
משפט ההלכה והמשפט האזרחי
 במדינת ישראל

עיונים בסוגיות תורה ומלכות

מרכז תורה ומדינה

תשע״ט

בי 
מלכים
ימלֹכו



כתיבה: הרב יגאל קמינצקי

עריכה לשונית: שרה חנה המר

סדר ועימוד: שחרית
yosi@bsy.co.il  072-2113131

TWB עיצוב עטיפה: סטודיו

חברי המערכת 

הרב פרופ’ נריה גוטל, הרב אחיה ליפשיץ, הרב ישראל כוכב, הרב זאב שמע

בהוצאת שיחת דקלים ע”ר. 

מרכז תורה ומדינה ניצן, מיקוד 15 ת. ד. 7928700

טלפון: 073-2865858

www.toramedina.org.il :אתר

© 
כל הזכויות שמורות



  

  

  בי מלכים ימ�כו

  עיונים בסוגיות תורה ומלכות

  

  תוכן

  5  הקדמה  

  9  והנהגותיו ישראל מלך תפקידי  'א פרק

  13  דינא דמלכותא דינא  'ב פרק

  22  גוי במלך דינא דמלכותא דינא  'ג פרק

  28  ישראל מלך של סמכותו  'ד פרק

  34  המלך מינוי  'ה פרק

  44  רשעים קשר :ובוחרי או שלטוןה תרוכש  'ו פרק

  53  אסורות למטרות בחלקם המשמשים מיסים  'ז פרק

  61  והרוב הציבור סמכות  'ח פרק

  68  גדול לכהן וביחסו מצוה במקום מלך כבוד  'ט פרק

  98  לצבא נשים גיוס  'י פרק

  126  במלחמה החכמים תלמידי  א"י פרק

  
        

  



"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

ֹלעיֹלוי נשמת חבר בית מִדרשנו

ה. ב. צ. נ. ת.

זצ"ֹלצבי בן אסתר סגרון הרה"ג

נֹלב"ע ביום כ"א אייר תשע"ט

חבֹל עֹל ִדאבִדין וֹלא משתכחין

מרכז תורה ומִדינה

הספר מוֱקִדש
ֹלזיכרון עוֹלם וֹלעיֹלוי נשמות

הורינו היֱקרים

א"מ

ז"ֹל ב"ר

ע"ה ב"ר א"מ

ז"ֹל א"מ

ע"ה א"מ

זאב מנחם מנִדֹל

שמעון בצֹלאֹל הכהן

יהושע ֹלייב הִדסה

מנחם מנִדֹל ב"רִדוִד

משה שֹלום זייִדֹל ב"רמנוחה



2       –    

  מפורט תוכן
        5555        הקדמההקדמההקדמההקדמה

        9999  תפקידי מלך ישראל והנהגותיותפקידי מלך ישראל והנהגותיותפקידי מלך ישראל והנהגותיותפקידי מלך ישראל והנהגותיו    ––––פרק א פרק א פרק א פרק א 

        13131313  דינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינא    ––––פרק ב פרק ב פרק ב פרק ב 

  13  הקדמה  א.

  14  מלך גוי ומלך ישראל בנוגע לדינא דמלכותא  ב.

  15  סמכויות המלך לסוברים שאין דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל  ג.

  16  תוצאת הבעלות על הקרקע –א. דינא דמלכותא דינא 

  18  ב. דינא דמלכותא דינא מקביל לפרשת המלך

  20  חוקי מלכי האומות שלא כדין –ג. דינא דמלכותא דינא 

  21  ד. סיכום

        22222222  דינא דמלכותא דינא במלך גוידינא דמלכותא דינא במלך גוידינא דמלכותא דינא במלך גוידינא דמלכותא דינא במלך גוי    ––––פרק ג פרק ג פרק ג פרק ג 

  22  המקור לחיוב קיום החוקים של מלך גוי  א.

  25  מדאורייתא או מדרבנן? –תוקפו של דינא דמלכותא דינא   ב.

  26  החובה לציית למלך השולט בעל כורחנו  ג.

        28282828  סמכותו של מלך ישראלסמכותו של מלך ישראלסמכותו של מלך ישראלסמכותו של מלך ישראל    ––––פרק ד פרק ד פרק ד פרק ד 

  28  סיכום מחלוקות תוספות והרמב"ם בדינא דמלכותא דינא  א.

  28  שיטת הרמב"ם –בין פרשת המלך לבין דינא דמלכותא דינא   ב.

        34343434  מינוי המלךמינוי המלךמינוי המלךמינוי המלך    ––––פרק ה פרק ה פרק ה פרק ה 

  34  במינוי מלךהסכמת העם   א.

  37  הסרת מלך ממלכותו על ידי העם  ב.

  38  סנהדרין, נביא והעם במינוי מלך  ג.

        44444444  "קשר רשעים""קשר רשעים""קשר רשעים""קשר רשעים"    ::::כשרות השלטון או בוחריוכשרות השלטון או בוחריוכשרות השלטון או בוחריוכשרות השלטון או בוחריו    ––––פרק ו פרק ו פרק ו פרק ו 

  44  קשר רשעים אינו מן המניין  א.

  47  נבחרים או בוחרים שאינם ראויים  ב.

  50  ג. אידיאל ומציאות

        53535353  מיסים המשמשים בחלקם למטרות אסורותמיסים המשמשים בחלקם למטרות אסורותמיסים המשמשים בחלקם למטרות אסורותמיסים המשמשים בחלקם למטרות אסורות    ––––פרק ז פרק ז פרק ז פרק ז 

  53  "לפני עוור לא תתן מכשול"  א.

  53  הוספה על האיסור כשבידו לעבור על האיסור  א.

  54  איסור "לפני עוור" רק בדבר שבו נעשית העבירה  ב.

  55  "לפני עוור" ומסייע שלא ברצונו  ג.

  55  סיכום  ד.

  56  מסייע לדבר עבירה  ב.

  56  תלייה בכך שהכסף ילך למטרות מותרות  א.

  56  מסייע ביד עוברי עבירה, כשהם כמומרים לעבירה  ב.

  58  איסור מסייע לדבר עבירה רק בשעת העבירה  ג.

  



  –       3 

 

  58  התחשבות בספקות ובמכשולים אחרים שייגרמו  ד.

  60  סיכום  ה.

        61616161  סמכות הציבור והרובסמכות הציבור והרובסמכות הציבור והרובסמכות הציבור והרוב    ––––פרק ח פרק ח פרק ח פרק ח 

  61  סמכות הציבור  א.

  62  הליכה אחר הרוב  ב.

  64  מעקרונות הליכה אחר הרובחריגות   ג.

        68686868  כבוד מלך במקום מצווה וביחסו לכהן גדולכבוד מלך במקום מצווה וביחסו לכהן גדולכבוד מלך במקום מצווה וביחסו לכהן גדולכבוד מלך במקום מצווה וביחסו לכהן גדול    ––––פרק ט פרק ט פרק ט פרק ט 

  68  מקורות הדיון על כבוד המלך במקום מצווה  א.

  68  מחלוקת התנאים במסכת סנהדרין  א.

  68  המלך ןמקרים שבהם לכל הדעות חוששים לביזיו  ב.

  69  מקרים שבהם לכל הדעות אין חוששים לביזיון המלך  ג.

  71  שיטות הראשונים בנוגע ל"מצוה שאני"  ב.

  71  שיטת התוספות  א.

  76  שיטת הר"ן  ב.

  77  שיטת הרמב"ם  ג.

  80  סיכום  ד.

  80  רשות או חובה? –"מצוה שאני"   ג.

  81  כבוד המלך וכבוד העם –עמידה בדין   א.

  81  כבוד השכינה  ב.

  84  דעת ר' יהודה  ג.

  85  סיכום  ד.

  86  קיום מצוות שונות על ידי תלמידי חכמים ועל ידי מלך  ד.

  86  בניית מעקה  א.

  87  עמידת המלך לפני תלמידי חכמים  ב.

  88  הכנות לשבת  ג.

  89  לשמח כלה  ד.

  90  פריקה וטעינה והשבת אבדה  ה.

  92  סיכום  ו.

  92  יחסי הכבוד שבין כהן גדול לבין מלך  ה.

  92  המקורות ליחסי המלך והכהן הגדול  א.

  95  ההנהגה בצנעה ובפרהסיה  ב.

  96  ביאור הרדב"ז –הימנעות כהן גדול מלצאת מן המקדש   ג.

        98989898  גיוס נשים לצבאגיוס נשים לצבאגיוס נשים לצבאגיוס נשים לצבא    ----פרק י פרק י פרק י פרק י 

  98  מקורות עיקריים בנוגע לגיוס נשים, לשלילה ולחיוב  א.

  100  דחיית המקורות שהובאו לפוטרה  ב.

  100  אין דרכה של אישה לעשות מלחמה  א.

  100  לא יהיה כלי גבר על אישה  ב.

  101  ג. כל כבודה בת מלך פנימה

  



    –  הקדמה     4

  104  פטור אישה ממלחמה משום מורך ליבה  ג.

  105  הגדרת מלחמת מצווה  ד.

  106  בנוגע לשיטת הרמב"ם במלחמת מצווהשאלות   א.

  107  דינה של מלחמת מנע  ב.

  110  מלחמת מנע כנגד אויב קיים, ומלחמה למניעת היווצרות איום  ג.

  113  פטור אשה ממלחמה משום "והיה מחניך קדוש"  ה.

  113  חובת קדושת המחנה לעומת היתר אשת יפת תואר  א.

  114  נהמעשיהן של אסתר ויעל באופן שסותר לכאורה את קדושת המח  ב.

  117  איסור עריות והצלת רבים  ג.

  119  היותה כרוכה בקידוש השם או בחילולו –שורש הדינים המיוחדים במלחמה   ד.

        126126126126        תלמידי חכמים במלחמהתלמידי חכמים במלחמהתלמידי חכמים במלחמהתלמידי חכמים במלחמה    ––––פרק יא פרק יא פרק יא פרק יא 

  128  עיון בשיטת הרמב"ם –שבט לוי במלחמה   א.

  128  שאלות וקושיות בדברי הרמב"ם  א.

  130  הסברים שניתנו לדברי הרמב"ם  ב.

  136  הסברי הגרי"ד סולובייצ'יק והראי"ה קוק  ג.

  138  סיכום  ד.

  139  למידי חכמיםאיסור עשיית אנגריא בת  ב.

  139  הוצאת תלמידי חכמים למלחמה על ידי אברהם אבינו  א.

  141  עשיית אנגריא בתלמידי חכמים על ידי אסא  ב.

  143  תלמוד תורה גדול מהצלת נפשות? –סוגיית מרדכי היהודי   ג.

  147  גיית יהושע והמלאך ביריחובירור סו –תלמוד תורה, עבודת המקדש ומלחמה   ד.

  147  סוגיית יהושע והמלאך  א.

  153  ההבדל בין תלמוד תורה של רבים לבין תלמוד תורה של יחיד  ב.

  155  תלמוד תורה, פיקוח נפש ומסירות נפש -מפגש ערכים   ה.

  159  רבנן לא צריכי נטירותא  ו.

  159  אימתי? –רבנן לא צריכי נטירותא   א.

  164  פטורם של תלמידי חכמים מחיובים שונים  ב.

  167  תורה מגנא ומצלא  ז.

  168  אימתי? –הסתכנות של תלמידי חכמים וגדולי ישראל   א.

  173  עקרונות נוספים  ב.

  175  חובה לדאוג ללימוד תורה בשעת מלחמה  ח.

        177177177177        עורךעורךעורךעורךהערות הערות הערות הערות 

        

        

        

    

 





5 

        הקדמההקדמההקדמההקדמה

  
  לזמן הזה. יוהגיענ יוקיימנ יבסוד ישרים ועדה. ברוך שהחיינאודה ה' בכל לבב 

להגיע לזקנה ושיבה בעודי חובש את ספסלי ביהמ"ד ומסתופף באוהלה  שהחיינישהחיינישהחיינישהחייני

  של תורה.

מובהקים במרכז "תורה  תלמידי חכמיםללחום במלחמתה של תורה עם  וקיימניוקיימניוקיימניוקיימני

  ניצן.בישוב ומדינה" 

 –משיח: מלכות ישראל במדינה ישראל ל ולעסוק באורו של -לפעול עם א והגיעניוהגיעניוהגיעניוהגיעני

  כסא ה' בעולם.יסוד 

ב: "אמרו חכמים  ,וכדברי הרמב"ם הלכות מלכים יב ,: לימות המשיח ממשלזמן הזהלזמן הזהלזמן הזהלזמן הזה

אשרנו שזכינו . אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד..."

לראות עין בעין כיצד הקב"ה שובר עול הגויים מעל צווארנו עם הכרזת המדינה, 

  ומופיע עלינו את ימות המשיח. 

וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, "ממשיך הרמב"ם: 

 , אלא לפישדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלושדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלושדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלושדברים סתומין הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו

  . "הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו

        "כי עין בעין יראו""כי עין בעין יראו""כי עין בעין יראו""כי עין בעין יראו"

אשרנו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו שדברים סתומים אלו הולכים ומתגלים, 

הולכים ומתבארים לנגד עינינו. דוכתא דמשה ואהרן, נביאים וחכמי ישראל לא זכו, 

  אנו זוכים! 

ועתה אל מול עינינו: "ואמרו הארץ  ,הארץ"ארץ שהתקיים בה "והשימותי אני את 

הלזו הנשמה היתה כגן עדן". ארץ שהתקיים בה "והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו 

"הערים  ,ועתה "והושבתי את הערים ונבנו החרבות" ,"עריכם שרפות אש" ,חרבה"

 ,החרבות מלאות צאן אדם". עם שנאמר בו "והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות"

   ומים".ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ה מתקיים בנו "ועת

 ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלם... עודעודעודעודלפני אלפי שנים ניבאו נביאי ישראל: "

 צות ירושלם...ובערי יהודה ובח ישמע... עודעודעודעוד". "...ורחבות העיר ימלאו ילדים וילדות

 . "...מים בהרי שומרוןתטעי כר עודעודעודעודקול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה". "

  אלו קורים אל מול עינינו ממש!  מאורעות ,עבורנו כבר אין זה "עוד"עבורנו כבר אין זה "עוד"עבורנו כבר אין זה "עוד"עבורנו כבר אין זה "עוד"
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        גאולה בדרך הטבע מחייבת אותנו לפעולגאולה בדרך הטבע מחייבת אותנו לפעולגאולה בדרך הטבע מחייבת אותנו לפעולגאולה בדרך הטבע מחייבת אותנו לפעול

ישנם אירועים היסטוריים בהם הקב"ה פועל שלא באמצעותנו: "ה' ילחם לכם ואתם 

גמ' תחרישון", אך ישנם אירועים בהם הקב"ה פועל עמנו ודרכנו. כך כותבת ה

 ."זכו אחישנה לא זכו בעתה על הפסוק "אני ה' בעתה אחישנה,א ע" סנהדרין דף צח

הרמב"ן וכבר הכריעו גדולי ישראל שגאולה זו תהיה "בעתה", בדרך הטבע. וכך כתב 

לארץ ישראל כדכתיב  ו[שיר השירים ח, יג]: "וברשיון מלכי האומות ובעזרתם ילכ

הגר"א בביאורו על תקו"ז תיקון יא: "והוא יהיה כן כתב . "והביאו את כל אחיכם וכו'

כי האתחלתא  "...: ובקול התור פ"א טו, פקידה כמו שהיה בבית שני בימי כורש"

מתחילים  ,הדברים שעתידים לבוא בשלמות הגאולה כלכלכלכלש באה קימעא קימעא...

  ".בנין ירושלים להתחיל אפילו באבן אחתבנין ירושלים להתחיל אפילו באבן אחתבנין ירושלים להתחיל אפילו באבן אחתבנין ירושלים להתחיל אפילו באבן אחתוכן  קימעא  קימעא גם באתחלתא...

משך למעלה משבעים ב ל. אכן,-דרך הטבע מחייבת אותנו לפעול עם אגאולה ב

מתקדמים עקב בצד פועלים ושנות מדינה וכמאה ושמונים שנות אתחלתא, אנו 

בקיבוץ גלויות, בחינוך,  ,בבניין הארץ, בהפרחת השממה ,אגודל, בחקלאות, בכלכלה

ה הולכים בתשובה, בתורה, בחוסן לאומי ועוד. ככל שמתקדמים, הקצב והעוצמ

וגוברים. "כך היא גאולתן של ישראל בתחילה קימעא קימעא כל מה שהיא הולכת 

וכן "ואחר כך היא מנצנצת ובאה, ואח"כ  ,], א[ירושלמי ברכות א "היא רבה והולכת

  ו].  ,פרה ורבה, ואח"כ מרטבת והולכת" [שיר השירים רבה

        מורכבות וסיבוכיםמורכבות וסיבוכיםמורכבות וסיבוכיםמורכבות וסיבוכים

ייחסות לתקופה זו המורכבת מקשיים, לא בכדי אנו מוצאים בתנ"ך ובחז"ל הת

  סיבוכים ולעיתים אף תהלכים הנראים סותרים.

מעא, יא. "קימעא קימעא": התחלה איטית ומועטה וסוף מהיר ורב: "תחילתה ק

  .ואחריתה פרה ורבה"

ב דמה לך דודי לצבי או לעופר ו"ס  ב. תהליך התקדמות תוך כדי עליות וירידות:

שהירידה  לראותלראותלראותלראות    וירידה בין בתרונות ההרים, כשניתןהאיילים על הרי בתר". עליה 

  הינה צורך עליה. 

חלק  אהנפילה היכיצד  כשאין רואיםכשאין רואיםכשאין רואיםכשאין רואיםיסורים יג. התקדמות איטית תוך כדי נפילות ו

כך גואל  נכסהנכסהנכסהנכסהמה הצבי הזה נגלה וחוזר ו ,מתהליך הגאולה: "דומה דודי לצבי

  ", הסתר פנים מוחלט.ארץ יכסהיכסהיכסהיכסהבבחינת "כי הנה החושך  ,"נכסהנכסהנכסהנכסההראשון נגלה ו

קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על "נפילות:  ללאללאללאללאד. דילוג וקפיצה 

הואיל והוא חפץ לגאולתכם אינו מביט במעשים שלכם אלא מדלג על  הגבעות...

  ].פסיקתא רבתי טו[ "ההרים

  ה. אתערותא דלתתא גורמת לאתערותא דלעילא [כפי שנראה בהמשך].
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        בדרך הטבעבדרך הטבעבדרך הטבעבדרך הטבעמלכות ישראל מלכות ישראל מלכות ישראל מלכות ישראל 

ומרדכי יושב '. כך בתחילה 'כי אשב בחושך ה' אור לי'מאי טעמא "ירושלמי שם: 

וישב מרדכי אל 'ואחר כך  'ויקח המן את הלבוש ואת הסוס'ואחר כך  'בשער המלך

ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ואח"כ ליהודים היתה 'ואחר כך  'שער המלך

  אורה ושמחה".

תערותא דלתתא באה קימעא קימעא. כמו כן רואים כיצד ארואים כיצד הגאולה 

"ומרדכי יושב בשער המלך" גורמת לאתערותא דלעילא. "ליהודים הייתה אורה 

  .ושמחה וששון ויקר"

  ד"ה ואתה מגדל עדר:   'ח 'וכן כותב המלבי"ם מיכה ד

שהוא עדר הצאן הצולעה והנדחה, תחלה תהיה כמגדל של צאן, ואח"כ תהיה ..."

שהוא מבצר חזק, ומפרש שזה יהיה בשלש מדרגות, תחלה בת ציון עדיך  -ל עופ

שהגליות יתחילו להתקבץ וגלות יהודה ובנימין שהם בת ציון שגלו  -תאתה 

תבוא  -מציון בחורבן בית שני יתקבצו אליך, ואח"כ ובאה הממשלה הראשונה 

ים ממשלה קטנה, שיהיה להם קצת ממשלה והנהגה כמו שהיו לישראל בימ

הראשונים לפני מלך מלך לבני ישראל שהיה להם שופטים מנהיגים אותם, 

יהיה להם מלכות קבוע שהוא מלכות ב"ד,  -ואח"כ תבא ממלכת לבת ירושלים 

שאח"כ ימלוך המלך המשיח בממלכה קבועה, וכן התבאר ביחזקאל סי' ל"ד 

רגה, ותחלה רגה, ותחלה רגה, ותחלה רגה, ותחלה שמלכות ב"ד תתגלה בהדשמלכות ב"ד תתגלה בהדשמלכות ב"ד תתגלה בהדשמלכות ב"ד תתגלה בהדכ"ג כ"ד, וסי' ל"ו כ"ד כ"ה, ועמוס ט' י"א, 

   .""""לא יהיה רק במדרגה שופט ויתעלה לאט לאט עד שיהיה לה' המלוכהלא יהיה רק במדרגה שופט ויתעלה לאט לאט עד שיהיה לה' המלוכהלא יהיה רק במדרגה שופט ויתעלה לאט לאט עד שיהיה לה' המלוכהלא יהיה רק במדרגה שופט ויתעלה לאט לאט עד שיהיה לה' המלוכה

   כג ד ד"ה וכאור: 'וכן מלבי"ם שמואל ב

המלכות בעה"ז תקום כמו זריחת השמש, שבעלות השחר כהה אורו וכן ..."

תוסיף תאיר עד נכון היום. ובדוגמת זה עמדה גם מלכות דוד, שהתנוצצה מעט 

לפעמים יכסהו עבים ועננים  ריחת שמש המלכות בעוה"ז...מעט בהדרגה...כי ז

ולא יראה אורו כלל ולפעמים הגם שיתראה מבין הענן, יהיה בצד א' מן הרקיע 

גשם ומטר, שזה נצרך כדי להצמיח דשא מארץ, ובזה יתפלש אור השמש דרך 

המטר...לפעמים תכסהו עננה לגמרי כמו שהיה למלכות ב"ד בעת הגלות...בדרך 

וכפי המערכת ויכהה שמשם...לא כן מלכות העתיד שפתאום יזרח  הטבע

  ".שתיכף בעמדו ימשול ממשל רב ומלכות עולם השמש ויהיה אור גדול...

        הקמת מרכז תורה ומדינההקמת מרכז תורה ומדינההקמת מרכז תורה ומדינההקמת מרכז תורה ומדינה

ל ולקדם את גילוי ה' -גאולה בדרך הטבע מחייבת אותנו לפעול עם א ,כפי שראינו

ומתוך  ,כהנים וגוי קדוש" ממלכתממלכתממלכתממלכת ליליליליבעולם דרך הופעת מלכות ישראל. "ואתם תהיו 
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  ."והיה ה' למלך על כל הארץ"כך 

ממשלה שנבחרה בדרך הטבע. עלינו בישראל כבר למעלה משבעים שנה קיימת 

החובה לבחון כיצד מחברים קודש לחול, כיצד יוצקים את האמת האלוקית אל תוך 

וגיות ממשלה של חול. במשך הגלות עקב הנסיבות, עם ישראל עסק מעט מאוד בס

תורה ב"מרכז מלוכה וממשלה. המקור העיקרי שבידנו, הוא הלכות מלכים לרמב"ם. 

עמלים בביאור והרחבה של הלכות אלו תוך כדי בחינת שייכותם, יישומם " ומדינה

  ושילובם בחיינו הממלכתיים.

: האם ציווי התורה הוא על מלך דווקא או על , ומהןשאלות רבות עומדות לפתחנו

כיצד המלך נבחר או מתמנה, מהם תפקידיו חובותיו וזכויותיו,  ,בחרכל שלטון שנ

מסכם את עיקר  ,)פ"ד ה"יהלכות מלכים (האם העם רשאי להחליפו וכו'. הרמב"ם 

תפקידו של המלך: "ובכל יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים 

ות ה', שאין דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים ולהלחם מלחמ

ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמות, שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא 

ולוואי ונזכה לסייע ולו במעט להופעתם של  דברי  .לפנינו ונלחם את מלחמותינו"

  רמב"ם אלו והיה זה שכרנו.

  ברצוני להודות לכל המסייעים בידי:  ,עם צאת הספר לאור

 על עבודתם המסורה בעריכת הספר ,רב ישראל כוכבהרב אחיה ליפשיץ וה :לעורכים

לרב  .באותיות לפי מקומם בחיבורממוספרות וף הספר, בסהערותיהם מודפסות 

לחברי הרבנים במרכז  ההערות והארות המחכימות.העזרה, פרופ' נריה גוטל על 

תורה ומדינה שמתוך השקלא וטריא בשיעורים שזכיתי להעביר, נתבררו ונתלבנו 

את על הדחיפה והעזרה בהוצ ,תאעמי גיולעמיטל בראלי, הרב אופיר כהן  הסוגיות.

לנוות ביתי שהייתה לי לעזר ואחיסמך בכל שנות אחרון חביב, ולבסוף,  ,הספר לאור

  יגיעתי בתורה.

  
  ל-יה"ר שלא יצא דבר תקלה מתחת ידי ואזכה לפעול עם א

  יגאל קמינצקי

  ט"עניצן תש
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        פרק אפרק אפרק אפרק א

        תפקידי מלך ישראל והנהגותיותפקידי מלך ישראל והנהגותיותפקידי מלך ישראל והנהגותיותפקידי מלך ישראל והנהגותיו

בישראל היא  הראויה צורת ההנהגהנראה ש )טו-יד ,(יז דברים בספר הכתוב לפי

י ָתבֹא ֶאל" :מלוכה יָמה ָעַלי ֶמֶלְך  ָהָאֶרץ... ּכִ ר ְסִביבָֹתיְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ׂשֹום ׂשֹום ׂשֹום ׂשֹום  .ּכְ

ים ָעֶליָך ֶמֶלךְ  ׂשִ ים ָעֶליָך ֶמֶלךְ ּתָ ׂשִ ים ָעֶליָך ֶמֶלךְ ּתָ ׂשִ ים ָעֶליָך ֶמֶלךְ ּתָ ׂשִ ר ִיְבַחר  ּתָ (א,  הרמב"ם בהלכות מלכים...". וכך פסק יָך ּבוֹ ֶק ֱאלֹ  ה'ֲאׁשֶ

שום 'שנאמר  למנות להם מלךלמנות להם מלךלמנות להם מלךלמנות להם מלך :בשעת כניסתן לארץ נצטוו ישראלנצטוו ישראלנצטוו ישראלנצטוו ישראלשלש מצות א): "

א עוסק במלך המשיח, וכפי וכן חזון הנביאים העתיד לבוא בב" '...".תשים עליך מלך

ולהחזיר מלכות דוד  המלך המשיח עתיד לעמודהמלך המשיח עתיד לעמודהמלך המשיח עתיד לעמודהמלך המשיח עתיד לעמודשנאמר ברמב"ם (שם יא, א): "

ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל 

המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל 

, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא אמין בואמין בואמין בואמין בווכל מי שאינו מוכל מי שאינו מוכל מי שאינו מוכל מי שאינו ממצותה האמורה בתורה, 

  ...".בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו

מאחר שכן, יש לברר מהם התפקידים של מלך ישראל בחיר ה', ובאילו דרכים עליו 

  להנהיג את עמו.

ה ַרק כ) נאמרות המצוות המוטלות על המלך: "-בהמשך הפסוקים שם (טז ה לֹא ַיְרּבֶ ה לֹא ַיְרּבֶ ה לֹא ַיְרּבֶ לֹא ַיְרּבֶ

יב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה...  ּוִסיםּוִסיםּוִסיםּוִסיםּלֹו סּלֹו סּלֹו סּלֹו ס ים ְולֹא ָיׁשִ ה ּלֹו ָנׁשִ ים ְולֹא ַיְרּבֶ ה ּלֹו ָנׁשִ ים ְולֹא ַיְרּבֶ ה ּלֹו ָנׁשִ ים ְולֹא ַיְרּבֶ ה ּלֹו ָנׁשִ ְוֶכֶסף ְוָזָהב ְוֶכֶסף ְוָזָהב ְוֶכֶסף ְוָזָהב ְוֶכֶסף ְוָזָהב ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו ְולֹא ַיְרּבֶ

ה ּלֹו ְמאֹד ה ּלֹו ְמאֹדלֹא ַיְרּבֶ ה ּלֹו ְמאֹדלֹא ַיְרּבֶ ה ּלֹו ְמאֹדלֹא ַיְרּבֶ א ַמְמַלְכּתֹו  .לֹא ַיְרּבֶ סֵּ ְבּתֹו ַעל ּכִ ֵנה ַהּתֹוָרהְוָהָיה ְכׁשִ ֵנה ַהּתֹוָרהְוָכַתב לֹו ֶאת ִמׁשְ ֵנה ַהּתֹוָרהְוָכַתב לֹו ֶאת ִמׁשְ ֵנה ַהּתֹוָרהְוָכַתב לֹו ֶאת ִמׁשְ ְוָהְיָתה     ...ְוָכַתב לֹו ֶאת ִמׁשְ

ל ְיֵמ  יו ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ִעּמֹו ְוָקָרא בֹו ּכָ ְבֵרי ַהּתֹוָרה ָק ֱאלֹ  ה'י ַחּיָ ל ּדִ ֹמר ֶאת ּכָ יו ִלׁשְ

מֹאול... ְצָוה ָיִמין ּוׂשְ י סּור ִמן ַהמִּ י רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלּתִ   ".ַהּזֹאת... ְלִבְלּתִ

 םתפקידיהמהם  ולכן יש עדיין לברר, איסוריםבעיקר  מצוייםבפסוקים אלו 

עשה הת ומצו .זאת כלל התורה מגדירהאין לכאורה  החיוביים המוטלים על המלך.

