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הקדמה

רבי יונה כד הוה מצלי בכנישתא ,הוה מצלי
בלחישה ,וכד הוה מצלי גו בייתיה הוה
מצלי בקלא עד דילפון בני בייתיה צלותיה
מיניה .אמר ר' מנא :ובני בייתיה דאבא ילפי
צלותא מיניה

(ירושלמי ברכות ד,א).

תרגום :כאשר התפלל רבי יונה בבית
הכנסת ,היה מתפלל בלחש; וכשהיה
מתפלל בביתו ,היה מתפלל בקול רם כך
שבני ביתו למדו ממנו את התפילה .רבי
מנא אמר :ובני ביתו של אבא למדו תפילה
ממנו.
זכרונותיי הראשונים מאבי שליט״א מתומצתים בקטע ירושלמי זה.
כשהייתי מתעורר מדי בוקר בבוקר ויוצא מחדרי ,הייתי רואה את אבא
מעוטר בטלית ותפילין מתפלל בסלון דירתנו במנהטן שבניו יורק .כשהיה
מסיים להתפלל ,היה מוציא ספר ,בדרך כלל משניות ,ומתחיל ללמוד .בכל
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בוקר באותה השעה ראיתיו מתפלל ולומד .וכפי שהעיד רבי מנא על אביו
רבי יונה" :בני בייתיה דאבא ילפי צלותיה מיניה".
ספר זה מוקדש לאבי מורי הרב ברוך הערץ בן ישעיהו יעקב אייזנברג
בהגיעו לשיבה.
את אהבתי ללימוד תורה קיבלתי מאבי ,שנוסף על לימוד הבוקר ועיסוקיו
הרבים בעבודה ובצורכי ציבור ,למד במשך שני עשורים עם שתי חברותות:
שלדון רודוף ז״ל והרב בנימין מנדל יבדל"א .אני זוכר אותם פותחים גמרות
ענקיות ועמלים פעם ופעמיים בשבוע במסכת בבא בתרא ,ואכן זכו לסיימה
לאחר שנים רבות .בהיותי ילד למדתי גם אני יחד עם אבא בלילי שבועות
ומעת ולעת .זכיתי ,ובשנים האחרונות אני שוב לומד עם אבא מדי שבוע
בשבוע .לאחרונה סיימנו את מסכת שביעית בתלמוד הירושלמי ,והתחלנו
ללמוד את מסכת מגילה .זכיתי והתקיים בי ״ולמדתם אותם את בניכם לדבר
בם".
אבי ינק את אהבתו לתורה מסבו ,הרב אהרן ראובן טשארני זצ"ל ,שעל
שמו אני קרוא .הוא היה רב בישיבה בסובאלק ,ואחר כך באנגליה ובבייעון
שבניו־ג'רזי .ילדותנו הייתה מלאה סיפורים על דרשותיו של פפא טשארני.
את שקידתו בתורה קיבל אבי מהרב יוסף דוב הלוי סולובייצ׳יק זצ"ל
(״הרב״) ,שאצלו למד אבא כארבע שנים.
כשהייתי ילד קטן כבן עשר ,לקחו לי אבי ואמי מלמד בשם ג׳יי היימן
שלמד אתי מסכת בבא קמא ,ודרכו הבנתי שהתורה חובקת עולמות .תודתי
נתונה לו אף על פי שלא ראיתיו למעלה משלושים שנה.
ראש ישיבת "הר עציון" מו״ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל ,חתנו של
"הרב" ורבו של אבי ,הוא שהטביע בי את דרך לימוד התורה וחשיבות
העמל בתורה ,ואם זכיתי מעט לעמול בתורה ללמוד ולהבין וללבן את
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הסוגיות התלמודיות  -הרי זה בזכותו .הזמן המועט שאני מצליח להקדיש
ללימוד תורה ולליבון הסוגיות ,הוא גם בזכות אבי מורי וגם בזכות השנים
שלמדתי אצל הרב ליכטנשטיין .אין מי שראה את שקידתו של רבנו ולא
התרשם רושם עז.
אי אפשר ללמוד על תפילה ,ובמיוחד על תפילת נעילה (ראה פרק ד),
בלי לשמוע את קולו הערב של ראש ישיבת "הר עציון" ומייסדה הרב
יהודה עמיטל זצ״ל מנעים ״קרוב ה׳ לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת״
בליל סליחות הראשון .כפי שכתבתי בהקדמה של ספרי ״ככה יעשה
ליהודי״ ,אלמלא קריאתו של הרב עמיטל ״לעלות לארץ ולהקים מפעל
שיעסיק עשרת אלפים איש שיתפרנסו בכבוד״ ,אינני בטוח שהייתי עולה
לארץ ,ואני בטוח שלא הייתי ״בן אדם״ כפי שדרש .תודתי נתונה לו
מעומקא דליבא על האתגר ועל הדרישה לחבק את עם ישראל ולעלות לארץ
ישראל ,ולשמוע את קולו של התינוק הבוכה גם תוך כדי הלימוד.
תודתי נתונה גם לרבותיי שהשפיעו עלי רבות ,ובהם הרב שלמה אלימלך
העכט ,הרב עזרא ביק והרב מיכאל רוזנצווייג שליט״א.
הוריי טבעו בנו נאמנות להלכה ולמסורת ישראל־סבא ואהבת ארץ
ישראל .לארץ עליתי לפני כעשרים ושלוש שנים .אבא דחף אותי לעשות
זאת מוקדם ככל האפשר כדי שלא נשתקע בנכר .זכינו והוריי עלו אחרינו,
כך יכולתי ללבן יחד עם אבא סוגיות ושאלות רבות הנובעות מהחזרה לציון,
ולגלות בהן הבנות חדשות ,וכל זה במסגרת ההלכה ההולכת אתנו מדור
לדור ומארץ לארץ.
השנה זכו הוריי להולדת הנינה הראשונה ,בת לבתנו תמר־נחמה ובעלה
יוסף דב אברמסון.
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יהי רצון שנזכה ללמוד שנים רבות יחד ולהגדיל תורה ולהאדירה.
ויתקיים בהם ובנו שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו וזרע
זרע זרענו מעתה ועד עולם.

ירושלמי מסכת ברכות
בשבח והודאה לה׳ יתברך ,אני הקטן אהרן משולם בן הרב ברוך הערץ
(המכונה מייקל) מגיש את מנחתי של ניתוח סוגיות בתלמוד ירושלמי מסכת
ברכות.
את עומקה של מסכת ברכות ראיתי לראשונה בשנות לימודיי בישיבת הר
עציון .בעולם הישיבות נהוג ללמוד סדרים נשים ונזיקין והוויות אביי ורבא.
אך ב"זמן קיץ" תשע״א ,עת למדתי בישיבת הר עציון ,החליט הרב
ליכטנשטיין זצ״ל ללמד מסכת ברכות ,ולראשונה נחשפתי למושגים
שבברכות ובתפילות וכן לתמורות שחלו בהן .באותה שנה גם זכיתי ללמוד
פרק שביעי בחברותא עם הרב מרדכי פרידמן שליט״א ,ואני בטוח שחלק
גדול מהבנותיי בפרק הזה נובעות מהלימוד עמו וממנו .אוסיף שהתחייבנו
התחייבות הדדית באותה שנה :הוא התחייב ללמד את תלמידיו לומר בעל
פה ״יהי רצון שלא יבוש בעל הבית...״ ,שלא היה נהוג לאומרו אז ,ואני
התחייבתי לכלול את ה"יהי רצון" בברכון שיחולק בחתונתי .הודות לחמי
הר״ר מרדכי קנעכט ,השגנו ברכון כזה.
הרצון ללמוד את התלמוד הירושלמי עלה בי כאשר למדתי דף יומי.
כאשר למדתי מסכת חולין ,את הסוגיה של בשר שנתעלם מן העין ,התחילה
לבעור בי השאלה :האם רבי ,עורך המשניות ,הכיר את המושג ״בשר
שנתעלם מן העין״? את התשובה מצאתי בירושלמי במסכת שקלים .באותו
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רגע גמרתי אומר בלבי לחפש אחרי הבדלי ההלכה והגישות בין ארץ ישראל
לבין בבל המסתתרים בין דפי התלמודים.
הירושלמי מאופיין בקשיי גרסה ובאתגרי הבנה .נוסף על כן ,כפי
ששמעתי בעבר מהרב אשר ווייס שליט״א ,הירושלמי כבול פחות להבנות
הראשונים ולפיכך ניתן לפרש את הירושלמי לפי הטקסט המקורי .ניסיתי
לקלף את השפעות הבבלי ולקרוא ,ללמוד ,להבין ולהשכיל את הירושלמי
על פי האופן שבו נכתב בידי האמוראים והתנאים .השתמשתי בהפניות
הראשונים בהערותיהם על הבבלי כשהפנו לירושלמי ,וכן בפירושי
הירושלמי של הדורות האחרונים.
דומני שקיים שוני מהותי בולט בין הירושלמי ובין הבבלי .נציע כדוגמה
את דין הבדלה ביום טוב שחל במוצאי שבת (וראה להלן פרק ח הלכה א).
בסוגיה זו חותר התלמוד הבבלי למרות ריבוי הדעות לסיכום הלכתי אחיד -
״והלכתא כרבא״ ,וגם לנוהג אחיד .אולם בתלמוד הירושלמי ובארץ ישראל
רבי אבהו מוכן לחיות עם נוהגים שונים במקומות שונים בארץ ישראל .יתר
על כן ,רבי אבהו עצמו ורבי יוחנן רבו מוכנים לנהוג בעצמם כשתי הדעות.
דומני שבגישה הלכתית זו טמון רעיון עמוק יותר .ההלכה בחוץ לארץ
מוכרחת להיות אחידה ככל האפשר כדי לאחד קהילות רחוקות ואף להעצים
את ההחלטיות והסמכות של ההלכה בארץ נוכרייה .אולם בארץ ישראל,
מקומם הטבעי של ההלכה ושל עם ישראל ,ריבוי גישות בהלכה אינו מאיים
על האומה ועל העם .כך היא דרכה הטבעית של ההלכה :זה אומר פסקו של
זה ,וזה אומר פסקו של זה ,ואיש אינו מחויב בהכרח לפסקו של האחר.
לדוגמה נוספת עיין בפרק ב הלכה ז ,בדיני רחיצה באבלות.
דבר דומה קרה בתפילות ,כפי שמתאר עזרא פליישר במאמריו (ראה
תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן ,עורכות :שולמית אליצור
וטובה בארי ,הוצאת מאגנס ,ירושלים תשע"ב) .בארץ ישראל שררה
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חופשיות ויצירתיות בנוסח התפילה והפיוטים ,ואילו בבבל הונהגה תפילה
אחידה יותר .הבבלים אף היו תקיפים בנסיונם לבכר את גישתם על פני
הגישה הארץ־ישראלית ,וציינו לביטוין של הגישות השונות בתלמודים.
מסכת ברכות היא התמידים כסדרם ומוספים כהלכתם מאז חורבן בית
המקדש השני .את אותם תמידים שבפה שהוקרבו בבתי כנסת ובתים שונים,
במקומות שונים ובארצות שונות ,ניתן לראות בדפי התלמודים .ניסיתי ככל
שביכולתי הדלה להבין את הסוגיות ואת גישות דורות האמוראים שהתחבטו
בסוגיות ,וכן את מסקנות חלק מהסוגיות והתמורות שחלו .כולי תקווה
שמאמץ זה יסייע ולו במעט בהנגשת התלמוד הירושלמי ,הנגשה חשובה
היום יותר מתמיד ,עת חזרתנו בחסדי שמים לארץ ישראל.
יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידי בלימוד זה ושספרי יתקבל לרצון על
ידי הלומדים .ואם טעיתי  -אין זה אלא בשל הבנתי הדלה ואודה למי
שיתקן.

שלמי תודה
תודתי נתונה לאנשים רבים שסייעו במלאכה .בראש ובראשונה תודה
נתונה לרב אלי רייף שליט״א ,עורך הספר ,ובכך היה גם החברותא לליבונו.
הרב אלי רייף הוסיף נפח לימודי וכן רגישות של למדן ,מורה הוראה ומורה
דרך .אחד מפירות הספר מבחינתי הוא ההיכרות עם הרב אלי ומה שהוא
לימד אותי על תורה ,על חכמה ועל עצמי .על זה בעיקר אני אסיר תודה.
ספר זה הוא גם שלו אף שאינו מסכים עם חלק ממסקנותיי .כפי שאמרתי,
כך היא דרכה של תורה ובמיוחד תורת ארץ ישראל .אך ספר זה לא היה
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רואה אור בלעדיו ,מלאכתו מלאכת מחשבת שהאירה תורה והביאה לדפוס.
יהי רצון שימשיך להאיר את אורה של תורת החסד לאורך ימים ושנים.
תודתי נתונה גם לעורך הלשון ר' אביחי גמדני הי"ו על עבודתו למתן
צורה נאה ובהירה לדברים ולספר ,חרף הזמן הקצר שעמד לרשותו.
תודה גם לרב משה פינטשוק שעזר לי ללבן כמה סוגיות בידיעותיו
המקיפות בירושלמי; וכן לרב יוסף כרמל ,ראש כולל "ארץ חמדה" ,ולרב
עופר לבנת שליבנו סוגיות אתי .תודה גם לרב דב קדרון שליט״א שבמהלך
לימודיי עזר למצוא סוגיות ואף לימד את הדף היומי בזמן שלמדתי את
הסוגיה בחולין שהביאה אותי ללימוד הירושלמי.
תודה לאמי מרת דבורה גילה בת החבר חיים הכהן ז״ל ורבקה־אלס
בנדהיים תבדל"א ,שכשרונותיה בהורות ובגידול ילדים ונכדים עולים על
כולם .גאוניותה של אמי רבה בהורות ובטיפוח יכולותיו של כל ילד ,בדגש
על נאמנות לתורת ה׳ ולהלכה.
״חכמת נשים בנתה ביתה" .תודה מיוחדת לאשתי היקרה יפה מלכה בת
מרדכי ומרים לבית קנעכט .אשתי תמכה בלימוד זה בכל מאודה ובכל נפשה
ונתנה לי זמן ללמוד וללבן את הסוגיות .חכמתה בתורה ובחיים היא נר
לרגליי ואור למשפחתנו ולביתנו .סבלנותה הרבה לי ולילדים וחכמת חייה
מאפשרות לכולנו ״לראות את העולם מאוזן וכולל״ כפי שאמר הסופר
האנגלי ארנולד ,שהרב ליכטנשטיין נהג לצטטו פעמים רבות .כפי שכתבתי
בהקדמה לספרי הקודם ,״מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מאת
ה׳"  -מצאתי טוב מאוד.
לסיום ,בלבי תפילה שכשם שזכיתי ללמוד תורה מאבי ,כן יתקיים בי
שנזכה ללמוד תורה מבנינו ובני בנינו ,וכפי שמסופר על ר' יהושע בן לוי
(ירושלמי שבת פרק א הלכה ב):
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כהדא רבי יהושע בן לוי הוה יליף שמע
פרשתא מן בר בריה בכל ערובת שובא .חד
זמן אינשי ועאל מיסחי בההן דימוסין
דטובריא .והוה מסתמיך על כתפתי' דרבי
חייא בר בא אינהר דלא שמע פרשתיה מן
בר בריה וחזר ונפק ליה.
ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
לשמה .ברוך המלמד תורה לעמו ישראל.
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פרק א

הלכה א
ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא  -האם חוזר?
ירושלמי ברכות פרק א הלכה א:

תני :הקורא (קריאת שמע) קודם לכן (קודם

צאת הכוכבים)  -לא יצא ידי חובתו .אם כן
למה קורין אותה בבית הכנסת? אמר רבי
יוסי :אין קורין אותה בבית הכנסת בשביל
לצאת ידי חובתו ,אלא כדי לעמוד בתפילה
מתוך דבר של תורה .ר' זעירא בשם רב
ירמיה :ספק בירך על מזונו ,ספק לא בירך,
צריך לברך ,דכתיב (דברים ח,י)" :ואכלת
ושבעת וברכת" .ספק התפלל ספק לא
התפלל ,אל יתפלל .ודלא כרבי יוחנן דאמר
ר' יוחנן :ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו.
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למה? שאין תפילה מפסדת .ספק קרא
ספק לא קרא ,נישמעינה מן הדא :הקורא
קודם לכן  -לא יצא ידי חובתו .וקודם לכן
לאו ספק הוא? ואת אמרת צריך לקרות!
הדא אמרה ,ספק קרא ספק לא קרא -
צריך לקרות.
הירושלמי כדרכו מקצר .על מנת לעמוד על משמעות דברי הירושלמי יש
להשוותם לסוגיה המקבילה בבבלי ,לעמוד על השוני בין הבבלי לירושלמי,
ואף לבחון את ההקשר שבו מופיעה סוגיית הירושלמי.
תחילה נבחן את הסוגיה המקבילה בבבלי ,הדנה במצב שבו יש ספק אם
קרא קריאת שמע.
בבלי ברכות כא,א:

אמר רב יהודה [אמר שמואל] :ספק קרא
קריאת שמע ספק לא קרא  -אינו חוזר
וקורא ,ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר
 חוזר ואומר אמת ויציב .מאי טעמא?קריאת שמע דרבנן ,אמת ויציב דאורייתא.
מתיב רב יוסף" :ובשכבך ובקומך"! אמר
ליה אביי :ההוא בדברי תורה כתיב.
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תנן :בעל קרי מהרהר בלבו ואינו מברך לא
לפניה ולא לאחריה ,ועל המזון  -מברך
לאחריו ואינו מברך לפניו .ואי סלקא דעתך
אמת ויציב דאורייתא  -לברוך לאחריה! מאי
טעמא מברך  -אי משום יציאת מצרים ,הא
אדכר ליה בקריאת שמע ,ונימא הא ולא
לבעי הא! קריאת שמע עדיפא ,דאית בה
תרתי .ורבי אלעזר אמר :ספק קרא קריאת
שמע ספק לא קרא  -חוזר וקורא קריאת
שמע ,ספק התפלל ספק לא התפלל  -אינו
חוזר ומתפלל .ורבי יוחנן אמר :ולואי
שיתפלל אדם כל היום כולו.
בבבלי ,השאלה אם צריך לחזור ולקרוא כאשר יש ספק אם קרא ,תלויה
בשאלה אם החיוב הוא דאורייתא או דרבנן .לדעת רב יהודה בשם שמואל,
חיוב קריאת שמע מדרבנן ולכן אינו חוזר ,ולדעת רבי אלעזר נראה שחיוב
קריאת שמע מן התורה ולכן חוזר 1,ואילו בספק התפלל אינו חוזר כיוון
שתפילה מדרבנן 2.אך לדעת רבי יוחנן" ,ולואי שיתפלל אדם כל היום",
1

טעמו של רבי אלעזר אינו מפורש ,אך כך משמע ממהלך הסוגיה ,וכן פירש רש"י
(ד"ה חוזר וקורא) .אמנם בשאילתות (יתרו סי' נג) פירש שלדעת רבי אלעזר חוזר
וקורא משום "כבוד מלכות שמים".

2

ראה רשב"א ברכות כא,ב שהביא מחלוקת בין הגאון לבין הראב"ד בדעת ר' אלעזר
בבבלי ,אם אינו רשאי לחזור ולהתפלל ויש בזה משום בל תוסיף ,או אינו חייב לחזור
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ולכן בספק אם התפלל חוזר ומתפלל אף על פי שזה ספק דרבנן .נמצא שלפי
הבבלי (פרט לשיטת רבי יוחנן לגבי תפילה) ,במקרה של ספק יש להכריע
לפי רמת החיוב ,ולפי העיקרון הכללי בדיני ספקות :ספק דאורייתא -
לחומרא ,ספק דרבנן  -לקולא.

3

אולם בירושלמי אין כלל אזכור לרמת החיוב של קריאת שמע .מחד
גיסא ,הירושלמי פותח בדברי ר' זעירא בשם רב ירמיה שבספק בירך ברכת
המזון צריך לחזור ולברך "דכתיב 'ואכלת ושבעת וברכת'" .לפי זה ,אפשר
לכאורה לפרש שכוונת הירושלמי כבבלי ,והפסוק הובא כדי להוכיח שחיוב
ברכת המזון דאורייתא ,וחוזר ומברך כי ספק דאורייתא לחומרא 4.מאידך
גיסא ,הירושלמי אינו ממשיך לדון בתוקף החיוב של תפילה וקריאת שמע,
כפי שהיינו מצפים ,אלא דן בספק התפלל וספק קרא קריאת שמע ללא
עיסוק כלל בשאלה אם חיובן מדאורייתא או מדרבנן 5,ומשמע שאין זה
מוקד הדיון לפי הירושלמי.

6

ואם רצה חוזר .הרשב"א דן בכך ומצדד בדברי הגאון ,אך תלמידי רבינו יונה (יב,ב
בדפי הרי"ף) צידדו בדעה השנייה.
3

ביצה ג,ב.

4

כך פירשו הפני משה ,בעל ספר חרדים ועוד מפרשים.

5

בפני משה פירש שוודאי שקריאת שמע דאורייתא ,והספק בירושלמי הוא אם צריך
לחזור ולקרוא את כולה או את הפסוק הראשון בלבד .אולם כבר העיר הרב לוי
גינצבורג בפירושו לירושלמי על אתר שאף פירוש זה דחוק מכיוון שלפיו לשון
הירושלמי הייתה צריכה להיות "צריך לקרות כולה"; וראה שם במה שהוסיף והקשה.

6

בהמשך (פרק א הלכה ב) מופיעה דעתו של רב אחא" :קרית שמע דבר תורה" ,ולא
מוזכרת דעה החולקת על כך במפורש .ראה תוספות (סוטה לב,ב ד"ה ורבי) שכתבו
שמדברי התנאים ברוב המקומות מוכח שסברו שקריאת שמע דאורייתא .הרב זכריה
פרנקל (בפירושו לירושלמי על אתר) פירש שאכן הספק בירושלמי הוא אם קריאת
שמע דאורייתא או דרבנן ,וסתימת הירושלמי להלן שקריאת שמע דאורייתא היא על
פי מסקנת הסוגיה כאן שחוזר וקורא בספק (וכן משמע בפירוש תולדות יצחק על
אתר) .אולם פירוש זה דחוק שכן שאלת מקור חיוב קריאת שמע לא הוזכרה כאן כלל,
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נראה שיש לבחון את ההקשר שבו מופיעה הסוגיה בירושלמי .הסוגיה
של ספק קרא קריאת שמע מופיעה בסמיכות לשאלה על סיבת קריאת שמע
בבית הכנסת ,ולתשובת ר' יוסי "כדי לעמוד בתפילה מתוך דבר של תורה".
הוי אומר ,אמירת קריאת שמע בבית הכנסת אינה נחשבת לקבלת עול
מלכות שמים ,אלא ללימוד תורה בלבד.
נראה שהירושלמי דן בשאלה אחרת לחלוטין .הירושלמי דן אם לאמירת
ברכת המזון ,תפילה וקריאת שמע פעם נוספת יש תוצאה שלילית – כדרך
שמצאנו באמירת ברכה שאינה צריכה שיש בה הזכרת שם שמים לשווא,

7

או באומר "מודים מודים" שמשתקים אותו 8.בכך מוסבר הקשר בין
הסוגיות .בסוגיה של אמירת קריאת שמע בבית הכנסת נאמר שאין בעיה
באמירתה פעם נוספת ,מפני שהפעם הראשונה היא בגדר אמירת דברי תורה
בלבד ולא בגדר קבלת עול מלכות שמים; אולם אפשר שהדין שונה במקרה
של ספק אם קרא ,כי ייתכן שכבר קיבל עליו עול מלכות שמים.
בכך גם מוסבר השוני בין הבבלי לירושלמי בנוגע לדברי רבי יוחנן
"ולואי שיתפלל אדם כל היום" .בשונה מהבבלי ,בירושלמי נוסף טעם:
"למה? שאין תפילה מפסדת" .לפי דברינו מבואר שהטעם ניתן כדי להדגיש
שלדעת רבי יוחנן אין צד שלילי בתפילה נוספת ,ולכן בספק התפלל יש

ואם היו דנים בה היו דנים בפרשנות הכתובים .כמו כן ,אין זה סביר שיכריעו את
שאלת מקור החיוב בצורה עקיפה כזאת מדין ספק אם קרא.
7

ברכות לג,א.

8

משנה ברכות ה,ג .יש לציין שרבי זירא עצמו (הוא רבי זעירא בירושלמי; ראה בספר
תולדות תנאים ואמוראים ,ערך "רבי זירא") ,המביא בירושלמי את הספק בשם רב
ירמיה ,אומר בבבלי (ברכות לג,ב)" :כל האומר שמע שמע – כאומר מודים מודים
דמי".
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להתפלל שוב .לפי זה ,רב ירמיה ,החולק על ר' יוחנן ,סובר שתפילה נוספת
״מפסדת״.

9

אחרי שהכריע שבברכת המזון צריך לברך ,ובתפילה אל יתפלל,
הירושלמי פושט את הדין בקריאת שמע מדיוק מן הברייתא שהקורא בבין
השמשות ,אף על פי שספק אם יצא ידי חובה בקריאה זו ,צריך לקרוא שוב,
ומכאן שכל מקום שיש ספק אם קרא ,עליו לקרוא שוב .לפי זה ,שונה
קריאת שמע מתפילה ,ובקריאת שמע אין חסרון בקריאה נוספת; אולי מן
הטעם האמור בפתיחת הסוגיה שאמירת קריאת שמע נחשבת גם כלימוד
תורה .לחילופין ,ניתן להציע שהחובה המוטלת על יהודי לקבל עליו עול
מלכות שמים ביום ובלילה היא כה חיונית ,שגם אם יש ספק אם כבר קיבל
על עצמו עול מלכות שמים ,עליו לעשות כן שוב חרף החסרון הכרוך
בכך.

10

מעתה ,אולי כך גם לגבי ברכת המזון .מהפסוק "ואכלת ושבעת

וברכת" נלמד שכשם שבוודאי אכלת ובוודאי שבעת  -ואכל ושבע בגופו
ונהנה ,כך גם עליך להיות בוודאי שבירכת ,ולא בספק ,ולכן חוזר ומברך.

11

המתפלל צריך להשוות את רגליו
ירושלמי ברכות פרק א הלכה א:

9

לפי זה גם מבוארת לשונו של ר' יוחנן שנקט "אל יתפלל" ,ולא נקט "אין צריך
להתפלל" ,שהיא הניגוד לאמור לעיל "צריך לברך" .לפי דעתו אין להתפלל משום
שאכן יש היבט שלילי בתפילה נוספת.

10

ומעין טעם בעל השאילתות המובא לעיל (הערה  .)1וראה ברכות כא,א" :שאני תפילה
דלית בה מלכות שמים" ,ובגרסאות השונות המובאות ברש"י ובתוספות שם.

11

רמז לכך ראה בפירוש שושן בצלאל לרבי בצלאל הר שושן .אף שיעור הזמן שיכול
לברך הוא עד "שיתעכל המזון שבמעיו" (משנה ברכות ח,ז) ,ולדעת רבי יוחנן היינו
כל זמן שהוא שבע מאכילתו (ירושלמי ברכות ח,ז; בבלי ברכות נג,ב).
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זהו שעומד ומתפלל צריך להשוות את
רגליו .תרין אמורין :רבי לוי ורבי סימון ,חד
אמר :כמלאכים; וחד אמר :ככהנים .מאן
דאמר ככהנים "לא תעלה במעלות על
מזבחי" (שמות כ,כג) ,שהיו מהלכים עקב
בצד גודל וגודל אצל עקב .ומאן דאמר
כמלאכים "ורגליהם רגל ישרה" (יחזקאל

א,ז) .
לסוגיה זו מקבילה קצרה בבבלי ברכות י,ב:

ואמר רבי יוסי ברבי חנינא משום רבי
אליעזר בן יעקב :המתפלל צריך שיכוין את
רגליו ,שנאמר" :ורגליהם רגל ישרה".
שני הבדלים בולטים קיימים בין הירושלמי ובין הבבלי :ראשית,
בירושלמי הלשון היא להשוות את הרגליים ,ואילו בבבלי נאמר לכוון את
הרגליים; שנית ,בירושלמי מובאות שתי דעות באשר להשוויית הרגליים,
ואילו בבבלי מובא רק הפסוק מיחזקאל העוסק במלאכים.
12

12

הראשונים נחלקו אם יש בין שתי הדעות מחלוקת מעשית באופן השוויית הרגליים.
בפירוש תלמידי רבינו יונה על הרי"ף (ברכות ה,א בדפי הרי"ף) מובא שיש בזה
מחלוקת מעשית:
ובירושלמי נחלקו אמוראים חד אמר ככהנים וחד אמר כמלאכים מאן דאמר
ככהנים עקב בצד גודל שהכהנים לא היו יכולין לפסוע פסיעה גסה משום לא
תגלה ערותך עליו והיו הולכים עקב בצד גודל וכמו כן בתפלה יש לו להתפלל
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נראה שיש שוני בין שתי הדעות בסיבה להשוויית הרגליים .למאן דאמר
כמלאכים ,השוואת הרגליים עניינה כבוד או הידמות למלאכים על מנת
להתקרב לקב"ה.

13

למאן דאמר ככוהנים ,השוויית הרגליים נעשית מטעמי

צניעות ,וכפי שמשמע בפסוק שממנו לומדים על הליכת הכוהנים " -וְ ל ֹא
תַ ֲעלֶה בְ מַ עֲֹלת עַל ִמזְבְ חִ י אֲׁשֶ ר ל ֹא ִת ָּגלֶה ע ְֶרו ְָּתָך ָּעלָּיו".

14

עקב בצד גודל ומ"ד כמלאכים היה אומר שיהיו סמוכים ומכוונין זה כנגד זה
שידמו רגל אחד שנאמר ורגליהם רגל ישרה והתלמוד שלנו סובר כמ"ד
כמלאכים הלכך צריך שיכוין את רגליו זה כנגד זה כדי שידמו רגל אחד.
לעומת זאת ,מדברי התוספות רא"ש (יומא כב ע"א ד"ה בזמן) משמע שאף לדעה
שההשוויה נלמדת מכוהנים יש לכוון את הרגליים זו בצד זו:
מאן דאמר ככהנים שהיו מהלכים עקב בצד גודל ,דכתיב "לא תעלה במעלות
על מזבחי" ,פירוש ,וכיון דבשעת הילוך היו מיישרין רגליהם זה לפנים מזה,
כל שכן בשעת תפלה מעומד דצריך להשוות רגליו זה אצל זה.
לפירושו הלימוד מהכוהנים הוא שהואיל והכוהנים השתדלו בהליכתם להצמיד את
רגליהם ככל שניתן ,דהיינו בהליכת עקב בצד גודל ,כל שכן שבשעת התפילה יש
להצמידן לגמרי זו לזו (וראה גם ראבי"ה חלק א  -ברכות סי' כט שמשמע שפירש את
מאן דאמר ככוהנים כתוספות הרא"ש).
הטור (או"ח סי' צה) הביא הן את דברי הבבלי הן את דברי הירושלמי ,ובסי' צח הביא
רק את הדעה שהשוויית הרגליים היא ככוהנים .המפרשים (בית יוסף וב"ח סי' צה,
ט"ז סי' צח ס"ק א) התקשו כיצד הביא את הדעה של "ככוהנים" ובסי' צח אף סתם
כמותה ,מאחר שהבבלי הביא רק את הדעה של "כמלאכים" ,ונראה שפירשו כדעת
רבינו יונה שיש כאן מחלוקת .אך נראה שדעת הטור כדעת אביו הרא"ש שאין
מחלוקת בין שתי הדעות ,ואף לדעה "ככוהנים" יש להצמיד את הרגליים .כך מדויק
מלשונו בסי' צח שכתב" :והשוואת הרגלים ככהנים בשעת העבודה" ,והיינו כדברי
התוספות רא" ש שם בהמשך דבריו שהליכת עקב בצד גודל הייתה רק בשעת עבודה.
13

בדומה לכך כתב הבית יוסף (או"ח סי' צה)" :והטעם שצריך לכוין את רגליו נראה
שהוא לפי שכיון שעומד לדבר עם השכינה צריך לסלק כל מחשבות הגוף מלבו
ולדמות כאילו הוא מלאך משרת .ורבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל כתב טעם אחר
שהוא רמז שנסתלק ממנו התנועה לברוח ולא להשיג שום חפץ מבלעדי ה'".
ובמהרש"א כתב (ברכות י,ב)" :יש לתת טעם שיעמוד כן כאלו הוא כפות ברגלים וכן
אמרו בידיו שיניח ידו אחת על חברתה בשעת תפלה כעבד כפות לפני רבו".

14

וראה מכילתא דרשב"י פרק כ פסוק יג'" :אשר לא תגלה ערותך עליו'  -מה אני צריך,
והלא כבר נאמר 'ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה' (שמות כח,מב) ,מה תלמוד
לומר 'אשר לא תגלה ערותך עליו'? שכשתעלה למזבח לא תהא פוסע פסיעה גסה אלא
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למאן דאמר תפילות כנגד תמידים תיקנום ,ההקבלה למזבח ברורה,
וממילא גם יש הקבלה בין הכוהנים המשרתים על גבי המזבח ובין היהודי
העומד להתפלל .רש״י על הפסוק לעיל כותב כי "הרחבת פסיעות קרוב
לגילוי ערוה הוא" (למרות לבישת מכנסי הבד) .בדומה לו כתב הפרישה על
הטור (או״ח סי' צה) שמדמים תפילה לעבודה שבמזבח בכמה עניינים ,ובהן
צורת העמידה עקב בצד אגודל ,וציין לדברי רש״י הנ"ל ,והוסיף" :יכול
להיות שחוש המישוש והתנועה שאין אנו יכולים לעמוד תמיד בשלימות
העבודה כמלאכים זהו החרפה ,והגילוי ערוה ואיך שיהיה כיונו למעט
התנועה דומה למלאכים".

15

נראה שמטרת מימרה זו אינה רק ציון הדמיון שבין המתפלל למלאכים,
אלא גם צמצום תנועות הגוף בתפילה .נראה שלא היה מובן מאליו שיש
לעמוד במקום אחד לתפילה ,ולכן הירושלמי אומר "זהו שעומד ומתפלל
צריך להשוות את רגליו" .זו אינה רק הנחיה להשוויית הרגליים ,אלא גם
לעצם המצב של עמידה בתפילה",עומד ומתפלל" .שמא משום כך גם נקטו
לשון תקיפה – ״הלכה״ ,כי כנראה היה מי שהתנועע בתפילה ונע ממקום
למקום ,וכגון מה שמסופר על ר' עקיבא (ברכות לא,א)" :כך היה מנהגו של
רבי עקיבא ,כשהיה מתפלל עם הצבור – היה מקצר ועולה ,מפני טורח
צבור ,וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו  -אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית
אחרת 16,וכל כך למה – מפני כריעות והשתחויות".

מהלך עקב בצד גודל" .משמע שאף על פי שלובש מכנסיים יש עניין של צניעות שלא
לפסוע פסיעה גסה ,אלא להצמיד את הרגליים זו לזו.
15

וראה בטור שם שמביא גם את דעת הבבלי וגם את דעת הירושלמי ,ובמחלוקת הבית
יוסף והב״ח על מי שעומד ככוהנים .הב״י מעיר שנראה שהטור פסק כירושלמי וכמ״ד
ככוהנים .וראה בשולחן ערוך באותו סימן שהשמיט את הירושלמי וציין רק לבבלי
ולטעם של כמלאכים.

16

ראה תוס' על אתר ד"ה ומוצאו בזוית אחרת.
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עוד נראה שמסיבה זו הירושלמי ממשיך :״ר' חנינא בר אנדריי בשם רבי
שמואל בר סוטר :המלאכים אין להן קפיצין״ .הליכה עקב בצד אגודל נועדה
לצמצם את פסיעותיו של מי שמסתובב תוך כדי תפילה ,ומידת הצמצום היא
כמו הכוהנים.
מעתה ייתכן שכך יש לבאר גם את שינוי הלשון בין "להשוות" ובין
"לכוון" .לשון הבבלי" ,לכוון" – משמעה שדי ששתי הרגליים תהיינה
באותו הכיוון אך לאו דווקא צמודות זו לזו .אך לשון הירושלמי" ,להשוות"
– משמעה שעל הרגליים להיות צמודות זו לזו כדי שתיראנה כמו רגל אחת
ישרה.

17

17

עדיין צ״ע למה דווקא בירושלמי ולא בבבלי נזכר הדמיון לכוהנים .אולי יש לפרש את
ההבדל בין הבבלי לירושלמי בדרך נוספת .הלשון בבבלי" ,לכוון" ,דומה ללשון
התרגום לפסוק על המלאכים – "וְ ִרגְ לֵיהֹון ִרגְ לִ ין כֵי ָּונָּן" ,ופירשו הראשונים (ראה
רש"י על הפסוק וגמרא ברכות על אתר ,וראה רמב"ם הלכות תפילה ה,ד) שיש לכוון
שהרגליים יהיו זו בצד זו (ולפי רש"י בברכות עד שייראו כרגל אחת) .לעומת זאת,
לשון הירושלמי" ,להשוות את רגליו" ,נראה שהיא מבוססת על לשון הכתוב " ְמׁשַ וֶה
ַרגְ לַי כָּאַ יָּלֹות" (שמואל ב כב,לד; תהלים יח,לד) ,ופירשו חז"ל (מדרש תהלים (בובר)
מזמור כב ,א)[" :אמר ר' פנחס] כאילים אין כתיב כאן ,אלא כאילות ,שרגלי הנקיבות
עומדות יותר מן הזכרים" (הובא גם ברש"י תהלים כט,ט) .בביאור דברי חז"ל שמעתי
ממומחה לאיילים (אמתי מיער האיילים במושב אודם) שבעוד שהזכרים נלחמים
בקרניהם ,הנקבות נעמדות על רגליהן האחוריות ונלחמות ברגליהן הקדמיות .העמידה
על הרגליים האחוריות דורשת כוח רב ורגליהן מתוחות מאוד בשעת מעשה (ופירוש
זה מתאים להקשר הכתוב העוסק במלחמה ,וייתכן שהוא מבטא עמידה חזקה ואיתנה
על הרגליים) .לפי זה ,השוויית הרגליים היא יישור הרגליים (ומצאנו להשוות
במשמעות של יישור ,כגון בישעיהו כח,כה) .זה גם פשט הכתוב לגבי מלאכים –
"ורגליהם רגל ישרה" ,וכן משמע מהמשך הירושלמי שלמלאכים לא הייתה כלל
אפשרות לכופף את הרגליים ,וכן הביא רש"י בפירושו השני על הפסוק ביחזקאל א,ז:
" ישרה שאין להם קפיצים ארכובות לכוף את שוקיהם לפי שאין להם ישיבה ולא
שכיבה ואין צריכין להיות קפיצין כעין שיש לבהמה קפץ עליון וקפץ תחתון שבהם
היא כופפת שוקיה לשכב" .אם כן ,ניתן לפרש שזה גם הלימוד מהליכת הכוהנים ,כי
כאשר הולכים עקב בצד גודל ,הרגליים ישרות ומתוחות .שתי הדעות בירושלמי
כוונתן אפוא שיש ליישר את הרגליים בשעת התפילה .לעומת זאת ,הבבלי מחדש
שיש גם לכוון את הרגליים זו אצל זו ,ולפיכך יכול ללמוד רק מהמלאכים (לפי
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ניסיון לזהות בעל כל מימרה יכול להאיר את המחלוקת באור נוסף.

18

שני החכמים שהביאו מקור למלאכים ומקור לכוהנים ,הם רבי לוי ורבי
סימון .לפי דברינו להלן,

19

על לוי בן סיסי נאמר שהראה קידה לפני רבי

והִ רבה להשתחוות .על כן מסתבר שלוי הוא המאן דאמר שהשוויית
הרגליים נלמדת מהכוהנים ,כי מלאכים אינם משתחווים.

20

אם כן ,רבי

סימון הוא בעל המימרה של מלאכים.
מבט על בעלי המימרה בבבלי ,רבי יוסי בר חנינא בשם רבי אליעזר בן
יעקב ,פותח פתח להבנה נוספת .לפי הבבלי ,רבי אליעזר בן יעקב חיבר את
מסכת מידות.

21

הוא מסר מסורות רבות על העבודה בבית המקדש ,וייתכן
22

שאף ראה את בית המקדש השני .רבי יוסי בר חנינא ,האומר את הדברים
בשמו ,הוא אמורא מהדור השלישי בארץ ישראל 23,והוא גם בעל המימרה
בבבלי ״תפילות אבות תקנום״.

24

ההקשר של הפסוק שהוא מצטט מהנביא

יחזקאל" ,ורגליהם רגל ישרה" ,הוא חלק ממעשה המרכבה של יחזקאל,
שהוא תיאור של עזיבת השכינה את ירושלים.
ייתכן שהשילוב של רבי אליעזר בן יעקב ורבי יוסי בר חנינא במימרה
בבבלי רומז לרעיון היסטורי־דתי־פילוסופי .רבי אליעזר בן יעקב ,שראה
הפירוש שהרגליים היו מכוונות זו אצל זו) ,אך לא מן הכוהנים שלא הצמידו את
רגליהם ,ולכן הלימוד מן הכוהנים אינו מופיע בבבלי.
18

לדוגמה של ניסיון זיהוי של "חד אמר… וחד אמר" לאחר תקופת התלמוד ראה
בספרו של הרדב"ז ,יקר תפארת ,מעשר שני פרק ו ,וכן ביד מלאכי כלל רפה.

19

ראו להלן "שחייה ומודים בתפילה".

20

ראה לעיל הערה 7.1

21

יומא טז,א.

22

לסיכום תמציתי ראה ערך "רבי אליעזר בן יעקב" בויקיפדיה.

23

ראוי לציין שדעתו של רבי יוסי בר חנינא בעניין זה אינה מופיעה בירושלמי למרות
היותו תלמיד של רבי יוחנן ולמרות היותו אמורא ארץ־ישראלי.

24

ברכות כו,ב.
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את הכוהנים במקדש ,התבסס בעיצוב העמידה בתפילה על עמידת הכוהנים,
ועל כן קבע שיש לכוון את הרגליים בזמן תפילה .אך משנחרב בית המקדש,
הדגם של הכוהנים והמקדש כבר לא היה רלוונטי ,ולכן הציע רבי יוסי בר
חנינא בסיס אחר לתפילה .בשל כך הוא גם מעדיף את ההסבר "תפילות
אבות תיקנום" ולא "תפילות כנגד תמידים תיקנום" ,כי משנחרב המקדש
גלתה השכינה ופסקו הקרבנות .דווקא האבות שנדדו וקראו בשם ה' בכל
מקום שהגיעו אליו ,שימשו דוגמה מתאימה יותר לתפילה.
נוסף על כך ,ר' יוסי בר חנינא מעצב את צורת העמידה בתפילה על פי
נבואתו של יחזקאל בגלות על המלאכים המלווים את השכינה לגלות ,ולכן
הוא מוסיף לאמרתו של רבי אליעזר בן יעקב את הפסוק ביחזקאל.
אם כנים דברינו ,הרי שהבבלי רומז למקור של כוהנים בכיוון הרגליים
באמצעות הזכרת שמו של רבי אליעזר בן יעקב ,אך מסיים בפסוק ביחזקאל
בעניין המלאכים כחלק ממגמתו של רבי יוסי בר חנינא למצוא בסיס
לתפילה המתאים לעבודת ה' של עם ישראל בזמן הגלות.

קריאת שמע של ערבית
ירושלמי ברכות פרק א הלכה א (הפירוש בסוגריים על פי פני משה) :

משנה... :וחכמים אומרים עד חצות.
ר' יסא בשם ר' יוחנן :הלכה כחכמים .ר' יסא מפקד
לחברייא אין בעיתון מתעסקא באוריתא אתון קרייה שמע

קודם חצות ומתעסקין (אם אתם רוצים להתעסק
בתורה כל הלילה ,היזהרו לקרוא שמע קודם
חצות ואח"כ התעסקו בתורה ,ולמדים מדבריו
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שהלכה כחכמים שזמן קריאת שמע עד חצות).
מילתיה אמרה שהלכה כחכמים .מילתיה אמרה שאומר

דברים אחר אמת ויציב (למדים מדבריו שמותר לומר
דברים אחר ברכות קריאת שמע ואין צריך לסמוך
קריאת שמע לשינה) .תני :הקורא את שמע בבית
הכנסת בשחר יצא ידי חובתו ,בערב לא יצא ידי חובתו

(אין יוצאים ידי חובת קריאת שמע של ערבית
באמירתה בבית הכנסת) .מה בין הקורא בשחרית
ומה בין הקורא בערבית? ר' הונא בשם רב יוסף :מה טעם
אמרו אדם צריך לקרות שמע בביתו בערב? בשביל
להבריח את המזיקין .מילתיה אמרה :שאין אמר דברים

אחר אמת ויציב (למדים מדבריו שיש לקרוא קריאת
שמע סמוך לשינה כדי להבריח את המזיקים ,ועל
כן אין להפסיק בדברים לאחר ברכות קריאת
שמע) .מילתיה דר' שמואל בר נחמני אמר כן (גם ר'
שמואל בר נחמני סובר כך) .ר' שמואל בר נחמני כד
הוה נחית לעיבורה הוה מקבל גבי ר' יעקב גרוסה

(כשהיה יורד לעבר את השנה היה מתארח אצל
ר' יעקב גרוסה) ,והוה ר' זעירא מטמר ביני קופייא

משמענא היך הוה קרי שמע (ר' זעירא היה מתחבא
בין הקופות על מנת לשמוע כיצד ר' שמואל בר
נחמני קורא קריאת שמע) והוה קרי וחזר וקרי עד

דהוא שקע מיניה גו שינתיה (ר' שמואל בר נחמני היה
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קורא קריאת שמע שוב ושוב עד שהיה נרדם ,ולא
היה מפסיק בין קריאת שמע לשינה באמירת
דברים ופסוקים אחרים) .ומאי טעמא? ר' אחא ור'
תחליפתא חמוי בשם ר' שמואל בר נחמן (תהלים ד,ה):
"רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלה"

("אמרו בלבבכם" זו קריאת שמע שצריכה כוונת
הלב ,ויש לאומרה על משכבכם סמוך לשינה).
מילתיה דר' יהושע בן לוי פליגא (ר' יהושע בן לוי
חולק) ,דר' יהושע בן לוי קרי מזמורים בתרה (היה
קורא מזמורים אחר קריאת שמע לפני השינה).
והא תני :אין אומר דברים אחר אמת ויציב? פתר לה

באמת ויציב של שחרית (שאסור להפסיק בין ברכות
קריאת שמע של שחרית לשמונה עשרה משום
שצריך לסמוך גאולה לתפילה) ,דמר ר' זעירא בשם
ר' אבא בר ירמיה :שלש תכיפות הן  -תכף לסמיכה
שחיטה ,תכף לנטילת ידים ברכה ,תכף לגאולה תפילה.
מוקד הדיון הוא אם מותר להפסיק אחרי קריאת שמע של ערבית .נסכם
את מהלך הסוגיה:
 .1שיטת רבי יסא בשם רבי יוחנן  -הלכה כחכמים שקריאת שמע של
ערבית זמנה עד חצות ,ומותר ללמוד אחרי אמת ויציב ,ומשמע
שלדעתו מותר להפסיק בין אמת ויציב לשינה.
 .2דין התוספתא  -בערבית אינו יוצא ידי חובת קריאת שמע באמירתה
בבית הכנסת.
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 .3דברי רב הונא בשם רב יוסף – קריאת שמע בבית בערב היא
"בשביל להבריח המזיקין״ ,ומשמע שלדעתו אסור להפסיק בין אמת
ויציב לשינה.
 .4הירושלמי מביא סימוכין לדעת רב הונא מהסיפור על ר׳ זעירא
ששמע את ר' שמואל בר נחמני חוזר על קריאת שמע שוב ושוב עד
שנרדם ,ומשמע שאסור להפסיק בין קריאת שמע לשינה.
 .5מקור לאיסור להפסיק בין קריאת שמע בערב לשינה מהפסוק ״רגזו
ואל תחטאו...״
 .6תיאור מנהגו של רבי יהושע בן לוי לקרוא מזמורים אחרי קריאת
שמע .משמע שלדעתו מותר להפסיק בין קריאת שמע של ערבית
לשינה ,ואם כן הוא חולק על רב הונא בשם רב יוסף ועל ר' שמואל
בר נחמני.
ממהלך הירושלמי נראה שלכל הדעות יש חובה לומר אמת ויציב אחרי
קריאת שמע של ערבית,

25

דהיינו יש חשיבות מיוחדת בברכת אמת ויציב,

ובהמשך נעסוק בכך.
נתבונן כעת בסוגיה המקבילה בבבלי ברכות ד,ב–ה,א

(עם פירוש רש"י

בסוגריים):

אמר מר :קורא קריאת שמע ומתפלל.
מסייע ליה לרבי יוחנן ,דאמר רבי יוחנן:
איזהו בן העולם הבא? זה הסומך גאולה
25

כבר ציינו פרשני הירושלמי על אתר שהירושלמי משקף את מנהגם לומר אמת ויציב
גם בלילה.
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לתפלה של ערבית
מצרים בשחרית

(וכל שכן דשחרית ,דעיקר גאולת

הוה) .רבי יהושע בן לוי אומר:

תפלות באמצע תקנום

(בין שני קריאת שמע תקנו כל

תפלות של יום ,דקא סבר :תפלת ערבית קודמת לקריאת

שמע).

במאי קא מפלגי? אי בעית אימא קרא ,אי
בעית אימא סברא .אי בעית אימא סברא,
דרבי יוחנן סבר :גאולה מאורתא נמי הוי,
אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד
צפרא; ורבי יהושע בן לוי סבר :כיון דלא
הויא אלא מצפרא ,לא הויא גאולה
מעלייתא .ואיבעית אימא קרא  -ושניהם
מקרא אחד דרשו ,דכתיב (דברים ו,ז):
"בשכבך ובקומך" ,רבי יוחנן סבר :מקיש
שכיבה לקימה  -מה קימה קריאת שמע
ואחר כך תפלה (דבשחרית כולהו מודו דבעי מסמך) ,אף
שכיבה נמי קריאת שמע ואחר כך תפלה;
רבי יהושע בן לוי סבר :מקיש שכיבה
לקימה  -מה קימה קריאת שמע סמוך
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למטתו ,אף שכיבה נמי קריאת שמע סמוך
למטתו.
הבבלי מביא מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי לרבי יוחנן בעניין סמיכת
גאולה לתפילה בערבית.

26

לדעת רבי יוחנן ,גם בערבית יש לסמוך גאולה

לתפילה ,והגמרא מביאה ראיה לדבריו מדברי הברייתא שהובאה קודם לכן,
שתחילה קורא קריאת ׁשמע ואחר כך מתפלל .אולם לדעת רבי יהושע בן
לוי ,קריאת שמע צריכה להיאמר סמוך למיטתו ,ולכן בלילה יש לאומרה
לאחר התפילה.
המשך הסוגיה המקבילה בבבלי ח,ב–ט,א:

רבן גמליאל אומר וכו' .אמר רב יהודה אמר
שמואל :הלכה כרבן גמליאל.
תניא ,רבי שמעון בן יוחי אומר :פעמים
שאדם קורא קריאת שמע שתי פעמים
בלילה ,אחת קודם שיעלה עמוד השחר,
ואחת לאחר שיעלה עמוד השחר ,ויוצא
בהן ידי חובתו ,אחת של יום ואחת של
לילה.
הא גופא קשיא! אמרת פעמים שאדם קורא
קריאת שמע שתי פעמים בלילה ,אלמא -
26

ראוי לציין שמחלוקת זה אינה מוזכרת בירושלמי על אף שהיא מימרה של ר' יוחנן.
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לאחר שיעלה עמוד השחר ליליא הוא,
והדר תני :יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום
ואחת של לילה ,אלמא  -יממא הוא! לא,
לעולם ליליא הוא ,והא דקרי ליה יום -
דאיכא אינשי דקיימי בההיא שעתא.
אמר רב אחא בר חנינא אמר רבי יהושע בן
לוי :הלכה כרבי שמעון בן יוחי.
איכא דמתני להא דרב אחא בר חנינא אהא
דתניא ,רבי שמעון בן יוחי אומר משום רבי
עקיבא :פעמים שאדם קורא קריאת שמע
שתי פעמים ביום ,אחת קודם הנץ החמה
ואחת לאחר הנץ החמה ,ויוצא בהן ידי
חובתו ,אחת של יום ואחת של לילה.
הא גופא קשיא! אמרת פעמים שאדם קורא
קריאת שמע שתי פעמים ביום ,אלמא -
קודם הנץ החמה יממא הוא ,והדר תני:
יוצא בהן ידי חובתו אחת של יום ואחת של
לילה ,אלמא  -ליליא הוא! לא ,לעולם יממא
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הוא ,והאי דקרו ליה ליליא  -דאיכא אינשי
דגנו בההיא שעתא.
אמר רבי אחא ברבי חנינא אמר רבי יהושע
בן לוי :הלכה כרבי שמעון שאמר משום רבי
עקיבא.
אמר רבי זירא :ובלבד שלא יאמר השכיבנו.
כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר :הא דרבי
אחא ברבי חנינא אמר רבי יהושע בן לוי,
לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר.
דההוא זוגא דרבנן דאשתכור בהלולא
דבריה דרבי יהושע בן לוי ,אתו לקמיה
דרבי יהושע בן לוי ,אמר :כדאי הוא רבי
שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק.
רב יהודה פוסק הלכה כרבן גמליאל (בניגוד לרבי יוחנן בירושלמי
הפוסק כחכמים) שזמן קריאת שמע של ערבית הוא עד עלות השחר .בבבלי
(ד,ב) מבואר שגם חכמים מסכימים שזמן קריאת שמע הוא עד עלות השחר,
אלא קבעו עד חצות כדי להרחיק אדם מן העברה.
רבי יהושע בן לוי פוסק (בסיפור על זוג החכמים שהשתכרו בחגיגת
בנו) ,שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק ולומר שתי פעמים
קריאת שמע בזמן עלות השחר או נץ החמה (תלוי בשתי הלשונות בסוגיה),
ולצאת ידי חובת קריאת שמע ערבית ושחרית .אמנם לא ברור על מה
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מוסבת הלשון "שעת הדחק"  -האם אחת הקריאות ,ערבית או שחרית,
נאמרת בזמן שהוא בדיעבד (כגון קריאת שמע של שחרית לפני נץ החמה,
או קריאת שמע של ערבית לאחר עלות השחר) ,או שמא הבדיעבד הוא עצם
העובדה שקורא קריאת שמע של ערבית ושחרית בסמיכות (וזה מעין תרתי
דסתרי כי הן אמורות להיאמר בזמנים שונים של היממה).

27

מריבוי הדעות בבבלי ובירושלמי נראה שהמסורת לגבי עיקר זמן חיוב
קריאת שמע עברה תהפוכות שונות ,ונציין שתי שיטות ראשונים המדגימות
את מורכבות הנושא.
שיטת רבינו יונה

28

בקריאת שמע בבית הכנסת אין יוצאים ידי חובת קריאת שמע
מדאורייתא משום שהיא נאמרת לפני צאת הכוכבים .אולם גם אין מומלץ
להסתמך על קריאת שמע שעל המיטה מכמה טעמים:
א .לכתחילה יש לקרוא קריאת שמע לפני האכילה.
ב .הואיל ואדם סבור שמטרת קריאת שמע על המיטה היא הברחת
המזיקין ,לפעמים אינו אומר אותה ,ואף אם אומר אותה אינו מתכוון
לקיום המצווה ואף לא לקבלת עול מלכות שמים.
ג .קריאת שמע של חיוב צריכה להיאמר בברכה ולפחות שתי פרשיות,
ואילו קריאת שמע על המיטה נאמרת בלא ברכה ורק פרשה
ראשונה.
לכן ,לדעת רבינו יונה ,נוסף על אמירת קריאת שמע בבית הכנסת יש
לומר פעם נוספת קריאת שמע לאחר צאת הכוכבים ולפני האכילה ,ואז יש
27

כך משמע מדברי הרא"ש ברכות א,ט.

28

ברכות א,א בדפי הרי"ף ד"ה ואיפסיקא וד"ה אלא.
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לקרוא את שתי הפרשיות .הוא מציין שלדעת רב עמרם יש לברך על קריאה
זו "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא קריאת שמע" ,אך חולק עליו
וסובר שיש לברך "אהבת עולם".
נמצא שלשיטת רבינו יונה יש לומר קריאת שמע שלוש פעמים :פעם
ראשונה בבית הכנסת כחלק מהתפילה (כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי
תורה) ,פעם נוספת לאחר צאת הכוכבים לפני האכילה (לקיום המצווה מן
התורה) ופעם שלישית על המיטה (להברחת המזיקים).
משיטה זו ניתן לראות כמה שינויים עברה המסורת עד שבמקום לומר
קריאת שמע פעם אחת " -בשכבך" ,אומרים אותה שלוש פעמים.
שיטת הראבי״ה

29

30

גם הראבי"ה מנסה להתמודד עם המנהג לקרוא קריאת שמע בברכותיה
ולהתפלל ערבית לפני צאת הכוכבים .לשיטתו ,כיוון שלהלכה אנו פוסקים
כשיטת רבי יהודה שניתן להתפלל ערבית מפלג המנחה,

31

וגם כר' יוחנן

שיש לקרוא קריאת שמע לפני ערבית ,ממילא להלכה זמן קריאת שמע הוא
מפלג המנחה .לכן אומרים קריאת שמע בברכותיה בבית הכנסת ויוצאים
בכך ידי חובה ,אף שעושים זאת לפני צאת הכוכבים .קריאת שמע על
המיטה היא רק להגנה מן המזיקים ,ולכן אין יוצאים בקריאתה ידי חובת
קריאת שמע.
לשיטתו ,לפי הבבלי ,יוצאים ידי חובה בקריאה בבית הכנסת ,ולכן גם
אומרים את ברכות קריאת שמע ,ואילו קריאת שמע על המיטה היא רק
להגנה מפני המזיקין.
29

וראה תוס' ברכות ב,א ד"ה מאימתי ,שגם דנו בכך באריכות.

30

סימן א.

31

ברכות כז,א.
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אולם הירושלמי חולק על הבבלי וסבור שאין יוצאים ידי חובה בקריאה
בבית הכנסת ,וזו נאמרת רק כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה .לכן אין
קוראים קריאת שמע בברכותיה בבית הכנסת ,ורק את קריאת שמע על
המיטה קוראים בברכותיה .מסיבה זו הירושלמי דן אם מותר להפסיק בין
אמת ויציב לשינה .להלכה הראבי"ה פוסק כבבלי ,ואומרים קריאת שמע
פעמיים.
עשרת הדיברות וברכות קריאת שמע
ייתכן שהמפתח לפענוח הסוגיה ולהשתלשלות ההלכה נמצא בדברי רבי
לוי בירושלמי ברכות א,ה:

מפני מה קורין שתי

32

פרשיות הללו בכל

יום? … רבי לוי אמר מפני שעשרת
הדברות כלולין בהן...
מכאן לכאורה משמע שאמירת קריאת שמע מהווה תחליף לאמירת עשרת
הדיברות .אולם בהמשך מביא הירושלמי את המשנה במסכת תמיד

(ה,א)

המתארת את התפילה בבית המקדש" :אמר להם הממונה :ברכו ברכה אחת,
והן ברכו ,קראו :עשרת הדברים ,שמע ,והיה אם שמוע ,ויאמר ,"...ועל
משנה זו דן הירושלמי (תוספת פירוש שלי):

מה בירכו? רב מתנא אמר בשם שמואל זו
ברכת תורה" .וקראו :עשרת הדברים,
32

הגר"א מוחק תיבה זו ,וראה תוס' ברכות יב,ב ד"ה בקשו לקבוע .אך באור זרוע
הלכות קריאת שמע סי' ל ובתוספות רא"ש ברכות יב,ב הגרסה כלפנינו.
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שמע ,והיה אם שמוע ,ויאמר" .רבי אמי
בשם ריש לקיש :זאת אומרת שאין הברכות
מעכבות

(מכך שבירכו ברכת התורה אך לא בירכו את הברכות

של ק"ש ניתן לדייק שברכות ק"ש אינן מעכבות) .אמר ר' בא:
אין מן הדא לית את שמע מינה כלום
שעשרת הדברות הן הן גופה של שמע

(לא

ניתן לדייק מכאן שברכות ק"ש אינן מעכבות משום שבמקדש קראו
גם את עשרת הדיברות קודם ק"ש ,שהן גופה של ק"ש ,ולכן לא היה

צורך לברך ברכות ק"ש) ,דרב מתנא ור' שמואל בר
נחמן תרוויהון אמרי :בדין היה שיהיו קורין
עשרת הדברות בכל יום ,ומפני מה אין
קורין אותן? מפני טענות המינין 33שלא יהו
אומרים אלו לבדן ניתנו לו למשה בסיני
(כלומר ,גם מחוץ לבית המקדש היה ראוי לקרוא את עשרת הדיברות
במסגרת התפילה ,אך אין עושים כן מפני המינים הטוענים שרק

עשרת הדיברות מן השמים ולא יתר התורה).
מדברי רבי בא משמע שברכות קריאת שמע החליפו את עשרת הדיברות
שנאמרו כהקדמה לקריאת שמע .לפי זה ייתכן שניתן להסביר את
השתלשלות הדברים כך :הנוהג המקורי היה לקרוא קריאת שמע פעם אחת
בבוקר ופעם אחת בערב כדי לצאת ידי חובת "בשכבך ובקומך" .אחר כך
33

וכן בבלי ברכות יב,א.
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במקדש (ואולי בהתחלה אף בגבולין) הוסיפו את עשרת הדיברות כברכות
קריאת שמע .אולם משרבו המינים (הנוצרים )34שטענו שרק עשרת
הדיברות נאמרו בסיני35 ,ביטלו את אמירת עשרת הדיברות בגבולין,
והחליפו אותן בברכות קריאת שמע ,דהיינו "אמת ויציב" .נראה שניתן
ללמוד את הסיבה לאמירת אמת ויציב מיד לאחר קריאת שמע מדברי רבי
לוי בירושלמי המסביר היכן רמוז הדיבר "לא תענה ברעך עד שקר"
בקריאת שמע.

"לא תענה ברעך עד שקר" (שמות כ,יג) –
"אני ה' א־להיכם" (במדבר טו,מא) ,וכתיב:
"וה' א־להים אמת" (ירמיהו י,י) .מהו אמת?
אמר רבי אבון :שהוא א־להים חיים ומלך
עולם.

36

אמר רבי לוי :אמר הקדוש ברוך

הוא ,אם העדת לחבירך עדות שקר ,מעלה

34

כך פירש רש"י (ברכות יב,א ד"ה המינין)" :המינין  -תלמידי ישו" .ובדפוסים שונה
ל"עכו"ם" עקב הצנזורה.

35

כדברי יוחנן בברית החדשה שמותו של ישו שחרר את היהודים מן הקללה של כל
המצוות ,ולכן יש להתמקד רק במצוות מרכזיות כמו עשרת הדיברות .אולם ,על פי
תפיסת הנצרות ,אף על פי שהמצוות בטלו ,עשרת הדיברות עדיין בתוקפן ומחייבות
(עם שינויים כמו החלפת שבת ביום ראשון) .כמו כן הודגשה מצוות אהבת ה'
המופיעה בקריאת שמע .מכאן שנוצר מאבק בין הנוצרים לבין חז"ל סביב עשרת
הדיברות וקריאת שמע .תגובתם של חז"ל הייתה לבטל את אמירת עשרת הדיברות,
ולהוסיף לקריאת שמע את ברכותיה שייתנו מענה לפרשנות הנוצרים לקריאת שמע.

36

רבי אבון מפרש כך על פי המשך הפסוק" :וַה' ֱא־ֹלהִ ים אֱ מֶ ת הוא ֱא־ֹלהִ ים חַ יִ ים ומֶ לְֶך
עֹולָּם ִמקִ צְ ּפֹו ִת ְר ַעׁש הָּ אָּ ֶרץ וְ ל ֹא יָּכִ לו גֹויִ ם זַעְ מֹו".
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אני עליך כאלו העדת עלי שלא בראתי
שמים וארץ.
הירושלמי מביא את הפסוק מירמיהו "וה' א־להים אמת" ,המוזכר בדברי
רבי לוי להלן,

37

כמקור לכך שאין להפסיק בין קריאת שמע לבין ברכת

אמת ויציב .נראה שהצורך להדגיש שה' הוא אמת ,א־להים חיים ,נוצר כדי
להוציא מלבם של המינים שטענו שאותו האיש הוא אלוהים .לשם כך נוצר
החיבור בין סוף קריאת שמע לפסוק בירמיהו – לומר שה' א־להיכם הוא
אמת ,והוא ממשיך להיות א־להים חיים גם לאחר החורבן .המינים הם
שחטאו בעדות שקר ,ועדות זו הייתה עדות שקר על הקב"ה .כך כל מי
שמעיד שקר על חברו (ואולי יש כאן רמז לניסיונות המרת הדת של
המינים) ,מעלה עליו הכתוב כאילו העיד שקר על הקב"ה.
לפי זה מובן גם פשר אמירת אמת ויציב .החובה היא לומר מיד לאחר
קריאת שמע ובלי הפסק ,שאותו ריבונו של עולם המוזכר בקריאת שמע,
הוא אמת ויציב וקיים וכו' .אמירה זו באה מייד לאחר פרשת ויאמר שיש בה
אזכור יציאת מצרים ,וגם בברכת אמת ויציב היהודי ממשיך להזכיר את
יציאת מצרים ולהראות את רצף השגחתו של הקב״ה על העולם מיציאת
מצרים ,דרך הכניסה לארץ ,ומסיים באמונה שגם לאחר החורבן הקב"ה
עתיד לגאול את עם ישראל .בכך היהודי מצהיר על האמונה בקב"ה בלבד,
ובניגוד לדברי הנוצרים.

38

על פי זה ,ניתן להוסיף שמטרתן של ברכות קריאת שמע היא לעטוף את
קריאת שמע במסגרת המעידה על כוונותיו האמתיות של היהודי :אם לבו
37

ירושלמי ברכות ב,ב .בבבלי (ברכות יד,א-ב) מקור זה מובא על ידי רבי אבהו בשם
רבי יוחנן.

38

להלן בפרק ב עסקנו בהרחבה במשמעות אמירת ברכת אמת ויציב.
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לקב״ה או ח"ו לנצרות .קריאת שמע היא מוקד של דיון אמוני בין היהודים
למינים .בהתחלה שימשו עשרת הדיברות מעטפת טובה לקריאת שמע
(במקדש ואולי אף מחוצה לו) ,עד שהמינים השתמשו בכך לצורכיהם
(דחיית שאר המצוות) .לאחר מכן ובשל כך תיקנו שחובה לומר את ברכת
אמת ויציב מייד לאחר קריאת שמע ללא הפסק ,כי אמירתה היא כהצהרת
עדות של האומר על אמונתו בקב״ה.
מכאן ניתן להבין גם את דברי הבבלי (ברכות יב,א)" :אמר רבה בר חיננא
סבא משמיה דרב :כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית -
לא יצא ידי חובתו ,שנאמר' :להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות'

(תהלים

צב,ג)" .לדעת חלק מן המפרשים ,כוונת הגמרא היא שמי שלא אמר אמת
ויציב לא יצא ידי חובת קריאת שמע כתיקונה.

39

לפי דברינו ,הביאור לכך

הוא כי מי שלא אמר אמת ויציב ונכון וקיים ,לא ברור אם כוונתו לקב״ה או
שמא ,חלילה ,לאותו האיש ,ולכן לא יצא ידי חובה.
על פי הכיוון שהצענו אולי אפשר גם להמשיך ולהסביר את המשך
השתלשלות מנהג אמירת ברכות קריאת שמע .בתחילה קראו עשרת
הדיברות ,ולאחר מכן קריאת שמע ועשרת הדברות היו חלק בלתי נפרד
מקבלת עול מלכות שמים כל יום ,כמו קבלת עול מלכות שמים הראשונה
במעמד הר סיני .לכן הירושלמי קורא לעשרת הדיברות ״גופה של שמע״,
דהיינו גופה של קבלת עול מלכות שמים.
משרבו המינים שטענו שרק עשרת הדיברות נאמרו בסיני ,ביטלו את
אמירתן

40

ותיקנו לומר את ברכת אהבה רבה או אהבת עולם,

41

מפני

39

ראה רמב"ם הלכות קריאת שמע א,ז ובפירוש הכסף משנה ,ובטור או"ח סי' סו ובבית
יוסף.

40

ייתכן שכבר במקדש ביטלו את אמירתן ,ולפי זה כוונת הבבלי (ברכות יב,א) היא
שביטלו קודם במקדש (רק בבבלי מופיע" :אמר רב יהודה אמר שמואל :אף בגבולין
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שברכה זו מחליפה את עשרת הדיברות – עשרת הדיברות עניינן קבלת
התורה ,ותוכנה המרכזי של ברכה זו הוא לימוד התורה .אחר כך הוסיפו
חכמים את ברכת יוצר אור העוסקת במעשה בראשית – בריאת העולם
והתגלות הקב"ה בטבע 42.שתי הברכות עוסקות בשני אופנים של ההתגלות
האלוקית  -ברכת אהבת עולם היא ההתגלות באמצעות התורה והבחירה
בעם ישראל ,ההתגלות בדברו ,וברכת יוצר אור היא ההתגלות במעשה
בראשית ,ההתגלות במאמרו.

43

בברכת אמת ויציב הדגש הוא על התגלות

הקב"ה בהיסטוריה ,החל מיציאת מצרים ועד הגאולה העתידה .על ידי
השילוב של כל ברכות קריאת שמע ,יש אמירה מהותית כנגד טענות
הנוצרים .44כשם שאין שינוי בגילוי הקב"ה דרך הטבע ,כך גם אין שינוי
בגילוי הקב"ה דרך התורה וההיסטוריה .לכן לא בטל ולא יתבטלו תוקף
התורה והמצוות והבחירה בעם ישראל ,וכשם שהקב"ה גאל את עם ישראל
בעבר ,כך יגאל אותם גם בעתיד.
כך גם מובנים חלקים שונים של ברכת אמת ויציב:
●

״אשרי איש שישמע למצוותיך״ – נגד הנוצרים שסברו שישו פטר
את היהודים החדשים מ"עונש המצוות".

בקשו לקרות כן ,אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין" ,ואולי כוונת רב יהודה
שבדורו ביקשו לחדש את מנהג אמירת עשרת הדיברות).
41
42

הנוסח "אהבת עולם" מתאים יותר לפירוש זה.
נראה עוד שברכת המאורות כוונה נגד האיום הדתי שהגיע מאוחר יותר מהזורואסטרים
(הדת המרכזית בפרס הסאסנית בתחילת ימי האמוראים הבבלים) שהאמינו בדואליות,
אל עליון ואל תחתון :העליון הוא האל הטוב  -האור ,והאל התחתון הוא הרע -
החושך .כנגד זה תוקנה ברכת המאורות ,שהקב״ה יוצר אור ובורא חושך גם יחד .כך
גם בערבית – הקב״ה בורא יום ולילה וגולל אור מפני חושך.

43

כדרך שנאמר במעשה בראשית "ויאמר".

44

וגם כנגד הזורואסטריאנים (ראה לעיל הערה ). 42
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●

״אמת אתה הוא ראשון ואתה אחרון ומבלעדיך אין לנו מלך גואל
ומושיע״ – אין שינוי בא־ל ובניהולו את העולם ,ואותו א־ל הוא
המושיע האמתי.

לפי הצעתנו מובנים דברי התוספתא המובאים בירושלמי שהקורא קריאת
שמע בבית הכנסת לא יצא ידי חובה ,ומדוע אסור להפסיק אחרי אמת ויציב.
החובה הראשונית הייתה אמירת קריאת שמע על המיטה וקבלת עול
מלכות שמים ,וזו נעשית "בשכבך ובקומך" – בתחילת היום ובסיומו ,בשעה
שהיהודי קם משנתו ובשעה שהוא הולך לישון על מיטתו ,וזה דין
התוספתא .בהמשך ביטלו את אמירת עשרת הדיברות ותיקנו את ברכות
קריאת שמע ,שעניינן חיזוק הצהרת האמונים בקב"ה ובפרט כנגד המינים.
לפיכך גם נקבע שמי שאינו סומך אמת ויציב לקריאת שמע לא יצא ידי
חובה ,כי יש לחשוד בו שמא מין הוא .אמנם בתחילת הופעת הנוצרים
הראשונים היו כאלה שהתפללו גם בבתי הכנסת עם היהודים,

45

כי

ההבדלים טרם יצרו שתי קבוצות נבדלות לגמרי ,ולכן נותר חשש שהאומר
בבית הכנסת אין כוונתו לשמים .לפיכך קבעו שרק באמירה בבית על
המיטה ,כפי החובה העיקרית ,יוצא ידי חובת קבלת עול מלכות שמים.
שיטת רבי יהושע בן לוי
ריב״ל עסק בהדיפת המינים (ראה דיוננו להלן על ברכת המינים) ,ולכן
אם אכן התפללו המינים בבתי הכנסת ,מובן למה סבר ריב״ל שעיקר קיום

45

וראה דברינו להלן על שמואל הקטן וברכת המינים.
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מצוות קריאת שמע הוא סמוך למיטתו ,כשהוא לבד בבית ,וכדין המקורי של
התוספתא.

46

במאירי (ברכות ד,ב) מצאתי:

וטעם קריאה זו פירשו בתלמוד המערב
להבריח את המזיקים ובירור אצלי המזיקים
הידועים הם הדעות הכוזבים ,והזקיקוהו
בעיתות הפנאי ,ליחד את השם שלא יטעה
באמונות השניות .וכשיקרא על הכוונה
הראויה תהא מטתו בטוחה

מהם.

47

אולי לדעת ריב״ל יש כאן סיבה נוספת להצמדת קריאת שמע למיטה :כך
היא תהיה הדבר הראשון והאחרון של היום – להתחיל ולסיים את היום
בקבלת עול מלכות שמים ובהצהרת אמונים לאלוקי ישראל.

48

שיטת רבי יוחנן
נראה שמגמתו של ר' יוחנן הייתה לחזק את מעמדו של בית הכנסת ,וכפי
שהדבר בא לידי ביטוי במימרה נוספת.
46

ראה הרב בנימין לאו ,חכמים ,כרך  4עמ'  ,75וכן ירושלמי שבת יד,ד .מעניין
שהסיפור בבבלי סוטה מז,א על יהושע בן פרחיה שדחה את ישו הנוצרי ,התרחש גם
הוא בזמן אמירת קריאת שמע ,וצ״ע.

47

המאירי משקף את המסורת הרציונליסטית של פרובנס ,שניסו בשיטתיות להרחיק כל
היגד תלמודי שנשמע מיסטי ,ולכן לפי דרכו מפרש מזיקים כדעות .לפי דרכנו ,תפיסת
המאירי קרובה גם לרעיון המקורי של אמירת קריאת שמע וברכותיה כנגד גישות
כוזבות.

48

אמנם בירושלמי אמרו שריב"ל גם אמר מזמורים בקריאת שמע על המיטה ,אך אלו
אינם בגדר הפסק אלא כהמשך של קריאת שמע.
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בבלי ברכות ו,ב:

אמר ר' יוחנן :בשעה שהקב"ה בא בבית
הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא כועס,
שנאמר" :מדוע באתי ואין איש קראתי ואין
עונה" (ישעיהו נ,ב).
ייתכן שכחלק ממגמתו של ר' יוחנן לחזק את מעמדו של בית הכנסת
ביקש ר' יוחנן גם להעביר את עיקר אמירת קריאת ׁשמע לבית הכנסת ולזמן
התפילה.
אם כנים דברינו ,הרי שר' יהושע בן לוי בדרום ארץ ישראל אוחז בנוהג
המקורי שאין קשר בין קריאת ׁשמע לבין תפילה; לתפילה זמנים משלה,
ולקריאת ׁשמע זמנים משלה ,וקריאת ׁשמע ״בשכבך״ נאמרת סמוך למיטתו.
אך משהיה צורך לחזק את בתי הכנסת ,התחיל רבי יוחנן לחזק את הרעיון
של סמיכת גאולה לתפילה וצירף את קריאת שמע לתפילה .אולם הואיל
ומדובר בחידוש ,אין הוא מנסח זאת כהלכה אלא כמעלה ואומר ״איזהו בן
עולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה".

49

כך גם הדוברים בירושלמי על

סמיכת גאולה לתפילה ,הם תלמידיו של רבי יוחנן ,וגם דבריהם אינם
נאמרים בלשון של קביעה הלכתית:

דמר ר' זעירא בשם ר' אבא בר ירמיה:
שלש תכיפות הן  -תכף לסמיכה שחיטה,
תכף לנטילת ידים ברכה ,תכף לגאולה
49

הסיפורים בירושלמי על חלק מהאמוראים שסמכו גאולה לתפילה ובכל זאת סבלו ,הם
דרכו של הירושלמי לחלוק על רבי יוחנן שנראה כמי שמבטיח דברים גדולים.
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תפילה ...תכף לגאולה תפילה" :יהיו לרצון
אמרי פי" (תהלים יט,טו) מה כתיב בתריה:
"יענך ה' ביום צרה" (תהלים כ,ב) .אמר ר'
יוסי בי ר' בון :כל מי שהוא תוכף סמיכה
לשחיטה אין פסול נוגע באותו קרבן .וכל מי
שהוא תוכף לנטילת ידים ברכה אין השטן
מקטרג באותה סעודה ,וכל מי שהוא תוכף
גאולה לתפילה אין השטן מקטרג באותו
היום ...אמר ר' אמי :כל מי שאינו תוכף
לגאולה תפילה למה הוא דומה? לאוהבו
של מלך שבא והרתיק על פתחו של מלך,
יצא לידע מה הוא מבקש ומצאו שהפליג,
עוד הוא הפליג.
סוגיית הבבלי ,לעומת זאת ,משקפת את המצב לאחר שהמנהג כבר
השתרש ,והיא פותחת בסיוע לעמדת ר' יוחנן בדברי ״אמר מר״ .כמו כן
הסתמא דגמרא ממשיכה ומחזקת את עמדתו בסמיכתה לפסוק ,בדומה
לעמדת ר' יהושע בן לוי ,ובכך מעניקה לה משקל שווה עד שדעת ריב״ל,
הזהה לדין התוספתא ,הופכת להיות השיטה שאינה מקובלת.

50

50

אך לפי

וראה בהגהות מיימוניות (הלכות תפילה ג,ח) שמביא בשם ריב״א שהיה קורא קריאת
שמע בבית הכנסת עם הציבור כדי להתפלל בציבור כי אין תפילתו של אדם נשמעת
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הצעתנו לסדר השתלשלות העניינים ,עד זמנם של ר' יהושע בן לוי ורבי
יוחנן קראו קריאת שמע בערב פעם אחת בלבד.

51

הלכה ה
פשר סיפורי התענית של רבי יוחנן ורב אחא
ירושלמי ברכות פרק א הלכה ה:

רבי זעירא בשם רבי אמי :ביומי דרבי יוחנן
הוינן נפקין לתעניתא וקרוי שמע בתר תלת
שעין ,ולא הוה ממחי בידן .רבי יוסי ורבי
אחא נפקין לתעניתא ,אתו ציבורא ומקרי
שמע בתר תלת שעין .בעא רב אחא מחויי
בידן? אמר ליה ר' יוסי :והלא כבר קראו
אותה בעונתה ,כלום קורין אותה אלא כדי
אלא עם הציבור ,אבל היה חוזר לביתו וקורא קריאת שמע על המיטה עם ברכותיה.
נראה שנהג כן מפני שראשיתו של דין קריאת שמע של ערב הוא סמוך למיטתו,
דהיינו קבלת עול מלכות שמים בסוף היום ממש .אבל להלכה דחה בעל הגהות
מיימוניות את הירושלמי שהקורא קריאת שמע קודם צאת הכוכבים לא יצא ,וכן את
דברי ריב״א ,אף שזו כנראה ההלכה המקורית .מנהגו של רבינו תם ,לעומת זאת ,היה
לקרוא קריאת שמע ואחר כך להתפלל ,ולעשות זאת בין פלג המנחה לשקיעה .מנהג
זה כה השתרש עד שהראבי״ה (ברכות סי' א) מתייחס למי שמאחר את תפילתו ואת
קריאת שמע כ"מיחזי כיוהרא" אלא אם כן מדקדק בשאר דברים.
51

וממילא גם לא עלתה השאלה איזו קריאת שמע היא עיקר ,שהרי הייתה רק אחת.
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לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה .אמר
ליה :מפני ההדיוטות שלא יהו אומרים
בעונתה הן קורין אותה.
לפנינו שני מקרים דומים על ר' יוחנן ורב אחא שגזרו תענית והציבור
קרא קריאת שמע לאחר זמנה ,אלא שהיה הבדל בין תגובותיהם של
החכמים :ר' יוחנן לא מחה בציבור ,ואילו רב אחא רצה למחות אלא שר׳
יוסי מנע זאת ממנו בטענה שכבר קראו בזמנה .אך בסיפור על ר' יוחנן
משמע שהציבור לא קרא את ׁשמע לפני כן ואף על פי כן ר' יוחנן לא מחה
בהם.

52

נראה לפרש שהתגובות השונות מבטאות גישות שונות בהבנת

מהותה של קריאת שמע.
ר' יוחנן סובר שעיקר קריאת שמע היא קבלת עול מלכות שמים ,ומשום
כך ניתן לדחות במקרים מסוימים את אמירת קריאת שמע מזמנה העיקרי,
כגון בתענית ציבור .עניינה של תענית ציבור הוא החזרת ישראל בתשובה
לאביהם שבשמים ,והרי זה כקבלת עול מלכות שמים מחדש ,וכפי שנאמר
באליהו הנביא שהעם קרא "ה' הוא האלוקים" .בשל כך העדיף ר' יוחנן
שהעם יאמרו יחד ברוב עם קריאת שמע בתענית ,שיש בזה קבלת עול
מלכות שמים ציבורית ,אף אם יקראו קריאת שמע לאחר זמנה ,מאשר
שיקבלו עול מלכות שמים אישי בזמנה.

53

העדפה זו מתחברת לעמדתו

בעניין חיזוק התפילה בציבור בבית הכנסת ,כפי שפירשנו לעיל.
52

הראשונים על אתר התלבטו מאוד בביאור הסיפור ,ראה לדוגמה :חידושי הרמב"ן
תענית טו,א; חידושי הרשב"א והמאירי ברכות ב,א; מגן אבות למאירי עניין יא; בית
יוסף או"ח סי' מו וערוך השלחן או"ח נח ,כ.

53

בעיוננו הקודם על קריאת ׁשמע של ערבית ,ראינו שר' יוחנן העתיק את קריאת שמע
של לילה לבית הכנסת ,וכאן ר' יוחנן העתיק את קריאת ׁשמע מזמנה המקורי .ייתכן
שלפנינו גם גישה הלכתית כללית של ר' יוחנן המעדיף את השיקול הציבורי ,הן
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לעומתו ר' יוסי אינו מקבל גישה זו וסובר שקריאת שמע חייבת להיות
בזמנה מפני שיש בה מצוות קריאה בזמנה ,והקריאה הנוספת ברוב עם
בתענית הייתה בתורת דברי תורה כדי לעמוד לתפילת התענית מתוך דברי
תורה .אך רב אחא ביקש למנוע אמירת קריאת שמע פעם נוספת כדי למנוע
תקלה לעתיד ,שלא יטעו שמותר לקרוא קריאת שמע לאחר זמנה.

שחייה במודים ובתפילה
ירושלמי ברכות פרק א הלכה ה:

אלו ברכות ששוחין בהן :בראשונה (ברכה

ראשונה של שמונה עשרה)  -תחילה וסוף,
ובמודים  -תחילה וסוף .השוחה על כל
ברכה וברכה מלמדין אותו שלא ישחה .רבי
יצחק בר נחמן בשם ר' יהושע בן לוי :כהן
גדול שוחה על סוף כל ברכה וברכה ,המלך
ראש כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה
וברכה .ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי:
המלך משהוא כורע אינו נזקף עד שהוא
משלים כל תפילתו .מאי טעמא? "ויהי
ככלות שלמה להתפלל אל ה' את כל
בקריא ת שמע של ערבית בקריאה ציבורית בבית הכנסת הן בקריאת שמע של שחרית
באמירתה בציבור בתענית.
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התפילה ואת כל התחינה הזאת קם מלפני
מזבח ה' מכרוע על ברכיו" (מלכים א ח,נד).
אי זו כריעה ,ואי זו בריכה? ר' חייא רבא
הראה בריכה לפני ר' ונפסח ונתרפא .רבי
לוי בר סיסי הראה כריעה לפני רבי ונפסח
ולא נתרפא" .וכפיו פרושות השמים" (מלכים

א ,ח,נד)  -אמר ר' אייבו :כגון הדין נקדים
(כגון זה המשותק) היה עומד .אמר ר' אלעזר
בר אבינא :ככפים הללו שלא חטפו מבנין
בית המקדש כלום .תנא רבי חלפתא בן
שאול :הכל שוחין עם שליח ציבור בהודאה.
ר' זעירא אמר :ובלבד במודים .רבי זעירא
סבר לקרובה (לשליח ציבור) כדי לשוח עמו
תחלה וסוף.
המקור לדין שחייה בתפילת עמידה מופיע בתוספתא ברכות א,ח" :אילו
ברכות ששוחין בהן :ברכה ראשונה  -תחלה וסוף ,מודים  -תחלה וסוף.
השח על כל ברכה מלמדין אותו שלא ישחה" .זאת אומרת שבמשניות של
רבי לא נכללה השתחוויה בשמונה עשרה .עובדה זו עשויה להסביר את
הסיפור על רבי ,שמופיע בירושלמי (ברכות א,ה) ,שרבי העביר מתפקיד ש"ץ
אדם ששחה יותר מדי .רבי כנראה התנגד לתנועות הכנעה בתפילה .הרב
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צבי גרונר בספרו ״כל עצמותי תאמרנה״ (פרק ב) מציין שגישתו של רבי
הייתה ביטחון עצמי בבקשת צרכים מריבונו של עולם ,בניגוד לגישה של
הכנעה עצמית.
פרשנות זו יכולה אולי לשפוך אור על סיפורו של לוי בן סיסי שהובא
לעיל ,שהראה כריעה־קידה לפני רבי ונפצע .סיפור זה מופיע כאן ובמקומות
נוספים בהקשר של תפילה ,ולכן אין זה סביר שלוי בן סיסי נפצע בגלל
קושי המעשה (בניגוד ,למשל ,לרבן שמעון בן גמליאל שנפצע בשמחת בית
השואבה מקושי המעשה) .נראה שהסיפור בא לומר שלוי נפצע כ״עונש״ על
התרסתו כנגד גישתו של רבי לתפילה.

54

לוי הראה קידה או כריעה לפני

רבי ,כלומר חלק עליו במעשה פומבי – כאילו האשימו בחוסר הכנעת הלב

54

ראה סוכה נג,א" :לוי אחוי קידה קמיה דרבי ,ואיטלע .והא גרמא ליה? והאמר רבי
אלעזר :לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה ,שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי
מעלה ואיטלע ,ומנו  -לוי! הא והא גרמא ליה" .וכן ראה תענית כה,א" :לוי גזר
תעניתא ולא אתא מיטרא ,אמר לפניו :רבונו של עולם! עלית וישבת במרום ואין אתה
מרחם על בניך .אתא מיטרא ,ואיטלע .אמר רבי אלעזר :לעולם אל יטיח אדם דברים
כלפי מעלה ,שהרי אדם גדול הטיח דברים כלפי מעלה  -ואיטלע ,ומנו  -לוי .והא
גרמא ליה? והא לוי אחוי קידה קמיה דרבי ואיטלע! הא והא גרמא ליה" .מדברי רבי
אלעזר משמע שהטחת דברים כלפי מעלה היא כהתרסה כלפי שמיא ויש לכך משמעות
שלילית ,וזו אפוא סיבה נוספת או שונה ממה שהצענו .שמא יש לומר שלשני המעשים
יש מכנה משותף :בשניהם לוי מתרעם בחריפות יתרה שאינה במקומה שאי קבלת
עמדתו ודרך תפילתו היא סוג של ריחוק ,ובמקום לבוא בתחנונים הוא מאשים .אולם
ייתכן שגם זה קשור לפירושנו מפני שיש קשר בין המילה "יטיח" לתפילה .רש"י על
אתר מפרש :״יטיח .יזרוק ,לשון כמטחוי קשת״ ,וכן הציע שד״ל בפירושו לתורה
(בראשית כא,טז) שהמילה הטיח פירושה ״ירה״ והוא מציין לסיפורים על חנה ואליהו
בברכות לא,ב (וגם שם בעל המימרה הוא רבי אלעזר) .אך שם המשמעות אינה
שלילית .לגבי אליהו – הקב״ה הודה לו ,ולגבי חנה – ידוע יחס חז״ל האוהד לתפילתה
ולצורתה .נראה אפוא שהלשון קשורה יותר לתפילה ,שהרי גם חנה וגם אליהו
התפללו ,ולפי פירושנו גם לוי התפלל ,והכוונה בשלושת המקרים לתפילה מופגנת.
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בתפילה לפני רבש״ע בכך שנמנע מכריעה ושחייה בתפילה – ועל כך נענש.
55

ברם ,גישתם של ריב״ל ורב ירמיה שונה מגישתו של רבי .הם דווקא
מרבים בשחייה בתפילה ומציינים את הפסוק "כל עצמותי תאמרנה".
האזכור של השתחוויות בשמונה עשרה מופיע בין הדור האחרון של
התנאים לבין הדור הראשון של האמוראים .56ריב״ל היה גם מעורב בגיבוש
הנוסח והסדר של קריאת שמע וכנראה גם בהשתחוויות ב"מודים" .האם יש
קשר בין הדברים?
בערך באותו זמן בבבל ,מקום מושבו של שמואל ,אנו מוצאים את השבח
המיוחד ששיבח שמואל את קביעתו של רב שזוקפים באמירת שם ה'
בברכות.
בבלי ברכות יב,א:

ואמר רבה בר חיננא [סבא] משמיה דרב:
המתפלל ,כשהוא כורע  -כורע בברוך
וכשהוא זוקף  -זוקף בשם .אמר שמואל:
מאי טעמא דרב  -דכתיב" :ה' זוקף כפופים"
55

לוי בן סיסי הוא גם החכם שנפגע קשות מהחלטותיו של רבי לגבי המשך ההנהגה.
ראה :בבלי כתובות קג,ב; ירושלמי תענית ד,ב; הרב בנימין לאו ,חכמים ,כרך ד עמ'
.37
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קיומן של ההשתחוויות כנראה היה קיים כבר לפני כן ,אבל הן היו מעשים של יחידים
דוגמת רבי עקיבא (ברכות לא,א)" :כך היה מנהגו של רבי עקיבא ,כשהיה מתפלל עם
הצבור  -היה מקצר ועולה ,מפני טורח צבור ,וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו  -אדם
מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת״ .ייתכן שאף היה נוהג ללכת בתפילה מזווית
לזווית למרות ה״קביעה״ של סוף הגמרא שהגעתו לזווית האחרת הייתה עקב ריבוי
כריעות והשתחוויות.
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(תהלים קמו,ח) .מתיבי" :מפני שמי נחת
הוא"! מי כתיב בשמי? מפני שמי כתיב.
אמר ליה שמואל לחייא בר רב :בר אוריאן,
תא ואימא לך מלתא מעלייתא דאמר אבוך!
הכי אמר אבוך :כשהוא כורע  -כורע בברוך,
כשהוא זוקף  -זוקף בשם.
רב ,שירד לבבל ,המשיך את דרכו של רבי יהודה הנשיא ששיקפה את
התפילה הקדומה שמיעטה בהשתחוויות .ייתכן שהמנהג להשתחוות בברכות
(אולי בכל הברכה) התפשט מאוד והגיע לקיצוניות ,והנחייתו של רב שיש
לזקוף בשם מיתנה את המגמה הזאת ,וחזרה למנהג הקדום ,ומשום כך
שמואל שיבח זאת.
בהקשר זה ניתן אולי ללמוד על השתלשלות נוהג הההשתחוויות מנוסח
"מודים דרבנן" .הנוסח מופיע רק בירושלמי ,ויש לו ארבע נוסחאות.
ירושלמי ברכות א,ה:

ר' שמעון בשם ר' יוחנן בשם ר' ירמיה ,רבי
חנינא בשם ר' מיישא ,ר' חייא בשם ר'
סימאי ,ואית דאמרין ליה חברייא בשם ר'
סימאי :מודים אנחנו לך ,אדון כל הבריות
אלוה התושבחות צור עולמים חי העולם
יוצר בראשית מחיה מתים ,שהחייתנו
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וקיימתנו וזכיתנו וסייעתנו וקרבתנו להודות
לשמך ,בא"י אל ההודאות.
רבי בא בר זבדא בשם רב :מודים אנחנו
לך ,שאנו חייבין להודות לשמך ,תרננה
שפתי כי אזמרה לך ונפשי אשר פדית,
בא"י אל ההודאות.
רבי שמואל בר מינא בשם רבי אחא:
הודייה ושבח לשמך ,לך גדולה לך גבורה
לך תפארת ,יהי רצון מלפניך ה' א־להינו
וא־להי

אבותינו

שתסמכנו

מנפילתינו

ותזקפנו מכפיפתינו ,כי אתה סומך נופלים
וזוקף כפופים ומלא רחמים ואין עוד
מלבדך ,בא"י אל ההודאות.
בר קפרא אמר :לך כריעה לך כפיפה לך
השתחויה לך בריכה ,כי לך תכרע כל ברך
תשבע כל לשון ,לך ה' הגדולה והגבורה
והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים
ובארץ ,לך ה' הממלכה והמתנשא לכל
לראש ,והעושר והכבוד מלפניך ,ואתה
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מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל
ולחזק לכל ,ועתה א־להינו מודים אנחנו לך
ומהללים לשם תפארתך בכל לב ובכל נפש
משתחוים ,כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך
מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו,
בא"י אל ההודאות.
אמר ר' יודן :נהגין רבנן אמרין כולהון .ואית
דאמרי :או הדא או הדא.
הנוסח של בר קפרא מדגיש את חשיבות ההשתחוויות ,וייתכן שריבוי
הלשונות גם רומז לצורך בריבוי השתחוויות .בכך משויך בר קפרא לגישה
המנוגדת לגישת רבי .בר קפרא היה תלמידו של רבי ,שהתנגד להשתחוויות
המרובות ,ורבו של ריב״ל שדגל בהן .נראה שדברי בר קפרא – רבי אלעזר
הקפר – משקפים את שלב השינוי מגישתו של רבי לגישה המנוגדת .רבי לא
דגל בתפילה בדרך שפלות .אולם בר קפרא ,שביקר את רבי כמה פעמים על
התנהגות הנשיא וביתו,
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חלק עליו גם בנושא העמידה הזקופה יחסית

בתפילה.
גישתו של ר' אלעזר הקפר המדגישה את שבריריות האדם ואת תלותו
בקב"ה ,באה לידי ביטוי במאמרים נוספים:
אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כו:
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ראה למשל בבלי נדרים נ,ב-נא,א.
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רבי אליעזר הקפר אומר :אל תהא כמשקוף
העליון שאין יד בני אדם יכולה ליגע בה.
ולא

כאיסקופה

פרצופות.

