
  > עלון לבוגרי ישיבת ברכת משה מעלה אדומים  ]1[      לעילא< 
 

  

  

  

  

  

  ג"עתשה' ג' אייר•  פרשת תזריע מצורע • 124עלון דו שבועי מס' 

 

 

         

  

 ן רב החו מאז  זמרה  על  רות  י ז   הג

  :בסוטהנאמר 

ל השיר מבתי המשתאות שנאמר: משבטלה סנהדרין בט

  (מח.) .ישתו יין וגומר לא בשיר

 :ניתן לבאר בשני דרכים אמר המשנה "בטל השיר"את מ

  

. בגלל האבלות על החורבן האנשים הפסיקו לשיר, א

והמשנה בעצם מתארת את המצב מאז החורבן. וזאת 

"משמתו נביאים  בדומה לכתוב בהמשך המשנה:

שכן בוודאי הכוונה  - הראשונים בטלו אורים ותומים"

כי אי אפשר לתיאור המצב שהיה לאחר שמתו הנביאים. (

 לומר שגזרו על האורים והתמים שיפסקו).

  

. "בטל השיר" אין הכוונה שבטל מאליו, אלא שגזרו על ב

ביטול השיר. וסביר יותר לפרש כך שהרי מבחינה 

מציאותית, גם לאחר חורבן הבית, מי שרוצה ללכת לבית 

יכול לעשות זאת, וזה לא כמו האורים  - המשתה ולשיר 

ותם אין בידינו להחזירם מאז והתומים שבטלו, שא

החורבן, לכן יש לומר שגזרו על האנשים שיבטלו את 

 השיר בבתי המשתאות.

  

  :מביאה מקור לדברי המשנה הגמרא שם

  

וממאי דמשבטלה סנהדרי כתיב? אמר רב הונא בריה דרב 

יהושע דאמר קרא: זקנים משער שבתו בחורים 

שכן  לאחר מכן הגמרא מספרת שרב קילל מי מנגינתם".

   "אמר רב אודנא דשמע זמרא תעקר. שמע זימרה:

  

לפי דברי רב, המשנה מתפרשת על פי הדרך השנייה, 

שבאמת גזרו איסור על בתי המשתה. בנוסף לכך מביאה 

הגמרא את דברי רבא על העונש של מי ששומע 

אמר רבא זמרא בביתא חורבא בסיפא וכו' אפילו זמרה:"

  .בית המסובך בארזים מתרועע

  

רבא דיבר על העונש של מי  דברי רבא ישנה קושיה. על

, ואילו במשנה גזרו רק על זמרה בביתו ששומע זמרה אף

 בבתי המשתאות!    בהמשך נתייחס לכך.

  

   הגמרא ממשיכה:

  

"אמר רב הונא זמרא דנגדי ודבקרי שרי, דגרדאי אסור. רב 

   .הונא בטיל זמרא וכו'

  

סקים במלאכה מפרש שנגדי ובקרי הם אנשים העו רש"י

ושרים כדי לזרז את העבודה (נגדי= מושכי ספינות, 

בקרי= חורשים ומוליכים שוורים בזמרה), ולכן מותרים 

בזמרה, ואילו גרדי אלו רצענים שהיו עוסקים בזמרה 

 "לשחוק", ולכן הם אסורים בזמרה.

  

 »הרב נחום אליעזר רבינוביץ «

  18:30-19:43  |  ירושלים

  18:46-19:46  |  תל אביב

 18:37-19:46|        חיפה

 זמני כניסת ויציאת השבת :
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הגמרא מספרת שלאחר שביטל רב הונא  ,לאחר מכן     

כאון ולא היו קונים יאנשים לדאת הזמרה במקומו נכנסו ה

אווזים אף במחיר זול, ולכן רב חסדא הקל בעניין הזמרה 

ואנשי מקומו היו שמחים והיו קונים אווזים אף במחיר 

 גבוה.

  

 גם את גזירת רב הונא אפשר להבין בשני אופנים:

  

תה מותרת, ורב הונא ילפני גזירתו, זמרה לשחוק הי א.

ה ע"י הנגדי והבקרי תיקן שרק זמרה של זרוז העבוד

כל זה לפי פירוש  -מותרת, ואילו זמרה לשחוק אסורה 

  רש"י.

  

יתה אסורה, יכבר לפני גזירת רב הונא, זמרה לשחוק ה ב.

ולכן היה מותר רק לנגדי ולבקרי לזמר. רב הונא גזר אף 

  על הזמר של הנגדי והבקרי.

  

רוש המובא בגיליון הש"ס במקום, משמע שזמרת ילפי הפ

יתה זמרה הכוללת גידופין בתוכה, וזה מתאים יה הגרדאי

יתה אסורה, ילפירוש הזה, שגם לפני רב הונא זמרה כזו ה

יה" של הנגדי יואילו רב הונא גזר גם על זמרה "נק

  והבקרי.

 סוגי זמרה: 3נמצאנו למדים שישנם 

  

. שיר בבית המשתה, אשר בזמן המשנה גזרו עליו שהוא 1

 סנהדרין.אסור מפני החורבן וביטול ה

  

. שירי גידופין שאסורים תמיד בלי כל קשר לגזירות 2

  האבלות.