  .פר תורהכתיבת סמצוות היא הנאמרת בפרשה  יחידהה

יָמה ָעַלי ֶמֶלְך  הפסוק אומר: –עוד יש לשאול  ָכל ַהּגֹוִים..."ְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ ָכל ַהּגֹוִים...ּכְ ָכל ַהּגֹוִים...ּכְ ָכל ַהּגֹוִים...ּכְ ים  ּכְ ׂשִ שום ּתָ

ר ִיְבַחר ָעֶליָך ֶמֶלְך  ר ִיְבַחר ֲאׁשֶ ר ִיְבַחר ֲאׁשֶ ר ִיְבַחר ֲאׁשֶ תפקידי מלך ישראל והנהגותיו שהיא ת התורה האם כוונ – '"'"'"'"ההההֲאׁשֶ

מלך הנבחר  לש נוספתלבנות קומה  ישזה  ל גביאלא שע ,כשל מלך גוי םביסודיהיו 

וכשם שעם  ,אין כל קשר בין מלך גוי למלך ישראלמא או ש ?ה' והולך בדרכיו ל ידיע

  ישראל הוא מהות בפני עצמה כך גם מלך ישראל?

 הנהגותיו,תפקידיו ו םמהי עצמה יש לברר ת בפנמלך ישראל הוא מהואם נאמר ש

ל שהוא נדבך נוסף ענאמר  אולם אם ;כלל כךהתורה מתייחסת לשהרי כאמור אין 

  יש להוסיף ולברר תחילה גם מהם תפקידיה של מלכות זו.מלכות הגויים,  גבי



  תפקידי מלך ישראל והנהגותיו  –  פרק א     10

הנהגות והנביא מפרט  ,העם מלך ככל הגויים , מבקשבפרשת המלך שמואל, ספרב

ָכל־ַהּגֹוִים..."): יז-ה ,ח 'א    (שמואל שיקוםשל המלך  ְפֵטנּו ּכְ נּו ֶמֶלְך ְלׁשָ יָמה־ּלָ ְדּתָ ְוִה  ׂשִ ּגַ

ט ַהּמֶ  ּפַ ר ִיְמ ָלֶהם ִמׁשְ יו לֹ ֶלְך ֲאׁשֶ ְבּתֹו ּוְבָפָרׁשָ ֶמְרּכַ ם לֹו ּבְ ח ְוׂשָ ֵניֶכם ִיּקָ ְך ֲעֵליֶהם... ֶאת־ּבְ

ְבּתוֹ  ֵרי ֲאלָ  ְוָלׂשּום לוֹ  .ְוָרצּו ִלְפֵני ֶמְרּכַ ים ְוַלֲחרֹׁש ֲחִריׁשֹו ְוִלְקצֹר ְקִצירֹו פִ ׂשָ ִ ֵרי ֲחִמׁשּ ים ְוׂשָ

ֵלי־ִמְלַחְמּתֹו ּוְכֵלי ִרְכּבוֹ  נֹוֵתי .ְוַלֲעׂשֹות ּכְ חֹות ּוְלאֹפֹותכֶ ְוֶאת־ּבְ חֹות ּוְלַטּבָ ח ְלַרּקָ  .ם ִיּקָ

ְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם ַהּטֹוִבים ִיּקָ דְוֶאת־ׂשְ  ְוַזְרֵעיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם  .ן ַלֲעָבָדיוַת ח ְונָ ֹוֵתיֶכם ְוֶאת־ּכַ

חּוֵרי .ַיְעׂשֹר ְוָנַתן ְלָסִריָסיו ְוַלֲעָבָדיו ְפחֹוֵתיֶכם ְוֶאת־ּבַ ם ַהּטֹוִבים כֶ ְוֶאת־ַעְבֵדיֶכם ְוֶאת־ׁשִ

ה ִלְמַלאְכּתוֹ  ח ְוָעׂשָ ְהיּו־לֹו ַלֲעָבִד  .ְוֶאת־ֲחמֹוֵריֶכם ִיּקָ ם ּת֒   ".יםצֹאְנֶכם ַיְעׂשֹר ְוַאּתֶ

שמואל מונה את זכויותיו של המלך (לסוברים שהמלך מותר בהן, ראה סנהדרין כ 

 של תפקידיולא ברור מהם  עדיין גם כאןע"ב, וברמב"ם הלכות מלכים פרק ד), אבל 

שמלך עושה  – "ולעשות כלי מלחמתו" –פרט אולי לעובדה המובלעת בפסוק  המלך,

  מלחמות.

  של המלך. הנהגותיומתבארות  הלכות מלכים הרמב"ם בדברי

"...צוהו להיות לבו  (הלכה ו), כותב הרמב"ם: בפרק בבסיום הלכות כבוד המלך 

'ולבי חלל בקרבי', ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי,  :שנאמר ,בקרבו שפל וחלל

, ויהיה חונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבא 'לבלתי רום לבבו מאחיו' :שנאמר

טובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון בחפציהם וב

 ''אם היום תהיה עבד לעם הזה :רבים ידבר רכות, שנאמר: 'שמעוני אחי ועמי', ואומר

ונחנו מה לא ' ::::ממשה רבינו והוא אומרממשה רבינו והוא אומרממשה רבינו והוא אומרממשה רבינו והוא אומרלעולם יתנהג בענוה יתירה, אין לנו גדול  .וגו'

תם וקצפם כאשר ישא האומן את ויסבול טרחם ומשאם ותלונו '.עלינו תלונותיכם

 :, ודרכו של רועה מפורש בקבלה'לרעות ביעקב עמו'היונק, רועה קראו הכתוב, 

  .' וגו' "כרועה עדרו ירעה בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו ישא'

הנהגותיו של ראיות לדבריו, עולה ש הרמב"םמהתבוננות בפסוקים שמהם מביא 

כמשה, יהושע  ,ומנהיגיוומנהיגיוומנהיגיוומנהיגיו    ישראלישראלישראלישראל    על מלכיעל מלכיעל מלכיעל מלכי ךךךך""""בתנבתנבתנבתנ מהנאמרמהנאמרמהנאמרמהנאמרנלמדות מלך ישראל 

  ., ואין כלל מובאות ממלכי הגוייםרחבעם וכו'הנדרש מ, דוד, )הלכה ח רמב"ם שם(

הלכות המלך הפרקים העוסקים בהרמב"ם את פותח  בפרק גמשך הלכות מלכים בה

  .ןובמידות שעליו לנהוג על פיה המלך המוסריות שלההלכתיות ו בהנהגות

לעצמו יתר על  כותב לו ספר תורהכותב לו ספר תורהכותב לו ספר תורהכותב לו ספר תורהעל כסא מלכותו, בעת שישב המלך ": : : : הלכה א

יושב בדין יושב בדין יושב בדין יושב בדין ... והוא עמו יוצא למלחמהיוצא למלחמהיוצא למלחמהיוצא למלחמה... לא יזוז מלפניו הספר שהניחו לו אבותיו...

  .'"והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו' :שנאמר ,מיסב והוא כנגדו והוא עמו,והוא עמו,והוא עמו,והוא עמו,
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 חשובההנראית תחילה כה והרמב"ם את פרק ג במצומתחיל  ,כהמשך לפרק הקודם

פר התורה. אך מתברר שמדובר במצווה ת כתיבת סומצו –פחות בתפקידי המלך 

, ובכך כל ימיואת המלך מלווה שיש לה משמעות רחבה מאוד, שכן ספר תורה זה 

 ל פיוכל התנהלותו חייבת להיות ע ,שמוסר המלך קודם להנהגתומצווה זו מלמדת 

  התורה.

שלדעת הרמב"ם תפקידי המלך הם יציאה למלחמה  עוד עולה מהלכה זו בדרך אגב

יושב  ילו דינים ובאיזה בית דיןבא (ויש לברר , וכפי שנראה עוד להלןוישיבה בדין

  , ואכמ"ל).הסנהדריןבאילו דינים יושבים ו ,המלך

וכל כסף וזהב שירבה לאוצר בית ה' ולהיות שם  כסף וזהב... לולולולוולא ירבה " ::::הלכה ד

  ".הרי זה מצוה להרבותו... מלחמותםמלחמותםמלחמותםמלחמותםלצרכי הצבור וללצרכי הצבור וללצרכי הצבור וללצרכי הצבור ולמוכן 

והיתה עמו ' :ביום ובלילה, שנאמר עוסק בתורה ובצרכי ישראלעוסק בתורה ובצרכי ישראלעוסק בתורה ובצרכי ישראלעוסק בתורה ובצרכי ישראל...יהיה " ::::הלכה ה

  .'"וקרא בו כל ימי חייו

, שלבו הוא לב כל 'ולא יסור לבבו' :שנאמר ,"...על הסרת לבו הקפידה תורה    ::::הלכה ו

  .'"כל ימי חייו' :רשנאמ ,לפיכך דבקו הכתוב בתורה יתר משאר העם ,קהל ישראל

דאגה לצורכי הכלל ועיסוק דאגה לצורכי הכלל ועיסוק דאגה לצורכי הכלל ועיסוק דאגה לצורכי הכלל ועיסוק  - שני תפקידים נוספים של המלך מהלכות אלו עולים

העיסוק בתורה של המלך חיוני יותר מאשר זה של כל אחד מעם ישראל,  בתורה.בתורה.בתורה.בתורה.

  מפני מעלתו של המלך ומרכזיותו.

    כל איש אשרכל איש אשרכל איש אשרכל איש אשר''''    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר... "כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו    ::::הלכה ח

, וכן כל המבזה את המלך או המחרפו יש למלך רשות להרגו, כשמעי ''''ימרה את פיךימרה את פיךימרה את פיךימרה את פיך

ויש לו לאסור ולהכות בשוטין לכבודו, אבל לא יפקיר ממון ואם הפקיר הרי  בן גרא...

  ."זה גזל

כל ההורג נפשות שלא בראיה ברורה, או בלא התראה, אפילו בעד אחד, ": : : : הלכה י

 .רשות להרגו ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכהאו שונא שהרג בשגגה, יש למלך 

להטיל אימה ולשבר יד רשעי להטיל אימה ולשבר יד רשעי להטיל אימה ולשבר יד רשעי להטיל אימה ולשבר יד רשעי והורג רבים ביום אחד ותולה ומניחן תלויים ימים רבים 

  ."העולםהעולםהעולםהעולם

גם בהלכות אלו נלמדים כוחו ומעשיו של המלך ממלכי ישראל, ומתברר עוד תפקידו 

  לתקן עולם ולשבור יד עושי רשעה.

המלוכה שנאמרו על ידי שמואל והובאו לעיל,  הרמב"ם מבאר את משפטי בפרק ד

  ולדברי הרמב"ם המלך מותר בהם. האם הם גם רצויים?
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גמתו חשבתו ומובכל יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה מ: "... בהלכה יהרמב"ם מסיים 

להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים ולהילחם מלחמות 

'ושפטנו מלכנו  , שנאמר:ההההלעשות משפט ומלחמלעשות משפט ומלחמלעשות משפט ומלחמלעשות משפט ומלחמלא . שאין ממליכין מלך תחלה אה'ה'ה'ה'

  .ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו'"

אינם  חובותיו ואחריותו של מלך ישראלהנהגותיו, שעד כה  עולה מהרמב"םעולה מהרמב"םעולה מהרמב"םעולה מהרמב"םהההה

מלכי ישראל ומהאופן שבו נהגו מנהיגי , אלא בעיקר מלך גוי נלמדים מאלו של

לחם את יענווה וחמלה, לה לציבור ולצרכיו מתוך לדאוג והן כוללותהכשרים, 

 , כפי שצווה,ל מתוך לימוד ועיסוק מתמיד בתורהולהעניש, והכום, לדון המלחמותי

  .היא מקור כוחו והנהגתוכן התורה ש



13 

        פרק בפרק בפרק בפרק ב

        דינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינא

  הקדמה  .א

מלך בפרק הקודם עסקנו בתפקידי המלך והנהגותיו, ושרטטנו את דמותו של 

ישראל. כעת נדון בסמכויות המלך, ונמשיך בכך בפרקים הבאים. הדיון בסמכויות 

המלך מביא לעיסוק בסוגיית 'דינא דמלכותא דינא', בנדרים (כח, א), בבא קמא (קיג, 

א) ועוד. בסוגיה זו נברר מהו כוח השלטון הנתון ביד מלך גוי ומלך ישראל, לפי 

  שיטות הראשונים השונות.

מלך בדיני  פרק ג, מלכיםבהלכות : בדיני המלךבדיני המלךבדיני המלךבדיני המלך    בשלושה מקומותבשלושה מקומותבשלושה מקומותבשלושה מקומותסק עו    "םהרמב

שם, בדיני המלך הנלמדים מספר  ד בפרק , ובמורד במלכות;בתורההאמורים 

  .יח)-(ה, יאבהלכות גזלה ואבדה נמצאות הלכות מלך גם ולמרבה הפלא  ;שמואל

בפרשת בפרשת בפרשת בפרשת מביאה מחלוקת תנאים אם הדינים האמורים  )ב ,כ( סהדריןהגמרא ב

(כגון: לקיחת המלך אנשים לשמש ולרוץ לפניו, בהמות למלאכתו,  המלך בשמואלהמלך בשמואלהמלך בשמואלהמלך בשמואל

: כל האמור בפרשת רבי יוסי אומררבי יוסי אומררבי יוסי אומררבי יוסי אומרמעשר מהתבואה והבהמות ועוד) נפסקו להלכה: "

, כדי לאיים עליהםכדי לאיים עליהםכדי לאיים עליהםכדי לאיים עליהם: לא נאמרה פרשה זו אלא רבי יהודה אומררבי יהודה אומררבי יהודה אומררבי יהודה אומר .מלך מותר בומלך מותר בומלך מותר בומלך מותר בו –מלך 

  ."תו עליךשתהא אימ – 'שום תשים עליך מלך' :שנאמר

(להלן יובאו דעות  מלך ישראלל מתייחסתהרמב"ם סובר כרבי יוסי שפרשת המלך 

גם את הלכות המלך  ל כן הוא מביא בהלכות מלכיםע הראשונים החולקות בזה),

דיני מלך ישראל להלכות  ענייןאולם מה  .תורהבמלך שההלכות שבשמואל, מלבד 

  גזלה ואבדה?

והעמיד  מכס שפסקו המלך..."יא):  ,(ה לה ואבדהבהלכות גזרמב"ם הוכך הם דברי 

לפי  אינו בחזקת גזלןאינו בחזקת גזלןאינו בחזקת גזלןאינו בחזקת גזלן ונודע שאדם זה נאמן... ,מוכס ישראל לגבות חלק זה למלך

(ומכאן ממשיך הרמב"ם     ..."גוזל מנת המלךגוזל מנת המלךגוזל מנת המלךגוזל מנת המלךממכס זה     המבריח הוא...שדין המלך דין שדין המלך דין שדין המלך דין שדין המלך דין 

  ....לבאר את הסמכויות הממוניות של המלך)

דינו של המלך הרי הוא גוזל, משום ש"דינא כלומר, הרמב"ם מבאר שהעובר על 

  דמלכותא דינא".

נודרין להרגין "    . המשנה שם אומרת:א) ,(קיג בבא קמאבמסכת הוא  דין זההמקור ל

, שהיא [התבואה שבידו] שהיא של תרומה –[כדי להערים עליהם] ולמוכסין ולמוכסין ולמוכסין ולמוכסין ולחרמין 

". על כך שואלת לךשל בית מלך, אף על פי שאינה של תרומה, אף על פי שאינה של מ
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! א"ר דינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאוהאמר שמואל: " הגמרא מדוע מותר להערים על מוכסים:

דבי ר' ינאי אמרי: במוכס העומד  .חנינא בר כהנא אמר שמואל: במוכס שאין לו קצבה

ואסור לגזול מוכס הממונה  מחייבמחייבמחייבמחייב    המלךהמלךהמלךהמלך    שדיןשדיןשדיןשדיןכלומר, מבואר בגמרא  ."מאליו

ד את המשנה במקרים שבהם המוכס אינו מייצג את מטעמו, ומשום כך צריך להעמי

  המלך.

 ישראל במלך – באיזה מלך מדוברוכן , מה מקור התוקף של דיניו של המלך יש לברר 

מלך גם באו  ,נביא ל ידיעבמלך שנקבע  ,העם מרצון ל ידינבחר עהבמלך  ?גויב או

  שלטונו על העם?את שכפה 

  דמלכותאמלך גוי ומלך ישראל בנוגע לדינא   .ב

ככלל מצוות התורה מיועדות לעם ישראל, וממילא סביר היה להניח שהגמרא תדון 

, של דינא הלכה זו ל הראשוניםל הראשוניםל הראשוניםל הראשוניםלכלכלכלכלמרבה הפלא  . והנהמלך ישראלבדינו של 

  .מחלוקתמחלוקתמחלוקתמחלוקתקיימת  ישראלישראלישראלישראלביחס למלך  ואילו ,גויגויגויגויתקפה במלך  דמלכותא דינא

במלכי עובדי כוכבים אמר קא ודד בתוספותבתוספותבתוספותבתוספותוכתבו " כתב: א) ,כחנדרים (    ר"ןהא. א. א. א. 

ויכול לומר להם אם לא תעשו מצותי אגרש  מפני שהארץ שלומפני שהארץ שלומפני שהארץ שלומפני שהארץ שלו ,דדינא דמלכותא דינא

". אבל במלכי ישראל לא לפי שארץ ישראל כל ישראל שותפין בה ,אתכם מן הארץ

  .כלומר, לדברי הר"ן דינא דמלכותא דינא שייך במלך גוי תמיד ובמלך ישראל בחו"ל

  נוספים: ניםראשו יםכותב כדבריו

 – מה שאמרתם דינא דמלכותא"(סימן יב א תשובת ר"ת):  שו"ת בעלי התוספות

  ".באומות העולם מיירי...

שארץ ישראל  ,(חלק ג ב"ק סימן תמז): "מלכי ישראל אין דיניהם דין אור זרועה

כן דינם שכל  מות העולםאבל באו ,נתחלקה לכל אחד ואחד מישראל ואינה של מלך

  ".הארץ למלך...

פירשו בתוס' בשם ה"ר אליעזר דדוקא במלכי אומות "' :(נדרים כח, א)    הרשב"א

ומשום דמצי אמר להו אם לא תעשו מצותי אגרש  ,העולם אמרו דינא דמלכותא דינא

דאינו יכול ליטול מהם משלהם דאינו יכול ליטול מהם משלהם דאינו יכול ליטול מהם משלהם דאינו יכול ליטול מהם משלהם אבל במלכי ישראל לאו דינא  ,היא שהארץ שלושהארץ שלושהארץ שלושהארץ שלואתכם 

  .".אין בה למלך יותר מלאיש אחר..כל ישראל שותפין בה ו רץ ישראללפי שא ,כלוםכלוםכלוםכלום

(חלק א סימן תרלז) פירש שהדברים הנ"ל נאמרו רק בארץ ישראל:  שו"ת הרשב"א

, ודוקא בארץ שהיא ירושה ואף במלכי ישראל בחוצה לארץואף במלכי ישראל בחוצה לארץואף במלכי ישראל בחוצה לארץואף במלכי ישראל בחוצה לארץ"... דינא דמלכותא ... 

  לכל ישראל הוציאו רבותינו הצרפתים בנדרים".
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רק בחוץ  ישראלתמיד ובמלך וי במלך ג שדינא דמלכותא דינא לעומת שיטות אלולעומת שיטות אלולעומת שיטות אלולעומת שיטות אלו

  .במלך ישראל גםגםגםגם אחרים פסקו שדינא דמלכותא נאמר, לארץ

כגון  בני אדם שחזקתן גזלנין...": כתב ט) ,(ה הלכות גזלה ואבדההרמב"ם ב

". וממשיך אסור ליהנות מהן שחזקת מלאכה זו שהוא גזול... םוהליסטי םהמוכסי

 םדברים אמורים שהמוכס כליסטיבמה " :), שהובאה בחלקה לעילהלכה יאב(שם 

והעמיד מוכס  אבל מכס שפסקו המלך...... בזמן שהמוכס גוי או מוכס העומד מאליו

עובר המבריח ממכס זה מפני  ונודע שאדם זה נאמן... ,ישראל לגבות חלק זה למלך

 המאיריוכן כתבו  .""""בין שהיה המלך גוי בין שהיה מלך ישראלבין שהיה המלך גוי בין שהיה מלך ישראלבין שהיה המלך גוי בין שהיה מלך ישראלבין שהיה המלך גוי בין שהיה מלך ישראלשהוא גוזל מנת המלך, 

  (חושן משפט סימן שסט סעיף ו).    הטור והשולחן ערוךח, א), (נדרים כ

  המלך לסוברים שאין דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל סמכויות  .ג

אם נאמר שהכוונה היא לכלל חוקי  –ינא דמלכותא לו דינים עוסק דייש לברר בא

ם כן מה משמעות במלך ישראל, א נוהג זה אינו יןד הרבה ראשוניםלהרי המלך, 

  ?ואכיפה חקיקהשל היותו מלך בלא סמכות 

ח ועיקר הכ –אכן לדעת ראשונים אלו אין למלך ישראל סמכויות חוקיות ואין לומר ש

שהרי  – ועניינו של המלך הוא בעיקר ייצוגי ,החוקי הוא בידי הסנהדרין והשופט

מה הצורך . "!שתהא אימתו עליך – 'שום תשים עליך מלך'נאמר במלך ישראל "

באימת מלכות כלפי מי שאינו שולט באמת, איזה נזק יהיה אם ייפגע כבודו או אף 

 ל פי: "ומוציא למלחמת הרשות ע)ב ,כ( סהדריןמשה בב כתוב וכן ימרו את פיו?

דרך המלך אין לו  .ופורץ לעשות לו דרך ואין ממחה בידו ,של שבעים ואחד ית דיןב

  ישראל, אם כן, מה מקור תוקפם? במלך וודאי נאמר דינים אלו .שיעור"

שאותם מלך ישראל אינו  ,סיםימ אין דינו של מלך ישראל דין לענייןש ם תאמרוא

  מכמה טעמים: נכון יכול לגבות, גם זה אינו

  ?סיםימלך לפעול במלכותו אם אינו גובה מיכול כיצד  א.א.א.א.

  :נביאים שמלכי ישראל גובים מסכמה מקומות במצינו ב ב.ב.ב.ב.

ְלָאִכים : "(יא, ז) 'שמואל א ַיד ַהּמַ ָרֵאל ּבְ בּול ִיׂשְ ָכל ּגְ ח ּבְ ּלַ ֵחהּו ַוְיׁשַ ָקר ַוְיַנּתְ ח ֶצֶמד ּבָ ּקַ ַוּיִ

מּוֵאל  אּול ְוַאַחר ׁשְ ר ֵאיֶנּנּו יֵֹצא ַאֲחֵרי ׁשָ ה ִלְבָקרוֹ ֵלאמֹר ֲאׁשֶ ה ִלְבָקרוֹ ּכֹה ֵיָעׂשֶ ה ִלְבָקרוֹ ּכֹה ֵיָעׂשֶ ה ִלְבָקרוֹ ּכֹה ֵיָעׂשֶ ַחד  ּכֹה ֵיָעׂשֶ ּפֹל ּפַ ַעל  ה'ַוּיִ

ִאיׁש ֶאָחד ְצאּו ּכְ   .ח להחרים את הבקר מהעםוכהיה אים שלשאול רו". ָהָעם ַוּיֵ

סטו): "ְוֶזה ְדַבר  ,(ט    'מלכים א סַהּמַ סַהּמַ סַהּמַ ית  ַהּמַ לֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ֶלְך ׁשְ ר ֶהֱעָלה ַהּמֶ ְוֶאת  ה'ֲאׁשֶ

ֶזר ם ְוֶאת ָחצֹר ְוֶאת ְמִגּדֹו ְוֶאת ּגָ ָלִ ּלֹוא ְוֵאת חֹוַמת ְירּוׁשָ יתֹו ְוֶאת ַהמִּ   ".ּבֵ
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ה ָאבִ : "(יב, ד) 'מלכים א ׁשָ ה ָהֵקל ֵמֲעבַֹדת ָאִביָך ַהּקָ ה ַעּתָ נּו ְוַאּתָ ה ֶאת ֻעּלֵ יָך ִהְקׁשָ

ר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדּךָ  ֵבד ֲאׁשֶ במס שהיה מעלה עליהם בכל " :[רד"ק שם ".ּוֵמֻעּלֹו ַהּכָ

  .]"מאד דהיה קשה וכב ידוע כי המס שהעמיס שלמה עליהם..."רלב"ג שם:  ".שנה...

הוא במלך ישראל  ינא דמלכותאמיה שאין דיודע פותעם של תוסראינו לעיל שהט

 ש לשאולאינה שלו והוא אינו יכול לגרש איש מן הארץ. וי רץ ישראלקרקע אש מפני

מלך הח של גירוש מן הארץ? מדוע העובדה שווכי לא ניתן למשול ולשלוט ללא הכ

שאין בו אינו יכול לגרש אדם מארצו, משמיטה מתחתיו את קרקע המשילות עד 

 מדוע לא יוכל לאסור, לקנוס או להלקות את המפירים את חוקיו? דינא דמלכותא?

כשם שהיה מותר  ,להרוג מי שמורד במלכות רשות למלך ישראלמכך, הרי יש יתירה 

ומצינו  .לגרשו ל וחומרחז"ל היה מורד במלכות, ק לפילדוד להרוג את אוריה החתי ש

יעזוב את מקום מגוריו בבחורים ויעבור לגור ששלמה המלך גזר על שמעי בן גרא ש

בירושלים, וגזר עליו שלא יצא מירושלים, וכשיצא הרגו (וראה רמב"ם מלכים ג, ח). 

  ?ישראל גורעת העובדה שאין הקרקע שלו משלטון מלך דועמ ם כןא

  הראשונים ביארו את דינא דמלכותא בכמה דרכים:

        עתוצאת הבעלות על הקרק –דינא דמלכותא דינא   ....אאאא

 יש – ל"ז העזרי אבי נורבי כתב"): תמז סימן קמא בבא פסקי ג( זרוע ורהאכתב 

 בין אפילו אומרים ויש ,דינא דמלכותא דינא למימר שייך בקרקע דדוקא מפרשים

  ."הכריע ולא ממון עניני שאר

בשיטה (בעל היראים, מובא גם  ר' אליעזר ממיץומכריע האור זרוע על פי דברי 

    תתתתבקרקעובקרקעובקרקעובקרקעוולי נראה דלא אמרינן דיניה דינא אלא כח, א): " מקובצת דרים

לא יעבור אדם בארצו אם לא יתן לא יעבור אדם בארצו אם לא יתן לא יעבור אדם בארצו אם לא יתן לא יעבור אדם בארצו אם לא יתן  רשאומ מכסמכסמכסמכסכגון  התלוים בקרקעותהתלוים בקרקעותהתלוים בקרקעותהתלוים בקרקעות    םםםםובמשפטיובמשפטיובמשפטיובמשפטי

והיינו  .אם לא יתן כך וכך לא יהא בארצילא יהא בארצילא יהא בארצילא יהא בארצישאמר  כרגא דאקרקיף גבראכרגא דאקרקיף גבראכרגא דאקרקיף גבראכרגא דאקרקיף גבראוגם  ...מכסמכסמכסמכס

  א כמצותוטעמא דדיניה דינא שהארץ שלו היא ואינו רשאי אדם שיעבור בארצו אם ל

או או או או כי ההיא דסיקריקון דגיטין  על מלכות שאינו שלו ושכבשו בגולהעל מלכות שאינו שלו ושכבשו בגולהעל מלכות שאינו שלו ושכבשו בגולהעל מלכות שאינו שלו ושכבשו בגולהאבל אם קוצב 

אדם שאינו חפץ בארצו לאו כל כמיניה למיגזליה. ומלכי ישראל אין דיניהם דין שארץ אדם שאינו חפץ בארצו לאו כל כמיניה למיגזליה. ומלכי ישראל אין דיניהם דין שארץ אדם שאינו חפץ בארצו לאו כל כמיניה למיגזליה. ומלכי ישראל אין דיניהם דין שארץ אדם שאינו חפץ בארצו לאו כל כמיניה למיגזליה. ומלכי ישראל אין דיניהם דין שארץ 

כן דינם כן דינם כן דינם כן דינם     מות העולםמות העולםמות העולםמות העולםישראל נתחלקה לכל אחד ואחד מישראל ואינה של מלך אבל באוישראל נתחלקה לכל אחד ואחד מישראל ואינה של מלך אבל באוישראל נתחלקה לכל אחד ואחד מישראל ואינה של מלך אבל באוישראל נתחלקה לכל אחד ואחד מישראל ואינה של מלך אבל באו

ל ההדיוטות שהם קצבו שלא יהנה אדם מארצם והוא הדין בכ ,שכל הארץ למלךשכל הארץ למלךשכל הארץ למלךשכל הארץ למלך

ושמואל הא קמ"ל דכל הארץ למלך היא והיינו דאמר  ,אלא בקצבתם שדיניהם דין

  ."בהגוזל בתרא דקטלי דיקלי וגשרי גישרי שהדקלים והקרקעות שלו הם

אם כן, אכן הגורם לדיני המלך הוא הבעלות על הקרקע, אבל הדבר מתיר לו גם 

(כרגא), ולא רק מס על הקרקע. והטעם לכך הוא שמכוח הקרקע לקיחת מס גולגולת 
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יכול להתנות  אדםהמלך יכול להתנות את השהות בארצו תמורת תשלום, כשם שכל 

ולדרוש זאת מהחפצים לשהות בקרקעו. מה שנשלל מהמלך הוא מיסוי של מלכות 

שאינה שלו ושלא קיבלה אותו כמלך. וכן כאשר המלך אינו מאפשר לאדם לעזוב 

בבא ( ם של שלמהיהאת הארץ עם מיטלטליו וכספו, בזה הוא גוזל אותו, וכך סיים 

אבל אם המלך היה רוצה ליקח לו : "ש"והרא רבי אליעזר ממיץ בשם) יד ,קמא ו

[ואומנם  א".לאו כל כמיניה למיגזליה, עכ"ל ,ממון ממי שאינו חפץ לעמוד בארצו

הדגיש את תשלום המכס (כהמשך ליסוד דברי ר"א ממיץ על  (כח, א) דריםבר"ן ה

תשלום בגין כניסה למקום מסוים, או שימוש  ' הינומכסבעלות הקרקע), ובדרך כלל '

אבל נראה שהדבר נבע מהתייחסות לסוגיא שעוסקת בהברחה  1וכדומה.בדרכים 

 במסכת בבא בתראמהמכס, ואין הוא בא לשלול תשלום של מס גולגולת, כמבואר 

  (נה, א) שכרגא שהוא על קרקפתא דגברי גם כן חובה לשלם, וראה ר"ן שם].

