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 הקדמה

 
"ארפא משובתם אוהבם נדבה כי שב אפי ממנו. אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך 

 ו(.-י"ד ה הושע) שרשיו כלבנון"
התשובה באה ממרומים כרטייה של רופא אמן, לרפא את שברי לבבו ונפשו של האדם. התשובה 
תופסת מקום מרכזי במקרא ובאגדת חכמים והוגי כל הדורות הרבו לעסוק בה. אולם דמותה, כפי 
שהופיעה בפרשיות התשובה, לא נחקרה דיה. בעיונים הבאים נלמד בפרשיות אלה, וננסה לתרום 

עט להשלמת חסר זה. נגלה כאן תפיסה קדמונית של תשובה המעצבת תפיסת עולם אופטימית, מ
מהפכנית ודינמית, המניעה את החיים ומביאה את העם ואת העולם אל שלמותם. כאן נמצאים 
שורשי אורות התשובה של מרן הרב קוק זצ"ל, שהגדיל מכולם לצלול למעמקי תורת התשובה 

 ולשיר את שירה המופלא.
בשני אופנים: בתיאורי חוטאים שונים, משבריהם, לבטיהם וחווית התשובה  העיונים מופיעים

 -משורטטים כאן קווים לבתי מדרשות של תשובה שעברו; ובעיונים במהותה של התשובה וכוחה. 
 בית מדרשו של משה, של דוד, של ר' עקיבא ותלמידיו, ושל ריש לקיש.

רשנים ומטיפים המבקשים להשיב את הציבור בתשובה, או בדרך כלל עוסקים אצלנו בתשובה ד
אינטלקטואלי בלבד. אדיקותם של אלה גם אלה בדרכם, עלולה להטות -חוקרים שעניינם בה מדעי

את מסקנותיהם ולעשותן חסרות משמעות. אנו נשתדל ללכת בדרך האמצע, נשלב לימוד שיטתי 
רינו אינם מכוונים לאנשי תורה ומדע של מקורות התשובה, עם בקשת נשמתה ולקחיה לנו. דב

בלבד אלא לציבור הרחב של הלומדים והמורים, ואני מקווה שיוכלו למצוא בהם אוצר בלום של 
 נושאים, חומרים, שאלות ורעיונות.

רבים מן הדברים האמורים כאן נהגו והתלבנו בימי התשובה באוזני חברים מקשיבים בק"ק נוב 
בע"ה לשמש ברבנות כמחצית היובל. חלק מן הדברים הופיע כבר שברמת הגולן ואשר בה זכיתי 

 כחוברת לזכרו של הרב יעקב חי נקש ז"ל, ובתוך ספרי על נביאים ראשונים.
עטרנו את הדברים בתמונות ירושלמיות. תמונות אלה אינן עוסקות ביודאיקה ולכאורה אין כל 

מורים כאן ימצא שהתמונות קשר בינן לבין התשובה, אולם מי שיעמיק בתכני התשובה הא
הולמות את תכניה הפנימיים, ככוח גואל, הפותח בפני האדם והעם שערים ומוציאם מכל 

 המיצרים, מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. 
 

 שלמי תודה לכל התורמים למלאכה: 
 לר' שמואל קליין שדחף ללא לאות להוציא את הדברים לאור וריכז את החומר הויזואלי. 

 חדת למועצה הדתית האזורית גולן, על סיועה להוצאת הספר. תודה מיו
 אילן.-המקורות הועתקו בדרך כלל באמצעות פרוייקט השו"ת של בר

לב, יעקב חרל"פ ואריה קמלמן, שנתנו לנו בטובם -תודתנו לצלמים עליזה אורבך, אריה בר
 מעבודותיהם.

 ליפה ויטנברג ששקדה על הגהת הספר מבחינה לשונית.
 וייס על העיצוב הגרפי. לדבורה

 וליוחנן לוטפי שהביא את הספר לדפוס.
 
 
 

 יגאל אריאל                                                                    
 נוב, תשנ"ח                                                                    
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 פתיחה
 
 . החטא בתנ"ך6

 
ם הרים ילדו ותחולל ארץ תפלה למשה איש האלהים אדני מעון היית לנו בדר ודר. בטר

 .1ותבל ומעולם ועד עולם אתה אל. תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם
החטא והתשובה הם תופעות מרכזיות בחיי האדם. חסרונות טמונים באדם מראשיתו והכישלון 
רובץ לפתחו. כמעט כל גיבורי סיפורי התנ"ך נופלים ונכשלים בצמתים המרכזיים של חייהם, 

בשיא הצלחתם בא החטא, חושף את חולשתם וסוחף את כל הישגיהם. מתברר שאויבו בעומדם 
הגדול של האדם הוא האדם עצמו. אולם הנפילה איננה סוף הדרך, התשובה היא עוגן הצלה 

 לאדם והנאחז בה, ניצל ויכול להמשיך להתקדם אל יעדו, אולי ביתר תוקף והצלחה.
ית, שבהם טמון גרעין ימי העולם, ובהם נקבעה סדר התפתחות עקלקל זה נלמד מימי בראש

-התבנית ההיסטורית של כל הדורות. אדם הראשון הוצב בתחילת ההיסטוריה האנושית בנקודת
, חטא והורחק ממנו. אולם בכך לא בא 2מוצא עילאית מופלאה, בגן העדן, אבל מיד עם כניסתו לגן

חרת, והאנושות מטפסת מאז למעלה, עליו סופו אלא האדם שנפל, חזר לבנות את חייו בדרך א
ובתוך כך מרחיבה את מעגל פעולתה, ותהליך התפתחותה מקיף את היקום כולו. האדם לא 
התחיל את דרכו מן האין, ואינו תועה בחלל בלא יעד מוגדר, אלא חוזר אל גן העדן, אל שורשיו 

    .3ומקורו העליון
ן קונו, הדור השני חטא ברצח, עבירה שבין אדם הראשון הפר את צו הבורא וחטא במה שבינו לבי

 אדם לזולת, ובדור המבול הפכה ההשחתה לכללית, חברתית וציבורית. 
חטאים אלה אינם חטאים פרטיים בלבד אלא אופייניים לאדם. החטא הראשון הצביע על 
חסרונות האדם ונקודות התורפה באופיו, והראה את קטנותו בכלל. החטא הראשון היה מעידה 

פעמית, חטאי קין ודור המבול הראו שהחטא הוא תופעת קבע המלווה את האדם. הדבר נעשה -חד
חמור פי כמה כשהתברר שהאדם איננו מצליח להשתחרר מן החטא, ואיננו יודע לתקן את מעשיו 

 בתשובה ממשית וברורה. 
ליך . הופיע תה4הדורות הראשונים לא שבו בתשובה ומסקנת החטא היתה "חטאים תרדף רעה"

של ברירה, שבו נדחה החוטא ונעלם ובמקומו נבחר אחר. במקום קין בא שת, במקום אנשי דור 
 המבול נבחר נח, ובמקום אנשי הפלגה וסדום עמד אברהם. 

 
גם לכנסת ישראל ארב החטא, וכבר עם יסודה עמד עליה למוטטה. הכתוב מצביע על סימנים של 

 . 5חטא אפילו אצל אברהם

 ג.-תהילים צ' א 1
לקבלת חכמים )סנהדרין ל"ח ב( התרחש החטא מיד, כפי שדרשו את האמור בתהילים )מ"ט יג( "אדם ביקר  2

את בספר היובלים כתב שהחטא קרה לאחר שבע שנים(. בל ילין", שנטרד מגן העדן כבר ביום ו' )לעומת ז
החטא תואר בכתוב בפרק ג', לאחר מנוחת הבורא, אבל זמנו ביום ו'. לדעת הרמב"ם )מורה נבוכים ח"ב ל'( יש 
בכך עניין מהותי: "ופתח פתח אחר לבריאת חוה מאדם, וזכר עץ החיים ועץ הדעת, ודבר הנחש, והעניין ההוא, 

אחר שהושם אדם בגן עדן, וכל החכמים ז"ל מסכימים שזה הענין כלו היה יום ששי ולשא  וזכר שזה כלו היה
נשתנה ענין בשום פנים אחר ששת ימי בראשית". חטא אדם הראשון קשור עדיין לימי הבריאה והוא פיתוח של 

 עולם.תיאור בריאת האדם שלפני כן. לאחר ימי בראשית לא יתכן שינוי יסודי כזה בטבע האדם ומצבו ב
אגרות ראי"ה א' קס"ג: "אנו צריכים לדעת, שיש אפשרות גמורה שהאדם אפילו אם יתעלה במעלה גדולה  3

ויהי מוכן לכל כבוד ועונג, אם ישחית דרכיו יוכל לאבד כל אשר לו, ויוכל להרע לעצמו ולתולדותיו עד 
ן וחטאו וגירושו... ההבנה הטהורה דורות רבים מאוד. וזה הלימוד יוצא לנו מהעובדה של מציאות אדם בגן עד

ידי הערובה הבטוחה של העבר שהיה האדם מאושר מאוד -של שמחת החיים ואורם אשר בתורה היא דווקא על
ורק מקרה של חטא הרחיק את דרכו. מובן הדבר שמכשול מקרי מוכרח הוא להיות נתקן והאדם ישוב למעלתו 

חיד לעולם, שמא יעמוד באמצע דרכו או שמא יסוג לעד. אבל רעיון ההתפתחות בלא סיוע מהעבר, יפ
 לאחור".

 משלי י"ג כא. 4
 הרמב"ן, בראשית י"ב י. 5
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ינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו ודע כי אברהם אב
פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים 
כח לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, 

הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד  ממות. ועל המעשה כי האלהים ברעב יפדנו
  .6פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא

החיסרון המרומז אצל אברהם מתפרץ באופן נורא לאחר שני דורות. יעקב הניח את היסוד 
למשפחת ישראל, אולם עוד טרם התגבש ביתו ועמד מול אויביו מסביב, כבר בא עליו מבפנים 

 התפורר בשנאת אחים ובחטא מכירת יוסף. האיום הגדול מכולם, והוא 
החטא חוזר גם בעת בריאת העם. הכתוב מעמיד זה לעומת זה את מעמד הר סיני ואת חטא העגל. 

 הרסה את כל שנוצר.מיד בשעתה הגדולה בהר סיני, ו חטאה כנסת ישראל, וכמו אדם הראשון
 הדבר חוזר לאורך כל ההיסטוריה; החטא מאיים על כל הישגי העם:

בספר ויקרא, מתרחש חטא נדב ואביהוא בשעת השראת השכינה במשכן. בספר במדבר, עומדים 
זה מול זה, סידור המחנות הפלאי סביב המשכן, מול חטאי העם ותלונותיו. בתחילה חוטא העם 
במתאוננים ולבסוף מסיים בחטא המרגלים, שהסיג את העם אחורנית ושמט את הקרקע מתחת 

 .7ן נעשה אפשרי רק בדור הבאלרגליו באופן שהתיקו
גם בתיאור תולדותיו של העם בארץ חוזרת אותה מתכונת. במרכז ספר יהושע עומדים חטא עכן 

בימי השופטים ליווה החטא את העם לאורך כל התקופה. כל  .והתרופפות העם במצוות הכיבוש
 אלו דחו את השלמת הכיבוש עד ימי דוד. 

ף הוא בסימן החטא והתשובה. כשם שכנסת ישראל חטאה סיפור חייהם של שאול ודוד עומד א
. במרכז החלק הראשון של ספר שמואל מופיע מלכות ישראל התאפיינה בכךבשעתה הגדולה אף 

דוד בחטאו את אשיות מלכותו ומאיים על  ערערחטא שאול ונפילתו, ובחלק השני של הספר מ
בנה אותם ת ביתו ואת מלכותו וציל את עצמו, אחסדה האבל דוד שב בתשובה וב עצם קיומה.

 מחדש על יסוד אחר.
ספר מלכים מתאר את תפארת ישראל ובניין המקדש, אבל בצד ההצלחות הוא מתאר גם את 

 הסיבות לחורבן. חטאי העם הביאו לחלוקתו לשניים, ולירידתו מטה מטה עד לחורבן.
העדן, ומאז צועד -מגןבעקבות חטאיו גורש עם ישראל מארצו, כשם שאדם הראשון גורש בחטאו 

 העם ומחפש את דרכו חזרה אל עצמו ואל ארצו.
 

  8. דרכי התשובה בתורה2
 

 תשובת היחיד

"אמר ר' אבהו: מפני מה נענש אברהם אבינו הצביעו על שורש "חטאו" של אברהם:  נדרים ל"ב א(חכמים ) 6
רק את  חניכיו ילידי ונשתעבדו בניו מאתים ועשר שנים? מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, שנאמר "וי

ביתו". ושמואל אמר: מפני שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא, שאמר "במה אדע". ור' יוחנן אמר: 
ברור שאין אלה חטאים  שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה, שנאמר "תן לי הנפש והרכוש קח לך".

המחייב תיקון יסודי, שבגללו נצרף העם בכור  של ממש, אלא כוונת חכמים לגילוי חסרון בשלמותו של אברהם
הברזל של מצרים ונבנה  מחדש. מהר"ל )גבורות ה' ט'(: "כאשר חז"ל ראו הגלות בבני אברהם ידעו כי אי 
אפשר זה רק מחסרון בעצם שיש בשורש שהוא אברהם, ומן החטא עצמו נמשך דבר זה, יהיה חטא קטן או גדול. 

 עמדו על זה כי היה בו דבר חסרון".וכאשר בחנו את ראש אבן פינה 
 ולא נמצא להם תיקון, חטאם הוא בעצם אחריותם לחטא העם. -אפילו משה ואהרון חטאו  7
שבע -החוקרים נמנו וגמרו שהתשובה אינה קיימת בספורי התורה והיא מתחילה להופיע במעשה דוד ובת 8

טומאה מזיק ותכלית הרצוי -הטעונה כחובדברי הנביאים האחרונים. "האלילות תופסת את החטא כפעולה 
מגי שיש בו כח מחטא, גם הווידוי -והכפורים היא ביעור כח זה. לפיכך הכפורים קשורים תמיד בטכס דתי

מטפיסי. היא חושבת את החטא -והתפילה הם חלק מטכס זה. האמונה הישראלית עקרה את הרע משרשו המגי
רצונו החופשי של האדם. בהתאם לזה היא תופסת את עצמו לשורש הרע. ולמקור החטא היא חושבת את 

טומאה הכבוש בחטא אלא כפרי רצונו של האל. ומרכזה של התשובה בספירה של הרצון, -העונש לא כפרי כח
חרטה ועזיבת החטא. בספורים המקראיים העתיקים ביותר אין התשובה  -התשובה היא במהותה תמורת הרצון 

השליחים   -ת על חטאים ועל ענשים, אבל לא על תשובה. אף הנביאים תופסת מקום כלל, האגדות מספרו
הראשונים אינם נשלחים להחזיר בתשובה אלא למנוע מן החטא או לבשר את העונש או אף לבצע אותם 

ידי שהוא מעורר אותם לתשובה אלא בתפילתו, -אף האלהים לא על-בעצמם. משה מסיר מעל ישראל את חרון
וכבוד שם האלהים. משהו מן התפיסה הקדומה, המגית של החטא נשתמר בדמוי  בהזכרת השבועה לאבות

השולט במקרא, שהחטא מתמרק רק על ידי עונש. דוד מתחרט על חטאו בבת שבע ובאוריה, וה' מעביר 
, ספר יונה. וראה 582חטאתו, אבל אין הוא מנקה אותו מעונש" )קויפמן, תולדות האמונה הישראלית, כרך שני 

, ואנצקלופדיה מקראית, ח"ח, תשובה(. תפיסת החוקרים את 818אורבך, חז"ל פרקי אמונות ודעות עמ' א. א. 
ממדית, הם מבודדים  מלכתחילה יסודות אחדים של תשובת היחיד ומצמצמים -התורה ואת החיים היא חד

ן כמובן לכשלון. אותה. הנסיון לטבוע מטבע של תשובה ולבחון את האמור בתורה לפי דגם שרירותי זה, נידו
יש ללכת בדרך ההפוכה, לבחון את כל תכני התשובה שבתורה, הנשענים גם על הברית, הסגולה והכפרה 

 ולראות אותה כמכלול אחד.
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הדורות הראשונים לא תקנו את החטא, ואף על פי כן  הושיטו משמים יד לאדם לתשובה והדין 
ארה התגלה  ברחמים רבים. אמנם, לא נשלחו נביאים לקרוא לאדם במפורש לשוב, אבל הדלת נש

פתוחה לפניו. על האוכל מעץ הדעת נגזרה מלכתחילה גזרת מוות, אבל עונש זה לא בוצע כפשוטו. 
הרחמים האלוקיים נפרשו על האדם, גמגומי התשובה שלו התקבלו, הוא המשיך לחיות לאחר 

 החטא ונוצר עבורו מסלול של תיקון, שבאמצעותו יתקדם ויתעלה.
הם פתח לתשובה. לפני העונש ניתנה להם ארכה, הוצבה אנשי דור המבול נענשו, אבל נפתח ל

 לפניהם דוגמת מופת על ידי נח, ואף התראה מרומזת בבנייתה הממושכת של התיבה המוזרה.
דור הפלגה חטא והקב"ה לא הענישו כראוי לו, אלא פנה לראות את מעשי בני האדם ולהתבונן אם 

 .9תימצא להם זכות
רד לראות את מעשי האדם והודיע על כוונתו לאברהם, כדי גם סדום לא חרבה מיד. הקב"ה י

. הדבר לא עלה ביד אברהם רק משום שאנשי סדום עצמם הלכו 10שיעמוד לבקש על סדום רחמים
 באותה שעה והעמיקו את חטאתם.

אברהם וביתו חוללו את השינוי. לעומת הדורות הראשונים שלא תיקנו את דרכם, מוצאים אנו 
ן מוסרי וחתירה לשלמות. העונש נעשה תהליך של צרוף המזכך את החוטא במשפחת אברהם תיקו

בסבל וייסורים והאדם נחלץ ממעגל החטא באמצעות תשובה גדולה המשנה באופן מהותי אותו, 
 .11את דרכו ואת גורלו

עד שלא בא אברהם אבינו כביכול היה הקדוש ברוך הוא דן את העולם במידת אכזריות. 
פם כזיקים על פני המים. חטאו אנשי מגדל פיזרם מסוף העולם ועד חטאו אנשי מבול הצי

סופו. חטאו אנשי סדום שטפם בגפרית ואש. אבל משבא אברהם אבינו לעולם זכה לקבל 
 יסורים והתחילו ממשמשים ובאים.

עלו בלבם הרהורי תשובה ובאו התיקון וההשלמה.  -השנאה והפירוד הפנימי  -לאחר חטא האחים 
ו שאין מקריות בחיים, חטאם הישן במכירת יוסף רודף אחריהם עשרים שנה האחים הכיר

, 12והסתבכותם במצרים היא עונש על אותו חטא. הם הודו בחטא "אבל אשמים אנחנו על אחינו"
 התחרטו עליו, ותיקנוהו כאשר נלחמו בכל כוחם להציל את בנימין.

שבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה יוסף נתן לחטאם פירוש חדש והעניק לו ממד דתי: "ואתם ח
. בראייתו הגדולה ביאר יוסף, שבכל מעשה בחירי של האדם 13למען עשה כיום הזה להחית עם רב"

מעורבת גם יד ההשגחה. לאחר התשובה, כשנרפאו פצעי החטא, מתגלה כיצד הפך מעשה החטא 
 מכשיר לתיקון העולם ובניינו, והכל בא על תיקונו. 

 
 

 ולהתשובה לאומית וגא
ספר שמות עוסק בגורל העם. הוא ספר של תשובה בשני מובנים: א. גאולת העם משיעבודו 

 ותשובתו אל עצמו. ב. גאולת העם מחטאו ותשובתו המוסרית הדתית. 
ספר שמות מתחיל ביציאת מצרים, הגאולה היא ביסודה תהליך של תשובה ותיקון לאומי. התורה 

 לתו את זעקת העם: רוקמת את תהליך הגאולה ומציבה בתחי
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל 
שועתם אל האלהים מן העבדה. וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את 

 .14אברהם את יצחק ואת יעקב. וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים
עבודה, די בסבל העם לבדו לעשות רושם בשמים ולהביא את זעקה זו יכולה להיות אנחה מכובד ה

הגאולה בזכות ברית האבות. אולם הכתוב עצמו חזר ותיאר את הדברים בפרספקטיבה היסטורית 

הנקודה המרכזית של הדור הזה היא אחדותו "ויהי כל הארץ שפה אחת, ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת  9
בה גם את סיבת חטאו וגם את אפשרות תשובתו: "רבי יהודה ורבי  לכולם", חכמים )בראשית רבה ל"ח ט'( ראו

נחמיה, רבי יהודה אומר: הואיל והן עם אחד ושפה אחת אם עושין הן תשובה אני מקבלן. רבי נחמיה אומר: מי 
 גרם להם שימרדו בי לא על ידי שהם עם אחד ושפה אחת".

יכולים לשנות את נקודת המבט על הציבור כולו. התורה מחדשת, שיחידים צדיקים הנמצאים בתוך הציבור,  10
בהשפעתם הם מחזירים את הציבור בתשובה, או אפילו בעצם צדקתם הם מטים את הכף לזכות הכלל. אפילו 
צדיקים שמחוץ לציבור יכולים בהתקשרותם אליו לכפר עליו בתפילתם. התורה מבליטה את הנתק בין נוח 

 ל אברהם הצדיק עם בני דורו.הצדיק לבין דורו, לעומת מעורבותו ש
פסיקתא רבתי ז': גאות אדם תשפילנו ]משנתגאה[ על הקב"ה מעשות תשובה ספרי דברים שי"א ח'. ראה גם  11

השפיל אותו ונתגרש מגן עדן, ושפל רוח יתמוך כבוד זה אותו האדם הגדול בענקים )יהושע י"ד ט"ו( שהיה 
פר ואפר )בראשית י"ח כ"ז( לפיכך קרא הקב"ה אותו אדם גדול מן אדם הראשון שהשפיל עצמו ואמר אנכי ע

 הגדול בענקים.
בסופו של הסיפור התוודו האחים בפירוש בפני יוסף על חטאם ובקשו בשם אביהם: "אנא  בראשית מ"ב כא. 12

בראשית נ' יז. אלא שאז יש  שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך"
טעם של "שלא לשמה", הם משנים מן האמת מפני השלום )ראה תנחומא צו ז' ובקיצור ביבמות ס"ה  לווידוי

 ב(, והווידוי מרוכז ביוסף, לו חטאו, ולא אל המקום.
 בראשית נ' כ.  13
 כה.-שמות ב' כג 14
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והעמיק לראות בזעקה גם ביטוי של תשובה  -כפי שייראו בעיני העם היושב על נחלתו בארץ  -
 ותפילה:  

עלינו עבדה קשה. ונצעק אל ה' אלהי אבתינו וישמע ה' וירעו אתנו המצרים ויענונו ויתנו 
 .15את קלנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו

יציאת מצרים היתה התרחשות ניסית.  ביד ההשגחה היה לקצר את התהליך ולהוציא את ישראל 
, אולם מכות יציאת מצרים הנן תהליך חינוכי כפול, שבאמצעותו הכירו המצרים 16במכה אחת

 , ועל ידיו הוכשר עם ישראל להיגאל ולמלא את תפקידו.17ון הבורא וויתרו על השעבודבשלט
בחלקו השני של הספר בא מעמד הר סיני, הקב"ה מביא את עם ישראל אליו, והתורה סוללת את 

 דרכו אל השכינה, חזרה אל גן העדן. 
,  18יה קולקטיביצמוד למתן תורה התרחש חטא העגל, ולאחריו באה תשובה גדולה. חטא העם ה

גם עונשו לא נשאר פרטי, וגם תשובתו לבשה אופי כללי. בספר בראשית הופיעו ניצוצות של 
תשובה, אבל התיקון השלם הופיע באופן ציבורי בספר שמות. עיקרה של תשובת היחיד הוא 
תשובת הלב והמעשה, בעוד שתשובת הכלל כרוכה בדרך הטבע במעשי תשובה ציבוריים שהם 

ם וכלליים, והיא נשענת על הברית והסגולה הלאומיים. משה סלל את דרך התשובה, הוא חיצוניי
יצא מגדרו בתפילתו ובמעשי תשובה רבי עוצמה, כלפי שמים וכלפי העם: שבירת הלוחות, ניתוץ 
העגל, הריגת עובדיו, השקאת העם כסוטה והוצאת אוהל מועד מן המחנה. בווידויו של משה 

עזיבת החטא, חרטה, בקשת כפרה, וגם קבלה לעתיד, ובעקבותיו הולכים  כלולים מטבע הדברים
 .19ומתגלים ביטוייה המעשיים של תשובת הלב

העם קיבל את הדין, הביט בשרפת העגל ובהריגת החוטאים ולא התקומם, אדרבה, נקט בגינוני 
ו התשובה חרטה ואבילות, "התנצל את עדיו מהר חורב" והשתחווה אל מול השכינה. אמנם אין ז

 המקובלת, אין כאן צום, שק ובכי, העם יותר נפעל מאשר פועל ואף על פי כן, תשובתו זו מתקבלת.
 

 הקרבנות
בעקבות חטא העגל בא הציווי על המשכן, העם התנדב לבניינו ותרם לו בכל לבו, ובכך בא תיקון 

הפנימית  לקלקוליו. עם הקמת המשכן נוצר סדר תשובה וכפרה שלם לאדם ולעם. לתשובה
מצטרף הקרבן, מעשה מוגדר ומחייב, ושניהם מתחברים אל הכפרה מלמעלה, לתקן את החטא 

 .20ולכפר עליו בשלמות
באמצעות הקרבנות העניקה התורה כפרה ותיקון גם ליחיד שחטא בשגגה וגם לעם. האדם שוחט 

עצמו קרב על את הקרבן, זורק את דמו ומקטירו על המזבח, ומבטא בכך את התחושה כאילו הוא 
 המזבח. כל קרבן על חטא מלווה בווידוי:

ג' ט,  ז. וכך מתפרשים הדברים גם בספר שופטים שם חוזרת זעקה זו שוב ושוב בפי העם )שם,-דברים כ"ו ו 15
ג' טו, ו' ו( והיא מקבלת לבסוף משמעות ברורה של תשובה: "ויזעקו בני ישראל אל ה' לאמר חטאנו לך וכי 

 עזבנו את אלהינו ונעבד את הבעלים" שם, י' י.
ראה פרקי אבות ה' א' "בעשרה מאמרות נברא העולם ומה תלמוד לומר והלא במאמר אחד יכול להבראות?  16

שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את אלא להפרע מן הרשעים 
העולם שנברא בעשרה מאמרות", והשווה למשנה ד' "עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים 

 ועשרה על הים". וראה שפת אמת, בא, תרל"ט במדרש. 
כב(: "והיה לאות ולעד לה' -ד לבוא )ישעיהו י"ט כמה שלא למדו מצרים בשעת יציאת מצרים, ישלימו לעתי 17

צבאות בארץ מצרים כי יצעקו אל ה' מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב והצילם. ונודע ה' למצרים וידעו 
מצרים את ה' ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר לה' ושלמו. ונגף ה' את מצרים נגף ורפוא ושבו עד ה' 

רים יצעדו לבסוף בעקבות ישראל, הם יצעקו אל ה' וידעו אותו, ועל כן המכות יהפכו ונעתר להם ורפאם". מצ
 להם לרפואה.

בספרי שמות ובמדבר מופיעים גם יחידים חוטאים: משה ואהרן, נדב ואביהוא, קורח, דתן ואבירם, אולם גם  18
, מסתבר שלא היו חטאים אלה הם חטאי העם כולו. חטאי משה ואהרן נשארו סתומים ולא התפרשו כראוי

חטאים במובן המקובל, אלא נקודת חסרון המאפשרת לכלול אותם בתוך הציבור ולחייבם על אחריותם 
לחטאיו. משה נענש על שותפותו העקיפה בחטא המרגלים ואהרן על מעורבותו בחטא העגל. נדב ואביהוא 

ת השכינה. חטאם ביטא כיסופים נשאו בתפקיד ציבורי מרכזי וחטאו ביום משיחתם וחנוכת המשכן, בעת השרא
וגדולה, ומשמעותו אינה אישית בלבד, לכן כלו ונשרפו לפני המקום והפכו למופת בישראל. אפילו חטא קורח 
ועדתו הפך בעצם לחטא העם ואיים על שלמותו, משה התרה בהם וניסה להחזירם בתשובה, ומשלא נענו 

עו ונעלמו מתוך הקהל. העם כולו נענש אף הוא במגפה והמשיכו לפלג את הקהל נענשו בכל חומר הדין, ונבל
 ונחלץ ממנה בזכות התייצבותו של אהרן בתוכו עם קרבן קטורת חריג.

"וידבר העם באלהים ובמשה למה העם למד ממשה את דרכי התשובה ופעל במקרים אחרים בדרך דומה:  19
ם הקלקל. וישלח ה' בעם את הנחשים העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלח

השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל. ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו בה' ובך התפלל 
ז. תהליך התשובה ברור. העם התוודה -במדבר כ"א ה אל ה' ויסר מעלינו את הנחש, ויתפלל משה בעד העם"

ריו לא הופנו ישירות לשמים, אלא למשה, והוא מבקש את במפורש "חטאנו כי דברנו בה' ובך", אולם דב
 תפילתו, כראוי להנהגה הריכוזית המיוחדת של משה במדבר.

. הקרבן בא על השוגג ולא על המזידהתורה מדגישה שקרבנות החטאת והאשם כוללים תהליך של תשובה.  20
ס"ט א( כלומר, לחזור משגגתו. ידיעתו )שבת -התורה דורשת "או הודע אליו חטאתו", על החוטא לשוב מאי

מביא הקרבן סומך את ידיו על הקרבן ומתוודה, ואם נשאר ברשעו הרי זבחו זבח רשעים וכל קרבנותיו תועבה 
 )ראה משלי ט"ו ח(. 
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בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן 
 .21בקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו וידוי דברים שנאמר "והתודה אשר חטא עליה"

הלב היא אפוא עיקר, . תשובת 22הקרבן מבטא את כיסופי האדם, את רצונו, "נפש כי תקריב"
 .23והקרבן בא לבטא אותה ולהשלימה

 
  יום הכיפורים

 היטהרות:התורה העניקה לישראל יום של כפרה ו
והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא 

כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם . תעשו האזרח והגר הגר בתוככם
והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת ... תטהרו ה' לפני

 .24בשנה
יום הכיפורים בכל שנה הוא מסלול של כפרה שבו מטהר העם את המקדש ונטהר בעצמו מכל 

התשובה הוכנסה בכך למסגרת קבועה חטאיו, ובאמצעותו הוא פותח בכל שנה דף חדש. 
 .25ומחייבת

 
 פרשת התשובה

. פרשה זו מוקדשת 26"פרשת התשובה" -רים הקדישה התורה פרשה מיוחדת לעניין בספר דב
לתשובה הלאומית ואינה מתארת את התשובה האישית. תשובה זו לא באה לאחר החטא כדי 
למנוע את העונש, אלא עונש הגלות הוא האמצעי שהביא אותה. תשובה זו היא הכרח גמור וסופה 

אולה, אבל התשובה השלמה תבוא רק בעקבות הגאולה. תשובת להגיע. התשובה כאן היא תנאי לג
העם אל בוראו משולבת בתהליך הגאולה, בשיבתו הממשית של העם אל ארצו. תשובת האדם, 

 הרוחנית, נתמכת בהשראה של רוח טהרה אלוקית מן השמים.-המוסרית

 
 . תשובת העם3

 
י תשובה והתמודדות עמו. בתקופת החטא מלווה את חיי העם, אבל בצדו מופיעים תמיד גם נצנוצ

השופטים קיימת תפיסה ברורה של שכר ועונש, שבעקבותיה נשלחו נביאים להוכיח את העם 
ולהביאו לתשובה, ורק כאשר למד העם את לקחו וחזר בתשובה, זכה לגאולה. אולם היענותו זו 

אבל במשך כל של העם היתה מוגבלת, הוא זעק, הראה סימני חרטה, וזכה להופעת השופטים. 
התקופה לא התרחש מפנה משמעותי בדרכו של העם, ולאחר התעוררות קצרה חזר לסורו 
במחזוריות קבועה. נראה שעולה כוחה של הסגולה הפנימית והישועה באה לעם גם בלי זכויות 
מתאימות. מתחת לפני השטח מתרחש תהליך התפתחותי פנימי, השומר על הקיום היהודי, ופריו 

 שיל ומתגלה בימי שמואל, שאול ודוד, כאשר עשה העם תשובה ותיקן את דרכיו. החיובי מב
שמואל הוא הנביא הראשון שהצליח להביא את העם, בתהליך חינוכי ממושך, לתשובה גדולה 

. שיאו של התהליך בטקס תשובה ציבורי שבו נעשו מעשים פורמאליים של תשובה: 27ומפורשת
ני ה' והקריב טלה חלב. תשובת העם התקבלה ונענתה מיד מן שמואל הוכיח את העם, שפך מים לפ

 השמים, ופלשתים שניצלו את התכנסות העם לתקוף, ניגפו וספגו מפלה ניצחת.
התגבשותו של העם לממלכה חיזקה את החישוקים הלאומיים ואת הערבות ההדדית. התשובה 

ה חשיבות חטאם של מנהיגי העם נעשית תשובה ציבורית. נוצרת זהות בין הדור לבין מנהיגיו, ועול
ותשובתם. רוב המלכים חטאו כאשר הגיעו לשיא הצלחתם ותפארתם, והמשברים שעברו עליהם 
נעשו גם למשברי דורם. מנגד הופיע בתקופה זו משמים חסד הנבואה, והנביאים נשלחו להוכיח 

 את המלכים ואת העם כולו, ותבעו מהם לחזור בתשובה.

רמב"ם הלכות תשובה פ"א ה"א, על פי ספרא בחוקותי פרק ח' ה"ג: והתודו... לצד התשובה הם הדברים,  21
 ואין לי אלא חטאת שטעונה וידוי, אשם מנין ת"ל וכו'.וספרי במדבר פיסקא ב': 

ויקרא ב' א. וברש"י: "לא נאמר נפש בכל קרבנות נדבה אלא במנחה, מי דרכו להתנדב מנחה, עני, אמר  22
 הקב"ה מעלה אני עליו כאלו הקריב נפשו".

מצוה לכל  השילוב שמשלבת התורה את תשובת הלב עם הווידוי הקרבן והכפרה, מלמד שהתשובה היא 23
דבר ויש למנות אותה במניין המצות. הרמב"ם ייחד לתשובה ספר ומנה את חלקיה המעשיים, את הווידוי 
כמצוה "כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות... וידוי זה מצות עשה". הוא לא מנה את התשובה 

 עצמה, כי היא יותר מאשר מצוה..
 ל, לד.-ויקרא ט"ז כט 24
ום הכיפורים הוא תולדה של תשובת העם על חטא העגל ובו נשלמה כפרת העם בנתינת לקבלת חכמים י 25

 הלוחות השניים. 
 י.-דברים ל' א 26
 א ז'.-שמואל 27
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ב בתשובה ובכך איבד את מלכותו ונענש על חטאו. גם דוד חטא, אבל שב שאול חטא ולא ידע לשו
בתשובה גדולה, שכיפרה לו על חטאו; הוא לא מת אלא נענש, והוא וביתו שילמו ארבעתיים. דוד 
התרומם לאחר כל נפילה ותיקן את שקלקל, אף הצליח לשוב ולחדש את הקשר עם הבורא 

דוגמת מופת לכל החוטאים שבכל הדורות. העולם ניתן בתפילה גדולה מקירות לבו ובכך העמיד 
לא רק לצדיקים גמורים, אלא הוא יתקיים ויתפתח גם לאחר משברים, ובאמצעותם. העם ומלכו 
הגיעו בזכות התיקון והתשובה לשיא גדולתם, דוד ושלמה בנו את המקדש והשכינה חזרה לשכון 

 בישראל בתפארתה. 
תו זו. מיד החלה ירידה רוחנית שבעקבותיה נחלקה המלוכה אולם העם לא התמיד זמן רב בדרג

לשתיים, שתי ממלכות שהידרדרו והלכו עד לחורבנן וגלות ישראל. החטא בולט יותר במלכות 
 ישראל בצפון שמלכיה, ובמיוחד מלכיה הגדולים ירבעם ואחאב, חטאו והחטיאו את העם.

ו בעקבות אבי הבית, דוד, שמרו בקנאות מלכי יהודה נגררו אחר חטאי מלכי ישראל, אבל הם צעד
על הקשר לבית המקדש, מתוך תפיסה שקדושתו, ברית האבות והסגולה הפנימית יגוננו לעולם על 
ישראל. חזקיה ויאשיה התאמצו לשוב בתשובה ולהשיב אתם את העם כולו. הם טיהרו את 

לא הצליחו לסחוף  המקדש ואת הארץ והביאו את העם לברית מחודשת עם הקב"ה. אולם שניהם
 את העם בהתלהבות הקודש שלהם, ופני דורם לא השתנו באופן מהותי.

דפוסי התשובה, הווידוי והכפרה, התגבשו ונקבעו, אבל העם נתפס לפעולות הכפרה ודילג על 
מעשה התשובה. האדם מעדיף מעשים חיצוניים מוגדרים, על פני הצורך לשנות את עצמו באופן 

פנימית לווידויו. הנביאים נלחמו בתופעה זו, הוכיחו את העם, מיעטו בערכם  יסודי ולתת משמעות
של הקורבנות, ביטלו את המעשים החיצוניים, והטו את הכף חזרה ממעשה השמים אל תשובת 
האדם. אלא שדבריהם לא נשמעו, העם דחה את היד האלוקית שהושטה לו באמצעותם והחמיר 

בגלות בבבל התחולל  -יע החורבן. הגלות הביאה למפנה גדול את מצבו, הידרדרותו נמשכה עד שהג
 שינוי יסודי בישראל, תהליך של תשובה עמוקה, והעם זכה להיגאל.

 
 

 . התשובה במקרא ובאגדה6
 

מוסרי, הם לב התשובה, אבל התורה משתיתה את התשובה -התשובה האישית והתיקון הרוחני
סגולה והברית האלוקית. תהליך התשובה מקביל על ה -והכפרה לחייבים גם על יסודות אחרים 

לתהליך הגאולה ומשולב בו. התשובה היא הכרח גמור לישראל ולעולם, אם לא הצילה את החוטא 
 מעונשו, היא תופיע לאחר העונש ותביא עמה גאולה.

תשובת הלב אינה עומדת לבדה אלא משולבת ונעזרת במעשה הכפרה החיצוני, הלאומי והפולחני. 
ך התיקון והתשובה מרכיבים רבים. חלקם, מעשי האדם: חרטת הלב, הווידוי בפה, הבאת לתהלי

הקורבן והנשיאה בסבל ובייסורים. חלקם באים מן השמים: הקריאה לתשובה, הסליחה, ההארה 
והכפרה. התורה המתארת את מעשה ההשגחה, מדגישה את הסליחה והכפרה מן השמים יותר 

הנביאים מבליטים בתוכחתם לאדם ולעם את מעשה התשובה מאשר את מעשה האדם. ואילו 
 .28כתרופה לחטא

עקרונותיה של התשובה קבועים בתורה, אבל אין דרך אחת לתיקון, אין תשובה אחת, מוגדרת 
כל דור לומד מן התורה, מדברי קודמיו ומעשיהם,  וקבועה לכל הדורות ולכל המצבים המשתנים.

התשובה העולה מדברי חכמים  תשובה, בהתאם לדמותו וצרכיו.ומוסיף ובונה נדבך משלו בהיכל ה
חדשות עומדת על אותם יסודות שנאמרו בתורה ופועלת בהתאם לאותם דגמים, אף שפניה מת

מדור לדור וממקרה למקרה. אופיה של תשובה קדמונית זו שונה מן הנקודות שהבליטו דורות 
לשבטיו סביב המשכן או ניצב על  מאוחרים יותר; מתכונת אחת לתשובת העם כשהוא שוכן

אדמתו כממלכה שבמרכזה המקדש; מתכונת אחרת לתשובת היחיד לאחר החורבן, ומתכונת 
 שונה לחלוטין לתשובה בזמן הגלות כשהעם מפוזר על אדמת נכר.

התשובה במקרא ובאגדה ממעטת לעסוק בסיבוכי החטא, ממהרת להשתחרר ממנו, ומדלגת 
יקון והכפרה. לעומתה, תשובת הפרט בגלות כפי שהופיעה בתורתם בחסדי שמים ישירות אל הת

של הוגי ימי הביניים והדורות האחרונים, מרוכזת בעבר, מסוגפת ומדכאת. האדם נמצא תחת 
אימת היצר המביא אל החטא, והתשובה קורעת אותו רק בעמל ויגיעה עצומה מתוך קורי החטא 

 והאבדון שעטפו אותו.
 -התשובה שלו כרך יחד את תהליך התשובה האישי, עם תהליך גאולת העם מרן הרב זצ"ל בשירת 

שיבתו לארצו ותחייתו החומרית והרוחנית. זו תשובה ארצישראלית, תשובה מאהבה, תשובה של 
גאולה, היונקת את כוחה מן התיקון הכללי המתרחש בעולם, תשובה הצופה באופטימיות ושמחה 

 אל העתיד הגדול. 
דגאולה של היום מחזירה אותנו אל יסודות התשובה ומקרבת אותנו אל נראה שהאתחלתא 

 הופעותיהן בתנ"ך ובדברי חכמים, ואלה נעשים משמעותיים בחיינו יותר מאשר בדורות קודמים.
 א ט"ו כב. אבל אין לראות בכל שוני סתירה. -שמואל"הנה שמוע מזבח טוב והקשב מחלב אילים"  28
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א. מעשה התשובה 
 בתורה

 
 
  

 
 א. חטא אדם הראשון

 

 . הצו הראשון                        6
 

טיפוס לאדם בכלל, וקורותיו מלמדות על טבעו וכוחותיו של -ואב אדם הראשון הוא יציר הבורא
 האדם לדורות.

על אלף שנותיו של אדם הראשון לא סיפרה התורה אלא את סיפור החטא. חטאו הוא אבי 
גנזה התורה את  -הפיתוי, החטא, נקיפות המצפון, הדין והעונש  -החטאים ובתיאור שלבי נפילתו 

 וצאותיו.כל יסודות החטא האנושי ות
תיאור זה עטוף בצללי מסתורין. משמעותם של גן העדן, עץ הדעת, עץ החיים ולהט החרב 
המתהפכת, אינם ידועים לנו. בסיפור גן העדן ועץ הדעת גדול המכוסה על הנגלה, גם פשטנים 
קיצוניים נאלצו לחפש פה משמעות נסתרת, אבל דווקא משום כך אין הוא מבטא רק כישלון 

 ם, אלא את תוכן החטא האנושי לדורות. מקומי מסוי
עסקו בפרשה זו גדולי הפרשנים וההוגים בכל הדורות, ופרשו סביב החטא הזה יריעה פרשנית, 
פילוסופית, מוסרית ופסיכולוגית רחבה, המבארת את מהות האדם ולבטיו עד היום,  וכל אלה 

לים מן הכתובים ומדברי ראויים לספר בפני עצמו. כאן, נביא רק כמה מסרים עיקריים העו
חכמים, המלמדים את סודות הנפש ומסתריה, ומורים את הדרך המוסרית להתגבר על חולשות 

  האדם.
 

טיפוס לאדם בכלל, וחטאו ביטא את חולשת האדם, כך גם הציווי -כשם שאדם הראשון היה אב
ך החיים לחפש הוא אבי כל הציוויים, וחשיבותו היא עקרונית. האדם לא הושלך במבו 1הראשון

בעצמו את דרכו המוסרית ולא נעזב לעצב אותה מתוך התנסויותיו. לא די בלקחים הכואבים של 
טעויותיו, ובצו המוסרי העולה מהן. הציווי האלוקי הראשון הוצמד אל האדם עם יצירתו, והציב 

רך . היד האלוקית מדריכה את האדם מלכתחילה אל הד2בפניו מחויבויות קטגוריות מוחלטות
הטובה והראויה, מורה לו כיצד להתעלות לרמות מוסריות נשגבות, וחוסכת ממנו את קלקולי 

 החטא ופגמיו. 
 .3חכמים למדו מן הצו הראשון את שבע מצוות בני נוח

 ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכול תאכל. 
 ניו וגו'". אלו הדינין, וכן הוא אומר "כי ידעתיו למען אשר יצוה את ב - ויצו

בראשית ב' טו(, שפירשוה )בראשית רבה ט"ז  מטרת הצבת האדם בגן עדן היתה אמנם "לעבדה ולשמרה" ) 1
ד', ובפרקי דר' אליעזר י"א(: "מצוות עשה ולא תעשה", אבל זו המטרה ולא ציווי מפורש. קדמה לצו הזה 
מצוות פריה ורביה )בראשית א' כח(. מצווה זו חזרה עוד  פעמיים לנח )בראשית, ט' א ז( ורש"י אמר שם: 

נה לברכה וכאן לציווי. ועל הברכה בפרק א' לא אמר כלום, ומסתבר שאף ואתם פרו ורבו לפי פשוטו הראשו
 כאן הוא לברכה.

צריך האדם לשמור על חרותו ועצמיותו )אורות הקודש ח"א עמ' צ"ה(: "כל מה שנכנס בנשמה אחת מהשפעת  2
ד זר חברתה, אף על פי שמועיל לה הדבר מאיזה צד... הוא עם זה מזיק לה גם כן במה שהוא מערב יסו

במהותה. 'ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד 
גדולם נאם ה'...' )ירמיהו ל"א לג(". אולם יש להזהר מהפרזה שתביא את האדם לקטנות ורדידות. תפיסה זו 

 פסולה לחלוטין כאשר מדובר בציווי האלוהי ובקבלה מלמעלה.
 נ"ו ב.סנהדרין  3
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 זו ברכת השם, וכן הוא אומר "ונוקב שם ה' מות יומת".  - ה'
 זו עבודת כוכבים, וכן הוא אומר "לא יהיה לך אלהים אחרים".  - אלהים

 זו שפיכות דמים, וכן הוא אומר "שופך דם האדם וגו'".  - על האדם
והלכה מאתו והיתה זו גילוי עריות, וכן הוא אומר "לאמר הן ישלח איש את אשתו  - לאמר

 לאיש אחר". 
 ולא גזל.  - מכל עץ הגן
 ולא אבר מן החי. - אכל תאכל

חכמים הבינו שהצו הראשון כולל בתוכו את כל הצווים, וכלולות בו כבר כל שבע מצוות בני נוח, 
שהן יסודות המוסר והתרבות. חכמים ביססו את דרשתם על השוואות לשוניות, אבל שבע 

ן הצו הראשון גם באופן רעיוני, ענייני. עצם הציווי מגדיר את היחסים שבין המצוות מתפרטות מ
הבורא לברואיו. הצו מציב את הבורא כריבון ואת האדם כעבד, וקובע את דרכי הקשר ביניהם. 
דגם זה כולל כבר בתוכו את חובת הציות והמשמעת שמהם נובעים איסור עבודה זרה וברכת 

מחייבים את קיומו של שכר ועונש ואת הדינים, שאם אין דיין גם  השם. קיומם של מצווה וציווי
אין דין. הריבון מתיר לאדם לאכול, ובכך כבר נתונה בידו אפשרות הגבלת היתר הבשר שבא 

 אחריו. 
, האדם אינו 4הדגם היסודי של הצו כאן משמש גם כיסוד למוסר החברתי. "לה' הארץ ומלואה"

ורא, אבל לאחר שזכה האדם ברכושו מן הבורא, הרי הוא שלו עושה כבשלו אלא אוכל ברשות הב
 ואסור לאחרים לגזול אותו ממנו. 

היצירה האלוקית קובעת את אחדותו הראשונית של המין האנושי, ומערכת היחסים בין הבריות 
נקבעת על פיה, לא כקו ישר ביניהם אלא כמשולש שבקדקודו עומד הבורא, והוא הקושר את 

עולם כזאת היא שוויונית, אין אדם אחד יכול להעדיף את עצמו על זולתו  הבריות. תפיסת
 ולהתנשא מעליו, ומשום כך היא בסיס לאיסור העריות ושפיכות הדמים.

, אפילו הוא מינימאלי, אפילו הוא רק לאו והגבלה ולא 5לא יתכנו אפוא חיים משמעותיים בלא צו
ראשונה שנצטווה עליה האדם, פתחה התורה חיוב מעשי. אולם אפילו את מצוות 'לא תעשה' ה

. וכאשר חטאו הוא וחוה אפילו מן ה"מצוה אחת 6"מכל עץ הגן אכול תאכל" -באמירה חיובית 
 .7שהיתה בידם נתערטלו הימנה"

 
הציווי הראשון, אף שהוא תמצית כל הציוויים כולם, היה ציווי יחידי, משום שבראשית הוויתו 

הטוב והאור ולא נזקק לציוויים רבים. רק לאחר החטא השתבשה  נמשך האדם באופן טבעי אחרי
הרגשתו הטבעית של האדם והאמת היטשטשה בעיניו, אז הוצרך להוראה אלוקית והדרכה 

 מפורטת שיכוונוהו אל דרך הזהב: 
כשהשכל במלוא אורו אז אין צורך לשום הדרכה מיוחדת של חוקים ומשפטים. הטוב 

י המאור השכלי, וכל מכשולות החיים מתיישרים מעצמם. הגמור במעשה נמשך הוא אחר
החקים והמשפטים מתקיימים לא בתור חקים ומשפטים מצווים, כי אם בתור תנועות 

 טבעיות, לנושאים שהארת השכל חזקה עליהם.
הטוב והרע וכל ערכיהם, חילוקיהם, והעמל הגדול שיש בכיוון הדרך הממוצע, שלא יוסיף 

ו אחרי שגרע השכל את אורו, וההרגשה, ההתפעלות, ושיקוע כל ולא יגרע, כל אלה בא
 .8החושים לקחו את מקומו, אחרי החטא הקדמוני של האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע

 
  -כשם שהציווי הראשון כלל בתוכו כבר את כל הצווים, כך פיתוי האדם וחטאו לא היו חטא פרטי 

אלא מרד בצו וחוסר ציות כללי.  -ות המופלאות אכילה מפרי העץ האסור, בעל הסגולות הייחודי
אפשר שלא היה בעץ דבר מלבד הצו, וחטאו של האדם היה ניסיונו לשמור על חירותו ומבוקשו 

 להתנסות בכל בעצמו, בלי הדרכה וצו מבחוץ.
כאילו  -תהילים כ"ד א. ובברכות ל"ה א: "אמר רב יהודה אמר שמואל, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה  4

נהנה מקדשי שמים, וכתיב: לה' הארץ ומלואה. רבי לוי רמי: כתיב לה' הארץ ומלואה, וכתיב: )תהילים קט"ו 
ברכה, כאן לאחר ברכה". שבת קי"ט א:  קודם -טז( השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם! לא קשיא, כאן 

"פעם אחת נתארחתי אצל בעל הבית בלודקיא, והביאו לפניו שלחן של זהב משוי ששה עשר בני אדם, ושש 
עשרה שלשלאות של כסף קבועות בו, וקערות וכוסות וקיתוניות וצלוחיות קבועות בו, ועליו כל מיני מאכל 

אומרים. לה' הארץ ומלואה וגו' )תהילים כ"ד(, וכשמסלקין אותו  וכל מיני מגדים ובשמים, וכשמניחים אותו
 אומרים השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם".

רמח"ל, פתיחה  -"יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שיתברר ויתאמת לאדם מה חובתו בעולמו"  5
הוא מנסה גם למרוד בסדרי למסילת ישרים. האדם המודרני והפוסט מודרני מנסה לטעום מכל האפשרויות, 

החברה ותרבותה, אבל הוא הולך ומגלה שהחוק הינו חלק מהווייתו והוא איננו יכול להתקיים בלי החברה 
שיחרור וחופש מול  -ומחובויותיה )ראה דברי האנתרופולוג קליפורד גירץ, אצל גדי טאוב, "המרד השפוף" 

 (.12'סחרחורת החרות', עמ' 
ביחס לשבת, ברצותה להביע את האיסור היא פותחת באופן חיובי: "ששת ימים  כך מתבטאת התורה גם 6

 י.-תעבד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה". שמות כ' ט
 בראשית רבה י"ט ו. 7
 אורות הקודש ח"ג עמ' קכט. 8
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ועץ הדעת טוב ורע, אמר רבי פנחס בן יאיר: העץ הזה עד שלא אכל ממנו אדם הראשון לא 
ץ בלבד, כשאר כל העצים, אבל משאכל ועבר על גזירתו של הקב"ה נקרא נקרא שמו אלא ע

 שמו עץ הדעת טוב ורע, על שם סופו...
ועוד על דבר אחד שם העץ דעת טוב ורע, שעל ידי אכילתו ידע האדם רעות, שעד שלא עבר 
הציווי לא נגזר עמל ולא יגיעה ולא קור ולא חום ולא מכאוב ולא כל דבר רע מזיקו, אבל 

שעבר על חוק גזירתו של מקום התחילו כל הרעות נוגעות בו, שהיה עושה במאמרו מ
 ונצערים מעשיו ונטלו הרגשות של רעות. 

ולמה צוה אותו הקב"ה שיאכל מכל עץ הגן ומנע לו אחד מהם? כדי שיהיה רואה אותו 
 .9תמיד וזוכר את בוראו ומכיר שעול יוצרו עליו, ושלא תהא רוחו גסה עליו

 

 נחש . ה2 
ויצר ה' אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה 
יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. והנחש היה ערום מכל חית השדה 

 . 10אשר עשה ה' אלהים
סיפור הנחש ופיתויו מופיע בתורה כתוצאה של קריאת השמות לבעלי החיים. קריאת שמות היא 

, בתחילה קרא הקב"ה בכבודו ובעצמו את השמות ביקום, היום והלילה, הים, 11טוי של ריבונותבי
היבשה והאדם. אבל כאשר הגיע אל בעלי החיים, העניק הקב"ה לאדם את הזכות לקרוא בשמם. 

 זוהי מחווה המבטאת את השליטה שהעניק לו עליהם: 
השמים ובכל חיה הרמשת על  פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף

 .12הארץ
בקריאה בשמות ביטא האדם את מהותן של החיות, הוא ארגן אותן לסוגיהן, הגדיר את תפקידן, 
וקבע את ההירארכיה בעולם. קריאת השמות וסידור הדברים חידדו את ייחודו של האדם ואת 

גדו", ושבעקבותיה נוצרה בדידותו, והביאו למסקנה כי "לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנ
 חוה.

בסיום סיפור השמות קבע הכתוב "והנחש היה ערום מכל חית השדה". נראה שהנחש ביקש למרוד 
בשלטונו של האדם, אבל כיוון שהדבר היה למעלה מיכולתו, ניסה בערמתו לגמד את צלם האדם 

את זכותו לשלוט ולהחטיאו. חטא האדם כלפי ריבונו גילה את חולשותיו וחסרונותיו והפקיע 
 באחרים. בכך נפרם סדר העולם, השתררה אנרכיה והכל חזר לתוהו ובוהו. 

שלטונו של האדם על בעלי החיים לא ניתן לו אלא לטובתם הם, נאסר על האדם לאכול אותם, 
תפקידו היה לשלוט בהם ולא לטרוף אותם. קריאת השמות יצרה סדר כללי בעולם והשליטה 

ואף לא אכלו זו את זו. החטא הפר את האיזון הזה ועל העולם השתלט 'חוק הרמוניה בין החיות, 
הג'ונגל'. התיקון השלם לחטא אדם הראשון יבוא רק בסוף מהלך ההיסטוריה. הנביא מתאר את 

 העתיד המשיחי, רומז להחזרת תפארת ימי בראשית ולתיקון עיוותי החטא: 
ו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה. ונחה עלי

רוח דעת ויראת ה'. והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח. 
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט  פיו וברוח שפתיו ימית רשע. 

ר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו. וגר זאב עם כבש ונמ
ומריא יחדיו ונער קטן נהג בם. ופרה ודב תרעינה יחדיו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל 
תבן. ושעשע יונק על חר פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר 

 .13קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים
זכרת הדעת, אולי כרמז לתיקון חטאו של האדם בעץ הדעת. המשיח בתחילת הדברים ובסופם מו

 .14ניחן בחכמה ובדעת אבל זו אינה חכמה אנושית אלא ביטוי של חכמת ה' וברכתה
בעקבות החטא תפרו אדם וחוה לעצמם חגורות עלי תאנה, והחטא יתוקן בשלמותו כאשר המשיח 

 יאזור את מותניו בצדק ובאמונה. 
את החטא כללי כל כך בהתאם לשיטתו ר' פנחס בן יאיר עשה מדרש תדשא, אוצר המדרשים עמוד תע"ד )ז'(.  9

המוסרית הכוללת. ר' פנחס פרס לפני האדם מסילת ישרים הקובעת דרך מובנית להתקדמותו, וחכמים תיארו 
 -באופן דומה גם את שלבי הנסיגה והירידה בדרך הרשעה )ראה להלן, "ר' פנחס בן יאיר", ו"דרכי התשובה" 

של ר' פנחס אין בכוחו של אירוע בודד לחולל שינוי מהפכני  תשובה גמורה ותשובה חלקית(. לפי תפיסתו
ולשנות את פני האדם, אלא האדם צועד במסלול שבחר, מתקדם או נסוג, שלב אחר שלב. שני המסלולים 
והכיוונים מדורגים. החטא והתשובה שניהם אפשריים, ובתהליך רצוני, האדם הולך ועולה או מעמיק את 

 כפיתוי מקרי אלא כעימות עקרוני.  -אבי החטאים  -ך לא ראה את החטא הקדמון שקיעתו עוד ועוד. משום כ
 בראשית ב' יט, ג' א. 10
 .81קאסוטו, מאדם עד נח  11
 בראשית א' כח. 12
 ט.-ישעיהו י"א א 13
הביטוי "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים" מזכיר את ימי הבריאה, את התוהו ובוהו ואת "רוח  14

 על פני המים".אלהים מרחפת 



 

 

 
 

51

בכוח פיו, אף המשיח ישתמש בפיו ולא בכוח הזרוע, אבל בניגוד לנחש הוא הנחש פיתה את חוה 
 לא ישתמש בפיו לרעה אלא ישליט באמצעותו את המשפט והצדק בעולם, ויכה בו את הרשע.

ה, שוויון ווהסדר האידיאלי השלם שישתרר יחזיר את העולם אל מצבו הבראשיתי שבו שלטו אח
 ות אלה את אלה ולא ניזונו מהן.ושלום עולמי, מצב שבו לא טרפו החי

אדם הראשון נפתה ביום הולדתו אחרי הנחש וחטא, ואילו לעתיד לבוא "שעשע יונק על חר פתן", 
נער קטן ינהג בהם, ואפילו שלטון האדם בחיות והנהגתו יהיו ברורים כל כך, ש. 15ולא יקרה לו דבר

 הנחש יסתגר במאורתו ולא יערער. 
 נחש, הרע המוחלט יישאר כנוע ומושפל גם לעתיד לבוא: לכולם יבוא תיקון מלבד ל

בא וראה כל מה שהכה הקב"ה בעולם הזה מרפא אותן לעתיד לבא..., מי שהביא מכה על 
 .  17, למה שהוא הוריד הבריות לעפר16הכל אינו מתרפא אלא "ונחש עפר לחמו"

 

 . הוא הנחש הוא יצר הרע3
 סית, וכסמל  לשטן וליצר הרע בכלל.הנחש הקדמוני נעשה בדברי חכמים לדמות המ

והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה ה' אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר 
אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן.  ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל. ומפרי העץ 
אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון. ויאמר הנחש אל האשה 

א מות תמתון. כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי ל
 .18טוב ורע

 .19סיפור הנחש הוא אבי אבות כל הפיתויים וכלולים בו כל סממני הפיתוי
האדם נצטווה: "מכל עץ הגן אכל תאכל. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו..." הכתוב מציג 

מכל עץ הגן אכול תאכל,  -סור. השטח המותר הוא מלוא רוחב הגן במפורש את המותר ואת הא
הכל ניתן ביד רחבה, ואילו האיסור מוגבל ומצומצם. אבל כאשר בא הנחש להסית נשתנה האיסור 

היצר הרע מראה לאשה את האיסור והנה שטח האיסור גדל  .הזה וקיבל בפיו צורה שונה לחלוטין
כי אין לעמוד בו, "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ  ומתעצם, ומשתרע על פני כל הגן  עד

 הגן".
זו דרכו של מסית ומדיח לעולם, להגזים בחומרת האיסור, כדי שיוכל להיכנס בטענת "מניעת 

, כלומר שיוכל להראות שאין בכוח אדם לעמוד באיסורים מקיפים כאלה, וממילא כל 20האפשרי"
 ה הטעם בה.התאמצות נידונה מראש לכישלון, ואם כן מ

 
ועדיין יש לנו להתעמק בתחילת דברי הנחש: "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן". האם 
כוונת ה"אף כי" ללשון שאלה, שהיא ספק שאלת סקרנות: שמעתי מעין דבר כזה אך איני יודעו על 

ם , האמנם אמר אלהים? ואולי צדקו דברי המפרשים הרואים במלי22, או שאלה רטורית21בוריו
 מה בכך? -"אף כי" ביטוי של ביטול גמור כאומר "אם גם אמר אלוהים" 

יש בדבריו גם נימה של צער ורחמנות על מסכנים אלה אשר כל תענוגות העולם הזה נאסרו עליהם, 
 הוצאו מרשותם. -כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל  -וכל עצי הגן המקיפים אותם 

ת ומשתדלת להעמיד את דבר האיסור על אמיתותו, הנה ואם כי מתנגדת האשה עדיין לדברי המסי
    נכנס חציו". -בכל זאת כבר פעלו הדברים את פעולתם וכמאמר חכמים "אם אין דבר נכנס כולו 

                                    
 יש להשוות את דברי האיסור כפי שנאמר לאדם מפי הקב"ה, וכפי שנמסרו לנחש מפי האשה:

  להים על האדם לאמרויצו ה' א
 מפרי עץ הגן נאכל מכל עץ הגן אכל תאכל

 ומפרי העץ אשר בתוך הגן ומעץ הדעת טוב ורע
 אמר אלהים 

 לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו לא תאכל ממנו
ה משתעשע בנחש, "לויתן זה יצרת לשחק בו" ”בתיאור הבריאה בתהילים )ק"ד( מתאר הכתוב כיצד הקב 15

לא( משתעשע הקב"ה בחכמה ובתורה: -)נחש, תנין ולוויתן מתחלפים בכתוב(. ובמקביל בספר משלי )ח' ל
בתבל ארצו ושעשעי את בני  "ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשעים יום יום משחקת לפניו בכל עת. משחקת

 אדם".
 ישעיהו ס"ה כה. 16
 בראשית רבה צ"ה א'. 17
ראה נחמה ליבוביץ, "עיונים בספר בראשית", סיכום יפה של  דרכי הפיתוי. עיקרי הדברים  ה.-בראשית ג' א 18

 הובאו כאן.
 ים הובאו כאן.ראה נחמה ליבוביץ, "עיונים בספר בראשית", סיכום יפה של  דרכי הפיתוי. עיקרי הדבר 19
 ראה אור החיים. 20
 כרש"י "שמא אמר לכם לא תאכלו מכל עץ הגן". 21
 כפי שתרגמה אונקלוס "בקושטא ארי אמר ה' לא תכלון". 22
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  כי ביום אכלך ממנו
 פן תמותון. מות תמות.

גשת מלוא רוחב השטח המותר צומצם, נעלמה המלה הנדיבה "מכל עץ הגן", וכן נעלמת הד
ההיתר, נשאר רק "מפרי עץ הגן נאכל". לעומת זה מה גדול ורחב בעיניה שטחו של האיסור, הפינה 
האחת שנאסרה היא העומדת במרכז, רק היא חשובה ובלעדיה אין החיים חיים. האשה לא קראה 

גיעה. את העץ בשמו, כי בעיניה הוא העץ אשר בתוך הגן, ולא באכילה נאסר עלינו אלא אף בנ
ואולם החשוב שבשינויים הוא זה: לא "ויצו ה' אלהים" אלא "אמר אלהים" ובזה כבר ריככה 

 האישה את כל חומרת האיסור.
מה שהיה בדבר ה' קשר מוסרי בין חטא ועונש "כי ביום אכלך ממנו מות תמות", הפכה האשה 

  .23קנות ואף ללעגלקשר מכאני בין סיבה לתוצאה "פן תמותון", ובזה פתחה פתח לפקפוק וספ
 מבליט את התוספת המיותרת של איסור הנגיעה: 24המדרש

הדא הוא דכתיב "אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת", כך אמר הקב"ה: ביום אכלך 
ממנו, והיא לא כן אלא "לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו". כיון שראה הנחש אותה עוברת לפני 

מתת, כשם שלא באה עליך מיתה בנגיעה כך אינה  העץ נטלה ודחפה עליו אמר לה: הא לא
         מתה באכילה. לא מות תמתון.

ואחרי ביטול הפחד מפני העונש, מפני התוצאה הרעה, באה הטענה השטנית ביותר: "כי ידע 
 אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע".

קיקתו אינם טהורים וכשרים, מחוקק החוק אינו מתכוון בחוק אין ממש, הנימוקים שהביאו לח
 לטובתכם אלא לטובתו, והעובר על החוק לא יסבול מתוצאות עבירתו.

 ומה שבא אחר כך שוב אינו אלא תוצאה הכרחית. 
ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו 

 .25ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל
 

לאחר שכרסם הנחש בתוקפו של האיסור ובצדקתו באופן שכלי, באה התאווה היצרית ובעקבותיה 
מעשה החטא. תחילה הסתכלה האישה בעץ מקרוב, ודומה כאילו עד עתה התרחקה ממנו ופחדה 
לעמוד במחיצתו כמי שמתרחק מדבר עבירה, ועכשיו סר הפחד, ובהתקרבה אליו שמה לב 

ונותיו. תחילה התרחקה מן העץ, גם תיעבה אותו ויראה ממנו, ועתה לראשונה לכל אחת מתכ
 ראתה בו לפתע את פסגת הישגיה.

, הנה יצויר לפנינו כאן בציור מוחשי כל אשר הוזהרנו עליו בפרשת 26אחרי הראייה באה התאווה
 .27ציצית בדבר עוון "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם"

ישי באה הצדקת החטא ואידיאליזציה שלו "ונחמד העץ להשכיל". ומכאן אל המסקנה בשלב השל
רק צעד אחד, ושוב אין מאבק ואין עוד עיכוב ומעצור והכל  -אל החטא  -ההכרחית והאחרונה 

 מהיר מאד: "ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל".
 
 
 

 . והיכן היה אדם הראשון6
 

היה חסין לכאורה מפני החטא וקשה היה להעלות על הדעת אפשרות אדם הראשון בגן העדן 
לחדור אל לבו ולפתותו. התורה מבליטה את הקושי הזה בהציגה את הפיתוי הראשון כשהוא 
מתפתח לא בתוך לבו של האדם עצמו, אלא מחוצה לו, באמצעות שתי חוליות ביניים. הנחש בא 

קוף את האדם באופן ישיר אלא פגע בחוליה , ואף הוא  לא העז לת28מבחוץ לפתות את האדם
 בחוה. -החלשה שלו 

 בנו יעקב בפרושו בגרמנית. 23
 בראשית רבה י"ט ג. 24
 בראשית ג' ו. 25
, ורואה את כל הפיתוי הרמב"ן מצמצם את הממד התאוותני שבעניין, ורש"י מדלג על שלב זה לחלוטין 26

כמו שאמר לה ונפקחו  -להיות כאלהים. וכי תאוה הוא לעינים  -כשכנוע רוחני ושכלי בלבד: כי טוב העץ 
 כמו שאמר לה יודעי טוב ורע. -עיניכם. ונחמד להשכיל 

 במדבר ט"ו לט. 27
החטא: היה אדם ישר ר' חיים מוולוז'ין )נפש החיים, שער א' ו' הגה"ה שניה( מתאר את מצב האדם קודם  28

לגמרי, כלול רק מסדרי כוחות הקדושה לבד, וכל עניניו היו כולם ישרים קדושים ומזוככים טוב גמור בלי שום 
עירוב ונטיה לצד ההיפך כלל, וכוחות הרע היו עומדים לצד וענין בפני עצמו חוץ ממנו, והיה בעל בחירה 

ליכנס אל תוך האש. לכן כשרצה הסטרא אחרא  ליכנס אל כוחות הרע ח"ו כמו שהאדם הוא בעל בחירה
להחטיאו, הוצרך הנחש לבוא מבחוץ לפתות, לא כמו שהוא עתה שהיצר המפתה את האדם הוא בתוך האדם 
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מדוע בחר הנחש באשה כאובייקט לפנייתו? אפשר לתלות זאת בהבדלי המנטאליות והאופי שבין 
, האשה נחשבת לרגשנית ההולכת אחר נטיות לבה, נדמה שהיא 29המינים. "נשים דעתן קלה"

עמדותיו נראות מוצקות, ומשום כך סיכויי פתוחה להשפעות, בעוד הגבר נחשב שכלתן יותר ו
 הנחש לפתות את האישה היו גדולים יותר  מאשר אצל האיש.

אולם קיימת סיבה אחרת ופשוטה לכך, האשה לא שמעה את האיסור מפי הגבורה אלא רק מפי 
 אדם הראשון ולכן לא היה תוקפו של האיסור חזק בעיניה כפי שהיה בעיני אדם.

 
תו של הנחש אל האשה ולא אל האדם ניסחו חכמים בשאלה מעשית, "והיכן את התמיהה על פניי

היה אדם באותה שעה?" מדוע לא התערב אדם בדבר ומדוע לא מנע מן הנחש לחתור תחתיו 
 ולפתות את חוה?

אבא בר קורייה אמר: נתעסק בדרך הארץ וישן לו. רבנן אמרי: נטלו הקב"ה והחזירו בכל 
בית נטע, כאן בית זרע, הדא הוא דכתיב "בארץ לא עבר בה איש העולם כולו, אמר לו: כאן 

 .31, לא ישב אדם הראשון שם30ולא ישב אדם שם"
התשובה היא שאדם הראשון שקע כולו בעיסוק בדרך ארץ עד שלא נותר בלבו מקום לדבר אחר. 
אולם שתי גישות לכך. אחת מאשימה את האדם ומייחסת לו כיוון שלילי, אדם גילה את חוה 

, והמדרש רואה בכך תרדמה מכל בחינה שהיא. משום כך הוא 32ושקע בתאוותו לאשתו עד שישן
גרוע מחוה שאכלה מן העץ רק לאחר תהליך ארוך של כרסום ופיתוי ואילו הוא לא נזקק לפיתוי 
 כדי לחטוא, אלא נהנה מן הפרי האסור בלי לשאול, להתלבט ולהתווכח "ותתן גם לאישה ויאכל". 

יה מציגה את "דרך הארץ" באופן חיובי. אדם לא היה שם משום שהיה עסוק בעניינים הגישה השנ
הקב"ה נטלו והראה לו את תפקידו ואת ייעודו בבניין העולם והשלמתו. לבו של אדם  - 33רציניים

הראשון לא היה פנוי לחטא משום שהיה עסוק, חוה התפתתה וחטאה משום שלא עמד בפניה 
עניין חיובי לענות בו. אדם הראשון לא היה נפתה אחרי הנחש כלל, אלא אתגר ממשי ולא היה לה 

שלאחר שחוה חטאה, דבק בה וחטא עמה כדי לא להישאר שוב לבדו. "נפתה לבו לדבריה מפני 
 .34שהיה אישה ובשביל היותו עמה"

 

 . דעת טוב ורע 5
 

סר הוא על האדם? נאמה המיוחד בו אשר בגללו . 35מהותו של עץ הדעת טוב ורע נעלמת ונסתרת
 מהי תכלית האיסור?

מן הנמנע לחשוב שהפרשה מתארת את הדעת כתכלית נכספת, שנשמרה בשמים והוסתרה מן 
. גם אין לראות בפרשה את ההפך, את 36האדם חסר הבינה, והוא זכה בה רק כאשר חטא ומרד

עת וההכרח , כאילו טוב לאדם בתמימותו, וריבוי הד37שלילת ערכם של הדעת, הרצון והבחירה

עצמו ומתדמה לאדם שהוא עצמו הוא הרוצה ונמשך לעשות העוון, ולא שאחר חוץ ממנו מפתהו. ובחטאו 
וחות הרע בתוכו ממש וכן בהעולמות. וזהו עץ הדעת טוב שנמשך אחר פיתוי הסטרא אחרא, אז נתערבו הכ

 ורע, שנתחברו ונתערבו בתוכו ובהעולמות הטוב והרע יחד, זה בתוך זה ממש.
 שבת ל"ג ב, וקדושין פ' ב. 29
 ירמיה ב' ו. 30
 בראשית רבה י"ט ג'. 31
ן אלא להנאתו. המדרש מתייחס כנראה לתרדמה שאחרי הזיווג. בדומה למה שאמרו חכמים "...לא נתכוו 32

תדע שהוא כן, שמאחר שעשו צרכיהן זה הופך פניו לכאן וזו הופכת פניה לכאן" )ויקרא רבה י"ד ה'(. אלא 
 שכאן נרדם אדם לבדו וחוה שמצאה את עצמה דחויה, התפתתה.

אפילו "תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון" אבות ב' ב'. ו"גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא  33
מים" ברכות ח' א. בדומה לשאלה על אדם הראשון שאלו חכמים גם על דניאל "והיכן היה דניאל באותה ש

שעה? )בשעה שחנניה, מישאל ועזריה קדשו את השם בבקעת דורא(". גם שם השיבו שהיה עסוק באופנים 
ית ושלילית: שונים בדרך ארץ, אלא שנראה ששם, כאלטרנטיבה לקידוש השם, נתנו לכך חכמים משמעות צינ

אמר רב: למיכרא נהרא רבא בטבריא. ושמואל אמר: לאתויי ביזרא דאספסתא. ורבי  -"ודניאל להיכן אזל? 
 יוחנן אמר: לאתויי חזירי דאלכסנדריא של מצרים" סנהדרין צ"ג א.

 ספורנו. 34
אלא על שם ראה לעיל "הצו הראשון" שהיו שפירשו משום כך שלא היה בו דבר אלא הצו בלבד, ולא נקרא  35

 סופו.
חיים, אין שכל לו -שיהיה כשאר בעלי -"אמר המקשה: יראה מפשוטו של כתוב, כי הכונה הראשונה באדם  36

ולא מחשבה. ולא יבדיל בין הטוב ובין הרע, וכאשר המרה, הביא לו מריו זה השלמות הגדול המיוחד באדם" 
לאלוהיו, דומה לתפיסה היוונית ואגדתם על מורה נבוכים ח"א ב'. )תפיסה זו, של איבה ותחרות בין אדם 

 הסתרת האש מבני האדם, גניבתה והבאתה אליהם.(
רמב"ן בראשית ב' ט: "האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות כפי התולדת, כאשר יעשו השמים וכל  37

בנאל צבאם, פועלי אמת שפעולתם אמת ולא ישנו את תפקידם, ואין להם במעשיהם אהבה או שנאה". והאבר
 -כתב: "הוא דעת זר ובלתי מתקבל לפי שהאדם בטבעו הוא בעל בחירה ורצון... וכמו שאמרו חז"ל והנה טוב 

זה יצר הרע, רוצה לומר שכל טובו ושלמותו היה במציאות הבחירה והיכולת על הטוב  -זה יצר הטוב, מאד 
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. כאילו האלוהות בחמלתה מנעה ממנו את הדעת ורק 38להכריע ולבחור מביאים עליו רק אומללות
בחטאו רכש אותה והחל לסבול. תפיסות אלה מנוגדות לרוח המקרא ולתחושתו הבסיסית של 

 האדם, שהשכל, ההגיון הרציונאלי ויכולת הבחירה הם תמצית ייחודו וגדולתו. 
ל הדעת, שבה כבר ניחן האדם מתחילת בריאתו, אלא על "דעת טוב ורע". הכתוב אינו מדבר ע

 . 39האדם נטה מן הדעת בגלל דמיונותיו ויצריו וטימא את התבונה הטהורה בחטאו
 

אולם אפשר לנסות לעמוד על פשרו של הציווי לאדם על פי הגדרת הטוב והרע החוזרים ומופיעים 
ו שני עצים המסמלים את שני הקטבים, החיובי בציוויי התורה לעם ישראל. כשם שבגן עמד

והשלילי, והאדם צווה להיזהר מן הרע, כך מציגה התורה לפני העם את האפשרויות הקוטביות 
העומדות לפניו ומפצירה בו לבחור בבחירה הנכונה, בחיים ולא במוות, והיא עושה זאת באותם 

 ביטויים של ימי בראשית. 
ם ואת הטוב ואת המות ואת הרע. אשר אנכי מצוך היום ראה נתתי לפניך היום את החיי

לאהבה את ה' אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך ה' 
 .40אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה

התורה נותנת לפני העם את אותו ציווי אלוקי ששמירתו היתה מקיימת את האדם בגן עדן. 
ר העם  לשם באופן מתוקן, וזוכה להיכנס אל הארץ ואל בית הבחירה אשר באמצעות התורה חוז

 בו שורה השכינה. 
, הן המשכן של ברכת אדם הראשון וקללתו. כפי 41הברכה והקללה האמורות בתורה לישראל

שלאדם הראשון נאמרה ברכת פרו ורבו, כך פתחה התורה גם לעם בברכת פרו ורבו: "ופניתי 
. בגן עדן זכה אדם לקרבת 42והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם"אליכם והפריתי אתכם 

בעת  43אלוהים וגורש משם לאחר החטא כששמע את "קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום"
הסתלקות השכינה, והתורה מתארת באופן ניגודי את ברכתו של העם בארץ: "ונתתי משכני 

 .44והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם"בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם. והתהלכתי בתוככם 
 ברכת הארץ מתוארת כברכת גן העדן, ברכת האדמה ושלום עולמי בין הבריות והחיות: 

ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו. והשיג לכם דיש את בציר 
בארץ ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם. ונתתי שלום 

 . 45ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם
ברכה זו חוזרת באופן דומה בפרשת כי תבוא, ובעקבותיה מורחבת גם  הקללה. אדם הראשון 
קולל "ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך וקוץ ודרדר תצמיח לך", והעם הוזהר 

. הארץ תקולל, הזרע יתחסל, 46תחתיך ברזל"-חשת והארץ אשר"והיו שמיך אשר על ראשך נ
הכרמים והזיתים ייאכלו על ידי התולעת, וכמו אדם הראשון שגלה מגן העדן, כן יבוא עונש הגלות 

 על העם: 
העמים מקצה הארץ -שמה לרשתה. והפיצך ה' בכל-אתה בא-ונסחתם מעל האדמה אשר

 .47קצה הארץ...-ועד
, ובכך מחזיר את 48ה שבה מבטיח הכתוב "ומל ה' אלהיך את לבבך"בהמשך, באה פרשת התשוב

 : 49האדם לימים שלפני החטא
הוא ית' לא ימנע הטוב להולכים  ועל הרע כפי יצרו"."מה שהוא שלמות האדם לא ימנעהו הטוב העליון, כי

 בתמים, וידיעת הטוב והרע הוא שלמות האדם, ואיך אם כן מנעו ית' ממנו?" אברבנאל.
 "ויוסיף דעת יוסיף מכאוב" קהלת א' יח. 38
הוא אשר הגיע לאדם  -והוא שלמותו האחרון  -מורה נבוכים ח"א פרק ב': "השכל אשר השפיע ה' על האדם  39

לו נאמר שהוא בצלם אלהים ובדמותו, ובגללו דיבר אתו וציווה אותו, כמו שאמר: ויצו ה' קודם מרותו, ובשבי
, האמת והשקראלהים על האדם, ולא תהיה הצוואה לבהמות ולא למי שאין לו שכל. ובשכל יבדיל האדם בין 

ושכלות... הוא במפורסמות )מוסכמות(, לא במ - המגונה והנאהוזה היה נמצא בו על שלמותו ותמותו. אמנם 
טוב ורע... וכאשר מרה ונטה אל תאוותיו הדמיוניות והנאות חושיו הגשמיות...  -ועל הנאה והמגונה יאמר 

נשקע בהתגנות ובהתנאות. ולזה נאמר והייתם כאלהים ידעי טוב ורע, ולא אמר יודעי שקר ואמת". הרמב"ם 
ן האמת המוחלטת לערכים אנושיים רואה בידיעה האינטלקטואלית, האובייקטיבית אידיאל, האדם נטה מ

מדומים ולכן הפך עולמו לעולם של ספק, שאין בו הכרעה חדה בין טוב לבין רע. הרי"ד סולובייצ'יק )איש 
( פירש שלתפיסת הרמב"ם מסמל העץ "שיש בו הנאה והמכוער" את האסתטיקה בניגוד 01האמונה הבודד עמ' 

נה. חטאו של האדם היה שבגד בשכל ובמוסר לשם קידום לאתיקה, העץ מגלם את ההתנסות של הנאה והמגו
 החיים האסתטיים. 

 יח.-דברים ל' טו 40
 בפרשת בחוקותי ויקרא כ"ו, ובפרשת כי תבוא דברים כ"ח. 41
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כי מזמן הבריאה היתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, 
כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח, תהיה 

יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. והיא הבחירה בטוב להם טבע, לא 
המילה הנזכרת כאן. כי החמדה והתאוה ערלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה. 
וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה 

 שראוי לעשות ולא היה לו ברצונו דבר והפכו.
 

, והתקשרות 50רא, אין רק מובן של השכלה אלא גם מובן של התקשרות אינטימיתדעת" במקל"
כזו קיימת בחטא אדם הראשון פעמיים. הן בין האדם ההוגה למושא ידיעתו והן במושא ידיעתו 
עצמו. קודם האכילה מעץ הדעת היתה לאדם ידיעה אובייקטיבית, אך בחטאו התחבר האדם 

 ת ויצרית שטשטשה את האמת.למושא ידיעתו מתוך מעורבות רגשי
גם דעת הטוב והרע השתנתה. התורה הציגה מול "עץ הדעת טוב ורע", שהטוב והרע מקושרים 

. האדם בחר לאכול מעץ הדעת וקיבל ממנו את את עץ החיים, הטוב המוחלט יחד,ומחוברים בו 
להבחין בטוב שני סוגי הידיעות כשהם מעורבים, ומאז מוטל עליו להבדיל ביניהם. כאשר יידע 

ולהוציאו מן הרע, יגיע לידיעת האמת. כאשר הכתוב מדריך את עם ישראל בדרך התורה והתיקון 
 הוא מכוון אותו אל עץ החיים, להבחין בין החיים והטוב לבין המוות והרע.

חיבור שתי הידיעות ובאמצעותן ההבחנה בין הטוב לרע, הוא אידיאל נשגב, אבל במצבו החומרי 
 האדם עליו לנטות אל הטוב בלבד, וחיבור הרע עמו מסוכן לו ועלול להטעותו:הנוכחי של 

האידיאליות הרוחנית אינה יודעת ממהות הפירוד כלל, היא מכירה רק את הכללות ואת 
האחדות, אין שום פרט נסקר אצלה כי אם בתור החלק של כלל... ומתוך שרע כללי לא 

יש כלל במציאות רע, כי אם כולה היא טובה.  נמצא כלל... מתוך כך באה היא להכיר, שלא
 וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד.

החמרנות הגופנית היא עושה את הפירוד בין הנושאים שבמציאות, וממילא גם את 
הניגודים שבהם. וכל זמן שישנה עדיין הכרה שיש טוב ורע אין האדם צריך להתקשר במזגו 

 עת טוב ורע, כי רק עץ החיים שכולו טוב מוכן הוא לו. עם תכונה זו, לא יאכל מעץ הד
והוכן הוא לו גם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, אחר שיעמוד במסות הרבות שהוא הולך 
ומתנסה וזוהמתו הולכת ומטהרת, שכלו מזדכך ומדותיו מתתקנות, ותשוב ההכרה של עץ 

 .51ב כולוהחיים להקשר עמו, ואז יהפך עץ הדעת טוב ורע לעץ מלא חיים וטו
 
 

 . האם אדם עשה תשובה?0
 

ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת. וישמעו את 
קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני ה' אלהים בתוך עץ הגן. 

א כי עירם ויקרא ה' אלהים אל האדם ויאמר לו איכה. ויאמר את קלך שמעתי בגן ואיר
אנכי ואחבא. ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו 

 .52אכלת
לאחר סערת הרגשות היצרית של החטא באה ההתפכחות, השקיעה והאכזבה. אדם וחוה חטאו 
משום שקיוו שבאכילתם מעץ הדעת ייפקחו עיניהם, תגדל הבנתם ויזכו להיות כאלוהים יודעי 

. והנה אכן נפקחו עיניהם אבל הם גילו את ערוותם, את חסרונותיהם, את עליבותם ואת טוב ורע
קלונם בלבד. עתה כשטעמו את טעם החטא, גילו לאימתם שטעם הפרי הנהדר והנחמד הוא מר 
כלענה. התבררה להם הסכנה הכרוכה בחירותו של האדם, והם נבהלו מן המרחב הבלתי מוגבל 

 של בחירתו.

 דברים ל' ו.רמב"ן  49
"והאדם ידע את חוה אשתו" )בראשית ד' א(, משום כך פרשו רבים )ראב"ע(  כתיאור היחס בין אדם לחוה, 50

שכוחו של העץ היה להגביר את תאוות המין ולכן כיסו אדם וחוה את עירומם בעקבות החטא. אבל הדעת 
ה על אברהם )בראשית ”שאומר הקבבאה לא רק במובן המיני אלא גם כלשון חיבה לאדם קרוב "כי ידעתיו" 

י"ח יט( וברש"י: "לשון חיבה, כמו )רות ב' א( מודע לאישה, )שם ג' ב( הלא בועז מודעתנו, )שמות ל"ג יז( 
ואדעך בשם, ואמנם עיקר לשון כולם אינו אלא לשון ידיעה, שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו". 

האישית הישירה התקשרות אינטימית "כי ידיעת השם שהיא והרמב"ן )בראשית י"ח יט( ראה בהשגחה 
השגחתו בעולם השפל, היא לשמור הכללים... אבל בחסידיו ישום אליו לבו לדעת אותו בפרט, להיות שמירתו 

מצדיק עיניו )איוב ל"ו ז(. ובאו מזה  דבקה בו תמיד, לא תפרד הידיעה והזכירה ממנו כלל. כטעם לא יגרע
 יב )תהלים לג יח( הנה עין ה' אל יראיו, וזולת זה".פסוקים רבים, כדכת

 אורות הקדש ח"ב עמ' תנ"ג, הטוב הכללי האידיאלי. 51
 יא.-בראשית ג' ז 52
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רת באדם בראותו את התהום שנפערה לפניו בפריצת הגבולות ובהשתמשו באיבריו הבושה מתעור
וכוחותיו לרעה. לפני החטא נאמר על אדם וחוה שלא התבוששו, הגוף ואברי המין מילאו את 
תפקידם הקדוש בשלמות משום כך לא היה בהם כל רע, ולא היתה להם סיבה להתבייש 

 . 53בעירומם
 

בורכת: הבושה היא קול ה' אל האדם שסר ממעלתו, היא מצרנית תחושת הבושה היא הרגשה מ
, "כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו 54לענווה ולצניעות. סימן יפה לאדם שהוא ביישן

. הבושה היא קול המצפון ופסק דינו המחייב על האברים שלא נרתמו לשרת 55כל עוונותיו"
 .56כבהמהבתפקידם, והיא תזכיר לאדם שאל לו להיות 

 
 וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן.

שתי גישות קוטביות להופעה האלוקית הזאת; האם מדובר בהשראת השכינה או להפך, בתיאור 
 הסתלקותה. 

, "וילך ה' כאשר כלה לדבר אל 57כי טעם מתהלך בגן עדן כטעם "והתהלכתי בתוככם"
קותו מן המקום שנגלה בו. , והוא עניין גילוי שכינה במקום ההוא, או הסתל58אברהם"

פתר הכתוב להסתלקות השכינה שהייתה שורה בגן עדן ונסתלקה ממנו  59והנה רבי אבא
 בחטאו של אדם כעניין אלך ואשובה אל מקומי.

 . 60ואנו מפרשים אותו לגילוי השכינה במקום ההוא, והוא הנכון והאמת בכתוב
ה כאן את מסע השכינה החוצה, מסתבר ששתי אלה מבטאות את היחס לאדם ולחטאו. מי שרא

הבין זאת כעונש על החטא, כאשר מסתלקת השכינה במהלך של פרידה שבו מענישים את האדם, 
. אבל, אפשר להבין 61כדרך שנסעה מרכבת השכינה עשר מסעות והסתלקה עם חורבן ירושלים

זו זאת כהתגלות מיוחדת המלמדת  שבשמים לא התייאשו מן האדם אלא ניסו לקרב אותו. 
ועוד קודם שעשה האדם תשובה. לרשע הוכן בשמים  62התגלות מיוחדת של השכינה לאחר החטא

אוצר מיוחד שממנו הוא יונק כוח לעשות תשובה. ואולי רומז לנו הכתוב שתגובתו המבוישת של 
 האדם נתפסה באופן חיובי כתחילתה של תשובה, ואיפשרה את המשך ההתגלות.

   
. כוונתו היתה אייכהנמצא האדם, ואף על פי כן פנה אליו בשאלת  ריבונו של עולם ידע היכן

. והאדם הבין את השאלה כהלכה 63להיכנס עם האדם בדברים בניחותא, שלא יהא נבהל להשיב
. אפשר לראות בשאלה זו גם פנייה מהותית 64ולא ענה היכן הוא נמצא, אלא מפני מה הסתתר

ו שאלה על מדרגתו הרוחנית והמוסרית של יותר: מדוע אתה שם, וכי שם מקומך הראוי? ז
 ?65האדם: היכן אתה, איזו עמדה תפסת, לאיזו דרגה הגעת

האדם הצטדק על שהתחבא, אבל לא הרגיש שבכך העיד על חטאו. הוא לא העז לשקר אבל עדיין 
 לא רצה להודות בעוונו, וניסה להתחמק תוך הסטת הדברים לאשר קרה אחרי החטא. 

 
אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל. ויאמר ה' אלהים לאשה ויאמר האדם האשה 

 .66מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל
אדם הראשון לא נטל על עצמו אחריות למה שעשה אלא התחבא והתחמק, וגם כאשר הקב"ה לא 
הותיר לו ברירה, לא הודה באשר עשה אלא הטיל את האחריות על שכם האשה, כדרכם של 

"והנה בעת ההיא לא היה בין אדם ואשתו המשגל לתאוה, אבל בעת ההולדה יתחברו ויולידו, ולכן היו  53
והנה אחרי אכלו מן העץ היתה בידו הבחירה, האיברים כלם בעיניהם כפנים והידים ולא יתבוששו בהם. 

וברצונו להרע או להטיב בין לו בין לאחרים, וזו מדה אלהית מצד אחד, ורעה לאדם בהיות לו בה יצר ותאוה" 
 ב' ט. בראשיתרמב"ן 

 נדרים כ' א. 54
 ברכות י"ב ב 55
 ר' שמשון רפאל הירש, בראשית ג' ו. 56
 ויקרא כ"ו יב. 57
 בראשית י"ח לג. 58
 אשית רבה י"ט ז'.בר 59
 רמב"ן ג' ח. 60
 ראש השנה ל"א א. 61
אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני הוא לאחר שיחטא  -ראש השנה י"ז ב: "ה' ה' אל רחום וחנון", ה' ה'  62

 האדם ויעשה תשובה".
 כדברי רש"י וראב"ע, ובדומה לזה: אי הבל אחיך? )בראשית ד' ט(. מזה בידך? )שמות ד' ב(.  63
"איפה", אלא שאלה מהותית:  -יבוביץ הוכיחה ששאלת "איה?" בתנ"ך, אינה שאלה גיאוגרפית נחמה לי 64

מדוע נמצאים במקום זה. למשל, שאלת "איה אלהיהם?" )תהילים ע"ט י( אינה, "היכן הוא נמצא", אלא מדוע 
 איננו מתגלה להושיע. אדם הראשון הבין אפוא היטב את כוונת השאלה: "מדוע אתה מסתתר"!

 ר' שמשון רפאל הירש. 65
 יג.-בראשית ג' יב 66
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שים שמתנערים מאחריות ומצטדקים בהשלכתה על חבריהם, אבל הם אינם מרגישים שאין זה אנ
 . 67תירוץ ודווקא חוסר התנגדותם לרצון אחרים הוא גוף חטאם

אדם הראשון הפך את החטא לפרי המציאות הסובבת אותו. תוספת הדברים "אשר נתת עמדי" 
ולם נגדו, כולם אשמים חוץ ממנו, מטילה את האשמה לא רק על אשתו אלא גם על הקב"ה, כ

. גם חוה תלתה את החטא באחרים, בהסתת 68"כאן כפר בטובה" -אפילו אשתו וריבונו עצמו 
הנחש, אולם זהו עוונה, שלא עמדה בנסיון ושמעה לדברי המסית, "דברי הרב דברי התלמיד דברי 

 69מי שומעין?"
ציבור אינו מתגלה בתוכיותו רק ואני בתוך הגולה. האני הפנימי העצמי, של היחיד ושל ה

לפי ערך הקדושה והטהרה שלו, לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של 
 שנתנכרזיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. חטאנו עם אבותינו, חטא אדם הראשון, 

, שפנה לדעתו של נחש ואבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת לעצמיותו
ני שלא ידע את נפשו, מפני שהאניות האמיתית נאבדה ממנו, בחטא ההשתחואה איך, מפ

לאל זר. חטא ישראל זנה אחרי אלהי נכר, את אניותו העצמית עזב, זנח ישראל טוב. חטאה 
הארץ, הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה 

פריו, נשאה עין מחוץ לה, לחשוב על דבר גורלות את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם  
וקריירות. קטרגה הירח, אבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה, חלמה על דבר הדרת 

  מלכים חיצונה. וכה הולך העולם וצולל באבדן האני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל.
ומוסיפים  באים מחנכים מלומדים, מסתכלים בחיצוניות, מסיחים דעה גם הם מן האני,

תבן על המדורה, משקים את הצמאים בחומץ, מפטמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה 
 שהוא חוץ מהם, והאני הולך  ומשתכח, וכיון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. 

רוח אפינו משיח ה' זהו גבורתו הדר גדלו, איננו מבחוץ לנו, רוח אפינו הוא, את ה' אלהינו 
ו נבקש, אל ה' ואל טובו נפחד, את האני שלנו נבקש, את עצמנו נבקש ונמצא. ודוד מלכנ

הסר כל אלהי נכר, הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני ה' אלהיכם המוציא אתכם מארץ 
 . 70מצרים להיות לכם לאלהים אני ה'

 אחריות חושפת את יסודות חטאו של האדם. הוא לא נטל אחריות על מעשיו לאחרהבריחה מן ה
החטא משום שכבר קודם החטא לא הכיר את עצמו ואת כוחו, אלא ויתר על עצמיותו, הושפע 
מאחרים, וקיבל את דעתם של אשתו והנחש. התיקון לחטא יבוא כשישוב האדם אל קונו, יחזור 

 על ידי כך אל עצמו ויעמוד על ה"אני" האמיתי שלו.
    

כזבה לא רק מעצם חטאו אלא גם, ואולי חכמים בחנו את התנהגותו של אדם הראשון והביעו א
יותר, מתגובתו  אחריו. אדם חטא ונענש על חטאו, אבל לא מצאנו בכתוב ששב והתחרט על 

 מעשיו. האדם נאחז בחטא, והקב"ה הוא שפתח לו פתח לתשובה. 
יתרה מזאת, האדם נחשד שעלול הוא להמשיך לחטוא "ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים 

, אבל לאחר שחטא, 71לעולם". האכילה מעץ החיים לא נאסרה על האדם מלכתחילה ואכל וחי
עלול עץ החיים להעצים את כוחו השלילי, ולכן נשללה ממנו האכילה מעץ החיים במצבו הנוכחי. 
חשש זה מן האדם מלמד שהוא לא חזר בתשובה אלא המשיך בדרכו והעמיק את נפילתו. "אמר ר' 

 .72כתיב כאן אלא ואוכל, אכלתי ואוכל" אבא בר כהנא ואכלתי אין
 חכמים גינו את היאחזותו של האדם בחטא:

אדם הראשון אמר להקדוש ברוך הוא: האשה אשר נתת עמדי, ולא רצה לעשות תשובה. 
 .74, ואין פן אלא לאו73היה הקדוש ברוך הוא אומר לו: עשה תשובה. והוא אומר: פן

 .75רד מגן עדן עד שחירף וגידףאמר ר' שמעון בן לקיש: אדם הראשון לא נט
הביטויים הקשים הללו אינם מופיעים בכתוב, וחכמים החמירו לכאורה עם אדם הראשון שלא 
לצורך, אולם שתיקתו של אדם לאחר החטא היא שתיקה רועמת, והעדר תשובה מפורשת היא 

 .76עצמה חטא, ואולי חטא חמור מן הראשון

א ט"ו טו( גם הוא לא נטל אחריות -שאול אמר לשמואל: "אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר" )שמואל 67
 והשליך את חטאו על אחרים, אבל כניעתו זו לעם היא חטאו הגדול ביותר של המלך.

 עבודה זרה ה' ב. 68
 רש"י בראשית ג' יד. 69
 ח"ג ק"מ, בקשת האני העצמי.אורות הקודש  70
זוהר חדש י"ח טור ג': "מכל עץ הגן אכול תאכל, זהו עץ החיים, שהיה לו לאדם לאכול ממנו". וכן בשערי  71

 אורה שער ה': "השם יתברך לא הזהיר אדם הראשון שלא יאכל מעץ החיים ולא מנעו ממנו, ומי יתן ויאכל".
 בראשית רבה י"ט י"ב.   72
 בראשית ג' כב. 73
 בראשית רבה כ"א ו', שוחר טוב ק' ב'. 74
 במדבר רבה י"ג ג'. 75
הרמב"ם תלה את גורלם של הבינונים בין ראש השנה ליום הכיפורים, לא בתוספת מעשים טובים אלא  76

בעשיית תשובה. "והבינונים תולין אותו עד יום הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים" )הלכות תשובה, ג' 
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. על שדה איש עצל עברתי, זה אדם שהיה 77לב על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר
 .78עצל מלעשות תשובה

 
לעומת הנראה מפשט הכתובים שאדם לא עשה תשובה, היו מן החכמים שייחסו לאדם תשובה 
מגומגמת ומהוססת. הוכחה לכך היא שלא התקיים בו העונש "כי ביום אכלך ממנו מות תמות". 

 .79רוכך ממשמעותו הראשונית בחסד וברחמים תשובתו של האדם ביטלה את גזר הדין ועונשו
 

 אמרו חכמים: 
האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי ואוכל, שאילו לא הודה שאכל היה הקב"ה מחריב גן 

 .80עדן בשבילם, אלא על ידי שהודה נתגרש מגן עדן
מדרש זה מבליט, לא את כפיות הטובה שבתחילת המשפט, אלא את סופו, את הצד החיובי 

של האדם אל ה', את הודאתו במעשיו. הודאה זו אמנם אינה תשובה של ממש, אבל היא בדבריו 
פתח אליה. לא תיתכן תשובה בלא הכרת החטא והודאה בו, והאדם הכיר בחטאו אף שלא הכיר 

 .81במלוא אחריותו
חכמים ביארו שאדם הראשון התקשה להודות ולחזור בתשובה דווקא משום ישרותו. הוא הצטער 

 אבל לא ראה דרך לשנות את העובדה ואת תוצאותיה הנמשכות ופוגעות בעולם כולו. על חטאו
היה ר' מאיר אומר: אדם הראשון חסיד גדול היה כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו, ישב 
בתענית מאה ושלשים שנה ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים על בשרו 

 .82מאה ושלשים שנה
 

ת גילוי התשובה על ידי אדם הראשון לשלב מאוחר יותר, כאשר נוכח באפשרותה היו שייחסו א
 .אצל קין -אצל אחרים 

פגע בו אדם הראשון )בקין( אמר לו: מה נעשה בדינך? אמר לו: עשיתי תשובה ונתפשרתי. 
התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, אמר כך היא כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע! 

 .83הראשון ואמר: מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה'מיד עמד אדם 
אדם הראשון חטא בתחילה בכך שניסה לשמור על חירותו מפני בוראו, הוא לא קיבל את האזהרה 
האלוקית וביקש להתנסות בדבר בעצמו. אחרי החטא הוא מתגלה בחולשתו, הוא לא העז 

. ביסודו של דבר 84א למד מזולתולהשתנות ואת אפשרות התיקון והתשובה לא למד מעצמו, אל
היה אדם גדול מקין, הוא התבייש בחטאו, פחד, והתחבא. "אסטניסיותו" גרמה לו שלא הכיר דרך 
חזרה, ואילו קין שהעז פניו באופן מגושם גילה לפתע את התשובה ואת קלותה. האות שניתן לקין 

בטבעו של האדם  מלמד ש"עולם חסד יבנה" והתשובה היא סוד קיומו. בשמים מתחשבים
וקטנותו ואין דורשים ממנו שלמות, אלא רצון טוב והתחלה טובה בלבד. וממנו יכול היה אדם 

 ללמוד את אשר החמיץ, ולשיר את המנון התשובה.

ר )אור ישראל כוכבי אור ע"ו( פירש את דבריו כי מי שנפתחה בפניו האפשרות לעשות ג'(. ר' ישראל סלנט
 תשובה וחלה עליו חובתה ונמנע ממנה, הרי חטא בזה חטא נוסף וחמור יותר המכריע את הכל.

 משלי כ"ד ל. 77
 תנחומא )בובר( בראשית כ"ב. 78
רגע אדבר על גוי ועל ממלכה  ח(:-ח ז)ירמיהו י" הישר בעיני מה שאמרו הקדמונים שעשה תשובה, כטעם 79

 לנתוש ולנתוץ ולהאביד, ושב הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו ונחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו
ראב"ע )בראשית ג' ח( הראב"ע הביא הסברים רבים לעונש וביטולו: "פירוש, ביום אכלך ממנו אלף שנים 

ום ששי מת. ואחרים אמרו אז תהיה חייב מיתה. ואחרים אמרו כדרך הדרש, ואחרים אמרו ביום ששי נברא ובי
ב י"ב ה(. ואחרים אמרו כי מאז תחל שתמות. -כי יש מות עונש, כמו כי בן מות האיש העושה זאת )שמואל

והביאו ראיה מהתינוק". מכל ההסברים הללו העדיף הראב"ע את המסקנה שעצם המיתה מהותית לאדם 
 סה עליו מיתה מיידית, אבל בזכות התשובה ניצל ממנה.מלכתחילה, בעקבות החטא נקנ

 אגדת בראשית ע"ט א'. 80
המדרש )משלי ט' יג( מייחס גם לחוה הסקת מסקנות מן החטא וקריאה לתשובה. הוא קורא את הכתוב  81

על חוה. באופן פרדוקסאלי הופכים פסוקי הפיתוי להטפה לתשובה:  -במשלי שלמה על האישה המפתה 
וגו' זהו חוה, ששמעה לנחש ועברה על צוויו של הקב"ה, ולא עוד אלא שהחטיאה עמה לאדם  "אשת כסילות

הראשון. מה כתיב בתריה, "וישבה לפתח ביתה. לקרוא לעוברי דרך המישרים אורחותם". מלמד שנתנה 
שר תשובה לדורות, ואמרה אשרי שמיישר אורחותיו ואינו חוטא כשם שחטאתי אני, ואוי לו למי שאינו מיי

אורחותיו ונתחייב כשם שנתחייבתי אני. "מי פתי יסור הנה וחסר לב ואמרה לו". כל מי שחסר דעה ילמוד 
ממני, שגנבתי רצונו של הקב"ה, ודעתו של אדם הראשון, ומצאתי אותה מתוקה לשעה, ואח"כ היתה מרה 

ה אחריתה מרה דכתיב שנאמר ואחריתה מרה כלענה, "מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם". ומנין שהית
 ו"לא ידע כי רפאים שם, בעמקי שאול קרואיה".

 ערובין י"ח ב )הכוונה כנראה לאותם מאה ושלשים שנה שעברו מלידת קין והבל להולדת שת. ה' ג.(. 82
בראשית רבה כ"ב י"ג ומדרש תהילים ק' ב'. המדרש מייחס את "מזמור שיר ליום השבת" )צ"ב( לאדם,   83

 ווה את בוא השבת, ומפרש את הביטוי "טוב להודות", לא במובן של הודיה אלא של וידוי.  שהיה הראשון שח
מספרים חסידים: חסיד בא לרבי בבקשה "ילמדני רבי כיצד עושים תשובה". ענה לו הרבי: "ומי לימד אותך  84

 איך לחטוא"?
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התשובה... היא מצות ה' שהיא מצד אחד קלה שבקלות, שהרי הרהור תשובה הוא כבר 
עדין אל הפעל במלואה בעולם  תשובה, ומצד אחד הרי היא קשה שבקשות, שלא יצאה

 .85ובחיים
 
 

 . העונש6
 

העונש מהול ברחמים, הוא עצמו נעשה צעד ראשון של תיקון. העונש בא בהדרגה בהתאם לחומרת 
המעשה. ראשית קולל המסית, אחריו נענשה חוה ואחריה האדם. הנחש המסית קולל בגופו 

 בורך". "ארור אתה", האדם לא קולל בעצמו אלא "ארורה האדמה בע
 
 

 :אדם
ולאדם אמר כי שמעת בקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו 

. וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את 86ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך
עשב השדה. בזעת אפך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל 

 .87עפר תשוב
"בזעת אפך תאכל לחם" איננו חלק מן הקללה אלא כבר דרך לתיקון הקללה. האדם לדעת חכמים 

 .88שונה מן הבהמה, הוא עמל על מזונו ומתקן אותו ואוכלו כבן אדם
כיון ששמע אדם הראשון כן הזיעו פניו, אמר: מה אני נקשר לאבוס כבהמה? אמר לו 

 . 89הקב"ה: הואיל והזיעו פניך תאכל לחם
, ללמדך שאין הקב"ה חפץ לחייב בריה, שנאמר "כי לא אחפוץ 90ע אתה""כי לא אל חפץ רש

ובמה חפץ? להצדיק בריותיו ולא לחייב. וכן אתה מוצא באדם הראשון... לא  91במות המת"
חייבו, אלא רמז לו לעשות תשובה, מנין, אמר ר' ברכיה בשם ר' לוי, שאמר לו "בזעת אפיך 

 .93שובה ישראל 92תשובה, שנאמר תאכל לחם עד שובך", אין שובך אלא לשון
 

 : חוה
אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל 

 .94בך
האשה לא תוכל בלא הקשר המשפחתי החזק, אבל הפעם "והוא ימשול בך" הוא יוביל את הבית 

לעיניים, ונענשה בעיצבון . האשה אכלה מן העץ שנדמה לה טוב למאכל ותאווה 95וימשול בו לטובה
רב וקשה. אבל אין זה רק עונש. הלידה כרוכה אמנם בכאב וצער אבל היא מביאה חיים לעולם. 

 פתיחה לאורות התשובה. 85
תאכלנה", אבל אם יזכה האדם לברכת ה', הקללה  בעקבות חטאו נגזרה על האדם קללת העצב "בעצבון 86

תלך ותימוג "ברכת ה' תעשיר ולא יוסיף עצב עמה" )משלי י' כב(. אפשר שלעיני שלמה עמדה גם דמותו של 
יעבץ, ובדמותו ראה את האדם בכלל. על יעבץ אמר הכתוב: "ויהי יעבץ נכבד מאחיו ואמו קראה שמו יעבץ 

בץ לאלהי ישראל לאמר אם ברך תברכני והרבית את גבולי והיתה ידך עמי לאמר כי ילדתי בעצב. ויקרא יע
י(. יעבץ נולד בעצב, ככתוב -א ד' ט-ועשית מרעה לבלתי עצבי ויבא אלהים את אשר שאל" )דברי הימים

 לבלתי עצבי.  -בקללת חוה, יעבץ הבין שעליו לערוך תיקון לרע הכרוך בעקביו. והוא מבקש ברכה 
 יט.-יזבראשית ג'  87
שמונה פרקים לרמב"ם, פרק ראשון, "כח המזון, על דרך משל, אשר לאדם, איננו כח המזון אשר לחמור  88

ולסוס. כי האדם נזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור נזון בחלק הזן מן הנפש החמורית" )השווה לדברי 
 אריסטו שהביא הרמב"ם במורה נבוכים ח"ב פרק ל"ו(.

 '.בראשית רבה כ' י 89
 תהילים ה' ה. 90
 יחזקאל י"ח לב. 91
 הושע יד ב. 92
תנחומא, בובר, תזריע י"א. "עד שובך" מתייחס בפשטות אל הסיום "אל אדמתך", ובכך הוא חוזר וקובע את  93

עובדת המוות. המדרש קושר את הדברים גם אל האמור לפניהם, ובכך מוצא גם בעונש ובקללה רמז לאפשרות 
דם הראשון לא נאבק לשנות את עצמו ואת שנגזר עליו, אלא נכנע וקיבל את הדין. התשובה והתיקון. אבל א

 המדרש רואה בכך את המשך החטא, ומסיים "כיון שלא עשה תשובה, טרדו מגן עדן".
תאכלנה כל ימי חייך",  בעצבוןוחוזר אליו גם ביחס לעונש האדם " עצבז. הפסוק נוקט בלשון בראשית ג' ט  94

 עץ, )קאסוטו, פירוש לספר בראשית(.כדי להזכיר את ה
והנה זו מדה כנגד מדה, כי היא נתנה גם לאישה ויאכל במצותה, וענשה שלא תהיה היא מצוה עליו “רמב"ן:  95

 עוד, והוא יצוה עליה כל רצונו". ממשלה אינה שלטון כפייתי אלא הנהגה מסודרת לטובת הכלל. 
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" מתקן האדם את מארת המוות וממשיך להתקיים, למרות 96באמצעות ההולדה ומצות "פרו ורבו
 החידלון האישי, במסגרת ביתו ומשפחתו.

 
 : הנחש

שית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך ויאמר ה' אלהים אל הנחש כי ע
 . 97תלך ועפר תאכל כל ימי חייך

אכילת העפר מבטאת בהוראה מושאלת את הניצחון על אויב והשפלתו עד עפר, "לפניו יכרעו ציים 
 ". הנחש ייכנע ויקבל על עצמו עול מלכות שמים.99, "ילחכו עפר כנחש98ואויביו עפר ילחכו"

 
 ת בחסד אלוהי:הפרשה מסתיימ

 . 100ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם
האדם נענש על חטאו אבל הקב"ה לא נקם בו, אלא גמל עמו חסד. ידיעת הטוב והרע שנוספה 

 לאדם הביאה עליו מכאוב ובושה, והקב"ה מצא לו תקנה במצבו החדש.
ם; תחילתה גמילות תחלתה גמילות חסדים וסופה גמילות חסדי -דרש ר' שמלאי: תורה 

 .101חסדים, דכתיב: ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם
 
 
 

 . זכרם של הגן והעץ בתנ"ך8
 

הגן והעצים שבפרשתנו הנם מסתוריים ומשמעותם עלומה, אולם אפשר לעמוד מעט על תוכנם על 
תמשה בגן פי העקבות שהשאירו בתנ"ך. הנבואה הבליטה את מסריה של פרשתנו לדורות והש

כמשל לעניינים עכשוויים. עקבות אלה מופיעים במקומות רבים בכתוב, המשווה מקומות 
 מבורכים מאד אל גן העדן.

ככר הירדן כי כלה -כל-עיניו וירא את-לוט את-שבחה של סדום מתואר בהשוואה לגן ה': "וישא
 .102כארץ מצרים באכה צער" ה'-כגןעמרה -סדם ואת-משקה לפני שחת ה' את

. 103מים"-כארזים עלי נטע ה'כאהלים  כגנת עלי נהרעם מברך את ישראל: "כנחלים נטיו בל
הגנות עלי נהר, מזכירות את הגן ואת הנהר היוצא מעדן, וההמשך "כאהלים נטע ה'", מזכיר את 

  .104נטיעתו על ידי ה' "ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם"
היא מלמדת לכאורה שהמיתה אינה עונש על החטא, אלא מצות פרו ורבו מופיעה בפרק א' לפני החטא,  96

מהותית לאדם קרוץ חומר, שכן במצב בו אין מוות והאדם עצמו מתקיים לנצח באופן אישי ולא קיום מיני, היא 
מיותרת. מאידך גיסא אפשר שברכת פרו ורבו מכוונת כבר למציאות שלאחר החטא )ואולי היא מאוחרת גם 

מים שאירועי החטא התרחשו ביום ו' בגן העדן, הרי הם נעשים חלק בלתי נפרד מימי כרונולוגית(, למסורת חכ
 הבריאה ומתיאור בריאת האדם שלפני כן )ראה מורה נבוכים ח"ב ל' הובא לעיל בפתיחה(. 

 יד.בראשית ג'  97
 תהילים ע"ב ט. ובדומה לזה בישעיהו מ"ט כג. 98
שא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו מיכה ז' יז. בהמשך הכתובים גם "מי אל כמוך נ 99

יט. אולי מתכוון הפסוק -כי חפץ חסד הוא. ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם" יח
 לומר שהגויים ייענשו כעונש הנחש הקדמוני, ואילו חטא ישראל יושלך למצולות ים.

 בראשית ג' א. 100
 א.סוטה י"ד  101
"ג י. מקומו של גן העדן הקדום הוא לדעת חכמים בארץ ישראל )רמב"ן, בראשית ג' כב(: "ודע בראשית י 102

והאמן כי גן עדן בארץ, ובו עץ החיים ועץ הדעת ומשם יצא הנהר ויפרד לארבעה ראשים הנראים לנו, כי פרת 
יש בשמים דברים בארצנו ובגבולנו, ופישון הוא נילוס מצרים, כדברי הראשונים. אבל כאשר הם בארץ כן 

 יקראו כן". הדברים נכונים במיוחד לירושלים שלצפונה נחל פרת ובסמוך לה הגיחון. 
סדום הושוותה בכתוב גם לגן ה' וגם לארץ מצרים, שאף היא קשורה לגן העדן. הנהר היוצא מעדן מקיף את 

"פישון" הוא נילוס מצרים  ארץ מצרים, "ועל דעת הראשונים )רש"י, ורס"ג, וכן הוא בזוהר חיי שרה קכ"ה א(
יסובב כל ארץ החוילה הזאת ויבא משם על פני כל ארץ מצרים עד נפלו בים הגדול באלכסנדריא של מצרים", 
רמב"ן בראשית ב' יא. מבחינת שפע הברכה מצרים היא כגן העדן, אבל הכתוב מבחין בינה לבין ארץ ישראל 

זרעך והשקית -הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע אתשמה לרשתה לא כארץ מצרים -"כי הארץ אשר אתה בא
ברגליך כגן הירק. והארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעת למטר השמים תשתה מים" דברים 

ארצכם בעתו יורה  ומלקוש ואספת -יא. תאור זה של ארץ ישראל חוזר גם במקומות אחרים "ונתתי מטר-י"א י
שמיו יערפו טל" ל"ג -ארץ דגן ותירוש אף-שכן ישראל בטח בדד עין יעקב אלדגנך ותירשך ויצהרך" י"א יד. "וי

כח. תיאור זה שתולה את הברכה באופן מוחלט בשמים ומשאיר לאדם רק תפקידי "לעובדה ולשומרה", 
מתאים יותר לגן העדן, שעליו נאמר "ואד יעלה מן הארץ להשקות את הגן", מאשר התיאור של מצרים, 

 הקבועים של הנילוס, והאדם משקה ברגליו.הניזונה ממימיו 
 במדבר כ"ד ו. 103
הביטויים "גן ה'", "נטע ה'", אינם מצביעים בהכרח על גן העדן, אלא יכולים לבטא גודל ושגב, כמו "הר  104

אלהים הר בשן", ולא כל נהר הוא הנהר היוצא מעדן, בכל זאת אי אפשר להתעלם מן הרמז הכלול בביטויים 
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. הפרק 105"אשר נטעארזי לבנון  עצי ה'ו פרק "ברכי נפשי" בתהילים, מתאר את גן העדן: "ישבע
מתאר את מהלך הבריאה ונראה שהוא כולל בו גם את האירועים שהתרחשו מיד אחריה, "מצמיח 

, רמז לחסד ה' עם האדם לאחר 106חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ"
 החטא.

גן העדן אינו רק פרותיהם,  הכתוב כולל בין העצים גם ארזי לבנון ובשמים, לפיכך שבחם של עצי
 .107אלא גם גדולתם וריחם המעצימים את תהילת הגן

, הכניס את הארז לגן העדן באופן מובהק 108יחזקאל, שהרבה להשתמש בדימויי העץ, הגן והעדן
  והעמיד אותו במרכזו עם אבנים טובות.

מים  הנה אשור ארז בלבנון יפה ענף וחרש מצל וגבה קומה ובין עבתים היתה צמרתו.
גדלוהו תהום רוממתהו את נהרתיה הלך סביבות מטעה ואת תעלתיה שלחה אל כל עצי 
השדה. על כן גבהא קמתו מכל עצי השדה ותרבינה סרעפתיו ותארכנה פארתו ממים רבים 
בשלחו. בסעפתיו קננו כל עוף השמים ותחת פארתיו ילדו כל חית השדה ובצלו ישבו כל 

ליותיו כי היה שרשו אל מים רבים. ארזים לא עממהו בגן גוים רבים. וייף בגדלו בארך ד
אלהים ברושים לא דמו אל סעפתיו ערמנים לא היו כפראתיו כל עץ בגן אלהים לא דמה 

 .109ביפיו. יפה עשיתיו ברב דליותיו ויקנאהו כל עצי עדן אשר בגן האלהים
ב"בראשית", גן העדן. גן אלוהים, עצי עדן, התהום והנהר, לקוחים כמובן מסיפור  -הביטויים 

בדברי נקשרו גם האבן הטובה, השוהם ואבן הבדולח לארצות שאותן הקיף הנהר היוצא מן הגן, ו
 בתוךקורן מלך צור לגן העדן, לא במשל העץ המרכזי, אלא באמצעות האבנים שמ יחזקאל נקשר

  הגן עצמו. 
ם וישפה ספיר אבן יקרה מסכתך אדם פטדה ויהלם תרשיש שה-אלהים היית כל-בעדן גן

 .110נפך וברקת וזהב מלאכת תפיך ונקביך בך ביום הבראך כוננו
 גם מלכות ישראל נמשלה לעץ הגן: 

כה אמר אדני ה' ולקחתי אני מצמרת הארז הרמה ונתתי מראש ינקותיו רך אקטף ושתלתי 
גבוה ותלול. בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף ועשה פרי והיה לארז אדיר -אני על הר

עצי השדה כי אני ה' השפלתי -כנף בצל דליותיו תשכנה. וידעו כל-ו תחתיו כל צפור כלושכנ
  .111עץ גבה הגבהתי עץ שפל הובשתי עץ לח והפרחתי עץ יבש אני ה' דברתי ועשיתי

תיאור הנטיעה האלוקית מזכיר שוב את נטיעת גן העדן, אלא שהנמשל כאן הוא, ישראל ומלכותו. 
ת שונות, גם את מעלת עצמתו וגובהו של הארז וגם את הנבת הפרי במשל הזה משלב העץ תכונו

 .112של עצי המאכל, ותחת מלכותו וחסותו שוכנים כל ציפור, כל כנף
משל דומה, על עץ מיוחד המביא חיים וביטחון לכל קיים, מופיע גם בחלומו של דניאל על 

שתחתיו, וכיוון שמעל . גם הוא עץ אדיר שייעודו היה להגן על החיות והעופות 113נבוכדנצר
 בתפקידו יצאה עליו הגזרה להיקצץ.

מלכים אלה חטאו בדיוק כמו אדם הראשון. אדם הראשון השתלט בגאווה על הטוב האלוקי 
שנמסר בידו, השתמש בו לתועלת עצמו ותאוותיו, ובכך קלקל את העולם לברואיו. גם המלכים 

ית. יש שרצו לראות בביטויי יחזקאל הקשורים באופן מובהק לגן העדן )כמו יחזקאל ל"א אלה למעשה בראש
המתאר את גן האלוהים( הד למסורות אליליות, שהוזכרו על ידו כדי להתאים את הדברים לאוזני פרעה. אבל 

פי שהוא אין זה נכון. הנבואה על פרעה נאמרה בישראל, למענם ועל פי מושגיהם. הנביא מתאר את העדן כ
בתורה, ואיננו שאוב אם כן ממקור זר. יחזקאל השתמש בדימוי הארז המופלא הזה גם כלפי מלכות ישראל, 
בפי"ז, ושם ודאי אינו מתכוון למושגים אליליים אלא לעולם המושגים של ישראל. ואף על פי כן מסורת הגן 

ן יכול הנביא לדבר עליהן באזני פרעה כמו מסורת המבול, הן מסורות אוניברסליות וידועות בעולם כולו ולכ
 או באזני נבוכדנצר )דניאל ד'(.

 תהילים ק"ד טז.  105
פרק ק"ד יד. הפסוק הבא אחריו מזכיר יין, שמן ולחם, ואולי שלושת אלה קשורים לעץ הדעת כפי שניסו  106

 לזהותו חכמים, ראה על כך להלן.
)י"ז כג( "בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף אמנם יתכן שארזים אלה הניבו פרי, כפי שאמר יחזקאל  107

ועשה פרי והיה לארז אדיר", וכן אמרו חכמים על עצי הסרק בעת הבריאה ולעתיד לבוא שהם עתידים לעשות 
"ועץ השדה יתן פריו, לא כדרך שהוא עושה עכשיו אלא כדרך שעשתה בימי אדם הראשון, ומנין שהעץ  פירות.

בן יומה ת"ל זכר עשה לנפלאותיו, ואומר עץ פרי עושה פרי למינו מלמד שבו עתיד להיות נטוע ועושה פירות 
ביום שהוא נטוע בו ביום עושה פירות. מנין שהעץ עתיד להיות נאכל ת"ל עץ פרי, אם ללמד שהוא עושה פרי, 

סרק והלא כבר נאמר עושה פרי, אם כן למה נאמר עץ פרי, אלא מה פרי נאכל אף העץ נאכל. ומנין שאף אילני 
 עתידים להיות עושים פירות ת"ל ועץ השדה יתן פריו" ספרא בחוקותי.

 ארבעים וארבע פעמים, ראה שם, י"ז, ל"א, מ"ז. 108
 ט.-ל"א גיחזקאל  109
יחזקאל כ"ח יג. קאסוטו טוען שהאבנים לא הוזכרו בתורה בתוך הגן כדי לעשותו חלק מן העולם שלנו ולא  110

 אינו חושש לטעות כזאת.להופכו לגן מיתולוגי. אבל יחזקאל 
 כד.-י"ז כביחזקאל  111
משל הצדיק בתהילים צ"ב "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה", משלב את מעלות הארז והתמר יחד  112

 חכמים שאמרו שעתידים עצי סרק לתת פרי. כבר הזכרנו לעיל את דברי )ראה עולת ראי"ה, ח"ב (. ו
 ט.-דניאל ד' ז 113
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"לעובדה ולשומרה" בעבור העולם כולו, הללו זכו לרוב טובה וגדולה מן השמים, תפקידם היה 
אלא שהם מעלו בתפקידם, השתלטו על הטובה וניצלו אותה לתועלתם בלבד, משום כך נענשו כמו 

 . 114אדם הראשון וסולקו מן הגן
 
 
 

 . חזרה אל גן העדן9
 

האדם גורש מגן העדן וכל גלגוליו במהלך ההיסטוריה, מכוונים להחזיר אותו לשם. ישעיהו תיאר 
חרבתיה וישם מדברה כעדן -נחם ה' ציון נחם כל-גאולת ישראל כשיבה אל גן העדן: "כיאת 

. גם יחזקאל דימה את הגאולה 115ה' ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה"-וערבתה כגן
עדן והערים החרבות והנשמות והנהרסות -העתידה לגן עדן: "ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן

זר לכך בתיאור הנהר המופלא שיצא בעתיד לא מעדן אלא מן המקדש. . והוא ח116בצורות ישבו"
"ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר כי 

 .117מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה"
בוא הופיעו וקיימים בהווה, והמקרא גן העדן איננו עניין עתידני בלבד, אלא ניצוצות מן העתיד ל

 מציג כמה דרכים שבהן ניתן לחזור כבר היום אל גן העדן.
 
 ימי שלמה 

בתקופת שלמה הגיע העם אל שלמותו החומרית והרוחנית. המקדש נבנה והשכינה שכנה בישראל, 
 העם ישב תחת גפנו ותחת תאנתו והזהב היה כאבנים. נראה ששלמה הציב לעצמו מטרה, להביא

את העולם חזרה אל שלמותו ולהשיב את העם אל גן העדן. בתיאורי שיר השירים מופיע פעמים 
רבות הגן, ואפשר שיש בו רמז לגן הקדום: "עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי 

-. "אל119. "דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים"118לגנו ויאכל פרי מגדיו"
. שיר השירים מדמה גם 120גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים"

. הגן החתום והמעיין 121את הרעיה להדר העצים והגן: "גן נעול אחותי כלה גן נעול מעין חתום"
  .122מזכירים את גן העדן הנעול ואת הנהר היוצא מעדן

, 123פרי"-לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל אפשר שגם להיטותו של שלמה לטעת עצים, "עשיתי
מבטאת את שאיפתו לחזור לתור הזהב ולימי התפארת של גן העדן. אלא ששלמה גילה לאכזבתו 
שאין מתגברים על מגבלות האדם וחטאיו באמצעים חיצוניים ונטיעת עצים, אלא בתיקון מוסרי 

וסמות בפניו את הדרך חזרה: "סוף פנימי ואמיתי. כל עוד חולשות האדם נותרו בעינן הרי הן ח
, ומסקנה זו לגבי כל אדם, 124דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם"

 כוללת גם את לקחו של אדם הראשון.

ראות במשל יותם מדרש של סיפור חטא האדם בגן העדן עם כיוון ופיתוח חדש. בעקבות הדברים, אפשר ל 114
עץ הדעת הוא מלך העצים. חכמים זיהו אותו עם הגפן או התאנה, יותם הוסיף לרשימת העצים האפשריים גם 

י את הזית. )"אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר: גפן היה... רבי נחמיה אומר: תאנה היתה... רב
יהודה אומר: חטה היתה" ברכות מ' א, וראה בראשית רבה ט"ו. מסתבר שחכמים לא הזכירו את הזית בהקשר 

 זה כי הוא מתאים לאור, לחכמה הטהורה ולתורה ולכן קשרו אותו יותר לעץ החיים.(
ירור במשלו של יותם לא נקבע המלך מתחילה באופן מוחלט, הוא איננו עץ מסוים, אלא מתגלה בתהליך של ב

וחיפוש. אלא שהעצים חטאו; הגפן, הזית והתאנה העדיפו את דבשם וברחו מן האחריות המחייבת את המלך 
ואת מעמדו, והעצים בחרו באטד למלך. יותם רואה בחטא החברתי, בהצבת מלכות הרשעה כמנהיגת העם, את 

בכך הביא על עצמו את המשכו של החטא הקדמון. האדם המיר את התפקיד של שמירת הגן בהנאה מפריו, ו
האסון "קוץ ודרדר תצמיח לך", ובניו המשיכו בכך ובמקום להתאמץ לשלוט בעם לטובתו, הם רצו בכוח 

 השלטון ומנעמיו לעצמם, ועל כן קבלו את מלכות האטד.
אולי זו גם משמעותו של תיאור שפע העצים והארזים העתידי: אתן  ישעיהו נ"א ג, וכן שם נ"ח יא, וס"א יא. 115

 במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדו, ישעיהו מ"א יט. וירמיהו ל"א יא.
 יחזקאל ל"ו לה. 116
 יחזקאל מ"ז יב. 117
 ד' טז.שיר השירים  118
 ו' ב.שיר השירים  119
 ו' יא.שיר השירים  120
 שיר השירים ד' יב. 121
ח נאחזת אף היא בשיר השירים המשווה את יתכן שהתפיסה הנוכרית הרווחת המזהה את עץ הדעת בתפו 122

הדוד אל העץ הנבחר: "כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי" )שם, ב' 
 ג(. כנקודת אחיזה לשונית משמשים ביטויי החמדה, והמתיקות.

 קהלת ב' ה. 123
 קהלת י"ב יג. 124
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על שלמה נאמר: "וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יצא בקיר וידבר על 
. ידיעותיו של שלמה מקיפות את כל ההוויה, והרשימה 125דגים"הבהמה ועל העוף ועל הרמש ועל ה

 עוקבת אחר חלקו האחרון של מעשה בראשית וגן העדן.
שלמה מזכיר גם את מושגיה הפנימיים של פרשת גן העדן. המושג "עץ החיים" חוזר ועולה בכל 

, 127: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר"126התנ"ך ארבע פעמים דווקא במשלי שלמה
 .128"פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם"

  
 

 בבית המקדש
. ברכת 129לגן. קירות המקדש עוטרו כגן פורח במקלעת פקעים ופטורי ציצים -המקדש מקביל 

כך גם  -העדן הופיעה כמעגל בתוך מעגל, העדן והגן, ובגן עצמו ניצבו בתווך העצים המיוחדים 
 .130, והגישה אל התוך הפנימי אסורהבמקדש בתוך מעגל הקודש קיים קודש הקודשים

הקב"ה התהלך בגן העדן לרוח היום, והכתוב מתאר את השראת השכינה בבית המקדש באותה 
. הגישה אל עץ החיים נאסרה על האדם ונחסמה על ידי הכרובים 131לשון "והתהלכתי בתוככם"

מקשה זהב, גם  ולהט החרב המתהפכת. ואילו בבניין שלמה נוספו לכרובים שעל הארון העשויים
. הכרובים צוירו גם על הדלתות 132כרובים גדולים גבוהים עשר אמות עשויים עץ ומצופים זהב

. נראה שהכרובים במקדש חדלו לשאת אופי מאיים, אדרבה, פניהם איש אל 133העשויות עץ שמן
ה אחיו בביטוי של אהבה. תורת החיים הנתונה בארון תחת שני הכרובים היא עץ החיים, ומצוותי

 סוללות  את הדרך לפני האדם להגיע פנימה בדרך הראויה. 
 

 בשמיטה
שבת בראשית מביאה אל תוך חיינו בכל שבוע, משהו מעין עולם הבא. גם השמיטה מביאה 
ניצוצות מגן העדן ומכניסה אותם במשך שנה אחת משבע שנים לתוך מציאות עולמנו. "ושש שנים 

. כל השנים מוטל על האדם 134עת תשמטנה ונטשתה"ארצך ואספת את תבואתה. והשבי-תזרע את
לעבוד ולעמול בכל כוחו ואילו בשביעית אסורה עליו העבודה. אסור לפתח וליצור, לטעת ולזרוע, 
עליו לעובדה ולשומרה, עבודות אחזקה וקיום )"אוקמי אילנא"(. האדם מצווה לנהוג כמו בגן עדן 

ת הפרות "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה", ולהסתפק בשמירת הקיים. גם ההיתר הגורף לאכיל
מחזיר את האדם אל מצבו שלפני החטא "מכל עץ הגן אכול תאכל". ואכילת פרות אלו בקדושת 
השביעית מתקנת את חטא אדם הראשון: "מי יגלה עפר מעיניך אדם הראשון שאתה לא יכול 

 .135ם ועומדין בהן"לעמוד בנסיותך אפילו שעה אחת והרי בניך משמרין כל המצוות שנתנו לה
הדבר מתעצם בשנת היובל, אז מופקעת הבעלות וכל האדמות חוזרות למקורן, אל רבש"ע, "כי לי 

 , ואחר כך הן חוזרות לבעליהן מן השמים, על פי סדר הנחלות הטבעי וההלכתי.136הארץ"
 אפילו דרך השחרור ביובל מבטאת את התוכן הזה:

 א ה' יג.-מלכים 125
ה'... מי  טובטו(: "טעמו וראו כי -ם באמעצות התורה קיים גם בתהילים )ל"ד טרמז לחזרה אל עץ החיי 126

בקש שלום  סור מרע ועשה טובושפתיך מדבר מרמה.  מרע. נצר לשונך טובאהב ימים לראות  החפץ חייםהאיש 
 ורדפהו".

 ג' יח.משלי  127
יברסליות קדמוניות על גן י"א ל. וכן י"ג יב וט"ו ד. אפשר שדברי שלמה מתייחסים למסורות אונמשלי  128

, על פי עלילות 11העדן, שהופיעו בצורה מעוותת במיתוסים אליליים. היו )דעת מקרא משלי ג' יח, הערה 
( שראו בהם לעג לתפיסה על עץ פלאי 10, וראה קאסוטו, מאדם עד נח עמ' 011גילגמש, ורשה תרפ"ד, עמ' 

אדם ולחדש את עלומיו. שלמה אומר אפוא שאין לו המכיל בפירותיו את סם החיים ובו הסגולה לרפא את ה
לאדם לצפות לעץ הפלאים הזה, אלא לבקש את החכמה שהיא תעניק לו את הסגולה הזאת. אבל אין צורך 
לנתק את הדימוי של עץ החיים ממקורו בתורה. גן העדן היה מרכזי מאד בתפיסתו של שלמה, והוא דן 

המזוהה על ידי חכמים  -את הקשר החיובי שבדבריו בין החכמה במשמעותו לימיו. אפשר משום כך להדגיש 
 כתורה, לבין עץ החיים שבגן העדן. 

 א ו' יח.-מלכים 129
חומרת חוה, שאסרה לא רק אכילה מעץ הדעת אלא גם קרבה ומגע עמו, נקודת אחיזה השוואה זו נותנת ל 130

קי"ג(: "למה גזר הקב"ה שהיולדת  באיסור הכניסה למקדש. ראה מדרש תדשא )הובא תורה שלמה ויקרא י"ב
זכר אחר ארבעים יום ויולדת נקבה אחר פ' יום תבא לבית המקדש? להזכירן מה פעל אל עם אדם הראשון 
שנברא חוץ מגן עדן ואחר כך נכנס לגן עדן, לכן היולדת זכר לאחר מ' יום שהוא שיעור יצירת הולד לזכר, ופ' 

 כנס לבית המקדש להביא קרבנות".יום לנקבה שהוא שיעור ליצירת הנקבה, ת
 רמב"ן בראשית ג'  ח.  131
 ו' כג.א -מלכים 132
 ו' לב.א -מלכים 133
 יא.-שמות כ"ג י 134
 תנחומא שמיני ח', וכעין זה בבראשית רבה כ"א ז'. 135
 ויקרא כ"ה כג. 136
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ן ברוקא: מראש השנה עד יום הכפורים לא היו מכאן אמר ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן ב
עבדים נפטרין לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם, אלא אוכלים ושותין ושמחין ועטרותיהן 
בראשיהן. כיון שהגיע יום הכפורים תקעו בית דין בשופר נפטרו עבדים לבתיהן ושדות 

 .137חוזרות לבעליהן
שחרר אותם רק ביום הכיפורים, אלא ציירו חכמים לא באו לעכב את העבדים עוד עשרה ימים ול

. חכמים מיזגו כאן את יתרונות העולם 138כאן תמונה חיובית שבה יושבים העבדים כמו בגן עדן
הזה והעולם הבא יחד "עולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריה ורבייה ולא משא ומתן 

ם בראשיהם ונהנים מזיו ולא קנאה ולא שנאה ותחרות, אלא צדיקים יושבים ועטרותיה
. מצטרפים כאן האכילה 140. והביטוי "אוכלים ושותים ושמחים" לקוח מימי שלמה139השכינה"

עם העטרות, גם אכילה ושתייה וגם צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, עולם הבא בעולם 
 הזה. 

בגלות.  גירוש האדם מגן עדן היה אות אזהרה לדורות. במקום להמית את האדם הענישו אותו
העונש על ביטול השמיטין הוא גלות. ישיבתו של עם ישראל בארץ ישראל היא חזרה אל המצב 
הבראשיתי המופלא של גן העדן, והיציאה לגלות בעקבות החטא היא חזרה על גירוש האדם מן 

 הגן.
 

                         
 חגי תשרי

י הראשית ובאו לתקן את חטאי האדם חגיו של חודש תשרי מכוונים לכל דור, הם יונקים מימ
 בהווה לאור לקחי העבר ותיקון החטא הקדום.

ראש השנה הוא יום הרת עולם. באופן מדויק נברא העולם, לדעתם, בכ"ה באלול  141לדעת חכמים
וראש השנה הוא יום יצירת האדם. ביום זה נברא, ביום זה נכנס לגן העדן, ובו ביום גם חטא 

 : 142וגורש משם
יהודה בשעה ראשונה עלה במחשבה, בשניה נמלך, בג' כנס עפרו, בד' עשאו גולם, אמר ר' 

בה' רקמו, בו' נפח בו נשמה, בז' העמידו על רגליו, בח' הכניסו לגן עדן, בט' צוהו, בי' חטא, 
בי"א נדון, בי"ב נתגרש. בא ליתן לו איפוסין )גזר דין(, שאמר לו, כי ביום אכלך ממנו מות 

ה בראש השנה וריחם עליו ונתן עליו דימוס )פטור(. אמר לו, חייך, כשם תמות, וראה שהי
 .143שמחלתי לך דימוס, כך אני מוחל לבניך ביום הזה, בראש השנה

ראש השנה הוא שיחזור של ראשית העולם, שבו הופיע האדם בגדולתו וכיעורו כאחד. ראש השנה 
למעשי אדם הראשון שמרד  הוא יום המלכות, ויש לראות בקבלת המלכות הזאת גם תיקון

 בחטאו, במלכות שמים.
לאחר מכן בא יום הכיפורים. עצם מציאותו של יום הכיפורים מניחה מלכתחילה את אפשרות 

". החטא הקדמון הוכיח את עומק 144החטא, "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא
 וך מסגרת החיים. החטא ואת אחיזתו בחיי האדם אשר מחייבים את הכללת הכפרה בת

ובכך יש תיקון למעשי אדם הראשון שלא חזר בו באופן מפורש ולא  -עיקרו של היום הוא הווידוי 
הודה על חטאו. הכפרה מתבצעת אחת לשנה לפני ולפנים, בקודש הקודשים, אל מול הכפורת ובין 

 הקוטב הנגדי לגן העדן. -שני הכרובים, וכן השעיר לעזאזל נשלח המדברה 
הכפרה והתיקון בא חג הסוכות, חג השמחה. אנו נכנסים בו אל הסוכה שהיא מעין גן עדן.  לאחר

אולם באופן מתוקן, יושבים בסוכה בצל הפסולת של העצים, שאינה  145היא עשויה מעצי הגן
 מקבלת טומאה ולא בצל הפרי עצמו, היכול להביא אל החטא ואל הטומאה.  

הבי מים, המשמחים בחיוניותם וירקרקותם, והם נאים אגודת הלולב עשויה מארבעה מינים או
ויפים כעצי הגן. "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים עץ עבות וערבי נחל 

 ראש השנה ח' ב. 137
ודם היו עבדים אפשר שעשרת הימים הללו הם ההזדמנות היחידה שלהם להיות בני חורין באמת. ק 138

לאדוניהם, ומיד לאחר יום הכיפורים, עליהם לשאת בעול פרנסתם ומשפחתם, כפופים לכל חוקי החברה 
 והסביבה לבלי התר. 

 ברכות י"ז א. 139
 א ד' כ.-מלכים 140
נחלקו ר' אליעזר ור' יהושע )ראש השנה י"א א(  אם בתשרי נברא העולם או בניסן. ושם )כ"ז א( כמאן  141

 נא "זה היום תחילת מעשיך", כר' אליעזר.מצלינן האיד
בראשית רבה י"ב ו': אדם הראשון לא לן כבודו עמו, מאי טעמיה )תהילים מ"ט כא( אדם ביקר בל ילין  142

 וגו'.
 דברים רבה )ליברמן( י"ג. 143
 קהלת ז' כ. 144
 הדעת.הוזכרו על ידי חכמים )ברכות מ' א( כזיהויים אפשריים של עץ  -חטה וגפן  -גורן ויקב  145
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. עם האגודה הזאת, אנו חוזרים אל גן העדן ועומדים לפני ה' 146ושמחתם לפני ה' אלהיכם"
 בשמחה, כמו לפני החטא.

 
 חג הפורים

התורה. באמצעות התורה נכנס העם אל הארץ והמקדש,  -ברת דרך עץ החיים הדרך אל גן העדן עו
ובעצם אל גן העדן. אולם חכמים הציגו דרך נוספת להתמודד עם החטא הקדמון, להלחם ישירות 

 בו עצמו. הם מצאו אחיזה לחג הפורים בתורה בפרשת החטא הקדמון:
 .147המן מן התורה מנין? "המן העץ"

רשה בעלמא, סימן ורמז בלבד, אבל התבוננות במגילה מורה שיש כאן דרשת חכמים נראית כד
 .148קשר עמוק גם לפי פשט הדברים

בחלקה הראשון של המגילה, מופיע החיווי "טוב" להטיותיו שש עשרה פעמים, בלא שיופיע החיווי 
זה עולם שכולו טוב. תיאור זה הוא גן עדן של שוטים, שהרי ההערכה  -"רע" אפילו פעם אחת 

הטובה הזאת מתייחסת למציאות מקולקלת, יצרית ומושחתת, מלאת כעס ורצחנות, גאווה, 
 שכרות ורדיפת שלטון וכבוד. 

אסתר היא הראשונה שחושפת את האמת וצועקת "המלך הוא עירום!" היא מגלה את הרע 
המסתתר מאחורי המסווה המהוגן שבמגילה, ומאלצת את המציאות לחשוף את עצמה ולהבחין 

טוב לרע. אחרי שאסתר אמרה "איש צר ואויב המן הרע הזה", החלו המושגים הולכים  בין
. מאז ואילך, מופיעים הטוב והרע לסירוגין במשמעותם האמיתית. אסתר מתקנת 149ומתבהרים

 אפוא את החטא הקדמון כאשר היא מתגברת על הטשטוש ומבחינה בין הטוב לרע.
 

שונים אל הטוב, ולאפיין באמצעותה את דרכם. אפשר לפרוט את התייחסותם של האישים ה
ראייתו של אחשורוש חיצונית, הוא פונה רק למראה עיניים: "נערות בתולות טובות  אחשורוש:

. הסתכלות זו השלטת בשושן, אינה מאפשרת שיפוט תוכני 151, "וייטב בעיני המלך"150מראה"
ורש חטאה של חוה בעץ הדעת: והבחנה אמיתית בין טוב לרע. התבוננות חיצונית כזאת עמדה בש

 .152"ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים"
המציאות בשושן לא היתה טובה, אבל אחשורוש לא היה מסוגל להבחין בין טוב לרע, היין והכעס 

 "154, ו"אם אין דיעה הבדלה מניין?153גרמו לו לאבד את שיקול דעתו
תאימה את עצמה למקובל וכרעה לפני המן. אבל שושן התיישרה לפי הצו האחרון, המרדכי: 

, הוא לא נכנע לשקריה של שושן אלא שמר על זהותו, על עולמו 155"מרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"
, היהודי מצווה להבחין בין טוב לרע. הטוב 156וערכיו. מרדכי מסביר את מעשיו ב"אשר הוא יהודי"

 הוא טוב, והרע הוא רע גם אם משחקת לו השעה.
אסתר נגרפה אל תוך המעגל של שושן. היא היתה טובת מראה ונבחרה למלכה בזכות  :אסתר

יופייה החיצוני. היא חיה בארמון, הסתגלה לשקריו, ומשהו מאווירתו חלחל וחדר אליה. 
כשניחתה גזרת המן, ניסתה אסתר להתעלם ממנה ולא רצתה לפגוע במרקם השלווה השקרי. היא 

ורים על הבעיה באופן חיצוני, וחפשה דרכים מקובלות להסיר ניסתה לטשטש את הסימנים המ
את רוע הגזרה. אבל מרדכי לא הרפה ממנה וזעזע בדבריו את עולמה, אז, לבשה אסתר מלכות 

 ונעשתה מלכה.
אבל היופי אינו היתרון היחיד של אסתר, יש לה גם אישיות. הגי התרשם ממנה לא רק במובן 

, אלא גם "ותשא חסד לפניו". השפעתה החיובית הפנימית של 157"החיצוני, "ותיטב הנערה בעיניו
. אפילו אחשורוש נמשך לא רק 158אסתר הולכת ומתפשטת "ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל ראיה"

אל יופייה, אלא גם אל כוחה הפנימי: "ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו 

 האתרוג, שטעם פריו ועצו שווה. -לדעת חכמים עץ הדעת היה עץ ההדר ויקרא כ"ג מ.  146
 חולין קל"ט ב. 147
 ראה "הדסה היא אסתר", ספר זיכרון לדסי רבינוביץ, אוריאל עיטם, מאמר מאיר עיניים בנושא זה.  148
המן לבין ייעודו למרדכי הראשון שהתיישר לפיהם הוא חרבונא, הוא מראה את הסתירה בין העץ שעשה  149

 שדבר טוב על המלך. וכיון שחרבונא הבחין בין טוב לרע ראוי הוא שיוזכר לטוב.
 אסתר ב' ב. 150
 אסתר ב' ד. 151
 בראשית ג' ו. 152
כשם שלפני החטא היו אדם וחוה "ערומים ולא יתבוששו", בכוחו של היין לגרום לאיבוד הדעת טוב ורע,  153

  כך נוהג גם נח בשיכרונו.  
 ירושלמי ברכות ה' ה"ב. 154
 אסתר ג' ב. 155
 אסתר ג' ד. 156
 ב' ט.אסתר  157
 ב' טו.אסתר  158
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כל פניותיה של אסתר אל המלך, בבואה אל החצר, . נשיאת חן זו היא היסוד ל159מכל הבתולות"
 .160במשתה הראשון ובשני וכאשר בקשה לבטל את הגזרה

בניגוד לאחשורוש שלא הבחין בין טוב לרע בגלל שכרונו או כעסו, לא שתה המן וחרונו לא  המן:
ריכה בער, גם בשעת כעסו פעל המן באופן מחושב ותוך תכנון רציונאלי. זו רשעות מכוונת שאינה צ

 .161תירוצים וסיבות
המן פיתה את אחשורוש להסכים לגזרה, בכך שעטף את הדברים והפך את הרע לטוב. הוא שכנע 

 כטוב. והמלך נתן לו את השליטה על העם, "לעשות בו 162יכתב לאבדם" טובאותו "אם על המלך 
 . 163בעיניך"

הקב"ה נתן לאדם את כל  , הוא הפך בעיני חוה את הרע לטוב.164בשיטה זו פעל גם הנחש בגן העדן
. הקב"ה הזהיר את האדם 165עץ הגן והנחש אמר: "אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן"

 . 166שביום אוכלו מן העץ ימות, והנחש אמר "ונפקחו עיניכם והיתם כאלהים ידעי טוב ורע"
 

אבל אם המגילה מעלה על נס את הצלת ישראל, ואנו מצווים להכיר בנס ובחסדי ה' עם ישראל, 
נס המגילה בא להראות כיצד נלחמים ברע ומסלקים אותו, הרי שלא השיג את מטרתו. בסופה של 
המגילה נמצא פתרון לשקר אחד, אבל כל האחרים המשיכו להתקיים, "אכתי עבדי אחשורוש 

, מרדכי נעשה משנה למלך ועסק במסיו של אחשורוש על הארץ ואיי הים. הניסיון לפתור 167אנן"
הרע בתוך שושן לא יצלח, צריך לצאת משושן ולקרוע את המסווה מעל כל רעותיה. על  את בעיית

 האדם להחזיק בעץ החיים בכל מאודו ואז תיעלם כליל השקריות ורעתה.
 

ב' יז. אחשורוש הוא אדם שלא ידע אהבה מהי, כל האהבה שלו אינה אלא תאווה. אבל אולי משהו אסתר  159
 אמיתי מחלחל אל לבו ביחסו אל אסתר.

 ה.-ה' ב, ה' ח, ז' ג, ח' גאסתר  160
 לכינויו בפי חכמים "המן הרשע". הוא ראויגם משום כך  161
 אסתר ג' ט. 162
 אסתר ג' יא. 163
)במדבר רבה י"ד י"ב(: "ד"א למה שבעים כנגד מראש ספר בראשית חכמים השוו את המן לנחש הקדמוני.  164

עד קללת נחש שבעים פסוקים א"ר פנחס שני אויבים לא נאררו עד שהשלים עליהם שבעים פסוקים הנחש 
שית עד ארור אתה מכל הבהמה שבעים פסוקים המן מאחר הדברים האלה גדל המלך והמן הרשע הנחש מברא

וגו' עד ויתלו את המן שבעים פסוקים לתכלית שבעים נתלה על חמשים". ראה גם בראשית רבה ט"ז ד', ושם 
 י"ט ב'. ואסתר רבה פתיחתא ה'.

 ג' א.בראשית  165
: אל תרא יין כי יתאדם כי יתן בכיס )בכוס( לג(-ראה משלי כ"ג לאהכתוב קשר את השכרות עם הנחש ) 166

 עינו יתהלך במישרים. אחריתו כנחש ישך וכצפעוני יפרש. עיניך יראו זרות ולבך ידבר תהפכות.
 מגילה י"ד א. 167
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 ב. תשובת קין
 
 . קניתי איש6

 
קין ותאמר קניתי איש את ה'. ותסף ללדת את -והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את

 .1ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמהאחיו את הבל 
האדם שגורש  מגן העדן, החל לחיות את חיי העולם הזה ולקיים "בזעת אפך תאכל לחם". לא רק 
את לחמו הביא האדם במו ידיו, אלא כל עולמו נבנה מעתה על ידיו,  בדרכים טבעיות ואנושיות. 

קין", ונעשו שותפים -הר ותלד אתלראשונה, חוו האדם וחוה את תהליך ההורות וההולדה, "ות
במעשי בראשית. הדבר מצא חן בעיני חוה והיא אמרה בתחושת גאווה וקניין, "קניתי איש את 

 ".2ה'
"ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה". קין והבל חלקו ביניהם את המקצועות היסודיים 

דמה המשיך האדם ההכרחיים לפרנסת המשפחה, בהתאם לאמור בפרשה הקודמת. בעבודת הא
, ובגידול הצאן השתלט על בעלי החיים כפי 3את אשר צווה במעשה גן העדן "לעובדה ולשומרה"

. בכך הבליט הכתוב את הניגוד והקיטוב בין שני 4שהובטח לו "ורדו בדגת הים ובעוף השמים וכו'"
 המקצועות, אף ששניהם שווים בעיניו לחלוטין.

 
אדמה מנחה לה'. והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי ה

ומחלבהן וישע ה' אל הבל ואל מנחתו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו 
 .5פניו

. 6לפי פשוטו של הכתוב, לא נמצא בו טעם מספיק להעדפת קרבנו של הבל על פני זה של קין
אבל יותר מששלל הכתוב את מעשי קין שהביא , 7לקדמונינו ברור היה הדבר, שקין הביא מן הגרוע

מפרי האדמה, הבליט את כוונתו הטובה של הבל לעשות נחת רוח ליוצרו, בהביאו "מבכרות צאנו 
ומחלביהן". ואם כן, למה זה יצא הקצף על קין, הרי אין לבוא בטענות אלא ל"מגיש עור לזבוח" 

 ה לה' מפרי עבודתו?, ולא לעובד אדמה המביא בחפץ לב מנח8או "פסח וחולה"
יתרון לקין על פני הבל. קין התעורר מעצמו להביא קרבן והבל לא התעורר  9היה אפילו מי שראה

 לזה מעצמו, אלא נגרר לכך בעקבות קין...
קין הביא רק מנחה לה' ואילו "הבל הביא גם הוא", כלומר: הביא גם את  10חסידים תיקנו ואמרו

 זהו רעיון יפה ונשגב אבל אינו פשוטו של מקרא.עצמו, את לבבו ונפשו לה'. אמנם 
"ויחר לקין מאד ויפלו פניו". היתה לקין לכאורה סיבה להתמרמרות. לבו התמלא שירה לה' ועלה 

 על גדותיו בגילוי טבעי של הבאת תודה, ומנחתו נדחתה ללא סיבה נראית לעין.
ק אמונתו ורגשותיו, אלא אבל קין לא האשים את עצמו במה שקרה, לא בחן את עצמו, את עומ

השליך את כישלונו על אחרים והתרגז על הבל אחיו, ובעצם, על הקב"ה שלא קיבל את קרבנו. 
התורה לא ביארה מדוע נדחה קרבנו של קין, אבל תגובתו של קין על הדחייה והתרגזותו מגלה את 

א מעניק ונותן הכל, היא חושפת את צפונות לבו, את תחושת הקניין שהביאה אותו לחשוב שהו
. מתברר שקין לא עבד את ה' באמת. הוא לא עבד את ה' אלא את עצמו, ולכן לא היה 11לשמים

 ב.-בראשית ד' א 1
 כמו עם ה', כשברא אותי ואת אישי הוא לבדו בראנו, אבל בזה שותפים אנו עמו. -רש"י: את ה'  2
 טו, ג' כג. בראשית ב' 3
 בראשית א' כו, כח. 4
 ה.-בראשית ד' ג 5
 ר' הלל צייטלין, ספרן של יחידים, ריכוז של עיקרי הדברים.ראה  6
 בראשית רבה כ"ב ה'. 7
 מלאכי א' ח. 8
 צרור המור. 9

 על פי אלשיך. 10
ה יש לי תחושה דומה ייחסו חכמים לאומות העולם. לעתיד לבוא יאמר הקב"ה לבקשת האומות: "מצוה קל 11

וסוכה שמה, לכו ועשו אותה... מיד כל אחד ואחד  נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא 
מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, שנאמר: ננתקה את מוסרותימו 

ה! נהי דפטור, בעוטי מי מבעטי?" ונשליכה ממנו עבותימו, )תהלים ב' ג( ... והאמר רבא: מצטער פטור מן הסוכ
 עבודה זרה ג' א.
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ראוי שקרבנו יתקבל. העבד המושיט שי לאדונו ומבקש בתחנונים שיקבלו, יודה על קבלת הדורון, 
 .12ואם נדחה, יקבל גם את דחייתו בהכנעה ובביקורת עצמית

 
עלות והקניין של חוה עם הולדתו של קין. קין המשיך והעצים את שורש החטא הזה, בתחושת הב

התחושה המפעמת בשמו, ולכן נכשל. משום כך יש לסיפור קין והבל לא רק נקודת השקפה 
 סוציאלית.-מוסרית, אלא גם תפיסה מוסרית-אישית

 יש בסיפור זה הד למלחמה הארוכה בין עובדי האדמה והרועים הנודדים. הכתוב מבכר כמעט
תמיד את הרועה על פני עובד האדמה. קין היה עובד אדמה, הבל היה רועה צאן ומנחתו של הבל 
נתקבלה. על נח מסופר שהיה "איש האדמה" והכתוב מסיים "וישת, וישכר, ויתגל בתוך אהלה". 
האבות היו רועי צאן, השבטים היו רועי צאן, משה היה רועה, דוד רעה את צאן אביו. יונדב בן רכב 

יווה את בניו לאמר: "לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא צ
תטעו ולא יהיה לכם, כי באהלים תשבו כל ימיכם למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר 

 . 13אתם גרים שם"
בראה מדוע מבכרים כתבי הקודש בדרך כלל את רועי הצאן על עובדי האדמה, והרי "לא תהו 

 ?14לשבת יצרה"
עבודת האדמה היא יסוד התרבות החומרית בכלל. היא קושרת את האדם למקום ולנחלה, היא 
היסוד לכל התיישבות, עיור, ציוויליזציה וטכנולוגיה. קין היה אבי כל התרבות החומרית 

אבי כל  -אבי יושב אהל ומקנה, יובל  -יבל  - 16. מצאצאיו15וקנייניה, הוא היה הראשון שבנה עיר
לוטש כל חורש נחושת וברזל, אחות תובל קין נעמה היתה אימן של  -תופס כנור ועוגב, תובל קין 

כל נשות החן והיופי החיצוני. קין היה אפוא היסוד גם לבניין, גם לקניין, גם לחרושת המעשה וגם 
 לאמנות החיצונית. 

גם סכנותיה. עבודת האדמה יתרונותיה והישגיה של עבודת האדמה הם גם חסרונותיה, ומכאן 
קשורה במושגי הקניין הפרטי וההישגיות החומרית. עבודת האדמה תובענית ובולעת את כל 
כוחות האדם ופעילותו. האדם עלול להתמכר לעבודתו, ולהתבהם על ידה לאט לאט, הוא עלול 

 להתרכז בעצמו ולחטוא בגאוותנות.
תו. "והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ, הכתוב אינו מודה בזכות שיש לאדם הפרטי על אדמ

. הריבון על האדמה הטיל 17כי גרים ותושבים אתם עמדי, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ"
. הארץ כולה לה' 18על האדם דרישות רבות כתנאי לקבלתה, ושיתף ברכושו את החלכאים והעניים

אותה בזיעת אפיו, עדיין צריך הוא  היא, ולאדם הפרטי אין באדמה קניין גמור. גם כשהוא מעבד
להפקיר אותה לכל בשביעית, להשיבה לבעליה הראשונים ביובל, להפריש ממנה תרומות ומעשרות 
ומתנות עניים, ולזכור תמיד כי לא הוא האדון עליה אלא שכירה או אריסה אשר ממנה יאכל כפי 

 עבודתו.
גשה שהאדמה שלו לנצח ולאחרים אין חטאו של קין היה תחושת הקניין והבעלות המוחלטת, ההר

חלק בה. האגדה רואה במעשה קין אזהרה מפני ההתמכרות לעבודת האדמה: "שלושה הן שהיו 
ויחל נח איש  -עובד אדמה, נח  -להוטים אחר האדמה ולא נמצא בהן תועלת, ואלו הן: קין 

 .19אכרים וכורמים בהרים ובכרמל, כי אוהב אדמה היה" -האדמה, עוזיהו 
 יא מתארת את המאבק הקנייני בין קין להבל:וה

על מה היו )קין והבל( מדיינים? אמרו בואו ונחלוק את העולם. אחד נטל את הקרקעות 
ואחד נטל את המטלטלין. דין אמר: ארעא דאת קיים עליה, דידי הוא, ודין אמר: מה דאת 

. 20בל אחיו ויהרגהו"לבש דידי. דין אמר: חלוץ! ודין אמר: פרח! מתוך כך "ויקם קין אל ה
 וקין בהיותו הקניין והכובש הראשון, היה גם הרוצח הראשון...

 
 

 . לפתח חטאת רובץ2
לעבד  -משתסרח המקפה. משלו משל: למה הדבר דומה  -סוכה כ"ח ב: "ירדו גשמים, מאימתי מותר לפנות  12

 שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיתון על פניו".
 ירמיהו ל"ה ו. 13
 ישעיהו מ"ה יח. 14
 בראשית ד' יז. 15
 כב.-בראשית ד' כ 16
 כד.-א כ"ה כגויקר 17
 דברים כ"ד יט, כא. 18
 בראשית רבה כ"ב ג. 19
בראשית רבה כ"ב ז'. המדרש ממשיך את הויכוח הרצחני הזה גם לענייני אמונות ודעות, ולתחום המיני,  20

 ומבליט בשלושתם את אגוצנטריותו של קין.
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ויחר לקין מאד ויפלו פניו. ראשית חטאו של קין בכעס, אבל הכעס ממכר ומושך עד אבדן שליטה, 

ת: לפתח והקב"ה הזהיר אותו, שאין זו רק התפרצות רגשית רגעית, אלא עצת היצר ואם כל חטא
 חטאת רובץ.

, שחושב שאין ראוי לו כן לפי מגבהות הלבשני עניינים הם: חרון הוא צער גדול... והוא בא 
 שפל ונבזהחשיבותו בעיני עצמו. אבל נפילת הפנים הוא להיפך, מחשב בדעתו שהוא באמת 

 .21ואין לו להרים ראש להבא
משתי תחושות קיצוניות מנוגדות: הכעס אינו רציונאלי, הוא נובע מדימוי עצמי לא מאוזן, 

תחושת גאווה מופרזת, בעטיה כל ביקורת או העדפת הזולת פוגעת, ומעוררת כעס וקנאה קשה עד 
 מוות. ומנגד תחושות בושה, נחיתות וביטול עצמי עד עפר, המובילים לדיכאון. 

אליו הקב"ה  קין שקע בדיכאון וייאוש, אבל משמים לא הניחו לו, במחווה מופלאה של קרבה ירד
לפצותו, לעודדו ולהדריכו בדרכו המוסרית. "ויאמר ה' אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך, הלוא 

 .22אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו"
 אבל מה פירושם של הדברים האלה?

אם ייטיב האדם את מעשיו, אפשר ללמוד מהם באופן כללי שהכל פתוח ותלוי רק במעשי האדם. 
ישפיל אותו החטא וידכאו עד עפר. האדם  -יזקוף את קומתו ויתרומם מעלה מעלה, ואם יחטא 

חופשי ואינו נתון בידי יצריו, אם רק ירצה יוכל להתגבר על חולשותיו ולהשתחרר מהן ואין סיבה 
 לייאוש ולעצבות. 

לך  -לראות זאת כציווי, "בכוחך הדבר  "ואתה תמשול בו", הדברים מתפרשים לכמה פנים: אפשר
ועשה"! לכאורה יפה, אולם יש כאן גערה ודרבון יתר לקין. תפיסה זאת מוכיחה חוסר אמון 
ברצונו הטוב, בכוחו להיטיב מעצמו ללא דחיפה חיצונית. יש שתפסו זאת להפך, כהבטחה, "אתה 

התקיימה וקין נכשל לאלתר  תתגבר עליו"! אבל זו הבטחה אופטימית חסרת בסיס. הבטחה זו לא
ואין מקום  23בחטא. תפיסה כזו שגויה גם מבחינה עקרונית, "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"

 לביטחון ולשאננות מוסרית. 
על כן, נראה שזו קביעת עובדה, כלומר, "הדבר אפשרי, אתה יכול למשול בו"! לא התערבו משמים 

ת. עודדו אותו להאמין שהכל אפשרי, קלקול אחד אינו בבחירתו של קין אלא העניקו לו יד חופשי
 מוליד בהכרח קלקול אחר וביכולתו לעלות על מסלול של תיקון שיטיב את דרכיו.

לפרק את כעסו ולהפוך אותו אולם קין לא שמע לאזהרה האלוקית, הוא לא התאמץ להשתנות, 
כבודו המושפל ניסה  , אתאלא שקע ברחמים עצמיים ובהרסנות עצמיתלאתגר מפרה ומקדם, 

 אל אחיו.  -הבלתי מושג  -להציל בכך שהפנה את כעסו מן הקב"ה 
 
 

 . השומר אחי אנכי3
 ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו.

חטאו של אדם הראשון היה חטא שבין אדם למקום, הוא נולד משילוב של תאווה כובשת "כי 
. חטאו של קין הוא 25" עם מאוויים רוחניים "והיתם כאלהים ידעי טוב ורע"24ניםתאוה הוא לעי

חטא שבין אדם לחברו, חטא שנבע מקנאה, מרירות וייאוש מוגזמים שעיוורו את עיניו ועוררו את 
 כעסו להשחית, ובגללם, רצח בלי להזדקק לצידוק שכלי.

רצח והביאו אליו, אבל סתם ולא , דברים שקדמו ל26הכתוב מזכיר את דברי קין אל הבל בשדה
לא ראו כאן רק פגם במידותיו של קין, הם העמיקו ומצאו בכעסו גוון  27פירש את תוכנם. חכמים

 אידיאולוגי, מסקנה הגותית ועיונית על פגמיה של הנהגת העולם בכלל, שאותה כללו בשיחה זו. 
למתן אגר טב לצדיקיא ולא ואמר קין להבל אחוי, לית דין ולית דיין, ולית עלם אוחרן ולא 

לאתפרע מן רשיעיא ולא ברחמין הוא מדבר. מן בגלל מה איתקבל קורבנך מינך ברעו ומני 

 הנצי"ב, העמק דבר. 21
 ז.-בראשית ד' ו 22
 ברכות ל"ג ב. 23
 בראשית ג' ו. 24
 שית ג' ה.ברא 25
קין הרג את הבל בשדה, אולי ביקש להתחמק מעינם הצופיה של הרואים )מי? אדם וחוה, רבונו של עולם?(  26

אבל בכך לא הצליח להתחמק מן ההשגחה האלוקית. "כי ימצא חלל באדמה... נופל בשדה, לא נודע מי הכהו" 
א מאנפולי, שעגלון אסף אותו לעגלתו )דברים כ"א א(, לבני אדם לא נודע אבל לה' נודע. )מעשה בר' זוש

בשעה שערך "גלות",. בדרך עצר העגלון ליד שדה מבשיל וירד עם שק לקצור שחת. ביקש מר' זושא שאם 
יראה מישהו, יקרא לו. החל ר' זושא לצעוק: רואים! רואים! נבהל העגלון קפץ על העגלה והחל לברוח. אבל 

 ראה? הצביע ר' זושא אל השמים וענה: רואים! רואים!(משלא ראה איש, שאל את ר' זושא בכעס, מי 
 תרגום ירושלמי, ד' ח. 27



 

 

 
 

19

. )פירוש: אמר קין להבל, אין דין ואין דיין, אין עולם הבא, לא מתן 28לא אתקבל ברעוא
שכר טוב לצדיקים ולא נפרעים מן הרשעים, והעולם לא מונהג ברחמים. מדוע התקבל 

 רבנך ברצון וממני לא התקבל ברצון?(קו
 

ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי. ויאמר מה עשית קול דמי 
 .29אחיך צעקים אלי מן האדמה

לאחר החטא חזר הקב"ה ופתח לקין פתח נוסף והחל עמו בדברים, אבל קין לא נענה ליד המושטת 
גיב בהתנצלות, קין אף השיב תשובה נרגזת וחצופה "השמר ולא הודה על חטאו. בניגוד לאדם שה

אחי אנכי"? אדם הראשון הסיר ממנו את האחריות לחטא והטיל אותה על האשה, קין התנער 
 מאחריות לחטא והטיל את האשמה בעזות פנים על רבש"ע עצמו.

א כיון שאמר לו הקב"ה אי הבל אחיך, אמר ליה: לא ידעתי, השומר אחי אנכי? אתה הו
שומר כל הבריות ואתה מבקשו מידי? משל למה הדבר דומה, לגנב שגנב כלים בלילה ולא 
נתפש. לבוקר תפשו השוער. אמר לו למה גנבת את הכלים? אמר לו: אני גנב ולא הנחתי 
אומנתי, אבל אתה אמונתך בשער לשמור, למה הנחת אומנותך, ועכשיו אתה אומר לי כך? 

אותו, שבראת בי יצר הרע. אתה שומר את הכל ולי הנחת ואף קין כך אמר: אני הרגתי 
אותי להרגו? אתה הוא שהרגתו, שנקראת "אנכי", שאילו קבלת קרבני כמותו לא הייתי 

 .30מתקנא בו
לאדם ניתנה בחירה, הוא נושא באחריות למעשיו ונידון עליהם. ואילו הרשע מתחמק ומטיל את 

יהיליסטית המעמיקה את החטא ומתחפרת בו האחריות על רבש"ע, הוא מעצב השקפת עולם נ
 . 31ללא מוצא

 
ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך. כי תעבד את 
האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ. ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשא. הן 

ץ והיה כל מצאי יהרגני. גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד באר
 .32ויאמר לו ה' לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו

"ארור  -כמו הנחש  -בניגוד לאדם, שבעקבות חטאו התקללה האדמה בלבד, קולל כאן קין עצמו 
בק באדמה אתה". בניגוד לאדם שצווה על עבודת האדמה "בזעת אפך תאכל לחם", הרי קין, שד

והוציא ממנה את לחמו, נדחה כאן והוגלה ממנה. אדם גורש מגן עדן, וקין גורש מן הארץ כולה. 
קין, רוצח הבל, והאדמה ששתתה את דמו, נעשו שותפים לפשע ונענשו בניתוק הקשר ביניהם. 

. "ויצא קין מלפני ה'", אי אפשר לאדם לעמוד לפני ה' ולהיאחז בארץ כאשר ידיו מגואלות בדם
הרוצח טימא את האדמה ועל כן נשללת אחיזתו בה והוא נע ונד עליה. עונשו של קין הוא דוגמה 
לדורות. קדושת החיים נעשית תנאי לקשר של עם ישראל עם ארצו, והדם השפוך בארץ זועק 

 ומפעפע ומגלה את ישראל ממנה: 
לא יכפר לדם ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ 

אשר שפך בה כי אם בדם שפכו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן 
 .33בתוכה כי אני ה' שכן בתוך בני ישראל

 
בסופו של חשבון נענש קין ברחמים, הקב"ה חס עליו והקל בדינו. קין, הרוצח הראשון, רצח במזיד 

שהרי כרוצח ראשון לא ידע לאשורו את אשר  אבל נידון כשוגג לגלות בלבד. חומרת מעשיו רוככה,
 עשה ואינו נחשב לרוצח גמור: 

 34רבש"ע לא ידעתי ולא ראיתי הרוג מימי, וכי הייתי יודע שאני מכהו באבן והוא מת?

בדומה לזה גם בתרגום יונתן, אלא ששם אמר "מסתכל אנא דברחמין אתברי עלמא", ואינו מתיישב כל כך  28
עם המשך הדברים, ואולי קין מתלונן על כך שאף על פי שהעולם נברא בראשית ברחמים, השתנה לאחר מכן 

 ופן הנהגתו.א
 י.-טבראשית ד'  29
 תנחומא בראשית ט'. 30
"ואמר רבי אלעזר: חנה הטיחה דברים כלפי מעלה, שנאמר: לעתים באה האשמה כזו על ידי צדיקים:  31

מלמד שהטיחה דברים כלפי מעלה. ואמר רבי אלעזר: אליהו הטיח דברים כלפי מעלה,  -ותתפלל על ה' 
ואמר רבי אלעזר: משה הטיח דברים כלפי מעלה, א י"ח(. -מלכיםשנאמר ואתה הסבת את לבם אחרנית )

הצדיקים אינם   ברכות ל"א ב. אל תקרי אל ה' אלא על ה'"במדבר י"א(, שנאמר ויתפלל משה אל ה' )
מתכוונים לברוח מן האחריות ולנהל את חייהם מתוך רחמנות עצמית, אדרבה, הם מבקשים לעצמם אתגרים 

ם משתמשים בטיעון זה כלפי שמיא, כדי ללמד זכות על החוטאים. הם מבחינים בין ועבודה ללא גבול. אבל ה
שממנה הם מבקשים  ,האדם שצריך להתנהג כבן חורין ולשאת באחריות באופן מוחלט, לבין ההנהגה האלוקית

 .להתחשב בנסיבות החיצוניות והסביבתיות המצמצמות את היקף הבחירה
 טו.-יאבראשית ד'  32
 לד.-לגבמדבר ל"ה  33
 תנחומא בראשית ט'. 34
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. 35בניגוד לאדם הראשון שצווה במפורש שלא לאכול מן העץ, לא צווה קין מפורשות על הרציחה
משמעותה המעשית והמוסרית של הרציחה רק לאחר  לפיכך לא יכול היה לעמוד על עומק

 , ומשום כך אמרו: 36שהתנסה בה
לא כדינן של רוצחנין דינו של קין, קין הרג ולא היה לו ממי ללמוד, מכאן ואילך, כל הורג 

 .37קין ייהרג
. וכשם שחס על קין, חס כך על החוטאים 38הקב"ה פרש את חסותו על קין ושם לו אות והגנה

. בחסד אלוקי נמצאו לחוטאים מקום וחסות, "טוב וישר ה' על כן יורה חטאים שבכל הדורות
 .39בדרך"

דרך זו מתפרשת הן כהדרכת הרוצח, בדרך הצלתו הממשית מפני גואל הדם, והן כדרך מוסרית, 
. לעולם מצווים 40תשובה" -וחפץ להצדיק בריותיו, על כן יורה חטאים בדרך  -"טוב וישר ה' 

 . 41סותם על הרוצחים בשגגה, שנדחו מן הארץ, ולשים להם מקום בעיר מקלטישראל לפרוש את ח
 

 . גדול עוני מנשוא6
 

תגובת קין לאחר העונש "גדול עוני מנשוא", מתפרשת אף היא לכמה פנים. קין הרגיש עכשיו רגשי 
 חרטה, הכיר את גודל עוונו, וקיבל עליו את הדין: 

עוני גדול מלסלוח, וצדיק אתה ה' וישר משפטיך, והנכון בפשט שהוא וידוי. אמר, אמת כי 
כי בהיותי נע  -אף על פי שענשת אותי הרבה מאד. והנה גרשת אותי היום מעל פני האדמה 

ונד ולא אוכל לעמוד במקום אחד הנה אנכי מגורש מן האדמה ואין מקום למנוחתי, ומפניך 
נחה, כי בושתי וגם נכלמתי כי לא אוכל לעמוד לפניך להתפלל או להקריב קרבן ומ -אסתר 

ואתה בחסדך הרבים לא  -כי נשאתי חרפת נעורי. אבל מה אעשה כי כל מוצאי יהרגני 
 .42חייבת אותי מיתה

דווקא קין שהיתמם לפני רבונו בעזות פנים, התוודה לבסוף על חטאו. אמנם נראה שיותר 
, אך אף על פי כן זכה משהתחרט על חטאו להבל התחרט על חטאו לעצמו, על אבדו את כל עולמו

 לחסד אלוקים "וישם ה' לקין אות".
אבל קין לא הסתפק באמירה "גדול עוני", אלא הוסיף גם "מנשוא", ובכך העתיק את נקודת 
הכובד מהתייחסותו לנפילתו המוסרית, אל עולמו של האל שצריך לקבוע את עונשו. לכן הסתייגו 

 .43ם בשלילהחכמים מדבריו, קראו אותם בתמיהה ופרשו אות
אמר לפניו: רבונו של עולם לא יהא עוני גדול מאותן ששים רבוא, שהן עתידין להכעיס 

מיד מחלתה להן, שנאמר, ויאמר ה' סלחתי  44לפניך במדבר, וכיון שאמר )משה( נושא עון
? באותה שעה אמר הקב"ה: אם איני מוחל לקין אני נועל דלת בפני כל בעלי 45כדברך

הקב"ה מחצה, ולפי שלא עשה תשובה שלימה לא מחל לו על כל תשובה. מיד מחל לו 
 עוונותיו.

ומה שאמרו כאן במשתמע, אמרו במפורש במקום אחר; קין ביקש לגנוב דעת עליון ועשה תשובה 
 של רמאות: 

 חכמים כללו בצו הראשון לאדם את יסודותיהן של כל שבע מצוות בני נח, אבל אין זה ציווי ישיר ומפורש.  35
לא כל דבר ילמד האדם מעצמו תוך כדי התנסות וטעייה. האדם הוא בן תרבות והוא יכול להתקדם  36

א לומד בהגיון והיקש מנסיון הדורות הקודמים ומן ולהתפתח משום שאיננו ממציא בכל דור את הגלגל, אל
המידע שצברו. בוודאי נכון הדבר לגבי חוקים מוסריים אלמנטריים ושכליים, שההתנסות בהם היא עצמה 
ממיטה עליו מוות ומומים רוחניים יסודיים. איסור רציחה מפורש בתורה, אבל את פרטיו, את החיוב להיהרג 

סברא הוא; כי  -הסברה הישרה )פסחים כ"ה ב(: "ושפיכות דמים גופיה מנלן? ולא להרוג ביססו חכמים על 
אמר ליה:  -קטלינא לך.  -ההוא דאתא לקמיה דרבא, אמר ליה: מרי דוראי אמר לי זיל קטליה לפלניא, ואי לא 

 ליקטלוך ולא תיקטול. מאי חזית דדמא דידך סומק טפי? דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי?"  
 רבה כ"ב י"ב. בראשית 37
אמנם כאשר המשיך האדם לחטוא ובא המבול ומחה את היקום נמחה זרעו של קין לחלוטין מן העולם, אבל  38

יש חכמים )בראשית רבה כ"ג ג'( הסוברים שגם לקין נשאר זכר: "ואחות תובל קין נעמה, א"ר אבא בר כהנא 
 נעימים". נעמה אשתו של נח היתה, למה היו קורין אותה נעמה שהיו מעשיה

 תהילים כ"ה ח. 39
 רש"י, על פי ירושלמי מכות ב' ה"ו: "על כן יורה חטאים בדרך, שמורה דרך תשובה".  40
"אמר משה: רבש"ע, זה שהרג נפש בשגגה בצפון או בדרום מנין יודע היכן ערי מקלט שיהא בורח לשם?  41

תו גואל הדם ויהרגהו ולו אין משפט אמר ליה: תכין לך הדרך, תכוין לך הדרך. שלא יהיו טועים וימצא או
מות. עוד אמר ליה: היאך? אמר ליה: העמד להם איסטליות )תמרורי דרכים( מכוונות לערי מקלט שיהא יודע 

 במדבר רבה כ"ג י"ג.לילך לשם. ובכל איסטליות רשום עליה רוצח לערי מקלט, שנאמר, תכין לך הדרך" 
 רמב"ן בראשית ד' יג. 42
 אלבק( צ"ז. וכעין זה בקיצור בסנהדרין ק"א ב.-ודורבראשית רבה )תיא 43
 במדבר י"ד יח. 44
 במדבר י"ד כ. 45
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בשעה שהרג קין להבל, נגלה עליו הקב"ה, ואמר לו אי הבל אחיך? בקש לגנוב דעת של 
קול דמי אחיך צועקים אלי. כיון ששמע קין התחיל לעשות מעלה, אמר הקב"ה: מה עשית, 

 .46תשובה של רמאות, שנאמר ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא
אפשר לסכם ולומר שתשובתו המאוחרת של קין איננה תשובה אמיתית. היא באה לאחר העונש, 

גה יש בה הודאה חלקית בלבד, היא נאמרת ספק באנחה על עצמו ספק בתמיהה על ההנה
 האלוהית, ואף על פי כן התקבלה תשובה זו. 

רב אמר: עשאו אות לרוצחנים, רבי חנין אמר עשאו אות לבעלי תשובה, רבי לוי בשם רבי 
שמעון בן לקיש אמר: תלאו ברפיון ובא מבול ושטפו, שנאמר, וימח את כל היקום אשר על 

 .47פני האדמה
אות אם שינה את דרכו, אולם זרעו הוכיח לדעת ריש לקיש ניתנה לקין, בחסדי שמים, ארכה לר

שהקלקול מושרש ועמוק ולכן נכחד במבול. התורה משמיעה לנו באמצעות סיפור קין, לא את 
גדולת אישיותו אלא את גודלה של ההנהגה האלוקית המרחמת על הבריות, ומגדילה בחסדה את 

 . כוח התשובה, שאפילו הרהור תשובה ומשהו ממנה, יש לו משמעות וערך
 

 תנחומא )בובר( בראשית כ"ה. 46
 בראשית רבה כ"ב יב. 47
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 ג. מכירת יוסף
 

 . יוסף והאחים6
 

הדורות הראשונים לא עשו תשובה של ממש. אדם הראשון הרהר בתשובה והתבייש במעשיו, קין 
הכיר בחטאו בביטוי הדומה לווידוי, והדורות שאחריהם, דור המבול ודור הפלגה, לא עשו גם את 

. התורה מבליטה את 1א באהזה. מן השמים פתחו להם פתח וחיכו לתשובת הדור, אבל זו ל
. התשובה הממשית 2התהום שנפערה בין נוח הצדיק לבין בני דורו, ואת העדר הקשר ביניהם

 .3הראשונה באה לעולם רק על ידי עם ישראל
שלושה חטאים גדולים של עם ישראל תוארו בתורה, חטא מכירת יוסף, חטא העגל וחטא 

יסודיים של הקיום הלאומי: עם ישראל, תורת המרגלים. חטאים אלה פגעו בשלושת המעגלים ה
ישראל וארץ ישראל. חטא האחים הוא חטא הפירוד הפנימי המאיים על אחדות האומה, חטא 

 העגל פגע ביסודות האמונה והברית עם רבש"ע, וחטא המרגלים שבר את קשר האומה עם ארצה.
הוא סובב על החטא, . 4סיפור יוסף והאחים, הוא הסיפור הגדול והרחב ביותר בספר בראשית

ומתאר תהליך תשובה שלם, תוך שהוא משרטט קווים לתולדות עם ישראל,  התשובה והתיקון,
 ולמהלכיו בין העמים וגלותו בתוכם. ,לגיבושו הלאומי

חטא מכירת יוסף פער בקע עמוק במשפחת ישראל, והטביע את חותמו על ההיסטוריה של עם 
ועלו, זו כנגד זו, דמויותיהם של יוסף ויהודה, הדמויות  ישראל לדורות. בסיפור המכירה צפו

הפועלות, הקובעות והמנהיגות בבית יעקב. החטא הקדמון הזה הביא את העם למצרים, לראשונה 
שבגלויות, הוא הוליד את זרע הפורענות של הפילוג הלאומי, שבגללו התפצלה המלכות לאחר שני 

 רוחני והמדיני של האומה נפגע אנושות.דורות של מלכות בית דוד, וכוח עמידתה ה
 

פרשה זו קשורה לפרשיות קודמות בספר בראשית. בחטא זה יש הד לרצח הראשון של הבל בידי 
. קנאת האחים ביוסף על העדפתו בידי אביהם ושנאתם אותו, הביאו אותם לנסות 5אחיו קין

חכמים תארו באופן ציורי את המאמץ האלוקי לעורר את אנשי דור המבול: "אנשי רע לא יבינו משפט )משלי  1
ין ולא היו מסתכלין שהפורענות באה עליהן, ומבקשי ה' יבינו כל, זה נח כ"ח ה(, אילו דור המבול, שהיו חוטא

ובניו, ששמעו מהקב"ה שהוא מביא מבול ונתייראו מהקב"ה. בא וראה למה אמר הקב"ה לנח שיעשה תיבה? 
כדי שיראו אותו שהוא עוסק בה ויעשו תשובה. ואלמלי כך לא היה הקב"ה יכול להציל את נח בשמים או 

רי שאמר לו עשה לך תבת עצי גופר, צהר תעשה לתבה, ולמה כך? אמר הקב"ה: מתוך כך שאני בדברים? אח
אומר לו עשה תבה והוא עוסק בה, והם מתכנסים אצלו ואומרים לו נח מה אתה עושה? והוא אומר להם תבה, 

מחשב,  שאמר לי הקב"ה שהוא מביא מבול לעולם שהן מכעיסין אותו, ומתוך כך עושין תשובה. כך הקב"ה
אבל הן לא היו משגיחין עליו, הוי אומר אנשי רע לא יבינו משפט" תנחומא )בובר( בראשית ל"ז. חכמים 

ה, הובאה סנהדרין ק"ח א( הציגו שיטות חינוכיות קוטביות: "מה טיבן של שבעת הימים -)תוספתא סוטה י' ד
עת ימים לאחר גזירה שמא יעשו הללו )ויהי לשבעת הימים ומי המבול וגו'(? מלמד שנתן להם המקום שב

תשובה ולא עשו, לכך נאמר ויהי לשבעת הימים. דבר אחר ויהי לשבעת הימים, מלמד ששינה להם המקום 
סדורו של עולם והיתה חמה יוצאה במערב ושוקעת במזרח, לכך נאמר ויהי לשבעת הימים. דבר אחר מלמד 

מעין העולם הבא. כל כך למה כדי שיראו דברו שנתן להם המקום מאכל ומשתה וישבו ואכלו ושתו והראן 
וידעו מה אבדו". מצד אחד מבליטים את מידת הרחמים, לפיה אפשרות התשובה היא אין סופית, ואפילו 
לאחר זמן הגזירה ניתנה לדור המבול הזדמנות נוספת לתשובה. הדעות האחרות מוסיפות שינוי סדרי בראשית, 

מטילה אימה על דור המבול לזעזע את לבם העיקש, והשניה נוקטת  אלא שמציגות שיטות מנוגדות, האחת
בדרך ההפוכה ומעלה לפניהם את טוב העולם כדי למשוך אותם לתקן את דרכם )ראה הנוסח באבות דר' נתן 

 ל"ב(.
התורה מבליטה את ההבדל בין נוח לאברהם, נוח היה צדיק אבל רק לעצמו, הוא לא פנה להתפלל על דורו,  2

 ברהם הוא צדיק מעורב עם הבריות, המתפלל על סדום ולוחם במלכי הרשעה בחרב.בעוד שא
עיקר שכינה בתחתונים היתה, כיון שחטא אדם הראשון נסתלקה שכינה לרקיע הראשון,  בראשית רבה י"ט ז'. 3

בימי חטא קין נסתלקה לרקיע השני, דור אנוש לג', דור המבול לד', דור הפלגה לה', סדומיים לו', ומצרים 
אברהם לז'. וכנגדן עמדו ז' צדיקים, ואלו הן, אברהם יצחק ויעקב, לוי קהת עמרם משה, עמד אברהם והורידה 
לו', עמד יצחק והורידה מן ו' לה', עמד יעקב והורידה מן הה' לד', עמד לוי והורידה מן הד' לג', עמד קהת 

 והורידה מלמעלה למטה.  והורידה מן הג' לב', עמד עמרם והורידה מן הב' לא', עמד משה
"אלה תולדות יעקב יוסף". הרשב"ם רואה פה את מניין  -הראשונים ראו בכותרת הסיפור את מטרתו  4

התולדות, "בני בניו שהיו שבעים והיאך נולדו. כיצד, יוסף בן שבע עשרה שנה ונתקנאו בו אחיו ומתוך כך ירד 
ופרץ וזרח, ונתגלגל הדבר שיוסף הורד מצרימה ונולדו לו יהודה מאת אחיו והיו לו בנים בכזיב ובעדולם שלה 

במצרים מנשה ואפרים ושלח יוסף בשביל אביו וביתו עד שהיו שבעים". בעוד הראב"ע רואה בכך תאור 
 הקורות, ומפרש: "אלה תולדות יעקב, אלו המאורעות שאירעו לו, והמקרים שבאו עליו, מגזרת מה ילד יום".
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ה רעה אכלתהו ונראה מה להרוג את יוסף "ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חי
. אלא שבניגוד לקין שביצע את המעשה הברוטאלי, בישראל מופיע החטא באופן 6יהיו חלמתיו"

 מרוכך, כאשר נבהלו האחים מכוונת עצמם ומכרו את יוסף לעבדות. 
ריב האחים, מזכיר בקווים מסוימים את העימות בין יעקב לעשיו בדור הקודם. עשיו, שהיה בכור 

דף על ידי יצחק, מכר את בכורתו ליעקב שנבחר בזכות מעשיו, והנה באו בני יעקב מבטן והוע
ומכרו את אחיהם ה"בכור" לאמו, שהועדף על ידי יעקב, כדי לחזק את בכורתם הטבעית של בני 
לאה. יעקב ניסה לקנות את הבכורה מעשיו אבל התמודדות זו גרמה לו לבסוף שיגלה לחרן, אף 

לו ישראל למצרים. קנאת האחים ביוסף ומכירתו הן אפוא נקודת בעקבות מכירת יוסף ג
, 7ה"עשו"יות המתגלה בתוך בית יעקב. עשיו אמר: "יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"

 .8והאחים אמרו: "ועתה לכו ונהרגהו... ונראה מה יהיו חלמתיו"
ירה החיובית המביאות מכירת יוסף מבטאת את האחיזה בבכורה המולדת, במקום העשייה והבח

לאדם את הבכורה, ובמקום החסד האלוקי הניתן לראויים לו. לכן מעיב החטא הזה על דמותם 
, ופוגם ביכולתם להשיב 9של ישראל, מעניק לעשיו כוח להכות בהם בנקודות הכואבות ביותר

 מלחמה לעתיד לבוא.
 
 
 
 

 . אבל אשמים אנחנו2
 

 יך התשובה ושלביו: הכרת החטא, וידוי וקבלה לעתיד.בתשובתם של האחים, קיימים דפוסי תהל
 האחים התוודו: 

ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו 
ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת. ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם 

 .10דרשלאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נ
האחים הודו בחטאם. יתר על כן, אמונתם בהשגחה ובגמול המצפה להם, היו עמוקים כל כך, 

 שתלו בחטא אירועים קשים שקרו להם שנים רבות אחריו, בלא שיהיה ביניהם קשר נראה לעין.
חלומותיו של יוסף התגשמו כאשר הגיע למלכות, ואף על פי כן, לא מיהר יוסף להודיע לאביו על 

והשהה גם את התגלותו אל אחיו, כאשר כבר באו אליו למצרים. הוא  שיחק בהם בעלילות מצבו 
שווא ועשה אותם מרגלים. מהלכיו מוזרים ומעוררים שאלות רבות. אם שאף יוסף להגשמת 

, היו מהלכיו בעניין זה מיותרים, כי כניעת האחים אליו היתה 11חלומותיו על מלכות בית יעקב
 לעובדה קיימת.

שיוסף ביקש להעניש את האחים, ועשה זאת באופן מושלם, מידה כנגד מידה: "הצרה  אפשר
 .12הזאת מידה כנגד מידה אנחנו השלכנוהו בבור והנה אנחנו נאסרים בבית השבי"

אבל יותר מן העונש, מודגשת שלמותו של מעשה התשובה שלהם, ובכך תפיסתו כמעשה של כפרה, 
כבר שבו ביוזמת עצמם, אבל יוסף במעשיו המוזרים דחף  כמהלך של טהרה ותיקון שלם. האחים

 אותם למבחן ממשי ממרק, לניסיון מושלם ולתשובת המשקל.
זכרת פרשתנו את לשון התורה בחטא קין. שם מוזכר "השדה", "ויהי בהיותם בשדה גם מבחינה לשונית מא 5

ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו" )ד' ח(, וגם בפרשתנו מודגש מקומו של השדה, "והנה אנחנו מאלמים אלמים 
 בתוך השדה" )ל"ז ז(, "וימצאהו איש והנה תעה בשדה" )ל"ז טו(. 

 בראשית ל"ז כ. 6
 א.בראשית כ"ז מ 7
 בראשית ל"ז כ. 8
, וסליחות מוסף של יום 18מותם של עשרת הרוגי מלכות נתפס כעונש על מכירת יוסף. בית המדרש חלק ב'  9

 הכפורים בנוסח האשכנזים.
 כב.-בראשית מ"ב כא 10
הרמב"ן )מ"ב ט(: "וכן אני אומר שכל הענינים האלה היו ביוסף מחכמתו בפתרון החלומות, כי יש לתמוה  11

עמד יוסף במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד בבית שר גדול במצרים, איך לא שלח כתב אחד לאביו אחר ש
להודיעו ולנחמו, כי מצרים קרוב לחברון כששה ימים, ואילו היה מהלך שנה היה ראוי להודיעו לכבוד אביו, 

ביו וכל זרעו אתו, אי אפשר ויקר פדיון נפשו ויפדנו ברוב ממון. אבל היה רואה כי השתחויית אחיו לו וגם א
להיות בארצם, והיה מקוה להיותו שם במצרים בראותו הצלחתו הגדולה שם, וכל שכן אחרי ששמע חלום 

 פרעה שנתברר לו כי יבאו כלם שמה ויתקיימו כל חלומותיו".
ם, רשב"ם מ"ב כא. וכן בספורנו מ"ב כח: "מה זאת עשה אלהים לנו שנתן בלב זה, עם היותו ירא אלהי 12

שיעשה לנו זאת כדי לכבוש אותנו לעבדים בבואנו אליו, כאמרם אחר כך "ולקחת אותנו לעבדים" וזה לשלם 
לנו מידה כנגד מידה על מכירת אחינו, והנה המכירה לא הייתה מאתנו להרע, אבל הייתה מפני שחשבנוהו 

 לרודף ובן מות, ומה שלא הרגנוהו היה על צד החסד בהיותו אחינו".
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אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה 
 .13מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כח

לאית  לעתיד, אלא מבחן ממשי שבו עמדו ותיקנו תשובת האחים מושלמת. אין היא קבלה ערטי
את החטא כראוי. באמצעות מעשיו אילץ יוסף את האחים לקחת את בנימין למצרים, ולהביא 
בכך לביטוי את אהבתו של יעקב ליוסף ולבנימין בני רחל. יוסף טמן את הגביע באמתחת בנימין 

ויהודה בראשם, להצלתו, וביטאו את ועשה אותו רשע בעיני אחיו, ואף על פי כן נחלצו האחים 
 הסולידריות עמו ואת ההשלמה עם מסירת ההנהגה לבני רחל וליוסף.

בסופו של המעשה בא השלום לבית יעקב, והמשפחה התכנסה יחד במצרים תחת חסותו של יוסף. 
יוסף לא הסתפק בזאת אלא הדגיש בדבריו, שמלכתחילה שירת החטא מטרה שמימית והוביל 

רוכות: "ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחיות עם לתוצאות ב
 .14רב"

על פי יסוד הרזים... כל עון וחטא של צדיק אף על פי ש"בארץ ישלם" ו"סביביו נשערה 
 מאד", מכל מקום הכל הולך...  לחזק ולגדל את אור הקדש והטוב. 

ה רשעה מחזקת היא את הרשעה מזה אנו מבינים בכללות העמים, שכל טובה של אמ
חטאת", ובישראל "גוי צדיק שומר אמונים", שהקב"ה מדקדק  -העולמית, ו"חסד לאמים 

עם "סביביו כחוט השערה", ובכללותם "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן 
אפקד עליכם את כל עונותיכם", הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרבו טוב, מה שהוא אות 

יש בו באמת בגנזי פנימיותו אור גדול וישועה רבה,  -נימיותו כלו הוא טוב שבאמת בפ
 15.ועברתם של שבטים כלכלה את כל העולם כלו

 

 
 . יוסף ויהודה3
 

שתי הדמויות, יוסף ויהודה, מגלמות טיפוסי יסוד שונים המתעמתים בסיפור הזה. יוסף הוא 
הוא בעל תשובה, הוא נכשל בחטא, אבל  הצדיק שעמד בפיתוי בכבוד ונשאר בצדקו, ואילו יהודה

הצליח לתקן את חטאו ולרפא את הפצעים. הכתוב מעמת אותם, לא רק זה ליד זה אלא גם זה 
כנגד זה. יהודה חטא במכירת יוסף הצדיק, ויוסף הביא אותו לעלות מתוך המעשה הזה בתשובה 

, אבל בסופו של דבר, מסר גדולה. במכירת יוסף קידם יהודה לכאורה את מלכותו ומנהיגותו שלו
 יהודה את עצמו לעבדות אצל יוסף כדי להגן על חירותו וכבודו של בנימין.

טיפוס, אינה מתעלמת מכך שבכל אחד מהם יש גם משהו -הראייה הסטריאוטיפית שלהם כאבות
משל חברו. בשולי חטא המכירה התגלו בשניהם פגמים אישיים, אבל חטאיהם התבררו לבסוף 

סף לא היה נקי מחטא, הוא התנשא על האחים בחלומותיו האגוצנטריים ודיבר בגנותם. לטובה. יו
חלומותיו פורשו על ידו כחלומות גדולה כאשר הוא עומד במרכז וכולם באים ומשתחווים לו. 
האחים שנבהלו מגאוותו, ראו בו רודף הרוצה להקיאם מנחלת ישראל. יוסף זכה לאחר שנים 

חלומותיו כשהפך להיות השליט על ארץ מצרים, אבל מלכותו היתה רבות של סבל להתגשמות 
בוגרת ובשלה, במקום להתרכז בעצמו, כפי שחשב בילדותו, תיקן עתה את דרכיו, פירש את חלום 

 . 16המלכות כייעוד לשרת את העולם כולו, ונעשה המשביר לכל הארץ
 הלכות תשובה פ"ב ה"א. רמב"ם 13
בראשית נ' כ. חכמים הרחיבו את תפיסתו העמוקה של יוסף "וינחם אותם וידבר על לבם, מלמד שאמר להם  14

דברים המתקבלים על הלב. ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד היאך יכול נר אחד לכבות עשרה נרות? 
אש יוסף, אין נסיב גופא מה רישא טב?" )בראשית דבר אחר, א"ר שמלאי: אתם הגוף ואני הראש, תבואתה לר

רבה ק' ט', מגילה ט"ז א, פסיקתא רבתי כ"ט, ילקוט שמעוני ויחי קס"ב(. חכמים חפשו דברי ניחומים מלבד 
אלה המפורשים בכתוב. במשלים שהביאו פתר יוסף את המחלוקת בבית יעקב באופן מהותי ובסיסי. הוא טוען 

וטעית שסך האור מוגבל )החמצן מוגבל( ואורו של האחד הוא על חשבון השני, לפלורליזם. נגד התפיסה המ
טען יוסף שיש מקום לכל הנרות השונים ויכולים לבעור עשר נרות וגם אחד עשר ויותר. אולם פלורליזם יכול 

ך לבוא מתוך אדישות לזולת והתכנסות של כל אחד בתוך שלו, יוסף ראה אותו באופן פוזיטיבי, בונה, ומתו
ראייה אחדותית. הנר האחד הוא ביטוי חלקי וחסר, השלמות נמצאת בצרוף כל הגוונים יחד, ולכן תורם כל 
אחד בביטוי הייחודי שלו לשלמות ולא גורע ממנה. אין מקום לריב על ההגמוניה כי אין משמעות לראש בלא 

התאמץ ולהעלות את אורו. אפילו גוף. משום כך לא די בפתיחות, בנכונות לסבול את הזולת ואורו, ראוי גם ל
הצתת עשר נרות מנר אחד לא תפגע בו, ובודאי שהצתת נר אחד מעשרה אינה מחסרת מהם אור אלא מרבה 

 אותו. בסיומו של ספר בראשית, מפסיקה משפחת יעקב  להיות אוסף של יחידים והופכת לעם, לבית יעקב. 
 אורות התשובה י"א ו'. 15
"ו ב( לא היה יוסף נקי לגמרי במעשה אשת פוטיפר, הוא התפתה לה אלא שעצר לפי אגדת חכמים )סוטה ל 16

הוסיפו עליו אות  -בעצמו ולא חטא: "אמר רב חנא בר ביזנא א"ר שמעון חסידא: יוסף שקידש שם שמים בסתר 
נקרא כולו על שמו של הקב"ה. יוסף מאי היא?  -אחת משמו של הקב"ה, יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא 
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לו, בלכתו אל הקדשה, אך יהודה חטא, לא רק בשותפותו במכירת יוסף אלא גם בחטא אישי מש
 בכך, ייבם את כלתו שלא מדעתו והעמיד את מלכות ישראל.

בדומה לאדם הראשון, התמודדו יוסף ויהודה עם פיתוי כובש. שניהם שלחו את ידם אל הפרי 
האסור, אבל שניהם תיקנו במעשיהם את החטא הראשון. יוסף הראה דרך חלופית לדרכו של אדם 

והתגבר על הפיתוי. יהודה נכשל בפיתוי ובחטא, אבל גם הוא הציג  הראשון כאשר עמד במבחן
 חלופה לאדם הראשון כאשר שב בתשובה לאחר החטא. 

 
בפרשה זו מתבררת ההנהגה בישראל. כל אחד מן המועמדים האפשריים להנהגה נבחן בה ומגלה 

וברקע הולכת את יכולתו וסגולותיו, ובעקבות מעשיהם באה ההכרעה: ראובן נדחה, יוסף עלה, 
 ומתרקמת מנהיגותו העתידית של יהודה. 

ויוסף בכור לאמו עקרת הבית. בילדותו, תבע יוסף את ההנהגה לעצמו  17ראובן היה בכור מלידה
מכוח בכורתו זאת, אבל זכה ונתעלה לבסוף בזכות מעשיו. ליהודה לא היתה זכות מולדת כלשהי 

 תידי לישראל.ולא עמדו לו אלא  מעשיו, שבנו אותו כמנהיג ע
תהליך הברירה הזה אינו פשוט. דווקא ראובן נראה כטוב מבין כל האחים, הוא גונן על יוסף ורצה 

הבור והנה -. "וישב ראובן אל18להחזירו אל אביו, "וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש"
. ראובן לא 19בא"-אני אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה-בגדיו. וישב אל-יוסף בבור ויקרע את-אין

שכח את החטא, ושנים אחר כך עוד הוכיח את האחים על אשר עשו: "ויען ראובן אתם לאמר 
 .20תחטאו בילד ולא שמעתם אלי וגם דמו הנה נדרש"-הלוא אמרתי אליכם לאמר אל

גם בהמשך הדברים, כאשר אילץ יוסף את האחים להביא את בנימין למצרים, פעל ראובן 
-שני בני תמית אם-אביו לאמר את-רות כבן הבכור והמנהיג: "ויאמר ראובן אלבאחריות ובמסי

 .21ידי ואני אשיבנו אליך"-לא אביאנו אליך תנה אתו על
אבל למרות כוונותיו הטובות של ראובן, הוא נכשל בביצוע משימותיו, לא הציל את יוסף ולא זכה 

הערים על אחיו ותכנן להביא את יוסף לאמונו של יעקב. ראובן פעל כאדם בודד ולא כמנהיג. הוא 
שלם אל יעקב, בכך הוכיח את ניקיון כפיו אבל לא נעשה מנהיג לאחים. יהודה לעומתו, גילה 

 מנהיגות ולא פעל לבדו אלא הביא את האחים לשנות את דעתם. 
התוצאה היתה שראובן נכשל, הוא נדחה מבכורתו ומן ההנהגה. ראובן לא נלחם על מקומו אלא 

 את הדין, וגם שבטו פרש אחריו והלך לעבר הירדן. קיבל
ראובן הנמיך את דרישתו המוסרית והצניעה, וביקש מן האחים לא לשפוך את דמו של יוסף 

דם השליכו -תשפכו-בידיהם, תוך השלמה לכאורה עם הריגתו בגרמא, "ויאמר אלהם ראובן אל
. 22אביו"-תו מידם להשיבו אלבו למען הציל א-הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו-אתו אל

יהודה הציע לאחים לא להרוג את יוסף אלא להציל אותו מן הבור ולמוכרו, "מה בצע כי נהרג את 
 . 23אחינו וכסינו את דמו. לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא"

ת הנהגה בין האחים מנהיגותו העתידה של יהודה מתגבשת במעשיו. הוא נטל אחריות ותפס עמד
ביוזמת עצמו, גם יעקב בטח ביהודה והאמין במנהיגותו המעשית הטבעית. יעקב המשיך לטפח 

 .24את יהודה גם כאשר ירד אל יוסף, "ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה"
ום , הוא עשה אותו ואת בניו מופת בישראל, "ויברכם בי25יעקב תיאר את יוסף כ"נזיר אחיו"

ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה. 
, אבל למרות האהבה 26ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי"

 :27והברכה הכפולה שהעניק יעקב ליוסף, נתן את ההנהגה ליהודה

יב: ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו, א"ר יוחנן: מלמד, ששניהם לדבר עבירה נתכוונו. ויבא דכת
 רב ושמואל, חד אמר: לעשות מלאכתו ממש, וחד אמר: לעשות צרכיו נכנס". -הביתה לעשות מלאכתו 

של מחאה וחלק מן היה להבנת חכמים )שבת נ"ה ב( פעולה  -חילול יצועי אביו  -חטאו העלום של ראובן  17
המאבק על בכורת לאה:  "עלבון אמו תבע. אמר: אם אחות אמי היתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא צרה 

 לאמי? עמד ובלבל את מצעה".
 בראשית ל"ז כא. 18
 ל.-בראשית ל"ז כט 19
 בראשית מ"ב כב. 20
 בראשית מ"ב לז. 21
 בראשית ל"ז כב. 22
כך בתרגום: "מה ממון", וכן הוא ברש"י ימוק התועלתי "מה בצע" )יהודה השתמש אמנם בנבראשית ל"ז כו.  23

ועוד מפרשים. אבל הראב"ע פירש "מה תועלת" והוסיף שאין זו בקשת תועלת חומרית "וקרוב מטעם חפץ, וכן 
 אבל הוסיף נימוק ערכי ובא בשם האחווה המשפחתית.מה בצע בדמי ברדתי אל שחת"( 

 בראשית מ"ו כח. 24
 כו.בראשית מ"ט  25
 בראשית מ"ח כ, כב. 26
 י.-בראשית מ"ט ח 27
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ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה מטרף בני יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך 
עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי 

 .28יבא שילה שילו ולו יקהת עמים
יוסף זכה למלכות בהווה. הוא היה בכור וצדיק, בשל ומוכן להנהגה, והיא נשארה בידיו בזמן 

. גם המלוכה התחילה בידי בני רחל, וחזרה אליהם לאחר ימי שלמה. 29יהושע ובימי השופטים
צדיקים  -יהודה קיבל את הנהגת יוסף ולא נאבק על מקומו, אבל ב"מקום שבעלי תשובה עומדין 

. יהודה הוא בעל התשובה המתקן את הקלקולים, מנהיגותו מתפתחת 30גמורים אינם עומדין"
 .31תה, ויביאה לשיאים גבוהים יותרבצנעה, והוא ינהיג את האומה בהגיע שע

 
חכמים עסקו במשמעותה ההיסטורית העמוקה של ההתרחשות בין האחים. הם לא ראו ביוסף 

 ויהודה אישים פרטיים, אלא עולם קטן: 
, ובא 32אלו השבטים, שנאמר ואני מתי מספר -זה בית יוסף, ואנשים בה מעט  -עיר קטנה 

 -, ובנה עליה מצודים גדולים 33ני אלהים לאדוןזה יוסף, שנאמר שמ -אליה מלך גדול 
אנכי  -זה יהודה, ומלט הוא  -ויאמר אליהם מרגלים אתם, ומצא בה איש מסכן וחכם 

אמרו לא דיין שלא זכרו אותו, אלא עשה אותו שליח עליהן,  -, ואדם לא זכר 34אערבנו
 שנאמר ואת יהודה שלח. 

וע היסטורי הקובע את חזות העתיד עד אחרית פרשת מכירת יוסף אינה כישלון מקומי אלא איר
 :35הימים

, ונשתלח אריה אצל הבקר, שנאמר ואת יהודה 37, בכור שור הדר לו36ואריה כבקר יאכל תבן
שלח וגומר, ואריה כבקר יאכל תבן. למה? שאין עוד קנאה ביניהם. שנאמר וסרה קנאת 

ח בן דוד מן יהודה, . אף לעתיד לבוא כשיעמוד משוח המלחמה מן יוסף, ומשי38אפרים
 .39אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים

 . 40יוסף ויהודה אינם אישים פרטיים אלא מנהיגים המבטאים את האומה כולה ואת תולדותיה
ואת יהודה שלח. בא וראה כל מה שאירע ליוסף אירע לציון, ביוסף כתיב וישראל אהב את 

, ביוסף כתיב וישנאו אותו, בציון כתיב נתנה עלי 41רי ציוןיוסף, ובציון כתיב אהב ה' כל שע
 .43, וכו' וכו'42בקולה על כן שנאתיה

 חכמים מצאו בעימות שבין יוסף ויהודה גם תחרות ברוכה "קנאת סופרים תרבה חכמה": 
, ברזל בברזל יחד זה יהודה ויוסף, ואיש יחד פני רעהו, שנתייחדה 44ברזל בברזל יחד וגו'

 .45ואת יהודה שלח לפניו וגו'עליו שכינה, 
הם הבליטו את כוחותיהם המיוחדים של שני הצדדים ואת ההתמודדות ביניהם על הנהגת 

 האומה, ועם זאת הדגישו את ההשלמה והאחדות הצומחת לבסוף מתוך הפרשה:

בברכת משה הדברים מובלעים יותר. משה בירך את יוסף והדגיש את מקומו בהנהגה: "בכור שורו הדר לו  28
ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה" )דברים ל"ג יז(. בעוד -וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי

למנהיגותו: "שמע ה' קול יהודה ואל עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו  שאת יהודה הזכיר בקצרה ורמז
 תהיה".

 דברים ל"ג ז.
 אהוד, דבורה, גדעון ויפתח )זאת גם כאשר נרמז משמים מקומו של יהודה בהנהגה, "יהודה יעלה!"(. 29
 ברכות ל"ד ב. 30
ויותיהם של שאול ודוד. שאול הוא הבדל זה בין מלכויותיהם של בני רחל ויהודה, מופיע באופן בולט בדמ 31

"צדיק גמור", הוא בחור וטוב ומוכיח את עצמו בהניחו את היסודות לבניין מלכות ישראל, אבל כאשר הוא 
נכשל, הוא איננו מוצא את הדרך לתקן ולצאת מן המיצר. ואילו דוד הוא דמות דינמית של "בעל תשובה", 

 והמפלות ולהתרומם.ובכוח אמונתו הוא מצליח לקום מכל הנפילות 
 בראשית ל"ד. 32
 בראשית מ"ה ט. 33
 בראשית מ"ג ט. 34
 אגדת בראשית )בובר( ע"ט. 35
 ישעיהו י"א ז. 36
 דברים ל"ג יז. 37
 ישעיהו י"א יג. 38
 ישעיהו י"א. 39
 במזמורי אסף בתהילים )ע"ז טז, פ' ב, פ"א ו( נקרא עם ישראל כולו על שם יוסף.    40
 תהלים פ"ז ב. 41
 ב ח.ירמיה י" 42
 מדרש תנחומא )בובר( ויגש י"א. 43
 משלי כ"ז יז. 44
 אלבק( צ"ה.-בראשית רבה )תיאודור 45
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המשל זה  46ואת יהודה שלח לפניו, זה שאמר הכתוב, המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו
ה גבריאל. מיכאל מן המים וגבריאל מן האש והן עומדין לפני השכינה ואינן מיכאל ופחד ז

 מזיקין זה את זה, הוי אומר עושה שלום במרומיו. 
אמר ר' שמעון כל הרקיע של מים והמלאכים של אש "ומשרתיו אש לוהט", ואין המים 

מתנגחין  מכבין את האש ולא האש שורף את המים. יהודה ויוסף, זה ארי וזה שור, אתמול
זה עם זה ועכשיו הוא משלחו אצלו, שנאמר "ואת יהודה שלח לפניו" הוי "עושה שלום 

 .47במרומיו"
 
 
 

 . חטאי ראובן ויהודה6
 

חכמים בחנו את חטאיהם האישיים של ראובן ויהודה ואת תשובתם ומצאו בהם פנים לכאן 
 ולכאן. חטאו של ראובן מפורש בכתוב:
וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל פ ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא 

 .48ויהיו בני יעקב שנים עשר
לשון הכתוב מורה בפשטות שראובן חטא בגילוי עריות, אולם הכתוב קיצר במקום שהיה צריך 
להאריך, ולא אמר מה בדיוק עשה ראובן ומדוע. יעקב עצמו עמעם את החטא לפני מותו: "אז 

ור אפוא שראובן חטא ובלבל את יצועי אביו, אבל כנראה לא באופן . בר49חללת יצועי עלה"
 .50הפשטני, משום כך, הולך זכרה ההיסטורי של הפרשה ונעלם

 היו מן החכמים שהגדילו את תשובתו של ראובן וראו בה את שבחו כראשון השבים בתשובה:
לא חטא אדם וישב ראובן אל הבור. והיכן היה? בשקו ובתעניתו. אמר לו הקב"ה: מעולם 

לפני ועשה תשובה, ואתה פתחת בתשובה תחלה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחלה, 
  .51ואי זה זה הושע

 ולעומת זאת היו חכמים שבטלו את עצם החטא:
כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. בלבל מצעו של אביו ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב 

ת אמי היתה צרה לאמי, שפחת אחות אמי תהא צרה עמה. עלבון אמו תבע. אמר: אם אחו
 .52לאמי? עמד ובלבל את מצעה

 
גם יהודה חטא, אולם מהו חטאו העיקרי? האם העובדה שלא הציל את יוסף, או פרישתו מאחיו, 

? או שהונה את תמר ואמר לה "שבי אלמנה בית אביך 53או בכך שנשא "בת איש כנעני ושמו שוע"
 עד יגדל שלה"?

 ,דחה את חטאו והבליט מכולם את חטאו בתמר: "סרח גור אריה בקדשה היא בעינים 54הפייטן
, ואולי חטאו מאוחר 55עונו הודה והכרעתו לצדק במאזנים". יהודה חטא בהליכתו אל הקדשה

 איוב כ"ה ב. 46
 תנחומא ויגש ו' וראה שם ט'. 47
 בראשית ל"ה כב. 48
 בראשית מ"ט ד. 49
א. הכתוב מביא מיד לאחר חטא ראובן את מניין השבטים, ואומר )לאחר פסקה בתוך פסוק החטא עצמו(:  50

וכך  אמרו חכמים )בראשית  .)בראשית ל"ה כב כג( ו בני יעקב שנים עשר. בני לאה בכור יעקב ראובן""ויהי
רבה פ"ב י"א(: ר"ח בשם ר"י אמר, אפילו בשעת הקלקלה אין מיחסין אלא לראובן. הה"ד ויהי בשכון וגו' בני 

ולת בבני עד שנתבשר מפי לאה בכור יעקב ראובן. כיון ששמע יעקב כן נזדעזע ואמר אוי לי שאירע לי פס
 המקום שחזר ראובן בתשובה, שנאמר ויהיו בני יעקב שנים עשר.

ב. ראובן בולט בהתנגדותו לחטא האחים במכירת יוסף, הוא פרש מהם והתאמץ להחזיר את יוסף ליעקב. 
 .כבנה של לאה חטא בקנאתו בבלהה יורשת רחל אהובת יעקב ועתה תיקן זאת בהשבת יוסף אהובו של אביו

ראובן לא היה עימהם כשמכרוהו, שהיה יושב בתענית על שבלבל מטת אביו, והלך וישב בין ההרים וחשב "
על פי תרגום יונתן בראשית ל"ז כט, אולי ימחול לו וישא פניו" ) ו,לחזור ולהעלותו מהבור ולהחזירו אל אבי

 ראה גם במדבר רבה י"ג(.
קריב את שני בניו למען שלום המשפחה כולה מגלה את ג. מעורבותו של ראובן בשעת הרעב ונכונותו לה

 יהודה לעומתו, התעורר רק לאחר שהרעב גבר ויעקב קרוב היה כבר להישבר. אחריותו ומנהיגותו.
ד. בשעת נתינת הברכה והקללה על הר גריזים ועיבל, סודרו השבטים באופן שראובן עמד על הקללה בהר 

: מוצל אותו צדיק מאותו עון ולא בא מעשה זה לידו. אפשר עתיד תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר" עיבל:
 לעמוד על הר עיבל, ולומר ארור שוכב עם אשת אביו, ויבא חטא זה לידו?" )שבת נ"ה ב(.

בראשית רבה פ"ד יט, וכן שם פ"ב י"א "ראובן בכור לתשובה". בפירוש מהרז"ו, קין ואדם עשו תשובה  51
 ני בתשובה", ביוזמתך.לאחר העונש בעוד "אתה פתחת לפ

 שבת נ"ה ב. 52
 בראשית ל"ח ב. 53



 

 

 
 

88

יותר, משפטה החפוז והנורא של תמר על לא עוול בכפה, או אולי עבר בו הרהור עבירה בשעה 
 הטיל בה את האשם ולהיפטר:שהתגלתה לו צדקתה של תמר ל

יהודה, בא דין תמר לפניו שתשרף, והיה יצחק ויעקב וכל אחיו יושבים שם והיו מחפים 
עליו, הכיר יהודה למקום ואמר אמיתת הדבר, ואמר צדקה ממני, ועשאו הקדוש ברוך הוא 

 .56נשיא
שהיה ואף מנע יהודה הודה בחטאו ואמר "צדקה ממני", בכך, ביזה עצמו וחזר בתשובה על החטא 

את החטא שעמד להתחרש בהוצאת תמר לשריפה. ליהודה היו אפוא חסרונות וכישלונות, אולם 
 הוא ידע לתקן את קלקוליו, ובהודאתו גילה את גדולתו: 

צדקה ממני, אמר בלבו יותר טוב שאתבייש בעולם הזה ולא אתבייש בפני אבותיי הצדיקים 
 .57בעולם הבא

 הצליח להפוך את חטאו מנוף להתקדמות:  יהודה חטא כמו ראובן אבל
 .58הנה חמיך עולה תמנתה... יהודה שנתעלה בה כתוב בו עליה

 .59יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא, זכה ונקרא כולו על שמו של הקדוש ברוך הוא
 

חכמים קשרו את תשובת שני האחים, יהודה וראובן, ותלו את תשובתו המוצנעת של ראובן 
 פומבית שהציג לפניו יהודה. בדוגמה הברורה וה

יהודה הודה ולא בוש מה היה סופו? נחל חיי העולם הבא. ראובן הודה ולא בוש, מה היה 
 .60בסופו נחל חיי העולם הבא. מי גרם לראובן שיודה יהודה

ההלכה מבחינה בין מעשה ראובן ותשובתו לבין חטא יהודה ותשובתו. "מעשה ראובן נקרא ולא 
קרא בבית הכנסת בשעת הקריאה בציבור, אבל אינו מיתרגם, שגנאי הוא לו . כלומר, נ61מתרגם"

נקרא ומיתרגם. מעשה יהודה  62ולאביו לומר כן בפרסום רב. לעומת זאת, מעשה יהודה ותמר
! כלומר, כאשר ותמר שונה משל ראובן, משום שחטא יהודה הופך ל"שבחיה הוא, דאודי"

עיקר והופכת את נעשית התשובה  להתבייש בו, אין החטא,של סיפור  בסופונמצאת התשובה 
 אינה מפורשת ולכן אין בה הכוח להפוך את החטא לברכה. ראובן תשובת לאב .הכישלון לשבח

 

 ד. חטא העגל
 

 . עוד המלך במסיבו6
 
 

משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים. -ויתן אל
מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו  וירא העם כי בשש משה לרדת

אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו. 
ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי. 

ויקח מידם ויצר אתו  ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן.
בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. וירא אהרן 
ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לידוד מחר. וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו 

 .63שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק
התרחש מיד . הוא 64בתולדות העולםחטא העגל בתולדות ישראל מקביל לחטא אדם הראשון 

לאחר שישראל נהיה לעם והגיע אל נקודת השיא בתולדותיו, כאשר זכה להתגלות האלוקית 
 במעמד הר סיני.

 "הורית דרך תשובה", סליחות האשכנזים לצום גדליה. 54
 לדעת חכמים )סוטה י' א( יהודה שאל אותה לפני מעשה אם היא נכרית, פנויה וטמאה.ואף על פי ש 55
 שמות רבה ל' י"ט. 56
 .תרגום יונתן, בראשית ל"ח כו 57
 .סוטה י' א 58
 ל"ו ב.סוטה  59
 סוטה ז' ב. 60
 מגילה כ"ה א. 61
 לפי פירוש רש"י והר"ן, מגילה שם. 62
 ו.-שמות ל"א יח, ל"ב א  63
דוגמה לקשר שבין חטא העגל לחטא אדם הראשון אפשר לראות בדברי חכמים )שמות רבה ל"ב א'( שדנו  64

ורה בטל המוות בהשפעת החטא על מציאות המוות בעולם. אדם הראשון הביא את המוות לעולם, במתן ת
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, 65כישלון זה היה בלתי צפוי לחלוטין, העם הזדהה בשלמות עם מתן תורה ואמר "נעשה ונשמע"
העם. משה עמד לפני ה' בהר וקיבל את  והנה לא עברו ארבעים יום, ובעוד הענן שוכן על ההר, חטא

התורה, ואילו העם רקד למטה אל מול העגל; הפער עצום ובלתי נתפס, חריפות הבגידה לא ניתנת 
 להקהיה וריכוך.

 .66עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו, עלובה כלה שזינתה בתוך חופתה
וף ארבעים אומרים לישראל: אומה ששמעה מאלהיה "לא יהיה לך אלהים אחרים" ולבס

 67יש לה תשועה? -יום אמרו לעגל "אלה אלהיך ישראל" 
בהצמדת החטא למעמד הר סיני, התריעה התורה שלא תזוח דעתו של האדם עליו. גם בני אדם 
שרגליהם עמדו על הר סיני וזכו לשמוע את קול ה' במתן תורה, עלולים לשקוע לאלתר בתועבת 

האדם ומעוררים אותו, אבל הם לא ינתקוהו בהכרח  עבודה זרה. אירועים גדולים, מזעזעים את
מעולמו והרגליו. הגורם המכריע בעיצוב דמות העם והתקדמותו אינו נסים ומעמדות גדולים אלא 

 . 68תלמוד תורה וחינוך מתמשך
 

 התורה מציגה אלו לעומת אלו את הפסוקים על עבודת העגל מול עשרת הדברות: 
אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך 

 מצרים מארץ
אלה אלהיך ישראל אשר הוציאוך 

 מארץ מצרים
לא תשתחוה להם  -לא תעשה לך 

 ולא תעבדם -
לו, -עשו להם עגל מסכה, וישתחוו

 לו-ויזבחו
הצמדה זו של הדברים מבטאת את חומרת החטא ומורה בפשטות שעגל הזהב הוא החטא החמור 

. וכך אמרו חכמים: "מדפלחו 69שב"עבודה זרה. "וימירו את כבודם בתבנית שור אכל ע -מכולם 
)כאשר עבדו ישראל את העגל גילו דעתם  70ישראל לעגל גלו אדעתייהו דניחא להו בעבודה זרה"

 שנוח להם בעבודה זרה(.
, כלומר, כוונתו של העם לא היתה 71אולם אפשר שהחטא הוא "חטא שהגדילוהו עליהם לגדולתם"

 נובע מן הקוד המוסרי העליון שלה. לעבודה זרה ממש, וניסוח הדברים החמור בתורה
 הקדמונים השמיטו מן החטא הזה במכוון את ממד העבודה זרה: 

זה משה -לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי-"קום עשה -א. בקשת העם מלכתחילה היתה מוגבלת 
 היה לו". -האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה

"חג לה' מחר", אף הם מורים על חטא מורכב  ב. השתתפותו של אהרון בעשיית העגל, ודבריו
 יותר.

ג. "מוצלים היו ישראל מאותו מעשה, שאילו עשו את העגל היה להם לומר אלה אלהינו ישראל, 
 .72אלא הגרים שעלו עמהם עשאוהו ואמרו לישראל אלה אלהיך ישראל"

מישראל והם חזרו והביאוהו עליהם בחטא העגל: "הנה אנכי שולח מלאך הה"ד )תהלים פ"ב( אני אמרתי 
אלהים אתם, אילו המתינו ישראל למשה ולא היו עושים אותו מעשה לא היתה גליות ולא מלאך המות שולט 

ו חרות ר' יהודה ור' נחמיה. ר' בהן. וכה"א )שמות ל"ב( והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחות. מה
יהודה אומר חירות מן גליות, ור' נחמיה אומר חירות ממלאך המות. בשעה שאמרו ישראל כל אשר דבר ה' 
נעשה ונשמע, אמר הקב"ה: אדם הראשון צויתיו מצוה אחת כדי שיקיימנה והשויתיו למלאכי השרת שנאמר 

שין ומקיימין תרי"ג מצות חוץ מן הכללים ומן הפרטים ומן )בראשית ג'( הן האדם היה כאחד ממנו, אלו שהן עו
הדקדוקים, אינו דין שיהיו הן חיין וקיימין לעולם, וכה"א )במדבר כ"א( וממתנה נחליאל שנחלו מהקב"ה 
שיהיו חיים וקיימין לעולם. כיון שאמרו אלה אלהיך ישראל בא מות עליהן אמר הקב"ה בשיטתו של אדם 

בנסיונו ג' שעות ובתשע שעות נקנסה עליו מיתה אני אמרתי אלהים אתם והלכתם  הראשון הלכתם שלא עמד
אחר מדותיו של אדם הראשון אכן כאדם תמותון, מהו וכאחד השרים תפולו, אמר רבי יהודה או כאדם או 

 כחוה.
 שמות כ"ד ז.  65
רש זה מוצא שהכתוב מבליט שיר השירים א' יב, שבת פ"ח ב, גיטין ל"ו ב, שיר השירים רבה א' א', נ"ה. מד  66

את הניגוד בין שמים לארץ, בין מעשה ה' ומסיבו לבין האדם והשגותיו. אין זה אירוע מקרי, אלא פער מהותי 
ומתח בסיסי בין האדם וקטנותו לבין האידיאל השמיימי. שיר השירים מגדיל את הפער והמרחק הזה בתיאור 

 רמונו בירושלים.ההבדל שבין הנערה הכפרית לבין המלך הנמצא בא
מדרש תהילים ג' ג'. החטא צמוד תמיד לנקודת השיא, בעגל בא החטא מיד לאחר מתן תורה, גם במרגלים  67

 בא החטא עם השלמת היערכות מחנה ישראל שהמשכן בלבו, ממש לפני הצעידה אל הארץ.
רדפו אחר כך את  אותם אנשים שראו בזמן אליהו את האש יורדת מן השמים והודו "ה' הוא האלוהים", 68

נביאי ה' וניתצו את מזבחותיו, והכריחו את אליהו לברוח ביאוש אל המדבר. הרמב"ם )מורה נבוכים ג' ל"ב( 
פעמי: "שאין בטבע האדם שיגדל על מלאכת עבדות בחומר ובלבנים -שלל אפשרות של מהפך רוחני חד

 הענק פתאום".והדומה להם ואחר כן ירחץ ידיו לשעתו מלכלוכם ויילחם עם ילידי 
 תהילים ק"ו כ. 69
עבודה זרה נ"ג ב. בהמשך מנסה הגמ' להבחין בין העגל לעבודה זרה אחרת: "ודלמא בעגל הוא דניחא להו,  70

במידי אחרינא לא!" ודוחה זאת "אמר קרא: אלה אלהיך ישראל, מלמד שאיוו לאלוהות הרבה". כך פירשו 
ו בעבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים, כלומר, חכמים את המשך מעשי העם "ויקומו לצחק", שחטא

 בהשתוללות האלילית לכל ביטוייה.
 כוזרי מאמר א' צ"ג. 71
 תנחומא )בובר( אמור ט"ו. 72
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 .73קב"הד. כוונת העם לא היתה לעבודה זרה אלא לאמצעי המחשה שבאמצעותו יעבדו את ה
 .74ה. העם ביקש תחליף להנהגת משה ולא לקב"ה

ו. העגל איננו גורם זר, אהרן לא לקח אותו מתרבות זרה אלא מעולמה של התורה. העגל מופיע 
. הכרובים והמרכבה מסמלים את כסא הכבוד שעליו 75במעשה המרכבה ובכרובים שעל הארון

 שורה השכינה הסמויה מן העין.
ם לעשות פסל ותמונה, גם אם נעשו למטרות חיוביות. ואכן דמותו אבל התורה אסרה על האד

 .76המוחשית של העגל הכשילה את העם ונתפסה על ידו כמות שהיא ולא כסמל
 
 
 
 

 . הברית2
 

וידבר ה' אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר 
ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו 

מארץ מצרים. ויאמר ה' אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא. ועתה 
הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. ויחל משה את פני ה' אלהיו ויאמר 
 למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה. למה יאמרו

מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך 
והנחם על הרעה לעמך. זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר 
אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו 

 .77ת לעמולעלם. וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשו
שתי אמירות אמר הקב"ה למשה, בראשונה הוגדר החטא ובשניה באה גזירת העונש. השניה קשה 
מן הראשונה ואף על פי כן גם הראשונה היא דיבור קשה שבו נכלל משה בתוך העם וסולק מן 

 השמים בביזיון. 
אתה  -ו רד מגדולתך. כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ועכשיו ישראל חטא -לך רד 

 .78למה לי? מיד תשש כוחו של משה ולא היה לו כח לדבר
האמירה השניה מרוככת מעט, הקב"ה ביקש לנהוג כאן כמו בדורות הראשונים כאשר הושמדו 
החוטאים  או נדחו בתהליך של ברירה, ואת מקומם תפס הענף שלא השתתף בחטא. משום כך 

 ישראל, "ואעשך לגוי גדול". הובדל משה מן העם כדי להמשיך באמצעותו את קיום
משה עמד בראשונה כאיש נדהם שאינו יודע להשיב, אך דווקא כאשר שמע את המסקנה ואת 
גזירת הכליה המרחפת על ישראל, מצא משה את לשונו ועמד להגן על העם. מסתבר שמלכתחילה 
היתה למשה אסטרטגיה מחושבת ומורכבת להציל את העם, תוכנית בת כמה שלבים 

 עותה ביקש לכפר עליו. שבאמצ
 בשלב הראשון לא ביקש משה כפרה אלא נאבק על ביטול גזירת ההשמדה. 

עמידתו המיידית של משה לתפילה על העם עוד בטרם ירד למטה לטפל במתרחש שם, מוזרה 
מאד. החטא בעיצומו, העגל עוד עומד על מכונו, העם רוקד לפניו ומצחק, ובמקום לרדת כפי 

 משהו לתיקון החטא, מעז משה ופונה לקב"ה בתחנונים.שנצטווה ולעשות 
, היינו מצפים שבחטא הגדול הזה יתפלל בדרך של וידוי ותחינה, כעניין 79גם דרך תפילתו משונה

"וכהתוודותו על מעל הגולה". אבל  81. וכשם שהתפלל עזרא80"אנא חטא העם הזה חטאה גדולה"
 צ"ז.-הכוזרי, מאמר ראשון, צ"ג 73
 רמב"ן ל"ג א. 74
פניהם פני   הגמרא חגיגה י"ג ב, משווה את האמור ביחזקאל י' יד לאמור שם א' י: כתוב אחד אומר "ודמות  75

אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאל לארבעתן וגו'" וכתיב "וארבעה פנים לאחד פני האחד 
פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי  פני נשר" ואילו שור לא קא חשיב!" משמע 

". והגמרא מתרצת "אמר ריש לקיש: שהכרוב האמור בפרק א' הוא השור, ובארמית השור החורש הוא "כרבא
עליו רחמים והפכו לכרוב. אמר לפניו: רבונו של עולם! קטיגור יעשה סניגור? מאי כרוב? אמר  יחזקאל ביקש

רבי אבהו: כרביא )כתינוק(, שכן בבבל קורין לינוקא רביא". ראה ראב"ע, רמב"ן, ולאחרונה קאסוטו, פירוש 
 על ס' שמות, פתיחה לפרק ל"ב.

נותיו של העגל והשור הממשיים נערצו על ידי העמים האליליים, שראו בכוחם הכביר ופוריותם תכונות תכו 76
 אלוהיות ולכן היה השור סמל לאל המצרי אפיס, ולבעל אבי האלים הכנעני.

 יד.-שמות ל"ב ז 77
הם ששיחתו הכוונה היא לערב רב, עמו של משה. "ו -ברכות ל"ב ב. רש"י חידד את הגדרת "עמך" וצמצמה  78

והשחיתו" רש"י ל"ב ב, וכן "הערב רב שעלו ממצרים הם שנקהלו על אהרן והם שעשאוהו והאחר כך הטעו את 
 ישראל אחריו" רש"י ל"ב ד.

 רמב"ן. 79
 שמות ל"ב לא. 80



 

 

 
 

20

למה?', העצים את תחינתו והפך אותה משה פתח דווקא במתקפה, הוא שאל 'למה?' ועוד '
 לתמיהה ולתביעה נמרצת לביטול הגזרה.

 
טיעונו המרכזי של משה הוא שאהבת ה' לעמו היא ברית אלוקית נצחית ולא גחמה. הקב"ה בחר 
באבות האומה ונשבע להם על קיומה ועל ונחלת הארץ, ואמנם בעקבות שבועה זו נשא העם בסבל 

מופלאה משם. בחירת ישראל היא אפוא עובדה אלוקית שאינה ניתנת גלות מצרים וזכה בישועה ה
לשינוי, ושני הצדדים בברית אינם יכולים לנתק את הקשר ביניהם, העם החוטא איננו נפטר 
מחובותיו וחרון אפו של הקב"ה אינו יכול להתעלם מן הברית. מכוח הברית הזאת התפלל משה 

 והקב"ה ניחם על הרעה.לפני התיקון, ולמרבה הפלא נשמעו דבריו 
הקב"ה קרא לעם בניכור "עמך", אבל משה לא נתן אפשרות להתנער מן העם והחזיר אותו לחיק 

 קונו: 
למה ה' יחרה אפך בעמך... וכן אתה מוצא כשעשו העגל, כעס עליהם הקב"ה. בא משה 

אי לרצותו. קרא אותם )הקב"ה(: אינם עמי, שנאמר "כי שיחת עמך". אמר משה: עמך הם ו
 .82התרצה להם, שהם בניך -אתה יכול לכפור בהם, שנאמר למה ה' יחרה אפך בעמך 

הברית האלוקית הנצחית הקושרת את ישראל לאביהם שבשמים, חתומה ברוחם באופן סגולי, 
והיא גם המפתח לתשובה. התפיסה האופטימית המאמינה ביכולתו של החוטא להתעורר, לשוב 

נובעת מן ההכרה שיסודו של האדם הנו טוב, שהחטא הוא אירוע  מדרכו הרעה ולתקן את שעיוות,
 חיצוני, חולף, ואינו יכול לפגוע בנקודת הטהרה הבסיסית של האדם.

וטענה שניה בפי משה: "למה יאמרו מצרים?" אין חשיבות לדברי המצרים, אולם הקב"ה איננו 
ת עולמו לכבודו כדי ששמו מתבונן בעולם מבחוץ, אלא מתעניין בנעשה בו מקרוב, כמי שיצר א

יתקדש בו. עם ישראל מייצג בעיני האומות את הקב"ה, וגורלו מזוהה עם הופעת השכינה בעולם, 
 משום כך כל פגיעה בישראל היא גם פגיעה בהופעה זו, ופגימה בהגשמת תכלית העולם וייעודו.

רעים של ישראל, התייחסות זו לחילול השם כגורם מכריע בהנהגה האלוקית, למרות מעשיהם ה
 חוזרת פעמים רבות בכתוב: 

הקב"ה הודה למשה וניחם על הרעה אשר ביקש לעשות לעמו. משה חזר לכך בחטא המרגלים, 
וכשתיאר את הנהגת ה' בעתיד נעשה חילול השם גורם קובע בה: "אמרתי אפאיהם אשביתה 

 .83זאת"-ה ולא ה' פעל כליאמרו ידנו רמ-מאנוש זכרם. לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו, פן
, הרואה את הגאולה כמהלך אלוקי שאינו תלוי 84קידוש השם נעשה לציר מרכזי בנבואת יחזקאל

 במעשיהם של ישראל או ברווחתם, ואך ורק קידוש השם בעולם, הוא הגורם הקובע את מהלכה.
 

כן ברור הקב"ה קיבל את טיעוניו של משה ומחל לישראל, וגזירת ההשמדה בטלה. אף על פי 
למשה שלא נעשה בכך אלא הצעד הראשון בדרך הארוכה לכפרה. משה אומר לעם לאחר שטיהר 

. 85ה' אולי אכפרה בעד חטאתכם"-את המחנה: "אתם חטאתם חטאה גדולה, ועתה אעלה אל
 86ו"אם כבר שב אפו לא היתה צריכה תפילה אחרת, ולא שיעלה אל ה' לבקש עליו"?

ית מודרגת בת כמה שלבים. התפילה הראשונה באה לתכלית מאמציו של משה ערוכים בתוכנ
אחת בלבד, לבטל את גזירת הכיליון, ומשה עשה בה הכל כדי להסיט את הדיון מישראל עצמם אל 

 הבעיות העקרוניות הנוגעות להופעת השכינה בעולם.
 

 . שבירת הלוחות3
 

מידו )מידיו( את  ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך
 .87הלחת וישבר אתם תחת ההר

משה טען כלפי שמים שהענשת ישראל יש בה משום חילול השם ולכן צריך להימנע ממנה, אבל 
לאחר שהוסרה הגזרה פנה משה לטפל בעם והוא עצמו העניש את החוטאים קשות. משה מבחין 

ידוש השם, קיימים בשמים בין המתרחש בשמים לבין הנעשה בארץ. שיקולים של חילול השם וק
אשר שם קובעות הברית והשבועה, בעוד שבארץ צריך האדם לשאול מהי חובתו בעולמו, לפעול על 

 עזרא ט'. 81
, עד שהקב"ה מודה עמך, ומשה ענה לו העם הזהפסיקתא דרב כהנא ט"ז. במעשה העגל הקב"ה קרא לעם  82

חם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו". לעומת זאת בתפילת משה בחטא המרגלים, קרא משה לעם "וינ
 , שש פעמים, ויחד עם דברי ה' שם, מופיע הכינוי הזה שבע פעמים.העם הזהבכינוי 

 דברים ל"ב כו. 83
 לו.-כב, ל"ו טז-יחזקאל כ' ב 84
 דברים ל"ב ל. 85
 אברבנאל. 86
 שמות ל"ב יט. 87
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. משה לא יכול היה להתעלם מן החטא 88פי מערכת שכר ועונש, "והנפש החוטאת היא תמות"
ם מן החטא שכבר הביא על העם חרפה בגויים, ועל כן העניש את החוטאים ביוזמתו, ניקה את הע

ובכך קידש שם שמים על ידי ישראל עצמם. העונש האישי שהטיל משה על החוטאים, מנע את 
 הצורך במגיפה כוללת מן השמים.

 
אולם לפני שהעניש משה את העם, פתח במעשה נורא ומזעזע ושבר את הלוחות האלוקיים. באיזו 

 ?89זכות וסמכות פעל משה כאשר השליך את הלוחות
שבירת הלוחות כהמשך מעשה הסנגוריה שלו על ישראל, שבירת הלוחות  אפשר לראות את

 מעלימה את העדות האלוקית לברית ובכך ממעטת בחומרת החטא. 
למה הדבר דומה? לשר ששלח לקדש אשה עם הסרסור, הלך וקלקלה עם אחר. הסרסור 

תדון שהיה נקי מה עשה? נטל את כתובתה מה שנתן לו השר לקדשה וקרעה. אמר: מוטב ש
כפנויה ולא כאשת איש. כך עשה משה, כיון שעשו ישראל אותו מעשה נטל את הלוחות 

 .90ושברן, כלומר שאלו היו רואין עונשן לא חטאו
אפשר לבאר זאת בפשטות. לאחר שהופרה הברית הכתובה על הלוחות אין בהם טעם, ושבירתם 

 . חכמים ציירו זאת באופן מוחשי: 91מתבקשת
חות אלא שנאמר לו מפי הגבורה, שנאמר: וארא והנה חטאתם לה' לא שבר משה את הלו

 . 92אלהיכם, אינו אומר וארא אלא שראה שפרח כתב מעליהם
הברית בטלה משני הצדדים, על ידי ישראל ומן השמים, נשמת הברית נגוזה, הכתב נמחק ומשה 

 ור את הלוחות.החזיק בידיו לא לוחות ברית אלא אבנים. האירועים עצמם כיוונו את משה לשב
 

. 93אבל תיאור כעסו של משה, "ויחר אפו", מורה שאין זה מעשה של סנגוריה אלא עונש לעם
באותה שעה שמשה עמד בתפילה בהר, המשיך העם לחגוג סביב העגל בשכרון חושים. שבירת 

 .94הלוחות פעלה על העם כריפוי בהלם, באמצעותו התפכח משכרונו ונעצר בשברון לב
ת קרע משה את הלוט מעל פני העם וחשף את  גנותו. במקום לטשטש את הדברים בשבירת הלוחו

ולהיאחז בשרידי הישגי העבר שבטלו, זעזע משה את העם והראה לו שנוצרה מציאות חדשה, 
ומעלותיו של מעמד הר סיני בטלו מן העולם. משה חייב את העם להתמודד מחדש על אהבת ה' 

 תשובה.וקרבתו ובזה פתח לו צעד ראשון ל
אילו היה משה מביא את הלוחות לעם, ויוצר באמצעותם אלטרנטיבה חיובית לעגל, היה העם 
עלול להישאר בחטאו, בתפיסתו הפטישיסטית, ולהעתיק באופן מעוות את מושא עבודתו מן העגל 
אל הלוחות. לכן שבר משה את הלוחות והראה שהקדושה אינה נמצאת באבנים אלא בתוכן 

 .95הכתוב עליהם
 
 
   

 . מסירות נפש6
 

כהנא כ"ד ז': טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך וגו' )תהלים כה: ח(. שאלו לחכמה החוטא פסיקתא דרב  88
מהו עונשו? אמרה להם: וחטאים תרדף רעה )משלי יג: כא(. שאלו לנבואה החוטא מהו עונשו? אמרה להם: 

 ויתכפר לו.הנפש החוטאת היא תמות )יחזקאל יח: ד(. שאלו לתורה חוטא מה עונשו? אמרה להם יביא אשם 
 שאלו להקב"ה החוטא מהו עונשו? אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו.

אמר לו הקב"ה למשה: יישר  -"אמר ריש לקיש: אשר שברת שבת פ"ז א, בבא בתרא י"ד ב( חכמים אמרו ) 89
 כחך ששברת". אבל אין בזה אלא אישור בדיעבד למעשי משה.

 שמות רבה מ"ג א'. וכן באבות דר' נתן ב' ג'. 90
"כי בתחילת ארבעים יום הראשונים של לוחות הראשונות כתב משה בספר הברית את כל דברי ה' ואת כל  91

, וכשחטאו בעגל ונשתברו הלוחות כאילו )שמות כ"ד ח( המשפטים הנאמרים שם ויזרוק דם הברית על העם
דשה שנאמר הנה נתבטלה הברית ההיא אצל הקב"ה, וכשנתרצה הקב"ה למשה בלוחות שניות צוהו בברית ח

רמב"ן , והחזיר שם המצות החמורות שנאמרו בסדר ואלה המשפטים בברית" )שמות  ל"ד י( אנכי כורת ברית
 ויקרא כ"ה א.

אבות דר' נתן ב'. וכן אמרו שם על פי מקורות אחרים רבי יהודה בן בתירא, ר' אלעזר בן עזריה, ר' מאיר,  92
 ואולי גם ר' עקיבא.

 ובעל העקידה.כך ברש"י, אברבנאל  93
 בהעמק דבר, מבאר בכך  מדוע  לא מיחו בידו כאשר שרף את העגל באש ושאר המעשים. 94
ב"משך חכמה" באר בכך מדוע נשמרו שברי הלוחות לזכרון לדורות. לאחר דורות רבים פעל גם חזקיה  95

במשך הזמן ייחסו באופן דומה. נחש הנחושת שבאמצעותו חולל משה בציווי ה' את הנס, הושאר לזכרון. אבל 
לו קדושה וסגולות עצמיות. חזקיה הצליח בראייה בהירה, להבחין בין עיקר לטפל וכיתת את נחש הנחושת 

 במעשה נועז כלפי שמיא וארעא.
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וישב משה אל ה' ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב. ועתה אם 
 .96תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת

החטא עדיין לא התכפר. העם שהשתתף במעשה העגל אינו ראוי להנהגת השכינה ואי אפשר לחזור 
. משה עלה שוב להתפלל לפני ה', והפעם שונה תפילתו אל התכנית המקורית של ההליכה אל הארץ

 לחלוטין, הוא מתוודה על החטא: "אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב". 
 . 97נוסח זה הוא עיקרו של הווידוי לעולם, וממשה למדו הצדיקים שבכל הדורות כיצד להתוודות

. 98ו עם אבותינו העוינו והרשענווכן מצינו דרך כל המתודים מתודים. דוד אמר: חטאנ
. 100, דניאל אמר: חטאנו ועוינו והרשענו ומרדנו99שלמה בנו אמר: חטאנו והעוינו והרשענו

 .101אף הוא )הכהן הגדול ביום הכיפורים( כך היה מתודה: חטאתי ועויתי ופשעתי לפניך
 

ב קיצר ולא , הכתו102ארבעים הלילה אשר התנפלתי..."-"ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת
פירט את כל תפילותיו הרבות של משה. מכולן בחר לצטט דווקא את נוסח תפילתו הראשונה, 

 והשאיר לנו את שחשוב היה להנציח לדורות.
בתפילה זו לא ניסה משה להצדיק את העם. לפי מידת הדין ראוי היה העם שחטא חטאה גדולה, 

ל האהבה האבהית של ה' לעמו. אבל גם לעונש חמור. משה פנה כבראשונה אל מידת הרחמים, א
תפילתו זו תמוהה. גם כאן עבר משה באופן חד מהודאה והכרה בחומרת החטא לתביעה מן 
הקב"ה: "אם תשא חטאתם, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת", שוב, אין הוא מבקש ומתחנן 

את את עליך לש -אלא מתנה תנאים. מסקנת משה נראית פרדוכסלית: משום שחטא העם 
קשה עורף -חטאתם! אבל  משה ממשיך בעקביות בשיטתו זו וכך אמר גם בסוף תפילותיו "כי עם

. כאשר העם חוטא בקשיות עורף אי אפשר עוד להענישו, דחייה של העם 103הוא וסלחת לעוננו..."
תביא להתרחקות ולייאוש מוחלט, אין מנוס אלא לפתוח לו פתח של קרבה כדי שיתחרט על 

 . 104זור בתשובהמעשיו ויח
 

אשר כתבת". משה אינו מאיים חלילה, אלא חוזר לטיעון הבסיסי של נצחיות  105"מחני נא מספרך
הברית. אם ישראל לא ימשיכו בהגשמת ייעודם ההיסטורי אין משמעות לחייו, אין תועלת בתורה 

 של משה ואין טעם לקיומו בעולם.
 ישראל ודבק בהם גם בשעת קלקולם:משה הזדהה בכך לחלוטין עם העם, חיבר את עצמו עם 

וארא והנה חטאתם לה' אלהיכם. ראה שאין לישראל עמידה וחבר נפשו עמהם ושבר את 
הלוחות ואמר להקב"ה: הם חטאו ואני חטאתי ששברתי הלוחות, אם מוחל אתה להם אף 
לי מחול. שנאמר: ועתה אם תשא חטאתם, כן לחטאתי מחול, ואם אין אתה מוחל להם אל 

 .106ל לי אלא מחני נא מספרך אשר כתבת, וחיבר נפשו עמהםתמחו
 יתירה מזאת, משה מסר בכך את נפשו עליהם והקריב עצמו למענם:

וכן תמצא משה והנביאים היו נותנים עצמם על ישראל. במשה מה הוא אומר: ועתה אם 
 תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת. בדוד מה הוא אומר? הנה אנכי חטאתי

 לב.-שמות ל"ב לא 96
 ספרא אחרי מות ב' ד', וכן בתוספתא יומא ב' א'. 97
 תהילים ק"ו ו. 98
 א ח' מז.-מלכים 99

 ה.-דניאל ט' ד 100
במעשה עגל "אולי  -יהא וידוי זה? נאמר כאן )ביום הכפורים( כפרה ונאמר כפרה בחורב  -ן שבאנא "מני 101

 אנא חטא העם הזה", אף כאן באנא" יומא ל"ז א, ורש"י שם.“ -אכפרה בעד חטאתכם", מה להלן באנא 
 דברים ט' כה. 102
 .דהא -לת סיבה במובן של אף על פי אלא כמ כישמות ל"ד ט. ראה ראב"ע שאין לפרש כאן  103
מעיקרי היהדות להאמין שהקב"ה חנון ורחום "שאי אפשר לאדם בלא חטאים ובלא עונות... ואם יאמין  104

שלא יוכל לתקן את אשר עותו יתמיד לעולם על דעתו, יוסיף על חטאתו פשע", חיבור התשובה להמאירי, עמ' 
מיצוי  -ד( "כי עמך הסליחה למען תורא" ואילך. וכעין זה פרשו את האמור בתהילים )ראה ראב"ע, ק"ל  51

הדין יביא לפריקת עול מוחלטת ודווקא הסליחה תביא ליראת ה'. וכך אמר גם שלמה בתפילתו: "ואתה תשמע 
 מ.-א ח' לט-השמים מכון שבתך וסלחת... למען יראוך כל הימים" מלכים

הו ד' ג(, "ימחו מספר חיים ועם הספר יכול להיות ספר החיים )רמב"ן(, כמו "כל הכתוב לחיים" )ישעי 105
צדיקים אל יכתבו" )תהילים ס"ט כט ושם קל"ט טז(. או ספר זכרון אלוקי, בדומה לדברי מלאכי )ג' טז( 

 "וייכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו". 
תבת.( כך ויש אומרים )שמות רבה מ"ז ט', רש"י( שהוא רמז לספר התורה, )ויחזק פירוש זה מה שאמר: אשר כ

או כך כוונת משה לאמר: "אם סלחת להם והשארת אותם בעולם )כ(עדה מקבלת ושומעת לתורתך, אז השאר 
זכרוני בתורתך ושליחתך לי אליהם בה. ואם גזר דינך ולהאביד אותם, מפני מה שיצא מהם, אז אל תשאיר 

 זכרוני בתורתך על ידי שתעשה אותי שליח לזולתם" )ר' אברהם בן הרמב"ם(.
 שמות רבה מ"ו. 106



 

 

 
 

28

ואנכי העוויתי ואלה הצאן מה עשו? תהי נא ידך בי ובבית אבי. הא בכל מקום אתה מוצא: 
 .107משה והנביאים נתנו נפשם על ישראל

מסירות נפשו של  משה על ישראל מתבלטת בהשוואה לפעולתם של צדיקי הדורות שקדמו לו 
לא זז משם עד בעולם. משה מסר את נפשו למען ישראל כמו שהם, ללא תנאי וללא הגבלה, ו

 שאמר הקב"ה "סלחתי". 
ועל דא לא הוה בעלמא אדם דיגין על דורו כמשה, דאיהו רעיא מהימנא. )לא היה בעולם 

 .108אדם שיגן על דורו כמשה שהוא הרועה הנאמן(
 

 . משה והעם5
משה, שלא חטא, פעל בנחרצות לבער את הנגע והוביל את העם לתשובה. את כל מעשה התשובה 

ו, הוא שבר את הלוחות, התוודה, שרף את העגל, העניש את החוטאים, התפלל, עשה משה לבד
ומעשיו הועילו לכפר על העם. העם ראה את מעשיו ושתק; העם )פרט לשבט לוי(  השתתף במעשי 

 התשובה של משה באופן פסיבי בלבד.
מצעות , ואף על פי כן חטא העם בא109חטא העגל לא היה חטא הציבור לפי הגדרותיו ההלכתיות

אהרון, ולכן התבצעה הכפרה על ידי בית הדין שלו, בידי משה, ולא בידי כל אחד מן היחידים 
 מרכיבי הציבור.

תשובת העם וצערו ניכרים רק בשלב השני, שבו ביקש משה את שלמות השראת השכינה בישראל. 
ל נוכח אז הציב משה את אוהל מועד מחוץ למחנה, העם עמד נזוף ושותק והשתחווה מרחוק א

 השכינה השורה באוהל. העם גילה את תחושתו במעשים זעירים ומופנמים:
כשהיו ישראל במדבר סרחו במעשיהן, חזרו ועשו תשובה בסתר, שנאמר והיה כצאת משה 

]לימד[ בדבר שעשו תשובה, שעשו בסתר,  110וגו', והיה כבא משה וגו' וראה כל העם את וגו'
הכיפורים למחילה, להן ולבניהן ולבני בניהן עד סוף כל  לפיכך נתגלגלו רחמיו ונתן להן יום

 .111הדורות
. ושוב 112העם התאבל, "וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו"

. מדובר בפשטות בעדי שהביא העם להר 113בהמשך: "ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב"
 .114א הסיר אותו העם לאות תשובהחורב ובו התקשט לכבוד המעמד, ועתה לאחר החט

 אולם חכמים הדגישו את האמור "עדים מהר סיני", וראו בעדי עטרה אשר זכה לה העם בהר סיני. 
דרש רבי סימאי: בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, באו ששים ריבוא של מלאכי 

ע. השרת, לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמ
וכיון שחטאו ישראל, ירדו מאה ועשרים ריבוא מלאכי חבלה, ופירקום. שנאמר: ויתנצלו 

 .115בני ישראל את עדים מהר חורב
. ישראל הם 116"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" -תוכנם של הכתרים הללו 

הדגשת המורא אהוביו של המקום וזו תפארתם בעיני העמים היראים אותם יראת הרוממות. 
מקרבת את התפיסה שהכתרים אינם עטרת הוד בלבד אלא גם כלי נשק המגונן על ישראל מכל 
פגע: "תני רשב"י כלי זיין היה לישראל בסיני והיה שם המפורש חקוק עליו וכשחטאו נוטל מהן, 

 . 117הה"ד ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב"
 מכילתא בא. 107
 על פי זוהר וירא ק"ו. 108
חטא משותף במלוא מובן המלה, הוא חטא בו השתתף רוב מניינו או בניינו של העם בהוראת בית הדין.  109

השותפות הציבורית מתגלה בדרך כלל  ביחס לעניינים חיוביים וקיום מצוות, העם מתלכד להקריב קרבנות 
 משלי י"ח. ם. אבל לגבי חטא, כל אחד חוטא בנפרד, "לתאוה יבקש נפרד" ציבור, תמידים ומוספי

 י.-שמות ל"ג ח 110
 אליהו רבה י"ז. 111
 שמות ל"ג ד. 112
 שמות ל"ג ו. 113
את מצרים". ניצול המצרים   וינצלו" מול "ויתנצלוהעדי הזה קשור כנראה לתכשיטים שלקחו ממצרים, " 114

ודק לישראל. אבל כאשר העונש הוא כל כך אישי "ושאלה אשה היה עונש למצרים על חטא השיעבוד וגמול צ
משכנתה ומגרת ביתה", הדבר מחייב את העם להיות ראוי וטוב מן המצרים שאותם ירש, וכשהושחת העם 

 בחטא נשללה זכאותו להתעטר בעדיי המצרים.
 שבת פ"ח א. 115
דכתיב:  -התפילין עוז הם לישראל דברים כ"ח י.  בברכות ו' א נדרש הכתוב הזה על התפילין: "ומנין ש 116

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך, ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש". 
אמנם לא נאמר הדבר במפורש, אבל התפילין שבהם נקרא שם ה' על ישראל, עוטרים את ישראל כמו הכתרים 

 במעמד הר סיני.
וכן תרגם יונתן )שמות ל"ב כה(. "וחמא משה ית עמא ארום פריעין הינון, ארום  פתיחתא איכה רבתי כ"ד. 117

פריעו על ידוי דאהרן ית כלילא קדישא דהוה ברישיהון והוה שמא רבא ויקירא חקיק ומפרש ביה, ונפק 
טיבהון ביש בעממי ארעא וקנון בהון שום ביש לדריהון". "ושמע עמא ית פתגמא בישא הדין ואתאבלו ולא 
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כי חבלה כעונש על החטא, אלא העם ויתר עליהם אולם אפשר שהכתרים לא ניטלו על ידי מלא
: "זינאות חגר להם, כלומר שחגר להם 118מרצונו כמחווה של תשובה עמוקה עד מסירות נפש

, 120חרות על הלוחות 119הקב"ה בשעת מתן תורה כלי זין להנצל מכל פגע ומלאך המות. כמו שדרשו
עליהם את המיתה ברצון נפשם חירות ממלאך המות, והם שמותיו של הקב"ה. והנה ישראל קבלו 

 .121מפני עונש העגל, וזה ענין תשובה גדולה וחרטה בחטאם"
 

 חכמים מייחסים לעם מעשים נוספים, שבאמצעותם ליוו את משה בדרכו לכפרה:
בראש חודש אלול אמר לו הקב"ה עלה אלי ההרה, והעבירו שופר במחנה, שהרי משה עלה 

קב"ה נתעלה באותו השופר, שנאמר, עלה אלהים להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. וה
בתרועה. וכן התקינו חכמים שיהיו תוקעים בשופר בראש חדש תשרי )ואלול( בכל שנה 

 . 122ושנה
בתקיעה זו לקח העם חלק בהתרחשות שבין משה ובין הקב"ה והשתתף בה מרחוק. חכמים ראו 

בכל הדורות, ואת המקור בתשובת העם על חטא העגל את הדוגמה לתהליך התשובה של האדם 
למתכונת התשובה של חודש הרחמים והסליחות שבכל שנה. תהליך התשובה שבא בעקבות חטא 
העגל, והכפרה עליו ביום הכיפורים הונצחו ונקבעו בלוח השנה כתהליך לדורות שבו חוזר הקב"ה 

ותובעת  ומטהר את ישראל בכל שנה ושנה. התורה שחררה את האדם מליזום מהלך תשובה משלו,
ממנו רק להשתלב בסדר התשובה הכללי הנשען על קרבת אלוקים בימים אלה, "דרשו את ה' 

 .123בהמצאו קראהו בהיותו קרוב"
השתתפות העם בתהליך התשובה שינתה את פני הדברים. תחילה, הסיר הקב"ה את שכינתו מתוך 

ות חיובית: העם ואמר להדריכם באמצעות מלאך, עתה הקנה הקב"ה להנהגת המלאך משמע
ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך". -קשה-ישראל אתם עם-בני-משה אמר אל-"ויאמר ה' אל

. כלומר, תגובת העם פתחה 124ואף דן בכך מחדש, "ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך"
 שלב נוסף בכפרה על החטא. 

רכיו בהנהגת העולם, משה המשיך לבקש כפרה שלמה, הוא תבע מהקב"ה שיגלה לו בחיבתו את ד
אבל התעקש לא לזכות בכך לעצמו, אלא לנמק זאת בטיעונים לאומיים ובטובה שתצמח מכך לכל 

 .125ישראל. בסופו של דבר ביטל הקב"ה את שליחות המלאך ואמר "פני ילכו והניחתי לך"
 

 . במקום שבעלי תשובה עומדים0
לא היה זה סוף פסוק, לאחר החטא שבר לרסיסים את הלוחות הראשונים, השמימיים, אבל 

התשובה נתנו לעם לוחות אחרים. דרגתן של שתי הנתינות האלה שונה. הלוחות הראשונים באו 
לעם מלמעלה, הקשר נוצר בחסד עליון. משה היה בהר לפני ה' וקיבל שם את הלוחות בשם העם 

ם. נתינתם חשפה בעוד העם עצמו נשאר מרחוק. הלוחות הללו היו נשגבים וגבוהים מדרגתו של הע
את נקודות החולשה בקשר שבין הקב"ה לעם, ואת חוסר ההדדיות שבו. התשובה יצרה קשר 
חדש, מיוסר וכואב אשר בו השקיע העם מאמץ רב. אל הלוחות השניים הגיע העם מלמטה כשהוא 
מצפה להם בדריכות. בלוחות השניים התחברו שמים וארץ, הם נחצבו על ידי משה, כאמור "פסול 

יו גבר ית תיקון זיניה דאתיהיב להון בסיני, דביה שמא רבה וקדישא חקיק ומפרש עלוי" )שמות ל"ג ד( שו
 וראה שמות רבה מ"ה ב'.

 רמב"ן  שמות ל"ג ו. 118
 שמות רבה ל"ב א'. 119
 שמות ל"ב טז.  120
היו  משמעות זו של הכתרים והסרתם, מעלה גם מסקנה היסטורית לאומית מרחיקת לכת. "לולא חטא העגל 121

האומות, יושבות ארץ ישראל, משלימות עם ישראל ומודות להם, כי שם ה' הנקרא עליהם היה מעורר בהן 
יראת הרוממות, ולא היתה שום שיטת מלחמה נוהגת, וההשפעה היתה הולכת בדרכי שלום כבימות המשיח. 

היתה נפתחת בפני העם  . אלמלא החטא,)אורות, המלחמה, עמ' י"ד( רק החטא גרם ונתאחר הדבר אלפי שנים"
הדברים נתלו דרך שכולה רצון, כבוד והדר, ולא היו ישראל נזקקים ביחסיהם עם העמים למלחמה וכפייה. 

בחטא העגל, כלומר, בחטא הלאומי הראשון של ישראל, אולם תוצאת הדברים באה לידי גילוי ממשי לאחר 
אין מערער בדבר ואינכם צריכים  -את הארץ "באו ורשו כך כתב רש"י: החטא הגדול השני, חטא המרגלים. 

למלחמה, אילו לא שלחו מרגלים לא היו צריכים כלי זיין" )דברים א' ח(. וראה שו"ת חתם סופר )קובץ 
תשובות, י"ח(: "דוד המלך ע"ה אף על פי שאמרו חז"ל )בראשית רבה ס"ג ח'( אדמוני עם יפה עינים ששפך 

מקום נאמר לו אתה לא תבנה בית כי דמים הרבה שפכת )דברי הימים  דמים ברשות סנהדרין עיני העדה, מכל
א' כ"ב ח'(. ונראה לי לזה אמר משה רבינו ע"ה ]שמות ט"ו טז[ תפול עליהם אימתה ופחד וגו' עד יעבור וגו' 
תביאמו וגו' מקדש ה' וגו', פירוש, אלו זכו אותו הדור לכבוש ארץ ישראל בלי חרב רק שעל ידי אימה פינו 

ו הגרגשי, אז היו זוכים הם בעצמם לבנות בית המקדש, והיינו תפול עליהם וכו' ויפנו לפנינו בלי חרב, אז כמ
 תביאמו וגו' מקדש ה' וגו', אך לא זכו לכך וישפכו דמים הרבה ולא נבנה בית המקדש ]עד[ ת' שנים אחר כן".

 פרקי דרבי אליעזר מ"ה. 122
 ישעיהו נ"ה ו. 123
 שמות ל"ג ה. 124
 ל"ג יד.שמות  125
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ך שני לחת אבנים", והכתב האלוקי נכתב על אבן שהוכנה בידי האדם, לכן התקיימו לוחות אלה ל
 בישראל.