  

. שירי שחוק שגזר עליהם רב הונא (אף שלא בבית 3

  המשתה), ורב חסדא התירם.

  

 :ירושלמי סוטהנאמר ב
  

אבא בר רב ירמיה אמר זקנים משער שבתו וגו'. אמר רב חסדא 

רים דברי בראשונה הייתה אימת סנהדרין עליהן ולא היו אומ

נבלה בשיר, אבל עכשיו שאין אימת סנהדרין עליהם הן אומרים 

  יב) (ט,                                           .דברי נבלה בשיר

  

שבזמן הסנהדרין היה פיקוח על  ,על פי הירושלמי משמע

השירה, ולכן התירו לשיר בבתי המשתאות, שהרי בגלל 

נבלה לשיר. אמנם אימת הסנהדרין לא הכניסו דברי 

משבטלה הסנהדרין, והחלו להכניס דברי נבלה לשירים 

בבתי המשתאות, גזרו ואסרו כל שיר על היין בבית 

  המשתה.

  

מהירושלמי שהגזירה על הזמרה מאז ביטול  ,יוצא

  הסנהדרין כלל לא קשורה לדיני אבלות.

  

   :מביא את הגמרא בגיטין הרי"ף

  

דאסור? שרטט  שלחו ליה למר עוקבא: זמרא מנא לן

  (ז.)                  .להו: אל תשמח ישראל אל גיל בעמים   וכתב

  

אם שאלו את מר עוקבא על בתי משתאות,   ויש להבין:

היה מר עוקבא צריך להביא להם את המשנה בסוטה 

האומרת שגזרו על כך איסור! אלא כנראה ששאלו אותו 

  על שירה סתם, וענה להם שאסור.

  

   ממשיכה הגמרא:

  

   ולישלח להו: בשיר לא ישתו יין וכו'

  

  כלומר: מדוע לא הביא להם פסוק זה? 

   ועונה הגמרא:

  

אי מההיא הוא אמינא זמרא במנא הוא דאסיר אבל זמרא בפומא 

  .קמ"ל דאסיר -מותר

  

  היינו "בשיר לא ישתו יין וכו'" כלומר: מהפסוק

חושבים שרק זמרה בכלי נגינה אסורה, לכן שלח מר 

ת הפסוק: "אל תשמח ישראל" ללמדם שגם עוקבא א

  זמרה בפה אסורה.

  

הרי הפסוק "בשיר לא  אמנם לפי הסבר זה ישנה קושייה:

ישתו יין" מדבר על שירה על היין, כלומר שירה בבית 

המשתה, אז מה היה מחדש להם מר עוקבא אילו היה 

שולח להם פסוק זה, הרי שירה בבית המשתה כבר נאסרה 

פי שראינו במשנה בסוטה, ואילו בימי הסנהדרין כ

תלמידיו שאלוהו על זמרה סתם שלא בבית המשתה, כפי 

     שהסברנו לעיל?

  

לכן, יש להסביר באופן שונה. מר עוקבא ותלמידיו      

וודאי ידעו על הגזירה של הסנהדרין על זמרה בבית 

המשתה. אלא שתלמידיו רצו להבין מה בדיוק נגזר על ידי 

משתה, האם רק זמרה בכלים או שמא הסנהדרין בבית ה

ולכן מר עוקבא שלח להם פסוק המלמד  גם זמרה בפה.

שאף זמרה בפה אסורה, וכל זה דווקא בבתי המשתאות 

  כפי שהסברנו.
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כעת, לאחר שראינו שהזמרה שנאסרה היא רק זמרה      

כך רב בבבתי המשתאות, הגמרא בסוטה שלמדנו מובנת 

אף מחוץ לבתי המשתאות,  הונא רצה להרחיב את הגזירה

  ורב חסדא התיר במקומו מה שרב הונא אסר.

  

בהמשך דבריו, מביא הרי"ף את הגמרא בסוטה, ולאחר 

  : מכן כותב

  

הא דאמרינן זמרה בפומא אסיר, ה"מ כגון נגינות  פירש גאון

שלאהבת אדם לחבירו ולשבח יפה ביפיו, כגון שהישמעאלים 

ות ותשבחות וזיכרון קוראים להם אשעא"ר, אבל דברי שיר

חסדיו של הקב"ה אין אדם מישראל נמנע מזאת. ומנהג כל 

ישראל לאמרם בבתי חתנים ובבתי משתאות בקול נגינות ובקול 

  שמחה, ולא ראינו מי שמיחה בזאת.

  

לפי דברי הגאון שמצטט הרי"ף רואים שהאיסור על זמרה 

  לא כלל זמירות ותשבחות לקב"ה.  בבית המשתה

  

  בין מספר דברים בדבריו של הגאון:אמנם יש לה

  

כאשר כותב "הא דאמרינן זמרא בפומא אסיר", האם  )1

  כוונתו רק לזמרה בבית המשתה, כפי שאמרנו?

