לא תגנוב.על פי אוצר המד 423



, שם הקשיב שלמה לשתי הזונות היטב הסיפור מיוחס לשלמה ויתכן שהוא נאחז במשפט שלמה

ֵמת  י ְבֵנְך הַּ ֵמת ְוֹזאת ֹאֶמֶרת ֹלא כִּ י ּוְבֵנְך הַּ חַּ י הַּ ֶמֶלְך ֹזאת ֹאֶמֶרת ֶזה ְבנִּ ֹיאֶמר הַּ וסיכם את דבריהן: "וַּ

י ֶהָחי" . דוגמה דומה לקביעת העונש בידי 425, ומתוך דבריהן הבין מי האם האמיתית424ּוְבנִּ

של שלמה, אותו שאל נתן הנביא במשל כבשת הרש מה דינו של העשיר החוטא היא דוד, אביו 

קובע לא רק את עונשו  427. הסיפור426שבע-החמסן, כדי שיקבע בעצמו את עונשו על מעשה בת

 של החוטא אלא גם חושף ומגלה אותו. 

הסיפור קובע שמי שהוא רשע כפול ומכופל, בוגד באמון חבריו, גונב מהם ומחלל את השבת, 

ל להסתתר בתוכם. על ראש הגנב בוער הכובע, וגם אם הוא מתיימר להיות בעל תורה, לא יוכ

חכמה ומשפטים, סופו להסגיר את עצמו בדבריו. כל הנוגעים בדבר תוכם כברם והם רואים את 

הדברים באופן ישר ופשוט, אבל מי שרק בחיצוניותו הוא סוחר ישר ואיש תורה, ובאמת הנו 

ם באופן מקוטב כזה, ומציג את הליסטים הזקן כרשע מלבר וצדיק גנב, רואה גם את האחרי

 .428ובעל תשובה מלגו

 

עמדותיהם של האישים המופיעים בסיפורו של מלך רומי אינן מפתיעות. הם פועלים בדרך 

הטבעית להם ואין במעשיהם משהו ֵהרואי חריג. הנערה גילתה נאמנות ראויה, אבל בניגוד 

רשה לשלם את המחיר ולהפסיד הרבה, היא היתה רצויה על שני למעשה הבור והחולדה לא נד

ארוסיה. גם בעלה שנענה לה והסכים לשאול את אהוב ילדותה, לא הפסיד הרבה, כי היא עדיין 

שאה לו ולא היתה שלו ממש. דווקא ויתורו של הליסטים הזקן גדול משל כולם, שהרי פעל  לא נִּ

פס את הנערה ואת כספה, ואף על פי כן התרשם בניגוד מוחלט לאופיו ולדרכו. הוא כבר ת

מסיפורה וויתר על הכל מתוך כבוד למוסריותה. הגנב ששיבח את הליסטים הזקן צדק. כל 

השאר תופסים את האנשים באופן פשטני ומרובע ורק הוא הבין שבתוך הרשעה יכול להיות 

במקום שבעלי תשובה ניצוץ של טוב ותקווה, הוא היחיד שנגע בעומקה של התשובה והבין ש"

 . 429עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד"

אולם שלמה הציב מערכת ערכים מוחלטים, והיחס אליהם יכול לשמש אבן בוחן. ראשון 

הסוחרים שיבח את הנערה, ובזה העלה על נס את הנאמנות. אמנם הנערה לא ויתרה על נישואיה 

ידי הבטחתה בקבלת הסכמתו, אבל נכונותה  ולא חזרה אל אהובה הראשון, אלא ביקשה לצאת

                                                 
 א ג' כג. -מלכים 424
 מלבי"ם. 425
 ב יב.-שמואל 426
נמצא גם בתרבות העולם. דוגמה בולטת לסיפור בתוך  סיפור בתוך סיפור, סיפורים מורכבים, 427

 רה.סיפור הוא קובץ סיפורי "אלף לילה ולילה" שנאספו ונכתבו במאה החמש עש
אולי לא היה נוח לסוחר הגנב במצב שלתוכו הכניס את עצמו, והוא בתוכו ביקש לחזור בתשובה,  428

משום כך דמותו מגונה ומאוסה עליו והדמות המהופכת, שבגילויה היא מרושעת אבל בתוכה היא 
 טובה, נראית לו זכה וראויה. 

 ברכות ל"ד ב. 429



לשלם על כך מחיר היא גילוי מפואר של עמידה בהתחייבויות, שמירה על העקרונות ועל סדרי 

 עולם תקינים. זוהי שורת הדין, המאפשרת לנו התמדה והמשכיות. 

השני שיבח את הבעל על שלא נגע בנערה. הבעל לא חייב כלום להבטחותיה הילדותיות של 

תו ואף על פי כן הסכים להמתין לה. הוא ויתר על המגיע לו, וייצג בזה את "לפנים משורת כל

 הדין". 

השלישי, שיבח את הליסטים הזקן. הליסטים ראוי להערכה אבל רק יחסית למצבו ולמעמדו, 

פעמי -הערכה זו לא יכולה לטשטש את האמת שלא עשה בכך שום טובה, אלא ויתר באופן חד

 נורא.  על מעשה נבלה

. אסור לנו להיכנע לחולשות 430מי שמגלה אמפטיה לרשעים לא יימלט מהזדהות עם הרשעות

האדם וקלקוליו, אלא לכוון את פנינו כלפי מעלה, ולשאוף לנקיות ללא ויתור, לטהרה ולצדקות 

  אמת.

 חכמים שללו גילויי אהדה לרשעים:

"ה חפץ בקילוסו של אדם רשע. אמר ר' לוי: מצינו בתורה, בנביאים ובכתובים, שאין הקב

. מן הנביאים ויהי הוא מספר למלך את 431מן התורה, ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא

. ודלמא לאחורי תרעא 432אשר החיה את המת וגו' זאת האשה וזה בנה אשר החיה אלישע

הוה קאים? רבנן אמרי: אפילו בסוף העולם הסיטה הקב"ה והביאה כדי שלא יספר אותו 

, ולרשע אמר אלהים מה לך לספר 433של הקב"ה. בכתובים מנין? שנאמר רשע בשבחו

 .434חקי

 

התורה מורה את קו הדין ומיישמת אותו בעולם, היא תורה אלוהית שאינה מתגמשת לרגל 

התעוררות סימפטיה רגשנית רגעית, ולכן מצוותיה נשמרות לדורות. עשרת הדברות מחולקים 

ולמצוות שבין אדם לחברו. בתהליך החילון בעולם לשני לוחות, למצוות שבין אדם למקום 

נעלם תחילה הלוח הראשון, חשבו שאפשר יהיה לשמר את הרמה המוסרית האישית הנתבעת 

                                                 
שמסור בעיקרו לגדולי ישראל, היכולים ללמד זכות לימוד סנגוריא על ישראל הוא מקצוע גדול,  430

על החוטא ואף על פי כן לא להשלים עם החטא. ראה בספרו של הרב אפרתי "הסנגוריה במשנת 

 הרב קוק". 

 ויקרא י"ג. 431
 ב ח'.-מלכים 432
 תהלים נ'. 433
חייב, ויקרא רבה ט"ז ד'. וכן דרכם של חכמים לגלגל את כל הזכויות על ראש הצדיק, ועל ראש ה 434

את כל החובות, "תנא דבי רבי ישמעאל: כי יפול הנופל ממנו, ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, 

שהרי לא נפל והכתוב קראו נופל, אלא שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב" )שבת ל"ב א(. 

ד ב( "כל מקום כך זיהו את דתן ואבירם כרשעים שעשו את כל הרעות ממצרים ועד למדבר )נדרים ס"

 שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם".



בלוח השני, בלי האמונה שבלוח הראשון. אבל אם יתבקשו צעירים היום למנות את עשרת 

קו מלבם ואין מקיימים הדברות, יתברר שאינם יודעים אפילו את הדברות שבלוח השני. אלה רח

אותם. תרבותנו הנוכחית היא בבסיסה תרבות של "תחמוד!" ובה, הגירוי והחמדה הם העיקר. 

מכאן הדרך קצרה לשחיקת איסור "לא תנאף" והרס המשפחה, ולקלות הבלתי נסבלת שבה 

 גונבים ומועלים. אפילו איסור "לא תרצח" איבד את תוקפו ובשוליים כבר מופיע היתר ל"רצח

אלוהיים יתקיימו בעולם ובלי הלוח האחד לא -מתוך רחמים". ברור אפוא שרק ערכים מוחלטים

 יעמוד הלוח השני. 

 

 ג.

מעשה בשלמה המלך ע"ה שאמר ברוח הקדש, אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה 

לא מצאתי. כששמעו העם והסנהדרין דבר זה היו תמהים. אמר שלמה: אם תרצו אראה 

ם הן. אמר להם: בקשו אשה אחת מטובי העיר ואיש גם כן שיהיה טוב לכם. אמרו כל

מכלם. בדקו ומצאו איש אחד שהיה לו אשה טובה ונאה, שלח המלך לקרוא אותו והביאו 

לפניו, אמר לו: תדע שאני מבקש לך כבוד ולעשות אותך שר פלטרין שלי. השיב ואמר: 

ה: אם כן לך והרוג אשתך והבא אני עבדך ואהיה לך כאחד מעבדיך. אמר לו המלך שלמ

לי את ראשה בלילה הזה ומחר אני אתן לך את בתי ואעשה אותך פקיד על רוב ישראל. 

אמר האיש: אעשה רצונך. הלך לביתו והיתה אשתו נאה ומיופה והיו לה ממנו בנים 

קטנים. נכנס הדבר בלבו והיה בוכה ומתאונן. כשראתה אשתו שהיו פניו נזעמים פגעה בו 

ה לו מה לך אדוני שאני רואה פניך נזעפים, אמר לה הניחני שיש לי דאגה בלבי. מיד ואמר

הביאה לפניו לאכול ולשתות ולא רצה לאכול, הרהר בלבו ואמר: מה אעשה? אהרוג את 

אשתי ויש לי בנים קטנים ממנה? אמר לאשתו: לכי ושכבי עם בניך. כיון ששכבה ושקעה 

בנה הקטן ישן בין שני דדיה, ובן קטן אחר היה שוכב בשינה מיד שלף חרבו להרגה ומצא 

ראשו בין כתפותיה. אותה שעה נכנס שטן בלבו להרגה. אמר: אוי לי מה אעשה, אם אני 

הורגה ימותו אלו בנים קטנים. מיד השיב חרבו ואמר: יגער ה' בך השטן. חזר פעם שנית 

בו עליה וראה שערה ואמר אהרגה ומחר יתן לי המלך את בתו ויעשרני. מיד שלף חר

פרוש על פני התינוקות, מיד נכנס בלבו רחמים ואמר: אם יתן לי המלך כל ביתו וכל 

עשרו לא אהרוג את אשתי זו. מיד חזר חרבו אל נדנה ושכב עם אשתו עד הבקר. והנה 

שלוחי המלך באו בשבילו והוליכוהו לפניו, אמר לו המלך מה עשית קיימת מה שאמרת? 

בעיני המלך אל יכנס בי בדבר הזה, בקשתי לעשות פעם ופעמים ולא  אמר לו: אם טוב

 מלאני לבי לעשותו. אמר שלמה: הרי אדם אחד מאלף מצאתי. 

יצא מעליו והניחוהו עד שלשים יום. אחר שלשים יום שלח המלך בסתר לאשתו והביאה 

ך ועל זיו לפניו אמר לה המלך: יש בעלך טוב? אמרה לו: הן. אמר לה: שמעתי כי על יופי

פניך ואהבתך לקחך לאשה, ואנו נמליך אותך על כל שרות המלכות ונלביש אותך זהב 



מראשך ועד רגליך. אמרה לו: הן, כל אשר תחפוץ אעשה. אמר לה: רק דבר אחד יזיק לנו 

שאינו יכול לעשות שום דבר מפני שיש לך בעל. אמרה לו: והיאך נעשה? אמר לה: הרגי 

תך לאשה. אמרה לו: כך אעשה. אמר שלמה בלבו: אם כן את בעלך ואח"כ אשא או

הורגת זו את בעלה, נעשה איזה דבר תקנה שלא ימות. מה עשה נתן לה סייף אחד מן 

הבדיל, וכשראתה אותו שהוא מבהיק, אמר: בסייף זה הרגי אותו כי מיד שתתן אותו 

ה לפניו בצוארו הוא נחתך. חזרה האשה לביתה לבעלה עם הסייף. בבוא בעלה עמד

וחבקה אותו ונשקה לו, ואמרה לבעלה שב אדוני עטרת ראשי. כששמע כך שמח שמחה 

גדולה, וישב בעלה ואין בלבו שום מחשבה רעה, מיד הביאה השלחן ואכלו ושתו. אמר 

לה בעלה: אשתי מה עסקיך זה הלילה, אמרה לו: נבקש לשמוח עמך ולראותך שיכור זה 

ונשתכר עד שנשתקע בשינה. כיון שראתה כן עמדה  הלילה. שחק לפניה בטוב לב ושתה

ואזרה חלציה ושלפה הסייף שנתן לה המלך והתחילה לחתוך את העור. מיד הקיץ בעלה 

משנתו וראה והנה עומדת עליו אשתו להורגו. אמר לה: הגידי לי הענין ומי נתן לך הסייף 

אמרה לו: כך וכך  הזה ואיך היה המעשה, ואם לא תגידי לי אעשה בשרך אברים אברים.

הענין אמר לי שלמה המלך. אמר לה: אל תיראי. כיון שהשכים בבקר והנה שלוחי המלך 

באו בשבילם, מיד הלך הוא עם אשתו אל המלך וסנהדרין יושבים לפניו, כשראם המלך 

שחק, אמר להם המלך: בבקשה מכם ספרו לי היאך היה המעשה, אמרו כך וכך היה, 

תי שהיתה עומדת עלי להרגני, אילולי שהיה הסייף מבדיל כבר הקיצותי ומצאתי את אש

הייתי מת מן העולם, אני רחמתי עליה והיא לא רחמה עלי. אמר שלמה אני הייתי יודע 

שאין רחמנות בנשים לפיכך נתתי לה סייף של בדיל. וכששמעו הסנהדרין כך אמרו אמת 

 . 435אתימה שאמר המלך אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצ

 

יצא מתחת ידי חכמים, שהרי ניסיון אנושי חברתי כזה וספק אם , 436מקורו של הסיפור עמום

. אמנם החרב שנתן שלמה לאישה לא הייתה יכולה להרוג, אבל את 437אסור לעשות בבני אדם

 .438הנפש היא בודאי פצעה היטב

                                                 

 אוצר המדרשים )אייזנשטיין( תקכ"ו. 435

הסיפור עובד על ידי ביאליק בספרו "ויהי היום". ספור דומה מביא רש"י )עבודה זרה י"ח ב( על רבי מאיר וברוריה. הגמרא  436

פעם אחת ליגלגה על שאמרו חכמים )קדושין פ'( נשים דעתן קלות רשה מהו. רש"י כתב: "שיהזכירה את "מעשה ברוריה" אולם לא פ

הן עלייהו ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית 

כמו שמביאו רש"י, הוא חזרה וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כסופא )וברח ר' מאיר מפני הבושה(". מעשה דברוריה, 

ר לא תתן מכשול. ב. בסיפור וסיפור תמוה ובלתי אפשרי, רצוף מעשים אסורים: א. לפני עיואלא שזה על הסיפור המיוחס לשלמה. 

על שלמה הוקפד שלא יקרה אסון ואילו תלמידו של ר' מאיר הרחיק לכת ולא דאג שברוריה לא תיכשל בפועל. ג. ברוריה הצדקת חטאה? 

ולי כוונתו שנתרצתה, בלי לעשות מעשה, אלא שלצדקת כזאת זה הספיק. ד. מותר להתאבד לשם תשובה? ואכן כתב ביחוסי תנאים א

ואמוראים, לר' יהודה בר' קלונימוס משפירא, רבו של ר' אלעזר מגרמייזא בעל ה"רוקח", בערך ברוריה: "מעשה דברוריה בפרק ראשון 

, ערוכה בכל ושמורה, שאין לגרוס בלחישה אלא להוציא בפה". וכוונתו להשתתפותה של ברוריה דעבודה זרה, ובערובין נמי דרשה

בעיצוב דמות תלמידי החכמים )ערובין נ"ג ב(: "אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה, בטשה ביה, )ברוריה ראתה אותו 

משתמרת, ואם  -ה בכל ושמרה, אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך תלמיד שלמד בלחישה, בעטה בו ואמרה( אמרה ליה: לא כך כתוב, ערוכ



ת הדברים בנויים על הכתוב:  י ָאְמָרה ֹקֶהֶלת ַאחַּ ְמֹצא ֶחְשבֹון. ֲאֶשר עֹוד ְרֵאה ֶזה ָמָצאתִּ ת לִּ ְלַאחַּ

י ָשה ְבָכל ֵאֶלה ֹלא ָמָצאתִּ י ְואִּ י, ָאָדם ֶאָחד ֵמֶאֶלף ָמָצאתִּ י ְוֹלא ָמָצאתִּ ְקָשה נְַּפשִּ . התבוננותו של 439בִּ

שלמה על האדם פסימית למדי. הוא לא ביטל את ערכן של הנשים בלבד אלא גם של הגברים, 

י ָאָדם ֶאָחדעליהם אמר, " ָשה ְבָכל ֵאֶלה ". לגבי הנשים הוא פסימי מעט יותר "ֵמֶאֶלף ָמָצאתִּ ְואִּ

י)האלף(   . 440"ֹלא ָמָצאתִּ

שלמה ערך ניסוי אחד, ובו נמצאה נאמנות האישה פחותה משל האיש. אולם אי אפשר להגיע 

 למסקנה גורפת על פי דוגמה אחת, ובייחוד לנוכח מראה עינינו, שרבים לאין שיעור הבעלים

                                                                                                                                            
אינה משתמרת". ברוריה למדה תורה מאביה ומשלוש מאות רבנים, ובלמדנותה אף הכריעה את אביה ואת בעלה בהלכה. אולם  -לאו 

ריה בפסיקה, מעורבותה היתרה של ברו .הגדולה מחייבת בעקבותיה גם את הצניעות הראויה ואת ההכרה בגבולות האפשריים

 והשתתפותה המעשית בהנהגת התלמידים וחינוכם, עוררה התנגדות ופגעה לבסוף בה ובמעמדו של ר' מאיר.

 " ויקרא י"ט יד."לפני עיור לא תתן מכשול 437
בשו"ת תורה לשמה )ת"ז( כתב: אחד שיש לו משרת בן בית בביתו ורוצה לנסותו בענין  438

באופן שנראה למוצאם שלא הונחו שם בכוונה  הנאמנות שישליך מעות בחדר אחד מחדריו

כי אם נפלו מבעה"ב בלא כונה ואז הוא שולח את המשרת ההוא לאותו חדר שיביא לו חפץ 

ובזה יראה שאם יגנבם ויקחם לעצמו אז ידע שהוא גנב ואם יביאם אליו או לא יקח מהם 

 כלום אז ידע כי הוא נאמן... 

שמא זה יעבור ויחטא ונמצא זה עובר על לפני עור  ]תשובה[ נסיונות כאלה אסור לעשות כי

לא תתן מכשול כי הוא הביאו לידי מכשול על ידי המצאות שעשה לו וראיה לזה מ"ש 

בגמרא דמועד קטן י"ז: שפחה של בית רבי לא נהגו חכמים קלות ראש בנדויה שלש שנים 

מחי לבנו גדול ושאל בגמרא מאי היא ואמר דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה 

אמרה ליה להוי ההוא גברא בשמתא דקעבר משום לפני עור לא תתן מכשול דתניא לפני 

עור לא תתן מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר ופירש"י ז"ל דכיון דגדול הוא שמא 

מבעט באביו והו"ל איהו מכשילו ע"ש נמצא אע"ג דלא נודע אם יבעוט או לאו מ"מ כיון 

מעשיו ה"ז מתחייב וא"כ ה"ה כאן דאסור לעשות לו המצאות לנסותו  דאפשר שיבעוט ע"י

 פן יכשל בם ונמצא זה עובר ג"כ על לאו לפני עור לא תתן מכשול. 

ועוד יש להביא ראיה מהא דאמרינן במציעא דף ע"ה ע"ב אמר רב כל מי שיש לו מעות 

"ל שעולה על רוחו ומלוה אותם שלא בעדים עובר משום לפני עור לא תתן מכשול ופירש"י ז

של לוה לכפור ע"ש נמצא אע"ג דבעת שמלוה לו שלא בעדים לא נודע שיכפור ושמא לא 

 יכפור עכ"ז עובר וה"ה הכא. 

 כט.-קהלת ז' כז 439

רש"י. אפשר לפרש את הכתוב בכמה אופנים: אדם, הוא גם אדם הראשון, כבר בגן עדן חטא האדם ולחווה היה חלק גדול בכך.   440

דגיש שהאדם ביסודו הוא טוב אלא שביקש חשבונות רבים. חכמים דרשו: "אדם אחד מאלף מצאתי זה אברהם ואשה בכל אבל שלמה מ

אלה לא מצאתי זו שרה. ד"א אדם אחד מאלף מצאתי זה עמרם ואשה בכל אלה לא מצאתי זו יוכבד. ד"א אדם אחד מאלף מצאתי זה 

' אומר נשי דור המדבר כשירות היו כיון ששמעו שהן אסורות לבעליהן מיד נעלו משה ואשה בכל אלה לא מצאתי אלו נשי דור המדבר. ר

"אלה אלהיך ישראל", לא מצאתי כי  -דלתותיהן" )ויקרא רבה ב' א'(. כלומר, חכמים דרשו זאת גם בכיוון ההפוך, "ואשה בכל אלה" 

 הנשים לא חטאו בעגל.



ההורגים את נשותיהם מנשים את בעליהן. גם התורה ויתרה מלכתחילה על סימטריה בין הגבר 

 לאישה והטילה את כל האיסור והאחריות לשלמות הבית, על האישה.

הדברים מורכבים יותר. אצל שלמה מנסה האישה להרוג את בעלה בגלל אי נאמנותה ורצונה 

ים באה בדרך כלל דווקא מקנאה לקשר עם בת להשתחרר מן הקשר אליו, ואילו רצחנות הגבר

זוגם וחוסר נכונות לאפשר את התרתו. אולם אין מתאם בין קנאתו המעוותת של בעל לאשתו, 

לבין נאמנותו שלו אליה, והקנאה איננה סימן לנאמנות הגברים לנשותיהם באופן כללי. קנאה 

לל היא מעידה דווקא על עזה עד מוות אינה הוכחה לעוז האהבה או מדד לעצמתה, בדרך כ

 חוסר היכולת לתרגם את האהבה לקשר בריא של חיים. 

נראה שעד ששלמה עשה ניסוי להוכיח את שיטתו, הוא עצמו ונשותיו הם אלף הוכחות לחוסר 

את חוסר אמונו של שלמה בנשים יש לתלות בו עצמו. התקשרותו של הגבר וחוסר נאמנותו. 

כן היה מספר נשי שלמה, שבע מאות שרות ושלש מאות כמו "ואשה בכל אלה, לאלף הנזכר, כי 

מי שלא הסתפק באישה אחת אלא נשא אלף נשים, גם אם עשה זאת מתוך . 441פילגשים"

צדקו  חשבונות לאומיים ומדיניים, טבעי שלא ימצא אצלן אמון ואהבה אלא תככים ושנאה.

 אפוא העם והסנהדרין בסיפור שלפנינו, ולא שלמה.

לוקח את הדברים הרבה מעבר לאמור בפסוק. לכאורה מגמתו לתאר את קלות אולם הסיפור 

דעתה של האישה ונכונותה להתפתֹות ולהאמין יותר מן האיש. אולם גם הבעל וגם האישה 

סונוורו מהצעות שלמה, ושניהם היו מוכנים לבגוד בבן זוגם למען הכבוד והשררה. מבט מעמיק 

ת של בגידה. האישה פעלה בנחרצות וללא היסוס להרוג יותר מגלה שהסיפור מבחין בשתי רמו

את בעלה. היא אפילו התקרבה אליו ופיתתה אותו בערמומיות, מגלה כביכול את אהבתה 

כשמטרתה לרוצחו בלי רחמים. גם הבעל לא חס על אשתו, רעייתו, וניגש בנחרצות להרוג 

ּות, התגלמות אהבת האם. אותה, אמנם בלי לשקר כמוה. הוא נעצר רק כאשר גילה את האימה

מראה שערותיה הפזורות על הילדים המחבקים ברוך את חיקה, הסעיר את רוחו ובלם אותו 

מלפגוע בה ובמשפחה. האבהּות, לעומתה, כל כך מטושטשת ומרוחקת, שאין בה דבר נוגע 

 ללב, ואינה מסוגלת לגונן על הבעל מפני אשתו.

  

 

 ד.

ננת על קבר בעלה. והיה שם אדם אחד שהיה "מעשה באשה אחת שהיתה בוכה ומתאו

שומר תלוי אחד וצוה לו המלך לשומרו. ובא אצל האשה ופיתה אותה ושמעה לו. 

                                                 

 ראב"ע. 441



וכשחזר אצל התלוי לא מצאו, והיה מצטער מאד מפחד המלך. אמרה לו האשה: אל 

 . 442תירא, קח בעלי מקברו ותלהו במקומו, ואפיקתיה לבעלה ותלהו"

 

עלה והלכה אחריו אל קברו, זו דוגמת מופת של האהבה הרומנטית, האישה נצמדה לגווית ב

. הסיפור בוחן את ערך האהבה הזאת ומגלה 443אהבה עזה כמוות, שגם מות הבעל לא יכול לה

סופית נמוגה כהרף עין כאילו לא הייתה. המוות הוחלף בחיים, הבעל -במפתיע, שהאהבה האין

 האהוב הוחלף באיש אחר, וגווייתו נתלתה.

אהבה הרומנטית אין כמעט זכר בדברי חכמים, האהבה המדוברת אצלם היא אהבת ה', אהבת ל

. בסיפור שלפנינו נוספת לה נימה 444העם, אהבת הצדק. לאהבת אישה הקדישו מקום אפסי

צינית והיא הופכת מגוחכת. המעבר החד, מהתמסרות גמורה לאדישות מוחלטת, מגלה שאהבה 

  כזו היא אשליה ואין בה ממש.

אפשר שהאהבה הרומנטית לא הייתה ידועה לחכמים, והם השתיתו את הקשר הזוגי על ערכים 

אחרים: על הערכה הדדית, על המשפחה, ילדים, יוחסין, תורה, על בסיס כלכלי איתן. 

הרומנטיקה באה ממחוזות אחרים ובתקופות מאוחרות, שם נעשתה ערך לעצמו, שראוי להידבק 

שר להתעלם מעקבותיה המופיעים בסיפורי המקרא, בתיאור אהבת בו עד מוות. אולם אי אפ

. יסודם של שיר השירים ופסוקי אהבת ה' שבנביאים 445יעקב ורחל, אלקנה וחנה, דוד ומיכל

הוא המשל המתאר את רגש האהבה האנושי הטבעי, שהכתוב עושה ממנו בסיס לרגשות 

ֶבָך  מרוממים ונשגבים, המאפיינים את יחסי כנסת ישראל ודודה ל לִּ חֹוָתם עַּ י כַּ יֵמנִּ שבשמים: "שִּ

                                                 

הגמרא עסקה בפיתוי בשעת אנינות, ורמזה למעשה שהיה בלי להביאו. רבנו חננאל  רבנו חננאל, הובא בתוספות קידושין פ' ב. 442

מביא את הסיפור אולם לא ברור אם קבלה היא בידו והוא מכוון למעשה של הגמרא, או שהוא מדגים את ההלכה בסיפור עממי שסופר 

אל הסופר האנגלי מארטין ארמסטרונג שעיבדו תחת בסביבתו. בכל מקרה הדברים לא באו לידנו בלשון חכמים. הסיפור התגלגל והגיע 

 השם "האלמנה מאפזוס", ראה תרגומו לעברית ב"מבחר הסיפור העולמי", בעריכת ד. קמחי, הוצאת שרברק ת"א.

אולם גם אם שריפת אלמנות לא נוהגת אצלנו, הדברים אינם  נוהג דומה היה רווח בשנים עברו בהודו. 443
ם. סיפור של התמסרות מוחלטת כזו, שהפך לדוגמה ולמיתוס של תלושים לחלוטין מעולמנו היו

"אהבה עד מות", הוא סיפורם של זהרה לביטוב וארוסה שמואל קופמן ערב מלחמת השחרור. שמואל 
נהרג מהתפוצצות רימון בתאונת אמונים בפלמ"ח, אבל זהרה נשארה שבויה באהבתה והמשיכה לכתוב 

היא בתאונת מטוס, בפייפר שקישר את ירושלים הנצורה אל אליו כאילו היה חי, עד שנהרגה אף 
השפלה. מכתביה נדפסו בספר לזכרה "חיי זהרה וכתביה" שהוצא על ידי אביה ואביו של שמואל, ד"ר 
יהודה קופמן )אבן שמואל(, ונקראו בהערצה על ידי דור שלם. כמו כן הונצחו על ידי דבורה עומר 

 בספר לילדים "לאהוב עד מות". 

, כאן מתייחסים חכמים לאהבה במובנה הגופני, במסכת כלה פרק שנילאיזכורים כאלה דוגמאות  444
:  מה יעשה אדם ויהיה לו בנים? ... ר' אליעזר אומר יפתה אותה בשעת תשמיש.  גמראה: מאי יפתה? אילימא לספר עמה? האירוטי

יש, מסכת כלה פרק א'(. אלא לאהבה ולחשקה. ועוד שם: והא איכא דר' יוחנן בן דהבאי )חרשין למה? מפני שמספרין בשעת תשמ

תאנא, יצרו של אדם מתגבר לו בכל יום. שנאמר, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום. מכאן דרשו רבותינו: הרהור מביא לידי תאוה 

ו לזו. וכנגדן בתשובה: ותאוה מביא לידי אהבה ואהבה מביא לידי רדיפה ורדיפה מביא לידי מעשה, להודיעך כמה קשה חזרתו מז

פרישות מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, ונקיות לידי טהרה, וטהרה לידי חסידות, וחסידות לידי 

 ענוה, וענוה גדולה מכולם. 

דוגמה בולטת לאהבה כזו אצל חכמים היא הקשר של ר' עקיבא ורחל אשתו )לפי נוסח הגמרא  445
נ' א, ראה להלן "אישה או תורה"(, קשר שגבר על כל המחסומים והפערים שעמדו בפניהם,  בנדרים

 אלא שהם נטלו אותו ומסרו אותו לתורה.  



ְלֶהֶבְתיה" ְשֵפי ֵאש שַּ ְנָאה ְרָשֶפיָה רִּ ְשאֹול קִּ ָמֶות ַאֲהָבה ָקָשה כִּ ָזה כַּ י עַּ ל ְזרֹוֶעָך ּכִּ חֹוָתם עַּ . כוח 446ּכַּ

האהבה עצום, אבל חכמים לא בודדו אותה לעצמה, אלא הכניסוה להקשר המשפחתי הרחב 

 מקומה, לפני ולפנים. והשאירוה גנוזה ב

הסיפור מעורר את השאלה אם שינוי דרמטי כזה יכול להתחולל מכוחו של פיתוי רגעי, או שהוא 

 עדות לחולשת האהבה הרומנטית ואפסותה מלכתחילה. 

ביתר עומק אין לראות בסיפור זה ביקורת על עצם האהבה, אלא על הופעה פתולוגית שלה. 

ת האדם, חורטת על הנפש רשמים עזים, מוציאה ממנו את האהבה היא חיים, היא מעוררת א

מיטב רגשותיו ויכולתו, בונה אותו, ומביאתו ליצור חיים חדשים בעולם ולהעניק באמצעותם 

סוג של המשכיות להווה וממד של נצח. אוהב אמתי אינו אגואיסט, הוא לא שומר את אהובתו 

ל אשר תפנה. בסיפור הזה הולכת לעצמו גם לאחר לכתו, די שהשאיר את חותמו עליה בכ

האלמנה אחרי בעלה אל קברו, כשהרגש השולט כאן איננו האהבה אלא דווקא הקנאה. תוכן 

הזוגיות איננו היחד המשותף, אלא שלילת כל קשר ויחס לאחר. הקנאה מכניסה לאהבה יסוד 

 . 447חולני, ומביאה אותה עד קצה

לת החייל, נראות כסיום ציני או גרוטסקי חזרת האלמנה אל החיים ותליית גווית בעלה להצ

לאהבתה. אולם במבט נוסף, תפיסתה החדשה של האלמנה ואחיזתה בחיים, נראית בריאה, 

ראויה והגיונית, וגם יהודית יותר מן הדבקות באהבה עד מוות. ההלכה שוללת חיי אלמנּות 

 המקדשים את זכר בת הזוג שאיננה. הדברים אמורים ביחס לאלמן:  

רך שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא חפץ בטוב בריותיו שידע שאין טוב לאדם להיות יתב

לבדו ועל כן עשה לו עזר כנגדו... וכל מי ששרוי בלא אשה שרוי בלא טובה, בלא ברכה, 

בלא דירה, בלא תורה, בלא חומה, בלא שלום. ואמר ר"א: כל מי שאין לו אשה אינו אדם. 

. 448ים. שנאמר, מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'וכיון שנשא אשה עונותיו מתפקק

ומצוה גדולה היא עד מאד שאין מוכרים ספר תורה אלא כדי ללמוד תורה ולישא אשה 

...ואף על פי שקיים פריה ורביה אסור לו לעמוד בלא אשה. דאמר רב נחמן: אף על פי 

יות האדם שיש לו לאדם כמה בנים אסור לו לאדם לעמוד בלא אשה. שנאמר, לא טוב ה

לבדו. ואמר ר' יהושע: נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו. היו לו בנים בילדותו יהיו 

 .449לו בזקנותו. שנאמר, בבקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך

רב נחמן תלה את האיסור על הגבר להישאר באלמנותו בהרהורי עבירה, המתח הייצרי המסוכן 

מנו מדריכים את האלמן להתחתן. אצל האלמנה של הגבר, שהוא עצמו חטא, וכדי להמנע מ

מתנהלים הדברים בדרך שונה. גם היא עלולה לחטוא, אבל באפשרות לשוב ולהינשא היא 
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תענית כ"ג א "אמרי אינשי: או חברותא או מיתותא". נתן אלתרמן נתן בשיריו ביטוי חד לאהבה עד מוות,  447
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תלויה בידי אחרים, גם רמת הייצריות שלה פחותה, והחשש הוא רק מן המעשים שיבוא 

 בעקבותיה. 

ת אל העולם הגדול של ר' יהושע הסיט את הדברים מן החשש לנפילה המוסרית של האלמנו

הנישואין. בכך עשה זאת להדרכה חיובית: "נשא אשה בילדותו ישא אשה בזקנותו", והתייחס 

יותר להיותה של האישה "עזר כנגדו", מאשר למיניותה. המסקנה שכל מי ששרוי בלא אשה 

ו שרוי בלא טובה, בלא ברכה, נכונה לא רק לגבר אלא גם לאישה, גם היא זקוקה לזוגיות וז

  אלמנה תשתדל להתחתן שנית.סיבה ראויה ומספקת שגם 

ר' יהושע המשיך וחייב את האדם גם להוליד בנים בזקנותו, שנאמר, "בבקר זרע זרעך ולערב אל 

תנח ידך". ההלכה אינה שבויה בתפיסה רומנטית של זוגות צעירים. היא מכירה את קשיי החיים 

ולהמשיך הלאה. יש לעורר את האלמן, שחושב  ואסונותיהם, ותובעת מן האדם להתמודד עימם

שחייו הסתיימו במות אשתו האהובה, ולתת לו עצה טובה לשקם את חייו. גם לאחר נפילה 

ומשבר פתוחות לפני האדם כל האפשרויות, ובכל שלב ובכל מצב מונח לפניו סיכוי חדש. יש 

לבנות פרק נוסף לחייהם לחוטא פתח תשובה, ָלעם מצָפה הגאולה, והאיש או האישה יכולים 

 שחרבו. 

אין זה רק פתרון לבעיותיו של האדם המוכה ומתן אפשרות למצוא מחדש את אושרו שאבד, 

אלא הוראה מחייבת. המשפחה לא באה רק להועיל לאדם או לשמח אותו, היא חלק מאחריותו 

עליו להעמיד  לאומה ולעולם כולו, ואין הוא רשאי להיפטר ממנה, אפילו היו לו בנים בילדותו

 גם בזקנותו. 

חכמים ראו בבועז ורות דוגמת מופת לשני אלמנים שלא התייאשו מן החיים והצליחו לבנות 

"בית שני". איבצן, השופט מבית לחם, הוא מן השופטים הקטנים והשקיע את מאמציו בבניית 

,  450שים בנות"ביתו, באגירת כוח ונכסים חומריים, עליו אמר הכתוב "ויהי לו שלשים בנים ושל

ודמותו מתגמדת בפני מעשיהם ההרואיים של השופטים הגדולים, אשר הושיעו את ישראל. 

חכמים זיהו את איבצן עם בועז איש בית לחם, ולקבלתם לא נותר מכל העשייה הממוסדת 

וה"בורגנית" שלו כל זכר, כל ילדיו מתו וכלו בעשן. אבל אבצן )בועז( לא שקע באסונו ולא 

זכר אשתו, אלא התעורר במעשה חסד יוצא דופן להקים משפחה חדשה עם רות, התרפק על 

ודווקא מעשה לא רציונלי ולא כדאי זה עקר אותו ממקומו חסר המשמעות והקנה לו בזקנתו 

 . 451אחיזה בנצח
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אפילו שיר השירים שמשלו עוסק באהבה הרומנטית האחת, איננו מה שנדמה במבט ראשון. הוא  451

משבר איננו ביטוי לאהבת נעורים של עד כלות, אלא מתאר דווקא אהבה בוגרת ומיוסרת, שסבלה 
ואף על פי כן היא מבקשת פרק שני ומצפה להזדמנות נוספת )רש"י הקדמה לשיר , וניתוק ממושך

השירים, שם פורץ ומתגלה משבר עמוק בין בני -בחלקו השני של שירהשירים(. נקודת מבט זו בולטת 
הזוג, הרעייה מתעצלת לפתוח לדודה והוא מפליג לו לדרכו. אז נאלצת הרעייה לכתת את רגליה 

  דוד, ונגד כל אויביה היא מתאמצת לאחוז בו ולהביאו אל בית אמה. בחיפושים אחרי ה



 ה.

תמן תנינן: נשא אדם אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל. אמר רבי 

ת בצידן ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה. אתון גבי ר' אידי: מעשה באשה אח

. בעיין למשתבקא דין מדין. )באו לפני ר' שמעון בן יוחאי ובקשו 452שמעון בן יוחאי

להתגרש זה מזו(. אמר להון: חייכון כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה כך אין 

ן יום טוב ועשו אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה. הלכו בדרכיו ועשו לעצמ

סעודה גדולה ושכרתו יותר מדאי כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה: בתי ראי כל חפץ 

טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי לבית אביך. מה עשתה היא? לאחר שישן רמזה 

לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא. בחצי 

ן דפג חמריה, אמר לה: בתי, היכן אני נתון? אמרה ליה: בבית הלילה ננער משנתיה, כיו

אבא. אמר לה מה לי לבית אביך? אמרה ליה: ולא כך אמרת לי בערב, כל חפץ טוב שיש 

בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך, אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך. הלכו להם אצל רבי 

 . 453שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל עליהם ונפקדו

 

וג בסיפור הזה הוא זוג אוהב ואמיד, שטוב לו בעולמו, אלא שאין זה מספיק. הם שהו עשר הז

שנים ולא נפקדו בבן, תקוותיהם נמוגו, הם התייאשו מן האפשרות להוליד ילדים, והלכו אל ר' 

? או שהיו 454שמעון בר יוחאי להתגרש. האם הלכו ביוזמתם שלהם, כי חיי ערירות אינם חיים

רמות, חברתיות, משפחתיות והלכתיות, שלחצו אותם להתגרש כדי למלא את משועבדים לנו

תפקידם. האם היו שניהם שותפים להחלטה להתגרש, כמו שעולה מן הנוסח שלפנינו, או 

 שהייתה זו יוזמת הבעל והאישה נאלצה לשתף עמו פעולה? 

, האדם נברא זכר . בראשונה455שני פנים לנישואין ושתי פרשיות הוקדשו בספר בראשית לזוגיות

 ונקבה וצּווה לפרות ולרבות ולמלא את הארץ: 

ְיָבֶרְך ֹאָתם  ים ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּוְנֵקָבה ָבָרא ֹאָתם. וַּ ְלמֹו ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ ים ֶאת ָהָאָדם ְבצַּ ְבָרא ֱאֹלהִּ יִּ וַּ

בְ  ְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוכִּ ים ְפרּו ּוְרבּו ּומִּ ֹיאֶמר ָלֶהם ֱאֹלהִּ ים וַּ ָים ּוְבעֹוף ֱאֹלהִּ ת הַּ ְדגַּ ָה ּוְרדּו בִּ שֻּ

ל ָהָאֶרץ ָיה ָהֹרֶמֶשת עַּ ם ּוְבָכל חַּ יִּ ָשמַּ  .456הַּ

 התורה מתמקדת בתפקיד הזוגיות לקיום המין. 

 בפרשה השניה לא הוזכרו הילדים כלל: 

                                                 

תנא מפורסם בדור הרביעי, מגדולי תלמידיו של רבי עקיבא. סתם ספרי )מדרש ההלכה לבמדבר ודברים( הוא משל ר' שמעון  452

 וש עשרה שנה.ואליבא דר' עקיבא. גינה בתקיפות את השלטון הרומאי ונרדף על ידו, נאלץ לברוח וישב במערה של
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דֹו ֶאֱעֶשה לֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגדֹו... ים ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלבַּ ֹיאֶמר ה' ֱאֹלהִּ ם  וַּ עַּ פַּ ֹיאֶמר ָהָאָדם ֹזאת הַּ וַּ

יש ֶאת  ל ֵּכן יֲַּעָזב אִּ יש לֳֻּקָחה ֹזאת. עַּ י ֵמאִּ ָשה ּכִּ ָּקֵרא אִּ י ְלֹזאת יִּ ְבָשרִּ י ּוָבָשר מִּ ֶעֶצם ֵמֲעָצמַּ

ְשּתֹו ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד ק ְבאִּ מֹו ְוָדבַּ יו ְוֶאת אִּ  . 457ָאבִּ

יים, צוותא, והוא לא ימצא אותה אלא בחוה, בעיית האדם היא הבדידות. הוא צריך חברה לח

בנישואין של אהבה. הזוגיות חשובה אפוא לעצמה והולדת הילדים היא רק אחת מתוצאותיה. 

המציאות חייבה את בני הזוג בסיפור שלנו לבחור בין שני תכני הנישואין, והם החליטו 

רש את אשתו ולשאת להתגרש. אולם זו החלטה מפליאה, שהרי אי אפשר לכפות על האדם לג

. הרבה סיבות יתכנו לעקרות, כאלה שמקורן בבעל וכאלה שבאישה. אין 458אישה שאינו אוהב

כל ביטחון שפרידה תביא לו ילדים. ואכן לא מצאנו במקרא שגירשו אישה עקרה, את החובה 

 . 459לפרות ולרבות קיים הבעל עם אישה נוספת

 שהיא טומנת בחובה סכנות רבות:לא זו בלבד שהפרידה אינה מבטיחה ילדים, אלא 

מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בנים זה מזה, אמרו אין אנו "

מועילים להקב"ה כלום, עמדו וגרשו זה את זה. הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו 

 . 460רשע, הלכה זאת ונשאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק, הוי שהכל מן האשה"

כלל אם זכו החסיד והחסידה להיפקד בבנים בזיווגם השני, מה שברור הוא  לא סיפרו לנו

שהשינוי הוא סכנה מוחשית לשניהם. במקרה זה האישה הצליחה להציל את עצמה והאיש 

 ואם כן, מדוע בסיפור שלנו הזוג מבקש להתגרש?שביקש לקיים את מצוותו נעשה רשע. 

בה לשתיים היא אהבה חסרה. נישואין לשתי אפשר שבכך אמרו בני הזוג אמירה עקרונית: אה

נשים עושים את האישה למכשיר ואת המשפחה לאמצעי בלבד. בני הזוג שלנו מעדיפים 

 להיפרד מאשר לוותר על האהבה. 

   

ר' שמעון בר יוחאי שלח את בני הזוג להיפרד בסעודה, מחווה מוזרה ואולי גם אסורה. ראוי 

חיזוק קשריהם בעת הפרידה יסבך אותם רגשית וישאיר  לבני הזוג שלא ייפרדו ברוגז, אבל

"טעם של עוד". תפקיד הגט לכרות את הקשר ולחתוך אותו, מה טעם לטשטש את הדברים 

 ולטפח ציפיות ורגשות שיפריעו להם בכל קשר עתידי? 

                                                 

ומז לילדים באמרו "והיו לבשר אחד". רש"י על פי סנהדרין נ"ח: "הולד נוצר ע"י שניהם ושם נעשה בשרם כד. הכתוב ר-ב' יח 457

 אחד". אבל האבן עזרא כתב "והוא רחוק", "לבשר אחד" מתפרש "כאילו הם אחד", או במובן הסכסואלי.

ילדה כופין אותו? אמר רב נחמן: לא קשיא הא אין כופין אלא בדברים. כתובות ע"ז א: ליתני נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא  458

 אפריה ורביה במילי מייסרינן בשוטי לא רדינן ליה. -במילי הא בשוטי. רש"י: הא במילי 

לקוחה מן המשנה יבמות ס"א ב, אולם אפשר לבצע זאת אותה מצטט המדרש בפתיחה,  ,החובה לפרות ולרבות 459

אם יגרש  רקדרבנו גרשום האוסר לשאת שתי נשים, אפשר לקיים את המצווה  באמצעות אישה נוספת. רק היום, כאשר קיים חרם

 את אשתו הראשונה. חילההבעל ת

, והיא אולי בראשית רבה י"ז ז'. כאן הולך הגבר אחרי האשה, הן לטוב והן לרע. אולם חכמים הציגו גם את האפשרות ההפוכה 460
שמעון בן אלעזר אומר: מעשה באשה אחת שנשאת לחבר  . "רבימצויה יותר, שהאישה הולכת אחרי בעלה לטוב ולרע

 והיתה קושרת לו תפילין על ידו, נשאת למוכס והיתה קושרת לו קשרי מוכס על ידו" עבודה זרה ל"ט א.



המדרש קרא לסעודה הזאת הליכה ב"דרכיו" של ר' שמעון. מסתבר שמה שקרה איננו "מופת" 

ר' שמעון, אלא שיטה מהותית, תהליך טיפולי מתבקש. במקרה זה ראה ר' שמעון מקרי של 

שהנישואין הללו היו יפים וטובים ואף על פי כן נשארו עקרים ולא הניבו פרי. זוג ערירי לאחר 

עשר שנים, תקוע במקומו, שקוע בחיי שגרה ומחויבויות, לחוץ ומתוח, וכבר איננו מסוגל 

 נראה שיש לפנות לדרך אחרת ולשנות את מצב הזוג מיסודו. להרות. ר' שמעון הבין כ

אפשרות הגירושין משחררת את בני הזוג מכבליהם, ממחויבותם זה לזה, ודווקא נקודת הריחוק 

הזאת מאפשרת להם לחזור אל ימי הראשית למסלול מחודש של התאהבות חופשית, לתת ערך 

המשפחתי והחברתי המשעבד את הזוגיות  לזוגיות עצמה ולקשר האישי ביניהם, גם בלי ההקשר

 לתיקון העולם. 

האיש השלים עם הגירושין, אלא שבמחווה נאה נתן ביטוי לרגשותיו והעניק לאישה חפץ אחד 

. האישה לעומתו גילתה בתהליך הפרידה, שבעצם 461לזכרון, פרט אחד מרכושו, ממיטב נכסיו

היא לא מסתפקת בזכרונות אלא אין היא רוצה להשתחרר, אהבתה לבעלה גוברת על הכל, 

הולכת להשיג מחדש את האהבה האבודה. היא הייתה צריכה לשכר את בעלה, להביאו למצב 

של חוסר דעת, כדי לעקור אותו ממסלול ההתנתקות ולשנות את מצבו מן השורש. נישואיהם 

כביכול , הסיבוב השני הוא פרי יוזמתה, 462נבנו בתחילה על הסדר הישן של "כי יקח איש אשה"

מקום שהוא יביאה מבית אביה אל ביתו, היא מביאה אותו אל בית אביה,  היא לוקחת אותו. בִּ

 ומעוררת באופן זה את אהבתו בכל עוזה. 

 

רבי שמעון לא ביקש עליהם רחמים מלכתחילה אלא רק אחרי מעשה הסעודה. אין טעם לתפילה 

הסדר הקודם ומתגלה האהבה , רק כאשר מתמוטט 463בטרם יהיה לה מצע שעליו תחול ברכתה

 השלמה בין בני הזוג, נתבעים השמים לעשות את חלקם, ואז מתפלל רבי שמעון שיזכו לבן.

המדרש מסיים: "והרי דברים קל וחומר. ומה אם בשר ודם על שאמר לבשר ודם שכמותו אין לי 

ומרים, אין חפץ בעולם טוב ממך, נפקדו. ישראל המחכים לישועת הקדוש ברוך הוא בכל יום, וא

 לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה, על אחת כמה וכמה, הוי, נגילה ונשמחה בך".

                                                 

 , את מושא אהבתו,כח את העיקרווש לבטא את אהבתו, תפס לפרטים מעשייםיהאדם נש, היא תופעה מוכרת 461

. ביאליק, ויהי היום, מערת המלך דוד. וראה הסופר האנגלי הרברט ג'ורג' ולס, פנינת האהבה, מבחר אליו חתר כל הזמן. ראה ח. נש

 הספור העולמי, הוצאת שרברק ת"א. 

התורה אינה פמיניסטית, היא  קידושין ד' ב(: "כי יקח ולא כי תקח".דברים כ"ב יג. ואמרו חכמים ) 462
בכירות לבעל. טעמיה אינם ידועים לנו, אולי זו לא עשתה את הנישואין שוויוניים אלא נתנה את ה

העדפה מהותית של תכונות הבעל, אולי משום שהתנאים הכלכליים והחברתיים מטילים את האחריות 
עליו. ואפשר שהתורה הטילה את האחריות על הגבר כדי להכריחו להתחייב ולהכנס בברית הנישואין, 

"יותר ממה שהאיש רוצה לישא האישה רוצה לינשא" אם הדבר היה תלוי באישה הרי כוונתה ידועה, 
 )כתובות פ"ו א(, אבל הוא לא היה מוכן תמיד לקבל על עצמו אחריות ומחוייבות.

פדיון גבוה מאד והם התחננו שירחם עליהם כסף חסידים מספרים על זוג שבא לרבי וביקש שיברכם בבנים. הרבי ביקש מהם  463

צום כזה, אולם הרבי התעקש על הסכום הנקוב. האישה ראתה שאין סיכוי שיתרכך ואמרה ויעשה להם הנחה כי אין להם סכום ע

 לבעלה: לא צריך את טובת הרבי, נתפלל לקב"ה בעצמנו. אמר להם הרבי: עכשיו שהבנתם שהתפילה תלויה בכם, אתפלל לפקידתכם.



שיר השירים איננו שיר דודים של אהבת בוסר, אלא שיר על אהבה מיוסרת העומדת גם 

במשברים קשים. מבחן כזה עובר זוג בעת הערירות, וכזה הוא מצבה של כנסת ישראל, הגולה 

. גם כאשר 464תוב אומר: "הביאני המלך חדריו, נגילה ונשמחה בך"ודוויה, מרוחקת מדודה. הכ

מביא הדוד את רעייתו פנימה אל חדריו, אין היא רואה את החדר ואת תפארת המלכות, אלא 

. כך גם ביחסי ריבונו של עולם וכנסת ישראל, 465אוחזת בו עצמו ואומרת: "נגילה ונשמחה בך"

פרטי החיים המעשיים, לראות רק את המסכת כאשר הוא מקרבה אליו, היא יכולה להתפס ל

ההלכתית העוטפת את החיים הדתיים, או להיאחז כביכול בו עצמו ולמצוא בשעה זו הארה, 

 התעלות ודבקות.

 

 ו.

מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ושוליא דנגרי הוה. פעם אחת הוצרך )רבו( 

אצלו, שהה עמה שלשה ימים. ללוות. אמר לו: שגר אשתך אצלי וַאלוונה. שיגר אשתו 

קדם ובא אצלו. אמר לו: אשתי ששיגרתי לך היכן היא? אמר לו: אני פטרתיה לאלתר 

ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך. אמר לו: מה אעשה? אמר לו: אם אתה שומע 

לעצתי גרשה. אמר לו: כתובתה מרובה. אמר לו: אני אלווך ותן לה כתובתה. עמד זה 

ונשאה. כיון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורעו, אמר לו: בא ועשה עמי  וגרשה, הלך הוא

בחובך. והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן והיו דמעות 

 . 466נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן. ועל אותה שעה נתחתם גזר דין

 

למידו, הוא בא ללמוד ממנו הנגר, הוא היוצר, הבנאי, הוא יודע לבנות בתים, השוליה הוא ת

. אולם נראה שלא למד מן הנגר דבר, אדרבה, הוא 467נגרות, לחקות את דרכיו וללכת בעקבותיו

התחרה ברבו וכל מעייניו איך להילחם בו ולהפוך את סדר הדברים. ולא נתקררה דעתו עד 

 שהפך הוא השוליה להיות הרב ורבו שימש אותו כתלמיד. 

                                                 

 שיר השירים א' ד. 464

בעת היציאה מן הסוכה: "כך נזכה לישב בסוכת עורו של לויתן". מי  "חכמים אמרו שהסוכה רומזת לגן העדן. לכן נהגו לומר 465

שהוא בר דעת אין לו לשמוח בכל מיני אילנות ובשמים שבגן המלך. רק לתת לב אל המלך שזכה להתארח בגנו. וזה כוונת הכתוב: הביאני 

לך חדריו הוא בסוכות שניתן להם רשות ליקח המלך חדריו נגילה ונשמחה בך, דייקא" שפת אמת, דברים, סוכות ]תרל"ז[. "הביאני המ

 כל אחד מה שרוצה. והם נמשכין אחריו ית'" ]תר"מ[. 

 גיטין נ"ח א. 466

בכל מעשה בניין כרוכות גם סכנות ונפילות. השוליה הוא הראשון להיפגע בתאונות, הוא צמוד אל  467

לחנותו של נפח ונתזה ניצוצות וטפחה לו כאמור: "הנכנס העשייה אבל אינו בקי בה, טבעי שהאסונות שכיחים אצלו. 

השוליה בסיפור הזה לא נפגע  על פניו ומת, פטור. ואפילו נכנס ברשות? הכא במאי עסקינן, בשוליא דנפחי" )בבא קמא ל"ב ב(.

 פיזית, אבל נפל נפילה רוחנית ונמצא הרוס מבחינה אנושית. 



שני עולמות, שתי דרכים: הנגר תמים והשוליה איש מזימות  הרב והתלמיד פה מייצגים

מתוחכם, הנגר בונה והשוליה הורס, הנגר חרוץ והשוליה מרוויח בעסקים בלי להתאמץ, הנגר 

הוא נתן עיניו  -עני והשוליה בעל אמצעים רבים. בדבר אחד השוליה דבק ברבו הנגר 

ולם אפשר שהדגש הוא על "נתן עיניו . אולי הייתה צעירה ויפה והשוליה חשק בה, א468באשתו

באשת רבו", הוא לא רצה בה מחמת עצמה אלא משום שהייתה אשת רבו, גם היא הפכה לחלק 

מן המאבק. התלמיד לא יסמן הצלחה עד אשר ישפיל את רבו עד עפר, ויטול לעצמו את כספו, 

 ואותו עצמו.  469את אשתו

כן מסתבך והשוליה מעמידו לשרת אותו רשעותו של השוליה מגיעה אל שיאה כאשר הנגר המס

ואת אשתו החדשה. בכהות חושים ואטימות הוא לועג לרבו ומראה לו בבוז כיצד הוליך אותו 

שולל. הנגר בוכה על ביתו שנהרס, על אשתו שבגדה בו, על מעילת תלמידו באמונו, על קלונו 

סוף שאת כל זה הביא  והשפלתו, ודמעותיו נעשות בודאי מרות שבעתיים כאשר הוא מבין סוף

 על עצמו. 