 
הכתוב משרטט מעגל כפרה שלם. לא די בכך שבסופו של מעגל החטא והתשובה חזר העם למצבו 
הקודם, אלא אף עלה מבחינות מסוימות לדרגה גבוהה יותר. הקשר בין העם לבין הקב"ה העמיק 

חזק. הדוגמה הבולטת לכך היא המשכן, שהוא ערש הדודים שמתייחדת בו כנסת ישראל עם והת
פעמי, בעוד שבמשכן נקבעה השכינה  בתוך העם -אביה שבשמים. מעמד הר סיני היה אירוע חד

 לתמיד.
חכמים נחלקו אם פרשת תרומה, פרשת המשכן הכתובה קודם לפרשת כי תשא, קודמת לה גם 

, או להפך. משמעותם של הדברים שחטא העגל לא הפריע לבניין המשכן אלא מבחינה כרונולוגית
להפך, המשכן הוא תולדת החטא ותוצאת התשובה עליו. לפי תפיסה זו זכה עם ישראל בהשראת 

 השכינה במשכן באופן  פרדוקסאלי  רק בעקבות נפילתו בחטא. 
משכן? ביום הכפורים ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אימתי נאמר למשה הפרשה הזו של 

עצמו. אף על פי שפרשת המשכן קודמת למעשה העגל, אמר ר' יהודה בר' שלום: אין מוקדם 
, מטולטלות הן שביליה של תורה 126ומאוחר בתורה, שנאמר נעו מעגלותיה לא תדע

ופרשותיה. הוי ביום הכפורים נאמר למשה ועשו לי מקדש... כדי שידעו כל האומות 
עגל. ולכך נקרא משכן העדות, שהוא עדות לכל באי העולם שהקב"ה שנתכפר להם מעשה ה

שוכן במקדשכם. אמר הקב"ה יבא זהב שבמשכן ויכפר על זהב שנעשה בו העגל שכתוב בו, 
ויתפרקו העם את כל נזמי הזהב וגו', ולכן מתכפרין בזהב, וזאת התרומה אשר תקחו 

 .128רפאךכי אעלה ארוכה לך וממכותיך א 127מאתם זהב, אמר הקב"ה
ישראל זכו למשכן ולקרבנות, שהם פסגת הקשר הקבוע בינם לבין אביהם שבשמים, רק כתוצאה 

 מהסתבכותם בחטא והצלחתם לשוב בתשובה ממנו.  
וא"ר יהושע בן לוי: לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שנאמר: 

. והיינו דא"ר יוחנן משום ר"ש בן 129מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים וגו'
יוחאי: לא דוד ראוי לאותו מעשה, ולא ישראל ראוין לאותו מעשה; לא דוד ראוי לאותו 

; ולא ישראל ראוין לאותו מעשה, דכתיב: מי יתן והיה 130מעשה, דכתיב: ולבי חלל בקרבי
אומרים  -לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים, אלא למה עשו? לומר לך, שאם חטא יחיד 

 .131אומרים להן לכו אצל צבור -לו: כלך אצל יחיד, ואם חטאו צבור 
 .132הכתוב משווה את מצב העם עם בניית המשכן לאחר החטא והתשובה, למצבו במעמד הר סיני

 שמות מ' שמות כ"ד
 ויכס הענן את אהל מועד ויכס הענן את ההר

 וכבוד ה' מלא את המשכן וישכן כבוד ה' על הר סיני
 ולא יכול משה לבא אל אוהל מועד כי סהו הענן ששת ימים ויכ

 שכן עליו הענן.
ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש 

 ההר לעיני בני ישראל
 וכבוד ה' מלא את המשכן

ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך 
הענן ויבא משה בתוך הענן ויעל אל 

 ההר

 ויקרא אל משה ...מאהל מועד 

 ידבר ה' אליו לאמרו וידבר ה' אל משה לאמר
 
 

 . י"ג מידות רחמים6
 משלי ה'. 126
 ירמיה ל'. 127
אין  -תנחומא תרומה ח'. וכך פרש רש"י את מהלך הדברים )שמות ל"א יח, וכן ל"ג יא(: ויתן אל משה וגו'  128

מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לצווי מלאכת המשכן ימים רבים היה, שהרי בשבעה עשר בתמוז 
 ה לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן.נשתברו הלוחות, וביום הכפורים נתרצה הקב"

לעומת זאת הרמב"ן )ויקרא ח' ב( כתב "ועל דרך הישר, נצטוה משה במלאכת המשכן קודם למעשה העגל, 
וכשנתרצה לו הקב"ה והבטיחו שישרה שכינתו בתוכם ידע מעצמו שמצות המשכן במקומה עומדת...". דבר 

 מקום המזבח נמצא רק בעקבות חטא המפקד והנגף.  דומה התרחש בימי דוד כאשר
 דברים ה'. 129
 תהלים ק"ט. 130
 עבודה זרה ד' ב. 131
בתחילה, בשעת החטא, נאמר "הניחה לי", ולבסוף בעת הכפרה חוזר הכתוב בביטוי דומה ואומר "פני ילכו  132

 עתה הסליחה שלמה. -והניחותי לך" 
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ויאמר ה' אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי על הלחת את הדברים אשר 
היו על הלחת הראשנים אשר שברת. והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי שם 

בקר אל ירעו אל על ראש ההר. ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן וה
 מול ההר ההוא. 

ויפסל שני לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה ה' אתו 
 ויקח בידו שני לחת אבנים. וירד ה' בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם ה'.

ויעבר ה' על פניו ויקרא ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת. נצר חסד לאלפים 
עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל נשא 

 רבעים. וימהר משה ויקד ארצה וישתחו. 
ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת 

ת אשר לא לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו. ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלא
נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה' כי נורא הוא 

 .133אשר אני עשה עמך
משה לא הסתפק בוויתור על העונש או במחילה חלקית אלא המשיך להפציר "ובמה יודע אפוא כי 

ד ה' וידיעת מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו", הוא המשיך להתעקש על ראיית כבו
 . 134דרכיו, וגם זכה לכך

בהתגלות ייחודית נפרשו לפניו מידות ההנהגה האלוקית והתברר שאין בהן ויתור וסליחה, ו"כל 
, אבל הן מידות של חסד. בתוך הדין הזה מעורבים 135יותרו חייו" -האומר הקב"ה ותרן הוא 

 .136ל בנים", מתפרשות לטובהרחמים, וגם מידות של דין כמו "נקה לא ינקה" ו"פקד עון אבות ע
בהצגת מידות החסד האלוקי מתבלט ההבדל התהומי בין האדם לאלוקיו. תפיסתו של האדם 

, 137מוגבלת וקשיחה ודינו מקובע: "אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב"
משתנה עם תשובת האדם  -שלעולם לא ישתנה ואשר יקום לעולם  -לעומת זאת דבר אלוקים 

 מתהפך לטובה:   ו
ה' שמו, שהוא מרחם על בריותיו, שנאמר, ה' ה' אל רחום וחנון וגו'. יש גבור במדינה, בשעה 
שהחצי יוצא מידו עוד לא יכול להחזירו אליו, אבל הקב"ה אינו כן אלא כשאין ישראל 

 י. -שמות ל"ד א 133
את דרכי הנהגת ה' עד סוף כל הדורות. "אילו נאמר טובי ולא נאמר כל  בשעת הרצון הזאת ראה משה 134

וכשהוא אומר כל טובי, יש כאן ימות המשיח..." אליהו זוטא ו'.  טובי, הייתי אומר, אין כאן ימות המשיח,
חכמים משמיעים אפילו נימת ביקורת על משה שלא ניצל את השעה הזאת עוד יותר: "אמר משה לפני הקב"ה: 

כל העולמים סלח נא לעון העם הזה, אמר לו: משה, אילו אמרת סלח נא לכל עונות של ישראל עד סוף  רבון
כל הדורות, העת ההיא היתה עת רצון. וכן הוא אומר, בעת רצון עניתיך. אלא אמרת, סלח נא לעון ]העם הזה 

 אליעזר מ"ה.על מעשה[ העגל, הרי הוא כדבריך, שנאמר, ויאמר ה' סלחתי כדבריך" פרקי דרבי 
 בבא קמא נ' ב. 135
 ז: -פירוש המידות ברש"י ל"ד ו 136

 מדת הרחמים היא, אחת קודם שיחטא, ואחת אחר שיחטא וישוב. ה' ה'
אף זו מדת רחמים, וכן הוא אומר )תהילים כ"ב ב( אלי אלי למה עזבתני, ואין לומר למדת הדין למה  - אל

 עזבני כך מצאתי במכילתא.
 ו ואינו ממהר ליפרע, שמא יעשה תשובה.מאריך אפ - ארך אפים

 לצריכים חסד, שאין להם זכיות כל כך. - ורב חסד
 לשלם שכר טוב לעושי רצונו. - ואמת

 שהאדם עושה לפניו. - נצר חסד
 לשני אלפים דורות. - לאלפים

 עונות אלו הזדונות. פשעים אלו המרדים, שאדם עושה להכעיס. - עון ופשע
וטו משמע, שאינו מוותר על העון לגמרי, אלא נפרע ממנו מעט מעט. ורבותינו דרשו לפי פש - ונקה לא ינקה

 מנקה הוא לשבים ולא ינקה לשאינן שבים.
 כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם, שכבר פירש במקרא אחר )שמות כ ד( לשונאי. - פקד עון אבות על בנים

רענות אחת לחמש מאות, שבמדה טובה הוא דור רביעי, נמצאת מדה טובה מרובה על מדת פו - ועל רבעים
 אומר נוצר חסד לאלפים.

דרך מנייתן המדויקת של המידות הללו אינה ברורה, והנביאים בדורות הבאים השתמשו בתפילתם במידות 
אלה בהרכבים ומתכונות שונות. חכמים נחלקו אף הם במניינן של המידות ומקורה של כל מידה בכתוב )ראה 

 א, במילואים( אבל כבר נתקבל בכל ישראל מניין הי"ג: תורה שלמה כי תש
"אמר ר' סימון, שלש עשרה מידות בתורה שהקב"ה מרחם בהן את ישראל, שנאמר ה' ה' אל רחום וחנון ]וגו'[ 

)שמות לד ו(. רב אמר אחת עשרה. ורבנן אמרי עשר. ועל איזה מהן השתחווה משה? רב אמר על החסד, שנאמר 
רצה וישתחוו )שמות ל"ד ח(. ר' אליעזר בן יעקב אומר על ארך אפים. ורבנן אמרי על וימהר משה ויקוד א

 מידת רחמים". מדרש תהילים צ"ג.
שלש תיבות הללו הן  -ז(, מפריד בין השלוש הראשונות לעשר האחרונות: "ויקרא ה' ה' אל -הרמב"ן )שם ו

ות שהם מקרים באדם הן עשר מדות רחום שמות הקדש, וחכמים יקראו אותן מדות )ר"ה י"ז ב(... והנה המד
וחנון וכו', והנה כולן מדות מצד אחד, ומצד אחר השלש הן שמות עצם, והעשר מדות". גם בספר חסידים )סימן 
ר"ן, וראה בפירושו של ר' ראובן מרגליות "מקור חסד"( הבחין בין שלושת השמות הראשונים ה' ה' אל, לבין 

 הוסיף עוד שלוש מן הפסוק "וסלחת לעוונינו ולחטאתנו ונחלתנו".המידות האמורות אחר כך, אלא ש
 אסתר ח' ח. 137
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, עשו תשובה 138עושין רצונו כביכול גזרה יוצאה מלפניו, שנאמר, אם שנותי ברק חרבי וגו'
 .139מיד הוא מחזירה, שנאמר, ותאחז במשפט ידי

 
משה שלמד את י"ג המידות הללו בהתגלות בנקרת הצור בסיני, השתמש בהן בתפילתו בחטא 

 המרגלים, החטא הגדול הבא של ישראל, ותפילתו הועילה:
ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר. ה' ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא 

עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים. סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך ינקה פקד 
 .140וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה. ויאמר ה' סלחתי כדברך

משה חזר והבטיח לישראל בלשון דומה את חסדי השמים בשעת תשובתם: "בצר לך ומצאוך כל 
. כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו

 .141ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם"
 

 . 142בדורות הבאים השתמשו הנביאים פעמים רבות בפרשתנו, כאשר קראו לתשובה
וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד 

 .143ונחם על הרעה
עון ועבר על פשע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא. מי אל כמוך נשא 

ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם. תתן אמת ליעקב חסד 
 .144לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם

אפיל פני -ה' לוא-הדברים האלה צפונה ואמרת שובה משבה ישראל נאם-הלך וקראת את
 .145ה' לא אטור לעולם-י נאםחסיד אנ-בכם כי

גם בכתובים הולכים בעקבות משה, ולתפילות האמורות בהם נכנסו מידות הרחמים, כולן או 
 חלקן, כמטבע קבוע:

וברחמיך הרבים לא עשיתם כלה ולא עזבתם כי אל חנון ורחום אתה. ועתה אלהינו האל 
אה אשר מצאתנו הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד אל ימעט לפניך את כל התל

 .146למלכינו לשרינו ולכהנינו ולנביאנו ולאבתינו ולכל עמך מימי מלכי אשור עד היום הזה
כי בשובכם על ה' אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי חנון ורחום 

 .147ה' אלהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו
 לת ספר תהילים: נוסח זה של תפילה בי"ג מידות אופייני לתפי

כי אתה אדני טוב וסלח ורב חסד לכל קראיך... ואתה אדני אל רחום וחנון ארך אפים ורב 
 .148חסד ואמת

 .149הוד והדר פעלו וצדקתו עמדת לעד. זכר עשה לנפלאתיו חנון ורחום ה'
זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו. חנון ורחום ה' ארך אפים וגדל חסד. טוב ה' לכל ורחמיו 

 .150כל מעשיועל 
 :  151ומזמור שלם הוקדש להמנון למידות הרחמים כפי שנמסרו למשה

 הסלח לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי.
 הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים...

 עשה צדקות ה' ומשפטים לכל עשוקים.
 יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו.

 רחום וחנון ה' ארך אפים ורב חסד.
 ולא לעולם יטור... לא לנצח יריב

 כרחם אב על בנים רחם ה' על יראיו...

 דברים ל"ב מא. 138
 מס' דשירה ד'. -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  139
 כ.-במדבר י"ד יז 140
 לא.-דברים ד' ל 141
ן חריג בתנ"ך ביחסו אל מידות החסד הוא יונה הנביא, היוצא במפתיע כנגד "עודף" החסד האלוקי המכוו 142

לא רק כלפי ישראל אלא גם כלפי נכרים רשעים, "כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם 
 ב( והקב"ה עונה לו תשובה ניצחת.-)יונה ד' א על הרעה"

 יג.-יואל ב' יב 143
 כ.-מיכה ז' יח 144
 ירמיהו ג' יב. 145
 לב.-נחמיה ט' לא 146
 ט.-ב ל' ח-דברי הימים 147
 .תהילים פ"ו ה, טו 148
 ד.-תהילים קי"א ג 149
 ט.-תהילים קמ"ה ז 150
 תהילים ק"ג. 151
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 וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו וצדקתו לבני בנים.
 

חכמים ייחסו כוח לעצם הזכרת המידות הללו. ברית קבועה כרת הקב"ה להנהיג את העולם 
 במידות אלה, והזכרתן של המידות מעוררת חסד מלפניו.   

, אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד ויעבר ה' על פניו ויקרא
שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו: כל זמן 

אני הוא קודם שיחטא  -יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם. ה' ה'  -שישראל חוטאין 
וחנון, אמר רב יהודה:  האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה. אל רחום

 .152ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנכי כרת ברית
מידות מופת אלו של הקב"ה, נתפסו על ידי ישראל כדוגמה מחייבת גם להתנהגות האנושית בכלל 

. 153ורחום"אף אתה היה חנון  -הוי דומה לו: מה הוא חנון ורחום  -וכן כצו מחייב לאדם, "ואנוהו 
 .154החסד הוא עצם טבעם של ישראל שהם "רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים"

 
 
 

 . ביום פקדי ופקדתי 8
 

הפצע הקשה, ששרט חטא העגל בנפש האומה, לא נרפא לחלוטין וזכרו של החטא הזה קיים 
לעולם. משום כך תפס חטא זה מקום נכבד בהגות הדורות. חטא העגל הוא החטא הגדול הראשון 

ל האומה לאחר שיצאה ממצרים ונעשתה לעם, והוא פגם בקשר האינטימי ביותר שבין הקב"ה ש
לישראל. חכמים ראו בו שורש לכל חטאיה וכישלונותיה של האומה, ובו נעצו את שורשיו של 

 . 155חורבן ירושלים
אמר רבי יצחק: אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים וארבעה 

רע ליטרא של עגל הראשון, שנאמר וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם. אמר רבי בהכ
חנינא: לאחר עשרים וארבעה דורות נגבה פסוק זה, שנאמר, ויקרא באזני קול גדול לאמר 

 .156קרבו פקדות העיר ואיש כלי משחתו בידו
 

רבים  חטא העגל תופס אף מקום נכבד בהגותו של רש"י. הוא מצא הד לחטא העגל במקומות
בתנ"ך, ודן הרבה בהשלכותיו של החטא הזה ובדרכי ההתמודדות עמו. בעקבות חכמים מדגיש 

שמחילת החטא מנעה אמנם את כילוי ישראל והשמדתם, העונש פוצל לרסיסים, אבל הוא  157רש"י
 בוא יבוא, וימשיך לרדוף את ישראל בכל הדורות:

ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם  עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד, -וביום פקדי ופקדתי 
עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העונות, ואין פורענות באה על ישראל 

 שאין בה קצת מפרעון עון העגל.
חטא דור המרגלים לא נראה לרש"י חמור מספיק כדי להצדיק את עונש כילויו של הדור במדבר, 

גל, אשר בעקבותיו לא ראוי היה הדור הזה לשרוד ועל כך השיב שיסודו של העונש טמון בחטא הע
 ולהתקיים:

משעשו את העגל עלתה גזירה זו במחשבה אלא שהמתין להם עד שתתמלא סאתם, וזהו 
שנאמר, וביום פקדי, במרגלים, ופקדתי עליהם חטאתם, ואף כאן נאמר תשאו את 

 .158עונותיכם, ולא עונכם, שתי עונות של עגל ושל תלונה
 ראש השנה י"ז ב. וכן במדרש תנחומא )בובר( וירא ט'. וכן מסכם רש"י )שמות ל"ג יט( את דברי חכמים: 152

לפי שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפלה, שכשנצרכת לבקש רחמים על ישראל, הזכרת לי זכות אבות, כסבור 
 ת אבות אין עוד תקוה, אני אעביר כל מדת טובי לפניך על הצור, ואתה צפון במערה.אתה, שאם תמה זכו

ללמדך סדר בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות, וכסדר זה שאתה רואה אותי  -וקראתי בשם ה' לפניך 
י רחמי מעוטף וקרא י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות כן, ועל ידי שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כ

 לא כלים.
שבת קל"ג ב. ר' משה קורדובירו חיבר ספר מוסר נשגב "תומר דבורה", המבוסס על יסוד זה: "האדם ראוי  153

שיתדמה לקונו... לפיכך ראוי שיתדמה אל פעולת הכתר שהן י"ג מדות של רחמים עליונות". אל לו לצדיק 
סין אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא" )שבת אין מכני -להגביר את הדין בעולם "כל שחבירו נענש על ידו 

קמ"ט ב(. חכמים הרחיבו את תחולתה של מידת חסד זו אפילו אל נכרי רשע כנבוכדנצר, אם אין צורך להתגונן 
 מפניו.

 יבמות ע"ט א. 154
 סנהדרין ק"ב א. 155
 יחזקאל ט'. 156
נאמר שהוא קיים לעולם כמו  על עון העגל -שמות ל"ב לד. וכן ברש"י ירמיהו ב' כב."נכתם עונך לפני  157

 שנאמר, וביום פקדי ופקדתי עליהם )שמות לב( כל פקידות הבאות על ישראל יהיה מקצת עון העגל בהם".
 רש"י, במדבר י"ד לג. 158



 

 

 
 

11

ם שניתנו למותם של שני בני אהרן בהתלהבותם הקדושה. רש"י נעץ את חטאם רבים הפירושי
במעשה אהרן. שותפותו של אהרן ביצירת העגל חייבה כליה עליו ועל ביתו, הגזרה הקיפה את כל 
בני אהרן, אך אלעזר ואיתמר נצלו מגורל אחיהם רק בזכות תפילת משה: "שני בני אהרן הנותרים 

 .159עליהם נקנסה מיתה על עון העגל"מן המיתה, מלמד שאף  -
: "כי דור 160אפילו בשירת תוכחת העתיד שבפרשת האזינו מוצא רש"י את זכרו של חטא העגל

תהפכת המה בנים לא אמן בם... אמן לשון אמונה, כתרגומו, אמרו בסיני נעשה ונשמע ובשעה 
 קלה בטלו הבטחתם ועשו העגל". 

מיד אותה אל מול החסד ואריכות האף האינסופית  מעצים את הבוגדנות הישראלית ומע 161רש"י
 של הקב"ה: 

יום שעשו את העגל ירד להם המן ונתנו ממנו לפני העגל. ואף על  -ולחמי אשר נתתי לך וגו' 
"אף כי עשו להם עגל מסכה  162פי כן ויהי ביום מחר ולא פסק. ואף כן מפורש בספר עזרא

לא מנעת מפיהם", כדאי הוא למנוע מהם  וגו' ואתה ברחמיך הרבים לא עזבתם וגו' ומנך
 ולא מנעת, אף כאן, "ויהי נאם ה' אלהים" היה הלחם ולא פסק מלירד ליום מחר.

 
דרש, מיסודו של ר' משה הדרשן, את כל ענייניה של פרה אדומה ככפרה לדורות המטהרת  163רש"י

ותיו הגופניים את עם ישראל מחטא העגל. בכך קשר את החטא והפגם המוסרי לטומאה, לחסרונ
 והרוחניים של האדם: 

 משלהם כשם שהם פרקו נזמי הזהב לעגל משלהם כך יביאו זו לכפרה משלהם. -"ויקחו אליך 
משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך תבא פרה  -פרה אדמה 

 ותכפר על העגל.
 אם יאדימו כתולע, שהחטא קרוי אדום. 164על שם -אדמה 

על שם ישראל שהיו תמימים ונעשו בו בעלי מומין, תבא זו ותכפר עליהם ויחזרו  -תמימה 
 לתמותם.

 כשם שפרקו מעליהם עול שמים. -לא עלה עליה עול 
כשם שנקהלו על אהרן, שהוא כהן, לעשות העגל. ולפי שאהרן עשה את העגל לא  -אל אלעזר הכהן 

 סניגור. נעשית עבודה זו על ידו, שאין קטיגור נעשה
 כשם שנשרף העגל. -ושרף את הפרה 

שלשה מינין הללו כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל. וארז הוא הגבוה  -עץ ארז ואזוב ושני תולעת 
מכל האילנות ואזוב נמוך מכולם, סימן שהגבוה שנתגאה וחטא, ישפיל את עצמו כאזוב ותולעת 

 ויתכפר לו.
לפורענות, שאין לך פקודה שאין בה מפקודת העגל, כמו שפשע העגל שמור לדורות  -למשמרת 

שנאמר וביום פקדי ופקדתי וגו'. וכשם שהעגל טימא כל העוסקין בו, כך פרה מטמאה כל העוסקין 
בה, וכשם שנטהרו באפרו, שנאמר ויזר על פני המים וגו', כך ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת 

 ונתן עליו מים חיים".
 

פעמים רבות אל חטא העגל. אבל אם ראינו שבכל מקום הצביע  165רש"י חזר בשיר השירים
בחומרה על החטא ותוצאותיו והדגיש את השפעותיו של החטא לדורות "וביום פקדי ופקדתי", 
הרי שבשיר השירים הפך את הדברים והעמיק דווקא בלימוד הסנגוריה על ישראל בהראותו 

 שהכתוב מכסה על החטא: 
בעוד שהשכינה  -מלך על השלחן מסבת חפתו, נרדי נתן ריחו בעוד ה -עד שהמלך במסבו 
. ולשון חבה כתב הכתוב "נתן ריחו" ולא כתב הבאיש או הסריח, לפי 166בסיני קלקלתי בעגל

 .167שדבר הכתוב בלשון נקיה
, השחרות אינה אלא שיזפון 168רש"י מסביר שהחטא הוא ארעי וחיצוני, "שחורה אני ונאוה"

 ראל נשארת גם בשעת החטא נאה ומתוקנת.חיצוני אבל מהותו של יש
אתם רעיותי אל אקל בעיניכם אף אם עזבני אישי מפני שחרות שבי,  -שחורה אני ונאוה וגו' 

כי שחורה אני על ידי שזיפת השמש ונאוה אני בחיתוך איברים נאים. אם אני שחורה 
להתכבס כאהלי קדר המשחירים מפני הגשמים שהם פרוסים תמיד במדברות, קלה אני 

 שם, ויקרא י' יב. 159
 שם, דברים ל"ב כ. 160
 יחזקאל ט"ז יט, המקור בתנחומא ראה ט"ז. 161
 נחמיה ט'. 162
 במדבר י"ט כב. 163
 יח.ישעיה א'  164
 בפרק א'. 165
 וראה גם ב' יז. 166
 שיר השירים א' יב. 167
 שיר השירים א' ה. 168
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להיות כיריעות שלמה. דוגמא )משל( היא זו, אומרת כנסת ישראל לאומות: שחורה אני 
במעשי ונאה אני במעשה אבותי, ואף במעשי יש מהם נאים, אם יש בי עון העגל יש בי כנגדו 

 זכות קבלת התורה.
 ממשיך להצביע על מהותם הנאה של ישראל שעיניהם נאות, והחטא נמחל להם וחלף, 169רש"י

ומראה, שכנגד מעשיהם הרעים של ישראל עומדות זכויותיהם הגדולות ומעשיהם הטובים 
 הגוברים על כיעור הקלקול. 

אני הייתי בושה בקלקולי והוא חזקני בדברי רצויים, לומר סלחתי  -הנך יפה רעיתי 
 , והרי את יפה ויפה כי עיניך יונים. כלומר, כלה שעיניה כעורים כל גופה צריך170כדבריך

בדיקה, ושעיניה נאים אין גופה צריך בדיקה. והדוגמא )הנמשל(: זו היא מחלתי לך על עונך 
 והרי את יפה בנעשה והנך יפה בנשמע. יפה במעשה אבות יפה במעשיך.

צדיקים יש בידך שדבקו בי כיונה זו שמשמכרת את בן זוגה אינה מניחתו  -כי עיניך יונים 
בני לוי ולא טעו בעגל. ועוד הנך יפה במלאכת המשכן  שיזדווג לאחר, כך ויאספו אליו כל

 והנה עשו אותה וגומר ויברך אותם משה, הרי שקלסה על כך. 171שנאמר
רש"י מרחיק לכת בדבריו ורואה בתשובתם של ישראל תיקון שלם המביא אותם למדרגה חדשה 

בבניין המשכן וגבוהה, יותר מזו שהיו בה לפני החטא. משום כך, הוא רואה בלוחות השניים ו
 תיקון שלם וריצוי גמור:

דודי נעשה לי כמו שיש לו צרור המור בחיקו, ואמר לו: הרי לך צרור זה  -צרור המר דודי לי 
שיתן ריח טוב מן הראשון שאבדת. כך הקדוש ב"ה נתרצה לישראל על מעשה העגל ומצא 

 .172העגל להם כפרה על עונם ואמר התנדבו למשכן ויבא זהב המשכן ויכפר על זהב
הלוחות השניים מושרשים בלבם של ישראל יותר מן הראשונים והריח הנודף מהם לאחר החטא 

 והתיקון, טוב ומעולה מזה שהיה לפני כן.
 
 

 שיר השירים א' טו. 169
 במדבר י"ד. 170
 שמות ל"ט. 171
 שיר השירים א' יג. 172
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 ה. חטא המרגלים
 

 . שלוש שליחויות 6
 

בריתו של הקב"ה עם עם ישראל אחוזה בתורה ובארץ, וחטאיו הלאומיים 
 -וט המשולש הזה. החטא הלאומי הראשון הגדולים של העם איימו לרסק את הח

חטא המרגלים  -פגע בברית עם רבש"ע ובשורש האמונה, החטא השני  -חטא העגל 
 פגע בקשר הלאומי עם הארץ ובברית שנכרתה עליה.  -

. בבסיסה, היתה זו שליחות 1שליחות המרגלים היתה שליחות כפולה ומורכבת
ם עשר מראשי העם לראות את טוב מצווה, שעליה ציווה הקב"ה ובה נשלחו שני

הארץ. שליחות זו היוותה  שלב מעשי ראשון בהנחלת הארץ לשבטים  בגורל 
האלוקי. התורה הבטיחה את הארץ  לישראל כמתנה ולא כרכה זאת במפורש 
במהלך צבאי, שכן, קיימות היו אפשרויות נוספות, כגון שיושבי הארץ יגורשו או 

ה מיותרת. אולם העם בחולשתו התכונן כבר יתפנו מפני ישראל ומלחמה תהי
 .2לקראת מלחמה, ביקש מרגלים, ורצה משום כך במשלחת צבאית פונקציונאלית

משה ניסה לרומם את רוחו של העם ואת בקשתו, לכן שילב את שתי השליחויות 
. משה שלח 3גם יחד, ואת השאלות הצבאיות שילב במסגרת השליחות האלוקית

הארץ, לראות את טובה, לחשוף את גדולתה ולא לרגל את הנשיאים לתור את 
. בהנחייתו של משה השתנה אופיה של משלחת המרגלים ובמקום שהיא 4אותה

סיפור המרגלים מופיע בתורה פעמיים, בפרשת שלח ובפרשת דברים, הסיפור מורכב וסבוך  1
שות ובתוכן. ראה הרב ברויאר, פרקי וקיימים הבדלים גדולים וסתירות בין שתי הפר

 ואילך, שברר וזיקק מן הכתובים שתי בחינות ושתי שליחויות בסיפור זה:  819מועדות, עמ' 
 א. מי יזם את המשלחת? בבמדבר זהו ציווי אלוקי, בדברים זו יוזמה של העם. 

ים ב. בבמדבר הם מצווים לראות את כל הארץ ממדבר צין עד לבוא חמת שבצפון. בדבר
מדובר על גיחת ריגול מכינה לכניסה לארץ באיזור הקרוב, על הר חברון )עיר המבצר 

 הגדולה בדרום בסמוך לקדש ברנע( ונחל אשכול.                                 
ג. בבמדבר מצוינים מספר ימי ההליכה ארבעים יום, וכנגדם בא העונש "ובניכם יהיו רעים 

תם פגריכם במדבר. במספר הימים אשר תרתם -זנותיכם עד-אתבמדבר ארבעים שנה ונשאו 
-עונתיכם ארבים שנה וידעתם את-את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את

 לד. בעוד בדברים אין מספר לימי הריגול ולשנות העונש.                                                                    -תנואתי" לג
. בדברים מצמצם הכתוב בדברי המרגלים "טובה הארץ מאד מאד", חטא העם הוא שלא ד

האמין בה' והתיירא לעלות ולכבוש את הארץ. בספר במדבר ישנם שני מסרים כפולים של 
המרגלים. א. מבחינה צבאית, הם מוסרים בתחילה את העובדות, אבל מעוררים בלב העם 

הארץ, הם מודים בתחילה בטובתה, אבל לאחר מכן  ספק באפשרות הכיבוש. ב. מבחינת טיב
 הם בוגדים בה ומוציאים את דיבתה רעה "ארץ אוכלת יושביה".       

כעושי שליחות ה' הם חטאו בהתלוננם על ה', באמירתם שהארץ אוכלת יושביה בניגוד 
 להבטחת ה', בכך הם בטאו שאין רצונם לעשות את רצונו. בבחינה זו אין להם רצון משל

עצמם ולכן הם אומרים ביאוש )י"ד ב( "לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו". 
בשליחות הצבאית, שבאה ביוזמת העם, חטאו בכך שלא האמינו ביכולת ה' להכניע את 
הכנענים לפניהם, ומסקנתם זו מביאה ליוזמה החוטאת )בבמדבר י"ד ג( "הלוא טוב לנו שוב 

 מצרימה".
ונשאר ארבעים שנה במדבר הוחלפה דרכו והנהגתו, ומעתה נזקק בדין לאחר שהעם חטא  2

לאמצעים צבאיים לכבוש את הארץ, ותביעת הריגול נעשתה לכאורה למחויבת המציאות. 
בכך מוסברת הסיבה שמשה עצמו השתמש במרגלים צבאיים לכיבוש יעזר, וכן יהושע שלח 

לאחוז באמצעים צבאיים ובריגול, מרגלים ליריחו. אולם להלן נבחן אם לא מיהר יהושע 
 וטעה בכך. ייתכן שאם היה מוותר על מלחמת בשר ודם היה זוכה לסיוע אלוקי עילאי. 

העם הישב עליה החזק הוא -משום כך הטיל על המרגלים מטלות בעלות שני פנים: "ואת 3
הוא יושב בהנה, הבמחנים אם במבצרים" -רב... ומה הערים אשר-הרפה, המעט הוא אם

מדבר י"ג יח. נקודות אלה מצביעות על טיבה של הארץ וחוסנו של העם החי בתוכה, ויש ב
 בהן גם מידע צבאי על עריה הבצורות.

יש להבחין בין הכינויים השונים של פעולת הריגול: תיור, ריגול, חפירה. בפרשת שלח לא  4
)במדבר י"ג ב, טז,  את הארץ לתורתרים, תפקידם היה  -נזכר כלל ריגול ומרגלי משה נקראו 

יז, כא, כה, לב. י"ד ו, ז, לד, לו, לח(. תואר זה מיוחס גם לארון, "ארון ברית ה' נסע 
 להם מנוחה" )במדבר י' לג, דברים א' לג. ובדומה לזה ביחזקאל כ' ו(.  לתורלפניהם... 

הולכים( קיימת ביהושע בעת הכנת  -חבורת תיור דומה לזאת )אנשי המשלחת נקראו שם 
ארץ לחלוקה בגורל לשבעת השבטים. "הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ה

ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי")יהושע י"ח ד(. אולם שם היתה זו 
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תשקף את חששותיו של העם וספקנותו, נעשתה מנוף לחיזוק לב העם, הצועד 
 .5באמצעותה באמונה, צעד ראשון לקראת כיבוש הארץ וירושתה

לל את נקודות התורפה והחולשה במחנה מרגלים צבאיים מחפשים בדרך כ
לתור את הארץ  ולשים  -. אבל משה ביקש מן המרגלים לעשות את ההפך 6האויב

לבם לעוצמתה וגדולתה. הוא סבר שעל עם ישראל לינוק מטובה של הארץ 
ולהזדהות עם מעלתה, ואז ימצא בעצמו את הכוח להיכנס אליה ולהתגבר על 

 הכנענים שבה.
תעלו לדרגתו ולמגמתו של שולחם. הם אמנם ראו את מעלת מרגלי משה לא ה

עז -הארץ וגדולתה, אבל שליחותם נעשתה צבאית, ומסקנתם היתה "אפס כי
. הם ראו שהארץ זבת חלב ודבש, אבל התרשמו יותר מגודל כוחם של 7העם"

הכנענים והגזימו ביכולתם. חטאם לא היה בכך שראו את גובה הענקים ואת 
"ונהי בעינינו כחגבים,  -אלא בכך שלא ראו גם את גדולת עצמם  עוצמת הכנענים,

 .8וכן היינו בעיניהם"
 
 

 . תפילת משה2
 

השמדת ישראל  -הגזרה שנגזרה על העם דומה לזו שנגזרה עליו בחטא העגל 
והפיכת משה ליורש. אך בעוד שבהר סיני התפלל משה בשמים ורק לאחר מכן ירד 

התרחשו הדברים על הארץ למטה, כשמשה נמצא לתקן את החטא בארץ, הרי כאן 
בתוך העם. משה ואהרן נפלו בתפילה לפני ה', יהושע וכלב נלחמו בדברי המרגלים 

 בניסיון למנוע את החטא, ואילו העם גבר עליהם ורגם אותם באבנים.  
שליחות של דיעבד. לא נזקקו לה לקביעת גורל שבטי יהודה ויוסף שהורישו את הכנענים 

 ים, שהתעצלו ולא מימשו את כיבוש נחלתם.שבנחלתם, אלא לחלוקת נחלות שאר השבט
מרגלים, )בספר דברים א' כד, בדברי כלב, וביהושע  -מרגלי משה הופיעו פעם אחת בתואר 

י"ד ז( לאחר ששליחותם נכשלה ושוחזרה בתורה באופן היסטורי כפי שיצאה מן העם 
מטרתם היתה נשלחו מספר פעמים בעת כיבוש הארץ, ו -בשם זה  -והתגשמה בפועל. מרגלים 

תמיד צבאית. משה חזר ושלח מרגלים ליעזר )במדבר כ"א לב(. יהושע שלח מרגלים ליריחו 
כג( ולעי )יהושע ז' ב. ומאוחר יותר הופיעו שוב מרגלים בכיבוש נחלת -)יהושע ב' א, ו' כב

דן )שופטים י"ח ב, יד, יז(. ברור שמטרת שליחותם של כל אלה היתה צבאית טקטית, 
 ל משמעותו צבאית.והתואר מרג

ראה הרב יעקב מדן, מגדים י', בכייה לשעה ובכייה לדורות. דבריו על תפקידה של  5
המשלחת נאים ונכוחים, אבל סברתו שמשלחת הנשיאים היתה מתקבלת בארץ בכבוד ככל 
משלחת סוחרים, ורק מגמתה הצבאית הכשילה אותה והביאה עליה את חמתם של יושבי 

. גם משלחת נשיאים "תמימה" המייצגת עם העומד בשערי הארץ הארץ, אינה מציאותית
לכובשה, תיחשד. וגם משלחת שמטרתה למפות את הארץ כדי לחלקה לשבטים לא תוכל 

 לעבור בארץ אלא בהיחבא או בדרך נס.
העם ביקש למצוא את נקודות התורפה של הארץ והשתמש בביטוי "נשלחה אנשים ויחפרו  6

' כב. חפירה מציינת את השלילה שבריגול, כך היא נקראת בדרך דברים אלנו את הארץ". 
כלל בפי אלה שכנגדם הוא מכוון, הם חשים במגמתו השלילית ובכוונתו לחשוף את נקודות 

ג( הוזכרו המרגלים כמי שבאו לחפור את הארץ -חולשתם. בלשונם של אנשי יריחו )ב' ב
נאי דומה, "את ערות הארץ באתם ולראות את ערוותה )יוסף השתמש נגד אחיו בביטוי ג

 לראות"(.
 במדבר י"ג כח. 7
במדבר י"ג לג. במדרש המופיע בדברי הראשונים )ראה תורה שלמה, במדבר י"ג, קפ"ו(  8

הודגשו הדברים בסיפור נאה: "מעשה בבתו של ענק שנכנסה לפרדס ואכלה רמון אחד 
שראו אותה קליפה היו סבורים והשליכה קליפתו והיו מרגלים כמינים  )נחבאים( שם, כיון 

שמערה היא ונכנסו כולם לתוכה שנים עשר איש. וההיא שאכלה רימון אמרה אלך ואשליכה 
את הקליפה שלא יראה אבי, נכנסה והשליכה אותה חוץ לפרדס. אמרו זה לזה: ראה גבורתה 

 גבים".מה שהיתה סבורה שאנו חגבין. וכיון שבאו אצל ישראל, אמרו להן: ונהי בעינינו כח
"תוכו אכל וקליפתו זרק" )חגיגה ט"ו ב(, הוא משל של חכמים על ר' מאיר, ופירושו שנטל 

את הרע וידע להבחין בין הטוב שבו לרע שבו )אולי גם בניגוד לאדם הראשון, שלא הצליח 
להבחין בין טוב לרע(. כאשר הדבר אמור על בתו של ענק האוכלת את פרי עץ הארץ, הטוב, 

כוונת הפתגם, היא זורקת את הקליפה שבעיניה היא פגומה בשעה שאין בארץ  יש בה היפוך
 רע כלל, והמרגלים מצאו בקליפה הפסולה, מערה ומקלט ראוי וטוב. 

אבל יש לסיפור פרק נוסף, אחרי הכל עוסקים אנו ב"קליפה" וקל להתבלבל ולחטוא בה. בת 
בה טוב, אלא רק כדי לזורקה  הענק חוזרת בה ומרימה את הקליפה )אמנם לא משום שמצאה

במקום אחר מפחד אביה, שיקפיד, כנראה לא על הלכלוך אלא על שאכלה את הרימון(. וגם 
המרגלים חזרו בהם ולקו לבסוף בקליפה, שהרי במקום לראות את הטוב שבקליפת הארץ, 

מם למדו המרגלים מן האירוע הזה לא רק כיצד נראו בעיני הענקים אלא שנעשו גם בעיני עצ
 כחגבים.  
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 תפילתו של משה לאחר חטא המרגלים דומה מאד לתפילותיו לאחר מעשה העגל.
 שמות ל"ב                                              במדבר י"ד                                  

למה ה' יחרה אפך בעמך אשר 
הוצאת מארץ מצרים בכח גדול 

 וביד חזקה.

 

יב( למה יאמרו מצרים לאמר ברעה 
הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם 
מעל פני האדמה שוב מחרון אפך 

 והנחם על הרעה לעמך.

ויאמר משה אל ה' ושמעו  יג(
מצרים כי העלית בכחך את העם 
הזה מקרבו. יד( ואמרו אל יושב 
הארץ הזאת שמעו כי אתה ה' בקרב 
העם הזה אשר עין בעין נראה אתה 
ה' ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה 
הלך לפניהם יומם ובעמוד אש 
לילה. טו( והמתה את העם הזה 
כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו 

שמעך לאמר. טז( מבלתי יכלת  את
ה' להביא את העם הזה אל הארץ 

 אשר נשבע להם וישחטם במדבר.
יג( זכר לאברהם ליצחק ולישראל 
עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר 
אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי 
השמים וכל הארץ הזאת אשר 

 אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם.

 

יז( ועתה יגדל נא כח אדני כאשר  
ת לאמר. יח( ה' ארך אפים ורב דבר

חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה 
פקד עון אבות על בנים על שלשים 
ועל רבעים. יט( סלח נא לעון העם 
הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה 

 לעם הזה ממצרים ועד הנה.
יד( וינחם ה' על הרעה אשר דבר 

 לעשות לעמו.
 כ( ויאמר ה' סלחתי כדברך.

 
בות חטא המרגלים מופיעות שתי הנקודות המרכזיות בתפילתו של משה בעק

בהר,  9העגל. הוא התחיל כאן כמו בתפילתו הראשונה-שהעלה בתפילותיו בחטא
בהזכרת קידוש השם, וחילולו על ידי הענשת ישראל, וסיים בבקשת מחילה על פי 

. חידושו של משה כאן 10י"ג מידות הרחמים, כפי שהופיעו בתפילתו האחרונה בהר
שקשר את שתי הנקודות יחד: "ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר". הוא 

קידוש השם והופעת גודל כוחה של השכינה בעולם מותנים במעשיהם של ישראל 
ורמתם המוסרית, ולכן יבואו ויתגלו  באופן פרדוקסאלי דווקא על ידי המחילה 

 להם. 
ן טמון ההבדל הקב"ה מחל לישראל מיד, כמו שעשה אחר חטא העגל, אבל כא

המחילה איננה שלמה. עונש ההשמדה אמנם בטל, אבל הדור הזה לא  -הגדול 
ייכנס לארץ. בעוד שבמעשה העגל נאבק משה על תיקון שלם  וריצוי מוחלט, הרי 
כאן קיבל את הגזרה על דור המדבר ולא התפלל  עליהם. משה עבר  כביכול אל 

ברית ה' ומשה לא משו מקרב  , "וארון11הצד השני של המתרס ועמד עם הקב"ה
 המחנה". 

ויחר אף ה' מאד ובעיני משה רע, כאן הקב"ה ממיך ומשה מגביה, אבל 
 .12במעשה העגל הקב"ה מגביה ומשה ממיך

 כמה הסברים לכך:
א. אין לדמות את חטאו הראשון של העם לחטאיו הבאים שחזרו ונשנו. כדברי 

י אשר עשיתי במצרים ובמדבר הכתוב: "כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתת

 שמות ל"ב יב. 9
 שמות ל"ד ו. 10
, עד שהקב"ה מודה "וינחם עמך, ומשה ענה לו העם הזהבמעשה העגל הקב"ה קרא לעם  11

ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו". לעומת זאת בתפילת משה בחטא המרגלים, קרא 
הזה שבע , שש פעמים, ויחד עם דברי ה' שם, מופיע הכינוי העם הזהמשה לעם בכינוי 

 פעמים.
 ספרי במדבר צ', י"א י. 12
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, הדור שלא למד לקח וחזר לחטוא 13וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי"
 פעמים כה רבות, ייענש ולא יבוא אל הארץ. ידי משה רפו.

ב. הקב"ה מחל לישראל, אולם העונש שנשאר מוטל על העם הוא עונש טבעי ולא 
וביקש להישאר במדבר, זהו עונשו עונש אלוקי חיצוני. העם שמיאן להיכנס לארץ 

שקיבל את מבוקשו. אותו קידוש השם שחייב את המחילה לישראל, לא איפשר 
 לוותר להם במה שביקשו לעצמם, "ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ".

ג. הקב"ה מחל על כבודו שלו בחטא העגל, אבל אינו מוחל על כבודה של ארץ 
 ישראל.

 

 . תשובת העם3
 

 דברים א' בר י"אבמד
יא( ויאמר ה' אל משה עד אנה ינאצני 
העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל 
האתות אשר עשיתי בקרבו. יב( אכנו 
בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול 

 ועצום ממנו. 
כא( ואולם חי אני וימלא כבוד ה' את 
כל הארץ. כב( כי כל האנשים הראים 
את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי 

מצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר ב
פעמים ולא שמעו בקולי. כג( אם יראו 
את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל 

 מנאצי לא יראוה.                            
כד( ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת 
עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ 

 אשר בא שמה וזרעו יורשנה.
 
 
 

                                                      
 
 
 

כה( והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר 
 פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף.

לד( וישמע ה' את קול דבריכם ויקצף 
 וישבע לאמר.

 
 
 

                                                              
לה( אם יראה איש באנשים האלה 

ובה הדור הרע הזה את הארץ הט
 אשר נשבעתי לתת לאבתיכם.                  

 
 
 

לו( זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו 
אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו 
 יען אשר מלא אחרי ה'.                         
לז( גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר 
גם אתה לא תבא שם. לח( יהושע בן 
נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו 

ק כי הוא ינחלנה את ישראל. לט( חז
וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה 
ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע 
המה יבאו שמה ולהם אתננה והם 

 יירשוה.
מ( ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך 

 ים סוף.
לט( וידבר משה את הדברים האלה אל 
כל בני ישראל ויתאבלו העם מאד. מ( 

ר וישכמו בבקר ויעלו אל ראש הה
לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר 

 אמר ה' כי חטאנו.                         
מא( ויאמר משה למה זה אתם עברים 
את פי ה' והוא לא תצלח. מב( אל תעלו 
כי אין ה' בקרבכם ולא תנגפו לפני 
איביכם. מג( כי העמלקי והכנעני שם 
לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שבתם 

ה' עמכם.         מד( מאחרי ה' ולא יהיה 
ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארון ברית 
ה' ומשה לא משו מקרב המחנה. מה( 
וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא 

 ויכום ויכתום עד החרמה.

מא( ותענו ותאמרו אלי חטאנו לה' 
צונו ה' -אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר

כלי מלחמתו -אלהינו ותחגרו איש את
 הרה. ותהינו לעלות ה

 
מב( ויאמר ה' אלי אמר להם לא תעלו 
ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא 
תנגפו לפני איביכם. מג( ואדבר 

 אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי ה' 
                                                     

ותזדו ותעלו ההרה. מד( ויצא האמרי 
הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו 

תעשינה הדברים ויכתו אתכם כאשר 
 אתכם בשעיר עד חרמה.

 
העם לא נענה לדברי יהושע וכלב אלא נגרר בפחד ובקטנות אמונה אחר המרגלים, 
והתייאש מן האפשרות להיכנס לארץ. הוא התעורר רק לאחר ששמע את גזר הדין 

 במדבר י"ד כב. 13
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המשאיר אותו במדבר. עתה התעורר העם בהתלהבות, בגילוי של תשובה שלמה, 
טא ולעלות ולהילחם בכנענים, אבל איחר את המועד. היחלצותם של לתקן את הח

המעפילים לעלות ולהילחם לא נתקבלה ברצון כמעשה של תשובה אלא כהיפוכה, 
כמעשה של התגרות. חטא ישראל לא היה הפחדנות, שהיא טבעית לכל אדם, אלא 

תה אל המרידה בדבר ה' והטלת ספק ביכולתו ונאמנות דיבורו. עלייתו של העם ע
ההר להילחם, בלי ציווי אלוקי ובלי משה, לא החזירה את העם  אל הצו הקודם, 

 אלא החמירה את מרידתו בצו האלוקי האחרון.
 

העם שחטא, נענש אמנם וכלה במדבר, אבל בכך לא תוקן עדיין חטא המרגלים. 
באין תשובה ברורה  נשאר חלל ריק שבו המשיך החטא לרחף על ראש העם 

עצם אפשרות כניסתו לארץ. אכן, הדור הבא, דור כובשי הארץ צריך ולאיים על 
 היה להוכיח שתיקן את החטא לפני שהותרה לו הכניסה לארץ.

 החטא בא על תיקונו בכמה אופנים:
ההורים ביקשו להישאר במדבר, והבנים, גם אלה שלא זכו בירושת הארץ, 

חד, שלא קבלו חלק התעוררו וביוזמתם לחמו על הזכות לרשת אותה. בנות צלפ
בארץ, יצאו מגדרן ובאו אצל משה בדרישתן לנחלה. בני גד ובני ראובן באו ביוזמה 

 משלהם ודרשו להתנחל בעבר הירדן, שאותו חשב משה להפקיר.
של המרגלים, חשש מן החטא ההוא ומן הדומה  14משה רדוף אימת חטאם הקדמון

ה הוכיח את בני גד ובני לו, וחזר לתאר את החטא ואת תוצאותיו החמורות. מש
ראובן בתקיפות על החזיקם במעשה המרגלים. גם את תוכחתו הגדולה לעם בספר 
דברים פתח באזכור מורחב של החטא הזה. בהמשך הדברים, הרחיב משה את 

 תיאור כיבוש עבר הירדן והדגיש בסיפור המלחמה בבשן נקודות ייחודיות. 
"ששים עיר", בביצוריהן  -ם של עריו הכתוב ייחד את חבל הארגוב במספרם העצו

החורגים מן המקובל, "חומה גבוהה דלתיים ובריח", ובתיאור המאיים של ממדי 
עוג מלך הרפאים ומיטת הברזל שלו. במלחמת הבשן הופיעו אפוא ריכוזי הכוחות 
והעוצמה הכנענית הגדולים ביותר בארץ. הביטויים "חומה גבוהה" "דלתיים" 

"עם גדול ורם ממנו  15גובהו של עוג, מזכירים את דברי המרגליםו"בריח", יחד עם 
. נראה אפוא שהכתוב בא 16בני ענקים ראינו שם"-ערים גדלת ובצורת בשמים וגם

במדרש חכמים הושווה חטא המרגלים שהתרחש עם תחילת כניסתו של האדם אל הארץ  14
לחטא אדם הראשון מיד בכניסתו לגן העדן: "ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה, מה 

ו ישראל שש מאות אלף האשכול אלא על ידי אשכול נשתכלו נשותיהן של ישראל ומת
והניחו נשותיהן שש מאות אלף שכולות אלמנות, א"ר יהודה חזרה מכה לעיקרה הראשון 

שנאמר המן העץ אשר ציותיך וגו', שהיה ר' יהודה אומר לא לקה אדם הראשון אלא על ידי 
הגפן, מה הוא זמורה, כיון ששתה אדם יין התחיל זמר ואמר הביאו לי משי שגידל אצלי 

 תי" )תורה שלמה, במדבר י"ג, קי"ח.בנערו
המדרש רואה בחטא המרגלים חזרה אל חטא אדם הראשון, עם ישראל מתחיל להכנס לארץ 

 ומיד הוא חוטא ובוגד בה. 
ובהתמודדויותיו של משה כלולה התמודדות עם החטא הקדמוני עצמו. המדרש )מדרש 

לונת העם לחטא אדם הראשון פטירת משה, אוצר המדרשים )אייזנשטיין, שנ"ו( משווה את ת
ורואה במעשי משה תיקון לחטא: "אדם ומשה למה היו דומים לשני רופאים גדולים, אחד 
מהם נשכו נחש ולא היה יודע עיקרין לרפא את עצמו ומת, ואחד מהם כל מי שהנחש נושכו 
היה מרפא אותו, איזה גדול לא זה שהוא מרפא את הכל? כך אדם הראשון מה כתיב בו: 

חש השיאני ואוכל ומת בעטיו של נחש, אבל משה עשה נחש נחשת וכל מי שהנחש נושכו הנ
היה מביט בו ונתרפא, שנאמר: והיה כל הנשוך וראה אותו וחי, הרי משה גדול מאדם 

 הראשון". 
המדרש משווה את הנחש של משה לזה של אדם הראשון. אדם ומשה, שניהם ננשכו על ידי 

עם ישראל, בשחר ימיו, עמד בפיתוי החטא כפי שאדם עמד  הנחש, ונראה שהחטא דומה.
בפיתוי הזה בשחר ההיסטוריה: "וידברו באלהים ובמשה... ונפשנו קצה בלחם הקלוקל". היה 
לעם מן שבו טעם כל טוב, ואף על פי כן נפשו יצאה דווקא למה שאין לו, ובעקבות כך הוא 

ההבדל הוא בתרופה. למרות שאדם בא למרוד בצו ובמצווה. גם אדם וגם ישראל נפלו, 
הראשון היה רופא גדול, לא מצא עיקרין לנחש, ואילו משה מצא לו פתרון לא על ידי תרופה 
חיצונית אלא בנחש עצמו. אדם לא ידע לעשות תשובה ואילו משה העמיד את העם מול 
 הנחש ובכך הצליח להשיבם בתשובה. התגברות משה על הנחש במדבר כמוה כהתגברות על

 אל ארץ ישראל. -הנחש הקדמוני, והיא סללה את הדרך חזרה אל גן העדן 
דברים א' כח. השילוב של העם הגדול והערים הבצורות, מופיע גם בספר במדבר "אפס  15
 ילדי הענק ראינו שם" במדבר י"ג כח.-עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם-כי
ה גבוהה, דלתיים ובריח, אבל בתנ"ך כולו יש לא מצאנו בתורה עוד ערים בעלות חומ 16

התייחסות רבה אל החומה, השער והבריח. אולי בעקבות העניין המיוחד שנתן לכך הכתוב 
אצלנו, קיבלו החומה והבריח בכתוב משמעות ערכית, ונעשו סמל מוסרי לדמות האדם 

 בכלל.
ם האדם זקוק להגנה החומה שומרת על אשר נמצא בתוכה ומגינה עליו מכל איום מבחוץ, ג

י(: "אחות לנו קטנה ושדים אין לה מה -ולמסגרת שתעצב את דמותו. בשיר השירים )ח' ח
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לייחס משמעות מיוחדת במינה למלחמה על הבשן וצייר אותה כדגם מוקטן של 
המלחמה על הארץ כולה. המלחמה בבשן היא הפתיחה למלחמה על הארץ, 

 מה זו ניהל משה עצמו כדי לתקן בכך את חטא דורו, את חטא המרגלים. ומלח
משמעות זו של המלחמה מסבירה את רתיעתו של משה מפניה. יותר משפחד מעוג, 

המרגלים, שמנע את הכיבוש בדור -פחד-פחד מהשפעותיו הנמשכות של חטא
ל שני הקודם ואיים למונעו גם בהווה. אבל בעזרת שמים, הצליח משה להתגבר ע

על הרפאים בני הענק, ועל חומות עריהם   -הקשיים שהרתיעו את המרגלים 
הבצורות. בכך סלל משה לפני העם את הדרך אל הארץ והכריע את גורל המלחמה 

 כולה.
 
 
 

 . מרגלי יהושע6
 

תיקון חטא המרגלים לא בא אל שלמותו אלא בימי יהושע כאשר המרגלים ששלח 
נאמנות והצליחו. המדרש משווה את נאמנותם של ליריחו ביצעו את שליחותם ב

 מרגלי יהושע, לבגידתם של מרגלי משה: 
שאין לך חביב לפני הקב"ה כשליח שמשתלח לעשות מצוה ונותן נפשו כדי 
שיצלח בשליחתו. ואין לך בני אדם שנשתלחו לעשות מצוה ונותנין נפשם 

וישלח יהושע  להצליח בשליחותן כאותם שנים ששלח יהושע בן נון, שנאמר,
 בן נון מן השטים שנים. 

מי היו? שנו רבותינו אלו פנחס וכלב, והלכו ונתנו נפשם והצליחו בשליחותן. 
מהו חרש? מלמד שעשו עצמן קדרין והיו צווחין: הרי קדרות, מי שירצה 
יבא ויקנה! כל כך למה שלא ירגיש בהן אדם. קרי ביה חרש )בשין שמאלית( 

 .17שהן מרגלים כדי שלא יאמרו בני אדם
הרחיבו את הדברים. החרס מסמל את מהותם של המרגלים  18בתורת החסידות

האלה, וניתן ללמוד ממנו על מהותם של מרגלי יהושע ויתרונם על מרגליו של 
משה. חומר החרס אינו שווה כלום, הוא מקבל משמעות וערך רק כאשר הוא 

ו בשמם, הם ביטלו את . מרגלי יהושע לא נזכר19נעשה בית קיבול ומשרת מטרה
עצמם בפני תפקידם ולא נשארה להם אלא שליחותם, משום כך עשו והצליחו. 
דרכם זו יכולה ללמד גם על תפקיד האדם בעולם בכלל: האדם יצליח בו אם יבטל 

 את כל ענייניו האישיים למען תפקידו.
 אבל למרות הצלחתם של מרגלי יהושע נראה עדיין שאין זה סוף פסוק. הכתוב

איננו מעוניין כל כך בשליחותם ועשה אותה מיותרת לחלוטין. מן השמים שלחו 
את שר צבא ה' להוביל את ישראל לכיבוש יריחו בדרך נס, ופעולות הריגול שלהם, 
עצותיהם הצבאיות וגילוייהם ביחס לביצורי יריחו לא נדרשו. הכתוב לא נקב 

א הזכיר רק את בואם אל בשמותיהם וגם לא סיפר על פעולות הבילוש שלהם, אל
בית רחב. הפסוק קרא בשמה והציג אותה כאשה פעלתנית ויוזמת, ולעומתה הציג 

אונים אשר ניצלו על ידה ופעלו לפי הוראותיה. מכל -את המרגלים כחסרי
דבריהם, השמיע הכתוב רק את דברי האמונה הנשגבים אשר שמעו מרחב, 

ץ, ואת מסקנתה המדינית. זהו שהמליכה את הקב"ה לריבון על השמים ועל האר
פריה היחיד של שליחותם, שבו תיקנו שוב את חטא המרגלים שבמדבר. מרגלי 
נעשה לאחתנו ביום שידבר בה. אם חומה היא נבנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור 
עליה לוח ארז. אני חומה ושדי כמגדלות אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום". החומה תוחמת, 

מגבילה את תנועות הנמצאים בתוכה, ומבחינה זו היא שומרת לא רק על אשר מעכבת ו
בתוכה אלא מגינה על החוץ מפעולות בלתי מרוסנות של הנמצאים בפנים. בדומה לחול 
הסוגר על הים מסביב ומונע את התפרצותו: "ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא. בשומי ענן 

ים בריח ודלתים. ואמר עד פה תבוא ולא תסיף לבשו וערפל חתלתו. ואשבר עליו חקי ואש
יא. הדבר נכון גם לגבי המעצורים המוסריים של האדם: -ופא ישית בגאון גליך" איוב ל"ח ח

 "עיר פרוצה אין חומה איש אשר אין מעצר לרוחו" משלי כ"ה כח. 
איכה יג. ואבדנם עם החורבן, -דוגמאות נוספות: חיזוק ירושלים בבריחים, תהילים קמ"ז יב

ה. אסא מבצר את ערי יהודה, דברי -ב ח' ג-ב' ט. חיזוק ערי שלמה בבריחים, דברי הימים
 -ב י"ד ו, וביצור דלתות שערי ירושלים בידי נחמיה כשלב מכריע בעצמאות העיר -הימים

 נחמיה ו' א.
 במדבר רבה ט"ז. א 17
 שפת אמת פ' שלח, תרל"א. 18
בגבם, כלי חרס מקבל טומאה רק כאשר בניגוד לכל הכלים המקבלים טומאה במגע  19

 נוגעים בתוך בית קיבולו, חולין כ"ד ב.
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משה ריפו את רוחו של העם, ולעומתם מרגלי יהושע הנאמנים חיזקו אותה. מרגלי 
משה באו מפוחדים וחסרי אמונה, ומרגלי יהושע חזרו ובפיהם בשורת האמונה 

 .20הארץ"-כל-ן ה' בידנו אתואמרו )בלשון עבר(: "כי נת
דברי רחב מהווים ניגוד גמור לדברי מרגלי משה, וציטוט דבריה בפי מרגלי יהושע 
בפתח הכיבוש, מחזק את דברי יהושע עצמו אל המרגלים ההם, והוא אות ומופת 

 אלוקי: 
 פרשת שלח                                                   יהושע ב'               

 -אם חפץ בנו ה' והביא אתנו אל
 .21הארץ הזאת ונתנה לנו

 נתן ה' לכם את הארץ-ידעתי כי

עם הארץ כי לחמנו -תיראו את-אל
 .22הם

-נפלה אימתכם עלינו וכי נמגו כל-וכי
 ישבי הארץ מפניכם.

-העלית בכחך את-ושמעו מצרים כי
 העם הזה מקרבו

 הוביש ה'-כי שמענו את אשר

הזאת שמעו יושב הארץ -ואמרו אל
 כי אתה ה' בקרב העם הזה

את מי ים סוף מפניכם בצאתכם 
 ממצרים

אשר עין בעין נראה אתה ה' ועננך 
 .23עמד עליהם

ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר 
 בעבר הירדן

 לסיחן ולעוג אשר החרמתם אותם 24ונהי בעינינו כחגבים
 ונשמע וימס לבבנו 25אחינו המסו את לבבנו

 קמה עוד רוח באיש מפניכם-ולא סר צלם מעליהם
כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים  .26בה' אל תמרדו 

 הארץ מתחת.-ממעל ועל
 
 
 

ב. ימי שפוט 
  השופטים

 
 
 

 א. ויהושע זקן
 

 . חטאי יהושע ועכן6
 

פי הטבע? לכאורה עדיף -מה עדיף ומרומם יותר, האם חיי נס, או חיי בחירה על
וד שבחיי הטבע ההשגחה נסתרת. מאידך גיסא, הנס שהוא גילוי שכינה קרוב בע

אמונה זכה ובוגרת, מגלה את השגחת ה' גם בתופעות טבעיות של חול ובתוך מעשי 

 יהושע ב' כד. 20
 במדבר י"ד יח. 21
 במדבר י"ד ט. 22
 יד.-במדבר י"ד יג 23
 במדבר י"ד י"ג לג. 24
 דברים א' כח. 25
 במדבר י"ד ט. 26
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ביטוי של  -, ורואה בהזדקקות לנס כדי לתמוך במציאות החיים הרגילה 27האדם
 חולשה. 

יהושע והעם, ששלחו אל העי מרגלים וצעדו אליה בכוחות עצמם, בלא להיתלות 
 . 28נס, העדיפו בעליל את דרך הבחירה והטבע וראו בה מעלה ויתרוןב

אבל ההליכה אל העי נכשלה כישלון חרוץ, חטא עכן עכר את המהלך המופלא של 
הכיבוש הנסי, הרחיק את העם מקשר הדודים עם אלוקיו והורידו אל עולם הטבע 

 ותנאיו. 
כך -נוי יסודי כלהמפנה בא בעטיו של חטא עכן, אבל מסתבר שאין לתלות שי

בחטאו של יחיד ובמעשיו החריגים. חטא עכן תופס מקום מרכזי בפרשה, אבל 
 חטאים נוספים הצטרפו אליו והחמירו את מצב העם: 

 )א( מרגלי העי חטאו בגאווה ושחצנות והפילו בכך את העם כולו.     
 .ידי יהושע בפזיזות ומתוך בטחון עצמי מופרז-)ב( הם נשלחו מלכתחילה על

ההליכה אל העי לא מתוארת כעלייה מתוכננת לשלב גבוה יותר, אלא להפך. בסופו 
 של דבר התרשל העם במימוש הכיבוש וערער בכך את יסודות קיומו. 

אפשר שצריך להעמיד מדרגה מוסרית נוספת. קיים מצב אידיאלי של דבקות 
עילאי כזה אלוקית שבו החיים, יסודם בנס והטבע הרגיל אינו קיים כלל. במצב 

מתאחדים שמים וארץ בשלמות, האדם מתגמד ומעורבותו פוחתת. חיי העם 
במדבר היו נס מוחלט. קירבה זו של דבקות האומה בבוראה נמשכה גם בצעדיו 
הראשונים של העם בארץ, ששיאם במלחמה הפלאית ביריחו.יהושע יכול היה 

ח מרגלים בשעה להסיק ממשלחת הסרק שלו ביריחו, שאין צורך ואין טעם לשלו
שה' מוביל את ישראל לניצחון. אבל יהושע נתפס לאופיה הצבאי של המלחמה 
ולריגול. הוא נחפז לשלוח מרגלים ליריחו וחזר לכך שוב מיד לאחר נפילתה. מרגלי 
יהושע היו אמנם טובים משל משה, אבל עדיף היה שלא יישלחו כלל. לא הם תיקנו 

הפכה את שליחותם מפעולה צבאית עקרה את חטא המרגלים הקדום אלא רחב, ש
לבשורת אמונה. אולם יהושע לא קלט את הרמז ולאחר שיריחו נכבשה באופן 
פלאי לא עצר לשקול את דרכו ולחכות להוראה אלוקית. יהושע חשב שהנס הוא 

פעמית ומיהר לשלוח מרגלים לרגל את העי, ושוב לא הועיל -הופעה אלוקית חד
באי שהביאו המרגלים הכשיל הפעם את ישראל והפילם הריגול, להפך, המידע הצ

 לפני אנשי העי. 
התלהבותו של יהושע "המרגל הטוב", מן הריגול הכשילה במידה מסוימת גם 
אותו ב"חטא המרגלים". אפשר שאילו נאחזו יהושע והעם בשכינה ובהשגחתה 

ואילך, הנסית הגלויה לא היה הכרח לעבור לכיבוש צבאי. הפיכת המלחמה מן העי 
למלחמה טבעית מלווה בעזר אלוקי, איננה התקדמות מתוכננת לשלב התפתחות 

      .29גבוה יותר אלא ביטוי של משבר

ולא  חכמים נחלקו בשאלה זו)שבת נ"ג ב(: "מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינוק 27
היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונתפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו. אמר 
רב יוסף, בוא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי, אדרבה, כמה גרוע 
אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית". בדברי הראשונים עולה תפיסה ברורה ומגובשת: רבי 

מונות ודעות, מאמר ג', פתיחה( העדיף את חיי הבחירה וההשתדלות על סעדיה גאון )א
קבלת חסדי שמים: "כי שומו סיבת הגעתם אל הטובה המתמדת בהטריחם במה שצווה בו 
הוא יותר טוב. והוא שהשכל דן שיהיה מי שמגיע לטובה על מעשה שהועבד בו, יש לו כפל 

תחסד עמו". הרמב"ם ראה חסרון עקרוני מה שיגיעהו מן הטוב מי שלא עשה דבר אבל הוא מ
בשינוי סדרי בראשית האלוקיים : "קשה בעיניו מאד שישתנה טבע אחר מעשה בראשית, או 
יתחדש רצון אחר אחר שהונחו כן" )מורה נבוכים ח"ב כ"ט, וכן הוא בפירוש המשניות אבות 

ל ההשגחה בתוך פ"ה ה'(. הר"ן )דרשות הר"ן, תחילת הדרוש העשירי( הסביר את הופעתה ש
מעשי האדם: "עם היות שאמת שיש באישים סגולות מיוחדות לדבר מהדברים, כמו שיש 
אנשים מוכנים לקבל החכמה, ואחרים מוכנים לשית עצות בנפשם לאסוף ולכנוס, ולפי זה 

החיל הזה", עם כל זה -יהיה אמת בצד מה שיוכל העשיר לומר "כחי ועצם ידי עשה לי את
וא נטוע בך, זכור תזכור הכוח ההוא מי נתנו בך ומאין בא. והוא אומרו עם היות שכוח הה

דעות חסידי כמו האבני נזר -ה' אלהיך, כי הוא הנתן לך כח וגו'". גם הוגה-"וזכרת את
הדגיש: "הביט בתורה וברא את העולם )בראשית רבה א'(, אם כן, כל סדר עולם הטבע הוא 

שינה את סדר התורה, ואם כן יש כאן שאלה,  סדר התורה, והמשנה את הטבע הוא כאילו
איך היה מותר לנביאים לעשות נסים? אך אמרו חז"ל )יבמות ע"ט ב( "מוטב שתיעקר אות 

כן מותר היה להם לעשות אותות ומופתים, -אחת מן התורה ויתקדש שם שמים בפרהסיא, על
 למען יתגדל ויתקדש שמיה רבה" )שם משמואל, שלח, רי"א(. 

 אי"ה, ברכות י', קמ"ג. ראה עין 28
תהליך דומה התרחש כבר במדבר. שם אורגן העם לשבטיו למסע אלוקי אל הארץ, אבל  29

המרגלים והעם חטאו, קלקלו את המהלך וגרמו לירידתו של העם מדרגתו ולהישארותו 
 במדבר.
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יש קשר פנימי בין כל החטאים האמורים. עכן לא ייחס את כיבוש יריחו לשמים, 
השיער היפה ואת שקלי -הוא חשב שזה מעשה ישראל, ולכן לא מסר את אדרת

ם אלא דרש את חלקו בשלל יריחו. טעותם של מרגלי העי לא הכסף והזהב לחר
היתה מספרית אלא ערכית. דעתם זחה עליהם והם נטלו בעלות על ההצלחה 
ביריחו, ולכן גם הסיקו בשחצנות ובקלות דעת שניתן יהיה להכניע את העי 
בחיילים מועטים. אף יהושע, ששלח אותם בלא שצווה מן השמים להכין את 

דרך צבאית, לקה בנקודה זו, ומרגליו השיאו לו אותה עצה שביקש כיבוש העי ב
בעצם לשמוע. שלושת החטאים ביטאו את התרחקותו של העם מן האידיאל 
האלוקי, עשו את מלחמת העם ארצית, ובעטיים המשיכה ללוות את העם רק 

   הנהגה אלוקית נסתרת.
             

מאשרת שהבין את אחריותו לחטא  התנהגותו של יהושע בהתקפתו השניה על העי,
שגרם למפלה. לאחר הענשת עכן והשבת החסות האלוקית לישראל, לא חזר 
יהושע להילחם במתכונת הראשונה. הוא צווה לקחת עמו את כל עם המלחמה, 
ועלה אתם אל העי כשהוא יוצא מגדרו בהשתדלויות צבאיות ובטכסיסים 

   מיוחדים לכבוש את העיר.
. 30מוק יותר, "בדרך שאדם רוצה לילך שם מוליכין אותו"מתברר שהמשבר ע

התעקשותו של יהושע להילחם מלחמה ארצית בכוחם של ישראל, גרמה 
שהמלחמה תתנהל מעתה בדרך זו. על העם לרדת בצניעות וענווה מדרגה נוספת 
ולחדש את המלחמה בתנאים ארציים לחלוטין. מעתה יילחם באופן צבאי ויעשה 

   מץ הדרוש, והסיוע האלוקי יבוא רק אם העם יהיה ראוי לו.מצדו את כל המא
וצומם, הועילה לכפר מחצה, ולאחר התשובה  31תשובת יהושע והעם, תפילתם

והענשת עכן עודד הקב"ה את יהושע לצאת למלחמה בעי באותם ביטויים של 
עמו -מלך העי ואת-תחת... ראה נתתי בידך את-תירא ואל-תחילת הספר: "אל

. למרות 32ארצו. ועשית לעי ולמלכה כאשר עשית ליריחו ולמלכה"-ואת עירו-ואת
ההבדלים נחשבת מלחמת העי כפתיחה חדשה של הכיבוש, מעין זו של יריחו. 
הקב"ה מדריך את יהושע לפעול בכוחו, להשתמש בטכסיסי מלחמה ולשים אורב, 

   .33והשכינה תלווה אותו בחסדה
  

 
   

     . חטאי יהודה ובנימין2
                         

, וחטא הפילגש בגבעה ניצב כנגד העם 34חטא עכן רבץ לפתחו של הכיבוש והכשילו
. הכתוב קשר את שני המקרים  על ידי ההשוואה 35בתחילת תקופת ההתנחלות

 מכות י' ב. 30
על  תפילתו של יהושע בעי, דומה לתפילתו של משה בחטא המרגלים. הוא הצביע 31

השפעת השמועה על הכנענים יושבי הארץ, וכמותו הבליט את הנימוק של חילול השם: 
תעשה לשמך -הארץ, ומה-שמנו מן-"וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ, ונסבו עלינו והכריתו את

הגדול" )ז' ט(. אלא שבמדבר היה הכישלון תוצאה של נמיכות רוח, ואילו כאן היתה הבעיה 
 מי מופרז.קלות דעת ובטחון עצ

 ב.-יהושע ח' א 32
יהושע כיפר עתה גם על חטא נוסף שלו. לדעת חכמים חטא גם למנהיגותו כשלא יצא  33

בראש העם: "הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל. אם עובר לפניהם עוברין, ואם לאו אין 
 עוברין. אם מנחיל נוחלין, ואם לאו אין נוחלין. וכן אתה מוצא כשהלכו לעשות מלחמה

בעי". )ספרי, ואתחנן כ"ט(. התניית הניצחון בהשתתפותו של יהושע ומנהיגותו, מקדשת את 
גילוי זה של מנהיגות שנדרש ממשה ויהושע לא   אחרי!"שיטת הפיקוד שבה אומר המפקד "

לב, אלא גם מופת של אמונה. היעדרותו של יהושע -היה רק מופת התנהגותי של אומץ
הדימוי העצמי הכוחני של העם באופן מופרז ולהיחלשות ממלחמת העי גרמה להתחזקות 

העדה. -אמונתו. בדומה לכך אמרו בספרי )במדבר פ' קל"ט(: "יפקד ה' אלהי הרוחת...איש על
יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם. לא כדרך שאחרים עושים, שהן משלחין חיילות והן -אשר

תירא אתו. וכשם שעשה -באין בסוף, אלא כשם שעשה משה, שנאמר ויאמר ה' אלי אל
לצרינו". משום כך העתיקו חכמים -יהושע, שנאמר וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה אם

קשה  שלך  את נקודת הכובד של החטא מן העם אל יהושע, "ויאמר ה' אל יהושע קם לך.
 משלהם".

 יהושע ז'. 34
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המוחלטת של טכסיסי המלחמה בעי למלחמה על הגבעה. שני האירועים דומים גם 
תבע בהם: עם ישראל כולו נענש בעי בגלל בתוכנם, בעקרון הערבות ההדדית שנ

ערבותו לחטא היחיד של עכן, ועם ישראל מימש את ערבותו כאשר יצא להעניש 
את אנשי הגבעה. שני החטאים גרמו למפנה בתולדות הדור: חטא העי איים על 
המשך הכיבוש, וחטא הפילגש בגבעה החותם את סיפור תקופת השופטים, מאפיין 

  מחייב את הקמת המלוכה.כן את שבר התקופה, ול
חטאים אלו לא היו אישיים בלבד אלא היתה להם משמעות שבטית. עכן היה בן 
לשבט יהודה, וחטא הגבעה נעשה מטעמי סולידריות לחטאו של שבט בנימין. 
חכמים חידדו את הממד השבטי שבסיפור, והפכו את החטא מעניינו הפרטי של 

  עכן לעניינו של שבט יהודה כולו:
מיד נפל מחלוקת בישראל, ועמדו שבט יהודה במריבה והרגו מישראל כתות 
כתות. מיד שלח יהושע )להביא את האדרת והכסף( כדי שלא יגנבו אותם 

  .36שבט יהודה ויוסיפו במחלוקת
בברכת יעקב לשבט יהודה הוצג יהודה כראשון לשבטים, גיבור כאריה שידו בעורף 

ערף איביך, ישתחוו לך בני אביך. גור אריה אויביו: "אתה יודוך אחיך, ידך ב
 . 37יהודה"

דברי יהושע במפלת העי, "בי אדני, מה אמר אחרי אשר הפך ישראל ערף לפני 
, הם היפוכו של הדימוי הזה. יעקב מציין את יהודה בכך שידו בעורף 38איביו"

 .39אויביו, עתה באה עליו ביקורת כמי שגרם לישראל להפנות עורף לאויביו ולברוח
   

שבט יהודה יצא נגד כל השבטים להגנת עכן ביריחו, ושבט בנימין יצא להגנת אנשי 
שבטו בגבעה. הקבלת שני החטאים יוצרת איזון בין שני השבטים הגדולים ומורה 

   שאין כאן האשמה ופסילה שבטית, החטא יכול לבוא גם מיהודה וגם מבנימין.
 
 
 

 . ערבות הדדית3
 

בוטה לחטא עכן, אבל לא עכן לבדו הואשם כאן אלא העם בתשובת ה' יש גינוי 
 כולו. 

חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי אותם וגם לקחו מן החרם וגם 
 . 40גנבו וגם כחשו וגם שמו בכליהם

הדברים נאמרו בלשון רבים, כאילו כולם לקחו, כולם גנבו וכולם שמו בכליהם, 
הסלחנות שבה התייחס העם לאפשרות בשעה שהחטא הוא של יחיד חריג. אולם 

  של מעילה בחרם, הוגדרה בכתוב כשותפות גמורה במעשה החטא.
המידה המוסרי של התנ"ך. הנורמה שדורש -אפשר ללמוד מכאן משהו על קנה

הכתוב נעלה היא לאין ערוך מן המושגים שלנו. מה שנחשב בעיני הבריות כאיסור 
-פי-על-. העם לא גנב ולא לקח ואף41לקל, מתברר בתפישת הכתוב כחטא חמור מכ

כן בעיני הכתוב נראית אדישותו כאילו חטא ממש. לפי הדוגמה שלפנינו עשויה 
שה כבר בתחילת שופטים כ'. הפרשה כתובה בסופו של ספר שופטים אבל מסתבר שהתרח 35

התקופה. ראיה לדבר, שמופיע בה פנחס שהוא בן הדור השלישי ליוצאי מצרים. וכך נאמר 
בסדר עולם רבה י"ב: "בימי כושן רשעתיים היה פסלו של מיכה, שנאמר ויקימו להם בני דן 

 את הפסל וכו', ובימיו היתה פלגש בגבעה".
 במדבר רבה כ"ג ו'. 36
 ט.-בראשית  מ"ט ח 37
 ז' ח. יהושע 38
המדרש הוסיף וקשר את מפלת העי גם לאחור, כעונש על התנכרות יוסף לאחיו: "אמר  39

הקב"ה לשבטים, אתם אמרתם לעבד נמכר יוסף, חייכם אתם קורין עצמכם בכל שנה ושנה 
ויקרע ... יוסף גרם לשבטים לקרוע שמלותם, עמד בן בנו ונפרע לו, שנאמר: עבדים היינו

טוב י' ג'(. בדברי המדרש נעשה החשבון ההיסטורי באופן מדוקדק, " )שוחר יהושע שמלתיו
ועם ישראל משלם לאורך דורות רבים על החטא, גם על מכירת יוסף וגם על התנהגותו של 
יוסף עצמו. בכך הוסט הדגש מחטאו של שבט יהודה לחטאו של יוסף, וגם יהושע שותף 

האישי של עכן לחטאו הלאומי של באחריות לו. ואכן, אפשר למתוח קו מקשר בין חטאו 
 יהושע.

 יהושע ז' יא. 40
אב לחומרת הנורמות -, שבנה מכאן בניין015ראה הרב דסלר, מכתב מאליהו, ח"א עמ'  41

 המוסריות של התנ"ך, והתייחסותו לחטא בכלל ולחטאי גדולי האומה בפרט.
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ביקורתו החריפה של הכתוב כלפי אישים ומעשים אחרים, לקבל את ממדיה 
כך, -הנכונים. מתברר שחטאי אבות האומה וגדוליה, המתוארים בחומרה רבה כל

לפי מושגינו, אלא הערכתם לפי הדרישה המוסרית אינם בהכרח גופי המעשים 
   האלוקית המוחלטת של הכתוב.

  אבל מוקד עניינו של הכתוב הריהו תפיסת הערבות ההדדית המוחלטת בישראל.
ישראל, כולכם ערבים זה בזה. אפילו צדיק אחד ביניכם, כולכם -איש-כל

, כל העולם עומדים בזכותו. ולא אתם בלבד, אלא אפילו צדיק אחד ביניכם
כולו בזכותו עומד, שנאמר: וצדיק יסוד עולם. וכשאחד מכם חוטא, כל 

מעל בחרם. מידת  זרח מעל-הדור לוקה. וכן אתה מוצא בעכן: הלא עכן בן
פורענות מועטת והדור נתפס בה, מידה טובה מרובה על אחת כמה וכמה, 

 .42ישראל-איש-לכך נאמר: כל
ן, מרחיבה את השפעתו וזוקפת את חטא ההתייחסות השלילית החריפה לחטא עכ

היחיד לחובתו של הציבור כולו. ערבות זו אמנם מלמדת על עומקו של קשר היחיד 
אל הרבים בישראל, אולם עיקרה של הערבות אינו הטלת אחריות וחובה מאיימת, 
אלא גילויה של האחדות התומכת, אחדות של אהבה וחסד. כשם שהחטא מחייב 

ליו עונש כבד, כך גם הופעתו המאוחדת של הציבור מכריעה את הציבור ומביא ע
את הכף לטובה, ועוצמתו גדולה לאין ערוך כשהוא מתגייס לשרת ערכים חיוביים 

                      .43חשובים
העדה -בניגוד לתפיסת הערבות במדבר שם אמר משה, "האיש אחד יחטא ועל כל

זרח מעל מעל בחרם -לא עכן בן"ה :44תקצף?", אמר הכתוב על חטא עכן בארץ
עדת ישראל היה קצף, והוא איש אחד לא גוע בעונו". כלומר, במדבר נהגה -כל-ועל

שיטת שכר ועונש אישית, אבל משעה שישראל נכנסו לארץ נעשו לעם אחד ממש 
הכלל חויב לחלוטין במעשה היחיד. חכמים  -והערבות ההדדית הפכה למוחלטת 

פות והדגימו זאת במעשיו של עכן עצמו. לפי קבלתם הבחינו היטב בין שתי התקו
  לא היתה זו הפעם הראשונה שעכן מעל בחרם:

מעל עכן בשלושה חרמים בימי משה ואחד בימי יהושע. ולמה לא נענש? לפי 
  .45שלא ענש על הנסתרות עד שעברו את הירדן

 ף: בארץ, מתגבש העם, תפקודו הלאומי מתחזק והממד הציבורי מקבל  משנה תוק
הקיבוץ הוא כמו איש אחד והאיש ממנו הוא כמו אבר מאברי האיש ההוא. 
וכמו שכשיחלה אבר מה מאברי האדם יזוק בו האדם ההוא בכללו, כן 

 .46כשיחטא איש אחד מהקיבוץ ההוא יינזק בו כלל הקיבוץ
, 47ללכידות זו של הציבור יש ביטוי גם בעונשו של עכן. עכן נסקל על מעילתו בחרם

, אבל העונש לא בא על 48עונש חמור וחורג משורת הדין על עבירה כזאת לכאורה
עצם ההנאה מן החרם, אלא על כך שעכן עבר על חרם הקהל, נדרו המשותף של 

  העם, וניסה לערער את יסודות אחדות הכלל.
                                        
                                      

 

 ו של עכן. הודאת6
 

 תנחומא נצבים ב'. 42
בבחירת שאול למלכות. הגורל אינו  הכתוב משווה את אופן לכידתו של עכן לזה האמור 43

בורר רק את הרשע החוטא המפיל את העם, אלא גם את הטוב שבציבור, שאין כמוהו בכל 
העם, ואשר העם זקוק לו ולהנהגתו. אותה לכידות ציבורית ששררה בעת הכניסה לארץ 
 וחייבה את העם בחטאו של עכן, חזרה והופיעה לאחר מאות שנים בעת בחירתו של שאול,

 ואפשרה את בניית המלוכה.
 יהושע כ"ב כ.   44
 סנהדרין מ"ג ב. 45
 רלב"ג יהושע ז' א, בסופו.  46
תחרימו -החרם, פן-אתם שמרו מן-וכן אמר הכתוב: "כי היו לחרם" )ז' יב(. וכן "ורק  47

 מחנה ישראל לחרם ועכרתם אותו" )ו' יח(.-החרם ושמתם את-ולקחתם מן
בד ולא נעשה בעצמו חרם. ביחס למשפחתו של עכן הנהנה מן החרם עבר על לאו בל 48

נחלקו הדעות: יש האומרים שלא הורדו אלא לרדותם, ונשרף רק הרכוש בלבד )סנהדרין מ"ד 
א, במדבר רבה כ"ג ו'(, ויש אומרים שנענשו אף הם בגלל שותפותם בחטא, שידעו ולא מיחו 

 )פרקי דר' אליעזר ל"ז(.
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, ועכן אכן 49לו תודה"-נא כבוד לה' אלהי ישראל ותן-יהושע ביקש מעכן "שים
. בדרך כלל 50הודה: "אמנה אנכי חטאתי לה' אלהי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי"

נאבק האדם על חייו, מכחיש ובועט, ועכן, לעומת זאת, חולל מפנה חד ובלתי מצוי 
ואקחם",  ן בידי יצרו, "ואחמדםבתשובתו השלמה. נראה שככל חוטא נשבה עכ

אבל כאשר נתפס בגורל ויד האמת השיגה אותו הכיר שאין טעם להכחיש עוד, ואז 
עמד לפני קונו וקיבל עליו את הדין בהכנעה. נקודת האור מנצנצת בלב החוטא, 
והיא הופיעה גם אצל עכן וכיפרה עליו. חכמים שיבחו את תשובתו וראו בה מופת 

 של תיקון ותשובה:
  .51עכן שזבח את יצרו כתודה... שהראה דרך לשבים

 כיפר לו וידויו... ביום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבא. 
 .52פי שחטא ישראל הוא-על-אף -חטא ישראל 

 
הודאתו הברורה של עכן חשובה מאד, אבל חכמים הצביעו גם על הקושי הגדול 

קדמה לה. עכן הודה וקידש לבצעה, והדגישו משום כך את הפצרתו של יהושע ש
  שם שמים רק לאחר שיהושע הפעיל עליו את מלוא השפעתו והביאו להודות:

אמר לו: יהושע, בגורל אתה בא עלי, אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור 
  אתם, אם אני מפיל עליכם גורל, על אחד מכם הוא נופל.

ץ ישראל אמר לו: בבקשה ממך, אל תוציא לעז על הגורלות שעתידה אר
הארץ. תן תודה... שחודיה -בגורל יחלק את-שתתחלק בגורל, שנאמר אך

 .  53שחדיה במילי, כלום נבקש ממך אלא הודאה, תן לו תודה והיפטר
כיוון שראה עכן כך אמר בלבו, אני חוטא ומחטיא את הרבים, מוטב אודה 

ל ידי, עמד והשמיע קולו לכל הקהל והיסו כל הקה-אני ואל תבוא תקלה על
 .54לפניו

עכן גרם לעם נזק עצום במעילתו בחרם ובלקיחת השלל, אבל הכחשת חטאו 
עלולה היתה להביא לנזק גדול עוד יותר. מרדנותו עלולה היתה להמיט שואה על 
ישראל: לפגוע באחדות העם, בהנהגתו, להביא למלחמת אחים, ולהכפיש את 

וחלוקת הארץ. יהושע הגורל האלוקי ואת האמונה באלוקיותו של מעשה הכיבוש 

 יהושע ז' יט. 49
 יהושע ז' כ. 50
 ויקרא רבה ט' א'. 51
מ"ד א. חכמים דלו מתוכחתו של הכתוב את תפיסתו החיובית. גם בשעת  -סנהדרין מ"ג ב   52

פי שחטא -על-"ישראל אף - חטא ישראל -החטא קורא הכתוב לישראל בכינוי הגדולה שלהם 
 ישראל הוא". )בדומה לכך דרש ר' מאיר, קידושין ל"ו א: "בין כך ובין כך אתם קרוים בנים.

שנאמר: בנים סכלים המה, ואומר בנים לא אמון בם, ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, 
ואומר והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי".( מאמר זה מבטא 
באופן הברור ביותר את העיקרון שסגולת ישראל הפנימית לא נעלמת ולא נמחקת על ידי 

ים השליליים. יסוד גדול זה נקבע כהלכה בדברי גדולי כל חטאיו של האדם ומעשיו הבחירי
הדורות ומעצב את תפיסת העולם ביחס למהות היהדות. אמנם היו שערערו על תוקפו של 
הכלל הזה ביחס לקידושי מומר שעבד עבודה זרה, ראה תשובת ר' יהודאי גאון )טור אבן 

אשת מומר זקוקה ליבום". העזר קנ"ז( ולעומתם השיב הטור "ולא ידענא למה לא תהיה 
וכתב הבית יוסף )שם( בחריפות: "ודאי קושטא דמילתא הכי דאשת מומר זקוקה לייבום 

פי שנשארו -על-ואפילו קידשה אחר שהמיר, ואפילו בנו או בן בנו עד כמה דורות אף
בהמרתם, כל זמן שהם בני ישראליות או מומרות, קידושיהן קידושין ונשותיהם הישראליות 

ומרות זקוקות ליבום... וזה דבר פשוט כביעתא דכותחא. וכבר כתב כן מהר"י קולון או המ
ז"ל בשורש פ"ה: "ויש לתמוה על מי שעלה על דעתו היתר זה. ועל רב יהודאי שנכתב בשמו 
איני תמה משום דגמירי דמאור עיניים הוה ולפעמים היו תלמידיו כותבין בשמו מה שלא 

תלמידיו הכותבים כן יש לתמוה ועל בעל העיטור שהעתיק  עלה על דעתו וכמבואר, אך על
דבריהם יש לתמוה למה לא רדפם וכתתם עד החרמה, דדבר פשוט הוא שאין לדברים אלו 
שורש וענף ולא שם צד סמך כלל". והביא בהמשך דברי רש"י בתשובה: "דלא סמכינן עלייהו 

ן". )הנושא עלה בדורנו בכל פי שחטא ישראל הוא ואם קידש קידושיו קידושי-על-כלל ואף
חריפותו בעקבות שאלת "מיהו יהודי". בית המשפט העליון שדן בבבקשת המומר רופאייזן 
לרושמו כיהודי, טען שלפי ההלכה דרישתו מוצדקת ודחה אותה מטעמים משלו. אולם בית 
המשפט טעה בכך טעות חמורה. גם אם מומר כזה בגדר ישראל, פירושו של דבר שיהודי 

נו יכול להשתחרר מגורלו ונטל חובותיו וגם אם הרחיק ללכת עדיין הגורל היהודי רודף אינ
 אחריו ולכן ייענש על כל שעבר, אבל אין זה מקנה לו זכויות כלשהן.(

 תנחומא וישב ב', סנהדרין מ"ג ב  53
 במדבר רבה כ"ג ו.  54
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השכיל לעצור את עכן על פי התהום ולהביאו לתשובה, ועם הודאתו נפתרו הבעיות 
 . 55ונצלה אחדות ישראל

הודאתו המושלמת של עכן טיהרה את האווירה, ועונשו חתם את הפרשה בצעד של 
, אבל מתוך 56תיקון. לעכן לא נמצאה כפרה בעולם הזה והוא קיבל את עונשו

וצומח התיקון, והוא מתרחב והולך ומקיף גם את הנעשה בלב העם, מעשיו הולך 
 .והעם כולו מתרומם בתשובה ממפלת העי, ומזדכך

 
 

 . תשובת רחב5
 

 .57אמרה: רבש"ע, בג' דברים חטאתי, בג' ימחל לי, בחבל ופשתים וחלון
שהיו מנאפים עולים אליה בחבלים דרך החלון ויורדים. וגם טמנתם בפשתי 

 .58שלשה דברים זכתה להציל את השלוחים העץ, ובאותן
חכמים ראו כאן עיקרון יסודי בעולם התשובה. חטאה של רחב, הפך לה ולישראל 

ליסוד התיקון. רחב הוכיחה שאין להסתפק בהתנערות מן החטא ובהשתחררות  -
ממנו, אלא הצליחה להפוך את האמצעים שהשתמשה בהם לצורך חטאיה, לכלי 

ונות נעשים כזכויות". בכך התרוממה רחב מגורלה של יריחו של ישועה ותיקון, "זד
והתחברה לישראל. היא זכתה להתגייר, ובתהליך תשובתה וכן במסלול שעברה 

 .59עם מרגלי יהושע, תיקנה גם את חסרונות ישראל, את חטא המרגלים
חכמים לא הסתפקו בהצלחתה של רחב להשתלב בישראל, אלא הביאו אותה אל 

מנה יצאו נביאים וכהנים. חכמים קושרים אותה למסכת נביאים פסגת ההשגה, מ
  .60מוגדרת, לבית מדרשו של ירמיהו הנביא וחולדה הנביאה אשת שלום בן תקוה

ירמיהו וחולדה הם נביאי החורבן. חכמים מפגישים כאן את שני קצות החוט 
את הצעד הראשון בכיבוש הארץ, עם הצעדים  -ההיסטורי של חיי עם ישראל  

האחרונים שלפני החורבן. לכאורה נפגשים פה הקצוות וההפכים, חבל תקוות חוט 
  השני של ראשית הדרך, עם הידיעה המייאשת של בוא הקץ.

אבל המעגל אינו מסתיים בחורבן, אלא להפך. תקוות חוט השני היא יסוד הקישור 
. חנמאל הרוחני אל הארץ, חוט הציפייה והתקווה, וחוט זה נמשך והולך עד עת קץ

. עם 61בן שלום מעיר את התקווה בנצורי ירושלים, במכרו את נחלתו לירמיהו
ישראל יוצא אמנם לגלות, אבל מלווה אותו בשורת הגאולה. התקווה נמשכת מן 

                     הראשית ועד האחרית.
 
, חכמים הבליטו את יופיה ואת 62רחב היא אשה זונה. פרוצה וגם פונדקאית 

  המינית:משיכתה 
ארבע נשים יפיפיות היו בעולם: שרה, רחב ואביגיל ואסתר. תנו רבנן רחב 

. המזכיר 63בשמה זינתה... אמר רבי יצחק כל האומר רחב רחב מיד ניקרי
 .64את שמה נגרר אחר תאות זנות

ול בשמים: "ויצקם יהושע לימד סניגוריה על ישראל, חכמים העמידוהו גוער ונוזף כביכ 55
לפני ה', בא וחבטם לפני המקום, אמר לפניו: ריבונו של עולם, על אלו תיהרג רובה של 

 סנהדרין?" )סנהדרין מ"ד א(.
כך הדין בכל חייבי מיתות בית דין, שאף על פי שהם מתוודים על חטאם, אין מתכפר להם  56

 בתשובה בלבד אלא עם מותם.
 '.זבחים קט"ז ב. מכילתא יתרו א 57
רש"י. מקור דברי רש"י בספרי זוטא, במדבר י' כט, "היתה מזנה עם בני המדינה מבפנים  58

ועם הליסטים מבחוץ 'כי ביתה בקיר החומה'". כלומר, בצדק חשד מלך יריחו ברחב, הוא 
ידע שאינה כפופה למרותו והיא מקיימת קשרים עם גורמים חיצוניים. רחב ישבה על הגדר, 

 .עמדה וזיהתה את עצמה באופן ברור עם ישראל אבל הפעם היא נקטה
יהושע וכלב שני מרגלי משה שעמדו בנסיון, נשאו, לקבלת חכמים, גיורות. הם יצאו  59

כמרגלים מחוץ לתחום ישראל אבל הצליחו בתפקידם, וגילו נצוצות אורה שאותם זיקקו מן 
ם יצאו מרחב הזונה. האומות: "רחב הזונה התגיירה ונשאה יהושע. שמנה נביאים והם כהני

ואלו הם: נריה, ברוך, שריה, מחסיה, ירמיה, חלקיה, חנמאל, שלום" מגילה י"ד ב. וכלב נשא 
 את בתיה בת פרעה.

ויאמר משה לחובב, מגילה  אף חולדה היא לדברי חכמים מצאצאי רחב. ספרי, בהעלותך, 60
 י"ד ב.

 ירמיהו ל"ב. 61
 ד. אברבנאל, יהושע ב'.בדרך כלל היו פונדקאות וזנות קשורים יח 62
 .מגילה ט"ו א 63
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. יש נשים נוספות 65יופיין של נשים אלה מפורש בכתוב לגבי שרה, אביגיל ואסתר
ין ולא נזכרו כאן, ואילו יופיה של רחב מעולם לא נזכר שהכתוב שיבח את יופי

  בכתוב.
חכמים מבליטים את נשיותה ואת פיתוייה, ומצד שני את  חולשתם של הכנענים 

 גם במובן המיני. 
"ולא קמה עוד רוח באיש" ומנא ידעה? דאמר מר: אין לך כל שר ונגיד שלא 

 . 66בא על רחב הזונה
לת על הכנענים לטוטאלית ומצמיתה, וגורמת הדגשה זו עושה את האימה המוט

מאידך, דוחף הדימוי הזה לראות בסיפור, סמל  להם להתמוטטות וחולשה פיזית.
 לדברים אנושיים כלליים ורוחניים, מעבר לסיפור כיבוש הארץ.

אפשר להרחיב את הדברים ולראות בהם לא רק כלים לחטא האישי שלה, אלא 
רואה; הפשתים, החומר הגולמי שממנו נוצר  עין -. חלון 67סמלים לחטא בכלל

בו נקשר האדם למעשה החטא.  -התשוקה והרהור הלב, והחבל  -ומתהווה החבל 
לפיכך, משמש חטאה של רחב כביטוי לחטא האנושי בכלל, וגם התיקון אינו לרחב 
בלבד אלא לכל ישראל. סרסורי החטא, העיניים והלב, הם המרגלים המפתים את 

ירה. הדבר נכון אצל הפרט, אבל הם עצמם הכשילו גם את כלל האדם לדבר עב
ישראל בחטא המרגלים. מראה העיניים השתלט ושיתק את מוחם, הוא גימד 
באחת את אמונתם וכל הוויתם וגרם לדמורליזציה ונסיגה כללית. עתה תיקנו 
מרגלי יהושע את החטא הישן ובאמצעותם, זכה עם ישראל להשתמש בסרסורי 

 כדי להתקשר אל הארץ, להיאחז ולהידבק בה. הלב הללו
 

                      . התשובה והבחירה6
 

כיבוש הארץ  -חטאו המרכזי של דור יהושע היה חוסר נאמנותו לחובתו המרכזית 
וירושתה. יהושע אמנם הכריע את צבאות הכנענים, אבל שבעה שבטים חיכו 

 בגילגל שכיבוש נחלתם יושלם מן השמים. 
ע חטא בתחילת התקופה בהתלהבות יתר וברצון מופרז לעשייה, ומשום כך יהוש

מיהר לכבוש את העי במלחמה צבאית. אבל עבירה גוררת עבירה, ובסופו של דבר 
חטא דורו בחטא ההפוך, בחוסר התלהבות לסיים את הכיבוש, ובהרפיית הלחץ 

 מעל הכנענים. 
יתה חטא רק כלפי המקום מתברר שההסתמכות המופרזת על הכוח האנושי, לא ה

אלא גם החטיאה את המטרה. כיבוש הארץ הוא מהלך שלם ומקיף למעלה מכוח 
ביצועו של האדם והעם, וכאשר התארך הכיבוש והתמשך, נמוגו השאיפות 

 הגדולות ונעלמו.    
בניגוד לחטא עכן והעי שבהם גילה העם את חטאו, התחרט עליו ותיקן אותו, לא 

רשלותו של הדור במשימתו המרכזית. יהושע עשה מעשה מצאנו תשובה על הת
במקום העם וחילק את הארץ עוד בטרם נכבשה, ובחלוקה סמלית זו איפשר לעם 

 להמשיך את הכיבוש באופן שבטי גם לאחר פירוק מחנה המלחמה המאוחד.  
אבל הדבר לא עזר; בימי השופטים העמיק החטא, העם הסתגל לתנאים החדשים 

. השלמת 68כנענים בתוכו, והחטא הפך לתופעה של קבע ולעונש ולמציאותם של
 כיבוש הארץ נדחתה עד לימי דוד.

 
ערב מותו, משנוכח יהושע שדורו החמיץ את ייעודו הגדול ואת שעתו הגדולה, 
הוכיח אותו תוכחה גדולה. יהושע סקר את ההיסטוריה מנקודת מבט חדשה 

רח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו ומוזרה, "בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, ת
. במקום להתחיל את תיאור ההיסטוריה הלאומית ביציאת 69אלהים אחרים"

מצרים, התחיל יהושע בפרהיסטוריה שלה, ובמקום להדגיש את בחירת אברהם, 
 רש"י, שם. 64
הגירסא שהוציאה את אסתר והציבה במקומה את ושתי, העמידה כאן שתי נשים יהודיות  65

 מול שתיים נכריות, כאשר השתיים הנכריות מסמלות שתי דרכים קוטביות ביחס לישראל.
 זבחים קט"ז ב. 66
 מהר"ל, חידושי אגדות, שם. 67
 שופטים ב'. 68
לפרת. הכינוי הזה מופיע גם ביחס  שממזרחככינוי לאיזור  - עבר הנהר רק בפרקנו מופיע 69

לארם במלחמתם בדוד, אלא ששם ייתכן שהכוונה לצד המערבי של הנהר, כמשמעו בשאר 
 ספרי התנ"ך ובמיוחד בספר עזרא.
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. בהמשך דבריו התעלם 70תרח -אבי האומה, הציג יהושע מוצא סתמי לישראל 
השיא בהתהוות האומה. יהושע לא דיבר יהושע ממעמד הר סיני, שהיה נקודת 

אפוא כהיסטוריון אלא כמוכיח, ולקח מעברו של העם את הנקודות החשובות לו 
  .71מבחינה מתודית

בחטא ובקלקול  -יהושע בחר לפתוח בנקודת ההתחלה הרחוקה והנמוכה ביותר 
הקדמון, "ויעבדו אלהים אחרים". הוא הסיט את נקודת הכובד של תולדות 

ן המקובל ולא הציג את גדולתם של האבות ומוסריותם, לא את דבקותם ישראל מ
בקב"ה ולא את עמידתם בנסיונות, אלא תיאר מהלך אלוקי שלאדם אין בו חלק: 

-לו את-זרעו ואתן-אתו... וארבה את אברהם... ואולך-אביכם את-"ואקח את
אלוקי . החסד ה72מצרים וכו'"-אהרן ואגף את משה ואת-את ...יצחק... ואשלח

הופיע כאן באופן שלם ומוחלט מבלי שהוצגה מולו על כפות המשקל, אף לא זכות 
 .73אחת של העם. את הכל קיבל העם בחסד וללא סיבה מוכחת

עתה הגיעה השעה שהעם יעשה משהו משלו ויבחר מרצונו לעבוד את ה' ולשאת 
תפק באתגר שהוטל עליו. יהושע התעלם בדבריו ממעמד הר סיני, מפני שלא הס

בנתינת התורה מן השמים, אלא דרש מן העם לחזור ולקבל אותה מחדש מרצונו. 
עד כאן נעשו הדברים מלמעלה בחסדי שמים; עתה, כשעם ישראל בא אל נחלתו, 
הגיע הזמן לחשוף את זכויותיו ולשלם על הטוב האלוקי בגילוי צדקתו ודבקותו 

ודה שלמה ובבחירה בשכינה. העם צריך להצדיק את כל אשר קיבל, בהכרת ת
         חופשית בעול מלכות שמים.

במרכז דבריו של יהושע באותו מעמד, עומדת הבחירה החופשית, ובכך חידושו 
-מי תעבדון, אם את-בחרו לכם היום את - ה'-הגדול: "ואם רע בעיניכם לעבד את

אלהי האמרי אשר אתם עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את-אלהים אשר
     .74ה'"-ארצם, ואנכי וביתי נעבד אתישבים ב

 העמדת אפשרות הבחירה באופן זה היא חריגה בתנ"ך ולכאורה מנוגדת לדרכו: כי

יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו, כלומר, הקב"ה בחר בישראל ולא העם 
. אמנם הציבו לפני העם אפשרות של בחירה, אבל היא היתה מסויגת 75באלוקיו

ר כאמצעי דידקטי, כדרישה למעורבות ולשותפות, אבל וחלקית. השתמשו בה יות
  לא ניתן לעם החופש לבחור בחירה שלמה.

בסיני קיבל העם את התורה מרצונו החופשי באופן שלם ומופלא ואמר נעשה 
אבל זו היתה בחירה מוגבלת. העם התבקש אמנם להביע את דעתו אם  76ונשמע!

"מכרתיך  יחזקאל אף הוא נעץ בתוכחתו את שורשי האומה בתושבי הארץ הקדומים 70
 והתעלם מאבות האומה וצדקתם. ,ומלדתיך מארץ הכנעני, אביך האמרי ואמך חתית" )ט"ז ג(

מכל אירועי המדבר וניסיו לא נזכר כאן אלא סיפור בלעם, והוא תופס פה מקום מרכזי.  71
ייתכן שחשיבותו של סיפור זה  כאן היא בכך שבו העלה נביא אומות העולם את השאלה של 

 וה' הפך בחסדיו ובלא טעם מוסבר את קללת בלעם לברכה. בחירת ישראל וסגולתו,
ה. קביעת נקודת ההתחלה בתרח, נוטלת מישראל את מעלתם הסגולית -יהושע כ"ד ג 72

הפנימית והנסתרת. אבל לפי תיאורו של ר' יהודה הלוי באה הסגולה מאדם הראשון, עברה 
ך היה הדבר גם בדורות בדרכים נעלמות דרך הדורות הראשונים עד שהתגלתה באברהם. "כ

 -כך, למשל, תרח  -אשר מנוח עד אברהם: אמנם היה בהם מי שלא דבק בו הענין האלוקי 
אולם אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו לעבר... כי העניין האלוהי נמשך אצלם מאבות 

 אבות אל בני בנים" )כוזרי, מאמר ראשון צ"ה(.
קיימת כבר ברקע הדברים בספר בראשית. תפיסה זו אינה חידוש של יהושע אלא היא  73

תיאור מעשי האבות יש לו שני רבדים: מצד אחד מתוארים מעשיהם הטובים, הליכתו של 
ועמידתו בעשרה נסיונות, ומצד אחר התחיל הכתוב עוד  לך-לךאברהם בעקבות הצו האלוקי 

יווי קודם )בראשית י"א לא( בהליכתו של תרח אל ארץ כנען ביוזמת עצמו. קודם הצ
לאברהם לא נאמר דבר על אופיו ומידותיו, שבגללם זכה לבחירה האלוקית. שתי ההליכות 
מתקיימות זו בצד זו; תרח נודד במסגרת נדידת העמים ללא תכלית מוגדרת, ואברהם הולך 

 ג(. ואקח את אביכם )בצידו כשצו ה' בלבו וייעודו לפניו, במסגרת מהלך אלוקי עליון 
 יהושע כ"ד טו. 74
, אשרי אשרי תבחר ותקרבתהילים קל"ה ד. אבל חכמים דרשו את הפסוק בשני אופנים: "75 

, יעקב בחר לו יה-כיהקב"ה, שנאמר  יעקב בחרו ...פי שלא הקריבו-על-הקב"ה אף מי שבחרו
אלא הוא קירב את עצמו" )במדבר רבה ג'  ,אבל לא קירבו עקב אשר בחרתיך,וכן הוא אומר י

את הפסוק גם באופן הפוך: "נטלה כל אומה ואומה ובחרה לה אלוה, ב'(. לעומת זאת, דרשו 
מי שבחרה לה למיכאל, מי שבחרה לה לגבריאל, מי שבחרה לה לשמש ולירח, אבל ישראל 

אמר  יעקב בחר לו יה, ישראל לסגלתו.-כיוכתיב  כי חלק ה' עמו,בחרו להם הקב"ה, שנאמר 
ברים רבה, ליברמן, ואתחנן א'(. ומופיע גם הקב"ה: אתם בחרתם אותי, אף אני בוחר בכם" )ד

יעקב בחר לו -כיצירוף שני הפירושים יחד: "הוא בחר בכם ואתם בחרתם בו, וכן הוא אומר 
" )מדרש תהלים, אני לדודי ודודי ליה' בחר ביעקב ויעקב בחר בה', וכן הוא אומר  יה וגו'.

 קי"ט, חלקי ה'(.
 שמות כ"ד ז. 76
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ת הפוכה ולא הותר לו לבחור הוא רוצה בתורה, אבל לא הועלתה לפניו אפשרו
       בעבודה זרה.

על מעמד הר סיני: "כפה הקב"ה עליהם הר כגיגית".  77משום כך אמרו חכמים
מותנית. לישראל ניתנה רק  כלומר, מתן תורה לישראל היה עובדה הכרחית בלתי

  אפשרות הבחירה לבטא את רצונם להיות שותפים פעילים למהלך האלוקי הזה.
החיים -הבחירה המודגשת בספר דברים: "ראה נתתי לפניך היום אתכזאת היא 

. 78הרע... ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך"-המות ואת-הטוב ואת-ואת
מאוזן שאין בו בחירה חופשית של -הדברים הוצגו מלכתחילה באופן מגמתי ובלתי

דה ממש. יהושע, לעומת זאת, העלה את שני הצדדים בשווה, נקב בשמה של העבו
הזרה ואף הטה את הדברים לצד השלילה, ובכך נתן לעם אפשרות של בחירה 

    אמתית.
ואולם לאמתו של דבר גם יהושע בדבריו לא העניק בחירה מלאה. לאחר פירוט 
רשימת חסדי ה' עם העם לא נותר מקום רב לבחירה, ולכן אף כאן לא עמדה בפני 

דו הייחודי. החידוש כאן הוא העם ברירה אמתית לפרוק מעליו את גורלו וייעו
בסגנון, בהדגשה, בהבעת המחויבות המיוחדת של הדור הזה, יותר מאשר במהות. 
יהושע ביקש שבמקביל למהלך האלוקי המחייב מלמעלה, תבוא הודאת העם 
באופן רצוני וחופשי מלמטה. אבל דרישה זו מן העם היתה אפשרית רק משום 

דברים באופן מאוזן הקנתה למעמד שהתוצאה היתה ברורה מראש. העמדת ה
     אופי דרמטי וחידדה את ההחלטה ואת תוצאותיה בעיני העם.

הדוגמה של יהושע עמדה לנגד עיני אליהו בהר הכרמל. שני המעמדות הוקדשו 
לגילוי רצונו של העם. גם בכרמל קיבל עליו העם מחדש את התורה, גם שם היתה 

הבעל לכו אחריו". הנביא -אחריו, ואםה' האלהים לכו -הבחירה מושלמת, "אם
ה' או הבעל. הוא הציג את העמדות באופן  -העמיד את הדברים זה לעומת זה 

  מאוזן ושווה לחלוטין, ואף הקדים והעדיף את נביאי הבעל.
שני המעמדות הללו מקבילים למעמד הר סיני. בכל שלושת המעמדות נכרתה 

יפוך תפקידים: בסיני ניתנה תורה מן ברית מחודשת בין הקב"ה ובין העם, אך בה
השמים, משה הוריד אותה אל העם מלמעלה, ואילו כאן קיבל העם את התורה 

  מלמטה, מרצונו.
חשיבות הביטוי העצמי של העם בשעה זו, נובעת מתפקידו המיוחד של הדור. בהר 
סיני באה התורה מן השמים אל העולם, ואילו תפקידו של הדור הזה היה להגשים 

ת התורה ולממשה. כובשי הארץ, שלא היו בהר סיני, הורידו את התורה בפועל א
מן השמים אל עולם המציאות והגשימו את יעדיה, ומשום כך קבלתה באה הפעם 
מן האדם, ביוזמתו ומרצונו. אבל כאשר הדברים נאמרו מפי יהושע ערב מותו, 

יוזמתו לתיקון  נכשל  כבר העם במשימתו הגדולה, והיה מוטל עליו לגלות את
דרכיו ולשוב אל ייעודו ותפקידו. תוכן זה של המעמד בולט יותר אצל אליהו; דורו 
שקע בחטא והרחיק את התורה כליל ממציאות חייו, עתה, כשחזר ושב בתשובה 
לא היה די בנתינתה של התורה מחדש מן השמים, אלא צריך היה העם לבוא 

  ולקבלה מרצונו.
 
 

 ב. הבחירה והסגולה
 

 שתי הערכות ושתי הנהגות. 6
 

ספר שופטים מוביל אותנו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. העם שהתגבש בימי 
משה באופן עילאי מבחינה לאומית ורוחנית, וכבש את הארץ בימי יהושע בסערה, 
התפורר פתאום בתקופת השופטים, התפרק לשבטיו ושקע בקטנות. ההתפוררות 

רוחני ולשקיעה בביצת החטא, ובעקבות החטא הלאומית הביאה אותו גם לכישלון 
 והפירוד הלאומי נעשה ישראל מדרס לשכניו ולשוסים מן החוץ.

העם לא התפתח באופן מודרג. לא היו אלה שבטים נפרדים שהתלכדו יחד והגיעו 
במשך הזמן לתפקוד לאומי, אלא העם נולד ביציאת מצרים כשהוא מגובש. שיאו 

ת הליכתו במדבר סביב המשכן המשותף תחת של הליכוד הלאומי היה בשנו
 יגוד לרוח הדברים המפורשים בכתוב.שבת פ"ח א, לכאורה בנ  77
 כ, וראה י"א כו.-דברים ל' טו  78
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הנהגתם הריכוזית של משה ויהושע. כניסתו לארץ הביאה לנסיגה באחדות זו, היא 
שינתה את דפוסי חייו, השבטים התפזרו באדמתם והתמסרו להפרחתה, לבניית 
ישובים וליצירת בסיס כלכלי איתן. באופן טבעי התמכרו השבטים לטיפוח 

עו בתוך עצמם, והמסגרת המאוחדת של העם נשברה. נחלתם, ומשום כך שק
ההתפוררות הלאומית פגמה גם בתפיסתו הערכית של העם וחשפה אותו להשפעה 
הכנענית, שהורידה אותו אל תהומות החטא. אולם מתחת לפני השטח התהוו 
דברים, העם בנה את עצמו מחדש, וסופו שחזר והתאחד עד כי בימי דוד ושלמה 

הזהב מבחינה רוחנית, לאומית ומדינית והשכינה הופיעה בישראל הגיע אל תקופת 
 באופן השלם ביותר.

 
ספר שופטים הוא אפוא ספר החטא והכישלון. העם שרוי בתרדמה לאומית 
ורוחנית, הוא מדשדש בביצה ללא מוצא ועובר משופט אל שופט בלא להתרומם מן 

 החטא. האם זהו גם ספר התשובה?
הנהגת  -ן בולט את הניגוד בין שתי הנהגות ותפיסות ספר שופטים מעלה באופ

 -שכר ועונש והנהגת החסד והסגולה. התבנית התנ"כית המוכרת לנו קובעת: חטא 
ישועה. תפיסה זו נראית כתמציתו של ספר שופטים, ומופיעה בו  -תשובה  -עונש 

 , שבהן הציג הכתוב את הנהגת השכר והעונש ונתן79בפתיחות לישועות השופטים
 -נענש ולקה, וכאשר עשה תשובה ודבק בתורה  -לה ביטוי שלם: כאשר חטא העם 

ידי אויביו -נושע. העם התנדנד בין גאות לשפל; בעת הירידה והחטא סבל ודוכא על
אבל כאשר התעשת וחזר בזעקה ותשובה אל ה', נגאל ועלה. כמעט בכל הפתיחות 

; העם פונה בזעקה ההתשובהללו הוזכרה, בצד חטאו של העם ועונשו, גם 
ומבטא בכך את תשובתו. זעקה ותשובה אלו הורחבו והודגשו  אל ה'מפורשת 

ביותר בהקדמה לפרשת יפתח. ובפרשת גדעון מוביל השופט עצמו באופן בולט את 
מעשה התשובה, לפני שיכול היה לפנות למעשה הישועה. אין כאן רציפות של 

הופעת השופט החדש תוקן החטא חטא, אלא נפילה בין שופט לשופט, אבל עם 
 בתשובה גדולה והישועה באה בעקבותיה.

מוגדרת תקופת השופטים כתקופת אופל וחטא  80לעומת זאת, בהקדמה לספר
. בשעת צרה זעק העם ונאנק מחמת המציק, אבל הצעקה היא ביטוי 81מתמשך

. כל שופט 82למצוקה בלבד, ואין בה זכר להסרת אלוהי הנכר ולתשובה ברורה
יח בזמנו למנוע את העם מלעבוד עבודה זרה ולעצור לשעה את ההידרדרות, הצל

אבל הם לא הצליחו להטביע את חותמם על התקופה ולא ניכרה היענות ממשית 
שפטיהם לא שמעו... והיה במות -של העם, שהעמיק להתחפר בחטא, "וגם אל

 .83השופט ישבו והשחיתו מאבותם"
מן החטא: גדעון במעשה האפוד, יפתח נכשל אפילו השופטים עצמם לא היו נקיים 

במעשה בתו ובמאבקו בבני אפרים, ושמשון נכשל בבנות פלשתים. חטאי השופטים 
. תהליך הירידה נמשך 84מצמקים עוד יותר את היקף הצלחותיהם ומגמדים אותם

 טז, י"ג א.-י, י' ו-שופטים ג' ז יב, ד' א, ו' א, ז 79
 יט.-שופטים ב' יד 80
בספר שופטים יש רק הערכות שליליות על העם, ויעש הרע )ב' יא, ג' ז, ו' א(, ואין בו  81

ומת זאת בספר מלכים שנזכר בו עשרים וחמש ציונים לטובה, כמו ויעשו הישר בעיני ה', לע
 ויעש הישר. -ויעש הרע, מופיעים גם שבע פעמים  -פעמים 

ינחם ה' מנאקתם מפני לחציהם ודחקיהם" )שופטים ב' יח(, מעתיק לכאן את -הפסוק "כי 82
-העבדה ויזעקו, ותעל שועתם אל-ישראל מן-לשון הכתוב ביציאת מצרים, "ויאנחו בני

דהה" )שמות ב' כג(. גם שם עומדת השאלה אם הכוונה לתשובה ותפילה אל העבהאלהים מן
ה', או שהכוונה לזעקה סתמית מתוך הייסורים, וזעקת הכאב היא שנשמעה בשמים. לגבי 

שעבוד מצרים ניתנה לכך תשובה ברורה בפרשת ביכורים, והתורה העניקה לביטוי זה 
אלהי אבתינו, וישמע ה' את קלנו" ה' -במצרים משמעות של תפילה גמורה: "ונצעק אל

 )דברים כ"ו ז(.
 שופטים ב' יז יט. 83
כיווני. הופעתם מציינת מצד אחד קו של -את השופטים ניתן לדרג ולהציב על ציר דו 84

עלייה, ולעומת זאת מסתמנת גם ירידה. מעתניאל עד גדעון נראה קו של עלייה והתקדמות, 
סים מקום משמעותי בחיי העם ומביאים אותו דמויות השופטים שלמות והם הולכים ותופ

לתשובה מקיפה. אחרי מות גדעון ניכר מפנה לרעה, ובימי יפתח ושמשון, השפעתם של 
השופטים שוקעת. מאידך, דור יפתח עשה תשובה מפורשת יותר מכל הדורות שלפניו, 

 ושמשון זכה בנסים יותר מכל השופטים ולכן מסתמן כאן קו מתמשך של עלייה.
תחילתם ברכה וסופם נסיגה וירידה.  -בחייהם ובפעילותם של השופטים מסתמן קו שבר גם 

שיא של רוממות, אבל השירה מסיימת בנימה קנטרנית ואישית; -דבורה ושירתה הם ביטוי
גדעון, השלם שבשופטים, זרע בסוף חייו את שורש הפורענות בעשיית האפוד, והחטא 

 יפתח התחיל את דרכו כשופט ירא שמים אבל סיימהכך במעשי אבימלך בנו;  התעצם אחר
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כן ניחם ה' מנאקתם -פי-על-אפוא משופט לשופט והחטא מחמיר ומתגבר, ואף
 ושיעים.ושולח להם בחסדו מ

שתי השקפות אלו שונות ומנוגדות, אולם רק בדרך של תפיסה פשטנית ושטחית. 
המציאות, לעולם אינה תמונה של שחור ולבן, טוב או רע, אלא יש בה קשיים 
פנימיים ומתגלים בה קרעים וסתירות כואבות. המסר האלוקי בא לרפא את 

ת שאליה הוא תחלואי החיים, עליו להתאים לצדדיה השונים של המציאו
 מתייחס,  ולכן אף הוא מורכב.

המתכונת התנ"כית המלווה את הספר היא הדרך היסודית, הפשוטה והישרה 
המחייבת את האדם ואשר על פיה הוא צריך לפעול. קיימת מחויבות מוסרית של 
האדם, הגורמת לעם לשוב בכל פעם ולצעוק אל קונו. בשעת מעשה בחן הכתוב את 

ואת התשובה, ומצא בעם זכויות שהצדיקו לכאורה את בוא  העם, ראה את החטא
הישועה. אולם בפרספקטיבה כוללת מתמעט ערכה של תשובה זו. וכאשר צריך 

, מתברר שלאחר מות השופט חזר העם לסורו וזכויות 85לסכם את התקופה כולה
אלו היו כקצף על פני המים. בתפיסה כוללת מתברר שהופעת השופטים לא שינתה 

ך העם, והוא המשיך ליפול ולהתחפר בחטא. משום כך תיאר שם הכתוב רק את דר
את עומק חטאו של העם ולא הזכיר את התשובה. אם היה צריך לבוא חשבון עם 
העם לא היתה לו תקומה. על כן,  את יסוד הגאולה יש לחפש, לא בתשובתו 

 -יו הממשית של העם אלא במישורים פנימיים יותר. הישועה באה למרות מעש
 בחסדי שמים. 

דרך  של שכר ועונש מחייבת את האדם אבל אינה דרך ההנהגה היחידה המחייבת 
את השמים; הרבה דרכים למקום ומי יאמר לו מה יפעל. בצד שורת הדין והחשבון 
פועלת ההשגחה בהנהגה של חסד, ומביאה ישועה גם למי שלא היה ראוי לה. 

כן באה -פי-על-. ואף86הבעלים"-עבדו אתהרע בעיני ה' וי-ישראל את-"ויעשו בני
ינחם ה' מנאקתם -כי”"ויקם ה' שפטים ויושיעום מיד שסיהם",  -הגאולה מיד 

                          .87מפני לחציהם ודחקיהם"
 

 . הנהגה סיבתית ומוסרית2
את שתי ההנהגות המופיעות ומשורטטות כאן, הנהגת הדין והנהגת החסד, אפשר 

שקפות על העולם, סיבתית ומוסרית. המתכונת המקובלת של חטא לתלות בשתי ה
גאולה, המחייבת עונש על החטא ומתנה את הישועה בתשובה,  -תשובה  -עונש  -

קושרת את הדברים בקשר סיבתי רוחני. העונש אמנם אינו תולדה מציאותית 
הגזרה האלוקית יצרה במציאות שלשלת של חוקים  ישירה של החטא, אבל

ם וסיבתיות רוחנית, הגורמת לכך שבעקבות החטא יבוא העונש, והתשובה רוחניי
     תביא את הישועה.

שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל 
ההסתכלות בכל שינויי דרכיה: ההבנה המוסרית וההבנה הסיבתית. בתוך 

נשמה  ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור
 עליונה המחיה אותה, ההבנה המוסרית.

ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. מתחיל 
בעולם החומרי וכוחותיו והולך ומקיף, מטפס ועולה עד רוממות העולמים 

 88הרוחניים...
כשם שחוקי הטבע יוצרים בעולם שלשלת סיבתית, כך נקשרים הערכים בעולם 

במערכת חוקים רוחניים. הנעת מרכיב אחד, מניעה אחריה את הרוח זה בזה 
השלשלת כולה על כל תוצאותיה. תפיסה זו מסדרת את המציאות, מכניסה לתוך 
התוהו ובוהו השורר בעולם הגיון ויציבות ומעגנת את החוק הרוחני בתוכה. אבל 

   הדבר אינו מספק:

אחים; ופרשתו של שמשון, שנולד בקדושה מופלאה להושיע את -בהקרבת בתו ובמלחמת
 ישראל, רצופה חטא וקלקול בבנות פלשתים.

 יט.-הקדמת הספר, שופטים, ב' יא 85
 שופטים ב' יא. 86
נהגת החסד והסגולה, מופיעה שופטים ב' טז יח. הסתירה בין הנהגת השכר והעונש לבין ה 87

כבר בשירת האזינו. השירה פורטת את חטא העם ואת קשי עורפו, את עונשו המר והנורא 
-ידין ה' עמו ועל-ואת סרבנותו להכיר ביד ה' המכה בו, ולמרות כל אלה באה הגאולה: "כי

 אזלת יד ואפס עצור ועזוב" דברים ל"ב לו.-עבדיו יתנחם, כי יראה כי
 ראל ותחייתו, פרק ב'.אורות, יש 88
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ה המעצרת את בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית, איזו מניע
החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרים כי אם באותם הדרכים 

 שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותם להם...
אבל בעת שאנו עולים למעלה יותר עליונה של חירות נשגבה אז אנחנו 
משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית, וכל הבניין החוקי מצטייר 

בזה, שההידוק והאומץ שבהם לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה 
הוא לא פחות חזק ואמיץ ועוד יותר מחוטב מאותו של התוכן אשר להבנה 

 הסיבתית... 
הסדר הסיבתי משיג במציאות חוק ומשטר, אבל הקשר בין הדברים אינו קשר 
פנימי ומהותי. העונש אינו תוצאתו הטבעית של החטא אלא מודבק אליו 

אה מחוץ למערכת החיים לפתור את בעיותיה. בהתערבות מלמעלה, וגם הגאולה ב
הנפש אינה מסתפקת בקשרים סיבתיים ופורמאליים, האדם מחפש את רוח 
הדברים ורוצה להבין את הקשרים הפנימיים המהותיים. אולם הדברים גבוהים 
ממנו ומהשגתו, ועליו להתרומם ולהשתחרר ממושגיו, אפילו מן הבניין החוקי 

 .הרוחני שהקים
ת הרעננה המחייה את השלשלת הסיבתית הגדולה הזאת שם מונח במוסריו

-כל האומץ, כל הזיו של החיים האלה המתגלים בהופעותיהם בעזיזות כל
כך אדירה. ההופעה המוסרית מגלה בנו צביון של -כך גדולה, בדייקנות כל

"ככה ו  ""כך הואולא רק  "כך ראוי להיות", "כך צריך להיות"אמרה ש
 ."נהיה

האלוקית אינה נתחמת בסד החוקי; צריך להתעלות ולראות את  ההנהגה
החוקיות הרוחנית הזאת לא כגזרה אלא כקשר פנימי ומהותי שבו נובעים הדברים 

  באופן טבעי זה מזה.
הנהגת החסד סוטה מסדר הדברים והיא נחותה לכאורה מהנהגת הדין; היא 

מבקשת לפנים משורת שוברת את החוקיות הסיבתית, מחזירה את התוהו ובוהו ו
הדין. אבל בתפיסה מעמיקה יותר, מידת החסד אינה מוותרת על הדין והסדר, 
אלא מתעלה מעליו. החסד לא בא בחינם אלא פועל באופן נשגב מהבנת האדם. 
הטוב האלוקי מגלה את עומק המציאות וחושף את סגולותיה הפנימיות, הוא 

ו, שהוא עמוק וקובע יותר מכל מעלה את הגורם הפנימי של נצח ישראל וסגולת
מעשיו הבחיריים, ואלה מקנים לו זכות לישועת עולמים. בכך מעצבת הנהגת 
החסד מסכת יחסים מוסרית הנוגעת עד לשורשי הדברים ומהותם, וסופה 

   להתגלות גם במציאות.
 

 . הבוכים3
 

 90גם בימי פילגש בגבעה .89בוכיםהעם התאסף בתחילת ימי השופטים לבכות ב
אל, בסמוך לבוכים. מסתבר אפוא שיש קשר -סף העם פעמיים לבכות בביתנא

    גיאוגרפי וענייני בין הבכיות.
עם ישראל הוזהר שאם יעבור על הציווי, ויכרות ברית עם תושבי הארץ לא ייענש 

 -על ידי גורם זר, אלא ייפגע בעצמו באופן טבעי מפרי הבאושים שיצמח מן החטא 
ו יהיו לו למוקש. ואכן בכה העם בבוכים על הגזרה שהפכה העמים שיישארו על יד

-חולשה זמנית סובייקטיבית לחולשה אמתית ואובייקטיבית, "וגם אמרתי לא
הכנענים שנשארו לשבת בארץ בהסכמת העם ועצלותו  91אגרש אותם מפניכם!"

ימשיכו לשבת בה כעונש נגד רצונו, ויהפכו לו לאם כל חטאת. חטא הגבעה הוכיח 
מה עמוקה וקשה היתה ההשפעה הנוכרית על ישראל, עד שהעמידה את עם עד כ

לשד העם,  ישראל בשורה אחת עם סדום החוטאת. הקלקול המוסרי חלחל לתוך
       איים על דמותו, ייחודו וקיומו, וכמעט הביא להכחדתו של שבט מישראל.

 

ה. המעמד בבוכים, הוא מקבילתו המהופכת של מעמד הברית של יהושע -שופטים ב' א 89
כ"ד(. יהושע הדגיש את החובה להשלים את הכיבוש, ואת -בשכם לפני מותו )יהושע כ"ג

הצורך בזהירות מהשפעת יושבי הארץ והעבודה הזרה. אלא שמה שהיה אפשרי בתנופת 
 של ימי יהושע קפא כאן בתקופת השופטים והפך לעובדה שאין לשנותה. העשייה החיובית

שופטים כ' יח, כ"א ב. אף שהדברים נכתבו בסוף ספר שופטים, התרחשו כנראה בתחילת  90
 התקופה ראה לעיל "חטאי יהודה ובנימין.

 שופטים ב' ג. 91
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 :92חכמים אמרו שהיה נביא’? מיהו מלאך ה
הדא הוא דכתיב: "וישלח מלאך ויצאנו ממצרים נקראו הנביאים מלאכים. 

åëé îìàê ä' äéä, åäìà îùä äéä, åìîä ÷åøà àåúå îìàê? àìà îëàï ùäðáéàéí  93וגו'"

ð÷øàéí îìàëéí. åãëååúéä: "åéòì îìàê-ä' îï-äâìâì àì äáëéí", åëé îìàê äéä, åäìà 

ôéðçñ äéä, åìîä ÷åøà àåúå îìàê? àìà àîø ø' ñéîåï: ôéðçñ áùòä ùäéúä øåç 
94ä÷åãù ùåøä òìéå äéå ôðéå áåòøåú ëìôéãéí. 

 .95חכמים זיהו את המלאך כפינחס
פינחס הוכיח את נאמנותו לה' בימי משה כאשר קינא לשם ה' בשעת חולשת העם 
ושופטיו, ולכן היה האדם המתאים ביותר להוכיח את העם על התרשלותו בימי 

  השופטים.
ב בחטא העם, היה מדובר בחטא כפול, חטא במקרים שבהם הופיע פינחס והתער

כלפי שמים וחטא בעל ממד לאומי. בשיטים נהה העם אחר בנות מואב, שהביאוהו 
גם לעבודת אלוהיהן. הוא עמד בראש המשלחת אל בני ראובן וגד בנושא המזבח 

. פינחס 96האסור שבנו מחוץ למקום המשכן, ובו פיצלו את העם ושברו את אחדותו
. גם שם פגע החטא לא 97אל במעשה הפילגש בגבעה-הן שעמד בביתהוזכר שוב ככ

רק באיסור הדתי אלא גם ביסודות האומה ונקיותה המוסרית כאשר המידות 
נהפכו על פיהן בגבעת  - 98ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים -הישראליות היסודיות 

  בנימין, והביאו לשבירת אחדות ישראל.
שם והציל את ישראל, ולכן היה ראוי להוכיח פינחס מסר את נפשו על קדושת ה

תכרתו ברית לישבי הארץ -את העם על התרשלותו בכיבוש הארץ: "ואתם לא
. גם חטא זה 99זאת עשיתם?"-שמעתם בקולי, מה-ולא מזבחותיהם תתצון, הזאת,

היה חטא כפול: כריתת ברית ליושבי הארץ והשארת מזבחותיהם. שולבו כאן 
 שו לאחד.החטא הלאומי והדתי ונע

 
 

 . ניסיון6
 

ישראל התרשלו בכיבוש הארץ, הפסיקו להילחם ואף כרתו ברית עם הכנענים, 
 . 100ושכנותם נעשתה לתופעה של קבע, לעונש ולניסיון

שני סוגי נסיונות הם: ניסיון לצדיקים, מטיל עליהם אתגרים גדולים הגורמים 
דד על היסודות להם להתעלות, ואילו ניסיון לבינונים מחייב אותם להתמו

הראשוניים הפשוטים. אילו היו ישראל מורישים את יושבי הארץ ויושבים בה 
לבדם, היו מתפתחים באופן טבעי ומתקדמים ללא הפרעה. הניסיון המתמיד של 
התחככות בעבודה זרה ערער את יסודות קיומו של העם, ולכן אין לראות בו אתגר 

   בונה אלא ניסיון מעיק, צרה ועונש.
ידי -א וראה מה בין ראשונים ואחרונים. שהראשונים מתנסים עלבו

אברהם, וכן אתה מוצא בדור המדבר, -הקב"ה, שנאמר: והאלהים נסה את
הרלב"ג: "זה המלאך בשליחות מן קדם ה'". ו נביאויקרא רבה א' א'. יונתן מתרגם: "וסליק  92

 היה נביא, שלא ייתכן שידבר מלאך ה' לרבים יחד בזה האופן".
 במדבר כ' טז. 93
 ה' אל ישראל ביד-וכך נקראו גם חגי )א' יג( ומלאכי: משא דבר מלאך, הנביא נקרא כאן 94

)א' א(. ייתכן שיש מן המשותף בין תקופת השופטים לראשית ימי הבית השני.  מלאכי
עם בצעדיו הראשונים בארץ, הוא פתח בתנופה גדולה, אבל במקום בשתיהן נמצא ה

להתקדם אל יעדיו בנחישות, נסוג אחור. שלושת הנביאים באו להוכיח את העם ולהענישו 
של הנביא באה  מלאכותועל חולשתו זו כדי להחזירו אל תפקידו ההיסטורי. הדגשת 

לם, וכך מורה הנביא גם לעם להדגיש את שליחותו האלוקית של הנביא ואת מילויה המוש
 את הדרך לשוב אל שליחותו האלוקית.

כדי להקביל את הדברים לתחילת ספר יהושע, שבו הופיע שר צבא  מלאךהכתוב  אולי קראו
הוא לא בא  -ה'. שם בא המלאך לפתוח במלחמת הכיבוש, כאן הופיע המלאך בתפקיד הפוך 

 נשם וביטל את גירוש הגויים.לעמוד בראש ישראל בהמשך הכיבוש אלא גזר את עו
ה' איש נביא, זה היה  לפי קבלת חכמים פינחס היה גם הנביא שבא בימי גדעון: "וישלח 95

 פינחס", סדר עולם רבה כ'. ובהתאם לכך יש לייחס לו אריכות ימים מופלאה.
 יהושע כ"ב. 96
 שופטים כ' כח. 97
 יבמות ע"ט א. 98
 שופטים ב' ב. 99

 ג' ב. -שופטים ב' כ  100
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ידי אומות העולם, שנאמר: אלה הגוים -למען ענתך לנסתך. ואלה נתנסו על
 .101ישראל-אשר הניח ה' לנסות בם את

, לגבי האחרונים 102ל התנהגותאת הראשונים עשה הניסיון לנס ודוגמה, מופת ש
הריהו מבחן, שוט ושטן מפתה. בני עלייה נוטלים עליהם משימות ומתקדמים, 
אחרים נדחפים על כורחם מחמת הרדיפות והנגישות הדוחקות בהם מאחור. 
במקום לזכות במנוחה ובנחלה ולהתפתח באופן חיובי, יעברו מעתה ימי העם 

וחני ואת הייחוד הלאומי הישראלי. במלחמות מתמידות, שישמרו את המתח הר
ישלחו הצדיקים בעולתה -ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא "כי לא
. העם נענש בניסיון, אבל הניסיון ממתק את העונש ונותן לו משמעות 103ידיהם"

 בונה.
דרך ה' ללכת בם, ורק למען -הכתוב מפרש את מטרת הניסיון: "השמרים הם את

מלווה בביטוי  ללמדם מלחמה. הנימוק 104ראל ללמדם מלחמה"יש-דעת דרות בני
מלחמות כנען. מטרתו אפוא לא -את כל ידעו-לא, והוא מכוון לדור אשר למען דעת

ללמד את טכניקת המלחמה אלא להקנות לדור החדש בדרך הקשה את תודעתו 
יד ה' כי חזקה היא, למען יראתם -עמי הארץ את-של דור הכיבוש: "למען דעת כל

. העם ייאלץ להשוות את עצמו לדור יהושע שזכה 105”הימים-ה' אלהיכם כל-תא
כך קשה, והמסקנה תסייע -לסייעתא דשמיא, ולשאול מדוע נגזרה עליו מלחמה כל

לו לתקן את דרכיו. כוונת ההשגחה בעונש זה היתה לטובה, לצרף את העם ולזככו, 
הכוח שניתן בידם אבל ישראל לא למדו את הלקח כראוי, והגויים ניצלו את 

  לשעבד את ישראל יתר על המידה.
ר' יוסי הגלילי אומר: משלו משל למה הדבר דומה. למלך בשר ודם שהיה 
צריך לצאת למדינת הים, והיה מבקש למסור בנו ביד אפיטרופוס רשע... 

כך הרבה רעה, אלא -אמר הקב"ה, אני לא ציוותי לאותו רשע לעשות כל
שעברו על דברי התורה, והוא עשה עמהם לפנים מעט רעה יעשה לישראל על 

 .106משורת הדין. שנאמר: ואלה הגוים אשר הניח
 
 

 . סגולת ישראל5
 

הנהגת החסד נשענת על תפיסה עמוקה של סגולת ישראל. עתניאל עמד להושיע 
את ישראל מידי כושן, ודרך יציאתו אומרת משהו גם על תוכנו הרוחני של מאבקו. 

ישראל ויצא -ה' וישפט את-את המלים, "ותהי עליו רוח הכתוב הקדים למלחמה
. מה עניין השפיטה האמורה כאן אל המלחמה? אין זה תיאור סדר 107למלחמה"

החיים הקבוע, שבו שפט עתניאל את ישראל על מעשיהם ומחדליהם בין אדם 
למקום ובין אדם לחברו, אלא זוהי הקדמה מיוחדת למלחמה. עתניאל עמד 

  מים וארץ כסניגורם של ישראל ושפט אותם מפני דין שמים.באותה שעה בין ש
. מהו כי ידעתי 108מכאביו"-צעקתם שמעתי מפני נגשיו, כי ידעתי את-"ואת

את מכאוביו? יודע אני כמה עתידים הם להכאיבני במדבר. כמה דתימא: 
כן איני נמנע -פי-על-"כמה ימרוהו במדבר, יעציבוהו בישימון". ואף

  מלגואלם.

 תנחומא וירא כ"א. 101
ראה גם מורה נבוכים ג' כ"ד, עולת ראיה ח"א עמ' פ"ה "והאלהים ניסה את אברהם".  102

 א י"ז לט.-לנסות, פירושו לא רק ניסיון אלא גם אימון, ראה שמואל
תהילים קכ"ה ג. הפרשנים הפשטנים פרשו את הפסוק: לא יתמיד עול הרשעים על  103

לה ידיהם. אבל פירוש זה אינו מתקן את כל הקשיים הצדיקים משום שאינם שולחים בעוו
בכתוב, ואכן חכמים נחלקו בפירושו כשהם מציינים את שני אופני הניסיון האמורים: "רבי 

אבא אמר, אין לו נייחא בצד חבורה של צדיקים אלא בצד חבורה של רשעים. למה? למען לא 
שעים אלא בצד חבורה של צדיקים. ישלחו וגו'. ר' יצחק אמר, אין לו הנחה בצד חבורה של ר

למה? למען לא ישלחו וגו'" )בראשית רבה פ"ז ב'(. כלומר, יש רשעים הראויים לעונש ויש 
 מהם הזקוקים רק לדחף מאיים, אבל גם הצדיקים זקוקים לדרבון.

 שופטים ב' כב, ג' ב. 104
 יהושע ד' כד. 105
 אליהו רבה כח. 106
 שופטים ג' י. 107
 שמות ג' ז. 108
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שמואל בר נחמן: הדבר הזה שפט עתניאל בן קנז לפני הקב"ה. אמר  אמר ר'
לפניו: ריבון העולם, כך הבטחת את משה, בין עושין רצונך בין לא עושין 

ישראל. לכך כתיב  ה' וישפט את-רצונך אתה גואלם. שנאמר: ותהי עליו רוח
 .109כן אני גואלם-פי-על-אף -מכאביו -כי ידעתי את

א מלחמה ייחודית שבה מיצה העם את כוחותיו וגייס את המלחמה עם הענקים הי
הרוחנית. עתניאל שניצח את ענקי דביר, הטיל למערכה עם כושן  עצמתוכל 

רשעתיים לא רק את צבאו אלא גם את ייחודם הרוחני של ישראל. עתניאל שפט 
את העם ברוח ה' אשר עליו, הוא הדריך אותו לשלמותו הרוחנית, ורק לאחר 

 נפש העם יצא למלחמה וניצח כמנהיג צבאי.שרומם את 
כנושא דגל סגולת ישראל.  -עתניאל בן קנז  -חכמים ראו את הראשון לשופטים 

הם סבורים שאין למדוד רק את מצבו העכשווי של העם ואת רמת זכויותיו, אלא 
 .110אפשר שתבוא הגאולה כדי לשמור על גחלתם של ישראל שלא תכבה

ת הגדולה שבין מצבו המדיני של העם ובין מעשיו ספר שופטים חידד את התלו
המוסריים והדתיים, ודווקא משום כך הדגיש בתחילתו, במלחמה הראשונה, גם 
את מקומה של הסגולה. בפתיחת המהלך הזה צריך לזכור שהחטא והעונש אינם 
הגורם היחיד הקובע את גורל ישראל, אלא קיימות סיבות פנימיות נוספות 

ות אותו. סגולת ישראל היא הכוח המניע ומצמיח את מהלך הקובעות ומכריע
   החידוש של תורה שבעל פה, של התיקון והתשובה, ושל ההתיישבות בארץ.

ממדי, ומצאו בסיפור המלחמה גם רובד פנימי ומסר -חכמים ראו את הכתוב כרב
רוחני, בעיניהם ייצגה מלחמתו של השופט הראשון עתניאל גם התמודדות חדשה 

הרוחני. משה ראה באספקלריה המאירה ובמותו נסתלקו -ם התורניבתחו
המאורות, יהושע ודורו משכו מאורו של משה עוד דור אחד וכיסו בו על החסר, 
ואילו עתניאל פתח תקופה חדשה: הוא פסח על הדרכים הישנות, ובדרך התורה 

  פה, ביגיעתו ובפלפולו, החזיר את תפארת התורה.-שבעל
לאמיתה של תורה מלמטה באמצעות שכלו של האדם והגיונו, יש האפשרות להגיע 

בה מן החידוש ויש בה גם החשש ששיקול דעתו של האדם עלול לסטות מן האמת 
האלוקית, ומסקנותיו יהפכו להיות תורת אדם ולא תורת ה'. האמונה בתורה 

פה ובאפשרות התרקמותה בתוך ישראל, מבוססת אפוא על האמונה -שבעל
לוקית הנטועה בעם, ובהשגחה מיוחדת המתאימה את שאיפתו בסגולה הא

העילאית של העם למגמה של מעלה. לעתניאל בן קנז מיוחסת פתיחת שער הלימוד 
 .111פה, וביסוס ההכרה בסגולת ישראל-בתורה שבעל

 
סגולה פנימית זו של העם מתגלה גם במציאות, בסימני הכוח והעצמה שפיעמו 

פטים. מול ההתחפרות בחטא ובכיעור, וכישלון בחשאי בתוך העם בתקופת השו
הפירוד הלאומי, אפשר לראות בתקופה זו גם קווים חיוביים. העם הצליח לשמור 
על חיוניותו הפנימית גם בתקופה של תרדמה לאומית. שעת הדמדומים הזאת 
נוצלה על ידו להיאחזות בארץ ולהשתרשות בה. לפני שעם ישראל בא אל הארץ 

מיוער וריק מתושבים, וישראל הקים באזור זה יישובים  -זור ההר א -היה מרכזה 
רבים וחקלאות מפותחת. ביסוס ההתנחלות הזאת תבע את כל כוחותיו הרוחניים 
והחומריים של העם, ובא על חשבון ארגונו הלאומי. בכל זאת הצליח העם 
 להתעלות מפעם לפעם, לפנות בזעקה לשמים ולהתאחד להשגת משימות לאומיות

  כלליות.
מגילת רות מתארת את תקופת השופטים מזווית אחרת, וגם בה עולים לעינינו 
חייו הפנימיים של העם ומתגלים כחיי תורה וחסד. במגילת רות יש חטא . אלימלך 

יד, רש"י בשם תנחומא. וראה -בה ג' ב'. ראה פירוש הרד"ל שם, ושופטים ו' יגשמות ר 109
 , על הצלחת מלכות ישראל ערב חורבנה.151בספרי "מקדש מלך", למען בריתו, עמ' 

בעתה. ואמונות ודעות מאמר ח' ב'. מהר"ל,  -אחישנה, לא זכו  -ראה סנהדרין צ"ח, זכו  110
 גבורות ה' כ"ד.

פי -ציא עתניאל את צדדי הספקות מתוך פלפול, וההכרעה תהיה על"די היה באמת שיו 111
-נבואה או רוח הקודש של יהושע או פינחס. אבל מאת ה' היתה בהתחלת נטיית תורה שבעל

פי השכל היוצא מפלפולה של תורה, וזכה עתניאל לברר -פה, לחזק את ידם של חכמים על
ו גולות עילית וגולות תחתית. נגד שני פי פלפול, והיינו שנתן ל-אפילו את גמר ההחלטה על

ענייני הבירור: מה ששייך לשכל הארצי ההגיוני ומה ששייך לשכל העליון של השפעת 
דאמר קרא. דאפילו הגמר שאחר  הכאה ולכידההנבואה ורוח הקודש. ויש לומר דהיינו 

רה פי עיון השכל שהיה אפשר להיות מוכרע מהשמים, מכל מקום גמ-הראות צדי הספק על
 קנז" איגרות ראי"ה א' ק"ג.-עתניאל בפלפולו, והיינו וילכדה עתניאל בן
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, ומוצאים את מקומם ואת ביתם 112ובניו מתנכרים לארצם ולעמם בשעתם הקשה
בר מגילת רות היא מגילה . אבל יש במגילה גם תשובה, ולאמתו של ד113בנכר

חוזר בה פעמים רבות. נעמי שבה אל הארץ,  שובשכולה תשובה גדולה; והשורש 
משפחתה שבה ונבנית בישראל, ומהלך חזרתה של נעמי מתקן את חטא הבריחה 

 והיציאה ומכפר עליו.
ה"שופטים הקטנים" מופיעים בספר שופטים כאנשים שמרניים שזכו בירושת 

יינו בגבורה ובמקוריות, ובכל זאת גילו בהתמדתם קווי אור אבותיהם ולא התאפ
ונקודות סגוליות שהתקיימו לאורך התקופה ועיצבו את חיי הדור. פעולות 

פעמיות יכולות לקדם את העם, אבל רק רצף של חיי שגרה מקודשים -הרואיות חד
 .קיימו אותו והעניקו לתקופה גוון חיובי

 
קופת דבורה. כוחה של דבורה נבע משני כוחם של חיי השגרה מתגלה גם בת

מקורות, מן הנבואה ומן המשפט. מן הדיבור האלוקי העכשווי שבא אליה 
מלמעלה, ומן השפיטה, היא המעשה החינוכי היומיומי של העמדת הצדק והתיקון 

משמעות לגיבושו הרוחני הפנימי של העם: "מה תמר -החברתי. שני אלה הנם רבי
. 114, אף ישראל אין להם אלא לב אחד לאביהם שבשמים"זה אין לו אלא לב אחד

הצירוף הזה, הבשיל בעם כוחות לקום בשעת המשבר ולצאת אחרי דבורה ואחר 
 דבר ה' שבפיה במסירות נפש. 

הדור הזה לא היה נקי ושלם, היתה בו אפילו עבודה זרה, "יבחר אלהים חדשים, 
ההתנדבות  זכות -, אבל עמדה לו זכות מרכזית 115אז לחם שערים"

. דבורה ייחסה לאלה משמעות של תיקון רוחני ותשובה: "בהתנדב 116וההתמסרות
. התאחדות העם ושיבתו אל משימותיו הלאומיות היא שיבה גם 117ברכו ה'" -עם 

 .118אל אלוקיו ועבודתו
 
 

 . הישועה והתשובה0
 

בימי גדעון בא השליח להוכיח את העם, אבל הוא לא נהג כדרכם של הנביאים, 
א לא תבע מן העם מאומה ואף לא הביא לו כל בשורה, אלא הצדיק את העונש הו

. הוא לא פתח פתח של תקווה משום שבאותה שעה 119בלבד, "ולא שמעתם בקולי"

רות רבה א' ד': "למה נענש אלימלך? ע"י שהפיל לבן של ישראל עליהם... אלימלך היה  112
מגדולי המדינה ומפרנסי הדור, וכשבאו שני רעבון אמר עכשיו כל ישראל מסבבין פתחי, זה 

 ו מפניהם".בקופתו וזה בקופתו, עמד וברח ל
אמנם על פי ההלכה בנות מואב מותרות בקהל לאחר שנתגיירו, "עמוני ולא עמוני,  113

מואבי ולא מואבית" )יבמות ע"ו ב(, ובועז נשא את רות בהיתר אלא שהיה צריך להתגבר 
לפני כן על מחסומי המוסכמות החברתיות. אבל חכמים נחלקו ביחס לגיורן של רות וערפה 

יון. יש אומרים: "ח"ו שנשאה מחלון והיא גויה, אלא כשנשאה נתגיירה... על ידי מחלון וכל
כיון שמתו בעליהן ערפה חזרה לסורחנה ורות עמדה בטעמה" )זוהר חדש ע"ט ב(. רות 

התגיירה על ידי נעמי:  "אל תפגעי בי... מכל מקום דעתי להתגייר אלא מוטב על ידך ולא 
סודרת לה הלכות גרים" )רות רבה ב' כ"ב ]טז[(. ע"י אחרת, כיון ששמעה נעמי כך התחילה 

 ויש אומרים "נשאו להם נשים שלא הטבילו אותן ולא גיירו אותן" )תנחומא בהר ג'(.
 מגילה י"ד א. 114
 שופטים ה' ח. 115
זבלון עם חרף נפשו למות )יח(, אליצור, דעת מקרא, משער שתפקידו של ברק עם אנשי  116

נפש את סיסרא אל תוך עמק כסולות, ובאותה שעה חיכו  נפתלי וזבולון היה למשוך בחירוף
דבורה ושבטי הדרום במארב מעבר לגבעת המורה כדי ללכוד את סיסרא. ההתערבות 

 השמימית )בגשם או בדרך אחרת( הצילה לבסוף את ברק וחייליו מן הגורל שציפה להם.
 שופטים ה' ב. 117
הכתוב שישראל עשה את הרע בעיני בפתיחת פרשותיהם של עתניאל, אהוד ודבורה, ציין  118

ה', ולאחר שבאו עליו העונש והשעבוד הנוכרי, זעק אל ה' ונענה מיד. די היה בעצם 
התפילה כדי לפתוח לפני העם את השערים, ולא דרשו ממנו מעשים נוספים ותיקון שלם. 

לעומת זאת, לפני הופעתם של השופטים; גדעון, יפתח ושמשון הקדים הכתוב הקדמות 
 .ולות שבהן נקבע המסלול באמצעותו יבוא הדור לתשובה ויוכשר לגאולהגד

מיידיות הגאולה בדורות הראשונים נבעה כנראה משטחיותו של החטא בדורות ההם והיותו 
תופעת עראי. בהמשך הדורות נעשה החטא עניין של קבע שהלך והצטבר, לכן נאחזו הדורות 

  המאוחרים בקוריו והסתבכו בו.
 ו' י.שופטים  119
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שהעם התלונן על השעבוד, ניצב בעפרה מזבח הבעל והאשרה, ולפי כל הכללים 
    ’.המקובלים לא היה הדור הזה ראוי לישועת ה

כן הופיע מיד אחריו מלאך ה' אל גדעון, -פי-על-ת העונש ואףהשליח הצדיק א
התעלם ממצב העם ומתוכחת הנביא, והקדיש את גדעון להושיע לפני שבאה 

. הפרשה מלאה ניגודים וסתירות. אולם מטרת העונש היא חינוכית ולא 120תשובה
באה כנקמה, ולכן אם העם לא התעורר בעקבות השעבוד לשוב בתשובה, אין טעם 

משיך את העונש עד בלי גבול. אז הופכים מן השמים את סדר הדברים לה
ומזעזעים את העם באמצעות גילוי של חסד אלוקי מופלא, אולי הוא יעורר אותו 

   .121לתשובה
השכינה מתערבת פה בתהליך התשובה ומעצבת אותו. דברי התוכחה נקטעו 

חר הצבת באמצע, במקומם התגלה המלאך והקדיש את השופט המושיע, ולא
הפתרון, הופיע מסלול מובנה של תשובה. גדעון נתבע לפתוח תחילה במעשי 
תשובה: עליו להרוס את מזבח הבעל, לכרות את האשרה ולהקים במקומם את 
מזבח ה'. גדעון נבחן ונתעלה ראשון וגרף בעקבותיו את העם כולו. העם שלא עשה 

קא מתוך התנוצצות האור תשובה בעקבות הייסורים, הסבל והייאוש, התעורר דוו
  .122ותחיית תקוות הישועה

 
 גדעון ענה לברכת המלאך בדברים בוטים כלפי שמים. 

ויאמר אליו גדעון בי אדני ויש ה' עמנו ולמה מצאתנו כל זאת ואיה כל 
נפלאתיו אשר ספרו לנו אבותינו לאמר הלא ממצרים העלנו ה' ועתה נטשנו 

 .123ה' ויתננו בכף מדין
לות על דל שפתיו  דברי כפירה כאלה כלפי השכינה. המלאך היה אסור לאדם להע

צריך לגעור בגדעון על קטנות אמונתו, לנזוף בו ולהשתיקו, אבל למרבה הפלא לא 
 מצא הקב"ה בדבריו כל פגם.

חכמים לימדונו שכוחה של האמונה אינו בהשתקת הספקות והדחקתם, אלא 
. קנאת 124יתי ואינן מחניפין לו"בהוראת האמת: "יודעים הן הנביאים שאלוהן אמ

האמת וקנאת טובתן של ישראל יוקדים בגדעון, הוא אינו יכול לקבל את ברכת 
 :המלאך כמחווה נימוסית בעלמא ופונה אל הזר בשאלות נוקבות

אמש קראנו את ההלל, והיה אבי מקריאני בצאת ישראל ממצרים. אם 
יו, כשם שעשית להם צדיקים היו אבותינו עשה לנו בזכותם. ואם רשעים ה

מתברר שהנביא לא השמיע את המהלך האלוקי בשלמותו. "שאלו לנבואה, חוטא מהו  120
עונשו? אמרה להן: הנפש החטאת היא תמות. שאלו לקודשא בריך הוא, חוטא מהו עונשו? 

כן יורה חטאים בדרך, יורה לחטאים -אמר להן: יעשה תשובה ויתכפר לו. היינו דכתיב: על
י, מכות ב' ו'. הנבואה מורה את הנורמה האלוקית הבסיסית דרך לעשות תשובה" ירושלמ

המחייבת, אבל היא לא אמרה את הכל. דרך התשובה פתוחה, וכאשר החוטאים מתקשים 
ללכת בה מעצמם, מסייעים בידם לשוב: "הקב"ה יורה לחוטאים את הדרך לעשות תשובה". 

 את גדעון להושיע. המלאך, שלא כמו הנביא, דילג בשלב זה על התשובה והקדיש מיד
בדברי חכמים מצאנו שתי שיטות לתנאי הגאולה: "ר' שמעון אומר, בין עושין תשובה ובין  121

אין עושין תשובה, כיוון שהגיע הקץ מיד נגאלין, שנאמר: אני ה', בעתה אחישנה. רבי אלעזר 
ן אומר: אם אין עושין תשובה מעצמן הקב"ה מעמיד עליהם מלך רע שגזירותיו קשות כהמ

ומשתעבד בהן, ומתוך כך עושין תשובה..." )תנחומא בחקתי ג', וראה סנהדרין צ"ז ב(. 
הרמב"ם )הלכות תשובה, פרק ז' ה'( קירב את דעותיהם של שני התנאים. גם ר' אלעזר 

שתולה הכל בתשובה אינו סובר שהעדר התשובה מונע את בוא הגאולה, אלא הוא מחייב 
. ר' אלעזר מצביע על הדרך הקשה, ואילו הרמב"ם לאלץ את העם ולדחוף אותו לשוב

מסתפק בהכרזה על בטחון התשובה, ואינו מפרש את הדרך שבה יגיע אליה העם, אם 
חינם: "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה. וכבר הבטיחה -בייסורים או אולי להפך, בחסד

יבאו עליך -ה כיתורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הם נגאלין, שנאמר: והי
ה' אלהיך וגו' ושב ה' אלהיך וגו'". פסוקי פרשת התשובה שמצטט -הדברים וגו' ושבת עד-כל

הרמב"ם מורים ששתי הדרכים אפשריות: יש תשובה שבאה בעקבות הייסורים, ויש תשובה 
 שבאה רק בתוך תהליך הגאולה ובעקבותיה. 

 
ידי המלאך לא נתבע -הקדשתו עללשמשון יש לכאורה יתרון על גדעון בכך שבעקבות  122

העם לתיקון ותשובה. אבל אולי זהו ביטוי לעומק נפילת העם והייאוש מאפשרות 
התעוררותו לתשובה. משום כך לבשה גאולת שמשון אופי זר וייחודי, דרכו היתה רצופה 

 כשלונות רוחניים והעם לא שותף במפעלו.
 שופטים ו' יג. 123
ג', מדרש תהילים י"ט, וראה יומא ס"ט ב. בברכות ל"א ב: ירושלמי, ברכות פרק ז' הלכה  124

 "חנה הטיחה דברים כלפי מעלה", "אליהו הטיח דברים כלפי מעלה".
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נס כך עשה לנו נס! אמר הקב"ה: חייך, כך לימדת סנגוריא על בני, כדאי 
 .125ויפן אליו ה' -אתה שאדבר עמך. מיד 

הסנגוריה של גדעון לא התמצתה בהעלאת גורמים חדשים שיעמדו  לזכות ישראל, 
אלא הפכה כליל את פני הדברים והטיחה טענות כלפי מעלה על סילוק השכינה 

על דרך הנהגתה את ישראל. לדעת גדעון, חטא ישראל אינו סיבה להסתר פנים, ו
  אדרבה, הסתר הפנים הוא המביא להמשך החטא.

ביקורתו הבוטה של גדעון כלפי שמיא היא עזות מצח מצד מי שבביתו שלו עמד 
כך -ובטחונו בה היה חזק ואיתן כל סגולת ישראל,מזבח הבעל. אבל גדעון נאחז ב

כן -מנאשם למאשים. היא נבעה מלב אוהב ומקנא לכבוד ישראל, עלעד שהפך 
התקבלה בשמים בהבנה וברצון. גדעון ביקש את הנהגת החסד האלוקית היורדת 
אל הבריות ומבינה לחולשותיהם, והציג אותה כנגד שיטת החשבון, הספירה 
והמדידה של זכויות ישראל. הארת הפנים לישראל תרומם אותם ותפתח לפניהם 
את הדרך, עד שנקודות הטוב והאור הגנוזות בהם ייחשפו לעין כל. ומן השמים 

והושעת את ישראל מכף מדין  לך בכחך זהאישרו את דבריו "ויפן אליו ה' ויאמר 
 הלא שלחתיך".

 
לאחר שנעשה מלמעלה הצעד הראשון לקראת הגאולה, חייב האדם לעשות צעד 

ביתו של גדעון עמדו מזבח הבעל מקביל מלמטה ולהוכיח את כוונתו הטובה. ב
. שבע שנים הקדישוהו וגידלוהו כדי 126שבע שניםוהאשרה, וברפת ניצב הפר השני 

להקריבו לבעל, ואלו הן גם שבע שנות השעבוד המדייני. אי אפשר לבקש במצב זה 
את ישועת ה', ועל גדעון לנתץ קודם כל את מזבח הבעל ולכרות את האשרה 

  שעליו.
ס הרע, צריך גם לסלול דרך של תיקון, ולכן צווה גדעון לקחת את אבל לא די בהר

הפר המוקדש לעבודה זרה ולהעלותו עולה לה' על עצי האשרה. עליו להשתמש 
בכלים המושחתים ולהפוך אותם למכשירי קדושה, שמטרתם להרבות את כבוד ה' 

 .בעולם
  מעשיו של גדעון כאן מנוגדים להלכה התקנית:

רו באותו לילה: חוץ, ולילה, וזרות, וכלי שרת, וכלי שמונה דברים התי
 .127משרה, ועצי אשרה, ומוקצה, ונעבד

, וטהרת 128מכל קרבן נתבעת תמימות וטהרה: טהרת הכוונה, טהרת המעשה
, ואילו כאן נשמרה רק טהרת הכוונה. הדור מקולקל והידיים מסואבות 129העושה

הביא את קורבנו גם בחטא, ובכל זאת נתבע גדעון משמים בהוראת שעה, ל
 .130בתנאים אלה. אותם כוחות שהושקעו בחטא, הם עצמם יתוקנו ויעלו לשמים

מעשה גדול זה לא היה עניין אישי של גדעון, והוא לא נעשה בינו לבין עצמו בסתר. 
ביתו ואנשי העיר ועשה זאת בלילה, אבל -גדעון נמנע אמנם מעימות גלוי עם בני

ברורה שהדבר יתגלה ויתפרסם, ובכך קידש שם  מאנשיו בידיעה עשרהלקח עמו 
.. בניתוץ המזבח השתחרר גדעון עצמו לגמרי מכבלי עבודה זרה, 131שמים בפניהם

     ונזקק לתהליך נוסף כדי לעכל אותה. אבל העם עדיין לא הזדהה עם מצוות ה'

שיהיו מטין את העם  צדק.-משפטהעם -רש"י ורד"ק בשם מדרש. ובדומה לכך: "ושפטו את 125
י הקב"ה. ממי לכף צדק. אמר רבי יודה ברבי שלום: שיהיו מטיחין ומלמדין עליהם זכות לפנ

אתה למד, מגדעון בן יואש, שבימיו היו ישראל בצרה והקב"ה מבקש אדם שילמד עליהם 
זכות, ולא היה מוצא, שהדור דל במצוות ובמעשים. כיוון שנמצא בגדעון זכות, שלימד 

אליו ה' ויאמר לך בכחך זה. בכוח זכות  עליהם זכות, מיד נגלה עליו המלאך, שנאמר: ויפן
על הדור" )תנחומא  זכותשיהיו מלמדים  צדק,-משפטהעם -ני. הוי, ושפטו אתשלימדת על ב

 שופטים ד'(.
 שופטים ו' כה. 126
 תמורה כ"ח ב. 127
 מוקצה לעבודה זרה פסול לקורבן )בכורות נ"ז א(. 128
 זבח רשעים תועבה )ברכות כ"ב ב, על פי משלי כ"א כז(. 129
ליהו בהר הכרמל. גם שם מדובר אפשר להשוות את שני הפרים כאן לשני הפרים אצל א 130

בהוראת שעה, אלא שאצל אליהו לקחו פר הראוי לגבוה והקריבוהו לבעל, וכאן נעשה 
נלקח פר הבעל האסור להעלותו לה'. שני הפרים אצל אליהו קידשו שם שמים, זה  -ההפך 

בעלייתו לשמים, וגם זה שהועלה לבעל בא להכשיר את הקרקע לקידוש ה' בפר השני. 
קידש שם שמים במעשיו למטה, ואליהו בנפילת האש מן השמים. כאן היה זה מבחן  גדעון

 לאדם להוכיח את כוונותיו הטובות, שם הועתק המבחן אל השמים.
"זה היה קדוש השם, והיה מן הראוי שיהיה בפרהסיא לפי מה שהיה אפשר לו, והמספר  131

 המעט שישלם בו זה הוא י'" רלב"ג, שם.
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מעשהו של גדעון רומם את בני עירו וחשף את הטמון בלבם פנימה. סופו של 
. יואש שהקים בביתו את 132וכיח את חולשת אחיזתו של הבעל בלב העםהאירוע ה

מזבח הבעל לא קינא לו בחילולו אלא נחלץ להגן על בנו. והציבור שנזעק לגונן על 
הבעל הסתפק בנימוקיו המתחסדים ורוויי הלעג של יואש ונשאר אף הוא לעמוד 

 .133מנגד
 
 
 

                        . ותקצר נפשו בעמל ישראל6

                      
רחבה יותר מכל התוכחות שנאמרו לישראל  134התוכחה הניצבת בפתח פרשת יפתח

מתחילת ספר שופטים. רשימת האלילים שישראל נאשמים בעבודתם מפורטת 
. ישראל חטאו גם באלוהי עמון ומואב וגם 135ביותר ומופיעים בה שבעה אלילים

ר כאן הוא שעבוד כפול, לבני עמון כן השעבוד המוזכ-באלוהי פלשתים, וכמו
 ולפלשתים.

אולם בניגוד לפרשיות השופטים שקדמו לו, נפתחת פרשת יפתח בתשובה ברורה 
-ה' לאמר, חטאנו לך וכי עזבנו את-ובתפילה מפורשת: "ויזעקו בני ישראל אל

. אלא שלמרבה הפלא נענית תפילתם בשלילה, 136הבעלים"-אלהינו ונעבד את
אוסיף להושיע -עזרתו הרבה לישראל בעבר, מודיע: "לכן לא והקב"ה המזכיר את

האלהים אשר בחרתם בם, המה יושיעו לכם בעת -אתכם. לכו וזעקו אל
 .137צרתכם"

, אך הצילנו היום אתה לנו ככל הטוב בעיניך-עשהוישראל משיבים: חטאנו, 
יף חטאנו, אלא שהוס - . העם קיבל עליו את הדין והוסיף והקדים לכך וידוי138הזה
"אך הצילנו היום הזה". תשובת העם היא אפוא תשובה מותנית וקבלת הדין  -גם 

 אינה שלמה, העם אינו פועל לגופו של הקלקול אלא פוזל לתוצאותיו.
   

 . 139הכתוב מסיים בביטוי קשה המגדיר את יחסו של ה': ותקצר נפשו בעמל ישראל
 :לביטוי הזה יש שני פירושים מנוגדים

 :מיאוס וכעסא. 
השתדלותו של העם, תשובתו והסרת אלוהי הנכר לא עשו על השמים רושם,  

 .ונחשבו כטרחנות
"משברא אדם על הארץ כעסנוהו, כבנים שקצרו את דעת אביהם בדרכיהם 

רוח בכל העולם -ומעלליהם. כביכול הכניס יגון ואנחה בתוך לבבו ואין לו קורת
ישראל עבודה זרה בימי שפוט  כולו. ומניין תדע לך שכן? שלוש מאות שנה עבדו

אלהי הנכר -השופטים... אלמלי מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, שנאמר ויסירו את
 .140ה', ותקצר נפשו בעמל ישראל"-מקרבם ויעבדו את

ת הבעל ושיתף את פולחנו עם עבודת ה', אבל זו היתה עשייה אמנם העם עבד א 132
חיצונית, היאחזות במנהגים וטקסים חיצוניים. משמעותה הרוחנית של העבודה הזרה 

העולם המיתולוגית של הבעל, לא תפסה מקום בתודעתו כתוכן חי, והעם דבק -ותפיסת
ה ושטחיותה של העבודה בפטישיזם חיצוני )ראה תמצית שיטתו של י. קויפמן ביחס לאופי

 (.181הזרה בישראל, האנציקלופדיה המקראית ח"ב עמ'  
א ח' לד(. השווה לעומת זאת לשמו -הימים-מפיבושת )דברי -בעל -שמו ירובעל כמו מריב 133

אנשים ותוכל )בראשית ל"ב כח(, אלא -אלהים ועם-שרית עם-כי - ישראלהחיובי של יעקב 
 ל, וגדעון ניתץ את אל השקר.        שיעקב לחם על דבקותו החיובית בא

 טז.-שופטים י' ו 134
הכתוב נקב בשמם של שבעה אלילים, מספר שלם, ולאחר מכן הוא מזכיר גם את היפוכו   135

 ה' ולא עבדוהו.-של הדבר, ויעזבו את
 שופטים י' י. 136
 יד.-שופטים י' יג 137
וד ואנשיו לאחר דורות: ה' שופטים י' טו. סגנון וידוי העם כאן, דומה לצידוק הדין של ד 138

 .190יעשה הטוב בעיניו. ראה בספרי עוז מלך, ה' יעשה הטוב בעיניו, עמ' 
 שופטים י' טז. 139
כל דבר  -העם בדרך -תנא דבי אליהו זוטא ח'. כך פירש רש"י )במדבר כ"א ד(: ותקצר נפש 140

חבה לקבל הקשה על אדם נופל בו לשון קיצור נפש, כאדם שהטורח בא עליו ואין דעתו ר
אותו הדבר, ואין לו מקום בתוך לבו לגור שם אותו הצער... כללו של פירוש: כל לשון קיצור 



 

 

 
 

88

  :אהבה ורחמיםב. 
פסק  - שפירשו את הביטוי להפך: "פירוש, ותקצר נפשו בעמל ישראל 141אבל יש

אר מאוד: שהמאמר קדם שהשגחתו ית' הניחה .. הפירוש מבורצונו מענות ישראל.
אותם עד שמתו וצעקו לבקש תשועה ולא הושיעם, וכשהפליגו בתשובה ועצם 

ריחמם ופסק רצונו מהתמיד עמלם ודלותם. ודעהו  -דלותם וגבר האויב עליהם 
  שהוא מופלג"

: "וחדל רצונו מלהגדיל עמל ישראל, כי בתחילה כשעשו הרע בעיניו 142וביארו זאת
ה חפצו בעמלם ובצרתם, וכשקרה להם מה שקרה צרות רבות ורעות, ונכנעו הי

עמל בושבו אל ה' ויעבדוהו, ריחם עליהם וחדל רצונו מלהגדיל עוד עמלם. ובי"ת 
 ".מעי לו-המוכמו  ותקצר נפשועמל ישראל... ופירוש מכמו מ"ם 

 
 

 ג. סוד הסגולה והתשובה
 

 . הסגולה6
 
 

ים הוקצנו והתחדדו מאד בפרשת שמשון. פרשה זו  תכניו היחודיים של ספר שופט
מתייחדת כפרשה מסתורית, רבת מוזרויות ותהפוכות. תחילתה בקדושה עילאית, 

 המשכה בחטאו של שמשון ונפילתו בידי פלשתים, וסיומה בתשובתו ותיקונו.  
פלשתים ארבעים -ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני ה', ויתנם ה' ביד

 . 143שנה
, שהוא מספר 144עמים נאמר בספר שופטים שהארץ שקטה ארבעים שנהשלוש פ

, אבל בדור שמשון הפוכים הדברים, הקלקול עמוק וחמור משל 145שלם ועגול
ארבעים שנה, והישועה חלקית בלבד  -ושלם יותר  הדורות האחרים, השעבוד קשה

 עשרים שנה. -
אמנם זעקה  בתקופת גדעון, היה מצבו המוסרי של העם קשה, אבל הוא זעק,

סתמית ולא תשובה ממשית, מזבח הבעל עדיין עמד בבית יואש, אבל זעקת העם 
הביאה צעד של גאולה מן השמים. נפתח לעם פתח תקווה, שעורר שרשרת של 
תגובות, גדעון שב בתשובה עם ביתו, סחף בעקבותיו גם את העם, ואמונתו זו של 

עמיק השעבוד וחדר כל כך העם הוכחה ונצרפה במבחנים קשים. בדור שמשון ה
לנשמת העם עד שזה התייאש, חדל לבקש שחרור, לא זעק ולא התפלל וקיבל את 
השעבוד בהכנעה. גם כאשר נשלח אל העם גואל, לא התלהב העם, לא שיתף עמו 

 לידי הפלשתים. פעולה במאבקו, אלא הסגירו
 אם העם לא עשה תשובה, ואף לא ביקש גאולה, מדוע בא הגואל? 

הראשון, המדלג על התשובה. הישועה באה  של הפרשה טמון כבר בפסוקה סודה
להסיק מסקנות, שלא שב  לעם שחטא, לעם שהשעבוד לא זיעזע אותו ולא הביאו

בתשובה ולא התפלל. בניגוד למתכונת המוסרית התנ"כית הקבועה שהחטא מביא 
"ויהי  -עונש והתשובה את הגאולה, באה כאן הגאולה ללא התעוררות של העם 

 סגולת ישראל. -, סוד הישועה הוא 146איש אחד מצרעה וכו'"
כאשר גאל אותם )ממצרים( אמר הקדוש ברוך הוא, אף על גב שבסוף 
יחטאו על כל פנים הוא גואל אותם. וזאת המידה הגדולה לישראל, אשר 
יגאלם הקדוש ברוך הוא על כל פנים. ולא יביט אל צדקת ישראל רק מפני 

נפש בדבר, לשון שאין יכול לסובלו הוא, שאין הדעת סובלתו. )הביטוי מופיע במובן זה גם 
למות, כלומר נמאסו עליו חייו. וכן, ותקצר נפשי בהם, זכריה י"א  ותקצר נפשואצל שמשון, 

 .(ח
 מורה נבוכים ח"א מ"א. 141
 .רד"ק, שופטים 142
 שופטים י"ג א. 143
בימי עתניאל, )ג' יא(, דבורה )ה' לא(, וגדעון )ח' כח(. בימי דבורה נמשך השעבוד עשרים  144

 שנה והישועה כפול ממנו.
ארבעים יום של משה בהר, "ארבעים שנה אקוט בדור", תהילים צ"ה י. ארבעים שנות  145

 וכדומה.מלכות דוד ושלמה 
 שופטים י"ג ב. 146
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אל מצד עצמם. ובאותו העניין אשר היתה הגאולה שהוא חפץ בישר
 .147ראשונה, כך יהיו ישראל לעולם נגאלים

פרשת שמשון סבוכה. תשובת העם אינה מופיעה כלל, לא לפני הופעתו של שמשון 
כן באה הגאולה. אולם אין לצפות -פי-על-ולא בעקבותיה, כתוצאה שלה, ואף

בלבד, תבוא בדרך ישרה ומאירה,  שגאולה כזו, הנשענת על סגולת ישראל הפנימית
 .זו גאולה משונה הצועדת בדרכי עקלתון

 

 . אתערותא דלעילא2
 

מסרי יוזמת הגאולה השמימית גנוזים במהות הקדושה המיוחדת שנוצרה כאן. 
ידי האדם, במקרה זה של מנוח או -נזירות שמשון אינה תוצאה של נדר שננדר על

 .של אשתו, אלא נזירות שירדה מן השמים
. 148כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה'" ...היא דבר הנדור, "איש של תורה נזירות

במקרים קיצוניים של חולשת הרוח נזקק האדם לאמצעים חריפים כדי לרומם 
של תורה היא זמנית, שלושים  את עצמו ולהתקדש כנגד זוהמת החיים. נזירות

עצומות הוא חוזר אל יום, אין בה קבע. לאחר ששאב האדם מן הנזירות כוח ות
החיים הקבוע שלו. נזירות, היא חריג שנועד להמריץ את זרם החיים -מסלול

 הרגיל, שימשיך אחריה בשטפו ביתר עוז ותנופה.
היא היפוכה הגמור. לא האדם יזם ויצר אותה אלא היא באה  149נזירות שמשון

ו ועד יום מלמעלה ואינה תלויה במעשיו וברמתו, היא קבועה וקיימת מיום היווצר
 מותו של האדם והוא צווה רק שלא לחללה.

סיפור פקידתם של מנוח ואשתו מתרחש במעגל הצר שלהם אבל הוא סמל לדור 
כולו. מנוח ואשתו היו ערירים אך השלימו עם אסונם, לא עשו דבר כדי לשנות 
זאת, לא התפללו ולא ביקשו בן, ואף על פי כן זכו בו. כך נראה היה הדור כולו: 

ק ממעש, נכנע לשעבוד, לא ניסה ליטול את גורלו בידיו ולשנות את פני רי
 .150המציאות, ובכל זאת נושע

, גם שמשון 151חד אמר דור לפי פרנס, וחד אמר פרנס לפי דורו" -"זה דור דורשיו 
ודורו משתקפים זה בזה. כישלונו של שמשון איננו כישלון אישי בלבד אלא בבואה 

מת זאת גרעין רוחו הטהור של שמשון, שנחשף לבסוף לכישלון הדור כולו, ולעו
באמצעות תשובתו, מלמד גם על גחלתן הלוחשת של ישראל שלעולם לא תכבה, 

 ועל אפשרות התשובה בכל הדורות ובכל המצבים.
 
 

 . חטא שמשון ונפילתו3
 

 .שמשו של שמשון לא שקעה בבת אחת, אלא קמעה קמעה

 מהר"ל גבורות ה' כ"ד. וראה לעיל "סגולת ישראל". 147
 במדבר ו' ב. 148
יג. היא אסורה ביין ותגלחת, אבל מותרת -מסכת נזיר ד', רמב"ם הלכות נזיר פרק ג' יב 149

בה טומאת מת. בין נזירות של תורה לנזירות שמשון עומדת נזירות עולם: "מי שאמר הריני 
עשר -... הרי זה נזיר לעולם". נזיר עולם אם הכביד שערו, מקל בתער משניםנזיר לעולם

עשר חודש, ומביא קורבנו שלוש בהמות כשיגלח... ונזיר עולם שנטמא הרי זה -חודש עד שנים
-מביא קרבן טומאה ומגלח תגלחת טומאה כמו נזיר לזמן קצוב. כלומר, נזירות זו היא חוליית

הקודמות, בנזירות זו, הקדושה הבחירית הזמנית נהפכת לטבע ביניים בין שתי הנזירויות 
קבוע. שני נזירי עולם הזכירו חכמים: אבשלום ושמואל )נזיר ד' ב(, ובשניהם חזר רעיון 
דומה. שניהם נתבעו להפוך את החידוש של אתמול לטבע קבוע של היום. היה עליהם 

נופת החידוש והעשייה למסגרת להשתמש בכוחה של נזירותם, נזירות עולם, המכניסה את ת
 .קבועה וקיימת לעולם

השוואת נדרה של חנה אם שמואל לנדרה של אם שמשון, מראה את הפער הגדול בין  150
הנשים ובין התקופות. לעומת הייאוש וחוסר המעש של אם שמשון, חנה לא השלימה עם 

כתה לשמואל. כך מצבה, חרגה ממסלולה בתפילה ונטילת אתגר הנדר והנזירות על עצמה, וז
במקביל, צעד העם דרך ארוכה מן השפל והחדלון בהם שקע בימי שמשון עד דורו של 

 שמואל, בו הופיעה תשובתו הרוחנית של העם.
 .ערכין י"ז א 151
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ו. בראשונה בחר הוא מתוך ראייה צלולה א. שלוש נשים נקרו לשמשון בימי חיי
ושיקול דעת, והקשר ביניהם היה רציני ומהוגן. בשנייה פגע בעראי בדרך זנות, 

 לשלישית התמסר מתוך הפקרות והתמכרות מוחלטת.
ב. לראשונה ולשנייה לא קרא הכתוב בשם, הן היו אמצעי בלבד להילחם 

לילה הפכה לשמשון למטרה בפלשתים ולא היתה להן חשיבות כשלעצמן. ואילו ד
  וערך, היא התמודדה עמו וגברה עליו.

ג. אשתו הראשונה בגדה בו תחת לחץ ואיומים, האחרונה עשתה זאת למען בצע 
אלף ומאה, פירושו אלף ועוד,  - 152לך איש אלף ומאה כסף"-כסף. "ואנחנו נתן

 ! 153כלומר בלי גבול
. בתחילה אסרה אותו 154ה"ד. "הוי משכי העון בחבלי השוא וכעבות העגלה חטא

דלילה ביתרים, בפעם השנייה הוא נאסר בעבותים. השתעבדותו אליה הלכה 
כן נכנע וגילה לה -פי-על-ואף -וגדלה. שמשון כבר נרמז  על בגידתה על ידי האורב 

 את צפונותיו.
בחידות. בכל -ה. שמשון לא היתל בדלילה, כדבריה, אלא רמז לה על סודו כדרכו

יאסרני בשבעה יתרים -ז שקוף יותר, אלא שהיא לא נרמזה: "אםפעם נעשה הרמ
. השערות דומות ליתרים, ושבע מחלפות היו לשמשון, 155לחים אשר לא חרבו"

 .והיה עליה רק להשתדל להבין את שפתו ורמזיו
. העבותים 156נעשה בהם מלאכה"-אסור יאסרוני בעבתים חדשים אשר לא-"אם

. בפעם 157ר הנזיר, שלא נעשתה בהם מלאכהדומים יותר מן היתרים למחלפות שע
שבע מחלפות ראשי -תארגי את-השלישית הזכיר שמשון את השערות עצמן: "אם

. השערות הנארגות עם חוטי השתי מקבלות חשיבות יתרה 158המסכת"-עם
כמבטאות ערכי יסוד ותשתית. מימוש דבריו היה עלול לגרום לתלישת שיערו ובכך 

 לקרב את חילול נזירותו.
. 159וש פעמים עמד שמשון בפני פיתויה של דלילה, בפעם הרביעית הוכרע ונכנעשל

, הצקתה של דלילה לא היתה מסוכנת ולא יכולה היתה 160"ותקצר נפשו למות"
נפשו הכללי. -להביא את שמשון למות, אבל היא מעידה על מצוקתו הרוחנית והלך

בגד בייעודו, אבל הוא חדל למלא את תפקידו ו -שמשון הפסיד את שני העולמות 
גם אהבתו נכזבה ובהתמכרותו לדלילה לא מצא פורקן לאישיותו ויכולתו. ארסה 
של דלילה חלחל בלבו של שמשון, הוא נשאר ככלי ריק, כוח רצונו נשבר והוא 

 לבו.-כל-ואמר לה את 161התייאש ונעשה אדיש. כך ניתן בידה
עבד לבנותיהם, עתה נטלו שמשון נפל בידי פלשתים, שבוי בגופו ובנפשו. את לבו ש

 הם את מאור עיניו והוא הושפל על ידם כאחרון העבדים, לטחון בבית האסורים.
חכמים העמיקו את נפילתו גם בתחום המוסרי והלאומי. כאשר חיפש שמשון את 

 :כורחו-בנות פלשתים לא מצאן, ועכשיו שלא רצה בהן מצא אותן על

 שופטים ט"ז ה. 152
חק )ישעיהו ה' יד(. יש המשביעים את יצרם -לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי 153

גבול לתשוקותיהם. המספר אלף ומאה מופיע גם בסיפור פסל מיכה  ונחה תאוותם, ויש שאין
)י"ז ב(. במספר דומה נקבו חכמים במשמעות חיובית של אין גבול לטובה )חגיגה ט' ב(: אינו 

 דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד.
 ישעיהו ה' יח. 154
 שופטים ט"ז ז. 155
 שופטים ט"ז יא. 156
 וגםשבעה )קדמוניות ה' ח, ב( מופיעים כאן שבעה חבלים, גם  אצל יוסף בן מתתיהו 157

 . הדמיון לשערות הולך וגדל.עבותים
 שופטים ט"ז יג. 158
מתכונת של שלושה וארבעה )כמו בעמוס א' ב(, ושמשון עצמו קשר את האירועים ואמר  159

"אצא כפעם בפעם". מתכונת שלושה וארבעה מופיעה פעמים רבות: במשל יותם, שלושה 
ירבו לקבל את מלכות העצים ולא השאירו פתח תקווה, והרביעי הפתיע והסכים. באופן זה ס

מודרגת ההתגלות האלוקית הראשונה לשמואל, וכך ביחס להופעתה לבלעם, ובהתגלות 
 לאליהו בחורב. ראה י. זקוביץ, חיי שמשון.

ר נפשו בעמל ותקצ -שופטים ט"ז טז. וראה לעיל ביטוי דומה ביחסו של הקב"ה לישראל  160
 ישראל.

 יחלאת ההידרדרות ציין הכתוב גם בביטוי ייחודי החוזר בפרשה: בתחילה נאמר: והוא  161
לטובה. ובסיום דרכו, כאשר  -רוח ה' לפעמו  ותחללהושיע את ישראל מיד פלשתים. ושוב 

 לענותו. ותחלהידרדר, לא רוח ה' באה אליו אלא דלילה: 
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ה. וכן הוא אומר תטחן לאחר אמר ר' יוחנן, אין טחינה אלא לשון עביר
מלמד שכל אחד ואחד הביא את אשתו לבית האסורים כדי  162אשתי

 .163שתתעבר ממנו
עתה, משהוכנע והיה בידם, רצו הפלשתים ליטול ממנו לא רק את אור עיניו אלא 

 גם את כוחו המופלא, ולהוליד בדמותו לעצמם.
 

 . סודו של שמשון6
כתוב מבשר שנפילת שמשון לא חתמה , ה164ראשו לצמח כאשר גלח"-ויחל שער“

 את גורלו והיתה חולשה זמנית בלבד, ברגע הפורענות עצמו התחיל השינוי לטובה.
תפיסה שטחית עושה את כוחו של שמשון לסוד מאגי של שערותיו, אבל היא אינה 
הולמת את הכתוב ואת המציאות. הפלשתים לא המשיכו לגלח את שערותיו, כי 

ובעות, אלא מה שמסתתר מאחוריהן. צמיחת השערות הבינו שלא השערות ק
בכתוב כאן היא סימן ולא סיבה, הכתוב לא תלה את שיבת כוחו של שמשון 

 בשערותיו אלא בתפילה שנשא. 
שמשון היה אדם רגיל שהעניקו לו כוח מופלא מן השמים. כוחו תלוי היה 

הצו האלוקי בדבקותו במצוות הנזירות שצווה עליה משמים טרם לידתו, והפרת 
השמיטה את הבסיס לשליחותו. כאשר גילה לדלילה את סודו, פשע בשליחותו 

 .165ואיפשר בחוסר זהירותו את גילוח שערותיו
מדוע מלאה פרשת שמשון בחידות? מדוע שמר שמשון על נזירותו בסוד ולא פירש 

 את תוכן נזירותו בגלוי? 
ל למגבלות דורו באמצעות נזירותו ניסו מן השמים לרומם את שמשון מע

וחסרונותיו. מטרתה של קדושה זו היא לגלות את כוחה הסמוי של סגולת ישראל 
הגנוזה בתוכם פנימה. דור שלא היה זכאי לישועה ולקדושת שמשון, ולא היה 

    שותף בהבאתן, הושאר הרחק גם מתוכנן הכמוס והחתום.
ור הזה. הן השערות מבטאות את תוכנה של הסגולה ואת תוכן גאולתו של הד

חסרות את חיוניות הגוף, הן נגזזות ומושלכות ללא כאב וצער כשאר מותרות 
כן הן מחוברות אליו, צומחות ממנו ויונקות מלשדו. "חיות הלב -פי-על-הגוף, ואף

והאברים הפנימיים, עם חיות אצבע קטנה ואפילו השערות, הכל נמשך ממקום 
 .166אחד"

הציפורניים והשערות הן שלמות הגוף, בקומת האדם הכל לצורך, גם מותרות 
ודווקא הן נבחרו להיעשות נזר אלוקים על ראשו. כך הדבר גם בקומת העם: יש 
אנשים ודורות הנראים כאיברים מדולדלים, חסרי זכויות ורחוקים מרוחו, אבל 

 כל עוד הם מחוברים אל העם יש להם תקווה, והקדושה גנוזה בתוכם.
נחשף בגלוי, וסיבת הצלחתו נותרה בגדר סוד. חידת  תוכן שליחותו של שמשון לא

שמשון נעוצה בחידת הקיום היהודי ורוח ישראל, שהשטח הגלוי של חייה הוא 
 כקצה הקרחון שעיקרו נמצא במעמקים.

 

          . תשובה ותפילה5
 

שמשון לא השלים עם גורלו ולא נכנע גם כאשר הגיע לסוף דרכו. מה גרם לשמשון, 
 ?את נפשו למות, להתעשת ולהילחם עד נשימת אפו האחרונהשכבר ביקש 

שמשון ראה את תוצאות מעשיו ולמה גרם בהסתבכותו בחטא. מעגל חייו החל 
בהקרבת קרבן לה' והסתיים עתה בקרבן לדגון. לא זו בלבד שבגד בעצמו 
ובקדושתו, לא זו בלבד שלא מילא את תפקידו וייעודו הלאומי, אלא חיזק את 

 אלוהיהם והביא לחילול ה' נורא.הפלשתים ו
מי שיש חילול השם בידו אין כוח לא בתשובה לתלות ולא ביום הכיפורים 
לכפר ולא בייסורין למרק, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת. שנאמר: ונגלה 

 .167תמתון באזני ה' צבאות, אם יכפר עון העם הזה לכם עד
 איוב ל"א י. 162
 סוטה י' א. 163
 ופטים ט"ז כב. בט' באב חרב המקדש ובט' באב נולד המשיח, איכה רבה א'.ש 164
 חייב" )בבא קמא נ"ו א(. -"תחילתו בפשיעה וסופו באונס  165
 .ר' צדוק הכהן מלובלין, ישראל קדושים, עמ' י"א 166
 יומא פ"ו א. 167
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וא שיחק לפני הפלשתים , ה168שמשון הוצא מבית האסורים והובא אל בית דגון
וביקש מן הנער המחזיק בידו להשעין אותו ברוב חולשתו על עמודי הבית. 

כוח, אבל -הפלשתים ששו ושמחו, נדמה היה להם שהוא ברשותם, מסכן ורפה
טעות היתה בידם. שמשון שב בתשובה וחולל בכך מפנה מוחלט, הוא העלה את 

הדיוטה התחתונה אל רום המעלה. עצמו, ברגע האחרון ובלי עזרת גורם זר, מן 
בשיא חולשתו, הוא כבר עשה מעשה, החליט את החלטתו, פרק מעצמו את עול 

חורין. הפלשתים עוד היטיבו את לבם ולא חשו דבר, אבל הפור -השעבוד ונעשה בן
  נפל והם נמצאו כבר בידיו.

  
 אחת-ה' אלהים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה, האלהים, ואנקמה נקם

 . 169משתי עיני
תפילתו הקצרה של שמשון רצופה הפצרות. הוא ידע את חטאו, הוא ידע שבקשתו 
אינה ראויה להתייחסות, ידע שלא עמד בהתחייבותו בתפילתו הראשונה, בלחי, 

. עתה התעורר 170כן העז לשוב ולבקש-פי-על-שם הצהיר על היותו עבד ה', ואף
 פלשתים.-שמשון והחליט: תמת נפשי עם

שב אל ה' תשובה שלמה ומסר את נפשו על כך. הוא לא ביקש לברוח  שמשון
מאחריות למעשיו,  לא ביקש לחיות, אלא ביקש דרך לתקן את אשר עיוות 

כן התקבלה תפילתו. לאחר ששב שמשון אל עצמו ושב -ולהצדיק את חייו, על
 .171בגעגועים ובתפילה אל אלוקיו, שבו אליו כוחותיו

 
. שמשון הלך למות, ולא ביקש למתק את מותו 172פלשתים"-"תמת נפשי עם

בנקמה אישית בפלשתים, אלא מסר את נפשו על החזרה  לתפקידו הלאומי וייעודו 
וגרר אתו את אויביו לתהום. שמשון עשה עתה את  -המלחמה בפלשתים  -הראשון 

  מעשיו מתוך תשובה שלמה, לכן היתה גם ישועתו גדולה.
רבים מאשר המית בחייו. והוא שפט את ויהיו המתים אשר המית במותו 

מלמד שהיו פלשתים יראים ממנו עשרים שנה לאחר  -ישראל עשרים שנה 
 .173מותו כמו שהיו יראים ממנו עשרים שנה בחייו

אף כפרתו האישית של שמשון היתה שלמה, ולאחר מותו נסגר המעגל: "וירדו 
. 174רעה ובין אשתאול..."אביהו וישאו אתו ויעלו ויקברו אותו בין צ-אחיו וכל בית

שמשון תמנתה..." והנה נשלם מהלך  וירדתחילת לכתו אל פלשתים היתה ירידה, "
... אותו". בין צרעה ובין אשתאול החל את  ויעלוהתשובה בעלייה, "וישאו אתו 

    פעולתו, ולכאן שב.
 
 
 

בניגוד למוטיב המקובל, שהיהודי השבוי מוצא מבית האסורים ועולה לגדולה, כפי  168
 היה אצל יוסף ודניאל, הוצא כאן שמשון ממאסרו על מנת להשפילו עד עפר.ש

 שופטים ט"ז כח. 169
אך הפעם. נוסח זה אומר המתפלל כאשר הוא מעז מעבר לראוי. כך גם אצל אברהם  170

הפעם )בראשית י"ח לב(, ובבקשתו החוזרת של גדעון -בתפילתו על סדום,      ואדברה אך
 (.לאות נוסף )שופטים ו' לט

צורמת מעט בקשת הנקמה האישית שבדבריו, אבל בכך חזר שמשון אל תכלית חייו  171
נקמתי בכם" )ט"ו ז(. הצביון האישי -ומאבקו הראשוני בפלשתים, וגם שם אמר "כי אם

המלווה את כל מלחמותיו של שמשון לא בא להקטין את היקף מלחמתו ומשמעותה, אלא 
מעיניו  אחתים. רצונו של שמשון לנקום נקמת לשחרר את העם מנקמתם החוזרת של פלשת

אחת(, -תמוה. המסורה פירשה את הפסוק באמצעות מקף המחבר את נקם למלה אחת )נקם
אחת את שתי עיני. לעומת זאת בירושלמי )סוטה פ"א ה"ח( אמרו -כלומר, אנקום בבת

 בא".חכמים: "תן לי שכר עיני אחת בעולם הזה, ושכר עיני אחת מותקנת לי לעולם ה
שופטים ט"ז ל. עיקרו של משפט זה מוטל בספק, האם מות הפלשתים או מותו של שמשון.  172

התשובה": מה העיקר, יום  עםראה תוספות ישנים )יומא פ"ה ב(, "יום הכיפורים מכפר 
הכיפורים או התשובה? חכמים השתמשו בביטויו של שמשון במובן של התמכרות לנקמה 

ב(: אשת כהן שהעידה שהיא וצרתה )אשתו השנייה של בעלה(  )יבמות ק"כ א, כתובות כ"ג
נשבו, ולכן נאסרו שתיהן לבעלן, אינה נאמנת, כי אולי רצונה להכשיל את אויבתה השנואה 
גבר על כל שיקול הגיוני אחר. הביטוי לובש גם ממד של שנאה לאומית )מסכת עבודה זרה 

יצה ולא התכוונו לפרש בכך את כ"ח א(. אבל מסתבר שחכמים השתמשו בביטוי זה כמל
 מעשה שמשון עצמו.

 ילקוט שמעוני ב' ע"א. 173
 שופטים ט"ז לא. 174
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 ג. תשובה ומלכות
 

 א. חטאתי לה'
 

 . אוי לרועה ואוי לצאנו 6
 

בת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו עשרים שנה וינהו כל בית "ויהי מיום ש
פעמי עורר את -לא הנס, לא מאורע גדול וחד וירבו הימים,. 175ישראל אחרי ה'"

 , אלא תהליך ארוך וממושך של התעלות ותיקון.176ישראל
המשכן ננטש, עלי מת, הכל שקע וחרב, ומבין ההריסות קם שמואל והתחיל 

ה חינוכית שקטה. הוא הלך ממקום למקום, בא אל האנשים, מבראשית בעשיי
פתח להם והאיר להם את האור. לא נס, אלא תורה, בהדרכתו ומשפטו של 
שמואל, כאמור בהמשך: "וישפט שמואל את ישראל כל ימי חייו והלך מדי שנה 

. 177והגלגל והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות האלה" בשנה וסבב בית אל
מואל בניגוד גמור לשופטים שלפניו, קולר חטא דור השופטים וקלקולו בכך נהג ש

  נתלה במנהיגיו ומחנכיו:
לפי שהיה להם לסנהדרין גדולה שהניח משה ויהושע ופנחס בן אלעזר 
עמהם, היה                         להם לילך ולקשור חבלים של ברזל במתניהם 

רו בכל עיירות ישראל, יום ולהגביה בגדיהם למעלה מארכובותיהן, ויחז
אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים וכן  -אחד ללכיש, יום אחד לבית

בכל מקומות ישראל. וילמדו את ישראל דרך ארץ בשנה ובשתים ובשלש עד 
שיתיישבו ישראל בארצם, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בעולמות 

כן, אלא כשנכנסו לארצם  והם לא עשו .כולן שברא מסוף העולם ועד סופו
ולשדהו ואומרים שלום עליך נפשי,  כל אחד ואחד מהם נכנס לכרמו וליינו

 .178כדי שלא להרבות עליהן את הטורח
בימי השופטים לא התעורר העם, לא שינה באופן משמעותי את דרכו, ואף על פי כן 

יים מן השמים נהגו עמו בחסד. בזכות סגולת ישראל נשמרה גחלת החיים הלאומ
הלוחשת, גם ללא פעולה לאומית רצונית, מודעת. שמואל חולל תמורה יסודית, 
הוא תבע מן העם תיקון מוסרי ממשי. בהתמדתו, במעשיו ובדרך של מופת אישי, 
פתח דף חדש של תשובה. לאט לאט התרומם העם, ומהלך של תיקון עלה והבשיל. 

ישפט שמואל את בני המשפט. "ו -שמואל כרת ברית חדשה עם העם, ובמרכזה 
 180. הוא שפט, כלומר, הוכיח אותם על חטאם הגדול לקב"ה179ישראל במצפה"

 .181והביא את העם לתיקון גדול במצפה
 המעמד במצפה כרוך בשני מעשים, בשני קרבנות חריגים. 

מלמד ששפכו לבם בתשובה כמים ואמרו שם  -"וישאבו מים וישפכו לפני ה' 
סוכם הם קרבן חריג שאינו מפורש בתורה . שפיכת המים וני182חטאנו לה'"

שבכתב, ואף על פי כן ניסוך המים הוא האירוע המרכזי בסוכות, והוא קרבן 
גם משום עצם בקשת המים, שהםהצורך החומרי  -ייחודי הנוגע עד השיתין 

 א ז' ב.-שמואל  175
 אורות התשובה פרק ב'. לא "בריקה הבריקה להתהפך מן העומק של הרע אל הטוב", 176
 טז.-א ז' טו-שמואל 177
 תנא דבי אליהו רבה פרק י"ב. 178
 א ז' ו.-שמואל 179
 צדקתא". -גרא )שכר( דתעניתא ברכות ו' ב: "א 180
אולם חכמים רככו את הדברים, אחרי כל הבירור שקדם לברית אין צורך במשפט נוסף.  181

אדרבה שמואל נכנס בין ישראל לאביהם שבשמים לתבוע את זכויותיהם: "ר' הונא ור' ירמיה 
ולמים, בשם רבי יצחק בר שמואל, נתעטף שמואל בחלוקן של ישראל אמר לפניו, רבון כל הע

כלום אתה תובע מן האדם אלא שיאמר לפניך חטאתי, וישראל אומרים לפניך חטאנו ואי 
אתה מוחל להם?" )ילקוט שמעוני ב' ק"ג. בדומה למה שאמרו על עתניאל בן קנז, ראה לעיל 

 סגולת ישראל(.
 ילקוט שמעוני ב' ק"ג. 182
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, וגם כביטוי לסוד הרוח 183"שיתברכו לכם גשמי שנה" -הקיומי היסודי ביותר 
 .שאיבת רוח הקודש -השואבה  הנשגב ביותר, שמחת בית

המבטא את פעולתו ויצירתו של  הייןהם בראשיתיים, טבעיים, ושלא כנסך  המים
האדם, ואת בקשת השמחה, השפע, הרווחה והמותרות, הם נוגעים לרבדים 
הבסיסיים והקיומיים ביותר. הקרבתם מבטאת את מסירת כל מלוא החיים 

, בשלהי הקיץ, כאשר המים מועטים. לרשות של מעלה. מנסכים את המים בסוכות
נסכו מים בשעת מצור, צמא ובצורת קשה, ומסרו לשמים את  185ואליהו 184גם דוד
 .186האחרונים המים

טלה חלב; הוא הקריב טלה מחוסר זמן, עם עורו  -קרבן ייחודי נוסף העלה שמואל 
. שמואל הקריב טלה בוסרי בטרם זמנו, בחשכת הלילה ועל מותרותיו 187ובלילה

סרונותיו, הוא היה צנוע בתקוותיו וחסר יומרות. המעמד בא כפרי של ההכנה וח
ששותף היה בו העם כולו. הקרבן הבוסרי גימד והנמיך את תקות העם  המוקדמת

וזחיחות דעתו, דווקא המעמד הצנוע הזה השלים את המהלך הגדול ופתח תקופה 
 חדשה.

 
 לשונות שנקט בעת המפלה: זה לעומת זה הציג הכתוב בתאור הישועה, את אותן 

 'פרק ד                                            'פרק ז                              
 ו. וישמעו פלשתים ז.  וישמעו בני ישראל

 ז. ויראו הפלשתים ויראו מפני פלשתים
 ג. וישענו מכף איבינו ח.  וישענו מיד פלשתים
 ויריעו כל ישראל תרועה גדולהה.  י.  וירעם ה' בקול גדול

 ותהם הארץ ויהמם
 י. וינגף ישראל וינגפו לפני ישראל

 ותהי המכה גדולה מאוד יא. ויכום עד מתחת לבית כר
את הניצחון בהצבת אבן: "ויקרא שמה אבן העזר ויאמר עד הנה  שמואל ציין

הנה", . שמה, הזהה לשם מקום המפלה, וכן הכרזתו של שמואל "עד 188עזרנו ה'"
לא רק בשעת הישועה בלבד, אלא בכל  עד הנה עזרנו ה'!רומזים לרעיון עמוק: 

 -המהלך כולו. כל האירועים כולל המפלה ושבי הארון, וכן מכת אנשי בית שמש 
באו לטובה. רק הזעזוע הנורא הזה, היה בכוחו לטלטל את העם ולהביאו לתשובה 

המשבר, המכות והייסורים, גם  פנימית ויסודית כל כך. מתברר שכל המהלך, גם
הדין החמור, אינם אלא חסד אלוקי הבא לרומם את העם ולהעלותו אל תפקידיו 

 הגדולים וייעודו הנשגב.
 

חטאיו של העם שיבשו את דרכו ושללו ממנו את הגשמת יעודו. העם חטא בימי 
משה בעגל ובמרגלים; בימי יהושע ובימי השופטים קלקלה התרשלות העם 

הארץ את תכנית כניסתו המפוארת אל הארץ. מפלות העם  יוחסו בכתוב בכיבוש 
 לא לתנאים החומריים והסביבתיים, אלא לחטאו ולמצבו המוסרי הכללי. 

 ראש השנה ט"ז א. 183
 ב כ"ג טו.-מואלמי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער. ש 184
אשר היה דבר ה' אליו )בבית  יעקב"ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי בני  185

שלוש  מיםאל( לאמר ישראל יהיה שמך".  אליהו מצווה לצקת על הפר והעצים ארבעה כדי 
 פעמים )שוב, שנים עשר(.

קום אשר דבר יתכן שיעקב, לאחר חלומו בבית אל, ניסך גם מים: "ויצב יעקב מצבה במ 186
אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן". בראשית ל"ה יד. בניגוד לשמן המפורש 

 בכתוב, לא נאמר מהו הנסך.
"והיה שבעה ימים תחת אמו וביום השמיני ירצה לקרבן", ויקרא  -שאסור בהקרבה משום  187

 כ"ב כז. 
אסור בהקרבה בעת איסור חכמים קשרו זאת לפרו של אליהו, אליהו הקריב בבמה, במקום ה

הוראת שעה )השווה גם אל האמור  -הבמות. ואמרו שבשני המקרים היו הקורבנות הללו 
לעיל, "הישועה והתשובה", על גדעון(. בשני המקרים היתה תשובת העם בוסרית ולא 

שהתנתקו ממלכות בית דוד ומירושלים,  ישראל,שלמה. ואליהו הקריב בכרמל עבור שבטי 
ה בית המקדש. אף על פי כן, נראה שההשוואה בין מעמד הר הכרמל לזה של שלבה ומרכז

שמואל אינה שלמה. אצל שמואל נערך המעמד הזה כשיאו של תהליך ממושך של תשובה 
פנימית, אליהו קיבץ את ישראל לכרמל ללא הכנה, וביקש לחולל במעמד זה עצמו את 

פר, אבל המעמד כולו  -בור ולעדה התיקון כולו. הוא אמנם הביא את הקורבן הראוי לצי
נשאר שלו, הוא פעל, הוא הוכיח והוא המריץ. העם נענה כהד לאש היורדת מן השמים, ולכן 

איזבל נשארה  -מהותי  בסופו של דבר לא השפיע המעמד בכרמל ולא שינה שום דבר
 השולטת בשומרון, והמהפכה שהתחוללה, כלא היתה.

 א ז' יב.-שמואל 188
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. ספר שמואל 189למפלה לאומית כללית יש לחפש גורמים לאומיים פנימיים כלליים
א חטאי בני עלי, שאול ודוד. אל -העמיד במרכז שלושה חטאים של יחידים 

ולכן יש לחטאם מנהיגי האומה שכספר המלכות, יחידים אלו  אשר חוטאים, הם  
  השפעה גורלית על מצבה.

הלל הזקן אומר: אמר שמואל לשאול לא דייך שלא שמעת בקולי למחות 
את עמלק אלא גם לדרוש באוב? אוי לרועה ואוי לצאנו שבשבילך נתן 

גם את ישראל עמך ביד הקב"ה את ישראל ביד פלשתים שנאמר: "ויתן ה' 
 .190פלשתים"

באמצעו ניגף  בני עלי,בתחילת הספר ניגף ישראל במלחמת אבן העזר על חטא 
אולם בכל  דוד.ובסופו באה המגפה לעם בגין חטא  שאול,העם בגלבוע בחטא 

המקרים העם אינו יכול לטעון לנקיון כפיו, הוא היה מעורב בחטא הנהגתו ולכן 
 נפל בנפילתה.
קופה, היתה תפיסתו של העם נגועה בסממנים אליליים ובמקום לתקן בראשית הת

את מעשיו, הביא אליו בשחצנות את הארון להושיעו, משום כך לא הועיל הארון 
אלא נשבה בידי הפלשתים. אבל העם לא שב בתשובה ולא תיקן את דרכיו גם 

ידע לאחר המפלה. הארון מצא את דרכו חזרה, בעצמו, ואילו העם  אפילו לא 
לקבלו כהלכה. מתברר שהעם היה שותף לחטא כוהני בית עלי, אשר קידשו את 

 המסגרת ולא את תוכנה. 
", והוא נעשה מרצונו שותף חמל העם"אשר  -העם השתתף עם שאול בחטא עמלק 

גם לרדיפת דוד. גם חטא דוד במפקד הוא תוצאה של חטא העם, והכתוב פותח 
משמע, שחטא דוד  191ויסת את דוד בהם"ואומר "ויסף אף ה' לחרות בישראל 

  קשור ונובע מחטאו הקדום של העם.
המקדש והמלכות.  -שני יסודות מרכזיים בחיי העם התפתחו בתקופה זו 

האחריות לקידומם רבצה על כתפי העם, והוא גם שילם במגפה על התרשלותו  
 בהם.

שלושתם חטאו שלושת הבתים, בית עלי, בית שאול ובית דוד, עברו מסלול דומה. 
כאשר הגיעו אל שיא כוחם ותפארתם, וחטאם הפיל אותם ממרומי התהילה אל 

לכת על הנהגת העם. בני עלי ושאול -תהומות השכחה, ותוצאותיו היו מרחיקות
נפלו במלחמה עם הפלשתים, כפי שניבא שמואל. לשני הבתים לא היה המשך, 

טא כאשר הגיע אל שיא ונדמה שכך היה מתרחש גם ביחס לבית דוד. אף הוא ח
גדולתו כמלך על כל ישראל בירושלים, והחטא איים להחריב אותו, את ביתו ואת 
מלכותו, אבל דוד ידע לא רק לחטוא אלא גם לשוב בתשובה. ביתו התפורר 
במאבקי בניו שפגעו וכילו זה את זה, אך דוד סלל דרך חדשה ובנה את ביתו 

התשובה, והעניק באמצעותו לביתו מחדש. הוא משח את שלמה בנו הקטן, בן 
המלכות נארגה סביב המקדש ובכך הוצב בפניה יעד רוחני כביר. בכך  -כיוון חדש 

 -הפכה מפלתו של דוד לצעד של תקומה, והוא התרומם מתוך החטא לשיא חדש 
  לבניית המזבח בהר המוריה.

 

 

 

  . דוד ובת שבע2
 
 

ירה גוררת עבירה. הכתוב מתאר חטא דוד נקרא בנשימה אחת. צעד רודף צעד, עב
  כיצד הלך דוד והסתבך; החטא הלך וגדל, העמיק והחמיר, ואילו דוד לא נעצר.

דוד שלח את הצבא למלחמה, אבל נותר מאחור בירושלים מנותק ומנוכר. כאשר 
לחם הצבא  בחזית, הוא התפנק בשנת צהרים והתהלך על הגג לרוח היום. דוד 

בונן בה. הוא שאל לזהותה, ולא נרתע לשלוח שבע והאריך להת-ראה את בת
לטיעון מחייב: "האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף?" במדבר ט"ז כב.  משה עשה זאת 189

במלחמת העי, שם ניגף העם בגלל  -חריג בולט בכלל הזה מתרחש לאחר המלחמה הראשונה 
חטאו הפרטי של עכן, אולם בתוכחתו של הקב"ה מודגשת ערבותו ומעורבותו של העם כולו, 

אותם וגם לקחו מן החרם וגם גנבו וגם כחשו  "חטא ישראל וגם עברו את בריתי אשר צויתי
וגם שמו בכליהם" יהושע ז' יא, היחיד צומח מן העם, ומעידתו חושפת את חולשת העם 

 כולו. 
 ילקוט שמעוני ב' קמ"א. 190
 ב כ"ד א.-שמואל 191
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לקחתה גם כאשר התברר שהיא אשת אוריה. קורי החטא הולכים ונטווים סביב 
 דוד, והוא נשאב אל תוך החטא כאילו היה זה מהלך שאין עליו שליטה.

 
שתי גישות קוטביות התגבשו להבנת פרשת חטא דוד, האחת פשטנית "לכן לא 

דוד, ולא אכחיש האמת הפשוט. טוב לי שאומר שחטא יסבול דעתי להקל בחטאת 
. 192מאד, והודה מאד, ושב בתשובה גמורה, וקיבל ענשו ובזה נתכפרו עונותיו"

: "כל האומר דוד 193וגישה שנייה, הבינה את החטא באופן מורכב יותר ומסקנתה
 חטא אינו אלא טועה".

 .תיאור החטא בכתוב מעורר שאלות רבות המעידות על תוכן מורכב
סנוורים או כרדוף תאווה שאין לעמוד בפניה. אדרבה, הוא -א. דוד לא הוצג כמוכה

שאל וחקר לפני המעשה, ואף על פי כן לא היסס. תיאור זה של עשייה מחושבת 
 וחסרת התלבטות מוסרית, מחריף ומעצים במכוון את חומרת מעשהו.

ותיהם של ב. הסיפור סותם את הדברים ומתעלם לחלוטין ממחשבותיהם ורגש
שבע, האם היה זה -האישים המעורבים בחטא. איננו יודעים מה חש דוד כלפי בת

, כפי שניתן 194פרץ של תאווה גופנית, או קשר של אהבה בעלת משמעות עמוקה
שבע? האם היתה נאמנה -ללמוד משבועתו לה לאחר המעשה. מה חשבה בת

לפי דוד? איננו לאוריה, או שהיה זה לה אונס גמור? ומה חשה לאחר מעשה כ
יודעים אם אוריה ידע בסוף את אשר נעשה, והכשיל בכוונה את מאמצי הכיסוי 
של דוד, או שהכתוב משמיענו שאין אפשרות לברוח מן החטא ולהסתירו, ודווקא 

 ?תמימותו ונאמנותו היתרה של אוריה לצבא, היא שחשפה את בוגדנותו של דוד
ם של נתיניהם, אך לא כן היה בישראל. ג. מלכי קדם משלו בעריצות, בגופם ונפש

. ניאוף ורצח ללא 195מלך ישראל אינו שליט כל יכול. הוא אינו החוק, אלא כפוף לו
ניד עפעף, אינם תואמים את מעמדו ואת סמכותו של מלך בישראל, והם זרים לכל 

 המוכר וידוע לנו על התנהגותו האישית והציבורית של דוד.
הנביא  להוכיח את דוד רק בסיומה של הפרשה, עם ד. על פי פשטות הכתוב, בא 

לדת הילד. היכן היה נתן תשעה חודשים? האם לא די היה בעצם הניאוף והרצח, 
  להביא לתוכחתו הקשה?

ה. משל כבשת הרש מבליט את החמדנות והבוגדנות, אולם אינו הולם מעשה חמור 
-ילו לקיחתה של בתשל ניאוף ורצח? גם בנמשל מדגיש הנביא נקודות משניות, כא

שבע לאחר מות אוריה חמורה מן הניאוף, והריגתו של אוריה בידי בני עמון 
   דווקא, חמורה מעצם רציחתו. אתמהה!

ו. נתן דחף את דוד לגזור דין מוות על העשיר, אך הוא לא נהג כדין, שהרי מעשה 
פול: מוות הגזל המזעזע אינו מחייב דין חמור כל כך. דוד העניש את העשיר עונש כ

ותשלום ארבעתיים. ארבעתיים קשור לדין גנב, אבל מיתה מדוע? ברור אפוא שנתן 
לא דרש דין רגיל, אלא ציפה שהמלך יפעיל את דין המלכות, וימית את העשיר 

 .באופן חריג כעונש הרתעה מוסרי
 

ברור שהכתוב מחדד את הדברים ומציגם בחומרה יתירה, חטא דוד תואר 
ואל ועונשו תופס בו מקום מרכזי. הדברים חורגים ממסגרת באריכות בספר שמ

תיאור תולדותיו של דוד, ונעשים ציר מרכזי בספר, לא רק מבחינה כמותית אלא 
כמסר המהותי שלו. נראה שחטא דוד הובא לא רק לשם עצמו אלא כדוגמא לחטא 
ולכישלון האנושי ולהתמודדות עמם. על כן מתעלמת הפרשה מן הפרטים 

ם הייחודיים של החטא הזה, ומסריה המרכזיים מכוונים לשורשי החטא האישיי
 והתשובה בנפשו של כל אדם.

אברבנאל, בסיכום דיונו בפרקנו. בדומה לכך כתב בעל תוספות יום טוב על האמור  192
משנה י' "מעשה דוד ואמנון לא נקראין ולא מיתרגמין" )לא נקראין  במסכת מגילה פרק ד'

בהפטרה ולא מיתרגמין ומפורשים לציבור, משום כבודו של דוד(: "הרמב"ם לא כתב מעשה 
דוד בחבורו. שהוא מפרש מעשה דוד ואמנון, )על פי האמור בגמרא שם(, מעשה אמנון שנזכר 

ב"ם מעשה דוד ובת שבע, דמעשה תמר ויהודה בו דוד. ונראה לי דמשום הכי לא פירש הרמ
דאודי, והכי נמי דוד הא אודי ואם כן שבחיה הוא  -נקרא ומיתרגם, וטעמא דשבחיה הוא 

 ונקרא ומיתרגם".
שבת נ"ו א. בעוד האברבנאל הגדיר את דברי רבי כדברי דרש, וכדעת רב: "רבי, דאתי  193

 דריש ומהפך בזכותיה דדוד". -מדוד 
ק"ז א "ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שבאה אליו  ראה סנהדרין 194

 במכאוב". וזוהר ח"ג ע"ח ב.
יד מול עקשנותו של נבות, ורק איזבל, הפועלת -א כ"א, אחאב עומד באזלת-מלכים 195

 בשיטותיה המושחתות של צור, יכולה לתת לו את שדה נבות.
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דוד התגבר על מכשולים רבים כדי לבנות ממלכה כבירה. הוא איחה את הקרעים 
בתוך ישראל, איחד את  השבטים שהחלו לחדד את ייחודם, ויסד בירה חדשה 

מו עליו מכל עבר, ממזרח וממערב לישראל. הוא התגבר על אויבי ישראל שאיי
מצפון ומדרום. אבל התברר בסופו של דבר, שהאיום הגדול ביותר על ממלכתו לא 
בא מן החוץ אלא ממנו עצמו, מתוכו הוא. החטא האישי של דוד ניוון את ממלכתו 
וריסק אותה מבפנים. בעקבותיו רבו בניו על ירושת המלוכה ודרסו זה את זה, 

, אבשלום מרד באביו, כל יורשיו המרכזיים והבולטים של דוד אמנון דרס את תמר
ירדו מעל הבימה והתקוות הגדולות שנתלו במלכותו הלכו ונמוגו. דוד התגבר על 

 אבשלום אבל היה זה "ניצחון פירוס" שבו איבד את בנו.
החטא איים להפוך את קערת המלכות על פיה, אבל תשובת דוד חזרה וייצבה את 

שב בתשובה, קיבל את הדין בהכנעה, פרץ את קורי הניוון שכיסו את הדברים. דוד 
מלכותו, העלה את ביתו על דרך חדשה והציב לפניו אתגרים כבירים שהעמידו את 

 הבניין על תלו. 
טיפוס של בעל תשובה. בחטאו -ברור אפוא שמטרת הסיפור לעשות את דוד אב

 ורות. קיים מסר לכל הזמנים וממנו נלמד הלכות תשובה לד
אמר רבי יוחנן משום רשב"י: לא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל 

אומרים  -ראויים לאותו מעשה... אלא למה עשו? לומר לך, שאם חטא יחיד 
 .196אומרים להן לכו אצל ציבור -לו כלך אצל יחיד, ואם חטאו ציבור 

יב דוד וישראל סללו את דרכה של התשובה לדורות, ליחיד ולרבים. "מאי דכת
נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הוקם על? נאם דוד בן ישי שהקים עולה של 

 .197תשובה"
 

 

 

 . חטא ממלכתי3
 

היו חכמים ששללו את תוקף איסורי גילוי עריות ושפיכות דמים, מחטאו של דוד, 
וראו במעשהו רק "אבק" של אלה: "כל היוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות 

. מסורת זו איננה רק מאמץ להפך 198מלכות היה"כותב לאשתו", ואוריה "מורד ב
בזכותו של דוד, אלא מטרתה למקד את הדיון בתכניו המרכזיים של הסיפור. אף 
היא נסמכת על פשוטו של הכתוב, אשר הסיט בבירור את מרכז הכובד של החטא 
מגילוי עריות ושפיכות דמים ממש, לחטא מסוג אחר. בכך לא פחתה חומרת 

הנביא מעלה את הדברים לרמה מוסרית גבוהה יותר אשר בה  החטא, אלא להפך,
חוקי, אלא נתבעת שלמות מוסרית. למעשיו של מלך ישראל.  לא די בצידוק הלכתי

לא תספיק כסות משפטית פורמאלית, הוא צריך להיות נקי כפיים ובר לבב בעיני 
 אלהים ואדם. 

  במישור עליון זה חוטא דוד בשורת חטאים חמורה:
ריה ואליעם היו חיילים בצבאו של דוד. הם לא היו חיילים רגילים, אלא א. או

חברים ביחידות העילית, מגיבוריו הנאמנים והקרובים. בפקודתו הם לחמו עתה 
ברבת עמון, ודוד השתמש בעובדה זו לצרכיו. חכמים אמנם הניחו שאוריה נתן 

לשוב ולהחזירה שבע גט, אבל את הגט נתן יחד עם כל חיילי דוד על מנת -לבת
 .199לאחר המלחמה

דוד לא חטא אפוא בגילוי עריות, אבל בגד באמון חייליו שמסרו את נפשם 
 לשרותו, והוא חתר בכך תחת אשיות קיום הממלכה.

לא היה תמן חובא, אלא מצד חילול ה'. דגברא דהוה טריד במלחמתו, לא 
. והיינו הא הות מיחדא ליה -הוה ליה למנסב איתתיה, אע"ג דפנויה הות 

שבע -שבע. משום דמצד בת-דקאמר בדבר אוריה החתי ולא קאמר בדבר בת
חובא, אלא משום דאוריה הוה טרוד לממסר נפשיה  עצמה לא הוא עליה

. )לא היתה 200שמא דה', והיינו חובא דיליה בגיניה בקרבא, הוא דאתחלל

 עבודה זרה ד' ב. 196
 זרה ה' א.מועד קטן ט"ז ב, ועבודה  197
 שבת נ"ו א. 198
בתוספות שבת נ"ו א וכתובות ט' ב, הסברים שונים. בפירצה זו, המסירה את איסור  199

 העריות, נכנס דוד בניגוד לכוונתו של הגט ולמגמתו המוסכמת והמקובלת.
 ר' יוסף קארו, 'מגיד מישרים', מקץ מ'. 200
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היה לו לקחת אשתו של אדם העסוק  שם חובה אלא מצד חילול ה'. שלא
מיוחדת לאוריה. משום כך  חמתו. כי אף שהיתה פנויה אבל היתהבמל

-שבע. כי משום בת-הדגיש הפסוק: בדבר אוריה החתי ולא אמר בדבר בת
למסור נפשו  שבע לא היתה על דוד חובה, אלא משום שאוריה היה עסוק

   עבורו בקרב, לכן היה בזה חילול ה', וזו היא חובתו של דוד.(
ופקודות צבאיות כדי להרוג את אוריה במלחמה, ובכך חזר ב. דוד ניצל מהלכים 

על אותו חטא עצמו. חיילים ילכו לחזית כאשר הם מאמינים שהשיקולים 
היחידים לכל פקודה, הנם הצלחת המלחמה והצלת ישראל. אוריה שיצא 
בהתרסה גלויה כנגד דוד, היה חייב מיתה כמורד במלכות, אבל הכנסת חשבונות 

רב, הורסת את האמון, משליטה משטר של בגידה ופחד, זרים למהלכי הק
 .ומפוררת את הצבא

תככים -ג. הניסיון להסתיר את האמת ולהחביאה, הופך את הדין לסבך קורי
הנועד להציל את המלך מקלון. האמת אינה פחדנית, והמשפט הוא גילויו הפומבי 

אל, והמשפט  , כי אלהים ניצב בעדת201של הצדק. "היה לך לדונו בדין סנהדרין"
הוא קידוש השם בהיותו גילוי הסדר האלוקי והשלטת הצדק בעולם. לא רק 

עשייתו במחתרת  -למען ישמעו ויראו  -התוצאה חשובה, אלא התהליך כולו 
 .הופכת את המשפט למשפח, וקידוש השם הופך לחילולו

ב דוד נתן יד לאוי -ד. בהריגתו של אוריה בחרב בני עמון ישנה חומרה נוספת 
ואיפשר לו להתגבר על ישראל ולהפיל בהם חללים. בכך פגע בכוחם של ישראל 
והפיל את רוחם, ומאידך, עודד וחיזק את העמונים הנצורים. חטא צבאי ולאומי 

" )פתחת את פיהם של שונאי 202זה לא יכופר: "מפתח פתחת פומא דסנאי עמא דה'
 עם ה'(.

ויב היא חילול כפול ומכופל בידי הא 203מסירת אחד הגיבורים המופלאים שבעם
: "מדוע בזית 204של שם ה' ושם ישראל. לכן מדגיש זאת הנביא כחטא בפני עצמו

את דבר ה' לעשות הרע בעיניו? את אוריה החתי הרגת בחרב ואת אשתו לקחת לך 
 !" ואותו הרגת בחרב בני עמוןלאשה  

גת אוריה, יואב לא גילה רגישות מוסרית ולא התקומם נגד ההוראה לגרום להרי
אבל נמנע מלבצעה כלשונה. כשר צבא ישראל לא יכול היה יואב למלא פקודה כזו, 

 הסותרת את יסודות הצבא והממלכתיות.

 

 

 לך לבדך חטאתי   .6
 

חומרת חטאו של דוד היא אפוא דווקא בצדדיו הציבוריים. לפיכך, נעשית ההבחנה 
ורי ממלכתי, ועל כן שחטאו של שאול היה חטא ציב 205המקובלת בין שאול ודוד

נלקחה ממנו המלוכה, בעוד שדוד חטא בענייניו האישיים המוסריים, ולא בתחום 
ניתן ללמוד מכאן שחלוקה  הציבורי, והבחנה זו אינה פשוטה כלל ועיקר. אדרבה,

כזאת אינה אפשרית כי מי שפגום מוסרית ואינו שולט ביצריו ומידותיו, פסול 
ק, בין המוסר האישי לבין המוסר הציבורי, סופם . הפרדה וניתו206מלשלוט בציבור

 שואה.
שלחטאו שני פנים. האחד, הפשוט והפורמאלי, והשני  207דוד עצמו הדגיש בתפילתו

 הוא ההיבט הפנימי, הנסתר והנעלם: "הן אמת חפצת בטחות, -חמור ממנו  -

 ובסתום חכמה תודיעני; כי פשעי אני אדע, וחטאתי נגדי תמיד". ובשעה שהאנשים
תופסים את החטא באופן פשטני, ריבונו של עולם ודוד תופסים את החטא 

 לאשורו, ויודעים עד היכן מגיעה פגיעתו ופגימתו.

 שבת, שם. 201
 י ה'".כך מפרש התרגום את הביטוי "נאץ נאצת את איב 202
 ב כ"ג לט.-שמואל 203
 ב י"ב ט.-שמואל 204
 ספר העקרים מאמר ד' פרק כ"ו. 205
ראה כוזרי מאמר ג' ה "החסיד הוא המושל". ובדומה לזה נפסק במשנה, מכות ב' ז'  206

"ואפילו שר צבא כיואב בן צרויה אינו יוצא משם )מעיר המקלט( לעולם", עם ישראל יצטרך 
 בדמים ואין בו דופי מוסרי.   לחפש מצביא שידיו אינן מגואלות

 תהילים נ"א. 207
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והרע בעיניך עשיתי" שבתהלים, מקביל לדבריו בספר שמואל  "לך לבדך חטאתי
כל חטא שחוטא אדם לחברו הנו חטא כפול, לאדם ולמקום; חטא לה'". "חטאתי 

סרי. נתן ודוד מדגישים את ההיבט הפנימי הכללי של החטא, יותר אישי וחטא מו
 מן הפגיעה האישית.

 גם העונש כפול: 
 .208א. "כה אמר ה' אלהי ישראל... עתה לא תסור חרב מביתך עד עולם"

 .209ב. "כה אמר ה'... ולקחתי את נשיך לעיניך ונתתי לרעך"
 לאשה.שבע -על לקיחת בת -הראשון בא על הריגת אוריה, והשני 

אבל ניתן לומר ששני העונשים המתוכננים מכוונים לשני רובדי החטא. העונש 
השני, פוגע ומבזה את דוד באופן אישי, הוא בא על החטא הגלוי והפורמאלי שלו 

, כלומר, על מה שבינו לבין המקום, ועל כן עקב כי בזתניואילו העונש הראשון בא 
לעולם. הוא מטיל  מביתךא תסור חרב הוא אינו עונש פרטי בלבד אלא ציבורי: ל

ואחר כך תכרית  210עונש כרת על דוד וזרעו. חרב העונש תפגע בראשונה בדוד עצמו
, 212ואת בית יואב. 211. בדומה לקללה המלווה את בית עלילעולם את ביתו אחריו

עונשו המתוכנן של דוד אף חמור משל שאול. שאול נדחה מן המלוכה, ואילו דוד 
 חו מארץ החיים.וביתו כמעט ונד

    

 

 

                                  שאול, דוד ואחאב . 5
 

  הפרשה קושרת את חטא דוד לשורה של חטאים בתנ"ך באמצעות סגנונה ופרטיה.
              

 חטא העגל  .א
   הקבילו את חטא דוד לחטא העם בעגל. 213חכמים   

 .אותו מעשהלא דוד ראוי לאותו מעשה ולא ישראל ראויים ל
  

 ישנו גם דמיון ממשי בין הפרשיות:
א. דוד שלח את יואב למלחמה בעמון, בעוד שהוא והעם נשארו מנותקים הרחק 
בירושלים. בחזית התנהלה מלחמה הירואית, ודוד בירושלים, לא השתתף במאמץ 

 .ובאתגר הגדול, ולכן נפל בחטא
ם לקבל את התורה אף בסיני התרחשו הדברים באופן דומה. משה עלה לשמי

ושהה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, ואילו העם, שנשאר מנותק במחנה, לא 
 שותף ולא היה מעורב באירוע הנשגב הזה. לכן חטא ועשה את העגל.

ב. הלוחות שנשברו תוקנו בלוחות השניים לאחר שתוקן החטא בתשובה גדולה. גם 
חמת עמון באה רק תשעה אצל דוד, ההכרעה )לפי סדר האירועים בכתוב( במל

 חדשים לאחר החטא, לאחר שעשה תשובה.
. דוד שלח ללכוד את העיר, אבל 214"טוב ארך אפים מגבור, ומשל ברוחו מלכד עיר"

לא הצליח לכבוש את רוחו ולהכניעה. ורק לאחר תשובתו, משהשלים את שלטונו 
 על עצמו, התאפשר סיום המלחמה בניצחון סופי ומוחלט.

משמעי, ובעקבותיו התעלו ישראל לקרבה -בה בסיני היה מיידי וחדג. תהליך התשו
דודים בין כנסת ישראל לבין אביה שבשמים. -מחודשת, לבניין המשכן ולאהבת

התהליך שהתרחש שם בחיי הכלל, חזר ביחס לפרט, אצל דוד. תשובתו היתה 
ך אשר ה' אהבו. התהלי -שלמה  - מיידית, נוקבת וחותכת, בסופה נולד ידידיה

                   הושלם גם באופן ציבורי, בהקמת המזבח בהר המוריה.

 
 ב. חטא שאול

 ב י"ב ז, י.-שמואל 208
 ב י"ב יא.-שמואל 209
 כנשמע מפסוק יג. 210
 א ג'.-שמואל  211
 ב ג' כט.-שמואל 212
 עבודה זרה ד' ב. 213
 משלי ט"ז לב. 214
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, ועל פי דברי חכמים יש 216ובתבניתו 215חטא דוד מקביל לחטא שאול, בתוכנו 
. שלושתם חטאו בחטא כפול: תחילתו 217את אחאב -לצרף לכך חוטא שלישי 

ים מישראל. שלושתם בהתחסדות עם גויים אכזרים וסופו אכזריות לנקיי כפי
דמויות מרכזיות, בשלושה ענפי מלכות בישראל, וחטאם ערער את אשיות 

 המלוכה.
את שלושתם העמיד הנביא על חומרת חטאם. שמואל הוכיח את שאול ישירות על 
שעבר על ציווי אלוקי מפורש. אצל דוד ואחאב הוצרך הנביא להבהיר את הדברים 

ן את עצמו ב"דין המלך", ולחרוץ את גורלו באמצעות משל, בו דחף את המלך לדו
 שלא מדעת.

  
 ג. חטא אחאב

. שניהם חטאו ב"לא תחמוד": זה את 218חיצוני באופן דומים חטאי דוד ואחאב
בשני  לא תרצח.בשניהם גררה העבירה, עבירה על  שדה רעהו., וזה את רעהו אשת

ביא בשעה ידי שליחים וספרים. בשני המקרים בא הנ-המקרים התבצע הרצח על
שהמלך יצא לממש את תוצאות חטאו, והוכיחו. שניהם עשו תשובה, ותשובתם 

 שינתה את הגזרה שנגזרה עליהם.
השוואת חטא דוד לחטאי שאול ואחאב, מעלה שאלות נוקבות וקשות. לכאורה, 
דומים החטאים, ואף על פי כן, עלה דוד מן החטא והתאושש, ואילו בתי שאול 

  אל חורבנם.ואחאב המשיכו לצעוד 
מתברר ששני מעשים קרובים ודומים, יכולים להיות שונים במהותם ולהוביל 

 .219למהלכים הפוכים כל כך. הבחנה זו יסודה בהלכה
 האויל יליף חובה כי יחפש מומי בני אדם ואשמתם ויתן בהם דופי ולא ידבר

לעולם בשבח ודבר טוב הנמצא בם... אבל האיש אשר תדע ובחנת את דרכו 
אין פחד אלהים לנגד עיניו ותמיד יתייצב על דרך לא טוב מצוה לספר כי 

ולגלות על חטאותיו... והנה כי תראה אדם אשר ידבר דבר או יעשה  בגנותו
לשפוט דברו ומעשהו לצד טובה ולצד הזכות, אם האיש ההוא  מעשה ויש

נתחייבת לדון אותו לכף זכות על דרך אמת, גם כי יהיה הדבר  -ירא אלהים 
קרוב ונוטה יותר  אצל הדעת לכף חובה... כמו שאמרו רז"ל: הדן את חבירו 

ידינהו לכף זכות והיא מצות עשה מן התורה שנאמר:  לכף זכות המקום
האיש ההוא, רוב מעשיו לרוע, או בחנתו כי אין  בצדק תשפוט עמיתך... ואם
 ...מעשיו ודבריו לכף חובה יראת אלהים בלבבו, תכריע

 
 קווי הדמיון הרבים, מעלה הכתוב עצמו מספר הבדלים:אכן, למרות 

כלומר, דוד . 220שעשה משפט שקרעשה משפט, ואחאב על  שלאא. דוד נענש על 
חטא במעשה עוול, הוא יצא וחרג משורת הדין והצדק, אבל מששב בתשובה, חזר 
אל המסגרת שנותרה נאמנה וישרה. אחאב לעומתו, גרר בנפילתו את מערכת 

וערער את יסודות המשפט. הוא הפך את החטא לנורמה, שיתף בכך הצדק כולה, 
 .את זקני העם ושופטיו, ועשה את המשפט עצמו למשפח

ב. תגובת אוריה, לא די שהיתה קנטרנית אלא גם פומבית: "ויצא אוריה מבית 
ואף על פי כן "וישכב אוריה פתח בית המלך  221המלך ותצא אחריו משאת המלך"

"אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, אל תהי צדיק הרבה יותר מבוראך מדבר  215
]ט"ז[. "צרור את המדינים ...את מוצא במי שבא עמהם במדת  בשאול". קהלת רבה ז' א'

רחמים לסוף בא לידי בזיון מלחמות וצרור, ואיזה זה דוד ...אל תהי צדיק הרבה" במדבר 
 רבה כ"א ה'.

החלוקה הטכנית של ספר שמואל, לשני חלקים, לובשת ממשות. במרכז שני החלקים,  216
המשנה את פני הדברים וממסמס את  -החטא  -ב, בנקודת השיא, מתרחש המשבר -א ו-שמואל

כל התקוות, ההישגים והבניין שנוצרו בחלקו הראשון. סופו של הספר מתרכז בהכרח, 
 .בנסיונות לתקן את אשר עוות

 א כ' וכ"א.-מלכים 217
גם תגובתם של אוריה ונבות דומה באופיה ובסגנונה. בדברי שניהם טמונה תוכחה בוטה  218

וכדרכה של תורה. דוד הואשם על שהארון וישראל ויהודה יושבים  למלך, שלא נהג כראוי
בסכות )י"א יא(, ואילו הוא התעדן ונהנה. גם בדברי נבות: חלילה לי מה' מתתי נחלת אבתי 

לך )כ"א ג(, כלולה ביקורת על המלך שאינו ירא אלוקים ואינו שומר על מורשת אבותיו. 
יים את הוראת המלך. התבטאות שניהם חתרנית ושניהם, אוריה ונבות, מסרבים בתקיפות לק

 ויש בה משום מרידה במלכות, ועל שניהם מרחף דין מוות.
 שערי תשובה רי"ז רי"ח. 219
 זוהר חלק א' קצ"ב ב. 220
 ב י"א ח.-שמואל 221
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לא ירד אל ביתו". בעימות זה הוכיח אוריה קבל עם שהוא את כל עבדי אדניו ו
צדיק וחכם מן המלך, והוראתו הפשוטה של המלך הפכה בפיו למעוותת ובלתי 
מוסרית. זו קריאת תיגר מצד הצבא על המלך. לעומת זאת, בין אחאב לנבות, אין 

את  תנה ליכל רמז בפסוק שהעימות ביניהם היה פומבי. בקשתו של אחאב "
נוסחה באופן שאינו מכוון להפקעה, אלא לנתינה מרצון, ולכן הניחה  222"כרמך

 .223מלכתחילה אפשרות של סירוב
ג. הסתתרותו של אחאב מאחורי סינורה של איזבל, לא רק שלא הקלה מעליו את 
האחריות, אלא אף הכבידה אותה. המלך העניק לרשעה את כל תוקף המלכות 

יר את מלכות ישראל לידי בת מלך צור . אחאב הסג224וכוחה, ובכך הוא התחייב
 .225וצידון ורשעתה, ועל ראשו האשם למעשיה

 חטאתי לה'!ד. תשובתו של דוד מופנמת. גילויה החיצוני המיידי, הנו רק הווידוי 
אולם היא הולכת ומתבררת במשך הזמן בהתמודדותו של דוד עם העונש. תשובת 

שק והליכה אטית; אבל לא צום, קריעת בגדים, לבישת  -אחאב היא חושפנית 
 ברור עד כמה נגעה וחדרה אל עומק לבו.

נמצא, שבשעת נפילה וכישלון, לא חיפה הכתוב על דוד הצדיק והטוב שבמלכי 
יהודה ולא חסך ממנו את ההשוואה המזעזעת לרשע שבמלכי ישראל, אך סופם של 

 הדברים להתברר וההבדל הגדול ביניהם עתיד להתגלות.

 

                                          בירושלים ודוד יושב . 0

        
 
אי אפשר לנתק את החטא מרקעו, החטא איננו תופעה מקרית, בודדת ומנותקת,  

 אלא הוא צמח בר הצומח במורדות החיים והתנוונותם.
שורש החטא ונקודת העימות עם אוריה נעוצים בפרקים הקודמים: "ויהי דוד  

. מלכות דוד התמסדה, רשויותיה 226לכל עמו ויואב על הצבא" עשה משפט וצדקה
נקבעו וסמכויותיה חולקו. הרשות השופטת והמבצעת חלקו ביניהן את 

                                                            התפקידים.
בימיו הראשונים של העם היו כל הסמכויות מרוכזות ביד אחת. משה ישב לשפוט  

בוקר עד הערב. הוא לימד את חוקי האלוקים ואת תורותיו, והוא יישמם. מן ה
 אחת. -ההנהגה הרוחנית, המדינית והמעשית של העם 

אך הדבר אינו אפשרי ומשה קיבל את עצת יתרו והעניק מכוחו ומסמכויתיו  
. מעבר זה מהווה פרשת דרכים בתולדות ישראל, וסכנה רבה טמונה בו. 227לאחרים

מכה פרשת הזקנים לחטא המרגלים, אשר בעקבותיו נשאר דור לא במקרה נס
המדבר מעבר לירדן, ויהושע הכניס את העם לארץ. הוויתור על שלמות הנהגתו של 
משה הביא לבסוף לתמורה מוחלטת בהנהגה. מעתה לא יהיה זה אותו מהלך 
 מרומם על כנפי נשרים, בדרך נס, אלא ירידה אל המציאות והרמתה אט אט, על פי

חוקיה. מעתה, מחלקת התורה את הסמכויות לפי נורמה אנושית, אפשרית 
    הכרחית. -ומציאותית. אין אדם אחד יכול לעשות הכל, והאצלת הסמכויות 

לפי שאתה מוצא איוב אדם גדול ועשיר. שמא תאמר, שלא היה משגיח על 
פט דלים? לאו! אלא נתן נפשו על הדינין. ולא עוד, אלא שהוא היה שו דין

והוא היה שוטר. אמר איוב: התורה איימה על הדיין שיהא עושה את הדין 
ועל השוטר שיהיה  מוציא את הגזל. אני לא עשיתי כן, אלא אף על פי שהיה 

הייתי ממתין לו שיהא מוציא הגזל, אלא אני הייתי  השוטר לפני עומד, לא
 .228שיניו להוציא מתוכם את הגזל עומד על הגזלן ומשבר את

 א כ"א ב.-מלכים 222
א כ"א -את כרם נבות" מלכים אתן לךאמרה בלעג ובעוקצנות "אני  -ולא אחאב  -איזבל  223
 ז.

ש כשם שמסירת הטבעת להמן לא הפחיתה מאחריותו של אחשורוש לכתוב בספרים ממ 224
 על היהודים.

 וגם על שתעשה בעקבותיה עתליה בירושלים. 225
 ב ח' טו.-שמואל 226
 .במדבר י"א טז. דברים א' יג. 227
 ילקוט שמעוני ב' תתקי"ז. 228
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תפארותו של איוב שעשה יותר מדין תורה, המחייב כנורמה לרבים, ניתן את ה
מי שמתחסד ומוותר על השוטר  אל תצדק הרבה,להבין גם כביקורת על איוב. 

 סופו שלא יהיה שופט.
כך קרה גם לדוד: "אז נשבעו אנשי דוד לו לאמר: לא תצא עוד אתנו למלחמה ולא 

לק את התפקידים. חלוקה זו יש בה , הם אילצו אותו לח229תכבה את נר ישראל"
אמנם השלמה עם תנאי המציאות, אבל מתוך מגמה להתגבר על קלקוליה. גם 
לאחר החלוקה ממשיכות שתי החוליות לפעול יחד ומשלימות זו את זו, דוד ויואב 

 כלולים כאן בפסוק אחד ובמערכת משותפת.
למלא יואב, אמר רבי אבא בר כהנא: אלמלא דוד, לא עשה יואב מלחמה, וא

 .230עסק דוד בתורה לא
אבל קיימת סכנה ששתי המערכות תיפרדנה ותתנתקנה  זו מזו, הצבא יהיה 
מקצועי והעם יישאר אדיש לאתגרים ולסכנות הלאומיות. סכנת ניוון מרחפת על 
העם והיא מאיימת על העורף אף יותר מאשר על הצבא הנמצא בחזית ומתמסר 

רת לנו מתולדותיהן של אומות שבעות תופעה זו מוכ למשימה הלאומית.
 ומתנוונות, המתפוררות מבפנים מבחינה מוסרית.

הביטוי השגור בפינו "החיים צריכים להימשך", הוא שקר מנוול. הם אינם יכולים 
להימשך כרגיל כאשר הצבא נלחם על חייו בחזית. המלחמה היא מלחמת העם ולא 

ל, הם המאפשרים את היניקה מלחמת הצבא. ההזדהות, השותפות והנשיאה בעו
ההדדית של החיוניות והעוצמה ששואב הצבא מן העם, והעם ממנו. משום כך 

  חיוני במלחמה הקשר בין העם והממלכה, עם החזית הקשה והמסוכנת.
נראה שכאן נקודת השבר, יסוד כישלונו וחטאו של דוד, "וישלח דוד את יואב ואת 

ודוד יושב  -ני עמון ויצרו על רבה עבדיו עמו ואת כל ישראל וישחתו את ב
לא שותפות של עשייה מודגשת כאן, אלא קרע בין הצבא הלוחם  .231בירושלים"

 .232לדוד היושב בירושלים בלא מעשה
המפתיע הוא שהדבר מתרחש כאן בחיי דוד עצמו, אשר זה עתה התבסס והרחיב 

  את גבולות ממלכתו.
"שלום  .233לשלום המלחמה"ודוד שאל את אוריה "לשלום יואב ולשלום העם 

 המלחמה", הוא ביטוי מזעזע של נתק; ביטוי של אדישות וגישה מקצוענית.
הביקורת והבוז שהפגין  אוריה חשפו את קלונה של ירושלים ודוד: "הארון 
וישראל ישבים בסכות ואדני יואב ועבדי אדני על פני השדה חונים ואני אבוא אל 

חייך וחי נפשך אם אעשה את הדבר  ביתי לאכל ולשתות ולשכב עם אשתי?
 .234הזה"

יואב ניסה לרפא את הבקיע שנוצר כאשר קרא, בסופה של הפרשה, לדוד, לבוא 
ולגמור באופן סמלי את כיבושה של העיר רבת. הוא קשר את החוטים שנקרעו 
ונפרמו; איחד את העם, המלך והצבא, ונראה כאילו עלה הדבר בידו. אך יואב 

 רח טיח טפל על קרע שנפער ללא תקנה.איחר את המועד, ומ
                                                                           

 

 

 כיבוש יחיד  .6
 

ישיבתו של דוד בירושלים וניתוקו מן המלחמה, הם תוצאה של דרך ארוכה. 
האויב הישיר  -כנגד הפלשתים  235כיבושי דוד נעשו בשני מעגלים: הראשון

-דמשק וארם-הקיף את אדום, מואב, ארם 236והמאיים על ישראל, המעגל השני
צובה, והתבצע רק לאחר שנדחתה יוזמתו של דוד לבניין בית המקדש, והוא 

 התפנה והתמסר לביסוס בטחוני וכלכלי של ממלכתו.

 ב כ"א יז.-שמואל 229
 סנהדרין מ"ט א. 230
 ב י"א א.-שמואל 231
בר שהכתוב מדגיש את פעולתו של דוד באמצעות שליחים, וזו נעשית בפרק אופייני הד 232

 י"א למילת מפתח.
 ב י"א ז.-שמואל 233
 ב י"א יא.-שמואל 234
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 ב ח'.-שמואל 236
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המעגל הראשון שבר את השעבוד הפלשתי ושחרר את ישראל מעולם. המעגל השני 
שלטון הישראלי והתרחבותו, אלא שמעמדו ההלכתי מוטל הביא להתפשטות ה

הן מבחינת מהות הכיבוש והן מבחינת צורתו ומטרתו. כיבושים אלו הם  -בספק 
 .237כיבוש יחידמבחינת ההלכה 

דוד עשה שלא כתורה. התורה אמרה משתכבשו לארץ תהיו רשאים לכבוש 
ה, ואת לא עשה כן, אלא חזר וכבש ארם נהריים וארם צוב חו"ל, הוא

לירושלים לא הוריש. אמר לו הקב"ה: סמוך לפלטרין  היבוסי שהיה סמוך
    .238חוזר וכובש ארם נהרים וארם צובה? שלך לא הורשת, היאך אתה

"כיבוש יחיד" הוא היפוכה של ממלכתיות. המלך והממלכה, אינם קיימים 
לעצמם, אלא עם העם ולמענו. הפיכת המלחמה ממלחמת שחרור עממית 

טיהור הארץ  -תו של המלך, תוקעת טריז בינו לבין העם וצרכיו האמיתיים למלחמ
וממילא, מנתקת את המלחמה ממשמעותה האלוקית העליונה.  -והתבססות בה 

הנהר באופן זה לא הביאה לתוצאות המקוות, סוריא לא הפכה -ההליכה אל עבר
 .לארץ ישראל בשלמות, והכיבוש כרסם ביסודה ובמהותה של מלכות דוד

"כיבוש יחיד" מנתק את העם ואת ירושלים מן המלחמה, גם דוד שנשאר 
בירושלים התנתק מן הצבא הלוחם. כך נוצרו התנאים והאווירה שהביאו את דוד 

 לחטא.

 
 . המשך ההידרדרות8

                           
שבע ואוריה, אלא "עבירה גררה עבירה", -חטא דוד לא הסתיים במעשה בת

 משיכו להידרדר, כשדוד שגה לכאורה וחטא בכל שלב ושלב.והדברים ה
 -דוד חטא ביחסו הסלחני לילדיו, הוא לא למד את לקחו של עלי שביתו אבד 

. אמנון ניצל את דוד 239מקללים להם בניו, ולא כהה בם"-ידע כי-"בעון אשר
הדברים האלה ויחר לו מאד". אבל הוא -והתעלל בתמר, "והמלך דוד שמע את כל

שה דבר, הוא השאיר את העוול הנורא כפצע פתוח, חיפה על קלקלתו של בנו לא ע
וכך נעשה שותף בפשעו של אמנון. האם לא דחף בכך את  -היורש  -הבכור 

 אבשלום לעשות מעשה? 
דוד שוב לא למד את הלקח וחטא ביחס זה עצמו גם כלפי אבשלום שידיו גואלו 

, הוא ויתר שוב, סלח לו ונשק לו. בדם. דוד ויתר לאבשלום והחזירו לירושלים
אבשלום לטש את עיניו למלוכה וחתר אליה באופן שיטתי,  ודוד לא הגיב אלא  
נתן גיבוי להתארגנות אבשלום בחברון. האם לא הפך בכך לאשם גם בקלקולו של 

 אבשלום?
כאשר פרץ המרד והתגלה פרצופו האמיתי של אבשלום, לא נלחם בו דוד 

אותה וברח. דוד המשיך לחפות עליו, בניגוד לדעת יואב וכל  בירושלים אלא פינה
נאמניו, וניסה להציל אותו גם בקרב האחרון. כן נהג באותה סלחנות תמוהה גם 

 240כלפי אדוניה: "ולא עצבו אביו מימיו לאמר: מדוע ככה עשית?"

כיבוש יחיד. גיטין ח' ב. מהי סוריא מבחינה גיאוגרפית? הרמב"ן )דברים י"א  -סוריא  237
בהתפשטות הכיבושים לחו"ל, מעבר לנהר פרת כד(, רואה בעיה מבחינת הגבולות רק 

מזרחה, אל ארץ שנער, ואשור. לעומת זאת, בהשגותיו בסוף ספר המצוות, הוא רואה בעיה 
גם בכיבושי דוד בארצות עמון ומואב בגלל איסור "לא תתגר בם מלחמה". הרמב"ם, תרומות 

יזור דמשק מן הנהר א' ג, ט, סובר שהבעיה קיימת גם בסדר הכיבוש בתוך א"י, בכיבוש א
 מערבה. וראה תוספות גיטין ח' ועבודה זרה כ"א א'.

 להבנת חכמים יש שלושה פגמים בהתרחבות זו: ספרי, דברים י"א. 238
א. אין זו מלחמה עממית. לא רבבות אלפי ישראל שותפים בה אלא דוד וצבא הקבע שלו. 

אותה ל"כיבוש יחיד":   המלחמה ההופך באופןרש"י, )עבודה זרה כ' ב( מצביע על חסרון 
 "שלא ע"פ הדיבור ובלא ששים רבוא".

ב. היא אינה מתבצעת למען העם במובן הפשוט והישיר, אלא למען הממלכה והמלכות, 
הכיבוש: "שלא היו כל ישראל ביחד כדרך שהיו בכיבוש יהושע,  במטרתלצרכיו של דוד. )

", גיטין לצרכולא כבש אלא  קודם חלוקה. אבל דוד לצורך כל ישראלשהיו כולם וכבשוה 
 שם.(

  ג. היא באה במקום טיהור הארץ ומקום המקדש, ועל חשבונם.
 א ג' יג.-שמואל 239
 א א' ו. וראה שמות רבה א' א'.-מלכים 240
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לכאורה, לא תיפקד דוד, כולם ניצלו את חולשתו ורפיונו כנגדו, והוא, לא התעשת 
לא התמסר לחולשה. ההידרדרות הגיעה לשפל נורא שתואר באופן מזעזע א

 : "והמלך דוד זקן בא בימים, ויכסהו בבגדים ולא יחם לו".241בתחילת ספר מלכים
יורשיו -חולשה אישית זו סימנה לכאורה גם את קו הירידה של מלכותו. בניו

בטל נשלט -ה עוברנהרגו, אבשלום מרד בו, שבע בן בכרי מרד, אדניה מרד, דוד נעש
ונגרר, ומאבקי הירושה בתוך ביתו פילגו, פוררו ומוטטו את המלוכה שנבנתה 
בעמל כה רב. על פני הדברים הציב הכתוב את בניו החוטאים של דוד בשורה אחת 
עם בניהם של שמואל ועלי, שירדו מן הבמה ונעלמו. הכתוב הדגיש את המסקנה 

 שושלתית פסולה וסכנתה גדולה. העולה לכאורה מכל פרקי הספר, שהנהגה
אפשר היה להקל מעט מאחריותו של דוד ולראות את כל מחדליו וחולשתו לא 

 כחטא נוסף, אלא כחלק מן העונש הנורא ששבר את כוחו כמלך.
 אלא שדוד "הפריך" תפיסה זו בכך שפה ושם נקט עמדה ופעל:

 הוא רצה את אבשלום והשתוקק אליו.  -
 לעיר ואתו גם את חושי עם צדוק ואביתר. הוא החזיר את הארון -
 הוא פנה לשבט יהודה שימהר להשיבו. -
צבא ושלח אותו לדכא את מרד שבע בן בכרי. ועוד -הוא מינה את עמשא לשר -

 כיוצא באלה.
 הוא פעל, אבל לכאורה, לא פעל במקום הנכון ולא באופן הנכון.

-ונות של דוד בספר דבריכדי להגביר את התמיהה והפלא בא תיאור שנותיו האחר
הימים ומציג תמונה הפוכה. שם אין בקיעים במלכותו של דוד, אין מרידות 
ובגידות, אין חטא ואין עונש, אין הידרדרות ואין זקנה עגומה. להפך, דוד מתגבר 
כארי ושוקע ראשו ורובו בהכנת הממלכה להסתלקותו. שמונה פרקים מוקדשים 

בחירה. כיצד יש לכלכל שני תיאורים שונים לתיאור התמסרותו לבניין בית ה
 כך?-ומנוגדים כל

 
 

 . הנני, יעשה לי כאשר טוב בעיניו9
 

. מיד 242תגובתו של דוד לתוכחתו של נתן סוכמה בתנ"ך בשתי מילים: חטאתי לה'
ה' העביר חטאתך. החטא הגדול הצטמק לפתע והתגמד, -נענה לו נתן ואומר: גם

ותו של הנביא, שליח ה', אינה מובנת, האם די והעונש הנורא הומר באחר. סלחנ
 בשתי מלים כדי ל"טייח" ולהחליק על כל תהום החטא?

"מזמור התשובה":  -למזמור שלם  243שתי המלים המופיעות כאן הפכו בתהילים
 שבע.-בת-בא אל-אליו נתן הנביא, כאשר-למנצח מזמור לדוד, בבוא

דבר שבלב, אלא שינתה את עיון במעשיו מורה שתשובתו של דוד לא היתה רק 
 דמותו והכתיבה את מעשיו עד יום מותו.

דוד עמד כאן, כשאול בשעתו, מול גזרת הנביא, הבוטה, הקשה, והכואבת. תגובתו 
הראשונית של שאול, כתגובת כל אדם, היתה בריחה מאחריות. אדם הראשון 

ל עליו הטיל את האשמה על האשה, שאול הטיל אותה על העם. דוד, לעומתם, קיב
 את מלוא האחריות, בלא לתרץ, להסביר ולהקל: חטאתי לה'!

הטווח. שאול התמרד והתקומם כנגד -דוד שונה משאול גם בתגובתו ארוכת
 הגזרה, הוא רדף את דוד, והגזרה רדפה אותו, בדמות הרוח הרעה שביעתה  אותו.

ן לראות דוד, לעומתו, לא מרד בעונשו ולא לחם כנגדו, הוא עשה תשובה. לכן אי
כך, אינה פרי -את דוד כזקן אדיש ומשותק. הפסקת פעלתנותו האופיינית כל

חולשה, אלא שביתה מודעת ורצונית. הוא לא התקומם נגד המאורעות ולא פעל 
לשינוי פני המציאות, אלא ראה בה עונש שצריך לשאתו. דוד תיפקד אפוא, שאף, 

הקשה, ולא להפוך אותה על פקד ותכנן, אבל מגמתו היתה לתמרן בתוך המציאות 
 פיה.

הוא ידע את מגבלותיו וחסרונותיו. מתוך ענווה הכיר בכך שאינו יכול להוכיח את 
בניו, שלמדו ממנו לחטוא. אם יוכיח את אמנון על מעשה תמר, יאמר לו: "טול 

יאמר לו: ומי הרג את  -קורה מבין עיניך", ואם את אבשלום, על רצח אמנון 
 חוטאים, כי ידע היטב, מבשרו, את כוח הפיתוי של החטא.אוריה? היה סלחן ל

 א א' א.-מלכים 241
 ב י"ב יג.-שמואל 242
ב. בספר שמואל יש לאחר המילים הללו חלל, פסקה באמצע הפסוק, -תהילים נ"א א 243

 ל כתוב כאן.משמע: לא הכ
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הוא סלחן לחטאים מפני שפגיעתם בו היא עונש ההשגחה, המייסרת ומזככת אותו 
 מחטאיו.

דוד לא לחם באבשלום בירושלים, אלא פינה את העיר. הוא ציווה את צדוק 
-ואתאמצא חן בעיני ה', והשבני והראני אתו -להשיב את הארון למקומו: "אם

 .244נוהו. ואם כה יאמר: לא חפצתי בך, הנני! יעשה לי כאשר טוב בעיניו"
דוד, ומי יאמר: מדוע -הוא לא היכה את שמעי המקלל, כי "ה' אמר לו קלל את

". ומעל לכל: "אולי יראני ה' בעיני והשיב ה' לי טובה תחת קללתו 245עשיתה כן?
 היום הזה". 

 
הלכים במאורעות המשתלשלים בהתבוננות שלאחר מעשה, מתבררים שני מ

ונובעים מעונשו של דוד. לכאורה מנהלים בניו הגדולים של דוד, אמנון, אבשלום 
איתנים על ירושתו, וכל אחד מן היורשים הטבעיים הללו מנסה -ואדוניה, מאבק

לשים את ידו על המלוכה בטרם עת. אולם באותה שעה נחרץ כבר גורלם, ואין 
ת ותפקיד היסטורי. מן השמים כבר נקבע שאת להם ולמאבקיהם שום משמעו

 פי שום חוק ודין.-המלוכה ייטול נער צעיר ורך, שאינו ראוי וזכאי לה על
פי הטבע וחוקי הירושה, לא נחשב שלמה מתאים למלוכה, אלא -לא זו בלבד שעל

 שהיה פסול ומשוקץ.
-שהיו ישראל אומרים: מה דוד סבור? שהמלכות נשתלה מן בנה של בת

והרחיב לו הקב"ה ואמר לו: הנה בן נולד לך ושלמה יהיה שמו. אמר  שבע?
רבי יהודה: כל הבנים אינם נולדים הם? ומהו הנה בן נולד לך? לרפאותך מן 

 .246העויא )חטא( שלך
שלמה בעיניהם הוא התגלמות החטא והשפלות. הוא מהווה סכנה לרציפות 

ואבדה מלכות מישראל. המלוכה ושלמותה. אם יעלה שלמה יפרצו סדרי המלכות 
כן נלחמו למען חיזוקה ואישושה של המלכות הטבעית, הממוסדת והמקובלת -על

 על הציבור.
דוד לא השתתף באופן פעיל במאבק הירושה, שמוטט את קליפת המלכות 

-ומסגרתה. זו כבר קרסה ונפלה בתהומות החטא. במקום המסגרת שהכזיבה באי
רוחני חדש, שנעשה יסוד ובסיס -נה ערכיעמידתה המוסרית הקים מן המפולת מב

 לבניינה של מלכות מחודשת.
כל המהומה וההתפוררות, המפחידות ומטילות מוראן על הכל, הותירו את דוד 
אדיש. הוא אמנם סבל סבל אישי רב באובדן בניו היקרים לו, אבל מלכות בית דוד 

נים. דוד לא נבנתה מבפנים מחדש. ותשובה גדולה החזירה אותה לערכיה הראשו
בנה את בית המקדש, אבל הניח את יסודותיו ובנה סביבו את המלכות. המקדש 
נעשה תמצית נשמתה וקיומה לדורות, וגורלם של המלכות והמקדש נכרך יחד 

 לבלי התר.
דווקא הבן האחר, ביטויה של תשובתו הגדולה, הוא האיש הנכון, היכול לעשות 

ולהרס כבר רואה דוד את ראשיתה של  להתחדשותה של המלכות. מבעד למשברים
 דרך חדשה, אשר תביא את מלכות בית דוד לשיאים חדשים. 

דוד איננו מתמרד, הוא מקבל את הדין, אך מבקש לתקנו בשורשו ולהפוך את 
תשובתו של דוד, בגדולתה  -החטא לנקודת זכות. במקום הגזרה תעמוד תפילתו 

צמתי ואבכה, כי אמרתי: מי יודע  -ובשלמותה. זוהי הסיבה, ש"בעוד הילד חי 
וחנני ה' וחי הילד. ועתה מת, למה זה אני צם? האוכל להשיבו עוד? אני הלך אליו 

 .247ישוב אלי"-והוא לא
לכאורה, לא הועילה תפילתו של דוד, והילד מת, ואמנם לכפרה שלמה העוקרת 

 -ע שב-את החטא למפרע לא זכה דוד, אבל לא נשאר רחוק ממנה ובנו השני מבת
 .248שמו ידידיה, בעבור ה'"-ה' אהבו. "וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את -שלמה 
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סופו של ספר שמואל מוקדש להערכת תשובתו של דוד וסיכומה. הספר נחתם 
בפרשת המפקד שבה אנו מוצאים חזרה מרוכזת על החטא ותיקונו. חטאו של דוד 

אישי מוסרי, אלא ציבורי וממלכתי, במקום משמעי. לא חטא -כאן ברור וחד
ימד ולא -לחשוף את סגולתם של ישראל, את ייחודם וייעודם הרוחני, "אשר לא

, בא מפקד העם וביטא תפיסה מספרית חומרית, היתפסות לכמות 249יספר"
אדנותית, והתפארות אישית של המלך על -העכשווית. מוצגת בו תפיסה חילונית

 . הממלכה הופכת מאמצעי למטרה.ממש ככל  הגויים -העם 
ה'... חטאתי -דוד אתו... ויאמר דוד אל-אופייניים לדוד החרטה והווידוי: "ויך לב

נא -"נפלה -. וכן מסקנתו בשעת הכישלון ובתוך הנפילה 250מאד אשר עשיתי..."
 .251רבים רחמו"-ה', כי-ביד

 
 על מה היו ראויים ישראל לעונש?

חושף את הסיבה האמיתית:  -גורן ארונה בהקמת המזבח ב -סופה של הפרשה 
 ההתעצלות וחוסר העניין בבניין בית המקדש. 

על שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: למנות עליהם מלך, דכתיב 
"שום תשים עליך מלך", ולבנות בית הבחירה, דכתיב "ועשו לי מקדש", 

 .252ולמחות את זכר עמלק, שנאמר "תמחה את זכר עמלק"
הסרת הרע  -ת אלה, שלושה שלבים הם בבניין האומה. מחיית עמלק שלוש מצוו

השראת השכינה.  -בניין הגוף הלאומי. בניין בית הבחירה  -והמפריע. מינוי המלך 
בספרי נביאים ראשונים צועדים אנו בעקבות ישראל בהגשמת שלוש אלה. ישנן 

והתאחד סביב אמנם עליות ומורדות, אבל הבניין הולך וקם. לאחר שהתגבש העם 
מלכו, באה העת להורשת כל היסודות הזרים. ולאחר שזאת נעשה, הגיע הזמן 
לצעוד צעד נוסף קדימה לבקשת שלמותו הרוחנית של העם, לבניין בית הבחירה. 

 אלא שכאן נעצר העם, חי איש תחת גפנו ותחת תאנתו, בתחושה שהכל כבר הושג.
למה דוד דומה באותה שעה? ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו: עלה. 

שהיה מכה את בנו ואינו יודע למה מכהו. באחרונה אמר ליה: על  לאחד
מחיתך )על דבר פלוני הכיתיך(. כך, כל אותם אוכלוסין  מקמתא פלוני

 .253תבעו את בנין בית המקדש על ידי שלא -שנפלו 
. כל הקמת המזבח בגורן ארונה איננה עניין שולי, אלא שיאו של הסיפור כולו

 המעשה לא בא אלא להביא את דוד וישראל אל ייעודם הרוחני אל הר המוריה.
לא די בתשובתו האישית של דוד, עליו להרים בתשובתו את העם כולו. ואכן 
מלכות בית דוד תיקנה את דרכיה במישור המדיני והרוחני, בבניית המזבח בגורן 

והעם, והיא מציבה  אמת לחטא דוד-ארונה וייסוד בית המקדש. זוהי תשובת
 מחדש את מלכות בית דוד על בסיסה האלוקי. 

 
יש קשר לשוני בין פרשת המפקד לפרשת העקידה, אך יותר מכך בולטת ההשוואה 

 .הניגודית בין שתי הפרשיות
פרשת העקידה היא ניסיונו הגדול של אברהם, שבו ביטא את מיטבו בחופש  

 .254”ירא אלהים אתהמוחלט, והתעלה לשיא חדש: "עתה ידעתי כי 
המפקד, לעומת זאת, הוא פרי הסתה: "ויסף אף ה' לחרות בישראל ויסת את דוד  

בהם". ההשפעה החיצונית גוברת, מעיקה וסוגרת על האדם, ומצמצמת את מרווח 
 הבחירה החופשית.

בעקידה הלך אברהם שלושה ימים, בהם התלבט והתכונן. כאן הם ניתנים לאחר  
 מעשה, כעונש.

ם ראה את המקום מרחוק בטרם מעשה, ואילו דוד ראה את המלאך, עומד אברה
 אצל גורן ארונה, לאחר מעשה.

ונתן, ואילו דוד חטא והעם הוא שנענש וניגף  -בעקידה, נתבע אברהם לתת את בנו 
 תהי נא ידך בי ובבית אבי. -בדבר. אלא שדוד ביקש 

ידך אל הנער", ואילו "אל תשלח  -בעקידה, מנע המלאך מאברהם לפגוע ביצחק 
כאן היכה המלאך, והקב"ה התערב ואמר למלאך המשחית בעם: רב עתה! הרף 

 ידך!
 הושע ב' א. 249
 ב כ"ד י.-שמואל 250
 ב כ"ד יד.-שמואל 251
 סנהדרין כ' ב. תנחומא )בובר( כי תצא י"ז. 252
 ין ברכות ס"ב ב.מדרש שמואל ל"א, ילקוט שמעוני קס"ה ועי 253
 בראשית כ"ב יב.254
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 העקידה היא ניסיון נשגב ומרומם, והמפקד הוא כישלון ונפילה רדופת ייסורים.
אולם שני האירועים הובילו לאותה תוצאה. מתברר שכל הדרכים מובילות אל 

המוריה  נה. סופה של העקידה בבחירת הרבניין בית המקדש ואל השראת השכי
וסיומה של פרשת המפקד בהקמת  -"אשר יאמר היום, בהר ה' יראה"  -לדורות 

 הבחירה.-המזבח כבסיס לבניין בית
אפשר לזכות בכך בדרך ישרה רצופת מעשים טובים, המרוממת את העם, מכינה  

זו הדרך היחידה.  ומכשירה אותו להיות ראוי לשכינה. אולם פרשתנו מלמדת שאין
גם הדור שקלקל, חטא, והתרחק, סופו לשוב ולהתעלות. אף הוא יגיע לבסוף 
לפסגת הדבקות, אלא שדרך זו תהא כרוכה בקשיים ובייסורים רבים. השראת 
השכינה אפשרית הן לצדיקים והן לבעלי תשובה. "ה' ה': אני הוא קודם שיחטא 

 .255בה"האדם ואני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשו
הדבר אינו מקרי, אלא אופייני למקדש. פרשת הקמת המשכן באה בתורה לאחר 
חטא העגל ותיקונו. החטא הופך, לאחר התשובה, להיות מנוף לעלייה מחודשת. 

 אל הקודש. -הוא עוקר את העם ממקומו בטלטלה גדולה ומצעידו קדימה 
נפילות וייסורים ידי  מסכת של -המהלך האלוקי, מביא את ישראל אל שלמותם על

 המזעזעת את העם ומקדמת אותו מעלה מעלה.
ישנתי מן  . אמרה כנסת ישראל: אני256הדא הוא דכתיב, אני ישנה ולבי ער

;  אני ישנתי 257הקץ, אלא הקב"ה ער, שנאמר צור לבבי וחלקי לעולם
תרומה,  ממעשה העגל, ולבי ער. הקב"ה מרתיק )דופק( עלי. הוי ויקחו לי

 עד מתי אהיה מהלך בלא -דודי דופק פתחי לי אחותי  וכמו שאמר: קול

 .258בית? שראשי נמלא טל! אלא עשו לי מקדש, שלא אהיה בחוץ
. יוזמתם נעוצה בבחירה 259אברהם ודוד התעוררו לייסד את בניין המשכן והמקדש

הטובה של האדם הנכסף להשראת השכינה, אולם מימושה של זו, על ידי עם 
טא, כתוצאה של משברים ונפילות. החטא והעונש ישראל, בא דווקא לאחר ח

שבעקבותיו, חשפו לבסוף את סגולת העם, וגילו את מהותו הפנימית הטהורה 
 בתשובה גדולה.

 
 

 ב. דוד הקים עולה 
 של תשובה

 
 

 . מלכות בית דוד6
 ראש השנה י"ז ב. 255
 שיר השירים ה' ב. 256
 תהילים ע"ג כו. 257
 שמות רבה ל"ג ג'. 258
בפרט נוסף דומה הקמת המזבח לפרשת המשכן. לשניהם קדם מפקד. מיקומו של המפקד  259

 בתוך הציווי על הקמת המשכן, מעניק לו משמעות חיובית ולא רק מתכון להצלה מן הנגף.
היסוד להגשמת המשכן והקמתו, הוא פקידת העם ונתינת מחצית השקל, שפירושן: התאחדות 

העם וגיבושו סביב בקשת השכינה, סביב הרצון והשאיפה להגשים את ייעודם הרוחני של 
 .ישראל. אחדות קדושה זו היא תנאי להקמת המשכן

ים למשכן. בכך, המפקד מתחיל אמנם במספר הכמותי, אך הוא מסתיים בהקדשת השקל  
הופכת כביכול הכמות לאיכות, כאשר המטבעות החומריות משמשות, בעבודת הקודש, 

. לא ימד ולא יספר"בני ישראל כחול הים, אשר  מספרלעניין רוחני ונשגב ביותר: "והיה 
 הושע ב' א.

כלומר, מפקד שתכליתו בעצם קיומו )ואינו פונקציונאלי(, הוא אם כל אסון, כי הוא הופך 
אמצעי לערך, ומגדיר את הגיבוש הלאומי כמטרה ותכלית בפני עצמה. אבל אפשר גם 

להפך. באמצעות השקלים המוקדשים לגבוה ניתן לרומם את המציאות החומרית ולמלא 
 אותה תוכן ומשמעות.

דורו של דוד, שהגיע אל המנוחה ואל הנחלה, הסתפק בהישגיו הלאומיים והמדיניים   
ייעודו ותפקידיו. המפקד כאן מנותק ומרוחק מן הקודש, והוא חושף את החומריים, ושכח את 

חטא העם, אשר שכח את ייעודו. הנגף מביאו לתשובה עליונה, לנכונות מחודשת לצאת 
 לדרך; ליטול על עצמו אתגרים רוחניים, ולהירתם לבניין בית הבחירה.
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התמודדותו של דוד עם החטא והעונש, יכולתו להתפלל גם בשעה של ריחוק 
 בוסה לישועה, הם מופת ודוגמה לאחרים.וייאוש, כשרונו להפוך ת

 דוד קיבל את ייסוריו באהבה, הוא ראה בהם "ייסורים ממרקים":
. "קינה לדוד" מיבעי ליה! דרש ר' 260מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו

שמעון בן אבישלום: משל לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפרעו היה 
 .261שמח!" -עצב, משפרעו 

לצדיקים כשהקב"ה עושה בהם דין, שמנקה אותם  מבחינה זו "שמחה
 .263ומשום כך אפילו "חביבים ייסורים" 262מעוונותיהם"

דוד ניסה להפוך את תשובתו האישית למנוף, שבעזרתו ישובו רבים אחרים. הוא 
, תשובתו תראה לכל 264נדר: "אלמדה פושעים דרכיך וחטאים אליך ישובו"

עלת שתצמח לאחרים מתשובתו, החוטאים כיצד להתרומם מן הנפילות. התו
תרכך את כישלונו ותקנה לו בדיעבד גם משמעות חיובית: דוד הקים עולה של 

 תשובה. 
נראה שדוד לא הסתפק בכך, בתשובתו הגדולה הוא ניסה למצות את המהלך עד 
תום, ולהפוך את החטא לזכות: "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, גדולה 

 .265ת לו כזכיות, כאן מאהבה כאן מיראה"תשובה שזדונות נעשו
בכך באה לידי ביטוי אישיותו הדינאמית והלוחמת של דוד. מכל המצרים, מכל 

 -המעידות והכישלונות מצא דוד את הדרך אל הקב"ה. הוא נאחז בתפילה, וממנה 
 שאב כוחות התגברות חדשים. -כמנקודת ארכימדס 

גדול הנביאים והמתפללים, מעולם  דוד ראה במשה דוגמה ומופת לדרכו זו. משה,
לא התייאש מן הרחמים, ומעולם לא נמנע מלהתפלל. גם אחרי שנגזרה גזרה, עמד 

 הן על הציבור והן על עצמו. -משה והתפלל 
 

דוד קיים את הבטחתו "אלמדה פושעים דרכיך", לפני הכל בביתו שלו. השקפותיו 
למידיו, ובמיוחד אצל בניו, האופייניות של דוד חוזרות ונשמעות מפי חבריו ות

החוברים יחד לאסכולה ולבית מדרש מיוחד. השפעתו של דוד על ביתו היתה 
עמוקה כל כך שקבעה את אופי מלכות יהודה וקיימה אותה לדורות. מלכי בית 

 .266דוד לא גיששו באפלה בניהול מלכותם, אלא נשענו על מסורת בית אבא
קצרה, עם מותו של שלמה נחלקה  תקופת הזוהר של מלכות דוד ושלמה היתה

המלוכה. החטא קרע את העם לשתי ממלכות, חילל את טהרת האמונה והרחיק 
 את העם מן העבודה במקדש, ומאז הלך העם וירד בעקביות אל החורבן הנורא.

כישלונותיהם המוסריים והדתיים של המלכים חזרו ונשנו, והם פגמו בדמותו של 
ו הנשגב. ספר מלכים מבליט חמישה מלכים, העם וביכולתו למלא את ייעוד

שלמה, חזקיה ויאשיהו, ולעומתם, ירבעם ואחאב מלכי  -שלושה  מהם צדיקים 
ישראל החוטאים. העמדתם של אלה לעומת אלה קובעת סולם ערכי לדורות. היא 
מבדילה בין מלכי יהודה שבאופן כללי חיזקו את העם בדרכו הייחודית, לבין מלכי 

פתחים לאומות העולם והחטיאו את העם. היא מבדילה גם בין  ישראל שקרעו
המלכויות. מלכות יהודה התקיימה ברציפות ארבע מאות שנה, בעוד שבישראל 
קמו שושלות ונפלו במהפכות דמים. רציפות השלטון ביהודה משקפת יותר מאשר 
עוצמה חומרית, התמדה והמשכיות רוחנית אשר הקנו לה גם כוח ממשי. מלכות 

ית דוד גדולה וחזקה מן המלכים עצמם, רוח הבית ומסורתו שמרו על המסגרת ב
 וקשריה לבית המקדש גם בשעות קשות של חטא ונפילה מדינית.

 
בניגוד לחטאי השופטים והמלכים הראשונים שאול ודוד, שהיו אישיים, החטיאו 
 המלכים שבאו אחר כך את העם בחטאים ציבוריים חמורים ביותר. המלכים לא

 תהלים ג' א. 260
 ברכות ז' ב. 261
 .ילקוט שמעוני ח"ב תהלים נ"א 262
 ברכות ה' ב. 263
 תהלים נ"א טו. 264
 יומא פ"ו ב. 265
אורך חייו של הבית הזה נובעת מהשפעתו הגלויה של דוד, הפועלת על מעשיהם, ומן  266

הסגולה והברית האלוקית עמדו לאומה בשעותיה הקשות, והן  האלוקית לבית דוד.הברית 
לו חסדי ובריתי  לז(: לעולם אשמור אשמר-)תהילים פ"ט כטעמדו גם למלכות בית דוד 

נאמנת לו. ושמתי לעד זרעו וכסאו כימי שמים. אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון. אם 
חקתי יחללו ומצותי לא ישמרו. ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם. וחסדי לא אפיר מעמו 
ולא אשקר באמונתי. לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי בקדשי אם לדוד 

 זב. זרעו לעולם יהיה וכסאו כשמש נגדי.אכ
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השתמשו במסגרת המלוכה ועוצמתה על מנת לרומם את העם, אלא להחטיאו 
ולהשפילו עד עפר. אחז, מנשה ואמון עבדו עבודה זרה והשליטו אותה על המקדש 

 וירושלים. 
האתגר של תיקון החטא הזה הוטל על המלכים החוטאים עצמם, אבל הם לא שבו 

, המשיכו  בחטאיהם במצח מדרכם הרעה ולמרות אזהרת ה' אליהם בידי הנביאים
נחושה. רק אצל מנשה מצאנו התחלה של תשובה שלא הבשילה עד כדי שינוי של 

 ממש. 
אסא,  -במלכות יהודה נמצאו גם מלכים יחידים שניסו להשיב את העם בתשובה 

יהושפט, עוזיהו, חזקיה, ויאשיהו, והתאמצו להחזיר את אחדות ישראל ולהשיב 
והמוסרי. אבל גם הם נכשלו בכך, וההידרדרות במדרון  את העם אל ייעודו הרוחני

 נמשכה. 
 

לי -הנני, יעשהדוד ביטא את תשובתו בצידוק הדין. הוא טבע את מטבע הלשון "
הראשון שנקט בביטוי זה היה עלי שקיבל עליו את הדין,  ".כאשר טוב בעיניו

ה של אולם אצלו באו הדברים מתוך הרגש. 267ה' הוא הטוב בעינו יעשהואמר: 
חולשת האדם ואפסותו, והשלמה עם גורלו, ואילו דוד שבר את מחיצת 
ההסתייגות הזאת, והטוב בעיני שמים נעשה לטוב אף עבורו. הרי זו התמסרות 

 מושלמת של אדם העוקד את עצמו מרצון כקרבן עולה על חטאו. 
, 268את הנוסחה הזאת אנו מזהים גם בבית מדרשו של דוד, אצל בניו ותלמידיו

שכל אחד מעניק לה דגש חדש, ומגדיר בכך את מקומו של האדם בתהליך כ
 התשובה:

 .269חזק ונתחזק... וה' יעשה הטוב בעיניויואב אמר לחייליו: 
 .270חזקו ועשו ויהי ה' עם הטוביהושפט אמר לעם: 

 .271ה' הטוב יכפר בעד עליהם לאמר,יחזקיהו וחזקיהו: כי התפלל 
 

של המאמין אינו אמונה בהצלחה, אלא אמונה יואב השלים את המשוואה. בטחונו 
גם באופן פעיל  -שכל אשר יקרה לו הנו מכוון ולא מקרי.  האדם ימלא את חובתו 

 אולם התוצאות אינן בידו אלא בידי שמים. -
יואב העביר את מעשה האדם לשמים "וה' יעשה", ואילו יהושפט העביר את 

העם להתחזק בהעמדת המשפט  מעשה השמים לאדם, "חזקו ועשו", הוא דורש מן
 האלוקי על תלו.

חזקיה עושה את הטוב לתואר אלוקי ומצרף אותו לשם ה', "ה' הטוב". הטוב חדל 
להיות קנה המידה לאדם הראוי, אלא הוא חסד אלוקי מוחלט שממנו נובעת 

 הסליחה לחוטאים והכפרה עליהם.
 

 . תשובתו של חזקיה2
 

 ככל אשר עשה דוד
ק גמור וגם בעל תשובה. הכתוב הציג אותו בניגוד לאחז אביו חזקיה היה גם צדי

, ומצד אחר העיד עליו שדבק 272ש"לא עשה הישר בעיני ה' אלהיו כדוד אביו"
. ובכל מלכי 273עשה דוד אביו"-בדמותו של דוד "ויעש הישר בעיני ה' ככל אשר

 ישראל לא היה מי שאחז בדרכי דוד כמותו "ויעש הטוב והישר והאמת לפני ה'
. השוואה כפולה זו לדוד ולאחז מבליטה את דמותו הכפולה כבעל 274אלהיו"

 א ג' יח.-שמואל 267
חכמים תלו בבני הבית הזה נוסח מיוחד למסורות הפנימיות שלו: "כך מקובלני מבית אבי  268

הוא מסר של תשובה, יכולתו של דוד לדבוק  -המובא בשם חזקיה  -אבא". כשהמסר המרכזי 
אפילו חרב חדה מונחת על  -אבי אבא  בבוראו גם בתוך הצרה והעונש: "כך מקובלני מבית

צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים" ברכות י' א. מסורת אחרת מביאים חכמים בשם 
יהושפט: "כך מקובלני מבית אבי אבא: סיגנון אחד עולה לכמה נביאים, ואין שני נביאים 

 . 192מתנבאים בסיגנון אחד" סנהדרין פ" א. ראה בספרי עוז מלך עמ' 
 ב י' יב.-מואלש 269
 ב י"ט יא.-דברי הימים 270
 ב ל' יח.-דברי הימים 271
 ב ט"ז ב.-מלכים 272
 ב י"ח ג.-מלכים 273
 ב ל"א כ.-הימים-דברי 274
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תשובה שמרד ברשעת אביו, וגדולתו וצדקתו לא באו לו בירושה, אלא בבחירתו 
 האישית. 

אדם שמעצמם הכירו להקב"ה. חזקיה מלך יהודה אף -... זהו אחד מד' בני
ודבש יאכל, הוא מעצמו הכיר להקב"ה. מניין? שכן כתיב עליו: חמאה 

 .275לדעתו מאוס ברע ובחור בטוב
אבל חזקיה  לא הסתפק בשלילת הרע, אלא דבק בדרכי טובים והציב לפני עיניו 
את דמותו המופתית של דוד. חזקיהו נשאר חריג באמונתו הגדולה לא רק ביחס 
לאביו שהיה רשע אלא גם ביחס לבנו מנשה. וכמו שאמרו חכמים: "הנה לשלום 

 . 276לפני אחז, מר לי מאחרי, ממנשה"מ -לי מר  -מר
חזקיה היה מאמין גדול ואמונתו זו נבחנה ונצרפה בשעת מצור סנחריב, כאשר 
הצבא האשורי שטף את הארץ, החריבה וצר על חזקיה בירושלים. לנוכח המצב 
הנורא צידדו רבים מבני העיר בכניעה, אבל חזקיה לא נרתע, אלא נשמע לדבר ה' 

ות במפלת סנחריב בנס גדול. משום כך נעשתה דמותו של בפי ישעיה וזכה לרא
 חזקיה סמל ומופת של אמונה לכל הדורות. 

 
 מחלת חזקיה ותפילתו

אף על פי כן חלה חזקיה ונטה למות. מחלת חזקיה מעוררת שאלות על אישיותו 
ומטילה עליו צל כבד, היא אות לפגם פנימי המצוי בו. הנביא הורה לו לצוות 

 חזקיה בכה, התפלל וזכה לחמש עשרה שנות חיים נוספות. לביתו, אלא ש
 

 שלוש נקודות העלה חזקיה בתפילתו:
א. איום המוות הפתאומי הקוטע את החיים באמצעם, מטיל על האדם אימה: 

. כמיהתו לחיים, באה לידי 277"בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי"
א נמצא בשנות השלושים שלו ביטוי נרגש. הגזרה נגזרה על חזקיה כאשר הו

  ומפעלו עודו לפניו.
ב. חזקיה לא קידש את עצם החיים, לא ביקש חיים סתמיים, אלא חיים בעלי ערך 
ומשמעות. יש לו עוד מה לתרום, ואת חייו הוא מקדיש לה'. "ונגינותי ננגן כל ימי 

 .278חיינו על בית ה'"
חזקיה בנים, מקבל פסוק זה . ביודענו שלא היו ל279ג. "אב לבנים יודיע אל אמתך"

משמעות מיוחדת. מתברר שכמיהתו של חזקיה אינה רק לחיים אישיים אלא 
לבנים, להמשכיות ביתו ועתיד ייעודו. הוא זועק נגד הערירות והמוות המאיימים 

 .לכלות אותו ואת מלכותו
 .281דומה לתפילתו של יונה במעי הדגה 280תפילתו של חזקיה

  
 282יונה  חזקיה

   תי בדמי ימי אלכהאני אמר
 מבטן שאול שועתי שמעת קולי )ג( .בשערי שאול פקדתי יתר שנותי

אמרתי לא אראה יה יה בארץ חיים 
 .לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל )י(

ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך 
 אוסיף להביט אל היכל קדשך.

 ותעל משחת חיי ה' אלהי. ואתה חשקת נפשי משחת )יז(.
 ואני בקול תודה אזבחה לך. א שאול תודך יח.כי ל

כל ימי חיינו על בית ה'  ..ה' להושיעני
 )כ(.

אוסיף להביט אל היכל קדשך אשר 
 נדרתי אשלמה ישועתה לה' )י(.

                                                        
מונו המתפלל אינו צריך להמציא את התפילה יש מאין, אלא הוא משתמש כ

בתפילות קיימות ובספר תהילים. חזקיה ויונה בחרו בתפילה דומה, שניהם תיארו 
בתפילתם את כאב הניתוק מקרבת אלוקים ואת חסד השיבה אל ה' ואל ביתו. 
ייתכן שהדבר מלמד על דמיון בחטאי שניהם: יונה עמד על דעתו, סירב לצאת 

לראות גם את חטאו של  בשליחות האלוקית וברח משום כך מפני ה'. לפיכך אפשר
 במדבר רבה י"ד ב'. 275
 ירושלמי סנהדרין י' א'. 276
 ישעיהו ל"ח י. 277
 ישעיהו ל"ח כ. 278
 ישעיהו ל"ח יט. 279
 ישעיהו ל"ח. 280
 ת לדוד", תהלים פרק ל'.וכן השווה ל"מזמור שיר חנוכת הבי 281
 יונה ב'. 282
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חזקיה באור דומה, למרות אמונתו הגדולה, לא התבטל כראוי בפני צו הנביא, 
 ופעל בהתאם לשיקול דעתו לטובת העם ולשם שמים כפי שהוא הבין אותם.

 
 והטוב בעיניך עשיתי

 .283"זכר נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם והטוב בעיניך עשיתי "
הכנעה לפני בוראו. הוא יודע את חסרונותיו ופגמיו ואינו האדם המתפלל עומד ב

ממהר לנפנף בזכויותיו ולתבוע את שכרן. דוד בתפילותיו, לא התפאר במעשיו, 
אלא הציג עצמו בצניעות כמי שאינו ראוי ואמר על עצמו, "מי אנכי אדני ה' ומי 

כזאת כי  . "וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב284ביתי כי הבאתני עד הלם"
 .285ממך הכל ומידך נתנו לך"

ניתן לראות בביטויו של חזקיה סגנון אופייני המשקף את דרכו האישית. הוא נולד 
כן בנה את עצמו, שיקם את דורו והעמיד את התורה על תלה. -פי-על-לאב רשע ואף

חזקיה לא יכול היה להסתמך ולהישען על אביו ועל הדורות הקודמים שחטאו 
לל דרך חדשה והתחיל תקופה חדשה. לכן יש לחזקיה סיבה טובה ועברו, אלא ס

 להזכיר את זכויותיו ולתלותן בעצמו.
אף על פי כן החזירו לו בזכות דוד. גם חזקיה לא נולד בחלל ריק, אמנם אחז אביו 
היה רשע, אבל חזקיה אינו מנותק מהשפעת אבי הבית, והיא אשר סייעה בידו 

 להגיע למדרגתו.
  גו מהתפארות כזו, ואמרו:חכמים הסתיי

ודוד מי קרי לנפשיה חסיד? והכתיב לולא  .286שמרה נפשי כי חסיד אני
האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים, ותנא משמיה דרבי יוסי: למה נקוד על 
לולא? אמר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב 

 -י חלק ביניהם אם לאו? לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש ל
 . 287שמא יגרום החטא

כלומר, למרות שדוד ידע את ערכו ומצבו המוסרי בהווה, "כי חסיד אני", עדיין 
  חשש לגורלו בעתיד, שמא יגרום החטא לנפילה רוחנית.

 כך ביקרו חכמים גם את נחמיה וחזקיה.
ן לו אמר רבי יוחנן משום ר' יוסי בן זמרא: כל התולה בזכות עצמו תולי

בזכות אחרים וכל התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו. משה תלה 
בזכות אחרים שנאמר "זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך", תלו לו 
בזכות עצמו. שנאמר: "ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו 

מהשחית". חזקיהו תלה בזכות עצמו, דכתיב "זכר נא את  להשיב חמתו
התהלכתי לפניך", תלו לו בזכות אחרים. שנאמר "וגנותי אל העיר אשר 

דוד עבדי". והיינו דרבי יהושע בן לוי, דאמר  הזאת להושיעה למעני ולמען
רבי יהושע בן לוי: מאי דכתיב הנה לשלום מר לי מר? אפילו בשעה ששיגר 

 .288לו הקב"ה שלום, מר הוא לו
"זכרה לי  289ה, אף הוא הדגישלאחר דורות רבים התנסח נחמיה בדומה לחזקי

אלהי )לטובה(", ואצלו, לא נאמרו הדברים בתפילה, כהצגת זכות כאשר הוא חולה 
ומאוים, אלא כהערכה עצמית. אמנם הערכה זו נכוחה ומוצדקת ואף על פי כן היא 

  מדגישה את הממד האישי ועושה את מפעליו לשם שמים מנוף להתפארות:
יה אמרם, ולמה לא נקרא הספר על שמו? כל דברי עזרא, נחמיה בן חכל

                    .290מפני  שהחזיק טובה לעצמו, שאמר "זכרה לי אלוהי לטובה"

  
 חטא חזקיה

 ישעיהו ל"ח ג. 283
 ב ז' יח.-שמואל 284
א כ"ט יד. בשירתו חרג דוד מנוהגו זה ואמר "יגמלני ה' כצדקתי כבור ידי -דברי הימים 285

ב כ"ב כא כב(. מסתבר שבתפילה -ישיב לי. כי שמרתי דרכי ה' ולא רשעתי מאלהי" )שמואל
זר ולא פיך )משלי כ"ז ב(, לעומת זאת בשירה  אישית מובהקת מתקיים הכלל: יהללך

ובמזמורי תהלים הכתובים בסגנון מתפללי כל הדורות, מתמעט המימד האישי, מטרתם 
להדריך את האדם המאמין, לשיר ולהלל את הקב"ה, על כן מדגישים בהם את צדקת הדין 

 האלוקי ואת מחויבותו של האדם להיות ראוי לחסדי שמים.
 תהלים פ"ו ב. 286
 ברכות ד' א. 287
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הנביא לא אמר על מה ולמה באה הגזרה האלוקית, אבל מצאנו כמה חטאים 
 שחטא חזקיה. 

יתה אפשר שהמחלה באה משום כישלונו הדתי בניהול המלחמה באשור, שבראש
המרה את דברי הנביא וכרת ברית עם מצרים והתמסר להכנות הצבאיות 

 למלחמה.
חטא נוסף מופיע בפרק הבא. חזקיה קיבל את משלחת מראדך בלאדן  בכבוד 

. אלא שהדברים נשארו 291החורבן והגלות והביא עליו בעקבות כך את גזרת
ה להם את סתומים, כי מה האיסור לקבל אורחים מרחוק? ומה הפגם בכך שהרא

כבוד מלכותו? הן זו היתה תפארת שלמה, מלכת שבא באה אליו מרחוק והוא 
 הראה לה את כל גדולתו.

 אישי.-נראה שהשתלבו פה חטא מדיני ופגם מוסרי
א. עמידתה הפלאית של ירושלים היכתה גלים בעמים, ובבל שחיפשה בן ברית 

ם היפה שארגן . בקבלת הפני292לניסיונותיה למרוד באשור, מצאה את חזקיה
חזקיה למשלחת הצביע על רצונו לכרות עמם ברית הדדית. הזדקקותו של חזקיה 
לברית כזו, מאכזבת. חזקיה כונן בריתות לפני מרידתו באשור. הוא כרת ברית עם 

. רבשקה לגלג על הברית הזאת 293מצרים, וזו התגלתה כ"משענת הקנה הרצוץ"
י של קטנות אמונה ומכשלה דתית וישעיהו גינה אותה בדברים חריפים, כביטו

  . 294שהביאה לבסוף לפריעת מוסר כללית
הנביא התנגד למדיניות האקטיבית של חזקיה ולמרידתו באשור והציע לישראל 
דרך מדינית חיובית חלופית: "בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה 

ל נרכב על כן גבורתכם ולא אביתם. ותאמרו לא כי על סוס ננוס על כן תנוסון ועל ק
. על ישראל לנהל מדיניות עצמאית בלתי מתגרה בצבאות 295יקלו רדפיכם"

העוברים בארץ, ובלתי תלויה במעצמות המתמודדות וכובשות את האיזור. 
תכליתה, התכנסות פנימה ושימור האומה בשולי ההתרחשויות כעם לבדד ישכון. 

ביהם שבשמים ואז הדבר יאפשר לישראל תיקון מוסרי פנימי, יחזיר אותם לא
 .296ישובו גם לתפארתם המדינית

אותה בעיה התעוררה עתה שוב ביחסו של חזקיה לברית עם בבל. חזקיה, כאדם 
פעלתן ונמרץ התפרץ שוב אל כבשונה של המדיניות הגלובלית לעצב את פני 

ידי החזרה אל הבריתות המפוקפקות, לאחר כישלון הברית -ההיסטוריה. אולם על
חר שעמד במצור סנחריב וזכה לנס הגדול, הראה חזקיה שלא למד עם מצרים ולא

כלום והנס לא שינה אצלו דבר. במקום לבטוח בה', שב עתה חזקיה לחשבונות 
המדיניים הקטנים והוכיח לעולם כולו את תלותו של עם ישראל בעזרת האומות, 

 ואין חילול ה' גדול מזה. בכך גימד את הנס והחליש את רישומו,
הן שהקיש הקב"ה על קנקנן ומצאן קנקנין של מימי רגלים, ואלו ארבעה 

 .297אדם וקין ובלעם וחזקיהו הן:
 

 ם כישלון אישי של חזקיהו. ב. נוסף כאן ג
ורבים מביאים מנחה לה' לירושלם ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה וינשא 

הי לעיני כל הגוים מאחרי כן... ולא כגמל עליו השיב יחזקיהו כי גבה לבו וי
עליו קצף ועל יהודה וירושלם וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרש 

 .298המופת אשר היה בארץ עזבו האלהים לנסותו לדעת כל בלבבו
לב, ביומרתו המדינית היתרה התנשא לעמוד במוקד הפעילות -חזקיה נאשם בגובה

ך העולמית, והדבר בא לידי ביטוי גם בדברים קטנים. הוא הראה לשליחי מראד
את גדולתו ורוב עושרו, אולם שם שמים לא נזכר על ידו. כבודו של חזקיה, כבוד 

הביקור נזכר בכתוב לאחר מפלת סנחריב, אבל אין מוקדם בתורה ואולי הביקור קדם  291
למרד והיה אחת ההכנות לקראתו. גם אם משלחת מראדך באה לפני מפלת סנחריב, במגמה 

 , היתה זו ברית פסולה.לגבש את הכוחות נגדו
משלחת בבל בוודאי לא באה מרחוק לביקור נימוסין בלבד, אלא למטרות מדיניות.  292

הדברים קשורים כנראה להתארגנותה של בבל הקדומה למלחמה באשור, מלחמה שהתממשה 
 רק לאחר מאה שנים ובה ניצחה בבל את אשור וירשה את מלכותה.

 ישעיהו ל"ו ו. 293
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מלכותו וכבוד ישראל, נעשו עתה כביכול חלופה לכבוד שמים. אישיותו של חזקיה 
  הצלה והסתירה את העיקר ובכך החמיץ את ההזדמנות לקדש  שם שמים בעמים.

 
שר דברת ויאמר הלוא אם תשובתו של חזקיהו לגזרת הגלות: "טוב דבר ה' א

שלום ואמת יהיה בימי", אף היא, קשה להולמה, יש בה לכאורה אנוכיות 
 "אחרי המבול!"-וקטנוניות 

אולם ייתכן שהיא מסקנתו של מי שעמד בגבורה במצור הנורא ומיצה את כל 
כוחותיו, ואף על פי כן לא השיג את השלמות המבוקשת. לכן התייאש מניסיונו 

אל ולקבוע את הנצח, אלא נאחז בהישג של עכשיו, בדור הזה. להציל את ישר
מופיע כאן חזקיה חדש שאינו מנסה להמשיך להציל את העולם ואת ההיסטוריה, 
אלא השלים עם המצב והודה במיעוט כוחו של האדם להשפיע ולחרוג ממסגרת 
דורו. חזקיה הסתפק עתה בהצלת מה שבתחום אחריותו הישירה והשאיר 

     הטיפול בנצח ישראל. לרבש"ע את
 

 חטא חזקיה באגדת חכמים
חכמים עסקו הרבה בפרשתו של חזקיה וביררו אותה מצדדיה השונים. הם תלו 

 .299את מחלתו של חזקיה בחטא שאין לו זכר בפסוק
מאי כי מת אתה ולא תחיה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. 

א עסקת בפריה ורביה. אמר אמר ליה: מאי כולי האי? אמר ליה: משום דל
ליה: משום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו. אמר ליה: 
בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, ומה דניחא 
קמיה קודשא בריך הוא לעביד. אמר ליה: השתא הב לי ברתך אפשר 

מר ליה: כבר נגזרה דגרמא זכותא דידי ודידך ונפקי מנאי בנין דמעלו. א
עליך גזירה. אמר ליה: בן אמוץ כלה נבואתך וצא. כך מקובלני מבית אבי 
אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן 

 . 300הרחמים
)תרגום: אמר לו: כל כך למה? אמר לו: משום שלא נשאת אשה ולא קיימת 

שראיתי ברוח הקודש,  מצוות פריה ורביה. אמר לו: לא נשאתי אשה משום
לך אצל כבשונו -שעתידים לצאת ממני בנים שאינם מהוגנים. אמר לו: מה

והקדוש ברוך הוא יעשה כרצונו.  -של הקדוש ברוך הוא? עשה מה שנצטוית 
אמר לו: תן לי עכשיו את בתך, אפשר תגרום זכותי וזכותך ויצאו ממני 

ר לו: בן אמוץ, כלה בנים מהוגנים. אמר לו: כבר נגזרה עליך גזרה. אמ
אבא "אפילו חרב חדה מונחת על -נבואתך וצא! כך מקובלני מבית אבי

 אל ימנע עצמו מן הרחמים".( -צוארו של אדם 
חזקיה מסר את נפשו על קיום התורה בישראל, אחרי שאחז הכרית אותה מפי 
העם. הוא ויתר על הקמת משפחה והולדת בנים, משום שלפי הכרתו עתידים היו 

וס את מפעלו ולהכשיל את ישראל. אלא שחזקיה טעה בכך. אכן, על האדם להר
ליטול אחריות על מצב דורו ולעשות את חובתו, אבל זאת יש לעשות בצניעות 
הראויה ובמסגרת מה שצווה בתורה בלבד, כי לא האדם הוא המנהל האמיתי של 

 הדברים ולא הוא קובע את פני העתיד.
, שם יוזם ישעיהו את הנישואין, ודווקא 301בירושלמיהדברים מופיעים בנוסח אחר 

 חזקיה מסרב:
סב בתי, דילמא מיני ומינך היא מיקים בר נש טב... )שא את בתי. שמא 
תעמודנה זכותי וזכותך שיהיה הבן אדם טוב(. אמר ליה: לא לך אני שומע. 
איני קופץ אלא למה שאמר לי זקני, שאמר לי: אם ראית חלומות קשים או 

לתפילה  -ות קשים, קפוץ לשלושה דברים ואת ניצול. ואילו הן חזיונ
  ולתשובה. ולצדקה

ושלושתן בפסוק אחד. "ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם ויתפללו ויבקשו 
פני וישבו מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא 

פני וישבו את ארצם ויכנעו עמי אשר נקראו בשמי עליהם ויתפללו ויבקשו  
מדרכיהם הרעים ואני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם וארפא את  

בהמשך הכתובים אנו למדים שמנשה עלה לשלטון בן שתים עשרה, ואם כן נולד רק לאחר  299
נים יודיע אל אמיתך". אולם אין רמז מחלת אביו. זכר נוסף לדבר בתפילת חזקיה "אב לב

 ברור לכך שזה גופו של החטא.
 ברכות י' א. 300
 ירושלמי סנהדרין פרק י' ב'. 301
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זו צדקה, כמה דתימר אני בצדק   -זה תפילה; ויבקשו  -ויתפללו  .302ארצם"
 זו תשובה... -וישובו מדרכיהם הרעים  אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך,

את בתו,  בנוסח הבבלי מעיד הנביא שכבר נגזרה גזרה והוא מסרב לתת לחזקיה
וחזקיה באמונתו, תשובתו ותפילתו, משנה את הגזרה. ואילו בירושלמי, עמדתו 
האופטימית של חזקיה היא עמדתו של ישעיהו. הנביא סובר שהגזרה היא אמנם 
עובדה קיימת, אבל הוא מציע את עזרתו לרכך את עונשה, בצירוף זכויותיו 

ורוצה לתפוס את השור  לזכויות חזקיה, בעוד שחזקיה הולך בדרכו של דוד,
בקרניו, לעקור את הגזרה משורשה ולשנותה. הוא אינו מסתפק בריכוך הגזרה 
ועקיפתה באמצעות נישואין עם בת הנביא, אלא מתמודד עמה, נאחז בתשובה, 

ובכוחן  -אותן הנחיל לבניו  -בתפילה ובצדקה, שהן תמצית מידותיו של דוד 
דיבר על תשובה העושה זדונות לשגגות, ישעיהו  מתגבר על הגזרה ומבטל אותה.

ואילו חזקיה רצה בתשובה מאהבה ההופכת זדונות לזכויות ומהפכת את הגזרה 
 מן היסוד.

 
  באגדת חכמים מובא גם חטא נוסף:

כשבא סנחריב והקיף את ירושלים, עמד חזקיהו בתפלה לפני הקב"ה. 
ב הכרובים וגו' שנאמר: "ויתפלל חזקיהו לפני ה' ויאמר ה' אלהי ישראל יוש

הטה ה' אזנך ושמע פקח ה' עיניך וראה ושמע את דברי סנחריב וגו' וידעו 
. נראה שהיה חזקיה מדבר 303הארץ כי אתה ה' אלהים לבדך" כל ממלכות

עם הקב"ה כאדם שהוא מדבר עם חבירו. מיד נחה רוח אלהים על ישעיהו 
הוא מדבר הנביא, ואמר ליה ישעיהו הנביא לחזקיהו המלך: והלא אדם ש

עם מי שהוא גדול ממנו הלא מרתיע כל גופו ונזדעזעין כל אבריו, המדבר 
לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה על אחת כמה וכמה שיהא מדבר באימה 

  .וביראה וברתת ובזיע
לפיכך חלה חזקיהו חולי גדול. שנאמר: "בימים ההם חלה חזקיהו למות 

ה' צו לביתך כי מת אתה ולא ויבא אליו ישעיהו וגו' ויאמר אליו כה אמר 
תחיה מאי כי מת אתה ולא תחיה" אמר ליה הנביא: מת אתה בעולם הזה 
ולא תחיה בעולם הבא. אמר ליה: וכל כך למה? אמר ליה: משום דלא 

 .304עסקת בפריה ורביה וכו'
כאן נלמד החטא מן הדברים הקודמים למחלה. סגנונו החופשי של חזקיה 

מגלה פגם באמונתו. אין הכוונה כנראה לחטא של  בתפילתו אל ה' בעת המצור,
, אלא להמרצה המופרזת שבה נחשפת חרדה עמוקה מדי מפני אשור. זו 305גאווה

. אבל מדוע חיברו 306גורמת לשימוש בביטויים גסים מדי ובאמצעי שכנוע זולים
 הנשואין?-חכמים לכאן את חטא אי

 נראה  שחטאיו אלו של חזקיהו חופפים וזהים.
יטל פריה ורביה משום שהתנגד לתפיסת הנביא: "בהדי כבשי דרחמנא חזקיה ב

למה לך מאי דאיפקדת איבעי לך למיעבד" הנביא דרש מן האדם לדעת בצניעות 
את מקומו, ואילו חזקיה חשב בדיוק להפך, שהוא מנהל את ההיסטוריה ועל 

  כתפיו מוטלת האחריות לגורלם של כל הדורות הבאים.
ת שכנות חטא חזקיה באותו חטא. הוא חשב שהוא מנהל את גם בבריתו עם אומו

העולם ועל כן טרח לארגן חזית מדינית רחבה נגד אשור, אולם בכך הוא חטא. 
עיצוב מהלכים היסטוריים הנו למעלה מדעתו וכוחו של האדם, הוא לא מכיר את 
 כל הגורמים הפועלים והם אינם מסורים בידו, עליו לוותר על פעלתנות מוגזמת

ולהתגדר בחובתו בעולמו. משום כך תבע ישעיהו מחזקיה להתמקד בענייני יהודה 
מעצמתיים, לריבונו של -עצמה ולהניח את ניהול המהלכים ההיסטוריים, הבין

 עולם. בכל הנוגע למדיניות גלובאלית "שב ואל תעשה" עדיף.
 

נו אגדת חכמים העריכה בחומרה את מעשיו, אולם הציגה זאת תוך הדגשת רצו
  ומעשיו להרבות כבוד שמים. לכאורה דבר והיפוכו.

"לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו": כשראה חזקיהו שלוחי מלך בבל 
נתגאה לבו למעלה והראה להם את כל האוצרות, ועוד שפתח הארון והראה 
להם את הלוחות. אמר: בו אנו עושין מלחמה ונוצחין. כעס עליו הקב"ה, 

 ב ז' יד.-דברי הימים 302
 יט.-ב י"ט טו-מלכים 303
 תנא דבי אליהו ט'. 304
 זו נלמדת בהמשך הדברים מהתנהגותו של חזקיה עם שלוחי מרודך בלאדן מלך בבל. 305
 קה לפני ה'.פרישת ספרי רבש 306
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אית להם אוצרות מלכי יהודה ואת כל אוצרות בית אמר ליה לא די לך שהר
קדש הקדשים ועוד שפתחת להם את הארון והראית להם הלוחות מעשה 
ידי, חייך הם יעלו ויקחו את כל האוצרות ותחת הלוחות יהיו בניך סריסים 

 .307בהיכל מלך בבל, אלו חנניה מישאל ועזריה
בו אנו עושין אומה: מגלה את את יד ה' הפועלת בתולדות ה 308חשיפת הלוחות
. אם כן, מדוע תלו חכמים בחזקיה חטא גאווה ומניעת קידוש מלחמה ונוצחין

 ?309השם
  :נראה שלדעת חכמים פגם כאן חזקיה בשלוש נקודות

א. האופן שבו הראה להם את הארון עם כל בית הנכות, עושה את הארון לחלק 
ביזר, אוצר אחד מכלל מכל אוצרותיו. הלוחות כפי שהציג אותם הנם לדידו עוד א

נכסיו של המלך. אבל הם אינם נכס, אלא אוצרו האחד והיחיד של הקב"ה וגילוי 
 .310שכינתו

ב. גילוי הלוחות העשויים אבן, לעובדי עץ ואבן הוא מהלך שגוי. אין בו קידוש שם 
שמים, אלא הכשלה והטעיה. על פי מושגיהם, מתקשים הם לתפוס את סוד 

ראל. מעתה יחשדו את ישראל בתפיסה פטישיסטית, אמונתם המופשטת של יש
 .בהיתפסות לעבודת עצמים

ג. בניגוד למחשבתו של חזקיה, חשיפת הלוחות לעין זר אינה קידוש ה', אלא 
חילולו. הלוחות מבטאים את הברית האינטימית שבין ישראל לאביהם שבשמים. 

כדמות זכר  מקומם בארון שעליו ניצבים הכרובים, העומדים מעורים זה בזה
. קשר האהבה הוא עניין פנימי ומוצנע שאין לזרים חלק בו. משום כך על 311ונקבה

הלוחות להיות מוצנעים וגנוזים בארון ואין לחשוף אותם ברבים ולגלות את קשר 
   הדודים ההדוק שבין ישראל לאביהם שבשמים.

 
ובע מפגם חטא הגאווה של חזקיה לא הופיע פתאום בסופו של הסיפור, אלא הוא נ

          באמונתו של חזקיה, שהתגלה לדעת חכמים עוד בשעת הנס והניצחון:
ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג. אמרה מדת הדין 
לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות 

ולא  ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, חזקיה שעשית לו כל הנסים הללו
אמר לפניך שירה תעשה משיח? לכך נסתתם. מיד פתחה הארץ ואמרה 
לפניו: רבש"ע אני אומר לפניך שירה תחת צדיק זה ועשהו משיח. פתחה 
ואמרה שירה לפניו.. אמר שר העולם לפני הקב"ה: רבש"ע עשה צביונו 

 .312לצדיק זה. יצתה בת קול ואמרה: רזי לי רזי לי וכו'
מצביעה על אדישותו של האדם, הוא חוזר לשגרה בלי אי אמירת שירה על הנס 

להסיק את המסקנות האמוניות  המתבקשות  מגודל השעה, ובלי להידרש לגודל 
המחויבות הנתבעת ממקבל הנס. אטימות זו של האדם תורמת לטשטושו של הנס 

 ומשמעותו, היא מגמדת את העוצמה האלוקית של האירוע ומביאה לחילונו.
 

גדול והמאמין הגדול, לא הצליח לשמר מתח רוחני הולם לגודל בעל התשובה ה
 השעה, ומשום כך לא פעלה תשובתו על העם כראוי. 

                           
 

  . חטא מנשה ותשובתו3
 

. הוא מחק 313מנשה עשה הרע בעיני ה', וטימא בחטאיו את העם ואת בית המקדש
הדברים למצבם בימי אחז. עתה  הביניים של אביו חזקיה והשיב את-את תקופת

 נוצרה שלשלת רעה, וחטאי שני המלכים, אחז ומנשה, הצטרפו למסכת אחת. 

 ילקוט שמעוני א' ע"ז, ופרקי דר' אליעזר נ"ב. ובדומה לזה באליהו רבה ט'. 307
הרד"ל פרקי דרבי אליעזר שם, הבין את הדבר כפשוטו ולכן תמה כיצד ניתן היה לבצע  308

 זאת באופן מעשי בהתאם להלכה.
אוי( לעיני חטאו דומה לחטא משה ואהרן, הם נתבעו "יען לא האמנתם בי להקדישני  )כר 309

 בני ישראל", וחזקיה נענש על שלא קידשו כראוי בעמים.
 "אנכי, נוטריקון: אנא נפשי כתבית יהבית" שבת ק"ה א. 310
 יומא נ"ד א. 311
 סנהדרין צ"ד א. 312
 ז.-ב כ"א א-מלכים  313
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כך לחטוא, האריך ימים על ממלכתו יותר מכל מלך אחר; -דווקא מנשה שהרע כל
כך לישראל. -השפעתו השלילית התמשכה לימיהם של שני דורות ולכן הזיקה כל

התחפרות בו ולהסלמתו. אחז חטא רק רציפות החטא הביאה להעמקתו, ל
בחטאים "דתיים", חטאים שבין אדם למקום, ואילו מנשה הוסיף למסכת החטא 

מלא -גם חטאים מוסריים חברתיים: "וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד עד אשר
"גם בכנפיך  -. ירמיהו הזכיר את הרצחנות בירושלים 314ירושלם פה לפה"-את

. מנשה הפעיל טרור 315יים לא במחתרת מצאתים"נמצאו דם נפשות אביונים נק
נגד המתנגדים לדרכו הדתית מקרב הנביאים, "אכלה חרבכם נביאיכם כאריה 

   ברזל את תלמידי חזקיהו שדבקו באמונתו.-, ודיכא ביד316משחית"
אחז ומנשה, חטאו בעבודה זרה, אבל מנשה העז יותר. הוא לא הסתפק בנעילת 

רה בחוצות ירושלים, אלא הציב את הפסל בהיכל שערי ההיכל, ובהיתר עבודה ז
פסל -... וישם אתה'-בשתי חצרות ביתצבא השמים -עצמו: "ויבן מזבחות לכל

 .317בבית האלהים"הסמל אשר עשה 
אמר רבי יוחנן: בתחילה עשה לו פרצוף אחד ולבסוף עשה לו ארבעה 

-פרצופים כדי שתראה שכינה ותכעוס. אחז העמידו בעלייה, שנאמר: ואת
הגג עלית אחז וגו', מנשה העמידו בהיכל. שנאמר: וישם -המזבחות אשר על

שלמה בנו,  דוד ואל-פסל האשרה אשר עשה בבית אשר אמר ה' אל-את
שמי לעולם.  בבית הזה ובירושלם אשר בחרתי מכל שבטי ישראל אשים את

קצר המצע מהשתרע -אמון הכניסו לבית קודשי הקודשים. שנאמר כי
 .318כהתכנסוהמסכה צרה 

חטאי מנשה הטביעו את חותמם על העם לדורות ודרדרו אותו אל החורבן. הכתוב 
, אולם בספר דברי הימים מופיעה גם 319מטיל על מנשה את אשמת החורבן

 תשובתו של מנשה.
וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. ויבא ה' עליהם את שרי הצבא 

סרהו בנחשתים ויוליכהו אשר למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויא
בבלה. וכהצר לו חלה את פני ה' אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו. 
ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה 

 .320כי ה' הוא האלהים
תשובה זו באה במועד מאוחר, לאחר שכבר נענש מנשה והובל בחוחים לבבל, ועל 

פקת. עובדה היא שלא הותירה רושם על הדור, ולא מנעה את כן היא תשובה מפוק
הסתאבותו. אפילו בביתו של מנשה עצמו איננו רואים שינוי, אמון בנו המשיך את 
שרשרת חטאיו. אם מנשה היה אדם מקורי, ומשום כך אין זה בלתי אפשרי 
שבסוף דרכו עשה תפנית חדה וביקש פתח של תשובה, הרי שעל אמון העיד הכתוב 

 שדבר מזה לא היה בו. 
 :חכמים ביקרו את תשובתו של מנשה והסתייגו ממנה מאד

אמר רבי לוי: מולא של נחושת עשו לו ונתנו אותה בתוכה והיו מסיקין 
תחתיו. כיוון שראה שצרתו צרה, לא הניח עבודה זרה בעולם שלא הזכירה, 

את כיוון שלא הועיל לו כלום, אמר: זכור אני שהיה אבי מקרא אותי 
הכנסת "בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית -הפסוק הזה בבית

 ב כ"א טז.-מלכים 314
ת וכנראה יש לייחס אותם לתקופ -ירמיהו ב' לד. דברים אלה נאמרו בראשית נבואתו  315

 מנשה.
 ירמיהו ב' ל. 316
 ז.-ב כ"א ה-מלכים 317
תנחומא בחוקותי ג'. ההשוואה בין מנשה לאחז מקרבת את הסברה שרשעותם לא נעשתה  318

כולה לשמה, אלא אפשר לראות כחטא  את הענותם ללחצים מן החוץ. התלות המדינית 
החטא  באשור הביאה מאונס או מרצון להשפעה אשורית רוחנית ודתית. אצל אחז נקשר

ב טז(, ואולי כך היה גם אצל מנשה. חזקיה אביו מרד באשור ופרק -בברית עם אשור )מלכים
את עולה מעליו, וחירות האומה היתה אצלו גם ביטוי לעצמאותה הרוחנית. אבל מנשה לא 
עשה כחזקיה. מלכות אשור שבה והתחזקה והוא לא העז למרוד בה, אלא בחר להשתלב 

ם על כך גם תשלום רוחני. אמנם לא מצאנו כפייה דתית אשורית במהלכיה המדיניים ולשל
אחז ומנשה יצאו מגדרם לשאת חן בעיניהם. מגמות של שיבה אל שורשי  -מפורשת, אבל 

 אמונת ישראל, שחיזקו את הייחוד הלאומי, את הבדלנות וההתרחקות מן עמים, עוררו תמיד
 בה לנאמנות מדינית.חשד למרד מדיני, ואילו קרבה פולחנית התקבלה כערו

ואולם אין להפריז בלחץ המדיני החיצוני, הסבר זה אינו מתרץ את חומרת מעשיו של מנשה. 
אלא מרכך מעט את עוצמת חטאיו ויש בו פתח להבנת התהליך, כיצד התחילה הידרדרותו 

 אל עומק החטא.
 ב כ"ג כו, ובירמיהו ט"ו ד.-ב כ"א ט וכן במלכים-מלכים 319
 יב.-ל"ג יב -דברי הימים 320
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ה' אלהיך ושמעת בקלו. כי אל רחום ה' אלהיך, לא ירפך -עד הימים ושבת
את ברית אבתיך אשר נשבע להם". הרי אני קורא -ולא ישחיתך ולא ישכח

אותו, אם עונה אותי מוטב, ואם לאו הא כל אפייא שוין. והיו מלאכי השרת 
תמין את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקב"ה. והיו מס

מלאכי השרת אומרים לפני הקב"ה: ריבונו של עולם, אדם שעבד עבודה 
זרה והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה? אמר להן: אם איני מקבלו 
בתשובה הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה. מה עשה לו הקב"ה, 

ה מתחת כסא הכבוד שלו ושמע תחינתו, הדא היא דכתיב חתר לו חתיר
"ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו.." באותה שעה אמר מנשה 

  .321אית דין ואית דיין
לדברי רבי לוי לא היתה תשובתו של מנשה תשובת אמת. היא היתה כפויה 

אלא  ומאולצת ולא באה מתוך אמונה. גם בשעת המצוקה לא היתה לו התשובה
אחת האפשרויות, והוא התפלל לאלהיו כמו שהתפלל לאליליו. חמורה מכך היא 
נימת ה"סחטנות" שבפיו. מנשה "אילץ" כביכול את רבש"ע לחתור לו פתח, 
והקב"ה חתר לו חתירה שלא מן הדין, לא בגלל גודל תשובתו אלא בגלל עקרון 

צדקתו של מנשה  תשובה בעתיד. לא-התשובה בכלל, כדי לפתוח את הפתח לבעלי
מופיעה פה אלא חסדו של הקב"ה, שאפילו תשובה חלקית, מזערית ולקויה יש לה 

  משמעות לפניו.
בכך הקביל הכתוב את שני המלכים שהרשיעו יותר מכולם, את אחאב מלך ישראל 
ומנשה מלך יהודה, ולשניהם מצא איזה פתח של תשובה. אבל תשובה זו לא היתה 

נתה את פני המציאות, לכן לא הביאה לביטול הגזרה אלא שלמה ומהפכנית ולא שי
  לדחיית העונש בלבד.

 
 

 חטא מנשה באגדת חכמים
 חכמים ביטאו את שרשרת החטא של מנשה וביתו בתיאור מזעזע:

אחז התיר את הערווה, מנשה בא על אחותו, אמון בא על אמו, שנאמר "כי 
 .322הוא אמון הרבה אשמה"
 ד אמר: ששרף את התורה, וחד אמר: שבא על אמו.רבי יוחנן ורבי אלעזר, ח

אמרה לו אמו: כלום יש לך הנאה ממקום שיצאת ממנו? אמר לה: כלום 
  .323אני עושה אלא להכעיס את בוראי

אצל אחז בא החטא מתוך תאווה והפקרות יצרית; מנשה עבר לא רק את גבול 
ון לא חטא התורה אלא גם את המוסר הטבעי וחטא שלא כדרך הטבע, ואילו אמ

משום ההנאה שבכך, בחטא כבר לא היה כל טעם, ומה שנשאר בו היה רק החטא 
אמון לא היה אישיות עצמאית, הוא נולד לחטא, וכדי להדהים בחטאיו לא  לשמו.

היה צריך להתחיל מבראשית אלא להתקדם מעט אל מעבר למקום שאליו הגיע 
החטא, העמיקה אותו  אביו. האחיזה בחטא שלושה דורות, הסלימה את שלשלת

 והביאה אותו לשיאים חדשים.
 

מסויגת על מלכי ישראל -מצד אחר יצאו חכמים נגד הביקורת הפשטנית הבלתי
החוטאים, ודרשו להעמיק להבין את מהלכיהם. אין להסביר את החטא רק 
באמצעות התאווה השטחית; בדרך כלל הדברים מתרחשים בנפשו של החוטא 

בטאים מצוקות רוחניות ולבטים עמוקים. גם חטאי מלכי בדרך מורכבת יותר, ומ
ישראל לא נבעו מטירוף ורשעות מוחלטת אלא היה במעשיהם איזה הגיון פנימי. 

  משום כך ייחסו חכמים למנשה מאבק אידיאולוגי על תורתו ושיטתו:
מנשה הרג את ישעיהו. אמר רבא: מידן דייניה וקטליה )דן אותו והרגו(. 

-ואראה את, ואת אמרת יראני האדם וחי-כי לארבך אמר אמר ליה: משה 
דרשו ה'  , ואתה אמרתקראנו אליו-ה' אלהינו בכל? משה רבך אמר ה'

-והוספתי על , ואת אמרתמספר ימיך אמלא-את? משה רבך אמר בהמצאו
 ?ימיך חמש עשרה שנה

אמר ישעיה: ידענא ביה דלא מקבל מה דאימא ליה ואי אימא ליה אשוייה 
מר שם איבלע בארזא, אתיוה לארזא ונסרוה, כי מטא להדי פומא מזיד. א

 .324נח נפשיה
 פסיקתא דרב כהנא כ"ד. 321
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)תרגום: יודע אני אותו שלא יקבל כל מה שאומר לו, ואם אומר לו אעשה 
אותו מזיד, אמר שם ונבלע בארז. הביאו לארז וניסרוהו, כשהגיעו לפיו 

 מת.(
ולוגי עם ישעיהו. לדברי חכמים, לא היה מנשה נהנתן שטחי אלא ניהל ויכוח אידיא

השאלות המלומדות שייחסו למנשה נראות מוזרות, אבל יש בהן להוסיף על 
  הבנתנו את דרכו של גדול החוטאים שבמלכי ישראל ולהעמיק בה.

מנשה התחמק מלנהל ויכוח ענייני במגרשו שלו, והשתמש בכלל "ההגנה הטובה 
, אולי משום ביותר היא ההתקפה". הוא לא טרח להצדיק את העבודה הזרה

ששיקפה את חולשתו והתבטלותו בפני אשור. לעומת זאת בחר ל"הוכיח" את 
ישעיהו על סטיותיו מתורת משה, והציג את חולשתה של עמדת ישעיהו הדבק 
בתורה. מאחר שלא היה מעוניין בשמירת התורה כלל, לא היה בתרגיל זה אלא 

גם יחד, ובכך לאפשר את הוכחה לביטול התורה, אמצעי להיפטר מישעיהו ותורתו 
   הסטייה ממנה אל החטא.

  
הגמרא מצטרפת לשאלת מנשה: "מכל מקום קשו קראי אהדדי"? ומוצאת 
ב"קושיותיו" משהו מן הממש. מנשה העלה אפוא שאלות על נבואת ישעיהו 

 .המצריכות  הסבר ודיון רציני
ותיאר שאלה ראשונה מוסבת על הגשמת הבורא. ישעיהו השתמש במשל מוחשי  

את הופעת הבורא ואת פמליא של מעלה. הנבואה עונה לצורך הדתי לקרבת 
אלהים, ומקרבת לרגש האדם ולשכלו  את תכני האמונה. אבל הקרבה היתירה 
מטשטשת את ההכרה הזכה של גדולת הבורא וטהרת האמונה. שאלה זו בפי 

 .רה ממשמנשה באה לקבל מישעיהו "הכשר" עקיף לצעוד הלאה ולהגיע לעבודה ז
השאלות הבאות מציגות דבר והיפוכו. לפי הבנת מנשה צמצם ישעיהו את אפשרות 

בעוד משה הרחיב אותה ללא  דרשו ה' בהמצאו,התשובה, והגביל אותה בזמן: 
. בכך מוצגת תוכחת הנביא המאיימת בחורבן העם, כחמורה קראנו אליו-בכלגבול 

 מדי, מוגזמת ומכשילה.
כה של הקודמת, שהרי מנשה לא חיפש דרך תשובה, השאלה השלישית היא היפו

, מכניסה את מספר ימיך אמלאאלא סיבות ליבטל ממנה. הבטחת התורה את 
גורלו של האדם למסגרת שנקבעה מראש, ועושה אותה לסד מוצק שאינו ניתן 
לשינוי. בעוד ישעיהו שקיבל בשם ה' את תפילת חזקיה והוסיף לו שנים, קבע שכל 

נזילות ואין דבר שלא ניתן לשנותו באמצעות תשובה ומעשים עובדות החיים 
טובים. הצגת שאלות קוטביות אלה בשם מנשה מחדדת סתירות שלכאורה בדברי 

  התורה, ומנסה לערער על עצם אמינותה של הנבואה.
אבל דווקא מנשה יכול היה ללמוד מנסיונו שאין סתירה בין הדברים. יש להבחין 

ין הגשמתה בפועל. הפתח לתשובה נשאר פתוח אפילו בין אפשרות התשובה לב
למנשה עצמו, גדול החוטאים. היד נשארה מושטת גם לאחר שנחתם דינו והחל 
לקבל את עונשו. תשובתו המאוחרת שבאה רק בעקבות ייסוריו, הועילה למנשה 
להצילו ממוות, אבל לא לשוב בתשובה שלמה, לא לתקן את מעשיו תיקון גמור, 

השפעותיהם השליליות על הציבור. אכן אין גבול לאפשרות  אף לרפא את
התשובה. אבל על אף שאין דבר העומד בפניה, הריהי מותנית בנקיטת הצעד של 

ידי החוטא עצמו. וככל ששוקע האדם בחטא, גדלים המחסומים -תשובה על
והעקבות הפנימיים אשר מונעים ממנו לחזור ושוללים את אפשרות התשובה. 

 לסיוע ודחיפה מלמעלה גם כדי לפתוח בתשובה פתח כחודו של מחט. האדם נזקק
 

 חכמים התייחסו ישירות לחטאיו של מנשה במאמר אחר:
רב אשי אוקי אשלושה מלכים, אמר: למחר נפתח בחברין. אתא מנשה 
איתחזי ליה בחלמיה, אמר: חברך וחבירי דאבוך קרית לן? מהיכא בעית 

ענא. אמר ליה: מהיכא דבעית למישרא למישרא המוציא? אמר ליה: לא יד
המוציא לא גמירת וחברך קרית לן? אמר ליה: אגמריה לי ולמחר דרישנא 
ליה משמך בפירקא. אמר ליה: מהיכא דקרים בישולא. אמר ליה: מאחר 
דחכימתו כולי האי, מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבים? אמר ליה: אי 

אבתראי. למחר אמר להו  הות התם הות נקיט בשיפולי גלימא ורהטת
  .325לרבנן: נפתח ברבוותא

)פרוש: רב אשי למד בפרק חלק שבסנהדרין והגיע לסוגיית שלושה מלכים. 
אמר: למחר נפתח בחברינו. בא מנשה נראה לו בחלומו, אמר לו חברך 
וחברי אביך קראת לנו? מהיכן מתחילים לבצוע את הלחם לברכת המוציא? 

 סנהדרין ק"ב ב. 325
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מהיכן צריך לבצוע את הלחם לא למדת וקראת אמר: איני יודע. אמר לו: 
המדרש משמך. אמר  לנו חברים? אמר לו: למדני ולמחר אדרוש זאת בבית

כך -לו: ממקום שהתחיל להיאפות קרום הלחם. אמר לו מאחר שאתם כל
חכמים מדוע עבדתם עבודה זרה? אמר לו: אם היית אתה שם היית תופש 

 רבנן: נפתח בגדולים.(בשולי גלימתך ורץ אחריה. למחר אמר ל
חכמים לא מחקו ולא הקטינו את חטאו המפורש של מנשה, שהביא בסופו של דבר 
לחורבן המקדש ומלכות ישראל. אין לכסות על החטא ולטהר את השרץ בק"ן 
טעמים, להפך, מצווה לפרסם את החנפים ולהוקיע את הרשעים "למען ישמעו 

חכמים יצאו חוצץ נגד תפיסה שטחית  וייראו". אף זו תורה הטעונה לימוד. אולם
ופשטנית של החוטאים וחטאם. מדובר במלכים גדולים וחטאם גדול ונורא 
כמותם, משום כך יש להבין את סיבותיו כסיבות רציניות, חזקות ועזות ביותר. 

   ואיננו רשאים לשפוט בהתנשאות את מלכי ישראל כאילו אנחנו טובים מהם.
ודה הזרה, איננו מכירים ומבינים את הדחף הפנימי אנו, הרחוקים מפולחן העב

הרוחני הטמון במיתולוגיה שלה, או את כוחן העז והמפתה של פולחנותיה: "היית 
מגביה שפת חלוקך מבין רגליך כדי שתהא קל לרוץ, והיית רץ לשם מפני יצר 

. בעינינו נראה הדבר פרימיטיבי וילדותי, אבל 326עבודת כוכבים שהיה שולט"
דורות שחוו את כוחה של ההתמכרות החושנית הזאת לא זלזלו בה. אף אנו אותם 

מכירים התמכרויות עזות, הנקראות היום בשם אחר, שאופיין נחות יותר, כי 
האלילים -מגמתן היא נהנתנות גסה ואגוצנטרית בלא שום נופך פנימי רוחני. עובד

ה, ובכך הוכיח עידון נזקק לאידיאולוגיה ערכית כדי להתיר ול"קדש" את יצריו אל
 יתר.

 

 

 . יאשיהו6
 

 תשובת יאשיהו
מנשה הרשיע והחטיא את ישראל. בגללו נגזרה גזרת החורבן, והעם שקע במדרון 
אל תהום הגלות. אבל כשם ששלהבתו של הנר מבליחה ועולה מעלה בטרם ישקע 

רה ויכבה, כן הופיע ברגע האחרון הבן והנכד, יאשיהו, כדמות ייחודית, זכה, טהו
 . 327סר ימין ושמאל"-דרך דוד אביו ולא-ומופתית: "ויעש הישר בעיני ה' וילך בכל

יאשיהו ביקש להשיב את תפארת ישראל לקדמותה הן מבחינה רוחנית והן 
מבחינה מדינית ופתח במסע של תשובה ותיקונים. בימיו התפתחה מציאות 

ולשתן המזדמנת מדינית, שפתחה לפני ישראל אופקים חדשים. יאשיהו ניצל את ח
של אשור ומצרים להרחבת גבול יהודה, והצליח להשיב לישראל את ערי מלכות 
הצפון שהפכו לפחווה אשורית. נדמה היה לשעה שאפשר לחזור אל עטרת ימי 

 מלכות דוד ושלמה.
הכתוב העמיד את יאשיהו, בעל התשובה הגדול, מול ירבעם החוטא הגדול. ירבעם 

ת מלכות ישראל, ויאשיהו ניצב בצומת כזה בסופה עמד על פרשת דרכים בראשי
הזהירו איש האלקים  328כבר בנבואה הקדומה לירבעם של מלכות יהודה.

דוד יאשיהו -בן נולד לבית-מיאשיהו שיהרוס את מזבחו: "כה אמר ה', הנה
 שמו...".

 ואכן שני האנשים מייצגים שני הפכים:
מחודשת עם התורה, כבעת  , ואילו יאשיהו כרת ברית329ירבעם חטא נגד התורה

 קבלתה בסיני.
ירבעם חטא והחטיא ואילו יאשיהו חזר בתשובה וניסה להחזיר אתו את כל העם. 
ירבעם חילק את המלוכה ואת ישראל לשתי ממלכות, ואילו יאשיהו השתלט על 

. יאשיהו 330שטחי מלכות ישראל והחזירם עם הנותרים בהם, אל חיק האומה
 רה לשלמותם ובכך פתח סיכוי לתיקון שלם.החזיר את עטרת העם והתו

 רש"י. 326
 ב כ"ב ב.-מלכים 327
 א י"ג ב.-מלכים 328
עבודת העגל לא היתה עבודה זרה ממש, כוזרי א' צז, ד' יג. לדבריו ירבעם לא מרד   329

 רכים פסולות בניגוד לאמור בתורה.ברבש"ע אלא בתורתו, ועבד אותו בד
חכמים הוסיפו ואמרו: "שירמיהו החזירן )לעשרת השבטים( ויאשיהו מלך עליהם", מגילה  330

 י"ד ב.
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יאשיהו חזר בתשובה ביוזמת עצמו ופנה לשפץ את בית המקדש אחרי עשרות 
שנות ההזנחה הרבות של מנשה ואמון. אולם הכתוב דילג על מעשי יאשיהו עד 
הגיעו לגיל עשרים ושש, והתחיל מיד בתיאור האירוע המרכזי והטראומאטי בחייו 

  בשעת שיפוץ בית המקדש  זיעזעה את יאשיהו. 331ורהמציאת ספר הת -
מציאת ספר התורה לא נעשתה ליאשיהו לגילוי מזהיר ונשגב, אלא הפכה לגזרה 

חולדה ראתה בבשורת הספר סוף פסוק, אולם יאשיהו לא  -אלוקית נוראה 
התייאש, ובניגוד לדבריה, עמד וכרת ברית מחודשת עם העם והמריץ אותו 

כבן נאמן לבית דוד, שמעולם לא התייאש מן הרחמים, הוסיף להתחזק ולעשות. 
יאשיהו לקוות והמשיך להאמין שניתן לעצור את הגזרה. הוא ניסה להחזיר את 
הגלגל אחורנית, ולכך כיוון את השתדלותו ואת כל מעשיו, ובאמונה ועקשנות 

 .נדלית לחם נגד מירוץ הזמן והגורל-בלתי
 

 ספר התורה והגזרה
ת בהלת יאשיהו על מציאת הספר בשני פסוקים הסמוכים זה לזה חכמים תלו א

בספר דברים, בהם נמצא הספר פתוח. שני הכתובים הללו הביאו את יאשיהו 
 לשתי תגובות הפוכות. 

 
 א. הפסוק הראשון גרם לו זעזוע, ודחף אותו למעשה חיובי ומלא תקווה:
פסוק זה, בשעה שמצא חלקיהו הכהן את הספר בעזרה מצאו שנגלל עד 

הזאת", על הדבר הזה קרע יאשיהו -דברי התורה-יקים את-לא "ארור אשר
 עלינו להקים!ואמר: 

מול גזרת החורבן הציב יאשיהו את התקוות והציפיות לתיקון שלם. הוא סבר 
שאפשר לא רק להציל את ירושלים אלא אפילו להחזיר עטרה ליושנה, ולהשיב את 

הסרת רוע הגזרה, אלא התכוון להפוך את אחדות ישראל. יאשיהו לא הסתפק ב
 -השעה לנקודת מפנה, שתחזיר את העם לתפארת ימי הזוהר של דוד ושלמה 

  .והצליח להרחיב את גבולות ממלכתו ולהשיב את שארית נדחי ישראל
אלא שכדי להתמודד עם גזרת החורבן לא די בתשובה רגעית, אלא בשינוי מהותי 

ני הדורות הבאים. העם חייב לשוב תשובה כללית שיימשך ויתמיד ויקבע גם את פ
הדין הנורא. אבל תשובה כזו לא באה. -ושלמה אשר תבקע רקיעים ותקרע את גזר

יאשיהו נשאר בודד, היענות העם למפעלו היתה מוגבלת, ולא נותר לה זכר בדור 
הבא, אצל בניו. יאשיהו לא ראה, או לא רצה לראות את פגמי דורו וחסרונותיו, 

לא הכיר את מצבו המעוות של העם, ולכן לא השלים עם הגזרה. שרוי היה  הוא
בהתלהבות של עשייה והתקדמות, עד שלא היה פנוי לבחון ולראות אם ועד כמה 

כן טעה להתרומם על כנפי הדמיון -העמיק מהלך התשובה שלו בלב העם. על
דין העם,  והחזון, אל חיק עתיד מופלא שהעם לא היה ראוי לו. משום כך נחתם

, וחיי אשיהו שילם גם מחיר אישי. יוניסיונו של יאשיהו למנוע את החורבן, נכשל
קטעו באמצע באופן מחריד. ייתכן שמותו של יאשיהו התבקש המלך הצדיק הזה נ

 משום שחזונו ומעשיו נשארו תלושים מן המציאות ולא היה לו מקום בעולם.
 

על יאשיהו שראה בספר גם דבר ב. לעומת התלהבות קדושה זו, אמרו חכמים 
 אחר:

 ביד משה"ה' -ב ל"ד יד( "ספר תורת-כינוי הספר בה"א הידיעה, וכינויו )בדברי הימים 331
ו לכהנים להניחו מחזקים את קבלת חכמים שמדובר בספר המקורי שכתב משה בעצמו ונתנ

בצד הארון. את הספר הזה העלימו כנראה כהנים חסידים בימי אחז או מנשה, שטמאו את 
המקדש ושרפו את ספרי התורה )רש"י כ"ב ח, ובסנהדרין ק"ג ב: אמון שרף את התורה( 

  ומשארכו ימי מנשה נשכח סוד מקומו של הספר, עד שנמצא באקראי בשיפוצי יאשיהו.
שה היה משום כך סיבה להתרגשות גדולה, אבל השמחה הפכה לאבל מציאת ספרו של מ

והארוע נתפס כאות קשה, משום שלמסורת חכמים הספר נמצא כשהוא גלול לא במקום 
פי הדין, בתחילתו, בבראשית, אלא בתוכחה שבספר דברים. הדבר כמעט מפורש  הנכון על

ו שבפסוק זה נמצא הספר פתוח דברי הברית הזאת" )ג( מהם למד-בדברי יאשיהו: "להקים את
ב ל"ד כד(: "הנני מביא... על -הימים-)מדרש הגדול דברים כ"ז(. גם חולדה אמרה כך )דברי

האלות הכתובות על הספר". גם קריאת שמו של הספר ספר -יושביו את כל-המקום הזה ועל
 הברית )כ"ג ב( מורה שמדובר בתוכחה ובברית שבתורה. אבל דווקא יאשיהו שחשש מן
האלות שבדברים הוא היחיד בתנ"ך שזכה לתואר הכבוד של ספר דברים "ולא סר ממנו ימין 

 ושמאל".
לדעת הספורנו )דברים ל"א כו( מדובר בספר אחר שבו כתב משה את פרשת המלך שבספר 
דברים, ובו הוסיף יהושע את דברי הברית בשכם )יהושע כ"ד(, בה קיבל עליו העם שוב עול 

 מלכות שמים.
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-יולך ה' אתך ואת -מה ראה )יאשיהו( שגנזו )את הארון(? ראה שכתוב 
                                .332אשר תקים עליך מלכך

 הפסוק השני מורה על הגזרה שנגזרה ואינו מותיר מה לעשות אלא להתכונן לגלות. 
לתקן את מעשיו ולקיים את האמור חולדה הנביאה לא הורתה ליאשיה בתשובתה 

ומעשיו לא נרצו לפני כסא הכבוד, ולכן השמיעה  333בספר. הן זאת כבר עשה קודם
את גזרת החורבן. הגזרה, שהיתה תלויה ועומדת על דורו של חזקיה, העמיקה 

 בגלל חטאי מנשה ונחתמה עתה סופית. לכן יש להכין את העם ליציאה אל הגלות.
שלו, פתח יאשיהו, להבנת חכמים, גם בהכנת העם  במקביל למאמצי ההצלה

לגלות. גם בעניין זה היתה מטרתו להפוך את החורבן העתיד לבוא, לאבן הפינה 
לבניין המחודש אחרי הגלות, ושתי מגמות סותרות אלה איפיינו את דרכו של 

 יאשיהו.
 

 
 חטא יאשיהו ומותו

גרם לזעזוע קשה לבני  כראתו אתו". מותו הנורא של יאשיהו "וימיתהו במגידו
דורו ועורר שאלות נוקבות. הפרובלמטיקה של כל העקידות זעקה בקינה זו: מדוע 

 נקנסה על יאשיהו מיתה כזאת? במה חטא המלך הצדיק?היכן הצדק האלוקי?
חכמים השוו את דמויותיהם של שני מלכים שנהרגו בקרב, את יאשיהו לאחאב 

 רה?"וחידדו בכך את שאלת "זו תורה וזו שכ
לזבח, זה יאשיהו, שנאמר:  הכל כאשר לכל, מקרה אחד לצדיק ולרשע.

ולאשר איננו זבח, זה אחאב  עזים,-וירם יאשיהו לבני העם צאן כבשים ובני
 .334שביטל קורבנות. זה מת בחיצים וזה מת בחיצים

, 335ביום ההוא יגדל המספד בירושלם כמספד הדדרמון בבקעת מגדון
דרימון וכמספד יאשיהו דקטל יתיה פרעה כמספד אחאב דקטל יתיה הד

  .336חגירא בבקעת מגידו
אחאב ויאשיהו שניהם נלחמו על כבוד ישראל, ושניהם מתו בחיצים בגבורה. אבל 

 כיצד זה לא עמדו לו ליאשיהו זכויותיו המרובות, והוא נהרג כמו אחאב המרשיע?
פיה תלו -הימים מרחיבה את תיאור המלחמה הזאת ועל-הפרשה המקבילה בדברי

חכמים את כישלונו של יאשיהו בחטאו. מה שנראה לנו כעוול וכעיוות היה אכן 
גזרה אלוקית וחשבון עמוק ומורכב. פרעה אמר: "מה לי ולך מלך יהודה... 

. ופרעה צדק, יאשיהו 337ולא שמע אל דברי נכו מפי אלהים" -ואלהים אמר לבהלני 
, או ששאל, אבל 338למלחמהחטא כשלא שאל בעצת הנביא מלכתחילה אם לצאת 

 :339לא שמע בעצתו שלא לצאת
עליך אתה היום כי -לי ולך מלך יהודה, לא-וישלח אליו מלאכים לאמר, "מה

לך -בית מלחמתי, ואלהים אמר לבהלני". מפי הקב"ה אני עולה, "חדל-אל
הסב יאשיהו פניו... ולא -עמי", זה לשון עבודת כוכבים. "ולא-מאלהים אשר

מפי אלהים", זה ירמיהו שאמר ליאשיהו: כך מקובלני  ודברי נכ-שמע אל
מישעיה רבי, "וסכסכתי מצרים במצרים", ולא שמע לו. אלא אמר לו: משה 

תעבר בארצכם", וחרבו של אותו -רבה דרבך לא אמר כך. אמר "וחרב לא
 .רשע עוברת בארצי ובתחומי

בטח יאשיהו במה נחלקו הנביא והמלך? מדוע לא שמע יאשיהו לירמיהו, ומדוע 
   ?340בצדקתו ויצא לעמוד ולהילחם על כבודם של ישראל

 דרש הגדול דברים כ"ז כו. ויומא נ"ב ב.מ 332
הימים טיהר יאשיהו את הארץ קודם לגילוי הספר, ולא גילוי -לפי סדר הדברים בדברי 333

הספר גרם להתעוררותו למבצע הטהרה. ברור משום כך שיאשיהו הבין את מציאת הספר 
 כאות שמימי שבא להחריד את הלבבות ולהודיע על דחיית מעשיו הטובים.

 רא רבה כ' א'.ויק  334
 זכריה י"ב יא. 335
 תרגום יונתן. 336
 כב.-ב ל"ה כא-הימים-דברי  337
 תענית כ"ב ב. 338
 איכה רבתי א' נ"ג. 339
בדברי חכמים מנע ירמיהו את יאשיהו מלהילחם לא מכוחה של נבואה ישירה, אלא תלה  340

צחת, זאת בקבלתו של ישעיהו. משום כך נדמה ליאשיהו שיכול הוא להציג לנביא תשובה ני
מסורת בית דוד. דוגמה לוויכוח דומה בין הנביא למלך, נמצא אצל יהושפט המלך, שנשען 
בשותפותו עם אחאב על מסורת של בית דוד, גם בניגוד לדברי הנביא )ראה בספרי מקדש 

 .88הערה  551מלך, עמ' 
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יאשיהו התנהג כאילו הגיע דורו אל השלמות הרוחנית והמדינית, לכן האמין 
תעבר -בקיום ההבטחה האלוקית לחיי שלום. התורה אמנם הבטיחה ש"חרב לא

מצותי תשמרו. האם -בחקתי תלכו ואת-אם -בארצכם", אולם תלתה זאת בתנאי 
 התקיים התנאי הזה?

התשובה מיאשיהו. אבל לא מצאנו שהעם היה מעורב במפעלו -לא היה גדול בבעלי
ושותף לתנועת התשובה ולשינוי הדרך. ירמיהו התחיל להינבא בימי יאשיהו, שנה 
לאחר תחילת תיקוניו. הוא היה עד למפעליו והזכיר את ברית יאשיהו, אבל לא 

ם. אדרבה, הנביא מצטט את השתמטותו מצאנו בנבואותיו זכר לתשובת הע
וחושף  341"לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי" והתחמקותו של העם בטענה,

נבוא עוד -, "רדנו לוא342את כוונתו הפנימית: "אהבתי זרים ואחריהם אלך"
  .343אליך"

ירמיהו ראה את 'תשובת' העם והגדיר אותה בפירוש: "ויאמר ה' אלי בימי 
לבה כי -שבה אלי בגודה אחותה יהודה בכל-לאזאת -בכל-ו"גם ,344יאשיהו המלך"

 . 345ה'"-נאם בשקר-אם
  וכך אמרו גם חכמים:

והוא לא היה יודע שכל דורו עובדי עבודת כוכבים היו. הוה משלח זוג 
תלמידים למיבערא עבודת כוכבים מבתיהון, והוו עללין ולא משכחין כלום. 

ין לתרעיה הוון חמן יתיה, עד דנפקון אמרון טרודו תרעין. מן דהוו טרד
 .346אמרו עליהון: מן דאתא ותיקן הוא דאתא וקלקל

)היה משלח זוג תלמידי חכמים לבער עבודה זרה מבתיהם, נכנסו ולא מצאו 
כלום. כשיצאו אמרו להם, סגרו את השער. כשסגרו היה הפסל נראה על שני 

דלת צידי הדלת מבפנים. אמרו עליהם: מה שתיקנו התלמידים בפתיחת ה
 קלקלו במו ידיהם בסוגרם.(

יאשיהו טיהר את הארץ, אבל העם נשאר אדיש ולא השתתף בכך. תיקונו של 
כן -שווא חיצוני, כפוי וחולף ולא קנה אחיזה בעם. על-יאשיהו היה אפוא מקסם

נמנע. "והיה ירמיהו מצית אחריו לידע מהו אומר. -היה מותו של יאשיהו בלתי
 .347פיהו מריתי"-' כיומה היה אומר? צדיק הוא ה

 
 

 ויקונן ירמיהו
 יאשיהו,-הזכיר את קינתו של ירמיהו על יאשיהו: "ויקונן ירמיהו על 348הכתוב

-היום ויתנום לחק על-יאשיהו עד-השרים והשרות בקינותיהם על-ויאמרו כל
הקינות". קינתם זו היא לדעת חכמים הקינה האמורה -ישראל והנם כתובים על

 יועם זהב, ישנא כתם הטוב".: "איכה 349במגילת איכה
, הצדיק 350עוצמתה של הקינה מובנת. הסיום המזעזע לחיי המלך הצעיר

והמבטיח, היה סיבה טובה לכאב ולהזלת דמעה. אבל איך הפך הדבר בסיס לספר 
 הקינות? מה עניינה של קינה פרטית זו לקינה על חורבן ירושלים?

שמת בלבד, אלא כמאורע  הצער על מותו של יאשיהו לא נתפס כאבל על האיש
לאומי בעל משמעות מפליגה הרבה יותר. מנשה האיץ את תהליך הידרדרותו של 
העם ושקיעתו עד לאבדון. ויאשיהו קם, תיקן את בדק הבית ובהתרגשותו על 
הספר שנמצא עורר את העם לתשובה. הוא ביער את הבמות והעבודה הזרה 

ציינה תפנית ודרך חדשה והיתה  מישראל ואיחד את העם בעשיית הפסח. הופעתו
קרן תקווה. והנה נגדע המפעל באחת, ומכאן ואילך התגלגלו המאורעות במהירות 
אל החורבן. יעברו עוד עשרים שנה עד שהחורבן יתממש, אבל ירמיהו כבר לא ראה 
מה יעצור את המכבש הדורס וההורס, ופתח בקינה גדולה על יאשיהו וירושלים 

 כאחד.

 ירמיהו ב' כג. 341
 ירמיהו ב' כה. 342
 ירמיהו ב' לא. 343
 ירמיהו ג' ו. 344
 י.ירמיהו ג'  345
 איכה רבתי א' נ"ג. 346
 איכה רבתי א' נ"ג. 347
 ב ל"ה כה.-הימים-דברי 348
 ד' א. ואיכה רבתי פ"ד א'. 349
 בן השלושים ותשע. 350
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. ואמר ר' יוחנן, זה יומו של  351וא... והבאתי השמש בצהריםוהיה ביום הה
 .352יאשיהו

יאשיהו היה לדורו כמו שמש מאירה וזורחת והפיח בו תקווה. ואולם פתאום, 
באמצע הדרך, בא השמש בצהריים. יאשיהו נהרג בהיותו בשיא כוחו, וכל הציפיות 

 שנקשרו בהופעתו נמוגו, כשהם מותירים אכזבה נוראה.
 

  ויכין וגלותויה . 5
 

מלכות יהויכין היתה אפיזודה קצרה, הוא הספיק למלוך תחת אביו יהויקים 
שלושה חודשים, עד שעלה נבוכדנצר על ירושלים ואילצו להתמסר אליו ולצאת 

. הכתוב במלכים סיכם את 353לגלות עם השרים וראשי החיל, החרש והמסגר
 .354עשה אביותקופתו בקיצור נמרץ: ויעש הרע בעיני ה' ככל אשר 

למרות צעירותו של יכניה והזמן הקצר ששלט משרטט הכתוב את אופיו וחותם 
  אותו לרעה. ירמיהו אף קילל את יכניה קללה נמרצת:

יד -יהויקים מלך יהודה חותם על-יהיה כניהו בן-ה' כי אם-אני נאם-חי
אתה יגור -כי משם אתקנך. ונתתיך ביד מבקשי נפשך וביד אשר ימיני, 

אמך -בבל וביד הכשדים. והטלתי אתך ואת-וביד נבוכדראצר מלך מפניהם
הארץ -ילדתם שם ושם תמותו. ועל-אשר ילדתך על הארץ אחרת אשר לא

נפשם לשוב שם שמה לא ישובו. העצב נבזה נפוץ -אשר הם מנשאים את
-כלי אין חפץ בו? מדוע הוטלו הוא וזרעו והשלכו על-האיש הזה כניהו אם
-ה'. כה אמר ה', כתבו את-ארץ ארץ ארץ, שמעי דבר הארץ אשר לא ידעו.

כסא -מזרעו איש ישב על יצלח בימיו, כי לא יצלח-האיש הזה ערירי, גבר לא
 .355דוד ומשל עוד ביהודה

אישיותו של המלך הגולה המשיכה לרחף בחללה של ירושלים שנים רבות, 
לבבל, וכבר ולהשפיע על מאבקי הכוח הפנימיים שבתוכה. רק הוגלה המלך הצעיר 

  מתגעגע ירמיהו אליו ואל אנשי גלותו:
הראני ה' והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל ה' אחרי הגלות 

שרי יהודה -יהודה ואת-יהויקים מלך-יכניהו בן-בבל את-נבוכדראצר מלך
המסגר מירושלם ויבאם בבל. הדוד האחד תאנים טבות -ואת החרשואת 

תאכלנה -ד תאנים רעות מאד אשר לאמאד כתאני הבכרות והדוד אח
 .356מרע

גלות יהודה -אמר ה' אלהי ישראל, כתאנים הטבות האלה כן אכיר את-כה
המקום הזה ארץ כשדים לטובה. ושמתי עיני עליהם לטובה -אשר שלחתי מן

הארץ הזאת ובניתים ולא אהרס ונטעתים ולא אתוש. ונתתי -והשבתים על
-לי לעם ואנכי אהיה להם לאלהים, כילהם לב לדעת אתי כי אני ה', והיו 

 .357לבםישבו אלי בכל
מהי סיבת השינוי הדרמאטי ביחסו של הנביא ליכניה, הרי לא פנה בדבריו רק אל 

ליכניהו. גם לא די באכזבתו של  -העם הגולה ושמר את כל טינתו לעומד בראשו 
דמות ירמיהו מהתנהגותם הרעה של הנותרים בירושלים כדי לייפות בעיניו את 

הגולים. נראה שבתוך הגולה התחולל שינוי מהפכני והתמורה היסודית הביאה 
    .להתייחסות אחרת

 עמוס ח' ט. 351
 מועד קטן כ"ה ב. 352
נבוכדנצר קבל את המלכתו של יהויכין תחת יהויקים, אבל לפתע השתנו כוונותיו.חכמים  353

נבוכדנצר )ליהויקים( המליך את יכניה בנו תחתיו וירד  כיוון שהרגו תארו זאת באופן ציורי:
לו לבבל. יצאו כל בני בבל לקלסו, אמרו לו: מה עשית? אמר להם: יהויקים מרד בי והרגתיו 
והמלכתי יכניה בנו תחתיו. אמרו לו: מתלא אמר, גור טב מכלב ביש לא תרבי, גור ביש 

ר טוב מכלב רע לא תגדל, גור רע מכלב ביש על אחת כמה וכמה? )תרגום: המשל אומר: גו
מכלב רע על אחת כמה וכמה?( מיד שמע להם ועלה וישב בדפנו של אטוכיא, ירדו סנהדרי 
גדולה לקראתו, ואמרו לו: הגיע זמנו של בית זה ליחרב? אמר להם: לא, אלא אותו 

רו שהמלכתי תנוהו לי ואני הולך לי. אזלין אמרין ליכניה, נבוכדנצר בעי לך )הלכו ואמ
 ליכניה נבוכדנאצר רוצה אותך( ויקרא רבה י"ט ו'.

 ב כ"ד ט.-מלכים 354
 ל.-ירמיהו כ"ב כד 355
 ב.-ירמיהו כ"ד א 356
 ז.-ירמיהו כ"ד ד 357
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פיו נכוחה את יחסי הכוחות -הסכמתו של יכניה לקבל את גזרת הנביא, להכיר על
במציאות, ולוותר על מלכותו למען שלום העם ובית המקדש, היוותה תפנית חדה 

ודה האחרונים. אין זו רק כניעה, ביטוי של חולשה ויסודית בחשיבתם של מלכי יה
אונים, אלא נראה שיש בה השלמה, קבלת הדין ותשובה. היציאה לגלות על -וחוסר

פי דברי הנביא נעשתה לתהליך הכרתי של זיכוך וכפרה. החורבן והגלות חדלו 
 להיות רק אסון ועונש והפכו להיות גם תחילתו של הבניין העתידי.

 
  :ייפו חכמים במדרשיהם את יציאתו של יכניה לגלותבעקבות כך 

מה עשה יכניה? עמד וכינס כל מפתחות של בית המקדש ועלה לראש גגו של 
בית המקדש, ואמר לפניו: ריבונו של עולם, הואיל ולא זכינו להיות גיזברין 
נאמנין לפניך, עד עכשיו היינו בעלי בתים נאמנים לפניך, מיכן ואילך הרי 

לפניך. חד אמר: כמין יד של אש ירדה ונטלתן ממנו, וחד אמר:  מפתחותיך
 .358משעה שזרקן עוד לא ירדו

חכמים ראו בהשלמתו זו של יכניה, מהלך של תיקון ותשובה שמכוחו נשתנתה 
  הגזרה האלוקית עליו והוא זכה לחזור לגדולה ולהעמיד נצר למלכות בית דוד.

אמרה לו, את מלך ויכניה אינו כיוון שבא נבוכדנצר להיזקק לה )לאשתו(, 
מלך? אתה מבקש תפקידך ויכניה אינו מבקש את תפקידו? מיד גזר ונתנו לו 
אשתו. כיוון שבא להיזקק לה אמרה, כשושנה אדומה ראיתי, פרש ממנה, 
מיד הלכה וספרה וטהרה וטבלה. אמר לו הקב"ה, בירושלים לא קיימתם 

בריתך שלחתי -את בדם-מצוות זיבה ועתה אתם מקיימין? שנאמר: גם
אסיריך מבור. נזכרתם אותו הדם שבסיני? בשביל כן שילחתי אסיריך. אמר 

. על אותה שעה לא זז משם עד שמחל לו הקב"ה על כל עוונותיורבי שבתי: 
קול ואמרה להם: שובו בנים -אמר כולך יפה רעיתי ומום אין בך. יצתה בת

  .359שובבים, ארפה משובתיכם
 אל יכניה נובע מתשובתו.המהפך ביחס הנביא 

רבי אחא ור' אבין בר בנימין בשם ר' אבא: גדול הוא כוחה של תשובה, 
יהיה -ה' כי אם-אני נאם-שמבטלת גזירה ומבטל שבועה. שבועה שנאמר, חי

האיש הזה -יהויקים וגו', ומבטלת גזירה: כה אמר ה', כתבו את-כניהו בן
. אסיר בנו, שהיה בבית ערירי, וכתיב: ובני יכניה אסיר שאלתיאל בנו

 .360האסורים. שאלתיאל בנו, שממנו הושתלה מלכות בית דוד
דבר אחר: אתקך אין כתיב כאן, אלא אתקנך בתשובה, ממקום נתיקתו 

 .361תהא תקנתו
על האדם לקבל את הגזרה כהחלטית, ולרכז את מאמציו לא בנסיונות לקרוע את 

אבל חכמים לא  .362חרהגזרה אלא את הלב, לשנות את עצמו עד שייחשב כא
הסתפקו בכך אלא הצביעו על חוט החסד שנמשך ליכניה מן השמים, על כך שבתוך 

הונחה מלכתחילה אפשרות התיקון  -גם כאשר זו נראתה סגורה וסופית  -הגזרה 
 :363והתשובה

יצלח בימיו? אמר ליה: הין, בימיו אינו -האיש הזה ערירי, גבר לא-כתבו את
                  .364מצלח בימי בנו מצליח

 
 

 . התשובה בגלות בבל0
 ויקרא רבה י"ט ו', וכן בירושלמי שקלים ו' ב'. 358
 ויקרא רבה שם. 359
 ויקרא רבה י' ה'. 360
 ילקוט שמעוני ב' ש"ג. 361
ידי תפילה. -ת כללית של שינוי גזירה האלוקית עלשינוי זה משמש כהסבר גם לאפשרו 362

 ראה ספר העיקרים מאמר ד' פרק י"ח, ובהקדמה לעולת ראיה, עמ' ט"ו א ב, כ"ה ג.
שם לעולה", ומעולם לא  והעלהוכעין זאת אמרו, ויקרא רבה כ"ט ט, על נסיון העקידה. " 363

 נאמר לאברהם לשוחטו.
התיקון והתשובה של יכניה באופן מלא  הכתוב השלים את מעגל ויקרא רבה י' ה'. 364

-ומושלם, כאשר כלל במהלך התיקון את כל פרטי הגזירה: ביום ההוא... אקחך זרבבל בן
אני... כי -כלפי שנגזר על יכניה אביו חי )חגי ב' כג(. כחותםה' ושמתיך -שאלתיאל עבדי נאם

קנך. למדנו שהועילה יד ימיני כי משם את-על חותםיהויקים מלך יהודה -כניהו בן יהיה-אם
 .)רש"י שם( כחותםלו תשובתו, נולד לו זרובבל והושם 
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עם החורבן הבין העם את חומרת מעשיו, ובגלות בבל עברה עליו רוח של טהרה 
והוא שב בתשובה. גדולי התקופה התפללו על גאולת ישראל תפילות נשגבות, בהן 
סקרו את תולדות האומה, את חסדי הבורא עם העם, וכולם הקדימו לבקשתם 

רט. נביאי החורבן וראשית הבית השני מקבלים בהכנעה את העונש וידוי גדול ומפו
 .365שבא, ומצדיקים עליהם את הדין

 
: ויבאו וירשו אתה ולא שמעו בקולך )ובתרותך( ובתורתך לא הלכו את כל ירמיהו

 .366אשר צויתה להם לעשות לא עשו ותקרא אתם את כל הרעה הזאת
יחיד הופך פה לכל דוי נוקב. הפותח את תפילתו על הגאולה בוי 367: דניאלדניאל

 עם ישראל ופועל במעשיו ובתפילתו לגאולת העם כולו:
ואתפללה לה' אלהי ואתודה ואמרה, אנא אדני האל הגדול והנורא שמר 
הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו. חטאנו ועוינו והרשענו הרשענו 

שר ומרדנו וסור ממצותך וממשפטיך. ולא שמענו אל עבדיך הנביאים א
 .368דברו בשמך אל מלכינו שרינו ואבתינו ואל כל עם הארץ

בבית ראשון מצאנו תוכחות קשות ובוטות, אבל לא וידויים מסוג זה, את דוגמתו 
 של הוידוי הזה לקח דניאל ממשה בתפילתו על חטאי העגל והמרגלים. 

הזכיר את חטא  369וידויו של דניאל מתחלק לשנים: בחלקו הראשון של הוידוי
דניאל פנה אל  370ומיקד את הכל בו: אנו, אנו, אנו. בחלקו השני של הוידוי העם,

 הקב"ה שיושיע את ישראל למען שמו, ושם הכל משל שמים: עמך, עירך, שמך.
. יתר על כן, 372והעמיד מולם את חטא העם ובגידתו 371דניאל פרט את חסדי ה'

ת אפשרות דניאל העצים את החטא בהצביעו לא רק על החטא אלא גם על החמצ
התשובה. חסד הנבואה שהעם מרד בה ודחה אותה, הופך לעם לרועץ. דחיית היד 

 .373המושטת, הביאה מעגל נוסף של העמקת החטא והכפלתו

קבלת הדין והצדקתו הבדילה בין דוד ומלכותו הנצחית לבין שאול שביתו עבר מן  365
העולם. שאול לא ידע לשוב תשובה, הוא נאחז בצפורניו במלכותו ונלחם בגזרה האלוהית, 

 ואילו דוד קיבל את הדין והצדיק אותו. 
 כה.-ירמיהו ל"ב כג, בתוך התפילה טז 366
 דניאל ט'. 367
 יט.-ו, בתוך התפילה ג-דניאל ט' ד 368
 טו.-ד 369
 יט.-טז 370
חכמים )יומא ס"ט ב( הבחינו בנימה של הסתייגות בתיאורו של דניאל: "דאמר רבי יהושע  371

ים שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר )דבר -בן לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה 
י' יז "כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא אשר לא 
ישא פנים ולא יקח שחד".( האל הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה )בוידויו ל"ב השמיט מן 
התבנית המקורית את הנורא( ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. 

ו פה השמיט את התואר גבור(, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה אתא דניאל )שבוידוי
גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו )אנשי כנסת הגדולה( ואמרו )באמנה בנחמיה ט' לב 
"האל הגדול הגבור והנורא"(: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך 

ראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת שאלמלא מו -אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו 
יכולה להתקיים בין האומות". חכמים עמדו על הבדלי הסגנון הדקים בין נביאי החורבן ובית 
שני. ירמיהו ודניאל שחיו בגלות ובהסתר פנים אלוקי, לא יכלו לבטא את גדולתו בשלמותה, 

ירו את העטרה האלוקית אבל עזרא ונחמיה, שעלו לארץ ראו את השכינה חוזרת לציון והחז
למקומה. אולם חכמים העמיקו יותר, הם לא אמרו שעולי בבל ראו גאולה שלמה ולכן היה 
שבחם מלא, עולי בבל מצאו את הגאולה חסרה, אתחלתא בלבד, מצב זה הביא אותם 
להעמיק את אמונתם והם העניקו פירוש חדש להגדרות המקובלות ובכך קבלה גם המציאות 

 התורמת להכרת גדולת גדולתו של הקב"ה. משמעות חדשה,
תנחומא ראה ט"ז( חידדו את חכמים )לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים" ז. דניאל אמר " 372

הדברים וקשרו אותם זה בזה, הצדקה באה גם במובן של חסד, הקב"ה גמל עם ישראל חסד 
שמואל בר  גם בשעה שהרשיעו, ואילו הם נטלו את החסד הזה ועימו בצעו את חטאם."א"ר

נחמני: את מוצא שבו ביום שעשו ישראל את העגל בו ביום ירד להם המן ולא עוד אלא 
שנטלו ממנו והקריבו לע"ג שלהם שנאמר )יחזקאל ט"ז( ולחמי אשר נתתי לך סלת ושמן 
ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח ויהי נאם ה' אלהים. מהו ויהי? אמר ר' יודן: 

לא מנעת מפיהם הוי לך ה' הצדקה". וראה שם דוגמאות  ואעפ"כ ומנך כד"א ויהי למחר.
 נוספות.

נבואת הבית השני העמיקה לסקור את העבר והשוותה אותו לתקופתה. אפשר שכוונתה  373
ללמד זכות על שבי ציון שחזרו בתשובה, ובניגוד לדורות הראשונים שלא שמעו לדברי 

)ט' כו(: "וימרו וימרדו בך וישלכו את תורתך  הנביאים הלכו השבים אחרי הנבואה. בנחמיה
אחרי גום ואת נביאיך הרגו אשר העידו בם להשיבם אליך ויעשו נאצות גדולת". ושוב שם 

ל: "ותעד בהם להשיבם אל תורתך והמה הזידו ולא שמעו למצותיך ובמשפטיך חטאו בם -כט
ותמשך עליהם שנים  אשר יעשה אדם וחיה בהם ויתנו כתף סוררת וערפם הקשו ולא שמעו.
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בחלקו הראשון של הווידוי מזכיר דניאל את המרד בנביאים ובמצוה האלוקית, 
הקללה  בפעם השניה הדגש עובר מן הנביאים אל התורה. לפני עיני דניאל עומדת

 הכתובה בתורה והוא מצדיק את הדין שבא כפי שהוצג מתחילה בתורה: 
תורתך... ותתך עלינו -ולא שמענו... ללכת בתורתיו... וכל ישראל עברו את

האלה והשבעה אשר כתובה בתורת משה... כאשר כתוב בתורת משה את 
 .374הרעה הזאת באה עלינו-כל

רית של העם אל מול השבת העם שני חלקי התפילה מעמידים את התשובה המוס
אל הארץ שתבוא מן השמים למען שמו של הקב"ה. זהו סגנונו של משה המאחד 
בתפילתו אחרי מעשה העגל את הווידוי על חטא העם עם החשבונות השמימיים 

 .375של קידוש השם וחילולו. דגם כפול החוזר בפרשת התשובה
חמיה, שהתפללו על גאולת בעקבות דניאל צעדו גם מנהיגי הבית השני עזרא ונ

 ישראל, תוך שהם מקדימים לתפילתם וידוי גדול ומפורט של תשובה.
: ואמרה אלהי בשתי ונכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עונתינו רבו למעלה עזרא

ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים. מימי אבתינו אנחנו באשמה גדלה עד היום הזה 
ביד מלכי הארצות בחרב בשבי ובבזה ובבשת ובעונתינו נתנו אנחנו מלכינו כהנינו 

 .376פנים כהיום הזה
: תהי נא אזנך קשבת ועיניך פתוחות לשמע אל תפלת עבדך אשר אנכי נחמיה

מתפלל לפניך היום יומם ולילה על בני ישראל עבדיך ומתודה על חטאות בני 
 .377ישראל אשר חטאנו לך ואני ובית אבי חטאנו

ינו כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. ואת מלכינו : ואתה צדיק על כל הבא עלוהעם
שרינו כהנינו ואבתינו לא עשו תורתך ולא הקשיבו אל מצותיך ולעדותיך אשר 

 .378העידת בהם
גולי בבל ושבי ציון מתאפיינים בתחושת שפלות, הכנעה ויראת שמים. כל 

 התפילות מעידות על תחושת העם, שנטל על עצמו את משא החטא והתוודה עליו.
חזר ממנה והוא  דמותו נוצקה ועוצבה מחדשלות בבל שב העם בתשובה גדולה, בג

שונה. גם עכשיו הוכיחוהו נביאיו וייחסו לו חטאים שונים, אבל העבודה הזרה 
נעקרה מן העם, חריפות המעשים פגה והכל נעשה מינורי. יראת השמים התגברה, 

 והעם דבק בתורה ובלימודה.    
ת, הצדיקים המתפללים אינם מנפנפים בתשובת העם התשובה עצמה אינה נזכר

כהוכחה שהוא ראוי לגאולה. הם לא חשבו שהעם עשה כבר את המוטל עליו, ואת 
בקשתם לישועה לא ביססו על זכויות מוכחות של העם, אלא על מידת הרחמים 

 ועל קידוש השם שגאולת ישראל תחולל בעולם.
 
 

  ג. תשובת אפרים
 

 הלכת . לא תשוב בדרך אשר6
רבות ותעד בם ברוחך ביד נביאיך ולא האזינו ותתנם ביד עמי הארצת". רעיון זה חוזר בדברי 

טז(: "וישלח -ב )ל"ג י(: "וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו". ושוב )שם ל"ו טו-הימים
היו ה' אלהי אבותיהם עליהם ביד מלאכיו השכם ושלוח כי חמל על עמו ועל מעונו. וי

מלעבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו ומתעתעים בנבאיו עד עלות חמת ה' בעמו עד לאין 
 מרפא".

יג, ההאחזות בספר התורה ובמלה הכתובה אופיינית אף היא לעזרא -טדניאל ט'  374
 ולנחמיה, והיא הולכת ומתבקשת כאשר הנבואה מתבטלת ונעלמת.

בריו על שבעים שנות גלות בבבל בתאור טו( ערך את ד-גם ירמיהו )כ"ט ידברים ל'.  375
ירמיהו הדריך את העם הדגם הכפול של תשובת העם וההענות המקבילה מן השמים. 

ביציאתו לגלות לקבל את הדין ולהשלים עמה )כ"ט ז( "דרשו את שלום העיר" אבל ביחס 
לסיומה של התקופה תבע מהם באותה לשון עצמה להתפלל )כ"ט יג(: "ובקשתם אתי 

כד( הוא וידוי פשוט של -אלא שוידויו של ירמיהו )ל"ב טזם כי תדרשני בכל לבבכם". ומצאת
צידוק הדין, בו מעמיד הנביא את שבחי הבורא וחסדיו עם ישראל מול בגידת העם, בעוד 

 שהוידוי של דניאל שבא אחרי החורבן ועל סף הגאולה המתמהמהת מורכב ועמוק יותר.
 טו.-ז, בתוך התפילה ו-עזרא ט' ו 376
 ט.-נחמיה א' ו, בתוך התפילה ה 377
 לז.-לד, בתוך התפילה ו-נחמיה ט' לג 378
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ירבעם ניסה לבסס את שלטונו באמצעות חטא, החטא החמור מכולם, הוא חזר 
ישירות לחטא העגל, החטא הראשון והמרכזי בחיי העם. חטא העגל התרחש 
בצמוד למתן תורה, בשעה שהקשר בין ישראל לקב"ה הגיע לשיאו, והחטא פער בו 

ורכב של בקע קשה. בעזרת משה הצליח העם להתרומם מן החטא בתהליך מ
תשובה, עד שזכה לכפרה. בעקבות התשובה ניתנו לעם המשכן והמקדש, סביבם 

 התאחד לעבודת ה' בטהרה ובהם נקבע לו סדר קבוע של תשובה. 
ירבעם הרחיק באמצעות העגלים את העם מן המקדש, והחטיא את העם חטא 

ה כפול; חטא דתי, שפגע בשורש אמונת הייחוד של ישראל, וחטא לאומי, פגיע
באחדות העם וליכודו. אבל לא זו בלבד, בניתוק העם מן המקדש בירושלים ניתקו 
ירבעם ממקורות התשובה וגורמיה, הנציח את החטא, וכרת את הענף שעליו ישב 

 העם.
משום כך הדגיש הכתוב בתיאור מעשה ירבעם את נעילת השערים ואת ביטול 

 הדרך חזרה: 
ל בית אל וירבעם עמד על המזבח והנה איש אלהים בא מיהודה בדבר ה' א

להקטיר. ויקרא על המזבח בדבר ה', ויאמר: מזבח מזבח, כה אמר ה', הנה 
בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטרים עליך 
ועצמות אדם ישרפו עליך. ונתן ביום ההוא מופת לאמר, זה המופת אשר 

 אשר עליו. דבר ה', הנה המזבח נקרע ונשפך הדשן
ויהי כשמע המלך את דבר איש האלהים אשר קרא על המזבח בבית אל, 
וישלח ירבעם את ידו מעל המזבח לאמר: תפשהו! ותיבש ידו אשר שלח 
עליו ולא יכל להשיבה אליו. והמזבח נקרע וישפך הדשן מן המזבח כמופת 

 אשר נתן איש האלהים בדבר ה'.
א את פני ה' אלהיך והתפלל בעדי ויען המלך ויאמר אל איש האלהים חל נ

ותשב ידי אלי. ויחל איש האלהים את פני ה' ותשב יד המלך אליו ותהי 
 .379כבראשנה

אל -ברגע השיא כאשר עטה ירבעם גלימת כהן גדול ועלה לחנוך את מזבח בית
ולהקטיר עליו, הגיע איש האלוהים מיהודה וגזר את גורלו של המזבח. דברי איש 

רה רושם גדול. ירבעם גילה ניצוץ של חרטה ופנה אל הנביא האלוהים עשו לכאו
 בתחינה, והנביא התפלל עליו וריפא את ידו בהופעה של חסד אלוהי. 

אלא שאז התברר שירבעם לא שינה את דרכו ולא עשה תשובה. הוא ראה בהיענות 
האלוהית סדק של חולשה וניסה לפרוש את חסותו על איש האלוהים, לרתום גם 

גלתו ולהעניק בכך לעגלים גיבוי מחודש. אבל אז הגיב איש האלוהים אותו לע
 באופן נחרץ וסיים את נבואתו הראשונה.

וידבר המלך אל איש האלהים באה אתי הביתה וסעדה ואתנה לך מתת. 
ויאמר איש האלהים אל המלך: אם תתן לי את חצי ביתך לא אבא עמך ולא 

ן צוה אתי בדבר ה' לאמר לא אכל לחם ולא אשתה מים במקום הזה.  כי כ
תאכל לחם ולא תשתה מים ולא תשוב בדרך אשר הלכת. וילך בדרך אחר 

 .380ולא שב בדרך אשר בא בה אל בית אל
אל, נאמר לנביא מתחילה, אבל הוא -הציווי לא לאכול לחם ולא לשתות מים בבית

התגלה רק כאשר ניסה ירבעם לפתות את הנביא לחזור בו מנבואתו, בכך גרם 
 אין דרך חזרה! -להפיכת הנבואה להחלטית ולהדגשת סופיות הגזרה 

הנביא עצמו הפך חלק מן הנבואה. הוטל עליו להציג את חומרת החטא ולהדגים 
אל אסורה בהנאה -אל. הכרזתו שבית-במעשיו את דחייתה המוחלטת של בית

מחזירה את מעשה ירבעם למקורו, אל חטא העגל, ומזהירה את ישראל שדינם 
 דין עיר הנידחת.כ

אולם למרות האזהרה האלוהית ולמרות המופת שעשה איש האלוהים, בהפיכת 
חנוכת המזבח על פיה, המשיכו עגלי הזהב להתקיים בישראל דורות רבים. ירבעם 

 והעם לא עשו תשובה. 
משום כך הפכו חכמים, בבואם להעריך את אישיותו של ירבעם, את הימנעותו מן 

וחלטת ממנו. הם העמידו את ירבעם אל מול משה. משה התשובה לשלילתה המ
זיכה את הרבים ואילו ירבעם החטיא את העם. משה השיב את עם ישראל 

 בתשובה, וירבעם סתם בפני העם את הדרך חזרה.
כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכל המחטיא את הרבים אין 

ם זכות הרבים תלוי מספיקין בידו לעשות תשובה משה זכה וזיכה את הרבי

 ו.-א י"ג א-מלכים 379
 י.-א י"ג ז-מלכים 380
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צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל ירבעם חטא והחטיא את  381בו שנאמר
על חטאות ירבעם )בן נבט( אשר  382הרבים חטא הרבים תלוי בו שנאמר

 .383חטא ואשר החטיא את ישראל
 
 

 . חטאי אחאב2
 

ביתו של ירבעם נשמד ובמקומו עלה למלוך בישראל בית עמרי, אבל גם הוא חטא. 
. אחאב נשא את איזבל בת 384לה כגדול החוטאים בין מלכי ישראלאחאב התג

אתבעל מלך צור, הביא עמה לשומרון ארבע מאות מנביאי הבעל והקים לבעל 
 היכל בעיר. הוא נתן לאיזבל לרדוף את נביאי ה' עד חרמה ולהרוס את מזבחותיו.

חטאים  חטאו הגדול של אחאב היה עבודה זרה. אבל גזר דינו נחתם דווקא על שני
מסירת שטחי הגלעד והבשן, שזכה בהם בדרך נס, לידי בן  -אחרים: חטא לאומי 

. ניתן ללמוד מכאן שהחטא 386רצח נבות ושוד כרמו -חברתי -, וחטא מוסרי385הדד
ה"דתי" מרעיל את נפש האדם, וסופו לפעפע ולהופיע גם בתחום הלאומי והחברתי 

 ולהשחית כל חלקה טובה. 
 

מיק לשקוע בחטא, הופיעה רוח נבואה על שני נביאים דווקא בשעה שהעם הע
גדולים, אליהו ואלישע. מן השמים לא השאירו את העם להסתאב בחטאיו, אלא 
שלחו אליו מוכיחים שיחזירוהו בתשובה. אחרי שנים רבות ששערי הנבואה היו 
סגורים, הם נפתחו לרווחה, אליהו ואלישע הרבו בני נביאים ובעקבותיהם קמו 

 ל הנביאים האחרונים. בישרא
הנביאים נשלחו להוכיח את העם בנושאים שביטאו את תמצית נשמתם, וכל אחד 
עשה זאת בסגנונו הוא. אליהו ואלישע באו להשיב את העם בתשובה, אלא שפעלו 
בדרכים שונות. אליהו הוכיח את אחאב על עבודה זרה וגזר את דינו על החטא 

ך את העם בדרכו הלאומית נשלח אלישע או המוסרי, אבל כאשר צריך היה להדרי
 נביא אחר.

אליהו היה אש להבה, הוא הרים את העם לשמים באש וברקים. אליהו גזר על 
הגשם ואילץ את העם לבוא אל הכרמל, שם הוריד לעיניהם אש מן השמים 

 והכריח את העם להכריז "ה' הוא האלהים"!  
העם ולא שינה את דרכו, איזבל אבל האירוע הגדול לא חלחל פנימה אל לבו של 

 נשארה על מקומה ואליהו התייאש.
אלישע המשיך את מפעלו של אליהו בדרכי נועם. הוא קירב את העם, הוריד את 
השכינה אל העם, האיר בהתמדה את דרכו ובירך אותו. אבל גם הוא לא הצליח 

 לשנות את מצבו של העם באופן יסודי.
 

 . תשובת אחאב3
 

ת דרכו, אבל דווקא אחאב גדול החוטאים,  שב לפתע בתשובה. העם לא שינה א
 בעקבות הגזרה שנגזרה עליו, הפתיע בצעד של תשובה. 

כה אמר ה' הרצחת וגם ירשת? ויאמר אחאב אל אליהו המצאתני אויבי? 
...ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה ויקרע את בגדיו וישם שק על בשרו 

 .387וישכב בשק ויהלך אט ויצום
 דברים ל"ג. 381
 א ט"ו.-מלכים 382
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תי תשובות מנוגדות השיב אחאב לאליהו, הראשונה מתריסה ומלחמתית, המשך ש
להאשמותיו הבוטות של אחאב כלפי אליהו בדרך למעמד הר הכרמל "האתה זה 

 והתשובה השניה הפוכה לחלוטין, היא כנועה ומתחסדת. 388עכר ישראל"?
שונית של יתכן ששינוי זה הוא תגובה אנושית אופיינית. יש הבדל בין תגובתו הרא

אחאב לדברו הישיר של הנביא, גאוותנית ושחצנית, לבין תשובתו לאחר זמן, 
כאשר הדברים חלחלו לתודעתו והוא עמד על חומרתם, לעצמו, לביתו ולמפעל 
חייו. אולם המהפך שחל בין שתי תשובותיו בולט וחד, וריבוי הפעולות ומעשי 

ותיו. נראה שכדרכם של התשובה שלו רב רושם מדי, עד כדי להחשיד את כוונ
הבריות, התמלא פחד והשפיל עצמו כדי לזכות בחסד ה', אולם מעשיו החיצוניים 

מצד אינם משקפים בהכרח את עומק התשובה, ומשום כך התפרשה לשני פנים. 
 אחד התפרשו מעשי תשובתו באופן רציני:

מלמד ששלח וקרא ליהושפט מלך יהודה והיה נותן לו מלקות ארבעים שלש 
עמים ביום, והיה מענה נפשו בצום והיה משכים ומעריב לפני הקב"ה פ

בתפלה ובתחנונים ונתרצה לו להודיעך כח התשובה. ויש אומרים אם היה 
  .389רגיל לאכול בשלש שעות ביום אוכל בו' שעות, בו' שעות אוכל בט' שעות

כך גם דעה זו רואה בתשובתו עינוי ושינוי משמעותי מאד, זו תשובה שלמה ומשום 
  הועילה.

, אבל חכמים לא העריכוה באופן חיובי, דווקא 390תשובה דומה לזו מצאנו בנינוה
משום שהיתה מוחצנת ומרובת מעשים מדי. "אמר רבי שמעון בן לקיש: תשובה 

! יש לבקש את תשובת הלב "וקרעו לבבכם ואל 391של רמיות עשו אנשי נינוה
 .392בגדיכם"

ת תשובתם במעשים רבים ונמרצים, אבל גם אנשי נינוה וגם אחאב, ביטאו א
ולכן היו שהעריכו אותה  תשובתם חשודה ומותירה ספק ביחס לעומקה הרוחני.

 כתשובה מינימאלית:
אמרו ישראל לפני הקב"ה: ריבון העולמים אם אנו עושין תשובה מקבלנו 

 אתה?
 אמר להן: תשובתו של קין קיבלתי ותשובתכם איני מקבל?

 תי, ותשובתכם איני מקבל?תשובתו של אחאב קיבל
... וכמה נתענה? אם היה רגיל לאכול בשלוש שעות היה אוכל בשש שעות, 
אם היה אוכל בשש שעות היה אוכל בתשע שעות... מה כתיב תמן? "ויהי 
דבר ה' אל אליהו התשבי לאמר הראית כי נכנע אחאב מלפני .. אמר הקב"ה 

 -ית כי נכנע אחאב הרא -לאליהו: חמית )ראה(, אחאב עביד תשובה 
 393ותשובתכם איני מקבל?

ערך תשובתו של אחאב מתברר לאור מקומה המוזר בכתוב. היא נקבעה לאחר 
תגובתו החצופה של אחאב לדברי הגזרה ולאחר פסוקי הסיכום לדמותו בתנ"ך. 
עתה, לאחר סיום הדיון באישיותו של אחאב, מתוארת התשובה. ברור לגמרי 

חטא ותיקונו, והיא לא שינתה את הערכתו השלילית שהכתוב מנתק אותה מן ה
      הכוללת של הכתוב לאחאב. התשובה מובאת כאן מסיבה אחרת לגמרי:

 התשבי לאמר. הראית כי נכנע אחאב מלפני יען כי  אל אליהוויהי דבר ה' 

 . 394נכנע מפני לא אבי הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה על ביתו
והוא לא צווה למסור את הדברים לאחאב. הדברים דיבור זה התייחד לאליהו, 

נועדו לאליהו, שניבא את אובדנו של אחאב, להסביר לו מדוע נשתנה הדין 
  .והתבטלה הגזרה. אולם נראה שיש בדברים כוונה נוספת

הדברים נפתחים באותו סגנון שבו צווה אליהו ללכת אל נחל כרית ואל צרפת. 
ול והישן שניהל הקב"ה עמו בראשית דרכו, מופיע כאן המשכו של הוויכוח הגד

ני אחאב אלא טובת עצמו, ידי אליהו. מתברר עתה שמעולם לא היתה טובת העם נגד עי-על
 מוסר" משלי י"ג כד. "ואהבו שחרו -ואילו אליהו "עוכר" ישראל התגלה כאוהבם הגדול 

 א י"ח יז יח.-מלכים 388
ילקוט שמעוני ב' רכ"ב, תענית כ"ה ב, שיר השירים רבה א' ה. והשווה גם פרקי דר"א  389

 מ"ג.
 ח. ראה להלן "תשובת נינוה".-יונה ג' ז 390
 ית פ"ב א'.ירושלמי תענ 391
 יואל ב' יג. 392
 פסיקתא דרב כהנא, "שובה". 393
 .כט-א כ"א כח-מלכים 394
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, ובו נתעלה הנביא צעד אחר צעד. הכתוב 395כנגד מידת הדין הנקוטה בידי אליהו
. 396מתנצח עם קטרוגו של אליהו ומראה לו שאין מקום להתייאש מן הרשעים

אפילו אחאב הרשע שבמלכי ישראל עושה לבסוף איזו תשובה, ואף על פי שהיא 
ה של רמיות, בכל זאת היא עושה רושם. קבלת תשובתו של חלקית וחסרה, תשוב

אחאב היא הדרכה אלוהית לחשיבותה וגדולתה של מידת הרחמים. לא אחאב 
הוא המשובח כאן, אלא כוחה של התשובה, שאפילו הרהור תשובה ומעשה כלשהו 

. אם תשובתו זו של אחאב, גדול המרשיעים, שלה יש להם משמעות לפני המקום
סיפור  רי ברור שדלת התשובה נשארת פתוחה לכל ישראל עד עולם.התקבלה, ה

תשובתו של אחאב מדגים את אפשרות תשובתם של שבטי ישראל בעתיד, ואת 
 התקווה לתיקונם המוסרי.

 
 

 . בית יהוא6
תשובת אחאב דחתה בדור אחד את הגזרה הנוראה מעל ביתו, אבל לא ביטלה 

ומתקנת, המאפשרת להפנות את אותה. מתברר שלא היתה זו תשובה בונה 
הכוחות הקיימים לאפיקים חדשים וליצור עולם חדש. התשובה האמיתית לחטא 

 בית אחאב, בגזרת אליהו ואלישע שחרצו את גורלו וגורל ביתו לחורבן נורא.
יהוא השמיד את בית אחאב במין כהות מחוספסת של חייל. הוא טאטא במרחץ 

ידו ללא רחם. אלא שנקמה זו טעמה מר דמים איום כל זכר לבית אחאב והשמ
ומאכזב. היא לא הפכה למהלך של תיקון והיטהרות, אלא הסתאבה בצללי חטא 
ופגמים קשים. יהוא השמיד את בית אחאב ותועבותיו, מעשה נורא כזה מחייב את 
הנוקם להיות בעצמו מופת של צדקות ונקיות, אבל יהוא וביתו לא התעלו ולא 

לכן נזקף מרחץ הדמים הנורא הזה בסופו של דבר  ניקו עצמם מן החטא,
 . 397לחובתם

. 398בית יהוא לא היה נקי מן החטא אולם מוצאים אנו אצל בניו הרהורי תשובה
, אלא שתשובה זו לא 399פני ה'"-יהואחז פנה בצר לו אל ה': "ויחל יהואחז את

השאירה רושם, ובעקבות ההקלה שהורגשה בעם, חזר גם החטא: "ויצאו מתחת 
-סרו מחטאת בית-ישראל באהליהם כתמול שלשום. אך לא-ארם וישבו בני-די

  .400ישראל בה הלך, וגם האשרה עמדה בשמרון"-החטי את-ירבעם אשר
סיפור מות אלישע מלמד על תשובת יואש, המלך בכה על פני הנביא ואמר: "אבי 

אלא . המלך הכיר את מקור כוחו ופנה אליו בבכייה. 401אבי, רכב ישראל ופרשיו"
שהפנייה אל הנביא אינה עדות לעזיבת החטא ולתיקון החטא, שכן ייתכן שהמלך 
אחז בזה וגם מזה לא הניח ידו. עובדה היא שבסיכום מעשיו של יואש הוזכר רק 

נבט  חטאות ירבעם בן-סר מכל-חטאו ולא התשובה: "ויעשה הרע בעיני ה', לא
   .402ישראל בה הלך"-החטיא את-אשר

 
כי נכנע אחאב מפני", יש בה נימה פולמוסית והיא מזכירה את דברי ה' הראית הפניה: " 395

 לשטן: "השמת לבך על עבדי איוב" איוב א' ח, ב' ג.
באו על הגזירה שנגזרה אליהו עבר כאן את מה שיעבור אחריו יונה תלמידו. שניהם התנ 396

 :אומר הקב"ה לאליהו. וכך התווכח עם יונה הראית  .ונבואתם התבטלה על ידי התשובה
האלהים את מעשיהם" יונה ג' י., בעוד אליהו ויונה מיאנו בקנאותם לראות בכך  וירא“

תשובה בעלת משמעות. לאמתו של דבר לא טעו אליהו ויונה באופן מוחלט. בשני המקרים 
שובת אמת והגזירה רק נדחתה לזמן אחר ולא התבטלה. הקב"ה מאריך אף, אולם חסרה ת

החשבון האלוהי יתמצה כשתגיע שעתו. מידת הדין, אינה מבטלת וסותרת את קיומה של 
מידת החסד, וכך גם להפך, שתי המידות מעמיקות אחת את רעותה ומביאות זו את זו לכלל 

 שלמות.
ב י' טו(, -דב בן רכב שנתן ידו להשמדת נביאי הבעל )מלכיםהושע א' ד. נקי דעת כמו יהונ 397

הסיק כנראה את המסקנות, התייאש ממוסדות החברה ויכולתם לתקן את המצב. הוא וויתר 
 על חיי החברה ומותרותיה, ובחר לו ולביתו חיי פרישות במדבר )ירמיהו ל"ה(.  

 ב י"ג יד.-מלכים 398
 ב י"ג ד.-מלכים 399
 ו.ב י"ג ה-מלכים 400
שם יד. אלישע גער ביואש שלא היכה מספיק בחיצים. הואיל והכאת החיצים לא היתה  401

מעשה מאגי ולא בה היתה תלויה השמדת ארם, יש לייחס לנזיפת אלישע ביואש משמעות 
עמוקה יותר: הישועה נפגמה משום שרפיונו של המלך חשף את חולשתו הרוחנית, את חוסר 

להביא את הישועה, אבל חטאי המלך והעם וחולשתם אמונתו בדברי הנביא. אלישע רצה 
 שללו את אפשרות הגאולה השלמה.

 ב י"ג יא.-מלכים 402
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שורה של מפלות, אבל הסבל והכישלון לא עוררו את העם ומלכיו בית יואש ספג 
לעשות תשובה. במקום שלא עזר המקל באה לפתע הרווחה וההתרחבות. הנביא 
בישר שירבעם בן יואש ישיב את גבול ישראל לימי הזוהר של דוד ושלמה, לא מפני 

ברית הנצח שהוא או דורו היו ראויים לכך, ההפך הוא הנכון, הגאולה תבוא בזכות 
של ישראל, "כי ראה ה' את עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר 

. התשובה והגאולה נשארו קשורות זו בזו. תפקיד הישועה כתפקיד 403לישראל"
 -העונש, לגרות את העם ולהביאו לתשובה. אם התשובה לא הוצגה כתנאי לגאולה 

 היא תהיה תכליתה ותוצאתה. 
א קרה דבר. העם זכה לשוב אל גבולות התפארת של מלכות דוד אלא שגם עתה ל

 וסיאבו ושלמה, אבל לא שב אל אלוהיו ולא החזיר עטרה ליושנה, ועושרו החטיאו

 עוד יותר. 
בעקבות אחאב חטאו גם הדורות הבאים בעבודה זרה, נהנתנות, וחוסר מוסריות. 

חטאים שנראו לו כל אחד מנביאי התקופה הדגיש משורת החטאים האלה, אותם 
 חמורים במיוחד. 

הושע תיאר את מלכות ישראל כפרה הבועטת בבעליה שטיפח אותה והיטיב לה. 
הנמשל ברור: ה' הרחיב את גבול ישראל, והעם השיב לו בבגידה וחטא. "כי כפרה 

-. "חזקתי זרועתם ואלי יחשבו404במרחב" סררה סרר ישראל, עתה ירעם ה' ככבש
 .405רע"

חמס ונהנתנות, שכרות, זנות, וקדשות: "אלה וכחש ורצח וגנב ראשית החטא הוא 
. זו גם תמונת 407לבב" , "זנות ויין ותירוש יקח406ונאף, פרצו ודמים בדמים נגעו"

מלכות ישראל בדברי ישעיהו "הוי עטרת גאות שכרי אפרים וציץ נבל צבי 
, אלא . השכרות אינה רק מן היין408שמנים הלומי יין"-ראש גיא-תפארתו, אשר על

מן העושר והתפארת, שגרמו להלם ולסחרור של גאווה, בשעה שעטרת אפרים 
 .409אינה אלא ציץ נובל, וסופה להיאכל בידי אויביה

ראשי ההרים -סופה של הנהנתנות, שהביאה פולחנות עבודה זרה ותועבותיה: "על
כן תזנינה -על הגבעות יקטרו, תחת אלון ולבנה ואלה כי טוב צלה-יזבחו ועל

 .410תיכם וכלותיכם תנאפנה"בנו
והנביא כבר חזה את העונש הצפוי: "תאשם שמרון כי מרתה באלהיה, בחרב יפלו 

, אשר 412בכך חזר על נבואת אלישע לחזאל - 411עלליהם ירטשו והריותיו יבקעו"
  בלשון זו עצמה צפה את האכזריות הארמית העתידה.

ב נורא: "אני כעש הקב"ה, שממנו החסד והישועה לישראל, הפך להם עתה לאוי
. העונש הקשה מתגלה בפנים רבות. הוא 414, "כי אנכי כשחל לאפרים"413לאפרים"

מופיע כרקב פנימי הממית ומכלה את ישראל מבית, ובה בעת כמשבר חיצוני 
 בדמותם של צבאות אשור שעטו על ישראל מבחוץ.

 
מיכה בעוד שהושע הוכיח את העם על העגלים והתרפים שנמצאו בישראל, הדגישו 

חברתי. הרחבת הגבולות שבאה על ידי כיבושי ירבעם -ועמוס את החטא המוסרי
בן יואש, והעושר שבא לישראל בעקבותיהם, לא הביאו רווחה לכל האומה באופן 
שווה. שכבה צרה התעשרה ונהנתה מכל מנעמי החיים ותפנוקיהם, והתעמרה 

זה פרות הבשן אשר בשכבות הנמוכות תוך עושק, דיכוי ועבדות: "שמעו הדבר ה
בהר שמרון, העשקות דלים, הרצצות אביונים, האמרות לאדניהם הביאה 

הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה... -... "האספו על415ונשתה"
 .416האוצרים חמס ושד בארמנותיהם"

 ב י"ד כו.-מלכים 403
 הושע ד' טז. 404
 שם ז' טו. 405
 שם ד' ב. 406
 שם יא. 407
 ישעיהו כ"ח א. 408
 שם ד. 409
 הושע שם יג. 410
 שם י"ד א. 411
 ב ח' יב.-מלכים 412
 הושע ה' יב. 413
 יד. 414
 עמוס ד' א. 415
 י.-עמוס ג' ט 416
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אולם הבעיה לא היתה נעוצה רק בכך שהעם חטא, אלא שהתעקש להיאחז בחטא 

ויות שבאו עליו פעם אחר פעם. עקשנות זו היא סיבת המהלומות למרות הפורענ
שהוטחו בו ודרדרו אותו מדחי אל דחי. אדיקותו של העם בחטא מתוארת מזוויות 

זאת -! "בכל417ה'"-שבתם עדי, נאם-שונות, וכולן גורמות להעמקת העונש: "ולא
 .418שב אפו ועוד ידו נטויה"-לא

אומית, בתי מלכות עלו וירדו בהפיכות החטא הדתי הביא להידרדרות מוסרית ול
דמים בלתי פוסקות. החטא רופף את עמודי הבית וחישוקי אחדות העם התפרקו, 

 .419מלכות ישראל הגיעה לסוף דרכה, שומרון חרבה ועשרת השבטים גלו
 
 
 

 . עשרת השבטים עתידים לחזור5
 

רת , האם זו גזירת כ420עשרת השבטים גלו לנהר גוזן לחלח וחבור ערי מדי
 מוחלטת? האם הם נעלמו ואינם?

: 421אליהו ראה בהר חורב חזות קשה לישראל, אבל ראה גם את השארית נשארת
הפה אשר -כרעו לבעל וכל-הברכים אשר לא-"והשארתי בישראל שבעת אלפים, כל

 .422נשק לו"-לא
הושע תיאר את עם ישראל מתאחד מחדש. לאחר ביטול מלכות ישראל וחורבנה, 

. אפרים ויהודה ישכנו יחדיו סביב משכן אלוהים בירושלים תצמח גם הישועה
והעם יחדש את ממלכתו בהנהגת משיח בן דוד: "כי ימים רבים ישבו בני ישראל 
אין מלך ואין שר ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד ותרפים. אחר ישבו בני ישראל 

טובו באחרית -ה' ואל-ה' אלהיהם ואת דויד מלכם ופחדו אל-ובקשו את
  .423ימים"ה

איש בקרבך קדוש -"לא אעשה חרון אפי, לא אשוב לשחת אפרים, כי אל אנכי ולא
הוא ישאג ויחרדו בנים מים. יחרדו -ולא אבוא בעיר. אחרי ה' ילכו כאריה ישאג, כי

 .424ה'-בתיהם נאם-כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור, והושבתים על
לא יישמד אלא ייבנה מחדש גם עמוס סייג את החורבן. הממלכה תכלה, אבל העם 

: הנה עיני אדני ה' בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פני 425תחת סוכת דוד
הנה אנכי מצוה -ה'. כי-בית יעקב, נאם-האדמה, אפס כי לא השמיד אשמיד את

יפול צרור ארץ... ביום -בית ישראל כאשר ינוע בכברה ולא-הגוים את-והנעותי בכל
פרציהן והרסתיו אקים ובניתיה -וגדרתי את סכת דויד הנפלת-ההוא אקים את

 .426כימי עולם

 עמוס ד'. 417
 ישעיהו ט' יא, טז, כ, י' ד.  418
הסיכום שבספר -הציפייה לתשובת מלכות ישראל והעדרה תפסו מקום נרחב בנבואת 419

חזה לאמר, שבו מדרכיכם -נביאו )נביאי( כל-מלכים: "ויעד ה' בישראל וביהודה ביד כל
ם ואשר שלחתי אליכם ביד אבתיכ-התורה אשר צויתי את-הרעים ושמרו מצותי, חקותי ככל

ערפם כערף אבותם אשר לא האמינו בה' אלהיהם" -עבדי הנביאים. ולא שמעו, ויקשו את
 יד.-ב י"ז יג-מלכים

 ב י"ז ו.-מלכים 420
גם ישעיהו שניבא מאוחר יותר את חורבן יהודה, תיאר את המשך קיומה של הברית   421

שארית הנשארת לאחר העונש באופן דומה. כשם שעץ מתחדש לאחר כריתתו, כך מתוך ה
יקום העם ויצמח מחדש. ועוד באה עשיריה ושבה והיתה לבער, כאלה וכאלון אשר בשלכת 

 מצבת בם, זרע קדש מצבתה, ו' יג. וראה גם ז' ג וכ"ח ה על הרעיון של "שאר ישוב".
 א י"ט יח.-מלכים  422
 ה-הושע ג' ד 423
 יא.-שם י"א ט  424
 יא.-עמוס ט' ח 425
ידי יחזקאל בתיאור הגאולה העתידה לאחר חורבן -אל ואחדותו הורחב עלחזון תחיית ישר426

לאחר חזון העצמות היבשות, שבו העצמות קמות לתחייה ונעשות חיל גדול מאד  ירושלים.
השלים יחזקאל את הדברים בנבואה נוספת, שבה ראה את הגאולה כהחזרת אחדות  ,מאד

ה ולבני ישראל חברו, ולקח עץ אחד לך עץ אחד וכתב עליו ליהוד-ישראל לתפארתה: קח
לעץ אחד  אחד לך-ישראל חברו. וקרב אתם אחד אל-וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית

יז.. ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל... ועבדי -והיו לאחדים בידך, יחזקאל ל"ז טז
 כד.-דוד מלך עליהם שם כב



 

 

 
 

011

תשובת אפרים בעתיד תפסה מקום חשוב גם לאחר שמלכות אפרים חלפה ועברה 
, והשווה את חטאם עם 428אל שבטי ישראל שגלו 427מן העולם. ירמיהו התגעגע

חטא יהודה של עכשיו. הנביא התרפק על זכרם של שבטי ישראל וביקש את שובם, 
, וגם מצדם של השבטים הגולים יישמע קול הווידוי: "קול 429נים שובבים""שובו ב

. והפעם תהיה זאת תשובה כהלכה, 430שפיים נשמע, בכי תחנוני בני ישראל"-על
הכרה בחטא ובקשת תשובה: "נשכבה בבשתנו ותכסנו כלמתנו כי לה' אלהינו 

 .431חטאנו"
 

 נחלקו חכמים ביחס לגורלם של עשרת השבטים.
ארץ אחרת כיום -ם אינן עתידין לחזור, שנאמר וישליכם אלעשרת השבטי

הזה. מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינן חוזרים, דברי רבי 
עקיבא. ר' אליעזר אומר: כיום הזה, מה יום מאפיל ומאיר, אף עשרת 

 .השבטים שאפילה להן, כך עתידה להאיר להם
)עזב( רבי עקיבא לחסידותיה,  אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שבקיה

שנאמר הלך וקראת באזני ירושלם לאמר... זכרתי לך חסד נעוריך, אהבת 
כלולתיך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. ומה אחרים באים בזכותם, 

 ?הם עצמם לא כל שכן
מאי חסידותיה? דתניא: קטני בני רשעי ישראל אין באין לעולם הבא, 

עשי רשעה קש, -זדים וכל-בער כתנור, והיה כלהנה היום בא -שנאמר: כי
יעזב להם שרש וענף. -ולהט אותם היום הבא, אמר ה' צבאות, אשר לא

שורש בעולם הזה וענף לעולם הבא, דברי רבן גמליאל. רבי עקיבא אומר: 
באים הם לעולם הבא, שנאמר שומר פתאים ה', שכן קורין בכרכי הים 

וחבלוהי ברם עיקר שרשהי בארעא אילנא  לינוקא פתיא. ואומר: גודו
              .432שבוקו..

שהיה רגיל לדבר טוב על  -פירוש הדברים: מידתו של רבי עקיבא היתה החסידות 
. כיצד אפוא עזב ר' עקיבא את חסידותו לדבר סרה בעשרת השבטים 433ישראל

         ש"אינן עתידין לחזור?"
ורית: "ר' יוחנן אמר: ירמיה הלך להחזיר את עומק רגשותיו ביטאו חכמים בקביעה היסט 427

 עשרת השבטים... מלמד שירמיהו החזירן ויאשיהו בן אמון מלך עליהן", מגילה י"ד ב.
 ירמיהו פרקים ג' ול"א.428
 ירמיהו ג' יד. 429
 ג' כא. 430
 שם כה.  431
סנהדרין ק"ט ק"י )וראה פירוש תפארת ישראל במשנה שם(. כדעת ר' עקיבא אמרו גם  432

ה': "גלו עשרת השבטים ולא נשתייר מהם, גלו שבט יהודה ושבט בנימין  בקהלת רבה
ונשתייר מהם". לעומת זאת יש מאמרים רבים המצדדים בזכותם ובהחזרתם. במגילה )י"ד ב, 
וכן בערכין ל"ג א( אמרו חכמים שירמיהו החזירם ומלך עליהם יאשיהו. בכך פרשו את 

הדברים האלה צפונה, -ן מילולי: הלך וקראת אתהכתוב בדברי ירמיהו )ג' יב( כפשוטו באופ
ה', לא אטור חסיד אני נאם-אפיל פני בכם כי-ה', לוא-ואמרת: שובה משבה ישראל נאם

לעולם. ויש החוזים את חזרת עשרת השבטים כחלק ממהלך הגאולה לעתיד לבוא. שיר 
ר, וכיונה מארץ השירים רבה ד': "הה"ד )הושע י"א יא( יחרדו כצפור ממצרים, זה דור המדב

ה'". פסיקתא דרב כהנא -בתיהם נאם-אשור, אלו עשרת השבטים, אלו ואלו והושבתים על
כך גלה שבט יהודה -)מנדלבוים( פרשה טז ז': "א"ר יסא, מפני מה גלו עשרת השבטים ואחר

ובנימין, כדי שיהו מתנחמים אילו מאילו. לפיכך נחמו נחמו )ישעיה מ' א(. פסיקתא דרב 
. פסיקתא רבתי )איש שלום( ל"א: "לאמר לאסורים צאו, ששלוש גלויות נעשו כהנא כ"ד

עשרת השבטים, אחת גלתה לסמבטיון, ואחת גלתה לפנים מסמבטיון, ואחת גלתה לדפנו של 
לאילו שנתונים  רבלתה ונבלעה שם, נבלע ישראל )הושע ח' ח'(, לאמור לאסורים צאו, 

ט(, לאילו שנתונים לפנים מסמבטיון. ואילו  ישעיה מ"ט( בסמבטיון, ולאשר בחשך הגלו
שנבלעו ברבלתה הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילים מחילים מלמטן, והם מחלדין בהם עד 

שיר  -שהם באים תחת הר הזיתים שבירושלים". ומדרש תהלים )בובר( קמ"ז, מדרש זוטא 
ה. כן הובאו הדברים השירים )בובר( א', אף ערשנו רעננה. בית המדרש ח"ו, אגדתא דבני מש

ו. הדברים -בילקוט תהלים, בסידור הגר"א, תקע בשופר, ובפירושו על שיר השירים ו' ה
דחפו את ר' ישראל משקלוב וכולל הפרושים בצפת לשלוח בשנת תקצ"א שליח אל עשרת 
השבטים, בבקשה לשגר לישראל דיינים סמוכים, לפתור מספר ספקות הלכתיים, להתפלל 

. וראה א. 188-129לסייע בתמיכה כספית. יערי, איגרות ארץ ישראל עמ' לישועת העם, ו
 מורגנשטרן, משיחיות ויישוב ארץ ישראל, פרק ה'.

רש"י שם. הגדרה זו של החסידות אנו מוצאים שוב בפי הוגים ראשונים ואחרונים )מסילת  433
 ישרים סוף פרק י"ט(:

אדם בפניו אשר חטאו ועשו לו שלא -כי אין חסיד אלא מי שעובר על מידותיו. כשבאין בני
כהוגן, ועתה מתחרטים ומבקשים מחילתו ממנו... מוחל בלב שלם ואינו עושה עמהם רעה, 

אפיל פני -לוא מפני זה נקרא חסיד )ראה ספר חסידים י"א(. שנאמר: שובה משבה ישראל וגו'.
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שראל, לראות את האור שבהם ואת דרכו של רבי עקיבא היתה ללמד סנגוריה על י
הזכות הנוצצות בקרבם. תפיסה זו חייבה את המסקנה שלעולם נשאר -נקודות

לישראל פתח תשובה. יתר על כן, הברית מחייבת ומבטיחה שסופם לחזור. אפילו 
לבלתי ידח ממנו  -הרשעים והרחוקים שבהם יחזרו בתשובה בעתיד הרחוק 

ידי בניהם, השורש יצמיח חוטרים -שיחזרו על . ואם הם לא יזכו לכך, סופם434נדח
חדשים. מדוע אפוא זנח רבי עקיבא את שיטתו ביחס לרשעי ישראל ושינה אותה 
כאשר הגיע אל עשרת השבטים? מדוע לא העלה כאן את הגורם הסגולי הנצחי, 

 ?ומדוע השווה אותם דווקא ליום החולף והולך
רח שהחזיקה במחלוקת, וגם ביחס רבי עקיבא זנח את חסידותו גם ביחס לעדת קו

 .לדור המדבר שמאס בארץ חמדה ולא מצא לכל אלה דרך לעולם הבא
אפשר שרבי עקיבא סבר שגורם הסגולה אינו פעיל אלא מכוחה של האומה כולה. 
רק מי שדבק בה ובאחדותה עם ארצה, יזכה לחשוף את הרבדים הגנוזים 

שעקרו את עצמם מאחדות  במעמקיה. משום כך דחה רבי עקיבא אותם שבטים
העם ומירושלים. הם כרתו את הענף שעליו ישבו, והסגולה אינה פועלת ומתגלה 

 435.בהם במלוא כוחה ומשמעותה
ואילו ר' יוחנן ראה בהבחנה כזאת שגגה שיצאה מלפני השליט! היא אינה הולמת 

-את שיטתו וחסידותו של ר' עקיבא. כוחה הפנימי של האומה גדול, עצום ובלתי
מותנה. הוא מועיל לבניה גם כאשר מאסו בה ופגמו בקישורם עמה. ואין להעלות 

  .על הדעת עקירת רוב שבטי ישראל מגוף האומה
 
 
 
 

לפנים משורת הדין .. )ירמיהו ג' יב(. וזה שורש החסידות, שצריך לעשות  חסיד אני-בכם כי
 מעשיו.-בכל דבר. שנאמר: וחסיד בכל

ותראה שזהו רצונו של מקום, שיהיו חסידי ישראל מזכים ומכפרים על כל שאר המדרגות 
שבהם. והוא מה שאמרו ז"ל בלולב ומיניו )ויקרא רבה ל' י"ב(, יבואו אלה ויכפרו על אלה, 

החסידים להשתדל לזכותם  שאין הקב"ה חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על
ולכפר עליהם. וזה צריך שיעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דהינו שיתפלל על 
דורו לכפר על מי שתריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריא על הדור 
כולו... כי אין הקב"ה אוהב אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו 

ל, גם הקב"ה מגדיל אהבתו עליו. ואלה הם הרועים האמיתיים של ישראל שהקב"ה לישרא
חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צאנו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל 
הדרכים, ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם לבטל הגזירות הקשות, ולפתוח עליהם שערי 

שום אדם יותר ממי שהוא רואה שאוהב את בניו ברכה. הא למה זה דומה? לאב שאינו אוהב 
  אהבה נאמנת, והוא דבר שהטבע יעיד עליו.

 ב י"ד יד.-שמואל  434
הרמב"ן, במדבר י"ד יח, שהארץ היא מתנת האבות, ואין זכותם מגינה על המורדים בהם   435

בי פי שר-על-ובמתנת הארץ שלהם. מעין זה מצינו בהלכות יום הכיפורים )שבועות י"ג א( אף
אמר "על כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה, יום הכפורים מכפר", 
סובר רבא ש"מודה רבי בכרת דיומא", יום כפור אינו מכפר על שעשה בו מלאכה ולא 
התענה בו. כוח הכפרה הסגולי של יום הכיפורים, אינו מכפר על מי שכורת את הענף עליו 

 .ל היוםהוא יושב ומורד בעיצומו ש



 

 012 

 

 ד. ספר יונה
 

 א. הבריחה
 
 . ייחודו של הספר6

 
 ויהי דבר ה' אל יונה בן אמתי לאמר.

 .1קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני
 

 ר יונה חריג בין ספרי התנ"ך, הוא שונה ומוזר:ספ
, אולם עשו זאת 2א. נביאי ישראל ניבאו לא רק לישראל אלא גם לאומות העולם

מארץ ישראל ובמשקפיים ישראליות. הם עסקו באומות מן המעגל הקרוב, 
שגורלן נקשר בגורלו של עם ישראל והשפיע ישירות על דרכו. גם כאשר ניבאו על 

ו בעיקר לאוזניים יהודיות, הצריכות ומסוגלות לשמוע את הלקח זרים כיוונ
. ספר יונה שונה מכל אלה, יונה צווה לקום 3הנבואי ולהבינו טוב יותר מן הגויים

וללכת אל ארץ רחוקה ולהינבא שם על גורל נוכרים ותקנתם, מנקודת המבט 
 .4האנושית הכללית ולא הישראלית. יונה מדבר על האדם בכלל

ות העולם נמסרו לגורלן הטבעי, לשלטון "שרים", "אשר חלק ה' אלהיך ב. אומ
. ההשגחה האלוקית לא הופיעה באומות באופן ישיר וגלוי 5אתם לכל העמים"

כבישראל. היא לא התערבה על מנת לעורר אותן ממעשיהן ולא הענישה אותן 
, אלא סאתן הלכה והתמלאה עד בא עתן. והנה כאן 6בדרך נס כאשר חטאו

תערבת ההשגחה בחייה של נינוה, מביאה לה את נבואת ההפיכה ומצילה מ
 אותה באורח פלא.

ג. הנביאים לא קיבלו את הדברים ששמעו מלמעלה ללא עוררין, הם שאלו על 
דברים תמוהים ואפילו התווכחו עם קונם. "יודעים הם הנביאים שאלוהן אמיתי 

ל בעדה, משה נאבק בעד . אברהם נאבק על סדום והתפל7ואינן מחניפין לו"
ישראל לאחר שחטאו בעגל ובמרגלים והציל אותם, וכיוצא בזה. אולם ויכוח 

, לעולם נשאר הנביא בתוך המסגרת, ואילו יונה מרד בנבואתו, ברח 8אינו מרד
 ממנה וניסה לשנות את דברה.

. 9ד. בדרך כלל אין הקב"ה בא בטרוניה על בריותיו, ואיננו משחק ולועג לנביאו
? ובמעשה 10ילו כאן נדמה שהקב"ה מהתל בנביאו, "ההיטב חרה לך"וא

 ב.-יונה א' א 1
 יש נבואות לעמים בישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, עמוס, עובדיה, נחום וזכריה. 2
דברי הנביאים הגיעו לאוזני הגויים. נבוכדנצר ידע על נבואת החורבן של ירמיהו ושלח  3

להצילו מבין הגולים )ירמיהו מ'(. וכורש שמע על נבואות ישעיהו וירמיהו המתייחסות 
 עזרא א'(. אליו )

 בדומה לספר איוב. 4
 דברים ד' יט, וראה רמב"ן ויקרא י"ח כה. 5
"כי יש באומות רעים וחטאים מאד ולא עשה בהם ככה )כסדום(, אבל למעלת הארץ  6

 הזאת היה הכל, כי שם היכל ה'" רמב"ן בראשית י"ט ה'.
 ירושלמי ברכות פ"ז ה"ג. 7
אין מחני נא מספרך אשר כתבת" )שמות משה ביקש ודרש "ועתה אם תשא חטאתם ואם  8

ל"ב לב( הוא התווכח על הגזירה האלוקית, אולם המשיך להיות עבד ה' 
ולצייתלהוראותיו,. ירמיהו )ל"ב( קנה את שדה חנמאל כאשר צווה, ורק אחר כך שאל על 

 כך שאלות נוקבות.
שיבואו  "יושב בשמים ישחק, ה' ילעג למו" )תהלים ב' ד(, אמור על אומות העולם 9

לעתיד לבוא להילחם על ה' ועל משיחו, "אמר ר' יצחק אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו 
 היום בלבד" עבודה זרה ג' ב.

 יונה ד' ד. 10
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הקיקיון, נראה שלא בא רק ללמד את יונה אלא גם להשפילו, להראות את 
 קטנותו ואפסותו.

ה. טענתו של יונה נגד החסד האלוקי מוזרה ובלתי מתקבלת על הדעת. יונה פועל 
התנ"ך. הוא מערער על כאילו בא מעולם אחר ואינו יודע את יסוד היסודות של 

עצם הנהגת החסד האלוקי, ומציג את י"ג מידות הרחמים לא כשבחו של מקום 
 ופסגת השגת הנבואה, אלא כגנות וסטייה מקו היושר והצדק.

ו. ספר יונה אינו דומה לאחד מספרי תרי עשר שבהם נכלל, ואפילו לא לספרים 
ו של הנביא, אלא של . הוא לא בא לספר את סיפור11הסיפוריים האחרים בתנ"ך

היסטורי -נבואה בעלת תוכן מוסרי מגובש, המוגשת בסיפור היסטורי באופן על
סמלי. סגנונו הייחודי ושאר מוזרויותיו של הספר הם חלק מעומק מסריו 

 המיוחדים, ולכן הם מצריכים לימוד לגופו של עניין.
מות ז. הספר מעלה כמה נושאים חשובים: הנבואה, התשובה, ישראל ואו

העולם, דין ורחמים. מהו אפוא נושאו של ספר יונה ומטרת כתיבתו, מהו המסר 
 העיקרי שאליו הוא מכוון?

נראה שכל אלה נמזגו בו יחד לחטיבה אחת. ספר יונה הוא ספר התשובה; תכניו 
, והספר מגלה 12אוניברסאליים. התשובה מופיעה בו כמתנה אלוקית לכל אדם

ניה באופן הנרחב והמרשים ביותר. ספר יונה אינו את גודל כוחה ומגולל את תכ
מסתפק בהצגת מעשה התשובה, אלא מעמיק בהבנתה, הן מול טיעוני ההגיון 

 ומידת הדין, והן מול גילויי החסד האלוקי המוחלט. 
 
 
 

 . קריקטורה או מאבק הרואי2
 

 א. יונה צווה ללכת לנינוה ולקרוא אליה, אבל הוא מרד בשליחות וברח. הכתוב
סתם את הדברים והסתיר את סיבת בריחתו, ואפילו לא פירש איזו קריאה צווה 

 לקרוא, ורק בסוף הספר באו רמזים עמומים לסוד מאבקו של יונה.
כנושאו העיקרי של הספר את הנבואה ונאמנותו של הנביא. ספר יונה  13יש שראו

מודדות חושף משהו מכיבושנה של הנבואה וייסוריה. מרידתו של יונה היא הת
רצינית והרואית של הנביא עם אלוקיו ודברו. הנביא עמד על דעתו והכרתו מול 

 דעת קונו ונכנס למאבק בלתי אפשרי, מורכב ומיוסר. 
אולם תפיסה כזאת אינה הולמת את הדברים. יונה איננו כופר הלוחם על 

ה' אוטונומיה אנושית, יונה נשאר גם במרדו אדם מאמין, והכריז על עצמו "ואת 
. הוא ידע שאין להימלט מידו של הקב"ה "אשר עשה 14אלהי השמים אני ירא"

, ואף על פי כן ויתר על דעתו וברח. עמדתו המוסרית של 15את הים ואת היבשה"
יונה לא מוצגת כעמדה מגובשת, לא ברור על מה הוא נאבק עם בוראו ואיזה כוח 

 וסמכות פנימית גייס כדי לעמוד מולו.
 

מכך את ההפך, שספר יונה הוא מעין "קריקטורה" של האדם,  ב. אפשר להסיק
שאינו מבין את ההנהגה האלוקית, והקב"ה מכניעו ומוליכו להבנת אפסותו. 
אולם קשה לראות את התיאור כקריקטורה לעגנית, אין סיפורים 
"קריקטוריים" אחרים על נביאים. ההשגחה משחקת במורדים בה, ו"ה' ילעג 

ינו לועג לבריותיו הכשרים ובוודאי לא לנביא אמת כיונה. למו", אבל הקב"ה א
לגלוג כזה לחולשות האדם ולקוצר דעתו זר לשכינה ובלתי אפשרי בסרקזם שבו. 
חסד יש לרדוף בחסד, ואי אפשר להדגים את גדולתה ועליונותה של מידת 

 החסד, באמצעות לעג ציני ומר כזה.
על בלעם. סיפור בלעם דומה לסיפור יש סיפור קריקטורי חריג רק על נביא דמה, 

יונה באופן ישיר וניגודי. שני המקרים פותחים בסיפור מסגרת העומד בפני עצמו 
ומתאר באריכות את הדרך אל מקום הנבואה, ורק לאחר מכן בא המסר הנבואי 

סיפור המסגרת של ספר איוב דומה לספר יונה, אבל רק המסגרת הסיפורית, בעוד שכאן  11
 גם התוכן הערכי מובע באמצעות הסיפור.

התשובה ישראלית או אונברסלית )ראה להלן "מהות התשובה מחלוקת חכמים אם  12
  -ודרכיה", התשובה הגואלת( אינה על עצם התשובה וכפרתה, אלא על התשובה הגדולה 

 שאיננה רק תשובה מכפרת אלא גם תשובה מטהרת ומשחררת. -תשובה מאהבה 
 המקרא.   ראה דברי הנשיא זלמן שז"ר, בתוך "עיונים בספר תרי עשר", החברה לחקר 13
 יונה א' ט. 14
 יונה א' ט. 15
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הישיר עצמו. לשניהם זומנו בעלי חיים, לבלעם, היתה זו האתון שניסתה להצילו 
. בלעם פעל נגד 16את יונה הציל הדג ואף החזירו לשליחותוולמונעו מלכת, ו

. בשני המקרים הפכה 17ישראל לטובת אומות העולם, ואילו יונה משך ידו מהם
הקללה לברכה, קללת בלעם הוחלפה על ידי הקב"ה בברכה, ואצל יונה נעשית 

 הקללה שהביא על נינוה, מנוף לשינוי ותשובה.
ל מהותי. בלעם צווה לא ללכת ולא לקלל אולם, בין יונה לבלעם קיים הבד

והשתדל ללכת נגד רצון ה', יונה לעומתו צווה ללכת ולדבר, והוא ברח ונמנע 
מלעשות. יונה לא ניסה לשנות דעת עליון, אלא סירב להיות השליח וכלי הביצוע, 

. 18בעוד שבלעם ניסה להתחכם לבוראו ולאלצו כביכול לעשות כרצון האדם
"ה בבלעם ולעג לו, וסופו שנכשל ונהרג, ואילו יונה שנאבק משום כך שיחק הקב

 בישרות ובמסירות נפש על עמדתו, ניצל וזכה למענה ולקרבת אלוקים מחודשת.
 

שמו של יונה הנביא קושר אותו אל היונה, ובמיוחד אל היונה של נח ואל 
 שליחותה בתיבה, ויש ביניהם הקבלה ישירה וניגודית: 

א עונש המבול והפך את העולם, בעוד שיונה נשלח לפני היונה נשלחה לאחר שב
שבא עונש ההפיכה לנינוה, כדי שימנע אותו. היונה מילאה את שליחותה, היא 
הביאה עלה זית טרף בפיה ובישרה את הראות היבשה, "אמרה יונה לפני הקדוש 

ו ברוך הוא: רבונו של עולם, יהיו מזונותי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהי
, ואילו יונה ברח מן השליחות האלוקית 19מתוקין כדבש ותלוין ביד בשר ודם"

שהוטלה עליו ונהג כעורב. היונה העדיפה את הזית המר, חיי עמל טבעיים מידו 
של הקב"ה, על פני האוכל שסיפק לה נח בחסדו, וגם יונה תבע חיים של מאמץ, 

 ושכר ועונש מול הקב"ה ולא חסד.
 
 

כסיפור בפני . בריחת הנביא 3
 עצמו

ויקם יונה לברח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש 
 ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני ה'.

 וה' הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר.
וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו ויטלו את הכלים אשר באניה אל 

 מעליהם ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. הים להקל
ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי 

 יתעשת האלהים לנו ולא נאבד.
ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו 

 ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה.
חכמים )מדרש תנאים לדברים י"ח י"ט( מצאו מכנה משותף בין יונה שנבלע על ידי הדג  16

לבין אלה במקרא שנטרפו על ידי אריה: "הכובש את נבואתו, והמותר על דברי נביא, 
ון יונה בן ונביא שעבר על דברי עצמו, הרי אלו מיתתן בידי שמים: הכובש את נבואתו כג

אמתי, והמותר על דברי נביא, כגון חבריה דמיכה, דכתיב "ואיש אחד מבני הנביאים אמר 
אל רעהו בדבר ה' הכני נא וימאן האיש להכתו. ויאמר לו יען אשר לא שמעת בקול ה' הנך 
הולך מאתי והכך האריה". ונביא שעבר על דברי עצמו, כגון עדו הנביא דכתיב... "וילך 

 יה בדרך וימיתהו".וימצאהו אר
תוכן מאבקם דומה, אלא שכוונו לכיוונים הפוכים. הקללה אינה פעולה מאגית,  17

בתפיסה רציונאלית הקללה היא קיטרוג. הקללה מייחדת את המקולל וחושפת אותו 
לביקורת ולבחינה מדוקדקת המחייבים למצות אתו את הדין. כשבלעם ביקש לקלל את 

ותיהם וקלונם ולמתוח עליהם את מידת הדין, אלא שמן ישראל, רצה להראות את חולש
השמים הפכו את קללתו לברכה, והוא גילה דווקא את סגולותיהם של ישראל, את העין 
הטובה ואת החיבה האלוקית אליהם, המחפות על כל התופעות השליליות: "מה אקב לא 

ולא ראה עמל ח. "לא הביט און ביעקב -קבה אל ומה אזעם לא זעם ה'" במדבר כ"ג ז
בישראל" במדבר כ"ג כא. את מאבקו של יונה אפשר לראות באור דומה, הוא ערער על 
מידת הרחמים והדגיש את מידת הדין. אלא שבניגוד לבלעם שעורר את הדין על ישראל, 
הבליט אותו יונה כלפי אומות העולם. אולם גם כשיונה סרב לגונן על נינוה ולהצילה 

 בחסד, הוא לא פעל כנגדה באופן מעשי אלא ברח.ממידת הדין, עשה זאת 
אל ניסה, כמו בלעם, לשנות את הגזירה האלוקית, אבל הוא לא נלחם -גם נביא בית 18

בקב"ה ובנבואה, אלא בתופעותיה בלבד. הוא נאבק באיש האלוהים מיהודה והצליח 
ר ביתר להכשילו, ובדרך זו חשב ללחום בדבריו ולהפוך אותם. אלא שבכך רק חזר ואיש

 תוקף, ושלא לרצונו, את אמיתות נבואתו של איש האלוהים.
 עירובין י"ח ב. 19
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באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין ויאמרו אליו הגידה נא לנו 
 תבוא מה ארצך ואי מזה עם אתה.

ויאמר אליהם עברי אנכי ואת ה' אלהי השמים אני ירא אשר עשה את 
 הים ואת היבשה.

וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים 
 .20הוא ברח כי הגיד להם’ כי מלפני ה

כך בבריחתו של יונה עד שהבריחה נותקה מתכניה. שתיקת הפרשה מרוכזת כל 
הכתוב והתמקדותו בבריחה, עושה אותה לעניין העומד בפני עצמו. יונה הפך 

, כל מה שיתחולל בינו לבין העולם הגדול, כבר 21בעצמו סמל לתוכן נבואתו
התרחש  קודם במעגל הפנימי שבין הנביא ובוראו. רק לאחר שחזה הנביא 

ומק ההנהגה האלוקית ומהותה, יכול היה לקרוא את דברה מבשרו את ע
 לאחרים.

יונה ברח אל הים, שיש לו בכתוב משמעות מאד מוגדרת. הים הוא היפוכו של 
נשלט, מחוז סגור -. התהום והים נחשבו ככוח דמוני בלתי22היישוב והתרבות

רד , הוא מו23ואוטונומי. הים מאיים להסתער על העולם, לכבוש אותו ולכסותו
. בתוך הים קיימים איים רחוקים 24בבוראו ומנסה כביכול להתגבר עליו

, שאינן ממין החיים על היבשה, ואין 26, ובריות אימתניות ומשונות25ומנוכרים
 שום כוח היכול להם.

הבריחה אל הים היא בריחה מן הציוויליזציה, מן החוק והתורה, אל עולם 
את עצמו בים הזה מדעת. אולם  התוהו, ויונה מורד בציווי האלוקי ומטביע

בריחת יונה ומרידתו התגמדו והפכו נלעגים, כאשר הקב"ה שלח את הדג 
לבולעו. הדג הגדול עצמו מסמל את המרידה ברבש"ע, אבל הוא גם מבטא את 
דיכויו של המרד הזה, ומינויו לבלוע את יונה המורד ולהצילו, מדגימים את 

 שלמות שלטון הבורא ביקום כולו.
. 27ה שכב ונרדם בספינה הטובעת, תיאור זה הוא גם סיפורו של כל אדם חוטאיונ

כל אדם נשלח להגשים ייעוד אלוקי, אלא שהוא איננו ממלא תמיד את תפקידו 
ומתחמק ממנו. הדין האלוקי רודף אותו ומענישו, אבל אינו רוצה באובדנו של 

, ומעוררת את האדם, ומיד עם הטלת העונש כבר הולכת ומתגלה מידת הרחמים
 .28האדם לחזור אל תפקידו

 י.-יונה א' ג 20
ג( "קח לך אשת זנונים וילדי -הנביאים נעשו דוגמה לתכני נבואתם. הושע צווה )א' ב 21

זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי ה'. וילך ויקח את גמר בת דבלים ותהר ותלד לו בן". 
' יח( "הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה' לאתות ולמופתים בישראל". יחזקאל ישעיהו )ח

)ד' ד( "ואתה שכב על צדך השמאלי ושמת את עון בית ישראל עליו מספר הימים אשר 
תשכב עליו תשא את עונם. ואני נתתי לך את שני עונם למספר ימים שלש מאות ותשעים 

 יום ונשאת עון בית ישראל". 
כמים יש לים משמעות כזאת ראה להלן "ריש לקיש ורבה בר בר חנה", גם בדברי ח 22

 הוצאת הטוב מן הרע.  
ירמיהו ה' כב: "אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו  23

 והמו גליו ולא יעברנהו".
 "בכחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב" איוב כ"ז יב. 24
קצה הארץ יורדי הים ומלאו איים וישביהם. ישאו מדבר "שירו לה' שיר חדש תהלתו מ 25

ועריו חצרים תשב קדר ירנו ישבי סלע מראש הרים יצוחו. ישימו לה' כבוד ותהלתו באיים 
יגידו. ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר". ישעיהו 

 יג.-מ"ב י
ים כוחות כבירים שנבראו בשחר ההסטוריה הדג יכול להיות גם לויתן ותנין, המסמל 26

ה הכניעם לרצונו. "ויברא אלהים את התנינם הגדלים" )בראשית א' כ"א(. וכפי ”והקב
שתאר ישעיהו  )נ"א ט(:  עורי עורי לבשי עז זרוע ה' עורי כימי קדם דרות עולמים הלוא 

ת לשחק בו(. את היא המחצבת רהב מחוללת תנין )ראה גם תהלים ק"ד כו: לויתן זה יצר
סוף והוא -המוטיב של שלטון ה' על הים והתגברותו על יושביו, חוזר ומתגלה בקריעת ים

מסמן גם את הגאולה לעתיד לבוא "הלוא את היא המחרבת ים מי תהום רבה, השמה 
מעמקי ים דרך לעבר גאולים" )ישעיהו נ"א י(. ביום ההוא יפקד ה' בחרבו הקשה והגדולה 

ז ”חש ברח ועל לויתן נחש עקלתון והרג את התנין אשר בים )ישעיהו כוהחזקה על לויתן נ
 א(.

, ובעקבותיו גם הגר"א בביאורו לספר 011במדרש יונה )בית המדרש, יעלינק, ח"א עמ'  27
יונה( הרחיק לכת עוד יותר ועשה את סיפור יונה כולו משל לאדם, למאבק בין הגוף 

 לנשמה.
היא מתאימה עוד יותר לגבי עם ישראל, שהוטלו  מתכונת זו נכונה לכל אדם, אולם 28

עליו ייעוד ושליחות מיוחדים בעולם, אבל דורות רבים העדיפו חיי שלוה אישיים, וברחו 
 מלמלא את תפקידם.
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הדין איננו מכוון רק נגד רשעי אומות העולם, אלא הנו אוניברסאלי, ונוגע גם 
התשובה, אינם ניתנים לישראל בלבד  -לצדיק בישראל. גם הרחמים ותולדתם 

 אלא לעולם כולו. 
  

חים, אולם דעתנותו של יונה, עקשנותו וסירובו להתפלל לבקשת רב החובל והמל
 חריפים במיוחד, ומלמדים שסיפור זה הוא יותר ממרידתו של כל אדם.

סיפורו האישי של יונה בספינה הוא מבוא ופתיחה לסיפורו של יונה הנביא. 
הספינה היא דגם מזערי למתרחש בנינוה העיר הגדולה: בני הספינה המאוימת 

, בדומה 29פילהבגלל יונה, חזרו בתשובה ביוזמת רב החובל, שעורר את כולם לת
 לאיום ההפיכה על נינוה שדחף אותה לתשובה ביוזמת מלך העיר. 

יונה מגלה שאי אפשר לברוח מן השליחות. הוא מוצא עצמו גם באופן סמלי 
בתוך תוכה של השליחות; הוא צווה ללכת אל נינוה ולהיכנס אל תוכה מהלך 

נון,  -תוך הדג שלושה ימים, אך ברח ממנה אל קצווי ארץ והנה מצא את עצמו ב
 שהוא שמה הארמי וסמלה של נינוה, ושהה בו שלושה ימים.

 
 
 

 . מדוע ברח יונה?6
חלקו הראשון של הספר עוסק בבריחה, אבל רקעה ומניעיה נשארים בו 
סתומים. אפשר לחשוב שיונה ברח משום שלא רצה בחורבן נינוה, ורק בחלקו 

 את מניעי בריחתו.  השני של הספר מתגלה תוכן השליחות, ויונה פירש
"ויתפלל אל ה' ויאמר אנה ה' הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן 
קדמתי לברח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב 

 .30חסד ונחם על הרעה"
הוא תלה את בריחתו בהתנגדותו לרחמים האלוקיים ולאפשרות התשובה, ודרש 

בעולם ואת חורבן נינוה. יונה הרחיק לכת בשלילתו בתוקף את גילוי מידת הדין 
את הרחמים, שלא כדרכה של תורה, ואף נאבק על כך והתווכח עם קונו. משום 

 כך חיפשו הפרשנים סיבות מיוחדות להתנגדותו של יונה למידת הרחמים:
יונה נדרש להכריז על סופה של נינוה, אולם מטרתה של  אמינות הנבואה.. 6

, כלומר, היא נועדה מלכתחילה 31זיר את תושבי נינוה בתשובההכרזה זו, להח
, הוא איש האמת, ולא יכול היה להכריז 32לא להתקיים. יונה הוא בן אמיתי

הכרזת שווא. אין זו רק איסטניסיות קטנונית ואגואיסטית שלו, הוא לא חש 
לכבוד עצמו שירדפוהו ויקראוהו שקרן, אלא הגן על מעמדה של הנבואה, שהיא 

יחודם של ישראל ותפארתם. התבטלותה של נבואה שמביא הנביא בדבר ה', י

המלחים התגלו כצדיקים גדולים. הם הטילו גורלות כדי לדעת "בשלמי הרעה הזאת  29
הטילו לבסוף את האשם לים, ואף על פי עלינו", הם האמינו בגורל באופן מוחלט ועל פיו 

כן לא מיהרו להטיל את יונה, אלא הסתכנו ועשו כל מאמץ להצילו. במקרה זה הגורל אכן 
קלע למטרה ויונה הודה באשמתו. בספר חסידים )תרע"ט( כתב שבמעשה כגון זה רשאים 

זר ביותר, להפיל גורלות ולהטיל לים את מי שנפל עליו הגורל שלש פעמים. והדבר זר ומו
וכי על פי גורל נעשה מעשה בנפשות? והרי אפילו בהודאתו של האדם אין הורגים אותו? 
ואכן שם תש"א, כתב להיפך, שאין לעשות כן. ובכנסת הגדולה קע"ג ג', כתב על דבריו: 
"החסיד ז"ל שבקיה לחסידותיה", ולא בשמים היא וודאי לא על פי גורל. שהרי שנינו 

" )ספרי שופטים י"ח(. ואין תמים תהיה עם ה' אלקיךבגורלות? שנאמר  "מנין שאין שואלין
כה אמר ה'  -הגורל אם כן אלא כשאר אמצעי הנחש שאין לישראל להיות מושפעים מהם 

כי יחתו הגוים מהמה )ירמיהו י' ב(,  אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השמים אל תחתו
 נ"ו א(.ו"אין מזל לישראל" )כדברי רוב החכמים, שבת ק

 יונה ד' ב. 30
הנביא יכול להכריז על העונש גם כדי לעשותו מופתי וניסי, כפי שמצינו ביציאת  31

מצרים ובנביאים פעמים רבות )בנבואות הנחמה של ישעיהו, למשל, מ"ו י(: "מגיד 
מראשית אחרית ומקדם אשר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל חפצי אעשה". "והמה אם 

בית מרי המה וידעו כי נביא היה בתוכם" )יחזקאל ב' ה ועוד(. אולם ישמעו ואם יחדלו כי 
הכרזת יונה לא הוכיחה את אלוקיותו של העונש אלא הביאה לתשובה ולביטול תוכן 
ההכרזה. במקרה של הודעת העונש מראש חשוב הלקח שיפיקו הנענשים ובעיקר ישראל, 

ראל והוא לא יכול להתרשם בעוד שכאן ההכרזה הזאת נעשית הרחק מאוזניו של עם יש
 ממנה. 

זוהר ח"ב שמות ויקהל קצ"ז א: "יונה מחילא דאליהו קא אתא. אליהו סליק יונה נחית,  32
-דא שאיל נפשיה למימת ודא שאיל נפשיה למימת, ובגין כך אקרי בן אמתי, וכתיב )מלכים

 א י"ז( ודבר יי' בפיך אמת".
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מערערת את יסודותיה, פוגמת בעיקר של "תורה מן השמים" ומהווה חילול 
 השם נורא.

יונה לא העמיד את עצמו חלילה מול הקב"ה, אלא הבליט את  דין ורחמים.. 2
יונה ברח מן  הסתירה הכואבת בין מידותיו של הקב"ה, בין הדין לרחמים.

השליחות משום שתבע את גילוי הדין בעולם. "כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום 
 ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה". 

יונה מערער אפוא על מתנת התשובה ודורש שיקוב הדין את ההר. יונה הוא 
תלמידו של אליהו, שניהם הבליטו את חותם האמת של הקב"ה. השלום, החסד 

ייבים לוותר לחולשות האדם, להחליק את הקמטים ולכפר על והרחמים מח
נפילותיו, ואילו שני הנביאים הבליטו את מידת הצדק ודרשו את קיום הדין 

 בעולם. 
, ושניהם דומים בייאושם ובריחתם. אליהו 33יונה התנהג כמו אליהו רבו

התייאש כאשר נוכח שמידת הדין אינה פועלת בעולם ולמרות כל מאמציו, 
בל ממשיכה לשלוט ביד רמה. הוא ברח מפני איזבל ליהודה, והמשיך לברוח איז

גם מלפני ה' אל המדבר עד שביקש את נפשו למות. אולם משמים לא הניחו לו 
והוא נדחף להגיע לאחר ארבעים יום, אל הר חורב, ולהתעמת שם עם קונו. גם 

גורלית  וביקש למות שם. שניהם נרדמו בשעה 34יונה ברח מפני ה' אל הים
ואחרים העירו אותם למלא תפקידם. אליהו תבע את הופעתה של מידת הדין, 

 ויונה עשה זאת בשתיקה זועמת ורועמת. 
אולם יונה חידד את הסתירה בין המידות לכדי קיצוניות מוגזמת ובלתי 
אפשרית לנביא בישראל, עד  אשר תמה על יסוד ההנהגה האלוקית של י"ג 

 הנהגת החסד לגנות. מידות הרחמים, והפך את
לכאורה, ניצח יונה בשלב הראשון במאבקו זה. הוא ברח מן הנבואה והצליח 
לעורר עליו את מידת הדין, נענש על חטאו שלו והסערה רדפה אחריו ואחר 
אנייתו להטביעה. רק הטלתו אל הים הרגיעה את הים מזעפו והביאה שלום 

ות בעולם, אולם מיד זימנו לו לעולם. יונה צדק אפוא בטענתו שעל הדין להתגל
דג גדול להצילו, והתברר שדין זה הוא רק חלק מתהליך חינוכי שלם, שבו 

 מתגלה בסופו של דבר גודל החסד האלוקי ומופיע גם על הנביא שמרד בו. 
יתר על כן. יונה הוא איש הדין אבל נבואתו ההיסטורית של יונה בן אמיתי מגת 

חסד, ובה בישר יונה ישועה לישראל בידי  , היא נבואת35החפר בספר מלכים
 ירבעם השני, למרות רשעתו.

הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר ה' אלהי 
ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא אשר מגת החפר. כי ראה 
ה' את עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל. ולא 

למחות את שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן דבר ה' 
 .36יואש

נבואתו זו שכולה חסד, מנוגדת במהותה תכלית הניגוד לעמדתו בספר יונה, שבו 
 צידד במידת הדין. 

מכוח מה זכה ירבעם להשיב את תפארת ישראל? הישועה לא הצליחה אפילו 
ה' לא סר מכל חטאות  לשנות את דרכו והוא המשיך להרשיע, "ויעש הרע בעיני

. הכתוב נתן לכך הסבר אחד "כי ראה 37ירבעם בן נבט אשר החטיא את ישראל"
. לא 38ה' את עני ישראל מורה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עוזר לישראל"

בדין זכו ירבעם והעם בישועה, אלא להפך בהתגלות מופלאה של חסד אלוקי, 
 אי לכך.המעניק ומושיע את מי שלא היה ראוי וזכ

ברור אפוא שיונה הוא האיש האחרון שירים את דגל הדין, דווקא הוא צריך 
להבין את גדולתה של מידת החסד, אשר בה נבנה העולם, ולכן לא הוא האיש 

 שיתקומם נגדה וילחם לביטולה.
 

וב שתמה עליהן ותבע צדק, ושניהם נענו יונה תהה על מידותיו של הקב"ה, בדומה לאי 33
שעל האדם להכיר את קטנותו ולהודות בחוסר הבנתו. אלא שאיוב התלונן על מידת הדין, 
ויונה על מידת החסד. איוב הרבה להתווכח בדברי פיו ויונה לא שאל ולא התווכח, אלא 

 נע.קם ועשה מעשה בשתיקה, יונה לא  פתח פתח לדין ודברים ולא התכוון להשתכ
 הים והמדבר דומים, שניהם אזורים מחוץ למסגרת הישוב והציווליזציה. 34
 ב י"ד.-מלכים 35
 כז.-ב י"ד כה-מלכים 36
 ב י"ד כד.-מלכים 37
 ב י"ד כו.-מלכים 38
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מסתבר אפוא שצריך לרכך את העימות ולצמצם את  ישראל ואומות העולם.. 3
גד עצם אפשרות התשובה אלא נגד התועלת שבתשובת הוויכוח. יונה לא יצא נ

 נינוה, שהיא תשובה רגעית בלי תוצאות של ממש.
אפשר ללכת בעקבות חכמים, לצרף את ספר יונה לדברי יונה ההיסטורי וללמוד 

מוסרית ואחת -את הפרשה כולה כחטיבה אחת, בשתי רמות, אחת עקרונית
 היסטורית.-לאומית

 באופן מוסרי: 
מיתי נביא אמת היה. את מוצא בשעה שאמר לו הקב"ה קום לך יונה בן א

אל נינוה וכו', אמר יונה, יודע אני שהגויים קרבי תשובה הם והריני הולך 
ומתנבא עליהם והם עושים תשובה, והקב"ה בא ופורע משונאיהם של 

 39לברוח! -ישראל. מה עלי לעשות? 
ת הבעיה המוסרית השוואת האמור במלכים למה שאמור בפרשתנו, קושרת א

הפנימית של נינוה למצבם המוסרי של ישראל. יונה נמנע מהצלת נינוה מחשש 
שהצלתה תעורר קטגוריה על ישראל. מלך נינוה נזעק לדברי הנביא וקרא מיד 
לתיקון ותשובה, ואילו ירבעם לא עשה מאומה בכיוון זה. אין זו דרשה בעלמא 

 רות בו יחד שתי הפרשיות.אלא מסקנה הגיונית הנובעת מן הקשר שקשו
אולם עדיפות זו של אומות העולם מפוקפקת, תשובת נינוה המהירה עלולה 
להיות מסקנה ילדותית, חיצונית וארעית, בעוד שישראל בעקביותם וכנותם 

 מקבלים על עצמם את כל מסקנות התשובה ואינם נוטים להצגות. 
 
ההיסטורית: יונה -מית. אפשר שהקשר בין הפרשיות מבליט את הסתירה הלאו6

בן אמיתי מגת החפר ניבא את ישועתו של ירבעם השני למרות רעתו. יונה בישר 
את ישועת ישראל, ישועת החסד, אשר החזירה את גבול ישראל עד קרוב 
לתקופת הזוהר של דוד ושלמה. והנה נתבע משמים להציל את נינוה החוטאת 

', אשר תחסל בעתיד באכזריות אשור, מטה זעמו של ה -מכליונה, אותה נינוה 
 את מלכות ישראל. 

בעיית הנביא איננה אי מימוש נבואתו על נינוה, אלא הסתירה הפנימית בין 
נבואותיו. הוא נקלע בין הקטבים, הטילו עליו להרוס בעצמו בשמאלו, את אשר 
בנתה ימינו. הנביא הופך ממושיע וגואל, ממזהיר ומוכיח, לשותף אקטיבי 

ל. מטילים עליו לשים לאל את בשורת הישועה אשר הביא מאת ה', בחורבן ישרא
ולעשותה בשורת שווא. התנגדותו אינה נובעת מאיסטניסיות וכבוד עצמי, אלא 
מן הסתירה והניגוד הקוטבי הפנימי שבין שתי השליחויות, ההופכים אותן 

ר לבלתי אפשריות. יונה שברח מפני הנבואה לא הפר אפוא את צו ה', אלא נשא
נאמן לצו האלוקי הראשון שניתן לו בספר מלכים, ומאחר שמצא ביניהם סתירה 

 .40שלא יכול היה לפתור, בחר לברוח
וגם ללכת  41אלישע הנביא נתבע באופן דומה לבשר את נצחון ישראל על ארם

. אלישע 42לדמשק ולמשוח את חזאל למלך שיחזק את ארם וידכא את ישראל
כי "כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה, עשה את אשר צווה בדם לבו ובב

מבצריהם תשלח באש ובחריהם בחרב תהרג ועלליהם תרטש והרתיהם תבקע". 
ובעוד הנביא בוכה על שבר עמו, חולם חזאל על "עתידו הגדול", "כי מה עבדך 

 .43הכלב כי יעשה הדבר הגדול הזה"
את החורבן על  הציווי לאלישע קשה וחמור מאין כמוהו. הנביא צווה להביא

ישראל במו ידיו, ושותפותו במעשה החורבן באה כעדות לכך שהעונש שיבוא על 
ישראל הוא אלוקי, ובכך למצות ממנו את תיקונו וזיכוכו. מיונה לא נדרשה 
מעורבות ישירה ומיידית כמו מאלישע, ונבואתו תביא לניצחון אשור רק 

מן הנבואה כי לא יכול היה לבטל בעקיפין ולאחר זמן רב, ואף על פי כן ברח יונה 
, וכן לא עמד בכאב הגדול, 44עצמו כאלישע, ולעשות את תורת ה' שבפיו פלסתר

 להביא במו ידיו את הכורת על עמו.

 ירושלמי סנהדרין י"א ה'. 39
ראה לעיל "יאשיהו"  מקור נוסף לסתירות דומות בתנ"ך, שגם בהן נאחז השומע בצו  40

 הראשון.
ב' י"ג יז. אולם בשורת הישועה שלו למלך כווצה בשעת נתינתה על ידי קטנות -םמלכי 41

 אמונתו של מלך ישראל והיקפה צומצם.
 ב ח' כב.-מלכים 42
 ב ח' יג.-מלכים 43
הליכת הנביא לדמשק או לנינוה יש בה מיסוד העקדה, בה מצווה האב לשחוט בידו את  44

לברוח. מאידך לא ירדה אש מן השמים  בנו, אלא שיונה לא עמד בנסיון כאברהם, ובחר
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. אם נבחן את ספר יונה לפי מבנהו וסגנונו צריך לראות בו  סיפור העומד בפני 5

ר הדברים, צריך עצמו, ולא המשכו של האמור במלכים. יש אפוא להפוך את סד
לראות את ספר יונה כבעל מסר עצמאי, המגדיר את דרך החסד האלוקית 
הבלתי מוגבלת, ומסקנתו נעשית מבוא ופתיח להבנת החסד שבאמצעותו זכו 

 ירבעם ודורו לרווחה בנבואתו ההיסטורית של יונה בספר מלכים.   
 

 . יונה בין ישן לחדש5
ת בישראל, ומעמידה אותם על הדין הנבואה מבטאת את דרכי ההנהגה האלוקי

והרחמים כאחד. ההכרזה שצווה יונה להכריז על נינוה מבטאת את הדין 
האלוקי, אבל מטרתה היא חסד, להזהיר את נינוה ולהביאה לתשובה. אולם 
החסד האלוקי לא נעצר בתחומי תשובתה של נינוה, אלא מגיע לשיאו בפסוק 

דת הרחמים המורחבת הזאת מבטלת האחרון של ספרנו, שהוא כולו חסד. מי
בעצם את תוקפו של דיבור התוכחה האלוקי, וסותרת לכאורה את דרכי ההנהגה 
האלוקית המקובלות. אמנם הנהגת חסד מוחלטת כזאת לא הופיעה בעבר, אבל 

 דרכי ההנהגה מותאמות לשינויים המתחוללים בעולם במשך הדורות.
י, אלא הוא מאבק של מי שנטוע לפיכך, מאבקו של יונה איננו מאבק תמהונ

בעמדות לגיטימיות שננקטו בעבר, אבל נשאר מאחור ולא הסתגל לתמורות 
 גוניות של דרכי הנהגת ה' ומשפטו.-שחלו בעולם ולרב

 
א. בדורות הראשונים נמתחה מידת הדין עד הסוף. בתגובה לחטא האדם בא 

   המבול שהכחיד את העולם. אחריו, התרככה התגובה האלוקית:
וירח ה' את ריח הניחח ויאמר ה' אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה 

 . 45בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו
בדור הפלגה כבר לא בא מבול ולא הוכחדה האנושות אלא פוזרה ברחבי העולם. 
אבל ההנהגה האלוקית לא השתנתה עדיין באופן מהותי, והדין הופיע באופן 

וטאלית של סדום החטאה. בשעת חטאו של עם ישראל נקודתי, בהחרבתה הט
בעגל ובמרגלים, נגזרה גם עליו גזרה קשה "ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם 

, ותפילתו של משה עוררה את הרחמים 46ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול"
 האלוקיים והצילה את העם. 

ביחס  שער החסד נפתח לרווחה על ידי אברהם ומשה, והחסד מתגבר והולך גם
לישראל וגם ביחס לאומות העולם. בסיפור נינוה נהפכו היוצרות, האדם שאל 
היכן מידת הדין ומשמים באו אליו במידת הרחמים. מתברר שלא רק שלא 
השמידו את עיר הרשע מיידית, אלא הקב"ה גער בנביא שנאחז במידת הדין 

רד שמכבר, והוכיחו על העדר חסד ורחמים בלבו. נראה שככל שהאדם י
ממדרגתו והתקשה לעמוד במשימתו, כך התרחבו הרחמים האלוקיים ונפרשה 

 לו רשת הגנה של חסד.
 

ב. במשך הדורות התחולל שינוי גם במערכת תפקידיו של הנביא. תפקידו של 
משה אבי הנביאים היה תפקיד משולש: "כי יבא אלי העם לדרש אלהים. כי 

רעהו. והודעתי להם את חקי  יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין
. משה לימד את העם תורה, הנהיגו באופן מעשי וגילה 47האלהים ואת תורתיו"

 לו את העתיד לבוא. 
בעקבות משה, התגבשה דמותו של הנביא בישראל הן כמדריך העם והן כמגלה 
העתיד. התורה מתארת את פעולתו של הנביא בשני המצבים, ובשניהם מבחינה 

 א האמת לנביא השקר:התורה בין נבי
 התקיימות דבריו בשלמותם:  -. מבחנו של הנביא החוזה הוא אחד בלבד 6

כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו 
ואתה לא כן נתן לך ה' אלהיך. נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך ה' 

שר לא אלהיך אליו תשמעון... וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר א

לשרוף אותו. גם מי שאינו גדול כאברהם ונכשל, אינו עבריין, ואינו חוטא בחולשתו, 
 ובויכוחו עם ה'.

 בראשית ח' כא. 45
 שמות ל"ב י. 46
 טז.-שמות י"ח טו 47



 

 081 

דברו ה'. אשר ידבר הנביא בשם ה'  ולא יהיה הדבר ולא יבוא הוא הדבר 
 .48אשר לא דברו ה' בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו

. מבחנו של הנביא המוכיח הוא הפוך. הנביא המוכיח אינו רוצה שדבריו 2
קיומם היא תכליתם, חשיבות נבואתו היא -יתקיימו, אדרבה, הפרת דבריו ואי

כחתו. נבואתו שקרית רק אם עצם דבריו ותוכנם מנוגדים לעיקרי בעצם תו
 התורה, ודבר זה יצוף ויתגלה לאלתר.

כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת. ובא האות 
והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם 

ולם החלום ההוא כי ונעבדם. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל ח
 .49מנסה ה' אלהיכם אתכם

הפסוק מזהיר את העם מנביא השקר, שידריך את העם בשם ה' לעבוד עבודה 
 זרה, ודורש מישראל לעמוד בניסיון ולהיאחז באמונתם למרות המופת.

דמות הנביא בישראל התגבשה והלכה במשך הדורות. בתקופת השופטים, נשלחו 
פעמית. שמואל פעל כמו משה, כנביא ומנהיג -נביאים לשליחות נקודתית חד

העם, ומזמנו ואילך מופיעים נביאים הפועלים דרך קבע, עד אשר הופיעו 
הנביאים האחרונים שדרך זו מאפיינת את נבואתם. נקודת הכובד בפעולת 
הנביא עברה מגילוי העתיד להוכחת העם. הנביא אינו רק שליח ההשגחה הבא 

אלא גם נציג האדם והעם כלפי השכינה המבקש לבשר את הגזרה הגורלית, 
לשנות את הגורל הזה. בדורות הראשונים היה חשוב שנבואתו תתקיים, אבל 
בדורות האחרונים דווקא התגשמות איומי תוכחתו היא סימן לכישלון הנביא 

 להשיב את העם בתשובה.
ל ירמיהו התווכח עם נביא השקר חנניה בן עזור, והבחין בין המתנבאים "א

לא  -שתפקיד נבואתם  50ארצות רבות ועל ממלכות גדולות למלחמה ולרעה"
, כפי שקרה בספר יונה, לבין נבואה המגלה את העתיד הטוב, 51להתקיים

 שמבחנה הוא בהתקיימותה. וכן פרשו חכמים את דבריו:  
אמר לו ירמיה )לחנניה בן עזור(: כבר עמדו נביאי אמת לפני ולפניך 

שלום בבא דבר הנביא יודע הנביא אשר שלחו ה' והנביא אשר ינבא ל
באמת. ואני מתנבא רעות אם לא יבואו דברי אין אני שקרן, שהקב"ה 
אומר לעשות רעה וחוזר בה. ואתה מתנבא טובות ואם לא יבואו דבריך 
אתה נביא שקר, שהקב"ה אומר לעשות טובה ואע"פ שסרחנין הן אינו 

חזקאל בשעת כעסו, חי אני נאם חוזר בו. וכן אתה מוצא בשעה שאמר לי
, וחזר בו, שנאמר עוד זאת אדרוש לבית ישראל 52אדני ה' אם אדרוש לכם

לטובה,  - 54, הוי: לא איש אל ויכזב53לעשות להם ארבה אתם כצאן אדם
 .55ברעה -ההוא אמר ולא יעשה 

יונה לא המציא אפוא עמדות חדשות ומוזרות, אלא נאחז בעמדות ישנות. דינה 
נגזר להפיכה ויונה חשב שתפקידו לקרב את החורבן הצודק הזה, אבל של נינוה 

הוא לא נשלח לגלות את העתיד אלא להוכיח את נינוה, ומטרת שליחותו לבטל 
 את עצמה, למנוע את ביצוע הדין הראוי. 

 
 

 אשלמה -. אשר נדרתי 0
וימן ה' דג גדול לבלע את יונה ויהי יונה במעי הדג שלשה ימים ושלשה 

 .לילות
 ויתפלל יונה אל ה' אלהיו ממעי הדגה.

 כב.-דברים י"ח יד 48
 ד.-דברים י"ג ב 49
 ט.-ירמיהו כ"ח ח 50
אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד. ושב ח. "רגע -וראה ירמיהו י"ח ז 51

הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו ונחמתי על הרעה אשר חשבתי לעשות לו". ושם 
י( גם להיפך: "ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנת ולנטע. ועשה הרעה הרע -בהמשך )ט

בעקבות דבריו  בעיני לבלתי שמע בקולי ונחמתי על הטובה אשר אמרתי להיטיב אותו".
בפרק כ"ח תחמו זאת חכמים ואמרו שהטובה לעולם בא תבוא אלא שלא תימשך לאחר 

 החטא.
 יחזקאל כ'. 52
 יחזקאל ל"ו. 53
 במדבר כ"ג יט. 54
 תנחומא וירא יג יג. 55
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 ויאמר קראתי מצרה לי אל ה' ויענני מבטן שאול שועתי שמעת קולי.
 ותשליכני מצולה בלבב ימים ונהר יסבבני כל משבריך וגליך עלי עברו.

 ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל היכל קדשך.
 לראשי. אפפוני מים עד נפש תהום יסבבני סוף חבוש

 לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי ה' אלהי.
 בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי ותבוא אליך תפלתי אל היכל קדשך.

 משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו.
 ואני בקול תודה אזבחה לך אשר נדרתי אשלמה ישועתה לה'.

 .56ויאמר ה' לדג ויקא את יונה אל היבשה
ת משמעות מעשהו וקיבל עליו את מלוא האחריות, הוא הלך לאבד יונה ידע א

 . אם כן,  מה גרם לו להיכנע ולחזור ולבצע את השליחות? 57עצמו בים
יונה הכין את עצמו למסור את נפשו במעשה אחד, גדול והרואי, אבל נאלץ 
להתמודד שלושה ימים במעי הדגה עם ייסורים מכוערים. יכולתו של האדם 

פעמי, גדולה מיכולתו לעמוד בייסורים מתמשכים: "אמר -רה חדלמעשה גבו
הקדוש ברוך הוא: ...אני מזמין לו דגה מעוברת שס"ה אלפי רבבות דגים קטנים 

. על כן נכנע יונה והתפלל רק לאחר ששהה שלושה 58כדי שיצטער ויתפלל לפני"
 ימים במעי הדגה.

לב אלא הודאה -ושפלות אולם תוכנה של תפילת יונה בבטן הדג אינו של כניעה
, אבל הוא כבר 59גדולה. קץ הישועה עדיין התמהמה ויונה היה דחוק בבטן הדגה

 מרגיש קרבת אלוקים ומשבחו כאילו נושע ישועה שלמה.
התפילה אינה משמשת אמצעי להביא את הישועה, אלא היא כבר הישועה 

להתגלות עצמה. מאבקו של יונה הרחיקו מבוראו, ואילו בנס שקרה לו, זכה 
ולקרבה מחודשת. הארת פנים זו, היא הפתרון היסודי האמיתי לבעיית יונה, 
ויציאתו אל היבשה היא רק עניין של זמן. כך הוא הדבר גם במזמורי התפילה 
בתהילים, מצוקותיו של המתפלל הן תוצאת התרחקותו מאלוקיו, ובתפילה 

 לת הישועה. עצמה הוא מוצא מסילות מחודשות לבוראו ובכך כבר מתחול
 

 מה אפוא שכנע את יונה לבצע את השליחות שדחה?
 אפשר להצביע על שתי נקודות חדשות שהתגלו ליונה.

א. יונה גילה שאי אפשר לברוח מן הקב"ה. הוא ניסה למות ולא הצליח, כי אף 
זה אינו בידי האדם. ביד האדם ניתנה הבחירה כיצד להתמודד עם אתגרי 

 .60ם ה"השתתפות במשחק"החיים, אבל לא בחירת עצ
ב. יונה הופתע מעומק החסד האלוקי, שהוא מעל לכל מידה, בלתי תלוי ואפילו 
לא מותנה ברצונו ובבקשתו של האדם. יונה לא התפלל ולא ביקש חסד, הוא לא 
רצה הצלה אלא שכב ונרדם, ולמרות מרידתו וחטאו, זכה שההשגחה תלווה 

, עוד בטרם ידבר והקב"ה כבר 61נה"אותו ותצילו בנס, "טרם יקראו ואני אע
שמע. לנוכח עומק החסד בטלות השאלות ומתגמדות הסתירות, גם דינם ועונשם 

 של ישראל יתגלה כרווי חסד ורחמים.

 

 יא.-יונה ב' א 56
 מכילתא בא. 57
שך על "אמר ר' חייא בר אבא: אם יאמר לי אדם תן נפילקוט שמעוני תק"נ. ובדומה לכך  58

קדושת שמו של הקב"ה אני נותן ובלבד שיהרגוני מיד, אבל בדורו של שמד איני יכול 
לסבול. ומה עשו בדורו של שמד? וכו'" )שיר השירים רבה ב' א' ]ז[. וכיוצא בזה אמר רב 

כתובות ל"ג ב: "אילמלי נגדוה לחנניה מישאל ועזריה, פלחו לצלמא!", כלומר, אם היו ב
ישאל ועזריה במקום להשליכם אל תוך כבשן האש היו נכנעים מענים את חנניה, מ

 משמים המשיכו לייסר את יונה באופן דומה גם אחר כך בייבוש הקיקיון. ועובדים לצלם(.
יש שתמהו על מיקומה של התפילה על הישועה בבטן הדג, כאשר יונה לא נושע עד  59

ונה לא התפלל על העתיד  שהביאו הדג ליבשה? אף על פי כן נראה שהתפילה במקומה, י
של הקאתו אל היבשה, הוא היה מרוכז בהודאה על הצלתו מן הטביעה בים. הקב"ה זימן 
לו את הדג להצילו, ויונה לא רואה בו צרה אלא את עצם הישועה. יציאתו אחר כך 

 ליבשה, היא פועל יוצא של הצלתו הראשונית, שהרי לא נעשים ניסים בכדי.
כרחך אתה נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה חי, ועל אבות ד' כ"ב: "שעל  60

כרחך אתה מת, ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש 
 ברוך הוא".

 ישעיהו ס"ה כד. 61
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 ב. הקריאה
 
 . מהפכת סדום ונינוה6

 
 ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר.

 קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דבר
 אליך.

ויקם יונה וילך אל נינוה כדבר ה' ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים מהלך 
 שלשת ימים.

ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויקרא ויאמר עוד ארבעים יום ונינוה 
 .62נהפכת

, 63נינוה איננה עוד עיר אחת. שלוש פעמים נקראה נינוה בספרנו "העיר הגדולה"
ה זה מחזיר אותנו לימי בראשית, היא העיר בתחילה, באמצע ובסוף. כינוי

: "וישם את 65, סמל לעיר הרשע הגאוותנית שמאז ועד עולם64הגדולה שמכבר
נינוה לשממה... זאת העיר העליזה היושבת לבטח האמרה בלבבה אני ואפסי 

 .66עוד"
 

מהפכת נינוה היא מהדורה נוספת של פרשת סדום, והכתוב השתמש ביחס 
, צויר 67עונשה של נינוה "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת" לשתיהן באותו סגנון.

 ".68"מהפכת סדום -באותו אופן שבו כינה הכתוב את חורבנה של סדום 
כי עלתה רעתם גם הציווי ליונה "קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה 

, מזכיר את האמור בסדום: "ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם... 69"לפני
כי גדלה צעקתם את פני ה'... ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי...  ויאמר

 .70"ה'
סדום היא עיר הרשע שירדה עד שאול תחתיות, וחורבנה הוא דוגמה כיצד 
ההשגחה אינה  עומדת מנגד אלא מתערבת בחיי האדם ומחריבה את עיר הרשע 

 ד.-יונה ג' א 62
 יונה א' ב, ג' ב, וד' יא. 63
לח. ואת רסן בין נינוה "מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כ 64

היא נינוה שנאמר )יונה  -יב(. "העיר הגדולה -ובין כלח הוא העיר הגדלה )בראשית י' יא
 ג' ג( ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים" )רש"י על פי יומא י' א(.

נחלקו הקדמונים בפרוש הכתובים בבראשית. רש"י סבר שאשור בנה את נינוה, והרמב"ן  65
אשור". אם נינוה נוסדה בידי נמרוד,  אלפתרונו יצא  -וד, "יצא אשור פרש שבנה אותה נמר

הרי שקמה כמרד בשלטון שמים ושורשיה הם כפירתה: "א"ר סימון בג' מקומות נאמר 
בלשון הזה לשון מרד: אז הוחל, ויהי כי החל, הוא החל להיות גבור בארץ... זה המרידן 

ד "החל להיות מושל בגבורתו על האנשים, עלי" )בראשית רבה כ"ו ד, ורש"י י' ח(. נמרו
והוא המולך תחלה, כי עד ימיו לא היו מלחמות ולא מלך מלך, וגבר תחלה על אנשי בבל 
עד שמלך עליהם, ואחר כן יצא אל אשור ועשה כרצונו והגדיל, ובנה שם ערים בצורות 

 מב"ן(.בתקפו ובגבורתו, וזהו שאמר ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה" )ר
 טו.-צפניה ב' יג 66
 יונה ג' ד. 67
 דברים כ"ט כב, על פי בראשית י"ט כה. 68
 יונה א' ב. 69
 בראשית י"ח טז, כא, י"ט יג. 70
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פעמי, -. סיפור יונה מלמד שסיפור סדום איננו אירוע היסטורי חד71בחטאיה
 . 72אלא מסר מוסרי לדורות, כשם שסדום נהפכה גם נינוה עלולה להיהפך

חטאי נינוה וסדום דומים מאד, ואף על פי כן סופן היה שונה כל כך. יונה שמסר 
את נפשו על מידת הדין,  וברח כדי למנוע את הצלת נינוה על ידי התשובה, הוא 

להתפלל על סדום הרשעה ניגודו הגמור של אברהם, נציג מידת החסד, שעמד 
 בהעזה ומסירות נפש, וביקש להציל אותה גם בלא תשובה.

אבל לא רק התנהגותו של יונה הפוכה מזו של אברהם אלא גם ההנהגה 
האלוקית פעלה בנינוה באופן שונה מאשר בסדום. בנינוה עיר הרשע, נהגו 

ח  הנביא ברחמים, ואילו לסדום הרשעה לא הועילה מידת הרחמים. בנינוה, נשל
ארבעים יום לפני השעה הקובעת כדי לתת לה הזדמנות לשוב בתשובה ואילו 

 בסדום, נשלחו המלאכים להפוך את העיר ולמצות איתה את הדין.
אולם אין אלה סתירות, אלא גילוי מהותה של מידת הרחמים ועומקה. האמת 

נות והדין אינן מידות קוטביות והפוכות למידת הרחמים, אלא מידות המאז
אותה. המלאכים נשלחו לסדום לבשר ללוט על חורבנה, כדי שיתעשת ויציל את 
משפחתו. ברגע האחרון יכולה היתה העיר כולה להתעורר ולשנות את דרכה, 
אולם סדום בחרה לחזור ולהוכיח את רשעתה, והתעללה במלאכים המבשרים. 

י החורבן, נינוה הוכיחה שאינה כסדום, הנביא נשלח אליה ארבעים יום לפנ
לזעזעה ולהחזירה בתשובה, והיא נזעקה, שינתה את דרכיה ברגע האחרון, 

 וניצלה מגורלה של סדום.
 
 

 . תשובת נינוה2
 

ויאמינו אנשי נינוה באלהים ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ועד 
קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינוה ויקם מכסאו ויעבר אדרתו מעליו ויכס 

יזעק ויאמר בנינוה מטעם המלך וגדליו לאמר האדם שק וישב על האפר. ו
והבהמה הבקר והצאן אל יטעמו מאומה אל ירעו ומים אל ישתו. ויתכסו 
שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלהים בחזקה וישבו איש מדרכו הרעה 
ומן החמס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב ונחם האלהים ושב מחרון אפו 

הם כי שבו מדרכם הרעה וינחם ולא נאבד. וירא האלהים את מעשי
 .73האלהים על הרעה אשר דבר לעשות להם ולא עשה

יונה נכנע לצו השכינה והלך אל נינוה לקרוא עליה את הקריאה האלוקית, 
וקריאתו חוללה תשובה שלמה ומופלאה שלא נמצאה כמותה במקרא. בבוא 

אמיתות הנביא, לא שאלו אנשי נינוה לזהותו של הנכרי המוזר, ולא תהו על 
נבואתו, די היה בקריאתו המזעזעת של יונה, והעיר כולה התעוררה. דברי הנביא 
נכנסו ללבות השומעים כאילו ציפו לתגובה האלוקית שתבוא ותזעזע. נראה 
שהחטא המוסרי פגע בראשונה בחוטאים עצמם, וניוון והרס את רקמת חיי 

ם לעשות תשובה, הן . לכן יצאו העם והמלך מגדר74העיר ו"לב יודע מרת נפשו"
. הם שבו מן החמס 75בהוראה מלכותית מלמעלה והן באופן ספונטאני עממי

הכתוב מזכיר את סדום לדורות הבאים פעמים רבות: בתוכחתו של משה לישראל  71
ל עשב )דברים כ"ט כב(: גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כ

י(: -כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים )וצבוים( אשר הפך ה' באפו ובחמתו. ישעיהו )א' ט
לולי ה' צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו. שמעו דבר ה' קציני סדם 
האזינו תורת אלהינו עם עמרה. ירמיהו )כ"ג יד(: ובנבאי ירושלם ראיתי שערורה נאוף 

ו ידי מרעים לבלתי שבו איש מרעתו היו לי כלם כסדם וישביה כעמרה. והלך בשקר וחזק
מז(: ואחותך הגדולה שמרון היא ובנותיה היושבת על שמאולך ואחותך -יחזקאל )ט"ז מו

הקטנה ממך היושבת מימינך סדם ובנותיה. ולא בדרכיהן הלכת וכתועבותיהן עשיתי עשית 
: ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ההפוכה כמעט קט ותשחתי מהן בכל דרכיך. איכה )ד' ו(

 כמו רגע ולא חלו בה ידים.
כיוצא בדבר ביחס לגבעה, שחרבה בעקבות מעשה הפלגש, והכתוב דימה את הדבר  72

למעשה סדום. אלא שהגבעה לא חרבה בידי שמים אלא בידי ישראל, שעקרו את הרע 
 משרשו ותקנו את החטא בעצמם.

 י.-יונה ג' ה 73
 משלי י"ד י. 74
ובאוצר המדרשים עמ' רי"ז( מתוארת תשובת  010-011במדרש יונה )יעלינק, ח"א עמ'  75

נינוה כתשובה מופלאה שאחריה אין ליונה מענה אלא "מיד נפל יונה על פניו ואמר 
רבש"ע יודע אני שחטאתי לפניך..." )מופיע גם "משפט האוצר", מוטיב הלקוח מסיפור 

"ג א, תנחומא, בובר, אמור ט', הובא להלן הערה מלך קציא ואלכסנדר, בראשית רבה ל
018.) 
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שבכפיהם, צמו והתפללו אל ה' בענווה, מתוך הבנה עמוקה שרק בחסדי שמים 
יוושעו, וה' ראה ללבם, נענה להם וניחם על הרעה. התשובה גילתה את נקודת 

 י אומות העולם. הטוב הטמונה בלב כל אדם, אפילו בלבם של רשע
יונה הגיב  לחזיון המופלא הזה באדישות ובבקורתיות, הוא תמה אם יש 
בתשובה זו ממש ואם אמנם תתמיד להתקיים. חכמים הצביעו על קיצוניותה 

 היתרה של תשובה זו ועל מעשיה המוחצנים דווקא כעדות לחוסר רצינותה:
 וה. אמר רבי שמעון בן לקיש תשובה של רמיות עשו אנשי נינ

מה עשו? רבי חונה בשם ר' שמעון בן חלפותא: העמידו עגלים מבפנים 
ואימותיהם מבחוץ, סייחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, והוון אילין געיי 
מן הכא ואילין געיי מן הכא, אמרין: אין לית מתרחם עלינן לינן מרחמין 

תה עליהון )והיו אלה גועים מכאן ואלה גועים מכאן, אמרו: אם אין א
 מרחם עלינו לא נרחם עליהם(....

וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם. אמר רבי יוחנן: מה 
 .76שהיה בכף ידיהם החזירו, מה שהיה בשידה תיבה ומגדל לא החזירו

הכתוב העיד שתשובתם המופלאה של בני נינוה התקבלה לפני הבורא, והיא 
 ו אותה חכמים? נעשתה מופת לכוח התשובה בעולם, ומדוע דח

חכמים יכולים לבסס את דבריהם על העובדה ההיסטורית, שנינוה נשארה גם 
לאחר תשובתה, עיר הדמים והרשע. מהותה לא השתנתה באופן משמעותי, 
ולאחר דורות צריך היה לשוב ולשלוח נביא לנבא את אובדנה של העיר החטאה. 

סד האלוקי, וגם את ספר יונה עצמו מציג את שני הצדדים, גם את גודל הח
ביקורתו של יונה. מגמתו, שנלמד גם את טענותיו של יונה, שכן לא היו טעות 

 מוחלטת.
ישראל הוא עם קשה עורף ואינו ממהר לעשות תשובה, אבל כאשר הוא שב, 
מעוגנת תשובתו בסגולתו האלוקית הפנימית. יש לאדם ולעם אל מה לחזור ועם 

יות תשובת אמת, חודרת וקבועה. לעומת מה לחזור, ולכן תשובתו עשויה לה
זאת, אומות העולם חסרות את הבסיס הזה, החטא עלול להיות מהותי ולהותיר 
את רישומו בנפש החוטא. איום ההפיכה והחורבן מביא אותם לשוב בתשובה, 
אבל זו התעוררות זמנית, וסיכויי הצלחתה לשנות באופן שורשי את המצב, 

 .77חטאת" -קטנים ביחס, "חסד לאומים 

בפרקי דר' אליעזר )מ"ב( מזוהה פרעה של משה עם מלך נינוה: "והלך )פרעה לאחר שעשה 
תשובה וניצל( ומלך בנינוה והיו אנשי נינוה כותבים מכתבי עמל וגוזלים איש את רעהו 

וכששלח הב"ה ליונה  ובאים איש על רעהו במשכב זכור ובא אצלו מעשיהם הרעים.
להנבא עליה להחריבה שמע פרעה ועמד מכסאו וקרע בגדיו ולבש שק ואפר והכריז בכל 
עמו שיצומו כל העם שני ימים וכל מי שיעשה את הדברים הללו ישרף באש". נראה 
שהמדרש המוזר בא להשוות את השליחויות הנבואיות אל שני המלכים ואל שתי המדינות 

ו יונה אמר בעצם לפרעה "עוד ארבעים יום ומצרים נהפכת", אלא הנוכריות.  משה כמ
שבניגוד ליונה נבואת משה התגשמה והמכות ניחתו על המצרים. השוואת שתי הפרשיות 
מלמדת לדעת המדרש שגם במצרים הגיע פרעה בסופו של התהליך לתשובה, והלקח 

 ההיסטורי ממכות מצרים הוא שהביא את נינוה לעשות תשובה.
ושלמי תענית ב' א'. גם המשנה )תענית ב' א'( המעריכה את תשובת נינוה, מציינת יר 76

שמעשי התשובה הנמרצים של אנשי נינוה אינם משמעותיים והעיקר הוא חזרתם מדרכם 
הרעה: "... הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כבושין, אחינו לא נאמר באנשי נינוה, וירא 

אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה". גם  אלהים את שקם ואת תעניתם אלא וירא
אסרא  -הבבלי )ט"ז א( מפרש את מעשי תשובתם לרעה בדומה לירושלמי: "מאי הוו עבדי? 

הבהמות לחוד ואת הוולדות לחוד, אמרו לפניו: רבונו של עולם! אם אין אתה מרחם עלינו 
ה ואיימו כביכול על אין אנו מרחמים על אלו". כלומר, הם תפסו את הבהמות כבני ערוב -

רבש"ע. אבל בניגוד לירושלמי שתאר את תשובתם כתשובת רמיות, בכך שאת החמס 
המוסתר לא החזירו, אומר שמואל בבבלי "מאי ומן החמס אשר בכפיהם? אמר שמואל: 

מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר מריש לבעליו". לכאורה  -אפילו גזל מריש ובנאו בבירה 
מחשבה של הגמרא לפני כן, וסובר שעשו תשובה שלמה על הגזל. חולק שמואל על הלך ה

אולם אפשר שהתאור הקיצוני והמופרז של דקדוק בהלכה וקעקוע הבירה כולה בשביל 
מריש אחד, בא להחשיד את כוונותיהם. שהרי בהלכה שלנו גם נתקנה לכך תקנה: "ועל 

)משנה גיטין ה' ה'(  המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו מפני תקנת השבים",
     כלומר, חכמים דווקא הקלו על בעלי התשובה ולא מיצו אתם את הדין.

משלי י"ד לד:  צדקה תרומם גוי וחסד לאמים חטאת. המסר של שני חלקי הפסוק סתום  77
והתפרש לכיוונים רבים. בפשטות הכוונה היא שהצדקה מרוממת את עושיה וחסד 

דברי רבן יוחנן בן זכאי בבא בתרא י(, אולם חכמים  הלאומים מכפר כמו החטאת )ראה
פרשו שיש הבדל בין חסד הנעשה על ידי "גוי אחד בארץ", ישראל, לבין אותו חסד הנעשה 
על ידי הגויים. יש באומות העולם חסידים אבל הם פועלים כפרטים, ואין אומה שיסודה 

הר )בבא בתרא י'(. עצת הוא החסד. כוונת הגויים אינה לשמה אלא לתועלת, או להתיי
דניאל להציל את נבוכדנצר בצדקה מוכיחה את כוחה ותועלתה של הצדקה גם לגויים, 
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 ג. העימות
 . חסד ואמת נפגשו6

 
 וירע אל יונה רעה גדולה ויחר לו.

ויתפלל אל ה' ויאמר אנה ה' הלוא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן 
קדמתי לברח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב 

 חסד ונחם על הרעה.
 .78יועתה ה' קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחי

לאחר שהסתיימה שליחותו של יונה, הוא יצא מן העיר, אבל לא הלך לביתו אלא 
"וישב מקדם לעיר ויעש לו שם סכה וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה 

. יונה בנה סוכה והכין עצמו לשהייה ארוכה, אולי ארבעים יום, אבל מה 79בעיר"
סתיים? נראה שחשב ציפה לראות, הרי כבר ברור שהגזרה בטלה ותפקידו נ

שתשובתה של נינוה לא תחזיק מעמד אפילו ארבעים יום וביקש להמתין לכך 
 ולביצוע הגזרה.

גם בסדום עמדו והשקיפו על העיר, אבל המשקיפים לא היו עשויים מעור אחד. 
לוט שיצא מן העיר לא היה ראוי להסתכל בה ולכן לא העז להביט אחריו, 

, ואילו אברהם הסתכל והתפלל להצילה. המלאכים השקיפו עליה להשמידה
יונה איננו לוט, הוא איננו מבני העיר ולא נדבק בו דבר ממנה, על כן יכול היה 
להסתכל בה ולבקר אותה. אולם הוא יכול היה להביט בה בעיני חסד כאברהם 
ובמקום זאת בחר להביט כמלאכים, הוא ישב והתבונן בה בעיני גחלים וכאילו 

 ו.  שרף אותה בעיני
 

ההתמודדות על נינוה הסתיימה ולנביא התברר כוחה של התשובה. עתה נפתח 
מעגל נוסף ובו ויכוח חדש בין יונה לבין הקב"ה. בשלב זה של הוויכוח כבר לא 
ערער יונה על עצם אפשרות התשובה, טענתו לא הופנתה לאנשי נינוה שעשו את 

 שלהם, אלא להשגחה העליונה.
אבל עיגן אותה בסדר העולמי וקשר אותה למסגרת  יונה קיבל את התשובה,

. עצם 80הדין. אין מקום לאנרכיה ולוויתור מוחלט, שהוא חורבן רוחני וחומרי
אפשרות התשובה היא חסד עליון, אבל לאחר ששב האדם, בדין מגיעה לו 
הישועה, שהרי עשה את מה שבידו כדי להיות ראוי לה. אולם תשובתם של אנשי 

ה ליונה אמיתית, הוא לא האמין שיעמדו בתשובתם, ועל כן ערער נינוה לא נראת
 על קבלת תשובתם. 

 נראה ליונה שבכך הופר האיזון בין המידות:
 . 81כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה

י"ג המידות שנאמרו למשה היו מאוזנות, הן כללו גם את מידת החסד וגם את 
ה' ה' אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת", אילו : “82אמתמידת הדין וה

היו כאלה פני הדברים לא היה יונה מתלונן, אבל יונה ראה אותן קטועות, הוא 
לא חזר על כל י"ג המידות, אלא השמיט מהן את האמת. יונה ראה בהופעה 

  האלוקית באופן זה ויתור מוחלט על הדין, וחסד כזה מסכן את קיום העולם.
נפתח עתה מעגל חדש בוויכוח. ספר יונה לא מסתפק עתה במסקנה הראשונה על 
אפשרות התשובה, אלא מניח נדבך נוסף בעולם החסד, ומביא אותנו להבין את 

 אינסופיותה של מידת הרחמים.
 

הוויכוח על דרך יישומן של מידת הדין והחסד מתחיל כבר בימי בראשית. קין 
הבל על מנחתו והתקומם בחרון נגד העדפה לא הבין במה התעלתה מנחת 

אלוקית שלדעתו לא היתה מוצדקת. באופן דומה העריך יונה  את "תשובתם" 

אולם כאשר אדם כנבוכדנצר עושה צדקה, הוא מוציא ממנה את נשמתה והופך אותה 
 לתועבה.

 ג.-יונה ד'א 78
 יונה ד' ה. 79
 ."כל האומר הקב"ה ותרן יותרו )יופקרו( חייו" בבא קמא נ' א 80
 יונה ד' ב. 81
 שמות ל"ד ו. 82
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של אנשי נינוה ותמה על קבלתה, כאשר דוגמתה בישראל לא תיתכן. הקב"ה 
שאל את יונה "ההיטב חרה לך?" וכך אמר כבר לקין "למה חרה לך" הלוא "אם 

ום לתהות על מידותיו של הקב"ה, כפי שעשו יונה . כלומר, במק83תיטיב שאת"
 וקין, על האדם לפשפש במעשיו ושם ימצא את סיבות כישלונו.

ויכוח זה עצמו שבין יונה והקב"ה על כוחן של מידת הדין והחסד בעולם, שם 
 התרגום בפי קין והבל: 

עני קין ואמר להבל: מסתכל אנא דברחמין איתברי עלמא אבל לא בפירי 
טבין הוא מדבר, ומתוב אפין אית בדינא. מן בגלל מה אתקבל  עובדין

 .84קרבנך וקרבני מני לא אתקבל ברעוא
ברור לקין שבחסד נברא העולם, אבל הוא ערער על אופן הגשמתו, האם 

 .85אמנםמתנהל העולם בצדק או שוררת בו הפקרות ולית דין ולית דיין
 

 : אכן במקום שבו סיים יונה פותח נחום במשא נינוה
אל קנוא ונקם ה', נקם ה' ובעל חמה, נקם ה' לצריו ונוטר הוא לאיביו. ה' 

 .86ארך אפים וגדל כח ונקה לא ינקה
גם אם נדחה עונשה של נינוה עתה, סופו להגיע כאשר תרשיע. ה' הוא בעל 

 הרחמים כגילוייו בי"ג המידות, אך סופו של העונש לבוא "נוקם ה' לצריו".
נה בר אמתי נביא דמגת חפר ותבת מחובהא, וכדו מלקדמין אתנבי עלה יו

)לפנים התנבא עליה  87דאוסיפת  למחטי תב ואתנבי עלה נחום מבית קושי
יונה בן אמתי הנביא מגת חפר ושבה מחטאה, וכאשר הוסיפה לחטוא שב 

 והתנבא עליה נחום מבית קושי(.
וניחם ספר יונה מדגיש את החרטה והחזרה מן הגזרה ככתוב "מי יודע ישוב 

", ובכך נקשר נחום גם בשמו לספר יונה. אבל דווקא 88האלהים... וינחם האלהים
נחום נשא לנינוה את כוס התרעלה, וראה בחורבנה של נינוה את נחמתם של 

 ישראל. 
אפשר אפוא לראות את ספר יונה כהקדמה לנבואתו של יונה על ירבעם השני. 

נינוה, נתנה מקום להרהור הנהגת החסד האלוקית המופלאה שהתגלתה ביחס ל
התשובה של נינוה הרשעה, שבזכותו נדחה עונשה במאה שנה. כמו כן היא 
מאפשרת להבין גם את הנהגת החסד החריגה שבה התייחסה ההשגחה לירבעם, 
למרות רשעתו, בעת שאפשרה לו להתרחב ולתפוס את מקומה של ארם, ולהשיב 

י שהיו בתקופת הזוהר של את העם אל גבולותיה ההיסטוריים של הארץ כפ
 ישראל. 

 
 

 . אתה חסת על הקיקיון 2
 

 ויאמר ה' ההיטב חרה לך.
ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר ויעש לו שם סכה וישב תחתיה בצל 

 עד אשר יראה מה יהיה בעיר.
וימן ה' אלהים קיקיון ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו להציל לו 

 ון שמחה גדולה.מרעתו וישמח יונה על הקיקי
 וימן האלהים תולעת בעלות השחר למחרת ותך את הקיקיון וייבש.

ויהי כזרח השמש וימן אלהים רוח קדים חרישית ותך השמש על ראש 
 יונה ויתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי.

ויאמר אלהים אל יונה ההיטב חרה לך על הקיקיון ויאמר היטב חרה לי 
 .89עד מות

 בראשית ד' ז. 83
 תרגום יונתן בראשית ד' ח. 84
ברק חיצוני חולף שאין בו  -בכורות צאנו וחלבהן  -קין תמה אם אין ביתרונו של הבל  85

קין. ייתכן שבאופן בסיסי  -ממש, כשמו הבל. שהרי עצם היוזמה להקריב היתה שלו של 
או היה שעבודתו את ה' היתה מותנית, ולכן כאשר היה קין טוב וגדול מהבל, אבל חט

 קרבנו נדחה לא שיפר את מעשיו אלא מרד.
 ג.-נחום א' ב 86
 תרגום שם א' א. 87
 י.-יונה ג' ט 88
 ט.-יונה ד' ד 89
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בתו של הקב"ה ליונה היא הקיקיון. הדברים נתפסים בפשטות כלעג לאדם, תשו
כהוכחה לאפסותו וחולשתו. האדם המוכן בהתלהבות למסור נפשו ולהילחם על 
עקרונותיו, נתפס בחולשתו הקטנונית, בתלותו בדברים פעוטים. על כן נבצר 

יון ליונה ממנו ולא יוכל להתיימר להבין את סוד הנהגת הבורא. משמעות הקיק
 היא כתשובת ה' לאיוב, מן הסערה.

אבל ניתן למצוא בו גם תשובה ישירה ועניינית. הקיקיון הוא סמל לאדם עצמו, 
שהוא זמני, וכל מפעליו, מחשבותיו ומעשיו חולפים ורגעיים. יונה טען נגד 
תשובתם של אנשי נינוה שהיא זמנית, חיצונית ו"קיקיונית" ואינה ראויה לגונן 

על כן היתה תשובתו הקיקיון, "שבן לילה היה ובן לילה אבד", שעל אף  עליהם.
כל חסרונותיו היה יקר ליונה מאד. גם מעשיו הזמניים של האדם הנם בעלי 

 .90חשיבות ואין לבטל כל נקודה טובה שלו
 
 

ויאמר ה' אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גדלתו שבן לילה 
 היה ובן לילה אבד.

אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה  ואני לא
 .91רבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה

הכתוב מתעלם מן החטא ומעלה על נס את ההבדל שבין הקיקיון העלוב לבין 
. 93ובהמה רבה 92נינוה העיר הגדולה מרובת האוכלוסין, המלאה אנשים וטף

על משפטו של הקב"ה, הרוצה בקיומו של העולם ללמדך שאיננו יכולים לעמוד 
ולא בהשחתתו. החטא והפגמים אינם נתפסים כביטוי למהות זדונית אלא כפרי 
שגגה "אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו". והאדם צריך ללמוד מדרכי בוראו 

 ולהתייחס אל היצורים בסלחנות, לשאוף לתיקון הברואים ולא להשמדתם.
ואילו הקיקיון  94י. נכון הוא שנינוה הוקמה בעמל רבהקל וחומר אינו סימטר

צמח מאליו מבלי שיונה טרח בו, אבל לעומת זאת, הקיקיון הסב ליונה הנאה 
מרובה והיתה לו סיבה טובה להצטער על אבדתו, בעוד שאנשי נינוה חטאו 

 באופן חמור ורעתם עלתה השמימה וחייבה אותם בעונש. 
קונו היא בלתי אפשרית ובלתי מאוזנת,  אולם כל השוואה בין האדם לבין

, והקל וחומר משמש גם כתשובה 95ומעידה יותר על השונה מאשר על הדומה

ועוד. הסוכה מופיעה בדרך כלל במקרא לא רק כצל ומסתור מן השמש ויקרא כ"ג מג.  90
בה  האדם יכול לבנות סוכה אבל הוא ימצא היוקדת, אלא כביטוי של חסות וחסד אלוקי.

חסות רק ברצות ה', "כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. יונה 
ניסה להסתמך על כוחו ולשבת בצל עצמו, והקב"ה לימדו שהאדם זקוק לרחמי שמים, 

 להסתתר תחת כנפי השכינה.
 יונה ד' יא. 91
מאלו", האם הכוונה ללמד זכות על האדם שאינו יודע "אדם אשר לא ידע בין ימינו וש 92

להבחין בין טוב לרע, ולכן אין מקום כלל לעונש? אם כך אין גם צורך בתשובה? אבל 
מנקודת המבט של הפסוק האחרון אין בתשובה תשלום מלא על החטא ואין צריך לבחון 

ת והמחילה אותה כחלק מהנהגת הדין. תשובת נינוה באה באמצעות האזהרה השמיימי
שבעקבותיה אף היא חסד אלוקי. רוב הפרשנים פרשו שהכוונה היא לקטנים, בדומה 

 לבהמה שהזכיר הכתוב, ובכך מיטשטשת מעט חדות האמירה ומסקנת הספר. 
מוטיב זה שהאדם זוכה בזכות הבהמה מופיע גם בדברי חכמים. הם הציגו את תפיסת  93

וון באמצעות ויכוח בין אלכסנדר מוקדון עולמה האיגואיסטית והתועלתית של מלכות י
למלך קציא )בראשית רבה ל"ג א'( "א"ל )מלך קציא לאלכסנדר(: אית גבכון מטר נחית? 
א"ל: הין. א"ל: אית גבכון שמשא דנח? א"ל: הין. א"ל: אית גבכון בעיר דקיק? א"ל: הן. 

משא דנחה א"ל: תיפח רוחיה דההוא גברא, לא בזכותכון נחית מטר ולא בזכותכון ש
עליכון אלא בזכותיה דבעירא, )תרגום: יורד אצלכם מטר? אמר לו: כן. השמש זורחת 
אצלכם? אמר לו: הן. יש לכם צאן? אמר לו: הן. אמר לו: תיפח רוחך, לא בזכותכם יורד 
המטר ולא בזכותם זורחת השמש אלא בזכות הצאן.( דכתיב )תהלים לו( אדם ובהמה 

 תושיע ה'". תושיע ה', אדם בזכות בהמה
הכתוב לא השלים את ההקבלה, ולא הזכיר את היגיעה הכרוכה בהקמת נינוה, כדי לא  94

 לייחס חלילה לקב"ה טרחה.
אברבנאל עשה את הקל וחומר סימטרי בכך שהקב"ה "נהנה" כביכול מבריותיו, שהרי  95

יו מעשי ידיו הגדולים הם פארו ובאמצעותם שמו מתקדש בעולם. אבל נראים יותר דבר
ש"היה האל יתברך לנינוה כמו האב", בכך הגדיר את היחסים בין האל לברואיו כיחסי 
אהבה וחסד שבין אב לבן, והגדרה זו עושה את החסד האלוקי לטבעי ומהותי. "ברא כרעא 
דאבוה" )הבן הוא רגלו של אביו(, הבן אינו ישות שמחוץ לאב אלא חלק ממנו, ובדומה 

חוץ למסגרת האלוקית. על כן הדין והגבורה האלוקיים אינם לכך אין שום הוויה קיימת מ
באים מבחוץ ואינם נקמניים כפי שנוהגים בגורמים זרים. "הגבורה האלוהית בעולם אינה 
נפגשת במה שחוץ להמצאתה, וקל וחומר שחוץ לשלטונה. אם כן היא בכל תכסיסיה 

 מלאה עומק רחמים" אורות, עמ' כ"ד.
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סרקסטית, קל וחומר בן בנו של קל וחומר, המבליט את הניגוד בין יונה לבוראו. 
מצערו על הקיקיון הדומם, צריך היה יונה ללמוד לרחם על הבריות ועל נינוה 

ה בקלונו, אתה "חסת", יונה לא חס כלל, לא על נינוה ולא על בכללם. יונה התגל
. אבל כפי שהיה 96הקיקיון אלא על עצמו, אין אלה רחמים אלא אגואיזם צרוף

מלא רחמים עצמיים וציפה שיגוננו עליו ויצילו אותו מחום השמש בדרך פלא, 
 כך צריך היה להבין את הרחמים האלוקיים, ולבקש מהקב"ה שיחוס על עולמו

 ובריותיו. 
מסקנתו הסופית של ספר יונה טמונה בפסוקו האחרון, זו מסקנה מרחיקת 

. יונה צווה להזהיר את אנשי נינוה ולהחזירם בתשובה, פן תתקיים הגזרה 97לכת
ונינוה תיהפך. ואילו הכתוב האחרון מנסח הנהגה של חסד מוחלט, שאינה 

הגה המחייבת את האדם, תלויה כלל במידת הדין. נראה שהכתוב מבחין בין ההנ
שהיא הנהגה של שכר ועונש ומידת הדין, תשובה ומעשים טובים, ואשר בגללה 
נשלח יונה לנינוה, לבין ההנהגה האלוקית המשוחררת מכל חשבון ודין. מבחינת 
שמים די בתשובתם החפוזה של אנשי נינוה עם כל מומיה, כדי שייחשפו ויתגלו 

נתפס בביקורתו על תשובתם של אנשי נינוה  הרחמים האלוקיים בשלמותם. יונה
לשיקלול מדויק של איפת הדין, אבל החשבונאות האנושית מתגלה בקטנוניותה 

 מול הרחמים האלוקיים.
בספר יונה מופיעים אפוא שלושת יסודות הכפרה שבתורה: הדין, התשובה 
 והחסד. בשלב ראשון העלה יונה את כוחה של מידת הדין, אבל התברר שאף על

פי שהעולם נוהג על פי שכר ועונש אין במידת הדין פתרון לכל בעיות האדם. 
בשלב השני מתגלה כוחה של התשובה, נינוה הראתה במהפך דרמטי את כוחה 
של הבחירה הטובה, את יכולת האדם לשנות את פני המציאות בתיקון מוסרי 

כה בכך לחלק פנימי, ולהפוך ברגע האחרון את גורלו ודינו. אבל התשובה לא הפ
מסדר הדין, סופו של הספר מעלה את גדולתו של החסד האלוקי. הרחמים 

                                   .98שופעים למעלה מכל הגבולות והתנאים: עולם חסד ייבנה

       

 ה. פרשות התשובה
 
 פרשת התשובה. 6

 
הם התורה סוקרת את תולדותיהם של החוטאים ומתארת את התמודדויותי

. רק בספר 99כבעלי תשובה, אבל אינה מגדירה בשיטתיות את תכני התשובה
 דברים דנה התורה בתשובה במפורש.

א על הקיקיון היה חס כי אם על עצמו שהיה נשאר בלי מחסה". ראה אלשיך: "כי הלא ל 96
הקב"ה גימד באופן דומה גם את קנאותו של אליהו, וחשף בה יסוד אישי )שיר השירים 
רבה א' א ]ו[(: "ויאמר קנא קנאתי לה' אלהי ישראל כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר לו 

רסו. אמר לו: מזבחותי שמא הקדוש ברוך הוא: בריתי שמא בריתך? ואת מזבחותיך ה
מזבחותיך? ואת נביאיך הרגו בחרב. אמר לו: נביאי ואת מה איכפת לך? אמר לו: ואותר 

 אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה".
ם אם תשובת אנשיה גהמחייבות את ההענות לתשובתה.  לנינוה קיימות נקודות זכות 97

אותה שעה, וזו כבר מציאות היתה זמנית וחולפת, היא מבטאת את כמיהתם הפנימית ב
ממשית ועובדה עכשווית )ראה להלן "דרכי התשובה", "תשובה שלמה ותשובה חלקית", 

 ז"הסבר שיטת הרמב"ם(. נינוה נידונת לפי מצבה העכשווי, כדברי חכמים )ראש השנה ט
ב( "ואמר רבי יצחק: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה, שנאמר, כי שמע 

אל קול הנער באשר הוא שם" )בראשית כ"א(. גם מידת הדין מחייבת לקבל את  אלהים
האדם והעם כמות שהם עכשיו, ולא לכרוך בזה חשבונות היסטוריים הטמונים בחיק 

הנהגת הקב"ה אינה נאחזת רק בארגומנט העתיד, אלא לבוא עמם חשבון בבוא זמנם. אבל 
ממנה נובעות גם תשובת נינוה המשפטי, אלא מתעלה אל הנהגת  החסד המוחלט ו

 והמחילה לה.
 ג.-תהלים פ"ט ב 98
 
 
המונח "תשובה" כשם עצם מופשט הוא של חז"ל, אבל הפעלים "שוב" ו"שובה",  99

מופיעים בתנ"ך פעמים רבות כביטוי מגובש של חזרה אל ה'. עיקר עניינו של הביטוי 
יותר את המשמעות של בכתוב הוא השיבה אל ה', בעוד שאנו מדגישים במושג התשובה 
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משה הוכיח את העם שוב ושוב, הדגיש את אפשרות הבחירה החופשית, המריץ 
את העם לבחור בטוב ולעשותו כדי למנוע את העונש על חטאיו. בפרשת הקללה 

אר את חטא העם בעתיד, את החורבן וגם את ובשירת האזינו הוסיף משה ותי
 הגאולה שתבוא אחריו ותלה אותה בחסדי ה' ובברית האלוהית עם ישראל. 

 אולם הכתוב לא תלה את הגאולה רק בחסדי שמים, אלא גם בתשובה:
ובקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. 

 עד ה' אלהיך ושבתימים בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית ה
ושמעת בקלו. כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את 

 .100ברית אבתיך אשר נשבע להם
 .101את ערלת לבבכם וערפכם לא תקשו עוד ומלתם

בסופו של הספר הוקדשה לנושא זה פרשת התשובה, שהיא פרשה קטנה, 
פרשה זו עסקו גם  שעיקריה ויסודותיה של התשובה כלולים בה. בעקבות

הנביאים בעיוני התשובה, מהותה ועקרונותיה, ואף חכמים צעדו בעקבותיה, ועל 
 פיה קבעו את שמה וגיבשו את דרכיה. 

התשובה המתוארת פה לא באה בזמנה, לאחר החטא, היא לא באה למנוע את 
העונש, אלא העונש נעשה אמצעי להביא אותה, יש לה ערך עצמי, היא הכרח 

 ופה להגיע.גמור וס
והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך 

 אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלהיך שמה.  והשבת
ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך  עד ה' אלהיך ושבת

 בכל לבבך ובכל נפשך. 
פיצך ה' וקבצך מכל העמים אשר ה ושבורחמך  שבותךה' אלהיך את  ושב

אלהיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלהיך ומשם 
 יקחך. 

והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך 
 מאבתיך. 

אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך  ומל ה'
 ובכל נפשך למען חייך. 

 על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך.ונתן ה' אלהיך את כל האלות האלה 
ושמעת בקול ה' ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום.  תשובואתה 

והותירך ה' אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי 
 ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך.  ישובאדמתך לטבה כי 

ספר התורה כי תשמע בקול ה' אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה ב
 .102אל ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך תשובהזה כי 

פרשת התשובה לא מתארת את התשובה האישית אלא את התשובה הלאומית. 
היא מוקדשת לגאולת העם ושיבתו לעצמו, לאלוהיו, לתורתו ולארצו. שבע 
פעמים חוזר בפרשה זו הפועל "שוב", והוא מדריך אותנו אל נושא הפרשה 

 ומבליט אותו.
פרשת התשובה מתחילה במקום שבו נפסקה הקללה בפרשת כי תבוא, הקללה 
תיארה את שקיעת העם למעמקי הגלות והסתיימה ללא כיוון וללא מוצא, סיום 

בלי נחמה, בלי קרן של אור ותקווה. האם יתדרדרו הדברים "עד  103בלתי אפשרי
 השמדך", או יתחולל לבסוף מפנה ותבוא הגאולה? 

לה פרשת התשובה: "והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה בנקודה זו מתחי
הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' 

 -. צריך לראות פרשה זו כהמשכה הישיר של הקללה וכמסקנתה 104אלהיך שמה"
 .105פתרון הקללה הוא התשובה והגאולה

א ז' -החזרה מן החטא. הביטוי "תשובה" מופיע גם כחזרה גיאוגרפית אל המקום )שמואל
א כ' כב(, או גם במובן של מענה )איוב כ"א -ב י"א א, מלכים-יז( או כחזרת הזמן )שמואל

 לד(.
 לא.-דברים ד' כט 100
כולו שלו, בעוד  דברים י' טז. כאן מילת הלב נתבעת מן העם, ומעשה התשובה הוא 101

שבפרשת התשובה נאמר "ומל ה' אלהיך את לבבך", תהליך התשובה נעשה יחד על ידי 
 העם ועל ידי שמים.

 י.-דברים ל' א 102
 דברים כ"ח סח. 103
 דברים ל' א. 104
 ראה רד"צ הופמן, ח"ב תצ"ט. 105
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התשובה מציגה את  בניגוד לתשובה האמורה בתחילת הספר, אין פרשת
גאולה, אלא תהליך -תשובה-עונש-המתכונת המוסרית המקובלת של חטא

ותנועה הדדית משני הכיוונים, לא רק אתם תמולו את ערלת לבבכם, אלא גם 
הקב"ה ימול את לבבכם. שני התהליכים הללו יתרחשו במקביל ולסירוגין, כל 

רפת לתשובת העם צעד מלמטה ייענה בצעד מלמעלה וכן להפך. פרשתנו מצ
ועשייתו, את חסד ההשבה האלוקית מלמעלה, ויוצרת דגם הדדי כפול של 

הרוחנית, הנתמכת -. תשובת האדם, התשובה המוסרית106תשובה וגאולה
בטהרה אלוהית מן השמים, משולבת בתהליך הגאולה, שיבתו הממשית של 

 העם אל ארצו.
שובה שלמה בתוך אי אפשר לגאולה בלא תשובה אבל גם אי אפשר לעשות ת

מעמקי הגלות והייסורים. לכן, לאחר שיקדים העם ויעשה צעד של התקרבות 
, וישיב את 108, יופיע החסד האלוקי מלמעלה "ושב ה'"107אל ה' "ושבת עד ה'"

, 109ישראל אל הארץ. אז תעמיק תשובת העם "ואתה תשוב ושמעת בקול ה'"
שראל "כי ישוב ובמקביל יתפתח תהליך הגאולה ותבוא השראת השכינה לי

 .111, והעם ישלים את תהליך התיקון "כי תשוב אל ה'"110ה'"
פעמי, -יש להרחיב אפוא את מושגי הגאולה והתשובה. תהליך התשובה אינו חד

החוטא איננו קופץ באחת, משפלות החטא אל מרומי הקדושה והטוהר, אלא 
עובר דרך ארוכה בעלת שלבים רבים. גם תהליך הגאולה הוא תהליך 

. התשובה תהיה מבוא לגאולה 112תחותי, ושני התהליכים יתקדמו במקבילהתפ
 או שתבוא בעקבותיה.

 
 

 . תשובת היחיד והרבים בנבואה2
 

העם זכה לקרבת ה' ולהשגחתו, נשלחו אליו נביאים ללוותו ולהדריכו. תפקיד 
הנביאים להוכיח את העם ולהשיבו בתשובה, הם גינו אותו על חטאיו,  ואיימו 

ונש ובחורבן אם לא ישוב כראוי. משום כך חידדה הנבואה את חלקו של עליו בע
העם ואת מחויבותו בתוך תהליך הכפרה, ומיעטה להזכיר את זכויותיו, את 
הברית ואת הסגולה האלוהית. כגודל החסד וההארה שבהופעת הנביאים, כך 
גדלה התביעה מן העם למלא את חלקו ולשוב בתשובה, אלא שהעם דחה את 

 המושטת ולא נענה, והחורבן בא.  היד
 

 תשובת היחיד
הנביאים התייחסו לעולמו של היחיד, הנהגתו והגמול הצפוי לו באופן אישי, 

 : 113וניסחו באופן תמציתי ומגובש את דרך הזהב המוסרית של היחיד
הלך צדקות ודבר מישרים מאס בבצע מעשקות נער כפיו מתמך בשחד 

ו מראות ברע. הוא מרומים ישכן אטם אזנו משמע דמים ועצם עיני
 .114מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים

הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד 
 .115והצנע לכת עם אלהיך

בתפילתו של משה לאחר מעשה העגל, ניתק את הכפרה מתשובת העם ותלה אותה  106
עליונים ובחשבונות שמימיים, רחמי שמים, קידוש השם וחילולו בעמים. פרשת בגורמים 

התשובה מדגישה את תשובת העם מלמטה אולם מצרפת אליה את חסד ההשבה האלוקית 
 מן השמים ועושה את שני המהלכים לחטיבה אחת.

 דברים ל' ב. 107
 דברים ל' ג. 108
 דברים ל' ח. 109
 דברים ל' ט. 110
 דברים ל' י. 111
 עקדת יצחק בסוף שער ק'.ראה  112
מכות כ"ג ב: "דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה... בא  113

דוד והעמידן על אחת עשרה )תהלים ט"ו(... בא ישעיהו והעמידן על שש )ישעיהו ל"ג(... 
 בא מיכה והעמידן על שלש )מיכה ו'(... חזר ישעיהו והעמידן על שתים )ישעיהו נ"ו(... בא

 עמוס והעמידן על אחת )עמוס ה'( בא חבקוק והעמידן על אחת )חבקוק ב'(".
 טז.-ישעיהו פרק לג טו 114
 מיכה ו' ח. 115
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כה אמר ה' אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל 
וידע אותי כי  יתהלל עשיר בעשרו. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל

 .116אני ה' עשה חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם ה'
כה אמר ה' ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרעו ומן ה' יסור לבו. 
והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר ארץ 
מלחה ולא תשב. ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו. והיה כעץ 

על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא יראה כי יבא חם והיה עלהו  שתול
 .117רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי

אלה הדברים אשר תעשו דברו אמת איש את רעהו אמת ומשפט שלום 
שפטו בשעריכם. ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבבכם ושבעת שקר אל 

 .118'תאהבו כי את כל אלה אשר שנאתי נאם ה
בעיקרו של דבר, עוסקת הנבואה בעם ישראל ובייעודו, ומתייחסת לציבור, 
לחטאו ותשובתו, ופחות ליחיד ולעולמו. אבל גם חטאי יחידים רבים, בניאוף 
ועושק, הופכים לחטא ציבורי משום שהם מעניקים לגיטימציה לחמס 

ן באופן ולהפקרות, ממש כמו עוולות ממלכתיות. יחזקאל הוא הנביא היחידי שד
 , אפשרותה ודרכיה.תשובת היחידעיוני ב

והרשע כי ישוב מכל )חטאתו( חטאתיו אשר עשה ושמר את כל חקותי 
 ועשה משפט וצדקה חיה יחיה לא ימות.

 כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו בצדקתו אשר עשה יחיה.
 החפץ אחפץ מות רשע נאם אדני ה' הלוא בשובו מדרכיו וחיה.

ו ועשה עול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי ובשוב צדיק מצדקת
כל צדקתו צדקתיו אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר 

 חטא בם ימות.
ואמרתם לא יתכן דרך אדני שמעו נא בית ישראל הדרכי לא יתכן הלא 

 דרכיכם לא יתכנו...
מכל לכן איש כדרכיו אשפט אתכם בית ישראל נאם אדני ה' שובו והשיבו 

 פשעיכם ולא יהיה לכם למכשול עון.
השליכו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם ועשו לכם לב חדש ורוח 

 חדשה ולמה תמתו בית ישראל.
 .119כי לא אחפץ במות המת נאם אדני ה' והשיבו וחיו

פעולת התשובה וכפרתה חורגים מדרישות הצדק המוחלט, ואינם מתיישבים עם 
קשה לעכל את דרך ה' הדנה את האדם באשר הוא שם; הגיונו של העם. העם מת

החלטתו העכשווית יכולה לשנות את פניו לחלוטין, הן כשהוא פונה לדרך 
 התשובה והן כשהוא תוהה על הראשונות לרעה.

יחזקאל עסק בשאלות היחיד משום שהיה נביא הגלות, ובגלות מתפורר הקשר 
ת וכל יחיד נמדד על פי הלאומי, ההתמודדות המוסרית הופכת להיות אישי

הרמה המוסרית שלו. בהבלטת תשובת היחיד הדגיש יחזקאל את עצמאות 
הפרט ובכך ניתק את היחיד מאחריותו לחטאי החברה והלאום, הוא שחרר את 
האדם מנטל דורות העבר, פתח לפניו את הדרך לתשובה, והראה לו את הדרך 

 להיחלץ ממפולת החטא והחורבן. 
לי התשובה האישית גם בנבואות הנחמה שלו, ונתן להן גם הנביא חזר על כל

 משמעות כללית ולאומית:
ואתה בן אדם אמר אל בית ישראל כן אמרתם לאמר: כי פשעינו 

 וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה?
אמר אליהם חי אני נאם אדני ה' אם אחפץ במות הרשע כי אם בשוב רשע 

 .120יכם הרעים ולמה תמותו בית ישראלמדרכו וחיה שובו שובו מדרכ
 
 
 

 תשובת היחיד והציבור
ישעיהו דיבר על העם כולו, אבל מדד את תשובת הרבים על פי אותם כללים של 

 תשובת היחיד, וכן דיבר אל העם בלשון יחיד. 

 כג.-ירמיהו פרק ט' כב 116
 ח.-ירמיהו פרק יז ה 117
 יז.-זכריה ח' יד 118
 לב.-יחזקאל י"ח כא 119
 יא.-יחזקאל ל"ג י 120
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כי כה אמר רם ונשא שכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון ואת דכא 
 יות לב נדכאים.ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהח

כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני 
 עשיתי.

 בעון בצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו.
 דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם נחמים לו ולאבליו.

 בורא )נוב( ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו.
 כים נגרש כי השקט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיט.והרשעים 

 .121אין שלום אמר אלהי לרשעים
ירמיהו ניסח את כללי תשובת העם והממלכה בלי להבחין בין הקולקטיב ליחיד. 

 רגע מצבו של העם חמור ומשנהו, משתנה הכל לטובה על ידי התשובה.
 רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנתוש ולנתוץ ולהאביד. 

הגוי ההוא מרעתו אשר דברתי עליו ונחמתי על הרעה אשר חשבתי  ושב
 לעשות לו.

 ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנת ולנטע. 
ועשה הרעה הרע בעיני לבלתי שמע בקולי ונחמתי על הטובה אשר אמרתי 

 להיטיב אותו. 
ועתה אמר נא אל איש יהודה ועל יושבי ירושלם לאמר כה אמר ה' הנה 

יכם רעה וחשב עליכם מחשבה שובו נא איש מדרכו הרעה אנכי יוצר על
 . 122והיטיבו דרכיכם ומעלליכם

אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה אשר אנכי חשב לעשות להם למען 
 .123ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם

הנבואה מרכזת את תוכחותיה בתביעה לתשובה מכאן ולהבא, על העם לעזוב 
. דיוניה בתשובה על העבר ובאפשרות תיקונו מועטים 124וג כראויאת חטאיו ולנה

יחסית, אבל גם עקרונות אלה מופיעים בדברי הנביאים. התשובה מועילה לא רק 
בכך שהיא מזככת את האדם והעם מן החטא ומכפרת עליו, אלא גם בכך שהיא 
פועלת על מעשי העבר עצמם ומטהרת אותם, התשובה הופכת את הזדונות 

 ת, ואולי אף יותר מכך: לשגגו
 רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע. 

 למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה. 
לכו נא ונוכחה יאמר ה' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו 

 .125כתולע כצמר יהיו
 

 . הברית3
 

 התשובה והברית
ת היחיד היא בעלת משמעות עמוקה. היחיד השוואת תשובת הרבים לתשוב

קובע בעצמו את מצבו וגורלו וגם היוזמה לתהליך תיקון העם מוטלת על כתפיו. 
פרושו של דבר שהעולם נמסר לחלוטין לידי האדם, והעם יקבע בבחירתו את 
גורלו ואת גורל היקום כולו, לטוב ולרע. אבל מנגד קיימת ההשקפה, שלא יתכן 

לם יישאר תלוי ברצונו של דור מסוים, אלא ההשגחה פועלת לפי שייעודו של העו
 תכנית אלוקית מחושבת להביא את העולם אל תיקונו ותכליתו. 

פרשת התשובה מעלה את תפיסת התשובה ופעולתה, מרמה של נתינת ארכה 
לעם החוטא, או אפשרות לתקן את עברו בלבד, לתפיסה שהתשובה היא מהלך 

אחד, "ארפא משובתם", שניהם  כא. ישעיהו והושע מתנבאים כאן בסגנון-ישעיהו נ"ז טו 121
מכנים את החוטא כשובב ומבטיחים לו רפואה, וירמיהו מאמץ את הביטוי הזה ומשתמש 
בו פעמים רבות. אלא שהמפרשים התלבטו אם לפרש את הביטוי משובה להעצמת החטא, 
או להפך לשטחיותו )רש"י מזכיר את שתי האפשרויות. ראה הושע ו' יא: "בשובי שבות 

שון משובה נערות ויולדות אינווייזור"א בלע"ז וכן בנים שובבים, ירמיה ג'. הבת ל -עמי" 
 השובבה, ירמיה ל"א(.

 יא.-ירמיהו י"ח ז 122
 ירמיהו ל"ו ג. 123
נראה שעל כך ביססו חכמים את הקביעה, שהנבואה כשלעצמה שוללת את פעולת  124

אמרה להן: הנפש שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו? "ואפשרות תיקונו  על העבר התשובה
 החוטאת היא תמות" ירושלמי מכות פ"ב ה"ו.

יח. אפשר להבין זאת כמליצה בעלמא, אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו. -ישעיהו א' טז 125
ההלכה לא ראתה בזה מטאפורה, אלא בקשה להגשים את האמור כאן במעשה, ולכן 

 צוותה לקשור בראש השעיר לעזאזל לשון של זהורית.
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להבאת העולם אל ייעודו. התשובה היא משום כך הכרח אלוקי לתיקון האומה ו
גמור והתיקון הזה בוא יבוא. תשובה זו אינה בנויה רק על מעשי האדם אלא 

 מבוססת על היסוד המוצק של הברית שבין ישראל לאלוהיו.
 

בדברי הנביאים מוצאים אנו את שתי ההשקפות זו בצד זו. מצד אחד הם 
ומסתמכים על הכוחות הטובים הפנימיים  תובעים את תשובת העם ווידויו,

. מצד אחר, הווידוי אינו מספק ואינו מתקבל, והנביאים חוזרים 126הגנוזים בו
ומעלים, כמו משה בשעתו, את הפעולה השמימית, קידוש ה' וחילולו, כגורם 

 מרכזי בכפרת העם. 
המתכונת הראויה לגאולה היא, שהישועה תבוא לעם המדוכא כתוצאה של 

, כאשר הוא ראוי לישועה. אולם דווקא הנביאים שהוכיחו את העם תשובתו
וחידדו את חובותיו, הצביעו על מרכזיותה של הברית ביחסיו עם בוראו וניבאו 

 גם את בואה של גאולה מסוג אחר לישראל.
הושע הדגיש את חשיבותה של הברית בין ישראל לאלוהיו ואת חומרת הפרתה. 

יב מרכזי בנבואתו, הן לטובה והן לרעה. אהבת ה' משל ברית הנישואין הוא מוט
הגיעה לביטויה הנפלא ביותר בכריתת הברית: "וארשתיך לי לעולם, וארשתיך 

 .127ה"'-לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים. וארשתיך לי באמונה, וידעת את
זנונים ולהמחיש באופן אישי את המשל הנורא -מאידך, צווה הנביא לשאת אשת

, שכן הדור שזכה לישועה רק 128ל. הושע חזר לדון בבגידה בבריתשל בגידת ישרא
                          מכוח הברית הנצחית המשיך להפר אותה ולבגוד בה.

הפרת הברית עם הקב"ה סופה שתביא להפרת כל ברית ותשליט נורמה של 
בוגדנות וכחש גם בין האנשים. "גלעד קרית פעלי און, עקבה מדם. וכחכי איש 

שכמה, כי זמה עשו. בבית ישראל ראיתי -גדודים חבר כהנים דרך ירצחו
 . 129נטמא ישראל" שעריריה )שערוריה(, שם זנות לאפרים,

הפרת הברית שיבשה את כל סדרי העולם וחוקותיו. אבל כאשר ישובו ישראל 
אל הברית, יחזרו סדרי העולם לתקנם בהרמוניה נשגבה: "וכרתי להם ברית 

עוף השמים ורמש האדמה, וקשת וחרב ומלחמה -ית השדה ועםח-ביום ההוא עם
 .130הארץ והשכבתים לבטח"-אשבור מן

 
עמוס מבליט את הברית הנצחית ועושה את בחירת ישראל לעניין סגולי. מחד 
השתמש בביטוי של אהבה מופלאה, ומאידך הציג את האחריות הכבדה 

דמה, על כן אפקד והמחייבת הנובעת מכך: "רק אתכם ידעתי מכל משפחות הא
. הקרבה היתירה מבארת את עומק בגידתם של 131עונתיכם"-עליכם את כל

ישראל,  שהביאה להתנכרות אלוקית מוחלטת: "הלוא כבני כשיים אתם לי בני 
 . ובכל זאת אין החטא מוחק את הברית וכוחה נשאר נצחי:132ה'"-ישראל, נאם

ני האדמה אפס הנה עיני אדני ה' בממלכה החטאה והשמדתי אתה מעל פ
כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב נאם ה'. ביום ההוא אקים את סכת 

 דויד הנפלת ...
ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו 

 .133את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם
 

ירמיהו מזכיר את חולשותיו של העם וגם הוא תולה את הגאולה בשמו של 
 בבריתו עם ישראל. המקום,

 .134אם עונינו ענו בנו ה' עשה למען שמך כי רבו משובתינו לך חטאנו
עתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השיבני ואשובה כי אתה ה' "שמוע שמ 126

אלהי. כי אחרי שובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי 
יח. "ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר )מטעו( מטעי -חרפת נעורי" ירמיהו ל"א יז

 מעשה ידי להתפאר", ישעיהו ס' כא.
הושע מזכיר את הרהורי התשובה של העם: "ורדפה את מאהביה ולא  ושע ב' כא כב.ה  127

תשיג אתם ובקשתם ולא תמצא ואמרה אלכה ואשובה אל אישי הראשון כי טוב לי אז 
מעתה" )ב' ט(. אבל תולה את התיקון עצמו במהלך אלוקי מן השמים: "לכן הנה אנכי 

לה את כרמיה משם ואת עמק עכור  מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה. ונתתי
 יז(.-לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים" )ב' טז

 )שם ו' ז(. והמה כאדם עברו ברית, שם בגדו בי)הושע ה' ז(.  בה' בגדו 128
 י.-שם ו' ח  129
 שם ב' כ 130
 עמוס ג' ב. 131
 עמוס ט' ז. 132
 טו.-עמוס ט' ח 133
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ידענו ה' רשענו עון אבותינו כי חטאנו לך. אל תנאץ למען שמך אל תנבל 
 .135כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו

כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה', 
ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה נתתי את תורתי בקרבם 

 .136יהיו לי לעם
 
 

 קידוש השם וחילולו
יחזקאל הנביא חידד את התפיסה שיוזמת התשובה באה יותר מצד האל. 
יחזקאל נמצא בגלות בבל הרחק ממוקדי ההשפעה, וחש תחושה של ניתוק 

האדם וחוסר יכולת פעולה. הנביא מראה שמצב זה הוא עומק תוכנה של הגלות, 
נדחק לשולי האירועים ותהליך הגאולה תלוי במהלך אלוהי שמימי המונע על ידי 

 חישובים עליונים. 
יחזקאל חיבר אפוא שני קצוות קוטביים, הוא הבליט את מקומה של תשובת 
היחיד, את חיובה ופעולתה. ומאידך, עקר את תשובת הכלל מידי העם ונתן 

מימיים של קידוש השם וחילולו. אותה לשמים, כשהיא תלויה בשיקולים ש
מסתבר שככל שהגלות שאבה את העם אל מעמקיה התפרקו החישוקים 
הלאומיים, התמעטה יכולתו של העם להתמודד כציבור עם בעיותיו והפתרון 

 להם מוכרח היה לבוא מן השמים.
הנביא מחזק את מסקנתו זו בסקירה היסטוריוסופית של עברו הרחוק, 

והוא מוצא שהגורמים העיקריים שהניעו את גלגלי הגאולה הבראשיתי, של העם 
 הראשונה ממצרים היו: הברית, השבועה, קידוש השם וחילולו.

ואמרת אליהם כה אמר אדני ה' ביום בחרי בישראל ואשא ידי לזרע בית 
 יעקב ואודע להם בארץ מצרים ואשא ידי להם לאמר אני ה' אלהיכם.

ם מארץ מצרים אל ארץ אשר תרתי ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציא
 להם זבת חלב ודבש צבי היא לכל הארצות.

ואמר אלהם איש שקוצי עיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו אני ה' 
 אלהיכם.

וימרו בי ולא אבו לשמע אלי איש את שקוצי עיניהם לא השליכו ואת 
 גלולי מצרים לא עזבו ואמר לשפך חמתי עליהם לכלות אפי בהם בתוך

 ארץ מצרים.
ואעש למען שמי לבלתי החל לעיני הגוים אשר המה בתוכם אשר נודעתי 

 .137אליהם לעיניהם להוציאם מארץ מצרים
הנביא צייר בצבעים שחורים מאד את מצבו העגום של העם במצרים, ושלל 
ממנו כל שותפות שהיא בגאולה, להפך, העם עשה הכל כדי להיבלע במצרים ורק 

ען שמו, יצא משם. מן העבר למד הנביא גם על דמות בחסדי ה', שעשה למ
הגאולה העתידה,  אף היא לא תבוא בזכות מעשי העם אלא למרות מעשיו. 

 הייעוד היהודי נקבע בברית וגורל אלוקי, והוא איננו נתון לבחירה. 
כי כה אמר אדני ה' )ועשית( ועשיתי אותך כאשר עשית אשר בזית אלה 

 להפר ברית.
 ת בריתי אותך בימי נעוריך והקמותי לך ברית עולם.וזכרתי אני א

וזכרת את דרכיך ונכלמת בקחתך את אחותיך הגדלות ממך אל הקטנות 
 ממך ונתתי אתהן לך לבנות ולא מבריתך.

 והקימותי אני את בריתי אתך וידעת כי אני ה'.
למען תזכרי ובשת ולא יהיה לך עוד פתחון פה מפני כלמתך בכפרי לך לכל 

 .138ית נאם אדני ה'אשר עש
צדדית, מוחלטת ונעלה מכל תנאי. התשובה היא -הגאולה האלוקית היא חד

תוצאת הגאולה. החרטה תתחיל באופן בוסרי, מלווה בבושת וכלימה, ולא תגיע 

להסיק מווידויו המחמיר של בעל התשובה על הנורמה ירמיהו י"ד ז, ברור שקשה  134
 המחייבת של התשובה.

 כא.-ירמיהו י"ד כ 135
 מא.-ירמיהו ל"א לב. וכן שם ל"ב לו 136
ט. עיקרי הדברים נמצאים גם בישעיהו וירמיהו: "אנכי אנכי הוא מחה -יחזקאל כ' ה 137

צדק. אביך פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכר. הזכירני נשפטה יחד ספר אתה למען ת
הראשון חטא ומליציך פשעו בי. ואחלל שרי קדש ואתנה לחרם יעקב וישראל לגדופים" 

כח(. "אם עונינו ענו בנו ה' עשה למען שמך כי רבו משובתינו לך חטאנו" -)ישעיהו מ"ג כה
 )ירמיהו י"ד ז(.