מה כוונתו באמרו "שירי אהבת אדם לחבירו", אם  )2

הכוונה לשירי נבלה, מדוע צריך לגזור על כך, הרי זה היה 

רים. (אולם אסור מעולם? אלא שכנראה הכוונה לסתם שי

רואים שהגאון דבר  הריטב"איש לציין שלפי חידושי 

"כתבו בשם  דווקא על שירי תאווה וחשק, כפי שכותב:

הגאונים, דאינו אסור אלא שיר של חשק וכיוצא בזה, אבל 

  ).שירות מותר"

   :1כותב  הרמב"ם

  

וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר, וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של 

וח בהן ואסור לשמען מפני החורבן. ואפילו שיר אסור לשמ

שירה בפה על היין אסורה שנאמר: בשיר לא ישתו יין. וכבר 

ל - נהגו כל ישראל לומר דברי תשבחות או שיר של הודאות לא

  .וכיוצא בהן על היין

  

הרמב"ם לכאורה מעתיק את דברי הרי"ף, אך אפשר 

בין הרמב"ם ה .להבין מדבריו על מה בדיוק נגזרה הגזירה

שאסרו מפני החורבן גם שירים שאינם שירי תאווה וחשק 

אלא סתם שירים. כמו כן רואים מדברי הרמב"ם שהגזירה 

  תה על שני דברים: יהי

     זמרה בכלי זמר. )1

                                                           
1
 ד"י תעניות ה, הלכ' 

 . על היין שירה בפה )2

  

תלמידי לפי זה אפשר להסביר את הגמרא בגיטין בכך ש

יזו זמרה א -"זמרא מנא לן דאסורמר עוקבא שאלו אותו: "

אל ענה להם מר עוקבא: " -בדיוק נאסרה מפני החורבן?

כלומר: אסרו כל מה  -"תשמח ישראל אל גיל כעמים

 שמביא לשמחה יתירה.

הרי  -"?ולישלח להו בשיר לא ישתו ייןשואלת הגמרא: "

בשיר על היין יש שמחה יתירה, אז מדוע לא שלח להם 

סוק האחד ועונה: אם היה שולח רק את הפ -פסוק זה?

המופיע במשנה, היינו מבינים שרק "זמרא במנא", זמרה 

בכלי נגינה היא האסורה מפני החורבן כי מביאה לשמחה 

 יתירה, ואילו שירה בפה מותרת.

שלח להם עוד פסוק ללמדם שפסוק אחד מדבר על  ,לכן

שירה בכלים, שנאסרה בכל מקום כי מביאה לשמחה 

פה שאף היא אסורה, יתירה, ופסוק שני מדבר על שירה ב

  והיא שירה על היין המביאה גם כן לשמחה יתירה.

 

אך עדיין ישנה בעיה  ,הסברנו את דברי הרמב"ם בהלכות

  :2שכותב כך בטור, יםבדברי הרמב"ם המובא

  

...ומלשון הרמב"ם זכרונו לברכה משמע דבכלי אסור לשמוע 

לה בכל עניין, ובפה דווקא על היין, אבל הוא ביאר בתשובת שא

דאפילו בפה אסור אף בלא משתה, ואין חילוק בין לשון עברי 

ולשון ערבי וכל שכן אם הן דברי ניבול שאסור לשמעו בכל 

ענין, ובפה אף בלא מליצה וניגון. והני מילי שירת אהבים כגון 

לשבח יפה ביופיו וכיוצא בו, אבל מותר לאמר שירות ותשבחות 

לא שחוק פיו בזמן על היין בבית המשתה. ואסור לאדם שימ

  הזה, שנאמר: אז ימלא שחוק פינו.

  

, ישנה סתירה בדברי הרמב"ם. ביד החזקה כותב הטור לפי

רה בכל אופן ושירה בפה ואס -הרמב"ם שזמרה בכלי שיר

ם שגם "אסורה על היין בלבד, ואילו בתשובה כותב הרמב

  ?!בפה אסורה השירה אף בלא יין

 

  :ותבכ . כך הואנתבונן בתשובת הרמב"ם

  

ידוע שעצם הזמר והניגונים כולם אסורים, אפילו אין אומרים 

עליהם מילים כלל, לאמרם ז"ל: "אודנא דשמעא זימרא תעקר". 

וכבר ביאר התלמוד, שאין הבדל בין שמיעת הזמר או ניגון על 

מיתרים או השמעת הנעימות בלא מילים, אלא כל מה שמביא 

כמו שאמרו וסמכו לידי שמחת הנפש והתרגשותה הוא אסור, 

                                                           
 סופוב 'סימן תקס ייםחרח או 2
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דבריהם אל איסור הנביא, שאמר:"אל תשמח ישראל אל גיל 

 .כעמים

  

ם מדבר על כלי נגינה בלבד, אלא אם כן "לכאורה הרמב

הכוונה  -נפרש ש"ניגון על מיתרים או השמעת נעימות"

  .)שכך כנראה הבין הטור(לשירה בפה 

  

   הרמב"ם מוסיף בתשובתו:

  

כלל שמעטים כמותו, אשר זה ואין משגיחים באחד היוצא מן ה

מביאו לידי שמירת הנפש ומהירות התפעלות להשגת מושכל או 

כניעה לדברים האלהיים, לפי שדברי התורה לא נכתבו אלא לפי 

   הרוב והרגיל, שדברו החכמים בהווה.