(ח"ה חו"מ סימן מד ד"ה אך הר"ן) על דברי  בשו"ת החתם סופרהנה כתב 

הראשונים על פי תוספות שאין דינא דמלכותא בארץ ישראל מכיוון שאין הקרקע 

ס"ל לא שייך  ,על כרחםעל כרחםעל כרחםעל כרחםשמטיל  במסים ומכסבמסים ומכסבמסים ומכסבמסים ומכסומ"מ נ"ל דלא פליג אלא של המלך: "

וא"כ יש לחלק בין מלכי  ,אלא משום שהוא אדון הארץ ,לומר בני מדינה ניחא להו

מודה ר"ן  )נ"ד ע"ב(כמו ב"ב  ונימוסי'ונימוסי'ונימוסי'ונימוסי'    ''''אבל במנהגיאבל במנהגיאבל במנהגיאבל במנהגי מות העולם.ישראל למלכי או

  במות העולם".ואין לחלק בין מלכי ישראל לאו דניחא להודניחא להודניחא להודניחא להודהטעם משום 

  (ח"א עמ' כג): התורה והמדיהבאופן דומה כתב הרב יוסף דב כהן זצ"ל בספר 

, במסים שהמלך לוקח לעצמובמסים שהמלך לוקח לעצמובמסים שהמלך לוקח לעצמובמסים שהמלך לוקח לעצמו"ונראה עוד שאין אנו צריכים לטעם של דד"ד אלא 

ח) ושו"ע -, יסודם בדין הש"ס ב"ב (זבני המדינהבני המדינהבני המדינהבני המדינהלצרכי לצרכי לצרכי לצרכי אבל מסים וארנוניות שהם 

לעשות חומה ודלתיים ובריח לעיר ולבנות להם בית  כופים בני העירכופים בני העירכופים בני העירכופים בני העירחו"מ (סי' קג) 

הכנסת... וכן שאר צרכי העיר. ואפי' מיעוט כופים בזה את המרובים. ואע"פ 

ון ון ון ון מפני תיקמפני תיקמפני תיקמפני תיקשמקצתם אינם צריכים כגון בית חתנות... והיסוד לזה נראה ג"כ שהוא 

. ופשוט הוא שכשם שבני העיר כופים זא"ז לכל צרכי העיר ואפילו מיעוט העולםהעולםהעולםהעולם

    כופים זא"ז לכל צרכי המדינה, מדין הש"ס. כמו כן בני המדינהכמו כן בני המדינהכמו כן בני המדינהכמו כן בני המדינהכופים את המרובים, 

כגון בטחון המדינה ושמירתה מבחוץ ומבפנים, תקנת  וכלול בזה רוב עניני המלכותוכלול בזה רוב עניני המלכותוכלול בזה רוב עניני המלכותוכלול בזה רוב עניני המלכות

                                            

 ליטול גשריםגשריםגשריםגשרים... תקנו עצמן לצורך אלא תקנו לא שתקנו מה כל אמר יוחאי בן שמעון רבי: "כגון  .1

" המכסהמכסהמכסהמכס מן עצמן יבריחו ולא דרכיםדרכיםדרכיםדרכים    עובריעובריעובריעוברי כל ילמדו ממני להם אמר" ;)ב, לג שבת" (מכסמכסמכסמכס מהן

 ק"ב" (המכסהמכסהמכסהמכס    אתאתאתאת    בובובובו    להבריחלהבריחלהבריחלהבריח בגדים עשרה גבי על אפילו כלאים אדם ילבשילבשילבשילבש    לאלאלאלא" וכן ;)א, ל סוכה(

למדינה, ולא  ממדינה כסחורה בהעברתם רק מבגדים מכס גובים כלל שבדרך מכיוון), א, קיג

  .על החזקתם או סחורה בהם בתוך המדינה
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בארות וסידור ענייני המים... שמירת הדרכים, בנין בתי ספר ומלאכה, קידוח 

  הבריאות וכו'".

לדבריו, מינוי המלך כולל בתוכו את הסכמת העם בכל מה שנוגע לצורכי בני 

המדינה, והמיסים הנצרכים לזה. ומה שהתמעט לדברי הראשונים במלכי ישראל, 

הוא כאשר המלך גובה מיסים לעצמו, לא למטרה ייעודית של צורכי הציבור (גם אם 

  מעצמו ייתכן שישתמש לצורך זה או אחר, אבל המס איננו ייעודי).

אם כן, החתם סופר חילק בין מה שנוטל בעל כורחם של האזרחים לבין מה שנוח 

להם בו, והרב כהן חילק בין מה שלוקח לצורך עצמו לבין מיסוי ייעודי לצורך ציבורי. 

מרצון הציבור, כשליח של ונראה שכיוון לאותו עניין, שבצורכי ציבור המלך פועל 

הציבור שקיבל ממנו את הכוח לקבוע את צורכי הציבור, סדרי העדיפויות שלו 

וכדומה. [לכאורה נראה שהם חלוקים ביסוד כוחו של המלך במקרה זה, שכן לדברי 

החת"ס, מדובר בדינא דמלכותא דינא, כמבואר בהפנייתו לב"ב נד, ואילו לדברי הרב 

(כח, א עמוד  מחת שלמה דריםקנות הקהל. אבל ראה כהן מדובר בתוקף של ת

קעא) שכתב בהמשך לדברי החת"ס הנ"ל, שיסוד דינא דמלכותא שנובע מהסכמת 

  העם, זהה ליסודם של תקנות הקהל, ואכמ"ל].

(יב, ד) כתב שהמלך היה גובה מיסים בהסכמת העם, שניתנה  'מלבי"ם מלכים א

בזמן המינוי. לפי זה, אם לא תהיה הסכמה על מיסוי בשעת המינוי, הוא אכן לא 

ימונה, שכן לא יוכל למלוך. וכתב שם, שדוד המלך היה מוגבל על פי הסכמת העם, 

שלמה,  ושלמה התחזק שלא כדין, וגבה מהם מעבר למה שהוסכם. כתוצאה ממעשי

  העם התנגד להמשך המצב במלכות רחבעם בנו, ודרש ממנו לחזור ולפעול כדין.

  לאור זאת ניתן לתרץ את הקושיות לעיל:

 איסור גביית מכסבין למלך ישראל על הקרקעות, של  בעלותמובן הקשר בין אי ה א.א.א.א.

רור אם האיסור קיים רק יהנובעים מהבעלות על הקרקע. [צריך ב ,או מס גולגולת

שגביית התשלומים נוגעת לעצם השימוש בקרקע וכדומה והכרוך בזה, או גם כ

  כאשר התשלום נועד לכסות עלויות מסוימות הכרוכות בכך].

במה שנוגע לצורכי הכלל, כל מה שגובה המלך מהציבור לצורכי  ,פרט לכך ב.ב.ב.ב.

הציבור, וכן חוקים הנצרכים להתנהלות הציבור, הינם בסמכות המלך, שכן על דעת 

  .זה מונה

        ינא דמלכותא דינא מקביל לפרשת המלךד  ....בבבב

ופירשו בתוס' בשם ה"ר  במוכס שאין לו קצבה..."(נדרים כח, א):  הרשב"אכתב 

ומשום דמצי אמר  ,אליעזר דדוקא במלכי אומות העולם אמרו דינא דמלכותא דינא
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אבל במלכי ישראל לאו  ,היא שהארץ שלושהארץ שלושהארץ שלושהארץ שלולהו אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם 

כל ישראל שותפין בה  רץ ישראללפי שא ,דאינו יכול ליטול מהם משלהם כלוםדאינו יכול ליטול מהם משלהם כלוםדאינו יכול ליטול מהם משלהם כלוםדאינו יכול ליטול מהם משלהם כלוםדינא 

ב)  ,ואין בה למלך יותר מלאיש אחר. ותדע לך דהכי הוא דהא איכא מ"ד (סנהדרין כ

ואמאי תיפוק  ,כל האמור בפרשת מלך מלך אסור בו ולא נאמר אלא ליראם ולבהלם

ים אלו במלכי ישראל אלא אלא דלא נאמרו דבר ,לי משום דדינא דמלכותא דינא

  ."במלכי האומות

יש מנם ו, שאהרשב"א פותח בדברים שהוזכרו לעיל של ר"א ממיץ ומוסיף לשאול

עשה את אותם אין לו למלך ישראל, אבל מדוע לא י "פרשת המלך"דין אומרים ש

דינא מוכיח שבמלך ישראל אין מזה הוא דינא? ו אתוקף דינא דמלכותדברים מ

    הסמכויות החוקיותהסמכויות החוקיותהסמכויות החוקיותהסמכויות החוקיות    יכול להועיל במקוםיכול להועיל במקוםיכול להועיל במקוםיכול להועיל במקום    ינא דמלכותאינא דמלכותאינא דמלכותאינא דמלכותאשדשדשדשד דבריו,עולה מ .דמלכותא

חוקים למלך ישראל אין רשות להשתמש ב. ))))ואולי אף מעבר לכךואולי אף מעבר לכךואולי אף מעבר לכךואולי אף מעבר לכך((((    """"פרשת המלךפרשת המלךפרשת המלךפרשת המלך""""שבשבשבשב

מכוחו של דינא דמלכותא, משום שאין לו דין דינא דמלכותא, ובנוגע לפרשת  אלו

  בה בלבד. המלך קיימת מחלוקת אם הוא מותר בה, ובכל מקרה היא מוגבלת לאמור

דיניה  רינן"ובמלכי ישראל לא אמ :ר"א ממיץ שם בשם רבועיקרון זה מבואר בדברי 

פרשת המלך בשמואל אלא ליראם ולבהלם.  ר[ה]בסנהדרין לא נאמ נןכדאמרי ,דינא

למ"ד מלך מותר בו היינו דוקא  לואפי[ו] .ור בפרשהמאבל המלך אסור בכל מה שא

  ."באמור בפרשה

שדינא דמלכותא כולל יותר מפרשת המלך, ואינו שייך במלך מבואר גם מדבריו 

  ישראל, אלא שנחלקו האמוראים על הסמכויות האמורות בפרשת המלך בשמואל.

  רבה העניינית שבין דינא דמלכותא לבין פרשת המלך.ימדבריהם נלמד על הק

פרשת המלך עוסקת בעיקר בצורכי המלך, וודאי שלמאן דאמר מלך אסור בה, 

שמואל אמר את הדברים כדי להזהיר את ישראל, הכוונה בעיקר לאזהרת שפירש ש

  העם מפני המלך שינהג שלא כראוי, בכפייה, לצרכיו הפרטיים וכדומה.

ולפי זה נראה שגם דינא דמלכותא עוסק בעניינים אלו של צורכי המלך (וכן לדעת 

ון שהן ר"א ממיץ, מה שקשור להסדרת ההחזקה בקרקעות, כשהוא עוסק בזה מכיו

  בבעלותו), ועניינים אלו הם שנשללו ממלך ישראל.

לעומת זאת, במה שנוגע לצורכי הציבור יש לומר שאין הדברים אמורים כלל, וכפי 

  שראינו לעיל.



  דינא דמלכותא דינא  –  פרק ב     20

  כי האומות שלא כדיןלחוקי מ –ינא דמלכותא דינא ד ג.ג.ג.ג.

מה שאמרתם דינא דמלכותא "תשובת ר"ת):  ;א ,(יב שו"ת בעלי התוספותבכתב 

כהן  רקמות העולם מיירי. אבל מלכי ישראל ומלכי בית דוד דנין אותו כדמפרש פבאו

מלך מלך מותר  רשתואפילו למ"ד כל האמור בפ שלא כדין.שלא כדין.שלא כדין.שלא כדין. ואין יכולין לגזולואין יכולין לגזולואין יכולין לגזולואין יכולין לגזולגדול 

אבל אבל אבל אבל  ',ואת כרמכם יקח ונתן לעבדיו אוסרי מלחמתו'אין לך בו אלא חידושיו,  ,בו

הכונס בדוד שלא רצה  רק. כדאשכחן פלאלאלאלאלעצמו להרבות לו הון ולהיות לו לגן ירק לעצמו להרבות לו הון ולהיות לו לגן ירק לעצמו להרבות לו הון ולהיות לו לגן ירק לעצמו להרבות לו הון ולהיות לו לגן ירק 

    דינא, אפילו בדבריםדינא דמלכותא דינא דמלכותא דינא דמלכותא דינא דמלכותא דודאי  אפילו לעשות לו גדר, ומלחמה היתה...

דדינא  מיירי... אומות העולםאומות העולםאומות העולםאומות העולם, דקטלי דיקלי לאו דינא, ובמלכי דלאו דינא קא עבדידלאו דינא קא עבדידלאו דינא קא עבדידלאו דינא קא עבדי

... כללו מכס קצבה וגשריםמכס קצבה וגשריםמכס קצבה וגשריםמכס קצבה וגשריםדמלכותא דינא אינה אלא בדברים שהמלכות עושה, כגון 

דינא דמלכותא בדברים דינא דמלכותא בדברים דינא דמלכותא בדברים דינא דמלכותא בדברים ל דבר, אין דינא דכל מלך ומלך העומד ומשנה דינא. אלא ש

שהנהיגו קדמוניהם. דהפקיעו חכמים ממון במנהג המלכות כדרך שהפקיעו מפני שהנהיגו קדמוניהם. דהפקיעו חכמים ממון במנהג המלכות כדרך שהפקיעו מפני שהנהיגו קדמוניהם. דהפקיעו חכמים ממון במנהג המלכות כדרך שהפקיעו מפני שהנהיגו קדמוניהם. דהפקיעו חכמים ממון במנהג המלכות כדרך שהפקיעו מפני 

  תקנת השבים ומפני תיקון העולם ומפני דרכי שלום".תקנת השבים ומפני תיקון העולם ומפני דרכי שלום".תקנת השבים ומפני תיקון העולם ומפני דרכי שלום".תקנת השבים ומפני תיקון העולם ומפני דרכי שלום".

 ל פיפירושו דיני מלכי אומות העולם הפועלים ע ינא דמלכותאמשמע שד ר"תר"תר"תר"תדעת דעת דעת דעת לללל

הם שייכים רק במלך גוי ולא במלך ישראל  ל כןוע שאינם כפי הדין, כללים שלהם

במלך ישראל, בעובדה שהארץ  ינא דמלכותאחלות ד איהוא אינו תולה כלל את (

). על פי זה נראה שוב לומר כנ"ל, שייתכן בהחלט שלמלך ישראל יש אינה שלו

ואין הדבר נוגע כלל לדינא  סמכויות רחבות כשהוא פועל כדין מכוח הציבור שבידו,

דמלכותא שאינו קיים בו (אלא משפט המלך הנתון במחלוקת). [נראה שגם נתינת 

שדות לעבדיו אוסרי מלחמתו איננה בגדר צורכי הציבור, ולכן למאן דאמר מלך אסור 

בפרשת המלך הוא אסור בזה. ואין הדבר מלמד על איסור לגבות מיסים לצורכי 

  הציבור].

הסכימו  – דינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאדינא דמלכותא דינאוהא אמר שמואל ": כתב (נדרים י, א)    סףמוקי יויב

כלומר חוקי  ,ודינא דמלכותא דוקא .דדוקא במלכי אומות העולםדדוקא במלכי אומות העולםדדוקא במלכי אומות העולםדדוקא במלכי אומות העולםרוב המפרשים ז"ל 

אבל דין שההגמון עושה מדעתו אינו דין.  ,המלך הקבועין במלכות ע"פ הגדולים

כל הכתוב  )ב ,כ( רין' סנהדדקי"ל במס ,,,,אין דנין דין אלא על פי התורהאין דנין דין אלא על פי התורהאין דנין דין אלא על פי התורהאין דנין דין אלא על פי התורהומלכי ישראל 

ולא אמרה תורה אלא ליראם ולבהלם  מלך אסור בומלך אסור בומלך אסור בומלך אסור בובפרשת המלך בספר שמואל 

  ".שלא ישאלו להם מלך

שמלך ישראל חייב לנהוג לעניין זה ר"ת  הינה כדברי יוסף קימוידברי הנהתוצאה של 

מות העולם. אלא שהנמוקי יוסף הגיע למסקנה אוכפי שנוהגות לפי דיני התורה ולא 

שהמלך אסור במשפט המלך (ור"ת נראה שהסתפק). היא זו מכיוון שלדבריו ההלכה 

אבל לסובר שהמלך מותר בו, גדרו כנראה כדעת הרשב"א שהוא מקביל למשפט 
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המלך. ואילו ר"ת אמר את דבריו גם לסוברים שמלך מותר במשפט המלך, שאין לך 

  ר בו.בו אלא האמו

  סיכום ד.ד.ד.ד.

  בארץ ישראל. במלכי ישראל ינא דמלכותאאין ד –ר"ן, נמו"י ר"ן, נמו"י ר"ן, נמו"י ר"ן, נמו"י  ר"ת, או"ז, רשב"א,ר"ת, או"ז, רשב"א,ר"ת, או"ז, רשב"א,ר"ת, או"ז, רשב"א,דעת דעת דעת דעת לללל

  .שלהם איננההטעם הוא שהארץ  ר"ןר"ןר"ןר"ןההההרשב"א ורשב"א ורשב"א ורשב"א ודעת האו"ז הדעת האו"ז הדעת האו"ז הדעת האו"ז הלללל

יני המלך הכתובים בפרשת יכול להועיל במקום ד ינא דמלכותאדהוסיף שרשב"א רשב"א רשב"א רשב"א הההה

ג במלכי ישראל בארץ ישראל, (ונראה שאף מעבר לכך), ודבר זה איננו נוההמלך 

, או במלכי ישראל ואילו בנוגע לפרשת המלך עצמה, נחלקו בגמרא אם נוהגת גם

  .שלא נכתבה אלא כדי לייראם

אינה חוסר הבעלות  ינא דמלכותאהסיבה שאין למלך ישראל ד נמו"ינמו"ינמו"ינמו"יההההר"ת ור"ת ור"ת ור"ת ודעת דעת דעת דעת לללל

ינא ינא ינא ינא י המקובל אצלם וזהו די המקובל אצלם וזהו די המקובל אצלם וזהו די המקובל אצלם וזהו דלפלפלפלפמקור הדין אצל מלכי הגויים הוא מקור הדין אצל מלכי הגויים הוא מקור הדין אצל מלכי הגויים הוא מקור הדין אצל מלכי הגויים הוא ששששעל הארץ, אלא 

החוק היונקים את מקור סמכותם מהתורה,  ,, אבל במלכי ישראלדמלכותא דינאדמלכותא דינאדמלכותא דינאדמלכותא דינא

גיש ר"ת שאין שפרשת המלך נוהגת, הד אן דאמרקובע הוא הנאמר בתורה. למה

 אן דאמרמי פסק כ"והנמו ברשות המלך להרבות את הונו הפרטי באופן שרירותי,

  ת בתורה.ההלכות הכתובו ואהבלעדי ה הנהגהמקור הושאינה נוהגת, 

שמה שנוגע לצורכי הכלל הינו שמה שנוגע לצורכי הכלל הינו שמה שנוגע לצורכי הכלל הינו שמה שנוגע לצורכי הכלל הינו נוסף על כך, ראינו שעל פי כל הנימוקים נראה 

מכיוון שבעניינים אלו דינא דמלכותא דינא או מכיוון שכוחו ככוח  בסמכות המלךבסמכות המלךבסמכות המלךבסמכות המלך

  תקנות הקהל.
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        פרק גפרק גפרק גפרק ג

        דינא דמלכותא דינא במלך גוידינא דמלכותא דינא במלך גוידינא דמלכותא דינא במלך גוידינא דמלכותא דינא במלך גוי

  מלך גוי ם שלחוקיה לחיוב קיוםהמקור   .א

למלך  שי מדוע וכעת נבחןבסמכות ובתוקף שיש למלך ישראל על עם ישראל,  עסקנו

  .כלשהו ביחס לעם ישראלחוקי גוי תוקף 

  כמה טעמים ניתנו לדבר:

, זכותו (משום כיבושו, או ששליטתו ככיבוש) השולט בארצוהשולט בארצוהשולט בארצוהשולט בארצובפשטות, מלך גוי  א.א.א.א.

אין ן שהתושב קיבל את תנאיו, מכיווסיו, ויבקבלת חוקיו ומ הב להתנות את המגוריםלהתנות את המגוריםלהתנות את המגוריםלהתנות את המגורים

, סורו מהתורהיגוי אהנפסק שגזל פי שכ(זה שונה מכל הסכם עם גוי, שחובה לקיים 

ב). -), וש"ך שם ס"ק אב ,שמחר ושו"ע חו"מ (טו(א, א), גנבה  הלכות רמב"םראה 

[וראה בדברי הראשונים שהובאו לעיל בנוגע לקשר בין בעלות על הקרקע לבין דינא 

  דינא].דמלכותא 

 . רבש"ע ברא עולם שניתן יהיה לחיות בואחת מז' מצוות בני נח היא מצוות דיניםאחת מז' מצוות בני נח היא מצוות דיניםאחת מז' מצוות בני נח היא מצוות דיניםאחת מז' מצוות בני נח היא מצוות דינים ב.ב.ב.ב.

שבת יצרה", ואם לא יהיו דינים וחוקים בעולם תהיה ל"לא תוהו בראה  –

  "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו". – אנדרלמוסיה

משום שהמלך שולט על שתוקף דיני המלך הגוי הוא  מרש"י גיטין (ט, ב)ומשמע 

העם, ולכן עליו מוטלת החובה להעמיד את הדינים שבין אדם לחברו, וזה לשונו 

 דינא... חוץ דמלכותא דדינא – ביחס לשטרות שנעשו בערכאות של גויים: "כשרין

 אבל וקידושין, גיטין בתורת שייכי ולא הואיל נינהו כריתות בני דלאו – נשים מגיטי

כפופים במקום שיש מלך ישראל ויד ישראל תקיפה  לכן, נח...". בני נצטוו הדינין על

אולם במקום שיד הגויים תקיפה, יש חיוב מהתורה לפעול בהתאם  ,חוקי התורהל

  ם.גוייה לדיני

מחייבת  תםהחלטובנושאי ממונות מטעם הנצרך,  ח בידי הציבור להחליטח בידי הציבור להחליטח בידי הציבור להחליטח בידי הציבור להחליטווווככככיש  ג.ג.ג.ג.

וכך פסק , כדמצינו למשל בז' טובי העיר וכן בערכאות של סוריא, ל אחד ואחדכ

עיירות שאין בהם חכמים הראוים להיות דיינים, או " הג"ה):ב(ח, א  ו"מחשו"ע ב

שכולן עמי הארץ, וצריכים להם דיינים שישפטו ביניהם שלא ילכו לפני ערכאות של 

העיר), אף על פי עובדי כוכבים, ממנים הטובים והחכמים שבהם (לדעת אנשי 

וכיון שקבלו עליהם בני העיר אין אחר יכול לפוסלן. וכן כל וכיון שקבלו עליהם בני העיר אין אחר יכול לפוסלן. וכן כל וכיון שקבלו עליהם בני העיר אין אחר יכול לפוסלן. וכן כל וכיון שקבלו עליהם בני העיר אין אחר יכול לפוסלן. וכן כל שאינם ראויים לדיינים, 
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תשובת תשובת תשובת תשובת (ב"י בשם  צבור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן התורהצבור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן התורהצבור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן התורהצבור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן התורה

  .")הרשב"אהרשב"אהרשב"אהרשב"א

 זה פוסל דיינו": . על האמור במשנה שם(כג, א) סהדריןבמסכת א והמקור לכך ה

אמר רבי יוחנן בערכאות  ?!כל כמיניה דפסיל דייני" גמרא:של זה", שואלת ה

מסבירה שיש מציאות שהמתדיינים יכולים לפסול  ראהגמכלומר,  ".שבסוריא שנו

את הדיינים, ומציאות זו יכולה להתקיים רק במקרה של ערכאות שבסוריה, שם לא 

התדיין בפני כדי שלא ילכו ישראל ל תלמידי חכמים ועל כןא דייני ישראל וניתן למצ

  לג' דיינים עמי ארצות לדון ודינם דין!גם "ד של  גויים, נתנו כח יב

ש דטעמייהו וולי נראה לקיים זה הפיר" חידושי הר"ן שם:וכך מסביר את הדברים 

במקומות במקומות במקומות במקומות משום דכיון דמיירי  ,דרבנן דאמרי דאינו יכול לפסול דיין שבירר חבירו

כל בני העיר קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא כל בני העיר קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא כל בני העיר קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא כל בני העיר קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא     ,,,,שאינן בני תורהשאינן בני תורהשאינן בני תורהשאינן בני תורה

שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים מנו לפסול דיין יקאמרי רבנן לא כל ה שום הכיומ    ,,,,יוכלו לפוסלןיוכלו לפוסלןיוכלו לפוסלןיוכלו לפוסלן

דהוו להו כשלשה רועי בקר דהוו להו כשלשה רועי בקר דהוו להו כשלשה רועי בקר דהוו להו כשלשה רועי בקר משום  ,ואף על גב דלא גמירי דינא דאורייתא ,,,,עליהםעליהםעליהםעליהם

  ".דלא גמירי דינא כלל דכשרים כדקבלו עלייהודלא גמירי דינא כלל דכשרים כדקבלו עלייהודלא גמירי דינא כלל דכשרים כדקבלו עלייהודלא גמירי דינא כלל דכשרים כדקבלו עלייהו

ח וסמכות בידי וכאשר אין דרך אחרת וישנו צורך הכרחי, יש כעולה מהדברים ש

בור יההלכה והסכמת הצ ל פיגם שלא ע ממונותממונותממונותממונותלתקן תקנות בנושאי  הציבורהציבורהציבורהציבור

 שרורכדי שי הסכמת הרבים לקבל את שלטון המלך הגויהסכמת הרבים לקבל את שלטון המלך הגויהסכמת הרבים לקבל את שלטון המלך הגויהסכמת הרבים לקבל את שלטון המלך הגוי, ידון דידןוכן בנ .מחייבת

  .חוק וסדר מחייבת מבחינה הלכתית

 משפטי של ומנהגות וארנוניות מסים "כל (נד, ב): הרשב"ם בבבא בתראוכך כתב 

    עליהםעליהםעליהםעליהם    מקבליםמקבליםמקבליםמקבלים    המלכותהמלכותהמלכותהמלכות    בניבניבניבני    שכלשכלשכלשכל הוא. דינא במלכותם להנהיג שרגילים מלכים

 פ"ע חבירו בממון למחזיק ואין הוא, גמור דין והלכך ומשפטיו המלךהמלךהמלךהמלך    חוקיחוקיחוקיחוקי    מרצונםמרצונםמרצונםמרצונם

  גזל". משום בעיר הנהוג המלך חוק

במה דברים ": דמלכותאינא (גזלה ואבדה ה, יח) בסוגיית ד הרמב"םוכן כותב 

הסכימו עליו בני אותה הארץ הסכימו עליו בני אותה הארץ הסכימו עליו בני אותה הארץ הסכימו עליו בני אותה הארץ שהרי  ,אמורים במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות

אבל אם אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן  ,,,,וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדיםוסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדיםוסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדיםוסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים

וכן מלך זה וכל עבדיו  ,בעל זרוע וכמו חבורת ליסטים המזויינין שאין דיניהן דין

  ."כגזלן לכל דבר

לקבל עליהם את  אפילו בדיעבדאפילו בדיעבדאפילו בדיעבדאפילו בדיעבדשאם בני המדינה הסכימו  מבואר י הרמב"םי הרמב"םי הרמב"םי הרמב"םלפלפלפלפ

רותיו, כגון שימוש במטבע שלו ימוש בשיש על ידיהמלך ומוכיחים זאת בפועל 

אינם כשהרי הוא מלך, אבל  ),חוקי המלך ל פיכלומר ניהול חיי כלכלה ע( מהוכדו

  גזלן וליסטים. רי הואמכירים בו ה
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    כשקיימתלהפקיע ממון  בית דיןבית דיןבית דיןבית דיןח בידי וכלומר יש כ ,"הפקרהפקרהפקרהפקר    דיןדיןדיןדיןית ית ית ית הפקר בהפקר בהפקר בהפקר ב"שום מ ד.ד.ד.ד.