 סג.-יחזקאל פרק טז נט 138
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לשלב החיובי, של תיקון ובנייה מחדש. זוהי תשובה הכרתית, שתכליתה "וידעת 
וחסרה את השתוקקות העם  כי אני ה'", היא נעדרת סממני אהבה וחיבה,

והתרוממותו לשמים, אדרבה, הקב"ה יתגלה בישראל בכוח ויביאם גם שלא 
 מרצונם במסורת הברית:

חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך 
 עליכם.

והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצתם בם 
 יה ובחמה שפוכה.ביד חזקה ובזרוע נטו

 והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים.
כאשר נשפטתי את אבותיכם במדבר ארץ מצרים כן אשפט אתכם נאם 

 אדני ה'.
 .139והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסרת הברית

 
לכן אמר לבית ישראל כה אמר אדני ה' לא למענכם אני עשה בית ישראל 

 ם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם.כי אם לש
וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים 

 כי אני ה' נאם אדני ה' בהקדשי בכם לעיניהם.
ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל 

 אדמתכם.
וליכם וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גל

 אטהר אתכם.
ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסרתי את לב האבן 

 מבשרכם ונתתי לכם לב בשר.
ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחקי תלכו ומשפטי תשמרו 

 .140ועשיתם
סדר הגאולה, התשובה והטהרה דומים כאן למתכונת הגאולה שבפרשת 

 יל והכל בא מן השמים. התשובה, אולם תשובת העם נעדרת פה כל
 

גם מלאכי, אחרון הנביאים, העמיק לבסס את גאולת העם ותשובתו על הברית, 
 ויש גם מלאך הממונה על הברית.  

בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם לו מורא וייראני ומפני שמי נחת 
הוא. תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור 

 .141ים השיב מעוןהלך אתי ורב
הנני שלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשר אתם 

 מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות.
ומי מכלכל את יום בואו ומי העמד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכברית 

 מכבסים.
ף והיו וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אתם כזהב וככס

 לה' מגישי מנחה בצדקה.
 .142וערבה לה' מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמניות

 
 
 

. הדגם הכפול של פרשת 6
 התשובה

פרשת התשובה הותירה את רישומה לדורות, והדגם העולה בה עמד לעיני 
 הנביאים שהמשיכו להתנבא באותה מתכונת ובאותה לשון. 

ה, ומשתמש בנוסח פרשת התשובה שבתורה. שלמה מזכיר בתפילתו את התשוב
הוא מדבר על התשובה שאחרי הגלות, עושה את השבי והשיבה לשון נופל על 
לשון, אבל איננו מערב בתוך תשובת העם את הגאולה וההשבה האלוקית. 

 המקדש קושר את האדם והעם אל אלוקיו ובאמצעותו תבוא להם הכפרה: 
 לז.-יחזקאל כ' לב 139
 כז.-יחזקאל ל"ו כב 140
 ו. -מלאכי ב' ה 141
 ד.-מלאכי ג' א 142
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טא ואנפת בם ונתתם לפני אויב כי יחטאו לך כי אין אדם אשר לא יח
ושבום שביהם אל ארץ האויב רחוקה או קרובה. והשיבו אל לבם בארץ 
אשר נשבו שם ושבו והתחננו אליך בארץ שביהם לאמר חטאנו והעוינו 
רשענו. ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ איביהם אשר שבו אתם 

חרת והבית והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר ב
 .143אשר )בנית( בניתי לשמך

פרשת התשובה הציגה דגם כפול אשר בו באה התשובה במקביל: מצד העם, 
מלמטה ומן השמים, מלמעלה. והנביאים נאחזו במילת המפתח של פרשת 

 והשתמשו בדגם הכפול שלה., 144שובה -התשובה 
דרשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קרוב. יעזב רשע דרכו ואיש און 

 .145אל ה' וירחמהו ואל אלהינו כי ירבה לסלוח וישבבתיו מחש
 בעקבות התשובה תבוא גם הגאולה. 

 .146פשע ביעקב נאם ה' ולשביובא לציון גואל 
אולם הקשר בין התשובה והגאולה מורכב. הגאולה באה לאחר התשובה, אבל 

 בצמוד, מעלה הנביא את משקלה של הברית כסיבת הגאולה:
אמר ה' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך לא ואני זאת בריתי אותם 

 . 147ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם
יתכן אפוא שמחיית העוון והכפרה יבואו מלמעלה, ותשובת העם תבוא רק 

 כתוצאה של הגאולה. 
 .148אלי כי גאלתיך שובהמחיתי כעב פשעיך וכענן חטאותיך, 

ת קונו מרצון, הוא יתעורר לבסוף מתרדמתו על ידי גם אם לא יכיר העם א
 .149צרותיו וישוב אל ה'

לכן נאם האדון ה' צבאות אביר ישראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי. 
שפטיך  ואשיבהידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך.  ואשיבה

כבראשנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. 
 .150בצדקה ושביהבמשפט תפדה  ציון

 
 גם הושע בהמנון התשובה שלו, משרטט את הדגם הכפול:

 ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך. שובה
אל ה' אמרו אליו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה  ושובוקחו עמכם דברים 

 ...151פרים שפתינו
 אפי ממנו. שבאהבם נדבה כי  משובתםארפא 

 ה ויך שרשיו כלבנון.אהיה כטל לישראל יפרח כשושנ
 ילכו ינקותיו ויהי כזית הודו וריח לו כלבנון.

 .152ישבי בצלו יחיו דגן ויפרחו כגפן זכרו כיין לבנון ישבו
הושע מאחד שמים וארץ. את החטא הפרטי עם קטנות האמונה הלאומית, את 

 מעשה האדם עם הכפרה מן השמים, את וידוי האדם ותשובתו עם הקרבן.

 מח.-' מוא ח-מלכים 143
על שמה )ז' ד(, ושם זה מבטא בפיו את תשובת העם אל  שאר ישובישעיהו קרא לבנו  144

ה': "והיה ביום ההוא לא יוסיף עוד שאר ישראל ופליטת בית יעקב להשען על מכהו 
 כא.-כ שאר יעקב אל אל גבור" ישעיהו י' ישוב שארונשען על ה' קדוש ישראל באמת. 

 ז. -ישעיהו נ"ה ו 145
 ישעיהו נ"ט כ. 146
 ישעיהו נ"ט כא. 147
ישעיהו מ"ד כב. המחייה היא מוחלטת כמחיית העב שאין בו ממש, אבל כלול בדברים  148

 שלאחר התשובה החטא עצמו מאבד ממשותו.
אם האדם לא יעשה תשובה ביוזמתו יבוא יום ה' שבו תיהרס כל הציוויליזציה  149

כלי ריק, האדם יאלץ להסיק את המסקנות ולחזור בתשובה. "כי יום האנושית ותתגלה כ
לה' צבאות על כל גאה ורם ועל כל נשא ושפל... ביום ההוא ישליך האדם את אלילי כספו 
ואת אלילי זהבו אשר עשו לו להשתחות לחפר פרות ולעטלפים. לבוא בנקרות הצרים 

כא. -ץ הארץ" ישעיהו ב' יב, כובסעפי הסלעים מפני פחד ה' ומהדר גאונו בקומו לער
ז: "שובו לאשר העמיקו סרה בני ישראל. כי ביום ההוא -הנביא חוזר על כך גם בל"א ו

 ימאסון איש אלילי כספו ואלילי זהבו אשר עשו לכם ידיכם חטא".
כז. ושוב במילים דומות )ד' ד(: אם רחץ אדני את צאת בנות ציון ואת -ישעיהו א' כד 150

 מקרבה ברוח משפט וברוח בער. דמי ירושלם ידיח 
הנביא פורט את דרך התשובה, הוא תובע מן העם וידוי אמיתי ותיקון פנימי ולא  151

להסתמך על מעשים חיצוניים, או קרבנות. ראה גם ו' ו, "כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת 
 אלהים מעלות".

 ח.-הושע י"ד ב 152
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ובטיעוניו של משה  153בריו על התשובה בסגנון פרשת התשובהיואל משתמש בד

 בתפילתו בעגל.
 בכל לבבכם ובצום ובבכי ובמספד. שבו עדיוגם עתה נאם ה' 

אלהיכם כי חנון ורחום הוא ארך  ושובו אל ה'וקרעו לבבכם ואל בגדיכם 
 .154אפים ורב חסד ונחם על הרעה

ממה את פניו אל ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה וש
הים הקדמני וספו אל הים האחרון ועלה באשו ותעל צחנתו כי הגדיל 

 .155לעשות
תקוות הנביא היא התשובה והכפרה בנוסח שבתורה על פי י"ג מידות הרחמים. 

מתמקד אף הוא בי"ג מידות הרחמים, ומעביר אל הקב"ה את יוזמת  מיכה
 התשובה והכפרה.

ע לשארית נחלתו לא החזיק לעד אפו כי מי אל כמוך נשא עון ועבר על פש
 חפץ חסד הוא.

 ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם. ישוב
 .156תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם

 
 ירמיהו ופרשת התשובה

פרשת התשובה עוסקת בחורבן ובגאולה שאחריו, ונביאי החורבן ובית שני, 
מו הדברים והפכו למשמעותיים וממשיים, השתמשו שבדורותיהם התגש

בסגנונה ביתר שאת. מכל הנביאים הגדיל ירמיהו הנביא להשתמש בפרשה 
בדבריו. הביטוי משמש גם  שובהזאת, והוא הרבה מכולם להשתמש בשורש 

 וגם כביטוי של אמונה ותקווה בתשובתו וגאולתו. 157כביטוי להתרחקות העם
ישראל נאם  שובה משבהצפונה ואמרת  הלך וקראת את הדברים האלה

בנים  שובוה' לוא אפיל פני בכם כי חסיד אני נאם ה' לא אטור לעולם. 
נאם ה' כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים  שובבים

ממשפחה והבאתי אתכם ציון. ואנכי אמרתי איך אשיתך בבנים ואתן לך 
תקראו( תקראי לי ומאחרי ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי )

הננו אתנו לך  משובתיכםארפה  שובביםבנים  שובו. תשובילא )תשובו( 
ואם תסיר  תשובישראל נאם ה' אלי  תשובכי אתה ה' אלהינו. אם 

 .158שקוציך מפני ולא תנוד
הנביא מוכיח את העם בדברים קשים, אבל בתוך דברי התוכחה ותיאורי 

ית לשוב, בנוסח פרשת התשובה. ההתרחקות כבר עולה ההפצרה האלוה
בנבואות הנחמה שלו, חוזר ירמיהו אל פרשת התשובה ושואב ממנה את עיקריה 

את הקשר בין תשובת העם לשיבת ה' אליו, ואת שיבת  -באופן המובהק ביותר 
העם אל אדמתו בחסד ה' וטובו. נוסח זה מופיע גם בנביאים אחרים, אבל 

 שבותאת  אשיבאשר )אשוב(  ראה גם יואל ד' א. "כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא 153
 יהודה וירושלם".

 יג.-ב' יב יואל 154
ב' כ. תוספת זו על חיסול היצר הוסיף הנביא בעקבות "ומל ה' אלהיך את לבבך"  יואל 155

 שבפרשת התשובה.
 כ.-ז' יח מיכה 156
י. הביטויים שובב ומשובה הינם רבי פנים. רש"י פרשם כביטוי להעצמת  -ירמיהו ג' א 157

חזקאל ל"ח ד( "כל ההולך בשרירות לבו נקרא שובב". וכן ברד"ק )ירמיהו ג' ההתרחקות )י
שם תאר וענינו מורדת". אבל השובבות יש בה גם משהו מן המשמעות  -ו( "משובה 

המודרנית המרככת, העושה אותה לשעשוע והיתול בלבד. וכך פירש רש"י עצמו )הושע ו' 
"ז וכן בנים שובבים )ירמיהו ג' כב( הבת יא( "משובה, נערות וילדות אינווייזור"א בלע

השובבה )ירמיהו ל"א כא(". וכן פירש בלשון חכמים )יומא פ"ו א( "כשתעשו תשובה 
מעלה עליכם כאילו תחילת החטא על ידי נערות ושטות ושובבות". בירמיהו )נ' ו(: "צאן 

שכחו  אבדות )היה( היו עמי רעיהם התעום הרים שובבים שובבום מהר אל גבעה הלכו
רבצם". "ההרים השובבים" מקבילים ל"רועיהם התעום", ולפיכך אפשר לפרש ששובב 
הוא ההולך ותועה הלוך ושוב ללא מטרה, בניגוד לפועל "שוב" שכוונתו הליכה תכליתית 

 אל הקב"ה )ראה נוגה הראובני, אור חדש על ספר ירמיהו(. 
תפקיד הנביא להוכיח את העם ו. -ד' א, וראה אותם ביטויים ח' ד -ירמיהו ג' יב  158

ולהשיבו בתשובה והוא עושה זאת באותם ביטויים שבתורה: "ושלח ה' אליכם את כל 
נא  שובועבדיו הנבאים השכם ושלח ולא שמעתם ולא הטיתם את אזנכם לשמע. לאמר 

על האדמה אשר נתן ה' לכם ולאבותיכם למן  ושבואיש מדרכו הרעה ומרע מעלליכם 
ה. גם את תפקיד הנביא עצמו טובע הכתוב באותו סגנון: -רמיהו כ"ה דעולם ועד עולם" י

 ישבולפני תעמד ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה  תשוב ואשיבך"לכן כה אמר ה' אם 
 אליהם" ירמיהו ט"ו יט. תשובהמה אליך ואתה לא 
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גאולת העם ותשובתו, ומדגיש את הדדיות ירמיהו חוזר על ביטויים אלה של 
 המהלך בשני הכיוונים.

כי כה אמר ה' כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם והקמתי 
אתכם אל המקום הזה. כי אנכי ידעתי את  להשיבעליכם את דברי הטוב 

המחשבת אשר אנכי חשב עליכם נאם ה' מחשבות שלום ולא לרעה לתת 
ושמעתי והלכתם והתפללתם אלי  ם אתיוקראתלכם אחרית ותקווה. 

כי תדרשני בכל לבבכם. ונמצאתי לכם  ובקשתם אתי ומצאתם. אליכם
וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות  שבותכםאת  ושבתינאם ה' 

אתכם אל המקום אשר הגליתי  והשבתיאשר הדחתי אתכם שם נאם ה' 
 .159אתכם משם

 השיבניגל לא למד שמוע שמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כע
נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על  שוביכי אתה ה' אלהי. כי אחרי  ואשובה

ירך בשתי וגם נכלמתי כי נשאתי חרפת נעורי. הבן יקיר לי אפרים אם ילד 
שעשעים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו 

למסלה דרך הלכתי  נאם ה'. הציבי לך צינים שמי לך תמרורים שתי לבך
 .160אל עריך אלה שביבתולת ישראל  שוביהלכת 

ישראל ובנתים כבראשנה. וטהרתים  שבותיהודה ואת  שבותאת  והשבתי
אשר חטאו לי ואשר  לכל עונותיהםלכול  וסלחתימכל עונם אשר חטאו לי 

פשעו בי. כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא 
וב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משלים אל זרע שמתי. גם זרע יעק

 .161ורחמתים שבותםאת  אשיבאברהם ישחק ויעקב כי 
 
 

גם הנביאים שבאו אחרי ירמיהו היו קשורים בטבורם אל תכניה ונוסחה של 
 פרשת התשובה.

מעל גלוליכם  שובו והשיבולכן אמר אל בית ישראל כה אמר אדני ה' 
 .162פניכם השיבוומעל כל תועבתיכם 

למען לא יתעו עוד בית ישראל מאחרי ולא יטמאו עוד בכל פשעיהם והיו 
 .163לי לעם ואני אהיה להם לאלהים נאם אדני ה'

יעקב ורחמתי כל בית  שבותאת )שבית(  אשיבלכן כה אמר אדני ה' עתה 
 ישראל וקנאתי לשם קדשי.

ונשו את כלמתם ואת כל מעלם אשר מעלו בי בשבתם על אדמתם לבטח 
 ריד.ואין מח
אותם מן העמים וקבצתי אתם מארצות איביהם ונקדשתי בם  בשובבי

 .164לעיני הגוים רבים
 

אליכם  ואשובאלי נאם ה' צבאות  שובוואמרת אלהם כה אמר ה' צבאות 
 אמר ה' צבאות.

אל תהיו כאבתיכם אשר קראו אליהם הנביאים הראשנים לאמר כה אמר 
ם( ומעלליכם הרעים ולא נא מדרכיכם הרעים )ומעליליכ שובוה' צבאות 

 שמעו ולא הקשיבו אלי נאם ה'.
 אבותיכם איה הם והנבאים הלעולם יחיו.

 וישובואך דברי וחקי אשר צויתי את עבדי הנביאים הלוא השיגו אבתיכם 
ויאמרו כאשר זמם ה' צבאות לעשות לנו כדרכינו וכמעללינו כן עשה 

 .165אתנו
 

שראל, הגדיר את התשובה בנוסח מלאכי שהעמיד בבסיס דבריו את הברית עם י
העם ישוב בתשובה בסייעתא דשמיא.  -הכפול והמורכב של פרשת התשובה 

 התשובה תבוא גם בשלום ובמישור וגם כאש מצרף וכברית מכבסים.
אליכם אמר  ואשובהאלי  שובולמימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם 

 .166במה נשובה' צבאות ואמרתם 
 ז. ל' ג.-יד, וכן כ"ד ו-ירמיהו כ"ט י 159
 כ.-ירמיהו ל"א יז 160
 כ.-ה, יט-כו. נ' ד-הח, כ-ירמיהו ל"ג ז 161
 יחזקאל י"ד ו. 162
 יחזקאל י"ד יא. 163
 כז.-יחזקאל ל"ט כה 164
 ו.-זכריה א' ג 165
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צויתי אותו בחרב על כל ישראל חקים זכרו תורת משה עבדי אשר 
 ומשפטים.

 הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא.
לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ  והשיב

 .167חרם
 
 

 . ספקנות ביחס לתשובה וערכה5
טבים: בין התשובה היא תהליך מורכב, והנביא המוכיח את העם נע בין הק

אמונתו בסגולת העם, תשובתו וגאולתו, לבין ראיית עומק החטא בהווה, וכן 
חיצוניותה של תשובת העם ועראיותה. הנביא מוכיח את העם על התעסקותו 
במעשים חיצוניים של כפרה במקום להתרכז בתשובת אמת ותיקון אמיתי של 

 דרכיו.
כאגמן ראשו ושק הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם נפשו הלכף 

 ואפר יציע הלזה תקרא צום ויום רצון לה'.
הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלח 
רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו. הלוא פרס לרעב לחמך ועניים מרודים 

 .168תביא בית כי תראה ערם וכסיתו ומבשרך לא תתעלם
ואל זה אביט אל עני ונכה ואת כל אלה ידי עשתה ויהיו כל אלה נאם ה' 

רוח וחרד על דברי. שוחט השור מכה איש זובח השה ערף כלב מעלה 
מנחה דם חזיר מזכיר לבנה מברך און גם המה בחרו בדרכיהם 

 .169ובשקוציהם נפשם חפצה
הושע מציין את שטחיות תשובת העם ואת חוסר העקביות בדבקותו בקב"ה, ועל 

 כן ייענה באותו אופן מן השמים.
 .170אל מקומי עד אשר יאשמו ובקשו פני בצר להם ישחרנני אשובהך אל

 הנביא קורא לעם לתשובת אמת:
 אל ה' כי הוא טרף וירפאנו יך ויחבשנו. ונשובהלכו 

 יחינו מימים ביום השלישי יקמנו ונחיה לפניו.
ונדעה נרדפה לדעת את ה' כשחר נכון מוצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש 

 .171יורה ארץ
לא חזר בתשובה ופנייתו אל ה' היא ארעית וחולפת, ומשום כך  אולם העם

מתייאש הנביא מן התשובה ומדבר על התרחקות אלוקית נוספת והעמקת 
 הסתר הפנים:

 .172זאת-ה' אלהיהם ולא בקשהו בכל-שבו אל-ישראל בפניו ולא-וענה גאון
מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל 

 .173משכים הלך
 .174בצאנם ובבקרם ילכו לבקש את ה' ולא ימצאו חלץ מהם

ביטול אפשרות התשובה אינו בגדר הגבלה חיצונית, אלא תוצאה טבעית של 
 העוונות הסובבים את העם.

 
עמוס ציין את העונשים הקשים שהוטלו על העם שלא עזרו לו ללמוד את הלקח, 

אלא שהעם אכזב  ,175והתאכזב מהעדר התשובה. אפשרות התשובה קיימת אפוא
 והחמיץ את חסד התשובה ולכן התחייב בתוצאות.

גם אחרי הכישלון לא נואש הקב"ה מן העם אלא ציפה לו: כי כה אמר ה' לבית 
אבל דחיית היד המושטת הביאה את הכורת על מלכות  .176ישראל, דרשוני וחיו

 מלאכי ג' ז. 166
 כד. -מלאכי ג' כב 167
 ז.-ישעיהו נ"ח ה 168
 ג.-ישעיהו ס"ו ב 169
 הושע ה' טו.  170
 ג.-הושע ו' א 171
 שם ז' י.  172
 ים קראו אשור הלכו".הושע ו' ד. וכן ז' י: "ויהי אפרים כיונה פותה אין לב מצר 173
 הושע ה' ו. 174
 יא.-עמוס ד' ו 175
 שם ה' ד. 176
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-יתמכבה לב-ייצלח כאש בית יוסף ואכלה ואיןפן  ה' וחיו,-דרשו את אפרים:
 .177אל

עמוס לא ביטל לחלוטין את אפשרות התשובה, אבל נשאר מסופק בתוצאותיה, 
"שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן ה' אלהי צבאות שארית 

. בכוח התשובה לבטל את הגזירה, אבל הכפרה אינה תוצאה אוטומטית 178יוסף"
 של התשובה, אלא תלויה ברחמים האלוקיים.

ן מטילים הנביאים עצמם ספק באפשרות התשובה, או ישנן שעות שבה
 מצמצמים את תחולתה.

 ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני.
 ויאמר לך ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו.

השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע 
 .179לבבו יבין ושב ורפא לוו

כאשר ראשית הפורענות לא הביאה לתשובה,  מצווה הנביא להרחיק אותו 
 .180ממנה ולהשקיעו בטעויותיו

הנביאים הבליטו את הסתירה העמוקה בין שורש ישראל וסגולתם הטובה, לבין 
בחירתם הרעה וחומרת חטאם. בוגדנות העם וכפיות הטובה שלו מגדילים את 

 את כיבוס הכתמים. החטא ומקשים 
 ואנכי נטעתיך שרק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה.

 .181כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני ה'
 הנביא מוכיח את העם אבל העם מקשה את לבו ומסרב לשמוע: 

כה אמר ה' עמדו על דרכים וראו ושאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב 
 ו בה ומצאו מרגוע לנפשכם ויאמרו לא נלך. ולכ

 .182והקמתי עליכם צפים הקשיבו לקול שופר ויאמרו לא נקשיב
 ולוא שמעו אלי ולא הטו את אזנם ויקשו את ערפם הרעו מאבותם.

ודברת אליהם את כל הדברים האלה ולא ישמעו אליך וקראת אליהם 
 ולא יענוכה.

ה' אלהיו ולא לקחו מוסר  ואמרת אליהם זה הגוי אשר לוא שמעו בקול
 .183אבדה האמונה ונכרתה מפיהם

העם סירב לשמוע לנביאים הקוראים לו לתשובה, והנביא עמד ותמה אם יוכל 
 עוד לשוב בתשובה.

 .184היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע
 חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפרן שמיר חרושה על לוח לבם ולקרנות

 .185מזבחותיכם
 העם התרחק כל כך שגם אם ירצה לשוב ויזעק, לא תועיל תשובתו:

אז יזעקו אל ה' ולא יענה אותם ויסתר פניו מהם בעת ההיא כאשר הרעו 
 .186מעלליהם

המסקנה המתבקשת היא שאפשרות התשובה מוגבלת, ויש שלב אשר בו 
שללו נחסמים שעריה בפני העם המרשיע. אולם נראה שגם במקרה זה לא 

הנביאים את אפשרות התשובה שלילה מוחלטת, אלא ניסחו את דבריהם 
כתוכחה ואיום. אותם נביאים עצמם ששללו את אפשרות התשובה, המשיכו 
לשיר לה שירי הלל.  הנביא הוא שליח ה' להוכיח את העם על חטאיו ולקרוא לו 

ני לתשובה ויש משמעות לתוכחתו, רק אם דרך התיקון והתשובה פתוחה בפ
החוטאים ויש להם אפשרות לתקן את מעשיהם ולשנות את מעמדם וגורלם. 

 שם ו. ושוב שם יד. 177
 עמוס ה' טו. 178
 י.-ישעיהו ו' ח 179
הרמב"ם הבין זאת כציווי גמור )תשובה ו' ג'(: "ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או  180

לו חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים א
שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי 
שימות ויאבד בחטאו שיעשה, הוא שהקב"ה אמר על ידי ישעיהו השמן לב העם הזה וגו'". 

 ראה להלן בסוף הפרק.
 כב.-ירמיהו ב' כא 181
 יז.-ירמיהו ו' טז 182
 כח.-ירמיהו ז' כו 183
 יב. -ט, ח' ד-ייאש מתשובת העם ה' אירמיהו י"ג כג. הנביא מת 184
 ירמיהו י"ז א. 185
 מיכה ג' ד. 186
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, אלא כאזהרה לעם 187לפיכך, יש להבין את שלילת התשובה לא כגזרה מלמעלה
מחציית גבולות אסורים אשר יציבו על דרכו מכשולים, שלא יוכל אחר כך 

 .188להתגבר עליהם ולמצוא את הדרך חזרה
 

של ישראל, אין הנביא מתייאש מאפשרות למרות האכזבה הקשה מתשובתם 
האמת: שובה -התשובה בעתיד. הושע מסיים את נבואתו בהמנון גדול לתשובת

 189ישראל עד ה' אלהיך!
ירמיהו חזר להתגעגע אל עשרת השבטים ואפרים נעשה בפיו כינוי לעם ישראל 
כולו. עיקר דבריו הוא שגאולתם של שבטי אפרים היא דוגמה לגאולת כל 

. אף כאן 191בניה"-. "קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על190ישראל
אחרי שובי -משמיע הקול דברי וידוי: "השיבני ואשובה כי אתה ה' אלהי. כי

נכלמתי כי נשאתי חרפת בשתי וגם  ירך,-נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על
 .192נעורי"

את כוחה של קולה של רחל בא כאן במקום קול התשובה, ומעלה אל פני השטח 
סגולת ישראל. רחל מבטאת רובד יסודי ו"אמהי" שלא ייתכנו בו שינוי ותמורה, 

 .ובזכותו ייגאלו ישראל
 
 
 

 . התשובה בספרי בית שני0
 

בימי גלות בבל התרחש מהפך ברוחו של העם, הוא חש בכובד אחריות החטא 
הרוחנית והחל במהלך גדול של תשובה. שינוי זה הטביע את רישומו על דמותו  

 של העם בימי הבית השני.
 

 איכה
מגילת איכה היא קינת החורבן, אבל אינה מסתפקת בבכיה אלא לומדת גם לקח 

 מוסרי, ומעלה ביטויים של חשבון נפש ותשובה, בצד ספקות ושאלות נוקבות. 
, 193מצד אחד, אנו מוצאים בה חשבון נפש ווידוי, "צדיק הוא ה' כי פיהו מריתי"

רני )בליל( בלילה לראש אשמרות שפכי כמים לבך נכח פני  ותפילה: "קומי
 .194אדני"

העם עשה צעד ראשון ופנה לקב"ה בקריאת תשובה. הוא ניסח זאת בלשונה של 
פרשת התשובה, מתוך הכרה בקלונו וחולשתו, והוא מבקש שהישועה תבוא 

. ומן השמים 195חדש ימינו כקדם" ונשובה ה' אליך )ונשוב( השיבנומלמעלה "
 .196נים לעם בדברי ניחומים: "תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך"עו

אולם מצד אחר יש באיכה גם ביטוי לתחושת התסכול של הדור הזה, המרגיש 
שהוטל עליו לשאת לא רק בחטאו אלא בנטל ההיסטוריה כולה, "אבתינו חטאו 

. הדור חש מחנק; דרכי 197אינם )ואינם( אנחנו )ואנחנו( עונתיהם סבלנו"
לעומת הרמב"ם שראה בנבואת ישעיהו ו', נטילת אפשרות התשובה, כתב אברבנאל  187

"רחוק אצלי שינעל השם דרכי התשובה משום אדם". אפשר שאלה דברי תוכחה המתארים 
נאמרים בלעג ובנימה של ייאוש את מצבם של הרשעים שבעם )תרגום יונתן(, או שהדברים 

 )ע. חכם, דעת מקרא(.
אפשר לעמוד על מורכבות הדברים גם ממשלו של הנביא )ירמיהו ג' א(: "לאמר הן  188

ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף 
רטורית, האומרת הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה'". לכאורה זו שאלה 

שאי אפשר לישראל לשוב כדין גרושה שנישאת. אבל סוף הפסוק בא ומבהיר שהקב"ה 
מקבל את ישראל למרות כל המחסומים, וההקצנה שבמשל באה כקריאה נואשת לתשובה. 

 משמעית כדי לבטא את קושי התשובה ואת ספקותיו.-הנביא מדבר אפוא בלשון דו
 הושע י"ד. 189
והעמיד את שומרון, נקב בשמם של הרי  אפרים,רבע פעמים הזכיר את אשם בפרק ל"א.   190

 בהקבלה ליהודה. זרע ישראלואת  בית ישראל
 ל"א יד. 191
 ל"א יז יח.  192
 איכה א' יח. 193
 איכה ב' יט. 194
 איכה ה' כא. 195
 איכה ד' כב. 196
 איכה ה' ז. 197
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תשובה נחסמו ותפילת האדם נדחית ואינה רצויה: "גם כי אזעק ואשוע שתם ה
 .198תפלתי"

 
 מגילת אסתר

מגילת אסתר היא מגילה של גלות, בניגוד לאירועים דומים בכתוב היא אפופה 
מסתורין ואינה מבארת את הרקע האמיתי, הפנימי, להתרחשויות: שם שמים 

, במה חטא העם ועל מה 199הגזרה לא נזכר בה, הנס נסתר, לא נאמר מהי סיבת
היתה תשובתו. אולם זהו אחד ממאפייניה המהותיים של הגלות, קיים הסתר 

 פנים, אין נביא ואין יודע על מה סובל העם ומדוע הוא נענש. 
במגילה לא מתרחש נס גלוי, אולם הנס הגדול של המגילה מתרחש עוד לפני 

 201מתאחד 200העם המפולג מפלת המן, והוא, תשובת העם המרומזת במגילה.
תחת הנהגתו של מרדכי, ופותח בפעולות נמרצות של תשובה, צום, תפילה 
וזעקה. רק לאחר שהתרחש מהפך ברוחו של העם פנימה התחולל גם מהפך 

 במציאות הריאלית.
העם חזר בתשובה במגילה פעם נוספת, לאחר הגאולה, "קימו וקבלו 

מחייבות, וקיבל על עצמו, על פי . מן הגאולה הסיק העם מסקנות 202היהודים"
מרדכי ואסתר, יום הודיה חדש שבו הנציח את נס הפורים לדורות. הודאת העם 
לבוראו על הצלתו וקבלת חג חדש שיבטא זאת, מחזקת את אמונתו ומאשרת 

 מחדש גם את קבלת התורה משכבר.
הדור )חזרו( קבלוה בימי אחשורוש. דכתיב, קימו וקבלו היהודים, קיימו 

 .203ה שקיבלו כברמ
התשובה הכפולה, שלפני הגאולה ואחריה, מקבילה למהלך התשובה הכפול 

 וההדדי המופיע בפרשת התשובה.
  חכמים העלו מן המגילה לקח גדול ומרכזי:

אין נגאלין? אלא, הקדוש ברוך הוא מעמיד להן  -אם אין עושין תשובה 
 .204ן למוטבמלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזיר

הגאולה אינה מותנית בתשובה, אבל היא אינה אפשרית בלעדיה, ואם התשובה 
 לא תבוא ביוזמת העם הוא יגיע אליה בצוק העיתים על ידי לחץ משמים.

 
 

 205דניאל, עזרא ונחמיה
מתפללים על גאולת ישראל, וכולם מקדימים  208ונחמיה 207עזרא 206דניאל

שבו הם סוקרים את חסדי ה' בתולדות לתפילתם וידוי גדול ומפורט של תשובה, 
 ישראל ומצדיקים את הדין והחורבן.

 
 

 הימים -ספר דברי

 איכה ג' ח. 198
"שאלו תלמידיו את  א(:חכמים משלימים את החסר ומחפשים את החטא )מגילה י"ב  199

רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר 
אמרו לו: מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע... אמר להם: מפני  -להם: אמרו אתם! 
 שהשתחוו לצלם". 

 "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים", אסתר ג' ח. 200
 הודים" אסתר ד' טז."לך כנוס את כל הי 201
 אסתר ט' כז. 202
שבת פ"ח א. פורים הוא מצווה חדשה מדרבנן. מדרש תנחומא )נח ג'(, מדגיש  203

שהכפייתיות בקבלת התורה וקבלתה המחודשת מרצון מתייחסים כמו בפורים בעיקר 
לתורה שבעל פה: "ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקב"ה את ההר כגיגית 

צבו בתחתית ההר )שמות י"ט יז( ואמר רב דימי בר חמא א"ל הקב"ה לישראל שנאמר ויתי
אם מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם. ואם תאמר על התורה 
שבכתב כפה עליהם את ההר? והלא משעה שאמר להן מקבלין אתם את התורה, ענו כלם 

ט. אלא אמר להן על התורה ואמרו נעשה ונשמע מפני שאין בה יגיעה וצער והיא מע
שבע"פ שיש בה דקדוקי מצות קלות וחמורות והיא עזה כמות וקשה כשאול קנאתה, לפי 

 שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו ובכל מאודו".
 סנהדרין צ"ז ב. השווה תנחומא בחוקותי ג'. 204
 ראה לעיל "התשובה בגלות בבל". 205
 דניאל ט'. 206
 '.עזרא ט 207
 נחמיה א', ט' וי"ג. 208
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הימים מופיעה התשובה באופן בולט, יותר מאשר בתיאורי ספרי -בספר דברי
הנביאים הראשונים. זקנתו של דוד לובשת בספר דברי הימים צורה של עלייה 

אין כאן זקנה מנוולת אלא וחתירה לקראת שלמות. בניגוד לאמור במלכים, 
שיבה מפוארת. העברת השלטון נעשית בצורה מסודרת ומרוממת. מרידתו של 
אדוניה היא אפיזודה שולית שאינה ראויה לציון מיוחד, והד קלוש נותר לה 

 .209שם
זהו שאמר הכתוב עטרת תפארת שיבה. היכן היא מצויה? בדרך צדקה 

בו ודוד עושה משפט וצדקה תמצא. וכן אתה מוצא בדוד, על ידי שכתוב 
 .210לכל עמו, זכה לזקנה, שנאמר והמלך דוד זקן בא בימים

אותו פסוק שביטא בספר מלכים את חולשתו של דוד, ביטא גם את תפארת 
המבט. בראייה מדינית פשטנית, אחרית דוד -שיבתו. הכל תלוי בדגשים ובנקודת

עמדו מכאן ועד היא ירידה, והעברת השלטון היא משבר, "הרבה קטגורין י
 .211גיחון"

מן ההיבט הממלכתי השטחי, יש בקטרוג זה על בחירת שלמה הרבה מן האמת. 
אדוניה היה היורש הטבעי, בחירתו היתה מבטיחה את רציפות דרכו של דוד 
ופעלתנותו. בעוד שבחירת שלמה הנער, איש החכמה והתחבולה, מבשרת שינוי 

 כיוון, שאחריתו מי ישורנו.
ר בשלמה. מבחינה רוחנית, שינוי הכיוון והאופי אינו מפחיד אלא ואולם ה' בח

מקדם ומרומם. הוא מפרה את התהליך ומעשיר אותו, ההשלמה ההדדית של 
הימים את -מגמות שונות יוצרת הרמוניה נשגבה. משום כך מדגיש ספר דברי

 בניית בית המקדש. -התפתחותו של שלב חדש, את הצעידה קדימה אל השלמות 
ולשה גופנית פתאומית שללה מדוד את יכולתו לפעול. כאשר רצה, יזם לא ח

ופקד בחכמה, במרץ ובתושיה. אלא מניעה פנימית עיכבה אותו מלעשות את 
 המתבקש מכל מלך אחראי.

דוד המשיך בכך את האופי הסביל שנטל על עצמו, כחלק מקבלת העונש על 
משכת כלפי בניו, היא חטאו. בחירתו של שלמה שופכת אור על "חולשתו" המת

מעידה שלא היתה זו חולשה אלא ביטוי לקבלת הדין בהשלמה. דוד סבר שכל 
התערבות שלו הנה התקוממות כנגד הגזרה. הדין האלוקי שלל ממנו את הזכות 
למנות יורש והוא המתין פסיבי לבחירה משמים. נסיונו של אדוניה לנצל את 

את דוד לצאת מגדרו ולפעול  שתיקת דוד, כדי להשתלט על המלכות, אילץ
בעצמו באופן חיובי ונמרץ ביותר ולאשר את מינויו השמימי המרומז של שלמה 

 למלך.
 

, ואילו בדברי 212מסעו המלחמתי של שישק על יהודה תואר בספר מלכים בקצרה
הימים הורחבו הדברים ומופיעה גם ההתמודדות הרוחנית שאחרי המפלה וכן 

 הסקת המסקנות המתבקשות.
יכנעו שרי ישראל והמלך ויאמרו צדיק ה'. ובראות ה' כי נכנעו היה דבר ו

ה' אל שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא 
תתך חמתי בירושלם ביד שישק. כי יהיו לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת 

 .213ממלכות הארצות
גם תשובה לאחר  בצד חזרה בתשובה בעקבות הצרה, אנו מוצאים בדברי הימים

ישועה. בימי אסא בא זרח הכושי להילחם ביהודה בחיל עצום, אסא יצא נגדו 
. לאחר הניצחון בא עודד 214מתוך אמונה וביטחון באלוקיו וניצח באופן מופלא

הנביא לעודד את אסא והעם להתחזק מבחינה רוחנית, ואסא נענה, העביר את 
ונס, בברית מחודשת עם השיקוצים מן הארץ והביא את העם, מרצון ובא

 אלוקיו. 
וישבעו לה' בקול גדול ובתרועה ובחצצרות ובשופרות. וישמחו כל יהודה 
על השבועה כי בכל לבבם נשבעו ובכל רצונם בקשהו וימצא להם וינח ה' 

 .215להם מסביב
א כ"ג וכ"ט(: "וימליכו שנית לשלמה בן דויד". -שלמה הומלך פעמיים )דברי הימים 209

הראשונה כנראה פנימית וחפוזה, השנייה פומבית וציבורית. ומעז יצא מתוק. ההמלכה 
 הכפולה חיזקה וביססה את בחירתו של שלמה.

 ילקוט שמעוני ח"ב קס"ו. 210
 '.בראשית רבה ע"ו ב 211
 א י"ד כה כו.-מלכים 212
 ח.-ב י"ב ו-דברי הימים 213
 ב י"ד.-דברי הימים 214
 טו.-ב ט"ו יד-דברי הימים 215
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בתקופת יהושפט, באו בני עמון ומואב להילחם ביהודה מדרום, והמלך כינס את 
צום ותפילה לה' במקדש, וזכה לנבואה מיוחדת אשר העם לשוב בתשובה, ב

 . 216בעקבותיה יצאו למלחמה וניצחו
וישכימו בבקר ויצאו למדבר תקוע ובצאתם עמד  ויאמר שמעוני יהודה 
וישבי ירושלם האמינו בה' אלהיכם ותאמנו האמינו בנביאיו והצליחו. 
 ויועץ אל העם ויעמד משררים לה' ומהללים להדרת קדש בצאת לפני

החלוץ ואמרים הודו לה' כי לעולם חסדו. ובעת החלו ברנה ותהלה נתן ה' 
 מארבים על בני עמון מואב והר שעיר הבאים ליהודה וינגפו.

 חזקיה פנה אל העם בקריאה לתשובה במטבע המפורש של פרשת התשובה:
וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל ויהודה וכמצות המלך 

אל  וישבאל ה' אלהי אברהם יצחק וישראל  שובול: לאמר בני ישרא
הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם 
אשר מעלו בה' אלהי אבותיהם ויתנם לשמה כאשר אתם ראים. עתה אל 
תקשו ערפכם כאבותיכם, תנו יד לה' ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם 

על ה', אחיכם בשובכם אפו. כי מכם חרון וישב ועבדו את ה' אלהיכם 
לארץ הזאת כי חנון ורחום ה'  ולשובובניכם לרחמים לפני שוביהם 
 .217אליו תשובואלהיכם ולא יסיר פנים מכם אם 

 
התשובה המפתיעה והבולטת ביותר בספר דברי הימים, היא תשובתו של מנשה. 

מכולם בספר מלכים הופיע מנשה כגדול החוטאים במלכי יהודה, שהאריך ימים 
על ממלכתו, ומשום כך הטביע את חותם רשעתו על העם לדורות. הכתוב הטיל 

 : 218על מנשה את אשמת החורבן
ולא שמעו ויתעם מנשה לעשות את הרע מן הגוים אשר השמיד ה' מפני 
בני ישראל. וידבר ה' ביד עבדיו הנביאים לאמר. יען אשר עשה מנשה מלך 

האמרי אשר לפניו ויחטא גם  יהודה התעבות האלה הרע מכל אשר עשו
 את יהודה בגלוליו. 

 בדברי הימים, לעומת זאת, נוספה על תיאור חטאיו הגדולים גם תשובתו.
וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. ויבא ה' עליהם את שרי הצבא 
אשר למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו 

י ה' אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיו. בבלה. וכהצר לו חלה את פנ
ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלם למלכותו וידע 

 .219מנשה כי ה' הוא האלהים
 מדוע לא הוזכרה תשובתו של מנשה בספר מלכים?

אפשר משום שהיתה כפויה ומאוחרת מדי. היא התקבלה והועילה לו באופן 
ר את הגלגל אחורנית, לתקן את חטאו ולהשיב אישי,  אולם לא הועילה להחזי

את העם בתשובה, והחורבן בא. לכן מטיל הספר את האחריות לאסונו הרוחני 
והמדיני של העם על מנשה. אבל בספר דברי הימים התשובה היא נקודה 
מרכזית. הספר מסיים בהצהרת כורש, הוא צופה לגאולה, לתשובת העם 

 ובתו המוגבלת של מנשה יש מקום. , ולכן גם לתש220ולחזרתו אל ארצו
קיים הבדל גדול בנקודות המבט של ספרי דברי הימים לעומת ספרי שמואל 

. ספרי שמואל ומלכים עוסקים במעשה המדיני, במלכים ואישיותם 221ומלכים
הימים מסיט את הדגש מן -וגילויי ההשגחה האלוקית בתולדותיהם. ספר דברי

בחיי האומה בכללה, כפי שהם באים המלכים עצמם אל השתקפות מהלכיהם 
 דתיים של הדור ומתגלים בעבודת המקדש.-לידי ביטוי בחייו הרוחניים

הימים כבר -ספר מלכים עוסק בעבר ומסביר את סיבת החורבן, בעוד ספר דברי
רואה את ראשיתו של העידן החדש ועיניו נשואות לעתיד. ספר מלכים מדגיש 

 כב.-ב כ' כ-דברי הימים 216
 ט.-ב ל' ו-דברי הימים 217
 ב כ"ג כו, ובירמיהו ט"ו ד.-יא וכן במלכים-ב כ"א ט-מלכים 218
 יג.-ב ל"ג י-דברי הימים 219
 ב ל"ו כב כג.-הימים-דברי 220
הימים נכתב בתקופת שיבת ציון בידי -כים נכתב בידי ירמיהו, בעוד שדבריספר מל 221

עזרא: "ירמיהו כתב ספרו וספר מלכים וקינות. עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד 
לו" בבא בתרא ט"ו א. גם ירמיהו )ט"ו ד( מזכיר את עוון מנשה כסיבת החורבן, כפי 

ית מערכה של התשובה, ואין כמוהו הצועד שנעשה בספר מלכים, אבל ירמיהו אינו מפח
 בעקבות פרשת התשובה שבתורה.
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-ורך להסיק לקח מכישלונם. ספר דבריבפסימיות את חטאי המלכים ואת הצ
 . 222הימים פורש יריעה רחבת היקף, באורכה ובעומק תכניה

לתשובת מנשה לא היתה בשעתה השפעה משמעותית, אבל עדיין יכולה היתה 
-להשפיע באופן פנימי על מהלכים רוחניים ארוכי טווח, לכן היא נתפסת בדברי

 יות האישית של מנשה לחורבן.הימים כתיקון רוחני, המסיר משהו מנטל האחר
 
 

 . התשובה בספרי החכמה6
 

 שיר השירים
"שיר השירים אשר לשלמה" מתאר את האהבה בין כנסת ישראל לאביה 
שבשמים, במשל של אהבת אשה. אבל לא אהבת נעורים פשטנית נבחרת 

 כדוגמה, אלא אהבה בוגרת שהיחסים בה מורכבים: 
צרורה אלמנות חיות, משתוקקת  ויסד ספר הזה ברוח הקדש, בלשון אשה

על בעלה מתרפקת על דודה, מזכרת אהבת נעורים אליו ומודה על פשעה. 
אף דודה צר לו בצרתה ומזכיר חסדי נעוריה ונוי יופיה וכשרון פעליה, 
בהם נקשר עמה באהבה עזה. להודיעם, כי לא מלבו ענה ולא שילוחיה 

 . 223ד לשוב אליהשילוחין כי עוד היא אשתו והוא אישה והוא עתי
קיימות בשיר השירים זו בצד זו, כמיהה וערגה, עם דחייה ורתיעה, "כי חולת 

 תשובה.  -. אחרי כל דחייה, בא ניסיון פיוס והתקרבות מחודשת 224אהבה אני"
מערכת היחסים מתנדנדת לאורך המגילה בין שני קטבים, בין "אני לדודי ודודי 

 226השיבה, לבין "דודי לי ואני לו" , כשהרעיה פותחת ויוזמת את מהלך225לי"
כאשר הרעיה מצפה ליוזמה שתבוא ממנו. חמקמקותה של הרעיה ועצלותה 
בשעה הקובעת, מרחיקים את הדוד, הוא חומק והולך והיא נאלצת לשוב ולחפש 

 אחריו.
 

 ספר משלי
ספרי החכמה עוסקים בשבחי התורה והחכמה. הם מתארים את הדרך 

מפני החטא ומדוחיו ומתריעים לא להתחבר לרשע.  המוסרית הראויה, מזהירים
הם מעמידים את הדברים לבן מול שחור, מהללים את הצדיק היודע לבחור 
בטוב ומגנים את הרשע וגורלו, אבל ממעטים לעסוק בדרך תיקונם של 

 החוטאים ובתשובתם. 
"שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו? אמרה להם חטאים תרדף  227אמרו חכמים

ובה, אפשרות התיקון, המחילה והכפרה, אינן מובנות מאליהן התש 228רעה"!
ואינן תולדות השכל, אדרבה הן נגד חוקי הצדק וההגיון, לכן לא מוקדש 

ומתייחס  229לתשובה מקום רב בספרי החכמה. ספר משלי מטיף מוסרו לכל אדם
 מעט גם אל החוטא שנכשל, ובספר קהלת גם זה לא קיים. 

, אולם אינם מכוונים לעבריין שבחר ברע כדי משלי שלמה הם דברי תוכחה
להצילו מן החטא ולהשיבו בתשובה, אלא פונים אל הנער התם ומבקשים לעצב 
את דמותו, לחזק את ידיו של האדם הישר, להדריכו בדרך הראויה ולמנוע ממנו 

 אפשרות של סטיה והידרדרות אל החטא. 
האדם, באפשרות לחנך  ביסודו של ספר משלי עומדת האמונה בטבעו הישר של

 : 230את הנער השוגה ולהדריכו בדרך טובה
כן זקנתו של דוד שנראתה בספרי שמואל ומלכים כשבר מדיני ללא תקנה, הפכה -על 222

 הימים.-לדרך רציפה של עלייה בספר דברי
 רש"י הקדמה לשיר השירים. 223
 שיר השירים ב' ה. 224
 שיר השירים ו' ג. 225
 .שיר השירים ב' טז 226
 ירושלמי מכות ב' ה"ו. 227
 משלי י"ג כא. 228
"משלי שלמה בן דוד מלך ישראל. לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה. לקחת מוסר  229

השכל צדק ומשפט ומישרים. לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה. ישמע חכם ויוסף לקח 
 ה.-ונבון תחבלות יקנה" משלי א' א

כא( מגלה לכאורה ייאוש מן הנער הסוטה -פרשת בן סורר ומורה )דברים כ"א יח 230
והחוטא, ואינה משאירה לו פתח לתשובה. אולם היא עוסקת בבן שניתק ממשפחתו 

 והידרדר בגיל צעיר לדרך לא טובה, מקרה חריג באופן קיצוני. 
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 .231יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך
 . 232נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו-אולת קשורה בלב

הכתוב מתקשה להאמין באפשרות לשנות את פני האדם הבוגר ומי שדמותו כבר 
 עוותה ועוצבה באופן שלילי, יקשה להשיבו בתשובה. 

אם תכתוש את האויל במכתש בתוך הריפות בעלי לא תסור מעליו 
 .233אולתו

 משום כך מי שנופל ברשת הפיתוי והחטא אין לו סיכוי לשוב לדרך הישר.
 .234כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים

אולם העולם אינו מתחלק באופן קוטבי לשחור ולבן, צדיקים ורשעים, אלא בכל 
זה. אין אדם היכול להעיד על עצמו שהוא טהור מן החטא אדם יש גם מזה וגם מ

 . 235ולבו נקי מהרהוריו
 .236מי יאמר זכיתי לבי, טהרתי מחטאתי

הכתוב שולל את אפשרות השלמות,  וגם את התשובה שלאחר החטא. אולם אין 
זו שלילה מוחלטת חלילה של אפשרות התשובה, אלא הסתייגות מאפשרות 

 החטא באופן מלא.  שלמותה, מן היכולת לתקן את
ספר משלי מדגיש כדרכו את הצד החיובי. ירא ה' נזהר מן החטא ואיננו נופל 

 כלל ברשתו, אבל גם לחוטא הוא משאיר דלת פתוחה.
 עד מתי פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו דעת.

 .237לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם תשובו
 -מאירה לאדם את דרכו ומזהירה אותו מפני הפיתוי האסור  החכמה,-התורה

אם ישמע לה, יזכה וייפתחו לפניו מבועיה. אבל הארה זו מחייבת, אם יאטום 
את לבו ולא יקשיב למוסרה, יחמיר מצבו, החכמה תגמול לו באותה מידה, 

 .238ודרכו חזרה תיחסם גם כאשר יבקש לשוב
וץ, החטא לא יתכפר אלא במהפכה תשובה אינה יכולה להיות מן השפה ולח

 . 239פנימית ותשובת אמת, אשר תתבטא במעשי חסד כלפי שמים וכלפי הבריות
 .240בחסד ואמת יכפר עון וביראת ה' סור מרע

 .242ומודה ועזב ירחם 241מכסה פשעיו לא יצליח
 .243שנאה תעורר מדנים ועל כל פשעים תכסה אהבה

 משלי י"ט יח. 231
 משלי כ"ב טו. 232
 משלי כ"ז כב. 233
 משלי ב' יט. 234
 טוב ולא יחטא".-אשר יעשהקהלת ז' כ: "כי אדם אין צדיק בארץ  235
 משלי כ' ט. 236
 כג. -משלי א' כב 237
כט( לחוטאים לשוב בתשובה, ובהמשך דבריו שלל את -הכתוב קרא כאן )א' כד 238

אפשרות התשובה ממי שבעט בתוכחתו: "יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב. 
פחדכם. בבא ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם. גם אני באידכם אשחק אלעג בבא 

)כשאוה( כשואה פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה. אז יקראנני ולא 
אענה ישחרנני ולא ימצאנני. תחת כי שנאו דעת ויראת ה' לא בחרו". אבל אין מדובר כאן 
בקלקול המוסרי, במעשה החטא וברשעים המבקשים לשוב מן החמס שבידם. הדוברת היא 

ם הרוחניים, בפתאים, לצים וכסילים שדבקו בפתיותם, ולכן אין החכמה, העוסקת בפגמי
 לחכמה עסק עמהם.

הכתוב קובע את הצדקה והחסד כדרך התיקון: "עשה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח"  239
)משלי כ"א ג(. "מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה" )משלי כ"א יד(. זו גם דרך 

וחסד לאמים חטאת" )משלי י"ד לד(. כלומר, גוי -התיקון לחטא האומות: "צדקה תרומם
מעשה החסד והתשובה של הגויים יכפר על חטאתם. דניאל )ד' כד( הציע לנבוכדנאצר 
להתכפר בצדקה "וחטיך בצדקה פרוק". ור' יוחנן )בבא בתרא י' ב( פירש באופן דומה: 

 כך צדקה מכפרת על אומות העולם". -"כשם שהחטאת מכפרת על ישראל 
 "ז ו.משלי ט 240
לעומת זאת בחטאי אדם לחברו ראוי לכסות על חטאי הזולת באהבה, ושומר הטינה  241

יפריד כל ידידות: "מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף", משלי י"ז ט. אולם 
הדברים מורכבים יותר, ראה רמב"ם )הלכות דעות ו' ו'( "כשיחטא איש לאיש לא ישטמנו 

ולא דבר אבשלום את אמנון מאומה למרע ועד טוב כי שנא  וישתוק כמו שנאמר ברשעים,
אבשלום את אמנון, אלא מצוה עליו להודיעו ולומר לו למה עשית לי כך וכך ולמה חטאת 

 לי בדבר פלוני, שנאמר הוכח תוכיח את עמיתך".
משמעי לכוח התשובה, אבל יותר -משלי כ"ח יג. "מודה ועוזב ירוחם", הוא ביטוי חד 242

 יקון העבר, יש בו רחמים ביחס לעונש ולהתנהגות עם החוטא בעתיד.משיש בו ת
 משלי י' יב. 243
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דרכו של המשל שהוא רב פנים הכתוב האחרון מדבר על יחסי אדם וחברו, אולם 
ורומז גם לתחומים אחרים, על כן אפשר לראות בו גם פתרון לחוטא. תשובה 
גדולה, תשובה מאהבה, יכולה לעקור את האדם משפלותו וקטנותו ולהפוך לו 

 .244את הזדונות לזכויות
תשובת הלב היא העיקר, ומעשים חיצוניים, זבחים וקרבנות בלבד, לא רק שלא 

לא יחריפו את בעיית החוטא כי הם עלולים לטשטש בעיניו את רושם יועילו, א
 .245החטא ולחפות עליו

 .246זבח רשעים תועבת ה' ותפלת ישרים רצונו
ומעשים חיצוניים כחלופה לתשובה  -הקב"ה רוצה את הלב, את תפילת הישרים 

 הם תועבה וקטרוג על החוטא.
 

 ספר איוב 
יש היה בארץ עוץ איוב שמו והיה ספר איוב הוא ספרו של הצדיק הגמור "א

. איוב הוא צדיק הסובל ללא 247האיש ההוא תם וישר וירא אלהים וסר מרע"
. איוב בטוח בצדקו, הוא יודע שלא חטא, דיונו 248טעם ופשר, "צדיק ורע לו"

נסוב על המשפט האלוקי ודרכי ההשגחה הפרטית, ולכן אין לכאורה בספרו 
תורת הגמול נבעים סדקים בצדקת הצדיק, מקום לתשובה. אבל תוך כדי דיון ב

מעט מאורות התשובה חודרים אל הספר ולבסוף הם נמצאים בו מן הקצה אל 
הקצה. הראשון שהטיל ספק בשלמות הצדיקים הוא איוב עצמו, שהשתדל לכפר 
על בניו "ויהי כי הקיפו ימי המשתה )של בני איוב( וישלח איוב ויקדשם והשכים 

ר כלם כי אמר איוב אולי חטאו בני וברכו אלהים בבקר והעלה עלות מספ
 .249בלבבם"

אולם פתרון זה לא עלה על דעתו ביחס לעצמו. כמי שידע את צדקתו, התקומם 
 נגד העוולה שנגרמה לו במשפט האלוקי ולכן ביטל את ערך התשובה ולעג לה:

 חטאתי מה אפעל לך נצר האדם למה שמתני למפגע לך ואהיה עלי למשא.
שא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ומה לא ת

 .250ואינני
 

 יגרתי כל עצבתי ידעתי כי לא תנקני.
 אנכי ארשע למה זה הבל איגע.

 אם התרחצתי )במו( במי שלג והזכותי בבר כפי.
 .251אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי

 
 אשוע אליך ולא תענני עמדתי ותתבנן בי.

 .252טמניתהפך לאכזר לי בעצם ידך תש
 

רעי איוב שהצדיקו את הדין האלוקי, גערו באיוב ותלו בו חטאים וחסרונות 
 שונים, בשולי דבריהם הציעו לו לשוב בתשובה ולפתור באמצעותה את בעייתו.

 צופר מטיף לתשובה:
 אם אתה הכינות לבך ופרשת אליו כפך.

 אם און בידך הרחיקהו ואל תשכן באהליך עולה.
 .253והיית מצק ולא תירא כי אז תשא פניך ממום

 אליפז מרומם את כוח התשובה:
 אם תשוב עד שדי תבנה תרחיק עולה מאהלך.

 כי אז על שדי תתענג ותשא אל אלוה פניך.
 תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם.

 רש"י ופירוש הגר"א למשלי.  244
 אמרך לא חטאתי"! -ירמיהו ב' לה: "הנני נשפט אותך על 245
 משלי ט"ו ח. 246
 איוב א' א. 247
 ברכות ז' א. 248
תשובה אלא  איוב א' ה. הקרבן הוא חלק מתהליך התשובה והכפרה, אלא שכאן אין 249

ריטואל בלבד, את הקרבנות הביא איוב ולא בניו, מתוך סברא שבכוח הקרבן לכפר גם 
 בלא תשובה.

 כא.-איוב ז' כ 250
 לא.-איוב ט' כח 251
 טו.-ח, יד-כא. וראה גם י' ה-שם ל' כ 252
 טו.-שם י"א יג 253
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 .254ותגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור
היא תפיסתם של שני הצדדים, גם של איוב גם של רעיו, את הגמול האלוקי 

האדם סובל כעונש על חטאיו. על כן טענו החברים שעל איוב  -פשטנית וישירה 
להודות בחטאו ואילו איוב שידע שלא חטא, כפר בהשגחה. לעומתם, הדגים 

 אליהוא בהבלטת אפשרות התשובה את מורכבות הדין האלוהי.
 ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים.

 ד לאדם ישרו.אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף להגי
 ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצאתי כפר.

 רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו.
 יעתר אל אלוה וירצהו וירא פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו.

 ישר על אנשים ויאמר חטאתי וישר העויתי ולא שוה לי.
 פדה )נפשי( נפשו מעבר בשחת )וחיתי( וחיתו באור תראה.

 ל פעמים שלוש עם גבר.הן כל אלה יפעל א
 .255להשיב נפשו מני שחת לאור באור החיים

 
 ואם אסורים בזקים ילכדון בחבלי עני.

 ויגד להם פעלם ופשעיהם כי יתגברו.
 ויגל אזנם למוסר ויאמר כי ישבון מאון.

 אם ישמעו ויעבדו יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים.
 .256ואם לא ישמעו בשלח יעברו ויגועו בבלי דעת

ין האלוקי עמוק מכל עמוק ואין האדם יכול לעמוד על סדריו, שהרי התשובה הד
בכוחה לשנות את הגזרה האלוקית והרשע השב יזכה לטובה לפנים משורת 

 הדין.
התגלות הקב"ה לאיוב מעמיקה את התפיסה הזאת, היא מגמדת את הבנת 
 האדם ומבטלת את חומרת קושיותיו על דרך האל. מאידך, בעצם ההתגלות

 קיים הפתרון, היא מרוממת את איוב ומבטיחה לו את קרבת הבורא. 
 איוב עצמו מודה ואומר:

 לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך.
 .257על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר

בסופו של דבר מגלה איוב הצדיק הגמור, שוחר הדין, את חשיבות הסליחה 
רבת ה' ובברכתו, וה' משיב לרעיו ומתפלל עליהם. בתפילתו, הוא חוזר וזוכה בק

 אותו אל תפארתו.
וה' שב את )שבית( שבות איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף ה' את כל אשר 

 .258לאיוב למשנה
 
 . התשובה בספר תהילים8
 

 תשובת הצדיקים
ספר תהילים הוא בעיקרו ספרם של צדיקים ונקיי כפים, המבטאים את אמונתם 

יה לשמים. בעוד שספרי המקרא בריבונם בתפילה וזעקה, בדבקות, בהוד
האחרים עוסקים בעיקר בציבור, עוסק ספר תהילים הרבה בתכנים המוסריים 

 של האדם היחיד, ותשובת הפרט מופיעה בו פעמים רבות.
 עיקר תפילותיו של הספר מבטאות את דרכם ורחשי לבם של צדיקים גמורים:

ד ובמושב לצים "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמ
 .259לא ישב"

 כח.-שם כ"ב כג, כו 254
 ל.-שם ל"ג כב 255
 יב.-שם ל"ו ח 256
 ו.-שם מ"ב ה 257
 י. איוב מ"ב 258
שם א' א. "אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון" ל"ב א. "אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו" מ'  259

ה. "אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך" ס"ה ה. "אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלה" פ"ד ה. 
 ועוד ועוד.
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המתפלל סובל ממצוקות שונות, חולי, רעב, אויב ושונא, אבל נראה שיותר מן 
הכל כואבת לו המצוקה הרוחנית, מפריעה לו התרחקותו מבוראו ועל כן עיקר 

 תפילתו היא על החיץ המפריד בינו לבין אלוקיו. 
ושש שלמרות הצדיק הגמור שואף לשלמות אבל יודע את חסרונותיו, הוא ח

 זהירותו נכשל בשגגה ומבקש מהקב"ה שינקהו מן הנסתרות. 
 גם עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב. 

 . 260שגיאות מי יבין מנסתרות נקני
 אם שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר. 

 .261הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב
על נטל עוונותיהם. יש מתפללים שחטאו וסובלים מכישלונותיהם, ומקוננים 

המתפלל מאמין בהנהגת החסד של י"ג מידות הרחמים, והוא אוחז בדרכו של 
 משה, נשען עליו ומבקש סליחה ורחמים.

 חטאות נעורי ופשעי אל תזכר כחסדך זכר לי אתה למען טובך ה'. 
 טוב וישר ה' על כן יורה חטאים בדרך. 
 ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו. 

 ה' חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו.  כל ארחות
 .262למען שמך ה' וסלחת לעוני כי רב הוא

הצדיק משבח את הקב"ה על הנהגת החסד המורה לחטאים את דרך התשובה. 
אולם אצל הצדיקים אין בקשת הכפרה בחזקת זעקה קיומית, אלא נושאת אופי 

עורים אלא חטאות נ 263של נקיות ודקדקנות. החטאים אינם חטאים עכשוויים
שהצדיק כבר נפטר מהם, ולגודל צדקתם, החטאים ממשיכים להעיק על 

 .264מצפונם
 

 תשובת דוד
הכתוב עוסק לא רק בחטאים קדמונים, אלא גם בחטא העכשווי המכרסם בלבו 
של האדם ומאכל את גופו. דוד עצמו הוא בעל תשובה, ובין מזמורי תהילים 

נמצא מזמור התשובה על חטא המתייחסים לאירועים אישיים שהתרגשו עליו, 
 שבע. -בת

 בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע.
 חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי.

 הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני.
 כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד.

 לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך.
 יחמתני אמי. הן בעוון חוללתי ובחטא

 הן אמת חפצת בטחות ובסתם חכמה תודיעני.
 תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין.

 תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית.
 הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה.

 לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי.
 אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני.

 שעך ורוח נדיבה תסמכני.השיבה לי ששון י
 אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו.

 הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך.
 אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך.

 כי לא תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה.
 זבחי אלהים רוח נשברה לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה.

 ת ירושלם.היטיבה ברצונך את ציון תבנה חומו

 יג.-י"ט יבשם  260
 כב.-שם מ"ד כא 261
 יא.-תהילים כ"ה ז 262
"כי רב הוא", ומעיד לכאורה על חטא עכשווי  בסוף דבריו מתאר המתפלל את העוון 263

 חמור. אבל אפשר שכדרכם של בעלי תשובה הוא מאדיר ומעמיק את תיאור החטא. 
כשם שהמתפלל מבקש למחוק את זכר חטאי נעוריו כך גם הציבור חש שחטאי האומה  264

בנעוריה ממשיכים להכתים את דמותה ורודפים אותה לדורות. המתפלל מבקש אפוא 
ה לאומית: "אל תזכר לנו עונת ראשנים מהר יקדמונו רחמיך כי דלונו מאד. עזרנו מחיל

אלהי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך. למה יאמרו הגוים 
 י(.-איה אלהיהם יודע )בגיים( בגוים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך" )ע"ט ח
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 .265אז תחפץ זבחי צדק עולה וכליל אז יעלו על מזבחך פרים
מסרי מזמורי תהילים, הנם כלליים ונצחיים, ויפים למתפללים בכל הדורות. 
מזמורנו איננו מזכיר את פרטי חטאו של דוד בבת שבע, אלא מבטא את חטא 

 האדם בכלל ואת תשובתו, ונוגע בכמה מעקרונותיהם  היסודיים.
בעל התשובה אינו זקוק לעונש ודחיפה פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. א. כי 

מבחוץ כדי לתקן את חטאיו. הם ניצבים לפניו תדיר והוא אינו מסיח דעתו מהם 
 אלא עוסק בתיקונם ובבקשת כפרה עליהם.

תשובה אמיתית אינה עניין חברתי ובעל תשובה אינו משתף ב. לך לבדך חטאתי. 
תו, אלא עומד לפני אלוקיו ועוסק בתיקונו המוסרי הפנימי בה את הסובבים או

 לשם שמים. 
האדם הוא יצור חסר שאין בו מתום. ג. הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי. 

הורתו של האדם בתאווה, החטא והתשוקה דבקים בו מלידתו, והם אלו שדחפו 
ו, אולם את אדם הראשון אל החטא. תיאור זה מגדיל את עוצמת החטא ועומק

יכולתו להתמודד עם נטיית החטא הטבועה בו  -יש בו גם סנגוריה על האדם 
 מצומצמת, ולכן פוחתת חומרת אחריותו.

תשובה אמיתית אינה מסתפקת במעשה חיצוני ד. זבחי אלהים רוח נשברה. 
אלא מחייבת תיקון שלם, לכן מתרכז בעל התשובה בתשובת הלב פנימה. ספר 

לה והנשמה, אין בו מקום לצליל מזויף, לרמייה תהילים הוא ספר התפי
ולמעשים בלב ולב. מעשה הכפרה החיצוני, הזבח והחטאת, טפלים להכרה 
הפנימית, ומשמעותם מתגמדת. "זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה 

 .266וחטאה לא שאלת"
דוד לא הסתפק בתשובת עצמו ה. אלמדה פשעים דרכיך וחטאים אליך ישובו. 

יקש לתקן את חטאו באופן רדיקאלי. הוא הקים עולה של תשובה ולימד אלא ב
 את דרכה לרבים ובכך השתמש בחטאו כמכשיר רב עוצמה לטובה.

החוטא בתהילים כורע תחת ו. לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי. 
כובד חטאיו אולם מגמת חייו ושאיפתו הן הטוב, הקדושה והשלמות, משום כך 

 .267יר בחולשתו ופונה בבחירתו אל אלוקיו בבקשה שיברא לו לב חדשהוא מכ
 

 התפילה כמנוף לתשובה
ספר תהילים הוא ספר תפילה, והתפילה עצמה היא מכשיר רב חשיבות בתהליך 
התשובה. החוטא מגלה בה את צפונות לבו, מתוודה, מגדיר את מצבו, ומסיק 

אל בוראו ומתחטא את המסקנות המתבקשות. בשעת התפילה מתקרב האדם 
כבן המתרפק על אביו, ולכן הוא יכול לשאוב מן התפילה עצמה, כוח להתגבר על 

 חולשותיו ולהסתייע מן השמים בתיקון חטאיו ובכפרתם.
 החוטא מתוודה על פשעיו ובוחר להתפלל לקב"ה שיצילנו מעצמו ויושיעו מהם.

 שמע תפלה עדיך כל בשר יבאו.
 אתה תכפרם.דברי עונת גברו מני פשעינו 

 .268אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך
-החוטא בספר תהילים איננו ניצב מרחוק על דרך לא טוב, אלא הוא צמא

אלוקים שההתרחקות עצמה כואבת לו ואוכלת בלבו, והוא מחפש לו דרך של 
 תיקון ותשובה.

 המתפלל פותח בווידוי:
מרתי אודה עלי פשעי לה' ואתה נשאת חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי א

 .269עון חטאתי סלה
 . 270כי עוני אגיד אדאג מחטאתי
 וממשיך בהודיה על כפרת החטא: 

 לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. 
 אשרי אדם לא יחשב ה' לו עון ואין ברוחו רמיה. 

 כא.-תהילים נ"א ב 265
 תהילים מ' ז. 266
חוץ מיראת שמים, שנאמר: ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל  -"הכל בידי שמים אמנם  267

ברכות ל"ג ב(, אבל האדם מוותר על בחירתו בבחירה. הוא פונה מעמך כי אם ליראה" )
ומבקש את הסיוע הרוחני מן השמים ופוגש בתכנית והשגחה אלוקית מתאימה "ונתתי לכם 

רותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם והסי
 )יחזקאל ל"ו כו(.

 ה.-תהילים ס"ה ג 268
 תהילים ל"ב ה. 269
 תהילים ל"ח יט. 270
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 כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום. 
 לשדי בחרבני קיץ סלה. כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך 

חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי לה' ואתה נשאת 
 .271עון חטאתי סלה

הכתוב מתייחס אל  התשובה באופן מורכב. אמנם, מאושר האדם שהתכפרו 
, אבל המתפלל ממשיך ומשבח מנגד את הצדיק שמעולם 272פשעיו וכוסו חטאיו

 וחו רמייה, ואיננו בא בחשבון העוונות.  אשרי מי שלא מוצאים בר -לא חטא 
 

החוטא מבין שמצבו העגום איננו עונש חיצוני, אלא תוצאה ישירה וטבעית של 
 חטאו. 

 אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי. 
 כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני. 

 .273הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי
על מה בא עונשו ומכיר בצדקתו, אבל מציג כנגדו את אפסות החוטא יודע אמנם 

האדם וקלונו, ובאמצעותם הוא מבקש ללמד סנגוריה על האדם ולהביא לכפרת 
 חטאו.

 ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא. 
 מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני. 

 נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית. 
 כליתי.  הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני

בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה.  
שמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך 

 תושב ככל אבותי. 
 .274השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני

 מזמור לדוד ה' שמע תפלתי האזינה אל תחנוני באמנתך ענני בצדקתך.
 . 275את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חיואל תבוא במשפט 

כפרת העוון היא התגלות החסד האלוקי המופלא על האדם החוטא, האדם עצמו 
קטן ונקלה ואף על פי כן יש לתשובתו חשיבות נשגבה אשר באמצעותה מתקדש 

 שם ה' בעולם כולו.
 אם עונות תשמר יה אדני מי יעמד.

 .276כי עמך הסליחה למען תורא
ו באלוקיו, מייחל אליו ועליו לבדו תקוותו. דחיית פנייתו המתפלל תולה עצמ

 והשבת ציפייתו ריקם, תביא לחילול השם בעיני אחרים ותגרום להתרחקותם.
 אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו.

 .277אל יבשו בי קויך אדני ה' צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל
 

 תשובת הציבור
לא רק בתשובת היחיד אלא גם בתשובת הכלל. המתפלל ספר תהילים עוסק 

מתוודה על חטאי ישראל בעבר ומבין שעל העם לתקן את דרכיו ולחזור 
בתשובה. עיניו צופות אל הגאולה העתידה והוא מבקש ישועה שתשיב את העם 

 אל אלהיו ואל ארצו כאחד.
ידת הדין ספר תהילים מספר על עברו של העם ומבליט את עומק חטאו. על פי מ

לא היתה לישראל תקומה ומשום כך צריך להעמיד את קלקולי העבר כדגם 
 שישמש לקח לעתיד. 

 אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר.
 .278אשר נסוני אבותיכם בחנוני גם ראו פעלי

ה. רב )יומא פ"ו ב( ראה סתירה בין האמור אצלנו "אשרי נשוי פשע -תהילים ל"ב א 271
צורך  כסוי חטאה" לבין האמור במשלי )כ"ח( "מכסה פשעיו לא יצליח"! אולם לכאורה אין

להרחיק עד משלי, כי סתירה כזאת קיימת בפרקנו מניה וביה. בפסוק הראשון משבח 
המתפלל את כסוי החטא, ולאחר ארבעה פסוקים הוא מצהיר "עוני לא כסיתי". נראה 
אפוא שיש לחלק בפשטות בין אם האדם מכסה על חטאיו ואינו מתוודה עליהם, או 

 שהקב"ה הוא מכסה על החטא ומכפר עליו.
 יומא פ"ו ב.  272
 ו.-תהילים ל"ח ד 273
 יד.-תהילים ל"ט ח 274
 ב.-שם קמ"ג א 275
 ח.-שם ק"ל א 276
 ז.-שם ס"ט ו 277
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 אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב פיך ואמלאהו.
 ולא שמע עמי לקולי וישראל לא אבה לי.

 ו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם.ואשלחה
 לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו.

 .279כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי
למשה היה תפקיד מרכזי בהנהגת העם במדבר. הוא חולל את תשובת העם, 
ותפילתו הביאה לכפרת חטאו. ספר תהילים חוזר ומדגיש את אופייה הייחודי 

 החשוב בתשובת ישראל.של הנהגת משה, ואת חלקו 
 יעשו עגל בחרב וישתחוו למסכה.

 וימירו את כבודם בתבנית שור אכל עשב.
 שכחו אל מושיעם עשה גדלות במצרים.

 נפלאות בארץ חם נוראות על ים סוף.
ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו 

 .280מהשחית
שבהם מנהיג הקב"ה את בעקבות הכפרה התגלו למשה י"ג מידות הרחמים 
 העולם, והמתפלל החוזר עליהם נאחז בהם בבקשתו. 

 לכל עונכי הרפא לכל תחלאיכי. הסלח
 חסד ורחמים...הגואל משחת חייכי המעטרכי 

 לכל עשוקים. ומשפטיםה'  צדקותעשה 
 יודיע דרכיו למשה לבני ישראל עלילותיו.

 רחום וחנון ה' ארך אפים ורב חסד.
 לעולם יטור. לא לנצח יריב ולא

 לא כחטאינו עשה לנו ולא כעונתינו גמל עלינו.
 על יראיו. חסדוכי כגבה שמים על הארץ גבר 

 .281כרחק מזרח ממערב הרחיק ממנו את פשעינו
 

בקובץ מזמורי אסף עומד המתפלל תחת רושם החורבן המתקרב, והוא מתאר 
לבחון את  את חטאי העם ומתפלל עליהם בנמיכות רוח. תחושה זו מביאה אותו

 תשובת העם, והוא חושף בבקורתיות את מומיה.
 אם הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו אל.

 ויזכרו כי אלהים צורם ואל עליון גאלם.
 ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו.

 ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו.
 .282והוא רחום יכפר עון ולא ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו

 .283כי בשר המה רוח הולך ולא ישובויזכר 
אסף מבטל את ערכה של תשובת עם ישראל במדבר, ומתאר אותה כתשובה  מן 
השפה ולחוץ, כתשובה של רמייה. ואף על פי כן זכו ישראל לרחמים, כי חולשת 
האדם שוללת את האפשרות להענישו כראוי, ואפסותו, דיה להקל באחריותו 

 המוסרית.
ש בה כבר מן התשובה, אולם עם ישראל אינו סומך על עצם תפילתו של אסף י

 עצמו ומבקש שהשיבה תהיה הדדית, והקב"ה ישיבהו אליו ויושיעו.
 .284והאר פניך ונושעה השיבנואלהים 

גם בני קורח מזכירים את התשובה, אלא שבדרכם המיוחדת להבליט את שבחה 
התשובה של ארץ ישראל וירושלים, הם חוזרים בהרחבה למטבע של פרשת 
 בתורה, ומצרפים יחד את שיבת העם לארצו, עם תיקון החטא וכפרתו.

 יעקב. שבית)שבות(  שבתרצית ה' ארצך 
 נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה.

 מחרון אפך. השיבותאספת כל עברתך 
 אלהי ישענו והפר כעסך עמנו. שובנו

 ט.-שם צ"ה ח 278
 טו.-שם פ"א יא 279
 כג.-שם ק"ו יט 280
 יב. י"ג מידות הרחמים מוזכרות גם בפרק כ"ה, אלא ששם ההקשר הוא פרטי.-שם ק"ג ג 281
, ולמניין חכמים הוא אמצע הספר: "לפיכך פסוק זה הוא מרכזו של ספר תהילים כולו 282

שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים: ...והוא רחום  -נקראו ראשונים סופרים 
 חציו דפסוקים" קידושין ל' א. -יכפר עון 

 לט.-שם ע"ח לד 283
 שם פ' ד. 284
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 הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר.
 .285ישמחו בך תחינו ועמך תשובהלא אתה 

העם המתפלל עושה בתפילתו את הצעד הראשון של התשובה, אלא שהוא 
מעביר את נטל פעולת התשובה מן האדם אל הקב"ה. באופן דומה מתוארת 
הגאולה בשיר המעלות. נקודת המבט היא עתידנית, ולכן העם מרוכז בגאולתו 

 ואינו מזכיר את חטאיו ותיקונם.
 ציון היינו כחלמים. שיבתאת  בשוב ה'שיר המעלות 

הגדיל ה' לעשות עם  286אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה אז יאמרו בגוים
 אלה.

 הגדיל ה' לעשות עמנו היינו שמחים.
 כאפיקים בנגב. שביתנואת )שבותנו(  שובה ה'

 הזרעים בדמעה ברנה יקצרו.
 .287הלוך ילך ובכה נשא משך הזרע בא יבוא ברנה נשא אלמתיו

 
 שובה. הורית דרך ת9

  
 ,הורית דרך תשובה לבת השובבה

 בין כסא לעשור עדיך לשובה,
    .השיבנו ה' אליך ונשובה

 
 אז מאז מקדם הקדמת תשובה,

 בטרם המתחת ערץ ויסודי רגובה,
 השבים צרי ומרפא חשובה,-גם לכל

 דופקי דלתיך ריקם מלהשיבה.
 

 הן ראש עפרות תבל אשר ראשון נוצר,
 ,א נצרונסיתו במצוה קלה ואותה ל

 ,זעמת ואנפת עליו שנותיו לקצר
 חזר בתשובה וכאישון הנצר.

 
 ,טעה גזעו דמי אחיו בשפכו

 ,ונד לכת כה וכה-יסרתו בנע
 ,דרכו-כעת שב אליך ועזב רע
 מוצאן בלי להכו.-לשבעתים הארכתו כל

 
 ,מחלל יצועי יולדו אשר פחז כמים

 ,לב כמים-נטיו כמעט רגליו לולי שפך
 ,ה היא בעיניםסרח גור אריה בקדש

 עונו הודה והכרעתו לצדק במאזנים.
 

 ,עמרי ברשע-פרץ גדרות עולם בן
  ,חטאתו פשע-צלמי אשרים חשק והוסיף על
 ,קרעת גזר דינו בשובו מלפשע
 רחם כמודה ועוזב ובך נושע.

 
 ,שננו לשונם כחץ אנשי עיר הגדולה

 ,שגיונם וזדונם רבו על למעלה
  חלה,תתך חזון הפיכתם אחזום רתת וחל

 תשובה עשו כהוגן ולפני כסא כבודך נתקבלה.

 ז.-שם פ"ה ב 285
ולהופעת מלכות ספר תהלים איננו מסתפק בתשובת ישראל אלא צופה לתיקון כולל  286

ם, גאולת ישראל היא מופת לאומות העולם ומככינה את התשובה האוניברסלית. ה' בעול
 "יזכרו וישבו אל ה' כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים" כ"ב כח.

 ו.-תהילים קכ"ו א 287
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 ,בוחן כליות ולב נאזר בגבורה
 ידענו מדע לכת בארח ישרה,

 ,משובותינו אם רבו בפשע וסררה
 .288נא למענך השיבנו עשות תשובה כשורה

 
הפיוט מביא שורה ארוכה של דוגמאות מן התנ"ך למציאות התשובה וגדולתה. 

בפיוט הזה הן מישראל, שהורו להם הנביאים את שלוש מן הדוגמאות שהובאו 
דרך התשובה, ושלוש מהן כלליות ופונות אל האדם בכלל, אל היחיד ואל 

  הלאום.
בחירת האישים בפיוט הזה אינה שיטתית, וטעונה הסבר. הרוצה להדגים את 
אפשרות התשובה במקרא, היה צריך להביא את מעשי התשובה הגדולים 

בעגל, תלותם המוחלטת בתשובה בימי השופטים, ביותר: תשובת ישראל 
תשובת העם בהדרכת  שמואל ותשובתו של דוד, אבל כל אלה לא הוזכרו כאן. 

 נראה שהפייטן דילג במכוון על מעשי התשובה הגדולים. הכיצד?
בפתיחת הפיוט ובסיומו הושם הדגש על חסד התשובה, הבאה אל האדם כמתנת 

בטובת האדם ותיקונו ודוחף אותו לתשובה.  צרי מלמעלה. הבורא בחסדו רוצה
ייתכן אפוא שרוכזו כאן דווקא תשובות מפוקפקות וחלקיות, שלא היו צריכות 

 לעשות רושם בשמים, והפיוט בא להדגיש שאף על פי כן התקבלו ברצון.
תשובותיהם של אדם, קין וראובן לא פורשו כלל בכתוב. מולן, עומדות תשובות 

ובות חזקות, נמרצות ומוחצנות, אבל הן לא תיקנו את אחאב ונינוה שהן תש
הפומביות והסגפנות היתרה שלהן מעוררות ספק בכנותן. דווקא  -עיוותי החטא 

תשובתו של יהודה, קצרת הביטוי ומעוטת המעשים, היא תשובה חד משמעית, 
ולמרות שאינה מלווה בייסורים ועונש הריהי תשובה פנימית המביאה לתיקון 

מו בפומבי. הפיוט שבא להורות את ערך התשובה לדורות, מלמד  החטא עצ
אפוא שהכתוב אינו מחמיר עם האדם, ודי אפילו בהרהור תשובה כדי להציל את 

 האדם והעם מעונש.
 : 289רעיון זה מופיע כבר במדרש

"אמרו ישראל לפני הקב"ה: ריבון העולמים אם אנו עושין תשובה מקבלנו 
 אתה?

 קין קיבלתי ותשובתכם איני מקבל? אמר להן: תשובתו של
 תשובתו של אחאב קיבלתי, ותשובתכם איני מקבל?

 תשובתן של אנשי ענתות קבלתי ותשובתכם איני מקבל?
 תשובתו של אנשי נינוה קיבלתי ותשובתכם איני מקבל?

 תשובתו של מנשה קיבלתי ותשובותיכם איני מקבל?
 תשובת יכניה קיבלתי ותשובותיכם איני מקבל?"

 התשובה 
 באגדת חכמים

 

 .סליחות לצום גדליה, בנימין בר זרח, אשכנז המאה האחת עשרה, מסודר לפי א"ב 288
תא דרב כהנא כ"ד. הדמיון בין הפיוט שלנו לדברי המדרש גדול ואפשר שיסודותיו פסיק 289

 של הפיוט נעוצים במדרש זה.
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 פתיחה
 

 . תשובה מיראה ותשובה מאהבה6
 

את עולם התשובה אפשר לחלק לשתי רמות ותפיסות שנכניסן בהכללה רבה 
 . 290תחת הכינויים "תשובה מיראה" ו"תשובה מאהבה"

 
  תשובה מיראה

א. תשובה מיראה כשמה, נובעת מפחד. היראה יכולה להיות יראת העונש, 
שטחיות והנמיכות הרוחנית, והיא יכולה להיות יראת החטא שבפחדה יש מן ה

 עצמו, שמשמעותה עמוקה ונשגבה מאד.
 ב. עיקרה של התשובה מיראה הוא שלילת הרע והמלחמה בו. 

 ג. היא תוצאה של משבר החטא, תוצר שבדיעבד, ותפקידה לתקן אותו.
לחזור  ד. שאיפתה היא לדכא את הרע, לבטלו, למחוק את זכרו ולאפשר לאדם

 אל מצבו הקודם לחטא. ביסודה, היא סטטית ושמרנית.
ה. התשובה מיראה היא תשובה אוניברסאלית, תחתיה עומדים חלקיה 

 העיקריים של כל תשובה: עזיבת החטא ותיקון המעשים המקולקלים.
ו. בעקבות התשובה מיראה, תבוא בחסדי שמים גם סליחה לחטאי העבר 

 בא יבנה האדם את עתידו באופן טוב ומתוקן.ומחילה לשבי פשע, ומכאן ולה
ז. הדורות המאוחרים, מרב סעדיה גאון, דרך חסידי אשכנז ועד תנועת המוסר 
האחרונה, התמקדו בתשובה מיראה. הם עסקו בתשובה המקובלת, הגדירו 
אותה וביררו את דרכיה ואת סיגופיה. בגלות ובסביבתה המדכאת מבקש האדם 

ך לזרום בכוח ההתמדה, הוא בא לכפות את עצמו לשמר את מורשתו ולהמשי
 ואת יצריו.

ח. במונח הרווח אצלנו "תשובה" )בדרך כלל במלעיל, בהברה אשכנזית(, אנחנו 
 מבטאים את החזרה מן החטא.  

 
 התשובה מאהבה

א. התשובה מאהבה היא חיובית. היראה מתעלה להערצה, לאימת עבד מפני רבו 
בקשת שלמות. התשובה מאהבה באה מאהבת ה' הנערץ, שהוא יראת הרוממות ו

 ודבקות מוחלטת בטוב, היא נובעת מיחס של קרבה, כבן המתחטא על אביו.
ב. היא אינה מחטטת ברע ואינה מתעסקת בכילויו, עניינה הוא ה"עשה טוב", 

 השאיפה אל המציאות האידיאלית.
ון ג. היא תשובה שמלכתחילה, איננה קשורה רק לחטא אלא עוסקת בפתר

חסרונות האדם, בשאיפתו אל השלמות, ברצונו לזכות בדבקות אלוהית 
 מוחלטת.

ד. התשובה מאהבה חושפת את נקודות האורה הגנוזות בתוך החיים הירודים 
 והמקולקלים.

ה. התשובה מאהבה היא תשובה ישראלית, היא אינה מתמצה בקיום ההליך 
וכוללת בתוכה את כל הפורמאלי של התשובה, אלא מגדילה את טווח פעולתה 

 רובדי החיים, מן החטא הנמוך ביותר עד הקצה העליון של העשייה לטובה. 
היא  .העושה את הזדונות לזכויות מהפכניתו. התשובה מאהבה היא תשובה 

פונה גם אל העבר עצמו, מתקנת אותו והופכת את העבר המקולקל למנוף 
 להתקדמות מטאורית אל העתיד. 

ת מקומה של התשובה מאהבה. הם עסקו הרבה בחסד ז. חכמים הבליטו א
התשובה, דברו בשבחה, רוממו אותה ותיארו את פעולתה על האדם והעולם, 

יומא פ"ו. החלוקה בין שני סוגי התשובה, מופיעה במקומות רבים גם כחלוקה בין  290
העושה מאהבה לעושה מיראה או בנוסח "בדחילו ורחימו" )ספרי פסקה ל"ב דברים ו'. 

, ועוד(. ראה בנוסח תפילת מוסף של ראש השנה: "אם כבנים אם כעבדים", סוטה ל"א א
וכן הנוסחה הכפולה "אבינו מלכנו". הקשר בין הקב"ה לישראל הוא קשר כפול, "שבעים 

נקרא בן, שנאמר בנים אתם לה' אלהיכם )דברים י"ד א'(. נקרא  שמות נקראו לישראל...
שיר השירים )בובר(  -א כ"ה נה(" מדרש זוטא עבד, שנאמר כי לי בני ישראל עבדים )ויקר

טיפוס של צדיקים: "פרוש יראה -א'. חכמים מציגים תפיסות אלה באמצעות שני אבות
כאיוב, פרוש אהבה כאברהם. אין לך חביב מכולם אלא פרוש אהבה כאברהם, אברהם 

 ה'.אבינו עשה יצר הרע טוב דכתיב ומצאת את לבבו נאמן לפניך" ירושלמי ברכות ט' 
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ומיעטו לחטט במאבקי היצר, בייסורי התשובה וסיגופיה. העשייה לשמה 
באהבה מלמטה מעוררת כנגדה אהבה מלמעלה. התשובה מאהבה היא תשובה 

 .292ית, בונה ומאירהאופיינית, חיוב 291ארצישראלית
ח. ה"תשובה מאהבה" אינה מתמקדת בחזרה מן החטא, בהסתכלות אחורנית, 

 .293אלא דומה יותר למינוח התנ"כי המדגיש את השיבה אל ה'
תפיסה רחבה וכוללת זאת של התשובה מאהבה באה כנראה לידי ביטוי בדפוס 

. 294בהגדולה תשו -לשוני מיוחד שחרזו אמוראים פעמים רבות על התשובה 
נראה שאין זה רק כינוי שבו האדירו את התשובה, אלא התייחסות לתוכן אשר 

התשובה מאהבה, רק היא  תשובה הגדולה,מוגדר בה. גדולה התשובה במיוחד ה
 יכולה לחולל את התוצאות הגדולות המיוחסות לה.  

 
  א.

, גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולםאמר רבי חמא ברבי חנינא: 
. רבי חמא ברבי חנינא רמי: כתיב 295משובתם אהבם נדבהשנאמר ארפא 

שובו בנים שובבים, דמעיקרא שובבים אתם, וכתיב ארפא משובתיכם! 
 מיראה. - מאהבה, כאן -לא קשיא; כאן 

. 296רבי חמא משתמש בכינוי "גדולה תשובה" ותולה אותו בתשובה מאהבה
ותו, רק תשובה מיראה מכפרת על עברם של החוטאים אבל אינה מתקנת א

בכוחה של תשובה מאהבה לשנות את העבר עצמו, להביא לו רפואה ולגלות 
 שמלכתחילה לא היה החטא גמור ומוחלט. 

  ב.
, שנאמר שובה גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבודאמר רבי לוי: 

 ישראל עד ה' אלהיך.
תשובה מאהבה היא תשובה רדיקאלית. היא בוקעת ויורדת עד התהום והיא 

הגביה עד בלי גבול. היא ממצה מן האדם את מיטבו ומביאה אותו עד שואפת ל
 אל כסא הכבוד. -שמי רום, ומגיעה לשיא הדבקות וקצה האידיאליות 

 תרומתם של חכמי בבל לתורת התשובה, מועטה בהשוואה לזו של חכמי ארץ ישראל, 291
גם כמותית וגם מהותית. הם התמקדו בעיקר בתשובה הרגילה האישית ולא בתשובה 
מאהבה שהיא תשובה גדולה המשנה את פני האדם והעולם. הם צמצמו והגבילו את 
 אפשרות התשובה. לדוגמה:

ה? אמר רב יהודה: כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה "היכי דמי בעל תשוב
וניצל הימנה, מחוי רב יהודה: באותה אשה, באותו פרק, באותו מקום. אמר רב יהודה: רב 
רמי, כתיב )תהילים ל"ב א( אשרי נשוי פשע כסוי חטאה וכתיב )משלי כ"ח יג( מכסה 

בחטא שאינו מפורסם", יומא פ"ו ב.  -פשעיו לא יצליח! לא קשיא: הא בחטא מפורסם, הא 
רב יהודה העמיד תנאים קשים לתשובה ועשה אותה כמעט בלתי אפשרית, הוא דרש 
שהתשובה תיבחן מספר פעמים באותם תנאים שבו התבצע החטא, ושעל חטא מוחצן 
אפשרית רק תשובה מוחצנת. בדומה לכך אמר גם רב עמרם "אשרי איש ירא ה' )תהילים 

שרי איש ולא אשרי אשה? א"ר עמרם אמר רב: אשרי מי שעושה תשובה א -קי"ב א( 
כשהוא איש" עבודה זרה י"ט א. רב עמרם דרש שהתשובה תתבצע כשהאדם במלוא כוחו, 

 ויצרו במלוא תוקפו. 
פעמי, -תפיסת התשובה כמהלך מהפכני קבוע המניע את החיים ומהותם ולא כצעד חד 292

", ודווקא התשובה שרויה בלב תמידמרן הרב. " היא יסוד ואבן פינה לכל שיטתו של
"קביעות המחשבה של התשובה היא המייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות 
והוא סופג אז תמיד אל תוכו אורח עדין, ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים 

מארי , "תשובה" בעליובמציאות". יש על כן אנשים העושים תשובה על חטא, וישנם גם "
" הם אלה ש"תוכן התשובה היא משאת נפשם התדירה" אורות התשובה פ"ט א'. דתיובתא

הצער של העמידה על מקום אחד הוא נוקב ויורד עד למעמקי הנשמה, והרגשת הכאב "
גדולה היא מאד. מפני שהנשמה שלא נפגמה בירידה חושיה הרוחניים הם בה חיים וערים. 

קום אחד, שהוא הפך טבעה וכל מטרת הוויתה היא יוקדת ותבערת היצר של העמידה על מ
בה כיקוד אש, שיהפך לשלהבת אהבה רבה מלאת עונג עליון, בהתגברה לשוב אל מכון 
עלייתה ולהחזיק יפה בתכונת התעלותה בכל עת. למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלהי 

 לעולם אודך" אורות התשובה ט"ו ג'.
ששם העצם "תשובה" לא קיים בתנ"ך אלא הפעלים ראה לעיל "פרשת התשובה",  293

"שוב" ו"שובה", שעיקר עניינם הוא השיבה אל ה' )תשובה מאהבה(, בעוד שאנו מייחסים 
 למושג "תשובה" יותר משמעות של חזרה מן החטא )תשובה מיראה(.

ב. נוסח זה נאמר עוד על -יומא פ"ו א -רוב אזכורי ביטוי זה מרוכזים במקום אחד  294
ם, "גדול השלום" )ראה למשל פרק השלום במסכת דרך ארץ, ועוד קבצים רבים השלו

כאלה בכל ספרי המדרש(. מאחר ואין חלוקה ברורה של סוגי השלום, לגדול וקטן, אין 
 מכוונים לשלום הגדול דווקא, אבל גם שם מתכוונים לממד הגדול והאלוקי של השלום.

 הושע י"ד ה. 295
ולה אותו בנבואת התשובה של הושע: "שובה ישראל עד וכמו שאר האמוראים הוא ת 296

 ה' אלהיך".
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  ג.
 297שנאמר גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה,אמר רבי יוחנן: 

לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב 
ף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי אליה עוד הלא חנו

 נאם ה'. 
התשובה מאהבה היא תשובה מהפכנית, החורגת מסדרי העולם וחוקיו. מה 
שאסור ובלתי אפשרי ביחסי הזוגיות בעולם אינו תופס כאשר מתגלה האהבה 

 ביחסי כנסת ישראל ואביה שבשמים.  
  ד.

ובא לציון  298שנאמר גאולה,את ה גדולה תשובה שמביאהאמר רבי יונתן: 
משום דשבי פשע  -גואל ולשבי פשע ביעקב. מה טעם ובא לציון גואל 

 ביעקב. 
תשובה מאהבה היא תשובה גואלת, היא מרפאת את שברי האדם החוטא והיא 

 המנוף לתיקון האומה וגאולתה.
 ה. 

 299שנאמר גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות, אמר ריש לקיש:
עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך. הא עון מזיד הוא, וקא קרי  שובה ישראל
 ליה מכשול. 

 והאמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות, איני,
 -ובשוב רשע מרשעתו ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה!  300שנאמר

 מיראה.  -מאהבה, כאן  -לא קשיא; כאן 
תשובה מיראה, לבין התשובה  ריש לקיש מבחין היטב בין התשובה הרגילה,

הגדולה, תשובה מאהבה, והוא מביא את התשובה הגדולה אל שיאה בהבלטת 
 יכולתה להפוך את הרע עצמו לטוב. 

  ו.
גדולה תשובה שמארכת אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: 

 ובשוב רשע מרשעתו הוא יחיה.  301, שנאמרשנותיו של אדם
ו של האדם, אולם התשובה מאהבה פועלת הרבה התשובה באה למנוע את אבדנ

יותר מכך. התשובה הגדולה, לא זו בלבד שמצילה את האדם משחת, אלא גם 
 מאריכה את חייו ומאפשרת לו לבנות עולם חדש ומתוקן.

  ז.
גדולה תשובה, שבשביל יחיד שעשה תשובה תניא, היה רבי מאיר אומר: 

בתם אהבם נדבה כי שב ארפא משו 302, שנאמרמוחלין לכל העולם כולו
 אפי ממנו. מהם לא נאמר, אלא ממנו. 

תשובה פרטית פותרת את בעיית הפרט, אבל תשובה מאהבה גולשת הרבה 
מתחומי היחיד. השפעתה אדירה ובזכות היחיד ששב מוחלין לכל העולם כולו, 

 הוא מתקן את כל העולם והופך אותו על פניו.
 ים בנוסח זה:במקומות אחרים מופיעים עוד כמה מאמר

 ח.
ומה היתה  גדולה תשובה שקדמה לבריאת עולם,אמר ר' אבהו בר זעירא 

התשובה, היתה בת קול שמכרזת ואומרת שובו בני אדם. שבעה דברים 
קדמו לעולם אלפיים שנה, התורה, וכסא כבוד, וגן עדן, וגיהנם, ותשובה, 

 .303והבית המקדש של מעלה, ושם משיח
שבאה בעקבות החטא, ואילו התשובה שקדמה  התשובה מיראה היא תשובה

לעולם היא תופעה של לכתחילה, תשובה גדולה, המקדמת את העולם ומאפשרת 
 את התפתחותו והתקדמותו.

  ט.
 304שנאמר גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם,אמר רבי יוחנן: 

השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע 
 .305לבבו יבין ושב ורפא לוו

 ירמיהו ג' א. 297
 ישעיהו נ"ט כ. 298
 הושע י"ד ב. 299
 יחזקאל ל"ג יט. 300
 יחזקאל י"ח כז. 301
 הושע י"ד ה. 302
 מדרש תהילים )בובר( צ' ]יב[. 303
 ישעיהו ו' י. 304
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גדולה תשובה ר' אחא בר' ור' אבין בר בנימין בשם ר' אבא בריה דרב פפי 
  306.שמבטלת את השבועה ואת הגזירה

יש תשובה שמועילה עד גזר הדין אבל אינה יכולה לפעול אחריו ולשנות את פני 
הדברים. התשובה הגדולה, תשובה מאהבה, בוקעת רקיעים ומשנה את פני 

 נים, היא יכולה לתקן גם את העבר, וגם את הנעשה ניתן להשיב באמצעותה.  הזמ
 

 . זדונות נהפכים לזכויות2
 

תשובה מיראה מציעה פתרון לחטאי האדם ומחיקת נטל העבר, מנטרלת את 
חומרת החטא ומאפשרת לאדם לפתוח דף חדש. התשובה מאהבה היא מכשיר 

אל תיקונם הכללי. האנרגיה מהפכני המצעיד את האדם ואת העולם קדימה 
הרוחנית שהשקיע האדם בחטא, זורמת לאחר התיקון לאפיקים חיוביים, 

 ונעשית לו מנוף המיטיב את דרכיו ומביא אותו להישגים גבוהים יותר.
 יש המסתפקים בתוצאות מוגבלות: 

אם יעשה ]אדם[ תשובה שלימה אף העבירות שעשה מתחילה אינם 
, לא תזכרנה 307לו, מניין, וישעיה מפרש מתחשבות לו ואינם נזכרות

 .308ראשונות ולא תעלנה על לב
 בשם ר' שמעון בר יוחאי אמרו:

אין מזכירים לו שוב  -ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה 
 .309רשעו

מהו שאמר משה נשא עון ופשע וחטאה? אמר משה לפני הקדוש ברוך 
עשה  -לפניך ועושין תשובה  הוא: רבונו של עולם, בשעה שישראל חוטאין

 . 310להם זדונות כשגגות
 גם ריש לקיש אמר כך: 

גדולה תשובה, שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר, שובה ישראל עד ה' 
 .312. עון מזיד הוא, וקא קרי ליה מכשול311אלהיך כי כשלת בעונך

חוש הצדק מקבל את החוטא ששב בתשובה כמי שהצליח לאזן את מצבו, ונעשה 
למחצה, אבל אינו יכול להבין מחיקת עוונות מוחלטת. ריש לקיש מבאר מחצה 

שהתשובה מתייחסת לא  רק אל העתיד, אלא כוללת גם חרטה עמוקה על העבר, 
 ומשום כך היא מסוגלת להעמיד את החוטא בפני דף נקי: 
אין מזכירים לו שוב  -ואפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה באחרונה 

. וניהוי 313רשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעורשעו, שנאמר: ו
כמחצה עונות ומחצה זכיות! אמר ריש לקיש: בתוהא )מתחרט( על 

 .314הראשונות
התשובה מיראה מעלימה את החטא ומרככת את זדוניותו, אבל ריש לקיש לא 

 נעצר בכך אלא הפליג בכוח התשובה וראה בה כוח מהפכני: 
ו כזכיות, שנאמר ובשוב רשע מרשעתו גדולה תשובה שזדונות נעשות ל

  315ועשה משפט וצדקה עליהם הוא יחיה!
וחכו ממתקים. ובשוב רשע מרשעתו ויעש משפט וצדקה הוא את נפשו 

, יש לך חיך גדול מתוק מזה? אמר ריש לקיש: ובלבד בתוהה על 316יחיה
הראשונות. הא כיצד? תני רבי שמעון בן יוחאי: הרי שהיה אדם רשע גמור 

יו ובסוף נעשה צדיק גמור, עליו הכתוב אומר, ורשעת הרשע לא כל ימ

 ראש השנה י"ז ב. 305
 ויקרא רבה )מרגליות( י' ]ה[. 306
 יז. ישעיהו ס"ה 307
 פסיקתא רבתי מ"ד. 308
 קידושין מ' ב, בשם רבי שמעון בר יוחאי. 309
יומא ל"ו ב. על פי ספרא אחרי מות ב' ותוספתא יומא ב' א: "מהו שמשה אמר נושא עון  310

ופשע וחטאה ונקה, ואומר, והתודה עליו את כל עונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל 
 ת ועל המרדים, כאילו הם שגגות לפניו".חטאותם? אלא כיון שהיה מתודה על הזדונו

 הושע י"ד ב. 311
 יומא פ"ו ב. 312
 יחזקאל ל"ג יב. 313
 קידושין מ' ב. 314
 יחזקאל ל"ג יט. 315
 יחזקאל י"ח כז. 316
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יכשל בה ביום שובו מרשעו וגו'. אמר ר' יוחנן: ולא עוד, אלא שכל עבירות 
שעשה, הקדוש ברוך הוא מונה אותן לו זכות, הדא הוא דכתיב, מור 

, כל הבגידות שבגדת בי הרי הן כמור 317ואהלות קציעות כל בגדותיך
 .318ואהלות לפני

דברי ריש לקיש אינם מנוגדים לדברי רבי שמעון בר יוחאי, יש כאן רמות שונות 
. תשובה 319מיראה" -מאהבה, כאן  -של תשובה ולא תפיסות חלוקות, "כאן 

מיראה היא התשובה האישית שבה מתנתק האדם מן החטא ומעברו. תשובה 
. כזאת מועילה למחוק את נטל החטא ומאפשרת לאדם לפתוח דף חדש בחייו

השב מאהבה נאחז בתכניה החיוביים של התשובה ונכנס להיכלה הנשגב. מי 
שנמצא כבר בפנים אינו צריך למחוק את עברו, הוא יוצר עמו דיאלוג מחודש 
מנקודת עמידתו הנוכחית, ומזווית זו מקבל העבר משמעות חדשה ומתבאר 

לבנות את באופן אחר. בכך נהפכים מעשיו השליליים לכוח חיובי, והאדם יכול 
 חייו כשלמות אחת המתעלה כולה לעולם מאיר. 

 
 
 

 . יסוד התשובה 3
 

חכמים ראו את עיקרה של התשובה, בתשובה מאהבה. הם הגדילו והעצימו את 
תפקידה ומקומה עד שעקרו את התשובה מן החטא ועשו את התשובה 
לפילוסופיית חיים המשנה את פני העולם בכלל. התשובה עושה את החיים 

הליך, אסור לאדם לקפוא על שמריו ולהיאחז בקטנות ובינוניות, התשובה לת
תובעת ממנו תיקון עצמי ומיצוי כוחותיו ובאמצעותה מתקיימת תנועה מתמדת 
והתקדמות אין סופית. כשם שהעבר המקולקל מעצב את ההווה, כך ההווה 

בר המתוקן קובע את פני העתיד המאיר והמאושר, ובכך הוא משפיע גם על הע
 ומפרש אותו מחדש.

מתוך תפיסה זו ניתקו חכמים את התשובה מן החטא ועשו אותה לדרך סלולה 
 מלכתחילה הקודמת לבריאת העולם:  

ומה היתה  גדולה תשובה שקדמה לבריאת עולם,אמר ר' אבהו בר זעירא 
התשובה, היתה בת קול שמכרזת ואומרת שובו בני אדם. שבעה דברים 

נה, התורה, וכסא כבוד, וגן עדן, וגיהנם, ותשובה, קדמו לעולם אלפיים ש
 .320והבית המקדש של מעלה, ושם משיח

הקדמת עקרון התשובה לבריאה, מציבה את התשובה כעמוד מרכזי בתוכנית 
האלוהית הראשונית של בניין העולם. כלומר, האדם אמנם נוצר חסר ואפשרות 

רה ודרך התשובה, החטא טמונה בעקבו, אבל מלכתחילה, נוצרו עבורו התו
 אפשרות התיקון וההתקדמות. 

בוא וראה שאין מכה בעולם שאין לה רפואה, ומה רפואתו של יצר הרע, 
 . 321תשובה

התשובה מחייבת תפיסה אחדותית והרמונית של העולם. מלכתחילה נוצרו יחד: 
עם האמצעים להשלימו ולתקנו. לכל מכה  -, והחיסרון 322היצר עם התשובה

ה גם תרופה. התפיסה האחדותית המחברת מראש את הטוב נבראה מלכתחיל
עם הרע ומאפשרת את רפואתו, משרטטת את דרכו של האדם מראש כלפי 

 תהילים מ"ה ט. 317
 שיר השירים רבה ו' א ]טז[. 318
 יומא פ"ו ב. 319
 מדרש תהילים )בובר( צ' ]יב[. פסחים נ"ד א ונדרים ל"ט ב. 320
בובר( נח י"ג. ובדומה לכך )אגדת בראשית פ"ד ]א[(: "אמר להן עשו תשובה תנחומא ) 321

ואני מרפא משובותיכם, אמר, הקב"ה עד שלא עשו תשובה פסקתי עמם שאני מרפא את 
משובותיכם, שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם )ירמיה ג' כב(, וכתיב )הושע 

רך התיקון נוצרו לפני החטא, והם י"ד ה( ארפא משובתם אוהבם נדבה". הרפואה וד
 ממתינים לחוטא ולמחוותו.

ייחוס יצירת היצר הרע לרבש"ע הוא גם הקובע שהתשובה ממנו אפשרית והכרחית:  322
"אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט, אמר ר' אליעזר ]בר יעקב[ בשם ר' פנחס בן 

, משהחטיאך הוי זהיר יאיר אמר הקב"ה אני עשיתי את יצר הרע, הזהר שלא יחטיאך
לעשות תשובה, ואז אשא עונך, שנאמר, אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט, מדין 

 של גיהנם" מדרש תהילים ל"ב ]ד[.
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מעלה. אולם אין זה קו ישר, אלא מסלול מעוקל, הנע רצוא ושוב, תוך דיאלוג 
 מתמיד בין הרע לטוב, המאפשר בסופו של דבר את העלאת הרע.

הדברים שקדמו לעולם ונקבעת במפורש  התשובה גם מתייחדת מכל שבעת
 כעמוד החיובי המרכזי שעליו הוא נבנה.

משלו למה הדבר דומה, למלך שרוצה לבנות פלטרין שלו, אם אינו 
מחריבו בארץ יסודותיו ומוצאיו ומובאיו אינו מתחיל לבנות, כך הקב"ה 

 .323היה מחריבו לפניו את העולם ולא היה עומד, עד שברא את התשובה
היסודות יכולה להיראות למצפים התמימים לבניין כסטייה מתהליך  חפירת

הבנייה, כירידה וחורבן, אולם בלעדיהם אין לבניין על מה לעמוד. כך גם הירידה 
אל העולם וחטאיו, נראית כחורבן, אבל אליבא דאמת זו ירידה לצורך עליה. 

לם מעלה, המאבק עם החטא ותיקונו, הוא גורם מהותי ומרכזי בדרכו של העו
 ולכן רק בכוח התשובה יכול העולם להתקיים.

התשובה איננה עוסקת רק בתיקון החטא, היא משתיתה את החיים על בסיס 
חדש ומחייבת את האדם לא להישאר בקטנותו ובינוניותו, לא להיות ראש 

 לשועלים אלא לשאוף לגבהים ולהתחבר לאריות. 
מי שהוא כלב לעשות ארי  , בעולם הזה324חי טוב מן האריה המת-כי לכלב

הוא יכול, ומי שהוא ארי יכול להעשות כלב. אבל לעתיד לבוא מי שהוא 
 .325ארי אינו יכול להעשות כלב, וכל מי שהוא כלב אינו יכול להעשות ארי

 
 -הקב"ה גילה למשה את מידות הנהגתו בעולם והציג אותן בפניו כהנהגה כפולה 

 . ה' ה'
א האדם, ואני הוא לאחר שיחטא האדם אני הוא קודם שיחט -"ה' ה' 

 .326ויעשה תשובה"
 אפשרות התשובה והתיקון הם העושים את הבריאה שלמה. 

כי ה' אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה 
. לא חסרת דבר, שלא היה 327ארבעים שנה ה' אלהיך עמך לא חסרת דבר

קחו עמכם דברים  328חסר דבר בעולם, ומה היה חסר? תשובה. שנאמר
 .329ושובו אל ה'

שלמותה של כל מכונה משוכללת, טמונה באפשרות הבקרה עליה והנחיית 
מהלכיה. יצירתו של העולם הושלמה רק כאשר נוצרה בו עם בריאתו גם 
האפשרות לתקן את סטיותיו ולהחזירו אל דרכו וייעודו. העולם, כפי שנוצר בידי 

את מעשה האדם  הדבר,סר אלא את שמים, הוא אפוא שלם וטוב ואינו ח
 ותשובתו. 

חכמים ייחדו את הדברים לתקופת המדבר, שעה שכל צורכיהם ובקשותיהם של 
ישראל טופלו באהבה על ידי ההשגחה האלוהית. דווקא בשעה של היענות גדולה 
כל כך מלמעלה, חייבת לבוא במקביל התעוררות מלמטה שבה יעשה האדם את 

 ם ושובו אל ה'".חלקו, "קחו עמכם דברי
בדיוק כפי שמתקיימת בעולם מערכת מסודרת וראויה לפני החטא, כך נברא 

 עולם שלם של תשובה, סדר של חיים המאיר לאדם את דרכו לאחר החטא.
(? 330ומפני מה נברא העולם הזה בה"י )כאמור "כי ביה ה' צור עולמים"

א מפני שדומה לאכסדרה, שכל הרוצה לצאת יצא. ומאי טעמא תלי
כרעיה? דאי הדר בתשובה מעיילי ליה. וליעייל בהך! לא מסתייעא מילתא 

שאם יחזור בתשובה מקבלים אותו. ויכנס  -)ומדוע תלויה רגלה של הה"י 
לא יצלח בידו(; כדריש לקיש, דאמר ריש  -בפתח שמלמטה בו יצא? 

? בא לטהר 331לקיש, מאי דכתיב: אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן
אותו, בא לטמא פותחין לו. ומאי טעמא אית ליה תאגא )ומדוע מסייעין 

 .332כתר(? אמר הקב"ה: אם חוזר בו אני קושר לו קשר-יש לה"א תג
פרקי דרבי אליעזר ג'. וכן שם מ"ב: ר' ישמעאל אומר, אלו לא נבראת התשובה לא היה  323

 העולם עומד.
 קהלת ט' ד. 324
 ט' ]ד[, ורות רבה ג' ב'.קהלת )בובר(  -מדרש זוטא  325
 ראש השנה י"ז ב. 326
 דברים ב' ז. 327
 הושע י"ד ג. 328
 שמות רבה כ"א י'. 329
 ישעיהו כ"ו ד. 330
 משלי ג' לד. 331
 מנחות כ"ט ב. 332
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העולם נברא בשם, המבטא את תכניו הפנימיים ואת עקרונותיו, ולכן גזרו 
חכמים את מידות העולם על פי אותיות השם שנברא בו. העולם הזה הוא 

הוא בנוי על יסודות הבחירה החופשית ויש בו ניידות  אכסדרה לעולם הבא,
מוחלטת, הרוצה להוציא את עצמו ממנו יכול לצאת. אבל גם החלטה לצאת 

 אינה מוחלטת אלא לעולם פתוחה לפני החוטא גם דרך חזרה. 
בדרך כלל אנו מציבים את האדם במרכז ומתארים את התשובה כתנועה 

העבר המקולקל והופך אותו להווה  המתרחשת בו. החוזר בתשובה משנה את
מתוקן, הוא פועל בממד הזמן. אך כאן התיאור הוא מרחבי, במרכז עומד העולם 
ולא החוטא, העולם נשאר יציב על מקומו והאדם הוא זה שנע. החוטא יוצא מן 
העולם ומתנתק ממנו ובעל התשובה חוזר ונאחז בו. הגדרות אלו קובעות 

נכונות יותר ומדויקות, המחייבות את האדם ליתר פרופורציות אובייקטיביות, 
 צניעות וענווה. 

 
המדרש מוסיף ומלמדנו גם את קשייה של התשובה ומורכבותה. לפני האדם 
נפתחה לרווחה דרך התשובה, ואף על פי כן הוא יתקשה לשוב בדלת שיצא  בה 
 ואף הניח עליה מכשולים, משום כך קל יותר לחזור דרך החלון העומד פתוח

ומצפה לאדם. חכמים הדגישו בכך שמציאות התשובה אין פירושה התייחסות 
קלילה אל החטא ואל העובדות שנוצרו בעקבותיו על ידי האדם, אלה אינן 
נמחקות בקלות, אבל התשובה פורצת דרך חדשה כצורתה הגראפית של הה"א, 

, דרך גבוהה יותר המובילה לתיקון. התשובה לא באה אפוא דווקא בקו ישר
במקום ובדבר שחטא האדם. במקום שקשה לתקן באופן מיידי את גוף החטא, 
אפשר לסלול לאדם דרך עוקפת. החוטא יכול להיאחז בחלקים אחרים של 
התורה, לשוב באמצעותם בתשובה שלמה, ולחזור ולרפא לבסוף גם את שברי 

 החטא.
 

 . התשובה באגדת חכמים6
מופיעים מאמרי חכמים אודות בדורות הראשונים של התנאים והאמוראים 

 התשובה בקילוח דקיק, אבל הם הולכים ומתרבים בדורות המאוחרים.
בתקופת המקדש התקיימה בו כפרה ציבורית. ביום הכיפורים היו עיני כל 
נשואות אל הכהן הגדול ואל השעיר המשתלח, שהביאו לציבור את כפרתו. 

תוב מתאר אותו בעולם הזה עיקרו של השכר והעונש הוא לאומי קולקטיבי, והכ
. גורלו 333"ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך"

של היחיד נקבע בתוך הציבור. אולם בצדה, הלכה והתגברה התפיסה הפרטנית, 
וחשבונו של עולם נעשה מסובך ומורכב יותר. במוקד הועמד האדם ועולמו 

את מערכת השכר והעונש הפרטיים, המוסרי האישי, התחזקה השאיפה לברר 
ועל כן נדחה מתן השכר במלואו לעולם הבא. תהליך זה התגבר והעמיק לאחר 
חורבן הבית השני, כאשר התפורר העם, והיחיד לא יכול היה להסתמך על מעשי 
הכלל ולהתרומם באמצעותו, אלא כל אדם נאלץ לשאת באופן אישי בנטל מעשיו 

 .334בשלמות
קו ביסודותיה של התשובה בשתי דרכים; הם שרטטו את חכמים חקרו והעמי

דמויותיהם של בעלי תשובה, ובמקביל ביררו את תכניה ותורתה באופן עיוני 
 ומופשט, ובשתי הדרכים גילו את עומקה והיקפה. 

חכמים תיארו דמויות של בעלי תשובה מיוחדים, כאלה שתשובתם היא תשובה 
יונות, וזדונותיהם נעשו להם לזכויות. מאהבה, אשר הגיעו בתשובתם לרמות על

את רובם של האישים הללו איננו מכירים ממקום אחר, ייחודם הוא בדרך 
התמודדותם המוסרית עם החטא ותשובתם ממנו. באמצעותם, הציגו חכמים 

טיפוס של בעלי תשובה ופסיפס של דפוסיה -בקצרה ובקווים עזים אבות
בכי נשמתו של האדם והצביעו גם על השונים. חכמים חדרו בתיאורים אלה לנ

חולשותיו וחטאיו, וגם על עצמתו ויכולתו לגבור על כל הכישלונות ולצאת מהם 
 מחוזק ומזוכך יותר.

לאישי התשובה העלומים, אפשר להוסיף גם דמויות של תנאים ואמוראים 
מוכרים. בעל תשובה כזה הוא ריש לקיש שהיה רבם של ליסטים ונעשה לאחד 

אמוראים, ועל משנת התשובה שלו המעמיקה את היסוד הלאומי, מגדולי ה
 הישראלי, של התשובה, אפשר לעמוד הן ממסלול חייו והן מתורתו המגובשת.

 דברים י"א יד. 333
 ראה הרב קוק, אורות, למהלך האידיאות בישראל, עמוד ק"י. 334
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אולם נראה שאין מדובר רק באישים יחידים, אלא קיים גם בית מדרש 
שהתשובה היא ציר מרכזי בו. התשובה היא גורם חשוב בתולדותיו של  ר' 

בה יש משמעות רבה גם בחיי רבותיו, חבריו ותלמידיו והיא עיקר עקיבא, ולתשו
גדול בדברי הגותם. נדמה שבבית מדרש זה אפשר יהיה למצוא מקורות רבים 
למשנתה של התשובה. ר' עקיבא מעולם לא חטא אולם היה עם הארץ שהצליח 
לשנות את דרך חייו ולהיעשות תלמיד חכם מובהק, ואף מהלך זה הוא מהלך של 

שובה במובנה העליון והרחב. תפיסת התשובה העולה בבית מדרשו היא ת
 'תשובה מאהבה', חיים תוססים של התפתחות מתמדת והתעלות עד אין קץ. 

באמונתו הגדולה של ר' עקיבא ומנקודת המבט הגבוהה שלו ראה את העולם 
כהוויה אחדותית, שהטוב והרע הם פניה השונים. משום כך למד מן הרע על 

ב והשתמש ברעה כדי להביא טובה וברכה, והפך גם את הייסורים לייסורים הטו
 של אהבה, לדרך של דבקות והתעלות.

אקראיות המאמרים ותכניהם השונים והמנוגדים, מערפלים את מושגי התשובה 
ומעידים לכאורה על מחלוקות רבות. אולם אי אפשר להשתמש רק בגישה 

מחלוקת ומקשה על הבנת הדברים, אלא אנליטית צרת אופק העושה מכל הבדל 
יש לראות את התשובה כבעלת פנים רבות ומורכבות, שרבות מסתירותיה הן 
גילויים של פנים נוספות וחדשות בה. חיוני הוא לרכז את הדברים, לערוך אותם 

 ולהעלות מתוכם משנה סדורה של התשובה.
חכמים, נלמד  להלן ננסה לפרוש את תמונת בעלי התשובה כפי שעלתה באגדת

את עקרונותיה מאירועיהם והגותם, ולבסוף נסקור את שורשי התשובה כפי 
 שעלו בתורת חכמים. 
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א. בעלי תשובה 

 באגדה
 

א. יוסף משיתא ויקום 
 איש צרורות

 
 

 . יוסף משיתא6
 "וירח את ריח בגדיו ויברכהו" כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות. 

נאים להכנס להר הבית אמרו יכנס מהם יוסף משיתא, בשעה שבקשו שו
ובהם תחלה. אמרין ליה: עול ומה דאת מפיק דידך )היכנס ומה שתוציא 
יהיה שלך(. נכנס והוציא מנורה של זהב. אמרו לו: אין דרכו של הדיוט 
להשתמש בזו, אלא עול זמן תנינות ומה דאת מפיק דידך )אלא היכנס 

קיבל עליו. אמר ר' פנחס נתנו לו פעם נוספת ומה שתוציא יהיה שלך(, ולא 
מכס ג' שנים ולא קיבל עליו. אמר: לא דיי שהכעסתי לאלהי פעם אחת 
אלא שאכעיסנו פעם שניה? מה עשו לו, נתנו אותו בחמור של חרשים והיו 

 .1מנסרים בו, היה מצווח ואומר ווי, אוי אוי שהכעסתי לבוראי
פת גזרות השמד של יוון. המדרש הביא שני סיפורים בולטים של תשובה מתקו

השפעתו של האויב היווני הזר על ישראל היתה חזקה וקשה ביותר, אבל איום 
זה היה מסוכן פחות מהשפעתם של מרשיעי הברית, המתיוונים היהודיים מבית, 
אשר השתלטו על ירושלים והמקדש וסחפו עמם את עשירי העם וכוהניו. אלמלא 

מימותם, ואלמלא מרדו החשמונאים  קידשו החסידים את השם בקדושתם ות
 היתה חלילה תקומה לישראל. ונלחמו בגבורתם הצבאית  לא

"'וירח את ריח בגדיו ויברכהו', כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות". בשני 
המקרים מדובר על מתיוונים קיצוניים ששילחו כל רסן, בגדו בעמם ושיתפו 

ניהם לחזור בתשובה ברגע האחרון, פעולה אם האויב. ואף על פי כן התעוררו ש
 וקיבלו על עצמם ברצון עונש חמור ביותר. 

האור מפציע מתוך החושך והופך אותו לברכה. הטוב מתגלה במעמקי הרע, 
וחכמים מצאו את נקודת הטוב החבויה אפילו בתוך לבם של רשעי ישראל. 

פים משום כך עולה ריח הרשעים הבוגדים הללו כריח הניחוח ואף הם מצטר
 לברכת יצחק לישראל.

 

 . יכנס מהם ובהם תחילה2

בתנחומא )בובר, תולדות י'(:  בראשית רבה ס"ה כ"ב. בקיצור הופיעו הדברים גם בהגהה 1
"כיון שצפה יקום כשנכבשה ירושלים, היו אומרים העולם מתייראין להכנס לבית המקדש, 
מה עשה נכנס והביא את המנורה. כשראה אותו לו )יצחק( בקש לברך את יעקב בשבילו 

אן ולא הכירו, וכיון שצפה שהוא עושה תשובה, מיד וירח את ריח בגדיו ויברכהו וגו'". כ
לא מופיע יוסף משיתא אלא צירוף סיפוריהם של יקום ויוסף יחד, ותשובתו המוזכרת אולי 
לא באה כאן ועכשיו, כמו בסיפור על יוסף, אלא כפי שהופיעה בהמשך, בסיפור יקום 

 עצמו.
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 -היוונים, אויבי ישראל, ניחנו בהבחנה חדה וידעו יפה כיצד להילחם בישראל 
 ." )הקת לגרזן הכורת תבוא מן היער עצמו(2"מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגא

ם הפירוד הפנימי, וביותר הפירוד הרוחני, יפגע בנקודות המסוכנות ביותר לקיו
האומה ויחסל אותה. מלאכת האויב תיעשה בידי העם עצמו, הארס יפעל את 

 פעולתו, והעם יבזבז את כוחותיו על  מלחמה פנימית שתפיל בו חללים רבים.
למרות שנאתם של היוונים לישראל ורצונם לבטל את ייחודם ולטמא את 

שו מרכזם הרוחני, עורר המקדש כבוד בלבם והילך עליהם אימים. לכן חיפ
מישהו מישראל שיוציא למענם את הערמונים מן האש ויפגום במקדש וקדושתו. 
הם בחרו במתיוונים לבצע את זממם. המתיוונים הכירו מבפנים את עמודי 
היסוד של היהדות, ובאמצעותם ידעו היוונים לפגוע ישר אל הנקודות הפנימיות 

לבו של יוסף  והכואבות ביותר. ואכן, בעוד היוונים חששו מן המקדש, גס
 הישראלי והוא נכנס באדישות למקדש לחללו.

במהלך הסיפור הופתעו שני הצדדים, יוסף והיוונים, האחד ממעשי זולתו. 
 פניהם האמיתיות נחשפו, דרכיהם הצטלבו והתחולל מהפך קיצוני בשיטתם. 

מדוע לא פעלו היוונים ביושר, ומדוע היתלו ביוסף? ומדוע יוסף, ששיתף בתחילה 
ולה עם היוונים ברצון והלך לחלל את כלי המקדש, ביצע תפנית קוטבית פע

 בדרכו וסירב לעשות זאת שנית ואף מסר את נפשו על כך?
 

יתכן שיוסף הפתיע את היוונים בכך שהוציא את הכלי המרכזי ביותר, את 
המנורה שבהיכל. היוונים בקשו ממנו שיפגום מעט בקדושתו של המקדש, הם 

מנו כלי שימושי ובכך יתחיל את בזיזתו ויסלול את הדרך ציפו שיוציא מ
. לפיכך מובן 3לאחרים. אבל יוסף הוציא מן המקדש את עיקרו, את המנורה

מדוע הוציאו היוונים את המנורה מידו בנימוק, שאין דרכו של הדיוט להשתמש 
בה כי המנורה אינה נחשבת ככלי, אלא ערכה אשר לא יסולא בפז, איננו כספי 

 .4סמלי אלא
אבל מסתבר שהמנורה שהוציא יוסף היא מנורת זהב שימושית ולא מנורת 

, ואף על פי כן שיקרו לו היוונים. יוסף היה "מומר אוכל נבלות לתאבון", 5ההיכל
לא סיפק את היוונים. הם לא  הוא ביקש להיכנס וליהנות מן ההקדש, אבל הדבר

את קדושתו ולחללה באופן ביקשו לחלל את המקדש באופן אקראי, אלא לדרוס 
. אפשר שמלכתחילה 7רצו במעשה עקרוני, בחטא אידיאולוגי ולכן ,6מהותי

הביאו אותו לשנות בחטא, כי החזרה על החטא הופכת את החטא היצרי של 
 יוסף למעשה של חילול הקודש.

והנה ללא כל סיבה נעצר יוסף באמצע הדרך,  כשלפתע פג בעיניו טעם החטא, 
הוא נעשה לו מחליא ודוחה. הקלילות וחוסר האכפתיות נעלמו, ובתפנית חדה 

החמדנות התחלפה בבת אחת באדיקות דתית. יוסף לא מוכן לשום פשרה אלא 
 לתשובה שלמה.

מתברר שיוסף לא פעל בלב שלם, ובעמקי לבו היו טמונים גם קודם החטא, 
ו. ספק, אלא שבהשפעת היוונים והמולת המעשה נבלעו אלה ונעלמ הרהורי

משפג תוקפם של אלה התגלה יוסף כאדם אחר, הוא הופיע כיהודי חרד שאינו 
בוגד באמונתו בכל מחיר. העונש האכזרי שהענישוהו היוונים על בגידתו בהם 
נשאר חסר משמעות בעיניו, כי נתפס בעיניו כעונש ישיר מידי הקב"ה על בגידתו 

 .בו, והוא קיבלו באהבה
 :ו ניתן לתלות בנקודות שונותאת סיבת המהפך שהתחולל בתוכ

א. פגעה בו הבוגדנות היוונית. מלכתחילה נדמה לו שהוא נלחם עם היוונים כתף 
אל כתף למען ההלניזם. הוא סבר שקיימת שותפות רוחנית עם היוונים וכולם 
רוצים במטרה אחת, לשנות את דמותם של ישראל ולקרבם  אל ההלניזם. אבל 

דיוט שאיננו ראוי למנורה, וצווה להוציא דבר כאשר הוצב לפתע במקומו, כה

סנהדרין ל"ט ב. כפתגם השגור על פי הפסוק "מהרסיך ומחריביך ממך יצאו" )ישעיהו  2
 מ"ט יז(.

 י לא היה ארון בקודש הקודשים והמנורה נשארה הכלי המקודש ביותר.בבית שנ 3
מנורת המקדש שימשה כסמל גם בשער הניצחון של טיטוס ברומא. חיילים רבים מרימים  4

שער טיטוס אבל המנורה המתוארת שם נראית קטנה מן הגודל הראוי, וגם שבאת המנורה 
 אחרת שהיתה במקדש. צורת בסיסה שונה מן הידוע לנו, ואולי זו מנורה

את מנורת ההיכל אין אדם יחיד יכול להרים ולהוציא, מפאת משקלה וגודלה. "מנורה  5
של זהב" סתם בלשון חכמים היא כנראה מנורה פשוטה, למנורת המקדש מתאים לקרוא 

 "המנורה", בה"א הידיעה. 
 יומא פ"ו ב. בדומה לכלל שטבע רב הונא "עבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר", 6
 הם רצו לעשותו "אוכל נבלות להכעיס", סנהדרין כ"ז א. 7
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אחר, גילה יוסף שאינו שותף שווה ליוונים, אלא כלי שרת בידם כנגד ישראל. 
" )עדי שקר מאוסים בעיני 8בכך נתגלתה לו האמת: "סהדי שקרי אאוגרייהו זילי

 שוכריהם(.
ו יוסף גילה שהפסיד את שני העולמות; הוא בגד בעמו ושרף את הגשרים אחרי

בתקווה להשתלב בתרבות היוונית, ועתה הבין שנדחה גם על ידי העולם הנכרי 
ההלניסטי שאליו ביקש להצטרף. מתברר שהשתלבות זו אינה אפשרית אפילו 
במחיר התכחשות עצמית מוחלטת. משום כך החליט יוסף לחזור ליהדותו גם 

 במחיר חייו.
בחטא ושנאתו למקדש  ב. אולי התעורר יוסף כאשר גילה לתדהמתו שאדיקותו

גדולים משל היוונים. הם נזהרו בכבודו של המקדש והכירו בחשיבותו גם בשעה 
  שבאו לחללו, בעוד הוא, היהודי, זלזל בו והיה מוכן ליטול ממנו מנורה לצרכיו.

כאשר שב יוסף בתשובה ולא רצה להכעיס את בוראו, הוכיח שבניגוד ליוונים 
ויפת, יחסו שלו אל המקדש עמוק וכן, גם שיראתם את המקדש חיצונית ומז

נכונותו לחלל את המקדש וגם הכבוד שכיבדו יוסף לבסוף, היו פנימיים 
ואמיתיים. הכבוד אינו למקדש אלא למי שהשרה את שכינתו בתוכו, והמורא 

 איננו מן הבית אלא מן החטא.
 

 . יקום איש צרורות3
ם איש צרורות תחת המדרש קשר את סיפורו של יוסף משיתא לזה של יקו

ויברכהו". אין מדובר בגדולי ישראל וקדושיו  -הכותרת "וירח את ריח בגדיו 
בריח בוגדיו, ואפילו ריחם של אלה עולה כריח  -אלא דווקא בפחותים ביותר 

 .הניחוח
היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש צרידה והוה  9יקום איש צרורות

תא למצטלבא, אמר לי חמי סוסי רכיב סוסיא בשבתא אזל קומי שרי
דארכבי מרי וחמי סוסך דארכבך מרך! אמר לו: אם כך למכעיסיו קל 
וחומר לעושי רצונו! אמר לו: ועשה אדם רצונו יותר ממך? אמר לו: ואם 
כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו! נכנס בו הדבר כארס של עכנא הלך 

פה, הרג וחנק. מה עשה, וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין: סקילה, שר
הביא קורה נעצה בארץ וקשר בה נימא, וערך העצים והקיפן גדר של 
אבנים, ועשה מדורה לפניה ונעץ את החרב באמצע, והצית את האור תחת 
העצים מתחת האבנים, ונתלה בקורה ונחנק, קדמתו האש נפסקה הנימה 

יועזר איש  נפל לאש קדמתו חרב ונפל עליו גדר ונשרף. נתנמנם יוסי בן
 .10צרידה וראה מטתו פרחה באויר, אמר: בשעה קלה קדמני זה לגן עדן

נראה שבין הקרובים שנתרחקו באופן כל כך קוטבי, אין יותר אפשרות של 
הידברות. התהום שנפערה בין הדורות והעולמות אינה ניתנת לגישור, עולמה 

של יוון. והנה די הרוחני הפנימי של היהדות מנוגד לעולמה החומרי והחיצוני 
 היה בשני משפטים מפי יוסי בן יועזר להפוך את יקום אחיינו לאיש אחר.

 מה חולל את המהפך הכביר הזה?
 סנהדרין כ"ט א. 8
א ז' ה, מהדורת כהנאבהערות( -מיהו יקום איש צרורות? יש המשערים )ראה חשמונאים 9

שהוא אלקימוס המתייוון "המתון" שנתמנה לכהן גדול על ידי דימטריוס בשלב השני של 
ה(: "וישב -א ז' ד-מוס זה נאמר בספר חשמונאים )חשמונאיםמרד החשמונאים. על אלקי

דימטריוס על כסא מלכותו ויבואו אליו כל האנשים הפושעים והרשעים מישראל 
ואלקימוס היה מנהיגם מחפצו לכהן". "וישלח אותו )את בקחידס( ואת אלקימוס הרשע 

קימוס ובקחידס ויקים לו את הכהונה ויצוהו לעשות נקמה בבני ישראל. ויאספו אל אל
קהל סופרים לדרוש צדק. וראשונים החסידים היו בבני ישראל ויבקשו מהם שלום. כי 
אמרו איש כהן מזרע אהרון בא בחיל ולא יעשה לנו עוולה. וידבר אליהם דברי שלום 
וישבע להם לאמר לא נבקש לכם רעה ולאוהביכם. ויאמינו לו ויקח מהם ששים איש 

ר כתב בשר חסידיך ודמם שפכו סביבות ירושלים ואין קובר" וימיתם ביום אחד כדבר אש
יוסי בן יועזר איש צרידה  -יח(. יתכן שבין ששים החסידים היה גם דודו -)חשמונאים ז' יב

 )אולי צרידה = צרורות(. 
אמנם התיאור המופיע במדרש מתאים יותר לימי גזירות הדת שבראשית התקופה. גם סופו 

ו עולה בקנה אחד עם סופו של אלקימוס כפי שתואר בספר של יקום בידי עצמו אינ
נה(, אמנם גם שם הוא מות חריג ו"ברוגזה גדולה", אבל מוות זה בא -חשמונאים )שם ט' נד

בידי שמים: "ובשנת שלש וחמשים ומאה בחדש השני צוה אלקימוס להרוס את חומת חצר 
ההיא נוגע אלקימוס  המקדש הפנימית ויהרוס את מעשה הנביאים ויחל להרוס. בעת

ויבטלו מעשיו ויסתם פיו וישותק ולא יכול עוד לדבר דבר ולצוות לביתו. וימות אלקימוס 
 ".בעת ההיא ברוגזה גדולה

 .בראשית רבה ס"ה כב 10
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ר' יוסי בן יועזר הוצא לצליבה ויקום נשאר אדיש לצליבת דודו, ואף עמד מולו 
מתפאר בקלות דעת בסוסו היפה. נראה שלא במקרה הזדמן יקום עם דודו, אלא 

הוא  -ן להפגין לפניו את הצלחתו. הזדהותו עם הצר היווני שלמה בא במכוו
מחזיק בידו את אותות הכבוד והגדולה היווניים ומבליט אותם לעומת הצלב 

מצבו ומצב דודו בשעה זו הם דוגמה אין להתווכח עם ההצלחה, . שעל כתפי דודו
ת הוכחה ניצחת לצדקת המתיוונים. המסקנה המתבקשלמצב האומה בכללה, ו

  שעל ישראל להשתלב בתרבות ההלניסטית. -היא 
יקום היה בטוח שר' יוסי יודה בניצחונו. אבל גם עתה בשעת הכישלון והמשבר, 
כאשר מלכות הזדון התגברה והצדיקים ניתנו למשיסה וקלון, גם במצב של 

נשאר ר' יוסי  -הסתר פנים והיעלמות הצדק האלוהי, כשכל אלה פגעו בו עצמו 
 נתו, ולא זו בלבד אלא שלמרבה הפלא אף הוסיף להתחזק בה.איתן באמו

 

 . לעושי רצונו על אחת כמה וכמה6
 

בעיני ר' יוסי, עובדות המציאות המוחשיות העכשוויות אינן חזות הכל, יש 
להעמיק מעבר להן. הצלחת כוחות הרשע לא רק שאינה הוכחה לעליונותם, אלא 

ם כך למכעיסיו קל וחומר לעושי "א -היא הוכחה לגדולה הצפונה לצדיקים 
רצונו!" יקום תמה על כך והשתומם: "עשה אדם רצונו יותר ממך"? יקום תבע 

ועכשיו שלו הוא צר ומצומצם. ר' -את תשלום השובר כאן ועכשיו, אבל הכאן
יוסי התגבר על המציאות הריאלית בקל וחומר. ההיקש ההגיוני ממיר תפיסה 

שכר העכשווי וההצלחה הנגלית, בראייה שטחית ומצומצמת, שלעיניה רק ה
מקיפה וארוכת טווח, הנושקת לנצח ולשכר העולם הבא. ראייתו של ר' יוסי 
המנותקת לכאורה מן המציאות, מקיפה ורחבה יותר, ולכן גם מציאותית יותר. 
קיומו של הרע ועצמתו, מבליטים בפני המעמיקים את הפכו, את הטוב, 

מו. הם  ממחישים בוודאות מוחלטת את גדולתו ומבררים את נחיצותו ואת מקו
 .11בעולם, "גדולה מידת טובה ממידת פורענות"

וחומר הפוכים. הוא למד מטובתו של הרשע על טובתו של -ר' יוסי למד שני קל
הצדיק, אבל למד גם מעונשו של הצדיק על עונשו של הרשע. ר' יוסי יצר מסגרת 

משוואה אחת, ותמונת העולם נעשית מאוזנת, הטוב והרע הפכו לשני גורמים ב
הרמונית וצודקת, משום כך אפשר ללמוד מזה על זה באופן שלם. ר' יוסי לא 
דרש זאת כפלפול למדני תלוש בבית המדרש, אלא אמר זאת על עצמו בשעה 
שהוציאוהו להיצלב. אמונתו ובטחונו בשעה שנהרג על תורתו, עשו לימוד זה 

ריו ועוצמת הגותו. לכן ריגשו כל כך דבריו את לאמת ניצחת ולעדות על עומק דב
 .יקום איש צרורות והביאוהו לתשובה

יקום הבין שאין זו אופטימיות רחפנית שלא מן העולם הזה, אלא הערכה 
נוקבת, ואף על פי שברגע זה נראה עולמו של יקום איתן וממשי, רואה כבר ר' 

: "ואם כך לעושי רצונו יוסי בחזונו באותה בהירות גם את סופו ואבדנו הקרוב
  קל וחומר למכעיסיו!"

. 12הדברים נכנסו בלבו של יקום וחלחלו עמוק אל קרביו "כארס של עכנאי"
למרות כל חסרונותיו מתגלה יקום כאיש מקשיב, הפתוח לשמוע דברי אמת 

  ובוחן עצמו מחדש.
ל לא היתה זו מכת ברק שהכריעה את יקום. תגובתו לא היתה רגשית ומיידית, ע

אתר, אלא הוא הלך לביתו והרהר בדברים, והפקפוק העמיק וחדר אט אט אל 
תוך לבו. השאלה אם נצחונו בטוח כל כך וגדולתו תמשיך להתקיים התפשטה 
במוחו, ואת תודעתו תפסה המחשבה שהגלגל עשוי להתהפך במהרה ומגדולתו 

 לא יישאר דבר.

ר' עקיבא פיתח תפיסה זאת וכששמע את קול המונה של רומי, שחק כאשר חבריו בכו.  11
חת כמה וכמה"?! מכות כ"ד )ראה להלן "תורת "ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על א

 התשובה של ר' עקיבא" ו"משנת התשובה של ריש לקיש", שיני רשעים שרבבת(.
המדרש נוקט ביטוי שלילי לתאר את השפעתם הברוכה של דברי ר' יוסי על יקום, אולי  12

משל, משום שמבחינתו של יקום היו הדברים בתחילה מנוגדים לדרכו ורצונו, או משום שה
המתאר את הדרגתיות התפשטות הארס ואת ודאיותה, חשוב לגופו של עניין. לא תמיד 

בא בדברי חכמים לשלילה )יש גם תנור של עכנאי אצל ר' אליעזר, בבא  עכנא -הנחש 
מציעא נ"ט ב, ועכנא מופיע במערת ר' שמעון, בבא קמא קי"ז ב, בבא מציעא פ"ד ב. 

ש )קהלת רבה ז' א'(  גם על אמו של אלישע בן אבויה לעומת זאת מופיע ביטוי כזה במדר
 שנהנתה מעבודה זרה בבולמוס שתקפה ושם הוא בא לשלילה.
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לו בתוך לבו שהצלחתו  לבסוף, נעשה הספק של יקום לוודאות מוחלטת, התברר
בעולם ההלניסטי הנוכרי היתה עראית ומדומה ואינה יכולה להאריך ימים. 
ודווקא אמונת דודו המושפלת ומוכחשת לכאורה בעובדות המציאות, היא 

  ודאית ומוצקה וסופה לעמוד איתן ולהתקיים ברוחו של העם לעד.
אלא בגידה בעם  . חטאו איננו חטא אישי13יקום ידע שהרחיק לכת יותר מדי

ושותפות עם האויב בחילול השם, חילול המקדש והמתת חסידי ישראל. משום 
כך לא ביקש יקום בתשובתו לתקן את עצמו ואת מעשיו ולהיבנות מחדש, אלא 
להפך, להעניש את עצמו בצורה מתוחכמת ומושלמת. בכך הפך את ייסוריו 

 .14למהלך של תיקון וצרוף שהביאוהו לחיי העולם הבא
", אבל יש בדברים  משהו יותר 15יקום הוכיח כי "יש קונה עולמו בשעה אחת

מכך: ר' יוסי התנמנם, מיתתו השתהתה מעט, מיטתו פרחה בינתיים באוויר 
"במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים  -ויקום נכנס לגן עדן לפניו 

אמר: "בשעה  אלא 17. ר' יוסי לא התפלא על הישגו של יקום16יכולים לעמוד"
קלה קדמני זה לגן עדן". ר' יוסי לא הצטער על כך חלילה, תשובתו של יקום 
ינקה את כוחה ועצמתה מרוחו ואמונתו של ר' יוסי, והקדמתו של יקום 

 .והעדפתו מכשירה את הדרך לבואו של ר' יוסי עצמו
 

 

 

 ב. נתן צוציתא ור' מתיא
 

 . נתן צוציתא6
 !20, שלם19ליה כבר בתיה: לדזיו 18שלחו ליה למר עוקבא

(, מובן 9אם יקום הוא אכן אלקימוס שנתמנה כהן גדול בידי היוונים )ראה לעיל הערה  13
 מדוע חשב שאין לו דרך חזרה.

השתא ניחא שהרג הכובס את מבחינה הלכתית היו שהתירו התאבדות לחייבי מיתות: "ו 14
עצמו מדעת משום דחלל שבת ולא נתעסק בהספדו )של רבי( ולהכי סליק לאיגרא ונפל 
לאגמא ומית, דהיינו סקילה כדין המחלל שבת" )שיטה מקובצת, כתובות ק"ג ב(. בשו"ת 
שבות יעקב )ח"ב קי"א( דחה בתחילה את כל הראיות להתיר התאבדות לבעלי תשובה: 

שנכשל באיסור אשת איש וקבל על עצמו מכח תשובה דין ארבע מיתות בית על דבר אחד 
דין... לכאורה נראה דגם זה בכלל מאבד עצמו לדעת יחשב, כי מוטב שיטלנו מי שנתנה 
ואל יחבל בעצמו. כדאיתא בפרק קמא דעבודה זרה גבי ר' תרדיון. והא דאמרינן בפרק 

ו תוספת לפי שיראים היו מיסורים. וכן האי הניזקין קפצו ונפלו לתוך הים היינו כמו שאמר
קלסטרוני שקפץ לתוך האש היינו שהיה ירא מיסורין. וכן אין להביא ראיה מהא דאיתא 
בעבודה זרה דף )י"ח ב( גבי ברוריא איתתא דר' מאיר דחנקה את עצמה לפי שפיתה 

' מאיר תלמיד אחד, יש לומר דבאמת שלא כהוגן עשתה גם בזה ומהאי טעמא אפשר ערק ר
מפני כסופא. גם אין להביא ראיה מהא דאיתא שם דף י"ז הפורש ממינות מיית וכן גבי ר' 
אליעזר בן דורדיא שהניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצא נשמתו ויצאה בת קול 
ואמר ר' אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי עולם הבא אי משום הא לא אריא דהתם לא איבד 

מגודל הצער וחרטות חטאיו מת וכן פירש"י שם בפורש ממינות אם עצמו לדעת ממש רק 
שבים ממהרים למות מתוך צרה וכפיות יצרם וזו גזרת המלך עליהם למות עכ"ל, אבל 

 להמית עצמם ממש כנדון שלפנינו אפשר דהוי כמאבד עצמו לדעת".
תא )סוף אבל לבסוף "הביא  ראיה דכל כי האי גוונא לא מקרי מאבד עצמו לדעת מהא דאי

קדושין פ"א ב( ר' חייא בר אשי... יומא חדא הוי קגריס בגינתא קשטא נפשה חלפה ותנייה 
קמיה. אמר לה: מאן את? אמרה לו: אנא חרותא דהדר מיומא... כי אתא לביתו הוי כשגרא 
דביתהו תנורא סליק וקיתיב בגויה. אמרה לו: מאי האי? אמר לה: הכי והכי הוי מעשה 

א דמשום תשובה מותר להביא על עצמו מיתה ממש. והביאו ר' עקיבא וכו'. הרי להדי
 שמ"ה. איגר", שו"ע, יורה דעה,

עבודה זרה י"ז א וי"ח א.  מערכת היחסים בין ר' יוסי בן יועזר ליקום העומד ומשתתף  15
בצליבתו דומה מעט למה שסופר בדורות מאוחרים יותר על ר' חנינא בן תרדיון 

ן "בכה רבי ואמר"(. רבי ראה את הדברים בפרספקטיבה היסטורית וקלוצטינרו )ראה להל
ובכה, כנראה על עצמו ועל הצדיקים הגמורים שלא יגיעו לדרגתו של הקונה עולמו בשעה 

 אחת.
 ברכות ל"ד ב. 16
 ר' יוסי לא בכה על כך כדרך שבכה רבי על מעשה אלעזר בן דורדיא )עבודה זרה י"ז(.  17
תן צוציתא, אינה מוסכמת וברורה. הוא זוהה בדברי חכמים עם נ -זהותו של מר עוקבא  18

עוקבן בר נחמיה: "אין לך גדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו בדורו, ...אמר רב יוסף: ועוד 
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מצאתי בספר הגדה שהיה מר עוקבא בעל תשובה. שנתן עיניו באשה אחת 
והעלה לבו טינא ונפל בחולי ואשת איש היתה. לימים נצרכה ללוות ממנו 
ומתוך דוחקה נתרצית לו, וכבש יצרו ופטרה לשלום ונתרפא, וכשהיה 

י לר' נתן יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים, ועל שם כך קר
 .22במסכת שבת 21צוציתא

  תיאור זה של נתן צוציתא מזכיר מעשה שהופיע בדברי חכמים:
אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה 
לבו טינא. ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו, אין לו תקנה עד שתבעל. אמרו 

ות, ואל תעמוד לפניו חכמים ימות, ואל תבעל לו. תעמוד לפניו ערומה? ימ
  .23ערומה. תספר עמו מאחורי הגדר? ימות, ואל תספר עמו מאחורי הגדר

חכמים דחו כל אפשרות של ויתור ופשרה במאבק עם היצר ואסרו אפילו את 
ועמדו כחומה  -. חכמים חידדו את אופי המלחמה בתאווה ובפריצות 24המותר

הם לא גילו רחמים על החולה, בצורה על הגנת כבודן וצניעותן של בנות ישראל. 
לא התייחסו למסכנותו ומנעו מן האשה לפגום אפילו משהו בצניעותה כדי 
להצילו. הם לא ראו בחולה אדם מסכן אלא חוטא שטוף תאווה, ששיקע את 

 .25עצמו במחשבות זימה עד בלי גבול

אחד בדורנו, ומנו עוקבן בר נחמיה ריש גלותא, והיינו נתן דצוציתא". שבת נ"ו ב. אולם 
 היינו כר' נתן", כלומר, שעשה בדומה לר' נתן.אפשר שאין כאן זיהוי אישי, אלא הכוונה "ו

"כמשה, שהוא בן בתיה, למי שמקרין עור פניו כמשה רבנו שגידלתו בתיה בת פרעה",  19
קרינת  -רש"י, שם. אפשר שכינויו של משה כאן על שם בתיה הוא משום העניין. את זיוו 

ה צדקת גמורה, עור פניו, קיבל משה בעקבות התשובה על חטא העגל. יוכבד אמו הית
בעוד בתיה בת פרעה היא מופת של בעלת תשובה. את נקודת התשובה ינק אפוא משה 

 מאמו המאמצת יותר מאשר מאמו הביולוגית. 
 סנהדרין ל"א ב. 20

 ? מדוע נקרא צוציתא21
א. הוא נקרא בשם זה על שם שבחו. "כשהיה יוצא לשוק היה נר דולק בראשו מן השמים, 

תן צוציתא במסכת שבת" )רש"י סנהדרין. משמעות דומה של הביטוי ועל שם כך קרי לר' נ
 קיימת בבבא בתרא ע"ג א: "צוציתא דנורא חיוורתא" הדולקת בראש הגל האימתני.( 
ב. יש שציינו בכך את מעשה התשובה גופו ולא את עיטור התפארת שקיבל בעקבותיו, 

ת בשרו לכפרה )ערוך ע' הוא נקרא צוציתא משום שהיה לו חלוק של שער עזים ששרט א
  נתן(.

ג. היו שפירשו שבנערותו היה שערו עשוי תלתלים ולכן נקרא צוציתא )ערוך השלם ה' 
שצ"ז, על פי היוחסין בשם גאונים, ועל פי האמור ביחזקאל ח' "ויקחני בציצית ראשי"(. 

י זה לפי פירוש זה לא נקרא על שם התשובה אלא דווקא על שם יסוד חטאו ושורשו. )ביטו
של צוציתא מופיע )קדושין פ"א ב( ביחס לר' חייא בר אשי )ראה עליו להלן(, שלמרות 
שנהג הפוך מנתן צוציתא ונלחם ביצרו נכשל בפיתוי, והביא למי שחשב כזונה "רומנא 

ענף קטן שבראש הדקל )רש"י(. הדבר מחזק את הסברא שהוא כינוי  -" צוציתא דריש
אל החטא.( לבלורית ולציצי השיער המביאים  

ד. יש שפירשו )ערוך שם(  כאן שיצאה אש מד' ציציותיו. )בדומה לאמור "אין ציצית אלא 
ענף, ואמר אביי וצריך לפרודא כי צוציתא דארמאי" מנחות מ"ב א. ואולי רמזו בכך 
לסיפור המובא להלן על הזהיר במצוות ציצית, מנחות מ"ד א. אפשר לשער להסבר זה,  

אין לך כל מצוה  ר' נתןא הוא המספר, ואולי סיפר על עצמו. "דאמר שר' נתן צוציתא הו
קלה שכתובה בתורה שאין מתן שכרה בעולם הזה ולעולם הבא אינו ידוע כמה. צא ולמד 
ממצות ציצית, מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית". אולם להסבר זה, ר' נתן 

 טינא(.הזהיר בציצית, איננו בשום אופן ר' נתן שהעלה לבו 
 רש"י שם. 22
 סנהדרין ע"ה א.  23
"פליגי בה רבי יעקב בר אידי ור' שמואל בר נחמני. חד אמר אשת איש היתה, וחד אמר  24

פנויה היתה. בשלמא למאן דאמר אשת איש היתה, שפיר, אלא למאן דאמר פנויה היתה, 
די שלא מאי כולי האי? רב פפא אמר משום פגם משפחה. רב אחא בריה דרב איקא אמר: כ

 יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות".
לעומת זאת דיברה תורה כנגד יצר הרע והתירה אשת יפת תואר, ונראה אפוא שיש 
להתחשב בחולשתו של האדם. אבל הלכה זו היא הלכה חריגה שאין להקיש ממנה 
למקומות אחרים. היתר יפת תואר נאמר ביוצא למלחמה, כאשר האדם נעקר מביתו 

מסגרות החיים והמוסר נהרסות. בשעה שהאדם מתמודד בחזיתות רבות  וסביבתו וכל
ונחשף לפיתויים קשים, בלי שיהיו בידו כלי הגנה. עצם הכנסתו של ההיתר הזה למסגרת 

 הלכתית, מחזירה את החייל שסרח אל סדרי ההנהגה המקובלים ומיישרת את מעשיו.
ידי נישואין, אלא מדובר  ברור שלא היתה זו אהבה שאפשר להפוך לכוח בונה על 25

ביצריות גסה בלבד שעניינה הפורקן המיני, ולכן דווקא מים גנובים ימתקו. כך קרה גם בין 
אמנון ותמר. אם היה אמנון אוהב את תמר, היה שומע לדבריה ופונה לדוד שיתן לו את 
תמר לאישה, אבל הוא לא רצה בה כאשה אלא רק למלא את תאוותו, ולכן אחרי שבעל 

תה גדלה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה. לעומת האמור כאן התירו חכמים או
לאבישג להתייחד עם דוד, אבל שם לא עלתה על דעתו של דוד מחשבת זימה, היזמה 
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הגמרא לא פירשה את סופו של אותו אדם שלבו העלה טינא ונדמה שמת בצערו 
שבן צלמו הצליח להתגבר על יצרו  26שהבטיחו לו הרופאים. אולם אפשרכפי 

 ולעשות תשובה. 
שהרחיקו לכת עוד יותר ועשו את שתי הדמויות לדמות אחת ממש. לשיטה  27יש

זו, סופו של הסיפור דרמטי ומשמעותי ביותר: הרופאים שחרצו את גורלו טעו, 
הרופאים מכירים רק את והחוטא נשאר בחיים למרות שלא השאירו לו תקווה. 

עובדות המציאות, הם לא יודעים כיצד לתקן את היצרים ולהתגבר עליהם, ולכן 
. אבל בכך החמיצו 28סיפוק צרכיו המיניים של החולה יביא את מותו-גזרו שאי

אין מקום לייאוש ואפילו  -הרופאים את עומקן של עובדות החיים וסודות הנפש 
י התשובה. כאשר אותו איש נלחם ביצרו, מחיצה של ברזל אינה עומדת בפנ

  התגבר עליו, הבריא ונותר בחיים.
נתן צוציתא הוא דוגמה לתשובה שלמה. לא רק משום שהתגבר על יצרו, אלא 
משום שעמד בתשובתו ועשה עם האשה חסד לשם שמים גם כאשר הסכימה 

  להיענות לו. משום כך תשובתו היא מופת לתשובה מאהבה:
ה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו איזו היא תשוב

ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכישלון כוח. כיצד הרי 
שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה 

 .29ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמור
 

. אבל אפשר  להבין 30שובתו של נתן צוציתא ושורשיהלא נאמר דבר על סיבת ת
שעצם ההכרה שההתמכרות לחטא הביאתו עד שערי מוות, גרמה לו להתנער מן 

אלא שנתן לא נעצר בכך,  החטא, לוותר על תאוותו ולשוב אפילו במחיר חייו.
דווקא בעקבות נכונותו למות הצליח לתקן את דרכיו, להבריא ולהמשיך 

יצא מן החטא בכך שחרג מקונכייתו, תמך באותה אשה בשעת . ר' נתן 31לחיות
דוחקה והעמידה על רגליה. הוא נפתח לבעיותיהם של אחרים ולמד להעניק 
לזולת ולהתחסד עם הבריות. כוח החסד ואהבת הזולת, הוא כוח חיובי בונה 

 אשר באמצעותו זכה לבנות גם את עצמו.
 

  . ר' מתיא בן חרש2
 .32וות השוואה ניגודית לרב מתיא בן חרשאת נתן צוציתא יש להש

מעשה היה בר' מתיא בן חרש שהיה עשיר וירא שמים ובעל מידות טובות 
ורודף מצוה וצדקה... אמרו עליו שמימיו לא הסתכל באשת איש ולא 
באשה אחרת. פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה ועבר השטן וראהו 

יד עלה למרום ועמד ונתקנא בו, אמר, אפשר צדיק בלא חטא בעולם? מ
לפני הקב"ה ואמר: רבש"ע, מתיא בן חרש מהו לפניך? אמר לו: צדיק 
גמור. אמר: תן לי רשות ואנסנו. נתן לו רשות. מיד הלך ומצאו יושב 
ועוסק בתורה. נדמה לו כאשה ביופיה שלא היה כיופיה מימות נעמה 

את  אחות תובל קין, שטעו בה מלאכי השרת. שנאמר "יראו בני האלהים
בנות האדם כי טובות הנה". כיון שראה אותה הפך פניו לאחוריו, חזר 

היתה של עבדיו בעקבות צינתו, ונראה שדוד נזהר בכבודה של אבישג ולא קיבל את 
 עצתם ככתבה וכלשונה.

 לפי פירוש רש"י. 26
ת מ"ב. וראה כל הסיפור באריכות ב"בית המדרש" חדר ה', ו"אוצר המדרשים" שאילתו 27

 עמוד שי"ט ז'.
"נניח שאדם חולה מרצונו, לאחר שחי בפריצות ולא שמע בעצת רופאיו, איש זה יכול  28

היה בשעתו שלא לחלות, אך לא עוד עכשיו, לאחר שאיבד את שעתו, כמו שלא תוכל 
 (.19ו, האתיקה הניקומכית, תרגום ליבס, עמ' להחזיר את האבן שזרקת" )אריסט

 רמב"ם הלכות תשובה ב' א'. 29
סיפורו של ר' נתן צוציתא דומה לסיפורו של הזהיר בציצית )להלן( בכך ששניהם שקעו  30

בחטא, ושניהם הצליחו ברגע האחרון לחזור בתשובה שאין למעלה ממנה, ולבנות את 
שרה התשובה לר' נתן בעל הציצית גלוי חייהם מחדש באופן מתוקן. הכוח שבו התאפ

 ומבואר, הוא ניצל מן החטא בכוח אדיקותו במצות הציצית. 
ר' נתן צוציתא דומה לר' אלעזר בן דורדיא )להלן( בכך שהחטא הביאו עד שערי מוות,  31

אבל ר' אלעזר בן דורדיא היה עסוק בתוך עצמו, וזכה רק לחיי עולם הבא, ואילו נתן 
 לם חדש.מצליח לבנות עו

כרב מתיה" . יש הגורסים )ראה מרגליות הים סנהדרין ל"א ב( בגוף הדברים "לדזיו ליה 32
ולפיכך השוואת שתי הדמויות אינה חיצונית אלא מונחת בגוף דברי חכמים. גם רב מתיה 

 וגם ר' נתן זכו לזיו, אולם הם  הגיעו אל התכלית האחת בשתי דרכים הפוכות ומנוגדות.  
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השטן והלך לו לפניו, החזיר פניו לצד אחר והשטן כנגד פניו. כיון שראה 
שמתהפכת לכל הצדדים, אמר בלבו, מתיירא אני שמא ישלוט בי יצר 
הרע. ומה עשה אותו צדיק? קרא לאחד מתלמידיו שהיה משמשו, ואמר 

לך והבא לי אש ומסמרים. כיון שהביאם הבעירם באש, ונעץ  לו: בני
אותם בעיניו. וכיון שראה השטן כך נבהל ונרתת והלך מעליו, ועלה 
למרום ואמר: רבש"ע, כך וכך היה המעשה. מיד קרא הקב"ה לרפאל שר 
של רפואות, ואמר לו: לך ורפא עיני מתיא בן חרש. הלך רפאל המלאך 

מי את? אמר לו: אני רפאל המלאך שלוחו של ועמד בו. אמר ר' מתיא: 
הקב"ה, ששלחני לרפאות את עיניך. השיבו איני רוצה, מה שהיה היה. 
חזר רפאל לפני הקב"ה ואמר לו: כך וכך אמר לי מתיא בן חרש. אמר לו 
הקב"ה: לך אמור לו מהיום ואילך אל תירא אני ערב בדבר זה, שלא 

  .33ישלוט בך יצה"ר כל ימי חייך
הדמויות, ר' נתן ורב מתיא, מנוגדות לחלוטין. ר' נתן הלך אחר עיניו ושקע שתי 

בתאוותו עד קצה גבול האפשר, ואילו רב מתיא עקר את עיניו כדי לדכא כל שמץ 
 תאווה. 

ר' מתיא שאף לצדקות גמורה, וביקש לקבע את הרמה הרוחנית הגבוהה. ר' 
, ואולי באופן מוגזם מתיא לא סמך על כוחו של האדם וחשש באופן קיצוני

וכמעט היסטרי, ממאבקים וזעזועים, מאפשרות של כישלון. הוא התרחק בכל 
כוחו מכל התמודדות חיצונית וברח מכל ניסיון כדי שדבר לא יסיטהו מן 

. ר' מתיא זכה לבסוף 35, לכן נזהר באופן קיצוני לא להביט בפני אשה34העיקר
ניו במעשה הירואי, אלא משום להשתחרר מן הניסיון, לא משום שניקר את עי

פעמית אלא שיטה -שוויתר על רפואת עיניו והוכיח שאין זו לו התמודדות חד
 .36ודרך חיים שלמה

ר' מתיא בן חרש, מלמדת לא רק על  -השוואת ר' נתן צוציתא להיפוכו הגמור 
גדולתו של ר' מתיא, אלא גם על מעלתו של ר' נתן. האחרון הלך אמנם אחר עיניו 

כן -פי-על-על עצמו במו ידיו את גרויי החטא עד ששקע בו לבלי מוצא, ואף והביא
הצליח בכוח התשובה לתקן את דרכיו באופן המופלא ביותר, להתגבר על 
החטא, לצאת ממנו ולהגיע לאותה מעלה ולאותו זיו בוהק של ר' מתיא בן חרש. 

הגדולה  משמעית של ר' מתיא היא דרך-פי שדרכו החד-על-יש להסיק מכך שאף
והשלמות, היא קיצונית מדי ואיננה אפשרית לרבים. אפשר להגיע אל השלמות 

 .גם בדרכים אחרות ואפילו לאחר הכישלון והנפילה בחטא ותוך התמודדות עמו
 

התורה צוותה את האדם לבחור בטוב, להתמודד עם יצריו וחולשותיו ולכוון את 
ת ולא לברוח מיצר המין. ר' כוחותיו לאפיק חיובי ובונה, עליו לפרות ולרבו

מתיא עצמו הציב גבול לבריחה מן הניסיון, הוא עקר את עיניו ולא התאבד או 
סירס את עצמו. נטילת העיניים אינה משחררת ממדוחי החטא, הדמיון עלול 

ובר, הוספה בסוף פרשת חקת, וילקוט שמעוני ח"א קס"א, בנות צעדה עלי תנחומא, ב 33
 שור, ראה גם אוצר המדרשים עמ' ת"נ, דבור שביעי.

טולסטוי תיאר בסיפורו "האב סרגיי", נזיר שכרת את אצבעו כדי להתגבר על פיתוי  34
 אשה, האב סרגי ניצל בכך מפיתוי אחד אולם הדבר לא מנע ממנו להיכשל לאחר זמן
בפיתוי אחר. מעשהו ההרואי גילה את גדולתו אבל לדעתו של טולסטוי גם את כישלונה 
הפנימי של דרכו. טולסטוי לא ראה ביומרה לשלמות ולנקיות יראת שמים אמיתית אלא 
מצא בה חטא גאווה והתהדרות בעיני הבריות שסופן כישלון. התיקון האמיתי יגיע מתוך 

ווקא הענווה הנובעת מתחושת הכישלון תביא את האדם הבנת קטנות האדם וחולשותיו, וד
יתכן שייאושו של טולסטוי מאפשרות הטוהרה והנקיות המוחלטת לשיא גדולתו ושלמותו. 

הוא תולדת נצרותו, בעוד היהדות נלחמת עם היצר ומאמינה באפשרות להתגבר עליו 
עם החטא, לבין כריתת האצבע העוקפת את ההתמודדות ולנצחו. אפשר גם שיש הבדל בין 

עקירת העיניים לחלוטין שהיא פגיעה ישירה בסרסורי החטא וכליו של השטן. ר' מתיא 
אלא להמית אותו, ולכן הצליח להתמיד בדרכו  לא ניסה להסיח את דעתו מן הפיתוי,

 ולהשתחרר מן החטא לעולם.
ש בנוסח התנחומא נאמר ש"לא הסתכל באשת איש ולא באשה אחרת", כלומר, הוא חש 35

רק מאשה אחרת, ואילו בנוסח שבילקוט שמעוני א' קס"א נאמר: "שמימיו לא נשא עיניו 
 לאשה בעולם", ואולי לא נשא עיניו לשום אשה ומעולם לא התחתן.

פעמי -למען האמת, ר' מתיא לא נמנע לחלוטין מבחירה, אלא בחר במעשה גבורה חד 36
. את  חשיבותו של הוויתור כדי להשתחרר מגירויים חיצוניים ומן הבחירה המתמדת

החופשי והרצוני על אפשרות הבחירה אפשר להבהיר במשל מעקדת יצחק. הניסיון 
הקשירה, שהיא נקודה -המופלא של העקדה נקרא בכל הדורות דווקא על שם העקדה

נעשה ביוזמתו  -העקידה  -שולית במעשה ההקרבה של אברהם, משום שקטע זה במעשה 
להיעקד. "עם שהוא בא לשחטו, אמר לו יצחק: אוסרני בידי ורגלי של יצחק, שבחר מרצונו 

שהנפש חצופה היא, עד שלא נראה המאכלת באה אזדעזעה ואיפסל מקרבן, בבקשה אבי 
 כדי שלא יעשה בי מום" תנחומא )בובר( וירא מ"ו.
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. אכן 37להמשיך וללבות את היצר ביתר עוז, ו"הרהורי עבירה קשו מעבירה"
 ניסיון, לא נפטר ממנו ונפל בניסיון קשה.למרות שר' מתיא ברח כל חייו מן ה

נטילת הבחירה מר' מתיא איננה טבעית, היא חריגה מדרכו של עולם ואינה בת 
חיקוי. ובכל זאת תיארו חכמים את דמותו בהערצה והציגוה כמופת. גם אם 
איננה מודל ממשי לחיקוי, היא אידיאל נשגב של שלמות מוסרית וקדושה, שיש 

 אוף לקראתו.להתגעגע אליו ולש
 
 

 . תורתו של ר' מתיא3
מעשהו של ר' מתיא בן חרש הוא חריג ומיוחד. כדי להבינו יש ללמוד משהו על 
דמותו של ר' מתיא ולהבין באמצעות דבריו בהלכה ובאגדה, אותו ואת מקומו 

 של מעשה זה בחייו. 
לו חששנותו של ר' מתיא לא נבעה רק מעיקרון מוסרי, אלא היתה עיקרון כללי ש

ותפיסת חיים. ר' מתיא דאג לנשמת האדם, אבל גם חרד לחייו ולעצם קיומו, 
 .38והופיע במשנה כחששן קיצוני לסכנת נפשות

את חששנותו המוסרית המופרזת של ר' מתיא אפשר לתלות במשבר הגדול 
שלאחר מרד בר כוכבא. אפשר שכל עוד חי ר' מתיא בארץ, סמך על ישרות 

דושתם, אולם משנאלץ בצוק העתים לעזוב את החיים הטבעיים בה ועל ק
 הארץ, גברה חששנותו:

מעשה ברבי יהודה בן בתירה ורבי מתיה בן חרש ורבי חנניה בן אחי רבי  
יהושע ורבי יונתן שהיו יוצאים חוצה לארץ והגיעו לפלטום וזכרו את ארץ 
ישראל. זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקרא 

וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החקים  הזה:
 .40. אמרו, ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה39האלה

ר' מתיא שקל את ישיבת ארץ ישראל מול כל המצוות, וראה בה כשלעצמה, 
עוצמה רוחנית כבירה. כשנאלץ לעזוב את הארץ, בכה על הפרידה ממנה ומן 

ים והטבעיים. ר' מתיא הקים את ישיבתו ברומי, כפי החיים היהודיים הנורמלי
. מקומו בגלות רומי, מוקד השלטון 41שאמרו חכמים "אחר ר' מתיא לרומי"

והתרבות האלילית המנוונת והיצרית, החריף בוודאי את חששנותו הרוחנית 
 .42והביא להסתגרותו הפנימית

 
מיצריו ולא ר' מתיא לא סמך על כוחו של האדם, הוא חשש מחולשתו, פחד 

האמין ביכולתו לעמוד בפיתוי. תפיסה זו מעמידה במרכז ההוויה הדתית את 
היראה, ומשווה למתן התורה גוון מאיים, שתפקידו להזהיר את האדם מפני 

   חולשותיו.
רבי מתיא בן חרש אומר: לא בא הכתוב אלא לאיים עליו כדי שתהא 

 .43תורה ניתנת באימה, ביראה, ברתת ובזיע
הר סיני היה גורם של מורא, אולם הדברים מופיעים בו מאוזנים, ואנו במעמד 

מצווים במקביל על מורא שמים ועל אהבת ה' גם יחד. את שני הכוחות יש לשלב 
 . 44ולעבוד את ה' בשתי הדרכים "בדחילו ורחימו", "וגילו ברעדה"

צדקתו של ר' מתיא וחששנותו, היו עלולים לעשותו אדם מתבדל ומסתגר 
עה, שהחברה אינה מעניינת אותו כלל. אבל לא כך הם פני הדברים, ר' מתיא בבו

 נשאר אדם פתוח ומתעניין. 
רבי מתיא בן חרש אומר: הוי מקדים בשלום כל אדם והוי זנב לאריות 

 .45ואל תהי ראש לשועלים
 יומא כ"ט א. 37
שה אפשרי יומא פ"ג א. ר' מתיא לא נטל סיכונים ביחס לחיי אדם ותבע לעשות כל מע 38

להצלתו: "מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו ורבי מתיא בן חרש 
מתיר. ועוד אמר רבי מתיא בן חרש החושש בגרונו מטילין לו סם בתוך פיו בשבת מפני 

 שהוא ספק נפשות וכל ספק נפשות דוחה את השבת".
 דברים י"א לא. 39
 ספרי, דברים פ' ד"ה )כט( כי. 40
 ין ל"ב ב.סנהדר 41
עצם בחירתו זו ברומא תמוהה ועטופת תעלומה, חבריו הלכו לבבל, ואילו הוא הלך  42

 הפעם דווקא אל תוך לוע הארי.
 יומא ד' ב. אבות דרבי נתן נוסחה א' פרק א'. 43
 תהילים ב' יא. 44
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חששנותו של ר' מתיא כלפי עצמו עשתה אותו לאדם צנוע ועניו, רודף שלום לכל 
ו ומקומו בחיים, על האדם לבקש בצניעות "הוי זנב לאריות", אדם. את דרכ

אולם לא מתוך בטלנות והתבטלות חסרת חוט שדרה. עם כל הענווה עליו 
לשאוף לגדולות ולהתחבר לאריות, כדי שיתעלה באמצעותם למדרגות שלא יוכל 

 להשיג בכוחות עצמו. 
ההיסטורית את תפיסתו של ר' מתיא את האדם הקרינה כנראה גם על תפיסתו 

 דמות האומה. 
מפני מה הקדים הכתוב לקיחתו של פסח לשחיטתו ארבעה ימים? היה 
רבי מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר "ואעבור עליך ואראך והנה עתך 

. הגיע שבועתו שנשבע הקב"ה לאברהם שיגאל את בניו ולא 46עת דודים"
נכונו ושערך היה בידם מצות שיתעסקו בהם כדי שיגאלו שנאמר "שדים 

ערום מכל מצות, נתן להם הקדוש ברוך הוא  47צמח ואת ערום ועריה"
שתי מצות דם פסח ודם מילה שיתעסקו בם כדי שיגאלו. שנאמר "ואעבור 

, ואומר "גם את בדם בריתך שלחתי 48עליך ואראך מתבוססת בדמיך"
, לכך הקדים הכתוב לקיחתו של פסח 49אסיריך מבור אין מים בו"

ימים שאין נוטלין שכר אלא על ידי מעשה. רבי אליעזר  לשחיטתו ד'
הקפר ברבי אומר: וכי לא היה בידם של ישראל ארבע מצות שאין כל 
העולם כדאי בהם? שלא נחשדו על העריות, ולא על לשון הרע, ולא שנו 

 . 50את שמם, ולא שנו את לשונם
קיותם של ר' מתיא שחשש מיצריותו של האדם וחשד אפילו בעצמו, חשש גם לנ

ישראל במצרים, הוא חש במתח פנימי השורר בגאולה. הגאולה מתפתחת, זמנה 
הגיע, הכל הוכן כבר מלמעלה חוץ מדבר אחד, הנגאלים אינם מוכנים לישועה. 
"אין נוטלים שכר אלא על ידי מעשה", ולישראל אין דבר להיתלות בו, לכן 

 המציא להם הקב"ה שתי מצוות. 
ו, חושב שישראל במצרים היו מלאים מצוות כרימון. הם ר' אלעזר הקפר לעומת

באו אל הגאולה עם אוצר טבעי של מידות ומעשים טובים. ברור לו שישראל לא 
. ר' מתיא לא קיבל את 51נחשדו על העריות, ו"אחת הייתה ופרסמה הכתוב"

גאולת מצרים כהתפתחות טבעית, אלא תלה את הבשלת העם בהתערבות 
 העם בריתות ומצוות טקסיות, כדי להכשירו לגאולה. אלוהית, שהטילה על

 
מי שהתרחק מן החטא עד קצה גבול האפשר וביקש נקיות מוחלטת, הרי הוא 
דמות של "צדיק גמור". צדיק כזה אין לו לכאורה עניין בחוטאים ואיננו קשור 
לסיבוכי חזרתם. אבל דווקא ר' מתיא שלא חטא ולא נזקק לכפרה שאל 

  .52בחילוקי הכפרה השוניםוהתעניין הרבה 
שאל ר' מתיא בן חרש את ר' אלעזר בן עזריה ברומי: שמעת ארבעה 
חלוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש? אמר: שלושה הן ותשובה עם כל 

אינו זז משם עד שמוחלין לו. שנאמר  -אחד ואחד. עבר על עשה ושב 
ולה תשובה ת -"שובו בנים שובבים". עבר על לא תעשה ועשה תשובה 

ויום הכפורים מכפר. שנאמר "כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם". 
תשובה ויום הכפורים  -עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה 

תולין ויסורין ממרקין, שנאמר "ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם". 
אין לו כח בתשובה לתלות ולא ביום  -אבל מי שיש חילול השם בידו 

לכפר ולא ביסורין למרק, אלא כולן תולין ומיתה ממרקת.  הכפורים
 .53שנאמר "ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר עון העם הזה לכם עד תמתון"

 אבות ד ' ט"ו. 45
 יחזקאל ט"ז ח. 46
 יחזקאל ט"ז ז.  47
 יחזקאל ט"ז ו. 48
 זכריה ט' יא. 49
 מס' דפסחא בא ה'. -ילתא דרבי ישמעאל בא מכ 50
 שמות רבה א' כ"ח. 51
מס' דבחדש יתרו פרשה ז: "מפני ארבעה דברים  -הנוסח במכילתא דרבי ישמעאל יתרו  52

אלו הלך ר' מתיא בן חרש אצל ר' אלעזר הקפר ללודיא. אמר לו, רבי שמעת בארבע 
את ר' מתיא ביותר עד שטרח  חלוקי כפרה שהיה ר' ישמעאל דורש?" נראה שהנושא הטריד

 ללכת ללמוד אותו ולמצות את בירורו. 
 יומא פ"ו א. 53
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, תשובה, 54ר' מתיא ידע את ארבעת הפסוקים המורים על הכפרות השונות
מיתה, יום הכיפורים והייסורים. אבל כצדיק גמור, סבר שהכפרה כולה היא 

תי תלוי במעשה האדם ולכן האמין שתיתכן כפרה לכל דבר, חסד אלוקי בל
 אפילו לחילול ה'. ר' אלעזר בן עזריה לימד אותו את דרך התשובה והכרחיותה.

החסד האלוהי אינו מתגלה אלא תוך מעורבות של האדם עצמו והשתתפותו 
  במעשה הכפרה. 

עון בן ר' מתיא התלבט גם בנושאי הגלות והגאולה, ושאל עליהם את ר' שמ
 יוחאי:

וכי מאחר שרבי אליעזר מלמדנו פעם ראשונה ושניה ארון גלה לבבל אתה 
 .55מאי אתה אומר? אמר לו שאני אומר ארון במקומו נגנז

ר' שמעון בר יוחאי הפתיע את ר' מתיא בכך שסבר שהארון נגנז במקומו. יתכן 
נדד  שבתשובה זו טמונה תפיסה כוללת: הארון )נקודת הקודש הפנימית( לא

יש רק לחשוף אותו. ומכאן  -והלך לבבל אלא נשאר גנוז במקום החורבן עצמו 
נלמד שיסוד התשובה, אפשרותה וכפרתה נעוצים בנקודת הקדושה הסגולית 

 .הטבועה בישראל
 
 

 . חץ בעיני השטן6
 

לעומת שני הדגמים הקיצוניים הללו, של נתן צוציתא שבתחילה נכנע ליצרו 
ר' מתיא שברח ממנו עד הקצה השני, קיימת גם דרך  לחלוטין, ולעומתו של

הדרישה להיאבק ביצר מאבק מתמיד ולהילחם בו מלחמה  -מוסרית שלישית 
 .56חזיתית

ר' חנינא ור' יונתן הוו קאזלי באורחא, מטו להנהו תרי שבילי, חד פצי 
אפיתחא דעבודת כוכבים, וחד פצי אפיתחא דבי זונות. אמר ליה חד 

דנכיס יצריה, א"ל אידך: ניזיל  אפיתחא דעבודת כוכביםלחבריה: ניזיל 
אפיתחא דבי זונות ונכפייה ליצרין, ונקבל אגרא. כי מטו התם חזינהו 

: מזימה 57לזונות, איתכנעו מקמייהו. אמר ליה: מנא לך הא? אמר ליה
. )ר' חנינא ור' יונתן הלכו בדרך והגיעו 58תשמור עלך תבונה תנצרכה"

רת על פתח עבודה זרה ואחד על פתח בית זונות. לצמת דרכים, אחת עוב
אמר אחד לחברו: נלך על פתח עבודה זרה שנשחט יצרה. אמר השני: 
נכפה את יצרנו ונלך על פתח הזונות ונקבל שכר. כאשר ראום הזונות 
התביישו מפניהם. אמר לו: כיצד ידעת? אמר לו: מזימה תשמור עלך 

 תבונה תנצרכה.( 
ביצרם ולנצחו. יש בכך גילוי של עוז רוח וגבורה מוסרית חכמים בחרו להתגרות 

אשר באמצעותם אפשר לכבוש את העולם. היצר המפתה, תוקף את האדם 
בעוצמה גדולה עד שנדמה ככוח שאין לעמוד בפניו, אבל כאשר מתגברים עליו, 
הוא מתגלה כנמר של נייר בלבד והוא בורח ונעלם. מי שאינו ירא מן היצר מגלה 

 אין בו כל ממש.לפתע ש
פעמי עשה פלימו לשיטה. הוא לא נבהל -מה שעשו ר' חנינא ור' יונתן באופן חד

 מפיתוי היצר אלא לחם בו  מלחמת חרמה והתגרה ביצרו  תמיד: 
  59גירא )חץ( בעיניה דשטן!

 מס' דבחדש יתרו פרשה ז'. -ראה נוסח הדברים במכילתא דרבי ישמעאל יתרו  54
 יומא נ"ד א. 55
שתי השיטות המוסריות הללו חוזרות ונשנות במשנתם של חסידי אשכנז כשתי  56

הבאה' ו'תשובת הגדר'. בתשובת הבאה נבחנת  אפשרויות בתהליך התשובה, 'תשובת
התשובה בחזרה אל נושא העבירה ועמידה בפיתוי, בעוד שתשובת הגדר מחייבת להתרחק 
ממנו עד הקצה האחר. ואם חטא באשה יתרחק מלראות נשים, לא יצא לשוק ולא יראה 

 בגדי נשים וכיוצא בזה.
 משלי ב' יא. 57
 עבודה זרה י"ז א. 58
פלימו שהתגרה בשטן נכשל בניסיון של חסד. ערב יום הכיפורים בא  קדושין פ"א א. 59

השטן כעני וקרא בפתח, הוציאו לו לחם אבל הוא לא הסתפק בזה וביקש להכניסו פנימה, 
אלא שבמנהגיו המכוערים דחה את בני הבית והם גערו בו עד שנפל ומת. לעומת פלימו, 

ל חסד כזה בכבוד וניצלה על ידי כך עמדה בתו של ר' עקיבא )שבת קנ"ו ב( בניסיון ש
מגורלה הרע. בתוך סעודת חתונתה בא עני וקרא בפתח בלי שישימו אליו לב, והיא, 
הכלה, יצאה אליו ומסרה לו באופן טבעי את מנתה האישית. פלימו, שהתיימר לירות 
 במכוון חיצים בעיני השטן נכשל בניסיון החיובי, ואילו בתו של ר' עקיבא נעצה לתומה
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, וחכמים תיארו כיצד 60אולם גם דרך זו של התגרות בשטן היא קיצונית מדי
ו והביאו למסקנה שמוטב לו לאדם שיצטנע ולא הראה לו השטן את חסרונותי

 .61יבטח בכוחותיו, כי ביד השטן  להכשילו
 
 

 . לא לידי ניסיון5
 

 ר' מתיא ברח מן הניסיון, אולם דרכו של הקב"ה  להעמיד את האדם בניסיונות.
"עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה 

 .62עליו השלום"חיבתו של אברהם אבינו 
אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם. כתיב, נתתה ליראיך נס 

, נסיון אחר נסיון וגידולין אחר גידולין בשביל 63להתנוסס מפני קושט סלה
לנסותן בעולם, בשביל לגדלן בעולם כנס הזה של ספינה. וכל כך למה מפני 

, למי קושט, בשביל שתתקשט מדת הדין בעולם. שאם יאמר לך אדם
שהוא רוצה להעשיר מעשיר, למי שהוא רוצה מעני, ולמי שהוא רוצה הוא 
עושה מלך, אברהם כשרצה עשאו מלך, כשרצה עשאו עשיר. יכול את 

 ?64להשיבו ולומר לו: יכול את לעשות כמו שעשה אברהם אבינו
הניסיון לא בא לבדוק את האדם אלא לחשל אותו, להעצים את כוחו ולחשוף 

ויכולתו. משום כך עומד כל אדם בפני אתגרים שונים ומשונים, זה  את סגולותיו
 נבחן בעושרו וזה נבחן בעוניו.

אשרי אדם שהוא עומד בנסיונו שאין בריה שאין הקב"ה מנסה אותה, 
העשיר מנסהו אם תהא ידו פתוחה לעניים, ומנסה העני אם יכול לקבל 

, ואם עמד העשיר 65יסורין ואינו כועס שנאמר ועניים מרודים תביא בית
בנסיונו ועושה צדקות הרי הוא אוכל ממונו בעולם הזה והקרן קיימת לו 
לעולם הבא והקב"ה מצילו מדינה של גיהנם, שנאמר, אשרי משכיל אל 

. ואם עמד העני בנסיונו ואינו מבעט הרי הוא 66דל ביום רעה ימלטהו ה'
 .68כי אתה עם עני תושיע 67נוטל כפלים לעתיד לבוא, שנאמר

 
העולם הזה הוא עולם של בחירה חופשית, ובכל זאת רוב האנשים מוכנים לוותר 
על אתגרי הניסיון ועל הסיכוי הגדול להתרומם ולהתעלות באמצעותו, ומעדיפים 
לשמור על הקיים ולא לסכנו בכישלון. רוב האנשים אינם מסוגלים לפרישות 

 -שטן. הניסיון המיני )הנקרא בתורה "חסד" -את מכבנתה הישר אל תוך עינו של הנחש
ויקרא כ' יז( מבליט את התביעה האגוצנטרית, ואילו הנתינה והחסד מרפאים את השברים 
בעולם ויוצרים הרמוניה. חסרונותיו של האדם מונעים ממנו להילחם בשטן בדרך ישירה, 

פה, בכוח החסד שבאמצעותו נוצר בעולם מקום גם לאדם אבל הוא יוכל לשטן בדרך עקי
 החסר, ואמנם, חסדה של בת ר' עקיבא ריפא את עולמה הקרוע והשלימו.  

ר' מאיר ור' עקיבא )קדושין פ"א א( נהגו בדומה לפלימו, אבל לא התגרו ישירות ביצרם  60
לו. לעומת זאת מיני ונכש-אלא התלוצצו בעוברי עבירה. גם על כך הועמדו בניסיון יצרי

מספרים על ר' עקיבא שעמד יפה בניסיון: "כשהלך לארץ אוכילו קורצא אצל שלטון אחד 
ושיגר לו שתי נשים יפות. רחצון וסכון וקשטון ככלות חתנים, והיו מתנפלות עליו כל 
הלילה. זאת אומרת חזור אצלי וזאת אומרת חזור אצלי, והיה יושב ביניהם ומרקק, ולא 

אמר: ומה אעשה, ריחן בא עלי מבשר נבלות וטרפות ושרצים" אבות דר' נתן  פנה אליהן...
 ט"ז ב, ראה בדומה לזה גם בר"ן נדרים נ', ולהלן "תורת התשובה של ר' עקיבא". 

מגבלות האדם מונעות ממנו להתגרות ביצרו, וחכמים הציגו זאת גם במקומות אחרים.  61
 ,נא בשיתסר, ואי הוה נסיבנא בארביסרדנסיב -"אמר רב חסדא: האי דעדיפנא מחבראי 

הוה אמינא לשטן גירא בעיניך". )קידושין כ"ט ב. אמר רב חסדא: עדיף אני מחברי משום 
שנשאתי אשה בן שש עשרה, ואילו התחתנתי בן ארבע עשרה הייתי אומר לשטן: חץ 
בעיניך!( מסקנת רב חסדא היא שאדם שטעם טעם היצר לא יכול להתגרות בו. וכך גם 
הסתייגו חכמים )סוכה ל"ח א( ממעשהו של רב אחא בר יעקב שהיה "ממטי ליה )ללולב( 
ומייתי ליה, אמר: דין גירא בעיניה דסטנא. ולאו מלתא היא, משום דאתי לאיגרויי ביה". 
)רב אחא בן יעקב נענע את הלולב קדימה ואחורה ואמר זה חץ בעיני השטן! אולם לא נכון 

 יצר להתגרות בו(.לעשות כן שמא יביא את ה
 אבות ה' ג'. 62
 תהילים ס' ו. 63
 בראשית רבה נ"ה א'. 64
 ישעיה נ"ח ז. 65
 תהילים מ"א ב. 66
 תהילים י"ח כח. 67
 שמות רבה ל"א ג'. 68
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ניסיון ולברוח עילאית כשל ר' מתיא אבל מאמצים את שיטתו להימנע מן ה
 ממנו. כולנו מתפללים למניעת ניסיון:

יהי רצון מלפניך ה' אלהי שתשכיבני לשלום, ותן חלקי בתורתך, ותרגילני 
לידי מצוה, ואל תרגילני לידי עבירה, ואל תביאני לידי חטא, ולא לידי עון, 
ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון, וישלוט בי יצר טוב ואל ישלוט בי יצר הרע 

 .69ותצילני מפגע רע ומחלאים רעים
 וכך קבע רב: 

לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו 
לידי נסיון ונכשל. אמר לפניו: רבונו של עולם, מפני מה אומרים, אלהי 

אמר: אינהו  -אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד? 
ית לי )האבות נוסו ועמדו בנסיון ואתה לא(. אמר מינסו לי, ואת לא מינס

לפניו: רבונו של עולם, בחנני ונסני. שנאמר בחנני ה' ונסני וגו'. אמר: 
מינסנא לך, ועבידנא מילתא בהדך, דלדידהו לא הודעתינהו ואילו אנא 
קא מודענא לך, דמנסינא לך בדבר ערוה )אנסה אותך, ויהיה זה בדבר 

לאבות(. מיד ויהי לעת הערב ויקם דוד מעל ערוה,  מה שלא הודעתי 
 .70משכבו וגו'

לדברי חכמים, גם אברהם 'אלוף הניסיונות' ביקש לבסוף להשתחרר מהם 
ולהימנע מן המתח המתמיד. אברהם, כמו מתיא, זכה להשתחרר מן הנסיונות, 

 . 71אבל לא על ידי בריחה מהם אלא בעקבות התמודדותו המוצלחת עמהם
נית ויאמר בי נשבעתי, מה צורך לשבועה זו? רבי חמא ויקרא מלאך ה' ש

ב"ר חנינא: אמר לו: השבע לי שאין אתה מנסה אותי עוד מעתה. משל 
שהיה נשוי למטרונה ילדה ממנו בן ראשון וגרשה, שני וגרשה,  למלך

שלישי וגרשה, וכיון שילדה ממנו בן עשירי נתכנסו כולם ואמרו לו: השבע 
מנו מעתה. כך כיון שנתנסה אברהם אבינו לנו שאין אתה מגרש את א

 .72נסיון עשירי, אמר לו: השבע לי שאין אתה מנסה אותי עוד מעתה
צריך אפוא ללכת בדרך האמצע, לא להיבהל מן היצר אלא לעמוד כנגדו ולבקש 
בצניעות מן הקב"ה שיגער בשטן ויצילנו מידיו. כדוגמה לדרך הביניים הציגו 

בר אשי שהיה רגיל להתפלל: "הרחמן יצילנו מיצר  חכמים את דרכו של ר' חייא
. ר' חייא לא עמד בשחצנות כנגד היצר ולכן לא אמר בביטחון מוחלט 73הרע"

ובהתגרות "גירא בעיניה דשטן", אבל גם לא ברח  מן הפיתוי כר' מתיא. גם דרך 
, אבל בניגוד לדרכים 74זו אינה חסינה מפיתוי ואין ערובה לצדקות נצח

 ברכות ס' ב. 69
 סנהדרין ק"ז א. 70
 בראשית רבה נ"ו י"א. 71
יני זז וכן בתנחומא )בובר( שלח כ"ז. "באותה שעה אמר אברהם לפני הקב"ה רבש"ע א 72

מכאן עד שתשבע לי שלא תנסני עוד לעולם, שאם ח"ו לא שמעתי לך, הייתי מאבד כל מה 
שיגעתי מימי, אמר ר' חנן א"ל הקב"ה חייך כך הוא, שאילו לא שמעת לי, לא היה בידך 
כלום, באותה שעה נשבע לו הקב"ה שלא ינסהו עוד לעולם, שנאמר ויאמר בי נשבעתי 

אמר לו הקב"ה חייך יסורין קשין ונסיונין אחרים היו ראויין לבא נאם ה' )בראשית כב טז(. 
עליך, ועכשיו אינן באין, אלו הן אותן יסורין שבאו על איוב היו ראויין לבא על אברהם, 
שכן הוא נסמך לפרשה ויהי אחר הדברים האלה ויוגד לאברהם וגו' את עוץ בכורו וגו' 

היה בארץ עוץ איוב שמו )איוב א' א(, א"ל  כא(, והוא איוב, שנאמר איש-)בראשית כ"ב כ
 הקב"ה לאברהם לך אכול בשמחה לחמך... כי כבר רצה אלהים את מעשיך )קהלת ט' ז(".

 קדושין פ"א ב. 73
ר' חייא התפתה בדיוק באותו אופן שבו פותה ר' מתיא. "רבי חייא בר אשי הוה רגיל  74

צר הרע. יומא חד שמעתינהו כל עידן דהוה נפל לאפיה, הוה אמר: הרחמן יצילנו מי
דביתהו, אמרה: מכדי הא כמה שני דפריש ליה מינאי, מאי טעמא קאמר הכי? יומא חדא 
הוה קא גריס בגינתיה, קשטה נפשה חלפה ותנייה קמיה. אמר לה: מאן את? אמרה: אנא 
חרותא דהדרי מיומא, תבעה, אמרה ליה: אייתי ניהליה להך רומנא דריש צוציתא, שוור 

תייה ניהלה. כי אתא לביתיה, הוה קא שגרא דביתהו תנורא, סליק וקא יתיב בגויה. אזל א
אמרה ליה: מאי האי? אמר לה: הכי והכי הוה מעשה, אמרה ליה: אנא הואי. לא אשגח 
בה, עד דיהבה ליה סימני, אמר לה: אנא מיהא לאיסורא איכווני. כל ימיו של אותו צדיק 

 . היה מתענה, עד שמת באותה מיתה"
ר' חייא היה חצוי, מצד אחד הכיר את חסרונותיו וקטנותו והתפלל עליהם, ומצד אחר 
ניסה להתעלות כמלאך ופרש מאשתו. בסופו של דבר נכשל ר' חייא ולא עמד בפיתוי, 

בדיוק באותו מקום שרבי מתיא עמד בניסיון בכבוד. אשתו הכשילה אותו כשהתברר לה 
קנה בלבד, כפי שסברה, אלא צדקות מוגזמת שפרישותו לא היתה תולדת חולשת הז

ובריחה מן היצר שלא לצורך, שהרי היא מותרת לו. ר' חייא ניסה להיות מה שאינו והביא 
את אשתו להתחפש למה שאינה. חכמים אומרים אפוא שכל עוד צעד ר' חייא בדרכו 

לנהוג האמצעית והכיר בחולשותיו הצליח, אולם כשניסה להיכנס לנעליו של ר' מתיא ו
 פרישות יתרה, נכשל.
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מתיא בן חרש ור' עקיבא שהן דרכים ליחידים, דרכו של ר' חייא  הקוטביות של
ומתאימה לכל אדם. כל אחד עלול לחטוא, אך , זהירה, שמרנית מציאותית יותר

  עליו להתאמץ להילחם ביצריו ולהתחזק בתפילתו לקונו שיעזרהו.
 
 
 

  ג. ר' אלעזר בן דורדיא
 

אחת בכרכי הים שלא  אמרו עליו על ר' אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה
בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס 
דינרין בשכרה, נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל 
דבר הפיחה אמרה כשם שהפיחה זו אינה חוזרת למקומה כך אלעזר בן 

וגבעות אמר:  דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה. הלך וישב בין שני הרים
הרים וגבעות בקשו עלי רחמים, אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש 
על עצמנו שנאמר כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. אמר: שמים וארץ 

. אמרו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, 75בקשו עלי רחמים
שנאמר: כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה. אמר: חמה ולבנה 

ו עלי רחמים. אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, בקש
שנאמר: ונמקו כל צבא השמים. אמר: אין הדבר תלוי אלא בי, הניח 
ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה: ר' 

 .76אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא
טיפוס של בעל תשובה. הוא -אב אלעזר בן דורדיא איננו רק אדם פרטי אלא

מהווה סמל יותר מאשר דמות חיה, משל לבעל תאווה קיצוני המוסר את ממונו, 
פקעת תוססת של תאוות  -)שמרי יין(  בן דורדיאגופו ונפשו לחטא. אין הוא אלא 

שירד עד הדיוטא התחתונה ולא נשארה בו נקודה של טוב. והנה מתגלה לו 
 .עזר-אלחסדה המופלא של התשובה 

"שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה". חכמים סיכמו בקיצור נמרץ 
תקופה ארוכה וסבוכה בחייו של בן דורדיא, שבה הידרדר והגיע לשפל המדרגה. 
המדרש לא האריך בשלבים אלה, אלא דילג אל העיקר, אל השלב האחרון שבו 
 מדרש תנחומא ואתחנן ו' מייחס את אותה פנייה, "שמים בקשו רחמים עלי" וכו', גם 75
 לגדול שבישראל למשה רבנו, שאמר אותה בשעה שנאבק על חייו:

"אמר לפניו רבון העולמים עמוד מכסא דין ושב בכסא רחמים עלי ולא אמות ועונותי יהיו 
בגופי ואל תתנני בחבלו של מלאך המות, אם אתה עושה כך  נמחלים בייסורין שתביא

אגיד שבחך לכל באי עולם כשם שאמר דוד לא אמות כי אחיה וגו' )תהילים קי"ח יז(, אמר 
הוא לצדיקים ולכל הבריות מות מתוקן מימות  לו: זה השער לה' צדיקים יבאו בו, מוכן

וארץ אמר להם בקשו רחמים,  עולם. כיון שראה משה שאין משגיחין בו הלך אצל שמים
אמרו ליה עד שנבקש רחמים עליך נבקש רחמים על עצמנו, שכתוב כי שמים כעשן נמלחו 
והארץ כבגד תבלה )ישעיה נ"א ו(. הלך אצל כוכבים ומזלות, אמר להם: בקשו עלי 
רחמים. אמרו לו: עד שנבקש רחמים עליך נבקש רחמים על עצמנו, שנאמר )ישעיהו ל"ד ד( 

כל צבא השמים וגו'. הלך אצל הרים וגבעות, אמר להם: בקשו עלי רחמים. אמרו לו  ונמקו
נבקש על עצמנו, שנאמר, כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה )ישעיהו נ"ד י(. הלך אצל 
הים הגדול אמר לו: בקש עלי רחמים. אמר לו: בן עמרם מה היום מיומים, הלא אתה בן 

קת לי"ב שבילים ולא יכולתי לעמוד לפניך מפני עמרם שבאת עלי במטך הכיתני וחל
שכינה שמהלכת לפניך לימינך שנאמר )ישעיהו ס"ג יב( מוליך לימין משה זרוע תפארתו, 
בקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם והיום מה עלתה לך? כיון שהזכיר לו הים מה 

איוב כ"ט ב(, שעשה בנערותו צעק ובכה ואמר מי יתנני כירחי קדם כימי אלוה ישמרני )
בשעה שעברתי עליך הייתי מלך עולם ועכשיו אני משתטח ואין משגיחין בי, מיד הלך לו 
אצל שר הפנים א"ל בקש עלי רחמים שלא אמות, אמר לו משה רבי טורח זה למה כך 
 שמעתי מאחורי הפרגוד שאין תפלתך נשמעה". 

זר מתחיל את דרכו מאבקם של משה ואלעזר בן דורדיא דומה אבל באופן מהופך. אלע
לאחר הקביעה שאין לו תקנה, ומשה מסיים בשעה שנמסרת לו הגזרה שתפילתו לא 
תישמע. משה נלחם במוות משום שימיו מלאים משמעות ומעשים טובים, ואילו אלעזר 
שימיו ריקים וחסרי תוכן מוצא במות פתרון. משה ניסה לגייס למלחמתו את כל היקום, 

חס לאלעזר בן דורדיא, הוא מתחיל ומתפלל בעצמו, וכשלא אבל בסדר הפוך מזה שמיו
נענה עבר לשמים ולארץ, להרים ולגבעות. מלחמתו של משה במוות היא בלתי אפשרית, 
החיסרון והבליה הם מעצם טיבו של העולם הזה. גם מאבקו של אלעזר בן דורדיא 

דת מעשיו ויש רק בתוצאות חטאו ובגזרה שנגזרה עליו הוא בלתי אפשרי, הגזרה היא תול
דרך אחת, דרך התשובה. משה פנה אל היקום, המאריך ימים יותר מן האדם, ונענה שלא 

 רק שהם חסרים כמותו, אלא שכוחו גדול משלהם והוא קובע ומעצב את דמותם. 
 .עבודה זרה י"ז א 76



 

 511 

תאוותו ובא על כל  כבר בער בו היצר במלוא תוקפו. בן דורדיא מילא כבר את כל
הזונות, והנה שמע שיש עוד אחת שלא בא עליה, ולבו לא גס בה אלא בער 
כבתחילה, הוא נטל מיד כיס של דינרין, עבר עליה שבעה נהרות ושום מכשול לא 

, והזונה 77עצר בעדו. היצר לא שבע במה שניתן לו כבר אלא נעשה רעב עוד יותר
 זות הכל.היחידה הזאת שעוד לא פגש נראתה לו ח

"בשעת הרגל דבר הפיחה", ברגע השיא התגלתה פחיתותה של הנאת הבשרים 
ונפגמה שלמות ההנאה והמעמד, ואלעזר נרתע. המאמץ האדיר שהשקיע  אלעזר 

 בתאוותו התגמד לפתע, והופיע בכל קלונו ואפסותו.
הזונה ענתה ואמרה לו שאין להירתע מחולשות הבשר, הרי זה עולמו וזו דמותו. 

אחר שאין לו דרך חזרה מוטב שישקע בהנאות העולם הזה בשלמות, בלא ומ
עכבות ובלא לחשוש מגסותן ופחיתותן. אולם אלעזר נרתע ממנה, ורתיעתו זו 
חשפה רובד אחר באישיותו. כל עוד היתה רגלו נעוצה בתוך החברה וסדרי 
העולם והמוסר, פזל החוצה וניסה ליהנות מן ההפקרות. תחושת הביטחון 

קיומו של עולם מוצק שאליו אפשר לחזור, פתחה באופן פרדוקסאלי את הפתח ב
הוא חי באשליה שלמרות התבהמותו יוכל ליהנות משני  למתירנות שלוחת רסן.

עולמות. אבל כשנחסמה בפניו הדרך אל עולם הטוהר, הבין שההתמכרות 
טעמה לפיתויי החיים אינה שעשוע צדדי אלא הפכה לתוכן חייו, וככזאת בטל 

בעיניו. בתוכו פנימה רצה אלעזר תמיד את הטוב, בחל בתאוותנות כשלעצמה 
 ולא רצה בה כתבנית עולמו.

'אלוף התאווה' לא קיבל את עצתה של הזונה לשקוע לחלוטין בתאוותיו, 
ולמרבה הפלא סלד מן הניוול הגופני וחלם על נקיות ועידון. עכשיו, כאשר שמע 

הגשרים ולא יוכל לחזור, נדהם, לפתע ראה את  מן הזונה שכבר שרף אחריו את
ואז נבהל והזדעזע. הוא שאף להישאר  -עצמו נשקף במראה וגילה שהוא אבוד 

קשור ומחובר למסגרת ההרמונית של העולם, להרים ולגבעות, לשמים ולארץ 
  ולכן געה בבכיה ובגעגועים עד שיצתה נשמתו.

אותם. הוא עצמו שקע בחטא  אלעזר חיפש קרש הצלה ונקודת אחיזה ולא מצא
עד צוואר ולא עמד לו כוחו להשתנות. מכך הסיק על חולשת האדם, המועד 
מעצם בריאתו לקלקול ולחטא, ולכן התייאש ממנו ומן האפשרות להסתייע 
בחברה שסביבו. אלעזר פנה אל הבריאה שתבקש עליו רחמים, וחיפש בה את 

בריאה ענתה לו "עד שאנו אותה נקודה יציבה ומוצקה שחסרה לו. אולם ה
מבקשים עליך נבקש על עצמנו". הבריאה כולה צריכה רחמים, החסרון אינו 

 אופייני רק למין האנושי אלא ליקום כולו.
אלעזר טעה, היקום שנראה לו יציב ובעל סדר הרמוני מופלא, הוא גם זורם 

ודותיו, בכיוון נתון בלי לשנות ולהשתנות. דווקא האדם, עם כל חסרונותיו ותנ
מסוגל להתנער מן העבר ולשנות את פני המציאות לטובה. האדם יכול לשנות 

"אין הדבר תלוי אלא בי", עליו להשתלט על עצמו כאשר  -ולכן זו גם חובתו 
  נכשל ולשוב בתשובה.

אלעזר הזדעזע ונדחף לתשובה בשמעו את הדברים מפי הזונה. מתברר שאפילו 
. דווקא כאשר ירד לדרגת 78ד והארהבעומק החטא טמונים באדם גם חס

ההתמכרות הגרועה ביותר דחתה אותו הגנות, והכיעור והחטא דחפוהו לשוב 
בתשובה. כלומר, האור מפציע מן החושך גופו, החטא עצמו פתח כביכול את פיו 

 .79ודיבר לפתע עם האדם, דחפו והניעו לתקון ועליה
פטה אלא קם ועשה, והוכיח דברי הזונה זעזעו את אלעזר אבל הוא לא נכנע למש

שדרך התשובה פתוחה לעולם. הוא "הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד 
שיצתה נשמתו", הוא התקפל בתנוחה עוברית וחזר אל שורשו ומקורו, עד כלות 

 הנפש.
      

 

 ראה סוכה נ"ב ב. 77
אות העתידית המציאות קוראת ומזהירה את אלעזר מפני החטא בדומה לתיאור המצי 78

בעיני חכמים. "אמר ר' שמעון בשם ר' סימון חסידא: בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאנים, 
אין התאנה אומרת כלום, אבל לעתיד אדם הולך ללקוט תאנה בשבת, והיא צווחת ואומרת 

 שבת היא!" מדרש תהילים ע"ג ד'.
לאחר שאמנון דוגמא דומה של האנשה של החטא אפשר לראות במעשה אמנון ותמר.  79

אנס את תמר היא נעשתה לו מראה שבה השתקף חטאו וניוולו, והוא סלד ממנו. אמנון 
הדחיק את החטא, זרק את תמר החוצה וסגר את הדלת בעדה כדי שחלילה לא יחזור 
"החטא" וייכנס. בניגוד אליו, אלעזר לא הדחיק את אשמתו אלא חשף את ניוולו והסיק 

 ו.את מלוא המסקנות כלפי עצמ
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 ד. הזהיר בציצית
 

שמע שיש זונה בכרכי הים  80מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצוות ציצית
מאות זהובים בשכרה. שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבע לה  שנוטלת ד'

זמן. כשהגיע זמנו בא וישב אצל הפתח. נכנסה שפחתה ואמרה לה: אותו 
אדם ששיגר ליך ארבע מאות זהובים בא וישב אצל הפתח. אמרה היא 
יכנס, נכנס. הציעה לו שבע מיטות שש של כסף ואחת של זהב עלתה 

. 81א ערומה ואף הוא עלה לישב ערום כנגדהוישבה על גבי העליונה כשהי
באו ד' ציציותיו וטפחו לו על פניו נשמט וישב על גבי קרקע ואף היא 
נשמטה וישבה על גבי קרקע. אמרה לו: גפה של רומי איני מניחתך עד 
שתאמר לי מה מום ראית בי? אמר לה: העבודה שלא ראיתי אשה יפה 

ת שמה וכתיב בה אני ה' אלהיכם כמותך, אלא מצווה אחת ציוונו ה' וציצי
שתי פעמים, אני הוא שעתיד ליפרע ואני הוא שעתיד לשלם שכר, עכשיו 
נדמו לי כד' עדים. אמרה לו: איני מניחך עד שתאמר לי מה שמך ומה שם 
עירך ומה שם רבך ומה שם מדרשך שאתה למד בו תורה. כתב ונתן בידה. 

לעניים ושליש נטלה בידה, עמדה וחילקה כל נכסיה שליש למלכות ושליש 
חוץ מאותן מצעות ובאת לבית מדרשו של ר' חייא. אמרה לו: רבי, צווה 
עלי ועשוני גיורת, אמר לה בתי שמא עיניך נתת באחד מן התלמידים? 
הוציאה כתב מידה ונתנה לו, אמר לה: לכי זכי במקחך, אותן מצעות 

 .82שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר
עזר בן דורדיא והתלמיד הזהיר בציצית, דומים מאד, אבל יש הסיפורים על אל

ביניהם גם הבדלים גדולים ובכל אחד מהם חומרה יתרה. הסיפור של אלעזר בן 
דורדיא הרבה יותר יצרי מאשר של הזהיר בציצית. אצל אלעזר בן דורדיא אין 
מחיצות בפני החטא ואין מחסומים, הכל מתרחש באופן ספונטאני, תאוותני, 
מיידי וישיר, ואנו כבר עומדים לאחר מעשה. בעוד שהזהיר בציצית פעל באופן 
מתוכנן, נקבע זמן מראש והתלמיד בא ועמד בפתח, עמדה שם שפחה שתווכה 
בינו לבין גבירתה ורק לאחר כל ההכנות עמד בפני החטא. התיאור הזה מחמיר 

 .83קר ומחושבאת הדברים, אין כאן סערת רגשות והתלמיד הולך לחטוא באופן 
מצוות ציצית אינה מצווה רגילה ו"שגרתית", היא מצווה שאיננה חובה והאדם מחייב   80

את עצמו בה כאשר הוא לובש בגד של ארבעה כנפות. בעקבות הזהירים במצוות ציצית 
אנו עושים כיום מאמץ מיוחד ללבוש בגד מתאים ולהתחייב במצווה. בזמן חכמים, 

ציצית דבר יקר ונדיר וקשה היה להשיג אותה, שהטילו בציצית פתיל תכלת, נעשתה ה
 משום כך רבים לא קיימו מצווה זו ורק חברים החמירו בה.

הסיפור על הזהיר בציצית מזכיר את דרשת חכמים על יוסף "מלמד שעלו שניהם וישבו  81
ערומים על המיטה באה דמות דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון" )ראה הנוסחאות 

 סוטה ל"ו, וילקוט המכירי וראה תורה שלמה וישב ל"ט ק'(. השונות: עין יעקב
 מנחות מ"ד א. 82
סיפור שמסגרתו דומה, מופיע באליהו זוטא כ"ב: "מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר'  83

עקיבא שהיה יושב בראש עשרים וארבעה אלפים תלמידים, פעם אחת יצא לשוק של זונות 
שתלח בינו לבינה עד עת הערב, לעת הערב וראה שם אשה זונה ואהב אותה, והיה שליח מ

עלתה על הגג וראתה אותו כשהוא יושב בראש התלמידים כשר צבא והיה גבריאל עומד 
על ימינו, אמרה בלבה אוי לה לאותה אשה שכל מיני פורענות של גיהנם צואת לה, אדם 

גיהנם, גדול כמו זה שהוא דומה למלך תענינו אשה זאת וכשמתה ובטלה מן העולם יורשת 
אלא אם יקבלנה הרי היא מצלת אותו ולעצמה מדינה של גיהנם, וכיון שבא אצלה אמרה 
לו, בני מפני מה אתה מאבד חיי העוה"ב בשביל שעה אחת בעוה"ז, לא נתקררה דעתו עד 
שאמרה לו, בני מקום שאתה אוהב מלוכלך ומטונף מכל אברים חמת מלא צואה וזבל, ואין 

יחו, ולא נתקררה דעתו עד שתפשתו בחוטמו והניחתו על אותו כל בריה יכולה להריח ר
הקבר. כיון שהריח ריחו נמאס בפניו ולא נשא אשה לעולם. יצתה בת קול ואמרה אשה 

 פלונית ואיש פלוני מזומנין לחיי העוה"ב". 
נראה שסיפור זה שואב את יסודותיו מכל הסיפורים שהזכרנו כאן. התלמידהמנהל משא 

באמצעות מתווך, דומה לתלמיד הזהיר במצוות ציצית. הזונה מזומנת עם  ומתן עם הזונה
התלמיד לעולם הבא בעוד שהזהיר בציצית זוכה עמה גם לחיי העולם הזה. בנקודה זו 
דומה הסיפור למעשה אלעזר בן דורדיא, כאשר דברי הזונה מצילים אותו מן החטא ובת 

ות מאוחרים פסימית וזהירה מן קול מכריזה עליו לעוה"ב. נראה שמסקנתם של דור
הראשונים, הם מעלים על נס את ביטול היצר ושבירתו המוחלטת. ומעדיפים את הדגם של 
ר' מתיא בן חרש, לא בהתרחקות מן הפיתוי מלכתחילה כמותו, אלא במסקנה אחריו, שלא 
נשא אשה לעולם. התיאור שבא להמאיס את היצר המיני מופיע בשבת קנ"ב א, "תנא: 

והכל רצין אחריה". והסיפור מיוחס לתלמיד רבי  -חמת מלא צואה, ופיה מלא דם אשה 
עקיבא שמאס באופן דומה בנשים אסורות: "רבי עקיבא כשהלך לארץ .. שגר לו שתי נשים 
יפות... והיו מתנפלות עליו כל הלילה... והיה יושב ביניהם ומרקק ולא פנה אליהן... אמר 
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אלעזר בן דורדיא לא הניח זונה שלא בא עליה. לתלמיד, לעומת זאת, לא היתה 
זו דרך חיים, אלא כנראה מעידה ראשונה. השמועה המיוחדת על דרכה של זונה 
יוקרתית זו, הגדילה בעיני התלמיד את הפיתוי ועשתה אותו בעיניו לדבר בעל 

יתות הבשר, הרי כאן מודגשת ערך. בניגוד לאלעזר שנתקל בשעת מעשה בפח
 תפארת המעשה והודו.

את אלעזר בן דורדיא עוררה הזונה מן החטא, ואילו כאן עשתה זאת מצוות 
הציצית, והתעוררותו של התלמיד זעזעה את הזונה והביאה אותה להתגייר. ר' 
חייא חקר אותה אם לא נתנה את עיניה באחד מן התלמידים, ואף על פי שאכן 

ל אותה וגיירה. לא המשיכה הגופנית היצרית הביאה אותה כך עשתה קיב
להתגייר, אלא משיכה לתורה ולמצווה שדבק בהן אותו תלמיד, ועל כן זו גירות 

 שלמה.
באותה מידה, שונה גם תשובתו של אותו תלמיד. ציציותיו טפחו לו על פניו, 

נש כלומר, יראת החטא הצילתו מן החטא. נראה שלא היתה זו רק יראת העו
אלא הארה של קדושת המצווה שבה דבק כל כך, והזונה ראתה והכירה בערכה 
ומסרה את כל עולמה כדי להידבק בה. הציצית מעוררת רגשות של יראת שמים 
ואימת הדין, אבל היא רומזת מעבר לזה לתכנים נעלים, "שהתכלת דומה לים 

את שני  . ואכן אותו תלמיד מזכיר84וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד"
 הדברים: נאמן להיפרע ולשלם שכר כאחד. 

מלכתחילה ניצב התלמיד בעמדה מוצקה יותר מאשר אלעזר בן דורדיא, מקומו 
בבית המדרש, סגנון חייו מחושב, ולכן גם בשעה שגירוי מיוחד וחריג עקר אותו 
ממקומו והוציא אותו החוצה, עדיין בולטת מודעותו העצמית ושליטתו במצב. 

במקרה זה הנה יותר הכרתית וההחלטה יותר ערכית, ולכן מצוות הבחירה 
הציצית עושה עליו רושם גדול, גם בשעה שהיצר בוער במלוא עצמתו, קדושתה 

 מכריעה את הכף.   
אפשר להבין כביטוי של אדיקות במצווה אחת,  85את הזהירות במצוות ציצית

של מצווה מושלמת, אבל  לא אחיזה חיצונית בה אלא דבקות פנימית, ובכוחה 
 .86לגונן על האדם ולהציל אותו מן החטא

הציצית היא אות כבוד לעבדיו של מלך, המעיד על מחויבותם למצוות. הציצית 
. 87אינה מצווה פרטית אחת, אלא "וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה'"

 .  88המצווה האחת מזכירה את כל המצוות כולן ומחוברת אל כל התורה
יש כאן שבח אפילו לאחיזה בשגרת החיים של תורה ומצוות. כוחה אולם יתכן ש

של התורה גדול כל כך שלמרות ההרגל, המוציא את לשדה ועושה את המצווה 
לגוף בלי נשמה, עדיין יש לקיומה משמעות עצומה לאדם. אמנם אין בחיים 
כאלה ביטחון והצלה מן הפיתוי ועולם החטא, אבל המצווה מופיעה בשעת 

ומגלה שאפילו בתוך המסגרת הקפואה טמון כוח אדיר היכול לטלטל את חירום 
 האדם, לשולפו מן החטא ולשמור על שלמותו.

יש אור הבא מן החושך ומורה בו דרך, אבל יש אור המאיר ומסיר את הצללים, 
והופך את הלילה ליום. יש הבורח מן הכיעור, אך גדול ומעולה ממנו מי 

מצווה והתגבר לחלוטין על טעם היצר שהתעורר מכוח קדושתה של ה
וחולשותיו. יש תשובה של סור מרע, ויש של עשה טוב. כשהדחף לתשובה אינו 

שר נבלות וטרפות ושרצים" )אבות דרבי נתן ט"ז(. אולם לו: מה אעשה ריחם בא עלי מב
התלמיד הזה הוא היפוכו של רבו, אהבתו של ר' עקיבא לאשתו היא אהבה טהורה, 
והתמסרותו לתורה היא מופת של העלאת היצרים ותיקונם, בעוד שהתלמיד אין בו לא 

 מזה ולא מזה.
 מנחות מ"ג ב. 84
אחז באדיקות יתרה בציצית ולא ויתר עליה גם מתי טפחו הציציות על פניו? נראה שנ 85

בשעת החטא עצמו, לאחר שהתפשט ועלה למיטה, אדיקותו הגרוטסקית במצווה היא אולי 
 נלעגת, ואף על פי כן יש בה גם חיוב והיא מצליחה להגן עליו ולהצילו מן החטא. 

ות הרמב"ם )פירוש המשניות סוף מכות( העלה על נס את ערכה ועצמתה של הדבק 86
במצווה אחת ופרש את דברי חכמים: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה תורה 
ומצוות": מיסודות האמונה בתורה שאם קיים האדם מצוה מתרי"ג מצוות כראוי וכהוגן, 
ולא שיתף עמה מטרה ממטרות העולם הזה כלל, אלא עשאה לשמה מאהבה הרי הוא זוכה 

 בה לחיי העולם הבא".
 לט. במדבר ט"ו 87
התורה מבליטה את תפקידה הכללי של מצוות הציצית, ובעקבותיה הלכו חכמים:  88

"שקולה מצוה זו כנגד כל המצוות כולן" )מנחות מ"ג ב(. וכן אמרו חכמים  "ציצית ת"ר, ח' 
חוטין וה' קשרים הרי תרי"ג" )תנחומא קרח י"ב(. וכן בנוסח "לשם יחוד" של הציצית: 

"ג". בעיקרו של דבר כל המצוות קשורות יחדיו וכל מצווה "באור הציצית העולה תרי
כלולה מכל המצוות. וכפי שנאמר שם גם לגבי כל המצוות: "כאילו קימתיה בכל פרטיה 

 ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלוים בה".
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הפחד מן החטא, אלא קדושתה החיובית של המצווה שהציצית מבטאת, הרי זו 
תשובה מאהבה בעלת כוח אדיר. תשובה מאירה כזו מביאה את האדם לעשייה 

ה כזו יכולה להפוך גם את הרע לטוב, להשתמש תשוב חיובית, בונה ויצירתית.
, ועל ידה 89בכוחות החטא ההרסניים ולעשות אותם כוחות בונים וקדושים

 מתברר גם העבר לטובה.
משום כך ההבדל היסודי בין הזהיר בציצית לבין בעלי התשובה האחרים 
שהזכרנו. תהליך תשובתם של יקום, יוסף משיתא ואלעזר בן דורדיא הסתיים 

ות, הם שבו מחטאם ומתו. יוסף מת בידי היוונים, יקום טרף נפשו בכפו, במו
ואלעזר געה בבכיה עד צאת נפשו. הם לא הצליחו לתקן את חייהם בעולם הזה 
ואין להם תקומה. אולם אין פירושו של דבר שהתשובה מובילה לחידלון, בדרך 

ישנם חיים חדשים, אבל  כלל פותחת התשובה לאדם דף חדש ומאפשרת לו
מקרים קיצוניים, שהאדם הרחיק לכת בחטאיו עד שגם לאחר תשובתו לא ניתן 
לשקם את עולמו הישן ולבנותו מחדש. אותו תלמיד שנשא את אותה אשה, 
ומצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר, הוא דוגמה בולטת לפעולתה 

 המהפכנית של התשובה, המביאה חיים, בונה ומתקנת תיקון שלם.

חכמים תיארו כיצד אפשר להשתמש בכוח היצר בקדושה: "אמרו הנשים מה יש לנו ליתן  89
, עמדו והביאו את המראות והלכו להן אצל משה. כשראה משה אותן בנדבת המשכן

המראות זעף בהן. אמר להם לישראל טולו מקלות ושברו שוקיהן של אלו, המראות למה 
הן צריכין! א"ל הקב"ה למשה, משה על אלו אתה מבזה? המראות האלו הן העמידו כל 

לכהנים שממנו יהיו מתקדשין  הצבאות הללו במצרים, טול מהן ועשה מהן כיור נחשת וכנו
הכהנים" )תנחומא פקודי ט'(. מדובר במראות יצריות שהשתמשו בהן הנשים בהיתר 
לבעליהן, אבל כאן נבנה נדבך נוסף, אמצעי החטא עצמם משרתים את הקודש. רעיון דומה 
אמרו חכמים גם ביחס לרחב )ראה רש"י זבחים קט"ז ב על פי המכילתא( "אמרה: רבש"ע 

רים חטאתי בג' ימחל, בחבל ופשתים וחלון. שהיו מנאפים עולין אליה בחבלים דרך בג' דב
החלון ויורדים וגם טמנתם בפשתי העץ, ובאותן שלשה דברים עצמן זכתה להציל 
השלוחים". רחב השתמשה באמצעי החטא למשהו אחר להצלת השלוחים כאן מתקנים את 

   גוף הפיתוי המיני.  
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 . תשובתו שלב
 ר' עקיבא 

 

 

 

 א. תחילתו של ר' עקיבא
 

הארץ -ר' עקיבא היה אדם צנוע ומעולה, שמעולם לא חטא, אבל היה רועה, עם
. בן 1וככזה, שנא תלמידי חכמים ואמר "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור"

ארבעים שינה ר' עקיבא את דרכו מן הקצה אל הקצה, הלך ללמוד תורה והפך 
 . 2של ישראל. ר' עקיבא הוא אפוא מופת של בעל תשובהלרבן 

ר' עקיבא לא רק עשה תשובה אלא הוא גם בן התשובה, הוא בן גרים "מבניו של 
. ייחוסו של ר' עקיבא לאחד משונאי ישראל העקביים והעקשנים 3סיסרא"

, מבטא מסר עמוק וכביר: גם 4ביותר, עליו שרה דבורה "כן יאבדו כל אויביך ה'"
וע שבשונאי ישראל איננו מורחק לחלוטין וסוף הכל לתקון. ר' עקיבא עצמו הגר

 הוא אפוא ההוכחה ש"מעז יצא מתוק", והוא מבשר תיקון לכל הרע בעולם. 
הסיפור מופיע בכמה נוסחאות, ננסה לבחון ולהשוות אותן ונעמוד על סיפור, על 

 מהלך תשובתו של ר' עקיבא גורמיה ומהותה.
 

 

 ו מיםאבנים שחק .6
  ?מה היה תחילתו של ר' עקיבא

אמרו: בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד על פי 
הבאר. אמר: מי חקק אבן זו? אמר לו: המים שתדיר נופלים עליה בכל 

? מיד היה רבי 5יום. אמרו לו: עקיבא, אי אתה קורא "אבנים שחקו מים"
ת הקשה, דברי תורה שקשים עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פסל א

 פסחים מ"ט ב. 1
נוהגין לומר אבינו מלכנו מפני שבזו “"אור זרוע" )הלכות יום הכפורים רפ"א(:  בספר 2

התפילה נענה ר' עקיבה, כדאמר במסכת תענית סוף פרק סדר תעניות: מעשה בר' אליעזר 
שירד לפני התיבה אמר כ"ד ברכות ולא נענה. ירד אחריו ר' עקיבא ואמר אבינו מלכנו 

מלך אלא אתה ונענה וירדו גשמים...  כתב הר' שמואל  חטאנו לפניך אבינו מלכנו אין לנו
י עקיבא". ”החסיד זצ"ל היה אומר 'אבינו מלכנו חטאנו לפניך' עולה בגימטריא רב

ובפתיחת ספרו כתב "קראתי בשם זה החיבור... מפני חבה יתירה שמצאתי בזה המקרא 
מהר"י בן לב )ח"ג  'אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה', סופי תיבות ר' עקיבה". ובשו"ת

סופי  -ט'( כתב: "יש אומרים שכותבים עקיבה בה', לפי שנמצא במדרש "אור זרוע לצדיק 
תיבות עקיבה" )ראה כן בים של שלמה גיטין פרק ד' לא, אות ע'. והובאו הדברים בחתם 

סופר ח"ד, אבן העזר, כ"ה(. שמעתי בשמו של ר' חיים ויטאל שלכן נהגו לפתוח בליל יום 
 רים באמירת פסוק "אור זרוע", כי ר' עקיבא הוא מופת לכל בעלי התשובה.הכפו

ספר יוחסין ערך ר' עקיבא. בברכות כ"ז ב: "נוקי לר' עקיבא לית ליה זכות אבות".  3
בגיטין נ"ז ב וסנהדרין צ"ו ב: "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק; מבני בניו של 

מוזכר שמו של ר' עקיבא. אבל בספר המפתח לרב סיסרא למדו תינוקות בירושלים", לא 
נסים גאון גרס: "מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים ומאן אינון ר' עקיבא". וכן 

 במנורת המאור פ"ג נר ה' כלל ג'. ראה מרגליות הים סנהדרין שם.
 שופטים ה' לא. 4
 איוב י"ד יט. 5
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כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם! מיד חזר 
 .6ללמוד תורה

וראה את האבן הזאת, או דומות לה, מאות פעמים  7ר' עקיבא היה רועה צאן
כאשר בא אל הבאר להשקות את הצאן. אולם רק עתה ראה באמת את האבן 

ל בסקרנות, בשאלה, בתהייה כאשר והיא עשתה עליו רושם. לימוד זה מתחי
עקיבא מתעורר מעצמו להתבונן בעולם שסביבו, ומעמיד תופעה מוכרת וידועה 
במבחן מחודש. זה כוחה של השאלה, לתפוס דברים ישנים באופן שונה, להאיר 

 .8אותם מזווית חדשה, ולמצוא בהם פנים שונות
שהתעוררה בלבו ולא  תשובתו של ר' עקיבא נבעה על פי גרסה זו מהבנה פנימית

מדחף חיצוני. הארתה של מציאות מוכרת ושגורה בגילוי רוחני פתאומי היא 
השראה נשגבה, אבל היא גם תוצאה של תהליך רוחני ממושך שהבשיל בלבו של 
ר' עקיבא שנים ארוכות. מתברר שבסתר לבו היה ר' עקיבא מעוניין ללמוד תורה 

ת מעשה כי לא האמין ביכולתו והשתוקק לכך זמן רב, אבל לא העז לעשו
להשתנות, באפשרות שלבו האטום ייפתח להבין. עתה בעומדו לפני האבן גילה 

 שהדבר אפשרי.
על ידי המים.  -ר' עקיבא שאל כיצד נחקקה האבן, והאנשים שמסביבו השיבו 

מסתבר שר' עקיבא כרועה החשוף לעובדות הטבע, הבין בכוחות עצמו את 
ת ולא נזקק לעזרת האנשים שסביבו להסיק את עובדות היקום היסודיו

המסקנה שהמים שחקו את האבן. שאלתו היא כנראה שאלה רטורית. אפשר 
שר' עקיבא ביקש לשמוע את התשובה מפי הציבור, כי רצה לדעת אם החברה 
שסביבו מבינה אף היא את אפשרות השינוי. הוא בדק אם החברה פתוחה 

מת ניידות חברתית והתקדמות אישית, או לתנועה של חבריה בתוכה, האם קיי
שהחברה תחנוק כל שינוי ותקפיא כל תמורה במעמד חבריה, ותלעג להם 

    "9במתכונת: "הגם שאול בנביאים?
פניית השומעים לר' עקיבא "אי אתה קורא", כאשר אנו יודעים שר' עקיבא לא 

ן לדחוף אותו שנה כלום, מוזרה. יש בה אפוא תמיהה על חוסר ידיעתו, או ניסיו
  ללמוד, ליישם את המסקנה העולה משחיקת האבן לגבי עצמו ולהתחיל ללמוד.

נוסח הדברים כפול. בתחילה ענו השומעים לר' עקיבא מן המציאות והניסיון, 
ואחר כך השיבו לו תשובה נוספת וגייסו פסוק לתשובתם. אפשר שהם פותחים 

חינה, האדם בוחן מדעתו שני שערים לאמונה וקרבת אלוהים. קיים שער הב
ומתבונן ומגיע להכרת הבורא, כאמור "השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו 

. גם בפני ר' 11. וקיים שער התורה, "תורת ה' תמימה משיבת נפש"10מגיד הרקיע"
עקיבא נפתחו שני השערים. הוא הגיע מדעתו להבנת תופעות פיזיקליות 

ה הביאוהו לתורה ולמסקנות המתרחשות בעולם ולמשמעותן הערכית, ואל
פנימיות עמוקות בתחום הנפש והאמונה. כוחו של השער הראשון יפה וחשוב 
אבל כוחו של לימוד התורה גדול יותר, ובאמצעותו יכול האדם לצעוד קדימה 

 ולהגיע לפני ולפנים.
 

      . החבל2
 .12נוסחה נוספת מביאה למסקנה "אבנים שחקו מים"

הזו? אמרו לו: החבל. אמר להם: ויכול הוא?  אמר: מי חקק את החוליא
אמרו לו: הן, מפני שהוא תדיר עליה. ואמרו לו: ולכך את תמה? מים 
שחקו אבנים שנאמר "אבנים שחקו מים". אמר וכי לבי קשה מהאבן, 

 אלך ואלמד פרשה אחת מן התורה.
המים השוחקים את האבנים בהתמדת פעולתם, הם דוגמא לפעולת כוחות 

עומת זאת, החריץ הנוצר באמצעות החבל הוא מעשה ידי האדם. החבל הטבע. ל
 אבות דר' נתן נוסחה א' פרק ו' מ"ב. 6
 ראה להלן. -הגמרא בכתובות לגרסת  7
פתגמים רבים מבטאים זאת: "חכמה = כח מה" )זוהר ח"ג ר"כ ב(, "שאלת חכם חצי  8

 תשובה" )ראה מגדל עוז ה' תשובה פרק ה' ועוד(. 
 א י' יא.-שמואל 9

 תהילים י"ט ב. "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה" ישעיהו מ' כו. 10
פרק י"ט מתאר את הכרת האלוקים מתוך הטבע תהילים י"ט ח. חלקו הראשון של  11

וחלקו השני של הפרק את חשיבותה של התורה. נראה שכוונת הדברים להעמיד אותם גם 
זה מול זה ולהצביע על יתרונה ועדיפותה של דרך התורה על דרך הבחינה )ראה כוזרי 

 מאמר ב' נ"ו(.
 אבות דר' נתן נוסחה ב' י"ב. 12
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מוכיח שבכוח האדם לשנות את המציאות ואין הדבר תלוי רק בגורמים 
סופי, השינוי הנעשה על ידי -חיצוניים. בניגוד לפעולת המים המתמשכת זמן אין

האדם נראה לעין ומתרחש בתחומי הזמן האנושי, משום כך הוכחה זו חזקה 
  שכנעת יותר.ומ

בנוסחה זו לא הלך עקיבא "ללמוד תורה", אלא צמצם את שאיפותיו והלך 
ללמוד "פרשה אחת מן התורה". כשרונו לחלק את האתגר הגדול לקטעים 
קטנים וברי ביצוע, הציב אותו על מסלול השקדנות וההתקדמות המתמדת, 

מיידי, אינו  והביא אותו לעלייתו המטאורית. מי שמבקש להשיג את הכל באופן
 עושה דבר. 

בנוסחה הקודמת מועצם הקל וחומר ומוכפל: אם הרך שוחק את הקשה, דברי 
תורה הקשים כברזל בוודאי ובוודאי ישברו את האבן הקשה. בנוסח שלפנינו אין 
צורך בכך, הרך השוחק את הקשה על אחת כמה וכמה שיפתח את הלב שהוא רך 

 מן הרך. 
כוחו העצמי של האדם, הוא זקוק לעצמתה של בנוסח הראשון, אין אמון ב

התורה שתתמוך בו בכוחה הכביר ותאפשר לו את התשובה. בנוסח השני, 
הכוחות לשוב בתשובה נטועים בתוך האדם והוא איננו זקוק לאמצעים 
חיצוניים כדי לשנות את דרכו ולהתחיל ללמוד תורה. ר' עקיבא יודע בעצמו 

בפתיחותו לשינוי ולתשובה ומבין שבכוח  שלבו אינו קשה מאבן, הוא מאמין
 ההתמדה יוכלו גם דברים רכים לשנות את לבו.

  דרשה דומה שנו גם דבי רבי ישמעאל:
בני, אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נימוח ואם 
ברזל מתפוצץ שנאמר "הלא כה דברי כאש נאם ה' וכפטיש יפוצץ סלע". 

מר "הוי כל צמא לכו למים", ואומר "אבנים אם אבן הוא נימוח שנא
 .13שחקו מים"

אלא שעמדת האדם אצל ר' ישמעאל שונה לחלוטין מזו של ר' עקיבא. אצל ר' 
ישמעאל, מקומו הקבוע של האדם הוא בית המדרש, והמנוול )היצר( פוגע בו 
מבחוץ, מנסה לפרוץ את שריונו ולהבקיע בו פרצה. האדם יתגבר עליו כאשר 

ותו אל מקומו שלו בבית המדרש, שם יוכל להביא לידי ביטוי את כל ימשוך א
כוחו, ושם יכניעו. אבל לר' עקיבא, היצר הרע איננו גורם חיצוני, אלא הוא עצמו 
עמד מבחוץ, ועליו היה למצוא את הדרך להגיע לבית המדרש ולגייס את הכוחות 

 14.להיכנס לתוכו פנימה

 

 . ישב אצל מלמד תינוקות3
 

  ל ר' עקיבא היתה הדרגתית, הוא התקדם צעד אחר צעד, מאלף עד תיו.דרכו ש
הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות, אמר ליה: רבי, למדני תורה. 
אחז ר' עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח. כתב לו אלף בית ולמדה, 
אלף תיו ולמדה, תורת כהנים ולמדה, והיה לומד והולך עד שלמד כל 

 ה.התורה כול
אין כאן קפיצות, דילוגים וקיצורי דרך, על ר' עקיבא להתחיל במקום שמתחיל 
בנו. דרך זו קשה גם לילד הצועד במסלול המקובל, והיא קשה שבעתיים למבוגר 
הבא לסגור באופן מלאכותי פער של ארבעים שנה. עליו להתגבר על מחסומים 

רכוש מיומנויות שכל נפשיים וחברתיים שהצטברו במשך השנים, לפרוץ אותם ול
מתחיל מתורגל בהן. דרוש אומץ לקום ולשנות, לפתוח בדרך חדשה ולקפוץ אל 

 המים הקרים והדוחים, ודרושה התמדה לשחות בתוכם.
 בהמשך הדברים אמר רבי שמעון בן אלעזר:

אמשול לך משל למה הדבר דומה, לסתת... שישב על הר אחד והיה מכה 
דם ואמרו לו: מה אתה עושה? אמר להם: ממנו צרורות דקות. באו בני א

הרי אני עוקרו ומטילו לתוך הירדן. אמרו לו: אי אתה יכול לעקור את כל 

 קדושין ל' ב. 13
ישמעאל פוגע היצר באדם מבחוץ ואילו לר' עקיבא, היצר נמצא בתוכו  לדברי ר' 14

ומזוהה עמו עצמו. הדברים מעמידים שאלה גדולה, מי הוא האדם ומי מבטא את עמדתו 
האמיתית, האם הוא או יצרו? האם האדם הוא הטוב והיצר בא מבחוץ ללחום בו, או 

יכולוגי יסודי של נפש האדם פס-שהיצר הוא האדם. שאלה זו מחייבת ניתוח פילוסופי
החוטא. "נפש החיים" )שער א' פרק ה' בהגהה( דן במצב האדם לפני חטא אדם הראשון 

 .58ואחריו, ראה לעיל "חטא אדם הראשון", והיכן היה אדם הראשון, הערה 
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סתרו  15ההר. היה מסתת והולך עד שהגיע אצל סלע גדול נכנס תחתיו
ועקרו והטילו לתוך הירדן, ואמר לו, אין זה מקומך אלא זה. כך עשה ר' 

  עקיבא לר' אליעזר ולר' יהושע.
כמים השתמשו במשל שבספר איוב על שחיקת האבנים, כדי להאיר גם את ח

המשך דרכו של ר' עקיבא ואת התקדמותו המטאורית. לפני עיניהם עמד בוודאי 
. השינויים 16הפסוק הקודם: "ואולם הר נופל יבול וצור יעתק ממקומו"

 שמחוללים המים באבן הם איטיים וכמעט בלתי מורגשים, אבל התהליך האיטי
שמתחיל באבן מסתיים לבסוף בהפלת הר אדיר. אף אצל ר' עקיבא הצטרפו 
ההתמדה והמעשים הקטנים, לעצב מחדש את פניו ולשנות גם את פני העולם 

   כולו.
 

 . עקיבא אבדתנו בעשן6
 

בכל יום ויום היה מביא חבילה של עצים, חציה מוכר ומתפרנס וחציה 
עקיבא איבדתנו בעשן, מכור מתקשט בה. עמדו עליו שכניו ואמרו לו: 

אותן לנו וטול שמן בדמיהן ושנה לאור הנר. אמר להם: הרבה סיפוקים 
אני מסתפק בהן. אחד שאני שונה בהן, ואחד שאני מתחמם כנגדן ואחד 

 .17שאני ישן בהן
, במקום לעשות 18פרנסתו והנהגתו של ר' עקיבא דומות לאלו של הלל הזקן

כך להתפנות וללמוד, עשו ליום אחד בלבד.  בפרנסתם כדי שבוע או חודש ואחר
תפיסת  19הלל נהג כך על פי שיטתו "מדה אחרת היתה לו: ברוך ה' יום יום!"

הביטחון הקיצונית של הלל גורסת ש"מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל 
. בגלגולה של מידה זו אצל ר' עקיבא היא מבטאת 20למחר הרי זה מקטני אמנה"

תמדה ואת הדבקות במשימה. דבקות היא גם עניין של נקודה נוספת, את הה
עיתוי, ר' עקיבא דבק בלימוד העכשווי הבטוח, והעדיף "חיי שעה" כאלה של 
עכשיו על "חיי עולם" שלאחר זמן. חשבונות ותחכום יתר עלולים להסיט את 

 האדם מן המטרה ולסחוף אותו לבסוף לאפיקים שירחיקו אותו מן התורה.
צית רווחיהם כדי לפתוח לפניהם את שערי לימוד התורה. אלא שניהם שילמו מח

שהלל העני היה למדן, אריסטוקרט מיוחס, ואחד מן החבורה, ואחרי שעבר את 
המתרס של השומר נפתחו לפניו שערי בית המדרש לרווחה והוא למד מפי גדולי 
 הדור בנחת ככל תלמיד. ואילו ר' עקיבא צריך היה לבוא מן החוץ ולפרוץ אל

החוג הפנימי של התורה ולומדיה. גם בתוך בית המדרש נשאר עם עצמו ועם 
 קשייו, והיה עליו להתמודד עם העיכובים החיצוניים והפנימיים כאחד, ולבדו.

, וגם ר' 21הלל נעשה מופת לעניים, ר' אלעזר בר חרסום משמש מופת לעשירים
  .22עקיבא הופך למופת לכל הדורות
כל העניים בדין. שאם אומרים להם: מפני מה  עתיד ר' עקיבא לחייב את

לא למדתם תורה? והם אומרים: מפני שעניים היינו. אומרים להם: והלא 
ר' עקיבא עני ביותר ומדולדל היה. ואם אומרים: מפני טפינו. אומרים 
להם: והלא רבי עקיבא היו לו בנים ובנות? והם אומרים: מפני שזכתה 

 .23רחל אשתו
ן מזכירים את משפחתו, האירוע מתואר כאילו התרחש מחוץ בסיפור על הלל אי

למסגרת העולם, בעוד שר' עקיבא מופיע בתוך חוג משפחתו, חברתו ושכניו. 
 באבות דר' נתן נוסחה ב' "נתן תחתיה צפורן של ברזל". 15
 איוב י"ד יח. 16
 ' ו'.אבות דר' נתן, נוסחה א 17
יומא ל"ה ב: אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרעפיק,  18

 חציו היה נותן לשומר בית המדרש, וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.
 ביצה ט"ז א. 19
 סוטה מ"ח ב. 20
 יומא ל"ה ב.  21
: שהייתי בנוסחה ב' ר' עקיבא הוא מופת לכל: לעניים למטופלים בילדים וגם ל"אומר 22

עשיר, אף ר' עקיבא עשיר היה... שמא לא זכו לך אבותיך? אף ר' עקיבא לא זכו לו 
 אבותיו".

בנוסחאות האחרות על סיפור ר' עקיבא, המוטיב המרכזי הוא אישיותה של רחל, דרך  23
נישואיה עם ר' עקיבא, ומעורבותה בתלמוד התורה שלו. הנוסח באבות דר' נתן מתעלם 

בתו של ר' עקיבא ומזכיר אותה רק בסוף הסיפור, משום שבא לבטא את ממנה במהלך תשו
 עצמו.   אמעשה התשובה של ר' עקיב
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תשובתו ותורתו של ר' עקיבא הם בתוך העולם, הוא מתמודד עם קשייו מתוך 
החברה. אבל החברה לא הגישה לר' עקיבא זר של שושנים, ולא עזרה לו באופן 

בונה, היא לא קיבלה אותו לתוכה אלא ניסתה להתעלם ממנו, ועזרה -חיובי
 כזאת דחה ר' עקיבא.

    

 ב. זכתה רחל אשתו
 
 . רעיא דבן כלבא שבוע6

 
רבי עקיבא רעיא דבן כלבא שבוע הוה. חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי, 
אמרה ליה: אי מקדשנא לך אזלת לבי רב? אמר לה: אין! איקדשא ליה 

דרתיה. שמע אבוה אפקה מביתיה, אדרה הנאה מנכסיה. אזיל בצנעא וש
יתיב תרי סרי שנין בי רב, כי אתא אייתי בהדי תרי סרי אלפי תלמידי. 
שמעיה לההוא סבא דקאמר לה: עד כמה מדברת אלמנות חיים? אמרה 

יתיב תרי סרי שני אחריני. אמר: ברשות קא  -ליה: אי לדידי צאית 
רי סרי שני אחריני בבי רב. כי אתא אייתי בהדי עבידנא, הדר אזל ויתיב ת

עשרין וארבעה אלפי תלמידי. שמעה דביתהו, הות קא נפקא לאפיה. 
אמרה להו: "יודע  -אמרה ליה שיבבתיה: שאלי מאני לבוש ואכסאי. 

נפלה על אפיה, קא מנשקא לכרעיה.  -צדיק נפש בהמתו". כי מטיה לגביה 
 .24שבקוה, שלי ושלכם, שלה הוא הוו קא מדחפי לה שמעיה, אמר להו:

)רבי עקיבא היה רועה אצל בן כלבא שבוע. ראתה אותו בתו של כלבא 
שבוע שהוא צנוע ומעולה, אמרה לו: אם אתקדש לך תלך ללמוד תורה? 
אמר לה: הן. התקדשה לו בצנעה ושלחה אותו ללמוד. שמע אביה והוציא 

נה בבית רבו. אותה מביתו, הדירה מנכסיו. הלך ישב שתים עשרה ש
כאשר חזר, הביא אתו שנים עשר אלף תלמידים. שמע את אותו זקן 
שאמר לרחל: עד מתי את חיה באלמנות חיות? אמרה לו: אם ישמע לי 
ישב עוד שתים עשרה שנה נוספות. אמר ר' עקיבא: ברשות אני עושה, חזר 
ללימודו. כאשר חזר הפעם הביא עמו עשרים וארבע אלף תלמידים. 

שתו ויצאה לקראתו. אמרה לה שכנתה: שאלי לך בגדים ללבוש, שמעה א
אמרה להם: "יודע צדיק נפש בהמתו". כאשר הגיעה אליו נפלה על פניה 
ונשקה את רגליו, דחפו אותה שמשיו, אמר להם: עזבוה, שלי ושלכם שלה 

 הוא.(
 

ר' עקיבא היה רועה צאן. תדמיתו של רועה הצאן שנויה במחלוקת ויש כלפיו 
ורותינו התייחסויות סותרות. מצד אחד נחשבת הרעייה בתקופת האבות במק

לעיסוק כשר וטהור, זה היה עיסוקם של אבות האומה, שרעו במדבריות, גוננו 
 .25על הצאן והנהיגו אותו וזהו שבחם לפני המקום

מאידך גיסא, מצאו חכמים שהרועים רגילים לשלח את בהמותיהם לשדות זרים 
נם בורים, רשעים וגזלנים: "עוד הוסיפו עליהם )על וסברו שבדרך כלל ה

 .26הפסולים לעדות( את הרועים"
למרות המרחק החברתי והכלכלי בין בתו של העשיר הירושלמי לבין הרועה 

בין רועה לרועה. היא גילתה בעקיבא  דיללהב הבחינה רחל בעקיבא וידעההדל, 

 כתובות ס"ב ב. 24
א ט"ז יא, ובדברי חכמים, שמות -ראה בספר בראשית מ"ו לב ועוד, שמות ג' א, שמואל 25

כי  רבה ב' ב', בראשית רבה נ"ט ה'. משה ודוד נלקחו מאחר הצאן להנהיג את ישראל
במרעה הוכיחו תכונות מנהיגות. יחזקאל משתמש במוטיב זה בפרק ל"ד, שבו הוא ממשיל 
את מנהיגי האומה לרועים רעים: "בן אדם הנבא על רועי ישראל הנבא ואמרת אליהם 

 לרעים כה אמר אדני ה' הוי רעי ישראל אשר היו רעים אותם הלוא הצאן ירעו הרעים".
עה הרועה את בהמותיו שלו הוא בעל עניין ונחשד על סנהדרין כ"ה ב. אולם רק רו 26

הגזל, רועה שכיר הרועה את בהמותיהם של אחרים חזקה עליו שאינו חוטא במה שאינו 
שלו ורועה בדרך של היתר בלבד. אמנם בארץ נוספה לרעייה חומרה יתירה משום "ישוב 

 מא ע"ט ב.ארץ ישראל", כי הרעייה פגעה והרסה את השטח המיושב. רש"י, בבא ק
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ונות טובות שנחשפו , מידות ותכ27פוטנציאל עצום ומצאה שהוא צנוע ומעולה
 .28בשעת הרעייה, ובחרה בו לקחתו מאחר הצאן לעשותו מנהיג ישראל

הדמות המרכזית בנוסח זה של תשובתו של ר' עקיבא איננה הוא, אלא רחל, היא 
הדומיננטית והיא הפעילה במהלך הדברים. תשובתו של ר' עקיבא לא צמחה 

א באה באופן פתאומי על והבשילה מתוכו, כפי הגרסה הראשונה של הסיפור, אל
ידי דחף מבחוץ. רחל חזתה בעקיבא מה שאיש לא ראה, היא חרגה מכל 
המקובלות, היא יזמה והציעה לעקיבא נישואין, היא דחפה אותו ללמוד תורה, 

 .29והיא שלחה אותו ותלתה את נישואיהם בתנאי זה
רחל לא חיכתה שר' עקיבא ילמד בבית המדרש ויחזור כתלמיד חכם, היא 
קיימה את תנאה קודם למעשה שלו, ובאמון מושלם התקדשה לו מיד. בנוסח 
שלפנינו הדברים "אכזריים" אף יותר, "אתקדשא ליה בצנעא ושדרתיה". ר' 
עקיבא קידש את רחל בצנעה והלך ללמוד תורה, לא נאמרו כאן, נישואין והבאה 

בוע , אלה אינם אפשריים בצנעה. אדרבה, מסופר בהמשך שכלבא ש30לביתו
"אפקא מביתיה" )הוציאה מביתו(, משמע שרחל היתה עדיין בבית אביה ור' 
עקיבא לא נשאה. הקשר בין עקיבא לרחל לפי גרסה זו אינו קשר רומנטי 

לימוד  -אינטימי, ואין בו שום דבר שאינו לשמה, הוא מכוון כולו אל התכלית 
 התורה.

שנות לימוד באופן  הסיפור מציג את חזרתו של ר' עקיבא לאחר שתים עשרה
מוזר. רחל ור' עקיבא לא נדברים ביחס להמשך לימודיו, היא לא אומרת לר' 
עקיבא ישירות שרצונה שימשיך ללמוד, אלא הדברים נעשים באמצעות מתווך. 
הזקן המופיע כאן כמו שטן מפתה, פונה אל רחל בדאגה ומציג את עונייה 

צב המוזר של הזוגיות השלילית ובדידותה, הוא פורש באופן אובייקטיבי את המ
הזאת. אולם דווקא תיאור זה דוחף את רחל לבטא את שאיפתה העליונה 
ולגלות את רצונה, הזקן הופך מ"שטן" ל"אליהו הנביא", אותו מגייסים כדי 
לבוא ולהוציא את הכמוס בלבה ולבטא את הסכמתה הפנימית השלמה. אילו 

קיבא בעקבות שיחה מפורשת עמו, היתה רחל מסכימה להמשך לימודיו של ר' ע
היינו עלולים לראות בכך כניעה לרצונו של ר' עקיבא ולחצו, אבל עתה ברור 

 שחזרתו של ר' עקיבא לבית המדרש נעשית ברצונה ויוזמתה שלה.
אנושי. לפי הכתוב נראה -הסיפור מגדיל עוד את הדברים ומוסיף להם נופך על

ביתו ולא ראה את אשתו אלא חזר שר' עקיבא הסתפק במה ששמע, לא נכנס ל
מיד לבית המדרש. מובע כאן באופן הקיצוני ביותר האידיאל של הדבקות 
המוחלטת בתורה. אין שתי אהבות, אלא אהבת תורה של שני בני הזוג 
והתמסרות מוחלטת אליה, וזו קודמת לקשר האישי בין שניהם ומבטלת 

 לחלוטין את הצורך לממש אותו.  
זה הוא חלק מסדרת סיפורים חריגים על דבקות בלימוד תורה הסיפור בנוסח ה

ומסירות נפש עליה. מתוארים תלמידי חכמים העוזבים את ביתם והולכים 
ללמוד תורה בבית רבם, תוך שהם פורשים מחיי העולם ומקיום משפחה 
ומבטלים כל ערך אחר למען הערך העליון של לימוד תורה. תיאור זה הוא אינו 

ו הדרכה לרבים, אבל קיימת בו הערצה למעשיהם של צדיקים אלה, הלכה, ואיננ
 .31והם מוצגים כמופת להתקדשות ללימוד תורה

אולם בתוך הסיפורים משולבת גם מעט ביקורת, דמעתן של הנשים הנעזבות 
עושה רושם בשמים וכל פגיעה בהן, מעבר ל"הכרחי", נענשת מיידית באופן 

ים בארץ, ואסור לה לדבקות בתורה הקשה ביותר. את התורה צריך להגש
שתבוא על חשבון הזולת. סיפורם של ר' עקיבא ורחל מתייחד בין הסיפורים 

 רש"י: עושה מעשים טובים. 27
התואר רועה רדף אחרי ר' עקיבא גם שנים רבות לאחר שנעשה רבן של ישראל. לעומת  28

ר' דוסא בן הורכנוס שברך את ר' עקיבא ואמר: "אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך 
" לר' מסוף העולם ועד סופו? כמותך ירבו בישראל". אמר אחיו, ר' יונתן "בכור שטן

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(.

מעשה דומה עשה ר' יוחנן שהבטיח את אחותו לריש לקיש אם יחזור מדרכו וילך ללמוד  29
 תורה, בבא מציעא פ"ד א.

שבת ק"נ תוספות ד"ה ורבי יהושע, דעת רבנו תם "ועוד נראה שלא נשאה לו עד  ראה 30
 שעסק בי רב תרי סרי ותרי סרי שנין".

מופת זה עושה את לימוד התורה לערך המקודש ביותר, ומעמיד את היהדות על יסודו  31
ב של הערך האחד הזה. הדברים עמדו בוודאי לעיני הגאון מווילנא ותלמידיו, וברוחם כת

ר' חיים מוולוז'ין את ספרו "נפש החיים", המעלה על נס את שבחה של התורה ולימודה 
ובנה את ישיבתו, אם עולם הישיבות הליטאי. ביטוי נאמן לרוח זאת אפשר למצוא 

 במאמריו של הרב סולובייצ'יק, איש ההלכה, ומה דודך מדוד.
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הללו בכך ששניהם היו שותפים לשאיפה הנשגבה, ושניהם הקדישו את אהבתם 
 לתורה ונשאו בעולה מרצונם.

הסיפור אינו מבקש להיות היסטורי, אלא סמלי וערכי. המתכונת של שתים 
שנה חוזרת בו פעמיים, זה מספר סכמתי קבוע המבטא שלמות והוא  עשרה

נתפס כאן כהכרחי לצמיחתם של גדולי תורה. יתכן שהוא בנוי על סך שנות 
הלימוד הסטנדרטיות הקבועות להתפתחותו של ילד יהודי. הילד נכנס ללמוד 

שבע, וממשיך ללמוד עד גיל י"ח כאשר מגיע זמנו לישא -בבית רבו כבן שש
 .32האש

חריגה אל מעבר למספר הזה, אל שנת השלוש עשרה והלאה, מבטאת תוכן מסוג 
. מודגשת בכך החריגה מן הנורמה, בבחינת 33אחר, רמה גבוהה יותר של שלמות

 .34"אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד פעמים"
ק את עשרים וארבע שנה, מבטאים לא ר -שתים עשרה שנות לימוד ומכפלתם 

החריגה מן המקובל והשגור, את השאיפה לשלמות, אלא גם את התוצאה של 
המעשה הזה ואת ההישג הממשי. ר' עקיבא למד כפולה של תריסר, ובהתאם 

 .35לכך גם גדל מספר תלמידיו באופן קבוע משנה לשנה
למד ר' עקיבא ארבעים שנה. "בן ארבעים שנה הלך לו לבית הספר.  36בנוסח אחר
שנה למד את הכל וארבעים שנה לימד את ישראל". מתכונת זו של  בן ארבעים

ארבעים שנה חוזרת אצל כל אבות העולם: משה רבנו למד תורה ארבעים יום 
וארבעים לילה, ולימד והנהיג את ישראל ארבעים שנה. אחריו מיוחסת מתכונת 

 .37יוחנן בן זכאי בןזו גם להלל הזקן ולר
המתוארים אצלנו, הנם של רחל ולא של ר'  צער לימוד התורה ומסירות הנפש

עקיבא. היא נשארה בודדה, הצטערה צער גופני וחייתה בנידוי כלכלי, חברתי 
ונפשי, נשאה בקושי העוני ונאבקה בייסורים, ובלבד שר' עקיבא ימשיך ללמוד. 
גרסה זו אינה רואה את העיקר בתשובתו של ר' עקיבא אלא מעלה על נס את 

ת "תשובתה", שאפשרה את תשובתו שלו. היא צדקת גמורה, דמותה של רחל וא
שבאה מבית טוב וקיבלה חינוך מעולה שנקבע בו סולם הערכים, ובראשו ניצב 

אבל היא לא הסתפקה בבינוניות, ב"זעיר בורגנות" דתית, אלא  .לימוד התורה
עזבה את כל אשר לה, ותרמה את כל חייה למאמץ העצום לגלות בעולם את 

חריגה, הענקית, של ר' עקיבא. בכך זכתה להגיע בעצמה למעלה יחידה, גדולתו ה
. כמי שהתנערה מכל חיצוניות וזיוף והתרכזה בלב הרבה מעבר לרגיל ולמקובל

פני ר' עקיבא כמו שהיא, בכל ניוולה. ור'  הדברים, הלכה רחל להקביל את
, אלא עקיבא אף הוא מחזיר לה אותה ראייה פנימית, הוא לא מביט בכיעורה

 שלה הוא". -"שלי ושלכם רואה אותה בכל הודה והדרה, ואומר: 

 

 

 ר' עקיבא וכלבא שבוע. 2
 

 :38הסיפור מופיע גם בנוסחה שלישית
רבי עקיבא איתקדשת ליה ברתיה דכלבא שבוע, שמע כלבא שבוע אדרה 
הנאה מכל נכסי. אזלא ואיתנסבה ליה בסיתוא. הוה גנו בי תיבנא, הוה 

הוג שי"ב שנות לימוד הן נורמה ראה עיון יעקב, על עין יעקב, כתובות ס"ב. גם בזמננו נ 32
 .של השכלה בסיסית

ר' שמעון בר יוחאי שהה במערה י"ב שנים עד שהורשה לצאת, אבל הוא חויב לחזור  33
שוב למערה לשנה נוספת כדי ששלמות זו תוכל להתגלות בעולם. בנוסחת אבות דר' נתן 

נה הלך ללמוד ננקט הסכום של שלוש עשרה שנה ביחס לר' עקיבא עצמו: "בן ארבעים ש
 תורה, סוף שלוש עשרה שנה לימד תורה ברבים".

 חגיגה ט' ב. 34
רעיון זה מובלט עוד יותר בנוסח )יבמות ס"ב ב( "שנים עשר אלף זוגים תלמידים".בנוסח  35

 שבנדרים )נ' א( מדובר על מספר כפול של תלמידים "עשרין וארבע אלפין זוגי תלמידי". 
 אבות דר' נתן נוסחה ב' יב. 36
ספרי, דברים וזאת הברכה, שנ"ז, ומשה בן מאה ועשרים שנה: "משה היה במצרים  37

ארבעים שנה ובמדין ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה. הילל הזקן עלה מבבל 
בן ארבעים שנה ושימש חכמים ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה. רבן יוחנן בן 

ושימש חכמים ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים זכיי עסק בפרגמטיא ארבעים שנה 
למד תורה בן ארבעים שנה ושמש את החכמים ארבעים שנה ופירנס את  שנה. רבי עקיבה

 ישראל ארבעים שנה". ראה ראש השנה ל"א ב, סנהדרין מ"א א.
 נדרים נ' א. 38
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אי הואי לי רמינא ליך  -יבנא מן מזייה. אמר לה: קא מנקיט ליה ת
ירושלים דדהבא. אתא אליהו אידמי להון כאנשא 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.
י סרי שנין קמי דר' אליעזר ור' אמרה ליה: זיל הוי בי רב. אזל תרת

יהושע, למישלם תרתי 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 

בי לי רשותא איהדר תרתי סרי שנין אחרנייתא. אמר הואיל ואתיה
לאחורי. הדר אזל הוי תרתי סרי שני אחרנייתא, אתא בעשרין וארבע 
אלפין זוגי תלמידי, נפוק כולי עלמא לאפיה ואף היא קמת למיפק לאפיה, 

יודע צדיק נפש "אמרה ליה  -אמר לה ההוא רשיעא: ואת להיכא? 
ו לה בהמתו". אתת לאתחזויי ליה, קא מדחן לה רבנן, אמר להון: הניח

 .שלי ושלכם, שלה הוא
)בתו של כלבא שבוע התקדשה לרבי עקיבא, שמע אביה והדירה הנאה 
מכל נכסיו. נשאה לו בחורף והם מצאו מתבן לגור בו. היה מלקט מתוך 

את הקש. אמר לה: אם היה לי הייתי עושה לך תכשיט  39שערותיה
 "ירושלים של זהב". בא אליהו נדמה להם כאדם הקורא בפתח. אמר

להם: תנו לי מעט תבן, שילדה אשתי ואין לי כלום להגן עליה. אמר ר' 
 עקיבא לאשתו: ראי אדם שאפילו תבן אין לו. 

אמרה לו: לך למד בבית המדרש. הלך ולמד שתים עשרה שנה לפני ר' 
אליעזר ור' יהושע. כשנסתיימו שתים עשרה שנה חזר לביתו. בהיותו 

ו: יפה עשה לך אביך שהדירך אחרי הבית שמע רשע אחד האומר לאשת
מנכסיו, אחת, שאין בעלך ממעמדך, ועוד, הרי 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. 

בע אלף זוגות למד עוד שתים עשרה שנה אחרות וחזר עם עשרים ואר
תלמידים. יצאו כולם לקבל 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 לא נאמר שר' עקיבא היה רועה ובן ארבעים, לא מודגשת בורותו, הוא 

סתמי כאחד האדם. סיבת נדרו של כלבא שבוע ושאלתו עליו כאן  מופיע באופן
סתמית ואינה מנומקת בבורותו של ר' עקיבא. נראה שכלבא שבוע בגדולתו 

הארץ, אלא גם סתם אדם מן -והתנשאותו המעמדית דחה לא רק רועה עם
 היישוב.

ד קידושי רחל לר' עקיבא אינם מותנים כאן בשום תנאי, ואין אלה קידושין בלב
 אלא גם נישואין גמורים, שבעקבותיהם חיים הם יחד באהבה מופלאה.

מוקד הסיפור מוסט כאן מן התשובה, ממסירות הנפש על התורה, אל עצם 
איחודם של ר' עקיבא ורחל ואהבתם. עיקרו של הסיפור הוא הקיטוב בין עולמו 

מהותי של כלבא שבוע ועושרו, לבין עולמם של ר' עקיבא ורחל. ניגוד זה הוא 
, ואילו ר' עקיבא ורחל 40והדדי, כלבא שבוע נידה את רחל והרחיק את ר' עקיבא
 החליפו את העושר באושר, ובזו לעולמו של כלבא שבוע.