  

כלומר, למרות שאנשים מסוימים יכולים מתוך שמחה 

נשים יתירה להתעלות ולהגיע להשגות גבוהות, לרוב הא

לנו הנביאים זאת   "וכבר בארולא טובה השמחה היתירה:

ואמרו בגנותם השימוש בכלי השיר על דרך הפולחן על 

ידי שמיעתם, וזה אומרם:"הפורטים על פי הנבל כדוד 

כאשר מתבוננים בנביא אפשר  חשבו להם כלי שיר ".

לראות שמדובר בגנותם של האנשים שנותנים פורקן 

ון בכלי שיר והגעה לשמחה יתירה, ליצריהם על ידי הניג

וחושבים שמגיעים למעלה גבוהה כמו שהגיע דוד על ידי 

 נגינתו כמפורש בנביא.

  

בהמשך התשובה הרמב"ם מדבר במפורש על שירה      

"ואליבא דאמת אסור לשמוע דבר טיפשות אפילו בפה:

נאמר שלא בשירה, ואם מנגנים אותו בכלים יש כאן 

שמיעת דבר טיפשות ונבלות הפה,  שלשה איסורים: איסור

איסור שמיעת שירה, ר"ל זמרא בפומא, ואיסור שמיעת 

ם שאסור להשמיע שירה "משמע מדברי הרמב  מיתרים".

מביאה לשמחה יתירה (כאמור בתחילת   בפה כאשר

פשות, כי זאת הוא מונה ידבריו) אף כשאין בה דברי ט

 כאיסור נפרד.

יש איסור  ואם זה במקום שתיית ייןומוסיף: "

משמע בפירוש ששירה בפה המביאה לשמחה  .רביעי.."

 יתירה אסורה גם שלא על היין.

  

   :הגאוניםבהמשך מביא את דברי 

  

ומה שאמרו הגאונים ז"ל הוא זמר דברי שירות ותשבחות, כמו 

שכתב בעל ההלכות ז"ל. אבל חס ושלום להזכיר שירי החול 

  לא מן הדיוט.בהם, לא נשמעה זאת בישראל לא מן גאון ו

  

היוצא מתשובת הרמב"ם, שכל מיני זמרה, גם בכלים וגם 

כאשר מביאים לשמחה יתירה הם אסורים, וכמו  - בפה 

שהקשה הטור, זה סותר את דברי הרמב"ם ביד החזקה 

 שכתב ששירה בפה אסורה רק על היין.

  

   ם ביד החזקה:"נחזור ונעיין בדברי הרמב

  

משמיעי קול של   וכל  מיני זמר לוכ  בכלי שיר וכן גזרו שלא לנגן

אסור לשמוח בהן ואסור לשמען מפני החורבן, ואפילו    שיר

 .שירה בפה על היין אסורה

  

ם כלי נגינה, כנראה "מיני זמר וכל ינאם "כלי שיר" ה

   שירה בפה. משמיעי קול" כוללים אף

  

אם כן יש להסביר את דברי הרמב"ם כך: הגזירה, מפני 

זמרה המביאה לידי שמחה יתירה.  תה על כליהחורבן, הי

כאשר מטרתה  ולכן כל זמרה בין בכלים בין בפה אסורה

. אולם כאשר השירה על היין, גם כשהיא להביא לשמחה

שירה שלא מביאה בדרך כלל לשמחה, היין הוא הגורם 

  לשמחה, והיא אסורה.

 

"וכבר נהגו כל ישראל לומר דברי  הרמב"ם מוסיף:

 .ל וכיוצא בהן על היין"-ות לאתשבחות או שיר של הודא

מובן מדוע כותב הרמב"ם "על היין", שהרי שירים 

המביאים לשמחה אסורים גם בלא יין, ומה שנאסר על 

היין זה שירה רגילה שלא מביאה לשמחה יתירה. אז היינו 

חושבים ששירי תשבחות כאשר הם על היין יהיו אף הם 

תירו אסורים, לכן הוסיף הרמב"ם ששירי תשבחות ה

 אפילו על היין.

  

תה על שמחה יתירה, יהגזירה הי שיטת הרמב"םאם כן, ל

 אמנם ישנם כמה סוגים של זמרה:

  

זמרה בין בכלים בין בפה, כאשר מביאה לשמחה יתירה אסורה, '

אף היא  - וזמרה שאינה מביאה לשמחה כזו כאשר היא על היין

 .'אסורה

  

משמחת ברור לפי הרמב"ם שישנה זמרה ניטראלית שלא 

כל שכן כאשר  .מדי ולא מעציבה, שמעולם לא נאסרה

מדובר בניגון של עצבות הוא מותר, שהרי אנו מכירים 

מימי חז"ל, וזה מופיע בכל הפוסקים, שגם בהלוויות היו 

מנגנים בחלילים, וכמובן שלא ניגנו נעימות משמחות אלא 

  נעימות המתאימות להלוויה.
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 הלכה למעשה
  

שנם האוסרים לשמוע מוסיקה כלל בימי בין המצרים י

וכלל, ולכך אין שום מקור, כי אם זו מוסיקה שנאסרה 

מפני החורבן, היא אסורה בכל השנה, ואם זו מוסיקה 

 המותרת בכל השנה, היא מותרת אף בימים אלה.