ולא

העליונה

שמבלעת

כאיסקופה

האמצעית

שמנגפת הרגלים .אלא הוי כאסקופה
תחתונה שהכל דשין בה וסוף כל הבנין
נסתר והיא במקומה עומדת.
ברכות סג,א :״דרש בר קפרא איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין
בה' ,בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך' (משלי ג,ו)".
משנה אבות ד,כא" :רבי אליעזר הקפר אומר :הקנאה והתאוה והכבוד
מוציאין את האדם מן העולם".
נמצא שכבר בדור שלאחר ר' יהודה הנשיא חל שינוי בקרב תלמידיו הן
בתודעת העמידה לתפילה הן באופן העמידה בתפילה ,שינוי שהוביל לעמידה
שפלה ולריבוי השתחוויות.

הלכה ו
מזכירין יציאת מצרים בלילות
משנה ברכות ה,א:
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מזכירין יציאת מצרים בלילות .אמר ר'
אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה
ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות,
עד שדרשה בן זומא שנאמר" :למען תזכור
את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"
(דברים טז,ג) ,ימי חייך  -הימים ,כל ימי חייך
 הלילות .וחכמים אומרים :ימי חייך -העולם הזה ,כל ימי חייך  -להביא לימות
המשיח.
הפירוש הרווח בראשונים הוא שהמחלוקת במשנה היא אם אומרים
בקריאת שמע בלילה את פרשת ציצית .אולם הגר״א בפירושו על המשנה
מפרש שהדיון הוא אם צריך להזכיר יציאת מצרים ב״אמת ואמונה״ בלילה.
לפירוש הגר״א יש סימוכין בירושלמי :על קריאת שמע ו"אמת ויציב"
בבוקר כתוב (ירושלמי א,ו)" :תני :הקורא את שמע בבוקר צריך להזכיר
יציאת מצרים באמת ויציב" ,ואם כן נראה שהואיל ויש חובה בבוקר דנו
לגבי החובה בקריאת שמע של לילה.
לפי פירוש זה ,עד לחידושו של בן זומא לא הזכירו יציאת מצרים בלילות
(וכנראה גם לא בליל פסח) 58.ייתכן שהזכרת יציאת מצרים לא הייתה חלק
חיוני בקבלת עול מלכות שמים ,או שלילה אינו זמן מתאים להזכרת יציאת
מצרים בגלל תכונותיו .הגר״א מוסיף שהפסוק שמביא בן זומא להוכיח שלא
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וללא קשר לדיון אם ציצית היא כסות יום או כסות לילה.
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יאמרו יציאת מצרים לעתיד לבוא ,הוא מפרק טו בירמיהו 59.נבואת ירמיהו
בפרק טו היא נבואת חורבן קשה ומופיע בה ציווי ה' לירמיהו לא להתחתן
ולא להוליד ילדים .כלומר ,לפני חידושו של בן זומא השמחה של יציאת
מצרים לא התאימה ללילות ,המסמלים זמן של אימה פחד ופורענות .בן
זומא חידש שאדרבה ,דווקא בזמן של חושך יש צורך להדגיש שיציאת
מצרים היא האירוע המכונן של בחירת העם לנצח .לעומת הנוצרים שסברו
שעם חורבן בית המקדש השני בוטלה בחירתו של עם ישראל,

60

בן זומא

מדגיש את התקווה לגאולה ,ורק לעתיד לבוא – כשנזכה לגאולה האמתית
ויגיע המשיח האמתי – תתבטל זכירת יציאת מצרים .אולם חכמים חולקים
וסוברים שאדרבה ,החורבן רק מעמיק את תחושת הלילה ,ולכן אין להזכיר
יציאת מצרים בלילות.
אם כנים דברינו ,נראה שיש לפרש את המשנה כך:
"מזכירין יציאת מצרים בלילות״ – ת״ק מחדש שיתחילו להזכיר יציאת
מצרים בלילה כדי להמחיש את חשיבותה ולהסביר את בחירת ישראל גם
בלילה החשוך של החורבן.
״אמר להן ר' אלעזר בן עזריה :הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי
שתאמר יציאת מצרים בלילות״ – ר' אלעזר בן עזריה אומר שלא שמע
מעולם שמזכירים יציאת מצרים בלילה .לא כך נהגו ,ואין לכך סימוכין
מהפסוקים או סיבה סברתית או היסטורית.
״עד שדרשה בן זומא״ – עד שחידש בן זומא נוהג זה דרך דרשה מתוך
נבואת החורבן של ירמיהו על בית ראשון.
59

ולא מפרק כג כפי שמצוין בתורה אור.
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כפי שביארנו לעיל לגבי אמירת קריאת שמע ,נראה שגם כאן יש הד לפולמוסים עם
הנוצרים הקדומים.
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"שנאמר :למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך ימי חייך
הימים כל ימי חייך הלילות״ – כשם שמזכירים יציאת מצרים ביום ,כך יש
להזכירה בלילה .בחירת עם ישראל לא בטלה גם בשעות לילה מפחידות.
נראה שבן זומא גם דוחה את דרשת חכמים שיציאת מצרים תוזכר בימות
המשיח.
״וחכמים אומרים :ימי חייך העולם הזה כל ימי חייך העולם הבא להביא
את ימות המשיח״ – לדעת חכמים אין מזכירים את יציאת מצרים בלילה,
כלומר ,מצב החורבן אינו סיבה לשנות מהנוהג של אי הזכרת יציאת מצרים.
ייתכן שדווקא בן זומא יכול היה לחדש את הזכרת יציאת מצרים בלילות,
כי הוא היה הדרשן הגדול 61.הדרשן הוא אדם בעל רוח גדולה .בן זומא היה
בעל תודעה היסטורית והתבונן באירועים הקשורים לתקופת בית המקדש
במבט רחב ועמוק ,וכפי שעולה מדבריו בתוספתא ברכות ו,ב:

בן זומא כשראה אוכלסין בהר הבית אומר:
ברוך מי שברא את אלו לשמשני .כמה יגע
אדם הראשון ולא טעם לוגמה אחת ,עד
שזרע וחרש וקצר ועמר ודש וזרה וברר
וטחן והרקיד ולש ואפה ,ואחר כך אכל .ואני
עומד בשחרית ומוצא אני את כל אילו לפני.
כמה יגע אדם הראשון ,ולא לבש חלוק עד
שגזז ולבן ונפס וצבע וטווה וארג ,ואחר כך
61

ירושלמי סוטה ט,טו :״משמת בן זומא בטלו הדרשנים״.
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לבש ,ואני עומד בשחרית ומוצא את כל
אילו

לפני.

כמה

אומניות

שוקדות

ומשכימות ,ואני עומד בשחרית ומוצא כל
אילו לפני.
בן זומא מתבונן על העולים למקדש מתוך הסתכלות מטה־היסטורית,
ורואה בכך ביטוי להתקדמות האנושות וישראל .בן זומא ראה גם את
החורבן וגם את תקומת יבנה ,מקום קביעת מבנה התפילה ונוסחה .הרוח
האופטימית הפועמת בבן זומא וראייתו ההיסטורית והדתית מובילות אותו
לדרוש דרשה חדשה ולקבוע שמזכירים יציאת מצרים בלילות.
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פרק ב

הלכה א
בין מלכות דוד למלכות שלמה
ירושלמי ברכות פרק ב הלכה א:

אין דור שאין בו ליצנים ,מה היו פריצי הדור
עושין?
המקדש)

(הואיל וידעו שהקב"ה אמר לדוד שהוא לא יבנה את בית

היו הולכין אצל חלונותיו של דוד

ואומרים לו :דוד אימת יבנה בית המקדש?
אימתי בית ה' נלך? והוא אומר :אף על פי
שמתכונין להכעיסני יבא עלי שאני שמח
בלבי "שמחתי באומרים לי בית ה' נלך"
(תהלים

קכב,א)(" .והיה) כי ימלאו ימיך [ושכבת

את אבותיך והקימותי את זרעך אחריך...
הוא יבנה בית לשמי]''

(שמואל ב ז,יב)

– אמר ר'

שמואל בר נחמני ,אמר הקדוש ברוך הוא
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לדוד :דוד ,ימים מלאים אני מונה לך ,איני
מונה לך ימים חסירים
המקדש

(לא אקצר את ימיך אע"פ שבניין בית

מתעכב) ,כלום שלמה בנך בונה בית

המקדש לא להקריב בו קרבנות! חביב עלי
משפט וצדקה

62

שאתה עושה יותר מן

הקרבנות ,ומה טעם? "עֹ שה צדקה ומשפט
נבחר לה' מזבח" (משלי כא,ג).
בירושלמי מסופר שפריצי הדור הקניטו את דוד על שלא בנה ,ואולי גם
לא יבנה ,את בית המקדש 63.סיפור דומה מופיע בבבלי.
בבלי מכות י,א:

ואמר ר' יהושע בן לוי ,מאי דכתיב" :שיר
המעלות לדוד שמחתי באומרים לי בית ה'
נלך"

(תהלים

קכב,א)? אמר דוד לפני הקדוש

ברוך הוא :ריבונו של עולם ,שמעתי בני
אדם שהיו אומרים מתי ימות זקן זה ,ויבא
שלמה בנו ויבנה בית הבחירה ונעלה
62

ראה שמואל ב ח,טו" :וַיְ הִ י דָּ וִ ד עֹ שֶ ה ִמ ְׁשּפָּט וצְ דָּ קָּ ה לְ כָּל עַּמֹו".

63

השווה בבלי סנהדרין קז,א ,שם משמע שהקניטו את דוד על עוון בת שבע ,וראה בבלי
שבת ל,א שדוד ביקש מה' שיעשה עמו אות שעוונו נמחל.
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לרגל? ושמחתי .אמר לו הקדוש ברוך הוא:
"כי טוב יום בחצריך מאלף [בחרתי
הסתופף בבית א־להי מדור באהלי רשע]"
(תהלים

פד,יא) ,טוב לי יום אחד שאתה עוסק

בתורה לפני ,מאלף עולות שעתיד שלמה
בנך להקריב לפני על גבי המזבח.
הסיפורים בירושלמי ובבבלי מתארים את העיכוב בבניית בית המקדש
בשל התמשכות מלכות דוד .בית המקדש ועבודת הקרבנות מייצגים את
התקווה המיוחלת ,והיו נקודת השיא במלכות שלמה הן במישור הדתי הן
במישור הלאומי .מלכותם של דוד ושלמה היא אב־טיפוס של המלכות
בישראל ושל השלטון והקיום הלאומי בישראל.
הסיפורים משווים בין המוקדים של המפעל השלטוני־הדתי של שני
המלכים .מלכות שלמה מייצגת שלטון וחיים לאומיים עם מקדש שבמרכזו
עבודת הקרבנות ,ואילו מלכות דוד מייצגת שלטון וחיים לאומיים ללא
מקדש .לפי הירושלמי המוקד בשלטונו של דוד היה עשיית "צדקה ומשפט",
ואילו לפי הבבלי המוקד היה העיסוק בתורה .מה פשר השוני בין הירושלמי
לבבלי?
הירושלמי מאפיין את מלכות דוד ב"משפט וצדקה" .נראה שבכך הוא
רומז להשוואה בין דוד לבין אברהם אבינו ,שעליו נאמר" :כִ י יְ דַ עְ ִתיו לְ מַ עַן
ומ ְׁש ָּּפט"
אֲׁשֶ ר יְ צַ וֶה אֶ ת בָּ נָּיו וְ אֶ ת בֵ יתֹו אַ ח ֲָּריו וְ ׁשָּ ְמרו דֶ ֶרְך ה' ַלעֲשֹות צְ דָּ קָּ ה ִ
(בראשית יח,יט) .לפי הירושלמי המשמעות היא ש"משפט וצדקה" הם
התשתית לבניית חברה ועם ,והם ערכי היסוד שעליהם המלך או המנהיג
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הממשיך את מלכות בית דוד ,חייבים לבסס את מלכותם ואת מדינתם.

64

"צדקה ומשפט" הם הבסיס להגשמת הייעוד של בניית חברה ועם בארץ
ישראל ,והחוט השוזר את הקיום הלאומי מאברהם אבינו 65ועד דוד המלך,
המסמל את תקומתו הלאומית הריבונית של העם בארצו .לפי הירושלמי
צדקה ומשפט חביבים על הקב"ה יותר מקרבנותיו של שלמה המלך כי הם
בסיסיים יותר לקיום הלאומי וקודמים לקרבנות.

66

נראה שהירושלמי גם

מגיב למציאות של החורבן ולמשמעותם של חיים ללא המקדש ,שהיה
המרכז הרוחני ,ובהקשר לכך מבליט את ערכם של החיים המעשיים ושל
עשיית צדקה ומשפט.
הבבלי ,בשונה מהירושלמי ,מציין את העיסוק בתורה כמוקד פעילותו
הדתית של דוד .הבבלי משקף את הקיום היהודי הלאומי בגלות .הואיל
ובגלות אין לעם ריבונות ועצמאות ,תפקידיהן של הרשויות השלטוניות
היהודיות מוגבלים ומצומצמים.

67

היכולת והאחריות השלטונית בגלות

מצומצמות לא רק במישור החומרי ,כגון בהגנה הפיזית הצבאית על העם או
בהיקף הסיוע הכלכלי ,אלא גם במישור המשפטי והדתי ,כגון בתחום

64

ראה דרשות הר"ן ,דרוש יא.

65

נראה שרעיון זה לגבי אברהם משתקף גם בדברי המדרש (בראשית רבה פרשה לט):
"אמר ר' לוי ,בשעה שהיה אברהם מהלך בארם נהרים ובארם נחור ראה אותם
אוכלים ושותים ופוחזים ,אמר :הלווי לא יהא חלקי בארץ הזאת .כיון שהגיע לסולמה
דצור ,ראה אותם עסוקים בנכוש בשעת הנכוש בעידור בשעת העידור ,אמר :הלווי
יהיה חלקי בארץ הזו .אמר לו הקדוש ברוך הוא' :לזרעך נתתי את הארץ הזאת'".

66

ראה ישעיהו א ,י-כ .וראה תהלים עב,א-ב" :לִ ְׁשֹלמֹ ה אֱֹלהִ ים ִמ ְׁשּפָּטֶ יָך לְ מֶ לְֶך תֵ ן
וְ צִ ְדקָּ ְתָך לְ בֶ ן מֶ לְֶך .י ִָּדין ע ְַּמָך בְ צֶ דֶ ק ַועֲנִ יֶיָך בְ ִמ ְׁשּפָּט".

67

ייתכן שיש בדברים גם הד ליחס כלפי מוסד ראש הגלות שראה את עצמו כממשיך
מלכות בית דוד ,והיו עימותים בינו לבין החכמים ,ראה לדוגמה :בבלי שבת נה,ב;
נח,א; בבא קמא נח,ב; סנהדרין ה,א.

 | 66בן ברוך

המשפט המדיני של דיני מלכות

68

ובתחום המשפט הדתי .כך לדוגמה בא

הדבר לידי ביטוי בהלכה "אין דנין בית דין של חוצה לארץ אלא דברים
המצויין תמיד ויש בהן חסרון כיס" (רמב"ם הל' סנהדרין ה,ט) ,ואין דנים דיני
קנסות כגון גזלות וחבלות.

69

שמירת התורה והעיסוק בה היו הגורמים המשפיעים ביותר על עיצוב
החברה היהודית וקיומה בגלות ,והבדילו בין ישראל לגויים ,ובכך שימרו
וקיימו את החיים הלאומיים .הבבלי משקף את החיים בגלות ,ולכן מדגיש
בפועלו של המלך המייצג את הקיום הלאומי ,את העיסוק בתורה .אמנם דוד
היה בארץ ישראל ,אך מלכותו מייצגת קיום לאומי ללא מקדש – ללא מוקד
מרכזי לאומי של פעילות דתית ,ולכן ראה בו הבבלי את עיקר הייצוג של
הקיום הלאומי־דתי בגלות שבה אין מקדש.

70

הבבלי מדגיש שבמישור

הלאומי העיסוק בתורה בסיסי יותר וחשוב יותר מהקרבנות .נוסף על כך,
בהקדמת העיסוק בתורה לקרבנות אפשר שהבבלי גם רומז לקדימות של
התורה לתפילה שתיקנוה כנגד הקרבנות.
נמצא שההבדל בין הבבלי לירושלמי בתיאור פועלו של דוד משקף את
ההבדל בין הקיום הלאומי בארץ לבין הקיום הלאומי בגלות .הירושלמי,
שנכתב ונחתם בארץ ישראל ,מתאר את הקיום של העם בארצו ולכן מדגיש
את עשיית "צדקה ומשפט" ,ואילו הבבלי ,שנכתב ונחתם בחוץ לארץ,
מתאר את הקיום של העם בגלות ולכן מבליט את העיסוק בתורה .אך
לשניהם יש גם מכנה משותף ,שניהם מרוממים את המערכת של קיום לאומי
ללא מקדש על פני המערכת של קיום לאומי עם מקדש ,וייתכן שאף רומזים
68

ראה רמב"ם הלכות מלכים ב,ד; ג,י.

69

בבלי סנהדרין לא,ב.

70

ייתכן שבכך הבבלי גם עורך מעין היפוך ערכים .המשמעות הנסתרת היא שאף על פי
שהיציאה לגלות היא מצב של דיעבד ,עצם העובדה של חיים רוחניים נטולי מקדש
יכולה להיות נבחרת לפני ה' בדומה למלכות דוד טרם בניין המקדש.
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לכך שגם בהיות המקדש עומד על מכונו הוא לא היה ערובה למציאות דתית
מתוקנת ,אפילו לא בימי שלמה 71.דהיינו ,מרכז רוחני לאומי כשלעצמו אינו
מספיק ,אם אינו בנוי על בסיס מוסרי ודתי איתן של "צדק ומשפט" ועיסוק
בתורה ושמירתה ,כי אלה הם התנאים היסודיים לקיום הלאומי.

הלכה ב
ברכת אמת ויציב
ירושלמי ברכות פרק ב הלכה ב:

משנה :ואלו הן בין הפרקים :בין ברכה
ראשונה לשנייה ,בין שנייה לשמע ,בין שמע
לוהיה אם שמוע ,בין והיה אם שמוע
לויאמר ,בין ויאמר לאמת ויציב .ר' יהודה
אומר ,בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק.
גמרא :אמר ר' לוי ,טעמיה דר' יודה
יהודה)

"אני

(טעמו של ר'

ה'

א־להיכם" (במדבר טו,מא) ,וכתיב (ירמיהו י,י)" :וה' א־
להים אמת".

71

ראה מלכים א ,יא,ד; בבלי שבת נו,ב.
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לדעת רבי יהודה אין להפסיק בין קריאת שמע לבין אמת ויציב ,ור' לוי
מציין לפסוק מירמיהו "וַה' ֱא־ֹלהִ ים ֱאמֶ ת" כטעם לדבריו.

72

על כך יש

לשאול שתי שאלות:
א .למה לדעת ר׳ יהודה אין להפסיק בין פרשת ויאמר לברכת אמת
ויציב .ברכת אמת ויציב אינה חלק מנוסח קריאת שמע המורכב
מפרשיות שבמקרא ,ואפילו בין פרקי קריאת ׁשמע ניתן להפסיק,
מדוע אפוא אין להפסיק בין ויאמר לאמת ויציב?
־ֹלהים ֱאמֶ ת"?
ב .מה הראיה מהפסוק שמביא ר' לוי מירמיהו "וַה' ֱא ִ
נפתח בשאלה השנייה ,נתבונן בפסוק ,ומתוך כך נציע ביאור גם לשאלה
הראשונה .נראה שהפסוק המצוטט בגמרא לא ללמד רק על עצמו יצא,

73

אלא ללמד על כל הפרק בירמיהו יצא .ננסה להראות שמתוך עיון בפרק
ניתן להבין את טעמו של ר' יהודה ,ואולי אף ללמוד על התפתחות שילובה
של ברכת אמת ויציב בקריאת שמע.
הפסוק "וַה' ֱא־ֹלהִ ים ֱאמֶ ת" מופיע בירמיהו בפרק י .נושא הפרק הוא
קריאה לעם ישראל להתרחק מההליכה אחר אצטגנינות (אסטרולוגיה)
ועבודה זרה ,הדגשת אפסות האלילים והשקר בהם והבלטת גדולת ה'
ואמתתו .כך נאמר שם (פסוקים א-י):

ִׁש ְמעּו אֶ ת הַ ָּדבָּ ר אֲ ֶשר ִׁדבֶ ר ה' ֲעלֵ יכֶם בֵ ית
י ְִׁש ָּראֵ ל .כֹה אָּ ַמר ה' אֶ ל ֶד ֶרְך הַ ּגֹויִׁם אַ ל
72

וכן בבבלי ברכות יד,א-ב בשם ר' יוחנן ,אך ללא ציון וקישור לפסוק מבמדבר
(טו,מא) "אֲנִ י ה' ֱאֹלהֵ יכֶם".

73

לדעת הרמב"ם (הל' קריאת שמע ב,יז) אין להפסיק כדין אמצע הפרק ,אך לדעת
תלמידי רבינו יונה בשם רבני צרפת (ברכות ח,א בדפי הרי"ף ד"ה אלו הן בין
הפרקים) מקרה זה חמור יותר ואין להפסיק כלל ,וראה טור או"ח סי' סו ובב"י שם.
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ּומאֹ תֹות ַה ָּש ַמיִׁם אַ ל ֵתחָּ תּו כִׁ י יֵחַ תּו
ִׁת ְל ָּמדּו ֵ
הַ ּגֹויִׁם ֵמהֵ ָּמה .כִׁ י חֻ ּקֹות הָּ עַ ִׁמים הֶ בֶ ל הּוא כִׁ י
עֵ ץ ִׁמ ַיעַ ר כְ ָּרתֹו ַמעֲ ֵשה י ְֵדי חָּ ָּרש בַ ַמעֲ צָּ ד.
ּוב ַמ ָּּקבֹות
ּובזָּהָּ ב ְייַפֵ הּו ְב ַמ ְס ְמרֹות ְ
ְבכֶסֶ ף ְ
יְחַ זְ קּום וְלֹוא י ִָּׁפיק .כְ ת ֶֹמר ִׁמ ְק ָּשה הֵ ָּמה וְל ֹא
י ְַדבֵ רּו נָּשֹוא ִׁינָּשּוא כִׁ י ל ֹא יִׁצְ עָּ דּו אַ ל ִׁת ְיראּו
אֹותם.
ָּ
ֵמהֶ ם כִׁ י ל ֹא י ֵָּרעּו ְו ַגם הֵ יטֵ יב אֵ ין
ֵמאֵ ין כָּמֹוָך ה' ּגָּדֹול אַ ָּתה ְוגָּדֹול ִׁש ְמָך
בּורהִׁ .מי ל ֹא י ִָּׁראֲ ָך ֶמלֶ ְך הַ ּגֹויִׁם כִׁ י ְלָך
ִׁבגְ ָּ
כּותם
ּובכָּל ַמ ְל ָּ
יָּאָּ ָּתה כִׁ י ְבכָּל חַ כְ ֵמי הַ ּגֹויִׁם ְ
ּובאַ חַ ת י ְִׁבעֲרּו ְויִׁכְ סָּ לּו מּוסַ ר
ֵמאֵ ין כָּמֹוָךְ .
הֲ בָּ ִׁלים עֵ ץ הּוא .כֶסֶ ף ְמרֻ ָּּקע ִׁמ ַת ְר ִׁשיש יּובָּ א
צֹורף ְתכֵלֶ ת
ִׁידי ֵ
ְוזָּהָּ ב ֵמאּופָּ ז ַמעֲ ֵשה חָּ ָּרש ו ֵ
בּושם ַמעֲ ֵשה חֲ כ ִָּׁמים כֻלָּ ם .וַה'
וְאַ ְרּג ָָּּמן ְל ָּ
ּומלֶ ְך עֹולָּ ם
ֹלהים חַ יִׁ ים ֶ
ֹלהים אֱ ֶמת הּוא אֱ ִׁ
אֱ ִׁ
ִׁמ ִּׁקצְ פֹו ִׁת ְרעַ ש הָּ אָּ ֶרץ וְל ֹא יָּכִׁ לּו גֹו ִׁים ז ְַעמֹו.
הבאת הפסוק מכוונת לפרק ודרכו רומזת לנושא שבו עוסקת ברכת אמת
ויציב .ברכת אמת ויציב קדומה ונהגה עוד בזמן המקדש ,וגם במקדש
נאמרה לאחר אמירת שלוש פרשיות קריאת שמע :שמע ,והיה אם שמע
וויאמר (משנה תמיד ה,א) .נראה שהצמדת ברכת אמת ויציב לקריאת שמע
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קשורה להתמודדות עם אמונות פגאניות ואחרות שרווחו בתקופת הבית
ואחריו .מהותה של ברכת אמת ויציב היא הצהרת אמונים לא־לוהי ישראל,
וכך גם תוכנה – הפתיחה היא :האמונה בא־לוהי ישראל ״לעד קיימת״ ולא
חלפה עם חורבן הבית או עם הופעת הרומאיים ואלוהיהם ,ו״דבריו חיים
וקיימים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים ...מלכנו מלך אבותינו גואלינו גואל
אבותינו...״ .כלומר ,מודגשים הרצף וההמשכיות של מלכות ה' על
ישראל.

74

מעתה תובן גם דעתו של רבי יהודה .דרישתו של רבי יהודה

75

נובעת,

לעניות דעתי ,מהשפעת הנוצרים החדשים ולחצם של הרומאים לשבועת
אמונים לרומי ,למלכיה ולאליליה.

76

רבי יהודה מקשיח את דרישותיו

מהמקבל עול מלכות שמים כנגד פתחון פה של הנוצרים הקדמונים שאינם
74

בעת עריכת הדברים ראיתי שעל חלק מהדברים כבר עמדו החוקרים בדיוניהם על
ברכת אמת ויציב ,ראה :אלבוגן ,התפילה בישראל ,עמ' " :19כסיום להבעת האמונה
שימש אמת ויציב שבו הצהירה כל עדה בזמנה שהיא מקבלת על עצמה את ההתגלות
עתיקת היומין ...עניינה היא הצהרת אמונה בלבד"; עזרא פליישר ,תפילות הקבע
בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן (עורכות :שולמית אליצור וטובה בארי ,הוצאת
מאגנס ,ירושלים תשע"ב) ,עמ' " :286-288מן הדברים המפליאים במלאי ידיעותינו
על סדר קריאת שמע הקודם הוא דבר מעמדה הלא ברור של פסקת אמת ויציב… היא
באה לבטא הזדהות נמרצת של המתפלל במה שקרא קודם מן התורה ...ואמנם הלא
בזכותה בלבד נעשות הפרשיות הענייניות של קריאת שמע ,מכוח ההכרזה על קבלתן
על דעת מי שאמרן טקס נשגב של קבלת עול מלכות שמים" .אמנם כפי שהקורא
יראה ,עדיין השאירו לי בקעה להתגדר בה ,ולא עסקו בדברי הירושלמי ובמקורות
נוספים שדנתי בדבריהם.

75

ראה גם בבלי ברכות כא,א" :קריאת שמע דרבנן ,אמת ויציב דאורייתא".

76

ייתכן שהפולמוס התחיל כבר בזמן הבית .במשנה תמיד ה,א מובא :״אמר להם
הממונה ,ברכו ברכה אחת ,והן בירכו .וקראו עשרת הדברים' ,שמע' (דברים ו,ד),
'והיה אם שמוע' (דברים יא,יג) ,ו'ויאמר' (במדבר טו,לז) ,ובירכו את העם שלוש
ברכות :אמת ויציב ,ועבודה ,וברכת כוהנים; ובשבת מוסיפין ברכה אחת למשמר
היוצא" .מדברי המשנה ברור שאמרו אמת ויציב כבר בסוף תקופת בית המקדש השני,
אולם הדרישה להצמיד את "ויאמר" ל״אני ה׳ א־לוהיכם״ מובאת על ידי רבי יהודה
כמאה שנים לאחר החורבן .אמנם לפעמים רבי יהודה משקף דעה שמאית קדומה
יותר ,אבל קשה לקבוע במקרה זה.
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מאמינים בהמשך פעולתו ,השפעתו וא־לוהותו של ״ה' א־לוהים״ ,א־לוהי
היהודים .הצמדת אמת ויציב לקריאת שמע ,במיוחד אליבא דרבי יהודה,
מעידה על המשך שלטון הקב״ה על עם ישראל ,והיא מעין עדות ומענה כנגד
האמונות הפגאנית והנוצרית שהיו בארץ ישראל באותה תקופה ושהשפיעו
גם על יהודים.

77

הפסיקה היא של רבי יהודה ,ופרשנותה (כמבואר להלן) נעשית על ידי
רבי אבהו ובני דורו .רבי יהודה בר אלעאי כיבד ושיבח את מעשיהם של
הרומאים,

78

ורבי אבהו ייצג את יהודי ארץ ישראל למול הרומאים וגר

בקיסריה בקרבה להם .דווקא אלו המודעים לקרבה לחברה הרומאית
והנוכרית ולסכנה של התערות בה ,הם שמעלים את התביעה לחיזוק
האמונה היהודית ולהצהרה דתית על הנאמנות לא־לוהי ישראל ואמונה
בנצח ישראל .ייתכן עוד ,שהקישור לנבואת ירמיהו רומז גם לדעותיהם
האמתיות על הרומאים ,כפי שעולה מסיום הפרק "וְ ל ֹא יָּכִ לו גֹויִ ם זַעְ מֹו״.
משה ויינפלד

79

עמד על ההקבלה בין קריאת שמע ואמת ויציב לבין

77

אמנם ראה תוספות ברכות יב,א ד"ה אמת ויציב ,שפירשו שהלשון "אמת ויציב"
נאמרת על ההמשך " -הדבר הזה וכו'" ,וזה טעמו של תנא קמא .אך לדעת ר' יהודה
לשון "אמת" יכולה להתפרש כחוזרת גם על מה שלפניה וגם על מה שאחריה (ראה
מהרש"א ברכות יד,ב ד"ה מאי טעמא).

78

בבלי שבת לג,ב .על מעשה זה ראה דברינו להלן פרק ט.

79

משה ויינפלד" ,שבועת אמונים לאסרחדון אופייה ומקבילותיה בעולם המזרח הקדום",
שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום ,א (תשל"ו) ,עמ'  .88-51כך כתב בעמ' :74
הממצאים הנ"ל מלמדים אותנו ,כי קיימת תשתית פורמאלית משותפת
לשבועות אמונים ולחוזים ובריתות בעולם העתיק .הדמיון הצורני בין הבריתות
והשבועות כה רב ,עד כי נראה שאין מנוס מלהניח השפעה מצד מזרח על
המערב (יוון ורומא) בעניין זה .אולם גם אם נניח היווצרות הנוסחות והטקסים
באופן בלתי תלוי זה מזה ,מוכרחים להודות כי מבחינת ניסוחם ודרכי עריכתם,
יש שיתוף רב בין חוזים ושבועות אמונים במזרח ובמערב ,ושיתוף זה עשוי
להבהיר לנו סתומות בתחום מיוחד זה .הצד השווה בכל שבועות האמונים שהן
מכוונות כלפי אישיות (מלך או מפקד) ולא כלפי מוסד או מדינה ,והנאמנות
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הצהרות נאמנות שרווחו במזרח התיכון הקדום .הוא ציין שהצהרות כאלו
כללו :נאמנות לאל וברית והבטחה להמשיך את מסורת האמונה ולהעבירה
לדורות הבנים .לדבריו ,קבלת עול מלכות שמים או שבועת נאמנות של
הישראלי לא־לוהיו מורכבת משני חלקים( :א) השבעה או תביעה לנאמנות;
(ב) שבועה או אישור ומתן תוקף לתביעה.
בנידון דידן ,החלק הראשון כולל את קריאת שמע ,והחלק השני כולל את
אמת ויציב.
שבועת הנאמנות שהיא למעשה אישור התביעה שבחלק הראשון ,כוללת:
א .אישור פורמאלי של הדרישה הא־לוהית" :אמת ויציב ונכון וקיים...
הדבר הזה עלינו".
ב .הצהרה על מלכותו של הא־ל" :אמת א־להי עולם מלכנו."...
ג .הכרזה על תחולת התחייבות לדורות הבאים" :עלינו על בנינו ועל
דורותינו".
לפירוש ברכת אמת ויציב כהצהרת אמונים ניתן להביא חיזוק ממסורת
חז״ל ומהראשונים.
כך אמרו במדרש (שמות רבה כב ,ג):

"וייראו העם את ה'"

(שמות יד ,לא)

– שנו

רבותינו :הקורא את שמע צריך להזכיר
קריעת ים סוף ומכת בכורים באמת ויציב,
ואם לא הזכיר אין מחזירין אותו ,אבל אם
לאישיות זו מובעת באמצעות נוסחאות זהות.
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לא הזכיר יציאת מצרים מחזירין אותו,
שנאמר

(דברים

טז,ג)" :למען תזכור את יום

צאתך מארץ מצרים" .ומה בין יציאת
מצרים לקריעת ים סוף? אלא שיציאת
מצרים קשה שנאמר
אלהים"

(שם ,כ)

(שם

ד,לד)" :או הנסה

"ואתכם לקח ה'" ,תדע לך

שזו קשה מזו ,שביציאת מצרים כתיב

(שמות

כ,ב)" :אנכי ה' א־להיך" ,אבל בקריעת ים סוף
אינו מזכיר את השם .ולמה צריך להזכיר
קריעת ים סוף באמת ויציב? לפי שכיון
שקרע להם את הים האמינו בו ,שנאמר:
"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות יד,לא).
כדרכנו למדנו שאזכור קריעת ים סוף נועד לציין את מעמד הצהרת
האמונה.
כיוון זה עולה גם מדברי ר' יהודה הלוי בספר הכוזרי (ג,יז) ,המגדיר את
מהות תפילת אמת ויציב כהצהרת אמונים והוכחה על כוונת היהודי
המתפלל:

ברכת אמת ויציב הכוללת ענינים המחייבים
קבלת עול תורה ...יסדר ...את העקרים
אשר בהם תשלם האמונה היהודית ,והם:
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ההודאה ברבונות האלוה ...בהשגחה...
וכראיה ...יזכיר בחתימה הברכה את יציאת
מצרים ...ואמת ממצרים גאלתנו ...אדם
המודה בכל אלה ...הוא ישראל אמיתי...
איש כזה ראוי לעמוד בתפילה לפני
השכינה הוא ישאל ויענה.
כך משמע גם מדבריו של הרב אשר מלוניל (ספר המנהגות דף ה עמ' א,ב) :

ומסיים :אני ה' א־להיכם ,ואנו עונין :אמת
הוא הדבר הזה שדבר הכתוב אני ה' א־
להיכם אמת ויציב ונכון וקיים וכו' הדבר
הזה עלינו ,כל אלו שש עשרה תיבות
אמורות על מלת הדבר הזה שאמר הכתוב:
אני ה' א־להיכם .אמת ואמונה שאנו אומרין
ערבית מוכיח על פירוש הזה שאמ' אמת
ואמונה כל זאת קיים לנו כי הוא ה' א־להינו
ואין זולתו .ועוד מוסיף לומר אמת ה'
א־להינו זה שאמרנו וגם הוא א־להי כל
העולמים והוא ראשון והוא אחרון .והוצרך
המסדר ברכה זאת לזה מפני שאמר שמע
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ישראל שהשם יתברך ראשון ואחרון ,והוא
משיב אמריו לעצמו כי אמת הוא שהוא א־
להינו והוא אחד ,ומזכיר יציאת מצרים
וקריעת הים והריגת אויבים ,כי כל אחד
ואחד מורה שהוא אחד באמת בעבור
ששינה השם יתברך מנהג העולם ,ואין מי
שיוכל לשנותו ולנצח המזלות כי אם האחד
שהוא בידו הכל ...ועל כן אמרו רבותינו ז"ל
לברך את השם אשר גאלנו בעבור
שהאבות יחדוהו והמליכוהו ולא עשו כן כל
הגוים.
ברם מול הפירוש המוצע של אמת ויציב כהצהרת אמונה ,מתעורר קושי
מהתוכן של המשך הברכה ומנוסח חתימתה המביעים רעיון שונה .בחלק
המתחיל "עזרת אבותינו" מובלט המוטיב של הגאולה ,וסיום הברכה הוא
״גאל ישראל״,

80

והרי חתימת הברכה מורה על מטבע הברכה ,ואם כן

לכאורה ברכת אמת ויציב היא ברכת גאולה .ונראה שאכן כך פירש הגאון
בתשובתו (אוצר הגאונים ,ברכות ,התשובות סי' רג) ,שכתב" :ומברכין אחת
לאחריה על גאולת ישראל באמת ויציב".

80

בנוסח ארץ ישראל חתמו :״צור ישראל וגואלו״ ,ראה ירושלמי ברכות א,ו" :ר' יהושע
בן לוי אומר צריך להזכיר את כולן וצריך לומר צור ישראל וגואלו".
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מעתה ,האם אמת ויציב היא ברכת אמונה או ברכת גאולה? ולחילופין,
האם ברכת אמת ויציב השתנתה עם הזמן ונוספו בה מוטיבים של גאולה,
ואם כן – למה?
מהמקורות התנאיים משמע שנוסח ברכת אמת ויציב לא היה מעוצב
לגמרי .כך לדוגמה עולה מדברי התוספתא ברכות ב,א:

הקורא את שמע צריך להזכיר יציאת
מצרים באמת ויציב .רבי אומר :צריך
להזכיר בה מלכות .אחרים אומרים :צריך
להזכיר בה מכת בכורים וקריעת ים סוף.
כמו כן ,במדרש תהלים (פרק ו) אנו מוצאים שאמת ויציב נזכרת כתפילה
בפני עצמה:

81

למנצח על השמינית .זהו שאמר הכתוב
(תהלים

קיט,קסד)" :שבע ביום הללתיך" ,אמר ר׳

יהושע בן לוי ,אלו שבע מצות שבקריאת
שמע :יוצר ,ואהבה רבה ,שמע ,והיה אם
שמוע ,ויאמר ,אמת ויציב ,וגאל ישראל,
ולפי שאין מצות ציצית בערבית ,מוסיפין
(ב)פורס סכת שלום בשבת ויום טוב ,ובחול
שומר עמו ישראל.
81

ראה רשב"א ברכות יב,ב שציין למדרש זה.
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אמת ויציב נמנית על ידי ר' יהושע בן לוי כאחת משבע התפילות
המרומזות ב״שבע ביום הללתיך״ ,וגאל ישראל נספרת לחוד,

82

דהיינו

המדרש אינו מחשיב את אמת ויציב כחלק מברכת גאל ישראל ,אלא כקטע
נפרד.

83

זאת ועוד ,תפילת אמת ויציב מתוארת בירושלמי ברכות (א,ו) כתפילה
ההולכת ומתפתחת:

תני :הקורא את שמע בבוקר 84צריך להזכיר
יציאת מצרים באמת ויציב 85.ר' אומר ,צריך
להזכיר בה מלכות .אחרים אומרים ,צריך
להזכיר בה קריעת ים סוף ומכת בכורים .ר'
יהושע בן לוי אומר ,צריך להזכיר את כולן
וצריך לומר צור ישראל וגואלו.

82

ייתכן שזה שופך אור על מחלוקת עתיקת יומין באשר לסיבה שאמת ויציב אינה
פותחת בברוך על אף שאינה ברכה הסמוכה לחברתה; כך הציע עזרא פליישר,
תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן ,עמ'  287הערה  .51וצ"ע.

83

כדאי לציין שהיה נהוג בנוסח ארץ ישראל הקדום לצרף פיוטים נפרדים  -״זולת״
אחרי ״זולתך סלה״ ,ופיוט גאולה ב״מי כמוכה״ .נראה שאף בכך יש הד לכך שלפנינו
שני חלקים או שתי ברכות שונות.

84

בנוסח ארץ ישראל נאמר ״אמת ויציב״ גם בערבית .ראה עזרא פליישר ,״על סידור
קדום כמנהג ארץ ישראל״ ,מאה שערים – ספר הזכרון ליצחק טברסקי ,עמ׳ .27
85
אמנם ראה בבלי ברכות כא,א" :אמר רב יהודה ,ספק קרא ...קריאת שמע דרבנן ,אמת
ויציב דאורייתא" ,וכבר נתקשו בכך הראשונים על אתר ,ותירצו בפנים שונות .על כל
פנים ,לגבי אמת ויציב ביארו מצד חיוב דין הזכרת יציאת מצרים כפי שמשמע שם
בגמרא (וראה תוס' ד"ה ספק לא אמר) .לפי דרכנו נראה לומר שמעת שיש בה גם
הזכרת יציאת מצרים והיא חלק מרכזי בברכה ,יכול לצאת בה גם ידי חובה זו.
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נראה שעל נוסח קדום קצר או נוסח שטרם גובש ,באו חכמים בדור
התפר שבין התנאים והאמוראים ,והציעו הוספות על הנוסח הקיים או דנו
בעיצובו ובגיבושו .רבי דורש שיזכירו מלכות ,דהיינו מלכות ה׳ .דרישה זו
מצטרפת להבנה שיש פה מעין שבועת אמונים למלך העולם ולא למלך רומי
או מלך בשר ודם אחר .״אחרים״ מוסיפים אירועים היסטוריים המוכיחים
את שליטת הא־לוהים בטבע לחיזוק האמונה .אמנם שני האירועים קשורים
לגאולה ממצרים ,אבל ההקשר אינו הדגשת רעיון הגאולה עצמו אלא
המשכיות גאולת ה׳ את עמו כחלק של הצהרת אמונה.
בדור הראשון של האמוראים ריב״ל מוסיף 86קטע שאפשר לקשור אותו
במובהק לרעיון הגאולה .87ריב״ל היה דור ראשון לאמוראי ארץ ישראל,
וכפי שציינו להלן (עמוד ??) היה ידוע בפעילותו להדיפת המינים .הוא
התמודד עם זליגה מתמדת של יהודים מיואשים המתפתים אחרי המשיחיות
הנוצרית .ייתכן שבשל כך הוא הוסיף לתפילת היהודי מוטיב של גאולה
הבאה אחרי אמונה ,וקובע :״צריך לומר צור ישראל וגואלו" .ריב״ל קובע
את הנוסח דווקא בלשון הווה .ייתכן שהבחירה בלשון הווה נובעת משיקול
סגנוני והתאמה ללשון ההווה של שתי הברכות הראשונות (יוצר המאורות
ואוהב עמו ישראל) ,וכך גם מטבע חתימת הברכה בברכות שמונה עשרה.
ואפשר שהיא משקפת גם שיקול מהותי ומדגישה על רקע המצוקה שלאחר
החורבן ,את העובדה שהגאולה נוכחת ,ושגם בעת קשה זו הקב"ה משגיח
וגואל את עמו.

86

מהדברים ברור שנוסח אמת ויציב שנהג במקדש היה שונה מהנוסח שהתהווה כמאה
עד מאתיים שנה לאחר מכן.

87

כך גם לגבי בבלי ברכות ד,ב ,וירושלמי ברכות א,א ,שעסקו בדין סמיכת גאולה
לתפילה ,ולשיטתנו זו התפתחות מאוחרת ,וראה רמב"ן ברכות במלחמות ב,א" :צורת
הגמרא מוכחת שכך היה מנהג חכמים שלא לסמוך גאולה לתפלה" ,וכדרכנו למדנו גם
לענייננו שסמיכת גאולה לתפילה היא עניין אחר.
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אמנם התלמוד הבבלי (פסחים קיז,ב) מביא את דעת רבא

88

שיש לחתום

"גאל ישראל" .הבבלי מציע הסבר לשוני המסביר את ההבדל בין ברכת גאל
ישראל בברכות קריאת שמע לבין גואל ישראל (לשון הווה) בתפילת
העמידה :״דצלותא רחמי נינהו",

89

דהיינו בהווה אנחנו זקוקים לגאולה

עכשווית ,וזה מתאים לתפילת העמידה שהיא בקשה.

90

ד״ר יעקב גרטנר מציין שהנוסח בלשון הווה ,״צור ישראל וגואלו״,
בברכות קריאת ׁשמע היה נוסחה של ארץ ישראל עד שרבא שינה אותו
ללשון עבר .אם כן ,אין לנסות להתאים את פסיקת הירושלמי לפסיקת
הבבלי בתירוצים דחוקים.

91

ביטוי נוסף לחשיבותה של ברכת אמת ויציב עולה מדבריהם של רבי
אבון ורבי לוי תלמידי רבי יוחנן ,במאמר שנראה לכאורה סתום ,אך נראה
שעוסק אף הוא באותו עניין.
ירושלמי ברכות פרק א הלכה ה:

88

כשניים-שלושה דורות אחרי ריב״ל.

89

בבלי פסחים קיז,ב.

90

ראה דברי ד״ר יעקב גרטנר במאמרו ״גאל ישראל או גואל ישראל" (דף פ"ש של בר
אילן לפרשת צו ושבת הגדול מס' ;281
 ,) http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/pesah/ger.htmשציין שבהגדה של פסח של
יהודי תימן גורסים בסוף המגיד "גואל ישראל" ,לשון הווה .הוא מביא בשם ר׳ יחיא
צאלח (מגדולי רבני תימן במאה הי״ח) שדחה נוסח זה על פי דברי רבא בבבלי
פסחים ,אבל בסוף ימיו ,אחרי שמצא גרסת ״גואל״ בצורה עקבית בכתבי היד ,חזר בו
מתרעומתו על הגרסה הנהוגה.
לי נראה לתרץ את גרסת ההגדה התימנית בהשפעת דברי הרמב״ם (שכידוע דבריו
השפיעו מאוד על עיצוב ההלכה והמנהג בתימן) בהגדה של פסח שלו שחייב אדם
להראות את עצמו כאילו יצא עתה ממצרים .אם כן ,בכל ליל סדר היהודי יוצא פשוטו
כמשמעו ממצרים באותו לילה ,ולכן הלשון היא "גואל" בהווה.

91

ראה ערוך השולחן או״ח סי' סו סע' יב.
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"לא תענה ברעך עד שקר"" ,אני ה'
אלהיכם" ,וכתיב" :וה' אלהים אמת" (ירמיהו

י,י) .מהו אמת? אמר רבי אבון ,שהוא
אלהים חיים ומלך עולם .אמר רבי לוי ,אמר
הקב"ה אם העדת לחבירך עדות שקר
מעלה אני עליך כאלו העדת עלי שלא
בראתי שמים וארץ" .לא תחמוד בית רעך",
"וכתבתם על מזוזות ביתך" ,ביתך ולא בית
חבירך .תמן תנינן :אמר להם הממונה,
ברכו ברכה אחת ,והן בירכו .מה בירכו? רב
מתנא אמר בשם שמואל ,זו ברכת תורה.
נראה שכוונת הדרשה שלהם היא חיזוק האמונה המתמשכת בא־לוהי
ישראל .נפרק את המימרה לגורמים ונציע פירוש על פי שיטתנו:
״לא תענה ברעך עד שקר ,אני ה' א־להיכם" – אל תטען נגד חברך לדת
ישראל עדות שקרית שיש אל אחר מלבד ה׳ א־לוהיכם.
"וכתיב :וה' אלהים אמת" – הרי כתוב שה׳ א־לוהים אמת.
"מהו אמת? אמר רבי אבון ,שהוא אלהים חיים ומלך עולם" – אותה
אמת אומרת שא־לוהי ישראל חי וקיים ויהיה מלך לעולם .כלומר ,הוא לא
נעלם עם חורבן הבית כפי שטוענים עדי השקר מסביבך.
"אמר רבי לוי ,אמר הקב"ה :אם העדת לחבירך עדות שקר מעלה אני
עליך כאלו העדת עלי שלא בראתי שמים וארץ" – רבי לוי טוען שאם ניסית
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להעיד ולשכנע את חברך שהקב״ה הפסיק לפעול בעולם או שאמרת שיש
אל נוסף ,אני דן אותך כאילו אמרת שלא בראתי שמים וארץ.
נראה שדרשות אלו משקפות התמודדות כנגד יהודים שהיו אז (ואף עד
ימינו) שניסו להחזיק את המקל משני קצותיו ,וטענו שהיה אל שברא שמים
וארץ אך הוא הוחלף בזמן החורבן.
אם כנים דברינו ,הרי שהסברנו לברכת אמת ויציב אולי יכול לשפוך אור
על קטע בבבלי שהתלבטו בו ראשונים ואחרונים.
בבלי ברכות יב,א:

אמר רבה בר חיננא (חנינא) סבא משמיה
דרב :כל שלא אמר אמת ויציב שחרית
ואמת ואמונה ערבית  -לא יצא ידי חובתו,
שנאמר" :להגיד בבוקר חסדך ואמונתך
בלילות" (תהלים צב,ג).
הראשונים שאלו שתי שאלות( :א) ידי איזו חובה לא יצא מי שלא אמר?
(ב) איך דין זה קשור לפסוק?
בטור ובבית יוסף או״ח סימן סו (ד״ה והיינו) סברו שלא ייתכן שלא יצא
ידי חובת קריאת ׁשמע ,והביאו מדברי רב האי גאון שהדיון כאן הוא מדין
ברכות מעכבות זו את זו.

92

אך דומה שאפשר לפרש את הדברים כפשוטם .רב חיננא אמר רב

93

התכוון שאם לא אמר אמת ויציב בשחרית ואמת ואמונה בערבית ,לא יצא
92

ייתכן שלא היה לטור ולבית יוסף את ההקשר להלכה המקורית.
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ידי חובת קריאת ׁשמע מפני שלא ברור שהתכוון לקבל עול מלכות שמים
של א־לוהי ישראל .94ולכך הביא ראיה מהפסוק ממזמור צב בתהלים ,שהוא
מזמור שיר ליום השבת .השבת היא ההוכחה להמשך א־לוהותו של הקב״ה
בעולמו ,וכשם שמי ששומר שבת מודיע על א־לוהותו המתמשכת של
הקב״ה ,כך האומר ״בבוקר חסדך״ ,דהיינו אמת ויציב ,ומודיע על ״אמונתך
בלילות״ באמת ואמונה בערבית ,מצהיר את אותה אמונה בקריאת ׁשמע .אם
לא אמר אמת ויציב או אמת ואמונה ,הרי הוא כמי שסתר את א־לוהותו של
הקב״ה כמו מי שלא שמר את השבת.

הלכה ג
תפילין וקריאת שמע
ירושלמי ברכות פרק ב הלכה ג:

משנה :אמר רבי יהושע בן קרחה ,למה
קדמה שמע לוהיה אם שמוע? כדי שיקבל
עליו מלכות שמים תחילה ואחר כך יקבל
93

ייתכן שדברי רב הם מעין גדר וכדרך שנאמר בחולין קי,א :״בקעה מצא" ,ופירש
רש"י שם" :ראה שהיו מזלזלים באיסור בשר בחלב והחמיר עליהן״ ,וראה גם עירובין
ק,ב.

94

במונחים למדניים אפשר לומר שברכת אמת ויציב היא חלק של דין קבלת עול מלכות
שמים ,דהיינו חלק מהחפצא של קריאת שמע וקבלת עול מלכות שמים .או בניסוח
מדויק יותר ,אמת ויציב היא המגדיר אם הגברא קיבל באמת עול מלכות שמים
כשקרא קריאת ׁשמע.
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עליו עול מצות .והיה אם שמוע לויאמר?
שוהיה אם שמוע נוהג ביום ובלילה ,ויאמר
אינו נוהג אלא

ביום.

95

גמרא :ר' חייה בשם ר' יוחנן ,מה טעם
אמרו אדם לובש תפילין וקורא את שמע
ומתפלל? כדי שיקבל עליו מלכות שמים
תחילה משלם (בשלמות) .רב אמר ,קורא את
שמע ולובש את תפיליו ומתפלל .מתניתא
(רב) פליגא עילוי [דרב]

96

(הברייתא חולקת על דברי

רב) :הרי שהיה עסוק עם המת

(לקבור אותו)

בקבר ,והגיע עונת קריאת שמע ,הרי זה
פורש למקום טהרה ולובש תפילין וקורא
את שמע ומתפלל .מתניתא מסייעא לרב
(משנתנו מסייעת לרב) :אלא שאדם יקבל עליו מלכות

95

בנוסח ארץ ישראל אמרו את ויאמר ביום בלבד .מנהג זה המשיך בקהילות מסוימות
שהתפללו נוסח ארץ ישראל עד ימי הביניים .ראה פליישר ,תפילות הקבע בישראל
בהתהוותן ובהתגבשותן ,״קריאת שמע של ערבית״ ,עמ'  .774-771גם מהנוסחים
שפליישר מביא רואים בבירור שהברכה השלישית של קריאת שמע מתחילה אחרי
"זולתך" של אמת ויציב.

96

ההגהה על פי נוסח רש"ס.
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שמים תחילה ואחר כך יקבל עליו עול מצות
(דהיינו עול מלכות שמים קודם).
רב ורבי יוחנן נחלקו אם מניחים תפילין לפני אמירת קריאת שמע או
אחריה .לדעת רבי יוחנן ,קודם מניח תפילין כדי שיקבל עול מלכות שמים
בשלמות ,ולדעת רב ,קורא את שמע ומניח תפילין ומתפלל.
רב אינו מנמק את דבריו .הבבלי דן בדעת רב בעקבות מקרה שבו רב
קרא קריאת שמע ואחר כך הניח תפילין ,ומקשה עליו מדברי הברייתא
העוסקת בחופר כוך למת ,שממנה עולה שמניחים תפילין ואחר כך קוראים
קריאת שמע.
בבלי ברכות יד,ב:

רב משי ידיה וקרא קרית שמע ואנח תפילין
וצלי .והיכי עביד הכי? והתניא :החופר כוך
למת בקבר  -פטור מקרית שמע ומן
התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות
בתורה; הגיע זמן קרית שמע  -עולה ונוטל
ידיו ומניח תפילין וקורא קרית שמע
ומתפלל? הא גופא קשיא :רישא אמר
פטור ,וסיפא חייב? הא לא קשיא :סיפא
בתרי ורישא בחד .מכל מקום קשיא לרב?
רב  -כרבי יהושע בן קרחה סבירא ליה,
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דאמר עול מלכות שמים תחלה ואחר כך
עול מצות .אימר דאמר רבי יהושע בן
קרחה להקדים קריאה לקריאה ,קריאה
לעשיה מי שמעת ליה? ותו :מי סבר ליה
כרבי יהושע בן קרחה? והאמר רב חייא בר
אשי :זמנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרב,
ומקדים ומשי ידיה ומברך ומתני לן פרקין
ומנח תפילין

97

והדר קרי קרית שמע! וכי

תימא :בדלא מטא זמן קרית שמע  -אם כן
מאי אסהדתיה דרב חייא בר אשי? לאפוקי
ממאן דאמר למשנה אין צריך לברך  -קא
משמע לן דאף למשנה נמי צריך לברך.
מכל מקום קשיא לרב? שלוחא הוא דעוית
(רש"י :השליח קלקל שאיחר להביא את התפילין מעיקרא).
נציין את שני ההבדלים הבולטים בין הבבלי לירושלמי:

97

ראה ריטב"א על אתר שמשמע שלא גרס "ומנח תפילין" ,וראה דקדוקי סופרים על
אתר ,ובכך מסתלקות הקושיות של המפרשים שלכאורה יש סתירה בין מעשיו של רב
לגבי הנחת תפילין .מכל מקום מכך שהקדים לימוד תורה ,שהוא מצווה ,עולה שרב
סובר שמקדים עיסוק במצווה לקבלת עול מלכות שמים.
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 .1לפי מסקנת הבבלי מעשהו של רב היה מקרה חד־פעמי הואיל
והשליח איחר להביא לו את התפילין ,ואין אפוא מחלוקת עקרונית
בין רב לרבי יוחנן .אולם בירושלמי תירוץ זה אינו מופיע.
 .2הבבלי מביא סיוע לרב מדברי ר' יהושע בן קרחה" ,שיקבל עליו עול
מלכות שמים תחילה ואח״כ עול מצוות״ ,אך דוחה זאת בטענה
שבמשנתנו הנידון הוא באמירה ואילו הנחת תפילין היא עשיית
מצווה .הירושלמי מביא לרב את אותו הסיוע אך אינו דוחה אותו.
מסוגיית הירושלמי משמע שיש מחלוקת בין רבי יוחנן לרב .נראה
שהמחלוקת ביניהם היא מה מהות התפילין :לדעת רבי יוחנן גם בהנחת
התפילין יש קבלת עול מלכות שמים ,הואיל וכתובות בהם פרשיות קריאת
שמע,

98

ולכן אמירת קריאת שמע יחד עם תפילין יוצרת קבלת עול מלכות

שמים ״מ[ו]שלם״ .לעומת זאת ,רב מבין שמצוות תפילין היא מעשה של
עול מצוות ,ולכן מקבל תחילה עול מלכות שמים באמירת קריאת שמע,
ואחר כך עול מצוות בהנחת תפילין.
רב אינו מנמק את דבריו ,ובכך נוצר רושם שהם חולקים באותה סברה.
ייתכן שרב אינו חולק על רבי יוחנן שתפילין הם בבחינת קבלת עול מלכות
שמים ,אלא חולק על הגדרתו לגבי קבלת עול מלכות שמים "מושלם".
דהיינו ,רב סובר שגם בקריאת שמע וגם בתפילין יש קבלת עול מלכות
שמים ,ולכן אין לעשות את שניהם יחד – כפי שלתפילין ולשבת יש
משמעות דומה ,שניהם אות ,ולכן אין להניח תפילין בשבת .לדעת רב אין
להניח תפילין בזמן קריאת ׁשמע כי הם אינם משלימים זה את זה ,אדרבה,
הם מתנגשים כי לשניהם אותה משמעות – קבלת עול מלכות שמים .לפי זה
אכן אין ראיה מהסיוע שהובא בבבלי לגבי הקדמת לימוד תורה לקריאת
98

ראה תוס' רא"ש ברכות יד,ב ד"ה שלוחה" :דשאני תפילין שכתוב בהן קבלת [מלכות]
שמים ועול מצות וקראן הכתוב זכרון ואות".
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שמע ,וגם הסיוע מהמשנה אינו הכרחי ,אך הואיל והובא סיוע מהברייתא
לדברי רבי יוחנן ,העמידו את דעת רב שתפילין הם קבלת עול מצוות וניסו
להביא לו סיוע מהמשנה ,ועל כן דחה הבבלי את הסיוע מהמשנה.

99

לחילופין ,אולי ניתן להציע שהמחלוקת בין רב לרבי יוחנן היא בהגדרת
מהות או מעמד התפילה וייחודה .רב דורש להניח תפילין דווקא מיד לפני
התפילה כמעשה של קבלת עול מלכות שמים המבטא עמידה בדחילו ורחימו
לפני שניגש להתפלל ולבקש צרכיו .לעומתו ,רבי יוחנן רואה בעמידה
לתפילה מעשה נינוח יותר ופשוט ,וכדרך שאמר גם ״ולוואי שיתפלל האדם
כל היום כולו״ ,ולכן אינו מצריך להניח תפילין לפני עמידה בתפילה.

רבי יוחנן לא הניח תפילין של ראש בקיץ?
ירושלמי ברכות פרק ב הלכה ג:

אמר

100

ר' ינאי ,תפילין צריכין גוף נקי .מפני

מה לא החזיקו בהן

(לא הקפידו על המצווה)

101

? מפני

99

אמנם ניתן גם להסביר שיש מחלוקת בין הבבלי לירושלמי ,ולדעת הירושלמי רב ור'
יוחנן חלוקים ויש להביא ראיה מדעת ר' יהושע בן קרחה במשנה.

100

לכל הפסקה יש מקבילה בשינויי נוסח בפסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקה כב  -י'
הדברות פ' תנינותא.

101

ראה תשובות הגאונים החדשות  -עמנואל (אופק) סימן קסא" :הכין חזינא דבארץ
ישראל מימים הראשונים כיון דנפישי שמדא ולא יכלי לאחותי תפילי אשתכחן מנהון,
ובבבל טובא הוו זהירין וביותר רבנן יושבי מדרשות ...ושאר העם בחוצות לא הוו
קבעין דצריכין למנגע בגוים ודלמא חייפין בהו נדות וזבות" .ובאור זרוע ח"א ,הלכות
תפילין ,סי' תקלא" :מפני מה לא החזיקו בני א"י במצות תפלין מפני שחשו שלא
יחשדו אותם שהם רמאים כמעשה דהאי גיורא .אי נמי הכי פירושו ,מכל מקום לא
החזיקו בני א"י את לובשי תפלין שהם קדושים וטהורים מפני רמאים כמעשה דההוא
גיורא" ,והשוה תוס' שבת מט,ב ד"ה כאלישע בעל כנפים .נראה לי שגם לפני תקופתו
של רבי ינאי היה קיום מצוות תפילין רופף.
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הרמאים (שהיו מניחים תפילין להחזיק עצמן ככשרים) .עובדא
הוה בחד בר נש דאפקיד גבי חבריה וכפר
ביה (מעשה באדם שהפקיד ממון אצל חברו ,וחברו כפר בכך) .אמר
ליה :לא לך הימנית (לא לך האמנתי) ,אלא לאילין
דברישך הימנית

(לתפילין שבראשך האמנתי ,שחשבתי אדם

כשר הוא זה שמניח תפילין עליו) .ר' ינאי היה לובשן אחר
חולייו ג' ימים ,לומר שהחולי ממרק
וגופו

נקי).102

(את הגוף

מה טעם? "הסולח לכל עוניכי

הרופא לכל תחלואיכי"

(תהלים

קג,ג) .רבן יוחנן

בן זכאי לא הוון תפילוי זעין מיניה
לא בקייטא

(לא בקיץ)

(יורדים ממנו)

ולא בסיתוא (ולא בחורף) ,וכך

נהג ר' אליעזר תלמידו אחריו103 .ר' יוחנן
בסיתוא

104

דהוה חזיק רישיה הוה לביש

תרויהון (גם של ראש וגם של יד) ,ברם בקייטא

(אבל בקיץ)

דלא הוה חזיק רישיה לא הוה לביש אלא

102

השווה בבלי חולין קי,א" :ואמר רב יהודה חולי מעיין  -פטור מן התפילין".

103

ראה דברינו לעיל הערה  ,39וגם מההדגשה על התנהגותו של רבן יוחנן בן זכאי ושל
תלמידו נראה שהנחת תפילין לאורך כל השנה הייתה מעשה נדיר.

104

ראה להלן על חילופי הגרסאות בפסקה זו.
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דאדרעיה (של יד) .ואינו אסור משום ערוה?

105

(בגד תחתון)

106

אמר ר' חייא בר אבא ,אפיקרסין

היה לובש מבפנים .כד הוה אזיל מסחי
הלך למרחץ)
(הבלנים)

(כאשר

כיון שהיה מגיע אצל האוליירין

היה חולצן .אמר ר' יצחק ,עד

(שהגיע

107

היה

למקומו של)

יעקב תרמוסרה

(בעל המרחץ)

לובשן ,וכד הוה נפיק מסחי

(וכאשר היה יוצא מהרחצה)

(היו נותנים לו את

התפילין) ,וכד הוה

הוו יהבין לה
מייתן ליה

(וכאשר הביאום

אליו) ,הוה אמר דא

מילתא (היה אומר דבר זה) :שני ארונות היו מהלכין
עם ישראל במדבר :ארונו של חי העולמים
וארונו של יוסף ,והיו אומות העולם אומרים:
מה טיבן של שני ארונות הללו? והיו ישראל
105

המפרשים התלבטו בביאור הסוגיה .ראה חידושים המיוחסים לריטב"א בבא מציעא
קה,ב בשם הראב"ד שהקטע "כד הוה וכו'" הוא עניין חדש .וראה פני משה וגר"א
שבשל הקושי הציעו להגיה ושינו את סדר הסוגיה.

106

המפרשים התלבטו בביאור מילה זו ,וראה ליברמן S. Lieberman, 'Roman Legal
Institutions in Early Rabbinics and in the Acta Martyrum', JQR 35,
 .2 .1944-1945, pוראה במאמרה המסכם של קרן קירשנבאום" ,אפיקרסין",
נטועים ו (תש"ס) ,עמ'  ,87-92וכן מסכת דרך ארץ (היגער) ,נויארק תרצ"ה ,עמ'
" :298-296הנכנס למרחץ ...כיצד יעשה ,חולץ את מנעליו ,ומסלק את כובעו ,ומסלק
את טליתו ,ומתיר את חגורו ,ופושט את חלוקו".

107

כך פירש הערוך ,ערך תורמוסר.
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אומרין להן :זה ארונו של יוסף עם ארונו של
חי העולמים .והיו אומות העולם מונין את
ישראל ואומרים :וכי איפשר לארון המת
להיות מהלך עם ארונו של חי העולמים?
והיו ישראל אומרים :על ידי ששימר זה מה
שכתב בזה...

108

מהנהגותיו של ר' יוחנן בהנחת תפילין עולים שלושה דברים הזוקקים
ביאור:
 .1רבי יוחנן לא הניח תפילין של ראש בעונה אחת בשנה ,״דלא חזיק
רישיה״ – מה פשר העניין?
 .2הגמרא תמהה כיצד ייתכן שרבי יוחנן הניח תפילין כשהוא ערום,
"ואינו אסור משום ערוה?!" ,ומבארת שהיה לו בגד קטן לכסות את
ערוותו .משמע אפוא שמותר להניח תפילין גם בלבוש מינימלי
מאוד!
 .3מה פשר דרשתו של רבי יוחנן ביציאתו מבית המרחץ על סיפורו של
ארון יוסף וארון הברית ,ומה הקשר להנהגותיו עם התפילין?
הפני משה מעיר שיש בעיית גרסאות ,וברור לו (כפי שהיה ברור
למקשה) שאין היתר להניח תפילין בעירום .הוא קושר זאת לסוגיית הנחת
תפילין בבית המרחץ .הפני משה גם מעיר שיש גרסה חלופית ,שרבי יוחנן

108

דרשה זו מופיעה גם בפסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יא  -ויהי בשלח.
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לא הניח תפילין של ראש בחורף ,דחזיק רישיה ,ואמנם לפנינו בראשונים
יש חילופי גרסאות.

109

לעניות דעתי יש להגיה "דחזיק רישיה בקייטא" – דהיינו ,בקיץ ,שחם,
 110היה רבי יוחנן חולץ את תפיליו מראשו מחמת אונס או אי נוחות או
מחמת כבוד לתפילין ,אך נשאר עם תפילין של יד על אף שכפי שביאר ר'
חייא ,היה לבוש בלבוש מינימלי בלבד (״אפיקרסין״ בלשון הירושלמי).

109

ראה ספר המנהיג הלכות תפילין עמ' תרלד" :מצאתי בירוש' ר' יוחנן בסתוא דהוה
חזיק רישיה לא לביש אלא דא[ד]רעיה" ,וכן בשו"ת הריטב"א סי' כד" :ובירושלמי
מצאתי סעד לזה ר' יוחנן בקיטא הוה מנח תרויהו ,בסתוא לא הוה מנח דרעא משום
צנה" .במפרשים יש שפירשו "חזיק רישיה" מלשון חולשה (ראה ירושלמי ברכות ה,ד
ופסחים י,א) .אולם האור זרוע ח"א ,הלכות תפילין סי' תקלב כתב" :ר' יוחנן בסיתווא
חזיק רישי' ולביש תרווייהו .ובקייטא לביש דאדרעי'" .ובפסיקתא רבתי (איש שלום)
פיסקא כב  -י' הדברות פ' תנינותא" :רבי יוחנן בסיתוא חזיק רישין ולביש תרויהון
וקייטה לביש דעדרעיה" .וראה לוי גינזבורג ,פירושים וחידושים בירושלמי ,על אתר
(עמ'  )267שביאר" :שבלשון סורית 'חזק' הוא כמו חבש או חגר בעברית" ,ועמד על
הגירסאות השונות.

110

ראה מעריך לר"מ די לונזאנו שהביא תשובת הרשב"א ,ולפנינו בשו"ת הרשב"א
החדשות (מכתב יד) סי' ג:
מחמת ירושלמי זה בדקתי אחר הנוסחאות ושלחתי חוץ למדינה ,כי הייתי סבור
שהייתה הנוסחא בהפך ,בסתוא דהוה חליש רישיה לא מנח אלא דדרעיה,
ולומר שהיה ראשו חלוש המתירא מן הקור אם יגלנו ,ומינה דצריך להניחו על
הראש ממש ...אבל מצאתי אותה בכל הנוסחאות כתובה כמו שכתבת ,ואין
ממנה קושיא לדברי אלא קרוב לראיה ,והוא שבסתיו היה ראשו חזק וכל
שמניח על הראש אין ראשו מתחמם ,בין שישימם על הבגד מפני הקור בין
שישימם על הראש ממש שמא לא היה חושש לקור ,אבל בקייטא היה ראשו
חלוש מפני החום ,ואפילו ישים על הראש ממש היה ראשו מתחמם מפני שהם
נדחקים על הראש.
וראה ירושלמי (פסחים י,א)" :דרבי יונה שתי ארבעתי כסוי דלילי פסחא וחזיק רישיה
עד עצרתה" ,דהיינו כאב ראשו אחרי שתיית היין .והשווה רא"ש ברכות (פרק ג ,סי'
לא)" :ר' יוחנן לא הוה מנח תפילין אלא מפסחא לפסחא ,והוה חזיק רישיה מפסחא
ועד עצרת" .דברי הרא"ש ורבנו יונה שהביא נראים דחוקים מאוד .רבי יוחנן היה
בעל בשר ,וממילא מובן מדוע היה לו חם בקיץ.
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הואיל והתנהגותו של ר' יוחנן נראית חריגה ,ביקש ר' יוחנן להסבירה
ועשה זאת על ידי הדרשה שדרש ביציאתו מבית המרחץ .ר' יוחנן מעיד על
עצמו ,שכמו יוסף ,אף הוא "שימר זה מה שכתוב בזה" – בתפילין .הנהגותיו
של רבי יוחנן בהנחת התפילין – הנחתם בלבוש מינימלי או אי הנחתם עונה
אחת בשנה – היו חריגות ועלולות להתפרש כזלזול בתפילין.

111

לכן אמר

רבי יוחנן שכוונתו לשם שמים .בדרשתו חידש כי יש להסתכל לא רק על
המעשה עצמו ,אלא גם על עושה המעשה ,והואיל וכוונתו לשם שמים ,היה
יכול לנהוג כך בלי לעורר חשד.

112

נוסף על כך ,רבי יוחנן בא ללמדנו שמצב כיסוי הגוף חשוב פחות ממצב
ה״ראש״ ,דהיינו הריכוז .וראה בהמשך הירושלמי שכאשר היה רבי יוחנן
הולך לבית המים ,היה מניח את הספרים בחורים ,אבל "כד הויין תפילוי
עילוי הוה קאים בון",
שהיה.

114

113

היה משאיר את התפילין עליו בגלל מעשה

מנגד ,ר' יוחנן הקפיד מאוד על הליכה בתפילין וכפי שמופיע

בבבלי יומא פו,א" :היכי דמי חילול השם? רבי יוחנן אמר :כגון אנא
דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין".
111

ראה בבא מציעא פד,א שרבי יוחנן היה יושב מחוץ למקווה מפני שהיה בעל בשר
ויפה .אף זו דוגמה להתנהגות לא שגרתית ,שאולי זכתה להבנה כי "שימר זה מה
שכתוב בזה".

112

והשווה בבא קמא יז,א שלאחר הדרשה על חזקיהו שאמרו עליו "קיים זה מה שכתוב
בזה" ,מסופר" :אמר רבה בר בר חנה :הוה אזילנא בהדיה דר' יוחנן למשאל שמעתא,
כי הוה עייל לבית הכסא והוה בעינא מיניה מלתא ,לא פשיט לן עד דמשי ידיה ומנח
תפילין ומברך ,והדר אמר לן :אפילו קיים אמרינן ,לימד לא אמרינן" .ופירש שם
הריטב"א בשם הרא"ה" :ויהיב טעמא למילתיה למה מניח תפילין מקמי דלגמרינהו
משום הא דתניא גבי חזקיהו 'קיים זה מה שכתוב בזה'  -קיים אמרינן למד לא
אמרינן".
113
וראה גם בבלי ברכות כג,ב.
114

לפי דרכנו המשך הסוגיה העוסקת במקומות שמותר להכניס אליהם תפילין (כגון בית
המרחץ) ,היא עניין אחר ואינה קשורה לעניין המצב גופני שמותר בו להניח תפילין,
ואין ללמוד מסוגיית בית המרחץ לסוגיית תפילין בקיץ או ללא בגדים.
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הלכה ד
הקורא למפרע
במשנה נאמר" :הקורא למפרע לא יצא" .ובירושלמי ביארו:

ר' יונה אמר :תנא רב נחמן בר אדא ,ר' יוסי
אומר ,תנא נחמן סבא" :והיו"  -כדרך הוייתן
יהו .תני :אף בהלל ובקריאת המגילה כן.
הירושלמי משווה את קריאת שמע לקריאת מגילה ולאמירת הלל ,שכולם
חייבים להיאמר על הסדר ,ולמדו על קריאת שמע "'והיו'  -כדרך הווייתם
יהו" .מדוע לא הזכיר כאן הירושלמי את אותה סברה שהזכיר בדין הפסק
(ברכות ב,א)" ,מפני שהיא עשויה פרקים פרקים" – דהיינו ,הואיל ואין
הפרשיות שבה סמוכות בתורה ואינה נאמרת על הסדר אלא פרקים פרקים,
לכאורה אין בעיה של הפסק? שמא יש לומר שדין הקורא למפרע עוסק
ברצף הפסוקים ולא ברצף הפרקים שחייבים להיות על הסדר.

115

אולם

קצת קשה הואיל ובהמשך דנו גם על מגילה והלל ,ובהם הדיון מתייחס
לרצף הפרקים.

116

115

נראה שכך למד הרמב"ם הלכות קריאת שמע ב,יא" :הקורא למפרע לא יצא ,במה
דברים אמורים? בסדר הפסוקים ,אבל אם הקדים פרשה לפרשה אע"פ שאינו רשאי
אני אומר שיצא לפי שאינה סמוכה לה בתורה" .כיוון שהפרשיות אינן הוויה אחת,
שהרי לא נכתבו לפי הסדר ,אין זה מעכב בדיעבד ,אך הפסוקים בכל פרשה הם הוויה
אחת וקריאתם על הסדר מעכבת.

116

וראה בפירוש מראה פנים על אתר.
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מי תיקן את תפילת עמידה?
בבלי מגילה יז,ב-יח,א:

תפלה מנא לן? דתניא :שמעון הפקולי
הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן
גמליאל על הסדר ביבנה .אמר רבי יוחנן
ואמרי לה במתניתא תנא :מאה ועשרים
זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו שמונה
עשרה ברכות על הסדר… וכי מאחר דמאה
ועשרים זקנים ומהם כמה נביאים תקנו
תפלה על הסדר ,שמעון הפקולי מאי
הסדיר? שכחום ,וחזר וסדרום.
לפי הבבלי אנשי כנסת הגדולה תיקנו שמונה עשרה ברכות על הסדר,
ושכחום ,ובא שמעון הפקולי וסידרן.

117

מדברי הבבלי משמע שהיו שתי מסורות תנאיות בנידון :האחת ,ששמעון
הפקולי ״הסדיר״ שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל; והשנייה ,שאותה
117

ובחידושי הרא"ה ברכות על אתר" :ודאי נוסח שלהן כבר היה מתוקן ועזרא ובית דינו
תקנום עם שאר ברכות ומסודרות היו גם כן אלא ששכחו סדר שלהן ושמעון החזירן".
וראה גם בתשובת גאון (אוצר הגאונים ,ברכות ,התשובות ,סי' רג):
כך שמענו שלא היה להן בתפלה בבית ראשון אלא ברכות אבות וגבורות
וקדושת השם והן שלוש ראשונות ועבודה וברכת כהנים לבסוף אחר שמברכין
על המאורות וקוראין עשרת הדברים וקורין את שמע והיה אם שמוע ומזכירין
יציאת מצרים בפרשת ויאמר ומברכין אחת לאחריה על גאולת ישראת באמת
ויציב ,ושאר ברכות של תפלות בבית שני תקנום הנביאים ואנשי כנסת
הגדולה.
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הביא רבי יוחנן ,שמאה ועשרים זקנים תיקנו שמונה עשרה ברכות על
הסדר .הבבלי ,לפי דרכו ,מיישב ביניהן.
אולם מסוגיה מקבילה ,המופיעה בשינויים בבבלי ובירושלמי ודנה בסדר
הברכות ,משמע שהיו שתי מסורות בנידון :מסורת הדרום של ריב״ל
ששמעון הפקולי תיקן את התפילה ״על הסדר״; ומסורת הצפון שמביא רבי
ירמיה ,שמאה ועשרים זקנים (אנשי כנסת הגדולה) תיקנוה .יש לבחון אם
גם הירושלמי סבור שאנשי כנסת הגדולה תיקנו את התפילה וסידרוה.
נשוב ונעיין בהמשך סוגיית הבבלי הנ"ל ובדברי רבי ירמיה תלמידו של
רבי יוחנן שהביא את המימרה התנאית לעיל:

אמר ר' ירמיה ,מאה ועשרים זקנים ובהם
כמה

118

נביאים התקינו את התפילה הזאת.

ומה ראו לסמוך האל הקדוש לחונן הדעת?
על שם "והקדישו את קדוש יעקב"

(ישעיהו

כט,כג) ,מה כתיב בתריה? "וידעו תועי רוח
בינה"

(שם,

כד) .דיעה לתשובה? "השמן לב

העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע וגו'" עד
"ולבבו יבין ושב"
118

(שם

ו,י) .תשובה לסליחה?

בירושלמי גרסו "ומהם שמונים וכמה נביאים תיקנו את התפילה הזאת״ ,אבל בבבלי
מופיע ״בהם כמה נביאים״ בלי המילה שמונים .נראה שגרסת הבבלי היא הנכונה
ובירושלמי יש טעות סופר .נראה שכך גרס הרמב"ן דברים ד,ב" :ובירושלמי ,שמונים
וחמשה זקנים ומהם כמה נביאים היו מצטערים על הדבר" .ובירושלמי מגלה א,ה
וברות רבה פרשה ד מופיע" :שמונים וחמשה זקנים ומהם שלשים וכמה נביאים".
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"וישוב אל ה' וירחמהו ואל א־להינו כי ירבה
לסלוח"

(שם

נה,ז) .סליחה לגאולה? "הסולח

לכל עווניכי הרופא לכל תחלואיכי הגואל
משחת חייכי" (תהלים קג,ג) .ויאמר רופא חולים
קדמי

(ויאמר 'רופא חולים' תחילה שהרי הפסוק מקדים רפואה

לגאולה)? אמר רבי אחא ,מפני מה התקינו
גואל ישראל ברכה שביעית? ללמדך שאין
ישראל נגאלין אלא בשביעית .רבי יונה
בשם ר' אחא" :שיר המעלות בשוב ה' את
שיבת ציון"

(שם

קכו,א) ,שירה שביעית היא

(המזמור השביעי מתוך חמשה עשר מזמורי שיר המעלות)

להודיעך

שאין ישראל נגאלין אלא בשביעית .אמר
רבי חייא בר אבא ,מפני מה התקינו רופא
חולים ברכה שמינית? כנגד המילה שהיא
לשמנה על שם" :בריתי היתה אתו החיים"
(מלאכי

ב,ה) .אמר ר' אלכסנדרי ,מפני מה

התקינו מברך השנים ברכה תשיעית? כנגד
"קול ה' שובר ארזים"

(תהלים כט,ה)

שהוא עתיד

לשבר כל בעלי שערים (מפקיעי שערי מכירת מזון) .ר'
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לוי בשם ר' אחא בר חנינא ,מה ראו לסמוך
מברך השנים למקבץ נדחי ישראל? על
שם" :ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו
ופריכם תשאו לעמי ישראל" ,למה? "כי
קרבו לבוא" (יחזקאל לו,ח) .נתקבצו הגליות והדין
נעשה הזידים נכנעין והצדיקים שמחים.
ותני עלה :כולל של מינים ושל רשעים
במכניע זידים .ושל גרים ושל זקנים
במבטח לצדיקים .ושל דוד בבונה ירושלים:
"אחר ישובו בני ישראל ובקשו את ה'
אלהיהם ואת דוד מלכם"

(הושע

ג,ה) .רבנן

אמרי ,אהן מלכא משיחא אין מי חייא הוא
(אם מן החיים הוא)  -דוד שמיה ,אין מי דמכייא הוא
(אם מן המתים הוא)

 -דוד שמיה .אמר ר' תנחומא,

אנא אמרית טעמא" :ועושה חסד למשיחו
לדוד" (תהלים יח,נא) .119רבי יהושע בן לוי אמר,
צמח שמו .ר' יודן בריה דר' אייבו אמר,
119

ראה במקור המקביל איכה רבה א,נא" :אמר רבי תנחומא אנא אמר טעמיה 'מגדיל
ישועות מלכו ועשה חסד למשיחו' ולדוד אין כתיב כאן אלא (למשיחו דהיינו) 'לדוד
ולזרעו'".
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מנחם שמו .אמר חנינה בריה דר' אבהו,
ולא פליגי חושבניה דהדין כחושבניה דהדין
(חשבון הגמטרייה של זה כמו זה)

 -הוא צמח הוא מנחם

(בגימטרייה סכום כל שם הוא .)138
סדר הברכות בבבלי מיוחס לאנשי כנסת הגדולה ולנביאים ,דהיינו
לתחילת בית המקדש השני .בירושלמי ,בשונה מהבבלי ,לא מובא הפתרון
המופיע בבבלי שאנשי כנסת הגדולה תיקנום ושכחום וחזר שמעון הפקולי
וסידרם.

120

בירושלמי מובאת מסורת דרומית של ריב״ל לסדר הברכות:
ירושלמי ברכות פרק ב הלכה ד (פירוש ע"פ מהר"א פולדא):

ר' אחא בשם ר' יהושע בן לוי ,אף מי
שהתקין את התפילה הזאת ,על הסדר
התקינה ,שלש ברכות ראשונות ושלש
ברכות

האחרונות

שבחו

של

מקום,

והאמצעיות צרכן של בריות .חננו דיעה,
ש)חננתנו דעה רצה תשובתינו,

(כיון

(כיוון

ש)רצית

תשובתינו סלח לנו( ,כיוון ש)סלחת לנו גאלינו,
(כיוון ש)גאלתנו רפא חליינו( ,כיוון ש)ריפית חליינו
120

גם ממיקום התירוץ "שכחום וחזר וסדרום" בסוף הסוגיה בבבלי לאחר כל ההסברים
על סדר הברכות ,נראה שזו תוספת מאוחרת.
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ברך שנותינו,

(כיוון

ש)בירכת שנותינו קבצינו,

(כיוון ש)קיבצתנו שופטינו בצדק( ,כיוון ש)שפטתנו
בצדק הכנע קמינו,

(כיוון

ש)הכנעת קמינו

צדקינו במשפט( ,כיוון ש)צידקתנו בנה ביתך

121

ושמע עתירתינו ורצינו בתוכו .לית צורכה
[דלא שמע עתירתנו ובנה ביתך] ורצינו
בתוכו

122

(האם לא כך צריך להיות הסדר :תחילה ישמע תפילתנו ואחר

כך יבנה ביתו ועבודתו ,ואם כן למה מקדים ירושלים לשמע קולנו)? אלא
כמה דאישתעי קרייא כן אשתעייא מתניתא
(אלא כסדר שדיבר הפסוק כך אמרה המשנה)" :והביאותים אל
הר קדשי ושימחתים בבית תפילתי"

(ישעיהו

נו,ז).
מדברי ריב״ל עולות שתי שאלות( :א) מה הכוונה ״מי״ שהתקין את
התפילה הזאת – למי ריב״ל מתייחס? (ב) מה הכוונה ״התפילה הזאת״?
ייתכנו שני פירושים לדבריו .האחד ,שמעון הפקולי הוא ה״מי״ והוא
שייסד את תפילת שמונה עשרה ,והדבר אירע באותו זמן ,פחות או יותר,
ביבנה 123כשתיקנו את ברכת המינים או את נוסח התפילה בכללותה .לפי זה
121

הברכה התשע עשרה המופיעה בסידורנו ״את צמח דוד״ הופרדה מבונה ירושלים
בתקופה מאוחרת יותר.

122

ראה גינזבורג ,ברכות ,עמ'  ,326שכך יש להגיה על פי קטע גניזה וכ"י רומי.

123

מקומו של רבן גמליאל לאחר החורבן.
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ברכת המינים ,או התפילה וסידרה שייסד או ניסח שמעון הפקולי ,מכונה
״התפילה הזאת״.
השני ,המילים ״על הסדר״ רומזות למה שפירשו תלמידי רבינו יונה

(יט,ב

בדפי הרי״ף ד"ה על הסדר)" :שמתחלה לא היו מתפללים אותה על הסדר אלא
כל אחד ואחד הברכה שהיתה צריכה לו ובא שמעון הפקולי לסדור אותם
אחר כך על הסדר" .הווי אומר ,אנשי כנסת הגדולה תיקנו את כל הברכות
או את מהות הברכות (חוץ מברכת המינים ,)124אבל כל אחד היה אומר את
הברכה שהיה רוצה בה ובסדר שרצה בו ,וכנראה בנוסחים שונים .שמעון
הפקולי תיקנן "על הסדר" – דהיינו שיהיו אומרים כל שמונה עשרה
הברכות בכל יום ובסדר קבוע .לפי זה מוסברת גם אריכות הסוגיה ,גם
בבבלי וגם בירושלמי ,המפרטת את ההיגיון בסדר הברכות המשקף את
תקנתו של שמעון הפקולי 125.אם כן ,היה פער של כחמש מאות שנה בתיקון
ברכות שמונה עשרה בין דעת רב ירמיה לדעת ריב״ל ,או בין שני
הפירושים בדעת ריב״ל.

126

124

כדאי להוסיף :תמיד הייתה ברכת רשעים וזדים ,אך ביבנה הוסיפו את ה"מינים",
דהיינו הנוצרים החדשים ,לברכה שכבר הייתה קיימת .הברכה התשע עשרה איננה
ברכת המינים ,אלא הפרדת ברכת "את צמח דוד" מברכת "ירושלים" ,וזה ברור
מברכת "הביננו" ומסוגייתנו.

125

הגאונים והראשונים נחלקו אם הסדר מעכב .יש הסוברים שאף לאחר שקיבעו את
סדר הברכות ,הסדר אינו מעכב ,ומי שדילג ברכה מהברכות האמצעיות יכול לאומרה
שלא במקומה ,וכך שיטת רב האי גאון (מובא ברי"ף ברכות רמז קכט ,וראה במאור
הקטן לרז"ה על הרי" ף על אתר שפירש בדעת הגאון את ההסדרה של שמעון הפקולי
כהסדרה של חטיבות של ברכות :ראשונות אמצעיות ואחרונות) ,הר"ח (מובא באור
זרוע ח"א הל' תפלה סי' קג) ורש״י (ברכות לד ד״ה ״אין להן סדר״) .אך לדעת הרי"ף
(ברכות רמז קכט) ,הרמב"ם (הל' תפילה י,א) ותוס׳ (ברכות לד,א ד״ה ״אמצעיות״;
מגילה יז,ב ד״ה ״הסדיר״) הסדר שהסדיר שמעון הפקולי הוא לעיכובא.

126

אחר כך מצאנו סימוכין לדברינו במאמרה של נעמי כהן על שמעון הפקולי .תודתי
נתונה לרב אלי רייף ,עורך הספר ,על ההפניה ,ראה :נעמי כהן גולדשטיין" ,שמעון
הפקולי הסדיר י"ח ברכות" ,תרביץ נב ,ד (תשמ"ג) ,עמ' .555-547
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לעניות דעתי נראה שייתכן שההבדל לגבי תקנת תפילת שמונה עשרה
נעוץ במסורות השונות בין ארץ ישראל לבבל.
כך נאמר בבבלי ברכות לד,א:

אמר רב הונא ,טעה בשלש ראשונות חוזר
לראש.

באמצעיות

חוזר

לאתה

חונן.

באחרונות חוזר לעבודה ,ורב אסי אמר,
אמצעיות אין להן סדר.
רב הונא ,אמורא בבלי ,רואה בסדר הברכות משהו קדום יותר שנקבע
על ידי אנשי כנסת הגדולה ,ולכן מחזיר את הטועה לראש האמצעיות -
לברכת אתה חונן .לעומתו ,רב אסי ,אמורא ארץ ישראלי המושפע ממסורת
ריב״ל ,רואה בסדר של שמעון הפקולי הסדרה מאוחרת יותר ולא מחייבת,
ולכן אומר ,כפי שפירש רש״י ,שיאמר את הברכה במקום שנזכר.
יש להעיר שככלל נוסח התפילה בארץ ישראל היה נזיל יותר ,והיו
מכניסים לתפילה יוצרות ופיוטים כדי לגוון אותה127 .לעומת זאת ,המסורת
הבבלית האריכה את התפילה וקיבעה אותה הרבה יותר מהתפילה הארץ־
128.

ישראלית.
127

ראה מאמרו של הרב שמחה רוט ,״הבדלים באמונות ודעות המשתקפים בניסוחי
העמידה בין בבל לארץ ישראל"http://www.bmv.org.il/ivrit/h-ei- ,
.bavel.html

128

אפילו במאה השלוש עשרה הייתה התפילה במקומות שהנהיגו תפילה ארץ־ישראלית,
מגוונת יותר ,ראה פליישר ,תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן ,עמ' 465
ואילך .וכן במאמרו של הרב שמחה רוט הנ"ל שכתב :״ההיפך היה נכון לגבי נוסח
ארץ ישראל :שם לא היתה אחידות טקסטואלית וכל קהילה יצרה מה שאולי ניתן
לכנות 'ווריאציות על נושא' .היו הרבה משפטים קצרים בתפילות שהיו חובה וגם
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הלכה ה
מיקום ,כוונה וכיוון בתפילה
ירושלמי ברכות פרק ב הלכה ה:

משנה :האומנים קוראים בראש האילן או
בראש הנדבך ,מה שאין רשאין לעשות כן
בתפילה.
לפי משנתנו מותר לפועל ולאומן לקרוא קריאת שמע תוך כדי עבודתו
באילן או על קיר הנבנה ,אך אסור לו להתפלל באותו מצב – מה ההבדל?
מדוע אסור להתפלל בראש האילן?
הבבלי כהמשך לדברי המשנה מביא ברייתא.
ברכות טז,א:

תנו רבנן :האומנין קורין בראש האילן
ובראש הנדבך ,ומתפללין בראש הזית
ובראש התאנה ,ושאר כל האילנות יורדים
למטה ומתפללין ,ובעל הבית בין כך ובין כך

המסגרת הכללית של התפילה היתה אחידה .אך פרטי הטקסט ששימש את המתפללים
השתנו מקהל לקהל (ושמא אף מאדם לאדם)״.
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יורד למטה ומתפלל ,לפי שאין דעתו
מיושבת

עליו.

129

הברייתא מנמקת את החובה לרדת מהאילן למטה "לפי שאין דעתו
מיושבת עליו" .ברור שהבבלי פירש שהבעיה היא חסרון כוונה ,דהיינו
המתפלל אינו יכול להתכוון,

130

כי בהמשך הסוגיה דנה בשאלה אם תפילה

צריכה כוונה.
האם הירושלמי מפרש את המשנה באותה צורה?
ירושלמי ברכות פרק ב הלכה ה:

כיני מתניתה (יש לגרוס 131במשנה) :הפועלים קורין
בראש האילן ,והאומנין בראש הנדבך ,ותני
כן

(תוספתא ברכות ב,ח; והסיוע הוא מהרישא :פועלים קורין בראש

האילן):

מתפללים

התאנה .הא

(אך)

בראש

הזית

ובראש

בשאר כל האילנות יורד

ומתפלל למטן .ובעל הבית לעולם יורד
129

130

הברייתא דומה לתוספתא ברכות ב,ח ,אלא שבתוספתא חסר הנימוק "לפי שאין דעתו
מיושבת עליו" ,וראה ברכות ל,א" :רבי אומר :בין כך ובין כך ישב במקומו ויתפלל,
לפי שאין דעתו מיושבת עליו" ,אבל בנוסח התוספתא ג,יח" :ר' או' בין כך ובין כך
מתפלל במקומו ובלבד שיהא לבו מכוין" .וראה עירובין סה,א" :אמר רב חייא בר
אשי אמר רב :כל שאין דעתו מיושבת עליו – אל יתפלל" ,וייתכן שלפנינו העברה
ועריכה.