האדם שותה , והם ממשיכים להתענג ולשתות. 470דמעות הנגר זולגות ויורדות לתוך כוסותיהם

את היין המתוק והמשכר, ואינו מרגיש שהעוול זועק לשמים, הדמעות נמסכות ביין והופכות 

 . 471לארס של עכנאי אשר יכנס אל בטנו כחמת תנינים, כוס של פורענות

 מרחיבה פה את האמור בתוכחת הנביא:  הגמרא

י ֶיש ְלֵאל ָיָדם. ְוָחְמדּו ָשדֹות " ֹבֶקר יֲַּעשּוָה ּכִּ ְשְּכבֹוָתם ְבאֹור הַּ ל מִּ הֹוי ֹחְשֵבי ָאֶון ּוֹפֲעֵלי ָרע עַּ

יש ְונֲַּחָלתֹו" ים ְוָנָשאּו ְוָעְשקּו ֶגֶבר ּוֵביתֹו ְואִּ   .472ְוָגָזלּו ּוָבּתִּ

חמס ה איננו רק הצירוף של הפרת האמון, כפיות הטובה, הבוגדנות, המתברר שעומק הרשע

, אלא משהו עמוק עוד יותר. השוליה מתעלל ברבו בלי כל בושה, הוא מתנהג בעזות והניאוף

וחוצפה, מתגרה בחוש הצדק, מזעזע את מידת הדין, וכופר בשכינה. שחיתות מוסרית זו של 

 ועושה את החורבן לבלתי נמנע. הדור הזה משמיטה את היסוד לקיום האומה

 

                                                 

חכמים דייקו בלשונם, הכלל אמור ברב ולא נאמר במפורש שהתלמיד בסנהדרין ק"ה ב: "בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו",  468

לא יקנא ברבו. תלמיד יכול להיות תלמיד שלומד תורה, שהמאור שבה עשוי למנוע מעידה כזאת. בשוליית הנגר שלימודו מעשי בלבד, 

 אפשר שהסכנה גדולה יותר. 

ְכבֹוש ֶאת הַּ  469 ם לִּ ֶמֶלְך: ֲהגַּ ֹיאֶמר הַּ ת"?!אסתר ז' ח: "וַּ ָביִּ י בַּ מִּ ְלָּכה עִּ  מַּ

ַוי ִבְבִכי ָמָסְכִתי", כאן הן נושרות לכוסות אויביו. אפשר  470 בתהילים )ק"ב י( מופיעות דמעות האבל הנושרות לכוס יינו, "ְוִשקר

כ"ג ה( את  אר )תהיליםישמדובר במנהג מנצחים קבוע, לערוך למנצחים סעודת תפארת ושחרור לעיני אויביהם המושפלים. הכתוב ת

ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ִדַשְנָת ַבֶשֶמן ֹראִשי ּכוִֹסי ְרָוָיה". השוליה נותן עינו באשת רבו, הנמשלת  הצדיק המנצח: "ַתֲעֹרְך ְלָפַני שר
בדברי חכמים לכוס )נדרים כ' ב( "אמר רבי: אל ישתה אדם בכוס זה ויתן עיניו בכוס אחר", ובסופו של 

 גל הנורא, והרב נותן את עיניו בכוסות אשתו ותלמידו.הסיפור נסגר המע

י רוֹש ַאְשְּכֹלת -כנגד ישראל )דברים ל"ב לבמוזכר בכתוב יין הפורענות  471 מוֹ ִעְנבֵׁ לג(: ִּכי ִמֶגֶפן ְסֹדם ַגְפָנם ּוִמַשְדֹמת ֲעֹמָרה ֲעָנבֵׁ

ם ֲאֶשר ָשִתית ִמַיד הְמֹרֹרת ָלמוֹ. ֲחַמת ַתִניִנם יֵׁיָנם ְוֹראש ְפָתִנים לַכְ  ֶאת ּכוֹס ֲחָמתוֹ  'ָזר. ובישעיהו )נ"א יז( ִהְתעוְֹרִרי ִהְתעוְֹרִרי קּוִמי ְירּוָשַלִ

ָלה ָשִתית ָמִצית. ) ַבַעת ּכוֹס ַהַתְרעֵׁ  סוקרטס בכוס של רעל(.  זכורה לכל המתתו של ֶאת קר

 ב.-מיכה ב' א 472



הסיפור מבליט את רשעותו של השוליה ואת חוצפתו שאינה יודעת גבולות. אבל אי אפשר 

. הוא מומחה לבנות בתים, אולם הסיפור שלנו מעורר 473לנקות את הנגר לגמרי מכל אשמה

את תוכו ספקות ביחס למקצועיותו. הוא אולי יודע לבנות את הקליפה החיצונית אבל לא לבסס 

של הבית, את משפחתו. הוטל על הנגר לשמש כרב, להורות וללמד, אבל הוא נכשל בכך 

כישלון חרוץ. הנגר חטא חטאים חינוכיים כבדים: במקום להעניק לתלמידו עצה והדרכה, הוא 

גילה חדלון אישים ונזקק לתלמידו חומרית ונפשית, הוא לווה ממנו כסף ולמרבה הפלא גם נזקק 

 ב נעשה תלמיד לשולייתו.  לעצתו. הר

בקשת השוליה שישגר את אשתו כדי שילוונה חורגת מגבול הצניעות ואין לה הצדקה, מדוע יתן 

השוליה את הכסף לאישה ולא לרבו. כל אדם יכול להבין שתחת אפו מתרקם קשר לא טהור 

כך, אלא ועליו להתרחק ממנו, רק הנגר הרופס והחלש, לא הבין דבר. ואולי איננו טיפש כל 

 .  474משום שנעשה תלוי בכספי השוליה, הוא מרמה את עצמו, עוצם את עיניו ואינו רוצה להבין

השוליה סיפר לרבו שהנערים התעללו באשתו. אדם הגון היה רץ לסייע לאשתו החבולה 

והמושפלת, תומך בה ומעודד את רוחה. במקום זאת עמד הנגר אובד עצות, ושאל את שולייתו 

כי לא ברורה לו חובתו בשעה זו, לאן נעלמה אחריותו כלפי אשתו? מדוע הוא מה לעשות. ו

הופך אותה לאשמה? מדוע הוא מתעב אישה אנוסה וכואבת, ואת בטלנותו ואטימותו הוא 

משליך עליה? כיצד הפכה עצת השוליה לגרש את האישה למסקנה המתבקשת, מניין הרעיון 

 ורה עליו?המשונה הזה, הוא הרי לא כהן והיא לא אס

קבלת עצת הגירושין חושפת את מרקם היחסים הרעוע בין הנגר לאשתו. האיש לא דאג לה, 

אולי משום שבהכירו אותה חשד בה שאין מדובר באונס אלא ברצון. והיא אכן מיהרה לשתף 

פעולה עם השוליה וקלקלה עמו בביתו שלושה ימים. מסתבר שהקשר האסור בין השוליה לבין 

עוד בהיותו בבית רבו, ואולי הוא הסיבה לשיבוש היחסים בין בני הזוג. לפני האישה התחיל 

האישה עמדו לבחירה שני גברים, והיא העדיפה את החיים הקלים והטובים שהבטיח לה הצעיר 

הנמרץ )אולי גם הייתה צעירה כמוהו(, על פני חיי היושר החסכניים שהעניק לה בעלה הנגר 

 החרוץ.

הזה, השוליה, הבעל והאישה, כולם חטאו ובגדו זה בזה. אין זה מקל שלוש צלעות למשולש 

את רשעותו של השוליה ואחריותו, אולם כאשר יסודות הקיום המשפחתי נעלמו והמשפחה 

 הזאת פגומה מכל כיוון, אין היא יכולה יותר להתקיים. 

מחפשים את הסיפור הזה חותם את קובץ סיפורי החורבן. נראה שחכמים אומרים שעוד קודם ש

סיבות החורבן הלאומי בכשל ציבורי, בחטאי הכלל, אפשר למצוא את שורשיו קרוב קרוב, 

                                                 
ות )גיטין מ"ה א( "אמר ליה: לאו עכברא גנב אלא כבר דנו חכמים באופן כללי בשאלת האחרי 473

 חורא גנב! אמר ליה: אי לאו עכברא חורא מנא ליה?"
ים". 474 יקִּ דִּ ְבֵרי צַּ ֵלף דִּ יסַּ ים וִּ ְקחִּ ֵּור פִּ ד ְיעַּ ֹשחַּ י הַּ ָּקח ּכִּ ד ֹלא תִּ  שמות כ"ג ח: "ְוֹשחַּ



בחטא המוסרי האישי. הרשעות והעוולה המתוארים בסיפור הזה מתועבים כל כך, שמציאות 

 כזאת לא תוכל לשרוד: "על אותה שעה נתחתם גזר דין", ובא החורבן. 

 

  ז.

באשתו לגרשה והיתה כתובתה מרובה. מה עשה? הלך מעשה באדם אחד שנתן עיניו 

וזימן את שושביניו והאכילן והשקן שיכרן והשכיבן על מיטה אחת והביא לובן ביצה 

והטיל ביניהן והעמיד להן עדים ובא לבית דין. היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן 

ולד מן האור . אמר להן: כך מקובלני משמאי הזקן, לובן ביצה ס475ובבא בן בוטא שמו

ושכבת זרע דוחה מן האור. בדקו ומצאו כדבריו, והביאוהו לב"ד והלקוהו והגבוהו 

 . 476כתובתה ממנו

 

בסיפור הקודם נעשק הבעל התמים, בסיפור הזה הבעל הוא בוגד שפל. בגידתו כפולה 

ומכופלת. התורה לא ראתה בעצם בקשת הגירושין בגידה מתועבת, אלא אפשרה לבני הזוג 

את חייהם המשותפים בגט, תוך שמירת זכויותיהם וחובותיהם מן העבר. אך הבעל הזה, לפרום 

בשפלותו ובעליבותו, רצה להתחמק מן המחיר, ובמקום ליטול אחריות על מעשיו גלגל את 

 האשמה אל ראש אשתו, והעליל עליה שבגדה בו. 

ביו הנאמנים, שעמדו הוא עוד הוסיף ברשעותו חטא על פשע, ושיסה בה את שושביניו, את אוה

. בכך בוגד הבעל בכל 477לצדו בשעה שביקש לשאתה לאישה, שטרחו וסייעו לו בכספם לקיימם

עברו, מתכחש לו ורומס את כל קשריו ומחויבויותיו. זו בגידה באשתו וחבריו וקודם כל זו 

 בגידה בעצמו. 

צריך דווקא  בשעה שלקיים את הבית 478בית שמאי מצטיירים בעינינו כאנשי אמת קפדניים

גמישות. אבל דימוי זה מוטעה, גם בית שמאי מודים שבעת משבר טוב לטשטש את הדברים 

ולהחליק את האמת, כדי לרפא את המתח שנוצר בבית ולקרב אישה לבעלה. בבא בן בוטא 

עצמו נעשה כאסקופה הנדרסת וקיבל באהבה את שבירת הנרות על ראשו, כדי להציל משפחה 

 . 479בישראל

                                                 

 ועניו. מחכמי ירושלים בדור שלפני החורבן. מתלמידי בית שמאי. צדיק, חסיד 475

 מעשה זה הובא גם הוא במסגרת אגדות החורבן. גיטין נ"ז א..  476

זה שושבינו". השושבינות כללה גם עזרה כספית, כהלואה לחתן, ואחריות לתקינות החופה )כתובות י"ב  -סנהדרין כ"ז ב: "אוהב  477

 מש את החתן ואת הכלה בשעת כניסתן לחופה".ש[מ]א(: "ביהודה, בראשונה היו מעמידין להם שני שושבינין אחד לו ואחד לה, כדי ל

כתובות י"ז א: "כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא. ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה" ראה  478

 לעיל "מום יפה".

ה: זילי תברי יתהון על רישא ראה לעיל בעיות תקשורת: "אמר לה: זילי אייתי לי תרי בוציני. אזלת ואייתי ליה תרי שרגי. אמר ל 479

דבבא. הוה יתיב בבא בן בוטא אבבא וקא דאין דינא, אזלת ותברת יתהון על רישיה. אמר לה: מה הדין דעבדת? אמרה ליה: כך ציוני 

רבה את  .(נדרים ס"ו ב) בעלי. אמר: את עשית רצון בעליך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא". בבא בן בוטא הִּ



חרי שהסדק במסגרת הבית הפך לשבר גדול, אין מה להציל ואין לטייח את הדברים, אולם א

אלא צריך להעלות את האור ולשקף את עובדות המציאות. אז ניתן להבחין ולגלות שְבמקום 

שזרעו של הבעל האוהב היה צריך להיות ולהפרות את ביצית האישה, אין כלום אלא לובן ביצה 

 . 480אטום

 

 

 ואלמנותיא. גירושין 
 

. הדוגמה של הזוג הראשון מלמדת 481חכמים ראו בפרשת אדם וחוה דגם לכל זוגיות בעתיד

שהחיבור אינו אקראי, הנישואין מחזירים את הזוג אל תשתית הווייתם הראשונית להשלים 

בחיבורם חלל שהמתין לתיקון והשלמה. וכשם שיצר הקדוש ברוך הוא את חוה מן האדם 

 ורבת השכינה בזיווגם של בני הזוג ונותנת לחיבור הזה את חסותה.ולמענו, כך לעולם מע

"אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי: מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' 

 -ויען לבן ובתואל ויאמרו מה' יצא הדבר, מן הנביאים  482דכתיב -אשה לאיש. מן התורה 

בית והון נחלת אבות  484דכתיב -ובים ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא. מן הכת 483דכתיב

 . 485ומה' אשה משכלת"

עם זאת הכתוב לא ייחס לנישואין קדושה, אלא הגדיר אותם כלקיחה, "כי יקח איש אישה", 

ברית הנישואין היא מעשה קניין. היא איננה גילוי שמימי של הקשר המיסטי הנשמתי בין בני 

 הזוג, אלא נערכת למטה בבחירת בני הזוג. 

 ם הם שבטאו והדגישו את ממד הקדושה בנישואין. חכמי

                                                                                                                                            

ם כדי להסיר משהו מן החושך הגדול של המשבר הלאומי שחולל הורדוס. הוא ביקש האור ג
ליצור פתח תקווה, אפילו מחורבן התורה והרג תלמידי החכמים: "מאי תקנתיה דההוא גברא 
)הורדוס(? אמר לו: הוא כבה אורו של עולם, דכתיב: כי נר מצוה ותורה אור )משלי ו'(, ילך 

 (.ישעיהו ב', נהרו במובן של אור ולא נהר) כתיב: ונהרו אליו כל הגויםויעסוק באורו של עולם, ד

מפרש כיצד האור מבחין  אהסבר זה לרש"י פרש שחלבון מתקווץ ומתייבש בעוד ששכבת זרע נספגת בבד, אבל  480
  ביניהם.

"ר' שמעון אומר: מפני מה אמרה תורה, כי יקח איש אשה, ולא כתב כי תלקח אשה לאיש?  481
רכו של איש לחזר על אשה, ואין דרכה של אשה לחזר על איש; משל לאדם שאבדה לו מפני שד

 קידושין ב' ב. אבידה, מי חוזר על מי? בעל אבידה מחזר על אבידתו"
 בראשית כ"ד. 482
 שופטים י"ד. 483
 משלי י"ט. 484
 מועד קטן י"ח ב. 485



"האשה נקנית. מאי שנא הכא דתני האשה נקנית, ומ"ש התם דתני האיש מקדש? ... וניתני 

התם האיש קונה! מעיקרא תני לישנא דאורייתא, ולבסוף תני לישנא דרבנן. ומאי לישנא 

 . 486דרבנן? דאסר לה אכולי עלמא כהקדש"

המשנה לשון קניין, 'האשה נקנית', ובפרק הבא שנו 'האיש פירוש: מדוע כאן נקטה 

מקדש'? והשיבו, שתחילה השתמשו בלשון התורה 'כי יקח' לשון קניין, ולבסוף בלשון 

דש', שמשמעו, שבאמצעות קניינו אסר את האישה על כל העולם כמו הקדש.   חכמים, 'מקַּ

ה של האישה ואוסר אותה על , הוא משנה את מעמד487מעשה הקניין איננו פעולה חולית בלבד

כל העולם, חכמים ראו בכך מעין הקדש וקראו לו, "קידושין". הגירושין משום כך הם הפרת 

ְדָּתה ָבּה  ָּתה ָבגַּ יד ֵביְנָך ּוֵבין ֵאֶשת ְנעּוֶריָך ֲאֶשר אַּ י ה' ֵהעִּ ל ּכִּ ל ָמה עַּ ְרֶּתם עַּ ֲאמַּ ברית מקודשת: וַּ

יא ֲחֶבְרְּתָך ְוֵאֶשת ְברִּ   .488יֶתָךְוהִּ

אולם גם ההקדש איננו מוחלט, החפץ איננו קדוש בעצמו, אפשר לפדותו ולהעביר את הקדושה 

אל חפץ אחר. גם קניין האישה אינו קניין מוחלט ויש אפשרות להתירו, הגט חותך ומפריד מכאן 

 . 489ולהבא את בני הזוג ומרחיקם זה מזו

חלישה את עצמתה, להפך, אפשרות אפשרות הגירושין לא מגמדת את ברית הנישואין ולא מ

הפירוד יכולה להיות לה סם חיים. היא מוכיחה שאין הנישואין גזרת גורל אלא בחירה גמורה 

 . 490ומודעת בכל שעה ושעה

הגט הוא ספר כריתות, הוא כורת ומפריד בין בני הזוג מעתה ואילך באופן מוחלט, אבל לא 

ר הקודם ביניהם. לכן גם אם הקשר הנפשי מפקיע את הקידושין מלכתחילה ולא מוחק את הקש

נסתיים, אי אפשר להתייחס לקשר הקודם כאילו נעלם ולא היה, יש למצות מן העבר את הטוב 

 שבו, ולהכיר לו טובה.

 

מות הבעל או האישה הוא אסון נורא החותך את האדם לגזרים, אולם פצע הגירושין קשה 

אלמנות לגירושין, שהאלמנה היא קרבן לפעמים יותר ממנו. ההבדל המכריע בין משבר ה

                                                 
 קידושין ב' א. 486

ה מלבד קנייני הממון יש קניין שבא לבטא את הקשר הנ 487 ִמשָּ פשי ואת הייחוד הפנימי )אבות ו' י"א( "ח 
ן ֶאחָּ  יָּ ָאֶרץ ִקנְּ ִים וָּ מַׁ ד, שָּ ן ֶאחָּ יָּ ה ִקנְּ ֵאּלּו ֵהן, תֹורָּ מֹו, וְּ עֹולָּ רּוְך הּוא בָּ דֹוש בָּ קָּ נָּה לֹו הַׁ ִנים קָּ יָּ ד, ִקנְּ ן ֶאחָּ יָּ ם ִקנְּ הָּ רָּ ד, ַאבְּ

ן ֶאחָּ  יָּ ש ִקנְּ דָּ ִמקְּ ד, ֵבית הַׁ ן ֶאחָּ יָּ ֵאל ִקנְּ רָּ  ד". ִישְּ
 מלאכי ב' יד. 488

הנוצרים הקתוליים שללו את האפשרות להתיר את ברית הנישואין משום שהם סוברים שברית  489
 .קידשוה שמים לא ניתן לפרקש

מדגיש את חשיבות העשיה החופשית, ומפרש באופן זה מדוע פטרה התורה משך חכמה )בראשית ט' ז(  490
ריה : "לא רחוק הוא לאמר הא שפטרה התורה נשים מפת בעולה, שהיא הנושאת העיקרימצות פרו ורבואת האשה מ

וחייבה רק אנשים כי משפטי ה' ודרכיו דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ולא עמסה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל...  ורביה

לא גזרה התורה  ("ה מיתה שכיחאעיין תוס' כתובות פ"ג ע"ב ד)נשים שמסתכנות בעיבור ולידה ומשום זה אמרו מיתה שכיחא  ם כןוא

לצוות לפרות ולרבות על אשה. וכן מותרת לשתות כוס עיקרין וכעובדא דיהודית דביתהו דר"ח סוף הבא ע"י רק לקיום המין עשה בטבעה 

'( הבה שתשוקתה להוליד עזה משל איש )עיין בבא מציעא פ"ד א ורש"י ד"ה כי כאיש לשון אחר וכו'( ומצאנו לרחל שאמרה )בראשית ל

 .  "לי בנים ואם אין מתה אנכי



למציאות דורסנית בלתי נשלטת בעוד הגירושין הם פירוד שבבחירה. הגרושה נחותה מן 

ואילו האלמנה נאסרה רק לכהן גדול. התורה נתנה לבעל  492, הגרושה נאסרת לכהן491האלמנה

תם , בשעה שעל האישה מטביעים הגירושין חו493את הכוח לגרש, הוא נותר "טהור וזך"

 . 494ובמקרים רבים היא נתפסת בשיפוטיות כאשמה

שבירת הברית המקודשת מערערת את היסודות, ומושכת את הקרקע מתחת רגלי האישה. היא 

מאבדת גם את בטחונה ונתפסת גם בעיני עצמה כאשמה, היא גרמה לבן זוגה לנתק את קשר 

גע, אדרבה, היא מעוררת הנישואין. האלמנה לעומתה מוכה וחבולה אבל דימויה האישי לא נפ

 אמפטיה.

אולם כל זה איננו יכול לרכך את כאב האלמנות. כל שנאמר לעיל על חוזקו של הקשר הזוגי 

ומשמעותו מעצימים את חלל האלמנות ועושים אותו לכריתת אבר ונשמה ממש. זה נכון בכל 

הכאב והאכזבה  גיל. בגיל צעיר המוות מפתיע, כל התקוות קורסות והתכניות כבר לא יתממשו,

גדולים ועצומים. בגיל מבוגר המוות צפוי, אבל אחרי חיים זוגיים שלמים נותר חלל בלתי נסבל, 

 ולבן הזוג לא נותר עניין לחתור אליו. 

ן  יַּ ים ְודַּ י ְיתֹומִּ מעמדה של האלמנה מעורער, אין לה על מי להישען אלא על אביה שבשמים: "ֲאבִּ

ְמעֹון ים בִּ נּון. 495ָקְדשֹו" ַאְלָמנֹות ֱאֹלהִּ . והתורה מצווה עליה במיוחד: "ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֹלא ְתעַּ

י ֶאְתֶכם ֶבָחֶר  ְגּתִּ י ְוָהרַּ פִּ ֲעָקתֹו. ְוָחָרה אַּ ע צַּ י ָשֹמעַּ ֶאְשמַּ ק ֵאלַּ ְצעַּ ם ָצֹעק יִּ י אִּ ֶנה ֹאתֹו ּכִּ ֵנה ְתעַּ ם עַּ ב אִּ

ים" ֲחֹבל ֶבֶגד ַאְלָמָנה496ְוָהיּו ְנֵשיֶכם ַאְלָמנֹות ּוְבֵניֶכם ְיֹתמִּ ט ֵגר ָיתֹום ְוֹלא תַּ ְשפַּ ֶטה מִּ  .497. ֹלא תַּ

אולם עיקר הבעייה איננה כלכלית, יש אלמנות מסכנות שאין להן מעמד אבל לרובן נמצא פתרון 

בתקופה העתיקה במסגרת המשפחה המורחבת. אם לא היו לה ילדים היתה מתייבמת או חוזרת 

ילדים נשארה לחסות באחריות המשפחה הפטריארכלית. אולם אל בית אביה, וכאשר היו לה 

אין די בביסוס מעמדה הכלכלי של האלמנה, אחרי הכל היא נותרת בודדה. התורה מתייחסת 

 למשבר הנפשי שלה ודורשת להיזהר בכבודה ולנהוג בה ברגישות: 

פי חייב אדם להזהר ביתומים ואלמנות מפני שנפשן שפלה למאד ורוחם נמוכה אף על 

שהן בעלי ממון. אפילו אלמנתו של מלך ויתומיו מוזהרים אנו עליהן. שנאמר: כל אלמנה 

ויתום לא תענון. והיאך נוהגין עמהן? לא ידבר אליהם אלא רכות, ולא ינהוג בהן אלא 
                                                 

הכינוי גרושה כמעט לא נזכר במקרא והתורה לא הזכירה אותה בין המסכנים. אפשר שבכלל  491

האלמנה נמצאת גם הגרושה ולא היה צורך לפרט. עוד אפשר לשער שהגירושין לא היו מצויים. 

כולה להתחתן בשנית בקלות אולי לא גרשו מי שכבר היתה אם לילדים, ומי שלא היו לה ילדים י

 יחסית. 

 ויקרא כ"א ז. 492
 במציאות המודרנית הולכים בני הזוג ומשתווים זה לזה וכל שנאמר על הגרושה נכון היום גם ביחס לגרוש. 493
ִריתֻ  494 ּה ֵסֶפר כְּ ב לָּ תַׁ כָּ ר וְּ בָּ ת דָּ וַׁ ּה ֶערְּ א בָּ צָּ יו ִכי מָּ ֵעינָּ א ֵחן בְּ צָּ יָּה ִאם ֹלא ִתמְּ הָּ ּה דברים כ"ד א: "וְּ דָּ יָּ ן בְּ תַׁ נָּ ת וְּ

ּה ִמֵביתֹו". חָּ ִשּלְּ  וְּ
 .תהלים ס"ח ו 495
 כג.-שמות כ"ב כא 496
 דברים כ"ד יז. 497



מנהג כבוד, ולא יכאיב גופם בעבודה ולבם בדברים קשים, ויחוס על ממונם יותר מממון 

כעיסן או הכאיב להן או רדה בהן או אבד ממונן הרי זה עובר עצמו. כל המקניטן או מ

בלא תעשה וכל שכן המכה אותם או המקללן. ולאו זה אף על פי שאין לוקין עליו הרי 

עונשו מפורש בתורה: וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב. ברית כרת להן מי שאמר והיה 

עק יצעק אלי שמוע העולם שכל זמן שהם צועקים מחמס הם נענים. שנאמר: כי אם צ

 . 498אשמע צעקתו

 

 א.  

היו צריכין ישראל לתענית. אתון לגביה, אמרין ליה: רבי, גזר  499ביומי דרבי תנחומא

תעניתא. גזר תעניתא, יום קדמאי, יום ב', יום ג' ולא נחת מטרא. עאל ודרש להון )בימיו 

רבינו, גזור  של ר' תנחומא היו ישראל צריכים לתענית גשמים. באו אצלו ואמרו לו:

תענית. גזר תענית. יום ראשון, יום שני, יום שלישי ולא ירד גשם. נכנס( אמר להון: בני, 

התמלאו רחמים אלו על אלו והקדוש ברוך הוא מתמלא עליכם רחמים. עד שהן מחלקין 

צדקה לענייהם ראו אדם אחד נותן מעות לגרושתו. אתון לגביה ואמרו ליה: רבי, מה אנן 

ועבירתא הכא! )באו לרבי תנחומא ואמרו לו: רבי, מה אנחנו יושבים כאן יתבין הכא 

ועבירה כאן!( אמר להן: מה ראיתם? אמרו לו: ראינו אדם פלוני נותן מעות לגרושתו. 

שלח בתריהון ואייתינון לגו ציבורא )שלח אחריהם והביאם לפני הציבור(. אמר לו: מה 

מפני מה נתת לה מעות? אמר לו: רבי, ראיתי  היא לך זו? אמר לו: גרושתי היא. אמר לו:

אותה בצרה והתמלאתי עליה רחמים. באותה שעה הגביה רבי תנחומא פניו כלפי מעלה 

ואמר: רבון על העולמים, מה אם זה שאין לה עליו מזונות ראה אותה בצרה ונתמלא 

יעקב, על עליה רחמים, אתה שכתוב בך חנון ורחום, ואנו בני ידידיך בני אברהם יצחק ו

 .500אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים, מיד ירדו גשמים ונתרוה העולם

                                                 
 רמב"ם הלכות דעות ו' י'. 498

אמורא ארצישראלי בדור החמישי. גדול הדרשנים וחותם תקופת המדרש. דרכו לפתוח את הדרשה בשאלה הלכתית "ילמדנו  499

לתחילת הסדרה )סדר קריאת השבוע למנהג ארץ ישראל המסיים מחזור אותו קשר ולהכתובים רבינו", להתחיל בדרשה של פסוק מן 

 לחזור לשאלה שפתח ףבשלוש שנים(, לחרוז את דברי הקדמונים ולחבר את כל המאמרים לחטיבה שלמה המביעה רעיון שלם, ובסו
 או "מדרש ילמדנו". מדרש תנחומאם . ספר דרשותיו, ששימש את כל הדרשנים אחריו, הופיע במהדורות שונות בשבה

ל"ד י"ד בתרגום(: "בימיו של ר' תנחומא היו ישראל ), מופיע בשינויים מסוימים גם בויקרא רבה (ל"ג ג')בראשית רבה    500

צריכים לגשם. באו אצלו ואמרו לו: רבי, גזור תענית שירד גשם. גזר תענית פעם ראשונה ושנייה ולא ירדו גשמים. פעם שלישית קם 

ודרש, אמר להם: כולם יחלקו במצוות צדקה. קם איש אחד ולקח מה שהיה לו בביתו ויצא לחלקו, פגש את גרושתו. אמרה לו: זכה 

במצווה בי, שמן היום שיצאתי מביתך לא ראיתי טובה. כיון שראה אותה ערומה ובצרה גדולה נתמלא עליה רחמים ונתן לה, על שום, 

אחד, עלה ואמר לו לר' תנחומא: רבי אתה כאן ועברה כאן! אמר לו: מה ראית? אמר לו: ראיתי איש  ומבשרך לא תתעלם. ראה אותו איש

פלוני מדבר עם גרושתו ולא עוד אלא שנתן לה מעות, אילולי היה חשוד עליה לא היה נותן לה. שלח ר' תנחומא והביאו ואמר לו: יודע 

עם גרושתך ונתת לה מעות?! סיפר לו המעשה ואמר: ולא כך דרשת ומבשרך אתה שהעולם מצטער והבריות עומדות בצער והלכת ודברת 

לא תתעלם? באותה שעה הגביה ר' תנחום פניו לשמים ואמר לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם, מה אם זה שהוא בשר ודם ואכזרי 

הם יצחק ויעקב ומזונותינו עליך, על אחת כמה וכמה ולא היו עליו מזונותיה נתמלא עליה רחמים ונתן לה, אנו, שאנו בני בניך, בני אבר

       העולם".  השתתמלא עלינו רחמים! באותה שעה ירדו גשמים ונתרוו



 

בימיו של ר' תנחומא היו ישראל צריכים לגשם, באו אליו ובקשו ממנו לפעול לפתרון המצוקה. 

נראה שהיה ספון בבית המדרש ולא ידע בצרת העם, צריך היה לפנות אליו ולעורר אותו לפעול. 

חומא ידע היטב שחסר גשם ואף על פי כן לא עשה דבר. הוא ידע שכל עוד אולם אפשר שרבי תנ

הציבור לא ירגיש את צרתו, את המחסור במים, לא יתעורר לחזור בתשובה. צריך להמתין אפוא 

 . 501שהציבור יחוש היטב שאי אפשר להמשיך כך ויתעורר לשנות את דרכו

י יפה של אמונה, שהציבור המתעורר הפונים אל רבי תנחומא בקשו: "גזור תענית". זה ביטו

מבין שאין לו להשליך את יהבו אלא על אביו שבשמים. אולם הבקשה פגומה, הם דבקים 

במעשה הפולחני וסבורים שבכוח התענית לבטל את הגזרה. יש אפילו הגורסים: "גזור תענית 

זור שירד גשם". התענית נעשית אפוא בתנאי שיבוא גשם בעקבותיה, בשעה שהחובה לח

 בתשובה היא מוחלטת, בלי קשר לתוצאותיה. 

אבל גם אם התענית אינה מושלמת, אין זו להם התנאה גמורה, וכבר לימדונו חכמים: "האומר 

, משום 502סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא הרי זה צדיק גמור"

 שכוונתו לתת את הסלע בין כך ובין כך. 

 ת על פי סדר התעניות הקבוע: רבי תנחומא גזר תעני

ין  בּור. אֹוְכלִּ צִּ ל הַּ יֹות עַּ ֲענִּ ין ָשלש ּתַּ ין גֹוְזרִּ ים, ֵבית דִּ ְסֵלו ְוֹלא ָיְרדּו ְגָשמִּ יעַּ ֹראש ֹחֶדש ּכִּ גִּ הִּ

ְנָדל ּובְ  סַּ ת הַּ ילַּ ְנעִּ יָכה ּובִּ יָצה ּוְבסִּ ְרחִּ ְמָלאָכה ּובִּ ין בִּ ָּתרִּ ֶשָחֵשָכה, ּומֻּ ין מִּ יש ְושֹותִּ ְשמִּ תַּ

ָטה מִּ  . 503הַּ

זה סדר של שלוש תעניות. הציבור צם שתיים מהן ורבי תנחומא המתין לשלישית. ברור שסבר 

ששלוש התעניות הן סדר פולחני שלם ורק משנכשלה גם התענית השלישית והמהלך כולו לא 

חמורות  הועיל, הבין רבי תנחומא שצריך לשנות. במצב זה נהוג לעבור לשלוש תעניות נוספות,

 יותר: 

ְבעוֹ  ין מִּ ין ְושֹותִּ בּור. אֹוְכלִּ צִּ ל הַּ יֹות ֲאֵחרֹות עַּ ֲענִּ ין ָשלש ּתַּ ין גֹוְזרִּ ד ָעְברּו ֵאלּו ְוֹלא נֲַּענּו ֵבית דִּ

ָטה, ְונֹועֲ  מִּ יש הַּ ְשמִּ ְנָדל ּוְבתַּ סַּ ת הַּ ילַּ ְנעִּ יָכה ּובִּ סִּ יָצה ּובִּ ְרחִּ ְמָלאָכה ּובִּ ין בִּ ֲאסּורִּ ין ֶאת יֹום, וַּ לִּ

ֶמְרֲחָצאֹות  . 504הַּ

אבל רבי תנחומא לא המשיך בסדר התעניות המקובל, אלא חיפש דרך אחרת לתקן במשהו את 

קם ודרש: "התמלאו רחמים אלו על אלו והקדוש ברוך הוא מתמלא מצבו המוסרי של העם. 

 .505עליכם רחמים"
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לשון החריגה, "כולם התביעה המעשית הוגדרה באופן ברור: "כולם יחלקו במצוות צדקה". ה

יחלקו במצווה", מכוונת שכולם יביאו כסף מביתם ויתעסקו בחלוקתו לנזקקים. אבל במשמע 

שרבי תנחומא הדגיש את הסולידריות הציבורית והערבות ההדדית. מצוות הצדקה מוטלת על 

 הציבור כחובה אחת משותפת, שעל כולם לקחת בה חלק. 

דקה. גם האיש התמים הזה, גיבור הסיפור, לקח את מה דבריו הועילו והאנשים נתנו כסף לצ

שהיה בביתו ויצא לחלק. אדם מחפש את העניים רחוק ומוצא אותם קרוב, לפניו עמדה גרושתו 

 . 506ואמרה לו: זכה בי

לגירושין יש סיבה: "בית שמאי אומרים: לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר 

ר. ובית הלל אומרים: אפילו הקדיחה תבשילו, שנאמר כי ערוה, שנאמר, כי מצא בה ערות דב

מצא בה ערות דבר. רבי עקיבא אומר: אפילו מצא אחרת נאה הימנה, שנאמר, והיה אם לא 

. הגירושין הם פצע כואב, תוצאה של משבר, כשבעיה מוסרית או רגשית 507תמצא חן בעיניו"

 שרה להם להתרחק זה מזו. גרמה להתרסקות הבית. התרת הקשר שחררה את בני הזוג ואפ

, הגירושין לא הועילו לה, ומאז עזבה את 508אולם האישה גילתה שרק בעלה השתחרר ולא היא

ביתו לא ראתה טובה. התרחקותו הייתה רבת תועלת מבחינתו, אולם לתפיסתה נהג בה באופן 

רק אגואיסטי דורסני והתעלם כליל מטובתה. נתינת הצדקה לגרושתו היא מעשה גדול, לא 

משום שהאיש התגבר על הטינה ועל המשקעים שנוצרו בינו לבינה, ולא זו בלבד שלא ראה בה 

צדקה לפנים משורת הדין, אלא נטל אחריות על גורלה המר של גרושתו ותיקן את הרעה 

 שנוצרה בגינו.

אולם הציבור עינו רעה, והוא מפרש בחשדנות את מעשיו כאילו הייתה כאן עברה חמורה, "רבי, 

ה אנו יושבים כאן ועברה כאן!". הציבור דבק במעשה הפולחני והעדיף לפרש את הדברים מ

כך: התענית עשתה את שלה בשמים, הגשם כבר היה אמור לרדת, אלא שהאיש הזה עיכב את 

הישועה, והצדקה שנתן לגרושתו היא סיבת המשך הבצורת. רמת הצניעות של הדור גדולה כל 

ה ואינה אסורה על בעלה, נתפס הקשר ביניהם כאיסור חמור, כך, שאף שהגרושה לא התחתנ

 ונתינת הצדקה מתפרשת כאתנן של זנות. 

אולם האמת הפוכה, עצם קפדנותם, עינם הרעה וחשדנותם, היא סיבה לבצורת וליובש. אלה 

שהטילו עליו את האשמה, חשפו את מצבו הירוד של הדור. הקרבה המשפחתית שנהגו בקב"ה, 

                                                                                                                                            

בתפילה לריבונו של  ופניית כאן כבר גנוזה מסקנתו של רבי תנחומא אותה אמר בסוף האירוע בתפילתו. 505

. התביעה מן השמים לעשות כמעשי בני האדם הציב רבי תנחומא מלכתחילה כשפנה לציבור לעשות צדקהאת . תעולם איננה אקראי
לפני הסיפור הזה מופיעה במדרש הדרשה  ,ה האיש "ולא כך דרשת". איננו יודעים היכן דרש כך רבי תנחומאבגירסת ויקרא רבה ענ

הזאת בשמו של רבי יעקב, שאמרה בשם רבי אלעזר, וכן מופיע שם סיפור דומה על ר' יוסי הגלילי וגרושתו. נראה שהייתה זו דרשה 

דם לגרושתו. ואפשר כמו בגירסת בראשית רבה שלא עשה זאת בפעם את מחויבותו של א המפורסמת של רבי תנחומא, שהדגיש

 .הראשונה, אלא שהאיש הזה עורר במעשיו מחדש את הרעיון הישן

 גירסת ויקרא רבה. 506
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שעצם הכרזת התענית צריכה להביא את הגשם, מגלה עד כמה רחקו בפנימיותם בגינה חשבו 

 מרוחה של תורה ומן השכינה. 

 

בסיפור זה מופיעות שתי תפיסות דתיות, האחת פורמליסטית, מסגרתית, מדקדקת ומוחצנת, 

המרחיקה כל חריגה מן הסדר, מן הכתוב בספר, ורואה בכל שינוי סטייה חמורה, שצריך 

טעמי צניעות. מולה עומד הבעל, שתפס את מצוות החסד באופן פנימי, אמיתי, למונעה מ

 התעלם מן המוסכמה החברתית ועשה חסד עם גרושתו. 

רבי תנחומא מציב את הסיפור כמופת ללימוד זכות על ישראל. לימוד סנגוריה על מי שנראה 

יצונית ויורדים כחוטא אפשרי רק כאשר משתחררים מן התפיסה המסגרתית הפורמליסטית הח

 לעומק העניין, חודרים אל תוכנו הפנימי של המצב ומבינים את מורכבותו. 

 ו: לאמיתו של דבר הביקורת על ריטואל הצום נאמרה כבר על ידי ישעיה

יעַּ  ק ָוֵאֶפר יַּצִּ נֹות ָאָדם נְַּפשֹו ֲהָלֹכף ְּכַאְגֹמן ֹראשֹו ְושַּ ְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו יֹום עַּ ֲהָלֶזה  ֲהָכֶזה יִּ

ֵּתר ֲאגֻּדֹות מֹוָטה  ע הַּ בֹות ֶרשַּ ְרצֻּ ֵּתחַּ חַּ ְקָרא צֹום ְויֹום ָרצֹון לה'. ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו פַּ ּתִּ

ת  יא ָביִּ ים ָּתבִּ ים ְמרּודִּ יִּ ֲענִּ ְחֶמָך וַּ ים ְוָכל מֹוָטה ְּתנֵַּּתקּו. ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב לַּ ים ָחְפשִּ ח ְרצּוצִּ לַּ ְושַּ

ְרֶאה י תִּ ָלם. ּכִּ ְתעַּ ְבָשְרָך ֹלא תִּ יתֹו ּומִּ סִּ ְצָמח  ָעֹרם ְוכִּ ָכְתָך ְמֵהָרה תִּ ֲארֻּ ר אֹוֶרָך וַּ חַּ שַּ ע ּכַּ ָבקַּ ָאז יִּ

ְדֶקָך ְּכבֹוד ה' יַַּאְסֶפָך ְך ְלָפֶניָך צִּ  .509ְוָהלַּ

הסיפור שלנו מוסיף ומלביש זאת בצבעים חיים. עולה ממנו ביקורת על העם שנתפס לצדדים 

חיים, הן בעשותו מצווה והן בחפשו עברה. וביקורת זו מוסבת גם על רבי החיצוניים של ה

תנחומא שבתחילה נתפס לתענית, לפולחן שבין אדם למקום, ורק משלא הועילה החליף אותה 

בתיקון שורשי, במצוות החסד שבין אדם לחברו. התענית והתפילה יכולות לפעול גדולות 

אין לנו עניין במעשה שלילי, שימנע אוכל מפי האדם,  ונצורות, אבל לא כתחליף לתיקון האישי.

 . 510אלא במעשה החסד החיובי שמכניס אוכל לפיהם של הרעבים

ין  ָדה ֶשָאָדם מֹוֵדד, ָבּה מֹוְדדִּ רבי תנחומא סיכם את סיפור המעשה בתפיסת מידה כנגד מידה. ְבמִּ

שגחה מנהלת את העולם על . אין מדובר רק באופן המעשים אלא בעצם מהותם ותוכנם. הה511לוֹ 

                                                 

 ח.-ישעיהו נ"ח ה 509

 בשבילי רוחניות".  בשם ר' ישראל סלנטר אמרו: "החומריות של זולתי היא  510

ָמקֹום  511 ְצָמּה ָלֲעֵבָרה, הַּ ְשָטה ֶאת עַּ יא קִּ ין לֹו. הִּ ָדה ֶשָאָדם מֹוֵדד, ָבּה מֹוְדדִּ משנה סוטה א' ז' ח': ְבמִּ

ְצָמּה ָלֲעֵבָרה, הַּ  ְלָתה ֶאת עַּ יא גִּ ְּוָלּה. הִּ ֶבֶטן, נִּ ר ָּכְך הַּ ָלה ְוַאחַּ יָלה ָבֲעֵבָרה ְּתחִּ ְתחִּ ָיֵרְך הִּ ָלה ָעֶליָה. בַּ ָמקֹום גִּ

ר ֵעינָ  ְך ַאחַּ ְמשֹון ָהלַּ גּוף ֹלא ָפֵלט. שִּ ֶבֶטן, ּוְשָאר ָּכל הַּ ר ָּכְך הַּ ָלה ְוַאחַּ ָיֵרְך ְּתחִּ ְלֶקה הַּ יָכְך ּתִּ ְּקרּו ְלפִּ יָכְך נִּ יו, ְלפִּ

ים אֶ  ְשּתִּ ְשָערֹו, ְפלִּ ְתָגָאה בִּ ְינְַּּקרּו ֶאת ֵעיָניו. ַאְבָשלֹום נִּ ים וַּ ְשּתִּ ֹיאֲחזּוהּו ְפלִּ ר )שופטים ט"ז( וַּ ת ֵעיָניו, ֶשֶנֱאמַּ

יֹות, שֶ  ְּתנּו בֹו ֶעֶשר לֹוְנבִּ יָכְך נִּ יו, ְלפִּ ְגֵשי ָאבִּ ילַּ ל ֶעֶשר פִּ י ֶשָבא עַּ ְשָערֹו. ּוְלפִּ ְתָלה בִּ יָכְך נִּ ב -ר )שמואלֶנֱאמַּ ְלפִּ

י ֶשָגנַּב ְשלשָ  הּו[. ּוְלפִּ תֻּ ְימִּ ּכּו ֶאת ַאְבָשלֹום וַּ יַּ ים ֹנְשֵאי ְּכֵלי יֹוָאב, ]וַּ ָיֹסבּו ֲעָשָרה ֲאָנשִּ ה ְלָבבֹות, ֵלב י"ח( וַּ



פי בחירה, שכר ועונש, אבל אין זו המתכונת היחידה. קיימת גם מידת החסד. הדין מחייב לא 

לנקוט מידת הדין נגד בעל החסד, שכל חייו עושה לפנים משורת הדין. משום כך גילויי החסד 

ה בהיותה יחסי כנסת ישראל עם דוד. 512בישראל מחייבים את השמים לנהוג עמם במידת החסד

דומים יותר לקשר שבין הגרושה עם כאשר הם מגורשים הרחק משולחנו של מקום, בגלות, 

  בעלה, ומי שעושה עימה חסד מכוון לדעת קונו ועושה בכך חסד גם עם ישראל.

 

ָלםחידושו של הסיפור הוא הדגשת העיקרון של " ְתעַּ ְבָשְרָך ֹלא תִּ ְבָשְרָך ֹלא " והעמקתו. "מִּ מִּ

ְתעַּ  " היה צריך להיות הראשון ברשימת המוטבים, אבל ישעיהו הציב אותו בסוף, אחרי ָלםתִּ

ְרֶאה ָעֹרם  י תִּ ת ּכִּ יא ָביִּ ים ָּתבִּ ים ְמרּודִּ יִּ ֲענִּ ְחֶמָך וַּ הענקת החסד לכל הנזקקים: "ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב לַּ

ָלם" ְתעַּ ְבָשְרָך ֹלא תִּ יתֹו ּומִּ סִּ ְתעַּ 513ְוכִּ ְבָשְרָך ֹלא תִּ ָלם" היא לכאורה אמירה מיותרת, אפשר . "ּומִּ

שאדם יתעלם מבשרו הקרוב?! ברור מאליו שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, ועל האדם 

 להקדים את קרוביו הנזקקים לשאר עניים:  

ענין הצדקה הוא שיתן אדם משלו למי שצריך. והנה היא מדרגות רבות, יש צדקה שיתן "

גדולה ממנה שיתן לעני ישראל והוא מעניי עיר אחרת.  אדם פרוטה לעני מן האומות.

, עני שעמך. למעלה ממנה 514למעלה ממנה שיתננה לעניי עירו שנאמר, את העני עמך

ָלםשיתננה לעני קרובו שנאמר,  ְתעַּ ְבָשְרָך ֹלא תִּ . למעלה ממנה שיפרנס את בניו. וכן 515ּומִּ

, וכי אפשר לו לאדם 516ל עתאמרו רז"ל מאי דכתיב, אשרי שמרי משפט עושה צדקה בכ

לעשות צדקה בכל עת? אלא זה הזן את בניו ובנותיו כשהם קטנים. למעלה ממנו שהוא 

מפרנס אביו ואמו, שהוא מקיים מצות כבוד אב ואם והיא צדקה גדולה שאין לך למעלה 

 . 518, למען יאריכון ימיך"517ממנה. על כן שכרה אריכות ימים, הוא שכתוב

נתינה פשוט וברור, לא יעלה על הדעת שאדם יתן לזרים וישאיר את דירוג זה של מעלות ה

קרוביו רעבים ללחם. אדרבה, זו נתינה טבעית ובסיסית כל כך, שאיננו נוטים למדוד את מעלתו 

                                                                                                                                            
ֵנב ַאְבָשלֹום ֶאת ֵלב ַאְנשֵ  ְיגַּ ר ]שם ט"ו[ וַּ ְשָרֵאל, )ֶשֶנאמַּ ין, ְוֵלב יִּ יו, ְוֵלב ֵבית דִּ ְתְקעּו ָאבִּ יָכְך נִּ ְשָרֵאל(, ְלפִּ י יִּ

ְתָקֵעם ְבֵלב ַאְבָשלֹום.  יִּ פֹו וַּ ים ְבכַּ ח ְשלָשה ְשָבטִּ ּקַּ יִּ ר )שם י"ח( וַּ ים, ֶשֶנֱאמַּ  בֹו ְשלָשה ְשָבטִּ

במדרש )הובא בשל"ה, שמות,  משפטים, תורה אור )ח( וכן נפש החיים א' ז'(: "מהו ה' צלך, כצלך.  512
ה משחק לו הוא משחק לך, ואם אתה בוכה לו הוא בוכה כנגדך, ואם אתה מראה לו מה צלך אם את

פנים זעומות או מסוברות אף הוא נותן לך כך, אף הקב"ה ה' צלך, כשם שאתה הווה עמו הוא הווה 
 עמך".

 ישעיה נ"ח ז. 513

 שמות כ"ב. 514

 ישעיה נ"ח. 515

 תהלים ק"ו. 516

 שמות כ'. 517

 פרשת ויחי.רבינו בחיי, בראשית, הקדמה ל 518



. אולם 519המוסרית של האדם באמצעותה, אלא ביכולתו להרחיב את מעגלי הנתינה שלו הלאה

אופן פרדוקסאלי אדם עלול לראות רחוק ולשכוח הכתוב מזהירנו שהתעלמות כזו אפשרית. ב

את מי שמצוי תחת עיניו, הוא יהיה רגיש ופתוח לזרים ונוקשה לבני ביתו, יפזר כספו לצדקה 

 וישכח את קרוביו. 

ָלם" ְתעַּ ְבָשְרָך ֹלא תִּ " מגדיר את העמדה המוסרית מחדש. התפיסה המוסרית האלטרואיסטית מִּ

לתו על עצמו, לכבוש את רצונותיו, לוותר על רכושו ולהעניק תובעת מן האדם להעדיף את זו

ממנו לאחר הנזקק. לפי גישה זו יש מעלה ועדיפות לנתינה לרחוקים על פני הקרובים, "שלום 

. אולם נתינה זו עלולה להיות מחווה חיצונית ויש בה משהו כפוי 520שלום לרחוק ולקרוב"

 . 521המדכא את אישיותו של האדם

פוכה, אין צורך ללחוץ את האדם ולדרוש ממנו לזנוח את עצמו למען זולתו, אולם יש דרך ה

אדרבה, על האדם לחזק את אישיותו, להגדיל אותה ולהרחיבה מעגל אחר מעגל, עד שתכלול 

, באופן זה שופעת הנתינה באופן טבעי קודם על קרובי 522את קרוביו, ידידיו ולמעלה מזה

 שהרחוקים נעשים בעיניה קרובים. המשפחה, ואחר כך מתרחבת האישיות עד

דוגמה בולטת לכך היא הזוגיות. הגבר מפסיק לטפח את האגו שלו, את יחידותו, רווקותו, ונכנס 

אל המסגרת המשותפת. לו הייתה התחברותו לאישה מדכאת את רצונותיו ומחייבת ויתור על 

ך, עד שהאיש מרחיב את מאווייו, לא היתה נוחלת הצלחה, אולם הקשר הזוגי פנימי ועמוק כל כ

ְיָבֶרְך  אישיותו כך שתכלול גם את אשתו ותעשה אותם לאישיות גדולה אחת. "ָזָכר ּוְנֵקָבה ְבָרָאם וַּ

ָבְרָאם" ְקָרא ֶאת ְשָמם ָאָדם ְביֹום הִּ יִּ  . 523ֹאָתם וַּ

חכמים מוסיפים שבשרו של האדם אינו רק קרוביו באותה שעה. על האדם לכלול גם את עברו 

ך ההווה של חייו. הצמדת הציווי הזה ליחסי אדם עם גרושתו, נראה מעט רחוק. האהבה בתו

מתה, הקשר הנפשי בין בני הזוג התפוגג, הקרובים שהתאחדו בנישואין נפרדו בגירושין 

ָלם", זכר הקשר הגופני שהיה 524מכוערים ְתעַּ ְבָשְרָך ֹלא תִּ . בין בני הזוג לשעבר נשאר רק "מִּ

פי כן אי אפשר שילך כל אחד לדרכו ויראה את זולתו כאילו לא היה כלל.  ביניהם, ואף על

                                                 

תחילה התעורר כנגד גוי רשע המכה את היהודי, אחר כך הפריד בין שני  התורה מציגה את התפתחותו המוסרית של משה: 519

 ציל את בנות יתרו מפני רועי מדיין. הכפליט וזר בסכסוך בין גויים והתערב יהודים ניצים, ולבסוף 

 ישעיהו נ"ז יט. 520

חייבו לפעול קשו לראות במוסר היהודי, כמדכא את אישיות האדם ומישאת שורשיו בהמוסר הנוצרי, תפס את פ. ניטשה  521
. בעקבותיו תיארה זאת , כמגמד את האדם ועצמת רוחוביקר אותו בחריפות בספריונגד נטיות לבו ורצונו, משום כך 

 באופן עממי וציורי איין ראנד בסיפוריה.

  האחדות הכוללת. ראה "שיר מרובע" אורות הקודש ח"ב תמ"ה והלאה, 522

 בראשית ה' ב. על ר' אריה לוין זצ"ל מספרים שאמר לרופא: "רגלה של אשתי כואבת לנו". 523

ְנָאה ֲאֶשר ְשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶשר ֲאֵהָבּה" ב י"ג טו.-שמואל 524 שִּ ָמֶות ַאֲהָבה ָקָשה ". ְגדֹוָלה הַּ ָזה כַּ וכן: "עַּ
ְנָאה" ְשאֹול קִּ  שיר השירים ח' ו. כִּ



לעולם תמשיך גרושתו של האדם לחיות ברקע חייו, אם ינסה לנתק את עצמו מעברו, לשכוח את 

 שהיה, יישאר בעל מום. 

 

 ב.

הוות מעיקה ליה סגין. סליק רבי אלעזר בן עזריה לגביה.  525איתתיה דרבי יוסי הגלילי

ה: רבי, שיבקה דלית היא דאיקרך. אמר ליה: פורנה רב עלי. אמר ליה: אנא יהיב אמר לי

לך פורנה ושבקה. יהב ליה פרנה ושבקה, אזלת ונסיבה לטסורא דקרתא. איתנחת מן 

ניכסוי ואיתעביד כסגיא נהורא והוות מחזרא ליה על כל קרתא ומדברא ליה. חד זמן 

. אמר לה: לית הכא שכונה חורין? אמרה חזרתיה על כל קרתא ולא איתתיהב ליה כלום

ליה: אית הכא שכונה דמשבקי ולית בחיילי עייל לה לתמן. שרי חביט לה. עבר רבי יוסי 

הגלילי ושמע קלון מתבזיי בשוקא. נסבון ויהבון בגו חד ביתא מן דידיה והוה מסיק לון 

אפילו כן אציתון  מזונין כל יומין דהוון בחיין, על שם, ומבשרך לא תתעלם, זו גרושתו.

 קלוי בליליא ושמעין קלה אמרה: לא הוה טב דייה צערה לבר מן גופה ולא לגו גופה. 

תרגום: אשתו של רבי יוסי הגלילי הצרה לו מאד. עלה רבי אלעזר בן עזריה אליו אמר לו: 

רבי, עזוב אותה שאין היא לכבודך. אמר לו: כתובתה רבה עלי. אמר לו: אני אתן לך 

שלח אותה. נתן לו כתובתה ועזבה. הלכה ונישאה לשוטר העיר. ירד מנכסיו כתובתה ו

ונעשה עיוור, והייתה סובבת ומובילה אותו בכל העיר. יום אחד סבבו בכל העיר ולא נתנו 

להם כלום. אמר לה: אין עוד שכונה אחרת? אמרה לו: ישנה שכונת הגרוש שלי ואין 

י יוסי הגלילי ושמע את קולם מתבזים בשוק. בכוחי ללכת שם. החל להכות אותה. עבר רב

לקחם ונתנם בבית משלו והעלה להם מזונות כל ימי חייהם, משום: ומבשרך לא תתעלם, 

זו גרושתו. אף על פי כן, שמעו קולה בלילה שאמרה: לא טוב יותר היה לה שצערה בחוץ 

 . 526ולא בתוך גופה?