לדעת הרמב"ם, שהיא הדעה המחמירה בנושא זה, 

המוסיקה שנאסרה היא מוסיקה המביאה לידי שמחה 

כזו הגורמת לאדם לרקוד משמחה) , ואילו מוסיקה יתירה (

רצינית לא נאסרה מעולם, וגם לא בימי בין המצרים, אלא 

 אם כן היא על היין הגורם לשמחה.

 

  

 

  

  

  

    

  

 דאות ו סר  חו של  ממקום    השלמה 

כשהמצורע נרפא מצרעתו עליו להביא כבש לאשם, כבש      

עיקרו של ג שמן. לעולה, כבשה לחטאת, סולת למנחה ולו

: מדמו נותנים על גוף המצורע (תנוך הקרבן הוא כבש האשם

אוזן ימין ובוהן יד ורגל ימין), ואת כבש האשם לא ניתן 

להמיר, במקרה של חוסר יכולת כלכלית, ביונה או תור, 

בשונה מכבשי העולה והחטאת. תעיד על כך גם ההשוואה, 

יינת כשלעצמה, בין קרבנות המצורע המיטהר לבין המענ

קרבנות הנזיר שהשלים את נזרו ולבין קרבנות הכהן 

שהוקדש לעבודתו: בעוד שהנזיר והכהן מקריבים עולה 

חטאת ושלמים, הרי שהמצורע מקריב עולה חטאת ואשם. 

הא למדנו, שהקרבן הנותן לטהרת המצורע את אופייה 

  המיוחד הוא קרבן האשם.

  

ומכאן, כמובן, השאלה: מה יש בו, בקרבן האשם בכלל,      

או באשם המצורע בפרט, שגורם לכך שדווקא הוא יהיה זה 

  אשר ייתן לטהרת המצורע את צבעה המיוחד?

  

כדי להשיב על שאלה זו, נחזור לרגע לקרבנות הנזיר      

עולה, חטאת  -4והכהן שהוקדש לעבודתו 3שהשלים את נזרו

חטאת גם מוכר לנו מקרבנות  -להושלמים. הצמד עו
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  שמות כ"ט 

המוספים, ואפשר לומר שיש בהם השלמה הדדית: העולה, 

שהיא אולי הקרבן הראשוני, מהווה את יצירת הקשר הבסיסי 

בין האדם לבין ה'. החטאת, מסמלת את "ניקוי השולחן" 

מהחטאים הקודמים, לקראת פתיחתו של דף חדש. בהתאם 

שר עם ה', חדש או לכך, נוכל לומר כי לקראת יצירת ק

מחודש, יש צורך להביא את צמד הקרבנות עולה וחטאת, 

הם  -הסוגרים את העבר ופותחים עתיד חדש. והשלמים

מוסיפים רובד נוסף; הם מייצרים שלום בין האדם לבין 

עולמו. לפיכך, הכהנים והנזיר מקריבים גם שלמים: הכהנים 

כן הם משום שמכאן ואילך יקריבו עבור עם ישראל, ול –

כי הוא  -חייבים לחיות בשלום עם ה' ועם המזבח. הנזיר

השלים את נזירותו והוא משלים עם עולמו של ה' כמות 

  שהוא, לצורך חזרתו לחיים הרגילים. 

  

ומה באשר למצורע? ברור מדוע המצורע יקריב עולה      

גם הוא מחדש את הקשר עם ה', וכל חידוש קשר  -וחטאת

ן. ואולם מדוע המצורע לא יקריב דורש הבאת עולה וקרב

קרבן שלמים? והלא אין מישהו שדרושה לו השלמה עם 

העולם כמו המצורע, אשר אפשר שישב זמן רב מחוץ למחנה 

  וקרא "טמא טמא"?

  

והנה הגענו לפואנטה של דברינו: השלמים מוחלפים      

באשם, מכיוון שהמצורע אינו יכול לייצר שלום עם עולמו 

 » גיל נדל «
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פשוט כמו שלמים. המצורע חי לו  באמצעות קרבן

בסיטואציה בלתי ברורה: הוא אינו יודע מדוע הוא הצטרע, 

או לכל הפחות עלול לייצר לעצמו הכחשה עצמית בעניין זה. 

המצורע יוכל להיעזר גם בכך שהתורה אינה קושרת באופן 

ברור בין חטא לשון הרע לבין עונש הצרעת. המצורע יכול 

תו, שכן המצורע גם אינו חייב להנציח את מצבו עד מו

להיטהר והוא יכול כל חייו לחיות בטומאתו, מחוץ למחנה, 

ללא כל צורך בהבאת קרבן. בהתאם לכך המצורע יכול 

לחיות בהכחשה תמידית, כמו גם בכעס עצום כלפי שמיא על 

  מצבו האומלל.

  

קרבן שלמים הינו כלי בלתי מתאים בעליל למצב כזה של      

כחשה, שהרי כשאין השלמה פנימית בלבו של אי ודאות וה

האדם, איזה ערך יהיה לקרבן המבטא השלמה עם המציאות? 

איזו ערך יהיה לקרבן שלמים אצל מצורע שכלל אינו מכיר 

  בכך שהוא חטא?