לכאורה לפי הברייתא ניתן לחלק ולומר שהסיבה ״לפי שאין דעתו מיושבת עליו"
מתייחסת רק לבעל הבית כי הטעם כתוב בלשון יחיד ,ואילו דין האומנים נאמר בלשון
רבים (קורין ,יורדין) ,אבל הבבלי אינו מחלק כך ,ומוכח שאינו סובר כך.
131
המונח "כיני מתניתא" יכול לבוא במשמעות של הגהת גרסה או פירוש שיש בו תיקון.
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ומתפלל למטן .ולמה בראש הזית ובראש
התאינה? ר' אבא ור' סימון תרויהון אמרין,
מפני שטרחותן מרובה.
התוספתא שבירושלמי דומה לברייתא שבבבלי .התוספתא קובעת
שפועלים ואומנים מתפללים בראש הזית והתאנה ,אבל בשאר אילנות
עליהם לרדת ,ובעל הבית תמיד יורד להתפלל .הנימוק בירושלמי הוא "מפני
שטרחתן מרובה" ,ונאמר על ידי רבי אבא

132

ורבי סימון מהדור השני-

שלישי של אמוראי ארץ ישראל .הנימוק נאמר בלשון רבים "טרחתן"
והכוונה לפועלים ,ולכאורה אינו שייך לגבי בעל הבית.
בשונה מהבבלי ,הירושלמי אינו מזכיר כלל את עניין הכוונה – "אין
דעתו מיושבת – " בסוגייתנו .כיצד יש להבין את סוגייתנו לעומת סוגיית
הבבלי ,ואת תפיסת אמוראי ארץ ישראל לגבי כוונה בתפילה?
נבחן דין נוסף שיש בו דרישה לרדת כדי להתפלל.
שנינו במשנה ברכות ד,ה:

היה רוכב על החמור  -ירד .אם אינו יכול
לירד  -יחזיר את פניו ,ואם אינו יכול
להחזיר את פניו  -יכוין את לבו כנגד בית
קדשי הקדשים[ .היה יושב בספינה או
באסדא  -יכוין את לבו כנגד קדשי
הקדשים].
132

רבי אבא היינו ״רבותינו שבארץ ישראל״.
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בירושלמי על המשנה הביאו את התוספתא ברכות ג,יח:

תני :היה רוכב על החמור ירד ,אם יש לו
מי לאחוז בחמורו יורד ומתפלל למטן ,ואם
לאו מתפלל במקומו .רבי אומר ,בין כך
ובין כך מתפלל במקומו שכך לבו מיושב.
ר' יודה בן פזי בשם ר' יהושע בן לוי,
הלכה כרבי.
רבי מציע שיישאר במקומו על החמור מפני שכך לבו מיושב.
על המשנה ועל דברי רבי יש לשאול:
 .1למה לדעת רבי צריך שיישאר על החמור אפילו יש מי שיחזיק את
החמור ,ומדוע דווקא כך לבו מיושב?
 .2האם יש קשר בין דין היושב על החמור בתחילת המשנה ,לבין הדין
בהמשך – יחזיר פניו או יכוון לבו לבית קודשי הקודשים? וממילא
האם גם דברי רבי בברייתא ״שכך לבו מיושב״ חוזרים רק על דברי
תנא קמא של המשנה ,או שיש גם קשר בין הרישא לסיפא?
 .3האם יש קשר בין דין המתפלל על החמור לבין הסיפא" ,המתפלל על
הספינה או על האסדא"?
כמו כן ,יש לעמוד על כך שהניסוח של הנימוק בדברי רבי בירושלמי
קרוב לגרסת הבבלי "שאין דעתו מיושבת עליו" ,אך שונה ממנה – "לבו
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מיושב" ,וגם גרסת התוספתא בדברי רבי שונה – "ובלבד שיהא לבו
מכוין".

133

הראשונים על הבבלי פירשו את סברת רבי במשנה מצד כוונת הלב,
וכגון מה שכתבו תלמידי רבינו יונה ברכות כ,ב" :אפילו יהיה לו מי שיאחז
חמורו אין לו לרדת ,כי בירידה ובעליה תתבלבל מחשבתו ולא יוכל לכוין".
נמשיך ונעיין בסוגיית הירושלמי הנ"ל פרק ב הלכה ה:

ר' יודה בן פזי בשם ר' יהושע בן לוי ,הלכה
כרבי .אמר ר' יעקב בר אחא ,תניי תמן:
לכל הרוחות אין מחזירין חוץ מרוח
מזרחית .אמר רבי יוסי בר אבון ,בתחילה
"אחוריהם אל היכל ה' ופניהם קדמה והמה
משתחויתם קדמה לשמש"

(יחזקאל

ח,טז) .תני:

סומא ומי שאינו יכול לכוין את הרוחות הרי
אילו

מתפללין

כלפי

"והתפללו אל ה'"

למעלן,

שנאמר:

(מל"א ח,מד; וראה דהי"ב

ו,לד).

העומדים ומתפללין בחוצה לארץ הופכין
את פניהן כלפי ארץ ישראל ,ומה טעם?
133

וראה בדברי ר" ש ליברמן על התוספתא על אתר שציין להשוואה בין לשון התוספתא
לבין המשנה סוף מסכת מנחות" :ובלבד שיכוין אדם את דעתו לשמים" ,ולכאורה
משמע כבבלי "כוונה" ,גם השוואת לשון הירושלמי לבבלי "מיושב" נוטה לפירוש של
כוונה.
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"והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת
לאבותם"

(מל"א

ח,מח) .העומדין ומתפללין

בארץ ישראל הופכין את פניהן כלפי
ירושלים ,ומה טעם? "והתפללו אליך דרך
העיר אשר בחרת בה"

(דהי"ב

ו,לד) .העומדים

ומתפללין בירושלים הופכין פניהן כלפי הר
הבית שנאמר "והבית אשר בניתי לשמך"
(שם) .העומדים ומתפללין בהר הבית הופכין
פניהן כלפי בית קדשי הקדשים ,ומה טעם?
"והתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע אל
מכון שבתך אל השמים ושמעת וסלחת"
(מל"א ח,ל) .נמצא העומדין בצפון פניהן לדרום,
העומדין לדרום פניהם לצפון ,העומדים
במזרח פניהן למערב ,למערב פניהן
למזרח ,נמצאו כל ישראל מתפללין אל
מקום אחד ,הדא הוא דכתיב "כי ביתי בית
תפלה יקרא לכל העמים"

(ישעיהו

ריב"ל" :הוא ההיכל לפני לפנים"

נו,ז) .אמר
(מל"א ו,יז)

-

היכל שכל הפנים פונין לו .עד כדון בביניינו,
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בחורבנו מניין? א"ר אבון" :בנוי לתלפיות"
(שיר השירים ד,ד)  -תל שכל הפיות מתפללין עליו.
מדברי הירושלמי הללו די ברור שנושא הסוגיה הוא כיוון התפילה ולא
הכוונה שבלב .סוגיית הירושלמי הנ"ל מובאת גם בבבלי ,אך ההבדל בין
הבבלי לבין הירושלמי מתבלט דווקא מתוך השוני בסיום כל אחת
מהסוגיות.

בבלי ברכות ל,א:

נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב,

134

במערב מחזיר פניו למזרח ,בדרום מחזיר
פניו לצפון ,בצפון מחזיר פניו לדרום ,נמצאו
כל ישראל מכוונין את לבם למקום אחד.
אמר ר' אבין ואיתימא ר' אבינא :מאי
קראה" :כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות"
(שיר השירים ד,ד) – תל שכל פיות פונים בו.
ירושלמי:

134

הבבלי מתחיל ב״עומד במזרח״ כי בבל נמצאת מזרחה לארץ ישראל ,ואילו הירושלמי
מתחיל ב״נמצא העומדין בצפון״ מפני שהתלמוד הירושלמי נערך ונחתם בגליל שהוא
בצפון ארץ ישראל.
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נמצא העומדין בצפון פניהן לדרום ,העומדין
לדרום פניהם לצפון ,העומדים במזרח
פניהן למערב ,למערב פניהן למזרח ,נמצאו
כל ישראל מתפללין אל מקום אחד ,הדא
הוא דכתיב" :כי ביתי בית תפלה יקרא לכל
העמים"

(ישעיהו נו,ז)

.אמר ריב"ל" :הוא ההיכל

לפני לפנים" (מל"א ו ,יז) – היכל שכל הפנים
פונין לו .עד כדון בבניינו ,בחורבנו מניין?
א"ר אבון" :בנוי לתלפיות"

(שיר השירים ד,ד)

– תל

שכל הפיות מתפללין עליו.
הבבלי מציין בתחילת הסוגיה שרבא ואולי ריב״ל פסקו כרבי .לשון
הבבלי היא ״מכוונים את לבם״ ,דהיינו כוונת הלב .לעומת זאת ,בירושלמי
ריב״ל אומר שמכוונים להיכל שכל הפנים פונים לו.

135

אפשר לפרש זאת

בשני אופנים :האחד ,שיפנה ממש לאותו כיוון; והאחר ,וכך נראה לענ״ד,
שהואיל וכל ישראל פונים להיכל ,ממילא אין מצריכים את היושב על
החמור לרדת ממנו ,ואף אם אינו מכוון עצמו ,מכל מקום הרי הוא כמי
שמכוון ומפנה עצמו וכלול בכל ישראל הפונים לשם.
מעתה ,נראה שיש לפרש באופן דומה גם את תחילת הסוגיה .זאת
אומרת ,לפי הירושלמי ,גם המשנה וגם רבי בתוספתא לגבי הרוכב על
החמור אומרים שירד או יישאר על החמור כדי לכוון את כיווניו לירושלים
135

וכן בסתמא דירושלמי ״נמצא כל ישראל מתפללין אל מקום אחד״.
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ולקודש הקודשים כי ממילא כולם פונים לשם .אם כך ,נימוקו של רבי,
״לבו מיושב״ ,משמעו שהוא מתיישב ומכוון לכיוון ירושלים .לפי זה צריך
לומר שדברי רבי "שכך לבו מיושב" ,משמעם שגם כך לבו מיושב.
נבחן כעת את דין היושב על החמור בתוספתא (ברכות פרק ג) לאור סדר
ההלכות בה:

הלכה יז :לא יעמד אדם ,לא על גבי מטה
ולא על גבי ספסל וכסא ולא על גבי מקום
גבוה ,ויתפלל ,שאין גבהות לפני המקום
שנאמר" :ממעמקים קראתיך ה'" .ואם היה
זקן או חולה מותר.
הלכה יח :היה רוכב על החמור ,אם יש לו
מי שיאחז החמור – ירד למטה ויתפלל,
ואם לאו  -מתפלל במקומו .רבי אומר ,בין
כך ובין כך מתפלל במקומו ובלבד שיהא
לבו מכוין.
הלכה יט :היה משכים לצאת לדרך ,הרי זה
נוטל שופר ותוקע לולב ומנענע מגלה וקורא
בה ,וכשיגיע זמן קרית שמע קורא .היה

הקדמה | 111

משכים לישב בקרון או בספינה ,הרי זה
מתפלל ,לכשיגיע זמן קרית שמע קורא.
הלכה כ :היה עומד ומתפלל בסרטיה
ובפלטיה ,הרי זה עובר פני חמור פני חמר
פני קדר (עולה) ואין מפסיק .אמרו עליו על
ר' חנינא בן דוסא שהיה מתפלל ונשכו
ערוד ,ולא הפסיק .הלכו תלמידיו ומצאוהו
מת על פי חורו ,אמרו ,אילו לאדם שנשכו
ערוד ,אילו לערוד שנשכו לבן דוסא.
מיקום ההלכה "היה רוכב על החמור" בתוספתא אומר דרשני .ההלכה
מופיעה בעקבות דרישת התוספתא לא להתפלל במקום גבוה המסמל גבהות
הלב .אם כן ,הבעיה אינה חסרון כוונה בשעת תפילה ,אלא אופן העמידה
בתפילה שאינו הולם את מעמדה .לפי זה ייתכן שגם הדיון לגבי תפילה על
החמור קשור יותר לאופן העמידה בתפילה מאשר לשאלת הכוונה .דהיינו,
גם אם המתפלל יכול לכוון ,יש לדון אם ישיבה על החמור נחשבת למיקום
הראוי לתפילה לכתחילה ,ולדעת רבי אף מיקום זה ראוי .נושא הכוונה
בתוספתא מופיע רק בהמשך בהקשר לתפילתו ולדמותו של רבי חנינא בן
דוסא.

136

136

רבי חנינא בן דוסא נודע בחסידותו וברמתו הרוחנית הגבוהה.
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נמצא שיש שלוש דרישות שונות שיש לדון בהן באשר לאופן התפילה:
כוונה ,כיוונים ומיקום הולם ,וניתן לפרש את ההלכה של תפילה על החמור
בהקשר של כל אחת משלוש הדרישות.
נשוב לדין המשנה שבו פתחנו ,שאין להתפלל בראש האילן .הברייתא
בבבלי נימקה ״לפי שאין דעתו מיושבת עליו״ ,דהיינו חוסר בכוונה .הבבלי
דורש כוונה בתפילה כתנאי לקיום המצווה ,ולפי זה מובן מדוע אין להתפלל
על העץ .אולם בירושלמי הנימוק שונה ":ר' אבא ור' סימון תרויהון אמרין,
מפני שטרחותן מרובה" .אם תפילה צריכה כוונה

137

כדי לצאת ידי חובה,

אין טרחת הפועלים המרובה משנה דבר .מה אפוא בא הירושלמי
להשמיענו?
ייתכן שלדעת רבי אבא ורבי סימון תפילה בכוונה היא רק דרישה
לכתחילה ,אך אפשר לצאת ידי חובת תפילה גם בלי כוונה או שאין צורך
כלל בכוונה 138.אך אם כן ,מדוע דורשים מהפועל לרדת מהעץ?
נראה שלפי הירושלמי ,בעייתו של העומד בראש האילן אינה חוסר
יכולתו לכוון ,אלא אופן עמידתו בזמן התפילה .המתפלל בראש האילן עומד
במקום גבוה ,וזאת בניגוד לנאמר בירושלמי (מגילה א,ט)" :ר' אדא בי רבי
שמעון בשם ר' יוחנן ,לא יעמוד אדם ויתפלל במקום גבוה .מאי טעמא? אמר
ר' בא בשם ר' פפא' :ממעמקים קראתיך ה'

(תהלים קל,א) "(וכן בבבלי ברכות י,ב

ובתוספתא לעיל) .139דרשת הירושלמי על גבהות הלב מבטאת את הרעיון שיש
137

יש לומר גם שהירושלמי מצריך כוונה רק לכתחילה ,וראה דיוננו להלן עמ'…..

138

וראה בסוף הלכה ד :״א״ר חייא רובא :אנא מן יומי לא כוונית אלא חד זמן בעי
מכוונה והרהרית בלבי ואמרת מאן עליל קומי מלכא קדמי ארקבסה אי ריש גלותא.
שמואל אמר אמא מניא אפרוחיא .רבי בון בר חייא אמר אמא מנית דימוסיא…״

139

אמנם ראה תוספות ברכות טז,א" :ואם תאמר תיפוק ליה משום דאמרינן לעיל (י,ב)
לא יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל! ויש לומר דהתם מיירי על גבי כסא או ספסל,
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חשיבות לאופן עמידתו של העומד לפני ה' בתפילה .נמצא שמצד אחד
תנוחת גופו במקום גבוה בעייתית ונראית כיהירות בתפילה או כחוסר כבוד
לעמידה לפני ה' בתפילה ,אך מצד שני יש טרחה מרובה
תאנה או זית ונגרם ביטול מלאכה,

141

140

לרדת מעץ

והשיקול של ביטול מלאכה גובר על

השיקול של מיקום התפילה .זאת מפני שהדרישה של אופן העמידה אינה
לעיכובא אלא רק לכתחילה או מעין ״הידור״ לתפילה מעולה.
אולם אם כן ,מה עניינה של דרישה לכתחילה זו בתפילה לרדת מהעץ
כאשר אין מדובר בעצי תאנה וזית או כאשר מדובר בבעל הבית?
נראה שלדעת הירושלמי כחלק מהיחס לתפילה ואופן העמידה לפני ה'
נדרשת גם הפסקה מהעבודה לשם כך.

142

אף שבתאנה וזית הקילו בשל

ייחודם של העצים והטרחה המרובה ,תפילה בראש האילן אינה נחשבת
להפסקה מעבודה ולכן יש לרדת מן העץ .יתר על כן ,עצם התפילה על
אבל באילן שעלה שם לעשות מלאכתו הוי כמו עלייה" .אך נראה לענ"ד שאין זו
גישת הירושלמי.
140

המפרשים התלבטו מהי "טרחה מרובה" .לענ"ד שמא יש לפרש שהדבר קשור לסגנון
המיוחד של קטיף הזית והתאנה ,ו"טרחה מרובה" היא טרחת הקטיף .פירות הזית
קטנים מאוד ומרובים ,ואילו בתאנה הקטיף בררני מאוד כי היא נותנת פירותיה
בהדרגה (הדבר כבר מוזכר במקורות) .לפיכך :או שהכוונה שהפועל כבר הגיע
לצמרת העץ והירידה והעלייה ממנה קשה יותר וטרחתו מרובה ,או שהפועל נע על
העץ לאט תוך כדי הקטיף כדי לא לפספס פירות ,וירידה וחזרה בדיוק לנקודה שבה
הפסיק עלולה לגרום להפסד של פירות כיוון שהוא לא יזכור היכן בדיוק היה ,ובפרט
בימים עברו שלכל פרי יש חשיבות רבה .לפי שני הפירושים דרישה לרדת תגרום
הפסד ניכר לבעלים.

141

פירוש זה לטרחתן מרובה הובא בריטב"א ברכות טז,ב.

142

וכדברי הגר״א בשנות אליהו ברכות פרק ד על חשיבות תפילת מנחה:
ולכך תפילת המנחה צריכין להיזהר בה יותר משאר התפילות כי היא נקבעה
בזמן המנחה והמנחה היא רצויה יותר מכל התפילות ומכל הקרבנות כמ״ש
מנחת זיכרון שמזכרת תמיד לפני הקב״ה וכן באליהו כתיב ויהי בעלות המנחה
פי׳ בזמן הקרבת המנחה שאז הוא עת רצון ולכך אמרו שלעולם יהא אדם זהיר
בתפילת המנחה כנ״ל.
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האילן עצמו נחשבת לחסרון של עמידה ראויה לפני ה' שהרי ברור שאין זו
דרך העמידה הרגילה .לכן לכתחילה יש דרישה להפסיק את העבודה ולרדת
מהעץ.
נראה שכך יש לפרש גם את הדיון בירושלמי בתפילתו של מי שטעון
משוי ,בהמשך הסוגיה בירושלמי הנ"ל:

תני :הכתף ,אע"פ שמשאו על כתיפו ,הרי
זה קורא את שמע ,אבל לא יתחיל לא
בשעה שהוא פורק ולא בשעה שהוא טוען
מפני שאין לבו מיושב ,בין כך ובין כך אל
יתפלל עד שעה שיפרוק .ואם היה עליו
משאוי של ארבעת קבין מותר .אמר ר'
יונתן ,והוא ששיקל

(איזן

את

המשא) .מהו

ששיקל? תרין חלקין לחורויי וחד לקומויי
(שמחלק את המשא שני חלקים מאחוריו ושליש לפניו ,שכך נוח לנשיאה).
הכַתָּ ף  -הסבל ,שטעון משוי ,״אל יתפלל עד שעה שיפרוק" מפני ש"אין
לבו מיושב" .הירושלמי אינו מתנה את הדין בכובד המשא ,ובין שמשאו
מועט בין שמשאו מרובה "אל יתפלל עד שיפרוק" .לפי הירושלמי המניעה
מתפילה אינה משום שאינו מכוון ,אלא מפני שאינו נחשב כמפסיק
מעבודתו .הוי אומר ,הואיל והכתף ממשיך בעבודתו ובהחזקה יציבה של
המשאוי ,ממילא אינו נחשב כמפסיק מעבודתו ולכן לא יתפלל ,וללא תלות
בשאלה אם הוא יכול לכוון בתפילתו .לפי זה מובן למה לפי רבי יונתן
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בירושלמי במשאוי בן ארבעה קבין יכול הכתף להתפלל אם הוא מאוזן.
הואיל ומשקלו מרובה לא הטריחוהו להורידו ,והואיל והוא איזן אותו הכובד
הרב משאירו במקום ותנוחת גופו סטטית ,ובמצב זה נחשב הכתף למפסיק
ממלאכתו .ושמא אדרבה ,דווקא במשא כבד שאחר שאיזנו צריך לעמוד –
רשאי להתפלל.
אולם לדעת הבבלי הבעיה אינה בעצם ההפסקה ממלאכה ,אלא בחסרון
בכוונת הלב ,לכן לדעת הבבלי חייב לפרוק משאוי בן ארבעה קבין לפני
שיתפלל.
בבא מציעא קה,ב:

אמרי דבי רבי ינאי :לתפלה ולתפילין -
ארבעה קבין .לתפלה  -מאי היא? דתניא:
הנושא משאוי על כתיפו ,והגיע זמן תפלה:
פחות מארבעה קבין  -מפשילין לאחוריו
ומתפלל; ארבעה קבין  -מניח על גבי קרקע
ומתפלל.
ולמה פורק בארבעה קבין? כי בוודאי קשה לכוון עם משאוי כבד עליו,
והבבלי לשיטתו שהסוגיה עוסקת בדין כוונה.
לפי דרכנו ניתן להבין גם את סוף הסוגיה בירושלמי:

רב חונא אמר ,קריאת שמע ותפילה אינן
צריכים כוונה וכו'.
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לדעת הירושלמי תפילה אינה צריכה כוונה (שלא כבבלי) בשביל לצאת
ידי חובה ,אך יש מעלה בתפילה עם כוונה ,כדברי רב ירמיה בשם רב
אלעזר בסוף הלכה ד:

נתפלל ולא כיון לבו  -אם יודע שהוא חוזר
ומכווין את לבו יתפלל ,ואם לאו אל יתפלל.
אף שלדעת הירושלמי אין צריך כוונה כדי לצאת ידי חובת תפילה,
לכתחילה ישנה דרישה בסיסית של הפסקה ממלאכה בשעה שעומד לפני
המלך ,הנובעת מעצם העמידה לפני ה' .כשם שאדם אינו מדבר עם המלך
ועוסק בצרכיו שלו ,כך בתפילה שאדם מתפלל ומבקש על צרכיו ,עליו
להפסיק .אם אינו מפסיק ,הרי הוא כמי שאינו מודה שפרנסתו וצרכיו
מגיעים מהקב״ה אלא מבשר ודם,

143

בעוד שהחובה הבסיסית של התפילה

היא שכולה בקשה ,ולגביה דנו בירושלמי במקום שיש טרחה מרובה .נוסף
על דרישה זו יש רובד נעלה יותר לתפילה ,תפילה בכוונה ,וזו דעת ר'
ירמיה .אולם גם לדעת ר' ירמיה הכוונה אינה מעכבת ,שאם לא כן לא היה
רב ירמיה אומר שחוזר רק אם הוא יכול לכוון – אם מי שלא כיוון לא יצא

143

ראה ברכות ו,ב :״אמרו חכמים" :לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה ,שהרי אליהו
לא נענה אלא בתפילת המנחה" .דווקא על תפילת מנחה הזהירו במיוחד ,הואיל
ובשעת המנחה אדם טרוד בעסקיו ,ועליו להתגבר על טרדותיו ולהפסיק מהם ולייחד
זמן לתפילת המנחה .אכן עניינה של תפילת המנחה הוא קידוש עבודת יומו של האדם
אל מול כל המכשולים והקשיים ,המשטינים והמקטרגים .בתפילת מנחה אדם מקדש
את חיי המעשה שלו ,ולכן יש בה קידוש השם מיוחד .בכך גם דומה לקריאתו של
אליהו לעם "עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים" ותביעתו לייחוד השם ,ולכן נענה
בתפילת המנחה ונעשה קידוש השם .ייתכן שמסיבה זו היא נקראת מנחה ,לשון נדבה
ומתנה ,כי בתפילת שחרית כבר קיימנו את חובתנו להודות לה' על כל הטוב שנתן לנו,
ובתפילת מנחה אנו מוסיפים ומתפללים .תפילת שחרית היא על מה שה' ברוב חסדיו
נתן לנו ,ותפילת מנחה עולה מתוך חיי המעשה שלנו (על פי
.)http://mobile.tora.ws/html/501-23.html
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ידי חובה ,ודאי שעליו לחזור ולהתפלל ,שהרי טרם יצא ידי חובת תפילה
כלל.

הלכה ז
רחיצה בימי אבל

משנה :רחץ לילה הראשון שמתה אשתו.
אמרו לו תלמידיו :לימדתנו רבינו שאבל
אסור לרחוץ .אמר להן :איני כשאר כל אדם,
איסטניס אני.
רבן גמליאל רחץ בלילה ראשון שמתה אשתו על אף שלימד שאבל אסור
לרחוץ ,והסביר את מעשהו לתלמידיו בנימוק ״אסטניס אני״ .מה פשר היתר
האיסטניס של רבן גמליאל?
התוספות (ברכות טז,ב ד"ה אסטניס) מפנים לביאור הירושלמי ״הדא דתימר
ברחיצה של תענוג ,אבל ברחיצה שאינה של תענוג מותר״.
כך נאמר בירושלמי ברכות פרק ב הלכה ז:

עוד מן הדא

(הוכחה

נוספת) ,ר' חמא אבוי דר'

אושעיא הוה ליה עובדא (אירעה לו אבלות) ,שאל
לרבנן ואסרון .ר' יוסי בעי ,איילן רבנן
חכמים

שאל) ,רבנן דהכא

(חכמים שכאן)

(אילו

או רבנן
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דרומיא (או חכמי הדרום)? אין תימר

(אם תאמר)

דהכא ניחא ,אין תימר רבנן דרומיא
ששאל את חכמי

לזעירייא

(אם תאמר

הדרום) ,רברבייא קומוי והוא שאל
(גדולים מצויים לפניו והוא שאל

תימר רבנן דרומייא

לקטנים)?! אין

(אם תאמר ששאל לחכמי הדרום)

אינון שריין ואינון אסרין
ואיך ייתכן

רבנן

(הרי חכמי הדרום מתירים לרחוץ

שאסרו) ,דתני :מקום שנהגו להרחיץ

אחר המיטה מרחיצין ,ובדרום מרחיצין!
אמר ר' יוסי בי ר' אבון ,מי שהוא מתיר את
הרחיצה הזאת עושה אותה כאכילה
ושתייה .הדא דתימר ברחיצה של תענוג,
אבל ברחיצה שאינה של תענוג מותר,
כהדא דשמואל בר אבא עלו בו חטטין,
אתון שיילון לר' יסא מהו דיסחי

(באו ושאלו לר' יוסי

מהו שירחץ)? אמר לו ,דלא יסחי מיית הוא

(מי שאינו

רוחץ ,מת).
לפי התוספות רק רחיצה של תענוג אסורה ,והיות שרבן גמליאל היה
איסטניס ,לגביו כל רחיצה היא רחיצה נחוצה – רחיצה לבריאות ולא
לתענוג.
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אך ייתכן שניתן להציע פירוש אחר ,העולה דווקא מתחילת סוגיית
הירושלמי .לאיסור הרחיצה באבלות אין מקור בפני עצמו ,אלא נלמד
בבבלי מאיסור סיכה.
בבלי מועד קטן טו,ב:

אָּ בֵ ל אסור ברחיצה ,דכתיב[" :וישלח יואב
תקועה ויקח משם אשה חכמה ויאמר אליה
התאבלי נא ולבשי נא בגדי אבל] ואל תסוכי
שמן [והיית כאשה זה ימים רבים מתאבלת
על מת]" (שמ"ב יד,ב) ,ורחיצה בכלל סיכה.
הרמב״ם (הל' אבל ה,ג) מביא את הפסוק משמואל ,וכותב שהרחיצה בכלל
סיכה ומביא לכך ראיה מהפסוק ״ורחצת וסכת״ (רות ג,ב) .מכך שאין מקור
מפורש לאיסור רחיצה ,אלא היה צורך לפרש בצורה מרחיבה מקור אחר,
משמע שאיסור הרחיצה אינו מובן מאליו כמו איסור סיכה .נראה אפוא
שאיסור הרחיצה הוא תוספת או נגזרת של איסור סיכה.
גם בירושלמי אנחנו מוצאים מחלוקת עקרונית בין חכמי צפון ארץ
ישראל לבין חכמי הדרום בעניין איסור רחיצה .חכמי הדרום התירו את
הרחיצה מיד ״אחרי המיטה״ ,דהיינו אפילו ביום הראשון של האבל ,ואילו
חכמי הצפון אסרו במשך כל השבעה.

אין תימר רבנן דרומייא אינון שריין ואינון
אסרין .דתני :מקום שנהגו להרחיץ אחר
המיטה מרחיצין ,ובדרום מרחיצין.
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רב יוסי בר אבון מסביר את דברי חכמי הדרום כך :״מי שמתיר את
הרחיצה הזאת ,עושה אותה כאכילה ושתייה״ ,כלומר ,אי אפשר לחיות בלי
הרחיצה הזאת כמו שאי אפשר לחיות בלי לאכול ולשתות .או בהסבר מתון
יותר – הרחיצה היא דבר של שגרה כמו אכילה ושתייה ,ואינה כמו סיכה או
נעילת הסנדל שהן סוג של מותרות.

144

עוד אמרו בירושלמי יומא פרק ח הלכה א:

ולמה ששה דברים? כנגד ששה עינויין
האמורין בפרשה .והא ליתנון אלא חמשה?
אמר ר' תנחומא ,ואחד מוסף ברחיצה.
גם ממקור זה משמע שרחיצה היא תוספת על העינויים.
לפי זה ניתן להסביר את דברי רבן גמליאל קצת אחרת .הואיל והיה
איסטניס ,סמך על מנהג הדרום המתיר את הרחיצה ,או שמא לא החמיר על
עצמו כמנהג הצפון (הרי מדובר ברבן גמליאל דיבנה שהשתייך כנראה
לחכמי הדרום).
ההבדל בין פירושנו לבין פירוש התוספות הוא שבעוד שלדעת התוספות
כדי להתיר רחיצה לאבל נדרש היתר מיוחד ,כגון "אסטניס" ,לפירושנו אין
זה כך .כפי שהסבירו בתוספות ,לאסטניס מותר לרחוץ "ואיכא צער אם לא
היה רוחץ" .יש להגדיר את רחיצת האסטניס כרחיצה שאינה לתענוג אלא
לצורך ולבריאות .בגאונים מצאנו שיטה מחמירה אף יותר ,והובאה בחידושי
הרשב"א (ברכות טז,ב)" :כתב רבינו האי גאון ז"ל ולא כל מאן דאמר אסטניס
אני שומעין לו ,אבל ודאי אי מגליא מילתא דההוא איניש מעיקרא דאית ביה
144

נראה שחכמי הדרום הקילו לא רק ברחיצה אלא במנהגי אבלות נוספים ,כי בהמשך
הירושלמי מציין שבדרום שואלים בשלום אבלים בשבת מה שלא היה מקובל בצפון
(מלבד דעת רבי מאיר).
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הא מילתא שאם אינו רוחץ בא לידי סכנה".

145

לעומת זאת ,לפי פירושנו

רבן גמליאל סמך על הנוהג ופסק ההלכה של הדרום המתיר רחיצה לאבל
הואיל ורחיצה נחשבת כצורך בסיסי לאדם ,ובוודאי שלאדם כמותו ,שהוא
אסטניס ,היא נחשבת כצורך בסיסי והוא יכול לנהוג כטעמם של אנשי
הדרום.

146

ייתכן שהנפקא מינה בין פירושנו לבין פירוש התוספות תהיה לעניין
רחיצה בחמין או רחיצת פניו ידיו ורגליו .לפי דברינו הואיל ורבן גמליאל
סמך על ההיתר הבסיסי לרחיצה ,היה מותר לו גם לרחוץ בחמין בימי
אבלו.

147

כדאי לציין שהדין של רחיצה של בריאות שהותרה לאבל ,נלמד
מהמקרה של שמואל בר אבא הבבלי ,שעלו חטטין בראשו וקיבל היתר מרב
יוסי לרחוץ כי באי־רחיצה הייתה סכנה .יש שני דברים מעניינים בסיפור
זה :האחד ,שמואל היה רופא (בבא מציעא פו,א) ,והאחר ,הוא חיכה לסכנה ולא
רחץ כמו חכמי הדרום; נראה שסבר כבבלי וראה ברחיצה סוג של מותרות,
או שמא פסק הלכה כחכמי הצפון.

145

וראה גם בתוס׳ הרא״ש בשם הר"ח ברכות טז,ב ד״ה ובמקום אסטניס.

146

כדרכה של הלכה ,יש פה שני פוסקים ונוהגים שונים.

147

וראה בבלי תענית יג,א-ב ובדעת רבא המתיר רחיצה בצונן ,וכן התהפכות ההלכה שם
והצורך של הבבלי בסוף הסוגיה (שם עמוד ב) לקבוע ״והלכתא״ ,כי כנראה היו
נוהגים שונים.
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פרק ג

הלכה א
שתיית יין בבית האבל

כד דמך

(כשנפטר)

ווא אביליו

ר' יסא ,קביל רבי חייא בר

(קיבל ר' חייא את פני האבלים)

ואייכלון בשר

ואשקיון חמר (והאכילם בשר והשקם יין) .כד דמך רבי
חייא בר אבא ,קביל רבי שמואל בר רב
יצחק אביליו ואייכלון בשר ואשקיון חמר...
רבי זעירא מידמך פקיד ומר
זעירא למות ,ציווה

אבילא
148

(כשהגיע זמנו של ר'

ואמר) :לא תקבלון עלי יומא דין

(לא תקבלו עלי היום אבלות)

ולמחר מרזחיא.

148

וראה ירמיהו טז,ה" :אַ ל תָּ בֹוא בֵ ית מַ ְרזֵחַ וְ אַ ל תֵ לְֵך לִ ְסּפֹוד"; בבלי כתובות סט,ב" :מאי
מרזיחא? אבל"; ירושלמי מועד קטן פרק ג" :ומניין שהגדולים הולכין אצל הקטנים?
אמר רב שמואל בר רב יצחק ,כתיב' :כי כה אמר ה' אל תבוא בית מרזח וגו'" .רד"ק
פירש את הפסוק מירמיהו" :ואדוני אבי ז"ל פי' כי מרזח הוא לשון הרמת קול בין
לבכי בין לשמחה וכן הוא בלשון ערבי מרזח" ,וכן בפירוש דעת מקרא על אתר הערה
 .7בספר חרדים פירש שציווה עליהם לצום ביום קבורתו ולקבל סעודת הבראה
מאחרים ביום השני .אך יש שפירשו אחרת ,ראה ראבי"ה ג ,תתמא ,ופני משה על
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ר' יצחק בריה דרב (הוה) [חייא] כתובה
מטתיה אונס (אירעו אבלות) ,ועלין לגביה
רבי מנא ורבי יודן ,והוה חמר טב

149

(ובאו אליו)

(והיה יין טוב)

ואישתון סגין וגחכין (ושתו הרבה עד שצחקו) ,למחר
אתון בעיין למיעל גביה (למחרת רצו שוב להיכנס אליו).
אמר לון

(אמר להם

בתמיהה) :רבנן ,הכין בר נש

עביד לחבריה ,לא הוינן חסרין אתמול אלא
מיקום ומירקוד

(האם כך עושה אדם לחברו ,הרי לא היה חסר

אתמול אלא שנקום ונרקוד)?! תני :עשרה כוסות שותין
בבית האבל ,שנים לפני המזון ,וחמשה
בתוך המזון ,ושלושה לאחר המזון .אילו
שלשה של אחר המזון :אחד לברכת המזון,
ואחד לגמילות חסדים ואחד לתנחומי
האבלים .וכשמת רבן שמעון בן גמליאל
הוסיפו עליהן עוד שלשה :אחד לחזן
הכנסת ,ואחד לראש הכנסת ואחד לרבן
אתר .אמנם ברמב"ן (תורת האדם ,עניין אבלות) גרס (וכן בטור יו"ד סי' שמח):
"ולמחר מדידיה" ,ופירש שאמר להם :היום אל תקבלו עלי סעודת הבראה מאחרים,
ומחר ִאכלו משל עצמכם.
149

יש גורסים "כתובה" – כינוי למקצועו – הסופר .ויש גורסים "בתונה" ומפרשים כשם
מקום.
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גמליאל ,וכיון שראו בית דין שהיו משתכרים
והולכים ,גזרו עליהן והחזירום

למקומו.

150

מהסיפורים בירושלמי נראה ששתיית יין היתה התנהגות שכיחה בבית
האבל .כך משמע גם מדברי הפסוק במשלי (לא,ו)ְ " :תנו ׁשֵ כָּר לְ אֹובֵ ד וְ יַיִן
לְ מָּ ֵרי ָּנפֶׁש" .היין נועד לשכח את צער מרי הנפש – האבלים ,וכפי שפירש
רש"י" :המצטערין על ענים ועל אבלם" .נראה ששתו כמות גדולה עד
שהדבר יצא מכלל שליטה ,ולכן גזרו חכמים וביטלו כמה מכוסות היין
שתיקנו לפני כן.
סוגיית שתיית היין נסמכה בירושלמי לסוגיית כפיית המיטה.

מניין לכפיית המיטה? ר' קריספא בשם רבי
יוחנן" :וישבו אתו לארץ" (איוב ב,יג) ,על הארץ
אין כתב כאן ,אלא "וישבו אתו לארץ"  -דבר
שהוא סמוך לארץ ,מיכן שהיו ישנין על גבי
מיטות כפופות (הפוכות) .בר קפרא אמר,
איקונין

(דמות)

אחת טובה היה לי בתוך ביתך

(כלומר ,האדם שנפטר)
150

וגרמתני לכופפה ,אף את

השווה בבלי כתובות ח,ב:
במתניתא תנא :עשרה כוסות תקנו חכמים בבית האבל ,שלשה קודם אכילה –
כדי לפתוח את בני מעיו ,שלשה בתוך אכילה – כדי לשרות אכילה שבמעיו,
וארבעה לאחר אכילה – אחד כנגד הזן ,ואחד כנגד ברכת הארץ ,ואחד כנגד
בונה ירושלים ,ואחד כנגד הטוב והמטיב; הוסיפו עליהם ארבעה  -אחד כנגד
חזני העיר ,ואחד כנגד פרנסי העיר ,ואחד כנגד בית המקדש ,ואחד כנגד רבן
גמליאל ,התחילו היו שותין ומשתכרין ,החזירו הדבר ליושנה.
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כפה מיטתך .ואית דמפקין לישנא

(ויש

שמתנסחים)" :ויכפה"  -כפה הסרסור! (כפה יצר הרע).
ר' יונה ור' יוסי תרויהון בשם ר' שמעון בן
לקיש :חד אמר ,מפני מה הוא ישן במיטה
כפויה? שיהא נוער

(מתעורר)

שהוא אבל .וחרנה אמר

בלילה ונזכר

(והאחר

אמר) :מתוך

שהוא ישן על מיטה כפויה הוא נוער בלילה
ונזכר שהוא אבל.
שני טעמים ניתנו משמו של ריש לקיש לכפיית המיטה :האחד ,שלא יישן
בלילה ויסיח דעתו מן האבלות; האחר ,אם יתעורר בלילה ,יזכור שהוא
אבל .לפי שני הטעמים כפיית המיטה נועדה להדגיש את זכרון האבלות.
גישה זו מנוגדת לשתיית יין על כל הכרוך בה ,שמטבע הדברים יוצרת
אווירה שמחה .כיצד ניתן לגשר בין הדברים? אולי ניתן להציע שיש שני
פנים לאבלות :פן אחד ,ניחום אבלים – מטרתו להשכיח או למעט את הצער
ואת האבלות על ידי החברים הבאים ועל ידי שתיית יין; ופן שני ,בזמן
שהמנחמים אינם ,אסור להסיח את הדעת מן האבלות ,אפילו בלילה כשישן.
לפי זה ניתן אולי גם להסביר את השימוש במונח "פנים חדשות" בסוגיית
הנחת תפילין וחליצתם לאבל.
ירושלמי ברכות פרק ג הלכה א:

תני

(במשנה

שנינו) :ומן התפילין

(אבל פטור

מתפילין).

אבל ביום הראשון אינו נותן תפילין ,ביום
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השני הוא נותן תפילין .ואם באו פנים
חדשות הוא חולצן כל שבעה ,דברי ר'
אליעזר .ר' יהושע אומר ,בראשון ובשני
אינו נותן תפילין ,ביום השלישי הוא נותן
תפילין ,ואם באו פנים חדשות אינו חולצן...
ר' זעירא רב ירמיה בשם רב ,הלכה כר'
אליעזר בנתינה וכר' יהושע

בחליצה.

המונח "פנים חדשות" מושאל מדיני שבע ברכות
הוא קשור לריבוי שמחה ורעות.

153

152

151

בחתן וכלה ,ושם

לפי זה ייתכן שכך יש לפרש גם את

דברי רבי יהושע לגבי אבלות .ביומיים הראשונים של האבלות אין האבל
מניח תפילין ,וביום השלישי – אם באו פנים חדשות אינו חולצם .הפנים

151

בבבלי מועד קטן כא,א השיטות הפוכות:
תנו רבנן אבל ג' ימים הראשונים אסור להניח תפילין .משלישי ואילך ושלישי
בכלל מותר להניח תפילין ,ואם באו פנים חדשות אינו חולץ דברי רבי אליעזר.
רבי יהושע אומר ,אבל ב' ימים הראשונים אסור להניח תפילין ,משני ושני
בכלל מותר להניח תפילין ,ואם באו פנים חדשות חולץ .אמר רב מתנה ,מאי
טעמא דרבי אליעזר ,דכתיב" :ויתמו ימי בכי אבל משה" (דברים לד,ח) .אמר
רב עינא מאי טעמא דר' יהושע דכתיב" :ואחריתה כיום מר" (עמוס ח,י) .ורבי
יהושע נמי הא כתיב "ויתמו ימי וגו'"! אמר לך שאני משה דתקיף אבליה .ור"א
נמי הא כתיב "ואחריתה כיום מר"! עיקר מרירא חד יומא הוא .אמר עולא,
הלכה כר"א בחליצה ,והלכה כר' יהושע בהנחה.
הבבלי שואל על מקורו של משך האיסור להניח תפילין ולא על מהותו והפקעתו.
לעומתו ,הירושלמי דן בעיקר ה״פטור״ מתפילין.

152

ראה בבלי כתובות ז,ב.

153

תוס' כתובות ז,ב ד"ה והוא שבאו
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החדשות מרבים שמחה ומשכיחים את צער האבלות,

154

ולכן האבל יכול

להשאיר את התפילין "דאיקרי פאר" 155.אולם כאשר אין פנים חדשות והוא
שרוי בצערו ,עליו לחולצם מיד.

156

אם כנים הדברים ,גישת הירושלמי (רבי זעירא ,רבי ירמיה בשם רב)
מעניינת ,שהרי רק ביום הראשון ,שהוא עיקר אבלות ,האבל אינו מניחם,
כדברי רבי אליעזר ,ואילו מהיום השני והלאה אם הגיעו פנים חדשות אינו
חולצם ,כדברי רבי יהושע .ביום הראשון אסור לשתות יין כשמתו מוטל
לפניו ואפילו הגיעו פנים חדשות ,אך משם ואילך היין והפנים חדשות
מפחיתים את הצער.
ברם ,עלינו להבין גם את שיטתו של רבי אליעזר ,הסובר שאם באו פנים
חדשות האבל חולץ את התפילין בכל שבעת ימי האבלות .נראה שרבי
אליעזר ורבי יהושע חולקים אם יש בהנחת התפילין גם משום השכחת צער
האבלות כמו היין והפנים חדשות ,או שמא הנחתם מתאפשרת עקב ירידת
רמת הצער של האבלות .לדעת רבי יהושע ,כשבאים פנים חדשות הצער
פוחת ,ואז אפשר להניח תפילין .ואילו לדעת רבי אליעזר נראה שתפילין
מבטאים חזרה לשגרה והפחתה בצער האבלות כמו יין ופנים חדשות; ממילא
הואיל וכבר יש הפחתת צער עקב הפנים החדשות ,אין לו להמשיך בהפחתת
הצער על ידי הנחת תפילין ולכן עליו לחולצם .לשון אחר ,רבי אליעזר

154

וכן ראה בבלי כתובות ח,ב" :ואלא הא דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן :מברכין ברכת
חתנים בעשרה כל שבעה וחתנים מן המנין ,וברכת אבלים בעשרה כל שבעה ואין
אבלים מן המנין ,ברכת רחבה כל שבעה מי איכא? משכחת לה בפנים חדשות" .דהיינו
כאשר יש פנים חדשות יש תוספת ניחום.

155

בבלי ברכות טז,ב; מועד קטן טו,ב.

156

אמנם המפרשים לפי דרכם הסבירו שחולצם כדי שהאנשים החדשים שבאו לא יחשבו
שהניחם גם ביום הראשון ,אך לפי פירושם אין מוסבר מדוע נקט הירושלמי לשון
"פנים חדשות".
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חושש שריבוי יתר גם של רעות וגם של תפילין יגרום לזילות באבלות,
מעין הגזרה של המעטה בשתיית כוסות יין.

ואין כיני נימא הלכה כרבי אליעזר .אמר ר'
בון ,כתיב" :למען תזכור את יום צאתך
מארץ מצרים כל ימי חייך"

(דברים

טז,ג) ,ימים

שאת עוסק בהן בחיים ,ולא ימים שאת
עוסק בהן במתים.
לפי דרכנו ,נראה שהסיבה שיש לחלוץ תפילין כאשר באו פנים חדשות,
היא שעצם הניחום על ידי פנים חדשות הוא בבחינת ״ימים שאתה עוסק
בהם במתים״ .דהיינו ,הפנים החדשות הבאים לנחם את האבלים בשבעה,
מוסיפים שמחה ורעות ומפחיתים את הצער .לעומת זאת ,הרש"ס פירש
שלדעת רבי אליעזר חולץ את התפילין כשבאו פנים חדשות מפני שהאבל
מספר בשבחיו של המת ומתעורר לבכי .ואם כן ,לפי ר' יהושע נראה
שהפנים החדשות אינן נחשבות כהתעוררות יתר לאבלות ,וממילא גם אין
צורך שהאבל יחלוץ את התפילין .הרש״ס סבור שהשימוש במונח "פנים
חדשות" בנושא אבלות הפוך מהשימוש בו בחתונה .בחתונה הפנים החדשות
מרבים שמחה ורעות ,ואילו באבלות מרבים צער ,ואם כן השימוש הוא טכני
במשמעות אורחים .אך לדברינו ,כאמור ,השימוש במונח "פנים חדשות"
נבחר בכוונה ומשמש לאותה משמעות – פנים המוסיפות שמחה.
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הלכה ג
חיוב נשים קטנים ועבדים בקריאת שמע ותפילין
משנה ברכות ג,ג:

נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע
ומן התפילין .וחייבין בתפלה ובמזוזה
ובברכת המזון.
האם כל החיובים והפטורים שווים לגבי כל המצוות המוזכרות במשנה?
נעיין בסיבה ובאופי של החיוב והפטור של הנמנים במשנה:
הבבלי ברכות כ,ב מניח שככלל האישה פטורה ממצוות עשה שהזמן
גרמן,

157

ועל בסיס הנחה זו בנויה סוגיית הבבלי המעלה בכל מצווה הוה

אמינא להוצאתה מכלל מצוות עשה שהזמן גרמן ,ודוחה אותה.

158

לעומת זאת ,הירושלמי מביא פסוק מיוחד לפטור כל אחד מהשלושה:
אישה ,עבד וקטן ,מכל מצווה ומצווה לעצמה .נראה שלפי הירושלמי חלק
מהאישים אינם נכללים בחלק מהמצוות.
נעיין בלימודים השונים שבירושלמי.
על פטור האישה מקריאת שמע נאמר:
157

ובדומה בבבלי קידושין לד,א" :ומצות עשה שהזמן גרמא – נשים פטורות .מנלן? גמר
מתפילין וכו'".

158

בעת עריכת הספר ראינו את מאמרו של דרור פיקסלר על משנתו של הרמב״ם בקשר
למצוות עשה שהזמן גרמן ,ובנקודות מסוימות דברינו דומים לדבריו בביאור
ממצוות.
נשים
לפטור
הירושלמי
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/ptor-2.htm
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נשים מניין – "ולמדתם אותם את בניכם"
(דברים יא,יט) – את בניכם ולא בנותיכם.
הלימוד הוא מפסוק המופיע בפרשה השנייה של קריאת שמע ,ולא
מהפסוק הראשון "שמע ישראל וכו'" .נוסף על כך ,הפסוק שממנו לומדים
אינו אומר שאין האישה חייבת בקריאת שמע ,אלא שעל האב אין חובה
ללמד את בתו את ״הדברים האלה״ ,המתפרשים על קריאת שמע.
המקור לפטור העבד מקריאת שמע שונה:

עבדים מניין שנאמר "שמע ישראל ה׳
אלוקינו ה׳ אחד" ,את שאין לו אדון אלא
הקב״ה ,יצא העבד שיש לו אדון אחר.
הפטור של העבד ,בשונה מהפטור של האישה ,נלמד מהפסוק ״שמע
ישראל ה׳ א־להינו ה׳ אחד״ .הפסוק והפטור – עניינם מהות מצוות קריאת
שמע ,דהיינו קבלת עול מלכות שמים .עבד ,המשועבד לאדון אחר ונמצא
תחת עולו ומרותו ,פטור מקריאת שמע כי איננו יכול לקיים את המצווה של
קבלת עול מלכות שמים.
בבבלי הפטור של העבד מבוסס על השוואת עבד לאישה ,ופטור האישה
הוא מדין מצוות עשה שהזמן גרמה .159לעומת זאת ,הנימוק לפטור של
העבד בירושלמי נראה מהותי יותר למצוות קריאת שמע מטעמו של הבבלי.
אמנם הלימוד של פטור האישה מקריאת שמע אליבא דירושלמי פחות

159

על פי הכלל שבגמרא חגיגה ד,א" :כל מצוה שאין האישה חייבת בה אין העבד חייב
בה".

הקדמה | 131

מהותי לקריאת שמע מהפטור של העבד ,אך כפי שיבואר בהמשך משמעותו
הוא הפקעת ה״גברא״ של האישה ממצווה זו.

160

באשר לפטור של קטן מתפילין .לדעת רש"י

(ברכות כ,ב ד"ה ומן התפלין)

מדובר בקטן שהגיע לחינוך ,והוא פטור "משום דסתם קטן אינו יודע לשמור
גופו שלא יפיח בהן" .אך התוספות (ד"ה וקטנים) הקשו מן המבואר בסוכה
מב,א שקטן היודע לשמור תפילין אביו חייב לקנות לו תפילין ,ולכן פירשו
שמדובר בקטן פחות מגיל חינוך .אך על פירושם יש להקשות ,איזה חיוב יש
בפחות מגיל חינוך עד שיהיה צורך בהיתר מיוחד כדי לפטור מכך?
הרשב"א פירש שלדעת רש"י סתם תינוק מעל גיל חינוך ,כבן תשע כבן
עשר ,פטור עד שאביו ידע שיודע לשמור תפיליו.

161

ברם ,בירושלמי מובא לימוד מפורש לפטור קטנים מתפילין:

160

ראה ירושלמי ברכות ב,ג[" :תמן תנינן נשים ועבדים פטורים מק"ש ומן התפילין]
נשים מניין' :ולמדתם אותם את בניכם' [דברים יא,יט] ולא את בנותיכם ,את שהוא
חייב בת"ת חייב בתפילין ,נשים שאינן חייבות בת"ת אינן חייבין בתפילין" .לפי זה
נראה שהפטור הוא משום שקריאת שמע היא גם כקריאה או לימוד בתורה .מעתה,
נראה שבקריאת שמע יש שני היבטים :גדרה הוא קבלת עול מלכות שמים ,אך הקיום
נעשה על ידי קריאת פרשה מהתורה כקריאה בתורה או על ידי לימוד תורה ,ומזה
נשים פטורות אך לא מעצם קבלת עול מלכות שמים ,וכפי שיובהר בהמשך.
ניתן להסביר גם בכיוון נוסף .קריאת שמע היא כהגדת עדות :עבד אינו יכול לומר "א־
לוהינו" כי הוא משועבד לאדון ,ואישה אינה יכולה לומר "והיו הדברים" כי אינה
חייבת בלימוד תורה והרי זה מחזי כשיקרא .לפי זה הירושלמי מפרש שהואיל וקבלת
עול מלכות שמים בקריאת שמע נקבעה על ידי אמירת פסוקי תורה של לימוד תורה
"והיו הדברים האלה ...ושננתם לבניך" ,לפיכך הואיל ונשים פטורות ממצוות תלמוד
תורה ,פטורות גם מקריאת שמע.

161

וראה רא"ה ברכות כ,א שמחומר הקושיה כתב" :לית כאן קטנים ואשגרת לישן הוא
ואגב נשים ועבדים נקטינהו לכלהו אגב שיטפא אידי דמרגלא תדירא בפומיה ,אבל
קטנים לא משכחת בהו פטורין בהן וחייבין באידך ,אלא אי בני חינוך נינהו להני מילי
הכא והכא חייבין דאביהם חייב להרגילן ,ואי לא הכא והכא פטורין".
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קטנים מניין? "למען תהיה תורת ה' בפיך"
(שמות יג,ט) ,בשעה שהוא תדיר בה.
הפני משה (ע"פ רש"י ברכות כ,ב) כתב" :וקטן אינו יכול להיות תדיר
בתפילין לפי שאינו יכול לשמור גופו".

162

לעומת הבבלי ,בירושלמי פטור קטן מקריאת שמע אינו מופיע וגם לא
ההיקש בין קריאת שמע לתפילין .אף לא ברור איך משייכים את הפטור
משלוש מצוות אלו לשלושת האישים שנמנו במשנה – אישה ,עבד וקטן.
מפשטות הירושלמי נראה שכל ״גברא״ פטור ממצווה אחת :עבד ואישה
פטורים מקריאת שמע ,וקטן – מתפילין .אם כן ,אין לקרוא את משנתנו
בהכללה הפוטרת את שלושת האישים משתי המצוות ,אלא כרשימה שיש
בה הבדלים ושיוכים שונים.
ייתכן שלגבי אישה היות שהפטור נובע מהפסוק ״ולמדתם אותם את
בניכם״ לכן היא תהיה מופקעת מכל מקום שמוזכר הפסוק הזה ,והואיל
והפרשיות שבהן מופיע הפסוק נמצאות גם בתוך התפילין ,לפיכך תהיה
פטורה גם מתפילין .אך אם כן ,יש לשאול מדוע האישה חייבת במזוזה ,הרי
אותן פרשיות נמצאות גם במזוזה? ושמא מזוזה היא חובת הבית ,וצ״ע.

163

לגבי קטן ,נראה מהירושלמי שקטן חייב בקריאת שמע כי הירושלמי
נזקק ללימוד מיוחד כדי לפטור ,ודווקא לתפילין הובא לימוד מיוחד לפטור
162

וראה תוס' ר"י החסיד על הבבלי כ,א שהביא את הלימוד ופירש שהכוונה לפני גיל
חינוך.

163

וראה לעיל הערה  .13וייתכן שכפי שפטורה מקריאת שמע ,שהיא הגדת עדות שיש
בה "והיו הדברים וכו'" ,כך תהיה פטורה מתפילין :אף התפילין ,שהם אות ,הם עדות
ש"הדברים האלה על לבבך" ,והואיל ואינה חייבת בתלמוד תורה – שהוא האופן
המסוים של קיום "על לבבך" ,תהיה פטורה מתפילין .אך נראה שמתפילין ,שהם
מעשה מצווה ולא לימוד ,אין האישה מופקעת באותה רמה כפטור מקריאת שמע.
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ולא לקריאת שמע .זאת ועוד ,ייתכן שלדעת הירושלמי קטן יהיה חייב
אפילו מדאורייתא

164

בפסוק ראשון של קריאת שמע מפני שהוא קצר ואין

צריך שיהיה "תדיר בפיך" ,כמו החיוב בתפילין (וראה רמב״ם הלכות
קריאת שמע ב,א).
לעניין תפילין ,על הכתוב שמות יג,ט-י" :וְ הָּ יָּה לְ ָך לְ אֹות עַל י ְָּדָך ולְ ִזכָּרֹון
תֹורת ה' בְ פִ יָך ...וְ ׁשָּ מַ ְרתָּ אֶ ת הַ חֻקָּ ה הַ ז ֹאת לְ מֹועֲדָּ ּה
בֵ ין ֵעינֶיָך לְ מַ עַן ִתהְ יֶה ַ
ִמי ִָּמים י ִָּמימָּ ה" ,אומרת המכילתא:

165

לפי שנאמר" :והיה לך לאות על ידך" ,שומע
אני אף הקטנים במשמע ,והדין נותן ,הואיל
ומזוזה מצות עשה ,ותפלין מצות עשה ,אם
למדת על מזוזה שהיא נוהגת בקטנים
כבגדולים,

(יכול)

אף תפלין ינהגו בקטנים

כגדולים? תלמוד לומר" :ושמרת את
החוקה הזאת" (=חוקת תפילין) ,לא אמרתי אלא
164

אמנם לפי הבבלי קטן פטור לגמרי ,וראה ברייתא גיטין מה,ב" :דתני רב המנונא בריה
דרבא מפשרוניא :ס"ת ,תפלין ומזוזות שכתבן (מין) ומסור ,עובד כוכבים ועבד ,אשה
וקטן - ...פסולין ,שנאמר :וקשרתם ...וכתבתם ,כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה ,וכל
שאינו בקשירה אינו בכתיבה" .אך ראה תוס' ברכות כ,א ד"ה וקטנים" :בק"ש נמי יש
לחייבו יותר מסתמא מדאשכחן התם קטן היודע לדבר אביו מלמדו תורה ופסוק ראשון
של ק"ש" .אלא שלשיטת הראשונים אליבא דהבבלי החיוב הוא מדרבנן (ראה לדוגמה
תוס' עירובין צו,א ד"ה לא ס"ד) .אף על הצד שאינו יכול לשמור תפיליו ,יש לומר
שהואיל והוא בגדר מי שאינו יודע לשמור ,פטור לגמרי .אך לפי דברינו ,לפי
הירושלמי ייתכן שאם יודע לשמור חייב ,ואף שככלל קטן פטור ממצוות ,יש מצוות
יוצאות דופן כגון זו של קבלת עול מלכות שמים.

165

וכן במכילתא דר' ישמעאל ,בא ,פרשה יז ,מהדורת הורוביץ־רבין ,עמ' .68
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במי שיודע לשמור את תפליו .מכאן אמרו
חכמים קטן היודע לשמור את תפליו ,הרי
הוא עושה לו תפלין (במכילתא דרשב"י :חייב בתפלין).
משמע שמעיקר הדין קטן חייב בתפילין דאורייתא ,אלא שאינו יכול
לשמור את תפיליו ולכן פטרו אותו ,אך לו ידע לשמור ,היה חייב
מדאורייתא.
כך גם במצוות ראייה ברגל:
משנה חגיגה א,א:

הכל חייבים בראיה ,חוץ מחרש שוטה
וקטן ...איזהו קטן (שפטור מראייה)? כל שאינו יכול
לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים
להר הבית ,דברי בית שמאי .ובית הלל
אומרים :כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו
ולעלות מירושלים להר הבית ,שנאמר:
שלש רגלים.
כפי שהעיר יצחק גילת,

166

מפשוטה של משנה זו אפשר להסיק שכל

זכר ,אפילו קטן בהרבה מגיל שלוש עשרה ,חייב מדאורייתא להיראות
שלוש פעמים בשנה בירושלים ,במקדש .רק תינוק שאינו יכול לרכוב על
כתפיו של אביו ,לדעת בית שמאי ,או שאינו יכול לעלות ברגליו להר הבית,
166

במאמרו ״בן שלש עשרה למצוות״ ,בספרו "פרקים בהשתלשלות ההלכה" ,בר אילן
תשנ"ב.
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לדעת בית הלל ,פטור ממצווה זו .וכן בדרשת הספרי פרשת ראה:

167

"'שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך'  -להביא את הקטנים" .מכאן שאפילו
הקטנים ,הקטנים ביותר ,חייבים בראייה מדאורייתא.

168

על המשנה הזאת

אמרו בירושלמי חגיגה (א,א)" :מתני' בראיית קרבן ,אבל בראיית פנים
אפילו קטן חייב מן הדא' :הקהל את העם האנשים והנשים והטף'

(דברים

לא,יב)" ,דהיינו קטן חייב מדאורייתא.
על פי האמור ייתכן שאישה

169

אכן חייבת בפסוק ראשון של קריאת

שמע ובקבלת עול מלכות שמים ,אך לא בשלוש הפרשיות ,כי הפטור שלה
נובע מהפסוק "ולמדתם" שבפרשה השנייה ,והוא הדין שפטורה מהפרשייה
הראשונה.

170

אכן הבית יוסף (או"ח סי' ע) מביא בשם ספר אהל מועד

(שער

ק"ש דרך שני נתיב שלישי)" :נראה דעבד ואשה חייבים הם בקבלת היחוד
דהיינו פסוק ראשון" .אולם בשונה מהבבלי (חגיגה ד,א) שהשווה עבד לאישה
ופטר אותו ממצוות שאישה פטורה מהן מההיקש ״לה – לה" ,נראה לענ"ד,
שלפי הירושלמי עבד פטור גם מקבלת עול מלכות שמים ומפסוק ראשון,

167

פיסקא קמג (מהדורת פינקלשטיין ,עמ'  :196מכילתא דרשב"י ,מהדורת אפשטיין-
מלמד ,עמ' .)218

168

השווה בבלי חגיגה ד,א שפירשו את הלימוד כריבוי לחייב קטנים מדרבנן והתקשו בו
והעמידוהו באסמכתא.

169

וראה גם מאמרו של זאב ספראי על חיוב נשים במצוות,
http://lib.cet.ac.il/pages/printitem.asp?item=17131.

170

לפי דברינו ,ייתכן שלדעת הירושלמי אישה תהיה חייבת לומר גם פרשת ציצית כל
יום נוסף על הפסוק הראשון הואיל ולא מופיע בפרשה זו הפסוק ״ולמדתם אותם את
בניכם״ .וצ״ע אם מצוות זכירת יציאת מצרים היא מצוות עשה שהזמן גרמה ,וגם אם
כן ,שמא ניתן לומר את הסברה שאף הן היו באותו הנס (או כדברי הירושלמי – אף הן
היו באותו ספק) גם לגבי מצוות זכירת יציאת מצרים ,ולחייבה בפרשה שלישית.
אולם אין בירושלמי דיון לגבי חיוב האישה בפרשה שלישית ,ולכן קשה להסיק
שחייבת.
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הואיל ועיקר מיעוטו מפסוק ראשון ,ומצאתי שכך פירש גם המראה פנים
(ד"ה עבדים מנין) ,וברוך שכיוונתי.
למסקנה :לדעת הירושלמי אין להשוות בין האישים השונים המוזכרים
במשנה ,אלא יש לבחון את הדין לגבי כל אחד מהם בנפרד.

171

נתבונן כעת בחיובים שהוזכרו במשנה:

וחייבין בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון.
בירושלמי:

וחייבים בתפילה כדי שיהא כל אחד ואחד
מבקש רחמים על עצמו .ובמזוזה דכתיב
"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך",

172

וברכת המזון דכתיב "ואכלת ושבעת וברכת
את ה' א־להיך".
מכאן נראה ששלושתם – אישה ,עבד וקטן – חייבים בתפילה ,במזוזה
ובברכת המזון .אמנם הירושלמי מביא פסוק אחד לחייב את שלושתם בכל
מצווה ומצווה ,אולם יסוד החיוב בתפילה ובברכת המזון ,לפי הירושלמי,

171

בהמשך הירושלמי מופיעה דעת רבי שמעון שאישה פטורה מציצית משום שהיא
מצוות עשה שהזמן גרמה ,וכנגדה דעתו של התנא קמא בברייתא הסובר שמצוות
ציצית אינה מצוות עשה שהזמן גרמה.

172

צריך עיון מאיזו מילה נלמד החיוב לגבי מזוזה ,אם מהדיוק "ביתך" והכוונה לבעלי
הבית ,ולפי זה אולי דווקא אישה תתחייב ולא עבד וקטן מפני שהבית אינו שייך להם,
או שכוונת המילה "ביתך" לבית ולכל הדרים בו ,והחיוב יחול אפוא על כולם .אמנם
לגבי ברכת המזון נראה שעל כל פנים מי שאוכל חייב לברך.
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הוא אישי :״מי שאכל הוא יברך״ ,וכן ״יבקש רחמים על עצמו" .החיוב הוא
ביטוי לצורך שהוא חובה רוחנית בסיסית של הכרת השגחתו של הבורא על
הקיום היום־יומי של האדם .נראה שזו גם כוונת הרמב״ם בהלכות תפילה
(א,ב) הקובע תחילה שמצוות תפילה אינה מצוות עשה שהזמן גרמה,
וממשיך ומסביר ״אלא חיוב מצווה זו כך הוא ,שיהא אדם מתפלל ומתחנן
בכל יום ...ואח״כ שואל צרכיו״ .זאת אומרת ,הצורך של אדם להתחנן
ולהודות לקב״ה על צרכיו באופן אישי הוא שמוציא את התפילה מהגדרתה
כמצוות עשה שהזמן גרמה – התפילה היא צורך קיומי ולא מצווה
מחזורית.

173

חיוב קטן בברכת המזון
הירושלמי מביא את הברייתא" :תני כל מצוות שאדם פטור ,אדם מוציא
את הרבים ידי חובתן חוץ מברכת המזון" ,ומסביר שברכת המזון שונה
173

ביטוי יפה לכך מופיע במאמרו של הרב אהרון ליכטנשטיין" ,התפילה במשנת הגרי"ד
סולובייצי'יק" ,שנה בשנה ,תשנ"ט:
ראשית מפגשי עם תורת תפילה זו היתה בשנת תשי"ג ,עת עסק הרב עמנו
בלימוד מסכת ברכות .בשעתו ,התרשמתי עמוקות מנקודה זו ונשביתי במקצת
בעוצמת הגישה המעמידה את האדם כתוהה על מעמדו אל מול הקב"ה ,בבחינת
מה אנו ומה חיינו וכו' .הדברים היכו בי שורש ויתד .ברם ,לימים עלו בי
פקפוקים מסוימים ביחס לדרך מחשבה זו ,ובעיקר רתיעה מחוויה זו .אמנם,
מקננת בלב תחושת "מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו" (איכה ג ,לט),
וכמאמר המדרש :דיו שהוא חי ,ומעבר לזה אל יבקש דבר .הקב"ה אינו חייב
לנו דבר .ואולם ,יחד עם זאת ,היעלה על הדעת שהקב"ה ישתול אותנו עלי
אדמות – אותנו ,שכל חיינו תלויים מנגד ,קרוצי בתי חומר – כשאין לנו על מי
להישען אלא עליו ,והצינור להגיע אליו יתברך יהא סתום ופקוק? האומנם
ייתכן קיום אנושי משמעותי ,גם מבחינה רוחנית וגם מבחינה גשמית ,ללא
גישה אל אבינו שבשמים? דומני ,שבהמשך הדרך לא רק אני נרתעתי מקו
מחשבה זה אלא הרב ז"ל עצמו הפחית מעט בערכו במרוצת השנים .הרב
התמודד עם הנושא הבעייתיות שבתפילה גם בהמשך.
)(http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/hatfila-2.htm
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משום שכתוב בה "'ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך' – מי שאכל הוא
יברך" ,דהיינו יש חיוב אישי לברך ברכת המזון.
בהמשך הירושלמי מביא את דברי הברייתא "אישה מברכת לבעלה,
ועבד מברך לרבו ,וקטן לאביו".

174

משמע שכל אלו חייבים מן התורה

בברכת המזון ,ומוציאים את האיש שאף הוא חייב בברכת המזון מן התורה.
על כך אומר רב אחא

175

בשם ר' יוסי בן נהוראי" :כל שאמרו בקטן כדי

לחנכו?" ,דהיינו קטן חייב רק מדין חינוך ולא מצד עצמו ,ומפרש "תיפתר
בעונה אחריהן (אמן)" 176.כלומר ,מדובר במקרה שהגדול אומר את המילים
אחריו.
הברייתא מובאת גם בבבלי (ברכות כ,ב) ,ושם אמרו" :אי אמרת בשלמא
דאורייתא – אתי דאורייתא ומפיק דאורייתא ,אלא אי אמרת דרבנן – אתי
דרבנן ומפיק דאורייתא!" ,ומתרצים" :ולטעמיך ,קטן בר חיובא הוא? אלא,
הכא במאי עסקינן  -כגון שאכל שיעורא דרבנן ,דאתי דרבנן ומפיק
דרבנן".

177

מדחיית הבבלי נראה שלדעת הבבלי ברור שאפילו לפי

הברייתא ,דהיינו גם ברובד התנאי ,קטן פטור מדאורייתא.

174

השווה תוספתא ברכות ה,יז" :באמת אמרו אשה מברכת לבעלה בן מברך לאביו עבד
מברך לרבו".

175

אמורא בבלי או ארץ־ישראלי מהדור הרביעי.

176

במקבילה בירושלמי ראש השנה ג,ה תיבת "אמן" ליתא .אמנם בירושלמי סוכה ג,ט
כתוב "בעונה אחריהן אמן" ,אך כבר העיר הפני משה שתיבת "אמן" מיותרת ,והשווה
ללשון המשנה "ועונה אחריהן מה שהן אומרין" .וראה רשב"א ברכות כ,ב ד"ה אלא.
אמנם ראה מאירי ברכות כ,ב שמיישב גם לפי הגרסה הגורסת "אמן".

177

וראה תוס' סוכה לח,א (ד"ה באמת) שהעירו על הברייתא" :ולא מייתי ליה אלא אגב
גררא דתבא לו מאירה ,דהכא לא איירי במקרא אותו" .וכן בריטב"א שם" :דכיון
דקתני :בן מברך לא ביו ואשה מברכת לבעלה משמע שהם המברכין לו ובברכתם הוא
יוצא" ,ולפיכך ביאר הריטב"א במגילה יט,ב" :ההיא בבן גדול היא ,ולא קתני אלא
משום סיפא דתבוא מארה דהוה כסופר מברך ובור יוצא" .אולם השווה מאירי ברכות

הקדמה | 139

ברם ,מרצף סוגיית הירושלמי לכאורה נראה לומר שלדעת הירושלמי
ברובד התנאי ייתכן שקטן חייב מדאורייתא על פי הסברה "מי שאכל הוא
יברך" .אמנם רב אחא האמורא מוסיף הערה 178שחיובו של הקטן הוא מדין
חינוך ,שהוא סוג אחר של חיוב,

179

ולכן הירושלמי מצריך שהגדול יאמר

את המילים אחריו (ואין די שיענה אמן כמשתמע מהבבלי) .זאת לכאורה
מאחת משתי סיבות :או כי רובד החיוב לדברי רב אחא שונה ,או/וגם כי
תבוא מארה למי שקטן מברך בשבילו ,הואיל ו״מי שאכל הוא יברך״.

180

לפי זה ברכת המזון לדעת הירושלמי אליבא דברייתא תצטרף לרשימה
של מצוות ש״קטן״ חייב בהן דאורייתא :ראייה ,ברכת המזון ,תפילין,

כ,ב" :ומאחר ששנה בן אצל עבד ואשה פירושו בקטן ,ואף על פי שאינו מחויב מן
התורה מברך לאביו ,ופירשו בתלמוד המערב על מנת שיענה אמן על כל ברכותיו,
והביאו עוד שם כדתנינן :מי שהיה עבד או קטן מקרין אותו עונה אחריו מה שהוא
אומר .אלמא עניית אמן ועניית מה שהוא אומר הכל אחד ,ונראה משם אפילו היה האב
מחויב מן התורה" .אמנם לפי המאירי משמע שהחידוש הוא שאמירת "אמן" דינה
כאילו חזר אחריו .לפי דרכנו אולי יש לומר שרב אחא אינו מחדש דין כללי שעניית
אמן דינה כאילו חזר אחריו ,אלא מצמצם את דינה וסובר שכדי לצאת צריך שהגדול
גם יענה "אמן" ,והואיל ושמע ממי שיש לו חיוב מסוים הרי זה כמי ששמע מגדול
שאכל שיעור דרבנן שמוציא גדול שאכל שיעור דאורייתא.
178

מדברי רב אחא ״כל שאמרו בקטן כדי לחנכו?״ משמע שהוא מתייחס לדעה הרווחת
בזמנו שחיוב הקטן הוא רק מדין חינוך ,וקשה לו מהברייתא הקובעת שחיוב הקטן
מדאורייתא .על דרך ההשערה אולי ניתן להציע שבברכת המזון נשאר החיוב היחידי
לקטן שהיה רלוונטי באותה עת .כבר ראינו שמצוות תפילין הייתה רופפת בארץ
ישראל (ראה מאמרנו לעיל פרק ב הלכה ג) ,ומשחרב בית המקדש גם מצוות ראייה
לא הייתה רלוונטית עוד ,וכן לא פסקו הלכה כבית שמאי בסוכה וכדומה .נשארה
אפוא רק ברכת המזון כחיוב לקטן מדאורייתא ,ולכן היה קשה לרב אחא להבין חיוב
ייחודי ויחיד זה הנראה ממש חריג.

179

בירושלמי לא נאמר במפורש שזה מדרבנן.

180

אמנם ראה תוס' ברכות טו,א ד"ה ורבי יהודה ,הסוברים שמדובר בקטן שהגיע לחינוך
ומציעים שקטן שהגיע לחינוך אינו מוציא את הגדול כי יש חומרא מיוחדת בברכת
המזון.
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סוכה

181

שמאי.

לבית שמאי ואולי גם לתנא קמא ,וכן צום יום הכיפורים לבית

182

טבילת בעל קרי
משנה ברכות ג,ד:

בעל קרי  -מהרהר בלבו ,ואינו מברך לא
לפניה ולא לאחריה.
מדין תורה עיקר דין טומאה קשור למקדש ,לקודשים ולכוהנים .במשנה
ובתלמודים יש מקורות שונים ודיונים המתייחסים לטומאת בעל קרי
בהקשר נוסף של דברי תורה ,תפילה וברכות .דיונים אלו קשורים לתקנה
הידועה כתקנת עזרא.
הבבלי (ברכות כ,ב-כא,א) מפרש שבמשנה מדובר שמהרהר בקריאת שמע
בלבו ,אך אינו מברך ברכות קריאת שמע לפניה ולאחריה אפילו בהרהור
(הואיל וקריאת שמע דאורייתא וברכות דרבנן) .אולם הירושלמי שואל
״מהו מהרהר?״ ועונה :״ברכות״ ,וכפשוטה של המשנה .אמנם בעקבות
הדיון בבבלי (ברכות דף כ ואילך) חלק ממפרשי הירושלמי מפרשים ״ברכות״
כקריאת שמע וברכותיה .אך הרידב״ז בפירושו לירושלמי ותלמידי רבינו
יונה (על הרי"ף) מסבירים כפשוטו שמדובר בברכות קריאת שמע בלבד.

183

181

משנה סוכה ב,ח.

182

עיין מאמרו של גילת בחלקו הראשון (תודתי נתונה לרב הלל נובצקי על ההפניה),
17138=http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item

183

תלמידי רבינו יונה ברכות יב,ב בדפי הרי"ף:
ובירושלמי מפרש בענין אחר ,דפלוגתא דרבנן ור"י לא הוי בק"ש ,דבק"ש
מודו כ"ע שמוציא בשפתיו כיון שהוא מן התורה ,אבל נחלקו בברכות דרבנן
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נעסוק תחילה בכמה שאלות מפתח בסוגיית בעל קרי ,ובסוף נשוב
למחלוקת הבבלי והירושלמי בפירוש המשנה:
 .1על ידי מי ומתי נתקנה תקנה זו?
 .2מי בגדר בעל קרי לתקנה זו?
 .3עבור מי מיועדת התקנה?
נראה שיש הבדל בייחוס מקור התקנה בין הבבלי לבין הירושלמי.

184

בבבלי (ברכות כב,ב) מובאת דעת רבא :״נהי דתקן עזרא טבילה ,נתינה מי
תקן? והאמר מר :עזרא תקן טבילה לבעלי קריין...״ .ובבלי בבא קמא
(פב,א) :״עשרה תקנות נתקנו על ידי עזרא ובית דינו ...וטובלים לקריין".
התוספות על אתר (ד"ה אתא איהו) וראשונים נוספים מתקשים כיצד ביטל
רבי יהודה בן בתירא את תקנת עזרא בקביעה ״שאין דברי תורה מקבלים
טומאה״ (ברכות כב,א; חולין קלו,ב) ,והרי אין בית דין מבטל גזרה של בית דין
קודם לו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמניין!

185

התוספות מעלים

סבירא להו דבעל קרי מהרהר בלבו בברכות אבל אינו מברך בפה לפניה
ולאחריה ,ור"י ס"ל דמברך לפניה ולאחריה כלומר דאפילו הברכות מוציא
בשפתיו ,וזה הפירוש היה נראה ,אלא שהגמרא שלנו אינה הולכת על דרך זה
כלל ,דבגמרא בהדיא משמע שנחלקו בק"ש עצמה.
184

על ענייני טהרה בישראל מחוץ למקדש ודיון על טומאת בעל קרי ראה גדליה אלון,
"תחומן של הלכות טהרה" ,תרביץ ט ,תרצ"ח ,עמ'  ,1-11וכן במאמרו של הרב יהודה
ברנדס. http://www.hashefa.co.il/vault/RabBrandesShiur/9kriah.pdf ,

185

אמנם בבבלי ברכות כא,ב מובאת גם דרשת ריב"ל הלומד את האיסור לבעל קרי
בדברי תורה מדרשת הפסוקים (ובדף כב,א הדרשה מובאת כברייתא) ,והגמרא דנה
בדעת ר' יהודה ,ולכאורה משמע שפירשו שהלימוד הוא מדאורייתא .אך ראה רשב"א
ותוס' על אתר ד"ה ר' יהודה ,המפרשים שאין זה אלא בהוה אמינא והלימודים הם
אסמכתא .בירושלמי ברכות ג,ד הדרשה מיוחסת לאמוראים אחרים.

 | 142בן ברוך

תירוצים שונים ,וכגון שעזרא סייג את תקנתו וקבע שיהיה אפשר לבטלה או
לצמצמה ,אך הדוחק בדבריהם גלוי.
בנוסף ,בעל השיטה מקובצת (ב"ק פב,א) כבר ציין שמטבע הלשון של
תקנת הטבילה ברשימת עשר התקנות של עזרא שונה ממטבע הלשון של
שאר התקנות .בשאר התקנות הלשון היא ״שלא יהו ..שלא יהא אשה...״,
ואילו בתקנת הטבילה ״וטובלים לקריין״ .נראה שמחומר הקושיה כיצד ניתן
לבטל תקנה קדומה והשוני בלשון ,הציעו התוספות הנ"ל תירוץ רדיקלי
יותר" :דדלמא סבר (ר' יהודה) דלא תיקן עזרא דבר זה" .גם הרשב״א על
אתר מעלה את האפשרות שעזרא לא תיקן את התקנה של טבילה לקרי .דא
עקא שהם אינם אומרים מי תיקן את התקנה.
בירושלמי בברכות לא מופיע שעזרא תיקן טבילה לבעל קרי ,אך
בירושלמי שבת א,ד מופיעה תקנת טבילת בעל קרי כחלק מרשימת י״ח
דברים שגזרו בעליית חנניה בן גוריון בתקנות בית שמאי.

משנה :ואלו הן ההלכות שאמרו בעליית
חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו ,ונמנו
ורבו בית שמאי על בית הלל ,ושמנה עשר
דברים גזרו בו ביום.
גמרא :אותו היום היה קשה לישראל כיום
שנעשה בו העגל ...תנא ר' יהושע אונייא:
תלמידי ב"ש עמדו להן מלמטה והיו הורגין
בתלמידי ב"ה .תני :ששה מהן עלו והשאר
עמדו עליהן בחרבות וברמחים .תני :שמונה
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עשרה דבר גזרו ,ובשמונה עשרה רבו,
ובשמונה עשרה נחלקו .ואילו הן :שגזרו על
פיתן של עכו"ם ועל גבינתן ועל שמנן ועל
בנותיהן .ועל שכבת זרען ועל מימי רגליהן
ועל הלכות בעל קרי .ועל הלכות ארץ
העמים.
מדברי הירושלמי נראה שהתקנה המיוחסת לעזרא תוקנה על ידי תלמידי
שמאי כארבע מאות שנה מאוחר יותר לימי עזרא ,סמוך מאוד (ואולי
במקביל) לתקופתו של רבי יהודה בן בתירא (בהמשך נרחיב את הדיון
בעניין).
מי הוא הבעל קרי לטבילה זו?
ירושלמי ברכות פרק ֿג הלכה ד:

ר' יעקב בר אחא ר' יסא בשם רבי יהושע
בן לוי ,אין קרי אלא מתשמיש המיטה .רב
הונא אמר ,ואפילו ראה את עצמו ניאות
בחלום .הוון בעיין מימר :ובלבד מאשה .רבי
יונה ורבי יוסי תרויהון אמרין ואפילו מדבר
אחר.
האמוראים נחלקים איזה ״בעל קרי״ נכלל בגדר תקנת טבילה זו:
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ריב״ל – ״אין קרי אלא מתשמיש המיטה״.
רב הונא – ״ואפילו ראה את עצמו ניאות בחלום ובלבד מאשה״.
רב יונה ורב יוסי – ״ואפילו מדבר אחר״.
ריב״ל מגביל את טבילת בעל קרי רק למקרה של תשמיש המיטה ,ורב
הונא מרחיב קצת יותר ומוסיף גם את מי שראה קרי בחלום הלילה .קביעות
אלו שונות בתכלית מטומאת קרי הנזכרת בתורה ,המצריכה טבילה ויום
טהרה לכל הוצאת קרי .אמנם דין תורה שייך כאשר נוהגות טומאה וטהרה,
אבל לאחר החורבן כבר לא נהגו טומאה וטהרה .בירושלמי רואים מגמה,
שאותה מובילים חכמי הדרום בארץ ישראל ובראשם ר' יהושע בן לוי,
לצמצום הגזרה ולשינויה מהתבנית של דיני טומאה וטהרה של המקדש
וטהרות.
שיטת ריב״ל (ואולי גם רב הונא) אומרת דרשני .אם הגורם לטומאה הוא
הוצאת זרע כפי דיני טומאה שבתורה ,למה תיקנו טבילה רק בעקבות
תשמיש המיטה? לכאורה ניתן לשאול את אותה השאלה גם על רב הונא,
מדוע יש להתחשב בגורם להוצאת הזרע – תשמיש המיטה ,ראיית חלום של
אישה ,ראיית גבר ,או ראיית משהו אחר בחלום?
ביאור הסוגיה נעוץ אולי בשינוי הניסוח בין הבבלי לירושלמי על סיבת
התקנה .בירושלמי הנימוק הוא "שלא יהו ישראל כתרנגולין הללו ,משמש
מיטתו ועולה ויורד ואוכל״ .אולם בבבלי ברכות כב,א הנימוק הוא ״שלא
יהו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהם כתרנגולין״.
לפי הבבלי מטרת תקנת הטבילה היא הצבת גדר לפני תלמידי חכמים כדי
למנוע מהם ריבוי תשמיש המיטה כמו תרנגולים (יש לשים לב לדמיון בין

הקדמה | 145

המילה תרנגול ובין המילה ״מרגיל״ המופיעה בבבלי),

186

אך יחד עם זאת

תקנת ההיטהרות המקילה של ט' קבין במקום טבילה למאן ״דתני שנאה״
(ברכות כב,ב) תוקנה משום ביטול תורה וביטול פרייה ורבייה .לפנינו תקנה
או חומרא שיותר משהשיגה את מטרתה ,עברה את הגבול עד שאותם
תלמידי חכמים לא למדו תורה מפאת טרדת המקוה ,ולא קיימו פרייה
ורבייה בגלל הקושי במציאת מקווה או כדי לא לבטל תורה (או שמא בגלל
הדימוי השלילי שאין ראוי לתלמיד חכם להיות מצוי אצל אישתו ,לשמש
מיטתו ,כתרנגול).
לעומת זאת ,בירושלמי הבעיה אינה תדירות תשמיש המיטה לתלמידי
חכמים ,אלא הפיכת תשמיש המיטה לדבר של שגרת החיים .הדימוי
בירושלמי הוא של תרנגול או בן אדם שתשמיש המיטה אינו דבר מיוחד
בינו לבינה ,אלא דבר סתמי כאכילה ושתייה (והשווה לדברינו לגבי רחיצה
באבלות והשוואתו לשגרת אכילה ושתייה ,עמ' ??) .כלומר ,עיקר הבעיה
אינה כמותית אלא איכותית .גם מוקד המימרה בירושלמי אינו תלמידי
חכמים ,אלא "כל ישראל" המשמשים מיטותיהם וממשיכים מייד לשגרת
החיים – "יורד ואוכל" .לפי זה תקנת הטבילה נועדה ליצור גדר או להאט
את המעבר מתשמיש המיטה לשגרת החיים ,כדי להפוך את תשמיש המיטה
לייחודי יותר על ידי הפרדתו משגרת החיים של אכילה ושתייה.

187

186

אמנם בבבלי כא,ב מיוחס לריב"ל גם הלימוד מדרשת הפסוקים את האיסור לעיסוק
בדברי תורה ממעמד הר סיני ,ומשמע שהדבר נועד ליצור יחס ייחודי לעיסוק בתלמוד
תורה .וראה במאמרו של ברנדס (לעיל הערה ??) שהציע שהמטרה הייתה להבחין
ולבדל בין חיי האישות לבין חיי תורה ועיסוק בתורה ,שתודעתם היא "אימה ורתת
וזיע".

187

בארץ ישראל החזיקו בטבילה לא רק תלמידי חכמים אלא גם המון העם שאינם
בלימוד תורה ,ייתכן שמשום כך הדגישו לגביהם דווקא את הפעולות השגרתיות של
אכילה ושתייה הטעונות ברכה ומנעום מלברך ללא טבילה ,ועל ידי כך צמצמו את
קיום היחסים בין איש לאישה.
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לפי זה גם מובנים דבריו של ריב״ל .הטבילה היא חיוב רק אחרי תשמיש
המיטה ,שכן ייעודה הוא לייחד את הדבר בינו לבינה .ממילא מובן מדוע
הסייג של ריב״ל אינו מופיע בבבלי .בבבלי העיקרון הוא טומאה וטהרה,
ותשמיש המיטה הוא דוגמה של הוצאת זרע כדיני טומאת המקדש ,והוא
דבר שיש למעט בו .אף דבריו של רב הונא שרק מי שרואה אישה (אולי
אישתו) בחלום טובל במקווה ,מובנים יותר ,שכן הקרי גרדא איננו הגורם
לחיוב טבילה ,אלא הסיבה היא המגמה של ייחוד הדבר – היחסים שבינו
לבינה.
אולם רב יונה ורב יוסי אומרים ״אפילו מדבר אחר״ ,שכנראה פירושו
הוא כל הוצאת קרי וכדעת הבבלי.

188

בהמשך סוגיית הירושלמי מובאת

דעתו של רב חייא בר ווה (שעלה מבבל לארץ ישראל עם מסורת
בבלית )189שלא התקינו טבילה זו אלא בשביל התלמוד .דהיינו ,הטבילה
נועדה למנוע תשמיש שהוא על חשבון לימוד התורה ,או שמא רצו לקדש
את לימוד התורה וראו בקרי דבר טמא ,ודעה זו קרובה יותר לגישת הבבלי.
ביטול ״תקנת עזרא״
״תקנת עזרא״ לא שרדה את ימי האמוראים ,וביטול התקנה לבש כמה
צורות .בבבלי (ברכות כב,א) מופיעים דברי אביי ורבא בנושא ההקלה של
שפיכת ט׳ קבין לטהרה מטומאת בעל קרי ,וזו העדות הראשונה בסוגייתנו
שעזרא הוא שתיקן תקנה זו .לא ברור כיצד משתלבים דברי אמוראי הדור
השלישי לתוך הדיון של דורות קודמים ,והרי לכאורה התקנה כבר הוסרה

188

אולי יש בזה להעיר על השפעות רבותיו של רב יונה ,שהוא אמורא ארץ-ישראלי
מהדור הרביעי (תלמידו של רב ירמיה ואולי אף תלמיד של רבי זעירא).

189

ראה ירושלמי שביעית א,ה שר' יוחנן מכנהו "בבלייא".
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על ידי התנא רבי יהודה בן בתירא ,שאמר דורות רבים קודם לכן בנציבין
ש״דברי תורה אינן מקבלים טומאה״ (ירושלמי ברכות ג,ד; בבלי ברכות כב,א)?
את הסבך ההיסטורי אפשר אולי לפתור כך:
גם לאחר חורבן הבית עדיין היתה מוכרת מסורת הטבילה לבעל קרי,
ואף נהגה במידה מסוימת ,ומקורה כנראה אצל תלמידי שמאי

190

בסוף בית

שני (כדברי הירושלמי במסכת שבת) .אולם טעמו של המנהג לא היה ברור
והתפתחו שתי מסורות.
מסורת צפון ארץ ישראל ראתה בטבילה זו תיקון לטומאת קרי
המקדשית ,והייתה נחלתם של יחידי סגולה כדברי רבי ינאי (ברכות כב,א) ,או
כמנהג רב יהודה

191

שטבל על גדות הנהר אפילו לדבר דרך ארץ ,וכגון מה

שאמרו ״שלא יהו תלמידי חכמים מצויין...״.
לעומת זאת בדרום ארץ ישראל ,כפי שמשתקף אצל ריב״ל ,הייתה
מסורת שונה .תקנת הטבילה לבעל קרי התפרשה באופן רחב יותר ככוללת
את כל ישראל ,ואולי אף נהגה בדרום בציבור רחב יותר ולא רק אצל
תלמידי חכמים ,אבל מטרתה הייתה ייחוד "הדברים שבינו לבינה" ,ולא
התבנית של טומאה וטהרה וטומאת קרי.

192

190

בית שמאי הקפידו יותר על ענייני טומאה וטהרה .ראה ורד נעם ,״מקומראן להלכה
התנאית" ,יד יצחק בן צבי ,תש"ע ,לדוגמה עמ'  79-78ועמ' .108-107

191

האמורא הבבלי.

192

דוגמה להקפדה על הטבילה מובאת בירושלמי ברכות ג,ד" :ר' יוסי בן יוסי הוה אתי
באילפא (בספינה) חמא חד קטר גרמיה בחבלא מיחות ומיסחי (ראה אדם שקושר
עצמו בחבל ויורד וטובל) .אמר ליה :לא תסכן בנפשך .אמר ליה :ההוא מיכל בעינא
(רוצה אני לאכול וצריך לטבול כדי להיטהר) .אמר ליה :אכיל ההוא גברא (אכול
וברך בלא לטבול) .בעי מישתה (רצה לשתות) .אמר ליה :שתי (שתה בלא טבילה).
כיון דמטון ללמינה (כיון שהגיעו לשפת הים) אמר ליה :תמן לא שרית לך אלא בגין
סכנתא דנפשא (שם לא התרתי לך אלא מפני פיקוח נפש) ,ברם הכא אסור לההוא
גברא למיטעם כלום עד שעתא דיסחי (אבל כאן בחוף אסור לך לטעום כלום עד
שתטבול)" .משמע מכאן שהטבילה בארץ ישראל הייתה קשורה גם לברכות ולכן לא
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מסורת הדרום בוטלה ,אולי כי רוב הציבור לא היה יכול לעמוד בה

(ראה

תוס' ב״ק פב,ב ד"ה אתא איהו) ,193ומסורת הצפון בוטלה על ידי מימרת רבי
יהודה בן בתירא שטען שדברי תורה אינם מקבלים טומאה,

194

ולכן אין

צורך לתלמיד חכם היושב ללמוד תורה בבוקר ,לטבול לאחר שראה קרי.
מעניין המקרה שבגינו התבטל הנוהג .כפי המסופר בתלמוד עמד מישהו
לקרוא בתורה בנציבין שבבבל (וכנראה בזמנם כל מי שידע לקרוא בתורה
היה ״תלמיד חכם״) ,ובגלל הנוהג המחמיר של טבילה לדברי תורה ,התחיל
לרעוד והתקשה לקרוא מרוב פחד מהחומרא של הטבילה.

195

בתגובה קם

רבי יהודה בן בתירא שהבין שחומרא זו מביאה לידי ביטול המצווה שלשמה
נועדה וביטלה (והשווה למאן דתני "שנאה" – ביטול תורה ופרייה
ורבייה).

196

נראה שמאז ריב״ל בדרום ורבי יהודה בן בתירא בבבל

197

לא

חזר מנהג הטבילה בגמרא.

יכול היה לאכול ולשתות .זהו שאמרו "יורד ואוכל" – דהיינו על ידי מניעה מברכה
ללא טבילה צמצמו את קיום היחסים .הואיל ומדובר בכלל הציבור ,עיקר הדגש הוא
על ברכות ותפילות ולאו דווקא על תלמוד תורה.
193

השווה לשון הרמב"ם הלכות תפילה ד,ה" :וכבר בטלה גם תקנה זו של תפלה לפי
שלא פשטה בכל ישראל ולא היה כח בציבור לעמוד בה" .ודוק" ,בטלה" ולא
שביטלוה ,דהיינו הלכה ובטלה מאליה כי לא היה בכוח הציבור לעמוד בה.

194

בניגוד לקודשים וטהרות.

195

יש פה גם אירוניה מסוימת ,שהרי עזרא תיקן הרבה מקריאות התורה ״ולכאורה״ גם
תיקן טבילת קרי.

196

ייתכן שהפרספקטיבה של רבי יהודה בן בתירא ,החי בגלות עוד בסוף תקופת
בית שני ,לעומת תלמידי שמאי החיים סמוך למקדש והחרדים לטהרת המקדש ,תרמה
לגישות השונות ולקולא שהנהיג רבי יהודה בן בתירא.

197

אמנם גם בבבלי בדור השני של אמוראי בבלי אנו שומעים ערעורים – בבלי ברכות
כב,א" :אמר להו רב הונא לרבנן :רבותי ,מפני מה אתם מזלזלין (לנהוג כר' יהודה)
בטבילה זו?".
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והנה באופן מפתיע ,בדור השלישי של האמוראים בא רבא ממחוזא
ומוסר שעזרא תיקן טבילה זו לקרי.

198

באותו דור נאמרים גם דברי רבי

זעירא (ברכות לא,א)" :בנות ישראל החמירו על עצמן ,שאפילו רואות טיפת
דם כחרדל – יושבות עליה שבעה נקיים" .שתי החומרות מופיעות באותו
דור ובדיני טהרת המשפחה .לדעת שי סקונדא
המשפחה

התפשטו

באותו

דור

כחלק

199

החומרות בטהרת

מההשפעה

והקשר

עם

הזורואסטריאנים ,הסאסאניים והפרסיים .אם נמשיך בקו זה ,שמא יש לומר
שרבא ,הגר במחוזא ,מתמודד עם טענת הדת המקומית – הזורואסריאניזם,
לעליונות בנושא טומאה וטהרה ,ובמיוחד נוכח אווירת הפתיחות במחוזא
והיחס לטומאת נידה המקבילה לטומאת קרי .רבא ראה צורך להחזיר את
מנהג הטבילה לבעל קרי כדי להגדיל את הטהרה שהתרופפה בקרב קהילת
מחוזא ,וכדי לתת לה משנה תוקף וסמכות העמידה על מקור קדום וייחסה
לעזרא הסופר.