 

                                                 

תנא בדור השלישי, המפורסם בחסידותו. מחשובי חכמי יבנה. נולד בגליל, למד שם תורה, ומיד בבואו ליבנה דן בהלכה עם ר'  525

 צחם.יטרפון ור' עקיבא ונ

ירושלמי כתובות פי"א ה"ג, בויקרא רבתי ל"ד י"ד בנוסח מעט שונה: "לר' יוסי הייתה אישה רעה שהייתה מבזה אותו בפני  526

מרו לו תלמידיו: רבי עזוב אישה זו שאינה ראויה לכבודך. אמר להם: כתובתה מרובה ואיני יכול לגרשה. פעם ישבו הוא ור' תלמידיו. א

אלעזר בן עזריה ולמדו, כשגמרו, אמר לו: אכפת לרבי אם נעלה לביתו? אמר לו: כן. כשעלו השפילה פניה ויצאה לה מסתכלת בקדירה 

קדירה? אמרה לו: יש פרפראות. הלך וגילה אותה ומצא בתוכה פרגיות. הבין ר' אלעזר בן עזריה, שעל הכיריים. אמר לה: יש משהו ב

שאין דעתה מיושבת עם בעלה. כשישבו להם ואכלו. אמר לו: האם לא אמרה פרפראות והלוא מצאתי בתוכה פרגיות? אמר: מעשה נסים 

מתאימה לכבודך. אמר לו: כתובתה רבה עלי ואין בידי לגרשה. אמר הם. אחרי שאכלו מה שאכלו, אמר לו: רבי גרש אותה אישה שאינה 

לו: אנחנו נאסוף הכתובה וגרש אותה. עשו לו כך, אספו הכתובה וגירשה ממנו והשיאוהו אישה אחרת, טובה ממנה. גרמו עוונותיה של 

שה מובילה אותו בכל העיר, והייתה הולכת אותה אישה והלכה ונישאה לשומר העיר. אחרי ימים באו ייסורים עליו ונתעוור והייתה האי

בכל השכונות ובשכונתו של ר' יוסי הגלילי לא הלכה. היה אותו האיש מכיר העיר, אמר לה: למה אין את מובילה אותי לשכונת ר' יוסי 

י הגלילי, התחיל חובט הגלילי שעושה צדקות? אמרה לו: גרושתו אני, ואין בכוחי לראות פניו. באו פעם אחת וקראו בשכונתו של ר' יוס

אותה והיו קולותיהם נשמעים בעיר. השקיף ר' יוסי הגלילי וראם מתבזים בשוק, לקחם, נתנם באחד מבתיו והיה מפרנס אותם כל ימי 

 ".[העולם]חייהם 



כן המשיך לחיות אתה משום שלא היה לו אשתו של ר' יוסי הגלילי הצרה לו מאד ואף על פי 

כסף לשלם את כתובתה. אולם זה תירוץ בלבד, ר' יוסי לא התאמץ לחפש כסף לממש את 

הגירושין, ולא מתוך בטלנות והשלמה עם מצב שלא ניתן לשנותו, אלא כבחירה בנישואין, רצה 

 . 527בה וחיפה עליה

יים של שני בני הזוג הביאו את שניהם בסופו של דבר הצליחו תלמידיו לשכנעו. נישואיהם השנ

למקומם הנכון. ר' יוסי זכה לאישה טובה כראוי לו, וגרושתו מיהרה להינשא לשומר העיר. עתה 

מתברר מה בקשה. היא חיפשה איש מעשה, שעיניו בראשו להשגיח על כל מעשי העיר, בעל 

ין בענייני העולם. אלא משרה מכובדת ומכניסה, ולא תלמיד חכם בטלן שעיניו בשמים ואינו מב

שמי שנראה בעיניה כגיבור ו"נוטר קרתא" מתגלה כ"חרוב קרתא", ודווקא תלמידי החכמים הם 

 . 528בוני העולם האמיתיים

 

בכך לא נסגר הסיפור, אלא מתחיל בו שלב חדש. רשעות האישה גרמה לה להיענש ובעלה 

מכאן. המדרש מדייק ואומר החדש שנבחר בזכות עיניו, התעוור, והיא יצאה קירחת מכאן ו

"גרמו עוונותיה של אותה אישה והלכה ונישאה לשומר העיר", הוא מבקש לראות עונש כבר 

בנישואיה לשומר העיר. כלומר, חטאה ועונשה חד הם. בחירתה הוכיחה שלא בחלה בר' יוסי 

בגלל פגם בהתנהגותו, אלא משום ששללה את מעלתו כתלמיד החכם וחיפשה אדם כוחני 

ומרני, שאיננו משועבד לכללי המוסר. היא נענשה מידה כנגד מידה ובעלה החדש, האדם וח

הכוחני, הראה לה את נחת זרועו וחבט בה. היא התביישה בבעלה ר' יוסי וביזתה אותו, ועתה 

 היא ובעלה התבזו לפניו. 

רחיקה אולם גם אחרי שר' יוסי נהג כראוי בגרושתו מצבה נשאר קשה. תלותה בבעל ששנאה וה

מעליו אוכלת את לבה, קול בכיה ממשיך להשמע בלילות. "טוב היה לי שיהא הצער חוץ מן 

שהוא תוך הגוף, שאני זוכרת תמיד צערי ואבלי ובושתי  הגוף ושאהיה רחוקה מבית המגרש, מִּ

 . 529על שבאתי לכך, ואין גופי כל היום בלא צער"

 

 ג.

                                                 

 אמירתה שפרפראות בקדירה במקום פרגיות, וייחס זאת למעשה ניסים. את בנוסח המדרש הוא טשטש את קמצנותה ו 527

: "רבי יודן נשייא שלח לרבי חייה ולר' אסי ולר' אמי למיעבור בקירייתא דארעא דישראל (חגיגה פרק א' ה"ז) ברי הירושלמיכד 528

ן למתקנה לון ספרין ומתניינין. עלין לחד אתר ולא אשכחון לא ספר ולא מתניין, אמרין לון: אייתון לן נטורי קרתא. אמרון לון: אילין אינו

א דכתיב )תהלים ולין אלא חרובי קרתא! אמרין לין: ומאן אינון נטורי קרתא? אמר לון: ספרייא ומתנייניא הדא הנטורי קרתא? לית אי

ז( אם ה' לא יבנה בית וגו'". פירוש: רבי יודן הנשיא שלח את רבי חייה, רבי אסי ורבי אמי לעבור בכפרי ארץ ישראל למנות להם "קכ

מצאו לא סופר ולא תנא. אמרו להם: הביאו לנו את שומרי העיר. הביאו להם. אמרו להם: אלה סופרים ומלמדים. נכנסו למקום אחד ולא 

 שומרי העיר? אלה מחריביה! אמרו להם: ומי הם שומרי העיר? אמרו להם הסופרים והמלמדים.  
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ליה: פסוק לי מזוני. פסק לה. , אמרה 532אתאי לקמיה דרבא 531דביתהו דאביי 530חומא

פסוק לי חמרא. אמר לה: ידענא ביה בנחמני דלא הוה שתי חמרא. אמרה ליה: חיי דמר, 

דהוי משקי ליה בשופרזי כי האי. בהדי דקא מחויא ליה איגלי דרעא, נפל נהורא בבי דינא. 

בבי  קם רבא על לביתיה, תבעה לבת רב חסדא. אמרה ליה בת רב חסדא: מאן הוי האידנא

דינא? אמר לה: חומא דביתהו דאביי. נפקא אבתרה, מחתא לה בקולפי דשידא עד 

 . 533דאפקה לה מכולי מחוזא, אמרה לה: קטלת ליך תלתא, ואתת למיקטל אחרינא?

תרגום: חומא אלמנתו של אביי באה לפני רבא. אמרה לו: פסוק לי מזונות. פסק לה. 

היה שותה יין. אמרה לו: בחיי אדוני, היה פסוק לי יין. אמר לה: הכרתי את אביי שלא 

משקה לנו יין בגביעים גדולים כמידת זרועי. כאשר הצביעה על ידה נגלה זרועה והואר 

בית הדין מיופיה. קם רבא נכנס לביתו וביקש את אשתו, בת רב חסדא. אמרה לו: מי 

אותה  נמצא עכשיו בבית הדין? אמר לה: חומא אשתו של אביי. יצאה אחריה, היכתה

במנעול של ארגז עד שגרשה אותה מכל מחוזא. אמרה לה: הרגת שלושה ובאת להרוג 

 עוד אחד?  

 

הסיפור בא ללמד מהן זכויותיה הכלכליות של האלמנה, אגב הדברים תוארה בו חומא כאלמנה 

צעירה שמתנהגת בקלות דעת, מבקשת יין ומפתה את רבא. התנהגות שאינה הולמת את מי 

של אביי, אחד מגדולי האמוראים. אמנם גם במשפחות הטובות ביותר יש נפילות שהייתה אשתו 

וכשלונות, אבל מדוע הביאו חכמים את הסיפור המגלה את קלונה? מסתבר שסברו שאין זו 

אפשרי -שחיתות מוסרית חמורה אלא מעידה, שמייצגת לא רק את חומא אלא את מצבן הבלתי

פיק כדי שיהיה לחומא ממה להתפרנס ורבא פסק לה של כל האלמנות. אביי השאיר רכוש מס

מיד מזונות, אולם חומא גילתה שחוץ מזה אין לה כלום. אין לאישה בודדה מעמד בעולם 

ובמות בעלה היא נדונית לחיי ריק משמימים. היא בקשה הקצבת יין, מעט צבע ושמחה לחייה, 

יים הקבוע שלה עם בעלה, אולם רבא לא קיבל את טענתה. אם השתיה היתה חלק מסגנון הח

אין בה רע, אבל לא יעלה על הדעת שתתחיל כאלמנה בודדה בחיים נהנתניים ומשעשעים, 

                                                 
א אדם אשה לא ממשפחת חומה בת איסי, נכד רב יהודה, אשתו השניה של אביי. יבמות ס"ד ב: "לא יש 530

נכפין ולא ממשפחת מצורעים; והוא, דאתחזק תלתא זימני. סמך עלה אביי )רש"י: בתלת זימני הוא דהויא 
חזקה(, ואזל נסבה לחומה ברתא דאיסי בריה דרב יצחק בריה דרב יהודה, דנסבה רחבא דפומבדיתא ושכיב, רב 

  יצחק בריה דרבה בר בר חנה ושכיב, ונסבה הוא ושכיב".
אביי מן המפורסמים שבאמוראי בבל ומי שביחד עם חברו רבא הטביעו את חותמם על התלמוד בדור  531

הרביעי.  התייתם בלידתו מאביו ומאמו וגדל בביתו של דודו רבה בר נחמני על ידי אומנת נאמנה. הוא נקרא 
)ערוך, ערך אביי(. ראש  בשם סבו נחמני, אולם דודו שלא רצה לקרוא בשם אביו קראו אביי, כלומר אבי שלי

ישיבת פומבדיתא. "רבה ואביי מדבית עלי קאתו, רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין, אביי דעסק בתורה 
 חיה שיתין שנין" ראש השנה י"ח א. -ובגמילות חסדים 

 מן החשובים שבאמוראי בבל בדור הרביעי. בנו של רב יוסף בר חמא, תלמיד רב נחמן וחברו של אביי. הם 532
נחלקו במאות עניינים ובכולם הלכה כרבא מלבד ששה. יליד מחוזא והקים שם ישיבה מרובת תלמידים 

 וחריפות.
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העלולים להיות מנוצלים לרעה ולחטא, ואין לפסוק לה מותרות אלו מכספי בעלה כי לא נכללו 

 במחוייבות שנטל כלפיה. 

 

העידה משהו על טיב צניעותה, חומא הדגימה את גודל הכוסות בהרמת ידה בתנועה מגרה, ו

ואף על פי כן חכמים לא הסיקו את המסקנה המתבקשת, אלא התייחסו לכך בסלחנות ותיארו 

זאת כמעשה גבולי שהטיל אור בבית הדין. יופיה איננו רק המתאר החיצוני של קוי הגוף אלא 

 .  535תר. חכמים ספרו כזאת על רבי יוחנן, שנחשב ליפה ביו534מין הארה רוחנית מבהיקה

נראה שחכמים יצאו מגדרם להבין את שגיונותיה ותסכולה של האלמנה החשובה הזאת, ופרשו 

, וכנראה לא סתם איש אלא 536את כוונתה לטובה, "באה להראות יופיה שיקפוץ איש עליה"

 רבא, חברו הגדול של בעלה. 

את חולשת  כוחה של חומא היה כה גדול, שרבא נזקק לאשתו. האם בקשו חכמים להראות לנו

הגבר המגיב לכל גירוי, או שבאו להשמיענו את ההפך, את גודל צדקותו של רבא שלא רצה 

אפילו בהרהור קלוש באישה אחרת. ואולי דווקא כאשר חומא מנסה לפתותו לשאתה ולנשל את 

 אשתו ממעמדה מבקש רבא לומר לאשתו כמה הוא אוהב אותה וכמה היא חשובה לו. 

, שלא טמנה את ידה בצלחת אלא 538, החשובה והדעתנית537רבא חומא נתקלה באשתו של

נאבקה על מקומה. היא רדפה את חומא במנעול הארגז עד שהרחיקה אותה ממחוזא. אפשר 

לראות את המשפחה כארגז נעול, מסגרת השומרת היטב על מה שבתוכה, חומא ניסתה לערער 

 את מעמד המשפחה, על כן ראוי להכותה במנעול הזה. 

ל רבא הזכירה לחומא את היותה אישה קטלנית, כלומר, שמתו כבר שלושת בעליה, אשתו ש

אולי רצתה לומר שמצווים אנו לרחם על אלמנה מסכנה, שאסון נחת עליה באקראי, אבל 

                                                 
רֹו ִאתֹו. 534 בְּ דַׁ יו בְּ נָּ ן עֹור פָּ רַׁ  משהו מעין מה שנאמר על משה )שמות ל"ד כט(: ִכי קָּ
בית אפל, גלייה לדרעיה ונפל נהורא. "רבי אלעזר חלש, על לגביה רבי יוחנן. חזא דהוה קא גני ב 535

שנינו:  -חזייה דהוה קא בכי רבי אלעזר. אמר ליה: אמאי קא בכית? אי משום תורה דלא אפשת 

לא כל אדם זוכה לשתי  -אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים! ואי משום מזוני 

אי שופרא דבלי בעפרא קא בכינא. דין גרמא דעשיראה ביר. אמר ליה: לה -שלחנות! ואי משום בני 

 אמר ליה: על דא ודאי קא בכית, ובכו תרוייהו". ברכות ה' ב.
 שו"ת בנימין זאב מ'. 536

היא נקראה בכל מקום בעקביות על שם אביה, בת רב חסדא, כי הייתה ראויה בידיעותיה,  537
 נאמנותה ואבחנתה הדקה לשם הזה.

תכננה את נישואיה לו שנים רבות "אנא דעתאי הקשר בין רבא ואשתו היה חזק ביותר היא  538

עלך הואי" )יבמות ל"ד ב(. כפי שאמרה כבר בילדותה )בבא בתרא י"ב ב( "בת רב חסדא הוה יתבה 

בכנפיה דאבוה, הוו יתבי קמיה רבא ורמי בר חמא. אמר לה: מאן מינייהו בעית? אמרה ליה: 

שתו ואת דעתה )חגיגה ה' א וכתובות תרוייהו, אמר רבא: ואנא בתרא".  רבא העריך מאד את א

 פ"ה א(. 



להיטותה של חומא להינשא שוב היא חסרת אחריות, כי יש בה פגם גופני או רוחני שבא ממנה 

 עצמה וגורם לבעליה למות. 

 

 ד.

מר רב כהנא, ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד בשני בצורת א

שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה והניחתו בכד של קמח ואפאתו בפת ונתנתו לעני. לימים 

בא בעל הדינר ואמר לה: הבי לי דינרי. אמרה ליה: יהנה סם המות באחד מבניה של אותה 

היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה. אשה אם נהניתי מדינרך כלום. אמרו: לא 

וכששמעו חכמים בדבר אמרו: מה מי שנשבע באמת כך הנשבע על שקר על אחת כמה 

 . 539וכמה

 

מעשה זה לא בא לתאר את חיי האלמנות אלא להורות את גודל חומרת איסור השבועה, כדרכם 

אלמנה של חכמים משמש מקרה קצה כזה להגדיר את המציאות הרגילה. אלא שסיפור ה

שבתוכו הוא סיפור נורא. האלמנה המטופלת בילדיה היתומים היא אישה צדקת שאפילו בשני 

בצורת נתנה מפיתה לעניים והיא כה נאמנה, שמבקשים ממנה לשמור חפצי אחרים. ואף על פי 

כן כל זה נשכח כאשר נעלם ממנה בשוגג דינר זהב אחד, והיא נשבעה בתמימות שלא נהנתה 

 שים אותה מן השמים בכל חומר הדין ומת אחד מבניה.ממנו, אז מעני

 ?541? וכי דקדוק בשבועה חמור מסבל האלמנה540לאן נעלם "אבי יתומים ודיין אלמנות"

האלמנה בסיפור הזה מזכירה את האלמנה מצרפת, שהאכילה מפיתה את אליהו בשנות הרעב 

 סון: ואף על פי כן מת בנה. שם האשימה האלמנה את אליהו שהוא הגורם לא

י? ית ֶאת ְבנִּ י ּוְלָהמִּ יר ֶאת ֲעֹונִּ ְזּכִּ י ְלהַּ ים, ָבאָת ֵאלַּ יש ָהֱאֹלהִּ י ָוָלְך אִּ ה לִּ ָיהּו: מַּ ֹּתאֶמר ֶאל ֵאלִּ   542וַּ

ואליהו זעק לפני קונו והחזיר לה את הילד, כאן לא מופיע אליהו ואנחנו עומדים מול מציאות 

 אכזרית טרגית. 

נה בסיפור שלנו היא אישה פעלתנית, בטוחה בעצמה, אולי אלא שיש הבדל בין המקרים. האלמ

יותר מדי, לא קורה לה דבר שלא הביאה על עצמה. נתנו לה דינר זהב לשמור והיא שמרתו בכד 

. כוונתה 544, היא שמרה על הדינר דווקא בכך ששמה אותו במקום לא שמור כלל543של קמח

                                                 
 גיטין ל"ה א.  539
 תהילים ס"ח ו. 540
הראשונים חיזקו את השאלה. הרי היא נשבעה מתוך ידיעה נחרצת שהדינר לא בידה, והרי זה  541

 כמי שנשבע באונס עליו נאמר "האדם בשבועה, פרט לאנוס, דפטור לגמרי" )תוספות(? 

 א י"ז יח.-מלכים 542
וצר המדרשים )אייזנשטיין, עמוד תקכ"ו( הסיפור על דוד, שהציל אלמנה שהטמינה את ראה א 543

בסיפור זה נמצאת האלמנה במשבצת המקובלת, היא אישה חלשה כספה בכדים מלאים דבש. 

שכספה ועתידה מופקד בידי אחרים, אצלנו הדברים הפוכים, האלמנה נחשבת כמקום השמור 



?! אולם מעשיה לא היו רצויים, הייתה לטובה, כי מי יעלה על דעתו לחפש זהב בכד הקמח

ואכן הדינר נעלם. לא זו בלבד שלא שמרה על הדינר היטב, אלא שהיא עצמה נתנה אותו לאחר. 

יהנה סם המות באחד מבניה של אותה אשה, אם ומשלא נמצא הדינר קפצה האלמנה ונשבעה: "

לפתוח פה לשטן נהניתי מדינרך כלום". מדוע לה להישבע, וכי המפקיד לא האמין לה? ומדוע 

היא אומרת שלא נהנתה ממנו, אך אין זו האמת, שלא בכוונה  ולתלות את הקללה בבנה?

 .  545הרוויחה משהו מן הדינר

בני אדם מטבעם אינם מושלמים ומעשיהם חסרים, אין לבוא עליהם בטענות שהרי לא נתנה 

האדם . האלמנה והיתומים משמשים בדרך כלל דוגמה לחולשת 546תורה למלאכי השרת

וחסרונותיו, מטה קיומם נשבר והם עומדים על בלימה, חייהם רחוקים מלהיות אמיתות גמורות 

 ומוחלטות. 

השכינה היא השלמות, עימה האמת המוחלטת. מי שנשבע מושך על עצמו את החסות 

משמעיים ומוחלטים. האלמנה בסיפור -האלוהית, מוסר את מעשיו לשמים ומציג אותם כחד

שבח, אבל במאמציה לחרוג ממשבצת האלמנות הרגילה נאחזה בכוח בשלמות  הזה ראויה לכל

 . 547המוחלטת, היא נסתה, אולי יותר מדי, להיות צודקת תמיד וחייה התנפצו על סלעי המציאות

                                                                                                                                            
ידיה את הכסף. אלא ששוב השומר מועל בכסף הטמון, אלא והבטוח ביותר שמבקשים להפקיד ב

 שבניגוד לסיפור הזה האלמנה נותנת את הכסף בשגגה.

אחריות השומר מחייבת שמירה מעולה, ראה בבא מציעא )מ"ב א( אחריות השומר במקרה  544

ף: דומה: "ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה, אותבינהו בצריפא דאורבני, איגנוב. אמר רב יוס

פשיעותא היא, הוה תחילתו בפשיעה וסופו  -אף על גב דלענין גנבי נטירותא היא, לענין נורא 

אמר ליה: לא  -חייב... ההוא גברא דאפקיד זוזי גבי חבריה, אמר ליה: הב לי זוזאי!  -באונס 

 פשיעותא היא, זיל שלם".   -ידענא היכא אותבינהו. אתא לקמיה דרבא, אמר ליה: כל לא ידענא 

וראה תוספות אצלנו: "דהכא גבי פקדון הוה לה להזהר יותר לשמרו היטב, והוה לה לאסוקי אדעתא שתבא 
 לידי שבועה".

הגמרא שואלת: "מאי טעמא איענשה?" ומשיבה: "דאישתרשי )חסכה( לה מקום דינר". זו  545

ב, -ולםהנאה קלושה ביותר ואף על פי כן, שבועתה לא הייתה אמת צרופה. המהר"ל )נתיבות ע

נתיב יראת השם, ג'( "ויותר נראה דבהאי גונא שנהנית ממנו לא ממעטינן מן האדם בשבועה, רק 

היכי שאין נהנה דכיון שלא נהנה הוא פטור ואפילו עונש ליכא, אבל היכא דנהנה אף על גב 

שנקרא אנוס ופטור מקרבן מכל מקום יש עונש, והיינו דקאמר אלא אמאי נענשה וקאמר בשביל 

 תריש לה מקום דינר ובשביל זה שנהנתה יש כאן עונש".דאש

 ברכות כ"ה ב, מעילה י"ד ב. 546
ֵני ָּבַני ָתִמית  547 גֹו', ֶאת שְׁ אּוֵבן וְׁ החפץ חיים הביא דוגמה דומה )שמירת הלשון ח"ב י"ב( "ַוֹיאֶמר רְׁ

ֵראִשית מ"ב ל"ז(. ַוֹיאֶמר, ֹלא יֵ  גֹו' )ּבְׁ ֵראִשית מ"ב ל"זִאם ֹלא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך וְׁ ִני ִעָמֶכם" )ּבְׁ ל"ח(. -ֵרד ּבְׁ

ָצִר  ֹלא ָּבַני ֵהם? וְׁ כֹור שֹוֶטה הּוא, ָּבָניו וְׁ ֵראִשית ַרָּבה צ"א(, ּבְׁ ָרש, ֶשָאַמר ַיֲעֹקב ָעָליו )ּבְׁ יְך ִאיָתא ַּבִמדְׁ

ָין ַלֲאִמתֹו הּוא ָכְך, כָ  אּוֵבן. ֲאָבל ָהִענְׁ ֵרי רְׁ ָהִבין ֶּבֱאֶמת ִדבְׁ ַבד ַמה ֶשּנֹוֵגַע לְׁ ל ַמה ֶשיֹוֵצא ִמִפי ָהָאָדם, ]לְׁ

רֹוָנם  ֶזהּו ַמֲאַמר ֲחָכֵמינּו ִזכְׁ ִחיַרת ָהָאָדם[, הּוא ַהֹכל ִּביֵדי ָשַמִים, וְׁ ַאת ַהֵשם, ֶשֶזה ָתלּוי ִּבבְׁ ִירְׁ ָרָכה לְׁ ִלבְׁ



 

 מעשה בשתים עשרה יבמותג. 

 האם מעשה שהיה?

 .בנין דלא עשר תרין ומתין הויין אחין עשר תלתב: "י ב טור ו דף 'ד פרק יבמותרושלמי י תלמוד

 ,אומרות והם .בחיילי לית :ליה אמר .ייבם איזיל :רבי ליה אמר .רבי קומי מתייבמה בעיון אתיון

 זייננא אנא :רבי אמר ?דעיבורא ירחא ההוא זיין ומאן :אמר .ירחי מזייננא אנא :וחדא חדא כל

 ,מיינוקין ושיתא תלתין טעינין אתון שנין תלת בתר .להון ואזלון עליהון וצלי .דעיבורא ירחא

 .בשלמך מישאול בעיין דמיינוקין קרייא :ליה ואמרין סלקין .דרבי דרתה קומי להן וקמנו אתון

 ירחא ההוא לן תיתין בעיין אנן :ליה אמרין ?עיסקיכון מה :לון ראמ .וחמתון כוותא מן' ר אודיק

  .דעיבורא ירחא ההוא להון ויהיב .דעיבורא

היו ומתו שנים עשר בלא בנים. באו אלמנותיהן לפני רבי ובקשו  תרגום: שלושה עשר אחים

להתייבם. אמר לו רבי: לך יבם. אמר לו: אין בכוחי. והן אומרות, כל אחת ואחת: אני זנה חודש. 

אמר: ומי תזון בחודש העיבור? אמר רבי: אני אזון את חודש העיבור. התפלל עליהם והלכו 

ים וששה תינוקות. באו ועמדו להן לפני ביתו של רבי. להם. אחרי שלוש שנים באו עם שלוש

עלו ואמרו לרבי: כפר שלם של תינוקות באו לשאול בשלומך. הציץ רבי מן החלון וראה אותם. 

אמר להם: מה עניינכם? אמרו לו: אנו מבקשים שתתן לנו את אותו חודש העיבור. נתן להן 

 מזונות חודש העיבור.

עניינה המרכזי של המשפחה, הקשר הזוגי עומד כולו על הרגש, האהבה הפכה בעולם המודרני ל

אם האהבה אינה קיימת אין כל משמעות לבית. העולם העתיק הכיר את רגש האהבה, אולם היא 

תפסה בו מקום משני. המטרה הייתה הבית, המשפחה, הזוגיות שרתה ערכים ומטרות גדולות 

ם להקמת משפחת בית יעקב. רבי עקיבא ממנה. יעקב אהב את רחל, אבל חייו היו משועבדי

 אהב את רחל, אבל חיי שניהם והזוגיות שלהם הייתה משועבדת לתורה. 

הביטוי הקיצוני ביותר לערך המשפחה הוא, הייבום. הבעל מת, אבל הקשר לא פקע. אפשר 

לראות כאן את ערך האהבה המוחלטת, גם במות האהוב זכרו נשאר. אלמנה הודית הייתה גוועת 

                                                                                                                                            
ַאת שָ  ָרכֹות ל"ג ע"ב(, ַהֹכל ִּביֵדי ָשַמִים, חּוץ ִמִירְׁ ַקֵים )ּבְׁ אּוֵבן ִנתְׁ ָרש, ֶשַמֲאַמר רְׁ ִאיָתא ַּבִמדְׁ ַמִים. וְׁ

ִליכּו ֹאתֹו ֶאל ַהּב ֵראִשית ל"ז כ"ב(, "ַהשְׁ מֹו ָגַרם ָלֶזה, ֶשָאַמר )ּבְׁ ָבָניו ָדָתן ַוֲאִביָרם, ּוֶבֱאֶמת הּוא ַעצְׁ ֹור ּבְׁ

כֵ  ֹאד, וְׁ ַהַמֲעֶשה ָהָיה ַרע מְׁ ָּבר", וְׁ ַמה ַהֶזה ֲאֶשר ַּבִמדְׁ תֹוְך ַהּבֹור. ּובְׁ אֹוָלה לְׁ דּו ַחִיים שְׁ ן ָהָיה ֶשָירְׁ

ַמַען ַהִציל אֹותֹו ִמָיָדם ַלֲהִשיבֹו ֶאל ָאִביו", מֹו ֶשָכתּוב )ָשם(, "לְׁ טֹוָבה, כְׁ ָתה לְׁ תֹו ָשם ָהיְׁ ָזָכה  ֶשַמֲחַשבְׁ

הּוא אֹון ֶּבן ֶפֶלת, ִנצֹול, ֶששָ  ָאִביו ֶשַּבָשַמִים. ֶשֶאָחד ִמָּבָניו, וְׁ שּוָבה לְׁ  ב ִּבתְׁ



בעלה, התורה אומרת לה לחיות ולהביא שם לבעלה. ואולי זו דאגה לאישה. אלמנה אינה  עם

מבוקשת, היא לא יכולה לפרנס את עצמה לבדה, בחברה פטריארכלית אין לה כלל מקום. בא 

הייבום ונותן לה מעמד. הייבום לא יוכל להתקיים אלא מרצון שניהם, היבם והיבמה, אבל 

 את חסותו על אשתו ומגן עליה לאחר מותו. כאילו הבעל ממשיך לפרוש

הסיפור הזה הוא חריג וקיצוני, כל כך קיצוני שאולי יש בו מן המשעשע. הדברים מוצגים כאן 

כעובדה וכמעשה שהיה, אולם אין ספק שהוא חריג ביותר. מוזר סיפור מותם של שנים עשר 

ות בבת אחת ליבום על האח אחים בפרק אחד, כאשר לכולם אין בנים, ולכן כל נשותיהן נופל

הנותר. כאילו מדובר באישה שילדה שנים עשר בכרס אחד, חתנה אותם יחד, והם גם ספו ומתו 

כאחד. זה לא נשמע כתיאור מציאותי. המספרים המופיעים בסיפור אינם סתמיים, מספר הנשים 

 והילדים, כפולות של תריסר, יש בו בודאי מן הסמלי.

עיה מוזר. היבם אמר שאיננו יכול לעמוד בזה, וצדק, זו לא רק בעייה גם הניסיון לפתור את הב

כלכלית כמו שמוצג כאן, אלא בעיה משפחתית, איזו מין זוגיות זו? וכי אפשר וראוי להכריחו 

 לייבם ולהרוס את עתידו וסיכוייו להקים משפחה נורמאלית? 

ל אחת מן הנשים תהא גם הפתרון הכלכלי המוצע לא נראה ריאלי. האם מציאותי הוא שכ

מפרנסת את כל החבורה במשך חודש? ואם הצליחו לפתור את הבעיה במשך כל השנה, אז 

חודש העיבור, שבא אחת לכמה שנים, הוא שיעמוד להן למכשול? יתאמצו מעט יותר ויפתרו 

גם את הבעיה הזאת. רבי נטל אחריות ועמס על שכמו את הפתרון, אולם לקח רק אחת חלקי 

ושש מן הבעיה, האם לא היה מקום לצפות שאדם עשיר כמותו ייטול חלק משמעותי  שלושים 

יותר ממנה. נראה בסיפור שעיקר תפקידו של רבי היה בעצם נטילת האחריות במקום היבם, אך 

 במציאות הוא שכח את אחריותו זו והם לא כל כך נזקקו לו. 

. מותם של שנים עשר אחים אי אפשר לומר באופן מוחלט שהדברים לא התרחשו במציאות

נראה דמיוני, אולם כבר היו דברים כאלה. בעל "חידושי הרי"מ", האדמו"ר הראשון לבית גור, 

מתו עליו בחייו כל שלושה עשר ילדיו, והוא עמד בניסיון בגבורה. נכד אחד גידל בביתו, והוא 

ש עדויות על צמח והיה ל"שפת אמת", שהמשיך את מפעל סבו והעמידו על תילו. אלמלא י

הדברים, ודאי היינו אומרים שכל זה סיפור חסידי או סמלי. הסיפור שבירושלמי קיצוני אף יותר, 

פה יש שנים עשר בנים זכרים, שכנראה מתו בפרק אחד. דרך הצגתו של הסיפור על ידי חכמים 

ן אומרת, שאין זה רק תיאור של מעשה טרגי קשה, אלא כל הנקודות שהוזכרו רומזות לתוכ

 סמלי המיוסד על הבנת הרקע המושגי הפנימי של הדברים.

 



  הגבר שפחד שנשים יקטלוהו

נשוב אל הסיפור. מות שנים עשר האחים הוא חורבן מלא ושלם. הוא חורבן סופי, אי אפשר 

לקיים את מצוות הייבום, החורבן כה גדול שאין בכוחו של היבם לתקן אותו, והוא מרים את 

הזה אבוד. היבם אומר שאין הדבר בכוחו, ייבום שתים עשרה נשים אין בו ידיו בייאוש, הבית 

שום דבר מן הזוגיות, הוא אינו בניין אלא הרס. אין בכוחו לקיים שתים עשרה נשים גם מבחינה 

  כלכלית. הוא טוען אפוא בצדק טענות ריאליות, שאין בכוחו לרפא את השבר.

היו עקרים, הוא מוקף בנשיות, הוא מרגיש אבוד בבית הזה נשארו רק נשים, שנים עשר אחיו 

(. גם אם היה רב כוח, כוחו א ז")בבא מציעא צ "גברא דנשי קטלוהווחנוק, משול לאותו "

מתגמד ונעלם בסביבה כזו ומהיכן יוכל להפרות שתים עשרה נשים? סופו שימצצו את כוחו 

  ולשדו ולא ישאירו ממנו דבר. 

ת הנתונה, הן נוהגות כמנהג תמר ורות המואביה, הן רוצות אבל הנשים לא מוותרות למציאו

בבית הזה, בתיקונו, בייבום. הן אוחזות ביבם בכוח, לוקחות אותו לרבי כדי שיאלצו לייבמן. את 

מקום הגבר לקחו הנשים, שנטלו על עצמן את האחריות. היבם לעג להן בטענת סרק של חודש 

ו איננו אלא בניין קלפים. אך רבי דווקא הבין אותן, העיבור, כי זו הוכיחה שכל הבניין ששרטט

הוא האמין כמותן שלעולם יש תקווה ותיקון, והצטרף אליהן להרים את הנטל, מעל למציאות 

 הריאלית. 

כל אחת משתים עשרה הנשים פטרה בעצמה בעיה של חודש, בלי להזדקק ליבם או לרבי, הן 

את הגבר, הגבר הראשון מת ונעלם מחייהן בשעה הקיפו יחד את כל מעגל השנה. מי צריך אפוא 

שהיו זקוקות לו והשאיר אותן לבד, גם היבם לא רצה למלא את תפקידו. הנשים החזקות הללו 

למדו להסתדר בעצמן לא רע, הן התמודדו היטב עם המשבר הנורא. נותרה רק בעיה של חודש 

לדת, היא צריכה את הגבר כדי העיבור, ובעצם בעיית העיבור עצמו, האישה לבדה לא יכולה ל

 להתעבר. 

היבם לא עמד בפניהן, ובפני רבי, הוא נכנע וקיים את מצוותו. ואז הסיפור מציג ניגוד קוטבי, 

בתחילה סבל הבית הזה מעקרות מוחלטת, ערירות ואבדון, הגברים בבית הזה לא היו גברים, 

קיבל עליו לבצע את תפקידו, ולבסוף הפך האסון לששון, לאחר שהיבם המסכן וחדל האישים, 

הוא מתגלה כרב און. נשיות נשות הבית פורצת וכובשת, הן וולדניות מופלגות וזוכות לפריון 

עצום ובלתי נתפס. אחרי שלוש שנים של התעברות ולידה, הן באות עם שלושים וששה ילדים, 

רצו שרבי יקיים ואז ברור שבזכות המצווה ולשם שמים, קם הבית הזה לתחייה. נראה שיותר מש

 את תנאו, הן רצו שיראה שהתקיימה ברכתו, וצדק כאשר נתן בהן את אמונו. 



 

 סיפור עם ישראל  

מאחר וקשה לתאר את הסיפור הזה מתקיים במציאות, אפשר שהוא מכוון לתאר משהו סמלי.  

ם שתים עשרה היבמות הללו יכולות להיות רמז לכנסת ישראל. שנים עשר אחים הוא מניין של

כמניין שבטי ישראל, מות הבעלים והשארת האלמנות בערירותן, הוא ביטוי לחורבן העם. נדמה 

שהחורבן שלם ואין לו סיכוי ותקומה. אבל נשארו האלמנות. גם אם עם ישראל חדל לתפקד 

כעם בין העמים, הרי זה התפקוד הרגיל, המדיני, הצבאי, הפוליטי, זה הצד ה"גברי", אבל 

א מתה, הצד הנשי, הפנימי, קיים. והנשים באות לפני רבי, נשיא ישראל, "כנסת ישראל" ל

ודורשות להתייבם. מלבד שנים עשר השבטים יש עוד שבט אחד, שבט לוי, אותו החליפו 

אפרים ומנשה כשבטים מן המניין, הוא השבט השלושה עשר. שבט לוי הוא שבט "נשי", הוא 

תובעות ממנו ליבם, להיכנס לנעלי השבטים ולבנות אינו לוחם ואינו יורש נחלה בארץ. הנשים 

את העם מחדש. הוא מסרב ואינו מאמין שהדבר אפשרי. בעולם הנכרי לשלוש עשרה אין מזל, 

 הוא מקולל. 

ואכן נעשה המעשה, ומתברר שדווקא השלושה עשר שנחשב חדל אישים יש בו כוח חיים יותר 

ושה. "שלוש עשרה מידות" של רחמים, מכל השבטים כולם. במסורת ישראל הוא מציין קד

ו"שלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן", שהן מכשיר להפריית הדעת ולהרחבת לימוד 

התורה. אולי משום כך נגמר "אחד מי יודע" ב"שלושה עשר מי יודע", י"ג הוא גימטריה של 

 אח"ד. 

כל העמים לא צלח אולי הכוונה היא שהניסיון לבנות את עם ישראל על הבסיס הנורמאלי כ

ודווקא השבט הרוחני, האחר והמיוחד, הוא מביא את ברכת הפריון, והוא היחיד שיכול להעמיד 

 את משפחת ישראל על תילה. 

  סיפור השנה המעוברת

( לא הזכיר את הסיפור הזה, אולם ערך הקבלה, בין ליקוטים לראש חודש אדר) השפת אמת

ים שהעמיד שלמה לכלכל את ביתו, נציב אחד שנים עשר חודשי השנה לשנים עשר הנציב

 לחודש, ולשתים עשרה הברכות האמצעיות שבשמונה עשרה. 

יש שער  ,י"ב שערים שנפתחים בשנה להשפעת הקב"ה לעולםשנים עשר החדשים הם כנגד 

 חודשבמקביל נקבעו שנים עשר נציבים, כל אחד ידאג  .לחיים וכדומה ,לרפואה ,מיוחד לפרנסה

ן הברכות האמצעיות של תפילת מ פרנסת המלך ממחוזו. וזה גם תפקיד כל ברכהאחד בשנה ל



הוספת ברכת המינים, פתחה שער נוסף כתגובה  של צרכי האדם. ער אחדעמידה, לפתוח ש

לרשעת המינים, היא חייבה את הצדיקים להיאבק ולהוסיף הארה וקדושה, כדי להכריע את הכף 

 לטובה.

שלם וטוב, הסוגר מעגל שלם בחיי האדם. אך מתברר שמדובר  לכאורה סדר החדשים הוא סדר

בסדר חסר שלא לקח הכל בחשבון. שנת הלבנה קצרה משנת החמה באחד עשר יום, וכל 

הארגון התלוי בו נמצא מוטעה וחסר תועלת. לסדר שהופר והשתבש, אפשר לקרוא בלשון 

 חריפה יותר, "מת".

מעגל שלם, צריך להשלים את החיסרון הזה על  התשובה לבעיה היא חודש העיבור. אם רוצים

' א ד-כיםמלידי חודש נוסף, חודש שלוש עשרה, שהוא חוץ מן הסדר הרגיל. הכתוב אכן הוסיף )

יב ֶאָחד ֲאֶשר ָבָאֶרץיט( נציב נוסף: " רב (: "א ב"סנהדרין י". ומה תפקידו? פירשו חכמים )ּוְנצִּ

  ".כנגד חדש העיבור :וחד אמר ,ולםאחד ממונה על כ :חד אמר ,יהודה ורב נחמן

נראה שהמחלוקת בין רב יהודה לרב נחמן איננה כה גדולה. כל מה ששייך לסדר יש לו גם 

אמצעים ראויים לתפקידו, אבל חודש העיבור הוא חריג, מחוזו של הנציב הזה לא ברור. כלומר, 

לבוא תוספת מיוחדת  לא די בתוספת שגרתית של חודש רגיל, כדי לרפא את השבר, אלא צריכה

וחריגה במינה, בעלת כוח ועצמה כה רבה, שתוכל לפתור את הבעיה שנוצרה ותחזיר את הסדר 

על כנו. משום כך אפשר לחבר למאן דאמר זה את שני הפירושים: הנציב הממונה על כולם הוא 

 הממונה על חודש העיבור. מי שנעשה נשיא על כולם ונמצא מעליהם, יכול לחבר את כולם

 ולהתאים את שנות הלבנה לשנות החמה. 

מדוע נקרא החודש הנוסף חודש העיבור? כל תוספת על הדבר נקראה בפי חכמים "עיבור", כמו 

"עיבורה של עיר" )שהוא תוספת של שבעים אמה ומשהו(. אבל אפשר שבנוגע לעיבור השנה 

ת החמה. הלבנה היא יש בכך כוונה מיוחדת. העיבור משלים את שנת הלבנה ומתאים אותה לשנ

סמל נקבי, ושנתה, סדר החיים שלה, נקבית. שנת הלבנה הקבועה מכילה חודשים "אמיתיים", 

פרי חידוש הלבנה, לעומתה שנת החמה אין בה שום שינוי, שמה "שנה" מציין את השניות, את 

עם  החזרה המתמדת, היא נראית עקרה למדי. ישראל ומלכות בית דוד נמשלו דווקא אל הלבנה,

צניעותה, חסרונותיה, נכונותה לקבל ומשום כך גם התמלאותה בכל חודש, "סיהרא 

באשלמותא". חודשי הלבנה מלאים תסיסה וחידוש, אך מעגל השנה שלהם הוא סדר חסר, אם 

יישאר סגור וחתום, יהיה חנוק ועקר. הלבנה קוראת לתיקון, להשלמת המעגל, והמפגש בין 

העיבור, ומוסיף לשנה הנקבית את יתרון ימי החמה החסרים. החמה ללבנה מוליד את חודש 

 הוא ראוי לשם "עיבור שנה", כאילו עיבר את השנה והפרה אותה. 



החודש הנוסף לשנת הלבנה הוא מלא עצמה ועזוז, לא זו בלבד שהוא ממלא, מחדש ומרענן את 

אל השלושה עשר. מסגרתה, אלא גם מרחיבה, היא פורצת גבולות, ומן השנים עשר היא יוצאת 

, חודש שהפך מחודש של יגון ואסון אדרהעיבור נפתח בחודש שער המשבר מוליד בניין גדול, 

והמליצו חכמים  ם,בריא מזלהארה. "אין מזל לישראל" אבל באדר תוספת לחודש של שמחה ו

 לעםבאת להוציא ליהודי שיש לו דין עם נכרי, שימהר לדונו בחודש זה, כי בו יש לו סיכוי טוב 

, הם האומותמשברי ים"  מקולות מים רבים אדירים" מפיהם. וכן אמר בעל "חידושי הרי"מ":

  , "אדיר במרום ה'".עולםבחו וכ ות אתגלהם גורמים לקב"ה למהר להופיע ול ,מרוב רשעתםו

 

 

 

 יב. אישה או תורה
 

שאירים חלל האהבה טוטאלית, היא ממלאת את לב האוהבים ואת כל הווייתם. בני הזוג אינם מ

ֶבָך  ל לִּ חֹוָתם עַּ י כַּ יֵמנִּ פנוי ביניהם, כל אחד רוצה ומבקש את כל תשומת לבו של אהובו. "שִּ

ְלֶהֶבְתָיה" ְשֵפי ֵאש שַּ ְנָאה ְרָשֶפיָה רִּ ְשאֹול קִּ ָמֶות ַאֲהָבה ָקָשה כִּ ָזה כַּ י עַּ ל ְזרֹוֶעָך ּכִּ חֹוָתם עַּ  .548ּכַּ

 . 549כלפי כל גורם, חיצוני או פנימי, המאיים עליהבני הזוג מגוננים על אהבתם ומקנאים 

התרכזות בני הזוג והתמקדותם המוחלטת זה בזה, מתעצמת במיוחד בשעת החיבור, ו"מי מטיל 

 .550כסותו בין לביא ללביאה בשעה שנזקקין זה עם זה"

דבקותם המוחלטת של האוהבים טבעית וראויה: "יאהבה ותאהבהו ליישוב העולם, כמו 

ת אהבים ויעלת חן, דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ויראהו האדם : איל551שאמר

 .552לאשתו בשכל ובכשרות, כפי אשר תנעם חברתם בה, ויעצרנה מזולת זה בגבורה ויכולת"

אולם מחוץ לבית האוהבים ממשיך העולם לזרום, הם לא יכולים להתעלם מכל הסובב ולשקוע 

 אמונותיהם ותפיל אותם תהומה. באהבתם, זו תשכיח מהם את חובותיהם ו

                                                 
 שיר השירים ח' ו. 548
שיר השירים רבה ח' ז': "כי עזה כמות אהבה, אהבה שאוהב האיש לאשתו שנא' )קהלת ט'( ראה  549

חיים עם אשה אשר אהבת, קשה כשאול קנאה, קנאה שמקנא לה ואומר לה אל תדברי עם איש פלוני 

 ה'( ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו".והלכה ודברה עמו מיד )במדבר 

 סנהדרין ק"ו א.  550

 משלי ה' י"ט. 551
 אמונות ודעות מאמר י'. 552



ְבָּת ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך  יש רק אהבה נשגבה אחת שראויה להכיל את כל האדם והיא אהבת ה', "ְוָאהַּ

. שיר השירים הוא שיר קודש, הכתובים העוסקים באהבת 553ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל נְַּפְשָך ּוְבָכל ְמֹאֶדָך"

 אל התורה:  אישה הם משל לאהבה אל ריבונו של עולם, 

"אילת אהבים ויעלת חן, אמר רבן שמעון בן גמליאל אמר ר' יונתן: למה נמשלו דברי 

תורה לאילה? לומר לך מה אילה זו רחמה צר וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה 

ראשונה, אף דברי תורה חביבין על לומדיהן כל שעה ושעה כשעה ראשונה. ויעלת חן, 

. דדיה ירווך בכל עת, מה דד זה כל זמן שהתינוק ממשמש ללמדך שמעלת חן על לומדיה

בו מוצא בו חלב אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהם מוצא בהם טעם. באהבתה 

תשגה תמיד, כגון ר' אלעזר בן פדת. אמרו עליו על רבי אלעזר בן פדת שהיה יושב בשוק 

רי. רבי יצחק בן אלעזר העליון בצפורי ועוסק בתורתו וסדינו מוטל בשוק התחתון של צפו

 . 554אמר: פעם אחת בא אדם אחד ליטול ומצא נחש כרוך עליו"

בכך קבעו חכמים היררכיה ברורה של הערכים, התורה היא האובייקט היחיד הראוי לאהבת 

נצח. אין להשוות אהבת אישה אל התורה, בין עולם החומר, בו מתחוללת אהבת האישה, לעולם 

. וככל שהאדם מתעלה יותר, המתח נעשה 556ומעשי 555ניגוד עקרוניהרוח ולימוד התורה קיים 

 . 557חריף יותר

                                                 
 דברים ו' ה. 553
ילקוט שמעוני, משלי, תתקל"ז. וראה דבריו הנרגשים של הזוהר )ג', במדבר, שלח, קס"ו ב( "בכה  554

עת באהבתה תשגה תמיד, אורייתא  ר' שמעון וגעא, פתח ואמר: אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל

אורייתא, נהירו דכל עלמין, כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין מתפשטי מנך לכל סטרין. מנך כלא, עלך 

קיימי עלאין ותתאין, נהירו עלאה מנך נפקא. אורייתא אורייתא מה אימא לגבך, אילת אהבים אנת 

ינקא מנך כדקא יאות, אורייתא אורייתא שעשועים ויעלת חן גבי עילא ותתא, רחימין דילך, מאן יזכי ל

 דמארך, מאן יכיל לגלאה ולמימר סתרין וגניזין דילך". 

"אמר רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום אמרו המלאכים מה לילוד אשה בינינו )שבת  555
שייך בהם  פ"ח ב(. "מפני כי משה היה ילוד אשה, ואין לילוד אשה שתוף עם העליונים ומדרגתם שאין

ילוד אשה רצה לומר בעל חומר שזה נקרא ילוד אשה והמה נבדלים" )תפארת ישראל כ"ד(. לעומת זאת 
כתב המהר"ל )חדושי אגדות, יבמות, ס"ב ב(: התורה נקראת אשה, שנאמר )קהלת ט'( ראה חיים עם 

האשה האדם האשה ומפני כך כאשר יש לו אשה נמשך אחר זה התורה שדומה כאשה. ועוד כי על ידי 
הוא בהשלמה כמו שאמר בסמוך כל שאין לו אשה אינו אדם והוא חסר ואין הצורה שהוא השלמות 

האדם ראויה למי שהוא חסר, ולכן כאשר אין לו אשה והוא חסר אין לו התורה שהיא משלמת האדם 
 לגמרי".

דעתו בחכמה רמב"ם הלכות איסורי ביאה כ"ב כ"א: "יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב  556

שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה, ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן 

 דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד".

בן עזאי שניסה לאחוז את החבל בשני קצותיו, לשאת אישה וללמוד תורה, גילה שאינו יכול   557

. "תניא רבי אליעזר אומר ול היה לקיים את ביתו, נפשו חשקה בתורה ללא שיור ולא יכלעמוד בזה

כל מי שאין עוסק בפריה ורביה ... בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמות, שנאמר, ואתם פרו 



 המדרגה העילאית של משה רבנו מחייבת רוחניות מוחלטת, ועל כן נאלץ לפרוש מאשתו: 

"נשא קל וחומר בעצמו, אמר: ומה ישראל שלא דברה שכינה עמהן אלא שעה אחת וקבע 

תגשו אל אשה, אני שכל שעה ושעה שכינה להן זמן, אמרה תורה והיו נכונים וגו' אל 

מדברת עמי ואינו קובע לי זמן על אחת כמה וכמה. ומנלן דהסכים הקדוש ברוך הוא על 

ידו? דכתיב: לך אמור להם שובו לכם לאהליכם, וכתיב בתריה, ואתה פה עמוד עמדי. 

 . 558ואית דאמרי: פה אל פה אדבר בו"

גדולי הדורות. בסדרת סיפורים תיארה הגמרא את ניצוצות מדמותו של משה נקלטו ברוחם של 

, שיצאו מביתם ללמוד תורה. נראה שדוגמה 559גדולי התנאים בארץ ישראל ובראשם רבי עקיבא

זו צריכה לשמש מופת לרבים, לבנות סולם ערכים ברור ובראשו להציב את לימוד התורה, אולם 

בצבת בין תורה לאנושיות, בין בחינה יסודית של הסיפורים מגלה שתלמידי החכמים לכודים 

 רוח לגוף, בין לימוד תורה לקיום העולם במסגרת המשפחה. 

המשנה עליה הובאו הסיפורים מגבילה את הלימוד במציאות: "התלמידים יוצאין לתלמוד תורה 

. תלמידי החכמים היוצאים ללמוד שנים מרובות עשו זאת בודאי 560שלא ברשות שלשים יום"

עומת זאת מביא הבבלי את דעת רב המרחיק לכת, הופך את הדין על פניו בהסכמת נשותיהם. ל

ומתיר את יציאת הבעל בלי רשות אשתו אפילו לכמה שנים אם יצאו ללמוד תורה: "אמר רב 

                                                                                                                                            
ורבו. אמרו לו לבן עזאי: יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ואתה נאה דורש ואין 

ה אעשה שנפשי חשקה בתורה, אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים נאה מקיים. אמר להן בן עזאי: ומ
 יבמות ס"ג ב.

 שבת פ"ז א.  558

חכמים יצרו קשר בין משה לרבי עקיבא, זה הביא את התורה שבכתב וזה עם שאר גדולי  559

החכמים אבות התורה שבעל פה: "משה עשה בפלטין של פרעה ארבעים שנה, ובמדין ארבעים 

ארבעים שנה, הלל הזקן עלה מבבל והוא בן ארבעים שנה, ושימש  שנה, ושמש את ישראל

חכמים ארבעים שנה, ושימש ישראל ארבעים שנה, רבן יוחנן בן זכאי עשה פרוגמטיא ארבעים 

שנה, ולמד תורה ארבעים שנה, שמש את ישראל ארבעים שנה, רבי עקיבא עשה בור ארבעים 

 אלבק( ק"א.-שנה" בראשית רבה )תיאודור שנה, ולמד ארבעים שנה, ושמש את ישראל ארבעים

"אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים 
לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף 

ן של הלכות. אמר כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילי
לפניו: רבש"ע, הראהו לי, אמר לו: חזור לאחורך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע 
מה הן אומרים, תשש כחו; כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: רבי, מנין לך? אמר להן: 

 הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו" מנחות כ"ט ב.
 כתובות ס"א ב. 560



אדא בר אהבה אמר רב: זו דברי ר' אליעזר, אבל חכמים אמרו: התלמידים יוצאין לתלמוד תורה 

 . 561ב' וג' שנים שלא ברשות"

 דומה קבעה הברייתא ביחס לזמן הלימוד והקדמתו להקמת המשפחה:  עיקרון

ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה, ואם אי אפשר לו בלא אשה  -"ת"ר: ללמוד תורה ולישא אשה 

 ישא אשה ואחר כך ילמוד תורה". -

 גדולי האמוראים בארץ ובבבל נחלקו כיצד להכריע למעשה:

אשה ואחר כך ילמוד תורה. ר' יוחנן אמר: ריחיים  "אמר רב יהודה אמר שמואל, הלכה: נושא

 . 562בצוארו ויעסוק בתורה? ולא פליגי: הא לן, והא להו"

אין אפוא הדרכה אחת שמתאימה לכל האנשים, בכל המקומות ובכל הזמנים ויש להבחין בין 

 בבל לארץ ישראל. בין הארצות קיימים הבדלים כלכליים, תרבותיים, ומנטאליים, אלא שהגמרא

 לא אמרה בפירוש מי "לנו" ומי "להו", ואפשר למצוא לכך פנים שונות:

, לכן מתאימה לה הקדמת 563א. מבחינה מוסרית הדגישה בבל את הפחד מפני הפיתוי הייצרי

 . 565, אלא שחשש זה מחייב גם לא לצאת מן הבית אחרי הנישואין564הנישואין ללימוד

                                                 
היתר זה של רב אדא בר אהבה לא מופיע בירושלמי )כתובות פ"ה ה"ז(: ב. גמרא ס"ב  561

"התלמידים יוצאין לתלמוד תורה שלא ברשות בתיהן שלשים יום. הא ברשות בתיהן, אפילו 

. הבבלי לעומת זאת סיכם: "אמר רבא: סמכו רבנן אדרב אדא בר אהבה ועבדי עובדא כמה"

להתייחס לדברים אלו. רש"י פרש באופן שלילי: בנפשייהו". אלא שנחלקו הראשונים כיצד 

"תלמידים שבדורנו סומכים על דבריו ויוצאין שלא ברשות. והוא בא להם ליטול מהם נפשות 

שנענשים ומתים". אולם הטור )אבן העזר ע"ו( הביא שתי דעות: "כתב א"א הרא"ש ז"ל: רב 

"ה פסק כרב אדא בר אהבה. אלפס לא הביא דרב אדא בר אהבה משום דהלכה כר' אלעזר. והרמ

מדקאמר: וסמכי רבנן אדרב אדא בר אהבה, אלמא כל הני רבנן סברי כרב אדא בר אהבה ועבדי 

עובדא בנפשייהו. ואף על גב דהלכה כרב אדא לא מיבעי להו לעגוני לנשותיהן כולי האי דמתוך 

תו, זו אמנם לא שדמעתה מצויה אונאתה קרובה )הרמ"ה פרש "בנפשייהו"  כמו רש"י שנענשו ומ

סיבה לשנות את ההלכה, ומותר לתלמידי חכמים לצאת מביתם ללמוד תורה, אלא שהאדם צריך 

 להתחשב בסבלה וצערה של האישה ולא להגזים(. 