"תנו רבנן: איזהו עשיר? ...ר' עקיבא אומר: כל שיש לו אשה נאה  
 .41במעשים"

לם הסיפור מדגיש את ויתורה של רחל על עושר בית אביה, ודחייתה את עו
הערכים שלו. אין בה כלום מגינוני העשירות, היא הולכת לגור בבית התבן, אינה 
מתקשטת לפני ר' עקיבא ובאה לפניו בניוולה. לא נשאר לה מאומה מן החיצוני, 
אלא כולה פנימית שבפנימית. אבל יש לה מה שאין לאביה ואי אפשר לרוכשו 

יה", הרבה רוך, עדנה זו אהבתה. "הווה מנקיט ליה תיבנא מן מזי -בכסף 

 "מתוך שערו". -ר"ן שם, אבל ברש"י  39
ך הפרתו הדרמטית מקום מרכזי, כלבא שבוע לא בסיפור בכתובות, תופסים הנדר ודר 40

הכיר את ר' עקיבא ובא לפניו כדי שיתיר לו את נדרו, ור' עקיבא מברר שכוונתו היתה 
לטובה ומתיר את נדרו. דווקא במסכת נדרים מתגמדים הנדר והפרתו ומופיעים בקצרה 

ידריה כפרט הלכתי טכני שולי חסר חשיבות "שמע כלבא שבוע, אתא ואיתשיל על נ
ואשתריי ואשתרי". בכתובות, הנושא אינו עצם הנדר אלא קוצר הראות שגילה כלבא 
שבוע בהבנת אופיים של האנשים, לעומת בתו שהכירה בסגולותיו של ר' עקיבא. בנדרים, 

 הנדר בא לבטא רק את התנגדותו של כלבא שבוע למעשה בתו.
 שבת כ"ה ב. 41
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ותקווה בציור אהבת דלים זו, היא התחליף לעושר ולעוצמה של כלבא שבוע, 
 ובעזרתה גוברים ר' עקיבא ורחל על כל המכשולים.

אבל בכך לא נגמר הסיפור, יש לו חלק שני, שבו מתגלה כי עומק אהבתם, 
נרתמה  גדולתה ומשמעותה, לא באו לידי ביטוי לאמתו של דבר, אלא כאשר היא

לאידיאל הקדוש של לימוד התורה. אז מתברר שלא היתה זו אהבה חולפת, 
להבת קש, שלהבת תאווה רגעית ועכשווית, אלא אחדות עליונה הנוגעת לנימי 

  הנפש הפנימיים והנשגבים ביותר. על כן היא משתלבת ומתאחדת באהבת ה'
 באופן הנעלה ביותר.

    
בן גוריון ובן ציצית הכסת, כאחד מעשירי  יחד עם נקדימון 42כלבא שבוע מופיע

נקרא כך  -ירושלים. שלושת כינויי העשירים הם ספרותיים וסמליים. נקדימון 
על שם שנקדה לו חמה, שמו מבטא את חסד הנס האלוהי שליווה אותו, ועושרו 

מהלך על גבי כסתות  -נושא משום כך ממד של קדושה. בן ציצית הכסת 
י העניים, שמו מבטא אפוא גדולה וחסד. הכינוי כלבא הנישאות אחר כך על יד

שבוע, כוונתו לטובה, והוא מתאר "שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב יוצא 
, אבל הוא כינוי בוטה וגס המבטא את הצורך הקיומי הבסיסי 43כשהוא שבע"

. בסופו של דבר נותר עושרו של כלבא שבוע חסר ערך ולא תרם להצלת 44בפרנסה
 אלא עלה באש ונשרף ערב החורבן על ידי בריוני הקנאים.  ירושלים,

לאמתו של דבר, דאגה לקיומו הפיזי של הזולת, אינה חומרנות, אלא ערך רוחני 
חסד. ר' עקיבא נטל מביתו של כלבא שבוע את רחל, את הנקודה  -טהור 

הרוחנית המסתתרת בו. הממד הרוחני הפנימי הזה הוא תמצית הכל, 
ה העושר תכליתי ומשמעותי. ר' עקיבא ורחל היו אדישים ובאמצעותו נעש

לעושרו של כלבא שבוע אבל לא ביטלו את ערכו של העושר מכל וכל, ר' עקיבא 
הבטיח לרחל "ירושלים של זהב", תכשיט חיצוני, אבל גם התכשיט זה בעל 
משמעות פנימית שבפנימית, הוא מעלה את תפארת ירושלים על ראשה. בסופו 

ש ר' עקיבא את שנותר מעושרו של כלבא שבוע והקנה לו משמעות של דבר יר
  חדשה, הוא עשאו עטרה לתורה ולדורשיה.

מי שנקי לחלוטין מחמדת ממון יכול לקבל אותו ולהעריך אותו, "ר' עקיבא 
. כאיש ציבור לא התעלם ר' עקיבא מכוחו של הכסף, מן 45מכבד את העשירים"

 . 46ונם לתועלת הציבור והענייםהעשירים והשפעתם, אלא גייס את ממ
 

 

 . השכנים3
 

שלוש הנוסחאות אינן מתעלמות מן ההיבט החברתי הכרוך במפנה התשובה, 
 אלא מקדישות מקום רב לתגובת הציבור.

הבולט מבין האישים המופיעים בסיפור הוא כמובן אליהו הנביא, שגויס לכך מן 
עקיבא ורחל במתבן, ערב . אליהו מופיע בשעת איחודם של ר' 47השמים בדרך נס

הפרידה והליכתו של ר' עקיבא לבית המדרש. תפקידו של אליהו להכשיר את 

 גיטין נ"ו א. 42
 גיטין נ"ו א. 43
שבוע דאג יחד עם שני האחרים לצייד את ירושלים למצור. אופייני הוא שכלבא  כלבא 44

חכמים שבוע דאג לצורכי הגוף הבסיסיים, בעוד האחרים דאגו לצרכים אחרים של האדם. 
כין לירושלים עצי בעירה, יותר מן החיטים והשעורים או שבחו מכל השלושה את מי שה

ייב לבשל את האוכל, מבחינה מסוימת הדבר אף השמן והיין. יש ערך ל"מותר האדם" המח
 . ראה מהר"ל, נצח ישראל, ה'(עולה על קיום הצרכים הבסיסיים )

 ערובין פ"ו א. 45
חכמים מנו ששה מקורות לעושרו של ר' עקיבא: "מן כלבא שבוע, מן אילא דספינתא, מן  46

נדרים נ'. מקורות  גווזא, מן מטרוניתא, ומן אשתו של טורנוסרופוס, ומן קטיעא בר שלום"
אלה אפשר לחלקם לשני סוגים: האחד הוא פרי התשובה, ר' עקיבא הביא את כלבא 

תיקון שלם, והשני כולו ברכת שמים לאת קטיעא בר שלום ואת אשת טורנוסרופוס,  שבוע,
בדרך נס. "עינא דספינתא, גווזא, ומטרוניתא", הם גילוי של חסד ה' והשגחתו הסובבים 

 ים להם.את יראיו וערב
בדברי חכמים, אליהו מופיע ומתגלה בפסיקת ההלכה ולימוד התורה והנחלתם לדורות,  47

"תשבי יתרץ קושיות ואבעיות" )ברכות ח' א ועוד הרבה פעמים(, הוא מתגלה  -תיק"ו 
ומדריך אישים שונים בדרכם הרוחנית )סנהדרין צ"ח א(, ובהזדמנויות שונות הוא מופיע 

 יים לכך )קדושין מ' א, עבודה זרה י"ז ב(.ומסייע בדרך נס לראו
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הצעד הזה ולסייע להם מבחינה נפשית. הוא מחזק את הקשר המדבק ביניהם, 
 ומסייע בידם להבחין  שהעושר הוא עניין יחסי בלבד. 

את העושר  ומדדו 48"השמח בחלקו!" -"איזהו עשיר?" שאלו חכמים, והשיבו 
בהגדרה אישית פנימית. תפיסה זו מנוגדת למקובל בין הבריות, המודדים את 
העושר דווקא באופן יחסי למה שיש לאחרים. קו העוני לא נמדד באופן מוחלט 
אלא ביחס לחברה כולה, והעלאת רמת החיים אצל העשירים מעמיקה את הפער 

ני החברה לתוך עולם החברתי. השמח בחלקו הוא אפוא מי שיכול להתכנס מפ
פנימי סגור, ועושרו הרוחני מספק אותו. במקרה שלנו נתן אליהו הגדרה קלה 
יותר של העושר. הגדרתו יחסית היא, בדומה לתפיסה המקובלת, אבל הוא שינה 
את זווית ההשוואה, ובכך שינה את כל התמונה. אליהו כיוון את ר' עקיבא ואת 

מעליהם אלא לאלה שמתחתם, וכך רחל להשוות מה שיש להם לא לאלה ש
לשמוח בחלקם. ואכן, שניהם מסתפקים בכך ואינם עוסקים במה שיש  לאחרים 

 ואין להם.
גישת הבריות ללימוד התורה היא כאל דבר מוחלט. היקפה הרחב מעכב את עמי 
הארץ מלהתחיל ללמוד תורה, כי ברור להם שלעולם לא ישיגו אותה כולה, 

כמים יצאו להילחם בתפיסה זו והמשילו את לימוד והדבר מפחיד ומייאש. ח
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 יכול ללמוד את התורה? נזיקין ל' פרקים, 

' פרקים? מי שפקח מהו אומר, הריני שונה שני הלכות היום, שני הלכות כלים ל
 .49למחר, עד שאני שונה את כל התורה כולה"

אליהו עודד את ר' עקיבא והראה לו שהעושר החומרי הוא יחסי, ומכאן יכול 
היה ר' עקיבא ללמוד גם על הישגיו של האדם בתלמוד תורה. העושר הוא יחסי, 

ב עשיר ביחס למי שאין לו כלום, וכך גם ביחס לתורה, פרק מי שיש לו תבן נחש
 .50אחד, משנה או הלכה אחת הם יותר ממה שיש לעם הארץ

בנוסח שבנדרים מופיע אליהו ובמקביל לו, בכתובות, מופיעה דמות הסבא, 
דמות אבהית שופעת טוב. שניהם באים לעודד ולחזק את ר' עקיבא ואת רחל. 

ר' עקיבא ורחל, ויוצר את הבסיס למאמץ הפרידה  אליהו מחזק את הקשר שבין
והתעלותם בלימוד התורה. וה"סבא" מעורר את רחל לפרוץ את המסגרת 

 המקובלת ולשלוח את ר' עקיבא לבית המדרש שנית.
מנגד, הופיעה בנדרים דמות הרשע. הוא אמר לרחל את אשר אמר הסבא, אבל 

של רחל ורוצה בטובתה, אלא  לדברים שבפיו מגמה הפוכה. הוא אינו עומד לצדה
גוער בה ומזדהה עם כלבא שבוע. הוא אינו תמה על קשייה אלא מאשים את ר' 
עקיבא, וכל מטרתו לסכסך ביניהם, להפרידם ולהחזירה למצבה הקודם. הרשע 
הזה חוזר ומופיע למרבה הפלא בסוף כ"ד שנה, בעת הופעתו של ר' עקיבא. 

ביל את פניו, תוך שהוא לועג לרחל ותמה והפעם הוא הופך את עורו והולך להק
מה נותר מן הקשר הראשוני בינה לבין ר' עקיבא, ומה מקום יש לה בעולמו של 

 בעלה. 
הרשע הזה ממלא את תפקיד השטן, חושף את חששותיה של רחל ולבטיה 
הפנימיים ומחדד את נקודות החולשה הבסיסיות שלה, אבל בכך, דווקא מביא 

 .51להתגבר עליהםאותה להתמודד עמם ו
בין אליהו הטוב והמיטיב לבין הרשע המנסה לחבל בקשר שבין ר' עקיבא ורחל, 
מופיעה מקהלת השכנים והשכנות. השכנות המופיעות במסכת כתובות, אוהבות 
את רחל כמו ה"סבא" ודואגות לה, אלא שהן אינן מבינות אותה. תפיסתן 

ות והן לא מסוגלות לתפוס את בינונית ובורגנית, שאיפותיהן מוגבלות ומצומצמ
רחל השואפת למשהו אחר. הן לא מסוגלות להתקרב אליה ולהבין את רצונה 
להפוך את ר' עקיבא לא רק מעם הארץ לתלמיד חכם, אלא לפרוץ את כל 
המקובל ולעשות את הבלתי אפשרי, לעשות אותו גדול הדור אשר על ידו 

 תתקיים התורה בישראל לדורות עולם.

 אבות ד' א'. 48
ויקרא רבה י"ט ב. מלבד המשל על הבעיה הכמותית בלימוד התורה מופיע שם בהמשך  49

 גם משל נוסף על בעיות הנובעות מעומק הדברים ומן השכחה האורבת להם.
כל הישג תפיסה זו חשובה בעיקר בתחילת הלימוד כאשר צריך לעודד את התלמיד ל 50

שיוכל להשיג. בהמשך התפתחותו התורנית יש מקום לטיפוח האתגרים והמצוינות 
 באמצעות יסודות אחרים כמו "קנאת סופרים תרבה חכמה" בבא בתרא כ"א א.

תנחומא )וירא כ"ב( מתאר בדרך זו את השטן המופיע ללוות את אברהם בדרכו לעקדה  51
 של אברהם. וחושף בדבריו את חששותיו ולבטיו הפנימיים
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אבות דר' נתן מתערבים השכנים, גם הם אינם מבינים את ר' עקיבא, גם בנוסח 
אלא "סובלים" מלימודו ומנסים לעכבו. כמו השכנות המציעות לרחל להתקשט 
באופן חיצוני, כך מציעים לו השכנים  ללמוד בנוחיות לאור הנר. אך הנוחיות 

ת הזאת באה על חשבון הלימוד עצמו, היא מגבירה את ההתמכרות החומרי
 .ומנוגדת להתמסרות המוחלטת לתורה

 

 ומעשים טובים . תשובה, תורה6
 

אפשר לחשוב ששלוש הנוסחאות האמורות מציירות שלושה אנשים שונים 
ממדי ודחפים מורכבים -ומציגות שלושה אירועים נפרדים, אבל האדם אינו חד

מתמזגים בו ומביאים אותו לדרך פעולה אחת. לכן אפשר לשבץ את שלוש 
סחאות יחד ולראות בהן דגשים ורבדים שונים של מטבע אחת, ושלוש הנו

 הצלעות יחד מרכיבות את אופי תשובתו של ר' עקיבא ובונות אותה.
המהפך שהתחולל בתוך לבו של ר' עקיבא, בא ממנו ובו, הוא התמודד עם 
ריחוקו ותיקן את הרע שבו בכוחות עצמו. אבל גם המציאות שמסביבו הכירה 

באמצעותה של רחל, קראה לו וסייעה בידו לשוב. שלמותו אינה רק בכוחותיו 
שלמות אישית אלא תולדה של שלמות האהבה והמשפחה, ויש בה ביטוי ליחסה 

 המורכב של החברה כולה.
תשובתו של ר' עקיבא אינה תשובה פתאומית אלא פרי ההתמדה, צעד אחר צעד. 

א נעצר גם כאשר נעשה יתרה מזאת, ר' עקיבא עקבי כל כך בהתקדמותו, של
לתלמיד חכם, והמשיך לצעוד הלאה ללא לאות וללא הפסקה עד שנעשה לגדול 

          הדור. גם בצדקתו איננו נח על זרי הדפנה אלא הוא בעל התשובה ואדוניה.

   
 

המהפך של ר' עקיבא אינו קוטבי וקיצוני מרע לטוב. מלכתחילה לא היה ר' 
ך למשהו אחר ממה שהיה. ר' עקיבא עסק גם עקיבא ליסטים רע ולכן לא הפ

כאשר היה עם הארץ ביישובו של עולם והיה צנוע ומעולה, אלא שהפך מעם 
לתלמיד חכם בעצמו. התשובה כאן היא תשובה  52הארץ השונא תלמידי חכמים

 אל לימוד התורה, והבנת ערכה ומעלתה.
המחיה את  ר' עקיבא הדגיש את כוחו של לימוד התורה, וראה בו את החמצן

 העם ומקיימו.
תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא 
פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק 
בתורה. אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו: אמשול 

וראה דגים לשועל שהיה מהלך על גב הנהר  -לך משל למה הדבר דומה 
שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים? 
אמרו לו: מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם: רצונכם 
שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם? אמרו לו: 
אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה אלא טפש אתה! 

ותנו אנו מתיראין במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. אף ומה במקום חי
אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה כי הוא חייך וארך 

 .53על אחת כמה וכמה -כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה  -ימיך 
 מסקנתו של ר' עקיבא היא שלימוד התורה גדול מכולם: 

ית בית נתזה בלוד. נשאלה שאלה וכבר היו ר' טרפון וזקנים מסובים בעל
זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה ר' טרפון ואמר: מעשה 
גדול. נענה ר' עקיבא ואמר: תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, 

 .54שהתלמוד מביא לידי מעשה
ר' עקיבא עשה את התורה לציר המרכזי בחייו ובחיי עם ישראל, אבל הוא מודה 

של המעשים טובים. על שני עמודים אלה, התורה והמעשים הטובים,  בערכם
נשען גם ביתו שלו, והם התגלו במעשיהן של שתי בנותיו. אצל שתיהן גברה 
אהבת הרוחניות על אהבתן לבעליהן, כל בת הדגישה אחד התכנים וביטאה 

 אותו בשלמותו, זו אהבה תורה וזו דבקה במעשים הטובים. 

 פסחים מ"ט ב, וראה תוספות כתובות ס"ב ב. 52
 ברכות ס"א ב. 53
 קדושין מ' ב. 54
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קיבא מרדה בו, התמסרה לתורה ועיצבה את דמותו של בן בתו האחת של ר' ע
. ואילו בתו השניה ניצלה בזכות החסד ומעשיה 55עזאי כתלמיד חכם גדול

הטובים. ר' עקיבא, שעולמו הוא עולם התורה, מגלה את מעלותיה של הצדקה, 
  הוא יוצא ודורש "וצדקה תציל ממות".

וא יומא דעיילה לבי ר' עקיבא הויא ליה ברתא, אמרי ליה כלדאי: הה
גננא טריק ליה חיויא ומיתא. הוה דאיגא אמילתא טובא. ההוא יומא 
שקלתא למכבנתא דצתה בגודא, איתרמי איתיב בעינא דחיויא. לצפרא 
שקלה לה הוה קא סריך ואתי חיויא בתרא. אמר לה אבוה, מאי עבידת? 
 אמרה ליה: בפניא אתא עניא קא קרי אבבא והוו טרידי כולי עלמא

בסעודתא וליכא דשמעיה, קאימנא שקילתא לריסתנאי דיהבית לי 
יהבתיה ניהליה. אמר לה: מצוה עבדת! נפק רבי עקיבא ודרש: וצדקה 

 .56תציל ממות
)תרגום: לר' עקיבא הייתה בת שאמרו עליה החוזים בכוכבים שביום 
חופתה יכישה נחש ותמות, והיה דואג לדבר הרבה. ביום חתונתה תקעה 

ה בקיר היישר בעינו של הנחש. בבוקר כשנטלתה נגרר הנחש את מכבנת
אחריה. אמר לה אביה: מה עשית? אמרה לו: בערב בא עני וקרא על 
הפתח, היו כולם טרודים בסעודה ולא שמעוהו. קמתי ונתתי לו את 
סעודתי שלי. אמר לה: מצווה עשית! יצא ר' עקיבא ודרש: וצדקה תציל 

 ממות.(
היחס בין הגזרה הקדומה לבחירה. התנהגותו של ר'  נושא הסיפור מעלה את

עקיבא מוזרה, אם האמין לאסטרולוגים היה עליו למנוע את בתו מלהינשא, אם 
לא האמין להם לא היה צריך להשגיח כלל בדבריהם. אבל ר' עקיבא לא נהג לא 
כך ולא כך, הוא לא ביטל לחלוטין את כוחה של הגזרה, ולא אמר שבדברי 

ן כל ממש, הגזרה עשתה עליו רושם וגרמה לו דאגה. אבל הגזרה הכלדיים אי
והבחירה לא היו בעיניו שתי תפיסות מנוגדות וסותרות אלא שתי מערכות 
המשתבצות זו בזו. נבואת הכלדיים נתפסה על ידיו כחלק מתנאי המציאות, 
ואכן הם צדקו והנחש ארב לבתו ביום חתונתה. אולם ר' עקיבא החשיב את 

רק כחלק מן האמת, ואחד הנתונים אשר בתוכם פועל האדם ועמהם הגזירה 
עליו להתמודד. אסור לאדם להשתעבד לגזרה, אלא עליו לפעול כנגדה באופן 
מוסרי באמצעות מעשיו הטובים. משום כך לא הקפיא ר' עקיבא  את פעילותו 

   ואת תוכניותיו, ובתו עמדה להינשא למרות האסון שצפו לה.
נישואיה כיצד מת הנחש, שאל ר' עקיבא מיד: "מאי  משהתברר למחרת

עבידת?" ברור היה לו שבבחירתה הטובה ביטלה את הגזרה ועשתה דבר מצווה 
שהגן עליה והצילה בדרך נס. מסקנתו של ר' עקיבא היא שגם כאשר כל נתוני 
המציאות סוגרים על האדם ומביאים אותו אל המיצר, הרי בכוח הצדקה 

הוא עושה בבחירתו החופשית, לגבור על כל כוחות הזמן והמעשים הטובים ש
 ולשנות את המציאות.

     
סיפורם האישי של ר' עקיבא ורחל, יש לו זיקה לבניינו של עם ישראל כולו  

 ושורשיו בקשר שבין יעקב ורחל אבות האומה. להלן כמה נקודות דומות:
 שם רחל.אותיות שמותיהם של יעקב ועקיבא זהות, ונשותיהם נקראו ב

אלא שאצל יעקב באה  בשני המקרים מודגש קשר האהבה שבנה את ביתם.
 היזמה מצדו ורחל היתה פסיבית, ואילו אצל ר' עקיבא רחל היא שפעלה ויזמה.

  יעקב ור' עקיבא, שניהם היו רועים.
ר' עקיבא למד על כוחה של תורה ואפשרות התשובה מחולית הבור, אף יעקב 

 התגברותו על האבן שעל פי הבאר.מצא את דרכו אל רחל ב
יעקב עבד ברחל שבע שנים ועוד שבע שנים ור' עקיבא למד תורה שתים עשרה 

 .57שנה ועוד שתים עשרה שנה

ראה כתובות ס"ג א, ולהלן רחילא בת רחילא. מסתבר שבתו זו שהתקדשה לבן עזאי  55
אינה זו שעליה ניבאו הכלדאים, שהרי סיפור הנישואין וההכנות אליהם לא מתאים לה. 

תה בת דמתה לאימה רק בכך שהתקדשה לבן עזאי ושלחה אמנם אפשר לדחוק ולומר שאו
אותו ללמוד תורה, ולא בכך שהיה זה שלא על דעת ר' עקיבא. וכבר הובאה בגמ' )סוטה 
ד' ב( האפשרות שבן עזאי נשאה ורק אחר כך פירש, ובכל זאת לפי תוכנם של שני 

 הסיפורים אי אפשר להעמיסם על בת אחת. 
 שבת קנ"ו ב. 56
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 ואילו יעקב ]עזב את בית המדרש[ עבד את לבן בצאן כדי לזכות ברחל.
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לבן נישל את יעקב ואת רחל מרכושם כשם שכלבא שבוע נישל את רחל 
 מירושתו.

 השוואה זו של הקשר בין ר' עקיבא ורחל לקשר בין יעקב אבינו ורחל, מחברת
את קשר האהבה האישי הזה אל יסודות האומה ונותנת לתהליך התשובה 
המיוחד של ר' עקיבא משמעות כלל ישראלית. הקשר הראשון יצר את העם 
לדורותיו, והקשר האחרון טבע את חותמו על תורת ישראל לנצח.



 

 

            
 

 ג. התשובה בתורת 
 ר' עקיבא

 

 
 . בעל תשובה6

במובן העמוק ביותר של המושג. מהלך תשובתו אל התורה היה שלם, ר' עקיבא הנו בעל תשובה 
 מן הקצה אל הקצה. 

סיפור של תשובה חוזר ומופיע בחיי ר' עקיבא דווקא במקום שעמד בניסיון כצדיק גמור. לא זו 
בלבד שר' עקיבא לא נכשל בחטא, אלא עוד השיב את "היצר המפתה" עצמו בתשובה, ונשא אותו 

 לאשה.
שהיה ר' עקיבא מקפחו בקראי בפני קיסר ומקנתרו בדברים.  -של טורנוסרופוס ומן אשתו 

פעם אחת בא לביתו סר וזעף, אמרה לו אשתו: מפני מה פניך זועפים? אמר לה: מפני ר' 
עקיבא שמקנטר אותי בכל יום בדברים. אמרה לו: אלהיהם של אלו שונא זמה הוא, תן לי 

לה רשות ונתקשטה והלכה לה אצל ר' עקיבא. רשות ואכשיל אותו בדבר עבירה. נתן 
כשראה ר' עקיבא אותה, רק, שחק ובכה. אמרה לו: מה אינון הנך תלת מילין? אמר לה 
שנים אפרש, שלישי לא אפרש. רקקתי על שבאת מטיפה סרוחה, בכיתי על האי שופרא 
 דבלי בארעא. והוא שחק שצפה ברוח הקדש שעתידה להתגייר ולהינשא לו, ולא רצה

אמר לה: הן. הלכה ונתגיירה ונשאת לו לר' עקיבא  כלום יש תשובה?להודיעה. אמרה לו: 
 .1והכניסה לו ממון הרבה

למראה האשה המפתה ישב ר' עקיבא רקק, בכה וצחק. הרקיקה מלמדת על אדישותו המוחלטת 
 לפיתוי ועל מאיסתו הטבעית והפיזית בו. 

 ים:תיאור דומה של ר' עקיבא קיים במקורות אחר
כשהלך לארץ אוכילו קורצא אצל שלטון אחד ושיגר לו שתי נשים יפות. רחצון וסכון 
וקשטון ככלות חתנים, והיו מתנפלות עליו כל הלילה. זאת אומרת חזור אצלי וזאת אומרת 
חזור אצלי, והיה יושב ביניהם ומרקק, ולא פנה אליהן. הלכו והקבילו פני השלטון ואמרו 

תננו לאיש הזה. שלח וקרא לו, אמר לו: מפני מה לא עשית עם לו: שוה לנו מות משת
הנשים הללו כדרך שבני אדם עושים לנשים? לא יפות המה, לא בנות אדם כמותך הן, מי 
שברא אותך לא ברא אותן? אמר לו: ומה אעשה, ריחן בא עלי מבשר נבלות וטרפות 

 .2ושרצים
הפיתוי בכך שעצם את עיניו או שכפר ביופיין  בשני המקרים, לא היתה התגברותו של ר' עקיבא  על

של הנשים ובכוחן המפתה. הוא הודה בערכו של היופי ואפילו בכה על האי שופרא דבלי בארעא. 
ודמי של היופי הזה, -ואף על פי כן רקק, כי הבלטת הצד הארוטי, הדגישה בעיניו את שורשו הבשר

 לכן עורר בו תיעוב ודחה אותו. את ביאתו מליחה סרוחה, או מבשר שקצים ורמשים, ו
פיתויין של שתי הנשים היה גס, אבל טבעי ותמים. אותו שלטון לא הבין את רגישותו הרוחנית של 
ר' עקיבא, וראה בהתרחקותו מהן, התנשאות גזענית. ר' עקיבא השיב לו באותה מטבע, הן 

ים בהם, ויהודים מאוסות בגלל אותם שקצים ורמשים, שהגויים נהנים מהם בבחירתם ומתגנ
מתרחקים מהם. אותן נשים פשוטות באו להנות אותו בדבר היחיד שידעו, בקשר הגופני, ומאחר 

 שלא הבינו את תגובתו הרוחנית, הסתייגו ממנו והעדיפו את המוות משיתנום לאותו אדם.
אשתו של טורנוסרופוס היתה אשה חשובה וגדולה. היא לא באה לגרום הנאה לר' עקיבא, אלא 
להכשילו ולהוציאו מן העולם, היא ידעה שריבונם של אלה שונא זימה, ולא האמינה, או העריכה 

ר"ן נדרים נ' ב. משהו מזה מופיע במסכת עבודה זרה כ' א: "ואף ר"ע ראה אשת טורנוסרופוס הרשע, רק שחק  1
דהאי שופרא בלי עפרא!"  -דעתידה דמגיירא ונסיב לה, בכה  -ה, שחק שהייתה באה מטיפה סרוח -ובכה, רק 

באוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד רכ"ב מילמדנו )מ"ב( מופיעה גרסה מקוצרת, ונטולת הסיום והמסקנות 
המשמעותיות העולות ממנו: "מעשה בטורנוסרופוס שהיה מבקש לשלוט בר' עקיבא ולא היה מוצא עלילה 

, א"ל אשתו הריני עושה עלילה היאך תשלוט בו. עמדה וקשטה עצמה ועמדה על פתח בית היאך לשלוט בו
מדרשו. כיון שראה אותה ר"ע מיד רקק בארץ. כעסה ואמרה לו: אתה הוא גדולן של יהודים, ואתה רוקק בצלם 

נפלה על  האל? אמר לה: אף אני לא רקקתי אלא אמרתי כל הנוי הזה בידו ואת מכעסת אותו? כיון ששמעה כך
 רגליו, אמרה לו: איני זזה מכאן עד שתגיירני עמדה ופירשה בספינה והלכה למקום אחר".

 אבות דר' נתן ט"ז ב. 2



 

 

כיאות את קדושתו וצדקתו של ר' עקיבא. היא באה להתמודד עם ר' עקיבא התמודדות רוחנית, 
בבקשה להראות את נבלותו, להוכיח שאין הבדל בינו לבין גויים. עמידתו של ר' עקיבא בניסיון 

לה את רשעתה, ובגדולתה הסיקה את המסקנות, שבה בתשובה ובאה להידבק בר' עקיבא  הוכיחה
ואמונתו. שורשו הפגום של האדם מליחה סרוחה הוא פגם של כל אדם ולא נשתנה גם לאחר 
שהתגיירה. ואף על פי כן קדושתו של ר' עקיבא מסוגלת לרומם אפילו את היסוד המאוס הזה, 

 אחר, רוחני ועילאי.לתקנו ולהפוך אותו למשהו 
 

 . העולם עומד על התשובה2
 טבעי הוא שבהגותו של ר' עקיבא יצדד בתשובה ובכל הקשור בה.
אומר: אלו לא נבראת התשובה  3התשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. ר' עקיבא

לא היה העולם עומד, אלא הואיל ונבראת התשובה והקדוש ברוך הוא ימינו פשוטה לקבל 
ם בכל, ואמר שובו בנים שובבים, שובו בני אדם. ותדע לך כח התשובה בא וראה שבי

מאחאב מלך ישראל שגזל וחמד ורצח שנאמר, הרצחת וגם ירשת, ושלח וקרא ליהושפט 
מלך יהודה והיה נותן לו מלקות ארבעים בכל יום שלשה פעמים ובצום ובתפלה היה 

ו ולא חזר על מעשיו הרעים עוד ונרצת משכים ומעריב לפני הקב"ה ועוסק בתורה כל ימי
 .4בתשובתו, שנאמר, הראית כי נכנע אחאב מפני

. כהמשך לדברי ר' עקיבא מעלים על 5העולם עומד על התשובה, והיא מגוננת עליו מפני הפורענות
נס את תשובתו של אחאב, ובכך מעצימים את כוחה של התשובה ומביאים אותו לשיאו. אחאב 

המלכים והכתוב תלה בו את חורבן ישראל ויהודה. הוא חטא בעבודה זרה,  הגדיל להרשיע מכל
בגד באומה כשמסר את פירות הנס והניצחון האלוהי לבן הדד, וחטא מוסרית בהריגת נבות ושוד 
כרמו. עקבותיה של תשובתו לא ניכרו במעשיו או במעשי בניו. ואף על פי כן נתפסת תשובתו 

ובה שלמה שנענתה והתקבלה. תפיסה זו מורה שאין גבול המוחצנת של אחאב כפשוטה, כתש
 לכוחה של התשובה, היא יכולה לגאול כל אדם, מכל מצב, ולהעלותו מעומק החטא.

תפיסתו של ר' עקיבא את התשובה, נעוצה עמוק בשיטתו האחדותית האופטימית. ראיית העולם 
לטוב. על פי שיטתו  כמהות אחת, מאפשרת זרימה מן הרע אל הטוב, ואף להפוך את הרע

המאחדת, למד ר' עקיבא מן הרע על כוחו של הטוב, וקשר את ההוויה כולה בהבנה אחת, שלמה 
 ומקיפה. 

 כך התמודד עם חורבן האומה: 
וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך, ושמעו 

ם מיל, והתחילו בוכין, ורבי עקיבא משחק. קול המונה של רומי מפלטה ברחוק מאה ועשרי
אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: ואתם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: הללו 
כושיים שמשתחוים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבין בטח והשקט, ואנו בית 

צונו כך, הדום רגלי אלהינו שרוף באש ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, ומה לעוברי ר
לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר 
הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, 
התחילו הן בוכין ור' עקיבא מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה 

מקום שכתוב בו: והזר הקרב יומת, עכשיו שועלים הלכו בו ולא אתם בוכים? אמרו לו, 
נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק, דכתיב: ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת 

, וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש 6זכריה בין יברכיהו
של אוריה, באוריה כתיב: לכן בגללכם שני! אלא, תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו 

, עד שלא 8, בזכריה כתיב: עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם7ציון שדה תחרש
הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו  -נתקיימה נבואתו של אוריה 
לו: בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו  -שנתקיימה נבואתו של אוריה 

 . 9עקיבא, ניחמתנו! עקיבא, ניחמתנו
חכמים נבהלו מפני גדולתה החונקת של רומא ואילו ר' עקיבא שחק. עצמתה החומרית המהממת 
של רומא היתה בעיניו כקליפת השום, לא משום שהיה אטום למציאות ועיוור לעובדות, אלא 

אי העכשווי העמיד את משום שראייתו היתה רחבה ומרחיקה לראות, ומול הכוח החומרי הרומ

 ויש הגורסים: ר' ישמעאל.  3
 פרקי דרבי אליעזר מ"ג. 4
 המעשים הטובים גורמים שלא תהיה סיבה לפורענות, התשובה מצילה את העולם אחרי החטא. 5
 ישעיהו ח'. 6
 מיכה ג'. 7
 זכריה ח'. 8
 מכות כ"ד א. 9



 

 

העצמה הרוחנית הפנימית של ישראל. ר' עקיבא ידע שהתהליך ייקח זמן רב ולא יתגשם לאלתר, 
 .10אבל בעיניו מתפתח כבר תהליך התשובה הלאומי והעולמי, ועתידה הגדול של האומה חי וקיים

גדולה  עומק החורבן לא ייאש אותו אלא אימת וחיזק בלבו את אמונת הגאולה. מידה טובה
 , וזו מלמדת על זו. החורבן הופך למבוא המכין כבר את הגאולה העתידה.11ממידת פורענות

את שיטתו האחדותית הפעיל ר' עקיבא גם ביחס לבניין העולם הרוחני. ר' עקיבא לא רק שחק 
במקום שחבריו בכו אלא גם בכה במקום שאחרים נשארו אדישים, כי גילה רגישות מופלאה 

 . 12יות ולדרישות מוסריות עילאיות העולות מן הכתובלשאיפות רוחנ
ר' עקיבא השתמש בשיטתו "המהפכת" כדי ללמוד על חשיבות השפעתו של הקשר החברתי. 

 חברים מרשיעים גורמים רעה לאדם, ומהם אפשר ללמוד שחברים טובים ישפיעו עליו רוב טובה:
ת פורענות? הוי אומר מדת רבי עקיבא אומר... וכי איזו מידה מרובה מדת הטוב או מד

הטוב. אם פורענות מעוטה המדבק בעוברי עבירה אף על פי שלא עשה כמעשיהם הרי זה 
 .13מקבל פורענות, קל וחומר למדת הטוב מרובה

באותה שיטה מדד ר' עקיבא גם את עולמו האישי של האדם, הוא יכול לשלוט בחייו ולהפוך את 
ת האור מבעד לצללים. ר' עקיבא הדגיש את אפשרות הרע לטוב, ומשום כך אפשר כבר לראות א

 הבחירה המוחלטת:
 .14הכל צפוי והרשות נתונה

 אבל גם גרס שבטוב העולם נדון: 
 ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה.

גם העונש על החטא הוא מטובו של הקב"ה, שחפץ בטובת בריותיו. ולכן "חייב אדם לברך על 
 .15ולקבלה בשמחה"הרעה כשם שמברך על הטובה 

ר' טרפון אומר: כל זכרון שבתורה נאמרו לטובה חוץ מזו )מנחת סוטה( שנאמר, מנחת 
זכרון מזכרת עון. ר' עקיבא אומר אף זו לטובה, שנאמר ואם לא נטמאה האשה וטהורה 

 . 16היא ונקתה ונזרעה זרע
פיסתו ר' עקיבא אינו מקבל בהכנעה את המציאות ואינו משאיר אותה כמות שהיא, ת

 אקטיביסטית ולא דטרמיניסטית, הוא אינו נאחז בגורל.
חד תלמיד מן דר' עקיבה הוה יתיב ואפוי משניין. אמר ליה, מהו כן? אמר ליה: חמית 
בחילמאי תלת מילין קשיין: באדר את מיית וניסן לית את חמי ומה דאת זרע לית את כנש. 

רוממא, וניסין לית את חמי, ומה אמר ליה תלתיהון טבא אינון. בהדרא דאוריתא את מת
)תלמיד אחד של ר' עקיבא ישב ופניו  17דאת זרע לית את כנש, מה דאת מוליד לית את קבר

משונות, אמר לו, מה קרה לך? אמר לו: חלמתי שלושה דברים קשים. באדר תמות וניסן לא 
תראה, ומה שזרעת לא תקצור. אמר לו שלושתם טובים. בהדר התורה תתרומם, ולא 

 תיכשל בניסיון ומה שהולדת לא תקבור.(
הדברים אינם תלויים בחלום או במסר חיצוני כלשהו, אלא באדם עצמו, היכול להפוך את החלום 
למסר חיובי שימריצהו לטובה. האדם יכול לפרש את החלום לטובה באמרי פיו, והוא יכול לפעול 

נה וסגורה, אלא לעולם קיימת עליו במציאות המוחשית לטובה. אין לתפוס את המציאות כנתו
 האפשרות לפרש אותה מחדש, ולהקנות לה משמעות חיובית על ידי תשובת האדם ומעשיו. 

 ר' עקיבא שם בפי רבן יוחנן בן זכאי תשובה ניצחת לאספסיאנוס.
אמר ליה: אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה, לא היו שוברין את החבית בשביל דרקון? 

ה רב יוסף, ואיתימא רבי עקיבא: משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, איבעי אישתיק. קרי עלי
ליה למימר ליה: שקלינן צבתא ושקלינן ליה לדרקון וקטלינן ליה, וחביתא שבקינן לה 

 .18)נוטלים צבת ומסירים את הדרקון והורגים אותו ואת החבית מצילים(
תשובה אמתית, ההולמת את הדברים נאמרו לאספסיאנוס אבל סביר שאינם רק טכסיס, אלא 

תמונת המציאות האחדותית של ר' עקיבא. בלב המציאות עומדת חבית דבש, והרע הוא דרקון 
 הכרוך עליה מבחוץ בלבד שיש להסיר אותו בזהירות בלי לפגוע בחבית עצמה. 

 

 ראה עולת ראי"ה ח"ב ד', הקדמה לשיר השירים. 10
 תוספתא סוטה ד' א', שבת צ"ז א, יומא ע"ו א ועוד. 11
 ראה להלן: בכיים של ר' עקיבא ורבי. 12
 אבות דר' נתן ל' ג'. 13
 אבות ג' ט"ו. 14
 ברכות נ"ד א. 15
 תוספתא סוטה )ליברמן( א' י'. 16
מעשר שני ד' ה"ו. חכמים )ברכות נ"ה ב( קבעו סדר להטבת חלום: "אמר רב הונא בר אמי אמר רבי ירושלמי  17

פדת אמר רבי יוחנן: הרואה חלום ונפשו עגומה ילך... יטיבנו בפני שלשה. ליתי תלתא ולימא להו: חלמא טבא 
גזרו עלך מן שמיא דלהוי חזאי. ולימרו ליה הנך: טבא הוא, וטבא ליהוי, רחמנא לשוייה לטב. שבע זימנין ל

 טבא, ויהוי טבא. ולימרו שלש הפוכות, ושלש פדויות, ושלש שלומות".
 גיטין נ"ו ב. 18



 

 

 . צדיק גמור3
רכו היא דרך ר' עקיבא מעולם לא היה חוטא, אלא דווקא צדיק גמור העומד בניסיון, משום כך ד

התשובה, אבל אופי תשובתו מיוחד במינו. דמות התשובה העולה מסיפור חייו ודבריו, היא של 
 תשובה עליונה, תשובה מאהבה. משום כך העמיד ר' עקיבא עם הבחירה גם את מגבלותיה:

עת ללדת, מעת ללדת היא עת למות, משעה שאדם נולד הוא נגזר עליו כמה שנים יחיה. אם 
משלים את שנותיו אם לאו פוחתין לו מהם, דכתיב, יראת ה' תוסיף ימים ושנות זכה הוא 

, כך דברי ר' עקיבא. ורבנן אמרין: אם זכה מוסיפין לו על שנותיו אם לאו 19רשעים תקצורנה
 .20משנותיו פוחתין לו

ר' עקיבא סובר שהמסגרת כבר קיימת, אי אפשר להוסיף עליה ימים אלא רק לקצרם. האדם פועל 
 וך מסגרת נתונה, אבל הוא יכול להעניק לה תוכן ומשמעות.בת

ר' עקיבא חייב את המסגרת הקבועה, את הזהירות מן החטא ומן הדומה לו, ושיבח את הסייגים 
 שהאדם מטיל על עצמו. הוא דרש להתרחק מן הניסיון, למרות שכשלעצמו ידע לעמוד בו:

מסורת סייג לתורה, מעשרות סייג רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה, 
 .21לעושר, נדרים סייג לפרישות, סייג לחכמה שתיקה

 ר' עקיבא עסק דווקא במגבלות התשובה:
ששה אין להם סליחה: המרבה לשוב, והמרבה לחטוא והחוטא בדור זכאי, והחוטא על מנת 

 .22לשוב שיום הכיפורים מכפר, והמחטיא את הרבים, וכל מי שיש בידו חילול השם
ר' עקיבא שלל את הסליחה מן החוטאים הכבדים המרבים לחטוא, וממשיכים להעמיק בחטא 
ולחסום בפני עצמם את אפשרות התשובה. אולם ר' עקיבא חידש, בכך ששלל גם את "המרבה 
לשוב", שלכאורה הוא דגם חיובי, שאין טוב ממנו. נראה שר' עקיבא העדיף תשובה גדולה אחת, 

ק מי שתשובתו אינה שלמה ואינה עמוקה דיה, צריך לשוב עוד ועוד. תשובה . ר23על תשובות הרבה
 . 24כזאת אינה מתקיימת ובעצם אינה אלא גילוי נוסף של הרשעה, "הרשעים מלאים חרטה"

ר' עקיבא לא הסתפק במועט אלא חיפש שלמות ודרש מן האדם דרישות קיצוניות ביותר. הוא לא 
א סמך על כך שמתוך שלא לשמה יבוא האדם לעשות לשמה, שמח על עשיית מצוות שלא לשמה, ול

 אלא דרש כוונה טהורה. 
ר' מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולר' מאיר, אדתני כל העוסק 
בתורה לשמה, לית ליה הא דאמר ר' יוחנן... לעולם יעסוק, אדם בתורה ובמצות אפילו שלא 

? כי קאמר ר' מאיר, בשיטת ר' עקיבא, דתניא ר' לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה
עקיבא אומר, כל הקורא שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, שנאמר ושמרתם 

 .25מצותי ועשיתם אותם, לעשייה נתתים ולא לדבר אחר
בניגוד לדעת ר' יוחנן שפסל רק את מי שכוונתו כוונה שלילית מפורשת, "הלומד על מנת שלא 

, ר' עקיבא דרש את שלמות הכוונה, וסבר שגם העושה שלא 26ב שנהפכה לו שלייתו"לעשות מוט
 לשמה מוטב לו שנהפכה שלייתו.

 
חסידי התשובה מעמידים אותה במרכז ובן עזאי החשיב אותה כל כך שתלה רק בה את הכפרה, 

ן בין אבל ר' עקיבא ראה את הדברים באור רחב יותר ותלה את הכפרה גם בדברים אחרים, והבחי
 עבירות שבין אדם למקום לדברים שבין אדם לחברו.

ר' עקיבא אומר כתוב אחד אומר: ונקה, וכתוב אחד אומר: לא ינקה, היאך אפשר לקיים ב' 
פסוקים הללו? אלא בדבר שבינך לבינו ונקה, בדבר שבינך לבין חבירך לא ינקה. בן עזאי 

 .27אומר מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינן שבים
 משלי י'. 19
 קהלת רבה ג' ג'. 20
 אבות ג' י"ג. 21
 אבות דר' נתן ל"ט, על פי נוסחת הגר"א. 22
יעיד עליו יודע הרמב"ם )תשובה ב' ב'( כלל בתנאי התשובה שהיא צריכה להיות סופית ומושלמת "ו 23

 תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם".
 שבט סופר כ"ה.  24
 כלה רבתי ה' א'. 25
 ראה תנחומא עקב ו'. 26
במדבר רבה י"א ז'. אולם בראש השנה )י"ז ב( מובא חילוק זה בשם רבי יוסי הכהן ור' עקיבא אומר דבר  27

לא ישא פנים )דברים י'(, וכתיב ישא ה' אחר: "שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל: כתיב בתורתכם אשר 
לאדם שנושה  -פניו אליך )במדבר ו'(. נטפל לה רבי יוסי הכהן, אמר לה: אמשול לך משל, למה הדבר דומה 

בחבירו מנה, וקבע לו זמן בפני המלך, ונשבע לו בחיי המלך. הגיע זמן ולא פרעו, בא לפייס את המלך. ואמר 
בעבירות שבין  -בעבירות שבין אדם למקום, כאן  -את חבירך. הכא נמי, כאן  לו: עלבוני מחול לך, לך ופייס

לאחר גזר דין". כנראה, יש להבחין בין  -קודם גזר דין, כאן  -אדם לחבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: כאן 
גע השאלות, "נקה לא אנקה" נוגעת לסליחה בשעת הדין הקשה, ואפילו מידת הרחמים מוגבלת כאשר הדבר נו

לפגיעה בזולת. לעומת זאת נשיאות הפנים מתייחסת להארה, והיא מקלה עם האדם, ואינה שוללת את הברכה 
 אלא לאחר גזר הדין.



 

 

ב"ה מוחל על חלקו אבל אינו מוחל על דברים שבין אדם לחברו, אפילו התשובה לא תועיל עד הק
-שירצה את חברו. דברי ר' עקיבא ביחס לחטא כלפי הזולת מתחברים לתפיסה החברתית

אישיים בתוך -הלאומית שלו שהיא מרכזית כל כך בתפיסתו. הוא החשיב את היחסים הבין
 :28האומה כבעלי ערך דתי

)ר' עקיבא( היה אומר: כל שרוח הבריות נוחה ממנו רוח המקום נוחה ממנו, כל שאין הוא 
 רוח הבריות נוחה ממנו אין רוח המקום נוחה ממנו.

ר' עקיבא ראה ביחסו של האדם לזולתו וביחס החברה אליו, מבחן למצבו האמיתי של האדם 
בין אדם לחברו. חשוב אדם בעיני המקום, ובכך העתיק את מרכז הכובד של התורה אל התחום ש

שנברא בצלם, אולם חיבה יתרה נודעת לישראל, והחיבור אל האומה מבליט את נקודת הסגולה 
 שבכל אחד מישראל:

חביבין ישראל שנקראו בנים למקום חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום. 
 .29שנאמר: בנים אתם לה' אלהיכם

 ניק לו כוחות כבירים ומטיל עליו אתגרים נשגבים. קשר זה מרים את הפרט למעלה ממקומו, מע
, ללמד עליהם סנגוריה, לראות 30ר' עקיבא נהג כחסיד, וחסידותו שהיה "רגיל לזכות את ישראל"

הזכות הנוצצות בקרבם, תפיסה, המורה שלעולם נשאר לישראל -את האור שבהם ואת נקודות
ם מבטיחה שסופם לחזור. אפילו פתח תשובה. הברית הכרותה עמם מחייבת אותם לחזור וג

ולא ידח ממנו נידח. אם הם לא יזכו לכך, סופם  -הרשעים שנתרחקו יחזרו בעתיד בתשובה 
 שבניהם יחזרו והשורש יצמיח חוטרים חדשים.

מתוך תפיסה אופטימית כזאת של סגולת ישראל היה אפשר לצפות שר' עקיבא ירחם על 
' עקיבא קטרג על שורה ארוכה של חוטאים וחתם את החוטאים ויבין את חולשות האדם, אולם ר

 גורלם גם בעולם הבא.
שנאמר, וימתו האנשים מוצאי דיבת הארץ רעה במגפה  מרגלים אין להם חלק לעולם הבא

שנאמר, ותכס  עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא,וימתו בעולם הזה במגפה לעולם הבא. 
לעולם הבא, דברי רבי עקיבא, רבי אליעזר  בעולם הזה, ויאבדו מתוך הקהל -עליהם הארץ 

 . 32ה' ממית ומחיה מוריד שאול ויעל  31עליהם אמר הכתוב אומר: 
 -. יתמו 33, שנאמר במדבר הזה יתמו ושם ימתודור המדבר אין להם חלק לעולם הבא

, 34בעולם הבא. ואמר אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי -בעולם הזה, ושם ימתו 
אספו לי חסידי כרתי  35בא. רבי אליעזר אומר: באין הן לעולם הבא, שנאמרדברי רבי עקי

 .36באפי נשבעתי, וחוזרני בי -בריתי עלי זבח, אלא מה אני מקיים אשר נשבעתי באפי 
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שבקה רבי עקיבא לחסידותיה, שנאמר הלך וקראת 

יך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ באזני ירושלים לאמר... זכרתי לך חסד נעור
 הם עצמן לא כל שכן?  -. ומה אחרים באים בזכותם 37לא זרועה
, שנאמר,  ויתשם ה' מעל אדמתם באף עשרת השבטים אין להם חלק לעולם הבאתנו רבנן: 

 -בעולם הזה, וישלכם אל ארץ אחרת  -. ויתשם ה' מעל אדמתם 38ובחמה ובקצף גדול
רבי עקיבא. רבי שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומר משום רבי שמעון: לעולם הבא, דברי 

חוזרין. רבי אומר: באים הם לעולם הבא,  -אינן חוזרין, ואם לאו  -אם מעשיהם כיום הזה 
 . 39שנאמר ביום ההוא יתקע בשופר גדול וגו'

תוספתא ברכות )ליברמן( ג' ג'. בפרקי אבות ג' י' בשם ר' חנינא בן דוסא, אלא שר' עקיבא מוסיף גם את  28
 המבחן העצמי.

חשיב את גיבורי ישראל לגאון עוזם יותר מן המקדש שהוא המכון אבות ג' י"ד. ובספרא )בחוקותי( מ 29
לשכינה: "ושברתי את גאון עוזכם זה בית המקדש, וכן הוא אומר הנני מחלל את מקדש גאון עוזכם, ר' עקיבא 

 אומר: ושברתי את גאון עוזכם, אלו הגיבורים שבישראל כגון יואב בן צרויה וחבריו". 
 רש"י, סנהדרין ק"י ב. 30
 א ב'.-שמואל 31
 משנה, סנהדרין ק"ט ב. 32
 במדבר י"ז. 33
 תהילים צ"ה. 34
 תהילים נ'. 35
סנהדרין ק"י ב. בדומה לכך המשיך וקטרג על הדור הזה )ספרי במדבר צ"ה(. "ויאמר משה שש מאות אלף  36

. הרי הוא רגלי, רשב"י אומר ר' עקיבא היה דורש בו דבר אחד ואני דורש בו שני דברים ודבריי נראים משל רבי
אומר 'הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם' אפילו אתה מכניס להם כל צאן ובקר ספיקין הן להן? ואני אומר וכי 
מפני שאין להם בשר לאכול הם מתרעמים והלא כבר נאמר ביציאתם ממצרים 'וגם ערב רב עלה אתם וצאן 

ראובן ולבני גד' )במדבר לב א( אלא ובקר' )שמות יב לח(. יכול שאכלום במדבר ת"ל 'ומקנה רב היה לבני 
שמבקשים עלילה היאך לפרוש מאחרי המקום. 'אם את כל דגי הים יאסף להם' אפילו אתה מכניס להם דגים 
לאכול היו מתרעמים, והלא הלכה עמהם באר במדבר והיתה מעלת להם דגים שמנים יותר מצרכם, אלא 

 שמבקשים עלילה היאך לפרוש מאחרי המקום".
 ו ב'.ירמיה 37
 דברים כ"ט. 38
 ישעיהו כ"ז. 39



 

 

את אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: שבקה רבי עקיבא לחסידותיה, שנאמר הלך וקר
את הדברים האלה צפונה ואמרת שובה משבה ישראל נאם ה' לוא אפיל פני בכם כי חסיד 

 .40אני נאם ה' לא אטור לעולם
מדוע עזב ר' עקיבא את חסידותו ביחס לעדת קורח וביחס לדור המדבר ולא מצא לכל אלה דרך 

גיע אל עשרת לעולם הבא? מדוע זנח את שיטתו ללמד זכות על רשעי ישראל ושינה אותה כאשר ה
השבטים? מדוע לא העלה כאן את הגורם הסגולי הנצחי? ומדוע השווה אותם דווקא ליום החולף 

 ?41והולך
אפשר שר' עקיבא סבר שגורם הסגולה אינו פעיל אלא מכוחה של האומה כולה. רק מי שדבק בה 

יבא ובאחדותה עם ארצה, יזכה לחשוף את הרבדים הגנוזים במעמקיה. משום כך דחה ר' עק
אותם שבטים שהחזיקו במחלוקת, שעקרו את עצמם מאחדות העם, שמאסו בארץ חמדה 
ובירושלים. הם כרתו את הענף שעליו ישבו, והסגולה אינה פועלת ומתגלה בהם במלוא כוחה 

 ומשמעותה.
אבל ר' יוחנן ראה הבחנה זו כשגגה שיצאה מלפני השליט. היא אינה הולמת את שיטתו וחסידותו 

מותנה, הוא מועיל לבניה גם כאשר -יבא. כוחה הפנימי של האומה גדול, עצום ובלתישל ר' עק
 מאסו בה ופגמו בקישורם עמה. ואין להעלות על הדעת עקירת רוב שבטי ישראל מגוף האומה.

 
 

 . ייסורים של אהבה6
יהא אדם שמח ביסורים יותר מן הטובה, שאילו אדם בטובה כל ימיו אינו נמחל לו מעון 

ו ובמה נמחל לו ביסורים. רבי אליעזר בן יעקב אומר: הרי הוא אומר, כי את אשר שביד
, מי גרם לבן שירצה לאב? הוי אומר אלו יסורים. רבי 42יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה

, וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך 43מאיר אומר: הרי הוא אומר
שית ויסורים שהבאתי עליך שלא כנגד מעשיך שעשית מיסרך. אתה ולבך יודעים מעשים שע

 הבאתי עליך...
רבי נחמיה אומר: חביבים יסורים, שכשם שקרבנות מרצים כך יסורים מרצים, בקרבנות  

והם ירצו את עונם. ועוד שיסורים  45ונרצה לו לכפר עליו, ביסורים הוא אומר 44הוא אומר
עור בעד עור  46רים בגוף, וכן הוא אומרמרצים יותר מן הקרבנות, שהקרבנות בממון ויסו

 וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו. 
...אמר לו רבי עקיבה )לרבי אליעזר(, רבי, חביבים יסורים! אמר להם רבי אליעזר 

בן  47לתלמידיו, סמכוני, ישב לו רבי אליעזר אמר לו: אמור עקיבה. אמר לו: הרי הוא אומר
גם אלה משלי  48שנה מלך בירושלם, ואומר שתים עשרה שנה מנשה במלכו, וחמשים וחמש

שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. וכי עלת על לב שחזקיהו למד תורה לכל 
ישראל ולמנשה בנו לא למד תורה? אלא כל תלמוד שלמדו וכל עמל שעמל בו לא הועיל לו 

את שרי אלא יסורים. שנאמר וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו, ויבא ה' עליהם 
הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוחים ויאסרוהו בנחושתים ויוליכוהו בבלה, 
וכהצר לו חלה את פני ה' אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבותיו, ויתפלל אליו ויעתר לו 

 .49וישיבהו לירושלם למלכותו. הא חביבים יסורים
בריו משתמשים כאן בסגנון ייחודי, . חביבים ייסורים. ר' עקיבא וח50יהא אדם שמח בייסורים

המשבח את הייסורים ורואה בהם למרבה הפלא תועלת וברכה, אולם תורה חדשה זו מופיעה 

 ירמיהו ג'. 40
ר' עקיבא כבר נכשל ביחסו הנוקשה לעוברי עבירה, כאשר בז להם והתלוצץ על חולשתם: "ר' עקיבא הוה  41

מתלוצץ בעוברי עבירה. יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא, נקטיה לדיקלא וקסליק ואזיל. כי 
מר: אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו ברבי עקיבא ותורתו, שויתיה לדמך תרתי מטא לפלגיה דדיקלא שבקיה, א

מעי" )קידושין פ"א א(. התלוצצות זו ביטאה את שאט נפשו של ר' עקיבא מן העבירה עצמה, אולם העתקתה 
מיני, ובניגוד לדרכו, -אל עוברי העבירה וחוסר ההבנה אליהם, גרמה להעמדת ר' עקיבא עצמו בניסיון יצרי

 א נכשל בו כדי שילמד זכות על אלה שהתקשו להתמודד עם היצר ונפלו ברשת הפיתוי.הו
 משלי ג' יב.  42
 דברים ח' ה. 43
 ויקרא א' ד. 44
 ויקרא כ"ו מג. 45
 איוב ב' ד. 46
 ב ל"ג א.-דברי הימים 47
 משלי כ"ה א. 48
 ספרי דברים פיסקא לב ד"ה רבי עקיבה, וראה ברכות ה' א. 49
עושין מאהבה, המינין א' י"ג: "הנעלבין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין,  ראה גם דרך ארץ פרק 50

, עליהם הכתוב אומר ואהביו כצאת השמש בגברתו". וכן הוא ביומא כ"ג א, גיטין ל"ו ב, ושמחין בייסורין
 ובדומה לזה בשבת פ"ח ב.



 

 

ומתגלה רק קמעה קמעה. בתחילה, תוכן הדברים שגרתי, הייסורים מוצגים כאמצעי הדוחף את 
שבדיעבד, מוטב האדם לתשובה, כאמצעי לכפרה וזיקוק לאדם. כל הייסורים הללו הם ייסורים 

לאדם שלא חטא ולא נזקק כלל לייסורים, ולכן גם השמחה והחביבות האמורה בהם היא שמחה 
שבדיעבד. אולם נראה שבית מדרשו של ר' עקיבא ירש את תורת הייסורים הזאת והעלה אותה 

 ייסורים של אהבה.  -מדרגה נוספת, וכך יצר באמצעותם עולם חדש 
ל ר' עקיבא, ר' נחום איש גמזו, שראה בכל קשיי החיים וייסוריהם שורשו של בית המדרש ברבו ש

. ר' עקיבא קיבל את תורתו של 51ביטוי של השגחה אלוהית, ועל כן אמר על כל דבר "גם זו לטובה"
 נחום איש גמזו ואימץ לעצמו את סיסמתו: כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא  הכל לטובה. 

דם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד. כי הא, תנא משמיה דרבי עקיבא: לעולם יהא א
דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא לא יהבי ליה. אמר: 
כל דעביד רחמנא לטב. אזל ובת בדברא, והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא. אתא זיקא 

אמר: כל דעביד כבייה לשרגא, אתא שונרא אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכלא לחמרא. 
רחמנא לטב. ביה בליליא אתא גייסא, שבייה למתא. אמר להו: לאו אמרי לכו כל מה 

 . 52שעושה הקדוש ברוך הוא  הכל לטובה
)ר' עקיבא הלך בדרך והגיע לעיר אחת, ביקש מקום ללון ולא נתנו לו, אמר: כל מה שעושה 

ול, חמור ונר. באה רוח כבתה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. הלך וישן בשדה, והיו עמו תרנג
את הנר, בא חתול ואכל את התרנגול, בא אריה וטרף את החמור. אמר: כל מה שעושה 
הקדוש ברוך הוא הכל לטובה. בו בלילה בא גיס על העיר ושבה את יושביה, אמר: לא 

 אמרתי, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה?(
אים מן השמים כביטוי לגזרת הבורא והשגחתו. כאשר ר' עקיבא קיבל על עצמו את הייסורים הב

 הייסורים השיגו את תכליתם זו, הרי הם יכולים להפוך לטובה. 
 אולם נחום העמיק עוד יותר בתורת הייסורים, וידע לא רק לקבל ייסורים אלא גם לבקש אותם:

משתי רגליו, אמרו עליו על נחום איש גם זו שהיה סומא משתי עיניו, גדם משתי ידיו, קיטע 
וכל גופו מלא שחין, והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים כדי שלא 
יעלו עליו נמלים... אמרו לו תלמידיו: רבי! וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה עלתה לך כך? 

אמר להם: בניי, אני גרמתי לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי  -
שלשה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא עני אחד  משוי

אמרתי לו: המתן עד שאפרוק מן החמור. לא  -ועמד לי בדרך, ואמר לי: רבי פרנסני. 
הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו, ואמרתי: עיני שלא 

יתקטעו.  -יתגדמו, רגלי שלא חסו על רגליך  -על ידיך  יסומו, ידיי שלא חסו -חסו על עיניך 
 -ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי: כל גופי יהא מלא שחין. אמרו לו: אוי לנו שראינוך בכך! 

דכל מילתא דהוה  -אמר להם: אוי לי אם לא ראיתוני בכך. ואמאי קרו ליה נחום איש גם זו 
 . 53סלקא ליה אמר גם זו לטובה

ל נחום היא חידוש גדול. לא די בכך שהאדם מקבל את גורלו בהכנעה ומשלים תורת הייסורים ש
עם הייסורים שבאו עליו מן השמים, אלא הוא אף פונה, מזמין ומבקש ייסורים. אחריותו של 

, נקיותו וזהירותו הביאו אותו לקבל אחריות הרבה 54נחום למותו של העני שולית ומזערית ביותר
את הייסורים הללו וגם אם לא היה האירוע הזה מתרחש היה  מעבר למתבקש. נראה שחיפש

 אומר "אוי לי אם לא ראיתוני בכך". 
ר' עקיבא למד גם את הפן הזה בתורת רבו, הרחיב את הדברים, ועשה את הייסורים לאתגר. הוא 
קיבל אותם כייסורים של אהבה וכאמצעי של לכתחילה, שרק באמצעותו יכול האדם לזכות 

 :56. דרך זו נוסחה על ידו כתורה שלמה וכשיטה של ייסורים של אהבה55ימאליתבדבקות מקס
ו לנחום בשליחותו לרומא, שעל כולן האגדה )תענית כ"א א, וסנהדרין ק"ח ב( מתארת את כל התקלות שקר 51

 הגיב "גם זו לטובה" וכך גם היה לו לבסוף. 
 ברכות ס' ב. 52
 תענית כ"א א.  53
אירוע דומה התרחש גם בדורות מאוחרים יותר לר' יוחנן וריש לקיש )ויקרא רבה ל"ד י'(: "רבי יוחנן וריש  54

אמר לון: זכון בי. אמרו ליה: כי נפקון אנן זכיין  לקיש נחתין למסחי בהדין דימוסין דטבריא פגע בהון חד מסכן
בך. נפקין ואשכחוניה מאית. אמרין: הואיל ולא אטפלון ביה בחייו נטפל ביה במותו. עד דאינון מסחין ליה 
אשכחין חדא כיסא ושית מאה דינר תלא בקדיליה, אמרו: ברוך שבחר בחכמים ובדבריהם, לא כן אמר ר' אבהו 

להחזיק טובה לרמאין שבהם שאלולי הרמאים שבהם כיון שהיה אחד מהם תובע בידי  בשם ר"א צריכין אנו
 אדם והוא מחזירו מיד נענש למיתה. שנאמר וקרא עליך אל ה' וגו' וכתיב הנפש החוטאת היא תמות".

אילו טרח ר' נחום איש גמזו לפשפש בכיסיו של העני, אולי היה מוצא גם הוא שלפניו אדם עשיר. אבל ר' 
ם דווקא עסק וטרח למען העני, אלא שעשה זאת לאט )לפי גרסת הבבלי ולפי הירושלמי פ"ה בשקלים, גם נחו

נחום דחה את העני עד שיחזור(, ואף על פי כן קיבל על עצמו את מלוא האחריות, ואילו ר' יוחנן וריש לקיש 
של ריש לקיש, דרכי  התחמקו מן האחריות והטילו את האשמה על העני עצמו )ראה להלן: תורת התשובה

 התשובה, מקסימום או מינימום(.
רשב"י, תלמידו של ר' עקיבא, העביר את תורת הייסורים למישור הלאומי ולמד שישראל זוכים בשלושת  55

מתנותיהם העליונות, התורה, הארץ והעולם הבא רק לאחר שיתמרקו בייסורים: "תניא, רבי שמעון בן יוחאי 
ידי יסורין. אלו הן: תורה  -תן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על אומר: שלש מתנות טובות נ

 -שנאמר: אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ארץ ישראל  -וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מנין 



 

 

על כן חצבתי בנביאים הרגתים באמרי פי, רבי עקיבא אומר: ארבעה בנים למלך. אחד 
 לוקה ושותק, ואחד לוקה ומבעט, ואחד לוקה ומתחנן, ואחד לוקה ואומר לאביו הלקני! 

את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל  אברהם לוקה ושותק, שנאמר: קח נא את בנך
ארץ המוריה והעלהו שם לעולה. היה לו לומר, אתמול אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרע, 
ושותק, שנאמר: וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמורו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק 

מה תריבני. חזקיה בנו. איוב לוקה ומבעט, שנאמר: אומר אל אלוה אל תרשיעני הודיעני על 
לוקה ומתחנן, שנאמר: ויתפלל אל ה', ויש אומרים אף היה מבעט, שנאמר והטוב בעיניך 
עשיתי. דוד אמר לאביו: הלקני! שנאמר הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני, כי פשעי אני 

 .57אדע וחטאתי נגדי תמיד
הייסורים כאנשים  כנגד ארבעה בנים דיבר ר' עקיבא, כולם צדיקים שלמים, שהתמודדו עם

מאמינים. איוב סבל ייסורים קשים ללא סיבה נראית לעין. חבריו חפשו את חטאיו מתוך תפיסה 
, ואף על פי כן 58דתית שטחית, והקב"ה גינה אותם על כך "כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב"

 ר' עקיבא קורא לטענותיו הקשות "מבעט"!
קב"ה נענה לו והוסיף חמש עשרה שנה על ימיו. חזקיה חזקיה התפלל מקירות לבו על מחלתו וה

פעל כדרך שעושה האדם הדתי, הוא לא התלונן אלא התפלל לאלוהיו על סבלו ונענה, אבל ר' 
עקיבא מבקר את תחנוניו. חזקיה הזכיר בשעת תחינתו את צדקתו הוא שטח לפני בוראו את 

 טה ביד המכה.מעשיו הטובים, ר' עקיבא רואה גם בכך מין טרוניה ובעי
אברהם אבינו, גדול המאמינים, עמד בניסיון העקידה בדרך מופלאה. היו לו טענות קשות כנגד 
הציווי המוזר והנורא, ויכול היה לשוטחם לפני הקב"ה או להתפלל על ביטול הגזרה, אבל 
באמונתו הגדולה קיבל את הדין והשכים בבוקר ללכת לעקידה בשתיקה. אבל ר' עקיבא לא 

 ק גם בכך, אלא מעלה כדוגמת מופת את הבן החושף את חזהו ומבקש: הכני! מסתפ
 ר' עקיבא איננו רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים:

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו 
ד כאן? במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, ע

, 59אפילו נוטל את נשמתך -אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך 
לא אקיימנו? היה מאריך באחד עד  60אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי

 .61שיצתה נשמתו באחד

אל ארץ  דכתיב, כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלהיך מיסרך )דברים ח'(, וכתיב בתריה: כי ה' אלהיך מביאך
 דכתיב כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר )משלי ו'(". -טובה. העולם הבא 

ב( עסקו אף הם בסוגיית הייסורים ובמקורותיהם בכתוב, והבחינו בין סוגיהם -האמוראים )ברכות ה' א 56
ל. יש ייסורי גוף השונים. הייסורים אינם נמדדים לפי חומרתם, אלא לפי המשמעות שיש להם על האדם המקב

ונפש נוראיים כפי שסבל ר' יוחנן שמתו לו עשרת בניו והיה מראה לבריות את עצם בנו הקטן ואומר "דין גרמא 
דעשיראה ביר", ויש ייסורים קלים ביותר, ואף להם יש משמעות )ערכין ט"ז ב(: "עד היכן תכלית יסורין? 

 ול שלש ועלו בידו שתים".אפילו נהפך לו חלוקו... אפילו הושיט ידו לכיס ליט
יש ייסורים שהם עונש וכפרה ויש שהם ייסורים של אהבה: "אמר רבא ואיתימא רב חסדא: "אם רואה אדם 

בידוע  -יתלה בבטול תורה... ואם תלה ולא מצא  -יפשפש במעשיו... פשפש ולא מצא  -שיסורין באין עליו 
אדם ועל כן הם באים רק כאשר מקבלים אותם מרצון שיסורין של אהבה הם". ייסורי האהבה באו לרומם את ה
 ובהכרה. משום כך מי שוויתר עליהם הייסורים עזבוהו. 

מדכאו ביסורין, שנאמר: וה' חפץ  -"אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא: כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו 
 -ים אשם נפשו, מה אשם לדעת תלמוד לומר, אם תש -דכאו החלי )ישעיהו נ"ג(; יכול אפילו לא קבלם מאהבה 

יראה זרע יאריך ימים; ולא עוד אלא שתלמודו מתקיים בידו, שנאמר:  -אף יסורין לדעת. ואם קבלם מה שכרו 
 וחפץ ה' בידו יצלח". 

מאפיין נוסף לייסורי האהבה, שלמרות כאביהם, אינם מפריעים לתפילה או ללימוד התורה ואינם מחבלים 
ם קונו. ר' יוחנן וריש לקיש למדו מן הכתוב שבכוחם של הייסורים הממרקין כל בקשר הדבקות של האדם ע

 גופו של אדם להוציא אותו לחירות ממגבלותיו )אבל ר' יוחנן עצמו, לא עמד בהם וויתר עליהן ועל שכרם(.
  

 שמחות ח'. 57
 איוב מ"ב ח. 58
"כי עזה כמות אהבה, אהבה שאהבו  מוסרי הנפש שבכל הדורות נאחזו בר' עקיבא ובתפיסת הייסורים שלו. 59

דורו של שמד להקב"ה שנא' )תהילים מ"ד( כי עליך הורגנו כל היום" שיר השירים רבה ח' ד'. "אמר שלמה 
השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת אהבה אני )שיר השירים ה' ח(, ומה 

ים, וממה אני חולה, מאהבתו של הקב"ה. שנאמר כי חולת חולי יש כאן? לא מיחוש ראש, ולא מיחוש מעי
אהבה אני )שיר השירים ב' ה(. ולא חולי בלבד, אלא אפילו על מות, על מיתה, שנאמר לריח שמניך טובים 
שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך )שיר השירים א' ג(, שאהבו עליך למות, שנאמר כי עליך הורגנו כל היום 

אין לך אומה בעולם שיאמר לה הקב"ה רדי לים וירדה, כאומה זו שמסרה נפשה על אלהיה. )תהילים מ"ד כג(. 
 אמר דוד: עד היכן הבן אוהב את האב? עד שמוסר נפשו למיתה על כבודו" מדרש תהילים )בובר( ט' ]יז[. 

בחיים.  ר' עקיבא חייב את מסירות הנפש, כאשר היא באה ומזדמנת לאדם, אבל את עיקר עבודת האדם ראה 60
בספרי דברים, דורש תנא קמא "ובכל נפשך, אפילו הוא נוטל את נפשך" ובן עזאי אומר "בכל נפשך, אהבהו עד 
מצוי נפש". אבל רבי שמעון בן מנסיא אומר: "וכי היאך איפשר לו לאדם ליהרג בכל יום אלא מעלה הקדוש 

מר: "אם נאמר בכל נפשך קל וחומר בכל ברוך הוא על הצדיקים כאילו הם נהרגים בכל יום". ורבי עקיבא או
מאודך, מה תלמוד לומר בכל מאודך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך בין במדת הטוב ובין במדת פורענות, וכן 



 

 

תורת הייסורים של ר' עקיבא התרוממה כמה דרגות מן התפיסה שהייסורים קשורים לדין 
י, לשכר ועונש, וצריכה להיות להם סיבה. ייסורים של אהבה נובעים מעולם אחר לגמרי האלוה

 הם יונקים מן התשובה מאהבה, מספירה של כלות הנפש.
ואוליף ליה טעמיי דפסוקי דשיר השירים והוו עינוי דר' עקיבא נחתי מיא ואתחזר אשר 

ות רפדוני בתפוחים כי )ואסתחר להון( כקדמיתא. כד מטא להאי פסוקא "סמכוני באשיש
חולת אהבה אני", לא יכול למסבל רבי עקיבא וארים קליה בבכייתא וגעי, ולא הוה ממלל 

 .62מדחילו דשכינתא דהות תמן
)פירוש: ר' אליעזר הגדול לימד את ר' עקיבא את טעמי שיר השירים, והיו עיניו של ר' 

וני בתפוחים כי חולת אהבה עקיבא יורדות מים, כאשר הגיע לפסוק "סמכוני באשישות רפד
אני", לא יכול היה ר' עקיבא לסבול, הרים קולו וגעה בבכיה, ולא יכול היה לדבר מאימת 

  השכינה שהיתה שם(.
ר' עקיבא למד את שיר השירים בהזדהות, הוא חי את קשר האהבה שבין כנסת ישראל ודודה, 

כול היה להתעלם מן הפער הנורא ועבר חוויה מופלאה של התמסרות מוחלטת והתגלות. אבל לא י
שבין האהובים, בין האדם השפל והחסר לבין אלוהיו. ומשום כך חש "כי חולת אהבה אני", אהבה 
זו כרוכה בחולי ובייסורים. הייסורים מסייעים לאדם להתרומם על מגבלות גופו לחרוג מקטנותו 

 ולהתרומם אל הנצח והשלמות.
ך כי עזה כמות אהבה קשה כשאול קנאה רשפיה שימני כחותם על לבך כחותם על זרוע

רשפי אש שלהבתיה. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה אם יתן 
 .63איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו

 ג. בית מדרשו של 
 ר' עקיבא

 
 א. תשובת ר' אליעזר 

 בן הורקנוס
 

 . ריחו הולך עד סוף העולם6
 

בן הורקנוס שהיו אחיו חורשים במישור והוא חורש בהר, ונפלה פרתו מעשה בר' אליעזר 
ונשברה. אמר: לטובתי נשברה פרתי. ברח והלך לו אצל רבן יוחנן בן זכאי, והיה אוכל 
קוזזות אדמה עד שעשה פיו ריח רע. הלכו ואמרו לרבי יוחנן בן זכאי: ריח פיו של ר' אליעזר 

 על התורה, כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף קשה לו. אמר לו: כשם שהבאיש ריח פיך

  העולם ועד סופו.
לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו ומצאו יושב ודורש וגדולי מדינתו  יושבים לפניו; בן 

  ציצית הכסת, ונקדימון בן גוריון, ובן כלבא שבוע. ומצאו יושב ודורש הפסוק הזה:
 -זה לוט, לטבוח ישרי דרך  -הפיל עני ואביון זה אמרפל וחבריו, ל - 64חרב פתחו רשעים וגו'

  ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם. - זה אברהם. חרבם תבא בלבם
אמר לו אביו: בני לא עליתי לכאן אלא לנדותך מנכסי, עכשיו הרי כל נכסי נתונים לך מתנה. 

 .65אמר: הרי הם עלי חרם ואיני אלא שוה בם כאחי

דוד אומר כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא )תהילים קט"ז יג(, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא )תהילים קט"ז 
 ד(".-ג
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הוא חורש בהר", מדוע קופח ר' אליעזר והוצב לחרוש בהר הקשה? "היו אחיו חורשים במישור ו
 מודגש הקיפוח עוד יותר: 66בנוסח אחר

והיו חורשין על גבי המענה והוא חורש בטרשין. ישב לו והיה בוכה. אמר לו אביו: מפני מה 
אתה בוכה שמא מצטער אתה שאתה חורש בטרשין? עכשיו אתה חורש על גבי המענה! ישב 

המענה והיה בוכה. אמר לו מפני מה אתה בוכה שמא מצטער אתה שאתה חורש  לו על גבי
  על גבי המענה? אמר לו לאו. ולמה אתה בוכה? אמר לו: שאני מבקש ללמוד תורה.

. יתכן שזוהי 67קיפוחו של ר' אליעזר על ידי משפחתו, מעיד על טינה מצד אביו ושנאה מצד אחיו
אותו והתבדלותו של הבן החריג, וביטוי להתנגדותה תגובה מעוותת של משפחה כפרית להתנש

לרצונו לפרוש מהם, מעולמם של אנשי המישור, ולעלות בהר ללמוד תורה בירושלים. אולי העבידו 
תכבד עליו העבודה ואל ישעה בדברי  -את אליעזר קשה כל כך כדי להסיח את דעתו מתוכניותיו 

 . שקר, וכן כדי לשכך את תחושת ההחמצה שדבקה בו
אולם הצבתו בעבודה הקשה ביותר מעידה גם על יכולתו הגדולה. כל אדם יכול לחרוש על גבי 
המענה )החרוש מכבר(, אבל רק כוחו ומיומנותו של אליעזר גדולים מספיק לחרוש ולמתוח תלם 
חדש בהרים ובטרשין. בני משפחתו זקוקים היו לכוחו ורצו לנצל את כשרונותיו עד תום. אבל 

א נרגע ואת כוחו המיוחד לפתוח תלם, העתיק מן השדה אל בית המדרש, שם סלל לעצמו אליעזר ל
    דרך חדשה.

אם בשלה בלבו של אליעזר ההחלטה לברוח, יכול היה לעשות זאת גם קודם לכן, מדוע חיכה עד 
 שנשברה פרתו?

תק ממנו. נראה שאליעזר, ככל אדם, קשור היה לסדר החיים הרגיל ולא היה מסוגל לקום ולהתנ
נפילת הפרה שברה את הסדר הקיים והשביתה את מהלכו, היא שחררה את אליעזר מכבלי 
מסגרת חייו ואפשרה לרצונו הפנימי לבקוע החוצה. אליעזר ניצל את ההזדמנות לנתק את 

מעז יצא מתוק  "לטובתי נשברה פרתי", החוטים, לשנות את אורחות חייו ולהגשים את מאוייו,
  . 68והרע הפך לטוב

כל ואף על פי כן דבק בתורה ובא לבית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי, אלא -ר' אליעזר נותר חסר
שגם שם נשאר חריג. חבריו לא עמדו על רעבונו ומצאו בריחו טעם לפגם שהרחיק אותם ממנו. 

ל נכון לטובה, וע-אולם לא רק פרתו נשברה לטובתו אלא גם ריחו הרע התפרש על ידי רבן יוחנן אל
 כן הפך לריח טוב הנודף מסוף העולם ועד סופו. 

אף לריח רע ממש יתכן תיקון, כמו החלבנה שריחה רע ההופכת בתוך סממני הקטורת לטובה, 
ואין הקטורת שלמה בלעדיה. "כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. שהרי חלבנה 

יעזר לא היה רע גם מלכתחילה אלא ריחו של ר' אל. 69ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת"
 .70למי שתפיסתו חיצונית ושטחית, ולכן ברור שריחו ייצא וילך עד סוף העולם

ר' אליעזר התחיל את חייו מנודה מאחיו, אבל גם סיים את חייו מנודה. הוא התחיל בנדרו ללמוד 
ו על שעמד כנגדם תורה ובנדר שהדירו אביו מנכסיו, אבל גם סיים חייו בנדר נורא שנידוהו חברי

. ר' אליעזר היה איש אמת, לא התפשר עם המציאות ולא ויתר על 71בוויכוח על דין תנור של עכנאי
דעתו ואמונתו הפנימית. בכוחו זה נעקר ממקומו ונעשה בעל תשובה וגדול ישראל, ותכונתו זו גם 

מה בחיים. הרחיקה אותו לבסוף מן החכמים, והפכה את משנתו לתיאוריה חריפה שאין לייש
פנימי בין החכמים, אבל גם הוא לא היה סוף פסוק, -נידויו הפריד אותו מחבריו ופער בקע רוחני

 ".72חכמים העידו:  "וכשמת, אמר ר' יהושע: הותר הנדר! הותר הנדר!
 

 חרבם תבוא בלבם .2
 

הורקנוס בא לירושלים להדיר את אליעזר בנו מנכסיו ומצא אותו דורש בבית המדרש, תוכן 
הדרשה לא נזכר כלל בחלק מן המקורות ולא נחשב לחלק מן הסיפור. גם בנוסח שלפנינו מוצא 
הורקנוס  את בנו יושב ודורש בפסוק הזה, וברור שלא כיוון בדבריו לאביו. ואף על פי כן, האם אין 

בראשית רבה מ"ב א'. נוסחאות אחרות בפרקי דר' אליעזר, פרק א'. תנחומא בובר לך לך י'. אבות דר' נתן  65
 פרק ו' ג'.

 פרקי דר' אליעזר א'. 66
לנסיכה. אלא דחויה ועשוקה, שלבסוף זוכה בכתר והופכת  לכלוכיתמתכונת הדברים היא כמין אגדת  67

שבאגדה נושעת לכלוכית על ידי כוחות חיצוניים החושפים את יופיה, ואילו ר' אליעזר גואל את עצמו ממצבו 
 במאמץ אישי קשה וממושך. 

לטובתי נשברה פרתי" נעשה גם פתגם ידוע: "ר' ישמעאל אומר משל הדיוט אומר לטובתי נשברה “הביטוי  68
 תנא דבי אליהו רבה י"ט. רגל פרתי" ספרי במדבר קי"ט, וכן ב

 כריתות ו' ב. ורש"י שם. 69
כיוצא בזה הצביעו חכמים על ריח רע בחיצוניותו, ששימש ביטוי מופלא של מסירות לקב"ה: "בשעה שמל  70

אברהם את ילידי ביתו העמידן גבעה ערלות וזרחה עליהם חמה והתליעו ועלה ריחן לפני הקב"ה כקטורת 
 שים" ילקוט שמעוני א' פ"ב.סמים וכעולה שהיא כליל לאי

 ברכות י"ט א. 71
 סנהדרין ס"ח א. 72



 

 

קשר בין דרשת ר' אליעזר באירוע זה לסיפור המעשה עצמו? נראה שהורקנוס האב חשב שדרשתו 
' אליעזר כוונה משמים, להשיב על בקשת אחיו להדיח אותו מן הנכסים. "חרב פתחו של ר

רשעים... חרבם תבא בלבם", ואמנם הגיב הורקנוס בכך ש"תקע" את חרבם של האחים בלבם, 
  ונתן את כל נכסיו לר' אליעזר.

רמו לו, אולם ר' אליעזר עצמו חזר ונתן את הנכסים לאחיו, ולא חשב כלל על העוול האישי שג
   דבריו כוונו למסר כללי רוחני על מקומו של הרע בעולם ועל דרך תיקונו.

. היינו סבורים שהרשעים 73"חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך"
יתנכלו לעשירים ויבקשו לרשת את ממונם, אבל רשעתם עמוקה יותר, הם אינם מחפשים רק 

לא רוצים את עצם השליטה והכוח. רשעותם מכוונת לעני, לאביון ולישרי תועלת ורווח כלכלי, א
 הדרך, הם מחניפים לבעלי הכוח והממון ומטילים את חתיתם על החלשים בעולם. 

הכתוב מחבר את דמי כל הנקיים והחפים מפשע, אבל אינו מטשטש את ההבדל ביניהם. מצד אחד 
ך הם נלחמים בישר הדרך, המפריע להם בעצם , ומאיד74מתנכלים הרשעים לחלש, לעני חסר הכל

קיומו וצדקותו. הקבלת שני חלקי הפסוק מורה שהחרב מופנית כלפי העניים, והקשת אל 
הישרים. אפשר לראות בכך עושר מילולי וגיוון בעלמא, אבל רגליים לדבר שהכתוב מכוון גם 

וישירה, ומלחמת  לאופייה של המלחמה ומהותה. המלחמה בחרב הינה מלחמה פיזית פשוטה
הרשעה בעניים היא חומרית, ישירה ושטחית, לעומת הקשת המשלבת במלחמה תחכום ופועלת 

  למרחוק. ואמנם, מאבק הרשעים בישרים חייב להיות רוחני ומתוחכם יותר.
, אלא רק בעקבות תגובתם 75"חרבם תבוא בקרבם", החרב לא תבוא מעצמה אל לבו של הרשע

מוטט את הרשע, "ויחלק עליהם לילה ויכם". ישרי הדרך מסוגלים ההתקפית של הצדיקים שת
להכות את הרשעה, אבל דא עקא שהצדיקים מתעוררים להתגבר עליה רק כאשר הם נלחצים אל 
הקיר, ורק התגרותם היתרה של הרשעים בישרים תביא עליהם לבסוף את חורבנם. ר' אליעזר 

ה בלבד, והוא ידע להבחין בין הרשעים לבין קידש מלחמה על הרשע, אולם זו מלחמה נגד הרשע
 עמי ארצות כמו אחיו, שהיו חוטאים וטועים בלבד.

 

 

  . לדון לכף זכות3
ר' אליעזר פגש את ר' עקיבא כאשר הלה בא ללמוד לפניו ולפני ר' יהושע. חכמים הוסיפו לסיפור 

 הם.נדבך נוסף, והפגישו אותם עוד הרבה לפני כן ובכך העמיקו את הקשר ביני
מעשה ברבי עקיבא בן יוסף שהיה מושכר אצל רבי אליעזר בן הורקנוס ועשה עמו שלש 
שנים. כשבא ליפטר ממנו בערב יום הכפורים, אמר לו: תן לי מעותיי ואלך ואפרנס את 

 אשתי ואת בני. 
 אמר לו: אין לי מעות שאתן לך, והיה רואה מעות בידו. 

לך, והיה רואה בהמה בתוך ביתו. תן לי תבואה  תן לי בהמה. אמר לו: אין לי בהמה שאתן
 בשכרי. 

 אמר לו: אין לי תבואה שאתן לך, והיה רואה תבואה בתוך ביתו. 
אמר לו: תן לי כרים וכסתות בשכרי, אמר לו: אין לי כרים וכסתות שאתן לך, והיה רואה 

 כרים וכסתות בתוך ביתו. 
 ך, והיה רואה לו קרקע. תן לי קרקע בשכרי. אמר לו: אין לי קרקע שאתן ל

  מה עשה רבי עקיבא, הפשיל כליו לאחריו והלך לביתו בפחי נפש.
מה עשה רבי אליעזר בן הורקנוס, המתין עד שיצא חג הסוכות ונטל משאות שלשה 
חמורים, אחד של יין ואחד של שמן ואחד של כל מיני מגדים ומעות בידו, והלך לביתו של ר' 

  ושתו והוציא המעות ונתן לו. עקיבא והניח לפניו ואכלו
אמר לו: בני, חייך כשאמרת לי תן לי מעותי, ואמרתי לך אין לי מעות שאתן לך, והיית 

 רואה מעות בידי במה חשדתני? 
אמר לו: אמרתי שמא שדות וכרמים נזדמנו לו בזול וביקש ליקח מהם. כשאמרת לי תן לי 

 בהמה בשכרי, ואמרתי לך אין לי במה חשדתני... 
 אמר לו: אמרתי שמא הקדיש רבי כל נכסיו לשמים. 

אמר לו: העבודה כך היה. הורקנוס בני לא היה עוסק בתורה, והקדשתי כל נכסי לשמים 
, עד שבאתי אצל חכמים והתירו את נדרי... אלא כשם שדנתני לכף 76כדי שיעסוק בתורה

 .77זכות כך ידינוך מן השמים לכף זכות

 תהילים ל"ז יד. 73
 עני זה יכול להידרש על פי מקבילתו, גם כביטוי לעניות וריקנות רוחנית. 74
ששיני הרשעים המתארכות יביאו  ", שדעתושיני רשעים שרבבתראה להלן משנת התשובה של ריש לקיש " 75

 ב הרשעים תכשיל אותם באופן אימננטי מתוכם, והם יחסלו את עצמם.חרעליהם את סופם. לפיכך 
76 רבים המקרים שבהם נקטו הורים בדרך זו והקדישו את הנכסים כדי למונעם מבנים שלא נהגו כשורה, בדרך 

כלל לא היה מדובר במי שהולך ללמוד תורה אלא דווקא במי שלא רצה ללמוד תורה ויצא לתרבות רעה. 



 

 

 
 א. ערב יום הכפורים

נראה שאין זה מקרה, עיתוי זה נשען על תוכנו של הסיפור וגם  חזר לביתו בערב יום כיפור.  הפועל
היא תופעה  78על נוהג קיים. החזרה הביתה בערב יום הכיפורים לאחר היעדרות ממושכת

 אופיינית. חכמים סיפרו על תלמידי חכמים שהקפידו לחזור הביתה בערב יום כפור:
רבא במחוזא. הוה רגיל דהוה אתי לביתה כל מעלי יומא רב רחומי הוה שכיח קמיה ד

דכיפורי. יומא חד משכתיה שמעתא הוה מסכיא דביתהו השתא אתי השתא אתי לא אתא 
 .79חלש דעתה אחית דמעתא מעינה הוה יתיב באיגרא אפחית איגרא מתותיה ונח נפשיה

הכפורים. שנה אחת )רב רחומי למד לפני רבא במחוזא. היה רגיל לבוא לביתו כל ערב יום 
נמשך אחר שמועתו, והיתה אשתו מצפה לו: עכשיו בא! עכשיו בא! לא בא. חלשה דעתה, 

 ירדה דמעה מעינה. היה יושב על הגג, נפל הגג תחתיו ומת.(
הבעל לא בא מבית המדרש בערב יום הכיפורים כי הוא יום שאי אפשר להעמיק בו בלימוד, אלא 

ית. הבעל שנעדר זמן רב מן הבית, לא מילא את חובתו לביתו, כיוון שיש ליום זה משמעות עצמ
והיום המתאים לכך הוא יום הכיפורים. הוא אמנם  80לכן  עליו לפייס את אשתו שסבלה מהעדרו

, אבל סגולה להתחיל בו את בניית הבית או לחזק את בדקו לאחר עתות 81איננו יום משפחתי
לסוכות, עשויים לחולל מהפכה ברוחו של האדם, . הימים המיוחדים שבין יום הכיפורים 82משבר

ולהעלות אותו מעומק הדין לפסגת האהבה. הם מביאים את האדם מדכדוכה של הנפש 
עד לשגב הדבקות של שמחת החג ושאיבת רוח הקודש,  -והתייסרותה על החמצתה במשך השנה 

שויה לשקם את הבית רוח נדיבה. כך גם ביחסי הבית פנימה. החוויה המשותפת של הימים הללו ע
  ולהבריאו עד לחידושה של האהבה הטהורה במלואה.

אולם נראה שהדבר עמוק יותר. "מי שאין לו אשה שרוי בלא כפרה, שנאמר: וכפר בעדו ובעד 
. האדם המזדכך ביום הכיפורים מתקן לא רק את עצמו באופן אישי אלא כולל עמו את 83ביתו"

קל"ד(: "הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אלא אין רוח -א קל"גבמשנה )בבא בתר
 חכמים נוחה הימנו. רשב"ג אומר: אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב". 
ובגמרא: "יוסף בן יועזר היה לו בן שלא היה נוהג כשורה הוה ליה עיליתא דדינרי קם אקדשה אזיל נסיב בת 

דינאי מלכא, אולידה דביתהו זבין לה ביניתא, קרעה, אשכח בה מרגליתא. אמרה ליה: לא גאדיל כלילי 
תמטיה למלכא, דשקלי לה מידך בדמי קלילי, זיל אמטייה לגבי גזברי, ולא תשיימה את, דאמירתו לגבוה 

א שית כמסירתו להדיוט, אלא לשיימוה אינהו. אמטייה שמוה בתליסרי עליאתא דדינרי, אמרי ליה: שבע איכ
ליכא. אמר להו: שבע הבו לי, שית הרי הן מוקדשות לשמים. עמדו וכתבו: יוסף בן יועזר הכניס אחת ובנו 
 הכניס שש. ואיכא דאמרי יוסף בן יועזר הכניס אחת ובנו הוציא שבע. מדקא אמרי הוציא מכלל דשפיר עבד". 

ן אפילו כנגד בן רע ומביש "לא תיהוי למסקנת הגמרא, חכמים חולקים על דעת רשב"ג וסוברים שאין לעשות כ
בי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא לברא טבא". "ת"ר מעשה באדם אחד שלא היו בניו נוהגין כשורה עמד 
וכתב נכסיו ליונתן בן עוזיאל. מה עשה יונתן בן עוזיאל מכר שליש והקדיש שליש והחזיר לבניו שליש. בא 

מאי אם אתה יכול להוציא את מה שמכרתי ומה שהקדשתי אתה יכול  עליו שמאי במקלו ובתרמילו אמר לו ש
 להוציא מה שהחזרתי" )בבא בתרא קל"ג:(. בנוסח הירושלמי הסיפור הוא הפוך.

77 גרסת השאילתות מ', על פי שבת קכ"ז ב ותנא דבי אליהו זוטא ט"ז, שם האישים אנונימיים. קשה לישב את 

לדות ר' עקיבא וסדרן ההיסטורי. אם הדבר התרחש בשעה שהיה ר' כל השאלות שזיהוי זה מעורר ביחס לתו
עקיבא עם הארץ ולפני שנשא את רחל, ניתן להסיק שר' עקיבא היה נשוי ואב לבנים עוד לפני שהכיר את 
רחל. יש אמנם לסברא זו חיזוק ממקורות אחרים, אבל כאן אין הדברים הכרחיים. יתכן שמדובר ברחל עצמה, 

לא הלך ללמוד תורה מיד, רק לאחר כמה שנים. וכנוסח הגמרא בנדרים שר' עקיבא נשא את אלא שר' עקיבא 
רחל והיו דרים יחד בבית התבן ורק אחר כך הלך ר' עקיבא ללמוד תורה. בדרך זו יתפרש הנוסח באבות דר' 
 נתן, שר' עקיבא התחיל ללמוד יחד עם בנו, היינו, כמה שנים לאחר שנשא את רחל.       

ח תנא דבי אליהו כתוב "אמרו עליו על אותו בעל הבית )ר' אליעזר(: "אע"פ שלא קרא ולא שנה, מכל בנוס
מקום היה אחד מאנשי משא ומתן". משמע שמדובר על ר' אליעזר קודם שלמד תורה. אבל אין זה תואם את 

ני שהיו לו ילדים. נוסח פרקי דר' אליעזר, שם אמר לו אביו לשאת אשה, והוא סירב, משמע, שהלך ללמוד לפ
באופן זה גם לא ברור כיצד נהפך לגדול הדור לפני שר' עקיבא התחיל ללמוד. מסתבר אפוא שר' עקיבא עבד 

 אצל ר' אליעזר לאחר שנהיה גדול הדור והיה לו בן שלא רצה ללמוד.
יותר יש  ר' עקיבא חזר רק לאחר שלוש שנים. עבודה עד שלוש שנים נחשבת כשני שכיר, לשכירות ארוכה 78

כבר ריח של עבדות, וראוי להימנע ממנה. )עבדים נרצעים היוצאים ביובל יוצאים בראש השנה ונפטרים 
 לבתיהם לאחר יום הכיפורים.(

כתובות ס"ב ב. חכמים מעצימים את המסר של הסיפור הזה בכמה קווים: שמו 'רחומי' מבטא רחמים אבל  79
שקע בשמועתו, הוא עסק בערב יום הכיפורים בעניינים שבינו אלה לא התממשו ביחסיו עם אשתו. ר' רחומי 

לבין קונו, אבל דווקא על עבירות שבין האדם לחברו יום הכיפורים אינו מכפר. ר' רחומי ישב על הגג ולמד, 
ואולי גם אשתו ישבה על הגג מנגד וצפתה על הדרך לראות בבואו. גגות עלולים להתמוטט בעקבות חלחולם 

, אבל די היה בדמעתה האחת של אשתו, להרוס את הגג שעליו ישב. התמוטטות הבית של גשמים רבים
 המשפחתי מביאה להתמוטטות הבית הפיסי ממש.

אסור לאדם לעזוב את ביתו לתקופה ממושכת בלי הסכמת אשתו, ובכל הסיפורים בכתובות הולך האדם  80
 חיזוק וריצוי. ללמוד מרצונה ובהסכמתה של אשתו, ואף על פי כן רצון זה טעון

שהרי ביום הכיפורים הבעל אסור באשתו, והם נשארים מרוחקים זה מזה. אמנם יש להניח שמי שבא ליום  81
 הכיפורים יישאר בביתו כל ימי החג, ואין מדובר רק על יום הכיפורים עצמו.

ם וחמשה עשר יום הכיפורים היה יום נישואין מאז ומעולם "לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורי 82
 באב" משנה תענית, פ"ד מ"ח.

ויקרא ט"ז ו. יומא ב' א. משפחתו של האדם ערבה לתיקונו המוסרי: "בעון נדרים מתה אשתו של אדם  83
 שנאמר: אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתך", שבת ל"ב ב, קהלת רבה ט'.



 

 

הכפרה הלאומית, אינו יכול לשמש בכהונה בלא אשה כי חוג משפחתו. הכהן הגדול, הנושא את 
 רק כך הוא מסמל לכל ישראל שכפרתם היא כפרת הבית.

כאשר נושא האדם אשה, מתרחב האני האישי שלו ומקיף גם את אשתו ומשפחתו, וגם כפרתו 
. אבל חכמים עוד 84אינה נשארת בתחומי היחיד שלו, אלא כוללת את האני המורחב שנוצר

כת וקבעו שאין לאיש כפרה בלא אשה, הם שללו את אפשרות הכפרה מרווק שלא הקים הרחיקו ל
. כלומר, נכונות האדם לוותר על יחידותו 85משפחה, והבינו שהרחבה זו היא עצמה מעין כפרה

ונוחותו האגוצנטרית ולהרחיב את תחום מעורבותו ואחריותו גם על אהוביו ואנשי ביתו, מעדנת 
 א בעול בניין העולם ובכך מעניק למעשיו טעם ומשמעות חיובית.את פרטיותו. הוא נוש

אמנם נישואיו של האדם הביאו עליו בשחר ההיסטוריה את החטא הראשון, כאשר עוררה האשה 
את האדם ופיתתה אותו לחטוא, אבל לא היא עצמה החטא, אדרבה, תיקונו של האדם בעבודתו, 

מתגבר על המוות בהקמת משפחה ובהולדת ילדים  בזיעת אפיו להוציא לחם עבור בני ביתו. הוא
  אשר ימשיכו את דרכו וינציחו אותו לעד.

 
 

 ב. לימוד זכות
הסיפור מעלה על נס את החובה ללמד זכות על הבריות. תוכן זה נקשר בסיפור לערב יום 
הכיפורים, והוא נוגע למהותו של היום. בסליחות יום הכיפורים אנו מבקשים מן הקב"ה שימנה 
לנו סנגור ויתעלם מן הקטרוג: "הס קטגור וקח סנגור מקומו, ויהי ה' למשען לו, למען נאמו, 

. "סנגור עלי תמנה, אשר חטאתי יטמין, וחובי בשמאל יכמין, זכותי יעלה בימין, ואפר 86סלחתי"
 .87יצחק יזמין, אשר יאמר כי הוא זה, מחר יהיה האות הזה"

 ים:וכך תיארו חכמים את כפרת יום הכיפור
אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם אתה יושב בדין ודן אותנו וקטיגורים 
עומדים לפניך וסניגורים לפניך, אלו אומרים זכות ואלו אומרים קטיגוריא, אל תתן עיניך 

. אמר להם הקדוש ברוך הוא חייכם, כך אני מישריםאלא בלמדי סניגוריא, עיניך תחזינה 
 .88צדקו"למען  חפץני חפץ לזכות אתכם. שנאמר, "ה' עושה, למה, שא

הסנגור אינו מבקש מחילה וכפרה, תפקידו לאסוף את נקודות הזכות ולהעלותן כדי להביא לזיכוי 
הנאשם בדין. בכך נשענת הכפרה לא על גילוי החסד האלוקי בעלמא, אלא על תוכן משפטי ממשי. 

ת, בכך שהם מעמיקים לראות את האדם הרחמים האלוקיים מטים את מידת הדין לכף זכו
 ומעשיו ומראים את פניו החיוביים.
, ההשתחררות מן התפיסה השטחית של מעשי האדם מותנית 89במידה שאדם מודד בה מודדים לו

בהתנהגותו שלו. ככל שהאדם מביט בעין טובה יותר על זולתו, מבין אותו יותר ונעשה סבלן כלפיו, 
ת הטוב ומרבה בו אור וחסד. כשהאדם נוהג כך, נוהגים בו מן כך הוא משליט בעולם את מיד

 השמים באותו אופן ומעמיקים לראות את נקודות הזכות שבלבו.
 
 

 ג. אין לי
אדישותו של ר' אליעזר לתביעת הפועל מוזרה. ר' אליעזר העסיק את ר' עקיבא וזה, עבדו באמונה, 

ום או אין, זו בעייתו של ר' אליעזר ולא של הוא חייב בשכרו, ואין זה חשוב אם יש לו אמצעי תשל
. אם כן, 90אין יום הכפורים מכפר" -ר' עקיבא. ר' אליעזר עשק שכיר ו"עבירות שבין אדם לחבירו 

מדוע המתין עד לאחר החג ולא התאמץ לשלם מיד? ואם כלו כל הקיצין ולא מצא לשלם, מדוע לא 
  ?91ריצה אותו לפחות בדברים והסביר לו את בעייתו

י נפש כל חי, אלא שהיא מעמידה "הקדושה אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, הטבועה עמוק במעמק 84
את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל 

 הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה" הראי"ה קוק, מוסר הקודש, המוסר האלוהי י"ב.
ויקח את מחלת בת ישמעאל, וכי מחלת  חכם חתן נשיא, גדולה מכפרת. חתן דכתיב וילך עשו אל ישמעאל" 85

שמה והלא בשמת שמה? אלא שנמחלו לו כל עונותיו" )ירושלמי, פ"ג דבכורים ה"ג(. "הנושא אשה עונותיו 
 מתפקקין, שנאמר ויפק רצון מה'" )יבמות ס"ג ב(.

 סליחות ליל יום הכיפורים של יהודי אשכנז. 86
 יצחק )בן אביגדור?(. סליחות לערב יום כיפור של יהודי אשכנז, מאת 87
פסיקתא רבתי מ', דבר אחר בחדש השביעי. כעין זה בתנחומא )וירא ח'( על הדין האלוהי באופן כללי.  88

"אמר רבי פנחס הכהן בר חמא: אין הקב"ה חפץ לחייב כל בריה, שנאמר 'כי לא אחפוץ במות המת'... ובמה 
תדע לך שבזמן שהבריות חוטאין ומכעיסין לפניו חפץ? להצדיק את בריותיו. שנאמר 'ה' חפץ למען צדקו'. 

והוא כועס עליהן, מה הקב"ה עושה? חוזר ומבקש להם סניגור שילמד עליהם זכות, ונותן שביל לפני הסניגור. 
וכן אתה מוצא בימי ירמיהו )ה'( שאמר: 'שוטטו בחוצות ירושלים וראו נא ודעו, ובקשו ברחובותיה אם תמצאו 

ט מבקש אמונה ואסלח לה'. וכן כשחטאו הסדומיים גילה לאברהם ללמד עליהם זכות, איש, אם יש עושה משפ
 שנאמר 'המכסה אני מאברהם'".

 סוטה ח' ב. 89
 יומא פ"ה ב. 90
מבחינה הלכתית אין כאן עושק גמור, שהרי ר' אליעזר לא הכחיש את חובו, אלא שהקדשו חל והפקיע את  91

ר מפקיעין מידי שיעבוד" )כתובות נ"ט ב(. אין כוח לחייב אדם שעיבודו של ר' עקיבא, "הקדש, חמץ ושחרו
שלם ואי אפשר לגבות אלא ממה שיש לו. "לא אמרה תורה אלא והאיש אשר אתה נושה בו יוציא ללעבוד ו



 

 

עד שיצא חג הסוכות ונטל משאות שלשה חמורים..." אף מחריף את  המתיןהנוסח שלפנינו "
  הבעיה, נראה כאילו ר' אליעזר המתין במכוון עד לאחר החג כדי לבחון את סבלנותו של ר' עקיבא.

אפשר אולי לפרש שר' אליעזר כמו רחל, אשר ראה שהפועל, ר' עקיבא, טוב הוא, הוסיף ובחן אותו 
לה פה שהוא לא רק צנוע ומעלי, אלא גם סבלן, המעביר על מידותיו ומלמד זכות על הבריות. וגי

כמבחן  92לשיטתו של ר' אליעזר, "עין טובה" היא המידה המועדפת, והוא המליץ עליה באופן כללי
למי שראוי ללמוד תורה ולהנהיג את ישראל. אולי היתה כוונתו של ר' אליעזר בכל המעשה הזה 

לדחוף את הורקנוס בנו ללמוד תורה, אלא לעורר גם את ר' עקיבא ולהביא אותו למצות לא רק 
את יכולתו וללמוד תורה. ר' אליעזר איפשר לו ללמוד לקח מנדרו להורקנוס בנו, שבו הראה כי אין 
חשיבות לערכים חומריים אלא ללימוד התורה, וטוב להקדיש את כל רכושו לשמים ובלבד 

 רה.שהורקנוס ילמד תו
לפיכך, אם רחל  הראתה לר' עקיבא את חשיבות לימוד התורה באהבתה ובהתמסרותה, הראה לו 
זאת ר' אליעזר באמצעות אות ואזהרה. תלמוד תורה חשוב וקודם אפילו לשכרו של ר' עקיבא, 

 ולכן כדאי לעזוב את העיסוק בטפל ולעסוק בעיקר.
קצר מכדי לכפות על הורקנוס ללמוד תורה.  היה -מערב יום הכיפורים עד לאחר החג  -משך הנדר 

ולכן נראה שגם לגבי הורקנוס, לא התכוון ר' אליעזר לאלץ אותו ללמוד תורה אלא רק להזהיר 
ולאיים עליו זמן קצר. חריפות הדברים נועדה אולי יותר לאוזנו של הפועל ר' עקיבא מאשר 

ת מטרתו ושניהם, הורקנוס ור' להורקנוס. משום כך התירו לו חכמים את הנדר לאחר שהשיג א
                                                     עקיבא, הרהרו בתשובה והכירו בחשיבות לימוד התורה.

 

 . ר' אליעזר ור' עקיבא  6
 

קיים דמיון רב בין סיפורו האישי של ר' אליעזר בן הורקנוס לזה של תלמידו ר' עקיבא. שניהם היו 
, ור' 93ותקים מתורה. ר' אליעזר "לא למד קריאת שמע ולא תפלה ולא ברכת המזון"עמי ארצות מנ

. ושניהם היו בעלי 94עקיבא לא סבל את לומדיה ואמר "מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור"
 תשובה אשר עקרו עצמם ממסגרת חייהם הקודמת והלכו ללמוד תורה במסירות נפש.

משפחתי של ר' עקיבא עמום, הוא בן גרים, עני ואביון אך גם הבדלים רבים ביניהם. רקעו ה
. אף על פי כן היה 96ומשפחתו משפחת איכרים עשירה 95ולעומתו, הורקנוס נחשב לבן גדולי עולם

 ר' אליעזר צריך להתקומם נגד משפחתו, לברוח מביתו ועבודתו, ולהתייסר על לימוד תורה, בעוד

 בו, שלחה אותו ודחפה אותו ללמוד תורה.משפחתו של ר' עקיבא, היא רחל אשתו, תמכה 
גם רחל וגם הורקנוס באו להקביל את פניהם של ר' אליעזר ור' עקיבא בגדולתם, אלא שרחל ידעה 
את שלפניה ובאה בענווה, באהבה והתמסרות, ואילו הורקנוס בא בהשראת בניו בכעס, לתוך בית 

 ורש לפני כל גדולי ירושלים.המדרש לנדות את ר' אליעזר, ולהפתעתו מצא אותו יושב וד
הורקנוס הדיר את ר' אליעזר מנכסיו, כמו שעשה אחריו כלבא שבוע לבתו, אלא שהורקנוס הדיר 

 שלאללמוד תורה, בעוד כלבא שבוע אהב תורה וכיבדה והדיר את רחל משום  שהלךאת בנו משום 
 נישאה לתלמיד חכם.

ם באופן פיזי. כאשר הורקנוס בא לירושלים חכמים מפגישים בסיפורנו את הורקנוס וכלבא שבוע ג
להדיר את ר' אליעזר, הושיבו רבן יוחנן בן זכאי ליד שלושת עשירי ירושלים: בן ציצית הכסת, 

 נקדימון בן גוריון וכלבא שבוע, והורקנוס ישב מרתת. מתברר שאף שהיה עשיר גדול, היה עשיר

ומתו לצרכי האומה, והן בהבנת רוחה כפרי, רחוק מדרגתם של אלו, הן בגודל עושרו, הן בתר
  וייעודה.

רחל ואימא שלום, אחותו של רבן גמליאל. אצל  -ר' עקיבא ור' אליעזר זכו לנשים מיוחדות במינן 
ר' עקיבא קדמו הנישואין ללימוד התורה, והיו סיבת הלימוד, בעוד אצל ר' אליעזר היו הנישואין 

    בוודאי תוצאה של גדולתו בתורה.
 

 ילא בתר רחילא אזלארח .5
אליך העבוט החוצה ואפילו שליח בית דין קאמר שמואל, נתוחי אין משכוני לא, כל שכן שלא ישלחו יד בגופו 

לפרוע חובו" )שו"ת הרא"ש ע"ח ב', וכן הביא שם משמו של ר"ת, והדברים הובאו בטור לכופו להשתעבד 
חו"מ צ"ט(. לר' עקיבא לא נותר מכשיר הלכתי לאלץ את ר' אליעזר לשלם והוא הלך בפחי נפש. אולם פריעת 

 בעל חוב מצווה, ואיך הקדיש ר' אליעזר את נכסיו מלכתחילה ונשאר אדיש לחובו לזולתו? 
 ב' ט': אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה! אבות 92
 פרקי דר' אליעזר א' ג'. 93
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 ראה בנוסח פרקי דר' אליעזר ובאוצר המדרשים כ"ז. 95
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צמדי הבקר והלך אחרי תורתו של אליהו, ומבחינה זו הוא דומה יותר לרחל בת כלבא שבוע מאשר לר' 
 עקיבא.



 

 

                                   
אצל בניהם בדור הבא, וסגרו בכך  -חכמים השוו את ר' אליעזר ור' עקיבא בגלגול נוסף שלהם 

מעגל היסטורי. אצל שתי המשפחות פרץ בדרך אופיינית מרד הדורות, ובשני המקרים מרדו 
 הבנים באבותיהם, דור אחר דור. 

קיבא עבדא ליה לבן עזאי הכי. והיינו דאמרי אינשי רחילא בתר רחילא אזלא, ברתיה דר' ע
 .97כעובדי אמה כך עובדי ברתא

האירועים משקפים את רצונו של הדור הצעיר לעמוד על רגליו שלו ולא לצעוד בצל אבותיו. 
באותה  הורקנוס האב הדיר את ר' אליעזר מנכסיו כדי שלא ילך ללמוד תורה, ור' אליעזר בנו, נקט

הנכד לתורה. גם -שיטה  לגבי הנכד, הורקנוס, והפעם אסר עליו את הרכוש, כדי לקרב את הבן
אצל ר' עקיבא מרד כל דור בהוריו. רחל מרדה בכלבא שבוע ודבקה בר' עקיבא על מנת שילמד 

 תורה, ובתו של ר' עקיבא חזרה ומרדה בו ונישאה לבן עזאי מאותם נימוקים.
עשות בכיוון של התרחקות והפניית עורף לערכי הבית, או להפך, בכיוון של מרד הבנים יכול להי

יתר נאמנות לערכי האב. הורקנוס מרד ולא רצה ללמוד תורה, ואילו בתו של ר' עקיבא שמרדה, 
עשתה זאת בכיוון דרכו של האב. דור הבנים מתנתק מן ההורים וסולל לעצמו דרך משלו, אולם 

תם בסוף הדרך ללכת בשמרנות בעקבות האבות. בשני המקרים מרדנות זו יכולה להביא או
הוכיחו ההורים שהתורה אינה חוזרת רק על אכסניה שלה ואינה שמורה לחוג מסוים, אלא כל 
הרוצה ללמוד יבוא וילמד. הבנים מרדו דווקא משום שדבקו בדמות האב המרדן, שלא הלך בדרך 

ום שזה מה שהיה מצופה ממנו. הסכמתו לחזור הכבושה. הורקנוס לא למד תורה, אולי דווקא מש
וללמוד החזירה אותו אל התלם, אבל גם לדרך הכבושה הבינונית המעבירה את התורה בירושה 
ויוצרת אצולת תלמידי חכמים. גם בתו של ר' עקיבא רצתה בתורה, אבל לא נשאה את עיניה 

בדמות אביה דווקא, בין לתלמידי חכמים מן הממסד, אנשי שיגרה ומורשה, אלא חיפשה בעל 
 אלה הרחוקים ממנה.

אפשר שיש כאן הבדל בדרכם של בנים ובנות. מרדנות הבנים קשה יותר, הם יוצאים כנגד דרך 
  הוריהם, ואילו הבנות המרדניות עושות זאת בדרך של אדיקות יתר, ברוח הבית.

מדוע חזר על מעשה  משום כך קשה להבין את ר' עקיבא, מדוע התעמת עם בתו, ולא הבין ללבה.
כלבא שבוע שהדיר את רחל כדי שתינשא לתלמיד חכם, ולא סמך על בתו שהכירה בכוחות חתנה 

  ?98להיות גדול בישראל
יתכן שר' עקיבא לא חלק על בחירתה של בתו, אולם לא הסכים עם הקיצוניות שאפיינה את 

סתום. רחל ור' עקיבא  דרכם, באשר הוא חש כבר מלכתחילה שקיצוניות יתר זו תוביל למבוי
הצליחו במרידתם לבנות עולם שלם, ואילו הדור השני הרחיק ללכת במרדנותו ושאיפותיו יתר על 

  המידה, ועולמו נשבר.
אמר בן עזאי: "כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים וממעט הדמות", אמרו לו: 

י חשקה בתורה, אפשר אתה נאה דורש ואין נאה מקיים. אמר להם: ומה אעשה שנפש
 .99לעולם שיתקיים על ידי אחרים

תשובתו של בן עזאי היתה שלמה והוא נכנס לתורה ודבק בה עד כלות הנפש, הוא מרד כליל 
במגבלות העולם והתעלה מעליהם, עד שלא נותר בלבו מקום לאהבה אחרת. בניגוד לר' עקיבא 

יחד, התמסרותו של בן עזאי  ורחל שהרימו את אהבתם לשמים והצליחו לשלב את האהבות
  לתורה היתה כזאת שכלל לא הותירה מקום לאשה והפכה את הנישואין הללו לבלתי אפשריים.
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שסנט בו ר' יהושע: "הנה העם שמאסתה בו צא הלחם בו" ירושלמי  עקיבא, והופתע לראות את גדולתו עד
 פסחים ו' ג'.
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 ב. אלישע בן אבויה ור' עקיבא
 

 
                                                                                   . מהיכן היה לו6

 
ן אבויה היא פרשה כואבת של תלמיד חכם ששנה ופרש ואף קיצץ פרשת חייו של אלישע ב

בנטיעות. אלישע עבר את כל הדרך מקצה אל קצה, היה תלמיד חכם חשוב והתפקר, וחכמים ראו 
בו משום כך את אבי אבות הכופרים. היינו מצפים שיתעבו אותו ואת דבריו וההיסטוריה תמחק 

התפקרותו של אלישע אלא דנו באירוע זה באריכות את זכרו, אבל חכמים לא השכיחו את סיפור 
ויצקו אותו למסכת שלמה ומורכבת. הם הביאו מתורתו, שלפני התפקרותו ואחריה. נראה 
שביקשו ללמוד מדמותו על יסודות הכפירה בכלל, להבין באמצעותו גם את אלה שלא הגיעו 

רק צדיקים ובעלי התשובה יש לגדולתו ולעומק שאלותיו. חכמים מצאו בפרשה זו נקודת אור; לא 
בהם זכויות, אלא הגחלת לוחשת אפילו בנפשו של הפושע היודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו 

 באופן הבוטה ביותר. 
דתי שהובא בכמה סגנונות וניתנו בו הסברים -אחר, יצא לתרבות רעה בעקבות משבר רעיוני

                                     ודגשים שונים.
 

                           קיצוץ בנטיעות  א.
ת"ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי, בן זומא, אחר ורבי עקיבא... אחר קיצץ 
בנטיעות. חזא מטטרון דאתיהבא ליה רשותא למיתב למיכתב זכוותא דישראל, אמר: 

ס ושלום שתי גמירא דלמעלה לא הוי לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף ולא עיפוי, שמא ח
  רשויות הן?

איתיהיבא ליה רשותא למימחק זכוותא דאחר, יצתה בת קול ואמרה: "שובו בנים 
שובבים", חוץ מאחר! אמר: הואיל ואיטריד ההוא גברא מההוא עלמא ליפוק ליתהני בהאי 

  עלמא. נפק אחר לתרבות רעה.
וגלא ממישרא בשבת נפק אשכח זונה תבעה. אמרה ליה: ולאו אלישע בן אבויה את? עקר פ

 1ויהב לה. אמרה: אחר הוא!
שנתנה לו רשות לשבת לכתוב זכויותיהם של ישראל, אמר:  2)תרגום: ראה את מטטרון

מקובלנו שאין למעלה לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף ולא עיפוי, שמא חס ושלום שתי 
מרה: שובו קול וא-רשויות הן? נתנה רשות למטטרון למחוק זכויותיו של אחר. יצאה בת

בנים שובבים, חוץ מאחר. אמר: הואיל ונטרדתי מן העולם הבא אצא ואהנה מן העולם 
הזה, יצא לתרבות רעה. יצא ומצא זונה ותבעה. אמרה לו: אינך אלישע בן אבויה? עקר צנון 

  מן הגינה בשבת ונתן לה. אמרה: אחר הוא!(
חבורה של ארבעה תנאים נכנסה סיפורו של אלישע בן אבויה נכלל בדיון על מעשה מרכבה. 

ועסקה בקביעות, במסתורין שבתורת האלוקות. שאיפותיו של אחר היו אפוא גבוהות  3לפרדס
 מאד, אבל כמותן היתה גם נפילתו כאשר חרג ויצא מן הגבול.

עצם חתירתו של אחר אל האמת, נכונותו להסיק את המסקנות המתבקשות מהגותו ולשלם עליה 
שי וחברתי, ראויה  לכאורה להערצה. אולם יש בה גם יותר משמץ גאווה, "אני מחיר כבד באופן אי

. אלישע סבר שהוא היחיד המבין ושכלו לבדו הוא הראוי לקבוע את האמת. האדם 4ואפסי עוד"
צריך לדעת בענווה את גבולותיו, ולזכור שהוא עוסק בשכלו האנושי בבירור עניינים שהם למעלה 

 משפתו ומושגיו.
. התורה מתעבת כל שמץ 5יהדות הוא אחדות האלוקות, "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד"יסוד ה

עבודה זרה, שיתוף והגשמה. אלישע ראה חזיון מיסטי, שבעקבותיו נדמה לו שאחדות מוחלטת זו 
אינה מתקיימת. אולם אחדות זו היא אחדות מוחלטת שאינה ניתנת להגדרה מושלמת במושגים 

 חגיגה ט"ו א. 1
הסופר היושב מאחורי כסא המלך -הכינוי הוא מיוונית. יש שתרגמוהו "מאחורי הכסא", כלומר המזכיר 2

ההולך לפני המלך: "כי פירוש וממונה על המלאכים. והרמב"ן )שמות י"ב יב( כתב שהוא שליח ומורה דרך 
, כמו שאמר בספרי )האזינו שלח( אצבעו של הקב"ה נעשה מטטרון למשה והראהו כל ארץ מורה הדרךהמלה 

 בלשון יון "מטטר". ראה הרב דוד כהן )הנזיר( זצ"ל "קול הנבואה" ס"ח. שליחישראל... וכן שמעתי כי 
 פרש רש"י: עלו לרקיע על ידי שם. 3
 .ישעיהו מ"ז ח 4
 דברים ו' ד. 5



 

 

הולך ומתעלה כך הוא מגלה שמושגיו הישנים היו מעובים, מעוותים אנושיים. ככל שהאדם 
 , לכן הוא צריך לזכך את מושגיו האלוקיים ולצרף אותם באופן מתמיד. 6ומגשימים

התאמת ההגדרות המופשטות אל המציאות השוררת בעולם, מסובכת. המציאות מורכבת, יש בה 
ת החומרית אינו פשוט, כשם שבלתי חומר ורוח כאחד, ויישום התיאוריה הרוחנית במציאו

 אפשרית תפיסה חומרנית בלבד של העולם בגלל הרוחניות הגלומה בו. 
תפיסת האחדות העליונה של ר' עקיבא גישרה על כל הניגודים, הוא השים שלום בפמליא של 
מעלה מתוך תפיסה של שלמות ולכן יצא בשלום. בין האלוקות עצמה "שלית מחשבה תפיסה ביה 

לבין החומר הארצי יש מדרגות ביניים "כל הנקרא בשמי ולכבודי, בראתיו יצרתיו אף  7כלל"
 . בין האלוקות הנסתרת לבין עולמו של האדם מתגלה השכינה ומופיע מטטרון.8עשיתיו"

אלישע ביקש פתרון פשטני ולכן דחה את ההדרגה וההאצלה, מטטרון גילם בעיניו את השניות 
תיה. הוא נקרע בין הניגודים, קיצץ בנטיעות ולא הצליח לקשר את באלוקות ולא הדרגה בהופעו

ההתפתחות והריבוי בעולם עם שורשם האלוקי. המקצץ בנטיעות רואה את החלק הנגלה בלי 
 להכיר ולהבין את שורשיו הנסתרים המעניקים לו חיים, ולכן מגיע לשניות. 

ל השוויון האנושי. הוא שלל את תפיסת האחדות הפשטנית, הביאה אותו גם לתפיסה דווקנית ש
התפקיד המיוחד של ישראל בין העמים, ולא ראה את ישראל כחוליית ביניים המשמשת כחוד 

 חנית המרומם אחריו את כל הגזע האנושי. לכן כפר גם בה' וגם בתפקיד ישראל עמו.
 

 ב. שכר ועונש
ל יש שהורידו את כפירתו של אחר נתלתה תחילה בשאלה תיאולוגית, עיונית, מופשטת, אב

 הוויכוח אל קרקע המציאות ושאלת האחדות האלוקית נעשתה בפיהם לשאלה מוסרית מעשית. 
  מהיכן היה לו?

ראה אדם אחד עלה לראש הדקל בשבת ונטל האם על הבנים וירד בשלום, ובמוצאי שבת 
 ראה אדם אחד עלה לראש הדקל ונטל הבנים ושלח את האם וירד והכישו נחש ומת, אמר:

כתיב "שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים" היכן טובו 
של זה? והיכן אריכות ימיו של זה? ולא ידע שדרשה ר' עקיבא "למען ייטב לך" בעולם שכלו 

  .9טוב, "והארכת ימים" לעולם שכלו ארוך
ד, היא מחייבת את קיומו , אינה עניין תיאורטי בלב10תפיסת האחדות הקובעת ש"אין עוד מלבדו"

של שלטון אלוקי בעולם ואת מימושו באמצעות השגחה אלוקית אישית, מערכת דין, שכר ועונש, 
שתביא את העולם אל ייעודו האלוקי. אלישע הכחיש את השלטון האלוקי משום שעמד מול 

ח לבאר הוא מרד בתורה ובמוסרה, כשלא הצלי”. 11תופעות קשות של "רשע וטוב לו צדיק ורע לו
 .12את הניגוד המשווע בין ההבטחות הטובות שבתורה לבין המציאות הרעה והמנוכרת

 :13נכדו של אלישע, ר' יעקב, ניסח שאלה עיונית זו באופן תיאורטי ומתוחכם יותר
הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה ושלח את האם ולקח את הבנים, 

ת ימיו של זה? והיכן טובתו של זה? אלא למען יאריכון , היכן אריכו14ובחזרתו נפל ומת
 .15ימיך בעולם שכולו ארוך ולמען ייטב לך לעולם שכולו טוב

 "תכלית הידיעה שנדע שלא נדע" בחינת עולם י"ג מ"ה.  6
זוהר ח"א בראשית כ"א א: "והחיות רצוא ושוב, דלא יכיל עינא למשלט בהו בגין דאנון רצוא ושוב... דההוא  7

דלא אופן קאים בגוייהו ומאן איהו דא מטטרון דאיהו רב ויקיר משאר חיילין... וההוא טמירא לכל טמירין 
אתידע כלל שליט על כלא ורכיב על כלא חיות דאתגליין אנון לתתא... דהא מתמן ולהלאה לית מאן דיכיל 
לאסתכלא ולמנדע, מ"ט משום דאיהו סתים במחשבה. ומחשבה דקודשא בריך הוא טמירא סתימא עלאה... לית 

תא ביה ולא רעיונא סוכלתנו למשאל, כל שכן למנדע, אי"ן סו"ף לית ביה רשומא כלל ולא תליא שאל
 לאסתכלותא מחשבה כלל".

 ישעיהו מ"ג ז. 8
 קהלת רבה ז' א', רות רבה ו' ד'. ובדומה לזה בירושלמי חגיגה ב' א' שנוסחו יובא להלן. 9

 דברים ד' לה. 10
 ברכות ז' א. 11
הפרש כפירה זו יכול שתהיה כפירה בהשגחה אישית, כדעת אריסטו )על פי מורה נבוכים ח"ג י"ז(: "אין  12

אצלו בין חתול שנזדמן לו עכבר וטרפו או עכביש שטרף זבוב או אריה שרעב ופגש בנביא וטרפו... ואשר 
הם האומרים "עזב ה' את הארץ" )יחזקאל ט' ט(. או אפילו כפירה  -האמינו זה הדעת ממי שיצא מכלל תורתנו 

רה נבוכים, שם(: מי שחשב שאין בעצם קיומם של מסדר ומנהיג ואפילו השגחה מינית, כדעת אפיקורוס )מו
השגחה כלל בדבר מן הדברים בכל זה המציאות ושכל מה שבו, מן השמים ומה שבתוכם נופל במקרה וכאשר 

 יזדמן, ואין שם כלל לא מסדר ולא מנהיג ולא משגיח בדבר".
אולי הגמרא במסקנתה תלתה גם את שאלתו של ר' יעקב במעשה שהיה "ודלמא לא הוי הכי? )כלומר, ו 13

מעולם לא קרה דבר שכזה?( ר' יעקב מעשה חזא". אבל אפשר שהמעשה לא התרחש בדיוק באופן שבו הציג 
 את השאלה.

ר' יעקב לא גייס נחש כדי להרוג את הבן כפי שנעשה אצל סבו, אלא הוא נהרג ממעשה המצווה עצמו.  14
יש בה משהו מן המופת. אולם מאידך, הנפילה היא תאונה מצויה, בעוד שהכשת נחש בדיוק באותה שעה 

אלישע היה צריך לתת אל לבו שמופתיותו של האירוע מעמיקה אמנם את התמיהה ואת חוסר ההבנה האנושי, 
 אבל מוציאה מכלל אפשרות מחשבת כפירה של העדר שליטה אלוקית.

סיפור מופיע סיפורו של אלישע המופיע בבבלי נחלק לשני חלקים. עיקר החולין קמ"ב א. קדושין ל"ט ב,  15
בחגיגה ובו מוזכרת כפירתו התיאולוגית. שורשיה האחרים של כפירתו מופיעים בסוגיית שכר ועונש ואינם 

 חלק אינטגרלי של הסיפור, והם מטים את הדברים לכיוון מעט שונה.



 

 

וחידד בכך את  16ר' יעקב הרכיב יחד את שתי המצוות שעליהן הבטיחה התורה אריכות ימים
הופרה שאלות סבו. התורה הבטיחה אריכות ימים על שתי מצוות אלה, ובמותו של הבן הנאמן 

 .17ההבטחה פעמיים
אולם ר' יעקב העמיק גם את התשובה לכך, וראה בשאלה עצמה את יסוד התשובה. מות הבן 
מזכיר לנו עובדה בסיסית, שבמסגרת עולמנו אין בכל ההבטחות האלה ממש. אין טובה אמיתית 

וה ולא אריכות ימים ממשית בעולם הזה. התייחסות רצינית להבטחת התורה מלמדת ש"שכר מצ
 , ואת קיום ההבטחה נמצא בעולם שכולו ארוך.18בהאי עלמא ליכא"

  לא חטא. -אמר רב יוסף: אלמלא דרשיה אחר להאי קרא כרבי יעקב בר ברתיה 
מאי חזא? איכא דאמרי כי האי מעשה חזא. )מה ראה אלישע שגרם לו להתפקר? יש 

 אומרים שראה בעיניו מעשה כזה שעליו דן ר' יעקב נכדו.( 
 .19בעולם שכולו טוב, ולמען יאריכון ימיך, בעולם שכולו ארוך -לא ידע, למען ייטב לך והוא 

אלישע חשב שאין תכלית לאדם אלא בעולם הזה, ומרד בבוראו בגלל קוצר ימיו של הצדיק 
בעולם, ואכן אף הוא עצמו נכרת ממנו, ואיבד את שני העולמות. הוא הפסיד את מקום הכבוד 

 , גם בעולם הנוכרי לא נחשב, ואין יודעים עליו דבר ממקורות חיצוניים. שתפס בעולמה של תורה
אולם לאמתו של דבר נשאר לו זכר בעולם בכוחן של התורה והתשובה. בתו שנשארה אחריו חזרה 
בתשובה והזכירה לרבי "זכור לתורתו". הבת לא היתה רק נאה דורשת ומבקשת אלא צאצאיה 

ת סבם ותיקנו את קלקולו. התיקון לכפירתו וחטאו של אלישע חזרו לדרך התורה, ישבו את כפיר
צמח אפוא מתוך ביתו שלו. הגמרא מצטטת באזני אלישע בן אבויה לא את ר' עקיבא חברו, אלא 
את נכדו הקרוי בשמו של ר' עקיבא. אלישע זכה להישאר לעד בקרב ישראל בזכות בתו וילדיו 

 לעולם שכולו ארוך.שהאריכו את עולמו הצר של אביהם וחיברוהו 
 
 

 ג. גורל ישראל
איכא דאמרי: לישנא דרבי חוצפית המתורגמן חזא, דהוה מוטלת באשפה. אמר: פה 

 ? 20שהפיק מרגליות ילחוך עפר
ויש אומרים, על ידי שראה לשונו של ר' יהודה הנחתום נתון בפי הכלב. אמר: מה הלשון 

רה על אחת כמה וכמה. אמר: אם כן לא שיגע בתורה כל ימיו כך, לשון שאינו יודע ויגע בתו
 .                         21מתן שכר לצדיקים ולא תחיית המתים

התפקרותו של אלישע לא נבעה, לדעה זו, מתהייה על גורלו האישי של האדם וסבלו, אלא 
מאירועי הדור והשלכותיהם החמורות על גורל עם ישראל ומקומו ההיסטורי בעולם. חורבן הבית 

ד הגדול, וחורבן העם והארץ במרד בר כוכבא בידי רומא הרשעה, הביאו את העם הנבחר אל במר
 .22שאול תחתיות והם שערערו את אמונתו של אלישע

אלישע נשאר שבוי בתפיסתו המציאותית העכשווית. בחירת ישראל חייבה לדעתו הצלחה חומרית 
ה תפיסה זו. סתירה זו לא ערערה מיידית, וגדולתה של רומא הרשעה והתגברותה על ישראל סתר

בעיני חבריו, שביכו את גודל החורבן, את תפיסת בחירת ישראל, אדרבה, ר' עקיבא בראותו את 
ייסורי ישראל וחרפתו עוד התחזק באמונתו בגאולתם וגדולתם העתידות לבוא. ראייתו לא היתה 

ה להם טוב, אלא להפך, עכשווית אלא מקיפה, עמוקה וארוכת טווח. בחירת ישראל אינה מבטיח
מציבה אתגר ומחויבות, "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל 

. נגישה של הרב בעבדו היא ביטוי של אדנות ואכפתיות, כך סבלו הייחודי של עם 23עונתיכם"

ת שתי מצוות אלה מתייחדות בכך שהן קובעומסתבר שאין כאן רק דוגמה למצווה חמורה ומצווה קלה, אלא  16
 במצווה אלוהית, את רציפות הדורות והמשכיות תשתית המשפחה, החברה האנושית והעולמית.

התורה כופלת ואומרת "למען תחיה והארכת ימים", והדברים מתבארים בדברי הרמב"ם )פירוש המשניות  17
לאדם  פאה א' א' בתרגום הרב קאפח(: "כל המצוות נחלקות חלוקה ראשונה לשניים, חלק במצות המיוחדות

בעצמו בינו ובין ה' כגון הציצית והתפילין והשבת ועבודה זרה, וחלק במצות התלויות בתקינות יחסי בני אדם 
זה עם זה כגון האזהרה על הגניבה, והאונאה, והשנאה והנטירה, והצווי לאהוב זה את זה, ושלא נרמה זה את 

שהם אבות הכל, אם קיים האדם המצות  זה, ושלא יעמוד אחד ממנו על נזק השני ולכבד ההורים והחכמים
המיוחדות לו בעצמו במה שבינו לבין בוראו יש לו על זה שכר יגמלהו ה' על כך לעולם הבא כמו שנבאר 
בפרק חלק. ואם קיים האדם המצות התלויות בתקינות יחסי בני אדם זה עם זה יש לו על זה שכר לעולם הבא 

להתנהגותו התנהגות טובה עם בני אדם, לפי שאם הלך בדרך זו  על קיימו המצוה, וישיג תועלת בעולם הזה
 והלך זולתו בה יהנה גם הוא מאותה תועלת".

 .ל"ט בהמשך דברי ר' יעקב, קדושין  18
 חולין קמ"ב א. קידושין ל"ט ב. 19
 חולין קמ"ב א, קידושין ל"ט ב. 20
 קהלת רבה ז' א', רות רבה ו' ד'. 21
בהירה, נוסח זה שאוב מדברי ר' יוסי איש צרידה ליקום אחיינו )ראה שאלת אלישע בנוסח המדרש אינה  22

לעיל "יקום איש צרורות"( אולם הקל וחומר אינו שולל את קיומו של שכר ועונש, אלא תובע החמרה בעונשו 
של הרשע. ואולי הכוונה לשאול שאלה כפולה: על מר גורלו של ר' יהודה הנחתום, הצדיק המסמל את מר 

 שראל, ועל הצלחתה המופלאה של רומא.גורלם של י
 עמוס ג' ב. 23



 

 

יה ובחמה ישראל בהווה הוא ביטוי של בחירתו. "חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטו
 .24שפוכה אמלוך עליכם"

ר' עקיבא לא היה רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים. תורה זו, על האתגר שבייסורים, קיים 
בעצמו באהבה, לכן לא ראה בייסורים המוטלים על ישראל, סימן של דחייה אלא אות לבחירתם. 

של השגחה אלוקית, הקיום היהודי הדחוק בגלות ככבשה בין שבעים זאבים, הוא גילוי מופתי 
 והוא עצמו הוכחה לעתיד המזהיר הצפוי להם.  

 
    גורל האדם  ד.

אבויה אבא מגדולי ירושלם היה, ביום שבא למוהליני קרא לכל גדולי ירושלם והושיבן 
בבית אחד ולר' אליעזר לר' יהושע. מן דאכלון ושתון שרון מטפחין ומרקדין, אמר ר' ליעזר 

עסיקין בדידון נעסוק אנן בדידן, וישבו ונתעסקו בדברי תורה, מן לר' יהושע: עד דאינון 
התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים, וירדה אש מן השמים והקיפה אותם. אמר להם 
אבויה: רבותיי, מה באתם לשרוף את ביתי עלי? אמרו לו: חס ושלום, אלא יושבין היינו 

תיי, אם כך היא כוחה של תורה, אם וחוזרין בדברי תורה... אמר להן אבויה אבא: רבו
נתקיים לי בן הזה, לתורה אני מפרישו. לפי שלא היתה כוונתו לשם שמים לפיכך לא 

 .25נתקיימו
את כפירתו של אלישע בן אבויה תלו הראשונים בו עצמו, בחולשת אמונתו והכרתו, אבל בגרסה 

צים בחטא הקדמון של אביו. האחרונה, כפירתו אינה רק פרי בחירתו הקלוקלת, אלא שורשיה נעו
התלהבותו של אבויה וכוונתו להקדיש את אלישע לתורה, מתגלה כתפיסה חיצונית וחומרנית 
ש"לא לשמה", יסודה ברדיפת הכבוד ולא באהבת תורה. הסבר זה לנפילתו של אלישע ניתן על ידו 

אותו  עצמו, הוא תלה הכל בסיבות קדומות. משתקפת פה תפיסה דטרמיניסטית, הפוטרת
 מאחריות, אינה משאירה פתח לתיקון ולכן אינה מחייבת אותו להתאמץ ולשוב בתשובה. 

 אולם גם חכמים הלכו בדרך דומה והצביעו על פגם קדמון שנמצא במעשה אמו.
ויש אומרים: על ידי שכשהיתה אמו מעוברת בו עברה על בתי עבודת כוכבים והריחה ונתנו 

    .26פע בכריסה כאריסה של חכינהלה מאותו המין ואכלה והיה מפע
הליכת אמו של אלישע על פתחי עבודה זרה, מורה שלא הרחיקה עצמה מספיק מעבודה זרה  וזו, 

. הדבר 27לא היתה בחזקת טאבו ואיסור מוחלט, לכן דבק בה אבקה והגיעה לטעימה מתקרובתה
: "אמרו עליו על אחר, 28בא לידי ביטוי גם באורחות חייו של אלישע עצמו, עוד בשעה שלמד תורה

בשעה שהיה עומד מבית המדרש הרבה ספרי מינין נושרין מחיקו". מתברר שתהיותיו הרוחניות 
העמוקות של אלישע אינן סיבת כפירתו, אלא להפך, הפגמים ביסודות חינוכו וקדושתו הביאוהו 

 לשאלותיו וספקותיו.
גורלו והובילוהו אל התהום. הם  חכמים לא התכוונו לפרש, שפגמים אלה בעת יצירתו חרצו את

ידעו שיש תשובה בעולם והתורה קובעת שאין הבנים  נושאים בעוון אבותיהם, אבל רצו לומר 
שפגמים בביתו של אלישע, ואפילו נקודה קטנה שלא לשם שמים בשורשו, פוגעים ברקעו החינוכי 

 .29ועלולים לחלחל פנימה, להשתלב בעיצוב דמותו ולחבל בתורתו
 30לא מדובר בחטא ממשי אלא בסיגים שנאחזו במעשי הוריו. קלישותם של הפגמים למעשה,

מלמדת אמנם שיש חשיבות רבה ליסודות, ואירועים קטנים הפוגמים בשורש עלולים להתפשט 
ולהרעיל את הגוף כולו, אולם פגמו של אלישע הוא סביבתי יותר מאשר מהותי, והידרדרותו היתה 

ו הטילו על דרכו קשיים ראשוניים, אבל רק בחירתו שלו קבעה את דרכו  ניתנת למניעה. מעשי הורי
 ואילו היה מתמודד עם הפגמים הללו, יכול היה לגבור עליהם.

יחזקאל כ' לג. וכן במדרש )תנחומא בובר נצבים ז'( "וכן אתה מוצא כשביקשו לפרוק עול בימי יחזקאל,  24
כתיב באו אנשים ]מזקני[ ישראל לדרוש את ה' )יחזקאל כ' א(, אמרו לו: בן אדם כהן הקונה את העבד, מהו 

ם יאכל. אמרו לו: אם חזר כהן ומכרו לישראל לא יצא מרשותו? אמר להן: הן. ]אמרו שיאכל בתרומה? אמר לה
לו[ אם אנו יצאנו מרשותו של הקב"ה, נהיה כאומות העולם! אמר להם יחזקאל: "והעולה על רוחכם היו לא 

ה שפוכה תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגוים וגו' חי אני נאם אדני ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימ
לג(, אמר להם כל זמן שלא מכרו ברשותו הוא, ואתם לא נמכרתם בדמים, שנאמר כי כה -אמלוך עליכם" )כ' לב

 אמר ה' חנם נמכרתם )ישעיה נ"ב ג(". וראה סנהדרין ק"ה א.
 ירושלמי חגיגה ב' א'. 25
 קהלת רבה ז' א', רות רבה ו' ד'. 26
)נודע ביהודה, כילה באונס, אולם כבר הבהירו הפוסקים אכילה זו היתה בשעת בולמוס ולכן הרי היא כא 27

שגם רפואה באונס מעבודה זרה דינה "יהרג ואל יעבור". משום שאין אנוס אלא מי שנאנס  תניינא יו"ד קס"א(
בגוף המעשה, אבל החולה איננו אנוס לפתרון זה דווקא, אלא בוחר ברצונו באוכל האסור לרפואתו  ונהנה 

 .בבחירתו
 ט"ו ב.חגיגה  28
כעין זה ויותר מזה דרשו חכמים על האבות ושורשי האומה. "ויתרוצצו הבנים בקרבה, בשעה שהיתה עומדת  29

על בתי כנסיות ובתי מדרשות יעקב מפרכס לצאת הה"ד בטרם אצרך בבטן ידעתיך. ובשעה שהיתה עוברת על 
ס"ג ו'. הפסוקים האמורים כאן בתי עבודת כוכבים עשו רץ ומפרכס לצאת זורו רשעים מרחם" בראשית רבה 

מדברים על נטיות יסודיות של הילודים ולא של האם, ומדובר על מעשיהם שלהם המעידים על דמות יעקב 
 ועשו כבר מלידה.

חכמים לא שללו את השימוש בשלא לשמה: "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא לשמה,  30
 ב(, אלא שראו בו אמצעי ולא מטרה.פסחים נ' בא לשמה" ) -שמתוך שלא לשמה 



 

 

 

 

 . ה"וויכוח" עם אלישע2
 נוסח הבבלי((

 
שאל אחר את ר' מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה. אמר ליה: מאי דכתיב "גם את זה לעומת 

ו: כל מה שברא הקב"ה ברא כנגדו. ברא הרים ברא גבעות, אמר ל ? 31זה עשה האלהים"
 ברא ימים ברא נהרות. 

אמר לו: ר' עקיבא רבך לא אמר כך. אלא ברא צדיקים ברא רשעים, ברא גן עדן ברא גהינם. 
כל אחד ואחד יש לו ב' חלקים אחד בגן עדן ואחד בגיהנם, זכה צדיק נטל חלקו וחלק חברו 

 32חלקו וחלק חברו בגיהנם...בגן עדן, נתחייב רשע נטל 
אלישע שפרש, פגש את ר' מאיר ופתח ושאל אותו שאלות תורניות, הציג פסוק וביקש עליו הסבר. 
מה מטרתו בשאלות אלה, הן כפר בפסוק ובחשיבות מסריו? יתר על כן, הוא כבר ידע את פירושו 

ו, ומדוע התאכזב של ר' עקיבא לפסוק, ומדוע שאל עליו את ר' מאיר? האם רצה לבחון אות
 מתשובותיו?

ברור ששיחתו של אחר אינה אקראית אלא שיחה מתוכננת. הוא שואל את ר' מאיר על פירושם של 
 פסוקים מסוימים מאד ומכוון אותו לדון בנושאים מוגדרים. 

אלישע צודק, פירושו של ר' מאיר נפל בהרבה מזה של ר' עקיבא ונראה היה חיוור ורחוק מן 
נראה, היתה תשובתו אפולוגטית ומכוונת להתחמק מן ההתמודדות עם שאלותיו הפשט, וכפי ה

הנסתרות של אלישע. נראה שר' מאיר ראה בפנייתו של אלישע מתקפה עליו, הוא תפס את 
גוניותו של העולם נראתה לו -שאלותיו כהתנצחות וניגוח ולכן ניסה להתחמק מהן. השאלה על רב

ישע על השניות בעולם, שבגללה התפקר. לר' מאיר לא היה כחזרה אל שאלתו הראשונית של אל
עניין לחדש את הוויכוח הזה והוא ברח מן הקשיים והמהמורות שבכתוב, בכך שפירש את מסריו 
באופן הומוגני: כל השינויים שבעולם הם בעיניו אותו דבר עצמו, הרים וגבעות, ימים ונהרות. ר' 

הניגודיות שבעולם, הן במישור הטבעי הפיזי והן בתחום עקיבא לעומת זאת, לא היסס להצביע על 
 :33האנושי, וראה בה ביטוי לגדולת הבורא ושלמותו

כשהיה ר' עקיבא מגיע לפסוק הזה היה אומר: "מה רבו מעשיך ה' וגו'". יש לך בריות 
גדילות בים וגדלות ביבשה. הגדילות בים אם פרשו ליבשה מתו, וגדילות ביבשה אם פרשו 

 .לים מתו
גדילות באור גדלות באויר. גדילות באור אם פרשו לאויר מתו, גדילות באויר אם פרשו 

 לאור מתו.
מקום חייו שלזה מיתתו שלזה, ומקום חייו שלזה מיתתו שלזה, ואומר "מה רבו מעשיך 

 ה'".
אלישע התאכזב מפירושו של ר' מאיר, והעדיף עליו את פירושו של ר' עקיבא המחזיר את הדברים 

 .34החומרי, הטבעי, אל האנושי, ומעמיק את הניגודים המוסריים בעולםמן 
הפסוק העמיד את הטוב והרע זה לעומת זה, ולדעת ר' עקיבא קשר אותם בכך זה לזה, איזן אותם 
ויצר ביניהם שלמות הרמונית. הניגודים בעולם אינם קבועים ומוחלטים, יש מעבר מצד לצד. לכל 

חד, ברצונו יכול הוא לתקן את עולמו או להחריבו והכל נתון אדם יש חלק בטוב וברע גם י
 לבחירתו.

ר' עקיבא מבטא השקפת עולם שלמה. התורה הדגישה את הניגודיות בעולם כאשר חזרה ושנתה 
בתהליך הבריאה את עקרון ההבדלה, הבדלה בין אור לחושך ובין שמים לארץ. היא קבעה שיש 

ל מאחר שמקורם של הקטבים אחד, אין ניגוד מוחלט ניגודים בעולמו של אלוקים האחד, אב
   ביניהם, אפשר ליצור דיאלוג ולהגיע לבסוף להרמוניה מלאה.

בית שמאי ובית הלל ביטאו אף הם את הקיטוב בעולם וחידדו בדבריהם את המתח בין הרוח 
 והחומר שבו:

ץ נבראת בית שמאי אומר: שמים נבראו תחילה אחר כך הארץ, ובית הלל אומרים: האר
 .35תחילה ואחר כך השמים

בוויכוח זה ישמו תלמידיו של ר' עקיבא את שיטתו המאחדת. ר' שמעון בן יוחאי חיבר שמים  
  וארץ יחדיו:

 קהלת ז' יד. 31
 חגיגה ט"ו א. 32
 ספרא שמיני פרשה ה'. 33
הפסוק שעליו שואל אחר "ביום טובה היה בטוב וביום רעה ראה גם את זה לעמת זה עשה האלהים על  34

ולכן תחילתו וסופו באדם ובחשבון עולמו, דברת שלא ימצא האדם אחריו מאומה" )קהלת ז' יד(, עוסק ב
 מסתבר שגם אמצעו מתייחס לתחום האנושי.

 ירושלמי חגיגה ב' א', בבלי חגיגה י"ב א, ובראשית רבה א' טו. 35



 

 

תמה אני היאך נחלקו אבות העולם על ביריית העולם שאני אומר שמים וארץ לא נבראו 
 טפחה שמים".אלא כאלפס הזה וככיסויה, מה טעמא "אף ידי יסדה ארץ וימיני 

גם ר' מאיר, שדחה את שאלותיו של אלישע, הלך בעקבות ר' עקיבא רבו והביא את התפיסה 
האחדותית אל שיאה. הרע מצטרף אל הטוב לשרת מטרה אחת. אלמלא הרע, היה הטוב נשאר 
מטושטש וחיוור, אבל במסלול המכשולים שהציב הרע לפני הטוב, הוא מתברר, מתעצם ומופיע 

 ותו, ובזכותו מתגלה הטוב השלם, טוב מאד:במלוא משמע
 .36בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב, "והנה טוב מאד" והנה טוב מות

אולם נראה שר' מאיר טעה בכוונתו של אלישע בוויכוחו זה, אלישע לא ביקש להגן על עצמו ועל 
בית, הוא עמדותיו, ולנעוץ בכתוב את ספקותיו על הניגודיות שבעולם. מטרתו הפעם היתה חיו

ביקש להזכיר לר' מאיר את פתרונו של ר' עקיבא, שתלה את הכל בבחירת האדם והעניק לו את 
אפשרות החזרה בתשובה. אלישע דפק דפיקה הססנית על דלתו של ר' מאיר כנציג החברה 

  היהודית כולה, שאלתו ביטאה זעקה פנימית, בקשת עזרה וציפייה שיושיטו לו יד וסיוע.
 

                      ניה של אלישע היא שאלה מכוונת ועולה אף היא בכיוון זה.גם שאלתו הש
שאל אחר את ר' מאיר, לאחר שיצא לתרבות רעה: מאי דכתיב "לא יערכנה זהב וזכוכית 
ותמורתה כלי פז". אמר לו: אלו דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחין לאבדן 

קיבא רבך לא אמר כך. אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית אף על פי ככלי זכוכית. אמר לו: ר' ע
 שנשברו יש להם תקנה אף תלמיד חכם אף על פי שסרח יש לו תקנה.

שאלה זו ברורה עוד יותר. גם כאן ידע  אלישע מלכתחילה את תשובתו של ר' עקיבא, ופתח 
תשובה. אלישע עצמו בדברים עם ר' מאיר כדי להעלותה, ולרמוז באמצעותה שהוא מבקש לשוב ב

, "הוא היה אומר" פירושו שהדבר היה שגור על פיו והיווה 37נהג לדרוש את הכתוב  כמו ר' מאיר
   תוכן מרכזי במשנתו:

הוא )אלישע בן אבויה( היה אומר: קשין דברי תורה לקנותם ככלי זהבים ונוחין לאבדם 
י פז, לומר לך כל העמל בהן . ותמורתה כל38ככלי זכוכית, שנאמר "לא יערכנה זהב וזכוכית"

 .39ומקיימן פניו מצהיבות כפז, וכל העמל בהן ואין מקיימן פניו משחירות כזכוכית
עתה שינה אלישע את טעמו וציטט את פירושו של ר' עקיבא, שיש תיקון לתלמיד חכם שסרח, 

  ורמז רמז עבה לכמיהתו לשוב בתשובה.
רבו. ר' מאיר ראה בכך התנשאות של אלישע, אלא שר' מאיר לא נרמז ולא עמד יפה על כוונת 

והזכרת דברי ר' עקיבא נתפסה בעיניו כהמשך להתנצחותו ולמאבקו בתורה. אלישע ממעט בערכם 
. ר' מאיר לא חש 40של תלמידי החכמים שבדור הזה, ומנגח אותם באמצעות השוואתם לר' עקיבא

רה, ולהצניע את בקשתו לשוב שכל אלה לא באו אלא לחפות על קריאתו הנואשת של אלישע לעז
בתשובה. לכן נשאר ר' מאיר בשלב הראשון מסויג, הוא לא נענה לגישושי אלישע אלא דחה אותו 
בתשובותיו. במקום לפתוח את השערים הדגיש ר' מאיר את הקושי בלימוד התורה, את קשיי 

 האחיזה בה, וכיצד עם כל פגימה מאבד אותה האדם. 
אלישע חזר ונסגר בקונכייתו. כאשר ר' מאיר  -' מאיר את שעת הרצון אולם בדחייתו זו החמיץ ר

 :התעורר וביקש לבסוף מאלישע לחזור בתשובה, כבר נענה בסרבנות
חוץ  שובו בנים שובביםאמר לו: אף אתה חזור בך. אמר לו: כבר שמעתי מאחורי הפרגוד 

 .מאחר
לך אחריו ללמוד תורה ת"ר מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת והיה רבי מאיר מה

מפיו. אמר לו: מאיר, חזור לאחריך שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת. אמר 
לו: אף אתה חזור בך. אמר לו: ולא כבר אמרתי לך, כבר שמעתי מאחורי הפרגוד: שובו 

 בנים שובבים חוץ מאחר.
וא שהלך עתה אחריו, כאן הסתגר אלישע בכפירתו ורכב על הסוס בהפגנתיות בשבת. ר' מאיר ה

לשמור בעקשנות קשר עם רבו ללמוד ממנו תורה ולהחזירו בתשובה. אלישע בשיטתו 
הדטרמיניסטית, ראה את הדלתות סגורות בפניו ודחה את פניית ר' מאיר. ר' מאיר היה צריך 
להפציר באלישע להתעלם מדברי בת הקול ולעשות תשובה, למרות הקשיים החיצוניים 

בל הוא נגרר אחרי תפיסתו התלותית, וביקש למצוא לאלישע סיוע על ידי כוח , א41והפנימיים
יח( המבליטים את הטוב הטמון בתוך הרע גם בתחום -בראשית רבה ט' ה'. וממשיכים בכך האמוראים שם )ז 36

זה יצר הטוב,  -שמואל "הנה טוב מאד" המוסרי: "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד". נחמן בשם ר' 
 זה יצר הרע. אמר רב הונא הנה טוב מאד זה מידת הטוב, "והנה טוב מאד" זו מידת ייסורין. -"והנה טוב מאד" 

 כ"ד.נוסחה א' אבות דר' נתן,  37
ביחס להמשך הדברים הגרסה אינה ברורה. בספרי עקב י"א כב, אין המשך לדברים כלל. במדרש הגדול  38

ב מובא בהמשך: "ומה אני מקיים ותמורתה כלי פז". הגר"א בהגהותיו לאבות דר' נתן מכניס את גרסת לעק
 הבבלי בדברי ר' עקיבא. ולפי זה אלישע עצמו אומר את דברי ר' עקיבא שיש תקנה לתלמיד חכם שסרח.

 כ"ד.אבות דר' נתן נוסחה א'  39
אשר יהיה בימים ההם, אין לך אלא שופט שבדורך" בעוד שמקובלנו: "ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט  40

 )תוספתא ראש השנה א'(.
ו(: "דברים הנועלים דרכי התשובה בפני עושיהן... כל אלו הדברים וכיוצא -רמב"ם הלכות תשובה )ד' א' 41

בהן אף על פי שמעכבין את התשובה אין מונעין אותה אלא אם עשה אדם תשובה מהן הרי זה בעל תשובה 
 חלק לעולם הבא".ויש לו 



 

 

מן  42חיצוני שימשוך אותו מן התהום ויחזק אותו. ר' מאיר סחב את אלישע לבית המדרש, וביקש
הקול ששמע, אבל כולם -קול אחרת, משקל שכנגד לבת-הילדים לפסוק את פסוקם, להביא בת

  , ור' מאיר נכנע.חזרו ודחו את אלישע באותו מסר
מי שהרשיע ביותר, כמו  -מסקנת הדברים בנוסח זה היא, שיש לאדם בחירה, אולם היא מוגבלת 

אלישע, נמנע ממנו לבחור או לתקן. דווקא משום שאלישע הוא שפתח הפעם בצעד של התקרבות, 
 נעשתה דחייתו נחרצת והתרחקותו מוחלטת, והמשך הדברים נוקשה ומסויג:

צה לפרנס את בנותיו של אחר עד שירדה אש מן השמים וסכסכה את ספסלו ואילצה א. רבי לא ר
  .אותו לשנות את דעתו

ב. ר' מאיר ביקש שאלישע ייענש לאחר מותו ויעלה עשן מקברו כדי שיזכה לעולם הבא. ורק ר' 
  "?יוחנן דחה דרך זו וביקר אותו "חכמתא למיקלא רביה

בכלל למד ר' מאיר מרבו שהרשיע, ואפילו הקב"ה לא קיבל  ג. בנוסח זה גם נשאלת השאלה, כיצד
 את ר' מאיר עד שנמצא לו סנגור.

הקול, -עולים כאן אפוא סייגים רבים לאפשרות התשובה, והיא מוגבלת מן השמים בדברי בת
                                   ובארץ בידי חכמים.

 

  . "תשובתו" של אלישע3
 נוסח הירושלמי((

 
  סח הירושלמי לובשת אגדה זו אופי אחר, והדברים כמעט הפוכים ומנוגדים בכל פרט ופרט.בנו

אלישע בן אבויה שהיה הורג רבי תורה, אמרין כל תלמיד דהוה חמי ליה משבח באוריתא 
הוה קטיל ליה. ולא עוד אלא דהוה עליל לבית וועדא והוה חמי טלייא קומי ספרא, והוה 

דין הכא? אומנותיה דהן בנאי, אומנותיה דהן נגר, אומנותיה דהן אמר: מה אילין יתבין עב
צייד, אומנותיה דהן חייט, וכיון דהוון שמעין כן הוון שבקין ליה ואזלין לון. )אמרו: כל 
תלמיד שראה אותו מצליח בתורה היה הורג אותו. ולא עוד אלא שבא לבית המדרש 

שים כאן? אומנותו של זה בנאי, של זה וכשראה ילדים יושבים לפני רבם שאלם: מה אלה עו
נגר, של זה צייד, של זה חייט. וכיון ששמעו שאין תועלת בתורה עזבו והלכו להם.(  עליו 

 הכתוב אומר "אל תתן את פיך לחטיא את בשרך וגו'" שחיבל מעשה ידיו של אותו האיש.
מטול משם "שנים בשעת שומדא הוון מטענין לון מטולין, והוון מתכוונין מיטעון תרי חד 

שעשו מלאכה אחת", אמר אטעוננון יחידאין אזלון ואטעונינון יחידיין. והוון מתכוונין 
מיפרוק בכרמלית שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, אמר אטעונינון צלוחיין. 
)בשעת השמד היו מטעינים להם משאות, והיו מתכוונים לטעון שניים משא אחד, משום 

כה אחת" שפטורים. אמר: הטעינום יחידים, הלכו והטעינום יחידים. "שנים שעשו מלא
והיו מתכוונים לפרוק בכרמלית שלא להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אמר: הטעינום 

 .43צלוחיות, שלא יוכלו לזורקם אלא יצטרכו להניחם בנחת ויחללו שבת(
ירושלמי מתאר אותם בכל מעשיו של אלישע בשעה שפרש נשארו עלומים בנוסח הבבלי, אבל ה

חומרתם. נראה שהוענקה לו סמכות על ידי השלטון הרומי להילחם בתורה ולהעביר את היהודים 
על דתם, והוא שיתף פעולה עם השלטונות בסגירת ישיבות, בשכנוע הצעירים להתרחק מן התורה, 

 ובמסע רצחני נגד תלמידי חכמים. 
ה. עבר אלישע רביה רכיב על סוסיא ביום רבי מאיר הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטברי

. )רבי מאיר ישב 44שובתא. אתון ואמרין ליה: הא רבך לבר! פסק ליה מן דרשה ונפק לגביה
בבית המדרש בטבריה ודרש. עבר אלישע רבו כשהוא רוכב על הסוס ביום השבת. באו 

 ואמרו לו: רבך בחוץ! פסק מלדרוש ויצא אליו.(  
הלמדני בין אלישע לר' מאיר בסיפור הרכיבה הפרובוקטיבית של אלישע בנוסח זה, שולב הוויכוח 

. אלישע בן אבויה בא לטבריה על סוסו בשבת, כנראה כדי לזעזע את ר' 45בשבת, בחוצות טבריה
מאיר ואת תושביה. אפשר שבעת פרישתו סבר שרבים ילכו אחריו, אבל העולם היהודי והתורני 

להתקיים ולהסתדר בלעדיו. אלישע מצא עצמו לבד, זכרו לא התמוטט עקב עזיבתו אלא המשיך 
הלך ונשתכח מקרב היהודים, והוא לא הצליח לתפוס מקום כראוי לו בין הנוכרים. אלישע רכב 
אל רחובות טבריה כדי להזכיר ליהודיה את קיומו ואת פרישתו, הוא לא ביקש לשוב בתשובה, 

 אלא להתנצח ולהוכיח את צדקתו.
 ר היהודי את פניו? כיצד קיבל הציבו

 אלישע או ר' מאיר? 42
 ירושלמי חגיגה ב' א'. 43
 שם. 44
אלישע רכב על הסוס בשבת בחוצות טבריה כמו שיקום התגרה דורות רבים לפני כן בדודו שהוצא להיצלב  45

על ידי שבא לפניו על סוסו בשבת )בראשית רבה ס"ב כה, ראה לעיל "יקום איש צרורות"(: "אמר ליה: חמי 
 ארכבי מרי וחמי סוסך דארכבך מרך!" סוסי ד



 

 

לא באבנים, אולי משום שהיה נציגם של השלטונות, גם לא באדישות והסתגרות, שהרי רצו 
והודיעו לר' מאיר "הא רבך לבר"! אפשר שכוונת המבשרים היתה לשלול את זכותו של ר' מאיר 

מדגישים  לדבר לפני הציבור. מן הנמנע שימשיך לדרוש  בעוד רבו עושה את תורתו פלסתר, לכן הם
, 46בחוץ".  אבל המבשרים אינם נשמעים נסערים כל כך בגלל הסוס וחילול השבת רבךואומרים "

אלא מבליעים את האיסור ומזכירים רק את עובדת עמידתו של אלישע בחוץ. משום כך נראה 
שהדברים לא נאמרים בגנות והתנכרות, אלא בנימה של קרבה, אלישע איננו "אחר" אלא עדיין 

נראה אפוא שהקשרים המתמשכים בין ר' מאיר לרבו הסוטה, התקבלו בהבנה ולא היו  "רבך".
 לצנינים בעיני הציבור. 

אמר ליה: מה הויתה דרש יומא דין? אמר ליה "וה' ברך את אחרית איוב וגו'". אמר ליה: 
ומה פתחת ביה? אמר ליה: "ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למשנה", שכפל לו את כל ממונו. 

: ווי דמובדין ולא משכחין. עקיבה רבך לא הוה דריש כן. אלא, "וה' ברך את אחרית אמר
  איוב מראשיתו", בזכות מצות ומעשים טובים שהיה בידו מראשיתו.

אמר ליה: ומה פתחת ביה? אמר ליה: לאדם שהוליד בנים בנערותו ומתו ובזקנותו 
ורה בילדותו והפסיד ונתקיימו, הוי "טוב אחרית דבר מראשיתו". לאדם שעשה סח

ובזקנותו ונשתכר הוי "טוב אחרית דבר מראשיתו". לאדם שלמד תורה בנערותו ושכחה 
. אמר: ווי דמובדין ולא משכחין. 47ובזקנותו וקיימה, הוי "טוב אחרית דבר מראשיתו"

עקיבה רבך לא הוה דרש כן, אלא, "טוב אחרית דבר מראשיתו", בזמן שהוא טוב 
 .48מראשיתו

אמור בבבלי, שם פתח אלישע ושאל על פסוקים מוגדרים, בנוסח הירושלמי שאל אלישע בניגוד ל
באופן סתמי "מה דרשת?", והשאיר את נושאי השיחה ותוכנה בידי ר' מאיר. ברור שאין חשיבות 

. 49למה שדרש ר' מאיר דווקא באותה שבת, אלא למה שבחר להעלות מתוך דרשותיו בפני רבו
 ם מקריים, ואפשר לראות בהם פניה מודגשת לרבו לחזור בתשובה.לפיכך נושאי דרשתו אינ

ר' מאיר פתח בדמותו של איוב, דמות של צדיק שפרש וכפר בצדקת אלוקיו, ואף על פי כן, הקב"ה 
שב לבסוף את שבותו. אלישע בן אבויה השואל שאלות כמו איוב, יכול ללמוד ממנו שלעולם 

 ר. נשארים השערים פתוחים והוא יכול לחזו
ר' מאיר דרש "טוב אחרית דבר מראשיתו", המ"ם של "מראשיתו" היא מ"ם היתרון, סופו טוב 
יותר מתחילתו. אפשר להעריך תופעה ולמדוד אותה אם היא טובה או רעה, רק בסופה, כי יש 
שבראשית הדבר נראה כולו רע ואילו סופו טוב. ר' מאיר הביא לכך שני משלים ההולמים את 

ב: מי שילדיו מתו בצעירותו, ונולדו לו ילדים בזקנותו ונתקיימו, או מי שהפסיד את דמותו של איו
עושרו אבל לבסוף חזר וזכה בו. ר' מאיר הוסיף משל שלישי על תלמיד חכם ששכח את תורת 
נעוריו וחזר ולמד בעת זקנתו, משל שאינו מתאים לאיוב אלא פונה ישירות לאלישע בן אבויה 

 עצמו. 
לר' מאיר בציטוטים דטרמיניסטיים מדברי ר' עקיבא אשר אינם מתאימים אלישע השיב 

 לתמיכתו הידועה בבחירה החופשית: 
 .50הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נדון והכל לפי רוב המעשה

עקיבא אמנם סבר שהכל צפוי, אבל לא חשב שיש בכך סתירה לחופש הבחירה. החוק האלוקי ’ ר
ופש לעצב את דמותו, "הכל לפי רוב המעשה", והידיעה האלוקית אינה השאיר לאדם עצמו את הח

קובעת את גורל האדם ודמותו המוסרית. תוכנם של ציטוטים אלה בירושלמי שונה ומנוגד לאלה 
שהובאו בוויכוח ביניהם בבבלי. בנוסח הבבלי פתח ר' עקיבא פתח לבחירה ולתשובה, בעוד כאן, 

את אפשרות השינוי אלא את גורליות ההתחלה. העתיד בנוי על הובאו בשמו דברים המדגישים לא 
 העבר ונקבע על ידי האדם מלכתחילה, ואין מקום לשינוי ומהפך.

  :אלישע עצמוהובעו רעיונות דומים על ידי  51במסכת אבות
הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש והלומד זקן למה הוא דומה לדיו 

                                      .כתובה על נייר מחוק
בירושלמי מופיע גם פירוש הפסוק "לא יערכנה זהב וכלי זכוכית", שעליו דנו בבבלי, אבל כאן אינו 
של ר' עקיבא, אלא מדברי ר' מאיר עצמו. ר' מאיר אומר את שני הדברים, הוא מציג גם את 

ת התיקון והשינוי, בייחוד ביחס הקושי בהשגת דברי התורה וההחזקה בהם, וגם את אפשרו
 לתלמיד חכם.

בנוסח הבבלי, הרכיבה אינה מופיעה כפרובוקציה: "מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת והיה רבי  46
 מאיר מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו". 

בנוסח המדרש קהלת רבה ז' ח וילקוט שמעוני )איוב( תתקע"ד, נוסף: "יש לך אדם שהוא עושה מעשים רעים  47
 רותו ובזקנתו חוזר בתשובה".בנע

 ירושלמי חגיגה ב' א. 48
יתכן שמדובר בדרשת שבת חול המועד סוכות, שבה עוסקים )למנהג אשכנז( במגילת קהלת ובנושאי  49

התשובה וחשבון הנפש ובסיכומו של ספר איוב. אולי התרחש האירוע הזה שבוע לאחר אותו יום הכיפורים 
 צאה מקודש הקודשים ושללה את אפשרות חזרתו.הקול שי-שבו שמע אחר את דברי בת

 אבות ג' ט"ו. 50
 פרק ד' כ'. 51



 

 

אמר ליה ומה הייתה דורש תובן? אמר ליה: "לא יערכנה זהב וזכוכית". אמר ליה: ומה 
פתחת ביה? אמר ליה דברי תורה קשין לקנות ככלי זהב ונוחין לאבד ככלי זכוכית. ומה כלי 

שהיו, אף תלמיד חכם  זהב וכלי זכוכית אם נשתברו יכול הוא לחזור ולעשותן כלים כמו
  .ששכח תלמודו יכול הוא לחזור וללמדו כתחילה

אמר ליה: דייך מאיר, עד כאן תחום שבת. אמר ליה: מן הן את ידע? אמר ליה: מן טלפי 
דסוסיי דהוינא מני והולך אלפיים אמר. אמר ליה: וכל הדא חכמתא אית בך ולית את חזר 

ה? אמר ליה: שפעם אחת הייתי עובר לפני בית בך? אמר ליה: לית אנא יכיל. אמר ליה: למ
רכוב על סוסי ביום הכפורים שחל להיות בשבת, ושמעתי בת קול יצאה  52קודש הקדשים

 מבית קדש הקדשים ואומרת: "שובו בנים" חוץ מאלישע בן אבויה שידע כוחי ומרד בי. 
ח את תלמודו, לחזור כאשר הגיע ר' מאיר אל עיקר העניין והציע לאלישע, שהוא תלמיד חכם ששכ

בתשובה, השיא אותו רבו לדבר אחר ואמר לו "חזור לאחוריך". אלישע נמנע מלענות על הפצרתו 
המרומזת של ר' מאיר לחזור בתשובה, ונימק זאת בבת הקול שדחתה אותו "שובו בנים חוץ 

-שבתמאלישע בן אבויה". תפיסתו הדטרמיניסטית העקרונית של אלישע נסדקה, הוא מודה עתה 
הקול קוראת לכולם לחזור בתשובה, "שובו בנים שובבים". גורלו של האדם לא נגזר מראש, ויש 
לו אפשרות לתקן את דרכיו המקולקלות, אבל הדבר כבר לא יועיל לאלישע, "שידע את כוחי ומרד 
בי". אלישע בן אבויה הרחיק לכת כל כך שאין לו דרך חזרה. אלישע לא האמין ביכולתן 

של התשובה והתפילה לשבר אפילו מחיצות של ברזל, ולהרים את האדם מבירא  המהפכנית
 עמיקתא לאיגרא רמה.

 נראה שבהתחמקות זו הניח אלישע גם את סיבתה:
תחום שבת הוא תחום מחנה ישראל, והיוצא מתחום שבת, יוצא מגבול המחנה והעם ומגבול 

עמו, ייצא גם הוא מגבול ישראל.  התורה גם יחד. אלישע הזהיר את ר' מאיר שאם ימשיך ללכת
הוא חשב שאינו יכול לחזור בתשובה משום שקרע את החוטים הקושרים אותו לתורה ולעם, ולא 

  נשאר סולם שבאמצעותו יוכל להתעלות ולגשר בין העולמות.
יחסי ר' מאיר ואלישע בן אבויה נתפסו אפוא בשני אופנים. בבבלי, פתח אלישע בדברי תורה  

ם קריאת מצוקה ורצון לשוב בתשובה. ר' מאיר איחר להיפתח והגיב בקרירות, ולכן שחבויה בה
גרמו דבריו להסתגרותו של אלישע, לריחוקו והתנתקותו. בירושלמי, הופיע אלישע בדמות 
לוחמנית כהורג תלמידי חכמים, המשיך ובא על הסוס בשבת להכעיס את בני טבריה, והגיב 

יר באלימות גסה. אף על פי כן, ניסה ר' מאיר להושיט לו את ידו לניסיונות התקרבותו של ר' מא
לתשובה, וגם רטינתו של אלישע לא הרתיעה אותו ולא החלישה את רצונו לקרב את רבו לשעבר. 
בירושלמי, אין שואלים כיצד למד ר' מאיר תורה מפי רבו, וכן שזכה ר' מאיר לבסוף לראות 

 תו, ואף כיפר עליו ועל קברו.התחלה של תשובה אצל אלישע על ערש מו

 

 . אחר ור' מאיר6
 )נוסח המדרש(

 
שאל אחר את ר' מאיר לאחר שיצא לתרבות רעה. אמר ליה: מאי דכתיב "גם את זה לעומת 

אמר לו: כל מה שברא הקב"ה ברא כנגדו. ברא הרים ברא גבעות, ברא  זה עשה האלהים"? 
כך. אלא ברא צדיקים ברא רשעים, ברא ימים ברא נהרות. אמר לו: ר' עקיבא רבך לא אמר 

גן עדן ברא גהינם. כל אחד ואחד יש לו ב' חלקים אחד בגן עדן ואחד בגיהנם, זכה צדיק נטל 
 53חלקו וחלק חברו בגן עדן, נתחייב רשע נטל חלקו וחלק חברו בגיהנם...

 שאל אחר את ר' מאיר, לאחר שיצא לתרבות רעה: מאי דכתיב "לא יערכנה זהב וזכוכית
ותמורתה כלי פז". אמר לו: אלו דברי תורה שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחין לאבדן 
ככלי זכוכית. אמר לו: ר' עקיבא רבך לא אמר כך. אלא מה כלי זהב וכלי זכוכית אף על פי 

  שנשברו יש להם תקנה אף תלמיד חכם אף על פי שסרח יש לו תקנה.
? אמר 54ו, אמר לו: מהו ואשת איש נפש יקרה תצודר' מאיר שאל את אלישע בן אבויה רב 

לו: בן אדם שהוא הדיוט אם נתפש הוא בעבירה אין גנאי לו, למה, שהוא אומר הדיוט אני 
ולא הייתי יודע עונשה של תורה. אבל חבר אם נתפש בעבירה גנאי הוא לו, מפני שהוא 

מבזה אותה, שעמי  מערב דברי טהרה עם דברי טומאה. אותה תורה שהיתה לו יקרה הוא
הארץ אומרים ראו חבר שנתפש בעבירה ובוזה את תורתו, לכך נאמר נפש יקרה תצוד... 
אמר לו: רבי, מהו עונשה של אשת איש לעתיד לבא? אמר לו: בני, עד שאתה שואלני בדבר 
זה, בא וראה מה כתיב למטה מן הענין "היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה וגו' כן 

בית המקדש חרב שבעים שנה קודם לאלישע, ובימיו נבנה במקומו היכל עבודה זרה. בגזירות אדריינוס  52
נאסר על יהודים להיכנס לירושלים. אבל אלישע שעזב את התורה ושיתף פעולה עם השלטונות הרומאיים 

ה בוודאי להיכנס אל מתחם הר הבית, ובית קודשי הקודשים שבפיו הנו חורבותיו של הבית. וכבר יכול הי
 מצאנו את ר' עקיבא וחבריו שהלכו על חורבות הבית וראו "שועל שיצא מבית קודש הקודשים" )מכות כ"ד ב(.

 חגיגה ט"ו א. 53
 משלי ו' כו. 54



 

 

אשת רעהו לא ינקה כל הנוגע בה. נאמר כאן לא ינקה, ונאמר להלן בחילול השם כי הבא אל 
מה להלן כל ממונן, אף כאן לא ינקה, מפלת כל  55לא ינקה ה' את אשר ישא את שמו לשוא

זכויותיו. אמר לו: רבי, אין לו תקנה? אמר לו: בני, פעם אחת הייתי יושב לפני בן עזאי 
זו, כיון שבאנו לפסוק זה, אמר לי ילך ויגדל יתום בתוך ביתו  חברי והיינו מעיינין בפרשה

וילמדו תורה ויעסק בכל המצות, ומתכפרין לו עונותיו לעולם הבא, על מנת שלא יחזור 
בעבירה ויעשה תשובה. אמרתי לו: ראיה לדבר זה מנין? אמר לי: כתיב, אם תשוב ישראל 

. אמרתי לו: כבר יש לי 57א אטור לעולם.  למה, כי חסיד אני נאם ה' ל56נאם ה' אלי תשוב
, 58תשובה אחרת שהיא גדולה ממנה, שנאמר, שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך

אפילו כפרת בעיקר. מה אם מי שכופר בעיקר הקב"ה מקבלו בתשובה, אף זה הקב"ה 
 מקבלו בתשובה. נענה ר' מאיר תלמידו, אמר לו: רבי, לא ישמעו אזניך מה שאתה מדבר!

אם אלו הקב"ה מקבלן בתשובה, על אחת כמה וכמה אתה שיש בך כל התורה כולה ולמה 
אין אתה עושה תשובה? אמר לו: פעם נכנסתי לבית הכנסת וראיתי תינוק אחד שיושב לפני 

, 59רבו, והיה רבו מקרא אותו: ולרשע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך
ישע אמר אלהים מה לך לספר חקי ותשא בריתי עלי פיך. והיה תלמיד משיב ואומר: ולאל

כיון ששמעתי כך, אמרתי על אלישע נחתמה הגזירה מלמעלה. ענה ר' מאיר ואמר, רבי עשה 
תשובה בעולם הזה, ואני עומד בגזירה בספקולא שלך ליום הדין לעתיד לבא. אעפ"כ לא 

שהוא אוכל על קברו של רבך, קבל עליו. כיון שמת באו ואמרו לו לר' מאיר בא וראה האש 
באותה שעה פרס ר' מאיר טליתו על קברו של רבו, והיה משביע האש, ואומר: ליני הלילה 
והיה בבוקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה' שכבי עד 

. ליני הלילה בעולם הזה שכולו לילה, והיה בבוקר לעולם הבא שכולו אור, אם 60הבקר
, ואם לא יחפוץ 61לך טוב יגאל, זה הקב"ה, דכתיב ביה טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיויגא

לגאלך וגאלתיך אנכי חי ה'.  כיון שהזכיר עליה שמו של הקב"ה נכבה האש. מכאן אמרו 
 .62חכמים, אשרי איש שהוא מעמיד תלמידים שמבקשים עליו רחמים

-אחרים, אלא מעמיד את הוויכוח האגדינוסח זה איננו חוזר על הדרשות שהופיעו במקומות 
פרשני בין אלישע לר' מאיר על נושא חדש. אלישע אמר כאן דברים סותרים ומקוטבים מאד. מצד 
אחד האדיר את חומרת חטאו של תלמיד חכם שסרח, בגלל חילול השם הכלול בו, והשווה אותו 

זאי מצא לחוטא תקנה לאיסור אשת איש. מצד אחר הגדיל את אפשרות התשובה, ובשעה שבן ע
 בחסד ובמצוות, הדגיש אלישע שגדול כוחה של התשובה עצמה לכפר על הכל.

נראה שדברי אלישע הולמים יותר מכל את עצמו, הוא תלמיד חכם שנתפס בעבירה וביזה את 
התורה, ואף על פי כן שערי התשובה פתוחים לקבל מי שנכשל בעבירה חמורה. ואכן ר' מאיר נרמז 

לו "ישמעו אזניך מה שאתה מדבר, אם אלו הקב"ה מקבלן בתשובה, על אחת כמה מיד ואמר 
וכמה אתה, שיש בך כל התורה כולה, ולמה אין אתה עושה תשובה?" מסתבר אפוא שמלכתחילה 
ביקש אלישע דרך חזרה, ודרש את דרשתו כדי שיבין ר' מאיר לאן הדברים מתבקשים. אולם, 

המסקנות ולעשות תשובה, חזר אלישע והתרחק. לא היה בו  כאשר ר' מאיר תבע ממנו להסיק את
העוז לעשות את הצעד המכריע עד סופו, והוא הסתתר מאחורי ההרגשה שאין הדבר  תלוי בו וכבר 

 נגזרה עליו גזירה מן השמים.
בסופו של דבר, זכותו הגדולה ביותר של אלישע לא נמצאה בו עצמו, אלא בכך שהעמיד את 

 ר' מאיר. תלמידיו הטובים ביקשו עליו רחמים ובגללם זכה אחר לכפרה.  תלמידו הגדול, את
ר' מאיר שיחזר במעשיו את פגישתה הנואשת של רות עם בועז בגורן. רות, האשה הדחויה 

טיפוס של גאולה -והמורחקת ביקשה את חסותו של בועז והוא גאל אותה. דגם זה הוא אב
כבקשתה הנרגשת של רות "ופרשת כנפיך על אמתך כי לדורות. ר' מאיר פרס את טליתו על הקבר, 

, ובכך התחבר אל רבו שנתרחק ופרס עליו את חסותו. ר' מאיר נכנס לעובי הקורה 63גואל אתה"
וקשר, מתוך מעורבות אישית, גם את תשובת בועז לרות, על אלישע רבו "ליני הלילה והיה בבוקר 

 .64אנכי, חי ה' שכבי עד הבקר" אם יגאלך טוב יגאל, ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך
סיפורם של רות ובועז הוא תעודה מופלאה, המכחישה את כל יסודות כפירתו של אלישע בן 
אבויה. יש כאן טרגדיה שבה עוברת רות סבל אישי נורא, אולם סבל זה אינו התעמרות שרירותית 

רחקותם מדעת של של הגורל, כסברתו של אלישע, ואינו עקר. הסבל יסודו בחטא המוסרי, בהת
אלימלך ובניו מן העם ומן הארץ, והייסורים הביאו בסופו של דבר להתעלות אישית, מוסרית 
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וחברתית. מגילת רות הריהי סיפור של גאולה ותיקון. מתוך הייסורים צומח אושר חדש, העם 
ית נושע, נעמי שבה לביתה, ורות משתקמת ונגאלת. בניגוד לתפיסתו המקובעת של אלישע, מתגל

כאן ניידות חברתית מקסימאלית, דווקא בענייני נישואין ויוחסין שהם מטבעם שמרניים יותר, 
ודווקא האשה הזרה, הדחויה מן הקהל, זוכה להתקרב ולהיעשות אמה של מלכות. תהליך התיקון 

 כיווני, בועז הוא הגואל, יש לו הכוח לגאול, אבל הוא נשאר רדום וערירי. רות פנתה אליו-הוא דו
בתחינה ועוררה אותו לפעול, בועז נענה לה והושיע אותה חרף כל הדעות החברתיות הקדומות, 
ובכך גאל את עצמו. הדברים נכונים גם לגבי תורתו של אלישע. ר' מאיר חי מתורתו של רבו 
והתכסה בה, אבל לא המשיך לפעול לתיקונו. האש הבוערת בקברו של אלישע, עוררה את ר' מאיר 

רוס את טליתו )שהיא בעצם של רבו( על הקבר ולגאול אותו, הוא החזיר את אלישע אל לחזור ולפ
 חיקה של האומה, ובכך גאל גם את עצמו ואת תורתו.   

 

 

 . אלישע בן אבויה  ור' עקיבא5
ר' עקיבא ואלישע בן אבויה חיו בתקופת משבר בתולדות ישראל, בימי התקווה של מרד בר 

מד שבאו אחרי שנכשל. שניהם היו קשורים יחד בחבורת בעלי כוכבא, ובימי החורבן והש
המסתורין שנכנסו לפרדס. ר' עקיבא שהיה רגיל בהשגות ומראות עמוקים אלה, הדריך את חבריו 

אולם הם לא  65והזהיר אותם: "כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו: מים! מים!"
  נשמעו לו ונלכדו ונפלו.
יניהם, מסלול חייו של אלישע הוא היפוכו הגמור של מסלולו של ר' עקיבא. למרות הקרבה הזאת ב

נולד למשפחה עשירה והוקדש לתורה מנערותו, בעוד ר' עקיבא היה בן גרים עני שהתחיל  לישעא
 ללמוד תורה בגיל ארבעים.

דרך התשובה והעלייה של ר' עקיבא שבא מן החוץ פנימה, מצטלבת אפוא במסלול הירידה והחטא 
  של אלישע שבעט בתורתו ויצא מגבול ישראל.

ר' עקיבא היה ממחוללי המרד ברומאים ואילו אלישע שיתף עמם פעולה. ר' עקיבא נהרג בידי 
 .66הרומאים בייסורים קשים, ואלישע כנראה השתלב בממשל הרומאי ונהנה ממנו

שלא לשמה" של טיפת ה"שלא לשמה" שנמזגה לתוך תורתו של אלישע הטילה בו דופי, ואילו ה"
 קידשו את חיי שניהם ללמוד תורה. -נישואיו לרחל  -ר' עקיבא 

בקיאותו המיוחדת של אלישע בדברי ר' עקיבא, "ר' עקיבא רבך לא אמר כן", והתייחסותו 
 הבולטת אליו, מגלה קשר פנימי ויחס מיוחד בין השניים. 
אלישע מאד, אולי באופן  , שבו פיתח67דרשותיו של אלישע בן אבויה מרוכזות בקובץ מיוחד

אובססיבי, את ההשוואה בין מי שלומד בצעירותו למי שלומד בזקנותו; בין מי שלומד ויש בו 
מעשים טובים לבין תלמיד חכם שאין בו מעשים. מסתבר שהדברים לא נאמרו באופן עיוני בלבד, 

 אלא נגעו גם בו עצמו ובר' עקיבא.
  .היותו זקן, לעומת הלומד בעת היותו ילדא. אלישע הצביע על נחיתותו של הלומד ב

הוא )אלישע בן אבויה( היה אומר הלומד תורה בילדותו דברי תורה נבלעין בדמיו ויוצאין 
 מפיו מפורשין, והלומד תורה בזקנותו אין דברי תורה נבלעין בדמיו ואין יוצאין מפורשין.

' עקיבא. אלישע הוא תלמיד אפשר שיש בדבריו גם רמז של התנצחות והסתייגות מתורתו של ר
חכם שלמד תורה מינקותו, ואילו ר' עקיבא החל ללמוד בגיל ארבעים ולכן אין דברי תורה נבלעין 

 . 69הרבה, אף על ידי אחרים 68בדמיו, אולם רעיון זה פותח שם
אין בדרשה זו אפוא נימה אישית, אלא קביעה ששלמות הלימוד נתונה ללומד מילדותו, ולמרות 

דולה והמיוחדת של בעלי תשובה, הם יתקשו להשיג את למדנותם של צדיקים גמורים מעלתם הג
שינקו תורה כבר בילדותם. אמת זו יפה גם לר' עקיבא, והצלחתו להתגבר על כל המכשולים 

 וללמוד תורה בן ארבעים, היא מקרה חריג, ואילו היה  לומד בילדותו, מי יודע עד היכן היה מגיע.
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גזירתו על הילדים הלומדים תורה, כפי שהם מופיעים בנוסח להרוג תלמידי חכמים ו של אלישעכוחו  66

הירושלמי, מעידים על סמכות שלטונית שניתנה לו. רכיבתו על הסוס מעידה על עשירותו וגדולתו, ואם לא 
 זכה בהן מן השלטון הרומאי בוודאי השאיר השלטון בידו את רכוש אביו.
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עגלה מלומדה אוהבתי לדוש". והלומד תורה בזקנותו דומה לפרה שלא כבשוה אלא בזקנותה, שנאמר "כי 
דומה לאשה שהיא לשה בחמין והלומד תורה כפרה סוררה סרר ישראל". הוא היה אומר הלומד תורה בילדותו 

 בזקנותו למה הוא דומה לאשה שהיא לשה בצונן. 
ר' אליעזר בן יעקב אומר הלומד תורה בילדותו דומה לכתב שנכתב על נייר חדש והלומד תורה בזקנותו דומה 

 לכתב שנכתב על נייר ישן.
מה לבחור שנשא בתולה, היא הוגנת לו והוא רבן שמעון בן גמליאל מוסיף על דבריו: הלומד תורה בילדותו דו

הגון לה והיא מתנפלת עליו והוא מתנפל עליה. הלומד תורה בזקנותו למה הוא דומה לזקן שנשא בתולה היא 
 ...הוגנת לו והוא אינו הגון לה. היא מתנפלת עליו והוא מתרחק ממנה



 

 

על  70ה את אלישע בן אבויה והיא ייחודית לו. הוא המשיל משלים רביםנקודה אחרת מעסיק
חשיבותה של הגשמת התורה במעשים טובים לעומת חכמה עקרה, "אדם שיש בו מעשים טובים 

 ולמד תורה הרבה למה הוא דומה?"
א. דומה לאדם שבונה אבנים מלמטה ועליהם לבנים, שאפילו באים מים הרבה אין מוחין אותן 

 .ממקומן
ב. דומה לסיד שטוח על גבי אבנים, אפילו יורדין עליו גשמים אין מזיזים אותו ממקומו, אבל טיח 

 .על גבי לבנים גם מיעוט גשמים גורם לו שיהיה נימוק ונופל
 .ג. דומה לכוס שיש לו פסיפס )מסגרת( שאף שנהפך על צידו אין נשפך כל מה שיש בו

אדם שאין בו מעשים טובים ולמד תורה הרבה דומה  ד. דומה לסוס שיש לו כלים נאים, ואילו
 .לסוס שאין לו רסן לבלום, כיון שאדם רוצה לרוכבו זורקו בבת אחת

נראה שיותר משאלישע ביקש להשפיל את ערכו של ר' עקיבא, עסק בעצמו. הוא הכיר בשכלו 
ה ולא היטב את האידיאל המוסרי של תלמיד חכם, אולם בדיעבד מצא עצמו כמי שיש בו תור

מעשים טובים, ובשעת משבר פסל את עצמו ואיבד את כל תורתו. אלישע עצמו המשיל את הקושי 
לשמר את ידיעת התורה בידי האדם, לכלי זהב וזכוכית, ותיאר בדייקנות כיצד "יכול אדם ללמוד 
תורה בעשרים שנה ולשכחה בשתי שנים", בדיוק כפי שקרה לו. בדברי אלישע אלה יש גם ביטוי 

כמיהה אל השלמות שחסרה בו. אולם הוא לא קיבל את דרכי התשובה, שלפיהן גם העומד  של
 אחרי מחיצות ברזל ודלתות נעולות יכול להתעקש ולשבור אותן, אם ירצה בתשובה בכל לבו.

ניתן לשער שאלישע השווה עצמו כל ימיו לר' עקיבא ובחן כל העת את הישגי שניהם. אלישע 
על התשובה הזה, שהחל ללמוד בגיל מאוחר כל כך, השיג אותו ואף עלה התקומם נגד העובדה שב

עליו. השוואה זו גרמה לאכזבתו מעצמו, ואולי בגללה החליט בשעת המשבר הלאומי לעזוב את 
 התורה ולפרוש. 

דבקותו היתרה של אלישע בתורת ר' עקיבא בערוב ימיו, מלמדת שההשוואה עם ר' עקיבא 
לאחר שפקר. אלישע המשיך לבחון את עצמו לעומת דמותו של חברו המשיכה לרדוף אחריו גם 

הגדול. הוא גילה להפתעתו שבחירתו של ר' עקיבא בתורה והתנגדותו לרומא ותרבותה, שהביאה 
את ר' עקיבא אל מותו, היתה למרבה הפלא בחירה מוצלחת ונכונה, היא גידלה את שמו של ר' 

שלו גימדה את דמותו והמאיסה אותה על נכרים  עקיבא והנציחה אותו לעד, ואילו בגידתו
. דוגמת המופת של ר' עקיבא קראה לו בתוך נפשו לחזור בתשובה, והראתה לו 71ויהודים כאחד

את אפשרותה ואת קלותה, אבל דמותו של ר' עקיבא גם העמידה אותו על גודל חסרונותיו, 
 הרתיעה אותו ושימשה לו בייאושו מחסום לתשובה.

 
 

 סרדיוט אחד . פגע בו0
הוויכוח הלמדני המוזר, בין אלישע בן אבויה שנהיה לאחר לבין ר' מאיר תלמידו, מציג את תכניה 
של התורה לא כפי שעלו בכבשונו של בית המדרש פנימה, אלא לאחר שנבחנו מזווית ראייה 

דד עם אחרת, חיצונית. אלישע בן אבויה, שידע את הדברים מבפנים ויצא החוצה, יכול היה להתמו
דברי תורה מנקודת המבט החדשה שלו, להשוותם אל הפילוסופיה שלמד ולהקשות עליהם מן 
המדע של ימיו. אבל למרבה הפלא, דן אלישע בוויכוחיו בדברי תורה, דווקא ממנה ובה. נראה 
שאחרי שעשה אלישע בעקבות ספרי המינים את המהלך הארוך החוצה, התאכזב והבין שההכרעה 

דברי התורה, עליה להתרחש בפנים, בבית המדרש, ולא על ידי חכמות חיצוניות על מהותם של 
 מבחוץ. 

ויכוח כזה איננו עניין לאלישע בן אבויה, החכם שפרש, בלבד, חכמים מתארים מפגשים מוזרים 
וסרדיוטות נוכרים. והרי אלישע לא היה רק חכם לשעבר,  72דומים בין תלמידי חכמים לשליטים
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 תשובה, בעוד שאחר לא זכה כמוהו להגיע לתשובה מעשית וממשית.
סדרות נוספות של פגישות למדניות כאלה, פגישות מתוכננות עם אנשים ידועי שם: עם קיסרים, קיימות  72

כ"א(, בין קיסר לרבן גמליאל )סנהדרין ל"ט א, וצ"א  אדרינוס עם ר' יהושע בן חנניה )חולין ס', פסיקתא רבתי
נדרים נ' "ן, א(, קשר טוב בין רבי לאנטונינוס, ר' עקיבא היה מקפח את טורנוסרופוס במקראות לפני הקיסר )ר

ב(. שלושה ויכוחים עם בני אפריקה, מצרים וישמעאל עם ישראל, המתנהלים באופן למדני מתוך הפסוקים, 
מוכרעים על ידי גביהה בן פסיסא )סנהדרין צ"א א(. שם )צ' ב( שואלת קליאופטרה את רבי שלושת הוויכוחים 

מאיר מן הפסוק, ואחר כך קיסר ורבן גמליאל, ובת הקיסר משכנעת את אביה. ויכוח גדול בין קונטרוקוס השר 
מוצא עשרים  ורבן יוחנן בן זכאי: "בפרטן של לוים אתה מוצא עשרים ושנים אלף ושלש מאות, בכללן אתה

ושנים אלף, ושלש מאות להיכן הלכו? ...משה רבכם גנב היה, או קוביוסטוס היה, או אינו בקי בחשבונות!" 
 )בכורות ה' א(, ועוד רבות כיוצא בזה.

סוג אחר של פגישות וויכוחים למדניים התקיים עם מטרונות נכריות. אלא שלמטרונות אלה אין כוח מאיים, 
ן אוהדות לישראל ונוטות להשתכנע ואפילו להתגייר. לקבלת חכמים, התחתן ר' ואדרבה פעמים רבות ה

עקיבא עם אשתו של טורנוסרופוס, כלומר, דווקא ר' עקיבא שהתעמת באופן הקיצוני ביותר עם רומא 
 ותרבותה, ונהרג על כך, זכה גם לקרב מתוכה ניצוצות של קדושה ורצון טוב. 



 

 

רומי בהווה, שהרג תלמידי חכמים. בכל המקרים עומד סרדיוט, קסדור, אלא גם סרדיוט 
קלוצטינר, שר נוכרי זר, ומאיים על תלמידי חכמים המוסרים את נפשם על קיום התורה, אבל 

 מתווכח אתם כ"תלמיד חכם" שבפיו קושיות מן התורה עצמה. 
קריים בלבד, אלא דימוי אפשר שסגנון המפגשים הזה עם הסרדיוטות אינו תיאור של אירועים מ

ומשל למערכת היחסים המורכבת שבין ישראל לעמים. כאשר היה עם ישראל בתפארתו, כאשר 
כנסת ישראל חסתה תחת ענני הכבוד, היא גוננה על העולם כולו והביאה שבעים פרים לכפר על  

ו לכבשה כל האומות. אבל כאשר חרב הבית וישראל גלו בין האומות, התהפך הגלגל וישראל הפכ
מופקרת בין שבעים זאבים. הפגישה בסרדיוט מבטאת את מהות היחסים בשעת הגלות. עם 
ישראל נחשף לעריצותם של זרים ששלטו בגופו ובנפשו ואיימו עליו. מורכבות היחסים הובלטה 
כאשר הוטל על עם ישראל המושפל, להתעמת על אמונתו ולהתווכח עליה עם משעבדיו, אסור לו 

 יכוח הזה אבל גם אסור לנצח. להפסיד בוו
נעסוק כאן בכמה סיפורים על עימותים בין תלמידי חכמים וסרדיוטות רומאיים החושפים  
ומגלים סרדיוטות מבינים, שמסירות נפשם של ישראל לעבודת ה' במצבם הקשה והשפל, גילתה 

ניע את ישראל בעיניהם את גדולת ישראל ואת יקר אמונתם. גויים אלה הבינו שאין אפשרות להכ
בכוח אלא צריך להתמודד עמהם באופן רוחני ומהותי, ותוך כדי הצצה לתוך עולמה של תורה, 
באו להבנת גדולתה. לעדות חיצונית של בודדים אלה אין משקל רב והיא לא תכריע את הכף 

 לטובת ישראל, אבל יש לה חשיבות מוראלית וגם השפעה פנימית מהותית על יחסי העמים. 
     
  א.

יצא בתפילין לרשות הרבים, קסדור רומאי רדף אחריו והוא ניצל לבסוף  73אלישע בעל כנפיים
  בדרך נס בלבד.

תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל כנפים... שפעם אחת גזרה המלכות גזרה על ישראל 
שכל המניח תפילין ינקרו את מוחו והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק. ראהו קסדור אחד, רץ 
מפניו ורץ אחריו, וכיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו. אמר לו: מה זה בידך? אמר 
לו: כנפי יונה. פשט את ידו ונמצאו כנפי יונה. ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות? משום 
דאמתיל )שנמשלה( כנסת ישראל ליונה שנאמר "כנפי יונה נחפה בכסף וגו'", מה יונה כנפיה 

 .ישראל מצות מגינות עליהן מגינות עליה אף
אין כאן ויכוח למדני. הסרדיוט כאן, הנו חייל רומי נאמן הממלא את תפקידו ומונע מן היהודים 
בכל מחיר לקיים את התורה, והוא בא לנקר את מוחו של אלישע. אבל תיאורו של הסרדיוט אינו 

ילין בראשו של אלישע, ממדי, הוא לא נחשב שונא ישראל חסר תקנה, למרות שראה תפ-שטוח וחד
  נהג ב"צדק והגינות" וכשראה בידו כנפי יונה השתכנע שטעה.

מעשהו הפרטי של אלישע מסמל את מצב האומה באופן כללי. עם ישראל בגלות נתון בידי כוחות 
זרים המדכאים אותו חיצונית ופיזית, רשות הרבים אינה שלו והוא מנוע מלצאת אליה בדמותו 

ישראל ממשיכה להתקיים בדרך נס ככבשה בין שבעים זאבים. התפילין נגנזו וצלמו. אבל כנסת 
ונעלמו בחוץ אבל הן הפכו לישראל לכנפי יונה, שבאמצעותם היא מעופפת מעל לקטנות השעה, 

  מתרוממת על החומר ומשמרת את נקיות הגוף וטהרתו.
 

 ב.
כאנשי רוח המתווכחים   נימה חיובית יותר מופיעה בפגישות עם סרדיוטות אחרים, המתגלים

  באופן תורני:
ת"ר מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך, בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו 
שלום. המתין לו עד שסיים תפלתו, אמר לו: ריקא והלא כתוב בתורתכם "רק השמר לך 

. כשנתתי לך שלום למה לא החזרת לי 74ושמור נפשך וכתיב ונשמרתם מאד לנפשותיכם"
לום, אם הייתי חותך ראשך בסייף מי היה תובע את דמך מידי? אמר לו: המתן לי עד ש

שאפייסך בדברים. אמר לו: אילו הייתי עומד לפני מלך בשר ודם ובא חברך ונתן לך שלום 
היית מחזיר לו? אמר לו: לאו. ואם היית מחזיר לו מה היו עושים לך? אמר לו: היו חותכים 

: והלא דברים קל וחומר, ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר את ראשי בסייף. אמר לו
ודם שהיום כאן ומחר בקבר כך, אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה שהוא 
חי וקיים לעד ולעולמי עולמים על אחת כמה וכמה? מיד נתפייס אותו השר ונפטר אותו 

 .75חסיד לביתו לשלום
בן אבויה ואלישע בעל כנפים, מחזקת את ההשוואה הניגודית עם אחר  שבת מ"ט. זהות השמות, של אלישע 73

 ושאר סרדיוטות.
דרשתו של השר היא דרשה "חסידית" שהרי הפסוקים "ושמור נפשך מאד", "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"  74

עוסקים בשכחת התורה ובאיסור עבודה זרה ולא בסכנת נפשות. אבל נראה שהיתה לחכמים קבלה שמדובר גם 
פגיעה בגוף, וכללו בזה )שבועות ל"ו ב( איסור לאדם לקלל עצמו. דרשת השר אומצה על ידי חכמים )רמב"ם ב

רוצח ושמירת הנפש י"א ד'(: "וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר 
מנחת חינוך תקמ"ו בדבר יפה יפה שנאמר, השמר לך ושמור נפשך" )ראה הגהות הגר"א בברכות ל"ב, 

 ובהשמטות שם(.
 ברכות ל"ב ב. 75



 

 

בעל כנפיים. השר איים בהסרת ראשו של החסיד משום שלא הדברים דומים לסיפורו של אלישע 
ענה לו שלום, אבל בסופו של דבר התפייס וקיבל את התנצלותו של החסיד. אולם כאן החסיד לא 
הסתתר ולא המיר את התפילה בכנפי יונה מדומים, אלא פעל בגלוי והסביר את מעשיו בדברים 

  מפורשים.
גויית, אלא מגופה של תורה, בכך הביך -שאלה חיצוניתלמרבה הפלא, לא שאל השר את החסיד 

את החסיד והעמידו במצב קשה. השר טען כנגדו שאין במעשיו מסירות נפש הרואית כפי שנדמה, 
אלא אדרבה פגיעה בגופי תורה. הדרכת התורה ליהודי בגלות היא לשמור על עצמו ולא להתגרות 

 .76בפרהסיא הנוכרית
 
 ג.

א חלק להם הקדוש ברוך הוא חיבה לאומות העולם כדרך שחלק אף חובב עמים. מלמד של
לישראל. תדע לך שכן, שהרי אמרו גזילו של נכרי מותר ושל ישראל אסור. וכבר שלחה 

. 77מלכות שני סרדיטיאות ואמרה להם: לכו ועשו עצמכם יהודים וראו תורתם מה טיבה
נה, מדרש, הלכות הלכו אצל רבן גמליאל לאושא, וקראו את המקרא, ושנו את המש

והגדות. בשעת פטירתם אמרו להם: כל התורה נאה ומשובחת. חוץ מדבר אחד זה שאתם 
 . 78אומרים, גזילו של גוי מותר ושל ישראל אסור. ודבר זה אין אנו מודיעים למלכות

למלכות רומי היה עניין להכיר היכרות עמוקה את ישראל, תרבותם ותורתם, והיא שלחה שני 
מוד תורה ולשננה. מגמתה של רומי אינה מפורשת, אבל השליחות הממלכתית, סרדיוטות לל

צבאית ולא -ומינויים של סרדיוטות בעלי תפקיד צבאי למשימה זו, מעידים על מגמה פוליטית
רוחנית. רומא הכירה שלא תוכל לישראל בלא להבין את מהותם הפנימית ובלי לעמוד על סודם 

אל מבצע צבאי. משורטטת כאן דמותו של הסרדיוט הלמדן. הרוחני, והתייחסה ללימוד זה כ
הסרדיוטות למדו תורה ברצינות ולא הסתפקו בקריאה שטחית אלא אף שנו ושילשו. התוצאה 
היא מהפכנית, הם העריכו מה שלמדו והשתכנעו באמיתותו. דווקא משום כך סברו שהתורה 

ומיותה של התורה ולקבל את ההבחנה צריכה להיות אוניברסאלית, ולא יכולים היו לסבול את לא
הנוצרת בין ישראל לבין שאר האומות. אבל אפילו תחושת עלבון זו לא פגמה בהשפעת התורה 
עליהם, ואף שנשארו מצדו השני של המתרס, שיתפו פעולה עם ישראל לגונן על התורה מפני 

    המלכות ששלחה אותם.

 
 ד.

בתורה ותכניה ואפילו אהדה להם, באה לידי ביטוי תופעה מוזרה זו שסרדיוטות מגלים בקיאות  
  :גם במפגש תלמידי ר' יהושע עם הסרדיוט

"ויהי בהקשותה בלדתה וגו'". שני תלמידים משל ר' יהושע שינו עטיפתן בשעת השמד. פגע 
בהם סרדיוט אחד. אמר להם: אם אתם בניה של תורה תנו נפשכם עליה ואם אין אתם 

יה?  אמרו לו: בניה אנו ועליה אנו נהרגים. אלא שאין דרכו של בניה למה אתם נהרגים על
  אדם לאבד עצמו לדעת.

אמר להם שלשה שאלות אני שואל אתכם אם השיבותם לי הרי מוטב, ואם לאו הרי אני 
 משמד אתכם.

אמר להם: כתוב אחד אומר "נצב לריב ה'", וכתיב "כי שם אשב לשפוט את כל הגוים". 
קב"ה דן את ישראל, דן אותן מעומד מקצר בדין ומפשר בדין, אבל אמרין לון: בשעה שה

כשהוא דן את אומות העולם דן מיושב ומדקדק בדין ומאריך בדין. אמר להם: לא דרש ר' 
יהושע רבכם. אלא אחד זה ואחד זה באומות העולם הכתוב מדבר, משהקב"ה דן את 

אחר כך הוא נעשה אנטי דיקוס אומות העולם מיושב דן אותם ומדקדק בדין ומאריך בדין ו
 כנגדן.

אמר להם מה הוא דין דכתיב "עובד אדמתו ישבע לחם"? אמרו לו: טוב מי שהוא חוכר 
שדה אחת ומזבלה במועדה ממי שהוא חוכר שדות הרבה ומובירן. אמר להם: לא כך דרש 

ף ר' יהושע רבכם אלא עובד אלהים עד יום מותו ישבע לחם מלחמו של עולם הבא, "ומרד
  ריש", אלו עובדי כוכבים שמרדפים אחרי הריק, אחר עבודת כוכבים שלהם. ריקים ישבע

אמר להם מהו דין דכתיב "ויהיה בהקשותה בלדתה"? אמרו לו: כך ממסמסין נפשה של 
חיה, ואומרים לה בשעת הלידה אל תראי כי בן זכר ילדת. אמר להם לא כך דרש רבי יהושע 

דה תאומתו עמו, כההיא דאמר אבא חלפוי בן קורייה תאומה רבכם, אלא כל שבט ושבט נול
 .79יתירה נולדה עם בנימין

תשובת החסיד צפויה וברורה למדי והשר היה מספיק "תלמיד חכם" לדעת אותה מעצמו. אלא שתפיסתו של  76
 השר רציונאלית ותובעת להתחשב במציאות, בעוד החסיד מתעלם ממנה תוך נכונות למסירות נפש.

. אין לדעת ים אלא באו בגלוי כנציגי רומי ובקשו ללמדם תורהבגרסת הגמרא נראה שלא הסוו עצמם כגר 77
מה הגרעין ההיסטורי המסתתר מאחרי הסיפור הזה. קיימות עדויות רבות שבסוף ימי הבית ואחריו עד כישלון 
מרד ביתר, גילו הרומאים עניין עצום ביהדות ובתורה, ועל רומא עבר גל של התגיירות רחבת ממדים. תופעה 

 את נאמני תרבותה האלילית של רומא ויצרה אצלם ריאקציה ליהדות והתנגדות אליה.זו הבהילה 
 בבא קמא ל"ח א.ספרי, דברים שמ"ד,  78
 בראשית רבה פ"ב ח. 79



 

 

כל המסגרת הסיפורית מוזרה ומופלאה. תלמידי ר' יהושע נהגו בניגוד לחסידים שהוזכרו לעיל 
והסתירו את זהותם, ודווקא הסרדיוט דחף אותם לגלותה ולמסור את נפשם על התורה. הסרדיוט 

ת תורתו של ר' יהושע רבם יותר מהם, הוא נראה כאליהו הנביא יותר מאשר בחן אותם וידע א
סרדיוט נכרי. מתכונת הדברים דומה לוויכוח שבין אלישע בן אבויה לר' מאיר, אלא שאלישע 
העלה על נס את תורת ר' עקיבא והסרדיוט את תורת ר' יהושע. שאלתו האחרונה קשורה לפרשת 

האם גם שאר שאלותיו קשורות לפרשה הנדרשת? יתכן לומר  וישלח, שעליה מוסב המדרש, אבל
שהמפגש בין תלמידי ר' יהושע לסרדיוט הוא מעין פגישתו של יעקב עם עשו ועם שרו של עשו, 
המלאך. נדמה היה ליעקב שהמפגש מסוכן ועלול להביא עליו את הקץ, אבל לבסוף יצא ממנו 

הנכרי המאיים היה מיותר והוא התגלה דווקא מחוזק, מחושל ומלווה בברכה. אף כאן הפחד מפני 
 כגוי טוב, חסיד אומות העולם, המעניק להם דברי תורה וחיזוק.

נאמר: "פגע בהם איסטרטיוט אחד משומד". לא מדובר אפוא בגוי אלא ביהודי  80בנוסח אחר
שהשתמד. לגרסה זו, הרי זה תלמיד חכם שהתפקר כמו אלישע בן אבויה, ואף הוא מתווכח עם 

למידי חכמים כמו אלישע. הוא יוצא נגד תלמידי ר' יהושע המסתתרים בדרישה שיבחרו בין ת
שמד מוחלט כמותו לבין קידוש השם. נראה מתוך דבריו שאף על פי שבחר בשמד, למד את הלקח 

 ונעשה בלבו יהודי יותר מתלמידי ר' יהושע עצמם. 
וד והפער שבין ישראל לעמים. בניגוד כל הפסוקים המובאים על ידי הסרדיוט, מבליטים את הניג

לסרדיוטות הראשונים שהתקוממו נגד ההבחנה בין ישראל לעמים, הסרדיוט הזה מראה מנקודת 
  .ראותו הנכרית את מעלתם של ישראל

דין האומות לפני הקב"ה הוא דין כפול, הקב"ה נעשה להם כביכול גם דיין וגם בעל דין. הסרדיוט 
ל המניבה פרות, מול ריקנותם והוללותם של עובדי האלילים שעליה מציג את יגיעתם של ישרא

יבואו בסוף בדין. הוא מעניק תאומה לכל אחד מן השבטים, כדי לפטור אותם מן החיתון עם בנות 
                           כנען והחיבור עם אומות העולם.

נותיהם של ישראל, אבל חשכת הגלות וקשייה, הן תירוץ טוב שבו אפשר לחפות על כל חסרו
הופעתו של סרדיוט המתנהג בהגינות ואהדה הופכת את הקערה על פיה. הסרדיוט יודע את תורת 
ר' יהושע יותר מתלמידיו, הוא מתמצא יותר מהם אפילו בשטחם שלהם, זו תופעה מקטרגת 

ולא ומביכה, המגלה שאינם עומדים על הגובה הראוי לתפקידם. סרדיוט כזה הוא מקרה חריג 
מציאותי, אבל הפגישה אתו אומרת שהגלות אינה מצב בלתי אפשרי, אלא שבאמצעותו, מעמידים 
 חכמים את ישראל במקומם ומחייבים אותם להתמודד עם קשייה, בלי להסתתר מאחורי אחרים.

 אלבק, פ"ב יז.-בראשית רבה, בנוסח תיאודור 80



 

 

                               

 ג. ר' מאיר
 

 . מבני בניו של נירון קיסר6
מאיר איננו יודעים דבר ברור. בניגוד לחבריו לא נזכר ר' מאיר בשם על ביתו ומוצאו של ר' 

, כמשפחת 1אבותיו. האגדה מתארת את משפחתו של ר' מאיר, בדומה למשפחת ר' עקיבא רבו
 גרים, ולא סתם גרים אלא תלתה את ר' מאיר בנירון קיסר:

ח אתא נפל שדר עלוייהו )שלח על ישראל את( לנירון קיסר. כי קאתי, שדא גירא למזר
אתא נפל בירושלים. א"ל  -אתא נפל בירושלים, לארבע רוחות השמים  -בירושלים, למערב 

, אמר: 2לינוקא: פסוק לי פסוקיך, אמר ליה: ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל וגו'
קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה, ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא! ערק ואזל ואיגייר, 

 .3יה ר' מאירונפק מינ
אגדה זו מבטאת באופן השלם ביותר את עומקה וגדולתה של התשובה. היא פותחת בפני נירון 
קיסר שהיה מגדולי שונאי ישראל את דרך התשובה, ונותנת לו את אפשרות הבחירה בין הרס 
המקדש בשמה של רומא, לבין השתלבות בתוך ישראל המדוכאים על ידה. נירון קיסר בחר לערוק 

תקבל בישראל בזרועות פתוחות. הוא זכה שבני בניו יהיו גדולי האומה, ויטביעו חותם על תורת וה
 ישראל  לדורות.

אולם גם לפי אגדת חכמים התרחש האירוע שני דורות לפני שנולד ר' מאיר, ולכן לא השפיע באופן 
ת בעלי התשובה ישיר על דמותו. הוא לא עבר את המסלול הזה, ולא היה קשור באופן ישיר לחבור

ולעולמם, אדרבה, ר' מאיר מופיע כ"צדיק גמור", שדרכו אל התורה ומצוותיה סלולה, ומדברי 
 הגותו נראה שבתחילה היה רחוק גם מתכניה של התשובה. 

 
 

 . סיני ועוקר הרים2
 בראשית דרכו היה ר' מאיר לבלר כפי שהעיד על עצמו: 

קנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר. כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא הייתי מטיל קנ
וכשבאתי אצל רבי ישמעאל אמר לי: בני, מה מלאכתך? אמרתי לו: לבלר אני. אמר לי: בני, 
הוי זהיר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר 

שמו, נמצאת מחריב את כל העולם כולו. אמרתי לו. דבר אחד יש לי וקנקנתום  -אות אחת 
שאני מטיל לתוך הדיו. אמר לי: וכי מטילין קנקנתום לתוך הדיו? והלא אמרה תורה: וכתב 

 .5כתב שיכול למחות - 4ומחה
אין אומנות יותר שמרנית מאשר סופר סת"ם, "לכך נקראו סופרים שהיו סופרים כל אותיות 

ור לדור, ועליו . תפקידו לשמר את הכתבים העתיקים, להעביר את מסורת הדורות מד6שבתורה"
לא לשנות, לא להוסיף משהו על הכתוב ולא לחסר. ר'  -לבטל את עצמו ואישיותו מפני תפקידו 

מאיר דווקא "חידש" משהו במקצועו השמרני, אולם חידוש זה היה שמרני ביותר, הוא חיזק את 
יל את החידוש המוע 7הדיו שיוכל לשמר את הכתוב זמן ממושך. למרבה הפלא שלל ר' ישמעאל

 8מחיקה. משמעות הדבר-הזה מבחינה הלכתית, וקבע שבאופן עקרוני חייב כתב התורה להיות בר
היא שצריך לשמר את מסורת הדורות אבל אסור חלילה להקפיא אותה. תפיסת האדם היא 
מוגבלת והתפתחותית, הבנתו אינה אמת מוחלטת, ומה שהבין אתמול מתיישן מחר. תנאי ראשון 

שרות המחיקה, היכולת להתנער מן ההבנה הקודמת, אשר בה בעת היא חייבת לכל חידוש הוא אפ
להישמר כיסוד ההתקדמות והשכלול. החידוש הוא שאפילו תכני הקודש הנצחיים, כיוון שנמסרו 
לידי האדם וניתנו בכליו המוגבלים, צריך לכותבם ב"כתב שראוי להימחות" ואפשרות המחיקה 

 .9בהם חיונית
 "מבניו של סיסרא" ספר יוחסין ערך ר' עקיבא, ראה לעיל "תחילתו של ר' עקיבא". 1
 ה יד.יחזקאל כ" 2
 גיטין נ"ו א. 3
 במדבר ה' כג. 4
 עירובין י"ג א. 5
 חגיגה ט"ו ב. 6
למסקנת הגמרא שר' מאיר למד קודם אצל ר' ישמעאל ואחר כך חזר ללמוד אצל ר' עקיבא, נמצא שהגוער בו  7

 על השימוש בקנקנתום היה ר' עקיבא.
 במצוות מחיית עמלק.אגרות ראי"ה ח"ג תת"ח, דרשה מופלאה על יסוד המחייה הכלול ראה  8
ירושלמי סוטה א' ה"ד, והשווה ויקרא רבה ט' )ר' מאיר הציל אשה שהקשיבה לדרשותיו מזעם בעלה ואמר  9

ט'. ראה גם אוצר המדרשים ע' ע"ח ד"ה פרק עשרים(: "אזלין אמרין לבעליך חד זמן אמרת לי והיא רקקה 
אילו אמרת לו לא הווית מייתי ליה ומלקין לה  שבעה זימנין. אמרו לו תלמידיו: רבי כך מבזין את התורה,



 

 

שונים השמרניים של ר' מאיר בלימוד התורה, מתגלה לימודו הבשל כעיון תוסס לעומת צעדיו הרא
ופורה. ר' מאיר היה אמנם חלק מן הממסד ההלכתי אבל לא הלך בתלם הכבוש ולא קיבל את 

 הדברים כמות שהם, אלא שאל, בדק וחקר. 
זה אמר רבינא: והלא כל הרואה רבי מאיר בבית המדרש כאילו עוקר הרי הרים וטוחנן 

 10בזה!
לבלר, כוחו בבקיאות ואיסוף נתונים רבים, אבל כיוון התפתחותו של ר' מאיר השתנה והוא 
התגלה כמי שעיקר כוחו בהשוואה וניתוח, עיבוד מחודש של הדברים והפיכתם על פיהם. משנתו 

, ולעולם גילה בדברים פנים חדשות. אפשר 11התחדשה תדיר כמעיין המתגבר, כנהר שאינו פוסק
מאיר הבחין הבחנה ברורה בין תורה שבכתב, שאותה מקבל האדם מלמעלה ובה הוא משמש שר' 

כלבלר בלבד, לבין תורה שבעל פה שנמסרה לאדם על מנת שיעמול בה ויחדש בחופשיות ככל 
 יכולתו.

חדשנותו של ר' מאיר היתה גדולה כל כך שהפך לדמות חריגה בין החכמים. חכמי דורו לא יכולים 
 ל סוף דעתו ולא פסקו הלכה כמותו. היו לרדת א

אמר רבי אחא בר חנינא: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר 
שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא  -כמותו, ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו 

 . 12אומר על טמא טהור ומראה לו פנים, על טהור טמא ומראה לו פנים
ר טיהר את מה שבעיני חבריו היה טמא, לא כלהטוט הלכתי, אלא מתוך העמקה וראייה ר' מאי

 מסוג אחר. הבנתו החודרת והייחודית באה לידי ביטוי גם בהבנת תוכניהם הפנימיים של הדברים.
 .13והנה טוב מות -בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב, והנה טוב מאד 

לם, הרמוניה של צבעים וצלילים שונים. ור' מאיר ר' עקיבא רבו, ראה בהופעת הניגודים בעו
המשיך את שיטת רבו ומצא במעמקי הרע את השלמת הטוב. בחיפוש האמת שלו הרחיק ר' מאיר 
לכת עד שחבריו, שלא היו שותפים למסעו, לא הצליחו להבינו. הוא הפך את הקערה על פיה 

בראשית. בכך איים על עולמם  ובגאונותו, העמקתו ויכולת החידוש הגדולים שלו ערער סדרי
המגובש של חבריו, סיכן בעיניהם את המקובל והמוסכם ועלול היה, לדעתם, להרוס את אשיות 

 ההלכה המקובלת שעל פיה מתפקדת החברה.
 ברם בהמשך נאמר: 

שהוא מאיר  -תנא: לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו, ולמה נקרא שמו רבי מאיר 
 .14עיני חכמים בהלכה

האור, המבטא כיצד ר' מאיר התרומם בעצמו ככוכב במרום, משום כך  -נהוראי הוא שם העצם 
ריחף בחלל בלי שחבריו יבינוהו, אבל שמו נקרא ר' מאיר, על שם הפועל, משום שר' מאיר גם 
האיר את עיני חבריו ודאג לתרגם את חידושיו לשפתם ומושגיהם. מתברר שלאחר שלב המשבר 

ם והתרחקותו כלפי מעלה, הצליח ר' מאיר להרים את חבריו בעקבותיו לפסגות ביחסיו עם החכמי
 חדשות שגילה וכבש.   

 

 . יתמו חטאים ולא חוטאים3
הדברים האמורים על מקצועו של ר' מאיר ודרך לימודו מאפיינים את אישיותו ואת יחסו אל 

היא עצרה כל תזוזה החברה. שמרנותו הראשונית לא הכירה באפשרות ההתפתחות של האנשים, 
ותנועה, והקפיאה את הסולם החברתי. יחסו של ר' מאיר אל עמי הארץ, אל החטא ואל החוטאים 

 היה משום כך מסתייג ומתנכר.
ר' מאיר היה מדקדק בשמות: רבי מאיר הוה דייק בשמא רבי יהודה ורבי יוסי לא הוו 

אמרו לו: מה שמך? אמר להו: דייקו בשמא. כי מטו לההוא דוכתא בעו אושפיזא, יהבו להו. 
 .15כידור. אמר: שמע מינה אדם רשע הוא, שנאמר כי דור תהפכת המה

השם שניתן לאדם בלידתו, מבטא את מסגרת עולמו המשפחתי והחברתי אשר בה הוא נתון וקבוע 
מששת ימי בראשית, ויש בו בשם, משהו מאופיו האמיתי. ר' מאיר היה מייחס משקל רב לנתוני 

ספסליה ומרציין ומרצייה ליה לאיתתיה. אמר לון: ולא יהא כבוד מאיר ככבוד קונו מה אם שם הקודש שנכתב 
בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים בשביל להטיל שלום בין איש לאשתו וכבוד מאיר לא כל שכן". אפשר 

ן הקצה אל הקצה, בדמותו ובתפיסתו של ר' מאיר. בתחילה הטיל קנקנתום שאף בכך מתגלה שינוי גדול, מ
לתוך הדיו כדי שהכתב לא יימחק, אבל אחר שלמד שאין נכון לעשות כן, היה מוכן למחוק גם את עצמו כדי 
להטיל שלום בין איש לאשתו. במקום להלקות את הבעל כראוי לו, בהתאם לשיטתו בראשית דרכו, גילה כאן 

הבנה עמוקה אפילו לחולשות הבעל, שאין לו עניין בתורה ואשר מאס בשל כך באשתו הצדקת  ר' מאיר
הדבקה בה. )אפשר, שהבעל בקטנותו קנא לאשתו ורגז עליה שהיא כרוכה אחרי ר' מאיר יותר מאשר אחריו. 

 אם כך ר' מאיר קבל את יריקתה ממש כמחית פרשת הסוטה, והותרה בכך בעיני בעלה(.
 כ"ד א.סנהדרין  10
 דברי ר' מאיר, פרקי אבות פ"ו מ"א.  11
 עירובין י"ג ב. 12
 בראשית רבה ט' ה'. 13
 עירובין י"ג ב. 14
 יומא פ"ג ב. 15



 

 

לו מתוך הנחה ששום שינוי ותמורה לא חלו באופיו ותפקודו של האדם, ולכן חשש ונזהר היסוד הל
 . 16מאדם בעל שם רע

ר' מאיר התייחס בהסתייגות מסוימת למציאותה הממשית של התשובה בחיים. הוא סבר שאין 
סליחה ופשרה ביחס לרשעים, יש לקדש עליהם מלחמה ולהרחיקם לחלוטין מתחומי החברה. ר' 

זו על  17התלוצץ בעוברי עבירה, ולא גילה רגישות והבנה לחולשותיהם. התנשאות בוטה מאיר
 הרשעים והביטחון העצמי המופרז שביסודה, הן מידות פסולות שהכשילוהו.

ר' מאיר היה מתלוצץ בעוברי עבירה. יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא 
פלגא מצרא שבקיה, אמר: אי לאו דקא . כי מטא 18לא הוה מברא נקט מצרא וקא עבר

 .19מכרזי ברקיעא הזהרו בר' מאיר ותורתו, שויתיה לדמך תרתי מעי
)פירוש: יום אחד נדמה לו השטן כאשה בצדו האחר של הנהר. לא היה גשר ור' מאיר נתלה 
בחבל ועבר. כאשר הגיע לאמצע הנהר עזבו היצר. אמר השטן: אלמלא הכריזו עליך ברקיע 

 ר' מאיר ובתורתו", היה דמך שווה שתי פרוטות.( "היזהרו ב
אסור להיכנע לחולשות האדם וליצריו אבל אפשר להבין את החוטאים וצריך לדעת שלא נכשלו 

 .20ונפלו מרצונם, יש להתלוצץ אפוא בעבירה, אבל לא בעובריה
 גודל סלידתו של ר' מאיר מן הרשעים התברר כאשר נלחם בהם והתפלל להשמדתם.

יוני דהוו בשבבותיה דר' מאיר והוו קא מצערי ליה טובא, הוה קא בעי ר' מאיר הנהו בר
רחמי עלויהו כי היכי דלימותו. אמרה ליה ברוריה דביתהו: מאי דעתך משום דכתיב יתמו 
חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב, ועוד שפיל לסיפיה דקרא, ורשעים עוד אינם, כיון 

אלא בעי רחמי עלייהו דליהדרו בתשובה ורשעים עוד דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם. 
 .21אינם. בעא רחמי עלייהו והדרו בתשובה

)פירוש: בשכנותו של ר' מאיר גרו בריונים שהציקו לו מאד, התפלל שימותו, אמרה לו 
ברוריה אשתו: למדת זאת מן הכתוב האומר "יתמו חטאים", אין הוא אומר חוטאים אלא 

הכתוב "ורשעים עוד אינם", כיוון שיבטלו החטאים שוב לא  חטאים. ועוד ראה את סוף
יהיו רשעים.  אלא בקש רחמים עליהם שיחזרו בתשובה ושוב לא יהיו רשעים. עשה כדבריה 

 וחזרו בתשובה.( 
ר' מאיר הדגיש בפשטנות את ההקבלה שבפסוק: "יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם", 

שתו ברוריה לימדה אותו להבדיל בין האדם  לבין חטאיו, והסיק שיש לחסל את הרשעים. אבל א
להכיר את נקודת הטוב שבאדם ולגנות את מעשיו המקולקלים. ברוריה דרשה את הפסוק באופן 
התפתחותי והעמיקה את הבנתו ומסריו. הצדיקים אינם קובלים על הרשעה אלא מגבירים את 

 .22האורה והטובה, הם אינם יודעים לקלל אלא רק לברך

חכמים )במדבר רבה ט"ז י'( היו זהירים יותר ביחסם לשמות ולא מצאו בהם אפיון מוחלט: "אלה שמות   16
ואל בן מכי. יש בני אדם ששמותם נאים ומעשיהם האנשים, מה היו שמותן? סתור בן מיכאל, נחבי בן ופסי, גא

כעורים, שמותם כעורים ומעשיהם נאים, ששמותיהם נאים ומעשיהם נאים, שמותיהם ומעשיהם כעורים. 
שמותיהם נאים ומעשיהם כעורים זה ישמעאל ועשו, ישמעאל שומע אל, עשו עושה רצון עושיו, ומעשיהם 

עולי גולה, בני ברק, בני סיסרא, בני תמח. שמותיהם כעורים  רעים. שמותיהם כעורים ומעשיהם נאים אלו
ומעשיהם כעורים אלו המרגלים, מה כתיב בהן? סתור שסתרו מן העולם". מסקנת המדרש שהשם אומר משהו, 
אבל לא הכל, יש גם כאלה ששמם כעור ומעשיהם נאים, יש לאדם שם שנתנו לו אביו ואמו אבל יש לו גם את 

 במעשיו בימי חייו. השם שהעניק לעצמו
ר' מאיר השתמש גם בביטויים בוטים וקשים )פסחים מ"ט ב(: "תניא, היה רבי מאיר אומר: כל המשיא בתו  17

אף עם הארץ מכה  -כאילו כופתה ומניחה לפני ארי. מה ארי דורס ואוכל ואין לו בושת פנים  -לעם הארץ 
 ובועל ואין לו בושת פנים".

נראה הסיפור המוזר המופיע במדרש מאוחר "מדרש עשרת הדברות" )בית המדרש, על פי דברים אלה נוצר כ 18
יעלינעק, ח"א(: "מעשה ברבי מאיר שהיה עולה לירושלים בכל רגל ורגל והיה מתארח אצל רבי יהודה 
הטבח... והיה ר' מאיר בחור יפה ונשאה בו )אשתו של ר' יהודה( עיניה ושכרתו ולא ידע בן ימינו לשמאלו.. 

בה אצלו עד אור הבוקר... בכה ואמר אוי לי שאבדתי תורה שלמדתי... אלך אצל ראש ישיבה שבבבל וכל ושכ
דין שיצוה עלי אקבל. קרא לשני גבורים מישראל אמר להם הוליכו זה ליער מקום שהאריות מצויין שם 

יניו ועקר צלע וכפתוהו ידיו ורגליו והניחוהו לשם... בחצי הלילה בא ארי נוהם ושאג אצלו והכהו בש
מחולייתה ואכל ממנו כזית... כשחזר ר' מאיר לביתו יצתה בת קול ואמרה ר' מאיר מזומן לחיי העולם הבא". 
סוף הסיפור בא אולי לבאר מדוע ברח ר' מאיר לבבל, הגמרא בעבודה זרה תלתה זאת בהצלת גיסתו מן 

 שה דברוריה" בו ולא בה. הבושת או במעשה דברוריה )להלן בפרק הבא(, ואילו כאן נעשה "מע
 קדושין פ"א א. 19
ר' עקיבא רבו של ר' מאיר נזהר והתגרה בשטן ולא בעוברי העבירה )קדושין פ"א א(, אבל גם התגרות זו  20

התגלתה כמסוכנת וכמעט שהוכשל על ידי השטן. "אמר רב נחמן: כל ליצנותא אסירא בר מלצנותא דעבודה 
 )מגילה כ"ה ב(. זרה דשריא, דכתיב כרע בל קרס נבו"

 ברכות י' א. 21
ברכות ז' א(: "ההוא מינא דהוה בשבבותיה דרבי יהושע בן לוי, )מעשה דומה מסופר על ר' יהושע בן לוי   22

הוה קא מצער ליה טובא בקראי. יומא חד שקל תרנגולא ואוקמיה בין כרעיה דערסא ועיין ביה, סבר: כי מטא 
ניים. אמר: שמע מיניה לאו אורח ארעא למעבד הכי, ורחמיו על ההיא שעתא אלטייה. כי מטא ההיא שעתא 

כל מעשיו כתיב )תהלים קמ"ה(, וכתיב, גם ענוש לצדיק לא טוב )משלי י"ז כו(. ר' יהושע בן לוי למד עקרון 
"ענוש לצדיק לא טוב", על הצדיק להשיג את יעדיו בדרכי נועם ושכנוע, צדיק המעניש את הרשעים  -בסיסי 

 בתפקידו ועליו להיענש על כך בעצמו.כבר נכשל 



 

 

ר' מאיר עבר אפוא מסלול חינוכי שפתח אותו להבין את חולשות האדם, הפנים את הלקח, ונעשה 
 . 23מאמין גדול בתשובה ואף דיבר עליה תדיר

היה רבי מאיר אומר: גדולה תשובה, שבשביל יחיד שעשה תשובה מוחלין לכל העולם כולו, 
  .24מר, אלא ממנושנאמר, ארפא משובתם אהבם נדבה כי שב אפי ממנו, מהם לא נא

כוחה של התשובה גדול כל כך, שאפילו תשובת היחיד יכולה להכריע אותו ואת כל העולם כולו 
, והחל ללמד זכות על 25לטובה. ר' מאיר נעשה מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום

 תם.ישראל. במקום להביט רק על מעשיהם הבחיריים הגלויים הדגיש את הגנוז בלבם ואת סגוליו
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 כך  -נוהגים מנהג בנים 
, ואומר: זרע 27, ואומר: בנים לא אמון בם26אתם קרוים בנים, שנאמר: בנים סכלים המה

: והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם 29, ואומר28מרעים בנים משחיתים
 .30בני אל חי

 

 . ה' נתן וה' לקח6
חייו של ר' מאיר זרמו בתחילה בתלם קבוע ומסודר, אבל הם  לא נמשכו על מי מנוחות. צרות 
גדולות באו עליו ומציאות חייו השלווה קרסה ונמוגה. חייו נהרסו, מבחינה אישית, משפחתית 

כוכבא הביא חורבן על הארץ, באו -ית. שני בניו מתו, אשתו ברוריה נעלמה, כשלון מרד ברולאומ
גזרות שמד שבהם נהרגו על קידוש ה' רבותיו, חותנו ר' חנינא בן תרדיון וחמותו, ולעומתם התפקר 
רבו אלישע בן אבויה וקיצץ בנטיעות. אמונתו של ר' מאיר עמדה במבחנים קשים, הוא נצרף בכור 

סורים ועלה מתוכם מזוכך ומטוהר. קרבתו לרבו הגדול ר' עקיבא, העניקה לאמונתו של ר' היי
מאיר יסודות מוצקים. הוא למד למצוא את הטוב הגנוז בתוך הרע ולראות את המציאות כשלמות 
הרמונית. בעזרת אלה נשא את חורבות עולמו והקים מתוכם בניין חדש, וכך התקרב לנפשם 

 טאים ולעולם התשובה.ומחשבותיהם של החו
אשת חיל מי ימצא. אמרו מעשה היה בר' מאיר שהיה יושב ודורש בבית המדרש בשבת 
במנחה, ומתו שני בניו. מה עשתה אמו, הניחה שניהם על המטה ופרשה סדין עליהם. 
במוצאי שבת בא ר' מאיר מבית המדרש לביתו, אמר לה: היכן שני בני? אמרה: לבית 

: צפיתי לבית המדרש ולא ראיתי אותם. נתנו לו כוס של הבדלה המדרש הלכו. אמר לה
והבדיל, חזר ואמר: היכן שני בני? אמרה לו: הלכו למקום אחר ועכשיו הם באים. הקריבה 
לפניו המאכל ואכל ובירך, לאחר שבירך אמרה לו: רבי, שאלה אחת יש לי לשאול לך. אמר 

אדם אחד ונתן לי פקדון, ועכשיו בא לה: אמרי שאלתך. אמרה לו: רבי, קודם היום בא 
ליטול אותו, נחזיר לו או לא? אמר לה: בתי, מי שיש פקדון אצלו הוא צריך להחזירו לרבו. 
אמרה לו: רבי, חוץ מדעתך לא הייתי נותנת אצלו. מה עשתה, תפשתו בידה, והעלה אותו 

ומונחים על  לאותו חדר, והקריבה אותו למטה, ונטלה סדין מעליהם, וראה שניהם מתים
המטה. התחיל בוכה ואומר, בני בני! רבי רבי! בני בדרך ארץ, ורבי שהיו מאירין פני 
בתורתן. באותה שעה אמרה לו לר' מאיר, רבי לא כך אמרת לי אני צריך להחזיר הפקדון 

 .31לרבו. אמר, "ה' נתן וה' לקח יהי שם ה' מבורך!"
נורא, האדם צריך להתמודד עם אובדן קשה,  ר' מאיר וברוריה הועמדו במבחן השכול. הניסיון

והוא קשה שבעתיים כאשר מדובר בבנים גדולים ההולכים לבית המדרש ומאירים את העיניים 
בתורתם. ר' מאיר מתקשה לעכל את הגזרה, אבל ברוריה מתגלית כאשת חיל, היא מתגברת על 

ינה אותו ותומכת בו בכאבו. כאבה ומצדיקה עליה את הדין. ברוריה מגוננת על ר' מאיר, היא מכ
בשביל ברוריה, המציאות איננה נתונה אלא משתנה ומתחלפת כל הזמן. העולם הוא נהר זורם 
וגועש, גם האדם עצמו משתנה, מצבו ומדרגתו של אתמול אינם כשל היום. רק העקרונות נשארים 

וכבעל תפקיד. עליו האדם לא ירד לעולם כדי שישב בשלווה ויהנה, אלא אך ורק כשליח  -קבועים 
להיות נאמן לעצמו ולייעודו, להתמודד עם המציאות המשתנה וללכת מחיל אל חיל. ברוריה 
מביאה את ר' מאיר להפנים את ההכרה הזאת, לראות בבנים פיקדון ולומר "ה' נתן ה' לקח יהי 

 שם ה' מבורך".

 "היה ר' מאיר אומר" פרושו שהיה רגיל לומר כך ולדבר בשבח התשובה וגדולתה. 23
 יומא פ"ו ב. 24
ראה דבריו על אהרן )אבות דרבי נתן י"ב ג'(, ומעשיו )גיטין נ"ב א(: "הנהו בי תרי דאיגרי בהו שטן, דכל בי  25

רבי מאיר להתם, עכבינהו תלתא בי שמשי עד דעבד להו שלמא,  שמשי הוו קא מינצו בהדי הדדי, איקלע
 שמעיה דקאמר: ווי, דאפקיה ר' מאיר לההוא גברא מביתיה".

 ירמיה ד' כב. 26
 דברים ל"ב כ. 27
 ישעיהו א' ד. 28
 הושע ב' א. 29
 קידושין ל"ו א. 30
 מדרש משלי )בובר( ל"א. 31



 

 

ש. כמו הלל הזקן ור' ר' מאיר השתחרר מכבלי השגרה המקובלים גם ביחס לענייני כלכלה ורכו
. הוא לא נאחז בקניינים חומריים ולא סמך עליהם שיעניקו לו 32עקיבא רבו, נהנה מיגיעו בצמצום

יציבות וביטחון. הוא לא טרח לבנות לו בסיס כלכלי איתן אלא ביסס את חייו על הערך והמצווה, 
 ונתן את שנשאר לו מצורכי ביתו השבועיים לצדקה: 

ב מובחר, והוה לעי תלת סלעין כל שבת, והוה אכיל ושתי בחדא ר' מאיר הוה כתבן ט
ומתכסי בחדא ומפרנס אוחרתא לרבנן. אמרין ליה תלמידוי: רבי, בנך מה את עביד עליהון? 
אמר לון: אין הוון צדיקים, כההוא דאמר דוד )ר' מאיר היה לבלר טוב ומובחר, והיה 

אחד ומתכסה באחד ומפרנס באחר משתכר שלושה סלעים כל שבוע. והיה אוכל ושותה ב
לתלמידי חכמים. אמרו לו תלמידיו: רבי, מה יהיה על בניך? אמר להם: אם יהיו צדיקים, 
יתקיים בהם מה שאמר(: ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, ואם לאו, מה אני מניח 

 . 33את שלי לאויבי המקום? לכן אמר שלמה, ומי יודע החכם יהיה או סכל וגו'
מאיר וברוריה תמכו זה בזה והשלימו זה את זה, וכך הצליחו לשרוד ולהתגבר על כל קשיי  ר'

התקופה. אבל כאשר התעמתו בוויכוח ועמדו זה מול זו, קרס הבניין כולו. "מעשה דברוריה", גרם 
 להיעלמותה של ברוריה ואילץ את ר' מאיר לצאת מן הארץ.

 מסתורי.  חכמים העלימו את גוף המעשה הזה והשאירוהו
ברוריה לעגה לחששותיהם של חכמים מקלות דעת, היא נכשלה ונהגה ביוהרה  34לפי מקור אחד

 דעת נגד פיתויי היצר וחולשות האדם, ואז חרב עולמה:-וזחיחות
"נשים דעתן קלות הן עלייהו", ואמר לה, חייך סופך  35פעם אחת לגלגה על שאמרו חכמים

ו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד להודות לדבריהם. וצוה לאחד מתלמידי
 .37, וכשנודע לה חנקה עצמה, וערק רבי מאיר מחמת כסופא36שנתרצית

צורכי אותו יום בלבד, וכדברי הלל "ברוך ה' יום פחותה משלהם, שהרי לא השתכר כמותם ל דרגת ר' מאיר 32
 יום!", אלא קיבל שכר שבועי.

 קהלת רבה ב' א'. 33
34 רש"י עבודה זרה י"ח ב. מקורו של רש"י לא ידוע וככל הידוע דברים אלה לא נמצאים בשום מקום אחר. 

הביאו בשו"ת חתם  אולם נוסח זה שברש"י טעון בירור, וכבר מקובלנו מפי הרמב"ן )בספרו מלחמת חובה,
סופר, או"ח ט"ז(: שכל מה שלא נמצא בש"ס בבלי וירושלמי ומדרשיהם, אין אדם מחויב להאמינו )ראה גם 

קונטרס רפואה במשפחה ד', דברים דומים על המסורת למוצאו של בן סירא(.-שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' נ"א  
הלכתית, סותר את האמור בגמרא לפני כן ואינו כפי שהסיפור מופיע לפנינו הוא מוזר, בלתי אפשרי מבחינה 

 הולם את הנפשות הפועלות: 
א. "ולפני עור לא תתן מכשול" )ויקרא י"ט יד(, האם יתכן שר' מאיר פעל בדרך אסורה להכשיל את ברוריה 
 באיסור חמור, ובמיוחד כאשר צפה שתיכשל בו.

יר כראוי ולא דאג לאמצעי ביטחון למנוע את ב. איך עשה התלמיד יותר ממה שהתבקש, וכיצד לא נזהר ר' מא
 המעשה )בסיפור על שלמה, ראה בהערה להלן, שהוא קשה בעצמו, ננקטים אמצעי זהירות כאלה(.

ג. האם יתכן שברוריה הצדקת חטאה ממש? ואולי הכוונה שנתרצתה בלבד, והסכמה זו לבדה הספיקה לה 
 שתחנוק עצמה.

 י לתשובה? )ראה לעיל, יקום איש צרורות(.ד. האם מותר לאדם לחנוק עצמו כאמצע
קדושין פ' ב. אפשר לראות בהגדרה זו הערכה מזלזלת של הנטייה הנשית אל הרגש, ורגשנות קלה לשינוי.  35

בענייני אישות היוזמה בדרך כלל בידי הגבר המחזר אחר האשה, והוא יכול לפעול באופן מחושב יותר מן 
 וריו, ולכן "דעתה קלה" יותר.האשה המגיבה לפיתויו ונענית לחיז

36 סיפור דומה ממקור מאוחר )אוצר המדרשים, אייזנשטיין, עמוד תקכ"ו, ובית המדרש ח"ד עמ' 081-081( 

מיוחס לשלמה המלך. אלא ששם הנושא איננו "נשים דעתן קלה" אלא "אשה בכל אלה לא מצאתי", ונוסף לו 
 מלבד הפיתוי גם נופך מאיים  של רצחנות.

שלמה המלך ע"ה שאמר ברוח הקדש "אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי" כששמעו "מעשה ב
העם והסנהדרין דבר זה היו תמהים. אמר שלמה: אם תרצו אראה לכם. אמרו כלם: הן. אמר להם: בקשו אשה 

לח המלך אחת מטובי העיר ואיש גם כן שיהיה טוב מכלם. בדקו ומצאו איש אחד שהיה לו אשה טובה ונאה, ש
לקרוא אותו והביאו לפניו, אמר לו: תדע שאני מבקש לך כבוד ולעשות אותך שר פלטרין שלי. השיב ואמר: 
אני עבדך ואהיה לך כאחד מעבדיך. אמר לו המלך שלמה: אם כן, לך והרוג אשתך והבא לי את ראשה בלילה 

איש: אעשה רצונך. הלך לביתו הזה, ומחר אני אתן לך את בתי ואעשה אותך פקיד על רוב ישראל. אמר ה
והיתה אשתו נאה ומיופה והיו לה ממנו בנים קטנים. נכנס הדבר בלבו והיה בוכה ומתאונן. כשראה אשתו 
שהיו פניו נזעמים, פגעה בו ואמרה לו: מה לך אדוני שאני רואה פניך נזעפים? אמר לה: הניחני שיש לי דאגה 

רצה לאכול, הרהר בלבו ואמר מה אעשה אהרוג את אשתי ויש בלבי. מיד הביאה לפניו לאכול ולשתות ולא 
לי בנים קטנים ממנה. אמר לאשתו: לכי ושכבי עם בניך. כיון ששכבה ושקעה בשינה מיד שלף חרבו להרגה 
ומצא בנה הקטן ישן בין שני דדיה, ובן קטן אחר היה שוכב ראשו בין כתפותיה. אותה שעה נכנס שטן בלבו 

מה אעשה, אם אני הורגה ימותו אלו בנים קטנים. מיד השיב חרבו ואמר: יגער ה' בך  להרגה. אמר: אוי לי
השטן. חזר פעם שנית ואמר: אהרגה, ומחר יתן לי המלך את בתו ויעשרני. מיד שלף חרבו עליה וראה שערה 

וג את פרוש על פני התינוקות, מיד נכנס בלבו רחמים, ואמר: אם יתן לי המלך כל ביתו וכל עשרו לא אהר
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? אמר לו: אם טוב בעיני המלך אל יכנס בי בדבר הזה, בקשתי 

לף מצאתי. יצא מעליו והניחוהו לעשות פעם ופעמים ולא מלאני לבי לעשותו. אמר שלמה: הרי אדם אחד מא
עד שלשים יום. אחר שלשים יום שלח המלך בסתר לאשתו והביאה לפניו. אמר לה המלך: יש בעלך טוב? 
אמרה לו: הן. אמר לה: שמעתי כי על יופיך ועל זיו פניך ואהבתך לקחך לאשה, ואנו נמליך אותך על כל שרות 

רה לו: הן, כל אשר תחפוץ אעשה. אמר לה: רק דבר אחד המלכות ונלביש אותך זהב מראשך ועד רגליך. אמ
יזיק לנו שאינו יכול לעשות שום דבר מפני שיש לך בעל. אמרה לו: והיאך נעשה? אמר לה הרגי את בעלך 
ואח"כ אשא אותך לאשה. אמרה לו: כך אעשה. אמר שלמה בלבו, אם כן הורגת זו את בעלה, נעשה איזה דבר 



 

 

ברוריה לימדה לגלות סבלנות וחסד אל החוטאים והבריונים ולהאמין בתשובתם. אבל לגלוגה על 
את הקטבים, דברי חכמים מעורר את הדין, הוא מביא לעימות חזיתי, מקצין את העמדות ומחדד 

העמידו אותה במבחן בלא אפשרות של  -והתוצאה היא שכלפיה עצמה לא נהגו בסבלנות הראויה 
 תיקון וחזרה.

 פרשו: 38אחרים
ומעשה דברוריה בפרק ראשון דעבודה זרה, ובערובין בפרק כיצד מעברין נמי דרשה 'ערוכה 

 בכל ושמורה', שאין לגרוס בלחישה אלא להוציא בפה. 
 ה להשתתפותה הפעילה של ברוריה בעיצוב דמותם של תלמידים:הכוונה כנרא

ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה קא גריס בלחישה, בטשה ביה, )ברוריה ראתה 
אותו תלמיד שלמד בלחישה, בעטה בו ואמרה( אמרה ליה: לא כך כתוב, ערוכה בכל 

 .40שתמרתאינה מ -משתמרת, ואם לאו  -, אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך 39ושמרה
ברוריה למדה תורה מאביה ומשלוש מאות רבנים, ובלמדנותה אף הכריעה את אביה ואת בעלה 

. אולם הגדולה מחייבת בעקבותיה גם את הצניעות הראויה ואת ההכרה בגבולות 41לכההב
האפשריים, מעורבותה היתרה והקיצונית של ברוריה בפסיקה, והשתתפותה המעשית בהנהגת 

 עוררה התנגדות ופגעה לבסוף בה ובמעמדו של ר' מאיר. התלמידים וחינוכם,
 

 . אלהא דמאיר ענני5
האירועים שעברו על עם ישראל בדורו של ר' מאיר וניחתו עליו ועל ביתו, זעזעו את אשיות עולמו 
והשפיעו עליו עמוקות. ר' מאיר עזב את ביתו ויצא לפדות את גיסתו מן השבי, חדר עמוק אל תוך 

 אותה מן הבושת, כשהוא מתעלם ממחסומי המציאות ומשתחרר מכבליה.  הטומאה והוציא

נתן לה סייף אחד מן הבדיל, וכשראתה אותו שהוא מבהיק, אמר בסייף זה הרגי תקנה שלא ימות. מה עשה? 
אותו כי מיד שתתן אותו בצוארו הוא נחתך. חזרה האשה לביתה לבעלה עם הסייף. בבוא בעלה עמדה לפניו 
וחבקה אותו ונשקה לו, ואמרה לבעלה: שב אדוני עטרת ראשי. כששמע כך שמח שמחה גדולה, וישב בעלה 

לבו שום מחשבה רעה. מיד הביאה השלחן ואכלו ושתו. אמר לה בעלה: אשתי מה עסקיך זה הלילה, ואין ב
אמרה לו נבקש לשמוח עמך ולראותך שיכור זה הלילה. שחק לפניה בטוב לב ושתה ונשתכר עד שנשתקע 

מיד  בשינה. כיון שראתה כן עמדה ואזרה חלציה ושלפה הסייף שנתן לה המלך והתחילה לחתוך את העור.
הקיץ בעלה משנתו וראה והנה עומדת עליו אשתו להורגו. אמר לה: הגידי לי הענין, ומי נתן לך הסייף הזה 
ואיך היה המעשה, ואם לא תגידי לי אעשה בשרך אברים אברים. אמרה לו: כך וכך הענין אמר לי שלמה 

מיד הלך הוא עם אשתו אל  המלך. אמר לה אל תיראי. כיון שהשכים בבקר והנה שלוחי המלך באו בשבילם,
המלך וסנהדרין יושבים לפניו, כשראם המלך שחק, אמר להם המלך: בבקשה מכם ספרו לי היאך היה המעשה. 
אמרו כך וכך היה, הקיצותי ומצאתי את אשתי שהיתה עומדת עלי להרגני, אילולי שהיה הסייף מבדיל כבר 

לי. אמר שלמה: אני הייתי יודע שאין רחמנות בנשים הייתי מת מן העולם, אני רחמתי עליה והיא לא רחמה ע
לפיכך נתתי לה סייף של בדיל. וכששמעו הסנהדרין כך אמרו: אמת מה שאמר המלך אדם אחד מאלף מצאתי 

 ואשה בכל אלה לא מצאתי".
37 נוסח זה של רש"י עומד בסתירה לסיפור המופיע לפני כן בגמרא לפיו ברח ר' מאיר מפני השלטון הרומאי 

גלל שחילץ מרשותם את אחותה של ברוריה. הגמרא הזכירה בשם "יש אומרים" כסיבה אפשרית לבריחתו ב
את מעשה ברוריה, אבל אין יתרון לדעת ה"יש אומרים" העמומה, יותר מן הסיפור שאותו בחרה הגמרא לתאר 

אחר לבריחת ר'  הבאנו על "ר' מאיר היה מתלוצץ בעוברי עבירה" נוסח מאוחר 09באריכות. )לעיל הערה 
 מאיר לבבל(.

הסתירה היא גם מהותית: בסיפור שבגמרא ר' מאיר שמע בקול ברוריה, פעל למענה ולהשגת מטרותיה, ולשם 
כך נאלץ להיכנס לבית בושת בתחילה ובסוף, אלא שאליהו הציל אותו. ואילו בנוסח מעשה דברוריה שברש"י 

מכניס אותה ואת עצמו לבושת באין מציל. בסיפור שבגמרא ר' מאיר וברוריה פועלים זה כנגד זה, ור' מאיר 
אחותה של ברוריה שנכשלה בקלות ראש וחוסר צניעות בפני גדולי רומי, עמדה לבסוף בניסיון )של ר' מאיר( 
ולא התמסרה לבושת. ואילו במעשה שברש"י נמצא להפך, שברוריה שהקדישה את עצמה לתורה נכשלה 

ר' מאיר ונתפתתה. לבסוף בקלות ראש בניסיון של  
המהרי"ל התייחס לנוסח "מעשה דברוריה" שברש"י ואף למד ממנו הלכה, שאין ללמד תורה לנשים, "שהרי 
ברוריה הוכיחה סופה על תחילתה" )שו"ת מהרי"ל קצ"ט(. החיד"א )שו"ת טוב עין ד'( דחה ראיה זו ממעשה 

ור' אליעזר )לגבי לימוד תורה לנשים( ופסק  דברוריה כמעשה חריג: "וכתב מרן בכסף משנה פלוגתא דבן עזאי
כרבי אליעזר. וקצת קשה, דאין הלכה כרבי אליעזר דשמותי הוא וקפסיק ותני דאין הלכה כרבי אליעזר אפילו 

לנגד תלמידו. ותו דאמרו )עירובין נ"ג( דברוריא בטשה בההוא תלמידא ודרשה פסוק, ובפסחים דף ס"ב אמרו 
תא ביומא דסיתוא מתלת מאה רבוואתא. ואם הלכה כרבי אליעזר איך רבי דברוריא גמרא תלת מאה שמע

חנניא בן תרדיון אביה ותלת מאה רבוואתא מלמדיה עברו יחדיו והיו מלמדין אותה תורה שבעל פה. והיה 
מקום לומר דחדא מתרצא חבירתה דבתחילה סברי דאין הלכה כרבי אליעזר והיו מלמדין תורה שבעל פה 

כללא ברוריא. אמנם ממה שאירע לברוריא פרק קמא דעבודה זרה הסכימו דהלכה כר' אליעזר. לבנות ואתיא מ
ואולם אין בזה כדי שביעה דמי הגיד להרמב"ם זה ודילמא אין הלכה כר' אליעזר כדאמרן בעלמא וממה 

 שאירע פעם אחת לברוריא אין לנו לגזור מדעתנו ולקבוע הלכה כל שלא מצינו זה ברז"ל".
דה בר' קלונימוס משפירא, רבו של ר' אלעזר מגרמייזא בעל ה"רוקח" בספרו "יחוסי תנאים ר' יהו 38

 ואמוראים", ערך ברוריה.
 ב כ"ג.-שמואל 39
 ערובין נ"ג ב. 40
 .211ראה תוספתא כלים, בבא קמא, פרק ד' ט'. מהדורת מ"ש צוקרמאנדל עמ'  41



 

 

ברוריא דביתהו דר' מאיר ברתיה דר' חנינא בן תרדיון הואי, אמרה לו: זילא בי מלתא 
דיתבא אחתאי בקובה של זונות. שקל תרקבא דדינרי ואזל, אמר: אי לא איתעביד בה 

ד לה ניסא. אזל נקט נפשיה כחד איסורא מיתעביד ניסא, אי עבדה איסורא לא איתעבי
פרשא, אמר לה: השמיעני לי, אמרה ליה: דשתנא אנא. אמר לה: מתרחנא מרתח, אמרה 
לו: נפישין טובא דשפירן מינאי. אמר: שמא מינא לא עבדה איסורא, כל דאתי אמרה ליה 
הכי. אזל לגבי שומר דידה, א"ל: הבה ניהלה, אמר ליה: מיסתפינא ממלכותא, אמר ליה: 
שקול תרקבא דדינרא, פלגא פלח ופלגא להוי לך. א"ל: וכי שלמי מאי איעביד? א"ל: אימא 
אלהא דמאיר ענני ומתצלת. א"ל:  ומי יימר דהכי איכא? א"ל השתא חזית. הוו הנהו כלבי 
דהוו קא אכלי אינשי, שקל קלא שדא בהו, הוו קאתו למיכליה, אמר: אלהא דמאיר ענני! 

ף אשתמע מילתא בי מלכא, אתיוה אסקוה לזקיפה, אמר: אלהא שבקוה, ויהבה ליה. לסו
דמאיר ענני! אחתוה. אמרו ליה: מאי האי? אמר להו: הכי הוה מעשה. אתו חקקו לדמותיה 
דר' מאיר אפיתחא דרומי, אמרי: כל דחזי לפרצופא הדין לייתיה. יומא חדא חזיוהי, רהט 

בשולי עובדי כוכבים חזא, טמש בהא  אבתריה, רהט מקמייהו, על לבי זונות. איכא דאמרי:
ומתק בהא. איכא דאמרי: אתא אליהו אדמי להו כזונה, כרכתיה, אמרי: חס ושלום, אי ר' 

 .42מאיר הוה לא הוה עביד הכי. קם ערק אתא לבבל
)תרגום: ברוריה אשתו של ר' מאיר היתה בתו של ר' חנינא בן תרדיון. אמרה לו: בושה היא 

בקובה של זונות. לקח צרור כסף והלך להושיעה. אמר: אם לא  לנו שהושיבו את אחותי
חטאה יעשה לה נס. התחפש לפרש ואמר לה: הישמעי לי, אמרה לו: נדה אני. אמר לה: 
אמתין לך. אמרה לו: יש אחרות יפות ממני. אמר לעצמו, משמע שלא חטאה, ולכל אחד 

א אני מן המלכות. אמר לו: אמרה כך. הלך אצל השומר אמר לו: תן לי אותה. אמר לו: יר
קח את צרור הכסף הזה, בחציו תשחד את מי שצריך וחציו יישאר  לך. אמר לו: ומה אעשה 
כאשר ייגמר הכסף? אמר לו: אמור, "אלוהי מאיר ענני" ותינצל. אמר לו: ומי יאמר שכך 

ו יהיה? אמר לו: עכשיו תראה. היו שם כלבים טורפי אדם, זרק עליהם ר' מאיר אבן ורצ
לטורפו, אמר: אלוהי מאיר ענני! ועזבוהו. ראה זאת השומר ונתנה לו. נודע הדבר למלכות 
וביקשו לצלוב אותו. אמר: אלוהי מאיר ענני! הורידוהו ואמרו לו, מה הדבר? סיפר להם 
המעשה, חקקו את דמותו של ר' מאיר על שערי רומי, ואמרו: כל הרואה את דמותו של זה 

ה אותו מישהו ורדף אחריו. ברח ממנו ונכנס לבית זונות, בא אליהו יביאנו. יום אחד זיה
נדמה כזונה וחיבקו )ויש אומרים: טבל אצבע בבישולי נכרים וטעם אחרת(  אמרו: חס 

 ושלום אם ר' מאיר היה לא היה עושה כך. קם וברח לבבל.( 
תה בתוך ר' מאיר יצא להציל את גיסתו תוך שהוא מתנה זאת בצדקתה: אם שמרה על טהר

הטומאה, יטפל בשחרורה ואם לא, לא. ר' מאיר למד שצריך להילחם בחטא ולא בעושיו, מדוע 
אפוא התנכר לגיסתו? האם יהודים פשוטים שנתפסו לקלון ונאנסו לחטוא אינם ראויים לישועה? 

 האם לא האמין באפשרות התשובה? 
ם חוטאים, אך לא היתה דרך אבל נראה שלא זו סיבת הסתייגותו של ר' מאיר. צריך להציל ג

להוציא את גיסתו מן הבושת בדרך הטבע, והלך ר' מאיר להצילה במסירות נפש ובדרך נס, ביודעו 
 שרק צדיקים יזכו להינצל בדרך זו.

ר' מאיר יצא להציל בדרך נס, אבל רוב נסיו לא יצאו מגדרו של עולם. הוא שילם שוחד ושיחרר 
א דמאיר ענינא" איננה לחש פלא מאגי אלא תפילה ובקשה באמצעותו את גיסתו, סיסמתו "אלה

ישירה. הנס היה שפעולותיו הועילו, שהשומר הסכים לקבל את השוחד, שהשתכנע לקבל את 
 קריאתו ולהאמין בכוחה.

החידוש הגדול הוא שר' מאיר, האיש החי, קרא שם שמים על עצמו. הוא לא השתמש בשמם של 
, אלא העז בקדושתו וטהרתו והעמיד את עצמו 43צחק ויעקב"גדולי הדורות, "אלוהי אברהם י

 כמכון לשכינה.
הסיפור מעמיק את הקצוות ומאחדם: ר' מאיר הציל את גיסתו מעומק החטא והכיעור, אבל נכנס 
לשם בעצמו, ומצא את הצלתו בתוך מצולות התועבה. אין בכך למעט מחומרת החטא, אלא להעיד 

 אלוהית ו"אין עוד מלבדו".שאין דבר הנמצא מחוץ לשליטה ה
הגיסה פגמה מעט: "פעם אחת -סיפור זה ביסודו, הוא סיפור של תשובה. לפי עדות חכמים האחות

הייתה בתו )של ר' יוחנן בן תרדיון( מהלכת לפני גדולי רומי. אמרו כמה נאות פסיעותיה של ריבה 
יא הצדיקה עליה את . אולם כאשר לקתה, תיקנה את דרכיה, ה44זו, מיד דקדקה בפסיעותיה"

הדין ואמרה: "גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני האדם". ואחר כך 
 שמרה בבית הבושת על טהרתה בחירוף נפש ונשארה שם זכה ונקיה.

 עבודה זרה י"ח א.  42
לא רצה לומר אלהי יצחק, שאין הקב"ה  -על אדם חי. "ופחד יצחק חכמים אמרו שאין קוראים שם שמים  43

מייחד שמו על הצדיקים בחייהם, ואף על פי שאמר לו בצאתו מבאר שבע )בראשית כ"ח יג( אני ה' אלהי 
אברהם אביך ואלהי יצחק, בשביל שכהו עיניו והרי הוא כמת, יעקב נתיירא לומר אלהי ואמר ופחד" )רש"י, 

 .בראשית ל"א מב(
 עבודה זרה י"ח א. 44



 

 

התמסרותו של ר' מאיר לפדיון שבויים מבטאת לא רק את עניינו האישי בהצלת גיסתו השבויה, 
 .45פדיון השבויים הכללי הגדול, של השבת כל הניצוצות שהתפזרו במציאותאלא את פתיחת שער 

במובן הפשוט של המלה, הוא לא עשה תשובה על חטאים שלא  בעל תשובהר' מאיר לא היה אפוא 
לבעל הנס, חטא, אבל הוא גם לא שימר את המציאות בקיפאונה אלא פעל לתיקונה, הוא נעשה 

 .46ועיניו צפו לגאולה ולבוא המשיח
 

, ושאף להחזירו בתשובה. הוא הלך בסבלנות אחר -ר' מאיר היה תלמידו של אלישע בן אבויה 
 אחרי רבו שרכב על סוס בשבת, דיבר עמו בדברי תורה וניסה לשכנעו לחזור בתשובה.