ח לפסוק לשמוע בקול המלך הגוי וגם כ ית דיןיש לב ל כןוע ,סבירהסבירהסבירהסבירה    סיבה הנראית לוסיבה הנראית לוסיבה הנראית לוסיבה הנראית לו

  לטובת החוק והסדר ומניעת אנדרלמוסיה.

 במנהג ממון חכמים (סימן יב): "דהפקיעור"ת בשו"ת בעלי התוספות וכך כתב 

 ומפני העולם תיקון ומפני] השבים) [המינין( תקנת מפני שהפקיעו כדרך המלכות

  שלום...". דרכי

כיון שדבר של (סימן מט): " הריב"ם בתשובות חכמי פרוביציהוכן כתב באריכות 

ממון הוא וסמכי אינשי במה שהם נושאין ונותנין אשטרי דערכאות, עבדינן אפומיהו 

במאמ' שמואל וסברתו שסמך אליו תדע דקטלי דקלי  ...דקי"ל דינא דמלכותא דינא

ועבדי גשרי כו' לבאר, שלא השתרשה זאת הסברא אלא מן ההכרח המגיענו מפני 

וא"א במדיניות כמו דיני ממונות מזולת שנתנהג במנהג מנהיג וא"א במדיניות כמו דיני ממונות מזולת שנתנהג במנהג מנהיג וא"א במדיניות כמו דיני ממונות מזולת שנתנהג במנהג מנהיג וא"א במדיניות כמו דיני ממונות מזולת שנתנהג במנהג מנהיג שאנו מונהגים מהם 

, וזה במה שלא יסתור מצוה ממצות המדינה ומניח נימוסיה בהכרח יהיה מי שיהיההמדינה ומניח נימוסיה בהכרח יהיה מי שיהיההמדינה ומניח נימוסיה בהכרח יהיה מי שיהיההמדינה ומניח נימוסיה בהכרח יהיה מי שיהיה

התורה אף על פי שיסתר אי זה דבר מדברי סופרי', ובלבד שיהיה בממון, והם אמרו 

כלומ' דלא אלים דינא דמלכות' לבטל ירושת בנו הבכור שהוא דין תורה, ... והם אמרו

 ... תדע שאין אנו מכשירין עידיהם ושופטיהם ודייניהם משום דינא דמלכותא דינא

פי' אתה יודע כו', והנהו גשרי כי עברינן עליהו ובפי' אמרו לפניהם ולא לפני גוים וא

לא עברינן על איסור גזל, דאנן לא קטלינן להו ושליחא דמלכא הוא דקטל להו, כדאי' 

וזה דכי היכי וזה דכי היכי וזה דכי היכי וזה דכי היכי התם אלא משום דינא דמלכותא מפקע מינן איסור תשמיש דידהו, 

ו הפקר , הכי נמי אמרדאמר רבנן הפקר ב"ד הפקר, בהנהו מילי דחזו לאפקורי ממונאדאמר רבנן הפקר ב"ד הפקר, בהנהו מילי דחזו לאפקורי ממונאדאמר רבנן הפקר ב"ד הפקר, בהנהו מילי דחזו לאפקורי ממונאדאמר רבנן הפקר ב"ד הפקר, בהנהו מילי דחזו לאפקורי ממונא

וכי מצרך וכי מצרך וכי מצרך וכי מצרך מלכא הפקר כאלו הוא הפקר ב"ד ושרי לאשתמושי בההוא ממונא דמפקר, 

גשרא שהוא צורך גדול לכל מפני הנחץ אמ' מלכא שיהיו כל האילנות הפקר עד גשרא שהוא צורך גדול לכל מפני הנחץ אמ' מלכא שיהיו כל האילנות הפקר עד גשרא שהוא צורך גדול לכל מפני הנחץ אמ' מלכא שיהיו כל האילנות הפקר עד גשרא שהוא צורך גדול לכל מפני הנחץ אמ' מלכא שיהיו כל האילנות הפקר עד 

  ".שיתוקןשיתוקןשיתוקןשיתוקן

באופן שונה במקצת עולה מדברי רבינו יונה שיש כוח עצמי ביד המלך שהוא כעין 

  הכוח של בית דין.

כותב (בבא בתרא נד, ב, ומעין זה כתב גם שם נה, א): "שלא הוזכר דינא רביו יוה 

כעניין הפקר בית כעניין הפקר בית כעניין הפקר בית כעניין הפקר בית , שהנכסים מופקעין מבעליהן בדיני מלך, להפקעהלהפקעהלהפקעהלהפקעהדמלכותא אלא 

  ".דין הפקרדין הפקרדין הפקרדין הפקר

בגיטין דף ל"ו ע"ב  ה)מיני(דילפינן "ב): -א ,אחלק ( דבר אברהםהעל פי דבריו כתב 

לא יבא לשלשת הימים כעצת השרים וכל אשר '"ד הפקר מקרא דיהפקר ב[ד]

 "ד של ישראל"ד של ישראל"ד של ישראל"ד של ישראלייייעל בעל בעל בעל בדלא נאמרה הלכה זו  הוסבירא לי ',והזקנים יחרם כל רכושו

ובאמת היינו ובאמת היינו ובאמת היינו ובאמת היינו  ,שהרי שרים וזקנים כתיבי בקרא שררה וממשלהשררה וממשלהשררה וממשלהשררה וממשלה"ד אלא בתור יבתור ב

אלו ראשי  'לא יסור שבט מיהודה' והכי מתבאר להדיא מסנהדרין דף ה ע"א... ,,,,הךהךהךהך
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אלו בני בניו של הלל  'ומחוקק מבין רגליו'גליות שבבבל שרודין את ישראל בשבט, 

ויש להן רשות להפקיר דהפקר  ,,,,לשון שררהלשון שררהלשון שררהלשון שררה    ––––    ''''שבטשבטשבטשבט'ופרש"י  ,שמלמדין תורה ברבים

הרי  עכ"ל... ,,,,שררה מועטתשררה מועטתשררה מועטתשררה מועטת    ––––' ' ' ' מחוקקמחוקקמחוקקמחוקק' .וכו' 'וכל אשר לא יבא'דכתיב  ,"ד הפקריב

  ."ד במובן ההוראה"ד במובן ההוראה"ד במובן ההוראה"ד במובן ההוראהיייימטעם במטעם במטעם במטעם ב"ד מטעם שררה הוא ולאו "ד מטעם שררה הוא ולאו "ד מטעם שררה הוא ולאו "ד מטעם שררה הוא ולאו יייידהפקר בדהפקר בדהפקר בדהפקר במבואר 

ויש לו לאסור ולהכות בשוטין  ,לענין מלך ם פ"ג ממלכים ה"חם פ"ג ממלכים ה"חם פ"ג ממלכים ה"חם פ"ג ממלכים ה"ח""""הרמבהרמבהרמבהרמבוהא דכתב 

ומשמע דכח ההפקר ניתן רק  ,לכבודו אבל לא יפקיר ממון ואם הפקיר הרי זה גזל

  "ד ולא לשררה?ילב

ולמדה משדה נבות דנענש  ה,נראה לי ברור דזהו רק לכבודו ולצורך עצמו דאיירי בי

סנהדרין דף כ' ע"ב ד"ה מלך בחד תירוצא למה בוכן תירצו התוס'  ל זה,חאב עא

וכן מטין דברי  ,נענש אחאב משום דבפרשת המלך כתיב יקח ונתן לעבדיו ולא לעצמו

 ןועיי ,והכרמים לעבדיו כו' ונותן דמיהן םהרמב"ם פ"ד ה"ו ולוקח השדות והזיתי

  ."בודאי יכול ועיקר הדבר תלוי בשררהבודאי יכול ועיקר הדבר תלוי בשררהבודאי יכול ועיקר הדבר תלוי בשררהבודאי יכול ועיקר הדבר תלוי בשררה    ,,,,"ד"ד"ד"דייייאבל להפקיר לצורך בתור באבל להפקיר לצורך בתור באבל להפקיר לצורך בתור באבל להפקיר לצורך בתור ב ,בפי' הרדב"ז

יג): "אבל מלך שלקח חצר או שדה  גזילה שם,הרמב"ם (דבריו את כייתכן להסביר ו

מבואר שיש למלך הרי זה גזלן". שלא כדינין שחקק שלא כדינין שחקק שלא כדינין שחקק שלא כדינין שחקק של אחד מבני המדינה דרך חמס 

אינו מפקיר ואינו גוזל  ית דיןשגם ב הדבר ברוריכולת להפקיע ממון בדינים שחוקק. 

  בור מסיבות הנראות לו.יאלא עושה הכל לצורך הצ ,סתם ממון

  לסיכום:

: א. שליטתו בארצו; ב. חובת מבוססת על ד' מקורות בסיסיים ו של מלך גויסמכות

הגויים בדינים; ג. כוח הציבור להכריע בענייני ממון; ד. "הפקר בי"ד הפקר" מכוח 

  ות.תקנת חכמים, או מכוח המלכ

  ?מדאורייתא או מדרבנן –תוקפו של דינא דמלכותא דינא   .ב

(ראה מקורות  או מדרבנן רייתאהוא מדאו דינא דמלכותא דינאמחלוקת אם  קיימת

  ).22-23באנציקלופדיה תלמודית, ערך "דינא דמלכותא דינא", הערות 

ינא באו לעיל למקור החיוב של דוטעמים שהעל פי ההדבר נראה שיש לבחון את 

  כותא דינא:דמל

הרי מדובר  ,הוא שמדובר בארצו של מלך גוי דינא דמלכותא דינאהמקור לאם  א.א.א.א.

ובחרו שלא לצאת  כל הדרים בארצו מה לתנאי המלך, לכל דבר ועניין, שלבהסכ

  .מהתורה, שהרי גזל הגוי אסור מהתורה תמחייב מה זאתוהסכ ממנה,
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ן הוא מ במלך גוי ברור שהחיובבני נח, מצוות ז' שהיא מ ת דיניםומצושל לטעם  ב.ב.ב.ב.

  .]גם במלך ישראללכאורה ו[התורה 

  ות בענייני ממון:ח לתקן תקנוכלציבור לטעם שיש בנוגע  ג.ג.ג.ג.

יש אומרים שיסוד כוחם הוא כהפקר בית דין הפקר, שהוא כוח ציבורי, וראה בעניין 

מש"כ ואילך (ו 97תוקפו להלן [ראה אנציקלופדיה תלמודית, ערך "טובי העיר" הערה 

  שם שהוא משום דינא דמלכותא, נראה שמדובר רק כשפועלים מכוח המלכות)].

וייתכן לומר שיסוד כוחם הוא ההכרח ללכת אחרי רוב הציבור בעניינים הדורשים 

הכרעה, ונראה שמדובר בסברא דאורייתא של "אחרי רבים להטות", ראה להלן 

ן ששתי האפשרויות ח (ושם אות ג ובתשובת הרא"ש המובאת שם). [ייתכ פרק

  קיימות בסוגים שונים של תקנות הקהל, ואכמ"ל].

, (או בדומה לו) הפקר ית דיןהוא הפקר ב ינא דמלכותא דינאלטעם שהמקור לד ד.ד.ד.ד.

(ראה  להפקיר הוא מדאורייתא או מדרבנן ית דיןחו של בומחלוקת אם כקיימת 

רוב הפוסקים הוא , לואילך) 11אנציקלופדיה תלמודית ערך "הפקר בית דין" הערה 

  גרייתא.הוא מדאו דינא דמלכותא דינאוממילא גם  רייתאדאומ

משמע בפשטות שהמבריח מן המכס (ה, יא)  הרמב"ם בגזילה ואבידהוכן מדברי 

לגבות חלק זה לגבות חלק זה לגבות חלק זה לגבות חלק זה מכס שפסקו המלך והעמיד מוכס ישראל : "רייתארייתארייתארייתאדאודאודאודאועובר על גזילה 

הוא, ולא עוד אלא שהוא עובר המבריח  דין המלך דיןדין המלך דיןדין המלך דיןדין המלך דין... ונודע שאדם זה נאמן למלךלמלךלמלךלמלך

  1".מנת המלך גוזלגוזלגוזלגוזלממכס זה מפני שהוא 

  רחנוובעל כ השולטמלך ציית לל החובה  .ג

כפה מלכותו  אדם לדברי הרמב"ם שיש צורך ברצון העם, כאשר מדוע: לשאול שי

  ?ודיניו דיניםמאונס, נחשב למלך  לבסוף בלוהויוק

 –אמר רב הונא: תליוהו וזבין "    ז, ב):(מ בבא בתראב ראגמה ל פילבאר זאת ע נראה

  ."אגב אונסיה גמר ומקנהאגב אונסיה גמר ומקנהאגב אונסיה גמר ומקנהאגב אונסיה גמר ומקנהסברא הוא,  ?...אי טעמאזביניה זביני; מ

                                            

וראה שו"ת יחווה דעת ח"ד סי' סה, שהוכיח שדינא דמלכותא מדאורייתא, מדברי הרשב"א   .1

(הובא לעיל פרק ב אות ג(ב)). הרשב"א כתב שאין אומרים דינא דמלכותא דינא במלך ישראל, 

והביא ראיה ממאן דאמר שמלך אסור במשפט המלך של שמואל, שכן אם נניח שיש במלך 

פקא מינה בזה שאין בו משפט המלך? והנה, אם דינא דמלכותא ישראל דינא דמלכותא, מה הנ

הוא רק מדרבנן, כמובן אין מקום לשאלה זאת, וע"כ שדינא דמלכותא לדעת הרשב"א הוא 

 מדאורייתא. 
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שמכר שמכר שמכר שמכר מי שתלו אותו או עשו לו יסורין עד  – 'תליוהו וזבין"' :הרשב"םמסביר שם ו

ולא יוכל לחזור בו וטעמא מפרש  –' זביניה זביני'ואומר רוצה אני.  וקיבל הדמיםוקיבל הדמיםוקיבל הדמיםוקיבל הדמים

 דכיון דלא מקבל מידי לא גמר ומקני. ,הויא מתנה מתנה לאמתנה לאמתנה לאמתנה לאודוקא מכר אבל  ואזיל...

רוב חפצים וכלי ביתו וטליתו שאדם מוכר אי לאו דאניס ודחיק  – 'דכל דמזבין איניש'

 ,הוה זביניה זביני בעל כרחו אפילו לא גמר ומקני ילו הכיואפ ,במעות לא הוה מזבין

דברים הצריכין לו ומכרן לדברים שאין שלא נתנה תורה חילוק במקח וממכר בין 

אף על גב דאניס מוכר קונה לוקח הואיל  כי נמיוה ,צריכין לו אלא כולהו קונה לוקח

  ."וקיבל דמים אף על גב דלא גמר ומקני

אונסו של     עשות מתוךיהרשב"ם שפעמים רבות מכירה של חפץ יכולה לה רבאמ

בכל צורה  ולכך גםהמכר תקף,  כןף על פי כגון שיש לו חוב שצריך לשלמו, וא ,אדם

ואומנם בהמשך הסוגיא  אחרת של אונס המכר תקף, ורק אונס על מתנה אינו תקף.

הגמרא דוחה את הדימוי של אונס המקח, שנובע מצורך האדם עצמו, לאונס מקח 

  דשהינו חיצוני, אבל למרות זאת הגמרא מסיקה שבמקח אגב האונס גומר ומקנה.

דינא וקיבלוהו עליהם נוהג בו  שלטונואת ליסטים שכפה ש ,,,,דידןדידןדידןדידןידון ידון ידון ידון בנבנבנבנונראה לומר ונראה לומר ונראה לומר ונראה לומר 

שהרי  ,ןןןןבלו את מלכותו מרצובלו את מלכותו מרצובלו את מלכותו מרצובלו את מלכותו מרצויייישבסופו של דבר קשבסופו של דבר קשבסופו של דבר קשבסופו של דבר ק. בשל העובדה א :דמלכותא דינא

ו להישאר תחת שלטונו. למרוד בו או לעזוב את ארצו, ובחרהייתה לנו אפשרות  

שכותב  וכפי .וביטחוןוביטחוןוביטחוןוביטחון    ה: חיי מסחר וכלכלהה: חיי מסחר וכלכלהה: חיי מסחר וכלכלהה: חיי מסחר וכלכלהייייתמורה לכפיתמורה לכפיתמורה לכפיתמורה לכפי התקבלהמשום ש .ב

באותן שמטבעו יוצא שמטבעו יוצא שמטבעו יוצא שמטבעו יוצא במה דברים אמורים במלך " :ה, יח) ואבידה זילה(ג רמב"םה

והם לו  וסמכה דעתן שהוא אדוניהםוסמכה דעתן שהוא אדוניהםוסמכה דעתן שהוא אדוניהםוסמכה דעתן שהוא אדוניהםבני אותה הארץ  הסכימו עליוהסכימו עליוהסכימו עליוהסכימו עליושהרי  ,הארצות

  ".עבדים...
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        סמכותו של מלך ישראלסמכותו של מלך ישראלסמכותו של מלך ישראלסמכותו של מלך ישראל

  בדינא דמלכותא דינא רמב"םוה פותמחלוקות תוססיכום   .א

מדברי בעלי התוספות (בשם ר"א ממיץ בעל היראים) ומדברי הרמב"ם המובאים 

  עולה כי יש ביניהם מחלוקת בשלוש נקודות:    ,,,,לעיל

נאמר רק במלך גוי ולא במלך ישראל. ב.  דינא דמלכותא דינא: א. פותפותפותפותלשיטת התוסלשיטת התוסלשיטת התוסלשיטת התוס

של אילו סמכותו ו, שהרי הוא כבש את הארץמקור הסמכות של מלך גוי הוא עצמי 

ג. פרשת המלך אינה הלכה למעשה אלא . מהעם מקורהמלך ישראל מסתבר ש

 רק על פי האמורבמלך ישראל  דנים פותוממילא התוס ,נאמרה להפחדה בלבד

  בתורה.

 בידהאזילה וג( במלך ישראל ובמלך גוי ינא דמלכותא דינאא. יש ד :שיטת הרמב"םשיטת הרמב"םשיטת הרמב"םשיטת הרמב"םלללל

 הוא העם מות העולם בדינא דמלכותאישראל ואוב. מקור הסמכות של מלכי  , יא).ה

 זה . לפי)דפרק מלכים (הלכות  פרשת המלךמלך ישראל מותר בדיני ג.  (שם, יז).

ינא מלך: הכתוב בתורה, פרשת המלך בשמואל ודה מקורות לסמכותמצינו שלושה 

  דמלכותא.

  להלן טבלה לסיכום שיטתם:

סמכות סמכות סמכות סמכות מקור מקור מקור מקור         
        מלך גוימלך גוימלך גוימלך גוי

מקור מקור מקור מקור 
סמכות מלך סמכות מלך סמכות מלך סמכות מלך 

        ישראלישראלישראלישראל

ינא ינא ינא ינא דדדד
    דמלכותאדמלכותאדמלכותאדמלכותא

        גויגויגויגוי    מלךמלךמלךמלךבבבב

ינא ינא ינא ינא דדדד
    דמלכותאדמלכותאדמלכותאדמלכותא

מלך מלך מלך מלך בבבב
        ישראלישראלישראלישראל

דין המלך דין המלך דין המלך דין המלך 
        בשמואלבשמואלבשמואלבשמואל

  העם        רמב"םרמב"םרמב"םרמב"ם

אין משמעות [

  ]לקרקע

  העם

אין משמעות [

  ]לקרקע

  יש  יש  יש 

  עצמי        פותפותפותפותתוסתוסתוסתוס

שליטתו [מ

  ]בקרקע

נראה 
שסמכותו 

  עםמה

  אין  יש

הקרקע [

   ]אינה שלו

  אין

נועד רק [

  ]להפחדה

  שיטת הרמב"ם –ינא דמלכותא דינא דבין פרשת המלך לבין   .ב

והן  ינא דמלכותא דינאהן ד מלך ישראלמלך ישראלמלך ישראלמלך ישראל    רמב"ם חלים עלדעת הראינו לעיל של

  שניהם:שניהם:שניהם:שניהם:על היחס בין על היחס בין על היחס בין על היחס בין     יש לדוןיש לדוןיש לדוןיש לדוןוווו    ,הנכתב בפרשת המלך
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האם  ?או פרשת המלך דינא דמלכותא דינא –מה מעניק למלך סמכויות רבות יותר 

בהכרח יפסוק ינא דמלכותא דינא ד הסובר? האם ה את זההם סותרים או משלימים ז

לא,  אם? דינא דמלכותא דינאכפרשת המלך? האם במלך של תורה נכללים חוקי 

אלא נכתבו לא חוקי פרשת המלך ש לא חלים עליושהרי ודאי ( ?מלךסמכותו כמה 

  .)רק בספר שמואל

  :בדברי הרמב"ם נעמוד על כמה הלכות

 ...שהוא צריך : "ופורץ לעשות לו דרך כפי מה)ג(ה,  בהלכות מלכיםהרמב"ם כותב 

"ולוקח  עוד כתב שם (ד, ו):    ".ועושה מלחמתוועושה מלחמתוועושה מלחמתוועושה מלחמתואלא הולך בשוה  ,[ואין ממחים בידו]

אין אין אין אין ויפשטו על מקומות אלו אם  כשילכו למלחמהכשילכו למלחמהכשילכו למלחמהכשילכו למלחמההשדות והזיתים והכרמים לעבדיו 

ואת שדותיכם ואת כרמיכם ' :, שנאמרונותן דמיהןונותן דמיהןונותן דמיהןונותן דמיהןאלא משם,  להם מה יאכלולהם מה יאכלולהם מה יאכלולהם מה יאכלו

  .'"וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו

ולא  בורבורבורבורייייולצורך הצולצורך הצולצורך הצולצורך הצ באין ברירה,באין ברירה,באין ברירה,באין ברירה,    רק הוא להפקיעלהפקיעלהפקיעלהפקיעמכאן שמה שהותר למלך  משמעמשמעמשמעמשמע

  ונהנה ממנו. בעד מה שהפקיע לשלם תמורהלשלם תמורהלשלם תמורהלשלם תמורהחובה על המלך כן לצורך פרטי. ו

והעמיד מוכס ישראל  מכס שפסקו המלך..."    :פסק )יב-(ה, יא בהלכות גזלה ואבדהו

וכן מלך שהשים ... המלך דין הואדין  , ונודע שאדם זה נאמן...לגבות חלק זה למלךלגבות חלק זה למלךלגבות חלק זה למלךלגבות חלק זה למלך

מס על בני העיר או על כל איש ואיש דבר קצוב משנה לשנה, או על כל שדה ושדה 

... אינו  לבית המלךלבית המלךלבית המלךלבית המלך    דבר קצוב, או שגזר שכל מי שיעבור על דבר זה ילקחו כל נכסיו

  גזל".

אינו חייב רצונו ו ל פישהמלך יכול לחוקק חוקים לטובתו הפרטית ועכאן רואים 

  .כל תמורה לם לש

לגזור שכל מי שיגנוב  רשות יש למלך..."א):  ד,( הלכות מלכיםבעוד כתב הרמב"ם 

יהיו ' :, ולהלן הוא אומר'ואתם תהיו לו לעבדים' :המכס ילקח ממונו או יהרג שנאמר

  '" וכו'.לך למס ועבדוך

... וכן מלך שגזר שכל מי שיתן מס הקצוב"    :כתב (שם, טז) ואבדה זלהבהלכות גו

[בעני]  עובד בועובד בועובד בועובד בו    הרי זההרי זההרי זההרי זהישתעבד בזה שלא נתן, ובא ישראל ונתן המס שעל... העני, 

אינו אינו אינו אינו אבל  ,שדין המלך דין , [ומותר לו לעבוד בחברו שלא נתן את המס],יתר מדאי

  ."עובד בו כעבדעובד בו כעבדעובד בו כעבדעובד בו כעבד

שיהיה כמעט כעבד, אבל לא אדם לעשות  בדינא דמלכותא סמכות למלךיש ש היינו,

ח) שהגבלה זאת נובעת -(א, ז הרמב"ם בהלכות עבדים כעבד ממש [נראה על פי

מאיסור התורה לעבוד בעבד עברי כמו בעבד כנעני, ולפי זה העולה מדברי הרמב"ם, 
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שאדם זה הינו כעבד עברי אבל לא כעבד כנעני. ונראה שהדבר נובע מהיכולת 

העקרונית למכור עצמו לעבד עברי, ולפיכך מועילה הסכמת העם למלכות להקנות 

  שליטה זאת למלך].

  , כפי שהופיע בהלכות מלכים.כוחו להרוג מוזכרלא  אומנם בהלכות גזלה

ל אחד ומייחד לכ ,מלכותישנם בשונים שעניינים  שלושהעוסק בשהרמב"ם שהרמב"ם שהרמב"ם שהרמב"ם נראה נראה נראה נראה 

  .מקום נפרד מהם

עוסק  דדדדפרק מלכים מלכים מלכים מלכים . בהלכות בדינא דמלכותא דינאבדינא דמלכותא דינאבדינא דמלכותא דינאבדינא דמלכותא דינאעוסק הרמב"ם  גזלהגזלהגזלהגזלהבהלכות 

עוסק  שםשםשםשם פרק גפרק גפרק גפרק גובובובוב. שבספר שמואל בפרשת המלךבפרשת המלךבפרשת המלךבפרשת המלך    הנאמריםבחוקי המלך בחוקי המלך בחוקי המלך בחוקי המלך הרמב"ם 

  .במלך של התורהבמלך של התורהבמלך של התורהבמלך של התורההרמב"ם 

ואת  בפרשת המלךינא דמלכותא, משפטיו שחוקי המלך בד להלן נגדיר את יסודות

  הנאמר בתורה.

בל את הסכמת ילאחר שק מדינה,מדינה,מדינה,מדינה,בבבבלט לט לט לט וווומלך השמלך השמלך השמלך הששששש מלמדנו הרמב"ם    הלכות גזלהב

מותר לו לחוקק כל חוק שירצה  א",העקרונית (גם אם בכפייה) ו"מטבעו יוצ העם

בהלכה  מראנובתנאי שאינו מחיל אותו על אדם פרטי בלבד. כ ,גם לצרכיו הפרטייםגם לצרכיו הפרטייםגם לצרכיו הפרטייםגם לצרכיו הפרטיים

ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו  לכללכללכללכל"כללו של דבר כל דין שיחקוק אותו המלך  :יד

וכל שיקח מאיש זה בלבד שלא כדת הידועה לכל אלא חמס את זה הרי זה  ,,,,אינו גזלאינו גזלאינו גזלאינו גזל

  ".1גזל

 מראנמנהג המלכים גם בדברים הנראים חמס, כ ל פיהוא יכול לנהוג ע ,מו כןכ

ולקח שדהו או חצרו אינה ולקח שדהו או חצרו אינה ולקח שדהו או חצרו אינה ולקח שדהו או חצרו אינה     ...מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיומלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיומלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיומלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיווכן " :הלכה יגב

  ."ליקח כל ממון שמשיהם כשכועסין עליהם שזה דין המלכים כולםשזה דין המלכים כולםשזה דין המלכים כולםשזה דין המלכים כולם... גזלגזלגזלגזל

(וכן בשעבוד  פרטייםפרטייםפרטייםפרטייםלצרכים  ממוןממוןממוןממוןבהפקעת  ינא דמלכותא,מדובר כאן בדשמאחר 

  להרוג. בהלכות אלו לא מופיע ההיתר ל כןעשאינו גמור, כקנס), 

לקדם את ענייני לקדם את ענייני לקדם את ענייני לקדם את ענייני תפקידו , העםהעםהעםהעם    ידיידיידיידי    ללללנבחר ענבחר ענבחר ענבחר עששששמלך מלך מלך מלך מתייחס למתייחס למתייחס למתייחס ל    משפט המלך של שמואל

לגלות לגלות לגלות לגלות ואומנם מעשיו יהיו  .לצרכים אלולצרכים אלולצרכים אלולצרכים אלו ן, והסמכויות המוקנות לו הבורבורבורבורייייהממלכה והצהממלכה והצהממלכה והצהממלכה והצ

                                            

החוק  מסוימים, שכן אנשים על רק אין לומר שהדין חל', וכו אילנות לכריתת בנוגע יז בהלכה  .1

שבתוואי  בתים והורס אילנות סמוכים כורת המלך, או דרךשיש צורך בגשר  מקום שבכל הוא

  . כללי כחוק נחשב והדבר, הדרך

לכאורה מדובר , ממונו כל להפקיע שזכותו מעבדיו אחד על שכעס בנוגע למלך, יג ובהלכה   

להתייחס לסקטור  טעם ומשמשיו. וי"ל: א. כאשר יש המלך לעבדי רק הנוגע סקטוריאלי בחוק

 שכך מכיוון פרטי, הדבר מותר חוק זהו אם כללי. ב. ייתכן שאפילו לחוק נחשב הדבר ,מסוים

  .המלכים כל נוהגים
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"ובכל יהיו מעשיו לשם שמים, ותהיה  ה י:הלכבשם , כפי שכתוב כבוד ה' בעולםכבוד ה' בעולםכבוד ה' בעולםכבוד ה' בעולם

מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים 

ולהלחם מלחמות ה', שאין ממליכין מלך תחלה אלא לעשות משפט ומלחמות, 

  שנאמר ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו".