רש"י ורבנו תם נחלקו מי "לנו" ומי "להו", בני בבל או בני ארץ ישראל, האם  קידושין כ"ט ב. 562

 .או אל בני הקהילה השנייה כל אחד מן האמוראים דיבר אל קהילתו
ָדל  563 ראה לעיל "כפיית היצר" ג'. לעומת זאת לאיש המעלה יש דרך הרמונית ומאחדת, והוא "ִנבְׁ

ַעת ִהתְׁ  ָכל ָשָעה ֵּבאֹלָהיו... ַוֲאִפילּו ִּבשְׁ ָכל ֵעת ּובְׁ ַדֵּבק ָתִמיד ּבְׁ ֵרי ּוִמתְׁ ַגמְׁ ִריּות לְׁ ָתק ִמן ַהָחמְׁ ֶנעְׁ קֹו וְׁ ַעְְּׁ

ִהֵּנה, הָ ַּבַמעֲ  יֹון... וְׁ ֵבקּוָתּה ָהֶעלְׁ שֹו ִמדְׁ ַאת גּופֹו, ִהֵּנה ֹלא ָתזּוז ַנפְׁ ָרִחים לֹו ִמפְׁ כְׁ ִמִיים ַהמֻּ ִאיש ִשים ַהַגשְׁ

ָשה ַמָמש"  דֻּ ֵני קְׁ יְׁ יֹות ִענְׁ ִרים ִלהְׁ ִמִיים חֹוזְׁ אֹו, ֲאִפּלּו ַמֲעָשיו ַהַגשְׁ ַשת ּבֹורְׁ דֻּ ַקֵדש ִּבקְׁ ילת ישרים מסַהִמתְׁ

  כ"ו.

בבבל הייתה גם מגמה להקדים את גיל הנישואין בכלל )קידושין כ"ט ב( "אמר רב חסדא: האי  564

 דעדיפנא מחבראי דנסיבנא בשיתסר ואי הוה נסיבנא בארביסר הוה אמינא לשטן: גירא בעיניך".



ת בפני המשפחה. אלא שהראשונים לא קבעו ב. תנאים כלכליים קובעים את האפשרויות העומדו

בזה מסמרות. יש שהניחו שהמצב הכלכלי בבבל היה קשה והעניות מצויה, אלה מבניה שעלו 

לארץ נפטרו מעול משפחתם והתפנו ללמוד, בעוד בני הארץ למדו סמוך לביתם ואחריות הבית 

לוטין את . מן הצד האחר היו ששללו לח566שעליהם לא אפשרה להם לשלב את השניים

האפשרות שאדם יעזוב את ביתו בלי בסיס כלכלי הולם ויפקירנו כדי ללמוד תורה: "ועוד איך 

. כבר רבי אביתר 567יצא חוץ למקומו ללמוד, והלא הוא צריך לחזור אחר מזונות אשתו ובניו"

עמד על המכשלה הזאת ושלח לרב יהודה בבבל: "בני אדם הבאים משם לכאן הם מקיימין 

, שצריכין בניו ובנותיו להתמשכן בעבור 568תנו את הילד בזונה ואת הילדה מכרו ביין'בעצמן 'וי

מזונותיהן. משמע שאין עושים יפה שהולכים ללמוד חוץ למקומן". משום כך פרשו להפך, 

 שאנשי ארץ ישראל היו עשירים והחזיקו את ביתם בקלות יחסית. 

בבל היו עצמאיות ודעתניות, בעוד בנות  ג. אולי הדבר נובע ממנטליות שונה של הנשים: נשות

 . 569הארץ היו מפונקות ותלותיות

ד. אפשר לבחון זאת גם על הרקע הרוחני הכללי של שתי הארצות. ארץ ישראל מקודשת, 

בניה עולמה הרמוני, המציאות החומרית בתוכה מחוברת אל התכנים הרוחניים המרוממים, גם 

. 571שאנשיה קשיםבה כארץ חשוכה של ניגודים לעומתה בבל נחש ,570היו נוחים וסבלניים

. הרעיון 572הזוגיות נתפסה בארץ כשותפות בעוד שבבבל הושתתו הנישואין על היררכיה ברורה

שהבעל יטוש את ביתו וילך ללמוד, קרוב אפוא יותר להלך הרוח של בבל, בעוד שבארץ טבעי 

 .573היה לבני הזוג שישאו יחדיו באתגרי המשפחה

                                                                                                                                            
א אשה תחלה כדי רבנו תם )תוספות קידושין שם( הקשה על התפיסה הזאת: "דמשמע דקאמר שמואל דנוש 565

להיות בלא הרהור ומוקי לה למילתיה בבני בבל אם כן אכתי איכא הרהור כיון שהולכים ללמוד חוץ 
 למקומן".

 .רש"י קידושין כ"ט ב 566
 רבנו תם שם. 567
 .גיטין ו' ב 568
יש הגדרה נוספת למנטליות השונה של שתי הארצות: "יש מפרשים דשמואל איירי בבני בבל  569

ת וטורחות אחר מזונותיהם, ורבי יוחנן לבני ארץ ישראל שהיו נשיהם מעונגות שהיו נשיהם עמלו

 והיו בעליהם צריכין לטרוח אחר מזונותיהם" הריטב"א. 

לפיכך רחיים בצוארו ולהם,  היא הגורמתהמהר"ל )נתיבות עולם, נתיב הפרישות ב'( פירש שזכותה של ארץ ישראל  570

אשה, "אבל בחו"ל אמרינן שישא אשה ואחר כך ילמוד תורה, ועוד כי התורה דא"י  ויעסוק בתורה, יעסוק בתורה ואח"כ ישא

עדיפא מתורת בבל כדאמרי' )סנהדרין כ"ד, א'( במחשכים הושיבני כמתי עולם זה תלמוד בבלי ולפיכך תורת א"י מגין עליהם". 

ושה וטהרה, בעוד שבחוץ לארץ חייב כלומר ההבדל בין ארץ ישראל לבבל הוא שקדושת ארץ ישראל מאפשרת ללמוד תורה בקד

 ו.אדם לישא אישה כדי להתגבר על יצר

פסחים ל"ד ב: "אמר: בבלאי טפשאי משום דיתבי בארעא דחשוכא אמריתון שמעתתא   571

 דמחשכו". בבל מכה במקל חובלים, ארץ ישראל נוהגת בדרכי נועם. סנהדרין כ"ד א. 

 ראה לעיל "בעיות תקשורת" א'.  572
שונה לחלוטין מן הנוסח המפורסם.  באבות דרבי נתן פרק ו',עקיבא ורחל המופיע  סיפור רבי' 573

במקור הארץ ישראלי רבי עקיבא לא עוזב את ביתו אלא נשאר עם רחל ולומד תורה יחד עם בנו. 



מביאים מסר מורכב. הם מלאי הערכה לפרישתם הכואבת של תלמידי  574הסיפורים הללו

דמעתן של הנשים החכמים, אבל מבליטים את הבעיות הכרוכות בה ואת תוצאותיה הקשות. 

עזיבת הנעזבות עושה רושם בשמים, וכל פגיעה בהן גוררת עונש מיידי באופן הקשה ביותר. 

, גם תלמידי חכמים נתבעים להוריד את פסולה הבית וניתוק הקשר עמו שלא בהסכמת האישה

רבי עקיבא התורה לארץ ולקיימה כאן, ואסור לדבקות בתורה שתבוא על חשבון הזולת. 

שהגשים את המהלך הזה עד תומו, ולמד בבית המדרש עשרים וארבע שנים, עשה זאת ביזמתה 

 . 575של רחל, ברצונה ובהסכמתה המוחלטת

 

 א.

שה. מה עשה? כיון שנכנסה אצלו, היה עומד כל מעשה בבנו של רבי עקיבא שנשא א

הלילה וקורא בתורה. אמר לה: סב בוצינא ואנהרין לי. והות סבת ליה כל ליליא, והות 

קיימא ומנהרא. והיא הוות פתחא ספרא וגליא מריש לסיפיה, ומנהרא קמיה עד דמטי 

 . 576ליה, מצאצפרא. בצפרא קריב ליה רבי עקיבא לגביה, אמר ליה: מצא או מוצא. אמר 

תרגום: אמר לה: קחי נר והאירי לי. והייתה מאירה לו כל הלילה. פותחת ספר וגוללת 

אותו מראשו אל סופו ומאירה לפניו עד שהגיע הבוקר. בבוקר שאלו רבי עקיבא מצא 

 )מצא אשה מצא טוב( או מוצא )מוצא אני מר ממות את האשה(? אמר לו: מצא.

 

כלולותיו? למד תורה כל אותו הלילה. התנהגות זו מפתיעה,  מה עשה בנו של ר' עקיבא בליל

מוזרה ומנוגדת להלכה. הנישואין הם מצווה, הקשר הגופני הוא תכלית הנישואין, החתן והכלה 

מתחברים יחד כדי לקיים את מצוותם, אי אפשר לעקוף את זה. קראו לביאה הראשונה בעילת 

ה' אלהינו מלך העולם אשר צג אגוז בגן עדן  "ברוך אתה מצווה וחיברו עליה ברכה מיוחדת:

שושנת העמקים בל ימשול זר במעין חתום. על כן אילת אהבים שמרה בטהרה וחוק לא הפרה 

                                                                                                                                            
מסכת זו נקראה בפי הראשונים "תוספתא דמסכת אבות" )תוספות בבא קמא כ"ה א( היא קובץ ובו פרושי 

 קי אבות, שהחל באוספו רבי נתן.תנאים על פר
דווקא ביחס לבני בבל אפשר אירועים יוצאים מן הכלל לא מלמדים על נורמה מקובלת.  574

להצביע על תופעה כללית יותר: "שלח רבי אביתר לרב יהודה: בני אדם העולין משם לכאן הן 

 קיימו בעצמן ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין" גיטין ו' ב.

כתובות ס"ב א: "דרך ארץ שלא ישא עליו חטא ואפילו הוא יכול לפתותה שתתן לו תוספות  575

רשות )רש"י(. ואם תאמר והיאך יצא רבי עקיבא וכל הנהו דלקמן? וי"ל דהתם בלא פתוי היו 

שמחות שהיו בעליהן הולכין ללמוד תורה ולהיות תלמידי חכמים ואדרבה אדעתא דהכי נשאו 

 שילכו ללמוד תורה".

 תהילים נ"ט. מדרש 576



. הזנחת הכלה בלילה הזה למען התורה, פסולה אפוא ובלתי 577ברוך הבוחר בזרעו של אברהם"

 מובנת.

ת. הוא יכול ללכת בעקבות בן בנו של רבי עקיבא נתבע לבחור בלילה הזה בין שתי האהבו

, שראה בהן שני קטבים שאינם נפגשים והתחתן עם התורה לבדה. אבל החתן דידן לא 578עזאי

עשה כך, הוא בחר להתחתן עם אישה. אלא שאחז את החבל בשני קצותיו, נשא אישה ולמד 

ת בלילה הראשון תורה, כאילו בא להבהיר ולקבוע את סדרי העדיפויות במשפחה בהציבו א

  אהבת התורה בראש.

בדרך כלל מניחים את הנר על השולחן ומכוונים את המגילה לאורו, אין צורך באדם שישמש 

בתפקיד הזה. כאן, ביקש החתן מאשתו להרים את הנר, ובזה שיתף אותה באופן חיובי וממשי 

  בלימודו. והכלה לא נעלבה, אלא עמדה כל הלילה וסייעה  בידו ללמוד.

ה קשה משל החתן. החתן לומד תורה והיא ממלאת את מוחו, לבו ונשמתו, תפקידה של הכל

, ומשום כך בדרך כלל רחוקה ממנה. אף על פי כן 579ואילו היא, האישה, פטורה מתלמוד תורה

התורה נשגבה כל כך, שגם בלי לדעת אותה לפרטיה מסרה הכלה את נפשה עליה והציבה אותה 

ורה היא חתנה. היא מתחברת אליו, אל עולמו ואל בראש. חוליית החיבור הקושרת אותה לת

  משאת נפשו, וכך נאחזת בתורה ומגיעה אליה.

רבי עקיבא שאל את בנו בבוקר מה היה. זו לכאורה חטטנות מיותרת, וגם שאלה בלתי אפשרית, 

כי כיצד יקבע החתן אחרי לילה אחד את טיבם של חיי הנישואין? אולם רבי עקיבא לא היה 

את בנו, עצם בואו מעמת את נישואי הבן עם דוגמת המופת של נישואי האב,  צריך לשאול

שנועדו מלכתחילה להביאו לתורה. הבן מבקש להיכנס לנעלי הוריו, לעצב בהתנהגותו את 

מהות משפחתו ולקבוע את מטרתה. בבוקר כבר ברור לו שבחירתו הייתה נכונה, לכלתו ולו 

   והוא יכול לומר בלב שקט: מצא אשה מצא טוב.תפיסת עולם אחת וסולם ערכים משותף, 

האישה סייעה ביד החתן בשני אופנים: היא גללה את קלף המגילה, הוא החומר שעליו נכתבת 

התורה ובאמצעותו נבנה בניינה בעולם, והרימה לו את הנר, האירה לו את האור הרוחני. מסגרת 

יצובה ובתפקודה. תרומת הכלה המשפחה היא הבסיס לקיום התורה, ולאישה חלק מרכזי בע

במקרה זה אינה חומרית בלבד אלא בדומה לרחל חמותה היא האירה את עיני בעלה ורוממה 

   בהשפעתה הברוכה גם את חייו הרוחניים.

  

 ב.

                                                 

 טור אבן העזר ס"ג, לנוסח זה אין מקור בתלמוד.   577

 בן עזאי לקבלת חכמים )כתובות ס"ג א( הוא חתנו של רבי עקיבא, גיסו של החתן הזה. 578

ַדע ֶשַהזְ  579 ד ֶאת ִבתוֹ תוָֹרה, ֶשִאם ִתְשֶתה, תֵׁ ר ֶבן ַעַזאי, ַחָיב ָאָדם ְלַלמֵׁ ר, ָּכל משנה סוטה ג' ד': אוֹמֵׁ כּות תוָֹלה ָלּה. ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אוֹמֵׁ

ד ֶאת ִבתוֹ תוָֹרה, ְּכִאלּו ְמַלְמָדּה ִתְפלּות.  ַהְמַלמֵׁ



הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא, הוה רגיל דהוה אתי לביתיה כל מעלי יומא  580רב רחומי

מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי, לא  דכיפורי. יומא חד משכתיה שמעתא, הוה

אתא, חלש דעתה אחית דמעתא מעינה, הוה יתיב באיגרא, אפחית איגרא מתותיה ונח 

 . 581נפשיה

תרגום: רב רחומי למד תמיד לפני רבא במחוזא, היה  רגיל לחזור לביתו כל ערב יום 

וא, עכשיו הכיפורים. יום אחד משכתו הסוגיה, הייתה אשתו יושבת ומצפה, עכשיו יב

יבוא, לא בא. חלשה דעתה וירדה דמעה מעינה. היה יושב על הגג ולומד, התמוטט הגג 

 תחתיו ומת.

 

אוהב, אלא שהאהבה והרחמים אינם מתגלים בסיפור שלפנינו. העדרותו של  –רחומי בארמית 

רב רחומי מביתו כל השנה כולה, מעוררת שאלות רבות: האם זו נורמה ראויה? האם כך דרכה 

וכיצד יצא הבעל ידי חובותיו לאשתו ומשפחתו? מה עם האישה המעוגנת? היכן  של תורה?

  582הרגישות כלפיה, הרחמנות בלב לסבלה?

לימוד תורה וקיום המשפחה הם שני תכנים מרכזיים בחיי האדם. שניהם תובעניים וממלאים את 

מוד התורה כערך עליון כל ישותו, וקיים מתח מובנה ביניהם. הגמרא בסוגיה זו מציבה את לי

. אלא שהתורה 584, ולכן עונת אשת תלמיד חכם כרב רחומי יכולה להיות פעם בשנה583ומוחלט

היא תורת חיים והיא שוללת את ההתנזרות. ויתור על המשפחה פוגע לא רק באשה אלא גם 

 בתורה. 

                                                 

 אמורא בבלי בדור הרביעי. למד אצל אביי ואצל רבא. הוזכרו בבבל בשם זה עוד שני חכמים מאוחרים יותר. 580

 כתובות ס"ב ב. 581

: "איפחית מתותיה נח נפשיה לאו למימרא דליתא לדרב אדא בר אהבה אלא ו יונהבשם תלמידי רבינ שיטה מקובצת 582

לאשמועינן שאף על פי שיכול ללכת שלא ברשות עד שלש שנים אפילו הכי אין לו לעגנה כל כך כי מדרך הרחמנות יש לו להקדים כדי 

ו תקפו או שמרגיש באשתו שהיא מקפדת ביותר שלא תצטער יותר מדאי ולא יענש בסבתה כמו שנענש רב רחומי וכ"ש אם רואה שיצר

 שיש לו ליזהר כדי שלא תהיה מצוה הבאה בעבירה". 

 

את היהדות על יסודו של הערך  העושה את לימוד התורה לערך המקודש ביותר, ומעמידוחבריו דוגמת המופת של רבי עקיבא  583

' חיים מוולוז'ין תלמידו, את ספרו "נפש החיים", המעלה על נס את האחד הזה. הדברים עמדו בוודאי לעיני הגאון מווילנא וברוחו כתב ר

ובנה את ישיבתו, אם הישיבות. ביטוי נאמן לרוח זאת אפשר למצוא במאמריו של הרב סולובייצ'יק, איש  ,שבחה של התורה ולימודה

 ליטאי.-האידיאולוגי של הציבור החרדי ההלכה, ומה דודך מדוד. תפיסה זו התגבשה לאורח חיים שלם ומיושמת באופן זה היום בגרעין

הספנים אחת לששה חדשים דברי ר' אליעזר. אמר רב ברונא אמר רב: הלכה כר' אליעזר. אמר רב אדא בר אהבה אמר רב: זו דברי  584

עבדי ר' אליעזר אבל חכמים אומרים, התלמידים יוצאין לת"ת ב' וג' שנים שלא ברשות אמר רבא סמכו רבנן אדרב אדא בר אהבה ו

טוי יעובדא בנפשייהו כי הא דרב רחומי )כתובות ס"ב ב(. מותר אפוא מצד הדין לצאת ללימוד תורה גם עד שלוש שנים בלא רשות, זה ב

למחויבות המוחלטת של האדם לתורה או לאמביציה הרוחנית האישית שלו. עצם הדבר שאדם עוזב את ביתו לתקופה ארוכה איננו זר 

ם שעברו ארצות בעגלותיהם להגיע לירידים רחוקים ומלמדים שעזבו את ביתם ולימדו אצל בעלי בתים תקופות לגמרי. היו בעבר סוחרי

רומנים פיליפינים, ים, את. ארוכות כדי להביא אוכל לפי הטף. גם היום מדענים נוסעים הרחק לתקופות ארוכות להשתלמויות שונות

 ות. "ולא תהא כהנת כפונדקית".וסינים, נודדים מבתיהם ובאים אלינו לתקופות ארוכ



 ,585קבוצת העילית של תלמידי החכמים הגדולים התמסרה לתורה, בעיקר בתחילת לימודם

ושילמה את כל המחיר הכרוך בכך. היוצאים מן הכלל לא באו אלא ללמד על הכלל כולו, 

אם משווים את רב רחומי לדמויות האחרות המופיעות פה, מתברר שלאחרים אסור לנהוג כך. 

שדווקא משום שהיה בעל אוהב ורחמן, ויתר על לימוד רצוף של שתיים ושלוש שנים, והקפיד 

 לבוא פעם בשנה הביתה.

 מדוע בחר לבוא תמיד בערב יום כיפור? 

הזמן יום כיפור עצמו איננו יום של עונה ואף על פי כן הקפיד רב רחומי לבוא לפניו. אפשר שזה 

המתאים, כי הוא תחילת "בין הזמנים". מי שבא בערב יום הכיפורים נשאר עד אחרי החג, 

גם שרב רחומי מיהר לבוא בערב והימים הללו הם זמן אידיאלי לשקם את חיי הנישואין. אפשר 

יום כיפור בגלל תחושת האשמה, כדי לבקש כפרה מאשתו, כי על עברות שבין אדם לחברו אין 

 יום הכיפורים מכפר עד שירצה אותו.

"יום אחד משכתיה שמעתיה". אין זה סתם יום אחד, אלא אותו יום שהוא צריך לעזוב את 

מועתו. זה תיאור יפה של התמכרות רוחנית עד כדי לימודו ולנסוע לביתו, באותו יום משכתו ש

שכחה עצמית. אפשר לשמוע ב"משכתיה שמעתיה" גם מין פיתוי, כאילו התורה מתחרה 

 נמשלה לאשה:  באשתו ולבסוף מצליחה למשוך אותו. התורה

"יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין מחשבת עריות מתגברת 

החכמה ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת אלא בלב פנוי מן 

 . 586באהבתה תשגה תמיד"

רב רחומי נקרע אפוא בין שתי אהבות. . 587התורה קנאית ואינה מאפשרת בצדה אהבות נוספות

הוא נמצא בין הפטיש לבין הסדן. בחירתו בתורה היא בגידה באשתו, אבל גם הפקרת אשתו 

 היא בגידה בתורה. 

רב רחומי רגיל היה לבוא כל שנה בערב יום הכיפורים. קביעת הזמן חשובה, ומאפשרת לאשה 

לדעת מתי יחזור הבעל, ְלמה עליה לצפות ולמה להכין את עצמה. מסוכות של השנה החולפת 

הסתכלה החלה אשתו של רב רחומי להתכונן ליום הכיפורים הבא. וכאשר הגיעה השעה, 

שעת הציפייה, הקירוב והאחדות העילאית הפכה . אולם הוא לא בא. וציפתה לו בכל רגע שיבוא

ביטול העונה מפיל את האישה מאיגרא רמה לבירא  .588לשעה של אכזבה, ריחוק ועלבון

 עמיקתא.

                                                 
 אחרי עשרים וארבע שנים. ם אםשנים בודדות. ואפילו רבי עקיבא חזר לבסוף אל ביתו, גבפה אצל ר' רחומי מדובר רק  585

 רמב"ם איסורי ביאה כ"ב כ"א. 586

 בן עזאי, שנפשו חשקה בתורה ללא שיור ולא יכול היה לקיים את אשתו.כפי שהעיד  587
הודה בנו של ר' חייא מלמד, שביטול עונה חמור בלי קשר לגודל המרווח, דין שבוע )כאשר הוא העונה הקבועה(, הסיפור הבא על י 588

 כדין שנה. אין מדובר בחיסרון כמותי אובייקטיבי אלא באכזבה ופגיעה נפשית.



תלמידי חכמים נמנעים בדרך כלל מללמוד על הגג, משום שהגג הגבוה צופה על הסביבה ועלול 

, כן הוא עלול להביאו לידי התנשאות וגאווה, 589ונתולפגום בריכוזו של הלומד ולבלבל את כו

ולעורר את קנאת העומדים למטה. רב רחומי ישב על הגג הפתוח ולמד. המקום הגבוה יכול 

לרומם את הנפש ולהוביל את מחשבות הלומד מעלה מעלה, הרחק מאשתו וקטנות משפחתו. 

ה מסוגלת להסתכל אולם באותה שעה עלתה גם אשתו אל הגג, אלא שהיא כבר לא היית

 . 590למעלה, אלא הביטה למרחקים בציפייתה, להקדים ולראות אם כבר הגיע בעלה

האשה הופקרה בידי בעלה ונשארה לבדה כאילו הייתה אלמנה חיה. דמעתה זולגת אל לחייה, 

נּון. 591אך אינה נשארת על קרקע גגה, אלא בוקעת רקיעים ם , ככתוב: ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום ֹלא ְתעַּ אִּ

ֲעָקתו ע צַּ י ָשֹמעַּ ֶאְשמַּ ק ֵאלַּ ְצעַּ ם ָצֹעק יִּ י אִּ ֶנה ֹאתֹו ּכִּ ֵנה ְתעַּ ים  ֹ.592עַּ קִּ י ָוֶאְרֶאה ֶאת ָּכל ָהֲעשֻּ י ֲאנִּ ְבּתִּ ְושַּ

ד ֹעְשֵקיֶהם ֹּכחַּ ְוֵאין ָלהֶ  יַּ ים ְוֵאין ָלֶהם ְמנֵַּחם ּומִּ קִּ ת ָהֲעשֻּ ְמעַּ ֵנה דִּ ָשֶמש ְוהִּ ת הַּ חַּ ים ּתַּ ם ֲאֶשר נֲַּעשִּ

. היא לא אמרה דבר כנגד בעלה אלא בכתה על מר גורלה, ואף על פי כן דמעתה הקטנה 593ְמנֵַּחם

יורדת מן הגג שלה וממוטטת את הגג שלו. את מחיר הדמעה תובעים ממנו. נפרעים ממנו על 

חטאו ורב רחומי מת. ואף שמותו מכאיב לאשתו שבעתיים, אפשר שלטווח הארוך עדיפה 

 הנבגדת והמאוכזבת. האלמנה על העגונה 

 

 ג.

הוה. אזיל ויתיב בבי רב וכל בי שמשי הוה  595חתניה דר' ינאי 594יהודה בריה דר' חייא

אתי לביתיה, וכי הוה אתי הוה קא חזי קמיה עמודא דנורא. יומא חד משכתיה שמעתא. 

כיון דלא חזי ההוא סימנא אמר להו רבי ינאי: כפו מטתו. שאילמלי יהודה קיים לא ביטל 

 . 596תו. הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח נפשיהעונ

תרגום: יהודה, בנו של ר' חייא, חתנו של ר' ינאי, הלך ללמוד בבית רב וכל ערב שבת היה 

חוזר לביתו וכאשר בא היה עמוד אש הולך לפניו. יום אחד משכתו הסוגיה, כיון שלא 

ה קיים לא היה מבטל את ראה אותו סימן, אמר להם רבי ינאי: כפו מטתו, שאלמלי יהוד

 עונתו. היה זה כשגגה שיוצא מלפני השליט ומת יהודה.  

                                                 

 "...צוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו בני אל תשב בגובהה של עיר ותשנה" פסחים קי"ב א. 589

 רסת המהר"ם: הות יתבא באיגרא.גי 590

ברכות ל"ב ב. "אף על פי ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו. שנאמר, שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל  591

 תחרש".

 כב.-שמות כ"ב כא 592

 קהלת ד' א. 593

ו של ר' יהודה הנשיא ומאחרוני התנאים. ר' חייא רבה )הגדול( בן אבא ברא מכפרי שבבבל, דודו של רב, היה מגדולי החכמים בדור 594

 עלה לארץ והתיישב בטבריה. ר' חייא מסר את נפשו להפיץ תורה ברבים וללמדה לתלמידים "כדי שלא תשתכח תורה מישראל".   

הכריז  ר' ינאי אמורא בדור הראשון, מתלמידי ר' יהודה הנשיא. רבם של ר' יוחנן וריש לקיש. היה ער למצב הדור ובשעה של דחק 595

 ואמר "פוקו וזרעו בשביעית משום ארנונא".

 כתובות ס"ב ב. 596



 

הסיפור הזה נראה ככפילו של הסיפור על רב רחומי, אולם באמת הוא היפוכו הגמור. רב רחומי 

הלך בדרכו של ר' עקיבא והקדיש את עצמו לתורה בלבד, גם אם לא למד ברציפות עשרים 

שנה, ואילו יהודה נשאר סמוך למשפחתו וחזר כל שבוע לקיים את וארבע שנה אלא חזר פעם ב

 עונתו בזמנה. 

הסיפור מעניק לעונה, לאיחודו המחודש של הזוג, חשיבות עקרונית. וביטול העונה חמור 

שבעתיים מדחייתה מלכתחילה. זלזול הבעל בגעגועי אשתו ובחיבור המשותף, מוריד את 

נקודת השיא של הדבקות ההדדית לאירוע מקרי ולסלע  הזוגיות מגדולתה ומעלתה, והופך את

המחלוקת והפירוד. מבחינה זו אין הבדל בין ביטול עונה של פעם בשבוע על ידי יהודה, 

 לביטול עונה של פעם בשנה על ידי רב רחומי.

העונש הנורא, מות יהודה, קשה ביותר. על ביטול עונה לא חייבים מיתה בשום פנים, אין אפוא 

ס בין החטא לעונשו. הנענשת הגדולה היא דווקא האישה, שבעלה ציערה כאשר לא שב שום יח

הביתה, ועכשיו ענשוה בכפל כפליים ולקחוהו לעד. אין אפוא לראות במות יהודה עונש קבוע. 

הוא תולדת אמירתו של אדם גדול כר' ינאי, שזיקק את המחויבות המוסרית באופן מוחלט 

ונה. דברו חידד את הבעיה והבליטה, הוא יצא משליטתו והתממש והדגיש את חומרת ביטול הע

 כ"שגגה היוצאת מפי השליט", החיים התרחקו ממי שהתרחק מהם בעצמו.    

 

כאשר חזר יהודה בכל שבוע ליווה אותו עמוד האש כביטוי מופלא של הוקרה לתלמיד חכם 

לדרכו, ודחיפה לא  שלמד תורה בדבקות ובמסירות נפש. יהודה ראה בכך בוודאי אישור

להסתפק בהישגיו הנוכחיים, אלא לשאוף ליתר דבקות בתורה, להשגות גבוהות יותר, ואולי 

 משום כך משכתו שמועתו עד ששכח לחזור.

, לאחר 597עמוד האש הוא אכן ביטוי של הערכה אולם הוא אירוע חריג המופיע לאחד בדור

של עמוד האש ללוות את יהודה  שהוסרו ממנו במותו עכבות הגוף. מוזרה אפוא הופעתו

התלמיד הצעיר, ובחייו. אולי יש בהופעתו למי שאינו ראוי לו, דווקא מידה של ביקורת. ליהודה 

נדמה שעמודא דנורא מלווה אותו, דעתו זחה עליו והוא נמשך אחרי לימודו, אולם כאשר ר' 

 ראוי לו.ינאי חותנו חיפש את עמוד האש הזה, לא ראה דבר, יהודה כבר לא היה 

ר' ינאי לא ראה בעמוד האש עמוד של לימוד תורה אלא דווקא עמוד של מצווה. הוא ציפה 

לראות כיצד יהודה מפסיק את לימודו ובא לשמח את אשתו: "עמודא דנורא מפני כבודו על 

 . 598שמקיים מצות עונה בשעתה"

 עמוד האש הוזכר ביחס לשמחת חתן וכלה: 

                                                 

 כתובות י"ז א וע"ז ב. 597

 רש"י מהדורא קמא, הובא בשיטה מקובצת כתובות שם. 598



תלת. אמר ר' זירא: קא מכסיף לן סבא. כי נח נפשיה "רב שמואל בר רב יצחק מרקד א

איפסיק עמודא דנורא בין דידיה לכולי עלמא... א"ר זירא: אהנייה ליה שוטיתיה לסבא. 

 .599ואמרי לה: שטותיה לסבא, ואמרי לה: שיטתיה לסבא"

תרגום: רב שמואל בר רב יצחק רקד לפני הכלה עם שלושה בדי הדסים, זרק אחד וקיבל 

ר ר' זירא: מבייש אותנו סבא. כאשר מת הפסיק עמוד האש בינו לבין כל . אמ600אחד

העולם... אמר ר' זירא: הועילה לו שוטיתו )בד ההדס( לסבא. ויש אומרים: שטותו. ויש 

 אומרים: שיטתו.

האידיאל הוא שילוב של התורה והמצווה, יישובו של עולם עם תוכן שכולו תורה, זו יצירה 

עמוד האש. משום כך סבר ר' ינאי שלימוד תורה צריך להתבצע בתוך שלמה הראויה לליווי 

. חובת עונה היא המינימום שחייב הבעל לאשתו ולמשפחתו וקיומה 601החיים ועם המשפחה

גובר על לימוד התורה. על כן לא ייתכן שיהודה בבחירתו יבטל עונתה והוא חי וקיים. אלא 

 אות, את קשרי החיים, וויתר על עונת אשתו. שיהודה נמשך הפעם אחרי לימודו, שכח את המצי

לאויבי ה' ואות של חסד לקרוביו. הוא ליווה  602עמוד האש מציין דבר והיפוכו. הוא עמוד הדין

במדבר את מחנה ישראל בלילות, הגן עליהם מפני איום חיצוני ובכך ביטא את מעלתם 

ְק  ל מִּ יֹון ְועַּ ר צִּ ל ָּכל ְמכֹון הַּ ל וקרבתם: ּוָבָרא ה' עַּ י עַּ ּה ֵאש ֶלָהָבה ָלְיָלה ּכִּ ָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָשן ְוֹנגַּ

ָפה . אולם דווקא החיבה מחייבת את האדם, ומי שהתקרב אל עמוד האש, ועדיין 603ָּכל ָּכבֹוד חֻּ

שו.  לא הגיע לרמת השלמות הראויה כדי שיגן עליו, עלול להשרף באִּ

 

 ד.

. פסקו ליה תרתי סרי שנין למיזל בבי רב. 605ראאיעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן זימ 604רבי

אחלפוה קמיה. אמר להו: ניהוו שית שנין. אחלפוה קמיה. אמר להו: איכניס והדר איזיל. 

הוה קא מכסיף מאבוה. אמר ליה: בני, דעת קונך יש בך. מעיקרא כתיב, תביאמו ותטעמו, 

                                                 

 כתובות י"ז א. 599

 רש"י. 600

טול תורה בבי רש"י )מהדורא קמא, בשיטה המקובצת( מבאר שאין כאן ניגוד גמור בין תורה למשפחה, שהרי "בלילי שבת ליכא ב 601

 רב בבית רבו".

"אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו )תהלים צ"ז(, וזה היה ענין עמוד אש שהיה הולך לפניהם במדבר שהיה שורף את הקוצין ואת   602

הברקנין כבמדרש, ובפנימיות הנה המדבר הוא מקום נחש שרף ועקרב משכן הסטרא אחרא כבזוהר הקדוש )ח"ב קפ"ג ב(, והיתה האש 

טת כדכתיב )תהלים ק"ו( להבה תלהט רשעים, כי אש היא מדת הדין כנודע והיא שמאל דוחה" )רבינו בחיי שמות י"ג כא, וראה מלה

 שם משמואל, שמיני, תרע"ב(.

 ישעיה ד' ה. 603

שיא ר' יהודה הנשיא בנו בכורו של רבן שמעון בן גמליאל הנשיא ודור שביעי להלל הזקן. ראש הדור החמישי של התנאים, נ 604

 ,הסנהדרין ועורך המשנה. יחסיו הטובים עם המלכות אפשרו לבצר את מעמד התורה וההנהגה. הוא ריכז סביבו את רוב חכמי דורו
 ובראשותו בררו את כל מסורות ההלכה וקבעון במשנה.

 חכם ארצישראלי בתקופת המעבר מן התנאים לאמוראים. נמסרו בשמו הרבה מאמרים באגדה.  605



י שני בבי רב. עד דאתא ולבסוף כתיב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אזיל יתיב תרתי סר

איעקרא דביתהו. אמר רבי: היכי נעביד, נגרשה? יאמרו ענייה זו לשוא שימרה. נינסיב 

 .606איתתא אחריתי? יאמרו זו אשתו וזו זונתו. בעי עלה רחמי ואיתסיאת

תרגום: רבי עמד להשיא את בנו לבת ר' יוסי בן זימרא. קבעו לו שתים עשרה שנה ללכת 

העבירו את הכלה לפניו, אמר להם: יהיו שש שנים. עברה שוב,  ללמוד בבית המדרש.

אמר להם: נתחתן ואחר כך אלך ללמוד. היה מתבייש מאביו, אמר לו: בני דעת קונך יש 

בך. בהתחלה כתוב תביאמו ותטעמו, ולבסוף כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הלך 

אמר רבי: מה נעשה. ישב שתים עשרה שנה בבית המדרש עד שחזר נעקרה אשתו. 

נגרשה? יאמרו, ענייה זו לשווא חכתה. נשיא לו אישה אחרת? יאמרו, זו אשתו וזו זונתו. 

 ביקש עליה רחמים ונרפאה.

 

כל תלמידי החכמים בסוגיה זו לומדים בבית המדרש שתים עשרה שנה. רבי חנניה בן חכינאי 

בית המדרש אחרי שתים עשרה ורבי חמא בר ביסא למדו שתים עשרה שנה וגם ר' עקיבא בא מ

שנה, אלא שבעקבות בקשת אשתו חזר לעוד שתים עשרה שנה. קיימת אפוא מסגרת קבועה, 

 . 607חטיבת שנים שלמה, לסדר לימודו של אדם בבית המדרש

הם חלק מחבורת העילית של תלמידי חכמים, השותפה לאידיאל  608רבי, רבי יוסי, הנער והנערה

הסולם, לפני כל הערכים האחרים. אבל אין תורה בלא מצווה  שמציב את תלמוד התורה בראש

ולפני שהבן הולך ללמוד תורה שתים עשרה שנה, מבקש רבי להשלים את הכנתו לחיים ולשדך 

 לו אישה. 

אלא שכשהעבירו את הנערה המיועדת לפני הנער מצאה חן בעיניו והוא ביקש להקדים את 

רוסתו שנית, ביקש להקדים ולהתחתן מיד ורק הנישואין בשש שנים. אחר כך, משראה את א

 אחר כך ללמוד. 

איזו תועלת יש בקידושין שאין מממשים אותם? מה יועילו קידושין שאחריהם יעדר מביתו וילך 

ללמוד שתים עשרה שנה? מה תתן לו אישה שלא חיה אתו? האם סבל הפרידה אינו גדול מן 

 החיבור שבנישואין?

                                                 

 ב.כתובות ס"ב  606

שתים עשרה שנה הם סך השנים מבן חמש או שש, שנכנסים לבית הספר ללמוד מקרא ועד י"ח שהגיע זמן חופה. משום כך הוא  607

נחשב כמניין שנות הלימוד הדרוש. כמו שאצלנו נהוגות י"ב שנות לימוד בסיסי. גם בחור מבוגר, בן שמונה עשרה, שמדברים בו נכבדות, 

פה עד שיהיה בן שלושים, אלו שנים שבהן עיקר לימוד התלמיד מקבלת רבותיו, כי עדיין אינו מטופל ילמד שתים עשרה שנה מן החו

 הרבה בבנים )מהרש"א(.

מסתבר שגם הנערה התחנכה על ברכי תפיסה ערכית זו וקיבלה את התוכנית שהמיועד לה  608

, והיא תלווה יפרוש וימסור את עצמו לתורה בשנים הקרובות. הפיצוי שלה יהיה שיגדל בתורה

 אותו בתפקידי ההנהגה שלו כדברי תוספות שהוזכרו לעיל.



שגם בקידושין כאלה יש משהו. אולי משום שאהבת אישה יותר  למרבה הפלא סוברים חכמים

משהיא מציאות ממשית, היא פנטזיה וחלום המתרחשים בראש האוהבים, ומשום כך אין היא 

נמדדת בכיבוש הגברי הממשי. די בקידושין לבדם להקנות תחושה של שייכות וביטחון, 

אהבה רוחנית בטוחה, הם יצרו  . קידושי הנער הקימו תא של609ומימושם הגופני חשוב פחות

 מחויבות הדדית מוחלטת לאידיאל הרוחני המשותף והחיבור הפיזי סובל דחייה. 

 

. להפתעתו קיבל רבי את הדברים ופריצות הבן התבייש בבקשתו, שמא תיתפס כחמדנות מינית

ת רבי האמין בחשיבות החיבור הזה ואף קשר א. 610בחיוב וראה בהקדמת הקידושין פתרון נכון

הדברים ליחסי הקדוש ברוך הוא עם ישראל. יש מרחק בין הקידושין לנישואין, בין האהבה לבין 

בין נתינת התורה, שהייתה כשטר קידושין לישראל, לבין השראת השכינה שהיא מימושה. 

הזיווג והנישואין עצמם. בתחילה הרחיק הקדוש ברוך הוא את הנישואין עד שיבשילו ועם 

 .611רץ, אך לבסוף קיצר את ההליכים ואמר, "ועשו לי מקדש" במדברישראל יגיע אל הא

אולם יש הבדל גדול בין מעשי הקדוש ברוך הוא לבין מעשי הבחור הזה. הקדוש ברוך הוא לא 

רק הקדים את הקמת המשכן, אלא גם היה שם במדבר יחד עם ישראל, ואילו הנער התחתן, פרש 

 מביתו והלך לבית המדרש. 

כן עגומה, הבחור חזר מלימודו ומצא את אשתו עקרה. השאיפה הרוחנית תוצאת המעשה א

העילאית הושגה, אולם ההתמסרות המוחלטת ללימוד התורה על חשבון חיי משפחה טבעיים, 

מתחה את החבל מעבר לקצה האפשרי, וסופו שהוא נקרע. המשפחה התנפצה על סלעי 

 המציאות.

                                                 
זו הרחבה של רעיון "פת . (כתובות ס"ב ב) ""אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו 609

( נראה שיש משמעות לכך יבמות ל"ז בבסלו" והחלתו גם על מרחק רב וזמן ארוך. אולם )ביומא י"ח ב וב
: "רב כי איקלע לדרדשיר מכריז ואמר: מאן הויא ליומא. ורב נחמן כי איקלע לשכנציב מכריז ואמר: מאן הויא יורק כאן ועכש

ליומא. .. לרבנן יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו, דאמר מר אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו". רב ורב נחמן כאשר נסעו 

אם ירצו, וכיון שפת בסלם לא חששו להתגברות  היוכלו לשאתשייחד להם שם אישה קשו ליעצמם וב םמביתם למקום אחר החמירו ע

היצר. )כן בארו הראב"ד על הרמב"ם איסורי ביאה י"א י' והרשב"א: "כיון שהנשים היו מיוחדות להם ולכשירצו ישאום, פת בסלו 

 הוא"(.

קודם, כדי  "שתי הבקשות אחת הן, הכל לשם שמים, בשביל התורה. בהתחלה חשב ללמוד 610
שלא יהיו רחיים על צוארו, ואחר כך נתיירא הנער שמא יתערבו בלימודו הרהורים רעים ותהא 
תורתו תועבה, ומי שאי אפשר לו לעמוד בלא הרהור, יקדים וישא אשה. רבינו הקדוש הבין את 

 . כמעט בלשונו.(ויקהל, קצ"ז א)ישמח משה טוהר כוונתו, ולכן שבחו: מדעת קונך יש בך"

מהרש"א. את הקשר בין המשל לנמשל חיזק בעל ישמח משה )ויקהל, קצ"ז א(: "לכך נתעכבו ישראל במדבר ארבעים שנה, כדי  611

שילמדו התורה תחלה קודם כניסתם לארץ, דאז יהיה כל אחד פונה לזיתו ולכרמו, לכך עלה במחשבה לפני הקב"ה לעשות מקדש אחר 

בית המקדש, וכדאיתא במגילה )ט"ז ב( גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש. קודם  ביאתם לארץ, כדי שלא יבטלו מתורתם בבנין

החטא שהיו נקיים וטהורים וצדיקים, היה נח לו יתברך בתורתן של בנים, אבל אחר החטא הוצרך למלאכת המשכן שיכפר על אותו עון 

 וישארו נקיים ותורתו מתקבלת".



ן זה רק הריחוק הפיזי של נשים אלו, אלא היובש אי. 612עקרות הנערה אופיינית לפירוד ממושך

הנפשי של מי שהתייאשה כליל מחיי נישואין, אשר עלול להשפיע גופנית על האישה ולשנות 

את המאזן ההורמונלי שלה עד שתהא עקרה. אולם כאן, הנערה לא התייאשה מהנישואין, אלא 

פי כן עשה הזמן את שלו. נראה ישבה וציפתה לבעלה שיגיע הביתה בסוף הזמן הקצוב, ואף על 

שכמו שבואו של הבעל בסוף הזמן היה ידוע וצפוי, כך גם העדרו המוחלט במשך שתים עשרה 

 . 613שנה. אשתו לא עמדה בציפיה הזאת, הבדידות ייבשה את ליחה ועיקרה אותה

רבי ביקש עליה רחמים והיא נרפאה, ובזה נמצא פתרון ראוי לבעיה שנוצרה. ובכל זאת נראה 

שדאגתו מופנית לבן יותר מאשר לאשתו העקרה. רבי שואל: "מה נעשה, נגרשה?". לאן נעלם 

חוש הצדק והמוסר? מה פתאם לגרשה? אולם זה הזמן להיזכר שתכלית הנישואין אינה האהבה 

עצמה, ואף על פי שאהבה רוחנית יכולה להתקיים גם בשעת העקרות, ציווי התורה מחייב 

ולידה פירות. לכן לא די באהבת הבן לאשתו, מטרת הזוגיות להקים אהבה אנושית גופנית שמ

 משפחה.  

רבי הבהיר שגם אם יש פתרון לבן, אסור לו לזנוח את אשתו ואת אהבתו, את השיקול המוסרי, 

"יאמרו ענייה זו לשוא שימרה". גם פתרון חלקי, לקיחת צרה, הנו בלתי ראוי מבחינה מוסרית: 

תו". האישה הזאת שחיכתה כל השנים, לה מגיעה הבכורה. לכן "יאמרו זו אשתו וזו זונ

מוכרחים להתפלל לריפויה בדרך נס, והנס יציל לא רק אותה, אלא את כל הניסוי הרוחני 

המשפחתי הזה. מתברר שאין לו אחיזה ממשית במציאות, הוא עומד על הנס, ואיננו יכול 

 לשמש הדרכה לרבים. 

. הנס 614ל יום מתרחש נס, ולא כל אחת זוכה לחותן כמו רביהנס הוא התערבות חריגה. לא בכ

בא להציל פה את מה שבדרך הטבע לא אמור היה לקרות, אבל גדולי החכמים הללו שהתמסרו 

לתורה וניהלו את חייהם על פי נורמות דתיות גבוהות וחריגות, זכו בסופו של דבר גם להופעה 

 של טובה למעלה מסדרו של עולם.

 

 יפורים מופיע סיפור דומה, שהתרחש בבבל: בסוף סדרת הס

"רב יוסף בריה דרבא שדריה אבוהי לבי רב לקמיה דרב יוסף. פסקו ליה שית שני כי הוה 

תלת שני מטא מעלי יומא דכפורי אמר איזיל ואיחזינהו לאינשי ביתי. שמע אבוהי שקל 

                                                 

ש"י. מקור הדברים ביבמות )ל"ד ב( "כל ששהתה אחר בעלה עשר שנים ר ""דרך העומדות עשר שנים בלא בעל 612

שוב אינה יולדת". אמנם שם מדובר באלמנה וגרושה שאינה חושבת יותר להתחתן כמו שסייגו ואמרו "לא שנו אלא שאין  -ונשאת 

 מתעברת". –דעתה להנשא, אבל דעתה להנשא 

החתן מיד לאחר החתונה ואילו במקרים הבאים הלכו החכמים ללמוד אחרי סיפור זה קשה מאלה שאחריו בעניין זה, שכאן הלך  613

 נולדו להם ילדים.כבר ש

, מועד קטן ט"ז ב, ותנחומא וירא י"ט: איוב כ"ב כח שעל כמותו נאמר "ותגזור אומר ויקם לך" 614
 ."הצדיקים שמשמרים מצותיו של הקב"ה והקב"ה מקיים גזירתן"



ך נזכרת! איטרוד, מנא ונפק לאפיה, אמר ליה: זונתך נזכרת! איכא דאמרי, אמר ליה: יונת

 לא מר איפסיק ולא מר איפסיק". 

תרגום: רב יוסף בנו של רבא שלחו אביו ללמוד לפני רב יוסף. קבעו לו שש שנים. לאחר 

שלוש שנים בא הבן בערב יום כיפור. אמר: אלך ואראה את משפחתי. שמע אביו נטל 

ת! כיוון שנטרדו לא מקל ויצא לקראתו, אמר לו: זונתך נזכרת! ויש אומרים יונתך נזכר

 זה ולא זה לא סעד סעודה מפסקת.

שני הבנים, בשני הסיפורים, לא ראו עין בעין עם אבותיהם הגדולים את דרך הפרישות כמבוא 

ללימוד התורה, ולא קבלוה על עצמם בשלמות. הם לא בקשו "חלילה" להקים משפחה כדרך 

רחק, ולראות את ביתם. אבל תגובת כל הארץ, אלא רק לרכך את הנתק, לקצר את הזמן ואת המ

האבות שונה לחלוטין. רבי, התייחס לבקשת הבן בסלחנות ואילו רבא מתח ביקורת חריפה על 

בנו, על רגישותו המשפחתית והאנושית, ויצא לקראתו במקל ובגידופים. ערב יום הכיפורים הוא 

 של מריבה והתרחקות. יום של תשובה, מחילה וכפרה, חיבור והתקשרות, וכאן הוא הפך ליום 

 מה ההבדל בין שני הבנים, או בין שני האבות, רבי ורבא?

אפשר שגם כאן בא לידי ביטוי ההבדל בין ארץ ישראל לבבל. היציאה מן הבית לשם לימוד 

תורה הייתה בבבל נורמה קיימת. פחדם של בני בבל מן המאבק הייצרי הגביר את חששם 

זרתו של רב יוסף, בניגוד לנוהג המקובל, הפתיעה שהמבקר בביתו יתפתה להישאר בו. ח

והדאיגה, וגרמה להתפרצות הקפדנות הבבלית של אביו באופן כה קשה. בארץ ישראל הייתה 

פרישות מופתית כזו משנת חסידים יחידים. מובן מאליו שלא ניתן לכפות התמסרות כזו ללימוד 

רץ ישראל, לא פחד מן הזוגיות תורה, ואפשר להשיגה רק מרצונו של הבן. רבי, רבה של א

והשפעתה, הוא לא נבהל מיזמת הבן, ובתגובה אפיינית, נעימה וסלחנית, מצא בקשר המשפחתי 

 את משמעותו החיובית. 

 

 ה.

הוה קאזיל לבי רב בשילהי הלוליה דר' שמעון בן יוחאי. אמר  615רבי חנניה בן חכינאי

יתיב תרי סרי שני בבי רב. עד דאתי  ליה: איעכב לי עד דאתי בהדך. לא איעכבא ליה. אזל

אישתנו שבילי דמתא ולא ידע למיזל לביתיה. אזל יתיב אגודא דנהרא שמע לההיא רביתא 

דהוו קרו לה: בת חכינאי, בת חכינאי מלי קולתך ותא ניזיל. אמר: שמע מינה האי רביתא 

לבה פרח  דידן. אזל בתרה. הוה יתיבא דביתהו קא נהלה קמחא, דל עינה חזיתיה, סוי

 רוחה. אמר לפניו: רבונו של עולם, ענייה זו זה שכרה? בעא רחמי עלה וחייה. 

אזיל יתיב תרי סרי שני בבי מדרשא. כי אתא אמר: לא איעביד  616רבי חמא בר ביסא

כדעביד בן חכינאי. עייל יתיב במדרשא שלח לביתיה. אתא ר' אושעיא בריה יתיב קמיה. 

                                                 

  מחכמי יבנה הצעירים, תנא בדור השלישי והרביעי, מתלמידי ר' עקיבא.א, חנניה, מופיע גם כחנינא וחנני 615

 מאחרוני התנאים, בן דורו של ר' יהודה הנשיא. ישב בדרום באזור לוד. 616



דקא מתחדדי שמעתיה, חלש דעתיה. אמר: אי הואי  הוה קא משאיל ליה שמעתא, חזא

הכא הוה לי זרע כי האי. על לביתיה, על בריה קם קמיה. הוא סבר למשאליה שמעתתא 

קא בעי. אמרה ליה דביתהו: מי איכא אבא דקאים מקמי ברא? קרי עליה רמי בר חמא: 

 .617החוט המשולש לא במהרה ינתק, זה ר' אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא

תרגום: רבי חנניה בן חכינאי הלך לבית המדרש בימי חופתו של ר' שמעון בן יוחאי. אמר 

לו ר' שמעון: המתן לי עד אחרי ימי חופתי ונלך ביחד. לא המתין לו והלך, ישב שם 

שתים עשרה שנה. עד שחזר השתנו שבילי העיר ולא ידע כיצד ללכת לביתו. הלך ישב על 

קראו לה "בת חכינאי, בת חכינאי, קחי כדך ונלך". אמר: שפת הנהר, שמע אותה נערה ש

זו בתי שלי. הלך אחריה. הייתה אשתו מנפה את הקמח, הרימה עיניה וראתה אותו, דפק 

ליבה ופרחה נשמתה. אמר לפניו: רבונו של עולם, ענייה זו זה שכרה? התפלל עליה 

 וחייתה.

זר אמר לא אעשה כבן רבי חמא בר ביסא למד בבית המדרש שתים עשרה שנה כשח

חכינאי. הלך ישב בבית המדרש שלח לביתו שבא. בא ר' אושעיא בנו וישב לפניו. שאל 

אותו בלימודו מצא שמחודדות שמועותיו, חלשה דעתו. אמר אם הייתי כאן היה לי בן 

כזה. נכנס לביתו ונכנס גם בנו, עמד מפניו, חשב שלשאול על שמועותיו בא. אמרה לו 

אב שעומד בפני בנו? קרא עליו רמי בר חמא "החוט המשולש לא במהרה  אשתו: וכי יש

 ינתק", זה ר' אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא. 

 

רבי חנניה ור' שמעון בר יוחאי למדו תורה  מרבי עקיבא, וגם חיקו אותו. הוא למד תורה שתים 

ף על פי שדמותו . וא618עשרה שנים ועוד שתים עשרה, אף הם למדו שם יחידת זמן שלמה כזו

המופתית הקורנת של הרב חייבת לשמש מודל לתלמיד, עליו לדעת שחיקוי איננו אפשרי, אין 

איש יכול להיכנס לנעליו של זולתו. מה שהשיג רבי עקיבא בשותפות עם רחל אשתו וביזמתה, 

 לא יתאים לזוג אחר ובמקום אחר. 