200

בכך גם יוסבר למה טבילת קרי מופיעה בסוף רשימת

התקנות ולמה ניסוחה שונה .ייתכן שיש גם כאן סמליות מסוימת ,שהרי
עזרא (נחמיה ח) הוא שקורא לעם ישראל לעזוב את נשותיהם הנוכריות
ולהימנע מההתבוללות בבבל לטובת טהרת המקדש,

201

ואולי זו גם בדיוק

מטרתו של רבא בבבל.
לאור האמור ,אולי ניתן להציע הסבר גם למחלוקת הבבלי והירושלמי
בפירוש משנתנו שבה פתחנו את עיוננו בסוגיה זו .לדברי הירושלמי מטרת
198
199

וראה ברכות כב,א ,שגם אביי חברו של רבא מייחס את התקנה לעזרא.
Shai Secunda, Talmudic Text in Iranian Context, Page 63. Chapter
IX.

200

ואולי גם בגלל טענות בנימין הרופא לחוסר רלוונטיות של חכמים .ראה בבלי סנהדרין
צט,ב-ק,א.

201

ראה בספרי ״ככה יעשה ליהודי״ ,הוצאת סלע מאיר ,העוסק בהרחבה בנושא זה של
נישואי תערובת והתבוללות.
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תקנת הטבילה לקרי הייתה לייחד את היחסים בינו לבינה ולא להמשיך מייד
לשגרת החיים .הואיל ואמירת קריאת שמע היא חלק מאותם חיי קדושה
וייחוד ,אפשר לאומרה בלא טבילה ,אך אסרו לומר ברכות דרבנן (והתירו
רק הרהור) ללא טבילה כי הן חלק מהשגרה,

202

כמו אכילה ושתייה ,ולכן

צריך לטבול כדי להפריד ביניהם .לעומת זאת ,לשיטת הבבלי שמדמה את
הטבילה לדין טומאה ,ואולי אפילו בתבנית המקדשית כתלמידי שמאי ,מנעו
מבעל קרי לקרוא קריאת שמע הואיל וזה כמי שמייחד את השם בטומאה,
וכדרך שלא היו מאפשרים טומאה במקדש.

202

לשיטתנו נסביר שהברכות הן שגרה ,כי חז״ל תיקנו אותן לכל מערך החיים – קמים
בבוקר ומברכים ,אוכלים ומברכים .לכן גם ברכות ק״ש נחשבות לחלק ממערכת
ברכות המלווה ומוסיפה קדושה למערך החיים .אפשר לפרש גם שלק״ש מעמד מיוחד
משו ם שיש בה קבלת עול מלכות שמים ודורשת הכנת הלב וכוונה מיוחדת ,ולכן היא
חלק מגדר של חיי קדושה .אך לברכות יש מעמד נפרד והן עומדות בפני עצמן.
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נספח
סיפור לידתו של רבי יהודה בן בתירא וביטול הטבילה לבעל
קרי
ירושלמי סנהדרין פרק ז הלכה יג (עם פירוש קרבן העדה):

דלמא רבי ליעזר ורבי יהושע ורבן גמליאל,
סלקון לרומי ,עלון לחד אתר ואשכחין
מיינוקיא עבדין גבשושין ,ואמרין :הכין בני
ארעא דישראל עבדין ואמרי ההן תרומה
וההן מעשר

(מעשה בר"א ור"י ור"ג שהלכו לרומי וכשעברו בדרך

נכנסו למקום אחד ומצאו תינוקות משחקים ועורמים ערימות ואומרים כך
עושין

בני

א"י

ואומרים

זהו

תרומה

וזהו

מעשר) .אמרין:

מסתברא דאית הכא יהודאין ,עלון לחד
אתר ואקבלון בחד

(מסתבר שיש כאן יהודים ,נכנסו למקום

ההוא ונתקבלו בבית אחד) .כד יתבון למיכל ,והוה כל
תבשיל דהוה עליל קומיהון אי לא הוון
מעלין ליה בחד קיטון לא הוה מייתו ליה
קומיהון

(כשישבו לאכול ,כל תבשיל שרצו להגיש להם ,הכניסוהו

תחילה לחדר אחד ואחר כך הביאוהו

לפניהם) .וחשין דילמא

דאינון אכלין זבחי מתים

(וחששו שמא מאכלים אלו זבחי
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מתים ,שנראה שיש ע"ז בחדר ההוא ומקריבו שם תחלה ,ומשכו ידם מן

האכילה) .אמרין ליה :מה עיסקך דכל תבשיל
דאת מייתי קומנין אין לי את מעיל להן
קיטונה לית את מייתי לון קומינן

(אמרו לבעל הבית:

מה הדבר אשר אתה עושה שכל תבשיל שאתה מביא לפנינו ,אם אינך מביאו

תחילה לחדר ההוא ,אינך מביאו לפנינו)? אמר לון :חד אבא
גבר סב אית לי וגזר על נפשיה דלא נפק מן
הדא קיטונא כלום עד דייחמי לחכמי ישראל
(אב זקן יש לי והוא נדר על עצמו שלא לצאת מן החדר ההוא עד אשר יראה

חכמי ישראל ,ומפני כבודו אני מכניסו תחילה לפניו שייטול חלק בראש).
אמרין ליה :עול ואמור ליה פוק הכא
לגביהון דאינון הכא

(היכנס ואמור לו שיצא לכאן אצל חכמי

ישראל שהם כאן) .ונפק לגבון (ויצא אליהם) .אמרין ליה:
מה עיסקך (מה עניינך שנדרת כן שאתה מבקש לראות החכמים)?
אמר לון :צלון על ברי דלא מוליד
שאינו

(התפללו על בני

מוליד) .אמר ר' ליעזר לר' יהושע :מה

יהושע בן חנניה חמי מה דאת עביד

(מה זה

יהושע ,שיראו איך לעשות להסיר הכישוף)? אמר לון :אייתון
לי זרע דכיתון .ואייתון ליה זרע דכיתון.
איתחמי ליה זרע ליה על גבי טבלה,
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איתחמי

מרבץ

ליה,

איתחמי

דסלק,

איתחמי מיתלש בה ,עד דאסק חדא איתא
בקלעיתא דשערה ,אמר לה :שרוי מה
דעבדתין .אמרה ליה :לי נא שרייה .אמר
לה :דלא כן אנא מפרסם ליך .אמרה לי :לי
נא יכלה דאינון מסלקין בימא

(אמר להם שיביאו זרע.

היה נראה כאילו זורעו על השולחן ומשקהו ,והיה נראה צומח ,ונראה
כתולשו ,והיה תולש והולך עד שהעלה אישה אחת במקלעת שערה ,ואמר
לה התירי הכישוף שעשית .אמרה לו אין ביכולתי להתירו .אמר לה ר"י :אם
לא תתירי אותו ,אפרסם אותך ואגלה קלונך ברבים .אמרה לו :באמת לא
אוכל להתירו ,שזרקתי הקשר שעשיתי בכשפים לתוך הים ואין בידי להוציאו

משם) .וגזר רבי יהושע על שריא דימא ופלטון
(והקיאו

הים

למיקמה

לחוץ

והותר

הכישוף) .וצלון עלוי וזכה

(והתפללו עליו וזכה להוליד)

לרבי יודה בן

בתירה .אמרו :אילו לא עלינו לכאן אלא
להעמיד הצדיק הזה דיינו.
הירושלמי מתאר את סיפור לידתו של רבי יהודה בן בתירא באופן
מופלא שכל כולו אומר דרשני .רבי יהושע בא לבית אדם שהיה עקר ,וזרק
זרעים על השולחן ומהם צמחה מכשפה האחראית על הקללה שגרמה לגבר
להיות עקר .אחרי סירובה של המכשפה לבטל את הגזרה ,זימן רבי יהושע
את שרו של הים ו״ביטל״ את קללת המכשפה ,ואותו אדם זכה להוליד את
רבי יהודה בן בתירא.
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שמא ניתן להציע פירוש לסיפור סתום זה בקשר לעיוננו על בעל קרי.
רבי יהושע היה מתלמידי הלל .גזרת הטבילה ריחפה על עם ישראל ומנעה
פרייה ורבייה ,ובסיפור הדבר מסומל בזרע שהניח על השולחן .הזרע מסמל
את הילודה .רבי יהושע זימן את שרו של ים ,דהיינו טהרת מים (מעין טהרת
מי המקווה) ,וביטל את קללת המכשפה על הזרע ,דהיינו את גזרת תלמידי
שמאי (שנולדה בכפייה בעליית חנניה בן גוריון ,מעין "חטא") ,ומ״ביטול״
הגזרה נולד רבי יהודה בן בתירא – המושיע מגזרת שמאי – בקביעתו שאין
דברי תורה מקבלים טומאה .על כך שמח רבי יהושע ואמר שהיה ראוי
להגיע לשם (לבבל?) רק לשם כך.
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פרק ד

הלכה א
מקור חובת תפילה
ירושלמי ברכות פרק ד הלכה א:

ומאיכן למדו ג' תפילות? רבי שמואל בר
נחמני אמר :כנגד ג' פעמים שהיום משתנה
על הבריות :בשחר צריך לאדם לומר :מודה
אני

לפניך

ה'

א־להי

וא־להי

אבותי

שהוצאתני מאפילה לאורה .במנחה צריך
אדם לומר :מודה אני לפניך ה' א־להי וא־
להי אבותי כשם שזכיתני לראות החמה
במזרח כך זכיתי לראות במערב .בערב
צריך לומר :יהי רצון מלפניך ה' א־להי וא־
להי אבותי כשם שהייתי באפילה והוצאתני
לאורה כך תוציאני מאפילה לאורה.
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ריב"ל אמר :תפילות מאבות למדום :תפילת
השחר מאברהם אבינו" :וישכם אברהם
בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני
ה'" (בראשית יט,כז) ואין עמידה אלא תפילה ,כמה
דתימר" :ויעמוד פינחס ויפלל"

(תהלים

קו,ל).

תפילת המנחה מיצחק אבינו" :ויצא יצחק
לשוח בשדה"

(בראשית כד,סג)

ואין שיחה אלא

תפילה ,כמה דאת אמר" :תפילה לעני כי
יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו"

(תהלים

קב,א).

תפילת הערב מיעקב אבינו" :ויפגע במקום
וילן שם"

(בראשית

כח,יא) ,ואין פגיעה אלא

תפילה ,כמה דתימר" :יפגעו נא בה'
צבאות" (ירמיהו כז,יח) ,ואומר" :אל תשא בעדם
רינה ותפלה ואל תפגע בי" (ירמיהו ז,טז).
ורבנן אמרי :תפילות מתמידין גמרו :תפלת
השחר מתמיד של שחר" :את הכבש אחד
תעשה בבוקר"

(במדבר

כח,ד) .תפילת המנחה

מתמיד של בין הערבים" :ואת הכבש השני
תעשה בין הערבים" (שם) .תפילת הערב לא
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מצאו במה לתלותה ושנו אותה סתם ,הדא
היא דתנינן :תפילת הערב אין לה קבע,
ושל מוספין כל היום .אמר רבי תנחומא,
עוד היא קבעו אותה כנגד איכול איברים
ופדרים שהיו מתאכלין על גבי המזבח כל
הלילה.
לסוגיה זו מקבילה בבבלי ברכות כו,ב:

איתמר :רבי יוסי ברבי חנינא אמר ,תפלות
אבות תקנום .רבי יהושע בן לוי אמר,
תפלות כנגד תמידין תקנום .תניא כוותיה
דר' יוסי ברבי חנינא ותניא כוותיה דרבי
יהושע בן לוי .תניא כוותיה דרבי יוסי בר'
חנינא :אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר:
"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר
עמד שם"

(בראשית

יט,כז) ,ואין עמידה אלא

תפלה ,שנאמר" :ויעמד פינחס ויפלל"

(תהלים

קו,ל) .יצחק תקן תפלת מנחה שנאמר" :ויצא
יצחק לשוח בשדה לפנות ערב" (בראשית כד,סג),
ואין שיחה אלא תפלה שנאמר" :תפלה
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לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו"

(תהלים

קב,א) .יעקב תקן תפלת ערבית שנאמר:
"ויפגע במקום וילן שם"

(בראשית

כח,יא) ,ואין

פגיעה אלא תפלה שנאמר" :ואתה אל
תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם
רנה ותפלה ואל תפגע בי" (ירמיהו ז,טז) .
ותניא כוותיה דר' יהושע בן לוי :מפני מה
אמרו תפלת השחר עד חצות ,שהרי תמיד
של שחר קרב והולך עד חצות .ורבי יהודה
אומר ,עד ארבע שעות ,שהרי תמיד של
שחר קרב והולך עד ארבע שעות .ומפני
מה אמרו תפלת המנחה עד הערב ,שהרי
תמיד של בין הערבים קרב והולך עד
הערב .רבי יהודה אומר :עד פלג המנחה,
שהרי תמיד של בין הערבים קרב והולך עד
פלג המנחה .ומפני מה אמרו תפלת הערב
אין לה קבע ,שהרי אברים ופדרים שלא
נתעכלו מבערב קרבים והולכים כל הלילה.
ומפני מה אמרו של מוספין כל היום ,שהרי
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קרבן של מוספין קרב כל היום .רבי יהודה
אומר :עד שבע שעות ,שהרי קרבן מוסף
קרב והולך עד שבע שעות .ואיזו היא מנחה
גדולה? משש שעות ומחצה ולמעלה .ואיזו
היא מנחה קטנה? מתשע שעות ומחצה
ולמעלה.
איבעיא להו :רבי יהודה פלג מנחה קמא
קאמר ,או פלג מנחה אחרונה קאמר? תא
שמע :דתניא ר' יהודה אומר :פלג המנחה
אחרונה אמרו והיא י"א שעות חסר רביע.
נימא תיהוי תיובתיה דר' יוסי בר' חנינא!
אמר לך ר' יוסי בר' חנינא ,לעולם אימא לך
תפלות אבות תקנום ואסמכינהו רבנן
אקרבנות ,דאי לא תימא הכי תפלת מוסף
לר' יוסי בר' חנינא מאן תקנה? אלא תפלות
אבות תקנום ואסמכינהו רבנן אקרבנות.
הירושלמי פותח את הסוגיה בשאלה ״ומאיכן למדו״ ,ומשיב באותה לשון
לשיטת ריב"ל  -״מאבות למדום״ .לעומת זאת ,הבבלי מתחיל ב״אתמר״,
ובשיטת רבי יוסי בר חנינא נוקט לשון תקנה " -תפילות אבות תקנום".
ייתכן שהשוני בניסוח מבטא גישות שונות .בירושלמי לכל השיטות ברור
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שחז״ל תיקנו את התפילה ,ורק נחלקו במקור שסמכו עליו ,והמקור נראה
כאסמכתא .אך בבבלי מייחסים את התפילה לאבות ,ובכך נותנים לה משנה
תוקף.

203

לדעת רבי שמואל בר נחמני בירושלמי ,שלוש התפילות הן כנגד שלוש
הפעמים שהיום משתנה על הבריות ,ולכן תפילת האדם משתנה בשלושת
זמנים אלו .גם הנוסח הוא אישי :״בשחר צריך אדם לומר ברוך...
שהוצאתנו מאפילה לאורה ...במנחה כשם שזכיתני לראות את החמה ממזרח
כך זכיתי לראות במערב ...ובערב ...כך תוציאני מאפילה לאורה" .דעה זו
אינה מובאת כלל בבבלי ,ולכאורה אינה עולה בקנה אחד עם תפילה לאומית
וקבועה כתפילת העמידה.
בירושלמי מופיעות שלוש גישות למקור התפילה ,שאולי מבטאות גם
שלוש גישות לתפילה ולמקור ההשראה שלה:
לפי רבי שמואל בר נחמני ,תפילתו של היהודי בעלת משמעות
אוניברסלית .מהלכו הטבעי של העולם הוא פועלו של הקב״ה ,ומטרת
התפילה היא להכיר שאותו טבע מופעל על ידי ריבונו של עולם ותלוי בו.
מנקודת מבט זו אין ייחודיות לעם ישראל ,ובהתאם לכך אף הניסוח ״שהיום
משתנה על הבריות" הוא אוניברסלי.
ריב״ל רואה בתפילה מעשה בעל משמעות ייחודית לעם ישראל .בכל עת
שהיהודי ניצב לפני מצב לא פשוט או בצרה ,עליו להתפלל לא־לוהיו
ולא־לוהי אבותיו .דבר זה נלמד מהנהגתם של אבות האומה שעמדו בתפילה
בעת קושי :אברהם  -במקום אשר עמד שם את פני ה'; יצחק  -עת בא
שידוכו; ויעקב  -בבורחו מבית אביו .גישה זו מזכירה את דברי הרמב״ם
בתחילת הלכות תענית שמתפלל ״על כל צרה שלא תבוא״.
203

נראה שהלשון "תקנום" בבבלי ,משמעה מעין ייסדו או התחילו.
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לעומתם ,רבנן רואים את עבודת המקדש כמקור התפילה .התפילות הן
תחליף לעבודת הקרבנות ,ובמיוחד כנגד קרבן התמיד שאינו משתנה.
התפילה מובנית מאוד מבחינת הזמנים והיא עבודת ה' יום־יומית בזמנים
קצובים ,המחקה את זמני העבודה של המקדש אחרי חורבנו .מנקודת מבט
זו התפילה היא ביטוי לקשר קבוע בין ישראל לריבונו של עולם.
רבי שמואל בר נחמני הוא מתלמידיו של ריב״ל ,ובכל זאת גישתו שונה
מגישת רבו .בעוד שלפי ריב״ל בירושלמי ,תפילות נלמדו מהאבות ומבטאות
את הייחודיות של עם ישראל ,לפי רבי שמואל התפילות מבטאות עיקרון
אוניברסלי .ייתכן שככל שחלפו השנים מחורבן הבית ,כך היה קשה יותר
לקבל השראה מעולם הקרבנות ,ולכן מוקד ההשראה של התפילה השתנה -
מתפיסת התפילה כביטוי ציבורי־לאומי לתפיסת תפילה אישית ואינטימית
יותר המשתמעת הן משיטתו של ריב"ל הן משיטתו של רבי שמואל בר
נחמני.
השיטות בירושלמי ובבבלי מוחלפות .בירושלמי ריב״ל הוא שאומר
״תפילות מאבות למדום״ ,ורבנן הם האומרים ״תפילות מתמידים גמרו״ .לפי
דעת ריב״ל בירושלמי ,ייתכן שהסיבה לייחוס התפילה לאבות קשורה גם
לגורם החברתי הפולמוסי .ריב״ל היה עסוק בהדיפת המינים (כך יוצא
מכמה סיפורים ואגדות בגמרא

204

) .שמא ניתן להציע בדרך השערה

שגישתו של ריב״ל היא חלק מנסיונו להדוף את המינים,

205

הוא ייחס את

התפילה לאבות כדי להפוך אותה למשהו יותר יהודי ייחודי וקדמוני .אמנם

204

ראה ירושלמי שבת יד,ד; בבלי ברכות ז,א.

205

פולמוס זה בא לידי ביטוי בירושלמי יותר מאשר בבבלי בכמה עניינים במסכת זו כפי
שכבר הערנו.
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כאשר פחת הצורך להתמודד עם המינים ,חזר רבי שמואל בר נחמני לגישה
שמוקד התפילה ומקורה אוניברסלי.
נוסף על כך ,ייתכן שיש קשר בין תפיסת מקור התפילה לבין תפיסת זמני
התפילה .בהמשך הירושלמי מסופר שריב״ל מצווה על תלמידיו "אין הוה
לכון אריסטון ומטא יומא לשית שעין עד דלא תסקון לאריסטון ,תיהוין
מצלון דמנחתא עד דלא תסקון"  -דהיינו ,יתפללו מנחה לפני שיצאו
לאריסטון ,לסעודה גדולה .מפשט לשון הירושלמי עולה שריב"ל ציווה על
תלמידיו להתפלל משש שעות ,לפני עיקר זמן מנחה גדולה שהוא משש
שעות וחצי,

206

שהרי כתוב ״מטא יוצא לשית שעין״ ולא "זמן תפילה

המנחה" ,כלשון הבבלי שבת (ט,ב) .לו הייתה התפילה קשורה לקרבנות ,היו
זמניה מדויקים כשם שלקרבנות מסגרת זמנים מדויקת מאוד .אך ייתכן
שתליית התפילה באבות מאפשרת גמישות במסגרת הזמנים,

207

ולכן לפי

הירושלמי ,ריב"ל התולה את התפילה באבות ,הוא המורה לתלמידיו בשעת
הצורך להקדים את זמנה לפני מנחה גדולה.

208

אולי גם זה מתבקש ,שלפני

שהולכים למשתה גדול כמו אריסטון ,יתפללו על עצמם ועל מצבם הרוחני.

206

וכן במאירי ברכות כז,א" :ואף על פי ששש שעות אינן זמנה" ,וכן פירש בעל השדה
יהושע .וראה במראה הפנים ועוד שפירשו באופן אחר.

207

וראה יומא כח,ב" :אמר רב ספרא :צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי" ,וברש"י
שם ,שהכוונה מתחילת שעה שישית ,וראה תוס' שם .על כל פנים לפי דרכנו למדנו
שלדעה המסמיכה את התפילה על האבות ,ניתן להתפלל מתחילת שעה שישית.

208

וראה בפירוש נעם ירושלמי לרבי יהושע מסלונים ,על אתר ,שכבר עמד על הקשר בין
ייחוס מקור התפילה לזמני התפילה ,אלא שלא חילק בין לשון "למדום" ללשון
"תקנום" ולפיכך התקשה ,ולפי ביאורנו העניין מיושב .ונראה שאחרי שש שעות זה
כבר בגדר ״היום משתנה״ ,שלדברי רבי שמואל בר נחמני קובע את זמן המנחה.
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מנחה ומוסף
משנה ברכות ד,א:

ושל מוספין כל היום (רבי יהודה אומר עד
שבע שעות).

209

ירושלמי ברכות פרק ד הלכה א:

ר' חייא בשם רבי יוחנן ,תפלת המנחה
ותפילת המוספין  -תפלת המנחה קודמת.
הוון בעון מימר כשאין ביום כדי להתפלל
שניהם ,אבל אם יש ביום כדי להתפלל
שניהם  -תפלת מוסף קודמת .ר' זירא בשם
ר' יוחנן ,אפילו יש ביום כדי להתפלל
שניהם ,תפלת המנחה קודמת .רבי נתן בר
טוביה בשם רבי יוחנן ,אפילו יש ביום כדי
להתפלל שניהם ,תפילת המנחה קודמת.
והתני :הקדים תפלת המנחה לתפלת
המוספים יצא  -לשעבר ,הא בתחילה לא
בדא
209

(ומשמע יצא בדיעבד ,אבל לכתחילה  -לא ,וקשיא לר'

יוחנן)!

ראה תוספות ברכות כז,א ד"ה תא שמע" :שדברי רבי יהודה שאמר עד שבע שעות
אינו במשנה ,ויש ספרים שהגיהו אותו במשנה ,ומיהו בכל הספרים הישנים אינו".
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פתר לה בשלא הגיע זמן התפילה ,כהדא
דרבי יהושע בן לוי מפקד

(מצווה)

לתלמידיו:

אין הוה לכון אריסטון (אם יש לכם סעודה גדולה) ומטא
יומא לשית

210

שעין

(והגיע היום לשש שעות)

עד דלא

תסקון לאריסטון תיהוין מצלון דמנחתא עד
דלא תסקון (התפללו מנחה לפני שתלכו לסעודה).
בבלי ברכות כז,א:

ותניא :היו לפניו שתי תפלות ,אחת של
מוסף ואחת של מנחה  -מתפלל של מנחה
ואחר כך של מוסף ,שזו תדירה וזו אינה
תדירה; רבי יהודה אומר :מתפלל של מוסף
ואחר כך של מנחה ,שזו עוברת וזו אינה
עוברת

(רש"י :רבנן לטעמייהו ,דאמרי :תפלת המוספין כל היום ,כמו

של מנחה ,הלכך תדיר קודם ,ורבי יהודה לטעמיה דאמר מוספין עד שבע
שעות ותו לא ,והויא לה מצוה עוברת ,ושל מנחה יש לה עוד שהות עד פלג

המנחה) .
הברייתא מובאת גם בבבלי ברכות כח,א:

210

ראה אור זרוע ח"א סי' פח שגרס "לתשע שעין".
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ושל מוספין כל היום :אמר ר' יוחנן ,ונקרא
פושע .תנו רבנן :היו לפניו שתי תפלות
אחת של מנחה ואחת של מוסף ,מתפלל
של מנחה ואחר כך מתפלל של מוסף שזו
תדירה וזו אינה תדירה .ר' יהודה אומר:
מתפלל של מוסף ואחר כך מתפלל של
מנחה שזו מצוה עוברת
עד שבע שעות ותו לא)

(רש"י :רבי יהודה לטעמיה ,דאמר

וזו מצוה שאינה עוברת .אמר

ר' יוחנן :הלכה מתפלל של מנחה ואחר כך
מתפלל של מוסף .ר' זירא כי הוה חליש
מגירסיה הוה אזיל ויתיב אפתחא דבי ר'
נתן בר טובי ,אמר :כי חלפי רבנן אז איקום
מקמייהו ואקבל אגרא .נפק אתא רבי נתן
בר טובי .אמר ליה :מאן אמר הלכה בי
מדרשא? אמר ליה :הכי אמר ר' יוחנן :אין
הלכה כר' יהודה דאמר מתפלל אדם של
מוסף ואחר כך מתפלל של מנחה .אמר
ליה :רבי יוחנן אמרה? אמר ליה :אין .תנא
מיניה ארבעין זמנין .אמר ליה :חדא היא לך
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או חדת היא לך? אמר ליה :חדת היא לי
משום דמספקא לי בר' יהושע בן לוי .אמר
רבי יהושע בן לוי :כל המתפלל תפלה של
מוספין לאחר שבע שעות לרבי יהודה ,עליו
הכתוב אומר" :נוגי ממועד אספתי ממך
היו" (צפניה ג,יח) .
נערוך השוואה בין הסוגיה שבירושלמי לבין הסוגיה שבבבלי:
א .בירושלמי לא מופיע הכלל "תדיר ושאינו תדיר  -תדיר קודם".
ב .הדעה הראשונה בירושלמי ,שמנחה קודמת רק כאשר אין שהות
ביום להתפלל את שתי התפילות (ולא ברור אם הוה אמינא זו
נדחית) ,אינה מופיעה בבבלי.
ג .גם בירושלמי וגם בבבלי ר' זירא עקבי בשיטת ר' יוחנן שתפילת
מנחה קודמת.

211

ד .ר' יהודה סובר שתפילת מוסף קודמת משום שהיא ״עוברת״.

212

שיטתו של ר' יהודה דומה לכאורה להוה אמינא בירושלמי שכאשר
יש שהות ביום תפילת מוסף קודמת ,אולם מהלשון ״אפילו יש ביום

211

הרא"ה ברכות כח,א העיר" :ומיהא נמי שמעינן דתפלות אינן שוות לקרבן לגמרי,
דאלו בקרבן ודאי קרבן מוסף לעולם קודם לתמיד של בין הערבים ,ותמיד של בין
הערבים לעולם אחרון כדקיימא לן השלים עליה כל הקרבנות כלן .ואפשר דמשום הא
אצטריך ר' יוחנן לעיל למפסק כרבנן להקדים של מנחה ואחר כך של מוסף ,משום
דאתיא לה דלא כקרבנות ונכון הוא".

212

ר' יהודה לשיטתו פוסק כך גם בקדושין כט,ב" :ר' יהודה אומר :עולה לרגל ואח"כ
פודה את בנו ,שזו מצוה עוברת ,וזו מצוה שאינה עוברת".
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כדי להתפלל שניהם״ לא משמע כדברי רבי יהודה שזמן תפילת מוסף
הוא רק עד שבע שעות.
האם יש קשר בין שיטת רבי יהודה בבבלי לבין הדעה הראשונה
בירושלמי? ומה עמדת הירושלמי לגבי הכלל "תדיר ושאינו תדיר  -תדיר
קודם" בעניין התפילות?
רש״י (ד"ה מתפלל של מנחה) מפרש שלדעת חכמים מקדים להתפלל מנחה
" מאחר שהגיע זמנה כדי להקדימה בתחילת זמנה שלא יקרא פושע גם
עליה" .נראה שרש"י מפרש שהכוונה לזמן מנחה קטנה ,וכפי שעולה
מהפירוש הראשון בתוס' ד"ה מתפלל.
אמנם יש שחלקו על פירוש זה ופירשו שמדובר במנחה גדולה ,וכפי
שכתבו תלמידי רבינו יונה (דף יט,א מדפי הרי"ף) :

דעל כרחין אית לן למימר דבמנחה גדולה
עסקינן ,מדחזינן לרבי יהודה דאמר מתפלל
של מוספין ואח"כ מתפלל של מנחה ,ורבי
יהודה סבירא ליה דזמן תפלת מוסף אינה
אלא עד שבע שעות.
וכן ברשב"א על אתר:

יש לפרשה כפשוטה ,בשהיו שתיהן לפניו -
כלומר שהיה בדעתו להתפלל עכשיו
שתיהן ,ואם לא היה בדעתו להתפלל
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תפלת המנחה עד דמדומי חמה ,מתפלל
של מוספין לבדה ,דלמה יתחייב להקדים
ולהתפלל תפלת המנחה מחמת תפלת
המוספין?

213

אך אם נלך בכיוון של רש"י ,נוכל לפרש את ההוה אמינא בירושלמי
בדרך שונה .זמן מוסף הוא עד סוף היום ,אך במקרה שלנו אין דין תדיר.
לפי ההוה אמינא דין תדיר חל רק כאשר ישנם שני חיובים או שני אירועים
החלים בו זמנית 214,אך במקרה דנן חלות החיובים לא התחילה באותו הזמן
 זמן תפילת מוסף מתחיל לפני זמן תפילת מנחה ,והמאחר להתפלל מוסףנחשב כמי שכבר פשע לגבי תפילת מוסף .משום כך לא חל דין תדיר,
והואיל וזמן מוסף קדם לזמן מנחה ,מתפלל תחילה מוסף .אמנם כשאין
שהות מנחה קודמת כי תפילת מנחה נחשבת לחמורה יותר.

215

אולם רבי זירא בשם ר' יוחנן חולק וסובר שגם כאן חיוב תפילת מנחה
וחיוב תפילת מוסף נחשבים לשני חיובים שחלים יחד ,ולכן יש דין תדיר,
וכפי שאמרו בבבלי זבחים יב,א" :ומי איכא מידי דאילו שחיט ליה מצפרא,
213

עוד כתב:
אבל מוספין כל שעתא ושעתא זימניה הוא ,דהא תפלת המוספין כל היום ,אלא
דלכתחלה כיון דתפלת המנחה תדירה והגיע זמנה  -צריך להקדימה ,הא אם
עבר והקדים של מוספין יצא ,וגדולה מזו נראה מן התוספתא דאפילו הקדים
של מוספין לשל שחר יצא ,דהא קיי"ל דתפלות כנגד תמידין תקנום ,וקתני
בתוספתא :המתפלל תפלת המוספין בין משקרב תמיד של שחר בין שלא קרב
תמיד של שחר יצא.

214

בדומה לדין קידוש בברייתא ברכות נא,ב.

215

חומרתה של תפילת מנחה באה לידי ביטוי בטעמים הרבים שניתנו לתפילת מנחה
לעומת תפילת מוסף שהיא רק כנגד קרבן ומשום כך נדחית .וראה גם ירושלמי ברכות
ד,ו ששמואל סמך על תפילת מוסף של ציבור ולא נהג להתפלל ביחיד.
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אמרת :זימניה הוא ,וכי מטי בין הערבים ,אמרת :יאוחר דבר? אין ,דהא
אמר ר' יוחנן ,הלכה :מתפלל של מנחה ואח"כ מתפלל של מוספין" .וכן שם
(צא,א)" :הכא נמי כיון דמטי זמן תפלת מנחה ,כמאן דשחיטי תרוייהו דמי".
את המחלוקת בקדימות התפילות ניתן להסביר בדרך נוספת ,הקשורה
ליסוד דין תדיר .דין תדיר נלמד מקרבנות ,כמובא במשנה זבחים י,א:

כל התדיר מחבירו קודם את חבירו,
התמידים קודמין למוספין מוספי שבת
קודמין למוספי ראש חדש מוספי ראש חדש
קודמין למוספי ראש השנה ,שנאמר:
"מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד
תעשו את אלה" (במדבר כח,כג) .
על היחס בין תמידים למוספים אמרו בזבחים צ,א-ב:

איבעיא להו :תדיר ומקודש ,איזה מהם
קודם? תדיר קודם משום דתדיר ,או דלמא
מקודש קדים דקדיש? תא שמע :תמידין
קודמין למוספין ,ואע"ג דמוספין קדישי.
טעמו של רבי זירא בשם רבי יוחנן שמתפלל מנחה תחילה ,מבוסס על
גמרא זו שהתדיר קודם למקודש ,ולכן אף שהמוסף קדוש ,מנחה תדירה
וקודמת .אולם לדעת רבי חייא בשם רבי יוחנן ,שהוא כנראה רבי חייא בר
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אבא תלמידו,

216

תפילת מוסף קודמת מפני שיש לה מעמד מיוחד ועיקר

חיובה הוא בציבור,

217

כמובא במשנה ברכות ד,ז:

רבי אלעזר בן עזריה אומר :אין תפלת
המוספין אלא בחבר עיר ,וחכמים אומרים:
בחבר עיר ושלא בחבר עיר; רבי יהודה
אומר משמו :כל מקום שיש שם חבר עיר -
יחיד פטור מתפלת המוספין.
מעתה ,לדעת ר' יהודה בבבלי ,ואולי גם לדעה הראשונה בירושלמי ,דין
תדיר לעניין תפילת מוסף הוא דווקא בציבור ,כפי שתוקנה מתחילה
בקרבנות .אך אצלנו מדובר בתפילת היחיד " -היו לפניו"  -ועל היחיד
להיצמד לסדר הנכון של התפילות.
כדמות ראיה לחילוק בין יחיד לציבור ניתן אולי להביא מהדעה שהזכיר
הרמב״ם בהלכות תפילה ג,יא :״היו לפניו שתי תפילות ,של מנחה ושל
מוספין ,מתפלל של מנחה ואחר כך של מוספין .ויש מי שהורה שאין עושין
כן בציבור ,כדי שלא יטעו".

218

216

בכמה מקומות בירושלמי ברכות אנו מוצאים את רבי חייא מוסר מסורת שונה על רבי
יוחנן או בשמו .ראה לדוגמה פרק א הלכה ה" :רבי שמואל בר נתן בשם ר' חמא בר
חנינא :מעשה באחד ששחה יותר מדאי והעבירו רבי .ר' אמי אמר ר' יוחנן :הוה
מעביר .אמר ליה ר' חייא בר בא :לא היה מעבירו אלא גער [ביה]"; פרק ב הלכה ג:
"ר' יוחנן בסיתוא דהוה חזיק רישיה הוה לביש תרויהון ,ברם בקייטא דלא הוה חזיק
רישיה לא הוה לביש אלא דאדרעיה .ואינו אסור משום ערוה? אמר ר' חייא בר אבא:
אפיקרסין היה לובש מבפנים".

217

אך כשאין ציבור ,היחיד מתפלל ,כמבואר בגמרא ברכות ל,א.

218

ראה כסף משנה על אתר שהוראה זו באה להסביר את המנהג להתפלל ביום כיפור
מוסף לפני מנחה אף שהתפללו מוסף לאחר שכבר הגיע זמן מנחה ,והראשונים עמלו
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נוסף על האמור ,ייתכן ששמירת הסדר לדעת ר' יהודה בבבלי והדעה
הראשונה בירושלמי ,היא דווקא אחר החורבן בניסיון לשמר את הסדר
שהיה במקדש .הפסוק שהביא ריב״ל לתמוך בדברי ר' יהודה הוא מצפניה
פרק ג:

ָּרנִׁ י בַ ת צִׁ יֹון הָּ ִׁריעּו י ְִׁש ָּראֵ ל ִׁש ְמ ִׁחי וְעָּ ְלזִׁ י ְבכָּל
ְרּושלָּ ִׁםֵ .ה ִׁסיר ה' ִׁמ ְשפָּ טַ יְִׁך ִׁפנָּה
לֵ ב בַ ת י ָּ
אֹ יְבֵ ְך ֶמלֶ ְך י ְִׁש ָּראֵ ל ה' ְב ִׁק ְרבֵ ְך ל ֹא ִׁת ְיר ִׁאי ָּרע
ירּושלַ ִׁם אַ ל ִׁת ָּיר ִׁאי
עֹוד .בַ יֹום הַ הּוא יֵאָּ ֵמר ִׁל ָּ
צִׁ יֹון אַ ל י ְִׁרפּו י ָָּּדיְִׁך .ה' אֱ ־ֹלהַ יְִׁך ְב ִׁק ְרבֵ ְך ּגִׁ בֹור
יֹושיעַ י ִָּׁשיש עָּ לַ יְִׁך ְב ִׁש ְמחָּ ה יַחֲ ִׁריש ְבאַ הֲ בָּ תֹו
ִׁ
יָּגִׁ יל עָּ לַ יְִׁך ְב ִׁרנָּה .נּוגֵי ִׁממֹועֵ ד אָּ סַ ְפ ִׁתי ִׁמ ֵמְך
הָּ יּו ַמ ְשאֵ ת עָּ לֶ יהָּ חֶ ְרפָּ הִׁ .הנְ נִׁ י עֹ ֶשה אֶ ת כָּל
ְהֹוש ְע ִׁתי אֶ ת הַ צֹלֵ עָּ ה
ְמעַ ַניְִׁך בָּ עֵ ת ַה ִׁהיא ו ַ
ּול ֵשם ְבכָּל
ְש ְמ ִׁתים ִׁל ְת ִׁהלָּ ה ְ
וְהַ נִׁ ָּדחָּ ה אֲ ַקבֵ ץ ו ַ
הָּ אָּ ֶרץ בָּ ְש ָּתם .בָּ עֵ ת ַה ִׁהיא אָּ ִׁביא אֶ ְתכֶם
ּובָּ עֵ ת ַק ְבצִׁ י אֶ ְתכֶם כִׁ י אֶ ֵתן אֶ ְתכֶם ְל ֵשם
שּובי אֶ ת
ו ְִׁל ְת ִׁהלָּ ה ְבכֹל עַ ֵמי הָּ אָּ ֶרץ ְב ִׁ
בּותיכֶם ְלעֵ ינֵיכֶם אָּ ַמר ה'.
ְש ֵ
ליישבו .ראה לדוגמה תוס' ברכות כח,א ד"ה הלכה מתפלל ,ואור זרוע סי' פח .אף
ששיטה זו נאמרה בדעת חכמים הסוברים שמתפלל מוסף כל היום ,מכל מקום שמענו
מכאן את עצם הסברה לחילוק בין יחיד לציבור.
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הפסוק "נוגי ממועד אספתי" מבטא את תסכולם של ישראל על אורך
הגלות ואת הבטחת ה׳ להחזיר את ישראל לאדמתו .הפסיקה שתפילת מוסף
קודמת לתפילת מנחה ,מבטאת את החוסר בקרבנות ובמקדש שמהם אנו
למדים את דין תדיר .לדעת ר' יהודה ,כשישראל ישובו לאדמתם ולמקדשם,
יהיה אפשר לקיים דין תדיר כדברי המשנה בזבחים .אולם עד אז "נוגי
ממועד" ,וצריך לשמור על סדר הדברים כפי שהיו במקדש ,שתפילת מוסף
קודמת לתפילת מנחה.

נעילה מהו שתפטור את של ערב?
ירושלמי ברכות פרק ד הלכה א (פירוש פני משה בסוגריים):

נעילה מהו שתפטור את של ערב? ר' אבא
ורב הונא בשם רב ,נעילה פוטרת של ערב.
אמר ליה ר' אבא לרב הונא :היאך הוא
מזכיר של הבדלה
כולל

(והרי אין בה ברכת אתה חונן והיכן הוא

הבדלה)? אמר ר' יונה לרבי אבא :היאך

יהא שבע

(ברכות

של

נעילה)

פוטרות שמונה

עשרה? אמר ליה :ולא כבר איתתבת

(והלא

כבר הקשיתי על זה מההבדלה ,ולמה לך תו לאהדורי בתר פירכא אחריני)!
אמר ליה :בגין דאיתתבת תיבטל

(בתמיה ,אם

בשביל הקושיא שלך תבטל דברי רב ,דהא לאו קושיא היא שהרי יכול לכלול

להבדלה בכלל ברכות נעילה)! אמר ר' יוסי ,מה דאקשי
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ר' אבא קשי יאות ,מה דאקשי ר' יונה לא
קשי יאות ,קל הקילו עליו משום תעניתו
שיהו שבע פוטרות שמונה עשרה .רבי אבא
בר ממל אמר לחברייא :מריי
שמעית

(מדברי כולכם למדתי)

(מורי)

מן כולכון

שאין נעילה פוטרת

של ערב .ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי ,אין
נעילה פוטרת של ערב .אמר ר' יוסי בר'
בון ,ותני ר' חייא [כן] :בכל יום אדם מתפלל
שמונה עשרה  -במוצאי שבת ובמוצאי יום
הכפורים ובמוצאי תענית ציבור .ר' יצחק
בר נחמן בשם ר' יהושע בן לוי ,יום
הכפורים שחל להיות בשבת ,אע"פ שאין
נעילה בשבת מזכיר של שבת בנעילה,
אוספין

(הוסיפו)

עליה ראש חדש

שחל להיות בתענית ציבור
ותפילת נעילה נוהגת בתענית

(שאינו חמור כשבת)
(שגוזרין על הגשמים

ציבור) ,אע"פ שאין נעילה

בראש חדש ,מזכיר הוא של ראש חדש
בנעילה.
219

219

סוגיה זו מופיעה בהעתקה בירושלמי תענית ד,א .העתקות של סוגיה ממקום למקום הן
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שני קטעים בירושלמי אומרים דרשני:
א .בברייתא המובאת בשם רבי חייא נאמר שאדם מתפלל שמונה עשרה
במוצאי שבת ,במוצאי יום הכיפורים ובמוצאי תענית ציבור .מה
פשר ההדגשה שאדם מתפלל ערבית בכל יום בזמנים אלו?
ב .על הקביעה בשם רב שנעילה פוטרת של ערב ,הירושלמי מעלה שתי
שאלות )1( :היכן יאמר הבדלה ,הרי אין אומרים ברכת ״אתה חונן״?
( )2איך נעילה פוטרת ערבית  -היאך תפילה בת שבע ברכות פוטרת
תפילה בת שמונה עשרה ברכות?
נעסוק תחילה בשאלות שהירושלמי מעלה ,ומתוכן נשוב בהמשך
לברייתא של ר' חייא .באשר לשאלה הראשונה ,בעניין הבדלה ,ר' יונה
סבור שקושיה זו אינה חמורה ,ונראה שלשיטתו ניתן לשלב נוסח הבדלה גם
בתפילת נעילה ,או שאין הכרח לומר הבדלה בתפילה .באשר לשאלה
השנייה ,שבע ברכות הפוטרות שמונה עשרה ,לכאורה הירושלמי משיב
תשובה מקומית :״קל הקילו עליו משום תעניתו״ ,כלומר הקלו לאחר צום
להתפלל בקצרה (דהיינו לדלג על תפילה אחת) ,וויתרו על ערבית כדי
לסיים מהר יותר.

220

ה״פטור״ מתפילת ערבית במוצאי יום כיפור לא התקבל להלכה ,אך
אומר דרשני .גם הפשטות שבה הירושלמי מציע אפשרות זו ,מראה שביסוד
הדברים מונחת תפיסה רחבה יותר באשר לתפילת ערבית.
נראה להסביר את העניין מתוך הבנה רחבה יותר של שיטת רב לגבי
תפילת ערבית ,ואולי הוא מבטא גם שוני בנוהג בין בבל לבין ארץ ישראל
דבר שכיח בירושלמי.
220

שמעתי מהרב דב קדרון שהרב אברהם שפירא זצ"ל ,ראש ישיבת מרכז הרב ,היה
מתפלל ערבית של מוצאי יום כיפור מהר מאוד.
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לגבי אופיה של תפילת ערבית .לשם כך נבחן תחילה את המקור של זמן
תפילת ערבית.
זמן תפילת ערבית
בבלי ברכות כו,ב:

ותניא כוותיה דר' יהושע בן לוי :מפני מה
אמרו תפלת השחר עד חצות?  ...ומפני
מה אמרו תפלת המנחה עד הערב? ...
ומפני מה אמרו תפלת הערב אין לה קבע?
שהרי אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב
קרבים והולכים כל הלילה.
לשחרית ולמנחה יש סוף זמן מוגדר :״עד חצות״ ,״עד הערב״ ,וזמן זה
צוין על ידי זמני היום הטבעיים .אך על תפילת ערבית נאמר ״אין לה קבע״,
והראיה היא מעבודת המזבח .הראשונים התלבטו בראיה מאברים ופדרים.
רש"י פירש" :ופדרים  -של שאר קרבנות ,שנזרק דמן קודם שקיעת החמה,
קרבין כל הלילה ,וכנגדן תקנו תפלת ערבית" .הרא"ה על אתר כתב:
"ופעמים דנתאכלו מבעוד יום וליכא קרבן בלילה כלל .ותפלת ערבית שהיא
כנגדן היא רשות ,ואינה קבועה כשם שקרבן זה אינו קבוע".
בדברים אלו כבר יש רמז לכך שזמן ערבית יכול להיות מוקדם יותר ,כי
זמן אברים ופדרים הוא קודם שקיעת החמה .אמנם ,הבבלי

(ברכות כז,ב)
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מפרש שכוונת המילים "אין לה קבע" היא שתפילת ערבית רשות,

221

אך

בפשטות הכוונה היא שאין לה קביעות בזמן ,וכפי שכתב בשו״ת הרשב״א
(ח״א סי' רסט) :״אין לה קבע תרתי שמעינן מינה ...אין לה זמן קבוע ...ולא
עשאוה קבוע ,כלומר לעשותה חובה כתפילות הקבועות״.

222

לכאורה משמע שעיקר הכוונה שאין לה זמן קבוע היא לעניין משך
אמירתה ,וכפי שפירש רש"י שכשם שאברים שלא התעכלו קרבים כל
הלילה ,כך תפילת ערבית היא כנגד זמן זה ,וזמנה כל הלילה .אולם מדברי
הבבלי פסחים סח,ב עולה משמעות רחבה יותר:

תניא אמר רבי שמעון :בא וראה כמה
חביבה מצוה בשעתה ,שהרי הקטר חלבים
ואברים ופדרים כשרים כל הלילה ואין
ממתינים להם עד שתחשך.
ופירש רש״י:

כשירין כל הלילה  -כדכתיב" :על מוקדה על
המזבח כל הלילה"

(ויקרא ו,ב)

ויכול להקטירן

כל הלילה ,ואע"פ כן אין ממתינין להם עד
שתחשך אלא מחללין שבת עליהן כדכתיב:
221

"מאי אין לה קבע? אילימא דאי בעי מצלי כוליה ליליא  -ליתני תפלת הערב כל
הלילה! אלא מאי אין לה קבע? כמאן דאמר :תפלת ערבית רשות"

222

וראה רמב"ם פירוש המשנה ד,א" :ואמרו תפלת הערב אין לה קבע ,לפי שאינה חובה
כשחרית ומנחה ,ואינה אלא רשות ,כלומר קבלוה והנהיגוה בלבד ,ולפיכך לא הקפידו
על תחלת זמנה וסופו".
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"עולת שבת בשבתו על עולת התמיד"

(במדבר

כח,י) אלמא חביב למהר מצוה בשעתה.
הקטר אברים מתחיל לפני שתחשך ,ואפילו ״מחללין״ את השבת כדי
להקטירם מהר יותר אף שמצוותם כל הלילה .מכאן שזמן הקטר חלבים
ואברים הוא אחרי הקרבת תמיד של בין הערביים ,דהיינו מבעוד יום .אם
כן ,גם מה שאמרו שתפילת ערבית ״אין לה קבע״ ,פירושו שלכתחילה זמנה
מתחיל כמו הקטר אברים  -דהיינו מבעוד יום מיד אחרי תפילת המנחה
(שהיא כנגד תמיד של בין הערביים).

223

ומצאתי שכבר כתב כך הפני

יהושע (ברכות ב,א) :

כיון שלא ניתקנה אלא כנגד איברים ופדרים
של תמיד בין הערבים ,וכיון דמן התורה זמן
אברים ופדרים הוא לאחר ז' ומחצה
כדאיתא בר"פ תמיד נשחט ,אם כן מהאי
שעתא מתחיל זמן תפילת ערבית ,אף על
גב דהוי עדיין זמן תפילת מנחה.
דרכו של רב בעניין תפילת ערבית
מעתה ,נראה שזו שיטת רב הסובר שתפילת ערבית מתחילה לאחר
תפילת מנחה ,ובכך מוסברות כל הנהגותיו בעניין תפילת ערבית.
223

השווה מאירי ברכות כו,א בעניין תשלומין" :וכן אם טעה ולא התפלל מנחה ,אע"פ
שנשלם היום ונעתק לו ליום אחר ,מתפלל בערב תפילה של ערבית ,וחוזר ומתפלל
י"ח לתשלומין תפילת מנחה ששכח ,ואין אומרים עבר זמנו בטל קרבנו ,שהרי אף
איברים ופדרים מתעכלים כל הלילה מקרבן היום שעבר" .ובדבריו יש הד להסברנו.
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בבלי ברכות כז,ב:

אמר ר' חייא בר אבין :רב צלי של שבת
בערב שבת .רבי יאשיה מצלי של מוצאי
שבת בשבת .רב צלי של שבת בערב שבת.
אומר קדושה על הכוס או אינו אומר קדושה
על הכוס? תא שמע :דאמר רב נחמן אמר
שמואל :מתפלל אדם של שבת בערב
שבת ,ואומר קדושה על הכוס ,והלכתא
כוותיה .רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת
בשבת .אומר הבדלה על הכוס או אינו
אומר הבדלה על הכוס? תא שמע :דאמר
רב יהודה אמר שמואל :מתפלל אדם של
מוצאי שבת בשבת ואומר הבדלה על
הכוס .אמר ר' זירא אמר רבי אסי אמר ר'
אלעזר אמר ר' חנינא אמר רב :בצד עמוד
זה התפלל ר' ישמעאל בר' יוסי של שבת
בערב שבת .כי אתא עולא אמר :בצד
תמרה הוה ולא בצד עמוד הוה ,ולא ר'
ישמעאל ברבי יוסי הוה ,אלא ר' אלעזר בר'
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יוסי הוה ,ולא של שבת בערב שבת הוה,
אלא של מוצאי שבת בשבת הוה.
לפנינו עדות מבית מדרשו של רב על מנהגו להתפלל של שבת בערב
שבת ושל מוצאי שבת בשבת ,ועל מנהגם של אמוראים נוספים לעשות כך.
מאופן התיאור הפסקני משמע שעשו כך לכתחילה .בדומה לדיון בירושלמי
לעיל בעניין תפילת נעילה גם בבבלי עולה שאלת ההבדלה ,אך כאן ברור
שהיא אינה מפריעה לעצם האפשרות להתפלל ערבית מוקדם יותר.

224

בבלי ברכות כז,א:

תפלת המנחה עד הערב ר' יהודה אומר עד
פלג המנחה :אמר ליה רב חסדא לרב
יצחק :התם

(לגבי תפילת שחרית)

אמר רב כהנא

הלכה כרבי יהודה הואיל ותנן בבחירתא
(במסכת עדויות)

כוותיה ,הכא

(לגבי תפילת מנחה)

מאי?

אישתיק ולא אמר ליה ולא מידי .אמר רב
חסדא :נחזי אנן מדרב מצלי של שבת
בערב שבת מבעוד יום ,שמע מינה הלכה
כר' יהודה .אדרבה מדרב הונא ורבנן לא
הוו מצלו עד אורתא ,שמע מינה אין הלכה
224

לסוגיה דומה ראה ירושלמי ד,א.
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כרבי יהודה .השתא דלא אתמר הלכתא לא
כמר ולא כמר ,דעבד כמר עבד ודעבד כמר
עבד .רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת
בערב שבת.
הראשונים פירשו 225שרב נהג להתפלל של שבת בערב שבת ושל מוצאי
שבת בשבת ,מפני שהוא סובר כרבי יהודה שהלילה מתחיל מפלג המנחה.
בנוסף ,הראשונים נחלקו בהסבר פסיקת הגמרא "דעבד כמר עבד ודעבד
כמר עבד",

226

וכן דנו בסתירה שיצר מנהגם להתפלל מנחה סמוך לחשכה

מחד גיסא ,ולהתפלל ערבית מוקדם ולומר קריאת שמע לפני הלילה מאידך
גיסא .עיקר הקושי של הראשונים נובע מצירוף שתי הנחות :הראשונה,
שרב אמר קריאת ׁשמע יחד עם התפילה ,וכפי שכתבו התוס' ב,א

(ד"ה

מאמתי) "ומסתמא גם היה קורא קריאת שמע" ,וזה יוצר בעיה חמורה יותר
מצד זמן קריאת שמע שזמנה הוא "בשכבך" (וראה דיוננו בנושא זה בפרק
א); השנייה ,הואיל ורב סובר כר' יהודה שזמן תפילת הערב מיד אחרי פלג
המנחה ומשם ואילך נקרא לילה ,כיצד ניתן להתפלל בזמן זה גם מנחה?

227

ברם ,נראה שלשיטת רב אמנם ניתן להתפלל ערבית מבעוד יום ,אך אין
זה אומר שזמן זה מוגדר לילה ,אלא לדעתו זמן תפילת ערבית הוא מבעוד
יום ,וזמנה מתחיל מיד אחרי שהתפללו תפילת המנחה .לעיל הבאנו את
דברי הפני יהושע ,וכך משמע גם מדברי הריטב"א (ברכות ב,ב ד"ה ולענין) :

225

ראה לדוגמה תוס' על אתר ד"ה רב.

226

ראה תוס' ב,א ד"ה מאימתי קורין ,ורא"ש פרק א סי' א וסי' ג.

227

וראה מגן אבות למאירי עניין יא על הפולמוס בעניין אמירת קריאת שמע בתפילת
ערבית.
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דודאי לר' יהודה אע"פ שאינו מתפלל
תפלת המנחה מפלג המנחה ואילך ,לא
מפני שהוא לילה קאמר ,אלא משום
דתפלות כנגד תמידין תקנום ,ותמיד של בין
הערבים היה קרב והולך עד פלג המנחה...
ומשם ואילך ראוי להתפלל ערבית מפני
אברים ופדרים שקרבין והולכין ,אבל ודאי
אינו לילה.

228

הוי אומר ,לדעת רב עצם ההקרבה של התמיד ,ובהקבלה עצם תפילת
המנחה ,הם הקובעים את חלוף זמן מנחה ואת תחילת זמן הקרבת אברים,
וממילא גם את זמן תפילת ערבית .בשונה מזמן שחרית וזמן מנחה הנקבעים
על פי זמני היום ,לתפילת ערבית אין התחלה קבועה ,אלא היא נספחת
לסיום התמיד ,וממילא יכולה להתחיל מבעוד יום; השווה יומא כח,א" :והרי
אברים ופדרים!  -סוף עבודה דיממא היא" ,והיינו אף שזמנם כל הלילה.
זאת ועוד ,לדעת רב אין הבדל בין שבת ליום חול ,וכפי שסובר ר' שמעון
שמתחילים את שרפת האימורים בשבת ואין ממתינים למוצאי שבת ,כך
ניתן להתפלל ערבית של מוצאי שבת בשבת ,וכל שכן של שבת בערב שבת.
באשר להנחה של הראשונים לגבי קריאת שמע לפני צאת הכוכבים ,יש
לומר שרב רק התפלל ערבית ולא קרא קריאת שמע.

229

רב פסק כריב״ל

228

אמנם דברי הריטב״א נאמרים לגבי הזמן (פלג המנחה) ולא לגבי עצם התפילה ,כפי
הצעתנו ,אך נראה שהכיוון דומה.

229

וראה מאירי ברכות כז,ב שפירש שרב רק התפלל ולא קידש ולא קרא קריאת שמע.
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הסובר שעיקר קריאת שמע היא על המיטה (כפי שפירשנו לעיל בפרק
ראשון ד"ה ???) ,והביא את שיטת ריב"ל לבבל.
רב ירד מארץ ישראל לבבל ,ונראה שניתן למצוא הד לשיטתו בעדויות
המובאות בתשובות הגאונים ,על מנהג ארץ ישראל להתפלל ערבית בעוד
היום גדול ולפני שקיעת החמה.
נציין כמה התייחסויות למנהג זה.
התוספות רא״ש (ב,א ד"ה ושאלו מרב) בתשובה לשאלה אם עדיף להתפלל
בציבור ולומר קריאת שמע שלא בזמנה ,או להתפלל ביחיד כדי לקרוא
קריאת שמע בזמנה ולסמוך גאולה לתפילה ,כותב:

והשיב

(רב האי גאון)

דבארץ ישראל עושין כן

ומתפללין של ערבית ,ואח״כ קורין ק״ש
בזמנה ,ולא אכפת להו למסמך גאולה
לתפילה של ערבית ,וחזינא דק״ש בעונתה
עדיף ממסמך גאולה לתפילה היכא דלא
אפשר לצלויי...
230

230

נראה שזו גם מגמת הירושלמי (ברכות ד,א) בהבאת תנאים ואמוראים ארץ־ישראלים
שהכריזו על הקדמת השבת:
ר' מפקד לאבדן אמוריה ,אכריז קומי ציבורא :מאן דמצלי ליצלי דרמשא עד
יומא קאים .רבי חייא בר ווה מפקד לאמוריה :אכריז קומי צבורא מאן דמצלי
יצלי דרמשא עד יומא קאים .א"ר חנינא משכני ר' ישמעאל בי ר' יוסי אצל
פונדק אחד ,אמר לי :כאן נתפלל אבא של ליל שבת בערב שבת .אמר ר' אמי:
ר' יוחנן פליג ולא הוה צריך מפלגא על הדא ,למה? שכן מוסיפין מחול על
הקודש .ועוד דסלקון חומרייא מן ערב לציפורין ואמרו :כבר שבת ר' חנינא בן
דוסא בעירו .ווידה אמרה דא (ועל איזה אמרו שר' יוחנן חולק)? דאמר ר'
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והראב"ן ברכות סי' קעא:

וראינו רבותינו שפירשו כך :הא דצלי רב
של שבת בערב שבת ,והא דאמר רב יהודה
אמר שמואל מתפלל אדם של (מ"ש)
[שבת] בערב שבת ואומר קדושה על הכוס.
פי' באותה שעה שמתפלל  -אותה שעה
מקדש על הכוס .והא דאמר רב נחמן אמר
שמואל מתפלל אדם של מוצאי שבת
בשבת [ואומר הבדלה על הכוס וכן ר'
יאשיה היה מתפלל של מוצ"ש בשבת],
אילו כולם היו מתפללין בכל יום תפילת
ערבית מבעוד יום כר' יהודה ,ולא הזכירו
של שבת ושל מוצ"ש אלא שאפילו מיום
חנינא ,משכני ר' ישמעאל בר' יוסי אצל פונדק אחד ,אמר לי :כאן נתפלל אבא
של מוצאי שבת בשבת .ואפילו עלה לא הוה צריך מיפלגא ,דרבי מפקד לאבדן
אמוריה :אכריז קומי ציבורא :מאן דמצלי יצלי רמשא עד יומא קאים וכו'.
וראה דיוננו בפנים להלן בהרחבה.
וכן גם ירושלמי ברכות ד,א (הפירוש בסוגריים ע"פ מהר"פ):
עלה אדם על מטתו אין מטריחין אותו לירד (דתפילת ערבית רשות) .אמר ר'
זעירא :כל מאן דהוינא עביד כן ,הוינא מפחד בליליא (שלא התפללתי ערבית).
לית לך אלא כהדא (אלא אם רוצה להקדים לישון יקדים להתפלל ערבית)
דרבי מפקד לאבדן אמוריה ,אכריז קומי ציבורא :מאן דמצלי יצלי דרמשא עד
יומא קאים .רבי חייא בר ווא מפקד לאמוריה :מאן דמצלי יצלי דרמשא עד
יומא קאים.
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קודש ליום חול ומיום חול ליום קודש
מתפללין ומקדשין ומבדילין ,וכל שכן מיום
חול ליום חול מתפללין.
ובתשובת גאון (אוצר הגאונים ,ברכות ,התשובות ,סי' קסח) :

ודאמרת היכי מצלי תפילה של חול בשבת?
 ...של שבת צריך למימר השבת הזה .אבל
של חול  -לא דאמר בה שהעת הזה חול
הוא.

231

אם כנים דברינו ,העדות על מעשהו של רב ,המופיעה בבבלי ברכות
הנ"ל בסיום הדיון בשיטת ר' יהודה ,מקבלת משמעות חדשה .נראה שקודם
הגעתו של רב לבבל ,היה המנהג הבבלי להתפלל ערבית אחרי חשכה .מנהג
זה בא לידי ביטוי בדברי ר' חייא הבבלי בברייתא המובאת בירושלמי שבו
פתחנו .ר' חייא מדגיש שמתפללים ערבית בכל יום "במוצאי" ,דהיינו לאחר
חשכה ,כולל בימים המיוחדים .נוכח המנהג הבבלי האמוראים בבבלי הנ"ל,
מבית מדרשו של רב ,מנסים לברר כמי ההלכה לגבי זמן סיום תפילת מנחה
 כר' יהודה או כחכמים ,ודנים במנהגו של רב .הגמרא מספרת שרב הגיעלביתו של גניבא ,חכם מקומי בבבל,

232

והתפלל ערבית בעוד היום גדול,

ואם כן מעשהו של רב אינו רק עדות לשיטתו ,אלא הוא מעין קריאת תיגר
על מנהג המקום.
231

לתשובות נוספות ולדיוני הגאונים בעניין ,ראה אוצר הגאונים ,ברכות ,סימנים קסח-
קעו.
232
על מתח בין רב לגניבא ראה ירושלמי ע״ז ב,ח בחומרת התורמוסים של רב .וכן
במתח בין גניבא לתלמידי רב (רב הונא ורב חסדא) בבבלי גיטין לא ,ב.
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ברם ,מעשהו של רב מעלה שתי שאלות נוספות:
א .האם כאשר התפלל רב של שבת בערב שבת ,הוא התפלל ערבית
נוסף על תפילת מנחה ,או הוסיף את עניין השבת בתוך תפילת
המנחה ובכך פטר עצמו מתפילת ערבית?
ב .האם התפילה קובעת את היום  -דהיינו ,האם כאשר מתפלל תפילת
שבת בערב שבת נכנסת שבת וחלים איסורי שבת?

233

נפתח בשאלה הראשונה .לפי הסברנו רב סובר שזמן תפילת ערבית
מקביל לעבודת המזבח הלילית ,שהיא הקטרת האימורים ,והיא מתחילה עם
סיום הקרבת התמיד של בין הערביים ,אחרון קרבנות היום .לדברי רב
תפילת ערבית היא תפילה הבאה אחרי תפילת המנחה ,ולאו דווקא תפילה
של לילה ,כפי ששיירי האברים על המזבח הם גם שיירים של קרבן התמיד
של בין הערביים 234.הוי אומר ,תפילת ערבית אינה צמודה וקשורה בהכרח
לחילוף הטבעי של היום (תנועת השמש בשמים) ,אלא תפילה הבאה
כהמשך לתפילת מנחה ולסיום עבודת היום שעבר ומעבר ליום שאחריו.
233

רוב הראשונים סוברים שקיבל עליו את השבת ,ומפנים לסוגיה בשבת כג,ב.

234

ראה תשובת הרמב"ם ,שנשאל על אמירת "עננו" במנחה ערב הצום אף שטרם התחיל
הצום (שו"ת הרמב"ם ,בלאו ,סי' קס)" :אף כי אינו צום אין תמה בה לפי שערב היום
כל יום הוא תחילת היום שאחריו להתחיל בתפילות ,ולכן מותר להתפלל ערבית של
שבת בערב שבת ומעריב של מוצאי שבת בשבת ומבדיל" .אולם ייתכן שכוונת
הרמב"ם שלעניין תפילה ערב היום נחשב כהתחלת היום הבא ,ואם כן אין זה
כדברינו.
לעניין עצם הדין של אמירת "עננו" במנחה נראה שחזר בו ,וכפי שמופיע לפנינו
בתשובה אחרת שלו (בלאו סי' קיג ,ובנוסח מלא יותר בתרגום מאיר בניהו ,ספר
הזיכרון לרב יצחק ניסים ,כרך ב ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' רח)" :כיצד יקבל התענית
על עצמו ,זהו שיאמר בתפילת המנחה :אהא בתענית ,או קבלתי תענית ...וכבר מצאנו
שהראשונים אומרים שיאמר זה אחר תפלת המנחה שכן נראה מהירושלמי .ואם אמרו
בתוך התפלה בשומע תפלה כמו שזכרנו תחילה בחיבור ,אין בזה עבירה ,אבל ענינו
לא יאמר אלא מליל התענית במעריב" .וראה הלכות תענית א,י ובנושאי כלים שיש
חילופי גרסאות בהתאם לשני הפסקים ,וראה רמב"ם מדויק ,מהדורת ר"י שילת ,על
אתר.
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מעתה ,הואיל והזמן שאחר המנחה כשר לתפילת הערב ,אין הבדל בין ערב
שבת לשאר הימים ,וגם בערב שבת ניתן להתפלל תפילת ערבית של שבת,
ורב התפלל אפוא תפילת ערבית של שבת ,דהיינו תפילה של שבע ברכות,
בערב שבת .אך רבי חייא בברייתא חולק וסובר שתפילת ערבית אינה
תפילה המשלימה או הבאה אחרי תפילת המנחה ,אלא חייבת להיות חלק
מהזמן החדש של היום הבא ,דהיינו הלילה ,ולפי שיטתו אין נעילה פוטרת
את ערבית וגם אי אפשר להתפלל ערבית של שבת בערב שבת.
נעבור כעת לשאלה השנייה ,אם התפילה בערב שבת קובעת את היום.
בהמשך למעשהו של רב דן הבבלי בשאלה אם אומר קדושה על הכוס.
נראה שהשאלה היא אם תפילת ערבית בערב שבת הופכת את היום לשבת,
או שמא יש לעשות מעשה נוסף כדי לקבל את השבת (וראה דיוננו על רבי
להלן).

אמר ר' חייא בר אבין :רב צלי של שבת
בערב שבת .רבי יאשיה מצלי של מוצאי
שבת בשבת .רב צלי של שבת בערב שבת.
אומר קדושה על הכוס או אינו אומר קדושה
על הכוס? תא שמע :דאמר רב נחמן אמר
שמואל :מתפלל אדם של שבת בערב
שבת ,ואומר קדושה על הכוס ,והלכתא
כוותיה.
הראשונים נחלקו אם מותר גם לקדש ולאכול בערב שבת .הרשב"א על
אתר כותב:
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וכן בקדוש של כוס זה מותר לו לאכול
בשבת ,וכן הסכים רב האי גאון ז"ל וכן
הראב"ד ז"ל .ואף על פי שיש מקצת מן
הגאונים ז"ל שאומרים שאינו אומר קדוש
ולא הבדלה עד הערב ,ואין לו טעם
והראשון עיקר.
וכן בתוספות פסחים צט,ב ד"ה עד שתחשך" :סעודת שבת וימים טובים
מצי אכיל להו מבעוד יום".
אך בתוספות רי"ד כתב:

נראה לי שלא התירו לקדש ולהבדיל אלא
מחמת דוחק ,כגון שיודע שלא ימצא בביתו
יין לקדש ולהבדיל ,אבל שלא בשעת הדחק
 לא ,שלא התירו מבעוד יום ולזלזל בכבודשבת אילולי מחמת דוחק.
מרן הבית יוסף (או"ח סי' רסג) כתב שאם התפלל תפילת ערבית כבר קיבל
עליו את השבת ,ואין מועילה התניית תנאי שאינו מקבל את השבת ,וכן פסק
להלכה בשו"ע או"ח רסג,יא .אמנם בפני יהושע (ברכות כז,ב) דן בדבריו,
וטען שלדעת רב אינו מקבל את השבת אף שכבר התפלל ערבית:

דמי לנו גדול מרבי ירמיה בר אבא דתלמיד
חבר דרב הוי ,ומדאמר ליה "מי בדלת?",
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משמע דקס"ד שאין חיוב ליבדל ממלאכה,
אף על פי שכבר התפלל של שבת מבעוד
יום ,ואם כן נהי דמהדר ליה רב" :אין
בדילנא" היינו שהיה בדעתו ליבדל ,אבל
אם התנה שאין רוצה לקבל שבת עדיין,
אפשר דמודה לרבי ירמיה בר אבא,
דאפושי

פלוגתא

לא

מפשינן

לעשות

פלוגתא רחוקה .ועוד ,דהא בתר הכי
מקשה סתמא דתלמודא "מי בדיל? והאמר
רבי אבין :פעם אחת התפלל רבי כו' ונכנס
למרחץ" ,אם כן על כרחך הוי בעי למימר
דמותר לעשות מלאכה גמורה לאחר
שהתפלל של שבת ...לפי זה אזלא לה
סברת הב"י שחשבה לסברא פשוטה ,והא
קמן דרבי ירמיה בר אבא וסתמא דתלמודא
מספקא להו הא מלתא .ולפום ריהטא
דשמעתין משמע דאפילו בלא תנאי בעינן
למימר דשרי ...מה שאין כן לענין קידוש
היום שהיא מדאורייתא ממש או עכ"פ
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אסמכתא דזכור את יום השבת ,משום הכי
יש סברא לומר שצריך לקדש על הכוס
משחשכה דוקא ...ולפי זה יש ליישב גם כן
שיטת הגאונים שהביא הרשב"א.
נמצא שרב ,שעבר מארץ ישראל לבבל ,מייצג את שיטת ארץ ישראל
הקדומה ,שזמן תפילת ערבית מיד אחרי מנחה ואין לה קשר לקבלת שבת,
ואילו רבי חייא ,שגר בבבל ועלה לארץ ישראל ,מייצג את שיטת בבל ,שזמן
ערבית בלילה .הצד השווה הוא שהעמדה של כל אחד מהם מתנגשת עם
הנוהג הרווח במקומו החדש.
לאור פירושנו לשיטת רב נשוב ונבחן את שיטתו לגבי תפילת נעילה,
ואת האפשרות לפטור את ערבית בתפילת נעילה.
ירושלמי ברכות פרק ד הלכה א:

אימתי היא נעילה? רבנן דקיסרין אמרין:
איתפלגון רב ור' יוחנן .רב אמר :בנעילת
(בשקיעת

החמה) .ור' יוחנן אמר

שערי שמים

בנעילת שערי היכל

(אחר שחיטת תמיד של בין הערביים

בעוד היום גדול) .אמר ר' יודן ענתירדיא :מתניתא
מסייעא לר' יוחנן :בשלושה פרקים הכהנים
נושאים את כפיהם ארבעה פעמים ביום:
בשחרית ובמוסף במנחה ובנעילת שערים,
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בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים .אית
לך מימר נעילת שערי שמים ביום! אחוי
דאימא דרב אדא הוה צייר גולתיה

(טלית)

דרב בצומא רבא ,אמר ליה :כד תיחמי
שמשא בריש דיקלי תיהב לי גולתי דנצלי
נעילת שערים .מחלפא שיטתיה דרב תמן
הוא אמר בנעילת שערי שמים ,וכא אמר
בנעילת שערי היכל? אמר רב מתנה :על
ידי דרב מאריך בצלותא סגין הוה מגיע
לנעילת שערי שמים.
לדעת רב יש להתפלל נעילה בזמן נעילת שערי שמים  -דהיינו מתחילים
אותה בשקיעת החמה ,זמן החופף את היום והלילה ,אך בהמשך מסופר שרב
התחיל להתפלל ביום ,כשהשמש בראשי האילנות ,וסיים בנעילת שערי
שמים ,בלילה .אם לדעת רב זמן נעילה בנעילת שערי שמים ,מדוע התחיל
להתפלל מבעוד יום?
הסוגיה המקבילה מופיעה בבבלי יומא פז,ב:

מאי נעילת שערים? רב אמר :צלותא
יתירתא

(רש"י :מתפלל שבע כשאר

התפילות) ,ושמואל

אמר :מה אנו מה חיינו .אמר רב :תפלת
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נעילה פוטרת את של ערבית .רב לטעמיה,
דאמר צלותא יתירה היא ,וכיון דצלי ליה -
תו לא צריך .ומי אמר רב הכי? והאמר רב:
הלכה כדברי האומר תפלת ערבית רשות!
לדברי האומר חובה קאמר.
רב אומר שלנעילה מתפלל ״צלותא יתירתא״ ,דהיינו תפילת עמידה
נוספת ,ושמואל סובר שאומר ״מה אנו מה חיינו״ ,דהיינו סוג של תחינה ,אך
לא תפילת עמידה .הבבלי מוסיף שלדעת רב תפילת נעילה פוטרת את של
ערבית ,ומעמיד את דבריו למאן דאמר תפילת ערבית חובה ,מפני שלמאן
דאמר תפילת ערבית רשות אין שייך לומר "נעילה פוטרת".
אולם נראה שניתן לפרש את דברי רב גם כפשוטם .כבר התוספות על
אתר פירשו שאף על פי שערבית "רשות" ,אין הכוונה שאין בה מצווה ,וכן
בתוספות שבת ט,ב (ד"ה למ"ד)" :דאמרינן בפרק תפלת השחר שהיא כנגד
הקטרת אברים שהיא כל הלילה דלא מעכבי כפרה אלא מצוה ,הכא נמי
תפלת ערבית מצוה" .לפי ביאורנו יש להוסיף שלדעת רב המונח "רשות"
נועד להדגיש שתפילת ערבית אינה עומדת כחיוב בפני עצמה ,אלא נחשבת
לנגררת אגב מנחה 235,וזו הסיבה שנעילה יכולה לפטור ערבית.

235

התוספות על אתר (ד"ה ואמר רב) שואלים איך ביטלו את ערבית ללא סיבה,
ומתרצים שהסיבה היא הצורך בהכנת צורכי סעודה ,ותשובה זו דומה לתשובת
הירושלמי (מובא בפנים לעיל) שהקילו בגלל התענית .וראה רי״ף בסוף יומא:
״והאידנא נהוג עלמא לצלויי תפילת ערבית אחר נעילה״ ,ומשמע מלשונו שההלכה לא
נפסקה נגד רב אלא שהעם נוהג להתפלל.
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נראה שלדעת רב נעילה היא תוספת לריבוי תפילה ביום הכיפורים,

236

ודין נעילה כדין ערבית .לדעת רב יש דמיון בין תפילת נעילה לתפילת
ערבית .כשם שתפילת ערבית אינה כנגד קרבן אלא כנגד שרפת האימורים,
כך תפילת נעילה אינה כנגד קרבן אלא תפילה נוספת שתיקנו לריבוי
בתפילה ביום הכיפורים .תפילת נעילה נלווית ומתווספת למנחה ,ולכן ניתן
להתחיל להתפלל אותה בעוד היום גדול .יחד עם זאת ,יש גם שוני בינה
לבין ערבית :הואיל ונעילה היא בגדר "ריבוי תפילות" עליה להסתיים עם
שקיעת החמה ,בנעילת שערי שמים .לדעת רב הגדר של "ריבוי תפילה"
אינו רק מצד החפצא של הוספת תפילה נוספת של שבע ברכות ולא תחינה,
אלא הוספה גם מצד הגברא

237

 -דהיינו שהאדם מרבה בתפילה ומתפלל עד

צאת היום.
מעתה ,הואיל ולדעת רב נעילה נחשבת לתפילה ובאה לאחר מנחה ,הרי
שתפילת נעילה ממלאת את מקומה של תפילת ערבית הבאה לאחר מנחה ,כי
גם ערבית אינה חובה כשלעצמה .יתר על כן ,הואיל וערבית אינה אלא כנגד
האימורים המסיימים את עבודת היום ואינה חובה כשלעצמה אלא מהווה
סניף למנחה ,כל תפילה הבאה לאחר מנחה לסיום היום שקולה לה ופוטרת
אותה .ואף שערבית של חול מחייבת שמונה עשרה ברכות ,שבע הברכות

236

ראה ירושלמי ד ,א דן המסביר שהמקור לתפילת נעילה הוא על פי העיקרון של ריבוי
תפילה" :מניין לנעילה? אמר ר' לוי' :גם כי תרבו תפלה' (ישעיהו א,טו)  -מכאן שכל
המרבה בתפלה נענה וכו'" .וראה בספר ״נפש הרב״ לרב צבי שכטר (ליקוטי הנהגות,
עמ' ר) המביא שהגרי״ד סולובייציק התלבט אם מי שלא התפלל שאר תפילות יום
הכיפורים ,יכול להתפלל תפילת נעילה מפני שבעבורו אין זה בכלל ריבוי תפילה.

237

ניסוח מאלף לתופעה זו ניסח מו״ר הרב יהודה עמיטל בדרשה לפני נעילה המובאת
בספר ״עת רצון״ ,הוצאת מגיד  ,2013עמוד  311:״אדם האומר 'אני אחר' השתנה
בו דבר .עד עתה התפלל ממקום רוחני אחד ,ועל פי מצבו העכשווי .המתפלל בנעילה
איננו המתפלל בשחרית ,ועל כן אף אם מתפלל ביחיד ,ואיננו זוכה לתוספת הגוונים
שבתפילת הציבור ,הרי שתפילתו שונה וחדשה" .וראה הערה 51להלן.
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של נעילה ״פוטרות״ את שמונה עשרה הברכות של ערבית ,מפני שעיקר
החיוב אינו מספר הברכות וסוגן ,אלא עצם הוספת תפילה לאחר מנחה לציון
סיום היום,
ערבית.

238

ולפיכך "תו לא צריך" תפילה נוספת ,ונעילה פוטרת

239

נשוב לסוגיית הירושלמי שבה פתחנו את עיוננו .בסוגיה שם הבר־
פלוגתא של רב הוא ר' יהושע בן לוי .נביא שוב את דבריו:

רבי אבא בר ממל אמר לחברייא :מריי ,מן
כולכון שמעית שאין נעילה פוטרת של ערב.
ר' סימון בשם ריב"ל :אין נעילה פוטרת של
ערב.
מהי סברתו של ריב"ל? ריב״ל בירושלמי (ברכות ד,א) אומר שתפילות
מאבות למדום .וכתב הפני יהושע (ברכות כו,ב):

בגמרא איתמר רבי יוסי בר חנינא אמר
תפלות אבות תקנום ורבי יהושע בן לוי
אמר כו' .לכאורה נראה דהך פלוגתא תליא
238

וראה רא״ש תענית פרק ד סי' מ שנשאל על ט׳ באב שחל במוצאי שבת ,אם להבדיל
על הכוס בשבת ,ומפנה לגמרא עירובין מ,ב ולדברי רב שם בתגובה לשאלת רב
ירמיה תלמידו.

239

וראה ר״ן יומא על אתר ד״ה רב אמר ,המסביר שרב סובר שתפילת נעילה בלילה,
ולכן נעילה פוטרת של ערב .אך ראה במרדכי מסכת מגילה סי' תשכז האומר שהמנהג
המקורי היה להתפלל נעילה ביום ,אלא שהאידנא החזנים מושכים ולכן מתפללים
נעילה בלילה .המנהג בבריסק היה להשלים תפילת נעילה לפני השקיעה ולומר
תהילים משקיעת החמה עד סוף הצום.
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בפלוגתא דתנאי לקמן אי תפלת ערבית
רשות או חובה ,דמאן דסבירא ליה רשות
על כרחך סבר דכנגד תמידין תקנום,
ומשום הכי תפלת שחרית ומנחה חובה,
מה שאין כן תפלת ערבית שאינה אלא
כנגד אברים ופדרים דלא מעכבי כפרה,
ועוד שעיקר מצותן להקטירן ביום ,ומשום
הכי הוי שפיר רשות ,ומאן דאמר תפלת
ערבית חובה סובר דתפלות אבות תקנום,
דלפי זה כולהו שלש תפלות כי הדדי נינהו
דמאי שנא?
לפי דרכנו יש להוסיף ,שהמחלוקת לגבי מקור התפילה משליכה גם על
המחלוקת של רב וריב"ל לגבי תפילת נעילה .אם התפילות הן כנגד תמידין,
זמן ערבית (שאין קרבן תמיד כנגדה) גמיש ומתחיל מסוף תפילת המנחה,
שהיא כנגד תמיד של בין הערביים ,והרי זה גם זמן תפילת נעילה ,ונעילה
פוטרת את ערבית .אולם לדעת ריב"ל בירושלמי הלומד את תפילת ערבית
מהאבות ,תפילת ערבית היא כנגד מה שנאמר ביעקב ״ויפגע במקום וילן שם

הקדמה | 195

כי בא השמש"  -דהיינו אחר שקיעת השמש.

240

אם כן ,אין אפשרות של

חפיפה בין זמן ערבית לזמן נעילה ,וממילא אין נעילה פוטרת את ערבית.

המתפלל של שבת בערב שבת
בעיונננו הקודם דנו בתפיסתו של רב את תפילת ערבית .להלן ננסה
להראות ששורשיה של תפישה זו בתקופת התנאים.
בבלי ברכות כז,ב:

והאמר רבי אבין :פעם אחת התפלל רבי
של שבת בערב שבת ,ונכנס למרחץ ,ויצא
ושנה לן פרקין ועדיין לא חשכה? אמר
רבא :ההוא  -דנכנס להזיע ,וקודם גזירה
הוה .איני! והא אביי שרא ליה לרב דימי
בר ליואי לכברויי סלי!? ההוא טעותא
הואי .וטעותא מי הדרא? והא אמר אבידן:
פעם

אחת

נתקשרו

שמים

בעבים,

כסבורים העם לומר חשכה הוא ונכנסו
לבית הכנסת והתפללו של מוצאי שבת
בשבת ,ונתפזרו העבים וזרחה החמה,
240

השווה לעיוננו על דעת ריב״ל בזמן המנחה (עמ' ???) ,שהורה לתלמידיו להתפלל
קודם זמן המנחה .שם כבר עבר חצות היום ,ובמסגרת הזמן שבין חצות היום לשקיעת
החמה ,הזמן גמיש .אך לגבי ערבית ״כי בא השמש״ בעינן וליכא.
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ובאו ושאלו את רבי ,ואמר :הואיל
והתפללו – התפללו! שאני צבור ,דלא
מטרחינן להו .אמר רבי חייא בר אבין :רב
צלי של שבת בערב שבת; רבי יאשיה
מצלי של מוצאי שבת בשבת .אמר ר' חייא
בר אבין :רב צלי של שבת בערב שבת.
רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת.
רב צלי של שבת בערב שבת .אומר
קדושה על הכוס או אינו אומר קדושה על
הכוס?
בגמרא מסופר שרבי התפלל של שבת בערב שבת ואחר כך נכנס למרחץ
ולימד תורה ,וכל זה אירע לפני החשכה .על כך תמהים:
 .1איך רבי הלך למרחץ אחרי שהתפלל תפילת שבת ,והלא רחיצה
במרחץ אסורה בשבת?
 .2כאשר מתפלל תפילת שבת בערב שבת קודם הלילה ,איך יצא ידי
חובת התפילה?
רבא מתרץ שבתקופת רבי טרם נאסר המרחץ .מדבריו עולה שלדעתו
המתפלל תפילה של שבת בערב שבת מקבל עליו את השבת .לשון אחר ,יש
קשר מוכרח בין תפילת שבת לבין קבלת השבת ,ולפיכך נצרך להסביר
שטרם נאסר המרחץ .בהמשך הסוגיה הגמרא מביאה את הנהגתו של רב
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להתפלל של שבת בערב שבת ,ודנה אם במצב כזה אומר גם קידוש .במילים
אחרות :אם תפילה גורמת לשבת שתחול.
שאלה זו שייכת גם לעניין הבדלה במוצאי שבת ,ובעקבות רב מביאה את
מעשהו של ר' ישמעאל בן יוסי או ר' אלעזר בן יוסי:

אמר רבי זירא אמר רבי אסי אמר רבי
אלעזר אמר רבי חנינא אמר רב :בצד עמוד
זה התפלל רבי ישמעאל ברבי יוסי של
שבת בערב שבת .כי אתא עולא ,אמר:
בצד תמרה הוה ולא בצד עמוד הוה ,ולא
רבי ישמעאל ברבי יוסי הוה אלא רבי
אלעזר ברבי יוסי הוה ,ולא של שבת בערב
שבת הוה אלא של מוצאי שבת בשבת
הוה.
הירושלמי שופך אור על המסופר בבבלי.
ירושלמי ברכות פרק ד הלכה א:

ר' מפקד לאבדן אמוריה ,אכריז קומי
ציבורא :מאן דמצלי ליצלי דרמשא עד יומא
קאים .רבי חייא בר ווה מפקד לאמוריה:
אכריז קומי צבורא מאן דמצלי יצלי דרמשא
עד יומא קאים .א"ר חנינא משכני ר'
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ישמעאל בי ר' יוסי אצל פונדק אחד ,אמר
לי :כאן נתפלל אבא של ליל שבת בערב
שבת .אמר ר' אמי :ר' יוחנן פליג ,ולא הוה
צריך מפלגא על הדא ,למה? שכן מוסיפין
מחול על הקודש .ועוד דסלקון חמרייא מן
ערב לציפורין ואמרו :כבר שבת ר' חנינא בן
דוסא בעירו .ווידה אמרה דא

(ועל איזה אמרו שר'

יוחנן חולק)? דאמר ר' חנינא ,משכני ר' ישמעאל
בר' יוסי אצל פונדק אחד ,אמר לי :כאן
נתפלל אבא של מוצאי שבת בשבת .ואפילו
עלה לא הוה צריך מיפלגא ,דרבי מפקד
לאבדן אמוריה :אכריז קומי ציבורא :מאן
דמצלי יצלי רמשא עד יומא קאים וכו'.
בירושלמי מסופר שרבי הורה להכריז בציבור שאפשר להתפלל ערבית
בעוד היום גדול ,וגם רבי חייא הכריז כך .דהיינו לפנינו אמירה ברורה
שתפילת ערבית אינה מוכרחת להיות בלילה ,וכפי שהסברנו במאמר
הקודם ,זה כנראה היה מנהג ארץ ישראל הקדום .כהוכחה לשיטה זו מובא
הסיפור על רבי ישמעאל ברבי יוסי ,אך בשינוי מהותי אחד .רבי ישמעאל
ברבי יוסי היה ב"פונדק אחד״ ,ולא ליד עמוד או תמרה כמו שמופיע בבבלי.
נראה שהכוונה בציון "הפונדק" לרמוז שהדבר היה קשור במסחר ,ונדמה
שבא להמחיש שרבי ישמעאל ברבי יוסי  -אף שהתפלל של שבת בערב
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שבת ,המשיך בשגרת החול שלו .כלומר אותה תפילה לא החילה עליו את
השבת.
אם כנים דברינו ,נראה שבכך ניתן להבין את תרעומתו של ר' יוחנן.
הירושלמי משיב" :ולא הוה צריך מפלגא על הדא .למה? שכן מוסיפים
מחול על הקודש״ .כלומר ,הירושלמי מניח שהתרעומת של רבי יוחנן הייתה
על כך שהתפללו מוקדם ,ואומר הירושלמי שאין בעיה בכך כי הוא מוסיף
מחול על הקודש .אך ייתכן שרבי יוחנן עומד על כך שהדבר היה ב"פונדק"
ור' ישמעאל לא קיבל שבת ,והתרעומת אפוא אינה על עצם ההקדמה אלא
על ניתוק התפילה מקבלת שבת בדורות שאחרי רבי.
הירושלמי ממשיך" :ועוד דסלקון חמרייא מן ערב לציפורין ואמרו :כבר
שבת ר' חנינא בן דוסא בעירו" .לשון הירושלמי עמומה .נראה שהחמרים
מביאים ראיה להנהגתו של ר' ישמעאל בן יוסי ממעשהו של ר' חנינא שגם
הוא הקדים לקבל שבת מבעוד יום ,בזמן שהחמרים עוד עבדו והלכו מערב
לציפורי.
אמנם בירושלמי לפנינו כתוב "כבר שבת",

241

ולכאורה משמע ששבת

ממלאכה .ייתכן שרבי חנינא בן דוסא שבת מיד עם תפילתו ממידת חסידות,
ואולי זה מהווה מקור קדום יותר לנוהג שהתפתח אחר כך לקבל שבת
מוקדם בתפילה .אולם על אף שר' חנינא ,שהוא מרא דאתרא ,נהג בחסידות,
מעשה החמרים ממחיש שהעם לא קיבל את מעשיו ,והחמרים המשיכו את
היום כיום חול.
נוסח אחר הלקוח מבראשית רבה ,אף הוא מדרש ארץ־ישראלי קדום,
מובא באור זרוע (ח"ב ,הלכות ערב שבת סי' יד):
241

וכן הגרסה גם ברבינו חננאל יומא פח,א.
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ואמרי' בבראשית רבה פר' [יוד] אצל ויכל
א־להים כו' :א"ר חנינא משכני ר' ישמעאל
בר"י אצל פונדקי אחד ואמר לי כאן נתפלל
אבא של שבת בע"ש .ר' ירמיה אמר ,ר'
יוחנן מקשי (בן) [כאן] נתפלל אבא של
שבת בערב שבת ,אתמהה?! ולא הוי צריך
מקשי ,דהא חמריא סלקין מן ערב לצפרין
ואמרין כבר התפלל רחב"ד בעירו .ואין
בעית מקשי ,על הדין קשיא ,דאמר ר"ח
משכני ר' ישמעאל בר"י אצל פונדק אחד,
ואמר לי ,כאן נתפלל אבא של אחד שבת
בשבת .א"ר יוסי אף על דא לא הוי צריך
מקשי ,דהא רבי הוה יתיב ודריש ואמר
לאבדן אמוריה :אכריז קמי ציבורא וצלין
דחולא עד יומא קאים .ועוד ,ר' חנינא בר
אבא הוה יתיב ודרש והוה אמר לאמוריה:
אכריז קומי ציבורא ויצלון דחולא עד יומא
קאים.
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לפי גרסת האור זרוע

242

לא נאמר שר' חנינא שבת אלא התפלל ,ואין

הכרח לפרש שגם שבת .אמנם נראה שהסיפור על החמרים טומן בחובו
משמעות רחבה יותר .רבי חנינא בן דוסא הוא החכם או מרא דאתרא של
העיר ערב .והנה אף על פי שרבי חנינא "כבר שבת" ,החמרים בני עירו
יצאו מהעיר לאחר מכן .מכאן שהם כנראה לא ראו במעשהו דבר מחייב,
ולדידם התפילה אינה מכניסה שבת .או כפי שפירשנו לעיל ,הוא נהג במידת
חסידות ושבת משהתפלל ,אך זו רק מידת חסידות של רבי חנינא בן דוסא
שלא הייתה מקובלת על העם ,החמרים.
אם הסברנו בירושלמי נכון ,ניתן להסביר כך גם את הסיפור בבבלי על
רבי שהתפלל מוקדם והלך למרחץ .רבי אינו סובר שהתפילה גורמת ליום
שיבוא ,וכל זמן שלא שקעה השמש ,ואפילו כבר התפלל תפילת שבת ,טרם
נכנסה שבת (אלא שהבבלי לפי דרכו מניח שבתפילת שבת נכנסת שבת,
ולכן תירץ באופן שונה).
נראה שלשיטת רבי תפילת ערבית כשלעצמה אינה מחייבת קבלת שבת,
אלא רק אם קיבל על עצמו את השבת .אולם רבי יוחנן סובר שבכל מקרה
התפילה גורמת לשבת שתבוא  -דהיינו בכך שמתפלל כבר מקבל עליו את
השבת .אך נראה שתפיסת ר' יוחנן היא הלכה שהתחדשה בראשית תקופת
האמוראים או הרחבה של מנהג חסידותו של רבי חנינא בן דוסא והפיכתו
לנורמה ציבורית .לכן ,אחרי רבי יוחנן אנחנו מוצאים אצל רב ושמואל
שאלות לגבי קידוש וכדומה.
242

אמנם ראה בראשית רבה ,מהדורת אלבק ,בראשית ,פרשה י (עמ'  84שורה  ,)4ושם
בנוסח הפנים הגרסה היא "שבת" ,אך בחילופי הנוסח ציין שבחלק מכתבי היד גרסו
"התפלל" ,וכך גם הנוסח בפסיקתא רבתי .שמא חילופי הנוסח משקפים גם חילופי
פרשנות.
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בעיוננו הקודם ביארנו את שיטת רב שהתפלל של ערב שבת בשבת ,ולפי
דברינו רב ,שהיה בדור המעבר ,ממשיך את גישתו של רבי .אם כן ,רב רק
התפלל תפילת ערבית בערב שבת אך לא קידש ולא אכל וגם לא קיבל עליו
את השבת .

243

אמנם ההלכה למעשה שונה ,ופסק השולחן ערוך (או"ח רסג,יא)" :אף על
פי שלא התפללו הקהל עדיין ,אם קדם היחיד והתפלל של שבת מבעוד יום,
חל עליו קבלת שבת ואסור בעשיית מלאכה ואפילו אם אומר שאינו רוצה
לקבל שבת" ,והסביר במשנה ברורה (ס"ק נ)" :ואף דבהדלקה יש אומרים
דמהני תנאי ...בתפלה שאני כיון שהזכיר בה קדושת שבת".