 אחרים':באופן מפתיע אנו מוצאים שר' מאיר עצמו הונצח לדורות בשם '
אומרים". אמר לו: מי הם הללו שמימיהם אנו  מתני ליה רבי לרבן שמעון בריה "אחרים

שותים ושמותיהם אין אנו מזכירים? אמר ליה: בני אדם שבקשו לעקור כבודך וכבוד בית 
אביך. אמר ליה: "גם אהבתם גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה"! אמר ליה: "האויב תמו 

עשיהו. הדר אתני חרבות לנצח". אמר ליה: הני מילי היכא דאהנו מעשיהו, רבנן לא אהנו מ
 .47ליה: אמרו משום ר' מאיר

נראה שקשריו של ר' מאיר עם אלישע רבו, השפיעו על חייו וחזרו ופגעו בו בעקיפין גם מבחינה 
עורר בחוגי משפחת  48מאבקו של ר' מאיר במוסד הנשיאות וברבן שמעון בן גמליאלחברתית. 

שלא לשם שמים. אפשר שראו במעשי הנשיא חששות ורוגז, הוא נחשד על ידם במאבק אינטרסנטי 
ר' מאיר שמץ של המשך למאבק רבו בתורה ולומדיה, ורבי הטיל עליו משהו מחטאו של אלישע, 
רבו, לכן נענש ונקרא בפיהם "אחרים אומרים". אבל לא היה בדברים שמץ של אמת, ר' מאיר 

  .נתנכרו דרכיו לבית הנשיאות בלבד, וכל מעשיו היו לשם שמים
 

 שועלים . משלי0
 : 49את השינוי בדרכו של ר' מאיר אפשר למצוא גם במשלי השועלים שלו

 ואמר רבי יוחנן: שלש מאות משלות שועלים היו לו לרבי מאיר, ואנו אין לנו אלא שלש.

, צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע 51, מאזני צדק אבני צדק50אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה
 .52תחתיו

 ת הפסוקים יחד:משל אחד כורך את  שלוש
משל הוא שרימה השועל את הזאב ליכנס לחצר היהודים בערב שבת ולתקן עמהם צרכי  

סעודה ויאכל עמהם בשבת. וכשבא ליכנס חברו עליו במקלות. בא להרוג את השועל. אמר: 
לא הלקוך אלא בשביל אביך שפעם אחת התחיל לסייען בסעודה ואכל את כל נתח טוב. 

אני לוקה? אמר לו: הן, "האבות יאכלו בוסר וגו'". אבל בא עמי  אמר לו: ובשביל אבא
ואראך מקום לאכול ולשבוע. בא לו על הבאר, ועל שפתו מוטל עץ והחבל מושכב עליו, 
ובשני ראשי החבל שני דליים קשורים. נכנס השועל בדלי העליון והכביד וירד למטה ודלי 

אמר לו: יש כאן בשר וגבינה לאכול התחתון עלה. אמר לו הזאב: למה אתה נכנס לשם? 
ולשבוע, והראה לו דמות הלבנה במים כדמות עגול, כמין גבינה עגולה. אמר לו: הכנס אתה 
בדלי העליון, נכנס והכביד וירד, ודלי שהשועל עליו עלה. אמר ליה: היאך אני עולה? אמר 

        .53'"לו: "צדיק מצרה נחלץ ויבוא רשע תחתיו", לא כך כתיב "מאזני צדק וגו
 :54נוסח אחר

מעשה בשועל שבא הארי לאכלו. אמר לו השועל: מה יש בי להשביעך? בוא עמי ואני מראה 
אותך אדם שמן שאתה טורף ושבע ממנו. והיה שם גומץ מכסה ואדם יושב מאחוריו 
ומתפלל. כיון שראהו הארי אמר לשועל: הריני מתיירא מתפלתו של זה שלא תכשילני. אמר 

: אי אתה מתיירא ולא בנך מתיירא אלא בן בנך מגיעו העוון. עכשיו השבע אתה לו השועל
רעבונך ועד בן בנך זמן הרבה. נתפתה הארי וקפץ על הגומץ ונפל לתוכו. באו לו השועל ועמד 
לו על שפת הגומץ מציץ עליו. אמר לו הארי: הלא אמרת שאין הפורענות באה עליך אלא בן 

ל: כבר יש עוון על אבי אביך שאתה נתפש בו. אמר לו הארי: בנך נתפש בה. אמר לו השוע
 "אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה?" אמר לו השועל: למה לא חשבת כך מבראשונה?

. 56, גם משלי האנשה מפותחים ומשוכללים קיימים בו55דימויי חיות וטבע מופיעים הרבה בכתוב
. מקום מיוחד ביניהם תופסים משלי 57בעקבות הכתוב מופיעים משלים כאלה גם בדברי חכמים

 ראה להלן ר' פינחס בן יאיר, שעיסוקו העיקרי היה פדיון שבויים. 45
 אלבק( צו ל'.-ראה ירושלמי כלאים ט' ג', ובראשית רבה )תיאודור 46
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. המעט שנשתמר בידינו 59, שר' מאיר עשאם לשיטה והיו לו שלוש מאות משלי שועלים58שועלים
 ממשלי ר' מאיר, מתאפיין כמפגש בין השועל והאדם על בסיס כתובים מן המקרא.

ירה. שיטת הסברה ייחודית שאותה העדיף על פני תוכחה יש 60משלי שועלים נעשו לר' מאיר
תוכחה פשוטה וישירה מבטאת את מחשבותיו של המוכיח ואת כעסו על השלילה בעולם. היא 
פוטרת את המוכיח מנטל התוכחה בדרך הקצרה ביותר, מאפשרת לו להטיל את האשמה על 
החוטא, שסירב לשמוע ולקבל את התוכחה, ולהתחמק בכך מכל מאמץ נוסף. תוכחה כזאת איננה 

יכולת קליטתו, ואמנם, ר' מאיר לא הסתפק בכך, אלא השתמש במשל  מתייחסת אל החוטא ואל
כשיטה דידקטית המבקשת להתאים עצמה אל השומע. היא חודרת אל הלב באמצעות סיפור, 

. התחשבותו 61ומעוררת את השומע באמצעים עקיפים לחשוב ולהגיע אל המסקנות המתבקשות
ר לו להתקרב ולהגיע אל הדברים בכוחות של ר' מאיר בקשיי תפיסתו של השומע, ומאמציו לאפש

 עצמו, מורים על רצינות תוכחתו וקרבתו לעולם התשובה. 
 

 גופו של המשל

 הכתוב המשיל את ישראל לחיות, בראשית מ"ט, במדבר כ"ג כ"ד, דברים ל"ג. 55
 ב י"ד.-מלכים -שופטים ט'. משל החוח  -של העצים של יותם מ 56
אסתר רבה י' י"א: "אדריאנוס קיסר אמר לו לר' לאריות ואל תהי ראש לשועלים".  אבות ד' ט"ו: "והוי זנב 57

יהושע גדולה היא הכבשה שעומדת בין שבעים זאבים, אמר לו גדול הוא הרועה שמצילה ושוברן לפניהם". 
ים שלא קידושין פ"ב ב: "ר"ש בן אלעזר אומר, מימי לא ראיתי צבי קייץ, וארי סבל, ושועל חנוני, והם מתפרנס

 בצער". אליהו רבה כ"ח: "גנאי לו לארי שיבכה בפני שועל, גניי לו לרב שיבכה בפני תלמידו".
 58 כמה משלי שועלים מפורסמים הופיעו בדברי חכמים:
"כאשר יצא מבטן אמו, גניבא אמר: לשועל שמצא כרם והיה מסוייג מכל פנותיו והיה שם נקב אחד ובקש 

ד צם תלת יומין עד דכחיש ותשש ועאל בהדא נקובא, ואכל ושמן, בעא למיפק להכנס בו ולא הוה יכיל מה עב
ולא יכיל מעיבר כלום, חזר וצאים תלת יומן אוחרנין עד דכחיש ותשש וחזר היך מה דהוה ונפק, כד נפק הוה 

ן אפיך אפוי ואיסתכל ביה אמר כרמא כרמא, מה טב את ומה טבין אינון פירין דבגווך, וכל מה דאית בך יאי
 ומשבחן, ברם מה הניה ממך, כמה דבר נש עליל לגוויך כך הוא נפיק, כך הוא דין עלמא" קהלת רבה ה' א' יד.
ומשל מבית מדרשו של ר' עקיבא: "בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק 

לשועל  -משל, למה הדבר דומה  בתורה. אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו: אמשול לך
שהיה מהלך על גב הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו 
רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו  לו: מפני

יך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא טפש אתה! ומה אבותי עם אבותיכם? אמרו לו: אתה הוא שאומרים על
במקום חיותנו אנו מתיראין, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה! אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים 

על אחת כמה  -כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה  -בתורה, שכתוב בה )דברים ל' כ( כי הוא חייך וארך ימיך 
 וכמה" ברכות ס"א ב. 

כמה  משלים פחות ידועים:יש   
"כבד לב פרעה. אמרו למה הדבר דומה, לארי חמור ושועל שהיו הולכין בספינה וחמור גובה מכס מן הספינה. 
אמר להן החמור: תנו לי מכס. אמר לו השועל לחמור: כמה עזין פניך, אתה יודע שמלך שבחיות עמנו ואתה 

נזיו אני מכניס. אמר לו הארי: קרבו לי הספינה ויצא וטרפו תשאל מכס? אמר לו החמור: מן המלך אני נוטל ולג
לחמור ונתנו לשועל, אמר לו: סדר לי אבריו של שוטה זה. הלך השועל וסידרן, ראה לבו נטלו ואכלו, כשבא 
הארי מצא אבריו נתוחין. אמר לו: לבו של שוטה זה היכן הוא? אמר לו: אדוני המלך, לא היה לו לב, שאם 

 היה נוטל  מכס מן המלך" ילקוט שמעוני ח"א קפ"ב.  היה לו לב לא
ר' פנחס הוה משתעי אילין עובדיא. ארי עשה סעודה לבהמה ולחיה וסיכך על גבן עורות  “אסתר רבה ז' ג': 

של אריות וזאבים וחיות רעות, מן דאכלון ושתון אמרין: הלואי מאן יימר קומינן זמירא, תליין עינהון בהדיה 
עניין לי אתון מה דאנא אמר לכון, אמרין, הן. אמר לון: מאן דאחמי לן בעילאי הוא יחמי לן  תעלא. אמר לון:

 בארעאי, כך מי שהראנו במפלתן של בגתן ותרש וצליבתן הוא יראה לנו במפלתו של המן".
משלי שועלים(, קשור כנראה לשלוש מאות השועלים שצד שמשון. השועל החלש -המספר "שלוש מאות" ) 59

בדרכי עקיפין כדי להשיג את מטרתו, ואף שמשון היכה בפלשתים בדרכים עקיפות. ייתכן שר' מאיר  משתמש
 למד את שיטת המשלים הזאת מרבו ר' עקיבא שהשתמש, בתשובתו לפפוס, במשל השועל.

ויקרא רבה )מרגליות( כ"ח: שמעון בעקבות ר' מאיר מופיעים שלוש מאות משלי שועלים גם אצל אחרים.  60
עשה סעודה למשתה בנו אזל וקרא לכל רבניה ואינשי מיקרא בר קפרא. אזל וכתב על תרעיה "אחר ב"ר 

שמחתו מות מה יתרון לשמחתו". אמר מאן עבד לי הדין, אית דלא צווחינן ליה, אמרו ליה בר קפרא דאינשיית 
רבניה וקרא ליה. כל למיקרא ליה. אמר הא כדו מיקרייא לגרמיה סניא הוא, אזל ועבד מגס אוחרי וקרא לכל 

 תבשיל ותבשיל שהיו מביאין לפניהם הוה אמר עליו תלת מאוון מתלין מן הדין תעלא.
בראשית רבה ע"ח ז': "א"ר לוי ארי הוה כעס על הבהמה והחיה. אמרין, מאן אזיל ומפייס יתיה? אמר להון 

ליה: אגומין. הלך ציבחר וקם הדין תעלא: אתון להכא, דאנא ידע תלת מאה מתלין ואנא מפייס יתיה. אמרין 
 ליה. א"ל: מה דין? אמר להון: אנשית מאה. אמרין ליה: אית במאתן ברכאן. הלך ציבחר וקם ליה. אמרין ליה:

מה דין? א"ל: אנשית אף מאה. א"ל: אף במאה ברכאן. וכיון דמטא תמן, אמר אנשית כולהון, אלא כל חד וחד 
דה בר סימון אמר יש בי כח לערוך תפלה, ר' לוי אמר יש בי כח לערוך יפייס על נפשו. כך יעקב אבינו, רבי יהו

ויחץ את הילדים וגו', אמר כל איניש ואיניש דכוותא תקום ליה". בימי הביניים חזר  -מלחמה, וכיון דמטא 
לכך ר' ברכיה הנקדן בספרו משלי שועלים, המכיל כמאה משלים כאלה. אולם ר' ברכיה לא מצא את משלי ר' 

 ולכן נטל משלי שועלים מן הפולקלור העולמי ו"גייר" אותם בלבוש ספרותי יהודי. מאיר
המשל מתאים לכל אדם. הוא מסקרן, כל אחד מוצא בו עניין לפי הבנתו ונדרש להסיק מסקנות בעצמו.  61

אולם מאותן סיבות משמש המשל גם להצפנת מסרים המיועדים לציבור סלקטיבי של שומעים, שבידם הכלים 
"כתפוח זהב במשכיות כסף" )רמב"ם, הקדמה  -ענח את הקוד הצפון בו. יש בו אפוא רבדים רבים והוא לפ

 למורה נבוכים( ומשום כך הוא גם אמצעי לבאר עניינים עליונים. 



 

 

השועל  הנו יצור חלש, לא הוענקו לו משמים כלים מיוחדים להתגונן מפני החיות הטורפות 
ות קטנות,  הגדולות שלידו, ובכל זאת הוא מצליח לשרוד במלחמת הקיום. הוא משיג את מזונו, חי

בערמה, זריזות ותושייה או ניזון משאריות מזונם של הטורפים הגדולים. מסתבר שמשום כך, 
נעשה השועל במשלים סמל ליצור פיקח המתגבר על הרשעים בערמתו. אבל לא בכל המשלים  
משמשת תחבולנותו לצרכים קיומיים, הוא גם סתגלן החוצה את הקווים ומשמש בחנפנות את 

 .62י ליהנות מפירות עולמם הכוחניהחזקים כד
עיקרו של המשל שלפנינו הוא קשר הדורות ומחויבותם זה לזה, אבל גם פרטיו אינם מיותרים, 

 באשר לא באו רק ליפות את התמונה אלא להביע  מסרים ערכיים:
הזאב איננו טורח ליצור את מזונו או לאגור אותו אלא טורף את זולתו, מן המוכן. ראייתו, 

טרית ועכשווית, ואופק ראייתו כולל רק את הסעודה הקרובה בלבד. השועל רימה את הזאב אגוצנ
ופיתהו להיכנס ולטרוח בסעודה לפני שבת. לכאורה, זו מהפכה בדרכו של הזאב, שכן לאכול 

. מעתה יתקן הזאב 63בשבת צריך לעמול בסבלנות ואיפוק, ו"מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת"
ול את מזונו באלימות ורצחנות, יתחיל לעמול בו כראוי. אבל לא זו היתה את דרכיו ובמקום לגז

כוונתו האמיתית של הזאב, שהרי כבר סבו של אותו זאב החל כביכול לסייע בסעודה ולבסוף אכל 
 כל נתח טוב. 

אין בכוונתם לשוב בתשובה, הזאב והארי נשארו במשלי השועלים חיות טרף דורסניות ומסוכנות, 
ות להיראות אנושיות ולהשתלב בעולם התרבות ומנעמיו. כאשר יעשו הזאב והארי הן רק מנס

 .64תשובה של ממש, ישתכחו חטאיהם הקדמונים "וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ"
לאחר שנכשלה תוחלתו של הזאב, הזמין אותו השועל לאכול עמו בבאר, והפעם זו הבטחה לסעוד 

אשליה, אין סעודת חינם, מי שילך אחרי חלומותיו ויחפש  לשובע ובלי טרחה. אבל אין זו אלא
 חיים קלים יגלה שאין בתחתית הבאר כלום.

הזאב מחפש חיים קלים עכשוויים ומשום כך איננו יכול  להרים את עיניו ולהסתכל אל השמים, 
ב אל הלבנה. במקום זאת, הוא מרוכז בעצמו ומוריד את עיניו ארצה. ארציותו וחומרנותו של הזא

 גורמות לו לראות גם בלבנה המאירה רק חריץ גבינה.
הדליים שעל הגלגלת הם אמצעי טכני שעמו עולים ויורדים, אולם כאן נחשבים הדליים גם ככפות 
מאזניים ערכיות. בעולם הזה, ידו של הזאב על העליונה בגלל כוחו ועצמתו, והשועל המסכן מוצא 

יד את עצמו בבחירתו לבאר שחת, לא כפרי טיפשותו עצמו למטה. אבל בסופו של דבר, הזאב מור
אלא מרשעותו המבקשת ליהנות משל אחרים. אותה פעולה של הרשעה אשר תוריד אותה מטה, 

 היא עצמה גם תעלה את השועל למעלה.
 

 אבות אכלו בוסר
בוסר ושיני בנים תקהינה". יש  המשלים שהוזכרו בשם ר' מאיר מתייחסים לפסוק "אבות אכלו

"מה לכם אתם משלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו משל בתוך משל, כאן 
בסר ושני הבנים תקהינה. חי אני נאם אדני ה' אם יהיה לכם עוד משל המשל הזה בישראל. הן כל 

 .65הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות"
זה בשני מובנים מנוגדים, בניחותא ובתמיהה. אולם בשתי הגרסאות למשלנו, מופיע הפסוק ה

בשני המשלים דרכו של השועל עקבית, הוא רואה את המחויבות הקושרת את כל הדורות, אלא 
רואים אלא את עכשווית, אין הם  האריתפיסתם של הזאב ושהמסקנות המתבקשות, שונות. 

מתעלמים מן ההקשרים הם  לכן אין להם  ממד של עומק, אין עבר ואין עתיד.עצמם בלבד ו
 ההיסטוריים, משורשיהם בעבר וממה שהם גורמים לצאצאיהם בעתיד, ולכן נענשו.

שתי העמדות חשובות. צריך לחזק את החוליות המחברות את כל הדורות וקושרות את סדר 
 הזמנים, ובמקביל, יש להדגיש  לא פחות את חופש היחיד וחירותו של כל דור.

ות המאחדת את הדורות, מנוגדת לכאורה לתפיסת התשובה המבוססת על הדגשת רציפות האחרי
הפרדת החוטא מעברו. אולם ר' מאיר לא ראה בכך סתירה. יש שגורל האב רודף את הבן ויש 
שהוא משתחרר ממנו. הדבר תלוי בבן עצמו: אם הוא אוחז במעשי אביו ודרכיו, הוא מחזק את 

שרשרת של רשעה, מעמיק אותה הבן במעשיו ונענש גם  אחיזתו בירושתו המוסרית, ואם חלילה זו
על חטא האב. אבל אם הבן מנתק עצמו מאביו ובוחר בדרך עצמאית, הוא נעשה חופשי מנטל 

 העבר.
 

בדברי חכמים שימש הזאב כסמל לאומות העולם המאיימות על ישראל, אולם השועל לא הופיע בדבריהם  62
חכמים עשו אותו משל לבוגדנות הפלשתים, ובמשלו של ר' עקיבא, השועל הוא  כסמל לישראל. אדרבה,

הטורף הרוצה להשתתף בטרף הדגים. נראה שבדרך כלל נמשלו של השועל איננו לאומי, אלא תוכן מוסרי 
 כללי.

 .עבודה זרה ג' א 63
 ישעיהו י"א ו. 64
רו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה. כט: "בימים ההם לא יאמ-ד, וכן בירמיהו  ל"א כח-יחזקאל י"ח א 65

 כי אם איש בעונו ימות כל האדם האכל הבסר תקהינה שניו".



 

 

 

 ד. ר' שמעון בר יוחאי ור' אלעזר
        

 . ראיתי בני עליה והם מועטים6
הגמורים", אולם היה גם הרבה יותר ר' שמעון בר יוחאי תלמידו של ר' עקיבא, הוא מן ה"צדיקים 

מזה. שאיפותיו הרוחניות של ר' שמעון הרקיעו שחקים, הוא לא הסתפק בבינוניות המצויה 
 בעולם, אלא ביקש להיות חלוץ ההולך לפני המחנה, לרומם את העולם כולו ולגואלו.

 .ןראיתי בני עליה והם מועטין אם אלף הם אני ובני מהם, אם שנים הן אני ובני ה
יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי ועד עתה ואלמלי אליעזר בני 
עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, ואלמלי יותם בן עוזיה עמנו מיום שנברא העולם עד 

 .1סופו
מבחינה זו, ר' שמעון הוא "בעל תשובה" אמיתי שאינו שוקט על שמריו אלא מתקדם והולך 

. בעלי התשובה מתרוממים מן המציאות החומרית החולית, ומתקדשים. ר' 2גהמדרגה אל דר
שמעון בא מן הכיוון ההפוך, הוא נמצא במדרגה העליונה, והשאלה המעסיקה אותו היא, כיצד 

            להוריד את הדברים אל עולם המציאות החולי.
א דאיתיהיבת תורה רבי שמעון בן יוחאי אמר: אילו הוינא קאים על טורא דסיני בשעת

לישראל הוינא מתבעי קומוי רחמנא דיתברי לבר נשא תרין פומין, חד דהוה לעי באוריתא 
וחד דעביד ליה כל צורכיה. חזר ומר ומה אין חד הוא לית עלמא יכיל קאים ביה מן 

. )פרוש: אילו הייתי עומד על הר סיני 3דילטוריא דיליה, אילו הוו תרין על אחת כמה וכמה
שנתנה תורה לישראל הייתי תובע מלפני ה' שיברא לאדם שני פיות, אחד שבו יעסוק בשעה 

בתורה, ואחד שיעשה בו שאר צרכיו. חזר ואמר הרי בפה אחד אין העולם יכול לעמוד בגלל 
 דיבורו הרע, אילו היו שניים על אחת כמה וכמה(.

ש להפריד באופן מוחלט בין ר' שמעון ידע שאי אפשר לטפס על קירות ולוותר על החול, אבל ביק
החול לבין הקודש כדי להתמקד בקודש ולמנוע כל פגימה בטהרתו. אולם המציאות לימדה אותו 
כי לפני שמנסה האדם להתרומם למעלה מדרגתו, עליו לבדוק אם ניתן לשמר את מצבו ונקיותו. 

הום, אז אותה הפרדה שתשחרר את הרוח לחופשי, תפקיר את עולם החומר ותדרדר אותו לת
 תרחף הרוח המנותקת בחלל ללא שום בסיס מציאותי. חייבים לפשר בין העולמות ולשלב אותם.

 לגישה זו של ר' שמעון ביטויים נוספים.
ר' שמעון התייחד בכך שלא התפשר עם המציאות ולא התכופף לתנאיה. הוא לחם ברומא, הסתגר 

בטלה בעיניו ולא נשאר לו אלא עולמו במערה שתים עשרה שנה ועסק בתורה. מציאות העולם הזה 
הרוחני בלבד. לאחר מעגל זמנים שלם של שתים עשרה שנה, יצאו ר' שמעון ובנו מן המערה 
והתאכזבו מאשר מצאו בעולם. במקום שחשבו למצוא מתח רוחני, התמסרות ומסירות נפש עד 

 כלות, ראו עולם שבע ומדושן עונג, העוסק רק בעצמו.
יצאו, ראו אנשים חורשים וזורעים(. אמר: מניחין חיי -קא כרבי וזרעי )נפקו, חזו אינשי ד

עולם ועוסקין בחיי שעה! כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם: 
להחריב עולמי יצאתם? חיזרו למערתכם. הדור אזול איתיבו תריסר ירחי שתא )חזרו וישבו 

בגהינם שנים עשר חדש. יצתה בת קול ואמרה:  שנים עשר חודש(. אמרי: משפט הרשעים
צאו ממערתכם! נפקו, כל היכא דהוה מחי )מכה( רבי אליעזר הוה מסי )מרפא( רבי שמעון. 
אמר לו: בני, די לעולם אני ואתה. בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי 

מחזיק שני בדי הדס  מדאני אסא, ורהיט בין השמשות )בערב שבת בין השמשות ראו זקן
 סוכה מ"ה ב. 1
הערכה גבוהה זו נראית אולי מופרזת, אבל את הערכתו העצמית של ר' שמעון לא שיבשו, לא ענווה מזויפת  2

ו לכפר על העולם כולו. מוזר הדבר שכדי להביא ולא ציפיותיו הגבוהות, הוא הכיר בערכו וידע כי די בו ובבנ
, יותם בן עוזיהכפרה על העולם מראשיתו ועד סופו, בחר ר' שמעון בדמות שולית לכאורה מן ההיסטוריה, ב

אולם בחירה זו עשויה לשפוך מעט אור גם עליו. עוזיהו אביו של יותם היה מלך שהגדיל לעשות מבחינה 
את אילות והשיבה לישראל, ביצר את הארץ והמציא נשק חדש  לאומית. הוא לחם בפלשתים, כבש

"חישבונות" שהוציא את שמעו למרחוק. הוא לא עסק רק במלחמות אלא גם יישב את הארץ ובנה אותה "ויבן 
עזיהו מגדלים בירושלם על שער הפנה ועל שער הגיא ועל המקצוע ויחזקם. ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות 

ב -דברי הימיםיה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכרמים בהרים ובכרמל כי אהב אדמה היה" רבים כי מקנה רב ה
שאיפותיו של עוזיהו היו גדולות ונשגבות, נראה שלא הסתפק במועט אלא רצה להשיב את מצב  י.-כ"ו ט

ישראל לתקופת הזוהר של ימי שלמה. אבל עוזיהו חטא בגאווה, קידש את המלכות, ובא להקטיר בקודש 
יותם נשאר  מרות שלא היה כהן, לכן קרס מפעלו, הצרעת זרחה במצחו, והוא הורחק ממלכותו ומן החברה.ל

נעלם בצלו של אביו הגדול, אולם היה גדול ממנו ותיקן את חטאיו. הוא ידע לשלב שאפתנות וחזון נשגב עם 
של גאווה, אלא שימש שנים צניעות וענווה. הוא הגשים את חזונו של אביו ואת מפעליו הגדולים, בלי שמץ 

רבות, בלא כתר, כעוצר במקום אביו המלך. משום כך נבחרה דמותו המאוזנת, המתוקנת, השלמה של יותם על 
 ידי ר' שמעון כמופת ואידיאל לדורות.

 ירושלמי ברכות א' ב'. 3



 

 

ורץ(. אמרו ליה: הני למה לך? אמר להו: לכבוד שבת. ותיסגי לך בחד )ומדוע לא תסתפק 
באחד(? חד כנגד זכור וחד כנגד שמור. אמר ליה לבריה )לבנו(: חזי )ראה( כמה חביבין מצות 

 .4על ישראל. יתיב דעתייהו )התיישבה דעתם(
ת לעולם הנוהג בבינוניות שמרנית ולכן שרפו אותו ר' שמעון ור' אלעזר לא מצאו נקודת זכו

השמים גערו בהם על כך, הוטל עליהם להסתגר שנה נוספת במערה וללמוד כיצד בחרונם. אבל מן 
ליישם את תורתם במציאות. על האדם להתאמץ לראות את האור הגנוז במציאות ובאמצעותו 

ציאות וענייני החול תכנים של קדושה, להשלים עמה. ואכן, כאשר יצאו לאחר שנה, גילו בתוך המ
 ומצאו שכלי המעשה יכולים לרומם את המצווה ולהדרה.

אמר: הואיל ואיתרחיש ניסא איזיל אתקין מילתא )הואיל והתרחש נס אלך ואתקן דבר 
לטובת המקום(, דכתיב "ויבא יעקב שלם" ואמר רב: שלם בגופו, שלם בממונו, שלם 

אמר רב: מטבע תיקן להם, ושמואל אמר: שווקים תיקן  בתורתו. "ויחן את פני העיר",
להם, ורבי יוחנן אמר: מרחצאות תיקן להם. אמר: איכא מילתא דבעי לתקוני? אמרו ליה: 
איכא דוכתא דאית ביה ספק טומאה ואית ליה לכהני צערא לאקופי. )אמר: יש דבר לתקן? 

 .5קיפו(אמרו לו: יש מקום שיש בו ספק טומאה ומצטערים הכוהנים לה
ר' שמעון הפנים את הלקח, והבין שהכרת התודה על הנס מחייבת אותו לתרום את חלקו לתיקון 
המציאות החומרית. כשיעקב אבינו הגיע בשלום אל הארץ, תיקן, למסורת חכמים, את סדריה של 

חברתיים, -שכם, והכין לה מטבע, שווקים ומרחצאות. שלושת אלה הם תיקונים כלכליים
מתרוממת החברה מעצם הקיום הבסיסי ומשכללת את תפקודה. מרחצאות נועדו  שבאמצעותם

לתיקון הגוף ושלמותו פשוטו כמשמעו, שווקים משפרים את דרכי המסחר ומגדילים את היקפם, 
 ומטבע היא תיקון כלכלי מתוחכם המבטא שלטון מרכזי והסכמה לאומית רחבה. 

אף הוא לתיקונה, ועשה זאת כדרכו על גבול  ר' שמעון בא להשלים עם המציאות, ביקש לפעול
 החול והקודש. הוא טיהר את טבריה מטומאתה ואיפשר בכך את פיתוחה ושגשוגה. 

 
 

 

 . אני ובני מהם2
ר' שמעון היה אדם מופלא ואף בנו ר' אלעזר מצטייר כדמות מסתורית. סיפרו עליו סיפורים 

מופיע כבנו של אביו הגדול, תלמיד חכם מוזרים,  משונים וסותרים זה את זה. מצד אחד הוא 
גוף -וצדיק שאין למעלה הימנו, מאידך גיסא, מסופר עליו שלא היה מתחילה בן תורה אלא בעל

 זולל וסובא.
 

 יסוד הפרשה בסיפור שהייתו של ר' אלעזר יחד עם אביו במערה.
ינא דמיא. אזלו )ר' שמעון ור' אלעזר( טשו במערתא. איתרחיש ניסא איברי להו חרובא וע

והוו משלחי מנייהו, והוו יתבי עד צוארייהו בחלא, כולי יומא גרסי, בעידן צלויי לבשו 
. )הלכו 6מיכסו ומצלו, והדר משלחי מנייהו כי היכי דלא ליבלו. איתבו תריסר שני במערתא

והתחבאו במערה שתים עשרה שנה. התרחש נס ונבראו להם חרוב ומעיין. פשטו בגדיהם 
ו וישבו עד צוארם בחול. כל היום ישבו ולמדו ובעת התפילה התעטפו בבגדיהם כדי שלא יבל

 והתפללו.(
התקדשותם המוחלטת של ר' שמעון ור' אלעזר לתורה, שהייתם המשותפת במערה במשך תקופת 

. בשלב זה, 8, העלתה אותם לעולם משלהם שאין לזר מקום בו7חיים שלמה בת שתים עשרה שנה
חכם בשל, הראוי להיות שותף שלם לדרכו ההרואית של אביו. ואכן ר' ר' אלעזר הוא תלמיד 

 שמעון הילל את בנו בכל פה, ובעקבות הישגיהם במערה העיד עליו שהוא מבני עליה. 
היציאה מן המערה אל המציאות הרגילה היתה קשה עליהם, והבליטה את הבדלי הגישות בין ר' 

 ועולים גם במקומות אחרים:שמעון לר' אלעזר בנו. הבדלים אלה חוזרים 
תני בשם ר' אלעזר: הסייף והספר ניתנו מכורכין מן השמים, אמר להם הקב"ה, אם 
שמרתם מה שכתוב בספר זה הרי אתם ניצולים מן הסייף, ואם לאו סוף שהוא הורג אתכם. 
והיכן הוא משמען של דברים? שנאמר "ויגרש את האדם לשמור את דרך עץ החיים", את 

זו תורה. תני בשם רשב"י: הככר והמקל ניתנו  -דרך ארץ, ואחר כך עץ החיים  זו -דרך 
מכורכין מן השמים. אמר להם: אם שמרתם את התורה הרי ככר לאכול, ואם לאו הרי 

 שבת ל"ג ב. 4
 שבת ל"ג ב. 5
 שבת  ל"ג ב. 6
 רה ביחס לר' עקיבא וחבריו )כתובות ס'(.השווה לתקופת שתים עשרה השנה של לימוד תו 7
ראה בבא מציעא פ"ה א, מי שלא היה בצער מערה אינו זכאי להיכנס למחיצתם אפילו במותם ואפילו הוא  8

 בנם.



 

 

מקל לרדות בו. היכן הוא משמעו של דבר? "אם תאבו ושמעתם טוב הארץ תאכלו ואם 
 .9תמאנו ומריתם חרב תאכלו", וחרובין תאכלו

ם ר' אלעזר האמור כאן הוא ר' אלעזר בנו של ר' שמעון, נחלקו האב ובנו באותה מחלוקת א
שהבדילה ביניהם בשעה שיצאו מן המערה. ר' אלעזר, ביציאתו מן המערה, שרף את העולם הרוגע 
על שמריו, הוא כרך את הסייף עם התורה והציב איום על מי שלא שמר אותה. התורה אינה רק 

ה לאדם, אלא הכרח גמור, שהעובר עליו ייענש בסייף. לעומתו, ריפא ר' שמעון את דרך נאה וראוי
אשר שרף בנו. לכן במקום הסייף, הציב מקל, וכרך אותו לא עם התורה אלא עם כיכר, כלומר, יש 

. ר' שמעון ריכך את הדברים ואיים על ישראל בחרובים בלבד. קללת 10שכר ועונש, יש מקל וגזר
ר' שמעון עצמו ברכה והם שימשוהו לטובה. כר' חנינא בן דוסא די היה לר' החרובים נעשתה ל

שמעון בקב חרובים מערב שבת לערב שבת. אבל אי אפשר לכפות על העם מדרגות של יחידים 
גדולים, ואין דרך לקרבו אליהם אלא בדרכי נועם. הסייף הפך אפוא למכשיר חינוכי ולא עונש 

כאשר יגיעו ישראל עד לחרובים יזכרו לעשות  -עבדון תתובא" בעלמא. "צריכים ישראל לחרובא 
  תשובה.

 
סיפור מפורסם מיוחס לר' אלעזר בר' שמעון ולסיום לימודיו אצל רבו, אבל בגרסאות דווקניות 

. אף על פי כן נראה שיש דמיון תבניתי בין הסיפור הזה לסיפור על 11מדובר בר' שמעון בר' אלעזר
 נוכית של ר' אלעזר.אישיותו והתפתחותו החי

תנו רבנן: לעולם יהא אדם רך כקנה ואל יהא קשה כארז. מעשה שבא רבי אלעזר ברבי 
שמעון ממגדל גדור מבית רבו, והיה רכוב על חמור ומטייל על שפת נהר ושמח שמחה 
גדולה, והיתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן אדם אחד שהוא מכוער 

ום עליך רבי, ולא החזיר לו. אמר לו: ריקה, כמה מכוער אותו האיש, ביותר, אמר לו: של
שמא כל בני עירך מכוערין כמותך? אמר לו: איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני כמה 
מכוער כלי זה שעשית. כיון שידע בעצמו שחטא ירד מן החמור ונשטתח לפניו ואמר לו: 

עד שתלך לאומן שעשאני ואמור לו כמה מכוער  נענתי לך מחול לי. אמר לו: איני מוחל לך
כלי זה שעשית. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. יצאו בני עירו לקראתו והיו אומרים לו: 
שלום עליך רבי רבי, מורי מורי. אמר להם למי אתם קורין רבי רבי. אמרו לו: לזה שמטייל 

ו לו: מפני מה? אמר להם כך אחריך. אמר להם: אם זה רבי אל ירבו כמותו בישראל. אמר
וכך עשה לי. אמרו לו: אף על פי כן מחול לו. שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם בשבילכם 
אני מוחל לו, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. מיד נכנס ר' אלעזר בן ר' שמעון ודרש: 

מוס לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז. ולפיכך זכה קנה ליטול הימנו קול
 .12לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות

לפי גרסה זו למד ר' אלעזר תורה באופן מסודר בבית רבו, ובסיום לימודיו הקביל הציבור את פניו 
כגדול בישראל. בדרכו הביתה חש שלמות פנימית וחיצונית ודעתו זחה עליו, והנה בא לפניו אדם 

זאת. לפי סדר הדברים פתח ר' אלעזר ופנה מכוער ביותר והרס בעיניו את השלמות ההרמונית ה
והמכוער לא ענה, כלומר, כיעורו לא היה רק חיצוני אלא גם פנימי. ר' אלעזר גינה  13אליו בשלום

את המכוער, אבל בגינוי זה חשף חוסר שלמות בו עצמו, ראייתו חיצונית והבחנתו שטחית 
ואתגר חינוכי שהוטל לפתחו של ר' פירשו את האירוע כולו כניסיון  14וסטריאוטיפית. הראשונים

אלעזר. אותו אדם מכוער היה אליהו הנביא שבא להוכיחו כדי שלא תזוח דעתו ולא יתגאה, 
. אכן בהמשך הסיפור הוחלפו התפקידים, ר' אלעזר ניחם על ""ולטוב נתכוון כדי שלא ירגיל בדבר

ניצל את מעמדו החדש גאוותו, שב בתשובה וביקש את מחילתו של אותו אדם, ואילו המכוער 
 לבזותו ברבים והתעקש לא למחול לו.

 ויקרא רבה ל"ה ו'. 9
ר' שמעון היה יכול לומר, החרב והככר ירדו מכורכים, שהרי למד כן מחרב תאכלו, אבל העדיף להוציא את  10

מפשוטו ולרכך גם את האיום, במקום חרב נקט במקל, ובמקום מכה באים החרובין. בפירוש הרד"ל על הפסוק 
המדרש הוסיף: "שהיה יכול לדרוש כל זה מן הפסוק הראשון 'לשמור את דרך עץ החיים', הסייף והככר, העץ 

 הוא המקל, והחיים הם הככר".
בן שמוע, שהיה תלמיד ר' מאיר. ראה בדקדוקי סופרים הכוונה לתנא בן אותו הדור אולי בנו של ר' אלעזר  11

ובמקבילות, דרך ארץ רבתי ד', אבות דרבי נתן נוסחה א' פמ"א. מגדל גדור נמצאת בבקעת הירמוך בסמוך 
למרחצאות "חמת גדר", ור' אלעזר או ר' שמעון הלך לטבריה על שפת הירמוך או כפי שמופיע בדקדוקי 

א נאמר מיהו רבו זה היושב בחמת גדר, אם הכוונה לר' מאיר )ראה ז. ארליך, סופרים על שפת הים )כנרת(. ל
(, יש בכך חיזוק לגירסת ר' שמעון בר' אלעזר. ר' מאיר דרש כל שבת בבית 21מזרח הירדן במבט יהודי עמ' 

 הכנסת בחמתא )על פי נוסחת הירושלמי סוטה פ"א ד'(, חמתא זו יכולה להיות חמה של טבריה, או חמת גדר
ר' מאיר דרש גם בטבריה "ר' מאיר הוה יתיב דרש בבית מדרשא דטיבריה עבר אלישע שעל הירמוך. אמנם 

אפשר שדרשתו הקבועה לא היתה שם רביה רכיב על סוסייא ביום שובתא" )ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א(, אבל 
סדר האותיות( ור' מאיר אלא בחמת גדר. לר' מאיר היו קשרים עם אבנימוס הגרדי )כנראה = "הגדרי" בהיפוך 

 עלה מן הבקעה אל "גדר", העיר הגדולה שבראש ההר, כדי לנחמו )רות רבה ב' י"ג, וראה חגיגה ט"ו ב(.
 תענית כ' א. 12
" נראה יותר משל המכוער. ואם רביבנוסחאות המקבילות חסרה הברכה הזאת, כמו כן הנוסח "שלום עליך  13

אלעזר בגאוותו לא השיב שלום, אלא שבמקום ברכה גינה את האיש שיח מסודר, ולא די שר' -כך אין כאן דו
 המכוער. 

 רש"י ותוספות, בשם דרך ארץ, אבל אינו כתוב בנוסח שלפנינו. 14



 

 

יש קווים דומים בסיפור המערה של ר' שמעון בר יוחאי ור' אלעזר, ובסיפור על אותו מכוער, 
הקושרים אותם זה לזה. שהייתו של ר' אלעזר במערה ולימודו עם אביו מקבילה לתקופת לימודו 

ה של התקדשות לתורה והתנתקות מוחלטת מן בבית המדרש אצל רבו, שאף היא תקופה ארוכ
הנעשה בחוץ. פגישתו של ר' אלעזר עם האדם המכוער ביציאתו מבית רבו, דומה ליציאתו מן 
המערה ופגישתו עם כיעור העולם, הממשיך לחרוש ולזרוע בלי לשים לב לכבוד קונו. ר' אלעזר 

ושרף אותם בעיניו. אולם תגובתו גינה את המכוער בפיו ובאותה דרך ביקר את שגרת בני העולם, 
הקשה כלפי העולם החיצוני העידה דווקא על קיומו של פגם בו עצמו. דעתו שזחה מכך שלמד 
תורה הרבה, הביאה אותו לזלזל בזולתו, והוא נאלץ לחזור למערה לשנה נוספת ולתקן את דרכיו. 

 יהא אדם רך כקנה". "לעולם -המדרש והסיק את המסקנה -באותו אופן חזר ר' אלעזר אל בית
בסיפור המערה קיימת תוספת על המסופר. ביציאה מבית המדרש ראה ר' אלעזר רק את המכוער, 

הזקן שעסק  -ואילו ביציאה מן המערה נראה לו לא רק קלונו של העולם אלא גם ניגודו הגמור 
ץ להידור במצווה. הזקן מצא את נקודת החיבור בין המציאות החומרית לבין ענייני שמים כשר

 .15מצווה, ובכך יישב את דעתו של ר' אלעזר על הבריות
ר' אלעזר הסיק מכישלונו, שבראייה חיצונית אי אפשר לגלות את המשמעות הפנימית האמיתית 
של הדברים. הארז הוא המעולה שבעצים אבל קיימת בו נקודת תורפה, חוזק עצו וקשיותו עלולים 

רון, ואילו שפלותו של הקנה העלוב וגמישותו הופכים לו להביא לשבירתו ברוח ולהיות לו לחיס
למעלה חשובה. לפיכך אסור לאדם ללכת אחר עיניו, להתגאות ולהתקשות כארז, ראוי לו לאמץ 
מעט משפלותו וגמישותו של הקנה. ר' אלעזר למד את הלקח, בקרבו התחולל מהפך, הוא הכיר 

יפה אותה מסקנה גם כלפי האדם המכוער, את הנעשה בלבו וידע שכבר התרכך כקנה. בשעה זו 
 "לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז", אל יתקשה הנעלב כארז ויסרב למחול.

סיום הדברים, "לפיכך זכה קנה ליטול הימנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה תפילין ומזוזות" אולי 
עצמו. האדם הבא ללמוד  גם הוא המשך דברי ר' אלעזר, העושה את דין ספר התורה למשל על

 תורה נעשה כקולמוס לתורה, ולא יוכל להיות קולמוס כזה אם לא ילמד להיות רך כקנה. 
 
 

 . בעל גוף3
במקורות האמורים עברה ילדותו של ר' אלעזר בביתו, והוא נעשה גדול בישראל בלימודיו בבית 

אלעזר, ויש מקורות לכך . ברם, ישנן מסורות אחרות על דרך התפתחותו של ר' 16רבו ועם אביו
שרבי שמעון בר יוחאי נפטר כשר' אלעזר עוד היה צעיר לימים ועיקר גידולו בתורה לא היה אצל 

   אביו.
דכי הוו יתבי רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע בן קרחה אספסלי, יתבי קמייהו רבי אלעזר 

יהושע בן קרחה ישבו  ברבי שמעון ורבי אארעא מקשו ומפרקו )רבן שמעון בן גמליאל ורבי
על ספסלים, ורבי אלעזר ברבי שמעון ורבי ישבו לפניהם על הארץ, והקשו ותרצו(.  אמרי: 
מימיהן אנו שותים והם יושבים על גבי קרקע? עבדו להו ספסלי אסקינהו )הושיבום(. אמר 

)מדרש יש גם קשר מסוים בין הסיפור הזה לסיפור )מאוחר( על ר' עקיבא שנוצר אולי בעקבות הסיפור שלנו  15
על נערה מאורסה ביום הכפורים והוציאוהו והרגוהו ד שבא : "מעשה באדם אחעשרת הדברות, לא תנאף(

לאחר מיתתו נולד לו בן מאשתו ונמנעו בני ישראל למולו. פעם אחת היה רבי עקיבא מהלך בדרך ומצא אדם 
היה נושא משאוי גדול של עצים שלא היה אדם בעולם ולא חמור ולא סוס שיכול  שהיה מכוער ביותראחד 

בי עקיבא: משביע אני אותך בשבועה שתאמר אם אתה בן אדם או שד, או מאיזה בריה לטעון כמותו. אמר לו ר
אתה. אמר לו: רבי הייתי וכבר נפטרתי מן העולם ההוא ובכל יום אני מביא משוי כזה ומכניסין אותי בתוכו 

שין לך כך ושורפין אותי בתוכו שלשה פעמים ביום וזה עמלי בכל יום ויום. אמר לו רבי עקיבא: מה עשית שעו
וכך? אמר לו אותו עני: באתי על נערה מאורסה ביום הכפורים. אמר לו בני שמעת אם יש לך שום תקנה באותו 
עולם? אמר לו: כך שמעתי מאחורי הפרגוד שבזמן שיעלה בני לספר תורה ויאמר ברוך ה' המבורך מוציאין 

אשה או בן? אמר לו: בן אחד נולד לי אחר אותי מגהינם ומכניסין אותי בגן עדן. אמר לו רבי עקיבא: הנחת 
כיון שבא לעיר יצאו אנשי העיר מיתתי ונמנעו ישראל למולו.... והלך רבי עקיבא עד שבא לאותו העיר 

. אמר להם ידעתם איש פלוני ואשתו. אמרו: שם רשעים ירקב. אמר להם: על מה? אמרו לו: כך וכך לקראתו
בנו. הביאו אותו, וצוה למולו והושיבו ללמוד וכן עשה  ולמדוהו עשה. אמר להם: אף על פי כן הביאו לי 

ברכות שצריך לו לספר תורה. ליום השבת צוה לקרותו לספר תורה ואמר ברכו את ה' המבורך וגו' לעולם 
ועד. מיד הוציאו אביו מגהינם והכניסוהו בגן עדן. באותו הלילה בא אביו בחלום לרבי עקיבא ואמר לו תנוח 

ת דעתי". הזכרת המכוער והשיחה עם בני העיר בוודאי קושרת את שני הסיפורים ועושה את דעתך שהנח
ברור שאין כיעור חיצוני סתם, אלא  האחרון פירוש לראשון, אולם יש להשוותם באופן ניגודי. בסיפור האחרון

יר בסיפור המעשים המכוערים מביאים את האדם לידי כיעור גם בחיצוניותו, כך רואים את הדבר בני הע
האחרון, וזו אולי תפיסתו של ר' אלעזר שגינה לאותו מכוער בסיפור הראשון. ואף על פי כן בעולם הזה אין 
הדברים ברורים כל כך ואין אדם רשאי להחליט כן על זולתו.  גם הכיעור הגדול ביותר אינו אלא יחסי בלבד 

צעותו יש אפשרות של תיקון גם לאביו ואפילו ולעולם קיים פתח של תשובה. גם לבן הממזר נמצא תיקון ובאמ
 לאחר מיתה.

אם גרסתנו נכונה ומעשה המכוער התרחש עם ר' אלעזר בר' שמעון, מסתבר שלימודיו בבית רבו קדמו  16
לשהייתו עם אביו במערה. הסתגרותו של ר' אלעזר במערה חידדה את קיצוניותו, וצריך היה להרגיעו במשך 

את דרך האמצע המחברת את תורתו אל המציאות. ומסקנת שני הסיפורים מחייבת שנה נוספת, אשר בה מצא 
 את האדם להיות מעורב בדעתו עם הבריות ולהתנהג כלפיהם ברכות. 



 

 

להם רבן שמעון בן גמליאל: פרידה אחת יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה הימני? 
הו )הורידו( לרבי. אמר להם רבי יהושע בן קרחה מי שיש לו אב יחיה ומי שאין לו אב אחתו

 .17ימות? אחתוהו נמי לרבי אלעזר ברבי שמעון
במקורות אחרים הוא אמנם נשאר בבית אביו, אבל דמותו המצוירת בהם רחוקה מתורה כרחוק 

 .מזרח ממערב
עיבור מן קרייתא המונייא, יתיב גבי  רבי אלעזר ב"ר שמעון אתוי חמרייא גבי אבוי למיזבן

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 

שכחון יתהון, למזבן טעניהון נסב חמריהון ואסיקון לאגרא. אתון תבעון חמריהון ולא א
תלון עיינוהון וחמון יתהון יהיבין באגרא. אזלון גבי אבוי תנון ליה עובדא, אמר לון: דלמא 
מילה בישא אשמעתוניה? אמרין ליה: לא מרי, אלא כן וכן הוה עובדא. אמר לון: ולמה 
הכנסתם בו עין רעה וצרה, איפשר דמן דדכון הוה אכיל או עליכון אינון מזונוי? לא ההוא 

ברייה ברא ליה מזוני? אף על פי כן אוזלו ואמרון ליה מן שמי והוא מחית לכון. הנס ד
האחרון היה קשה מן הראשון, מן מסקן להו הוה מסיק להון חד חד, מן נחית להון הות 
מחית להון תרי תרי, וכיון שנתעסק בתורה אפילו טליתו לא היה יכול לסבול לקיים מה 

 . 18מעולפת ספיריםשנאמר 
רוש: חמרים באו אל ר' שמעון לקנות תבואה מהמוניא. ראו את ר' אלעזר יושב ליד )פי

התנור, אמו אופה והוא אוכל כל שהיא מוציאה עד שגמר את כל הלחם. אמרו החמרים: 
נחש רע במעיו של זה, דומה שהוא מביא רעבון לעולם. שמע ר' אלעזר את דבריהם וכאשר 

ם והעלם לגג. כשחזרו חפשו את חמוריהם ולא יצאו לקנות את שרצו לקח את חמוריה
מצאו, עד שהרימו את עיניהם וראו אותם על הגג. הלכו אל אביו והתלוננו, אמר להם: אולי 
אמרתם עליו דבר רע? אמרו לו: לא אדוני, כך וכך היה מעשה. אמר להם: ולמה הכנסתם 

. לכו ואמרו לו בשמי בו עין רעה וצרה? האם אכל משלכם, מי שבראו ברא לו את מזונותיו
והוא יוריד לכם את החמורים. הנס האחרון היה גדול מן הראשון, כשהעלה אותם העלה 
אחד אחד וכשהוריד הוריד אותם שניים שניים. וכיון שנתעסק בתורה לא יכול היה לשאת 

 אפילו את טליתו.(
יה בעל גוף, בעל מתברר שבראשית דרכו התנהג ר' אלעזר באופן מוזר, הוא לא למד תורה אלא ה

 .19כוח עצום ורעבון מופלא. רק בשלב מאוחר יותר התמסר ר' אלעזר לתורה ואז תשש כוחו
 :20ועוד סיפור דומה על ר' אלעזר

ר' אלעזר בן שמעון נעשה כתף. פעם אחת בא אצלו אליהו בדמות זקן. אמר לו התקן לי 
טליתי ונלך. אמר לו: בהמה. אמר לו: מה יש אצלך לטעון? אמר לו: הרי תפיסתי והרי 

רואים אתם זקן זה, אני טוען ומוליך אותו לסוף העולם והוא אומר לי התקן לי בהמה? 
אמר לו: רצונך לרכוב? אמר לו: הן. הרכיבו על כתפו והיה מעלהו הרים ומורידו בקעות 
ומעבירו בשדות של קוצים לסוף התחיל מכביד עליו. אמר לו: זקן, זקן, הקל עצמך, ואם 

אני משליכך. אמר לו: רצונך לפוש קצת? אמר לו: הן. מה עשה, העלהו לשדה אחת לא 
והושיבו תחת אילן ונתן לו מאכל ומשתה. כיוון שאכל ושתה אמר לו כל היגיעה הזו למה? 
ולא יפה לך שתתפוס אומנות אבותיך? אמר לו: ואתה תהא משנה לי? אמר לו: הן. אמרו 

עד שאמר ספרא. וכיוון שאמר ספרא אפילו טליתו לא שלוש עשרה שנה למדו אליהו תורה 
  היה יכול לטעון.

גם בסיפור זה, ר' אלעזר איננו תלמיד חכם אלא כתף ובעל כוח גדול, אליהו עושה הכל כדי להביאו 
ללמוד תורה, וכאשר הוא לומד נעלם כוחו. גם כאן לומד ר' אלעזר תורה שלוש עשרה שנה, כמניין 

 במערה.השנים שהיה עם אביו 
  סיפור דומה מופיע במדרש, ולפיו לא גדל ר' אלעזר בביתו ולא היה בן תורה: 

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? אמר לו: 

ק אחד ושני ושלישי והכניסו לבית הוועד. ראה אותו רבי אמר לו: הן. התחיל מלמד אותו פר
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 התחיל משיב דברים 

 .21יים"שם. וקרא עליו רבינו הקדוש "פרי צדיק עץ ח

 בבא מציעא פ"ד ב. 17
 שיר השירים רבה ה' ג'. 18
י מעי". תיאור ממדי גופו המופלאים של ר' אלעזר חוזר גם בסיפור ימיו האחרונים, ראה להלן "שישו בנ 19

חולשת ר' אלעזר בעקבות לימוד התורה דומה למסופר על ריש לקיש, שלאחר שקיבל עליו עול תורה לא יכול 
היה אפילו לחזור ולהביא את בגדיו. המוטיב של בעל הגוף שהוא צדיק נעלם התגלגל לסיפורי חסידים, אלא 

 שגרסאותיו ומגמתו אינן ברורות.
 א בשלח, כב.תרגום מתוך פסיקתא דרב כהנא י" 20
 תנחומא בובר, וירא, ל"ח. 21



 

 

בנוסח זה התחיל ר' אלעזר את דרכו כעם הארץ וחזר בתשובה רק מכוחה הגדול והחזק של 
המורשת והמסורת המשפחתית. אולם בנוסח הבבלי מופיע סיפור כזה לא על ר' אלעזר אלא על 

 .22בנו
איקלע רבי לאתריה דר' אלעזר בר' שמעון, אמר להם: יש לו בן לאותו צדיק? אמרו לו: יש 

. אתייה, אסמכיה ברבי ואשלמיה לר' 23וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמונהלו בן 
שמעון בן לקוניא אחוה דאימיה. כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל. אמר ליה חכים 
עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל? אמר ליה 

במתיבתא דרבי, שמעי לקליה, אמר: הא קלא דמי מומי עזובה דא. כי גדל אתא יתיב 
 .24לקליה דר' אלעזר בר' שמעון. אמרו ליה: בריה הוא. קרי עליה "פרי צדיק עץ חיים"

)רבי נקלע למקומו של ר' אלעזר בר' שמעון, אמר להם: יש בן לאותו צדיק? אמרו לו: יש לו 
נות ונתנו לר' שמעון בן בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמונה. הביאו וסמכו לרב

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 

 לו של ר' אלעזר בר' שמעון. אמרו לו: בנו הוא. קרא עליו "פרי צדיק עץ חיים".( לקו
יוסי, בנו של ר' אלעזר, הוא בעל תאווה החוזר בתשובה רק בעקבות פיתויים חומריים של כבוד 

 רבי, לימד כאן דרך ייחודית של תשובה, וחידש בה שני יסודות גדולים. .וגדולה
לעזר אמון בלתי מוגבל. הוא סמך את יוסי לרבנות כפי שהוא, בטרם אמון. רבי נתן ביוסי בר' א

עשה תשובה, הוא לא חיכה שילמד תורה ויגיע למדרגה הראויה אלא סמך אותו מיד. הוא נתן 
אמון בחוטא וביכולתו לשוב, התנהג עמו כאילו כבר נמצא במקום שאליו הוא שואף, חיזק אותו 

כל המחסומים הפנימיים והחיצוניים. והתוצאה היא שאכן ורומם אותו, ובכך אפשר לו לדלג על 
 הצדיק את בחירתו והיה ראוי לה.

שלא לשמה. כאשר ר' שמעון בן לקוניא התמודד על לבו של ר' יוסי מול הזונות שפיתוהו, לא איים 
לשמה כדי -עליו שיירד לאבדון, אלא משך אותו והציב לפניו פיתויים אחרים. הוא השתמש בשלא

, "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא 25לעשייה לשמה, וכמאמר חכמים להביאו
בא לשמה". במקום פיתויים תאוותניים פיתה ר' שמעון את ר' יוסי  -לשמה, שמתוך שלא לשמה 

 בחלומות של גדולה, בכבודה של התורה וההנהגה המצפים לו ובמדרגה הגבוהה שאליה יגיע.   
 
 

 . שישו בני מעי6
גת דמותם של ר' אלעזר ובנו כבעלי נטייה חומרנית קיצונית, מנוגדת באופן מוחלט לשאיפתם הצ

הרוחנית המקסימליסטית של ר' שמעון ור' אלעזר, שהעדיפו את הרוח על החומר, לא התפשרו עם 
המציאות ולא השאירו מקום לגוף ולצרכיו. כאן, למרבה הפלא, מגיב ר' שמעון לתאוותנותו של 

עבתנותו בסלחנות, ור' אלעזר שהיה עוד קיצוני מאביו ביחסו אל עולם החומר, דווקא ולר 26בנו
 הוא השתעבד לו כל כך.

אפשר שהבדל זה הוא ההבדל בין התנהגותו של ר' אלעזר בצעירותו לבין מה שהיה כאשר נכנס 
ני לתורה, ואולי דווקא משום שחטא בילדותו בחומרנות יצא נגדה כל כך. אולם הסבר זה פשט

מדי. חכמים המשיכו לתאר באופן יוצא דופן את גודל גופו וכרסו של ר' אלעזר גם לעת זקנתו 
 ובעת פטירתו.

אתיוה לרבי אלעזר בר' שמעון וקא תפיס גנבי ואזיל. )הביאו הרומאים את ר' אלעזר בר' 
 שמעון ומינוהו לתפוס גנבים(. שלח ליה רבי יהושע בן קרחה: חומץ בן יין, עד מתי אתה
מוסר עצמו של אלהינו להריגה! שלח ליה: קוצים אני מכלה מן הכרם. שלח ליה יבוא בעל 
הכרם ויכלה את קוציו. יומא חד פגע ביה ההוא כובס, קרייה: חומץ בן יין. אמר )ר' 
אלעזר(: מדחציף כולי האי שמע מינה רשיעא הוא. אמר להו: תפסוהו, תפסוהו. לבתר דנח 

ולא מצי )אחרי שהתיישבה דעתו של ר' אלעזר, הלך אחריו  דעתיה אזל בתריה לפרוקיה
לפדותו ולא הצליח(. קרי עליה )קרא ר' אלעזר על עצמו(: שמר פיו ולשונו שמר מצרות 
נפשו. זקפוהו. קם תותי זקיפא וקא בכי )צלבו את הכובס, עמד ר' אלעזר תחת צליבתו 

נערה מאורסה ביום הכפורים. הניח  ובכה(. אמרו ליה: רבי, אל ירע בעיניך, שהוא ובנו בעלו
ביחס לנכד אין קושי בסיפור הזה. אם ר' אלעזר נפטר, הרי אפשר שבנו הקטן פותה על ידי הזונות שחיו  22

סביבו, רחק מן התורה ושקע עד צוואר בנהנתנות גסה. לגבי ר' אלעזר הסיפור סותר את האמור במקורות 
ובנו גרם לבלבול מסוים והביא למסורת דומה על ר' אלעזר. אולם  אחרים. ואולי הקושי להבחין בין האב

התנאים שהוזכרו כמאמצים, מתאימים בכל סיפור, ר' יוסי בן חלפתא הוא בן דורו של ר' שמעון ורבי הוא 
 חברו של ר' אלעזר, ומתבקשת התעניינותם בבני חבריהם.

בפרקים המוקדשים להם(, שוכרים את הזונה,  בן דורדיא והתלמיד הזהיר במצוות ציצית )ראה לעילאלעזר  23
 ואילו כאן הזונות שוכרות אותו.
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ידו על בני מעיו אמר: שישו בני שישו! ומה ספקות שלכם כך, ודאית שלכם על אחת כמה 
 וכמה, מובטח אני בכם שאין רמה ותולעה שולטת בכם. 

ואפילו הכי לא מייתבא דעתיה, אשקיוהו סמא דשינתא, ועיילוהו לביתא דשישא וקרעו 
דיקולי דיקולי דתרבא ומותבי בשמשא בתמוז ואב ולא מסרחי  לכריסיה. הוו מפקיה מיניה

)אף על פי כן לא התיישבה דעתו, הרדימוהו בסם שינה, נתחו את כרסו והוציאו ממנה דליי 
שומן, שמו אותו בחמה בתקופת תמוז ולא הסריח(. קרי אנפשיה )קרא ר' אלעזר על עצמו(: 

סי מטא )בא( כי האי מעשה לידיה. פגע "אף בשרי ישכן לבטח". ואף רבי ישמעאל ברבי יו
ביה אליהו אמר ליה: עד מתי אתה מוסר עמו של אלהינו להריגה? אמר ליה ומה אעביד? 
הרמנא דמלכא הוא )מה אעשה, צו המלך הוא(. אמר ליה: אבוך ערק לאסיא את ערוק 

 .ללודקיא
וה עייל בקרא דתורי כי הוו מקלעי ר' ישמעאל ברבי יוסי ור' אלעזר בר' שמעון בהדי הדדי ה

ביניהו. ולא הוה נגעה בהו )כשנפגשו ר' ישמעאל בר' יוסי ור' אלעזר בר' שמעון ועמדו יחד, 
 .27היה עובר צמד בקר תחת בטנם ולא נגע בהם(

מוציאים את שומנו של ר' אלעזר, מעמידים אותו בשמש ואינו מתליע. מסקנתו של ר' אלעזר היא 
רי ישכן לבטח". יתר על כן, במשך עשרים ושתיים שנה שלאחר "שישו בני מעי שישו", ו"אף בש

מותו, משתמר גופו החומרי של ר' אלעזר בחיוניותו ואיננו מתליע. נראה מכל זה ש"חומרנותו" של 
ר' אלעזר אינה חטא נעורים, אלא נקודה מהותית. נשמתו של ר' אלעזר היתה גבוהה כל כך 

. גופו של ר' אלעזר אינו חומר גס אלא יש בו משהו שאפילו גופו שהוא משכנה, הזדכך והתעלה
 מתכונות הרוח.  

ר' יהושע בן קרחה מחה בפני ר' אלעזר על שיתוף הפעולה שלו עם השלטון הרומאי והסגרת נקיי 
כפיים בידיו. אולם ר' אלעזר, תיעב בוודאי את רומא כאביו ונמנע מקשר עמה, ואם בכל זאת 

זה מאמץ לחסל את הפשע והרשע, ומדובר בפשעים פליליים,  שיתף פעולה עם השלטונות, היה
 .28בגנבים ולא במורדים  מדיניים
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למרות זאת ביקר הכובס את ר' אלעזר על שיתוף הפעולה הזה וראה בו סיוע לשלטונות הזרים. לא נאמר  28

 דבר על זהותו של הכובס הזה ואופיו, אבל דמות "הכובס" חוזרת ומופיעה גם במקומות אחרים. אצלנו 
במחלוקת הגדולה של גדולי הדור על נשיאותו רבן גמליאל: "מאן ניזיל ונימא להו לרבנן? אמר להו ההוא  א.

א לביש מדא יימר כובס אנא אזילנא. שלח ליה ר' יהושע לבי מידרשא מאן דלביש מדא ילבש מדא, ומאן דל
תפקיד הכובס במקרה זה היה לפשר בין  ברכות כ"ח א. ליה למאן דלביש מדא שלח מדך ואנא אלבשנו?"

 החכמים בשעת משבר קשה ולהודיעם שיש להחזיר את המצב לקדמותו ואת רבן גמליאל לתפקידו. 
מזומן הוא לחיי העולם "ההוא יומא דאשכבתיה דרבי, נפקא בת קלא ואמרה: כל דהוה באשכבתיה דרבי  ב.

הבא. ההוא כובס כל יומא הוה אתי קמיה, ההוא יומא לא אתא, כיון דשמע הכי סליק לאיגרא ונפל לארעא 
לא נראה במה חטא  כתובות ק"ג ב. ומית. יצתה בת קול ואמרה: אף ההוא כובס מזומן לחיי העולם הבא"

 הכובס במקרה זה, לא מדובר בחטא אלא בהחמצה.
המהר"ל מפרש: "כאן שהיה רשע ובא על נערה מאורסה והיה מודה  .ופיע כאן בסיפור ר' אלעזרהכובס שמ ג.

ועוזב ואמרו אל תצטער וכו'". לשונו מעט קשה אבל נראה מדבריו שהבין שהכובס עצמו הודה לר' אלעזר 
 שהוא ובנו באו על נערה מאורסה, ומודה ועוזב ירוחם.

אלא בשביל עמי הארץ. כההוא דמי כלילא דשדו אטבריא, אתו לקמיה "אמר רבי: אין פורענות בא לעולם  ד.
דרבי ואמרו ליה: ליתבו רבנן בהדן. אמר להו: לא. אמרו ליה ערוקינן, אמר להם: ערוקו. עקרו פלגיהון, דליוה 
 פלגא, אתו הנהו פלגא קמי דרבי, אמרו ליה: ליתבו רבנן בהדן, אמר להו: לא. ערוקינן, ערוקו. עקרו כולהו,

פש ההוא כובס, שדיוהו אכובס, ערק כובס, פקע כלילא. אמר רבי: ראיתם שאין פורענות בא לעולם אלא 
הגזירה באה בגלל עמי הארץ, הכובס הוא האחרון שנשאר ראוי לגזירה,  בבא בתרא ח' א. בשביל עמי הארץ"

 וכאשר הבין זאת וברח התבטלה הגזירה.                       
וא מינא לרבי ישמעאל ברבי יוסי: כתיב וה' המטיר על סדום ועל עמורה גפרית ואש מאת ה', "אמר ליה הה ה.

אמר ליה ההוא כובס: שבקיה אנא מהדרנא ליה, דכתיב ויאמר למלך לנשיו עדה וצלה  -מאתו מיבעי  ליה! 
 ין ל"ח ב.סנהדר שמען קולי נשי למך, נשיי מיבעי ליה! אלא משתעי קרא הכי, הכא נמי משתעי קרא הכי"

 הכובס כאדם פחות, מבקש לענות תשובה ניצחת למין.
הכובס הוא לכאורה דמות היסטורית מזמנו  ציור הכובס מופיע רק בבבלי ולא בשום מקור אחר של חכמים. ו.

של רבי יהודה הנשיא, אבל אם כך האריך ימים הרבה שהרי הופיע כבר בזמן ר' יהושע בן קרחה ורבן גמליאל. 
על פי האמור בסנהדרין הוא הופיע כבר בסדום, ואם כן אין מדובר באישיות מסוימת, אלא  לעומת זאת,

בסטריאוטיפ הקושר אותו עם חטא סדום. "דעבר במברא יהיב ארבעה זוזי, דעבר במיא יהיב תמני זוזי, זמנא 
ליה: אם כן  חדא אתא ההוא כובס איקלע להתם אמרו ליה: הב ארבעה זוזי, אמר להו אנא במיא עברי. אמרו

הב תמניא דעברת במיא. לא יהיב, פדיוהו. אתא לקמיה דדיינא. אמר ליה הב ליה אגרי דשקיל ליה דמא 
 סנהדרין ק"ט ב. ותמניא זוזי דעברת במיא"

לכובס פנים שונות: מדובר באדם נחות ועם הארץ שבגללו באה פורענות לעולם, אבל הוא מגלה במפתיע 
כפי שהדבר בא  יכוח עם המין ומגלה דבקות בתורה ונאמנות ללומדיה ונושאיה,ידיעות תורניות מסוימות בוו

אפשר להבין את דמותו של הכובס כמשל, המתייחס לתוכנו של המקצוע,  לידי ביטוי באזכורים א' ב' ה'.
תפקידו לנקות ולהלבין את הבגדים הצואים, ולכן הוא יכול לשמש משל לתיקון ולתשובה. אם נקשור את כל 

מהר"ל כורים ונראה בו דמות אחת מסתבר ש"בכל מקום שזכר כובס רצה לומר שהיה חוטא וחזר למוטב" )האז
חכמים באו להבליט שאפילו בור ועם הארץ הרחוק לכאורה מרחק רב מן  חידושי אגדות בבבא מציעא(.

א רוצה הוא התורה שייך עדיין אליה וללומדיה, הוא מוסר את נפשו להתחבר לכפרת מותו של רבי, וכשהו
 יכול אפילו לענות בתורה תשובה כהלכה.

בדרך כלל עשה הכובס את עצמו עפר תחת רגלי החכמים ורק אצלנו לא התבטל לפני ר' אלעזר, אלא חזר על 
בקורתו הקשה של ר' יהושע בן קרחה. מתברר שאין זו לו צייתנות עיוורת, אלא נאמנותו לעם ישראל גוברת 



 

 

אפשר אפוא להבין שהוויכוח בין ר' אלעזר לר' יהושע היה ויכוח עקרוני על היחס לרשעים. ר' 
אלעזר טען "קוצים אני מכלה מן הכרם", ואילו ר' יהושע ענה "יבוא בעל הכרם ויכלה את קוציו". 

אלעזר לקח על עצמו תפקיד של דיין ומוציא אל הפועל. הוא עצמו עבר תהליך של תיקון ר' 
והתפתחות מדרגה לדרגה, ואף על פי כן לא השאיר אפשרות של תשובה לרשעים. ר' יהושע מחה 
על כך, כי אמנם יש קוצים בכרם אבל אין זה תפקידנו להשמידם. את הדין יש להשאיר בידי 

 ריכים לפעול בדרכי נועם, לקרב את הבריות ולהביאם  לתשובה. רבש"ע ואילו אנו, צ
 
 

דק מסוים בדבריו ואף ר' אלעזר עצמו התלבט בדבר והצטער על שנתן יד על נאמנותו לחכמים. יש צ
 לשלטונות לשפוך דם נקיים מישראל. 

הכובס אמנם חזר על דברי גדולים והשתמש בדברי ר' יהושע כנגד ר' אלעזר, אבל מה הוא ומי הוא שיכניס את 
עליו ומתברר שגם כאן לא טעה. ראשו בין ההרים, ויתערב בוויכוח. זכותו הגדולה של ר' אלעזר מגוננת 

הכובס מתגלה כאדם רע, שחצה את כל הקווים ברשעתו, הוא עז פנים ומושחת שבא עם בנו על נערה מאורסה 
ביום הכיפורים. אבל בסופו של דבר אפילו הוא עשה תשובה על הצליבה והודה בחטאיו, ונמצא שר' אלעזר 

 ספיק להחזירם בתשובה.שגה בכך שהסגיר את הפושעים לשלטונות ולא פעל מ



 

 

 

  ה. ר' פנחס בן יאיר
 

 . ר' פנחס בן יאיר והתשובה6
רבי יהושע בן יאיר בשם רבי פינחס בן יאיר: שלשה ברא הקב"ה ותהא שבראן, ואילו הן, 

בצה כשדים וישמעאלים ויצר הרע... "ביום ההוא נאם ה' אוספה הצוליעה והנדחה אק
)אני בראתי את יצר הרע המחטיאם וגרמתי להם  1ואשר הרעותי..." הרי הוא כאילו הרעותי

 (.2כל זאת
מאמרו של ר' פנחס בן יאיר חריף ונועז, בכך שייחס לקב"ה חרטה על שברא את היצר הרע. 
הקב"ה רוצה את טובת האדם, התוכנית האלוהית ביקשה להניח לפניו אתגרים ומבחנים 

אמצעותם יתרומם, אבל האדם לא הצליח לגייס את הכוחות הדרושים להתמודד מתמידים שב
עמם ונכשל. האשמה מוטלת על האדם, אבל ר' פנחס בן יאיר הסיט חלק מן האחריות אל 

  .3המציאות שהובילה אותו למעשיו, וריכך בכך מעט את הכישלון
 :מתפיסה זו נובעות מסקנות מעשיות

ר' פנחס בן יאיר: אמר הקב"ה אני עשיתי את יצר הרע, אמר ר' אליעזר בר יעקב בשם 
הזהר שלא יחטיאך, משהחטיאך הוי זהיר לעשות תשובה ואז אשא עונך, שנאמר "אני 

 .4עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט, מדין של גהינם"
אני לימוד הזכות על החוטאים מרכך את קלקולם, נותן מקום לתשובה ומבטיח את אפשרותה, 

. אבל אפשרות התשובה מחייבת את החוטאים ומעוררת אני אשא ואני אסבול ואמלטולכן  עשיתי
 את התביעה מהם לשוב בתשובה.

בדברי הסנגוריה שלו, לא בא ר' פנחס להסיר מן האדם את האחריות למעשיו ולהפוך אותו לחלש 
    וחסר אונים.

ביום ויבוא לידי טומאה  ונשמרת מכל דבר רע, מכאן אמר ר' פנחס בן יאיר אל יהרהר אדם
 .5בלילה

את הטומאה בלילה אפשר לראות כאונס, שהאדם אינו אחראי עליו ואינו יכול להימנע ממנו. אבל 
ר' פנחס תלה אותו בצוואר האדם ודרש ממנו לא להיכנע לחולשותיו, זהירות תביא לידי נקיות 

 וטהרה. 
גם הם חסרים וצריכים למצות את התשובה מחייבת לא רק את החוטאים אלא גם את הצדיקים, 

יכולתם ולהתקדם. לכן הציג ר' פנחס לפני הצדיקים הגמורים מסילה של תשובה ודרך התקדמות 
  אין סופית.

זריזות מביאה לידי נקיות ונקיות מביאה לידי טהרה וטהרה מביאה לידי פרישות ופרישות 
די יראת חטא ויראת חטא מביאה לידי קדושה וקדושה מביאה לידי ענוה וענוה מביאה לי

מביאה לידי חסידות וחסידות מביאה לידי רוח הקדש ורוח הקדש מביאה לידי תחיית 
 .6המתים ותחיית המתים בא על ידי אליהו זכור לטוב, אמן

  ר' פנחס בן יאיר הוביל את המהלך המוסרי השלם הזה במעשיו שלו.
סה שאינה שלו ומיום שעמד על דעתו אמרו עליו על ר' פנחס בן יאיר: מימיו לא בצע על פרו

 .7לא נהנה מסעודת אביו
כלומר, מיום שעמד על דעתו לא רצה לחיות בחסד, ליהנות מ"נהמא דכיסופא", אלא ביקש לזכות 
במה שיש לו בדין. כשם שלא רצה לאכול מסעודת אביו כך השתמט מלאכול אצל רבי. בדרך זו נהג 

ח. אין זוכים בהישגים רוחניים בירושה, באקראי או בחסד, ר' פנחס בן יאיר גם ביחס לענייני הרו
אלא על האדם לסלול את מסילת הישרים, ולקנות את שלמותו במעשיו. אי אפשר להתקדם 
בקפיצות כי אם צריך לצעוד בשיטתיות ולהתקדם באופן מודרג, צעד אחר צעד. אפילו רוח הקודש 

 .8א מתנההניתנת מלמעלה במתנה נעשית בדרך הזאת קניין ול
  ר' פנחס התרכז בפדיון שבויים:

 ירושלמי תענית פ"ג ה"ד. 1
בגמרא בבבלי שם מופיע מאמר זה בשם רב חנא בר אחא המוסיף גם את הגלות . רש"י בבבלי, סוכה נ"ב ב 2

 .לרשימת הדברים שעליהם הקב"ה מצטער
ה הסבת חכמים נוספים הטילו חלק מאשמת החטא על השמים: "אליהו הטיח דברים כלפי מעלה שנאמר 'ואת 3

את לבם אחרנית'. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו דכתיב 'ואשר 
 ברכות ל"ב א(.הרעתי'" )

 מדרש תהילים בובר ל"ב ד'. 4
 כתובות מ"ו א. 5
 א' ט' עבודה זרה כ' ב, ברייתא בסיום מסכת סוטה. ירושלמי שבת א' ג', שקלים ג' ג'. שיר השירים רבה 6
 חולין ז' ב. 7
רמח"ל )מסילת ישרים, פרק כ"ו(: ענין הקדושה כפול הוא דהיינו תחילתו עבודה וסופו גמול, תחלתו  8

 .השתדלות וסופו מתנה



 

 

 .9ר' פנחס בן יאיר אזל לפדיון שבויים
שבה ביטא את  10מסתבר שעיסוקו זה לא היה אירוע מקרי אלא מעשה אופייני, משימת חייו

עולמו הרוחני. פדיון שבויים הוא החסד הגדול ביותר: "פדיון שבויים מיצוה רבה היא... שבי קשה 
. ר' פנחס הרחיב את היריעה וראה במצוות פדיון 11ורעב( דכולהו איתנהו ביה"מכולם )חרב, מות 

שבויים ובמשמעותה את תמצית חייו. כשם שיש להוציא ממאסר את אלו השבויים בידי אויב 
ומעוול, כך יש לפדות גם את כל השבויים הרוחניים, ולהוציא למרחב את אסירי השגרה 

ך של תשובה אשר צריך להחזיר אל דרך העלייה את ומקובלות החברה. בעצם, מדובר בתהלי
העולם כולו ולהביאו אל מסלול ההתקדמות. יש להחזיר ולהעלות גם את המחשבות הטובות 

 ולרומם את הרעיונות הטהורים והנשגבים שנשבו בידי זרים ונטמאו או התגמדו. 
מוחלטת, אולם לא היה שאיפותיו הרוחניות של ר' פנחס בן יאיר היו גדולות. הוא קינא לאמת ה

. כשמו כן הוא, פנחס 12אדם תלוש, אלא חיפש דרכים להגשים זאת בעולם והאיר פניו אל הבריות
המאיר את העולם כולו וסולל דרכים למימושן של  -איש הקנאות, אבל עם זאת גם בן יאיר  -

 הכוונות הגדולות והגשמתן בעולם.
 ל ארץ ישראל וקיום השמיטה:קנאותו של ר' פינחס באה לידי ביטוי ביחסו א

חד ספר הוה חשוד על פירות שמיטתה, אייתוניה גבי רבי, אמר לון: ומה יעביד עלובא, ובגין 
חייו הוא עבד. ודחברייא כר' פנחס בן יאיר. רבי בעי מישרי שמיטתא. סלק רבי פנחס בן 

בורייא עבידין? יאיר לגביה. אמר ליה: מה עיבוריא עבידין? אמר ליה: עולשין יפות. ומה עי
 .13אמר ליה עולשין יפות. ידע רבי דלית הוא מסכמא עימיה

)ספר אחד היה חשוד על פירות שביעית, הביאוהו לפני רבי, אמר להם: מה יעשה עלוב זה, 
הרי בשביל חייו עשה. והם סברו כר' פנחס בן יאיר. רבי ביקש להתיר את השמיטה. עלה 

ך גידולי השדה? אמר לו: עולשין יפות ומה מצב רבי פנחס בן יאיר אליו. אמר לו: אי
 הגידולים? אמר לו שוב עולשין יפות. הבין רבי שאיננו מסכים עמו(. 

רבי לימד זכות על חוטאים המזלזלים בשביעית, שהרי לא עשו אלא כדי חייהם. רבי סבר שאיסור 
בטל את חומרת השמיטה בבית שני אינו אלא מדרבנן וביקש להקל בו ולבטלו. במיוחד שקד ל

איסור הספיחין שקיבל העם על עצמו והתקשה להגשימה, משום שלא השאירה מקורות מזון 
מלבד פרי האילן וקוצי השדה. משראה רבי שלא יעלה בידו לבטל את איסור השביעית, ניסה 
לצמצם את תחולתו מבחינה גיאוגרפית ולהוציא אזורים מסוימים מקדושת שביעית. אבל מולו 

נחס בן יאיר כצוק איתן והתעקש על שמירת השביעית. ר' פנחס בן יאיר לא היה אדם עמד ר' פ
מנותק, הוא עסק בפדיון שבויים, הבין ללבם של עלובי החיים ופשוטי העם, אף על פי כן לא נתן 

שני, ביטוי שלם -לגעת באיסור השביעית ולהקל בו כהוא זה. ר' פנחס ראה בקבלת השביעית בבית
העם חזר והתאחד עם הארץ תוך שהוא מתקן את חטאיו מימי בית ראשון. שמירת לתשובת העם. 

השמיטה היא לב לבו של תהליך התשובה הזה הקושר ומחבר את העם מחדש עם אלוהיו ועם 
ארצו. משום כך לא נתן ר' פנחס לפגום בה או להטיל ספק בשייכותם של חלקים מאדמת הארץ 

הייחודית של השמיטה ותכניה הפנימיים המסתוריים,  לקדושת ארץ ישראל. הפגימה בקדושתה
גרמו לחורבן בשעת הכישלון, והשמירה עליהם מניעה את גלגלי הגאולה ומביאה אותה אל 

 .14שיאה
   

 

 . חמורו של ר' פנחס בן יאיר2
חמרתא דר' פינחס בן יאיר גנבונה ליסטיי בליליא. עבדת טמורה גבון תלתא יומין דלא 

לתה יומין איתמלכון מחזרתה למרה. אמרין נישלחינה למרה דלא טעמא כלום, בתר ת
לימות לגבן ותיסרי מערתא. אפקונה אזלת וקמת על תורעת דמרה. שוריית מנהקה, אמר 
לון פתחון להדא עליבתא דאית לה תלתא ימין דלא טעימת כלום. פתחון לה ועלת לה. אמר 

עית מיכול. אמרו ליה: רבי, לא בעית לון יהבון לה כלום תיכול, יהבון קומה שערין ולא ב
מיכול. אמר לון: מתקנן אינון? אמר ליה: וארמיתון דמייה? אמרון ליה: ולא כן אילפן רבי, 

 ב.-חולין ז' א 9
בנוסח הירושלמי )דמאי א' ג'( הלך ר' פנחס לבית המדרש והציג בראש הסולם את תלמוד לעומת זאת  10

 יים.התורה ולא פדיון שבו
 בבא בתרא ח' ב. 11
בדרכו לדבר מצווה בקע ר' פנחס את נהר גינאי, ועבר. הוא הצליח להתגבר על כל קשיי המציאות  12

ומעצוריה. הנהר נבקע לא רק בפניו אלא גם בפני עושי מצווה ואפילו בפני נכרי בן לוויה. בנוסח הירושלמי 
אחד, זהירות בכבוד הזולת, ואהבת כל אדם מישראל. )דמאי א' ג'( עוברים את הנהר גם תלמידיו, אבל בתנאי 

"אמרו ליה תלמידיו יכלין אנן עברין? אמר לון: מאן דידע בנפשיה דלא אקיל לבר נש מן ישראל מן יומוי יעבור 
 ולא מנכה".

 דמאי א' ג' ותענית ג' א'. 13
ירך הקב"ה את אברהם ב ז' ברכותר' פנחס החשיב את השביעיות באופן כללי: "אמר רבי פנחס בן יאיר  14

ואלו הן ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה וכו'" )במדבר רבה י"א ב. במדרש תדשא מפותח 
 מעגל השביעיות הזה, וכן בבמדבר רבה י"ג י'(.



 

 

הלוקח לזרע, לבהמה, קמח לעורו, שמן לנר, שמן לסוך בו את הכלים, פטור מן הדמאי. 
 ?15אמר להם: מה נעביד להני עליבתא דהיא מחמרא על גרמא סגין

של ר' פינחס בן יאיר נגנב בלילה על ידי ליסטים. החביאוה אצלם שלושה ימים ולא )חמורו 
טעמה כלום. אחרי שלושה ימים נמלכו בדעתם להחזירה לבעליה לפני שתמות ותסרח 

שחררוה והלכה ועמדה על פתח הבית כשהיא נואקת. אמר ר' פנחס פתחו לה  ברשותם. 
ם ולא רצתה לאכול, אמרו לו: רבי, אינה רוצה ותיכנס, ותנו לה שתאכל. שמו לפניה שעורי

לאכול. אמר להם: הפרשתם ממנה מעשר? אמרו לו: ולא כן לימדתנו רבנו שהלוקח לבהמה 
 פטור מן הדמאי? אמר להם: מה נעשה ועלובה זו מחמירה על עצמה.(

הסיפור המופלא על חמורו של ר' פנחס בן יאיר מלמד שהשפעתו של האדם פרושה לא רק על 
ברתו אלא גולשת ועוברת גם על היקום כולו. בין האדם לבין קנייניו נוצר קשר הדוק, ואפילו ח

החמור לא נשאר אטום לדוגמת המופת של אדונו הצדיק. תפיסה זו של אחדות היקום ומעורבותו 
 של האדם עם כל החי, באה לידי ביטוי גם בסיפור הבא: 

אמרו ליה עכבריא אכל עיבורן. גזר עליהן  רבי פנחס בן יאיר אזל לחד אתר, אתון לגביה
וצמתון שרון מצפצפין. אמר לון: ידעין אתון מה אינון אמרין? אמרו ליה: לא. אמר לון: 

 . 16אמרו, דלא מתקנה, אמרו ליה: עורבן. וערבון ולא אנכון
)ר' פנחס בן יאיר הלך למקום אחד. אמרו לו העכברים אוכלים את תבואתנו. גזר על 

היו מתאספים ומצפצפים. אמר לאנשי המקום: יודעים אתם מה הם אומרים? העכברים ו
אמרו לו: לא! אמר להם: העכברים אומרים שאינכם מעשרים את התבואה. אמרו לו: 

 התערב בדבר, תקן ר' פנחס את התבואה ולא אכלו יותר העכברים.(
דעתו על אחרים, מפר  האדם הבוגד בתפקידו בעולם ומנסה לחטוף ממנו וליהנות בעצמו בלי לתת

את האיזון האקולוגי, ומקבל את עונשו ישירות מן המציאות שיצר. העכברים צועקים ומפרשים 
את חטא האדם. החטא פוגם לא רק בנפשו של האדם החוטא, אלא מטביע חותמו על המציאות 

 כולה וקובע את דמותה.
 הדברים נעוצים בהסברו של ר' פנחס לחטא הקדמון:

ב ורע, אמר רבי פנחס בן יאיר: העץ הזה עד שלא אכל ממנו אדם הראשון לא ועץ הדעת טו
נקרא שמו אלא עץ בלבד, כשאר כל העצים, אבל משאכל ועבר על גזירתו של הקב"ה נקרא 

 שמו עץ הדעת טוב ורע, על שם סופו...
ועוד על דבר אחד שם העץ דעת טוב ורע, שעל ידי אכילתו ידע האדם רעות, שעד שלא עבר 
הציווי לא נגזר עמל ולא יגיעה ולא קור ולא חום ולא מכאוב ולא כל דבר רע מזיקו, אבל 
משעבר על חוק גזירתו של מקום התחילו כל הרעות נוגעות בו, שהיה עושה במאמרו 

 .17ונצערים מעשיו ונטלו הרגשות של רעות
ם מלכתחילה אלא לפי תפיסתו של ר' פנחס, הרע איננו מציאות בפני עצמה ולא היה קיים בעול

  האדם, בבחירתו הרעה, קלקל את העולם והביא את הרע.
 

 . קידוש השם3
 

 קידוש השם תופס מקום מרכזי במעשיו של ר' פנחס.
מרגלי מן דמלכא סרקיא נפלת ובלעת חד עכבר. אתא לגבי ר' פנחס בן יאיר. אמר ליה: מה 

חמא חד מגבע ואתא, אמר גבי אנא חבר? אמרו ליה: לשמך טבא אתית. גזר עליהון וצמתון. 
 . 18ההן ניהו, וגזר עלוי ופלטה

)מרגלית נפלה מן המלך ובלעה עכבר. באו אל ר' פנחס בן יאיר שימצאה. אמר: וכי חובר 
חבר אני? אמר לו: המלך ביקש בגלל שמך הטוב. גזר על העכברים ובאו, ראה אחד שהוא 

 ופלטה.(  שמן וגבוה מן האחרים, אמר אצלו המרגלית, גזר עליו
ר' פנחס בן יאיר אינו עושה להטים אבל יוצא מגדרו כדי לקדש שם שמים בעולם. משום כך חולל 

. אבל עיקרו של קידוש השם איננו במעשי נסים, אלא 19נס להחזיר למלכה את מרגליתה האבודה
 במעשיו המוסריים המופתיים  של האדם המאמין. 

דם את יודע אמונתו של הקב"ה, מעשה ברבי האל הנאמן. רבנין אמרי מאמונתו של בשר ו
פנחס בן יאיר שהיה דר בעיר אחת בדרום והלכו אנשים להתפרנס שם והיו בידן שתי סאין 
של שעורים והפקידו אצלו ושכחו אותן והלכו להן, והיה רבי פנחס בן יאיר זורע אותן בכל 

ם לתבוע אותן ליתן שנה ועשה אותן גורן וכונסן. אחר שבע שנים הלכו אותן החברים לש

 ירושלמי דמאי פ"א ה"ג. 15
 ירושלמי דמאי א' ג', וכן בדברים רבה ג' ג'. 16
 ד תע"ד )ז'(.מדרש תדשא, ראה אוצר המדרשים עמו 17
 דמאי א' ג'. 18
ר' פנחס בן יאיר אומר: "במקום שיש חילול השם אפילו אבדתו )של הגוי( אסור" )בבא קמא קי"ג ב(, וסיפור  19

 דומה מספר המדרש )דברים רבה ג' ג'( בהמשך לסיפורי ר' פנחס בן יאיר גם על ר' שמעון בן שטח.



 

 

להן. מיד הכיר אותן ר' פנחס בן יאיר אמר להם בואו וטלו אוצרותיכם. הרי מאמונתו של 
 . 20בשר ודם אתה יודע אמונתו של הקב"ה

. האדם 21על האדם להתדמות לבוראו "אדמה לו, מה הוא רחום וחנון אף אתה רחום וחנון"
ה כנגד מידה. ואין לך חילול השם גדול יותר מתאים את מעשיו למעשי שמים, וזוכה שינהגו בו מיד

 מאשר אדם שנהג בחסידות ולפנים משורת הדין ונענש באמצעות מעשי החסד שעשה.
מעשה באדם אחד שהיה חופר שיחין לרבים בתו הייתה הולכת בדרך ובאת לעבור בנהר 

יון שהיה ושטפה. באו ואמרו לו לרבי פנחס, כך הגיע לבתו של פלוני. אמר להם: אי אפשר כ
עושה רצונו של הקב"ה במים אין הקב"ה מאבד את בתו במים. מיד נפלה צוחה בעיר באתה 

 . 22בתו של פלוני. אמרו רבותינו: כיון שאמר ר' פנחס בן יאיר כך ירד מלאך והעלה אותה
קידוש השם איננו רק כלפי חוץ, אלא עיקרו כלפי פנים ובתוך לבו של האדם. על האדם להתקדש 

לעיון האלוקי, ששיאו האפשרי הוא העיון בשמו של הקב"ה, שבו התגלה בעולם. פניית  ולהתמסר
העם לעסוק בעצמו, בצרכיו החומריים, במקום להתמסר לרוממות האלוקית, עושה את התפילה 

 . 23לגוף בלא נשמה
מפני מה ישראל מתפללים ואינן נענים? ר' יהושע בן לוי בשם ר' פנחס בן יאיר: מפני  

 .יודעים סוד שם המפורששאינם 
מרכזיותו של קידוש השם בחיי האדם, מבטלת את חשיבותם של חיי הנוחיות והשלווה 
החיצוניים,  ומבקרת את השפעתם על המתח הרוחני הפנימי שלו. ר' שמעון בר יוחאי העביר לר' 
פינחס את הלקח שהורה ר' עקיבא בתורת הייסורים שלו: בלא מאמץ מרוכז של הזדככות 

 יטהרות בכור הייסורים,  לא יזכה האדם לעולם לפסגות עליונות.וה
שמע רבי פנחס בן יאיר חתניה )של ר'  שמעון בר יוחאי, על צאתו מן המערה( ונפק לאפיה. 
עייליה לבי בניה הוה קא אריך ליה לבישריה, חזי דהוה ביה פילי בגופיה הוה קא בכי וקא 

בל את פניו, הכניסו לבית המרחץ ורחץ את בשרו, נתרו דמעת עיניה וקמצוחא ליה. )יצא לק
ראה שהוא מלא פצעים, זלגו עיניו דמעות והכאיבו לר' שמעון.( אמר לו: אוי לי שראיתיך 

. אמר לו: אשריך שראיתני בכך, שאילמא לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך. דמעיקרא 24בכך
חס בן יאיר תריסר פירוקי, כי הוה מקשי רבי שמעון בן יוחי קושיא הוה מפרק ליה רבי פנ

לסוף כי הוה מקשי רבי פנחס בן יאיר קושיא הוה מפרק ליה רבי שמעון בן יוחי עשרין 
 .25וארבע פירוקי

 
 

 

 . גאולת הפרט וגאולת הציבור6
ר' פנחס בן יאיר אומר: משחרב בית המקדש בושו חברים ובני חורין וחפו ראשם ונדלדלו 

י לשון ואין דורש ואין מבקש ואין שואל. על מי לנו להשען אנשי מעשה וגברו בעלי זרוע ובעל
על אבינו שבשמים. ר"א הגדול אומר: מיום שחרב בית המקדש שרו חכימיא למהוי 
כספריא וספריא כחזניא, וחזניא כעמא דארעא ועמא דארעא אזלא ודלדלא ואין שואל ואין 

 .26מבקש על מי לנו להשען על אבינו שבשמים
דירג את הנפילה שבאה בעקבות החורבן, והוריד כל מגזר ברמה אחת. אין זה  ר' אליעזר הגדול

מהלך מתמשך של ירידה, אלא משבר חד פעמי המוריד את כל המערכת בדרגה אחת, שממנה 
ר' פנחס, לעומתו, תיאר את הנפילה ואת משבר הדורות כשבר  מתנערים וממשיכים לתפקד כרגיל.

ת הדורות, מעוגנת במימרה מפורסמת הנתלית בר' פנחס בן מוחלט. תפיסה פסימית זו של יריד
 יאיר עצמו, ועושה אותו ואת חמורו מדד לדרגתו של הציבור כולו: 

אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים. ולא 
 . 27כחמורו של רבי חנינא בן דוסא ושל רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים

אמירה זו מניחה שירידת הדורות היא עובדה מתמשכת. יש לקבוע בדייקנות את פער הדורות 
 ביחס  לקדמונים, וברור שאיננו מגיעים לדרגתם.

לכאורה, מוצגות כאן שתי גישות קוטביות. האחת מניחה שאנחנו בסדר והנורמה שלנו היא 
ואילו השניה פסימית, קשה, הקובעת, בעוד הקדמונים נראים באור אידילי ככוכבים בשמים. 

כואבת ומייאשת הרואה בהנהגת הקדמונים נורמה מחייבת, ולדורנו אינה מוצאת מקום כלל. כדי 
לחדד את העניין ולחתום אותו מוסיפים גם את ההכרזה "ולא כחמורו של ר' פנחס בן יאיר". 

 דברים רבה ג' ג'. 20
 מס' דשירה בשלח ג'. - מכילתא דרבי ישמעאל בשלח 21
 דברים רבה ג' ג'. 22
 פסיקתא רבתי כ"ב. 23
 "!כמו שאמר )תענית כ"א א( נחום איש גמזו "אוי לי אם לא ראיתוני בכך 24
 שבת ל"ג ב. 25
 סוטה מ"ט א. 26
 שבת קי"ב ב. 27



 

 

כות רוח ולא הדוגמא המופתית של ר' פנחס בן יאיר נראית כאן רחוקה ביותר וגורמת לנמי
להתרוממותה. האדם משפיע על הטבע שמסביבו, יכול לרומם אותו בצדקתו, ולהפך. האדם שחונן 
בחושים מחודדים צריך לקלוט את הזרמים הרוחניים הסובבים בעולם ובטבע, ולתת להם מבע 
הכרתי עליון. אולם הוא החליף תפקידים עם הבהמה, במקום  לחוש ולהתקדם, הוא פועל כחמור, 

  ולא כחמורו של ר' פנחס בן יאיר.
, פעורה תהום עמוקה. 28בין מאמרו של ר' פנחס על מסילת הישרים לבין מאמרו על ירידת הדורות

דבריו על הידלדלות העם לאחר חורבן המקדש, משדרים ייאוש מוחלט ומבטלים לחלוטין את 
נו להישען על אבינו אפשרות הפעולה והתיקון בתחום הפוליטי, הציבורי והתורני. "על מי ל

שבשמים". ואילו מאמרו על מסילת הישרים, אופטימי ומזרז את האדם לקום ולשנות את עצמו 
  באמצעות עבודה נמרצת ושיטתית.

יתכן שאין זה ביטוי של אופטימיות אלא להפך, מסקנה מזעזעת הנובעת מן המצב החברתי הקשה 
ת הפעילות החברתית שתהפוך בתקופת הצפוי, שבעקבותיו מציע ר' פנחס בן יאיר להמיר א

להתכנסות פנימית ולעבודה רוחנית מוסרית אישית. שם,  -עקבתא דמשיחא לפעילות סרק ושווא 
בתחומו הפנימי של האדם, יש משמעות לעבודה ואפשר להתקדם באופן שיטתי , גם יכול האדם 

 .להידבק באביו שבשמים ולהגיע לרוח הקודש
ות העשייה והשינוי ערב הגאולה, מניח את בוא הגאולה גם בדור הייאוש העמוק מחוסר אפשר

שכולו חייב. בעצם הייאוש הזה מונחת גם אמונה גדולה בסגולת ישראל, שסופה להתגלות 
ובזכותה ייגאל העם, גם כאשר מעשיו הבחיריים הגלויים לא יוכלו בשום אופן לזכות אותו 

    בישועה.
, אלא מסקנה מעמיקה, המחייבת פעילות ארוכת טווח בשני אבל אפשר שאין זו בריחה והתכנסות

התחומים גם יחד. אין דרך קלה וישירה להשפיע על קלקולי הדור, אלא במהלך ארוך של תיקון 
וזיכוך פנימי, אשר יציג מול החוצפה והשקר המשתלטים על החיים, מופת עילאי של חיי צדקות 

 ויושר.

ה? בסיומה של מסכת סוטה מופיע מאמר ידוע נוסף "בעקבתא דמשיחא חוצפה ישגא", מיהו בעל המאמר הז 28
בסנהדרין )צ"ז א( פוצל מאמר זה לשלושה חלקים ויוחס לשלושה תנאים: לר' יהודה, ר' נהוראי ור' נחמיה. 
בנוסח שבסוטה לא נזכר שם האומר אבל מאחר שמאמר זה הנו המשך למאמרים דומים של ר' אליעזר הגדול 

וסי המשנה שצירפו למאמר זה ור' פנחס בן יאיר, אפשר שצריך ליחסו לאחד מהם. אפשר למצוא סיוע לכך מדפ
את מאמרו הידוע של ר' פנחס בן יאיר על מסילת הישרים, זריזות מביאה לידי נקיות וכו', וחתמו בו את 

 המסכת.



 

 

 

 ו. בכים של ר' עקיבא ורבי
 

יבא מופיע בכל מקום כדמות אופטימית ומאירת פנים. הוא מגלה את פניה החיוביים של ר' עק
המציאות ויודע לשחוק גם בשעות הקשות ביותר. חבריו ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשים 

. ר' עקיבא שחק גם ליום אחרון, ובשעה 1ובכו לנוכח החורבן הנורא, ואילו ר' עקיבא עמד ושחק
סרקות של ברזל אמר: "כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק זה לידי שסרקו את בשרו במ

 .2ואקיימנו"
אף על פי כן ידע ר' עקיבא גם לבכות. אבל בכייתו כמו שחוקו הם חריגים ומוזרים, וכשם ששחק 

 במקום שחבריו בכו, כך בכה במקום שאחרים לא ראו דבר.
 

 . עוונותיכם מבדילים6
וייסוריה, לא גרמה לר' עקיבא לבכות אלא דווקא פסוק מסוים המציאות הקשה, על כל קשייה 

 בתורה.
. וכשהיה ר' עקיבא 3"ודורש אל המתים" זה המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאה

מגיע למקרא זה היה בוכה. ומה זה מרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח טומאה, שורה עליו 
טהרה על אחת כמה וכמה? אבל מה נעשה  רוח טומאה, המרעיב עצמו כדי שתשרה עליו רוח

 .4שעוונותינו גרמו לנו, שנאמר "כי עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלהיכם"
פי שיטתו, ביודעו לרומם את הרע ולהוציא ממנו את הטוב שבו. מן הדבקות -ר' עקיבא נהג על

לכאורה, צריך היה  .5המעוותת ברוח הטומאה, למד ר' עקיבא על כוחה של הנבואה ורוח הקודש
ר' עקיבא לשחוק על קרבתה של התגלות רוח הטהרה, אבל ר' עקיבא בכה. ר' עקיבא היה 
אופטימי ביחס לעתיד האומה והעולם, אבל לבו נשבר ביחס למה שאפשר היה לאדם להשיג בהווה 

רוחנית והחמיץ. החיסרון כאן איננו תולדה של כוח חיצוני, שעליו התגבר ר' עקיבא בגודל דעתו, 
אלא תוצאות הקלקול והחולשה האנושית  -ומעשית, עת הציבו במקומו הראוי בתוך המכלול 

הפנימית. ר' עקיבא מגלה שאויבו הגדול ביותר של האדם, הוא האדם עצמו. הפסוק חושף את 
הפער הנורא בין שמים וארץ, בין המוחלט האלוהי לבין מציאות האדם וקטנותו, ואת הבדלי 

 ערכות השונות ליכולתו של האדם.הציפיות והה
ר' עקיבא בכה, כאשר העמיד את גודל האפשרויות הפתוחות לפני האדם מול גילויי קטנותו 

, כאשר תמה 6והסתאבותו, שבגללן נשאר שקוע בבוץ. "אולת אדם תסלף דרכו ועל ה' יזעף לבו"
גיש שהדבר נתון בידו, האדם על ההנהגה האלוהית ורוגז על העדר הצדק והדין בעולם, אך אינו מר

 ובאיוולתו מאבד את עולמו, על כך ראוי לבכות.
  

 . כוונה ומעשה2
 שוב בכה ר' עקיבא בהתרגשות כשקרא פסוק בתורה.

"אישה הפרם וה' יסלח לה", ר' עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי. אמר: ומה מי 
כה כפרה וסליחה, מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צרי

 .7שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה
בדרך האופיינית לר' עקיבא, הוא התרגש במקום ה"לא נכון", ולמד מן הרע והכישלון דווקא על 
גדולתו של האדם. האשה לא עשתה מעשה רע, שהרי התברר שהופר נדרה אלא נכשלה במחשבתה 

 מכות כ"ד ב. 1
 ברכות ס"א ב, וראה סנהדרין ק"א א. 2
רה, עומדת "הדרישה אל המתים", קרובה לרגש הבריא, כי אף על פי שהיא התמכרות מתועבת של עבודה ז 3

ביסודה דבקות ביסוד של כיבוד אב ואם וכיבוד מסורת הדורות והזקנים, בבחינת "שאל אביך ויגדך זקנך 
 ויאמרו לך".

 סנהדרין ס"ה ב. 4
"זה לעומת זה עשה האלהים" קהלת ז' יד. הטומאה והקדושה הם שני דברים העומדים תמיד זה מול זה. לא  5

ו, ומקום שאין קדושה אין טומאה, כוזרי ג' מ"ט. הרגשות הדתיים יימצא האחד מהם כי אם בהימצא חבר
העזים שהתגלו באופן מעוות בדבקות ברוח הטומאה, מעידים גם על אפשרות של רגשות קדושה. והיפוכו של 
דבר, בקשת חכמים לבטל יצר של עבודה זרה, פגמה בסופו של דבר גם בתנופת ההתרוממות של הנבואה. 

נעצר "בדודא דאברא" ו"נכיס יצרא" )יומא ס"ט ב, סנהדרין ס"ד א(, ולעומת זה "אין עוד "יצרא דעבודה זרה 
נביא אתנו ולהבת אהבת האומה והארץ איננה מורגשת באותו הטעם העמוק של ימי הטובה, והדברים 

 מקושרים עם צער העולם כולו". אורות, ישראל ותחייתו י"ח, עמ' ל"ו.
 משלי י"ט ג. 6
 .קדושין פ"א ב 7



 

 

. ר' עקיבא 8ה, והפסוק חייב אותה בכפרה על הכוונה, על החטא שהוחלט בלבהועברה עבירה בלב
נבהל מגודל הדרישה המופנית אל האדם, משמתברר שעליו לשלוט לא רק במעשיו אלא גם על 

 כוונתו ומחשבותיו.
ר' עקיבא המשיך ללמוד מכאן על חומרתו היתרה של העניין כשהעושה מבצע את החטא במזיד, 

. שני הדינים גם יחד מלמדים 9יוב הכפרה הכפול גם על המעשה וגם על המחשבהוהוא נבהל מח
שנדרשת מן האדם שלמות ושליטה מוחלטת ולא די בכיסוי פורמלי בלבד. מחייבים אותו גם על 

 מעידות לא רצוניות, גם על המעשה הרע וגם על המחשבה הרעה לבדה.
 
 

 . חולת אהבה 3
    שבין שאיפתו הנשגבה של האדם, לבין נמיכות קומתו בפועל. ושוב בכה ר' עקיבא על גודל הפער

ואוליף ליה טעמיי דפסוקי דשיר השירים והוו עינוי דר' עקיבא נחתי מיא ואתחזר אשר 
)ואסתחר להון( כקדמיתא. כד מטא להאי פסוקא "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי 

ליה בבכייתא וגעי, ולא הוה ממלל חולת אהבה אני", לא יכול למסבל רבי עקיבא וארים ק
 .10מדחילו דשכינתא דהות תמן

)פירוש: ר' אליעזר הגדול לימד את ר' עקיבא את טעמי שיר השירים, והיו עיניו של ר' 
עקיבא יורדות מים, כאשר הגיע לפסוק "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים כי חולת אהבה 

וגעה בבכיה, ולא יכול היה לדבר מאימת  אני", לא יכול היה ר' עקיבא לסבול, הרים קולו
  השכינה שהייתה שם(.

ר' עקיבא ראה בפסוקי שיר השירים את פסגת גילויי הדבקות שבמקרא: "אמר ר' עקיבא: לא היה 
כל העולם כולו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל שכל הכתובים קדש ושיר השירים קדש 

מצב של אהבת הבורא וכלות הנפש, שר' עקיבא עצמו . פסוקי שיר השירים מתארים 11קדשים"
חווה. הוא הרגיש דבקות ושמחה, והזדהותו עם הכתובים היתה רבה כל כך שעיניו זלגו דמעות 
כאשר למד אותם. הוא ליווה את קריאתו בבכיה, כי חש גם בקשיים ובמכשולים העומדים בפני 

, בעוד שגופו נמצא פה ועומד ההתמסרות המושלמת הזאת. נפשו יצאה לשמים באהבה עזה
. הכתוב עצמו הצביע לא רק על האהבה 12באימה מפחד השכינה. האהבה והיראה שלובות יחד

אלא גם על ייסוריה והגדיר את אהבת הבורא בתואר "חולת אהבה". ר' עקיבא סבל והתייסר 
וסיוע במשברי האהבה, ולכן לא יכול היה להתאפק ופרץ בדמעות שליש. האדם צריך לתמיכה 

 אלוקי "סמכוני באשישות רפדוני בתפוחים".
 

 . אחת מכל אלה6
והנה נהפכו היוצרות כאשר מגיעים אנו לפסוק המעלה דרישה כבדה, רבן גמליאל פרץ בבכי ור' 

 עקיבא חזר לתפקידו האופטימי המסורתי והרגיעו:
מאן דעביד "צדיק הוא חיה יחיה", כשהיה רבן גמליאל מגיע למקרא הזה היה בוכה ואמר: 

לכולהו הוא דחיי, בחדא מינייהו לא? אמר לו ר' עקיבא: אלא מעתה "אל תטמאו בכל 
אלה" הכי נמי בכולהו אין בחדא מינייהו לא? אלא באחת מכל אלה הכי נמי באחת מכל 

 . 13אלה
)פירוש: מי שעושה כל אלה הוא שיחיה, באחת מהם לא? אמר לו ר' עקיבא: אלא מעתה 

טמאו בכל אלה", אף ממנו נלמד שאין בכוח טומאה אחת לטמא אלא הכתוב לרעה "אל ת
כל הטומאות לטמא כולן יחד? אלא כפי שברור שיש בכוח אחת הטומאות לטמא, כך די 

  בעשיית אחת המצוות לכפר על האדם.(
רבן גמליאל נדהם לנוכח עומק התביעה האלוהית מן האדם, כפי שהוצגה בתיאור דמות הצדיק 

ישתו של הכתוב, כפי שהבין אותה, לשלמות מוחלטת, נתפסה כקשה ומייאשת שביחזקאל. דר
ולכן פרץ בבכי. אבל כאן התגייס ר' עקיבא להרגיעו ועשה זאת שוב על פי דרכו ללמוד מן הרע על 

הצטרפה המחשבה הרעה למעשה  ר' עקיבא עוסק באשה שבעלה הפר את נדרה בלי ידיעתה, זו דוגמה שבה 8
אף שלא התממשה בחיים, ואין מחייבין על המחשבה לבדה )קדושין ל"ט ב(. יתכן שהירושלמי )פיאה א'( חולק 

פרי יש לה פרי ושלא על תפיסה זו של ר' עקיבא וסובר שהעבירה צריכה גם להתממש: "כל עבירה שעשת 
עשת פרי אין לה פרי... מחשבה רעה אין המקום מצרפה למעשה... 'און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה''". בשם 
הרב חרל"פ שמעתי תפיסה הפוכה: החיוב הוא על המחשבה, אבל רק מחשבה שהתרקמה והתגשמה במעשה 

 ר והגיג חולף בלבד.הרי היא מחשבה אמיתית, ואם לא הגיעה לכלל זה אין זה אלא הרהו
באיסור לא תחמוד, בשני הצדדים האמורים כאן. הראב"ע רואה בו את הביטוי הנעלה נחלקו הפרשנים  9

ביותר ליכולתו של האדם לשלוט במחשבותיו ורצונו. משל לכפרי ובת מלך. ואילו הרמב"ם מנסח את האיסור 
 לוחצים את השני למכור את החפץ הנחמד.באופן מעשי ואין חייבים על עצם החמדה אלא על המעשה, כאשר 

 זוהר וירא צ"ח. 10
 תנחומא תצוה ה'. 11
 ראה רמב"ם יסודי התורה ב' ב', הובא להלן "כורעים ומשתחוים". 12
 סנהדרין פ"א א. 13



 

 

הטוב. כשם שדי במשהו מן הטומאה כדי לשקץ את האדם, כך גם  להפך, הצעד הראשון לטובה 
 .14עולם הקדושה כבר פותח לפני האדם פתח אל

ר' עקיבא לא חיסר מן השלמות הנתבעת מן האדם, אלא הנמיך את הציפיות המוגזמות ממנו, 
העלולות להכשיל את האדם ולייאשו. הוא קבע שעצם העלייה על דרך הצדקות מכניסה את 

 .15האדם בצל השכינה, שימשיך אחר כך להתקדם ולהתעלות צעד אחר צעד
 

בא? מתי הוא אופטימי ומתי בוכה? האם תביעתו המוסרית מן האדם מהי אפוא שיטתו של ר' עקי
 מקסימאלית, או שהוא מסתפק בהליכה צעד צעד ומסתפק גם במשהו מן הטוב?

ר' עקיבא לא ויתר על השאיפות הנשגבות ביותר, ולכן בכה על חסרונותיו של האדם, על חולשתו 
קונו. אבל, השאיפות העליונות לא הביאו  וחוסר שלמותו, על הפער שאינו ניתן לגישור בינו ובין

אותו לחולשת דעת ולא הכריעו אותו, הן לא מנעו ממנו להתקדם ולמצות בכוחותיו הדלים את כל 
אשר ביכולתו. צעדי תשובתו הראשונים של ר' עקיבא נעשו לאט, עקב בצד אגודל, והוא הסתפק 

יא יכולתו לצמצם את עצמו לתוך בכל שלב גם בצעד קטן אחד. גדולת גדולתו של ר' עקיבא, ה
עשייה בת הגשמה, ולכוון את שאיפתו הגדולה, ראייתו הרחבה וידיעת תכלית הדברים, אל תוך 

 .16מסגרת של התקדמות מודרגת
  

 

 

 . בכה רבי ואמר5
 

רבי מרבה לפרוץ בבכי  -בתוך האוצר הגדול של הנהגות רבי יהודה הנשיא, מצטייר קו אחד קטן 
"בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת  קו אופייני קושר את בכיותיו, פניו.ר' עקיבא לכמו 

. בכיותיו של רבי מביאות אותנו לסיור בעולמה של התשובה 17ויש קונה עולמו בכמה שנים"
  וכבשונה, ומראות כיצד ניסה רבי לצעוד בעקבותיו של ר' עקיבא.

 

 
ונה אחת בעולם שלא בא עליה. פעם אחת אמרו עליו על רבי אלעזר בן דורדיא, שלא הניח ז

שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והייתה נוטלת כיס דינרין בשכרה, נטל כיס דינרין והלך 
ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה: כשם שהפיחה זו אינה חוזרת 

וי אלא בי, למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה... אמר: אין הדבר תל
: ר' אלעזר בן 18הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו, יצתה בת קול ואמרה

דורדיא מזומן לחיי העולם הבא... בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בקמה שנים ויש קונה 
  .19עולמו בשעה אחת

 על מה בכה רבי?

מדוע משהו מן הטומאה מטמא את האדם, ומדוע לא יהיה להפך, שכאשר נפגשים הטומאה והטהרה  14 
ויטהר את הטומאה ויכריע את האדם לטובה? והרי מידה טובה מרובה ממידת  יבוא משהו מן הטהרה והטוב

 פורענות ובוודאי היה צריך כוחו של הטוב לגבור? 
על פי הראב"ע והמלבי"ם(: "כה אמר ה' צבאות שאל נא את הכהנים  -יג -שאלה זו שאל חגי הנביא )ב' יא

ל הלחם ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל תורה לאמר. הן ישא איש בשר קדש בכנף בגדו ונגע בכנפו א
מאכל היקדש ויענו הכהנים ויאמרו לא. ויאמר חגי אם יגע טמא נפש בכל אלה היטמא ויענו הכהנים ויאמרו 
יטמא". התשובה האפשרית היא שהטהרה היא עניין פנימי. אילו היה אפשר לגעת בטהרה מגע אמיתי פנימי 

היה גובר. אבל בדרך כלל אנו נתקלים בדברים רק בחיצוניותם ולכן ודאי היה הדבר נכון וכוח הטהרה 
 הטומאה גוברת.

הרמב"ם )פירוש המשניות, סוף מסכת מכות( אמר על דברי חכמים "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך  15
הרבה להם תורה ומצוות". די במצווה אחת שאדם עושה בשלמות להביאו לעולם הבא, ולכן ריבוי המצוות 

 א לטובת ישראל. הוא מאפשר לאדם לבחור מצווה המתאימה לו ביותר, למצות בה את דבקות נפשו.הו
ה' א( שורה ארוכה של אמוראים הבוכים  -בעקבותיו של ר' עקיבא מוצאים אנו בגמרא שם )חגיגה ד' ב  16

א על האדם בהתרגשות על מסר  מוסרי העולה מפסוק בתורה. אבל כולם בוכים על אימת הדין ועומקו, ול
 שאינו ממצה את מלוא עצמתו ואינו מתעלה כפי יכולתו.

 שלוש פעמים הוזכר בכיו של רבי במסכת עבודה זרה בנוסח זה. 17
קול כזאת יוצאת להקביל פני כל צדיק וצדיק? בשמים מכריזים על כל -האם היתה זו בת קול חריגה או בת 18

שכאשר מדובר בצדיקים מיוחדים יוצאת בת קול גם  צדיק שמת )תענית כ"ט א, כתובות ק"ג ב( אולם נראה
בארץ להכריז על הנפטר ושכרו. בת קול כזאת יצאה עם מותו של ר' עקיבא ואמרה: אשריך ר' עקיבא שיצאה 
נשמתך באחד. )בדומה לזה בבבא מציעא פ"ו א, על רבה בר נחמני: שגופך טהור ויצאתה נשמתך בטהור. וכן 

סנהדרין ס"ח א(. כאן החידוש הוא בכך שאפילו חוטא באופן חמור כל כך, מזומן על ר' אליעזר בן הורקנוס, 
לאחר התשובה לחיי העולם הבא ודרכו  סלולה וברורה יותר משל הצדיקים הרגילים, שהרי רבן יוחנן בן זכאי 

 בכה לפני מותו על שאינו יודע באיזו דרך מוליכין אותו )ברכות כ"ח ב(.
 ו לעיל בגוף הדברים, וכאן נתרכז בתגובתו של רבי.עבודה זרה י"ז א. עסקנ 19



 

 

האדם לעולם הבא, אחרי  הקול. התורה מביאה את-רבי רשאי היה לתמוה על קביעתה של בת
שיגע ועמל בתורה, שמר את מצוותיה, התמודד בהתמדה עם כל הקשיים המעכבים, והצליח. 

הקול והזמינה לעולם הבא עוברי תורה ופורצי מסגרותיה. מתברר שיכול אדם -והנה, באה בת
ינו של לחטוא ולעבור על כל התורה בשאט נפש ואף על פי כן יגיע לבסוף לאותה תוצאה. אולם ע

רבי לא היתה צרה בבעלי תשובה, ובוודאי לא הצטער על מאמציהם של שומרי התורה שנתנו 
 נפשם עליה "לחינם". על מה אפוא בכה?

שבכה על גורלו של ר' אלעזר בן דורדיא, שקנה עולמו רק בשעה אחת, עולם צר  20יש שפירשו
נו ממצה, שהרי אינו עומד על ומצומצם, ולא זכה לעולם שלם, רחב וגדול. אבל גם הסבר זה אי

שורש התרגשותו העזה של רבי ובכיו. גם אם כאב לרבי על גורלם של אחרים, הרי ביטא כאב 
המתאים יותר לכאב על  אנשים קרובים ומעשים שהתחדשו זה עתה. אין זה מסתבר שיתרגש 

חי אלעזר בן  משמיעת אירוע ישן ויבכה על גורלם של אנשים מן הדור הקודם. איננו יודעים מתי
דורדיא, אבל ברור שקלצטונירו של ר' חנניה בן תרדיון וקטיעא בר שלום הלכו לעולמם לפני ימים 

  רבים.
, אלא פירש שהקונה 21נראה אפוא שרבי לא ראה בדברי בת הקול ביקורת על תשובת השעה האחת

מדין שם עולמו בשעה אחת עדיף על הקונה עולמו בכמה שנים, כי "מקום שבעלי תשובה עו
. עקרון זה עורר את רבי לבכיה, לא משום שהצטער חלילה על 22צדיקים גמורים אינן עומדים שם"

ה"בזבוז" שבמאמץ הממושך שנשא לבסוף פרי הילולים, אלא על אותה נקודה רוחנית אופיינית 
אין חלק בה, ובעל ה"כמה שנים" לעולם לא יגיע לאותו הישג שיש  -של בעלי תשובה שלצדיק 

 שעה אחת". על הפסד זה כדאי לבכות.ב"
רבי, הנו דוגמה מושלמת של הצדיק הגמור. הוא רבנו הקדוש, נצר למשפחת הנשיאים בישראל, 
פריו הבשל של הבניין הרוחני, המסורתי של האומה. הוא תולדת המסגרת והממסד, שהעמידו את 

ורה שבעל פה, זרמה עד התורה על תלה והגשימוה בחיי העם, והוא, ראשה ומעצבה לדורות. הת
לימי רבי כלבה המתפרצת לכל עבר, עד אשר ערך הוא את המשנה, והכניס אותה לתבנית מוגדרת, 

 מסוכמת ומגובשת. 
הצדיק הגמור ובעל התשובה הם אמנם טיפוסים שונים, אבל האידיאל הוא שילובו של הטוב 

גמורים שאינם קופאים על שבשניהם. בעלי התשובה האמיתיים, "מארי דתיובתא", הם צדיקים 
מקומם אלא שבים בכל שעה ומתקדמים מדרגה לדרגה. דווקא רבי, הכיר שיש משהו בבעלי 
התשובה הבלתי ממוסדים שחסר בו. אל נקודה זו שאף, ועליה הצטער ובכה, על אי יכולתו לכלול 

 ולהקיף את הכל, להיות גם צדיק גמור וגם בעל תשובה כאחד.
 
 

 ' חנינא בן תרדיון. קלצטונירו של ר0
 

אמרו: לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא, והלכו כל גדולי רומי לקברו 
והספידוהו הספד גדול, ובחזרתן מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה 
ומקהיל קהילות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו. הביאוהו וכרכוהו בס"ת, והקיפוהו בחבילי 

האור, והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו, כדי  מורות והציתו בהן אתז
שלא תצא נשמתו מהרה. אמרה לו בתו: אבא, אראך בכך? אמר לה: אלמלי אני נשרפתי 
לבדי היה הדבר קשה לי, עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי, מי שמבקש עלבונה של ס"ת הוא 

אמר להן: גליון נשרפין ואותיות  רבי, מה אתה רואה?  יבקש עלבוני. אמרו לו תלמידיו:
פורחות. אף אתה פתח פיך ותכנס בך האש! אמר להן: מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל 
הוא בעצמו. אמר לו קלצטונירי: רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל 

נשבע לו. מיד הרבה בשלהבת לבך, אתה מביאני לחיי העולם הבא? אמר לו: הן. השבע לי! 
ונטל 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 

 .23ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים
ים שונות. אלעזר בן דורדיא שקע בעומק התאווה והתעורר לחזור בתשובה התשובה מתגלה בפנ

מתוך ראיית עומק הרע, גנותו וחוסר תכליתו. קשה לומר שזה היה גם המניע לתשובת קלצטונירו 
אותם ספוגין של צמר, שמטרתם לעכב המוות  -של ר' חנינא. קשה להניח שהאכזריות הקיצונית 

 מהרש"א. 20
איזנשטיין, עמוד תל"ט, מדרש "אלה אזכרה" ד"ה ואחריו הוציאו( שהתקשה  -נוסח מאוחר )אוצר המדרשים  21

בבכיו של רבי, ניסה לבאר זאת באופן אחר: "בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת כגון זה הקוסטינר, 
בד את ה' כל ימי חייו ומפסיד את שכרו בשעה אחת כגון יוחנן כהן גדול ששמש שמונים שנה ויש אדם שעו

בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי". לפירוש זה, העניין המרכזי כאן אינו בכך שאדם קונה עולמו בכמה 
 שנים, אלא ההקבלה בין מי שקונה עולמו בשעה אחת למי שמאבדו בשעה אחת. אלא שהעיקר חסר מן

 הספרים שלנו.
 ברכות ל"ד ב, סנהדרין צ"ט א. 22
 עבודה זרה י"ח א. 23



 

 

. נראה 24ליין ותיק ועשתה רושם על מי שלבו גס באכזריות ודמיםזעזעה ת -ולהרבות בייסורים 
שלא עומק השלילה והרשע הניעו אותו, אלא ראיית הטוב שהתגלה לפניו לפתע בדמותו של ר' 

 חנינא, שמסר עצמו להריגה על לימוד תורה, על ערך רוחני טהור. 
יתתו, ואמר: "מוטב יתרה מזאת, ר' חנינא לא שעה לעצת תלמידיו לפתוח את פיו ולקרב מ

שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול הוא בעצמו". קדושתו של ר' חנינא וזהירותו שלא לקרב את מותו 
ולא להשתתף בשפיכות דמי עצמו, היכו בתדהמה את קלצטונירו, שידיו היו מגואלות בדמים 

 רבים, והם שהביאוהו לתפנית ולמהפך גורלי.
חנינא )שהיתה מן הנמנעות( אלא באופן  מאלף הדבר שתשובתו לא התבטאה בהצלת ר'

פרדוקסאלי בקירוב מיתתו, זהו חסד המופיע בתוך הדין. ומה שאסר ר' חנינא על עצמו היה 
. אף שלמראה עיניים לא עזב את החטא, הרי יש כאן 25לקלצטונירו מצווה וביטוי של רחמים

  עזיבה פנימית ותשובה שלמה.
חושת הניכור והריחוק שעל פי התהום, תשובת קלצטונירו בניגוד לאלעזר בן דורדיא ששב מתוך ת

של ר' חנינא נעשתה מתוך תחושה חיובית. הוא דבק בדמותו המאירה של ר' חנינא, קפץ לתוך 
 האש, התאחד עם דמות המופת שלפניו, ונשרף מתוך ידיעה ברורה שדרכו צלחה ומובטחת.

 

 

 . קטיעא בר שלום6
 

קיסרא דהוה סני ליהודאי, אמר להו לחשיבי דמלכותא: קטיעה בר שלום מאי היא? דההוא 
מי שעלה לו נימא ברגלו, יקטענה ויחיה או יניחנה ויצטער? אמרו לו: יקטענה ויחיה. אמר 
להו קטיעה בר שלום: חדא, דלא יכלת להו לכולהו, דכתיב: כי כארבע רוחות השמים 

ארבע רוחות, לארבע . מאי קאמר? אלימא דבדרתהון בד' רוחות, האי כ26פרשתי אתכם
רוחות מבעי ליה! אלא כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא 
ישראל; ועוד, קרו לך מלכותא קטיעה. אמר לו: מימר שפיר קאמרת, מיהו כל דזכי למלכא 
שדו ליה לקמוניא חלילא. כד הוה נקטין ליה ואזלין, אמרה ליה ההיא מטרוניתא: ווי ליה 

זלא בלא מכסא! נפל על רישא דעורלתיה קטעה, אמר: יהבית מכסי חלפית לאילפא דא
ועברית. כי קא שדו ליה, אמר: כל נכסאי לר' עקיבא וחביריו. יצא ר' עקיבא ודרש: והיה 

מחצה לאהרן ומחצה לבניו. יצתה בת קול ואמרה: קטיעה בר שלום  - 27לאהרן ולבניו
עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה  מזומן לחיי העוה"ב. בכה רבי ואמר: יש קונה

 .28שנים

גירסת התלמוד מעמידה מול ר' חנינא את תליינו, המצטייר בעינינו כאיש אכזר, גס ומגושם. אבל הדברים  24
 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 דעתך ששרפת את התורה, 
שממקום שיצאת חזרה לה לבית אביה. אמר לו: למחר אף דינך כיוצא באלו. אמר לו: בשרתני בשורה טובה 

ם נגד הרשות שגזרה על שמחר יהא חלקי עמהם לעולם הבא". כאן הקלוצטינר הוא שר רומאי חכם ורגיש הק
 המתת ר' חנינא.

ר' חנינא צריך היה לפתוח את פיו ולעשות מעשה לקרב מיתתו, ואילו יש הבדל הלכתי באופן מעשיהם.  25
קלצטונירו רק מסלק את הספוגים המונעים את מותו ומחזיר את הדברים לטבעם. ראה יו"ד של"ט א' ברמ"א 

מונע, מותר. אבל תמוה הדבר שכל הדוגמאות שמביא הרמ"א שבדבר שאין בו מעשה כלל אלא שמסיר את ה
הם עניינים סגוליים ולא השפעות ממשיות. ועוד קשה, שבנוסח הדברים אצלנו מציע הקוסטינר שתי הצעות: 
להסיר את ספוגי הצמר, שהיא הסרת המונע וגם להרבות את השלהבת, והרי זו פעולה אקטיבית האסורה? יש 

א נאסר לקרב את מיתתו של חולה סופני, ראה ציץ אליעזר ח"ד י"ג וכן בשו"ת אגרות שלמדו מכאן שלבן נח ל
משה חלק חו"מ ב' ע"ד: "אפשר שבן נח אינו אסור ברציחה שהוא לטובת הנרצח ושאני בזה האיסור לישראל 

 מהאיסור לבן נח".
 זכריה ב' י. 26
 שמות כ"ט כח. 27
וספת בדברים רבה ב' כ"ד: "אין לך דבר גדול מן התשובה. עבודה זרה י' ב. הסיפור שלנו מופיע בגרסה נ 28

מעשה שהיו רבותינו ברומי ר"א ורבי יהושע ורבן גמליאל וגזרו סנקליטין של מלך לומר מכאן ועד ל' יום לא 
יהיה בכל העולם יהודי. והיה סנקליטו של מלך ירא שמים, בא אצל רבן גמליאל וגילה לו את הדבר, והיו 

ם הרבה. אמר להם אותו ירא שמים: אל תצטערו, מכאן ועד שלשים יום אלהיהן של יהודים רבותינו מצטערי
עומד להם. בסוף כ"ה ימים גילה לאשתו את הדבר. אמרה לו: והרי שלמו עשרים וחמשה ימים? אמר לה: עוד 

נטל עליך  חמשה ימים. והיתה אשתו צדקת ממנו, אמרה לו: אין לך טבעת )רעל(, מוץ אותה ומות, וסנקליטין
ל' ימים אחרים והגזירה עוברת. שמע לה ומץ את טבעתו ומת. שמעו רבותינו ועלו אצל אשתו להראות לה 
פנים. אמרו רבותינו: חבל לספינה שהלכה לה ולא נתנה המכס. כלומר, הצדיק הזה לא מל. אמרה להן אשתו: 

ה. מיד נכנסה לתוך הקיטון והוציאה יודעת אני מה אתם אומרים, חייכם לא עברה הספינה עד שנתנה מכס של
להן קופסא שהיתה המילה בתוכה וסמרטוטים מלאים דם נתונים עליה. וקראו עליו רבותינו המקרא הזה 
)תהילים מ"ז( 'נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה'. מהו מגני ארץ? אמר 

בראשית ט"ו( 'אנכי מגן לך', לזה אני נעשה מגינים הרבה. הקב"ה לאברהם: נעשיתי מגן עוז מנין שנאמר )
כיצד? אמר הקב"ה לאברהם: ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ואח"כ מל, וזה לא הבטחתי אותו. מהו 

 מאד נעלה? זה נתעלה מאד מאברהם".



 

 

תשובתו של קטיעה בר שלום שונה מאד מזו של אלעזר בן דורדיא וקלוצטנירו של ר' חנינא בן 
. לא תוארה 29תרדיון. קטיעה לא חטא כלל, אלא היה גוי שהתקרב והתגייר, דמות שכולה חיוב

י"ג מצוות אלא כיצד דבק בעם התקרבותו של קטיעה לתורת ישראל, ולא נאמר שנאחז בתר
ישראל, ומסר את נפשו על שלומם. הוא כרת את ברית המילה, שהיא חותם נצחי בבשרו של העם 
המבטא את חיבורו עם רבש"ע ובריתו. ייחודו של קטיעה הוא דבקותו בישראל, ואמונתו  שישראל 

 ואי אפשר לעולם בלעדיהם. 30באומות כלב באברים
עי של תהליך הגיור. הגר מצטרף לכנסת ישראל. אין מלמדים אותו אלא דרך זו היא המסלול הטב

עיקרי מצוות, וכל התורה והמצוות יבואו לו כתוצאה מחייו עם ישראל. דרך זו פתוחה לא רק לפני 
הגוי הזר שבא להתגייר, אלא גם לפני החוטא הרוצה לשוב בתשובה ומוצא את כליו חלודים ואת 

יו הרעים. תקנתו היא להיאחז בכנסת ישראל, ולהתרומם עמה דרכו אל התורה חסומה במעש
 ובאמצעותה.

אבל בכך לא די, אין הסיפור מדגיש את המעשה העיקרי הגדול של קטיעה, מסירת נפשו על עם 
את המילה. קטיעה קנה עולמו בשעה אחת, אבל לא במעשה  -ישראל, אלא מעשה שולי קטן נוסף 

 !אחד אלא בשניים
רים, להבליט את ייחודו של קטיעה על פני אלעזר בן דורדיא וקלצטונירו של ר' יתכן שמגמת הדב

חנינא. שניהם עזבו את חטאם, שבו בתשובה, אבל לא הצליחו לתקן את עצמם באופן חיובי, ואילו 
קטיעה, בנוסף למעשה ההרואי הגדול להצלת ישראל, התאמץ וגם הצליח להסיר את הערלה, 

שלם. בניגוד לאלעזר שהוא בן הדורדיא )שמרים תוססים( והחטא,  לתקן את חסרונותיו ולמות
 -קטיעה הוא בר שלום, שלם באופיו ואישיותו. חסרונו של קטיעה שהיה מרוחק ונכרי, והקטיעה 

המילה שקרבה אותו היא תוצאה טבעית של דרכו ובת שלמותו הראשונית, והיא עשתה אותו 
  מחסיד אומות העולם לישראל גמור.

גובתו המוסברת של רבי, תגובתו של ר' עקיבא למעשהו של קטיעה תמוהה ובלתי אפשרית. מול ת
במקום להתפעם ולהתרגש לנוכח מסירות הנפש, חשב ר' עקיבא על ירושתו של קטיעה, האם זה 

 האירוע, המקום והזמן לבקש עושר?
רשתו של רבי, מעניין שדרשה זו שדרש ר' עקיבא: "מחצה לאהרן ומחצה לבניו", היא דווקא ד

וממנה למד שבביזת מלחמה נוטל המלך מחצה, כדין כהן גדול  31שעליה חזר פעמים רבות
בקרבנות. הרעיון המסתתר בדרשה זו הוא שהמלך אינו אחד הפרטים, אלא שקול כנגד כל ישראל 
ויש לו כוח וסמכות משלו. דרשה זו על חשיבותה של המלכות היתה חשובה לרבי, שנשיאותו 

   ת שארית תפארת הממלכתיות בישראל.ביטאה א
אפשר שקטיעה דבק בר' עקיבא בגלל תורתו המיוחדת ועקרון התשובה שאפיין את דמותו והגותו. 
ור' עקיבא ש"יצא ולימד" דרשה זו, גילה את דעתו של קטיעה, שדבק באהבה לר' עקיבא יותר 

 .32מכל תלמידי החכמים האחרים, ולכן גם עיקר ירושתו וכספו לו

 

 

 על בתו של אחר .8
 

רבי, המגלם בדמותו את חיי התורה והמצווה המסודרים, הועמד על ידי חכמים מול שלושת בעלי 
התשובה האמורים, שכל חייהם היו רחוקים מתורה, ואף על פי כן נפגשו כולם בנקודת המטרה. 

 חכמים עימתו את רבי גם עם שני תנאים, שדמויותיהם שונות באופן קוטבי.
אחר אתיא לקמיה דרבי. אמרה ליה: רבי פרנסני. אמר לה: בת מי את? אמרה לו:  בתו של

בתו של אחר אני. אמר לה: עדיין יש מזרעו בעולם? והא כתיב "לא נין לו ולא נכד בעמו ואין 
. אמרה לו: זכור לתורתו ואל תזכור מעשיו. מיד ירדה אש וסכסכה ספסלו 33שריד במגוריו"

 ?34ומה למתגנין בה כך למשתבחין בה על אחת כמה וכמהשל רבי. בכה ואמר רבי: 

בתקופה זו ירדה אין לנו מקורות לאירוע ההיסטורי שעליו מדובר, אולם דברים מסוג זה התרחשו ברומא.  29
האימפריה והתנוונה ואליליותה ותאוותיה הגיעו לשפל המדרגה, רבים מגדולי רומא מאסו בדרכיה, התקרבו 

 לישראל ולתורה והתגיירו. 
 ראה כוזרי ב' ל"ו. 30
 יומא י"ז ב, בבא בתרא קמ"ג א, סנהדרין כ"א א. 31
ת רעיונותיו ביחס לכלל, לצורכי לימוד עושרו של ר' עקיבא חשוב משום שבאמצעותו יכול היה להגשים א 32

 תורה או להכנת המרד.
 איוב י"ח יט. 33

34 חגיגה ט"ו ב. באה אל רבי אשה רעבה ללחם ובמקום לפרנס אותה הוא שאל "בת מי את"? )מעשה דומה של 

בקשת עזרה ושאלת "בת מי את" מסופר גם על רבן יוחנן בן זכאי "שהיה רוכב על החמור והיה יוצא 
ים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי בהמתן של מירושל

ערביים, כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו: רבי, פרנסני! אמר לה: בתי, מי את? 
הדין חייבת כל אמרה לו: בת נקדימון בן גוריון אני..." כתובות ס"ו ב, וספרי דברים פיסקא ש"ה(. על פי 

קהילה לדאוג לתמחוי וקופה לעניים ומסתבר שרבי לא היה צריך לעסוק באופן אישי בפתרון הבעיות 
הסוציאליות של כל העניים. אפשר אבל שרבי ביקש להרים את קרן התורה וטיפל באופן מיוחד בתלמידי 



 

 

רבי בנה את מסגרת התורה בישראל, הוא ערך את התורה שבעל פה ובנה את הממסד הנשיאותי 
ששנה ופירש, חילל את  -אחר  -והתורני, והנה נדרש להתערב למען בניו של אלישע בן אבויה 

קודת זכות אחת, ותמה על שלא נכרת מן התורה והרס את בניינה. רבי לא מצא באלישע אפילו נ
 .35העולם הוא וזרעו כליל

"זכור לתורתו", וכל  -אולם מן השמים הצדיקו את בתו של אלישע, שמצאה באביה נקודת אור 
שקלקל ועיוות, לא מחק ולא טשטש את זוהרה של תורה זו. האש שפגעה ברבי על שפגע בתלמיד 

אין בטלה עולמית, לא נתפסת בהם טומאה וערכם לדברי תורה  -חכם זה, אישרה את דבריה 
 חתום בחותם הנצח.

רבי למד אפוא בקל וחומר "ומה למתגנין בה כך למשתבחין בה על אחת כמה וכמה". אבל אין זה 
מובן מדוע בכה רבי, הרי מן האש שירדה להגן על כבודו של אלישע למד קל וחומר למשתבחים 

יתיים כרבי וחבריו שהם מן המשתבחין בתורה ונאמנים בתורה. ברור אפוא שתלמידי חכמים אמ
לה גדולים ועדיפים מאלישע, ועתידים לזכות כפל כפליים? רבי נזהר בכבודם של תלמידי חכמים, 

 הוא לא גינה אלא את אלישע בן אבויה שפרש ממנה, ומדוע פגעה בו האש?
האנושיות, לזמן  אבל יש לרבי סיבה לבכות. מה שלא ראתה עין האדם הקשורה למסגרות

ולמאורעותיו, רואים משמים. אור התורה מבצבץ ומאיר גם בתוך עמקי החושך, במקום שלא 
היתה תשובה כלל והקלקול עמד במקומו. רבי נוכח שטעה בדחיית בתו המסכנה של אלישע, וצדק 

ם אין דווקא ר' מאיר שראה ברבו רימון מלא וגדוש שיש להפריד בין תוכו לקליפתו. גם את הרשעי
. רבי גילה שהוא שבוי 36לדחות  בשתי ידיים, אלא "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת"

במושגים מסגרתיים, מבחינה תורנית וחברתית, ולא הגיע לעומק מידת החסד, לכן בכה על 
   .37עצמו

הסיפור שלנו מוסיף חידוש על המאמרים הקודמים. אלישע יצא וכפר בדין האלוהי, הוא טען 
דין ולית דיין", ומידת הדין גמלה לו, בגידתו לא הביאה לו אושר ולא עושר, ובתו נזקקה  ש"לית

לפרנסה. אבל עומק הדין האלוהי התגלה כאשר הופיע בתוך הדין גם החסד, ומצא טוב גם במי 
שהתכחש לו. אלישע בגד בעמו ותורתו, אבל בתו חזרה בתשובה ונאחזה ברבי ובתורתו של אביה, 

 קודת הזכות של אלישע והיא מגלה "שאין עבירה מכבה תורה".היא עצמה נ
תלה הכתוב את המצוה בנר ואת  - 38את זו דרש רבי מנחם בר יוסי: כי נר מצוה ותורה אור

התורה באור, את המצוה בנר, לומר לך: מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה, אף מצוה אינה 
ה אור מגין לעולם, אף תורה מגינה מגינה אלא לפי שעה; ואת התורה באור, לומר לך: מ

: מים רבים לא 39לעולם; דבר אחר: עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורה, שנאמר
 40יוכלו לכבות את האהבה!

, חלק ממנו, ולא ניתן להפריד 41תלמיד חכם הלומד תורה, התורה נעשית שלו, "תורה דיליה"
לומדיה מגע עם הנצח. ואפילו אלישע בן ביניהם. התורה היא ערך מוחלט, ובאמצעותה יש גם ל
 אבויה שפרש מן התורה ומרד בה לא מחק את חלקו בה.

  
 

 פגישתו עם ר' פנחס בן יאיר  .9
ורת, אמר: יכנסו בעלי מקרא, חכמים ומשפחותיהם. הדבר עולה גם מסיפור אחר: "רבי פתח אוצרות בשני בצ

בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי הלכה, בעלי הגדה, אבל עמי הארץ אל יכנסו. דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס, 
אמר לו: רבי, פרנסני! אמר לו: בני, קרית? אמר לו: לאו. שנית? א"ל: לאו. אם כן, במה אפרנסך? א"ל: פרנסני 

יב רבי וקא מצטער ואמר: אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ! אמר לפניו ר' ככלב וכעורב, פרנסיה. בתר דנפק, ית
שמעון בר רבי: שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא, שאינו רוצה ליהנות מכבוד תורה מימיו? בדקו ואשכח, אמר 
רבי: יכנסו הכל" )בבא בתרא ח' א, וכלה רבתי ב' י"ד(. גם כאן אפשר שתמיכה סוציאלית ניתנה לכולם 

הציבור ואילו רבי העניק תמיכה מיוחדת מאוצרותיו הפרטיים לתלמידי החכמים. אלא שיונתן בן מקופת 
 עמרם טען כנגדו שבשנת רעבון אין מקום להעדפה כזאת, ורבי נענה ופתח את האוצרות לכל.
לפיכך אפשר לומר בענייננו שבתו של אחר ביקשה להתפרנס לא כענייה הזקוקה לפרנסה אלא כבתו של 

חכם ומשום כך התגלה שהיא בתו של אלישע בן אבויה. ורבי סבר שלא הוא ולא עם ישראל, אינם  תלמיד
 חייבים כלום לאלישע, שבגד בתורה ובעם ישראל ומסר תלמידי חכמים להריגה.

הראה ר' מאיר את כוחה של תורת אלישע גם אחרי שחטא וביקש להוסיף ולהראות גם את לעומת רבי  35
 ה לעיל "אלישע בן אבויה ור' עקיבא".חרטתו ותשובתו, רא

 סוטה מ"ז א. 36
בירושלמי )חגיגה פ"ב ה"א( הנוסח שונה, שם אין אש מסכסכת: "באותה שעה בכה רבי וגזר עליהן  37

שיתפרנסו. אמר: מה אם זה שיגע בתורה שלא לשם שמים ראו מה העמיד, מי שהוא יגע בתורה לשמה על אחת 
ס מן השמים שיעוררו לטעותו, אלא עצם דבריה הנכוחים והמעמיקים של בתו כמה וכמה". רבי לא היה צריך נ

 של אחר זעזעו את רבי והביאוהו לתקן את עצמו ואת יחסו.
 משלי ו' כג. 38
 שיר השירים ח' ז. 39
 סוטה כ"א א. 40
ת ה' ראה קידושין ל"ב א: "תורה דיליה היא? הדר אמר רבא: אין, תורה דיליה היא, דכתיב: 'כי אם בתור  41

 חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה'" תהילים א' ב.



 

 

 
שמע רבי )שבא רבי פנחס בן יאיר( נפק לאפיה, אמר ליה: רצונך סעוד אצלי, אמר לו: הן. 

ישראל קדושים הן,  צהבו פניו של רבי, אמר לו: כמדומה אתה שמודר הנאה מישראל אני?
יש רוצה ואין לו ויש שיש לו ואינו רוצה, וכתיב: אל תלחם את  לחם רע עין ואל תתאו 

, ואתה רוצה ויש 42למטעמותיו כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך ולבו בל עמך
לך. מיהא השתא מסרהיבנא, דבמלתא דמצוה קא טרחנא, כי הדרנא אתינא עיילנא לגבך. 

א, איתרמי על בההוא פיתחא דהוו קיימין ביה כודנייתא חוורתא, אמר: מלאך המות כי את
בביתו של זה ואני אסעוד אצלו? שמע רבי נפק לאפיה, אמר לי: מזבנינא להו. אמר ליה: 

. מפקרנא להו, מפשת היזקא. עקרנא להו, איכא צער בעלי חיים. 43ולפני עור לא תתן מכשול
. הוה קא מבתש ביה טובא, גבה טורא בינייהו. בכה רבי 44קטילנא להו, איכא בל תשחית

 .45ואמר: מה בחייהן כך, במיתתן על אחת כמה וכמה
בשונה מן העימות בין רבי לאלישע בן אבויה, שבו עמד הצדיק מול בתו של הרשע, מתקיים כאן 

 מפגש מסוג אחר, מפגש בין שני צדיקים,  רבי ור' פינחס בן יאיר.
נשא פני איש ולא נטה להתארח אצל רבי משום גדולתו ונשיאותו, אלא משום פינחס בן יאיר לא 

 ש"ישראל קדושים הם", ומה שנכון לגבי רבי נכון גם לגבי כל אחד מישראל.
"גבה טורא בינייהו", ניסיונותיו של  -והנה נפערה בין רבי ור' פינחס תהום והתגלה הבדל קוטבי 

 והו.רבי להידבק בר' פינחס בן יאיר עלו בת
מבטא הכרה בסגולת ישראל,  46ר' פינחס בן יאיר הוא סמל הקדושה. הכינוי "ישראל קדושים"

בקדושה הגנוזה בכל אחד מהם. קדושה זו היא יסוד בתפיסתו של ר' פינחס, המאפשרת לרשעים 
מכל תורתו נשאר לנו בעיקר מאמרו  לחזור בתשובה ולצדיקים להתקדם ולהגיע אל רוח הקודש.

מדריך את האדם במסילת הישרים: "תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי המפורסם ה
. מסילת הישרים היא דרך 47זריזות וכו'" עד לרוח הקודש וחסידות, "אז דברת בחזון לחסידך"

 מובנית אשר בה צועד האדם שלב אחר שלב ומתקדם באופן מודרג בלי קפיצות.
ים ושניהם סללו את דרכם של הצדיקים. אבל בעוד שרבי גם ר' פינחס וגם רבי היו צדיקים גמור

ביסס את המסגרות, פרץ אותן ר' פינחס בן יאיר ותבע מן הצדיק תביעה נמרצת לא לדרוך במקום, 
אלא להמשיך לצעוד הלאה בלי גבול. אין להסתפק בצדקות סטאטית, אלא לראות אותה כתהליך 

, והמדרגה שאליה הגיע אתמול, פסולה היום.  רציף ודינמי. הצדיק חייב להתקדם שלב אחר שלב
ר' פינחס בן יאיר היה צדיק גמור, אבל הוא לא קפא על שמריו וכל הוייתו תשובה, התפתחות 

 והתקדמות מתמדת.
הניגוד שבין רבי לר' פנחס קשור כנראה גם לתפיסתם המדינית. רבי ביסס מערכת יחסים טובה 

במפעלו, בבניית בניין התורה הגדול וחיזוק הנשיאות  ומכובדת עם מלכות רומי והדבר סייע לו
בישראל, ואילו ר' פינחס בן יאיר סירב לקיים כל קשר עם המלכות הרשעה. הוא היה תלמידם של 

, הוא התרחק מן המלכות ואוהביה ותיעב את 48ר' שמעון בר יוחאי ור' עקיבא, שמרדו ברומא
 .49גינוניה שאומצו על ידי רבי לפאר את נשיאותו

ר' פינחס בן יאיר לא היה פרוש ולא התרחק מן הבריות, אלא עשה חסד בלי גבול ודאג לעשוקים. 
הוא לא לחם במלכות ולא התעמת עמה ישירות, אבל התמסר לפדיון שבוייה, ובכך ביטא את יחסו 
והשקפתו אליה. חסדו זה חורג מן התחום החברתי והלאומי וניתן  לפרש את משמעותו גם באופן 

י, אישי וגם כלל אנושי. ר' פינחס בן יאיר לא הסתפק ביש הגלוי אלא פדה את כל הכוחות פנימ
  השבויים והשיבם חזרה לרשות הטוב.

רבי, ה"צדיק הגמור", שבנה את מסגרות התורה, עומד כאן מול ר' פנחס הצדיק "בעל התשובה". 
שמעבר לה, אף הוא לא רבי ששתי רגליו בתוך המסגרת הקבועה, פונה פה בכל הוויתו אל מה 

הסתפק באשר הושג אלא שאף להתקדם עוד ועוד. הוא בכה בגעגועים אל עולם רוחני מופלא 
 החורג מן העולם המסודר שלו.
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ד' יד( ולא ידעת איזה מקודש זה מזה. ]כשהוא אומר קדש ישראל לה' ישראל[ אתם מקודשים לפני יותר 

 ממלאכי השרת".
 עבודה זרה כ' ב, ברייתא סוף סוטה. 47
 שבת ל"ג ב. 48
להרביע כלאים "בהמתך לא תרביע רבי רכש פרדות לבנות כמנהג השלטונות ועשירי הנוכרים. ליהודי אסור  49

 כלאים" )ויקרא י"ט יט( ויכולות להיות לו פרידות רק אם קנה אותן מן הגוי.



 

 

כשחלה רבי נכנס ר' חייא אצלו ומצאו שהוא בוכה. אמר לו: רבי, מפני מה אתה בוכה? 
 .50ר לו: אנא אתורה ומצוות קא בכינאוהתניא מת מתוך... הבכי סימן רע לו? אמ

על ערש מותו לא בכה רבי מפחד המוות, אלא על שנפסקה חתירתו הלאה, ונסתתמה האפשרות 
להתקדם ולהוסיף תורה ומצוות. מהות האדם היא שהוא מהלך ומתקדם, "ונתתי לך מהלכים בין 

חיי העולם  , ו"יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל51העומדים האלה"
רבי העדיף את האתגר ודרך  ,. המוות עוצר את תהליך ההתפתחות ומסיים אותו52הבא"

 .53ההתעלות, על השכר שבסופה
מתברר עתה שרבי למד מר' פינחס בן יאיר והלך בדרכו, הוא לא שקט על שמריו, אלא חיפש, 

של איש המסגרת,  ולא 54התפתח והתקדם. דמותו, כפי שהיא עולה כאן, היא דמות של בעל תשובה
הצדיק הסטאטי הממוסד והקפוא. רבי הוא היחיד בישראל שנקרא "רבנו הקדוש", יתכן שנעשה 
כזה רק בסוף ימיו, לאחר שלמד מגערתו של ר' פנחס בן יאיר עד כמה רחוק הוא מן הקדושה ואיך 

תקנת . רבי לא התעלה רק באופן אישי, אלא גם תיקן את 55עליו להתקדם למענה, עד אין סוף
 השבים ופתח באמצעותה את החברה לקראת בעלי התשובה: 

 . 56בימי רבי נשנית משנה זו. הגזלנין שהחזירו אין מקבלין מהן
תקנה זו מוותרת על השבת הגזלה בפועל ומנתצת בכך לחלוטין את כבלי החטא, פותחת לפני 

לא קפא אפוא על הרשעים את השער לרווחה, ומאפשרת להם לשוב ולהיות אנשים הגונים. רבי 
שמריו אלא התקדם כל ימיו, וכנשיא, הצעיד את העם כולו לפסגות חדשות. התשובה האמיתית 

 לבכיו של רבי, לכאבו וחששותיו, הופיעה בשעת פטירתו. 
ההוא יומא דאשכבתיה דרבי, נפקא בת קלא ואמרה: כל דהוה באשכבתיה דרבי מזומן הוא 

 . 57לחיי העוה"ב
את בעלי התשובה בני השעה האחת, הופיעה פה ביחס לרבי עצמו. אבל קול שקידמה -אותה בת

היא לא בישרה רק לו שהוא מזומן לחיי העולם הבא אלא שכל מי שהיה באשכבתו מזומן לכך. 
מתברר שפחדו של רבי היה פחד שווא, הוא לא היה רק "צדיק גמור" אלא גם "בעל תשובה" 

הבא בשעה אחת לא רק את עצמו אלא את כל מי ומחדש גדול. משום כך הצליח להביא לעולם 
 .  58שהתקשר אליו ודבק במה שהוא ייצג

 משנת התשובה 
 של ריש לקיש

  
 

 א. תשובתו של ריש לקיש
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או עליו פסוק זה וזרח שמשו של צדיק זה הוא מזריח שמשו של צדיק אחר, יום שמת ר' עקיבא נולד רבי, וקר

 השמש ובא השמש".
י"ט, שהוסיף וקשר את רבי ורבי פינחס בן יאיר "וכפי הנראה היו שניהם -עיין ר' צדוק "ישראל קדושים" י"ח 55

 משורש אחד".
 בבא קמא צ"ד ב. 56
 כתובות ק"ג ב. 57
דשמע הכי, סליק הגמרא שם מוסיפה: "ההוא כובס כל יומא הוה אתי קמיה, ההוא יומא לא אתא, כיון  58

לאיגרא ונפל לארעא ומית, יצתה בת קול ואמרה: אף ההוא כובס מזומן הוא לחיי העולם הבא". הכובס הוא 
דמות מסתורית של חוטא )ראה לעיל, ר' אלעזר בר' שמעון( שדבק דבקות מוחלטת עד כלות הנפש בדמותו של 

ובה, אלעזר בן דורדיא וקלוצטנירו של ר' רבי ובאמצעותו שב בתשובה וזכה לעולם הבא. בדומה לבעלי התש
 חנינא, ששבו בהתמסרות עד כלות נפשם.



 

 

ריש לקיש הנו בעל תשובה, המגלם באישיותו את מעשה התשובה ודרכיה, ומשקף בתורתו את 
 הגותה.

ת דרך החוטא אל התשובה, את ייסוריה ואת תפארתה. הוא הפך מרבן ר' שמעון בן לקיש חווה א
לרבן של ישראל, וכך נעשה לדמות מופת שלה. קשה לשער עד כמה השפיעה  -של ליסטים 

הביוגרפיה הסוערת שלו על תורתו בהלכה, אבל ודאי הוא שבענייני אגדה, ובמיוחד בנושאי 
כבעל ניסיון. רבים ממאמריו של ריש לקיש התשובה, דיבר ריש לקיש מתוך מעורבות קרובה ו

 בנושאים שונים קשורים אל התשובה, והוא יצר תורה מקיפה שלה.
התשובה מנתקת את העתיד מנטל העבר, באמצעותה מתקן הרשע את מעשיו מכאן ולהבא, עוזב 

 את דרכו הרעה ובונה עתיד טוב ומתוקן. התשובה מביאה גם סליחה לחטאי העבר.
לא הסתפק בתשובה הרגילה, אלא דרש תשובה אחרת, הבנה אחרת ותפיסה  אולם ריש לקיש

 מחודשת שלה.
אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. שנאמר ובשוב רשע מרשעתו ועשה 

 .59משפט וצדקה, עליהם יחיה
חר, התשובה הגדולה הופכת את הרע גופו לטוב! במאמרו זה חולל ריש לקיש, יותר מכל אדם א

מהפכה שלמה בהבנת התשובה, דרך פעולתה, כוחה וגדולתה, ומשנת התשובה שלו נעשתה אבן 
 פינה לכל דיון בנושא זה.

 

 

 לידה מחודשת -. מעמד הירדן 2
 

 סיפור תשובתו של ריש לקיש מופיע בנוסח מסכם, סכמתי וכוללני: 
ים וחומסים כל אשר בא וראה כוח התשובה מר' שמעון בן לקיש שהיה הוא ושני רעיו גוזל

יעבור עליהם בדרך. מה עשה הניח לשני רעיו שודדים בהרים ושב לאלוהי אביו בכל לבו 
בצום ובתפלה. והיה משכים ומעריב לפני הקב"ה והיה עוסק בתורה כל ימיו ובמתנות 
עניים, ולא שב אל מעשיו הרעים עוד, ונרצית תשובתו. וביום שמת מתו שני רעיו השודדים 

 .61ונתנו לר' שמעון בן לקיש חלק החיים, ולשני רעיו בשאול תחתיות ,60בהרים
הסיבה לחזרתו של ריש לקיש בתשובה נשארת כאן סתומה ונעלמת, אולם אפשר שחכמים באו 
לומר שהתשובה אינה צריכה סיבה מיוחדת. אין צורך בדחיפה חיצונית מעוררת, שתזעזע את 

ין ביסוד החיובי שבאדם ולראות בצורה אופטימית האדם ותאלץ אותו לבחון את דרכו. יש להאמ
את דרכו. גם בלבו של השודד הגרוע ביותר רוחש המצפון, גם לו אין נחת במעשיו, ותהליך 

 התשובה יכול להתחיל מן האדם עצמו.
מסלול התשובה המופיע פה הוא קשה ויסודי, כלולים בו עזיבת החטא, צום ותפילה, לימוד תורה 

 זריות על ידי צדקה לעניים. יש כאן תשובה תפילה וצדקה, או צום קול ממון. ותיקון מעשי האכ
הצדקה לעניים אינה תיקון גמור כאשר הגזלן אינו יכול למצוא את כל אלה שמהם גזל, היה צריך 
לעשות בורות שיחין ומערות שהם צרכי רבים. ביצה כ"ט א: הוא כנס שלש מאות גרבי יין מברורי 

סו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המדות, והביאום לפני הגזברים לירושלים. המדות, וחבריו כנ
אמרו להם: הואיל  -אמרו להם: אף אנו אין רצוננו בכך.  -אמרו להם: אי אתם זקוקים לכך. 

יעשה בהם צרכי  -עשו מהם צרכי רבים. דתניא: גזל ואינו יודע למי גזל  -והחמרתם על עצמכם 
 חסדא: בורות שיחין ומערות. אמר רב -רבים. מאי נינהו? 

 פרטיו העסיסיים של מהלך תשובתו של ריש לקיש מופיעים במקום אחר:   
יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא חזייה ריש לקיש ושוור לירדנא אבתריה. אמר לו: 
חילך לאורייתא. אמר לו: שופרך לנשי. אמר לו: אי הדרת בך יהיבנא לך אחותי דשפירא 

 .62עליה. בעי למיהדר לאתויי מאניה ולא מצי הדר מנאי. קבל
)תרגום: יום אחד שחה ר' יוחנן בירדן ראהו ריש לקיש וחצה את הירדן אחריו. אמר לו ר' 
יוחנן: כוחך יפה לתורה! ענה לו ריש לקיש: יופיך ראוי לנשים! אמר ר' יוחנן: אם תחזור בך 

ש. רצה לחזור ולהביא את בגדיו ולא אתן לך את אחותי שהיא יפה ממני. קבל עליו ריש לקי
 לחזור.( היה לו כוח

נוסח זה של תשובת ריש לקיש נראה כהיפוכו של הקודם, שם הוצגה תשובתו כבאה ממנו עצמו, 
 תשובה קשה, רבת מעשים ועקבית, ואילו כאן התשובה באה מן החוץ, ובשעה קלה. 

 .יומא פ"ו ב 59
שלושת השודדים מתו בשעה אחת, אלא שריש לקיש זכה לחיי עולם, ושני רעיו הלכו לאבדון. אפשר  60

לעולם הבא  שהדברים מכוונים כלפי המסורת הנוצרית, שלפיה נצלבו עם אותו האיש שני גנבים והוא הביאם
רק בזכות אמונתם בו. יפה הוא לבוא מלמעלה ולהרים את החוטאים מבוץ היוון בו הם שקועים, אבל חכמים 
אומרים שלא די בגילוי מלולי של אמונה למחול על החטא. ריש לקיש לא ניצול על ידי מעשה מלמעלה, הוא 

 סודית. אחד השודדים, ובכוחות עצמו התרומם ושב בתשובה שלמה, שורשית וי
 .פרקי דר' אליעזר מ"ב 61
 .בבא מציעא פ"ד א 62



 

 

ית, תשובה התלויה בדבר, תשובתו מוזרה ותמוהה מאד, היא נראית כתשובה שטחית ומקר
תשובה של קלות ופזיזות, תשובה הנובעת מרגש עמום ולא מהכרה. בדרך כלל נוטים אנו לזלזל 

 בתשובה כזו, רואים בה ביטוי של חוסר יציבות בלבד, ונזהרים מבעליה.
אבל לא רק ריש לקיש נהג בפזיזות. גם ר' יוחנן, שהפקיר את אחותו ונתנה לרבן של ליסטים, נהג 

 .63בפזיזות ובהעזה בלתי מוסברת
ר' יוחנן מסר אמנם את אחותו רק לאחר שריש לקיש התחייב לחזור בתשובה, ובכל זאת מוזר 

  הדבר, כי באותה שעה לא ידע עדיין ר' יוחנן לאן יגיע ריש לקיש בתשובתו.
לריש  ר' יוחנן חטא מבחינה מוסרית לא רק כלפי אחותו, אלא פעל לכאורה בדרך פסולה גם ביחס

לקיש, שהרי הצעת שכר לתשובה היא שיטה של פיתוי 'מסיונרי', ההופכת את ה"שלא לשמה" 
 למניע יסודי בהחלטות האדם.

ברור אפוא שצריך לבחון היטב את משמעותו של הסיפור. תוצאות האירוע מעידות על תחילתו: 
 -ל עליו עול תורה "בעי למיהדר לאתויי מאני ולא מצי הדר", ביקש "לקפוץ כבראשונה, דמשקב

. השינוי המתחולל בהליכתו של ריש לקיש ברור, אין הוא אותו אדם, אלא אדם 64תשש כוחו"
חדש. תוצאה כזאת אינה פריה של תשובה שטחית, ורק החלטה עמוקה ופנימית מחוללת מפנה 

 יסודי ושורשי, שבעקבותיו אין לריש לקיש כוח לחזור. 
אתויי מאניה". ריש לקיש השאיר את בגדיו בעבר הירדן, שם לאן רצה ריש לקיש ללכת? "למהדר ל

נותרו צלמו וכל עברו, אבל לאחר שקיבל עליו ללמוד תורה "לא מצי הדר", הוא בחר בדרכו 
החדשה בשלמות בלי פקפוק, ולא הותיר לעצמו דרך חזרה. מן הירדן עלה ריש לקיש כבריה 

: "וריש לקיש אמר... גר שנתגייר כקטן חדשה, כתינוק שנולד. כך היא דרכם של בעלי תשובה
 .65שנולד"

פגישתם של ר' יוחנן וריש לקיש, בוודאי לא היתה מקרית, שכן ריש לקיש כבר ברח מחבריו וירד 
מן ההרים כדי להתקרב לתורה ולמצוות. מסתבר שקפץ אחרי ר' יוחנן בירדן לא רק כדי להפגין 

ש את קרבתו ומצפה שיפתחו לו. בפנייתו של ר' את כוחו וגבורתו, אלא רמז לר' יוחנן שהוא מחפ
יוחנן לריש לקיש היתה כבר טביעת עין של תלמיד חכם. ר' יוחנן עמד מיד על סגולותיו ויכולתו של 

 !ריש לקיש, על חילו הגדול המחפש את פורקנו ותיקונו, ואמר לו: חילך לאורייתא
ירדן. ר' יוחנן אמר לריש לקיש: חילך ניתן לראות רובד נוסף, פנימי ומדרשי, בוויכוח ביניהם ב

לאורייתא! וריש לקיש תמה וענה לו בלעג: יופיך לנשים! וכי מה עניין גבורה לתורה, הגבורה 
 לגברים היופי לנשים.

מאחר שאין מדובר ביופי סתם אלא ביופיו של ר' יוחנן המתואר כזוהר ומאיר, "שופריה כעין 
כזו הנם ביטוי לחכמה הפנימית, "חכמת אדם תאיר  , אור זה והבהקה66שופריה דאדם הראשון"

. ריש לקיש ייחס באותה שעה לנשים לא רק את היופי החיצוני, אלא גם את העיסוק העיוני 67פניו"
 .בענייני חכמה דקים, בעוד הגברים צריכים לפעול בגבורת ידם, לעשות ולעצב את העולם כרצונם

וד עמד בחוץ והיא, החכמה, לא היתה קניינו. אבל זלזולו של ריש לקיש בחכמה התקיים כל ע
, נשרה קליפתו 68"אחותי את"אמור לחכמה  -את החכמה  -כאשר הבטיח לו ר' יוחנן את אחותו 

 .של ריש לקיש והוא התגלה כצמא לתורה
ונקודה נוספת. אמר ר' יוחנן לריש לקיש: חילך לאורייתא! כלומר, כוחך וגבורתך הן אנרגיה 

הליסטות, צריך רק  -ין טוב, הבעיה טמונה באפיק הלא נכון שבו היא מנוצלת עצומה שיש בה גרע
לשנות את תכלית האנרגיה ולנתב אותה לכיוון החיובי, לתורה, ואז יתגלו פניה החיוביים. כבר 

 בעומדו עם ר' יוחנן בירדן למד ריש לקיש את גרעין חידושו הנשגב, "זדונות נעשים זכויות".
שהו של ר' יוחנן, ממש כשם שיש במעשהו של ריש לקיש. פתיחות חברתית יש בוודאי העזה במע

ר' יוחנן קיבל את ריש לקיש בלב שלם,  .לקליטת בעלי תשובה, היא תנאי ומבוא לאפשרות קיומה
ובכך איפשר את חזרתו. בזכותו חזר ריש לקיש, לא לעולם עוין אלא לציבור אוהד שפתח לפניו את 

והיסוסים. קבלת הפנים, שלה זכה ריש לקיש ברגע גורלי זה כשעמד השער לרווחה ללא מחיצות 
על פרשת הדרכים, פתחה לפניו דרך רחבה ומפולשת, נטעה בו תקווה, והעניקה לו עוצמה וכוח 

 .לעשות את הצעד המכריע
 ניסיון אישי זה חיזק את מסקנותיו האופטימיות, ביחס לאפשרות התשובה.  

חכמים נחלקו בשאלה אם נכון למסור אשה צדקת לרשע מתוך תקווה שתחזירנו בתשובה: "ודינה היכן היא?  63
נתנה בתיבה ונעל בפניה, אמר: הרשע הזה עינו רמה היא, שלא יתלה עיניו ויראה אותה ויקח אותה ממני... 

מרעהו חסד... לא בקשת להשיאה למהול הרי היא נשאת לערל" בראשית רבה ע"ו ט'. אמר לו הקב"ה: למס 
"רכות מבכיה, שהיו אומרים: כך היו התנאים  ועיני לאה רכותלעומת זאת אמר ר' יוחנן עצמו )שם( על הפסוק 

אולי  הגדולה לגדול והקטנה לקטן. והיתה בוכה ואומרת: יהיה רצון שלא אפול בגורלו של רשע" ריש לקיש
 לא היה רשע כעשיו, אבל הוא גם לא היה אחיו של ר' יוחנן ומדוע נתן לו ר' יוחנן את אחותו?

 רש"י. 64
 הגיור הוא תהליך התקרבות מקיף ושורשי יותר מן התשובה הרגילה.  .יבמות ס"ב א 65
 בבא מציעא פ"ד א. 66
 קהלת ח' א. 67
(: דרדקי! לא כך אמרתי לכם, אמר לחכמה אחתי משלי ז' ד. )ראה גם שבת קמ"ה ב: אמר להו )ר' יוחנן 68

 את...(



 

 

 אמר ריש לקיש: 
 . 69בהקדוש ברוך הוא, ה' ה' אל רחום וגו' וחטאה ונקה י"ג מדות יש

ריש לקיש מנה את מידותיו של הקדוש ברוך הוא ומצא שסך כל המידות מבטא שלמות של 
 הנהגה, שכולה רחמים.

 אמר ריש לקיש:
מאי דכתיב: אם ללצים הוא יליץ ולענווים יתן חן. בא ליטמא פותחין לו, בא ליטהר 

 .70מסייעים אותו
  ודות חידד כאן ריש לקיש:שני יס

א. כוחה של הבחירה החופשית. הכל מתחיל באדם עצמו, אם הוא בא ליטמא או ליטהר, מעשיו 
וכוונתו הם המכריעים ומעצבים את דרכו וגורלו, וכל הנתונים והתנאים הסביבתיים נקבעים על 

  פי הבחירה הראשונית של האדם עצמו.
הבא ליטמא פותחין לו ומאפשרים לו  -ממידת פורענות ב. סייעתא דשמיא. גדולה מידת טובה 

לבצע את זממו, אבל הבא ליטהר מסייעים בידו, עוזרים לו באופן חיובי ואקטיבי, נותנים לו כוח 
 לשלהב את הזיק הראשוני העצמי, לממשו ולהגשימו.

 

 תשובה מבפנים -. צחצוח במים 3
, בירדן הפך ברגע אחד לאיש אחר וממנו עלה המפגש עם ר' יוחנן בירדן נחרת בנפשו של ריש לקיש

טהור ומזוכך. "יש תשובה פתאומית והדרגית. הפתאומית באה מתוך איזה ברק רוחני הנכנס 
בנשמה. בפעם אחת מכיר הוא את הרע ואת הכיעור שבחטא ונהפך לאיש אחר. וכבר מרגיש הוא 

 .71בקרבו השתנות גמורה לטובה"
 ולי למצוא בוויכוח האחרון בין ר' יוחנן לריש לקיש. הד לתפיסה זו של המאורע ניתן א

יומא חד הוו מפלגי בי מדרש. הסיף והסכין... מאימתי מקבלים טומאה )מתי גמר 
. אמר 72מלאכתן(? ר' יוחנן אומר: משיצרפם בכבשן, ריש לקיש אומר: משיצחצחם במים

 . 73לו: ליסטאה בליסטיותיה ידע
ר' יוחנן קשר זאת לכבשן המצרף  לקיש תלה אותה במים. ר' יוחנן תלה את השלמות באש, וריש

 את הכלים מבחוץ, וריש לקיש בצחצוח, שהוא מעשה בגופה ועצמותה של החרב.
אפשר לומר שמחלוקתם נגעה לא רק לעניין החרב, אלא גם לנושאה, ריש לקיש עצמו; מה הפך 

 ליסטים זה לגברא רבה?
 -בוע בבית המדרש בצוותא עם כל תלמידי החכמים הלימוד הק -ר' יוחנן אמר, הצריפה בכבשן 

כבר  -מעמד הירדן  -הוא שעשה את ריש לקיש לאדם שלם. אבל ריש לקיש ידע כי הצחצוח במים 
עשאו לאדם אחר. השפעת ר' יוחנן ובית המדרש, בנו את עולמו הרוחני והרחיבוהו, אולם זו 

, שהוצת ברגע הראשון בירדן. "טובה תוספת חיצונית, שהלהיטה את הזיק הראשון השלם והגדול
 .74מרדות בלבו של אדם ממאה מלקות שנאמר, תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה"

"תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של סגולה פנימית על ידי איזו השפעה נשמתית גדולה שראוי 
רהור אחד . תשובה זו אינה תלויה בזמן או במעשה, ה75לחפש את נתיבותיה בעמקי תעלומה"

 .76הנוקב ויורד עד השיטין, יכול לעשות את האדם לאיש אחר, וברגע אחד הוא יכול להשתנות
 

 סופו של המעשה הוא קשה, טרגדיה בלתי אפשרית:
אמר ליה: ומאי אהנת לי? התם רבי קרו לי, הכא רבי קרו לי. אמר ליה: אהנאי לך דאקרבינך  -

חלש ריש לקיש. אתאי אחתיה קא בכיא, אמרה ליה:  תחת כנפי השכינה. חלש דעתיה דרבי יוחנן,
אמר  -עשה בשביל אלמנותי!  -עשה בשביל בני! אמר לה: +ירמיהו מ"ט+ עזבה יתמיך אני אחיה. 

לה: +ירמיהו מ"ט+ ואלמנותיך עלי תבטחו. נח נפשיה דרבי שמעון בן לקיש, והוה קא מצטער רבי 

 פסיקתא רבתי )איש שלום( הוספה א' פרשה א'. ראה לעיל בפרק "י"ג מדות הרחמים". 69
 .שבת ק"ד א 70
 .אורות התשובה פ"ב 71
משנה )כלים י"ד ה'(: הסייף מאימתי מקבל טומאה תוספות הקשו על דברי ר' יוחנן וריש לקיש מן ה 72

והסכין משישחיזנה. ותרצו שאצלנו נחלקו מהו גמר מלאכתה של חרב חדשה והמשנה בארה את  משישופינו
משימרחנו בשמן אחר הלטוש", ריש  -אולם לפי פירוש הרמב"ם במשנה, "ישופנו  חרב חלודה.דרך תיקונה של 

ח חרבות לקיש נוקט כאן פעולה דומה. אולם המהרש"א מפרש שאצלנו אין מדובר בהברקת החרב אלא בצחצו
שאת חרבות זו על זו, המסתבר שהברקת החרב מאוחרת לצריפה בכבשן והיא הפעולה האחרונה, אבל  זו בזו.

 היא חלק מתהליך הייצור עצמו ואולי היא קודמת לצריפה.
 בבא מציעא פ"ד א. 73
 .ברכות ז' א 74
 אורות התשובה פ"ב. 75
מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו". "צריכים  -ר ראה קדושין מ"ט ב: "על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמו 76

להעמיק מאד באמונת התשובה ולהיות בטוח שבהרהור תשובה לבד גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת 
 העולם" אורות התשובה, פ"ז ו'.



 

 

ניזיל רבי אלעזר בן פדת, דמחדדין  -ביה לדעתיה יוחנן בתריה טובא. אמרו רבנן: מאן ליזיל לית
שמעתתיה. אזל יתיב קמיה, כל מילתא דהוה אמר רבי יוחנן אמר ליה: תניא דמסייעא לך. אמר: 

הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא,  -את כבר לקישא? בר לקישא, כי הוה אמינא מילתא 
א. ואת אמרת תניא דמסייע לך, אטו ומפרקינא ליה עשרין וארבעה פרוקי, וממילא רווחא שמעת

לא ידענא דשפיר קאמינא? הוה קא אזיל וקרע מאניה, וקא בכי ואמר: היכא את בר לקישא, היכא 
 את בר לקישא, והוה קא צוח עד דשף דעתיה [מיניה]. בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה.

לרכך את חריפות  שני הגיסים שהתקרבו כל כך במשך השנים נפרדים ומכלים זה את זה. קשה
הדברים הבוטים, ולבאר את ההקפדה ההדדית המביאה למותם. ריש לקיש אומר דברים 

 הנשמעים כתהיה על הראשונות, ור' יוחנן מקפיד על כך ללא שום רחמים.
נראה שחכמים הציגו בפנינו מערכה אחרונה של הפגישה בין השניים ואת הסיפור הקשה הזה כדי 

רכבים. אין לכאורה תשובה שהועילה והפכה זדונות לזכויות כמו ללמד עד כמה הדברים מו
תשובתו של ריש לקיש, ואף על פי כן אחרי שנים מרובות חוזר ר' יוחנן גיסו והזכיר לו את מעשיו 
הראשונים. מוכרחים אנו לומר שתיקון שלם אפשרי רק לפני הקב"ה, אבל אצל בשר ודם נשארים 

 ולעולם תיתכן מערכה שניה. לעולם עקבות המעשים הראשונים. 
אדרבה, במערכה השניה קיימת נסיגה לא רק אל השלב הראשון אלא גרוע ממנו. בפגישתם 
הראשונה של ר' יוחנן וריש לקיש הביט ר' יוחנן על ריש לקיש בעין טובה של חסד ואהבה וקרב 

העין הטובה אותו באופן שלם גם למשפחתו. דווקא כאשר ריש לקיש כבר רבן של ישראל נעלמת 
ויורשת אותה מידת הדין. תופעה מצויה היא שאנחנו סלחנים כלפי זרים ומוכנים לקרב אותם 
וקשים דווקא כלפי קרובים וידידים. אילו היה ר' יוחנן נוהג עתה בריש לקיש כפי שנהג בו 
בראשונה לא היתה נוצרת בעיה או שהיתה נפתרת בקלות. אבל כלפי מי שנמצא בפנים יש לנו 

ישות ותביעות, ואם אינו עומד בציפיות יכול הכל להתמוטט. ר' יוחנן מקפיד ובוחן הכל במידת דר
הדין ללא שום וויתור, והרי שנינו )משנה אבות ב' י'(: "והוי זהיר בגחלתן )של חכמים( שלא תכוה, 
שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש. )ר' 

 אליעזר האומר זאת, ידע מה שאמר שהרי נתנדה ומת בנידויו(. 
אולם חכמים סיימו לא רק במותו של ריש לקיש אלא גם במותו של ר' יוחנן, הוא  מגלה שאיננו 
יכול לחיות בלא ריש לקיש. מתברר שהמערכה השניה אינה מחזירה אותנו חזרה אלא היא נעשית 

ילה עד שיצרה קשר שאינו ניתן להפרדה, היא לא קבעה במסלול גבוה יותר. התשובה כל כך הוע
רק את פניו של ריש לקיש אלא גם את עולמו של ר' יוחנן עצמו. ועל כן הפירוד האחרון אינו פירוד 

 אלא שניהם מתחברים במותם ונפגשים יחד בשמים.
  
  

 . התשובה קודמת לחטא6
 

א, אמר: גמירי, דיומא בתרא כל ריש לקיש זבין נפשיה ללודאי, שקל בהדיה חייתא וגלגלת
דבעי מינייהו עבדי ליה, כי היכי דליחול אדמיה. יומא בתרא אמרו ליה: מאי ניחא לך? אמר 
להו: בעינא אקמטינכו ואותבינכו, וכל חד מינייכו אמחיה חייתא ופלגא. קמטינהו 

מר ליה: ואותבינהו כל חד מינייהו, כד מחייה חד חייתא נפק נשמתיה, חרקיניה לשיניה, א
 77אחוכי קא מחייכת בי? אכתי פש לך גבי פלגא דחייתא. קטלינהו כולהו

)לודרים(, לקח עמו שק ואבן כבדה בתוכו. אמר: מקובל  )ריש לקיש מכר עצמו ללודים
שביום מותו נותנים לאדם כל שיבקש, כדי שימחל על דמו. ביום האחרון אמרו לו: מה 

כה כל אחד מכה וחצי. הושיבם וקשרם, כאשר תבקש? אמר: רצוני להושיבכם קשורים וא
הכה אחד יצאה נשמתו, חרק ריש לקיש בשיניו לעומתו ואמר לו: צוחק אתה עלי? עוד יש 

 לי חצי מכה בעבורך. וכך הרג את כולם.(
, כדי לחסל את הלודרים הרצחנים בתחבולה 78ריש לקיש מסר את נפשו עוד בתקופת ליסטיותו

מחוכמת. מלחמתו של ריש לקיש השודד בלודרים, מוזרה, מה הניע אותו להיכנס ולהסתכן 
 במלחמה לא לו?! 

מסתבר שריש לקיש 'התפרנס' מליסטיותו אבל גם בשעה שעסק בה הציב לעצמו סייגים ששימרו 
ריש לקיש תיעב את הרצחנות לשמה, ולא  את צלמו ואת זיקתו אל כללי המוסר ועולם התרבות.

 .79שקע לגמרי בחטא. לכן ראה ברצחנות איום על עצם קיומה של החברה, עליו יש להילחם
 גיטין מ"ז א. 77
יה מזלזל היה זה בתקופת לסטיותו, שאם היה כבר רבם של ישראל, לא ה לפי פירוש התוספות, לגיטין שם 78

בעצמו לצאת יחידי במתקפה יזומה וערמומית בשטחם של הלודרים. אמנם יצא ריש לקיש כרבן של ישראל 
להציל את חבריו תלמידי החכמים שנתפסו ונשבו )ירושלמי, תרומות ח' ה"ד(: "רבי איסי איתציד בספסופה 

יל ואנא מיתקטיל אנא איזיל אמר רבי יונתן: יכרך המת בסדינו. אמר רבי שמעון בן לקיש: עד דאנא קט
ומשיזיב ליה בחיילא, אזל ופייסון ויהבוניה ליה". אבל שם היתה זו הצלה גמורה, שלמענה ראוי להסתכן. 
עולה אפוא שאומץ לבו ומסירות נפשו על החברה אינם תולדה של תשובתו, אלא התקיימו בו כבר בתקופת 

 ליסטיותו.



 

 

ריש לקיש יכול היה להסיק מחוויותיו שלו משהו על תנאי התשובה וכיצד היא פועלת את פעולתה. 
גם בשאר החוטאים ניצוצי הוא ידע שגם בזמן רשעתו נמצא בו ניצוץ של טוב, ומשום כך מצא 

 תשובה. 
גישתו המסנגרת של ריש לקיש, נכונה לא רק ביחס לחוטאים, אלא תופסת ביחס לכל הבריות. 
בהשוואת הדורות הצביע ר' יוחנן על תופעת 'ירידת הדורות' כעובדה אובייקטיבית, והעריך את 

 ימי: דורו בפסימיות, ואילו ריש לקיש העריך את הדור באורח חיובי ואופט
טובה צפורנם של ראשונים מכריסם של אחרונים, אמר ריש לקיש אדרבה אחרונים עדיפי, 

 .80אף על גב דאיכא שיעבוד מלכויות קא עסקי בתורה
מול יתרונותיהם המוכחים של גדולי הדורות הראשונים דורש ריש לקיש להעמיק לראות את 

אנרגיה רבה במאמצי סרק, ואף על הקשיים הסביבתיים בהם נמצאו האחרונים, שנאלצו לכלות 
פי כן הגיעו להשגיהם. השוואה כזאת היא עדות ניצחת לגודל אישיותם של הדורות האחרונים 

 .   81ותכריע את הכף לטובתם
 

 

 . הסתפקות במועט5
 

ריש לקיש נפק ואתא יתיב קאכיל ושתי. אמרה ליה ברתיה: לא בעית מידי למזגא עליה? 
י. כי קא נייח נפשיה שבק קבא דמוריקא, קרא אנפשיה, ועזבו כר -אמר לה: בתי, כריסי 

 . 82לאחרים חילם
)פרוש: ריש לקיש יצא וחזר, ישב לאכול ולשתות. אמרה לו בתו: אינך רוצה משהו להסב 

כרי. כאשר מת השאיר אחריו קב של בשמים, אמר: ועזבו  -עליו? אמר לה: בתי כריסי 
 לאחרים חילם.(

ניין ולרווחה חומרית והסתפק במועט שבמועט. הוא לא העריך את ריש לקיש היה אדיש לק
הרכוש המשפחתי ולא ראה טעם באיסוף נכסים, לכן הצטער אפילו על המעט שהותיר אחריו. לא 
היתה זו סגפנות, ריש לקיש ישב לאכול ולשתות כאחד האדם, אבל התנהג כ"זרוק", המשוחרר 

 ממגבלות החומר ומשאיפה רכושנית.
בר רק בעושר חומרי אלא גם בעצם היחס לחיים. תיאור יחסו לעושר צמוד לסיפור מאבקו אין מדו

עם הלודרים, שבו השליך את נפשו מנגד והתייחס באדישות לחייו. אולם לא היתה זו קלות דעת 
ביחס לחיים, אלא להפך, חירוף הנפש הפרטית למען ערך החיים בכלל. גם את זלזולו ברכוש צריך 

 .זה, כהעדפה רוחנית, המחזקת את שלמותה הערכית של הדמות לתפוס באופן
ריש לקיש שינה את סדרי העדיפויות המקובלים. הוא ביטל את המאמץ שמשקיע האדם בהבטחת 
עתידו הכלכלי, והתמקד במיצוי ההווה, הרגע העכשווי, אולם לא בדרך נהנתנית אלא בדרך 

    ל מחר יש לנצל לתיקון הנפש בהווה.את הזמן המבוזבז להטבת המצב החומרי ש -רוחנית 

 
 

 
 
 

 ב. ישראל והרע בעולם 
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תשובתו של ריש לקיש היתה פתאומית, אבל לא חיצונית. אין היא נעשית בקלות ופשטות, הרבה 
 זיקוק היא צריכה ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. ריש לקיש הכיר בסכנותיה של

בעת החטא עצמו התשובה גנוזה היא בנשמה, והיא שולחת את "התשובה היא תמיד שרויה בלב, אפילו  79
 קוויה שהם מתגלים אחר כך בעת שבא הנוחם הקורא לתשובה" אורות התשובה י' ב'.

 יומא ט' ב'. 80
 בדומה לכך העריך ריש לקיש את נח: "ריש לקיש אמר: בדורותיו, כל שכן בדורות אחרים" סנהדרין ק"ח א. 81
ה בו הוא מזלזל ברכוש יש לו כבר בת גדולה, והם דנים בירושה שישאיר, ברור אפוא גיטין מ"ז א. בסיפור ז 82

 שהמעשה התרחש בסוף חייו כשהוא כבר רבן של ישראל.



 

 

תשובה חטופה ופתאומית. אין להחליף תשובה של אמת חודרת כליות ולב, בתשובה חיצונית 
ושטחית שאין בה ממש. מעשים בולטים ונמרצים אינם בהכרח עדות להתעוררות הנפש, כגערת 

 .83הנביא, "וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלהיכם"
בכתוב, כתשובה גדולה שהתקבלה על ידי ריש לקיש בחן את תשובתם של אנשי נינוה המופיעה 

  הקב"ה ברחמים, אך לא עמדה בשבט ביקורתו:
 .84תשובה של רמיות עשו אנשי נינוה

אבל לעומת החיטוט בתשובתם של אומות העולם וביקורתו עליה שהיא חיצונית ואינה אמיתית, 
     שלל ריש לקיש כל ביקורת על ישראלים שחטאו.

לאותה מדינה של קיסרין. אמר לו ר' אבהו לריש לקיש: מה לנו  ר' אבהו וריש לקיש נכנסו
שנכנסו למדינה של מחרפים ומגדפים? ירד ריש לקיש מעל חמורו, כנס חול ונתן לתוך פיו. 

 .85אמר לו: זה מהו? אמר לו: אין הקב"ה רוצה במי שאמר דילטוריא על ישראל
 ?אומות העולם , מדוע ללמד דילטוריה על86אם אין הקב"ה רוצה בדילטוריה

נראה שריש לקיש מבחין הבחנה עמוקה בתנאיה של התשובה. זו אינה פועלת בחלל ריק. "אין 
חבוש מתיר עצמו מבית האסורים" והאדם לבדו איננו יכול לעקור עצמו ולשנות עצמו באופן 
קוטבי. התשובה תבוא בדרך כלל על חטא ארעי וחיצוני, חטא שלא הצליח לנתק את החוטא 

הערכים החיובי. היא אפשרית כל עוד יש לחוטא כלים לשוב כאשר בוער בקרבו זיק פנימי  מסולם
שאותו תוכל אש התשובה ללבות ולהאיר, וכל עוד יש לו לאן לשוב, ויש מי שיקלוט אותו ויסייע 

 בידו לחזור.
כני כך הדבר בישראל. במשך אלפי שנים הפנים העם בתוכו באופן ציבורי, ערכי מוסר וקדושה; ת

המוסר הפכו לקווי אופי מובהקים, של רגישות וסלידה מן הכיעור המוסרי, והם תמצית ייחודו 
. ההכרה 88. צריך להאמין באמונה שלמה שאור ה' שורה על כל יחיד ויחיד מישראל87הלאומי

בסגולת ישראל והאמונה בגרעין האלוקי שבנפשם היא שורש התשובה, וממנה אפשר לשאוב את 
 .רותה, קרבתה ומהירותההביטחון באפש

אמר ריש לקיש: פושעי ישראל אין אור גהינם שולטת בהם, קל וחומר ממזבח הזהב. ומה 
מזבח הזהב שאין עליו אלא כעובי דינר זהב עמד כמה שנים ולא שלטה בו האור, פושעי 

 .89ישראל שמלאים מצוות כרימון על אחת כמה וכמה
פה שכבה דקיקה של זהב, אבל קדושתו שמרה עליו מזבח הזהב, תוכו עשוי עץ וחיצוניותו מצו

במשך מאות שנים שלא יישרף על ידי הגחלים והקטורת הצבורים עליו תמיד. הרימון הוא היפוכו 
הגמור, חיצוניותו קליפה מרה, אבל תוכו מלא תוכן מתוק. רק חיצוניותם של רשעי ישראל 

 .יואל ב' יג83
 ירושלמי תענית פ"ב ה"א. 84
שיר השירים רבה פ"א. היכן היא קיסרין, אם הכוונה לקיסריה עירו של ר' אבהו מדוע הדברים כתובים  85

כרות "נכנסו לאותה מדינה של קיסרין" והרי זו עירו הקבועה ולה הוא קורא עיר של מחרפים ומגדפים? בהתנ
היא היתה אמנם עיר נוכרית אבל היתה שם קהילה יהודית שר' אבהו עמד בראשה? אפשר שמדובר על קיסרי 

 פמייאס, ואולי קיסרין היא קצרין שבגולן? -אחרת אולי זו של פיליפוס 
אמר ביקורת על משה שאמר "שמעו נא המורים", על אליהו שקטרוג על ישראל במערה בחורב, בראשית המ

ועל ישעיהו שקטרג ואמר "ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב". וכמו שריש לקיש ממלא את פיו בחול כך גם 
 המלאך שם על פי הנביא רצפה לוהטת מעל המזבח.

אלא שברוב חסידותו הראה זאת על עצמו. מקור הביטוי הוא ריש לקיש רצה לומר לר' אבהו "עפרא לפומיה", 
במת שפיו מלא עפר. ואולי יש להוסיף לכך את הנחש המקטרג והמדיח, עליו נאמר "ונחש עפר לחמו" )ישעיה 
ס"ה כה(. העונש הזה מופיע גם בכיוון ההפוך )איכה ג' טז(: "ויגרס בחצץ שני". ראה )במדבר רבה י"ט כ"ב(: 

אוכל כל מעדנים שבעולם מתהפכים בפיו לעפר שנאמר, ונחש עפר לחמו, ואלו אוכלין את המן "הנחש אפילו 
 שנהפך למטעמים הרבה".

השאלה גדלה יותר אם נבין שאיננו מצווים לעצום עיניים ולא להבליט את רעתם של ישראל, אלא שהרע  86
תראה לנו שהדילטוריה לא רק  הזה איננו נכון, כי הוא מבוסס על ראיה צרה בעוד שראיה עמוקה ושלמה

מביאה רע לישראל אלא שהיא שקר. ראה אורות עמ' קמ"ט, אורות ישראל פ"ד ג' "האהבה הגדולה שאנחנו 
אוהבים את אומתנו לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה, אבל הננו מוצאים את עצמיותה, גם אחרי 

 ומום אין בך".   הביקורת היותר חפשית, נקיה מכל מום, כולך יפה רעיתי
בראשית י"ח יט: "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה  87

 ומשפט".
"כל הנסיגות לאחור אינן כי אם שגגות גדולות". "על כן יש מכל אלה אחרית ותקווה. הנשמה הפנימית של  88

צאות בהם". "הרע שבהם אינו כי אם חיצוני קדושת ישראל מסתתרת בקרב לבם בכמה מדות טובות הנמ
ובתוכיות הנשמה הכל טוב וקדוש" אגרות הראי"ה קי"ג, קל"ב, של"ב, קטעים מתוך שלוש אגרות שכתב הרב 

פי שהן שפלות מאד בעניין הבחירה ועל -על-לאב שבניו יצאו לתרבות רעה. "בדורנו נתרבו נשמות רבות שאף
בדעות רעות מאד, ה' ישמרנו, מכל מקום אור הסגולה מאיר בהם ועל כן כן הם נגועים במעשים רעים רבים ו

 .הם מחבבים מאד את כללות ישראל וחושקים בארץ ישראל" אגרות הראי"ה, תקנ"ה
מן התפיסה הישראלית של התשובה על פי ריש לקיש עולה גם המסקנה שאחרי שישראל  .ערובין י"ט א 89

פילו לגדולי רשעי ישראל. "אמר סומה בר כתבה בשם רבי שמעון הביאו את התשובה לעולם, היא מועילה א
בן לקיש אמר... לי גלעד ולי מנשה, אם בא אדם לומר שאין האלהים מקבל את השבים הרי מנשה בן חזקיה 

ב ל"ג יג( -יבא ויעיד, שלא הרשיע בריה בעולם לפני כמותו ובשעת תשובה קבלתיו. שנאמר )דברי הימים
 לו וישמע תחנתו וישיבהו ירושלים למלכותו..." במדבר רבה י"ד א'. ויתפלל אליו ויעתר



 

 

דבר אין הם רשעים, על כן תשובתם  מקולקלת ואילו תוכם מלא אור וקודש, וכיוון שלאמתו של
 אפשרית והכרחית. 

יש באומות העולם חסידים, צדיקים וקדושים אבל הם אנשים פרטיים הנושאים תכנים אישיים, 
שלא נעשו למאפיין הלאומי הקולקטיבי. משום כך לא מצא ריש לקיש לפושעי אומות העולם 

ובאופן טבעי ימשיכו להיאחז בו גם האחוזים בחטא מוצא ודרך של תיקון. הם שקועים בחטא 
 כאשר ייגלו לעיניהם הסימנים הברורים לתוצאותיו העגומות.

אמר ר' שמעון בן לקיש: רשעים )פושעי עכו"ם( אפילו על פתחו של גהינם אינם חוזרים 
 .90בתשובה

 

 

  . כל ישראל ערבים זה לזה2
הו של ריש לקיש יש בו הד מעמד הירדן של ריש לקיש לא היה רק חוויה אישית אקראית. מקר

ישראלי, עם הכניסה לארץ. מעמד הירדן חולל שינוי יסודי לא רק -למעמד הירדן הגדול, הכלל
בנפשו של היחיד אלא גם בנפש האומה כולה. הכניסה לארץ הפכה את ישראל לעם, מאוסף של 

 .ה משותפתפרטים הסובבים במדבר נעשו לציבור מלוכד ומגובש, כוח אדיר המכוון לקראת מטר
אמר ר' שמעון בן לקיש: בירדן קבלו עליהם את הנסתרות. אמר להן יהושע: אם אין אתם 

 .91מקבלין עליכם את הנסתרות המים באים ושוטפין אתכם
. האחריות 92שם קבלו על עצמם ערבות ואחריות הדדית מוחלטת, "כל ישראל ערבין זה בזה"

יבור למנוע, אלא גם לעבירות שבסתר, כמעשה מתייחסת לא רק למעשים הגלויים שאותם יכול הצ
 .עכן. האחדות היא מוחלטת, ללא שיור, בלי הפרדה והבחנה

הירדן מגשר וקושר עולמות שונים ומנוגדים. הוא שלב מעבר בין חוץ לארץ לארץ, ומן הארץ 
, על כן מסייע הירדן לרומם את הציבור, להעמידו במדרגה 94. יש בירדן סגולה מהפכנית93לשמים

 .נישאה ולגבשו לחטיבה אחת ממש
הערבות ההדדית מבוססת על ההכרה בקשר הנשמתי הסגולי המיוחד לישראל. נימים סמויים 

סטרי, הם קובעים את אחריות הכלל לכל אחד -קושרים את היחיד אל הכלל, ופועלים באופן דו
היחידים  מפרטיו והתחייבותו על חטאיו, והם גם מאפשרים את השפעתו הטובה של הכלל על

. קשר זה משמש ליחידים הללו נקודת אחיזה ומשען המאפשרת להם לשוב אל עולם 95הסוטים
 הטוב.

הקשר המפתיע שנוצר בין ר' יוחנן לריש לקיש בירדן אינו מקרי. ריש לקיש ניסה דווקא כאן 
בן למשוך את תשומת לבו של ר' יוחנן, והלה גילה פתיחות יוצאת מגדר הרגיל והושיט את ידו לר

של ליסטים. בירדן מתגלה הערבות ההדדית בתוך ישראל, ור' יוחנן פרש את חסותו על ריש לקיש 
 ומסר לו אפילו את אחותו לאשה.  

 
יום הכיפורים הוא יום כפרה ליחיד ולרבים, והחוטאים יכולים באמצעותו להשתלב בתשובת 

ה ביזמתם, אבל מחוברים כנסת ישראל ולזכות עמה בכפרתה. חוטאים שלא זכו להתעורר לתשוב
אל כנסת ישראל, זוכים מן ההארה של הכלל. עם ישראל עושה את סדר עבודת יום הכיפורים, 
מביא את השעיר לעזאזל ומתכפר בו, והשעיר מכפר על כולם, על השבים ועל אלה שאינם שבים 

 כאחד. ריש לקיש מקצין את הדברים ומחדד אותם עד קצה גבול האפשר.
: במבעט )ביום הכפורים ואינו מאמין בכפרתו(... אין יום הכפורים מכפר... ר' יוחנן אמר

 96.וריש לקיש סבר: מבעט נמי מכפר עליה יום הכיפורים

 .ערובין י"ט א 90
בעקבות ריש לקיש משתמש רב אבדימי בר חמא לגבי מעמד הר סיני באותו מוטיב  .ירושלמי סוטה פ"ז ה"ה 91

שכפה  )שבת פ"ח א וכן בתנחומא נח ג'(: "ויתיצבו בתחתית ההר, אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא: מלמד
שם תהא  -מוטב, ואם לאו  -הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה 

קבורתכם". מלכתחילה היה אמור דור סיני להיכנס מיד לארץ, ומשחטא צריך היה להעביר את באי הארץ 
 בברית דומה. ברית הירדן שקולה אפוא כברית סיני. 

 שבועות ל"ט א. 92
 ב ב'.-ליהו, מלכיםאצל א 93
 ב ה'.-כפי שבאה לידי ביטוי במעשה נעמן, מלכים 94
הערבות גוזרת את ההלכה שמי שכבר יצא ידי מצווה יכול לעשותה שנית ולהוציא את אלה שלא יצאו ידי  95

 חובתם. כי כל עוד יש יהודי שלא יצא, לא השלים גם מי שעשה את מצוותו שלו.
שיטת רבי האומר: "כל עבירות שבתורה, בין עשה תשובה ובין לא עשה כריתות ז' א. ריש לקיש צועד ב 96

יום הכיפורים מכפר". כלומר, כפרת הציבור מועילה גם ליחידים שלא שבו. אלא שהיו )רבא( שסייגו  -תשובה 
את דברי רבי שגם הוא מציב לכך גבולות, כפרת הציבור מועילה ליחיד שלא שב באופן אישי בתנאי שישתתף 

ל בצום. ואילו ריש לקיש אינו מציב שום סייג, וכפרת הכלל מועילה במידה מסוימת גם ליהודי עם הכל
 הבועט בקשר שלו אל הכלל ואל יום הכיפורים עצמו. 



 

 

ריש לקיש מחדש שמעלת הערבות והשפעת הכלל על היחיד, אינם פועלים רק בסדר ההשפעה 
ו, אלא קיימת גם הישיר שבו היחיד מתחבר אל הציבור, מסתופף בצלו ורוצה לזכות בכפרת

השפעה נסתרת ונעלמת. כנסת ישראל אינה דוחה גם את החוטאים הבועטים בכפרה, אלא 
מרעיפה עליהם את אהבתה  ומשפיעה עליהם מקדושתה וטהרתה. כפרה זו אינה תלויה ביחסו של 

 .97ישראל ובחיבורו אליו-האדם אל התשובה ויום הכיפורים, אלא בקשר שלו אל כלל
יהודי ולהוציאו מכלל ישראל ועל אחת כמה וכמה שאין לעשות זאת לציבור שלם.  אי אפשר לבודד

אין לחפות על קלקולי העם ואין לטייחם, אבל צריך לגלות את האמת בשלמותה. אין להתעלם מן 
הצדדים החיוביים של העם, מסגולותיו הכמוסות, והמגמד אותם עושה שקר שסופו לפגוע 

 כבומרנג באומרו.
 :לכך בדברי ריש לקישדוגמה חדה 

. אמר רבי שמואל: את סבור שהוא 98ולא עצר כוח ירבעם עוד בימי אביה ויגפהו ה' וימת
ירבעם, אינה אלא אביה. ולמה ניגף? רבי יוחנן אמר על שחיסד את ירבעם ברבים. הה"ד 
"ואתם המון רב ועמכם עגלי הזהב אשר עשה לכם ירבעם לאלהים". ריש לקיש אמר: על 

 .99אחיה השילוני. הה"ד "ויקבצו אליו )אל ירבעם( אנשים בני בליעל שביזה את
המאבק בין אביה לירבעם כפי שתואר בנאומו של אביה מעל הר צמריים, הנו מאבק בין הטוב 
לרע, בין חושך לאור, בין יראי ה' לעוזביו. ואכן התרחש נס ומלכות יהודה שבראשה אביה ניצחה 

 .ניצחון מוחלט ושלם
". הוא גדולה מאד"ויכו בהם אביה ועמו מכה  -ניצל את הניצחון לחסל את ישראל אבל אביה 

מנסה לעקור את עשרת השבטים מן השורש ולמחות אותם מעל פני האדמה. מכה גדולה מאד, 
אלא יותר מזה, "שהעביר הכרת  -חמש מאות אלף איש  -להבנת חכמים, אינה רק הרג רב 

ניסה להשמיד גם את דמותם וצלמם, הוא ביקש לעגן את  . הוא לא הסתפק במותם אלא100פניהם"
לא ירבעם החוטא מת, אלא   -ויגפהו ה' וימת" "נשיהם, לשרש אותם מן היסוד. והמסקנה היא 

 .102" המנצח101דווקא אביה ה"צדיק
גם ר' יוחנן וגם ריש לקיש ראו חטא בשנאתו של אביה לישראל, בכך שלא מצא להם אפילו נקודת 

להתעלם מן הזכויות הראשוניות של ירבעם ומלכותו, אסור לבטלו ולעקור  אפשרזכות אחת. אי 
את ישראל עימו מן השורש. מלכות ישראל בראשיתה היתה מלכות חוקית, ובבסיסה עמדה 
משיחת הנביא והכרה אלוקית בירבעם, שעמד בראש סבל יוסף ומרד בשלמה מתוך אמת פנימית. 

אותו הנביא במלוא החומרה והחריפות, הוא אף נענש ירבעם אמנם חטא והחטיא ולכן ביקר 
 והפסיד את המלכות, אבל ביטולו המוחלט אף הוא שקר גס.

ריש לקיש הדגיש את יסודה האלוקי של מלכות ישראל, את נבואתו של אחיה השילוני המלווה 
אותה. אביה התעלם מן הנקודה האלוקית הזאת והפך בהתלהבותו את מלכות ישראל לחבורת 

 .ולכן נענש ומת -קים ופוחזים רי
 
 

 . בכל צרתם לו צר3
ריש לקיש העמיק עוד בעניין הסגולה, בהגדרת הקשר הנצחי שבין כנסת ישראל לאביהם 

 103.שבשמים
למה נותנים אפר מקלה על גבי תיבה )בשעת התענית(? אמר רבי יהודה בן פזי: כלומר "עמו 

 .105. ריש לקיש אמר: "בכל צרתם לו צר"104אנכי בצרה"

חוליית הקישור הזאת שבין היחיד לכנסת ישראל טעונה בעצמה טיפוח וחיזוק מיוחדים. "נשמתה של כנסת  97
ל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה מחליש הוא בזה את קישורו ישראל היא הצדק המוחלט... על כן כ

עם נשמת האומה כולה. והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה בנשמתה, ועמה הכרח הוא 
  .ג-לתקן את הדרכים והמעשים כולם לפי אותו התוכן שבנשמת האומה" אורות התשובה פ"ד ז', וראה י"ג א

 "ג כ.ב י-דברי הימים 98
ירושלמי יבמות פט"ז ה"ב. בבראשית רבה ס"ה כ' בנוסח שונה, אבל שם ע"ג ה', בויקרא רבה ל"ג ה, ורות  99

 רבה פ"ז י"ב, בנוסח הירושלמי.
 ירושלמי יבמות פט"ז ה"ג. 100
ד(: "וילך בכל חטאות אביו אשר עשה לפניו ולא היה לבבו שלם עם ה' אלהיו כלבב דוד -א ט"ו )ג-מלכים 101

 כי למען דוד נתן ה' אלהיו לו ניר בירושלם להקים את בנו אחריו ולהעמיד את ירושלם".אביו. 
נדמה כאילו המילים האחרונות "ויגפהו ה' וימת" הם המשך תיאור הידרדרותו של ירבעם, אולם הדבר  102

-)מלכיםאינו נכון מבחינה היסטורית כפי שהדבר עולה ממניין שנות המלכים: רחבעם מלך עשרים ושתים שנה 
א י"ד כ(, "ובשנת שמנה עשרה למלך ירבעם בן נבט מלך אבים על יהודה. שלש שנים מלך בירושלם" )שם ט"ו 

ב( ובשנת עשרים לירבעם מלך ישראל מלך אסא מלך יהודה )ט(. נמצא שאביה "הצדיק" מת שנה לפני -א
 ירבעם ולא הספיק למלוך אלא שלוש שנים.

 .תענית ט"ז א 103
 תהלים צ"א טו. 104
 ישעיהו ס"ג ט. 105



 

 

הבורא איננו שליט עריץ השולל מנתיניו הסוררים מים וחיים. הציבור המתייסר והשמים המונעים 
ממנו מים, אינם נמצאים משני צדי המתרס, לא רק הציבור מתענה, אלא גם השכינה משתתפת 
בצער הזה, והיא עצמה נמצאת עם הסובלים. השכינה רוצה להיטיב ולהשפיע ברכה עד בלי די, 

הופקד על ברז המים, ניתנה לו הבחירה ובמעשיו הוא פותח את הברז או מונע מן  אבל האדם
 המים לזרום. 

עמו אנכי שני האמוראים מביאים שני פסוקים המבטאים אותו רעיון, אבל יש הבדל בין הדברים. 
מדבר בהשגחת הקב"ה על הצדיק היחיד הבודד. ר' יהודה בן פזי ראה בישראל מעין מכפלה  בצרה
, העוסק בגלותם של ישראל בכל צרתם לו צריחיד השלם. ריש לקיש הביא פסוק  אחר, של ה

ובגאולתם. לא הפרט הוא נושא הפסוק אלא הציבור, העם כקולקטיב. צרת היחיד היא צרה 
אישית בלבד, ואף על פי כן הקב"ה משתתף בצערו, אבל צרתה של כנסת ישראל וגלותם פוגעת גם 

תלקת ממקומה, נוצר מצב של הסתר פנים וחילול השם. אבל דווקא בשמים, השכינה גולה ומס
משום כך גם גאולת ישראל איננה רק פתרון לבעיותיהם הקיומיות והכלכליות, אלא בעלת 

 .משמעות רוחנית, אלוקית
כוחה של הסגולה דוחה את מידת הדין. השכינה "נכנעת" כביכול לתפילתם של ישראל, לתפילתו 

 לח לישראל.של משה, והקב"ה סו
אשר עין בעין נראה אתה ה'. מהו אשר עין בעין? א"ר אחא בשם ר"ש בן לקיש, אמר משה: 
רבש"ע, הרי מדת הדין בכף מאזנים מעויין, אתה אומר אכנו בדבר ואני אומר סלח נא. אמר 
לו: הדבר מוכרע. נראה מי נוצח, אתה ה' או אני. א"ר ברכיה: א"ל הקב"ה חייך שלי בטלת 

 .107. הוי, ותגזר אומר ויקם לך106ימת, מנין? שנאמר, ויאמר ה' סלחתי כדברךושלך קי
מובן שאין התמודדות בין משה לרבש"ע, אין זה אלא בירור אלוקי פנימי שבו קובעת תחילה מידת 
הדין את הנורמה הראויה והמחייבת, ומידת הרחמים גוברת עליה לבסוף, לא על ידי ביטולה 

עשי לקולה. המרת העונש בקל ממנו אינה מבוססת על כיסוי חלילה, אלא תוך פירושה המ
פורמאלי ופלפול משפטי, אלא על ההכרעה שהאדם והעם טובים באמת ורק חיצוניותם וגילויים 

 נראים מקולקלים. משום כך די בגילוי מזערי של הדין כדי לחשוף את הטוב הגנוז הזה.
עקנו בצנעא ולא נעננו, נבזה עצמנו למה יוצאים לרחוב? רבי חייא בר אבא אמר: לומר, ז

 . 108בפרהסיא. ריש לקיש אמר: גלינו, גלותנו מכפרת עלינו
שנת בצורת, הגשמים נעצרו והציבור צמא למים. האיום על עצם קיומו הולך ומתעצם, התעניות 
הראשונות הפנימיות לא הועילו, אין ברירה אלא להחצין את הדברים ולהביאם לידי הכרעה. 

. שלילת הגשם 109ית הכנסת והיציאה החוצה לרחובה של עיר, יש בה ממד של גלותהעקירה מב
והמחסור במים עלולים להביא בסופו של דבר לגלות. ריש לקיש רואה בעצם נכונותו של הציבור 
להעניש את עצמו ולגלות ממקומו, תרופה לחטא אשר תבטל את הצורך במימושה של הגלות 

 באופן מלא.
י... ר' שמעון בן לקיש אמר למלך שכעס על בנו, והיה לפניו חבל, ונשבע ה' אל באפך תוכיחנ

שהוא מכהו מאה מכות בחבל שבידו, וחזר ואמר אם הוא לוקה מאה מלקות, שוב אין לו 
חיים, מה עשה המלך, כפפה למאה על מאה, והכהו מאותו חבל כפוף פעם אחת, ונמצא 

 .110המלך הציל את בנו וקיים גזרתו
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 בנין וסתירה רוחניים -חרוז וקדוח 

 במדבר י"ד כ. 106
 דברים רבה ה' י"ג. 107
 .תענית ט"ז א 108
גם ביציאה לסוכה אנו אומרים: "ובזכות צאתי מביתי החוצה ודרך מצותיך ארוצה, יחשב לי זאת כאלו  109

הרחקתי נדוד". אין למדוד את הגלות בקילומטרים, משהו מן הגלות הגדולה קיים גם בעצם העקירה, גם אם 
 צרת טווח.היא ק

מדרש תהלים )בובר( ו' ]ג[. שם במדרש הוצעו גם משלים ופתרונות אחרים: "חרב הנדויית ונשבע שהיא  110
עוברת על ראש בנו. מה עשה המלך? הכניסה לנרתקה והעבירה על ראש בנו. אבן גדולה,  מה עשה המלך, 

תו של ריש לקיש לא היתה נוחה מן צוה וכתתוהו צרורות קטנות, והתחילו זורקין עליו אחת אחת". נראה שדע
ההצעה לכתת את האבן לצרורות של כלום, או הכאת הבן מכות קטנות לאין סוף, הוא מציע דווקא לרכז את 
החבל ולהכות בו פעם אחת. הכפלת החבל מעצימה אמנם את המכה פי כמה אבל לא מכפילה אותה במאה. 

ה הוא סבור שצריך אותה, אבל עדיף לסבול מעט ריש לקיש לא ביטל את המכה כליל, דווקא כבעל תשוב
עכשיו, להיטהר מן החטא ולהזדכך ממנו ובכך לסיים את הפרשה לחלוטין ולפתוח דף חדש )מעין זה בקשו 

 אנוסי ספרד ללקות על חטאיהם ולהתכפר, ועל רקע תביעה פנימית קדושה זו פרץ פולמוס הסמיכה בצפת(. 



 

 

אית דידע למחרוז ולא ידע למקדח ואית דידע למקדח ולא ידע למחרוז,  111אמר ריש לקיש
 . 112ברם אנא הוינא חרוזא ואנא הוינא קדוחא

)תרגום: יש יודע לחרוז ואינו יודע לקדוח, ויש יודע לקדוח ואינו יודע לחרוז. אבל אני  
  אני הייתי הקדוח.(הייתי החרוז ו

משל הוא לדברי תורה, על סדרנים ועמקנים, אבל יפים הדברים ביותר לריש לקיש עצמו. יש 
אנשים שעולמם סדור עליהם מבריאתם, ויש החייבים לפרוץ ולסלול להם דרכים חדשות, לקדוח 
ולפתוח את הלב מעבר לעבר. זה כוחם של בעלי תשובה, הם אינם סטאטיים אלא תוססים 

דינאמיים. הם אינם קופאים על מקומם ואינם קשורים וכפופים למסגרות קיימות אלא ו
 .113מתקדמים בכל יכולתם בתוקף ועוז

האדם המצליח להתנתק מן השעבוד לעבר, נפתח לכיוונים חדשים ויכול ללכת בדרכים חדשות. 
חת רגליו, אולם בהתנתקות מן העבר יש גם סכנה רבה, כאשר עלול האדם לשמוט את הקרקע מת

ולבנות עולם מעורבב וסתור. רבים מבעלי התשובה מקימים מגדל פורח באוויר, התלוי על בלימה 
 ונוטה לכל רוח מצויה.

ריש לקיש איחד בתוכו את שני הכוחות גם יחד. הוא פרץ, שינה, קדח וחדר, אבל היתה לו גם 
 .114יכולת הסידור והחריזה, הוא יצר עולם חדש ושיטתי בנוי לתלפיות

 
ריש לקיש לא נבהל גם ממשבר וחורבן. בעולם התשובה יודעים שלכל מכה אפשר להמציא תרופה, 
ומתוך המשברים והנפילות יכולה לצמוח עליה גדולה. בדרך כלל ייראו תוצאות כאלה רק לאחר 
זמן רב, אבל אנשים גדולים שמחשבתם רחבה וכוללת, רואים את החיוב כבר בהווה. ר' עקיבא 

 .115ל שיצא מקודש הקודשים שחק כי ראה כבר את הגאולה הממשמשת ובאהשראה שוע
ריש לקיש הוסיף ואמר כי באופן חריג, יתכן גם מצב שבו השבר והקרע עצמו טובים מן 

  ה"שלמות" המקולקלת.
 .116שבר את הלוחות. אמר ריש לקיש: יישר כוחך ששברת

פים לתקן. המשבר, במקרה זה, אינו קרבה יתירה שאין עומדים בה, גרועה מן הריחוק שאותו שוא
הורס מציאות חיובית, אלא חושף את קלונה ומעמיד את הדברים על בסיס של אמת. טיוח 
המציאות גרוע במקרה זה מחורבנה, החיפוי על המסגרת המקולקלת מנציח את העיוות ומאפשר 

, אל תשמע להן. לו להתקיים. "ר' שמעון בן אלעזר אומר: אם יאמרו לך ילדים בנה בית המקדש
ואם יאמרו לך זקנים סתור בית המקדש, שמע להן. מפני שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין. 

 .117וראיה לדבר רחבעם בן שלמה"
 ריש לקיש הרחיק לכת וחייב את השבירה כאשר הדבר הכרחי לשם התיקון הכולל.

ת לעשות לה' הפרו ר' יוחנן וריש לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתא ודרשי הכי: "ע
 .118תורתך". אמרי, מוטב תעקר אות אחת בתורה ואל תשתכח תורה מישראל

הדרכה זו אינה אקראית, אלא מבטאת תפיסה כוללת ואחדותית של התורה. במקום להיאחז 
 בפרט ולראות בו חזות הכל, יש לראות את התורה בכללותה, להציל אותה ולהפיח בה רוח חיים. 

לפי שעה לבטל מצות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים  "אם ראו )בית דין(
לדת, או להציל רבים מישראל מלהכשל בדברים אחרים, עושין לפי מה שצריכה השעה. כשם 
שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו. כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על 

 .119ימו כולן"קצת מצוות לפי שעה כדי שיתקי
הכלל ההלכתי הנועז והמסוכן הכלול בפסוק הזה, מניח שבמסגרת החוק עצמו קיימת אפשרות 
של חריגה בלתי חוקית, כאשר היא חיונית והכרחית לקיומו של הסדר והחוק. כלומר אסור 
להתרכז רק בפרטי החוק אלא יש לתפוס אותו בכללותו, להבין את רוחו ומגמתו, את נשמתו. יש 

שדבקות בפרטים קטנים ופורמאליים של הטוב תביא רעה, ואילו הרע הנעשה בתנאים  עתים

, שם בשם ר' לוי, וייתכן ששמותיהם הוחלפו, הן משום שר' לוי הביא השווה דפוס וורשא לדפוס ווילנא 111
, שהם יכולים להיות גם ריש ר"להרבה פעמים דברים בשם ריש לקיש, והן בגלל טעות בפענוח ראשי התיבות 

 לקיש וגם ר' לוי.
 שיר השירים רבה פ"א ב' צוארך בחרוזים. 112
י צאתו מהלחץ. בעלי תשובה ממשיכין בחילא יתיר את "זרם הרצון גומר את פעולתו בתוקף דווקא על יד 113

עוז החיים ממקור הטוב" אורות התשובה פ"ט ג'. "שלהבת החרטה... מתהפכת לכוח אדיר ורענן, לכוח פועל, 
מזקק ומטהר, מוסיף עוז ועוצמה ומקבל נתיבות ותוכן רוחות חדשות לכל מהלכי החיים" אורות התשובה י"ג 

 י"ד.
ח"א קס"ה: "אל סדרי ההויה... מוכרח שיהיה מצורף גם כח מהרס ומרעיש בעז... כדי  ראה עולת ראי"ה 114

 לדחוף על ידו את המצוי והיש להתחדש בחדוש יותר מעולה".
 מכות כ"ד ב. 115
 שבת פ"ז א. 116
 תוספתא, עבודה זרה )צוקרמאנדל( א' י"ט. 117
 תמורה י"ד ב. 118
 ממרים פ"ב ה"ד.  119



 

 

. המהלך הגדול של התשובה עוקר את הרע ממקומו, מכפיף אותו 120מוגדרים למען הטוב, הנו טוב
אל הטוב ועושה אותו בכך לטוב. הוא מציב את ההלכה של "עת לעשות" במסגרת רחבה יותר, 

  לווה את קיום התורה בישראל.הנוטעת בטחון בהשגחה המ
אולם מצבים כאלה הם חריג ולא שיטה. ריש לקיש הוא האומר: "אין אומרים ברכה על 

הקללה  ,. העולם לא ייבנה בדרך השלילה באמצעות קטסטרופות, חורבן והרס121הפורענות"
את הבניין והעונש לא ידחפו את האדם לתיקון קבוע, אמיתי ונכון.  על כן "תכלה שנה וקללותיה", 

 .מרצון ולא מאונס החדש צריך להשתית על יסודות חיוביים,

 
 אפסות הרע

 ריש לקיש האמין בכוחו של הטוב בעולם ותפס את הרע כחסר ממשות וכוח. 
אמר רבי שמעון בן לקיש: אין גיהנם לעתיד לבא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה 

פאין בה; רשעים נידונין בה, דכתיב: כי מנרתיקה ומקדיר, רשעים נידונין בה וצדיקים מתר
הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אותם היום הבא אמר ה' 

. לא שורש בעולם הזה ולא ענף לעולם הבא; 122צבאות אשר לא יעזוב להם שורש וענף
גו'; ולא צדיקים מתרפאין בה, דכתיב: וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה ו

 .123עוד, אלא שמתעדנין בה, שנאמר: ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק
אין גהינום, כלומר, אין מוסד שמטרתו להעניש את הרשעים ולנקום בהם שיתייסרו בו ייסורים 
קשים. לעתיד לבוא, יוסרו כל הנרתיקים והאורה תתגלה בעולם בשלמותה. הצדיקים שהכינו 

יהנו ממנו כעגלי מרבק, ואורה זו עצמה תסנוור את עיני עצמם אל האור, ימצאו בו ברכה וי
הרשעים שלא יהיו ראויים ומסוגלים לקבל אותה. לא צריך להכות ברשעים, מי שהתרגל לעשות 
מעשיו בחשכה מפחד זריחת השמש, תשפיל אותו העמידה מול אור האמת והצדק ותביא עליו 

ועל כן די בגילוי האור והופעת האמת בושה נוראה. לשיטת ריש לקיש הרע חסר ממשות עצמית 
 כדי שהרע יכלה וייעלם כליל. 

הדרך הפשוטה להלחם ברשע היא הדרך הישירה שבה מוטל על האדם להתמודד עם הרע 
 ולהשמיד אותו. אולם דוד, פונה אל הקב"ה ומפנה אליו את ההתמודדות הזאת:

 .124ברתקומה ה' הושיעני אלהי כי הכית את כל איבי לחי שני רשעים ש
נכון הוא שהדבר קורה לעתים, ובאופן מופתי נופל הרשע ומוכה לפני שהוא מבצע את זממו, אבל 
הדבר מתרחש רק לעתים רחוקות, ובדרך כלל הוא ממשיך לפעול באופן חופשי. פנייתו של דוד 
נראית אפוא תמימה ונאיבית, הוא מבקש נס, את ביטול הבחירה החופשית מן העולם והפיכתו 

שכולו טוב. לכן מוצא ריש לקיש בכתוב גם משמעות נוספת. אפשר להילחם ברשע בדרך  לעולם
לתת לו להמשיך בדרכו. הרע מנוגד לטבעו של עולם, אין לו זכות קיום ואין לו רגלים, כי  -הפוכה 

 סופו מובנה בתוכו, לכן  בהכרח סופו לחסל את עצמו.
שברת", אל תקרי שברת אלא  אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב "שיני רשעים

 .125שרבבת
לחסל את הרע, אבל לא תמיד הדבר אפשרי ולא תמיד  -היא הדרך הראשונה  שיני רשעים שברת

מצליחים לעקרו מן השורש. קורה ששוברים את שיניו והוא מצמיח חדשות, חדות מן הקודמות. 
חזק ולצבור כוחות לפעמים דווקא העימות עם הרשע גורם לו לעמוד על נפשו, להתגבש, להת

  חדשים.
  האם צריך להתייאש נוכח התגברותו של הרע וגילוי חוסר האונים נגדו?

". בתחילה, הרע גדל ומתחזק, מאיים ומפחיד, אבל שרבבתכאן פועלת הדרך השניה "שיני רשעים 
. אדרבה, התעצמות יתירה ומוגזמת 126בסופו של דבר יוציא הרשע את רוחו ותתגלה נביבותו

את סופו, אם יתפתחו שיניו הנוראיות, סופן להשתרבב ולהסתבך ללא תקנה, והרע יתבטל מקרבת 
אין לסמוך חלילה על מיצויו של התהליך הזה ולחכות לו. בינתיים גורם הרע עוולות ללא  127.ואיננו

לשמה ממצוה שלא לשמה, שנאמר: תבורך מנשים יעל אשת חבר הקיני מנשים הוריות י' ב: גדולה עבירה  120
 באהל תבורך )שופטים ה'(, מאן נינהו נשים באהל? שרה, רבקה, רחל ולאה.

 מגילה ל"א ב. 121
 מלאכי ג' יט. 122
 עבודה זרה ג' ב. 123
 תהילים ג' ח. 124
 .ברכות נ"ד ב 125
[: 'איום ונורא' זה האדם שמושל בכל מה שברא הקב"ה רעיון דומה מופיע גם בתנחומא )בובר( תזריע י' ]י 126

בעולמו, שנאמר תמשילהו ]במעשי[ ידיך וגו' )תהלים ח ז(, 'ממנו משפטו ושאתו יצא', שבשעה שהוא חוטא 
מביא עליו יסורין מגופו. למה? שאין מדותיו כמדת בשר ודם, בשר ודם כשהוא רוצה עבדיו לרדות, מביא 

 ותם ומצערן, אבל הקב"ה אינו כן, אלא מכל גופו של אדם רודה אותו ומכהו.]מגלבין[ וכבלים ורודה א
רעיון זה חוזר בדברי ריש לקיש הדורש: היכא רמיזא )מי שהוחזק בעבירה חמורה ואינו חייב מיתה מן  127

התורה גורמים את מיתתו על ידי כליאתו בכיפה סגורה. היכן רמוזה מיתה זו(? אמר ריש לקיש: תמותת רשע 
ריש לקיש מבאר שלא בית הדין הוא שממית את הרשע אלא כביכול החטא עצמו,  .ה )סנהדרין פ"א ב(רע

תמיתהו רעתו.  -הרעה עצמה היא שממותתת את הרשע שהוחזק בחטא. וכך פירש רש"י: "מי שהוחזק רשע 



 

 

שיעור, והצדיקים צריכים להתעמת עמו ולהקדים את חיסולו, ויקל עליהם, אם ידעו שאין ברע 
אימננטי. אפסותו של הרע מעמידה מנגד את ההכרה בתשובה כמהלך טבעי והכרחי  ממש וסופו
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 הרע מתקן את עצמו
פרשת יציאת מצרים פותחת ב"ויהי בשלח פרעה את העם", חכמים דרשו את המלה "ויהי" כשתי 

בכה  וי הי. מה מקום לאבל בשעה שישראל יוצאים ממצרים ברינה? מי -מילים אבל צמודות 
 והתאבל באותה שעה?

לכאורה, המצרים שראו את עבדיהם יוצאים לחרות בכו על אבדן כוח העבודה הזול. אבל ריש 
 לקיש בחן את פרשת מצרים והגיע למסקנה הפוכה.

ויהי בשלח, מי קרא ווי? אמר ריש לקיש: המצרים קראו ווי. למה הדבר דומה, לרופא 
אותו, ]נעשה[ חולה מרפא אותו, כיון שיצא  שהיה במדינה והיה אדם נפצע והיה מרפא

הרופא מן המדינה היו בני המדינה קוראין ווי. כך ]כשהיו[ ישראל במצרים, כשהיה המכה 
באת על המצרים היו באים אצל משה ומבקשים ממנו, והוא מתפלל ומרפא את המכה, 

 .129כשיצאו ישראל ממצרים באותה שעה אמרו המצרים: ווי ששילח פרעה את העם
הדברים תמוהים, משה ריפא אמנם את המצרים, אבל הוא גם הביא את המכות. עכשיו שהלך 

 משה נפטרו המצרים מן המכות ומדוע הם צריכים לרופא שיצילם?
ברור לריש לקיש שלהוציא את ישראל ממצרים לא היה צריך עשר מכות, אפשר היה לעשות זאת 

אמצעי חינוכי אשר דרכו הגיעו המצרים לתשובה גם במכה אחת. סדר המכות ואופיין, מוכיח שהן 
 ולהכרה בגדולת ה', ולהסכמה לשילוח ישראל. 

ריש לקיש חידד תפיסה זו של פרשת יציאת מצרים והגיע למסקנה מהפכנית, לא זו בלבד שסופה 
 של הרשעה הכרחי וסופה לחסל את עצמה, אלא שבסופו של התהליך היא תכיר בעצמה ברעתה.

מצרים שמשה הוא האויב ופרעה מגונן עליהם מפניו, אבל בהסתכלות שבדיעבד בתחילה סברו ה
הבינו שהמצב הוא הפוך, משה איננו מקור צרותיהם אלא פרעה. משה אמנם עשה את המעשה 
והביא את המכות, אבל הגורם האמיתי להן הוא פרעה שבעקשנותו אילץ את משה להביאן. 

 המרפא.  לפיכך, אליבא דאמת משה איננו המכה אלא
ובעצם במידה, בתום התהליך, הכירו המצרים שהמכות הן תוצאת החטא המצרי, והן באו בחסד ו

כל זמן שמשה הוכיח את המצרים לא רק כאשר סילק את המכה אלא גם כאשר הכה. משה פא רי
היה סיכוי שיתקנו את חטאם, באה היציאה ושחררה את ישראל, אבל המצרים נשארו עם עצמם 

 ם ותהליך התיקון העצמי לא נסתיים.ועם יצריה
 

 ג. דרכי תשובה
 

 . התשובה כדרך חיים6
התשובה במהותה הינה תהליך דינאמי רציף. גם "התשובה הפתאומית", ההופכת את האדם בבת 

פעמיי. אסור לו לאדם לשקוט על שמריו ולדרוך במקום, עליו -אחת לאיש אחר, אינה מהלך חד
 דרגה שבה הוא נמצא, עליו לחפש אתגרים חדשים. להמשיך ולהתקדם. בכל מצב ומ

אמר ר' שמעון בן לקיש: לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו. 
מוטב, ואם  -יעסוק בתורה, שנאמר: אמרו בלבבכם; אם נצחו  -מוטב, ואם לאו  -אם נצחו 

יהו כבן כיון שהוחזק בחטא, החטא ממיתו". ריש לקיש הוא  אמנם איש התשובה אבל מי שהוחזק בחטא הר
 סורר ומורה שמוטב להמיתו ולמעט בחטא מאשר לצפות לתשובתו.

בהמשך שם מאמר נוסף שלו. "אמר ריש לקיש: מאי דכתיב כי גם לא ידע האדם את עתו כדגים שנאחזים 
במצודה רעה. מאי מצודה רעה? אמר ריש לקיש: חכה". רש"י פירש זאת כמשל לחטא ולכן החכה פחותה מן 

א רע וחלש וקטן ואוחז בו דגים גדולים פתאם ואינו רואה, ואינו דומה לנאחז ברשתות על הרשת: "החכה שהו
ידי מארב ותחבולות". בעוד שהאחרונים מפרשים זאת כמשל לעונש, ואז הרשת קלה מן החכה, כי  הרשת 

פן אחר: אינה פוגעת בדג ואיננו סובל עד בוא אובדנו, בעוד שהחכה כבר נעוצה בגופו. אבל אפשר לפרש באו
הרשת לוכדת את הדג מבחוץ שלא מרצונו. בעוד שהחכה פוגעת בכל דג באופן אישי ומתוכו. הדג בולע את 
החכה מרצונו וחושב שהוא מסדר את הדייג הטפש שהשליך את פתיונותיו, אבל בכך  מכניס הדג את עצמו 

 לידי הדייג.
בכליונו ואבדנו ואפיסתו, זוהי שלמות  "הרע הגמור והמוחלט, שאין בו שום ניצוץ של טוב, הוא שמח 128

התפתחותו היותר גדולה. הרשעה סותרת את המשקל השווה של החיים, את היחס הישר שיש לנשמתו של 
מכאובים רבים הוא מסבב,  -האדם עם כל היש עם כל ההוויה כולה בכללותה ובפרטיותיה. והירוס ההרמוניה 

גלים בצורה של זוועה, של קצפון, של חוצפה, של קלון וכשהוא חודר אל הרוח עצומים יסורים שהם מת
 וייאוש" אורות הקודש ח"ב תצ"א.

 מדרש תנחומא )בובר( פרשת בשלח ו'. 129



 

 

יזכור לו יום  -טב, ואם לאו מו -יקרא קריאת שמע, שנאמר: על משכבכם; אם נצחו  -לאו 
 . 130המיתה, שנאמר: ודמו סלה

ריש לקיש סמך על כוחו של האדם ויכולתו לעמוד בהתמודדות מתמדת עם יצריו. הוא לא המליץ 
לבעל התשובה לחפש לו פינה שקטה ומסודרת לבנות בה את עולמו ולנוח על זרי הדפנה. אין 

יש להמשיך להתמודד עמן ולנהל נגדן מלחמה לברוח מן הניסיון ומהתלבטויות מוסריות אלא 
 .132. בבחינת "גירא בעינא דשטן )חץ בעיני השטן(!"131יזומה. "שיעשה מלחמה עם היצר הרע"

אין לחפות על נקודות חבויות של קלקול וחולשה, אלא צריך לשאוף לשלמות ולחתור אליה בכל 
חיוביים, אבל אם כוח היצר אמצעי אפשרי. לכתחילה, יש לעשות על מנת להגביר את התכנים ה

"יזכיר לו יום  -גובר, אין מנוס מן השימוש באמצעים חריפים יותר, כאימת העונש וחרדת המוות 
האיום מחליש את הכוחות הרעים ומדכא אותם, אולם בדרך זו מדכאים גם את . 133המיתה"

שרות פעולתם של הכוחות הטובים שבאדם, מחלישים את חופש היצירה, ומחמיצים את האפ
 .134לרתום את היצרים לשרות מטרות חיוביות

ההתמודדות המתמדת מנתקת את התשובה מרשותם הבלעדית של החוטאים הגדולים, ועושה 
אותה לכוח המרכזי המניע את חייו הרוחניים של כל אדם. מאליה מתרחבת התשובה ומתפשטת 

 לתחומים מעשיים חדשים. 
עולם נתון ומסודר שבו תפקיד האדם הוא לשמור על  ר' יוחנן "הצדיק הגמור" ראה לפני עיניו

הטוב והצדק. ריש לקיש הוא "בעל תשובה", סבר שעל האדם לבנות את העולם ולתקן אותו, עליו 
פי ריש לקיש אין סוף להתקדמות האדם ומאבקיו, -להיאבק כל ימיו ולהתקדם הלאה הלאה. על

על עצמם טעם המיתה זוכים לשכר כפול  , והצדיקים שקיבלו135אפילו המוות איננו סוף להתעלות
 ומכופל.

רבי יוחנן אמר מפני מה נגזרה מיתה על הרשעים? אלא כל זמן שהרשעים חיים הם 
הוגעתם ה' בדבריכם. כיון שהן מתים, הן פוסקים מלהכעיס  136מכעיסים להקב"ה, הה"ד

נגזרה  "שם רשעים חדלו רוגז", שם חדלו מלהכעיס להקב"ה. מפני מה 137להקב"ה, שנאמר
מיתה על הצדיקים? אלא כל זמן שהצדיקים חיים הם נלחמים עם יצרן, כיון שהם מתים 

 ושם ינוחו יגיעי כח, דיינו מה שיגענו.  138הם נחין, הה"ד
ורשב"ל אמר: ליתן שכר לאלו בכפליים ולהפרע מאלו בכפליים. ליתן שכר לצדיקים שלא 

, לפיכך "לכן בארצם משנה היו ראוים לטעום טעם מיתה וקבלו עליהם טעם מיתה
, ולהפרע מן הרשעים שלא היו צדיקים ראויים לטעום טעם מיתה ובשבילן קבלו 139יירשו"

 . 140עליהן מיתה לפיכך משנה שכרן יירשו
ר' יוחנן ראה ברכה במוות. סילוקם של הרשעים ברור, משום שהוא מטהר את העולם מן הרשעה. 

והתמודדות, הוא ברכה. במותם, הם זוכים אבל גם מותם של הצדיקים, שכל חייהם עמל 
במנוחה, מגיעים לקו הסיום. ואילו ריש לקיש לא רואה סוף להתקדמות, גם המוות הוא חלק 

 ממאבק הצדיקים, יש בו ייסורים של אהבה, שבעקבותיהם זוכה האדם לשכר בכפלים.
 
 

 
 

 . צמצום הבחירה הגלויה2
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. לאדם הבוחר ברע יש הכוח 141של האדם ריש לקיש ביצר מקום לבחירה החופשית המעשית
 להטריח את השמים להלביש את חטאיו ממשות:

הרי שבא על אשת חבירו, דין הוא שלא תתעבר, אלא עולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים  
שקלקלו עתידין ליתן את הדין. והיינו דאמר ריש לקיש, אמר הקב"ה: לא דיין לרשעים 

 .142יחין אותי ומחתימין אותי בעל כרחישעושין סלע שלי פומבי, אלא שמטר
עקרון חופש הבחירה הוא ממשי ומעשי, כאשר בוחר אדם ברע, בידו לבצע את כוונתו, אולם עצם 
ההחלטה הזאת אינה חופשית כל כך. ריש לקיש סובר שדווקא מבחינה רוחנית פנימית אין האדם 

 מעשיו הוא מצומצם ביותר.משוחרר מלחצים ופיתויים, וחופש הבחירה שלו להחליט באמת על 
. אמר ר' 143אמר ר' יצחק: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר "רק רע כל היום"

שמעון בן לקיש: יצרו של אדם מתגבר עליו כל יום ומבקש להמיתו, שנאמר  "צופה רשע 
. ואילמלי הקב"ה עוזר לו אינו יכול לו, שנאמר "ה' לא יעזבנו 144לצדיק ומבקש להמיתו"

 .145דו ולא ירשיענו בהשפטו"בי
ר' יצחק וריש לקיש עמדו על אותו עניין, אך לא אמרו אותו דבר. ר' יצחק הדגיש את המלחמה 

 146וההתמודדות המתמדת של האדם עם יצרו. אין לנוח על זרי הדפנה כי המלחמה מתחדשת
צרית ומתגברת בכל יום. ריש לקיש הדגיש שתי נקודות אחרות. הוא החריף את העוצמה היי

"הוא  :המבקשת להמית את האדם ולהורידו לבאר שחת ואובדן מוחלט, וכך אמר ריש לקיש
 .147השטן הוא יצר הרע הוא מלאך המוות"

ומכאן הגיע למסקנה השניה: אלמלי הקב"ה עוזרו אינו יכול לו. אין ביכולת האדם להתגבר על 
ם הבחירה הוא סנגוריה גדולה חולשותיו ולעמוד מול הפיתויים היצריים אלא בחסד אלוקי. צמצו

 על האדם בשעה שיעמוד למשפט האלוקי, והוא יוצא ממנו זכאי "ולא ירשיענו בהשפטו".
צמצום שטח הבחירה מהווה בדרך כלל סנגוריה על האדם החוטא ומגדיל את אפשרות התשובה, 
 אולם יש מקרים שמשמעות צמצום הבחירה היא הפוכה. יש חוטאים חריגים שדחו את היד

המושטת לתשובה, עד שלא הותירו אפשרות אלא לצמצם בפניהם עוד יותר את הבחירה ולמנוע 
 מהם את חסד התשובה.

כי אני הכבדתי את לבו, א"ר יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו שיעשה 
תשובה, שנאמר, כי אני הכבדתי את לבו. אמר לו ר"ש בן לקיש: יסתם פיהם של מינים, 

. שהקב"ה מתרה בו באדם פעם ראשונה, שניה ושלישית ואינו 148'אם ללצים הוא יליץ'אלא 
חוזר בו, והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך פרעה הרשע, כיון 
ששיגר הקב"ה ה' פעמים ולא השגיח על דבריו, אמר לו הקב"ה: אתה הקשית ערפך 

ה על טומאתך. הוי, כי אני הכבדתי את לבו. מהו והכבדת את לבך, הריני מוסיף לך טומא
הכבדתי? שעשה הקב"ה את לבו ככבד הזה שהיא מתבשלת שניה וארטסים נכנס בתוכה, 
כך נעשה לבו של פרעה ככבד הזה ולא היה מקבל דבריו של הקב"ה, הוי, כי אני הכבדתי 

 .149את לבו וגו'
ואפשרות התשובה, אולם כדרכו של  ר' יוחנן רואה במכות מצרים דוגמה כזו לצמצום הבחירה

'צדיק גמור' איננו נבהל מכך, עולם הבחירה והתשובה מספיק גדול כדי שבשוליים יהיו חריגים. 
בעייתו היא "מה יגידו המינים", הדימוי החיצוני השטחי שהחריגים עלולים לפגום בעקרון 

 התשובה.
מניע את כל החיים, איננו יכול לסבול ריש לקיש, שהתשובה היא מרכז עולמו ובעיניו היא היסוד ה

כלל אפשרות של צמצום התשובה. על כן הוא מבאר את המכות וההכבדה כשיא הבחירה. ריש 

הרמב"ם )מורה נבוכים ח"ב כ"ט, שמונה פרקים ח'( ראה בכל הפרה של סדרי בראשית הפרה של הסדר  141
וע חריג, שהוא אפשרי משום שנכלל מלכתחילה האלוקי הנכון, ועל כן ראה בנס ובהתערבות האלוקית אר

במעשה בראשית כאמור: "אמר ר' יונתן תנאין היתנה הקב"ה עם הים שיקרע לפני ישראל ה"ה וישב הים 
לפנות בקר לאיתנו )שמות י"ד כז( לתנאו, אמר ר' ירמיה בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה הקב"ה אלא עם 

אלבק( ה'. אבל לא רק הסדר הטבעי הראוי יופר אלא -בה )תיאודורכל שנברא בששת ימי בראשית" בראשית ר
גם הסדר המוסרי. שהרי במקום שההשגחה מתערבת באופן ישיר ומופתי במעשי האדם אין בחירה חופשית 
ואין מקום לשכר ועונש. אין זה עולם הזה אלא עולם הבא, עליו אמרו חכמים "אמר ר' שמעון בשם ר' סימון 

ה אדם הולך ללקוט תאנים, אין התאנה אומרת כלום, אבל לעתיד אדם הולך ללקוט תאנה חסידא: בעולם הז
 בשבת, והיא צווחת ואומרת שבת היא" מדרש תהילים ע"ג ]ד[.

עבודה זרה נ"ד ב. ראה גם דרשת ריש לקיש )ויקרא רבה כ"ג י"ב(: "אמר ריש לקיש... והנואף הזה יושב  142
, שנאמר )משלי ז'( בנשף בערב יום, והוא אינו יודע שיושב בסתרו של ומשמר אימתי נשף בא, אימתי ערב בא

עולם זה הקב"ה צר כל קטורין שלו בדמותו בשביל לפרסמו". ובהמשך דרשו חכמים על מעשיו של הנואף את 
 הכתוב "צור ילדך תשי".
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במקום אחר כיסוד הבחירה. "אמר ריש לקיש: מאי  150לקיש משתמש בפסוק שכבר פירש אותו
מסייעים  -ליטהר פותחין לו, בא  -דכתיב, 'אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן'? בא ליטמא 

 . 151אותו". פרשת המכות איננה שאלה על חופש הבחירה אלא הוכחה לקיומה
 
 

 ריש לקיש ור' יוחנן ד. 
 

 . הצדיק ובעל התשובה6
טיפוס של בעל תשובה ור' יוחנן הוא דוגמת מופת לצדיק הגמור. אופייני הדבר -ריש לקיש הוא אב

ר' יוחנן סבר שעונשו של אדם הראשון סגור  שר' יוחנן וריש לקיש נחלקו בשאלת היחס לחוטא.
ובלתי הפיך, ואילו ריש לקיש פרש שהדין והעונש שנעשו עמו לא היו מוחלטים ואולי גם החטא 

  איננו מהותי ומוחלט:
ויגרש את האדם. רבי יוחנן ור"ש בן לקיש, רבי יוחנן אמר: כבת כהן שנתגרשה ואינה יכולה 

 .152כבת ישראל שנתגרשה והיא יכולה לחזורר' שמעון בן לקיש אומר:  לחזור.
ר' יוחנן ראה בנפילת האדם וגירושו מגן עדן אקט סופי, מכאן ואילך נבנו חייו של האדם על בסיס 
אחר, תוך השלמה במה שאיבד. ואילו ריש לקיש לא השלים עם סופיותו של הגירוש. אדם הראשון 

בה אפשרית, ולפני האדם פתוחה דרך הנו גם ביטוי ל"אדם" בכלל, וריש לקיש מלמדנו שהתשו
  שתוביל אותו חזרה מעלה עד לגן העדן האבוד.

ר' יוחנן סבר שגירושו של אדם הראשון מגן העדן היה סופי, אבל לא משום שלא האמין באפשרות 
התשובה, הוא הרי פגש את ריש לקיש בירדן, הושיט לו את ידו וקירב אותו. ר' יוחנן וריש לקיש 

תשובה זה ויצרו מעולמותיהם המנוגדים עולם משותף. לא היתה זו גחמה  התאחדו במהלך
ומחווה רגעית, אלא פרי הגותו המעמיקה של ר' יוחנן בתשובה ותכניה, שמהם הסיק את 

 המסקנות המעשיות המתבקשות. ר' יוחנן לימד את ערכה ואת גדולתה של התשובה. 
השמן לב העם הזה  153אדם, שנאמר אמר רבי יוחנן: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של

 .154ואזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו
בפני האדם נחסמה הדרך אל גן העדן לא משום שחטא, אלא משום שלא עשה תשובה. התשובה 

את  נתנה לאנושות לכפר על חטא האדם, אבל אדם הראשון לא נפתח אליה, ובודאי לא הכיר

 שבת ק"ד א. 150
 הדברים פורשו בכמה אופנים:  151

א. ההכבדה אינה חלק מן ההתמודדות החופשית, אלא העונש עצמו. מן המכה החמישית, בה פורשה ההכבדה, 
עולם המכות לא באו להחזיר את פרעה בתשובה, אלא הם כבר חלק מן העונש ומטרתם להדגים בעיני כל ה

את דחייתו של הרשע. "ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא 
הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו ומדעתו שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב 

ת לב פרעה, לפי שחטא מעצמו מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו שיעשה... לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק א
תחלה והרע לישראל הגרים בארצו שנאמר הבה נתחכמה לו, נתן הדין למנוע התשובה ממנו עד שנפרע ממנו. 

לפיכך חזק הקב"ה את לבו, ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר שלח ועשה תשובה, וכבר אמר לו הקב"ה אין 
בעבור זאת העמדתיך? כדי להודיע לבאי העולם שבזמן  אתה משלח, שנאמר, ואתה ועבדיך ידעתי וגו' ואולם

שמונע הקב"ה התשובה לחוטא אינו יכול לשוב אלא ימות ברשעו שעשה בתחילה ברצונו" רמב"ם תשובה ו' 
 ג', ובדומה לזה בשמונה פרקים ח'.

רחו ב. שאלת חופש הבחירה צריכה להשאל לא על ההכבדה אלא על המכות, שהרי הן היטו את פרעה בעל כו
לשחרר את ישראל. ההכבדה באה אפוא כדי להחזיר את האיזון שהופר ולאפשר את חופש הבחירה. "הנה לא 

רצה )פרעה( לשלחם לכבוד השם, אבל כאשר גברו המכות עליו ונלאה לסבול אותם, רך לבו והיה נמלך 
למען ספר שמו, כענין לשלחם מכובד המכות, לא לעשות רצון בוראו. ואז הקשה השם את רוחו ואמץ את לבבו 

 שכתוב והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים וגו'" רמב"ן, שמות ז' ג.
ג. התשובה היא פריבילגיה וחסד אלוקי ואין חיוב להושיטה לכל אחד. מי שחטא עד שזרע מוקשים גם על 

פילו החוטא שמנעו ממנו דרכו חזרה, אין מסייעים בידיו לעשות תשובה. אולם עקרון התשובה קיים לעולם. א
את דרכי התשובה, יוכל לשוב אם יתאמץ לשבור את כל המחיצות, ותשובתו תתקבל: "כל אלו הדברים 

וכיוצא בהן אף על פי שמעכבין את התשובה אין מונעין אותה. אלא אם עשה אדם תשובה מהן הרי זה בעל 
 תשובה ויש לו חלק לעולם הבא" רמב"ם הלכות תשובה ד' ו'.

אשית רבה כ"א ח'. הדברים אמורים ביחס לאנושות כולה, אבל אותה מתכונת של חזרה נאמרה גם ביחס בר 152
לישראל: "ויסד ספר הזה )שיר השירים( ברוח הקדש בלשון אשה צרורה אלמנות חיות משתוקקת על בעלה 

חסדי נעוריה מתרפקת על דודה מזכרת אהבת נעורים אליו ומודה על פשעה אף דודה צר לו בצרתה ומזכיר 
ונוי יופיה וכשרון פעליה בהם נקשר עמה באהבה עזה להודיעם כי לא מלבו ענה ולא שילוחיה שילוחין כי 
עוד היא אשתו והוא אישה והוא עתיד לשוב אליה" )רש"י, הקדמה( רש"י הציב את שיר השירים, את תאורי 

הבוסרית, אלא כאהבה בוגרת ובשלה האהבה בין כנסת ישראל לדודה, לא בנקודת המבט של אהבת הנעורים 
 שנצרפה במשברים ונסיונות קשים. האהבה שנמצאה אמיתית גם לאחר הפרוד, גדולה וחזקה מן הראשונה.

 ישעיהו ו' ו. 153
 ראש השנה י"ז ב. 154



 

 

התשובה הגדולה והמהפכנית, התשובה מאהבה. תשובה גדולה זו, המתקנת ומהפכת את החטא 
והרוע לטובה, התגלתה על ידי ישראל והיא יחודית להם. משום כך אמר ר' יוחנן שאדם הראשון 
גורש מגן העדן כבת כהן, שאין לה דרך חזרה, בעוד שגירושי עם ישראל, המקושר לתשובה 

 סופיים ומוחלטים התגלו באמצעותה כפירוד זמני שיש לו תקנה: הגדולה, שנראו 
לאמר הן ישלח  155אמר רבי יוחנן: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה, שנאמר

איש את אשתו והלכה מאתו והיתה לאיש אחר הישוב אליה עוד הלא חנוף תחנף הארץ 
 . 156ההיא ואת זנית רעים רבים ושוב אלי נאם ה'

ה על נס את גדולת התשובה. הוא מתייחס לתשובה הגדולה, לתשובה מאהבה, ר' יוחנן העל
השוברת את כל המסגרות והמחיצות ומועילה להפוך את סדרי העולם, אפילו סדרי הדין 

 והמשפט.
 ריש לקיש האדיר את התשובה הגדולה עוד יותר:

 . 157אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות
על התשובה קרובים כל כך, שבירושלמי הוחלפו דעותיהם. ריש לקיש הסתפק בכך אולם דבריהם 

שהקב"ה מקבל את בעל התשובה, ואילו ר' יוחנן הוסיף ואמר שזדונות נעשים כזכויות, כל מעשי 
 הבגידה של ישראל הופכים למיני בשמים:

איבד זה כל מה תני רבי שמעון בן יוחי: הרי שהיה אדם צדיק גמור כל ימיו ובאחרונה מרד 
שעשה כל ימיו, מה טעם? ובשוב צדיק מצדקתו ועשה עול. רבי שמעון בן לקיש אמר: 
ובתוהא על הראשונות. הרי שהיה אדם רשע גמור כל ימיו ובסוף עשה תשובה הקב"ה 
מקבלו, מה טעם? ובשוב רשע מרשעתו. אמר רבי יוחנן: ולא עוד אלא כל העבירות שעשה 

. מה טעם? מור ואהלות קציעות כל בגדותיך, כל בגידות שבגדת בי הן נחשבין עליו כזכיות
 .158הרי הן כמור ואהלות וקציעות

למרות הערכתו הגדולה של ר' יוחנן לתשובה, ההופכת את החטא לכוח חיובי בונה, אין הוא הופך 
את סדר העולם על ראשו; בהערכתו את העולם, נשאר בעיניו הצדיק הגמור בראש הסולם, למעלה 

 מעלה מבעל התשובה.ל
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל הנביאים לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל 

עין לא ראתה אלהים זולתך. ופליגא דרבי אבהו, דאמר רבי אבהו: מקום  -צדיקים גמורים 
שלום שלום לרחוק ולקרוב,  159צדיקים אינן עומדין שם, שנאמר -שבעלי תשובה עומדין שם 

קרוב דמעיקרא  -רחוק דמעיקרא, ומאי קרוב  -שא רחוק, והדר קרוב. מאי רחוק ברי
שהוא קרוב מעבירה  -שהוא רחוק מעבירה, קרוב  -ודהשתא. ורבי יוחנן אמר: לרחוק 

 .160ונתרחק ממנה
 

 

 . תשובה קדמה לעולם2
 

 מו.התשובה קדמה לעולם; היא תהליך קוסמי ושורשה נוגע כביכול גם בריבונו של עולם עצ
 -אמר ר' שמעון בן לקיש: מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לה'? אמר הקב"ה 

 .161שעיר זה יהיה כפרה על שמעטתי את הירח
מיעוט הלבנה הוא בבחינת חטא, והוא מבטא באופן רחב וכוללני את חסרון השלמות הקוסמי, 

מהלך של כל המציאות הדורש את תיקונו. התשובה אינה עניינו של האדם החוטא בלבד, אלא 
 .162וההוויה השואפת לתיקון והשלמה

התשובה קדמה לעולם, אבל הדורות הראשונים לא ידעוה. אדם הראשון חטא אבל לא עשה 
, והקב"ה מחל 163תשובה ברורה. קין נקט בביטוי עמום, "קשה עוני מנשוא", רמז לחרטה ותשובה

 לו וגונן עליו. 

 ירמיהו ג' א. 155
 יומא פ"ו ב. 156
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 ירושלמי פאה א'. 158
 ישעיהו נ"ז יט. 159
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על פי מהר"ל, באר הגולה, באר ד'. וראה אורות התשובה פ"ד א': "שוטפים הם זרמי התשובה, הפרטית  162

והכללית, דמיונם כגלי שלהבות שעל גוף השמש, אשר במלחמת עד הם מתפרצים ועולים, והם נותנים חיים 
ת, העולמית ועולמי העולמית, כלביאה נוראה להמון עולמים וליצורים אין ספורות. הנשמה היחידית והצבורי

 צועקת בחבליה, לתיקון גמור, למציאות האידיאלית".
ספק אם קין אמר זאת בניחותא ויש בדבריו הכרה בחטא ואולי ייאוש, או שאמר זאת בשאלה והתחמק בכך  163

 מאחריותו לכובד החטא. 



 

 

ה, רבי לוי בשם רבי שמעון בן לקיש אמר: תלאו רבי חנין אמר: עשאו אות לבעלי תשוב
ברפיון ובא מבול ושטפו שנאמר, וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, כד"א ויקם קין 

 .164וגו'
לדברי רב חנין, קין לא רק קיבל אות, אלא קין עצמו נעשה אות ומופת לבעלי תשובה. אבל ריש 

שה תשובה משמעותית, וגם הרחמים עליו לקיש קינא לכבודה של תשובת אמת וסבר שקין לא ע
מותנים. ואמנם ניתן לקין אות ולא מיצו אתו את הדין, אבל חטא האדם נשאר תלוי ועומד, ובדור 
המבול התברר עומק החטא, אז מחה הקב"ה את היקום, ועמו נמחו מן האדמה לחלוטין צאצאי 

 .165קין
ה ואין בו דבר מחוץ לשליטתו, על כן מיצוי הדין הקשה אינו מטרה, העולם הוא עולמו של הקב"

 אין מקום להנהגה נקמנית, נצחנית והרסנית, אלא לתהליך חינוכי מתקן, לתשובה.
אמר רבי יהודה בר נחמן בשם ריש לקיש, אמר הקדוש ברוך הוא: בשעה שאני נוצח אני 
מפסיד, ובשעה שאני נצוח אני משתכר. נצחתי לדור המבול והפסדתי, שאבדתי כל אותן 

 האוכלוסים... אבל במעשה העגל נצחני משה.. ונשתכרתי כל אותם האוכלוסים.
 הקב"ה הציל את נוח מגורלו של דור המבול, משום שנוח היה צדיק.

אמר רבי יוחנן: בדורותיו, ולא בדורות אחרים. וריש לקיש אמר: בדורותיו, כל שכן בדורות 
לחבית של יין שהיתה מונחת  -ומה אחרים. אמר רבי חנינא, משל דרבי יוחנן למה הדבר ד

אין ריחה נודף. אמר רבי אושעיא:  -ריחה נודף, שלא במקומה  -במרתף של חומץ, במקומה 
לצלוחית של פלייטון שהיתה מונחת במקום הטנופת,  -משל דריש לקיש למה הדבר דומה 

 .166וכל שכן במקום הבוסם -במקומה ריחה נודף 
קורתיות את פרשת נח וסבר שהתורה מיעטה בהערכתו, כי ר' יוחנן, הצדיק הגמור, למד בבי

הגדירה את צדקותו כצדקות יחסית, בהשוואה לרשעי דורו בלבד. לדעת ריש לקיש בעל התשובה, 
מצביעה הדגשת דורו של נח דווקא על צדקות שצמחה מתוך ההתמודדות עם הרוע ועמדה 

אולם המשלים מרככים את חלוקי  במבחנים קשים, זו צדקות  מוחלטת העומדת בכל קריטריון.
העמדות ביניהם. לכל הדעות נח הוא צדיק אמיתי, גם לדעת ר' יוחנן הוא נמשל ליין, אולם היין 

 . 167טוב לעצמו, בעוד שפלייטון נודף למרחקים וריחו מבשם את כל סביבתו
 

 

 . ראשון השבים3
 

, צריך להשוות לא רק "שהעריכה התורה במפורש, "נח איש צדיק תמים היה בדרתיואת נוח, 
שאותו לא הכתיר הכתוב מלכתחילה בכינויים כה  ביחס לדורו, אלא לעומת צדקתו של אברהם,

 מפליגים. 
כתיב בנח את האלהים התהלך נח, וכתיב באברהם התהלך לפני. מי שהוא קורא, סבור 

הדבר דומה, שהיה נח גדול מאברהם, ואינו כן. ר' יוחנן וריש לקיש, ר' יוחנן אמר משל למה 
למלך שהיו לו שני בנים, אחד גדול ואחד קטן, הקטן היה אוחז בו כדי שלא יפול, והגדול 

הולך לפניו, כך כתיב בנח "את האלהים התהלך נח", שלא ישתקע בדור המבול, אבל  היה
אברהם שהיה יחידו של עולם והיה צדיק, א"ל הקב"ה "התהלך לפני והיה תמים". אמר 

ה הדבר דומה, למלך שהיה לו אוהב, והיה משוקע בטיט, ואחז בידו ריש לקיש משל למ
והעלה אותו מן הטיט, כך נח היה משוקע בטיט, ראהו הקב"ה נתן לו יד והעלהו מן הטיט, 
ואברהם למה היה דומה, למלך שהיה מהלך בחשיכה, בא אוהבו וראה אותו והאיר לו, א"ל 

 . 168המלך עד שאתה מאיר לי, בא והלך לפני
ותו של אברהם מגמדת בהכרח את ההערכה לנוח. שניהם, גם ר' יוחנן וגם ריש לקיש צדק

מבחינים בין נוח, שנזקק לסיוע, לאברהם שהיה צדיק גמור ועמד על רגליו שלו. אלא שריש לקיש 
מחדד את ההבדלים מאד ומקצין אותם. נוח שקע בטיט והקב"ה הציל אותו, בעוד שבדורו של 

 בראשית רבה כ"ב י"ב. 164
"ג ג'( הסוברים שגם לקין נשאר זכר: "ואחות תובל קין נעמה, א"ר אמנם יש מן החכמים )בראשית רבה כ 165

 אבא בר כהנא נעמה אשתו של נח היתה, למה היו קורין אותה נעמה שהיו מעשיה נעימים".
 .סנהדרין ק"ח א 166
דברים דומים נאמרו בתנחומא )נח ה'( בשם ר' יהודה ור' נחמיה, אלא ששם העיקר אינו השוואת נח לדורו  167

לשאר דורות סתמיים, אלא השוואת נח לאברהם: "שאלו היה בדורו של אברהם אבינו לא מצא ידיו הרשע ו
המשל העממי מבחין שניהם אמנם צדיקים, אלא שנח הוא צדיק לעצמו ואברהם הוא אב המון גויים. ורגליו". 

מחמם את כל בין הצדיק 'בעל הפרווה', המועיל רק לעצמו, לבין הצדיק שהוא 'בבחינת תנור', צדיק ה
 סביבתו.

מדרש תנחומא )בובר( לך לך כ"ו. בבראשית רבה מופיעים הדברים בשם ר' יהודה ור' נחמיה, ושם מסיימים  168
בדברי "רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר: לרועה שהוא עומד ומביט בצאנו. ריש לקיש אמר: לנשיא שהוא 

יכים לכבודו. ועל דעתיה דרשב"ל הוא צריך לכבודנו" מהלך וזקנים לפניו. על דעתיה דרבי יוחנן אנו צר
 בראשית רבה ל' י'.



 

 

יכול בחושך ואברהם ניסה "להציל" אותו, והקב"ה הרגיע אותו שלא אברהם, שקע הקב"ה כב
 הוא הזקוק לאורה, אלא העולם. 

אלא שבניגוד לנוח שמדרגתו אישית וסטאטית והשפעתו לא זו בלבד שאברהם לא נזקק לתמיכה, 
על סביבתו מוגבלת, אברהם התהלך, עמד בניסיונות שונים, התקדם ללא הרף ורומם את עצמו 

 לם כולו. ואת העו
מהו המופת החינוכי של אברהם? האם הוא מגלם את דמות הצדיק הגמור, או שהתקדמותו 

 המתמדת מציגה לדורות דגם מופלא של "בעל תשובה"?
אמר רבי יוחנן: כל מי שנאמר בו "היה", מתחלתו ועד סופו הוא צדיק. התיבון ליה )השיבו 

ה הוא תחלתו והוא סופו. אמר להון: לו(: והכתיב, אחד היה אברהם וירש את הארץ, מעת
אף היא לא תברא )אין זו פירכה(. דהא רבי לוי בשם ריש לקיש אומר: בן ג' שנים הכיר 
אברהם את בוראו. ר' חנינא ור' יוחנן תרוויהון אמרין בן ארבעים וח' שנה הכיר אברהם 

 .169ובהאת בוראו, ומה אני מקיים "היה", שהיה מתוקן להדריך כל העולם כולו בתש
הכתוב תיאר את מעשי אברהם ומהם מצטיירת דמות של אדם שלם, דמות נערצת ומעוררת כבוד 
והדר, אבל הכתוב עצמו לא סיפר מה עשה אברהם לפני הציווי "לך לך" ומדוע נבחר. מסורת 
חכמים, היא שציירה אותו כצדיק שלם מתחילתו ועד סופו, כמי שהכיר את בוראו מרגע שהיתה 

תץ את פסלי אביו. האומרים שהכיר את בוראו רק בן מ"ח, השאירו את החלק הראשון בו דעה וני
של חייו בעלטה, בצל הבערות והרשעה, רק בגיל העמידה עשה אברהם תשובה והדריך את העולם 

 כולו אליה. 
, תתאמנה השיטות גם לאופיים ודרכם. ר' יוחנן ראה את השלמות 170אם נתקן את שמות הדוברים

צדיק מתחילתו ועד סופו. ואילו לדעת ריש לקיש, צדיק מתחילתו ועד סופו  -מורה בצדקות הג
עלול להיות גם אדם קפוא וסטאטי, ולכן יש לנעוץ את שורשם של ישראל, ייסודם וכוחם, בכוח 
הדינאמי של התשובה. אברהם, אבי האומה, הוא ראשון למאמינים והוא גם ראשון לבעלי 

 התשובה. 
רהם הם ענוותנותו ותשובתו. דווקא תחושת שפלותו הביאה אותו לא לעמוד יתרונותיו של אב

במקום אלא להיות "בעל תשובה", להתקדם מהישג להישג. בכך התעלה אברהם לא רק על נוח 
 אלא גם על אדם הראשון.