                                                 

רבי חנניא בן חכינאי ור' שמעון בן יוחאי הלכו ללמוד תורה אצל  :כתובות ס"ב ב. גירסא אחרת של הסיפור בויקרא רבה כ"א ח' 617

א בבני ברק שהו שם י"ג שנה. רשב"י הוה משלח וידע מה בגו ביתיה, ר"ח לא הוה שלח וידע מה בגו ביתיה. שלחה לו אשתו רבי עקיב

ואמרה לו: בתך בגרה בא והשיאה. ואעפ"כ צפה ר"ע ברה"ק וא"ל: כל מי שיש לו בת בוגרת ילך וישיאה. ידע מהו אומר, קם נסב 

חת דפניא לזוית אחורי. מה עבד? אזל ויתב ליה על מליותהון דנשי שמע קלהון דטליותא אמרין: רשותא ואזל. בעי לעייל בגו ביתיה ואשכ

בת חנינא, מלוי קולתיך וסליק ליך. מה עשה הלך אחריה עד שנכנסה לתוך ביתו. נכנס אחריה פתאום לא הספיקה אשתו לראותו עד 

ה שהמתינה לי? באותה שעה חזרה נפשה לגופה. אמר רבי שמעון בן שיצאת נשמתה. אמר לפניו: רבש"ע, עניה זו זו שכרה לאחר י"ג שנ

 והנכנס לביתו פתאום ואין צריך לומר לתוך ביתו של חבירו. …יוחאי: ד' דברים הקדוש ברוך הוא שונאן אף אני איני אוהבן

אבל לא הגיעו לדרגת רבם, שלמד שתי יחידות שלמות של שתים עשרה שנה, אלא למדו יחידה  618
לגירסת המדרש הם לא הסתפקו ביחידה אחת אלא התחילו מחזור נוסף, בדומה למה שאמרו )חגיגה ט' ב( חכמים: אינו  .דאחת בלב

. מסגרת הלימוד הזאת דומה למסגרת הלימוד של ר' שמעון בר יוחאי ובנו ר' תדומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואח

ר שתים עשרה, ועוד הוסיפו להם שנה, שהשלימה את לימודם כך שאפשר יהיה לקשור אלעזר במערה, גם שם היו ר' שמעון ור' אלעז

 חזרה אל המציאות. םאות



ורה כעמוד המרכזי שעליו העולם ר' שמעון בר יוחאי הוא איש השלמות. הוא הכריז על הת

 עומד, ואסר לערב בה מענייני העולם והחברה ולחללה:

"ואספת דגנך, מה תלמוד לומר? לפי שנאמר: לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. יכול 

דברים ככתבן? תלמוד לומר: ואספת דגנך. הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. 

דם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר רבי שמעון בן יוחי אומר: אפשר א

בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? אלא בזמן 

שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים. שנאמר: ועמדו זרים ורעו 

 . 619צאנכם וגו'"

שמעון מן החובה לקיים סדר משפחתי והנה למרות רצונו ללמוד תורה ללא גבול לא התעלם ר' 

הוא מחבר את שתי השאיפות . 620וגם בהיותו בבית המדרש שלח לביתו והתעניין במתרחש בו

קשר הזה ההמנוגדות, שאחת באה על חשבון חברתה, גם אם לא ניתן לאחוז בשתיהן בשלמות. 

המחודש, אבל  חשוב לאשה הבודדה והמתייסרת, ומעניק טעם לייסוריה, תקווה וציפיה לאיחוד

הוא חשוב גם לרבי שמעון עצמו. כי גם הוא מודה שהתורה אינה מתעלמת מן העולם, אלא היא 

תיקונו ושיכלולו. לימוד תורה ארוך טווח ללא משפחה איננו נורמה אלא מעשה חריג המתאים 

לחבורת תלמידי החכמים המופלאה הזאת. הם מוותרים בשעת היכנסם אל הלימוד על שלמות 

חה, כדי למצותו עד תום, אחר כך יחזרו לביתם, אל המסלול הנורמלי, מצוידים וחמושים המשפ

 בגדלות של תורה. 

רבי חנניה הקדים ללכת ללמוד לפני ר' שמעון, הוא ויתר על החברּות ולא חיכה לו. הוא עוד 

הרחיק לכת מחברו, לא שמר קשר עם משפחתו אלא התנתק מכל עולמו באופן מוחלט. זו 

כח ה של התמכרות לתורה, ואולי זו אפילו החלטה מודעת, שהתקדשות לתורה מחייבת שִּ

ביקש רבי  -הזמן המוגדר ללימוד  -התמסרות ללא שיור. אולם לבסוף, אחרי שתים עשרה שנה 

חנינא לחזור הביתה. לפי גרסת המדרש הלימוד הפך לו לסדר החיים עד ששכח כלל לחזור, 

: "בתך בגרה ֹבא והשיאה!". וגם הודעה זו לא הזיזה אותו אלא שאשתו שלחה והזעיקה אותו

 ממקומו, עד שר' עקיבא רבו נאלץ לדחוף אותו ולומר: "כל מי שיש לו בת בוגרת ילך וישיאה".

רבי חנניה חזר מתוך מחשבה שלא יסתדרו בלעדיו, ולא יימצא חתן לבתו אם הוא לא יתייצב 

ר על האבהות ועזב את בתו הקטנה בבית עד שגדלה, לימינה. אולם הדבר אינו ברור. אדם שווית

ספק אם יצטרכו אותו עכשיו כאשר הגיעה עת שידוכים. ואכן נוכחותו לא הייתה הכרחית, את 

  מקומו מילא היטב עד עכשיו אביו, הסב, וכך אפשר גם להמשיך הלאה.

צר. הדאגה אפשר שזה ניסיון אחרון מצד רבי חנניה לתקן את המעוות ולמלא את החלל שנו

לנישואי בתו היא הדבר האחרון שהוא יכול לעשות למענה, לפני שתצא מביתו ותהיה ברשות 
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אולי תפיסה כזו מתאימה לשלב המוקדם של חייו, והגותו העמוקה ביחס למרכזיות התורה   620
 הגיעה לביטויה השלם רק אחרי שהתקדש במערה.



"האב חייב בבנו  ההלכה:אחרים. ואולי לא רגשי אשמה הניעו את רבי חנניה לחזור, אלא 

. כלפי בת אין חובת מילה, פדיון ולימוד תורה, 621למולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה

עכשיו, כאשר הגיעה הבת לפרקה, הגיעה חובתו להשיאה, וכאשר הדברים נוגעים להלכה, אבל 

 אפילו רבי חנניה נכנע וחוזר הביתה. 

לא מצא רבי חנניה את הדרך חזרה, העיר שינתה את פניה, נעשתה לו זרה, והוא אינו אלא שאז 

ע והנתק בין שני מכיר את המציאות שבה הוא אמור לחיות. מתברר שמתח את החבל עד שנקר

 העולמות נעשה מוחלט. 

רבי חנניה יכול היה לשאול אנשים ברחוב, אבל לא הירשה לעצמו לחשוף לעיני כל שאיננו יודע 

היכן גרים אשתו וילדיו, ולהודות בחטא של התרחקותו מן הבית. במקום זאת הלך אל שפת 

, 622ם במעיין, בבאר ובבורהנהר. הוא חותר אל שורשי הקיום המשותף, ואכן חיי העיר תלויי

. זו ההזדמנות לגלות את בתו 623והם מקום התכנסות הכרחי לבנות העיר היוצאות לשאוב מים

ובאמצעותה גם את ביתו. בסיפור הבא מצא גם רבי חמא בר ביסא את דרכו הביתה באמצעות 

וללים, הבן. נמצאנו למדים שלפעמים אפשר לרפא זוגיות כואבת ומיוסרת, על ידי פירותיה המה

 הילדים.

החוטים הקושרים את רבי חנניה לביתו הלכו וניתקו. בתו לא נקראת בפי חברותיה "בת חנניה" 

. אולם אשתו לא התנתקה 624אלא "בת חכינאי", על שם סבה, שכנראה גידל אותה בהעדר האב

ממנו ולא חזרה לבית אביה. רבי חנניה נשאר החוליה הקושרת את הבנות אל הסב, והבית 

 ך להתייחס אליו ולרקום את מורשתו.המשי

רבי חנניה חשב שהבעיה שלו היא למצוא את הכתובת, ובאמצעות בתו מצא את קצה החוט 

שעל ידו יתחבר לביתו.  משנמצאה הדרך לביתו נכנס פתאם, ושוב טעה! אי אפשר לרפא את 

תו בבת אחת. הפצעים על נקלה. הקרע שנפער בין בני הזוג  גדול כל כך, שאי אפשר למחוק או

אשתו מתה מרוב הפתעה והתרגשות. מעברים חדים מהווים סכנה, ואילו מהלך בונה ופורה 

 . 625חייב להיות טבעי, מדורג ומתואם
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לגירסת הבבלי מדובר בשפת הנהר, כפי שמתאים  .ירסת המדרש "מליותהון דנשי", מקום שהנשים ממלאות מים, הבורהשווה ג 622

 לבבל.

 בדומה לסיפורי רבקה והעבד, יעקב ורחל, משה וציפורה. 623

החוט ' :בר חמא גם בסיפור הבא על רבי חמא, גדל הבן לתורה כנראה על ידי הסב, כפי שעולה מסופו של הסיפור "קרא עליו רמי 624

, זה ר' אושעיא בנו של רבי חמא בר ביסא", משמע שרבי ביסא לא היה קטלא קניא והוא כנראה ששמר על 'המשולש לא במהרה ינתק

 המשפחה וערכי התורה שלה.

 כנס אדם פתאם, אפילו לא לביתו.יר' שמעון בר יוחאי למד מכאן הלכה כללית, שלא י 625



בסופו של דבר הם זוכים להשגחה מיוחדת וביתם שוקם ונבנה מחדש בדרך נס. התורה שגרמה 

. אולם לא בכל יומא 626לפרידה הכואבת היא גם המגוננת על לומדיה ומרפאה את הפצעים

מתרחש ניסא ואף על פי שכאן בא לבסוף הכל על מקומו בשלום, הסיפור איננו דוגמה לרבים, 

 לסדר החיים.  

הסיפור הבא דומה. רבי חמא איננו שונה הרבה מרבי חנניה, אולם הוא למד שצריך לסלול את 

. כמי שלמד את הלקח הייתה דרכו 627הדרך חזרה מתוך הבנה ומודעות, והכין את אשתו לבואו

שלה את עצמו לחשוב  של רבי חמא צריכה להיות פשוטה וסלולה, אבל מתברר שגם הוא הִּ

שהבעיה טכנית, והזמן ירפא את הפצעים. רבי חמא לא הכיר את בנו שנשלח להביאו, וטעה 

לא הכירה לחשוב שהוא אדם זר. זה היפוכו של סיפור רבי חנניה. שם הוא הכיר את בתו והיא 

אותו, כאן הבן מכיר את האב והוא אינו מכיר את בנו. הופעת הבן מחדדת אפוא את הבעיה, לא 

 האם מתעלפת בסיפור הזה אלא האב, שחלשה דעתו. 

רבי חמא מתחיל לתהות על גלותו למקום תורה, הוא לא מצטער בגלל ערכים חומריים, אפילו 

הוא מתחיל לגלות סימני חרטה בגלל הפסד סבלה של אשתו והרס משפחתו לא זעזעו אותו, 

 התורה, האם לא היה חשוב יותר לגדל את בנו לתורה:

"היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה,  הוא קודם לבנו. ואם היה בנו נבון 

 . 628ומשכיל להבין מה שילמוד יותר ממנו, בנו קודם"

נם זקוקים לו, בנו גדול בתורה אולי יותר רבי חמא מגלה שבני ביתו הסתדרו היטב בלעדיו ואי

. כך עולה השאלה העיקרית: האם היה טעם במאמץ הכביר 629ממנו, עד שהוא קם ועומד לפניו

הזה, להפקיר את המשפחה ולהרחיק לכת אל בית המדרש, או שניתן היה לעשות זאת פה בעירו, 

 בתוך ביתו ובסביבתו הטבעית?

ורה וההתמסרות המלאה אליו. התפיסה של "הוי גולה אין זה ערעור על חשיבות לימוד הת

היא עמוד חשוב שעליו נבנה לימוד התורה. לימוד תורה אינו בא לאדם בקלות  630למקום תורה"

ובנוחות. החיים החומריים עומדים בסתירה להיאחזות בתורת ה', ובכל זאת לא תמיד על האדם 

                                                 

סיק בה מגנא ומצלא בעידנא דלא עסיק בה אגוני מגנא אצולי לא מצלא. תורה בין בעידנא דעסיק בה "א"ר יוסף: מצוה בעידנא דע  626

 ובין בעידנא דלא עסיק בה מגנא ומצלא" )סוטה כ"א א(.

 בפשטות לשמור על קשר מתמיד. דאגגם רבי חמא רחוק מאד מר' שמעון, ש 627

 רמב"ם תלמוד תורה א' ד'. 628

יפור הקודם, לא מתה מעודף שמחה אלא להיפך, לאחר שהצליחה לגדל את ילדיה ולראות נחת וחיה , בסהינאולי גם אשת רבי חנ 629

 יפה בלעדי בעלה, הוא מפתיע ובא, עתה נהופכה הקערה על פיה, ויש לה מקום לחשש שיהיה עליה נטל ובעיה.

א לכו. וכתוב, ישוטטו לבקש דבר ה'. אבות ד' י"ד. "השפעת דעת התורה תלוי כפי השתוקקות ורצון האדם. כמו שאמר, כל צמ 630

ואמרו חז"ל: הוי גולה למקום תורה. וכמו שהיה במדבר שלא זכו לתורה עד שנמשכו אחר השי"ת למדבר ציה" )שפת אמת דברים, 

 סוכות תרמ"ג(.



בית לבית המדרש יש בה משום גלות, ויש לגלות כפשוטו באופן גיאוגרפי. גם עצם היציאה מן ה

 . 631מקום להטיל ספק בתועלת שבעזיבת המשפחה ובנחיצות סבלה הנורא

ואף על פי כן אי אפשר שלא להתפעל מכוחה של תורה. הליכת האדם לבית המדרש לא רק 

שרוממה אותו אלא השפיעה גם על כל ביתו וסביבתו, מהם נעדר. רבי חמא גלה למקום תורה 

ביתו, על כן עיצבה הליכתו זו את פני המשפחה. אפשר שר' אושעיא בנו זכה לתורה,  בהסכמת

דווקא משום שעמד לפניו המופת של אבא, שעזב את הכל, נעדר מן הבית והקדיש את עצמו 

 ללימוד תורה. 

 

 ר' עקיבא ורחל
 א.

אי  רבי עקיבא רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי. אמרה ליה:

מקדשנא לך אזלת לבי רב? אמר לה: אין. איקדשא ליה בצינעה ושדרתיה. שמע אבוה 

אפקה מביתיה אדרה הנאה מנכסיה. אזיל יתיב תרי סרי שנין בבי רב. כי אתא, אייתי 

בהדיה תרי סרי אלפי תלמידי. שמעיה לההוא סבא דקאמר ליה: עד כמה קא מדברת 

ת יתיב תרי סרי שני אחריני. אמר: ברשות קא אלמנות חיים? אמרה ליה: אי לדידי ציי

עבידנא? הדר אזיל ויתיב תרי סרי שני אחריני בבי רב. כי אתא אייתי בהדיה עשרין 

וארבעה אלפי תלמידי. שמעה דביתהו הות קא נפקא לאפיה. אמרו לה שיבבתא: שאילי 

ה על אפה מאני לבוש ואיכסאי. אמרה להו: יודע צדיק נפש בהמתו. כי מטיא לגביה נפל

קא מנשקא ליה לכרעיה. הוו קא מדחפי לה שמעיה. אמר להו: שבקוה שלי ושלכם שלה 

הוא. שמע אבוה דאתא גברא רבה למתא. אמר: איזיל לגביה, אפשר דמפר נדראי, אתא 

לגביה. אמר ליה: אדעתא דגברא רבה מי נדרת? אמר ליה: אפילו פרק אחד ואפילו הלכה 

ל על אפיה ונשקיה על כרעיה ויהיב ליה פלגא ממוניה. אחת. אמר ליה: אנא הוא. נפ

ברתיה דרבי עקיבא עבדא ליה לבן עזאי הכי. והיינו דאמרי אינשי: רחילא בתר רחילא 

 .632אזלא, כעובדי אמה כך עובדי ברתא

)תרגום: רבי עקיבא היה רועה אצל בן כלבא שבוע. ראתה אותו בתו של כלבא שבוע 

אם אתקדש לך תלך ללמוד תורה? אמר לה: הן. התקדשה  שהוא צנוע ומעולה, אמרה לו:

לו בצנעה ושלחה אותו ללמוד. שמע אביה והוציא אותה מביתו, הדירה מנכסיו. הלך ישב 

                                                 

שב לי בזאת מר כאשר נכנסים לסוכה נאמר: "ובזכות צאתי מביתי החוצה חנהגו לויש גם גלות סמלית. בנוסח "יהי רצון" ש 631

כאלו הרחקתי נדוד". ויש נוסחאות יותר מפורשות "ובאם נתחייבתי גלות יחשב לי כאלו הרחקתי נדוד"... מקור הנוסח הוא בפסיקתא 

דרב כהנא )נספחים ב'(: "יום הכיפורים הוא חותם את הדין, שמא יצא דינם של ישראל לגלות, ועל ידי כן הן עושין סוכה וגולין 

הקב"ה מעלה עליהם כאילו גלו לבבל. שנאמר: חולי וגוחי בת ציון כיולדה כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד מבתיהם לסוכה ו

 בבל ושם תנצלי שם יגאלך ה' מכף אויביך )מיכה ד י(" )ראה בפרי צדיק חג הסכות, י"ח(.
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שתים עשרה שנה בבית רבו. כאשר חזר, הביא אתו שנים עשר אלף תלמידים. שמע את 

ישמע לי ישב עוד  אותו זקן שאמר לרחל: עד מתי את חיה באלמנות חיות? אמרה לו: אם

שתים עשרה שנה נוספות. אמר ר' עקיבא: ברשות אני עושה, חזר ללימודו. כאשר חזר 

הפעם הביא עמו עשרים וארבע אלף תלמידים. שמעה אשתו ויצאה לקראתו. אמרה לה 

שכנתה: שאלי לך בגדים ללבוש, אמרה להם: "יודע צדיק נפש בהמתו". כאשר הגיעה 

ה את רגליו, דחפו אותה שמשיו, אמר להם: עזבוה, שלי ושלכם אליו נפלה על פניה ונשק

 שלה הוא.(

 

תדמיתו של רועה הצאן שנויה במחלוקת במקורותינו ויש כלפיו התייחסויות סותרות. מצד אחד, 

ייה הייתה פרנסתם של אבות האומה שרעו את צאנם במדבריות, היא נחשבה לעיסוק כשר  הרעִּ

את כל כוחותיו ומידותיו הטובות על מנת לגונן על הצאן וטהור, שמחייב את האדם לגייס 

 .633ולהנהיגו, וזהו שבחם של האבות לפני המקום

מאידך גיסא, סברו חכמים שבדרך כלל הרועים הנם בורים, רשעים וגזלנים, משום שרועים 

עצלנים היו רגילים לשלח את בהמותיהם לשדות זרים: "עוד הוסיפו עליהם )על הפסולים 

 .634ת הרועים"לעדות( א

בין בתו של העשיר הירושלמי לבין הרועה הדל הפרידה אפוא תהום חברתית וכלכלית, ואף על 

פי כן הבחינה רחל בעקיבא וידעה להבדיל בין רועה לרועה. היא גילתה בעקיבא פוטנציאל 

, מידותיו ותכונותיו הטובות נחשפו בשעת הרעייה, והיא 635עצום ומצאה שהוא צנוע ומעולה

 .636בו, לקחתו מאחר הצאן לעשותו מנהיג ישראלבחרה 

הדמות המרכזית בנוסח זה של הסיפור איננה רבי עקיבא אלא רחל, היא הדמות הפעילה במהלך 

, אלא על ידי דחיפה שלה מבחוץ. רחל 637הדברים. ר' עקיבא לא צמח והבשיל מתוך עצמו

                                                 

, ובדברי חכמים, שמות רבה ב' ב', בראשית רבה נ"ט ה'. משה א ט"ז יא-ראה בספר בראשית מ"ו לב ועוד, שמות ג' א, שמואל 633

ודוד נלקחו מאחר הצאן להנהיג את ישראל כי במרעה הוכיחו תכונות מנהיגות. יחזקאל משתמש במוטיב זה בפרק ל"ד, שבו הוא 

אדני ה' הוי רעי ישראל  ממשיל את מנהיגי האומה לרועים רעים: "בן אדם הנבא על רועי ישראל הנבא ואמרת אליהם לרעים כה אמר

 אשר היו רעים אותם הלוא הצאן ירעו הרעים".

רועה שכיר הרועה את בהמותיהם של  .סנהדרין כ"ה ב. אולם רק רועה הרועה את בהמותיו שלו הוא בעל עניין ונחשד על הגזל 634

לרעייה חומרה יתרה משום "ישוב ארץ  אחרים חזקה עליו שאינו חוטא במה שאינו שלו ורועה בדרך של היתר בלבד. אמנם בארץ נוספה

 ישראל", כי הרעייה פגעה והרסה את השטח המיושב. רש"י, בבא קמא ע"ט ב.

 רש"י: עושה מעשים טובים. 635

ברך את ר' עקיבא יהתואר רועה רדף אחרי ר' עקיבא גם שנים רבות לאחר שנעשה רבן של ישראל. לעומת ר' דוסא בן הורכנוס ש 636

לר'  ,בא בן יוסף, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו? כמותך ירבו בישראל". אמר אחיו, ר' יונתן "בכור שטן"ואמר: "אתה הוא עקי

עקיבא: "אתה הוא עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו, אשריך שזכית לשם ועדיין לא הגעת לרועי בקר. אמר לו ר' עקיבא: 

 ואפילו לרועי צאן" )יבמות ט"ז א(.

אמרו: בן ארבעים שנה היה ולא שנה  ?מופיע באבות דר' נתן נוסחה א' פרק ו' מ"ב. "מה היה תחילתו של ר' עקיבאכפי שהדבר   637

כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר: מי חקק אבן זו? אמר לו: המים שתדיר נופלים עליה בכל יום. אמרו לו: עקיבא, אי אתה 



מוד תורה ותלתה את חזתה בעקיבא מה שאיש לא ראה, ובניגוד לכל המקובל שלחה אותו לל

. היא לא חיכתה שרבי עקיבא ילמד בבית המדרש ויחזור כתלמיד 638נישואיהם בתנאי זה

חכם, אלא קיימה את התנאי שלה קודם למעשה שלו, ומתוך אמון מוחלט התקדשה לו מיד. 

בנוסח שלפנינו הדברים "אכזריים" יותר, רבי עקיבא קידש את רחל בצנעה והלך ללמוד תורה. 

, שאינם אפשריים בצנעה. אדרבה, מסופר 639ן קידושין בלבד ולא נישואין והבאה לביתהיו כא

בהמשך שכלבא שבוע הוציאה מביתו, כלומר, רחל היתה עדיין בבית אביה ורבי עקיבא לא 

לימוד התורה, אין פה  -ְנשאּה. הקשר בין עקיבא לרחל לפי גרסה זו מכוון כולו אל התכלית 

 ין שום דבר שאינו לשמה.קשר רומנטי אינטימי, וא

הסיפור מציג באופן מוזר את חזרתו של רבי עקיבא לאחר שתים עשרה שנות לימוד. רחל ורבי 

עקיבא לא נדברו ביניהם על המשך לימודיו. היא לא אמרה לו ישירות שרצונה שימשיך ללמוד, 

פתה, הפונה אלא רבי עקיבא הבין זאת מעצמו, ובאמצעות מתווך. הזקן מופיע כאן כמו שטן מ

אל רחל בדאגה ומציג את עונייה ובדידותה, פורש ומתאר באופן אובייקטיבי את הזוגיות 

השלילית והמוזרה שלה. אולם דווקא תיאור זה דוחף את רחל לבטא את שאיפתה העליונה 

ולגלות את רצונה, והזקן הופך מ"שטן" ל"אליהו הנביא", שגויס כדי להוציא את הכמוס בלבה 

הסכמתה הפנימית השלמה. אילו היתה רחל מסכימה להמשך לימודיו של רבי עקיבא ולבטא את 

בעקבות שיחה מפורשת עמו, היינו עלולים לחשוב שעשתה זאת מתוך כניעה לרצונו של רבי 

עקיבא וללחציו, אבל עתה ברור שגם חזרתו של רבי עקיבא לבית המדרש נעשית ברצונה של 

 רחל וביוזמתה.

אנושי. לפי הכתוב רבי עקיבא הסתפק -את הדברים ומוסיף להם נופך על הסיפור מעצים עוד

במה ששמע, לא נכנס לביתו ולא ראה את אשתו אלא חזר מיד לבית המדרש. מובע כאן באופן 

הקיצוני ביותר אידיאל הדבקות המוחלטת בתורה. אין שתי אהבות, אלא אהבת תורה של שני 

ו קודמת לקשר האישי בין שניהם ומבטלת לחלוטין בני הזוג והתמסרותם המוחלטת אליה, וז

 את הצורך לממש אותו.  

סיפורם של רבי עקיבא ורחל אינו הלכה או הדרכה לרבים ואולי גם אינו דווקני והיסטורי, אבל 

מוצגת בו נורמה עילאית, מופת לדבקות בלימוד התורה, שצריכה להשפיע על כל אחד במקומו 

צדדי, סיפור על בעל שגלה למקום תורה, -יפור הזה, שאיננו חדובדרגתו שלו. ייחודו של הס

אלא סיפורם של שני בני זוג השותפים יחד לשאיפה הנשגבה, מקדישים את אהבתם לתורה 

 ונושאים בעולה מרצונם.

                                                                                                                                            
מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשים כברזל קורא "אבנים שחקו מים" )איוב י"ד יט(? 

 על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם! מיד חזר ללמוד תורה".

 מעשה דומה עשה ר' יוחנן לריש לקיש כאשר הבטיח לו את אחותו אם יחזור מדרכו וילך ללמוד תורה )בבא מציעא פ"ד א(. 638

 שבת ק"נ תוספות ד"ה ורבי יהושע, דעת רבנו תם "ועוד נראה שלא נשאה לו עד שעסק בי רב תרי סרי ותרי סרי שנין". ראה 639



יתר על כן, צער לימוד התורה ומסירות הנפש המתוארים כאן, הם של רחל ולא של רבי עקיבא. 

ערה צער גופני וחייתה בנידוי כלכלי, חברתי ונפשי. נשאה בקושי היא נשארה בודדה, הצט

העוני ונאבקה בייסורים, ובלבד שרבי עקיבא ימשיך ללמוד. היא צדקת גמורה, שבאה מבית 

טוב שבראש סולם הערכים שלו ניצב לימוד התורה. אבל היא לא הסתפקה בבינוניות דתית, 

למאמץ העצום לגלות בעולם את גדולתו אלא עזבה את כל אשר לה, ותרמה את כל חייה 

הענקית של ר' עקיבא. רחל התעלתה הרבה מעבר לרגיל ולמקובל, בהתנערה מכל חיצוניות 

וזיוף ובהתרכזה בלב הדברים, וכך, כמו שהיא, במראה הבזוי, הלכה להקביל את פני ר' עקיבא. 

לא ראה אותה בכל הודה ור' עקיבא החזיר לה באותה ראייה פנימית. הוא לא הביט בכיעורה, א

 שלה הוא". -והדרה, ואמר: "שלי ושלכם 

 

 

 ב.

 :640הסיפור מופיע בנוסחה נוספת

רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע. שמע כלבא שבוע, אדרה הנאה מכל 

נכסי. אזלא ואיתנסבה ליה בסיתוא. הוה גנו בי תיבנא, הוה קא מנקיט ליה תיבנא מן 

י לי רמינא ליך ירושלים דדהבא. אתא אליהו אידמי להון כאנשא מזייה. אמר לה: אי הוא

וקא קרי אבבא. אמר להו: הבו לי פורתא דתיבנא, דילדת אתתי ולית לי מדעם לאגונה. 

  אמר לה ר' עקיבא לאנתתיה: חזי גברא דאפילו תיבנא לא אית ליה.

הושע, למישלם תרתי אמרה ליה: זיל הוי בי רב. אזל תרתי סרי שנין קמי דר' אליעזר ור' י

סרי שנין קא אתא לביתיה. שמע מן אחורי ביתיה דקאמר לה חד רשע לדביתהו: שפיר 

עביד ליך אבוך, חדא דלא דמי לך, ועוד שבקך ארמלות חיות כולהו שנין. אמרה ליה: אי 

צאית לדידי ליהוי תרתי סרי שנין אחרנייתא. אמר הואיל ואתיהבי לי רשותא איהדר 

זל הוי תרתי סרי שני אחרנייתא, אתא בעשרין וארבע אלפין זוגי תלמידי, לאחורי. הדר א

נפוק כולי עלמא לאפיה ואף היא קמת למיפק לאפיה, אמר לה ההוא רשיעא: ואת 

יודע צדיק נפש בהמתו". אתת לאתחזויי ליה, קא מדחן לה רבנן, "אמרה ליה:  -להיכא? 

 .אמר להון: הניחו לה שלי ושלכם, שלה הוא

ם: בתו של כלבא שבוע התקדשה לרבי עקיבא, שמע אביה והדירה ]מ[הנאה מכל )תרגו

את  641נכסיו. נישאה לו בחורף והם מצאו מתבן לגור בו. היה מלקט מתוך שערותיה

הקש. אמר לה: אם היה לי הייתי עושה לך תכשיט "ירושלים של זהב". בא אליהו נדמה 

ן, שילדה אשתי ואין לי כלום להגן להם כאדם הקורא בפתח. אמר להם: תנו לי מעט תב

 עליה. אמר ר' עקיבא לאשתו: ראי אדם שאפילו תבן אין לו. 
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אמרה לו: לך למד בבית המדרש. הלך ולמד שתים עשרה שנה לפני ר' אליעזר ור' יהושע. 

כשנסתיימו שתים עשרה שנה חזר לביתו. בהיותו אחרי הבית שמע רשע אחד האומר 

שהדירך מנכסיו, אחת, שאין בעלך ממעמדך, ועוד, הרי לאשתו: יפה עשה לך אביך 

השאיר אותך אלמנות חיות כל אותן שנים. אמרה לו: אם ישמע לי ישב וילמד עוד שתים 

עשרה שנה אחרות. אמר ר' עקיבא, הואיל ונתנה לי רשות אחזור לבית המדרש. למד עוד 

ים. יצאו כולם לקבל שתים עשרה שנה אחרות וחזר עם עשרים וארבעה אלף זוגות תלמיד

את פניו וגם אשתו באה. אמר לה אותו רשע: ואת לאן? אמרה לו: יודע צדיק נפש 

 בהמתו. התקרבה לראותו, דחוה התלמידים. אמר להם: שלי ושלכם שלה הוא.( 

 

בגרסה זו עקיבא הוא סתם אחד האדם. בורותו אינה מודגשת, אין הוא מופיע כרועה, ולא כבן 

ו של כלבא שבוע, ושאלתו עליו, סתמית ואינה מנומקת בבורותו של ר' ארבעים. סיבת נדר

הארץ, -עקיבא. נראה שכלבא שבוע, בגדולתו והתנשאותו המעמדית, דחה לא רק את הרועה עם

 אלא גם סתם אדם מן היישוב.

קידושי רחל לר' עקיבא לא הותנו כאן בשום תנאי, ואין מדובר בקידושין בלבד אלא גם 

רים, שבעקבותיהם הם חיו יחד באהבה מופלאה. מוקד הסיפור מוסט כאן בנישואין גמו

ממסירות הנפש על התורה, אל עצם איחודם של ר' עקיבא ורחל ואהבתם. עיקרו של הסיפור 

הוא הקיטוב בין עולמו של כלבא שבוע ועושרו, לבין עולמם של ר' עקיבא ורחל, ניגוד  מהותי 

, ואילו ר' עקיבא ורחל החליפו את 642חיק את ר' עקיבאוהדדי. כלבא שבוע נידה את רחל והר

 העושר באושר, ובזו לעולמו של כלבא שבוע.

 .643"תנו רבנן: איזהו עשיר? ...ר' עקיבא אומר: כל שיש לו אשה נאה במעשים" 

הסיפור מדגיש את ויתורה של רחל על עושר בית אביה, ודחייתה את עולם הערכים שלו. אין בה 

ירות, היא הולכת לגור בבית התבן, אינה מתקשטת לפני ר' עקיבא ובאה לפניו כלום מגינוני העש

זו אהבתה. "הווה  -בניוולה חסרת כל. אבל יש לה מה שאין לאביה ואי אפשר לרוכשו בכסף 

מנקיט ליה תיבנא מן מזייה", הרבה רוך, עדנה ותקווה בציור אהבת דלים זו. היא התחליף 

 ובעזרתה גוברים ר' עקיבא ורחל על כל המכשולים. לעושר ולעוצמה של כלבא שבוע,

אבל בזה לא נגמר הסיפור. יש לו חלק שני, שבו מתגלה כי עומק אהבתם, גדולתה ומשמעותה, 

לא באו לידי ביטוי אמיתי, אלא כאשר אהבתם נרתמה לאידיאל הקדוש של לימוד התורה. אז 

                                                 

בסיפור בכתובות, תופסים הנדר ודרך הפרתו הדרמטית מקום מרכזי, כלבא שבוע לא הכיר את  642
די שיתיר לו את נדרו, ור' עקיבא מברר שכוונתו היתה לטובה ומתיר את נדרו. אף ר' עקיבא ובא לפניו כ

על פי כן הנושא אינו עצם הנדר אלא קוצר הראות שגילה כלבא שבוע בהבנת אופיים של האנשים, 
לעומת בתו שהכירה בסגולותיו של ר' עקיבא. דווקא במסכת נדרים מתגמדים הנדר והפרתו ומופיעים 

לכתי טכני, שולי וחסר חשיבות "שמע כלבא שבוע, אתא ואיתשיל על נידריה ואשתריי בקצרה כפרט ה
 ואשתרי". הנדר בא לבטא רק את התנגדותו של כלבא שבוע למעשה בתו.

 שבת כ"ה ב. 643



רגעית ועכשווית, אלא אחדות  התברר שלא היתה זו אהבה חולפת, להבת קש, שלהבת תאווה

עליונה הנוגעת לנימי הנפש הפנימיים והנשגבים ביותר. על כן היא משתלבת ומתאחדת באהבת 

 באופן הנעלה ביותר.  ה'

    

יחד עם נקדימון בן גוריון ובן ציצית הכסת, כאחד מעשירי ירושלים.  644כלבא שבוע מופיע

נקרא כך על שם שנקדה לו חמה.  -נקדימון כינויי שלושת העשירים הם ספרותיים וסמליים. 

שמו מבטא את חסד הנס האלוהי שליווה אותו, ועושרו נושא משום כך ממד של קדושה. בן 

מהלך על גבי כסתות הנישאות אחר כך על ידי העניים. שמו מבטא אפוא גדולה  -ציצית הכסת 

ביתו כשהוא רעב ככלב וחסד. הכינוי כלבא שבוע, כוונתו לטובה, והוא מתאר "שכל הנכנס ל

, אבל הוא כינוי בוטה וגס המבטא את הצורך הקיומי הבסיסי 645יוצא כשהוא שבע"

. בסופו של דבר נותר עושרו של כלבא שבוע חסר ערך ולא תרם להצלת ירושלים, 646בפרנסה

 אלא עלה באש ונשרף ערב החורבן על ידי בריוני הקנאים. 

ל כך. דאגה לקיומו הפיזי של הזולת, אינה חומרנות לאמתו של דבר, הבית הזה איננו חומרני כ

חסד. רבי עקיבא נטל מביתו של כלבא שבוע את רחל, את הנקודה  -אלא ערך רוחני טהור 

הרוחנית המסתתרת בו. הממד הרוחני הפנימי הזה הוא תמצית הכל, ובאמצעותו נעשה העושר 

כלבא שבוע אבל לא ביטלו את תכליתי ומשמעותי. רבי עקיבא ורחל היו אדישים לעושרו של 

ערכו של העושר מכל וכל. רבי עקיבא הבטיח לרחל "ירושלים של זהב", תכשיט חיצוני, אבל 

תכשיט עם משמעות פנימית שבפנימית, והוא מעלה את תפארת ירושלים על ראשה. בסופו של 

עשאו  דבר ירש רבי עקיבא את שנותר מעושרו של כלבא שבוע והקנה לו משמעות חדשה, הוא

  עטרה לתורה ולדורשיה.

מי שנקי לחלוטין מחמדת ממון יכול לקבל אותו ולהעריך אותו, "ר' עקיבא מכבד את 

. כאיש ציבור לא התעלם ר' עקיבא מכוחו של הכסף או מן העשירים והשפעתם, 647העשירים"

 . 648אלא גייס את ממונם לתועלת הציבור והעניים

                                                 

 גיטין נ"ו א. 644

 גיטין נ"ו א. 645

וע כלבא שבוע דאג יחד עם שני האחרים לצייד את ירושלים למצור. אופייני הוא שכלבא שב 646
דאג לצורכי הגוף הבסיסיים, בעוד האחרים דאגו לצרכים אחרים של האדם. חכמים שיבחו מכל 
השלושה את מי שהכין לירושלים עצי בעירה, יותר מן החיטים והשעורים או השמן והיין. יש ערך 
ל"מותר האדם" המחייב לבשל את האוכל, מבחינה מסוימת הדבר אף עולה על קיום הצרכים הבסיסיים 

 ראה מהר"ל, נצח ישראל, ה'(. )
 ערובין פ"ו א. 647

חכמים מנו ששה מקורות לעושרו של ר' עקיבא: "מן כלבא שבוע, מן אילא דספינתא, מן גווזא,  648
מן מטרוניתא, ומן אשתו של טורנוסרופוס, ומן קטיעא בר שלום" )נדרים נ'(. מקורות אלה אפשר 

את קטיעא בר שלום  עקיבא הביא את כלבא שבוע,לחלקם לשני סוגים: האחד הוא פרי התשובה, ר' 
ואת אשת טורנוסרופוס, לתיקון שלם, והשני כולו ברכת שמים בדרך נס. "עינא דספינתא, גווזא, 

 ומטרוניתא", הם גילוי של חסד ה' והשגחתו הסובבים את יראיו וערבים להם.



 

ת הציבור למעשיהם של רבי עקיבא ורחל. הבולט מבין שני הנוסחים מקדישים מקום רב לתגוב

. אליהו מופיע 649האישים המופיעים בסיפור הוא אליהו הנביא, שגויס לכך מן השמים בדרך נס

בשעת איחודם של רבי עקיבא ורחל במתבן, ערב הפרידה והליכתו של רבי עקיבא לבית 

פשית. הוא מחזק את הקשר המדרש. תפקידו של אליהו להכשיר את הצעד הזה ולסייע להם נ

 המדבק ביניהם, ומסייע בידם להבחין  שהעושר הוא עניין יחסי בלבד. 

, וכך תחמו את העושר בהגדרה 650"השמח בחלקו!" -"איזהו עשיר?" שאלו חכמים, והשיבו 

אישית פנימית. תפיסה זו מנוגדת למקובל בין הבריות, שקו העוני איננו מוחלט אלא עומד ביחס 

אחרים, ולכן העלאת רמת החיים אצל העשירים מעמיקה את הפער החברתי. השמח למה שיש ל

בחלקו הוא מי שיכול להתכנס מפני החברה לתוך עולם פנימי סגור, ועושרו הרוחני מספק אותו. 

במקרה שלנו נתן אליהו הגדרה קלה יותר של העושר. הגדרתו יחסית, אבל זווית ההשוואה 

ליהו כיוון את רבי עקיבא ואת רחל להשוות מה שיש להם לא שונה ומשנה את כל התמונה. א

לעשירים מהם אלא לעניים מהם, ולשמוח בחלקם. ואכן, שניהם מסתפקים בכך ואינם עוסקים 

 במה שחסר להם לעומת אחרים. הדברים נכונים גם כלפי לימוד התורה.

ייאשו מלהשיג היקפו הרחב של לימוד התורה מעכב את עמי הארץ מלהתחיל ללמוד, הם הת

אותה כולה. חכמים יצאו להילחם בתפיסה המסגרתית הזאת והמשילו את לימוד התורה 

ל"תלולית זו של עפר, מי שטיפש מהו אומר? מי יכול לקצות את זו? מי שפקח מהו אומר, הריני 

קוצץ שתי משפלות היום, שתי משפלות למחר, עד שאני קוצץ את כולה. מי שטיפש אומר מי 

וד את התורה? נזיקין ל' פרקים, כלים ל' פרקים? מי שפקח מהו אומר, הריני שונה שני יכול ללמ

 .651הלכות היום, שני הלכות למחר, עד שאני שונה את כל התורה כולה"

אליהו עודד את ר' עקיבא כאשר הראה לו שהעושר יחסי, מי שיש לו תבן נחשב עשיר ביחס למי 

יכול היה ר' עקיבא ללמוד גם על הישגיו של האדם שאין לו כלום. ומאומדן העושר החומרי 

בלימוד התורה, שהעושר הוא יחסי, ופרק אחד, משנה או הלכה אחת, הם יותר ממה שיש לעם 

 .652הארץ

                                                 

 -נחלתם לדורות, תיק"ו בדברי חכמים אליהו מופיע ומתגלה בפסיקת ההלכה ולימוד התורה וה 649
"תשבי יתרץ קושיות ובעיות" )ברכות ח' א ועוד הרבה פעמים(, הוא מתגלה ומדריך אישים שונים 
בדרכם הרוחנית )סנהדרין צ"ח א(, ובהזדמנויות שונות הוא מופיע ומסייע בדרך נס לראויים לכך 

 )קדושין מ' א, עבודה זרה י"ז ב(.

 אבות ד' א'. 650

. מלבד המשל על גודלה הכמותי של התורה מופיע שם בהמשך גם משל נוסף ויקרא רבה י"ט ב 651
 על בעיות הנובעות מעומק הדברים ומן השכחה האורבת להם.

תפיסה זו חשובה בעיקר בתחילת הלימוד כאשר צריך לעודד את התלמיד לכל הישג שיוכל  652
באמצעות יסודות אחרים  להשיג. בהמשך התפתחותו התורנית יש מקום לטיפוח האתגרים והמצוינות

 כמו "קנאת סופרים תרבה חכמה" )בבא בתרא כ"א א(.



אליהו והסבא, דמויות אבהיות שופעות טוב, מחזקים את הקשר בין רבי עקיבא ורחל, ויוצרים 

בפעם הראשונה וגם בשניה. מנגד  בסיס איתן המאפשר את התעלותם בלימוד התורה גם

מופיעה דמות הרשע, שאמר לרחל את אשר אמר הסבא, אבל לדברים שבפיו מגמה הפוכה. הוא 

אינו עומד לצדה של רחל ולא רוצה בטובתה, אלא גוער בה ומזדהה עם כלבא שבוע. הוא אינו 

ם ולהחזירה תמה על קשייה אלא מאשים את רבי עקיבא, וכל מטרתו לסכסך ביניהם, להפריד

למצבה הקודם. הרשע הזה חוזר ומופיע בסוף, בעת הופעתו של רבי עקיבא, והפעם הופך את 

עורו והולך להקביל את פניו תוך שהוא לועג לרחל ותמה מה נותר מן הקשר הראשוני ביניהם, 

ומה מקום יש לה בעולמו של בעלה. הרשע הזה ממלא את תפקיד השטן, חושף את חששותיה 

לבטיה הפנימיים ומחדד את נקודות החולשה הבסיסיות שלה, אבל דווקא בזה מביא של רחל ו

 .653אותה להתמודד עמם ולהתגבר עליהם

בין אליהו הטוב והמיטיב לבין הרשע המנסה לחבל בקשר שבין רבי עקיבא ורחל, מופיעה 

פיסתן מקהלת השכנות, האוהבות את רחל כמו ה"סבא" ודואגות לה אולם אינן מבינות אותה. ת

בינונית ובורגנית, שאיפותיהן מוגבלות ומצומצמות ואין הן מסוגלות לרדת לפשר שאיפתה של 

רחל למשהו אחר. הן לא מבינות את רצונה לפרוץ את כל הגבולות, להרים את הדברים לגובה 

 .654כזה שיקיים את התורה לעולם

 

רם האישי של רבי עקיבא קשר הזוגיות הוא אישי אבל יש לו משמעות פנימית ולאומית. לסיפו

 ורחל יש שורשים בקשר שבין יעקב ורחל, אבות האומה. להלן כמה נקודות דומות:

 אותיות שמותיהם של יעקב ועקיבא זהות, ונשותיהם נקראו בשם רחל.

אלא שאצל יעקב באה היזמה מצדו ואצל  בשני המקרים מודגש קשר האהבה שבנה את ביתם.

 רבי עקיבא רחל פעלה ויזמה.

  עקב ורבי עקיבא, שניהם היו רועים.י

רבי עקיבא למד על כוחה של תורה ואפשרות התשובה מחולית הבור, אף יעקב מצא את דרכו 

 אל רחל בהתגברותו על האבן שעל פי הבאר.

יעקב עבד ברחל שבע שנים ועוד שבע שנים ורבי עקיבא למד תורה שתים עשרה שנה ועוד 

 .655שתים עשרה שנה

                                                 

תנחומא )וירא כ"ב( מתאר בדרך זו את השטן המופיע ללוות את אברהם בדרכו לעקדה וחושף  653
 בדבריו את חששותיו ולבטיו הפנימיים של אברהם.

ם הם אינם מבינים את גם בסיפור תשובתו של רבי עקיבא באבות דר' נתן מתערבים השכנים, ג 654
ר' עקיבא, אלא "סובלים" מלימודו ומנסים לעכבו. כמו השכנות המציעות לרחל להתקשט באופן 
חיצוני, כך מציעים לו השכנים ללמוד בנוחיות לאור הנר. אך הנוחיות הזאת באה על חשבון הלימוד 

 .העצמו, היא מגבירה את ההתמכרות החומרית ומנוגדת להתמסרות המוחלטת לתור

כאן ההשוואה ניגודית: ר' עקיבא עזב את רעייתו ואת רעיית הצאן כדי ללמוד תורה ואילו יעקב  655
 ]עזב את בית המדרש[ עבד את לבן בצאן כדי לזכות ברחל.



 קב ואת רחל מרכושם כשם שכלבא שבוע נישל את רחל מירושתו.לבן נישל את יע

השוואה זו מחברת את קשר האהבה האישי בין רבי עקיבא ורחל אל הקשר הקדום בין יעקב 

אבינו ורחל, ונותנת לו משמעות כלל ישראלית. הקשר הראשון יצר את העם לדורותיו, והקשר 

 האחרון טבע את חותמו על תורת ישראל.

 

 ג.

דר' עקיבא עבדא ליה לבן עזאי הכי. והיינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא  ברתיה

 .656אזלא, כעובדי אמה כך עובדי ברתא

פירוש: בתו של רבי עקיבא עשתה לבן עזאי מה שעשתה רחל אמה לרבי עקיבא. היא 

בחרה בבן עזאי אף על פי שהיה עם הארץ, התקדשה לו שלא על דעת אביה ושלחה אותו 

ה. כמו שאומר הפתגם העממי: הרחל צועדת בעקבות אימה הרחלה, כמעשי ללמוד תור

 האם כך מעשי הבת.  

 

סיפור המעשה מובא פה בקצרה ופרטיו נשארו עמומים. מקובלנו שבן עזאי לא נשא אשה כלל 

 ואיך עשתה לו בתו של רבי עקיבא כמעשה רחל: 

ם וממעט הדמות, אמרו לו: אמר בן עזאי: כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמי

אתה נאה דורש ואין נאה מקיים. אמר להם: ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה, אפשר 

 .657לעולם שיתקיים על ידי אחרים

שילוב שתי המסורות מלמד שבן עזאי אירס או נשא את בת ר' עקיבא, אולם נפשו חשקה בתורה 

 . 658והוא לא הצליח לקיים את ביתו, עמד וגירש אותה

                                                 
 כתובות ס"ג א.  656
יבמות ס"ג ב. לא זו בלבד שבן עזאי דרש ולא קיים מבחינת ההלכה, אלא שמבחינה רעיונית עוד  657

ירה. שהרי נחלקו רבי עקיבא ובן עזאי בהסבר הפנימי של הדברים )ספרא, קדושים, העמיק את הסת
ד'(: "ואהבת לרעך כמוך. רבי עקיבא אומר: זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר: זה ספר תולדות אדם, 
זה כלל גדול מזה". בן עזאי העיד על דבריו שיש בהם תוספת יתרון על דברי רבי עקיבא. ורבים מן 

שים הבינו את ההבדל בין המקורות, כהבדל בין תפיסה תועלתית, מצמצמת, "רעך" ו"כמוך" המפר
בלבד, לבין הדגשת "בדמות אלהים עשה אותו", הדורשת לתת לזולת את מקומו מתוך תפיסה אלוהית 
אוניברסלית כוללת. אולם ככל שבן עזאי מרחיב ומגביה את אהבת הרע, כן הפער בין הרעיון להגשמה 

וגדל, מדוע לא יחיל אותו גם על אשתו? ואיך ניתן להעמיק בדברים אם נמנעים מלעסוק בפועל  הולך
בתולדות אדם? ראה דברי ספר העקרים )א' כ"ד(: "התורה האלהית ראוי שתכלול שני אלו הענינים אם 
הסרת העול והחמס מבין אנשי המדינה הנרמז בואהבת לרעך כמוך, ואם הערת האנשים אל השלמות 

אנושי הנרמז בפסוק זה ספר תולדות אדם, שכתוב בו ביום ברוא אלהים אדם בדמות אלהים עשה ה
אותו, שבאר שיש באדם צורה אנושית היא בדמות אלהים ועל כן ראוי שיזהר שלא יבזה אותה, לא 
בעצמו ולא בחברו, ושישתדל בהשארותה והדבקה בעליונים במקום אשר ממנה חוצבה" )ראה גם דעת 

 חלק ד פרק ל"ו(. -מבעלי התוספות, בראשית ה' א, ועבודת הקודש זקנים 
ראה רשב"א ותוספות, כתובות שם: "ואם תאמר והא משמע דבן עזאי לא נשא אשה? ... יש  658

לומר בן עזאי נשא ופירש, אי נמי אירס ולא נשא. ופלוגתא היא בסוטה בהדיא גבי שיעור סתירה דאיירי 
אחד ואחד בעצמו שיער, ואקשינן, והא איכא בן עזאי? ופרקינן: איבעית  בה בן עזאי, דאמרינן התם כל

 אימא, נשא ופירש, ואיבעית אימא: סוד ה' ליראיו".



בנים מבקש לעמוד על רגליו שלו ולא בצל אחרים, לכן הוא מורד בהוריו, מתנתק מהם דור ה

וסולל לעצמו דרך חדשה. רחל מרדה בכלבא שבוע ודבקה ברבי עקיבא על מנת שילמד תורה, 

ובתו של רבי עקיבא חזרה ומרדה בו ונישאה לבן עזאי מאותם נימוקים. מרד הבנים יכול לבטא 

. בתו של רבי עקיבא 659לערכי הבית, או להפך, יתר נאמנות אליהם התרחקות והפניית עורף

שמרדה, לא נשאה את עיניה לתלמידי חכמים ממוסדים אלא חיפשה בעל בדמות אביה 

העצמאי. תורה החוזרת על אכסניה שלה ושמורה לחוג מסוים היא שגרתית,  קל יותר למצוא 

 אנשים מקוריים בין רחוקים שהתקרבו.

את רבי עקיבא, מדוע חזר על מעשה כלבא שבוע שהתעמת עם בתו ולא הבין  קשה אפוא להבין

 661, ולא סמך על בתו שהכירה בכוחות חתנה להיות גדול בישראל660ללבה

יתכן שרבי עקיבא לא חלק על בחירתה של בתו, אולם לא הסכים עם הקיצוניות שאפיינה את 

בוי סתום. רחל ורבי עקיבא הרימו דרכה, באשר חש כבר מלכתחילה שקיצוניות יתר זו תוביל למ

את אהבתם לשמים והצליחו לשלב את האהבות יחד. במרידתם, הצליחו לבנות עולם שלם, 

תורה ומשפחה כאחד, אולם הדור השני הרחיק לכת במרדנותו ובשאפתנותו, דבק בתורה עד 

  כלות הנפש, עד שלא נותר בלבו מקום לאהבה אחרת ועולמו נשבר והתרסק לרסיסים.

 

 

 

 יג. כבוד אב ואם
 

 בנויה על שני יסודות:כבוד אב ואם  מצוות

א. הטעם המעשי, התועלתי, המושתת על היסוד האנוכי שבאדם השואף לקדם באמצעותה את 

. המשפחה בנויה על דאגה 662טובתו שלו. "מצווה זו בפרט מחייב אותה הדת והשכל..."

ומספקים את כל מחסורו, ועל הילד לכבד ותמיכה הדדית. ההורים דואגים לילדם, מגדלים אותו 

את הוריו, ובעתיד לדאוג לסעדם ולמלא מחסורם. כך תימשך הרציפות המשפחתית שבה הילד 

 נעשה לאב שדואג לילדיו שידאגו לו וכן הלאה. 

                                                 

אפשר שיש כאן הבדל בין בנים לבנות. מרדנות הבנים קשה יותר, הם יוצאים כנגד דרך הוריהם,  659
  ת.ואילו בנות מרדניות עשויות ללכת בדרך של אדיקות יתר ברוח הבי

שיטה מקובצת כתובות "עבדה ליה לבן עזאי הכי: נתקדשה לו על מנת שילמוד בלא ידיעת אביה". רש"י  660
 ז"ל במהדורה קמא.

ר' עקיבא לא עמד על טיבו של בן עזאי, כשם שר' אליעזר בן עזריה לא עמד בזמנו על כוחותיו של  661
הנה העם שמאסתה בו צא הלחם בו" ר' עקיבא, והופתע לראות את גדולתו עד שסנט בו ר' יהושע: "

 )ירושלמי פסחים ו' ג'(.

 מהרל, תפארת ישראל, מא. 662



"כאשר ציווך ה' אלוהיך". זו דרישה והדגישה:  ב. אולם התורה קבעה זאת כחובה דתית

טובה: "ראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה... חינוכית ומוסרית להכיר ב

ושיתן אל לבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם ועל כן ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל 

תועלת שיוכל ...וכשיקבע זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל שהוא סיבתו וסיבת 

 . 663כל אבותיו..."

 כיבוד אב ואם ומוראם מחובת כבוד ה' ומוראו: חכמים למדו את דיני

"תנו רבנן... השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום...השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת 

 . 664המקום...השווה הכתוב ברכת )קללת( אב ואם לברכת )קללת( המקום"

 . 665ורב יוסף אמר על אמו שבאה "קומו לפני השכינה שבאה"

אלוהיו קיימים שני הממדים האמורים: הקשר התלותי הטבעי בין בורא  גם בקשר של האדם עם

. פעמים רבות 666לנברא, והמחויבות המוסרית להכיר בטובה האלוהית הגדולה המורעפת עלינו

מדמה הכתוב את יחסי הבורא לעמו ליחסי הורה לבנו. אפילו כאשר העם סובל אין אלה אלא 

, ועל אחת כמה וכמה זו 667ת בנו ה' אלוהיך מייסרך"ייסורים של אהבה, "כי כאשר ייסר איש א

מהות הנחמה. ישראל שחטאו נשארים בנים למקום, השכינה אינה עוזבת אותם גם בגלות, 

. 668וסופם שינוחמו, כיצד? "כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנוכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו"

ם הקדוש ברוך הוא על כמו רחמי האם על בניה, רחמים שאינם תלויים במעשיהם, כך ירח

 ישראל.

חובת כיבוד הורים איננה עניין פרטי בלבד אלא גם ערך כללי. ההורים מעבירים את מסורת העם 

מדור לדור והילד מחוייב לא רק להוריו אלא כבן לעם היהודי כולו: "ונמצאנו למדים  כי כיבוד 

האב והאם נותן ה' לילד אב ואם הוא התנאי היסודי לנצחיותה של האומה הישראלית. על ידי 

לא רק את הווייתו הפיסית, אלה הם למעשה גם החוליה המקשרת את הילד אל העבר היהודי 

 .669ועושה אותו לבן ולבת ישראל"

 

  א.