הלכה ד
אמירת ברכת חונן הדעת בשבת
ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ד:

היה עומד ומתפלל בשבת ,ושכח של שבת
והזכיר של חול .ר' חונה אמר ,איתפלגון רב
נחמן בר יעקב ורב ששת :חד אמר ,חותך
את הברכה .וחרנא אמר ,גומר את הברכה.
הכל מודים בחונן הדעת שהוא גומרה ,והא
243

והשווה מאירי ברכות כז,ב" :שהם לא העידו על רב שקדש אלא שאמרו בשם שמואל
שאומר קדושה על הכוס אם ירצה אבל רב ודאי לא קדש על הכוס ולא אכל".
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כרבי דרבי אמר :תמה אני היאך בטלו חונן
הדעת בשבת ,אם אין דיעה תפלה מניין?!
המאירי (ברכות כא,א) פוסק:

כל שהתחיל בשל חול פוסק אף באמצע
ברכה ,ומכל מקום לדעתי בברכת חונן
הדעת ראוי לגמור מפני שיש לה סרך מקום
אף בשבת ,והוא שאמרו בתלמוד המערב
היה מתפלל ...הכל מודים בחונן הדעת
שגומר.
המאירי פוסק שממשיך את חונן הדעת כי יש לה ״סרך מקום" בעקבות
שיטת הירושלמי .אמנם הירושלמי נוקט "הכל מודים" ,ומשמע שלפי
הירושלמי אין זה רק "סרך" אלא מעיקר הדין.
דברי הירושלמי צריכים ביאור .מה פשר נימוקו של רבי "אם אין דיעה
תפלה מניין" ,והרי לכאורה ברכת הדעת היא בקשה כמו כל בקשה אחרת?
כדי להשיב על כך נתבונן תחילה באופיין של הברכות האמצעיות
בתפילת שמונה עשרה ,ומדוע אין אומרים אותן בשבת .אחר כך נבחן את
ייחודה של ברכת חונן הדעת .כפי שכבר ציינו לעיל (ע"פ עזרא פליישר
לעיל עמ' ??) ,הברכות האמצעיות הן בקשות על הצרכים הלאומיים של עם
ישראל ,ונראה שהיו שתי סיבות לאי־אמירתן בשבת.
בבלי ברכות כא,א:
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והאמר רב נחמן :כי הוינן בי רבה בר אבוה
בען מיניה :הני בני בי רב דטעו ומדכרי
דחול בשבת מהו שיגמרו? ואמר לן :גומרין
כל אותה ברכה .הכי השתא ,התם גברא
בר חיובא הוא ורבנן הוא דלא אטרחוהו
משום כבוד שבת ,אבל הכא הא צלי ליה!
מדברי הבבלי נראה שאין מניעה עקרונית להתפלל את הברכות
האמצעיות של חול בשבת ,ורק לא הטריחו חכמים לאומרן.
אולם מדברי הרמב"ם בתשובה (שו״ת הרמב״ם ,בלאו סי רח) עולה כיוון
אחר:

חכמים ז״ל הקפידו שלא לומר הדבר היותר
קטן מן זה הסוג בשבת ,ואמרו' :שבת היא
מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ורחמיו
מרובין" ...ובשביל זה הושמטו כל הברכות
האמצעיות של שמונה עשרה להיותן כולן
בקשה.
נימוק זה מובא גם במדרש תנחומא (וירא א) :

אתה מוצא שמונה עשרה מתפללים בכל
יום ואינן כולן לשבחו של הקב"ה ,אלא ג'
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ראשונות וג' אחרונות ,ושתים עשרה ברכות
כולן לצרכו של אדם ,ולפיכך אין מתפללים
בשבת שמונה עשרה ,שאם יהיה לו חולה
בתוך ביתו ,נזכר ברופא חולי עמו ישראל
והוא מיצר ,והשבת ניתנה לישראל לקדושה
לעונג ולמנוחה ולא לצער ,לכך מתפלל ג'
ברכות ראשונות וג' אחרונות והמנוחה
באמצע.
וראה בשו״ת אור זרוע (ח״א סי' צה) המסביר שאף על פי שאסור לאדם
לתבוע צרכיו בשבת ,היינו דווקא "שלא יעשה תפלה או תחנה מעצמו
ומתפלל ,אבל הכא טופס תפלה כך היא ושרי ...הילכך אי לאו משום דלא
אטרחיה משום כבוד שבת היה נכון לצלויי כל י"ח הילכך אנו מתפללין
בשבת שלש ראשונות כתקנן אף על גב דיש בהן צרכינו" .שיטה זו היא
שילוב בין סברת הרמב״ם לדברי הבבלי הנ"ל שלא הטריחוהו.

244

לכאורה ,אם הסברה היא רק שלא הטריחוהו רבנן לומר שמונה עשרה
ברכות ,לא אמורה להיות מניעה עקרונית לומר את ברכת חונן הדעת או כל
ברכה אחרת בשבת .אכן בעקבות פסיקתו של רבה בר אבוה וטעמו של
הבבלי ,פסקו הראשונים והאחרונים

245

שמי שהתחיל לומר כל ברכה

משמונה עשרה ברכות בשבת ,מסיימה.

244

וראה גם ראבי״ה סי' סה ושולחן ערוך הרב סי' רסח ס״ק ג.

245

וכן בשו"ע או"ח רסח,ב.
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בשונה מהשיטה הבבלית ,שאין מניעה מהותית לבקש צרכים בשבת (וגם
בירושלמי הנ"ל החכמים הנזכרים הם חכמים בבליים  -רב הונא ,רב נחמן
בר יעקב ורב ששת) ,נראה שמסורת ארץ ישראל הייתה שונה.
ירושלמי שבת טו,ג:

אמר רבי חנינא :מדוחק התירו לשאול
שלום בשבת .אמר ר' חייא בר בא ,רשב"י
כד הוה חמי לאימיה משתעיא סגין הוה
אמר לה אימא שובתא היא .תני :אסור
לתבוע צרכיו בשבת .ר' זעירא שאל רבי
חייא בר בא :מהו מימר רעינו פרנסינו?
אמר ליה :טופוס ברכות כך הן.
לפי מסורת ארץ ישראל אסור לתבוע צרכים בשבת ואין מבקשים כלל,
ובדוחק התירו לשאול שלום,

246

דהיינו יש גריעותא במי שמזכיר בקשה

בשבת .אם כן ,לפי הירושלמי יש סברה לומר שמי שאומר את הברכות
האמצעיות בשבת צריך להפסיק.

247

אולם לדעת רבי יש שוני מהותי בין

ברכת חונן הדעת לבין הברכות האחרות .נראה שרבי סובר שברכה זו אינה
נחשבת לבקשה (ובוודאי אין בה טרחה) ומשום כך תמה רבי מדוע ביטלו
את אמירתה.

246

מדברי ר' זעירא עולה שהתירוץ "טופס ברכות כך הן" נאמר דווקא לגבי ברכת המזון
ולא לגבי ברכות שמונה עשרה ,וגם בארץ ישראל היה נוסח מיוחד לתפילת שבת ולא
אמרו את תפילת שמונה עשרה.

247

וכפי שפסק המאירי.
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נראה שהשוני בין הירושלמי לבבלי במשמעותה של ברכת חונן הדעת
משתקף גם בנוסח של ברכת הביננו.
ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ג:

ר' זעירא שלח לר' נחום גבי רבי ינאי בי ר'
ישמעאל :אמר ליה :אי זו היא (מעין) שבע
מעין י"ח דשמואל? אמר ליה :הביננו ,רצה
תשובתנו ,סלח לנו ,גואלנו ,רפא חליינו,
ברך שנותינו .אמר ר' חגי :אם היו גשמים -
אומרים :גשמי ברכה ,אם היו טללים -
אומרים :בטללי ברכה.

248

כי מפוזרים אתה

מקבץ ,ותועים עליך לשפוט ,ועל הרשעים
תשית ידך ,וישמחו כל חוסי בך ,בבנין עירך
ובחידוש בית מקדשך ,ובצמח דוד עבדך,
כי טרם נקרא אתה תענה ,כאמור :והיה
טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני
אשמע ,ברוך אתה ה' שומע תפילה .ואומר

248

השווה בבלי ברכות כט,א שאין מוסיפים שאלת גשמים בחורף שמא יתבלבל ,וזו גם
אחת הסיבות מדוע אין אומרים הביננו במוצאי שבת .אולם הירושלמי אינו חושש
לבלבול אלא כולל את הגשם בברכת השנים ,ואם כן אולי גם את הבדלה בהביננו.
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ג' ברכות ראשונות וג' ברכות אחרונות,
ואומר ברוך ה' כי שמע קול תחנוני.
בירושלמי הברכה פותחת רק במלה "הביננו" וללא כל תוספת ,ונראה
שהמשמעות היא :שים אותי במצב של דעה אוניברסלית ,או :תן בי בינה או
דעה ללא כל מטרה מיוחדת .כלומר ,אין זו בקשה פרטנית אלא מעין תנאי
והכנה לתפילה .במילים אחרות אין הצהרה זו הנאמרת קודם הבקשות שונה
מהצורך בדעת כתנאי לעשיית כל דבר אחר ,כי דעת ודעה ,בינה וחכמה ,הן
תנאי מקדים לכל דבר 249,וגישה זו משקפת את עמדת רבי.

250

לעומת זאת ,בבבלי הנוסח שונה.
בבלי ברכות כט,א:

מאי מעין שמנה עשרה? רב אמר :מעין כל
ברכה וברכה .ושמואל אמר :הביננו ה' א־
להינו לדעת דרכיך ומול את לבבנו ליראתך,
ותסלח

לנו,

להיות

גאולים,

ורחקנו

ממכאובינו ,ודשננו בנאות ארצך ,ונפוצותינו
מארבע תקבץ ,והתועים על דעתך ישפטו,
ועל הרשעים תניף ידיך ,וישמחו צדיקים,
249

וראה שנוסח הברכה גם הוא אוניברסלי :״אדם״ ,״אנוש״.

250

מעניין שבדעת ובדעה פותח רבי את פרק ב של מסכת אבות" :רבי אומר ,איזוהי דרך
ישרה שיבור לו האדם ,כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם .והוי זהיר
במצוה קלה כבחמורה ,שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות .והוי מחשב הפסד מצוה
כנגד שכרה ,ושכר עברה כנגד הפסדה .והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי
עברה ,דע מה למעלה ממך ,עין רואה ואזן שומעת ,וכל מעשיך בספר נכתבין".
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בבנין עירך ובתקון היכלך ,ובצמיחת קרן
לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך,
טרם נקרא אתה תענה ,ברוך אתה ה'
שומע תפלה.
הן בירושלמי הן בבבלי נוסח הברכה מובא בשם שמואל ,אך נראה
שהנוסח בבבלי ממוקד יותר בעם ישראל ,והבינה והדעת שמבקשים
מיועדות להבנת דרכי ה׳ ולא דעה כללית.

251

ההבדל משמעותי :אם מדובר

בדעה כללית ,המאפיינת את האדם כאדם והוא נברא עמה ,נראה שאין זו
ממש בקשה מסוימת אלא ציון העובדה שהאדם נדרש להיות בר־דעת כדי
להתפלל .אולם אם מדובר על דעה לעבודת ה' ,נראה שעיקר המשמעות היא
בסייעתא דשמיא להשכיל את דרכי ה' ,דהיינו השימוש בדעה .ועוד ,אם
אזכור הדעת הוא בהקשר ייחודי לישראל ,ברכת חונן הדעת משתייכת
לרצף הברכות שאחריה העוסקות בצורכי עם ישראל ,וממילא יש לה את
אותו הדין של שאר הברכות האמצעיות.
נראה שההבדל משתקף גם בגמרא אחרת בבבלי המסבירה את הסיבה
שהבדלה נאמרת דווקא בחונן הדעת.
בבלי ברכות לג,א:

הבדלה בחונן הדעת מאי טעמא? אמר רב
יוסף :מתוך שהיא חכמה קבעוה בברכת
251

וראה בפירוש הרא״ש למסכת תמיד ה,א ,וגם שם משתמע נוסח אחר מסוגייתנו
בברכת ״שאותך לבדך ביראה נעבוד״ ,המתקיימת במקדש כשאין זמן להתפלל שמונה
עשרה ,ושמא הוא משקף נוסח ארץ־ישראלי קדום ושונה.
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חכמה .ורבנן אמרי :מתוך שהיא חול לפיכך
קבעוה בברכת חול .אמר ר' אמי :גדולה
דעה שנתנה בתחלת ברכה של חול .ואמר
ר' אמי :גדולה דעה שנתנה בין שתי אותיות
שנאמר" :כי א־ל דעות ה'" (שמואל א ב,ג) ,וכל מי
שאין בו דעה אסור לרחם עליו ,שנאמר" :כי
לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עושהו"
(ישעיהו כז,יא).
נראה שבקטע זה טמון הבדל גדול בתפיסת ברכת חונן הדעת בין בבל
לארץ ישראל .רב יוסף הבבלי קובע שברכת חונן הדעת היא ברכת חכמה,
ורבנן סוברים שהיא דווקא התחלה של ברכות החול ולכן קבעו בה הבדלה.
שתי דעות אלו משקפות את המסורת הבבלית  -לדעת רב יוסף זו ברכת
חכמה ייעודית לעם ישראל ,ולדעת רבנן זו ברכת חול כשאר הברכות .אמנם
בדברי רבי אמי הארץ־ישראלי (רבי אמי נולד בבבל ,אך למד אצל ר' יוחנן
בארץ ישראל) דעה היא תנאי מקדים כדי להיות אדם,

252

252

ולכן אדם שאין

וראה דברי מו״ר הרב אהרן לכטנשטיין זצ״ל במאמרו ״אם דעת-אין ,מנהיגות מניין״
(http://etzion.org.il/vbm/archive/17-sichot/RAL-im-ein-daat-
:)manhigut-minayan.pdf
היה מקום לומר שאכן ה"דעת" היא הדבר החשוב ביותר .והדברים עולים
בקנה אחד עם דברי הרמב"ם שלשיטתו ה"דעת" מאפיינת ומבליטה את "צלם
אלוקים" שבאדם ,ומבדילה בינו לבין בעלי החיים .אכן ,בתלמוד הירושלמי
(ברכות ד,ב) ניתן הסבר שונה ,ולפיו ה"דעת" היא המפתח" :כרבי דרבי אמר:
תמיהני היאך ביטלו חונן הדעת בשבת ,אם אין דעה  -תפילה מניין? וכה אם
אין דעה ,הבדלה מניין.
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בו דעה ,אין לרחם עליו.

253

יש לציין שהלימוד ״גדולה היא הדיעה שהיא

ממוצע בין שתי אזכרות...״ מובא גם בירושלמי (ד,ד) בשם רבי יצחק.
אולי ניתן לקשר את שיטת רבי לסיפור אחר המופיע בירושלמי (א,ה) :

רבי שמואל בר נתן בשם ר' חמא בר חנינא,
מעשה באחד ששחה יותר מדאי ,והעבירו
רבי.
רבי רואה בתפילה נרגשת עם תנועות גוף רבות תפילה נחותה .לתפישתו
התפילה היא פעולה מחושבת יותר ,אינטלקטואלית ופורמלית גם בתוכן ,גם
בדעת הנדרשת לתפילה ,וגם בתנועות (חוסר תנועות) הגוף .הואיל ולדעת
רבי הדעה היא הקובעת את רוממות האדם ואת יכולתו להתפלל לא־לוהיו
והיא תנאי בסיסי ויסודי ,לפיכך לדעתו ניתן מעיקר הדין ,ואולי אף רצוי,
לומר ברכת חונן הדעת גם בשבת.

253

דומני ששני הפסוקים שמביא רב אמי משקפים שתי גישות שונות למונח דעת בברכה.
הפסוק הראשון ״א־ל דעות ה׳״ הלקוח מתפילת חנה בא לומר שה׳ יודע הכול ובמיוחד
מה שבלבו של אדם ,ולכן על המתפלל להיות אמתי וכן .נוסף על כך ,״לא/ו נתכנו
עלילות״  -הקב"ה משגיח במציאות ובאפשרות האדם לבקש ממנו ,ולכן הדעה
המקדימה הנצרכת היא ההכרה כי הקב"ה הוא היודע והמשגיח .הפסוק השני הוא
מישעיהו ומדבר על הדעה או הדעת של עם ישראל .ישעיהו מוכיח את ישראל על כך
שלא ידע ולא התבונן במעשיו ולכן הקב״ה הענישו ,וממנו נלמד שעל המתפלל להיות
בעל דעה ולהתבונן במעשיו ובעלילותיו קודם שעומד להתפלל.
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הלכה ו
חידוש דבר בתפילה ומהותה של תפילה מוסף
בבלי ברכות כא,א:

ואמר רב יהודה אמר שמואל :היה עומד
בתפלה ונזכר שהתפלל  -פוסק ואפילו
באמצע ברכה .איני? והאמר רב נחמן :כי
הוינן בי רבה בר אבוה ,בען מיניה :הני בני
בי רב דטעו ומדכרי דחול בשבת ,מהו
שיגמרו? ואמר לן :גומרין כל אותה ברכה.
הכי השתא? התם גברא בר חיובא הוא
ורבנן הוא דלא אטרחוהו משום כבוד שבת,
אבל הכא הא צלי ליה .ואמר רב יהודה
אמר שמואל :התפלל ונכנס לבית הכנסת
ומצא צבור שמתפללין ,אם יכול לחדש בה
דבר יחזור ויתפלל ,ואם לאו אל יחזור
ויתפלל .וצריכא ,דאי אשמעינן קמייתא ,הני
מילי :יחיד ויחיד או צבור וצבור ,אבל יחיד
לגבי צבור כמאן דלא צלי דמי ,קמ"ל .ואי
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אשמעינן הכא ,משום דלא אתחיל בה ,אבל
התם דאתחיל בה ,אימא לא ,צריכא.
הגמרא עושה צריכותא ודוחה את האפשרות שלשמואל יחיד לגבי ציבור
נחשב כמי שלא התפלל .למסקנת הבבלי ,לדברי שמואל היחיד נחשב כמי
שכבר התפלל ורק אם יכול לחדש דבר  -יחזור ויתפלל .דהיינו ,לדעת
שמואל התפילה בין ביחיד בין בציבור היא אותה התפילה ,ולפיכך מי
שהתפלל אינו חוזר ומתפלל ,ורק אם יכול לחדש  -יתפלל.

254

הסברה היא

כנראה שחידוש דבר בתפילה הופך את התפילה לתפילה אחרת ,ולפיכך
הגברא יכול להתפלל שוב.
בבבלי דברי רב יהודה בשם שמואל מובאים ללא חולק ,אולם בירושלמי
מובאת דעה אחרת.
ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ו:

רבי שילא בשם רב :נתפלל ומצא עשרה
בני אדם מתפללין  -מתפלל עמהן.
רב חולק על שמואל ,וייתכנו שלושה הסברים בשיטתו:
 .1רב מסכים עם העיקרון של שמואל שאסור להתפלל שוב אלא אם כן
חידש דבר ,והם חולקים אם תפילה בציבור נחשבת לחידוש.

255

254

הרא״ש על אתר סי' טו מסביר שהמתפלל שתי תפילות עובר בבל תוסיף כפי
שהמקריב שני תמידים של שחר עובר בבל תוסיף ,ולכן יחתוך אפילו באמצע ברכה.
ועיין רי״ף על אתר דברים דומים .אמנם לדברי הרי״ף דווקא בציבור נדרש חידוש
כדי שלא ייחשב לשתי תפילות.

255

מו״ר הרב יהודה עמיטל מתאר את ייחודיותה וחידושה של תפילת הציבור כך:
״בתפילת רבים מוסיף כל מתפלל גוון משלו ,ונוצרה עטרת מפוארת רבת גוונים .
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 .2רב מסכים שאסור להתפלל שוב ללא חידוש ,אך בציבור הוא סובר
שיכול להתפלל שוב לא מפני שתפילה בציבור נחשבת לחידוש ,אלא
מפני שלדעתו יש שני חיובים בתפילה :חיוב ביחיד וחיוב בציבור.
לדעת רב ,יחיד לגבי ציבור נחשב כמי שלא התפלל מפני שיצא ידי
חובת תפילה ביחיד ולא יצא ידי חובת תפילה בציבור ,ולכן חוזר
ומתפלל עם הציבור ואינו צריך לחדש.
 .3אין מניעה להתפלל כמה פעמים ביום אותה התפילה ,וכדברי ר'
יוחנן ,תלמידו של רב ,״ולוואי שיתפלל כל היום כולו״ .256חיזוק
לפירוש זה עולה מניסוח הדין בירושלמי .הדין מובא בפשטות -
"מתפלל עמהן"  -ללא כל רמיזה שיש בעיה בתפילה חוזרת ,וללא
כל דרישה לחדש .משמע שאין שום בעיה או מניעה להתפלל פעם
נוספת ,וכדעה הסוברת שלוואי יתפלל כל היום כולו.

תפילת הרבים אינה מבטאת חזרה טרחנית על אותה הבקשה ,אלא עטרה מפוארת
שהקב״ה מתעטר בה" ("עת רצון" ,עמ' . )310
256

אמנם רב האי גאון (ראה אוצר הגאונים ,ברכות ,התשובות ,סי' קכז) ובעקבותיו
ראשונים נוספים (ראה לדוגמה תלמידי רבינו יונה ברכות יב,ב בדפי הרי"ף ד"ה
והאי) פירשו שגם לר' יוחנן צריך לחדש דבר בתפילה .אולם מדברי הגמרא כפשוטם
משמע שלדעת ר' יוחנן יכול להתפלל גם בלי לחדש ,וכדברי רב נחמן בר יעקב
בהמשך הירושלמי בתשובה לשאלת רבי זירא "מצלי אנא וחזר ומצלי" .גם מלשון רב
האי בתשובה עולה שיש מי שפירש כך ,שכן כתב (אוצר הגאונים שם)" :ואיכא
דמדמי להון דר' יוחנן דאמר ולאו שיתפלל אדם כל היום כולו פליגא דשמואל (שאמר:
היה עומד בתפילה ונזכר שהתפלל פוסק) ,וסבר שאע"פ שהתפלל חוזר ומתפלל,
וליכא חס ושלום בגמרא כל עיקר דר' יוחנן פליג אדשמואל" .מדבריו ברור שהיה
פירוש אחר ,אלא שהוא חולק עליו ,והשווה לדברי הרא"ה (ברכות כא,א ד"ה ור'
יוחנן)" :ואפשר דאפילו ר' יוחנן לא אמר אלא ביכול לחדש בה דבר" ,ומלשון
"אפשר" משמע שהרגיש שאין זה פשוטם של דברים.
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באשר לאדם שנזכר באמצע תפילתו שכבר התפלל ,בבבלי מובאים דברי
שמואל ללא חולק .אך בירושלמי מופיעה סוגיה דומה לזו כמחלוקת רב
ושמואל.
ירושלמי ברכות פרק ד הלכה ד:

היה עומד בתפלה ונזכר שהתפלל :רב
אמר ,חותך .ושמואל אמר ,אינו חותך.
שמעון בר ווא אומר בשם רבי יוחנן ,ולוואי
שיתפלל אדם כל היום ,למה? שאין תפילה
מפסדת.

257

מהסברו של רבי שמעון בר ווא נראה לכאורה ששמואל סובר כר' יוחנן
שיתפלל כל היום כולו ,ואילו רב חולק על כך וסובר שצריך לחתוך .אם כן,
יש לברר שני דברים( :א) מדוע לדעת רב צריך לחתוך? (ב) איך זה
מתיישב עם שיטתו שאם התפלל ומצא ציבור מתפללים  -מתפלל עמהם?
נראה ששיטת רב אליבא דירושלמי היא שיחיד לגבי יחיד נחשב כמי
שהתפלל ,ולכן אם מתפלל פעם שנייה בטעות ביחידות ,צריך להפסיק.
אולם תפילת הציבור שונה מתפילת היחיד ונחשבת לתפילה אחרת ,ולכן גם
אם התפלל  -מתפלל עמהם.
נבחן את הסוגיה על פי דברי הירושלמי בעניין תפילת מוסף.
משנה ברכות ד,ז:
257

אולם ראה בבלי ברכות כא,א" :ואמר רב יהודה אמר שמואל היה עומד בתפלה ונזכר
שהתפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה" ,ומשמע ששמואל הוא שאומר חותך ,ולא רב.
אך יש לשים לב שהדברים אינם נאמרים על ידי שמואל עצמו אלא על ידי רב יהודה
משמו של שמואל.
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רבי אלעזר בן עזריה אומר :אין תפילת
המוספין אלא בחבר עיר .וחכמים אומרים:
בחבר עיר ושלא בחבר עיר .ר' יהודה אומר
משמו

(של ר' אלעזר בן

עזריה) :כל מקום שיש שם

חבר עיר היחיד פטור מתפילת המוספין.
במשנה התנאים נחלקים מתי ו״עם מי״ אומרים תפילת מוסף .בפירושו
למשנה הרמב״ם כותב על דברי רבי אלעזר בן עזריה" :לא יתפללו אותה
אלא בציבור ואינה חובה ליחיד בשום פנים״ ,ולרבי יהודה אם יש ציבור
בעיר  -היחיד פטור.
על דברי המשנה נאמר בירושלמי ברכות ד,ו:

רב ביבי בשם רב חונה אמר :הלכה כרבי
יהודה.
הירושלמי מוכיח את הפטור בתפילת מוסף של יחיד במקום שיש ציבור
מסיפור על שמואל שנהג כך:

מילתיה דשמואל אמר כן ,דשמואל אמר :מן
יומי לא צלית דמוספא אלא חד זמן דמית
בריה דריש גלותא ולא צלו ציבורא וצלייתי.
משמע ששמואל לא התפלל מוסף כי הציבור התפלל ,וכדברי רבי
יהודה.
258

258

תיאור דומה מופיע בבלי ברכות ל,ב.
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מה פשר שיטת שמואל ,האומנם אדם החי בעיר ויש שם תפילה בציבור
לא יתפלל מוסף כל חייו? ועוד ,האם יש קשר בין הנהגתו בעניין תפילת
מוסף ובין שיטתו בעניין מי שהתפלל ומצא ציבור מתפללים?
נציע הסבר השוזר את כל השאלות :לדעת שמואל ,מצד עיקר התפילה
אין הבדל מהותי בין תפילת היחיד לתפילת הציבור והן שקולות זו לזו ,אך
במקרים שונים תהיה לכל אחת מהן עדיפות שונה .במוסף תפילת הציבור
היא התפילה העדיפה כי המוסף במהותו הוא עניין ציבורי או של נציגי
העם.

259

לכן כאשר ציבור מתפלל מוסף ,היחיד פטור ויוצא בתפילת

הציבור .יתרה מזאת ,אולי אף עדיף שלא יתפלל כי המוסף במהותו הוא
חובת הציבור .לעומת זאת ,שאר התפילות (שחרית ומנחה) אינן דווקא
בציבור (ואף שלמאן דאמר אחד תפילות כנגד תמידין ,הרי שיש הסובר
שכנגד אבות תיקנום  -דהיינו בעיקרן הן תפילות יחיד) .את שאר התפילות
ניתן אפוא להתפלל בין ביחיד בין בציבור ,ועדיף ביחיד כי התפילה בעיקרה
היא מעשה של היחיד.

259

ראה תיאור הירושלמי על אתר לגבי תפילת המוסף של רבי ינאי בשוק של ציפורי.
וכן ראה רמב״ם פירוש המשנה ברכות ד,ז" :רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפילת
המוספין אלא בחבר עיר כו' – חָּ בֵ ר ,שם תלמיד חכם .ופירוש חֲבֵ ר עיר – חכם
המדינה .והוא כינוי בעד תפילת הקהל ,שלא יתקבצו אלא לפני החכם שבהם .ורבי
אלעזר בן עזריה אומר ,שתפילת מוסף – לא יתפללו אותה אלא בציבור ,ואינה חובה
ליחיד בשום פנים" .לפי פירוש זה ייתכן שרבי ינאי היה אותו חכם שלפניו מתפללים
ויצא אל העם כדי שיתפללו לפניו .לדיון ממצה בנושא חבר עיר ראה בפירוש לוי
גינזברג על מסכת ברכות ,פרק ד ,עמ' .410-415
ועוד ,למה רבי ינאי לא התפלל בציבור בציפורי? תיתכן תשובה טכנית ,שהוא פשוט
לא הגיע .אך אולי טמון פה משהו מהותי יותר .ציפורי הייתה מקום קוסמופוליטי שבו
רומאים ויהודים עשירים .רבי ינאי יצא בכוונה להתפלל ברחובות ובשווקים כדי
לשווק את התפילה לציבור ,ובעצם החליט ששיתוף הציבור הרחב בחוויית תפילה
חשוב יותר מתפילה בציבור הן לשחרית הן למוסף .לכן כתוב :״עומד ומתפלל בשוק
של ציפורין״  -עומד שם בהפגנתיות .אם נרחיק לכת ,אולי זה גם סוג של תפילה
בציבור כי הציבור רואה את נציגו ורבניו מתפללים באמצע השוק .וצ״ע.
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הואיל ותפילת היחיד ותפילת הציבור שקולות במהותן ,אם התפלל ביחיד
אינו חוזר ומתפלל עם הציבור אלא אם כן חידש בה דבר ובכך הפך אותה
לתפילה אחרת .כמו כן ,לדעת שמואל אליבא דירושלמי אם נזכר באמצע
תפילתו שכבר התפלל ,אינו חותך מפני שיכול לחדש דבר.

260

מדברים אלו עולה שמי שהתפלל ומצטרף עם הציבור ומחדש בתפילתו,
אין הוא מצטרף לתפילת הציבור ,כי תפילת הציבור מקבילה לתפילתו
הראשונה .בתפילתו האישית ,שבה הוא מחדש ,הוא כמי שמקריב נדבה
אישית ,אלא שבפועל התפילה נעשית לצד אותם שמתפללים בציבור באותה
עת ומצד זה הוא מצטרף עם הציבור .אם כן ,נראה שהסיבה שבכל זאת
חוזר ומתפלל אף שתפילתו נחשבת לתפילה אישית ,היא כדי שלא ייראה
כפורש מן הציבור או כי רצה להרבות בתפילה.
בעקבות הסיפור על שמואל הירושלמי ממשיך ודן במעשהו ומציין
שחכמים חלקו עליו ,ובהמשך מביא מחלוקת אם צריך לחדש דבר:

ר' ביבי בשם ר' חנה אמר :הלכה כר' יודא
שאמר משום ר' אלעזר בן עזריה .מילתיה
דשמואל אמר כן ,דשמואל אמר :אנא מן
יומיי לא צלית דמוספא אלא חד זמן דמית
בריה דריש גלותא ולא צלו ציבורא וצלייתי.
מיליהון דרבנן פליגן ...רב אמר :צריך
לחדש בה דבר .שמואל אמר :א"צ לחדש
260

אמנם ברבנו יונה ד״ה היה ,כתב שצריך להתחיל עם כוונה לחדש ,אך דין זה אינו
מוכח מהגמרא.
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בה דבר .ר' זעירא בעי קומי רבי יוסי :מהו
לחדש בה דבר? אמר ליה אפילו אמר:
"ונעשה לפניך את חובותינו תמידי יום
וקרבן מוסף"  -יצא .רבי שילא בשם רב:
נתפלל ומצא עשרה בני אדם מתפללין
מתפלל עמהן .ר' זעירא ורב נחמן בר
יעקב הוו יתבין מן דמצלון ,אתת צלותא,
קם רב נחמן בר יעקב מצליא .אמר ליה ר'
זעירא :ולא כבר צלינן? אמר ליה :מצלי
אנא וחזר ומצלי ,דמר ר' שילא בשם רב:
נתפלל ומצא עשרה בני אדם מתפללין
מתפלל עמהן.
הרידב"ז מפרש שמחלוקת רב ושמואל אם צריך לחדש דבר בתפילת
מוסף ,היא עניין בפני עצמו ,והשאלה היא אם די בהזכרה כללית שיש קרבן
מוסף ,או שיש לציין במפורש את מוסף היום הייחודי .אך לפירוש זה הלשון
"לחדש בה" קשה  -מדוע זה נקרא חידוש?
לעומתו ,המהר"א פולדא (בעקבות דברי התוס' ברכות כא,ב ד"ה עד)
מפרש שהיה דרכם להתפלל שמונה עשרה ברכות גם בתפילת מוסף של יום
חול ,כגון בראש חודש ,והמחלוקת היא אם צריך לחדש בתפילת מוסף
באמירת קרבן מוסף מעניינו של יום (וראה בפירוש הרידב"ז מה שהקשה
על כך) .אמנם לדעת בעל ספר הניר המחלוקת לגבי תפילת מוסף היא
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המשך של תחילת הסוגיה ,ורב ושמואל נחלקו בתפילת מוסף ביחיד שלא
בחבר עיר ,ונחלקו לגבי חזרת התפילה בשחרית פעמיים  -לדעת רב צריך
לחדש בה דבר ,ואילו לדעת שמואל אין צריך .נראה שבכיוון זה פירש גם
הפני משה המסביר שלדעת רב צריך לחדש דבר במוסף כדי שלא ייראה
כמתפלל שחרית פעמיים ,ולדעת שמואל אינו צריך כי התפילה הזאת היא
לחובת היום.
נראה שבכל דרך שנפרש את מחלוקת רב ושמואל ,יהיה קשר בין שלוש
ההלכות שאמר שמואל:
א .הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור מתפללין ,אם יכול לחדש דבר -
מתפלל עמהן ,ואם לאו  -אל יתפלל.
ב .אין צריך לחדש דבר במוסף.
ג .היחיד פטור ממוסף אם הציבור מתפלל.
לשיטת שמואל ,תפילת מוסף שונה במהותה מתפילת שחרית ,וביסודה
נתקנה כתפילת הציבור .משום כך ,במקום שיש תפילת מוסף בציבור,
היחיד פטור ,ואף אין מקום לנדבה אישית בתפילת מוסף .משום שהיא שונה
במהותה מתפילת שחרית ,נקבעה דווקא כתפילת ציבור ואף נקבע לה זמן
בפני עצמו לאחר שחרית ,משום כך גם אין צורך לחדש בה דבר.
אולם לדעת רב ,תפילת מוסף אינה שונה במהותה מתפילות שחרית
ומנחה ולא נתקנה מלכתחילה כתפילת הציבור אלא עשאוה כשאר התפילות.
ממילא אין לה היכר ייחודי ,ולכן צריך לחדש בה דבר כדי לייחד אותה
מתפילת שחרית ,שאם לא כן תהיה רק בגדר "ולוואי יתפלל כל היום".
לדעת רב ,מי שהתפלל חוזר ומתפלל כי תפילת הציבור שונה ,אולם ביחס
לתפילת מוסף אם רוצה לחזור ולהתפלל הואיל ואין לה מעמד ייחודי בפני
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עצמה צריך לחדש בה דבר ודווקא על ידי כך מוענק לה מעמד ייחודי
כתפילת ציבור.
אם כנים דברינו נמצא שיש מחלוקת בין רב לשמואל גם בטיב התפקיד
של חידוש דבר בתפילה .לדעת רב ,במקום שיש צורך לחדש ,החידוש
משווה לתפילה מעמד של תפילת הציבור ,וכדרך שהנוסח של חידוש דבר
במוסף הוא הקובע אותה כתפילת מוסף .ואילו לדברי שמואל ,אדרבה -
החידוש הופך את התפילה מתפילה כללית לאומית לתפילת נדבה פרטית.
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פרק ה

הלכה א
הבא מן הדרך והמיצר
ירושלמי ברכות פרק ה הלכה א:

ר' ירמיה בשם ר' אבא :הבא מן הדרך
אסור להתפלל ,ומה טעם? ״לכן שמעי נא
זאת ענייה ושכורת ולא מיין״ (ישעיהו נא,כא) .רבי
זריקן רבי יוחנן בשם ר״א בנו של רב יוסי
הגלילי:

המיצר

אסור

להתפלל.

לא

מסתברא אלא מן הדין קריין ״לכן שמעי נא
זאת ענייה ושכורת ולא מיין".
הירושלמי מביא את הפסוק "ושכורת ולא מיין" כטעם לכך שלבא מן
הדרך ולמיצר אסור להתפלל ,ומדמה את דינם לדין שיכור – כפי ששיכור
אסור בתפילה 261,כך המיצר והבא מן הדרך אסורים בתפילה.

261

הואיל ואין דעתו מיושבת עליו.
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מדברי הירושלמי עולות שתי שאלות :ראשית ,למה אסור לבא מן הדרך
ולמיצר להתפלל? ושנית ,מה ההגדרה של מיצר?
דין הבא מן הדרך מובא גם בבבלי.
עירובין סה,א:

א״ר רב חייא בר אשי אמר רב :כל שאין
דעתו מיושבת עליו אל יתפלל ,משום
שנאמר" :בצר אל יורה״.

262

רבי חנינא

ביומא דרתח לא מצלי ,אמר" :בצר אל
יורה" כתיב ...אמר ר״א :הבא מן הדרך אל
יתפלל שלשה ימים שנאמר" :ואקבצם אל
הנהר הבא אל אַ הֲ וָּא ונחנה שם ימים
שלשה ואבינה בעם"

(עזרא

ח,טו) .אבוה

דשמואל כי אתי באורחא לא מצלי תלתא
יומי ,שמואל לא מצלי בביתי דאית ביה
262

ראה דק"ס על אתר (עמ'  )263שיש חילופי נוסח .בכ"י מינכן "אל יתפלל שנ' בצר
אל יורה" ,ואצל בה"ג" :אמר מר ,בצר אל יורה" ,ואם כן אין זה ציטוט או פסוק
מהמקורות ,אבל ייתכן שזה תיקון נוסח בשל הקושי .ייתכן שמשמעות הלשון ״אל
יתפלל״ היא שלא לרדת לפני התבה להיות שליח ציבור ,והלשון ״יורה״ מתפרשת
כמורה הוראה לעם ,ואם כן יש השוואה בין הש״ץ המתפלל עבור העם למורה
ההוראה לציבור .מוסרי הלכה זו מרבי חייה לאבוה דשמואל הם בדור התפר שבין
התנאים לאמוראים ,ובזמנם ,לפחות בחלק מבתי הכנסת אם לא ברובם ,מנהג התפילה
היה שהש״ץ מתפלל והעם עונים אמן ,ולא התפללו תפילה בלחש (עיין תוספתא ראש
השנה ב,יד) .ייתכן שאביו של שמואל כבר התפלל בדרך מעין תפילה קצרה וכאשר
התבקש לעבור לעבור לפני התבה ,לא הסכים .וראה פליישר ,תפילות ישראל
בהתהוותן ,מאמר ראשון עמ' .205-206
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שיכרא...
שני הבדלים בולטים בין הירושלמי לבבלי( :א) מקור הדין ,הבבלי לומד
את הדין ממקור אחר; (ב) הלשון בבבלי מתונה יותר – ״אל יתפלל״ ,ולא
"אסור" כבירושלמי .הבבלי אף מוסיף עדות ,הלכה למעשה ,שאביו של
שמואל לא התפלל כשבא מן הדרך .אולם הרשב״א על אתר

263

(ועוד

ראשונים) כותב שבזמן הזה הואיל ואין מכוונים כראוי ,מוטב שלא תתבטל
התפילה ,ולכן גם הבא מן הדרך מתפלל.
הלימוד מהפסוק בבבלי זוקק ביאור .רש"י (ד"ה בצר אל יורה) כותב:
"בדקתי אחר מקרא זה ואינו בכל הכתובים ,ושמא בספר בן סירא הוא".

264

אולם גם בספר בן סירא שלפנינו כתוב זה אינו מופיע .ועוד ,הנושא העיקרי
בכתוב אינו תפילה אלא הוראת הלכה ,״אל יורה״ .התוספות

(ד"ה בצר אל

יורה) בשם הרשב"ם מפרשים את סוגיית הבבלי בהתאמה לירושלמי,
ולדבריהם המיצר דומה לשיכור ,וכשם ששיכור אינו יכול להבחין ולהבדיל
ולהורות ,כך המיצר מתוך שטרוד בצרתו וכעסו ,אין דעתו מיושבת ואינו
יכול להתפלל ,וכך גם הבא מן הדרך.

265

התוספות מביאים גם את דברי

רבינו תם המציע שהבבלי מתכוון לפסוק מאיוב (לו,יט) " ֲה ַיעֲרֹ ְך ׁשועֲָך ל ֹא
263

ראה מה שכתבנו בהערה הקודמת לגבי התפילה בציבור ,אך בתקופת הרשב״א כבר
נהגה התפילה בציבור כפי שנהוג כיום שכל אחד גם מתפלל לעצמו.

264

וראה בספר ראש משביר למסכת עירובין לר' משה בירדוגו לו,א בדברי הרב המגיה
רבי שמואל הלוי ן' יול" :אמר הצעיר שמא"י הלוי :זכורני שראיתי בכתבי הרב הגדול
כמוהר"ר יעקב אבן צור זלה"ה שראה בכתבי החכם כמה"ר יעקב עטייא ז"ל כי בעיר
פאס יע"א הובא לידו ס' אחיה השילוני וכתוב בו פסוק זה ,וז"ל' :ויאמר שלמה אל כל
העם :שפטו איש את אחיו בצדק ,איש מכם בצר אל יורה' ,ע"כ .אך לא נשאר בזכרוני
באיזה קאפיטולו מהספר .וזאת תהיה לעדה כי הן בעון עול הגלות ומגרש"י הערים
היו בעכרינו לאבד ממנו כל הון יקר ונעים ,תורתן של ראשונים כמלאכים ,ואף גם
זאת דברי הנביאים פה אחד" ,וציין לכך מאיר בר אילן במאמרו :ספרי קוצ'ין,
( https://faculty.biu.ac.il/~testsm/cocha.htmlליד הערה .)22

265

וראה רמב"ם הלכות תפילה ד,טו שפירש את הירושלמי והבבלי באותו עניין.
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בְ צָּ ר" – דהיינו שקשה לערוך תפילה מתוך צער; וראה בתוס' ובריטב"א על
אתר שהקשו על פירושו.
אולם אפשר שהשוני בין התלמודים בפסוקים ובהוראה – ״אסור״ לעומת
״אל יתפלל״ – מלמד על הבדל עקרוני בין הבבלי לבין הירושלמי.
נראה שדין המיצר תלוי בשאלה אם יש ערך לתפילה שאינה בכוונה או
שאינה בריכוז הראוי.
לכאורה היה אפשר לומר שבבבלי יש רק הנחיה שאינה מחייבת .לדעת
הבבלי יש ערך גם לתפילה בלי כוונה מלאה ,ומעין דברי הרשב״א לעיל,
ולכן המיצר רשאי להתפלל ותפילתו תפילה .אך מפשטות דברי הבבלי על
רבי חנינא ועל אבוה דשמואל שלא התפלל שלושה ימים ,משמע ההפך,
ולכן קשה לפרש כך.
נראה אפוא לפרש בכיוון הפוך .כבר ציינו לעיל בפירושנו לפרק ב הלכה
ד שיש מחלוקת בין הירושלמי לבין הבבלי לגבי תפילה בלא כוונה .לדעת
רבי ירמיה בירושלמי יש ערך גם לתפילה בלא כוונה ,ואפילו עצם ה"טקס"
של התפילה ,דהיינו אמירתה ,נחשב לעמידה לפני המקום ,אלא שיש רובד
נוסף ומעולה יותר של תפילה בכוונה.
פרק ב הלכה ד:

ר' ירמיה בשם ר' אלעזר :נתפלל ולא כוין
לבו ,אם יודע שהוא חוזר ומכוין את לבו –
יתפלל ,ואם לאו – אל יתפלל .אמר ר' חייא
רובא :אנא מן יומי לא כוונית אלא חד זמן
בעי מכוונה והרהרית בלבי ואמרית מאן
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עליל קומי מלכא קדמי ארקבסה אי ריש
גלותא.
לדעת רבי ירמיה ,המתפלל ולא כיוון לבו יצא ידי חובת תפילה ,אך לא
קיים את המצווה ברמה המעולה .לכן ,אם יכול לכוון – יחזור ויתפלל כדי
לצאת ידי חובה ברמה המעולה .יתר על כן ,אף על פי שיצא ידי חובה גם
בתפילה ללא כוונה ,הואיל והתפילה המעולה והראויה היא תפילה בכוונה
אם יודע מראש שלא יצליח לכוון – אל יתפלל .לדעת רבי ירמיה תפילת
הבא מן הדרך גרועה מתפילה ללא כוונה מפני שיודע מראש שאינו יכול
לכוון .על כן אומר רבי ירמיה שהבא מן הדרך אסור לו להתפלל ,ומדמהו
לשיכור .מי שיודע מראש שאינו יכול לכוון – תפילתו תועבה ,ובזה הוא
דומה לשיכור שתפילתו תועבה.

266

לעומת זאת ,לדעת הבבלי נדרשת כוונה לתפילה ,ותפילה ללא כוונה
אינה תפילה אפילו בדיעבד .הואיל ודין תפילה חמור וידוע לכול ,ממילא אין
צורך לאסור במיוחד על הבא מן הדרך ועל המיצר להתפלל .מי שטרוד
ויודע שאינו יכול לכוון ,ממילא לא יתפלל .לכן אמרו בבבלי רק ״אל
יתפלל״ .אך לפי דברינו המשמעות היא אותה המשמעות שאסור להתפלל,
שהרי אסור לאדם להתפלל תפילה שאינה תפילה.

267

יש להוסיף שהואיל ולדעת הירושלמי אסור למיצר ולבא מן הדרך
להתפלל ,ייתכן שיש להם דין תשלומין ,שהרי הוא בגדר אנוס על ידי
266

ייתכן ששיכור גרוע ממיצר ומהמתפלל בלא כוונה ,כי בעמידה בשכרות לפני מלך יש
ביזיון ,ולכן מכונה תועבה ,וראה גם ירושלמי תרומות א,ד" :אבא בר רב הונא אמר...
שיכור אל יתפלל ואם התפלל תפילתו גידופין" .אבא בר רב הונא הוא כנראה רבה בר
רב הונא ,שהוא אמורא בבלי ,ומימרתו אכן מתאימה לגישה הבבלית.

267

וראה רמב״ם הל' תפילה ד,טו שפסק שהבא מן הדרך או המיצר אסור להם להתפלל,
כלשון הירושלמי .לעומת זאת בנוגע לשיכור כתב בהלכה יז "אל יתפלל" ,ואם
התפלל – תפילתו תועבה .לדעת הרמב"ם ,בשני המקרים יחזור ויתפלל.
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ההלכה האוסרת עליו להתפלל .זאת בשונה מאביו של שמואל ,לפי תפיסת
הבבלי ,שהיה רשאי להתפלל והחליט שלא לעשות זאת.

268

הגדרת עני ואביון
אגב האזכור של לשון "ענייה" נעסוק בהגדרת עני ואביון ,אף שאין
לנושא קשר ישיר לעניין.
העני והאביון מוזכרים בתורה במקומות שונים ,וננסה לבחון מה היחס
ביניהם .נתבונן תחילה בספר דברים בפרשת השמיטה ,בציווי לשמוט
חובות.
דברים טו,ד:

ֲשה ְש ִׁמטָּ הְ .וזֶה ְדבַ ר
ִׁמ ֵּקץ ֶשבַ ע ָּשנִׁ ים ַתע ֶ
הַ ְש ִׁמטָּ ה ָּשמֹוט כָּל בַ עַ ל ַמ ֵשה ָּידֹו אֲ ֶשר י ֶַשה
ְב ֵרעֵ הּו ל ֹא יִּׁגֹ ש אֶ ת ֵרעֵ הּו וְאֶ ת אָּ ִׁחיו כִׁ י ָּק ָּרא
268

ראה מאירי ברכות כו,ב" :היה טרוד בעסקיו ובטל את התפילה מצד טרדתו ...יש לו
תשלומין הואיל ולא ביטל בזדון" .והשווה רמב"ם הל' תפילה ג,ח" :כל מי שעבר עליו
זמן תפלה ולא התפלל במזיד אין לו תקנה ואינו משלם ,בשוגג או שהיה אנוס או טרוד
משלם אותה תפלה בזמן תפלה הסמוכה לה" .וראה שו"ע קח,ח" :מי שהיה טרוד
בצורך ממונו שלא יבא לידי הפסד ,ועל ידי כך הפסיד מלהתפלל; וכן מי שהוא שכור
ולא התפלל ,כולם חשובים אנוסים ,ויש להם תשלומין" .וכן שו"ע צט,א .דין זה הוא
חידוש של הטור ,והב"י דן בדבריו ואף פסק כמותו.
התוספות המדמים מיצר לשיכור ,ולכאורה לשיטתם גם לשיכור יהיה דין תשלומין.
אולם ייתכן שיש להבחין בין מיצר לבין שיכור :שיכור – בשל מצבו הפיזי אינו שולט
במצבו ודעתו אינה מיושבת ואינו יכול להתפלל ,ואילו "מיצר" הוא אדם המודע
למצבו הנפשי ולפיזור דעתו ,ומחליט לא להתפלל ,ואם כן ייתכן שדינם שונה .אולי
ניתן להביא ראיה לדבר מכך שהרמב"ם חילק בין שיכור למיצר אף שלדעתו דינם
שווה מצד הצורך לחזור ולהתפלל .ראה רמב"ם הל' תפילה ד,טו שצירף את הבא מן
הדרך עם העייף ,וכתב "מצא דעתו משובשת" .לעומת זאת ,את השכור הביא בהלכה
נפרדת ,הלכה יז ,וכתב "מפני שאין לו כוונה ...שכור זה אינו יכול לדבר לפני המלך".
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ְש ִׁמטָּ ה לַ ה' .אֶ ת הַ נָּכְ ִׁרי ִׁתּגֹ ש וַאֲ ֶשר י ְִׁהיֶה ְלָך
אֶ ת אָּ ִׁחיָך ַת ְש ֵמט י ֶָּדָך .אֶ פֶ ס כִׁ י ל ֹא י ְִׁהיֶה ְבָך
אֶ ְביֹון כִׁ י בָּ ֵרְך יְבָּ ֶרכְ ָך ה' בָּ אָּ ֶרץ אֲ ֶשר ה'
ֹתן ְלָך נַחֲ לָּ ה ְל ִׁר ְש ָּתּהַ .רק ִׁאם
אֱ ־ֹלהֶ יָך נ ֵ
ָּשמֹועַ

ִׁת ְש ַמע

ְבקֹול

ה'

אֱ ־ֹלהֶ יָך ִׁל ְשמֹר לַ עֲשֹות אֶ ת כָּל הַ ִׁמצְ וָּה
הַ ז ֹאת אֲ ֶשר אָּ נֹכִׁ י ְמצַ ּוְ ָך הַ יֹום .כִׁ י ה' אֱ ־ֹלהֶ יָך
בֵ ַרכְ ָך כַאֲ ֶשר ִׁדבֶ ר לָּ ְך וְהַ עֲבַ ְט ָּת ּגֹויִׁם ַר ִׁבים
ּובָך
ּומ ַש ְל ָּת ְבגֹויִׁם ַר ִׁבים ְ
ְו אַ ָּתה ל ֹא ַת ֲעבֹט ָּ
ל ֹא י ְִׁמשֹלּו .כִׁ י ל ֹא י ְֶח ַדל אֶ ְביֹון ִׁמ ֶּק ֶרב ָּהאָּ ֶרץ
עַ ל כֵן אָּ נֹכִׁ י ְמצַ ּוְ ָך לֵ אמֹר פָּ תֹחַ ִׁת ְפ ַתח אֶ ת
ּולאֶ ְביֹ נְ ָך ְבאַ ְרצֶ ָך.
י ְָּדָך ְלאָּ ִׁחיָך לַ עֲנִׁ יֶָך ְ
בסוף הפרשה מוזכרים העני והאביון ,ומכאן שיש שוני ביניהם .רש"י
(דברים טו,ד) מסביר" :אביון דל מעני ,ולשון אביון שהוא תאב לכל דבר".
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ויש לשאול ,מניין לרש״י שאביון דל מעני?
269

נראה שרש"י למד זאת מדברי הגמרא בבא מציעא קיא,ב" :ותנא קמא :חד להקדים
עני לעשיר וחד להקדים עני לאביון" ,וברש"י שם ד"ה אביון " :מעונה מעני ,ולשון
אביון – האובה ואינו משיג מה שנפשו מתאוה לכל טוב ,ואשמעינן קרא דעני קודם
לאביון ,משום דעני כסיף למיתבעיה אף על גב דצריך" ,ובתלמיד הרשב"א (בשיטת
הקדמונים) על אתר" :שכר שני פועלים ,אחד עני ואחד עשיר ,ואין בידו אלא כדי
שכרו של אחד מהן ,צריך להקדים עני לעשיר .וכן אם האחד עני והאחד אביון צריך
להקדים של עני לשל אביון ,ואף על פי שאביון דחוק מעני ,לפי שעני בוש לתבעו
ואביון אינו בוש שהרי צריך לו על כל פנים".
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את הפסוק ״אפס כי לא יהיה בך אביון" מפרש הרשב"ם" :אם תשמוט,
הקב״ה ישלם לך" ,ונראה שכוונתו שזו הבטחה לאדם הפרטי

270

שאצלך

(בך) לא יהיה אביון .הברכה היא שאם תשמוט חובות אחיך ,לא יהיה אביון
בארצך אשר ה׳ א־להיך נותן לך .אך על פירוש הרשב"ם יש להקשות:
(א) מה הכוונה שהקב״ה "ישלם לך" בכך שלא יהיה אביונים בנחלתך?
(ב) אם הרשב״ם מסכים עם סבו־רש״י שאביון דל מעני ,האם לא יהיו
אביונים אך יהיו עניים? (ג) העניים יהיו אצלך בנחלתך? איזה מן תשלום
הוא זה למשמיט שלא יהיו אביונים בנחלתו?
נראה להסביר שאביון הוא אדם בעל קרקע .האביון קיבל נחלה
לרשתה,

271

אך הוא מתקשה להפיק ממנה הכנסות ורווחים .ההבדל אפוא

בין עני לאביון אינו כמותי – רמת העוני ,אלא איכותי – אופי העניות
השונה .לכן התורה מציינת את שניהם כשני סוגים שונים של עניות.
דבר זה מתברר מהמשך הפרשה פסוקים ז-יב:

כִׁ י י ְִׁהיֶה ְבָך אֶ ְביֹון ֵמאַ חַ ד אַ חֶ יָך ְבאַ חַ ד
ְשעָּ ֶריָך

ְבאַ ְרצְ ָך

אֲ ֶשר

ה'

ֹתן לָּ ְך ל ֹא ְתאַ ֵמץ אֶ ת ְלבָּ ְבָך וְל ֹא
אֱ ־ֹלהֶ יָך נ ֵ
אמנם לפי זה אין סימטריה בסגנון כי בתחילה הוקדם העני ,שמצבו הכלכלי גרוע משל
העשיר ,ובהמשך הוקדם העני אף על פי שמצבו הכלכלי אינו גרוע משל האביון,
ומדוע לא למדו להקדים אביון לעני? וראה בספר הפלאה כתובות קי,ב" :ואף דאמר
שמואל בשבת דף ס"ו כי לא יחדל אביון אפילו לימות המשיח ,צ"ל דעני גרע מאביון
כדאיתא בב"מ דף קי"א ע"ב להקדים עני לאביון" .והיינו שלעתיד לבוא לא יהיו
עניים ,אבל אביונים עדיין יהיו.
270

והשווה תענית כא,א שפירש רש"י שם" :בך – בעצמך".

271

לכאורה ,כפי שנראה בהמשך הוא לא רק בעל קרקע אלא גם חלק משבטך ומנחלתך
המורחבת.
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ִׁת ְקפֹ ץ אֶ ת י ְָּדָך ֵמאָּ ִׁחיָך הָּ אֶ ְביֹון .כִׁ י פָּ תֹחַ
ִׁת ְפ ַתח אֶ ת י ְָּדָך לֹו וְהַ עֲבֵ ט ַתעֲ ִׁביטֶ נּו ֵדי
ַמ ְחסֹ רֹו אֲ ֶשר י ְֶחסַ ר לֹוִׁ .ה ָּש ֶמר ְלָך פֶ ן י ְִׁהיֶה
ָּדבָּ ר ִׁעם ְלבָּ ְבָך ְב ִׁליַעַ ל לֵ אמֹר ָּק ְרבָּ ה ְשנַת
הַ ֶשבַ ע ְשנַת ַה ְש ִׁמטָּ ה ו ְָּרעָּ ה עֵ ינְ ָך ְבאָּ ִׁחיָך
הָּ אֶ ְביֹון וְל ֹא ִׁת ֵתן לֹו ו ְָּק ָּרא עָּ לֶ יָך אֶ ל ה' וְהָּ יָּה
ְבָך חֵ ְטא .נָּתֹון ִׁת ֵתן לֹו וְל ֹא י ֵַרע ְלבָּ ְבָך ְב ִׁת ְתָך
לֹו כִׁ י ִׁבגְ לַ ל הַ ָּדבָּ ר הַ זֶ ה יְבָּ ֶרכְ ָך ה' אֱ ־ֹלהֶ יָך
ּובכֹל ִׁמ ְשלַ ח י ֶָּדָך.
ְבכָּל ַמעֲ ֶשָך ְ
כאשר יש אביון בשעריך ובארצך ,אתה חייב להעביטו די מחסורו .מדוע
הכתוב נוקט כלפי האביון דווקא לשון הלוואה – "העבט" ,ומדוע מידת
הנתינה היא ״די מחסורו אשר יחסר לו״ – דהיינו דבר מדיד שחסר לו
עכשיו בעבור משימה או מטרה? 272למה לא לתת לו ״מתנה״ או חלק ביבול
כמו התרומה לכוהן ,או לחילופין ,לקט שכחה ופאה המושארים לעני
ולגר? 273ועוד ,מדוע לא לתת הלוואה סתמית ולא רק "די מחסורו"?

272

יש לציין שבמקרא לא מוזכרת שום מתנה כספית לנזקקים כצדקה .הנזקקים מקבלים
מתנות רק מהיבול המושאר או הנשכח בשדה לעניים ולגרים .אף המתנות לכוהנים
וללויים ,שהן סוג של מס לאלה שאין להם קרקע ,אינן כספיות ,וראה דברינו בהמשך.
אמנם בתושב"ע נלמדת מצוות הצדקה מ"פתח תפתח" ,וכן ישנן הלכות רבות לגבי
מתן צדקה בכסף לעני.

273

ויקרא יט,ט-י :״ובְ קֻ צְ ְרכֶם אֶ ת קְ צִ יר אַ ְרצְ כֶם ל ֹא ְת ַכלֶה ּפְ אַ ת שָּ ְדָך לִ קְ צֹ ר וְ לֶקֶ ט קְ צִ ְירָך
ל ֹא ְתלַקֵ ט .וְ כ ְַר ְמָך ל ֹא ְתעֹולֵל ופ ֶֶרט כ ְַר ְמָך ל ֹא ְתלַקֵ ט ֶלעָּנִ י וְ ַלגֵר תַ עֲזֹ ב אֹ תָּ ם אֲנִ י ה'
ֱא־ֹלהֵ יכֶם".
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התשובה לכך היא שמה שחסר לאביון הוא הון חוזר .האביון הוא אדם
בעל קרקע ,אך אין לו די הון כדי לרכוש זרעים או כלים לתחילת עונת
הזריעה ,ועל כל יהודי בעל אמצעים להלוות לו כסף כדי שיוכל להתפרנס
בעצמו מקרקעותיו .לכן פסוקים אלו מופיעים באמצע פרשת השמיטה –
המלווה מפחד משמיטת כספים טוטאלית (לפי רוב מפרשים) או לדחייה של
החזרת הלוואתו (לשיטת היראים).

274

על כל פנים מדובר בהלוואה לאדם

עובד שיש לו נכס־קרקע ,כדי שיוכל לעבור את עונת הזריעה ושנת
השמיטה ביציבות כספית.
מי הוא העני?
עני הוא אדם שאין לו קרקע ,שהיא הייתה מקור הפרנסה העיקרי בעולם
הקדום .בקטגוריה זו יש קבוצות שונות( :א) שבט לוי – ״כִ י אֵ ין לֹו חֵ לֶק
וְ ַנ ֲחלָּה עִ ּמָּ ְך וְ הַ גֵר וְ הַ יָּתֹום וְ הָּ אַ לְ מָּ נָּה אֲׁשֶ ר בִ ְׁשע ֶָּריָך״ (דברים יד,כט); (ב) אדם
שאיבד את קרקעו עקב ירידה מנכסיו ,או יתום ואלמנה שאיבדו את המפרנס
שהיה בעל הקרקע ,והגר שלא נחל בארץ .לקבוצה זו נותנים מעשר עני או
מתנות מהקרקע – לקט שכחה ופאה .וראה שבפרשיות העוסקות במתנות
הארץ (ויקרא יט,ט-י; כג,כב) מוזכרים רק העני והגר.

274

תודתי לרב הלל נובצקי שהפנה אותי למקור זה .ראה בספר יראים במהדורה הישנה
סי' רעח" :ונראה לי דשמיטה דקרא אינה מחילה .אלא ציווה הקב"ה שישמיט –
פירוש :יניח – ולא יתבענו עד שייתן לו מעצמו .דכתיב 'שמוט' ו'לא יגֹ ש' .שכל
'שמיטה' הכתוב בקרא – הנחה ,ולא מחילה .דכתיב 'והשביעית תשמטנה ונטשתה' –
פירוש :תניח .הלכך הלוואה לעולם מוטלת על הלווה שלא יעכב על זה (על המלווה)
חובו לעולם בתיבתו לאוצרו .ואם עשה כן הווה ליה 'לווה רשע'" .אולם נראה שחזר
בו מחידושו במהדורה מאוחרת יותר ,ראה יראים עם פירוש תועפות ראם (הנדפס
מכתב יד) סי' קסד ,ושם אין מופיע חידוש זה .לדיון בדבריו ראה בספרו של הרב
אלחנן סמט ,עיונים בפרשות השבוע ,סדרה ראשונה ,לפרשת ראה עמ'  335ועמ'
 340ואילך.
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יש לציין שגם חז"ל הבחינו בין מי שיש לו קרקע לבין מי שאין לו קרקע.
חז"ל ביארו שמי שיש לו קרקע לא ייטול לקט שכחה פאה ומעשר עני ,שכל
אלו באים מהקרקע .מכאן שבעל קרקע אינו נחשב עני מאוד ,ולכן אינו
זכאי למתנות הללו .כמו כן חז"ל הבחינו בין מי שהוא בעל משאבים לסחור
לבין מי שאינו ,וקבעו שמי שנושא ונותן בחמישים זוז ״הרי זה לא יטול״.
יתר על כן ,במשנה (פאה ח,ז) אמרו :״אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום
מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע״ .העני הוא מי שעובר ממקום למקום,
ומסתבר שאדם כזה הוא חסר קרקע או בגדר מי שאין לו קרקע .לפי דרכנו,
אבחנה זו ממשיכה את האבחנה המקראית.
נראה גם שפירוש המילה אביון ושורשה שונים מהגדרת רש״י .רש״י
אומר שאביון דל מעני כי הוא תמיד תאב לדברים ולכסף .לענ"ד שורש
המילה אביון הוא אב"ה,
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דוגמת ״ל ֹא אָּ בָּ ה ה' הַ ְׁש ִחיתֶ ָך״ (דברים י,י) ,״וְ ל ֹא

ֲאבִ יתֶ ם ַלעֲֹלת״ (דברים א,כו) .וראה פירוש ראב"ע קהלת יב,ה" :ותפר
האביונה  -אמרו שהוא מן ו'לא אבה' ...וכן דקדוקו 'אביון' תואר השם לזכר,
ואביונה לשון נקבה" .המשמעות היא חסרון בהוצאה מן הכוח אל הפועל.
זאת אומרת יש אפשרות לעשות מעשה ,אך הוא אינו יוצא אל הפועל
מחוסר יכולת או מחוסר רצון .לקב״ה היה כוח להשחית את עם ישראל ,אך
הוא לא רצה .וכן לבני ישראל הייתה יכולת לעלות לארץ ,אך לא את
הרצון .כך גם לאביון יש אפשרות לעמוד על רגליו ולהתפרנס ,כי יש לו
קרקע ומקור פרנסה ,אך מחוסר יכולת או חוסר אחר (כמו הון חוזר) הוא
איננו מצליח להוציא את יכולתו אל הפועל ,ולכן "פתוח תפתח את ידך"
להשלים את אשר יחסר לו כדי שיוכל להוציא מן הכוח אל הפועל.
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ראה מילון המקראי  BDBבערך "אבה" ו"אביון",
http://www.greeklatin.narod.ru/bdb/_0020.htm.
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על בסיס ההבחנה שהצגנו ,נבחן את הפסוקים בשמות פרקים כב וכג
העוסקים בעני ,בדל ובאביון.
שמות כב,כד-כו:

ִׁאם כֶסֶ ף ַת ְלוֶה אֶ ת עַ ִׁמי אֶ ת ֶהעָּ נִׁ י

276

ִׁע ָּמְך ל ֹא

ֹשה ל ֹא ְת ִׁשימּון עָּ לָּ יו נ ֶֶשְךִׁ .אם
ִׁת ְהיֶה לֹו כְ נ ֶ
חָּ בֹל ַת ְחבֹל ַש ְל ַמת ֵרעֶ ָך עַ ד ב ֹא ַה ֶש ֶמש
ְת ִׁשיבֶ נּו לֹו .כִׁ י ִׁהוא כְ סּותֹה ְלבַ ָּדּה ִׁהוא
ִׁש ְמלָּ תֹו ְלעֹ רֹו בַ ֶמה י ְִׁשכָּב וְהָּ יָּה כִׁ י יִׁצְ עַ ק אֵ לַ י
ְש ַמ ְע ִׁתי כִׁ י חַ נּון אָּ נִׁ י.
ו ָּ
שמות כג,ג-ה:

ו ְָּדל ל ֹא ֶת ְה ַדר ְב ִׁריבֹו .כִׁ י ִׁת ְפּגַע שֹור אֹ י ְִׁבָך אֹו
חֲ מֹרֹו תֹעֶ ה ָּה ֵשב ְת ִׁשיבֶ נּו לֹו .כִׁ י ִׁת ְראֶ ה
חֲ מֹור שֹנַאֲ ָך רֹבֵ ץ ַתחַ ת ַמ ָּשאֹו וְחָּ ַד ְל ָּת ֵמ ֲעזֹב
לֹו עָּ זֹב ַת ֲעזֹב ִׁעמֹו.
שמות כג,ו-יא:
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לכאורה ניתן לטעון כנגד פירושנו שיש פה הלוואה לעני על אף שאין לו קרקע .אמנם
יש לעמוד על דיוק הלשון ״אם״ – דהיינו ,אין כאן לשון ציווי אלא לשון תנאי .לענ"ד
נראה שהכוונה היא :״אם״ הלווית כסף לעני שאין לו קרקע ,אל תהיה לו נושה ואל
תיקח את כסותו ,כי אין לו קרקע וכל מה שיש לו היא הכסות.
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ל ֹא ַתטֶ ה ִׁמ ְשפַ ט אֶ ְביֹ נְ ָך ְב ִׁריבֹוִׁ .מ ְדבַ ר ֶש ֶקר
ִׁת ְרחָּ ק ְונ ִָּׁקי וְצַ ִׁדיק אַ ל ַתהֲ רֹג כִׁ י ל ֹא אַ צְ ִׁדיק
ָּר ָּשעְ .ושֹחַ ד ל ֹא ִׁת ָּּקח כִׁ י ַהשֹחַ ד יְעַ ּוֵר ִׁפ ְק ִׁחים
וִׁיסַ לֵ ף ִׁד ְב ֵרי צַ ִׁד ִׁיקיםְ .וגֵר ל ֹא ִׁת ְלחָּ ץ וְאַ ֶתם
ִׁיתם ְבאֶ ֶרץ
י ְַד ְע ֶתם אֶ ת נֶפֶ ש הַ ֵּגר כִׁ י ג ִֵׁרים הֱ י ֶ
ְשש ָּשנִׁ ים ִׁתזְ ַרע אֶ ת אַ ְרצֶ ָך וְאָּ סַ ְפ ָּת
ִׁמצְ ָּריִׁם .ו ֵ
יעת ִׁת ְש ְמטֶ נָּה ּונְ טַ ְש ָּתּה
אֶ ת ְתבּואָּ ָּתּה .ו ְַה ְש ִׁב ִׁ
וְאָּ כְ לּו אֶ ְביֹ נֵי עַ ֶמָך ְוי ְִׁת ָּרם ת ֹאכַל חַ יַת ַה ָּש ֶדה
ֵיתָך.
כֵן ַתעֲ ֶשה ְלכ ְַר ְמָך ְלז ֶ
פרשה זו היא הפרשה הראשונה שמוזכר בה המונח ״אביון" .הוא מוזכר
בסמיכות לדינים ולמושגים הקשורים לעני ולדל .הבדל אחד בולט לעין –
האביון מופיע עם זיקת שייכות :״אביונך״  -הוא שלך ,ואילו ה״עני״ וה״דל״
מופיעים ללא זיקת שייכות .זאת ועוד ,מכך שהכתוב נוקט שלושה כינויים
שונים ,ברור שיש הבדל ביניהם .נוסף על כך ,יש להבין מה ההבדל בין
"ודל לא תהדר בריבו" ,שזו אזהרה לבית דין להטות את הדין מחמלה על
הדל ,לבין "לא תטה משפט אביונך בריבו".
לפי פשוטו של מקרא נראה שה״דל״ מונגד ל״גדול״ ,וכפי שנאמר :״ל ֹא
תַ עֲשו ָּעוֶל בַ ִּמ ְׁש ָּּפט ל ֹא ִתשָּ א פְ נֵי דָּ ל וְ ל ֹא תֶ הְ דַ ר ּפְ נֵי גָּדֹול״ (ויקרא יט,טו) –
דהיינו הדל הוא מישהו ממעמד נמוך בחברה ,מסכן .העני ,כפי שביארנו
לעיל ,הוא אדם נטול מקור פרנסה ,ואם כן אביון איננו מסכן ממעמד חברתי
נמוך ,ואף איננו העני ,ולפי הצעתנו הוא בעל קרקע המתקשה לעבוד את
קרקעו בשל קשיי נזילות.
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לפי זה נראה לענ"ד שיש שתי אזהרות לבית דין בעניין הדל .האחת –
״לא תשא פני דל״ ,ופירש רש"י" :שלא תאמר עני הוא זה והעשיר חייב
לפרנסו ,אזכנו בדין" ,ולפי פירושנו הדיין עלול לנטות לכך מתוך מגמתו
להיטיב עם מי שמעמדו נמוך ושפל .והשנייה – ״ודל לא תהדר בריבו״,
ופירש רש"י" :לא תחלוק לו כבוד לזכותו בדין ולומר דל הוא ,אזכנו
ואכבדנו" .שתי אלו הן אזהרות לבית דין על חמלה המעוותת את הדין.
לעומת האזהרה לבית דין לגבי העני והדל ,שהחשש בהם הוא חמלה,
האיסור ״לא תטה משפט אביונך בריבו״ הוא איסור לדיין להטות ,אפילו
הטיה קטנה ,את המשפט מאינטרס אישי ,משפחתי וחברתי .״אביונך״ הוא
באמת משלך ,ייתכן מאותו שבט

277

או מאותו בית אב .יש לו קרקע קרובה

לשלך כי הוא גר קרוב אליך .יש לך גם אחריות לדאוג לאביון כי הוא
ממשפחתך ,מבית אביך או משבטך ,כפי שהזכרנו למעלה.
אמנם כפי שציינו ,פירושו של רש"י על התורה למונח אביון שונה
משלנו ,אך יש לציין לפירוש רש"י לעמוס ב,ו:

על מכרם בכסף צדיק – הדיינין היו מוכרים
את מי שהיה זכאי בדין בכסף שוחד שהיו
מקבלים מיד בעל דינו .ואביון בעבור נעלים
– תרגם יונתן בשני מקומות

(לקמן עמוס ה,יב)

"בדיל דיחסנון" ,ואומר אני שכך פירושו:
מטין משפט האביון כדי שיצטרך למכור
277

ראה רש״י דברים טז,יח" :לשבטיך :מלמד שמושיבין דיינין לכל שבט ושבט ובכל עיר
ועיר".
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שדהו שהיה לו בין שדות הדיינין ,וזה עוקף
עליו ונוטלה בדמים קלים.
פירוש זה מתאים לדרכנו .מעתה ,נראה שזו הסיבה לכך שדווקא כאן
מופיעים לראשונה דיני שמיטה .כאשר תישמט הקרקע ,״ואכלו אביוני
עמך״ – דהיינו משבטך וממקומך.
מעתה ,שמא זו הסיבה שדיני השוחד מופיעים בקשר לאביון ולא בקשר
לעני .המשחד שופט קרוב אליו בדרך כלל מפני שעליו להיות בטוח
שהשופט יסכים ליטול ,וגם אף אחד לא יגלה שניתן שוחד .כפי שפירשנו,
האביון הנידון בפרשה כאן קרוב למשפחה או לשבט או לאזור הגאוגרפי,
וממילא קל יותר להעביר בעניינו את השוחד .לכן דיני השוחד מופיעים
דווקא בהקשר שלו.

278

לפי דברינו יש לבאר מדוע חידשו והרחיבו ההלכה והראשונים את
ההגדרות המקראיות מעבר להבחנה בין בעל קרקע לשאינו בעל קרקע?
נראה שהסיבה לכך היא שהמציאות השתנתה הן גאוגרפית הן כלכלית:
גאוגרפית –גלינו מהארץ ,כלכלית – פחות אנשים מתפרנסים מן הקרקע.
אך נראה שהבסיס הרעיוני נשאר :מי שיש לו עסק או מקור פרנסה וזקוק
להלוואה ,להון חוזר ,עדיף לסייע לו במתן הון חוזר – בדרך של הלוואה ,הן
מפני שבסיוע כזה יש פחות בושה וזו המעלה הגבוהה בצדקה כפי שביאר
הרמב"ם בסוף הלכות מתנות עניים ,הן מפני שסיוע כזה מאפשר לאדם

278

ייתכן שזו הסיבה שבמגילה מופיע "מתנות לאביונים" ולא מתנות עניים .האביונים
כפי שביארנו הם בעלי קרקע ,ולכן מצוות מתנות לאביונים היא מצווה ליהודים בנכר
לתת כסף לאביונים ,שהם היהודים בעלי הקרקע שנמצאים באותו תקופה בארץ
ישראל והם זקוקים לכסף ,כי מי שחזר לארץ היו דלי הארץ .וראה מה שכתבתי
בספרי ״ככה יעשה ליהודי״ על מגילת אסתר ,עמ' .183-185
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להשתקם ונותן לו את היכולת לבנות ולנהל את עסקיו ולעמוד על רגליו.
יתרה מזאת ,במקרים רבים היקף הסיוע יכול להיות גדול יותר .אולם מי
שאיבד את מקור פרנסתו ,כגון היתום או אלמנה ר"ל או מסיבות אחרות,
כגון מצב בריאותי ,שאינן מאפשרות לו לעבוד ,אדם כזה הוא הנקרא עני
ויש לתת לו מתנות וצדקה,

279

ואף ישנה מצווה לשקמו ככל הניתן כדי

שיוכל לפרנס את עצמו.
ציוותה התורה לסייע לעני ולאביון ותכלית הסיוע להם היא להעמידם על
רגליהם ,ויחד עם זאת מוטלת האחריות על כל אדם לעמול לפרנסתו ,ואף
הצדקה נועדה לסייע למקבל המסוגל לכך להשיג את עצמאותו הכלכלית.
המעלה הגדולה כפי שהגדירה הרמב״ם (ראה בסוף הלכות מתנות עניים)
היא אדם המתפרנס ממעשה ידיו .אך מי שהחליט לא לעבוד בגלל
אידאולוגיה או מי שמחשיב עצמו כ"לוי" ,הרי זה בבחינת ״מלסטם את
הבריות״ ואין לו מקור מן התורה לבקש צדקה מהציבור ולא להיחשב
בבחינת אביון 280.כך אמרו חכמים (רמב"ם הל' מתנות עניים י ,יח) :

ואל יצטרך לבריות ואל ישליך עצמו על
הציבור ,ואפילו היה חכם ומכובד ,והעני –
יעסוק באומנות ...ולא לומר לעם "חכם אני,
וגדול אני ,וכהן אני" – פרנסוני ,ובכך צוו
חכמים .גדולי החכמים – היו מהן חוטבי
279

בימי חז"ל נקבע שיעור העוני על מאתיים זוז ,אך ברור שהקריטריון יכול להשתנות
לפי הגדרת העוני המשתנה (יחסי ,חציוני ,מוחלט).

280

" כִ י ל ֹא יֶחְ דַ ל אֶ בְ יֹון ִמקֶ ֶרב הָּ אָּ ֶרץ עַל כֵן אָּ נֹ כִ י ְמצַ וְ ָך לֵאמֹ ר ָּּפתֹ חַ ִתפְ תַ ח אֶ ת י ְָּדָך לְ אָּ חִ יָך
ַלעֲנִ יֶָך ולְ אֶ בְ יֹ נְ ָך בְ אַ ְרצֶ ָך" .וראה בבלי תענית דף כא בעניין אילפא ורבי יוחנן.
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עצים ונושאי הקורות ושואבי המים ...ולא
שאלו מן הציבור ולא קבלו מהן כשנתנו
להן.
עמידה לתפילה מתוך דברי תורה והלכה פסוקה
ירושלמי ברכות פרק ה הלכה א:

משנה :אין עומדין להתפלל אלא מתוך
כובד ראש.
תני :לא יעמוד אדם ויתפלל לא מתוך שיחה
ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא
מתוך דברים בטלין ,אלא מתוך דבר של
תורה .וכן אל יפטר אדם מתוך חבירו לא
מתוך שיחה ולא מתוך שחוק ולא מתוך
קלות ראש ולא מתוך דברים בטלים ,אלא
מתוך דבר של תורה ,שכן מצינו בנביאים
הראשונים שהיו חותמין את דבריהן בדברי
שבח ובדברי נחמות ...רב ירמיה אמר ,לא
יעמוד אדם ויתפלל אלא מתוך דין של
הלכה .רבי ירמיה אמר ,העוסק בצורכי
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ציבור כעוסק בדברי תורה .281רב חונה
אמר ,הרואה טיפה כעין החרדל יושבת
ומשמרת עליו ז' נקיים ,וקאים ומצלי.
בבלי ברכות לא,א:

תנו רבנן :אין עומדין להתפלל לא מתוך דין,
ולא מתוך דבר הלכה ,אלא מתוך הלכה
פסוקה .והיכי דמי הלכה פסוקה? אמר
אביי :כי הא דרבי זירא ,דאמר רבי זירא:
בנות ישראל החמירו על עצמן ,שאפילו
רואות טיפת דם כחרדל – יושבות עליה
שבעה נקיים ...תנו רבנן :אין עומדין
להתפלל לא מתוך עצבות ,ולא מתוך
עצלות ,ולא מתוך שחוק ,ולא מתוך שיחה,
ולא מתוך קלות ראש ,ולא מתוך דברים
בטלים אלא מתוך שמחה של מצוה.

281

מהסמ״ג משמע שהשוואה זו מכרעת לענייני הלכה .הסמ״ג (עשין יט) כותב :״מי
שהיה עוסק בתורה והגיע זמן תפילה פוסק ומתפלל אלא אם כן היתה תורתו אומנתו.
וגרסינן בירושלמי :אמר רב ירמיה כל העוסק בצרכי ציבור כאילו עוסק בתורה״ .וכן
ברמב״ם הל' תפילה ו,ח.
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הירושלמי והבבלי עוסקים במוכנות האדם ובפניות דעתו לפני העמידה
לתפילה .על דברי המשנה המתנה את העמידה לתפילה ביחס של כובד
ראש ,מוסיפים התלמודים את העמידה לתפילה מתוך דברי תורה.
בירושלמי בתחילת הסוגיה מובאת ברייתא המשמיעה את ההלכה שאדם
יעמוד ויתפלל מתוך "דבר של תורה" .מהמקבילה בברייתא בבבלי
המסיימת "שמחה של מצוה" ,נראה שהביטוי "דבר של תורה" הוא דוגמה,
והכוונה היא שיש לעמוד לתפילה מתוך רצינות כמו עיסוק בדבר של תורה,
ולא מתוך חוסר רצינות – שיחה בטלה או קלות ראש ,כדי שדעתו וכוונתו
של המתפלל יהיו לעבודת ה׳ .ייתכן שהירושלמי תובע תביעה גבוהה יותר,
אין די בכובד ראש אלא נדרשת גם הכנה ותודעה רוחנית – "דבר של
תורה" .וראה רא"ש (ברכות פרק ה סי' ב)" :ולכך נהגו לומר פסוקי דזמרה
ואשרי קודם תפלה כדי לעמוד בתפלה מתוך דבר שמחה של מצוה שעוסק
בדברי תורה".
בסיום הסוגיה ר' ירמיה משמיע הלכה נוספת .ר' ירמיה אומר שאדם
יתפלל מתוך "דין של הלכה" .נראה שאין הכוונה לדברים רציניים לעומת
שחוק וקלות ראש ,אלא להלכה פסוקה וברורה כדי שתהיה דעתו מיושבת
עליו .ר' ירמיה רוצה למנוע מהאדם לעמוד לתפילה כשהוא מתחבט בדברים
שאינם ברורים דיים 282,ולכן הוא אומר שיש להתפלל מתוך דין .הירושלמי
מדגים זאת ממעשהו של רב חונה שעמד לתפילה מתוך דין של הלכה .הדין
שאישה יושבת ומשמרת ז׳ נקיים על טיפת דם כחרדל ,נחשב להלכה
פסוקה.

282

ר' ירמיה ידוע בש״ס כמי ששאל הרבה שאלות תאורטיות ואף מתריסות בתחומים
אפורים בהלכה ,כגון גוזל שרגלו אחת בתוך חמישים אמה ורגלו אחת בחוץ וכדומה.
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על דברי ר' ירמיה כתב המאירי (ברכות לא ד״ה אין עומדים) :״דברים אלו
יראה שלא נאמרו אלא בתלמידים (דהיינו תלמיד חכם) ,כדי שלא יעמדו
לתפילה מתוך דבר הלכה עמומה ודעתייהו עילוויה ,אבל מי שאינו שונה
הלכה כל כך ,למה? אלא יישב דעתו ויתפלל".

283

נראה שההדגמה מדינו של ר' זירא מכוונת .דיני נידה וזבה מורכבים הן
במישור ההלכתי הן במישור המציאותי (מעקב אחר הראיות ,הבחנה בין
סוגי ראיות וסוגי דמים וכד') .בשל מורכבותם והחשש מטעות קיבלו בנות
ישראל על עצמן חומרא ,שהרואה טיפת דם כחרדל תשב עליה ז׳ נקיים,
חומרא דר' זירא .חומרא זו אינה פסיקה והכרעה לאחר דיון עיוני בדיני
נידה הסבוכים בהלכה בסברה ובפלפול ,אלא כעין גזרה – הלכה חתוכה
שנוספה על הדין ,ויש לה תוקף של דין .נמצא שהלכה זו לפי עצם טיבה
מדגימה את "דין של הלכה" – גם מצד אופיה וגם מצד תוקפה כהלכה
פסוקה ומחייבת כפי שגזרות בית דין חתוכות .מסתבר שהצורך להדגיש
שחומרת רבי זירא היא הלכה פסוקה ,מלמד עד כמה הקביעה שיש לשבת ז׳
283

המאירי וראשונים נוספים מתלבטים בדברי הבבלי ברכות לא,א" ,רבנן עבדי
כמתניתין (משנה ברכות ה,א' :אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש') ,רב אשי
עביד כברייתא (מתוך הלכה פסוקה)" .ראה שם תוס' (ד"ה רב שימי) שציינו
לירושלמי ,ורבינו יונתן ,שהיה גם הוא מפרובנס ,כתב" :שלא יעמוד להתפלל אלא
מתוך דבר הלכה פסוקה ,דאילו בהלכה שאינה פסוקה הא אמרינן לעיל דאסור ,ומה
דאמרינן דרב שימי עביד כברייתא וכו' ר"ל שאע"פ שהיה מתפלל בכובד ראש עדיין
היה מחזר להתפלל מתוך הלכה פסוקה כמו שאומר בברייתא ,ורבנן לא היו חוששין
לחזר אחר הלכה פסוקה אלא היו מתפללין מתוך כובד ראש כמתניתין" .וראה תלמידי
רבינו יונה על הרי"ף שחלקו על פירוש זה .וזה מה שהדגיש המאירי שדווקא
תלמידים השונים הלכה צריכים להתפלל מתוך הלכה פסוקה ,אך שאר בני אדם
צריכים רק ליישב דעתם .דברי המאירי קשורים גם לחילופי גרסה בבבלי ,שכתוב
"דבר הלכה" " /דין הלכה" ,וראה בר"י מלוניל שפירש" :דין הלכה – שרוצה להוציא
דין אחר חדש מתוך עומק הלכה" .נראה שגם המאירי הגיב לזה ,ולכן כתב תחילה:
"ואם נפטר מתוך הלכה פסוקה שאין בה מחלוקת ולא משא ומתן ,אף על פי שהם
דברים מחודשים ,עומד ממנה לתפלה ואין בכך כלום ,ובתלמוד המערב אמרו :מתוך
סוף דין הלכה .כלומר פסק הלכה וגמר דין שלה עד שלא יהא לבו עוד טרוד בה".
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נקיים על כל דם ,היא חידוש מרחיק לכת ,ולכן נדרש לתת לה משנה תוקף
ולהדגיש שהיא הלכה פסוקה.

284

אך מה פשר מאמרו של ר' ירמיה ,״העוסק בצרכי ציבור כעוסק בדברי
תורה״ – לְ מה כוונתו לדמות עיסוק בצורכי ציבור ,להלכה פסוקה או לדבר
של תורה?
הרא״ש (ברכות פרק ה סי' ב) פוסק את הדין שאין לעמוד בתפילה מתוך
קלות ראש אלא מתוך שמחה ,וכותב:

ולכך נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם
תפלה כדי לעמוד בתפלה מתוך דבר
שמחה של מצוה שעוסק בד"ת .ירושלמי :ר'
ירמיה אומר לא יעמוד אדם ויתפלל אלא
מתוך דבר הלכה .א"ר ירמיה העוסק בצרכי
צבור כעוסק

בתורה.

285

מדבריו משמע שהעוסק בצורכי ציבור שקול לאומר דבר הלכה ולעוסק
בתורה.
284

ייתכן שכדי לחזק ולהפיץ את הדין השמיעו אותו בבית המדרש ובבית הכנסת בשעה
שהציבור מתכנס לפני התפילה .וראה מאמרם של יעקב אלמן ושי סקונדה בנושא זה,
וכנראה יש קשר בין הלכה זו לבין ההנהגות המחמירות של הזורואסטרים (יש לציין
מקור מדויק.

285

וראה גם בטור או"ח סי' צג" :ירושלמי רבי ירמיה אומר לא יעמוד אדם להתפלל אלא
מתוך הלכה ,פירוש שתהיה פסוקה כדמפורש בגמרא דידן .העוסק בצרכי ציבור
כעוסק בתורה דמי ,פירוש לענין לעמוד מתוכו להתפלל שגם זו שמחה הוא לו שעוסק
בצרכי ציבור ,וי"מ אותו לענין שא"צ לפסוק כדי להתפלל כמו שא"צ לפסוק מת"ת
להתפלל למי שתורתו אומנתו".
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אך מדברי המאירי ברכות לא,א עולה כיוון אחר :״ובתלמוד המערב
אמרו העוסק בצרכי ציבור כעוסק בתורה .כלומר ,וצריך לישב דעתו באיזה
דבר ,ואנו נוהגים מתוך כך לומר אשרי קודם תפילה״ .כלומר ,לפי המאירי
עיסוק בצורכי רבים אינו כדין של הלכה ואינו דרך ליישב את הדעת ,אלא
הוא כדברי תורה שצריכים יישוב הדעת לאחריהם .וראה בבלי סנהדרין
יז,א" :הטל עליהן צרכי ציבור והן כלין מאיליהן״

286

– משמע שצורכי

ציבור הם היטל וטורח על המתעסק בהם ,ובוודאי אין בהם יישוב הדעת.
ייתכן שיחסו של ר' ירמיה לעיסוק בצורכי ציבור קשור גם לעיסוקו
בהם.
ירושלמי מועד קטן ג,א:

ביומוי דר' ירמיה אתת עקא על טיברייאי.
שלח בעי מנרתא דכספא גבי רבי יעקב בי
רבי בון שלח א"ל אדיין לא שב ירמיה
מרעתו וביקש לנדותו.
ר' ירמיה עסק בצורכי ציבור וגבה את המסים שהטילו הרומאים על אנשי
ארץ ישראל .הוא זכה להשמצות מרבי יעקב ,המכנה אותו ואת פעלו
״רעתו״ ,וביקש לנדות ולהחרים את ר' ירמיה .לפי זה מובן למה ראה רבי
ירמיה בצרכי ציבור דבר המצריך יישוב הדעת לאחר מכן.
הירושלמי הביא מיד אחרי דברי ר' ירמיה את הנהגתו של רב הונא לומר
הלכה פסוקה ,אך אינו משמיע לנו אם רב הונא מסכים עם ר' ירמיה .רב

286

הגמרא שם דנה בתגובת משה רבנו ליהושע לגבי נבואתם של אלדד ומידד.
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הונא היה מקורב לראש הגולה ,וראש הגולה התייעץ עמו באשר למסים
שהטיל .נראה שיחסו לצורכי ציבור היה שונה.
ירושלמי סוטה ה,ד:

כהדא ריש גלותא איטלק עילוי חד טריקלין
ארבעין על ארבעין דימליניה מיטין .אתא
לגבי רב הונא ,אמר

ליה :פייסון דיסבון מינך

עשרין על עשרין כדון ,ועשרין על עשרין בתר זמן ,ואת
מיתגר פלגא (אותו ראש גולה שהוטל עליו למלא טרקלין
אחד ארבעים על ארבעים בחיטין ,בא אצל רב הונא ,אמר
לו :פייס אותם שיקחו ממך עשרים על עשרים עכשיו,
ועשרים על עשרים לאחר זמן ,ואתה נשכר חצי

הכמות).287
יחסו של רב הונא לעיסוק בצורכי ציבור עולה מסיפור נוסף.
בבלי עבודה זרה יז,ב:

ת"ר כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטא ורבי
חנינא בן תרדיון ,אמר ליה ר' אלעזר בן
פרטא לרבי חנינא בן תרדיון :אשריך
שנתפסת על דבר אחד ,אוי לי שנתפסתי
287

וראה בבלי בבא בתרא סה,א" :הלכתא כוותיכו דמקרביתו לבבא דריש גלותא דשכיחי
דייני".
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על חמשה דברים .אמר ליה רבי חנינא:
אשריך שנתפסת על חמשה דברים ואתה
ניצול ,אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני
ניצול ,שאת עסקת בתורה ובגמילות
חסדים ,ואני לא עסקתי אלא בתורה
[בלבד] ,וכדרב הונא דאמר רב הונא :כל
העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו
אלוה שנאמר "וימים רבים לישראל ללא א־
להי אמת [וגו']"

(דברי הימים ב טו,ג)

– מאי ללא א־

להי אמת? שכל העוסק בתורה בלבד דומה
כמי שאין לו

אלוה״.

288

נראה שרב הונא רווה נחת מקרבתו לשלטון ,והדבר גם תרם להצלחתו
הכלכלית (לעת זקנה) ,ואולי מסיבה זו ראה בצורכי ציבור עיסוק השקול
לעיסוק בתורה .לדעתו ,מי (אולי רק חכם או תלמיד) שעוסק רק בתורה,
אינו מושלם .אפשר שהוא הדין גם לעניין עמידה לתפילה – אין הכרח
לעמוד להתפלל דווקא מתוך דברי תורה אלא ניתן לעמוד לתפילה גם מתוך
עסקי ציבור .לעומתו ,ר' ירמיה ,שסבל ממעמדו הציבורי ומעיסוקיו עם
השלטון הרומי בארץ ישראל ,רואה בצורכי ציבור מטרד ולכן מדגיש שאין
לעמוד להתפלל מתוך עסקי הציבור.