  

קרבן האשם, לעומת זאת, הוא הקרבן המתאים      

לסיטואציה שכזו. אחד מסוגי האשמות הוא אשם תלוי, אשר 

שר יש לאדם ספק האם חטא בדבר או לא. הנחת מובא כא

המוצא של סוג זה של קרבן האשם הוא, שגם אם לאדם אין 

ודאות בכך שהוא חטא, עליו להביא קרבן כדי למחוק את 

מצב הספק. קרבן זה מתאים היטב למצבו של המצורע. גם 

כאשר המצורע שנתרפא אינו יודע מדוע בא עליו עונשו או 

כך, אך יש בתוכו שאיפה לחזור לחיים אינו רוצה להכיר ב

מושיטה לו התורה יד ומאפשרת לו להשלים  –הנורמאלים 

השלמתו של המצורע עם העולם אינה מחויבת עם העולם. 

שתגיע ממקום של פיוס והשלמה, אלא אפשר שתגיע ממקום 

של ספק. גם להשלמה שכזו התורה נותנת מקום, באמצעות 

  .5קרבן האשם

 

דין. - אורנית, עורךמתגורר ב, י"א , מחזורגיל נדל
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  ים והשנ ו  רפאנ לה,  הגאו העצמאות - ברכות  ום     י

עוסקת בסדר הברכות  (יז:) הגמרא במסכת מגילה     

בתפילת העמידה. לאחר שלוש הברכות הראשונות, 

דעת,  -מבקש האדם על מעמדו הרוחני בשלוש ברכות 

רכות תשובה וסליחה. לאחר מכן באות שלוש ב

העוסקות בצרכי האדם הפרטי, כשהראשונה שבהן היא 

הברכה השביעית, ברכת הגאולה, ולאחריה רפואה 

ופרנסה. ננסה להבין את סדר הברכות ואת מקומה של 

  ברכת הגאולה.

  

לכאורה ברכת הגאולה עוסקת בעניין כללי, לא      

בצרכיו הפרטיים של האדם אלא בגאולה העתידית של 

  ו מסתברת מהמשך דברי הגמרא:האומה. הבנה ז

  

אמר רבא: מתוך  -ומה ראו לומר גאולה בשביעית? 

שעתידין ליגאל בשביעית, לפיכך קבעוה בשביעית. 

מלחמות,  -קולות, בשביעית  - והאמר מר: בששית 

במוצאי שביעית בן דוד בא? מלחמה נמי אתחלתא 

   דגאולה היא.

  

הגמרא מסבירה שברכת הגאולה תוקנה כברכה 

יעית, כדברי המימרא בסנהדרין שהמשיח יבוא השב

  במוצאי שביעית.

  

הבנה זו במהות ברכת הגאולה קשה, משום שאם      

ברכת הגאולה עוסקת בגאולה העתידית, מה מקומה 

בתחילת ברכות הבקשה, שפותחות בצרכיו האישיים 

של האדם, ורק לאחר מכן מדברות על צרכים לאומיים. 

  נסה או לקיבוץ גלויות?מדוע קודמת ברכה זו לפר

  

  חש בקושי זה, ועל כן מסביר:  רש"ינראה ש

  

ואף על גב דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא, אלא 

שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד, דהא ברכת 

קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת 

ברכה לעצמה לבד מגאולה זו, אפילו הכי, כיון דשם 

  . קבעוה בשביעית - גאולה עלה 

  

רש"י מציין שברכת הגאולה אינה עוסקת בגאולה 

כללית מן הגלות, עליה מדובר בברכות הבאות, אלא 

בגאולה מהצרות הפרטיות הבאות עלינו תמיד. את 

דברי הגמרא המסבירים את מיקומה של ברכת הגאולה 

שביעית נראה להסביר   כמרמזים לגאולה העתידית של

עלמא, אולם באמת הגאולה שמדובר על אסמכתא ב

  שבה עוסקת ברכה זו רלוונטית בכל יום ויום.

  

עוד נראה להסביר שהגאולה העתידית, שמתגלית      

בעניין השבע, נכללת במושג הכללי של גאולה. הכולל 

את כל הרמות של גאולה. ברכות הבקשה פותחות 

בברכות דעת, תשובה וסליחה, דהיינו בקשות בעניין 

י של האדם. הברכות ממשיכות ומדברות מעמדו הרוחנ

על קיום האדם בעולם, השגת צורכי חייו, מגמה בה 

משתלבת ברכת הגאולה, העוסקת בגאולה מכל הצרות 

הקיימות, צרות פרטיות או ציבוריות, וכן בגאולה 

  הסופית, במהלך של תיקון העולם מכל צרותיו.

  

המושג גאולה כולל בתוכו רמות שונות, החל      

אולה מצרות של אדם פרטי, של קבוצה, או של עם, בג

וכלה בגאולה העתידית. גאולה היא יציאה מתוך מצב 

שאינו תקין, ועל כן ביטוי זה משמש גם לגבי עבדים 

ושדות, גאולת עבד שיוצא לחירות וגאולת שדה 

והשבתו לבעליו. הגאולה העתידית היא יציאה מכל 

ישראל  המצב הלא תקין של העולם בכלל ושל עם

בפרט, שלא מצליח למצות את הכוחות שנתן לו ה' כדי 

לחיות חיים מלאים ומתוקנים הכוללים השראת שכינה, 

דעת ה', שלום עולמי. יציאה ממצב של מצוקה עולמית, 

ממצב שבו עם ישראל לא חיי את חייו בצורה מלאה 

ואמיתית, ולא מצליח לממש את יכולותיו בתיקון 

  שלמים, ומוארים באור ה'.העולץ לחיים נכונים, 

  