(כדין מורד  יש בסמכותו להוציא להורג ישראל, עםשכל מלכותו היא לטובת  מאחר

רשות יש למלך "    :הלכה אבכמובא  ,סיוימשלם את מ אינומי ש את גם במלכות)

או לצורך המלחמות, וקוצב לו מכס (היינו: צורך המלוכה), ליתן מס על העם לצרכיו 

המכס, שיש לו לגזור שכל מי שיגנוב המכס ילקח ממונו או  ואסור להבריח מן

  ".יהרג...

בור כמו ירכי הצומכיוון שטובת הציבור לפניו, כשמפקיע קרקע או מטלטלין לצ

  עליו לשלם לבעלים את תמורתם.מה, כאשר הוא נהנה מכך, מלחמה וכדו

מצוות כתיבת , בהמלך כמובא בתורההמלך כמובא בתורההמלך כמובא בתורההמלך כמובא בתורהעוסק  הרמב"ם בדיני  בהלכות מלכים פרק ג

  נשים וכו'.ובוי כסף יעל כל מרכיביה, איסורי ר פר תורהס

  "....כותב לו ספר תורה...יוצא למלחמה והוא עמו, יושב בדין והוא עמו"    :א הלכה

  .לצאת למלחמה ולשבת בדיןלצאת למלחמה ולשבת בדיןלצאת למלחמה ולשבת בדיןלצאת למלחמה ולשבת בדיןהרמב"ם מדגיש שתפקידו של המלך הוא 

ולא ירבה לו סוסים אלא כדי מרכבתו, אפילו סוס אחד פנוי להיות רץ "    :הלכה ג

  ."לפניו כדרך שעושין שאר המלכים אסור, ואם הוסיף לוקה

כסף וזהב להניח בגנזיו ולהתגאות בו או להתנאות בו, אלא  לולולולוולא ירבה "    :הלכה ד

ולהיות  לאוצר בית ה'לאוצר בית ה'לאוצר בית ה'לאוצר בית ה'וכל כסף וזהב שירבה  לחיילותיו ולעבדיו ולשמשיו,לחיילותיו ולעבדיו ולשמשיו,לחיילותיו ולעבדיו ולשמשיו,לחיילותיו ולעבדיו ולשמשיו,כדי שיתן 

  ".הרי זה מצוה להרבותו... לצרכי הצבור ולמלחמותםלצרכי הצבור ולמלחמותםלצרכי הצבור ולמלחמותםלצרכי הצבור ולמלחמותםשם מוכן 

  "....לבו הוא לב כל קהל ישראל..." ::::הלכה ו

חו לטובתו הפרטית כמו שעושים שאר המלכים. כל וכאת אין למלך כל זכות לנצל 

  כולו קודש לכלל ישראל.

שלא  , אפילו גזר על אחד...להרגולהרגולהרגולהרגובמלך ישראל יש למלך רשות  המורדהמורדהמורדהמורדכל "    :הלכה ח

את המלך או המחרפו יש למלך רשות  המבזההמבזההמבזההמבזהוכן כל  יצא מביתו ויצא חייב מיתה...

 לא יפקיר ממוןלא יפקיר ממוןלא יפקיר ממוןלא יפקיר ממוןויש לו לאסור ולהכות בשוטין לכבודו, אבל  ..., כשמעי בן גראלהרגולהרגולהרגולהרגו

  ."ואם הפקיר הרי זה גזל

ברורה, או בלא התראה, אפילו בעד אחד,  ההורג נפשות שלא בראיהההורג נפשות שלא בראיהההורג נפשות שלא בראיהההורג נפשות שלא בראיהכל "    :הלכה י

ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה,  להרגולהרגולהרגולהרגואו שונא שהרג בשגגה, יש למלך רשות 
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להטיל אימה ולשבר יד רשעי להטיל אימה ולשבר יד רשעי להטיל אימה ולשבר יד רשעי להטיל אימה ולשבר יד רשעי והורג רבים ביום אחד ותולה ומניחן תלויים ימים רבים 

  ."העולםהעולםהעולםהעולם

, מותר ישראל ולגלות כבוד ה' בעולםישראל ולגלות כבוד ה' בעולםישראל ולגלות כבוד ה' בעולםישראל ולגלות כבוד ה' בעולם    עםעםעםעםלטובת לטובת לטובת לטובת מכיוון שכל מלכותו של המלך מכוונת 

וכן להרוג אפילו רבים לצורך מיגור הרע מן  ,לו להרוג כל מי שפוגע בו בכל צורה שהיא

  אסור והרי זה גזל. ,העולם. כל דבר הסותר מטרות אלו כגון הפקרת ממון סתם

בעלת בנפרד ו המופיע ןמה ל אחתכו ךמלהוראות שונות למצאנו ברמב"ם  ,לסיכום

  שלו:מ ייחודיות

לוי ילטובת ג "ליבו הוא לב כל קהל ישראל" הוא פועל לטובתם, ,א. המלך האידיאליא. המלך האידיאליא. המלך האידיאליא. המלך האידיאלי

כבוד ה' בעולם ונלחם ברע. לצורך זה הוא מנהל מלחמות, יושב בדין וגם יכול להרוג 

רק הרבות ממון מי שפוגע בסמכותו, או מי שמחזק את הרע בעולם. מותר למלך ל

, שלא לשעבד איש בניגוד לרצונו רשאיאינו הוא לטובת הכלל ורק כשיש צורך בכך. 

  .לצורך המלחמה

 .בדיעבדבדיעבדבדיעבדבדיעבד    של    יש בו בחינהמלך מלך מלך מלך ששששמלמדנו הנביא שמואל,  בשמואלבשמואלבשמואלבשמואל לךלךלךלךבפרשת המבפרשת המבפרשת המבפרשת המ ב.ב.ב.ב.

ל הוא יכול לכפות כ אידיאלי.מלך זה מקבל סמכויות נוספות על אלו של המלך ה

. נצרךגייס אנשים בניגוד לרצונם לכל תפקיד שוללשמש לו לעבד,  אחד שראוי לכך

עם ין אם לאו. בין אם יש לו צורך בכך ב התוצר החקלאיהוא גובה מעשר למלך מ

הוא יכול לחוקק אין  ,רצון העם ולטובת העם ל פיבשל היותו מלך שנבחר ע זאת

ח ו, והיותו משרת הציבור מקנה לו את הכמוזכר לעילחוקים שיפגעו בעם מעבר ל

  .את העובר על חוקיולהרוג 

, וגם מלך הכתוב בתורה (כמבואר באות א) זכאי אומנם למעשה לא חילקו בדבראומנם למעשה לא חילקו בדבראומנם למעשה לא חילקו בדבראומנם למעשה לא חילקו בדבר

יהיו מעשיו לשם שמים, בכתוב בשמואל, ועל המלך האמור בשמואל מוטל ש"בכל 

ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע 

  ".הרשעים ולהלחם מלחמות ה'

במלך במלך במלך במלך כאן מדובר  .דינאדינאדינאדינא    דינא דמלכותאדינא דמלכותאדינא דמלכותאדינא דמלכותאח ומכ , והיא שליטתומלךבחינה נוספת יש ב ג.ג.ג.ג.

כפי שמקובל  ,ל כורחםעין ברצונם בין בב אותו בלויבור קיכשהצ מדינהמדינהמדינהמדינהבבבב    שולטשולטשולטשולטשששש

ל וגם לטובתו האישית ולטובת מלכותו. הכ רצונויכול לפעול כ ל כן הואועבמלכויות, 

 המלךואם  ,מותנה בכך שהחוק הוא שוויוני. חוק החל על אדם מסוים אינו חוק

הרי הוא גזלן. אכן לא פלא שדיני מלך זה מופיעים ברמב"ם  זה ל פימוציא ממון ע

  תחת הכותרת של הלכות גזלה.
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  2., אין לו זכות להוציא אנשים להורגהמלךהמלךהמלךהמלך טובתטובתטובתטובתמכיוון שמגמת המלכות היא 

                                            

  במסגרת זו לא נוכל להקיף את השיטות השונות בנוגע ליחס שבין המלך לבין הסנהדרין.   .2

  (דרוש יא): בדרשות הר"ןעם זאת, נביא בקצרה את דבריו היסודיים של הר"ן    

כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין  –' ושפטו את העם משפט צדק. שופטים ושוטרים.."'   

פרטיו, שאם לא כן איש את רעהו חיים בלעו, ויהיה כללו נשחת. וכל אומה צריכה לזה ישוב 

. וישראל צריכין זה כיתר האומותוישראל צריכין זה כיתר האומותוישראל צריכין זה כיתר האומותוישראל צריכין זה כיתר האומותשכת הליסטים הסכימו ביניהם היושר.  מדיני, עד שאמר החכם

כי בכל אחד  ...להעמיד חוקי התורה על תלםלהעמיד חוקי התורה על תלםלהעמיד חוקי התורה על תלםלהעמיד חוקי התורה על תלםבה אחרת, והוא צריכין אליהם עוד לס ומלבד זהומלבד זהומלבד זהומלבד זה

תיקון תיקון תיקון תיקון כפי  והשני... אמיתי,אמיתי,אמיתי,אמיתי,כפי משפט  מהצדדים יזדמנו שני עניינים, האחד יחייב להעניש...

לשפוט המשפט הצודק  השופטיםהשופטיםהשופטיםהשופטיםצוה שיתמנו  ...שם יתברךוה סדר מדיני וכפי צורך השעה.סדר מדיני וכפי צורך השעה.סדר מדיני וכפי צורך השעה.סדר מדיני וכפי צורך השעה.

    ............במצות המלךל תיקונו, ל תיקונו, ל תיקונו, ל תיקונו, ----לבדו, השלים האלבדו, השלים האלבדו, השלים האלבדו, השלים האומפני שסידור המדיני לא ישלם בזה ומפני שסידור המדיני לא ישלם בזה ומפני שסידור המדיני לא ישלם בזה ומפני שסידור המדיני לא ישלם בזה  ...האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי

   .מה שיראה שהוא צריך לקבוץ המדייכפי  יכול לדון... והמלךוהמלךוהמלךוהמלך לצורך ישובו של עולם...לצורך ישובו של עולם...לצורך ישובו של עולם...לצורך ישובו של עולם...

י באומתנו והדבקו י באומתנו והדבקו י באומתנו והדבקו י באומתנו והדבקו קקקקלולולולו----חול השפע האחול השפע האחול השפע האחול השפע האבמצות וחקים שהנמשך מהם הוא  ונתיחדה תורתנו...   

שה במקדש, בין שלא יראה , בין שיראה הענין ההוא לעינינו כענייני הקרבנות וכל הנעעמנועמנועמנועמנו

אבל  כי התקון, ההוא המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו.כי התקון, ההוא המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו.כי התקון, ההוא המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו.כי התקון, ההוא המלך אשר נעמיד עלינו ישלים ענינו.    כיתר החוקים שלא נתגלה טעמם...

היה תכליתם לשפוט העם במשפט אמתי צודק בעצמו, שימשך ממנו  השופטים והסנהדריןהשופטים והסנהדריןהשופטים והסנהדריןהשופטים והסנהדרין

אפשר אפשר אפשר אפשר ה הדבק ענין האלוהי בנו, ישלים ממנו לגמרי סדור ענינן ההמוני או לא ישלים. ומפני ז

שימצא בקצת משפטי ודיני האומות מה שהוא יותר קרוב לתקון הסדור המדיני, ממה שימצא שימצא בקצת משפטי ודיני האומות מה שהוא יותר קרוב לתקון הסדור המדיני, ממה שימצא שימצא בקצת משפטי ודיני האומות מה שהוא יותר קרוב לתקון הסדור המדיני, ממה שימצא שימצא בקצת משפטי ודיני האומות מה שהוא יותר קרוב לתקון הסדור המדיני, ממה שימצא 

כל מה שיחסר מהתקון הנזכר היה משלימו כל מה שיחסר מהתקון הנזכר היה משלימו כל מה שיחסר מהתקון הנזכר היה משלימו כל מה שיחסר מהתקון הנזכר היה משלימו . ואין אנו חסרים בזה דבר, כי בקצת משפטי התורהבקצת משפטי התורהבקצת משפטי התורהבקצת משפטי התורה

  ...המלךהמלךהמלךהמלך

. וזה היה חטאם של ישראל מצא עין המשפט מסור רובו ועקרו לסהדרין ומעוטו אל המלך   

שיהיו משפטיהם נמשכים מצד המלכות לא מצד שופטי שיהיו משפטיהם נמשכים מצד המלכות לא מצד שופטי שיהיו משפטיהם נמשכים מצד המלכות לא מצד שופטי שיהיו משפטיהם נמשכים מצד המלכות לא מצד שופטי     שהם רצו...שהם רצו...שהם רצו...שהם רצו... בדבר המלוכה אשר שאלו...

'. לא אמר כאשר אמר לשפטנולשפטנולשפטנולשפטנו מלךמלךמלךמלךתנה לנו 'וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו  ...התורההתורההתורההתורה

בלבד, כי לולי אמרו כן לא היה רע בעיניו, אבל מה שהוקשה לו באשר אמרו  'תנה לנו מלך'

. כלומר 'מאסו ממלוך עליהם אותיאותיאותיאותילא אותך מאסו כי אם 'זה אמר ה' לשמואל: . ומפני 'לשפטנולשפטנולשפטנולשפטנו'

שהשופט משועבד שהשופט משועבד שהשופט משועבד שהשופט משועבד  ...ייייקקקקלולולולו----ענין האענין האענין האענין האמשיחול עליהם  ענינם הטבעיענינם הטבעיענינם הטבעיענינם הטבעיכי הם בוחרים [יותר] בתקון 

והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו ' ומפני זה הזהיר המלך... יותר למשפטי התורה מהמלך.יותר למשפטי התורה מהמלך.יותר למשפטי התורה מהמלך.יותר למשפטי התורה מהמלך.

, כלומר שמתוך שהמלך רואה שאינו 'אחיו ולבלתי סור מן המצוהלבלתי רום לבבו מ ...]ס"ת[

משועבד למשפטי התורה כמו השופט, צריך אזהרה מרובה לבלתי יסור מן המצוה ימין השמאל 

  ."ולבלתי רום לבבו מאחיו, מפני היכולת הגדול שנתן לו הש"י

יבוריים קובעים הוא שאת עיקר ההתנהלות המשפטית והחוקית בחיים הצ העולה מדברי הר"ןהעולה מדברי הר"ןהעולה מדברי הר"ןהעולה מדברי הר"ן            

 ורק כאשר חוקי התורה אינם נותנים מענה לחיים המעשיים ,,,,חוקי התורהחוקי התורהחוקי התורהחוקי התורה ל פיע הסנהדריןהסנהדריןהסנהדריןהסנהדרין

        ח בלתי מוגבל כמעט לתקן תקנות לצורך כך.וכ למלךלמלךלמלךלמלך יש ,המשתנים

מלך באלא רצונם  ,לא היה בעצם בקשת המלךבפרשת המלך חטאו של העם לדעת בר"ן,    

 רוכלומר שהמלך הוא זה שישפוט וידון בכל דבר ועניין ככל המלכים, ובכך לעק ,"לשופטנו"

  את חוקי התורה. חלילה
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        פרק הפרק הפרק הפרק ה

        מינוי המלךמינוי המלךמינוי המלךמינוי המלך

  הסכמת העם במינוי מלך  .א

ינא דחל ש(במה דברים אמורים " ):יח, ה( הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדהכותב 

 הסכימו עליו בני אותה הארץהסכימו עליו בני אותה הארץהסכימו עליו בני אותה הארץהסכימו עליו בני אותה הארץבמלך שמטבעו יוצא באותן הארצות שהרי  דמלכותא)

אבל אם אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן  ,וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדיםוסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדיםוסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדיםוסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים

וכן מלך זה וכל עבדיו  ,בעל זרוע וכמו חבורת ליסטים המזויינין שאין דיניהן דין

  ."ן לכל דברכגזל

אליבא דהרמב"ם כדי שמלך יצא מגדר של ליסטים מזוין, הוא צריך מבואר מכאן ש

הופכת  הסכמה זו. במלכותור הסכמה של מי שג השפירוש ,לקבל את הסכמת העם

  כל ישראל שגר בממלכתו.למלך ומחייבת  הליסטיםאת 

קות גם שכן הלכות אלו עוס ,רמב"ם גם מלך ישראל צריך את הסכמת העםדעת הל

במה דברים אמורים שהמוכס "שם (ה, יא):  לעיל במלך ישראל, כפי שמבואר

ונודע  אבל מכס שפסקו המלך... לוקח מה שירצה... בזמן שהמוכס... םכליסטי

בין בין בין בין גוזל מנת המלך,  והמבריח ממכס זה... דין המלך דין הוא... שאדם זה נאמן...

מי נחשב  ןבהשהרמב"ם קובע לכות ". באותן השהיה המלך גוי בין שהיה מלך ישראלשהיה המלך גוי בין שהיה מלך ישראלשהיה המלך גוי בין שהיה מלך ישראלשהיה המלך גוי בין שהיה מלך ישראל

  גם את הצורך בהסכמת העם.קובע הוא  ,למלך תקני, גוי וישראל כאחד

הלכות מלך  ד מעמדו של מלך ישראל.ושבתורה מפורט מעט מא בפרק א ציינו לעיל

הרמב"ם לומד על מעמדו של  ,ין ופחות בעשין. אכןובתורה עוסקות בעיקר בלאו

כל ": על מנהיגי ישראל (הלכות מלכים ג, ח) בתנ"ךמתוך הנאמר גם מלך ישראל 

 'כל איש אשר ימרה את פיך' :שנאמר המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו...

וכן כל המבזה את המלך או המחרפו יש למלך רשות להרגו, כשמעי  ),יח ,יהושע א(

  )".ב 'מלכים א(בן גרא 

א מקומות בתנ"ך וניתן למצה שמאחר שהתנ"ך מהווה בסיס לדיני המלך, נרא אם כן,

  :בהם רואים שהסכמת העם הינה הכרחית לבחירת המלךש

ן נּון... ה'כ): ַוּיֹאֶמר -(יח במדבר כז א.א.א.א. ַע ּבִ ה ַקח ְלָך ֶאת ְיהֹוׁשֻ ְוָסַמְכּתָ ֶאת ָיְדָך  ֶאל מׁשֶ

ל ָהֵעָדה ְוַהֲעַמְדּתָ אֹתֹו... .ָעָליו ל ָהֵעָדהְוִלְפֵני ּכָ ל ָהֵעָדהְוִלְפֵני ּכָ ל ָהֵעָדהְוִלְפֵני ּכָ יָתה אֹתֹו ְלֵעינֵ  ְוִלְפֵני ּכָ יָתה אֹתֹו ְלֵעינֵ ְוִצּוִ יָתה אֹתֹו ְלֵעינֵ ְוִצּוִ יָתה אֹתֹו ְלֵעינֵ ְוִצּוִ ה ֵמהֹוְדָך ָעָליו ְלַמַען  .יֶהםיֶהםיֶהםיֶהםְוִצּוִ ְוָנַתּתָ

ְמעּו  ָרֵאלִיׁשְ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ָרֵאלּכָ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ָרֵאלּכָ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ָרֵאלּכָ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ   ...".ּכָ
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לכאורה הצורך בסמיכת יהושע לעיני העם הוא כדי שהעם ידע שאכן יהושע נסמך 

כדי שיבטחו בו וישמעו אליו, כי  –' לעיניהם': "מסביר שםרמב"ן העל ידי משה, אך 

וכן עשה משה, שנאמר (דברים  .האמת כי כן צוה אותו רבו נם בדרכייידעו כי ילך בעני

לא 'וגו' עד  'ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ' :ח)-ז ,לא

  '".תירא ולא תחת

לסמיכת המנהיג כדי שהעם יקבלו  הסכמת העםיש צורך ברמב"ן שה עולה מדברי

  וישמע בקולו, ומשמע שזה תנאי בהנהגה.

ָלֵחנּו " יז):-(א, טז יהושע ב.ב.ב.ב. ׁשְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ה ְוֶאל ּכָ יָתנוּ ַנֲעׂשֶ ר ִצּוִ ַע ֵלאמֹר ּכֹל ֲאׁשֶ ֲענוּ ֶאת ְיהֹוׁשֻ ַוּיַ

ַמע ֵאֶליָך . ֵנֵלךְ  ן ִנׁשְ ה ּכֵ ַמְענּו ֶאל מׁשֶ ר ׁשָ כֹל ֲאׁשֶ ר ָהָיה ִעם     ה'ה'ה'ה'ַרק ִיְהֶיה ַרק ִיְהֶיה ַרק ִיְהֶיה ַרק ִיְהֶיה ּכְ ֲאׁשֶ ְך ּכַ ר ָהָיה ִעם ֱאלֶֹהיָך ִעּמָ ֲאׁשֶ ְך ּכַ ר ָהָיה ִעם ֱאלֶֹהיָך ִעּמָ ֲאׁשֶ ְך ּכַ ר ָהָיה ִעם ֱאלֶֹהיָך ִעּמָ ֲאׁשֶ ְך ּכַ ֱאלֶֹהיָך ִעּמָ

ה המׁשֶ המׁשֶ המׁשֶ סכמתו להנהגת יהושע אם אכן יראה שהקב"ה עמו. משמע שהעם מתנה את ה ".מׁשֶ

יָך...וכן שם (יח): " ר ַיְמֶרה ֶאת ּפִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּנּו יּוָמת ַרק ֲחַזק ֶוֱאָמץ ּכָ ַצּוֶ ר ּתְ ". משמע ְלכֹל ֲאׁשֶ

  שהעם הוא שנותן את הסכמתו להענשתו החמורה של מורד במלכות.

(עשה קעג מהדורת הרב קאפח): "שקיבלו  בספר המצוותוראה לשון הרמב"ם 

אבותינו ע"ה על עצמם 'כל איש אשר ימרה את פיך...'" (וראה תורת חיים למהר"צ 

  חיות המובא להלן).

צּו "    ז):-ד(ח, שמואל א' ב בהמלכת שאולבהמלכת שאולבהמלכת שאולבהמלכת שאול ....גגגג ְתַקּבְ מּוֵאל  ּכֹלּכֹלּכֹלּכֹלַוּיִ בֹאּו ֶאל ׁשְ ָרֵאל ַוּיָ ִזְקֵני ִיׂשְ

ָכל ַהּגֹוִים    ............ַוּיֹאְמרוּ ֵאָליוַוּיֹאְמרוּ ֵאָליוַוּיֹאְמרוּ ֵאָליוַוּיֹאְמרוּ ֵאָליו .ָהָרָמָתה ְפֵטנוּ ּכְ נוּ ֶמֶלְך ְלׁשָ יָמה ּלָ ָכל ַהּגֹוִיםׂשִ ְפֵטנוּ ּכְ נוּ ֶמֶלְך ְלׁשָ יָמה ּלָ ָכל ַהּגֹוִיםׂשִ ְפֵטנוּ ּכְ נוּ ֶמֶלְך ְלׁשָ יָמה ּלָ ָכל ַהּגֹוִיםׂשִ ְפֵטנוּ ּכְ נוּ ֶמֶלְך ְלׁשָ יָמה ּלָ ַמע  ה'ַוּיֹאֶמר  ....ׂשִ מּוֵאל ׁשְ ֶאל ׁשְ

קֹול  ר יֹאְמרּו ֵאֶליךָ ּבְ ר יֹאְמרּו ֵאֶליךָ ָהָעם ְלכֹל ֲאׁשֶ ר יֹאְמרּו ֵאֶליךָ ָהָעם ְלכֹל ֲאׁשֶ ר יֹאְמרּו ֵאֶליךָ ָהָעם ְלכֹל ֲאׁשֶ   ...".ָהָעם ְלכֹל ֲאׁשֶ

מּוֵאל ֶאת "    ):, כדיזי, (    עוד שם ְצֵעק ׁשְ ה ה'ֶאל  ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעםַוּיַ ְצּפָ מּוֵאל ֶאל  ...ַהמִּ ל ָהָעםַוּיֹאֶמר ׁשְ ל ָהָעםּכָ ל ָהָעםּכָ ל ָהָעםּכָ  ּכָ

ַחר ּבֹו  ר ּבָ ִאיֶתם ֲאׁשֶ ִרעּו  ה'ַהּרְ ָכל ָהָעם ַוּיָ מֹהּו ּבְ י ֵאין ּכָ ֶלךְ  ָכל ָהָעםָכל ָהָעםָכל ָהָעםָכל ָהָעםּכִ   ".ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהּמֶ

מּוֵאל ֶאל -יד(יא  עוד שם לּוָכה ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעםטו): "ַוּיֹאֶמר ׁשְ ם ַהמְּ ׁש ׁשָ ל ּוְנַחּדֵ ְלּגָ  .ְלכּו ְוֵנְלָכה ַהּגִ

ְלכּו  ְלגָּ  ָכל ָהָעםָכל ָהָעםָכל ָהָעםָכל ָהָעםַוּיֵ ְמִלכּו ל ַהּגִ ְמִלכּו ַוּיַ ְמִלכּו ַוּיַ ְמִלכּו ַוּיַ אּול ִלְפֵני ַוּיַ ם ֶאת ׁשָ ָלִמים  ה'ׁשָ ם ְזָבִחים ׁשְ חּו ׁשָ ְזּבְ ל ַוּיִ ְלּגָ ּגִ ּבַ

אּול  ה'ִלְפֵני  ם ׁשָ ַמח ׁשָ ׂשְ ָרֵאלַוּיִ י ִיׂשְ ָרֵאלְוָכל ַאְנׁשֵ י ִיׂשְ ָרֵאלְוָכל ַאְנׁשֵ י ִיׂשְ ָרֵאלְוָכל ַאְנׁשֵ י ִיׂשְ   ".ַעד ְמאֹד ְוָכל ַאְנׁשֵ

בֹאוּ ג): "-(ה אשמואל ב' בבהמלכת דוד בהמלכת דוד בהמלכת דוד בהמלכת דוד   ד.ד.ד.ד. ָרֵאלַוּיָ ְבֵטי ִיׂשְ ל ׁשִ ָרֵאלּכָ ְבֵטי ִיׂשְ ל ׁשִ ָרֵאלּכָ ְבֵטי ִיׂשְ ל ׁשִ ָרֵאלּכָ ְבֵטי ִיׂשְ ל ׁשִ ִוד ֶחְבר ּכָ ֹוָנה ַוּיֹאְמרּו ֶאל ּדָ

ְרָך ֲאָנְחנו בֹאּו  ...ֵלאמֹר ִהְננּו ַעְצְמָך ּוְבׂשָ ָרֵאלַוּיָ ל ִזְקֵני ִיׂשְ ָרֵאלּכָ ל ִזְקֵני ִיׂשְ ָרֵאלּכָ ל ִזְקֵני ִיׂשְ ָרֵאלּכָ ל ִזְקֵני ִיׂשְ ֶלְך ֶחְברֹוָנה  ּכָ ְכרֹתֶאל ַהּמֶ ְכרֹתַוּיִ ְכרֹתַוּיִ ְכרֹתַוּיִ ָלֶהם  ַוּיִ

ִוד  ֶלְך ּדָ ִרית ַהּמֶ ִרית ּבְ ִרית ּבְ ִרית ּבְ ֶחְברֹון ִלְפֵני ּבְ ָרֵאל ה'ּבְ ִוד ְלֶמֶלְך ַעל ִיׂשְ חּו ֶאת ּדָ ְמׁשְ   ".ַוּיִ

 הדבר במלכים (השיתוף הראשון): "ואמנם אברבאל בהקדמה לשופטיםוכך כתב 

    ממליכיםממליכיםממליכיםממליכים    העםהעםהעםהעם    היוהיוהיוהיו    זהזהזהזה    ומלבדומלבדומלבדומלבד, והנביא הגדול ד"ב אם כי אותם מושחין שאין מבואר

 התורה זכרה האלה הדברים ושני, וזולתםוזולתםוזולתםוזולתם    ושלמהושלמהושלמהושלמה    ודודודודודודודוד    שאולשאולשאולשאול    בעניןבעניןבעניןבענין    שבאשבאשבאשבא    כמוכמוכמוכמו, , , , אותםאותםאותםאותם
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 הוא מלך שימת הנה, בו' אלוקיך' ה יבחר אשר מלך עליך תשים 'שום באמרה:

  1המשיחה". באמצעות נביא ידי על היתה האלוקית והבחירה, מהעם הקמתו

  כן כתבו גם אחרונים על פי מקורות נוספים:

לדברי הרמב"ם על מביא את המקור  (חו"מ סי' שסט סע' ב ס"ק ט) הגר"אביאור 

ורד מ ]:דוד לאביגיל[אמר לה ): "א, יד( מגילהמסכת מ ,"מלך שמטבעו יוצא" סמכות

[ואין  ולא צריך למידייניה[נבל שביזה את דוד הריהו מורד במלכות] במלכות הוא 

 ,כלומר ."ולא יצא טבעך בעולם ,עדיין שאול קיים :אמרה לו צריך לדונו בסנהדרין].