י ֶאָחד  ר ָלֶהם, ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעָשה ָנְכרִּ בּוד ָאב ָוֵאם? ָאמַּ ד ֵהיָכן ּכִּ ב עּוָלא, עַּ יֵניּה ֵמרַּ ָבעּו מִּ

ים )לאביו( בְ  שִּ ְטָיא ְבשִּ ְגמַּ ים ְפרַּ ְּקשּו ֲחָכמִּ ת בִּ ם ַאחַּ עַּ יָנה ְשמֹו. ָאְמרּו, פַּ ְשְקלֹון, ְוָדָמא ֶבן ְנתִּ אַּ

ר  ב ְיהּוָדה ָאמַּ ר רַּ ֲערֹו. ָאמַּ יו, ְוֹלא צִּ ֲאשֹוָתיו ֶשל ָאבִּ ת ְמרַּ חַּ ָנח ּתַּ ְפֵּתחַּ מֻּ בֹוא ָשָכר, ְוָהָיה מַּ רִּ

                                                 

 ספר החינוך, פרשת יתרו, מצוה לג. 663
 קידושין ל' ב. 664
 קידושין לא, ב. 665
 מהרל, תפארת ישראל, מ"א. 666
 דברים ח, ה. 667

 ישעיה סו, יג. 668 
 רש"ר הירש, שמות כ, יב. 669



ר ָלֶהם, ְצאּו ּוְראּו ֶמה ָעָשה ְשמּוֵאל, ָשֲאלּו ֶאת  בּוד ָאב ָוֵאם? ָאמַּ ד ֵהיָכן ּכִּ יֶעֶזר, עַּ י ֱאלִּ בִּ רַּ

ים  ֶמנּו ֲחָכמִּ ְּקשּו מִּ ת( בִּ ם ַאחַּ עַּ יָנה ְשמֹו, )ָאְמרּו, פַּ יו, ְוָדָמא ֶבן ְנתִּ ְשְקלֹון ְלָאבִּ י ֶאָחד ְבאַּ ָנְכרִּ

בֹוא ָשכָ  ים רִּ שִּ ים ָלֵאפֹוד ְבשִּ ת ֲאָבנִּ חַּ ָנח ּתַּ ְפֵּתחַּ מֻּ בֹוא, ְוָהָיה מַּ ים רִּ ְשמֹונִּ י, בִּ ב ָּכֲהָנא ָמְתנִּ ר, ְורַּ

ָּקדֹוש ָברּוְך הּוא ְשָכרֹו  ן לֹו הַּ ֲערֹו, ְלָשָנה ָהַאֶחֶרת ָנתַּ יו, ְוֹלא צִּ ֲאשֹוָתיו ֶשל ָאבִּ ֶשנֹוְלָדה  -ְמרַּ

ְש  ְכֵמי יִּ ְכְנסּו חַּ ָמה ְבֶעְדרֹו. נִּ ֵּקש לֹו ָפָרה ֲאדֻּ ם ְמבַּ י ָבֶכם, ֶשאִּ ר ָלֶהם, יֹוֵדעַּ ֲאנִּ ָרֵאל ֶאְצלֹו. ָאמַּ

ֶּכם, ֶאָלא אֹותֹו ָממֹון  ֵּקש מִּ י ְמבַּ י, ֶאָלא ֵאין ֲאנִּ ים לִּ ֶּתם נֹוְתנִּ ֶּכם ָּכל ָממֹון ֶשָבעֹוָלם, אַּ י מִּ ֲאנִּ

יָנא[ י ֲחנִּ בִּ ר רַּ ָבא. ]ְוָאמַּ בּוד אַּ יל ּכִּ ְשבִּ י בִּ ְדּתִּ ְפסַּ ֶּוה ֶשהִּ י ֶשֵאינֹו ְמצֻּ ה מִּ ֶּוה ְועֹוֶשה  -, ּומַּ ָּכְך, ְמצֻּ

ָמה?! - ָמה ְוכַּ ת ּכַּ ל ַאחַּ   670עַּ

 

 ב.

שאלו את רבי אליעזר עד היכן הוא כיבוד אב ואם? אמר להן: ולי אתם שואלין? לכו 

ושאלו את דמה בן נתינה. דמה בן נתינה ראש פטרבולי היה, פעם אחת היתה אמו 

ולי שלי ונפל קורדקון שלה מידה והושיט לה שלא תצטער. אמר רבי מסטרתו בפני כלכ

חזקיה: גוי אשקלוני היה וראש פטרבולי היה ואבן שישב עליה אביו לא ישב עליה מימיו 

וכיון שמת אביו עשה אותה יראה שלו. פעם אחת אבדה ישפה של בנימן אמרו מאן דאית 

ון לגביה ופסקו עמיה במאה דינר. ליה טבא דכוותה? אמרו: אית לדמה בן נתינה. אזל

סליק בעי מייתה להו ואשכח אבוה דמיך. ואית דאמרין: מפתחא דתיבותא הוה יתיב גו 

אצבעתיה דאבוי. ואית דמרין: ריגליה דאבוה הוות פשיטא על תיבותא. נחת לגבון, אמר 

ים, לון: לא יכילית מיתותיה לכון. אמרו: דילמא דו בעי פריטין טובן, אסקוניה למאת

אסקוניה לאלף, כיון דאיתעיר אבוה מן שינתיה סלק ואייתותיה לון. בעו מייתון ליה 

בפסיקוליה אחרייא ולא קביל עלוי. אמר: מה אנא מזבין לכון איקרא דאבהתי בפריטין, 

איני נהנה מכבוד אבותי כלום. מה פרע לו הקב"ה שכר? אמר רבי יוסי בי רבי בון: בו 

 ומה ושקלו לו כל ישראל משקלה זהב ונטלוה.בלילה ילדה פרתו פרה אד

 

תרגום: שאלו את ר' אליעזר עד היכן כיבוד אב ואם? אמר להם: ולי אתם שואלין לכו 

ושאלו את דמה בן נתינה. דמה בן נתינה ראש פטרבולי )מועצת הזקנים( היה. פעם אחת 

שלא תצטער. היתה אמו מסטרתו בפני כל בולי שלו ונפל קורדקן שלה מידה והושיט לה 

אמר ר' חזקיה: גוי אשקלוני היה וראש פטרבולי היה ואבן שישב אביו עליה לא ישב 

עליה מימיו. וכיון שמת אביו עשה אותה יראה שלו. פעם אחת אבדה ישפה של בנימין, 

אמרו, למי יש אבן טובה כמותה? אמרו יש לו לדמה בן נתינה. הלכו אצלו ופסקו לשלם 

אותה ומצא את אביו ישן, יש אומרים, מפתח התיבה היה בין מאה דינר. עלה להביא 

אצבעותיו ויש אומרים רגלו הייתה על התיבה, ירד אליהם ואמר: איני יכול להביאה. 
                                                 

 קידושין ל"א א. 670



אמרו, ודאי מבקש הוא יותר מעות, העלו למאתיים, העלו לאלף. כיוון שהתעורר אביו 

קיבל. אמר: איני נהנה  משנתו עלה והביאה להם. בקשו לתת לו את המחיר האחרון ולא

מכבוד אבותי כלום. מה פרע לו הקב"ה שכר? א"ר יוסי בי רבי בון: בו בלילה ילדה פרתו 

 . 671פרה אדומה ושקלו לו כל ישראל משקלה זהב ונטלוה

 

הסיפור של דמה מופיע בשתי גירסאות בבבלי ובירושלמי. בבבלי זה סיפור מוסרי מופתי, פשוט 

הדברים, מקצין את הקטבים, גם מעצים את צדקתו של דמה וגם  וברור. הירושלמי מחדד את

 . 672נוגע בבעיות הכרוכות בדרכו

. דוגמת המופת של דמה בן נתינה 674, "קבל האמת ממי שאמרה"673חכמים למדו מן הכל

מלמדת שבסיס המצווה גדול ורחב, וכבוד אב הוא ערך אוניברסלי כללי. אדרבה, נראה שאומות 

  זו וקרובות אליה באופן טבעי יותר מישראל:העולם חזקות במצווה 

                                                 

 ה א' א'.ירושלמי פא 671

בנוסח הירושלמי פותח ר' אליעזר: "ולי אתם שואלים? לכו שאלו את דמה". ובשעה שחכמים  672
 חשדו בדמה שבמסווה התחסדותו ביקש עוד מעות, הוא דווקא התגלה כאיש עקרונות. 

בבבלי דמה נוהג בהגינות ולא דורש מחיר מופקע ומופרז על הפרה האדומה, אלא רק את מה שהפסיד 
מלמכור את אבני החושן. הירושלמי מוסיף שלא לקח מהם את מה שהוסיפו לו בטעות כשסרב כשנמנע 

לתת להם את האבן בגלל כבוד אביו. אולם אין זו בשבילו הגינות וזהירות בממון חבירו, אלא חלק 
 מתפיסת כיבוד האב שלו, "שאינו רוצה ליהנות מכבוד אביו". 

בני החושן שהפסיד בגלל כבוד אביו, בירושלמי הוא לא בבבלי הוא זוכה בפרה האדומה כתמורה לא
 הפסיד ומכר אותן לחכמים, וזכה בפרה כתוספת על כך שלא מכר את כבוד אביו בכסף ולא נהנה ממנו.

עירובין ק' ב: "אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה  673
שתי גישות מסתמנות ביחס ללימוד מן הגוי. יש מי שרואה את ערכי  ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול".

התורה כערכים אוניברסאליים, ולכן נפתח פה שער גדול ללמוד תורה מן הכל )משך חכמה, שמות ל"ב 
טז(: "והמכתב מכתב אלקים הוא כו', ואמר ר"ח כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב 

)שבת ק"ד(. כונת המאמר הזה נראה, דהשגת השי"ת וחוקי תורתו היא חכמה בובן רהב בהר סרו ורס 
העליונה, יש בה שתי דרכים להשיגו. אחת מהתבוננות הנמצאים, על דרך שאמר הנביא )ישעיה מ' כו( 
שאו עיניכם וראו מי ברא אלה, ומהקישור הטבעים והויתם כמו שאמר )איוב ל"ה יא( מלפנו מבהמות 

תורה למדנו צניעות מחתול כו' )ערובין ק' ב(, והוא התבוננות מהגשמים לעולם ארץ. אלמלא נתנה 
השכליים הנבדלים, ומהעלולים לעילת העילות, כדרך שחקר אברהם אבינו ע"ה ואמר יש מנהיג לבירה 
זו )בראשית רבה פ' ל"ט(. ויש דרך להבין אמיתת חיוב מציאות השי"ת על פי הערה האלהית כדרך 

ה, ואז הבינו בהתהות השכליים הנבדלים מהשי"ת ברצונו המוחלט לא בחיוב, ואחרי שהיה במתן תור
זה פרטיות הבריאה שיורדת למטה, וזה נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ, שתי ההשגות אלו כנה אותן בזה 
תוארי הקריאה והבן". בהעמק דבר )שמות כ' יב( צמצם את אפשרויות ההשוואה והלימוד מן העולם 

ואמרו חז"ל דיש ללמוד צניעות מחתול וכן הרבה. והרי הדבר ברור שאין החתול משתבח על התורה: "
בצניעותו יותר מתרנגול הפרוץ. באשר שגם שניהם המשונים בטבעם אינו מצד שנוי דעתם אלא חקי 
טבע בריאתם מויצר הטבע ית' ומכל מקום אנו למדים יותר צניעות מחתול ולא פריצות מתרנגול באשר 

בינים מדעת אנושי שטבע זה הוא מתקבל ונאה יותר. רק אם לא היינו רואים בריה צנועה אנחנו מ
מעולם לא היינו מבינים שיש צניעות. ועתה כשאנו רואים בריה צנועה ומדה זו מתקבלת על דעתנו 
עלינו ללמוד ממנה כך הוא חקי התורה. באמת אין לשבח מצות עשה של כיבוד אביו ואמו שהוא מדת 

ותר ממצות עשה של מחיית עמלק או איבוד עיר הנדחת שהוא אכזריות. ושניהם אינם אלא החסד י
חוקים וגזירות מנותן התורה ית' וכדאיתא בברכות )ל"ג ב(. אלא באשר אנו רואים מצות כיבוד אב ואם 

 שהיא מתקבלת על שכל אנושי גם כן. עלינו ללמוד ממנה למקום אחר". 
 מת המחבר.שמונה פרקים להרמב"ם, הקד 674



"אמר ר' שמעון בן גמליאל: כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה 

ששמש עשו הרשע את אביו. אני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמש אותו 

עה בבגדים מלוכלכים ובשעה שהייתי יוצא לשוק הייתי יוצא בבגדים נקיים, אבל עשו בש

 . 675שהיה משמש את אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות"

משמעות קיומית. המשפחה הפטריארכלית המסתופפת תחת כנפי האב, לכיבוד האב יש 

מתלכדת לספק לחבריה בטחון אישי וכלכלי. שמירת החישוקים המשפחתיים היא תעודת 

ר מעמד האב יערער את ביטוח לבנים המכבדים, שבבוא הזמן ימצאו את מקומם כאבות. ערעו

תשתית הקיום המשותף, לכן טבעי שהמשפחה תכבד את דמות האב ואת כל מה שהוא מסמל 

 עבורה. 

מסורת עתיקת יומין זו הועצמה והועמקה באומות העולם לתפיסת עולם שלמה, שלא הסתיימה 

ברו אותו בכיבוד האב בחייו אלא נאחזה בו גם לאחר מותו. קיימו את האב פיזית בתוך הבית, ק

תחת הרצפה או הציבו את גולגלתו המכוירת בבית, וגם כאשר קברוהו בחוץ השאירוהו בעולם 

 והמשיכו לשמוע בעצתו באמצעות אובות וידעונים.

חולשתם היחסית של ישראל בכיבוד אב ואם מצביעה גם על יתרון מסוים. האומות נתפסו אל 

אצל ישראל הנטייה הרוחנית עמוקה המציאות החומרית, וקשר הבשר נחשב אצלם ביותר. 

 . 676והקשר הנפשי חשוב יותר מקשר הדם

 

 אולם לימוד הלכות כיבוד אב מן הגוי בעייתי ביותר: 

א. דמה הרחיק לכת, הנהגתו עומדת על גבול ההגיוני, הוא עשה הרבה לפנים משורת הדין. מי 

ראוי לעשותו דוגמה. שבא ללמוד ממנו צריך לסייג את הדברים ולהיזהר מהפרזה, ספק אם 

. דמה לא זו בלבד שלא ישב 677ההלכה הפסוקה קובעת: "איזהו מורא? לא יושב במקומו"

"הבן שבא לידו ריוח ואביו ישן, למדנו במקום אביו, אלא הקצין את מורא האב לבלי גבול: 

                                                 

בראשית רבה ס"ה טז, ילקוט שמעוני בראשית כ"ז קטו. ובמהר"ל )חדושי אגדות קדושין(:  675
 "הביא ראיה מן גוי באשקלון ולא מן ישראל, ומזה תדע כי הגוי מוכן ביותר לכבוד אב ואם מן ישראל".

ומתן היותר מהר"ל )תפארת ישראל מ"א(: השכל גוזר כבוד אב ואם שאף אם מגיע לו ביטול משא  676
גדול בהפלגה )ששים ריבוא( אין לו לבטל מצות כבוד אב ואם. וידוע כי פרה אדומה הוא חוק לגמרי 
ואין השכל יכול להשיג המצוה ואילו כבוד אב ואם השכל מחייב אותו לגמרי, ומפני שהיה מקיים 

חוק ומשפט,  מצות כבוד אב ואם שהשכל מחייב לגמרי נולד לו פרה אדומה בעדרו שאלו שניהם הם
כבוד אב ואם הוא משפט כי כך ראוי במשפט ופרה אדומה הוא חוק והם מתחייבים זה מזה ונתלים זה 
בזה כאשר ידוע לחכימין. ורב דימי מבאר ...כי השכל גוזר אף אם האבות מביישין אותו בתכלית הוא 

השכל... ונוכל לומר כי יכבד אותם ולכך מביא ראיה מן הגוי אשר היה מקיים מצוה זאת מפני החכמה ו
לא גוי אחד היה רק שהגוי נקרא כך על שם מדתו שיש בו, ומזה הוא נמשך ביותר אחר מצות כבוד אב 
ואם שהוא דבר מחויב והשכל... והעד הנאמן על כל הדברים אשר אמרנו במכילתא )בשלח ויסע פ"א( 

שקרא שבת חוק מפני  שם שם לו חוק ומשפט חוק זה שבת משפט זה כבוד אב ואם. ובודאי מה
שהשבת חוק לאדם שלא יעשה מלאכה רק ששה ימים ולא יותר אבל למה נקרא כבוד אב ואם משפט, 
אבל דבר זה כמו שאמרנו כי הידיעה והשכל מחייב מצוה זאת יותר משאר כל המצות לכך נקרא מצות 

 כבוד אב ואם משפט".

 קידושין ל"א ב. 677



אבל אם בא ריוח לאביו ונפסד אביו, וכשמקיץ מצטער יותר שלא הקיצו, . 678מדמה בן נתינה

ן יודע דעת אביו ששמח כשמקיצו בשביל אותו דבר, מצוה להקיצו, מאחר שאביו שמח על והב

 . 679זה. וכן כשמקיצו ללכת לבית הכנסת או לדבר מצוה"

דמה בן נתינה הפך את שינוי. -ב. התפיסה התועלתית של כיבוד האב עושה אותו לערך בר

ומעמד האב התערטל מן  המשפחה הפטריארכלית לערך בפני עצמו. היום כאשר זו התפרקה

הכרת הטובה המשמעויות הכלכליות והבטחוניות שלו, ספק אם היה דמה חוזר על מעשיו. 

להורים שהביאו את האדם לעולם, גידלו אותו ומסרו את נפשם למענו, תונצח רק כאשר תיחשב 

 לערך מוסרי דתי מוחלט, העומד על רגליו שלו. 

בוד אב הביאתו לבסוף להתמכר לה ולעבוד אותה הגזמתו הקיצונית של דמה במצוות כיג. 

מתברר שדמה איננו חסיד  .680"כיון שמת אביו עשה אותה יראה שלו"כאילו היא חזות הכל: 

אומות העולם, אלא עובד עבודה זרה גמור. ואין אלה שני דברים נפרדים אצלו, אלא הערך 

ה מדוע שילמו את שכרו עתה יש לתמו. 681והפך אצלו לעבודה זרההתעוות היפה של כבוד אב 

מן השמים? מדוע המשיכו חכמים להעריך את הכבוד שכיבד את אביו? ומדוע שלחו חכמים 

 ללמוד ממנו? 

כשחכמים נאלצו לקנות את אבני החושן מדמה, למדו שישראל אינם קיימים לבדם, אלא כדי 

הישפה ביד הגוי להגיע אל שלמותם הם חייבים להיעזר באומות העולם. וכן להפך, כל עוד אבן 

אין לה משמעות, ורק כאשר קובעים אותה בחושן מעניקים לה את התוכן הראוי. כשם שאפשר 

לקנות מן הגוי אבני חן כך אפשר ללמוד ממנו גם ערכים מוסריים, אבל תוך בירור העיקר מן 

התפל ודחיית תפיסתו האלילית. ישראל צריכים ללמוד מדמה הגוי את מסירותו לכבוד אב, 

                                                 
לדידן דקיימא לן דאינו חייב להאכילו אלא משל אב (: בית יוסף יורה דעה ר"מ ח' )אראה  678

האי ארנקי דרבי אליעזר בשהוא של אב דוקא וקמ"ל דאע"פ שהוא ראוי לירשו אינו רשאי 

הרמב"ם להכלימו אבל אם הארנקי של הבן רשאי להכלימו. וזהו דעת ר"י שכתב רבינו. אבל 

ואם אפילו נטלו כיס של זהובים  בפרק ו' מהלכות ממרים )ה"ז( כתב עד היכן הוא כיבוד אב

שלו והשליכו בפניו לים לא יכלימם ולא יצער בפניהם ולא יכעוס כנגדם אלא יקבל גזירת 

הכתוב וישתוק. וגם הרי"ף כתב בהא דרבי אליעזר כדי שיטול ארנקי שלו ויזרקנו לים. ומאחר 

כדי שיטול ארנקי שהם ז"ל פסקו דאינו חייב להאכילו אלא משל אב דוקא, קשה היאך פסקו ד

ויזרקנו לים, אפילו בארנקי של בן היא? וי"ל דס"ל ז"ל דכי אמרינן דוקא משל אב הני מילי 

 לכבדו אבל כדי שלא לצערו יש לו לאבד כל ממון שבעולם וכבר נזכר זה בדברי הר"ן ז"ל. 

 ספר חסידים של"ז. 679

 ירושלמי פאה א' א'. 680

לתאר את מעשי דמה. הביטויים: "איני נהנה מכבוד חכמים השתמשו בלשונות של קודש והקדש  681
אבותי" ו"שקלו משקלה זהב" הם לשונות מובהקים של הקדש ואיסורו. דמה אוחז לכאורה בהלכה 
"השווה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום" )קדושין ל' ב(. אלא שדמה הקצין את הדברים באופן 

 מעוות ועשה את אביו לאלוה. 



דרגה המקסימלית של דמה נעשית להם בסיס לנורמה הראויה, אבל עליהם לגייר אותה המ

 ולעשותה יהודית, להגדיר אותה הלכתית ולצמצם אותה לגבולות מעשיים.

 

חכמים קנו מדמה אבנים לחושן. הירושלמי אף פירט והצביע על האבן החסרה, הישפה של 

. כל השבטים חטאו בכבוד יעקב כאשר בנימין. הישפה קושרת את הדברים שוב לכיבוד אב

 פגעו בו ורימוהו במכירת יוסף, רק בנימין לבדו לא היה שם: 

"כל השבטים צערו לאביהם במכירת יוסף, ויוסף עצמו לא הודיע לאביו רק יוסף היה ירא 

מפני החרם, אבל בנימין כיבד לאביו ולכן שרתה שכינה בחלקו. ולכן כשאבד ישפה 

 . 682השי"ת גודל מצות כבוד אב אצל דמא בן נתינה"מבנימין הראה להם 

, החושן שעל לבו של הכהן הגדול 683על אבני החושן חרוטים שמות השבטים ואבות האומה

מסמל את החישוק המלכד את משפחת יעקב לגוף אחד. המשפחה אינה ערך עליון, אלא מכשיר 

 שבאמצעותו מתייצבת כנסת ישראל לפני ה'. 

ן וכיבד את אביו שילמו לו מן השמים בפרה אדומה. גם פרה אדומה כאשר עמד דמה בניסיו

חסרת משמעות לגוי, אולם הוא מכין את החומרים וישראל נוטלים אותם ונותנים להם משמעות 

במעשה המצווה. דמה לא ידע כיצד להתמודד עם המוות ועשה מאביו המת עבודה זרה. התורה 

י המתים, ואף גזרה על טומאת המת והרחיקה את עשתה את ההפך הגמור, היא אסרה את פולחנ

האדם ממנו. האדם מצווה לא להתחפר בעבר אלא לשאת את פניו קדימה אל העתיד. התורה 

אפשרה גם למי שכבר הסתאב בטומאה להיטהר ממנה. דמה החזיק פרה כזו אצלו אבל לא יכול 

ים, ואילו חכמים קנו לעשות בה  שימוש, והפך את כבוד אביו לריטואל אלילי, למעשה כשפ

 אותה ממנו והביאו טהרה מצללי אימת המוות. 

 

 יד. הפיקדון והחזרתו
 

 
.  מצד אחד הועמד במרכז העולם ונתן בידו היקום כולו, "פרו 684שני פנים ניתנו לאדם בתורה

ומן הצד האחר עומד ַבמרכז הגן הנטוע,  ,685ורבו מילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים"
 .686לשרת בו, "ְלָעְבָדּה ּוְלָשְמָרּה" והאדם הוצב

אדם הראשון הפר את הצו האלוהי ואכל מן העץ האסור. לחטא הדתי הזה יש גם משמעות 
מוסרית וכיוון חברתי. האדם הופקד על הגן לשומרו, היה עליו לשרת את היקום ואת הנמצאים 

                                                 

 ח ט.משך חכמה שמות כ" 682

ירושלמי גילוי השכינה מצרף את אותיות משפחת ישראל ומדבר באמצעותן עם העם.  683
 יומא.
 31הרב סולובייצ'יק פיתח היטב את שני הדגמים האופייניים של דמות האדם )איש האמונה, עמ'  684

 ואילך(.

 בראשית א' כב. 685
 בראשית ב' טו. 686



תו ולתאוותו. אחרי אדם בו, אבל הוא מעל בתפקידו, השתלט על הגן ועציו וניצל אותם לתועל
הראשון הלכו המלכים הגדולים לאורך כל ההיסטוריה. הם זכו משמים לכוח ועוצמה כדי להביא 

 . 687חיים ושלום לעולם, אבל נטלו לעצמם את הפיקדון הזה והשתמשו בו להאדרת שמם
הצדיקים רואים בכל מה שיש להם, בנים, רכוש ועוצמה פיקדון שניתן להם כדי למלא את 

 קידם וייעודם בעולם. משום כך:תפ

"צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן 

 .688בגזל"

"היינו שלא לוקחים מה שאינו מגיע להם מהשם יתברך, על דרך מה שנאמר לחם חוקי, היינו 

זל להקדוש , כאלו גו689שנחקק ונקצב מהשם יתברך לחלקו, וקרי לי גזל, על דרך מה שאמרו

ברוך הוא וכנסת ישראל, כי לה' הארץ ומלואה ומה שלא נברא בשבילם הוא אצלם כגזל ואין 

 .690פושטין ידיהם לקח, ומפני זה ממונם שמיוחד להם שנברא בשבילם חביב עליהם"

האדם מרגיש בעלות על ילדיו, הוא מתגאה בהם, בחכמתם ובכישוריהם, ומנצל אותם להגשים 

א חש שהם הכי שלו שיש, יותר ממה שהוא מרגיש ביחס לרכושו. אולם . הו691את חלומותיו

. אדרבה, הגיל הזה 692האמת היא שהבנים הם ישות עצמאית שאין להורים כל בעלות עליה

מציין את המעבר בין הדורות ומתאפיין ברצון לעצמאות ומרידה בהורים. על כן צריך ההורה 

פיקדון שאדם שומר לאחרים ואינו רשאי לנצלו להשלים עם המצב ולהתייחס אל ילדיו רק כאל 

 לתועלתו.

 

 א.

                                                 

החברתי של חטא אדם  משל יותם המחפש את מלך העצים, מגלה גם את הממד 687
הראשון. למרות הסרקזם של המשל, הוא קובע שסוד קיומו של העץ הוא נדיבותו, היותו 

מעניק ונותן, וחטאו, כאשר הוא שולף את ציפורניו וקוציו ומשתלט על העצים לתועלתו 
שלו. יחזקאל חזר אל משל העץ כתיאור למלכות, ושרטט בהרחבה את יופיו ואת עונשו. 

ארז בלבנון יפה ענף וחרש מצל וגבה קומה ובין עבתים היתה צמרתו. מים  "הנה אשור
גדלוהו תהום רממתהו את נהרתיה הלך סביבות מטעה ואת תעלתיה שלחה אל כל עצי 

השדה. על כן גבהא קמתו מכל עצי השדה ותרבינה סרעפתיו ותארכנה פארתו )פארתיו( 
חת פארתיו ילדו כל חית השדה ממים רבים בשלחו. בסעפתיו קננו כל עוף השמים ות

ובצלו ישבו כל גוים רבים. וייף בגדלו בארך דליותיו כי היה שרשו אל מים רבים" 
ט(. גם נבוכדנצר חלם על העץ )דניאל ד'( הזה וגם לפניו עמדו שתי -)יחזקאל ל"א ג

דרכים, וכמו אדם הראשון הוא מעל בתפקידו וחטא, כאשר השתרר על העמים לכבודו 
. אדם, בגאוותו, מרד בציווי האלוהי כי רצה להיות כאלהים, לדעת טוב ורע. ולתועלתו

הוא נענש בגלות מגן עדן, וגם מנבוכדנצר נלקחה הדעת והוא גלה מארמונו אל חית 
 השדה. 

 חולין צ"א א. 688
 ברכות ל"ה ב. 689
 פרי צדיק לחג הפסח, ל"ט. 690
ָיבֹוא ֶאל ֵביתֹו באופן זה משתבח המן בבניו, ונעזר בהם למימוש תוכנית 691 ק ָהָמן וַּ פַּ ְתאַּ יִּ ו. "וַּ

ֵפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְשרֹו ְוֹרב ָבָניו ְוֵאת ּכָ  ְיסַּ ְשּתֹו. וַּ ָיֵבא ֶאת ֹאֲהָביו ְוֶאת ֶזֶרש אִּ ח וַּ ְשלַּ יִּ ל ֲאֶשר וַּ
ֶמֶלְך ְבֵדי הַּ ים ְועַּ ָשרִּ ל הַּ ְשאֹו עַּ ֶמֶלְך ְוֵאת ֲאֶשר נִּ ְדלֹו הַּ  יא.-אסתר ה' י" גִּ

התורה העניקה לאב זכות מסוימת במעשי ידי בתו הקטנה ונדריה, אולם גם זכות זו פוקעת  692
 בהגיעה לבגרות, והיא נעשית עצמאית לחלוטין.



 

מעשה באחד שירד מנכסיו והיתה לו אשה כשרה. לסוף נעשה שכיר, פעם אחת היה 

חורש בשדה, נזדמן לו אליהו ז"ל בדמות ערבי אחד. אמר לו: יש לך שבע שנים טובות, 

תה? אין לי מה ליתן אימתי אתה מבקש אותם, עכשיו, או בסוף ימיך? אמר לו: קוסם א

לך, אלא הפטר מעלי לשלום. וחזר אצלו עד שלשה פעמים. פעם שלישית אמר לו: אלך 

ואמלך באשתי. מה עשה? הלך לו אצל אשתו ואמר לה: בא אחד אלי והטריח עלי עד 

שלשה פעמים ואמר לי יש לך שבע שנים טובות אימתי אתה מבקש אותם עכשיו או בסוף 

לו, הבא אותן היום. והיה מתחבא מבניו וחזר אצלו ואמר לו: הבא  ימיך. אמרה לו: אמור

אותם עכשיו. אמר לו: לך לביתך ואינך מגיע לשער חצירך עד שתראה ברכה פרוסה 

בבית. והיו יושבין בניו לחפש בידם בעפר ומצאו מטמון שיזונו שבע שנים ובאו וקראו 

לו. מיד הודה להקדוש ברוך לאמן. לא הגיע לשער, עד שיצאה אשתו לקראתו ובישרה 

 הוא ונחה דעתו עליו. 

מה עשתה אשתו הכשירה? אמרה לו: אנו בכל מקום כבר משך עלינו הקדוש ברוך הוא 

חוט של חסד ונתן לנו לשבע שנים, אלא בוא נעסוק בגמילות חסדים בשבע שנים הללו, 

קטן: כתוב  שמא מוסיף לנו הקב"ה טובה מאצלו. וכן עשתה, כל מה שעשתה אמרה לבנה

כל מה שאנו נותנין, וכן עשה. לסוף שבע שנים בא לו אליהו ז"ל ואמר לו: כבר הגיע 

שעה ליטול מה שנתתי לך. אמר לו: כשנטלתי לא נטלתי אלא מדעת אשתי, אף כשאני 

מחזיר לא אחזיר אלא בדעת אשתי. הלך אצלה ואמר לה: כבר בא הזקן ליטול את שלו. 

מצאת בני אדם נאמנים ממנו אתן לך פקדונך. וראה הקדוש  אמרה לו: לך אמור לו, אם

והיה  693ברוך הוא דבריהם וגמילות חסדים שעשו והוסיף להם טובה, לקיים מה שנאמר

 . 694מעשה הצדקה שלום

 

הסיפור המאוחר הזה הוא סיפור יפה, עגול ומושלם. אפשר להעמיד מולו סיפור ידוע מתרבות 

טיח דג הזהב לדייג כל שיבקש, ואשתו החמדנית הפסידה את העמים, "הדייג ודג הזהב", בו הב

הכל משום שלא ידעה שבעה. שני הסיפורים הם ניגוד גמור, אפשר לראות באחד תמונת ראי של 

 .695זולתו

בשניהם האישה פעילה ויוזמת, ובשניהם זוכה הזוג באוצר, אלא שאשת הדייג היא דוגמה 

קלת את הכל ברשעותה, ואילו האישה בסיפור סטראוטיפית קלאסית של אישה דורסנית המקל

שלנו מעוררת השתאות והערצה. פה מתנהל קשר מבורך בין בני הזוג והבעל התמים והצנוע 

 הולך אחרי אשתו, ושם האישה תוקפנית ומתעללת בבעלה. 

                                                 

 ישעיה ל"ב יז. 693

 מדרש זוטא רות ד' יא. 694

 רים.סיפורי עם מתגלגלים דורות רבים ועוברים מארץ לארץ, אפשר שיש קשר בין שני הסיפו 695



אשת הדייג אינה מכירה טובה, היא בטוחה שהכל מגיע לה ולוקחת הכל לעצמה. האישה 

ם דבר אינו שלה אלא פיקדון בלבד. תפיסתה האגואיסטית של אשת הדייג הכשרה יודעת ששו

הופכת כל מתנה לרועץ, לא זו בלבד שקבלתה איננה מספקת אותה ואינה מביאה לה אושר, 

אלא משחיתה אותה ועושה אותה מרושעת יותר. בכל שלב היא מבקשת לעצמה עוד ועוד ואינה 

א נותנת את המתנה שלה לאחרים, והמתנה שבעת רצון. האישה הכשרה נוהגת הפוך, הי

 שהייתה מוגבלת בתחילתה, הולכת ומתרבה. 

שני הסיפורים מחנכים לצניעות ולעין טובה. חכמים הציגו זאת בפשטות וישרות על ידי דוגמת 

מופת חיובית המורה שכל שיש לנו בא מלמעלה, ואילו סיפור אשת הדייג עושה זאת על ידי 

שדמותה הנלעגת של האישה האגואיסטית תדחוק אותנו אל חיק  הבלטת השלילה, בתקווה

 הטוב. 

 

הקשר בין הבעל לאישה נראה לנו הרמוני. הם מדברים ומשתפים פעולה וזוכים יחד לתיקון 

. הבעל מופיע 696שלם. אולם במהלך הסיפור הולכים ומתבררים ההבדלים הגדולים ביניהם

גדיר את הכל בדפוסים קבועים, ושמרן עד כדי כאדם מציאותי המודד את הכל בהגיון צרוף, מ

והביא את הבשורה והוא,  697קיבעון. משמים ביקשו לעזור לו והוא לא קיבל. בא אליו הערבי

כמו "ליטאי" הגון, דחהו וחשד בו שהוא מכשף. גם אם היה זה אליהו הנביא והבשורה שבפיו 

ו דבר נתון, סופי, שיש לקבל אמת לא היה שומע לו, וגם אם כן, הגזרה האלוהית היא בשביל

, כלומר, ישב על זרי הדפנה. 698אותה ואין לשנותה. כאשר התקיימה הברכה נחה דעתו עליו

לפי תפיסתו, הברכה היא תשלום שכרו ולכן אילו היה זה תלוי בו, היה מבקש שתבוא בסוף, כי 

 סוף טוב הכל טוב. אילו היה ממשיך על פי דרכו לא היה מגיע לשום מקום.

ישה פעלה אחרת לגמרי. היא זורמת עם הדברים. הופעת הערבי נתפסת בעיניה כאחת הא

. היא עכשווית מאד, ואומרת "הבא אותה היום", אין טעם 699מצורות הופעותיו של אליהו

לדחות למחר מה שאפשר לעשות היום. היא מוכנה להיכנס להרפתקה, ולא רק משום שאין לה 

ר לשנות את הגזרה האלוהית ולמצות ממנה ברכה עד בלי מה להפסיד, אלא היא מאמינה שאפש

די. הברכה אינה תשלום על העבר אלא אמצעי ליצירת העתיד, ולכן אין היא חוששת שבחפזונה 

 תחמיץ את ההזדמנות, אדרבה, אפשר לייצר עוד על ידה. 

                                                 

ההבדלים הללו הם כנראה סטריאוטיפים, גבריים ונשיים כלליים. אולם בדרך כלל נתפסים  696
הדברים הפוך: הבעל הוא היוזם, המהמר, ההרפתקן, שמוכן לכל שינוי, ואילו האישה שומרת על 
הקיים ומגוננת עליו, ואילו כאן האיש הוא השמרן והאישה מעודדת אותו לזרום עם השינוי והחידוש 

 שמתרגש ובא עליהם.

 בסוף הסיפור הוא הופך ל"הזקן". 697

 אותה לשון אצל ר' מאיר להלן. 698

 והרי אינו מבשר משהו של איסור. 699



וצה. הצגת הזוג כעשירים שירדו מנכסיהם היא מגוף העניין. ביסוד הדברים מונח פרק שלא מ

האיש השלים עם הנפילה והעניות, אבל האישה לא מצאה סיבה לעונש ולא קיבלה את עובדת 

 עניותם. היא חשבה שגזרת ירידתם מנכסיהם אינה סופית, לכן הייתה בשלה לקבלת האוצר.

 

פתיחת הסיפור דומה לסיפור בשורת ההריון לאשת מנוח, אלא ששם הודיעו זאת לאישה והבעל 

דת עבורו, ואילו כאן הודיעו תחילה לבעל והוא רץ לספר לאשתו. הברכה דרש הודעה מיוח

ניתנת לשבע שנים בדומה לשבע השנים הטובות בחלום פרעה. ההודעה מראש על בוא הטובה, 

והאפשרות לבחור את העיתוי, עוררה את המודעות והקנתה משמעות מיוחדת לאירועים, 

 בזכותה ההזדמנות לא הוחמצה. 

.  ברור 700ת תפיסת בעלה שמתנת שבע השנים הטובות היא שכר על מעשיהםהאישה שללה א

לה שיש לחפש משמעות עמוקה יותר להודעה הזאת והיא מוצאת אותה בסיפור יוסף. לא די 

בחלומו של פרעה ובשורת השנים הטובות והרעות, צריך להסיק מהם את המסקנות 

הרעב. לולא פתרונו של יוסף, היה  המתבקשות, איך להפוך את השנים הטובות לפתרון בעיית

החלום חסר כל תועלת. ספק גם אם הייתה לו משמעות אלמלא מינה פרעה את יוסף להגשימו. 

, אלא כהזדמנות לשינוי המציאות העתידה. שבע השנים 701יוסף פירש את החלום לא כעובדה

להקדים את  הטובות מכינות את האוכל לשבע שנות הרעב, ומכאן למדה האישה בסיפורנו שיש

 . 702השנים הטובות לרעות ויש לנקוט יוזמה

האישה מחדשת עיקרון בסיסי שהאוצר איננו שכר אלא פיקדון ואתגר. כל מה שיש לאדם 

בעולם הוא פיקדון. הזמן, הכסף, המשפחה, כל אלו כלים שהופקדו בידי האדם, ואין טעם 

ונו של מקום, לתיקון להיאבק על עצם קיומם אלא להיות שליח נאמן להשתמש בהם כרצ

 העולם.

האישה היא אישה כשרה ונותנת לצדקה, אבל היא גם עושה חשבון עם הקדוש ברוך הוא 

סטרי, מודדים מן השמים -ואומרת לבנה הקטן לכתוב את מעשיה הטובים. החשבון הוא דו

ש כיצד היא פועלת עם הכסף, ובמקביל היא אמורה לשאול, כמו בסיפור החסידי, מה עשה הקדו

ברוך הוא למענה. אלא שהאישה הזאת אינה עוסקת בהתחשבנות ולא באה בטרוניות על ירידתם 

המקודמת מנכסיהם. היא מציעה לרבונו של עולם להתרכז בעתיד ולהמשיך את העיסקה אתם, 

 כי מי יהיה שליח ראוי כמותם.  

 

                                                 

ו"שכר מצווה בהאי עלמא ליכא" , מי שמאכילים אותו את עולמו בחייו מפסיד את חלקו 700
 קידושין ל"ט ב.

 בראשית רבה פ"ט ו'. בר"כמו שאמרו חכמי פרעה "שבע בנות אתה מוליד שבע אתה קו 701

יש אמנם הבדל, במצרים נקבעה מסגרת קצובה של שבע ושבע, ומן הראשונות התפרנסו בימי  702

 הרעב ואילו בסיפור שלנו הדברים עמומים, מול שבע השנים עומדת כל שארית החיים, טווח זמן נעלם. 



 ב.

מתו שני  מעשה היה ברבי מאיר, שהיה יושב בבית המדרש בשבת בשעת מנחה ודורש.

בניו. מה עשתה אמן? הניחה שניהם על המטה ופרשה סדין עליהם. במוצאי שבת בא רבי 

מאיר מבית המדרש. אמר לה: היכן שני בני. אמרה לו, לבית המדרש הלכו. אמר לה: 

צפיתי בבית המדרש ולא ראיתי אותם. נתנה לו כוס של הבדלה. חזר ואמר: היכן שני בני. 

להם למקום פלוני ועכשיו הם באים. הקריבה לפניו לאכול, מאחר אמרה לו פעמים: הלכו 

שבירך, אמרה לו: רבי, שאלה אחת יש לי לשאול. אמר לה: אמרי. אמרה לו: קודם היום 

בא אדם אחד ונתן לי פקדון. עכשיו בא. נחזור לו, או לאו? אמר לה: בתי, מי שיש לו 

ץ מדעתך לא הייתי נותנה אותו. מה פקדון אצלו אינו צריך להחזירו לרבו? אמרה לו: חו

עשתה, תפשתו בידו והעלתה אותו לאותו החדר, והקריבה אותו למטה, ונטלה הסדין 

מעליהם, וראה שניהם מתים מונחים על המטה. התחיל בוכה, ואמר: בני בני, רבי רבי. 

לא  בני בדרך ארץ, ורבי שהיו מאירין פני בתורתן. באותה שעה, אמרה לו: רבי מאיר רבי,

ן וה' ָלָקח . בדבר הזה 703כך אמרת לי שאנו צריכין להחזיר הפקדון לרבו? כך, ה' ָנתַּ

 . 704נחמתו, ונחה דעתו ונתישבה

 

, והמסר האמוני החינוכי שלו 705סיפור זה הוא סיפור קלאסי יפהפה על "אשת חיל מי ימצא"

לו בכבוד. מקובל נורא הוד. ר' מאיר ואשתו הועמדו במבחן הנורא של האובדן והשכול, ויכלו 

לייחס לאישה רגשנות בשעה שהגבר מגונן על אשתו הבוכיה ומנסה לנחם אותה ולהרגיעה 

בתשובות הגיוניות. פה בסיפור נהפכו היוצרות. האישה עצרה את רגשותיה, התגברה על כאבה 

והצדיקה עליה את הדין. היא שמרה על קדושת השבת ולא הודיעה לר' מאיר בבית המדרש על 

הבנים ומותם, אלא הניחה לו לסיים את דרשתו, להבדיל ולאכול סעודת מלווה מלכה.  מחלת

היא גוננה על בעלה, הכינה אותו לקבלת הבשורה המרה, תמכה בו בכאבו, ניחמה אותו 

 והביאתו לקבל את הדין.  

תגובת בני הזוג משקפת לא רק את אופיים ואישיותם, האישה השתתפה בהתרחשות, בעת 

נים ומיתתם, ונוכחותה זו אפשרה לה להבין את המצב ולהשלים עם האסון. לר' מאיר גסיסת הב

באו הדברים בהפתעה, בבת אחת, ולכן טבעי שיתקשה לעכל את הגזרה. ואולי הקושי של ר' 

מאיר גדול במיוחד משום שמדובר בבנים גדולים ההולכים לבית המדרש ומאירים עיניים 

הגנוז בהם יכול ר' מאיר להעריך יותר מאשר אשתו. ועם כל  בתורתם, ואת הפוטנציאל התורני

 זאת, גדולת האישה פורצת ועולה בכל צעד. 

                                                 

 איוב א' כא. 703

 מדרש משלי ל"א. 704

 משלי ל"א א. 705



 מייחס לבני ר' מאיר חטא:  706המדרש

"מפני מה נתחייבו בניו של רבי מאיר ומתו שניהם בבת אחת? מפני שהיו רגילין להניח 

 בית המדרש ויושבין באכילה ובשתיה". 

והוא תירוץ קלוש שאין בו להצדיק את הדין  ב ממש בסיפור ובתכניו,איננו משתלהחטא הזה 

גם אחרי החסרון הזה של הבנים, אין שום מתאם בין המעשה לשברו, וההקפדה והעונש הנורא. 

לא תוהה על טיב הצדק האלוהי אולם אשת ר' מאיר . 707השמימית פה היא למעלה מכל מידה

וצה בחיי חשבון ועונש, אלא נוטלת על עצמה היא לא רולא מפרשת את מות הבנים כעונש, 

חיים של פיקדון ושליחות. מאווייה הם למלא את תפקידה נורמה מוסרית נעלה הרבה יותר, 

בעולם, וכל חרדתה שמא תפגום ולא תחזיר את פיקדונה שלם. מי שלא התרומם לעשות את 

והו מן העולם בלא חייו לשליחות דתית, כפי שקיימה המשפחה הזאת, אולי טוב לו שיוציא

 חטא.

. בשביל ברוריה 708המעשה הזה הולם את שיטתה של ברוריה, בתו של רבי חנניה בן תרדיון

העולם הוא נהר זורם וגועש, וגם האדם עצמו משתנה כל הזמן, מצבו ומדרגתו של היום אינם 

 כשל אתמול. אך העקרונות נשארים קבועים ומלכתחילה לא ירד האדם לעולם לישב בשלווה

וליהנות, אלא כשליח וכבעל תפקיד. עליו להיות נאמן לעצמו ולייעודו, עליו להתמודד עם 

 . 709המציאות המשתנה, להתקדם מחיל אל חיל, "ייתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים"

חייו של ר' מאיר, לעומת זאת, זרמו בשלווה, בתלם קבוע ומסודר, עד שבאו עליו צרות גדולות 

נמוגה ונהרסה מבחינה אישית, משפחתית ולאומית. שני בניו מתו, אשתו ומציאות חייו קרסה, 

כוכבא הביא חורבן על הארץ, באו גזרות שמד שבהם נהרגו -ברוריה נעלמה, כשלון מרד בר

רבותיו, חותנו ר' חנינא בן תרדיון וחמותו, ולעומתם התפקר רבו אלישע בן אבויה וקיצץ 

חנים קשים, הוא נצרף בכור הייסורים ועלה מתוכם בנטיעות. אמונתו של ר' מאיר עמדה במב

מזוכך ומטוהר. תורת רבו הגדול ר' עקיבא, חיזקה את אמונתו ביסודות מוצקים, והוא אימץ את 

                                                 
 .ינם מסוגלים לקבל שיש ייסורים ללא חטאכמו רעי איוב, שא 706

שבת ל"ב ב: "בעון נדרים בנים מתים, דברי רבי אלעזר ברבי שמעון. רבי יהודה הנשיא אומר:  707
בעון ביטול תורה... מאי קראה? דכתיב, לשוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו". בהמשך עולה שאין 

בה רבי חייא בר אבא ורבי יוסי. חד אמר: בעון מדובר בביטול תורה של האב אלא של הבנים: "פליגי 
מזוזה. וחד אמר: בעון ביטול תורה. למאן דאמר בעון מזוזה, מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו, ולמאן 

דאמר בעון ביטול תורה מקרא נדרש לפניו ולפני פניו". הגמרא דורשת את רצף הפסוקים כחטיבה אחת 
ל מזוזות", "למען ירבו ימיכם וימי בניכם". אם לא מתקיים "ולמדתם אותם את בניכם", "וכתבתם ע

"ולמדתם אותם את בניכם", והבנים לא משתבצים ברציפות העברת מסורת התורה בישראל, לא 
 תתקיים בהם הברכה "למען ירבו ימיכם וימי בניכם".  

ריה, פסחים ס"ב ב. לא מפורש כאן שם אשתו של ר' מאיר, אבל המעשה מתאים לאישתו ברו 708
הידועה בחכמתה וצדקתה. אמנם סגנון דיבורה בסיפורנו כנוע, היא קוראת לבעלה "רבי", ואולי אין זו 
ברוריה, אלא אישה צעירה שנשא ר' מאיר לאחר פטירתה. גם כך ר' מאיר מצא אישה הראויה להיכנס 

 לנעלי אשתו הגדולה.

 ברכות י' א. 709



תפיסתה של אשתו מקדמת דנא. הוא למד לראות את המציאות כשלמות הרמונית, למצוא את 

 . 710מו בניין חדשהטוב הגנוז בתוך הרע ובעזרת אלה הקים מתוך חורבות עול

 

 ג.

 נכנסו תלמידיו לנחמו.  711"כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי

נכנס רבי אליעזר וישב לפניו ואמר לו: רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו: אמור. 

אמר לו: אדם הראשון היה לו בן ומת וקבל עליו תנחומין. ומניין שקבל עליו תנחומין? 

אף אתה קבל תנחומין. אמר לו: לא די לי שאני  712אשתושנאמר, וידע אדם עוד את 

 מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של אדם הראשון?

נכנס ר' יהושע ואמר לו: רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו: אמור. אמר לו: איוב היו 

לו בנים ובנות ומתו כולם ביום אחד וקבל עליהם תנחומין אף אתה קבל תנחומין. ומניין 

י ֵשם ה' ְמֹבָרְךשקב ה' ָלָקח ְיהִּ ן וַּ . אמר לו: לא די לי 713ל איוב תנחומין שנאמר, ה' ָנתַּ

 שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרת לי צערו של איוב?

נכנס ר' יוסי וישב לפניו, אמר לו: רבי רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו: אמור. אמר 

ם אחד וקבל עליהם תנחומין, שנאמר, לו: אהרן היו לו שני בנים גדולים ומתו שניהם ביו

, אין שתיקה אלא תנחומין, ואף אתה קבל תנחומין. אמר לו: לא די לי 714וידם אהרן

 שאני מצטער בעצמי אלא שהזכרתני צערו של אהרן?

נכנס ר' שמעון ואמר לו: רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אמר לו: אמור. אמר לו: דוד 

יו תנחומין ואף אתה קבל תנחומין. ומניין שקבל דוד המלך היה לו בן ומת וקבל על

תנחומין שנאמר, וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את 

                                                 

איר להכרה שכל מה שיש לאדם בעולם הוא תורת רבי עקיבא ותורת אשתו הביאו את ר' מ 710
פיקדון, "ה' נתן ה' לקח יהי שם ה' מבורך", ור' מאיר הפנים זאת: "חייב אדם לברך לברך על הרעה 
מעין הטובה ועל הטובה מעין הרעה כו'. מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? אילימא 

הטוב והמטיב? והתנן על בשורות טובות  כשם שמברך על הטובה הטוב והמטיב כך מברך על הרעה
אומר הטוב והמטיב, על בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת. אמר רבא: לא נצרכה אלא לקבולינהו 
בשמחה. אמר רב אחא משום רבי לוי: מאי קרא? רבנן אמרי מהכא, ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך. 

יה דרבי עקיבא: לעולם יהא אדם רגיל לומר כל אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמ
 דעביד רחמנא לטב עביד" . )ברכות ס' ב(.

גדול חכמי ישראל בדור הראשון לתנאים, הצעיר בתלמידי הלל. בימי הרעה של חורבן המקדש,  711
בנה את יבנה ואת חכמיה, ואף שאבדה החירות המדינית הביא להתפתחות ושגשוג רוחני שהצליחו 

 חיים הלאומים גם במצב החדש.לקיים את ה
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, אף אתה רבי קבל תנחומין. אמר לו: לא די שאני מצטער בעצמי אלא 715שמו שלמה

 שהזכרתני צערו של דוד המלך? 

ו אמר לשמשו טול לפני כלי ולך אחרי לבית המרחץ, נכנס ר' אלעזר בן עזריה, כיון שראה

לפי שאדם גדול הוא ואיני יכול לעמוד בו. נכנס וישב לפניו ואמר לו: אמשול לך משל 

למה הדבר דומה, לאדם שהפקיד אצלו המלך פקדון בכל יום ויום היה בוכה וצועק 

בן, קרא תורה,  ואומר, אוי לי אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום. אף אתה רבי היה לך

מקרא, נביאים וכתובים, משנה, הלכות ואגדות ונפטר מן העולם בלא חטא ]ויש לך לקבל 

עליך תנחומים כשחזרת פקדונך שלם[. אמר לו: ר' אלעזר בני, נחמתני כדרך שבני אדם 

 . 716מנחמין"

 

כאי מוות שלא כסדרו של עולם מרעיש את הלב ומצער הרבה יותר מאבל רגיל. ר' יוחנן בן ז

שכל את בנו ולא מצא לעצמו ניחומים, תלמידיו באו לסייע בידו. הם הציגו לפניו ארבעה הורים 

שכולים במקרא; אדם, איוב, אהרון ודוד, שכולם סבלו כמותו סבל גדול ואף על פי כן לא 

התעקשו להיאחז בעבר. ואף על פי כן לא השתכנע ר' יוחנן, צרת רבים אינה חצי נחמה אלא 

 .717יםנחמת שוט

שלושה ממקרי השכול המוזכרים באו בגלל החטא ואינם יכולים ללמד על הכלל. הבל נרצח על 

ידי קין, בני אהרון מתו בחטאם ובנו של דוד מת בחטא אביו. החטא בא מכל הצדדים, על ידי 

האדם עצמו, על ידי אביו או החברה שסביבו, לכל אלה יש גורם וסיבה ואין בהם נחמה לר' 

 ו מת ללא סיבה. רק בני איוב מתו מוות סתמי, בלתי מובן, ודווקא בגלל צדקותו. יוחנן שבנ

. אמירה 718איוב הציג דוגמת מופת להתמודדות דתית עם השכול, ואמר: "ה' נתן ה' לקח"

שאותה הפכה אשת ר' מאיר לרעיון עקרוני, הכל פיקדון! בניו, רכושו ועדריו, מעולם לא היה 

ו כפיקדון, ולכן יכול לקבל את אובדנם מתוך ריחוק מסוים. רק שלו, אלא משאב הנמצא אצל

כאשר נגעו הייסורים בגופו, התקומם בשאלותיו. ואף על פי שהתקוממותו אינה  719בשלב השני

                                                 

 ב י"ב.-שמואל 715

 אבות דרבי נתן י"ד )ו(. 716

"ענין נחמה הוא בשני אופנים. א' נחמה אמיתית אשר רופא ינחם לחולה או מי שנסמא עינו  717
ל יסורים, סופך ונשבר לו יד, אל תדאג כי תהיה לך רפואה ושב בשרך כמקדם, למה לך לדאוג בשבי

להיות כבראשונה. אמנם נחמה שנייה היא מקרית, שיאמרו לו, וכי לבדך קרה זה, הלא רבים שתו מן 
כוס פורענות, וכאומרם )דברים רבה ב' י"ד, וספר החינוך מצוה של"א( צרת רבים חצי נחמה, וכמאמר 

אבלים" )יערות דבש ח"א  ר' יוחנן )ב"ב קט"ז, ברכות ה'( דין גרמיה דעשיראה ביר, שהיה בו מנחם
 ד'(. 

 פרק א'. 718

 פרק ב'. 719



י  פִּ י ָחָרה אַּ ֵּתיָמנִּ ז הַּ יפַּ ֹיאֶמר ה' ֶאל ֱאלִּ המופת הדתי, לא נדחו שאלותיו על ידי הקב"ה, להפך: "וַּ

ְשֵני ֵרעֶ  יוב"ְבָך ּובִּ י אִּ ְבדִּ י ְנכֹוָנה ְּכעַּ ְרֶּתם ֵאלַּ בַּ י ֹלא דִּ  . 720יָך ּכִּ

אשת ר' מאיר גדולה מאיוב. היא דרשה השלמה מוחלטת ומנעה את עצמה ואת ר' מאיר 

מלבכות, לא בשבת וגם לא לאחריה. דרישה רוחנית עילאית זו אמצו חכמים כשתבעו לברך על 

. אבל שלמות דתית אינה משוללת 721מחההרעה כשם שמברך על הטובה, ועוד לקבלה בש

רגש, ואינה מתנערת מן הצער והבכי לחלוטין. התורה ציינה את הבכיה כתגובה אנושית טבעית, 

 . 722ונראה שבהעדרה יש צד של אטימות וזלזול בהולך

. מן השמים לא 723לאהרון נאמר: "ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'"

ה ששרפה זו שרף ה' לבין הבכיה על הכוהנים שמתו בשעת משיחתם. מצאו סתירה בין הקביע

חכמים ראו בבכי חלק מסדר האבלות והדריכו את האדם להתקדם בשלבים: "אל תבכו למת ואל 

תנודו לו. אל תבכו למת יותר מדאי ואל תנודו לו יותר מכשיעור. הא כיצד? שלשה ימים לבכי 

חושת חוסר האונים יביאו באופן טבעי את . העמקת תחושת האובדן ות724ושבעה להספד"

האדם לבכי. אולם לחסיד, הבכי הוא רק מצב ביניים שיביא אותו להשלמה ואף לאפשרות 

 .725להתרומם מעל החלל שנוצר מעל לכאב העכשווי ולקבלם בשמחה

השלמת איוב וכניעתו לא שכנעו את ר' יוחנן. כשם שאפשר לראות בה רמה דתית גבוהה, כך 

ת בה נמיכות רוח פסימית, המכינה את עצמה לרע מכל, ונמנעת מלהתקשר לדברים אפשר לזהו

 כדי לא לאבדם אחר כך. 