288

וראה גם בבלי תענית כ,ב.
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הלכה ב
שינויים במטבע תפילת שמונה עשרה :סיפור בצורת נינוה
ירושלמי ברכות פרק ה הלכה ב:

בנינוה צרכון מיעבד תענית בתר פסחא
(בנינוה היו צריכים להתענות לאחר הפסח כי לא ירדו גשמים) .אתון
שיילון לרבי (כיצד לנהוג) .אמר לון רבי :לכו ועשו
ובלבד שלא תשנו מטביעה של תפילה.
איכן הוא אומרה? רבי ירמיה סבר ,מימר
אומרה בשומע תפילה .אמר ליה רבי יוסי:
לא כן אמר רבי זעירא בשם רב חונה  -אם
לא שאל בברכת השנים ,או שלא הזכיר
גבורות גשמים בתחיית המתים ,מחזירין
אותו בשומע תפילה ,ומר לון רבי לכו ועשו
ובלבד שלא תשנו מטביעה של תפילה! על
דעתיה דרבי יוסי איכן הוא אומרה? בשש
שהוא מוסיף

(בשש ברכות שמוסיפים בתענית

ציבור) .עד

כדון ציבור שיש לו שש ,יחיד שאין לו שש
מניין? אמר רבי חנינא ,לא כן אמר רבי
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זעירא בשם רב חונה :יחיד שואל צרכיו
בשומע תפילה ,ואילו צרכיו הן

(ולכן יחיד יכול לומר

בשומע תפילה).
בני נינוה

289

ביקשו מרבי יהודה הנשיא לשאול על הגשמים לאחר הפסח

בעקבות בצורת שאירעה במקומם .סיפור זה מופיע גם בירושלמי וגם
בבבלי .נערוך השוואה בין שתי המובאות של הסיפור ,ונעמוד על ההבדלים
בתיאור הסיפור ובמהלך הסוגיה בכל אחד מהתלמודים .כפי שננסה
להראות ,ההבדלים בין הבבלי לירושלמי משקפים תפישות שונות באשר
למעמדן של ברכות שמונה עשרה ושילוב בקשות אישיות בברכות אלו ,ואף
לגבי מעמדם של בני בבל כציבור.
נעסוק תחילה בקצרה בסיפור על פי גרסת הירושלמי.
רבי התיר לבני נינוה לקבוע תענית לאחר הפסח אף שבארץ ישראל כבר
אין זה זמן שאלת גשמים ,אך סייג את ההיתר והדגיש לבני נינוה שאסור
להם לשנות ממטבע התפילה .מדבריו העקרוניים והמוחלטים של רבי ניתן
להבין שהוא התנגד לכל שינוי ממטבע תפילת שמונה עשרה .לשון אחר,
לדעת רבי אין לשנות בברכות שמונה עשרה ולהוסיף בהן "שאלה" לאחר
שפסקו לבקש על הגשמים בארץ ישראל.
אך ר' ירמיה ,שחי שני דורות אחרי רבי ,סבר שאומר "שאלה" בשומע
תפילה .כלומר ,לדעת ר' ירמיה יש מקום לשילוב בקשות בתפילת שמונה
עשרה ,וגישתו משקפת אפוא נסיגה מעמדתו של רבי.
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במהדורת שטיינזלץ מעירים שלא ייתכן שמדובר פה על נינוה בבבל ,כי שם מעולם
אין יורד גשם בזמן תמוז ,וגשם שירד יהרוס את החיטה .לכן הם מציעים גרסה
חלופית – "נוה".
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רבי זעירא ,שעלה מבבל לארץ ישראל בדורו של ר' ירמיה ,מסר את
שיטת רב הונא (תלמידו של רב) שאם שכח לשאול בברכת השנים ,יאמר
בשומע תפילה.
לכאורה דעת רב הונא מסייעת לדברי ר' ירמיה ,אולם ר' יוסי מצמצם את
דברי רב הונא כדי להתאימם עם שיטת רבי .ר' יוסי מפרש שלדעת רב הונא
דווקא בדיעבד מותר להוסיף בשומע תפילה ,כי באופן זה אין זה נחשב
לשינוי ממטבע של ברכה ,אך לכתחילה אין לעשות זאת .דהיינו שיטת רב
הונא הבבלי היא כשיטת רבי ,ומתאימה להוראת רבי לבני נינוה "לכו ועשו
ובלבד שלא תשנו מטביעה של תפילה" ,ואין להוסיף אפילו בשומע תפילה.
אליבא דר' יוסי ,לשיטת רבי מוסיפים רק בתענית ציבור.
ברם ,במסקנת הסוגיה מובאים דברי רבי זעירא בשם רב הונא שיחיד
שואל צרכיו בשומע תפילה ,והירושלמי מבאר ששאלת הגשמים נחשבת
לצורך יחיד ולכן יכול לשאול גשמים בשומע תפילה.
נמצא שמוקד הדיון בירושלמי הוא האפשרות לשנות ממטבע של תפילה
ולהוסיף בקשה ,ובנידון דידן אם ניתן להוסיף שאלת גשמים בברכות שמונה
עשרה.
נבחן עתה את סיפור בצורת נינוה בבבלי.
תענית יד,ב (פירוש רש"י בסוגריים):

שלחו ליה בני נינוה לרבי :כגון אנן ,דאפילו
בתקופת תמוז בעינן מיטרא – היכי
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נעביד?
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כיחידים דמינן או כרבים דמינן:

כיחידים דמינן ובשומע תפלה ,או כרבים
דמינן ובברכת השנים? שלח להו :כיחידים
דמיתו ,ובשומע תפלה .מיתיבי :אמר רבי
יהודה :אימתי
כתיקנן

(הוא סדר תעניות)

– בזמן שהשנים

(שהיא קציר בניסן וזריעה במרחשוון ,ואין סדר השנים משתנה)

וישראל שרוין על אדמתן

(שמנהג ארץ ישראל

אבל בזמן הזה – הכל לפי השנים
אותה שנה למטר ,כגון שנה שחונה שצריכה לגשמים

בכך),

(אם צריכה

הרבה) ,הכל

לפי המקומות (כגון נינוה ,דאפילו בתקופת תמוז בעו מטרא),
הכל לפי הזמן (לא גרסינן לפי הזמן ,שלא ירדו עדיין גשמים).
בסיפור הבבלי בני נינוה שואלים את רבי רק על סוג בקשתם – אם
בקשתם נחשבת לבקשה אישית ויש להוסיפה בשומע תפילה ,או שאף היא
חלק מבקשות הרבים לפרנסה ,וממילא יש לאומרה בברכת השנים .שאלת
בני נינוה בבבלי מניחה כדבר מובן מאליו שאפשר להוסיף בקשות בתפילת
שמונה עשרה .בבבלי לכאורה הנושא העומד במוקד הוא שאלת מעמדם של
בני בבל וצורכיהם המיוחדים ,אך כפי שנראה בהמשך ,שאלתם טומנת
בחובה שינוי מהותי ועקרוני הרבה יותר גם באשר למעמדה של תפילת
שמונה עשרה עצמה .בסיפור הבבלי התשובה שנשלחת מרבי (״שלח להו״)
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מהבבלי משמע שלא היה זה מקרה חד־פעמי ,אלא קשור למזג האוויר השונה בבבל.
אולם מהירושלמי משמע שהיה זה מקרה חד־פעמי.
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היא שדינם כיחידים ולכן עליהם להוסיף בשומע תפילה .לפי זה רבי רק
דחה את הנחתם שיש להם מעמד של רבים ,אך לא התנגד לעיקרון של
הוספה בתפילה .תשובה זו עומדת בסתירה מוחלטת לתשובת רבי
בירושלמי ,שממנה משמע שרבי התנגד ככלל להוספה כי לדעתו אין לשנות
ממטבע של תפילה.
יש לשאול אפוא מדוע ,לפי הירושלמי ,רבי כה התנגד להוספת בקשות
בתפילת שמונה עשרה? לחילופין יש לשאול מתי התחילו להוסיף בקשות
לתפילת שמונה עשרה?
נראה שלפנינו מחלוקת קדומה הרבה יותר בין מסורת ארץ ישראל
למסורת בבל ,ויש לה הדים במסכת עבודה זרה .אחרי שורה ארוכה של
דינים בבליים שנדחים ,הבבלי מוצא דין אחד שנשאר שריר וקיים ומיוחס
לנחום המדי שאמר "שואל אדם צרכיו בשומע תפילה".
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בבלי עבודה זרה ז,ב:

אמר ליה רב אחא בר מניומי לאביי :גברא
רבה אתא מאתרין

(ממקומנו במדי)

כל מילתא

דאמר ,אמרי ליה :נשתקע הדבר ולא
נאמר! אמר :איכא חדא דעבדינן כוותיה,
דתניא נחום המדי אומר :שואל אדם צרכיו
בשומע תפלה .אמר בר מינה דההיא,
דתליא באשלי רברבי דתניא :ר' אליעזר
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נחום המדי הוא בין שניים-שלושה התנאים היחידים מבבל .נוסף עליו היו רבי יהודה
בן בתירא ואולי גם הלל הזקן בתחילת דרכו.
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אומר ,שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל,
שנאמר" :תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה'
ישפוך שיחו וגו'" (תהלים קב,א) ,אין שיחה אלא
תפלה ,שנאמר" :ויצא יצחק לשוח בשדה"
(בראשית כד,סג) .ר' יהושע אומר ,יתפלל ואחר כך
ישאל צרכיו ,שנאמר" :אשפוך לפניו שיחי
צרתי לפניו אגיד" (תהלים קמב,ג) .ור' אלעזר נמי
הכתיב "אשפוך לפניו שיחי"! הכי קאמר:
אשפוך לפניו שיחי בזמן שצרתי לפניו אגיד.
ור' יהושע נמי הכתיב "תפלה לעני כי
יעטוף"! הכי קאמר אימתי תפלה לעני בזמן
שלפני ה' ישפוך שיחו .מכדי קראי לא כמר
דייקי ולא כמר דייקי ,במאי קמיפלגי?
כדדריש ר' שמלאי [דדריש ר' שמלאי]:
לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך
יתפלל .מנלן? ממשה רבינו דכתיב" :ה' א־
להים אתה החלות להראות את עבדך וגו''
(דברים ג,כד) ,וכתיב בתריה" :אעברה נא ואראה
את הארץ הטובה" .רבי יהושע סבר ילפינן
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ממשה ,ור' אליעזר סבר לא ילפינן ממשה.
שאני משה דרב גובריה .וחכמים אומרים:
לא כדברי זה ולא כדברי זה ,אלא שואל
אדם צרכיו בשומע תפלה( .אמר רב יהודה
אמר שמואל ,הלכה שואל אדם צרכיו
בשומע תפלה) [אמר רב יהודה אמר
שמואל ,הלכה כדברי חכמים] .אמר רב
יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה
דרב ,אע"פ שאמרו שואל אדם צרכיו
בשומע תפלה ,אבל אם בא לומר בסוף כל
ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה אומר.
אמר ר' חייא בר אשי אמר רב ,אע"פ
שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה,
אם יש לו חולה בתוך ביתו אומר בברכת
חולים ,ואם צריך לפרנסה אומר בברכת
השנים .אמר ר' יהושע בן לוי ,אע"פ שאמרו
שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אבל אם
בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר יום
הכפורים אומר.
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בדור יבנה הקפידו לא להוסיף בתפילת שמונה עשרה בקשות ,וראו
בהוספות אלו שינוי ממטבע התפילה .לדעת רבי אליעזר אדם שואל צרכיו
לפני העמידה ,ולדעת רבי יהושע
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שואל אחריה ,אך לפי שניהם אין

מבקשים בקשות אישיות בתפילה .לפי העמדה הארץ־ישראלית ברכות
שמונה עשרה בעיקרן הן ברכות לאומיות על צורכי עם ישראל בארצו ,ולכן
אין לשנות ממטבע של ברכה .לאור האמור ,ניתן להבין גם את עמדת רבי
בסיפור נינוה בירושלמי .רבי המשיך את המסורת הארץ־ישראלית ולכן
הורה לבני נינוה לא להוסיף בתפילה ולא לשנות ממטבע של תפילה.
חכמים אנונימיים בסוף הסוגיה במסכת עבודה זרה הנ"ל מציעים את
שיטתו של נחום המדי ששואל אדם צרכיו בשומע תפילה .אחר כך יש
תימוכין בבליים מרב יהודה אמר שמואל ,וכן הרחבה נוספת של חופש
הבקשה בתפילה בשם רבי חייא בר אשי אמר רב.
נוסף על כך ,לפי הבבלי ,ר' יהושע בן לוי הגר בארץ ישראל ובצעירותו
למד אצל רבי (ובוודאי חי לפני רבי חייא בר אשי וקצת לפני רב יהודה
תלמיד שמואל ובמקביל אליו) ,כבר נוטה מעמדתו של רבי ומאפשר שינויים
ובקשות בברכת שומע תפילה כשיטה הבבלית ,אך באופן מצומצם .הוא
מנסה גם לשמר את המסורת של דור יבנה ושל רבו רבי יהודה הנשיא,
ומציע שמי שרוצה להרבות בתפילות אישיות ,אפילו כסדר יום הכיפורים,
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ראה ירושלמי ברכות ד,ד ,שלדעת רבי יהושע גם תפילה קצרה בעת סכנה היא תפילה
בעד הרבים אף שהיחיד הוא ההולך במקום סכנה .נראה גם שגישה זו עומדת מאחורי
דעת רבי בירושלמי שאין מבקשים בקשות אישיות בשומע תפילה .רבי אליעזר
לעומתם הוא ראש האסכולה הגורסת שאין לקבע את מטבע התפילה ,ועליו כנראה
מסתמך הנוהג הבבלי לשנות ממטבע התפילה .זה פשר דברי רבי אליעזר במשנה:
״רבי אליעזר אומר ,העושה תפילתו קבע ,אין תפילתו תחנונים״ .אמנם גם רבי
אליעזר מסכים שלא כל הרוצה יבוא וישנה ממטבע של תפילה.
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יעשה זאת אחרי התפילה .לעומת זאת ,חכמי בבל  -מרב יהודה אמר שמואל
ותלמידי רב (גם הוא מתלמידי רבי) – פותחים את האפשרות להכניס
בקשות אישיות לכל ברכה וברכה בעמידה .נראה שהשראת נחום המדי
בבבל עדיין משפיעה .אך יש לשים לב :כל השינויים הם ברמת הפרט,
היחיד – ״צרכיו״ או ״חולה בתוך ביתו״ ,ובהשפעת המסורת הבבלית.
מעתה ניתן להבין גם את הדיון המופיע בירושלמי לאחר סיפור נינוה.
כנראה ,ההשפעה הבבלית חלחלה לארץ ישראל בין תקופת רבי לתקופת רב
ותלמידיו הבבליים ,והדיון בירושלמי משקף את התמורה שחלה בארץ
ישראל .עמדתו האיתנה של רבי נגד הנוהג להכניס בקשות לתפילה
התרופפה בהשפעת המסורת הבבלית .ר' ירמיה ,שחי שני דורות לאחר רבי
בארץ ישראל ,כבר מאפשר הוספת בקשה על הגשם בשומע תפילה .אמנם
מדובר רק בבקשות יחיד ורק בשומע תפילה ,כהגדרתו העתיקה של נחום
המדי ,אך המשמעות היא הרחבת הגדרת ברכת שומע תפילה מברכה
לאומית לברכה הכוללת גם את בקשות היחיד.
דברי ר' יוסי בהמשך הסוגיה משקפים את גישת יושבי ארץ ישראל
וחכמיה .החקלאות בארץ ישראל מבוססת על הגשם ,וכדרך שנאמר:
"לִ ְמטַ ר הַ שָּ מַ יִ ם ִת ְׁשתֶ ה ּמָּ יִ ם" (דברים יא,יא) .לגשם בה יש גם משמעות דתית,
"וְ הָּ יָּה ִאם ׁשָּ מֹ ַע ...וְ נָּתַ ִתי ְמטַ ר אַ ְרצְ כֶם ...הִ שָּ ְמרו ָּלכֶם ...וְ עָּצַ ר אֶ ת הַ שָּ מַ ִים"...
(שם יג-יז) ,ובשעה שנעצרו הגשמים היו גוזרים תעניות ציבור על הגשם,
והוא נתפש כצורך לאומי ואף עליו מבקשים בתפילת שמונה עשרה.
משום כך לירושלמי קשה לקבל את שני השינויים :את הקביעה שברכת
שומע תפילה היא מקום לבקשות אישיות ,ואת ההתייחסות לגשם כצורך
יחיד ,ור' יוסי מצמצם את דברי רבי זעירא שהגיע מבבל עם מסורת בבלית
מרב הונא.
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ברם ,בסוף הסוגיה הירושלמי דוחה את האוקימתא של ר' יוסי ומפרש
את דברי רב הונא בהתאם למסורת הבבלית ,שיחיד יכול לשאול צרכיו
בשומע תפילה ושגשם הוא צורך יחיד ולאו דווקא צורך ציבור .פירוש זה
הוא חידוש גדול בארץ ישראל בשלהי המאה השלישית ,ומהווה שינוי
תפיסה דרמטי גם לגבי הגשם ,וגם ובעיקר לגבי מטבע התפילה.
נחזור לסיפור נינוה בגרסתו הבבלית .כאמור ,המנהג הבבלי היה להוסיף
בקשות יחיד בברכות שמונה עשרה ,ולכן בבבלי כבר מניחים את שיטתם
בתוך תשובתו של רבי ,שיחידים מבקשים בקשות בשומע תפילה .לפי
דרכם ,עיקר השאלה אינה אם מותר לשאול בשומע תפילה ,אלא מה מעמד
הבקשה .אך שאלת בני נינוה טומנת בחובה שינוי מהותי ועקרוני יותר.
נראה שבני בבל ,יושבי חוץ לארץ ,משמרים את העמדה התנאית של רבי
אליעזר בן הורקנוס שהתנגד למיסוד קשיח של מטבע התפילה,
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ולא

הסכימו עם הקנוניזציה של חכמי ארץ ישראל לקיבוע ברכות שמונה עשרה
כברכות לאומיות בלבד המיוחדות לעם היושב בארצו .התנגדות זו נעשית
בשני רבדים :ברובד הבסיסי ,לדעת בני בבל יש אפשרות להוסיף ברכות
אישיות בתפילת שמונה עשרה;

294

וברובד יסודי יותר ,בני בבל משנים

שינוי תפיסה משמעותי בברכות שמונה עשרה ומרחיבים את משמעותן
מברכות שעניינן הצרכים הלאומיים לברכות העוסקות בצורכי הרבים
באשר הם.

295

בני בבל מחשיבים את עצמם כציבור ,ועל פי תפיסתם הם

שואלים את רבי אם הם יכולים לשאול בברכת השנים – דהיינו ,אם יש
293

ראה עזרא פליישר ,תפילות הקבע בישראל בהתהוותן ובהתגבשותן (עורכות:
שולמית אליצור ,טובה בארי) ,מאגנס תשע"ב ,חלק א ,עמ' .84

294

עמדה זו היא מצד אחד נגד דעתו של רבי אליעזר ,ומצד שני כפי דעתו של נחום המדי.

295

בעניין זה בני בבל מסתמכים על רבי אליעזר כמקור קדום בארץ ישראל למרות היותו
שמותי (מתלמידי בית שמאי).
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להם מעמד כבני ארץ ישראל שהם יכולים לבקש על צורכי הכלל על פי
תפישתם המחודשת שצורכי הכלל שקולים לצרכים לאומיים ,ואולי אף
יותר מזה – אם יש להם מעמד שקול למעמד הלאומי של הקיבוץ הלאומי
בארץ ישראל ,כי הם רוב מניין ורוב בניין של העם.

296

לאחר סיפור בני נינוה הבבלי ממשיך ומביא ברייתא בשם רבי יהודה
העוסקת בענייני תענית ומקשה ממנה לענייננו:

מיתיבי :אמר רבי יהודה :אימתי – בזמן
שהשנים כתיקנן וישראל שרוין על אדמתן,
אבל בזמן הזה – הכל לפי השנים הכל לפי
המקומות...
בכך הבבלי מתכוון להצדיק את עמדת בני בבל שאחר החורבן ,שרוב
ישראל אינם יושבים בארצם ,בקשה על הגשם בתפילה אינה רק משום

296

השווה לדברי הנצי"ב במרומי שדה תענית י,א ד"ה הא ,העומד על ההבחנה לעניין
שאלת גשמים בין תחילת עונת הגשמים בבבל ,שיש לה זמן מיוחד – כשישים יום
אחר התקופה ,ובין סיום עונת הגשמים ,שדינם כיחידים:
הא מיהא דצרת גשמים בחו"ל אינו אלא כמו שארי צרות ,ומשום הכי אי
אפשר לעשות שאלה בקביעות בברכת השנים .והא דבבל עושין השאלה לפי
צורך המדינה ,אינו אלא משום דבארץ ישראל הוי ג"כ אז זמן גשמים עד פסח.
והיה זה לכבודה של מדינת בבל שהתורה נתייסד שמה ,שלא לשאול בשביל
ארץ ישראל ,אם לא שטוב גם כן עבורם ,דהיינו מששים בתקופה .אבל אם
היה מדינת בבל נצרכים בשביל עצמם שיהיה גשם בחודש אייר למשל ואילך,
לא היה לעשות השאלה בברכת השנים.
לפי דבריו ,שאלתם של בני בבל ברורה.
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שהגשם הוא צורך לאומי אלא הוא גם חלק מצורכי הציבור והיחיד ,ושלא
כהוראת רבי .

297

אולם בסיום הסוגיה העמדה הבבלית ממותנת.

מתניתא רמית עליה דרבי? רבי תנא הוא
ופליג .מאי הוי עלה? רב נחמן אמר ,בברכת
השנים .רב ששת אמר ,בשומע תפלה.
והלכתא בשומע תפלה.
הבבלי מכריע שמוסיפים בשומע תפילה ולא בברכת השנים .פסיקה זו
נפסקת דורות אחדים מאוחר יותר .נראה שבמאבק בין ההגמוניה והפרשנות
הארץ־ישראלית לברכות שמונה עשרה לבין התפיסה הבבלית נוצרו הסכמה
וקירוב בין הקצוות .מחד גיסא יש מקום לאמירת בקשת גשמים שלא
בזמנה ,ומאידך גיסא יש לאומרה בשומע תפילה כבקשת יחיד
בברכת השנים כצורך לאומי.

298

ולא

299

297

אולי יש בזה כדי לתמוך בגרסה המובאת ברש"י תענית יד,ב ד"ה לפי המקומות,
המסיימת במילים ״הכל לפי המקומות״ ומוחקת את המילים "הכל לפי הזמן" ,כדי
להראות שההגמוניה הארץ־ישראלית תמה .הוי אומר ,לתפיסתם של אמוראי בבל
בדור השני ,הם רשאים לקבוע עובדות ולהיות קהל לאומי משל עצמם .אמנם הר״ח
אינו גורס כך אלא גורס ״הכל לפי המקומות הכל לפי הזמן״.

298

שמא יש ביטוי נוסף להבדל זה בין תפיסת הירושלמי לתפיסת הבבלי בסוגיה
המסבירה את סדר ברכות שמונה עשרה ,לגבי משמעותה של ברכת שומע תפילה
החותמת את סדרת הבקשות .בבבלי (מגילה יז,ב) נאמר על ברכת שומע תפילה :״כיון
שבאתה דוד באתה תפילה ,שנאמר' :והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפילתי'
(ישעיהו נו,ז)״ .סוף הפסוק הוא ״כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים״ ,וכתפילת
שלמה בחנוכת בית המקדש ,שכל אדם וכל עם יכולים לבוא למקדש ולבקש על
צורכיהם .לפי תפיסה זו התפילה אינה קבועה וקשיחה ,אלא אוניברסלית ודינאמית
לכל איש ולכל עם לפי צורכו ,וכפי שבנידון דידן בני בבל סוברים שהם רשאים
לבקש על צורכיהם בברכות ובוודאי בברכת שומע תפילה .לעומת זאת בירושלמי
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לאור האמור אפשר לפרש קטע עמום נוסף בירושלמי ,שאף הוא קשור
לנידון דידן ומופיע כחלק מהסוגיה של הזכרת גבורות גשמים.
ירושלמי ברכות ה,ב:

ר' זעירא בשם ר' חנינא ,היה עומד בגשם
(בימות הגשמים)

אותו ,בטל

והזכיר של טל – אין מחזירין
(בימות הקיץ)

והזכיר של גשם –

מחזירים אותו .והתני :בטל וברוחות לא
חייבו חכמים להזכיר ,ואם רצה להזכיר
מזכיר

(קס"ד שמחזירים אותו מפני שלא הזכיר טל ולכן שאל מדוע

מחזירים אותו)

!

(ותירצו):

לא דמי ההוא דמיקל

זה שמקלל ומזכיר של גשם בקיץ שסימן קללה הוא)

(אינו דומה

לההוא דלא

(ברכות ב,ד) נאמר על ברכת שומע תפילה :״אמר ר' תנחומא ,מפני מה התקינו שומע
תפילה ברכה חמש עשרה? כנגד 'ה׳ למבול ישב' (תהלים כט,י) ,שהוא כולה את
הפורענות מלבוא לעולם״ .כלומר ,ברכת שומע תפילה מדברת על החזון לעתיד לבוא.
ביאת הקב״ה תכלה את כל הפורענות מהארץ (כמו המבול) וה׳ יהיה מלך לעולם
ויברך את עמו בשלום .זה חזון אסכטלוגי ,אך המוקד שלו הוא החזון הלאומי
שישראל שרויים על אדמתם ,ובהתאם לגישת הירושלמי הרואה בברכות שמונה
עשרה בקשות על הצרכים הלאומיים.
299

הצורך בגשמים במקומות השונים גרם לכך שהדיון המשיך למעשה גם בראשונים.
בתשובה מרתקת בשו"ת הרא"ש (כלל ד סי' י) על ניסיונו לשנות את מנהג המקום
באשכנז ובספרד ולפסוק לפי מסקנת הבבלי" ,בזמן הזה ,הכל לפי השנים והמקומות
והכל לפי הזמן" .הרא"ש לפי דרכו מציע פירוש מחודש ומסביר" :דר' לא פליג אלא
בבני עיר אחת; אבל ארץ אשכנז ,שהיא רחבת ידים ,מודה ר' דשואלין כל זמן שהם
צריכין" ,ואף מציע פירוש מחודש בדברי הרמב"ם הל' תפילה ב,יז .אולם לפי עדותו
של הרא"ש בני מקומו לא קיבלו את דעתו .וראה גם בדברי הכסף משנה על הרמב"ם
הנ"ל ,וכן בדבריו המעניינים של שו"ת שבט הלוי חלק א סי' כא על דינם של הגרים
בחצי כדור הארץ הדרומי לגבי שאלת גשמים.
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מצלי ולא מיקל (לזה שאינו מתפלל ואינו מקלל) .בגשם
והזכיר של טל אין מחזירים אותו .והתני:
אם לא שאל בברכת השנים או שלא הזכיר
גבורת גשמים בתחית המתים – מחזירים
אותו! בההוא דלא אידכר כלל לא טל ולא
מטר

(כשלא הזכיר כלל לא טל ולא מטר ,מחזירים

אותו) .ר'

זעירא בשם ר' חונא ,אם לא שאל בברכת
השנים – אומרה בשומע תפלה .ודכוותה:
אם לא הזכיר גבורת גשמים בתחיית
המתים – אומרה בשומע תפילה? מה אם
שאלה

שהיא

מדוחק

אומרה

בשומע

תפילה ,אזכרה שהיא מריוח לא כל שכן!
והתני :אם לא שאל בברכת השנים או שלא
הזכיר גבורת גשמים בתחיית המתים –
מחזירים אותו (ואתה אמרת שאומר בשומע תפילה)? אמר
רבי אבדימי אחוי דרבי יוסי ,בשלא אמר
בשומע תפילה.
הירושלמי דן בהשוואה בין שאלת גשמים לבין הזכרת גשמים .בסוף
הסוגיה מובאים דברי ר' זעירא בשם רב הונא שאם לא שאל בברכת השנים,
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אומר בברכת שומע תפילה ,ובהתאמה שואלים מה הדין אם לא הזכיר
גבורות גשמים בברכת מחיה המתים – האם מזכיר בברכת שומע
תפילה?

300

ומשיבים על כך בקל וחומר :״מה אם שאלה שהיא מדוחק

אומרה בשומע תפילה ,אזכרה שהיא מריוח לא כל שכן״ ,ופירש הפני משה:

שאלה שהיא מדוחק – שאלה שהיא בקשה
על הצורך והדוחק שהזמן צריך לגשמים...
אם לא אמרה ,מהני לאומרה בשומע
תפילה ,ואין צריכין להזכירו .אזכרה שהיא
מריוח שאינה אלא דרך שבח למקום...
ואינה בקשה על הצורך והדוחק ,לא כל שכן
דמהני אם אומרה בשומע תפילה!
פירוש זה לכאורה צריך עיון .ברכת שומע תפילה חותמת את חלק
הבקשות בשמונה עשרה ,ולכאורה היא המקום לבקשות שהיחיד מבקש,
וכדרך שכתב המאירי (תענית יד,ב)" :שהיא נעשית כאפרכסת לכל דבר
שאדם רוצה לשאול עליו" .אם כן ,דווקא היא המקום להתפלל על הדוחק
ואינה מקום לשבח ,ומדוע אפוא הירושלמי נוקט לשון "כל שכן"?

301

אולם על פי ביאורנו לעיל אליבא דשיטת רבי בירושלמי ,ככלל אין
לשנות ממטבע של ברכה ואין להוסיף "שאלה" בברכת שומע תפילה.
מעתה ,אם בעקבות שיטת ר' זעירא מתירים להוסיף בקשות ומוסיפים
300

וראה ברכות כט,א-ב ובדברי התוספות (ד"ה הא דאדכר) ,הרשב״א והמאירי שדנו אם
יצא בשומע תפילה כדעת הירושלמי.

301

וראה בפירוש מראה פנים על אתר ד״ה בנינוה.
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"שאלה" בשומע תפילה ,אין זה אלא מדוחק – כלומר ,היתר מכורח שעת
הדחק .אך אזכרה אינה בקשה ,ולכן אינה נחשבת לשינוי ממטבע של ברכה,
וממילא דינה קל יותר .זהו שאמרו אם התירו בקשה" ,כל שכן" שניתן
להוסיף אזכרה בשומע תפילה.

הלכה ג
שמואל הקטן וברכת המינים
הסיפור על שמואל הקטן ותיקון ברכת המינים מופיע הן בירושלמי הן
בבבלי .בסיפורים יש הד למערכת היחסים המורכבת עם המינים בתחילת
הופעת הנצרות .נעיין בשני הסיפורים ונשווה ביניהם.
נביא תחילה את הסיפור בגרסתו בירושלמי.
ירושלמי ברכות פרק ה הלכה ג:

העובר לפני התיבה וטעה  -ר' יוסי בן
חנינה בשם ר' חנניה בן גמליאל :טעה
בשלש ברכות הראשונות – חוזר בתחילה.
אדא בר בר חנה גניבה בשם רב :טעה
בשלש ברכות האחרונות – חוזר לעבודה.
ר' חלבו רב חונה בשם רב :טעה בשלש
ברכות הראשונות – חוזר בתחילה ,בשלש
ברכות האחרונות – חוזר לעבודה ,טעה
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ואינו יודע איכן טעה – חוזר למקום הברור
ר'

לו.

אחא ור' יודה בן פזי יתבון בחד כנישתא,
אתי עבר חד קומי תיבותא ואשגר חד
ברכה ,אתון ושיילון לר' סימון ,אמר לון ר'
סימון בשם ריב"ל :שליח ציבור שהשגיר
שתים שלש ברכות – אין מחזירין אותו.
אשכח תניי ופליג :לכל אין מחזירין אותו
חוץ ממי שלא אמר מחיה המתים ומכניע
זדים ובונה ירושלים ,אני אומר מין הוא.
שמואל הקטן עבר קומי תיבותא ואשגר
מכניע זדים ,בסופה שרי משקיף עליהון
(התחיל מביט עליהם) ,אמרין ליה :לא שיערו
חכמים בך.

302

כעת נציג את הסיפור בגרסה הבבלית.
בבלי ברכות כח,ב-כט,א:

302

בדפוסים אחרונים מופיע "בך".
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תנו רבנן :שמעון הפקולי הסדיר שמונה
עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר
ביבנה;
אמר להם רבן גמליאל לחכמים :כלום יש
אדם שיודע לתקן ברכת המינים? עמד
שמואל הקטן ותקנה; לשנה אחרת שכחה,
והשקיף בה שתים ושלש שעות ולא
העלוהו.
אמאי לא העלוהו? והאמר רב יהודה אמר
רב :טעה בכל הברכות כלן אין מעלין אותו,
בברכת המינים מעלין אותו ,חיישינן שמא
מין הוא! שאני שמואל הקטן ,דאיהו תקנה.
וניחוש דלמא הדר ביה? אמר אביי :גמירי:
טבא לא הוי בישא .ולא? והכתיב" :ובשוב
צדיק מצדקתו ועשה עול [ככל התועבות
אשר עשה הרשע יעשה וחי  -כל צדקתו
אשר עשה לא תזכרנה במעלו אשר מעל
ובחטאתו אשר חטא בם ימות]" (יחזקאל יח,כד)!
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ההוא רשע מעיקרו ,אבל צדיק מעיקרו –
לא! ולא? והא תנן

(אבות

ב,ד) :אל תאמין

בעצמך עד יום מותך ,שהרי יוחנן כהן גדול
שמש בכהונה גדולה שמנים שנה ולבסוף
נעשה צדוקי!
אמר אביי :הוא ינאי הוא יוחנן .רבא אמר:
ינאי לחוד ויוחנן לחוד :ינאי רשע מעיקרו,
ויוחנן צדיק מעיקרו .הניחא לאביי ,אלא
לרבא קשיא! אמר לך רבא :צדיק מעיקרו
נמי דלמא הדר ביה .אי הכי אמאי לא
אסקוהו? שאני שמואל הקטן דאתחיל בה,
דאמר רב יהודה אמר רב ,ואיתימא רבי
יהושע בן לוי :לא שנו אלא שלא התחיל
בה ,אבל התחיל בה  -גומרה.
הבבלי מניח ששמואל הקטן שכח את הברכה – נוסח הטקסט ,ולפי זה יש
לפרש "השקיף" כרש"י" ,חשב לזכור אותה" .כלומר ,שמואל הקטן השקיף
בברכה או בגיליון שלפניו כדי לנסות להיזכר בברכה ולא עלה בידו .אחר
כך שאל הבבלי אולי היה צריך לחשוד בשמואל שמא מין הוא ובכוונה
השמיט את הברכה ,ומדוע לא העבירוהו? אך דחה את האפשרות ששמואל
הקטן הפך את עורו ,ורבא מתרץ ששונה שמואל הקטן שהוא זה ש"התחיל
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בה" .אבל מעצם השאלה מבינים עד כמה היו כבדים החששות למינות
בתקופת יבנה .ראה בדברי המאירי על אתר:

ואעפ"כ אילו לא התחיל בה היה ראוי
לסלקו מחשש מינות ,ואף על פי שהוא
תקנה חוששים שמא חזר בו ,אבל מכיון
שהתחיל בו ולא היו השאר יודעים אותה
המתינו לו כל כך.
אולם הסיפור בירושלמי שונה:

אשכח תניי ופליג :לכל אין מחזירין אותו
חוץ ממי שלא אמר מחיה המתים ומכניע
זדים ובונה ירושלים ,אני אומר מין הוא.
שמואל הקטן עבר קומי תיבותא ואשגר
מכניע זדים ,בסופה שרי משקיף עליהון,
אמרין ליה :לא שיערון חכמים כך.
יש לשים לב לכמה שינויים טקסטואליים בסיפור בין הבבלי לירושלמי.
נשווה ביניהם:

ירושלמי

בבלי
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מעשיו של שמואל
הקטן
תוצאת המעשים
תגובת הקהל
הניסוח בהלכה
המקדימה

אשגר
משקיף עליהון
(רבים)
[אין תוצאה]
לא שיערו חכמים
בך

שכחה
השקיף בה (יחיד)
לא העלוהו
[אין תגובה]

לא אמר

טעה

מה בדיוק קרה לפי הסיפור בירושלמי?
פשר הירושלמי תלוי לעניות דעתי בפירוש המילה ״אשגר״ .הפני משה
מפרשה "טעה" ,ובעל ספר חרדים מפרשה "דילג" .במילון סוקולוף מציע
שני תרגומים :האחד – " ,pass over"303והשני – " ,"to skipוכמקור הוא
מציין לסיפור אצלנו" ,ואשגר חד ברכה" .לענ״ד פירוש המילה ״אשגר״ כאן
אינו ״טעה״ ,כפי שפירשו הפני משה (אליבא דבבלי) ,כי הירושלמי יכול
היה לומר בפשטות ״טעה״ על מישהו שדילג בטעות בתפילה .כמו כן,
בברייתא המופיעה לפני הסיפור על שמואל הקטן ,כתוב" :לכל אין מחזירין
אותו חוץ ממי שלא אמר מחיה המתים ומכניע זדים ובונה ירושלים" ,ונראה
שיש הבדל בין ״לא אמר״ ל״טעה״ .ועוד ,הירושלמי גם משתמש בצמד
המילים ״לא אמר״ בקביעת ההלכה בפתיחת הסוגיה .נראה אפוא ש"אשגר"
הוא פעולה אקטיבית ומכוונת של דילוג ,וכוונת הירושלמי היא ששמואל
הקטן דילג על ברכת המינים באופן מכוון ובמחשבה תחילה.

303

והשווה ״בההיא שעתא אשגרית עיניי בכל ספר תילים אגדה" (ירושלמי כלאים לב,ב;
כתובות לה,א).
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החוקרים עמדו על כך שהנוסח המקורי של ברכת המינים נגע לצומת
דרכים ביחסי היהודים והנוצרים .סיכום ממצה מופיע בספרו של אורי
ארליך" ,תפילת העמידה של ימות החול",

304

פרק יב .הנוסח הקדום של

הברכה פתח "למשומדים אל תהי תקווה" ,ובחלק מנוסחי ארץ ישראל
וברוב נוסחי בבל נאמר גם "ומלכות זדון מהרה תעקר" .בהמשך הברכה
נאמר ,הן בנוסח ארץ ישראל הן בנוסח בבל" :הנוצרים והמינים כרגע
יאבדו" ,ובנוסח ארץ ישראל ההמשך היה בפסוק מתהלים סט,כט" :יִ ּמָּ חו
ִמסֵ פֶר חַ ִיים וְ עִ ם צַ ִדיקִ ים אַ ל ִיכָּתֵ בו".

305

החתימה הן בנוסח בבל הן בנוסח

ארץ ישראל הייתה" :ברוך אתה ה' מכניע זדים".
אמנם בתקופות מאוחרות בשל החשש מהצנזורה הושמט מהברכה
אזכורם של הנוצרים .כך כתב חיים משה גבריהו:

306

המשומדים הם יהודים שהמירו את דתם
ועברו לעבודה

זרה .לגביהם מובעת

שעוד

בהמשך

התקוה
התפילה

נאמר

ישובו.

אולם

במפורש

שהנוצרים

והמינים ,היינו כת הנוצרים שהם עיקר
המינים – יאבדו וימחו מספר החיים.

304

תפילת העמידה של ימות החול ,יד יצחק בן צבי ,ירושלים תשע"ג.

305

יתי לְ אֶ חָּ י וְ נָּכְ ִרי לִ בְ נֵי ִא ִּמי" (פס' ט).
ראוי לציין שבמזמור זה נאמר גם" :מוזָּר הָּ יִ ִ

306

ראה חיים משה יצחק גבריהו" ,ברכת המינים" ,סיני מד ,תש"ט;
http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/birkat-2.htm.
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תקנה זו הותקנה בדור השני שלאחר
החורבן בימי רבן גמליאל דיבנה ,שזהו כבר
סוף הדור הרביעי לייסוד כת הנוצרים.
ברכת המינים מורה שנשלם כבר תהליך
הפירוד הסופי בין היהדות והנצרות ,ראשי
היהדות מתייאשים מתשובתם של מינים
פורשים אלה .כל כיתות המינים השונות
שקדמו לנוצרים ,כמו הצדוקים והאיסיים,
נשארו בקרב ישראל .אולם הנוצרים פרשו
מכלל האומה ופרקו מעליהם עול ואחריות
כלל־ישראלית .האיסים והצדוקים השתתפו
במלחמה נגד הרומיים ,אולם הנוצרים עזבו
את ירושלים ולא ראו צורך לשתף עצמם
במלחמה קשה נגד מלכות רומי וטיטוס
מחריב ירושלים .כת המינים הנוצרים שונה
היתה משאר הכיתות הפורשות .נתחוללה
בה תמורה רבת תוצאות .פאולוס ,האישיות
הבולטת שבין מנהיגיה הראשונים ,פנה אל
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הגויים והטיף להם .הנצרות חרגה ,איפוא,
ממסגרתה הראשונה הפנים־יהודית.
אולם במשך שלושת הדורות הראשונים
המשיכו המנהיגים העיקריים של הנצרות
להיות יהודים או מצאצאי יהודים .מעניין
שגם דרך המאבק שלהם עם האלילות
היתה לפי דרכי הסברה יהודיים קדומים,
שהאלילים הם "עץ ואבן".
אולם בדור הרביעי עברה ההנהגה באופן
מכריע אל נוצרים מצאצאי נכרים .לאלה לא
היתה משיכה מיוחדת לילך לבית־כנסת
יהודי .אלה החלו להסביר את הנצרות לפי
דרכי ההסברה של משכילי יוון ורומי .חל
גם שינוי בדרכי המאבק עם האלילות.
צאצאי עובדי אלילים אלה היטיבו להכיר
את נימוסי עכו"ם ולחמו באמונות עכו"ם
בטענות שהאגדות המיתולוגיות האליליות
הן גסות .הם הכירו שטענת "עץ ואבן"
איננה משכנעת ,בידעם שיש "לעכו"ם"
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טכסים מאגיים ,המכניסים רוח אלוהים
בתוך עץ ואבן ,ולכן התקיפו את האמונה
האלילית המיתולוגית.
מעתה ,ייתכן שסיפור זה משקף את הניסיון של שמואל הקטן לחשוף את
זהותם של המינים המתפללים אתו בבית הכנסת .התקופה היא פחות ממאה
שנה מכינונה של הנצרות ככת בתוך היהדות .חורבן הבית נתן דחיפה
לטענת הנוצרים החדשים שהברית בין הקב״ה לעם ישראל בטלה ,ויש
פזילה מתוך הקהל היהודי לכיוון הכת הנוצרית ,ואף ניסיון להעביר יהודים
לצד הנוצרי .המצב רגיש ועדין מאוד ,וכולם – יהודים ונוצרים חדשים
כאחד – מעורבים יחד באותו בית כנסת .שמואל הקטן עבר לפני התבה,
ובכוונה דילג על ברכת המינים כדי לראות אם הציבור מחזיר אותו כפי
ההלכה שעל שלוש הברכות מחזירים אותו .כשראה שלא החזירו אותו,
הסתובב ו״משקיף עליהון״ – בלשון רבים ,על הציבור .כלומר ,הוא חשד
בהם ,ובעצם טען "האם הסיבה שלא עצרתם אותי היא שיש בכם מינים?!"
על כך השיב הקהל :״לא שיערו חכמים כך/בך" .ניתן לפרש את הדברים
בשני אופנים :אופן אחד  -אדרבה ,לא עצרנו אותך כי לא חשדנו בך שאתה
מין ,שהרי אתה תיקנת את הברכה (ברכת המינים) ,ולכן מעשינו (או חוסר
מחאתנו) אינם מוכיחים שאנו מינים; והאופן השני  -לפי הגרסה "לא שיערו
חכמים כך" ניתן לפרש שדילוג על ברכת המינים הוא אבן בוחן לשליח
ציבור אך לא לקהל.
אם כן ,אפשר שכך יש לפרש גם את דברי רבן גמליאל (ברכות כח,ב):
"אמר להם רבן גמליאל לחכמים :כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת
המינים?" – כלומר ,אם יש מי שמכיר את הנוצרים די טוב ,כדי לדעת כיצד
יש לתקן את הברכה.

הקדמה | 271

אם כנים דברינו ,ייתכן שיש לפרש בכיוון זה גם את הסיפור המובא
במסכת שמחות על שמואל הקטן ,שהתגנב לעליית רבן גמליאל כשעיברו
את השנה .הואיל והכיר את המינים וידע איך לבחון אותם ,התגנב לשם כדי
לוודא שאין שם מינים המנסים להשתלט על הלוח העברי או לשבש אותו.
עוד ייתכן שמאבקו של שמואל הקטן במינים משתקף גם במסכת אבות
(ד,יט) בהביאו את הפסוק ממשלי כד,יז ,״בִ נְ פֹ ל אֹויִ ְבָך אַ ל ִת ְשמָּ ח" ,שהמשכו
הוא" :ובִ כ ְָּׁשלֹו אַ ל ָּיגֵל לִ בֶ ָךּ .פֶן יִ ְראֶ ה ה' וְ ַרע בְ ֵעינָּיו וְ הֵ ִׁשיב מֵ ָּעלָּיו אַ ּפֹו".
במובאה זו הוא משנה את הקשר הפסוק מאויבים גשמיים לאויבים רוחניים
(מינים) ,שגם אותם יש להרחיק מכלל ישראל 307.אמנם אף ששמואל הקטן
נאבק במינים בתחבולות שונות ,כמו דילוג על ברכת המינים והתגנבות
לעלייתו של רבן גמליאל ,הוא אינו שמח על נצחונו על אותם אויבים־מינים,
שהרי באותם ימים טרם נפערה התהום המוחלטת בין היהדות והנצרות,
והנוצרים הראשונים נחשבו עדיין לחלק מכלל ישראל.

308

307

מעניין שמשנה זו מופיעה בסוף רצף משניות שעניינן חשיבות לימוד התורה והמעבר
מהעולם הזה לעולם הבא ,ואחריה מופיע מאמר בשם אלישע בן אבויה ,הלא הוא
״אחר״ שהפך למין.

308

גישה מורכבת כזאת מופיעה גם בסנהדרין קז,ב (וכן בסוטה מז,ב) בסיפור על אודות
רבי יהושע בן פרחיה וישו ,שצונזר בדפוסים ,שבסופו מובאת המימרא של רבי שמעון
בן אלעזר" ,תהא שמאל דוחה וימין מקרבת".
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פרק ו

הלכה א
מקור חיוב ברכה שלפני האכילה
ירושלמי ברכות פרק ו הלכה א:

כתיב" :לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה"
(תהלים כד,א)  -הנהנה כלום מן העולם מעל
עד שיתירו לו המצות.
אמר רבי אבוה כתיב" :פן תקדש המלאה
הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם" (דברים

כב,ט)  -העולם כולו ומלואו עשוי ככרם,
ומהו פדיונו? ברכה.
רבי יחזקיה רבי ירמיה רבי אבון בשם רבי
שמעון בן לקיש" :אמרת לה' ה' אתה טובתי
בל עליך" (תהלים טז,ב)  -אם אכלת וברכת,
כביכול כאילו משלך אכלת.
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דבר אחר" :טובתי בל עליך"  -מבלה אני
טובתי בגופך.
דבר אחר" :טובתי בל עליך"  -יבללו כל
הטובות ויבואו עליך.
אמר רבי אחא :מהו "בל עליך" שאיני מביא
טובה על העולם מבלעדיך,

309

כמה דאת

אמר" :ובלעדיך לא ירים איש את ידו"
(בראשית מא,מד).310
רבי חייא" :קדש הלולים" (ויקרא יט,כד) -
מלמד שהוא טעון ברכה לפניו ולאחריו,
מיכן היה רבי עקיבה אומר :לא יטעום אדם
כלום עד שיברך.
סוגיה מקבילה מופיעה בבבלי ברכות לה,א:

מנא הני מילי? דתנו רבנן" :קדש הלולים
לה'" (ויקרא יט,כד) מלמד שטעונים ברכה
לפניהם ולאחריהם ,מכאן אמר רבי עקיבא:
אסור לאדם שיטעום כלום קודם שיברך.
309

מבחינה פילוסופית האמירה הזאת מעניינת במיוחד כי משמעותה שהאדם הוא גורם
חיוני להשפעת טובת ה׳ על העולם.

310

הדרשה לפסוק "אמרת לה' ...טובתי בל עליך" מופיעה גם במדרש תהלים (בובר) טז.
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והאי "קדש הלולים" להכי הוא דאתא ,האי
מיבעי ליה :חד ,דאמר רחמנא אחליה והדר
אכליה; ואידך ,דבר הטעון שירה טעון חלול
ושאינו טעון שירה אין טעון חלול ...אייתר
ליה חד הלול לברכה ,ואי לא יליף גזרה
שוה ברכה מנא ליה? ואי נמי יליף גזרה
שוה  -אשכחן לאחריו ,לפניו מנין? ...הא
לא קשיא ,דאתיא בקל וחומר ,כשהוא שבע
מברך ,כשהוא רעב לא כל שכן! אשכחן
כרם ,שאר מינין מנין? ...אלא סברא הוא
אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא
ברכה.
תנו רבנן :אסור לו לאדם שיהנה מן העולם
הזה בלא ברכה ,וכל הנהנה מן העולם הזה
בלא ברכה מעל ...אמר רב יהודה אמר
שמואל :כל הנהנה מן העולם הזה בלא
ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים שנאמר:
"לה' הארץ ומלואה" (תהלים כד,א).
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הירושלמי והבבלי עוסקים במקור החיוב של ברכה לפני האכילה ,אולם
יש הבדל ביניהם בדרכי הלימוד .הירושלמי פותח בדרשות מהפסוקים .הוא
מתחיל בדרשת התוספתא ברכות ד,א" :לא יטעום אדם כלום עד שיברך
שנאמר ':לה 'הארץ ומלואה' ,הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל עד
שיתירו לו כל המצות ".לאחר מכן מובאות שתי דרשות המחזקות ומרחיבות
את הרעיון שהעולם הוא בבחינת הקדש ,וכדי להתיר את ההקדש נדרש
לפדותו .הוא מסיים בדברי ר 'עקיבא הלומד את החיוב לברך מפסוק מן
התורה  .מאופי הדרשות ומהדגש על הלימוד מהפסוקים ניתן אולי להסיק
שלפי הירושלמי יש רובד דאורייתא של איסורי אכילה .311לעומת זאת ,
בבבלי דברי רבי עקיבא הלומד מהפסוק "קדש הילולים ",הם תחילת
הסוגיה ולא מובאות דרשות נוספות ,ולאחר מכן יש סוגיה אמוראית

312

ומסקנתה שהדין שאסור ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה נלמד מסברה ,
והפסוק אפוא בגדר אסמכתא .313אם כן ,נראה שיש הבדל בתוקף חיוב
הברכה לפני האכילה בין הירושלמי לבבלי ,וראה דיוננו בהמשך בעניין
אכל ולא בירך לנפקא מינה אפשרית להבדל זה.
ייתכן שההבדל בין הבבלי לבין הירושלמי במקורו של הדין מסביר
התפתחות נוספת בהלכות ברכות.
בבלי ברכות מא,ב:

311

עיין בפירוש חסדי דוד על התוספתא בברכות פרק ד שעליה מבוסס הירושלמי :״אסור
ליהנות מן הארץ בלי ברכה כי נחשב כמועל בקדשים ובכח הברכה פודה מן הקדש
אבל הקודש הזה נחשב רק כקדשים קלים״.

312

הדיון בתוספתא הוא של אמוראים בבליים החל מרב יהודה אמר שמואל ,רבא ממחוזא
ורבי חנינא בר פפא (אף שייתכן שגם הוא אמורא ארץ-ישראלי מתלמידי ר' יוחנן),
ובתוכו מופיעים גם דברי רבי לוי על הפסוק "לה׳ הארץ ומלואה״.

313

ראה ראבי״ה סי' צח.
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איתמר :הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך
הסעודה .אמר רב הונא ,טעונים ברכה
לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם; וכן
אמר רב נחמן ,טעונים ברכה לפניהם ואין
טעונים ברכה לאחריהם .ורב ששת אמר,
טעונין ברכה בין לפניהם בין לאחריהם,
שאין לך דבר שטעון ברכה לפניו ואין טעון
ברכה לאחריו אלא פת הבאה בכסנין
בלבד .ופליגא דר' חייא דאמר ר' חייא ,פת
פוטרת כל מיני מאכל ויין פוטר כל מיני
משקים .אמר רב פפא ,הלכתא דברים
הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה  -אין
טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם,
ושלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה -
טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה
לאחריהם .לאחר הסעודה  -טעונים ברכה
בין לפניהם בין לאחריהם .שאלו את בן
זומא ,מפני מה אמרו דברים הבאים מחמת
הסעודה בתוך הסעודה  -אינם טעונים
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ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם? אמר
להם :הואיל ופת פוטרתן .אי הכי יין נמי
נפטריה פת! שאני יין דגורם ברכה לעצמו.
בבבלי מובאת מחלוקת בין אמוראי בבל -רב הונא ,רב נחמן ורב
ששת -בעניין ברכה על תאנים וענבים שהובאו באמצע הסעודה .הגמרא
מציינת שדעות אלו חלוקות על דעת רבי חייא (נולד בבבל ועלה לארץ
ישראל )הסובר שפת פוטרת כל מאכל אחר הבא בתוך הסעודה.
נראה שיש קשר בין הדיון לעיל על מקור הברכה לבין המחלוקת על
פירות שהובאו בסעודה .מי שלומד את חיוב הברכה מהסברה שאסור
ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה ,סובר שכל הנאה אסורה ,והואיל ותאנים
וענבים לא היו מתחילה חלק מהסעודה ,הם נחשבים להנאה חדשה וכתוספת
הנאה ,ולכן עליו לברך.
אולם ר 'חייא ,הלומד את חיוב הברכה מ"קדש הלולים ",מייצג את את
עמדת הירושלמי .לדעת רבי חייא ,הברכה על המזון־היבול של הקב"ה
מבטאת את ההכרה בקב"ה כאדון העולם שהמזון שלו .אמירת הברכה היא
בגדר מתיר ל"גברא ".כלומר ,האדם מתיר לעצמו לגשת ולהשתמש ביבול־
במזון ולאוכלו .הואיל והלחם נחשב על פי ההלכה כמזון העיקרי ,כל
אכילתו של האדם בסעודה שיש בה לחם קרויה על שם הלחם ,והואיל
והתיר את עצמו לאכול מן המזון אינו צריך לברך על דברים נוספים אף על
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פי שיש לו בהם הנאה נוספת חדשה ,כי הדגש אינו על התרת המאכל
וההנאה ממנו ,אלא על ההיתר לאדם ליהנות מן המזון.

314

אם כנים דברינו אפשר לפרש את דברי רבי חייא בדין נוסף –דין אוכל
שנספח לארוחה לאחריה .

ירושלמי ברכות פרק ו הלכה ה:

רבי חלבו רב הונא רב בשם ר' חייא רובא:
פת הבאה כיסנין אחר המזון  -טעונה ברכה
לפניה ולאחריה .אמר ר' אמי :ר' יוחנן פליג.
אמר ר' מנא לר' חזקיה :במה הוא פליג,
כשאכל מאותו המזון באמצע המזון? אמר
ליה :אפילו לא אכל מאותו המין באמצע
המזון .אתא ר' חגי בשם ר' זעירא :אפילו
לא אכל מאותו המין באמצע המזון .אמר
רבי חנינא בר סיסיי :הוון אילין דנשייא
משלחין ליה נקלווסין

315

(היו שולחים לו מבית

314

ייתכן שהדרשות בירושלמי מ״טובתי בל עליך״ משקפות שתי גישות אלו :הטובות
בגוף משקפות את גישת רבי חייא על הגברא ,והטובות של העולם משקפות את גישות
אמוראי בבל.

315

הנקלווסין הוא זן תמרים משובח ,ראה מאמרו של עקיבא לונדון:
http://www.perot.org.il/Alon/201301/6.pdf.
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הנשיא תמרים) והוה שבק לון בתר מזוניה
(והניחם לאחר המזון) ומברך עליהון תחילה
וסוף.
הגמרא מדייקת שרבי חייא מצריך ברכה רק אם סיים את הסעודה .לפי
פירושנו ,ר' חייא פוסק כאן לפי שיטתו .דהיינו ,כל זמן שהאדם בתוך
הסעודה ,הרי הוא בגדר "גברא" שהתיר את אכילתו ,ואינו צריך לברך על
דברים הנוספים לסעודה .אך משסיים את הסעודה ,הפקיע את עצמו מתורת
גברא האוכל .החידוש בדברי רבי חלבו בשם רבי חייא רובא הוא שאפילו
פת הבאה בכיסנין ,שלרוב נוהגים לאוכלה כחלק מהסעודה ,אם סיים את
סעודתו ,צריכה ברכה חדשה; האדם נמצא ״אחר המזון״ וסיים את מסגרת
ברכתו הראשונה אשר התירה לו לאכול .כלומר ,הנידון אינו המזון  -אם
הוא נחשב נספח וטפל לסעודה ,אלא האדם  -אם הוא נמצא בתוך הסעודה
והוא בגדר גברא שהותרה לו אכילתו ,או שהוא אחריה.
רבי יוחנן משקף גישה אמצעית בין שיטת ר' חייא בירושלמי לבין שיטת
האמוראים בבבלי ,המבטאת גם שלב מעבר בין הדורות .לדעת ר' יוחנן אם
אכל את אותו מאכל בתוך הסעודה ,עצם המסגרת של הסעודה ,דהיינו כל
זמן שלא בירך ברכה אחרונה ,מתירה לו את מה שאוכל בתוך הסעודה.

ברכה על פרי פחות מכזית
ירושלמי ברכות פרק ו הלכה א:

ר' יוחנן נסב זיתא ובירך לפניו ולאחריו,
והוא ר' חייא בר ווא מסתכל ביה .אמר ליה
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ר' יוחנן :בבליא ,למה את מסתכל בי ,לית
לך כל שהוא ממין שבעה טעון ברכה לפניו
ולאחריו? אית ליה ומה צריכה מפני
שגלעינתו ממעטתו

(ר' חייא ידע שמין שבעה טעון ברכה,

אך תמה כי הגלעין ממעט את הזית ור' יוחנן אכל פחות מכזית).
ולית ליה לר' יוחנן שגלעינתו ממעטתו? מה
עביד ליה ר' יוחנן? משום בריה .מילתיה
דר' יוחנן אמרה שכן אכל פרידה אחת של
עינב ופרידה אחת של רימון שהוא טעון
ברכה לפניה ולאחריה.
בסוגיה זו ובהשוואה בינה לבין הסיפור המקביל בבבלי

(ברכות לח,ב-

לט,א )316עסקו בהרחבה ראשונים ואחרונים ,ונעיר הערה אחת .דין ברייה
הוא דין של חשיבות בדבר מסוים ,שכן ברייה אינה בטלה .אולי ניתן להציע
שדינו של ר 'יוחנן כאן איננו הגדרה כללית בדין ברייה ,317אלא נאמר כאן
רק לעניין ברכה -דהיינו זו הגדרה של חשיבות דווקא לעניין ברכה .יש

316

ראה לדוגמה תוס' לט,א ד"ה בצר ליה שיעורא ,ורשב"א ומאירי שם.

317

וראה אור שמח הלכות ברכות ה,ג" :והנה שיטת הירושלמי מוכחא דסבר דמה"ת חייב
ברכת המזון בכזית או כביצה ...ולפי זה ניחא מה דאמר (ברכות פ"ו ה"א) דעל בריה
מברכין לאחריו ,דבריה הוי כמו כזית ...אם תאמר דמן התורה בכזית ולא בעי
ושבעת ...דכיון דבקרא (דברים ח,ח) כתיב חטה כו' גפן ורמון אם כן על כל פרי מברך
לאחריו דבריה חשוב ודו"ק".
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לעמוד על כך שהדוגמאות המובאות בשיטת ר 'יוחנן הן זית ופרידה אחת

318

של עינב או רימון .לעניות דעתי ,ר 'יוחנן מציע שבשבעת המינים
שהשתבחה בהם ארץ ישראל ,אכילת פרידה אחת או יחידה אחת מהם
נקראת אכילת דבר חשוב אף שאין בה שיעור כזית (או אם השיעור הוא
כזית קטן ),כי העובדה שמדובר בשבעת המינים היא המקנה למאכל את
חשיבותו ,ולכן לעניין ברכה הרי זה חשוב וכדין ברייה .319
על דרך ההשערה ניתן להוסיף שחשיבות זו תקפה רק בארץ ישראל
שהשתבחה בהם ,ואם כן הלכה זו של חשיבות ברייה לעניין ברכה היא
הלכה רק בארץ ישראל .משום כך לא הבין רב חייא ה"בבליא״ (כלשון רבי
יוחנן )מדוע ר 'יוחנן מברך על ברייה פחותה מכזית ;לשיטת בבל אין
מברכים על שבעת המינים לפניהם ואחריהם מדין חשיבות אם השיעור
פחות מכזית ,כי בבל לא השתבחה במינים אלה ,ואם כן אין מחלוקת בין
הירושלמי לבבלי אלא שינוי והבדל גאוגרפי בהלכה ובמנהג.

320

אכל ושכח לברך
ירושלמי ברכות פרק ו הלכה א:
318

שמעתי מהרב יוסף כרמל שליט"א שהלשון ״קשה עלי פרידתכם״ (רש"י ויקרא
כג,לו) ,שנאמרה בעניין שמיני עצרת ,הובנה שלא כראוי .הפירוש המצוי של אמירה
זו הוא שקשה לקב״ה להיפרד מעם ישראל ,ולכן מבקשם שיישארו עמו יום נוסף .
הרב כרמל ביאר שהפרידה המדוברת היא פרידתם של עם ישראל זה מזה כשיתפזרו
לבתיהם אחרי חג הסוכות .יש להוסיף שנראה שפירוש זה מבוסס על דברי רבי יוחנן
בדין ברייה .הכינוי "פרידה "ביחס לעינב ולרימון מתייחס ל"פרד "שבא מדבר דומה
או זהה -כגון גרגרי הענבים או גרגרי הרימון .לכן נראה יותר לפרש את "קשה עלי
פרידתכם "כפרידה מדבר דומה ,דהיינו אח מאח מעם ישראל .במיוחד בחג הסוכות
מתבטאת אחדות זו ,בחג האסיף התברכו בפרנסה והתפללו יחד לפרנסה ולגשם ,ואף
מצוות הקהל במוצאי השמיטה היא דווקא בחג הסוכות.

319

הוזכרו משבעת המינים דווקא הפירות הקטנים ולא תאנה ותמר שהם גדולים מכזית.

320

ראה תוס' לט,א ד"ה בצר ,שהבינו שיש מחלוקת בין הירושלמי לבבלי.
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רב הונא אמר :הרי שנתן לתוך פיו ושכח
ולא בירך  -אם היו משקין פולטן ,אם היו
אוכלין מסלקן לצדדין .רבי יצחק בר מרי
קומי רבי יוסי ב"ר אבון בשם רבי יוחנן:
אפילו אוכלין פולטן דכתיב" :ימלא פי
תהילתך כל היום תפארתך" (תהלים עא,ח).
לסוגיה זו מקבילה בבבלי ברכות נ,ב:

אמר רב יהודה :שכח והכניס אוכלין לתוך
פיו בלא ברכה  -מסלקן לצד אחד ומברך.
תניא חדא :בולען; ותניא אידך :פולטן;
ותניא אידך :מסלקן! לא קשיא :הא דתניא
בולען  -במשקין ,והא דתניא פולטן  -במידי
דלא ממאיס ,והא דתניא מסלקן  -במידי
דממאיס .במידי דלא ממאיס נמי ,לסלקינהו
לצד אחד וליברך! תרגמא רב יצחק
קסקסאה קמיה דרבי יוסי בר אבין משמיה
דרבי יוחנן :משום שנאמר" :ימלא פי
תהלתך" (תהלים עא,ח) .
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מפרשי הירושלמי טרחו לפרש את סוגיית הירושלמי ולהתאימה עם
סוגיית הבבלי .אולם סוגיית הירושלמי מופיעה בפרק שישי -כיצד מברכין ,
ואילו בבבלי הסוגיה היא בפרק שביעי בעניין ביזוי אוכלים ,וייתכן שהבדל
זה מלמד על הבדל מהותי בין הבבלי לירושלמי .לעניות דעתי ,רבי יוחנן
בירושלמי אינו חושש לביזוי אוכלים ובוודאי לא כששכח לברך ,ואילו
בבבלי חוששים לביזוי אוכלים .ייתכן שהדבר נובע ממחלוקת בעצם דין
ביזוי אוכלים ,וייתכן שהוא קשור לגישה שונה בעניין מעמדה של הברכה
לפני האכילה .לדעת הירושלמי ברכה זו קרובה לדאורייתא ,והאוכל בלא
ברכה כאילו מעל (ראה לעיל בעניין מקור הברכה ).לכן אם לא בירך ,הרי
הוא כמי שאוכל מאכל שאסור לו לאוכלו ;מעין אכילת טבל שכאשר המאכל
כבר בפיו אינו יכול לעשרו ועליו לפולטו.

321

דעת רבי יוחנן הארץ־ישראלי ,שיפלוט את האוכלים ,מופיעה בבבלי
ובירושלמי .ר 'יוחנן אינו מתחשב בביזוי אוכלים ומדגיש את הצורך לברך
את הקב״ה בפה מלא ,ונסמך על הפסוק ״ימלא פי תהלתך״ .הפסוק רומז
שהאדם צריך לומר את תהילת ה ',ברכה ,בכל פיו ,דהיינו באופן שניכר בו
שבח לה 'ויכול לשבח את ה 'בכל פה .אך בברכה כשהאוכל כבר בפיו ,יש
חסרון כפול( :א )נראה כתרתי דסתרי( ;ב )אינו יכול לומר את הברכה
כראוי.

322

321

וראה חידושי הרשב"א ברכות נ,ב" :פר"ח ז"ל דטעמא דבולען בלא ברכה משום דכיון
דהכניסן בפיו ממאסן ואדחו משתיה דכל אדם ,והילכך אין להקפיד על ברכתן ,וכן
דעת הגאונים ז"ל דאינו מברך עליהם כלל משום דהוו להו נראה ונדחה ,והואיל
ואידחו אידחו".

322

אמנם ראה תלמידי רבינו יונה ברכות ל,ב מדפי הרי"ף ,על דברי הגמרא ברכות מ,ב:
"בא להם יין בתוך המזון -כל אחד ואחד מברך לעצמו .אחר המזון -אחד מברך
לכולם ":
ויש מפרשים שמתוך שאין בית הבליעה פנוי אין יכולין לצאת בעניית אמן
משום (ברכות נא,א )שנאמר" :ימלא פי תהלתך "ואם אומר אותו בעוד שאוכל ,
נמצא שאין אומר אותו כראוי ,וזה הפירוש הוא נכון אבל לא מהטעם שלהם
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אך הבבלי שינה מהירושלמי והקדים את המילה "שכח ",להדגיש שכיוון
שהוא שוגג ולא התכוון ,אנו מסתכלים על כוונתו ואין זה כתרתי דסתרי .
על כן ,אם יכול לברך על ידי סילוק לצד אחד -מברך ,מפני שעל כל פנים
יש חשש של ביזוי אוכלים.

נוסח ברכת בורא נפשות רבות
התוספות (ברכות לז,א ד"ה בורא נפשות )מבארים את נוסח ברכת בורא
נפשות .על תחילת הברכה "בורא נפשות רבות וחסרונן "כתבו :״כמו לחם
ומים שאי אפשר בלא הם״ -דהיינו ,הנפשות הרבות המדוברות בברכה הן
נפשות בני האדם שברא הקב״ה ,ובני האדם זקוקים ללחם ומים ,שהם
חסרונם .
על המשכה כתבו :

"ועל כל מה שברא להחיות בהם נפש כל
חי"  -כלומר ,על כל מה שבעולם ,שגם אם
לא בראם יכולים העולם לחיות בלא הם,

שמלה אחת יכול לאומרה כראוי אם ירצה ואף על פי שהמאכל בפיו ,אלא ודאי
הנכון הוא מפני שאינם יכולים לענות אמן מפני הסכנה ,וכן נראה בירושלמי
(הלכה ו )בפירוש דגרסינן התם :כל אחד ואחד מברך לעצמו מפני שאין בית
הבליעה פנוי .אמר ר 'מונא :הדא אמרה הדין דעטיש בגו מיכלא אסור מימר
ליה אסותא בגין סכנתא .הנה נראה בפירוש דמשום סכנתא נגעו בה.
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שלא בראם כי אם לתענוג בעלמא ,כמו
תפוחים וכיוצא בהם.

323

ויש לשאול :שתי הברכות האחרונות האחרות מתמקדות במזון הנאכל
ובמקורו :ברכת המזון -על המזון ועל הארץ שהיא מקור המזון ,ברכה מעין
שלוש -על המחיה והכלכלה ופרי העץ ועל הארץ ;מדוע אפוא שונה ברכת
בורא נפשות הפותחת בנפש האדם ולא באוכל ובמקורו?
על הבדל זה כבר עמד הרשב"א (שו"ת ח"א סי 'קמט ),שנשאל על כך
שבתלמוד (ברכות לו,ב )מכונה הברכה "לא כלום":

ומה שקראוה לזו "ולא כלום" ,אומר אני,
מפני שאינו מברך על הדבר שנהנה ממנו.
וכל שאר הברכות מברך על הדבר כגון
"לשמור חקיו" וכן על כסוי וכן על כל המצות
ועל הפירות ועל המצות ועל הפירות הוא
מברך .ואפילו ברכת שהכל שאינו מזכיר
הדבר אלא על דרך כלל ,מכל מקום הרי
הוא כולל מה שנהנה ממנו בכלל הדברים
שנתהוו במאמרו לדמות מהן .אבל בברכת
323

ראה ספר המנהגות (ר' אשר מלוניל) לג,ב" :בורא נפשות וחסרונם על כל מה שבראת
חי העולמים ונ"ב דהכי פירושא דהאי ברכתא בורא תאוות רבות ומה שהן חסרות
מתמלא על כל מה שבראת חי העולמים ,וכמהו במקרא כל מחסורך עלי ,שטעמו כל
מה שתחסור עלי למלאתו".
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בורא נפשות אינו כן ,שאינו מזכיר בברכה
הדבר שנהנה ממנו לא בפרט ולא בכלל.
שאינו אומר בורא מינין הרבה למלאת
חסרון הנפשות שבה ,אלא אדרבא הוא
מברך על שברא נפשות רבות שחסרות
וצריכות למה שברא .על כן קראוה "לא
כלום".
אולם על דברי הרשב"א הללו הקשה בשו"ת רדב"ז

(ח"ב סי 'תשט):

ואם נוסח הברכה שלו היתה כנוסח שלנו
קשה דהא אמרינן בה בורא נפשות רבות
וחסרונן כלומר ברא נפשות רבות וברא
חסרונן ותו דאמר על כל מה שברא להחיות
נפש כל חי משמע שאנו מברכין אותו על כל
מה שברא להחיות נפש כל חי .ותו וכי
מברכין להקב"ה על שברא את הנפשות
חסרות ...טעמו ז"ל צל"ע כי לפי הפירושים
שיש בברכה לכולם הברכה היא על שברא
כל מה שהנפשות צריכות כמו רק כל
מחסורך עלי .ובטעמו של דבר נראה לי
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שלא אמרו שהברכה היא ולא כלום אלא
הכי אמרו ואחריו ולא כלום כלומר אין שם
כלום חדוש אלא הברכה הנהוגה בכל
הדברים בין גידולי קרקע בין שאינם גידולי
קרקע הברכה של אחריהם שוה היא חוץ
מן הלחם ומעין שלש אבל לעולם הברכה
היא שבח לבורא על כל מה שברא כשאר
הברכות.
ברם ,פירוש אחר לגמרי לברכת "בורא נפשות "עולה מדברי הירושלמי
ברכות ו,א:

רבי יעקב בר אבא בשם רבי יצחק רובא:
רבי

(ר׳ יהודה הנשיא)

כשהיה אוכל בשר וביצה

היה אומר :אשר ברא נפשות רבות,
להחיות בהם נפש כל חי ,ברוך אתה ה׳ חי
העולמים.

324

324

ככלל הירושלמי מביא ברכות מיוחדות רבות ,שאינן מופיעות בבבלי ,כגון ״על הארץ
ועל מעדניה״ ,״בורא נפשות״ כברכה ראשונה ,ו"בורא מיני מעדנים "ברוח דברי רבי
יהודה במשנה הראשונה של פרקנו .אולי מעלתה של ארץ ישראל דורשת ברכות
מיוחדות יותר המהללות את הארץ שעיני ה 'בה מראשית שנה ועד אחרית שנה .או
שמא הברכות הקדומות היו מיוחדות יותר ,ולאורך הדורות כונסו הנוסחאות ללשון
כללית יותר ,או לפחות נוסחי הברכות ,וצ״ע.
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בירושלמי מדובר על בשר וביצה ,ששניהם מהחי .לפי זה ,פירוש
הברכה הוא" :ברא נפשות " -כלומר ,העופות והבהמות שהם עצמם נפשות ,
"להחיות בהם נפש כל חי – "לזון בהם את שאר הנפשות (=בני האדם ).על
פי פירוש זה ,ברכת בורא נפשות דומה לברכת המזון ולברכה מעין שלוש ,
וגם היא מדברת על המזון הנאכל -עופות ובהמות =(נפשות )והיוצא מהם ,
המחיים ומזינים "נפש כל חי ".וראה שהמילה "וחסרונן "אינה מופיעה
בברכת רבי ,שכן איננה נצרכת לנוסח הברכה של רבי ,העוסקת במקור
המזון ,שהוא נושא הברכה.
הירושלמי ממשיך ומביא את דעת ר 'חגי שמברכים ״ברוך אתה ה׳ א־
להינו מלך העולם בורא מיני נפשות״

325

לא רק כברכה אחרונה ,אלא גם

כברכה ראשונה על בשר וביצה .מדבריו מוכח שמשמעות המילה "נפשות "
היא המזון הנאכל .על דבריו הירושלמי מקשה מהמשנה ברכות

(ו,ג )

ששנתה" :על החומץ ועל הגובאיי (חגב )ועל הנובלות אומר שהכל נהיה
בדברו ",והלא גם הגובאי הוא נפש ,ומברכים עליו שהכול נהיה בדברו .
הירושלמי אינו מתרץ את הקושיה ,אך נראה לתרץ על פי דעת ר 'יהודה
במשנה החולק על תנא קמא וסובר "כל שהוא מין קללה אין מברכין
עליו " -קשה לברך "בורא מיני נפשות "ולהלל על דבר המזין וממלא חסרון
כאשר הוא קללה ,כגון הגובאי המכלה את שדות האדם ,או הנובלות והיין
שהחמיץ .וצ״ע.

325

נוסח זה מתועד במקורות ארץ-ישראליים מתקופת הגאונים כברכה שנהגה למעשה,
ומופיעה כחלק מטופסי ברכות על הפרפראות שנאכלו בטיבול הראשון בהגדה
שנמצאה בגניזה הקהירית .הגדה המכונה הגדת גרינסטון (הובאה במהד 'דניאל
גולדשמיט ,הגדה של פסח ,ירושלים תשמ"ב ,עמ" ' 76):ברוך אתה ד 'אלקינו מלך
העולם בורא מיני מעדנים ...ברוך אתה ד' אלקינו מלך העולם בורא מיני נפשות."...
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אמנם במשנה ברכות ו,ח מובאת דעת ר 'טרפון שמברך לפני שתיית מים
"בורא נפשות ",ובתוספתא ברכות ד,טז ביתר אריכות :

מעשה בר' טרפון שהיה מיסב בצלו של
שובך במנחה בשבת ,הביאו לפניו דלי של
צונין או' להם לתלמידיו השותה מים לצמאו
מאי מברך? אמרו לו :ילמדנו רבינו .אמר
להם :בורא נפשות וחסרונן.
הרמב"ם כתב בפירושו למשנה" :כר 'טרפון שסובר לברך לפני שתיית
המים בורא נפשות רבות ",וכן ברש"י (עירובין יד,ב" ):ואני שמעתי דר '
טרפון בא לחייב אף ברכה אחריו בורא נפשות רבות ,ולא נהירא ...אלא
נראה לי :דר 'טרפון אלפניו

קאמר( "וראה גם תוס 'ברכות מה,א ד"ה רבי טרפון ),

וכן מוכח מהתוספתא שמדובר בברכה לפני השתייה.
וראה בשיטה מקובצת ברכות מד,ב" :לר 'טרפון ליכא בהו ברכה לאחריו
משום דמיא לא זייני כלל ".ועוד אמרו בבבלי ברכות מד,ב" :אמר רב יצחק
בר אבדימי משום רבינו :על הביעא ועל מיני קופרא בתחלה מברך :שהכל
ולבסוף בורא נפשות רבות וכו '.אבל ירקא -לא ;ורבי יצחק אמר :אפילו
ירקא ,אבל מיא -לא ;ורב פפא אמר :אפילו מיא ".וראה בחידושי הרא"ה
ברכות (מד,ב )שהסביר שלדעת ר 'טרפון מים אינם מזינים ,ומשום כך מברך
בורא נפשות רבות וחסרונן" ,דאפילו ליכא לברוכי בהו אלא בורא תשלום
חסרון הבריות ,ומודה ר 'טרפון בשאר דברים דמברך בהו שהכל ואחריהן
בורא נפשות ".326כלומר ,הואיל ואינו יכול לברך שהכול כי אינם זנים ,
326

וראה בחידושי הרשב"א על אתר הסובר שלדעת ר' טרפון מברך בורא נפשות גם
לפני שתיית מים וגם לאחריהם.
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מברך בורא נפשות בתחילה .יש להוסיף שלמים גם אין מקור המניב אותם ,
ולכן נוסח הברכה על מקור המזון והמזון עצמו אינו מתאים למים.
אמנם ראה בפירושו של ליברמן (תוספתא כפשוטה ,ברכות ,עמ )' 69שציין
שבכתבי יד משובחים נוסח הברכה הוא רק "בורא נפשות רבות וחסרונן ",
וללא ההמשך "על כל מה שבראת וכו '".המשך זה הוא הוספת הסופרים על
פי הנוסח של הברכה האחרונה .בספרו הלכות ירושלמי לט,ב אות ה מפרש
ליברמן את הברכה כך" :בורא נפשות רבות לכל =(על כל )מה שברא חי
העולמים ".327
אך בגרסת התוספתא מופיעה גם תיבת "וחסרונן ",328וכן הוא במשנה
בחלק מהנוסחאות .אם כן ,משמע שהפירוש הוא שהקב"ה ברא נפשות
רבות ,בני אדם ,וחסרונן מוטל עליו .329אם הנוסח שבירך ר 'טרפון
בתחילה הוא הנוסח המלא ,נראה שפירש מעין פירושם של בעלי התוספות
הנ"ל

-דהיינו בורא את הדברים המחיים את הנפשות ,ואם כן נראה

שלפנינו מחלוקת קדומה במשמעות לשון הברכה וביסוד המרכיבים של
טופס הברכה.

327

וכן הנוסח אצל רבי אברהם בן הרמב"ם ,ספר המספיק לעובדי ה ',עמ" ' 242:בורא
נפשות רבות על כל מה שברא חי העולמים ".ובתשובות רב נטרונאי גאון ,ברודי
(אופק )אורח חיים סי 'ט" :בורא נפשות רבות על כל מה שברא ברוך מלך חי
העולמים".

328

וכך גם במכילתא דרבי ישמעאל בשלח -מסכתא דויהי פרשה ה" :אמר להם אומר אני
בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת חי העולמים".

329

וראה ספר הפרדס שער תקון הברכות" :ופירש הרב ר' יהודה ב"ר יקר ז"ל (בפירוש
התפלות והברכות לרבינו יהודה ב"ר יקר ח"ב עמ 'מה )בורא נפשות רבות הם בני
אדם והאילנות וכל שאר דברים ,וחסרונם ,כלומר ברא אותם וגם כן ברא אשר חסר
להם ,כלומר יניקתם".
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הזכרת שבת ויום טוב בברכה מעין שלוש
ירושלמי ברכות פרק ו הלכה א :

מהו להזכיר בה

(בברכה

מעין

שלוש)

מעין

המאורע? אמר ר' אבא בר זימנא :ר׳ זעירא
הוה מזכיר בה מעין המאורע .אמר ר'
ירמיה :הואיל וחש לה ר' זעירא ,צריכין אנו
מיחוש.
בבבלי לא הזכירו כלל הזכרה מעין המאורע בברכה מעין שלוש ,אולם
לדעת הירושלמי יש להוסיף .ברם ,יש לעמוד על לשונו של ר 'ירמיה
״הואיל וחש לה רבי זעירא...״ 330 -למה בדיוק חשש רבי זעירא ?ומדוע
לדעתו מזכירים בברכת מעין שלוש מעין המאורע?
כדי לברר את דברי ר 'זעירא נראה שיש לעמוד על התפתחותה של
ברכת מעין שלוש .נוסח הברכה אינו מופיע במקורות התנאיים .במשנה
ברכות ו,ח נאמר" :אכל ענבים ותאנים ורמונים -מברך אחריהם שלש
ברכות ,דברי רבן גמליאל ;וחכמים אומרים :ברכה אחת (מעין שלש )".
המילים "מעין שלוש "המוקפות בסוגריים ,אינן מופיעות בכתבי היד
המדויקים של המשנה ,331והנוסח הנכון במשנה בדעת חכמים הוא
שמברכים ברכה אחת ,ולא שלוש ברכות כדברי רבן גמליאל.

330

המשנה ברורה כתב (סי' רח ס"ק נח)" :ובדיעבד אפילו לא הזכיר מעין המאורע יצא",
ובשער הציון שם הסביר שכך משמע מלשונו של ר 'ירמיה שאמר ״מיחש״ -דהיינו
דווקא לכתחילה .אולם עדיין צריך ביאור ללשון "מיחש".

331

בדפוס וילנה של התלמוד הבבלי ברכות מד,א התיבות "מעין שלש" מובאות בסוגריים
בתוספת הערה" :ס"א ל"ג ",אולם כאמור בכתבי היד המדויקים של המשנה אין
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נוסח ברכת מעין שלוש מופיע במפורש לראשונה בתשובתו של רב דימי
לאביי.
בבלי ברכות מד,א:

אמר רבה בר מרי אמר רבי יהושע בן לוי:
כל שהוא משבעת המינין  -בתחלה מברך
בורא פרי העץ ולבסוף ברכה אחת מעין
שלש .אמר ליה אביי לרב דימי :מאי ניהו
ברכה אחת מעין שלש? אמר ליה :אפירי
דעץ  -על העץ ועל פרי העץ ,ועל תנובת
השדה ועל ארץ חמדה טובה ורחבה
שהנחלת לאבותינו לאכול מפריה ולשבוע
מטובה ,רחם ה' א־להינו על ישראל עמך
ועל ירושלים עירך ועל מקדשך ועל מזבחך,
ותבנה ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו,
והעלנו לתוכה ושמחנו בה ,כי אתה טוב
ומטיב לכל.

332

דחמשת המינין  -על המחיה

מופיעות מילים אלו ,וראה משנה זרעים עם שנויי נוסחאות מכי"י ,מהדורת מכון
התלמוד הישראלי השלם ,ח"א ,ברכות ,עמ' 235.
332

נוסח שונה מובא במאמרה של שולמית אליצור ("ברכה מעין שלוש או מעין ארבע",
שנה בשנה תשנ"ט ,עמ )' 421ע"פ כ"י אוקספורד " 366:ברכה אחת מעין שלש מאי
היא ?אמר ליה :דחמשת המינים ,על המחיה ועל הכלכלה ועל תנובת השדה ועל ארץ
חמדה טובה ורחבה שנתת לנו ה 'א־לוהינו לאכל מפריה ולשבוע מטובה ,רחם על עמך
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ועל הכלכלה ועל תנובת השדה כו' וחותם
על הארץ ועל המחיה.
מיחתם במאי חתים? כי אתא רב דימי
אמר :רב חתים בר"ח ברוך מקדש ישראל
וראשי חודשים (רש"י :אף על גב דדמיא לתרתי) .הכא
מאי

(רש"י :מי מחתמינן בתרתי כהאי גוונא ,כגון על הארץ ועל

הפירות ולא הויא חתימה בשתים ממש)? רב חסדא אמר:
על הארץ ועל פירותיה .ור' יוחנן אמר :על
הארץ ועל הפירות .אמר רב עמרם :ולא
פליגי ,הא לן והא להו .מתקיף לה רב נחמן
בר יצחק :אינהו אכלי ואנן מברכין! אלא
איפוך ,רב חסדא אמר :על הארץ ועל
הפירות ,ר' יוחנן אמר :על הארץ ועל
פירותיה.
מדברי אביי הבבלי נראה שיש לו ספקות בנוסח הברכה ואולי הנוסח אף
אינו מוכר היטב .הוא נזקק לשאול את רב דימי שבא מארץ ישראל ובידו
עדות על הנוסח הנכון של ברכת מעין שלוש .רב דימי גם מעיד עם הגעתו
שבראש חודש רב חתם בצורה אחרת או נוספת (דומה שזה אירע בתקופת
ועל עירך ועל מקדשך ועל מזבחך ותבנה את ירושלים עיר קדשך במהרה בימינו כי
אתה טוב ומטיב לכל".
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רב בארץ ישראל כי רב דימי בא עם ההוראה שכנראה לא הגיעה עם רב
בירידתו לבבל ).רב חסדא חתם בצורה אחת ורבי יוחנן בצורה אחרת.
מהדו־שיח ביניהם נראה שככלל ברכת מעין שלוש הייתה מפותחת יותר
בארץ ישראל ,ואחר כך אצל תלמידי רב בישיבה בסורא ,שהרי רב חסדא ,
תלמידם של רב ורב הונא ,מציין חתימה לברכה .אך אביי בפומבדיתא לא
הכיר את הנוסח עד שבא רב דימי מארץ ישראל.
רבי ירמיה ורבי זירא הם אמוראי בבל שעלו לארץ ישראל ,ולדעתם יש
להוסיף בברכת מעין שלוש מעין המאורע .רב דימי ,מתלמידיהם של רבי
זירא ורבי ירמיה ,מביא עמו חזרה לבבל את נוסח הברכה ,אך אינו מציין
את הדרישה להזכיר מעין המאורע ,שכאמור אינה מופיעה כלל בתלמוד
הבבלי.
נתבונן כעת במשמעות חובת הזכרת שבת ומעין המאורע בברכת המזון .
לשם כך נבחן את המחלוקת לגבי המקום שבו מזכירים מעין המאורע
בברכת המזון.
בבלי ברכות מח,ב :

תנו רבנן :סדר ברכת המזון כך היא :ברכה
ראשונה ברכת הזן ,שניה ברכת הארץ,
שלישית בונה ירושלים ,רביעית הטוב
והמטיב ,ובשבת מתחיל בנחמה ומסיים
בנחמה ואומר קדושת היום באמצע .רבי
אליעזר אומר :רצה לאומרה בנחמה

הקדמה | 295

אומרה ,בברכת הארץ אומרה ,בברכה
שתקנו חכמים ביבנה אומרה .וחכמים
אומרים :אינו אומרה אלא בנחמה בלבד.
חכמים היינו תנא קמא! איכא בינייהו
דיעבד.
במה נחלקו התנאים ?לדעת רש"י ותוספות (ד"ה מתחיל בנחמה )התנאים
נחלקים במיקום הזכרת שבת ומעין המאורע בבברכת המזון :לדברי חכמים
רק ב״נחמה״ ,ולדעת רבי אליעזר 333אין להזכרה מקום קבוע.
אולם הרי"ף (ברכות רמז קעט )מפרש "מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה "
כהלכה בשינוי נוסח הברכה בברכת רחם־נחם של שבת בשל ״הזכרת מעין
המאורע״:

בשבת מתחיל בנחמה ומסיים בנחמה
ואומר

קדושת

היום

באמצע.

מתחיל

בנחמה שאומר נחמנו ה' א־להינו בבנין
עירך ,ומסיים בנחמה שאומר והעלנו
לתוכה ונחמנו בה כי אתה הוא בעל
הנחמות ברוך אתה ה' המנחם עמו ישראל
בבנין ירושלם.
333

שיטת רבי אליעזר בברכת המזון מזכירה את שיטתו בתפילה :״העושה תפילתו קבע
אין תפילתו תחנונים״.
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אף התוספות (ד"ה מתחיל בנחמה )מציינים דעה זו :

ויש שמתחילין בנחמנו וחותמים בנחמת
ציון עירך ובבנין ירושלים ,ונותנים טעם
לדבריהם דרחם הוי לשון תחנה ואין
אומרים תחנונים בשבת ,אבל נחם אינו
לשון תחנונים.
כלומר ,צביונה של הברכה משתנה מ״רחם״ ל״נחם״ בגלל יום השבת.

334

לפי זה ,לדברי חכמים תפקידו של מעין המאורע הוא שינוי של ברכת
המזון כדי להתאימה לייחודה ולמעלתה של השבת כיום נחמה .הואיל
ונעשה שינוי בנוסח הברכה ,יש לקבוע מקום מסוים וברור ,ועיקר המקום
הוא בברכת רחם העוסקת בנחמה .אולם לדעת רבי אליעזר יש צורך רק
להזכיר את היום -יום השבת .דהיינו ,החיוב הוא רק זכירת היום ואין
שינוי בתוכן שאר הברכה ,ולכן ניתן להוסיף את ההזכרה בכל מקום .
נראה שמחלוקת תנאים זו אליבא דהרי"ף מוצאת ביטוי גם בדברי
האמוראים.
ירושלמי שבת טו,ג:

תני :אסור לתבוע צרכיו בשבת .ר' זעירא
שאל רבי חייא בר בא :מהו מימר "רעינו
פרנסינו"? אמר ליה :טופוס ברכות כך הן.
334

דעת הריטב״א שחלק מהנוסח של ברכת המזון הוא מן התורה ולכן הזכרת מעין
המאורע בברכת המזון היא שינוי בברכה דאורייתא.
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רבי זירא מקפיד על צביון השבת כיום שבת ומנוחה ומעין עולם הבא
שאין מתעסקים בו כלל בעניין הפרנסה .הוא אינו מרגיש בנוח אפילו עם
נוסח הבקשה על הפרנסה שבברכת המזון ,ולכן שואל אם יש לומר "רעינו
פרנסנו ",ונראה שהכוונה לכל נוסח הבקשה שבברכת רחם .
שיטתו מובאת בהמשך לדיון הירושלמי על אופיה של השבת:

רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן :לא
ניתנו שבתות וימים טובים אלא לאכילה
ולשתייה .על ידי שהפה זה מסריח

335

התירו לו לעסוק בהן בדברי תורה .רבי
ברכיה בשם רבי חייא בר בא :לא ניתנו
שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן
בדברי תורה .מתניתין מסייעה בין לדין בין
לדין .כיצד הוא עושה? או יושב ואוכל ,או
יושב ועוסק בדברי תורה .כתוב אחד אומר:
"שבת הוא לה'" (ויקרא כג,ג) .וכתוב אחד אומר:
335

כך לפנינו ,ויש לציין לגרסת המאירי שבת קיח,ב" :והוא שראיתי שם :לא ניתנו ימים
טובים ושבתות אלא לעסוק בהם בדברי תורה על ידי שהוא טריח בחול ואין לו פנאי ,
ניתנו לו ימים טובים ושבתות לעסוק בהם בדברי תורה ".ובאור זרוע ,חלק ב -הלכות
מוצאי שבת סי 'פט" :ר 'שמואל בר נחמני לא ניתנו ימים טובים ושבתות אלא לאכילה
ולשתיה וע"י שהפה הזה (טריח )התירו לו לעסוק בד"ת ,ר 'ברכיה בשם ר 'חייא בר
בא לא נתנו ימים טובים ושבתות אלא לעסוק בהם בד"ת ובחול ע"י שהוא טריח ואין
פנאי לעסוק בהם בדברי תורה נתנו לו שבתות וי"ט לעסוק בהם בד"ת ".ספר העיתים
סי 'קצח" :סריח ",ובספר חסידים סי 'קי" :שהפה טרוד ורגיל ולמוד לדבר ",ונראה
שפירש מלשון "סריך".
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"עצרת לה' א־להיך"

(דברים

טז,ח) .הא כיצד?

תן חלק לתלמוד תורה ,וחלק לאכול
ולשתות .אמר ר' אבהו :שבת לה' שבות
כה' ,מה הקב"ה שבת ממאמר אף את
שבות ממאמר .מעשה בחסיד אחד שיצא
לטיול בכרמו בשבת וראה שם פירצה אחת
וחשב לגדרו ,במוצאי שבת אמר :הואיל
וחשבתי לגדרה איני גודרה עולמית .מה
פעל לו הקב"ה? זימן לו סוכה אחת של
נצפה ועלת לתוכה וגדרתא ,ממנה היה
ניזון וממנה היה מתפרנס כל ימיו .אמר רבי
חנינא :מדוחק התירו לשאול שלום בשבת.
אמר ר' חייא בר בא :רשב"י כד הוה חמי
לאימיה משתעיא סגין ,הוה אמר לה אימא
שובתא היא.

336

336

בירושלמי ברכות ה ,ב רואים שהאיסור על בקשות הוא גם הסיבה לכך שאין מתפללים
תפילת י״ח :בשבת "רבי אלעזר בן אנטיגנס בשם רבי אלעזר בי ר 'ינאי :זאת אומרת
שאסור לעשות מלאכה עד שיבדיל ,כמה דאמ 'אמר אסור לעשות מלאכה עד שיבדיל ,
ודכותה אסור לו לאדם לתבוע צרכיו עד שיבדיל ".לכן מבדילים בחונן הדעת ,לפני
שמתחילים לבקש .אמנם בבבלי ברכות כא,א נימקו דין זה משום טרחה .
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הירושלמי מדבר בשבח מי שאינו חושב על עסקיו בשבת ,ולפי ר 'זירא
קל וחומר למי שאינו מבקש על צרכיו בשבת .337אולם ר 'חייא משיב לר '
זירא שאין לשנות מהנוסח ומהטופס של הברכות .מדבריו למדו התוספות
הנ"ל שאין לשנות מנוסח הברכה של שבת ,וחלקו על שיטת הרי"ף" :ואין
להקפיד אפילו אי הוי לשון בקשה כדאמר בירושלמי דשבת בפרק אלו
קשרים :מהו לומר רוענו זוננו פרנסנו בשבת ?אמר ליה :טופס ברכות כך
הוא"338.
נחזור שוב על התפתחות נוסח הברכה לפי הצעתנו .אביי אינו מכיר את
נוסח ברכת מעין שלוש המגיע מארץ ישראל ,ואולי אין בידו כלל נוסח
מגובש של ברכת מעין שלוש .נוסח הברכה התגבש או התהווה בבית
המדרש של רב ורבי יוחנן בארץ ישראל .יש לשים לב לכך שבברכת בורא
נפשות אין אזכור של מעין המאורע והנוסח קצר בהרבה ;נראה שככל
שהתפתח נוסח ברכת מעין שלוש ,היא התקרבה לברכת המזון אך לא
הגיעה למעמד של "טופוס ברכות כך הן".

ראה באור

זרוע (חלק ב -הלכות מוצאי שבת סי 'פט):

ושוב ראיתי ששלח רבי' יהודה בר'
קלונימוס בר' משה לרבי' אפרים בר"י:
337

בירושלמי לא מוזכרת סיבת האיסור .אולם במדרש ויקרא רבה ,שאף הוא ארץ־
ישראלי ,מובא (פרשה לד אות טז" ):ממצוא חפצך ,מכאן אסור לאדם לתבוע צרכיו
בשבת .ר 'זעירא בעי קומיה דר 'חייא בר אבא ,אמר ליה :אלין דאמרין רועינו זונינו
פרנסנו בשבת מהו ?אמר לו טופס ברכות כך היא ".דהיינו ,איסור זה הוא מדין
עובדין דחול .