העם  , כל עודמלך אין הוא נחשבשמואל עדיין  ל ידישדוד כבר נמשח ע אף על פי

  לא הכיר בו.

דהנה עיקר משיחה  ראה לומרונ"יורה דעה שיב, יב): ( זרשו"ת אבי בוכן כתב 

ומצינו שאחר שמת שאול והמליכו אותו אנשי  '.קום משחהו כי זה הוא'דכתיב בדוד 

כשהמליכו אותו ישראל עליהם חזרו  ר כךואח .יהודה עליהם חזרו ומשחו אותו שנית

 ל ידינמשח ע והרד"ק כתב דתחילה ).ה ,בשמואל ב' (ומשחו אותו כמבואר בכתוב 

שמואל ב' (האלשיך  ן כתבאעפ"כ בעת שקבלוהו עליהם למלך משחוהו. וכ ,שמואל

. הנה משמע 'ומשחוהו לעין כל בפרהסיא נוסף על אשר נמשח בהחבא' :וז"ל )ג ,ה

והי'  ,,,,פ ה' לא הי' עליו דין מלך עד שקבלוהו עליהם ישראלפ ה' לא הי' עליו דין מלך עד שקבלוהו עליהם ישראלפ ה' לא הי' עליו דין מלך עד שקבלוהו עליהם ישראלפ ה' לא הי' עליו דין מלך עד שקבלוהו עליהם ישראל""""נמשח ענמשח ענמשח ענמשח עמכאן דאף שכבר 

דהמושח למלכים חייב איך מעלו  ב"םשה לרמק ם לא כןטעון משיחה שנית. דא

  .ם כן"שהי' טעון משיחה ג ל כרחךוע ,בשמן המשחה

אמירה  רושאין הפי' –[אשימה עלי מלך...]'  ואמרת'"    (יז, יד): דבריםלהעמק דבר 

לפי לשון זה הי'  ,וכדומה. אכן 'ואמרת אוכלה בשר'אלא כלשון  ,כמשמעו בפה

 'ואמרת אוכלה בשר'כמו  ,במשמע שאין זה מצוה במוחלט למנות מלך אלא רשות

? וגו' 'ואמרת'למאי כתיב  ם כןוא ,וגו'. והרי ידוע בדברי חז"ל דמצוה למנות מלך

פ דעת "פ דעת מלוכה או ע"ונראה דמשום דהנהגת המדינה משתנה אם מתנהג ע

ויש מדינה שבלא מלך  ,יכולה לסבול דעת מלוכההעם ונבחריהם. ויש מדינה שאינה 

 צות עשה,פ הכרח מ"לעשות ע י אפשרהרי היא כספינה בלי קברניט. ודבר זה א

 ום הכימש .צות עשהצות עשהצות עשהצות עשהשדוחה משדוחה משדוחה משדוחה מ    ת נפשותת נפשותת נפשותת נפשותשהרי בענין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנשהרי בענין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנשהרי בענין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנשהרי בענין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנ

שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול  ל זמןלא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כ

צות או אז מ ,שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכוןפ "ע ,מלך

אין סנהדרין מצווין עד שיאמרו העם שרוצין אין סנהדרין מצווין עד שיאמרו העם שרוצין אין סנהדרין מצווין עד שיאמרו העם שרוצין אין סנהדרין מצווין עד שיאמרו העם שרוצין  כל מקוםומ ...לסנהדרין למנות מלך עשה

                                            

אבל ראה עמוד הימיני (סי' ז אות ט), שאין להביא ראיה מהנהגתו של שמואל לכך שיש הכרח   .1

  בהסכמת העם.
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לא לא לא לא כל משך שלש מאות שנה שהיה המשכן נבחר בשילה  ום הכי. ומשבהנהגת מלךבהנהגת מלךבהנהגת מלךבהנהגת מלך

ככל הגוים 'מקרא דילן  רושפי ,,,,היה מלך והיינו משום שלא היה בזה הסכמת העםהיה מלך והיינו משום שלא היה בזה הסכמת העםהיה מלך והיינו משום שלא היה בזה הסכמת העםהיה מלך והיינו משום שלא היה בזה הסכמת העם

ני דבזה משתנים דעות ב ו שכתבתיוכמ ,היינו לענין הנהגת המדינה ',אשר סביבותי

    ''''אשימהאשימהאשימהאשימה''''נדרש להסכמת המדינה לאמר נדרש להסכמת המדינה לאמר נדרש להסכמת המדינה לאמר נדרש להסכמת המדינה לאמר     ום הכיום הכיום הכיום הכיומשומשומשומש ,היאך מתנהג יותר בטוב אדם

". ואף על פי שכוונתו שיש צורך בהסכמתם לצורת השלטון בעיקרה, ולאו דווקא וגו'וגו'וגו'וגו'

ף לעניין מלך מסוים יש לקבל את הסכמת העם מאותה למלך מסוים, נראה שא

  סיבה.

(ורשה, סימן רצד): "וגבי מלך יש נפקא מינה דגבי ירושה אין צריך  שו"ת צפת פעח

הסכם של כל הציבור, עיין במה שכתב הרמב"ם בפירוש המשנה פ"א דכריתות דשם 

ות (דף נה ע"א)". כמבואר בברכ אבל מלך חדש צריך דוקא הסכם ציבוראבל מלך חדש צריך דוקא הסכם ציבוראבל מלך חדש צריך דוקא הסכם ציבוראבל מלך חדש צריך דוקא הסכם ציבורנקט או וכו'... 

אין מעמידין פרנס אין מעמידין פרנס אין מעמידין פרנס אין מעמידין פרנס (נה, א): " הגמרא בברכותכוונתו ליישם גם בנוגע למלך את דברי 

", ומפורש שם שמדובר בבחירתו של בצלאל על הציבור אלא אם כן נמלכים בציבורעל הציבור אלא אם כן נמלכים בציבורעל הציבור אלא אם כן נמלכים בציבורעל הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור

למלאכת המשכן על ידי הקב"ה, ולמרות זאת צריך להימלך בציבור, ולדברי הצפנת 

  יו"ד סימן רכח]. בשו"ת מהר"ם שיקבשו"ת מהר"ם שיקבשו"ת מהר"ם שיקבשו"ת מהר"ם שיקאה כעין זה פענח נראה שהדבר מעכב [ר

  (למהר"צ חיות) פרק ז: תורת ביאיםוכן כתב בספר 

"... בנפשם וחייהם קבלו עליהם כי כל איש אשר ימרה את פי המלך יהיה רשות ביד 

(=את יהושע)...  והסכימו ע"ז כל העם בשעה שהקימו עליהם למלךוהסכימו ע"ז כל העם בשעה שהקימו עליהם למלךוהסכימו ע"ז כל העם בשעה שהקימו עליהם למלךוהסכימו ע"ז כל העם בשעה שהקימו עליהם למלךהמלך להורגו, 

שאף על נפשם יהיה למלך רשות עת ימרדו...  מטעם התקשרות שהסכימו העם

... מועיל והעם באו בתחילה בהסכמה מוחלטת כי רק ממשלת המלך נאות להםוהעם באו בתחילה בהסכמה מוחלטת כי רק ממשלת המלך נאות להםוהעם באו בתחילה בהסכמה מוחלטת כי רק ממשלת המלך נאות להםוהעם באו בתחילה בהסכמה מוחלטת כי רק ממשלת המלך נאות להםרודף... 

סוף  ירושלמי סהדריןההתקשרות שעשו בתחילה אף לענוש העובר במיתה... ועיין 

 ךךךךדאת שוי עלדאת שוי עלדאת שוי עלדאת שוי עלפרק כהן גדול (ב, ו), שום תשים עליך מלך אשים אין כתיב אלא תשים 

  ".דעיקר דין מלך מפני שהעם באו בברית אתודעיקר דין מלך מפני שהעם באו בברית אתודעיקר דין מלך מפני שהעם באו בברית אתודעיקר דין מלך מפני שהעם באו בברית אתוע"ש ראינו ג"כ 

  הסרת מלך ממלכותו על ידי העם  .ב

יתירה מכך, לא זו בלבד שהמלך זקוק להסכמת העם אלא שבכוח העם גם להורידו 

  מגדולתו:

שהיה דוד בורח שהיה דוד בורח שהיה דוד בורח שהיה דוד בורח     םםםםכל אותן ששה חדשיכל אותן ששה חדשיכל אותן ששה חדשיכל אותן ששה חדשירב חונא אמר "(ב, ב):  ירושלמי ראש השה

". הירושלמי מתבסס על דיני קורבנו מפני אבשלום בנו בשעירה היה מתכפר כהדיוטמפני אבשלום בנו בשעירה היה מתכפר כהדיוטמפני אבשלום בנו בשעירה היה מתכפר כהדיוטמפני אבשלום בנו בשעירה היה מתכפר כהדיוט

של החייב חטאת. יש הבדל בזה בין קורבנו של הדיוט, שמביא שעירה, לבין קורבנו 

של המלך שמביא שעיר. רב חונא אומר שבזמן שדוד ברח מאבשלום, עד שחזר 

של הדיוט, ולא קורבן של מלך. בזה הסביר  למלכותו המלאה, קורבנו היה קורבן
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הירושלמי גם פער של חצי שנה בין פסוקים שונים במניין שנות המלוכה של דוד 

  .המלך, שכן חודשים אלו שדוד ברח בהם מאבשלום לא נמנו במלואם למלכותו

אף לאחר  הובאמת מלך גופי": הסיק מדברי הירושלמי (טו) שם י זראבה

בו רוב ישראל אין עליו דין מלך. כמבואר בירושלמי פ"ק דר"ה  שהמליכוהו אם מרדו

דכל ששה חדשים שהי' דוד נרדף מאבשלום הי' מתכפר  )ב ,טו(ובהוריות  )ב, ב(

הוא '. וקרא כתיב ם כןבשעירה כהדיוט. דקרא בקרב ישראל קאי על המלך עצמו ג

וצים בו. לא . וכשמחלוקת בישראל היינו שאין רוב ישראל מר'ובניו בקרב ישראל

האבני נזר מתבסס על דברי חז"ל (הוריות י, ב) שאף על פי  ."הוא ולא בניו מלכים

שכשמעמידים בן של מלך הוא אינו צריך משיחה, כאשר יש מחלוקת בנוגע למינויו, 

הוא צריך משיחה, דבר הנלמד מלשון הפסוק "בקרב ישראל", שיש צורך בשלום 

שלום נאמר לא רק בנוגע לבן שעומד להתחיל בישראל. האבני נזר מחדש שהצורך ב

את מלכותו, אלא גם בנונגע למלך עצמו, אם אין שלום בישראל במהלך מלכותו, אין 

  ההוא מלך.

ָרֵאל "    כ):-ד, יד-(יב אמלכים א' במציו  וכן א ָכל ִיׂשְ ֶכם ּבָ י ׁשְ ֶכם ּכִ ֶלְך ְרַחְבָעם ׁשְ ַוּיֵ

בֹאו ָיָרְבָע  ְלַהְמִליְך אֹתֹו... רּו ֶאל ְרַחְבָעם ֵלאמֹרַוּיָ ָרֵאל ַוְיַדּבְ ה  .ם ְוָכל ְקַהל ִיׂשְ ָאִביָך ִהְקׁשָ

ר ָנַתן ָעֵלינּו ְוַנַעְבֶדּךָ  ֵבד ֲאׁשֶ ה ּוֵמֻעּלֹו ַהּכָ ׁשָ ה ָהֵקל ֵמֲעבַֹדת ָאִביָך ַהּקָ ה ַעּתָ נּו ְוַאּתָ .. .ֶאת ֻעּלֵ

ֲעַצת ַהְיָלִדים ֵלאמֹר ָאִבי  ר ֲאֵליֶהם ּכַ ֶכם... ְולֹא ַוְיַדּבֵ ֶכם ַוֲאִני אִֹסיף ַעל ֻעּלְ יד ֶאת ֻעּלְ ִהְכּבִ

בּו ָהָעם ֶאת  ׁשִ ֶלְך ֲאֵליֶהם ַוּיָ ַמע ַהּמֶ י לֹא ׁשָ ָרֵאל ּכִ ל ִיׂשְ ְרא ּכָ ֶלְך ֶאל ָהָעם... ַוּיַ ַמע ַהּמֶ ׁשָ

י ְלאָֹה  ֶבן ִיׁשַ ָדִוד ְולֹא ַנֲחָלה ּבְ נּו ֵחֶלק ּבְ ָבר ֵלאמֹר ַמה ּלָ ֶלְך ּדָ ה ְרֵאה ַהּמֶ ָרֵאל ַעּתָ ֶליָך ִיׂשְ

ְק  ְלחּו ַוּיִ ׁשְ ב ָיָרְבָעם ַוּיִ י ׁשָ ָרֵאל ּכִ ל ִיׂשְ מַֹע ּכָ ׁשְ ָרֵאל ְלאָֹהָליו... ַוְיִהי ּכִ ֶלְך ִיׂשְ ִוד ַוּיֵ ְראּו ֵביְתָך ּדָ

ָרֵאל ל ִיׂשְ ְמִליכּו אֹתֹו ַעל ּכָ ואף על פי שהרמב"ם פירש בהלכות  ".אֹתֹו ֶאל ָהֵעָדה ַוּיַ

ם (א, ח) שעיקרה של פרשייה זו  הוא העמדת מלך על ידי נביא, אחיה השילוני מלכי

(ומלבד מינוי ירבעם על ידו, הייתה נבואה בנוגע לקריעת המלוכה לאחר מות 

שלמה), מן הכתובים נראה בדומה למה שפירשו בדברי הרדב"ז (שם ג, ח), שתפקידו 

  ההמלכה וההסרה בידי העם.של הנביא אינו בחזית ההמלכה אלא מאחוריה, ועיקר 

  סנהדרין, נביא והעם במינוי מלך  .ג

  .המלך נבחר בוש האופן בדבר"ם הרמב בדברי סתירה מצאנו לכאורה

במה דברים "    :כותב (ה, יח) הלכות גזלה ואבדהברמב"ם השנזכר לעיל,  כפי

    ,,,,הסכימו עליו בני אותה הארץהסכימו עליו בני אותה הארץהסכימו עליו בני אותה הארץהסכימו עליו בני אותה הארץשהרי  ,אמורים במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות

הרי הוא כגזלן  ,אבל אם אין מטבעו יוצא .תן שהוא אדוניהם והם לו עבדיםוסמכה דע
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וכן מלך זה וכל עבדיו  ,וכמו חבורת ליסטים המזויינין שאין דיניהן דין ,בעל זרוע

  ."כגזלן לכל דבר

בבית נביא או בלא צורך לקובעת גם  שהכרעת העםשהכרעת העםשהכרעת העםשהכרעת העםהרמב"ם סובר ש    כאןמ ונראה

  .דין

והאי מלך היינו (ג, ח) בנוגע למורד במלכות: " מלכיםהרדב"ז בהלכות וכך כתב 

אבל אם קם איש אחד ומלך על  .שהסכימו עליו כל ישראלשהסכימו עליו כל ישראלשהסכימו עליו כל ישראלשהסכימו עליו כל ישראל או ,נביאנביאנביאנביאשהומלך על פי 

והממרה את פיו לא נקרא מורד  ,אין ישראל חייבין לשמוע אליו בחזקהבחזקהבחזקהבחזקהישראל 

  ".במלכות

אלא על  ילהילהילהילהבתחבתחבתחבתחאין מעמידין מלך "    :כותב (א, ג) הלכות מלכיםהרמב"ם ב אומנם

, כיהושע שמינהו משה רבינו ובית דינו, נביאנביאנביאנביאשל שבעים זקנים ועל פי  בית דיןבית דיןבית דיןבית דיןפי 

  ."וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ובית דינו

מוזכר  אינוהעם ואילו  ,בלבד סנהדרין ונביאסנהדרין ונביאסנהדרין ונביאסנהדרין ונביא ל ידיכאן משמע שהמלכת מלך הינה ע

  כלל.

מלך יכול לכבוש עם ש מתבאר, שבהלכות גזלה ביארנו לעילתכן לתרץ כפי שכבר יי

היוצא מכאן שאם היוצא מכאן שאם היוצא מכאן שאם היוצא מכאן שאם     ללא נביא או סנהדרין.גם מלך  רי הואואם העם מקבלו ה ,מסוים

אולם בהלכות מלכים מבואר האופן אולם בהלכות מלכים מבואר האופן אולם בהלכות מלכים מבואר האופן אולם בהלכות מלכים מבואר האופן     העם מקבל את המלך מרצונו ודאי שהמלך מלך.העם מקבל את המלך מרצונו ודאי שהמלך מלך.העם מקבל את המלך מרצונו ודאי שהמלך מלך.העם מקבל את המלך מרצונו ודאי שהמלך מלך.

  .שבו יש להמליך מלך מלכתחילה, על פי דין תורהשבו יש להמליך מלך מלכתחילה, על פי דין תורהשבו יש להמליך מלך מלכתחילה, על פי דין תורהשבו יש להמליך מלך מלכתחילה, על פי דין תורה

 נביא שהעמיד מלךנביא שהעמיד מלךנביא שהעמיד מלךנביא שהעמיד מלך""""    (שם, ח): הרמב"ם בהלכות מלכיםקשה מהמשך דברי  עוד

משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצוה ונלחם מלחמות 

וכל מצות המלכות נוהגות בו, אף על פי שעיקר המלכות לדוד ויהיה  הרי זה מלךהרי זה מלךהרי זה מלךהרי זה מלךה', 

והיה אם שמוע תשמע את ' :מבניו מלך, שהרי אחיה השילוני העמיד ירבעם ואמר לו

ולבנו אתן ' :וגו', ואמר לו אחיה 'נאמן כאשר בניתי לדוד כל אשר אצוך ובניתי לך בית

  .'"שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים

  .משמע שדי בנביא כדי להמליך מלך

בית דין בית דין בית דין בית דין אין מעמידין מלך אלא על פי "    (ה, א): בהלכות סהדריןגיסא דבריו  ולאידך

  ....של שבעים ואחד..."של שבעים ואחד..."של שבעים ואחד..."של שבעים ואחד..."

  דרין כדי למנות מלך.מע שדי בסנהמכאן מש

כמו כמו כמו כמו וווו    ,,,,מלךמלךמלךמלך    תנאי הכרחי להעמדתתנאי הכרחי להעמדתתנאי הכרחי להעמדתתנאי הכרחי להעמדתשהסכמת העם היא שהסכמת העם היא שהסכמת העם היא שהסכמת העם היא     ריך לומר כדלעיל,ריך לומר כדלעיל,ריך לומר כדלעיל,ריך לומר כדלעיל,צצצצ    ל כורחךל כורחךל כורחךל כורחךבעבעבעבעוווו

ר  :)טו-יד, (יז דבריםבשכתוב שכתוב שכתוב שכתוב  י ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּה ֶק ֱאלֹ  ה'ּכִ ּתָ יָך נֵֹתן ָלְך ִויִרׁשְ

ּה  ה ּבָ ְבּתָ יָמה ָעַלי ֶמֶלךְ ְוָיׁשַ יָמה ָעַלי ֶמֶלךְ ְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ יָמה ָעַלי ֶמֶלךְ ְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ יָמה ָעַלי ֶמֶלךְ ְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ ר ְסִביבָֹתי ְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך  .ּכְ ׂשִ ׂשֹום ּתָ
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ר ִיְבַחר   האישיותאך  ,העם מבקש מלך תחילהרואים במפורש ש". יָך ּבו...ֶק ֱאלֹ  ה'ֲאׁשֶ

לאחר גם וכפי שהתבאר לעיל הקב"ה דרך הנביא או הסנהדרין,  ל ידינקבעת ע

מסכימים ומורדים הרי הוא  , שהרי אם אינםהסכמת העם כתצרנ שנבחר המלך

  .כיחיד

 עם, סנהדרין – מלך להיבחר בהסכמת כל הסמכויותמלכתחילה צריך ה ,כלומר

אחת משלוש הסמכויות, יש הבדל בין המקרים. ברור שללא עם אין עדר ינביא. בהו

משמעות לבחירת המלך, אולם בהיעדר נביא או סנהדרין, או אף שניהם, העם יכול 

  לבחור לעצמו מלך.

יתירה מכך, מסתבר הדבר שבמקום שאין מלך, חייב העם לבחור לעצמו הנהגה מכל 

  כדי שלא תהיה אנרכיה, צורה שהיא גם בלא סנהדרין ונביא.

יש לדייק מלשון הרמב"ם "(קמד, יד):  במשפט כהן    קוק זצ"לקוק זצ"לקוק זצ"לקוק זצ"ל    הרבהרבהרבהרבמרן מרן מרן מרן כעין זה כותב 

הרי זה  ל...נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישרא'בפ"א דמלכים הלכה ח', שכתב: 

שדווקא ע"פ נביא הוא דהוי מלך, ולא ע"פ מלך וכל מצות המלכות נוהגות בו', 

אין מעמידין מלך בתחילה אלא 'בהלכה ג' שם:  ן כתבוכ הסכמת האומה בלא נביא...

"ד של שבעים י, דמשמע דתרוייהו בעינן ב'"ד של שבעים זקנים וע"פ נביאיע"פ ב

דלכתחילה היא המצוה בכך, אבל אם העמידו ישראל אפשר לומר,  זקנים וגם נביא...

אין מעמידין ' ה שכתבומ הרי זה מלך לכל מצות המלכות... ם כןמלך בלא נביא ג

מלך,  רי זה, ולא הזכיר נביא, משום דבדיעבד ה'"ד של שבעים ואחדימלך אלא ע"פ ב

י נביא שהעמיד, משמע דגם בדיעבד א מלכים... לכותבהלכה ח' דה תבשכה ומ

דבזמן שיש נביא בישראל  ריך לומרלהעמיד מלך בלא נביא, ואין לו דין מלך, צ פשרא

  .""ד הגדוליגם בדיעבד אין מלך עומד בלא נביא, אבל כשאין נביא אז מעמידין ע"פ ב

, שהרי בלא שלטון ישנה הפקרות הנהגהלבחור  אי אפשר בלא סנהדריןואין לומר ש

, הוא לבדו בלא סנהדרין ונביא עםכשה רחךל כווכבר בני נוח נצטוו על הדינים. ע

כפי  ,סדר שרורשי ולדאוג לכך ,יכול לבחור כרצונו שליט יחיד או קבוצה שלטת

(הובא  שצריך מלך שיתקן את העניינים המדיניים (דרוש יא) שכותב הר"ן בדרשותיו

  .לעיל בהערה בסוף פרק ד)

  :דבריו שםהמשך וכן כותב הרב קוק ב

מה שנוגע  ם כןמן שאין מלך, כיון שמשפטי המלוכה הם גנראים הדברים, שבז"

. חוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכללהחוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכללהחוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכללהחוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד האומה בכללהלמצב הכללי של האומה, 

וביחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו, לענין כמה משפטי 

דמה שנוגע להנהגת הכלל, כל שמנהיג ... המלוכה, וביחוד למה שנוגע להנהגת הכלל
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את האומה דן הוא במשפטי המלוכה, שהם כלל צרכי האומה הדרושים לשעתם 

דור דור 'אמור פ' כ"ו, שאמר על שאול:  המדרש רבהומלשון ומלשון ומלשון ומלשון ולמעמד העולם. 

, משמע שיהושע לא הי' 'ושופטיו דור דור ומלכיו כו', מלך ראשון שיעמוד על בניך

מעמידין מלך בתחילה  מלכים פ"א הנ"ל, גבי אין לכותמלך אלא שופט... אלא שבה

 בירא ליה, דס'"דיוב בנורה כיהושע שמנהו מש'"ד של ע"א וע"פ נביא: יאלא ע"פ ב

כל המורד במלך ישראל יש למלך 'שיהושע מלך הי'. וכן נראה ממש"כ בפ"ג ה"ח: 

כל איש אשר ימרה את פיך וכו' ', ומייתי ליה מהא דכתיב גבי יהושע 'רשות להרגו

  2'.יומת...

, דלענין משפט המלוכה, שנוגע להנהגת הכלל, ודאי גם הסברא קימתהסברא קימתהסברא קימתהסברא קימת    כל מקוםכל מקוםכל מקוםכל מקוםומומומומ

שופטים מוסכמים ונשיאים כלליים במקום מלך הם עומדים. וסעד לדבר הוא לשון 

ראשי גליות שבבבל במקום מלך הן עומדים ויש 'הרמב"ם בפ"ד דסנהדרין הי"ג: 

מים באומה, שנשיאים המוסכ ל וחומרכו'. וק 'להם לרדות את ישראל בכל מקום

בזמן שהיא בארצה ובשלטונה, באיזו מדריגה שהיא, שהועמדו בשביל הנהגת 

א רק בעיקר בשביל הרבצת התורה, כבני בניו של הלל דלא נקראו שבט ל – האומה

כח  י אםמחוקק, כפי הנראה מסנהדרין ה' א', דאינם עומדים במקום מלך, כ י אםכ

לכתחילה בשביל האומה בהנהגתה לכתחילה בשביל האומה בהנהגתה לכתחילה בשביל האומה בהנהגתה לכתחילה בשביל האומה בהנהגתה שהוסכמו בעמדתם שהוסכמו בעמדתם שהוסכמו בעמדתם שהוסכמו בעמדתם אבל אותם  – "ד יש להםיב

כמלכי בית חשמונאי, וגם נשיאיהם, פשיטא דלא גריעי מראשי  הכללית, גם הארצית,הכללית, גם הארצית,הכללית, גם הארצית,הכללית, גם הארצית,

לא הוצרך קרא לרבות ראשי גליות, שהם דוקא מיהודה, ומבית  ל כןגליות שבבבל. וע

יש  דאפילו בגלותדאפילו בגלותדאפילו בגלותדאפילו בגלותדוד, כמבואר בתוס' שם ד"ה דהכא בשם הירושלמי, אלא להורות 

עמידה במקום מלך ישראל. אבל כשמתמנה מנהיג האומה לכל צרכיה להם כח של 

, ודאי עומד הוא במקום מלך, לענין "ד"ד"ד"דיייידעת הכלל ודעת בדעת הכלל ודעת בדעת הכלל ודעת בדעת הכלל ודעת בבסגנון מלכותי, ע"פ 

  ."משפטי המלוכה, הנוגעים להנהגת הכלל

שהסכמת העם היא תנאי הכרחי למינוי מלך, אלא  נראה מסברת המשפט כהןנראה מסברת המשפט כהןנראה מסברת המשפט כהןנראה מסברת המשפט כהן

  קבל גם את הסכמתם.שכשיש סנהדרין או נביא חייבים ל

  ז): אות ז,(סימן  הגר"ש ישראלי זצ"ל בעמוד הימייבאופן אחר כותב 

כשמתמנה שלא כשמתמנה שלא כשמתמנה שלא כשמתמנה שלא לפענ"ד שכל דינו של הרמב"ם לענין מלך לא נאמר אלא ראה נ"

י י י י בחירה מידם, ובזה הוא שצריך נביא וסנהדרין של ע"א, ובלבחירה מידם, ובזה הוא שצריך נביא וסנהדרין של ע"א, ובלבחירה מידם, ובזה הוא שצריך נביא וסנהדרין של ע"א, ובלבחירה מידם, ובזה הוא שצריך נביא וסנהדרין של ע"א, ובל    ל ידיל ידיל ידיל ידימדעת העם ושלא עמדעת העם ושלא עמדעת העם ושלא עמדעת העם ושלא ע

                                            

במובן זה שניתנו  רמב"ם, שהיה ליהושע גדר של מלךבין הניתן לתרץ את הסתירה בין המדרש ל  .2

קיימת רק  תורהשב מלךמצוות מינוי אך לא כמלך שהתורה עוסקת בו, שהרי  ,לו שררה ושלטון

וכן מסתבר שלא נחשב כמלך  לפני הכניסה.זה  היה ואילו אצל יהושע ,לארץ הכניסה אחרל

ומעין זה כתב הגר"ש  לכל דבר, שלא מצאנו שהיו לו שני ספרי תורה, והותר בפילגש וכו'.