בא ר' אלעזר בן עזריה והפך את הדברים. לנו כואב ש"ה' לקח", ומדוע לא כאב לנו כאשר "ה' 

נתן"? הרי מלכתחילה איננו ראויים לשאת בכובד האחריות, להחזיק ולשמור את פיקדונו של 

קום. לא די אפוא במסקנתה של אשת ר' מאיר, הדברים טעונים פירוש קיצוני מזה: "בכל יום מ

                                                 

 איוב מ"ב ז.    720

 ברכות נ"ד א. 721
ד(, אהרון -התורה מתארת את הבכי על שרה )בראשית כ"ג ב(, ועל יעקב )בראשית נ' א 722

וראה שבת קנ"א ב. "רבי חנינא שכיבא ליה ברתיה, לא )במדבר כ' כט( ומשה )דברים ל"ד ח(. 

אמרה ליה דביתהו: תרנגולתא אפיקת מביתך? אמר לה: תרתי, תכלא ועיורא" הוה קא בכי עלה. 

 שיכול בנים ועיורון הדמעה?(. -)רש"י: תיכלא ועיורא 

 ויקרא י' ו. 723

 מועד קטן כ"ז ב. 724

תגובה אחרת מצאנו אצל אישה חסידה, השונמית, שלא התמכרה לבכי, גם לא השלימה עם מר  725
בחזרה. אולם כך היה  אפשר אצל אלישע שהנהיג את הדור על ידי  גורלה, אלא הלכה לתבוע את בנה

 נסים. אין זה סדרו של עולם, ובדרך כלל לא יזכה האדם שישתנו סדרי עולם בשבילו.



. על כן אין לשקוע 726ויום היה בוכה וצועק ואומר, אוי לי אימתי אצא מן הפקדון הזה בשלום"

 .727בתחושת האובדן האישי, אלא יש לשמוח ולהודות על השלמת אחריותו לפיקדון

 

 טו. בנים משחיתים
 

 

ום הגדול ביותר על החברה ותכניה לא בא מבחוץ אלא מבית, מבנים מרשיעים שהרחיקו האי

לכת. סטייה חריפה מחייבת את החברה להגיב. אם תקל ראש ותוותר יתפרש הדבר כהשלמה עם 

החטא, אז יהפכו החוטאים מודל לחיקוי ובנים אחרים ייגררו אחריהם. חברה מגוננת על עצמה, 

 . 728חוצה אותם אין לו מקום בתוכהמציבה גבולות, ומי ש

הרשעה איננה מאיימת על החברה בלבד, אלא יוצאת כנגד התורה. משום כך השיקול אינו 

תועלתי אלא ערכי ומהותי. על האדם להחליט אם קשר הבשר חשוב בעיניו יותר מאמונתו, אם 

יו  יתִּ מֹו ֹלא ְראִּ יו ּוְלאִּ יר ְוֶאת בנו ָבָניו הוא נאמן לאלוהיו או לבנו. "ָהֹאֵמר ְלָאבִּ ּכִּ ְוֶאת ֶאָחיו ֹלא הִּ

ְנֹצרּו" יְתָך יִּ ְמָרֶתָך ּוְברִּ י ָשְמרּו אִּ  .729ֹלא ָיָדע ּכִּ

בדורות עברו פעלה הוצאת המרשיע מן המסגרת החברתית באופן ברור ויעיל. בדורות 

ש האחרונים השפעתן של סנקציות כאלה שולית, וההורים עומדים נבוכים וחסרי אונים. מצב חד

זה מחייב תגובה שונה לחלוטין. קנאות הדוחה את הבנים נובעת מתחושה של איום וחידלון, 

                                                 
 ועדיין הדברים רחוקים מדרגתו של אברהם, שהיה מוכן למסור לקדוש ברוך הוא את בנו במו ידיו בעקדה.  726

רת הפיקדון" קיימת במשל הבא: "אילפא רמי: כתיב, ורב חסד. התייחסות נוספת לתפיסת "החז 727
וכתיב, ואמת. בתחלה ואמת ולבסוף ורב חסד. משל למה הדבר דומה? למלך שהיה חייב ]לו אחד[ 
מאה מנה. שלח עליו שליח ואמר לו: בוא ועשה עם המלך חשבון. היה מצר. שלח עליו אחר, ואמר לו: 

ה מצר. מה עשה המלך? עמד בלילה ונטל כיס אחד ונתן לתוכו בוא ועשה עם המלך חשבון. שוב הי
מאה מנה וזרקו דרך החלון ועמד וקבל הכיס והתחיל להיות שמח. ואחר כך שלח עליו אחר, אמר לו: 
בוא ועשה עם המלך חשבון. בא ופרע לו מה שהיה חייב לו. נמצא זה פורע חובו והמלך נוטל את שלו. 

ייב עליה מיתה והקב"ה ממתין לו עד שישא אשה והוא מוליד בן כך הבריות, עשה אדם עבירה ח
ראשון ושני הקב"ה חוזר ונטלו הימנו, נמצא זה פורע את חובו והקב"ה נוטל את שלו, והגוף במקומו, 
שנאמר, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד" )ילקוט שמעוני שמות ל"ד, שצ"ח(. כאן נעשה צעד נוסף 

 אדם כאמצעי תשלום שבו ישלם על מעשיו הקודמים. והפיקדון בא מלכתחילה לידי ה

שאלה זו מלווה כל מוסד חינוכי, היכן הגבול ומתי מרחיקים תלמיד שסרח, וכבר נמנו וגמרו   728

המנהלים הרוחניים בישיבות, שלתלמיד עבריין יש דין "רודף" רוחני, כשביכול רץ אחרי חבריו לפגוע 

"בכל עניין ומקצוע ישנם חלקים פסולים שנזרקים  בנשמתם. אולם בשם ר' ליב חסמן הוסיפו:

ומושלכים, בנגריה דורכים על נסורת, בכרכיה דורכים על הדפים המודפסים, בישיבה, הוסיף באנחה, 

דורכים על נשמות". לא לכל המחנכים יש אוזניים רגישות וכבר שמעתי מחנך שלא הבין את עוקצו של 

 ה לדרוך על נשמות...הסיפור וסיפר אותו כפשוטו כאילו מצוו

 דברים ל"ג ט. 729



מצרות אופק, ואילו אמונה גדולה רואה למרחקי הזמן ומביטה עליהם בביטחון, לכן היא 

 : 730מקרבת את הבנים, מתוך ודאות עמוקה שכולם עתידים לחזור

"גם כי אשב בחושך ה' אור לי"... גם עכשיו "אין לנו להתייאש כלל וכלל משום בן ישראל, ו

שהרחיקו ללכת אין להתייאש מהם כלל וכלל, סוף כל סוף כל כך פעל אור ה', אשר הופיע 

בעולם אלפי שנים על ידי תורתנו הקדושה, שעכשיו כבר אין לנו אותה המינות הארורה אשר כל 

ת היותר רעות עומדות הן על באיה לא ישובון, שהייתה בימים הראשונים. עכשיו אפילו הדעו

הבסיס של בקשת היושר והצדק, שבאמת הוא בעצמו הוא דרך ה' שציוה אברהם אבינו ע"ה את 

 . 731בניו ואת ביתו לעשות צדקה ומשפט"

 

 א.

שנתחבר ללסטים וגלה את רזן והרגוהו ומלאו  732מעשה בבנו של ר' חנניה בן תרדיון

בכליבא, ובקשו )הציבור( לקלס עליו מפני פיו עפר וצרורות. לאחר שלשה ימים נתנוהו 

. אמר להם: הניחו לו ואני אומר על בני. פתח ואמר: ולא 733כבוד אביו, ולא הניחן

. 734שמעתי לקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה

                                                 

הרב קוק הדריך אב שבניו סרחו והצטרפו לבונד, לנהוג בהם בדרך של קירוב וחסד. האב,  730
לא נרגע וחזר להתלבט ולשמוע בעצת אחרים, ואף על פי כן המשיך הרב קוק דובער מילשטיין, 

חזר שוב ושוב על דעתו במשך שבע שנים, מתרס"ז ועד תרע"ג, לשלוח אליו שש אגרות, ובהן 
 )אגרות ראי"ה א' נח, קמג, קע, שסח, ב' לג, קמב(. והסביר את שיטתו

"ה'שפחה בישא' של זרם הזמן, לקט מאגרות ראי"ה א' עמ' קמג. וכן שם ב' עמ' קעא:  731

שנתנו לה מן השמים שליטה טרם שתכלה לגמרי ותנדף כעשן, שהיא משדלת בכל כשפיה הרבים 

לזנות אחריה, הם אנוסים גמורים וחלילה לנו לדון אונס כרצון. על כן יש מכל  את בנינו הצעירים

אלה אחרית ותקווה, הנשמה הפנימית של קדושת ישראל מסתתרת בקרב לבבם בכמה מידות 

טובות הנמצאות בהם, וכל עיקר מה שיכלה הרשעה לתפס אותם בלבם הוא גם כן מצד נטיתם 

המדינות לפי -הציעה לפניהם את רוב העוול הנעשה בסדריהפנימית לטוב ולחסד, כל כן כאשר 

השקפתם נעשו ללוחמים בעד הכלל. ואם לא נדחה אבן אחרי נופלים כאלה כי אם נקרבם כפי 

היכולת, אז כאשר זרם הזמן יתהפך ויכירו את הטעות הגדולה הנמצאת בעיקר הרעיון שבשבילו 

והדורות הבאים יוכשרו על ידי זה להיות זנחו את בית חייהם יהיו מוכנים לתשובה ולהטבה, 

 רמים ונעלים מאד". 

תנא בדור השלישי )חנניה, גם חנניא וחנינא(. מפורסם בנאמנותו ובגמילות החסדים שעשה.  732
החשיב את לימוד התורה ולמרות גזרות השמד הקהיל קהילות ודרש לפניהם בתורה עד שנתפס עם בני 

 משפחתו ונהרג על קידוש השם.
כת אבל )שמחות( רבתי פרק שנים עשר מופיע הסיפור בגירסא מעט שונה: מעשה בבנו של במס 733

רבי חנינא בן תרדיון שיצא לתרבות רעה ותפסוהו ליסטין והרגוהו. נמצא תפוח לאחר ג' ימים, נתנוהו 
. בכבודו והניחוהו על גבי המטה והכניסוהו לתוך העיר. והיו מקלסין לפניו בכבודו של אביו ושל אמו

 ]אביו[ קרא עליו הפסוק וכו'.

 משלי ה'. 734



: ערב 736. אחותו קראת עליו735ואמו קראה עליו: כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו

 . 737יש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץלא

 

גופת הבן הסוטה מוטלת מושפלת לפני אביו ר' חנניה בן תרדיון, ועליו להספידו בפני הציבור. 

זה סיפור מצמרר של כישלון חינוכי, סיפור מזעזע, חותך ורוטט. חכמים לא העלימו את הפרשה 

סיפור מלמד קודם כל אלא הביאוה ללמד את מורכבות ההתייחסות כלפי תופעה כזו. ה

שהכישלון רובץ לפתחו של כל אדם, ואפילו בנו של אחד מגדולי הצדיקים שבין התנאים יכול 

 . 738היה לצאת לתרבות רעה ולהתחבר ללסטים

הפרשה נסתיימה באסון והבן הצעיר נהרג בידי חבריו החדשים. בכך מותח הסיפור קו לסיכום 

 תה. מתחת לדברים, ומציג את הבעיה בכל חריפו

הציבור ביקש לעקוף את הבעיה מפני הבושה, להדחיק אותה, להחליק את הדברים כאילו לא 

היו, ולהספיד את הבן הסורר בדברי השבח על אביו ועל אמו. הממסד ביקש דרך קלה להתחמק 

מראיית המציאות הכואבת. ואולי יש בכך אמירה ממשית יותר. סוטים חריגים הם מעטים, אסור 

של החריג ולערער בגינו את הסדר הקיים, עדיף להתעלם ממנו, להשאיר את  ליפול ברשתו

 המצב על כנו ולהמשיך הלאה. 

ר' חנניה סרב לשתף פעולה. ההדחקה נכונה כאשר אין מדובר בתופעה, אולם אם האירוע הוא 

קצה הקרחון המעיד על הטמון במעמקים, אסור להתעלם ממנו. התעלמות מן העובדות לא 

קונן ומדיניות של בת יענה לא תפתור את הבעיה. ר' חנניה עמד לדבר על הבן באופן תביא לתי

גלוי וישיר, ולכאורה נהג כמנהג יהודים בדורות שעברו, שמחויבותם לאלוהיהם קדמה 

למשפחתיותם, ולכן ישבו שבעה על בן שיצא לתרבות רעה ועקרוהו מלבם. אסור לאדם ללכת 

להיגרר אחרי הבן ולגונן גם על מעשיו. ר' חנניה חתך את  שבי אחרי הרגש האבהי המשפחתי,

 הדברים באופן חד והגדיר את מעשי הבן באופן ברור. 

ר' חנניה לא התייסר בנקיפות מצפון, שמא מעשיו גרמו לבן לחטוא והוא מתחייב בעונשו של 

ן אפשר זה, אלא ראה בו בן בוגר האחראי למעשיו. מן הפרשה שבה בחר ר' חנניה לתאר את הב

להבין שאמנם הוא עשה ככל יכולתו להזהיר את בנו, ולמנוע ממנו היגררות אחרי חבריו 

והנאותיהם, אבל הדבר לא עלה בידו. הבן לא הקשיב ולא השתכנע, והדברים התרחשו בדיוק 

 כפי שצפה ר' חנניה, הבן נתן את שנותיו והודו לאחרים, וירד לאבדון.
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סיפורו של הבן הלסטים הפוך מזה של ריש לקיש )בבא מציעא פ"ד א(, ריש לקיש היה ראש  738
 חבורת לסטים, ור' יוחנן לימדו את כוחה של התשובה והצליח להחזירו חזרה.



הבן, אות אזהרה לבני מרי. הוא הזהיר את הצעירים  ר' חנניה הפך את מותו הכואב של

השומעים, שנפילת הבן החלה לא כאשר התחבר אל הליסטים אלא הרבה לפני כן, כאשר לא 

 שמע לקול מוריו ומלמדיו, ושנא את מוסרם ותוכחתם: 

ְרּכֶ  ְרֵחק ֵמָעֶליָה דַּ י. הַּ ְמֵרי פִּ י ְוַאל ָּתסּורּו ֵמאִּ ְמעּו לִּ ים שִּ ָּתה ָבנִּ ח ֵביָתּה. ְועַּ ב ֶאל ֶפתַּ ְקרַּ ָך ְוַאל ּתִּ

י. ְוָנהַּ  ֲעָצֶביָך ְבֵבית ָנְכרִּ ים ֹּכֶחָך וַּ ְשְבעּו ָזרִּ י. ֶפן יִּ ים הֹוֶדָך ּוְשֹנֶתיָך ְלַאְכָזרִּ ֲאֵחרִּ ֵּתן לַּ ְמָּת ֶפן ּתִּ

י מּוָסר ְות ְרָּת ֵאיְך ָשֵנאתִּ ְכלֹות ְבָשְרָך ּוְשֵאֶרָך. ְוָאמַּ יֶתָך בִּ י ְבַאֲחרִּ ְעּתִּ י. ְוֹלא ָשמַּ בִּ ת ָנַאץ לִּ חַּ ֹוכַּ

י ְבָכל ָרע ְבתֹוְך ָקָהל ְוֵעדה יתִּ ט ָהיִּ ְמעַּ י. ּכִּ י ָאְזנִּ יתִּ טִּ י ֹלא הִּ ְמדַּ ְמלַּ  . 739ְבקֹול מֹוָרי ְולִּ

בזה ביקש להוציא יקר מזולל, מן האירוע הטראגי יצא גם דבר טוב. תצא ממנו אזהרה שתרחיק 

 של הרשעים בעתיד.  עולי ימים אחרים מליפול ברשתם

 

אפשר להבין את ר' חנניה, שכמנהיג הדור מוטל עליו לומר לציבור דבר ברור, אולם לא רק הוא 

התעלם מרגשי האבהות אלא גם האם דחתה כליל את רחמיה ואמרה את דברה, וכך גם האחות. 

נו. משמעית הדוחה את הבן הרשע ואת מעשיו לחלוטין ומצדיקה את די-ננקטת כאן עמדה חד

גישה שכלתנית והלכתית כזו המתעלמת לחלוטין מקשרי הקרבה והאהבה, נראית לנו היום 

אטומה וכמעט בלתי אנושית, ולא נקבל אותה בפשטות כדוגמה לאמונה שלמה. בן הוא בן הוא 

 בן. הבן הזה יכול להיות משל להרבה בנים אחרים, גם משל לישראל שהם בנים למקום. 

שבשמים קרוב ואינטימי כל כך שהוא מרומם אותם מעל כל  הקשר של ישראל לאביהם

המעשים ומזכה אותם בירושת האב. בזכות גודל חביבותם של ישראל והיותם "בנים למקום" 

 ניתנה להם התורה: 

ְבָרא ְבֶצלֶ  ת לֹו ֶשנִּ עַּ ָבה ְיֵתָרה נֹודַּ ְבָרא ְבֶצֶלם. חִּ יב ָאָדם ֶשנִּ ם, הּוא )ר' עקיבא( ָהָיה אֹוֵמר, ָחבִּ

ר ָבה 740ֶשֶנֱאמַּ ָמקֹום. חִּ ים לַּ ְקְראּו ָבנִּ ְשָרֵאל ֶשנִּ ין יִּ יבִּ ים ָעָשה ֶאת ָהָאָדם. ֲחבִּ י ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ , ּכִּ

ר ָמקֹום, ֶשֶנֱאמַּ ים לַּ ְקְראּו ָבנִּ ת ָלֶהם ֶשנִּ עַּ ין 741ְיֵתָרה נֹודַּ יבִּ ה' ֱאֹלֵהיֶכם. ֲחבִּ ֶּתם לַּ ים אַּ , ָבנִּ

ן לָ  ּתַּ ְשָרֵאל, ֶשנִּ ְבָרא יִּ י ֶחְמָדה ֶשבֹו נִּ ן ָלֶהם ְּכלִּ ּתַּ ת ָלֶהם ֶשנִּ עַּ ָבה ְיֵתָרה נֹודַּ י ֶחְמָדה. חִּ ֶהם ְּכלִּ

ר ֲעֹזבּו"742ָהעֹוָלם, ֶשֶנֱאמַּ י ַאל ּתַּ י ָלֶכם, ּתֹוָרתִּ ּתִּ ח טֹוב ָנתַּ י ֶלקַּ  .743, ּכִּ

לה עד קבלת התורה היא לא רק זכות אלא גם חובה, היא מחייבת את האדם. אם יזכה, יתע

השמים אבל אם יכשל במעשיו יידחה ויתחייב בעונש הראוי, המתווה של שכר ועונש ברור 

לחלוטין, ישראל הם עבדי ה' ומצווים לקיים את מצוותיו. שתי עמדות דתיות אלו הוצבו במרכז 
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. העבד נמדד על פי מעשיו, ויחסיו עם מעבידו הם יחסי 744עבודת ה': "אם כבנים אם כעבדים"

אילו ל"בן" יש קרבת דם שאינה מותנית במעשיו ואינה משתנה. הכפילות של "בנים אדנות, ו

ועבדים" מלמדת ששתי ההנהגות משמשות כאחת. הבן לא יכול לסמוך על קרבתו ומחויב 

 . 745להתנהג כעבד, אבל מן השמים לא שוכחים לעולם שהוא בן

רבת הבן ותלה אותה . ר' יהודה סייג את ק746מורכבות הדברים מופיעה במחלוקת התנאים

במעשי האדם: מי שנוהג כבן מתייחסים אליו בהתאם. ואילו ר' מאיר עמד על מוחלטות הקשר 

 הזה: הבן צריך להתנהג כראוי כאילו היה עבד, אבל בשמים בן נשאר בן גם אם הוא בן רשע:

אתם קרוים בנים, אין אתם  -"בנים אתם לה' אלהיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים 

אין אתם קרוים בנים, דברי ר' יהודה; רבי מאיר אומר: בין כך ובין  -הגים מנהג בנים נו

: בנים לא אמון בם, 748: בנים סכלים המה, ואומר747כך אתם קרוים בנים, שנאמר

: והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי 750: זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר749ואומר

תימא, סכלי הוא דמקרי בני, כי לית בהו  אתם יאמר להם בני אל חי. מאי ואומר? וכי

הימנותייהו לא מיקרו בני, תא שמע, ואומר: בנים לא אמון בם; וכי תימא, כי לית בהו 

הימנותא הוא דמיקרו בנים, כי פלחו לעבודת כוכבים לא מיקרו בנים, ת"ש, ואומר: זרע 

ייא לא מיקרו, מרעים בנים משחיתים; וכי תימא, בנים משחיתים הוא דמיקרו, בני מעל

 תא שמע, ואומר: והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי".

ר' מאיר לא חסך את שבטו מן החוטאים. הוא ידע שהם בנים סכלים, חסרי אמון, בנים 

משחיתים, אולם קלקול הבנים אינו משכיח לרגע את קשרי המשפחה והאחווה. גם במצבם זה 

 להם תקווה לחזור ולהיות "בני אל חי". הם עדיין בנים, ויש

האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, 

אבל הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי הבקורת היותר חפשית, נקיה מכל מום. כולך 

 . 751יפה רעיתי ומום אין בך

                                                 

ים  744 ם ְּכָבנִּ ים, אִּ ְשָפט ָּכל ְיצּוֵרי עֹוָלמִּ מִּ יד בַּ יֹום יֲַּעמִּ ת עֹוָלם, הַּ יֹום ֲהרַּ תפילת מוסף של ראש השנה: "הַּ
ים ֵעינֵ  ֲעָבדִּ ם ּכַּ ים, ְואִּ ל ָבנִּ ֵחם ָאב עַּ ֲחֵמנּו ְּכרַּ ים רַּ ם ְּכָבנִּ ים, אִּ ֲעָבדִּ ם ּכַּ יא אִּ ד ֶשְּתָחֵננּו ְותֹוצִּ ינּו ְלָך ְתלּויֹות עַּ

ְשָפֵטנּו, ָאיֹום ָקדֹוש".  ָכאֹור מִּ

שנת ]תרל"ט[: "יש בחינת בנים ועבדים, ובני ישראל  -לראש השנה  -שפת אמת ספר דברים  745

ריאה נקראו בנים למקום ב"ה. אכן צריכין להיות גם בבחינת עבדים, לקבל עול מלכותו ית' בכלל כל הב
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הנהגת שכר ועונש, ונהגו כעבדים, על כן ביקרו ר' חנניה וביתו בסיפור שלנו הטמיעו בתוכם את 

את הבן ביקורת מוחלטת. אבל תפיסת החסד השמימי הרואה בישראל בנים, חייבת להקרין גם 

על הבן הזה, להשאיר מקום אחרי כל הביקורת המעשית גם למשהו מן הרגש המשפחתי, 

 ולפחות לאחר מותו יש למצוא לו נקודת זכות וחיבור. 

 

נן שנית בפרשה הזאת נמצא בה משהו נוסף עמוק יותר. ר' חנניה בן תרדיון ובני אכן אם נתבו

משפחתו, כל אחד מנקודת מבטו, הצדיקו את הדין. נדמה לנו שיש בהתנערותם מן הבן קשיות 

לב ואטימות, אולם זו טעות מוחלטת, שכן באותה מידה שמדדו את הבן מדדו גם את עצמם. 

ו הם להריגה בידי הרומאים, הצדיקו עליהם את הדין באותו המסורת מספרת שגם כאשר נלקח

 : אופן

בשעה שיצאו שלשתן צדקו עליהם את הדין. הוא אמר: הצור תמים פעלו וגו'. ואשתו "

אמרה: אל אמונה ואין עול. בתו אמרה: גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על 

שנזדמנו להן שלש מקראות של צדוק  כל דרכי וגו'. אמר רבי: כמה גדולים צדיקים הללו

 .752הדין בשעת צדוק הדין"

ברור לגמרי שיש פה מסורת סיפורית אחת על העמקת צידוק הדין במשפחה הזאת. האב האם 

והבת כולם יודעים להצדיק את הדין על עצמם כמו על בנם. ברור עתה שצידוק הדין על הבן לא 

טת כנגד אדם אחר, אלא גילוי של רגישות נבע כלל מריחוק ומגישה שיפוטית מתנשאת הננק

קיצונית לאמת וביקורת עצמית נוקבת, היורדת עד השיטין. מי שאינו מרחם על עצמו לא יחוס 

 בביקורתו גם על קרוביו.

הכתובים שהזכיר ר' חנניה לצידוק הדין אינם מקריים, הוא ראה בהם תיאור מושלם, לא רק של 

ת האור שלו. הוא ראה בכתוב תיאור של רגעי חייו חטא בנו, אלא גם של תשובתו ונקוד

ְמָּת האחרונים של הבן, כאשר עמד על טעותו והצטער על שכילה את כוחו בשרות הרשעה:  "ְוָנהַּ

י". בִּ ת ָנַאץ לִּ חַּ י מּוָסר ְותֹוכַּ ְרָּת ֵאיְך ָשֵנאתִּ ְכלֹות ְבָשְרָך ּוְשֵאֶרָך. ְוָאמַּ יֶתָך בִּ אלא שכבר לא היה  ְבַאֲחרִּ

 יפק בידו לשנות. ס

האמירה הקצרה והסתומה שהבן הרשע "גילה את רזן" של הרשעים, מלמדת שהבן לא נשאר 

נאמן לברית הלסטים, אלא ביקש לשוב בתשובה ולגלות לשלטונות את סודותיהם, לכן מיהרו 

 חבריו להורגו.

בים בתשובה. ר' חנניה בן תרדיון היה רגיש ופתוח דיו לקבל גם מהפכים חדים ולפתוח שער לש

ודאי שלא היה אדם קשה לב ומרובע, הוא קיבל אפילו את תליינו שלו, וידע לקרבו ולהביאו 

 יחד אתו לחיי העולם הבא:

"אמר לו קלצטונירי: רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך, אתה 

שלהבת ונטל מביאני לחיי העולם הבא? אמר לו: הן. השבע לי! נשבע לו. מיד הרבה ב
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ספוגין של צמר מעל לבו, יצאה נשמתו במהרה. אף הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת 

קול ואמרה: רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא. בכה רבי 

 .753ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים"

זר. קשה להניח שספוגי הצמר, שמטרתם לעכב המוות קלצטונירו של ר' חנניה היה תליין אכ

. המניע 754ולהרבות בייסורים, זעזעו תליין ותיק ועשו רושם על מי שלבו גס באכזריות ודמים

לתשובתו איננו עומק השלילה והרשע, אלא קדושתו של ר' חנינא. לפתע התגלה לפניו הערך 

על לימוד התורה. אדם שהמשיך את הרוחני הטהור בדמותו של ר' חנניה, שמסר עצמו להריגה 

סבלו שלא לקרב את מותו ולא להשתתף בשפיכות דמי עצמו, אלו היכו בתדהמה את 

קלצטונירו, המגואל בדמים רבים, והביאוהו לתפנית ולמהפך גורלי. הוא דבק בדמותו המאירה 

ורה של ר' חנניה, קפץ לתוך האש, התאחד עם דמות המופת שלפניו, ונשרף מתוך ידיעה בר

 שדרכו צלחה ומובטחת.

את מה שראה התליין הרומאי, ראה בנו של ר' חנניה בביתו בכל יום, ואף על פי כן הדבר לא 

עשה עליו רושם. באותה שעה הוא היה עסוק בעצמו, ביקש לעמוד על רגליו שלו ומרד בבית 

רת הזה ובכל הטוב שהיה בו. הוא התעורר לחזור בתשובה כאשר התאכזב ממה שמצא בחב

הליסטים. ראיית עומק רעתם של חבריו, גנותם וחוסר התכלית במעשיהם, עוררו את הבן 

שהתרחק להעריך מחדש את גדולת אביו. אולם הוא הבין זאת מאוחר מדי, כאשר כבר לא ניתן 

להחזיר את הגלגל אחורנית. הבן, כמו הקלוצטינר, עשה בסוף דרכו מעשה הירואי של תשובה, 

ן של הליסטים ונתן את עצמו להריגה. הוא נענש על מעשיו ונהרג, אך בזה הסתכן ומסר את רז

 אולי קנה את עולמו מחדש בשעה אחת. 

 

 

 ב.

ינּו ֹגֲאֵלנּו ֵמעֹוָלם  ָּתה ה' ָאבִּ יָרנּו אַּ ְשָרֵאל ֹלא יַּּכִּ י ַאְבָרָהם ֹלא ְיָדָענּו ְויִּ ינּו ּכִּ ָּתה ָאבִּ י אַּ ּכִּ

ברוך הוא לאברהם: בניך חטאו לי! אמר לפניו:  . לעתיד לבא יאמר לו הקדוש755ְשֶמָך

רבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך! אמר, אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול 

בנים, אפשר דבעי רחמי עלייהו. אמר ליה: בניך חטאו! אמר לפניו: רבונו של עולם ימחו 

בניך חטאו לי!  על קדושת שמך. אמר, לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה. אמר לו ליצחק:
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צטייר בעינינו כאיש אכזר, גס ומגושם. אבל גירסת התלמוד מעמידה מול ר' חנינא את תליינו, המ 754
הדברים מופיעים גם באופן אחר )ספרי, דברים ש"ז, הצור תמים פועלו(: "כשתפסו את רבי חנינה בן 
תרדיון נגזרה עליו גזירה לישרף עם ספרו... עמד פילוסופוס על אפרכיא שלו, אמר לו: מרי, אל תזוח 

ה לה לבית אביה. אמר לו: למחר אף דינך כיוצא באלו. דעתך ששרפת את התורה, שממקום שיצאת חזר
אמר לו: בשרתני בשורה טובה שמחר יהא חלקי עמהם לעולם הבא". כאן הקלוצטינר הוא שר רומאי 

 חכם ורגיש הקם נגד הרשות שגזרה על המתת ר' חנינא.
 ישעיה ס"ג טז.  755



אמר לפניו רבונו של עולם, בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת 

להם בני בכורי, עכשיו בני ולא בניך? ועוד כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם, שבעים 

שנה. דל )חסר( עשרין דלא ענשת עלייהו, פשו להו )נשארו( חמשין. דל )חסר( עשרין 

הלילות(, פשו להו )נשארו( עשרין וחמשה. דל תרתי סרי ופלגא  וחמשה דלילותא )של

דצלויי ומיכל ודבית הכסא, פשו להו תרתי סרי ופלגא )חסר שתים עשרה וחצי שנה של 

תפילה, אכילה ובית הכסא נשארו להם שתים עשרה וחצי(. אם אתה סובל את כולם 

עליך(. ואם תמצא לומר  מוטב, ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך )ואם לא חצי עלי וחצי

כולם עלי, הא קריבית נפשי קמך )הרי הקרבתי נפשי לפניך(. פתחו ואמרו: כי אתה אבינו. 

אמר להם יצחק: עד שאתם מקלסין לי קלסו להקדוש ברוך הוא, ומחוי להו יצחק הקדוש 

ברוך הוא בעינייהו )והראה להם יצחק כנגד הקדוש ברוך הוא(, מיד נשאו עיניהם למרום 

 . 756אומרים: אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמךו

 

לעצמת הקשר המשפחתי חשיבות מכרעת בתקופה הגורלית של התבגרות הילדים, קרבת 

האבות היא גורם מכריע בעיצוב אישיותם של הבנים. אחר כך הולכים הבנים ומתרחקים מן 

הוריו הילד שהיה, הבית, מן המקור, אבל לעולם אינם עוזבים אותו באמת. האדם נשאר בעיני 

הם ימשיכו לדאוג לשלומו ובריאותו כאילו היה קטן, וגם הילד ייקח אתו את ביתו בכל מעשיו 

 .757וזכרונות ילדותו ירדפו אותו בכל אשר יפנה 

טבע הדברים שהדורות הולכים ומתרחקים, ולכן מסייג הכתוב את רחמי האבות וקובע להם 

ם יכולים להושיע, ואין לנו על מי להישען אלא על , אינ758גבול. מכאן שהאבות, אברהם ויעקב

 אבינו שבשמים, שרחמיו הנצחיים יתרים על רחמי אב. 

המדרש הופך את הדברים, ומייחס את הפתיחה "כי אתה אבינו" ליצחק שלא הוזכר כלל, ועושה 

אותו לקרוב מכל האבות. אולם האבות לא היו אדישים לגורל הבנים, נקודת הפתיחה "בניך 

או לי!", העמידה אותם בפני המציאות הקשה, וכשלא היו יכולים להכחיש אותה או חט
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ל הבן גדולים יותר מאשר של הבן על האב. רש"י סטריים, רחמי האב ע-יחסי האב עם הבן אינם דו 757
אם ברור לך הדבר שאינו בא להרוג  -)שמות כ"ב ב, על פי סנהדרין ע"ב ב(: אם זרחה השמש עליו 

אפילו יעמוד בעל הממון כנגדו, כגון אב החותר לגנוב ממון הבן, בידוע שרחמי האב על הבן ואינו בא 
לים, חכמים העריכו שאינם תופסים יותר משלושה דורות על עסקי נפשות". אבל גם רחמי האב מוגב

)ראה רש"י בראשית כ"א כג "ולניני ולנכדי" עד כאן רחמי האב על הבן(. דוגמה נוספת לדבר היא 
ֵיָרא ֵאָלי יו גְשָנה וַּ ְשָרֵאל ָאבִּ את יִּ ְקרַּ ל לִּ עַּ יַּ ְבּתֹו וַּ ֶיְאֹסר יֹוֵסף ֶמְרּכַּ ו מחלוקת הפרשנים בפירוש הכתוב: "וַּ

ָּואָריו עֹוד" )בראשית מ"ו כט(. רש"י כתב: "ויבך על צואריו עוד. אבל יעקב  ל צַּ ֵיְבְך עַּ ָּואָריו וַּ ל צַּ ֹפל עַּ יִּ וַּ
לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע". ואילו הרמב"ן הבין את הציור 

ן המוצא את בנו חי לאחר היאוש והאבל, או הזה הפוך "ודבר ידוע הוא מי דמעתו מצויה, אם האב הזק
 הבן הבכור המולך". יעקב מתגעגע אל יוסף, אבל עיניו של יוסף נשואות אל העתיד.

"זכר אברהם כי הוא ראש האבות... וזכר ישראל, כי כל זרעו זרע אמת". "על דרך אבי ואמי  758
ת, ואב בשר ודם לא ידע בנו או בן עזבוני וה' יאספני, כי אף על פי שאברהם אבינו הנה כמה דורות שמ

בנו אלא בחייו. אלא אתה אבינו חי וקיים מעולם ועד עולם ואין לנו לצעוק אלא אליך. ובכל הדורות 
 שעברו ושיהיו אתה אבינו ואתה גואלנו מכל צרה ומעולם שמך עלינו" )רד"ק(.



להחליקה, גברה אמונתם בקדוש ברוך הוא על אבהותם והם קבלו עליהם את הדין: "אמר 

לפניו: רבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך!". התורה קבעה את סדר העולם המחייב, והבנים 

 בתוצאות.  שבחרו לעבור על מצוותיה ישאו

אברהם הרחום והחנון, שמסר את נפשו על אנשי סדום והתפלל עליהם, לא ידע להתפלל על 

עצמו או על בנו, וכאשר נתבע ללכת לעקידה שתק, לא התפלל ולא התחנן, אלא לקח את האש, 

העצים והמאכלת ויצא לדרך. נדמה לאבות שהם מכוונים בזה לרצון הקדוש ברוך הוא, אולם 

שגם זה ניסיון שבו נדרשו ללמד סנגוריה על ישראל, וכאשר הלכו ונתרחקו, עמד האמת היא 

 . 759הקב"ה בעצמו וגונן על ישראל במקומם כאב על בנו

המדרש מבקש לומר דבר נוסף, גם אם היו אברהם ויעקב מלמדים זכות על ישראל לא היה 

על בניהם. אבל כאשר הדבר עושה רושם רב, כי מידתם היא ללמד רחמים, ועל אחת כמה וכמה 

יצחק, איש הדין, מלמד זכות, יש בזה חידוש ומשמעות מיוחדת. יצחק אינו יכול לצאת להגנת 

 , עליו להביא סנגוריה מן הדין עצמו. 761בסנגוריה שטחית וחיצונית 760ישראל

המדרש בוחן את האדם וקולף ממנו קליפה אחר קליפה כדי להגיע אל הליבה, אל נקודת 

מן האדם הגדול נותרה נקודת חירות קטנה ומצומצמת ובעצם הוא נשלט על ידי הבחירה, והנה 

                                                 
ב לבן מכל צד ספר העקרים, מאמר שלישי ל"ז: "יפליג הכתוב באהבת הש"י את ישראל כא 759

שאפשר שתהיה האהבה ביניהם. כי בעבור שמדרך האב לאהוב בנו הבכור כי הוא ראשית אונו אמר 
הכתוב: בני בכורי ישראל )שמות ד'(. כי הייתי לישראל לאב ואפרים בכורי הוא )ירמיה ל"א(. וכן 

: כי נער בעבור שלפעמים יאהב האדם את הבן מצד השרות שהוא משרת לפניו כנער, אמר הכתוב
ישראל ואהבהו )הושע י"א(. וגם לפי שפעמים שתהיה אהבת האב את הבן מפני חשיבותו שהוא בן 
יקיר או מפני שהוא ילד קטן שהוא משתעשע בו אמר הכתוב: הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים 

זכור  )ירמיה ל"א(, שנפשו קשורה באהבתו כאב בבן יקיר לו או כילד שעשועים עד שמדי דברי בו
אזכרנו עוד, כמו שמדרך האוהב שהוא מתענג בזכירתו אוהבו תמיד, ועל כן יחזור לזכור אותו כשמדבר 
בו. וכן לגודל חשיבותו בעיני ואהבתי אותו המו מעי לו ונכמרו רחמי עליו כאדם המתפעל מצער בנו 

בן החביב לו וזהו החביב לו, ועל כן ראוי לי לרחם עליו כמו שירחם האב על ילד שעשועיו או על ה
רחם ארחמנו נאם ה'. ולפי שלא נמצא רחמי שום נמצא על זולתו יותר מרחמי האב על הבן נזכור תמיד 
בתפילתנו אבינו מלכנו יהמו נא רחמיך עלינו. כי נאמר אבינו לבקש על הכמרת הרחמים כאב על הבן, 

לבנים וכבעל לאשה ולהורות ונאמר מלכנו, לומר שיש בידו יכולת להושיענו כמלך את עבדיו וכאב 
 שאהבה זו ענין שכלי וקיים בלתי משתנה".

הגדרת עמדת האבות אינה מוחלטת. במנחות )נ"ג ב( מופיע לימוד זכות מן הסוג של יצחק בפי  760
אברהם: "א"ר יצחק: בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקב"ה לאברהם שהיה עומד בבית המקדש. 

: על עיסקי בני באתי. אמר לו: בניך חטאו וגלו. אמר לו: שמא אמר לו: מה לידידי בביתי? אמר לו
בשוגג חטאו? אמר לו: עשותה המזימתה. אמר לו: שמא מיעוטן חטאו? אמר לו: הרבים. היה לך 
לזכור ברית מילה! אמר לו: ובשר קודש יעברו מעליך. אמר לו: שמא אם המתנת להם היו חוזרין 

זי. מיד הניח ידיו על ראשו והיה צועק ובוכה ואמר לו: שמא חס בתשובה. אמר לו: כי רעתיכי אז תעלו
ושלום אין להם תקנה? יצתה בת קול ואמרה לו: זית רענן יפה פרי תואר קרא ה' שמך, מה זית זו 

 אחריתו בסופו אף ישראל אחריתן בסופן".
עגלתו ר' לוי יצחק מברדיצ'ב לימד זכות על ישראל. מספרים שראה עגלון מורח את גלגלי  761

בעטרן באמצע התפילה, כשהוא עטור טלית ותפילין. עמד ר' לוי יצחק ואמר: "רבונו של עולם איפה 
יש לך אנשים כאלה, שאפילו כאשר הם עסוקים בעבודתם עם העגלה והסוסים, אינם שוכחים את 

ש חובתם ולא מוותרים על התפילה". בטעות נתפסים אצלנו הסיפורים הללו כלהטוט שטחי, אולם י
להעמיק הרבה בתורת הסנגוריה )לדוגמה ראה "הסנגוריה במשנת הרב קוק", הרב אפרתי, מוסד הרב 

 קוק(.



גורמים שמחוצה לו. מכאן נובעת המסקנה שיש להבין את בחירת האדם באופן עמוק ופנימי 

 יותר: 

כשאנו באים למוד את הבחירה החופשית כמו שהיא נמצאת בפועל בחיים המתגלים 

. בכל תנועה חופשית נמצא המון הכרחים, לפנינו, לעולם לא נמצא אותה במילואה

המעכבים את חופשה והסוללים לה בעל כורחה את נתיבתה. ההשקפה על פני הטוב 

האלוהי המוכן להיטיב במילואו השלם, תדריכנו להכיר, שיש במציאות חופש נעלם, 

 . 762שאיננו יוצא אל הפועל, כי אם בחלקים קטנים מאד מכל שיעור קומתו

קיבלו את הטענה שהעם חטא בעבודה זרה, וביקשו לכפר עליו בזכות מסירות בניגוד לאבות ש

יצחק לדעת עליון ולימד זכות על ישראל. החטא הוא אכן חטא, אבל הוא חסר את נפשם, כיוון 

המשמעות הקשה והחריפה המיוחסת לו, שהרי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם מעצם טבעו 

אות בחטא רק בחירה רעה של האדם, אלא תולדה של . אין לר763פגום, חסר, וכל דרכיו הבל

. מאדם פגום אין לצפות לרוב טובה, אדרבה, כל מעשה טוב שלו 764הנסיבות המקיפות אותו

 מפתיע לטובה, ובזכותו יש למחול לאדם על כל חסרונותיו. 

 

 

 ג. 

                                                 
אגרות ראי"ה ח"א רפ"ג עמ' שי"ט. וראה "הבחירה הכמוסה", אורות הקודש ח"ג כ"ז  762

 עמ' ל"ד. ושם עמ' ל"ה. 

ת הדין, יש ללמוד המהר"ל באר את הדברים )נצח ישראל י"ג(: "מצד מדת יצחק, אשר הוא מד 763
זכות. לכך על ידי יצחק, שהוא התחלתם, ומצד מדת המשפט, יש כאן זכות. ואם שאין כאן זכות פשוט 
לגמרי, מכל מקום יש זכות כאשר יורד לעומק הדין. כי מצד אברהם ויעקב אין כדי לזכות אותם, שכבר 

ו מצד מדת אברהם ומצד מדת אמרנו כי לא יזכו ישראל רק על ידי דקדוק עומק הדין, ודבר זה אינ
שכבר אינו בכחו, רק  -שעדיין אינו בכחו, ולא בסוף  -יעקב. כח מדת הדין הוא באמצע. לא בתחלה 

האמצע יש לו כח. לא כאשר הם דרדקי, ולא כאשר הם זקנים, רק כאשר הם בעיקר כחם באמצע ימיהם. 
הם, ולא לאחרון שבהם, רק ליצחק וכך האבות שהם שלשה )ברכות טז ע"ב(, אין מדה זאת לראשון שב

 שהוא באמצע. 

'בני ולא בניך'? כלומר הרי ישראל הם עלולים בעצם ובראשונה מן השם יתברך, שלכך נקראו "בני 
בכורי ישראל" )שמות ד, כב( ומאחר שנקראו בניו, ראוי שיהיו מסולקים מן החטא, שכל המחובר 

 טהור מן החטא.  -והדבק אל הטהור 
י חיי אדם כו''. ואמר, אם מצד שהשם יתברך, שהוא עלה להם, ראוי שיהיו מסולקים מן 'כמה ימי שנ

מכל  -הוא מוטב. ואם לאו, שאין ראוי מצד שהוא יתברך עלה להם סלוק החטא מכל וכל  -החטא 
מקום 'פלגא עליך'. כי מאחר שהם בנים אל השם יתברך ואל יצחק, ראוי שישאו עונם. 'ואם תאמר 

א קריבת נפשי קמך'. כי מצד שיצחק מסר נפשו אל השם יתברך )בראשית כב, ט(, דבר זה כולם עלי, ה
 מורה על שיצחק הוא אל השם יתברך לגמרי, ומפני כך הוא נושא את עונם לגמרי.

יצחק מסר נפשו אל השם יתברך, ואינו נפרד מן השם יתברך, לכך יצחק הוא מחוי השם יתברך אל 
 צחק דביקות אל השם יתברך, והוא עמו יתברך לגמרי". ישראל בעינייהו, כי יש לי

"בשעה שאמר הקב"ה בניך חטאו, והיינו כי היותם בניך ונולדו והעון כרוך בעקבם מחטא אדם  764
הראשון מדור לדור, ויצחק השיב וכי במין זה לבד החטאים, הלא גם במין הראשון אשר התחלתם 

לא בניך, כי אתם יצרתם מחומר, לכך אמר פלגא עלי סיבת יצירה מאדמה, וזה אמרו וכי בניי הם ו
 ופלגא עליך" )יערות דבש חלק ראשון, י"א(.



אמר אברהם לפני הקב"ה רבונו של עולם: מפני מה הגלית את בני ומסרתן בידי האומות 

והרגום בכל מיתות משונות והחרבת את בית המקדש מקום שהעליתי את יצחק בני עולה 

לפניך? אמר לו הקב"ה לאברהם: בניך חטאו ועברו על כל התורה ועל כ"ב אותיות שבה, 

 , וכל ישראל עברו את תורתך. 765הדא הוא דכתיב

, לא 766יפתח יצחק ואמר: רבש"ע, כשאמר לי אבא, אלהים יראה לו השה לעולה בנ …

עכבתי על דבריך ונעקדתי ברצון לבי על גבי המזבח ופשטתי את צוארי תחת הסכין ולא 

 תזכור לי זאת ולא תרחם על בני? 

פתח יעקב ואמר: רבונו של עולם, לא עשרים שנה עמדתי בבית לבן וכשיצאתי מביתו 

ו ביד פגע בי עשו הרשע ובקש להרוג את בני ומסרתי עצמי למיתה עליהם ועכשיו נמסר

אויביהם כצאן לטבחה, לאחר שגדלתם כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער 

 גידול בנים כי רוב ימי הייתי בצער גדול בעבורם ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על בני? 

באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה: רבונו של עולם, גלוי לפניך 

תירה ועבד בשבילי לאבא שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע שיעקב עבדך אהבני אהבה י

שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי הדבר 

עד מאד, כי נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי 

תי את תאותי ורחמתי על אחותי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבל

שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי כל הסימנין 

שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל, ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה 

שוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא 

תי, וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה. ומה אני שאני יכיר לקול אחו

בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה ואתה מלך חי 

וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב 

וש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל ועשו אויבים בם כרצונם? מיד נתגלגלו רחמיו של הקד

 . 767אני מחזיר את ישראל למקומן

 

המדרש הזה הפוך מן הקודם. פה נקראו אבות העולם על ידי ירמיהו להציל את בניהם, וכולם 

יצאו להגנתם בכוח גילויי מסירות הנפש ההרואית שלהם. אלא שהאבות מדברים בקולות 

על קידוש השם בניסיון העקדה. ואילו יעקב  שונים. אברהם ויצחק גילו את מסירותם המוחלטת

מעלה פה נימוק אחר, חדש. הוא מסר את נפשו, אבל לא על קידוש השם אלא על קדושת עם 

                                                 

 דניאל ט'. 765

 בראשית כ"ב. 766

 קטעים מתוך איכה רבה הקדמה כ"ד. 767



ישראל: "ומסרתי עצמי למיתה עליהם". יעקב לא העמיד את י"ב השבטים לצורך עצמו, כדי 

 קורא בשם ה' בעולם.להאדיר את שמו וכוחו, אלא כדי שירשו את ברכת אברהם ויהפכו לעם ה

המדרש חוזר על הדברים במשל מן החי, "לאחר שגדלתים כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי 

. המשל לא מוסיף שום דבר רוחני. אולם הדימוי לתרנגולים מדגיש 768עליהם צער גידול בנים"

את ריבוי הילדים, והאפרוחים מדגישים את חולשתם. המשל מעמיק את התפיסה העומדת 

הדברים, שעצם המפעל של הצמחת עם ישראל וקיומו הפיזי, הוא צורך גבוה וצורך בבסיס 

, וחטא של שעה אין בו כדי למסור 769קיומי רוחני לעולם. "אי אפשר לעולם בלא ישראל"

 .770אותם ביד אויביהם כצאן לטבחה

המדרש מוסיף קול נוסף, את קולה של רחל, שלא הוזמנה ואף על פי כן קפצה ובאה בשם 

ורה האנושי. יש שראו בטיעונה של רחל קול נשי, בניגוד גמור לאבות הגברים, האישה וית

מבינה את הבן החוטא, מקבלת את חולשותיו, מחפה באהבה על מעשיו ואף מצדיקה את 

 חטאיו. 

אכן רחל הציגה פה גישה נשית מובהקת, אבל בתחום אחר. יש פה ברית נשים מקוממת. רחל 

קב כאילו היו בעיה פרטית שלה והתעלמה לחלוטין מיעקב שבטח בה טיפלה בנישואי לאה ליע

והאמין בה, כאילו דעתו חסרת משמעות וחשיבות. רחל השלימה עם העדפת לאה עליה, ואף 

צדדי, -השתתפה באופן פעיל וממשי במעשה הרמייה. היא גילתה את הסימנים ללאה באופן חד

ה היא גילתה גדלות נפש יתרה, אבל לא ואפילו דברה עם יעקב במקומה. כלפי אחותה צרת

 עשתה כך עם יעקב. 

ברור אפוא שהמדרש לא רצה להראות רק את גדולתה של רחל, אלא לבסס את טענתה נגד 

לבן ומעמיד את הדברים על חודם. אולם רחל -הקנאה. המקנא רואה תמונה מקוטבת של שחור

כוונה כוח ועוצמה שאין לו. לעומת מוכיחה שהקנאה מיותרת ומזיקה, היא מעניקה למי שכנגדו 

זאת הכנסת הגורמים הזרים פנימה, במקום שהדבר אפשרי באופן הרמוני, עשויה לעצב מציאות 

 מורכבת, ששומרת בתוכה על היררכיה ראויה.

ואכן, יעקב הבין את קשיי המציאות והשלים בקלות יחסית עם רמאותו של לבן. ברקע הדברים 

לא תגשים לבדה את המשימה להעמיד את שנים עשר השבטים, עומדת כנראה ההבנה שרחל 

                                                 

המהר"ל, נצח ישראל, י"ג: יעקב, דהוי ליה צער גידול בנים. פירוש, כי יש ליעקב יותר צירוף  768

זה שאמר 'דהוי ליה צער גידול בנים'. רוצה לומר, שהוא היה מגדל לישראל ממה שיש לאברהם, ו

שבטי ישראל, שהם התחלת ישראל, ובשביל כך יש ליעקב יותר שייכות אל ישראל. ולכך נקראו "בית 

יעקב" )שמות י"ט ג( ו"בית ישראל" )שמות ט"ז לא(, מה שלא נקרא "בית אברהם". ומפני שיעקב יותר 

 אבות, יש לו צירוף לישראל יותר. שייך אל ישראל מן שאר 

 עבודה זרה י' ב. וראה ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנ"ג.  769

פרי צדיק, ויחי, ב': כל ענינו של יעקב אבינו ע"ה לסבול צער גידול בנים כדי  770
להשריש הקדושה לזרעו אחריו לדורות עולם גם לנפשות הנמוכים אשר בשם יעקב 

 עולם הבא שלא ביצר הרע.יכונה שיזכו גם כן לחיי ה



. רמאותו הגדולה של לבן היא לא 771ומלכתחילה ברור שיעקב ישא לבסוף את לאה לאישה

 בעצם הכנסת לאה, אלא בזה שהקדים אותה ופגע בראשוניותה של רחל ובבכירותה. 

יאות ומורכבותה, רחל נוהגת כמו יצחק במדרש הקודם, היא מעלה את עומק חסרונות המצ

ולהעריך את קשייו בפחות שיפוטיות. אין זה קול  דורשת להכיר בחולשות האדם,וכמוהו היא 

נשי המשלים עם החולשות ומקבל את החטא, אלא יכולת להפריד הפרדה מוחלטת בין החוטא 

 .772לבין החטא, לחוטאים יש תקווה עם החטא אין שום פשרות

העם, אלא השתמשה בה לסתור את עצם הטענה נגדם.  אף רחל לא גייסה את זכותה לטובת

האישה האהובה לא נטלה את יעקב רק לעצמה, אלא השלימה עם המגבלות המחייבות את 

השתתפותן של ארבע אימהות במשימה הגדולה של העמדת בית ישראל, ולכן הבינה את אחותה 

 ומחלה על בגידתה. 

ה זרה. אסור לרדת לשפלות זו ועל האדם מסקנה דומה צריכה לחול גם על מי שנכשל בעבוד

לטהר את תפיסת עולמו מצלליה ולהיאבק בפולחנה, אבל בתוך המציאות מסתירת הפנים שלנו, 

 .773אפילו הכישלון הזה אינו כה מופרך ומקומם. רק לעתיד לבוא יהיה ה' אחד ושמו אחד

 

 

 

 טז. חנוך לנער על פי דרכו
 

 

. הכתוב תובע להתחיל לחנך את האדם מגיל צעיר 774ממנה" "חנוך לנער... גם כי יזקין לא יסור

"על פי  -כדי להשפיע על עיצוב אשיותו וגיבושה. אולם אין הוא מסתפק בזה אלא מוסיף 

                                                 

"בשביל שידעה רחל שיעקב ראוי בפרט לזה שלא יהיה לו אשה אחת, שאם היה ליעקב אשה  771
בלתי מחולקים, ודבר זה אין ראוי שיהיה בעולם הזה,  -שהם שתים עשרה שבטים  -אחת, היה זרעו 

אשת יעקב, והיא  שיהיו ישראל אחד. ולכך קבלה רחל דבר זה באהבה, אף שידעה רחל כי היא עיקר
 ראויה לו בפרט, ידעה גם כן שאין העולם ראוי לכך" )מהר"ל נצח ישראל ל"ד(.

כפי שדרשה ברוריה )ברכות י' א(: הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דרבי מאיר והוו קא מצערו ליה  772

טובא, הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו. אמרה ליה ברוריא דביתהו: מאי 

דעתך, משום דכתיב יתמו חטאים? מי כתיב חוטאים, חטאים כתיב. ועוד שפיל לסיפיה דקרא, 

ורשעים עוד אינם, כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם. אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה, 

 ורשעים עוד אינם. בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה.

עבדו עבודה זרה, דבר זה מפני שאין עולם הזה  "ומכל שכן השם יתברך שהוא חי וקיים, אף אם  773
ראוי שיהיה בו השם אחד עד לעתיד. ולפיכך מה שהוא טבע עולם הזה, ראוי שימחל, כי מפני שאין 
האחדות בעולם הזה הוא שגורם לישראל לחטוא, שזהו החסרון שהוא בעולם וממנהגו. ולכך רחל היא 

שיהיה בו שניות וצרה בעולם הפירוד, שאינו  מבקשת רחמים, שהרי בה נראה שעולם הזה מסוגל
 מסוגל לאחדות" )נצח ישראל ל"ד(. 



דרכו", ומגדיר בכך את דרך ההשפעה הזאת ואיכותה. שתי גישות להסבר הגדרה זו, שונות 

 בתכלית זו מזו במסקנותיהן החינוכיות:

קוראת את הדברים כמילת תנאי "אם תחנך", או בתמיהה, "חנוך לנער על פי הגישה השמרנית 

 דרכו?" כך או כך, גם כי יזקין לא יסור ממנה! 