א"ר שמעון בן לקיש: כיון שיצא אדם מן הדין התחיל מחרף ומגדף... הוי "גאות אדם 
תגאה על הקב"ה מעשות תשובה השפיל אותו וגרשו מגן עדן. "ושפל רוח תשפילנו", לפי שנ

"ואנכי עפר ואפר", לכך קרא אותו הקדוש  171יתמך כבוד", זה אברהם, שהשפיל רוחו ואמר
 .173, זה גדול מן אדם הראשון172ב"ה "האדם הגדול בענקים"

 

 . מקסימום או מינימום6
 הוא מת:ר' יוחנן וריש לקיש לא הגישו עזרה לעני בזמן ו

ר' יוחנן וריש לקיש נחתין למסחי בהדין דימוסין דטבריא. פגע בהון חד מסכן, אמר לון: 
זכון בי. אמרו ליה: כי נפקון אנן זכיין בך. נפקין ואשכחוניה מאית. אמרין, הואיל ולא 
אטפלון ביה בחייו נטפל ביה במותו. עד דאינון מסחין ליה, אשכחין חדא כיסא ושית מאה 

בקדיליה. )ר' יוחנן וריש לקיש ירדו לרחוץ בטבריה, פגע בהם מסכן אחד, אמר  דינר תלא
להם: זכו בי. אמרו לו: כאשר נצא נטפל בך. כשיצאו מצאו שמת. אמרו, הואיל ולא טפלנו 
בו בחייו נטפל בו במותו. כשרחצו אותו מצאו כיס תלוי בצווארו ובו שש מאות דינר.( 

הם, לא כן אמר ר' אבהו בשם ר"א, צריכין אנו להחזיק אמרו: ברוך שבחר בחכמים ובדברי
טובה לרמאין שבהם, שאלולי הרמאים שבהם כיון שהיה אחד מהם תובע בידי אדם והוא 
מחזירו מיד נענש למיתה. שנאמר, וקרא עליך אל ה' וגו' וכתיב הנפש החוטאת היא 

 .174תמות
עני, אפילו בעקיפין, ובדיקה מהירה ר' יוחנן וריש לקיש לא קיבלו על עצמם אחריות למותו של ה

גילתה שהעני לא היה עני ואף לא מת באשמתם. לעומתם ר' נחום איש גמזו קיבל על עצמו במקרה 
 .175דומה את כל האחריות

מצד אחד קבלת אחריות מקסימאלית ללא שום  ,קוטביות התייחסויותחכמים מציגים כאן שתי 
ומן הצד האחר דרישה מוסרית מינימאלית מן  .פשרות, כמופת מופלא למה שראוי האדם להיות

 בראשית רבה ל' ח'. 169
כך הגירסא ברוב המקורות, אבל קיימת סתירה פנימית בין תפיסתו של ר' יוחנן ש"כל מי שנאמר בו 'היה'  170

טותיהם בהתאם מתחילתו ועד סופו הוא צדיק", לבין דמותו של אברהם, משום כך החליף מהרז"ו את שי
 "ר' חנינא ור' יוחנן תרוויהון בן שלש שנים הכיר אברהם את בוראו". לגירסה באסתר רבה )ו' ג'(

 בראשית י"ח כז. 171
 יהושע י"ד טו. 172
 במדבר רבה י"ג ג'. 173
 ויקרא רבה ל"ד י'. 174
 תענית כ"א א. ראה לעיל 'יסורים של אהבה'.  175



 

 

הבריות, לימוד זכות על חולשותיהם, ותליית כשלונותיהם במורכבות המציאות עצמה. הטלת 
 האשמה על העני עצמו, עושה את העוני מבחן לעניים, כפי שהוא מבחנם של העשירים.

בכך לשיטתו המצמצמת את  ר' יוחנן וריש לקיש גילו פשרנות כלפי חולשות האדם. ר' יוחנן נאמן
מחויבות האדם, אבל שיטתו של ריש לקיש אינה ברורה. הוא לימד זכות על הבריות ועל חולשות 

 .177, אבל לא הסתפק במועט האפשרי, אלא תבע שלמות מוחלטת176האדם בכלל
לכן הרחיבה שאול נפשה לבלי חוק. אמר ריש לקיש: למי שמשייר אפילו חוק אחד. אמר ר' 

 .178ניחא למרייהו דאמרת להו הכי. אלא אפילו לא למד אלא חוק אחדיוחנן: לא 
. יש 179ריש לקיש למד מן הכתוב שיש לשאוף לשלמות, וכל ויתור קטן עושה את האדם בן השאול

כנראה להבחין בין ביקורת חיצונית על האדם החוטא לבין האידיאל שהאדם עצמו צריך להציב 
ריכה להיעשות תוך לימוד זכות; וביקורת מוגזמת היא לפניו. בחינה חיצונית של חטאי העבר צ

בלתי מוצדקת וחסרת תכלית. אבל אין הדבר נכון לגבי האדם עצמו, הוא צריך לבקר את מעשיו 
באופן החמור ביותר ולא לוותר על קוצו של יו"ד. אסור לו להתייאש מהשגת השלמות ואסור לו 

 להסתפק במועט מבחינה רוחנית.
קיש ביטא את השאיפה אל האמת המוחלטת, ביקר אותו ר' יוחנן בסברו כי אף על פי שריש ל

 אלוהים הטוב מצדיק את בריותיו ואינו בא עמם בטרוניה על חולשותיהם. ויש פנים לכאן ולכאן:
ולא בחלקיה, כדברי ר' שמעון בן לקיש, לפי  בכללהראוי שתהיה )התורה( נותנת השלמות 

השלמות האנושי למה יעמיס השם יתברך עלינו רבוי  שאם היה חלק ממנו מספיק להקנות
המצות ואזהרות, כי מה שאפשר שיושג בפועל אחד יראה שיהיה פעל בטל שיעשה בהשגתו 
פעולות רבות? אבל שנאמר )מצד אחר( שכל המצות והאזהרות שבאו בתורה הם הכרחיות 

לשום אדם בהקנאת השלמות, )גם( הוא דבר זר וקשה מאד. שאם הדבר כן אי אפשר 
 .180שיקנה השלמות ההוא, לפי שאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא

ר' יוחנן לא דרש יעד בלתי אפשרי, שלמות מוחלטת, אלא הציב את הדרישה לקיומה השלם של 
 . 181מצווה אחת. כל מצווה יש בה משהו מכל התורה והיא יכולה לחבר את האדם אל הנצח

 צוות, וכך חשוב צדיק אחד ביחס לאומה כולה:כך חשובה מצווה אחת מכל המ
ולקחתי אתכם אחד מעיר ושניים ממשפחה. אמר ריש לקיש: דברים ככתבם. אמר ליה רבי 
יוחנן לא ניחא ליה למרייהו דאמרת להו הכי, אלא אחד מעיר מזכה את כל העיר שניים 

 . 182ממשפחה מזכים את כל המשפחה
 ומם את כל הציבור כולו.כל ישראל הם חטיבה אחת, וצדיק אחד מר

 
 . תשובה וגאולה5

ריש לקיש רואה בתיאור הבריאה את הגרעין, לא רק לבניינו החומרי של העולם אלא גם לכל 
ההיסטוריה האנושית. מלכתחילה טמונים ביסודו של העולם והאדם גם הקלקול והגלות, וגם 

 התשובה והגאולה מהם.
להים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח, היאך מה ר"ש בן לקיש פתר קריא בגליות... ורוח א

, באיזו זכות ממשמשת ובאה, המרחפת על פני המים, בזכות 183דאת אמר ונחה עליו רוח ה'
 . 184התשובה שנמשלה כמים, שנאמר, שפכי כמים לבך

הגאולה והתשובה קדמו לעולם, כלומר, הן תכלית העולם וייעודו. ריש לקיש תולה אותן, את 
ה, זו בזו, הגאולה מן השמים באה בזכות התשובה הבוקעת ועולה ממעמקים. הגאולה והתשוב

 ין אור של גהינם שולטת בהן" סנהדרין קי"א.ראה לעיל מאמרו המסנגר, "פושעי ישראל א 176
ריש לקיש זנח את הסנגוריה, בדומה לר' עקיבא )סנהדרין ק"י ב( שר' יוחנן ביקר אותו ואמר: שבקה ר'  177

עקיבא  לחסידותיה. ר' יוחנן העיר כך גם לר' אלעזר שאמר )כתובות קי"א( עמי הארצות אינם חיים לעתיד 
רנ"ד ב(: דניחא ליה לקב"ה מאן דיימר טבא על בנוי. ר' יוחנן עצמו אמר: כל לבא. ובזוהר )השמטות בראשית 

הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי )מגילה י"ג א(. ואחד צדיקים ואחד רשעים מקבלים פני השכינה )שוחר טוב 
 כ"ב(. ראה מרגליות הים סנהדרין ק"ח.

 מכל אלה'. 'אחת -סנהדרין קי"א א. ראה לעיל 'בכים של ר' עקיבא ורבי'  178
הסברים שונים נתנו לדברי ריש לקיש. יש שביארו מי ששייר חוק אחד, היינו שלא קיימו מעולם, והרי הוא  179

כמומר לדבר אחד. ויש שאמרו שהכוונה שלא קיים אותן שתי מצוות גדולות הנקראות חוק. מילה, שעליה 
תוב בה, ושמרת את החוקה הזאת נאמר, ויעמידה ליעקב לחק לישראל ברית עולם, ומצוות תפילין, שכ

 למועדה מימים ימימה.
 עיקרים ג' כ"ט. 180
בנוסח "לשם יחוד" נאמר: "כאלו קימתיה בכל פרטיה ודקדוקיה ותרי"ג מצות התלוים בה". כלומר, בכל  181

 אחת מכל המצוות יש משהו מכל המצוות. 
 סנהדרין קי"א א. 182
 ישעיה י"א ב. 183
 בראשית רבה ב' ד'. 184



 

 

אפשר לראות בכך תפיסה אופיינית לריש לקיש, הוא, בעל התשובה, מבין שגם גאולת הכלל תלויה 
 בתשובה. 

דווקא רבי יוחנן, הצדיק הגמור, הרחיב את אופקיה של הגאולה ולימד שקיימות שתי דרכים של 
 .185ה שבאה בזכות העם בעקבות התשובה, ויש גאולה שבאה כולה מן השמיםגאולה: יש גאול

ועמך כלם  186דכתיב -אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב. בדור שכולו זכאי 
וירא כי אין איש וישתומם כי אין  187דכתיב -צדיקים לעולם יירשו ארץ, בדור שכולו חייב 

 .188מפגיע
ההבדל בין שתי הגאולות, גאולה בעתה וגאולת התשובה, וקבע שהגאולה ושוב פירש ר' יוחנן את 

 תבוא באחת משתי הדרכים:
א"ר יוחנן אמר הקב"ה לישראל: אע"פ שנתתי קצבה לקץ שיבא, בין עושין תשובה בין 
שאין עושין בעונתה היא באה, אם עושין תשובה אפילו יום אחד אני מביא אותה שלא 

 .189לו תשמעובעונתה, הוי היום אם בקו
ר' יוחנן הרחיב אפוא את מושגי הגאולה ושיחרר אותם מן התלות באדם, ואילו ריש לקיש הצמיד 
אותם לתשובת העם וזכאותו. אולם בכך, לא חזר בו ריש לקיש מהדגשת חשיבות התוכן הסגולי 
של כנסת ישראל, שהוא גבוה ופנימי מזכותו הפורמאלית הנגלית של הדור. ריש לקיש העמיק 

 בעניין הגאולה באותו אופן וסלל את הדרך לגשר בין שתי הגאולות. 
. ר' תנחומה בשם ר' חנינה, ר' אייבו בשם ריש לקיש: עשה 190אנכי אלהים-הרפו ודעו כי

 . 191תשובה כהרף עין ודעו כי אני ה'
כשם שגאולה "בעתה" מבוססת על תפיסת הסגולה, כך גם גאולת ה"אחישנה", הבאה בזכות, 

יה. אין מבקשים מן האדם והעם תשובה עמוקה ויסודית, "דור שכולו זכאי", כמו שאמר בנויה על
בתחילה ר' יוחנן. גם גאולה שבאה בזכות אינה נשקלת במאזני הדין, אלא די בתחילתה של 
התשובה ומיד היא נענית מן השמים. לא צריך אפילו יום אחד של תשובה, או שבת אחת של 

שלה ומיד בן דוד בא. שתי דרכי הגאולה מתאחדות למהלך אחד, תשובה אלא די בכהרף עין 
התשובה כלולה בגאולה והיא חלק בלתי נפרד ממנה, היא סוללת את בואה ומתפתחת וצומחת 

 עמה.
 

 
 
 

 ה. ריש לקיש ורבה בר
 בר חנה

                                   

  . חרפת הגלות6
מד הירדן, שבו פגש את ר' יוחנן בעת ששחה בירדן, המעמד המרכזי בחייו של ריש לקיש הוא מע

ור' יוחנן הושיט לו את ידו וקרב אותו לתורה. פגישה דומה בירדן התרחשה בין ריש לקיש לבין 
רבה בר בר חנה, אבל ריש לקיש, שהתעלה על ידי אותה הושטת יד, לא נהג כך באחרים. אותו ירדן 

 די חכמים קרובים.שקירב אז את הרחוקים, הפריד כאן בין תלמי
ריש לקיש הוי סחי בירדנא. אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא. אמר ליה: אלהא, סנינא 
לכו. )ריש לקיש רחץ בירדן. בא רבה בר בר חנה והושיט לו את ידו. אמר לו ריש לקיש: 
באלהים, שונא אני אתכם, בני בבל, כי אתם אשמים בחורבן הבית השני.( דכתיב "אם 

בנה עליה טירת כסף ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז", אם עשיתם עצמכם חומה היא נ
כחומה ועליתם כולכם בימי עזרא נמשלתם ככסף שאין הרקב שולט בו, עכשיו שעליתם 

 . 192כדלתות נמשלתם כארז שהרקב שולט בו
 ך לעיל "פרשת התשובה", ולהלן "התשובה והגאולה".ראה על כ 185
 ישעיהו ס' כא. 186
 ישעיהו נ"ט טז. 187
 סנהדרין צ"ח א. 188
 שמות רבה כ"ה י"ב. 189
 תהלים מ"ו יא. 190
 פסיקתא דרב כהנא כ"ד ]יב[ ושיר השירים רבה ה' ב'. 191
מדובר בריש לקיש יומא ט' ב. הגמרא תמהה על האירוע הזה בין רבה בר בר חנה לריש לקיש, ותקנה ש 192

וזעירי או בר' אלעזר ורבה בר בר חנה. רבה בר בר חנה מוכר כאיש ארץ ישראל, אם אכן הוא הבבלי שעליו 



 

 

ריש לקיש השאיר את ידו המושטת של רבה בר בר חנה תלויה באויר, ודחה אותו באמירה שאין 
 193"סנינא לכו"! -וטה כמוה ב

אולם גם הושטת היד של רבה בר בר חנה היתה צעד של עזות. ריש לקיש היה ידוע כאדם סגור, 
. רבה בר בר חנה העז ופרץ בגסות אל תוך עולמו של ריש 194נקי וטהור, שנזהר מלדבר עם כל אדם

 לקיש בהושטת ידו לברכה, והיתה לו בוודאי סיבה חזקה מאד לכך.
וא שלאירוע זה יש משמעות ציבורית. הושטת היד של רבה בר בר חנה היא מלכתחילה ברור אפ

יותר מאשר לחיצת יד אישית, היא מחווה ציבורית של נציג בני בבל לגדולי ארץ ישראל. גם תגובת 
ריש לקיש לא היתה פסילה אישית אלא פסילה ציבורית. החוצפה שבהושטת היד מבטאת משום 

. בני בבל הכירו במעלתם של ארץ ישראל ובניה, ובאו לטבריה ללמוד תורה, הבנה ציבורית-כך אי
אבל לא התחרטו על חטא הגלות, ולא תיקנו אותו, הם באו באופן זמני, על מנת לחזור, ובכל זאת 

 .חשבו שהם זכאים לברכה. דווקא משום כך נענתה הושטת היד באופן שנענתה
חטא חמור של מתן לגיטימציה לגלות והקמת ריש לקיש ראה בהיאחזות בבבל ובחיזוקה, 

אלטרנטיבה לארץ ישראל. כשם שהימנעותו של האדם הפרטי מלשוב בתשובה כאשר נפתח בפניו 
השער, מעצימה את חטאו ומחמירה את מצבו, כך גם היאחזות העם בגולה כאשר נפתחה הדרך 

צב העם ומעמיקה לגאולה, לתשובת העם אל ארצו ומעמדו, מחדדת את החטא, מחמירה את מ
 את גלותו.

אבל גם בביקורתו החריפה של ריש לקיש על בני בבל נמצא להם פתח תקווה. ריש לקיש העמיד 
את הארז להשוואה מול הכסף, ועורר בכך תמיהה רבה. הארז מופיע בדרך כלל כתפארת העצים, 

, ואיך נעשה 195להוא משל לצדיק, "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה", ומשל גם למלכות ישרא
בפי ריש לקיש לביטוי של שלילה? ואם עולה הכסף על הארז בכך שאינו נרקב, הרי גם אינו חי 

 .196וצומח ואינו עושה פרי
ברור אפוא שגם כאשר שלל ריש לקיש את דרכם של בני בבל, לא ביטל את חשיבותה של יהדות זו 

א, ולאחר החזות הקשה שראה מכל וכל, ולא יצא נגד חלקים גדולים של העם. גם לאחר החט
לעם, המשיל אותו ריש לקיש לארז, בחוסנו ובחוזקו. וגם כאשר איים ברקב שישתלט עליו, חשש 

הבא מבפנים, ולא לכוח חיצוני שיכרות את העץ ויכלהו. על העם לחשוש מבעיותיו  לרקב
  הפנימיות העלולות להחלישו ולאכל חלקים ממנו, אבל לעולם לא יכלה  לחלוטין.

 

 הירדן . צומת2
עבר הירדן  -המפגש בין רבה בר בר חנה לריש לקיש מתקיים בירדן. הירדן הוא גבול ארץ כנען 

שימש הירדן, תוך שימוש  197המערבי, הוא גבול בין הישוב למדבר. באגדת רבה בר בר חנה
 במשלים גרוטסקיים, ביטוי לגבול בין עולם התרבות לעולם התוהו.  

מדובר, צריך לומר שהיה יליד בבל שעלה ארצה וחזר לבבל. הדבר מחזק את תביעתו הבוטה של ריש לקיש, 
ד חבריו בני בבל שנשארו שם. עמדה בוטה היא לא היתה כנגד רבה בר בר חנה עצמו באופן אישי, אלא כנג

 כזו חוזרת ומופיעה בדברי ר' יוחנן וריש לקיש בשיר השירים רבה פ"ח, ושם הדברים מופנים כנגד ר' זירא.
מי התיר לריש לקיש לשנוא? הרי מותר לשנוא רק את הרשעים? "כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו  193

ל. ומי שריא למסניה? והכתיב, לא תשנא את אחיך בלבבך )ויקרא י"ט(? )שמות כ"ג(, מאי שונא? ... שונא ישרא
אלא: דאיכא סהדי דעביד איסורא... רב נחמן בר יצחק אמר: מצוה לשנאתו, שנאמר )משלי ח'(, יראת ה'  -

 ]שנאת[ רע" פסחים קי"ג ב.
 יומא ט' ב. 194
 ב י"ד ט, יחזקאל י"ז.-מלכים  195
בעץ החי, אבל גם קורות הארז הן המעולות ביותר, הן החזקות אמנם שבחי הארז האמורים מדברים  196

 והארוכות ביותר, ואף הן מייצגות את כל טובו של העץ.
ע"ד א, להלן מספר קטעים מתורגמים. היסוד לאגדותיו של  -בבא בתרא, פרק המוכר את הספינה, ע"ג א  197

ה שמופיעים בתשובת ה' לאיוב בפרקים רבה בר בר חנה הוא כנראה תאורי הלוויתן, הראם וכנף רננים נעלס
מ"א. אגדות דומות לאלה של רבה, מוצאים אנו בפיו של רבי ישמעאל בן סתריאל מערקת לבינה )בכורות -ל"ט

נ"ז ב(: "חזירין שבמקומנו יש להם ששים רבוא קלפים. פעם אחת נפל ארז אחד שבמקומנו, ועברו שש עשרה 
צת בר יוכני, וטבעה ששים כרכים, ושברה שלש מאות ארזים". רבי קרונות על חודו אחת. פעם אחת נפלה בי

ישמעאל בן סתריאל התחיל בעדות ריאליסטית על דרך הצלת גדי שאמו מתה בהמלטתו, ועבר לעניינים 
פנימיים, גם שמו מעיד עליו, ומוכיח שמדובר בתכנים עמוקים ונסתרים. בניגוד לאגדות רבה העוסקות בכוחות 

דיבר ר' ישמעאל על תופעות בתוך העולם, והדגיש שהדבר קיים במקומנו ולא בעולמות מן הים והמדבר 
אחרים )שם מקומו "עריקת לבנה" התפרש על ידי המהר"ל כ"מרוצת הירח", וכל שנמצא מתחת ללבנה כלול 

 במסגרת עולמנו(. 
ובר בחזרת היא המרור עלים, מד-שלושה דברים אמר. א. חזירין או חזרת שבמקומנו יש בה ששים רבוא קלפים

של פסח, יש אפוא משהו מן המרור של הגאולה לכל אדם מישראל. ולעומת זאת "כאשר יענו אותו כן ירבה 
 וכן יפרוץ", הסבל הוא שהביא את עם ישראל עד לששים רבוא.

]גרסה אחרת "חזיר שבמקומנו יש לו ששים רבוא קפלים בהמסס שלו". מביאה אותנו אל סמל האיסור 
וה, שיש לו בקיבתו מספר עצום של קפלים, כלומר, תאווה אין סופית. ברור למדי שהמספר ששים והתאו

ריבוא הוא גם סמלי ומקביל למספר בני ישראל. החזיר דומה מבחינות מסוימות לאדם ומעיו כבני אדם, הוא 
נראה שמוצגות כאן פושט את טלפיו ואומר טהור אני, סימניו החיצוניים הם סימני טהרה והפגם הוא בתוכו. 

 שתי חלופות, או הקדושה המופיעה בששים ריבוא ישראל, או התאווה הבהמית המופיעה בחזיר.



 

 

ומו שהיה כהר תבור, ואורך צוארו שלש פרסאות, ובית מרבעת ראשו אני ראיתי ראם בן י
  .פרסא וחצי. הטיל גללים וסתם את הירדן

באגדת רבה בר בר חנה מופיעות בריות גדולות ומוזרות )דגים ועופות(, השונות לחלוטין מן המוכר 
לו מן הים בעולמנו, ואף מנוגדות לו באופן קוטבי. בדרך כלל פורצים הכוחות הדמוניים הל

  והמדבר ומאיימים להחריב בהרסנותם את העולם.
בין הדמויות האימתניות המגיחות מן הים והמדבר, כלול הראם, שייחודו בכך שהוא מופיע בתוך 

 הישוב עצמו. אפשר להשוות את דברי רבה בר בר חנה לאגדת חכמים דומה העוסקת בראם.
ר' הונא בר אידי: בשעה שהיה דוד רועה  . אמר198"הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני"

את הצאן הלך ומצא את הראם ישן במדבר והיה סבור בו שהוא הר ועלה עליו והיה רועה, 
ננער הראם ועמד והיה דוד רוכב על קרניו והיה גבוה עד השמים. באותה שעה אמר דוד: 

אמה כקרני  רבונו של עולם, אם אתה מורידני מן הראם הזה אני בונה לך היכל של מאה
 .199ראם. ומנין ששילם לו נדרו? שנאמר "ויבן כמו רמים מקדשו"

כמו באגדות רבה בר בר חנה, שוכן הראם במדבר, גובהו עצום וקרניו מגיעות לשמים. דוד הרועה 
והגיע לשמים, אבל  200סופיים, טעה לחשוב שהראם הוא הר, טיפס עליו-במרחבי המדבר האין

למד לתרגם את עוצמת הראם הנשגבה למסגרת העולם, ובנה בו  ניסתכן. דוד ניצל ממות כאשר
 אלטרנטיבה חיובית לראם הדמוני.

גם רבה בר בר חנה ראה את הראם כשהוא מגמד בגודלו את עולמנו. הראם סתם את הירדן, 
המבוא לארץ וחוט שדרתה, ובכך ביטא את התנגדות כוחות האופל ליישוב האנושי וזלזולם בו. 

קיש, שראה בגלות איום על קיום האומה ורוחה, והאשים את בני בבל בניגוד לריש ל
בהתמשכותה, הרחיב רבה בר בר חנה את היריעה, ובמקום להתמקד בגאולה הלאומית, ראה 
בכוחות התוהו המגיחים ובאים, איום רוחני אוניברסלי. כדי להילחם בכוחות אלה, יש לאחד את 

 וביקש לשלב ידיים עם בני הארץ.הכוחות ולכן עמד רבה בר בר חנה בירדן 

 
אולם טרונייתו של ריש לקיש על בני הגולה לא היתה טענת שווא. רבה בר בר חנה עצמו סיפר 
שתפיסתו האוניברסאלית ודאגתו לקיום העולם קדמה לעיסוקו בגאולת ישראל ולכן החמיץ את 

  ההזדמנות להפר את שבועת הגלות:
חזאי דהדרא ליה עקרבא וקיימא כי חמרי חוורתי )אמר אמר לי תא אחוי לך הר סיני. אזלי 
סיני, הלכנו וראינו שמקיף אותו עקרב הדומה לחמור -לי הערבי: בא ואראה לך את הר

לבן(. שמעתי בת קול שאומרת: אוי לי שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי? כי אתאי 
נה סיכסא )שוטה(. היה לקמיה דרבנן, אמרו לי: כל אבא חמרא )שוטה כחמור( כל בר בר ח

   לי למה? אוילך לומר, מופר לך. והוא סבר שמא שבועתא דמבול הוא, ורבנן, אם כן, 

גירסה נוספת אומרת יתוש שהוא מקטני בעלי החיים, ואף על פי כן יש בו חיוניות רבה כל כך שיש לו ששים 
 רבוא קפלים בהמסס.[

ונות. שיעור רוחב דרך המלך הוא שש עשרה אמה )כך ב. על חוד רוחבו של הארז שנפל עברו שש עשרה קר
היא רשות הרבים לגבי שבת, שברוחבה נכנסים שתי עגלות, או קרונות, כך הוא נוסח הירושלמי בבא בתרא ה' 
ה"א: "משמנה ועד שש עשרה כדי שיהא קרון הולך וקרון בא"( כאן מועצם הדימוי פי שמונה, ושש עשרה 

. בדברי חכמים אנו מוצאים קרונות מלחמה או מסחר, ויושבים בהם בדרך כלל אמות נעשים ששה עשר קרונות
מלכים ואנשי צבא. הדימוי מזכיר את סיפור גוליבר בארץ הגמדים. על מפלתו של הארז המתנשא מן הארץ אל 
השמים מתרוממים ועוברים ששה עשר קרונות המייצגים את כוחו של העולם הזה. נראה שר' ישמעאל מתלונן 

 הפער בין החזון למציאות, הגורם לארז ליפול ואז גמדי העולם מתגברים עליו. על
יוכני היא צפור מופלאה "כנף רננים נעלסה" שבאיוב )ל"ט(, גם היא נקרעת בין שמים לארץ אלא שהיא -ג. בר

ום פורחת לשמים בניגוד לארז שנפל, ומשאירה את ביצתה כאן, לטיפולו של הקב"ה. הביצה המכילה את החל
שנגוז ואיננו יכול להתגשם במציאות נשברת בדברי ר' ישמעאל ומחריבה עמה את העולם. הספקות הללו 

אל. -מתאימים לר' ישמעאל שראשו עוסק בסתרי הדברים שבשמים, אלא שיש לכך פתרון בתפילה, ישמע
ך להשתרש בארץ המסר הכללי של ר' ישמעאל הוא שאסור לברוח מן העולם, ואסור להישבר וליפול, אלא צרי

ובכל זאת להתרומם לשמים. ואם האדם לא יגיע לכך בכוחות עצמו, הרי החזרת תמצה מישראל את מיטבם 
 ותביא להגשמת החלום בעולם.

חכמים השתמשו במשל בת יוכני האגדית )בשמות רבה כ"ה ח'( גם ביחס לישראל: "הוא מרומים ישכון, הה"ד 
ב לארץ ביציה, הקשיח בניה ללא לה וגו', כעת במרום תמריא וגו'. משל )איוב ל"ט( כנף רננים נעלסה כי תעזו

לחסידה שהיתה יולדת בעפר הארץ והיו העוברים והשבים דשין אותה ומאבדין אותה, מי גרם לה? על שהיתה 
יולדת בארץ. אלא משעלתה למרום ותלד לשם אין בריה מזיקתה, אבל היא משחקת מן הכל. כך ישראל כנף 

סה, כנף )יחזקאל ט"ז( ואפרוש כנפי עליך, רננים )תהלים ל"ג( רננו צדיקים בה', נעלסה )משלי ז'( רננים נעל
נתעלסה באהבים ... ותשכח כי רגל תזוריה, )איוב ל"ט( ותשכח ה' עושך, וחית השדה תדושיה, אלו עובדי 

ב"ה אבל כשיעשו תשובה ב י"ג( וישימם כעפר לדוש... כל אלו למה מפני שהניחו להק-כוכבים שנאמר )מלכים
ויתלו עיניהם למרום, כד"א )תהלים קכ"ג( אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים, כעת במרום תמריא )איוב 
ה'( לשום שפלים למרום, אותה שעה תשחק לסוס ולרוכבו שנאמר )תהלים כ'( אלה ברכב ואלה בסוסים 

 ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר".
 תהילים כ"ב כב. 198
 .לים כ"ב כ"חמדרש תה 199
 בדומה לרבה בר בר חנה המטפס על גבו של לויתן משום שחשבו לאי בים. 200



 

 

כאב השכינה בא באוזני רבה, ועמו בקשת מזור לגלות השכינה, אבל ההיתפסות לתחום הלאומי 
 הצר והעיסוק בגאולת ישראל נראו לרבה כמי שסותרים את הסדר הקיים ועלולים לערער את
יציבות העולם ועל כן נמנע מלנצל את הכוח שבידו להביא לגאולת ישראל. לאמתו של דבר, 
הגאולה הלאומית מניעה את גאולת העולם והחמצת ההזדמנות לקרב את גאולת העם, ריחקה גם 

 את גאולת עולמים. 
ם , האשי201רבה בר בר חנה, שגילה אחר כך את טוב הארץ ותיאר את שבחה כארץ זבת חלב ודבש

  לבסוף את עצמו בהמשך הגלות ובאי הפרת השבועה האלוקית עליה.

 

 . הוצאת הטוב מן הרע3
רבה בר בר חנה התרחק בסיוריו מארץ ישראל, יצא אל מחוץ למסגרת העולם ולמד שם כיצד 

 מפיקים טוב מן הרע, וכיצד אפשר להגיע לטובה גדולה ומעולה יותר מן המושגת בעולמנו. 
ולם התרבות, והוא מקור לכוחות ההרס, אבל בה במידה הוא מקור לכל שגב הים נמצא מחוץ לע

העתיד וחמדת ברכתו. דווקא זרותו וריחוקו מעולמנו עושים אותו לאוצר נעלם, לדברים גבוהים 
ונשגבים מן הקיים. המציאות העתידית תהיה אינסופית ולא תוגבל על ידי ממדיו המצומצמים של 

ת ומרגליות יבואו מן הים. בהמשך לדברי רבה בר בר חנא מובאים דברי ההווה. על כן אבנים טובו
 :בסגנון דומה 202ר' יוחנן רבו

סח רבי יוחנן: פעם אחת היינו מהלכים בספינה וראינו קרטלית )ארגז( שהיו קבועות בה 
אבנים טובות ומרגליות, ומיני דגים שקרוים כרשא מקיפים אותה. ירד בר אמודאי 

ו דג אחד ובקש לקפח שוקו. זרק בו נאד מלא חומץ וירד. יצתה בת קול רגש עלי -להביאה 
ואמרה: מה לכם ולקרטלית זו של אשת ר' חנינא בן דוסא שהיא עתידה להטיל בה תכלת 

 לצדיקים בעולם הבא.
 -ר' יוחנן, רבו וחברו של רבה בר בר חנה, מוצא בים הזר והאכזר את כל אוצרות החמדה 

בה אבנים טובות ומרגליות", והאמודאי צולל שלא כדרך הטבע כדי "קרטלית שהיו קבועות 
להשיגה. אולם שכיית החמדה הנחשקת, לפי ר' יוחנן, אינה אסטטיקה חיצונית וחומרית אלא 
מתגלה כ"קרטליתא דתכלתא", הציצית. תכלית שאיפתו של האדם הגנוזה בתוך הקרטלית היא 

ת כל התורה כולה. התכלת דומה לרקיע ולכסא המצווה שבתורה, מצוות הציצית המביאה לשמיר
  .הכבוד והיא מזמנת את הצדיקים הנאחזים בה בעולם הזה, להגיע לעתיד לבוא

ר' יוחנן יודע אפוא להוציא יקר מזולל, ולהצמיח מן המאבק ברע טובה רבה, שם בים "עתיד 
 ד לבוא. גבריאל לעשות קניגיא )מלחמה( עם לויתן" וממנו יהיה מאכל לצדיקים לעתי

  בים מנסרים מלאכי השרת אבנים טובות לשערי ירושלים:
הפליגה ספינתו בים ראה מלאכי השרת שיושבים ומנסרים אבנים טובות ומרגליות, שהם 
שלשים על שלשים אמה, וחקוק בהן עשר ברום עשרים. אמר להם אלה למה? אמרו לו 

  .203שעתיד הקב"ה להעמידן בשערי ירושלים
זו המוציאה טוב מן הרע, נובעת מתפיסה אחדותית כוללת המחברת רוח וחומר, תפיסה ייחודית 

 שמים וארץ, ולכן גם ממציאה מן החיבור ביניהם תכנים חדשים נשגבים.
שיטה זו היא גם שיטתו של ריש לקיש המוצא את השלמות באיחוד המידות השונות, בשילובם של 

 ה.הקטבים, דין ורחמים, ויציקתם למהות חדשה גדול
כל מה שאתה רואה, תולדות שמים וארץ הן, שנאמר "בראשית ברא אלהים את השמים 
ואת הארץ"... בששי בא לבראות את אדם אמר: אם אני בורא אותו מן העליונים, עכשיו 
העליונים רבים על התחתונים, בריה אחת ואין שלום בעולם. ואם אני בורא אותו מן 

העליונים, בריה אחת ואין שלום בעולם. אלא הרי  התחתונים, עכשיו התחתונים רבים על
אני בורא אותו מן העליונים ומן התחתונים בשביל שלום. הה"ד "וייצר ה' אלהים את 
האדם וגו', עפר מן האדמה" מן התחתונים, "ויפח באפיו נשמת חיים" מן העליונים, דאמר 

של זה גבריאל, ופחד , המ204רבי שמעון בן לקיש, "המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו"
 .205זה מיכאל

 אותה תפיסה ואותה דרשה, מיוחסת לשני הגיסים האוהבים, ומובאת בשם שניהם.

 כתובות קי"א ב. 201
 רבה בר בר חנה הרבה להביא דברים משמו של ר' יוחנן. 202
בבא בתרא ע"ה א. השלום והשלמות נכונים לא רק ביחס לבריאה אלא גם ביחס להשלמתה בעת הגאולה  203

א"ר שמואל בר נחמני: פליגי תרי מלאכי ברקיעא, גבריאל ומיכאל,  -שמשותיך האחרונה.  "ושמתי כדכד 
ואמרי לה: תרי אמוראי במערבא, ומאן אינון? יהודה וחזקיה בני רבי חייא, חד אמר: שוהם, וחד אמר: ישפה, 

 בבא בתרא ע"ה א. אמר להו הקב"ה: להוי כדין וכדין"
ך את השמות כך ש"פחד זה גבריאל", כפי שהדברים איוב כ"ה. הגירסה כנראה משובשת וצריך להפו 204

 מופיעים בדברי ר' יוחנן לקמן, וכן הוא בשיר השירים רבה ג' א' ]יא[.
 בראשית רבה י"ב ח'.  205



 

 

א"ר יוחנן: כתיב "המשל ופחד עמו וגו'", המשל זה מיכאל והוא של שלג, ופחד זה גבריאל 
  .206והוא של אש. מהו "עמו" מושלים לו, לא זה מזיק את זה ולא זה מזיק את זה

 העבודה ה. סדר
 
 

יום הכיפורים הוא סדר תשובה וכפרה ליחיד ולרבים: כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל 
. כולנו בעלי תשובה ביום הכיפורים, ואנו מבטאים את מהות היום 207חטאתיכם לפני ה' תטהרו

ו, בתפילה "ותתן לנו ה' אלהינו באהבה את יום הכפרים הזה קץ ומחילה וסליחה על כל עונותינ
 .208למען נחדל מעשק ידינו ונשוב אליך לעשות חקי רצונך בלבב שלם"

כפרת יום הכיפורים היא כלל ישראלית. הציבור מתוודה ומתכפר על ידי שליחו, הכהן הגדול, 
וכפרתו מועילה לכל. כפרתו והשפעתו מועילים, לדעת רבי, אפילו ליחידים שלא שבו: "כל עבירות 

 .209יום הכפורים  מכפר" -ן לא עשה תשובה שבתורה, בין עשה תשובה ובי
בסדר העבודה של היום הזה כלולה אפוא תמצית התשובה והכפרה, ויש מקום ללמוד לא רק את 
הלכות העבודה אלא גם את עקרונותיהן ומשמעותן הפנימית. בפרקים הבאים ננסה לדלות 

 ממשניות עבודת יום הכיפורים, הדרכה לשבים וסדר תשובה לדורות.
 
 

                . חינוך מחדש6
 

שבעת ימים קודם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין ומתקינים לו 
 .210כהן אחר תחתיו שמא יארע בו פסול

קדושת יום הכיפורים הגדולה והנשגבה מביאה לכפרה, והיא רבת משמעות ותוצאות. יום 
תכוננות נפשית ומעשית לקראתו. אי אפשר הכיפורים הוא שיאו של תהליך רוחני, ודרושה ה

להיכנס ליום הכיפורים פתאום, ליפול אליו ולהצליח לקלוט את הגנוז בו, למצותו ולעכלו. צריך 
 לקחת את הכהן הגדול, המבצע את עיקר עבודת היום וכפרתו, ולהכינו היטב לקראת האירוע.

ות בית ה', הוא יתקדש ויטהר היינו מצפים שכאשר יסתגר הכהן הגדול במקדש ויסתופף בחצר
ויעסוק בחברת זקני ישראל בעניינים רוחניים עמוקים, נסתרים ונשגבים, כדי שיהיה ראוי לבוא 
לפני ולפנים ביום הקדוש. ואכן, יש להניח שכל כהן כשלעצמו עסק בכך, אבל המשנה הפורטת את 

הפריש את הכהן הגדול, מעשיהם בעזרה, אינה מזכירה דבר מכל אלה. יעדיה של תקנת המשנה ל
 מוגדרים בשורה של נושאים חוליים ופרוזאים: 

ערב יום הכפורים מעמידים אותו בשער המזרח ומעבירים לפניו פרים, אילים וכבשים כדי 
 . 211שיהא רגיל בעבודה

כהן גדול אינו טירון, הוא חייב לדעת היטב מהו פר ומהו איל. מה טעם אפוא לבזבז את זמנו בערב 
 ?פוריםיום הכי

כל שבעת הימים הוא זורק את הדם, ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות ומקריב את 
הראש ואת הרגל, ושאר כל הימים אם רצה להקריב מקריב, וכהן גדול מקריב חלק בראש 

 .212ונוטל חלק בראש
, כל ימות השנה חסים על כבודו של הכהן הגדול ועל כוחו, ואין הוא מבצע בעצמו את כל העבודות

 ואילו עתה, מעבידים אותו בכולן כאילו הוא אחד מפרחי הכהונה.
ואומרים לו, אישי כהן גדול קרא אתה בפיך  213מסרו לו זקנים וקורין לפניו בסדר היום

 . 214שמא שכחת או שמא לא למדת
אמנם, בבית שני היו כהנים גדולים שלא היו ראויים לכהונתם וזכו בה בכסף, הם, נזקקו אולי 

ה. אבל המשנה קובעת מנהג זה לכולם, גם לכהן בקי ורגיל, גם כהן שלמד ושנה וגדל לשינון ז
כולם חייבים לחזור ולשנן. האם לא היה נכון  -מאחיו, ואולי גם שימש בכהונה גדולה בשנים עברו 

 במדבר רבה י"ב ח' וכן בפסיקתא דרב כהנא א' ]ג[. 206
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יותר להסתפק בחזרה קצרה, ולעבור לעניינים אחרים חשובים ונשגבים מן העיסוק בביצוע 
 נים אותו ואומרים לו "קרא בפיך!", האם מתכוונים לעלוב בו? המעשי? מדוע בוח

כל ההלכות האמורות כאן מורות שזו תקנה כללית של לכתחילה, ולא חשש מכהן גרוע. הכהן 
 הגדול עובר "חינוך מחדש", ועל כן נוהגים בו במכוון כאילו היה טירון לכהונה.

מות, ועליה לבנות מחדש ומן היסוד כנסת ישראל העומדת להתכפר ביום הכיפורים מבקשת של
את האיש אשר ישלח לכפר עליה. המופת החינוכי שמעמידים לפני הכהן הגדול אינו פלוני או 

 אלמוני, אלא דמות הצדיק האידיאלי הנתבעת בתורה.
כלום יש טעם לחנך את הכהן הגדול שהוא אדם בשל, גדול  -אלא שיש לשאול על עיקרו של דבר 

 ר לשנות דמות כל כך מגובשת ומעוצבת?ומבוגר? האם אפש
שאלה זו יפה גם לכל אדם מישראל. מסלול התשובה של הימים הנוראים בא לחנך כל אדם 
מחדש, להביאו לאימוץ דפוסי חיים טובים ומתוקנים מאלה שסיגל לעצמו. האם הדבר אפשרי, 

 האם יש משמעות לכל המאמץ הזה?
. חינוך "הוא לשון התחלת כניסת האדם או כלי 215בדבר ניסיון החיים ועיון בכתוב, מטילים ספק

". 218, חנוכת הבית217, חנוכת המזבח216לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה. וכן חנוך לנער על פי דרכו
חינוך הנו הכנסת החניך לתפקידו, ממש כפי שהדבר נעשה בחנוכת כלי או בית. אפשר אפוא לחנך 

כהלכה ולראות את הדברים באור הנכון, אבל הוא  ילד שנפשו היא דף חלק, וניתן להרגילו לנהוג
 .חסר משמעות אצל מבוגרים שהרגליהם מושרשים וקבועים

ר' אליעזר אומר: אם חנכת בנך בתורה עד שהוא נער הוא מתגדל והולך בה. ר' יהושע 
אומר: כהדא תורתא דלא יליפא רדיא ומתקשה עלה בסופה, וכהדא עוברתא דכרמא דאית 

)כאותה עגלה שלא  219עד דהיא רטיבא וכדקשיא ליה לית את יכיל להלה אתר כי אתא 
למדה לחרוש שתתקשה לעשות זאת בסופה. וכזמורת הגפן שמסירים אותה כשהיא רכה, 

 וכאשר היא מתעבה ומתקשה אי אפשר להתגבר עליה.( 
, אלא שם את הדגש על המלה 220המדרש אינו רואה את עיקרו של הפסוק במלים "על פי דרכו"

 נער". החינוך צריך להתבצע בנערות."ל
למרות עובדות החיים הללו, מלמדת פרשת הכהן הגדול שבתנאים מיוחדים ניתן לחנך כל אדם. 
יום הכיפורים הוא הזדמנות ייחודית כזאת, עיצומו של יום, פותח אפשרויות חדשות בפני האדם 

ם מתנתק בו מכבלי העבר וקורא לו להשתנות. תוכנו של היום הוא כפרת העבר ומחילתו. האד
ויוצא ממנו כבריה חדשה, כתינוק שנולד. מתנתו של יום הכיפורים היא בכך שהוא פותח לנו בכל 
שנה שער חדש. השנה הבאה אינה קשורה ומשועבדת לזו שקדמה לה, אלא נפתח בה דף נקי, וגנוז 

ל השנה החדשה בה סיכוי חדש. כל פתיחה חדשה היא הזדמנות לחינוך מחדש. אפשר להיכנס א
 בצורה אחרת, לשנות דפוסים ולטבוע סדרים חדשים ומתוקנים.

 מספר לקחים חינוכיים יסודיים טמונים בפרטיה של פרשה זו:
א. "מפרישים כהן גדול מביתו". הכהן הגדול הוא בדרך כלל צדיק, וביתו בית טוב ומעולה, ואף על 

וך "חממה חינוכית". חינוך תובעני החותר פי כן מפרישים אותו מביתו ושולחים אותו להסתגר בת
להישגים גדולים, אינו יכול להישאר צמוד למסגרתו הקבועה הקודמת של האדם, גם אם 
כשלעצמה היא טובה. אם הבית אינו שותף לחווית ההתעלות וההתקדמות של החניך, הרי הוא 

כל דרישה למיצוי מושך אותו בעל כורחו חזרה למטה, והוא יכשיל כל התקדמות ויעמוד נגד 
כוחותיו של האדם מעבר למקובל. לקח זה אומץ על ידי תנועות רוחניות רדיקאליות, גם בתנועת 
החסידות פרש החסיד מביתו לעתים מזומנות ונסע עם שאר החסידים אל רבו. וגם בתנועת 

מוסר שאליו פרש האדם להתבודדות. וכן עושות כיום שימוש -המוסר הליטאית התקיים בית
 יקרון זה, מסגרות החינוך הפנימייתי.בע

". הכנסת הכהן 221ב. "וכי לשכת פרהדרין )פקידי המלך( היתה, והלוא לשכת בולווטי )שרים( היתה
הגדול ללשכת בעלי שררה חשובים, נועדה להדגיש בפניו את כבודו וגדולתו, להראות לו את גודל 

נמיך את דמותו כדי להחזירו בתשובה, כוחו ויכולתו. אפשר היה לחשוב שלפני יום הדין ירצו לה
. חכמים מלמדים שיש לחנך 222והנה עושים את ההפך, לא משפילים אותו ולא שוברים את רוחו

ולא לאלף; חניך שבור הוא רובוט הממלא פקודות היטב, אבל אין בכך משום ביטוי אמיתי שלו 
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בזהירות. בתנועת המוסר נפתחו שני שערים אלה. אחד על ידי הסבא מסלובודקה שדגל ב"כבוד האדם", והשני 
ועת מוסר רדיקאלית שהדריכה את חניכיה לשבור את כבודם המדומה ולעצבה את דמותם בנובהרדוק, תנ

 מחדש. 



 

 

ודל אישיותו ויכולתו, ולעולם לא ימצה את כוחותיו ומיטבו. אדרבה, יש להראות לחניך את ג
 פניו אתגרים גדולים ולזרז אותו להתקדם ולהתעלות.בלהציב 

לשכת פרהדרין היא מקום מגורים עראי ובכל זאת היתה בה מזוזה, "שלא יאמרו כהן גדול חבוש 
. חכמים רוצים להגביר את המתח הרוחני שבאדם מתוך הזדהות ורצון חופשי, 223בבית האסורין"

ך ליטול אתגרים ולשאת בעול, אבל אין זה חינוך כפייתי מעוות בבחינת הם דוחפים את החני
אילוף חיצוני. מסגרת חינוכית לוחצת כבית סוהר, המביאה את החניך להרגשת מחנק, היא 

 .כישלון
אבל כאשר בא החניך כבר פגוע ומקולקל, ודחפיו אינם זכים וטהורים, קשה להתחיל אתו בחיפוש 

שות ממנו קודם כל פקיד טוב ומבצע פקודות ממושמע. בשלב זה יכולה גדולות, צריך לנסות ולע
השאפתנות להיות הרת אסון, אף יצירתיות בת חורין הנרתמת לכוונות רעות, מסוכנת היא, ועדיף 

 "משנתקלקלו הכהנים היו קורין אותה לשכת פרהדרין". .לדכאה
אחד אלא הרבה שלוחים למקום.  ג. "ומתקינין לו כהן אחר". כפרת כל ישראל אינה תלויה באדם

אבל נראה שהתקנת המחליף חשובה גם לכהן הגדול עצמו. דווקא משום שהדגישו כל כך את 
חשיבותו וגדולתו של הכהן, עשויה דעתו לזוח עליו, לכן טוב שידע שיש לו תחליף ותישמר 

ויש אמנם  ענוותנותו. הפתגם אומר בציניות ש"בתי הקברות מלאים אנשים שאין להם תחליף",
להימנע מן ההפרזה בערך העצמי. הידיעה שיש לכהן מחליף, תהווה תמריץ גם לכהן הגדול 

 .224להשתדל ולהוכיח את עצמו, להישמר  ולהיזהר מפני הטומאה, ו"קנאת סופרים תרבה חכמה"
 

 . אור האמת2
 

אמר להם הממונה: צאו וראו אם הגיע זמן השחיטה. אם הגיע הרואה אומר: ברקאי! 
יא בן שמואל אומר: האיר פני כל המזרח עד שבחברון. והוא אומר: הן. ולמה הוצרכו מת

לכך? שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שהאיר מזרח ושחטו את התמיד והוציאוהו לבית 
 .225השרפה

 שני פירושים מפרשת הגמרא במשנה:
אותו: עד  א. הרואה הניצב למעלה אומר: האיר פני כל המזרח! והעומדים למטה שואלים

 שבחברון? והוא אומר: הן!
הן! לכך  -ב. העומד למטה שואל: האיר פני המזרח? והרואה עונה: עד שבחברון! והשואל עונה 

 נתכוונתי.
העומדים על הקרקע נמצאים בעזרה במקום העבודה, אבל אינם יכולים לראות את האור העולה. 

הוא עומד רחוק ממקום העבודה, חסר  הצופה הרואה, עומד גבוה ורואה את האור בבירור, אבל
יכולת עשייה וביצוע. רק שילובם של הרואה עם העומדים בעזרה, יחבר את הקטבים ויביא 

 להגשמה מתוקנת.
לדעה הראשונה, הרואה מרגיש באור הבוקע והוא מתרגש ומתלהב. הוא מעורר את חבריו ומכריז 

רקע המציאות מצננים את התלהבותו האיר פני כל המזרח! והעומדים למטה על ק -בהתלהבות 
ובוחנים אותה בדקדוק רב: עד שבחברון? ורק לאחר שהוא חוזר ובוחן את הדברים ומאשר אותם, 

 הם מתחילים בעבודה.
הדעה השניה מורכבת יותר. העומדים בעזרה שואלים, ומהיכן הם יודעים מתי לשאול, הרי אינם 

 הן, לכך נתכוונו?!  -יכולים לראות? ומה תשובה הם משיבים לבסוף 
נראה שקיימים מצבים שבהם רואה הצופה, אבל אינו יודע מה הוא רואה. הוא חושש ואינו ממהר 
להכריז, כי אינו בטוח בדבר. לעומתו, העומדים בקרקע בחושך, כמהים ומצפים, והם מעוררים 

נימה של זהירות אותו לחזור ולהסתכל, אולי בכל זאת כבר האיר פני כל המזרח. הוא עונה להם ב
בלבד. והם חוזרים ואומרים הן, לכך נתכוונו, הרי זו אורה מספקת  -וצמצום: עד שבחברון 

 ואפשר לגשת לעבודה.
לשתי הדעות ובשני המצבים, נעשית הבדיקה באופן קפדני, והחקירה נושאת נימה של חשדנות 

 ?וחששנות. מדוע
שש נובע מן הכישלון, והזהירות היא "שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו שהאיר מזרח". הח

לקח שנלמד מן המעשה שהיה. כל בית אב של כהונה מצפה לעבודתו במקדש חצי שנה, והנה 
כאשר מגיע יומו ונראה ניצוץ של אור במזרח, הוא מזדרז בהתלהבות להתחיל בעבודה. אבל קרה 

ת לא הביאה טובה שהמציאות טפחה על פניהם, וכל מאמציהם והתרגשותם היו לשווא. הזריזו
וברכה אלא קלקול ופסול. השעה לא היתה כשרה עדיין לעבודה, האור שלאורו נעשו הדברים לא 

 היה אור אמת אלא אור של שקר.

 יומא י' ב. 223
 בבא בתרא כ"א א. 224
  יומא פ"ג מ"א, כ"ח א. 225



 

 

, משמע די בנקודה אחת של 226תנא קמא לא חשש. ולכן אמר "ברקאי", התחיל האור להבריק
שר יאיר כל פני המזרח, עד אור. ומתיה בן שמואל שהלכה כמותו, איחר את הזמן מעט עד א

 שבחברון בדרום.
אף שהדברים אמורים בעבודת המקדש, נראה שכל אדם וציבור יכולים ללמוד מהם, בכל עבודה 
ומפעל לדורות. יתכן שמאמץ עצום שהושקע בנושא חשוב וחיוני, יתגלה לבסוף כמאמץ שווא, 

היא רוח שקר, רוח נמוכה  -משום שהשעה לא היתה כשרה לכך, והרוח המפעמת במפעל הגדול 
 .וקטנה, שסופה לחנוק ולנוון את אשר נעשה

גם המאמץ המרוכז הגדול של הדורות האחרונים, של שיבת ציון ובניין הארץ, צריך לעמוד במבחן 
זה. אלפיים שנה של כיסופים ותפילה, נהרות דם וסבל, ומאה שנות התיישבות, של דם וגבורה, 

מהו האור  -ל האדיר הזה אל הישגיו. אולם השאלה העיקרית היא זיעה ומאמץ, הובילו את המפע
 המאיר ומחיה את הדברים? מהותו של האור הזה תקבע את גורלם ועצם קיומם.

 227זה גם ההבדל בין אור הלבנה שתימורה עולה כמקל, לתימורה של חמה המפציע לכאן ולכאן
בנקודה אחת, והתמקדה בפתרון  ומתפשט על פני השטח כולו. הציונות במובנה השטחי, התגדרה

הבעיה הקיומית של מצוקת היהודים. אבל באור הזה לא די, הוא אור כוזב המגמד את המפעל 
וסופו להחריבו חלילה מבפנים. מפעל נצח זקוק לאור הכולל הכל, לאור חדש שיאיר על  -הגדול 

וגאולת העולם, גאולת ציון, לאור חמה שיהיה שבעתיים, שגאולתו מקיפה וכוללת. גאולת ישראל 
 .תיקון עולם שלם. רק אורה של גאולה שלמה יכול להחיות מפעל שכזה -גוף וגאולת נפש 

יום מעונן, שעת צרה ומצוקה הדוחפת לעשייה נחפזת, עלולים להטעות ולגרום להסתפק באור 
עמו אנו קטן, אבל אין להשלים עם כך, יש לבדוק ולחזור ולבדוק מה הכוח האידיאלי המניע, אשר 

 .מתקדמים בתהליך התפתחותה של הגאולה
חברון. חברון עיר האבות, מבטאת את שלמות האור הלאומי בישראל,  -מבחנו של האור הזה הוא 

היא ביטוי לשורשי האומה ולסגולתה העליונה. היא עירו של אברהם, אב המון גויים, "מי העיר 
 ד, "דוד מלך ישראל חי וקיים".", ובה קמה מלכות בית דו228ממזרח צדק יקראהו לרגלו

 

 . טהרה מקודש לקודש3
 

הורידו כהן גדול לבית הטבילה. זה הכלל היה במקדש: כל המסיך את רגליו טעון טבילה, 
 וכל המטיל מים טעון קדוש ידיים ורגלים.

 אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול.
דש בו ביום, וכולן בקודש על בית הפרוה חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כהן גדול ומק

 .229חוץ מזו בלבד
"אין אדם נכנס, אפילו טהור", שהרי בטמא אין חידוש, לטמא בוודאי אסור להיכנס לעזרה. 

: המשנה דייקה ואמרה אין אדם נכנס לעזרה לעבודה, הכוונה לטמא הנכנס 230פירוש הדברים
הוא טעון טבילה אף שהיא לא תועיל  להקריב קרבן ציבור, שטומאה הותרה בציבור, אבל גם

 .לטהר אותו. וכן אין אדם אפילו טהור נכנס לעזרה כניסה בעלמא, עד שיטבול
כלומר, אי אפשר להיכנס אל הקודש בלא הכנה, הזדככות והיטהרות. שני סוגי אנשים עלולים 

ומאידך, גם מי לזלזל בהכנה זו. מי שחושב עצמו לטהור ושלם, ואינו רואה ערך וטעם בטבילה זו. 
שמיואש מפני שהוא טמא ושקוע עד צווארו בחטאיו עלול לומר: מה לי ולטבילה זו, הן בין כה וכה 

 היא לא תעזור לי להיטהר, לא נותר לי סיכוי ותקווה.
אולם טעות היא ביד שניהם. גם אם אדם אינו יכול לתקן את הכל, יכולה הטבילה לעשות משהו. 

ם, יגלה במהרה שאין הדבר כן, בוודאי כאשר הוא עומד על פתחה של ומי שסבור שהוא טהור ושל
 התקדשות חדשה.

. איך ניתן להפריש 231"טבילה זו למה? ר' יהודה אמר כדי שיזכור טומאה ישנה ויפרוש" -ובגמרא 
אדם מטומאתו הישנה שאותה כבר שכח? ואם נעתיק זאת למישור המוסרי, איך מנקים אדם 

 ?ונעשתה לו הרגל, עד שאינו חש בה ודומה בעיניו שלא חטא מעולם מקופת השרצים שדבקה בו
הדרך המקובלת היא להוכיח אותו ולזעזעו, לעורר אותו ולהראות לו את הקלון הדבוק בו. אבל 
המשנה מציעה דרך אחרת: להטביל את האדם ולטהר אותו, ומי שעוסק בתיקון וטהרה כבר יגלה 

 קבו.בעצמו את חסרונות העבר הכרוכים בע
 

 חמש טבילות ועשרה קדושין

 פירוש המשנה להרמב"ם. 226
 יומא כ"ח ב. 227
 ישעיהו מ"א ב. 228
 ג'.-יומא פ"ג ב' 229
 ראה זכר יצחק )רבינוביץ, מפוניבז'( סימן י'. 230
 מא ל' א.יו 231



 

 

בן זומא דרש קל וחומר. "ומה המשנה מקודש לקודש )כהן גדול המחליף בגדים ביום הכפורים( 
טעון טבילה, המשנה מחול לקודש )ונכנס לעזרה( אינו דין שטעון טבילה". גם טבילתו הראשונה 

טבילה זו מתבצעת בחול, כי של כהן גדול ביום הכיפורים, היא טבילה מן התורה. ואף על פי כן 
 .ראוי שבעלייה מחול לקודש תהיה ההכנה וההיטהרות עוד בחול, לפני הכניסה לקודש

אחרי הטבילה בא קידוש הידיים והרגליים. מהי משמעותו ותרומתו של קידוש הידיים והרגליים, 
  אחרי שטבל האדם את כל גופו, הרי "בכלל מאתיים מנה"?

אך במים של חול. ואילו  -. טבילה, היא אמנם לכל הגוף ובמים חיים נראה שאין הטהרות דומות
. על כן, תוכן הקידוש אינו רק 232הקידוש נעשה מן הכיור או כלי שרת, שהמים מתקדשים בתוכו

 עשה טוב, קידוש והתרוממות. -סור מרע, אלא גם  -טהרה מטומאה 
הנטייה הטבעית, ושניהם  -ליים את הפעלתנות והיצירתיות, ואת הרג -לכן מקדשים את הידיים 

 .233טעונים התרוממות והתקדשות
הוא עבודה בפני עצמה, וגם  -הצורך בטבילה מקודש לקודש, מגלה שהמעבר מעבודה לעבודה 

. כדי להגיע למצב 234פשיטת הבגד הקודם היא עבודה הטעונה קידוש. כל מעבר הוא גם משבר
יים ולהחריב אותו, ולכן המעבר טעון מעולה וגבוה יותר, צריך לצאת קודם מן המצב הק

התקדשות והיטהרות. אפילו המעבר מבגדי הזהב לבגדי עצמו בסוף עבודת היום, מחייב קידוש 
להוריד את  -ידיים אחרון, והוא אולי גדול מכולם. מעבר זה, הוא תכלית ותמצית כל העבודה 

 . 235תוכני הקודש אל המציאות, להגשימם ולממשם בחיים
 

  נווה. עוז וע6
 

חילק את פרשת "אחרי מות" לשני חלקים: פרשה ראשונה "בזאת יבא אהרן אל  236הגאון מוילנא
, מכוונת לאהרון, והיא סדר עבודה שבאמצעותו יכול אהרן להיכנס אל הקודש בכל יום 237הקדש"

" כפרת יום הכיפורים עוסקת 238שירצה. בהמשך נאמר "והיתה לכם לחקת עולם... אחת בשנה
ול לדורות. סדר הפרשה מותאם לכניסת אהרון, ויש בו החלפת בגדים אחת, מבגדי זהב בכל כהן גד

ללבן, ולהפך, לכן מוזכרת פרשת הטבילה בין בגדי לבן לבגדי זהב רק בגמר סדר העבודה, כי רק 
שם יצא הכהן לעשות את עולתו ואת עולת העם. אבל סדר עבודת יום הכיפורים שלנו מתייחד, על 

מסיני בסדר של חמש טבילות, כלומר, העולה הנעשית בבגדי זהב קודמת להוצאת  פי הלכה למשה
 הכף והמחתה, וממילא זקוק הכהן ללבוש פעם נוספת בגדי לבן. 

שני סדרים אלה של כניסה אל הקודש, מלמדים שתי דרכי התקדשות והתעלות. יש צדיקים 
אהרן יכול היה, בהכנות הנכונות, גדולים המסוגלים בכוחות עצמם, להתרוממות רוחנית עילאית. 

להיכנס אל הקודש בכל שעה שירצה, אבל לדורות, אין הכהן יכול להיכנס אל הקודש. רק ביום 
הכיפורים, כשכנסת ישראל מתייחדת עם קונה וסגולת היום מכפרת לישראל, רק אז יכול הכהן 

 .הגדול להיכנס אל הקודש עם המעשים הדרושים
 בגדים השונים: התכנים המאפיינים את ה

בגדי לבן, הם בעצם בגדי כהן הדיוט, המבטאים פשטות וענווה, הכרת פחיתות האדם ואפסותו, 
חולשותיו וחטאיו. גם העבודות הנעשות בבגדי לבן הן חטאות הפנימיות שכולן באות לכפרה. 

 שה.הכהן המתעטף בבגדי לבן מתעטף אפוא בביטול והכנעה גמורה וכך דבק בקודש, בתחינה ובק
לעומתם בגדי הזהב, הם בגדי תפארה. הציץ והחושן מבטאים את כל העושר הגנוז בישראל על כל 
גווניהם. הם רומזים על גדולתם של ישראל וייעודם, מכוונים את הלבבות אל דמות האומה 

 .האידיאלית, ולכן מקריבים בהם עולות, העולים כדורון לגבוה
נכנס אל הקודש כשליחה של כנסת ישראל כשהוא לובש את הכהן הגדול אינו אישיות פרטית, הוא 

בגדי הזהב. באמצעותו מתלכדת האומה ומתקדשת, נאחזת בכל תפארתה האידיאלית, ונרתמת 
לעבודת ה'. לעומת זאת, כשאהרון נכנס כאיש פרטי אל הקודש בסתם יום של חול, הוא מתעטף 

  בבגדי לבן בלבד, ונכנס מתוך הדגשת אפסותו וכניעתו.
שתי תפיסות מנוגדות וקוטביות אלו, מצטרפות ומתאחדות בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, 
שבו מתבצעים המעברים מבגדי זהב ללבן ולהפך, בתוך סדר העבודה. צריך לשלב את שתי 

 תוספות ישנים. 232
 עניינה הנטילה וההתרוממות.ידיים שלנו היום,  נטילת גם שמה של  233
שוב אין לו  -"'וליוצא ולבא אין שלום' )זכריה ח'(, אמר רב: כיון שיוצא אדם מדבר הלכה לדבר מקרא  234

וד" חגיגה י' א, וראה שלום. ושמואל אמר: זה הפורש מתלמוד למשנה, ורבי יוחנן אמר: אפילו מתלמוד לתלמ
 אורות הקדש ח"א עמ' כח.

 .ר' שמשון רפאל הירש 235
דבריו שבעל פה הובאו בסוף ספר חכמת אדם, והם מיוסדים על דברי המדרש ויקרא רבה כ"א ז': "א"ר  236

יהודה ברבי סימון צער גדול היה לו למשה בדבר זה. אמר: אוי לי שמא נדחף אהרן אחי ממחיצתו בכל עת... 
קב"ה למשה: לא כשם שאתה סבור, לא עת לשעה ולא עת ליום ולא עת לשנה ולא עת לי"ב שנה ולא אמר ה

 עת לשבעים שנה ולא עת לעולם אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס רק שיכנס בסדר הזה".
 כח.-ויקרא ט"ז ג 237
 לד.-ויקרא ט"ז כט 238



 

 

מערכות הבגדים: הכהן צריך לבוא בצניעות והכנעה לפני הבורא ולבקש כפרה, אבל אסור 
גמד את דמותם של ישראל ותדכא את יכולתם, אלא יש להבליט במקביל שההתבטלות והענווה ת

גם את תפארתם. מאידך גיסא, אסור לשליחי האומה להסתנוור מן הדמות האידיאלית של כלל 
ישראל, ולהסתמך עליה כאילו הופיעה והתממשה במציאות. המעבר המתמיד בין שני הקטבים 

 ה הטעונה טהרה והתקדשות.הללו והיכולת לחבר ביניהם, היא עצמה עבוד
 

 . יחיד וציבור5
 

בשחר היה לובש פלוסין של שנים עשר מנה, ובין הערבים הנדוין של שמונה מאות זוז, דברי 
רבי מאיר. וחכמים אומרים: בשחר היה לובש של שמונה עשר מנה, ובין הערבים של שנים 

 .239סיף משלועשר מנה, הכל שלושים מנה, אלו משל ציבור. ואם רצה להוסיף מו
שסכומים אלה של שחר ובין הערביים לאו דווקא, אלא שאין מוציאים בסך הכל  240חכמים פירשו

 מן ההקדש יותר משלושים מנה, ובלבד ששל שחר יהיו עדיפים ומעולים משל בין הערביים.
תני רבה הונא בר יהודה, ואמרי לה רב שמואל בר יהודה: אחר שכלתה עבודת ציבור, כהן 

 . 241אמו כתונת, לובשה ועובד בה עבודת יחיד ובלבד שימסרנה לציבור שעשתה לו
"הוצאת כף ומחתה  -מהי עבודת יחיד זו, הרי הכהן הגדול אינו עובד ביום הכיפורים עבודת יחיד? 

. לאחר שהציבור כבר התכפר, נשארת הוצאת הכף והמחתה עניינו 242שאינה צריכה לציבור"
 .ידה מסוימת כעבודת יחידהאישי של הכהן הגדול, ונחשבת במ

סטרי וכפוי טובה. השליח הנושא בעול הציבור -נמצינו למדים שהיחס בין הציבור לשלוחיו הוא חד
חייב לבטל את עצמו בפניו, כליל. אבל לאחר שהשיג את יעדו, אינו יכול לצפות מן הציבור לעזרה. 

 ים.שליח הציבור נותר לבדו ועליו לסיים את עבודתו ולהחזיר את הכל
ההגבלה על הקדשת הכתונת היא מיוחדת וחריגה. הרי יכול היחיד להקדיש קטורת, ובלבד 

 ?243שימסרנה יפה יפה, ומדוע לא יעשה כן גם בכתונת
שכל השנה אפשר להקדיש גם לצורך עבודת ציבור, ובלבד שימסרם יפה יפה, אבל לא  244נראה

היא כללית וגורפת ומועילה גם  במה שהוא מעיקר כפרת יום הכיפורים. כפרת יום הכיפורים
. ביום הכיפורים, הכפרה 246שותפיםה. אין זו כפרת יחיד או כפרת 245לרשעים שלא עשו תשובה

 היא כללית על כנסת ישראל, והרשעים הכלולים באומה זוכים בכפרה מכוח הציבור.
כפרתו כאשר באה הכפרה מכספי הציבור, כולם כלולים בה, אבל אילו היה היחיד מקדיש, היתה 

חלקית וכיתתית ולא כפרה כלל ישראלית. הוא לא יכול היה לזכות את מי שאינם מעוניינים 
, 247בכפרה. לכן, אין הכהן הגדול יכול לתת משלו לעבודת הציבור, גם אם ימסרם מצדו יפה יפה

אבל לאחר גמר הכפרה, כאשר הוא עובד עבודת יחיד, יש מקום גם לביטוי אישי של הכהן הגדול 
 .הוא יכול להוסיף משלוושם 

אלא שהתרחש כאן תהליך עצוב. הכהן הגדול גילה את חיבתו ואהבתו למצווה ונתן מכספו 
להדרה, אבל לאט לאט אבדו לו הפרופורציות הנכונות. בגדי הלבן ביטאו פשטות, הכנעה 

, בגדי הלבן, סמל הענווה -והתבטלות, והנה בא הכהן הגדול והפך את בגדי הלבן למשהו אחר 
 הפכו לבגדי פאר. 

 . 248אמרו עליו על ר' ישמעאל בן פבי שעשתה לו אמו כתונת של מאה מנה
בפועל, לא עשה הכהן הגדול עצמו את הכתונת. הוא התרחק מן התפיסה האישית, אבל אמו 

. אבל אם אצל 249האוהבת והדואגת עשתה לו אותה. כפי שנאמר בחנה "ומעיל קטן תעשה לו אמו"
של המעיל, הרי אמו של ר' ישמעאל הבליטה את ערכו הגדול של המעיל. הכהן, חנה הודגש קוטנו 

צריך היה במקרה זה להישמר מהתלהבותה של אמו ולשמור על תוכן הדברים. בכניעתו לה תפסו 
הבגדים, הכלים, מקום חשוב יותר מן התוכן והכפרה, כתונת של בין הערבים נעשתה חשובה יותר 

פרת ישראל. גם כאשר מסר הכהן הגדול לציבור את עצמו ואת ממונו, מכתונת של שחר, שבה כל כ
 נשאר לו בעבודה עניין אישי, שעיוות את הדברים ויצר מתח מיותר.

לשיא העיוות הגיעו הדברים אצל ר' אלעזר בן חרסום "אמרו עליו שעשתה לו אמו כתונת משתי 
יו הכהנים ללובשה מפני שנראה רבוא". אבל כאן הגיעו הדברים עד אבסורד, "ולא הניחוהו אח
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כערום". ההיתפסות המופרזת לחיצוניות מותירה אותו לבסוף בלא כלום, ואחיו הכהנים יודעים 
 המלך הוא עירום! -לקרוא לו כאותו ילד ב"בגדי המלך החדשים" 

. 250מה היתה תגובתו של ר' אלעזר בן חרסום? "מילא הכתונת מים וסיבב המזבח שבע פעמים"
נם מחוורים, אבל נראה שר' אלעזר קיבל את הדברים בהבנה. עיניו נפקחו, והוא ראה הדברים אי

שלמרות עושרו וכבודו ככהן גדול, אין הוא אלא כלי ריק. מכאן ואילך עזב את עושרו, נטל כד 
 .251קמח והיה מחזר מעיר לעיר ללמוד תורה

אם ר' אלעזר החליט לשוב שינוי הדרך אינו פשוט כל כך ואינו תלוי רק ברצונו של האדם. גם 
בתשובה, לשנות את דרכיו וללמוד תורה, נוצרו כבר נסיבות הקושרות אותו בעל כורחו אל עברו 

עבדיו שלא הכירוהו תפסו בו ועשו בו אנגריה. על דרך  -ומאלצות אותו לשוב לדרכו הישנה 
יתגבר. ר' התשובה רובצים מכשולים ומניעות, אבל על האדם להתאמץ להחזיק בדרכו, ואז 

אלעזר בן חרסום שניפץ כבלים אלה והצליח להגשים את רצונו, הוא תשובה ודוגמא לכל 
 .העשירים

עושר המבוסס על תורה של עראי, הוא עושר הבנוי על יסודות רעועים ואין סופו להתקיים, אולם 
מעניק  כאשר הבניין החומרי מבוסס על הערך הרוחני, ועולמו הפנימי  של האדם מתגבש ונקבע,

 .252התוך הממשי עוצמה לקליפה החומרית והיא בעלת קיום וערך אמיתי
 

 . הווידוי0
בא לו אצל פרו, ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח, ראשו לדרום ופניו למערב, והכהן עומד 

  .במזרח ופניו למערב, וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה
אני וביתי, אנא השם כפר נא  וכך היה אומר: אנא השם עוויתי פשעתי חטאתי לפניך

לעוונות ולפשעים ולחטאות שעוויתי ושפשעתי וחטאתי לפניך אני וביתי, ככתוב בתורת 
משה עבדך "כי ביום הזה יכפר עליכם וגו'", והן עונים אחריו: ברוך שם כבוד מלכותו 

 .253לעולם ועד"
בכתוב, שאמר: והקריב אפילו עצם הווידוי הזה, על הפר, אינו מפורש  254הרבה קשיים בפרשה זו

, ולא הזכיר וידוי. אבל חכמים פירשו כפרה זו לא 255את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו
 ככפרת הדם המוזכרת בסוף הפסוק, אלא כווידוי דברים.

שינוי סגנון זה הוא הערה אלוקית: וידוי הדברים לבדו נחשב למעשה תשובה, ודיו לכפרה, אין 
ין צורך בסיגופי כפרה ובהוכחה לתיקון המעשים, כדי שתתקבל התשובה. צורך במעשה נוסף, א

אמנם מעשים כאלה דרושים לשם קבלת החוטא חזרה אל חיק החברה, "מאימתי חזרת 
המשחקים בקוביא? משישברו את פספסיהם ויחזרו בהם חזרה גמורה שלא יעשו אפילו 

בפיך  -בינו לבין אלוהיו, די בווידוי , אבל אין הם דרושים לעצם התשובה. לאדם עצמו, 256בחינם"
 .257ובלבבך לעשותו

מאידך, צריך דיבור ואין די בהרהור תשובה. על אף חשיבותו של ההרהור כפתח לתשובה, אין הוא 
, הרהור אינו החלטי ואינו מחייב, ניתן תמיד 258תחליף לתשובה עצמה. "הרשעים מלאים חרטה"

חטאתי! יש בו הכל, הכרה  -ר החתוך המוחלט לשנותו, לטייח ולהחליק את הדברים. הדיבו
  .מוחלטת בחטא וקבלת האחריות עליו

פעמיים מתוודה הכהן הגדול על הפר, ואף שחכמים הוסיפו בווידוי השני גם את אחיו הכהנים, יש 
כפרה; הוא משמש ככפרה על  להבין מדוע צריך הכהן שני וידויים על עצמו. יש בפר שני ענייני

כשיר אותו להיכנס לקודש הקודשים, וכן הוא משמש יחד עם השעיר גם ככפרה על הכהן הגדול ומ
  טומאת הקודש. משום כך זקוקים אנו גם לשני וידויים.

החטא מטמא את האדם, את הנפש, אבל הוא מטמא גם את הקודש ואת הארץ. "אל תטמאו בכל 
ן: "בן אדם בית ישראל . וכ259אלה... ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקיא הארץ את ישביה"

. החטא פועל על הגברא, אבל גם על 260יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם"
החפצא, על הארץ ועל המקדש, שהם הכלים שהוכנו להביא את ישראל אל שלמותם. האדם הבא 
לשוב בתשובה אינו יכול להסתפק בתיקונו האישי, אלא חייב לחזור ולהכשיר גם את הכלים, 
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לתקן את האטמוספירה שבה פעל ובה חיבל. בלעדי התיקון הזה לא יוכל להמשיך לתפקד 
  ולהתקיים.

הטהרה והכפרה של יום הכיפורים אינן פועלות רק על האדם, אלא גם  על הכלים. הן מכפרות על 
 הקודש ומטהרות את הארץ; האדם עם האדמה הופכים לבריה חדשה, הפונה לדרך חדשה.

 
לה בסדר העבודה הזה. בדרך כלל, על האדם להיטהר ולהתרצות קודם שיוזמן חסד נוסף מתג

להיכנס פנימה, ואילו ביום הכיפורים, הוא נכנס כדי להיטהר. הכהן נכנס להקטיר בקודש, עוד 
טרם הזאת הדם וטרם בוא הכפרה על ידו. הקטרת הקטורת לפני ולפנים, היא אחד משיאי גילוי 

הכיפורים והיא קודמת להזאת הדם. מתוך הקודש שואב האדם את  הרצון האלוקי לישראל ביום
הכוח להתגבר על חולשותיו, ולאחר עלייה מרוממת זו, יכול הוא לרדת לטהר את טומאתו, את 

 .החסרונות והפגמים הקטנים הטמונים בעקבו
כי הוא  "כפר נא", מובן -זהו גם נוסחו של הווידוי: "אנא השם, חטאתי וכו'", ה"אנא השם" השני 

פניה לשמים ותחינה לכפרה, אבל מהי הפתיחה "אנא השם", כאשר היא מתייחסת להודעה 
 "חטאתי"?!

אבל אין אפשרות לתקן את החטא ממנו ובו. העוסק בחטא שקוע בו, ורק מתוך דבקות בקודש 
והיאחזות בקדושה שמעבר לתחומי החטא, תימצא לאדם נקודת ארכימדס אשר בה יוכל להיאחז 

בר עליו. רק מתוך התחושה האישית הקרובה "אנא השם", יש מקום לווידוי, לעיסוק ולהתג
 ".המפורט "חטאתי, עוויתי, פשעתי

 

 . יופי חיצוני ופנימי6
בא לו למזרח העזרה לצפון המזבח, הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו. ושם שני שעירים, 

בן גמלא של זהב, והיו מזכירים  וקלפי היתה שם ובה שני גורלות, של אשכרוע היו, ועשאן
 אותו לשבח.

בן קטין עשה שנים עשר דד לכיור, שלא היו לו אלא שניים, ואף הוא עשה מוכני לכיור, שלא 
 יהיו מימיו נפסלין בלינה. 

 מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכפורים זהב. 
עשתה טבלה של זהב שפרשת  הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל. ואף היא

 סוטה כתובה עליה. 
 ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו והיו מזכירים אותו לשבח.

לא רצו  -לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים, של בית אבטינס  -ואלו לגנאי: של בית גרמו 
ללמד על מעשה הקטורת. הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד, בן קמצר לא 

מד על מעשה הכתב. על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, ועל אלו נאמר ושם רצה לל
 .261רשעים ירקב

קללתם של בית גרמו ואבטינס קשה ונמרצת, ואולי קשה מדי. חכמים, לכאורה, הגזימו מעט. שני 
הבתים בוודאי לא היו ראויים לשבח, אבל גם רשעים גמורים לא היו, ומדוע ניאצו אותם חכמים 

 ?כל כך
 :262גדרות אלו חוזרות שוב בדברי חכמיםה

ת"ר, מה הן בני סלמאי הנתופתי? אמרו: פעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל שלא 
יביאו עצים למערכה, והושיבו פרוזדאות על הדרכים, כדרך שהושיב ירבעם בן נבט על 

ועשו  הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל. מה עשו יראי החטא שבאותו הדור? הביאו גזיריהן
סולמות והניחו על כתפיהן והלכו להם. כיון שהגיעו אצלם, אמרו להם: להיכן אתם 
הולכין? אמרו להם: להביא גוזלות משובך שלפנינו ובסולמות שעל כתפינו. כיון שעברו מהן 
פירקום והביאום והעלום לירושלים, ועליהם ועל כיוצא בהם הוא אומר, זכר צדיק לברכה, 

 וחבריו נאמר ושם רשעים ירקב.ועל ירבעם בן נבט 
כאן ברורות ההגדרות ומוצדקות. הצדיקים הללו מסרו נפשם על המצווה ועל עבודת בית המקדש 
וראויים היו להיחרט בזכרון הדורות לטובה, ומולם נמנו הרשעים, כירבעם בן נבט, שמנעו בכוח 

 מישראל לעלות לרגל לבית המקדש.
כך. אין כאן רשעים וצדיקים אלא נעשית הבחנה בתוך חבורת ואילו אצלנו אין הדברים חדים כל 

הצדיקים; אין כאן שחור ולבן אלא גוני ביניים, הבחנה בין צדיקי אמת לכאלה שבעיני עצמם 
  ובעיני הציבור נחשבו לצדיקים, אבל חכמים העמידום במקומם.

מים נוספים המשנה משבחת כאן את הצדיקים על תרומתם למקדש. אבל יש מהם שפעלו בתחו
ותרמו שם תרומה גדולה ומכרעת יותר, ופעולתם זאת לא נזכרה כאן. אצלנו הוזכרו האישים בגלל 
המקדש, אבל האם נכון להתעלם כליל מתרומתם בתחומים אחרים? הרי בן גמלא נזכר לשבח על 
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. תקנה חשובה אשר עיצבה את פני 263שהתקין שיהיו מלמדי תינוקות יושבים בכל מקום ומקום
אומה לדורות, האין ראוי שיקבע לנצח על שמה, יותר מאשר על עשיית שני הגורלות? וכן לגבי ה

 מונבז והלני.
ברור שאין מדובר כאן בתרומה שגרתית. בין רבבות אלפי ישראל, ודאי רבים הם הראויים לשבח, 

ה חדשה אבל חכמים העלו על נס אנשים שתרמו תרומה ייחודית. חכמים הקנו יתרון מסוים ליוזמ
שבאה לתקן ולשכלל את סדרי העבודה. היוזמה והחידוש חושפים רצון פנימי עז, וכאשר הם 
מכוונים לתרומת הקודש, והאדם מרכז את כל מרצו ומיטבו בשלמות הקודש ושכלולו, ולא 

 בענייני עצמו, הריהו  ראוי לשבח.
 

 עוד יסוד גדול ניתן ללמוד מדלתותיו של ניקנור. 
 .264רו ונשתנו כל השערים לשל זהב, שערי ניקנור נשארו כשהיואף על פי שהעשי

 בטעם הדבר שלוש דעות: 
 א. בגלל הנסים שאירעו בהם. 

 . 265ב. משום שנחושתן מצהיב ויפה יותר משל זהב
 ג. דעה ממצעת, שנחושתן מצהבת ואינה גרועה מזהב. 

ל ניקנור נסים גדולים, נראה שדעה זו מצרפת את שני הטעמים גם יחד. מאחר שנעשו בדלתותיו ש
יש להן מעלה יתירה. אבל נימוק זה לבדו לא היה מכריע להשאיר את שעריו, אם היו פחותים 
ומגונים, אלא מכיוון שלא היה בהם פגם ונחושתן מצהבת ודומה לזהב, מכריעה מעלת הנס 

 .להעדיפם כמות שהם
ובוודאי  266רחמנא ליבא בעי! הסבר המחלוקת בין שני הטעמים הראשונים ברור. לנימוק הראשון:

שבקודש ובמקדש יש להתייחס לפנימיותם של הדברים, ודלתותיו של ניקנור, שמסר את נפשו על 
חיבת הקודש, יפות מכל זהב וכסף. הדעה הקוטבית בוחנת את יופיין של הדלתות באופן מציאותי, 

תמוהה, הן אמנם "האדם והעובדה שנחושתו של ניקנור יפה אף יותר מזהב, היא הקובעת. דעה זו 
" אבל "ה' יראה ללבב" ובמקום השכינה, מדוע לא העדיפו את התוכן הפנימי 267יראה לעינים

 ". 268הערכי על התפיסה החיצונית, הרי "לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה
דעה זו דורשת לבחון את הדברים, לא בחינה סובייקטיבית מצד האדם אלא באופן אובייקטיבי. 

האדם ממסגרתו ומתעלה אל ערכי הקודש, אל הגדול והנשגב, אל המוחלט, ולכן לא  במקדש, חורג
די בהערכה שאנו מעריכים את מעשה האדם והתקדמותו ביחס לעצמו ולמצב שבו היה, אלא יש 
לבחון אותו כלפי מה שיכול היה להיות. יש להעמידו מול הטוב המוחלט והנצח. לכן נויו של עולם 

ברים, אלא גם צורתם החיצונה שבה מבטא האדם את שאיפתו אל המוחלט. אינו רק פנימיות הד
לא זלזלו בצורה החיצונית, אלא טרחו ותרמו  -ניקנור וחבריו  -עובדה היא שאנשי הפנימיות 

ליופיו של המקדש ולהדרו החיצוני, ודלתותיו של ניקנור נמצאו ראויות למקדש משום שהיו יפות 
  יותן, אלא גם הצהיבו יותר מזהב.בעליל ובמוחלט, לא רק בפנימ

גם כאשר מעריכים את דמותו של אדם לדורות, יש לבחון לא רק את יחסו אל העניינים 
ממד הנצח  -החברתיים הזמניים והחולפים, אלא את יחסו אל הקודש והמוחלט. זכר הצדיקים 

 נבחן משום כך, דווקא במעשים שיש בהם זיקה אל הקודש המוחלט. -שלהם 
 

 תיחות והסתגרות. פ8
 

  רשימת האישים הנזכרים לברכה ולקללה מתחלקת לארבעה סוגים:
א. מונבז והלני הם צדיקים גמורים, פעילים ויוזמים. הם לא היו חייבים בשום דבר, אלא היו 
נוכרים שבאו מרחוק ונטלו על עצמם עול תורה ושותפות בגורלו של ישראל. גם ניקנור בא 

 בירושלים, וקירב את עצמו בסערת נפש ובדבקות עזה. ופניו אל הקודש 269מרחוק
ב. שונים מהם אנשי הסוג השני: יהושע בן גמלא ובן קטין. התנדבותם של אלו לא היתה שלמה כל 
כך, שהרי לא דאגו רק לקודש אלא גם לכבוד עצמם, הם כוהנים גדולים והתייקרו בתרומתם 

 ועבודתם.
נקיה מכל דופי. איזה ערך וחשיבות יש לשני גורלות של יתרה מזאת, אישיותו של בן גמלא אינה 

מרתה בת בייתוס. גם בנישואיו  -זהב בעיני בעלה של הרכה, הענוגה והעשירה בבנות ירושלים 
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שמו הנוכרי מעיד על ריחוק רוחני ולא רק על מרחק גיאוגרפי. המרחק בין ירושלים ואלכסנדריה הוא בעל  269

משמעות כפולה ומכופלת, לנוכח המתח והתחרות ששררו בין שתי הקהילות והמאבק ביניהן על הבכורה 
 בלבם של ישראל והגותם. 



 

 

לאלמנה זו יש נימה של חשבון, שוברם של הנישואין היה בצדם "תרקבא דדינרי עיילא מרתא בת 
תרקב = תרי+וקב, לא בכהני רברבי )שלושה קבין, בייתוס לינאי מלכא עד דאוקמי ליהושע בן גמ

. 270של דינרים הכניסה מרתא בת בייתוס לינאי המלך כדי שיעשה את יהושע בן גמלא לכהן גדול("
נישואיו לאלמנה קדמו ל'התכהנותו' ולכן לא נאסרו. אבל שמץ פסול יש בכך, שהכהונה היתה 

ך התכהנותו ואמרו: "קטיר קא חזינא כנראה מתנאי הנישואין ומטרתם. וחכמים ביקרו את דר
כשם שבן גמלא היה מוכן לתת כל כך הרבה לינאי המלך כדי לקדם   הכא" )קשר אני רואה כאן(.

 .את עצמו באופן אישי, כך ראוי לו שיתרום משהו גם לקודש עצמו
 לא שיהושע בן גמלא היה רשע חלילה ובלתי ראוי לכהונה, אלא שהיו טובים ממנו, והוא השתמש

 . אבל גם כך פגומים הדברים. 271בכסף לקדם את עצמו ולהגיע לעמדת עדיפות עליהם
על כן, נראה שבצירופם של יהושע בן גמלא ובן קטין למונבז והלני, באו חכמים להשמיענו שיש 
להביט על העולם בעין טובה ואל לנו להיות חשדנים כל כך כלפי האדם. יש ערך להתנדבות גם אם 

גיעה עצמית וכבוד. גם אנשים בעלי יצרים ורודפי כבוד, מסוגלים ליזום ולתרום יש בה צחצוחי נ
תרומה מבורכת ובעלת משמעות לעד. יהושע בן גמלא לא התנזר מקידום אישי וקבלת טובת 
הנאה, ואף על פי כן התגלו בו גם תכונות חיוביות. הוא היה מעורב באופן חברתי וציבורי, דאג 

, רצה בלימוד תורה ובהפצתה ברבים. פעילותו הציבורית מרוממת לענייני הכלל ועסק בהם
 ומזככת גם את הקטנות האישית, והופכת את מעשיו לפנינה זכה שלאורה ילכו דורות.

 
גם המנויים במשנתנו לגנאי מתחלקים לשתי קבוצות. בית גרמו ובית אבטינס הנדרשים כאן 

דקות שאין למעלה מהן. אפילו חכמים שגינו לגנאי, אינם רשעים גמורים, שכן יש להם נקודות צ
אותם, מציינים לטובה ולשבח את העובדה, שאף שהיו גדולי היודעים והמבינים באפייה 
ובבשמים, מעולם לא נמצאה ביד בניהם פת נקיה, ומעולם לא יצאה אשה וכלה מהם כשהיא 

וא נקיות יתירה, היתה בהם אפ .272מבושמת, לקיים מה שנאמר, "והייתם נקיים מה' ומישראל"
 דקדוק וביקורת עצמית קיצונית.

משום שלא רצו ללמד! ההסתגרות, ההתכנסות  -ואף על פי כן גינו אותם חכמים בקללה נמרצת 
הכיתתית, המשפחתית והמפלגתית, הריהי אסון. חוסר ההערכה לזולת, המחשבה שהטוב קיים 

רות מוסרית מופלגת, לפלגנות הרסנית אצלנו בלבד, אי ההתבטלות בפני הכלל, הופכים זהי -אצלי 
 .ולהתנשאות בלתי נסלחת

, וחכמים הבחינו בינם לבין בן קמצר 273לבית גרמו ואבטינס נסלח לבסוף, כשנתנו טעם לדבריהם
 שנותר מקולל. מה ההבדל ביניהם?

 הוויכוח בין חכמים לבית גרמו ואבטינס נסב על שאלה עקרונית.
א שבית זה עתיד ליחרב, שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן אמרו להם: יודעין היו של בית אב

 . 274וילך ויעבוד עבודה זרה בכך
בית גרמו ואבטינס לא רצו ללמד, כי חששו שהרחבת מעגל היודעים סופה לקלקל, והלומדים 
יבואו לעשות כן לפני עבודה זרה. חכמים לא חששו מכך, לא משום שאין יסוד לחשש הזה, אלא 

כזו בחששות ובמלחמה ברע. הם לא הסתגרו וצמצמו את האור, אלא משום שחכמים לא התר
 לימדו את הטוב והפיצו אותו מתוך תפיסה, שריבוי האור ידחה כבר מעצמו את החושך. כל טוב

עלול לגרור בעקבותיו גם את הרע, אבל אין זו סיבה להימנע ממנו, אלא להפך, סיבה להרבות 
 .275בקודש, וגדול קידוש השם מחילול השם

לאחר החורבן, הוסיפו בית גרמו ואבטינס נימוק נוסף: "יודעים היו בית אבא שעתיד בית המקדש 
להחרב וכו'". ידיעה מוקדמת זו, אינה נוגעת לכאורה לטענתם הראשונה, שעלולים לעשות כן לפני 
עבודה זרה, שהרי גם בזמן שבית המקדש קיים, היה חשש כזה. אלא טענתם היתה שכל עוד קיים 

קדש וניתן להשתמש בידיעותיהם לעבודת ה', צדקו חכמים בדרישתם שלא למנוע טוב מבעליו. המ
אבל כשחרב בית המקדש, אין ביטוי לחכמתם זו אלא לפני עבודה זרה, ומול חילול השם לא 
יעמוד אז קידוש השם שיכריעו לטובה, ולכן צריך להימנע מללמד. טענתם המתוקנת התקבלה על 

 .ידי חכמים
זו תופסת לגבי לחם הפנים והקטורת, שעבודתם במקדש, אבל לא ביחס לבן קמצר שסירב  טענה

ללמד מאותו נימוק. חכמתו של בן קמצר היא חכמת הכתיבה. כתיבת ספרים היא עבודת קודש, 
בכל מקום ובכל זמן ואינה קשורה כלל למקדש. אומנותו המיוחדת של בן קמצר היתה כנראה 

. אילו היה בן קמצר מגלה את סודו, היתה האנושות 276קרובה לה אומנות הדפוס או המצאה
צועדת אל האור, אלף וחמש מאות שנה קודם המצאתו של גוטנברג. אבל בן קמצר חשש 

 .שישתמשו בהמצאתו להפצתה של ספרות טמאה, מקולקלת והרסנית ולכן סירב לגלות
 יבמות ס"א א. 270
 א. תוספות בבא בתרא כ"א 271
 במדבר ל"ב כב, משנה שקלים ג' ב'. 272
לפי ירושלמי שקלים פ"ה ה"א, מלכתחילה נמנו כאן כשרי כל הדורות, וגם בית גרמו ואבטינס זכרם   273
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ה והפצת מעיינות התורה ברבים, חכמים לא קיבלו חשש זה. גדול קידוש ה' שיתרבה על ידי הכתיב
גם אם בעקבותיו יופצו דברי בלע וכפירה. יתר על כן, הטומאה יכולה להשתמש בדפוס באופן טכני 
בלבד, הוא מכשיר בעלמא שתוצאתו, נייר כתוב. רק הקודש יכול לנצל כתיבה זו כהלכה ולמצותה 

ו של שם הוי"ה וקידושו הדפסת-עד תום. בהדפסת הקודש יש יתרון איכותי ומהותי, כתיבתו
מבטא את הסוד הפנימי של האחדות הכוללת. לכן לעולם, גדול קידוש השם שבכתיבה,  277כאחת

 על חילולו.
 

 
 בחירה וגורליות . 9

                          
 .278טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד כתוב עליו לשם ואחד כתוב עליו לעזאזל

י היכי דלא ניכוון ולישקול". "שלא ימשמש להבין במשמושו ובגמרא: "למה לי טרף בקלפי? כ
 .279איזה של שם ויטלנו בימין לפי שהוא סימן יפה כשהוא עולה בימין"

תמוה הדבר כיצד יעלה בדעתו של הכהן הגדול לכוון לגורל הנכון, הרי באופן כזה אמנם יעלה 
 הגורל בימין, אבל לא תהיה זו הגרלה כלל ונמצא שלא עשה כלום!

כעין זה "שאלו תלמידיו את ר' עקיבא: עלה בשמאל מהו שיחזור לימין? אמר להן: אל תתנו 
. והגמרא תמהה "כיון דקבעתא שמאל היכי מהדרינן לה?" ותירץ רבא 280מקום לצדוקים לרדות"

שכוונתם היתה להחזיר לאחר ההגרלה, לו ולשעירו, לימין. ומה יועילו בכך, איזו משמעות יש 
 לאחר שכבר נפל הפור על השמאל?להעמדה בימין 

מתרחשת כאן התמודדות בין המעשה הרצוני, הבחירי וההכרתי של העם, לבין הגורל הנתון 
והקבוע מלמעלה. גם לאחר שנפלה ההכרעה, האדם אינו רוצה להשלים עם התגברות כוחה של 

 הגורליות על חירותו ובחירתו, ומנסה כל דרך להתמודד עם הגזרה ולתקן אותה. 
השעיר לה' נתפס כמבטא את הצד החיובי, והקרבתו היא העלאת החלק הטוב למעלה, ואילו 
השעיר לעזאזל, מטפל בחלק הרע ותפקידו להשפילו מטה מטה. עליית הגורל לה' בימין, ממקדת 
את הדברים בעשייה החיובית, היא סימן ברכה והארה. ועלייתו בשמאל, מחדדת את מידת הדין 

ת הרע נעשית מלאה וטוטאלית, ללא אפשרות להבחין בנקודות הטוב והזכות הביקורתית, ושליל
על העשייה  -שבו. היד שבה יעלה הגורל לה', קובעת אפוא מהו עיקר המעשה ועל מה יושם הדגש 

החיובית, או על שלילת הרע. גם אם עלה הגורל בשמאל, רוצה הכהן להחליף את מקומותיהם 
 ולהבליט את העשייה החיובית. 

אולם האמת היא ששני הצדדים יחד משלימים זה את זה, "סור מרע ועשה טוב", והדרך הנכונה 
. רק מתוך הדבקות החיובית בקודש, תיתכן 281היא "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת"

 .המלחמה ברע ואילו היא כשלעצמה, עלולה להשקיע את הכל בבוץ החטא
 

הותי לאדם בכלל. שני רגשות סותרים מקננים בלב, המתח המלווה את הטלת הגורל, אופייני ומ
מחד תחושת החופש, העוצמה והיכולת, האדם חש בחירות הרצון וביכולתו לבחור בין אפשרויות 
שונות, להכריע, ליצור ולעצב את פני המציאות, מאידך גיסא קיימת גם ההרגשה שהוא נתון בצבת 

ניסיונותיו לשנות את המציאות, מועדים הנסיבות, סגור בקופסה וכבול במסגרת נתונה וכל 
לכישלון. האדם נוכח שהמציאות גדולה וחזקה ממנו וסופה לנצחו, להתגבר על פרפוריו ולהעמידו 

 .לבסוף על מקומו
עוצמתן של תחושות אלה תלויה בגורמים שונים. בעולם העתיק, שבו היו אמצעיו של האדם 

עות הטבע שסביבו, גברה האימה מפני כוחה פרימיטיביים וחסר היה לו מידע בסיסי על תופ
ועוצמתה של המציאות, והביאה להשלמה והתבטלות מפניה. האדם העצים את כוחה של 
המציאות ורומם אותה, כשהוא מדמה לראות בה גורמים דמוניים כבירי כוח, ולכן תלה את הכל 

ו בו התעצמה, כך בגזרה קדומה, בגורל. אולם ככל שהכרתו של האדם את היקום גדלה ושליטת
 התגמדו בעיניו הכוחות הללו וכוחם נגוז.

התחושה משתנה גם בהתאם לגיל האדם, אופיו, והמציאות שבה הוא פועל. הבחור הנמרץ, 
הפעלתן, יתייחס באופטימיות ליכולתו להשפיע על המציאות, יותר מאשר אדם מבוגר, ששרה עם 

חזק, לעולם לא יתייאש אלא ימשיך ליצור קשיי ההגשמה במציאות ונכשל. אבל אם לאדם אופי 
 .באופן מתון ומפוקח -ולפעול למרות הקשיים 
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התפיסה הנוכרית היא גורלית. היא מניחה שהאדם נולד מלכתחילה לתוך מציאות נתונה, ומצבו 
נגזר ממצב העולם, מגרמי השמים, מהחברה והמשפחה, ומראש, נקבעו אופיו, וגלגולי חייו 

אדם אינו יכול להחליף את זהותו וכך אינו יכול לשנות את גורלו שנקבע ומעשיו של האדם. ה
מרגע בריאתו. המצב מסתבך ונעשה טראגי משום שהאדם אינו יודע את הצפוי לו, והוא מפרפר 

 ומכה גלים, עד שתבוא המציאות ותתפח על פניו.
בחירה חופשית.  תפיסת ישראל הפוכה בתכלית. אין גזרה קדומה, הכל מסור בידי האדם ויש לו

האדם מחליט על אורחות חייו ומעצב אותם, הוא יוצר את פני עולמו ולא העולם אותו. מובן שאין 
להתעלם מכוחה המכריע של המציאות בתחומים שונים. מצבו הבסיסי של האדם נקבע מראש 

אות "האב זוכה לבן: בנוי וכח ובעושר ובחכמה ובשנים". המצי 282בתורשה, וכפי ששנה ר' עקיבא
ותנאיה מציבים את האדם במקומו וקובעים את האתגרים שבפניהם יעמוד: רבא אמר "חיי, בני 

אלה סייגים המצמצמים  .283ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא, אלא במזלא תליא מילתא"
. כלומר, 284ומקטינים את שטחה של הבחירה, ואף על פי כן "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים"

מי, הרוחני, נשאר לאדם חופש בחירה מלא. קיימת אמנם גזרה אבל אין זו דווקא בתחום הפני
אלוקית. ההשגחה אינה קובעת את מעשי האדם, אלא  גזרה קדומה, גורל עיוור, אלא השגחה

 .את מגמותיה, על ידי מעשיו הבחיריים -באורח פלא  -מלווה אותו ברחמים, ומקדמת 
מצעות הטלת הפור. הטלת הגורל משמשת לאומות מבחנן של התפיסות הקוטביות הללו נעשה בא

העולם אמצעי לגלות את הגזרה הקדומה. האדם ורצונו מסתלקים ומופיעה הגורליות. כך 
השתמשו המלחים אצל יונה בגורלות כדי לדעת "בשלמי הרעה הזאת עלינו", הם האמינו באופן 

ים קדומים גם את הדין , בצורה כזו מסרו בימ285מוחלט בגורל ועל פיו הטילו את האשם לים
 .286ל"משפט שמים"

. "כי המן בן 287הגורל שהטיל המן מוכיח שאין לו אחיזה בישראל, ואדרבה "פור המן נהפך לפורנו"
פור הוא הגורל להמם ולאבדם... על כן קראו  המדתא האגגי חשב על היהודים לאבדם והפיל

יצחון על המן אלא גם על הפור, . ניצחון פורים לא היה רק נ288פורים על שם הפור" לימים האלה
 .ההשגחה והבחירה גוברים על הגורליות -וזה הלקח לדורות עולם 

אבל ההתמודדות עם הגורל אינה רק באומות העולם, אלא היא קיימת ומופיעה בתוך ישראל. 
 289חכמים תיארו כיצד בא עכן לערער על הגורל ולנפץ את כוחו: "יהושע, בגורל אתה בא עלי?"

מין. למה תפיל גורלות ביני לבין בני ביתי, אני אפיל הגורל בינך ובין פנחס, אם לא יעלה "איני מא
 .290על שניכם אף אני מאמין"

טענתו של עכן טובה ומוכחת. מבחינה הגיונית סטטיסטית, הגורל אינו אומר כלום, הוא חייב 
ים בו ומייחסים לו ליפול על מישהו, ולכן תיתכן בכך מקריות. יש לגורל משמעות רק אם מאמינ

 עוצמה וממשות. 
לשון חכמים: "דלטור אני לך? הפל גורלות!" משמעה, שמדובר בגורל של חול ועל כן טענתו של 
עכן היתה טענה חזקה. אולם הכתוב הוסיף "לפני ה'" והורה בכך שלפנינו גורל של קודש, גורל 

בי הגורל בכלל, אבל ביקש ממנו אלוקי. יהושע יכול היה להסכים עם ניתוחו ההגיוני של עכן לג
להודות בכוחו של הגורל האלוקי. גורל כזה הוא נס ודיבור אלוקי ולא גורל עיוור. יהושע רצה 

 להציל את כבודו של הגורל העליון הזה, שבאמצעותו תתבצע גם חלוקת הארץ.
ע להשתמש מדוע אפוא נזקק הדיבור האלוקי לגורל, והרי יש בישראל נביא ואורים ותומים, ומדו

 באמצעי נמוך וסתום כמו גורל?
הגורל אשר לפני ה' נראה שהגורל מבטא תוכן שונה מן ההיגד הנבואי הישיר, ההכרתי והמושכל. 

קול העולה ממעמקי המציאות וממהותה הפנימית. תפקידו -הוא בת ובחלוקת הארץ, 291במקדש
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אמר להם הקב"ה למדו מפרו של אליהו...  -וקא את אחדותם והשוויון ביניהם: "מלפנו מבהמות ארץ לציין דו
אמר להם בחרו שני פרים תאומים מאם אחת הגדלים על אבוס אחד והטילו עליהם גורלות, אחד לשם ואחד 

תקבצו כל לשם הבעל, ובחרו להם הפר האחד ופרו של אליהו מיד נמשך אחריו, והפר שעלה לשם הבעל נ
נביאי הבעל ונביאי האשרה ולא יכלו לזוז את רגלו עד שפתח אליהו ואמר לו לך עמהם. השיב הפר ואמר לו 
לעיני כל העם: אני וחברי יצאנו מבטן אחת מפרה אחת וגדלנו במרעה אחד, והוא עלה בחלקו של מקום ושמו 

אליהו: פר פר, אל תירא לך  אמר לושל הקב"ה מתקדש עליו, ואני עליתי בחלק הבעל להכעיס את בוראי? 
במדבר רבה עמהם ואל ימצאו עלילה, שכשם ששמו של הקב"ה מתקדש על אותו שעמי כך מתקדש עליך..." 

שני הפרים הינם תאומים שווים והגורל בא ומבחין ביניהם, זה יעלה לה' וזה לבעל. הגורל אינו מבטא  .כ"ג ט
אומר לו אליהו את הרעיון העמוק: "כשם שקילוסו של הקב"ה  הבדל מהותי ביניהם, אלא שוני מקרי. ולכן



 

 

באורים ותומים, אלא . לא די בכהן ולאשר ולהשלים מלמטה, את ההכרעה האלוקית מלמעלה
צריך גם את הגורל, כדי שיאמר, שחלוקת הארץ אינה הכרעה שנכפית מלמעלה, אלא גם קולה 
הפנימי של המציאות. הריהו עולה ומאשר את התאמתו הפנימית של הגורל לשבט. באופן ציורי 

 292אני גורל פלוני!" -תיארו זאת חכמים: "שהיה הגורל צווח בשעת עליתו 
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קשר לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו, ולנשחט כנגד בית 
 .293שחיטתו

מסקנת הגמרא שיש לקשור את הלשון לשני השעירים, למשתלח בראשו ולשעיר לה' כנגד בית 
שחיטתו, שלא יתערבו זה בזה ולא באחרים. נראה לכאורה שקשירה זו אינה אלא סימן בעלמא 

 צעי טכני, להבחין בין שני השעירים השווים במראה ובקומה.ואמ
 אבל הוסיפה הגמרא:

אמר ר' יצחק שתי לשונות שמעתי: אחת של פרה ואחת של שעיר המשתלח. של שעיר 
המשתלח דבעי חלוקה בעי שיעור, של פרה דלא בעי חלוקה לא בעי שיעור... ורב דימי בשם 

פרה, ואחת של שעיר המשתלח ואחת של מצורע  ר' יוחנן: שלוש לשונות שמעתי, אחת של
 וכו'. 

חכמים משווים את כל המקומות שבהם הצריכה התורה להשתמש בלשונות. אולם עצם השוואת 
הלשונות מעוררת תמיהה. בפרה ובמצורע, הלשונות הן מן התורה ואילו בשעיר המשתלח זהו 

שקושרים לשעיר לעיקר, ולחייבו מנהג, ואולי עניין טכני בלבד. איך אפשר להפוך את הלשון 
 בשיעור מוגדר של צמר, בשעה שללשון שנועדה לפרה אדומה כל כמות תספיק?

: "פרה ושעיר 294ואכן מבחינה המשנה בין לשון הפרה האדומה לבין הלשון של השעיר המשתלח
המשתלח ולשון של זהורית באה מתרומת הלשכה, כבש )גשר( פרה וכבש )גשר( שעיר ולשון שבין 
קרניו באין משיירי הלשכה". לשון של זהורית של הפרה, שהיא מעיקר המצווה ובאה משום כך 
מתרומת הלשכה עצמה, לעומת מכשירים שונים כמו הגשרים שנבנו לכהן ולשון שבין קרניו של 

 שעיר המשתלח, שבאים רק מן השקלים שנותרו.
רין לשון של זהורית בראש שעיר לעומת הנימוק הטכני המופיע כאן, אומרת המשנה "ומנין שקוש

, משמע שקשירת הזהורית היא עניין 295המשתלח, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו"
 .מהותי ונשגב

חוט  -נראה שיש לחלק בין הדברים. קשירת הזהורית בראשו של השעיר לה' היא אכן טכנית 
המשתלח היא עניין מהותי ולכן  בעלמא בלבד, כדי שלא יחליפוהו, אבל קשירת הלשון בראש שעיר

. סיבת קשירת הלשון בראשו של השעיר המשתלח היא אפוא בעלת תוכן 296טעונה חלוקה ושיעור
 ומשמעות פנימית, אבל יש בה שני פנים קוטביים.

 
 א.

השעיר נושא עליו את עוונות בני ישראל ומבטא את תשובת האומה.  -"אם יהיו חטאיכם כשנים" 
ותשובה אין מקום לטשטש ולהסתיר את העוונות, "מכסה פשעיו לא יצליח". בשעה זו של וידוי 

 .297לכן קושרים בראש השעיר לשון של זהורית, ומציגים את החטא קבל עולם במלוא אדמימותו
תולעת השני משותפת לשלושת ה"קרבנות" החריגים: פרה אדומה, טהרת מצורע, ועתה על פי 

אינם קרבנות ואינם קרבים לגבוה במקדש, שלושתם רבנן, גם לשעיר המשתלח. שלושת אלה 
"מכשירים" בלבד והם נעשים מחוץ לעזרה. שלושתם מכוונים כנגד הטומאה והחטא, ויוצאים 
להתמודד עמם לא מן הקודש, אלא בשטחם שלהם. התורה מורה שאפשר להתגבר על הטומאה, 

המבטאת את הטומאה,  לכלותה פיזית או להתרחק ממנה. בשרפת הפרה, נשרפת תולעת השני
 ובטהרת מצורע היא נטבלת במים והציפור משתלחת ומורחקת.

הצמר בא מן הבהמה הגדולה, והצבע בא מן  -תולעת השני מצרפת בתוכה שני קצוות מעולם החי 
התולעת הקטנה והפחותה. אבל במציאות קורה תהליך מוזר, התולעת מתגברת על הצמר, 

עולה מזה כן יעלה מזה". לשני הפרים, גם לטוב וגם לרע תפקיד. האפשרות לבחור להקדיש פר לבעל, היא 
 המאפשרת גם את הבחירה בטוב, והאחת תלויה בשניה.
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ארז ואזוב,  -הבוהק שלה. גם מן הצומח מביאים את הקצוות  משתלטת עליו וצובעת אותו באודם
 כל הקצוות מעורבים יחד וכורכים אותם בתולעת.

אבל לאחר התשובה והכפרה משתנים הדברים, האדום הופך ללבן, והתיקון הוא שלם ומלא, 
 .298הצמר המקורי נחשף ואף מלבין יותר ונעשה לבן כשלג

 
ד בשעיר לה', מלמדת שכדי לרפא את החטא צריך חלוקת הלשון לשתיים וקשירת חוט אח

להגדירו ולבררו, אבל אסור ומסוכן לתת לו ביטוי חזק מדי. הצבע האדום המודגש עלול להשתלט 
 על כל החיים, ליצור רושם שהחטא הוא חזות הכל ולא נשארה נקודה אחת טהורה ונקיה.

שים יומם ולילה מומים. אבל יש האוהבים את העיסוק בחטא )ובלבד שיהיה של אחרים(, ומחפ
גם אם מטרת הביקורת חיובית, כשהיא מוגזמת היא עלולה לעוות את פרצופנו וליצור תמונה 

 עקומה וסוריאליסטית, שתהרוס את הכל ותטביענו ברפש ללא מוצא.
השעיר המשתלח ביום הכיפורים הוא רק אחד השעירים, ובמקביל, מתנהלת פעולה חיובית כאשר 

השעיר לה'. החטא מסומן בשניהם, אלא שבמשתלח קושרים לשון שלמה ואילו בשל מקריבים את 
ה', די בחוט אחד כנגד בית שחיטתו כדי להבחינו מחברו, כלומר, יש לזכור את החטא אבל באופן 

 מאוזן ובונה.

 
  .ב

 המשנה מביאה אסמכתא מישעיהו לקשירת לשון הזהורית:
יר המשתלח, שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים ומנין שקושרין לשון של זהורית בראש שע

 .299כשלג ילבינו
אסמכתא זו נראית קלושה. הנביא אמנם תיאר את החטא והמשילו לצמר האדום אבל אין צורך 

 וטעם לממש את המשל ולהפוך אותו למציאות.
נראה שעיקר האסמכתא הוא מתחילת הפסוק "לכו נא ונוכחה אמר ה'". חכמים ראו פה גם 

. הקב"ה אינו מסתפק בעצם הכפרה אלא מודיע עליה בנס גלוי, להודיע ולפרסם את 300הוראה וצו
 משום כך מצווה לפרסם את האות המופלא.  .זכותם של ישראל, היוצאים זכאים בדין

, כדי שתיראה 301על פתח האולם מבחוץ -את הזהורית קושרים במקום הבולט ביותר האפשרי 
צאות הדין, והיא שמחה ומעלה על נס קרבת אלוקים זו, הלבנתה בעליל. כנסת ישראל בטוחה בתו

. בעקבות הכפרה הופך יום הכיפורים ליום שמחה "לא היו ימים 302"ראו חבתכם לפני המקום"
טובים לישראל כיום הכיפורים וט"ו באב שבהם היו בנות ישראל יוצאות לחול בכרמים בבגדי לבן 

 .303שאולים"
זהורית להיות מופת של ביטחון. הלבנתה לא היתה ודאית, אלא שעם ירידת הדורות, חדלה לשון ה

וקשירתה הפכה לניסיון. לא היתה בקשירה זו שמחה של גילוי הדבקות והאמונה, אלא מתח 
 זכו או לא!  -נורא, בעת שהאדם והעם הועמדו במבחן ונחשפו במערומיהם 

אפשר להתחמק ולברוח למבחן זה יתרון וחשיבות, בהוותו תמריץ נפלא לתיקון ולתשובה, שאי 
אורב מאידך גם קלונה של  ממנו. אלא שיחד עם תחושת הרווחה והגאווה כאשר הזהורית הלבינה,
 תשובה שלא התקבלה, והזהורית ביטאה את הדחייה באופן חד וברור.

במצב זה אין טעם להציג את הזהורית לראווה, אבל תולים אותה באותו מקום, בפתח האולם 
 . 304עים את התוצאה גם אם אינם רואים אותה בעלילמבפנים, והכל יוד

אלא שהעם המשיך לסגת מבחינה רוחנית, והסנקציה המיידית הברורה לא הצליחה להבטיח את 
משמעית באדמימות לשון -חזרתו בתשובה. במצב זה, יש סכנה שתגובת הדחייה הישירה והחד

לה כללית. חכמים המשיכו הזהורית, תחסום את הדרך לתיקון בעתיד ותביא לייאוש ולנפי
להאמין בסגולת ישראל אבל לא באופן פשטני עכשווי. את הנפת הדגל הברור בהווה והשאיפה 
להישג עכשווי, המירו בכוחה של הסבלנות ובאמונה בסיכוי הטמון בעתיד הרחוק. סיכוי זה ממשי 

אם יהיו  -לבינו וודאי בעיני חכמים יותר מן ההווה הצר. "גם אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג י
 .305כשלג ילבינו" -חטאיכם כשנים הללו שסדורות ובאות מששת ימי בראשית ועד עכשיו 

המקדש מכפר על עוונות ישראל, יש לו הכוח להפוך דין לרחמים, וזדונות נעשים זכויות. באופן כללי שלט  298
הכסף, המבטא את הרחמים, היה מצומצם ביחס  במקדש הזהב שגונו האדום מרמז על דין ואילו הגוון הלבן של

אליו. אבל הזהב קונה את הכסף, שיש בכלל זהב גם כסף, ו"כסף לא נחשב בימי שלמה", כי בזמנו הגיעו 
ישראל אל שלמות תפארתם; האהבה לא נפרדה מן היראה אלא שתיהן התאחדו. לכן אמרו חכמים שלא היה 

המקדש, כי מאחר שהוא מבטא את הדין אין מקומו אלא העולם כדאי להשתמש בזהב אלא בשביל בית 
 בהופעת השלמות של המקדש" על פי שמועות ראי"ה, בראשית עמ' ג.
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על כן סילקו את הלשון גם מפתח האולם בפנים, והשאירו אותה לעיני איש אחד בלבד, האיש 
העתי. הוא היחיד שראה את לשון הזהורית קשורה בסלע וידע אם נתקבלה תשובת העם אם לא. 

שמע את התוצאות רק במוצאי יום הכיפורים. חכמים שקלו אפוא בפלס, את אתגרי ההווה העם י
מול מגבלותיו. הם לא ביטלו לגמרי את קשירת הזהורית אלא השאירו אותה מוצנעת. אסור 
לוותר על סיכויי העתיד אבל אסור גם לוותר על הסיכוי והאתגר העכשווי, ומי שדוחה את הכל 

 .306לו לעולם לעתיד לבוא, לא יזכה

 

   חולשה וחסרון . 66
                        

 התחשבות בחולשה וחסרון
בכל יום היה חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב, והיום חותה בשל זהב ובה היה מכניס. 
בכל יום היה חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב, והיום חותה בשל זהב ובה היה מכניס. 

ת קבין ומערה לתוך שלשת קבין, היום חותה בשל שלשת קבין בכל יום חותה בשל ארבע
ובה היה מכניס. בכל יום היתה כבדה, והיום קלה. בכל יום היתה ידה קצרה, והיום 

 .307ארוכה
 ובגמרא: 

 (? משום חולשה דכהן גדול.308מאי טעמא )דיום הכפורים בכולהו
כולן מגלות התחשבות  שורה ארוכה של הלכות ביום הכיפורים באה להקל על הכהן הגדול,

 .בחולשותיו ומטרתן, ללטף אותו ולרפד את דרכו בצמר גפן
 .309אם היה כהן גדול זקן או איסטניס מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן

אפשר להסיק מכאן שחכמים לא התעלמו מחולשות האדם ולא דרשו ממנו להיות כליל השלמות, 
ף שאליו יש להגיע, בהתאם לחסרונותיו. ואפילו ביום הכיפורים שהוא אלא ויתרו והנמיכו את הר

יום של אתגר, גדולה עדיין ההתחשבות בכהן הגדול ונעשה הכל על מנת להקל עליו בדברים שאינם 
  הכרחיים לעבודת היום.

 כשם שחסה התורה על כוחו של הכהן הגדול כך חסה גם על ממונם של ישראל:
 .310כסף והיום של זהב(? התורה חסה על ממון של ישראלמאי טעמא )בכל יום של 

וצוה הכהן ופנו את הבית. אמר רבי מאיר וכי מה מטמא לו, אם תאמר כלי עצו בגדיו 
 ומתכתו, מטבילם והם טהורים!? על מה חסה תורה, על כלי חרסו ועל פכו. 

תורה על וכי מה מטמא בנגעים, הרשעים או הצדיקים? הוי אומר הרשעים. אם כך חסה ה
ממונו הבזוי, קל וחומר על ממונו החביב. אם כך על ממונו, קל וחומר על נפש בניו ובנותיו, 

 .311אם כך על רשע, קל וחומר על של צדיק
תנו רבנן סולת ואפית אותה, מלמד שנקחת סולת, ומנין שאפילו חיטין? תלמוד לומר 

ה, מפני החיסכון. מאי מפני ולקחת, מכל מקום. יכול אף בשאר מנחות כן תלמוד לומר, אות
החיסכון? אמר רבי אלעזר: התורה חסה על ממונן של ישראל. היכא רמיזא? דכתיב 

 .312והשקית את העדה ואת בעירם
מקורות אלה עוסקים רק בענייני הדיוט וחולין, אבל הגמרא מעתיקה את הדין הזה גם לתוך 

 תחומי הקודש. במדרש מובאים לכך מקורות נוספים:
מקומות חסה התורה על ממונם של ישראל. ראשונה: אם ימעט הבית מהיות משה בארבעה 

וגו'. בחלב: וחלב נבלה וטרפה יעשה לכל מלאכה. ובנבלה: או מכור לנכרי. ובבית המנוגע: 
 .313ופנה את הבית"

 בין הדוגמאות מופיע כאן גם קרבן הפסח, וההתחשבות והוותרנות מגיעות כאן אף לקרבנות.

 

השתלשלות המנהג מתוארת בירושלמי )פ"ו ה"ה, השווה לבבלי יומא ס"ז( באופן חד וחריף יותר:  306
בראשונה היו קושרין אותו בחלונותיהן, ויש מהן שהיה מלבין ויש מהם שהיה מאדים והיו מתביישין אלו "

. חזרו וקשרו אותו בפתחו של היכל, ויש שנים שהיה מלבין ושנים שהיה מאדים, חזרו וקשרו אותו מאלו
ירושלמי מתאר כיצד נאחזו גם היחידים בכפרה הכללית ונתלו בה כשהם נבחנים ומתעלים עמה, בסלע". ה

אות, הבבלי לעומת הבבלי שלא הזכיר את העניין האישי, אלא את הציבורי בלבד. הבדל נוסף בין הנוסח
מתאר את התמעטות הדורות שבעקבותיה לא הלבינה הזהורית. כלומר, לא התרחש נס ולא באה הכרזה 

היה ביטוי הפוך של גילוי החטא באופן שלילי. ואילו בירושלמי נראה שצבע  פומבית על הכפרה, אבל גם לא
ינה וכשחטאו היתה מאדימה. הלשון מלכתחילה לא היה לא אדום ולא לבן, וכשעשו תשובה היתה הלשון מלב

 המבחן מתחדד בכך יותר הן לחיוב ואף לשלילה, לרבים ואף ליחידים.
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 בחולשה אין להתחשב

נשאלת השאלה, מדוע להתחשב בחולשות הכהן הגדול ולא לבחור מלכתחילה באדם חזק? אפשר 
לקבוע לתפקיד את הטוב, הצדיק, החזק והמוכשר שבכהנים, ולא לוותר לחולשותיו האישיות של 

למרות כוחו המוגבל, בשל גדולתו ומעלותיו  314כהן פלוני. ניתן עוד להבין בחירתו של זקן
  , אבל מדוע להיכנע לחולשות אנוש של כהן מפונק ואיסטניס?הרוחניות

ואכן, תפיסה זו אינה שלמה ואינה מקיפה את כל ההלכות הנוגעות לכהן הגדול. בעיקרו של דבר, 
בכל הנוגע לעצם עבודות היום, לא הקלו על הכהן במאומה, הוא חייב בכל עבודות היום, הן 

   ום ויום, כולן מוטלות על הכהן הגדול ללא שום ויתור.בעבודת יום הכיפורים והן בעבודת כל י
 :כיוצא בזה בהכנות ליום הכיפורים

אמר רב פפא: שתי לשכות היו לו לכהן גדול אחת לשכת פרהדרין ואחת לשכת בית 
אבטינס, אחת בצפון ואחת בדרום... ומיטרח מטרחינן ליה כולי האי? אלמה לא? מטרחינן 

יפרוש, אי נמי שלא תזוח דעתו עליו, דאי לא תימא הכי נעבדינהו ליה טפי, דאי צדוקי הוא ל
 . 315נמי תסגי ליה בחדא לתרווינהו בהדי הדדי, אי

)וכי מטריחים אותו כל כך? מדוע לא! מטריחים אותו כדי שאם צדוקי הוא יפרוש, ואם 
א כשר הוא לא תזוח דעתו עליו. שאם לא כן מדוע לא הסמיכו את שתי הלשכות זו לזו, ול

 איחדום(.
למדנו שבעת הכנת הכהן לקראת יום כיפור, אנו מעוניינים דווקא להטריח אותו, ואפילו ל'טרטר' 
אותו ולהשפילו מעט. טלטלתו גופא חשובה, עליו להכיר שהכהונה אינה כבוד בלבד, אלא גם 
מאמץ, תפקיד כבד ורב אחריות. על הכהן הגדול לזכור שהוא משרת בלבד, הוא משרת לפני 

מקום, והוא שלוחם של ישראל ומשרתם. לא מגלים התחשבות בכהן, אלא דורשים ממנו לרכז ה
את כל כוחו בעבודתו ולמצות את יכולתו. עליו להביא את העבודה לשיאה ושלמותה, ונוחיותו 

 .האישית של הכהן הגדול היא הדבר האחרון החשוב לנו

 
של ישראל", אם אכן התורה חסה על  שאלה דומה יש לשאול על הסברה "התורה חסה על ממונם

  ממון ישראל, מדוע צוותה להוציא כסף על המצוות? הן שנינו:
בכל מאדך, תניא רבי אליעזר אומר, אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך, ואם נאמר 
בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך? אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר 

 .316יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאדךבכל נפשך, ואם 
ואכן, ראינו בהלכה גם סברה הפוכה המתנגדת לחסכנות וקמצנות במקדש: "אין עניות במקום 

 עשירות!"
תנו רבנן: כלי קדש שניקבו, אין מתיכין אותן ואין מתיכין לתוכן אבר. נפגמו, אין מתקנין 

ת פגימתה. אבא שאול אומר: סכין מטרפת היתה אותן. סכין שנפגם, אין משחיזין א
   במקדש ונמנו עליה הכהנים וגנזוה.

תנו רבנן: בגדי כהונה... אין מכבסין, לא בנתר ולא באהל. הא במים מכבסין? אמר אביי: 
הכי קאמר, הוגעו במים, מכבסין אותו בנתר ואהל, הוגעו לנתר ואהל, אף במים אין 

 317 סין אותן כל עיקר, שאין עניות במקום עשירות!מכבסים. ויש אומרים: אין מכב
 וכן הלכות נוספות:

 .318משקים את התמיד בכלי של זהב
 . 319אין משתכרין בשל הקדש

הפזרנות העולה כאן אינה בזבזנות לשמה אלא היא מבטאת דרישה ושאיפה לשלמות 
לוויתור  מקסימאלית, המתחייבת בעיקר כאשר צועדים אל הקודש. בקודש הקודשים אין מקום

לחולשות אנוש, כאן על האדם להתעלות ולהיות כמלאך. משום כך, בטלים כל השיקולים 
                                         החומרניים והגופניים והאדם נתבע למצות את כל יכולתו באופן אידיאלי.

                  

 
     גבול ההתחשבות

 לא מדובר בזקן גמור הפסול מן התורה לעבודה. 314
 .יומא י"ט א 315
 ברכות ס"א ב. 316
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תן לה מדתה של ישראל, ויש ששללו זאת ואמרו "אין עניות במקום עשירות". תנו רבנן "מערב עד בקר", 
שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר... ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא. איכא דאמרי מלמעלה 

למטה שיערו, ואיכא דאמרי ממטה למעלה שיערו. מאן דאמר ממטה למעלה שיערו, התורה חסה על ממונן של 
 ח ב(.פ"ט א וראה גם פ" נחותמישראל, ומאן דאמר ממעלה למטה שיערו, אין עניות במקום עשירות )

 תמיד כ"ט א. 318
 כתובות ק"ו ב. 319



 

 

שראל", מלמד שיש להתייחס בכבוד לבסיס הכלכלי של הכלל ש"התורה חסה על ממונם של י
האדם והעם. בקשת הממון אינה חומרנות פסולה שיש להתרחק ממנה ולתעבה ולהתמסר רק 

. אף על פי כן יש להיזהר 320לערכים רוחניים, החומר דרוש והכרחי, ש"אם אין קמח אין תורה"
יעודו לשרת ערכים נשגבים ממנו. מהתמכרות לצבירת ממון, ויש לזכור שהוא אמצעי ולא ערך, י

לכן כאשר מגיעים אל תוך הקודש, אל משמעותם הפנימית של הדברים, נמוג כל עניין ההתחשבות 
 בממון.

לפיכך, הסברה ש"התורה חסה על ממונם של ישראל", תופסת לגבי ממון ההדיוט, וביותר לגבי 
י הקודש, מתחזקת הסברה שכנגד, ממונם של הרבים, אבל בענייני הציבור הנעלים ביותר, בעניינ

"אין עניות במקום עשירות". בכל הנוגע לעצם עבודת הקודש או בניין המקדש וכליו, מוותרים על 
החסכנות ומשקיעים מממון הציבור לעשיית כלי הקודש המתקיימים מזהב. שתי הסברות 

 .321חלוקות אפוא באופן קוטבי, זו תובענית וזו ותרנית
מת ולשתי המגמות יש מקום. אמנם, אין מתעלמים מחולשות האדם ואין אפשר ששתי הסברות א

מחפשים את הכהן המושלם, גם אין דורשים ממנו להתאכזר לעצמו ולהתאמץ כנגד טבעו והרגלו. 
ההנחה היא שלכל אדם יש חסרונות וחולשות, שיש להתמודד עמן בסתם יום של חול ולהכניען, 

יתגאה. אולם ביום הכיפורים עצמו ובשעת העבודה  תוך הנמכת רוחו של הכהן הגדול שלא
מתעלמים מן הדברים הטפלים, אין מטפלים בחולשות שוליות אלא מתמקדים במאמץ העיקרי 

 .ודורשים מן הכהן להתמסר בשלמות וללא כל חשבון לביצוע עיקר עבודת היום

 
ימה נוספת של מאלף הדבר, שבמקביל לעיסוק בחולשותיו של הכהן הגדול, כורכת המשנה רש

 שינויים שנעשו ביום הכיפורים:
בכל יום היתה זהבה ירוק, והיום אדום, דברי רבי מנחם. בכל יום מקריב פרס בשחרית 
ופרס בין הערביים, והיום מוסיף מלא חופניו. בכל יום היתה דקה, והיום דקה מן הדקה. 

גדול עולה באמצע ויורד  בכל יום כהנים עולין במזרחו של כבש ויורדין במערבו, והיום כהן
באמצע. בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור, והיום מן הקיתון של זהב. בכל יום 

 היו שם ארבע מערכות, והיום חמש.
 ובגמרא: 

 . 322מאי טעמא? משום כבודו של כהן גדול
מו כבן בית מראה בכבודו את חיבתם ועושה עצ -שלוחן של ישראל  -ביום הכיפורים, הכהן הגדול 

לפני ה'. הדרך האמתית להתמודד עם חולשותיו של הכהן הגדול היא לא להתעסק בהן ולדכא 
אותן, אלא להציג מולן את גדולתו וכבודו, כמי שמבטא ומייצג את כלל ישראל. אין להתעסק עם 
הקטנות, אלא להתעלות ולהתרומם מעליה. הבלטת מעלת הכהן הגדול, מעלת ישראל ומעלת 

יכולה לחפות על החסרונות, לאזן את תדמית האדם ולאפשר את תיקונו והתעלותו לעילא היום, 
       ולעילא.

                          
 הרשעה כעשן תכלה

העולם עשה צעד גדול קדימה ומלכויות הרשעה ששלטו בו, כלו כעשן. שנים רבות התפללנו על כך 
ת ומפרשת לנו את הדבר לאשורו. "כעשן תכלה" ולא הבנו מה אנו אומרים, אבל המציאות הולכ

יכול להתקיים כפשוטו, כוחות אדירים שאיימו על העולם כולו, נגוזו לפתע כאילו אין בהם שום 
 .ממשות, כעשן ממש

לא אידיאות גדולות הפילו את מלכות הזדון. משטר אידיאולוגי שהתיימר להביא אחדות ושוויון 
תגברות ערכי החופש, אלא קרס מפני תביעות חומריות פשוטות לא נפל בגלל שחיתותו או בגלל ה

וגסות, מפני ייאושו של היחיד מאפשרות של חיי רווחה עקב קשייו החומריים. אין זו לכאורה 
   עדות להתקדמות האנושות.

חורבנה של מלכות רשעה אחת אינו מבטיח שלא תצמח רשעה גדולה יותר. ממפלת מלכות הרשעה 
וצומחות מגמה רכושנית ומגמה לאומנית. במקום כלכלה ריכוזית שוויונית, עולה  הריכוזית עולות

 אבות פ"ג י"ז. 320
אפשר לחלק )תפארת ישראל שקלים ח' ה'( ולומר ש"אין עניות במקום עשירות" הוא כלל בהפסד מועט,  321

שבהדיוט חוששים לו ובקדשים לא, אבל בהפסד מרובה הכל מודים שהתורה חסה על ממונם של ישראל. ועוד 
סכת תמיד, ה' אות כ"ז( שאין הן סברות חלוקות, אלא הכל לפי ההפסד ולפי כבוד העבודה והכל לפי כתב )במ

 )אלא שלא משמע כן מאיסור תיקון וכיבוס הבגדים(. הצורך
כך כתב מהר"י אבן חביב )'יום תרועה', ר"ה כ"ז(: "יראה דאיתא להא ולהא, יש דברים דצריך להתיר בהם 

ום עשירות, ויש דברים דצריך לדקדק בהוצאה דהתורה חסה, וזה תלוי בשיקול דעת פיסת יד, דאין עניות במק
  חכמים לתת הפרש בין דבר לדבר".

עוד אפשר להבחין בין בניין המקדש שבו אנו מצווים גם על המעולה והיקר ביותר, לבין תפקודו ואחזקתו. 
ו צריך להיות זהב טהור. הדרך לשער המנורה עשויה זהב אבל ביחס לפיה המתכלה באש היינו סוברים שאינ

את מידת השמן לנרות יכולה להיות חסכונית. כמו כן יש מקום לחסכנות ביחס למחתה של כל יום שהיא 
מתכלה והולכת. כל הדוגמאות הן בנוגע לתחזוקת המקדש, מלבד הקלפי שאינה מתכלה ואף על פי כן לא 

 .עשאוה זהב
 מ"ה א.יומא  322



 

 

תאוות ממון אישית פרועה, כלכלת שוק, שבסיסה "איש את רעהו חיים בלעו". הולכת ועולה 
 לאומנות, כיתתיות שבטית חסרת אחריות, העלולה לאיים על העולם כולו.

ללמוד שאין לראות בעצם העיסוק הכלכלי מכך ש"התורה חסה על ממונם של ישראל", אפשר 
חומרנות עכורה, וגם תיקונו החומרי של העולם הוא משימה אלוקית. יוסף ראה במפעלו הכלכלי 

 .323שליחות אלוקית: "כי למחיה שלחני אלהים לפניכם"
תפילת הימים הנוראים אינה מסתיימת ב"כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ", אלא ממשיכה מיד 

קשה "ותמלוך אתה הוא ה' אלהינו מהרה לבדך על כל מעשיך"! לא די בהעברת בכמיהה ובב
מלכות הרשעה, סילוקה יוצר ואקום. תפילתנו ומעשינו צריכים להיות מכוונים לכך שאת החלל 
שנוצר בלבבות תתפוס מלכות שמים, שתתגלה באמצעות ישראל "בהר ציון משכן כבודך 

 ובירושלים עיר קדשך".

 

 

 חוזר וחופןחופן ו . 62
 

   מלוא חופניו
הוציאו לו את הכף ואת המחתה חפן מלא חפניו ונתן לתוך הכף, הגדול לפי גדלו והקטן לפי 

 .324קטנו. וכך היתה מדתה. נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו
כף ביום הכפורים למה לי, "מלוא חפניו והביא" אמר רחמנא. משום דלא אפשר, דהיכי 

ר נעייל? הבאה אחת אמר רחמנא ולא שתי הבאות. נשקליה לקטורת נעביד, נעייל והד
בחפניו ונחתיה למחתה עלה וליעול? כי מטי התם היכי ליעביד, נשקליה לקטרת בשיניה 
ונחתיה למחתה? השתא לפני מלך בשר ודם אין עושין כן לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה 

 .325בדינן כדאשכחן בנשיאיםעל אחת כמה וכמה? הילכך לא אפשר וכיון דלא אפשר ע
הכתוב "ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני ה' ומלוא חפניו קטורת סמים דקה 

", משמעו בפשטות, שיש לחפון מבחוץ ולהביא פנימה. אלא שבכך לא די, 326והביא מבית לפרוכת
ולא בכלי.  כלומר, גם בפנים צריך להביא בחופניו -צריך לוודא שיהיה גם "מלוא חפניו והביא" 

וכאן המילכוד, אי אפשר להביא מבחוץ בחופניו גם את הקטורת וגם את הגחלים בבת אחת, אי 
אפשר לשים את המחתה הלוהטת על גבי הידיים ולא נאה לקחתה בפה, לכן לומדת הגמרא שחופן 

 .בחוץ וחוזר וחופן בפנים
יצה במנחות נעשית אמנם עצם ההלכה שאת הקטורת צריך לחפון בידיים, היא הלכה חריגה. הקמ

ביד, אבל ממתי משערים את הקטורת באופן כזה? קטורת של כל יום דינה קבוע: מנה לכל יום 
. מדוע אם כן משערים את הכמות בצורה כל כך פרימיטיבית 327פרס בשחרית ופרס בין הערבים

 וגסה, בידיו של הכהן הזה, במקום למדוד כמות מדויקת באופן מוחלט.
בידיים ולא בכלי, עושה את החפינה לאישית, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו.  התביעה לחפון

חופנו של ר' ישמעאל בן קמחית גדול ביותר, ומכיל אף יותר מן הגחלים שהיו שם, ואילו של ר' 
 .328יהושע בן גמלא קטן ביותר כשני זיתים

ש המוקטר לבין השיריים. ביום הכיפורים מבחינה פעולת החפינה, כמו קמיצת המנחה, בין הקוד
החפינה מבטאת את יכולתו הייחודית של האדם להיות מעורב אישית בהקדשה ושותף בקביעת 

 אופיה. משום כך אין משתמשים בכלים, אלא בידיו של האדם ממש.
רבים סבורים שהאדם הדתי מוקף בחוקים והלכות קבועות, ואין אצלו מקום לייחודיות, לשונות, 

דווקא כאן בקרבן הקדוש ביום הקדוש במקום הקדוש, נקבע הקרבן באופן אישי ולאלתור, והנה 
 .על ידי האדם ולפי יכולת השגתו וקיבולו

בדרך כלל שולל הכתוב את התחרותיות וההישגיות: "טוב כף נחת ממלוא חפנים עמל ורעות 
ב לאדם . טו330. הניסיון להשיג הרבה מדי הוא ניסיון נואל, "תפסת מרובה לא תפסת"329רוח"

להסתפק במעט שיכול להתקיים בידו באושר, מאשר לרדוף אחר הישגים מקסימאליים שהם 

שלמה וארא נ"ו, מן המדרש, שמות רבה י"ב ב': "ועתה שלח העז את מקנך, בא -ן תורהעיי  בראשית מ"ה ה. 323
וראה רחמיו של הקב"ה, אפילו בשעת כעסו ריחם על הרשעים ועל בהמתם, לפי שמכת הברד לא היה משלחו 

 עליהן אלא על יבול הארץ". מכאן שהקב"ה חס גם על ממונם של אומות העולם.
 יומא ה' א'. 324
 .ז אמ"יומא  325
 ויקרא ט"ז יב. 326
 כריתות ו' ב.  327
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בכהונה הגדולה )יבמות ס"א א ויומא י"ח א(. אולי בעייתו של יהושע היתה ידיו הקטנות, והוא ניסה 
 הב.להתרצות לפני ינאי בנתינת שיעור הקטורת בז
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למעלה מכוחו. אבל כאשר מגיעים אל הקודש, תובע הכתוב מן הכהן לתפוס כפי יכולתו ולא 
 .331להסתפק בכף אחת. הכהן נתבע להישגיות, לחפון ולהשיג את המקסימום שיכול האדם לתפוס

, 332לת קבע. אולם מי שעושה את תפילתו באמת לקבע "אין תפילתו תחנונים"אנו מתפללים תפי
תפילתו אינה ראויה להתקבל. ניתנו לנו מלמעלה התווים באופן כללי, אבל המוזיקה נקבעת על 

 ידי המבצע והיא משתנה תכלית שינוי מאדם לאדם.

 
  מחתת האש

וכן הקדושה גנוז ונעלם ורק האש היא המכשיר המאפשר את קיום המצווה, בלעדיה, יישאר ת
בכוחה מתגלה התוכן הזה בעולם והופך לממשי. בניגוד לקטורת, לוקחים את האש בכלי, לקיחתה 

 בידים בלתי אפשרית אלא במעשה כשפים.
התורה נוהגת פה לכאורה באיפכא מסתברא. את אש ההתלהבות וההתלהטות צריך היה לקחת 

בכלי, אבל התורה אומרת להפך. מן האש יש להיזהר; בלא מידה, ואת הקטורת היה צריך למדוד 
את האש לא מביא האדם משלו, אלא לוקח משל גבוה, מעל המזבח, ומביאה באמצעות כלים 
קבועים ולא באופן אישי. יש להיזהר מהתלהטות של קש, שהיא גדולה ועושה רושם אבל חסרת 

ה התורה מקום גם לביטוי ממשות ובסיס. ואילו ביחס לקטורת שהיא תוכן הקדושה, משאיר
 .333האינדיבידואלי

 
 האש והקטורת כאחד

מלבד הקושי שבעצם המדידה, נוסף גם קושי בהעברת התוכן האישי הזה פנימה אל הקודש. 
הבעיה האמיתית הניצבת בפני הכהן, אינה יכולת הביטוי האישי שלו בחופניו, אלא איך לצרף את 

רת יחד עם האש בידיים, אבל גם אסור לקחתם הקטורת והאש יחד. אי אפשר לקחת את הקטו
 . 334בנפרד שהרי הכתוב מצווה על הבאה אחת

בדרך אל הקודש נאלצים אנו לוותר על הביטוי האישי, אמנם לא מוותרים חלילה על עצם השיעור 
האישי אלא על השימוש בידיים. שמים את הקטורת בכף, כלומר, יוצקים את התוכן האישי לתוך 

  ולוקחים אותה פנימה עם המחתה כאחד.מסגרת וכלי, 
יתר על כן, "נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו. יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא? זו 
מרובה וזו מועטת. ואפילו בזמן ששניהם שוים וכמעשה דרבי ישמעאל בן קמחית. זו חמה וזו 

עשה מוליכים את הקטורת סיבות המעשיות,  כובד המחתה וחומה, ולמבנצוננת". צריך להתחשב 
פנימה בשמאל, תוך החלפת הידיים. לא רק שמוותרים על ההולכה בחופן ממש, אלא נוטלים את 

 .העיקר בשמאל ואת מחתת הגחלים שהיא אמצעי בלבד, עושים עיקר ומחזיקים בימין
 נדב ואביהוא פתרו בעיה זו בפשטות. הם שמו את הקטורת על האש בחוץ ונכנסו להיכל עם האש

והקטורת גם יחד. בעקבותיהם נהגו כך גם הצדוקים. באופן זה שמרו על הביטוי האישי, אבל 
את המקום הנכון. הם הגיעו לתוצאות כבר בחוץ. העבודה נעשית חיצונית, יפה  -חסרו דבר אחד 

ומכובדת בעיני הבריות, אבל אינה שירות לפני המקום, האדם אינו עובד את קונו אלא את עצמו. 
ו של העולם לא יבוא מהפצת ריח הקטורת בחללו הרחב, אלא דווקא מהפנמתה וגילויה ביסומ

 בהיכל הקודש פנימה.
  

                                                        
 פנים וחוץ 

מרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית שהיה חופן ארבעת קבין במלוא חפניו, ואומר: כל א
                        .ימא עלה על לגגהנשים זרדו וזרד א

אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית, פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק ונתזה 
צינורא מפיו על בגדיו ונכנס ישבב אחיו ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום 

 אחד. 
 ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית: 

פר עם אדון אחד בשוק ונתזה צינורא מפיו על בגדיו ונכנס יוסף אחיו פעם אחת יצא וסי
 ושמש תחתיו וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד. 

 אילו היה די בכף אחת, היתה כל הבעיה נפתרת, שהרי יכול היה להכניס את המחתה בידו הפנויה. 331
 ברכות כ"ח ב. 332
המאירי )ראה בשפת אמת, יומא שם( חידש ששינו והתאימו גם את כמות האש לגודל ידי הכהן )אך גם  333

 טורת(.לדבריו כמות האש קבועה באופן יחסי לק
חייבים להביאם יחד משום שכל אחד לבדו הרי הוא כביאה ריקנית בהיכל. הבאת הקטורת בלא אש, אף  334

שכוונתה חיובית, אינה כלום, הרי היא כגפרור בלא הקופסה לשיפשוף. ובוודאי אין מקום לאש ההתלהבות 
ים ואינה מבשמת את בלא תוכן הקטורת אפילו לא לרגע אחד. האש לבדה מעלה עשן ומסמאת את העיני

 העולם. 



 

 

ת"ר שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה חכמים: מה עשית 
עשו כן ולא שזכית לכך? אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי. אמרו לה הרבה 

 .335הועילו
 -יש קשר בין גדולתו של ר' ישמעאל לצדקות אמו. בזכותה, הגיע אל הכהונה ועל שמה הוא קרוי 

. הקפדתה על צניעותה גם בתוך הבית 336בן קמחית. היא היתה צנועה והפנימה את יופיה ביותר
ה ביטוי אישי היא פנימית שבפנימית, כשם שמהותה של הקטורת היא פנימית והמקום שבו ניתן ל

הוא לפני ולפנים. חכמים אמרו לה: "הרבה עשו כן ולא הועילו". נראה מתוך ההקשר החיובי שלא 
באו למעט ממעשיה אלא להפך. הרבה יכולות לשמור על צניעותן באופן טכני, אבל רק היא 
הצליחה, משום שעיקר צניעותה לא היה שלילת החשיפה בחוץ, אלא התקדשותה והתייחדותה של 

  האהבה בנקודה הפנימית ביותר.
. ובזכות זאת הוענקה לבניה 337הירושלמי מצא לדבריה מקור בכתוב: "כל כבודה בת מלך פנימה"

  הכהונה הגדולה, "ממשבצות זהב לבושה", זה החושן העשוי משבצות זהב.
מעשיה של קמחית מבטאים כנראה גם את אופיו של ביתה אשר לא נכלל ברשימת בתי הכהונה, 

  ותם ביקרו חכמים קשות:שא
אמר אבא שאול בן בטנית משום אבא יוסף בן חנין: אוי לי מבית בייתוס אוי לי מאלתן. 
אוי לי מבית חנין אוי לי מלחישתן. אוי לי מבית קתרוס אוי לי מקולמוסן. אוי לי מבית ר' 

אמרכלין,  ישמעאל בן פיאבי אוי לי מאגרופן, שהם כהנים גדולים ובניהן גיזברין, וחתניהם
 .338ועבדיהן חובטין את העם במקלות

בית קמחית לא נאשם בהתנשאות, ברודנות, בפלגנות, אלא השתבח בטובו, פשטותו ועממיותו. 
 .339שבחו אינו עושרו, יחוסו וגדולתו, אלא דווקא צניעותו

אבל יש פעמים שאי אפשר להתכנס פנימה ומוכרחים לצאת החוצה. לפעמים צריך לצאת מן 
אפילו בערב יום הכיפורים, כדי לדבר עם מלך ערבי בשוק. יש צורך לייצג את העם במשא העזרה, 

ומתן מדיני, והכהן אינו יכול לברוח אל חצרות בית ה'. יציאה זו אכן מסכנת את הצניעות, היא 
עלולה לפגוע בהתקדשות הפנימית ולעלות לו בעצם הכהונה. אבל מה שנחשב בדרך כלל כאסון 

היא נשארה  ר' ישמעאל בן קמחית לברכה, כי אף שהפסיד את הכהונה באופן אישי,גדול, הופך ל
  אצל אחיו ובביתו, אין זה גנאי אלא שבח.

עיקרו של דבר הוא שר' ישמעאל יצא אל העולם החיצוני, מבפנים. את מושגיו הוא שאב מן 
           אה למכשלה.הקודש וינק את תעצומות רוחו מפנימיותם של הדברים, לכן לא הפכה לו היצי

                                
סדר עדיפויות זה נכון בכל המישורים. הארץ אינה רק מקום מגורים ופרנסה, ערך הארץ אינו 
מתמצה בשיקולים רציונאליים של ביטחון, מים וכלכלה בלבד. אי אפשר להסתפק אפילו ברגשות 

לעולם תעלה ותצוף השאלה הפנימית: מהי ארץ אישיים טבעיים, של תחושת השייכות והבית. 
צריך לחשוף את מקור רגשות האהבה ואת נביעתם ממקור הקודש, את  ישראל ומהי משמעותה?

 המניעים הדתיים וההיסטוריים אשר מובילים אותנו לרובד עמוק ופנימי עוד יותר.
מתפללים על השלום נתיבותיה שלום, אנו  -כך הדבר גם ביחס לבקשת השלום. ה' שלום, התורה 

וחותמים בו. אבל אסור להחליפו בטכסיס פוליטי, בתפיסה שטחית חיצונית, או להסתפק בו 
 כהרפיה ופסק זמן בלבד. אפשר להגיע אל השלום רק מתוך תפיסת הקודש.

 

 

  היה מהלך בין הפרוכות . 63
 

הקדשים,  היה מהלך בהיכל עד שמגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקדש ובין קדש
וביניהן אמה. ר' יוסי אומר לא היתה שם אלא פרוכת אחת בלבד שנאמר "והבדילה 

 .340הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים"

 יומא מ"ז א. 335
 בתוספות ישנים ביומא סייגו את הקפדתה ועשו את צניעותה למציאותית: בשעה שהיתה יכולה לכסותם. 336
 תהילים מ"ה יד. 337
 פסחים נ"ז א. 338
 - לעומת גנותו של בית פיאבי נאמרו על ר' ישמעאל בן פיאבי עצמו דברים גדולים: "...ועוד צווחה העזרה 339

משמת ר' פסחים נ"ז. " "שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאבי תלמידו של פנחס וישמש בכהונה גדולה
אמרו עליו על ר' ישעמאל בן פיאבי שעשתה לו אמו כתנת של " סוטה מ"ט. ישמעאל בן פיאבי בטל זיו כהונה"

המהרש"א ר' ישמעאל בן קמחית  יומא ל"ה ב. לדעתמאה מנה ולובשה ועובד בה עבודת יחיד ומסרה לצבור" 
הוא ר' ישמעאל בן פיאבי. אבל אין בכך הכרח אלא דמיון השמות בלבד ובכך שנקרא על שם אמו ולא נזכר 

 אבל רבים מן הכהנים הגדולים נקראו ר' ישמעאל. .שם אביו
 יומא פ"ה מ"א. 340



 

 

שפיר קאמר להו רבי יוסי לרבנן? ורבנן אמרי לך, הני מילי במשכן אבל במקדש שני כיון 
בנן בקדושתיה אי דלא הואי אמה טרקסין ובמקדש ראשון הוא דהואי ואיסתפקא להו לר

 .341כלפנים אי כלחוץ ועבוד שתי פרוכת
במקדש ראשון, היתה הגישה אל הקודש ישירה דרך פתח בקיר הטרקסין, שהבדיל בין ההיכל 
לקודש הקודשים, ואילו במקדש שני היו במקום הקיר הזה שתי פרוכות, וצריך היה הכהן להיכנס 

 זרה, עד שעמד מול הארון. בעקיפין, ללכת מדרום לצפון בין הפרוכות ושוב ח
הגמרא מבארת מדוע היו פרוכות במקום קיר בין הקודש לקודש הקודשים, אבל לא הסבירה 
מדוע לא קרעו פתח במרכזן, כפי שהיה בקיר הטרקסין שדרכו עברו ישר, ומדוע נאלץ הכהן ללכת 

 שך בין שתי הפרוכות.ובדרכי עקיפין בח
בו ניתן לקבוע שערים ופתחים, כפי שנעשה בהיכל ובאולם, מסתבר שכך הדין: או שיש קיר בניין ו

. איננו יכולים 342או שהמחיצה נעשית על ידי פרוכת ואז דינה כפרוכת המשכן שהיתה שלמה
להמציא מחיצה מסוג חדש. פרוכת היא לעולם דבר שלם, ככתוב "והבדילה הפרוכת לכם בין 

דשים לא באמצע הפרוכת אלא מן הקודש ובין קדש הקדשים", ובמשכן נכנס הכהן לקדש הק
  הצד.

שינויים מבניים אלה מבטאים כנראה גם הבדלי דרגה רוחניים מהותיים. הפרוכת מבדילה בין 
ערכי הקודש. במשכן, הבדילה ביניהן פרוכת בד דקה, והמעבר מן הקודש אל קודש הקודשים היה 

חיצה של אבן, אבל היתה פשוט מן הצד. כשהבית עמד על תלו בשלמותו, חצצה בין הקדושות מ
ביניהן גישה ישירה והדרך מן הקודש אל קודש הקודשים היתה מפולשת וישירה. גם הבית השני 
היה קדוש, ומבחינה מסוימת אף יותר מאשר הראשון, שהרי רק פרוכת הבדילה בין הקודש 

ן קיים לקודש הקודשים, אבל הקשר אל קודש הקודשים נעשה מסובך ובדרכי עקיפין. יש שהבניי
 ויפה, ובכל זאת תוכו לוקה והוא חסר הארה וחזון.

הדבר קשור לאופיים של שני הבתים. בבית ראשון שרתה השכינה בגלוי, היו נבואה ונסים גלויים 
והגישה אל קודש הקודשים היתה מפולשת. המקדש המשיך את השראת השכינה בתוך העם כפי 

ממנו, כי ישראל ישבו על אדמתם ואהבת  שהיה במשכן, ובמידה מסוימת באופן שלם וישיר
 הדודים בין ישראל לאביהם שבשמים הופיעה בשלמותה.

הבית השני היה בסופו יפה וגדול אפילו מבניין שלמה, אולם כל אלה לא הביאו להעמקת ההופעה 
האלוקית, נשארו בו רק נובלות נבואה ושרידי הנס, וגילוי שכינה לא היה בו. זו, אינה תלויה 

 ים החיצוניים של החיים אלא בממשותם הפנימית. בצדד
בתקופת הבית הראשון, חטא העם בעבודה זרה ונכשל מבחינה מוסרית בעריות ושפיכות דמים, 
אבל כאשר רצה בעבודת ה', היתה דבקותו גדולה ועזה וזרמי חיים שטפו מלמעלה למטה ולהפך. 

ה נשאר נסתר, ועבר לפסים שכלתניים בבית השני תוקן החטא, אבל נמוג עוז החיים, קשר השכינ
  והלכתיים.

הספק שחייב את העמדת הפרוכות, נולד באופן אבסורדי דווקא בגלל גובהו וגדולתו של המקדש 
השני. בגלל גובהו לא ניתן היה לבנות את קיר הטרקסין מחדש, ולכן נתעורר ספק בבסיס הקדושה 

ודש לקודש הקודשים? נמצא, ששאיפות והתחדשה השאלה, כיצד מבחינים באופן ברור בין הק
גדולות ונשגבות המתקשות להתממש, יוצרות מציאות מורכבת ובעיות גדולות. הדרך אל קודש 

  דרך עקלקלות. - הקודשים הפכה להיות מפותלת ומסובכת
גם בחיינו אנו נתקלים בתופעה כזו. יש זמנים שהדרך קדימה אל הקודש ישירה פשוטה וברורה, 

הדרך הישירה נחסמת ואנו מתקדמים מנקודה לנקודה בדרכים מפותלות. קיימות ויש עתים ש
אפילו נסיגות וירידות, אבל מן האמור במשנתנו, עלינו ללמוד שיתכן שאין זו אלא ירידה לצורך 

 .עליה גדולה יותר
 

 גדר מזה וגדר מזה
אלפי הבדלות, את  ההליכה בין הפרוכות, בין הקודש לבין קודש הקודשים, מזכירה, להבדיל אלף

הליכתו של בלעם אל מול המלאך "גדר מזה וגדר מזה אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל". ובדברי 
חכמים: "אין אתה יכול לשלוט בהן שבידיהם לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה הם 

 .343כתובים"
, אבל 344תו"בלעם היה חופשי ללכת לקלל את ישראל, כי "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין או

כאשר התחיל ללכת, התברר שחופש זה מוגבל. בתחילה עוד נותר לבלעם מרחב פעולה לנטות אל 
השדה או להילחץ אל הקיר, אבל בסוף, תועל לתוך דרך סגורה שבה הוא נתון בידי שמים. מתברר 

  שהאדם איננו יכול לפעול נגד רצון בוראו.

 גמרא נ"א ב. 341
בניין ולמעלה בפרוכת: "או כולו בבניין או וכן תירצה הגמרא )בבא בתרא ג' ב( מדוע לא יהיה חציה ב 342

 כולו בפרוכת", ואם כן יתכן שאף לצורת הפרוכת הדין כן.
 במדבר רבה כ' י"ד. 343
 מכות י' ב. 344



 

 

לא הוגבל בגדרות אבן מסביב, אלא "סוגה  חופש הפעולה של הכהן הגדול, גדול יותר. הוא
, תחמו את דרכו וסימנו אותה בפרוכות רופסות, שניתן לעבור אותן בקלות. ההבדל 345בשושנים"

בין הכהן הגדול לבין בלעם, שזה יצא מגילוי השכינה החוצה וזה הלך אל הקודש פנימה, זה הלך 
לו מלאך עם חרב בידו, והכהן הגדול כנגד רצון השכינה וזה הלך למלא את רצונה. בלעם מצא מו

. רצון האדם 346מצא על הארון, במקום את להט החרב המתהפכת, את הכרובים מעורים זה בזה
  ורצון שמים מזדהים ומתמזגים פה יחד.

ברור שהכהן הגדול, נציגו של העם, איננו רוצה חלילה ברעתו, אבל הוא עלול לחשוב שהוא פועל 
בשעה שהוא שוגה והולך שלא מדעת נגד רצון ה'  בברכה גדולה,כהלכה והולך לברך את העם 

וטובת האומה. במקרה זה, כוחו של הכהן הגדול גדול יותר משל בלעם, ובדרך שהוא והעם ירצו 
מטעותו.  ללכת יוליכו אותם. הבחירה לא תישלל מישראל, והעם יתייסר עד שיתעורר לשוב

 ול להתלונן רק על עצמו.במקרה כזה אין לטעון כלפי שמיא אלא העם יכ
                    

 שביל צר
הליכה זו בין הפרוכות מזכירה גם הליכה על פי התהום בשביל צר. חכמים ראו צורת הליכה זאת 
כמאפיינת את דרכו של האדם בכלל. האדם צועד בכל שעה בין אלטרנטיבות שונות ועליו להחליט 

שאמרו חכמים לגבי דיין, נכון גם לגבי כל אדם בכל  ולהכריע כדיין בכל שעה על דרכו. ולכן מה
    מעשיו:

 .347לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו
חכמים מלמדים שכל החלטה היא בעלת חשיבות; על האדם לראות את הסיכונים הכרוכים בה, 

מונחת על צווארו. החלטות חפוזות יכשילו את ולחוש בכובד האחריות הרובצת עליו, כאילו חרב 
 האדם לאורך ימים.

  

 
 שביל האמצע

מזכירה לנו גם את הכלל המוסרי המקדש את ההליכה  -בין לבין  -ההליכה בין שתי הפרוכות 
  . חכמים אמרו כזאת על התורה בכלל:348בדרך הזהב, דרך האמצע

ד של אור ואחד של שלג, היטה התורה הזו דומה לאיסתרטא העוברת בין שני שבילים אח
בזה מת באור היטה בזה מת בשלג, מה יעשה? יהלך באמצע ובלבד שלא יהיה נוטה לא 

 .349לכאן ולא לכאן
גם רבן יוחנן בן זכאי השתמש לפני פטירתו במשל דומה, אבל ביטא בו תוכן שונה: "ולא עוד אלא 

יודע באיזו מוליכים אותי, ולא  שיש לפני שתי דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם, ואיני
ר' יוחנן ראה שתי דרכים, אחת טובה והשניה רעה, שביניהן היה צריך לבחור, ואילו  350אבכה?"

דרך זו אינה  -הדרך האמצעית  -התוספתא מדברת על הדרך הטובה עצמה, שהיא דרך אחת 
הנטייה ממנה פשרה, אין היא בריחה מהכרעה, אלא היא עצמה דרך הזהב הברורה והעקבית, ו

 לכאן או לכאן פסולה והרת אסון.

 
 

                                                   המבדיל בין קודש לקודש
במקדש, הבדילו הפרוכות בין תכני הקודש עצמם, והכהן הגדול הלך מרטט בין הקודש לבין קודש 

גם בין קודש לקודש. הדברים  הקודשים. יש אפוא להבדיל ולהבחין לא רק בין קודש לחול, אלא
נוגעים לא רק למקדש אלא גם לערכים, שבהם מרוכזים עיקר מאמצי העשייה שלנו. התורה 
קדושה, הארץ היא ערך קדוש, העם הוא ערך מקודש וגם השלום הוא ערך כזה, ואנו נתבעים 

 לעתים לדרג את הקדושות וסדר עדיפותן.
לום אנו מייחסים דווקא לשמים: "עושה שלום דברים רבים עושה האדם בכוחו, אבל את הש

במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל". משום שאין כוונתנו להסכם אנושי של פשרה, 
  אלא לשלום והרמוניה מלאה שהשגתם היא למעלה מכוחם של הבריות.

לו שלא  "המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום, ואם לא עשה כן ראוי
. מאז ומעולם פונים בענייני השלום לימין ולשמאל. כאשר אומרים "עושה שלום 351התפלל"

 סנהדרין ל"ז א. 345
בבית שני, כאשר הלך הכהן בין הפרוכות כבר לא היו בקודש הקודשים לא ארון ולא כרובים, אבל תוכן  346

 הקדושה שם לא השתנה.
 יבמות ק"ט ב, תנחומא משפטים ו'. 347
רמב"ם הלכות דעות א' ד': "הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם,  348

והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו, לפיכך צוו חכמים 
וין אותם בדרך האמצעית כדי שיהא שלם בגופו". הראשונים שיהא אדם שם דעותיו תמיד ומשער אותם ומכ

 וכן שמונה פרקים לרמב"ם ד'.
 שילוב נוסחת התוספתא חגיגה פ"ב, עם זו של הירושלמי חגיגה ב' א. 349
 ברכות כ"ח ב. 350
 יומא נ"ג ב. 351



 

 

במרומיו" נוטים כלפי שמאל, כאשר אומרים "הוא יעשה שלום עלינו" נוטים לימין, ולבסוף "ועל 
כל ישראל" מכוונים למרכז. אבל אין לנטות ימינה או שמאלה בלבד, אלא להשתחוות כלפי 

 למצוא את הציר המרכזי המאחד את הקצוות, כך יבוא השלום על מקומו.השכינה ו
 

 . תיקון המחלוקת בישראל66
 

הגיע לארון נותן את המחתה בין שני הבדים, צבר את הקטורת על גבי גחלים ונתמלא כל 
 .352הבית כולו עשן

 353מקדשבמרכז עבודת יום הכיפורים, עומדת הקטרת הקטורת לפני ולפנים. היא עבודה קשה שב
מפני שהוא חופן את הקטורת ומקטיר אותה בתוך קודש הקודשים. הצדוקים חלקו על חכמים 
בפירוש הפסוק "כי בענן אראה על הכפרת", לדבריהם, מקטיר בחוץ ואחר כך מכניס ולפיכך אין 

כל קושי בביצוע הדבר. אבל חכמים דרשו שההקטרה תתבצע בפנים, וגם תוכנה של הקטורת הוא  
נסתר. אופיה זה של הקטורת מודגש גם על ידי שאר הלכותיה. "וכל אדם לא יהיה באהל פנימי ו

 .354"פורשין מבין האולם והמזבח בשעת הקטרה" -מועד בבאו לכפר בקדש" 
. גם ההזאה מתבצעת בפנים ואין אדם נמצא שם, אבל 355בזה מתייחדת הקטורת מהזאת הדם

שבע למטה", ואילו הקטורת נעשית בשתיקה ההזאה מלווה בדיבור והכהן מונה "אחת למעלה ו
 מוחלטת, בחשאי.

"והצנע לכת עם אלהיך". פסגת התייחדות האדם  -זו אפוא דרכה של עבודת ה' הפנימית ביותר 
 עם קונו, וכמיהת הציבור אליה, יבוטאו מתוך הפנמה מוחלטת, בחשאי ובדממה.

"ונשמע קולו בבאו  -ון זהב ורימון קיימת גם דרך עבודה אחרת. על קצות המעיל היו תלויים פעמ
. לפעמים קיים הצורך, גם בעבודת ה', להקרין את הדברים החוצה, לתת להם 356לכפר בקדש"

 פומבי ופרסום. אולם עם המעיל, נכנס הכהן הגדול רק לקודש ולא לקודש הקודשים.
השפעתה מגיעה העבודה הפנימית מוצנעת ואינה מכריזה על עצמה בקולניות בחוץ,  ואף על פי כן 

". הקטורת מיתמרת כמקל 357תורתו מכרזת עליו מבחוץ -למרחוק. "כל העוסק בתורה מבפנים 
. ואף על פי 358ישר כלפי מעלה ומשם היא חוזרת, מתפשטת ויורדת, וממלאת את החלל כולו

. 359שמקטירים אותה לפני ולפנים ריחה נודף למרחקים, ואפילו עיזים שביריחו מתעטשות מריחה
ר החורבן כשנמחה זכר העבודה, נשאר עדיין רישומה של הקטורת קיים. "אמר ר' יהושע גם לאח

. לעולם 360בן קרחה: סח לי זקן אחר, פעם אחת הלכתי לשילה והרחתי ריח קטורת מבין הכתלים"
אין למדוד את משקלם של הדברים על פי הרושם החיצוני הישיר שלהם, במספר הפעמונים 

  ומגדליהם.
 

. אולם, למרבה 361רת על לשון הרע "יבוא דבר שבחשאי ויכפר על דבר שבחשאי"הקטורת מכפ
. וביותר 362הפלא, שנינו שגם המעיל מכפר על לשון הרע "יבוא דבר שבקול ויכפר על קול הרע"

 .363קשה, שלא זה ולא זה מועילים אלא למדנו ש"נגעים באים על לשון הרע"
. כלומר, אם הצליח לסכסך בין האנשים על ידי הגמרא מחלקת בין אם הועילו מעשיו לבין אם לא

לשון הרע ולהטיל ביניהם ריב ומחלוקת ונתקוטטו על ידו, אז לא יתכפר לו עד שילקה בגופו. כשם 
 .364שדיבורו הביא  לידי מעשה וחורבן, כך גם תקנתו בחורבן ממשי של גופו

בין צנעא לפרהסיא.  מי שלא הרחיק לכת כדי כך ולא חטא אלא בדיבור בעלמא, מחלקת הגמרא
יש להבחין בין מחלוקות קולניות ומפורסמות, שביטויהן הקשים אינם מעידים בהכרח על 
חומרתן וחדירתן למעמקים, מחלוקות, שכאשר יימצא להן פתרון ישקע אבקן וייעלם כלא היה, 
 לעומת טינה ושנאה שבלב, שאף שמצניעים את המחלוקת, ואולי דווקא משום כך, היא מפעפעת

 פנימה ומעמיקה שורשים.

 יומא פ"ה מ"א. 352
 יומא מ"ז ב. 353
לכפר בקודש עד צאתו, אפילו אותן יומא מ"ד. ירושלמי יומא א' ה': וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו  354

 שכתב בהן ודמות פניהם פני אדם )המלאכים( לא יהיו באהל מועד.
 תוספות ישנים בשם ריב"א. 355
 שמות כ"ח לה. 356
 מועד קטן ט"ז ב. 357
 יומא נ"ג א. 358
 יומא ל"ט ב. 359
 יומא ל"ט ב. 360
 יומא מ"ד א. 361
 זבחים פ"ח ב. 362
 ערכין ט"ז א. 363
אהני ממעשיו" משמע, לא הועילו מעשיו אלא נהנה ממעשיו. ולפי זה מדובר באדם גרסת השאילתות פ"ח "  364

מושחת הרואה את תוצאות דיבורו, את אש המחלוקת הבוערת, ונהנה מכך הנאה חולנית )כנירון קיסר שנהנה 
 בשגעונו משריפתה של רומי(. שחיתות זו לא תינקה עד שילקה בגופו, ונראה אם גם אז יהנה ממעשיו.



 

 

כדי לדכא מחלוקת שבקול ולהשקיטה די בכפרה שבקול, אבל לשנאה הכבושה בלב, צריך עבודה 
פנימית שתשרש את נימי הארס שבמעמקים. כאן לא יועיל צלצול חיצוני בפעמונים, אלא דרושה 

 עבודה שבחשאי.
, מערבים ומלכדים אותם זה סודה ומהותה של הקטורת. שוחקים בה את כל הסממנים, מהדקים

לגוף אחד הרמוני. גם החלבנה, שריחה רע, כלולה בתוכה, מתמזגת בה באופן שלם ונהפכת 
לטובה. הקטורת אינה של יחיד אלא של כל ישראל. היא מבטאת את סוד אחדותם וחושפת ומגלה 

פלגנות, את הטוב הגנוז בכל חלק מחלקי האומה, וכאשר מופיע האיחוד השלם, נעלמת הקטנות וה
 .ומתכפרת

מן האמור  365אולם לכל כלל יש גם יוצאים מן הכלל. את כפרתה זו של הקטורת למדה הגמרא
. שם לא היתה לשון הרע דבר שבחשאי אלא 366ויכפר על העם" בפרשת קורח: "ויתן את הקטרת

בקולי קולות, וגם הקטורת שם היתה חריגה וייחודית, לא בחשאי בתוך יריעות המשכן, אלא 
 ק בתוך העם בפרהסיא.רחו

יש שהסדקים שבחשאי הופכים לבקיעים, הממוטטים את הבניין כולו בקול שבר גדול ומחריבים 
אותו. יש שהמחלוקת צוברת תנופה ויש בה גם שנאה עמוקה, וגם ריב קולני ומאבק אינטרסנטי 

אחדות על תפקידים ביצועיים חיצוניים, תוך שכחה עצמית והרס החישוק הלאומי השומר על 
האומה. כזו היתה מחלוקת קורח, אשר איימה להרוס את הכל. כאשר החורבן מתרגש ובא, אין 
מנוס מלהוציא את הקטורת החוצה, להעלותה בפרהסיא ובשיא הפומביות, ובכך לתקן יחד גם 

     את שורשי החטא וגם את תוצאותיו.
 

 תפילתו של הכהן הגדול . 65
 

ומתפלל תפלה קצרה בבית החצון, ולא היה מאריך בתפילתו יצא ובא לו בדרך בית כניסתו, 
 .367שלא להבעית את ישראל

 נוסח תפילת הכהן הגדול לא התפרש במשנה והוא מופיע בנוסחאות שונות:

 
 368תלמוד בבלי

מאי מצלי? רבין בר אדא ורבא בר אדא דאמרי תרוייהו משמיה דרב: יהי רצון מלפניך ה'  
 -נה זו גשומה ושחונה שחונה מעליותא היא? אלא אימא אלקינו ואלקי אבותינו שתהא ש

 תהא גשומה. -אם שחונה 
רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה: לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה, 

 ואל יהו עמך ישראל צריכין לפרנס זה מזה, ולא תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים.
  

 369תלמוד ירושלמי
הן גדול ביום הכיפורים בצאתו בשלום מן הקודש: יהי רצון מלפניך וכך היתה תפילתו של כ

ה' אלקינו ואלקי אבותינו שלא תצא עלינו גלות לא ביום הזה ולא בשנה הזאת ואם יצאה 
 .עלינו גלות ביום הזה או בשנה הזאת תהא גלותינו למקום של תורה

ן לא ביום הזה ולא בשנה יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שלא יצא עלינו חסרו
  .הזאת ואם יצא עלינו חסרון ביום הזה או בשנה הזאת יהא חסרוננו בחסרון של מצוות

יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שתהא השנה הזאת שנת זול שנת שובע שנת 
משא ומתן שנת גשומה ושחונה וטלולה ושלא יצטרכו עמך ישראל אלו לאלו ואל תפנה 

  .של עוברי דרכים לתפילתן
  .רבנן דקיסרין אומרין: ועל עמך ישראל שלא יגבהו שררה זו על גב זו

ועל אנשי השרון היה אומר: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבתינו שלא יעשו בתיהן 
  .קבריהן

ולא היה מאריך שלא להבעית את ישראל. מעשה באחד שהאריך וגמרו להיכנס אחריו. 
יק היה, אמרו לו: למה הארכתה? אמר להן מתפלל הייתי על מקדש אמרו שמעון הצד

 אלהיכם שלא ייחרב. אמרו לו: אף על פי כן, לא היית צריך להאריך.
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כיצד היתה תפלתו של כהן גדול ביום הכפורים בצאתו מן הקדש. אומר: יהי רצון מלפניך 
ה, שנת זול, שנת שובע, שנת משא שתהא שנה זו גשומה שחונה וטלולה, שנת רצון, שנת ברכ

ומתן, ואל יצטרכו בה עמך ישראל אלו לאלו, ואל יגביהו ישראל שררה אלו על אלו, ואל 
  .תפנה לתפלת עוברי דרכים

רבנן דקיסרין אמרו על אחינו שבקסרין שלא יגביהו שררה, ורבנן דרומא אמרו על אחינו 
 שבשרון שלא יעשו בתיהן קבריהן.

 
 נוסח המחזור

ך היתה תפלתו של כהן גדול. יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו. שתהא שנה זו וכ
הבאה עלינו ועל כל עמך בית ישראל בכל מקום שהם אם שחונה גשומה, ואל יכנס לפניך 
תפלת עוברי דרכים לענין הגשם בשעה שהעולם צריך לו. ושלא יצטרכו עמך בית ישראל 

שנה שלא תפיל אשה פרי בטנה, ושיתנו עצי השדה את  בפרנסה זה לזה ולא לעם אחר.
  .תנובתם ולא יעדי עביד שלטן מדבית יהודה

  
  ?מה מקום לתפילה זו

מות. היא אינה חלק מתהליך הריצוי -תפילת הכהן הגדול לא מופיעה בתורה בפרשת אחרי
ו לפני והכפרה שמתארת התורה ובו מצווה הכהן הגדול להתוודות אבל לא להתפלל. בכניסת

 ולפנים תפקידו לעשות מעשה ולהקטיר את הקטורת ולא להתפלל.
ואם אין מצווה להתפלל, הדבר גם אסור, שהרי הכהן שוהה לשם כך בקודש ומתעכב שלא 

 .371לצורך
התורה שמה את הדגש על עבודת הקרבנות אבל האדם ביוזמתו רוצה לשלב בעבודה גם את 

באה כתחליף למעשה, בבחינת "ונשלמה פרים שפתינו", העבודה שבלב, את התפילה. תפילה זו לא 
אלא בצד העשייה וכתוספת אליה. העבודה מבליטה את התבטלותו של האדם והיותו עבד למקום, 
בעת שהוא מבטל את חכמתו וגונז את כל כוונתו במעשיו. התפילה מכוונת לאותה מטרה, אלא 

 .372שהאדם מבטל כאן את עצמו באמצעות שכלו ולבו
הכהן הגדול באה בעקבות התגלות השכינה המופיעה בענן העשן "כי בענן אראה על  תפילת

הכפורת". אפשר להשוותה לתפילתו של יעקב לאחר חלום הסולם, כאשר קם בבוקר נרעש מגילוי 
השכינה, והתפלל. תפילתו היתה מיותרת, הקב"ה כבר הבטיחו בחלום לתת לו את הארץ 

קם יעקב בבוקר "וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם  ולהחזירו בשלום. ואף על פי כן,
בית אלהים וזה שער השמים", הוא חיפש במה יוכל לתרום ולעשות ועל כן נדר נדר ושב והתפלל 

  .373על צרכיו וקשייו
גם תפילת הכהן הגדול לא נועדה לספק את צרכי העם, אלא יש בה חשיבות מצד עצמה. לאחר 

גדול את צרכי העם כמובטחים, אבל יש צורך בתפילה לקשור את האדם ההקטרה ראה הכהן ה
לבוראו, להעלות באמצעותה את צרכי העם ומעשיו למעלה, ולהפנות את מבט העם השמימה כעיני 

 עבדים אל יד אדוניהם.
                                      
 מתפלל בבית החיצון

ו אלא בהיכל. בקודש הקודשים אין מקום לדברים הכהן הגדול לא התפלל בקודש הקודשים עצמ
, והכהן שרצה 374כי "לך דומיה תהילה", אין בו מקום לתפילה ובוודאי לא על עניינים גשמיים

להתפלל על צרכי העם יכול היה לעשות זאת רק בחוץ, בהיכל. אבל מדוע בחר בנושאים הללו 
 להתפלל עליהם?

אולם כתב המשנה למלך )ביאת מקדש פ"ג סוף הי"ט(: כל שנכנס להיכל או לקדש הקדשים לצורך עבודה  371
יחייב, תו לא מיחייב. וראיה וכלתה עבודתו ושהה כל היום כולו לא מיחייב כלל, דכיון דמשום ביאה לא מ

לזה שהרי שנינו גבי כהן גדול שאם נכנס פעם חמישית ביום הצום חייב מיתה בידי שמים, וכמו שפסק רבינו 
בפ"ב מהלכות אלו דין ג', ואם איתא דאם שהה לאחר שכלתה עבודתו דחייב לשמעינן רבותא דאם שהה אחר 

. ועוד ראיה לזה ממאי דתנן בפרק הוציאו לו: יצא ובא לו שכלתה עבודתו דחייב וכל שכן אם נכנס פעם ה'..
בדרך בית כניסתו והתפלל תפלה קצרה בבית החיצון וכו', ותפלה זו היתה בהיכל וכמו שפירש"י שם, וכן 

כתב רבינו בפ"ד מהלכות עבודת יום הכפורים. והנה פשיטא שתפלה זו אין לה שום רמז בכתוב אלא תקנת 
דכל ששהה לאחר שכלתה עבודתו חייב, הדבר תמוה איך תקנו לכהן גדול להתפלל חכמים היא, ואם איתא 

 בהיכל דאיכא איסור לאו דביאה ריקנית? 
ראה גם הרי"ד סולובייצ'יק הפרדס תרצ"א, ומועדים וזמנים א' ע"ו. ואמנם הוסיף המשנה למלך שאפשר 

 כהן נכנס להשתחוות.לדחות ראיה זו, ואולי כוונתו שהתפלה נחשבת כצורך עבודה וכמו שה
יש הרואים בהתבטלות המוחלטת של שכלו של האדם כלפי שמים את שיא עבודת ה', בבחינת "ואני בער  372

בהמות הייתי עמך" )תהלים ע"ג כב, ויקרא רבה כ"ז, חולין ה' ב(, אבל נראה שהכהן הגדול ראה את  ולא אדע
את כניעתו לשמים והבין שאי אפשר להיות  שיאה של עבודת ה' דווקא בהכרת הלב, העדיף להביע במילים

 בקודש הקדשים ולא להתפלל.
יתכן שמשום כך באה תפילת הכהן לאחר ההקטרה והקדימה את הכפרה שבהזאת הדם. באופן דומה אפשר 373

לראות גם את תפילת משה ואהרן כשיצאו מן הקודש ובירכו את העם. והדבר חוזר באופן דומה גם אצל שלמה 
 ירדה האש מן השמים.המתפלל לאחר ש

 תפארת ישראל. 374



 

 

  פרש את התפילה כך: 375הרמב"ם
שימצע ה' אויר שנה זו, וזו טובה גדולה כללית לאדם ולבהמה, כי כשמזג היה מתפלל 

האויר ממוצע מבריאים גופות החולים, ומתמדת בריאות הבריאים. וראשית לכל הברכות 
והסיר ה' ממך כל חולי. ואחר כך מתפלל בהתמדת שלטון הצדק והאמת, וזהו תכלית הכל. 

עניינים פרטיים לכל בני אדם, שיצליח ה' לכל ואחרי שני הענינים הכללים האלו מתפלל על 
אדם בעבודתו ויצליחו עסקיו ומסחרו כדי שלא יצטרך לשאול ולבקש מזולתו. ואחר כך 
מתפלל שירד הגשם, והוא אמרו ואל תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים לפי שאינם מתפללים 

 .אלא להתמדת השמש וסלוק הגשם
בנויה תפילת הכהן הגדול באופן הנכון והראוי, והיא הרמב"ם מדבר כאן גם כרופא. לדבריו, 

  עוסקת בארבעת הנושאים הכלליים החשובים ביותר: בריאות, מלכות, פרנסה וגשמים.

 
  אבל יש לשאול:

א. נראה שתפילה זו מגומגמת משהו ומבולבלת. הכהן הגדול התרכז בדברים קיומיים חומריים 
ם ישראל. לדעת רב בנוסח הבבלי, התפלל הכהן רק על והתעלם לחלוטין מייעודיו הרוחניים של ע

הבריאות, כמאמר הבריות: העיקר הבריאות! רבנן הגדילו והוסיפו בקשה על בתי השרון, והרי עם 
בקשה זו, הריהי בקשה פרטית מובהקת. בנוסח שבמחזורים הוסיפו בקשה על  כל חשיבותה של

 ה ומקומה?היולדות, זו בוודאי בקשה חשובה, אבל האם זה זמנ
 -ב. הבקשות מנוסחות בגרסת הבבלי באופן שלילי: שתהא השנה הזו גשומה ושחונה, אם שחונה 

גשומה. ואל יכנס תפילת עוברי דרכים. לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה, ואל יהו עמך ישראל 
א צריכין להתפרנס זה מזה ולא לעם אחר. הכהן פותח בגשומה אם שחונה, מדוע לא יתפלל שתה

    השנה מבורכת כראוי?
נוסח הירושלמי והמדרש מתוקן יותר מבחינה זו, ויש בו שורה של בקשות חיוביות. אבל גם שם 
עומדות בחלק הראשון שתי בקשות כלליות המנוסחות בשלילה ומבקשות את הרע במיעוטו, וגם 

                           .החלק השני המתחיל בבקשות חיוביות מסתיים בניסוח שלילי.
  

לעומת תפילה זו, אפשר להציג תפילה אחרת של הכהן הגדול ביום הכיפורים לאחר הקריאה 
   בתורה בעזרת נשים, שם בירך שמונה ברכות שהן נראות שלמות וגדולות יותר מן התפילה הזאת.

ומברך עליה שמונה ברכות: על התורה ועל העבודה, ועל ההודאה, ועל מחילת העון, ועל 
דש בפני עצמו ועל ישראל בפני עצמן, ועל ירושלים בפני עצמה, ועל הכהנים בפני עצמן המק

 .376ועל שאר התפלה
אפשר שסיבת קוצר תפילתו של הכהן הגדול בבית החיצון וגמגומו, מקורם ביראת הרוממות. 

א לנוכח הופעת השכינה, מתגמד האדם ואינו מוצא כוח לבטא את רצונו באופן מסודר וראוי. דווק
ככל שהוא מתרחק יותר מן הקודש, כך מתיישבת דעתו עליו ותפילתו מתעצמת ומתבהרת, היא 

  נעשית מסודרת יותר, מקיפה וגדולה יותר.
אבל הכהן הגדול לא היה צמוד רק לתפילה האמורה, אלא מצאנו אותו מתפלל בקודש הקודשים 

 :377אלישעתפילה אחרת, כללית ועקרונית. כזו היתה תפילת ר' ישמעאל בן 
תניא אמר ר' ישמעאל בן אלישע: פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי 
אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא. ואמר לי: ישמעאל בני ברכני. אמרתי 
לו: יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מדותיך, ותתנהג עם בניך 

  ., ותכנס להם לפנים משורת הדין, ונענע לי בראשובמדת הרחמים
ר' ישמעאל לא הזכיר בתפילה זו פרטים: גשם, פרנסה, בתים שלא יפלו, וכיוצא בזה, אלא את 

את הרחמים. ותפילתו זו נאמרה כנראה בקודש הקודשים עצמו, בתשובה לבקשתו של  -העיקרון 
בה, אהבה והארה, ולכן היא אפשרית באופן רבש"ע עצמו: "ישמעאל בני ברכני!" זו תפילה של קר

  זה ובמקום זה.

    
   תפילה קצרה

תפילת הכהן הגדול נקראת תפילה קצרה, ואפשר ללמוד משהו על אופיה מן הידוע לנו על סוג 
"ההולך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה  378התפילות המוגדרות כתפילות קצרות. כך שנינו

ת ישראל, בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהם לפניך, ברוך אתה ואומר: הושע ה' את עמך את שארי
 .ה' שומע תפילה". כלומר, זו תפילה חפוזה בשעת מצוקה וצרה

 פירוש המשניות ליומא. 375
יומא ס"ח ב. אמנם תפילת הכהן הגדול נקראת תפילה ואילו אלה הן ברכות השבח וההודאה, אבל לא  376

ברור ההבדל ביניהן. למשל, אפשר לומר שברכה באה על ההווה ותפילה על העתיד, אבל חלוקה זו אינה 
, שהן גם ברכה וגם תפילה וברכות המערבות בקשה והודאה יחד. וכל אלה, כולל ברורה, יש ברכות התפילה

התפילות, הן לדעת הרמב"ם ברכות הודאה )ראה הלכות תפילה פ"א ה"ד ופ"י ה"א, ואבודרהם בתחילת 
 הלכות ברכות שחילק את הברכות לארבעה סוגים, ועשה את ברכת התפילות לסוג בפני עצמו.

 ברכות ז' א. 377
 ת כ"ח ב.ברכו 378



 

 

 וכן בסגנונות שונים: 
 המהלך במקום גדודי חיה ולסטים מתפלל תפילה קצרה. 

 ואיזו היא תפילה קצרה? 
מתחת, והטוב בעיניך  רבי אליעזר אומר: עשה רצונך בשמים ממעל ותן נחת רוח ליראיך

 עשה, ברוך אתה שומע תפילה. 
 רבי יהושע אומר: שמע שועת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה ה' שומע תפילה. 
רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם, ברוך אתה ה' 

 שומע תפילה. 
ה, יהי רצון מלפניך ה' אלקינו שתתן אחרים אומרים: צרכי עמך ישראל מרובין ודעתם קצר

 .379לכל אחד ואחד כדי פרנסתו ולכל גויה וגויה די מחסורה ברוך אתה ה' שומע תפילה
תפילות אלה נאמרו בשעת סכנה, ואולי גם הכהן הגדול, שנכנס לקודש הקודשים למקום להבת 

הגדול להתפלל גם  שלהבת, שרוי בסכנה וצריך להתפלל. יתכן שר' נחוניא בן הקנה למד מן הכהן
על פתח בית המדרש: "ר' נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפלה 
קצרה. אמרו לו: מה מקום לתפלה זו? אמר להם: בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על 

סכנה, . אולי גם תפילת בית המדרש נובעת מתחושת ה380ידי, וביציאתי אני נותן הודאה על חלקי"
לא סכנת גדודי חיה וליסטים כמובן, אלא סכנה רוחנית. הנכנס לבית המדרש צריך לחשוש שמא 
יכשל בדבר הלכה ויצא דבר תקלה מתחת ידיו, שמא יאמר על טמא טהור. לכן מתוך מורא שמים 

  .ויראת הדין צריך להתפלל
הגדול אומר אותה אלא שאת התפילות הקצרות אומר האדם בשעת הסכנה עצמה, ואילו הכהן  

ביציאתו. תפילת בית המדרש נאמרת לפני הכניסה ואילו הכהן אומר אותה ביציאה. אפשר 
שסיבת הדבר, שכל אדם מתפלל על עצמו ואילו הכהן הגדול נמצא לפני ולפנים בשליחות לאומית, 

  ולכן אינו יכול להתפלל על עצמו אלא משלים את תפקידו, ומתפלל ביציאתו על העם כולו.
הדברים מלמדים על תפילת כל אדם. אפשר שבשעה גורלית ימצא האדם את עצמו עומד נבוך ולא 
יהיה בפיו ביטוי קולע להביע את רצונותיו באופן שלם. אבל גם אם אין בפיו מילה, אין זה פוטר 
אותו מלנסות לומר דברים מגומגמים. ועוד אפשר ללמוד, שבשעת הסכנה, לא יעמוד האדם לבדו, 

ראוי לו שירומם את מעשיו וענייניו ויעמוד כשליח מצווה וכנציג הציבור. את תפילתו יתאים אלא 
  לתפיסה זו, ולא יתפלל על עצמו ועל צרכיו האישיים אלא על האומה כולה.

הכהן הגדול, הבא בשם הציבור, יכול להביע את המכנה המשותף העמוק ביותר, ואין אצלו מקום 
רצונות אישיים. אבל לכל כלל יש גם חריגים, ויש גם צדיקים שכל  לתפילות פרטיות המדגישות

מעייניהם בטובת הכלל, ולא נשאר להם דבר משלהם, כמו ר' חנינא בן דוסא, שכל העולם ניזון 
. צדיקים כאלה, גם ענייניהם הפרטיים 381בזכותו, והוא ניזון בקב חרובין מערב שבת לערב שבת

 .382הקטנים מקבלים משמעות שונה
 

 לא תצא עלינו גלותש
ההתבטלות המוחלטת לדין האלוקי. זו  -סגנונו המאופק של הכהן הגדול מלמד על יסוד נוסף 

מופיעה גם בסגנון התפילות הקצרות האחרות שבהן מדגיש האדם: "צרכי עמך מרובים ודעתם 
קצרה, עשה רצונך בשמים והטוב בעיניך עשה". בעת השראת השכינה וקרבה אלוקית גדולה, 

עליון, הרי הוא מתגמד ומתאפס. הוא יודע -כאשר האדם נמצא בקודש הקודשים ועומד מול אל
. 383שדעתו בטלה ואינו ראוי להתקומם כנגד הגזרה האלוקית, על כן הוא מקבל את הדין בהכנעה

משום כך נמנע הכהן הגדול אפילו מלהביע את רצונותיו לעומת רצון עליון, ואינו מבקש אלא את 
  רה האלוקית בלבד והתאמתה אל מצב העם.ריכוך הגז
  

  בנוסח הירושלמי פותח הכהן בנקודה זו ומתפלל על הגלות תוך קבלת הדין.
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שלא תצא עלינו גלות לא ביום הזה ולא בשנה 

 רה.הזאת ואם יצאה עלינו גלות ביום הזה או בשנה הזאת תהא גלותינו למקום של תו
יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו שלא יצא עלינו חסרון לא ביום הזה ולא בשנה 

 הזאת ואם יצא עלינו חסרון ביום הזה או בשנה הזאת יהא חסרוננו בחסרון של מצוות. 
במקום להתפלל על השראת שכינה, על עוז לישראל, שלום וישיבה לבטח, מעלה הכהן את שאסור 

אפשרות של גלות. התבטלותו של האדם לשכינה בקודש הקודשים  -הדעת  היה להעלות על
 ברכות כ"ט ב. 379
 ברכות כ"ח ב. 380
 ברכות י"ז ב. 381
חכמים העמידו זו מול זו את תפילתו החריגה של ר' חנינא בן דוסא מול תפילת הכהן הגדול, והכירו  382

בייחודו: "רבי חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא, אתא מיטרא. אמר לפניו: רבונו של עולם, כל העולם 
בצער? פסק מיטרא. כי מטא לביתיה אמר לפניו: רבונו של עולם, כל העולם כולו בצער כולו בנחת וחנינא 

וחנינא בנחת? אתא מיטרא. אמר רב יוסף: מאי אהניא ליה צלותא דכהן גדול לגבי רבי חנינא בן דוסא" תענית 
 כ"ד ב.

קדש ולא לעומד ואולי לא נתקבלו נוסחאות אלו להלכה בתפילת סכנה, משום שניסוח כזה יפה בבית המ 383
 בחוץ בפני חיה ולסטים.



 

 

 מעמידה אותו ריק ונכלם, כל חבילות זכויותיו נמוגות ונעלמות ואפילו הגלות נעשית אפשרית.

הכהן הגדול, בעמדו לפני ולפנים, מבטל את עצמו בפני בוראו ומקבל את הדין האלוהי, איננו נלחם 
הדרך לרפאה. דבריו קשורים לברכתו של ר' ישמעאל כהן גדול "יהי בגזרה אלא מציג כבר את 

רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו רחמיך על מדותיך". הוא אינו מעז לבקש את ביטול 
שתהא  -הגלות, אלא מתרגם אותה באמצעות מידת הרחמים למשהו חיובי, "אם תהא גלות 

 למקום תורה".
כוחה נובע גם חיזוק עמדתו בארץ. אילו היה כל עולמו של העם סובב עם ישראל נטוע בתורה, ומ

סביב אדמתו וביתו בלבד, היה אסון הניתוק מן הארץ שובר אותו לחלוטין. אבל הגלות לא פגעה 
בעצם קיומו של העם, משום שניצב איתן על ערכי התורה ושמר גם בשעת משבר על העיקר. כל 

ורה והיא המשיכה להחיות אותו במשך כל שנות הגלות מקום שאליו גלה העם, הפך למקום ת
  הארוכות, ואף החזירה אותו לבסוף אל הארץ.

כוונת הכהן הגדול לא רק למזער את הרע ולהשאירו במיעוטו אלא להפוך את הרע לדבר חיובי. 
אפשר שגם בקשתו הבאה מבטאת את הנקודה הזאת. חסרון הממון יהיה במצוות, כלומר, 

ר על האדם, יתבטא במה שייתן לצדקה ולמעשים טובים, ובאופן זה לא יהיה זה החיסרון שנגז
חסרון כלל אלא יתרון. גם את בקשתו על אנשי השרון אפשר אולי לפרש באופן זה. אנשי השרון 
מיהרו לבנות את  ביתם ולשכללו, בלי שפתרו את בעיות הבסיס, משום כך הפכה להם המסגרת 

, ונעשתה להם לקבר. הכהן הגדול התפלל עליהם, והראה שאפשר שבה מיקדו את חייהם לרועץ
  .לרומם את הדברים באמצעות התפילה, ולהפוך גם תופעה שלילית ומבנה מאיים, לכלי חיובי

כך יש לבאר גם את תפילתו על הגלות. אין מדובר במזעור הגלות אלא בהפיכתה לתוכן חיובי, 
. הגלות לא חייבת להיות במרחק של אלפי 384תורה"במטבע שטבע ר' נהוראי: "הוה גולה למקום 

ק"מ, היא יכולה להיות בסמוך, ואפשר להמיר אותה אפילו בשינוי משמעותי מבחינה רוחנית. אם 
יתחולל שינוי באישיותו של האדם ובסדרי חייו, וערכיו יוסטו מן התחום החומרי אל הרוחני, הרי 

ב"יהי רצון" בעת היציאה לסוכה: "ובזכות שגלה ממקומו למקום תורה. וכדרך שאנו אומרים 
  צאתי מביתי החוצה ודרך מצותיך ארוצה יחשב לי זאת כאלו הרחקתי נדוד".

  
 

 . אבן השתיה60
 

ניטל הארון, אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ושתייה היתה נקראת, גבוה מן הארץ 
 .385שלש אצבעות ועליה היה נותן

 : 386וכן
ן הארץ שלש אצבעות, שמתחלה היה עליה ארון נתון. משניטל ושתיה נקראית, גבוהה מ

 .387הארון, עליה היו מקטירין קטרת שלפני לפנים
המשנה באה לפתור את הבעיה שנוצרה בעקבות השינוי שהתחולל בבית השני; כשאין ארון בקודש 
 הקודשים, שאליו ואל בדיו אפשר להתייחס, היכן מציבים את המחתה? והמשנה עונה שנשארה

אותה אבן שעליה הוצב הארון בבית ראשון, ולכן, ידוע המקום אשר בו ניצבה המחתה בבית 
 הראשון, ובאותו מקום שמו את המחתה בבית השני.

אבל נראה שהגמרא לא הסתפקה בפירוש זה. הגמרא למדה מן הלשון "ניטל הארון", שהמשנה 
שהארון נגנז במקומו לא צריך נשנית לפי הדעה הסוברת שהארון גלה לבבל. משמע שמי שסובר 

 היה לאבן, והרי גם הוא צריך לה כדי לאתר את המקום המדויק שבו הניחו את הארון? 
-לכן נראה שהגמרא הבינה, שלאבן יש משמעות עמוקה יותר. האבן לא באה לפתור בעיה טכנית

. בית שני גיאוגרפית בלבד אלא בעיה מהותית עמוקה: במעבר שבין שני הבתים נוצר משבר חריף
חסר חמישה דברים שביטאו את השראת השכינה: "חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש 

. ולכן כשניטל 388שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש ושכינה, ורוח הקודש ואורים ותומים"
הארון עלו שאלות יסודיות: איך התקדש הבית השני בלי ארון? איך אפשר היה להמשיך ולבצע 

שלמענו נוצר קודש  -הארון  -ת עבודת יום הכיפורים בהעדר הכלי המרכזי ביותר בבית א
 הקודשים ועל ידו נעשית הכפרה הפנימית ביותר?

 נראה שאפשר להציג שלוש דרכי פתרון:
 אבות ד' י"ד. 384
 יומא פ"ה מ"ב, נ"ג ב. 385
 תוספתא כפורים ב'. 386
האבן, ולא שהנביאים הניחוה". מקובל  נתגלהתפארת ישראל: "רצה לומר בימיהם )של נביאים ראשונים(  387

ותרצ"א: "אבן היתה  שאבן השתיה היא אבן "הצכרה" שעליה נבנתה כיפת הסלע. ראה שו"ת רדב"ז תרל"ט
שם מימות נביאים הראשונים ושתיה שמה גבוהה מעל הארץ ג' אצבעות ועליה הארון נתון. ועתה שאלנו את 

פיהם ואמרו שהיא גבוהה מקרקעית הכיפה ג' קומות, ואנו רואין מבחוץ שעולים לה במדרגות הרבה. כבר 
לות היסודות ולכן הוא נמוך הרבה ממה כתבתי על זה בתשובה שקרקעית הבית חפרו אותו כמה פעמים לג

 שהיה מקודם".
 יומא כ"א ב. 388



 

 

הארון קיים שם, גם אם אין רואים אותו, לפיכך אפשר להמשיך ולהקטיר הארון נגנז במקומו: 
חרבה רק  -. דרך זו מגלה צדדים אופטימיים אפילו בתוך החורבן 389ם כרגילבפנים, כאילו הכל קיי

קליפת הדברים וחיצוניותם, הקדושה נשארה בשלמותה כפי שהיתה, אלא שהתכנסה פנימה והיא 
 .390גנוזה ולא גלויה

בימי שלמה התחברו העם )המלכות(, הארץ והשכינה באופן קדושה ראשונה קדשה לעתיד: 
. משום 391קדושת המקדש. קדושה כזו קיימת לנצח, כי "קדוש לעולם קיים" מושלם, וכך הופיעה

כך, קדושה ראשונה קיימת לשעתה  ולעתיד לבוא, ולמרות שהארון גלה לבבל ולא חזר בימי עזרא, 
 מתקיימת קדושת המקדש מכוחה של נקודת הראשית שלה. 

שת המקדש בטלה עם האמוראים נחלקו, כאמור, אם קדואבן היתה מימי נביאים ראשונים: 
: "רב הונא אמר 'בכל אלו' תנן, קסבר קדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד 392החורבן

לבא, ועזרא זכר בעלמא הוא דעבד. רב נחמן אמר 'באחת מכל אלו' תנן, קסבר קדושה ראשונה 
 ים".קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא, ועזרא קדושי קדיש אף על גב דלא הוו אורים ותומ

יש להוסיף ולשאול לא רק על העדרם של הנביאים  ואורים ותומים בבית השני, אלא גם איך 
אפשר להקטיר בקודש הקודשים הריק, כאשר קבעה התורה את מקום ההקטרה בין בדי הארון, 

 משום שבו מתגלה קשר הדודים בין ישראל לאביהם שבשמים?
 נראה שנתנו על כך שתי תשובות:

, אם הוא בית עבודה ותפילה, או בית 393למחלוקת על מהותו של המקדש שאלה זו קשורה
. לדעה האחרונה, הארון, מכון השכינה, הוא עיקר המקדש וברור שאין 394להשראת השכינה

למקדש משמעות בהעדרו. אולם לדעה הראשונה עיקר הבית הוא עבודת האדם על המזבח, והבית 
ת חובתו ולהקים בית לעבודה ותפילה, בלי מתקדש בלי השראת השכינה. על האדם לעשות א

 .395לתלות זאת בהיענות השכינה
"אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים". כלומר, בין הבתים  -המשנה עונה על כך באופן אחר 

חוצה אמנם קו שבר, המערער את זכות קיומו של הבית השני, אולם יש לחזור עוד יותר אחורנית, 
ים המשותפים של הבתים ולחשוף את אבן התשתית שהיתה שם לחתור אל השורשים הראשוני

 עוד לפני הבניין ועוד לפני היות העולם.
 

 שבר העם ותיקונו
במאתיים השנים האחרונות, התרחק רוב הציבור לחלוטין, מן התורה ומייעודיו, ונראה כאילו 

כוח אפשר  נסתלקה השכינה מישראל. וגם כאן השאלה היא, לאן מגמת פני הדברים? ובאיזה
 לשנות את כיוונם? 

מן ההתייחסות אל המשבר שהתרחש במעבר מן הבית הראשון אל השני, אפשר ללמוד גם על 
פתרון המשבר הרוחני של העם, ומן התשובות ההלכתיות לקדושתו של המקדש בבית השני, אפשר 

 להקיש באופן רעיוני גם על קדושת העם וסגולת ישראל. 

 ראה הגהות יעב"ץ, רמב"ם הלכות בית הבחירה ד' א'. 389
ודאי שיש בכך ירידה ונפילה, אלא שיש בדיעבד בחסרון זה גם יתרון רוחני פנימי, ומול הערך של הגילוי  390

 .199 והמימוש יש יתרון גם למציאות החזונית, ראה מקדש מלך
 סנהדרין צ"ב א. 391
שבועות ט"ז א. הראב"ד בהלכות בית הבחירה פ"ו הט"ו פסק לכאורה כדעה שקדושה ראשונה קדשה  392

 לשעתה בלבד. אבל במשפט כהן צ"ו הקדיש מאמר ארוך לדחות הסבר זה בדברי הראב"ד מכל וכל.
הבחירה א' א', וקרא לספר  נחלקו בכך הרמב"ם )בספר המצוות מצוות עשה כ', ושורש י"ב, הלכות בית 393

 "ספר עבודה", מורה נבוכים חלק ג' ל"ב( והרמב"ן )שמות כ"ה א, דברים י' א.(
יש אמנם להשוות את דברי הרמב"ם האמורים עם דבריו בהל' בית הבחירה פ"ו הט"ז, שם קבע שקדושת  394

. סגנונו כאן תואם המקדש לא בטלה משום ש"קדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה"
דווקא את שיטת הרמב"ן. ברור שאין הוויכוח אלא על הדגשים, לרמב"ם המצווה המוטלת על האדם היא 

העיקר ותוצאתה היא ההיענות האלוקית, ולרמב"ן העיקר הוא השראת השכינה במעשי האדם. גם הרמב"ם 
ות את בית העבודה והתפילה הזה שסובר שבניין המקדש הוא מצוות האדם, מודה כמובן, שאיננו יכול לבנ

בכל מקום, אלא במקום אשר יבחר ה' ועל פי תנאיו. ברור ששתי הדעות משתלבות ויוצרות יחד שלמות של 
המשכן והמקדש, של ההתקרבות והתפילה מלמטה עם ההתרצות וההופעה מלמעלה. ראה בספרי עוז מלך עמ' 

125. 
י את התשובה מדוע ניתן היה לבנותו חסר. הרש"ש )יומא האחרונים ראו בהתגמדות קדושתו של הבית השנ 395

נ"ג ב( הקשה: מדוע לא עשו ארון חדש בבית שני? אם משום שעיקרו, העדות שבתוכו, לא היתה, הרי גם 
אורים ותומים לא היו ואף על פי כן עשו חושן בבית שני. ואולי משום ששנה עליו הכתוב בציווי נתינת 

 רון.העדות, שכשאין עדות אין א
חתם סופר יו"ד רל"ו פתח בשאלה האמורה: למאן דאמר ארון גלה לבבל אם כן למאן דאמר קדושה ראשונה 
לא קדשה לעתיד לבוא ואף מקום מקדש וכדעת הראב"ד )ראה מגן אברהם סוף הלכות ט' באב וראה פ"ב 

 דשבועות( אם כן מנא להו בבית שני לבנות בית המקדש בלי ארון וכרובים? 
משום הכי כתיב "ונועדתי לך שמה מעל הכפרת בין ב' הכרובים" לומר טעם הארון והכרובים הוא רק  נראה לי

עיקר לצורך מקום מועד לדבר עם משה רבנו ע"ה מבין ב' הכרובים, וכשאין נביא כמרע"ה הראוי ליוועד עמו 
 מבין שני הכרובים אין הארון מעכב. 

הלכתית דבריהם אפשריים, נראה שאין  הם עונים לדעת  כיוון שני התירוצים דומה, אבל אף שמבחינה
 הרמב"ן הנוגעת לתוכנו היסודי של המקדש.



 

 

יצוניותם של המאורעות; גם אם נעלם ארון הקודש למראית עין מלבם א. אין להסתכל רק על ח
של ישראל, הרי לאמתו של דבר הוא קיים אלא שנגנז במקומו פנימה. קיימת נקודה של קודש 

 פנימית בכל יהודי והיא עתידה לצאת ולהתגלות. 
ב לפתוח ולהאיר. תפיסה זו הינה מחייבת, כי אם קיים צימאון פנימי לאור, הרי כל מי שיכול, חיי

שומרי התורה צריכים לבחון אם הם משמשים במעשיהם מופת נכון ואם מוסרם והגותם מהווים 
דוגמה ראויה, וכן, האם התרוממו לגובה היכול לפתור את שאלותיו של הציבור, לענות למאווייו 

 הרוחניים הכמוסים.
אין להתייאש. יש לראות את ב. כאשר נראה כאילו הלבבות אטומים והארון ניטל וגלה, עדיין 

ההיסטוריה כחטיבה אחת, מהחל ועד כלה, כל דור מוסיף בה לבנה אחת בלבד. וגם אם "בשאון 
גלויות הוצללנו", ודור אחד ניתק את עצמו ולא הניח את האבן שלו בבניין העם, לא התמוטטו 

 הישגי העם, וזכויותיו ההיסטוריות לא היו לשווא.
אברהם אבינו, ימי שלמה, ימי הבית השני, עשרת הרוגי מלכות ומקדשי  -נקודות השיא בחיי העם 

הטביעו את חותמן, וזכרן לא יימחק בדור אחד של שכחה. יש דורות  -השם בימי הביניים 
. הדור שניתק את עצמו, יידחה, זו 396שמתחברים לא לדור שלפניהם אלא לדורות קדומים יותר

 דברים ימשיך את שטפו ביתר עוז.בעיה שלו ולא של ההיסטוריה, ומהלך ה
ג. קדושת המקדש שבונה האדם, נובעת עוד מן האבן ששוקעה בו משמים בבריאת העולם. גם על 
העם שנפל אל תחתיות ארץ ומתחיל את דרכו מן ההתחלה, מוטל לעשות את כל שבידו, אבל הוא 

ה היא, אתה ימצא בדרכו החדשה את הקדושה האלוקית הטבועה בו, "נשמה שנתת בי טהור
 בראתה אתה יצרתה, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי".

 
 

 משמעותה של אבן השתיה
רבי אליעזר אומר: עולם מאמצעיתו נברא, שנאמר, בצקת עפר למוצק ורגבים ידובקו. רבי 
יהושע אומר: עולם מן הצדדים נברא, שנאמר, כי לשלג יאמר הוי ארץ. רבי יצחק אמר: 

מנה נשתת העולם, וחכמים אומרים: מציון נברא, שנאמר, מציון אבן ירה הקב"ה בים שמ
 . 397מכלל יופי אלהים הופיע

חכמים נחלקו כיצד נברא העולם, אם מן הצדדים אל המרכז, או מן המרכז החוצה. כלומר, האם 
זה תהליך התפתחותי שמגיע בסופו אל תכליתו, או תהליך מכוון המתחיל בעיקר, ומרכזו איננו 

 לבד אלא הוא היסוד הרוחני.גיאוגרפי ב
, "קבוע באמצע מזבח כפור חייבים, רבוצה עליו אבן 398העולם מושתת על יסודו האלוקי הרוחני

שתית חטובים, שם ינון עליה חקוק במכתבים, תואר שם המפורש בתינוי גילובים". העולם ניצב 
. חקיקה זו על אבן השתיה שנמצאת על המזבח, ועליה חקוקים שם המפורש ושמו של משיח

מלמדת שהעולם נברא באופן מכוון, הוא מיוסד על שורשו האלוקי וכבר מראשיתו נקבע ייעודו 
 .399אשר יתגשם על ידי המשיח

אבן היסוד והתשתית אינה רק השורש הראשוני, היא מופיעה בכתוב ובדברי חכמים גם כיסוד 
 שעת משבר ובה נאחזים.שאליה חוזרים ב -אבן ישראל  -איתן לבניין ההיסטורי של האומה 

. האבן זוהתה 401, שבטי ישראל כתובים על אבני החושן400אבן ישראל היא כינוי לכנסת ישראל
 , ולכן נקשרה בדברי חכמים, ליעקב. 402במדרש בדמותם של האבות והאמהות, יעקב ורחל

חזר יעקב ללקוט את האבנים ומצאן אבן אחת לקח יעקב את האבן ושם אותה מצבה בתוך 
וירד לו שמן מן השמים ויצק עליה, שנאמר ויצק שמן על ראשה. מה עשה הקב"ה,  המקום,

נטל רגל ימינו וטבע אותה עד עומק תהומות ועשה אותה סניף לארץ, כאדם שהוא נותן 
סניף לכיפה. לפיכך נקראת אבן שתיה, ששם טבור הארץ, ומשם נפתחה כל הארץ. ועליה 

 . 403צבה יהיה בית אלהיםהיכל ה' שנאמר והאבן הזאת אשר שמתי מ
מקום המקדש נקבע מלכתחילה משמים, אבל אברהם יסד במעשיו את המקדש והביא, בעמידתו 

. יעקב זכה לחלום הסולם, נדר 404בנסיון העקידה, להשראת השכינה במקום הזה "בהר ה' יראה"
 וקיבל על עצמו לבנות את האבן לבית אלהים, ובעקבותיו נעשה המקום מקדש לדורות. 

 אברהם דילג על תרח, חזקיהו דילג על אחז,  ויאשיהו דילג על מנשה ואמון ישר אל חזקיה. 396
 יומא נ"ד ב. 397
 בים".מדרש תהלים בובר צ', הביאו רש"י בסליחת צום גדליה, "אז טרם נמתחו נבלי שכ 398
במדרש מובאים שבעה דברים שקדמו לעולם, ביניהם בית מקדש של מעלה. "ושם משיח חקוק על אבן יקרה  399

על גבי המזבח". רש"י מזהה את האבן שבמדרש עם אבן השתיה. כלומר, "על גבי המזבח" אינו תיאור מקום 
חקוק על  -ינון  -המשיח  מדוקדק, אלא מתייחס גם לאבן שהיתה בקודש הקדשים. רש"י מוסיף שלא רק שם

האבן אלא גם שם המפורש, ויתכן שכך היתה גרסתו במדרש, או שכך הוא מפרש. יש דמיון מסוים בין האמור 
כאן על האבן שקדמה לעולם לבין החספא שעליו כתב דוד שם והטילו אל השיתין לעצור את התהום, סוכה 

 נ"ג א )ראה להלן "השיתין ונסוך המים"(.
 י"ג א'.שמות רבה  400
 שמות כ"ח ט. יומא ע"ג ב וראה אגדת בראשית פ' א. 401
 בראשית רבה צ"ח כ. 402
 מדרש תהלים )בובר( צ"א ז' וראה תרגום יונתן על הפסוק והאבן הזאת. 403
 בראשית כ"ב יד. 404



 

 

אבן קיימת והיא משמשת בפועל גם לבניין העתיד, היא ה"אבן הראשה אשר תשואות חן חן ה
 .406, ואותה ראה דניאל בחזונו באה ומכלה את הרשעה405לה"

אבן היסוד אינה אבן מתה אלא אבן גדלה והולכת, שמעיין החיים הטבעי הפנימי של העם זורם 
את הבנים, "אב ובנין דבית ישראל", היא דרכה. היא מציינת בדברי אחרונים גם את האבות וגם 

הבסיסיים שהיא -הטבעיים-מבטאת את המשפחה בישראל ואת הכוחות והתכנים היחודיים
 .407מעבירה בין הדורות

גורל האומה לא ייקבע על ידי פעולה אחת, כזו או אחרת, אלא על פי עוצמת החיוניות הפנימית. 
שר וההנאות והוא מתנוון ומכלה עצמו נדמה לעתים שעם ישראל הולך וטובע בשמנת העו

בהתבוללות נוראה. אבל עלינו להיאחז באבן, לחשוף את נקודות התשתית של העם, להבין 
 .408ששלהבת האמת היוקדת מראשית ועד אחרית, סופה להתגלות

 

 .  אחת למעלה ושבע למטה66
 

ה ממנו נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו, נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, והז
אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף. וכך 
היה מונה: אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת 
ושש, אחת ושבע. יצא והניחו על כן הזהב שבהיכל. הביאו לו את השעיר, שחטו, וקבל 

כנס, ועמד במקום שעמד, והזה ממנו אחת למעלה ושבע במזרק את דמו, נכנס למקום שנ
למטה. וכך היה מונה: אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, וכו'. יצא והניחו על כן הזהב השני 
שבהיכל. רבי יהודה אומר: לא היה שם אלא כן אחד בלבד. נטל דם הפר והניח דם השעיר, 

ע למטה, ולא היה מתכוון והזה ממנו על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ, אחת למעלה ושב
וכו', וכך היה מונה וכו'. נטל דם השעיר והניח דם הפר, והזה ממנו על הפרוכת שכנגד 
הארון מבחוץ, אחת למעלה ושבע למטה וכו'. עירה דם הפר לתוך דם השעיר, ונתן את 

 .409המלא בריקן
 

 כפרת יום הכיפורים משונה ומוזרה
ול בציווי של "בזאת יבוא אהרן אל הקדש", הוא סדר סדר הכפרה של עבודת יום הכיפורים, הכל

 חריג ויוצא דופן:
הכהן הגדול מזה מדם הפר והשעיר מ"ג הזאות, אבל אינו עושה זאת על מזבח העולה בעזרה, אלא 

 בפנים, בקודש, וגם לא על מזבח הקטורת אלא על הכפורת והפרוכת ורק בסוף, על המזבח. 
אחת ואחת וכו', ולהזות  -ושבע למטה, ומצווה למנות מוזרה גם דרך ההזאה אחת למעלה 

 כמצליף. מה עניין ההצלפה לכאן?
 החטאות הפנימיות הללו נשרפות על בית הדשן מחוץ לעיר ואינן מוקטרות על המזבח. 

חורג לחלוטין מתחומי המקדש ואיננו קרבן כלל, ודווקא הוא  -ולבסוף,  השעיר המשתלח לעזאזל 
 ת בני ישראל.נושא עליו את עוונו

הדברים מורכבים עוד יותר. נחלקו חכמים להיכן הוא מטיף את הדם, אם על הפרוכת או באופן 
 זר עוד יותר על הרצפה.

תנא: כשהוא מזה, אינו מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי: 
 -. 411הכפורים, והיו עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום 410אני ראיתיה ברומי

זכריה ד' ז, אפשר שהמשנה נעצה את יסודותיה בדברי הנביא )זכריה ג' ט(: "כי הנה האבן אשר נתתי  לפני  405
הושע על אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם ה' צבאות ומשתי את עון הארץ ביום אחד". המשנה י

 רואה בכתוב רמז לכפרת יום הכפורים ולהזאת שבע הזאות הדמים על האבן.
דניאל ב' לד: "חזה הוית עד די התגזרת אבן די לא בידין ומחת לצלמא על רגלוהי די פרזלא וחספא והדקת  406

. במדרש תנחומא )בובר( תרומה ו': אמר ריש לקיש זו מלך המשיח, ומחת לצלמא על רגלוהי, לכל המון"
המלכיות שהן נתונות בצלם. ובזכות מה נמשל מלך המשיח באבן? בזכות יעקב, שנאמר משם רועה אבן ישראל 

נאמר: והכה ארץ )בראשית מ"ט כד(, די מטורא אתגזרת אבן )דניאל ב' מה(, שהוא מכלה את העולם כולו, ש
 בשבט פיו )ישעיה י"א ד(.

 תנחומא בובר תרומה ו'.
 אולי יש כאן גם לימוד מן הערבית 'אבן' במובן של בן, ולכן הצירוף  של האב והבן גם יחד.   407
"הגאולה מוטבעת היא בטבע ישראל, היא חותם פנימי. "גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים  408

את אור הטבע הישראלית הנקיה, קדושת הברית, המקנא לברית,  -אור התורה ואליהו  בו". משה מאיר את
אור הטבע הישראלי הקדוש, וזה יוצץ באחרית הימים  -מלאך הברית. באבות מתגבר אור התורה, בבנים 

בחבורם, "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם", ומשה ואליהו יתחברו יחד באומה ובכל אחד 
אב ובנין דבית ישראל" אורות, ישראל  -אל בפני עצמו, "מידי אביר יעקב משם רועה אבן ישראל", מישר

 ותחייתו, כ"ט.
 ד, ובגמרא נ"ג ב.-משנה יומא פ"ה ג 409
 ר' אלעזר סיפר שראה ברומי גם את כיסאו של שלמה וגם את הציץ:  410

י". אסתר רבה א' י"ב. "ציץ היה כתוב "א"ר אלעזר בר' יוסי: אני ראיתי שבריו )של כסאו של שלמה( ברומ
עליו קודש ליי' קודש מלמטן ושם מלמעלן כמלך שהוא יושב על קתדרין שלו, ודכוותה אחד מלמטן ושם 



 

 

דחזא דעבידי כסדרן. ותנן נמי  -ודילמא דפר העלם דבר של צבור ושעירי עבודה זרה הוו? 
 -לא היו נוגעין בפרוכת, ואם נגעו  -האי גוונא: כשהוא מזה  גבי פר העלם דבר של צבור כי

נגעו. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי: אני ראיתיה ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פר 
 -ודילמא דפר ושעיר של יום הכפורים נינהו?  -לם דבר של צבור ושעירי עבודה זרה. הע

 .412דחזנהו דעבידי שלא כסדרן
הוויכוח חריג, מול דבריהם הלמדניים של חכמים מציג ר' אלעזר טענה מן החיים, "אני ראיתי את 

ח הלכתי הפרוכת ברומי ועליה טיפי דמים". מה משמעותה של ראיה ארכיאולוגית בוויכו
 ?413עקרוני

אין אדם דן במה שמופלא ממנו, ואף על פי כן רשאים אנחנו לנסות ולקרב אל שכלנו את החכמה 
 האלוקית הגנוזה בחוקים אלו.

 
 לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף

כל השנה, סדר הקדושות קבוע ומשוקלל בדיוק רב. הטיפול בחולשות האדם, בשאיפותיו 
מקומו, אשר בו הוא שקוע בבוץ. מקום הכפרה הוא לפני ה', אבל לא וחסרונותיו, אינו אפשרי ב

בפנים ההיכל, אלא בעזרה שבחוץ. יום הכיפורים שובר את הגבולות הקבועים ומחולל כפרה מסוג 
אחר. מצד אחד, הכפרה עוברת מן המזבח שבחוץ וחודרת פנימה אל הקודש וקודש הקודשים, 

קודש הקודשים אל ההיכל ומשם פורצת החוצה אל ומצד אחר, קורה ההפך, הכפרה יוצאת מ
 העזרה ואפילו אל המדבר.

הכפרה מתחילה לפני ולפנים ומשם ממשיך הכהן הגדול בסדר יורד ומכפר על הפרוכת, על המזבח 
 הפנימי, ולבסוף, הוא יוצא גם אל המזבח החיצון ושופך על יסודו את שיירי הדם.

ודה לנקודה מלמעלה למטה, מבטא הכהן גם באופן את מהלך התיקון הרציף הזה, העובר מנק
 ההזאה עצמה, בכך שהוא מזה כמצליף אחת למעלה ושבע למטה. 

מטרת ההצלפה במקדש אינה לצלוף בעם, לנזוף בו ברצועה ובפה, להאשים ולהוכיח, אילו זו 
כהן היתה הכוונה, צריך היה להצליף על הכהן הגדול כשליח הציבור. התורה קבעה דבר הפוך, ה

 מכפר על ידי הצלפת הדם.
לכפורת הכרובים שני כיווני כנפיים. הכרובים היו פורשי כנפיים למעלה, ובאותה שעה סוככו 
בכנפיהם על הכפורת. הם פונים למעלה לשכינה, ולמטה אל תורת ה' שבארון, המבקשת להתגשם 

, אשר אליו דופק אל ה' -בארץ. אחת למעלה, מכוונת בראשונה את תמצית דם חייו של העובד 
הלב בערגה, אולם יש להצמיד אליה מיד גם את "השבע למטה", כמצליף. רוח ה' היורדת ממרום 

"כמצליף", זו תחת זו, היא חודרת יותר ויותר, עד שגם העניין הארצי הנמוך  -הולכת ומעמיקה 
 .414תחת עינו של ה"אחד" במרום -ביותר יבוא בברית ה' 

 
 היכן מזה הכהן?

הכיפורים בפנים, היא ביסודה כפרה על טומאת המקדש, אולם כל עבירות עם ישראל  כפרת יום
כלולות בה. ארץ ישראל היא פלטרין של מלך והמקדש הוא כיסא ה'; חטאי ישראל מטמאים את 

מלמעלן. אמר רבי אלעזר בי רבי יוסי: אני ראיתיו ברומי ולא היה כתוב עליו אלא שיטה אחת קודש ליי'" 
 ירושלמי יומא ד' ה"א.

החטאות הפנימיות הנעשית בהיכל בלבד מתבצעת על הפרוכת עצמה כי הפרוכת  אפשר לומר שהזאת 411
מבדילה בין הקודש לקודש הקודשים והנתינה עליה מהווה נתינה בשני המקומות כאחד, בקודש ובקודש 

הקודשים כאחד. לפי זה נחלקו ביחס לפרוכת ולא על הכפורת שעל הארון בקודש הקדשים, שם גם ר' אלעזר 
 הכפורת. אבל מדברי חכמים להלן נראה שאין לחלק בכך. לפני מודה שמזה

יומא נ"ז א. יש הגורסים כך גם ביחס לכפורת: "ואחר כך עשה כפורת זהב על הארון, אמר ר' אלעזר בר'  412
יוסי: אני ראיתיו ברומי והיו עליה כמה טיפי דמים. שאלתי אותם: מה הדם הזה שעל הכפורת? אמרו מדם יום 

ה כהן גדול נכנס ומזה. למה נקרא שמה כפורת, שהיה מכפר עונותיהם של ישראל" תנחומא הכפורים שהי
)בובר( ויקהל י' י'. השווה זאת לאמור בשמות רבה נ' ד'. אולי הדין נכון לדעת ר' אלעזר גם ביחס לכפורת 

א לא ניטל אם שהיה מזה עליה ממש, אבל "אני ראיתי" תמוה במקרה הזה, שהרי לא היה ארון בבית שני, והו
 כן לרומא, ור' אלעזר לא יכול היה לראותו שם. 

הכפתור ופרח )שער ו'( דן על מיקומו המדויק של הר הבית על פי "הקש חפושי", ולפי הכתלים הנראים,  413
וכן ברדב"ז )ח"ב תרצ"א(. ולעומתם החזון איש )זרעים, שביעית סימן ג' יט( שלל כליל דרך זו לגבי קביעת 

 יק של בית שאן. מקומה המדו
דחיית הגמרא לראייתו של ר' אלעזר צריכה עיון, הגמרא אומרת "ודילמא דפר העלם דבר של צבור ושעירי 

עבודה זרה הוו?" ואם כן נמצאה מודה במקצת, שדם פר העלם דבר מזים על הפרוכת עצמה. ושוב כאשר 
ם נינהו?" אם כן נמצאה מודה שדם פר נחלקו על דם פר העלם דבר אמרה "ודילמא דפר ושעיר של יום הכפורי

מזים על הפרוכת עצמה. הגמרא הייתה צריכה לומר, דילמא נגע. שהרי לא שללה ופסלה את ההזייה על 
הפרוכת אלא קבעה שאין צורך בכך, ואפילו אם אין ההזאה על הרצפה רצויה אבל איננה פסולה. ראה 

בל בהזאה סד"א דלא צריך מזבח מידי דהוה אהזאה תוספות זבחים ט"ו א, ד"ה אלא חטאת העוף, שכתבו: א
 דפרוכת ובין הבדים דהויא הזאה אע"פ שלא נגע.

נראה אפוא שהגמרא לא באה לדחות את דברי ר' אלעזר לגמרי אלא הוויכוח הוא רק איזה דם היזו על 
 הפרוכת, דם של פר ושעיר או דם פר העלם דבר של ציבור.

 
 ז יד.ר' שמשון רפאל הירש ויקרא ט" 414



 

 

הארץ ואת המקדש, שבאמצעותו שוכן ה' "בתוך בני ישראל". כאמור "וכפר על הקדש מטמאת בני 
 .415אתם"ישראל ומפשעיהם לכל חט

יסוד העבודה בפנים הוא טהרת המקדש, ולכן יש שפירשו שההזאה במקומות השונים, באה לכפר 
על כל המקומות השונים שנטמאו, על הקודש, על האהל ועל המזבח. אולם הסבר זה להזאה 
במקומות השונים אינו מספק, שהרי גם חטאות הציבור הפנימיות של כל השנה, המכפרות על 

שורות לטומאת המקדש, גם בהן מזים במקומות הללו, על הפרוכת ועל מזבח החטא ואינן ק
 הקטורת. 

ההזאה התקנית על הכפורת ועל הפרוכת, עושה את הפרוכת למקום כפרה, כמו המזבח ויותר 
, אבל ההזאה לפני הכפורת ולפני הפרוכת על הרצפה, מדביקה לכפרה זו נימה צורמת 416ממנו

 .417ודוחה, משונה ולא יאה
 
 טאות הפנימיותח

. בשני המקרים 418כפרת יום הכיפורים דומה במהותה לכפרת החטאות הפנימיות של כל השנה
 קיימת אותה מתכונת חריגה: הזאת הדם בפנים מול הפרוכת ושרפת הבשר בבית המוקד. 

שגגת הציבור בהוראת בית  -חטאות הפנימיות הן קרבנות ציבור חריגים הבאים על חטא הציבור 
 .419ציבור שעבד עבודה זרה, או הכהן הגדול שחטא דין, או

חטא ציבורי על פי הוראת בית הדין, מקל לכאורה את חומרת החטא ומסיר מעל שכם היחידים 
את האחריות עליו. אבל הוראת בית הדין מקנה לחטא חומרה מסוג אחר, היא נותנת לו 

. יחיד שחטא אינו מערער על 420לגיטימציה, אך הופכת גם חטא קל של הציבור לחמור מאין כמוהו
הסדר והנורמה הקיימים, אלא נכשל בתאוותו כישלון אישי וזמני, לעומת זאת, חטא הציבור 

 . 421בהוראת בית הדין, משנה את הנורמה המוסרית ומבטל באופן מוחלט את הצו האלוקי
גיים יסודיים, היום אין לנו דין ציבור, לא על פי הדין ולא במציאות, אולם ישנם חטאים אידיאולו

הקרובים במהותם להיות חטא הציבור. בגינם, מורים לעצמם חלקים מן הציבור, על פי "בתי 
דינים" שונים, היתרים לעקור חלקים מן התורה, או לפצל את הציבור, והם כורתים את הענף 

 שעליו יושב העם כולו. 
 
 

 כפרת חטאי היחידים הופכת לעניין ציבורי
ידה רבה את סדר כפרת יום הכיפורים לשאר החטאות הפנימיות, אבל התורה משווה אפוא במ

 אלה באות על חטא הציבור בעוד שיום הכיפורים מכפר על חטאי כל יחיד. 
אלא שעצם יצירת יום כפרה כלל ישראלי, יום אחד בשנה, מחבר את כל האישים, את כל החטאים 

ות גדולים ומעלה נשגבה בשביל ואת כל הכפרות למהות אחת כללית. בריכוז הזה יש יתרונ
הפרטים, אבל טמונות בו גם סכנות לא קטנות. הציבור הוא ישות סגולית בעלת תכונות משל 
עצמה, מעבר לסך הכוחות של הפרטים המרכיבים אותה. אולם כאשר כל ישראל מתכפרים ביום 

אי ישראל, אחד, נחשפת קופת השרצים המוצנעת של הפרטים ונעשית עניין לציבור כולו. חט
מתחברים וניצבים להם כולם יחד, כל הקטנות האישית על חולשותיה, מצטברת עתה יחד ונעשית 
להר נישא ומאיים. במקום שכל אדם היה מטפל בחטאיו באופן אישי בהתאם למצבו הרוחני, 

 מתחייב עתה תיקון עכשווי וכללי.

ויקרא ט"ז טז. החטאות הפנימיות באות על טומאת המקדש ולכאורה השעיר לעזאזל הוא שנושא עליו את  415
עוונות ישראל, אבל נראה שהתורה קשרה את שני השעירים והשוותה אותם לחלוטין וכך גם את פעולתם. שני 

הר את העם מן החטא, אבל השעירים פועלים אפוא פעולה אחת, השעיר לעזאזל פועל את הכפרה בחוץ ומט
 במקביל פועל השעיר לה' פעולה חיובית, מכפר על העם ומקרב אותו שוב לבוראו. 

אפשר להבין שרצפת קודש הקודשים וההיכל מקודשת כקדושת מזבח העולה עצמו. כעין זה מצינו ששלמה  416
קדש המלך את תוך  קידש את רצפת העזרה לצורך ההקרבה ועשה את כל העזרה למזבח גדול, ב"יום ההוא

החצר אשר לפני בית ה' כי עשה שם את העלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים כי מזבח הנחשת אשר לפני ה' 
א ח' סד. ופירשו זאת חכמים: "דברים ככתבן, -קטן מהכיל את העלה ואת המנחה ואת חלבי השלמים" מלכים

לה לשם מזבח להקטיר עליה, לפי שהיה שקדש את הרצפה כו -דברי רבי יהודה". וברש"י: "דברים ככתבן 
המזבח קטן מהכיל עולות ושלמים שהקריבו לחנוכת המזבח" זבחים נ"ט א'. כך אפשר לתאר אפוא גם את 

מלמדת שמדובר  -לפני הכפורת והפרוכת  -ההיכל כולו כמין מזבח. אולם קביעת הנקודות המסוימות הללו 
 במשהו אחר. 

ם היא לטהר את המקומות הללו, אפשר שהוויכוח הוא אם הכפרה היא אם מטרת ההזאה במקומות השוני 417
על השטח או שצריך לטהר גם את הכלים, הכפורת, הפרוכת והמזבח. אבל אין לנו דוגמאות בתנ"ך לדרך 

כ( מדובר לדעת חכמים -הכפרה והטהרה הזאת, רק בחנוכת המשכן והמקדש במילואים. גם ביחזקאל )מ"ה יח
 רבנות המילואים ולא על טהרתו. על חנוכת המקדש וק

 דווקא קרבנות המועדים וראשי החדשים הבאים על טהרת מקדש וקדשיו הן חטאות חיצוניות.  418
 הכהן הגדול הוא אמנם יחיד אבל תפקידו עושה אותו נציג העם. 419
"א"ל כאשר בית הדין הורה בטעות, הרי הציבור דומה ל"אומר מותר", שנחשב קרוב למזיד ולא לאונס.  420

 קרוב למזיד הוא", מכות ז' ב. -אנוס הוא! אמר ליה שאני אומר: האומר מותר  -אביי: אי אומר מותר 
כאשר מקום חוטא באופן ציבורי במזיד ניתן למקום דין דומה לדין עיר הנידחת בחטא של עבודה זרה, כמו  421

 ה נבוכים ח"ג מ"א.שקרה במזבח בני גד ובני ראובן, וכן במעשה פלגש בגבעה, ראה רמב"ם מור



 

 

וש בערבות ההדדית, מחייבים את הפיכת העניין המוסרי הדתי האישי לעניין לאומי כללי, והשימ
הציבור בפשעי היחידים ובתוצאות קלקוליהם, אולם ערבות זאת מחברת את החוטא אל הכלל גם 

 בעת הכפרה והתיקון, ומטהרת אותו בתוך כפרת כלל ישראל.
מלכתחילה, עומדת במרכזה של כפרת יום הכיפורים, עבודתו של הכהן הגדול בבית המקדש שהיא 

כפרה זו מועילה במידה מסוימת ליחידים גם בלא תשובה, ומשום כך איננה יכולה כפרה כללית. 
 לבוא בסדר הכפרה הרגיל. 

אפשר ללמוד מכאן, שמול חומרת החטאים הציבוריים האידיאולוגיים אפשר להעמיד את משבר 
 הערכים, המפרק את הציבור וגורם ליחידים להתמסר לענייניהם הפרטיים, לנהנתנות וחומרנות.

מוסרי הזה נעשה בעיה ציבורית ממדרגה ראשונה ומאיים על עצם הקיום -משבר הערכים האישי
 הלאומי.

 
 כפרה לפני ולפנים

החטא הוא פגם מעשי חיצוני של האדם, ובדרך כלל מקום הכפרה עליו הוא בעזרה, על המזבח 
ור נעשה במודע על פי החיצון. מזבח זה נועד לכפר על השוגג בלבד, ואין בו כפרה למזיד. חטא הציב

בית דין והוא חמור כמזיד ולפיכך, אין לחטא הציבור כפרה בסדרי המקדש הרגילים. אבל התורה 
חתרה לציבור חתירה, ונתנה לו להתפרץ בעדה, פנימה אל הקודש, בחטאות הפנימיות החורגות מן 

. הפרוכת הסדרים הרגילים. הציבור מגיע עד הפרוכת המבדילה בין הקודש לקודש הקדשים
חוסמת את דרכו פנימה אל מקור התורה, אבל היא גם משמשת כחוליית קישור בין האדם לתורה 

 .422שאחריה
ביום הכיפורים, מוסרים כל המעצורים והמחסומים, הכהן הגדול עובר את הפרוכת ונכנס לפני 

ם ולפנים. העם זוכה לכפרתו כשהוא חוזר ונאחז במקור השראת השכינה והתורה, אשר נגד
. אין זו חזרה לחיי תורה קטנים ורדודים, גם לא מיסטיקה של גימטריות וקמיעות, אלא 423חטא

אחיזה בנשמת התורה פנימה, בגדולתה ושלמותה, רק היא תשיב את האדם לראות את דרכו 
 נכוחה, לקבוע סדרי ערכים ועדיפויות נכונים ותחזיר אותו לייעודו ההיסטורי.

כפורת והפרוכת עצמן או על הארץ לפניהן, היא בעצם מחלוקת, המחלוקת, אם הכהן מזה על ה
אם דרכו של הציבור אל כפרה זו היא דרך לגיטימית מסודרת ומובנית, שבה הופכות הפרוכת 
והכפורת שעל התורה למין מזבח פנימי עילאי לכפרתו, או שכפרת הציבור נעשית בדרך עקלקלה 

עצמו כביכול ונכנס לפני ולפנים, ועל כן הוא מזה על רצופה הסתר פנים ודחייה. הציבור דוחק את 
 הרצפה לפני הכפורת ולא עליה עצמה. 

ר' אלעזר הדגיש "אני ראיתי", הדמים שבאו לכפר על החטא השאירו את עקבותיהם על הפרוכת 
 לנצח. התשובה והתיקון הללו כלולים בתורה עצמה והם נעשים חלק מייעודה.  

 
 
 
 

 ים.  נתתי כופרך מצר68
 

בא לו אצל שעיר המשתלח וסומך שתי ידיו עליו ומתוודה. וכך היה אומר: אנא השם, עוו, 
פשעו, חטאו לפניך עמך בית ישראל, אנא בשם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעוו 

כי ביום הזה  424ושפשעו ושחטאו לפניך עמך בית ישראל, ככתוב בתורת משה עבדך לאמר
 . 425חטאתיכם לפני ה' תטהרו יכפר עליכם לטהר אתכם מכל

תפקיד השעיר לעזאזל זר ומוזר. השעיר לעזאזל איננו קרב על המזבח ואיננו קרבן, ואף על פי כן 
את עוונות בני ישראל המדברה. זה חוק חריג בתורה, שעיקרה "אתה מתוודים עליו, והוא נושא 

וחות כולם והתורה דוחה . הקב"ה הוא בעל הכ426הראת לדעת כי ה' הוא האלהים אין עוד מלבדו"
משמעותו של שילוח לחלוטין השפעה של גורמים אחרים, טבעיים או מיתולוגיים. מה אם כן 

 השעיר למדבר?
. העבירות משתלחות לארץ גזרה, כלומר, 427א. השעירים מבטאים את העבירות ואת הכפרה עליהן

. כדי לתקן את הקלקול יוצאות מחוץ לעולם ומאבדות את חיותן והשפעתן על המציאות העתידית
להשלים את הכפרה בשעיר , ולא די בכילוי הרע אלא חייבים לפתוח מחדש את השער אל האור

 לה' הבא בקודש.
תלמוד לומר ויארכו הבדים. יכול יהו מקרעין  -יומא נ"ד א: ויראו ראשי הבדים יכול לא יהו זזין ממקומן  422

דוחקין ובולטין ויוצאין בפרוכת, ונראין כשני דדי  -תלמוד לומר ולא יראו החוצה. הא כיצד  -בפרוכת ויוצאין 
 ין.אשה, שנאמר, צרור המר דודי לי בין שדי יל

 עולת ראיה ח"א קס"ח. 423
 ויקרא ט"ז ל. 424
 יומא ו' ב'.משנה  425
 דברים ד' לה. 426
 הופמן.רד"צ  427



 

 

כפרת יום הכיפורים פועלת אפוא כפעולת מלקחיים. זרוע אחת דוחה על ידי השעיר לעזאזל את 
שה בפנים, ומקרבת החטא ומסלקת אותו, והאחרת מכפרת על העם באמצעות השעיר לה' הנע

 .428באופן חיובי את ישראל אל אביהם שבשמים
אין כאן שתי אלטרנטיבות, אלא פעולת כפולה. בראייה רחבה מתחברים שני השעירים למערכת 

התורה השוותה לחלוטין את שני השעירים בגורל: "שני כפרה כפולה, האחד לה' והאחד לעזאזל. 
. גם 429וין במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן כאחד"שעירי יום הכפורים מצותן שיהיו שניהן ש

, ושני השעירים יחד מכפרים על ישראל, כאמור בגמר ההזאה 430פעולת כפרתם משותפת ושווה
 . 431בפנים "וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם"

דרכים.  הניצב מול הקודש, על פרשת 432ב. היו שראו בשני השעירים, ביטוי למורכבותו של האדם
הוא יכול לבחור בדרך של התבטלות והתמסרות לקודש, שתביא אותו אל הקודש פנימה, אלא 
שדרך זו מחייבת שינוי וכרוכה במאמץ כואב. וקיימת גם דרך אחרת, "יעמד חי", גם בעמדו 
בפתחו של המשכן, הוא ממשיך לשמור על עצמיותו ולא משתנה. סופו של זה שיפנה עורף למקדש, 

 .433חושניות עד אבדוןוישקע ב
ג. בשעיר לעזאזל יש משום פיוס הרע. האדם אינו עוסק חלילה ברע ואינו מפייס אותו, לגביו שני 

 .434השעירים שווים ושניהם עומדים לפני ה', הגורל מלמעלה הוא שנותן חלק גם לעזאזל
 המדרש מעמיק יותר את עניינו של השעיר לעזאזל:

ו עומדים על שפת הגורן. ועלה המוץ בקווץ ונסתבך אמר ר' לוי: משל לקווץ וקרח שהי
בשערו, עלה המוץ בקרח ונתן ידו על ראשו והעבירו. כך עשו הרשע, מתלכלך בעוונות כל 
ימות השנה, ואין לו במה יכפר. אבל יעקב מתלכלך בעוונות כל ימות השנה ובא יום 

  .הכפורים ויש לו במה יכפר
שאילה היא ליה. אלא ונשא השעיר עליו, זה עשו, ר' יצחק אמר: לא שאול הוא לה ולא 

 .435עוונות תם. שנאמר ויעקב איש תם -שנאמר הן עשו אחי איש שעיר. את כל עוונותם 
  לדעת ר' לוי, החטא בישראל הוא חיצוני וחולף ואילו בבני עשיו, הוא חודר עמוק ונעשה למהותי.

שעיר רמז -, הוא ראה בעשיו436ורכבר' יצחק לא הסתפק בכך אלא מצא בדברים רעיון עמוק ומ
. 437לשעיר לעזאזל. עשיו עומד להיענש במקומו של יעקב, "נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך"

 מדוע?
בין יעקב ועשיו קיים דמיון רב. לשניהם מקור משותף, שניהם התחילו בנקודה אחת, אלא שזה 

. "הלא אח עשו ליעקב ואוהב את , זה בחר לו את הטוב וזה את הרע438הוציא ריחו וזה הוציא חוחו
.  מהותו של יעקב היא הטוב, הרע שנמצא בו הוא רק חיקוי שהעתיק 439יעקב ואת עשו שנאתי"

. משום כך, אין זה מן הדין 440מעשיו. עשיו הפיץ את זרעי הרע, השפיע על יעקב וסחף אותו בדרכו
עשיו, שהמציאם  שיעקב ישלם בכל החומרה על מעשיו הרעים, מי שצריך לשאת בעונש הוא

והביאם לעולם. אמנם אין זו סיבה לשחרר את יעקב מן האחריות למעשיו, אבל יש בכך סנגוריה 
 .המקילה את מהות החטא ביעקב

יום הכיפורים בא לברר את מהותו של יעקב, ולהבחין בין הטוב העצמי שלו לבין הרע המתגלה בו, 
ת הפנימית העמוקה הזאת שאינה נראית שחוזר למקורו בעשיו. תפקיד הגורל, לחשוף את האמ

 לעין. הוא פועל במקום שמסתלקת ההכרה, ומגלה את הרצון הפנימי הגנוז בלבם של ישראל.
 
 

 . כורעים ומשתחוים69
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ישראל, אבל נראה שהתורה קשרה את שני השעירים והשוותה את פעולותם. שני השעירים פועלים אפוא 
פעולה אחת, השעיר לעזאזל פועל את הכפרה בחוץ ומטהר את העם מן החטא, ובמקביל פועל השעיר לה' 

 שוב לבוראו. פעולה חיובית, מכפר על העם ומקרב אותו 
 ר' שמשון רפאל הירש. 432
 ומרחיקים, ובעצמו הוא מתדרדר. משלחיםאת השעיר אלא  שולחיםלא   433
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ראה מדרש הגדול פ' וירא, כי ידעתיו, וראה בהגדה של פסח,  -שעשו אותנו רעים  -"וירעו אותנו המצרים"  440

 גולדה מאיר, שלא תסלח לערבים שעשו אותנו רעים. זכורה אמרתה של  עולת ראי"ה שם.



 

 

והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים שם המפורש שהוא יוצא מפי כהן גדול היו 
 . 442רוך שם כבוד מלכותו לעולם ועדואומרים ב 441כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם

 
 

 יראה ואהבה
כפרת יום הכיפורים מתבצעת על ידי הכהן הגדול, כשליחו של העם. הכהן מבצע למען העם את כל 
תהליך הכפרה, הוא סומך את ידיו על השעיר ומתוודה, בעוד העם עומד ומתבונן במעשי הכהן 

השם הנכבד והנורא יוצא מפי כהן גדול".  ואיננו משתתף במעשיו. העם מקשיב: "היו שומעים את
אולם ברגע מסוים נהפכת הקשבת העם למעורבות אקטיבית: "היו כורעים ומשתחוים ונופלים על 

 פניהם ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". 
ההשתחוויה, היא לכאורה התגובה הפשוטה והטבעית המתחייבת משמיעת השם, זו תגובה 

רא, התבטלות והכנעה. אולם במחשבה נוספת, היא אינה מובנת מאליה. הכהנים אופיינית של מו
 . 443והעם השתחוו עם קריאת השם, אבל הכהן הגדול עמד ולא השתחווה

ההלכה קובעת שאין לכרוע בשעת הזכרת השם. הזכרת השם צריכה לעורר את האדם, לרומם 
 אותו להביאו להתעלות עליונה. 

כורע בברוך וכשהוא זוקף  -משמיה דרב: המתפלל, כשהוא כורע אמר רבה בר חיננא ]סבא[ 
 .444זוקף בשם -

רב, מכיר את תחושת הכניעה ומחייב אותה, אבל רואה אותה כתחושה בוסרית שיש לה מקום רק 
כמבוא לכניסת האדם אל הקודש, ובתחילת התקשרותו אל בוראו, אבל כאשר הוא מגיע אל ה', 

 ה של דבקות והתעלות.  צריכה תחושה זו להתחלף בתחוש
 שתי התחושות וההתנהגויות המנוגדות קיימות בכתוב, וחכמים חיברו אותן יחד באופן מודרג. 

!?  446. מתיבי: מפני שמי נחת הוא445דכתיב: ה' זוקף כפופים -אמר שמואל: מאי טעמא דרב 
 מי כתיב בשמי? מפני שמי כתיב. -

ם היא כריעה שלא בזמנה, דווקא כאשר ואם כן, הכריעה המתבצעת במקדש בשעת קריאת הש
 שמע העם את השם צריך היה לזקוף את קומתו ולהתעלות.

 
 אהבה ויראה

ממדי. בכל רמה שבה נמצא האדם, -סדר זה הקובע את אופייה של התחושה הדתית, איננו חד
חוזר שוב תהליך של רצוא ושוב. כשהאדם נעקר ממדרגתו הקודמת, הוא חש תחילה ברתיעה ורק 

 יכנסו אל תוכן המדרגה הבאה הוא מתקרב ומתעלה. בה

ד מלכותו לעולם ועד'. גם בדקדוקי הגר"א הגיה ומחק קטע זה והשאיר רק את אמירת 'ברוך שם כבו 441
סופרים ציין שהוא לא נמצא במשנה בכל דפוסי התלמוד הישנים. הכריעה מופיעה רק בנוסח המשנה שלנו 

 והיא נלקחה לכאן בוודאי מן הפיוט של סדר העבודה. 
על פניהם  כבר הרדב"ז )ב' תת"י( נשאל "על מה סמך מסדר סדר עבודה שסידר והכהנים והעם וכו' היו נופלים

ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, וזה לא נמצא בתלמוד כלל?" והשיב שהמקור הוא בירושלמי 
)יומא פ"ג ה"ז(: "הקרובים היו נופלין על פניהם והרחוקים היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". 

ינם יכולים לעמוד על עומדם מפני רעד ולתת גדולה וכבוד לשמע השם המפורש היו נופלין על פניהם כאלו א
ורתת, על דרך "וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם". ולאו למימר שהיו נופלים אבל לא היו אומרים ברוך 

 שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אלא ודאי היו אומרים. 
שלמי, כשהיה מסיים גם מדברי האור זרוע )הלכות יום הכפורים( משמע שנוסח זה לא היה לפניו במשנה: "ירו

הוידוי היה אומר: ככתוב בתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם לפני ה' תטהרו, והם 
עונים אחריו: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. תניא ר' אומר כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו, אמר להם 

דל לאלהינו. חנניא בן אחי ר' יהושע אומר: זכר משה לישראל :בשעה שאני מזכיר שמו של הקב"ה אתם הבו גו
צדיק לברכה, אמר להם נביא לישראל: בשעה שאני מזכיר זכר צדיק עולמים אתם תנו ברכה. וזהו שיסד הפיט: 
והכהנים והעם העומדים בעזרה כשהיו שומעים את השם הנכבד מפורש יוצא מפי כהן גדול בקדושה ובטהרה 

ם על פניהם ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שכך כתוב בספר של היו כורעים ומשתחוים ונופלי
קדושות, כשמסר רבי נחוניא בן הקנה את השם לתלמידיו צוה להם לכרוע ולפול על פניהם וכן אנו נוהגים 

 לזכר ולדוגמא".
הן על חטאי משנה יומא ו' ב', יומא ס"ו. השתחוואת העם מוזכרת רק במשנתנו, בווידוי השלישי של הכ 442

העם כולו, ולא הוזכרה בווידויים הראשונים. הסברים שונים נאמרו לכך. אפשר שהמשנה המתינה עד לסיום 
כל האזכרות כדי לפרט את דרך התנהגותו של העם )תוספות יום טוב(. "הכא נקט הכהנים והעם, דכולן 

ויים הראשונים של פר לא היו השתחוו וענו, מדהתוודה בעד כולן" )תפארת ישראל(. "אפשר דבשני הויד
שומעין כל ישראל שהפר היה עומד בין האולם ולמזבח מה שאין כן כאן דהשעיר עומד בשער המזרח" 

 )תוספות חדשים על המשניות(.
הכהן הזכיר את השם שלוש פעמים בשעת הווידוי, אבל העם השתחווה פעם אחת, אולי משום שהאזכרות 

 הן את הווידוי עצמו בלחש )שפת אמת על הש"ס(.  הללו נאמרו כאחד. ואולי אמר הכ
 ראה שפת אמת, בחידושיו על הש"ס, שתמה על כך. 443
 ברכות י"ב א. 444
 תהלים קמ"ו ח. 445
 מלאכי ב' ה. 446



 

 

אולם אין זה הסדר היחיד. ביחס האדם לבוראו קיימות תחושות מנוגדות, ומלכתחילה צווינו 
באופן אמביוולנטי גם על אהבת ה' וגם על יראתו. התפתחות הרגשות מוצגת בסדר הפוך, האהבה 

 לקב"ה קודמת ליראה, היראה היא תוצאת האהבה:
היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים  והיאך

הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה 
תאוה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחשב 

ד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפח
עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה 

 .447אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו"
האהבה והיראה הללו הם ברמה אחת יותר גבוהה מאלה שהזכרנו קודם. הרמב"ם יודע שקיימת 

יל את דבריו כאן באהבת ה', שנמצאת יראה נמוכה, יראה תתאה, יראת העונש, אבל הוא מתח
 מעליה, ואחרי האהבה באה שוב יראה, אלא שזו יראה עילאה, יראת הרוממות. 

והדברים מפורשים כבר בכתוב, בשעת חנוכת המשכן, כשהחיבור בין ישראל לשכינה קם והיה 
 לממשי ביותר, והקרבה התגלתה באופן נפלא: 

  448וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם
ביום הכיפורים חוזר עם ישראל ומתחבר עם בוראו, במקדש, ערש הדודים, בדבקות עליונה. בשעה 
זו מתגלה השם במילואו, ואינו נאמר במקדש בצורתו הרגילה, אלא בשם המפורש, הגדול 

. הגילוי המיוחד מוליד מדרגה חדשה של יראה, יראת הרוממות, המביאה להשתחוויית 449והנורא
 העם.

אל היתר הכריעה בכל תפילת עמידה של הימים הנוראים.  450חבו על ידי הפוסקיםהדברים הור
 דוגמה לדבר הביאו מדינו של המלך: 

 .451כיוון שכרע, שוב אינו זוקף -המלך 
לאדם הרגיל, הקטן והחלש, עלול עול מלכות שמים להפוך למכבש מדכא, על כן צריך לקרב אותו 

ל המלך איננו שפל נפש, תפקידו מחייבו להתנשא על ולמלאו עוצמה וכוח מגבורה של מעלה. אב
העם ולהנהיגו ביד רמה, הוא עלול להתגאות ולחשוב ש"אני ואפסי עוד", ולכן צווה להכניע עצמו 

 ולכרוע כל התפילה. 
ההתעלות של יום הכיפורים היא גדולה כל כך ומאוזנת, שהיא מסירה את החשש גם מדרכו של 

 ע במשך התפילה כולה.  האדם הפשוט, ומותר לו לכרו
 

 ואומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד
 מה עשה העם בשעת ההשתחוויה? 

הכריעה היא מעשה חיצוני, המבטא או יוצר תחושה מסוימת, אבל למעשה הגולמי הזה, מעניק 
 האדם תוכן פנימי.

אישי את  יש הסבורים שבשעת ההשתחוויה חזר העם אל חטאיו וכל אחד חזר והתוודה באופן
", 452וידויו הכללי של הכהן הכללי. כך נקשר הנס שבמקדש "עומדים צפופים ומשתחווים רווחים

ליום הכיפורים. "כשהיה הכהן הגדול מזכיר את השם המפורש ביום הכפורים... נעשה להם נס... 
לא ומשתחוים בריוח, וכל אחד רחוק מחבירו ארבע אמות, כדי שלא ישמע וידוי חבירו ותפילתו ש

 .453יכלם"

 יסודי התורה ב' ב'. 447
ויקרא ט' כד. חכמים )פסיקתא רבתי ד'( השוו השתחוויה זו שבאה מתוך רוממות ורינה להשתחוייתו של  448

טא ביותר בישראל, שהגיב לגלוי השכינה בשפלות והכנעה: "משה הוריד את האש ואליהו הוריד הדור החו
את האש. משה כשהוריד את האש היו כל ישראל עומדים ורואין ]אותה[, וירא כל העם וירונו )ויקרא ט' כד( 

 ]ואליהו: וירא כל העם ויפלו על פניהם[ )מלכים א' י"ח ל"ט(.
ו שומעין את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול כו'. משמע דאלו כשהיו שומעין מפי תוספות יום טוב: כשהי 449

שאר כהנים. ואי נמי מפי כהן גדול ודלא בהני דתנינן לא היו עושין כל אלה. ואף על פי שבמקדש מברכין 
סוף ככתבו בברכת כהנים, כדתנן במשנה ו' פ"ז דסוטה? ואולי טעם הדבר כמו שכתב החכם משה קורדובירו ב

עבודת יום הכפורים שבכל יום היו מזכירין הכהנים אותו בברכת כהנים בנקוד אל"ף דל"ת דהיינו וכו' וביום 
 זה היה מזכיר בנקוד חול"ם סגול קמץ סגול.

תרומת הדשן )ח"ב, פסקים וכתבים, ק'(, הובא גם בלקט יושר חלק א )או"ח( עמוד כ"ג ענין ב'. נראה דלא  450
ף כפופים אלא בסוף ברכה. ותדע דכתב בהגה"ה במיימוני וביתר חיבורים, דנוהגין הקפידו חכמים על זוק

בר"ה ויו"כ לומר בכריעה זכרנו, ומי כמוך, ובכן, ובכן, ובכן, והמדקדקים זוקפים בסוף ברכה. אלמא דלא 
ה ר' קפדינן אלא אסוף ברכה, שהרי כמה שמות יש כאן ובבכן ובתמלוך. ואמר נמי בתלמוד ירושלמי פ"א ה"

 סימון בשם ריב"ל... דהמלך כשהוא כורע ומתחיל שמונה עשרה שוב אינו זוקף עד גמר י"ח.
 ברכות ל"ד ב, וירושלמי שם פ"א ה"ה. 451
 אבות ה' ה'. 452
רשב"ץ בפרושו מגן אבות. לעומת זאת נימק את הדברים בקהלת רבה א' ח': "ר' שמואל בר חובה בשם ר'  453

ל אחד ואחד ואמה מכל צד כדי שלא יהא שומע תפלתו של חבירו ויטעה". אחא אמר: ארבע אמות ריוח בין כ
ואם כן אין צורך לקשור את הנס הזה לווידוי. מקור דברי הרשב"ץ הם כנראה דברי רש"י )יומא כ"א א( אולם 

רש"י עצמו לא הזכיר את יום כפור ולא התכוון דווקא להשתחוואה זו: "כשמשתחוים ונופלים על פניהם נעשה 
ם נס והמקום מרחיב עד שיש ביניהם ארבע אמות שלא ישמע איש וידויו של חבירו ולא יכלם". ובפירושו לה

למשנה הדברים רחוקים עוד יותר: "עומדים צפופים כשהיו מתכנסין בעזרה ברגלים ובשאר ימות השנה, 



 

 

אולם במשנתנו, לא הוזכר וידוי בזמן ההשתחוואה, אלא "אומרים: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
ועד". כלומר, העם לא עסק בחטא אלא התרכז באמירת השם הגדול, וייחד ייחודים עליונים. 
נמצא שתנועת ההשתחוויה שבה פונה האדם כלפי מטה, מבטאת אמנם הכנעה, אבל לבו של 

כוון באותה שעה כלפי מעלה, והוא חושב דווקא על קבלת מלכות שמים, בדבקות וכלות האדם מ
 . 454הנפש

 
 לפני ה' תטהרו 

היסוד לוידוי הכהן הוא ההבטחה האלוקית לכפרת החטא ביום הכיפורים. "כי ביום הזה יכפר 
ם עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו". הכהן מבקש "כפר נא לעוונות ולפשעי

ולחטאים". הוא נוטל מן הכתוב את תמצית דבריו, "כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם". 
 אולם הכתוב עמוס ומורכב יותר, ומוסיף לכפרה עוד "לטהר אתכם", ו"לפני ה' תטהרו".

הכפרה והטהרה אינן היינו הך. הכפרה מצילה את האדם מתוצאות חטאיו ומגינה עליו מפניהם, 
תעלם מכישלונות העבר וממשיך לתפקד. הטהרה לא מסתפקת בהתגברות על ובזכותה הוא מ

קשיי העבר, אלא מנקה אותו ומטהרת את האדם ממנו לחלוטין. תהליך הטהרה מעצב מחדש את 
 העבר ומזכך אותו, כאילו לא התקלקל דבר. 

קיימות שתי מערכות של תשובה; תשובה מוגבלת, תשובה מיראה, שמביאה לאדם כפרה על 
חטא ומגוננת מפניו, וקיימת תשובה עילאית, תשובה מאהבה מטהרת, המשחררת את האדם ה

לחלוטין מנטל העבר ומאפשרת לו לנצל אותו לטובה. היא הופכת זדונות לזכויות ומרוממת את 
 בעל התשובה לשיאים חדשים.

ות, ברגע שהתוודה הכהן בשם העם, מיד התחילה הכפרה. היא תגיע לשלמותה כעבור כמה שע
כשישולח השעיר מן הסלע, אבל משעה שגילה הכהן את רצון העם בתשובה ובכפרה, סרה חרפת 

 החטא ואימתו, והוא עבר מיד מן העיסוק בכפרה אל הטהרה.
בצמוד לטיפול בקלקולי העם וחולשותיו, קורא הכהן בשם ה', ולא בדרך שהוא נאמר תמיד אלא 

י במקדש לשעה של גילוי אלוקי מופלא. הכהן ניצב בשם המפורש, בכך, הוא הופך את שעת הווידו
על עמדו, נושא עיניו לשמים וקורא בשם הגדול, וקרבת ה' היתרה מביאה את העם ליפול 
ולהשתחוות. "ואף הוא היה גומר כנגד המברכים ואומר להם תטהרו". העם נושא את עיניו אל ה' 

 . 455רומ"לפני ה'" הוא שואב כוח ותעצומות רוח, מתרומם ונטה
 

 ואומר להם תטהרו
"ואף הוא היה גומר כנגד המברכים ואומר להם תטהרו", הכהן מפסיק באמצע הפסוק "מכל 
חטאתיכם לפני ה'", מחכה לעם המשתחווה, וגומר באוזני המברכים את הכתוב "תטהרו". 

 .456לכאורה, זו הפסקה שלא לצורך הקוטעת את הפסוק ומשבשת את משמעותו
 ים בקריאת הכתוב:אולם כבר נחלקו תנא

את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה: "מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו", עבירות שבין אדם 
למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה 

 את חברו. 
אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין? מי מטהר אתכם? אביכם 

, מה 458ואומר "מקוה ישראל" 457שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" שבשמים!
 .459מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל

ר' אלעזר בן עזריה קשר את "לפני ה'" אל "מכל חטאתיכם" הכתוב לפניו: כי ביום הזה יכפר מכל 
חברכם. ור' עקיבא דרש  חטאתיכם אשר עשיתם לפני ה', ולא חטאתיכם שחטאתם כלפי

 .460"אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים", ה"לפני ה'" מוסב אל ה"תטהרו" שאחריו

רת. ואף על פי כן עומדין צפופים דחוקין ומצומצמין בעמידתן עד שהיו נמשכין אחד עשר אמה אחורי הכפו
כשהיו משתחוים כלפי היכל להפיל תחינתן היו רווחים כל כך שהיה כל אחד ארבע אמות רחוק מחבירו כדי 

 שלא ישמע אחד מהם תפילתו של חבירו, וכשהיה מתודה על עונותיו שלא יתבייש מחבירו".
יע במדרש )אוצר המדרשים "המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה" יבמות ק"ה ב. בדומה לכך מופ 454

באותה שעה באין כל שרי מלכיות שבכל רקיע ורקיע לפני הקב"ה... וכל גדודי אש וכל  עמוד ת"ז ד"ה מ"ם(: 
שרפי להבה באין בשירות ותשבחות לפני הקב"ה ומקבלים פניו ומשתחוים לפניו, שנאמר וצבא השמים לך 

 משתחוים, ואח"כ פותחים את פיהם ואומרים שירה.
עם השתתף באופן אישי במעשי היום הזה במקדש רק בהשתחוויה זו, אבל מחוצה לו הוא עשה את היום ה 455

ליום שבתון, באיסור המלאכה ובעינוי, ובאלה בא אל טהרת היום. פסוקנו המוסיף את הטהרה לכפרה צמוד 
כה לא תעשו למעשה העם: והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלא

תטהרו. שבת שבתון ’ האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה
 לא. -היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם. ויקרא ט"ז כט

 גם הטעמים מפסיקים באותו אופן בין הדבקים. 456
 יחזקאל ל"ו כה. 457
 ירמיה י"ד ח. 458
 יומא ח' ט'. 459
 ש"א יומא פ"ה ב.ראה מהר 460



 

 

פייטן סדר העבודה הפסיק בין "לפני ה'" ל"תטהרו" וקשר כר' אלעזר בן עזריה, את ה"לפני ה'" 
 לאמור לפני כן, לכן הפסיק כהלכה ולא באמצע העניין.

בן עזריה היתה להוסיף על דברי תנא קמא: "עבירות שבין אדם רבים פירשו שכוונת ר' אלעזר 
למקום יום הכפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה חברו". 
ר' אלעזר הוסיף ואמר, שאם לא פייס את חברו, גם העבירות שבין אדם למקום לא יכופרו. הוא 

עליכם מכל חטאתיכם לפני ה', כלומר, על עבירות שבין  דרש את הפסוק כך: מתי יכפר ביום הזה
. 461אדם למקום? בזמן ש"תטהרו", כאשר תיטהרו ביניכם לבין עצמכם מעבירות שבין אדם לחברו

הקב"ה הבטיח לטהר את ישראל מכל קלקוליהם הרוחניים, אולם הטהרה אינה עובדה אלוקית, 
קלקולים מוסריים וחברתיים, בשנאת חינם אלא תלויה בתנאי, שלא יחריבו את העולם בידיהם, ב

 ורדיפת מדנים.
רבי עקיבא סובר שהפסוק "לפני ה' תטהרו", בא לשבח את עם ישראל אשר לו אלהים קרובים 
אליו לכפר על מעשיו. טהרתם של ישראל אינה תלויה בשום גורם חיצוני, אלא בקדוש ברוך הוא, 

 :462ס לשני סוגים של שביםשהוא המטהר ולא האדם. אבל גם ר' עקיבא מתייח
"לפני מי אתם מיטהרים? ומי מטהר אתכם?" הדרך הישרה היא שיבור לו האדם בעצמו 
להתקדש ולהטהר ואז כשיבא ליטהר מסייעין לו, ועל זה אמר "לפני מי אתם מיטהרים". 
אבל לפי שיצר לב האדם רע עליו, ולא תמיד יוכל להתגבר עליו לכופו ליטהר בתשובה, הוא 

יכפר עון, יעוררוהו ובימין צדקו יתמכהו לבלתי ידח ממנו נדח, וזה שאמר "מי מטהר  רחום
 אתכם". 