  ישראלי זצ"ל בעמוד הימיני סי' ז אות ה. 
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שררה על הציבור לא יתכן שיוכל מי להרכיבו . כי מכיון שהיא לא חל המינוילא חל המינוילא חל המינוילא חל המינוי    זהזהזהזה

עליהם אם לא בהסכמת הנבואה ובי"ד הגדול. ובדומה לזה היו כל אותם מינויים 

נצטווה למנותו  שה רבנוישראל אלא מ ל ידישציין הרמב"ם כי יהושע לא נתמנה ע

). וכן שמואל שמינה שאול ודוד לא היו , בהעם דהיינו סנהדרין (יומא עג לעיני

נביא  ל ידיובאופן זה הוא שאמרו שאין מעמידים מלך אלא ע .לת פיהם כללבשא

  .וסנהדרי גדולה

דרך בחירות, או באיזו שהיא צורה אחרת דרך בחירות, או באיזו שהיא צורה אחרת דרך בחירות, או באיזו שהיא צורה אחרת דרך בחירות, או באיזו שהיא צורה אחרת     ל ידיל ידיל ידיל ידיאבל כל שהעם עצמו מסכים למנותו עאבל כל שהעם עצמו מסכים למנותו עאבל כל שהעם עצמו מסכים למנותו עאבל כל שהעם עצמו מסכים למנותו ע

, אלא ודאי חל המינוי ויש לו תוקף ודין מלך, כי בזה אין צורך לשום נביא וסנהדריןבזה אין צורך לשום נביא וסנהדריןבזה אין צורך לשום נביא וסנהדריןבזה אין צורך לשום נביא וסנהדרין

המאירי בסנהדרין,  תב, מה לנו עוד. ובדומה לזה כמכיון שהעם מסכים לשררה זו

, 'אין המלך מוציא את העם למלחמת רשות אלא בסנהדרין של ע"א' ה שכתוב:שמ

לקבלת רשות. הרי שענין הסנהדרין  ן צריךהיינו שלא בהסכמתם, אבל בהסכמתם אי

ליו יננו שבמינוי מרצון חלה עיבענ ש לומרי ו כןוכמ ה.נצרך במקום שיש צורך בכפי

שבזה לתירוץ  ,תורת מלך לכל הדברים, חוץ ממה שנאמר במשפט המלוכה בשמואל

  3".האחרון שבתוס' הנ"ל אין חל באופן זה

העם יכול לבחור לעצמו מלך בלא סנהדרין ונביא, הרב ישראלי אם כן, גם לדעת 

שהם כופים גם כ ונביא סנהדרין ל ידיבחור מלך עחלופין לשניתן לאלא שהוא סובר 

  .על העם זאת

  ויש לדון בדבריו.

, עליו מהודך ונתת' כתוב ביהושע הנה"בנוגע למינוי יהושע, כתב הגרש"י באות ט:  א.א.א.א.

 במשפט לו ושאל יעמוד הכהן אלעזר ולפני, ישראל בני עדת כל ישמעו למען

 שמשה י"ע אלא, ישראל של הסכמתם את למינוי הוצרך שלא נראה ומזה' האורים

 הוצרך ולא ישראל בני בשמיעת רק והסתפק, מלך דין קבל כבר אותו סמך

  ."להסכמתם

אבל לעיל הובאו דברי הרמב"ן, שמבואר בדבריו שהמטרה הייתה כדי שיבטחו בו 

ויישמעו אליו. וקשה לומר שהדבר איננו הכרחי, שכן ממינוי יהושע נלמד אופן מינוי 

                                            

וראה דבריו בסוף הסימן שם, שסיים בביאור דברי הרדב"ז (מלכים ג, ח) שהובאו לעיל: "ועוד   .3

של מינוי שנצטוו, שזה צריך  המצוההמצוההמצוההמצוה, לבין קיום כוחו וזכותוכוחו וזכותוכוחו וזכותוכוחו וזכותוי"ל... שיש הבדל בין דין המלך לענין 

ל שבא (=הרדב"ז) להשמיענו לענין דיני מורד , א"כ י"דוקא ע"י נביא וסנהדריןדוקא ע"י נביא וסנהדריןדוקא ע"י נביא וסנהדריןדוקא ע"י נביא וסנהדריןלהיות באמת 

במלכות, שגם לענין זה יש לו דיני מלך, שי"ל (=הווה אמינא) שלזה אין מועילה קבלתם 

והסכמתם, כיון שלא נתמנה עפ"י המצוה המפורשת בזה". אלא שלפני כן (שם אות יא) נטה 

  אלא באי כוח של העם.  לומר שבמינוי על ידי העם מתקיימת גם המצווה, שכן אין הסנהדרין



 43     מינוי המלך  –  פרק ה

 

המלך ההמלכה  המלך כמבואר ברמב"ם (מלכים א, ג). כמו כן ראינו שאצל שאול

  נעשתה בדרישת העם ובהסכמתו.

אמר לה [דוד לאביגיל] מורד במלכות ): "א, יד(מגילה כמו כן קשה מהגמרא ב ב.ב.ב.ב.

". אמרה לו עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם .ולא צריך למידייניה[נבל] הוא 

 כלומר, אף על פי שדוד כבר נמשך למלך על ידי שמואל, כל עוד לא הכיר בו העם

אין הוא נחשב כמלך. על כך עונה הגרש"י (שם אות ט) שמשיחתו של דוד הייתה 

מראש באופן שמלכותו הינה רק בכוח, ולא תתחיל בפועל אלא לאחר מותו של דוד 

[ואומנם לשיטתו, אם אכן היה מטבעו של דוד יוצא בחיי שאול, היה נחשב למלך 

  למותו של שאול].מחמת הסכמת העם, ולא מחמת המשיחה שממתינה למעשה 

רמב"ם הגרש"י עצמו (שם) מקבל את ההוכחה לכוח העם להמליך לבדו, מה ג.ג.ג.ג.

וכפי שביאר  ,גם במלך ישראלקיים דינא דמלכותא דינא הפוסקים ש שו"עהו

הרמב"ם שסמכותו נובעת מכוח העם הנהנה משירותיו ומסכים להם ("מטבעו 

שגם שלא ע"י משיחה תורת ... ראיהיוצא"). וכך סיכם עניין זה: "ולפ"ז אדרבה מכאן 

  4מלך עליו אם יש הסכמת העם עליו ואפילו בדרך של בדיעבד".

                                            

 ואומנם הראי"ה זצ"ל לא הביא הוכחה זאת לדבריו. וייתכן שסבר שאפשר לדחותה, שהסכמת  .4

 מהווה ואינה מלכים בהלכות הנצרכים ולסנהדרין לנביא מתווספת, גזלה בהלכות הנצרכת העם

  .להם חלופה
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        פרק ופרק ופרק ופרק ו

        "קשר רשעים""קשר רשעים""קשר רשעים""קשר רשעים"    ::::כשרות השלטון או בוחריוכשרות השלטון או בוחריוכשרות השלטון או בוחריוכשרות השלטון או בוחריו

  קשר רשעים אינו מן המניין  .א

 ,קףשמלך או כל הנהגה שאינם הולכים בדרך ה' אין להם תו יםענוטהיש אחרונים 

מכוח זה הם טוענים . הנהגה בור שאינו הולך בדרך ה' אינו יכול לבחוריצ וכך גם

  שאין היום תוקף חוקי לממשלת ישראל.

תמה מה עלתה על לבו של חזקי' "קנד):  ,(ג' שבועות ויואל משהכך כתב בספר 

לא תהי' אחרי רבים 'שדעת הקב"ה תהי' כהרוב של הרשעים, הא על זה נאמר 

רק מאותן  –קסג) שעושין על פי רוב  ,ואם בעניני הקהל כתב הרמ"א (חו"מ, 'לרעות

... שאין רשעים אלו נמנין לרוב ל וחומרשמקבלים עליהם לומר דעתם לשם שמים, ק

כל מי שיש לו מוח בקדקדו דעתם ברורה להתרחק מהציונות מהם ומהמונם ומכל 

מורים ונוראים יותר מכל ובפרט באותה המלכות אשר היא באיסורים ח ...פעולותיהם

  ."עבירות שבכל התורה כולה כאשר כתבתי

רוב מנין  ,בעינן הסכמת רוב מנין ורוב בנין"    :כתב עמ' שפט) ,אח"( דרכי חושןובספר 

והיינו במציאות דישנה  ,היינו רוב ישראלים הכשרים דקשר רשעים אינו מן המנין

דבעינן הסכמת  ועוד...... דיהחלק שהוא חר זכות בחירה ע"פ התורה רק למצביעי...

וגם שנשים ונכרים ... דבעינן שתהא לו דעת קובעת ולא כאחד ממליון ת"ח...

אפילו  ולכו"ע לא מהני... ,וגם הממונים בעינן שיהיו כשרים ,משתתפים בבחירה

אבל שלטון של  ,אלא במלכות שניחא לן בה ל זהנימא כדברי החת"ס לא שמענו כ

לעקירת הדת ובא להחליף חוקי אמת של התורה לא ניחא כופרים ורשעים המיוסד 

ודאי שלא ניחא לעם קדוש לתת  ,לן לקבל חוקיהם אלא במלחמה לבטלם מן העולם

  ."יד לעקירת תורת משה

הכנסת שנבחרים בה כמה מפריצי עמנו, ויש בהם גם כן "(צא):  שו"ת פאת שדךוב

דינא, אלא שאי אפשר שונאי דת, לא שייך לומר בחוקים שלהם דינא דמלכותא 

לשיטתו  ."לעמוד בזה אם לא נדון שבקצת דברים שייך בהם דינא דמלכותא וכו'

אלא שבדברים מסוימים  ,מעיקר הדין אין תוקף למלכות שאינה הולכת בדרך התורה

  איש את רעהו חיים בלעו. שאם לא כןבקול הנהגה רשעה, גם לשמוע חייבים 

בין יתר  נסמכים רה ומצוותשאינם שומרים תובור יהפוסלים מלך או צאם כן, 

ויש להבין טיבה של קביעה  ,"קשר רשעים אינו מן המנין" –על דברי חז"ל  טענותיהם
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נעיין בדברי הגמרא המלמדת יסוד זה ובמקורות נוספים, ומתוך כך תתבאר גם  זו.

  מה דינה של ממשלת ישראל היום. –שאלה זו 

ר"ח ור"ש קאזלי לעבר שנה בעסיא. פגע בהו ": מסופר )א ,(כו סהדריןבמסכת 

חזייה לההוא גברא דקא כריב. אמר להן: כהן וחורש? אמרו לו: יכול לומר:  ר"ל...

מר? ואגיסטון אני בתוכו. תו חזייה לההוא גברא דהוה כסח בכרמי, אמר להן: כהן וז

ר ליה מאתא לקמיה דרבי יוחנן, א לו: יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך... ואמר

קשר רשעים הוא ואינו מן קשר רשעים הוא ואינו מן קשר רשעים הוא ואינו מן קשר רשעים הוא ואינו מן הכא  החשודין על השביעית, כשרין לעבר שנה?... בני אדם

ואפילו עושין עיבור  – 'קשר רשעים הוא"' רש"י שם:[ ""י: דא עקאר רמ. אהמניןהמניןהמניןהמנין

  ]."כדין וכדת, אין השנה מתעברת על ידיהן, דבעינן בית דין נימנין וזה אינו מנין

שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא, חזקיה הוה  ,מאי קשר רשעיםממשיכה הגמרא: "

דריש בחד סר רבוותא. כי אתא סנחריב וצר עלה דירושלים, כתב שבנא פתקא, שדא 

בגירא: שבנא וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. הוה קא מסתפי חזקיה, 

אמר דילמא חס ושלום נטיה דעתיה דקודשא בריך הוא בתר רובא, כיון דרובא 

לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם ' :אינהו נמי מימסרי. בא נביא ואמר לו מימסרי

לחצב לו [שבנא] . הלך דקשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניןדקשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניןדקשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניןדקשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המנין ',הזה קשר

מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר 'קבר בקברי בית דוד, בא נביא ואמר לו: 

לפיכך נהפך כבודו  ,לון בית אדניותנא: הוא ביקש ק'... הנה ה' מטלטלך טלטלה גבר

, 'לך בא אל הסכן הזה' :אמר רבי אלעזר: שבנא בעל הנאה היה, כתיב הכא.. לקלון.

  .'"ותהי לו סכנת' :וכתיב התם

מדברי המפרשים עולה ששבנא חטא בהצטרפות לעובדי עבודה זרה ובמרידה 

  במלכות.

ו כמ ,להים חייםסנחריב חרף מערכות א" :כותב שם חידושי אגדותבמהרש"א ה

שבנא וסיעתו שבאו להשלים עמו היו  ל כןוע ',ביד מלאכיך חרפת' שכתוב:

מחשבה רעה בע"ז הקדוש  נןדאמרי ,מחשבותם לרעה על ה' וכאלו חשב לעבוד ע"ז

אף שהוא וסיעתו היו רובן של ישראל אין הולכין  ל כןוע ,ברוך הוא מצרפה למעשה

אין הקדוש ברוך הוא מן המנין הרוב שלהן...  ..בא הנביא ואמר לו.... לרעה אחר הרוב

אלו  ,שבנא שמרד במלכות חזקיה וקשר קשר למרוד באדוניו... אלא במנין שלך

גם במה שחצב  ,ועדיין לא חטא בפועל במה שכתב שבנא וסיעתו השלימו ,מחשבותיו

דכל ... אך לפי מחשבותיו להסיר את חזקיה ממלוכה ,לו קבר בקברי מלכים

  ".נחשבו ונצטרפו למעשה כמו בע"ז מחשבותיו
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ה ַהּסֵֹכן ֶאל "ּבֹא): טו ,כב( בישעיהומבארים המפרשים על הפסוק  וכן ְבָנא ַעל ַהּזֶ  ׁשֶ

ר ִית".  ֲאׁשֶ  דעתו ונטה חזקיהו, המלך בבית אוצר היה "ושבנא :ק שם"וברדַעל ַהּבָ

 'ולא נאמר: ועליו, העיר אנשי קצת עם קשר וקשר העיר לו להסגיר אשור מלך אל

  במקומו". שפירשנו כמו קשר', הזה העם יאמר אשר לכל קשר תאמרו

 באדוניו. אלו למרוד קשר וקשר, חזקיה במלכות שמרד שבנא "על שם: ם"ובמלבי

 וסיעתו שבנא שכתב במה בפועל חטא לא עדיין כי ,'כו רשע אותו של מחשבותיו

 חזקיה את להסיר מחשבותיו לפי אך מלכים בקברי קבר לו שחצב במה גם השלימו

  ז"."בע כמו למעשה ונצטרפו נחשבו מחשבותיו ממלוכה... דכל

מדובר בבית מדרש של שבנא שהיו בו יותר  .ושבנא המקרה של חזקיהו את לברר יש

מהיכן בית  –תלמידים מבית המדרש של חזקיהו, ועל כן חזקיהו חשש. ויש לשאול 

קשורים לכלל ישראל, הרי אין מדובר המדרש שואב את כוחו להכריע בעניינים ה

בסנהדרין, אם כן מדוע יש להם יותר תוקף מסתם עמך, ובמה דעתם מחייבת את 

חזקיהו? יתרה מכך, הרי מדובר בענייני מלחמה השייכים להכרעת המלך ולא לדעת 

  העם, ובמיוחד שמדובר כאן במלחמת מצווה של הצלת ישראל מיד צר?

אלם ולהתייחס אליהם מצד דיני והיה צריך לש ויש לומר שוודאי חזקיהו לא

המלכות, אלא החשש שלו היה מפני שמדובר בשבנא הסופר הנחשב תלמיד חכם 

גדול (ונקרא סופר, כמו עזרא הסופר), וברוב תלמידי חכמים הסוברים כמותו, ויש 

וימסרם בידי סנחריב. על  הכרעתםהכרעתםהכרעתםהכרעתם    אחראחראחראחר    ילךילךילךילך"ה "ה "ה "ה הקבהקבהקבהקב    שמאשמאשמאשמאדין של אחרי רבים להטות, 

זה אמר לו ישעיהו שקשר רשעים אינו מן המניין. כלומר, אף על פי שמדובר בעוצמה 

גדולה של תלמידי חכמים, מכיוון שמדובר בהכרעה של רשעות המתחברת לעובדי 

  עבודה זרה וכן במרידה במלכות, הקב"ה לא ילך עמהם.

 בבית דיןבבית דיןבבית דיןבבית דין, וכן בסדרי הנהגת ה'בסדרי הנהגת ה'בסדרי הנהגת ה'בסדרי הנהגת ה'ם אם כן, דברי הגמרא בעניין "קשר רשעים" עוסקי

  שיש בו פסולים לדון.

ואסור לאדם חכם שישב בדין עד שידע עם "    ):, ד(ג חושן משפטבשו"ע וכן מצינו 

מי יושב, שמא ישב עם אנשים שאינם הגונים, ונמצא בכלל קשר בוגדים, לא בכלל 

  .י"ד"ב

ציבור יש ואומנם מבואר בפוסקים בכמה מקומות שגם בהכרעות של ענייני ה

  להתחשב רק בדעות יראי ה'.

כל צרכי צבור  כופין בני העיר זה את זה..." :כתב קסג, א)( ברמ"א חושן משפט

שאינן יכולין להשוות עצמן, יש להושיב כל בעלי בתים הנותנים מס ויקבלו עליהם 

כאן כדברי  מבוארלכאורה ". וילכו אחר הרוב... שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים,שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים,שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים,שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים,
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[וייתכן שניתן לפרש "לשם שמים"  שרוב שאינו הגון אינו נחשב לרוב. הסוברים

האמור כאן לא במובן הדתי, אלא במובן של 'לשמה' מתוך שיקולים טהורים הנכונים 

  למקרה, בניגוד להכנסת שיקולים זרים וכדומה].

לא תהיה אחרי רבים לרעות " (שער ג אות נ): בשערי תשובה יוה רבוכתב וכן 

המסכימים  אללא להתחבר שו בדברים, בזה שלא להחזיק ידי עוברי עבירה הוזהרנו

'" (הובא לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר' מר:וכענין שנא ,לואל העו

  ).לא תעשה ד, מז בספר חרדים

סימן ריד): "הקהל  פסקי תרומת הדשן(לז, כב, על פי  הרמ"א שםעוד כתב 

ואסורים להושיב ביניהם מי  הרי הן כדייניםהרי הן כדייניםהרי הן כדייניםהרי הן כדייניםהממונים לעסוק בצרכי רבים או יחידים, 

". אלא שיש להדגיש שמקור זה עוסק בנבחרים, ולא רשעהרשעהרשעהרשעהשפסול לדון משום 

  בבוחרים, ובעניין זה נעסוק להלן.

  נבחרים או בוחרים שאינם ראויים  .ב

אנשים שאינם ראויים לתפקידם כדנים והנה יש מקורות המורים על אפשרות של 

  ומחליטים.

מאי  א"ר יוחנן בערכאות שבסוריא..."    (כג, א): אומרת סהדריןבמסכת  הגמרא

 "ןהר וכותב ".מנו שיפסול דיין שהמחוהו רבים עליהםיטעמא דרבנן דאמרי לא כל ה

הם הרי הם הרי הם הרי הם הרי המחאת רבים עליהמחאת רבים עליהמחאת רבים עליהמחאת רבים עלימה תועיל בטענה זו  ,ואי דיין זה פסול ואין דינו דין: "(שם)

שאינן בני תורה, כל שאינן בני תורה, כל שאינן בני תורה, כל שאינן בני תורה, כל ולי נראה דכיון דמיירי במקומות     ,,,,זה קשר רשעים ואינו מן המניןזה קשר רשעים ואינו מן המניןזה קשר רשעים ואינו מן המניןזה קשר רשעים ואינו מן המנין

שום ומ    ,,,,קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא יוכלו לפוסלןבני העיר בני העיר בני העיר בני העיר 

ואף על גב דלא  ,,,,שהמחוהו רבים עליהםשהמחוהו רבים עליהםשהמחוהו רבים עליהםשהמחוהו רבים עליהםמנו לפסול דיין יקאמרי רבנן לא כל ה הכי

כלל  דלא גמירי דינאדלא גמירי דינאדלא גמירי דינאדלא גמירי דינאגמירי דינא דאורייתא, משום דהוו להו כשלשה רועי בקר 

  ."כדקבלו עלייהוכדקבלו עלייהוכדקבלו עלייהוכדקבלו עלייהודכשרים 

...ועיירות שאין בהם חכמים הראוים "    הג"ה):ב(ח, א  חושן משפטשו"ע בוכן נפסק 

להיות דיינים, או שכולן עמי הארץ, וצריכים להם דיינים שישפטו ביניהם שלא 

פני ערכאות של עובדי כוכבים, ממנים הטובים והחכמים שבהם (לדעת ילכו ל

וכיון שקבלו עליהם בני העיר אין  אנשי העיר), אף על פי שאינם ראויים לדיינים,

בור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן בור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן בור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן בור יכולין לקבל עליהם בית דין שאינם ראוים מן ייייכל צכל צכל צכל צאחר יכול לפוסלן. וכן 

  ".התורההתורההתורההתורה

דע, כי "    (ו, ה): שו"ת הרא"שבנו מציבנוגע לעיקרון הקובע שהציבור בוחר ומחליט 

ועל כל ענין שהקהל מסכימים, ועל כל ענין שהקהל מסכימים, ועל כל ענין שהקהל מסכימים, ועל כל ענין שהקהל מסכימים,     .'אחרי רבים להטות'על עסק של רבים אמרה תורה: 
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והיחידים צריכים לקיים כל מה שיסכימו עליהם הרבים. דאם לא  הולכים אחר הרוב,הולכים אחר הרוב,הולכים אחר הרוב,הולכים אחר הרוב,

לכן לכן לכן לכן אם יהיה כח ביחידים לבטל הסכמתם;  לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר,לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר,לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר,לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר,כן, 

  ."''''אחרי רבים להטותאחרי רבים להטותאחרי רבים להטותאחרי רבים להטות''''אמרה תורה, בכל דבר הסכמה של רבים: אמרה תורה, בכל דבר הסכמה של רבים: אמרה תורה, בכל דבר הסכמה של רבים: אמרה תורה, בכל דבר הסכמה של רבים: 

ומשמע מדברי הרא"ש שלעולם הולכים אחרי הרוב בכל דבר הסכמה של רבים, 

נראה שגם אם חלקם או אף רובם אינם יראי שמים, בכל זאת לעולם הולכים אחרי 

רים, וכמובן הרוב (אלא שבדיינים, יש כאלו שפסולים לדון, וכולם צריכים להיות כש

הרוב הוא מתוך כל הכשרים, אבל "בכל דבר הסכמה של רבים", הרי הרבים הם מי 

  שהם, ואין בידינו לקבוע מי הם הרבים).

אנו מוצאים בתנ"ך שהעם בוחר מלכים או מנהיגים כמה פעמים יש להוסיף שעוד 

ינים הרמב"ם לומד ד ,וכפי שראינו לעיל(נותן להם תוקף של מלכות  כתוברשעים וה

  ).נ"ךתב המתוארתרבים השייכים למלך ישראל מתוך התנהלותם של מלכי ישראל 

ְלָעִדי: ")יא-איא, ( שופטיםבספר מסופר  ח ַהּגִ ְלָעִדיְוִיְפּתָ ח ַהּגִ ְלָעִדיְוִיְפּתָ ח ַהּגִ ְלָעִדיְוִיְפּתָ ח ַהּגִ ה זֹוָנה... ...ְוִיְפּתָ ָ ן ִאׁשּ ח  ּבֶ ַוְיָגְרׁשוּ ֶאת ִיְפּתָ

ה ַוּיֹאְמרּו לֹו לֹא ִתְנַחל... ה ַאֶחֶרת ָאּתָ ָ ן ִאׁשּ י ּבֶ ְבַר ... ּכִ ח...ַוּיִ ח  ח ִיְפּתָ טּו ֶאל ִיְפּתָ ְתַלּקְ ח ַוּיִ טּו ֶאל ִיְפּתָ ְתַלּקְ ח ַוּיִ טּו ֶאל ִיְפּתָ ְתַלּקְ ח ַוּיִ טּו ֶאל ִיְפּתָ ְתַלּקְ ַוּיִ

ים ֵריִקים ים ֵריִקיםֲאָנׁשִ ים ֵריִקיםֲאָנׁשִ ים ֵריִקיםֲאָנׁשִ נּו ֲאָנׁשִ ְבנּו ֵאֶליָך ְוָהַלְכּתָ ִעּמָ ה ׁשַ ח ָלֵכן ַעּתָ ... ַוּיֹאְמרּו ִזְקֵני ִגְלָעד ֶאל ִיְפּתָ

ֵבי ִגְלָעד נּו ְלרֹאׁש ְלכֹל יֹׁשְ ְבֵני ַעּמֹון ְוָהִייָת ּלָ ח ִע . ְוִנְלַחְמּתָ ּבִ ֶלְך ִיְפּתָ ימּו ַוּיֵ ׂשִ ם ִזְקֵני ִגְלָעד ַוּיָ

ָבָריו  ָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִציןָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִציןָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִציןָהָעם אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלרֹאׁש ּוְלָקִצין ל ּדְ ח ֶאת ּכָ ר ִיְפּתָ ה    ה'ה'ה'ה'ִלְפֵני ִלְפֵני ִלְפֵני ִלְפֵני ַוְיַדּבֵ ְצּפָ מִּ הּבַ ְצּפָ מִּ הּבַ ְצּפָ מִּ הּבַ ְצּפָ מִּ   ".ּבַ

"...  ד"ה לעולם אל): 36 'עמ ,אייזנשטייןאוצר המדרשים ( ובאלפא ביתא דבן סירא

וראה שהיו שורפין את בניהם ואת  היה צדיק ודר בין שבט אפרים...הגלעדי ש יפתחב

בנותיהן לבעל ואף הוא עשה כן והלך והרג את בתו, ראה אותם שהיתה ביניהם 

נעשה נעשה נעשה נעשה שפיכות דמים, ואף הוא עשה כן הלך והרג מהם ארבעים ושנים אלף, לפיכך 

וכיון שמת קברו אותו מיד מצאו את עצמותיו פזורות בכל  רשע ולא זכה לקבורה,רשע ולא זכה לקבורה,רשע ולא זכה לקבורה,רשע ולא זכה לקבורה,

  ".מלמד שנפזרו עצמותיו 'בר בערי גלעדויק' :מקום, שנאמר

(כה, ב): "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו  ראש השהמסכת בוכן מצינו 

יפתח בדורו כשמואל בדורו ללמדך  שקל הכתוב ג' קלי עולם כג'  חמורי עולם...

  ".שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור הרי הוא כאביר שבאבירים

כדין המנצח  – 'והיית לנו לראש... ויהי כאשר נלחמו"' :(יא, ה)    םשופטילמלבי"ם וב

  ".יושם לראש ומושל העםהעםהעםהעם מפחותימפחותימפחותימפחותיבמלחמה והמציל את העם שאף אם הוא 

אל מלך בני עמון מה לי ' ו שכתוב:וכמ"חלק באור הענין):  ,(ט שם מלבי"םבועוד 

  ".י הארץי הארץי הארץי הארץהמושל ואדונהמושל ואדונהמושל ואדונהמושל ואדונשזה אמר מצד שהיה כבר  ',בארציבארציבארציבארציולך כי באת אלי להלחם 

בסוף מלכותו  קשור לאנשים ריקים בתחילתו, היה ף על פי שיפתחשא ם כןרואים א

  .שאין ערעור על סמכותונחשב למושל 
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הלך בדרך התורה ש תכןייאף ו ,לא היה רשע נבחריפתח תכן שבתחילה כשיואומנם י

לאחר שמלכותו הוכרה, שינה דרכו והיה  ,אלא שהיה ריק ופחות, ורק בסוף ימיו

גדולתו, ואין ן מורידים אותו מחר שעלה לגדולה ככשר, איאלש . ואם כן, ייתכןלרשע

  להוכיח מכאן על היחס למי שנתמנה כפסול.

כמו כן, ייתכן על פי המלבי"ם שהעם נאלץ לשים אותו למושל עליהם, מכיוון שלא 

  פש, ודאי ציבורי, דוחה מינויו של רשע.היה מי שיציל אותם מהמלחמה, ופיקוח נ

  כשהיה רשע. העםהעםהעםהעם    ל ידיל ידיל ידיל ידימעמרי שנבחר עמעמרי שנבחר עמעמרי שנבחר עמעמרי שנבחר עלהוכיח זאת ונראה 

ֶלְך " :)כה-(טז, טזמלכים א'  ה ֶאת ַהּמֶ ר ִזְמִרי ְוַגם ִהּכָ ַמע ָהָעם ַהחִֹנים ֵלאמֹר ָקׁשַ ׁשְ ַוּיִ

ָרֵאל בַּ  ר ָצָבא ַעל ִיׂשְ ָרֵאל ֶאת ָעְמִרי ׂשַ ְמִלכּו ָכל ִיׂשְ ֲחֶנה...ַוּיַ ּמַ ָמַלְך ָעְמִרי ַעל  ּיֹום ַההּוא ּבַ

ִנים ׁש ׁשָ ִתְרָצה ָמַלְך ׁשֵ ָנה ּבְ ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ֵעיֵני  ...ִיׂשְ ה ָעְמִרי ָהַרע ּבְ ֲעׂשֶ ַרע  ה'ַוּיַ ַוּיָ

ר ְלָפָניו   ".ִמּכֹל ֲאׁשֶ

יתכן ניתן היה לדחות שאומנם נקרא מלך בתנ"ך מפני שבפועל נהג כמלך, אבל יו

  שמצד אמיתה של תורה אינו מלך, ואין לו סמכויות של מלך.

  אלא שנראה שחז"ל מתייחסים אל מלכותו כמלכות מלאה.