כל הדברים הללו נכללים במושג הגאולה. הביטוי      

גאולה הוא כללי, מתחיל מהצרכים והחסרונות הקטנים 

של האדם, ומסתיים בגאולה עולמית. משום כך נקבעה 

ברכת הגאולה כברכה השביעית, אחרי שלוש הבקשות 

ם בעניינים רוחניים, אנו באים לבקש על מציאות החיי

הגשמית, כאשר ברכת הגאולה היא כותרת וכלל לכל 

הפרטים המוזכרים בברכות הבאות, צרכים פרטיים 

וכלליים. וכיון שלגאולה קשר לשביעית קבעוה 

בשביעית. הבנה זו אף מתבטאת בהמשך דברי הגמרא 

בעניין אתחלתא דגאולה, מושג המבטא את עיקרון 

ד אלא הדרגות בגאולה, הגאולה אינה דבר אחד ויחי

    תהליך שלו התחלה והתקדמות.

  

התהליכים העוברים על עם ישראל בדורות      

האחרונים, שיבת עם ישראל לארצו ומאוחר יותר הקמת 

המדינה, הובילו לתפיסה המדברת על תקופתנו 

 »הרב יצחק שילת «
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כאתחלתא דגאולה. תפיסה זו מופיעה בצורה בולטת 

וחשובה בסימן הראשון בשו"ת נפש חיה, שחובר על 

, רבה של העיר קאליש בי חיים אלעזר וקסר ידי

שנה. הרב וקס דן בשאלה בהקשר  120-לפני כ בפולין,

ללוח השנה, לגבי קידוש חודשים ועיבור שנים שלא 

מארץ ישראל. הגמרא בברכות אומרת שלא ניתן לקדש 

חודשים ולעבר שנים בחו"ל, ומספרת על ניסיון 

דן  לקביעת הלוח בחו"ל שגונה בחריפות. הרב וקס

לגבי קביעת הלוח בזמננו, כאשר לוחות השנה קבועים 

לדורות, האם בכל זאת נדרשת פעולה של קביעת הלוח 

שמגיעה דווקא מבית דין שבארץ ישראל, או שבימינו 

כיון שיש לוח קבוע אין שום משמעות לפעולה היוצאת 

  מארץ ישראל.

  

הרב וקס דן בשאלה, עיון למדני המעניין בפני      

ובנוסף מוצא לנכון לצרף בסוף הסימן איגרת עצמו, 

. הרב גוטמכר היה אב"ד רבי אליהו גוטמכרששלח לו 

גדול בתורה, תלמידו של רבי עקיבא איגר, והתפרסם 

בפעולתו להתעוררות בנושאי ארץ ישראל. באיגרת 

שנשלחה בשנת תרל"ד, שמונה שנים לפני עליית 

נסוע עם הבילויים, מתאר הרב גוטמכר את רצונו העז ל

כל הרבנים לפעול למען ישוב ארץ ישראל, אך תש 

כוחו. הוא כותב שאם מאה ושלושים משפחות יתחילו 

לעבוד את אדמת הקודש יהיה זה אתחלתא דגאולה, אף 

על פי שמצבם של ישראל אינו ראוי. הוא כותב זאת 

 - כאמירה ברורה, ואינו מסביר מדוע מספר זה דווקא

תורת הסוד. אפשר אולי  כנראה שמספר זה מבוסס על

להסביר שמאה ושלושים הם שלוש עשרה מניינים, 

כעין נציגות של עשרה עבור כל שבט, דבר המסמל את 

  התחלת הגאולה.

  

המחבר מוצא לנכון להביא איגרת זו בשו"ת שלו,      

ואף מתאר את השפעת האיגרת עליו, שעוררה אותו 

ארץ לעניין יישוב ארץ ישראל. הוא מספר שהגיע ל

ישראל עם חותנו רבי יהושע מקוטנא, שהיה גדול הדור 

בפולין, וקנה שלוש גינות בכפר חיטים, בסמוך 

לטבריה, ונטע שם שש מאות עצי אתרוגים. רבי יהושע 

מקוטנא כותב בעצמו תשובה בעניין זה, בשו"ת ישועות 

[יורה דעה כ"ו]. הוא כותב לאדמו"ר מקוצק,  מלכו

ולהקים בה יישוב חקלאי,  שרוצה לעלות לארץ ישראל

אתחלתא  -"שאין ספק שהיא מצווה גדולה כי הקיבוץ 

דגאולה". וממשיך ואומר שהתנוצצות רוח השיבה 

לארץ ישראל בכל חלקי העם, אף בפחותים, ודאי 

  מעידה על תחילת הגאולה.