, 463על הראשונים נאמר "...כי רבו משובתינו לך חטאנו, מקוה ישראל מושיעו בעת צרה"
רבונו של עולם מטהר את הבא ליטהר, כטהרת מי המקוה, המטהרים את מי שבא ונכנס 

כנס תחת כנפי השכינה, הקב"ה פורש עליו את צל כנפיו ומסייעו וטובל בתוכם, כך הבא לה
להטהר. אבל גם כאשר עם ישראל נשאר במקומו ואיננו מתעורר לשוב, הקב"ה מכפר 

זו טהרה שבאה מלמעלה ברחמי  -עליהם, ככתוב "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם" 
 שמים, מסירה את כתמיהם ומטהרת את ישראל.

 

 
 השואבה. שמחת בית 26

 
תנו רבנן: יש מהן אומרים: אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו, אלו חסידים ואנשי 
מעשה. ויש מהן אומרים: אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו, אלו בעלי תשובה. אלו ואלו 

 .464אומרים: אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו
פשוטה וברורה, הם שמחים את שמחת  כולם שמחים בחצרות בית ה'. שמחתם של החסידים

השלמות. אפשר להבין גם את שמחתם של בעלי התשובה, שהצליחו לכפר על עברם ולתקן את 
עצמם. אבל לא מובן, מה מקום לשמחתם של אלה בצד אלה. לעומת החסידים, אין כל משמעות 

 לשבחם של בעלי התשובה, ובמה יש להם להתנאות?
ים פה את דרכם, וכולם מוצאים בה טעם לשבח. כולם שלמים עם נראה שכל חלקי הציבור מציג

מצבם העכשווי, הטוב והראוי בחצרות בית ה', שאליו הגיעו בשעת בשלותם וזקנתם. אלא ששונות 
הן הדרכים שהביאו אל המצב הזה, החסידים מבליטים את התמודדותם בילדותם ובעלי התשובה 

לכלו את צעירותם כהלכה, התמודדו עם יצריהם, משבחים את זקנתם. תפארת החסידים היא שכ
עמדו מול כל הפיתויים ובחרו בטוב. זקנתם לא חידשה אפוא דבר, היא המשך למעשיהם בעבר, 
ובשלב זה הם נחים כבר על זרי הדפנה. כשנדקדק בדבריהם, נראה שניסחו זאת באופן הפוך. הם 

"אשרי ילדותנו שלא  -ר לזקנותם אמנם מעלים על נס את ילדותם, אבל תוך נתינת כבוד והד
ביישה את זקנותנו". הם היו יכולים לומר בהקבלה לבעלי התשובה, "אשרי זקנותנו שלא ביישה 
את ילדותנו", אבל כדי לא להעמיד את הוד ימי הזקנה רק כהמשכן של ימי הילדות, הם אוחזים 

  שמעות יתרה.את החבל בשני קצותיו, ומנסים, אולי ללא הצדקה, להעניק לזקנתם מ
בעלי התשובה לעומתם, אינם יכולים להתפאר בצעירותם המקולקלת, והם משבחים את זקנתם. 
תקופת הזקנה נחשבת לגיל העמידה, שבו מתקשה האדם להתקדם ולחולל מהפכות, ואיננו מסוגל 
 לשנות מדרכיו ונוהגיו, משום שהוא כבול במסגרות משפחתיות, חברתיות ורוחניות קפואות, שכל

נגיעה בהן תערערן. והנה, קמו בעלי התשובה והתגברו בזקנתם כאריות, שינו את אורחות חייהם 
רבינו יאשיה פינטו, בפירוש הרי"ף על העין יעקב, ורבים הלכו בעקבותיו. אולם רבי ישמעאל הכהן  461

בשו"ת זרע אמת )בחידושי הש"ס, סימן מ"ז( הפך את הדברים, רבי עקיבא הוא שהוסיף שאם לא ריצה את 
 חבירו, אין יום כפורים מכפר גם העבירות שבין אדם למקום.

 י תוספות יום טוב, יומא שם.על פ 462
 ח.-ירמיהו י"ד ז 463
 .סוכה נ"ג א 464



 

 

ואת סולם הערכים שלהם, וזקנתם הפכה לשעת מפנה אשר שינתה מן הקצה אל הקצה את דרכם 
וחייהם. אם כן, יש לבעלי התשובה מה להציג לפני ה' ובמה להתנאות לפניו, והנקודה שלהם היא 

 ובעלת משמעות גם מול החסידים.ייחודית 
 מודים כולם: אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב.  465בהמשך המאמר

מסר זה נראה פשוט מדי ומובן מאליו, ואולי צריך להצליב את המאמר המשותף הזה: כלומר 
בעלי התשובה, המבליטים את יתרונותיו של החוטא ששב, מודים שאין זו דרך שלכתחילה אלא 

, 467צדיקים גמורים אינם עומדין" -. גם אם "מקום שבעלי תשובה עומדין 466ג בדיעבדיתרון שהוש
  בכל זאת יש לשאוף להיות צדיק גמור מלכתחילה.

מצד שני, מודים גם החסידים ש"מי שחטא ישוב", ולחסידים דבר זה אינו מובן מאליו. הללו, שכל 
דים, שכאשר הבסיס מעוות יש חייהם עמדו בעקביות ובעקשנות על שלהם ולא זזו מדרכם, מו

להישמר משמרנות, ויש ללמוד מבעלי התשובה כיצד לבקר את העבר, להתגבר עליו ולהשתחרר 
 ממנו, וכיצד לחיות בחופשיות את ההווה.

שירתם של בעלי התשובה, מכניסה את התשובה אל תוך שמחת בית השואבה ואולי גם אל ריקודו 
 של הצדיק הגמור.

ל רבן שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל תניא, אמרו עליו ע
שמנה אבוקות של אור, וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו. וכשהוא משתחוה נועץ 
שני גודליו בארץ ושוחה, ונושק את הרצפה וזוקף, ואין כל בריה יכולה לעשות כן. וזו היא 

   .468קידה
קע ואת ההתרוממות ממנה ללא עזרה. אפשר לראות בקידה הקידה, כוללת את הנפילה אל הקר

. אפשר 469סמל ליכולת התיקון, וחגיגת יכולתו של האדם לחזור למצבו הראשון בכוחות עצמו
שזריקת האבוקות לגובה בלי שיפלו לרצפה,  באה לבטא את הצד האחר של הדברים, את יכולתו 

 של האדם לרומם את האש מעלה מעלה בלא שתיפול חזרה.
 

שמחת בית השואבה היא עניין לכל ישראל; מדוע השתלטו שתי קבוצות אלה על האירוע, 
והשתמשו בו כאמצעי להגדרת דרכם ושיטתם? מה שייכותם המיוחדת לניסוך המים ולשאיבת 

 רוח הקודש?
חודש תשרי מחבר יחדיו, את היראה של ימי הדין עם האהבה ושמחת חג הסוכות. שמחת החג 

שה שבאה באקראי. שמחת החג היא תוצאה של ההיטהרות והכפרה, היא אינה שמחה תלו
המסקנה של מהלך ימי הרחמים והסליחות, שקדמו לה. השמחה שנשללה מן האדם, כל עוד היה 
שקוע ומסובך בעמקי החטא, פורצת עתה בחופשיות. שמחה זו אינה שמחה חיצונית, אלא היא 

י הדין, ובאמצעותה הם מחלחלים אל עומק הנפש מפנימה את כל הערכים ההכרתיים שטופלו בימ
ומתלבשים ברגש ובדמיון. היא באה מתוך בקשת גדולות, סובבת סביב המקדש ורוח הקודש, 

 הוא יסוד השמחה, הוא המביא אליה והמאפשר אותה. -ותוכן צדקתם ותשובתם של המשתתפים 
חתנו אבל יש בו עדיין ממד של בחג הסוכות עצמו יש מן היראה והאהבה גם יחד. החג הוא זמן שמ

 . 470דין, "ובחג נידונין על המים"
היציאה לסוכה דווקא בזמן האסיף, מטעימה את האדם טעם של גירוש וגלות מן הבית. היא דוחה 

. אבל לפני האדם המגורש מן 471את התפיסה האנושית של "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה"
בישיבה בה ממד של הסתופפות תחת כנפי השכינה "בצלא  הבית, פותחת הסוכה את שעריה, ויש

 דמהימנותא".
היראה והאהבה באות לידי ביטוי גם בשתי מצוות החג, בסוכה וארבעת המינים. ארבעת המינים 

 דומים לכלי מלחמה שאותם מחזיק האדם עצמו, בעוד הסוכה מגינה וחופפת על האדם מסביב.
 

לדותיו כתולדות הכישלון והתשובה. התשובה איננה עניינו האדם אינו מושלם, הכתוב מציג את תו
 האישי של החוטא בלבד, כל אדם חוטא ולפני כולם פתוחה דרך התשובה.

ניסוך היין מבטא את תפארת האדם והישגיו, ואותם הוא מרומם לשמים. ניסוך המים אין בו דבר 
לו כלום, בכך שעליו לחזור מכל זה, הוא מבטא דווקא את צניעות האדם ואת הכרתו שאין לו מש

אל החומרים הבראשיתיים והבסיסיים ביותר. זכות האדם היא לא במה שהוא מביא, אלא בעצם 
ההתמסרות המושלמת, שבה הוא מביא את שארית המים שנותרו לו לשמים. ניסוך המים הוא 

 אפוא קרבן של תשובה. 

 בנוסח שבתוספתא הם פותחים בכך. 465
 בעלי הסוד הסבירו את חטא אדם הראשון, שביקש להתעלות באמצעות החטא והתשובה שבצדו. 466
 ברכות ל"ד ב. 467
 וכה נ"ג א. וראה פחד יצחק יום הכפורים מאמר י'.ס 468
נס לכיתה של פושעים צעירים, הללו הניחו חבל  בכניסה והכשילוהו בתרועת מספרים על מורה שהוכ 469

ניצחון. קם המורה ואמר: "ליפול עלולים כולם, החכמה היא לדעת איך לקום מן הנפילה", ובכתה השתררה 
 דממה.

 משנה ראש השנה פרק א' ב'. 470
 דברים ח' יז. 471



 

 

 : 472כך אמרו חכמים
ואתפלל בעדכם אל ה', ויקבצו המצפתה ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה 

ואיזו מים היו שואבים ושופכים? אלא שעשו תשובה ושפכו  473וישאבו מים, וישפכו לפני ה'
 לבם כמים לפני הקב"ה בתשובה שלמה.  

 
 

 

 . השיתין וניסוך המים26
 

הוא ניסוך המים הוא קרבן ייחודי. הוא אינו מפורש בתורה אלא רמוז בה בלבד, ואף על פי כן, 
תופס מקום חשוב ומרכזי בעבודת החג, אולי יותר מכל קרבן אחר. הוא ייחודי בכך, שהאדם אינו 
מביא מפרי מעשיו יצירתו ורכושו, אלא מים טבעיים ובראשיתיים כמות שהם. המים בניגוד ליין 
אינם מבטאים שמחה, רווחה ומותרות, אלא צורך קיומי בסיסי וראשוני ובכל זאת, האדם 

  אותם לשמים.מקדיש 
השמחה הגדולה שנכרכה סביב קרבן זה, ומאידך התנגדותם הנחרצת של הצדוקים אליו, מלמדת 

 על חשיבותו הרבה, ועל המשמעות המסתורית הפנימית המלווה אותו.
בקרבן זה נפגשים מים עליונים ותחתונים. הוא מבטא את ברכת האדמה מתחת ואת התפילה אל 

תלויים במעשיו של האדם ומתברכים בנכונותו לתת ולהקריב את הגשם, מלמעלה. שמים וארץ 
 מימיו שלו.

החיסרון שביקום התגלה עוד קודם נפילת האדם בחטא, והמשבר התרחש, בעצם תהליך היצירה. 
ביום השני לבריאה נברא הרקיע להבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. והמים התחתונים 

 : אנן בעינן למיהוי קמי מלכא! 474העליונים, בוכים ואומריםשנדחו ונתרחקו, מקנאים במים 
לאחר שהתכפר עוונו של האדם במהלך חודש תשרי ויום הכיפורים, נוטל האדם על כתפיו את 
התפקיד, להרחיב את תהליך התיקון ולרפא גם את משברי היקום. שאיבת המים התחתונים 

 שאין גם למים העליונים. והעלאתם לשמים, מרוממת אותם ומעניקה להם בכך ממד 
 

נחלקו הדעות בפירוש אופייה ותכליתה של שמחת בית השואבה. יש הקושרים אותה לניסוך 
 : 475המים

כל שמחה זו אינה אלא בשביל נסוך המים, כדמפרש: ושאבתם מים בששון ממעיני 
 הישועה. 

על שם לדבריהם, זו שמחת הקרבת המים, אולם יש בה חידוש, כי שמה של השמחה נקרא 
השאיבה, היא מוסבת לשאיבת המים ולא לניסוכם, ומציינת את הכשר המצוה ולא את עצם 
קיומה. נמצא שהשמחה אינה המסקנה של המצוה אלא מכשיר ואמצעי להשלמתה. היא שמחה 
של אתגר ולא של סיכום, הרפיה והתרגעות. אין זו מנוחה על זרי הדפנה, אלא נעשית השמחה 

  .תו אפשר לקיים ולהגשים את המצוהמנוף אדיר, שבאמצעו
מדרכי התשובה לשבר את הלב, לא די בכך שהחוטא מכיר באופן שכלתני את רוע החטא, אלא 
עליו לחוש זאת בעומק לבו, להגיע עד דכדוכה של נפש. אולם מצד שני, לא יוכל  לב נשבר ונדכה 

י כמנגן המנגן ותהי עליו רוח להעפיל אל פסגות נישאות, ולכן חשוב לאמצו בשמחה וביטחון, "ויה
. גם הבכי והעצב, גם השמחה, חשובים לתהליך החינוכי שבעלי התשובה עוברים. לפיכך 476ה'"

אפשר להבין את שמחתם בשעת השאיבה, לא בתורת סיכום, אלא כמכשיר רב עוצמה להשלים 
 ולהפנים את התשובה.

אותה חלק ממצוות שמחת החג. אבל קשר זה בין השמחה לניסוך המים אינו מוסכם, יש שעשו 
. הם מפרשים 477עיקר שמחת החג הוא במקדש, כאמור: "ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים"

את הפסוק "ושאבתם מים בששון" שלא כפשוטו, שאיבת מי השילוח לשם ניסוכם על המזבח, 
 ממעיני הישועה", הרומז אלא כמשל, כפי שמוכיח סופו של הפסוק: "ושאבתם מים בששון

לתכנים עליונים. וכדברי התרגום: שיפתחו מבועי החכמה ויתגלו סודות התורה, ושאיבת רוח 
 הקודש הזאת נעשית בששון.

 
מפי חכמים אנו למדים על השמחה הגדולה שליוותה את שאיבת המים. בשמחה זו, בא לידי ביטוי 

במעיינות הרצון הלאומי הקולקטיבי להתמסר לשמים התמסרות מלאה, ולהתעלות ולזכות 

 מדרש תהלים )בובר( קי"ט ע"ו. 472
 ו.-א ז' ה-שמואל 473
 תקוני זוהר, תקונא ה'. תורה שלמה א' תע"ד. 474
 רש"י, סוכה, נ' א. 475
 ב ג' טו.-מלכים 476
 יד.-הרמב"ם לא כתב את מצות השמחה בהלכות ניסוך המים )תמידין ומוספין( אלא בהלכות לולב ח' יב 477



 

 

הארה וחכמה עליונה. ובתוך השמחה הכללית, הופיעה גם שמחתם של יחידים ומאמציהם 
 האישיים לשמוח ולהתרומם לשיאים חדשים.

התשובה הגדולה, תשובה מאהבה, אינה נעצרת, ולעולם היא דוחפת את האדם לטפס מעלה. 
יכולתו ומתרומם השאיפה להתקדם היא סם החיים של האדם אשר באמצעותו הוא ממצה את 

למדרגות גבוהות. אבל השאיפה האין סופית להעפיל יותר ויותר, טומנת בחובה גם סכנות גדולות. 
והשאיפה לרוח הקודש, כמו הרצון לבנות את המקדש, כרוכים גם בסכנת נפילה. נביא להלן שני 

הסכנות סיפורים רזיים ורבי תעלומה, אחד על דוד ואחד על שלמה, אשר בהם תהו חז"ל על 
הרוחניות הכרוכות בדרך אל המקדש. בדבריהם, חדרו חכמים להבנת חופש האדם, סקרנותו 
ושאפתנותו, מול גבולות העולם וסדריו ומול התורה. סכנות אלה אורבות במיוחד לראשונים 
הפורצים דרכים חדשות, בעוד ההולכים אחריהם צועדים כבר בדרך סלולה, דרכם מיושרת 

 מתמעטות והולכות.ומתוקנת והסכנות 

 
 

 א. כריית השיתין על ידי דוד
בשעה שבא דוד לחפור תימליוסים של בית המקדש חפר חמש עשר מאוין דאמין ולא אשכח 
תהומא. ובסופה אשכח חד עציץ ובעא מירמיתיה. אמר ליה: לית את יכיל. אמר ליה: למה? 

אמר ליה: מן שעתא  אמר ליה: דנא הכא כביש על תהומא. אמר ליה: ומן אימת את הכא?
דאשמע רחמנא קליה בסיני "אנכי ה' אלהיך" רעדת ארעא ושקיעת ואנא יהיב הכא כביש 
על תהומא. אף על גב כן לא שמע ליה. כיון דרימיה סליק תהומא ובעא מיטפא עלמא. והוה 
אחיתופל קאים תמן. אמר: כדין דוד מתחנק ואנא מליך. אמר דוד: מאן דחכם דידע 

מקים ליה ייא סיפיה מתחנק. אמר מה דאמר ואוקמיה. התחיל דוד אומר מקימתיה ולא 
שירה "שיר המעלות" שיר למאה עולות על כל מאה אמה היה אומר שירה. אף על גב כן הוה 

  .478סופה מתחנקה
)תרגום: בשעה שבא דוד לחפור את יסודות המקדש חפר חמש עשרה מאות אמות ולא מצא 

ד ורצה להרימו. אמר לו: לא תוכל! אמר לו: למה? אמר את התהום. לבסוף מצא עציץ אח
לו: שאני כבוש כאן על התהום. אמר לו ממתי אתה כאן? אמר לו: בשעה שהשמיע הקב"ה 
את קולו בסיני "אנכי ה' אלהיך" רעדה האדמה ושקעה ואותי נתנו כאן לסתום את התהום. 

לשטוף ולהטביע את העולם. אף על פי כן לא שמע לו דוד, כיון שהרימו עלה התהום ורצה 
היה אחיתופל שם, אמר: כעת דוד יחנק ואני אמלוך תחתיו. אמר דוד: מי שיודע להעמיד 
את התהום ואינו מעמיד יחנק. אמר )אחיתופל( מה שאמר והעמידו. התחיל דוד אומר 
שירה "שיר המעלות", שיר למאה עולות. על כל מאה אמה היה אומר שירה. אף על פי כן 

 ל אחיתופל שנחנק.(סופו ש
 

ציר הדיון בירושלמי הנו העזתו של דוד, והמשבר שנוצר בעקבותיה. דוד לא הסתפק ב'שב ואל 
תעשה' אלא העז לערער את המציאות הקיימת ולפסוע קדימה גם אל הלא נודע. דוד הוזהר מראש 

כולו. לא לא לגעת בעציץ הנתון על התהום, וכאשר העז ליטול אותו ממקומו, סיכן את העולם 
סקרנות סתמית דחפה את דוד, אלא מטרתו היתה, חפירת יסודות המקדש החייבים להגיע עד 

. אלא ששבירת הסדר אפילו שכוונה לטובה, הביאה על העולם את המים הזדונים, 479התהום
אל העולם,  -העולים מן התהום להציפו. חפירת השיתין שתפקידם להביא את הברכה האלוקית 

ת המים העליונים, אל מי התהום התחתונים, פעלה דווקא להפיכת מי התהום לקשור ולחבר א
  לסכנה ואיום לעולם ולתרבותו.

דוד לא היה הראשון שזעזע את מבנה העולם, הוא גילה בשעת מעשה שגם בשעת מתן תורה 
התרחש אסון דומה. בשעת מתן תורה הועמד עציץ לפקוק את התהום ולמנוע ממנו לעלות ולהרוס 

. העציץ הוא כלי ויתכן שכאן הוא מסמל את מסגרתה של התורה. התורה גוננה על 480העולםאת 
העולם מהתפרצותם של המים העולים להטביע אותו, ומאז היא שומרת על האדם ותרבותו 

 וסוגרת על המים שלא יצאו מגדרם באופן בלתי מבוקר.
שלב חדש שאליו מתקדם  מדברי חכמים אפשר ללמוד, שכל צעד המשנה את המצב הקיים, וכל

העולם, כרוך בצער ובסיכונים רבים. כל התקדמות אל מציאות חדשה, מתחילה בוויתור על 
המציאות הנוכחית והחרבתה כדי לפנות מקום לחדשה שתבוא. כל התקדמות מלווה בהרס ויש 

 .481"ובכה נשא משך הזרע בו יבא ברנה נשא אלמתיו בה חשש ודמעות, "הלוך ילך

 ירושלמי סנהדרין פרק י' ב'. וראה ילקוט הראובני תחילת בראשית. 478
 המזבח, כמו בנוסח הבבלי.מדובר כנראה בשיתין של  479
שנועד בדרך כלל לגידול  -השווה לחספא שבנוסח הבבלי שהוא חרס ושבר כלי שבבלי  -העציץ הוא כלי  480

 "עץ חיים היא למחזיקים בה" משלי ג' יח. -עצים ומכאן כנראה גם שמו. והתורה היא עץ 
 תהלים קכ"ו ו. 481



 

 

, אבל העולם חזר ונבנה על ידו 482יים משום כך על הסדר שהתגבש בינתיים בעולםמתן תורה א
ברמה עליונה יותר. אדרבה, התורה היא שלמותו של העולם, והמשך קיומו תלוי ומותנה 
בקבלתה: "מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשי בראשית ואמר להם: אם ישראל מקבלין את התורה 

 .483ם לתהו ובהו"אתם מתקיימים ואם לאו אני מחזיר אתכ
דוד לא נתן לעולם לקפוא על שמריו והמשיך את צעידתו קדימה, אל מעבר למתן תורה. הוא פרץ 

אל בניין בית המקדש. בכך הוא נטל את העציץ, כלומר, שבר  -שלב נוסף בשלמות העם והעולם 
את המסגרת השלווה הקיימת ושוב התחולל האסון, העולם התמסמס וחזר אל מעשה בראשית 

 .לקומם את סדריו במתכונת חדשה עליונה יותר וצריך היה
           

 :484נוסח אחר לסיפור זה בתלמוד הבבלי
בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא. אמר דוד: מי איכא דידע אי 
שרי למכתב שם אחספא ונשדה בתהומא ומנח? ליכא דקאמר ליה מידי. אמר דוד: כל דידע 

  .אומר יחנק בגרונו למימר ואינו
)תרגום: בשעה שכרה דוד את השיתין למזבח, עלה התהום ועמד לשטוף את העולם. אמר 
דוד: יש היודע אם מותר לכתוב שם על חרס ולהשליכו לתהום שינוח? לא היה מי שיאמר 

  לו. אמר דוד: כל היודע ואינו אומר יחנק בגרונו.(
שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו: ומה לעשות 

שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה. אמר 
ליה: שרי. כתב שם אחספא ושדי לתהומא ונחית תהומא שיתסר אלפי גרמידי. כי חזי 
דנחית טובא, אמר: כמה דמידלי טפי מירטב עלמא. אמר חמש עשרה מעלות ואסקיה 

 .אלפי גרמידי ואוקמא באלפי גרמידיחמיסר 
)אמר לו: מותר. כתב שם על חרס וזרק לתהום וירד התהום שישה עשר אלף אמות. כאשר 
ראה שירד הרבה, אמר דוד: ככל שיתרומם התהום יותר ירווה את העולם. אמר חמש עשה 

   שירי המעלות והעלה את התהום חמשה עשר אלף אמות והעמידו על אלף אמות בלבד.(
 

שיח אתו, דוד לא הוזהר -הבבלי מרכך את ההעזה הכרוכה במעשהו של דוד. כאן אין עציץ ואין דו
מראש על הסכנה שבדבר, והצפת התהום באה לו בהפתעה. הכניסה לסכנה אינה שאלה מוסרית, 
אינה מודעת ורצונית, אלא עובדתית. הנושא המרכזי הוא, כיצד פותרים את המשבר ומה 

  .ת של האמצעים שעמם מתגברים על איום התהוםמשמעותם הפנימי
השאלה המרכזית המעסיקה את הבבלי היא, אם מחיית השם מותרת לשם קיום העולם. שמו של 

. השם מבטא את האור 485הקב"ה מחיה ומקיים את העולם: "לעולם ה' דברך נצב בשמים"
וחד. עם כל שינוי האלוקי המופיע בעולם. כל שם מבטא אופן התגלות מסוים וסדר אלוקי מי

ערכין בעולם, צריך לגלות את האור השרוי בתוכו בסידור חדש. מחיית השם כאן, איננה חילול ה' 
אלא חלק מתהליך כתיבתו מחדש, היא סתירה שיש בה בניין. תכליתה כאן, לבנות ולחשוף אותו 

  בתוך המציאות המשתנה.
רה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה גם את הקל וחומר: "ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמ

 :על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה". יש להבין באופן דומה
האותיות המבטאות את שם ה' אלהי ישראל, הכוללות בקרבן את כל חיי העולמים כולם 
עם מקוריותם ושרשם העליון, עם סדרם והרמוניותם, כוללות בקרבן את כל האמון 

  שהתוכן התאורי והמעשי של משפחת האדם המשוכללה נובע מהם. היסודי,
בלכתם בדרך ישרה... הם מפכים מעינות של ברכה, בשבורם בעכירותם במרידת הסדר 
האידיאלי שלהם הרי הם יסוד ההרוס ההרוס העולמי.... בדיקת מי סוטה ממקור החיים 

דרכי נעם וכל נתיבותיה  העליונים היא לקוחה, מכל אשרה וברכתה של תורה אשר דרכיה
 .486שלום

מגמתה הראשונה של בדיקת סוטה, אינה הוכחת טומאתה ובירור דינה, אלא מציאת דרך של 
תיקון, לה ולביתה. שהרי במעשיה כבר שברה את ביתה לרסיסים וכמות שהוא, אין לו קיום. 

 .לבנותו מחדשנראה שתפקידו של הכהן, להמציא חומרים חדשים לבניין. למצוא כוחות לשקמו ו
את הקשר והדמיון בין חורבן המשפחה על ידי הסוטה ובניינה המחודש, לבניין העולם, אפשר 

  למצוא גם בדימויי מדרש חכמים על סדר בריאת העולם:
שאל אבנימוס הגרדי את רז"ל אמר להם: הארץ היאך נבראת תחלה? אמרו לו: אין אדם 

אי. הלך ומצאו עומד על הקרויא. אמר לו: בקי בדברים אלו, אלא לך אצל אבא יוסף הבנ
שאלה יש לי לשאול אותך. אמר לו: איני יכול לירד מפני שאני שכיר יום, אלא שאל מה 
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תבקש. אמר ליה: היאך נבראת הארץ תחלה? אמר ליה: נטל הקב"ה עפר מתחת כסא 
 .487הכבוד וזרק על המים ונעשה ארץ וצרורות קטנים שהיו בעפר נעשו הרים וגבעות

אשיות העולם בנויים על היחידה המשפחתית, והרס המשפחה הורס את העולם כולו. הכהן בונה 
את הבניין שהתמוטט, באותו אופן שבנה הקב"ה את העולם, יש מאין. יש ליטול עפר חדש מקרקע 
המשכן, בדומה לעפר שתחת כסא הכבוד, ויסוד עילאי זה לבית החדש, הוא שיאפשר את קימומו. 

של טהרת הסוטה, במשכן, ורק מן הקודש תוכל לשאוב כוחות לרומם את ביתה ואת לכן מקומה 
השם הקודם  -פי הסדר -מצבה בעתיד. מחיקת השם אינה פעולה שלילית בלבד, אלא נעשית על

נהרס ועל כן הכרח למחוק את הכתוב, כדי לכתוב אותו מחדש במתכונת אחרת, אשר ממנה יבואו 
 .הכוחות לעיצוב מציאות חדשה

 
שימוש בכתיבת שם השם מצאנו גם במקרים אחרים. השם היה חקוק על מטה משה מקדמת דנא 

  ועמו עשה משה את המכות:
המטה נברא בין השמשות וחקוק ומפורש עליו השם הגדול והיקר שבו עתיד להכות 

 .488במצרים ובו הוא עתיד קרוע את הים
דש והכנסתה אל תוך המציאות, כדי מטרת כתיבת השם אצל משה ודוד היא, חיפוש נקודת הקו

 .לתת לה משמעות אלוקית ובכך, להעניק לה חיים וקיום
מבחינה זו קיים דמיון בין עצת אחיתופל למעשה דוד, בין כתיבת השם לאמירת שירי המעלות.  

בשניהם, יש ביטוי לקידוש שם ה' ושניהם פועלים לקיום העולם. ואף על פי כן יש כאן שתי שיטות 
שבהן הם פעלו. על ידי מחיקת השם מורידים את התהום, ואילו באמצעות שירי המעלות, שונות 

חוזרים ומעלים אותו לברכה. כלומר, קיימות שתי דרכים שבאמצעותן ניתן לפעול כנגד הטבע 
המתגבר והמאיים: אפשר לכבוש אותו ולהכניעו, כמו שעושים העציץ והחספא הכבושים על 

זאת  -מם אותו ולרתום אותו, לשרת באופן חיובי ערכים עליונים התהום, אבל אפשר גם לרו
פעולתם של שירי המעלות. בכתיבת השם מנצל האדם את קדושת השם ומשתמש בו להצלת 
העולם, בשירי המעלות מרומם האדם את העולם ומקדש בו שם שמים. בכך הוא מצדיק את 

 .קיומו של העולם ואת ברכתו

   

 

 

                                                    מירב. שלמה, אשמדאי והש
חג הסוכות הוא חג השלמות, פריה של התשובה, ושלמה חגג בו את חנוכת המקדש, המציינת את 
פסגת שלמות ישראל ותפארתו. חכמים ראו בהעזתו של שלמה לבנות את המקדש, צעד מסוכן 

ף שלמה נתבע לזנק אל דרגת קדושה חדשה, ונועז. בדומה למעשיו של דוד בכריית השיתין, א
מהלך הכרוך בעולמנו בסכנה רבה. חכמים עטפו דיון עמוק זה בתיאור אגדי, את ניסיונו של שלמה 

  להשתלט על אשמדאי.
אשמדאי לא בא אל שלמה כעונש, אלא להפך, שלמה בגדולתו יוזם את הבאתו, לאחר שכבר כבש 

את השדים. אין זה אירוע מימי זקנתו של שלמה וסוף  תחת רגליו את כל העולם והכניע אפילו
מלכותו, אלא התרחשות מימי הראשית, כאשר נמצאת מלכותו בשיאה והוא שקוע כולו במפעל 

 .489המקדש הקדוש של הקמת
שדה ושדות, למה הן לשלמה? נאמר: "והבית בהבנתו אבן שלמה מסע נבנה", אמר שלמה 

ר שהביא משה לאבני האפוד. אמר להם: היכן לחכמים: היאך אעשה? אמרו לו: יש שמי
הוא? אמרו לו: הבא שדה ושדות וכבשם זה בזה אפשר שהם יודעים ויגלו לך. הביא שידה 
ושידות וכבשם זה בזה. אמרו: אין אנו יודעים, אפשר שאשמדי מלך השדים יודע. אמר 

וכסהו באבן  להם: והיכן הוא? אמרו לו: בהר פלוני הוא, ושם חפר לו בור ומלאו מיעם
של מעלה, יורד לארץ ולומד  וחתמו בחותמו. בכל יום הוא עולה לרקיע ולומד בישיבה

בישיבה של מטה, ובא אחר כך ובודק את חותמו, מגלה את הבור ושותה, ומכסהו וחותמו 
 .והולך לו

שלח אצלו את בניהו בן יהוידע ונתן לו שלשלת וטבעת ששם המפורש חקוק עליהן, וגבבי 
נודות יין. הלך בניהו וחפר בור למטה מבורו )של אשמדי( ושפה לתוכו את המים צמרא ו

וסתם בגבבי צמר. אחר כך חפר בור למעלה וערה דרך שם את היין, סתם את הבורות ועלה 
 וישב באילן. 

 שמות רבא, תחילת פ' בא. 487
על פי תרגום יונתן שמות ב' כא  מאידך שנינו: "ודאשתמש בתגא אבד ואזיל ליה כיצד? שכל המשתמש  488

שאלתו של דוד: אסור  בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבא". אבות א' י"ג ואבות דר' נתן י"ב י"ג. זו בדיוק
להשתמש בשם, אבל האם להצלת העולם מותר?  לעומת זאת מצאנו גם שימוש בשם לרעה, כדי להאדיר את 

כוחה של העבודה הזרה, ולתת לה ממש. )אצל גיחזי, סוטה מז א, ונבוכדנאצר, שיר השירים רבה ז' ט.( במקרה 
ים לרע ותפקיד הצדיקים  להוציא את בלעו מתוך זה נמצא שהשם הגנוז בתוך מעמקי הכיעור והחשך מעניק חי

 .פיו ולהסיר את השם ממנו
 השווה לתרגום קהלת א' יב. 489



 

 

כשבא )אשמדי( בדק חותמו, גלה את הבור ונמצא יין. אמר כתוב: לץ היין המה שכר וכל 
תיב: זנות ויין ותירוש יקח לב, ולא שתה. כשצמא לא שלט בעצמו, עמד שגה בו לא יחכם, וכ

 .ושתה ונשתכר וישן. ירד )בניהו( והטיל בו השלשלת ואסרו
    כשנתעורר, התחיל מתגעש. אמר לו )בניהו(: שם אדונך עליך! שם אדונך עליך!

מר לו: נכנס אשמדאי ועמד לפני שלמה. נטל קנה ומדד ארבע אמות וזרק לפני המלך וא
כשתמות, הרי לא יהיה לך בעולם הזה אלא ארבע אמות קרקע, ועכשו כבשת את כל העולם 
ולא שבעת עד שכבשת אף אותי? אמר לו )שלמה(: איני מבקש ממך כלום, אלא רצוני לבנות 
בית המקדש ולשמיר אני צריך. אמר לו )אשמדי(: לא בידי נמסר אלא ביד שר של ים, וזה 

רנגול הבר, שהוא נאמן לו על השבועה. ומה הוא עושה בו? הוא מביאו אינו נותנו אלא לת
להר שאין בו ישוב ומניחו על שן הסלע והוא מתבקע. אחר כך הוא נוטל ומביא זרעי אילנות 

 וזורק לשם, ונעשה ישוב. וזה שמתרגמים את שמו "נגר טורא".
בזכוכית לבנה. כשבא  בדקו ומצאו קן של תרנגול הבר שיש אפרוחים בתוכו. עמדו וחפוהו

תרגול הבר, בקש לכנס ולא יכל, הלך והביא שמיר והניח על גבי הזכוכית כדי שתבקע. זרקו 
בו צרור של עפר הפיל את השמיר ובאו ונטלוהו. ראה תרנגול הבר שלא עמד בשבועתו, הלך 

 .וחנק עצמו
מר לו עכבו )שלמה( אצלו עד שבנה את בית המקדש. פעם אחת עמדו שניהם לבדם. א

אלו השדים,  -אלו מלאכי השרת, ראם  -)שלמה(: כתיב כתועפות ראם לו ואמרו: כתועפות 
במה כוחם גדול משלנו? אמר לו אשמדי: טול השלשלת ממני ותן לי טבעתך ואראך גדולתי. 
נטל השלשלת ממנו, ונתן לו הטבעת. בלעו )לטבעת, או לשלמה( ונתן כנפו אחת בארץ וכנפו 

ו והטילו ארבע מאות פרסא. על אותה שעה אמר שלמה: מה יתרון לאדם אחת ברקיע וזרק
וזה היה חלקי מכל עמלי, מהו וזה? רב ושמואל, אחד אמר  בכל עמלו שיעמל תחת השמש.

 מקלו, ואחד אמר לבושו.
היה מחזר על הפתחים, וכל מקום שהגיע לשם אמר "אני קהלת הייתי מלך על ישראל 

דרין, אמרו חכמים: שוטה אינו תוקע עצמו לדבר אחד, זה בירושלים". כשהגיע אצל סנה
מה טיבו? אמרו לבניהו: מתבקש אתה למלך? אמר להם: לא! שלחו להן למלכות: המלך 
מהו, בא אצלכן? שלחו המלכות: הן, בא. חזרו ושלחו להן: בדקו ברגליו. שלחו הן: במוקיו 

ה ונתנו לו טבעת ושלשלת הוא בא. ותובען נדות. ותבע לבת שבע אמו. הביאו את שלמ
 .490שחקוק עליהן שם, כשנכנס, ראהו אשמדי, ופרח לו

                                
  הסיפור הזה כולו רזי ומופלא. אנו ננסה לגעת בכמה נקודות בו ולחשוף משהו ממשמעותם לנו.

אותיו נזקק שלמה לשמיר. מתברר שיכולת האדם מוגבלת ולהמצ 491לשלמות בניין בית המקדש
הטכנולוגיות יש גבול, ואפילו הוא חכם כחכמת שלמה, אין הוא יכול לשבור את החבית ולשמר 
את יינה. האדם יכול אמנם לחצוב אבנים, אך אז הוא גם מניף עליהן ברזל ומחלל אותן. הברזל 
נהפך אמנם בכוחו של האדם ובחכמתו, למכשיר רב חשיבות ועוצמה, אבל כשם שהאדם אינו שלם 

גם כליו אינם טהורים. הברזל נעשה על ידי האדם גם למכשיר הרסני, הזורע מוות ומטמא. על כך 
 .כן הוא פסול לבניין המקדש, שעליו להישאר שלם וקדוש, למעלה מדרגתו וחולשותיו של האדם

אבל כל מה שהאדם מחדש בעולם ומפתח בו בחכמתו, קיים כבר בטבע. גם הכוח לגזור ולחתוך 
ם כבר בשמיר. ולא עוד אלא שמן השמיר נלמד שהכוח הטבעי גדול ועצום מזה של את הקשה, קיי

האדם. השמיר עז ובוקע ביושר גם את הקשה ביותר. העזות, הישרות והעקביות המופיעות בו, 
שונות ומנוגדות לטבעו של האדם, שהוא נוח להתפתות, נוטה לשנות את עמדותיו ומגמיש את 

 .ציאות שבה הוא נמצא. על כן זקוק האדם לשמירעמדותיו ומטרותיו בהתאם למ
 

  בשתי דרכים ייחודיות יכול שלמה להגיע אל השמיר ושתיהן חריגות:
מי הביא את השמיר לשלמה? הנשר הביאו מגן עדן. שנאמר: "וידבר על הבהמה ועל העוף", 

 .492שאמר להם היכן השמיר קבוע והלך הנשר והביאו
נה שלמה לגן עדן, לא ביקש אותו מן המלאכים, אלא פנה בכיוון אבל בנוסח של הגמרא שלנו, לא פ

ההפוך, אל אשמדאי. גם כאשר מנוע שלמה מלהגיע אל השמיר בדרך החיובית, הוא מסתכן 
. שלמה סבר שיוכל להשתלט עליהם ולשעבד אותם לצרכיו. הוא 493ומביאו תוך עימות עם השדים

פפת עליו ופתח בהתמודדות הזאת. אלא בטח בעצמו, בשליחות המצוה ובקדושת שם השם החו
  שעצם העיסוק בכוחות השלילה יש בו סכנה.

  

 תרגום קטעים מגיטין ס"ח א. 490
 ראה תוספות גיטין שם, רמב"ן סוף יתרו, ורמב"ם, אם מבחינה הלכתית הכרחי השימוש בשמיר. 491
 ילקוט שמעוני ב' קפ"ב. 492
שהם מרוממים ממנו ולא היתה לו אחיזה ושליטה בהם, לעומת זאת השדים,  אולי לא פנה למלאכים משום 493

 אף שלהם כוחות עליונים, הינם חלק מן העולם החומרי ונקודת המגע של האדם עמם קרובה יותר.



 

 

. יש כאן שילוב של חכמת שלמה עם גבורתו של בניהו. 494שלמה מגיע אל אשמדאי בעזרת בניהו
"ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא הכה את שני אראל מואב והוא ירד והכה 

ביום השלג. והוא הכה את איש מצרי אשר מראה וביד המצרי חנית וירד  את האריה בתוך הבאר
 .495אליו בשבט ויגזל את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו"

יסוד של מסתורין קיים בדברים אלו שבכתוב, מי הם אריאל מואב שעמם נאבק בניהו? מהו 
 .האריה ובור השלג?  והוא אולי הסיבה והפתח לאגדת חכמים שלפנינו

קרב, בהתמודדות אישית חזיתית, בדומה לדוד עם גלית. בניהו -דולתו של בניהו מופיעה בדוג
שואב מדוד את סוד ניצחונו: הוא מתגבר על אויביו בכוחם שלהם. גם בסיפור שלנו מוצא בניהו 
את נקודת חולשתם של השדים, באמצעותה הם בני העולם הזה וניתן להשפיל אותם ולהתגבר 

שם ה', משעבדים את השדים ומשתמשים בכוחם לבנות את  ושלמה הנושאים אתעליהם. בניהו 
 בית ה'.

נמצא, שדרכו של שלמה אל השמיר, הישר מכל ישר, היא דרך עקלתון. הוא בא אל היושר בדרך 
 .מפותלת ומסוכנת. אבל בזכות המצוה ושם ה' הנקרא עליו, הוא מצליח לעשות זאת גם באופן זה

                                                         
וזהו המשכו של הסיפור. שלמה מעכב אצלו את אשמדאי, אף שאינו זקוק לו יותר לבניין המקדש. 
הוא מתגאה ביכולתו להכניעו ומנסה להפיק ממנו רווחים אחרים. להרחיב את חכמתו וגבורתו, 

  .ללא קשר לבניין המקדש
, הוא שליח נאמן המשתמש בשמיר ליישובו של העולם והופך תרנגולתא דברא מהימן אשבועתיה

את המדבר לישוב פורח. ואילו בידי האדם שאינו נאמן כל כך, נהפך השמיר למקור סכנה והוא 
עלול להמיט חורבן. זהו גם חטאו של תרנגול הבר. כל עוד השתמש בשמיר לצורך העולם, הרי 

תמש בו לצרכיו הפרטיים, מעל בו, איבד אותו, מילא את תפקידו באמונה, אבל ברגע שנטלו להש
ועל כן הוא חונק את עצמו. אף שלמה משתמש באשמדאי לצרכיו ומתפתה לוותר לצורך זה על 

 .ייחודו ומעלתו, על שם השם החופף ומגן עליו. בזה נכשל ומשום כך ניטלה ממנו המלכות
ות אמנם התקיימה והוא שחכמים לא התכוונו לכך שלא היה מלך כלל, קליפת המלכ 496מסתבר

נשאר מלך. אך שלמה נעשה מלך בשר ודם רגיל, כהדיוט הנוהג מלכות מעצמו, קדושת המלכות 
והמשיחה הוסרה ממנו. מעתה אף ששלמה נראה יושב על כסא מלכותו, לאמתו של דבר, אין זה 

 אלא "אשמדאי". -שלמה 
ח המשיחה וקבלת כלל ישראל. שלמה חוזר למלוך כראוי רק מכוחם של הסנהדרין, כלומר, מכו

הם חוזרים ומעניקים לו את "עיזקתיה ושושילתיה", על ידם הוא חוזר ומתגבר על אשמדאי 
  .שבתוכו

"סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה  -מכאן מסקנתו של ספר קהלת 
   כל האדם".

 ו. מהות התשובה ודרכיה
 

 א. התשובה הגואלת
ו את דרכי התשובה באמצעות תיאור דמויותיהם של בעלי התשובה, וביררו את חכמים תיאר

מהותה על ידי דיון עיוני בתכניה ובפרטיה. להלן, נרכז חלק ממאמריהם על התשובה לפי נושאיהם 
 וננסה לעמוד על העקרונות העולים מהם.

 

 . תשובתם של ישראל6
 
 

 תשובה אוניברסאלית
שוויונית, או פריבילגיה יהודית? חכמים ציירו את התשובה האם התשובה היא אוניברסאלית 

במקומות רבים, כמביאה מזור לכל האנושות וכמתקנת את העולם באופן כולל ומקיף. התשובה 
 קדמה לעולם, והיא ניתנה אפוא ללא הבחנה בין לישראל בין לאומות העולם:  

  .497יוהקב"ה מצפה לאומות העולם שמא יעשו תשובה ויקרבן לתחת כנפ

 יבנה ה'. -"בניהו"  494
 כא.-שמואל ב' כ"ג כ 495
 ראה מהר"ל, חידושי אגדות גיטין שם וסנהדרין כ'. 496
. וכן בשיר השירים רבה ו' ה': אמר רבי אחא מכאן שאמר הקב"ה לאומות העולם שיעשו במדבר רבה י' א' 497

 תשובה ויקרבם תחת כנפיו.



 

 

נאדרי בכח. נאה אתה ואדיר בכח שנתת ארכה לדור המבול לעשות תשובה ולא עשו 
תשובה. שנאמר, ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם. ולא גמרת להם כלייה עד שהשלימו רשעם 

 לפניך. 
  498וכן אתה מוצא באנשי המגדל שהארכת להם לעשות תשובה ולא עשו... 

נה הקב"ה מעיד באנשי סדום ומזעזע עליהם את א"ר ירמיה בר אלעזר: חמשים ושתים ש
ההרים כדי שיעשו תשובה, אמר רשב"י מקרא מפורש הוא, "המעתיק הרים ולא ידעו אשר 

 .500, כיון שלא עשו תשובה הפכם499הפכו בבכי"
וכן אתה מוצא במשה שהשגיב הקב"ה כחו ללכת בשליחותו ולעשות צוויו, והיה מורה 

 .501פץ לשלוח המכה עד שיזהירנו שיעשה תשובהלפרעה הרשע שיעשה תשובה שלא ח
 . 502חדרך, זה מלך המשיח שעתיד להדריך כל באי העולם בתשובה לפני הקב"ה

הוקדש לתיאור  -ספר יונה  -נביאי ישראל צוו להוכיח גם את אומות העולם, וספר מיוחד במקרא 
 תשובה. תשובתם של גויים לאחר שנשלח הנביא להזהיר את תושבי נינוה ולהחזירם ב

אמר יונה: יודע אני שהגוים קרובי תשובה הן והריני הולך ומתנבא עליהם והם עושין 
 . 503תשובה והקב"ה בא ופורע משונאיהן של ישראל

חכמים השוו אפוא את אומות העולם לישראל לעניין התשובה, ואפילו היטו את הכף לטובתם. לא 
שותה, יותר מן הישראלים קשי העורף. די שהגויים בני תשובה אלא גם באופיים הם קלים לע

 משום כך, תשובתם של הגויים הופכת לקטרוג על ישראל ועל עקשנותם.
וחסד לאמים חטאת. החסד שעשה בן הדד ונעמן הוא גרם להם )לישראל( שיגלו. אמר להם 
הקב"ה: אלו עובדי עבודה זרה יכבדו אותי ואתם מכעיסים אותי? ... וכן אנשי נינוה כשעשו 

, שהגוים עושים וישראל 504בה נפקדו עונותיהם של ישראל. וכן אמר מיכה: שמעו עמיםתשו
 .505אינם עושים

 
 התשובה ישראלית

 אולם לעומת זאת, מצינו מאמרי חכמים שקשרו את התשובה דווקא לישראל.
. עושה תשובה, נושא 507, וכתוב אחד אומר "אשר לא ישא פנים"506כתיב "ישא ה' פניו אליך"

"כבסי מרעה לבך  508ול לכל? תלמוד לומר, אליך ולא לאומה מעכו"ם, שנאמרלו פנים. יכ
 .509ירושלים למען תושעי"

אי מה אהליהם של ישמעאלים אין להם תכבוסת יכול אף ישראל כן? תלמוד לומר, 
כיריעות שלמה, מה השלמה הזאת מתלכלכת וחוזרת ומתלבנת כך ישראל אע"פ שהן 

 . 510"החוטאים הן שבים בתשובה לפני הקב
המדרש מתאר את ישראל כיריעות שלמה החוזרות ומתלבנות, לעומת אוהליהם של ישמעאלים 

 שאין להם תכבוסת, כלומר, אין להם תשובה.
 משל זה חוזר בדברי חכמים והוא מתרחב ומתפרט: 

שחורה אני ונאוה. וכי אפשר לשחור להיות נאה? משל למה הדבר דומה, לתינוקת בת 
אביה ונזפה ויוצאת והיתה מלקטת בשבלים והשחירה. התחילו  מלכים שקלקלה בבית

חברותיה מחסדות )מבזות( אותה. מה היא אומרת להן, אל תראוני שאני שחרחרת 
ששזפתני השמש, ואינו דומה אדם שיצא כעור ממעי אמו לאדם שיצא נאה ונתנוול, כי נוח 

 .511לו במהרה לחזור ולהיות נאה
פון חיצוני וזמני בלבד, וממנה אנו למדים להבחין כי ישראל שחרותם של ישראל מתוארת כשיז

שזופים בלבד, ואילו שחרות האומות כשתימצא, היא שחרות מבטן אמם ואינה ניתנת להתלבן, 
 . 512כלומר, אצל אומות העולם החטא הוא יסודי ומהותי, בעוד שבישראל הוא מקרי וחולף

 מסכתא דשירה בשלח, ה'. -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  498
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ולא לישראל: "אמרו ישראל לפני הקב"ה: רבונו של עולם אל באפך תוכיחני ואל בחמתך תיסרני. אמר להם הקב"ה: 



 

 

 
 

 סגולת ישראל והתשובה
אל העולם, קיימת לכאורה סתירה עמוקה: האחת רואה בחזונה את  בין שתי התייחסויות אלה

תיקון העולם כולו ואת גאולתו, והאחרת רואה את הכל מן הזווית הלאומית המצמצמת. אולם 
הדגשת הסתירות בין שתי הגישות והניגוד שביניהן, היא שטחית ונמהרת. הדגשת ישראליותה של 

בכתוב ולשלול אותה מאומות העולם. התשובה  התשובה, לא באה להכחיש חלילה את האמור
אפשרית לכל אדם, אבל חכמים באו לומר שלישראל היא אפשרית יותר. באומות העולם מוצאים 
אנו את התשובה הרגילה, תשובה מיראה, המכפרת על החטא, ואילו ישראל מתעלים אל התשובה 

 תוק מעז.הגדולה, התשובה מאהבה, ההופכת את המציאות מעיקרה ומוציאה מ
ביסוד הדברים עומדת סגולת ישראל. מידותיהם הטובות של אבות האומה הוטמעו באומה 
בתהליך חינוכי מתמשך ונעשו לישראל טבע שני, "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 

. אין אלה מעלותיהם של יחידים חסידים, אלא 513אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"
אומיים יסודיים. הסגולה רוחשת ולוחשת בלב החוטא ומקילה עליו את החזרה מאפיינים ל

 בתשובה.
וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם, וישב אברם בתשובה, אמר רבי עזריה לכשיעשו 

 .514בניך פגרים בלא גידים ועצמות זכותך עומדת להן
צעותו הם הולכים התורה אף קבעה לישראל סדר של תיקון ומסלול קבוע של תשובה, ובאמ

 ומתחדשים בכל שנה ושנה:
ישראל משתקעין בעונות מיצר הרע שיש בגופן וחוזרין בתשובה והאלהים בכל שנה סולח 

 .516ונתתי לכם לב חדש 515לעונותיהם ומחדש לבם ליראתו, שנאמר
לישראל נפתח אפוא לרווחה פתח התשובה, והיא נעשתה גורם קבוע בחייהם. אולם חסד אלוקי 

 שראל, מגלגל עליהם גם מחויבות גדולה.זה עם י
 

 תשובת ישראל
ליחיד, פותחים מן השמים אפשרות לתשובה, מושיטים לו יד לסייע בידו, ואפילו דוחפים אותו 
באופן אקטיבי לתקן את מעשיו, אולם הדבר נתון בידו והוא יכול גם ללכת לאבדון. ביחס לעם, 

אם לא הבין העם את הנדרש ממנו, ולא שעה שונים הדברים, כאן התשובה היא הכרח גמור. 
לאזהרות הנביאים, אין משאירים אותו ללכת בדרכו אלא מענישים אותו ומאלצים אותו מן 

 השמים להסיק מסקנות ולשוב בתשובה.
"והבאתי אותם בארץ אויביהם", זו מדה טובה לישראל. שלא יהו ישראל אומרים: הואיל 

עשיהם. אני איני מניחם, אלא אני מעמיד נביאיי עליהם וגלינו לבין אומות העולם נעשה כמ
ומחזרין אותם למוטב תחת כנפיי. מנין? "והעולה על רוחכם היה לא תהיה, אשר אתם 
אומרים נהיה כגוים וכמשפחות האדמה". אלא "חי אני נאם ה' אם לא ביד חזקה ובזרוע 

ממליך אני מלכותי נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם", על כורחכם, שלא בטובתכם 
 .517עליכם

קשיות עורפם של ישראל וסרבנותם, מגלה את נאמנותם לאמת שבלבם. הם אמנם לא ממהרים 
לשנות את דרכם, אך כשם שאינם ממהרים לשוב בתשובה, כך גם אינם ממהרים לשוב אל דרך 

אומות החטא, וכאשר הם שבים, הרי זו תשובת אמת אשר בה הם אוחזים בכל לבם ונפשם. ואילו 
העולם אמנם קרבי תשובה הן, אבל תשובתן אינה יורדת אל המעמקים, והן אף עלולות לנצל את 

 מציאות התשובה לרעה ולהשתמש בה למראית עין ובאופן חיצוני בלבד: 
"ויאמר בלעם אל מלאך ה' חטאתי כי לא ידעתי". להודיע כי הוא רשע גמור. ידע כי אינו 

ה, שכל מי שיחטא ואומר חטאתי אין רשות למלאך ליגע עומד בפני הפורענות אלא תשוב
 .518בו

 המדרש מאפיין את תשובת ישראל גם בקלותה, ומעלה על נס את מהירות התקבלותה.
"או אז יכנע לבבם הערל", לצד התשובה הן הדברים, שמיד הם מכניעים לבן בתשובה מיד 

 .519רצו את עונם"אני חוזר ומרחם עליהן, שנאמר "או אז יכנע לבבם הערל ואז י

ך )תהלים אם כן אף וחימה למה? אמרו לפניו: יש לך על מי להשליכם, ככתוב שפוך חמתך אל הגוים אשר לא ידעו
ע"ט ו(. ואף הקב"ה מקבל מהם ואומר: ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים )מיכה ה' יד(. אבל בישראל מה כתיב 

בהו, לא אעשה חרון אפי לא אשוב לשחת אפרים )הושע י"א ט(. ואומר )ישעיה כ"ז ד( חמה אין לי" מדרש תהלים 
 )בובר( ו' ]ג[.
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 ישראל ממהרים כל כך לעשות תשובה, שמידת הדין אינה מוצאת מקום להיאחז ולפגוע בהם:
נבוכדנצר שחיק עצמות צוה לנובזראדן ואמר ליה: אלההון דאינון מקבל בעלי תשובה הוא 
וידו פשוטה לקבל שבים, כיון דאת כביש להון לא תשבקינן דיצלון דלא יעבדון תיובתא. 

של אלה מקבל בעלי תשובה הוא וידו פשוטה לקבל שבים, כיון שתכבוש אותם  )אלהיהם
 .520אל תניח להם להתפלל שלא יעשו תשובה(

אבל הדברים אינם מכוונים רק למהירות תשובתם של ישראל, אלא יותר למהירות התגובה 
גם האלוקית, "מיד כאשר יכניעו את לבן בתשובה מיד אני חוזר ומרחם עליהן". וכך הדבר 

 במאמר הבא:  
רבי יהודה בן בבא אומר: משלשה מקומות שבאו ישראל לידי עבירה חמורה ואמר להם 
המקום עשו תשובה ואני מקבל. כיוצא בו אתה אומר, "ויקרא שם המקום מסה ומריבה על 

, מהו אומר? "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך והישר בעיניו 521ריב בני ישראל"
, מהו אומר? "ועתה ישראל מה 523"ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה". כיוצא בו 522תעשה"

, אף כאן אתה אומר: "ונשב בגיא מול בית פעור, ועתה ישראל 524ה' אלהיך שואל מעמך"
 . 525שמע אל החקים ואל המשפטים"

ר' יהודה בן בבא הגדיר את ההבדל בין דין בשר ודם לדין שמים; האדם מרובע וקשוח ואין לשנות 
בעוד דין שמים גמיש ומאפשר לאדם לשוב בתשובה ולהתכפר בקלות. מחוות התשובה את דינו, 

 של העם, אפילו משהו ממנה, מתקבלת ברחמים. 
 

 תשובת היחיד ותשובת הרבים
 תשובת היחיד נשקלת ונמדדת כדת וכדין, תשובת העם נחשבת ומתקבלת מיד.

רה עברתי וכמה בקשות "ונשב בגיא מול בית פעור", אמר להם )משה(: ראו איזו עבי
ביקשתי ולא נסלח לי, וראו כמה עבירות עברתם ואמר לכם המקום עשו תשובה ואני 

 .526אקבל
תשובת ישראל התקבלה בקלות יחסית, ואילו תשובתו של משה לא נענתה. אפשר לראות כאן את 

מתבקשת גודל ההבדל בין הדין במישור האישי לבין הדין במישור הלאומי; בעוד שתשובת הציבור 
 ומתקבלת בכל עת ובכל שעה, הרי שבפני תשובת היחיד עומדים מכשולים רבים.

אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים 
היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד. שנאמר, "דרשו ה' בהמצאו". במה דברים אמורים 

ה וצועקין בלב שלם הם נענין, שנאמר "כה' אלהינו ביחיד, אבל צבור כל זמן שעושים תשוב
 .527בכל קראנו אליו"

תשובת הציבור סוחפת גם את החוטאים שבתוכו ומועילה להם. היא מאפשרת לחוטא להשתתף 
 במהלכיה הרוחניים של החברה, לתרום לגיבושה ולהוסיף לה תוכן חיובי וייחודי.

ענית שאין בה מפושעי ישראל אינה אמר ר' חנא בר בזנא אמר ר' שמעון חסידא: כל ת
, 528תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני קטרת. אביי אמר: מהכא

 . 529"ואגודתו על ארץ יסדה"
שלמות הציבור תושג רק כאשר יתאחד כולו בתשובה, והרשעים שבו, ישובו וישתתפו עמו 

ורציות בין מרכיביו ואת היחסים בתעניתו. תפיסה כוללת ואחדותית של הציבור משנה את הפרופ
 ביניהם:

"כסף נמאס קראו להם", ויחזקאל קורא  530"כולך יפה רעיתי וגו'". לפי שירמיה אומר
: "ראיתי והנה 532, בא זכריה ואמר531אותם סיגים "בן אדם היו לי בית ישראל לסיג וגו"'

 . 533מנורת וגו'", של זהב היא כולה, לקיים מה שנאמר "כולך יפה רעיתי וגו'"
 איכה רבה ה' ה'. 520
 שמות י"ז ז. 521
 ו כו.שמות ט" 522
 דברים ט' כב. 523
 דברים י' יב. 524
ספרי במדבר פיסקא קל"ו. ושם פיסקא קל"ד הבליט רבי יהודה בן בבא את החסד האלוקי וגמישות משפטו: משל  525

לאדם שנתון בקונטרסים של מלכות אפילו נותן ממון הרבה אי אפשר ליעקר, אבל אתה אומר עשו תשובה ואני 
 וכענן חטאתיך )ישעיה מ"ד כב(.מקבל. שנאמר: מחיתי כעב פשעיך 

 ספרי במדבר פיסקא קל"ו.  526
אמר רב שמואל בר איניא  הלכות תשובה פ"ב ה"ו. הרמב"ם ניסח זאת על פי דברי חכמים )ראש השנה י"ח א(: 527

 -אלא, אף על גב שנחתם  -משמיה דרב: מניין לגזר דין של צבור שאינו נחתם? אינו נחתם? והכתיב, נכתם עונך לפני! 
 -התם ביחיד, הכא בצבור. ביחיד אימת?  -והכתיב, דרשו ה' בהמצאו!  -נקרע, שנאמר, כה' אלהינו בכל קראנו אליו. 

 אמר רבה בר אבוה: אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים.
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למרות חסרונותיהם הנראים של ישראל, שהביאו לגינויה החריף בידי הנביאים, הצביע זכריה על 
 תמונתה השלמה של כנסת ישראל, אשר בה מתאחדים רשעים וצדיקים למנורת זהב מופלאה.

 

 . תשובה וגאולה2
 

מה התשובה משחררת את העולם מלפיתתו החונקת של העבר, פותחת אותו לתנועה ויוצרת זרי
מחודשת. על ידי התשובה מתקדם האדם ומשתפר, ומעמדתו החדשה הוא משחזר את עברו באופן 
מתוקן. עקרון התשובה האישי והלאומי הוא משום כך, יסוד לתהליך הגאולה הלאומי והקוסמי. 

 הגאולה תשחרר את העולם מעברו המקולקל והשפל ותובילו אל עתידו המזהיר ואל שלמותו.
רם היות העולם, כבר מרחפות מעליו התשובה ורוחו של משיח גם יחד. ההשגחה משום כך עוד בט

 האלוקית מובילה אותו כבר אל תשובתו, תכליתו וייעודו. 
. 534ורוח אלהים מרחפת, זה רוחו של מלך המשיח, היאך מה דאת אמר ונחה עליו רוח ה'

לה כמים, באיזו זכות ממשמשת ובאה, המרחפת על פני המים, בזכות התשובה שנמש
 .536שפכי כמים לבך 535שנאמר

ההשגחה אינה מרחפת מעל חלל ריק אלא על פני מים גועשים. קיימים בעולם זרמים פנימיים 
הפורצים מתוכו, ממוטטים את מסגרותיו ובאמצעותם, מכריחה ההשגחה את העולם להתרומם 

 ולהתעלות, ומצעידה אותו קדימה.
עם תהליך התשובה, מיתרגמת גם לשלביה המעשיים  זהות מהותית זו של תהליך הגאולה העולמי

הממשיים של הגאולה הלאומית. תכלית שני המהלכים, התשובה והגאולה, זהה. הגאולה כוללת 
 בתוכה את התשובה, את תשובת העם אל אלוקיו, אל ארצו ואל תפקידו ותפארתו. 

ת זו בזו באופן מוחלט. פרשת התשובה ודברי הנביאים, מורים שהגאולה והתשובה תלויות ומותנו
 תלות זו ברורה והכרחית; הגלות היא תולדת החטא והחיסרון, על כן התשובה היא תנאי לגאולה.

אמרו לו: "שומר מה מלילה מה מליל". שומר העולמים אמר להן: "אמר שומר אתא בוקר 
בעיו" וגם לילה..." אמרון ליה: אימת? אמר לון: אימת דאתון בעיי הוא בעי, "אם תבעיון 

 אמר להן:מי מעכב? )אמרו לו: מתי? אמר להם: כשתחפצו גם הוא מבקש(. אמרו לו: 
 .537"שובו אתיו!" תשובה,

חכמים הטילו על כל דור את האחריות הישירה לחורבן המקדש, וחידדו את מחויבותו לתהליך 
לא עשה התשובה הזה: "שכל דור שאינו נבנה בימיו מעלה עליו כאלו החריבו, מאי טעמא לפי ש

 .538תשובה"
אלא שזו תפיסה פשטנית. יותר מאשר הגלות היא עונש על החטא, הרי היא כור היתוך. הגלות 
הראשונה, גלות מצרים, נגזרה בברית בין הבתרים בלא שאברהם יחטא חטא ברור. וגם הגלויות 

ם, הבאות, שבאו בעקבות מצב של חטא, לא היו עונש לחוטאים עצמם, אלא התמשכו דורות רבי
 והבנים נשארו לכודים בהן עד שיבשיל תהליך הזיקוק, התיקון והגאולה.

 חכמים הציגו שני דגמים לגאולה, אחד שתלוי בתשובה והשני שבא בלעדיה.
רבי אומר: כתוב אחד אומר, "ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה", וכתוב אחד אומר, 

אלו? אמר הקדוש ב"ה: אם עושין , כיצד יתקיימו שני כתובין 539"ודור רביעי ישובו הנה"
 .540תשובה אני גואלם לדורות, ואם לאו אני גואלם לשנים

בברית בין הבתרים נאמרו שני דברים סותרים: נגזר על אברהם שבניו יגלו במצרים ארבע מאות 
שנה, אך גם נאמר שהיציאה משם תתרחש לאחר ארבעה דורות. רבי מפרש שמדובר בשני מהלכים 

את הגאולה בזמנים שונים. גאולה הבאה בזכותם של ישראל ובאמצעות שונים המביאים 
תשובתם, תבוא לאלתר; הקב"ה מדלג בה על כל הזמנים וגואל את ישראל לאחר ארבעה דורות. 
ואילו כאשר ישראל אינם עושים תשובה, תבוא הגאולה ברצון של מעלה בלבד, לפי התוכנית 

 ארבע מאות שנה.  -הקבועה זה מכבר 
מצרים וגאולתה הן דגם לכל הגלויות והגאולות. כדרך שהדבר התרחש ביציאת מצרים, כך  גלות

 הוא יתקיים גם בגאולה האחרונה:
 -אחישנה, לא זכו  -, וכתיב, "אחישנה!" זכו 541רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב "בעתה"

 .542בעתה
 ובנוסח דומה:

 י"א ב. ישעיה 534
 איכה ב' יט.  535
 בראשית רבה ב' ד'. 536
 ירושלמי תענית פ"א ה"א. 537
 מדרש תהלים )בובר( קל"ז ]י[ ובדומה לזה בתלמוד ירושלמי יומא פ"א ה"א. 538
 בראשית ט"ו יג, טז. 539
 מסכתא דפסחא בא פרשה יד. -מכילתא דרבי ישמעאל בא  540
 ישעיהו ס' כב. 541
 סנהדרין צ"ח א. 542



 

 

שיבא, בין עושין תשובה בין  א"ר יוחנן, אמר הקב"ה לישראל: אף על פי שנתתי קצבה לקץ
שאין עושין, בעונתה היא באה, אם עושין תשובה אפילו יום אחד אני מביא אותה שלא 

 .543בעונתה, הוי "היום אם בקולו תשמעו"
יש גאולה שבאה על ידי התעוררות האדם והעם מלמטה ואיננה תלויה בזמן אלא במעשה, ויש 

 העולם אל יעדו על פי תכנית קבועה מראש. גאולה שבאה על פי הסדר האלוקי, המנהיג את
רבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו עמוקות והתנצחו על הקשר שבין הגאולה לתשובה. רבי אליעזר 
אמר שללא תשובה לא תבוא הגאולה, ואילו רבי יהושע אמר שהגאולה תבוא ללא כל תנאי וגם 

 בלא תשובה. 
אין נגאלין. אמר ליה רבי  -לין, ואם לאו נגא -רבי אליעזר אומר: אם ישראל עושין תשובה 

אין נגאלין? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך  -יהושע: אם אין עושין תשובה 
שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב. תניא אידך: רבי אליעזר 

ובתיכם. שובו בנים שובבים ארפא מש 544נגאלין, שנאמר -אומר: אם ישראל עושין תשובה 
 -חנם נמכרתם ולא בכסף תגאלו, חנם נמכרתם  545אמר לו רבי יהושע: והלא כבר נאמר

לא בתשובה ומעשים טובים. אמר לו רבי אליעזר לרבי  -בעבודה זרה, ולא בכסף תגאלו 
. אמר ליה רבי יהושע: והלא כבר 546יהושע: והלא כבר נאמר שובו אלי ואשובה אליכם

קחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם נאמר, כי אנכי בעלתי בכם ול
, בשובה ונחת תושעון! אמר לו רבי יהושע 548. אמר לו רבי אליעזר: והלא כבר נאמר547ציון

לרבי אליעזר: והלא כבר נאמר, כה אמר ה' גאל ישראל קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד 
והלא כבר נאמר, אם . אמר לו רבי אליעזר: 549משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו

. אמר לו רבי יהושע: והלא כבר נאמר, ואשמע את האיש 550תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב
לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי 

 .552. ושתק רבי אליעזר551למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה וגו'
אין נגאלין?", האם תכלית ההיסטוריה  -ע שאל שאלה רטורית: "אם אין עושין תשובה ר' יהוש

האנושית יכולה להיות תלויה במצבו של דור זה או אחר, או מותנית בדרגתו?! הוא ביסס את 
דבריו על חזון הקץ, המדבר על הגאולה העתידה כמי שתבוא בזמן נתון. הקץ הקבוע מלמד 

ם עובדה שההשגחה דואגת לממשה, וגם אם ישראל לא יחזרו מיוזמתם שתכלית העולם וייעודו ה
 בתשובה, סופה של התכנית האלוקית להתגשם, לגאול את העולם ולהביאו אל שיאו.

אולם מאידך גיסא, ייעודו של העולם איננו רווחה חומרית, ועיקר הגאולה אינה השחרור הלאומי 
 המדיני אלא  החירות הרוחנית.

 .553המשיח שעתיד להדריך כל באי העולם בתשובה לפני הקב"הזה מלך  חדרך,
ברור אפוא שהצדק עם רבי אליעזר שגאולה החסרה תשובה, אינה גאולה אלא החמצה. משום כך 
מודה גם רבי יהושע במגמה זו של הגאולה, אלא שהוא סובר שהתשובה כלולה בתוך תהליך 

, ולפי דעת 554ה לפני הגאולה ובשלב הכנתההגאולה עצמו. לדברי ר' אליעזר, יגיע העם אל התשוב
 .555ר' יהושע תבוא התשובה בסוף התהליך,  כתוצאה של הגאולה, כשיאה וכתכליתה

י"ב. התשובה לא מעכבת את בוא הגאולה בזמנה, אבל התשובה יכולה להביא את הגאולה שמות רבה כ"ה  543
מאירה יותר ומוקדם יותר. ראה להלן "תורת התשובה של ריש לקיש" שריש לקיש הדגיש שלא צריך תשובה שלמה 

"אילו  אלא נקודת התחלה שלמה, אפילו יום אחד של תשובה או שבת אחת כתיקנה, הנם בעלי משמעות מכרעת.
ישראל עושים תשובה יום אחד מיד היה בן דוד בא... אילו היו ישראל משמרין שבת אחת כתיקנה מיד היה בן דוד 

בא" ירושלמי תענית א' א'. וכנראה גם שתי שבתות והשבוע שביניהן הן ביטוי ליחידה שלמה אחת: "אלמלי משמרין 
 מיד נגאלים" שבת קי"ח ב. -ישראל שתי שבתות כהלכתן 

 ירמיהו ג' יד. 544
 ישעיהו נ"ב ג. 545
 מלאכי ג' ז. 546
 ירמיהו ג' יד. 547
 ישעיהו ל' טו. 548
 ישעיהו מ"ט ז. 549
 ירמיהו ד' א. 550
 דניאל י"ב ז. 551
 סנהדרין צ"ז ב. 552
 שיר השירים רבה ז' ג'. 553
מקום "אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב". ב 554

הנוסח "אלא" שבבבלי, מופיעה בירושלמי )תענית פ"א ה"א( הנוסחה "אמר לו רבי יהושע: וכי אם יעמדו ישראל 
הקב"ה מעמיד עליהן מלך קשה כהמן ומיד הן עושין  אמר לו רבי אליעזר:ולא יעשו תשובה אינן נגאלין לעולם? 

לא דברי ר' אליעזר המשיב בהתאם לשיטתו לשאלת תשובה והן נגאלין". לנוסח זה אין אלו המשך דברי ר' יהושע א
ר' יהושע, וקובע שהעם יוכרח לשוב לפני הגאולה. הרמב"ם ההולך כנראה בעקבות נוסח הירושלמי )הלכות תשובה 

ז' ה'( מביא אף הוא את התשובה הזאת: "כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה, 
וף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עליך כל וכבר הבטיחה תורה שס

 הדברים וגו' ושבת עד ה' אלהיך ושב ה' אלהיך וגו'". 
נוצר כאן סבך שאין להתירו. בלי תשובה אין גאולה, אולם אין בכוחם של ישראל לשוב בעצמם, ועל כן יש  555

במדרש )תהלים מ"ה ]ג[( "אמרו ישראל לפני הקב"ה: רבונו של עולם להכריחם לכך באמצעות הייסורים. כמתואר 
אימתי אתה גואלנו? אמר להם: כשתרדו לירידה התחתונה אותה שעה אני גואל אתכם, שנאמר ונקבצו בני יהודה 



 

 

הוויכוח איננו אפוא על התשובה אלא על הגאולה וסדריה. ר' יהושע הבליט את חזון הגאולה על פי 
שר' אליעזר תלה את דניאל, המתאר אותה כתהליך קוסמי אלוהי, הכרחי ובלתי מותנה, בעוד 

הגאולה באדם ובמעשיו, ובכך הגביל את פעולת ההשגחה וצמצם את המשמעות המפליגה של חזון 
 . 556הקץ

סדר הופעת התשובה בפרשת התשובה נותן מקום לשתי הדעות. התשובה משולבת בתהליך 
הגאולה הגאולה, היא מוצבת לפניה, בתוכה ואחריה. היא יסוד הגאולה, היא חלק מהותי מתהליך 

 והיא התוצאה שלו. 
ביסודו של דבר, הקץ הקבוע והתשובה אינם גורמים מנוגדים, אלא שני מהלכים השותפים 

 בגאולה, שמים וארץ יחדיו, הרחמים עם תשובת האדם:
חמשה דברים מביאים את הגאולה. מתוך צרה אדם נגאל: בצר לך ומצאוך כל הדברים 

ך תשובה: ושבת עד ה' אלהיך. ומתוך רחמים: . ומתוך קץ: באחרית הימים. ומתו557האלה
כי אל רחום ה' אלהיך. ובזכות האבות: ולא ישכח את ברית אבותיך. והתשובה גורמת 
לרחמים ולזכות האבות, שכן הוא אומר: ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקולו, ומיד: כי אל 

 . 558רחום ה' אלהיך וגו'
ובה. הגאולה באה ברחמי שמים בשעת כל חמשת הגורמים מרוכזים בכתוב אחד בפרשת התש

 -הקץ, וגם האדם מביא לגאולה את תשובתו וסבלו, הצורפים אותו וחושפים את יסודו הטהור 
 ירושת האבות.

 ובני ישראל יחדו וגו' ועלו מן הארץ )הושע ב' ב(. אמרו בני קרח: בירידה התחתונה אנו, כמה דאת אמר, כי שחה
לעפר נפשנו )תהלים מ"ד כו(, מהו כתיב אחריו, קומה עזרתה לנו )תהלים מ"ד כז(. אמר להם הקב"ה: הכל מכם, 

כשם שהשושנה הזו פורחת ולבה למעלה, אף אתם כשתעשו תשובה לפני, יהא לבבכם מכוון למעלה כשושנה הזו, 
 כשושנה". אותה שעה אביא הגואל, שנאמר, אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה, כשיפרח

ויש שהביאוהו אבל לא ראו בו פתרון בלעדי, הצרות והייסורים לא יספיקו, חייבים לרומם את העם ולתת לו פתח 
תקווה על ידי הארה עליונה: "ר' יהודה אומר: אם אין ישראל עושין תשובה אין נגאלין. ואין ישראל עושין תשובה 

הטלטול ומתוך שהוא אין להם מחיה. ואין ישראל עושין  אלא מתוך צער ומתוך הדחה )אולי צ"ל הדחק( ומתוך
תשובה עד שיבא אליהו הנביא, שנאמר, הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא 

 והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, ברוך אתה ה' הרוצה בתשובה" פרקי דרבי אליעזר מ"ב.
בין אמוראי בבל )סנהדרין צ"ז ב(. "אמר רב: כלו כל הקיצין, ואין הוויכוח גם  חוזר בעקבות מחלוקת התנאים 556

הדבר תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים. ושמואל אמר: דיו לאבל שיעמוד באבלו" )רש"י: דיו להקדוש ברוך הוא 
ודאי קץ לדבר, לישנא שעומד כמה ימים וימינו אחור, כלומר, אם לא יעשו תשובה אינו עומד באבלו כל הימים אלא 

דיין לישראל צער גלות, אפילו בלא תשובה נגאלין(. רב לא ערער על הקץ שבדניאל אבל  -אחרינא: דיו לאבל 
צמצם את משמעותו לנו כשאמר שכבר כלו כל הקיצין, ושמואל הגן על תפיסת הקץ במשל עמום שמעמיד את 

 העיקר על הצד השמימי שלו.
שה על ידי חכמים לגורם בשיקוליהם של אומות העולם בהתמודדות עם ישראל הוויכוח על התשובה והקץ נע

)סנהדרין צ"ו ב(. "אמר עולא: עמון ומואב שיבבי בישי דירושלם הוו, כיון דשמעינהו לנביאי דקא מיתנבאי לחורבנא 
משלי ז' יט( כי דירושלם, שלחו לנבוכדנצר: פוק ותא. אמר: מסתפינא דלא ליעבדו לי כדעבדו בקמאי. שלחו ליה: )

ט"ו ג( ה' איש מלחמה. שלח  אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק. ואין איש אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר )שמות
שלחו  -להו: בקריבא הוא, ואתי. שלחו ליה, הלך בדרך מרחוק, שלח להו: אית להו צדיקי, דבעו רחמי ומייתו ליה. 

ים, שנאמר )הושע ג' ב( ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ליה: צרור הכסף לקח בידו, ואין כסף אלא צדיק
 שלח להו: הדרי רשיעי בתשובה, ובעו רחמי, ומייתו ליה. שלחו ליה: כבר קבע להן זמן". -ולתך שערים. 

 דברים ד' ל. 557
 פסיקתא רבתי מ"ד. 558



 

 

 ב. סוד התשובה
 

 . תפיסה היסטורית דינמית 6
 

אפשרות התשובה, ובוודאי התשובה מאהבה ההופכת את הזדונות לזכויות, מעוררת שאלות 
יא מנוגדת לכאורה לחלוטין לטבעו של העולם ולחוקיו הבסיסיים. כיצד יהפוך רבות, שכן ה

השחור ללבן והרע לטוב? כיצד יכולה התשובה של עתה לפעול על המעשה שכבר נעשה והתגבש 
 בעבר? כיצד תעקור אותו ממקומו ותטביע עליו מתכונת חדשה? 

 השקפתיים. אפשר להעמיד את תפיסת התשובה המהפכנית על ארבעה יסודות 
 א. תפיסה היסטורית דינמית.

 הבלטת הממד הרוחני במציאות. -ב. תורת הרצון 
 ג. הבנת מקומו של הרע בעולם.

 ד. הבחנה בין בחירת האדם לפעולת ההשגחה.
בפרקים הבאים ננסה לעמוד על עקרונותיה של התשובה מאהבה, כפי שהם עולים במאמרי 

 . 1חכמים
 

היסטורי, אולם תפיסתם אותו שונה לחלוטין מן המחקר ההיסטורי חכמים החשיבו את העיסוק ה
המקובל. ההיסטוריונים חוקרים את העבר לשם עצמו. הם מניחים שיש אמת היסטורית 
אובייקטיבית אחת שבה התרחשו העובדות בדרך מסוימת, והם מנסים להגיע אל האמת הזאת על 

לעולם לא יהיו בידינו כל התעודות רבים. פי תיעוד מן התקופה. אולם מגמה זו נתקלת בקשיים 
וכל היקף העובדות מן העבר, ולעולם לא נבין את כל צדדיהם המורכבים של האירועים, אלא כפי 
שהשתקפו בתודעת חלק מן המשתתפים. המחקר ההיסטורי מתבצע מנקודת מבטו של ההוגה 

, עקרונית, "אין עובדות בהווה, המעבד את העבר כפי שהתגלה אליו וכפי שהשפיע עליו. לפיכך
משמעיות, אלא כמו בסיפור -, אין עובדות היסטוריות מוצקות וחד2היסטוריות אלא פרשנות"

 כל חוקר מאיר את הדברים באור אחר'ראשומון', ייתכנו כמה פירושים אמתיים למה שהתרחש, 
 .פרשנויותיהם של החוקרים שונות כל כך זו מזוו

רית אחרת. חכמים לא חקרו את העבר לשם עצמו אלא בדברי חכמים עולה תפיסה היסטו
התעניינו במשמעותו ובהשפעתו על ההווה ועל העתיד. ההיסטוריה אינה סגורה ושלמה אלא 

נתפס כחטיבה אחת, וההיסטוריה כולה מחוברת  -עבר, הווה ועתיד  -פתוחה ודינאמית. הזמן 
והציפייה המשיחית לגאולה באופן אורגני כגוף חי אחד. אפשרות התשובה בתחום הפרטי 

הלאומית, אינן מקבלות את המציאות כעובדה מוגמרת. הן אינן מסתפקות במה שיש, אלא 
נושאות עיניהן  בציפייה אוטופית לתיקון שלם, לגאולת עולמים. מתחוללת במציאות תנועה 

ת התפתחותית הדוחפת אותה קדימה לעתיד אידיאלי, טוב ומושלם. שינויים אלה של המציאו
 בהווה, משנים לא רק את העתיד אלא גם את משקלם של אירועי העבר ומשמעותם. 

חכמים ויתרו בחקר ההיסטוריה על תעודות אוטנטיות מן העבר, ולמדו אותו כפי שבא לידי ביטוי 
בכתוב. הכתוב מביא לא רק עובדות בלבד אלא גם את גבישי ההערכה האלוקית אליהם. הערכת 

ממדית וכל דור מוצא בה נקודות וטעמים משלו השופכים -, אינה חד3יםהכתוב עמוקה ורבת פנ
 אור חדש על פני הדברים.

"ל, את התשובה ולהלן המאמר "זדונות נעשים כזכויות" הוא ציר מרכזי בתפיסתו המחודשת של מרן הרב זצ 1
נסתייע הרבה בדבריו ב"אורות התשובה". תורתו של מרן הרב יונקת מהגותם של כל הדורות ובמיוחד מתורת הסוד 

והחסידות האחרונה, ומביאה את תורת התשובה לפסגות חדשות, אבל שורשיה נמצאים כבר בדברי חכמים ומהם 
 עיקר יניקתה.

יש הרב את רוב דבריו, במפורש ומכללא. "התשובה השכלית היא אותה לתשובה מאהבה, למהותה ודרכיה, הקד
שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית שכבר באה למדרגה העליונה אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, לא רק 

השפעת המסורת והקבלה אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהן אל פנים הנפש גורמים הם את 
, כי אם הכרה ברורה הבאה מהשקפת העולם והחיים השלמה, אשר עלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד התשובה

הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיהם. ותשובה זו הכלולה מהקודמות, היא מלאה כבר אושר אין קץ, 
עליות  -ההשפלות  היא מהפכת את החטאים כולם לזכויות, מכל השגיאות היא מוציאה לימודים נשגבים, ומכל

 נהדרות. זאת היא התשובה שעיני כל אליה נשואות, שהיא מכרחת לבוא ושסופה לבוא" אורות התשובה א'.
המדרש  -ראה פ. ניטשה, "כיצד מועילה ומזיקה ההיסטוריה לחיים", ומרדכי רוטנברג "שבעים פנים לחיים"  2

בל, טוען כיום שהזכרון איננו מצלם את המציאות אלא ושיקום ביוגרפי. אדלמן, חוקר המוח המודרני ובעל פרס נו
משחזר אותה. כל פעם שהאדם נזכר בדבר, איננו נזכר באירוע הראשוני אלא במה שמוחו העלה בפעם האחרונה 

 שנזכר בו. 
במדבר רבה י"ג ט"ו ט"ז: "שבעים שקל בשקל הקדש למה? כשם שיין חשבונו שבעים כך יש שבעים פנים בתורה.  3

שיר השירים )בובר( א' ]א[:  -מר בקערה האחת? כנגד התורה הצריכה להיות אחת..." וכן במדרש זוטא למה נא
"נקרא הקב"ה בשבעים שמות ובחר בישראל שנקראו בשבעים שמות ונתן להם את התורה שנקראת שבעים שמות 

 והוא עתיד לנחם בירושלים שנקראת שבעים שמות".



 

 

התורה הקדישה לזיכרון העבר מקום רב ושורה ארוכה של מצוות. היא מחייבת את העם לזכור 
 את יציאת מצרים:

ך , והגדת לבנ4בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. שנאמר
 .5ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים

אולם הזיכרון ההיסטורי חשוב לאדם לא בגלל בואו להעלות מתהום הנשייה את נשכחות העבר, 
אלא משום שהוא נוגע במהותם של חיי ההווה. זכירה זו איננה התרפקות נוסטאלגית אלא 

בו לקידום ההווה וליטול ממנו כוח  שמטרתה ללמוד לקח מן העבר, להשתמש 6המחשה עכשווית
 לעתיד.

זכור ימות עולם, אמר להן הקב"ה: היו זכורים מה שעשיתי בראשונים, מה שעשיתי בדור 
המבול ומה שעשיתי בדור הפלגה ומה שעשיתי באנשי סדום. בינו שנות דור ודור, אין דור 

בו כאנשי סדום, אין דור  שאין בו כדור המבול, אין דור שאין בו כדור הפלגה, אין דור שאין
 .7כל אחד ואחד נידון לפי מעשיו שאין בו כקרח וכעדתו, אלא

גילויי הדין בעולם ועונשם של חוטאי העבר, הם תמרור אזהרה לרשעי ההווה, ואף על פי כן יש 
לזכור שההיסטוריה אינה חוזרת על עצמה אלא לובשת פנים חדשות בכל דור, וכל אחד נידון לפי 

 מעשיו.
 
זמן אינו זרם שוטף הגורף את האדם חסר אונים, בגליו, אלא יכול הוא, האדם, בכל נקודה ה

לאורך ציר הזמן, לשלוט בו ולנסות לעצב אותו מחדש. שליטת האדם בזמן, באה לידי ביטוי גם 
בהלכה שמסרה את השליטה לידי האדם, אפילו באופן טכני ממשי. החודש, הוא עובדה 

ית, ואף על פי כן קביעתו מסורה לחלוטין בידי האדם: "מקדש ישראל אסטרונומית אובייקטיב
. החודש חל לפי קביעתו של בית הדין גם אם היתה 8ישראל דקדשינהו לזמנים" -והזמנים! 

 .9אפילו מוטעין" -אפילו מזידין, אתם  -אפילו שוגגין, אתם  -מוטעית ושגויה: "אתם 
 

; זו יכולה להיות הסתכלות לאחור, או גם נקודות המוצא והמבט ההיסטוריות, משתנות
הסתכלות קדימה, אל העתיד. מצד אחד, כל ההיסטוריה כבר כתובה מלכתחילה על ספרו של 

  אדם הראשון. 
אמר רבי יהודה בר סימון: עד שאדם הראשון מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם הראה 

, גלמי 10יו, דור דור ומנהיגיו. שנאמרלו דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור וסופר
ראו עיניך, גולם שראו עיניך כבר הם כתובים על ספרו של אדם הראשון. הוי, זה ספר 

 . 11תולדות אדם
ספרו של אדם הראשון הוא ספר ההיסטוריה, אולם זו היסטוריה מהופכת שנכתבה מראש. 

בר קובע את פני העתיד ומחייב חכמים לא התכוונו לומר שהדברים נקבעו ונחתמו מלכתחילה, והע
. ספר 13, אלא שספרו של אדם הראשון הוא כתב התוכנית12אותו ללא אפשרות של שינוי ותמורה

תולדות אדם נכתב פעמיים, הוא נכתב מראש, כתוכנית העולם בספרו של אדם הראשון, ופעם 
האלוהי על ידי מעשיו שניה הוא חוזר ונכתב על ידי כל דור ודור. כל אדם מוסיף דף בספר הזיכרון 

 ואפילו על ידי שאיפותיו הטובות:
אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי 

, מאי ולחושבי שמו? אמר רב אסי: אפילו חשב אדם לעשות מצוה, ונאנס ולא עשאה, 14שמו
 .15מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

שון הונחו היסודות, היכולת הפוטנציאלית, אבל הם יתמלאו תוכן על ידי בספרו של אדם הרא
 האנשים בכל דור ודור, שיעצבו את חייהם במסגרת הנתונים הראשוניים שלהם:

 שמות י"ג ח. 4
 ה'.פסחים י' משנה,  5
זכור ימות עולם, לא נתתם לבבכם על שעבר. בינו שנות דור ודור, להכיר להבא שיש בידו להיטיב לכם ולהנחיל " 6

 לכם ימות המשיח והעולם הבא" רש"י, דברים ל"ב ז' על פי הספרי. 
 מדרש תנאים לדברים ל"ב ז'. 7
 ברכות מ"ט א. 8
 ראש השנה כ"ה א. 9

 תהלים קל"ט טז. 10
 כ"ד ב'.בראשית רבה  11
של כל אדם, כקובע את עתידו: "זכור ימות עולם בינו שנות דור  חכמים ביטאו תפיסה גורלית כזו ביחס לשמו 12

ודור. לעולם יבדוק אדם בשמות לקרוא לבנו הראוי להיות צדיק, כי לפעמים השם גורם טוב או גורם רע. כמו 
א ט"ו( כי -וכאלו שאל בזכורו. וכן הוא אומר )שמואלשמצינו במרגלים: שמוע בן זכור, על שלא שמע בדברי המקום, 

יש לראות גם את משפחתו, חברתו ותנאי חייו של האדם כחורצים  ובאופן זה חטאת קסם מרי..." תנחומא האזינו ז'.
רבי יהודה בשם רבי יוסי אומר: וכך גם במישור הציבורי, כל הדורות נושאים בנטל חטאי העבר: " מראש את גורלו.

 .איכה רבה א' כ"ח דור ודור שאינו נוטל מחטאו של עגל" אין לך
רבי תנחום בר חייא ואמרי ליה בשם רבנן: לעולם אין מלך המשיח בא עד שיבראו כל הנשמות שעלו במחשבה " 13

 להבראות, ואלו הן הנשמות האמורות בספרו של אדם" בראשית רבה כ"ד ד'.
 מלאכי ג' טז. 14
 קידושין מ' א. 15



 

 

ומה עשה הקב"ה? הביא לו )למשה( ספרו של אדם הראשון והראה לו כל הדורות שהן 
ו, דור ודור ומנהיגיו, דור ודור עתידין לעמוד מבראשית עד תחיית המתים, דור ודור ומלכי

ונביאיו. אמר לו: כל אחד ואחד התקנתיו מאותה שעה. וכן בצלאל מאותה שעה התקנתיו, 
 .16הוי ראה קראתי בשם בצלאל

ספרו של אדם הראשון הוא נקודת ההתחלה, שבה הונחו היסודות לקיומו של העולם. משה ראה 
ן אלא מתחילת הופעתה של כנסת ישראל את הספר הזה, לא מנקודת הראשית של אדם הראשו

כאומה. הספר מגלה את הכשרונות המופלאים שנטע הקב"ה בבצלאל, ועתה על משה להעמידו 
 ולסייע בידו להוציאם מן הכוח אל הפועל. 

כאשר זכה משה לפני מותו לשוב ולראות את הדורות העתידים לבוא, כבר אין לראייתו משמעות 
 .17ן פסיבי וראייתו חסרה את כוח הפעולהקובעת, הוא צופה בהם באופ

מלמד שהראה הקב"ה למשה כל מה שהיה ועתיד להיות. הראה לו מדן עומד שמשון וברק 
בן אבינועם מנפתלי, וכן כל דור ודור ודורשיו, דור דור ושופטיו, דור דור ומנהיגיו, דור דור 

ר נשבעתי לאברהם ויאמר ה' אליו זאת הארץ אש 18ופושעיו, דור דור וצדיקיו. שנאמר
 .19ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה

משה ראה את הארץ הרבה מעבר לאפשרי בראייה חושית; חכמים חיברו לראייה הגיאוגרפית 
החיצונית גם את התוכן, ומשה ראה גם את חיי העם ועתידו בארץ ישראל, כרוכים ומשולבים בה 

א גם את הדורות הבאים עצמם, את כל בשלמות. בראייה זו הקיף לא רק את מנהיגי האומה, אל
 הריבוד החברתי שבהם, צדיקים ופושעים, בעת שאלה מאזנים ומשלימים את אלה. 

 
 

 . שחזור העבר2
המציאות, נזילה כלבה לוהטת, הולכת ומעוצבת באופן מתמיד. סקירת העבר אינה ראייה 

פשר לראות בסיפור ניטרלית, אלא הולכת ומשחזרת אותו וקובעת את אופיו. דוגמה לדבר א
 יציאת מצרים.

תיאורי מכות מצרים בתנ"ך שונים זה מזה, התורה מתארת את היציאה ממצרים כסדר משוכלל 
שבו עשר מכות ובשיאן, מכת בכורות וליל הגאולה. בתיאורים החוזרים של היציאה משתנה סדר 

התיאורים  המכות והערכתן. אולם אין לתפוס הבדלים אלה בהכרח כסתירות, אלא להפך,
השונים מבטאים מסרים מיוחדים, מעלים נקודות מבט חדשות על יציאת מצרים ומידע חדש 
עליה. השוואת הפנים השונות הולכת ומרחיבה את היקפה של יציאת מצרים, מעצימה את 
השפעתה ואת חשיבותה ההיסטורית. הבנתנו את המכות מעמיקה, ומתגלה שהמכות היו 

 .20דימוי הפשטני המקובל, ו"כל מכה היתה של ארבע וחמש מכות"מורכבות הרבה יותר מן ה
 -הערכה מחודשת לסדר היציאה, ניתנת בשעה שהגיע המהלך לשיאו, כי לפתע בא שלב נוסף 

ספק צליל אחרון בסיומה של היציאה, ספק צעד ראשון בהליכה אל הר סיני ואל  -קריעת הים 
עוד במצרים, אבל רק קריעת הים הצליחה  שמקומה של השירה צריך היה להיותנראה הארץ. 

 ' ב'.שמות רבה מ 16
גם יכולת האדם לסקור את ההיסטוריה בפרספקטיבה כוללת הצטמצמה בעקבות חטאו. האדם שקע בביצה  17

רוחנית, והאור בו צפה מסוף העולם ועד סופו נעלם. ספרו של אדם הראשון נשאר גנוז. "דאמר רבי אלעזר: אור 
, כיון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו -שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון 

לצדיקים  -עמד וגנזו מהן, שנאמר וימנע מרשעים אורם. ולמי גנזו  -המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים 
 .ב א"חגיגה י לעתיד לבא"

 דברים ל"ד ד. 18
 במדבר רבה כ"ג ה'. 19
פרשיות לשבע ושלוש. בתורת הסוד בתורה מופיעות עשר מכות, מתכונות שלמה ומופלאה, המחולקת בשתי  20

קיימות עשר ספירות המחולקות לשבע ספירות תחתונות ושבע עליונות, והמכות פועלות על טומאת מצרים 
בהקבלה לסדר עליון זה. בפרק ע"ח בתהילים מופיעות כנראה שבע מכות בסדר זה: דם, ערב עם צפרדע )"צפרדע 

יתה או להשחתה שהזכירו רבותינו )שמו"ר י' ד'( שהיו מסרסים ותשחיתם". רמב"ן שמות ח' טו: שהוא רומז למ
אותם. ובפרק י' יד הביא את דברי רבינו חננאל בפירוש התורה "'רק ביאור תשארנה', ולפיכך נשאר אלתמצח = 

תמסח עד עכשיו"(, ארבה, ברד לצומח, ברד )אולי 'דבר' בסיכול אותיות( לבהמה, דבר לאדם, מכת בכורות. חסרות 
ות: כינים, שחין, וחשך, ובמקומן בא הכתוב "ישלח בם חרון אפו". בפרק ק"ה מופיעות גם כן שבע מכות, אולם המכ

 סדר אחר: חושך, דם, צפרדע, ערוב עם כינים, ברד המכה בעצים, ארבה, מכת בכורות.
יר את המכות לא תוכן שני הפרקים שונה לחלוטין. פרק ע"ח מתאר את חטא העם ובגידתו בחסדי הבורא. הפרק מזכ

במקומן הכרונולוגי אלא כהאשמה נוספת על שכחת חסדי העבר. מנקודת מבט זו אין הכתוב בא לתאר את המכות, 
אלא לחדד את גודלן ועצמתן על המצרים ולהוכיח בכך את העם על שכחתו. אולי משום כך מעצים הכתוב את קושי 

כות הקלות שאין בהן אלא טרדה והשפלה לאדם. פרק ק"ה המכות ואת האיום על חיי המצרים, ואינו מזכיר את המ
מתאר באופן חיובי את חסדי ה' עם ישראל, ויציאת מצרים מופיעה בו במרכזו של התהליך ההיסטורי. מבחינה זו 
המכות הן תהליך חינוכי, וחשוב להראות לעם, את הבניית המכות והדרגתיותן. משום כך מופיעות בתחילה מכות 

ת טורדניות, הצפרדע היא צפרדע  מקרקרת, והערוב בא עם כינים ואפשר לפיכך שהוא מכה של שנחשבות כמכו
 חרקים, ולבסוף באות המכות המסוכנות והקשות.



 

 

לזעזע את העם ולהביאו לפצוח בשיר. התעוררותו המאוחרת של העם הסיטה את נקודת הכובד 
 .21ממכות מצרים אל קריעת הים

ויראו העם את ה', לשעבר במצרים לא היו יראים ה' אבל כאן ויראו העם את ה' ויאמינו 
 .22בה' ובמשה עבדו
וא עובדה מוגמרת. תגובתו של עם ישראל בעקבותיהן, שינתה את משקלן מכות מצרים אינן אפ

ואת המשמעות ההיסטורית שלהן. התנאים שחזרו ובחנו את יציאת מצרים באמצעות תיאורי 
המקרא, למדו שלא זו בלבד שקריעת הים חשובה ושקולה כמכות מצרים, אלא שהיא גדולה 

שוני כדי לאשש את מה שהבינו מגופה של ועצומה מהן פי חמש. חכמים הסתייעו בדיוק הל
 .23ההתרחשות

ר' יוסי הגלילי אומר: מנין שלקו המצרים במצרים עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות? 
במצרים מה הוא אומר, ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלהים וגו', ועל הים מהו אומר, 

ת, אמור מעתה, במצרים לקו וירא ישראל את היד הגדולה וגו'. כמה לקו באצבע, עשר מכו
 . 24עשר מכות ועל הים לקו חמשים מכות...

 
לתשובה, ככוח המניע את החיים ומשנה אותם, תפקיד מרכזי בתפיסה ההיסטורית הדינמית 
הזאת. התשובה מכשירה את האדם להתבוננות היסטורית כזאת, היא עושה את האדם יותר 

הזמן נעשה . 25חב, העבר והעתיד נקשרים יחדיורוחני, ראייתו גדלה ומעמיקה, ממד הזמן מתר
כנהר גדול הכולל דורות רבים; התשובה קובעת את השפעת העבר על העתיד ובאותה מידה היא 

 מאפשרת השפעה רטרואקטיבית של העתיד על העבר.
תפיסה היסטורית זו . גמדת אותורואה את החטא בפרופורציות חדשות ומ הפרספקטיבה הכוללת

א במקומו הראוי לו במהלך הכללי של הדברים, חשיבותו האובייקטיבית מציבה את החט
מתמעטת, והוא מתגלה כנקודה אחת בתוך המהלך כולו. רק התמונה המקוטעת כעורה, המכלול 

 כולו מלא הוד.
לאחר התשובה, כאשר זרם ההשפעה הרעה של העבר נותק, אפשר לחזור ולהעביר את הזמן 

בעל התשובה בוחן את עברו מנקודת מבטו בונן בו מחדש. במסננת תודעתו של האדם ולהת
התשובה מבשמת את החיים, היא חושפת עתה את הטוב הנוכחית, ומעניק לו בכך פירוש חדש. 

 . 26האלוקי בעולם, ומיישרת בכך גם את פגימות העבר
מלכתחילה באה קריעת הים בעבור המצרים: "ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה  21

יח. וכאשר הגיע -אני ה' בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו" שמות י"ד יזובכל חילו ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי 
המעשה, אכן הודו המצרים "כי ה' נלחם להם במצרים" שמות י"ד כח. אבל התעוררות ישראל לשיר גנבה את 

ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את ’ ההצגה מן המצרים והעבירה את הדגש לעם ישראל: "ויושע ה
מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרים וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה מצרים 

 לא.-עבדו" שמות י"ד ל
מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ו', בהמשך לדרשת ר' יוסי הגלילי )להלן( וחבריו. את שחזור העבר מוצאים אנו  22

החזקה" תופסת מקום רב ביציאת מצרים והיא תופסת מקום אפוא בתורה עצמה ואפילו שחזור בתוך שחזור. "היד 
כזה גם בדברי משה בספר דברים שבהם שחזר את היציאה והנחילה לדור הבא. שם מופיעה היד החזקה מזווית 

הראייה של באי הארץ וברור שהיא מתייחסת לא רק למכות מצרים אלא למכלול כולו, עם קריעת הים )אמנם רש"י, 
רש את הכל בנוגע למכות מצרים: את היד ייחס לדבר, ואת הזרוע הנטויה למכת בכורות, אבל דברים ז' יט, מפ

בים, שנאמר  -אפשר לפרש שהכוונה ל"היד הגדולה" שבניסי הים. ואפילו רש"י עצמו באר בדברים ד' לד "במלחמה 
רעה )שמות ו' א( חוזרת כי ה' נלחם להם"(. יתר על כן, אותה יד חזקה שהופיעה בפעם הראשונה בהקשר של יד פ

לבסוף ובאה באופן מפתיע בסוף ספר דברים כידו של משה: "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים 
אל פנים. לכל האתות והמופתים אשר שלחו ה' לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו. ולכל היד 

יב(. האותות והמופתים הם אותם -ישראל" )דברים ל"ד י החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל
שעשה משה למצרים לעיני פרעה ועבדיו, בעוד שהיד החזקה והמורא הגדול הם קריעת הים שעשה משה לעיני כל 

קריעת ים סוף שנאמר בו )שמות י"ד לא( וירא ישראל את היד הגדולה,  -ישראל. הרמב"ן )שם( "ולכל היד החזקה 
מעמד הר סיני שנאמר בו )שם כ' כ( לבעבור תהיה יראתו על פניכם. ולפיכך הזכיר באלו  -גדול ולכל המורא ה

שכבר הזכיר כל הנעשה לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו". רש"י שהבין את הכתוב כפשוטו  -שנעשו לפני כל ישראל 
התורה בלוחות בידיו... לעיני שקבל את  -התקשה ליחס את היד למשה, ולכן פירש בדרך ייחודית "ולכל היד החזקה 

שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם". קבלת הלוחות ושבירתם היא היד החזקה והמורא הגדול.  -כל ישראל 
לפירושו יש לנו בלוחות, כמו במכות, גם אצבע וגם יד, שהרי התורה והלוחות נכתבו מתחילה באצבע אלקים וניתנו 

 ביד החזקה.
אמר בקריעת הים הוא יחידני בתנ"ך, בדרך כלל חוזר ביציאת מצרים הביטוי "היד הביטוי "היד הגדולה" שנ 23

החזקה" ויתכן שזו סיבת הדרשה. אולם הדברים אינם פשוטים, שהרי היד האלוהית הופיעה גם במכות מצרים 
א. היד "ויאמר ה' אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו" )שמות ו' 

מפני ידי החזקה שתחזק עליו  -האחת בכתוב מתייחסת לרבש"ע והשניה לידו של פרעה. "כי ביד חזקה ישלחם 
ישלחם" רש"י(. כוונת החכמים לומר שאף על פי שהיד האלוהית הופיעה, לא ראה שם האדם אלא אצבע, ורק על 

תה "וידעו מצרים" והם היו מסוגלים הים הבחין בה בכל גדולתה. הסיבה נעוצה אולי בכך שמטרת המכות הי
 לראות רק אצבע, ואילו על הים כשעבר הדגש אל ישראל הם ראו שם את היד הגדולה.

 מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ו', והמאמר הראשון מובא גם בהגדה של פסח. 24
אצילות, והוא אורות התשובה ט' א': "קביעות המחשבה של התשובה היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד ה 25

 בחיים ובמציאות".  הבסיס הרוחניסופג אז תמיד אל תוכו רוח עדין, ומעמידתו היא בזה על 
אופק ההבטה מתרחב על ידי התשובה. היסוד הרצוני האידיאלי מתארך ומתפשט מראש מקדמי תבל והולך " 26

קו, של מבט חודר זה, מתגלה הטוב ומקיף עד אחרית, עד סוף כל הדורות. ומתוך גודלו ואורכו, רוחבו, רומו ועומ
הנראות  הפגימותוהחסד האלוהי באמיתתו, והחיים הפרטיים והכלליים הולכים ומתבסמים על יסוד היושר הגמור. 



 

 

תהליך כזה, עורכת החברה כלפי אישים בולטים בתוכה. בעת שהם נבחנים מחדש, הולכות 
יירות בהבלטה אותן תכונות ומעשים מן העבר המתאימים לתדמיתם בהווה. סיפורים ומצט

מופתיים, חסרי משמעות כשלעצמם, על התנהגות הטובים שבהם בילדותם, נעשים חשובים 
ומשמעותיים על רקע  הצלחת בעליהם, ואותות שליליים, שבמבט לאחור הצביעו על אופיים הרע 

 מקבלים עתה משמעות חדשה. של בעליהם ועל חטאיהם בהווה,
חכמים העוסקים בחטאי גדולי העבר, משחזרים אותם מחדש בעצם מדרשם. ר' שמואל בר נחמני 

 .27יצר שיטה פרשנית ייחודית הבנויה על עקרון אחד
אינו אלא טועה,  -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר ראובן חטא 

מלמד שכולן שקולים כאחת. אלא מה אני מקיים  ויהיו בני יעקב שנים עשר, 28שנאמר
מלמד שבלבל מצעו של אביו, ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב  -וישכב את בלהה פילגש אביו 

 עמה. 
אינו אלא טועה,  -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר בני עלי חטאו 

 .29שנאמר,  ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה'
אינו אלא טועה,  -בי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר בני שמואל חטאו אמר ר
מיחטא  -, ויהי כאשר זקן שמואל ולא הלכו בניו בדרכיו, בדרכיו הוא דלא הלכו 30שנאמר

 נמי לא חטאו.
, 31אינו אלא טועה, שנאמר -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר דוד חטא 

ל דרכיו משכיל וה' עמו וגו', אפשר חטא בא לידו ושכינה עמו? אלא מה אני ויהי דוד לכ
 שביקש לעשות ולא עשה.  - 32מקיים מדוע בזית את דבר ה' לעשות הרע

, המפרש בנוסח קבוע את חטאי הגדולים 33המאמרים כולם נאמרו בשמו של ר' שמואל בר' נחמני
 .34האלה לקולה

כפי שמקובל  -ל בר נחמני ולהבין את דרכו. הוא לא אמר אולם יש ללמוד את שיטתו של ר' שמוא
שגדולי הדורות אינם יכולים לחטוא, ושלא יעלה על הדעת לייחס  -היום לפרשו בחוגים רחבים 

להם חטא. ר' שמואל יצר תהליך של רהביליטציה, לא מלכתחילה אלא בדיעבד. הוא בנה אותו 
בכתוב לבין הערכתו על ידי כתוב אחר, המתבונן  בכל המקרים, על ניגוד פנימי בין החטא המפורש

בו לאחור ומטהר את החוטא ממנו במידה זו או אחרת. הסתירה בין הכתובים, מחייבת לשחזר 
את החטא מחדש ולהמיר את הפירוש הפשטני לחטא בפירוש מרכך, שהוא גם עמוק ומורכב יותר. 

תופסת את החטא כפשוטו ומבליטה אין כאן שתי תפיסות קוטביות ומנוגדות, שהאחת פשטנית ו
אותו, והשניה שוללת כליל אפשרות של חטא מצד  אנשים גדולים, אלא אלו ואלו דברי אלוהים 
חיים. כאשר החטא ממשיך לזהם את החיים הוא גורר אחריו את העתיד וחומרתו הולכת וגדלה, 

ה חומרתו והעבר וכאשר התשובה מעקרת את השפעותיו השליליות ומפיקה ממנו לקח בונה, פג
 מקבל משמעות חיובית יותר.

 

 . הרצון והמעשה3
 

בגודל החיים של הרצון הטוב, השוטף כנהר  קמטים המתיישרים ומתפשטים,בסדרי החיים, נעשות מוכרות בתור 
ק גילויי חיים קטעיים מתגלים בכל דור מיוחד והשלמתם באה במרוץ כל גדול מאוד למשך דורות ותקופות, שר

אורות התשובה פ"ט הדורות, שהרצון החודר והמקיף של התשובה מביא לכולם חיים, שלום וברכה מלאת עדנים" 
 ב'.

 שבת נ"ה ב. 27
 בראשית ל"ה כב. 28
 א א' ג.-שמואל 29
 ג.-א ח' א-שמואל 30
 א י"ח יד.-שמואל 31
 ב ט.ב י"-שמואל 32
כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא מרפה ידיהן של בעלי ": (נהדרין ק"ג אובנוסח דומה אמר ר' יוחנן )ס 33

ב כ"א א( בן שתים -תשובה, דתני תנא קמיה דרבי יוחנן: מנשה עשה תשובה שלשים ושלש שנים, דכתיב )מלכים
אשרה וכו' כאשר עשה אחאב מלך ישראל. כמה עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלים... ויעש 

פשו להו תלתין ותלת.  -חמשים וחמש. דל מינייהו עשרים ותרתין  -עשרין ותרתין שנין, מנשה כמה מלך  -מלך אחאב 
ב ל"ג יג( וישמע אליו ויחתר לו, ויעתר לו מיבעי -אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מאי דכתיב )דברי הימים

כאן לא צריך . "למד שעשה לו הקדוש ברוך הוא כמין מחתרת ברקיע, כדי לקבלו בתשובה, מפני מדת הדיןמ -ליה! 
לגלות את הסתירה בין הכתובים אלא היא מפורשת: בספר מלכים מסופרים חטאיו של מנשה ובדברי הימים מופיעה 

 תשובתו.
פחז  כתנאי,רפו אליו ויש שחלקו עליו. "נאים ואמוראים שהצטתהשיטה שנויה במחלוקת ואינה נחלת הכל, יש  34

ויטו אחרי הבצע, רבי מאיר אומר: חלקם שאלו בפיהם, רבי יהודה אומר: מלאי הטילו על  כתנאי;כמים אל תותר... 
: אמר רבבעלי בתים, רבי עקיבא אומר: קופה יתירה של מעשר נטלו בזרוע. רבי יוסי אומר: מתנות נטלו בזרוע". "

הנוסח הנחרץ "כל האומר... אינו אלא  וראה יומא ט' א(.שבת נ"ו א, ך ודריש בזכותיה דדוד" )רבי דאתי מדוד מהפ
 טועה" מעיד שרבים טענו כך, ולכן היה צריך ר' שמואל לצאת כנגדם.



 

 

יהי הרצון האלוהי הוא גרעין החיים הפנימי של העולם, באמצעותו הוא נוצר ובו הוא מתקיים. 
, 35הוא נוסח תפילה שגור בפי חכמים, המעמידים במרכזה של ההנהגה האלוהית את הרצון רצון

 :רצון של מעלהדם מופיעה בהתגלות ותמצית רוח החיים המפעמת בעולם ובא
יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מדותי, ואתנהג עם בני במדת 

 . 36רחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין
תפיסתנו את העולם, חומרנית. אנו קולטים אותו באמצעות החושים, מישוש ונגיעה, משום כך 

חומריים ודוממים חיים כלשהם, או איזו מהות רוחנית. איננו איננו מייחסים למעשים ולחפצים 
קושרים את הרוח והחומר יחד, ורואים בהם עולמות חלוקים, אולם ביסוד העצמים הגשמיים, 

  מפעם הרצון שברא אותם והעניק להם חיים והוא דוחף ומוציא אותם מן הכוח אל  הפועל.
 37ברקיע שמכה אותו, ואומר לו גדל, הה"ד א"ר סימון: אין לך כל עשב ועשב, שאין לו מזל
 .38הידעת חקות שמים אם תשים משטרו בארץ וגו'

תמצית הווייתו הרוחנית של האדם אף היא מרוכזת בכוח רצונו. כוח הרצון איננו חשק רגעי 
עכשווי שלו, אלא הביטוי הפנימי והעמוק ביותר של נפשו. רצון האדם נפלא וגדול ממסגרותיו 

 וא מתנה מרצון של מעלה וקשור למקורו העליון: המצומצמות, ה
 .39ואדירי כל חפצי בם, אמר הקב"ה כל זמן שישראל עושין חפצי אף אני אעשה חפצם

רצון האדם הוא מעין דוגמה של מעלה. כשם שהרצון העליון יצר את העצמים והוא גרעין החיים 
ולחיות בתוכם גם לאחר  הפנימי שלהם, כך רצון האדם שחולל את המעשים, ממשיך להתקיים

 .40שהמעשה התגשם והפך למציאות
החשיבות שאנו מייחסים לרצונו של האדם ממעטת את ערכם  של מעשיו, והיא הביאה את רבי 

 אלכסנדרי לסנגוריה מרחיקת לכת על האדם וחולשותיו.
ורבי אלכסנדרי בתר דמצלי אמר הכי )אמר אחר תפילתו כך(: רבון העולמים, גלוי וידוע 

פניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות; יהי רצון מלפניך ל
 .41שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם

ר' אלכסנדרי העלה בתפילתו את הגורמים המקיפים את האדם ומצמצמים את גילוי בחירתו 
נו, הרצון הפנימי משוחרר מכל ויכולתו המעשית. אולם עיקרו של האדם הוא רוחו וכוח רצו

צמצום, לכן התפלל ר' אלכסנדרי שיעריכוהו בשמים הערכה אמיתית על פי רצונו הפנימי ולא לפי 
מידת הגשמתו במעשה. ואכן לרצון האדם, לכוונתו הטובה ולמחשבותיו הקדושות יש משמעות 

 . 42וערך גם אם לא הצליחו להתממש ולהתגשם במציאות
איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי אז נדברו יראי ה' 

, מאי ולחושבי שמו? אמר רב אסי: אפילו חשב אדם לעשות מצוה, ונאנס ולא עשאה, 43שמו
 .44מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

ביסוד עולם התשובה, עומדת התפיסה האחדותית המחברת חיבור שלם בין חומר ורוח. היא 
להתעוררות הרוחנית המתחוללת בנפשו של החוטא, לקבוע את פני הדברים, לעצב את מאפשרת 

. האדם מתעלה בתשובתו לעולם שבו שולטים הרוח על 45אישיותו ולשנות את מורשת מעשיו בעבר

האלוקי, המחלוקת היא  ברצוןהאלוקית או  בחכמההרמב"ם מציג מחלוקת עקרונית אם ההשגחה והתורה יסודם  35
שרית התפיסה שהרצון והחכמה כרוכים יחד: "חלקו אנשי העיון מבעלי התורה אם מעשיו יתעלה מהותית, אולם אפ

נמשכים אחר חכמה או אחר הרצון לבד לא לבקשת תכלית כלל. הכת הזו מבעלי העיון אשר חשבו שאין ה' עושה 
הם תכלית ואין לומר דבר בגלל דבר אחר, ואין שם סבות ולא מסובבים אלא כל מעשיו כפי הרצון, ואין לדרוש ל

מדוע עשה זה, אלא כל אשר יחפוץ יעשה ואינו תוצאה של חכמה... נמצאו אצלנו קצת פסוקים שמשמעם בתחלת 
העיון זה הענין, כאמור: כל אשר חפץ ה' עשה וגו', וכאמרו: ונפשו אותה ויעש, וכאמרו: מי יאמר לך מה תעשה. 

הם נעשים בהחלט ואין שם מעכב שיעצור בעד הפעלת חפצו. וענין מקראות אלה ודומיהן שהדברים שה' רוצה ב
אלא שהוא יתעלה אינו חפץ כי אם האפשרי ולא כל אפשרי אלא כל מה שמחייבת חכמתו שיהיה כך" )מורה נבוכים 

 כ"ו, תרגום הרב קאפח(.-ח"ג כ"ה
 ברכות ז' א. 36
 איוב ל"ח לג. 37
א י"ט יט "שהצמחים כולם יסודותם בעליונים ומשם צוה בראשית רבה י' ו', וראה רמב"ן בראשית א' יא וויקר 38

 להם השם את הברכה חיים עד העולם".
מדרש משלי ט' ]י[. ואבות ב' ד': "הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני  39

והננו רצון האדם... לא של רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך". וביאור הדברים "מסתכלים בצורה הנפ
, מרצון אור מרצון של מעלה משיגים, כי רצון זה שאנו פוגשים אותו בתוכיותנו בצורתו הזעירה, ספוג הוא בצמצומו

העולמים, ובהיותו עומד בקרבנו חבוש במאסריו, שורשו נטוע אלי החופש והאור העליון, הרינו מתעלים עמו 
 .שם ל"טומעלים אותו" מוסר הקודש מ"ה וראה 

"ההוויה, המעשה הבחירי של האדם ורצונו הקבוע, הינם שלשלת אחת גדולה, שמעולם אינם ניתקים אחד  40
אינם נתקים ממהות החיים והחפץ במקורו" אורות  העברגם המעשים של חפץ האדם קשור במעשיו. מחבירו. 

 התשובה ו' ה'.
 ברכות י"ז א. 41
 ר "החוק והחופש העליון".ראה אורות הקודש ח"ג, מוסר הקודש, שע 42
 מלאכי ג' טז. 43
 קידושין מ' א. 44
 שהרצון הטוב"התשובה השרויה בלב תמיד מוודאת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. והיסוד הגדול,  45

יסוד החיים הוא" מוסר  הרצוןוכל הכשרונות שבעולם אינם אלא מילואיו". אורות התשובה ט' א'. " הכל,הוא 



 

 

החומר, והרצון על המעשה; עולם זה נמצא מעל הזמן ומגבלותיו, ובו פועל ההווה על העבר 
 .46ל הרצון הטוב והמתוקןומטביע עליו את צביונו ש

 

 . תפקיד הרע6
 

העולם נוצר לפי תוכנית מחושבת וכל חייו מכוונים להגשמת ייעודו האלוהי. כל אחד מריבואות 
הברואים ממלא תפקיד מוגדר בקידומה של המערכת. משום כך נדמה שאין מקום לרע ביצירה 

 די אלוקים: ! ולא היא, גם החושך והרע נבראו בי47האלוקית, "לא יגורך רע"
 . 48יוצר אור ובורא חשך עשה שלום ובורא רע

 .49בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב, והנה טוב מאד והנה טוב מות
לרע יש תפקיד חיובי בעולמו של הקב"ה, הוא מחייב את הטוב להתמודד כנגדו ובכך תורם תרומה 

 חיונית לקיום הטוב, להעמקתו ואימוצו.
שני יצרים ברא הקדוש ברוך הוא, אחד יצר טוב  -ני יודי"ן בש 50וייצר ה' אלהים את האדם

 .51ואחר יצר רע
רבי נחמן בר שמואל בר נחמן בשם רב שמואל בר נחמן אמר... וכי יצר הרע טוב מאד, 
אתמהא? אלא שאלולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא אשה, ולא הוליד ולא נשא ונתן. 

 .53וכי היא קנאת איש מרעה 52וכן שלמה אומר
גם הרע בא לשרת את  בשורשו,על כן, אנו מבינים שהטוב והרע אינם שני קטבים מנוגדים, ו

 . לפיכך, עשויים הטוב והרע להשלים זה עם זה וזה את זה.54הטוב
 .55ברצות ה' דרכי איש, זה יצר טוב, גם אויביו ישלים אתו זה יצר הרע

 אוריוצר  56מעשה בראשית שנאמרר' חנניה סגן הכהנים אומר גדול השלום ששקול כנגד כל 
 .57שלוםעושה חשך ובורא 

הגבול בין היצרים מיטשטש, ובכוח התורה יכול היצר הרע עצמו להתהפך לטובה ולתרום מייחודו 
 לשלמות גדולתה של התורה. 

 .58יצר טוב ויצר הרע מתהפך לטוב בזכות התורה -שני בני היצהר 
 

בי במסגרת העולם, מטשטשים את רשעתו. הם הבלטת מקורו האלוהי של הרע ותפקידו החיו
מקילים על הבנת דרך פעולתה של התשובה, ויכולת האדם לתקן ולשנות את אשר עשה בעבר. 

שבהם. אותה ההטבעה שמטביע  הרוחניתע"ה וע"ו. "התשובה מורה שיסוד המעשים כולם הוא התמצית  הקודש ע'
המעשה ביסוד הנפשי. וכאשר באמת תוכני המעשים אינם רק מושגים סמליים בלבד כי אם הם ארוגים ביסוד העולם 

יו מתאימים זה לזה, אבל הממשי הננו קרואים לומר שהעולם הממשי כמו שהוא הוא אמנם עולם מחולק שכל סדר
 , הכולל ומקיף אותו ונעלה ונשגב ממנו" אורות התשובה י"א ה' וט' א'.היסוד המחשבתישורשו הוא 

"וזהו סוד התשובה שברא אותה הקדוש ברוך הוא קודם שברא את העולם, כלומר: הרחיב את כוח היצירה  46
ברשותה גם את העבר. הפעולה הרעה הולכת הנפשית הרוחנית ביחושה אל המעשים וההוויה עד שתהא תופסת 

ומתגלגלת, מסבבת כיעור ורע, הפסד וכליון, כל זמן שלא הטביע הרצון עליה צביון חדש. הטביע עליה הרצון צביון 
 של טוב, מגלגלת היא עצמה טוב ונועם חדוות ה' ואורו". אורות התשובה ו' ה', וראה שם ו' ו', י"א ה' וי"ב ז'.

 תהלים ה' ה. 47
ישעיהו מ"ה ז. וכן: "גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל?" איוב ב' י. "מפי עליון לא תצא הרעות  48

והטוב" איכה ג' לח. "ואם באתי לומר לא מידו באה אלי הרעה הזאת, מקרה היא שהיה לי, אין זאת, כי אם בין 
 רעות בין טובות מי זה אמר ותהי אם ה' לא צוה?" רש"י.

ית רבה ט' ה'. וראה רמב"ן )בראשית א' לא(: "כי טוב מאד, מאדו טוב. וזהו מאמרם בבראשית רבה )שם( בראש 49
והנה טוב מאד, והנה טוב זה מות. וכן הזכירו )שם יא( זה יצר הרע, וזו מדת פורענות. ולזה גם נתכוין אונקלוס 

יך בקיום הטוב, כענין שנאמר )קהלת ג' א( שאמר בכאן "והא תקין לחדא". יאמר שהוא מתוקן הסדר מאד, כי הרע צר
 לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים".

 בראשית ב' ז. 50
 ברכות ס"א א.51
 קהלת ד' ד. 52
בראשית רבה ט' ז'. "אנו רואים את הרשעה באדם הפרטי או בחיי החברה האנושית, ואנו מוצאים שבכל שלילתה  53

חיים, שהם תוכנים נדרשים  ועומקהרצון  תוקףמיוחד,  אומץורעתה יש לה תפקיד, אמנם תפקיד עובר, יש ברשעה 
 לשכלל בהם את היושר והטוב" אורות הקודש ח"ב תע"ח וראה תע"ה, תע"ט ועולת ראי"ה ח"ב ק"ע.

"מתגלה במהות האידאליות המרוממה שאין הפכים במציאות, אין טוב שלעומתו יש רע, אבל יש מדרגות  54
ב יותר עליון. חיים וחיין דחיין. ומזיו אורו מתגלה שהתיאור של רע, שאנו במציאות, יש טוב שלעומתו יש טו

כל שחרות היא רק לבנונית מתארים במציאות המוגבלה, הוא רק תאור ארעי לפי הגבלתה של הכרתנו. ובאמת 
 וכל רשע הוא צדק מוזער" אורות הקדש ח"ב, תנ"ה. מוקטנה,

 תנחומא )בובר( בשלח ג' ]ג[. 55
 ז.ישעיה מ"ה  56
 ספרי במדבר מ"ב. 57
רש"י זכריה ד' יד. ובכיוון ההפוך באגדת בראשית א' ]א[ "אמר הקב"ה הרשעים הללו לא די להם שלא עשו מיצר  58

 הרע יצר טוב, אלא עשו מיצר טוב יצר רע, שנאמר וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום )בראשית ו' ה(".



 

 

מתברר שהחטא לא היה מהותי ומוחלט כפי שנראה בזמנו, וכבר היו טמונים בתוכו באופן עמוק 
 ביותר גרעיני התיקון. 

 .59אם כן נכנס בו רוח שטות ריש לקיש אמר: אין אדם עובר עבירה אלא
החטא איננו ביטוי אמיתי לרוח האדם, אלא נובע מרוח שטות שתקפה אותו, ובפנימיותו, מצטער 

. דוגמה לתשובה בשעת החטא מצאו חכמים 60האדם על החטא ומתחרט עליו עוד בשעת תוקפו
 בסיפור יוסף, שם הצליחה התשובה למנוע את מימוש החטא: 

אכתו, א"ר יוחנן: מלמד, ששניהם לדבר עבירה נתכוונו... באותה ויבא הביתה לעשות מל
שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, אמר לו: יוסף, עתידין אחיך שיכתבו על אבני 
אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה שמך מביניהם ותקרא רועה זונות? דכתיב: ורועה זונות 

 . 61וחנן משום ר' מאיר: ששבה קשתו לאיתנויאבד הון. מיד: ותשב באיתן קשתו, א"ר י
ישראל טהורים וזכים בפנימיותם, גם הרצון שהביא אל החטא היה בו בוודאי משהו חיובי, אלא 
שהתעוות והתגלה בלבוש מקולקל. החטא עצמו טעון ביטול מוחלט והאדם שטינף עצמו בו ישלם 

. בעל 62חשבון לטובה ויביאו ברכה לעולםוייענש כראוי לו, אבל רצון האדם וכוונתו יעלו בסופו של 
ביניהם. אסור  התשובה צריך משום כך להבחין בין הרע שבו שקע לבין הטוב הכלול בו, ולהפריד

לו להשליך בעת תשובתו, יחד עם הרע והכיעור גם את נקודת הטוב הגנוזה בו, אלא עליו לנקות 
 .63אותה מסיגיה, ועמה ישוב, וממנה ייקח לעבוד את ה'

לתה של התשובה אינה מאבק בשלילה בלבד, אין היא מחסלת את החטא ובורחת ממנו, ואין פעו
כוונתה להחליש את הרצון ולשבור את אופיו של האדם, אלא להפך, היא פועלת באופן חיובי 
לחזק את רצון האדם ולהגביר את ערך אישיותו, להעלות את הנקודה הטובה שברצונו ולחשלה, 

 .64לכוח הפועל לטובה כדי שרצון זה יהפוך
אפשר להביא דוגמאות רבות למהלך התיקון החיובי הזה. שורת החטאים שחטאו ישראל במדבר 
ונתכפרה להם, לא זו בלבד שנמחקה כאילו לא היתה, אלא השאירה זכר חיובי לדורות. ישראל 
ביקשו לבטא את אמונתם באמצעות עצם מוחשי וחטאו בעגל; מעשה העגל נמחל לישראל, 

 למשכן, שבו קיבלה עבודת ה' ביטוי מוחשי וממשי: -עקבותיו זכו ישראל למתנה הגדולה ביותר וב
אימתי נאמר למשה הפרשה הזו של משכן? ביום הכפורים עצמו. אף על פי שפרשת המשכן 
קודמת למעשה העגל... כדי שידעו כל האומות שנתכפר להם מעשה העגל. ולכך נקרא משכן 

 .65באי העולם שהקב"ה שוכן במקדשכם העדות, שהוא עדות לכל
נדב ואביהוא חטאו בהריסתם אל הקודש שלא כדין ומתו, אולם מיתתם לא היתה עונש בלבד 

 ":66אלא הפכה לאות ומופת לפני ה', כאמור "בקרבי אקדש
, ואלו הן: מקושש, נדב ואביהוא, נוקב, ונתקדש בהם הקב"העשרה נתחיבו בנפשותם 
 .67, עוזא, אדוניה בן חגית, עדו הנביא, עוזיה המלךמרגלים, קרח ועדתו, עכן

עם ישראל התלונן במדבר על דלות מזונו; הוא לא נענש על כך אלא קיבל את המן, לחם אבירים 
 שמימי, והקב"ה ציווה את משה לשמור את צנצנת המן לדורות:

ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העומר מן, רבי אלעזר אומר:  
דורות... שבשעה שאמר ירמיה לישראל מפני מה אין אתם עוסקין בתורה? אמרו לו: אם ל

: הדור 68אנו עוסקין בתורה במה נתפרנס? באותה שעה הוציא להן צנצנת המן ואמר להם
אתם ראו דבר ה' המדבר הייתי לישראל אם ארץ מאפליה מדוע אמרו עמי רדנו לא נבוא 

או מהיכן נתפרנסו, ואתם עסקו בתורה ואני אפרנס עוד אליך. אבותיכם שעסקו בתורה ר
 .69אתכם מזה

 סוטה ג' א.   59
ב, אפילו בעת החטא עצמו התשובה גנוזה היא בנשמה. והיא שולחת את קוויה, "התשובה היא תמיד שרויה בל 60

שהם מתגלים אחר כך בעת שבא הנוחם הקורא לתשובה. בעומק ההוויה של החיים המציאותיים מונחת התשובה, 
 מפני  שהיא קדמה לעולם, וטרם שבא החטא כבר מוכנת התשובה ממנו" אורות התשובה פ"ו ב'.

 סוטה ל"ו ב.  61
"בישראל, גוי צדיק שומר אמונים, שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה, ובכללותם "רק אתכם ידעתי מכל  62

משפחות האדמה, על כן אפקד עליכם את כל עונותיכם". הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב מה שהוא אות 
 בה" אורות התשובה י"א ו'.יש בו באמת בגנזי פנימיותו אור גדול וישועה ר -שבאמת כולו הוא טוב 

צריכים להגדיר ביותר את מהותם של הטוב והרע, כדי שהחרטה וזעזוע הרצון מחיוב  -"כשעוסקים בתשובה  63
באותו  -לשלילה יפלו רק על הרע ולא על הטוב, ועוד יותר, שצריך לברר את הטוב הנמצא בעומק הרע ולחזק אותו 

תשובה כוח פועל לטובה, המהפכת ממש את כל הזדונות לזכויות" הכוח עצמו שבורחים מן הרע, כדי שתהיה ה
  אורות התשובה ט' ה'.

ראה אורות התשובה ט' ז', בראייה מעמיקה הדברים נכונים לא רק ביחס אל החטא, אלא גם ביחס לשורשי  64
הרו של האידיאל ההוויה בכלל. כי כל הוויה והגשמה של רעיון עליון יש בה ירידה, היא איננה יכולה לבטא את טו

בשלמותו ולכן היא מציאות פגומה, שיש בה חטא וחסרון. אולם המציאות החומרית אינה סופית היא משתנה 
 ומתפתחת ואפשרות התיקון כבר טמונה בה. ראה אורות התשובה י"א ד'.

 תנחומא תרומה ח'. 65
 ויקרא י' ג. 66
 אוצר המדרשים )אייזנשטיין( תקל"ו ד"ה עשרה. 67
 לא. ירמיה ב' 68
 תנחומא בשלח כ"א. 69



 

 

קורח ערער על נבואת משה ועל הכהונה, ובמרד שעורר, גרם לשבר קשה באמונת העם. החוטאים 
נענשו בכל חומר הדין, אולם הפרשה לא הסתיימה בכך, אלא בהנצחת הנקודה הטובה שברצון 

 הנשיאים, והקדשת מחתותיהם כציפוי למזבח: 
, את מחתות החטאים האלה 70ומנלן דמעלין )בקודש(? אמר רבי אחא בר יעקב: דאמר קרא

בנפשותם ועשו אותם רקועי פחים ציפוי למזבח כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות 
 .71לבני ישראל, בתחילה תשמישי מזבח ועכשיו גופו של מזבח

 ובהצבת מקלו הפורח של אהרן במשכן.
, וזה אחד משלשה דברים שהיו 72פני העדות למשמרת לאות לבני מריהשב את מטה אהרן ל

ישראל מתרעמים עליהן והיו אומרים מיני פורעניות הן, אלו הן הקטורת והארון והמטה... 
 .73לפיכך הודיען שהיא של כפרה

 
לאחר התשובה, למצוא  בדיעבד,הבנת תפקיד הרשע בעולם מקרבת את תיקונו, ומאפשרת 

ת זכות ואפילו יתרונות גדולים. החוטא שהכיר את הרע היטב, שונאו עתה שנאה בתוצאותיו נקודו
עזה ואהבת הטוב מתגברת בו בעוצמה אדירה. הרע גרם להבליט את הטוב ולחדד את קוויו. בעל 
התשובה שעבר משבר קשה איננו דורך במקומו אלא צועד קדימה, הוא לא צועד במתינות בתלם 

המסגרות, מדלג על מכשולים ומקפץ על המדרגות, עיניו נשואות הכבוש, אלא פורץ בכוח את 
למעלה, לחפש שיאים חדשים ופסגות נוספות. בעל התשובה אינו מפחד להיות חריג ומוזר, הוא 
אינו מוגבל על ידי הרגלים ואיננו כבול לחברה ומוסכמותיה, הוא יוצר לעצמו דפוסים חדשים, 

הוא יכול להוסיף לתכנים הישנים, לחזקם, לזככם  מחדש ומרענן את כל המעשה הדתי, ובכך
. גוונים אלה, הם נחלתו של בעל התשובה בלבד והם חסרים בשלמותו של הצדיק, שלא 74ולטהרם

 הכיר את הרע מעולם.
 

 . ההשגחה ובחירה5
 

העשייה האנושית מורכבת, יש בה חיוב ושלילה, ניגודים וסתירות, נראה שכל גורם מושך לצדו 
ך ולא תוביל לשום דבר. אבל בראייה רחבה, מתגבשים מהלכים היסטוריים בעלי והיא תסתב

משמעות. מתברר שהעין העליונה צופה על דרכי העולם. הקב"ה אינו משקיף מן הצד על הנעשה 
בעולם באופן פסיבי, אלא מתערב בחייו, מכוון אותו ודוחפו אל שלמותו. ההשגחה משתמשת 

ות את העולם, ובאמצעותם, היא מצעידה אותו קדימה אל במעשיו הבחיריים של האדם לבנ
. כולם שותפים למהלך הגדול, אבל יש שעושים זאת בהכרה, מתוך הזדהות, 75מגמתו האחרונה

ויש שאינם מכירים בכך. העתיד יגלה כי דרך עקלקלות זו שהעולם דורך בה, היא הדרך הטובה 
 ביותר להביאו לשלמותו והיא היחידה האפשרית.

רה בין חופש הבחירה של האדם לבין ההשגחה, הופכת משאלה פילוסופית עיונית, לבעיה הסתי
. איננו מבינים 76ממשית, ואף כאן התשובה היא "כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי"

כיצד הדבר פועל ואף על פי כן הוא אמת; קיימת בחירה חופשית והאדם פועל בחופש מוחלט 
 .77נו, ואף על פי כן פועלת ההשגחה, ו"אין עוד מלבדו"בהתאם לנטייתו ורצו

היקף השאלה מצטמצם, כשמבחינים שחלקה הממשי של ה"בחירה החופשית" במעשי האדם, 
חלקי ומצומצם ביותר. מקומו של האדם בעולם, נתון; כשרונותיו, אופיו, חברתו ומצבו הכלכלי, 

. הפיתויים 78את האדם אל בחירתו כל אלה נקבעו כבר באופן בסיסי מלמעלה, והם מובילים
הרובצים לפתחו של האדם מחייבים אותו להתמודדות ערכית, אבל ככל שהם מתגברים, הם 

 סוגרים על האדם ומגבילים את חירותו, משום כך, אחריות האדם למעשיו אינה מושלמת. 
נתחרט הקב"ה ביצר הרע, אמר, וכי מה שבר עשיתי ]ונתחרטתי[ ממנו שבראתי אותו 

. באותה שעה נפתח להם פתח רחמים לפושעי 79עולמי, שנאמר אם ישך הנחש בלא לחשב
ישראל לקבלן בתשובה, ולומר לפניו, רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך ]כי יצר הרע מגרה 

 . 80בנו[, ברחמיך הרבים קבלינו בתשובה שלימה לפניך
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במידה מסוימת על הקב"ה חכמים ביטאו את הדברים באופן חריף יותר והטילו את האחריות 
 עצמו.

: ואתה הסבת את לבם 81ואמר רבי אלעזר: אליהו הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר
 -אחרנית. אמר רבי שמואל בר רבי יצחק: מנין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו 

 .83: ואשר הרעתי82דכתיב
וגדול הוא חלקה של נמצא, כי באמת קטן הוא צד הבחירה המתגלה בחלק המעשי של חיינו, 

 ההשגחה המופיע בתנאי החיים הנתונים ובשאר הסיבות ההכרחיות. 
אף על פי כן האדם קובע, מחליט ובוחר, והרגשת החופש היא אחת ההרגשות האנושיות 
הבסיסיות והעמוקות ביותר, והיא הנותנת טעם לחיים, לפעילות, ליצירה ולבניין. כשם שהרגשת 

ו מחייבת אותו על מעשי העבר, כן היא גם דוחפת אותו לתיקון, שליטתו של האדם על מעשי
 .84לשיבה ולהתעלות בהווה

ערכיות במעשי האדם. מצד בחירתו הרעה, מוטלת עליו כל האחריות המוסרית -קיימת אפוא דו
על הקלקול והכיעור שיצר. אולם אם נבחן את המעשה הרע כשלעצמו, הרי בשטף החיים וקשרי 

 . 85הכל עולה לטובה ואין רע -לו ההשגחה משמעות חיובית ובראייה כוללת  המאורעות, מעניקה
א"ר אחוה בר זעירא: עבירתן של שבטים )אחי יוסף( זכורה היא לעולם, תקוה היא לעולם. 

 .86וישבו לאכול לחם, מאכיל לחם לכל באי העולם
עה, אלהים אחי יוסף חטאו חטא חמור במכירתו, אולם יוסף ענה להם "ואתם חשבתם עלי ר

. צדיקים, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, 87חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב"
 וההשגחה הצמיחה מתוך מעשיהם ברכה לישראל וישועה לעולם כולו.

 

 א י"ח לז.-מלכים 81
 מיכה ד' ו. 82
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האחריות של האדם על מעשיו, שבא מתוך אמונת "אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת  84

הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם תוכן הוידוי המחובר עם מצוות התשובה, שמודה האדם שאין שום עניין אחד, 
שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו, ועוצם יכולתו על 

, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב את ה' לחדש את חייו בסדר הטוב" אורות התשובה סדרי חייו ומעשיו
 .0ט"ז א

"כל זמן שלא שב האדם מחטאו, לא סידר לו את דרכי תשובתו הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו והאשמה של  85
מסרים למפרע כל המגרעות כל מעשיו וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. אמנם אחרי הארת התשובה מיד נ

שבחייו, וכל המעשים, שלגבי ערכו של האדם אינם טובים ותוצאותיהן הן מרות לו, לרשות הגבוה, וכולם נערכים 
מחוץ ליסוד חופשו ובחירתו, ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלת לנו" 
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 ג. דרכי התשובה 
 

 . תשובה גמורה ותשובה חלקית6
 

 החטא והתשובה מדורגים 
קבעה דרך מובנית להתקדמות האדם בקודש. חכמים ר' פנחס בן יאיר פרס מסילה לישרים, שבה נ

 תיארו באופן דומה גם את שלבי הנסיגה והירידה בדרך הרשעה.
תאנא, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, שנאמר וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום. 
מכאן דרשו רבותינו, הרהור מביא לידי תאוה, תאוה לידי אהבה, אהבה לידי רדיפה, רדיפה 
לידי מעשה, להודיעך כמה קשה חזרתו מזו לזו. וכנגדן בתשובה; פרישות מביאה לידי 
זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי נקיות, ונקיות לידי טהרה, וטהרה לידי 

 .1חסידות, וחסידות לידי ענוה, וענוה גדולה מכולם
, "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל הדברים פסימיים מאד, היצר מתגבר על האדם ומשתלט על לבו

. חכמים קבעו שעל האדם לנהל מלחמה 2יום, שנאמר, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום"
מתמדת עם יצרו כדי שלא ייפול בידו. כל ויתור ונסיגה, כל שטח נפשי שהאדם מפנה, נתפס מיד על 

יארו את נסיגת האדם ידי היצר והאדם נדחק לקו הגנה שני ושלישי שלו. אולם חכמים לא ת
מעמדה לעמדה, אלא התרכזו בהתגברות היצר והסלמת השפעתו: ההרהור מביא לידי תאווה וזו 

 הופכת לאהבה, לרדיפה ולמעשה. 
חכמים לא עסקו כלל במלחמת המאסף, אלא העמידו אל מול דרך הרשע את דרך התשובה. כדי 

לב לשלב, "ארח חיים למעלה לא לסגת אחורנית, צריך האדם להתקדם הלאה, להתעלות מש
 .3למשכיל למען סור משאול מטה"

שני המסלולים המדורגים, מלמעלה למטה ולהפך, מלמטה למעלה, מורים שהחטא והתשובה 
שניהם אפשריים ואין מדובר בתהליך דטרמיניסטי. אירוע בודד איננו משנה באופן  מהפכני את 

ב אחר שלב במסלול ארוך. כל שלב בשקיעתו פני האדם, אלא שבדרך כלל הוא מתקדם או נסוג של
של האדם מקשה עליו את התשובה, אבל האפשרות לשוב נשארת פתוחה לפניו, בכל שלב הוא 

 יכול לעצור, לבחור, לשנות כיוון, להתקדם עוד ועוד או לקלקל עוד ועוד.
 

 התשובה השלמה
ני הקצוות האפשריים, בין כמספר השבים, כך גם מספר דרכי התשובה וסוגיה. התשובה נעה בין ש

התשובה השלמה המהפכנית, המתקנת תיקון מלא את החטא ואת היצר שהביא אליו, והמרוממת 
את האדם לשיאים חדשים, לבין תשובה חלקית ומצומצמת. אבל גם משהו מן התשובה הוא בעל 

 משמעות, ואפילו הרהור תשובה מתקבל על ידי המקום.
 חכמים דרשו את הכתוב:

אשרי איש ולא אשרי אשה? אמר ר' עמרם אמר רב: אשרי מי  -ש ירא את ה' אשרי אי
 .4שעושה תשובה כשהוא איש. ר' יהושע בן לוי אמר: אשרי מי שמתגבר על יצרו כאיש

התשובה השלמה נעשית בזמן המתאים, בגבורה, ולא כאשר כשל כוחו של האדם ואיננו יכול יותר 
 :לחטוא. ובניסוח הלכתי, מפורט ומחייב

היכי דמי בעל תשובה? אמר רב יהודה: כגון שבאת לידו דבר עבירה פעם ראשונה ושניה 
 .5וניצל הימנה, מחוי רב יהודה: באותה אשה, באותו פרק, באותו מקום

הגדרה זו של התשובה היא מקסימליסטית. היא אינה מסתפקת בעצם מעשה התשובה, אלא 
א עמד במבחן המציאות. סייג זה של התשובה רואה בו מעין פטפוט מן השפה ולחוץ כל עוד ל

מקטין מאד את אפשרותה, ומצמצם את תחולתה. עקרון היסוד של התשובה הוא שאנו דנים את 
, והנה, במקום לדון את האדם על פי תשובתו עכשיו, בהווה, הוא נידון על 6האדם באשר הוא שם

 פי מעשיו בעתיד. 
 קבע מבחן אחר לתשובה:  7הרמב"ם

התשובה? הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו  ומה היא
עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד 

 כלה רבתי פ"ב ה"ו. 1
 סוכה נ"ב א. 2
 משלי ט"ו כד. 3
 עבודה זרה י"ט א. 4
 יומא פ"ו ב. 5
 לב. -יחזקאל י"ח כא 6
 הלכות תשובה פ"ב ה"ב. 7



 

 

. שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה 8עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם
 ידינו וגו'. 

עלומות" הוא מבחן עכשווי, אבל הוא מבחן אבסולוטי חמור יותר מאשר המבחן "יעיד עליו יודע ת
"באותה אשה ובאותו פרק". קביעה כזו מצמצמת עוד יותר את אפשרות התשובה ועושה אותה 
כמעט בלתי אפשרית. אפשר לפרשה בדוחק באופן מצמצם, כוונת הרמב"ם אינה לקביעה 

יד עליו יודע תעלומות, שעכשיו תשובתו שלמה ולפי עובדתית שלעולם לא ייכשל בחטא, אלא שיע
 .9כוונתו של עתה לא יחזור לכסלה לעולם

: "אי זו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו 10הרמב"ם הביא גם את המבחן המציאותי
ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה..." אבל עשה אותו אבן בוחן לאיכות התשובה השלמה ולא 

 תשובה בכלל.כהגדרה ל
 

 הרהור תשובה ותשובה חלקית ומאוחרת
התשובה השלמה מתקנת את החטא במציאות באופן ממשי, אבל היא מתקבלת גם כאשר קיימת 

 :11רק התחלה של תשובה והרהור שלה
שובה ישראל עד ה' אלהיך, דרש רבינו הקדוש: גדול כחה של תשובה שכיון שאדם מהרהר 

לה, לא עד עשרה מילים ולא עשרים ולא עד מאה אלא עד בלבו לעשות תשובה מיד היא עו
מהלך חמש מאות שנים. ולא עד הרקיע הראשון אלא עד רקיע השביעי, ולא עד רקיע 

 .12השביעי אלא שהיא עומדת לפני כסא הכבוד. כן הושע אומר, שובה ישראל עד ה' אלהיך
מציאות,  היא מתקבלת לתשובה יש משמעות גם כאשר איחרה לבוא ואינה יכולה לתקן דבר ב

 : 13אפילו על ערש דווי
לאחר ימים חלה אלישע בן אבויה, אתון ואמרין לר' מאיר אלישע רבך חולה. אזל לגביה, 

, 14אמר ליה: חזור בך. אמר ליה: ועד כדון מקבלין? אמר ליה: ולא כתיב תשב אנוש עד דכא
 15עד דכדוכה של נפש?

מכפרת על החוטא, אין היא אלא תשובה  אולם גם אם יש מקום לתשובה המאוחרת והיא
מינימאלית וכוחה המהפכני לתקן את המציאות, מוגבל; החטא ממשיך להתקיים, ותוצאותיו 

 והשלכותיו רוחשות בעולם.
 

 חשיפת החטא בתשובה
מעשה התשובה מחייב לחשוף את החטא ולגלותו ברבים, חשיפה זו, היא לכאורה עצם התשובה, 

 אמיתותה. אולם בכתוב קיימות גישות שונות ביחס לחשיפה העצמית.היא תנאי לה והוכחה ל
, מכסה פשעיו לא 18, אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, וכתיב17: רב רמי, כתיב16אמר רב יהודה

 יצליח!

אבל כאן דבריו רחוקים, והיה יכול  מה הוא מקורו של הרמב"ם? הרמב"ם דורש פעמים רבות את פשט הכתובים 8
להביא מקור ברור יותר, כמו )תהלים מ"ד כב( הלא אלהים יחקר זאת כי הוא יודע תעלומות לב. משהו מדרישתו של 

הרמב"ם קיים כבר בווידוי חכמים )ברכות י"ז א( "רבא בתר צלותיה אמר הכי: .... יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא 
שר אחרים ראה פסיקתא רבתי )מ"ד שובה(, "אמרו לו ישראל: רבש"ע, אם עושים אנו אחטא עוד". במובן ובהק

תשובה מי מעיד שקבלת אותנו? אמר להם הסניגור שלכם זה מיכאל. שנאמר, בעת ההיא יעמוד מיכאל וגו' העמד 
י ואני מעיד עליכם. על בני עמך וגו' )דניאל י"ב א(. אמרו ]לו[: אין אנו מבקשים אלא לך... אמר להם: לכו בקשו פנ

ויש לך מניין ללמוד, וכי איזו מדה מרובה, מדה הטובה או מדת הפרענות, הוי אומר מדת הטובה. בא וראה אין 
כבודו של הקדוש ברוך הוא להעיד על הדברים הללו והוא בכבודו מעיד על המנאפים ועל המכשפים שנאמר 

ים )מלאכי ג' ה(, אמר הקב"ה ]ואם על מי[ שהוא חוטא וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במנאפים ובמכשפ
אני מעיד, על מי שהוא עושה תשובה על אחת כמה וכמה?!" לעומת זאת במדרש תהלים )ל"ב ]ב[( תלו את שלמות 

, שלימה שלבו עקור עליוהתשובה בהרגשתו של האדם עצמו: "אמר ר' יוסי ב"ר יהודה שאם עשה אדם תשובה 
 הקב"ה מוחל לו".

ך הגדיר את התשובה רס"ג )אמונות ודעות, מאמר חמישי, ה'( "ואבאר עוד כי האדם כאשר יסכים בעת תשובתו כ 9
כי לא ישנה, תהיה תשובתו מקובלת. ואם תשיאהו התאוה אחר כן לשנות, אין תשובתו נפסדת". והלחם משנה נדחק 

? וכי לא נשארה הבחירה בידו והרי לפרש באופן דומה את דברי הרמב"ם: ואם תאמר איך הקב"ה יעיד עליו כך
אמרו הן בקדושיו לא יאמין? ויש לומר דפירושו כך, שמשעה שהוא עושה תשובה צריך שיקבל עליו לעד להשי"ת 

 שלא ישוב לזה החטא לעולם. והוא על דרך ואעידה בם את השמים ואת הארץ שמקבל עליו לעדים לשמים ולארץ. 
 הלכות תשובה פ"ב ה"א. 10
 מצוי בדברי חכמים בדרך כלל לא כל כך ביחס לתשובה אלא דווקא כביטוי יצרי להרהורי עבירה. הרהורהביטוי  11
 פסיקתא רבתי )איש שלום( מ"ד. 12
גם לתשובה שאינה מושלמת יש חשיבות )רמב"ם הלכות תשובה פ"ב ה"א(: ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת  13

אינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא, אפילו שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף על פי ש
 עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלים.

 תהלים צ' ג. 14
טז: ר' שמעון אומר היה אדם צדיק -רות רבה ו' ד' ]יג[. ובדומה לזה בתוספתא קידושין )ליברמן( פרק א הלכה טו 15

יבד את הכל שנאמר צדקת הצדיק לא תצילנו ביום רשעו. היה אדם רשע כל ימיו ועשה כל ימיו ובאחרונה מרד א
תשובה באחרונה המקום מקבלו שנאמר ורשעת הרשע לא יכשל בה ביום שובו מרשעו וגו'. אלא שכאן הדגש איננו 

 על הנכונות לקבל את החוטא, אלא על המעשה האחרון, בלי להבחין בין בחירה שלילית לחיובית.
 יומא פ"ו ב. 16
 תהלים ל"ב א. 17



 

 

ממדית של התשובה, נראים הדברים כסתירה. אולם, חכמים שהציגו ראשונים את -בראייה חד
ערכית, המתייחסת -תשובה וראו בכתובים גישה דוהסתירה, פירשו אותה כריבוי פנים של ה

 למצבים שונים של החטא ושל השבים. 
 שתי תשובות השיבו חכמים:

 בחטא שאינו מפורסם.  -בחטא מפורסם, הא )ההסתרה(  -לא קשיא: הא )הגילוי( 
מחשבה שטחית דורשת לחשוף את החטא ולבערו באופן גלוי וחיצוני, אולם הכתוב משבח באופן 

י דווקא את ההפנמה, "אשרי נשוי פשע כסוי חטאה". ההתמודדות עם יצרי האדם עקרונ
וחולשותיו, מתרחשת בתוך לבו של האדם ואין לזר חלק בה. החצנת התשובה מאפשרת לחוטא 
להשתמש בחברה ובמוסכמותיה כמכשיר לתיקון חטאו, במסגרתן קל עליו יותר לדכא את יצרו, 

ת בעיותיו במקום לפותרן. נפשו עלולה להתפצל לשתי מערכות, אבל בדרך זו הוא עלול להדחיק א
אחת חיצונית שהוא מציגה כלפי החברה, ואחת פנימית, שבה יישארו היצר והחטא כפי שהיו 

 ואולי אף יתחזקו ברחישתם במסתרים. 
אולם האדם נוטה להסתיר את חטאו בגלל רצונו לשמר את התדמית המושלמת שהיתה לו לפני 

האדם מקדיש את כל זמנו ומאודו לחפות על כישלונותיו בעבר, כדי לשמר את הדימוי החטא. יש ש
שבע היה -הזה, ולפעמים הוא חוטא שבעתיים כדי להעלים את חטאו מעיני הציבור. חטא דוד בבת

חמור מאד כשלעצמו, אבל הניסיון להחביאו, סיבך את דוד בחטא חמור ממנו והביאו להרוג את 
 אוריה. 

ברוח מן החטא, וכל ניסיון להחליק אותו אינו מעשי, "מכסה פשעיו לא יצליח!", מוטב אין טעם ל
להודות בו ולחזור בתשובת אמת. בדוגמה שלנו התעשת דוד רק כאשר בא הנביא והוכיחו, אבל 
מיד הסיק את המסקנות הנכונות, ובמקום לנסות להתווכח עם הנביא ולהתמקח על משמעותן של 

 "חטאתי לה'" ועשה תשובה. -ורש העובדות, הודה במפ
אל יאמר אדם מאחר שחטאתי אין לי תקנה, אלא ישים בטחונו בהקב"ה ויעשה תשובה 
ויקבל אותו. ואל יאמר אם כן אין לי רבנות )שררה(. ישנא את הרבנות, וישפיל עצמו, 
ויחזור בתשובה, ולא ילך אחרי שטי כזבים, הם שנוטים אחרי מעשה כזבנות, וכן הוא 

 .20עשה ]סטים[ שנאתי 19מראו
 חכמים עשו גם חלוקה אחרת ופתחו לפנינו צדדים אחרים של התשובה. 

בעבירות שבין  -בעבירות שבין אדם לחבירו, כאן  -רב זוטרא בר טוביה אמר רב נחמן: כאן 
 אדם למקום. 

עות עבירות שבין אדם למקום, הן בעיקרן עבירות בתוך עולמו הרוחני של האדם פנימה, הן נוב
מפגמים בהכרתו, בכוח הרצון שלו, באופיו, ובגללן הרס במעשיו את היחס ההרמוני בינו לבין 
המקום ובינו לבין המציאות כולה. חטא פנימי, תיקונו בתוך עולמו הפנימי של האדם, ואין לאדם 
לגלותו ברבים. בחטא שבין אדם לחברו, קיימים אמנם כל המרכיבים שבחטא כלפי המקום, אולם 

וא חטא כפול, כי הוא מופנה כלפי חוץ, פוגע במציאות החברתית ופוגם  במרקם החיים המשותף ה
ובאשיות הקיום האנושי. עבירות, שביסודן הן עבירות מוחצנות, תיקונן אינו יכול להישאר 

 בתחומי האדם פנימה. 
 

 עבירות ראשונות וההשתרשות בחטא
עידותיו הראשונות של האדם נמחלות בלא הקב"ה מתנהג עם האדם בחסד ורחמים אין קץ. מ

 תנאי, גם בלי תשובה:
מוחלין לו,  -מוחלין לו, שניה  -רבי יוסי בר יהודה אומר: אדם עובר עבירה פעם ראשונה 

כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל  21אין מוחלין לו, שנאמר -מוחלין לו, רביעית  -שלישית 
 .23יפעל אל פעמים שלש עם גברהן כל אלה  22ועל ארבעה לא אשיבנו,  ואומר

הנהגה זו נגזרת ממידת החסד כמחווה בלא הסבר. אפשר לראותה כעידוד ותמריץ לתהליך 
 התשובה, וכפתרון לריבוי המכשולים העומדים על דרכה.

אין בריה שאינה חייבת לאלהים, אלא שהוא חנון ורחום ומוחל על כל הראשונים, שנאמר 
משל לאחד שלוה מן דיוסטוס ושכחו, לאחר זמן בא ועמד  .24אל תזכר לנו עונות ראשונים

לפניו, אמר לו: יודע אני שאני חייב לך. אמר לו: למה הזכרת חוב הראשון, כבר בטל הוא 
מלבי. כך אדון העולם, הבריות חוטאין לפניו והוא מסתכל שאין עושין תשובה והוא מניח 

שו בראשונה, והוא אומר להם: אל להם ראשון ראשון, וכשהם שבים באין להזכיר החוב שע
 .25תזכרו ראשונות
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אפשר להעמיק ולהבין את מחילתן של העבירות הראשונות, כביטוי למקריות החטא, לקלישותו 
וחוסר אחיזתו בנפש האדם. מקריות כזו קיימת רק בראשית שלשלת החטא, והחזרה הנמשכת 

 של האדם.  עלולה להשריש בנפש גם חטא חיצוני ולעשותו חלק מאורחותיו
בתחילה התעם,  -כי רוח זנונים התעה וכתיב הושע ה' בקרבם!  26רב הונא רמי: כתיב

ולבסוף בקרבם. אמר רבא: בתחילה קראו )נתן הנביא קרא במשל כבשת הרש ליצר הרע( 
ויבא הלך לאיש העשיר ויחמול  27הלך, ולבסוף קראו אורח, ולבסוף קראו איש. שנאמר

לאורח, וכתיב, ויקח את כבשת האיש הרש ויעשה לאיש הבא  לקחת מצאנו ומבקרו לעשות
 . 28אליו

ההלך הופך במשך הזמן לתושב קבע, ולבסוף הוא משתלט על הדברים ונעשה בעל הבית, זו דרכו 
של היצר וטבעו של החטא. החזרה על החטא מסירה את המחסומים הנפשיים הרגשיים שהרחיקו 

גם בעכבות האידיאולוגיות של האדם ומכשירה את את האדם ממנו, היא מכרסמת במשך הזמן 
 החטא בעיניו באופן הכרתי. 

הותרה לו. הותרה לו סלקא  -דאמר רב הונא אמר רב: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה 
 .29דעתך? אלא: נעשית לו כהיתר

, והאדם יכול להטעות את עצמו בק"ן טעמים 30זה טבעו של העולם שהטוב והרע מיטשטשים בו
 יר את השרץ גם באופן שכלי. ולהכש

איננו החטא  -להכעיס  -אבל עיקר הבעיה אינה הגורם ההכרתי. דווקא החטא האידיאולוגי 
האופייני לאדם, שגורים יותר חטאים הנובעים מפיתויי העולם, המשתלטים על האדם בחולשתו 

 הרוחנית, הרגשית והמידותית. 
 עזות פנים ובושה:  -או לתשובה שתי מידות קוטביות הציגו חכמים כיסוד לחטא 

ר' יהודה אומר: עז פנים לגיהנם, בוש פנים לגן עדן. עז פנים, ר' אליעזר אומר: ממזר. ר' 
יהושע אומר: בן הנדה. ר' עקיבא אומר: ממזר ובן הנדה. מאי טעמא דר' יהודה, דכתיב 

דה, עשה תשובה העז איש רשע בפניו, כיון דמעיז פנים נקרא רשע, ורשע לגיהנם. ולר' יהו
. בוש פנים לגן עדן, תאנא כל מי שיש לו בושת פנים, לא אין לעז פנים תשובהמאי? אמר לך 

 .31במהרה הוא חוטא, שנאמר ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו
עזות הפנים, הגאווה והחוצפה מעמידים את האדם מול העולם ומול אלוהיו. הן מביאות אותו 

ת ולשבור אותן, מעכבות בעדו להכיר בקלקוליו, לערוך חשבון נפש פנימי לזלזל בכל המסגרו
ולמצות את מסקנותיו. היפוכם של הדברים נמצא בביישן, העניו, שכל ימיו חשבון נפש תוך 

 השתלבות במסגרות הקיימות סביבו.  
 
 
 

 . תשובה וחכמה 2
 

לאחר ברכת 'אתה חונן  אנשי כנסת הגדולה קבעו בנוסח תפילת עמידה את ברכת התשובה מיד
לאדם דעת'. כדי לשוב בתשובה זקוק האדם לחכמה, בינה ודעת, "ומה ראו לומר תשובה אחר 

 .33ולבבו יבין ושב ורפא לו" 32דכתיב -בינה 
חז"ל העלו על נס את תשובת החכמים והסתייגו מתשובת השוטים. גם כאשר הכסילים מבינים 

יטואל החיצוני, בקרבן ובכפרתו ואינם טורחים שחטאו ועליהם לשוב בתשובה, הם נתלים בר
לתקן את עצמם, בעוד שחכמים נזהרים מלחטוא, ומשחטאו, אינם מסתפקים בקרבן אלא עושים 

 תשובה יסודית. 
שמר רגליך כאשר תלך אל בית אלהים וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים 

תן: מאי דכתיב שמור רגלך כאשר תלך . ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונ34לעשות רע
הבא קרבן לפני. וקרוב לשמע,  -אל בית האלהים, שמור עצמך שלא תחטא, ואם תחטא 

אמר רבא: הוי קרוב לשמוע דברי חכמים שאם חוטאים מביאים קרבן ועושים תשובה; 
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בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאנים )בשבת(, אין התאנה אומרת כלום, אבל לעתיד אדם הולך ללקוט תאנה בשבת, 
והיא צווחת ואומרת שבת היא! בעולם הזה אדם הולך ומשמש מטתו נדה, אין מטתו מעכבתו, אבל לעתיד אדם רוצה 
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אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן ואין עושים תשובה; כי  מתת הכסילים זבח,
יודעים לעשות רע, אי הכי, צדיקים נינהו! אלא, אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים  אינם

קרבן, ואינם יודעים אם על הטובה הם מביאים אם על הרעה הם מביאים; אמר הקדוש 
 35ברוך הוא: בין טוב לרע אינן מבחינים, והם מביאים קרבן לפני?

חסיד". עם הארץ, גם כשהוא רוצה  "אין בור ירא חטא ולא עם הארץ 36משום כך אמרו חכמים
 .37להתחסד, עלול להחטיא את המטרה ולהתרכז בדברים המרחיקים אותו ממנה

תפיסה זו שוללת את הזעזוע הרגשי כבסיס היחיד לתשובה, ועושה את התשובה למהלך רציונאלי, 
מפוכח ומובנה. אין זה מחליש את עוצמתה של התשובה, אלא מעמיק אותה ומעמידה כהכרח 

 גמור הנובע מתוכני ההוויה והתורה.
 במאמרי חכמים באה התשובה כמסקנת החכמה ותמציתה:

זו תשובה ומעשים  -זה יצר טוב, ומלט הוא את העיר בחכמתו  -ומצא בה איש מסכן וחכם 
 .38טובים

 .39זו תשובה ומעשים טובים -החכמה תעוז לחכם 
.. שנאמר: ראשית חכמה מרגלא בפומיה דרבא: תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים.

 .40יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם
חכמה אינטלקטואלית שאינה מחייבת את האדם להסיק מסקנות מעשיות, שאיננה מביאה 
לתיקון מוסרי של האדם ומידותיו, אינה חכמה. אדרבה, היא הופכת מכשול לפיקח, החוטא 

 בהכרה ובזדון ולא בשוגג. 
מה, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו, שנאמר ושמרתם ר' עקיבא אומר, כל הקורא שלא לש

 .41מצותי ועשיתם אותם, לעשייה נתתים ולא לדבר אחר
ברור שתלמיד חכם איננו חסין מפני כישלון והוא עלול לחטוא, אבל כמו כן ברור לחלוטין שתלמיד 

 חכם אמיתי שחטא, יתקן את עצמו ויעשה תשובה:
אל תהרהר אחריו ביום,  -חכם שעבר עבירה בלילה  תנא דבי רבי ישמעאל, אם ראית תלמיד

 .42שמא עשה תשובה. שמא סלקא דעתך? אלא, ודאי עשה תשובה
 

התשובה ולימוד התורה שלובים יחדיו, ובעיני חכמים מזוהים שניהם כמהות אחת. התשובה היא 
 תנאי לקבלת התורה והתורה חותמת ומשלימה את כפרת התשובה:

מד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגגית ואמר: אם מקבלין ויתיצבו בתחתית ההר. מל
אתם עליכם את התורה מוטב, ואם לאו כאן תהא קבורתכם. באותה שעה געו כולם ושפכו 

 . 43לבם כמים בתשובה ואמרו: כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע
. תשובה של קודם התורה, היא פחות תיקון לחטא הדתי הפורמלי ויותר תיקון לקטנות ולחיסרון

 עם ישראל זכה אפוא לתורה מכוח התשובה במובנה הרחב.  
התשובה נמשלה למים המטהרים את האדם מטומאתו; לכאורה, די בהם כדי לטהר את האדם 
בלי להזדקק לדבר נוסף. "נמשלה תשובה כים... הים הזה לעולם פתוח כך שערי תשובה לעולם 

מטהרים, והתשובה זקוקה לתורה ". אולם חכמים ממשילים גם את התורה למים ה44פתוחין
 שתכפר על החטא ותטהר את האדם. 

שפכי כמים לבך, מה מים הללו מקוה טהרה הן לכל באי העולם ולכל מעשה ידיו שברא 
, כך דברי תורה מקוה טהרה הן לישראל בכל 45בעולם, שנאמר כל דבר אשר יבא וגו'

טהרת את פושעי ישראל מקומות מושבותיהן. בוא וראה כמה גדולה כחה של תורה, שמ
, 46בזמן שעושין תשובה אפילו מעבודה זרה שבידן, שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים וגו'
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דבחדש יתרו פרשה א ד"ה ויסעו מרפידים )ובמכילתא דרבי שמעון בר יוחאי י"ט ב(. "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר 
י, ומה ת"ל ויסעו מרפידים סיני. והלא כבר נאמר בפרשת מסעות )במדבר ל"ג טו( ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סינ

ויבאו מדבר סיני; הקיש נסיעתן מרפידים לביאתם למדבר סיני, מה ביאתם למדבר סיני בתשובה, אף נסיעתם 
מדבר סיני לנסיעתם מרפידים, מה נסיעתם מרפידים מכעיסין למקום  דבר אחר הקיש ביאתם -מרפידים בתשובה. 

 .ר סיני היו מכעיסין למקום ולשעה קלה עשו תשובה ונתקבלוולשעה קלה עשו תשובה ונתקבלו, אף ביאתם מדב
 איכה רבה ג' ס'. 44
 במדבר ל"א כג. 45
 יחזקאל ל"ו כה. 46



 

 

, אין טהורים אלא דברי 47אין מים אלא דברי תורה, שנאמר הוי כל צמא לכו למים וגו'
 .49אמרות ה' אמרות טהורות 48תורה, שנאמר

 

 
 
 . היחס אל הפושעים והשבים3
 

 יםסבלנות וארך אפ
 הקב"ה מתייחס לרשעים בסבלנות אין קץ, הוא ארך אפים ונותן להם ארכה כדי שיעשו תשובה.

נאדרי בכח, נאה אתה ואדיר בכח, שנתת ארכה לדור המבול לעשות תשובה ולא עשו 
שהשלימו רשעם  , ולא גמרת להם כלייה עד50תשובה. שנאמר, ויאמר ה' לא ידון רוחי באדם

שי המגדל שהארכת להם לעשות תשובה ולא עשו. שנאמר, ויאמר לפניך. וכן אתה מוצא באנ
, ואין עתה אלא תשובה, 51ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם וזה החלם לעשות ועתה וגו'

, ולא גמרת עליהם כלייה עד שהשלימו 52שנאמר, ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך
שובה ולא עשו. שנאמר, רשעם לפניך. וכן את מוצא באנשי סדום שהארכת להם לעשות ת

. ואומר, וה' המטיר על סדום ועל 53ויאמר זעקת סדום ועמורה כי רבה ארדה נא ואראה
עמורה גפרית ואש וגו', אם עשו תשובה הרי מטר ואם לאו הרי גפרית ואש, ולא גמרת 
עליהן כלייה עד שהשלימו רשען לפניך. עשר מכות הבאת על המצרים במצרים ולא גמרת 

 .54ה עד שהשלימו רשעןעליהן כליי
, "נאה 55סבלנות זו אינה חיסרון בהנהגה האלוקית או חולשה שלה חלילה, אלא גילוי של גבורתה

אתה ואדיר בכח שנתת ארכה". ומידותיו של הקב"ה צריכות להיות דוגמה לבריות: מגבורה של 
 מעלה ילמדו להאריך אף ולהתנהג בסבלנות ואורך רוח עם כל הבריות. 

תם הולכים בדרכי, אתם אוהבי ורעי, מה המקום רחום וחנון ה' ארך אפים ורב רעיתי, שא
 .56חסד, מאריך אפו עם כל הבריות... שתהיו דומים להקב"ה שהיה נותן צדקה וגומל חסד

ואכן, משה אימץ את מידת הסבלנות הזאת. אפילו בשעה הקשה ביותר להנהגתו במדבר, כאשר 
 את ההכרעה, המתין וציפה לתשובה. מרד העם כנגדו וכנגד נבואתו, דחה

, מה ראה לומר בוקר ויודע 57וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בוקר ]ויודע ה' את אשר לו[
ה'? אמר משה, שמא מתוך מאכל ומשתה אמרו דבר זה, לפיכך אמר בוקר, שמא בין כך ובין 

 .58כך יעשו תשובה
 

 עזרה פעילה לשבים וגבולותיה
דווקא, אלא כוללת סיוע אקטיבי לחוטאים והושטת יד להשיבם   סבלנות זו אינה פסיבית

 בתשובה. 
כשהיה אהרן מהלך בדרך פגע בו באדם רשע ונתן לו שלום. למחר בקש אותו האיש לעבור 
עבירה אמר: אוי לי, האיך אשא עיני אחר כך ואראה את אהרן, בושתי הימנו שנתן לי 

 . 59שלום. נמצא אותו האיש מונע עצמו מן העבירה
אהרן הושיט  ידו לרשעים, לכאורה אף יותר מהקב"ה, הוא נתן להם שלום ללא כל הסתייגות 
ובלא כל תנאי, בלי לתלות זאת בתשובתם. ואמנם, עצם מחוות ההתקרבות של אישיות כה גדולה  

 ישעיה נ"ה א. 47
 תהלים י"ב ז. 48
 אליהו רבה )איש שלום( י"ח. 49
 בראשית ו' ג. 50
 בראשית י"א ו. 51
 דברים י' יב. 52
 בראשית י"ח כ. 53
דשירה בשלח פרשה ה', וכן הוא במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק ט"ו.  מס' -מכילתא דרבי ישמעאל בשלח  54

 ובדומה לזה בתנחומא )בובר( קרח י'. 
מעניין שדווקא הגבורה האלוקית מבשרת את הסבלנות. כך הוא גם ביומא )ס"ט ב(: "אתא דניאל, אמר: נכרים  55

כנסת הגדולה( ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת  משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו )אנשי
גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים". ייחודה של גבורה זו בכך שלעולם אין היא נאבקת במה 

 שמחוצה לה, ועל כן היא מלאה עומק רחמים )ראה אורות, ישראל ותחייתו ה'(.  
 שיר השירים )בובר( פ"א ]טו[. -מדרש זוטא  56
 ט"ז ה.במדבר  57
 תנחומא )בובר( קרח י'. 58
 אבות דר' נתן י"ב. 59



 

 

כאהרן והקדושה החופפת עליו, עוררה בלב החוטא את הרצון להצטרף אליו ואל עולמו המתוקן 
 והטוב. 

 אהרן לא צריך היה להמציא את השיטה הזאת אלא יכול היה ללמוד מיעקב אבינו. 
וישלח יעקב מלאכים אל עשיו, למה שלח יעקב אצלו שלוחים? אלא כך אמר אשלח לו 

 . 60שלוחים אם יחזור בתשובה
יעקב פתח לעשיו פתח לתשובה והושיט לו יד לשלום, היתה זו דרך מסוכנת שתוצאתה נעלמת. 

מחווה של יעקב עוררה התרוצצות בתוך לבו של עשיו; תחילה בא אל יעקב כאויב, עם ואכן, ה
ארבע מאות איש ואילץ אותו להתגונן, אבל לבסוף, פעלו הדברים את פעולתם, וכאשר הגיע עשיו 

 אל יעקב, התרכך, נישקו וקיבלו בשלום.
יהדרו להו בתיובתא. הנהו בריוני דהוה בשיבבותיה דרבי זירא, דהוה מקרב להו כי היכי דנ

, דהוה 61והוו קפדי רבנן. כי נח נפשיה דרבי זירא אמרי: עד האידנא הוה חריכא קטין שקיה
 .62בעי עלן רחמי השתא מאן בעי עלן רחמי? הרהרו בלבייהו, ועבדו תשובה

רבי זירא נקט בשיטתו של אהרן וקירב את הרשעים, אלא שהגזים לכאורה במעשיו, ומחוותו 
לה ולא הביאה אותם לתשובה. נראה שדרכו של אהרן יפה רק לו, ולא כל אחד יכול כלפיהם לא פע

ליטול את השם, להידמות לו ולהצליח. משום כך ביקרו חכמים את מעשיו של רבי זירא, אולם הם 
שגו, התייחסותם היתה חיצונית ומסקנתם נמהרת. עצם עקרון הסובלנות שטבעו יעקב ואהרן, 

התהליך ואופני ההשפעה מורכבים וארוכי טווח. גם ריחוק והתנשאות וגם תקף לכל הדורות. אבל 
קירבה יתרה, עלולים לדחות את ההשפעה ולהרחיקה. רבי זירא אמנם לא זכה לראות תוצאות 
מיידיות, אולם מחוותו לא היתה לשווא, מעשיו פעלו על לבם של הבריונים, והשפעתו התממשה 

 והשיגה את מטרתה לאחר פטירתו. 
 

תשובתם של הבריונים התעכבה באופן פרדוכסלי, דווקא משום מציאותו של רבי זירא. ר' זירא 
השפיע עליהם להתקשר לעולם הצדק והקדושה ולהרהר בתשובה, אבל הם לא סיימו את המהלך 
משום שנשענו עליו, "הוה בעי עלן רחמי", יש מי שיתפלל עליהם ויגונן כביכול על מעשיהם. דווקא 

קושרת אותם אל עולם הטוב, אפשרה להם לא להחליט אלא להמשיך ולגרור את החוליה ה
 חטאם. רק כאשר מת רבי זירא, הוכרחו הבריונים להסיק את מלוא המסקנות ולחזור בתשובה.

הבריונים נעזרו בר' זירא. האדם המתקשה לפעול בעצמו ולעשות תשובה כראוי, נתמך בדמותו של 
שובה ויגונן עליו מפני הפורענות. כל עם ישראל נשען על משה הצדיק, אשר יביא את דורו לת

 שהרים אותו למחוזות שלא הצליח להגיע אליהם בעצמו. 
אולם חכמים הסתייגו מדרך זו והגבילו אותה, האדם חייב לעמוד על רגליו שלו. הסתמכות יתרה 

 על הצדיק עלולה להביא את האדם להישאר בקטנותו: 
עו ישראל שאמר הקב"ה למשה הגיע זמנך ליפטר מן העולם אמר ר' מאיר: כיון שיד

נתקבצו אליו כל ישראל ואמרו לו: רבינו משה, כשהות בינינו היינו כולנו מתענגין ומשליכין 
יהבינו עליך, עכשיו מי יעמד לנו אחריך ומי יגדור פרצותנו ועל מי אתה מניחנו? השיבם 

בטחונו על בשר ודם ומבקש ממנו , עד שאדם נותן 63ואמר להם: אל תבטחו בנדיבים
שיושיעו, יושיע עצמו מן המיתה תחלה. אל יהי לכם בטחון אלא במי שאמר והיה העולם 

. בין 65, ואומר, בטחו בו בכל עת עם64ב"ה, שהוא חי וקיים לנצח. שנאמר, בטחו בה' עדי עד
אמרו: שאתם חוטאין ובין שאתם זוכין שפכו לפניו לבבכם בתשובה. מיד השיבו ישראל ו

 .66אלהים מחסה לנו סלה
שיטת אהרן אינה רק דרך טקטית לקרב את הרשעים, אלא גם עיקרון מהותי שעל פיו שומה עלינו 
להבחין בין הרשעה לבין האדם הנגוע בה. חכמים עוד הרחיבו את העיקרון הזה והדריכו להתנהג 

 בסבלנות לא רק עם הרשעים שנפלו ברשת החטא, אלא ביצר עצמו:  
 .67, רבי שמעון בן אלעזר אומר: יצר תינוק ואשה, תהא שמאל דוחה וימין מקרבתתניא

היצר עצמו איננו כוח רע, אלא רעתו נובעת מהפרת האיזון שבהפרזה בשימוש בכוחו, וממנה 
השפעתו השלילית ותוצאותיה הקשות. יש אפוא להבחין ברשעה גופה, בין חלק הרע שבה לבין 

 בראשית רבה ע"ה י"א. 60
הבריונים לא קוראים לר' זירא בשמו, בתוארו ושררתו אלא מכנים אותו "קטינא חריך שקיה", קטנותו של ר' זירא  61

כאן לנכותם הרוחנית  ונכותו הפיזית הפוכות מן הכוח והאלימות של הבריונים. נכותו הפיזית של ר' זירא מקבילה
של הבריונים, יוצרת סימטריה ביניהם, ומעודדת זרימה והשלמה הדדית, קשר חופשי מאיום וכפיה. אולם יש לשים 

לב שמקורו של הכינוי הוא דווקא בפי חבריו החכמים: "רבי זירא כי סליק לארעא דישראל יתיב מאה תעניתא... 
י הוה בדיק נפשיה, שגר תנורא סליק ויתיב בגויה, ולא הוה שלטא ביה דלא נשלוט ביה נורא דגיהנם. כל תלתין יומ

נורא. יומא חד יהבו ביה רבנן עינא, ואיחרכו שקיה, וקרו ליה קטין חריך שקיה" )בבא מציעא פ"ה א(. כוויותיו של 
 יהן.ר' זירא מעידות אפוא על צדקותו ושלמותו המופלאה, והבריונים נמשכים מדעת או שלא מדעת דווקא אל
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יה. צריך להתייחס אל היצר בזהירות, ולא לדחותו לגמרי, כדי לא נקודות הטוב הטמונות במהלכ
 להחמיץ את ההשפעות הברוכות שאפשר להפיק ממנו, אלא להגבילו ולנתבו לאפיק הרצוי בלבד. 

 אין להסתפק בפתיחת חלון לפני החוטא, בצד הדלת הסגורה, אלא יש להושיט לו יד תומכת.
י אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ברבי יוס

ידו כתיב, זה ידו של הקדוש ברוך הוא,  - 68נשיאה: מאי דכתיב וידי אדם מתחת כנפיהם
 .69שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין

התשובה באה ביוזמתו של האדם, היא תלויה בבחירתו ובמעשיו, אבל נתמכת בעזרה ממשית מן 
. הסיוע גדול כל כך, שבמקום שכשל כוח האדם לממש את תשובתו במעשה, די בעצם 70יםהשמ

 רצונו הטהור בתשובה, כדי שיוכל לפנות לשמים שיעזרוהו בביצועה:  
רבי חייא בר ווא מצלי: יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבתינו שתתן בלבינו לעשות 

 .71הבא תשובה שלימה לפניך שלא נבוש מאבותינו לעולם
 

 תקנת השבים
ההתייחסות הסבלנית לרשע, אינה חולפת עם הקשר שנוצר אתו כדי להביאו לתשובה, אלא היא 
הולכת ומתחזקת ככל שהוא מתקדם בדרך התשובה. אין לתבוע ממנו ברגע זה תביעות 
מכסימאליות שלא יוכל לבצע. ככל שהרשע שקע יותר בחטא, כך הקלו עליו בדרך התשובה ופטרו 

ו מלשאת בתוצאות חטאו. אפילו בענייני ממון שבין אדם לחברו אין ממצים עמו את הדין, אות
 חכמים תיקנו את תקנת השבים וויתרו על השבת הגזלה.

ת"ר: רועה שעשה תשובה, אין מחייבין אותו למכור מיד, אלא מוכר על יד על יד. וכן גר 
 .72מכור מיד, אלא מוכר על יד על ידשנפלו לו כלבים וחזירים בירושתו, אין מחייבין אותו ל

בימי רבי נשנית משנה זו; דתניא: מעשה באדם אחד שבקש לעשות תשובה, א"ל אשתו: 
ריקה, אם אתה עושה תשובה, אפילו אבנט אינו שלך! ונמנע ולא עשה תשובה; באותה שעה 

חכמים אין רוח  -אין מקבלין מהם, והמקבל מהם  -אמרו: הגזלנין ומלוי רביות שהחזירו 
 .73נוחה הימנו

מצד אחד אין קל מן התשובה ומאידך, אין קשה ממנה. חכמים הקלו על ביצועה של התשובה 
וקירבו אותה אל האדם, שאפילו הרהור שלה הנו משמעותי ויכול לחולל מהפכה בנפשו של האדם. 
אבל למדנו כאן שהאדם עלול לשקוע ברשעו ולהסתבך בו ללא מוצא, עד שצריך לוותר על 

 המסקנות החמורות העולות מן התשובה לגבי העבר, ולנסות לתקן את החטא רק מכאן ולהבא. 
דברים טובים קרובים לך ורחוקים ממך, רחוקים ממך וקרובים לך, תשובה קרובה לך 
ורחוקה ממך רחוקה ממך וקרובה לך, מיתה קרובה לך ורחוקה ממך רחוקה ממך וקרובה 

 .74לך
, אבל יש 75ביצוע כאמור "כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשתו"התשובה קרובה לאדם וקלה ל

שהדרך קרובה וארוכה גם יחד. המאמר מחדד גם את ההבדל בין המיתה והתשובה ומעמיד אותם 
זה לעומת זה כחיים ומוות: המיתה והתשובה עומדים זה מול זה כמטוטלת, אם מקרב האדם את 

ום כך, דחיית אפשרות התשובה בידי האדם הופכת התשובה, הוא מרחיק את המיתה ולהפך. מש
 את חסדה לרועץ לו.

לכת אחת לסטין שהיתה חבושה בבית האסורין, חתר אחד מהן חתירה אחת וברחו כולן, 
נשתייר שם אחד מהן ולא ברח, כיון שבא השלטון התחיל לחבטו במקל, א"ל: ביש גדא 

ולל, המחתרת לפניך ולא ברחת(? וטמיע מזלא חתירתא קומך לא הות עריק )חסר מזל ומק
  76כך לעתיד לבא הקב"ה אומר לרשעים: התשובה לפניכם ולא שבתם?
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הושטת היד האלוהית המאפשרת את התשובה, איננה רק חסד אלא היא גם מחייבת. לפני האדם 
ניצבת ההזדמנות לתקן את החטא ולצאת מן הבוץ, ודחיית החסד הזה תוך בחירה בחמימות 

 , מחריפה את בעיית החוטא שבעתיים.המדמנה המוכרת
תני בשם ר' מאיר: ]שובה ישראל עד ה' אלהיך[. שובה ישראל, עד שהוא עומד במידת 

 .77אלהיך, עד דלא יתעביד סניגוריה קטיגוריה -רחמים, ואם לאו 
 
 

 . פתח לתשובה וגבולותיה 6
 

ילו את חלקו אין התשובה היא חלקו של האדם במעשה הכפרה ועליה לבוא ביוזמתו, אולם אפ
האדם מסוגל להשלים. הוא יכול להתחיל את מהלך התשובה, ואיננו יכול להשלימה בלא סיוע 

 אלוקי. 
פותחין לו,  -, בא ליטמא 78אמר ריש לקיש: מאי דכתיב אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן

 .79מסייעים אותו -בא ליטהר 
, אבל גם לא מונעים אותו ממנו, אלא מן השמים לא דוחפים את האדם חלילה לזרועות החטא

מניחים לו ללכת בדרכו. לעומת זאת, הבא ליטהר ועושה את הצעד הראשון לשוב ולהתקדש, 
 מסייעים לו באופן חיובי ומחזקים אותו בדרכו. 

פתחי לי, רבי יסא אמר, אמר הקב"ה לישראל בני פתחו לי פתח אחד של תשובה כחודה של 
 .80שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו מחט ואני פותח לכם פתחים

החטא והתשובה אינם עומדים בחלל ריק, אי אפשר לבודד אותם משאר מעשיו של האדם ודרכו 
הכללית. בשעת כישלון, כאשר עלול האדם לחטוא, מצטרפים מעשיו הטובים לתמוך בו, וככל 

 שהרחיב את מעגל חייו ויצא מפרטיותו, יתחזק בהתמודדותו.
כמעט אין מספיקין  -אין חטא בא על ידו, וכל המחטיא את הרבים  -הרבים כל המזכה את 

כדי שלא יהא  -בידו לעשות תשובה. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, מאי טעמא 
הוא בגיהנם ותלמידיו בגן עדן, שנאמר, כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות 

שלא יהא הוא בגן עדן  -ין בידו לעשות תשובה . וכל המחטיא את הרבים אין מספיק81שחת
 .83, אדם עשק בדם נפש עד בור ינוס אל יתמכו בו82ותלמידיו בגיהנם, שנאמר

התשובה עוקרת את החטא, ואת הרצון והחשק שהביאו אליו, מתקנת אותם ועושה אותם מנוף 
רוש אחר למעשה לטובה. דרכו הרעה של האדם מקבלת בכך כיוון חדש וחיובי, המעניק בדיעבד פי

החטא. אולם ישנם חטאים חמורים שיצאו מכלל שליטתו של האדם, וגם תשובתו לא תתקן 
 אותם. חכמים מונים כמה סיבות המקשות על התשובה, או מונעות ושוללות אותה. 

המחטיא את הרבים לא מסוגל להחזיר את המצב לקדמותו, הוא אינו יכול ללקט חזרה את זרעי 
שנות את כיוונם. משום כך לא תיתכן לו תשובה מבחינה מוסרית ומהותית, הרשע שהפיץ או ל

שלא יהא הוא בגן עדן ותלמידיו בגיהנם. תשובה שאינה מתקנת את החטא, לא תסתייע מבחוץ, 
וכל המכשולים שהערים האדם על דרכו שלו, יקשו על ביצועה. ואף על פי כן, על האדם עצמו 

 מנעולים החוסמים את דרכו, ולחזור.להתאמץ ולפרוץ את כל החומות וה
כשם שהרחבת היקף מעגל החטא והפצתו ברבים, מנציחה אותו, כך גם מתעצם חטא היחיד 

 ומעמיק על ידי הוצאתו אל הפועל והבשלת פריו. 
זה הבא על הערוה והוליד ממנה  84שמעון בן מנסיא אומר: איזהו מעוות לא יוכל לתקון?

 85ממזר!
 ם בחוטא, אלא עומק השקיעה במצולות החטא, היא שמעכבת אותו מלשוב. אין זו נקמנות שנוהגי

הדוגמה הבולטת בתורה לביטול אפשרות התשובה, הוא פרעה; פרשה זו העלתה שאלות עיוניות 
 גדולות על הצדק האלוקי ועל חופש הבחירה:   

שיעשה כי אני הכבדתי את לבו, א"ר יוחנן מכאן פתחון פה למינין לומר לא היתה ממנו 
תשובה, שנאמר, כי אני הכבדתי את לבו. אמר לו ר"ש בן לקיש: יסתם פיהם של מינים, 

, שהקב"ה מתרה בו באדם פעם ראשונה, שניה ושלישית ואינו 86אלא אם ללצים הוא יליץ
חוזר בו, והוא נועל לבו מן התשובה כדי לפרוע ממנו מה שחטא. אף כך פרעה הרשע כיון 
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ולא השגיח על דבריו אמר לו הקב"ה: אתה הקשית ערפך והכבדת ששיגר הקב"ה ה' פעמים 
 .87את לבך, הריני מוסיף לך טומאה על טומאתך

התשובה היא פריבילגיה אלוקית שיש לה גבול, היא עלולה להישלל מרשעים שהעמיקו 
. אפשר שיותר משיש בהכבדת לב פרעה, ביטול אפשרות התשובה, יש בה משום הטיה 88בחטאיהם
 גד השפעת המכות והניסים, שהחזירה את פרעה לעמדתו העצמאית המקורית.מאזנת כנ

יש אפוא מקרים חריגים ויוצאים מן הכלל שבהם נשלל מן האדם חסד התשובה, אולם הסדר הוא 
שלעולם קיימת אפשרות התשובה ואפילו חוטאים כאלה, שאין מספיקים בידם לעשות תשובה, 

 , יצליחו בכך. אם יתאמצו לעשותה כנגד כל המכשולים
 דוגמה לדבר בדברי חכמים על אלישע וגיחזי:

למה הלך? אמר רבי יוחנן: שהלך להחזירו לגחזי בתשובה, ולא חזר.  -וילך אלישע דמשק 
אין  -אמר לו: חזור בך. אמר לו: כך מקובלני ממך, כל מי שחטא והחטיא את הרבים 

 .89מספיקין בידו לעשות תשובה
ו של גיחזי, ואף על פי כן טרח והלך לדמשק להחזירו בתשובה. אלישע אלישע ידע את כובד מעשי

חשב שגם מי שחטא הרבים כרוך בעקביו, יכול לעשות תשובה ואין דבר שיעמוד בפניה. גיחזי הוא 
שלא האמין בתשובה, ונראה שבמחשבתו זו המשיך את חטאו. באופן אופייני שחרר גיחזי את 

רה, בכך שתלה זאת בעומק חטאו וברבו שדחהו, "כך עצמו מן האחריות לחטא ומנטל החז
 מקובלני ממך".
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 ד. תשובה וכפרה 
 

 . תשובה ומשפט6
 

התשובה מכפרת על החוטא ומצילה אותו מן העונש. על החוטא בשגגה, מכפרת התשובה 
באמצעות הקרבן, אבל גם על המזיד בכוחה לכפר, אלא שדרך כפרתה מורכבת יותר. חכמים 

ת כפרה זו במאמר אחד שבו עימתו את הכתובים השונים המתייחסים אליה, בקובעם גיבשו תור
התשובה, יום הכיפורים, הייסורים ויום המיתה. סדר זה  -את הסדר שבו משתתפים בכפרה 

מתרץ את הסתירות בין הכתובים השונים, ומיישב את כוחה של התשובה לגונן מפני העונש, עם 
ל התשובה מוגבל, אין לה לבדה כוח לכפר כפרה גמורה על חטאים ההגיון וכללי הצדק. כוחה ש

 חמורים וצריך לצרף אליה ייסורים ועונש לפי משקל החטא, כדי לטהר את החוטא.
ר' ישמעאל אומר: ארבעה חלוקי כפרה הן, עבר על מצות עשה ועשה תשובה אין זז ממקומו 

 עד שמוחלין לו שנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובתם.
עבר על מצות לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים מכפר, שנאמר כי ביום 

 הזה יכפר עליכם וגו'.
עבר על כריתות ומיתות בית דין ועשה תשובה, תשובה ויום הכפורים תולין ויסורין שבשאר 

 ימות השנה ממרקין. שנאמר ופקדתי בשבט פשעם וגו'.
שה תשובה, אין בה לא בתשובה לתלות ולא ביום אבל מי שנתחלל בו שם שמים מזיד וע

הכפורים לכפר אלא תשובה ויום הכפורים מכפרין שליש וייסורין מכפרין שליש ומיתה 
 . 1ממרקת עם הייסורין ועל זה נאמר אם יכופר העון הזה וגו' מלמד שיום מיתה ממרק

ת הטוב. בעבירות סדר זה, מצמצם את כוחה של התשובה רק לפגמים קלים של הימנעות מעשיי
קלות, נקשרת תשובת היחיד ליום הכיפורים, שבו מתעלה היחיד בזכות כלל ישראל העובר ביום 

 הזה תהליך של זיקוק. 
ביחס לעבירות חמורות, סבורים חכמים שאכן אין בכוחה של התשובה למנוע את העונש, אלא 

ת האדם, ממרקים אותו לרכך אותו. ייסורי העונש אינם בבחינת נקמנות אלא הם מזככים א
ומאפשרים לתשובה להופיע ולתקן את האדם תיקון שלם. אבל התשובה אינה באה רק כדי להציל 
את האדם מן הגזרה, אלא יש לה חשיבות משל עצמה. יש מצבים שאין מנוס מן המיתה, במקרה 

שמעות כזה, לא יציל בעל התשובה את גופו, אבל יציל את נשמתו, ובשעת מותו יקנה לחייו מ
 חדשה. 

 חכמים הציבו גבול לכוחה של התשובה גם מבחינת שעתה:
, כי אם תכבסי 3, כבסי מרעה לבך ירושלם למען תושעי, וכתוב אחד אומר2כתוב אחד אומר

, שובו בנים שובבים, וכתיב אחד 4בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני. כתוב אחד אומר
מקראות הללו? עד שלא נחתם גזר דין שובו  ו שני, אם ישוב ולא ישוב. כיצד יתקיימ5אומר

 .6בנים שובבים, משנתחתם גזר דין אם ישוב ולא ישוב
התשובה מועילה לבטל  -דבריהם מוסבים לא על עצם אפשרות התשובה אלא על תועלתה וכפרתה 

את העונש לפני שנגזר הדין, אך לאחר שנקבע העונש, אין בכוחה לבטלו. אבל אין עושים תשובה 
רק כדי להינצל מן העונש, גם החוטא שנענש איננו פטור מן התשובה, ושעריה פתוחים לפניו 

 .7לעולם
אולם נראה שתפיסה מוגבלת זו, של כוחה של התשובה להציל, נכונה רק לגבי התשובה הרגילה, 
תשובה מיראה, לעומת זאת התשובה הגדולה, תשובה מאהבה, חורגת מכל הסדרים. היא מטהרת 

המחשכים בלי שתצטרך כל תוספת בצדה, והיא מועילה לא רק למנוע את העונש, את כל 

 .858יומא פ"ו א, הדברים מופיעים בנוסחאות שונות, ראה תוספתא כפשוטה כפורים פ"ד עמ'  1
 ירמיה ד' יד. 2
 ירמיה ב' כב. 3
 ירמיה ג' כב. 4
 ירמיה ח' ד. 5
 ספרי במדבר מ"ב. וראה להלן גם על מניעת חסד התשובה והכבדת לב פרעה. 6
עו חכמים על סדקים הקיימים בו: "אמר רבי יצחק: יפה צעקה למרות האמור על החלטיותו של גזר הדין הצבי 7

לאדם, בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין" ראש השנה ט"ז א. "תשובת המוחלטין )רש"י: רשעים גמורין( מעכבת 
 הפורענות, ואף על פי שנחתם עליו גזר דין של פורענות" יומא פ"ו ב.



 

 

כשעומדת לפני גזר הדין, אלא כוחה עצום גם כאשר איחרה לבוא ו"גדולה תשובה שמקרעת גזר 
 .8דינו של אדם"

 
התורה, הנביאים וספרי החכמה שבכתובים, מעלים את עקרון הגמול, כעקרון הקובע בחייו של 

עקרון התשובה טורף את סדריה של מערכת המשפט. כוחה של התשובה לבדה,  האדם, אולם
לכפר על החטא ולבטל את העונש עליו, הוא גורם חריג, העומד בסתירה לכללי ההגיון וההנהגה 
האלוקית הרגילה. אמנם, חכמים צמצמו אותו וקשרו אותו לגורמים נוספים, אבל גם כך הוא 

כמים נגעו בקצרה בשאלה העיונית הזאת: כיצד מכפרת עדיין משבש את הסדר העולמי. ח
התשובה על האדם בניגוד ליסודות השכר והעונש. שאלה זו עושה את התשובה עמוקה ומורכבת 
מהשגת האדם. אין כאן חשבון אנושי, חיצוני ופשטני, אלא חשבון אלוהי סתום הנוגע אל השיתין. 

 ת, מאפשר את חופש בחירתו של האדם. ודווקא הסתרתו של החשבון והעלמתו מעיני הבריו
א"ל רבי יונתן: אם כן יגזור מיתה על הרשעים ואל יגזור מיתה על הצדיקים? אלא שלא יהו 
הרשעים עושים תשובה של רמיות, ושלא יהו הרשעים אומרים: כלום הצדיקים חיים, אלא 

ת עשיה שלא שהן מסגלין מצות ומעשים טובים, אף אנו נסגל מצות ומעשים טובים, נמצא
 .9לשמה

 מול ערכי הצדק והיושר, העמידו חכמים את הטוב האלוקי:
, למה הוא טוב שהוא ישר, ולמה הוא ישר שהוא טוב. על כן 10אמר רבי פינחס: טוב וישר

שאלו לחכמה: חוטא מהו עונשו? אמרה להם:  יורה חטאים בדרך, שמורה דרך תשובה.
עונשו? אמרה להן: הנפש החוטאת היא חטאים תרדף רעה. שאלו לנבואה: חוטא מהו 

.[ שאלו 11תמות. ]שאלו לתורה: חוטא מה עונשו? אמרה להם: יביא אשם ויתכפר לו
לקודשא בריך הוא: חוטא מהו עונשו? אמר להן: יעשה תשובה ויתכפר לו. היינו דכתיב על 

 .12כן יורה חטאים בדרך, יורה לחטאים דרך לעשות תשובה
ל מחוץ למערכת, אולם היא זוכה להיכנס פנימה על ידי הקב"ה מנסים לדחוק את התשובה א

על הגובר על -עצמו. כלומר, התשובה באה ממקור עליון ונשגב יותר, ובכך היא נעשית לעקרון
 . 13הסדר והמערכת הרגילה

 התשובה חושפת את הניגוד בין מידות ההנהגה האלוקית. 
שמעון בן לקיש משום רבי יהודה  אמר רב כהנא משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, אמר רבי

ידו כתיב, זה ידו של הקדוש ברוך הוא,  - 14נשיאה: מאי דכתיב וידי אדם מתחת כנפיהם
 .15שפרוסה תחת כנפי החיות כדי לקבל בעלי תשובה מיד מדת הדין

. 16השכינה מנהיגה את העולם בדרך מורכבת, על ידי מידות מנוגדות כמו מידת הדין ומידת החסד
יג באופן ציורי את היחס הבעייתי בין שתי המידות הללו. מידת הדין שוררת בעולם המדרש מצ

ומשליטה בו צדק, ואף על פי כן מכניסה מידת החסד את ידה מתחת כנפיהם של החיות, ומחדירה 
 אל תוך המסגרת הזאת, לפנים משורת הדין, גם הנהגה של רחמים. 

המעמיד אותה מעל לסדרי ההנהגה, אבל אין  תפיסה זו עושה את התשובה לחסד אלוקי מיוחד,
בכך לבאר את מהותה ודרך פעולתה. במאמר חד חוזרים חכמים ומצביעים על שיבוש סדרי 
העולם וחוקיו בגלל התשובה, אבל בחריפות רגש הם עושים אותה עצמה לחוק הכלול בסדר 

 האלוקי:
השוחד שנוטל מן . ומה 17מנין שהקב"ה לוקח שוחד? ]שנאמר[ ושוחד מחיק רשע יקח

הרשעים בעולם הזה? תשובה ותפלה וצדקה. לפיכך כתיב 'מלפניך משפטי יצא'. אמר 
הקב"ה: בניי עד ששערי תפלה פתוחין עשו תשובה, שאני לוקח שוחד בעולם הזה, אבל 

לא ישא פני כל כופר ]ולא יאבה כי  18משאני יושב בדין לעתיד לבא, איני לוקח שוחד, שנאמר
 .19תרבה שוחד[

ורעת את גזר הדין לחלוטין ולא צריך עמה דבר נוסף. אבל אפשר ראש השנה י"ז ב. בפשטות נראה שהתשובה ק 8
שגם תשובה מאהבה הקורעת את גזר דינו החמור של האדם, לא תכפר כפרה גמורה ולא תמנע ממנו ייסורים קלים 

 שימרקו את חטאיו.
 בראשית רבה ט' ה'. 9

 תהלים כ"ה ח. 10
 על פי פסיקתא דרב כהנא כ"ד ]ז[. 11
 ה"ו.ירושלמי מכות ב'  12
ר' יששכר דכפר מנדי דרש: "כי הוא ידע מתי שוא וירא און ולא יתבונן )איוב י"א יא(. בנוהג שבעולם אדם עושה  13

גדישים גדישים של עבירות ועושה תשובה, כביכול וירא און ולא יתבונן" )פסיקתא דרב כהנא כ"ד י"ג(. ברור 
ובדות המציאות, אלא ש"ולא יתבונן", הוא רואה ולא שהקב"ה רואה את החטא "וירא און", אי אפשר להכחיש את ע

 מתבונן, כלומר, הוא מתעלם ממנו ביודעין מתוך כוונה אלוקית מיוחדת. 
 יחזקאל א' ח. 14
 פסחים קי"ט א. 15
סתירות אלה צוינו בצורות שונות: "כתוב אחד אומר: כי לא אחפוץ במות המת )יחזקאל י"ח לב(, וכתוב אחד  16

 בשאין עושין תשובה" נדה ע' ב. -בעושין תשובה, כאן  -א ב' כה(! כאן -המיתם )שמואלאומר כי חפץ ה' ל
 משלי י"ז כג. 17
 משלי ו' לה. 18
 מדרש תהלים )בובר( י"ז ה'. 19



 

 

הביטוי חריף ביותר, ה"קב"ה מקבל שוחד" ומטה כביכול את דינו של האדם כנגד מידת הדין. 
תשובה, תפילה וצדקה. שלוש אלה אמנם אינן מענה שלם למידת הדין, כי  -אולם מהו השוחד? 

אינן יכולות להעלים את העוול והקלקול שנעשו, אבל אף הן נחשבות כתשלום ראוי. התשובה 
א את הסדר לחלוטין, אלא שבמקום פתרון של גוף הבעיה, מעלה האדם על אינה מפירה אפו

המאזניים גורמים חדשים הכלולים בתשובה. קבלת התשובה איננה חסד ללא כל תמורה, 
 התשובה משלמת על מעשי האדם, היא מחזירה את האיזון בין המידות, וסדר העולם שב לתקנו. 

 ומעמיקה יותר של החוטא והחטא עצמם. תשלום זה יכול לבוא על ידי הבנה מחודשת
אנשי לצון יפיחו קריה, אלו ישראל שנתנו פיחה בעולם בעגל שעשו, דא"ר אסי: אין דור 
ודור שאינו נוטל אוקיא ממעשה העגל. וחכמים ישיבו אף, זה משה שהשיב אפו של הקב"ה 

 .20בסניגוריה שלמד על ישראל, הוי ויחל משה
ל", עובדות החטא קובעות את פני העולם, וכל הדורות נושאים "ישראל נתנו פיחה בעולם בעג

בנטל החטא. אבל "חכמים ישיבו אף": בלמדם סנגוריה על ישראל, הם משיבים את האף. הסנגור 
אינו מבקש רחמים והסנגוריה אינה תחינה. סנגוריה אמיתית, ובוודאי זו הבאה לפני דין שמים, 

ת את הדברים או למרוח אותם. תפקיד הסנגוריה להעלות אינה יכולה להעלות טיעוני שקר, לעוו
ממעמקים את נקודות הזכות המהותיות של העם, להבליטן ולהדגישן, ולשנות באמצעותן את 
תמונת הדברים באמת, ואז יקבל מעשה הרע על ידי מעשה הסנגוריה, את משמעותו ומקומו 

 הנכונים.
 

קות שהתשובה ודרכי פעולתה מעוררות, אף חכמים לא התעלמו מן השאלות הפילוסופיות העמו
 הציגו אותן באופן בוטה והפכו אותן לשאלות ממשיות וקיומיות.

אמר הושע: שובה ישראל עד ה' אלהיך. אמרו ]לו[: רבונו של עולם ומה את עושה לכל 
עונותינו? אמר להם: עשו תשובה והם נבלעים מן העולם. שנאמר, יבוקש עון ישראל ואיננו 

. אמרו לו: ולהיכן אתה משליכם? אמר להם: לים, 21ת יהודה ולא תמצאנהואת חטא
 .23ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאתינו 22שנאמר

השאלה הראשונה "ומה את עושה לכל עונותינו?" היא שאלה קיומית של החוטא, המפחד שמעשה 
 כמים: החטא יחזור אליו ויישאר דבוק בו לנצח, כפי שאמרו ח

: ילפתו ארחות 24מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין, שנאמר -כל העובר עבירה אחת בעוה"ז 
 .25דרכם יעלו בתוהו ויאבדו. ר"א אומר: קשורה בו ככלב

השאלה השניה "ולהיכן אתה משליכם?" היא שאלה עיונית המנוסחת לכאורה בפשטנות מוגזמת, 
וונות אל הים מוציאה אותם אמנם מחוץ למסגרת ולכן גם התשובה עליה אינה פתרון. השלכת הע

העולם והציוויליזציה, אולם כלולה בה ההנחה שאי אפשר לבטל את חטאי העבר. הוצאתם של 
החטאים מן העולם והשלכתם לים, אינה מהווה מוצא מושלם ואינה פתרון נכון מבחינה 

 רוחנית. במדרש מאוחר מופיעה ההשלכה לים כתוצאה טבעית:-אקולוגית
שלג הם עונותיו של אדם. שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. וכשם שהשלג מיד 
נעשה ממנו מים והולכים לים, כך עונותיו של אדם מיד כשיעשה תשובה ימסו למים. 

 .26שנאמר, תשליך במצולות ים כל חטאתם
עליונה, כאשר אולם גם כאן חסר פתרון יסודי. פתרון כזה אפשר למצוא רק במסגרת התשובה ה

"הזדונות נעשים לזכויות". ברמה גבוהה זו, ממוחזרים העוונות והופכים בעצמם לחומר חיובי, אז 
 נפתרת בעייתם מן השורש, והזיהום שיצרו מתבטל ונמנע לחלוטין.

 
 

 . תשובה וקרבן2
 

 התורה ציוותה את ישראל על הקרבנות, ובאמצעותם העניקה להם כפרה ותקנה.
. בית שמאי אומרים שהן כובשים עונותיהם של ישראל, כד"א, ישוב ירחמנו כבשים בני שנה

. ובית הלל אומרים כל דבר שהיא ]נכבש[ סופו לצוף, אלא כבשים בני 27יכבוש עונותינו וגו'
. ובן עזאי 28שנה, שהם מכבסים עונותיהם של ישראל, כד"א אם יהיו חטאיכם כשנים וגו'

 שמות רבה מ"ג ב'. 20
 ירמיה נ' כ. 21
 מיכה ז' יט. 22
 פסיקתא רבתי )איש שלום( מ"ד. 23
 איוב ו' יח. 24
 סוטה ג' ב. 25
 ייזנשטיין( ת"ו, ובית המדרש ח"ה עמוד נ"ז, אגדת עולם קטן.אוצר המדרשים )א 26
 מיכה ז' י"ט. 27
 ישעיה א' יח. 28



 

 

עונותיהם של ישראל ועושים ]אותם[ כתינוק בן אומר: כבשים בני שנה שהם מכבסים 
 . 29שנה

חכמים נחלקו בעניין משמעותה של הכפרה על ידי המעשה המוחצן של ההקרבה, ועומק השפעתו 
על הנפש. בית שמאי ראו בהקרבה רק כיסוי על החטא, המחפה עליו ודוחה את עונשו. בית הלל 

ידד זאת וראה בקרבן, טהרה יסודית ראו בו כפרה עמוקה, המטהרת את האדם, ובן עזאי ח
 המזככת את האדם לחלוטין ועושה אותו כתינוק בן שנה.  

הדברים אמורים בקרבן הציבור, אבל התורה העניקה באמצעות הקרבן, כפרה גם ליחיד שחטא 
בשגגה. הוא שוחט את הקרבן, זורק את דמו ומקטירו על המזבח, כשבכך הוא מבטא את התחושה 

 ו קרב על המזבח.כאילו הוא עצמ
רב ששת כי הוה יתיב בתעניתא, בתר דמצלי אמר הכי: רבון העולמים, גלוי לפניך, בזמן 
שבית המקדש קיים אדם חוטא ומקריב קרבן, ואין מקריבין ממנו אלא חלבו ודמו ומתכפר 
לו; ועכשיו ישבתי בתענית ונתמעט חלבי ודמי, יהי רצון מלפניך שיהא חלבי ודמי שנתמעט 

 .30הקרבתיו לפניך על גבי המזבח ותרצני כאילו
 הקרבן מבטא את כיסופי האדם, את רצונו, "נפש כי תקריב".

אמר ר' יצחק: מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה נפש? אמר הקדוש ברוך הוא: מי דרכו 
 .31להביא מנחה? עני, מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפני

 המעשה חסר טעם, וכגוף בלי נשמה.   הקרבת הקרבן בלי תחושה כזו מותירה את 
אמר להם: רבותי, י"ב נשיאים עמדו לחנכת המזבח לזה עולה ולזה עולה, לזה חטאת ולזה 
חטאת, לזה זבח שלמים ולזה זבח שלמים. ונאמר להלן הקרבה בשור ואיל וכאן נאמר 

ם הקרבה באיל ולא נאמר בשור, כדי שלא יאמר אדם בעצמו אלך ואעשה דברים מכוערי
דברים שאינן ראויים, אביא שור שיש בו בשר הרבה ואעלה לגבי מזבח והריני עמו ברחמים 

 .32ומקבלני בתשובה, לכך נאמר הקרבה באיל ולא נאמר הקרבה בשור
 כל קרבן על חטא מלווה בווידוי:

בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן 
 .33עשו תשובה, ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליהבקרבנם עד שי

 התשובה היא אפוא עיקר, והקרבן רק מבטא אותה ומשלימה:
הנה שמוע מזבח טוב והקשב  34אף מן הקרבנות חביבה היא התשובה, שמואל הנביא אמר

 .35מחלב אילים
 :36וקרבן ללא תשובה מגונה ומתועב

, ר' יהושע בשם ר' 37ר הכתוב, זבח רשעים תועבת ה'תפלה לדוד שמעה ה' צדק. זהו שאמ
, אמר לו הקב"ה לבלעם, 38חנניה אומר: לפי שבלעם אמר לבלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות

רשע איני חפץ בקרבנות שלך, זבח רשעים תועבת ה', במה אני חפץ, בתפלה, שנאמר ותפלת 
 .39ישרים רצונו

 
 חיפשו אלטרנטיבה לכפרת הקרבנות.עם חורבן בית המקדש בטלו הקרבנות, וחכמים 

האלטרנטיבה הראשונה, היא עצם התשובה ושברון הלב. התשובה לא נולדה במקום הקרבן אלא 
 היא שורשו, תמציתו והתנאי להבאתו. ולכן היא תופסת את מקומו לאחר החורבן:

, מנין למי שהוא עושה תשובה שמעלין עליו כאלו עלה 40זבחי אלהים רוח נשברה וגו'
רושלים ובנה את בית המקדש ובנה את המזבח ומקריב עליו כל הקרבנות שבתורה? מן לי

 .41הדין קרא: זבחי אלהים רוח נשברה
 ועוצמתה של התשובה עוד עולה על זו של הקרבן.  

א"ר יהושע בן לוי: בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה, שבשעה שבית המקדש 
שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה,  -ולה בידו, מנחה שכר ע -קיים, אדם מקריב עולה 

 פסיקתא רבתי ט"ז. 29
ברכות י"ז א. וראה בראשית רבה נ"ו ט': "רבי בנאי אמר, אמר לפניו רבון העולם הוי רואה דמיו של איל זה  30

 רי".כאילו דמו של יצחק בני, אימוריו כאילו אימוריו דיצחק ב
 מנחות ק"ד ב. 31
 ויקרא רבה ב' י"ב. 32
רמב"ם הלכות תשובה פ"א ה"א, על פי ספרא בחוקותי פרק ח' ה"ג: והתודו... לצד התשובה הם הדברים, וספרי  33

 במדבר פיסקא ב': ואין לי אלא חטאת שטעונה וידוי, אשם מנין ת"ל וכו'.
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 פסיקתא רבתי )איש שלום( מ"ד. 35
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מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב כל הקרבנות כולם, שנאמר: זבחי אלהים רוח נשברה; ולא 
 .42עוד, אלא שאין תפלתו נמאסת, שנאמר: לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה

 
ורבן, לא הסתפקו אולם כשם שבזמן הבית לא הסתפקה התורה בתשובה לבדה, כך גם לאחר הח

 חכמים בתשובה עצמה. רבן יוחנן בן זכאי הציב את גמילות החסד כתחליף לקרבן:
פעם אחת היה ר' יוחנן בן זכאי יוצא מירושלים והיה ר' יהושע הולך אחריו, וראה בית 
המקדש חרב. אמר ר' יהושע: אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמכפרים בו עונותיהם של 

זו גמילות חסדים,  -בני, אל ירע לך, יש לנו כפרה שהיא כמותה, ואיזו  ישראל! אמר לו:
 .43שנאמר, כי חסד חפצתי ולא זבח

גם רבן יוחנן בן זכאי חשב שהכל מתחיל בתשובה. הוא לא הזכיר את התשובה כמכפרת, לא 
משום שאין בה צורך או תועלת, אלא משום שלא די בה, לבדה, כדי לכפר בשלמות. האדם זקוק 

 ם למעשה כפרה, ובמקום קרבן תצטרף הצדקה לכפר.ג
ר' יוחנן בן זכאי העלה על נס את ערך הצדקה, אולם לא דחה על הסף את ערך הזבח. "כי חסד 
חפצתי ולא זבח" איננו שולל את ערך הקרבן אלא יוצא נגד ההתמקדות בו, נגד העיסוק במעשה 

צביע רבן יוחנן בן זכאי על הצדקה הכפרה והעדפתו על העיקר, על החסד. כבר בזמן הבית ה
 כמקבילה לקרבן, ואף על פי כן לא העמידה במקומו, אלא ראה בקרבן פריבילגיה ראויה לישראל: 

 .44כשם שהחטאת מכפרת על ישראל, כך צדקה מכפרת על אומות העולם
 בדורות מאוחרים יותר נחלקו בכך הדעות.

שובה או צדקה? אמר להם: תשובה, שאלו תלמידיו את ר' עקיבה: אי זו היא גדולה, ת
שהצדקה פעמים נותנה למי שאינו כדאי, אבל התשובה מעצמו הוא עושה אותה. אמרו לו: 
רבי, והלא כבר מצינו שהצדקה גדולה מן התשובה, באברהם הוא אומר, ויחשבה לו 

, ולא עוד אלא שבא 46, ובמקום אחר הוא אומר, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות45צדקה
 .48צדקתך כהררי אל 47ופירש דוד

"אי זו היא גדולה"? תלמידי ר' עקיבא השוו את שני העניינים בהתייחסם לנקודה אחת, לכפרה על 
האדם. לר' עקיבא ברור שהתשובה גדולה מן הצדקה והיא לבדה מועילה לכפר; הצדקה תלויה 

לויה בחוטא עצמו במעשיו של הנותן וכוונתו, ובצרכיו והגינותו של המקבל, ואילו התשובה ת
 בלבד. 

לעומת ר' עקיבא, חזרו תלמידיו והעלו על נס את חשיבות הצדקה. הם מוכיחים מן הכתוב 
המידה שעל פיו נמדדים האמונה ומעשה המצווה. המשפט האלוקי שהוא -שהצדקה היא קנה

 תהום רבה, עומד מול הצדקה שהיא כהררי אל. 
א סובר שדי בחזרה מן החטא כדי לכפר עליו, אפשר להבין את המחלוקת באופן זה: ר' עקיב

, בטיהור הלב מרעתו, אלא צריך 49ותלמידיו מוסיפים גם את הממד החיובי, לא די ב"סור מרע"
 להוסיף לכך גם את ה"עשה טוב", את מעשה החסד הבונה.

מחלוקת דומה נחלקו גם בן עזאי ואלישע בן אבויה, במה אפשר לכפר על חטאים חמורים )אשת 
 וחילול השם(? איש 

אמרתי לו, רבי אין לו תקנה? אמר לי: בני, פעם אחת הייתי יושב לפני בן עזאי חברי והיינו 
מעיינין בפרשה זו. כיון שבאנו לפסוק זה, אמר לי: ילך ויגדל יתום בתוך ביתו וילמדו תורה 

עשה ויעסק בכל המצות, ומתכפרין לו עונותיו לעולם הבא, על מנת שלא יחזור בעבירה וי
תשובה. אמרתי לו: ראיה לדבר זה מנין? אמר לי: כתיב אם תשוב ישראל נאם ה' אלי 

. אמרתי לו: כבר יש לי תשובה אחרת 51, למה, כי חסיד אני נאם ה' לא אטור לעולם50תשוב
, אפילו כפרת 52שהיא גדולה ממנה, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת בעונך

 סוטה ה' ב. "התשובה משולה כנגד כל זבחי חוטא שכן כתיב זבחי אלהים רוח נשברה" במדבר רבה י"ג י"ח. 42
אבות דר' נתן ד'. הצדקה מופיעה בדברי חכמים לא אחרי החורבן אלא כנשמת חייו של המקדש וסיבת התקיימותו  43

גבריאל סבור שישראל עושין תשובה כיון שלא "אר"י דסכנין בשם ר' לוי: ו' שנים היו אותן גחלים עמומות בידו של 
עשו בקש לזרקן ולקעקע ביצתן אמר לו הקב"ה גבריאל גבריאל יש בהם בני אדם שעושים צדקה אלו עם אלו 

 שנאמר, וירא לכרובים תבנית יד אדם" ויקרא רבה כ"ו ח.
ן יודעין מה שאבדו, בזמן שבית בבא בתרא י' ב. השווה זאת לדברי ר' יוחנן: "אוי להן לאמות העולם שאבדו ואי 44

המקדש קים מזבח מכפר עליהן, ועכשו מי מכפר עליהן?" )סוכה נ"ה ב(. המקדש מכפר במידה מסוימת גם על אומות 
העולם, כפי שהזכיר שלמה בתפילתו, וכפי שביארו חכמים את מטרת הבאת שבעים הפרים בחג הסוכות, אבל 

 עיקרו מיועד לישראל.  
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, הקב"ה מקבלו בתשובה, אף זה הקב"ה מקבלו בעיקר, מה אם מי שכופר בעיקר
 .53בתשובה

אלישע בן אבויה קיבל את דברי ר' עקיבא שאין גדול מן התשובה עצמה, ואילו בן עזאי הבין 
שתשובה לבדה לא תועיל לכפר אלא צריך לצרף עמה גם את ההטבה בפועל, את מעשי החסד 

 והמצווה.
לא הסתפקו בתשובה כשלעצמה, אלא הצמידו לה מן הדיון הזה נגזרת ההדרכה המעשית, חכמים 

 : 54גם את התיקון החיובי, את התפילה ואת הצדקה
 תפילה וצדקה ותשובה,אמר רבי לעזר שלשה דברים מבטלין את הגזירה קשה ואילו הן 
 -זו תפילה, ויבקשו פני  -ושלשתן בפסוק אחד: ויכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם. ויתפללו 

זו תשובה. אם  -אמר אני בצדק אחזה פניך, וישובו מדרכיהם הרעים  זו צדקה, כמה דאת
 .55עשו כן מה כתיב תמן? ואני אשמע השמים ואסלח לחטאתם וארפא את ארצם

אולם גם אם ראוי לצרף את המעשה החיובי לעזיבת החטא, אין הדבר מעכב, והקב"ה מקבל את 
 ישראל גם כאשר אין להם כוח לצעד ממשי כזה:

, יכול אף 56דברים, זהו שאמר הכתוב, ארחץ בנקיון כפי לשמיע בקול תודהקחו עמכם 
להקריב פרים ואילים תלמוד לומר לשמיע בקול תודה. לפי שישראל אומרים: רבון העולם, 

לו, אנו  הנשיאים חוטאים ומביאים קרבן ומתכפר להם, משיח חוטא ומביא קרבן ומתכפר
אל ישגו וגו'. אמרו לו: עניים אנו ואין לנו להביא אין לנו קרבן? אמר להם: ואם כל עדת ישר

קרבנות. אמר להם: דברים אני מבקש, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ואני מוחל 
. 57על כל עונותיכם, ואין דברים אלא דברי תורה שנאמר, אלה הדברים אשר דבר משה

בל. אבותיכם כשנשתעבדו אמרו לו: אין אנו יודעין. אמר להם: בכו והתפללו לפני ואני מק
. בימי 58במצרים לא בתפלה פדיתי אותם? שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו

, ומה אמרתי לו נטה 59יהושע לא בתפלה עשיתי להם נסים? שנאמר ויקרע יהושע שמלותיו
. 60בכידון. בימי השופטים בבכיה שמעתי צעקתם שנאמר ויהי כי זעקו בני ישראל אל ה'

. 61ואל לא בתפלה שמעתי להם? שנאמר ויזעק שמואל אל ה' בעד ישראל ויענהו ה'בימי שמ
פי שהכעיסוני בשביל שבכו לפני רחמתי עליהם, שנאמר כה אמר -על-וכן אנשי ירושלים אף

. הוי איני מבקש מכם לא זבחים ולא קרבנות אלא דברים, 62ה' רנו ליעקב שמחה וגו'
 .63שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה'

 
 
 
 

 . תשובה או כפרה3
 

 תיקון מלמטה או כפרה מלמעלה
תשובת האדם מלמטה,  -כפרת העוונות עומדת על שני יסודות, היא תלויה בשמים ובארץ גם יחד 

מלמעלה. אולם אין זו שותפות מאוזנת שבה עושה כל  -הגורמת להופעת החסד האלוקי, והמחילה 
תכני התשובה, המשקפים אין סוף מצבים ויחסים  צד את חצי הדרך. בין שני הקטבים הללו נעים

 שונים בין צעדי ההתקרבות של האדם למקבילתם מן השמים.
אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרין, מי מטהר אתכם? אביכם 

, מה 65, ואומר, מקוה ישראל64שבשמים. שנאמר, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם
 .66ף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראלמקוה מטהר את הטמאים א

 המשנה רומזת לשני הכוחות המביאים לטהרה ולכפרה. 
 מדרש משלי ו' כ'. 53
 כך סוכמו הדברים בפי חסידי אשכנז, ובאו לביטוי מרגש בפיוט "ונתנה תוקף". 54
פו לרשימה מעשי תשובה נוספים: אמר ר' יהודה בר שלום ירושלמי תענית פ"ב ה"א. ובתנחומא )בובר( נח י"ג נוס 55

בשם ר' אליעזר שלשה דברים מבטלין גזירה קשה, אלו הן, תפלה תשובה וצדקה, אמר ר' הונא בר' יוסי אף שינוי 
 השם, ומעשים טובים.
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הדרך הישרה היא שיבור לו האדם בעצמו להתקדש ולהטהר ואז כשיבא ליטהר מסייעין לו, 
על זה אמר "לפני  מי אתם מיטהרים". אבל לפי שיצר לב האדם רע עליו, לא תמיד יוכל 

ר בתשובה, והוא רחום יכפר עון יעוררוהו ובימין צדקו יתמכהו להתגבר עליו לכופו ליטה
לבלתי ידח ממנו נדח, וזה שאמר "מי מטהר אתכם". המשנה מסיימת במה שפתחה, 

זהו בלי התעוררות האדם אלא הוא ברחמיו מטהרם. אחר כך מביא את  -"וזרקתי עליכם" 
מקוה ישראל מושיעו בעת  הפסוק "אם עונינו ענו בנו וגו' כי רבו משובתינו לך חטאנו

, על מה שפתח, שהש"י מטהר את הבא ליטהר. בדומה לטהרת מי מקוה שמטהרים 67צרה"
את הבא ונכנס וטובל בתוכם, כך הבא ונכנס תחת כנפי שכינתו יתברך, הוא חוסהו בצל 

 .68כנפיו ומסייעו להטהר
חסים בין כנסת ישראל הדברים נאמרו גם על בעל התשובה היחיד וגם על האומה כולה. מערכת הי

בין ההתעוררות מלמטה לבין ההארה מלמעלה.  -לבין קונה היא מורכבת, ונעה בין שני הקטבים 
חכמים הציגו את הביטויים השונים שנתנו לכך הכתובים, חלקם הדגישו את הסדר הנורמלי 

קי המחייב, כאשר על העם להתעורר ולעשות את חלקו מלמטה, וחלקם הצביעו על החסד האלו
 המאיר מלמעלה וזורח על האומה ללא תנאי.

, ישראל אומרים לך, שוב 69אמרו בני קרח: עד מתי אתם אומרים, "שובו בנים שובבים"
 71, ואתה אומר, לא כי אלא "שובה ישראל"70אתה בתחלה, שנאמר "שובה ה' עד מתי"

"שובנו  72בתחלה. לא אתה תשוב לעצמך ולא אנו נשוב לעצמנו, אלא שנינו כאחד, שנאמר
 .73אלהי ישענו"

מסקנת המדרש, שהדברים צריכים להיעשות מן השמים והארץ כאחד, ורעיון זה הביעו במשל 
 ברור:

שובה ישראל עד ה' אלהיך, לבן מלך שהיה רחוק מאביו מהלך מאה יום, אמרו לו אוהביו 
חך חזור אצל אביך. אמר להם איני יכול. שלח אביו ואמר לו: הלך מה שאתה יכול לפי כ

 .75: שובו אלי ואשובה אליכם74ואני בא אצלך בשאר הדרך. כך אמר להם הקדוש ברוך הוא
 

 תיקון הלב או מעשה חיצוני
חלקו של האדם במעשה התשובה והכפרה, כולל חלוקה נוספת: התוכן הרוחני הפנימי של 

דוי, התשובה, והמעשה החיצוני המבטא אותה. אי אפשר לתשובת הלב בלא מעשים, כמו צום ווי
כי בהם מבטא האדם את תשובתו, ממחיש אותה, ומאפשר את הפנמתה ומיצויה. גם הכפרה 

 השמימית תלויה במעשי כפרה מחייבים של האדם, כמו הקרבנות או יום הכיפורים.
אפשר להציב את שני חלקי התשובה הללו כאלטרנטיבות מנוגדות: תשובה או כפרה מן השמים, 

ים. אולם זו תפיסה פשטנית, חכמים ראו את האדם ואת עולמו תיקון הלב או מעשים חיצוני
הפנימי באופן עמוק ומורכב יותר. הם העמידו את הדברים על עיקרם, על התוכן הפנימי, על 
התשובה הפנימית המוסרית, "רחמנא ליבא בעי", אבל כוונת הלב לבדה תישאר ערטילאית ולא 

כך, לא ביטלו חכמים את ערכם של המעשים  תתממש בחיים, ללא מעשי הכפרה והתשובה. משום
החיצוניים אלא החשיבו את תועלתם, תוך אזהרה להישמר ממעשי הכסילים, התולים את יהבם 

 בריטואל החיצוני, בקרבן, ובמקום לתקן את עצמם, מתמקדים במעשה השמים שאינו מעניינם: 
ך כאשר תלך אל בית ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: מאי דכתיב, שמר רגלי

? שמור עצמך שלא 76אלהים )וקרוב לשמע מתת הכסילים זבח כי אינם יודעים לעשות רע(
הבא קרבן לפני. וקרוב לשמע, אמר רבא: הוי קרוב לשמוע דברי  -תחטא, ואם תחטא 

אל תהי  חכמים שאם חוטאים מביאים קרבן ועושים תשובה; מתת הכסילים זבח,
קרבן ואין עושים תשובה; כי אינם יודעים לעשות רע, אי  ככסילים שחוטאים ומביאים

הכי, צדיקים נינהו! אלא, אל תהי ככסילים שחוטאים ומביאים קרבן, ואינם יודעים אם על 
הטובה הם מביאים אם על הרעה הם מביאים; אמר הקדוש ברוך הוא: בין טוב לרע אינן 

 77מבחינים, והם מביאים קרבן לפני?
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דבריהם של אמוראי ארץ ישראל לחכמי בבל, בעניין זה. ר' יונתן הזהיר שעל  נראה שיש הבדל בין
אף חשיבותו של הקרבן והזדקקותו של האדם לכפרה, אין לסמוך על הקרבן אלא להיזהר 
מלכתחילה שלא לחטוא. רבא הוסיף גם את התשובה והדגיש שאין לקרבן ערך בלעדיה, ורק 

ערך כשלעצמו. למרות ההבדלים, מסתבר שר' יונתן לא  הכסילים מסתמכים עליו לבדו ורואים בו
לא את התשובה, אין ביניהם מחלוקת ממשית, אלא הדגשות שונות. ר'  -קידש את הקרבן, ורבא 

יונתן כלל מלכתחילה את התשובה בהבאת הקרבן, ורבא הזכיר את התשובה משום שבדורות 
 רור מאליו.המאוחרים צריך היה להדגיש מה שבדורות הראשונים היה ב

 
 לאחר החורבן נשארה תשובת הלב בלבד

כאשר חרב המקדש בטלו הקרבנות ונמנע מן האדם להסתמך עליהם, ולא נותרה אלא התשובה 
לבדה. אבל גם לאחר החורבן נתלה האדם בצדדיו החיצוניים של מעשה התשובה, בדרכים קלות 

 של כפרה, כדי לעקוף את העיקר, את הצורך לטהר את הלב: 
ו רבנן ... אחינו, לא שק ותענית גורמים אלא תשובה ומעשים טובים גורמים. שכן מצינו תנ

באנשי נינוה שלא נאמר בהם וירא האלהים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא האלהים את 
 .78מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה

להדגיש שאין  אפילו הווידוי, הנוגע בעצם התשובה, עלול להיות וידוי שמן השפה ולחוץ, יש על כן
 לו משמעות אלא כאשר האדם מודה בלבו ועוזב את החטא באמת: 

 -אמר רב אדא בר אהבה, אדם שיש בידו עבירה, ומתודה ואינו חוזר בה למה הוא דומה 
לא עלתה לו טבילה. זרקו  -לאדם שתופס שרץ בידו, שאפילו טובל בכל מימות שבעולם 

ומודה ועזב ירחם,  79ה לו טבילה, שנאמרמיד עלת -מידו, כיון שטבל בארבעים סאה 
 .81נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים 80ואומר

כשם שהקרבן עם התשובה מביאים את הכפרה, כך גם התפילה והתשובה, שתיהן פותחות את 
שערי השמים ומאפשרות לאדם להתקרב לבוראו. אולם הן אינן ממין אחד, התפילה מתמקדת 

בה אינה מטפלת בשמים, אלא מתרכזת באדם שעל הארץ. אף בפתיחת שערי השמים ואילו התשו
 על פי כן, התפילה היא עבודה שבלב ולכן היא קרובה יותר לתשובה מאשר לקרבן.

ר' חלבו שאל את ר' שמואל בר נחמן, אמר לו: מפני ששמעתי עליך שאתה בעל אגדה, מהו 
קוה ונמשלה תשובה דין דכתיב, סכותה בענן לך מעבור תפלה? אמר לו: נמשלה תפלה כמ

כים, מה מקוה זו פעמים פתוחה פעמים נעולה, כך שערי תפלה פעמים נעולים פעמים 
 .82פתוחין, אבל הים הזה לעולם פתוח כך שערי תשובה לעולם פתוחין

שער התפילה מופיע כאן כשער קטן ונמוך שדרכו מנסה האדם לבקוע את השמים, אבל בשעת 
פילה ונדחית. התשובה אינה מטפלת בשמים אלא בתקנת החטא כשהשמים נאטמים, נעצרת הת

האדם, היא משנה את דמותו מבפנים, משום כך היא רחבה כים ומתאימה לכל מצב, ואין דבר 
 שיחסום את דרכה.

, "מה המקוה הזה אדם מבקש לטבול ומצא אביו או רבו שם 83הדברים מופיעים גם בתוספת
ימאה ויורד וטובל". לכאורה, התוספת חסרת משמעות, ונתבייש והולך לו, אבל הים הזה, מפליג ק

אולם אפשר שנתכוונו לומר, שהתפילה הקבועה היא דרך ממוסדת. אנו מבקשים בתפילה להיאחז 
בדרכם של האבות ולהידבק באמצעותם בשכינה, "אלהינו ואלהי אבותינו, אלהי אברהם אלהי 

 -ת משלו. לא רק הדורות הראשונים יצחק ואלהי יעקב". קשה לאדם לסלול בתפילה דרך עצמאי
פתחו את השער הזה, אלא גם אביו של האדם ורבו, אף הם עיצבו את התפילה  -אבות האומה 

עבורו, ומאליו הוא נדחף ללכת בדרכם. אבל לבה של התפילה הוא התשובה, ומהותה היא שאין 
ית שתבטא אותו ותתאים בה דרך נתונה וקבועה, היא הים הגדול, וכל אחד חייב למצוא דרך ייחוד

לאופיו ולבעיותיו. בעלי תשובה אמיתיים, חופשיים ממוסכמות ויכולים ללכת בדרכים חדשות בלי 
 .  84לחשוש מהגבלות חברתיות ומשפחתיות

 

 . תשובה וייסורים6
 

 תורת הייסורים התפתחה על פי דברי חכמים באופן מדורג, שלבים שלבים.      
, יצחק חידש יסורים, יעקב חידש חולי, חזקיהו חידש חולי א"ר לוי: אברהם חידש זקנה

שיתרפא, אמר לו: העמדת אותו עד יום מותו, אלא מתוך שאדם חולה ועומד, חולה ועומד, 
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מכתב  85הוא עושה תשובה. אמר לו הקב"ה: חייך דבר טוב תבעת וממך אני מתחיל, הה"ד
 .86לחזקיהו מלך יהודה בחלותו ויחי מחליו

נראה שחזקיה ביקש חולי לכתחילה, אלא שמתוך מחלתו, תפילתו והחיים שנוספו  מן הכתוב, לא
לו, עולה לא רק עונש על החטא אלא גם אזהרה אלוקית מוקדמת, המתרה באדם על עונשו ומותו 

 הצפויים.
המחלה נעשתה כאן מנוף ממשי לשינוי דרכו של האדם, וממנה נלמד על חשיבותם של הייסורים 

מה שלא הצליח האדם לעשות מתוך הכרה וביקורת עצמית, הוא לומד לעשות  בתהליך התשובה.
בכוח הייסורים. החיים שנתפסו כדבר מובן מאליו נלקחו מן האדם, ואז הוא עומד על ערכם 
ומוצא בהם בכל יום חידוש. המדרש מעתיק את הדברים מן השמים אל האדם, והופך אותם 

ם כלי חיובי בידי האדם ומאפשרים לו להתגבר על לבקשתו של חזקיה. בכך, נעשים הייסורי
 חסרונותיו. 

ביחסו של האדם אל הצרה, הבחינו חכמים בין שתי נקודות מבט, אחת צרה, מצומצמת ועכשווית, 
 ואחת מהותית פנימית.

ופרעה הקריב. מהו הקריב, שהקריב את ישראל לתשובה. כיון שראו אותם תלו עיניהם 
אמר, וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם להקב"ה ויצעקו לפניו, שנ

וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל ה', כאותה צעקה שצעקו במצרים. כיון ששמע הקב"ה 
 .87אמר להם אילולי שעשיתי לכם כן לא שמעתי את קולכם

קה, במבט שטחי ופשטני ראו ישראל רק את הצרה, את האיום המצרי. אבל בראייה כוללת ומעמי
התברר להם שהתקרבותו של הצבא המצרי היתה חסרת משמעות, שהרי טבע בים, ואף על פי כן 
יש לאירוע הזה משמעות פנימית לישראל, והוא טבע בהם את חותמו לדורות באמצעות שירת 

 שהקריב את ישראל לתשובה.     -הים: פרעה הקריב 
והייסורים סוחטים מישראל את הייסורים הופכים לחלק מהותי של תהליך התשובה. הלחץ 

מיטבם וממצים מהם את כל הגנוז בהם, וכך נעשים הייסורים לגורם קבוע המשפיע על דרך 
 פעולתם של ישראל.

שמן תורק שמך, מה השמן הזה מר מתחלתו וסופו מתוק, כך והיה ראשיתך מצער 
ן עושין ואחריתך ישגה מאד, מה השמן הזה אין משתבח אלא ע"י כתישה, כך ישראל אי

 .88תשובה אלא ע"י יסורין
אולם אל לו לאדם לחכות לאזהרה מן השמים, כדי שיעשה תשובה. די בייסורים המופיעים אצל 

 אנשים אחרים, כדי שילמד האדם את הלקח ויעשה ביוזמתו את המוטל עליו. 
 מפני מה היסורין באין לעולם? מפני הבריות שיראו ויסתכלו ויאמרו מי שחטא הוא לוקה,

ומי שלא חטא אינו לוקה. ולמה העצים והאבנים והכתלים לוקין? כדי שיראו הבעלים 
ויעשו תשובה. וכן אתה מוצא כשחטאו ישראל ובקש הקב"ה להגלותן, אמר הקב"ה אם 
אני מגלה אותן תחלה, עכשיו נעשין חרפה וקלון לכל האומות. מה עשה, הביא סנחריב 

וכתיב ואסיר  89ר ותמצא כקן ידי לחיל העמיםהרשע על כל האומות והגלה אותן, שנאמ
גבולות עמים וגו'. אמר הקב"ה: יהיו ישראל רואים שהגליתי אומות העולם ויעשו תשובה 

 .90ויראו במשפטי
חכמים אינם מחכים לשעת המשבר, הם רואים כבר את הייסורים והמוות המרחפים מעל ראשם, 

 ומקדימים תרופה למכה.
יום אחד לפני מיתתך. אמר לו רבי עקיבה: רבי, למדני וכי יש  היה רבי יהושע אומר: שוב

אדם יודע אימתי הוא מת שיעשה תשובה? אמר לו: כל שכן, בכל יום יאמר אדם אעשה 
תשובה היום שמא אמות למחר, אעשה היום תשובה שמא אמות למחר, ונמצאו כל ימיו 

 .91לבנים באין בתשובה. איכן הוא פירושו של דבר, בכל עת יהיו בגדיך
אפשרות הייסורים והחולי חשובה לא רק לחוטא אלא גם לצדיק הגמור; הם אינם מאפשרים לו 
לנוח על זרי הדפנה ודוחפים אותו להמשיך לחיות במתח רוחני. הדברים נאמרים לכל אדם, ועל 
אחת כמה וכמה הם נכונים לגבי בעל התשובה, ששב ותיקן את חטאו. לעולם לא יוכל אדם 

בקיים אלא עליו להמשיך לצעוד הלאה, להגדיל את אחריותו לא רק לעצמו אלא גם להסתפק 
 לעולם כולו: 

אשריו שהכריע  -לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי, עשה מצוה אחת 
: וחוטא 92אוי לו שהכריע את עצמו לכף חובה, שנאמר -עצמו לכף זכות, עבר עבירה אחת 

אובד ממנו טובות הרבה. ר' אלעזר בר'  -בשביל חטא יחידי שחטא  אחד יאבד טובה הרבה,
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 בראשית רבה ס"ה ט'. 86
 שיר השירים רבה ב' ב'. 87
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 -נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר רובו, עשה מצוה אחת  שמעון אומר: לפי שהעולם
אוי לו שהכריע את  -אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות, עבר עבירה אחת 

 -כו', בשביל חטא יחידי שעשה זה  עצמו ואת כל העולם לכף חובה, שנאמר: וחוטא אחד
 .93אבד ממנו ומכל העולם טובה הרבה

חכמים מציגים את האדם כשקול. הם חייבו אותו לחוש בכל רגע שהוא על עברי פי פחת, וחיזקו 
 שוב יום אחד קודם מיתתך.   -את תחושת הדחיפות והבהילות בהוראתם 

לכאורה שלא ברצונו, והאדם הנבון מקבל ייסורים אלה הם ייסורים חיצוניים שבאים על האדם, 
אותם בהשלמה ובגדלות נפש, משום שהם דוחפים אותו לתשובה. אבל חכמים הרחיבו עוד את 
הדברים וסברו שהאדם יכול לקבל על עצמו ייסורים ביוזמתו, ולהשתמש בהם כדי להכניע את לבו 

 ולהגיע לתשובה שלמה. 
 94ית, למה, שהתענית קרובה לתשובה, שנאמרד"א אל תתן שנה לעיניך וגו' מלישב בתענ

וקרעו לבבכם ואל בגדיכם ושובו אל ה' אלהיכם אם עשיתם כן, כי חנון ורחום הוא ארך 
 . 95אפים ורב חסד ונחם על הרעה

אלא שגם בדרך זו יש להישמר מהיתפסות לחיצוניותם של הדברים פן יישאר האדם עם הצום 
ות אדם נפשו, הלכף כאגמן ראשו ושק ואפר יציע, הלזה לבדו. "הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענ

תקרא צום ויום רצון לה'. הלוא זה צום אבחרהו פתח חרצבות רשע התר אגדות מוטה ושלח 
 .96רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו"

. התשובה מאהבה אינה זקוקה 97תורה זו של הייסורים, העלו ר' עקיבא ובית מדרשו לרמה חדשה
יץ לתשובה ולא כתנאי לכפרה, אבל בעולם האהבה, חדלים הייסורים להיות לייסורים לא כתמר

עונש ונקמנות שמימית והופכים להיות מכשיר בידי הצדיק השואף להתעלות ולדבקות אין קץ, 
 חביבים ייסורי האהבה.

 
 

 . תשובה ומעשים טובים5
 

 .98תצמד המושגים "תשובה ומעשים טובים" מופיע בדברי חכמים יחד פעמים רבו
 .99תשובה ומעשים טובים -ואלו הן פרקליטין של אדם 

 .100מרגלא בפומיה דרבא: תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים
הכל בוכין בשעת מיתתן, בין צדיקים ובין רשעים, למה, שסוף העין לבכות ולהוריד דמעות. 
הרשע בוכה שלא עשה תשובה, והצדיק בוכה שלא עשה הטוב בכפליים ממה שעשה. יפה 

עה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, יפה שעה אחת של ש
 .101קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה

שני המושגים הללו אינם מעור אחד אלא לכאורה שני ניגודים. התשובה נועדה לרשע שחטא ופשע 
. יתכן 102ל הצדיקולא עשה מעשים טובים, ואילו המעשים הטובים הם תוכן החיים החיובי ש
או מפרידה, -כ 103אפוא שיש להבין את הוי"ו, לא כוי"ו החיבור אלא כפי שמצינו פעמים רבות

 וכוונת חכמים לשני תכנים שונים שאינם באים כאחד. 
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צירוף שכיח אחר למעשים הטובים הוא הצמד "תורה ומעשים טובים", המבליט את הקשר והיחס שבין הלימוד  98

 ות הצמד "תורה ומצוות" המבטא את לימוד התורה והגשמתה.והעיון לבין  המעשה, שכיח פח
 שבת ל"ב א. 99

 ברכות י"ז א. 100
 שמחות דרבי חייה ב' ג'. וראה גם נדרים ל"ב ב, סנהדרין צ"ז ב ואליהו זוטא ט"ז. 101
בסוכה )נ"ג א( חסידים ואנשי מעשה אומרים )בשמחת בית השואבה(: אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו  102
ש"י, כל חסיד הוי מעיקרו(. ובעלי תשובה אומרים: אשרי זקנותינו שכיפרה על ילדותינו. אבל  מצאנו את הכינוי )ר

חסיד גם ביחס לבעלי תשובה: "אדם הראשון חסיד גדול היה, כיון שראה שנקנסה מיתה על ידו ישב בתענית מאה 
על בשרו מאה ושלשים שנה" עירובין י"ח ב. ושלשים שנה, ופירש מן האשה מאה ושלשים שנה והעלה זרזי תאנים 

וכך פירש רבי דוד אבודרהם )כ"ט א, וכן הוא בפירוש התפילות לרבינו יהודה בר יקר סוף עמ' נד( את נוסח תפילת 
עמידה: "על הצדיקים", הם גדולים מכולם, שלא חטאו מעולם... "וזה יכתוב ידו לה' אלו בעלי תשובה", פירוש אלו 

הם קצת יראה על העבירות שעשו. וכן אמר דוד שמרה נפשי כי חסיד אני, כלומר כי בעל תשובה חסידים, שיש ב
 אני, שלא היה רשאי לקרות עצמו חסיד.
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לת יוסף והתשובה, נעשה שלם עמהם שנכנס בשביל שביקש )ראובן( שני מעשים טובים הצ
 .104במנינם, הה"ד אחריו ויהיו בני יעקב י"ב

חכמים מצאו אצל ראובן גם תשובה וגם מעשה טוב. התשובה כיפרה על חטאו ובזכותה לא מת 
 ראובן, אלא  המשיך לחיות חיים משמעותיים רק על ידי מעשה חיובי.

 כך הדבר גם ביחס לישראל במאמר הבא: 
יפה רעיתי הנך יפה, הנך יפה במצות, הנך יפה בגמילות חסדים .... הנך יפה בתשובה, הנך 

 .105הנך יפה במעשים טובים
רשימת הדברים הארוכה המנויה במדרש, יש לה פנים שונות שכולן דרושות לשם שלמותם של 

בית ואלה ישראל. "הנך יפה במזוזה והנך יפה בתפילין", צריך גם מזוזה וגם תפילין, זו נקבעת ב
מונחים על האדם, ושלמות התורה מופיעה ומתקיימת רק בקיום שתיהן. לפיכך צריך גם את 
התשובה וגם את המעשים הטובים. בעל התשובה אינו יכול להסתפק בשלילת החטא אלא צריך 

 להמשיך בדרכו ולבטא אותה גם באופן חיובי במעשיו הטובים.
ליה )אחר לר' מאיר( עקיבא רבך לא היה אמר כן,  הצמד הזה מופיע גם ביחס לאדם אחד: "אמר

.  106בזכות תשובה ומעשים טובים שהיו בידו מראשיתו" -אלא וה' ברך את אחרית איוב מראשיתו 
ברור שמציינים כאן את זכויותיו הרבות של איוב, גם בזו וגם בזו. אלא שהדברים אינם הולמים 

ים טובים ולא נזקק לתשובה. נראה אפוא את איוב הצדיק הגמור, שמראשיתו היו לו רק מעש
שהמדרש רואה בצמד הזה שלמות, ולכן ביקש שלצדיק הגמור לא יחסרו תכונותיו הטובות של 
בעל התשובה. משהו של תשובה, יכול המדרש למצוא במסופר על ראשיתו של איוב: "ויהי כי 

כלם כי אמר איוב אולי הקיפו ימי המשתה וישלח איוב ויקדשם והשכים בבקר והעלה עלות מספר 
. איוב השתנה אחרי הניסיון שעבר, 107חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל הימים"

וכבר איננו הצדיק הגמור שהיה קודם לכן, אלא גם בעל תשובה, "וה' שב את שבות איוב", זאת, 
 רק משום שמלכתחילה לא נהג רק כתם וישר, אלא גם כבעל תשובה.

 
דו את המעשים הטובים לתשובה, אולם בדרך כלל מופיעים המעשים הטובים  חכמים הצמי

 ; מדוע אפוא לא קשרו את התשובה למצוות?108כצמד, יחד עם המצוות, "מצוות ומעשים טובים"
הצמד "מצוות ומעשים טובים" בא כנראה להבחין בתוך כלל המעשים הטובים, בין מצוות 

מעשים טובים שהם טבעיים ושכליים. בין מצוות שהן שמעיות המבטאות את הצו העליון, לבין 
יותר בתחום שבין אדם למקום, לבין מעשים טובים שהם בעיקרם, מצוות שבין אדם לחברו. 

המתאמץ לעשות את חובתו  הצדיקחכמים העמידו מול החוטא שנעשה בעל תשובה, לא את 
 שטבעו טוב ומעשיו טובים.  הישרומקיים מצוות, אלא את 

 במדבר רבה י"ג י"ח. 104
 א' ]ט"ו[ ראה גם שם ז' ז' מה יפית ומה נעמת.שיר השירים רבה א'  105
 רות רבה ו' ד' ]יג[. 106
 איוב א' ה. 107
מופיע במיוחד במדרשים, בראשית רבה )תיאודור אלבק ט' ד"ה וירא אלהים(: "אמר לו ר' יונתן אם כן יגזור  108

א יהו אומרים כלום מיתה על הרשעים ואל יגזור על הצדיקים, אלא שלא יהו הרשעים עושים תשובה של רמיות, של
הצדיקים חיים אתמהא אלא שהן מסגלין מצוות ומעשים טובים אתמהא אף אנו נסגל מצוות ומעשים טובים, נמצאת 

 עשייתן שלא לשמה".
ושם ה' יד:  וראה מדרש תנאים לדברים כ"ג כב: "וחבל את מעשה ידיך, אלו מיעוט מצות ומעשים טובים שבידיך".

  צות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה חוץ מהגיון תורה ותפלה"."גדולה היא המלאכה שכל המ
וכך הוזכרו גם זה בצד זה בפסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( נספחים ב': "ד"א יכרו עליו חברים, חבורות חבורות, יש 

רה בעלי מקרא, יש בעלי משנה, יש בעלי תלמוד, יש בעלי הגדה, יש בעלי מצוות, יש בעלי מעשים טובים. כל חבו
וחבורה באה ונוטלת חלקה". )יש להשוות את הצמד "מצוות ומעשים טובים" לצמד הקושר את מבצעיהן של 

הפעולות "חסידים ואנשי מעשה": "חסידים ואנשי מעשה היו מרקדין לפניהן באבוקות ואומרים לפניהם דברי 
בן דוד בא, שנה... שלישית רעב גדול, תושבחות" )תוספתא סוכה )ליברמן( ד' ב'(. "ר' שמעון בן יוחאי אומר שבוע ש

דרך ארץ פרק רבי  ומתים בו אנשים ונשים וטף, חסידים ואנשי מעשה מתמעטים, ותורה משתכחת מלומדיה" מסכת
 שמעון א' א'. האם חסידים הם בעלי מצווה ואנשי מעשה בעלי מעשים טובים?



 

 

 
 אריאל ז"ל-ה שטיגליץר' מש

 ט"ו אייר תשנ"ח -י' טבת תרס"ז 
 

אבא ואמא קיפלו בתולדות חייהם כמעט מאה שנה של היסטוריה יהודית. עברו על אבא טלטלות 
רבות; מלחמת העולם הראשונה, שאילצה את משפחתו לעזוב את עושרה, אשר הפך מדרס לסוסי 

לחמה; הנישואין והעליה המשותפת ארצה הקוזאקים, ולברוח מגאליציה לפראג; חזרה לאחר המ
בתרצ"ד; העליה לירושלים בת"ש והקמת בית מלאכה וחנות לייצור אופנת נשים; טלטלת 
מלחמת העולם השניה שבה נספתה משפחת אמא, בית קורץ הי"ד, ומשפחת אבא שעלתה 

פות בעקבותיו ארצה, ניצלה; תקומת המדינה והמצור על ירושלים; מלחמת ששת הימים והשות
בחידוש ההתיישבות ברובע היהודי, תוך ציפייה לגאולה השלמה. אבא למד מכל שעבר עליו, 

 שההישג החומרי, אין בו ממש, ודבק באהבת התורה, האדם והארץ. 
 

  אהבת תלמידי חכמים
אבא היה בן למשפחה חסידית של תלמידי חכמים, שלא עשו את תורתם קרדום לחפור בו אלא 

 סחרם, וכך נהג אף הוא עצמו.התפרנסו ברווחה ממ
היתה לו טביעות עין מיוחדת לתלמידי חכמים נקיי דעת ובעלי נשמה יתרה. הוא נקשר לגלריית 

-אישים רחבה ומגוונת, זכר צדיקים לברכה: לאדמו"רי בית רוז'ין; למנהיגי המזרחי, הרב בר
ב נתן רענן, קרבה אילן, הרב גולד והרב מימון; אל בית מרן הרב קוק, הרב צבי יהודה והר

שהביאה את הבנים לישיבת "מרכז הרב"; קשר נפשי לרב חרל"פ ולרב חן; ובמיוחד קשריו עם 
הרב זוין שאצלו למד בלילי שבת, והשתתף בביתו בסעודות מלווה מלכה ופורים; ועם הרב שבתי 

ו בהערצה בורנשטיין, דמות קורנת מבית סוכצ'וב, שאבא היה לו משענת. בכולם נהג כחסיד אל רב
ואהבה, וכמו דבורה, ליקט את הצוף מן הפרחים השונים, שאב מכולם את הטוב ומיזג אותו 

 ברוחו למהות אחת. 
 

 רחבות אנפין ואחדות
 אבא מיזג ברוחו באופן טבעי ושלם תורה וחסידות, ציונות והשכלה, ניגון ויופי. 

פק במקום אחד, אלא נדד כשבא לקבוע מקום לתפילתו, בחר בבית כנסת מסודר, אבל לא הסת
בשבתות, בסבב קבוע, בין בתי כנסת הקרובים לרוחו. בית הכנסת "סמינר המזרחי", שבו התרכזו 
חרדי פראנקפורט, דוברי הגרמנית; בית הכנסת "אלומה", שבו התפללו תלמידי הרב קוק, 

עמד הרב  ובראשם ר' בנימין מנשה לוין בעל "אוצר הגאונים"; בית הכנסת "המזרחי", שבראשו
שבתי בורנשטיין; בית הכנסת של חסידי בויאן ובתי ראנד של חסידי צאנז, כך שהצליח לאחוז 

 בכל העולמות ולאחד בקרבו את כל הגוונים. 
מידה יתרה היתה לו, שלא זלזל בהבנתם של ילדים קטנים, ואמנם לקח אותנו לכל מקום שהלך, 

לעצרות, אירועים ומפעלים לאומיים שונים, לבתי הכנסת שבהם התפלל, לבקר אצל גדולים, גם 
ובכך הפך אותנו לשותפים במעשיו. ואף על פי שלא הבנו בזמנו את הדברים על בוריים, התרשמנו 

 מן האישים ודבריהם,  מן האווירה ששרתה סביבם וכל אירוע כזה חרט אות בלבנו. 
 

 חסד
ריהם, בצנעה ובדרך כבוד. אבא ואמא הרבו לעשות חסד, והעניקו משלהם לנזקקים שבין מכ

בחורף תשי"ב נענו לקריאת המוסדות לעזור לתושבי הפחונים במעברת תלפיות, והביאו הביתה 
ילד ממשפחה תימנית בת ארבע עשרה נפשות, שגדל עמנו כבן במשך כל החורף. אבא הרחיב את 

פעולה זו הקשר עם המשפחה, וסיפק לה עבודה ברקמה על החולצות שיצר. אבא ואמא חזרו על 
 כעבור מספר שנים, כאשר הביאו ילדה לגור אצלנו והכניסו אותה לבית ספר סמוך ולבני עקיבא. 

אבא אהב אנשים ויזם בעצמו היכרויות עם זרים. כשחסר מניין בבית הכנסת, יצא לחפש עשירי 
זר, למניין בין באי המלונות שבסביבה, ויצר עמם קשרים. במקרה אחד נענה על ידי אדם מעט מו

לאחר התפילה התברר שהאיש הוא יפני בשם פרופ' קצ'וזו, שהתעניין ביהדות, התגייר אחר כך 
 ונעשה יהודי שלם.

פעם כשחזר אבא בליל שבת מבית הכנסת, הבחין בקבוצת נערים מסתובבת ברחוב החשוך ללא 
לראות מטרה. הוא פנה אליהם ושאל אותם לרצונם, והם ענו שבאו מקיבוץ העוגן לחפש מה יש 

בירושלים בליל שבת. מיד הזמינם לבוא עמו, והקבוצה כולה עלתה אלינו הביתה. אמא פתחה את 
הדלת והם נכנסו פנימה, עוד ועוד עד שנתמלא החדר מפה לפה. אבא פתח בקידוש וחילק לכולם 
יין ועוגות, שר להם, והסביר את משמעות הדברים, ואת ערך קדושת השבת. מאז, המשיכו לבוא 

ו במשך שנים בלילות שבת, והיו נערים שהתכתבו עמו. אבא ואמא החשיבו פעילות זו לקרב אלי
רחוקים, ואף נסעו במשך כמה שנים להתפלל בימים הנוראים בקיבוצים חילוניים, בצרעה, יפעת 

 וגבת.
 



 

 

 עולם הניגון
ם, היפים נשמתו של אבא היתה חצובה מהיכל הניגון. נפשו היתה קשורה בניגוני החסידים הישני

והמורכבים, ואוצר שלם מאלה שרד במשפחה. עשרות שנים שימש אבא כבעל תפילה, והיה 
מתפלל ברגש ובקול נעים, בהקפידו בדייקנות על מסורת נעימת התפילה ועל התאמת המנגינות 
למלים. אבא לא ירד לטעמו של קהל המתפללים, אלא השתדל ואף הצליח להרים את הציבור 

יה בקיא ורגיל בתפילה, התחיל להתכונן לימים הנוראים כבר מראש חודש אלול. אליו. למרות שה
על הבד המתוח לפניו שגזר במכונת חיתוך, היה מונח המחזור הפתוח, ממנו התכונן בחרדת קודש 
לתפילה. כאשר יצאו הבנים לישיבות ולא יכלו להשתתף אתו בשירה, יצר מקהלה מילדי בית 

תיות, לימד אותם את המנגינות, העמידם לידו, ודאג לתת להם שי הכנסת שבאו ממשפחות מסור
 מפואר כדי לחבב עליהם את התפילה. 

במשך שנים רבות, התכנסו אצלנו השכנים הדתיים בלילי שבת ללמוד פרשת שבוע. האנשים היו 
שקועים במשך כל השבוע בעשייה חולית קשה ומדכדכת, אבל בשבת, הופיעו מאירי פנים, והתגלו 

מיטבם כאנשי ספר ולמדנים. בכל שנה למדו מפרש אחר, ומכולם התחבב עליהם פירוש "אור ב
החיים". אולי יותר מאשר בלימוד עצמו, התגבשה החבורה בישיבה בצוותא אחרי הלימוד, 

 כשהיא מאריכה בשירת ניגונים יפים, על כוס תה ופרוסת קוגל.
 

 מעורבות ואחריות
, אולם היה אדם מעורב, ובעל "ראש גדול", שראה עצמו שותף אבא לא נשא בשום משרה ואחריות

לכל מפעל לאומי ותורני חשוב. הוא לא השלים עם פגמי המציאות או פעולות שרירותיות של 
 השלטונות, אלא נאבק תמיד למימוש דעותיו. 

כאשר ראה שוטר מכה בכוח אשה, בהפגנת הנשים נגד השירות הלאומי, תפס אותו בידו ומנע 
ו להכות, ולכן נכלא. רק בהתערבות ראש העיר יצחק קריב, שהיה ידיד קרוב, שוחרר באמצע ממנ

 הלילה ממעצרו. 
היה לאבא שכן ברובע היהודי שחלה במחלה קשה וימיו היו ספורים, והיה נזקק לאוויר ושמש, 
אבא חשב שמרפסת תעזור לו. לשם כך נאבק בפקידי החברה לפיתוח הרובע ותקנותיה שאסרו 

 ינוי במבנה, עד שהצליח לשנות את הגזרה, והמרפסת נבנתה.ש
כאשר ראה שהחלו לשפץ ברובע את חורבות מנזר האבירים הטמפלריים, הזדעזע. הוא דאג 
ששרידי המזבח יסולקו משם, ותלה על המקום שלט גדול ובו העתיק את המקורות על אכזריותם 

כל הגורמים, בארץ ובבודנסטאג בגרמניה  של הצלבנים, ששרפו את יהודי ירושלים. הוא פנה אל
 למנוע את שיקום המבנה, ובמקום נפתח גן לציבור.  

אבא ואמא בחרו דירה בסמוך לחורבותיו של בית הכנסת "תפארת ישראל". בית כנסת זה נבנה על 
ידי ר' ניסן בק בשליחותו של ר' ישראל מרוז'ין. אבא ראה בר' ניסן דמות מופת, המשלבת 

הבת ארץ ישראל וחלוציות. אבא זכה להתפלל בבית הכנסת זה בדרכו לכותל לפני חסידות, א
מלחמת השחרור, וחלם על הקמתו מחדש. הוא פנה לכל הגורמים, הן בין אדמו"רי וחסידי רוז'ין, 
והן בעיריה ובממשלה, לבנות את הבית, דחף והפציר, אלא שלכל הגופים הללו היו עניינים אחרים 

ועלבונו של בית הכנסת העומד בשיממונו לא נגע להם, דבר שכאב לו עד יומו שבפיתוחם עסקו, 
 האחרון.

 

 ר' חיים אלעזר כהן ז"ל
 

ר' חיים עלה עם הוריו מגרמניה בתרצ"ז בהיותו בן עשר. התחנך על ברכי משנת "תורה עם דרך 
יתה אצלו ארץ" והגשים באורחות חייו שיטה זו בשלמות. דרך הארץ שלו היתה תורה והעבודה ה

ערך. הוא היה מראשוני רואי החשבון בארץ, ויו"ר ועדת האתיקה המקצועית, ועבודתו זו לא 
היתה לו מקצוע בלבד, אלא ביטוי לאופיו הישר. "איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם, כל שהיא 

 תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם" )אבות ב' א'(.
ו על נאמנותו ושאלו בעצתו. בראייתו הישרה ירד לעומקם הכל הוכירו את יושרו של ר' חיים, סמכ

של הדברים ולעומק החוק, והשיב לכולם מתוך ענוה ויושר לב רק כאשר חשב שהבין תחום זה על 
 בוריו.

עבוד את ה' בטבעיות ושמחה. "אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה", ישר הלב איננו צריך לצדק 
זורמת ממנו באופן טבעי והרמוני, ולכן הוא שרוי בשמחה את עצמו ואת מעשיו, אלא עבודת ה' 

 )עולת ראיה(.
יומית. כיובל שנים שימש כגבאי בבית -ר' חיים עשה את כל מעשיו בדייקנות ובשקדנות יום

הכנסת "חורב", ודאג לכל פרט בו, עד להעמדת כל סידור ישר במקומו. הוא דקדק במנהגים, 
 המסורתיים התנגנו על פיו בכל חג ומועד. הקפיד על נוסחי התפילה, והניגונים

היה מעורב בדעת עם הבריות ובמשך עשרות שנים השתתף במפעלי צדקה רבים: במשרדו כרואה 
חשבון, עשה בחצי חינם ובהתנדבות את עבודתם של מוסדות תורה שונים; היה חבר בועד המנהל 



 

 

 -במנהלת שכונות רחביה  של בית החולים שערי צדק ושימש כיו"ר ועדת הביקורת; היה חבר
 נחלאות, ובכל מקום דאג לרווחת הציבור לטובתם של חולים, קשישים ונזקקים.

 
     

 

 
 

 