338

אמנם לא כך שיטת רבי זירא בירושלמי.
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הודיעני איך מתפללים בשבת א־להי נצור
לשוני מרע ,דאסור לאדם שישאל צרכיו,
דבשלמא שים שלום טופס ברכות הוא
כדאמר בירושלמי גבי רוענו זוננו ,אבל
אלקי נצור דאמורא היה רגיל לאומרה אחר
תפילתו והורגלו גם בני אדם כן מי קבעו
ותקנו בתפלה לאומרו גם בשבת? והשיב
לו :ואשר שאל אדוני על אלהי נצור שאדם
מתפלל אחר תפילתו אחרי כי ראה
בירושלמי המדבר על רענו ,היה לאדוני
לשאול דומיא דההיא אם יש להרבות
בשבת בהרחמן יצילנו מדקדוקי עניות
וינקום נקמת דם עבדיו ,כל זה לא תקנו
חכמים לדבר ,אלא מאי אית לך למימר
הואיל ותקנו והנהיגו העולם לאמר ואין כאן
בית מיחוש ,הכא נמי לא שנא.
מכאן שברכות שהתגבשו וכל העם קיבלן עליו ,אין לשנותן .אבל ברכות
שעדיין בהתהוות ,כברכת מעין שלוש ,ניתן ואף רצוי לשנותן כדי לשמור
על צביון השבת .ממילא אם הצריכו התנאים הזכרה מעין המאורע בברכת
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המזון ,קל וחומר –לדעת רבי זירא –שיש להוסיף הזכרה מעין המאורע
בברכת מעין שלוש ,שהיא מרובה בבקשות כברכת המזון.
מעתה ,ר 'זירא ,לשיטתו שבקושי התירו לבקש בקשות בשבת ,סבור
שיש להוסיף הזכרה מעין המאורע בברכת מעין שלוש .ברכה זו מרובה
בבקשות

–דבר הנוגד את צביון השבת שאין מבקשים בה על צורכי

החיים –ולכן יש להזכיר את השבת ,כדרך שנוהגים כיום בנוסח ״מי
שבירך״ שמוסיפים "שבת היא מלזעוק ".היות שטופס ברכות כך הוא ,יש
להזכיר מעין המאורע כדי לאזן .
אמנם ,היות שחתימת ברכת מעין שלוש אינה עוסקת בהמשך הבקשות
אלא בהודאה על הארץ ,המחיה והפירות ,אין מקום לשנות את הברכה
לנחמה אלא רק להוסיף אזכור מיד אחרי הבקשות ,המקבילות לבקשות
שבברכה השלישית של ברכת המזון .
על שאלת השואל מדוע מלכתחילה לא קבעו הזכרת מעין המאורע
בברכת מעין שלוש ,ייתכנו כמה תשובות:
א .קבעו הזכרת מעין המאורע רק כאשר ההזכרה משנה מהותית
ממטבע של ברכה ,כדברי הרי"ף לעיל וכפי שהסברנו בפסקה
הקודמת.
ב .ברכת מעין שלוש היא דרבנן וברכת המזון דאורייתא .בברכה דרבנן
לא חייבו חכמים להזכיר מעין מאורע.
ג .לפי שיטת התוספות לעיל שלא קבעו סעודה על מיני מאכלים
שמברכים עליהם ברכת מעין שלוש ,נראה שלא קבעו גם הזכרת
מעין המאורע שנועדה להזכיר את סיבת הסעודה.
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ד .נוסח ברכת מעין שלוש התפתח כאמור בבית מדרשו של רב בארץ
ישראל .339לפי הבבלי נראה שלרב הייתה חתימה גם לברכת המזון :
״כי אתא רב דימי אמר ,רב חתים בר"ח ברוך מקדש ישראל וראשי
חודשים״ ,וממילא הייתה בה גם הזכרת היום .ברכה נוספת זו לא
התקבלה להלכה ,ולכן ברכת מעין שלוש נשארה בלי הזכרת היום
עד שבא רב דימי ו״החזיר עטרה ליושנה״ ,אם כי בלי ברכת החתימה
הנוספת.

340

ה .לפי הצעתנו נוסח הברכה התגבש בהדרגה .כאשר היה הנוסח
קצר ,341לא נוספו בו הזכרות ובקשות ,כדרך שאין מוסיפים בברכות
קצרות .רק כשהתארך ודמה לברכת המזון ,הוסיף ר 'זירא את
הזכרת היום כפי שמוסיפים בברכת המזון .והיה מקובל לשנות
ולהוסיף אזכרה כי הנוסח לא התקבע.

342

339

נראה שהזכרת מעין המאורע קיבלה חיזוק גדול בבית מדרשו של רב ובהעצמה של
רב הונא ,רבי זירא ורבי ירמיה .בירושלמי תענית ב,ב" :ר"ז בשם ר' ירמיה :יחיד
בתענית ציבור צריך להזכיר מעין המאורע ...כל דבר שהוא לשעבר בהודייה ",וראה
שם שכל הסוגיה עוסקת בהזכרת מעין המאורע.

340

ראה המשך ההסבר להלן.

341

ראה בנוסח המובא בהערה ?? לעיל במאמרה של שולמית אליצור.

342

בזמן עריכת הדברים מצאתי את מאמרו של ידידי הרב נתנאל הלפגוט
( ,)2267=http://asif.co.il/?wpfb_dlשבו הוא מנסה להעמיד את שאלת הזכרת
מעין המאורע בברכת מעין שלוש על השאלה אם ברכה זו היא מעין ברכת המזון .
להלן קטע ממאמרו :
התחום הרביעי שבו עולה השאלה היסודית היא הזכרת מעין המאורע במעין
שלוש .תוספות (בעקבות הירושלמי -פ"ו הלכה א )בדף מ"ד ד"ה "על העץ "
מעלה בעיה זו .יתכן להסביר את צדדי הספק באחד משני אופנים .אפשר לומר
שזו שאלת מעמדה של אכילה זו :האם היתה פה קביעות ,וחשיבות המחייבת
התייחסות גם ליום במעמד זה .כנראה שזוהי הבנת התוספות שכותב " -ויכול
להיות מה שמזכירין מעין המאורע היינו דווקא בימיהם שהיו רגילים לקבוע
איין ופירות ,אבל האידנא לא קבעי …".אפשר גם להסביר שהספק מתייחס
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נראה שהדאגה לצביון היום בתפילה ובברכות מסבירה גם דעה אחרת
של רבי זירא באותו הקשר שמופיעה בבבלי ברכות מט,א:

יתיב רבי זירא אחורי דרב גידל ,ויתיב רב
גידל קמיה דרב הונא ,ויתיב וקאמר :טעה
ולא הזכיר של שבת ,אומר :ברוך שנתן
שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה
לאות ולברית ,ברוך מקדש השבת .אמר
ליה :מאן אמרה? רב .הדר יתיב וקאמר:
טעה ולא הזכיר של יום טוב ,אומר :ברוך
שנתן ימים טובים לעמו ישראל לשמחה
ולזכרון ,ברוך מקדש ישראל והזמנים.
אמר ליה :מאן אמרה? רב .הדר יתיב
וקאמר :טעה ולא הזכיר של ראש חודש,
אומר :ברוך שנתן ראשי חדשים לעמו
ישראל לזכרון ,ולא ידענא אי אמר בה
לאופי ברכת מעין שלוש ,האם זו ברכה חשובה -ברכת המזון מקוצרת ,
הצריכה להתאים את עצמה ליום בבחינת "בכל יום וים תן לו מעין ברכותיו ",
או שמא זו ברכה אחרונה רגילה כמו "בורא נפשות "בה וודאי לא תיקנו
התייחסות למעין המאורע .הלכה למעשה ,כל עם ישראל נוהג להזכיר מעין
המאורע( .ועיין בשו"ע סימן רח סעיף יב ,ועיין בפרק ג הלכה יג בהלכות
ברכות לרמב"ם בהגהות מיימוניות שם על אתר בקשר לחנוכה ופורים).
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שמחה ,אי לא אמר בה שמחה; אי חתים
בה ,אי לא חתים בה; אי דידיה אי דרביה.
הלכה זו של רבי זירא תמוהה ביותר .רבי זירא קובע ברכה חדשה
בברכת המזון במקרה ששכח ולא הזכיר מעין המאורע .לכאורה ,ממאי
נפשך :אם הזכרת מעין המאורע היא מעצם חיוב הברכה ,על השוכח לחזור ;
ואם אינה מעצם החיוב ,מדוע לא יצא ידי חובה גם אם לא הזכיר מעין
המאורע?
שתי תשובות בדבר:
ראשית ,כפי שהזכרנו ,בבית מדרשו של רב הייתה נהוגה ברכה נוספת
לימים מיוחדים גם בברכת מעין שלוש וגם בברכת המזון .זו הייתה התקנה
המקורית בבית מדרשו של רב בארץ ישראל .אולם ברכה זו לא התקבלה
להלכה ,ורבי זירא יישם אותה כפתרון למצב של דיעבד ,כששכח להזכיר
את היום .לדברי רב ייתכן שהוספת ברכה זו היא אכן לעיכובא ,וכוונת
הגמרא בדבריה ״מאן אמרה ?רב "!היא שברכה זו שהביא רבי זירא היא
הזכרת מעין המאורע של רב.
שנית ,לדעת רבי זירא החובה להזכיר מעין המאורע היא כדי להזכיר
שבשבתות וימים טובים אין מבקשים על צורכי האדם .אם המברך יצטרך
לחזור על כל הברכה ,ממילא יזכיר שוב בעל כורחו נוסח של בקשה -
״רענו פרנסנו״ .לכן במקרה ששכח ,רבי זירא מסתפק בנוסח ברכה המונע
את החזרה .כך משמע גם מנוסח הברכה המציינת את צביון היום" :שבתות
למנוחה ...לאות ולברית" ",ימים טובים לשמחה ולזכרון ;"מנוחה ,שמחה
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וזיכרון נוגדים את הבקשות המופיעות בברכת רחם ומתאימים לשיטתו של
רבי זירא.

343

אך קיימת שיטה אחרת ,המופיעה בהמשך סוגיית הבבלי הנ"ל :
בבלי ברכות מט,א:

גידל בר מניומי הוה קאי קמיה דרב נחמן,
טעה רב נחמן והדר לרישא .אמר ליה :מאי
טעמא עביד מר הכי? אמר ליה :דאמר רבי
שילא אמר רב :טעה  -חוזר לראש .והא
אמר

רב

הונא

אמר

רב:

טעה  -אומר ברוך שנתן! אמר ליה :לאו
איתמר עלה ,אמר רב מנשיא בר תחליפא
אמר רב :לא שנו אלא שלא פתח בהטוב
והמטיב ,אבל פתח בהטוב והמטיב חוזר
343

נראה ששיטת רבי זירא הרואה בהזכרת מעין המאורע שמירה על צביון היום ,מוצאת
ביטוי גם בתעניות .ירושלמי תענית ב,ב :
ר 'זירא בשם ר 'ירמיה :יחיד בתענית ציבור צריך להזכיר מעין המאורע ,והיכן
הוא אומרה ?בין גואל ישראל לרופא חולים ...ר 'ינאי בי ר 'ישמעאל בשם ר '
שמעון בן לקיש :אפילו יחיד שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר מעין
המאורע .ואיכן הוא אומרה ?ר 'זעירה בשם רב חונה :אומרה בלילי שבת
וביומו .אמר ר 'מנא :ואנא דלא בדקיתא אין כהדא דרב ירמיה ואין כהדא דר '
ינאי ,בי ר 'ישמעאל סלקית לסדרא ,ושמעית רב חונה בשם רב :אפילו יחיד
שגזר על עצמו תענית צריך להזכיר מעין המאורע .
כשיחיד גוזר על עצמו תענית ,הוא חייב לבטא את צביון היום בהזכרת מעין המאורע
ואפילו בלילי שבת ,ואולי דווקא בהם יש לציין שצביון היום השתנה.
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לראש .אמר רב אידי בר אבין אמר רב
עמרם אמר רב נחמן אמר שמואל :טעה
ולא הזכיר של ראש חדש בתפלה  -מחזירין
אותו; בברכת המזון  -אין מחזירין אותו.
אמר ליה רב אבין לרב עמרם :מאי שנא
תפלה ומאי שנא ברכת המזון? אמר ליה:
אף לדידי קשיא לי ,ושאילתיה לרב נחמן,
ואמר לי :מיניה דמר שמואל לא שמיע לי,
אלא נחזי אנן ,תפלה דחובה היא  -מחזירין
אותו ,ברכת מזונא דאי בעי אכיל אי בעי לא
אכיל  -אין מחזירין אותו .אלא מעתה
שבתות וימים טובים דלא סגי דלא אכיל,
הכי נמי דאי טעי הדר? אמר ליה :אין,
דאמר רבי שילא אמר רב :טעה  -חוזר
לראש .והא אמר רב הונא אמר רב :טעה -
אומר ברוך שנתן .לאו איתמר עלה :לא שנו
אלא שלא פתח בהטוב והמטיב ,אבל פתח
בהטוב והמטיב חוזר לראש?!

הקדמה | 307

לפי רב נחמן בשם שמואל הזכרת מעין המאורע בברכת המזון הרי היא
כחובות היום ,כגון קרבן ,ולא מצביונו .כל המתחייב ממהותו של היום
וחובותיו מעכב את הברכות והתפילות של אותו יום .לכן לדעת רב נחמן אם
לא הזכיר מעין המאורע ,הואיל ולא ציין את קדושת היום ,לא קיים את
חובתו ועליו לחזור לראש.
מעין זה גם בבבלי שבת כד,א:

איבעיא להו :מהו להזכיר של חנוכה
במוספין? כיון דלית ביה מוסף בדידיה לא
מדכרינן ,או דילמא יום הוא שחייב בארבע
תפלות? רב הונא ורב יהודה דאמרי
תרוייהו :אינו מזכיר .רב נחמן ורבי יוחנן
דאמרי תרוייהו :מזכיר .אמר אביי לרב
יוסף :הא דרב הונא ורב יהודה דרב הוא
דאמר רב גידל אמר רב :ראש חדש שחל
להיות בשבת המפטיר בנביא בשבת אינו
צריך להזכיר של ראש חדש ,שאילמלא
שבת אין נביא בראש חדש.
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גם כאן רב נחמן דורש הזכרת מעין המאורע בתפילה שאינה מחובת אותו
מאורע .אלא הואיל ויש חיוב להתפלל ארבע תפילות באותו יום ,והיום יש
לו צביון מיוחד הדורש תוספת בתפילה ,חובה עליו לציין את היום.

344

לסיכום ,נראה שיש שתי שיטות בהזכרת מעין המאורע בברכת המזון:
שיטת רב נחמן -ההזכרה נובעת מהחיוב לאכול הנוצר מהיום ,ולכן
הזכרת מעין המאורע היא בעצם ציון של מקור החיוב לאכול סעודה באותו
יום ,וקביעת הייחודיות של היום בברכה ובתפילה .לכן לפי הבבלי אין טעם
להזכיר מעין המאורע בברכת מעין שלוש בשבת כי אין חיוב לאכול פירות
ודגן .
שיטת רבי זירא -הבקשות שנוספו לברכת המזון ולברכת מעין שלוש
אינן תואמות את רוח השבת והחג ,ולכן מזכירים מעין המאורע כאיזון
לבקשות .רבי זירא דואג בהזכרות להתאים את אופי הברכות לצביון היום.
להשלמת הדברים נציין בקצרה גם את עיקרי הדברים שנידונו להלכה :
הרמב"ם (הלכות ברכות ג,יג )פסק כירושלמי" :ובשבת ובימים טובים אומר
בברכה זו בכללה מעין קדושת היום כדרך שמזכיר בברכת המזון".
ברבינו מנוח על אתר כתב על דברי הרמב"ם :״שיאמר בשבת -והעלנו
לתוכה בשמחה ונחמנו בשבת קדשך .וביו״ט אומר -ושמחנו במועדי קדשך .
ובר״ח אומר -ויעלה זכרוננו לפניך בראשי חדשיך".345
אמנם הרמב"ם עצמו נשאל על

פסיקתו (בלאו ,סי 'קפד ,עמ' 337):

344

דעת רבי זירא אינה מופיעה כאן ,ולכן קשה לדעת מה היה סובר .בדעת רב נחמן יש
הד לדעתו גם בברכת המזון אף שאין בוודאות התאמה בין השיטות .

345

השווה תוס' ראש (ברכות מד,א ד"ה על חמשת)" :וקודם שיאמר כי אתה טוב ומטיב
לכל יאמר בשבת :נחמנו ביום המנוח הזה .ובימים טובים ובראשי [חדשים ]יאמר :
זכרנו לטובה ביום פלוני זה".
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מה שהזכיר הדרתו בפרק מהלכות ברכות
שאומר מעין קידוש היום בברכה מעין
שלש ,האם זה "רצה וא־להינו" הנזכרים
בברכת המזון ,או יזכיר בקיצור?
תשובה :ומעין היום הוא שיזכיר יום המנוח
או יום טוב ,באיזה לשון שתהיה.
מדברי הרמב"ם עולה שלא נקבע סגנון קבוע להזכרה זו .אולם התוס׳
ברכות (מד,א ד״ה על העץ )כתבו:

ובס' המיימוני מצריך להזכיר בה מעין
המאורע

בשבת

ובי"ט,

וכן

משמע

בירושלמי ,ומיהו לא נהגו העולם כן ,ויכול
להיות מה שמזכירים מעין המאורע היינו
דוקא בימיהם שהיו רגילין לקבוע איין
ואמיני פירות ,אבל האידנא לא קבעי.
בספר המאורות כתב משמו של דודו ,בעל ההשלמה:

בירושלמי בעי מהו להזכיר בברכה אחת
מעין שלוש מעין המאורע ,כגון שבת ויום
טוב ,והביאו הראב"ד .ושמעתי מפי הרב
דודי כי לא היה מנהגו להזכיר מעין
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המאורע בברכה זו ,כיון דלא אייתינן לה
בגמרא דילן ,והוי בעיא דלא אפשיט
ולקולא.
ובספר המכתם כתב" :וכתב הראב"ד שלא ראינו מי שחשש לזה
הירושלמי".346
בשולחן ערוך רח,יב נפסק" :מזכירין בה מעין המאורע בשבת ויום טוב
וראש חדש ".והמשנה ברורה (ס"ק נח )כתב" :ובדיעבד אפילו לא הזכיר
מעין מאורע יצא".347
אסיים בדברי מו״ר הרב ליכטנשטיין זצ״ל על הסינתזה שבבקשות
שנשארו בתפילות השבת לעומת אופי היום הדורש נחמה ושלא לבקש
בקשות:

אין השובת משתחרר ,אם כן ,ממעמדו,
כנצרך ומבקש .תלות היצור המחלטת
נשארת בעינה והיא משתקפת בתפילת
היום" .תפילה לעני כי יעטף ,ולפני ה׳
ישפוך שיחו"  -גם בשבת קדש .אך הצרכים
שונים .לרגע קט ,היהודי מסיח דעתו
מלחצי עולם החול ודרישותיו ורואה עצמו
346

דברי הראב"ד הובאו גם ברבינו מנוח על הרמב"ם ,ורבינו מנוח תהה מדוע לא
להזכיר ,והרי אין בזה חשש ברכה לבטלה.

347

וראה לעיל הערה ??הבאנו שבמשנה ברורה פירש שדברי ר 'זירא הם רק לכתחילה .
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, לנחלת תורה, בראש וראשונה,כזקוק
. לטוהר ליבו ולריצוי בוראו,לקדושת מצוות
חשכה

רדת

שעם

יודע

אמנם

הוא

תתעוררנה שוב כל הבעיות השוטפות
- ותחנוניו יעסקו שוב בקשיי הפרט והכלל
 בקיבוץ, בתשובה וגאולה,ברפואה ופרנסה
 נצרך, אך בינתיים.גלויות וכינון מלוכה
 הוא שואף ליהנות משלוות,ותלוי כפי שהינו
 ״מעין,וקדושת היום ולהתעדן מזיו השכינה
348

."עולם הבא יום שבת מנוחה

 ערך, מאסף לענייני תפילה לזכר יצחק לביא ז"ל: שיח יצחק,""בעיית תפילת שבת
' 105-86.)עמ, תש"ם, ירושלים, (יהודה שביב
:במאמר אחר שלו חוזר הרב ליכטנשטיין על אותו העיקרון אך בדגשים אחרים
On Shabbat then we do not escape either the state or the sense
of need. That would deny our creaturely humanity. We do
however reorient our needs. As regards prayer they are reduced
to one Shabbat. The central plea has many tributaries but we ply
them only from the perspective of the main stream. Striving
through prayer toward maximal realization of the days sanctity
we the assert both our weakness and our strength - The inability
to go it alone and the capacity for spiritual flight. ("Prayer on
Shabbat", Leaves of Faith, volume 2 (2004), pp. 153 -177).

348
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הלכה ו
קביעות מקום לסעודה
ירושלמי ברכות פרק ו הלכה ו:

משנה :היו יושבין  -כל אחד ואחד מברך
לעצמו .היסיבו  -אחד מברך לכולן .בא להן
יין בתוך המזון  -כל אחד מברך לעצמו,
לאחר המזון  -אחד מברך לכולן ,ואומר על
המוגמר אע"פ שאין מביאין את המוגמר
אלא לאחר סעודה.
ירושלמי :רבי יהושע בן לוי אמר :בשבוע
הבן היא מתניתא ,הא בעל הבית בתוך
ביתו  -לא .תני רבי חייא :אפילו בעל הבית
בתוך ביתו .תני :סדר סעודה  -אורחין
נכנסין

ויושבין

הקתדריות,
349

349

על

הספסלין

ועל

עד שכולן מתכנסין הביאו

כלומר אינם יושבים במקום המיועד לאכילה אלא במקום אחר בבית ושם טרם
נחשבים לנקבעים לאכול יחד .הריטב"א ברכות מג,א כתב" :דהשתא כשהן יושבין לא
הוי קביעותא כלל ,שאף הם אינן ברשות עצמן אלא ברשות בעל הבית ,ועתידין
לעמוד לעקור ממקומן לאלתר שיבוא בעל הבית ויאמר להן להסב".
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להן יין כל אחד ואחד מברך לעצמו ,הביאו
להן לידים כל אחד ואחד נוטל ידו אחת.
הביאו להן פרפרת כל אחד ואחד מברך
לעצמו .עלו והיסבו הביאו להן יין אע"פ
שבירך על הראשון צריך לברך על השני.
ואחד מברך ע"י כולם .הביאו להן לידים
אע"פ שנטל ידו אחת צריך ליטול שתי ידיו.
הביאו להם פרפרת אחד מברך ע"י כולן,
ואין רשות לאורח ליכנס אחר ג' פרפראות.
הירושלמי דן בקביעת מקום לסעודה לברכת בורא פרי הגפן ולברכה
שלפני האכילה .ר 'יהושע בן לוי מסייג את דין המשנה ומפרש שהחלוקה
בין ישיבה להסיבה היא רק באירועים ,כגון שבוע הבן (ברית מילה ),350אך
לבעל הבית בתוך ביתו אין הבדל בין ישיבה להסיבה .מדבריו עולה שרק
הסיבה או בעל הבית בתוך ביתו (שגם זה בבחינת מעשה )נחשבים לקביעת
סעודה.
הפני משה מפרש :״הסבו אחד מברך לכולם -והוא הדין אם אמרו ניזיל
וניכל נהמא בדוכתא פלן ,אפילו לא הסיבו כהסיבו דמי ואחד מברך לכולן
ומצטרפין נמי לזימון״.
350

ברשב"א ברכות מב,א" :בשבוע הבן היא מתני' ,באורחין" .דהיינו "שבוע הבן" הוא
דוגמה לאירוע שמתכנסים בו אורחים .וכן במאירי ברכות מג,א" :והוא שאמרו
בתלמוד המערב :ר 'יושע בן לוי בשבוע הבן היא מתניתא .כלומר ,ובדומה לה שהם
זרים ונכרים זה לזה ".ובפני משה כתב שבאירועים הואיל ובעל הבית מסתובב בין
האורחים ומשמשם ,אין הוא קובע מקום ,ולכן נדרשת הסיבה לקביעות מקום.
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פירושו מבוסס על סוגיה בבלית ,351וממילא עולה השאלה :האם הדין
״אמרו ניזיל וניכל נהמא״ ,דהיינו כוונה לקבוע סעודה ,הוא מדין המשנה ?
וכן האם דין זה הוא גם לדברי ר 'יהושע בן לוי?
מקור הדין שהביא הפני משה ,בבבלי

ברכות מב,ב (עם פירוש רש"י):

אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן ,לא
שנו

(דיין שלפני המזון פוטר את שלאחר המזון)

בשבתות וימים טובים

אלא

(דדעתו לישב אחר המזון

ולשתות ,וכי בריך ברישא  -אדעתא דהכי בריך)

הואיל ואדם

קובע סעודתו על היין ,אבל בשאר ימות
השנה מברך על כל כוס וכוס
בשתיה בכל חד

(דהוה כנמלך ומתחיל

וחד) .אתמר נמי :אמר רבה בר

מרי אמר ר' יהושע בן לוי ,לא שנו אלא
בשבתות וימים טובים ,ובשעה שאדם יוצא
מבית המרחץ ,ובשעת הקזת דם ,הואיל
ואדם קובע סעודתו על היין ,אבל בשאר
ימות השנה מברך על כל כוס וכוס .רבה בר
מרי איקלע לבי רבא בחול ,חזייה דבריך
לפני המזון והדר בריך לאחר המזון ,אמר
ליה :יישר .וכן אמר ריב"ל...
351

וכן ברשב"א ברכות מב,ב.
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היו יושבין כל אחד ואחד כו' :הסבו אין לא
הסבו לא? ורמינהו :עשרה שהיו הולכים
בדרך אע"פ שכולם אוכלים מככר אחד כל
אחד ואחד מברך לעצמו ,ישבו לאכול אע"פ
שכל אחד ואחד אוכל מככרו אחד מברך
לכולם .קתני ישבו אע"פ שלא הסבו! אמר
רב נחמן בר יצחק ,כגון דאמרי ניזיל וניכול
לחמא בדוך פלן

(במקום פלוני ,דקבעו להם מתחלה מקום

בדבור ועצה והזמנה  -הוי קביעות ,אבל ישבו מאליהן במקום אחד
יחד  -אינה

קביעות) .כי נח נפשיה דרב אזלו

תלמידיו בתריה ,כי הדרי אמרי :ניזיל וניכול
לחמא אנהר דנק ,בתר דכרכי יתבי וקא
מיבעיא להו :הסבו דוקא תנן אבל ישבו לא,
או דילמא כיון דאמרי ניזיל וניכול ריפתא
בדוכתא פלניתא כי הסבו דמי? לא הוה
בידייהו .קם רב אדא בר אהבה אהדר
קרעיה לאחוריה וקרע קריעה אחרינא,
אמר :נח נפשיה דרב וברכת מזונא לא
גמרינן .עד דאתא ההוא סבא רמא להו
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מתניתין אברייתא ,ושני להו :כיון דאמרי
ניזיל וניכול לחמא בדוך פלן כהסבו דמי.
גם מתחילת סוגיית הבבלי וגם מהקושיה מהברייתא התנאית נראה
שנדרשים מעשה או גורם בעל חשיבות אובייקטיבית -כגון שבתות וימים
טובים או סעודת הקזת דם וכדומה -לציון קביעות ,עד שבא רב נחמן בר
יצחק 352וקבע שלא רק הסיבה נחשבת לקביעות ,אלא גם ״כגון דאמר ניזיל
וניכול לחמא בדוך פלן״ נחשב לקביעות .כלומר ,לדעתו די בדעת כדי ליצור
קביעות .לשון אחר :כוונה או אמירה קובעות סעודה כך שאחד יברך
לכולם ,וכך מסקנת הבבלי מההוא סבא ש״ניזול וניכול״ נקרא הסבה .ונראה
שמקורו הוא האמורא רב.
האם ריב״ל מסכים עם דברי רב נחמן בר יצחק ?האם דינו של רב
ש"דעת "קובעת ,כלול בדין המשנה עצמה?
סוגיית הירושלמי ממשיכה בדין קידוש בסוכה:

תמן תנינן :סוכה שבעה כיצד? גמר
מלאכול ,לא יתיר את סוכתו אבל מוריד
הוא את הכלים מן המנחה ולמעלה בשביל
כבוד יו"ט האחרון .רבי אבא בר כהנא רב
חייא בר אשי בשם רב ,צריך אדם לפסול
סוכתו מבעוד יום .רבי יהושע בן לוי אמר,
352

אמורא מהדור החמישי ,היה תלמידו של רבא ולמד גם אצל רב נחמן בר יעקב ורב
חסדא תלמידי רב.
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צריך לקדש בתוך ביתו .רבי יעקב בר אחא
בשם שמואל,

353

קידש בבית זה ונמלך

לאכול בבית אחר צריך לקדש .רבי אחא
רבי חיננא בשם רבי הושעיה ,מי שסוכתו
עריבה עליו מקדש לילי י"ט האחרון בתוך
ביתו ועולה ואוכל בתוך סוכתו .אמר רבי
אבון :ולא פליגין ,מה דמר רב כשלא היה
בדעתו לאכול בבית אחר ,ומה דמר שמואל
כשהיה בדעתו לאכול בבית אחר .אמר ר'
מנא :אתיא דשמואל כרבי חייא ,ודרבי
הושעיא כרבי יהושע בן לוי.
עיקר מקומה של סוגיה זו בירושלמי סוכה ד,ה ,ויש לתמוה מדוע
הועתקה לברכות.
עיון בסוגיה במסכת סוכה מגלה גרסה שונה לגבי זהות האמורא האומר
שאדם יכול לקדש בתוך ביתו ולעלות אחר כך לסוכתו" :רבי אחא רבי
חיננא בשם רב מי שסוכתו ערבה עליו מקדש בלילי יום טוב האחרון בתוך
ביתו ועולה ואוכל בתוך סוכתו".354
353

דין זה הוא בעקבות דברי שמואל בפסחים קא,א הסובר שאין קידוש אלא במקום
סעודה.

354

כבר העיר הפני משה שכך יש לגרוס גם אצלנו ,וכן מצטט הרא"ש ברכות י,ה" :ור'
חנינא בשם רבי אושעיא אמר רב מי שסוכתו וכו '".אכן בפירוש ספר חרדים לסוגיה
בברכות על אתר לשיטתו התקשה בגרסה ולכן הציע למחוק את המילים הללו.
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הסוגיה עוסקת בדין קידוש בליל שמיני עצרת בארץ ישראל .הראשונים
דנים בדעת ריב״ל אם היא תואמת את שיטת רבי הושעיה שמדובר במי
שסוכתו ערבה עליו ורוצה לאכול בה ,או שמא מדובר במי שאין לו לאן
לפנות את כליו.355
אך נשאלת השאלה :מדוע הובאה סוגיה זו במסכת ברכות ,ומה הקשר
שלה לתחילת סוגיית הירושלמי?
נעיין תחילה בדעת רב .לדעת רב אין די בקידוש בביתו כדי שלא ייראה
כעובר על בל תוסיף ,אלא עליו לפסול את סוכתו .נראה שהואיל ורב סובר
שדי בדעת כדי לקבוע סעודה ,המקדש בביתו ומתכוון לעלות אחר כך
לסוכתו ,קובע סעודתו בסוכתו ,ולפיכך עליו לפסול את סוכתו כדי שלא
יעבור על בל תוסיף .במילים אחרות :הדעת ,הכוונה לאכול בסוכה ,
מעתיקה את מקום הקביעות מהבית לסוכה ,וממילא אם לא יפסול ,יעבור
על בל תוסיף .אולם ריב״ל חולק על רב וסובר שדעת אינה קובעת סעודה ,
ולכן המקדש בתוך ביתו קובע סעודתו מחוץ לסוכתו במעשה הקידוש .
ממילא אינו צריך לפסול את הסוכה מפני שאין זה נחשב לסעודה בתוך
הסוכה.
לפי ביאורנו ,ריב״ל בסוגיית הסוכה הולך לשיטתו בסוגיה בברכות
לעניין קביעות ,שמעשה קובע .כשם שבסוגיית הסיבה לדעת ריב"ל יש
לקבוע במעשה ,כגון הסיבה בשבוע הבן או בעל הבית בתוך ביתו ,כך
לעניין סוכה עצם הקידוש שעושה בעל הבית בתוך ביתו נחשב לקביעות
מקום כדי להיחשב כאוכל מחוץ לסוכה ,ואינו צריך לפסול את הסוכה .
מעשה הקידוש ,שהוא קריאת החג בפה ,קובע לו מקום של חג שמיני עצרת
מחוץ לסוכה .
355

ראה ראבי"ה ח"ב ,הלכות לולב ,סי' תרצו ,המפרש על פי הירושלמי שריב״ל מדבר
במי שסוכתו ערבה עליו .וראה שבולי הלקט עניין שבת סי 'ע.
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על פי דברים אלו ,המשך הירושלמי " -רבי יעקב בר אחא בשם שמואל,
קידש בבית זה וכו '" -כורך את דין דעת לקביעות סעודה לדין אחר ,דין
קידוש במקום סעודה .דהיינו ,הואיל ורב סובר שדעת מועילה לקבוע מקום ,
ממילא הוא גם יסבור שאין צריך קידוש דווקא במקום סעודה ,356כי די
בדעת כדי להעתיק את הקידוש למקומו החדש .אולם שמואל חולק וסובר
שצריך לקדש במקום סעודה ,ולפיכך האמוראים בירושלמי טורחים ליישב
את שני הדינים .אולם בעצם מדובר בשני עניינים ובשני דינים נפרדים.
נמצא שהירושלמי בברכות מעתיק את הסוגיה של קידוש במקום סעודה ,
שמקורה במסכת סוכה ,ומצרפה לסוגיה בברכות כדי להביא שיטה שלפי רב
(שבירושלמי ברכות בשל שינוי הגרסה מיוחסת לרבי הושעיה )דעת יכולה
לקבוע ,וכך גם שיטת רב בשם הסבא המובאת בבבלי .אך שיטה זו חולקת
על דעת ריב״ל .דהיינו ,בניגוד לפירוש הפני משה ,לפי הצעתנו דין המשנה
356

נראה שדין קידוש במקום סעודה התעורר בבבל בדורו של שמואל ,ודעת רב נבנתה
שם כאנטיתזה לדעת שמואל שדרש לקבוע קידוש במקום סעודה .עיון דק בסוגיה
בפסחים מעלה שרב אינו אומר במפורש שאפשר לקדש שלא במקום סעודה ,אלא
שאפשר לצאת ידי חובת קידוש בקידוש בבית הכנסת ,והגמרא מביאה שלל אמוראים
הסוברים שאין קידוש אלא במקום סעודה כדי לתמוך בשיטת שמואל (ק,ב-קא,א ):
אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת אמר רב ידי יין לא יצאו ידי קידוש יצאו
ושמואל אמר אף ידי קידוש לא יצאו אלא לרב למה ליה לקדושי בביתיה כדי
להוציא בניו ובני ביתו ושמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא לאפוקי אורחים
ידי חובתן דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל
אין קידוש אלא במקום סעודה סבור מינה הני מילי מבית לבית אבל ממקום
למקום בחד ביתא לא אמר להו רב ענן בר תחליפא זימנין סגיאין הוה קאימנא
קמיה דשמואל ונחית מאיגרא לארעא והדר מקדש ואף רב הונא סבר אין
קידוש אלא במקום סעודה דרב הונא קדיש ואיתעקרא ליה שרגא ועיילי ליה
למניה לבי גנניה דרבה בריה דהוה שרגא וקדיש וטעים מידי אלמא קסבר אין
קידוש אלא במקום סעודה ואף רבה סבר אין קידוש אלא במקום סעודה .
הראשונים התלבטו ביחס שבין סוגיית הבבלי לסוגיית הירושלמי ,ראה :רא"ש פסחים
פרק עשירי סי 'ה ,וקרבן נתנאל שם אות ש ,ובדברי הר"ן ומהר"ם חלאווה בפסחים
על אתר .
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אינו כולל את העיקרון שגם דעת מספיקה כדי לקבוע מקום ,וזה חידוש של
רב המרחיב את דין המשנה .

הלכה ח
שינוי יין
ירושלמי ברכות פרק ו הלכה ח:

אבא בר רב הונא אמר :יין ישן יין חדש,
צריך לברך .שינוי יין ,אין צריך לברך .הסיע
דעתו ,כמי שהוא שינוי מקום .רבי על כל
חבית וחבית שהיה פותח היה מברך עליה.
ומה היה אומר? רבי יצחק רובה בשם רבי:
ברוך הטוב והמטיב .מעשה בר' עקיבה
שעשה משתה לשמעון בנו על כל חבית
וחבית שהיה פותח היה מברך עליה ואומר
חמרא טבא לחיי רבנן ולתלמידיהון.
בבלי ברכות נט,ב :

תא שמע :שינוי יין אינו צריך לברך ,שינוי
מקום צריך לברך .ואמר רבי יוסף בר אבא
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אמר רבי יוחנן :אף על פי שאמרו שינוי יין
אינו צריך לברך ,אבל אומר ברוך הטוב
והמטיב! התם נמי ,דאיכא בני חבורה
דשתו בהדיה.
התוספות (נט,ב ד"ה הטוב והמטיב )כתבו בשם רשב"ם

(פסחים קא,א ד"ה אחד

שינוי )שרק כשהיין השני משובח מברכים הטוב והמטיב ,אך אם דומה לו
אין מברכים .התוספות מביאים את הירושלמי בשינוי גרסה" :א"ר אבא בר
רב הונא ,צריך לברך על יין חדש וישן ",ומפרשים" :משמע דוקא
כשהאחרון ישן דעדיף טפי ".עוד הביאו את דעת רבינו תם שאין היין השני
צריך להיות משובח יותר אלא שלא יהיה גרוע יותר .
אך קשה עליהם ממעשהו של רבי שהיה מברך על כל חבית .על כך כתבו
התוס" ':והרשב"ם יעמידנה להך דרבי במסופק אם האחרון טוב ומספק היה
מברך על כל אחד שמא משובח הוא ,אך ר"ת מפרש דעובדא דרבי בא
לחלק".
בפירוש מראה פנים הקשה על הרשב״ם ,כי נראה שרבי בירך גם כאשר
לא ידע שהיין השני משובח .תירוצו שיברך במקרה של ספק דחוק מפני
שספק ברכות להקל .עוד הקשה שדברי הירושלמי "שינוי יין אין צריך
לברך ",סותרים את דעתו של רבי שבירך על כל שינוי יין .לכן פירש
המראה פנים שדברי רבי נאמרו בשני מיני יין ולכן צריך לברך ,אך
בפתיחת חבית נוספת מאותו מין אין צריך לברך .אמנם המראה פנים הרגיש
שתירוץ זה דחוק ,וכך כתב :

דמסתמא אצל רבי היו כמה וכמה מהמינים
השונים מהיין ולפיכך היה אומר הטוב
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והמטיב על כל חבית וחבית שכן דרך
מהמינים לשימם כל אחד ואחד בפני עצמו
ואף שאף לפעמים יש כמה חביות ממין
אחד...
הרשב"א (ברכות נט,ב )כתב" :הא דמברך על שינוי יין בין דבתרא עדיף
מקמא בין דקמא עדיף מבתרא דאינו מברך אלא ארבוי היין כרב דהוה
מברך אכל חביתא וחביתא ",357ומוכח שפירש את מעשהו של רבי
כפשוטו .358במאירי על אתר הוסיף" :ודאי אי אפשר לכל החביות להיות זו
אחר זו מעולה משלפניה".
וראה טור או"ח סוף סימן קעו הקובע להלכה ששינוי יין הוא כשחילק את
אותו יבול ענבים לשתי חביות שונות בתוך ארבעים יום מהכנסתם לחבית .
לכאורה הסברה היא שהיישון בחביות שונות משנה את טעם היין אף
שמדובר באותו נוזל ,וכל זה רק אם עשה זאת בתוך ארבעים יום ;על שינוי
יין זה מברך הטוב ומטיב.

359

נראה לי לפרש את הירושלמי בדרך אחרת .הירושלמי סובר שעל כל יין
חדש או שונה מברך הטוב והמטיב ,וכפשט הסיפור על רבי שבירך על כל

357

וראה רמב"ם הלכות ברכות ד,ט" :היו מסובין לשתות יין ובא להן מין יין אחר כגון
שהיו שותין אדום והביאו שחור או ישן והביאו חדש אינן צריכין לברך ברכת היין
פעם שנייה אבל מברכין ברוך אתה יי 'א-להינו מלך העולם הטוב והמטיב ".לרמב"ם
"שינוי יין "הוא שינוי מין יין ,וחדש וישן הם שני מינים.

358

וראה שם שתירץ" :ועל הרוב כל שאדם בא משולי חבית להתחלתה ודאי מעולה הוא
מן האחר ".

359

וראה בבית יוסף על אתר שרק בעל הבית או בעל היין יכול לברך הטוב והמטיב כי זה
יבולו ,וכן הוא היחיד שיכול לומר שזה טוב לו ומיטיב לאחרים .
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חבית שונה ,וידוע לאניני טעם

360

ולייננים שהיין מתיישן בכל חבית בצורה

שונה ומקבל טעם שונה  .מברכים גם על יין חדש אף שיין ישן נחשב לטוב
יותר ,כי יין חדש הוא הבציר החדש ,ועל בציר חדש מברכים הטוב והמטיב .
מה שאמרו "שינוי יין אין צריך לברך ",פירושו יין שמשתנה טעמו בתוך
הכוס .תכונתו של יין טוב שטעמו משתנה במפגש עם החמצן ,ולכן הטעם
משתנה אפילו בתוך הכוס .על כך הירושלמי קובע שיין שטעמו משתנה
בתוך הכוס אין צריך לברך עליו ,וראה שנקטו לשון "אין צריך "ולא לשון
"אין מברכין".361

360

ונראה שרבי היה אנין טעם ובעל נכסים רבים .ראה למשל בבלי נדרים דף נ,ב.

361

וראה שבולי הלקט (סדר ברכות סי' קמד) שהביא את פירוש הר"ח שפירש באופן
אחר לגמרי" :ועל כן נראה ישר פי 'רבינו חננאל זצ"ל שפי 'שינוי יין כל שלא שתה
ממנו שלשים יום .ולשון הירושלמי מוכיח כן ר 'על כל חבית שהי 'פותח היה מברך
משמע בשעת פתיחת החבית דווקא והוי דומיא דקנה כלים חדשים ,אבל אם שותה
ממנו תמיד אינו צריך לברך ".ולפי הר"ח ניתן לומר שאם שינוי היין הוא על יין
ששתה ממנו אין צריך לברך ,ואם זה יין שלא שתה ממנו מברך .
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פרק ז

הלכה א
שלושה שאכלו כאחד
ירושלמי ברכות פרק ז הלכה א:

ר' אבא בשם רב הונא ר' זעירא בשם אבא
בר ירמיה ,ג' חובה

(לזמן)

שנים רשות

(אם רצו -

מזמנים) .אמרה רבי זעירא קומי רבי יסא.
אמר ליה :אני אין לי אלא משנה :שלשה
שאכלו כאחת חייבין לזמן (אבל שניים אין מזמנים).
רבנן דהכא
(בבבל)

(בארץ ישראל)

בדעתון ,ורבנן דהתם

בדעתון .שמואל אמר :שנים שדנו

דיניהן דין אלא שהוא נקרא בית דין חצוף.
רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש תרויהון אמרי:
אפילו שנים שדנו אין דינן דין.
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הירושלמי משווה בין המחלוקת במספר המברכים הנדרשים לזימון ובין
המחלוקת במספר הדיינים הנדרשים להכרעת דין .מה הבסיס להשוואה בין
שני הנושאים?
ברובד הבסיסי ניתן לומר שההקבלה טכנית ,וממספר הדיינים בבית דין
ניתן ללמוד מהו מספר האנשים המינימלי הנחשב לקבוצה בעלת חשיבות.
כדי להכריע את הדין בבית דין של שלושה צריך ששני דיינים יסכימו
ביניהם ,לפי ההלכה שהולכים אחר הרוב ,אך המשמעות היא שדי בשניים
כדי לקבוע דין ,ואם כן שניים נחשבים לקבוצה .כמו כן ,שניים הם גם
תחילת הריבוי  -מיעוט רבים שניים .אולם ,לחילופין ,ניתן לראות את
ההכרעה בשניים כרוב טכני בבית דין של יותר מאחד ,או כהלכה מסוימת
שהדין לא ייחתך באחד ,והשניים נחשבים אפוא כשני פרטים ,וכדרך
שנאמר "אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו" .לפי דרך זו ,רק שלושה ומעלה
נחשבים לקבוצה ,כדרך שנאמר "והחוט המשולש לא במהרה ינתק"

(קהלת

ד,יב).362
אך נראה שההקבלה בין זימון לבין דין עקרונית יותר .הזימון הוא קריאה
בשם ה' ,וגם בהקשר של בית דין נאמר (ברכות ו,א)" :ומנין לשלשה שיושבין
בדין ששכינה עמהם  -שנאמר' :בקרב א־להים ישפוט'" ,והכוונה לבית דין
כיחידה אחת על כל שלושת הדיינים שבו.
נראה לענ״ד שההשוואה בין ברכה לדין טומנת בחובה רעיון רחב יותר.
יש לעמוד על כך שגם בזימון וגם בהכרעת דין מתקיים שיח בין חברי
הקבוצה ויוצאת הכרזה .כאשר רק שני דיינים דנים וחורצים דין  -דיניהם
דין ,כי יש כאן את הרף המינימלי הנדרש לחריצת דין בבית דין ,אולם הם
362

כאשר יש שלושה מופיע לראשונה השלישי  -האחר  -שהוא מעבר ליחס של איש אל
רעהו ,והוא המכונן את המעבר לחברה .וברובד נוסף ,שלושה כבית דין המייצג את
החברה.

 | 326בן ברוך

נקראים בית דין חצוף מפני שעברו על תקנת חכמים שצריך שלושה .אך
נראה שיש בהכרעה כזאת לא רק חסרון פורמלי אלא גם חסרון מהותי.
בדיון בשניים יש רק שני מצבים :הסכמה והכרעה או אי־הסכמה ואי־
הכרעה .ממילא הואיל והדין חותר להכרעה ,הדיון בין הדיינים חותר
להסכמה והצדדים מגלים פחות התנגדות זה לעמדתו של זה ומלבנים פחות
את העמדות השונות ,וממילא יש חשש שהדין לא יהיה דין אמת לאמתו.
לעומת זאת ,בדיון בשלושה הואיל ובכל אופן ניתן להכריע על פי רוב ,יש
יותר מקום לכל אחד מהדיינים להתנגד לעמדת חבריו; כך ניתן ללבן את
הדעות היטב ולהוציא דין אמת .גם אם יוכרע הדין ברוב של שניים כנגד
אחד ,תשקף הכרעת הדין דין אמת ודיון אמתי .משום כך ,אף על פי שהן
בבית דין של שניים הן בבית דין של שלושה מוכרע הדין על ידי שניים ,יש
הבדל מהותי בהכרעת הדין ובתוקפו.
מעתה מובן למה נקרא בית דין של שניים "בית דין חצוף"  -חסר לו
אפיון מהותי של אופי הדיון בבית דין המאפשר הגעה לחקר האמת,
והכרעתו נשענת בעצם על הסמכות הפורמלית שלו כבית דין.
לאור האמור ניתן להציע שרעיון זה בא לידי ביטוי גם בזימון .לדעת
הסובר שבשניים אפשר לזמן  -המבוססת על דינו של שמואל הבבלי  -די
בקבוצה כלשהי כדי לקרוא בשם ,איש אל רעהו .אולם לדעת הסובר
שנדרשים שלושה לזימון  -המבוססת על דינם של רבי יוחנן וריש לקיש
הארץ־ישראלים  -כשם שבבית הדין נזקקת הכרעת הדין ל"מתנגד" ,כי רק
במקום שהדין יצא לאחר עימות עם השלישי המייצג את "המתנגד"  -הדין
הוא דין ,כך כדי לזמן ולהלל את הקב״ה ולקיים "הבו גודל לא־לוהינו" אין
די בשניים  -אין די בריבוי דעות  -אלא יש צורך באדם שלישי הקורא להם
ומעורר אותם ,מייצג את "המתנגד"; רק הכרזה של קבוצה הנעשית מתוך
קריאה היא היא הקריאה הראויה בשם ה'.
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הלכה ב
צירוף קטן לעשרה
ירושלמי ברכות פרק ז הלכה ב:

משנה :נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין
עליהן.
גמרא :ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי ר' יוסי
בן שאול בשם רבי :קטן עושין אותו סניף
לעשרה ...ר' ברכיה א"ר יעקב בר זבדי,
בעא קומי ר' יוסי( :במה דברים אמורים)
[כמו דתימר] תמן :קטן עושין אותו סניפין
לעשרה ,ומר אף הכא :עושין אותו סניף
לשלשה ,מה תמן שמזכירין את השם עושין
אותו סניף

(בעשרה שיש הזכרת השם דוחקים עצמם לעשותו

סניף כדי להרבות בשבח הבורא)

363

כאן שאין מזכירין

את השם לא כל שכן! אמר ליה ,והא אינו
363

כך פירש הראב"ד בתמים דעים סי' א .מפירוש זה עולות שתי אפשרויות( :א) פסולו
של הקטן אינו פסול מהותי ,שאם לא כן אי אפשר היה לצרפו; (ב) מעין דברי הבבלי
ברכות מה,ב" :תשעה  -נראין כעשרה ,שנים אין נראין כשלשה" ,והיינו שצריך
שייראו כעשרה .וראה גם בית האוצר כלל מח" :אחד אין נחשב חיסרון".
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כל שכן ,תמן על ידי שהן אומרים את השם
עושין אותו סניף ,וכאן שאין קורין את השם
אין עושין אותו סניף .תני :קטן וספר תורה
עושין אותו סניף .אמר ר' יודן ,כיני
מתניתא :קטן לספר תורה עושין אותו
סניף .מאימתי עושין אותו סניף? רבי אבינא
אמר ,איתפלגון רב הונא ורב יהודה תרויהון
בשם שמואל ,חד אמר :כדי שיהא יודע טיב
ברכה .וחרנה אמר :שיהא יודע למי הוא
מברך .א"ר נסא ,כמה זימנין אכלית עם ר'
תחליפא אבא ועם אנינייא בר סיסי חביבי
ולא זמנין עלי עד שהבאתי שתי שערות.
דין צירוף קטן לזימון מובא גם בבבלי ברכות מז,ב-מח,א .הראשונים על
אתר מתחבטים בשאלה אם אפשר לצרף קטן לזימון ,למניין בברכת המזון,
למניין לתפילה ועוד .כן נחלקים בביאור היחס בין סוגיית הבבלי לסוגיית
הירושלמי ,ובמיוחד לאור דברי הירושלמי:

תני :קטן וספר תורה עושים אותו סניף.
א״ר יודן ,כיני מתניתא :קטן לספר תורה
עושים אותו סניף.
בראשונים שתי שיטות קוטביות:
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א .שיטת רבינו תם ורב האי גאון (מובא בתוס' ד"ה לית ,וברא"ש פרק ז סי' כ):
ניתן לצרף אפילו קטן בן יומו לזימון ולתפילה במניין .והובא בבית יוסף
(או"ח סי' נה) :

ונראה דהיינו טעמא דאפילו מוטל בעריסה
מצטרף ,דכל בי עשרה שכינתא שריא
דמ"ונקדשתי בתוך בני ישראל"

(ויקרא כב,לב)

אומרים קדושה בעשרה  -לא שנא גדולים
לא שנא קטנים קרינן ביה בתוך בני ישראל,
ובלבד שיהו תשעה גדולים ,אבל טפי
מאחד לא כדאמרינן גבי עבד דטפי מאחד
ליכא ליקרא דשמיא לצרפו ,ועבד נמי
איתיה בכלל ונקדשתי דשכינתא שריא אכל
מחוייבי בני ברית.
ב .ראבי"ה (ח"א ברכות סי' קכח) :רק גדול מצטרף לזימון ולמניין,

364

וכל

הדיון על קטן נדחה אליבא דהלכתא .לפי פירושו ,הירושלמי אינו עוסק
בצירוף קטן למניין עשרה ,אלא בעליית קטן למניין שבעה קרואים לתורה.

364

וכן בשו"ת הרשב"א ח"א סי' רלט" :יש מי שאומר שמצטרף כל מי שהוא פורח כדרך
שמצטרף לעשרה בברכת המזון ...ויש אומרין שאינו מצטרף לתפילה עד שיהא גדול
ממש .ולזה דעתי נוטה ,וכן כתב הראב"ד ז"ל ...והכי איתא בבראשית רבה (בראשית
מב) פרשת וירא יעקב כי יש שבר במצרים ...דאיצטרופי נמי לא מצטרף דבעיא תוך
בני ישראל דומיא דבני יעקב".
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המשותף לשתי השיטות הוא ההשוואה בין צירוף קטן לזימון בעשרה
לבין צירופו לדבר שבקדושה.
אולם כיוון אחר עולה מדברי הרמב"ם .מחד גיסא ,לעניין זימון בברכת
המזון הרמב"ם פוסק שקטן מצטרף (הל' ברכות ה,א)" :קטן היודע למי מברכין
מזמנין עליו ,ואע"פ שהוא כבן שבע כבן שמונה ,ומצטרף בין למניין שלושה
ובין למניין עשרה" .מאידך גיסא ,לעניין תפילה הוא פוסק (הל' תפילה ח,ד):
"ואין עושין כן בפחות מעשרה גדולים"  -קטן אינו מצטרף למנין.365
מדבר יו עולה שיש להבחין בין הדיון על צירוף קטן לזימון לבין הדיון על
צירופו לדבר שבקדושה.
לעניות דעתי ,גם הירושלמי אינו מדבר על צירוף קטן למניין לדבר
שבקדושה ,אלא על צירוף קטן לאמירות שיש בהן צורך במספר מסוים של
אנשים ( 3או  10או  ,)11אך הן אינן בגדר דבר שבקדושה .366כך נראה
ממהלך סוגיית הירושלמי .הירושלמי פותח :״רב סימון בשם ריב״ל ...קטן
עושים אותו סניף לעשרה״ ,ובהמשך שואלים :״כמה (במה) דברים
אמורים? תמן :קטן עושים אותו סניפין לעשרה ,ומר אף הכא :עושים אותו
סניף לשלושה״ .מההשוואה בין עשרה לשלושה ברור שהצירוף ל״עשרה״
שמדובר עליו הוא צירוף לזימון .הירושלמי שואל אם קטן יכול להצטרף גם
לשלושה ,ודן בכך משני צדדים :אם דין שלושה קל יותר מפני שאין בו
הזכרת שם ה' ,או להפך  -דין שלושה חמור יותר מפני שאין מזכירים שם
ה' .הדיון איננו על גדר הקטן אלא על גדר האמירה ,אך ברור ששתי
האמירות  -זימון בשלושה וזימון בעשרה  -הן באותו מעמד ,והזימון בעשרה
365

וראה במהדורת 'משנה תורה עם פירוש יד פשוטה' לרב נחום אליעזר רבינוביץ,
הלכות תפילה ח,ד ,שפירש על פי דברי הגמרא ברכות מה,ב שצריך הזכרת ה' בעשרה
בזימון מצד "אורח ארעא" ,שזימון בעשרה אינו נחשב לדבר שבקדושה ממש ,ולכן
קטן מצטרף.

366

וראה דיוננו להלן.
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אינו דבר שבקדושה אלא קריאה של אמירה לציבור גדול יותר .לפי זה,
הביטוי "סניף לעשרה" משמעותו סניף לדברים שצריך בשבילם עשרה ,אך
לאו דווקא מדין דבר שבקדושה.
מעתה ,כך יש להבין גם את השאלה הבאה של הירושלמי :״תני :קטן
וספר תורה עושים אותו סניף.

367

אמר רב יודן ,כיני מתניתא קטן לספר

תורה...״ .הראבי״ה פירש שמדובר על קטן העולה למניין שבעה ,אך פירוש
זה מוקשה מאוד ואינו משתמע לא מפשט המימרא ולא מההקשר בסוגיה.
נראה שמדובר על מקרה שיש תשעה וקטן עולה לתורה ,והשאלה היא אם
קטן יכול לקרוא ״ברכו את ה' המבורך״ כמבואר בסוגיה הבאה (הלכה ג).
ברם ,אמירת ״ברכו את ה' המבורך״ לפני קריאת התורה אינה בגדר דבר
שבקדושה ,אלא מעין אמירה ציבורית או הכרזה וקריאה לרבים להלל את
ה' ולהקשיב לתורתו.
סיוע לפירושנו ניתן להביא מדברי שמואל (ירושלמי ברכות ז,ג) שהעיד על
עצמו שכאשר בירך בארבעה היה אומר "נברך" ולא פתח "ברכו" כדי לא
להוציא עצמו "מן הכלל" ,דהיינו ,כלל העונים "נברך לא־לוהינו שאכלנו
משלו" .על כך הירושלמי שואל מנוסח ברכת התורה שאומר "ברכו" ,ועונה
שבברכת התורה חוזר ומסיים "המבורך" ולכן אינו מוציא עצמו מהכלל.
אמירת ברכו לפני ברכת המזון בוודאי אינה דבר שבקדושה אלא קריאה
כללית להלל את הקב"ה ,והירושלמי משווה בין אמירה זו לבין אמירת ברכו
לפני קריאת התורה .כלומר ,הנידון אינו פרישה ממניין או צירוף למניין,
אלא פרישה מהכלל .אם כן ,לפי הירושלמי כאן הקריאה בעשרה אינה מדין
367

וראה רא"ש ברכות פרק ז סי' כ" :ומה שיש בירושלמי :קטן וס"ת עושין אותן סניפין,
היינו קטן או ס"ת ,וס"ת היינו כעין תשעה וארון כעין גמרא דידן ,ולית הלכתא הכי,
ויש ירושלמי שכתוב בו :קטן וס"ת עושין אותו סניף ,וזה משמע קצת כמנהג העולם".
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דבר שבקדושה ,והדיון בצירוף "קטן וספר תורה עמו" הוא בצירוף לאמירה
ציבורית .אם כנים דברינו ,נמצא שלדעת הירושלמי ניתן לצרף קטן רק
להיות חלק מכלל הבא להלל את ה׳ באמירה ציבורית ,כגון ״ברכו את ה'״
או זימון בשלושה או בעשרה ,אך לא למניין לדבר שבקדושה.
מקבילה לסוגייתנו מועתקת במדרש בראשית רבה פרשת מקץ

(מהד'

תיאודור־אלבק פרשה צא) .אולם לענ"ד ההעתקה שינתה את ההקשר .המדרש
פותח בהבאת שלוש גזרות שוות כמקור לצורך בעשרה למניין לדבר
שבקדושה:

ומנין לעשרה? ר' אבה ור' איסי בשם ר'
יוחנן :נאמר כאן "עדה" ונאמר להלן "עד
מתי לעדה הרעה"

(במדבר יד,כז)

 -מה עדה

שנאמר להלן עשרה ,אף עדה שנאמר כאן
עשרה .אמר ר' סימון :נאמר כאן "תוך"
ונאמר להלן "תוך"  -מה תוך האמור להלן
עשרה ,אף תוך האמור כאן עשרה .אמר ר'
יוסי :אם בתוך הבאים אפילו כמה ,אלא
נאמר כאן" :בני ישראל" ולהלן "בני ישראל"
מה כאן עשרה ,אף להלן עשרה.
368

368

דרשה זו פותחת פתח להבנת מקומו של הקטן כי לא בהכרח שכל ״בני ישראל״,
דהיינו בני יעקב שבאו מצרימה היו מבוגרים .אמנם ראה לעיל (הערה ??) שהרשב"א
למד מדרשה זו שצריך דווקא גדולים.
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הדרשה "תוך" "תוך" מובאת בגמרא

(בבלי ברכות כא,א; מגילה כג,ב ובמקומות

רבים) כמקור לדין מניין לדבר שבקדושה" :דאמר קרא 'ונקדשתי בתוך בני
ישראל'  -כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה" ,וממילא באותו הקשר
מתפרשות גם הדרשות האחרות שבמדרש .באותו מדרש מועתקת לאחר
הדרשות הללו סוגיית הירושלמי .הואיל והמדרש העתיק את סוגיית
הירושלמי כהמשך לדרשות שכבר התפרשו על דרך הבבלי לדין דבר
שבקדושה ,גרמה ההעתקה לפרש גם את סוגיית הירושלמי בהקשר של
צירוף קטן לדבר שבקדושה.
ברם ,שלוש הדרשות מובאות גם בירושלמי ,וגם שם רבי סימון בשם
ריב״ל הוא בעל הדרשה "תוך" "תוך" ,אולם בירושלמי בסוגייתנו אין שום
זכר לדרשה ״ונקדשתי בתוך בני ישראל״! אם כן ,שמא ההקשר של הלימוד
בגזרה שווה "בני ישראל' בסוגייתנו הוא לאמירה בציבור ולא לדבר
שבקדושה ומסיבה זו אין הדרשה "ונקדשתי וכו'" מופיעה בסוגייתנו.
אמנם המשנה מגילה ד,ג מנתה דברים שונים הדורשים עשרה ,ובגמרא
שם הטעימו מדין דבר שבקדושה ,אולם אין הכרח לפרש שכל מה שמנתה
המשנה הוא מדין זה,

369

וראה ר"ן על הרי"ף (יג,ב)" :ילפינן האי ונקדשתי

בתוך ...והאי טעמא סגי לאין פורסין על שמע ואין עוברין לפני התיבה
משום קדושה דאית בהו ולאין נושאין את כפיהם" .אמנם לעניין קריאה
בתורה והפטרה כתב" :ואין קורין בתורה ואין מפטירין בנביא בפחות
מעשרה .דתקנתא דרבנן הוא ולא תקון אלא בצבור" ,ומשמע שאין זה מדין
דבר שבקדושה .ולפי דברינו זו גם שיטת הירושלמי.

369

ראה ראש יוסף על אתר שדן בכל אחד ואחד מהמנויים במשנה.
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לסיכום ,נראה לענ"ד שלפי הירושלמי (ורבי סימון) מצרפים קטן
לאמירה ציבורית ,כגון זימון וברכו שלפני קריאת התורה ,ולא לדבר
שבקדושה.

שמעון בן שטח וינאי המלך  -צירוף לברכת המזון
ירושלמי ברכות פרק ז הלכה ב:

שמואל בר שילת בעא קומי רב ,ואית
דאמרין בעין קומי ר' שמואל בר שילת:
תשעה פת ואחד ירק? אמר לון :מזמנין.
שמנה פת ושנים ירק? אמר לון :מזמנין.
שבעה פת ושלשה ירק? אמר לון :מזמנין.
רבי אבינא בעי :מחצה למחצה מהו? אמר
ר' זעירא :עד דאנא תמן אצרכת לי מיצרי לי
מינך לא שאלתיה
מצטער שלא שאלתי דבר

(בזמן שהייתי בבבל הסתפקתי ואני

זה) .רבי ירמיה בעי :אותו

שאכל ירק מהו שיברך?

370

מחלפה שיטתיה

דר' ירמיה.
370

בפירוש ספר חרדים על אתר כתב" :ולא גרסינן 'מהו שיברך' ,דמשמע דלא בעי אלא
אי יוציא הוא לאוכלי הפת ,הא להצטרף פשיטא ליה ,וליתא ,דלקמן דעת הירושמי
בהדיא דאי מצטרף נמי מוציא" .אמנם לפנינו מופיעות המילים "מהו שיברך" ,ולפי
ביאורנו בפנים ,שההשוואה בין הצטרפות להוצאה ידי חובה אינה פשוטה ,נראה שאין
צורך להגיה.
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הסוגיה פותחת בשאלה אם מי שאכל ירק מצטרף לברכת המזון .הדיון
בירושלמי הוא דיון בין אמוראים בבליים .ר' זירא אומר שהוא מצטער שלא
בירר את ההלכה בבבל.

371

אמנם עיקר ספקו הוא לגבי דין מחצה על מחצה,

אך כפי שננסה להראות בהמשך נראה שעצם דין צירוף אוכל ירק לברכה
עומד ביסוד שאלתו.
יש לדון בשתי שאלות:
א .מה סברו אמוראי ארץ ישראל לגבי אכילת ירק?
ב .מה המקור לכך שאכילת ירק נחשבת לאכילה לעניין צירוף לזימון?
נעיין בסוגיה המקבילה בבבלי הפותחת בשאלה דומה.
בבלי ברכות מח,א:

אמר ר' יהודה בריה דרב שמואל בר שילת
משמיה דרב :תשעה אכלו דגן ואחד אכל
ירק מצטרפין .אמר ר' זירא :בעאי מיניה
מרב יהודה ,שמנה מהו ,שבעה מהו?

372

הבבלי ממשיך בסיפור על שמעון בן שטח וינאי המלך ,וכורך אותו לדיון
על צירוף אוכל ירק לזימון:

ינאי מלכא ומלכתא כריכו ריפתא בהדי
הדדי ,ומדקטל להו לרבנן לא הוה ליה
371

לפני שעלה לארץ ישראל והצטרף לדיון הזה.

372

כבר כאן רואים הבדל קטן בין בבל לארץ ישראל .נראה שבבבל דרשו שבעה –
דהיינו רוב הניכר ,ואילו בארץ ישראל הסתפקו בשישה שאכלו דגן.
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איניש לברוכי להו ,אמר לה לדביתהו :מאן
יהיב לן גברא דמברך לן? אמרה ליה:
אשתבע לי דאי מייתינא לך גברא דלא
מצערת

ליה.

אשתבע

לה.

אייתיתיה

לשמעון בן שטח אחוה .אותביה בין דידיה
לדידה .אמר ליה :חזית כמה יקרא עבדינא
לך? אמר ליה :לאו את קא מוקרת לי אלא
אורייתא היא דמוקרא לי ,דכתיב" :סלסלה
ותרוממך תכבדך כי תחבקנה"

(משלי

ד,ח).

אמר לה :קא חזית דלא מקבל מרות .יהבו
ליה כסא לברוכי ,אמר

(שמעון בן שטח)

 -היכי

אבריך "ברוך שאכל ינאי וחביריו משלו"
(ולא נהניתי)?! שתייה לההוא כסא .יהבו ליה
כסא אחרינא ובריך .אמר רבי אבא בריה
דרבי חייא בר אבא (אמר רבי יוחנן) :שמעון
בן שטח דעבד  -לגרמיה הוא דעבד ,דהכי
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן:
לעולם אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד
שיאכל כזית דגן.
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אף על פי שלא אכל דגן ,יכול היה שמעון בן שטח

373

לברך ולהוציא

אחרים ידי חובתם בברכת המזון בשתיית כוס יין בלבד .בסיפור עצמו
מדובר רק על שתיית יין ורק על הוצאת אחרים ידי חובה ,ולכאורה היה
ניתן לומר שזה דין מיוחד ביין,

374

אך הבבלי ממשיך ודן על מעשהו של

שמעון בן שטח גם לגבי אכילת ירק ,ומשמע שההנחה היא שאם ניתן
להוציא את הרבים ידי חובה בברכת המזון בשתיית יין בלבד ,בוודאי ניתן
לצרף אוכל ירק לזימון בעשרה.
מאות שנים לאחר מעשהו של שמעון בן שטח ,פסק רבי אבא בריה דרבי
חייא את ההלכה שלא כשמעון בן שטח וקבע שכדי להוציא את הרבים ידי
חובתם חובה לאכול כזית דגן .כך ממשיכה הגמרא שם:

אמר ר' אבא בריה דרבי חייא

375

בר אבא

<א"ר יוחנן> ,שמעון בן שטח דעבד
לגרמיה הוא דעבד ,דהכי אמר ר' חייא בר
אבא אמר ר' יוחנן :לעולם אינו מוציא את
הרבים ידי חובתן עד שיאכל כזית דגן.
מיתיבי :רשב"ג אומר :עלה והסיב עמהם
אפילו לא טבל עמהם אלא בציר ולא אכל
עמהם אלא גרוגרת אחת מצטרף! אצטרופי
373

לניתוח רחב יותר של הסיפור ראה :הרב בנימין לאו ,חכמים ,כרך א ,הוצאת ידיעות
אחרונות ,עמ' .128-123

374

כגון המובא בבבלי ברכות לה,ב "חמרא אית ביה תרתי  -סעיד ומשמח".

375

אמורא בבלי שעלה לארץ ישראל עם אביו והיה מבית מדרשו של רבי יוחנן.
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מצטרף ,אבל להוציא את הרבים ידי חובתן
עד שיאכל כזית דגן .איתמר נמי :אמר רב
חנא בר יהודה משמיה דרבא :אפילו לא
טבל עמהם אלא בציר ולא אכל עמהם אלא
גרוגרת אחת מצטרף ,ולהוציא את הרבים
ידי חובתם אינו מוציא עד שיאכל כזית דגן.
אמר רב חנא בר יהודה משמיה דרבא:
הלכתא ,אכל עלה ירק ושתה כוס של יין
מצטרף ,להוציא אינו מוציא עד שיאכל כזית
דגן.
לדעת ר' יוחנן הארץ־ישראלי ,רק מי שאכל כזית דגן יכול להוציא את
הרבים ידי חובה ,ולדעת התנא רשב"ג די באכילה מינימלית ,כגון גרוגרת
או טיבול בציר ,לצירוף לברכה.

376

בפשטות ניתן לטעון שדברי ר' יוחנן

ורשב"ג נאמרו דווקא על דגן ועל גרוגרת או טיבול בציר .אולם הסתמא
דגמרא מקשה בהוה אמינא על סמך ההנחה שאינה מחלקת בין סוגי המזון
הנאכל ,ושוב מתרצת שיש להבחין בין הצטרפות לזימון בלבד לבין הוצאה
ידי חובה .רבא הבבלי פוסק מחד גיסא כר' יוחנן שדווקא באכילת כזית דגן
מוציא את הרבים ידי חובה ,ומרחיב מאידך גיסא את דין צירוף לברכה
ומשווה בין אכילת גרוגרת וטיבול בציר לבין אכילת ירק ושתיית יין,

376

וראה בבלי בבא מציעא סח,ב :״דאפילו לא טבל עמו אלא בציר ולא אכל עמו אלא
גרוגרת אחת זהו שכרו״ .שני אלה נזכרים יחד כדוגמה לאכילה מינימלית.
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ולדעתו גם הם מצטרפים .דבריו לגבי אכילת ירק מייצגים את שיטת
אמוראי בבל בסוגיה הירושלמית שפתחנו בה.
הסיפור על שמעון בן שטח מופיע גם בירושלמי ,אך מתיאור השיחה בין
שמעון בן שטח לינאי המלך משמע שמסורת ארץ ישראל לגבי צירוף
לברכה הייתה שונה.

377

ירושלמי ברכות פרק ז הלכה ב:

אמר

(ינאי)

בן שטח)

:הבו ליה כסא דליבריך .נסב

(שמעון

כסא ומר 'נברך על המזון שאכל ינאי

וחביריו' .אמר ליה (ינאי) :עד כדון את
בקשיותך .אמר ליה (שמעון בן שטח) :ומה נאמר
'על המזון שלא אכלנו'?! אמר :הבון ליה
377

הסיפור ארוך יותר ותחילתו שונה מהסיפור בבבלי אלא שאינה קשורה לעיוננו ,וכך
מסופר שם:
מחלפה שיטתיה דר' ירמיה ,תני :שלש מאות נזירין עלו בימי ר"ש בן שטח,
מאה וחמשים מצא להן פתח ומאה וחמשים לא מצא להן פתח .אתא גבי ינאי
מלכא ,אמר ליה :אית הכא תלת מאה נזירין בעיין תשע מאה קרבנין ,אלא יהב
את פלגא מן דידך ואנא פלגא מן דידי .שלח ליה ארבע מאה וחמשים .אזל
לישנא בישא ומר ליה :לא יהב מן דידיה כלום .שמע ינאי מלכא וכעס .דחל
שמעון בן שטח וערק .בתר יומין סלקון בני נש רברבין מן מלכותא דפרס גבי
ינאי מלכא ,מן דיתבין אכלין ,אמרין ליה :נהירין אנן דהוה אית הכא חד גבר
סב והוה אמר קומין מילין דחכמה .תני לון עובדא .אמרין ליה :שלח ואייתיתיה.
שלח ויהב ליה מילא ,ואתא ויתיב ליה בין מלכא למלכתא .אמר ליה :למה
אפליית בי? אמר ליה :לא אפליית בך ,את מממונך ואנא מן אורייתי ,דכתיב:
"כי בצל החכמה בצל הכסף" (קהלת ז,יא) .אמר ליה :ולמה ערקת? אמר ליה:
שמעית דמרי כעס עלי ובעית מקיימה הדין קרייא" :חבי כמעט רגע עד יעבר
זעם" (ישעיהו כו,כ) .וקרא עלוי" :ויתרון דעת החכמה תחיה בעליה" (קהלת
ז,יב) .אמר ליה :ולמה יתבת בין מלכא למלכתא? אמר ליה :בסיפרי דבן סירא
כתיב" :סלסליה ותרוממך ובין נגידים תושיבך".
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דליכול .יהבו ליה ואכל ,ומר 'נברך על המזון
שאכלנו' .אמר ר' יוחנן :חולקין על ר' שמעון
בן שטח .רבי ירמיה אמר :על הראשונה .ר'
אבא אמר :על השנייה .מחלפה שיטתיה
דר' ירמיה .התם צריכה ליה וכה פשיטא
ליה

(לעיל ר' ירמיה מסופק אם מי שאכל ירק מברך ,וכאן פשוט לו

שאינו מברך שהרי אמר שחלוקים עליו

חבריו)! הן דצריכה

ליה כרבנן הן דפשיטא ליה כרבן שמעון בן
גמליאל.
בדומה לסיפור הבבלי סירב שמעון בן שטח לזמן על הכוס .אך בעוד
שבסיפור הבבלי לאחר שהביאו לו כוס נוספת הסכים לזמן ,בסיפור
בירושלמי סירב שמעון בן שטח לזמן על הכוס ומשמע שלדעתו שתיית כוס
אינה מספיקה ,ונדרשת אכילה ממש כדי להיחשב כמי שאכל עמהם לצורך
זימון ולהוצאה ידי חובה ,ובעקבות כך אכן קיבל מינאי המלך גם אוכל.
את השוני בין הסיפור שבירושלמי לבין הסיפור בבבלי ניתן להבין לאור
דברי הירושלמי ג,ג:

תני :כל מצות שאדם פטור אדם מוציא את
הרבים ידי חובתן ,חוץ מברכת המזון .והא
דתנינן :כל שאינו חייב בדבר אין מוציא את
הרבים ידי חובתן .הא אם היה חייב אפילו
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אם יצא מוציא! אמר ר' לייא :שנייא היא
ברכת המזון ,דכתיב בה" :ואכלת ושבעת
וברכת את ה' א־להיך"

(דברים ח,י)

 -מי שאכל

הוא יברך.
לפי דברי הירושלמי הללו ,ברורה עמדתו של שמעון בן שטח הטוען
שללא אכילת אוכל אינו יכול להוציא את הרבים ידי חובה ,ויין אינו נחשב
אוכל ולכן גם המשך הסיפור לפי נוסח הירושלמי עוסק באוכל :״אמר ליה:
ומה נאמר 'על המזון שלא אכלנו'?! אמר" :הבון ליה דליכול .יהבו ליה ואכל
ומר 'נברך על המזון שאכלנו'".
בסיפור לא מסופר מהו המזון שנתן ינאי לשמעון בן שטח ,ולכאורה
הואיל והנושא הוא ברכת המזון ,בפשטות נראה שנתנו לו דגן .אך בוודאי
שבניגוד לבבלי ,לדעת הירושלמי שתיית כוס יין אינה מספיקה כדי להיחשב
ל"מי שאכל הוא יברך" .אמנם מדברי הסתמא דירושלמי המקשה "מחלפה
שיטתיה דר' ירמיה" ,משמע שפירשו (מאוחר יותר בדורו של רבי ירמיה
ובעקבות הגעתו והגעת רבי זירא מבבל) שהביאו לשמעון בן שטח ירק
לאכול ,ולכן הקשו על דבריו מהרישא לסיפא ,אך נראה שזו פרשנות
מחודשת המושפעת מגישת הבבלי המניחה שממעשהו של שמעון בן ׁשטח
ניתן ללמוד שגם השותה כוס יין והאוכל ירק מצטרפים לברכה .לפי הסיפור
בירושלמי ההרחבה לגבי ירק 378ברורה יותר כי מדברי הירושלמי ניכר
שנדרשת על כל פנים אכילה ,והואיל ולא מפורש בסיפור מהו המזון שניתן
לשמעון בן שטח ,ניתן לפרש שנתנו לו ירק.

378

אף שאינה מובנת מפשטות המקרה כפי שהסברנו.
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לאור האמור ניתן לשוב ולהבין את דברי ר' זירא ור' ירמיה שפתחנו
בהם .לפי המסורת הארץ־ישראלית סיפורו של שמעון בן שטח מבוסס על
דין "מי שאכל הוא יברך" ,ועל בסיס זה שואל רבי זירא אם גם אוכל ירק
מצטרף .כלומר ,אם גם ירק נחשב לאוכל כדי להצטרף לברכה .אולם עצם
ההרחבה מכזית דגן לירק מבוססת על התפישה הבבלית המחשיבה כל
אכילה כאכילה ולא רק אכילות חשובות כדגן .לכן אמר ר' זעירא" :עד
דאנא תמן אצרכת לי ,מיצרי לי מינך לא שאלתיה"  -דהיינו ,עיקר שאלתו
היא :באיזו מידה ניתן להרחיב את הסברה שאכילת ירק נחשבת לאכילת
מזון הואיל וכבר ההרחבה לאכילת ירק יש בה מן החידוש .ייתכן שהשאלה
התחדדה אצלו נוכח המפגש עם המסורת הארץ־ישראלית שדווקא אכילת
כזית דגן מצטרפת.
גם שאלתו של רבי ירמיה "אותו שאכל ירק מהו שיברך?" מבוססת על
התפישה הבבלית .לדעת רשב"ג ,מי שאכל גרוגרת או טבל בציר ,מצטרף
לברכה .הגרוגרת־התאנה משתייכת לשבעת המינים שהשתבחה בהם ארץ
ישראל ולכן נחשבת לאכילה חשובה ככזית דגן .אך לדעת הבבלי מדברי
רשב"ג יש חיזוק לדעת שמעון בן שטח בסיפור הבבלי שמי ששתה יין
מברך ,כי גם היין הוא משבעת המינים ,ובפרט שיין הוא משקה חשוב .נוסף
על כך ,לדעת רשב"ג גם מעשה טיבול נחשב לקביעת סעודה ולכן מצטרף
לברכת המזון ,ומכאן כבר קצרה הדרך להרחבה הבבלית שכל אכילת ירק
גרדא די בה לצירוף לברכה .הואיל ושמעון בן שטח לא רק הצטרף לברכה
אלא גם הוציא את הרבים ידי חובתם ,הציע הבבלי בהוה אמינא שאולי גם
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האוכל ירק יוציא את הרבים ידי חובה,
בירושלמי ,המייצג את העמדה הבבלית.

379

ומכאן גם שאלתו של ר' ירמיה

380

נמצא שלשיטת הירושלמי ,המייצג את שיטת ארץ ישראל ,מלבד כזית
דגן יש אכילות חשובות המצטרפות לזימון ,כגון פרי משבעת המינים או
מעשה של קביעת סעודה כטיבול ירק ,אך נדרשת דווקא אכילה משום ״מי
שאכל הוא יברך״ .לעומת זאת ,לשיטת הבבלי כל אכילה שהיא נחשבת
לאכילה ואפילו אכילת ירק ,ואף שתיית משקה חשוב כיין דינה כאכילה
לעניין הצטרפות בעקבות פרשנותם לסיפורו של שמעון בן שטח.

הלכה ג
המקור לדין דברים שצריך להם עשרה ומניין
בבבלי מגילה כג,ב מובא שהמקור לכך שדבר שבקדושה צריך עשרה,
הוא גזרה שווה כפולה " -תוך  -תוך"" ,עדה  -עדה":

379

מצאתי בספר היגיון אריה (פרק ז הלכה ב ס״ק מה) הסובר שהבבלי מחלק בין
הצטרפות לזימון לבין הזימון עצמו.

380

אולם כיצד מי שאכל כזית ,שחיובו רק מדרבנן ,מוציא אחרים ידי חובה? הריטב"א
על אתר מסביר שלדעה זו חיוב ברכת המזון הוא מדין ברכות המצוות שהדין בהן
שאע"פ שיצא מוציא (מדין ערבות) ,ואם כן אפילו לא אכל כלל  -מוציא ,אלא שמפני
שברכת המזון דומה לברכות הנהנין התלויות באכילה ,עשאוה כברכת הנהנין שצריך
שייהנה ,אבל לכך מספיק כזית .לפי זה מוסבר גם מעשהו של שמעון בן שטח המחזיק
באותה שיטה שכל שנהנה מצטרף לברכה ,ולדעתו מספיקה שתית יין ,כי ברכת המזון
פוטרת מעין שלוש (או לפחות יין שהוא מזין) ,ולכן מצטרף ומוציא בברכת המזון,
אלא שעל כך חלקו ולמסקנת הבבלי אינו מוציא ללא אכילת כזית דגן.
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מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר
רבי יוחנן :דאמר קרא" :ונקדשתי בתוך בני
ישראל"

(ויקרא כב,לב)

 -כל דבר שבקדושה לא

יהא פחות מעשרה .מאי משמע? דתני רבי
חייא :אתיא "תוך" "תוך" ,כתיב הכא:
"ונקדשתי בתוך בני ישראל" ,וכתיב התם:
"הבדלו מתוך העדה"

(במדבר

טז,כא) ,ואתיא

"עדה" "עדה" ,דכתיב התם" :עד מתי
לעדה הרעה הזאת"

(במדבר

יד,כז) ,מה להלן

עשרה  -אף כאן עשרה.
אולם בבבלי ברכות כא,ב לפנינו הלימוד מובא בצורה קצת שונה:

אמר רב אדא בר אהבה 381:מנין שאין היחיד
אומר קדושה  -שנאמר" :ונקדשתי בתוך
בני ישראל"  -כל דבר שבקדושה לא יהא
פחות מעשרה .מאי משמע? דתני רבנאי
אחוה דרבי חייא בר אבא :אתיא "תוך"
"תוך" ,כתיב הכא" :ונקדשתי בתוך בני

381

יש לשים לב שכל הלימודים לגבי הצורך בעשרה הם מבית מדרשו של רבי יוחנן.
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ישראל" וכתיב התם" :הבדלו מתוך העדה
הזאת" ,מה להלן עשרה ,אף כאן עשרה.
כבר ציין במסורת הש״ס בברכות על אתר שבנוסח שלפנינו בברכות
חסרה הגזרה השווה "עדה" "עדה" בין עדת קורח לעדת המרגלים .כן נראה
גם מדברי הרא"ה (בחידושיו על אתר) ,אור זרוע (הל' קריאת שמע סי' ה) ועוד
ראשונים שלא הייתה לפניהם הגזרה השווה.

382

אמנם בחידושי הריטב"א

על אתר ובכ"י פריז  671.4מופיעה הגזרה השווה כמו שהיא לפנינו
במגילה .גם מדברי הרא"ש מגילה ג,ז מוכח שלא גרס את הגזרה השווה
"עדה" "עדה" ,וכן נראה מדברי רש"י מגילה כג,ב ד"ה עדה.
הלימוד מ"עדה" מופיע גם בירושלמי ,אך באופן שונה.
ירושלמי ברכות פרק ז הלכה ג:

מניין לעדה שהיא עשרה? רבי בא ורבי יוסי
בשם רב יוחנן :נאמר כאן "עדה" ונאמר
להלן "עדה" ,מה עדה שנאמר להלן עשרה
אף עדה שנאמר כאן עשרה.
מה הכוונה "נאמר כאן ...ונאמר להלן"? הפני משה על אתר מפרש:
"כדדריש במתניתין פרק קמא דסנהדרין (משנה ו) ואיידי דהא דלקמן נקט נמי
להא".

382

וליתא גם בדפוס ונציה ,דפוס שונצינו ובקטע גניזה קמברידג' ( 1.)1(2 T-S Fלפי
בדיקה ב"הכי גרסינן :אתר פרידברג לנוסחאות תלמוד בבלי").
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במשנה סנהדרין א,ו מופיע הלימוד מ״עדה״ לעניין הרכב בית דין של
עשרים ושלושה:

ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה?
שנאמר" :ושפטו העדה והצילו העדה"
לה,כד)

(במדבר

עדה שופטת ועדה מצלת הרי כאן

עשרים .ומנין לעדה שהיא עשרה? שנאמר:
"עד מתי לעדה הרעה הזאת" יצאו יהושע
וכלב.
ברור שהלימוד לעניין הרכב בית דין אינו קשור לדין דבר שבקדושה,
אלא הוא לעניין המספר בלבד.
מקור מקביל לירושלמי בברכות מופיע בירושלמי מגילה ד,ד:

תני שמואל :אין קידוש החודש אלא
בעשרה .רבי בא ורבי יוסי בשם רבי יוחנן:
נאמר כאן "עדה" ונאמר להלן "עד מתי
לעדה הרעה הזאת" ,מה "עדה" האמורה
להלן עשרה ,אף כאן עשרה.
בירושלמי כאן מפורש שבלימוד "עדה ...להלן" הכוונה למרגלים שבה
העדה היא בוודאי עשרה .אך מהי ה"עדה" שנאמרה "כאן"? הואיל והלימוד
של ר' יוחנן מובא לעניין דינו של שמואל ,נראה שהכוונה היא ליישמו גם
על קידוש החודש שגם בו נאמרה "עדה" ,והכוונה אפוא לדברי ה' למשה
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ולאהרון :״הַ חֹ דֶ ׁש הַ זֶה ָּלכֶם ר ֹאׁש חֳדָּ ִׁשים ִראׁשֹון הוא ָּלכֶם לְ חָּ ְדׁשֵ י הַ שָּ נָּה.
דַ בְ רו אֶ ל כָּל עֲדַ ת יִ ְש ָּראֵ ל לֵאמֹ ר בֶ ָּעשֹר לַחֹ דֶ ׁש...״ (שמות יב,ב) .משה קידש את
החודש לפני העדה ,ושמואל לומד מגזרה שווה "עדה" (עדת) "עדה" (עדת
המרגלים) שקידוש החודש צריך להיעשות בפני עשרה .ברם גם קידוש
החודש אינו דבר שבקדושה ,והלימוד הוא לעניין המספר בלבד.
מהלימודים להרכב בית דין ולקידוש החודש עולה שללימוד מ"עדה" אין
קשר לדבר שבקדושה ,ועיקרו הוא לימוד שנדרשים עשרה כי הגדרת עדה
היא עשרה .אמנם מהמקור שממנו לומדים ,עדת המרגלים ,משמע שנדרשים
דווקא עשרה גברים גדולים כי שם מדובר בנשיאי ישראל.
הואיל והנידון בירושלמי בשלושת המקומות (ברכות ,מגילה וסנהדרין)
הוא דברים שצריך להם עשרה ,הסוגיה ממשיכה בהבאת לימודים נוספים
לדברים שבקדושה שצריכים עשרה ,אולם יש לשים לב שמדובר בדינים
שונים.

383

הירושלמי בסנהדרין (ובסוגיות המקבילות) ממשיך בהבאת דברי ר'
סימון:

אמר ר' סימון :נאמר כאן "תוך" ונאמר להלן
"תוך"  -מה תוך שנאמר להלן עשרה אף
כאן עשרה.

383

וראה שו"ת יביע אומר חלק ד  -אורח חיים סימן ט ,שכבר עמד על השוני בין
הלימודים ,ומה שכתב והסיק מזה ( ותודה לרב דב קדרון שהפנה אותי לדבריו) ,אך
בפירושנו להלן נטינו לכיוון אחר.
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רבי סימון מביא רק גזרה שווה אחת כדי לקבוע את הצורך בעשרה לדבר
שבקדושה .נראה אפוא ש״נאמר כאן 'תוך'״ לרבי סימון היינו "ונקדשתי
בתוך בני ישראל" (ויקרא כב,לב) ,ולהלן ״תוך״ הכוונה לפסוק " ַויָּבֹ או ְבנֵי
יִ ְש ָּראֵ ל לִ ְׁשבֹ ר בְ תֹוְך הַ בָּ ִאים" (בראשית מב,ה) ,וכפי שמובא בירושלמי ברכות
בפירוש ,והלימוד הוא מעשרת בני יעקב .לפי זה בירושלמי
הגזרה השווה הכפולה שבבבלי הלומדת מעשרת המרגלים

384

385

לא מופיעה
לעדת קורח

ומשם ל״ונקדשתי״.

כבר עמד על כך רבינו בחיי בפירושו לתורה (ויקרא כב,לב) וכתב על
הנוסח בבבלי ברכות:

ופירש ר' יעקב שאין נוסחא זו מדוקדקת
שאין להביא ראיה מעשרה מרגלים לדבר
שבקדושה,

386

אבל עיקר הנוסחא היא כן:

אתיא תוך תוך ,כתיב הכא" :ונקדשתי
בתוך" ,וכתיב התם" :לשבור בתוך הבאים"
(בראשית

מב,ה) ,מה להלן עשרה אף כאן

384

וראה בפירוש בעל תורה תמימה ויקרא כב,לב ד"ה ונקדשתי ,המסביר שלירושלמי לא
היה נוח עם הגזרה השווה הכפולה של הבבלי ולכן הביא רק גזרה שווה אחת .אך על
פירוש זה קשה כי לפי הכרונולוגיה של הסוגיות הירושלמי קודם לבבלי.

385

וראה ירושלמי סוטה ז,ה שלדעת רבי עקיבא היו עשרים וארבעה מרגלים ,ולכאורה
לדעה זו אין ללמוד מעדת המרגלים.

386

מאידך מהלימוד מעדת מרגלים עולה שעשרה אינם בהכרח עשרה צדיקים ,וראה
שו"ת אגרות משה ח"א או"ח סי' כג שדן בזה.
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עשרה ,ועכשיו יביא ראיה מעשרה אחי
יוסף שהיו צדיקים לדבר שבקדושה.
הירושלמי ממשיך בשאלת רבי יוסי" :אם מתוך את יליף לה סגין אינון?"
דהיינו המילה ״תוך״ ,שלא כמילה ״עדה״ למשל ,היא מילה כללית מדי
ואינה מונח שאפשר ללמוד ממנו .על כן רבי יוסי משתמש באותו הפסוק,
אך לומד את הגזרה השווה באופן אחר:

אלא נאמר כאן "בני ישראל" ונאמר להלן
"בני ישראל"" :ויבואו בני ישראל לשבר וגו'"
(בראשית מב,ה)

מה בני ישראל שנאמר להלן

עשרה אף כאן עשרה.
ר' יוסי לומד מבני ישראל אחי יוסף שבאו לשבור בר ל״ונקדשתי בתוך
בני ישראל״ .אמנם לכאורה רבי סימון יכול להקשות קושיה דומה על ר'
יוסי :גם המונח "בני ישראל" מופיע פעמים רבות בתורה ובהקשרים שונים,
ומניין לרבי יוסי ללמוד דווקא מלשון "בני ישראל" האמורה כאן? נראה
משום שזו הפעם הראשונה

387

שהתורה משתמשת במונח "בני ישראל",

388

וראה ששני פסוקים לפני כן השתמשה התורה במונח ״אחי יוסף״ .אמנם

387

ייתכן שזו גם הסברה של ר' סימון ללימוד מהמילה "מתוך" ,ואף שנאמר לפני כן
בבראשית יח,כד "חמישים צדיקים בתוך העיר" ,פסוק זה לא נאמר בישראל ,וגם אין
זה קבוצת אנשים מתוך קבוצת אנשים אלא בהנגדה לעיר.

388

אמנם המונח "בני ישראל' מופיע גם בבראשית לב,לג; לו,לא ,אך שם מדובר בפסוקים
המביטים לאחור ,ולא בתיאור של התרחשות בהווה של בני ישראל.
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הלימוד הוא מפסוק שנאמר קודם מתן תורה,

389

אך הואיל וזו הפעם

הראשונה שמופיע המונח "בני ישראל" ,הרי זה כגילוי מילתא על כלל בני
ישראל ,שעדה מישראל מייצגת את כלל ישראל.

390

לאור האמור אולי אפשר להוסיף ולהציע שהשימוש במונח בני ישראל
שונה במהותו ובשיוכו מהמונח עדה .עדה מופיעה בתורה גם במובן מוגדר
יותר של בית דין ונשיאים ,ואילו למונח בני ישראל משמעות רחבה
יותר.

391

כך לדוגמה עולה מדברי האור זרוע סי' קצו הכותב לגבי קטן המוטל
בעריסה :״דאכל בי עשרה שכינה שריא דכי גמרינן קדושה בעשרה
מ'ונקדשתי' לא שנא גדולים ולא שנא קטנים" .דבר שבקדושה מצריך בני
ישראל ,ובני ישראל מורכבים מגדולים וקטנים כאחד .אמנם האור זרוע

389

מעניין שלפי הירושלמי ריב״ל הוא שאומר תפילות אבות תיקנום ,וגם בזה הוא לומד
ממקור שלפני מתן תורה ,ואם כן הירושלמי עקבי בשיטת ריב"ל .אולם לפי הבבלי
ריב״ל אומר תפילות כנגד תמידים.

390

ראה הגרי"ד סולובייצ׳יק ,דברי הגות והערכה ,בית הכנסת מוסד ורעיון ,עמ' :114
ההלכה ,בהתירה קדושה בעשרה ,בהתירה לענות במניין "אמן יהא שמיה רבא"
ו"ברוך ה' המבורך לעולם ועד" ,פועלת על פי רעיון השליחות ,שכאמור לעיל
אין לזהותו עם מוסד ההרשאה .העשרה נציגיו של כלל ישראל הם ,שלוחי
העדה כולה ככלל אחד; ובהתאם לביאורנו למושג השליחות ,לא נציגים בלבד
הם ,אין הם רק שגריריו של כלל ישראל ,אלא הם הם כלל ישראל.

391

לפי זה ניתן אולי לפרש את פרשת המקלל בסוף פרשת אמור .הכתוב אומר " ַויֵצֵ א בֶ ן
ִאשָּ ה יִ ְש ְראֵ לִ ית וְ הוא בֶ ן ִאיׁש ִמצְ ִרי בְ תֹוְך בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ...וַיִ קֹ ב בֶ ן הָּ ִאשָּ ה הַ יִ ְש ְראֵ לִ ית".
לפנינו מקרה של ברכת ה' בפרהסיה כי זה "בתוך בני ישראל" (המקביל ל״ונקדשתי
בתוך בני ישראל״) ,דהיינו לפחות מול עשרה ישראלים ,כפי שנלמד בירושלמי
מהמונח ״בני ישראל״ .בהמשך הפרשה הקב״ה מצווה את משה "הֹוצֵ א אֶ ת הַ ְמקַ לֵל אֶ ל
ִמחוץ לַּמַ ֲחנֶה וְ סָּ ְמכו כָּל הַ שֹ ְמעִ ים אֶ ת יְ דֵ יהֶ ם עַל ר ֹאׁשֹו וְ ָּרגְ מו אֹ תֹו כָּל הָּ עֵדָּ ה".
השומעים ,דהיינו לפחות מניין מ״בני ישראל״ ,יסמכו ידיהם ,אך ה״עדה״ ,דהיינו בית
הדין ,ירגמו אותו.
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מגביל זאת בהמשך לקטן אחד ,אך ייתכן שלדעת רבי סימון בירושלמי
המונח בני ישראל כולל יותר ,ודבר זה יוצא מהלימוד מהמילה ״תוך״.
כך משמע גם מדברי הבית יוסף (או״ח סי' נה) בהסברו לדין צירוף קטן
אליבא דרב האי גאון:

דאפילו מוטל בעריסה מצטרף ,דכל בי
עשרה שכינתא שריא ,דמ"ונקדשתי בתוך
בני ישראל" אומרים קדושה בי׳ ,לא שנא
גדולים ולא שנא קטנים קרינן ביה "בתוך
בני ישראל" ...ועבד נמי איתיה בכלל
"ונקדשתי" דשכינתא שריא אכל מחויבי בני
ברית.
הבית יוסף ממשיך:

וכתוב במרדכי בשם רבי שמחה דעבד
ואשה מצטרפים לתפילה ולברכת המזון
בי׳ ,ופשוט הוא שזהו לפר״ת דפסק כריב״ל
בעבד אחד שמצטרף ,וסובר רבינו דהוא
הדין לאשה דבכל דוכתא אשה שוה
לעבד.
392

392

והשווה מאירי ברכות מז,ב:
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אמנם הבית יוסף מוסיף שהעולם לא נהג כלל לצרף אישה ,אך נראה
שמעיקר הדין לפי ריב״ל ורבינו תם מותר לצרף אישה.
יש לשים לב שרבי סימון הוא גם בעל המימרא בהלכה ב בשם ריב״ל,
״קטן עושים אותו סניף לעשרה״ ,וכן רבי סימון (ואולי גם רבי יוסי) אומר
שאפילו שני קטנים (וכן פסק בעל המאור שגרס "סניפין לעשרה") .ייתכן
שרבי סימון לומד מהמילה ״תוך״ כי משמעות המילה מראה על דבר שנבלע
בתוכו .הוי אומר ,גם שמונה גדולים ושני קטנים נראים כציבור או כעשרה
או כבני ישראל ,כי הקטנים (או אישה ועבד) הם בתוך הכלל ונבלעים בו.
ייתכן גם ש״בני ישראל״ הם דווקא גדולים כבני יעקב ,אך הלימוד "תוך -
תוך" מבליע ומפנה ל"בני ישראל" בפרשת אמור שכוונתו לכל הקהל כולל
קטנים (ונשים ועבדים).