  

שני גדולי ישראל אלו הגדירו את קיבוץ הגלויות      

כהתחלת  והתחלת עבודת האדמה בארץ ישראל

הגאולה. עלינו לשים לב שההגדרות של אתחלתא 

דגאולה הם לא סימנים בעלמא, אלא דברים ותהליכים 

שקורים בפועל. הפעולה הממשית היא הסימן, ולא 

אם יקרה כך וכך סימן שאתחלתא  -סימן חיצוני מיסטי 

דגאולה. סימן שכזה אין בו שום ודאות, ואפילו אם 

ומת זאת גדולי ישראל הללו נאמר על ידי אדם גדול. לע

דיברו על פעולה ממשית של גאולה, המבשרת על 

התחלת תהליך הגאולה. אף דברי הרב גוטמכר, 

הכוללים סימן על פי תורת הסוד, מבוססים על פעולה 

ממשית, סימן שמתבסס על עלייה ויישוב ארץ ישראל 

בפועל. לא מדברים על דברים שתלויים במשהו חיצוני, 

  י בעניינים לא ריאליים.נבואה, תלו

  

על פי דברים אלו, ניטל כל העוקץ מהויכוח האם יש      

אתחלתא דגאולה או לא. אתחלתא דגאולה היא לא 

מהלך עתידי, אלא דבר שכבר קרה, המציאות היא 

אתחלתא דגאולה! מיליוני יהודים ומאות יישובים 

בארץ ישראל, שלטון יהודי, צבא יהודי, כל אלו הם 

דגאולה, ללא קשר לתהליכים והתרחשויות אתחלתא 

עתידיות. אנו ודאי שואפים שתהליך הגאולה ימשך, 

שנזכה להגיע לגאולה השלמה, אולם אף בלא הבטחה 

או אפילו אינטואיציה פנימית או רוח הקודש שנזכה 

לכך, עצם העשייה וההתקדמות לקראת ייעוד זה היא 

  אתחלתא דגאולה.

  

אם ה'אתחלתא' תוביל האם הגאולה תתממש? ה     

לגאולה שלמה? על מעין זה כבר אמרה הגמרא 

  (י.): בברכות

  

בהדי כבשי דרחמנא למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך 

  לעביד.  –למעבד, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא 

  

הגאולה השלמה תלויה ברצונו של הקב"ה, ואל לנו      

ו לנסות להיכנס להחלטות השייכות לו לבדו. עלינ

להתחיל במעשים השייכים לנו, לעשות את המאמצים 

וההשתדלות שלנו, והקב"ה יסייע וישלים משלו. אם יש 

תקווה, חזון, ואפילו מצווה, לחזור לארץ ישראל 

ולישבה, להקים בה את מלכות ישראל, להיות ממלכת 

מציאות אידיאלית שבשבילה נתנה  -כהנים וגוי קדוש 

ת להגיע לשם. והקב"ה עלינו להשתדל ולנסו -התורה 

  ימשיך ויעשה את חלקו.

  

רוב גדולי ישראל לאורך הדורות תמכו בעלייה      

לארץ ישראל ובקירוב הגאולה על ידי מעשינו. קיימים 

אמנם מתנגדים הסוברים שצריך להישאר בגלות, שלא 

הגיע הזמן הראוי לגאולה. אף בזמן הראשונים מוזכרת 

ובעד ההישארות בגלות. דעה נגד העלייה לארץ ישראל, 

אולם דעות המתנגדים הם מעטות ובטלות במיעוטן מול 
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רוב גדולי ישראל שתמכו בעלייה לארץ ישראל. 

ההשתתפות עם  -המחלוקת המהותית היא בעניין אחר 

הציונות החילונית. אבל בעצם העיקרון של קידום 

הגאולה, עשיית מעשים בשביל לקרב את הגאולה, 

שראוי וצריך לנהוג כך. העיקרון  כמעט ואין מחלוקת

של אתחלתא דגאולה הוא מוסכם, וכל המחלוקת נסובה 

סביב השותפים לתהליך זה, כיצד להתייחס למצב שבו 

  הנהגת הציבור אינה הנהגה של תורה.

  

כשאנו אומרים הלל ביום העצמאות, אנו מודים      

לקב"ה על השיבה לארץ ישראל. על כן אין זה משנה מי 

נהיגים של המדינה או מהי רמתה הדתית של הם המ

הממשלה. אנו לא אומרים הלל על אדם מסוים או על 

קבוצה, על ההנהגה. עם הבעייתיות שקיימת בעניין זה 

עלינו לנסות להתמודד, בתקווה שביום מן הימים נצליח 

גם לפתור בעיה זו. אין שום תועלת בתלונות על 

בשלטון,  השלטון, צריך לנסות ולהשפיע, להיות

להשפיע על הסביבה, לתפוס מקום נכון בחברה. בעיות 

בעיות שלנו, עניינים בידי אדם, עיכוב   עם ההנהגה הם

של הגאולה מצדנו. בלי קשר לכך, הקב"ה נתן לנו זו 

הזדמנות היסטורית יוצאת מן הכלל, החזיר את עם 

מלחמת העולם  -ישראל לארצו על ידי סיבוב המציאות 

אותיה, הצהרת בלפור, ומאורעות כאלו הראשונה ותוצ

ואחרים שהתגלגלו וסיבבו את הקמת מדינת ישראל. 

הנסיבות הן מהקב"ה, ואחריותנו להשתמש בהן בצורה 

נכונה וראויה. וכי מפני שפלוני לא בסדר, לא נגיד תודה 

  לקב"ה על הטובה העצומה שנתן לנו?

 

  

  

  