"אשר יחנך לנער על פי הדרך אשר מנהגו וטבעו ללכת בה, לחשבו והשגתו שכבר יקבל 

 המוסר כאשר יגדל, הנה ימשך שלא יוכל להסירו אחר זה מהדרך הרעה ההיא, וגם לא

 .775יסור ממנה מעצמו וגם בעת זקנתו"

הגישה האחרת מניחה שיש הרבה דרכים לעבוד את ה', כל אדם כפי נטיותיו, ויש להתאים את 

החינוך לאופיו של החניך ולכישוריו ולסייע לו לנצלם לטובה. גישה זו נותנת אמון בחניך ולא 

 רואה עצלות ורשעות בכל קושי:  

רכו המיוחדת לו בעתיד, ההולמת את התכונות והנטיות "יש לכוון את החניך בהתאם לד

הרדומות בעמקי נפשו, וכך לחנך אותו לקראת המטרה הטהורה, האנושית והיהודית 

כאחת. התפקיד היהודי הגדול אחד ויחיד בעיקרו אך דרכי הגשמתו רבות ורבגוניות, 

ו על ספסל כריבוי תכונות האדם וכרבגוניות דרכי חייהם... המושיב את יעקב ועשי

מובטח לו  –לימודים אחד ובאותם הרגלי החיים מחנך אותם כאחד לחיי לימוד ומחשבה 

שאת האחד מהם הוא מקלקל... אילו הצליחו יצחק ורבקה לחדור לנפש עשיו, אילו 

הקדימו לשאול את עצמם היאך יכולים גם האומץ, הכוח והגמישות הרדומים בנפש עשיו 

ת שכם לעבודת ה', כי אז 'הגיבור' שלעתיד לא היה הופך היאך יכולים כל אלה להטו –

 .776ל'גיבור ציד', אלא ל'גיבור לפני ה'' באמת"

 

 א.

רבי אלעזר בן רבי שמעון אתוי חמרייא גבי אבוי למיזבן עיבור מן קרייתא המונייא, יתיב 

 גבי תנורא אמיה נסחא והוא אכיל, אמיה נסחא והוא אכיל עד דאכיל כל אצוותא. אמרין:

ווי, חיווא בישא שריא במעיני דהדין, דומה שזה מביא רעבון לעולם. שמע קולהון, 

מדנפקון למזבן טעניהון נסב חמריהון ואסיקון לאגרא. אתון תבעון חמריהון ולא אשכחון 

יתהון, תלון עיינוהון וחמון יתהון יהיבין באגרא. אזלון גבי אבוי תנון ליה עובדא, אמר 

אשמעתוניה? אמרין ליה: לא מרי, אלא כן וכן הוה עובדא. אמר לון: דלמא מילה בישא 

                                                                                                                                            

 משלי כ"ב ו. 774
רלב"ג. וכן בראשית חכמה, פרק גדול בנים: "מהו דרכו של נער? שלא ללמוד ולא  775

להתפלל אלא ישב בטל לרדוף אחר תאוותו, אם תעזוב אותו על דרכו הרעה ועל טבע נערותו 

זירו למוטב גם כי יזקין לא יסור ממנה, מפני שנעשו לו בטבע ולא יוכל ולא תמחה בידו להח

 לפרוש מהם".

 רש"ר הירש בראשית כ"ה כז, וכמו כן במלבי"ם על פסוקנו. 776



לון: ולמה הכנסתם בו עין רעה וצרה, איפשר דמן דדכון הוה אכיל או עליכון אינון 

מזונוי? לא ההוא דברייה ברא ליה מזוני? אף על פי כן אוזלו ואמרון ליה מן שמי והוא 

קן להו הוה מסיק להון חד חד, מן מחית לכון. הנס האחרון היה קשה מן הראשון, מן מס

נחית להון הות מחית להון תרי תרי, וכיון שנתעסק בתורה אפילו טליתו לא היה יכול 

 . 777לסבול לקיים מה שנאמר מעולפת ספירים

)פירוש: חמרים באו אל ר' שמעון לקנות תבואה מהמוניא. ראו את ר' אלעזר יושב ליד 

וציאה, עד שגמר את כל הלחם. אמרו החמרים: התנור, אמו אופה והוא אוכל כל שהיא מ

נחש רע במעיו של זה, דומה שהוא מביא רעבון לעולם. שמע ר' אלעזר את דבריהם 

וכאשר יצאו לקנות את שרצו, לקח את חמוריהם והעלם לגג. כשחזרו חפשו את חמוריהם 

אמר  ולא מצאו, עד שהרימו את עיניהם וראו אותם על הגג. הלכו אל אביו והתלוננו,

להם: אולי אמרתם עליו דבר רע? אמרו לו: לא אדוני, כך וכך היה מעשה. אמר להם: 

ולמה הכנסתם בו עין רעה וצרה? האם אכל משלכם, מי שבראו ברא לו את מזונותיו. לכו 

ואמרו לו בשמי והוא יוריד לכם את החמורים. הנס האחרון היה גדול מן הראשון, 

הוריד הוריד אותם שניים שניים. וכיון שנתעסק כשהעלה אותם העלה אחד אחד וכש

 בתורה לא יכול היה לשאת אפילו את טליתו.(

  

ר' אלעזר, בנו של ר' שמעון בר יוחאי, צעד בשביל סלול, כבנו של אחד מגדולי התנאים למד 

. ברם, יש מסורות 778בודאי בבית רבו, גם היה עם אביו במערה, ונעשה גדול בישראל

וק מתורה כרחוק מזרח ממערב. בחור מוזר, בעל כוח עצום ורעבון מופלא. המציירות אותו רח

 779יש מסורות לפיהן בעודו צעיר לימים נותר לבדו ממשפחתו, ורק אחרי שר' יוסי בן חלפתא

 .780עשה הכל להחזירו למוטב, התעשת ר' אלעזר והתמסר לתורה

                                                 

 שיר השירים רבה ה' ג'. 777

 בבא מציעא פ"ד ב.   778

דמות ואולי היה זה אליהו הנביא: "ר' אלעזר בן שמעון נעשה כתף. פעם אחת בא אצלו אליהו ב 779
זקן. אמר לו התקן לי בהמה. אמר לו: מה יש אצלך לטעון? אמר לו: הרי תפיסתי והרי טליתי ונלך. 
אמר לו: רואים אתם זקן זה, אני טוען ומוליך אותו לסוף העולם והוא אומר לי התקן לי בהמה? אמר 

ומעבירו בשדות לו: רצונך לרכוב? אמר לו: הן. הרכיבו על כתפו והיה מעלהו הרים ומורידו בקעות 
של קוצים לסוף התחיל מכביד עליו. אמר לו: זקן, זקן, הקל עצמך, ואם לא אני משליכך. אמר לו: 
רצונך לפוש קצת? אמר לו: הן. מה עשה, העלהו לשדה אחת והושיבו תחת אילן ונתן לו מאכל 

אבותיך? אמר  ומשתה. כיוון שאכל ושתה אמר לו: כל היגיעה הזו למה? ולא יפה לך שתתפוס אומנות
לו: ואתה תהא משנה לי? אמר לו: הן. אמרו שלוש עשרה שנה למדו אליהו תורה עד שאמר ספרא. 
וכיוון שאמר ספרא אפילו טליתו לא היה יכול לטעון" )תרגום מתוך פסיקתא דרב כהנא י"א בשלח, 

 כב(.
שהיה עם אביו  בנוסח פסיקתא דרב כהנא למד ר' אלעזר תורה שלוש עשרה שנה, כמניין השנים 780

במערה. וכאשר למד תורה תשש כוחו. חולשת ר' אלעזר בעקבות לימוד התורה דומה למסופר על ריש 
לקיש, שלאחר שקיבל עליו עול תורה לא יכול אפילו לחזור ולהביא את בגדיו. המוטיב של בעל גוף 

 שהוא צדיק נעלם התגלגל לסיפורי חסידים בגרסאות שונות.



ף, שאינו לומד תורה. הם החמרים שהתארחו אצל ר' שמעון נתקלו בבן מפונק ורעבתן, בעל גו

תמהו על ר' אלעזר בדין, ואולי עוד יותר על ר' שמעון, שבן כזה יצא מחלציו והוא אינו עושה 

דבר כנגדו. השאלה חריפה אף יותר כי הכיוון החומרני של ר' אלעזר מנוגד באופן מוחלט 

ם על . הוא ביקש אנשי עליה שמוסרים עצמ781לתפיסתו הרוחנית והמוסרית של ר' שמעון

התורה וביטל לחלוטין את העיסוק בחומר, "אם אדם חורש בשעת חרישה וכו' תורה מה תהא 

 והנה בנו שקוע עד צוואר בתאוות גופניות.  782עליה?"

אפשר לפרש את התופעה כתופעה פתולוגית, שהילד חלה והוריו ספקו את צרכיו, אבל זה 

קש תשומת לב. ר' שמעון סובר פתרון פשטני מדי. אולי מדובר בנער מתבגר ומתמרד המב

שהדרך הטובה ביותר לפתור את הבעיה, היא לא ליפול ברשת שהבן טווה. להתעלם 

מהתגרויותיו, לא להילחם בו, אלא לתת לו את שהוא מבקש ברצון עד שיפוג טעם המרדנות 

 והנצחנות. 

התורה לא דרכו המקרבת של ר' שמעון סותרת לכאורה את שכתבה התורה על בן סורר ומורה. 

התעלמה מחטאיו, אלא להפך, דרשה להקדים ולראות במעשיו הקלים העכשוויים, אכילת 

 טרטימר בשר ושתיית לוג יין, את עומק הרעה שתצא מהם בעתיד. 

גם ר' אלעזר היה בן זולל הראוי לעונש, ואף על פי כן לא מרטו ר' שמעון ואשתו את שערותיהם 

שיתפו עמו פעולה מול החמרים ודחו את טענותיהם: מה  ולא חבטו בו, אלא גוננו עליו. הם

 אכפת לכם, וכי זה על חשבונכם? 

ר' שמעון מלמד שאף על פי שאסור להשלים עם כל שגיון ילדות ולהצדיק אותו, יש להבדיל בין 

גנבת בשר יקר ושתיית יין שבהם אדם מתמכר לעידונים יקרים, לבין אכילת לחם שהוא מזון 

לא על חשבון אחרים. ההורה צריך להבחין בין דברים שמהותם שלילית והם בסיסי וזול, וש

אסורים בתכלית, לבין תופעות חדשות, חריגות, שאין בהן אלא שינוי חיצוני ובו מבטא הדור 

הצעיר את המרד שלו, את המעבר בין הדורות והזמנים. בדרך הטבע מעורר כל שינוי כזה חשש 

אבל עליהם לשאול את עצמם אם אין זו שמרנות מופלגת  והתנגדות אצל בני הדור הקודם,

 שלהם ונטייה להיאחז בקליפה החיצונית. 

הבן החריג יכול לשוב ולהשתלב אם הוריו יעמדו מאחוריו. נקודה חינוכית יסודית זו כלולה 

בדרישת התורה ביחס לבן סורר ומורה: "ואחזו בו אביו ואמו". כל עוד ההורים מאמינים בבנם, 

                                                 

נוגד לחלוטין לדמותם של ר' שמעון ור' אלעזר ולשאיפתם הרוחנית הסיפור שלפנינו מ 781
המקסימליסטית, כפי שהופיעו בסיפור המערה. שם הסתפקו שניהם במועט, אכלו חרובים בלבד, 

העדיפו את הרוח על החומר, לא התפשרו עם המציאות ולא השאירו מקום לגוף ולצרכיו. כל מקום 
הפלא, מגיב ר' שמעון לתאוותנותו של בנו ולרעבתנותו  שהביטו בו נשרף. ואילו כאן, למרבה

בסלחנות, ור' אלעזר שהיה שם עוד קיצוני מאביו ביחסו אל עולם החומר, כאן השתעבד לו. אפשר 
שהבדל זה הוא ההבדל בין התנהגותו של ר' אלעזר בצעירותו לבין מה שהיה כאשר נכנס לתורה, 

גדה כל כך. ואולי הסתגרותו של ר' אלעזר במערה חידדה דווקא משום שחטא בילדותו בחומרנות יצא נ
את קיצוניותו, ולכן צריך היה להרגיעו במשך שנה נוספת, אשר בה מצא את דרך האמצע המחברת את 

 .תורתו אל המציאות
 ברכות ל"ו. 782



ו תקווה, רק כאשר הם מתנערים ממנו ומכריזים בפני בית הדין "בננו זה סורר ומורה", הוא יש ל

. ר' שמעון גונן על בנו ובכך הציל אותו מגורל רע, ואמנם ר' אלעזר מתגלה 783הופך להיות כזה

 לבסוף כבן טוב וממושמע, שכשמוסרים לו את הוראת אביו, הוא מוריד את החמורים מן הגג.  

קורת דווקא על החמרים שטענו נגד ר' אלעזר. הם נשאלו אם דיברו עליו רעה, יש פה בי

והכחישו, ואפילו לא שמו לב שביזו אותו בדברים קשים. גם אצלנו חוסר הרגישות אל השונה 

והמפגר גדול כל כך, שאנשים מסוגלים לומר עליהם בפניהם, דברים שלא יאמרו על אדם רגיל. 

הם דוגמא לאנשי רוח?! הם ראויים לבקר את ר' אלעזר על החמרים צבועים ומרובעים, 

חומרנותו?! לקח זה ביקש ר' אלעזר להנחיל להם כשהעניש אותם והעלה את חמוריהם לגג. יש 

פה גם אמירה רוחנית: החמורים הם סמל לחומריות והחמרים ששללו את החומריות כל כך 

 בתוקף, אינם זקוקים לה.

 

הדברים. ר' שמעון העניק לבנו יותר מהגנה, הוא נתן לו  אפשר להמשיך הלאה את מהלך

לגיטימציה. ר' שמעון בחן את אכילתו של אלעזר ולא מצא אותה בלתי מוסרית. במקרה זה סלל 

ר' שמעון דרך חינוכית חדשה, הוא גאל את הגוף, הציל אותו, תיקן וכבש אותו לתורה, ובכך 

 העלה את הבן ומצא לו את מקומו הראוי.

ת החמורים לגג רומזת אולי גם לכך, ומסמלת את הצורך לרומם את החומר. הנס של העלא

הורדת החמורים גדול מהעלאתם, כי מבחנה של העליה לדרגה גבוהה הוא היכולת להוריד אחר 

 כך את הדברים עם התוכן הרוחני שנטען בהם, אל קרקע המציאות.

יות צרופה. הוציאו את שומנו מבטנו ואכן חומרנותו של ר' אלעזר מתגלה בסוף ימיו כרוחנ

. מסקנתו של ר' אלעזר היא, "שישו בני מעי שישו", 784והעמידוהו בשמש, והוא לא התליע

ו"אף בשרי ישכן לבטח". גם עשרים ושתיים שנה לאחר מותו, השתמר גופו החומרי של ר' 

א נקודה אלעזר בחיוניותו. נראה ש"חומרנותו" של ר' אלעזר לא הייתה חטא נעורים, אל

מהותית. נשמתו של ר' אלעזר היתה גבוהה כל כך שאפילו גופו, משכנּה, לא היה חומר גס אלא 

 משהו מזוכך ורוחני.  

ר' שמעון טיהר ורומם את תאוותו החומרית של ר' אלעזר. בדורנו נקט מרן הרב זצ"ל מהלך 

את חשיבות הגוף  חינוכי כזה כלפי ההתעמלות הגופנית. הוא לימד עליה זכות והגדיר מחדש

 החומרי, לא רק בנוגע לפרט אלא גם ביחס לציבור באופן כללי: 

"ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח 

לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים ביחודים של 

                                                 

שם משמואל, כי תצא תרע"א: "סורר ומורה נפסק חיבורו מאביו ואמו ושוב אין לו חיבור  783
ודש בודאי שלא יעשה תשובה, ואף אם יעשה לא תתמיד ויחזור לסורו, וסופו ללסטם את בשלשלת הק

הבריות, אבל כשאביו ואמו מוחלין לו הנה הוא עדיין נקשר בשלשלת הקודש, שוב אינו נהרג, שיכול 
 להיות שעוד ישוב בתשובה שלימה המתקבלת".

 בבא מציעא פ"ג ב. 784



בעולם ואין גילוי אור אחד עומד בלא  שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלוהי

"ויואב על הצבא".  -חבירו כלל. "ויעש דוד שם", "ודוד עשה משפט וצדקה לכל עמו", 

"ולא נענש אבנר אלא מפני שעשה דמן של נערים שחוק". אבל שיצחקו הנערים לחזק 

כוחם ורוחם, בשביל גבורת האומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה 

מעלה, כעליתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים,  מעלה

אלא שעל ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית ועל ידי המעשים המאמצים את 

גוף היחידים לשם הכלל עולה הרוחניות החיצונית ושניהם כאחד משכללים את סדרי 

טנה שכל גופי תורה תלוים בה: הקדושות כולם בהבלטת אופיה של האומה בפרשה הק

 . 785בכל דרכיך דעהו"

אין מדובר בספורט ייצוגי, בשרירנות כוחנית של יחידים כוכבים ואפילו לא בספורט עממי, אלא 

בעיקר באימונים צבאיים שביסודם עומד הערך העליון: להיות בנים אמיצי כוח להשגת יעדיה 

ד והמתח בין הגוף לרוח לא נמחקו, וכאשר של האומה כולה. הפתרון הזה איננו פשוט, הניגו

פנה ר' אלעזר ללמוד תורה תשש כוחו. דוד ויואב נשארו שתי דמויות נפרדות, צריך לעשות 

 . משום כך מדגיש הרב בסיום: 786מאמץ עצום לחבר אותם יחד למהלך אחד

"ואל יפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באמוץ הגופני ובכל החזוקים 

ציים שבישראל. כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה ברור מתערובות צחצוחי האר

טומאה שמתערבים בה, והיא הולכת ומטהרת, מתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה 

 מגדולתה, עד שבאה לכלל דרך צדיקים ואור נוגה הולך ואור עד נכון היום".  

ר, אין בו פגם. אדרבה, כאשר עצם רצונו של היישוב החדש לחזור אל הגוף, אל הטבע והחומ

מקלפים את סגנונו החיצוני מגלים שמדובר במהלך חשוב לתחיית האומה, שאסור לוותר עליו. 

הרב קוק הפקיר את עצמו, וחרף כל המלעיבים הקטנים חיבר את המציאות החדשה אל התכנים 

ו את העומק הישנים. אף הגדיל והלביש את הרעיון במושגי תורת הסוד הנשגבים, וכך נתן ל

 הראוי שיש לכוון אליו את כולם.

 

 ב.

ר' אלעזר בנו של ר' שמעון בן יוחאי היה, ראה אותו ר' יוסי בן חלפתא. א"ל: אתה 

משורש צדיקים ואין אתה בן תורה? אמר לו: ומה אעשה? אמר לו: מבקש אתה לשנות? 

ועד. ראה אותו אמר לו: הן. התחיל מלמד אותו פרק אחד ושני ושלישי והכניסו לבית הו

רבי אמר לו: לזה הכנסת עמך? אמר לו: מקורתו של רבי שמעון בן יוחאי הוא בא. העלה 

אותו ר' יוסי לצפורי, והיה משנה אותו. בשנה אחרת הורידו עמו ונכנס לבית הוועד, 

                                                 

 אורות התחיה ל"ד. 785

 טום מחזיק בתוכו בכוח, כוחות קוטביים ומנוגדים.כפי שגרעין הא 786



מי גרם לו שיהיה התחיל משיב דברים שם. וקרא עליו רבינו הקדוש "פרי צדיק עץ חיים", 

 .787א על ידי ר' יוסי בן חלפתא?בן תורה, ל

 

 ג.

איקלע רבי לאתריה דר' אלעזר בר' שמעון, אמר להם: יש לו בן לאותו צדיק? אמרו לו: 

. אתייה, אסמכיה ברבי ואשלמיה 788יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמונה

ליה לר' שמעון בן לקוניא אחוה דאימיה. כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל. אמר 

חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל? 

אמר ליה מומי עזובה דא. כי גדל אתא יתיב במתיבתא דרבי, שמעי לקליה, אמר: הא קלא 

דמי לקליה דר' אלעזר בר' שמעון. אמרו ליה: בריה הוא. קרי עליה "פרי צדיק עץ חיים 

זה רבי יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון, ולקח  -דיק עץ חיים ולקח נפשות חכם. פרי צ

 .789"זה רבי שמעון בן איסי בן לקוניא -נפשות חכם 

)רבי נקלע למקומו של ר' אלעזר בר' שמעון, אמר להם: יש בן לאותו צדיק? אמרו לו: יש 

 לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמונה. הביאו וסמכו לרבנות ונתנו לר' שמעון

בן לקוניא אחי אמו. כל יום היה אומר למקומי אני חוזר. פיתה אותו ואמר: חכם יקראו 

לך וגולת זהב יפרסו עליך ורבי יקראוך, ואתה אומר לסורי אני חוזר? אמר לו: נשבע אני 

שאעזוב זאת. כאשר גדל בא וישב בישיבתו של רבי. שמע את קולו, אמר: קול זה דומה 

 שמעון. אמרו לו: בנו הוא. קרא עליו "פרי צדיק עץ חיים".( לקולו של ר' אלעזר בר' 

 

ר' אלעזר התחיל את דרכו כעם הארץ, אפילו צורת הופעתו ולבושו גילו לכל שאינו שייך לבית 

המדרש, וכנראה אף גרוע מזה. רבי דחה אותו בשתי ידיים, בלי להכיר במי מדובר, ואמר לר' 

 סיפרו על בנו של ר' אלעזר, על ר' יוסי.. סיפור דומה יוסי "לזה הכנסת עמך?"

חכמים לא סיפרו את הרקע למהפכים הללו בחייו של ר' אלעזר ומה גרם לו ולר' יוסי בנו 

למרוד, כל אחד בשעתו, בעולמו של אביו ולצאת לתרבות רעה. אפשר לשער שהדבר התרחש 

מותם של תלמידי כוכבא גרמו ל-בצוק העתים, כשגזירות השמד והחורבן שבאו לאחר מרד בר

אך יתכן שזה קשור לתופעה המצויה . 790החכמים ולבריחתם, והבן גדל בלא מסגרת ראויה

                                                 

 תנחומא בובר, וירא, ל"ח. 787

אלעזר בן דורדיא )עבודה זרה י"ז א( והתלמיד הזהיר במצוות ציצית )מנחות מ"ד א(, שוכרים  788
 את הזונה, ואילו כאן הזונות שוכרות אותו.

 בבא מציעא פ"ה א. 789

ם סבוכה ועכורה בין אשתו של ר' אלעזר לבין בשלב מאוחר יותר בחייו נוצרה מערכת יחסי 790
לומדי בית המדרש: "ולא הות שבקא ליה דביתהו למיפק לבי מדרשא כי היכי דלא לדחקוהו רבנן 
באורתא" )בבא מציעא פ"ד ב(. ותגובתו החריפה של רבי "אמר רבי: כמה פריה ורביה ביטלה רשעה זו 

תהו תופס גנבים ולא בא לבית המדרש תמיד מלכות הרשעה שמינ -מישראל". וברש"י: "רשעה זו 



אצל בנים לאבות גדולים, שקשה להם לבסס מעמד בצל האב הענק, והם נוטים למרוד 

 . 791במשפחתם ובדרכה כדי למצוא לעצמם מקום משלהם

ד הבינוני ולבנות לו עולם ייחודי, ר' שמעון החריג בגדולתו הצליח לפרוץ את גבולות הממס

אבל הדרך העצמאית רצופה סכנות, עלולים לאבד בדרך את הבן או את הנכד. באותה שעה 

קשה יבוא הממסד הדחוי, יטול אחריות על הבנים הטועים, ויציל אותם באמצעות מערכת 

 החינוך היציבה וההנהגה הקבועה שהקים וקיים. 

תורה מסכם המשנה וסדרי פסיקתה, שעל כתפיו מוטל כובד רבי, נשיא ישראל, בונה עולם ה

האחריות לגורל העם, חרד היה לטהרתו של בית המדרש ולרמתו ולכן דחה את ר' אלעזר. ואילו 

ר' יוסי בן חלפתא האמין שאפשר להציל אותו ולשנותו, והוא נאבק על כך בתוך עולם התורה. 

יח להשתמש בכוחה של המורשת להחזיר את גם ר' יוסי בן חלפתא היה איש הממסד, אבל הצל

ר' אלעזר לדרך הישר וללמדו תורה. מתברר שגם כאשר ר' אלעזר רחק מן המסורת המשפחתית, 

המשיך להתגעגע בלבו אל בית אבא. ר' יוסי ניגן על נימים אלה, ליבה את הגחלים העוממות, 

 והשתמש בכוחה הגדול והחזק של המסורת להחזיר אותו אל הלימוד.

ים ְוֹלֵקחַּ ְנָפשות חכם" יִּ יק ֵעץ חַּ דִּ י צַּ . רבי למד את הלקח. הוא 792אז הודה לו רבי וקרא עליו "ְפרִּ

. קירב אותו בידים פתוחות הישר אל 793יצא ביוזמתו לחפש את ר' יוסי בנו האבוד של ר' אלעזר

אף , 794תוך בית המדרש, מתח למענו את המערכת מעבר לכל האפשר, וסמך אותו מיד לרבנות

 על פי שהיה עם הארץ, שטוף בעברה ובעל תאווה גדול. 

                                                                                                                                            
להראות לו הנשים את דמן, לשון אחר על אשתו שעיכבתו מלבא לבית המדרש שנים רבות". אבל אין 

 לתלות באשתו את כל התמיהות על דרכו.
"ויעתר לו, ויעתר להם מיבעי ליה? לפי שאינו דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע"  791

(. שאלו הדרשנים: והרי במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים )יבמות ס"ד א
לעמוד? ואמרו: "בן צדיק" יש הרבה, הוא לא צריך אלא ללכת בתלם שסללו לפניו כדי להיות כזה, 
"צדיק בן צדיק", אין הרבה. יצחק לא היה רק "בן צדיק" אלא "צדיק בן צדיק", הוא לא המשיך את 

רהם, אלא עמד על רגליו שלו ובנה עולם אחר של צדקות. היכולת להיות מקורי ולחדש מהלכו של אב
במקום שאמרו כבר את הכל, לתקן ולשפר את דרכי האב, זו דרגת "בעל תשובה". להגיע למדרגת 

 "צדיק בן צדיק", קשה יותר, מאשר למרוד בתועבותיו של האב הרשע ולהיות "צדיק בן רשע". 

 משלי י"א ל. 792

יך הגיע הנכד למצב כזה? נראה שלאחר פטירתו של ר' אלעזר פותה בנו הקטן על ידי הזונות, א 793
רחק מן התורה ושקע עד צוואר בנהנתנות גסה. לגבי ר' אלעזר קיימת סתירה בין הסיפור הזה לאמור 

' במקורות אחרים. נראה כאילו חל בלבול בין האב לבנו, בלבול שייחס מסורת דומה על ר' אלעזר ור
יוסי כאחד. אולם התנאים שהוזכרו כמלווים מאמצים, מתאימים בכל סיפור, ר' יוסי בן חלפתא הוא בן 

 דורו של ר' שמעון ורבי הוא חברו של ר' אלעזר, ומתבקשת התעניינותם בבני חבריהם.

בשו"ת אגרות משה )יו"ד א' קל"ה( באר את היסוד ההלכתי לפיו נתן רבי סמיכה מראש ועל  794
ה שיש לתמוה הוא איך סמך רבי לבנו של ר"א בר"ש כשעדין לא היה ראוי לכך. והא אין תנאי: מ

סומכין אלא לחכם מופלא שראוי להורות בכל התורה כולה? כדאיתא ברמב"ם פ"ד מסנהדרין ה"ח וגם 
לא היה אז ירא חטא, שגם זה אין סומכין. דאף בב"ד של ג' צריך שיהיה ירא שמים כדאיתא ברמב"ם 

ה"ז וכל שכן לסמיכה כדמשמע שם. וצריך לומר בזה או דאסמכיה רק ליקרא בשם רבי כתואר  שם פ"ב
שנותנין לסמוך ולא נעשה עדין סמוך בזה משום דנימא דלהעשות סמוך צריך שיתנו לו רשות לדון דיני 

ן לו קנסות ולא סגי בקריאת רבי לבד, דתרוייהו בעינן, כפשטות הלשון בסנהדרין דף י"ג, והכא לא נת
רשות לדון דיני קנסות רק שקרא לו רבי שלא נעשה סמוך עדין. או נפרש שסמכו ממש וניליף מזה 



 מתחדשת כאן דרך חינוכית ייחודית, העומדת על שני יסודות גדולים:

אמון. רבי נתן ביוסי בן ר' אלעזר אמון בלתי מוגבל. הוא סמך אותו לרבנות כפי שהוא, עוד 

הציב אותו מיד במקום  בטרם עשה תשובה, ולא חיכה שילמד תורה ויגיע למדרגה הראויה. רבי

פשר לו לדלג על כל המחסומים הפנימיים והחיצוניים ולממש  שאליו הוא שאף להגיע, ובכך אִּ

 את החזון הזה.

שלא לשמה. הזונות פיתו את ר' יוסי לחזור ולצאת אליהן מבית המדרש החוצה. ר' שמעון בן 

בפיתויים אחרים של כבוד לקוניא לא הציב מולו איומים שיירד לאבדון, אלא התמודד על לבו 

לשמה, וכמאמר חכמים, "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף -וגדולה. הוא השתמש בשלא

. אלא שבמקום פיתויים חומריים 795בא לשמה" -על פי שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה 

תאוותניים באו חלומות של גדולה, כשר' שמעון הציב לר' יוסי את המדרגה הגבוהה שיגיע 

 כבודה של תורה והנהגה המצפים לו. אליה עם

 

ים ְוֹלֵקחַּ ְנָפשות ָחָכםשני הסיפורים מסתיימים בקריאתו של רבי את הכתוב  יִּ יק ֵעץ חַּ דִּ י צַּ ". "ְפרִּ

ים  יִּ יק ֵעץ חַּ דִּ י צַּ זה רבי שמעון בן  -ְוֹלֵקחַּ ְנָפשות ָחָכם זה רבי יוסי ברבי אלעזר ברבי שמעון,  -ְפרִּ

חלקו הראשון של הכתוב מדגיש את פרי הצדיק, לפיכך יש לתלות את הצלתם איסי בן לקוניא. 

של ר' אלעזר ור' יוסי בשורשיהם המשפחתיים. אפשר לסמוך על הכוחות הפנימיים הטבעיים 

הגנוזים שיתגלו בסופו של התהליך ועץ החיים יופיע בכל תפארתו. אבל הפעם חשוב לא פחות 

", אפשר ֹלֵקחַּ ְנָפשות ָחָכםבגורם שנמצא מחוץ להם, "דולה סופו של הכתוב, התולה את הג

לקחת נפשות ולקרב גם מי שאין לו קשר משפחתי עם בני התורה. רבי חרג הפעם מן הסדרים 

הקבועים, שבר את הגבולות המגוננים וקיבל גם את מי שהתרחק לגמרי מן התורה. רבי, האיש 

ער רחב לשבי בתשובה. ומשום כך איננו שיצר את הממסד התורני, התעלה כאן מעליו ופתח ש

 רק הנשיא אלא גם "רבנו הקדוש".

 

 ד.

                                                                                                                                            
שיכולין לסמוך אלאחר זמן וכמו שיכולין לסמוך רק על זמן ועל תנאי. כהא דר' שמן בסנהדרין דף ה' 

רצו לדברים ט: ויש להן למנות כל מי שי-שהרמב"ם מפרש לה לענין סמיכה בה' סנהדרין פ"ד הלכה ח
יחידים... וכן יש לסומכין ליתן רשות עד זמן ולומר לנסמך יש לך רשות לדון או להורות עד שיבא 
הנשיא לכאן, או כל זמן שאין אתה עמנו במדינה וכן כל כיוצא בזה. וא"כ גם על זמן דאחר כך מסתבר 

ח היה רבי שיעשה ראוי שיכולין. ולכן אפשר שיכולין לסמוך לאינו ראוי לכשיהיה ראוי ומאחר שבטו
והיה צורך גדול בזה. וכן משמע שעדין לא קרו ליה רבי רק שאסמכיה שיקראוהו רבי אחר שיעשה ראוי 
דהא ר"ש בן איסי בן לקוניא א"ל כשרצה לילך לעירו חכים עבדו יתך ורבי קרו לך משמע שעתה עדין 

שיו אלא לכשיתגדל בתורה ויעשה לא קרו ליה רבי וא"כ בהכרח הוי פירושו דאסמכיה ברבי לא על עכ
ראוי. ולכן הבטיח לו ר"ש בן איסי בן לקוניא שיקראו לו רבי אף שכמה גדולי עולם לא זכו, כבן עזאי 
ובן זומא וכשמואל שלא מסתייעא מלתא וכר' חנינא ור' הושעיא בסנהדרין דף י"ד עיי"ש ברש"י, 

 אחר אחר כך. משום דהכא כבר נסמך לכשיהיה ראוי ואין צריך לבית דין
 פסחים נ' ב. 795



אימיה דרבי נחמן בר יצחק אמרי לה כלדאי: בריך גנבא הוה. לא שבקתיה גלויי רישיה. 

אמרה ליה: כסי רישיך כי היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי. לא הוה ידע אמאי 

תותי דיקלא, נפל גלימא מעילויה רישיה, דלי עיניה קאמרה ליה. יומא חד יתיב קא גריס 

 . 796חזא לדיקלא, אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא בשיניה

תרגום: החוזים בכוכבים אמרו לאמו של רבי נחמן בר יצחק: בנך יהיה גנב. לא השאירה 

אותו גלוי ראש. אמרה לו: כסה ראשך כדי שתהיה לך יראת שמים, ותתפלל על כך. לא 

מדוע אמרה לו זאת. יום אחד ישב ולמד מתחת הדקל. נפלה הגלימה מעל ראשו. הבין 

 הרים עיניו וראה את הדקל, תקפו יצרו, עלה, וחתך אשכול של תמרים בשיניו. 

 

הגזרה הקדומה חרצה את גורלו של ר' נחמן בר יצחק מרגע לידתו, הוא יהיה גנב. אלא שקביעה 

כוכבים? האם גורלו של האדם נקבע מראש בלא זו תמוהה מאד: מדוע להאמין לחוזים ב

   היכולת לשנותו? האם מותר להסכים לתפיסה שיסודו של האדם וטבעו רעים?

אכן, מתחילתו של האדם שולטים היצרים על גופו. אולם בהגדרה פסימית זו טמונה גם סנגוריה 

ֲעבּור ָהָאָדם, ֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה בַּ ף ְלקַּ ָריו" על האדם: "ֹלא ֹאסִּ ְנעֻּ ע מִּ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם רַּ . 797ּכִּ

בחירתו הרעה של האדם אינה מעידה שהיצר נעוץ עמוק בנפשו ומהותי לאישיותו, אלא צריך 

לתלות אותה במצבו ובסביבתו. לאמיתו של דבר האדם הוא אישיות מורכבת, חומרו נוטה אמנם 

  .798באופן טבעי למטה, אבל באותה שעה רוחו שואפת למעלה

י ֲאֶשר ָעָשה אד ד ְרֵאה ֶזה ָמָצאתִּ רבה, הכתוב מביע תפיסה אופטימית ביחס למהות האדם: "ְלבַּ

ים" בִּ ְשֹבנֹות רַּ ְקשּו חִּ ים ֶאת ָהָאָדם ָיָשר ְוֵהָמה בִּ . מבריאתו ויסודו, האדם נוצר ישר 799ָהֱאֹלהִּ

  וטוב, אלא בחירתו הרעה מעוותת את דרכו ופוגמת את דמותו.

. הכל פתוח לפניו וגורלו נתון בידו. 800את יכולת הבחירה של האדם כעיקר גדול התורה מציבה

"ואמר רבי חנינא: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים. שנאמר, ועתה ישראל מה ה' אלהיך 

. לפיכך נשלל מעיקרו ולחלוטין ניסיונם של הכלדיים לנבא את 801שואל מעמך כי אם ליראה"

  דרכו המוסרית של האדם.

                                                 

 שבת קנ"ו ב. 796

 בראשית ח' כא. 797

קהלת רבה ו' ו': "משל למה הדבר דומה? לעירוני שנשא בת מלכים. אם יביא לה כל מה  798
שבעולם אינן חשובין לה כלום. למה? שהיא בת מלך. כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם אינם 

 אה מסילת ישרים א'(.כלום לה. למה? שהיא מן העליונים" )ר

 קהלת ז' כט. 799

ָמֶות ְוֶאת ָהָרע. 800 טֹוב ְוֶאת הַּ ים ְוֶאת הַּ יִּ חַּ יֹום ֶאת הַּ י ְלָפֶניָך הַּ ּתִּ  דברים ל' טו: ְרֵאה ָנתַּ

ברכות ל"ג ב. הקדמונים לא שללו מכל וכל את גזירת הכלדיים, הם ראו בה ביטוי לנתוני  801
ה את הכוח לחרוץ את גורלו של האדם: "המזל יפעיל המציאות, לקשיי האדם, אולם לא העניקו ל

באדם פועל עשות הרע. וחש ה' כי יאמר אדם כי כשיש המזל מגיד על רשע הנולד בו אין בידו לתקן 
ואנוס הוא ופטור מהעונש. לזה אמר: אם בחקתי, שהם המזלות תלכו, פירוש, יסובבו אתכם הלוך 



. בניגוד לאמו של רב נחמן 802ם ניבאו גם את מות בתו של רבי עקיבא ביום חתונתההכלדיי

שהתאמצה מאד להצילו, רבי עקיבא לא עשה דבר כנגד גזרת הכלדיים, אולם הוא לא אמר שאין 

ממש בדבריהם, ו"אין מזל לישראל", הוא ראה בנבואתם סיבה לדאגה, אלא שהאמין שגורל 

ראויה ומעשיו הטובים. ואכן בתו של רבי עקיבא נצלה בזכות האדם יוכרע על ידי בחירתו ה

מצות גמילות החסד, שבה ביטאה את אהבת המקום ובריותיו. בעצם גם אמו של רב נחמן לא 

עשתה דבר מאגי כדי להצילו מן הנבואה הרעה, אלא המירה את עול הטבע וגזרת הכוכבים 

  .804וחינכה אותו ליראת שמים 803בעול תורה

מסורה ללב. אף על פי כן לא הקנתה אותה אמו של רבי נחמן באמצעים חינוכיים יראת שמים 

רוחניים, גם לא הסתפקה בתפילה על יראת שמים אלא נתנה לה ביטוי חיצוני וחבשה לראשו 

. המעשה מסוגל לעזור לאדם להשריש בקרבו מידות יסודיות. באמצעות ההגדרה 805כיסוי ראש

מותו פנימה, כפי שהיה רוצה לראותה, והיא מכריזה עליו החיצונית קובע האדם לעצמו את ד

 מבחוץ וקובעת את דימויו בעיני החברה, ותפיסתה של זו מקילה עליו לשמר דמות זו:

"האדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם 

ק רע כל היום, אם יערה טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו ר

רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד 

ינטה אל הטוב, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ואפילו 

אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצות, אם אולי יעסק תמיד 

ל דופי, כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו באומנות רעה, באמת בדברים ש

אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע 

גמור, כי ידוע הדבר ואמת שכל אדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו. ועל כן אמרו 

ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות,  חכמים זכרונם לברכה: רצה המקום לזכות את

                                                                                                                                            
, ואת מצותי תשמרו, על כל פנים אתם חייבים. ויש תיקון בדרך לא טוב, אינכם פטורים בטענה זו. אלא

 למזל, וכמעשה שעשתה לו אמו של רב נחמן, והוא אומרו, ועשיתם אותם" )אור החיים ויקרא כ"ו ג(. 

 ראה לעיל "נישואין", על פי שבת קנ"ו ב. 802

ֵבל ָעלָ  803 ְמקַּ ָּקָנה אֹוֵמר, ָּכל הַּ י ְנחּוְנָיא ֶבן הַּ בִּ ְלכּות כמאמר חכמים: רַּ ֶמנּו ֹעל מַּ ין מִּ ירִּ ֲעבִּ יו ֹעל ּתֹוָרה, מַּ
ְוֹעל ֶדֶרְך ֶאֶרץ )אבות ג' ה'(. והמהר"ל )דרך חיים שם( באר: "הנהגת השם יתברך בסדר אלהי למעלה מן 
הטבע ולמעלה מן הבחירה... כאשר האדם מקבל עליו עול תורה, אז הוא עם השם יתברך ואז מעבירין 

רך ארץ... ואשר הוא משועבד אל הש"י אי אפשר שיהיה משועבד אל המלכות ממנו עול מלכות ועול ד
ואל הטבע. וזה אמרם גם כן )עבודה זרה ה' א( אמר ר' יוסי: לא קבלו ישראל את התורה אלא שלא יהא 
מלאך המות ואומה ולשון שולטת בהן ...כלל הדבר אשר מקבל עליו עול תורה שהיא אלהית הוא יוצא 

 ומן הגזירה הבלתי טבעית האנושית". מן גזירת הטבע 

בדרך כלל אהבת ה' גדולה מיראתו, אולם האהבה עלולה לגרום גם נפילה: "]נדב ואביהו[  804
פרועי ראש נכנסו למקדש. כי כיסוי הראש מורה על היראה והפחד מאימת שמו יתברך. על דרך אומרם 

שלא בבחינת היראה והאימה רק באהבה  ז"ל, כסי רישך כי היכי דתיהוי עלך אימתא דשמיא, והם נכנסו
עצומה לבד )והיה זה אצלם בבחינת אחור למאוד( עד שפרחה נשמתם לבוראם באהבתם אותו" )באר 

 מים חיים, אחרי מות, ט"ז(. 

"יצחק מדתו מדת יראה ופחד, וכאשר ראתה )רבקה( אותו נתלבשה ביראה ותקח הצעיף ותתכס,  805
 )אגרא דכלה קכ"ב ב(. כי היכי דתהוי עלה אימתא דשמיא"



כדי להתפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקינו, להטיב לנו באחריתנו, כי מתוך 

הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו זכרונם לברכה על 

לו שלא  זה באמרם: כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפלין בראשו מובטח

 .807, לפי שאלו מצות תמידיות ונפעל בהן תמיד"806יחטא

כיסוי הראש אכן הועיל לתקן את דרכיו של רבי נחמן, אולם לא היה זה תיקון שורשי וברגע 

שנשמטה טליתו, הוא שילח מעליו כל רסן. חינוך המדגיש את היראה מביא את האדם לכבוש 

ת ושלילת רצונות האדם וכוחותיו. אולם את יצריו ולהימנע מן החטא מתוך התבטלות עצמי

החמדה עלולה להישאר כבושה ודרוכה כקפיץ, ואם תעלם ההתבטלות ישתחררו היצרים 

ויתפרצו באופן שלילי. ואכן ברגע שהוסר הכיסוי רבי נחמן טיפס על הדקל לזכות בתמרי זולתו. 

ך לבנות את עצמו תוצאה זו מעידה שיראה כזו היא יראה תתאה, בוסרית ונחותה. האדם צרי

באופן חיובי, להתרומם לאהבת ה', אשר תביא את כוחותיו לפעילות יוצרת ובונה. האהבה תזכה 

אותו ב"יראת הרוממות", התבטלות שלמה, אז ימצא את עצמו כשליח בכל דרכיו וכל מעשיו 

 יהיו כלולים באור הופעת השכינה.

 

 ה.

 

שהיו יושבין אצל קרח אביהן רואין ומה זכות היה בידן של בני קרח שינצלו? שבשעה 

את משה וכובשין את פניהן בקרקע. אמרו: אם נעמוד מפני משה רבינו נוהגין בזיון 

באבינו וכבר נצטוינו על כבוד אב ואם, ואם לא נעמוד כבר כתיב מפני שיבה תקום, מוטב 

ת לבם שנעמוד מפני משה רבינו אע"פ שאנו נוהגין בזיון באבינו. באותה שעה הרחישו א

  .808בתשובה, עליהם אמר דוד רחש לבי דבר טוב

 

ח ֹלא ֵמתּו שותפיו -. קורח, ביתו וכל עדתו נבלעו, נשרפו וכלו מעל פני האדמה, ובניו809ּוְבֵני ֹקרַּ

נשארו בחיים, ואף זכו להיות משוררים לשכינה.  ִּחכמים הבליטו את כוחה של המשפחה 

ח כמנוע שדחף אותו בדרכו, עד שהפכה לו ומקומה במרדו של קורח. הם תיארו את אשת קור

יָאָסףלרועץ. גם בניו,  ֲאבִּ יר,  ְֶאְלָקָנה וַּ סִּ קורח, במסירותו הרבה להם,  , היו סיבת המרד.810אַּ

 ביקש לבנות את עתידם: 
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"וקרח שפקח היה מה ראה לשטות הזה? אלא עינו הטעתו. ראה שלשלת גדולה עומדת 

, משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי 811רהימנו. שמואל ששקול כמשה ואהרן, שנאמ

שמו, עשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולם מתנבאים ברוח הקודש, כל 

, אמר, אפשר הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אדום? ולא ראה 812אלה בנים להימן

 . 813יפה. לפי שבניו עשו תשובה ועומדין מהן"

פותיהם המוחמצות באמצעות בניהם. הם מפריעים הורים מתוסכלים מבקשים להגשים את שאי

לבניהם לחיות את חיי עצמם וכופים עליהם שאיפות של אחרים, וזה אסון גם להורים, שבמקום 

להביא ברכה לעולם ולהשלים את תפקידם כראוי, הם חורגים ממקומם, מגלים את שפלותם 

 ודורסים את זולתם בדאגתם לגדולת בניהם.

ותו מקום. הבנים נגרפו יחד עם משפחתם במורד שיטפון המרד, וכפסע קורח ובניו עמדו בא

הפריד ביניהם ובין גורל אביהם. חכמים תהו מדוע הוא וביתו ירדו תהומה והם ניצלו ועלו 

 לגדולה? כיצד ברגע אחד הצליחו הבנים לעצור ולהיבדל באופן קוטבי מאביהם?

בין אביהם למשה רבינו. תחילה כבשו את בני קורח מצאו את עצמם באמצע, בין הפטיש לסדן, 

פניהם בקרקע ולא עשו דבר. בחירה לשבת על הגדר היא בחירה לגיטימית במצבים רגישים, 

אבל אין בכוחה של הבחירה בשב ואל תעשה להציל אותם מתוך ההפיכה. הם ניצלו רק בזכות 

הבחירה הקשה ולעמוד מפני משה רבינו. זו  814משמעית במחלוקת-החלטתם לנקוט עמדה חד

ביותר, לוותר על משפחתיותם ואהבתם לאביהם, על המציאות החומרית הממשית שלהם, 

מֹו ֹלא  יו ּוְלאִּ ולהעדיף עליה את כבוד רבם, את הנאמנות לתורה, את עולמם הרוחני: ָהֹאֵמר ְלָאבִּ

ְמָר  י ָשְמרּו אִּ יר ְוֶאת ָבָנו ֹלא ָיָדע ּכִּ ּכִּ יו ְוֶאת ֶאָחיו ֹלא הִּ יתִּ ְנֹצרּוְראִּ יְתָך יִּ  . 815ֶתָך ּוְברִּ
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ל  814 עַּ ם בַּ לּו אִּ ההלכה אוסרת לאחוז במחלוקת, והאיסור כולל גם קרובים לבעלי המחלוקת: "ֲאפִּ
ֲחֹלק לֹו ָּכבוֹ  ד ְמֹאד ֶשֹּלא לַּ ָזֵהר עַּ י ֵכן ֵיש לֹו ְלהִּ ל פִּ יו, ַאף עַּ לּו הּוא ָאבִּ ֲאפִּ ֲחֹלֶקת הּוא ְקרֹובֹו, וַּ מַּ ָמֵשְך הַּ ד ְלהִּ

ֲאפִּ  ר לֹו ַאֲחָריו, וַּ ם ָאמַּ יף ט"ו, ְדאִּ יָמן ר"מ ָסעִּ ק ְביֹוֶרה ֵדָעה ְבסִּ ְפסַּ ְנָין ֶזה, ּוְכמֹו ֶשנִּ ֵּוהּו ְבעִּ יו ְמצַּ ם ָאבִּ לּו אִּ
ְכב ין בִּ ָיבִּ ֵבן ְוגַּם ָהָאב ּכָֻּלן חַּ ע לֹו, ְדגַּם הַּ ְשמַּ ְבֵריֶהם ֶשֹּלא יִּ ְצָוה ֶשל דִּ ל מִּ לּו עַּ ֲעֹבר ֲאפִּ יו לַּ מָ ָאבִּ קֹום, ְוָכל ֹוד הַּ

ֲחֹלֶקת" )שמירת הלשון ח"א, שער הזכירה, י"ז(. החפץ חיים מוסיף ומחדש  ֶשֵּכן ְבָעֹון ָחמּור ֶשל מַּ
שהדברים שרירים וקיימים לא רק כאשר הוא יודע שאביו טועה אלא גם כאשר נדמה לו שאביו צודק, 

ם הּוא רֹוֶאה  לּו אִּ ֲאפִּ יט גם אז אסור לבן להחזיק במחלוקת: וַּ ְשקִּ ְרֶאה ְלהַּ י ֵכן יִּ ל פִּ יו, ַאף עַּ ם ָאבִּ ין עִּ דִּ ֶשהַּ
י טֹוֶעה  ֲחֹשב אּולַּ ת ֲהָבַאת ָשלֹום, ֵיש לֹו לַּ ְצוַּ ד מִּ ְלבַּ ד ֶשְּכֶנְגדֹו. ְדמִּ צַּ ם הַּ יָבה עִּ ְמרִּ יק הַּ ֲחזִּ ְמיֹונֹו ְוֹלא ְלהַּ ְבדִּ

ְּתקּוָעה ְבֵלב ָהָאָדם ֶשהּוא אֹוהֵ  ד ָהַאֲהָבה הַּ צַּ י, ֵרֲעָך ֲאֶשר ְּכנְַּפֶשָך ֶזה מִּ ְפרִּ יָתא ְבסִּ ְדאִּ יו ְּכנְַּפשֹו, ּכִּ ב ְלָאבִּ
ְצמֹו. יָך, ְוֵאין ָאָדם רֹוֶאה חֹוב ְלעַּ  ָאבִּ

בֹו,  815 ת רַּ ֲאֵבדַּ יו וַּ ת ָאבִּ דברים ל"ג ט. ההלכה מרחיבה את הדבר גם אל תוך החיים הרגילים: "ֲאֵבדַּ
י יו ֵהבִּ בֹו קֹוֶדֶמת, ֶשָאבִּ ָבא" משנה בבא ֶשל רַּ ֵיי ָהעֹוָלם הַּ יאֹו ְלחַּ ְמדֹו ָחְכָמה ֵמבִּ בֹו ֶשלִּ ֶזה. ְורַּ אֹו ָלעֹוָלם הַּ

 מציעא ב' י"א, ל"ג א.



הד לפרשת קורח אפשר למצוא בפרק הראשון של תהילים, העומד על ההבדל בין דמותו של 

 הצדיק לרשע:

י  ים ֹלא ָיָשב. ּכִּ ב ֵלצִּ ים ֹלא ָעָמד ּוְבמֹושַּ ָטאִּ ים ּוְבֶדֶרְך חַּ ת ְרָשעִּ ֲעצַּ ְך בַּ יש ֲאֶשר ֹלא ָהלַּ ְשֵרי ָהאִּ אַּ

ת ה' ם ְבתֹורַּ ְריֹו  אִּ ם ֲאֶשר פִּ ְלֵגי ָמיִּ ל פַּ ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוָהָיה ְּכֵעץ ָשתּול עַּ

ְדֶפנ ֹמץ ֲאֶשר ּתִּ ם ּכַּ י אִּ ים ּכִּ . ֹלא ֵכן ָהְרָשעִּ יחַּ בֹול ְוֹכל ֲאֶשר יֲַּעֶשה יְַּצלִּ ּתֹו ְוָעֵלהּו ֹלא יִּ ֵּתן ְבעִּ ּו יִּ

ל ֵּכן ֹלא  . עַּ ים ְוֶדֶרְך רּוחַּ יקִּ דִּ י יֹוֵדעַּ ה' ֶדֶרְך צַּ ים. ּכִּ יקִּ דִּ ת צַּ ֲעדַּ ים בַּ ָטאִּ ְשָפט ְוחַּ מִּ ים בַּ מּו ְרָשעִּ ָיקֻּ

ים ֹּתאֵבד.  ְרָשעִּ

הפרק מעמיד את הצדיק מול הרשע, אולם לא באופן מופשט כשני קטבים שאינם נפגשים, אלא 

עדת קורח היא דוגמה לחטאים  זה מול זה על קו אחד בתביעה מן הצדיק לבחור ביניהם.

החורשים רעה ה' ועל משיחו. בני קורח עמדו מול אביהם ובחרו להתנתק ממנו, להיבדל 

 מדרכו: 

, סורו נא מעל אהלי 816"אשרי האיש. אלו בניו של קרח שלא הלכו בעצת אביהם, שנאמר

. ובמושב לצים, זה קרח 817האנשים הרשעים האלה. ובדרך חטאים, את מחתות החטאים

שהיה מתלוצץ על משה ועל אהרן... כי אם בתורת ה' חפצו, אלו בניו שאמרו שירה 

ואמרו: חייבין אנו בכבוד אבינו, נחלוק כבוד למשה רבינו, עמדו והכריעו עצמן בשביל 

כבודו של משה. ובתורתו יהגה, אלו בניו של קרח. כיון שנבלעו עדת של קרח נמצאו בניו 

ו לנס. רבי אומר, נקרעו כל סביבותיהן ואותו מקום ויהי 818כתורן של ספינה, שנאמר

שהיה תחתיהן לא נקרע. רבי שמואל בר נחמני אמר, לא היו שלשתן עומדין על מקום 

אחד אלא כל אחד ואחד היה עומד בפני עצמו ודומין כג' עמודים... לא כן הרשעים, זה 

 .819קרח ועדתו"

 

אות, נקראו לדורות על שם אביהם, "בני ואף על פי שחדלו להיות בניו של קורח ובחרו בעצמ

קורח". גדולתו של קורח לא נמחקה ולאחר שבניו עשו תשובה ותיקנו את חסרונותיו, הם עצמם 

 עדות לזכויותיו.

י"א מזמורים בתהילים קרויים על שם בני קורח, הם לא הוזכרו בשמותיהם הפרטיים אלא 

ך ההפיכה על עמוד משל עצמו. גם אם הופיעו כחבורה. אף על פי כן כל אחד מהם עמד בתו

הייתה ביניהם עצה משותפת, הייתה זו הכרעה אישית של כל אחד ואחד. בניגוד להמון שהלך 

אחר דבריו הדמגוגיים של אביהם, הם לא נגררו זה אחר זה, אלא כל אחד בחר את בחירתו שלו. 
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באהבת הארץ ואהבת מזמוריהם מלאי אמונה גדולה, ראייה רחבה, תקווה וגאולה, עמוסים 

 ירושלים. 

חמישה מן המזמורים מתוארים ב"משכיל". חכמים ראו בהגדרה זו תשובה לשאלה הגדולה, 

 כיצד נפל קורח ובניו התעלו: 

"ארח חיים למעלה למשכיל. מי שהוא מסתכל למעלה, מה כתיב עליו, אורח חיים 

אומר, הביטו אליו  . בניו של קרח שנסתכלו למעלה, נמלטו. וכן הוא820למעלה למשכיל

 . 822. ואביהם שלא נסתכל למעלה, ירד למטה. שנאמר וירדו הם וכל אשר להם"821ונהרו

הבנים דבקו בקונם והסתכלו למעלה, "אורח חיים למעלה למשכיל", ואילו עיני קורח, 

ששאיפותיו היו גדולות כל כך, היו דווקא למטה, הוא נתפס לקטנות, עסק בגינוני כבוד של כאן 

 ו, ועל כן לא יכול להתרומם.ועכשי
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