393

לסיכום :לפי הירושלמי ארבעה דברים צריכים עשרה ,אך יש שוני בין
גדרי החיוב:
שניים שהם כבית דין :קידוש החודש ועדה מצלת ועדה שופטת שמקורם
בגזרה שווה אחת מה״עדה״ של המרגלים ,דהיינו עשרה בלי יהושע וכלב.

ומה שביארנו שהן מזמנות לעצמן יש אומרים דוקא בזמון ג' שאין בו הזכרת
השם אבל אם היו עשר אף על פי שמזמנות מ"מ אין מזמנות בשם שהזכרת
השם דבר שבקדושה הוא ואין דבר שבקדושה מסור לנשים ,ויש שחולקים,
בכך ויראה כדעת ראשון בעשרה מדכתיב במקהלות ברכו אלקים ונשים
ועבדים לא איקרו קהל ומ"מ לענין צירוף אין מצטרפות אפי' סניפים לעשרה
ואף על פי שקטנים מצטרפים לפעמים שאני התם דאתו לכלל חיוב.
393

שמא ניתן להציע שגם המחלוקת במשנה ברכות ז,ג אם השינוי במספר המזמנים
משנה את האמירה ,תלויה בשאלה אם זימון הוא דבר שבקדושה .לדעה שזימון הוא
דבר שבקדושה הנוסח אחד בין לעשרה בין לאלף כדברי רבי עקיבא ,אך לדעה
שעשרה מייצגים אמירה ציבורית ,הרי שככל שהקהל גדול יותר יש מקום לקבוע
אמירה שונה.
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שניים התלויים באמירה :דבר שבקדושה ואמירה ציבורית כגון זימון
בעשרה ,שמקורה בגזרה שווה מהמילה ״תוך״ או מהמונח ״בני ישראל״.

הלכה ה
רב יונה טעם כסא ומתקן לה
ירושלמי ברכות פרק ז הלכה ה:

אין מברכין על היין עד שיתן לתוכו מים -
דברי ר' אליעזר ,וחכמים אומרים מברכין.
ר' זריקא בשם ר' יוסי בן חנינא :מודים
חכמים לר' אליעזר בכוס של ברכה שהוא
נותן לתוכו מים כל שהוא .נהיגין רבנן בההן
כסא דקידושא (לתת לתוכו מים) .מילתא דר' יוסה
פליגא אדר' יונה ,דר' יונה טעם כסא ומתקן
לה .אין תימר שהוא מזוג .והתני :השותה
משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה דמו
בראשו .אמר ר' יוחנן ,והן שלנו בכלי
מתכות.
ר' יוסי בר חנינא קובע שחכמים מודים לרבי אליעזר שיש לתת מים
לתוך כוס של ברכה ואין לשתותו ״חי״ ,דהיינו לא מזוג .הירושלמי מביא
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את מעשהו של ר' יונה ולומד ממנו שהוא חולק על דעת ר' יוסי בר חנינא.
לכאורה הראיה היא מכך שר' יונה טעם את הכוס ורק למחרת תיקן אותו,
דהיינו נתן לתוכו מים .אך הירושלמי דוחה ומציע שמזג את הכוס בלילה,
לפני ששתה ,ושמר את היין בכלי חרס או כלי עץ מפני שרק בכלי מתכות
קיימת סכנה בהלנת מים בלילה.
יש שפירשו שר' יונה שתה מעט כי היה חסר לו יין ,אך נראה לי שניתן
לפרש את מעשהו על פי המובא בירושלמי פסחים י,א" :רבי יונה שתי
ארבע כסא דלילי פסחא וחזיק רישיה עד עצרתא".

394

ר' יונה היה רגיש

מאוד ליין והיה קשה לו לשתותו ,ולכן כפי שמסופר שם בליל הסדר התיר
לעצמו לשתות יין מבושל (שהוא חלש יותר).

395

מעתה נראה שהסיבה

שטעם מעט היא הקושי שהיה לו בשתייה ולכן טעם רק כדי לצאת ידי חובה.
לאחר מכן תיקן את הכוס במים כדי למלאו שיוכל להשתמש בו שוב לכוס
של ברכה.

394

מסיפורם של רבי יונה ורבי יהודה בר אלעאי נראה שאדם צריך להתאמץ מאוד לקיים
מצוות ארבע כוסות ,עד כדי מצב של כאב ראש גדול .מצווה זו הייתה חשובה מאוד
בעיני אמוראי ארץ ישראל ,ושמא הדבר קשור ברעיון פרסום נס החירות והביאה
לארץ ישראל .אף המקור לארבע כוסות מופיע רק בירושלמי (אמנם ייתכן שהנהגתם
הייתה בבחינת מידת חסידות) .דבר זה עולה גם מהמשנה האומרת שעני לא יפחות
מארבע כוסות (וכדברי הרשב״ם בפסחים שאפילו צריך למכור כסותו) .והשווה
לבבלי פסחים קט ,ב ששאלו איך חכמים מסכנים את עם ישראל והרי ארבע כוסות הן
סכנה? ותירצו רבא ורב נחמן הבבליים שזה ליל שימורים ,דהיינו שלא יקרה נזק ,אף
שמהירושלמי רואים שזה כן הזיק לרבי יונה ורבי יהודה בר אלעאי.

395

וכן נפסק בחק יעקב על הלכות פסח סי' תעב אות כה ,שמה שנפסק בשו"ע (שם סע'
יב) שיוצאין ביין מבושל ,היינו בדיעבד ,אך לכתחילה טוב יותר לשתות יין שאינו
מבושל ,וכן פסק במשנה ברורה שם ס"ק לט (ועיין גם שו"ע הרב שם סע' כז).
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ממעשהו של ר' יונה לומדים שייתכן שהדין "טעמו פגמו" אינו בגלל
הטעימה או הנגיעה בפה ,אלא מפני שהכוס אינו מלא,

396

וכפי שאמר רב

אשי שישה דורות לאחר מכן בבבלי פסחים קו,א:

רב אשי אמר ,טעמו פגמו וכוס של ברכה
צריך שיעור חדא מילתא היא ,והכי קאמר:
מאי טעמא טעמו פגמו? משום דכוס של
ברכה צריך

שיעור.

397

396

ולדברינו מסולקת קושייתושל בעל ספר חרדים "דדילמא בלילה לא היה פוגמו אלא
שופך ממנו אחר שקידש לכלי וטועם" .וראה גם תוס' פסחים קה,ב ד"ה וש"מ כוס,
שלדעתם צריך לשתות מכוס שיש בו רביעית.

397

אמנם הרשב"ם על אתר פירש "אי הוי טפי מכשיעור וטעמו לא פגמו" .והשווה מאירי
על אתר " :ואף על פי שלדעת רב אשי לא נאמר טעמו פגמו אלא מפני חסרון שיעור,
הא כל שנשאר בו שיעור לא פגמו ,הדברים נראין כסתם השמועה שאפי' יש בו כמה
שיעורין פגמו".
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פרק ח

הלכה א
סדר ברכות ההבדלה
בירושלמי ובבבלי נחלקו האמוראים בסדר ברכות ההבדלה ביום טוב
שחל במוצאי שבת.
ירושלמי ברכות פרק ח הלכה א:

יום טוב שחל להיות במוצאי שבת – ר'
יוחנן אמר :יקנ"ה – יין קידוש נר הבדלה...
ר' חנינא אמר :ינה(י)"ק ...398שמואל לא
אמר כהדא דר' חנינא דאמר ר' אחא בשם
398

לפנינו בכי"ל" :ינהיק" ,וראה רשב"ם פסחים קג,א ד"ה ורבה אמר יהנ"ק" :והכי נמי
בברכות ירושלמי יום טוב שחל להיות במוצ"ש רבי יוחנן אמר יקנ"ה ר 'חנינא אמר
ינה"ק ולוי אמר יהנ"ק מסתברא דלוי דאמר מעין שניהן .ונראה לי דהכא גרסינן [נמי ]
ולוי אמר יהנ"ק רבה אמר קני"ה שכן דרך האמוראין רב ולוי ושמואל חברים הם
ורבה אחריהן ".ובתוס 'על אתר ד"ה רבה אמר" :רשב"ם מהפך הגירסא משום דרב
ושמואל ולוי חברים היו ,ואין צריך להפך משום זה דגמ 'נקט כל אותם שאומרים יין
תחלה יקנ"ה ינה"ק יהנ"ק ,ואח"כ אותם שאומרים קידוש ברישא קני"ה קינ"ה ,ואח"כ
נר תחלה נקי"ה ניה"ק ,ומיהו בירושל 'משמע כפירוש רשב"ם ".ובכ"י רומי של
הירושלמי הגרסה כאן "נהי"ק ".
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ר' יהושע בן לוי :מלך (שבת) יוצא ושלטון

(יום טוב)

נכנס מלוין את המלך ואחר כך מכניסין את
השלטון .לוי אמר :ינה"ק .מסתברא דלוי
[דהוא] אמר מעין שניהם

(כרבי חנינא שמקדים הבדלה

לקידוש ,וכרב שמסמיך נר לקידוש) .אמר ר' זעירא ,בעא
קומי ר' יוסי :היך עבדין עובדא? אמר ליה:
כרב וכר' יוחנן ,וכן נפק עובדא כרב וכר'
יוחנן .ר' אבהו כד הוה אזיל לדרומה – הוה
עבד כר' חנינא ,וכד הוה נחית לטבריא –
הוה עבד כר' יוחנן ,דלא מפלג על בר נש
באתריה.
בבלי פסחים קב,ב:

גופא ,יום טוב שחל להיות אחר השבת .רב
אמר :יקנ"ה ,ושמואל אמר :ינה"ק ,ורבה
אמר יהנ"ק ,ולוי אמר :קני"ה .ורבנן אמרי:
קינ"ה ,מר בריה דרבנא אמר :נקי"ה,
מרתא אמר משמיה דרבי יהושע :ניה"ק.
שלח ליה אבוה דשמואל לרבי :ילמדנו רבינו
סדר הבדלות היאך? שלח ליה :כך אמר
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רבי ישמעאל בר רבי יוסי שאמר משום
אביו ,שאמר משום רבי יהושע בן חנניה:
נהי"ק .אמר רבי חנינא :משל דרבי יהושע
בן חנניה למלך שיוצא ואפרכוס נכנס ,מלוין
את המלך ,ואחר כך יוצאים לקראת
אפרכוס .מאי הוי עלה? אביי אמר :יקזנ"ה,
ורבא אמר :יקנה"ז ,והילכתא כרבא.
המחלוקת בסדר הברכות בהבדלה ביום טוב שחל אחר השבת ,נמשכה
כמה דורות .אביו של שמואל שולח שאלה מבבל לרבי יהודה הנשיא ,והוא
מוסר שרבי יהושע בן חנניא ,שהיה בדור השני של התנאים ,פסק שהסדר
הוא נהי"ק .אולם מהנהגתו ,המובאת בירושלמי ,של רבי אבהו ,אמורא ארץ
ישראלי בדור השני ,עולה שלא נפסקה הלכה אחת בארץ ישראל ולא היה
נוהג הלכתי אחיד ,ולכן נהג כר 'חנינא בדרום ,וכרבו רבי יוחנן כשהיה
בצפון .גם בבבל המשיכה המחלוקת עד שלבסוף נפסקה הלכה כרבא .
הנהגה דומה של רבי אבהו מתוארת בבבלי בנוגע לפסיקה במחלוקת ר '
יהודה ור 'שמעון בדין מוקצה בעניין נר שדלק בשבת וכבה.
בבלי שבת מו,א:

...רב מלכיא איקלע לבי רבי שמלאי וטילטל
שרגא

(נר שכבה)

ואיקפד רבי שמלאי .רבי יוסי

גלילאה איקלע לאתריה דרבי יוסי ברבי
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חנינא ,טילטל שרגא ואיקפד רבי יוסי ברבי
חנינא .רבי אבהו ,כי איקלע לאתריה דרבי
יהושע בן לוי – הוה מטלטל שרגא ,כי
איקלע לאתריה דרבי יוחנן – לא הוה
מטלטל שרגא .מה נפשך ,אי כרבי יהודה
סבירא ליה – ליעבד כרבי יהודה ,אי כרבי
שמעון סבירא ליה – ליעבד כרבי שמעון!
לעולם כרבי שמעון סבירא ליה ,ומשום
כבודו דרבי יוחנן הוא דלא הוה עביד

(רש"י :דאי

סבירא ליה דאסור ,לא הוה מטלטל ליה לכבוד ר' יהושע בן לוי דליעבד

איסורא) .
בדין מוקצה פירש רש"י שאילו סבר ר 'אבהו שהנר מוקצה ואסור
בטלטול ,לא היה מטלטלו הואיל וזו מחלוקת בהלכה .אבל סדר ברכות אינו
דין באיסור והיתר אלא מנהג ולכן ניתן לנהוג בכל מקום אחרת כל זמן שלא
התקבל מנהג אחיד.

399

הירושלמי מוכן להשאיר את ההלכה והנוהגים שונים ממקום למקום
בארץ ישראל .אמנם הבבלי הכריע את ההלכה כרבא.400
399

גם בדין תקיעה בשופר ,תש"ת או תר"ת ,הסתפק ר' אבהו ובמקום להכריע העדיף
לנהוג כשתי הדעות – ראה ר"ה לד,א.

400

ועיין בבלי יבמות יג,ב-יד בעניין לא תתגודדו .הסוגיה מתחילה במחלוקת רבי יוחנן
וריש לקיש אם בכלל קיימת בעיה של שתי הנהגות ,ורבי יוחנן ,רבו של רבי אבהו,
סבר שאין בעיה  .בהמשך הסוגיה נחלקו רבא ואביי על הגדרת האיסור לא תתגודדו
( שבוודאי הוצא מהקשרו בפשט הכתוב המתייחס למי שעושה חבלה על מתו ).רבא

 | 360בן ברוך

הלכה ה
יציאה מבושם לשוק
ירושלמי ברכות פרק ח הלכה ה:

בית שמאי אומרים :כוס בימינו ושמן ערב
בשמאלו ,אומר על הכוס ואחר כך אומר על
שמן ערב .בית הלל אומרים :שמן ערב
בימינו וכוס בשמאלו ,ואומר על שמן ערב
וטחו בראש השמש .אם היה שמש תלמיד
חכם טחו בכותל ,שאין שבחו של תלמיד
חכם להיות יוצא מבושם.
בבלי ברכות מג,ב :

תנו רבנן :הביאו לפניהם שמן ויין ,בית
שמאי אומרים :אוחז השמן בימינו ואת היין
בשמאלו ,מברך על השמן וחוזר ומברך על
מחמיר יותר באיסור של האגודות ,דהיינו ההנהגות השונות .ראה גם מחלוקת רש״י
על אתר ורמב״ם הל' ע״ז יב,יד ,שרש״י סבר שלא ייעשו שתי תורות ,והרמב״ם סבר
ש״דבר זה גורם למחלוקת גדולה" .אולי יש לראות בסיכום הגמרא בבבלי יתר קפידא
על לא תתגודדו ,שהוא איסור מאוחר כנראה שצבר תאוצה אצל אביי ורבא הבבליים,
וכן בקביעה כרבא ששני בתי דין בשתי עיירות הם בגדר עשיית אגודות אגודות .נראה
שרבי אבהו ,ובכלל מנהג ארץ ישראל בתפילות וברכות ,לא חשש לזה .וראה עוד
בריטב״א יבמות על אתר שמחלק בין מנהג להלכה.
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היין; בית הלל אומרים :אוחז את היין
בימינו ואת השמן בשמאלו ,מברך על היין
וחוזר ומברך על השמן .וטחו בראש
השמש ,ואם שמש תלמיד חכם הוא – טחו
בכותל ,מפני שגנאי לתלמיד חכם לצאת
לשוק כשהוא מבושם.
בהמשך הסוגיה בבבלי סייגו מאוד רבי אבא בנו של רבי חייא ואחר כך
רב ששת ורב פפא ,בני הדורות הבאים ,את האיסור על תלמיד חכם לצאת
מבושם .תחילה הגבילוהו רק למקום שחשודים על משכב זכר –וכדברי
המאירי על אתר" :כלומר שהיה דרך הפריצים לבשם עצמם ...כל שכונתם
לדבר עבירה ".אחר כך הגבילו את האיסור גם מסיבות היגייניות ,דהיינו
אם הבישום נועד להעביר ריח רע ,מותר .כנראה בבבל אנשים נהגו לצאת
מבושמים ,או שמא הגישה ההיגיינית השתנתה ,ואולי במקומם של אותם
אמוראים (רב ששת במחוזא העיר הגדולה )חששו יותר להיגיינת הגוף.

ברכת בורא מאורי האש
האמוראים בירושלמי ובבבלי נחלקים בשאלה אם כדי לברך על הנר של
הבדלה יש להיות בקרבת מקום לאורו וליהנות ממנו הנאה ישירה .
בבלי ברכות נג,ב :

ואין מברכין על הנר עד שיאותו .אמר רב
יהודה אמר רב :לא יאותו יאותו ממש ,אלא:
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כל שאילו עומד בקרוב ומשתמש לאורה,
ואפילו ברחוק מקום .וכן אמר רב אשי:
ברחוק מקום שנינו ...רב יהודה מברך אדבי
אדא דיילא

(רש"י :היה מברך על אור שבבית אדא דיילא ,ורחוק

מביתו היה ,רב יהודה לטעמיה דלא בעי סמוך) .
דברי רב יהודה בשם רב בבבלי דומים (אך לא זהים )לדברי רבי אושעיא
בירושלמי ברכות ח,ו" :אפילו טריקלין עשר על עשר מברכין ".לפי דעה זו
אין צורך בהנאה ישירה מאור הנר כדי לברך עליו .
אולם בירושלמי ברכות ח,ו רב יהודה מביא מסורת אחרת בשם שמואל:

אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו .רב
יהודה בשם שמואל :כדי שיהו נשים טוות
לאורו .אמר רב יוחנן :כדי שיהא עינו רואה
מה בכוס ומה בקערה .אמר רבי חנינא :כדי
דינר יודע להבחין בין מטבע למטבע.

401

לדעת שמואל ,ר 'יוחנן ורבי חנינא ,נדרשות ראייה והנאה מקרוב כדי
לברך ,ושיטתם שונה מדעת רב ורבי אושעיא שאינם מצריכים הנאה
בקרבת מקום.
401

גם בבבלי שיטה זו מופיעה אך דור או שני דורות מאוחר יותר לשמואל ,וראה בבלי
ברכות נג,ב" :ורבא אמר :יאותו ממש .וכמה ?אמר עולא :כדי שיכיר בין איסר
לפונדיון .חזקיה אמר :כדי שיכיר בין מלוזמא של טבריא למלוזמא של צפורי .רב
יהודה מברך אדבי אדא דיילא .רבא מברך אדבי גוריא בר חמא .אביי מברך אדבי בר
אבוה ".
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הראשונים דנו בגדר ברכת מאורי האש אם היא ברכת הנהנין או ברכה
אחרת .לדעת הרמב"ן (ברכות נא,ב" ):ברכת האור אינה ברכת הנהנין ,דא"כ
כל שעתא ושעתא מחייב בה ,שלא תקנו ברכה בהנאות שאינן נכנסות
לגוף ...אבל ברכת האור כברכת של יוצר המאורות ושתיהן ברכת השבח ".
אך לדעת בעל המכתם (פסחים קו,א" ):אם כן אמאי מברכין עליו במוצאי יום
הכפורים ,אלא ודאי ברכת הנאה היא ".למאירי שיטת ביניים

(ר"ה כט,ב ):

"ואני אומר שאין אלו ברכת הנהנין גמורה ,ואילו היה המאור ברכת הנהנין
גמורה היינו מברכים בו כל זמן שנראה לנו מחדש ...אלא הואיל ותקנת
חכמים הם ולא מצד הנאתו הוא מביאם אף על פי שנהנה מהם הרי הם
כברכת חובה"402.
בין כך ובין כך בתלמוד אין זכר למנהג המקובל היום לקרב את
האצבעות ולהסתכל בציפורניים .המנהג להסתכל בציפורניים מוזכר בדברי
רב נטרונאי גאון

(תשובות רב נטרונאי גאון -ברודי (אופק )אורח חיים סימן צ )

כמנהג מקובל בישיבות בבל :

ובמוצאי שבת כך עושים בשתי ישיבות,
שמביטין לכפות ידיהן ,וכך ראינו רבותינו
שהיו עושין ,ואומרים נסתכל בידינו כדי
שנהנה מן האור ,כדרך ששנינו (ברכות ח,ו) :אין
מברכין על הנר עד שיאותו לאורו( ,וכך
מנהג וראינו) [וכזה המנהג ראינו] בפרקי ר'
402

וראה אגרות משה (חו"מ ח"ב סי' מז ס״ק ב) שנשים חייבות בברכת מאורי האש.
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אליעזר בן הורקנוס

(פרק כ)

שמצוה להסתכל

בציפורניו ,מיהא אין רגילין חכמים בכך.
הרא״ש (ברכות פרק ח סי 'ג )הסביר את המנהג:

[ברכות נג,ב :ורבא אמר :יאותו ממש]
וכמה? עולא אמר ,כדי שיכיר בין איסר
לפונדיון .וחזקיה אמר ,כדי שיכיר בין
מלוזמא של טבריא למלוזמא של צפורי.
לכך

נהגו

להסתכל

בצפרנים

בשעה

שמברכין על הנר להראות שיכול ליהנות
ממנו ולהכיר בין מטבע למטבע כמו שמכיר
בין צפורן לבשר.
במהלך הדורות לבש המנהג צורה ופשט צורה .הרמ"א (רצח,ג )כתב ע"פ
הזוהר" :ויש לראות בצפרני יד ימין ולאחוז הכוס ביד שמאל ,ויש לכפוף
האצבעות לתוך היד שאז רואה הצפרנים עם הכפות בבת אחת ולא יראה פני
האצבעות שבפנים ".
הראשונים והאחרונים דנו מתי יש להסתכל בציפורניים .בפרישה סי '
רצו צידד שיסתכל קודם שיברך ,וכן עולה מדברי האור זרוע

(ח"ב –הלכות

מוצאי שבת סי 'צג" ):שאין מברכין על האור עד שיהנה מאורו 403ולכך נוהגים
להסתכל בצפרנים לאחר שבירך על הבשמים כופף אצבעותיו לתוך פיסת
403

כפשט לשון המשנה.
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ידו ומסתכל על הצפרנים ...ומברך בורא מאורי האש ".וכן משמע במאירי
(ברכות נג,ב" ):ועכשיו נהגו להשתמש לאורה מקודם ולהסתכל בצפרניים ".
וכן כתב המשנה ברורה (רצו ס"ק לא" ):ורואה בצפרנים ומברך בורא מאורי
האש ".אולם האגרות משה (או"ח ח"ה סי 'ט ס"ק ט )צידד במנהג העולם
שמברכים ואחר כך מסתכלים בציפורניים" :והטעם דאפילו שאינו ברכת
הנהנין ,כיוון דעכ"פ תנן בברכות דף נ"א ע"ב אין מברכין על הנר עד
שיאותו לאורו ,ופרש"י שיהיו נהנים ממנו ,הוא כברכה גם על ההנאה ,
שצריך שתהא הברכה לפני ההנאה משום דהלכה כרבא דאמר בדף נ"ג ע"ב
יאותו ממש".
אמנם נראה שנטיית סוף הסוגיה בירושלמי היא לדחות את הצורך
בשיעור הנאה ממשית (בין אם זה הבחנה בין מטבעות ,ציפורניים או ראייה
מה שבכוס או בקערה ),ואולי גם להרחיק את האדם מפולחן האור
וסגולותיו .
בסוף הסוגיה בירושלמי נאמר:

רבי זעירא מקרב קמיה בוצינא ,אמרין ליה
תלמידיו :רבי מה את מחמיר עלינו? הא
תני רבי אושעיא :אפילו טריקלין של עשר
על עשר מברכין!
לפי סיום זה כדאי לבחון את תחילת הסוגיה:

אמר רב יהודה אמר רב :אין מחזרין על
האור כדרך שמחזרים על המצות .אמר ר'
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זירא ,מריש הוה מהדרנא

(אחרי האש במוצאי שבת)

כיון דשמענא להא דרב יהודה אמר רב,
אנא נמי לא מהדרנא ,אלא אי מיקלע לי
ממילא מברכינא.
נראה שרבי זירא מפרש את דברי ר 'יהודה פירוש מרחיב מאוד .ר '
יהודה אומר רק שאין מחזרים על הנר כדרך שמחזרים על המצוות .אפשר
להבין את דבריו כאמירה יחסית –יש לחזר ,אך לא להשקיע בכך כפי
שמחזרים אחרי המצוות .לחילופין ,ניתן להבין את דבריו שעל המצוות
צריך לחזר אך על האור אין צריך לחזר .אולם רבי זירא לא רק שאינו
מחזר ,אלא אף אומר "אי מיקלע לי – "דהיינו ,רק אם נקלע נר בדרכו ,הוא
מברך.
מה המקור לשיטת רב יהודה בשם רב ,השונה משיטת שמואל ,ומה גרם
לרבי זעירא לשנות את דעתו?
על רבי זעירא אנחנו יודעים שהחמיר ואפילו חיזר בדברים נוספים
בברכות בעניין השבת ,כגון בעניין קידוש (ירושלמי פסחים י,ב" ):דר 'זעירה
אמר :מבדילין על שכר ,ואזלין מן אתר לאתר למישמע קידושא ".הוא גם
זה שהשמיע את ההלכה שבנות ישראל החמירו על עצמן לשבת ז 'נקיים
אפילו על טיפת דם כחרדל (בבלי ברכות לא,א ).כאן מעירים לו תלמידיו שלא
כדאי להחמיר בקרבה לאור ,לאש.
חומרת ר 'זירא בגישתו הראשונה משקפת את הדעה הבבלית בשם
שמואל שסוברת שיש להתקרב לאש .אך נראה שר' זירא שינה את דעתו
מסיבה עקרונית.
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עניין האש והנר ,והמתח שהוא יצר בין היהודים לזורואסטריאנים,404
מופיע בכמה מקומות.
בבלי גיטין טז,ב:

רבה בר בר חנה חלש ,עול לגביה רב
יהודה ורבה לשיולי ביה .בעו מיניה :שנים
שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו
"בפנינו נכתב ובפנינו נחתם" ,או אין
צריכין? אמר להם :אין צריכין ,מה אילו
יאמרו "בפנינו גירשה" מי לא מהימני?
אדהכי אתא ההוא חברא
מקמייהו ,אמר

405

שקלה לשרגא

(רבה בר בר

חנה) :רחמנא או

בטולך או בטולא דבר עשו

(או החביאנו בצילך או הגלונו

בצל בני עשו שהן מכבדין אותנו) .למימרא דארומאי מעלו
מפרסאי .והתני רבי חייא :מאי דכתיב" :א־
להים הבין דרכה והוא ידע את מקומה"
כח,כג)

(איוב

– יודע הקב"ה בישראל שאין יכולין

לקבל גזירת ארומיים עמד והגלה אותם

404

דת הסאסניים הפרסיים בבבל בימי האמוראים של דורות אלו.

405

חברא הוא כוהן הדת הזורואסטרית.
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לבבל .לא קשיא ,הא מקמי דניתו חברי
לבבל הא לבתר דאתו חברי לבבל.
רב יהודה ,תלמידם של רב ושמואל ,ביקר את רבה בר חנה החולה ,
וכוהן הדת הזורואסטרי לקח את האש מהיהודי .
בבלי שבת מד,ב:

ההיא ר' שמעון היא דלית ליה מוקצה ,ורב
כרבי יהודה סבירא ליה .הכי נמי מיסתברא
דרב כרבי יהודה סבירא ליה ,דאמר רב:
מניחין נר על גבי דקל בשבת ואין מניחין נר
על גבי דקל ביום טוב ,אי אמרת בשלמא
דרב כרבי יהודה סבירא ליה היינו דשני בין
שבת ליום טוב ,אלא אי אמרת כרבי שמעון
סבירא ליה מה לי שבת ומה לי יום טוב?
ורב כרבי יהודה סבירא ליה – והא בעו
מיניה דרב מהו לטלטולי שרגא דחנוכתא
מקמי חברי בשבתא? ואמר להו :שפיר
דמי! שעת הדחק שאני ,דהא אמר ליה רב
כהנא ורב אשי לרב :הכי הלכתא? אמר
להו :כדי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת

הקדמה | 369

הדחק.
שוב בא ה״חבר״ לקחת את הנר (נר חנוכה במקרה זה ),ורב רצה לשמור
על נר החנוכה ,ולכן פסק כרבי שמעון במוקצה בשעת דחק זו.
אולי אפשר להציע שעלה חשש בין חכמי ארץ ישראל –ואף אצל רב
שהגיע מארץ ישראל והתנגד מאוד להשתלבות בין הגויים המקומיים ואף
גדר גדרות נגד זה – 406שדרישת חכמי בבל בראשות שמואל להתקרב יותר
לאור (כשיטת שמואל )עלולה להיראות דומה לפולחן עבודה זרה של
הזורואסריאניזם ,שהפולחן לאש קיבל בו מקום מרכזי ,407או לגרום
לבעיות בין הזורואסטרים לבין יהודים המבדילים על האש והיה בכך אולי
אף חשש סכנה .משום כך אימצו חכמי ארץ ישראל ורב את גישת רבי
אושעיא .408ייתכן שאירועים כביקורו של ר 'יהודה אצל רבה בר בר חנה
406

ראה דיוננו בעניין ברכה על עשיית חפץ של מצווה בפרק הבא ושיטת רב שם.

407

ראה ויקיפדיה ערך "זורואסטריות"" :האור והאש נבראו על ידי אהורה־מזדא ,ולכן
הם מסמלים את הטוב .היעדר אור ,כלומר חושך ,מסמל את הרע .לפיכך האש היא
מרכיב חשוב בפולחן הזורואסטרי ,ולכן הזורואסטרים נקראים בטעות 'עובדי אש'.
מדורת אש ניצבת במרכז המקדשים הזורואסטריים ,והמתפללים פונים אליה בזמן
התפילה ...כיוון שאש ואור נחשבים כביטוי לטוב ,לא מקובל לכבות נר ,אלא להמתין
לדעיכתו מאליו .בעת הדלקת אש מקובל לומר תפילה".

408

ביטוי נוסף להתמודדות עם הזורואסטריאנים עולה מבבלי שבת קטז,א:
בעי מיניה יוסף בר חנין מר 'אבהו :הני ספרי דבי אבידן -מצילין אותן מפני
הדליקה או אין מצילין ?אין ולאו ורפיא בידיה .רב לא אזיל לבי אבידן וכל
שכן לבי נצרפי .שמואל לבי נצרפי לא אזיל ,לבי אבידן אזיל .אמרו ליה
לרבא :מאי טעמא לא אתית לבי אבידן ?אמר להו :דיקלא פלניא איכא באורחא
וקשי לי .ניעקריה !דוכתיה קשי לי .מר בר יוסף אמר :אנא מינייהו אנא ולא
מסתפינא מינייהו .זימנא חדא אזיל בעו לסכוניה .
כאן הנהגות רב ושמואל חלוקות (לפחות על פי הבנת הסתמא דגמרא ותלמידיהם )
בעניין הכניסה לבית עבודה זרה .וראה מאמרו של שי סקונדהThe Talmudic " ,
,"Bei Abedan and the Sasanian Attempt to ‘Recover’ the Lost Avesta
שמסביר ש"בי נצרפי" הוא בית נצרות ,ושמואל הקפיד לא להיכנס לבית מינים אלו,
ו"בי אבידן" הוא מקדש או מקום הימצאם של ספרי ההלכה הזורואסטריים וכן ספרי
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המחישו לר 'יהודה את חשיבות עמדת חכמי ארץ ישראל וגרמו לשינוי
בחשיבתו בעניין הבדלה ,וכך גם אצל רבי זירא .ייתכן אפוא שגם חומרתו
של רבי זירא להרחיק לכת יותר מרב יהודה ולא להתקרב לנר ,היא סוג של
חומרא והרחקה מחשש עבודה זרה ,וכדרכו של רבי זירא שהתפתח אחרי
ששמע על מעשיהם של רב ור' יהודה.

קודש יהודיים ,ולשם שמואל נכנס (אולי בהשראת רבי טרפון) ,ואילו רב החמיר יותר
בנושא הזורואסטריים ולא נכנס לבי אבידן .ראה עוד מאמרו של סקונדהThe " ,
 ,"Iranian Talmud: Reading the Bavli in Its Sasanian Contextעמ' 106
ו 126-ואילך ,לחומר רקע בעניין דנן .וראה נדרים סב,ב" :ואמר רבא :שרי ליה
לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא לא יהיבנא אכרגא ".
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פרק ט

הלכה א
ברכת שברא בריות נאות בעולמו
ירושלמי ברכות פרק ט הלכה א:

הרואה אילנות נאים ובני אדם נאים אומר:
ברוך שכן ברא בריות נאות בעולמו .מעשה
ברבן גמליאל שראה גויה אשה נאה ובירך
עליה .לא כן אמר רבי זעירא בשם רבי יוסי
בר חנינא רבי בא רבי חייא בשם רבי יוחנן:
"לא תחנם"

(דברים ז,ב)

– לא תתן להם חן .מה

אמר אבסקטא (וכי אמר לה בעלת חן)?! לא אמר (לה),
אלא

(שבח

לקב"ה):

שכך ברא בריות נאות

בעולמו ,שכן אפילו ראה גמל נאה סוס נאה
חמור נאה אומר :ברוך שברא בריות נאות
בעולמו .זו דרכו של רבן גמליאל להסתכל
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בנשים? אלא דרך עקמומיתה היתה ,כגון
ההן פופסדס

(קרן

זווית)

והביט בה שלא

בטובתו.
לפי הירושלמי ,רבן גמליאל בירך על אישה נוכרייה יפה משום שבירך
את ה '״שכן ברא בריות נאות בעולמו״ .בבבלי עבודה זרה כ,א מובא סיפור
דומה ,אך שם הוא מסופר על רשב״ג .הר"ח בפירושו על אתר שם כתב :
"נזדמן לו בקרן זוית שלא במתכוין ,וראה ורוצה לאודיי ולומר ברוך שככה
לו בעולמו כדרך שאומר על האילנות שפיר דמי ".הר"ח כתב "ורוצה",
אולם בנימוקי יוסף

409

כתב" :ואם היה קרן זוית שפוגעין זה את זה שאין

בידו להפוך פניו ונסתכל ביפיה חייב להודות ".בתוספות שם

(ד"ה הרואה

בריות טובות )הפנו לירושלמי הנ"ל שאפילו על סוס נאה או חמור נאה
מברכים ,כי סברת הירושלמי היא שמברכים את ה 'על כל דבר נאה ואפילו
על ראיית נוכרי .
מהירושלמי לכאורה משמע שמדובר דווקא על אישה ,אך בבבלי הסיפור
מובא בקשר לדברי רב "אסור לומר כמה נאה גוי

410

זה ",411וכתב הר"ח

שם" :אסור לישראל לומר עובד כוכבים זה נאה הוא או עובדת כוכבים ".
שמא יש להבחין בין מגורי יהודים בחו"ל בין הנוכרים ,ששם חיו רב ורבי
זירא (בתחילת דרכו ),שיש לחשוש יותר משבח הגוי ,לבין ארץ ישראל ,
409

בתוך :שיטת הקדמונים לע"ז ,מהד' בלוי ,ניו יורק תשכ"ט.

410

לפנינו בגמרא הנוסח הוא "עובדת כוכבים (בדפוסים ישנים :גויה) זו" ,אך בכי"י
"כמה נאה גוי זה" ,וכן בפסקי הרי"ד על אתר .ובכת"י מינכן" :כמה נאה גוי זה ,כמה
נאה גויה זו" ,וכן בגרסת הר"ח.

411

הרב בני לאו בספרו חכמים (כרך ד׳ ,הוצאת ידיעות אחרונות ,עמ'  )176 ,170מציין
שלרב (בניגוד לשמואל) היה יחס בדלני ושלילי כלפי הסביבה הנוכרית ,ויש לפרש
מימרה זו כחלק מיחסו הכללי.
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מקומו של רבן גמליאל ,שבה החשש קטן יותר .אפשר אולי להציע גם
שתפקידו ומעמדו של רבן גמליאל ,שהיה נשיא ובעל קשרים דיפלומטים
עם הרומאים הגויים ,הצריכוהו גם לשבחם כחלק מהצרכים הדיפלומטיים ,
וכדרך שהתירו למשפחתו מאותה סיבה תספורת יוונית ולימוד יוונית.412
משום כך הותר לרבן גמליאל לברך על הגויה .אך רב לא נזקק לכך ואסר .
שמא הדרשה ״לא תחנם –לא תתן להם חן״ היא דרשה של הדור הראשון
של האמוראים ,כפי שנראה מהבבלי בעבודה זרה ,ואילו רבן גמליאל (וכן
גם רבי עקיבא בבבלי ע״ז )לא דרש דרשה זו.

הלכה ב
יהונתן בן לוי בן גרשום בן מ(נ)שה
בירושלמי ובבבלי מובא סיפור על יהונתן בן גרשום .הסיפור ארוך
ונדרש עיון וניתוח מפורטים הן לגופו הן בהשוואה בין שני התלמודים .נעיר
רק על הבדל בולט אחד בין הסיפורים ,והוא הסיום השונה ,שנראה שיש בו
כדי ללמד על המסר השונה של הסיפור בכל מקום.

412

ההיתר שניתן לבית הנשיא ,ברור .לכן התירו להם את לימוד היוונית (סוטה מט,ב)
וכן לספר קומי  -תספורת אופנתית המתאימה לאצולה (סוטה מט,ב; ירושלמי
שבת ו,א) .אולם ברור הדבר שאילו היה איסור היוונית איסור חמור שהתפשט
והתקבל על כל הציבור ,לא היה ניתן היתר כזה לבית הנשיא .
חכמי ארץ ישראל הכירו בחשיבותה המרובה של הלשון היוונית לא רק משום שהיא
כורח המציאות ,אלא גם משום יופיה ועושרה .ראה מאמרו של אברהם שפיר
 http://www.daat.ac.il/daat/history/yahasam-2.htm.ידיעת היוונית לא
הייתה נחלת בית הנשיא בלבד ,המעמד הבינוני חיקה את המעמדות העליונים ,
והמעמד הנמוך חיקה את המעמד הבינוני.
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ירושלמי ברכות פרק ט הלכה ב:

רבי חונא שמעון קמטריא בשם רבי שמואל
בר נחמן" :ויהונתן בן גרשום בן מנשה"
(שופטים יח,ל)

– נון תלוי  -אם זכה בן משה ואם

לאו בן מנשה .חברייא בעון קומי רבי
שמואל בר נחמן :כומר היה לעבודה זרה
והאריך ימים

(שכתוב "ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו

כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ" ,ולכאורה משמע שאף הוא היה כוהן
עד יום גלות

הארץ)? אמר לון :על ידי שהיה עינו

צרה בעבודה זרה שלו .כיצד היתה עינו
רעה בעבודה זרה שלו? הוה בר נש אתא
למיקרבה תור

(שור)

או אימר

(כבש)

לעבודה זרה ,ואמר ליה :פייסיה עלי

או גדי
(פייס לע"ז

עלי) .והוא אמר ליה :מה זו מועילה לך? לא
רואה ולא שומעת לא אוכלת ולא שותה לא
מטיבה ולא מריעה ולא מדברת .אמר ליה:
חייך ,ומה נעביד (ומה אעשה)? ואמר ליה :אזיל
עביד ואייתי לי חד פינך דסולת
אחת עם סולת)

(לך והבא לי קערה

ואתקין עלוי עשר ביעין ואתקין

קומוי (והתקן עליה עשר ביצים והתקן לפני הע"ז) ,והוא אכל

הקדמה | 375

מכל מה דאתי

(והע"ז תאכל מכל מה

שתביא) ,ואנא

מפייס ליה עלך .מכיון דאזיל ליה הוה אכיל
לון (כאשר הלך האיש היה יונתן אוכל מהתבשיל) .זימנא חדא
אתא חד בר פחין (פעם אחת בא פיקח אחד) ,אמר ליה
כן (אמר לו כך) .אמר ליה :אם אין מועילה כלום,
את מה עביד הכא

(אם אינה מועילה כלום ,מה אתה עושה

כאן)? אמר ליה :בגין חיי (בגין פרנסתי) .
כיון שעמד דוד המלך שלח והביאו ,אמר
ליה :את בן בנו של אותו צדיק ואת עובד
עבודה זרה? אמר ליה :כך אני מקובל
מבית אבי אבא ,מכור עצמך לעבודה זרה
ואל תצטרך לבריות .אמר ליה :חס ושלום,
לא אמר כן ,אלא מכור עצמך לעבודה
שהיא זרה לך ואל תצטרך לבריות .כיון
שראה דוד כך שהוא אוהב ממון ,מה
עשה? העמידו קומוס
(אוצרות)

(ממונה)

על תיסבריות

שלו ,הדא הוא דכתיב" :ושבואל בן

גרשם בן משה נגיד על האוצרות"

(דברי הימים א

כו,כד) .שבואל – ששב אל א־ל בכל לבו ובכל
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כחו .נגיד על האוצרות – שמינוהו על
תיסבוריות שלו.
מתיבין לרבי שמואל בר נחמן :והא כתיב:
"עד יום גלות הארץ"
ואתה אומר ששב בכל לבו)!

(שופטים יח,ל) (היו כוהנים לשבט הדני

אמר לון :כיון שמת דוד

עמד שלמה וחילף סנקליטין

(שרים)

שלו ,וחזר

לקילקולו הראשון .הדא הוא דכתיב" :ונביא
אחד זקן יושב בבית אל וגו'"

(מלכים א

יג,יא).

אמרין :הוא הוה.
בבלי בבא בתרא קט,ב:

אמר רבא :אמר קרא "ממשפחתו וירש
אותה"

(במדבר כז,יא)

– משפחת אב קרויה

משפחה ,משפחת אם אינה קרויה משפחה
דכתיב" :למשפחותם לבית אבותם"

(במדבר

א,ב) .ומשפחת אם אינה קרויה משפחה?
והא כתיב" :ויהי נער מבית לחם יהודה
ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם"
(שופטים יז,ז)

– הא גופא קשיא ,אמרת והוא לוי

אלמא מלוי אתי ,ממשפחת יהודה אלמא
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מיהודה אתי ,אלא לאו דאבוה מלוי ואימיה
מיהודה ,וקאמר "ממשפחת יהודה"! אמר
רבא בר רב חנן :לא ,גברא דשמיה לוי .אי
הכי היינו דקאמר מיכה" :עתה ידעתי כי
ייטיב ה' לי כי היה לי הלוי לכהן" (שופטים יז,יג)!
אין ,דאיתרמי ליה גברא דשמיה לוי.
וכי לוי שמו? והלא יהונתן שמו שנאמר:
"ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו
כהנים לשבט הדני"

(שופטים

יח,ל)! אמר ליה:

וליטעמיך ,וכי בן מנשה הוא ,והלא בן משה
הוא דכתיב" :בני משה גרשם ואליעזר"

(דברי

הימים א כג,טו) ,אלא מתוך שעשה מעשה מנשה
– תלאו הכתוב במנשה ,הכא נמי ,מתוך
שעשה מעשה מנשה דאתי מיהודה – תלאו
הכתוב ביהודה.
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי:
מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל .רבי
יוסי בר חנינא אמר מהכא" :וגם הוא טוב
תואר מאד ואותו ילדה אחרי אבשלום"

(מלכים
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והלא אדניה בן חגית ואבשלום בן

מעכה? אלא מתוך שעשה מעשה אבשלום
דמרד במלכות – תלאו הכתוב באבשלום,
(הכא נמי מתוך שעשה מעשה מנשה –
תלאו הכתוב במנשה).
אמר רבי אלעזר :לעולם ידבק אדם
בטובים ,שהרי משה שנשא בת יתרו יצא
ממנו יהונתן ,אהרן שנשא בת עמינדב יצא
ממנו פנחס .ופנחס לאו מיתרו אתי? והא
כתיב" :ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות
פוטיאל לו לאשה"

(שמות ו,כה)

– מאי לאו דאתי

מיתרו שפיטם עגלים לע"ז! לא ,דאתי
מיוסף שפטפט ביצרו .והלא שבטים מבזים
אותו ואומרים :ראיתם בן פוטי זה ,בן
שפיטם אבי אמו עגלים לע"ז יהרוג נשיא
שבט מישראל! אלא אי אבוה דאמיה מיוסף
אמה דאמיה מיתרו ,אי אבוה דאמיה מיתרו
אמה דאמיה מיוסף ,דיקא נמי דכתיב
"מבנות פוטיאל" ,תרתי ,שמע מינה.
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אמר רבא :הנושא אשה צריך שיבדוק
באחיה שנאמר" :ויקח אהרן את אלישבע
בת עמינדב אחות נחשון" (שמות ו,כג) ,ממשמע
שנאמר בת עמינדב איני יודע שאחות
נחשון היא! מה תלמוד לומר אחות נחשון?
מכאן שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיה.
תנא :רוב בנים דומין לאחי האם.
"ויסורו (שמה ויאמר) [שם ויאמרו לו] מי
הביאך הלום ומה אתה עושה בזה ומה לך
פה"

(שופטים יח,ג)

– אמרו לו :לאו ממשה קא

אתית דכתיב ביה" :אל תקרב הלום"

(שמות

ג,ה) ,לאו ממשה קא אתית דכתיב ביה" :מה
זה בידך"

(שמות

ד,ב) ,לאו ממשה קא אתית

דכתיב ביה" :ואתה פה עמוד עמדי"

(דברים

ה,כח) ,תעשה (כהן) [כומר] לע"ז? אמר להן:
כך מקובלני מבית אבי אבא ,לעולם ישכיר
אדם עצמו לע"ז ואל יצטרך לבריות ,והוא
סבר לע"ז ממש ,ולא היא אלא ע"ז עבודה
שזרה לו ,כדאמר ליה רב לרב כהנא :נטוש
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נבילתא בשוקא ושקול אגרא ,ולא תימא
גברא רבא אנא וזילא בי מילתא.
כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר
מינהו על האוצרות שנאמר" :ושבואל בן
גרשם בן מנשה נגיד על האוצרות"

(דברי הימים

א כו,כד) ,וכי שבואל שמו? והלא יהונתן שמו!
אמר ר' יוחנן :ששב לא־ל בכל לבו.
יש שוני בולט בסיום הסיפור בין שני התלמודים .בסיום הסיפור
בירושלמי הגמרא שואלת :והרי יהונתן היה כוהן לעבודה זרה של שבט דן
״עד יום גלות הארץ״ ?ועל כך משיב רבי שמואל בר נחמן שאחרי מות דוד
פיטר שלמה המלך את יהונתן והוא חזר לסורו כדי להתפרנס .כל הקטע הזה
אינו מופיע בסיפור בבבלי .נראה שהשוני בסיום נובע מההקשר שבו
הסיפור מובא בכל אחד מהתלמודים ,ומלמד מסר שונה.
בבבלי הסיפור מובא כחלק מדיון על מעלת ייחוס המשפחה ,ומידת
ההשפעה של הייחוס על מעשי האדם ובחירותיו .בתחילת הדיון בבבלי
הציעו שמי שמתחתן עם משפחה שכולה מיוחסת ,כגון משפחת אהרון
הכהן ,יצאו ממנו בנים טובים יותר ,אך למסקנת הסוגיה גם ייחוס מצד אחד
מועיל ,ולכן הסיפור בבבלי מסיים בכך שיהונתן חזר בתשובה.

413

413

וראה בפירוש המהרש"א בבא בתרא קי,א חידושי אגדות:
וממשה שהיה בעל מעשים אבל מצד אמו לא מצינו יחוסו שהיה מבעלי מעשים
מכל צד שיהנה ליה כדמהני ליה לפנחס שהיה מצד אביו מבעלי מעשים ,והכי
קאמר ר"א לעולם ידבק אדם בטובים שהרי משה היה ודאי בעל מעשים שאין
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אולם בירושלמי הסיפור מופיע בהקשר אחר .הסיפור בירושלמי מובא
משמו של רב שמואל בר נחמן ,אך מי שמוסר אותו הוא שמעון קמטריא .
הסיפור מובא בצמידות לשאלה ששאל שמעון קמטריא ״בגין דאנא חמר
(בעל עגלה או חמור –נהג מונית )וסליק לירושלים בכל שנה/שעה 414מהו
שנקרע״  .שמעון קמטריא הוא תלמיד חכם המתגורר בצפון וכנראה מסיע
אנשים ומשאות לירושלים כחמר ,שזו עבודת פרך לתלמיד חכם .הוא שואל
שאלה הלכתית הקשורה לפרנסתו –אם עליו לקרוע את בגדיו על חורבן
הבית בכל פעם שהוא עולה.
נראה שהבאת הסיפור בירושלמי בצמידות לשאלתו ההלכתית מכוונת גם
לשם השוואה למעשהו של שמעון קמטריא .הסיפור על יהונתן בירושלמי
מזהיר מפני חמדת ממון שעלולה לגרום אפילו למישהו מיוחס מצאצאי משה
רבינו –אבי המשפחה שנלחם בפרעה ובעבודה זרה של מצרים –להיות
כומר לעבודה זרה .סוף הסיפור בירושלמי מדגיש את קלקלתו של יהונתן
ששב לסורו ,ומעיד על מניעיו וערכיו .שלמה המלך חשף אותם והראה
שתשובתו של יהונתן (שבואל )לא הייתה שלמה אלא עבור בצע כסף.415
לכן אחרי שהירושלמי אומר ששב אל ה 'בכל לבו ,הוא מצטט את הפסוק
״נגיד על האוצרות״ ,שדוד מינהו על אוצרותיו .משפט זה הוא מעין הצבת
סימן שאלה על מניעיו של יהונתן ועל ״חזרתו בתשובה״.
שמעון קמטריא המוסר את הסיפור הוא האנטיתזה של יהונתן בן גרשום .
רבי שמעון בן קמטריא אינו בוחל בעבודתו חרף היותה "עבודה שחורה ".
כמוהו אעפ"כ כשנשא בת יתרו יצא ממנו יהונתן ,ואהרן כיון שנשא בת עמינדב
אהני ליה לפנחס שיצא ממנו אף על פי דאתי נמי מיתרו.
414

יש כאן חילופי גרסאות.

415

כך גם אומר שלמה בסיום קהלת" :סֹוף דָּ בָּ ר הַ כֹ ל נִ ְׁשמָּ ע אֶ ת הָּ ֱא־ֹלהִ ים יְ ָּרא וְ אֶ ת ִמצְ ֹותָּ יו
ְׁשמֹור כִ י זֶה כָּל הָּ אָּ דָּ ם" – אותם ערכים ומניעים יוצאים לאור בסופו של דבר ,והם
חייבים להיות ראויים.
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מסתבר שהוא מתפרנס בדוחק ואין לו כסף לקנות בגדים ,ואף על פי כן הוא
טרוד בשאלה ההלכתית אם חלה עליו חובת קריעת הבגדים כאשר הוא
עולה לירושלים .למרות עבודתו הקשה בכל פעם שהוא עולה לירושלים
הוא אינו רואה את עבודתו הקשה ,אלא חש את קדושת המקדש ואת
ירושלים החרבה.
הסמיכות של הסיפור לשאלת שמעון קמטריא נועדה להמחיש את הצורך
ואת המצווה להתפרנס מיגיע כפיים ללא קשר לייחוס האדם ומעלתו .אך
הירושלמי מדגיש דבר גדול הרבה יותר –האדם הוא הנותן ערך לעבודתו .
חובה על כל אדם להתפרנס מיגיע כפיו ,וחובה עליו להיות נקי כפיים ובר
לבב הן כלפי שמיא הן כלפי חבריא ,ועוד יותר בארץ ישראל.416

ברכות הירח והקשת
המשנה ברכות ט,ב מונה תופעות טבע שונות שמברכים עליהן ברכות
ראייה ,כגון הברקים הרעמים והזוועות (רעידות אדמה ),אך לא מוזכרת
ברכה על ראיית הירח או הקשת .יש הבדל ברור בין רוחות ,רעמים ,ברקים
ורעידות אדמה ,שהן תופעות טבע פתאומיות ,לבין תנועת הירח שהיא
תופעת טבע מחזורית קבועה ,ולכן יש היגיון להבחין ביניהן (בברכת הקשת
נדון בהמשך ).

416

בני חיים נ״י העיר לי שזו כוונתו של הנביא עמוס (ח,ז) :״נִ ְׁשבַ ע ה' בִ גְ אֹון ַיעֲקֹ ב ִאם
אֶ ְׁשכַח ָּלנֶצַ ח כָּל מַ עֲשֵ יהֶ ם״ .עמוס הנביא מקונן על השחיתות במסחר " -לְ הַ קְ ִטין אֵ יפָּה
ולְ הַ גְ ִדיל ׁשֶ קֶ ל ולְ ַעוֵת מ ֹא ְזנֵי ִמ ְרמָּ ה .לִ קְ נֹות בַ כֶסֶ ף דַ לִ ים וְ אֶ בְ יֹון בַ עֲבור ַנ ֲעלָּיִ ם ומַ ּפַל בַ ר
נ ְַׁשבִ יר" (שם ה-ו)  -והכוונה שגם מתעללים בנחשלים שבחברה .״גאון יעקב״ הוא
אותו ייחוס של האבות כנאמר בתהלים (מז,ה) ״אֶ ת גְ אֹון ַיעֲקֹ ב ֲאׁשֶ ר אָּ הֵ ב" .טענת
הנביא היא שזכות אבות ואהבת הקב״ה את האבות ,״גאון יעקב״  -שהוא הייחוס ,אינן
מצילות משחיתות במסחר ומעוול חברתי.
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את ברכות הירח והקשת תיקנו האמוראים .עדות לכך אנו מוצאים בכך
שבברכות המופיעות במשנה אין מחלוקת לגבי נוסח הברכה ,ואילו בברכות
הירח והקשת יש מחלוקת בנוסח הברכה –עובדה המלמדת על איחורן.417
נוסף על כך ,ברכת הירח בבבלי מופיעה במסכת סנהדרין ולא במסכת
ברכות כשאר ברכות הראייה .418ננסה לעמוד על משמעותם של הבדלים
אלו ,וכן על הבנת מקור ברכות הירח והקשת לאור דברי הירושלמי.
נסקור תחילה את ההבדל בין נוסח ברכת הירח בירושלמי לבין נוסח
הברכה בבבלי.
ירושלמי ברכות פרק ט הלכה ב :

הרואה את הלבנה בחידושה אומר :ברוך
מחדש חדשים.
ברכת הירח מופיעה כמימרה קצרה וסתומה .אף לא ברור מהירושלמי
אם מברכים אותה בשם ומלכות !הברכה קצרה מאוד ,והמימרה מובאת
בעילום שם.
הסוגיה המקבילה מופיעה בבבלי בסנהדרין בסוף פרק חמישי .לאחר
שלוש אגדתות שהקשר שלהן לברכת הלבנה איננו ברור (״אלמלא לא זכו
ישראל להקביל פני אביהם שבשמים ...זה א־לי ואנוהו ...הילכך צריך
למימרא מעומד ...),הבבלי עובר לדון בנוסח ברכת הירח.

417

אף שהיו גם מחלוקות תנאים על חלק מנוסח הברכות שלהם.

418

אכן הרי"ף (דף כא,א בדפי הרי"ף) הביא את ברכת הירח במסכת ברכות
יחד עם שאר ברכות הראייה ,וכן בה"ג בהלכות ברכות ,והרא"ש ברכות
פ"ט סי' יד .וראה דקדוקי סופרים ברכות נט,ב אות כ שנראה שהייתה להם
גרסה שונה מזו שלפנינו.
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בבלי סנהדרין מב,א:

אמר ליה רב אחא לרב אשי :במערבא
מברכי "ברוך מחדש חדשים" .אמר ליה:
האי ,נשי דידן נמי מברכי.
רב אחא מציין את נוסח הברכה הארץ־ישראלי ,ורב אשי משיב שבבבל
זו ברכת נשים .המאירי והמהרש"א פירשו שרב אשי התכוון שנוסח ברכה
כזה –אפילו נשים ,שנחשבות כמעוטות דעת ,419יכולות לאומרו .נראה
שבדברי רב אשי יש גם רמז לפחיתות הערך של הנוסח הארץ־ישראלי
בעיניו.
הבבלי ממשיך:

אלא כדרב יהודה ,דאמר רב יהודה :ברוך
[וכו'] אשר במאמרו ברא שחקים ,וברוח פיו
כל צבאם ,חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את
תפקידם ,ששים ושמחים לעשות רצון קונם,
פועלי אמת שפעולתן אמת ,וללבנה אמר
שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן,
שהן עתידין להתחדש כמותה ,ולפאר

419

כך התייחסו לנשים בימים קדמונים גם מסיבות חברתיות־תרבותיות וגם על
רקע אי־ידיעתן קרוא וכתוב.
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ליוצרם על שם כבוד מלכותו ,ברוך אתה ה'
מחדש חדשים.
לפנינו נוסח ברכה ארוך יותר שיש בו גם הזכרת שם ומלכות .בנוסף ,
נוסח הברכה עוסק בשעבוד צבאות השמים לקב״ה ובגאולה שעתידה
להתחדש לעם ישראל הדומה לחידוש הלבנה.
נסקור כעת את נוסח ברכת הקשת.
ירושלמי ברכות פרק ט הלכה ב:

הרואה קשת בענן אומר :בא״י זוכר
הברית .רבי חייא בשם רבי יוחנן :נאמן
בבריתו וזוכר הברית .רבי חזקיה בשם רבי
ירמיה :כל ימיו של רבי שמעון בר יוחי לא
נראתה הקשת בענן .רבי חזקיה בשם רבי
ירמיה :כן הוה רבי שמעון בן יוחאי אומר:
בקעה בקעה התמלאי דינרי זהב והיתה
מתמלאה .רבי חזקיה בשם רבי ירמיה :כן
הוה רבי שמעון בן יוחאי אומר :אני ראיתי
בני העולם הבא ומיעוטין הן .אין תלתין
אינון ,אנא וברי מנהון .אין תרין אינון ,אנא
וברי אינון.
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הירושלמי פותח במימרה אנונימית וממשיך במחלוקת אמוראים לגבי
הנוסח ,אך משמע שזו ברכת ראייה פשוטה כשאר ברכות הראייה .אך
הדגשת הירושלמי שבימי רשב"י לא נראתה קשת ,רומזת שיש לקשת
משמעות מיוחדת .הירושלמי ממשיך בדבריו של רשב"י על מעלתו ומעלת
בנו והיותם בני עולם הבא .ההקשר של הדברים בירושלמי אומר דרשני .
מדוע הירושלמי מביא את סיפור רבי שמעון ובנו והיותם בני העולם הבא ?
וכן  ,מה מוסיפה המימרה של רבי ירמיה שבימיו של רשב״י לא נראתה
קשת בענן ?נשוב לכך בהמשך.
בבבלי ההתייחסות לראיית הקשת רחבה הרבה יותר.
בבלי ברכות נט,א:

וא״ר אלכסנדרי אמר ר' יהושע בן לוי:
הרואה את הקשת בענן צריך ליפול על
פניו ,שנאמר" :כמראה הקשת אשר יהיה
בענן ...ואראה ואפול על פני"

(יחזקאל א,כח)

.

לייטי עליה במערבא :משום דמחזי כמאן
דסגיד לקשתא ,אבל ברוכי ודאי מברך:
ברוך זוכר הברית .במתניתא תנא :רבי
ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר:
נאמן בבריתו וקיים במאמרו .אמר רב פפא:
הלכך נימרא לתרוייהו :ברוך זוכר הברית
ונאמן בבריתו וקיים במאמרו.
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נראה שלא הייתה מסורת בבלית על ברכת הקשת ,והיא הובאה מדרום
ארץ ישראל ,אך הובאה בד בבד עם סלידה מהנוהג להשתחוות לקשת.
נראה שהקללה של אנשי ארץ ישראל כלפי אלו הנופלים על פניהם
כשראו את הקשת ,פותחת פתח להבנת הסוגיה .ניתן אולי להציע שהמנהג
לברך על הקשת והירח התחיל בארץ ישראל בימי שליטת הרומאים .
לרומאים הייתה אלה בשם דיאנה (המקבילה של האלה היוונית ארטמיס )
שהייתה אלת הציד והירח .לעתים היא נחשבה גם אחראית על ההיריון ועל
כל דבר מחזורי ,כגון מחזור הירח ומחזור (וסת) האישה.

420

ייתכן שכנגד עבודת האלילים ואמונתם של הרומאים ששלטו בארץ
ישראל ,ראו האמוראים צורך להדגיש ליהודים

421

שגם הירח נברא על ידי

ה 'והוא תחת שלטונו ,ולכן תיקנו עליו ברכה מיוחדת אף שהוא תופעת טבע
מחזורית.
לעומת זאת ,הקשת אינה תופעה מחזורית אלא פתאומית .לכאורה ,היה
צריך לתקן עליה ברכה כפי שתיקנו על תופעות פתאומיות אחרות כברק
וכרעם .אף על פי כן לא תיקנו עליה התנאים ברכה ,ייתכן מפני שכבר
בתורה נחשבה לאות ברית ,דהיינו לא היה צורך גם בברכה כדי לכוון את
תודעת האדם לכך שהקשת תחת שלטון ה' .אמנם מאוחר יותר הואיל
והייתה עבודה זרה לקשת ,ראו האמוראים צורך לתקן ברכה .אפשר שזו
הסיבה שהבבלי מספר שבארץ ישראל קיללו את מי שמשתחווה לקשת ,כי
גם היא הייתה ,כירח ,עבודה זרה של המקומיים .422

420

ראהMoon_goddess/ihttp://en.wikipedia.org/wik. :

421

יש לציין שגם הברית החדשה של הנצרות מוכיחה את הפגאנים על הפולחן
לדיאנה.

422

נוסף על כך ,ייתכן שההבדל בין רעמים וברקים וכו' לבין הקשת הוא שהם
תופעות קצרות ולכן אין בהם חשש לעבודה זרה ,זאת בניגוד לירח שהוא
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אם כנים דברינו ,מובן מדוע תיקנו בארץ ישראל ברכה קצרה על הקשת ,
ואולי אפילו בלי שם ומלכות .המטרה הייתה להדגיש את השוני בין
היהודים לרומאים –איננו מברכים על גרמים שמיימים ולא מתפללים להם
ועליהם.
לפי הסבר זה ייתכן שזו גם הסיבה שהסוגיה של ברכת הלבנה נמצאת
במסכת סנהדרין או הועתקה לשם .ראיית הירח שימשה לקביעת החודש
(פרק היו בודקין ),אך כדי לרמוז להרחקה מעבודה זרה לירח שילבו את ברכת
הירח בסוף הפרק הזה ולפני הפרק שדן בהוצאה להורג ,ובכלל זה סקילה
של מקלל שם שמים.

423

נראה שיש לפרש גם את הבאת דברי רשב״י בירושלמי באותו הקשר .
רשב״י נלחם בתוקף נגד השפעת הרומאים וטען שכל מטרתם היא לעבודה
זרה (כפי שמופיע בסיפור הידוע על בריחתו למערה ,בבלי שבת לג,ב ).
בהסמכת דברי רשב"י לברכת הירח הירושלמי רומז שמקור תקנת ברכה זו
היא בהתנגדות לעבודה זרה –בימיו של רשב״י לא נראתה קשת בענן כי
רשב״י נלחם נגד העבודה הזרה של הרומאים .רשב"י אף היה יכול להעיד
על עצמו שהוא בן עולם הבא ,כי הוא לא נמשך ולו מעט אחרי העבודה
הזרה הרומאית.

קבוע ויכול לשמש לעבודה זרה .במאפיין זה הקשת דומה לו מפני שגם היא
נשארת זמן ארוך יותר.
423

ייתכן שהיה לברכת הלבנה קשר גם לעניין קידוש החודש ,ודבר זה גם
מסביר את מקומה במסכת סנהדרין וכן את העובדה שלכתחילה ,כפי
שעולה מפשט התלמוד והרמב"ם וכן דעת הגר"א ,יש לברך ממש עם
חידושה .אף הנוסח היה קצר בהתחלה ,ולאחר מכן הורחב עקב העימות
עם העבודה הזרה.
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ייתכן שבאותו הקשר יש לפרש גם את דברי רב אשי ,״האי נשי דידן נמי
מברכי״ .נשים שרצו לזכות בהיריון נמשכו ,בעקבות השפעות נוכריות ,
אחרי האלילים המופקדים על ההיריון .משום כך תיקנו בבבל נוסח אחר
וארוך יותר המסביר שהקב״ה ברא את כל גרמי השמים וקבע את
המחזוריות שלהם "(חוק וזמן נתן להם "),והם עבדי הקב״ה והוא מנהיגם .
לפי זה ,הביטוי ״לעמוסי בטן״ אינו סתם כינוי לעם ישראל ,424אלא מבטא
את רצון חכמים להראות שהקב"ה פוקד את העקרות ולא אליל הירח שהיה
כנראה פופולארי בקרב ההמון.

425

הלכה ג
שקיעת הברכה על עשיית חפץ של מצווה

העושה סוכה לעצמו אומר :ברוך אשר
קידשנו במצותיו

וציונו לעשות סוכה.

לאחרים :לעשות לו סוכה לשמו .נכנס לישב
424

וראה ישעיהו מו,א-ג" :כ ַָּרע בֵ ל קֹ ֵרס נְ בֹו הָּ יּו עֲצַ בֵ יהֶ ם לַ חַ יָּה וְלַ ְב ֵה ָּמה
נְ שֻ אֹ ֵתיכֶם עֲמּוסֹות ַמ ָּשא לַ עֲ יֵפָּ הָּ .ק ְרסּו כ ְָּרעּו י ְַח ָּדו ל ֹא יָּכְ לּו ַמלֵ ט ַמ ָּשא ְונ ְַפ ָּשם
בַ ְש ִׁבי ָּהלָּ כָּהִׁ .ש ְמעּו אֵ לַ י בֵ ית ַי ֲעקֹ ב ְוכָּל ְשאֵ ִׁרית בֵ ית ִׁי ְש ָּראֵ ל הַ עֲמֻ ִׁסים ִׁמנִׁ י בֶ ֶטן
הַ נְ שֻ ִׁאים ִׁמנִׁ י ָּרחַ ם".

425

האלה היוונית [ואח"כ הרומאית] הקשורה לקשת היא "איריס" ,ומטרתה לפי
המיתולוגיה הייתה לקשר בין האלים לבין בני האדם (ראה:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%A

 .)1עובדה זו מחזקת את השערתנו שהברכה על הקשת הייתה חלק ממאבק באלילות .
מסיבה זו קישרו בירושלמי בין הברכה על הירח לברכה על הקשת.
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בה אומר :ברוך אשר קידשנו במצותיו וציונו
לישב בסוכה .משהוא מברך עליה לילי יום
טוב הראשון אינו צריך לברך עליה עוד.
מעתה העושה לולב לעצמו אומר :ברוך
אשר קידשנו במצותיו וציונו לעשות לולב.
לאחר :לעשות לולב לשמו .כשהוא נוטלו
אומר :על נטילת לולב ואשר החיינו ,ומברך
בכל שעה ושעה שהוא נוטלו .העושה
מזוזה לעצמו אומר :לעשות מזוזה .לאחר:
לעשות מזוזה לשמו .כשהוא קובע אומר:
ברוך אשר קדשנו במצותיו וציונו על מצות
מזוזה .העושה תפילין לעצמו וכו' לאחר
וכו' .כשהוא לובש אומר :על מצות תפילין.
העושה ציצית לעצמו אומר :וכו' לאחר :וכו'
נתעטף :וכו' .התורם והמעשר אומר :ברוך
אקב"ו להפריש תרומה ומעשר .לאחר:
להפריש תרומה ומעשר לשמו .השוחט
צריך

לברך :בא"י אמ"ה

אקב"ו

על

השחיטה .המכסה אומר :על כיסוי הדם.
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המל צריך לברך :ברוך אקב"ו על המילה.
אבי הבן אומר :ברוך אקב"ו להכניסו
בבריתו של אברהם אבינו .העומדים שם
צריכין לומר :כשם שהכנסתו לברית כן
תכניסהו לתורה ולחופה .המברך צריך
לברך :ברוך אשר קידש ידיד מבטן וחוק
בשאירו שם וצאצאיו חתם באות ברית
קודש ,על כן בשכר זאת אל חי חלקינו
צורינו צוה להציל ידידות שאירנו משחת
ברוך אתה ה' כורת הברית .מצות אימת
מברך עליהן? רבי יוחנן אומר" עובר
לעשייתן".
התוספות במנחות מב,ב (ד״ה ואילו לעשות תפילין לא מברך )כתבו שהבבלי
והירושלמי חולקים בנושא ברכה על עשיית חפץ של מצווה .כדי להבין איך
שקעה הברכה על עשיית חפץ של מצווה יש לעיין בסוגיה בבבלי .
מנחות מב,א-ב:

רב נחמן אשכחיה לרב אדא בר אהבה רמי
חוטי וקא מברך :לעשות ציצית ,אמר ליה:
מאי ציצי שמענא (לגלג)? הכי אמר רב :ציצית
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אין צריכה ברכה .כי נח נפשיה דרב הונא,
על רב חסדא למירמא דרב אדרב ,ומי אמר
רב :ציצית אין צריך ברכה? והא אמר רב
יהודה אמר רב :מנין לציצית בעובד כוכבים
שהיא פסולה? שנאמר" :דבר אל בני
ישראל ...ועשו להם ציצית"

(במדבר

טו,לח) ,בני

ישראל יעשו ולא העובדי כוכבים יעשו! והא
מאי רומיא? אמר רב יוסף ,קסבר רב
חסדא :כל מצוה שכשירה בעובד כוכבים –
בישראל אין צריך לברך ,כל מצוה שפסולה
בעובד כוכבים – בישראל צריך לברך.
וכללא הוא? והרי מילה דכשירה בעובד
כוכבים ,דתניא :עיר שאין בה רופא ישראל
ויש בה רופא ארמאי ורופא כותי ,ימול
ארמאי ואל ימול כותי ,דברי רבי מאיר; רבי
יהודה אומר :כותי ולא ארמאי ,ובישראל
צריך לברך ,דאמר מר :המל ,אומר :ברוך
אשר קדשנו במצותיו וצונו על המילה! מידי
הוא טעמא אלא לרב ,רב מיפסיל פסיל,
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דאיתמר:

מנין

למילה

בעובד

כוכבים

שפסולה? דרו בר פפא משמיה דרב אמר:
"ואתה את בריתי תשמור"

(בראשית

יז,ט) ,ר'

יוחנן אמר" :המול ימול" (שם יג) ,המל ימול.
סוכה מסייע ליה

(לרב

חסדא) ,תפילין הוי

תיובתיה (לרב חסדא) .הרי סוכה דכשירה בעובד
כוכבים ,דתניא :סוכת עובדי כוכבים ,סוכת
נשים ,סוכת בהמה ,סוכת כותיים ,סוכה
מכל מקום – כשירה ,ובלבד שתהא
מסוככת כהילכתא; ובישראל אין צריך
לברך ,דתניא :העושה סוכה לעצמו ,אומר:
ברוך אתה ה' א־להינו מלך העולם שהחיינו
וקימנו והגיענו לזמן הזה .בא לישב בה,
אומר :ברוך אתה ה' א־להינו מלך העולם
אשר קדשנו במצותיו וצונו לישב בסוכה,
ואילו לעשות סוכה לא מברך .תפילין
תיובתיה ,והרי תפילין דפסולות בעובד
כוכבים ,דתני רב חיננא בריה דרבא
מפשרניא :ספר תורה ,תפילין ומזוזות
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שכתבן צדוקי ,כותי ,עובד כוכבים ,עבד,
אשה ,וקטן מומר – פסולין ,שנאמר:
וקשרתם וכתבתם ,כל שישנו בקשירה ישנו
בכתיבה ,כל שאינו בקשירה אינו בכתיבה;
ובישראל אין צריך לברך ,דשלח רב חייא
בריה דרב הונא משמיה דר' יוחנן :על
תפילין של יד ,אומר :ברוך אשר קדשנו
במצותיו וצונו להניח תפילין ,על תפילין של
ראש ,אומר :ברוך אשר קדשנו במצותיו
וצונו על מצות תפילין ,ואילו לעשות תפילין
לא מברך!
אלא לאו היינו טעמא ,כל מצוה דעשייתה
גמר מצוה ,כגון מילה ,אף על גב דכשירה
בעובד כוכבים – בישראל צריך לברך ,וכל
מצוה דעשייתה לאו גמר מצוה ,כגון תפילין,
אף על גב דפסולות בעובד כוכבים –
בישראל אינו צריך לברך ,ובציצית
426

426

בהא

רש"י פירש שהכוונה למחלוקת רב נחמן ורב חסדא ,אבל האחרונים (ראה לדוגמה
שפת אמת וקרן אורה) הקשו שהרי הגמרא דחתה את טעמו של רב חסדא ,ולכן פירשו
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קמיפלגי ,מר סבר :חובת טלית הוא ,ומר
סבר :חובת גברא הוא.
נראה שהיו שתי מסורות בתקופה התנאית .לפי המסורת בירושלמי
בירכו על עשיית חפץ של מצווה ״לעשות״ ,427ולפי המסורת בברייתא
בבבלי (והיא תוספתא ברכות ו,ט )בירכו על העשייה "שהחיינו ".428בכל
אופן ,הן לירושלמי הן לבבלי בירכו בתקופת התנאים על עשיית חפץ של
מצווה.
ייתכן שהטעם לברך גם על העשייה הוא מעין מה שנאמר בכתוב "ועשו
להם ציצית" (במדבר טו,לח) – דהיינו שבעצם עשיית הציצית וטווייתה כבר
יש מצווה.
הרמב" ם הסביר את הסיבה לברכת שהחיינו מפני שלא תהא עשיית חפץ
של מצווה גרועה מקניית חפץ של רשות חדש .
אלה דברי הרמב"ם

בתשובה (שו"ת הרמב"ם ,בלאו ,סי 'קמא):

לשון התוספתא בסוף ברכות" :כל המצות
מברכין עליהם שהגיענו .העושה סוכה
לעצמו אומ' ברוך שהגיענו .העושה לולב
שהכוונה למחלוקת רב נחמן ורב אדא בר אהבה אם מברכים על עשיית ציצית ,וכן
משמע ברי"ף ,וראה גם בחידושי הרשב"א.
427

סגנון ברכה זה מאפיין את שיטת הירושלמי ,הבולטת לכל אורך פרק ט ,שיש לברך
ברכה מיוחדת על כל דבר ודבר .ככלל נראה שבשונה מהבבלי הירושלמי מצדד
בריבוי ברכות בניסוחים שונים ועל יותר עניינים.

428

וראה תוס' סוכה מו,א ד"ה העושה סוכה ,שביארו שלדעת התנא דברייתא לעצמו
מברך אבל לאחר אינו מברך.
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לעצמו אומ' ברוך שהגיענו .נטלו וכו'.
[העושה ציצית לעצמו אומר ברוך שהגיענו.
כשהוא מתעטף וכו'] .העושה תפילין לעצמו
מברך שהגיענו .כשהוא מניחן וכו'" .ושם
ג"כ בפרק הרביעי של ברכות נאמר" :היה
מקריב

מנחות

בירושלים,

אומ'

ברוך

שהגיענו .היה מקריב זבחים בירושלים,
אומר ברוך שהגיענו ,וכשהוא מקריבן ,אומ'
בא"י אמ"ה אקב"ו להקריב את הזבח".
וכבר נתבאר לך שהמצות יברך עליהן
בתחילת עשייתן שהחיינו .והמצוות נחלקות
בזה לשלוש חלקים ...והחלק השני ,כל
מצוה שהיא קניין האדם ורכישת דבר ,כגון
ציצית ותפילין ומזוזה ומעקה ,גם עליה
יברך תחילת עשיתן שהחיינו ,לא תהי זו
פחותה מקונה כלים חדשים או בונה בית
חדש .וראיה לזה ממה שאמרה הברייתא
בדבר ברכת הזמן על הציצית ועל התפילין,
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אחרי מה שאמרה כל המצות מברכין עליהן
שהחיינו והגיענו.

429

כך משמע גם מההקשר בירושלמי המסמיך את הדין של ברכה על עשיית
מצוות לדין המשנה של ברכה על בגד חדש וכלי חדש ולסוגיה העוסקת
בברכת שהחיינו.
אולם בערך באמצע תקופת האמוראים השתנה הנוהג בבבל והפסיקו
לברך על עשיית החפץ ,ובירכו רק על גמר המצווה ,כפי שמובא בסוף
הסוגיה" :כל מצוה דעשייתה גמר מצוה"430.

429

וראה בתשובת הרמב"ם שם שביאר מתי מברכים שהחיינו על מצוות ,וכן פסק
לשיטתו בהלכות ברכות יא,ט-י .השווה גם תוס' סוכה מו,א ד"ה העושה סוכה ,שדנו
בכך וכתבו שדווקא על מצווה שיש בה שמחה תיקנו לברך שהחיינו .וראה שם תוס'
ד"ה נכנס ,שדנו אם חוזר ומברך שהחיינו גם כשנכנס לשבת בסוכה ביום טוב ראשון,
ובריטב"א שם שעמד על כך שעל פי פשט הברייתא "תנאי קפדי לברך זמן בשעת
מעשה".

430

וראה תוס' סוכה מו,א ד״ה העושה ,שתוך כדי דיון על זמן ברכת שהחיינו הזכירו שיש
חילוק בין מצוות שמברכים עליהן שהחיינו בעשיית החפץ לבין אלו שאין מברכים .
התוספות מציעים לחלק בין מעשים שיש בהם שמחה ,כגון סוכה ,שמברך שהחיינו ,
ובין עשיית ציצית ,לדוגמה ,שאין בה שמחה .קשה על דבריהם שציצית היא בגד ועל
בגד מברכים שהחיינו .נראה לענ"ד שכל אחת מהסוגיות הולכת בעקבות אחת
מהמסורות התנאיות –אם מברכים על עשיית חפץ מצווה "שהחיינו "או "לעשות ",
אך אין הבדל בין המצוות עצמן.
אמנם העיר לי הרב דב קדרון שהתוספות אינם דנים רק בברכת שהחיינו על עשיית
חפץ של מצווה ,אלא באופן כללי מדוע יש מצוות שמברכים עליהן שהחיינו (בין
בעשיית החפץ בין בעשיית המצווה ),ויש מצוות אחרות שלא תיקנו לברך עליהן
שהחיינו .לכן אין מקום להקשות מעשיית בגד ,כי התוספות דנים על שהחיינו מצד
שמחת המצווה ולא מצד שמחה על קניית דבר חדש .גם אם יש שמחה בקניית בגד ,
ייתכן שבקיום מצוות ציצית אין הרבה שמחה כמו במצוות אחרות .לפי זה צריך אולי
להפריד בין הנושא של ברכה על עשיית חפצי מצווה לבין ברכת שהחיינו ,ואין הכרח
לומר שיש שתי מסורות שונות ,אלא ייתכן שאלו שהיו מברכים על עשיית חפצי
מצווה ,היו מברכים גם שהחיינו על אותם חפצים שיש שמחה בעשייתם .אך אין נראה
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ננסה להבין את סיבת השינוי דרך הדיון בסוגיה במנחות .
רב אדא בר אהבה עדיין בירך "לעשות "על עשיית החפץ של המצווה .
אמנם לא ברור באיזה רב אדא בר אהבה מדובר :ייתכן שהכוונה לרב אדא
השני ,בן דורו ותלמידו של רבא ,כי קשה לומר שרב נחמן היה אומר לרבו
״מאי ציצי״ ;אך אפשר שהכוונה לרב אדא הראשון ומתועדת כאן שיחה
חריפה בין רב נחמן לרבו .כך או כך ,המחלוקת מתנהלת אי שם בין הדור
השני לדור החמישי של אמוראי בבל .רב נחמן הביא מימרה של רב כסיוע
לכך שעשיית ציצית אינה צריכה ברכה .המימרה די סתומה ,אך כוונתו של
רב נחמן ברורה –אין צריך לברך על עשיית ציצית ,ואם כן לפנינו עדות
לתחילת השינוי בנוהג התנאי לברך על עשיית חפץ של מצווה .
רב חסדא ,תלמידם של רב ורב הונא ,מקשה על הקביעה שציצית אינה
צריכה ברכה ,ומעלה סתירה לכאורה בין שתי מימרות של רב :האחת ,
עשיית ציצית אינה צריכה ברכה .השנייה ,ציצית שעשה עובד כוכבים
פסולה.
הגמרא עצמה תמהה על הקושיה משום שבפשט דברי רב אין סתירה בין
המימרות ,ומבארת שרב חסדא מקשה לפי הכלל "כל מצוה שכשרה בעובד
כוכבים –בישראל אין צריך לברך ,וכל מצוה שפסולה בעובד כוכבים –
בישראל צריך לברך ",דהיינו חיוב הברכה תלוי בכך שעובד עבודה זרה
אינו רשאי לעשות את החפץ של המצווה.

431

לי שבירכו שתי ברכות מפני שהתוספות מזכירים את שהחיינו בעשיית חפץ המצווה ,
וגם מפני שאין שום הוכחה לכך שאכן בירכו גם "לעשות "וגם שהחיינו.
431

המפרשים על אתר ביארו זאת על פי נוסח הברכה "קידשנו במצוותיו וציוונו",
ומשמע ולא לאחרים.
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הגמרא ממשיכה ובוחנת אם אכן הכלל שמביא רב חסדא הוא כלל
מוחלט ,ומציעה שורה של דוגמאות .נבחן את נושא עשיית מצווה על ידי
נוכרי לאור הדוגמאות הללו:
רב יוסף הנהרדעי מביא מקור תנאי מפורש לכך שמילה כשרה בגוי ,אך
רב מתנגד לכך ופוסל מילה שנעשתה בידי גוי .נראה שזה חידושו של רב ,
שהרי הגמרא נזקקת להביא דרשת הכתוב של רב ,הנמסרת על ידי דרו בר
פפא ,כדי לבאר זאת .432בדומה לכך רב פוסל גם ציצית שעשה גוי ,וכנראה
גם זה חידוש של רב.
הגמרא ממשיכה ומקשה מדברי רבא ,תלמידו של רב נחמן ואמורא בן
הדור השלישי ,המביא את הדין שתפילין שעשה גוי פסולות ,ואף על פי כן
אין מברכים על עשיית תפילין .אולם בירושלמי נאמר במפורש שמברכים
על עשיית תפילין .אף שבבבלי לומדים שאין מברכים על עשיית תפילין
מדברי ר 'יוחנן שהוא אמורא ארץ־ישראלי ,אין הדבר נאמר על ידו
במפורש אלא זו פרשנות של הבבלי.
כאמור ,היה נהוג בתקופת התנאים לברך על עשיית חפץ של מצווה
כאשר נעשה בידי ישראל .אך נראה לענ״ד שאין לברכה קשר לשאלה אם
הגוי רשאי לעשות את החפץ של המצווה .אף המקורות התנאיים מתירים
לגוי לעשות חפץ של מצווה במקרים שלפנינו .לא בכדי הכלל שמופיע אצל
רב חסדא הבבלי ,נעדר מהירושלמי ,וניתן לברך על חפצי המצווה הללו ,
כפי שמובא בירושלמי .
432

וראה שכן כתב הכסף משנה הל' מילה ב,א" :ומדסתמא דגמרא פריך ממילה בעכו"ם
דכשרה ומהדר מידי הוא טעמא אלא לרב משמע דכל אינך רבנן פליגי עליה ...ואפשר
דאפילו רב נמי סבר דכשרה ככולהו הנך תנאי ...וכי אמרינן בהתכלת מידי הוא טעמא
אלא לרב דחייה בעלמא היא לומר דכי אמר רב מנין למילה בעכו"ם שפסולה אליבא
דנפשיה קאמר ומיהו קושטא דמילתא לאו הכי הוא".

 | 400בן ברוך

מעתה ,הסתירה בדברי רב היא רק לפי הנחתו של רב חסדא" :כל מצוה
שכשרה בעובד כוכבים –בישראל אין צריך לברך ,וכל מצוה שפסולה
בעובד כוכבים –בישראל צריך לברך ".אף לא ברור שסברה זו קשורה
לשתי המימרות המקוריות של רב ,וניתן אפוא לבחון אותן בנפרד זו מזו
כשתי תקנות של רב להרחקה מעובדי עבודה זרה ,ואין הכרח להניח שיש
סתירה ביניהן.
נראה לענ"ד שכאשר הגיע רב לבבל ,הוא שינה את הנוהג ופסל עשיית
חפץ של מצווה על ידי גוי ,ואף ביטל את הברכה על עשיית חפץ של מצווה .
ייתכן שרב רצה להקשות על קשרים מסחריים עם הנוכרים עובדי עבודה
זרה שבבבל –שלא ייקח פועל נוכרי לעשות לו סוכה או שופר ,433וכן
שלא ללכת לאטליז –או כחלק מגישה רחבה יותר של התרחקות מעובדי
העבודה הזרה בבבל.

434

ננסה להבין את כל זה בהקשר של הסוגיה ונתבונן במימרות של רב לפי
הסדר:
 1.אין מברכים על עשיית ציצית (רב נחמן בשם רב ).
 2.ציצית שעשה גוי פסולה (רב יהודה בשם רב).
 3.מילה בגוי פסולה (סתמא דגמרא בשם רב).
ייתכן שרשימה זו מתעדת את תקנותיו של רב בהגיעו לבבל ,ואת
ההרחקות שקבע כנגד הסביבה הנוכרית בבבל (העם הסאסני הפרסי ).
תחילה אסר רב ופסל כל חפץ מצווה שנעשה בידי גוי עובד עבודה זרה ,
ובכך נטה מדין המשנה לגבי סוכה .אחר כך הרחיב ואסר לברך על עשיית
חפץ של מצווה ,שמא עובד עבודה זרה עשהו ,ובכך שינה מדין התוספתא
433

וכשיברך עליהם ירגיש כאילו הכשיר את ״השרץ״.

434

כך גם גזר רב בבבל על בשר שהתעלם מן העין כי ראה אותם מקילים בכך ,כמובא
בירושלמי שקלים ז,ב.
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ומהנוהג בארץ ישראל (רב נחמן הוא תלמיד מאוחר יותר של רב יחסית
לרב יהודה ).לאחר מכן שוב החמיר ונטה מדעת רבי יהודה ורבי מאיר
במשנה בעניין המילה .בזה כנראה הרחיק לכת יותר כי המשנה מדברת על
מצב שאין מוהל־רופא יהודי בעיר ,ומתקנתו של רב עלול להיגרם שילד
יהודי יישאר ערל ויתחייב כרת!
אמנם במסקנת הסוגיה בבבלי נאמר :

אלא לאו היינו טעמא כל מצוה דעשייתה
גמר מצוה כגון מילה אע"ג דכשירה בעובד
כוכבים בישראל צריך לברך ,וכל מצוה
דעשייתה לאו גמר מצוה כגון תפילין אע"ג
דפסולות בעובד כוכבים בישראל אינו צריך
לברך.
אמנם מסקנה זו אינה כדעת רב ,שהרי רב פסל מילה בגוי כחלק
מגזרותיו להתרחק מעובדי עבודה זרה ,אך גם אינה כדעת התנאים כי היא
מצדדת באיסור של רב חיננא בר רבא לאסור עשיית תפילין על ידי עובד
עבודה זרה .מסקנת הבבלי נראית כנתינת טעם לאחר שהנוהג כבר התפשט
בעם ,אך הטעם של ״גמר עשייתה״ גם גרם לשקיעת כל ברכות העשייה על
חפצי מצווה .הגזרות שגזרו רב ורבא כדי להתרחק מעובדי עבודה זרה
תוקנו בבבל ,אך בארץ ישראל לא השתנה הנוהג הקדום ולכן היה צורך
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לחדש הסבר מהסוג של "גמר עשייתה ",והברכות על עשיית חפצי מצווה
נשארו הלכה למעשה בארץ ישראל .435
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נראה שנתינת הטעם למפרע הוסיפה לקושי של ראשונים ואחרונים באשר לשאלה על
אילו מצוות מברכים ועל אילו אין מברכים .ראה למשל שו״ת הרשב"א (ח"א סי '
רנד ):
שאלת לבאר לך על אי זו מצוה מברכין על עשייתה ועל אי זו אין מברכין ,כגון
צדקה ושאר גמילות חסדים ?דע ,כי כל מצוה שאי אפשר לו בגמר עשייתה
להעשות בינו לבין עצמו ,אלא צריכה אחר עמו ,אין מברכין עליה ,כגון צדקה
ובקור חולים וכיוצא בזה –שאם אין לקבל או שאינו רוצה לקבל ,וכן בקור
חולים שאם אין חולה לבקרו או שאינו רוצה בבקורו ,אי אפשר לו לעשותה ,
אין מברך עליהם .וכן כל כיוצא בהן .
וראה גם ערוך השולחן ,חו"מ תכז,י בעניין ברכה על מצוות שכליות.
לעומת זאת בירושלמי רואים שבירכו אפילו על עשיית חפץ של מצווה שהוא רק
אמצעי לעשיית מצווה ,וכן על מצוות שונות ,וכגון המובא בירושלמי ו,א" :רבי חגי
ורבי ירמיה סלקון לבי חנוותא קפץ רבי חגי ובירך עליהן ,אמר ליה רבי ירמיה יאות
עבדת שכל המצות טעונות ברכה ".הירושלמי אינו מציין איזו ברכה קפץ רבי חגי
ובירך ,וגם הגרסה "לבי חנוותא "קשה מאוד ,והתלבטו בכך מפרשי הירושלמי .ר '
אלעזר אזכרי ,בעל ספר חרדים ,בפירושו על אתר כתב שר 'חגי בירך" :אשר קדשנו
במצוותיו וציונו לבדוק המידות והמאזנים ולתקן השערים ".וראה שם שר 'אליהו
מלונדריש (מבעלי התוס 'שבאנגליה )היה מברך על מצוות שונות (מנהגו של ר '
אליהו מופיע בפסקיו ,ראה :פרושי רבינו אליהו מלונדריש ופסקיו ,מהדורת מרדכי
ליב זק"ש ,פסקים לסדר זרעים ,ברכות ,ירושלים תשט"ז ,עמ 'לב ,ושם עמ 'לג הערה
32).הר"א פולדא הציע שבירך "על הדינים ",וראה שו"ת חת"ס או"ח סי 'נד .את
הפירושים השונים לירושלמי הנ"ל סקר הרב עמוס נתנאל במאמרו "נחזיר את עטרת
תורת ארץ ישראל ליושנה" (ראה:
 ,) http://old.lifshiz.macam.ac.il/m/pages/m0561/m0561109a.htmlוציין
לגרסת הרש"ס "סלקון למי חטאתא .כן מצאתי בספר מדוייק ,והן מי חטאת" ,וכן
בכ"י רומי ואצל ר' יהודה ב"ר קלונימוס" ,יחוסי תנאים ואמוראים" ,מהד' הרב מימון,
תשכ"ג עמ' רפט) ,ובספר הרוקח סי' שסו כתב" :כל המצות שהן חקות וגזירה צריך
לברך ,שילוח הקן ,וראשית הגז ,ושאר מתנות כהונה ,ירושלמי בפרק כיצד מברכין
גבי קידוש ואפר חטאת ולהזות ,כל המצות טעונין ברכה" (בעניין השאלה מתי פסקה
הטהרה באפר פרה אדומה ראה במאמרו של אליעזר בראדט,
http://seforim.blogspot.co.il/2014/06/when-was-afar-of-paraadumah-lost.html).בין כך ובין כך מהדברים עולה שגישת הירושלמי מרחיבה
יותר מגישת הבבלי ,והיו מברכים ברכות שונות על מצוות שונות ,וכדרך שגם
בברכות הנהנין מצויות בירושלמי ברכות מפורטות יותר.
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מעתה ,אין צורך בתירוץ התוספות (המובא לעיל בתחילת עיוננו )ולומר
שהבבלי חולק עקרונית על הירושלמי .לדברינו אין מחלוקת עקרונית ,אלא
שהתפתחות ההלכה בנושאי היחסים שבין ישראל לעובדי עבודה זרה
הובילה אט אט להתרחקות מההלכה המקורית ,ולכן בבבל הברכות בוטלו
או שקעו .ככל שהתפשטה שיטת רב ותלמידיו מסורא לנהרדעא
ולפומבדיתא עם מעברו של רב יהודה ,436התפשטו גם מנהגיו החדשים של
רב ולכן בסוגיה במנחות תלמידיו מוסרים הלכות שונות בשמו .
שיטת הסתמא דירושלמי ,לעומת זאת ,היא שממשיכים לברך על עשיית
חפץ של מצווה כי תקנות רב תוקנו בבבל ולא חלו בארץ ישראל .האמורא
הארץ־ישראלי היחיד המופיע בסוגיית הבבלי במנחות ,הוא רבי יוחנן שרב
הונא מסיק מדבריו שמברכים על הנחת תפילין ,שאין מברכים על עשיית
תפילין .אך דין זה אינו מופיע במפורש בדבריו ,והוא לא התבטא כלל
בעניין ברכה על עשיית חפץ של מצווה.
"השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם".
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ראה הרב ברוך צבי גרונר ,ברכות שנשתקעו ,הוצאת מוסד הרב קוק ,פרק ב עמ' מט-
נא.