מפני שהוסיף  זכה עמרי למלכותזכה עמרי למלכותזכה עמרי למלכותזכה עמרי למלכות: "אמר רבי יוחנן מפני מה )ב, קב( סהדריןמסכת 

ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן ' :כרך אחד בארץ ישראל שנאמר

אמר רבי  '.ויקרא [את] שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרוןאת ההר 

עשרים ושתים שנה מפני שכיבד את התורה  זכה אחאב למלכותזכה אחאב למלכותזכה אחאב למלכותזכה אחאב למלכותיוחנן מפני מה 

  ".שניתנה בעשרים ושתים אותיות

וכן מסתימת דברי הראשונים משמע שמלך רשע שנבחר על ידי העם, הינו מלך ודינו 

  דין.

כל  – ''''והאמר שמואל דינא דמלכותא דינאוהאמר שמואל דינא דמלכותא דינאוהאמר שמואל דינא דמלכותא דינאוהאמר שמואל דינא דמלכותא דינא''''"    :כתב ב)(נד,  בבא בתראברשב"ם ה

 ,מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים שרגילים להנהיג במלכותם דינא הוא

והלכך דין גמור  ,שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו

  ."הוא ואין למחזיק בממון חבירו ע"פ חוק המלך הנהוג בעיר משום גזל

, ומשמע שאף מי שהתחיל לבחור כל מלך יםרמב"ם שכל ציבור יכולמה העולוכן 

גזלה הרמב"ם בהלכות , אם קיבלו אותו נחשב מלך, שכן כתב ליסטים מזויןכ

שהרי  ,באותן הארצות במלך שמטבעו יוצאבמלך שמטבעו יוצאבמלך שמטבעו יוצאבמלך שמטבעו יוצאבמה דברים אמורים " (ה, יח): ואבדה

אבל  .הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים

וכמו חבורת ליסטים המזויינין שאין  ,אם אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן בעל זרוע
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" (וראה שם יא, שמדובר גם במלך וכן מלך זה וכל עבדיו כגזלן לכל דבר ,דיניהן דין

  .ישראל)

אם  ,בוריסטים וכפה עצמו על הציורשע שהיה גזלן ולמשמע שאפילו מלך גוי 

  , וכן מלך ישראל.בור מקבלו למלך הרי הוא מלךיהצ

  וכן מצינו ברשב"א שאינו מבחין בין צדיק לרשע.

הממונה בעירו  דכל שלטון ישראלדכל שלטון ישראלדכל שלטון ישראלדכל שלטון ישראלעוד השיב " (א, תרלז): שו"ת הרשב"אב נכתב

כל זמן שעושה כחוקי  ומושל במקומו דינו דין. והוא בעירו בכלל דינא דמלכותא

מקומו דומיא דמלך ממש. זה ברור. והראיה תדע דקטלי דיקלי וגשרי גישרי כלומר 

הפקידים הממונים ואף במלכי ישראל בחוצה לארץ. ודוקא בארץ שהיא ירושה לכל 

  ."ישראל הוציאו רבותינו הצרפתים בנדרים

ת חקים בעירו אם השלטון הזה יש בו כח לעשו"    (א, תריב): שו"ת הרשב"אב וכן

כגון הגזלנים  ,דינו דין דקיימא לן דינא דמלכותא דינא. ומי שמענישין המקלקלים

ודינן בכל אלו  ,ממשפטי המלוכה והאדנות הוא זה ,והגנבים והרצחנים וכיוצא בזה

  ."וכיוצא באלו דין

משמע שכל מלך שנשתרשה ונקבעה מלכותו ובידו להעניש, דינו דין וחייבים לשמוע 

  והרשב"א לא תלה דבר בצדקתו של המלך, אלא במציאות של כוח שלטונו. בקולו,

וכן רבים מהדנים במהלך הדורות בעניין דינא דמלכותא במלכויות הגויים, לא 

  התייחסו לבעיה של רשעות המלכים.

מצאנו בתנ"ך לא רק מלכים רשעים שמלכו אלא פעמים שהעם שבחר בהם וקבל 

מקרים מסויימים אף עבד עבודה זרה כגון העם את עולם היה רשע. יתירה מכך ב

ל־ל כָּ (יג) ֶא : פרק טזמלכים א' טז –טז, יג 'מלכים אשהמליך את עמרי כמובא ב

אות ֵאלָ  א ְוַחּטֹ֖ ֔ ְעׁשָ ל ְלַהְכִע ָחּטֹאות ּבַ ָרֵא֔ ר ֶהֱחִטיאּו ֶאת־ִיׂשְ ר ָחְטאּו ַוֲאׁשֶ יס ֶאת־ה ְבנֹו ֲאׁשֶ

ַה  ל ּבְ ָרֵא֖ ַמע ָהָעם ְבֵלי֕הם:ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ׁשְ ר־ ...(טז) ַוּיִ ָרֵאל ֶאת־ָעְמִרי ׂשַ ְמִלכּו ֗כל־ִיׂשְ ַוּיַ

יּ א ַעל־ָצבָ  ָרֵאל ּבַ ֲח֕נהִיׂשְ ּמַ   .ֹום ַההּוא ּבַ

  אידיאל ומציאות  .ג

למדנו מכאן שהקביעה ש"קשר רשעים אינו מן המנין" אינה חלה באופן גורף לא למדנו מכאן שהקביעה ש"קשר רשעים אינו מן המנין" אינה חלה באופן גורף לא למדנו מכאן שהקביעה ש"קשר רשעים אינו מן המנין" אינה חלה באופן גורף לא למדנו מכאן שהקביעה ש"קשר רשעים אינו מן המנין" אינה חלה באופן גורף לא 

  ....במלך רשע ולא בעם רשעבמלך רשע ולא בעם רשעבמלך רשע ולא בעם רשעבמלך רשע ולא בעם רשע

, ועלינו לומר שיש פעמים שהולכים אחר רוב רשעים ופעמים שלא חייבים ל כורחנול כורחנול כורחנול כורחנועעעע

  לחזור ולברר את סוגיית "קשר רשעים אינו מן המניין".
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 נאמר ,זרהזרהזרהזרה    עבודהעבודהעבודהעבודה    עובדעובדעובדעובדשנחשב  ,ניתן לומר שרק בשבנא ,לעיל המהרש"א ל פיע

רק בדבר חמור שכן וייתקשר רשעים אינו מן המניין, ש בנוגע להכרעה ציבורית

  .שאר עברותהחייב מיתה אין דעת הרוב נחשבת, אבל לא ב כמורד במלכות

שבנא לא היה מדובר בשאלה לגיטימית  כפי שהתבאר לעיל במקרה שליתרה מכך, 

שאז הרוב באמת קובע, אלא עצם המחלוקת של  ,בוריהעומדת להכרעתו של הצ

המלך הייתה איסור של מרידה במלכות שהרי מדובר בנושא השייך  ושבנא על חזקיה

אם הייתה  ,גדול ככל שיהיה. [אכן למיד חכםלעדית לסמכותו של המלך ולא לכל תב

  נידון אחר].ו החובה על המלך לשאול את החכמים והוא לא שאל, ז

מה עלתה על לבו של חזקי' שדעת " :) תמההובא לעיל אות א( יואל משהובספר ו

, ואם 'ים לרעותלא תהי' אחרי רב'הקב"ה תהי' כהרוב של הרשעים, הא על זה נאמר 

רק מאותן שמקבלים  –בעניני הקהל כתב הרמ"א (חו"מ סי' קסג) שעושין על פי רוב 

ל פי . ותירץ ע"עליהם לומר דעתם לשם שמים, ק"ו שאין רשעים אלו נמנין לרוב

יתה כוונתו לרעה, אלא שחשב להשלים עם סנחריב, יהמהרש"א ששבנא לא ה בריד

רף ישסנחריב ח מכיווןדרך הטבע, אלא ש יעל פראה שאין מנוס מזה ש מכיוון

נקרא קשר של רשעים  משום כךלו להתחבר אליו, ו הקים חיים, אסור היומערכות אל

ולזה חשש חזקי' שכיון שהם הרוב, ולא כוונו לרעה, אולי תהי' " ,ןישאינו מן המני

דעת הקב"ה נוטה לדעתם, לזה אמרו לו מן השמים שכיון שנתחברו לרשעים בטל 

  ."מניינם

שכוונת שבנא שכוונת שבנא שכוונת שבנא שכוונת שבנא כיצד הוא מביא ראיה מהמהרש"א הכותב דברים הפוכים,  הדבר, ופלא

  "שבנא וסיעתו שבאו להשלים עמו היו מחשבותם לרעה על ה'". :הייתה לרעההייתה לרעההייתה לרעההייתה לרעה

, שחזקיה חשב שמכיוון ששבנא היה כפי שהוסבר לעיל ויש לתרץ את קושייתו

מו יאולי באמת הצדק ע, הסכימו אתו למידי החכמיםגדול ורוב תחכם  למידת

וצריך להיכנע לסנחריב, עד שהוצרך לגילוי מיוחד מהנביא  והקב"ה יסכים עימו

  1.שכוונת שבנא היא לרעה ומדובר בקשר רשעים

                                            

 יק'סולבייצ הגרי"זהגאון מבריסק על מובא סיפור     קמ) סימן בח"( תשובות וההגותשו"ת ב  .1

  המלמד על ענייננו: זצ"ל

"ובשנת תרצ"ו דנו בכנסיה גדולה על הקמת מדינה מחולקת, וכידוע הגר"א וסרמן והגר"א    

קוטלר זצ"ל רצו לעזוב כשנראה סכנה שיסכימו לשלטון ציוני ונמנעו ע"פ הוראת הגרח"ע זצ"ל, 

עה שיש בזה ר"ל גרם שפיכות דמים, ושאל אותו והגריז"ס זצ"ל כעס ורגז מאד שדנו בזה בש

הלוא הבריטים בלאו הכי לא הלוא הבריטים בלאו הכי לא הלוא הבריטים בלאו הכי לא הלוא הבריטים בלאו הכי לא עד שרוגז בקולי קולות  ל כךהגר"א קלמנויץ זצ"ל מה איכפת לו כ

, והביא הגמרא בסנהדרין דחזקיה חשש שהקב"ה אזיל בתר רוב, רק אמרו מתחשבים ברבניםמתחשבים ברבניםמתחשבים ברבניםמתחשבים ברבנים

קדוש ברוך הוא לגבייהו, ולכן לו קשר רשעים אינו מן המנין, משמע שאם אינם רשעים נוטה ה
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ובנוגע להגדרת נבחרי הציבור כדיינים, לעניין כשרותם או פסילתם, וכן בנוגע לצורך 

    שואפיםשואפיםשואפיםשואפיםאליו אליו אליו אליו האידיאל שהאידיאל שהאידיאל שהאידיאל ש    ןןןןנראה לומר שיש הבדל בינראה לומר שיש הבדל בינראה לומר שיש הבדל בינראה לומר שיש הבדל בישהציבור יפעל "לשם שמים", 

אנו שואפים למצב שבו  לכתחילה. מובן שבדיעבדבדיעבדבדיעבדבדיעבדהמציאות הקיימת המציאות הקיימת המציאות הקיימת המציאות הקיימת בין בין בין בין לללללכתחילה לכתחילה לכתחילה לכתחילה 

בין  ,העם ל ידימלך שהוסכם ע בדיעבד, אבל אי השמים.צריך ללכת אחרי רוב יר

מלך רשע כפה עצמו על העם כשובין  רה ומצוות,עם שאינו שומר תוכאשר בחר בו 

  מלך. רי הואה אותו, בליוהעם ק

נובעת מכך שלולא זה  ,בדיעבד למציאות שהיא נגד התורה יש להסכיםהסיבה ש

ואיש את רעהו  ,אנדרלמוסיה שרוראם המלך לא ימשול תשכן המצב יהיה גרוע יותר, 

ינים שאינם יואם לא יבחרו ד ,כולם עמי ארצותבו יש מקום שכאשר וכן  .חיים בלעו

  .את האופציה הראשונה יש להעדיףיודעים דיני תורה ילכו לדון בערכאות, 

היסוד לכך הוא ההכרח ללכת אחרי הרוב בענייני הציבור כדברי הרא"ש בתשובתו. 

ומכיוון שאיננו בוחרים את הציבור הקיים במקום, אלא משמים גלגלו שיהיו רבים 

שאינם יראי שמים, הדרכת התורה שבכל דבר של רבים יש ללכת אחר הרוב שרירה 

"אלא שאי אפשר לעמוד  (שהובא לעיל אות א): ה"פאת שדה" אףתב וכן כ[ וקיימת.

, הרי שהסכים שבסופו בזה אם לא נדון שבקצת דברים שייך בהם דינא דמלכותא"

  של דבר אין אפשרות ללכת אחרי מידת הדין הגמורה לפי שיטתו].

                                            

הרי בכנסיה התאספו רוב גדולי הדור והקב"ה נוטה בתר רוב, והרי הסכימו על עצם הרי בכנסיה התאספו רוב גדולי הדור והקב"ה נוטה בתר רוב, והרי הסכימו על עצם הרי בכנסיה התאספו רוב גדולי הדור והקב"ה נוטה בתר רוב, והרי הסכימו על עצם הרי בכנסיה התאספו רוב גדולי הדור והקב"ה נוטה בתר רוב, והרי הסכימו על עצם טען אז ואמר 

, רק חלקו אם מותר לוותר על חלקי ארץ ישראל, ואמר אז (בשנת תרצ"ו) חוששני מדינהמדינהמדינהמדינה

מו דבריהם, וקמה ". ואכן זכינו ב"ה והתקיישיתקיים שהרי אינו קשר רשעים והם מן המנין...

 המדינה, עם הקשיים והצללים שמלווים את צמיחת גאולתנו.
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        פרק זפרק זפרק זפרק ז

        אסורותאסורותאסורותאסורותמיסים המשמשים בחלקם למטרות מיסים המשמשים בחלקם למטרות מיסים המשמשים בחלקם למטרות מיסים המשמשים בחלקם למטרות 

  "לפני עוור לא תתן מכשול"  .א

אומנם יש לשאול מה  .שהמלך הנבחר אינו רשאי לתקן חוקים כנגד התורה ודאי

הארי שלהם מיועד לצרכים חיוביים, ואילו שחלק שמלך מחייב תשלום מיסים כהדין 

  חלק קטן מהם מיועד לצרכים שליליים.

ים על איסור אם בתשלום מיסים המשמשים לדבר עבירה עובר נברר תחילה

לא תתן מכשול", ומה הדין כשלא ברור אם הכסף יופנה  ורולפני ע" דאורייתא של

  ?לאיסור או להיתר, האם הוא ספקא דאורייתא והדבר אסור

מנין שלא יושיט אדם כוס של יין לנזיר, ואבר ": הגמרא (ו, ב) אומרת ע"זבמסכת 

 – כא במאי עסקינןה ...'מכשולולפני עור לא תתן ': למוד לומרמן החי לבני נח? ת

  ."נהראדדקאי בתרי עברי 

(להושיט לו אבר מן  עובד כוכבים – דקיימא בתרי עברי נהרא" :רש"י שםומפרש 

במקום כלומר,  ."דאי לא יהיב ליה לא מצי שקיל ,מצד זה וישראל מצד זה החי)

  ".וורלפני ע"יכולים לעבור עבירה, יש בכך  אינםהגוי  אולולא הסיוע הנזיר ש

כאשר אין בידו לעבור רק  קיים ני עוור"לפ"מדוע איסור  – לשאול מהו טעם הדברלשאול מהו טעם הדברלשאול מהו טעם הדברלשאול מהו טעם הדברויש ויש ויש ויש 

אם , עוד מוסיפיםו יין הרי גם אם יש לו ,כגון נזיר שאין לו יין את העבירה לבדו,

? וכמו כן, בכל מקרה הרי הוא מתחייב על כל רביעית נוספת באיסור לאוישתה הרי 

  סייע בידו.

שתי השלכות לתשלום המס, בנוגע לדיון על שותפות או הכשלה  בנידון שלנו יש

באיסור: א. השלב הראשון של הוספת כסף לקופת המדינה, המשתמשת בכסף גם 

לאיסור ב. סופו של התהליך, כאשר אזרח מסוים (או קבוצת אזרחים) עובר על איסור 

  שמומן בכספי המדינה.

בשלב הראשון, ובחלקו נוגע גם  בעיקרבעיקרבעיקרבעיקרהדיון בסעיף זה בנוגע ל"לפני עוור" עוסק 

  לשלב השני.

  הוספה על האיסור כשבידו לעבור על האיסור  .א

יין  נזיר כוסנותן ל דםשאכשהרי גם  יוצא דופן,הוא  ני עוור"לפ"לומר שאיסור  שי

מדוע , ווהוא זה שמחליט אם לעבור את העבירה ,בחירה חופשית ש לוי ף סוףסו
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אין לך בו אלא חידושו. האיסור הוא רק כשלא  לתת לפניו? לפיכך התורהאוסרת 

  היה ביד הנותן לעבור את העבירה, שאז נתן מכשול לפני חברו.

 ...כל מה שנאסר לנו משום לפני עור לא תתן מכשול..."(ע"ז ו, ב):  המאירי כותב ךכ

אין בזו אין בזו אין בזו אין בזו     ,,,,גורם לו להרבות באיסורגורם לו להרבות באיסורגורם לו להרבות באיסורגורם לו להרבות באיסור כל מקוםואף על פי שמ ,אם היה מאותו דבר בידו

מנע מסרך מסייע ידי עוברי יראוי לה כל מקוםומ ,וכן כל כיוצא בזה ,כשולכשולכשולכשולנתינת מנתינת מנתינת מנתינת מ

  ." (וכן כתב הריטב"א המובא להלן, בתחילת אות ב)עבירה...

בזכות תשלומם של  אסורותהמטרות הלמען  לפעולהמדינה ידון שלנו יש בכוח בנ

מסתבר המזדהים עם מטרות אלו, גם ללא התקציב שנוסף על ידי שומרי התורה. ו

גם כסף  ניתןעדיין הקיצוץ הוא רוחבי ו ,לצמצם בתקציבים יש צורךאשר כגם ש

שהן במקביל נעשה קיצוץ גם במטרות חשובות ו ),מנם פחותוא(אסורות הלמטרות 

מבחינה ), שבהן ותתלמוד תורה ומצוות נוספ ,בגדר מצווה (כגון ביטחון, בריאות

, אין בזה "לפני עוור" לדברי המאירי . על כל פניםהרבה יותרגדול מוחלטת הקיצוץ 

לא ייגבה, במס ייעודי למטרה אסורה, שאם והריטב"א. מה שאין כן אם היה מדובר 

  כלל. האיסור לא יתבצע

  איסור "לפני עוור" רק בדבר שבו נעשית העבירה  .ב

(הלכות גניבה פ"א הע' יד, ד"ה הב"י בסימן שסט), כתב שמדברי  פתחי חושןבספר 

שורש קצד) עולה שמאחר שהמלך זוכה בממון משום דינא ( שו"ת מהרי"ק

דמלכותא דינא, גם אם המלכות משתמשת בכסף לצורך עבודה זרה, אין איסור 

  לשלם למלך מכיוון שהכסף ניתן מכיס המלך, ולא ישירות מהמשלם.

(בהר לג) על חנניה מישאל ועזריה, שאמרו  ויקרא רבהוהדבר רמוז בדברי חז"ל ב

במסים ובארנוניות ובזימיות יווה עליהם להשתחוות לפסל: "לנבוכדנצר כשצ

אבל לדבר הזה שאתה אומר לנו נבוכדנצר את ונבכודנצר  ,ובגולגליות את מלך עלינו

". הרי שאמרו שישלמו מסים משום דינא את וחד כלב שוין עלינן כחדא ,שמך

ברים אלא שכאשר ישראל אינם עו המיסים משמשים לעבודה זרה.הגם שדמלכותא, 

  על האיסור, אלא המלך משתמש בכספי המיסים לעבודה זרה, דינא דמלכותא דינא.

וכן כתבו רבים שכאשר האיסור אינו נעשה בחפץ עצמו, אין בנתינתו איסור, והרי 

הוא בכלל "לפני דלפני" [שאיננו נותן את המכשול עצמו לפני העיוור, אלא נותנו 

אנציקלופדיה תלמודית, לפני עור לא תתן  לפני מי שייתן אותו לפני העיוור] (ראה

  מכשול, אות ח).
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ומשמע שהדבר מותר גם מדרבנן ולא נאסר משום מסייע לדבר עבירה, ונראה 

שההסבר הוא משום שאיסור מסייע הוא רק בשעת העבירה, כמו שיובא להלן 

  ).]ג[ (ב

  "לפני עוור" ומסייע שלא ברצונו  .ג

עיוור,  דלפני דלאו (קונטרס אחרון אות קמה): "נ"ל בשו"ת מהרי"ל דיסקיןכתב 

 אדם דאין ד"של סימן סוף ביו"ד מש"כ לזה דוגמא וקצת שרי. בממון אונסו הלה אם

  בכפיה", והאריך בזה. העבירה מן חבירו להפריש ממונו להוציא מחוייב

ולפי מ"ש (ח"ב סי' ט אות כד) כתב על דברי מהרי"ל דיסקין: " ובשו"ת שרידי אש

יש לקיים דבריו, שיסוד האיסור הוא אם יש בסיועו חיזוק לעוברי עבירה, אבל אם 

מפסיד ממונו אין בסיוע שמסייע משום חיזוק להעובר, שהוא יודע שלא עשה כן 

מערכת הה"א, שהביא ג"כ בשם ספר פי שנים,  י חמדאלא להציל ממונו. ועי' בשד

הכרח, אבל לבזבז ממונו כדי דלא נאמר הלאו דלפני עור אלא שלא להכשילו בלא 

ועדיין צ"ע, כי הראיות שהביאו אין בהן כדי " (וסיים: "שלא יעשה איסור, אינו מחויב

  .")הכרעה

(הלכות גניבה פ"א הע' יד, בסוף עניין דינא דמלכותא  פתחי חושןוכן כתב בספר 

במלך ישראל, מהדורה ישנה עמ' יד), שכאשר נוטלים מיסים שלא מרצונו אף משום 

) אין בזה, ומשמע מדבריו שאין חובה לנסות להשתמט ב, להלןמסייע (שנדון בו 

  מתשלום המס כדי להימנע מנטילה שלא מרצונו.

  סיכום  .ד

  וקים לכך שאין בדבר משום איסור "לפני עוור" מדאורייתא:עלו בידינו כמה נימ

ואולי  ,מנע מלשלםנהמדינה יכולה לחלק את הכספים לצרכים אסורים גם אם  א.א.א.א.

כגון תמיכה בבחורי  ,יגרעו כסף זה מדברים חיוביים ,אם יהיה חסר כסף –להיפך 

  ישיבות, רווחה וכו'.

העבירה, ואילו כאן מדובר בהעברה  איסור "לפני עוור" הוא רק בדבר שבו נעשית ב.ב.ב.ב.

כספית, ולאחר מכן קופת המדינה משתמשת בכספה לאיסור. וגם אם ישלם במזומן 

  לקופת המדינה, לא במטבע ששילם נעשים האיסורים.

  מכיוון שידוע שהדבר נעשה בעל כורחו, אין איסור בדבר. ג.ג.ג.ג.
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  מסייע לדבר עבירה  .ב

אין מדובר באיסור תורה של "לפני גם כאשר היה ביד חברו לעבור על האיסור, ו

  .עוור", קיים איסור דרבנן של מסייע לדבר עבירה

...ואפילו מיירי שהיה " ):(ג, א ד"ה בבא דרישא במסכת שבת התוספותכך כתבו 

איסור דרבנן מיהא איכא שחייב איסור דרבנן מיהא איכא שחייב איסור דרבנן מיהא איכא שחייב איסור דרבנן מיהא איכא שחייב  כל מקוםמ דלא עבר משום לפני עור... יכול ליטלו...

  "....להפרישו מאיסורלהפרישו מאיסורלהפרישו מאיסורלהפרישו מאיסור

 ,והא דנזיר ואבר מן החי שאנו חוששין לתקלה"    (ו, ב): ז"יטב"א עחידושי הרבוכן 

ואף על פי שהוא ואף על פי שהוא ואף על פי שהוא ואף על פי שהוא  ,כל היכא דמצי עביד איסור שלא על ידינו ליתא משום ולפני עור

אבל מכל מקום אי תבע ליה בפירוש לאיסורא מרבה באיסור על ידינו לא חיישינן, מרבה באיסור על ידינו לא חיישינן, מרבה באיסור על ידינו לא חיישינן, מרבה באיסור על ידינו לא חיישינן, 

משום מסייע ידי עוברי משום מסייע ידי עוברי משום מסייע ידי עוברי משום מסייע ידי עוברי     אכתי [איכא] איסורא במילתאאכתי [איכא] איסורא במילתאאכתי [איכא] איסורא במילתאאכתי [איכא] איסורא במילתאנהי דמשום ולפני עור ליכא, 

 ,, וכדקיימא לן (גיטין סבעבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות באיסורעבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות באיסורעבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות באיסורעבירה כל שאנו גורמין לו לעשות איסור או להרבות באיסור

אסור, ולא עוד  א) שאין מסייעין ידי ישראל בשביעית ואפילו לומר להם התחזקו

 וכל שכן שאסור לגרום דכל ישראל ערבין זה לזה,דכל ישראל ערבין זה לזה,דכל ישראל ערבין זה לזה,דכל ישראל ערבין זה לזה,אלא שאנו חייבין למחות בידו, 

איסור או להרבות באיסור כלל, וכדאמרינן בפרק שנים אוחזין להם לעשות שום 

דאי לא תימא הכי אנן חיותא לרועה היכי מסרינן וכדפרישנא התם, מורי  :ב) ,(ב"מ ה

  ."ורבי נר"ו

  , בנוגע לנידון שלנו.מדרבנן שהוא ,מסייע לדבר עבירהנבחן עתה דרכי היתר לאיסור 

  תלייה בכך שהכסף ילך למטרות מותרות  .א

שתי קופות, אחת של חולין ואחת של ": (ט, ב) מובאת ברייתא רא בפסחיםבגמ

 –תרומה ולפניהם שני סאין, אחד של חולין ואחד של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו 

הגמרא  ."מותרין, שאני אומר: חולין לתוך חולין נפלו, ותרומה לתוך תרומה נפלה

שאני אומר בתרומה דרבנן, אימור דאמרינן: רוצה ללמוד מתרומה לחמץ, ומקשה: "

אטו בדיקת חמץ דאורייתא? דרבנן היא! " ומתרצת: "בחמץ דאורייתא מי אמרינן?

  ."דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה

אם כן, גם בנידוננו, שמדובר באיסור דרבנן של מסייע, אפשר לתלות ולומר שהכסף 

  שלנו יגיע לדברים המותרים.

  מומרים לעבירהמסייע ביד עוברי עבירה, כשהם כ  .ב

הא  ש אומריםי) הביא מחלוקת בנוגע לאיסור מסייע: "(יורה דעה קנא, אהרמ"א 

כרים], דברים השייכים לעבודתם, היינו דוקא אם אין להם ודאסור למכור להם [לנ

אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר, אבל אם יכולים לקנות במקום 
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ויש מחמירין. ונהגו להקל  ,רדכי דפ"ק דע"ז)אחר, מותר למכור להם כל דבר (מ

כסברא הראשונה, וכל בעל נפש יחמיר לעצמו (ר"ן שם ובתוספות ואשיר"י והגמ"ר 

  ."פ"ק דשבת לדעת הרב)

איסור מדרבנן  כל מקוםויש מחמירין וסוברין דמ" –י"א כו'  הכריע: , ו)שם( הש"ך

מודים להמרדכי  כולי עלמא איכא אפילו לא הוי כמו תרי עברי דנהרא אבל לפעד"נ...

והגמ"ר ותוס' והרא"ש  ,מומר שרימומר שרימומר שרימומר שריאו  ם, דבעובד כוכביםותוס' בפ"ק דעבודת כוכבי

וכדכתב  ,מיירי בישראל שהוא חייב להפרישו מאיסור "זבפ"ק דשבת והר"ן פ"ק דע

 ל שכןמצווים להפרישו כ ית דיןקטן אוכל נבילות שב הרא"ש שם דלא גרע מישראל

  ."שאינו חייב להפרישו וישראל מומרוישראל מומרוישראל מומרוישראל מומר םבעובד כוכבי ין כןשאה מ ,ישראל גדול

הא ודאי ישראל ": )ד"ה משא"כ בעכו"ם וישראל מומר(שם  הדגול מרבבהוהסביר 

מה בינו לישראל אחר להפרישו מעבירה?  ם כןמומר אע"פ שחטא ישראל הוא, וא

ל נלע"ד כוונת הש"ך דאף בישראל אין מצווים להפרישו כי אם כשעובר בשוגג אב

ויש ביד איש אחר להפרישו, חייב להפרישו כמו קטן האוכל נבילות דהקטן שוגג 

, אין דרוצה לעבור במזיד על איזה עבירה אפילו אינו מומר גמורדרוצה לעבור במזיד על איזה עבירה אפילו אינו מומר גמורדרוצה לעבור במזיד על איזה עבירה אפילו אינו מומר גמורדרוצה לעבור במזיד על איזה עבירה אפילו אינו מומר גמוראבל בישראל  הוא...

מסתמא מזיד הוא, ועוד דכל עובר  ומומר ישראל אחר מצווה להפרישו לדעת הש"ך...

  ."עבירה יקרא מומר לאותו דבר

 ע"זברש"י (ח"ב, יו"ד סימן יט) ביאר את דברי הש"ך על פי  בשו"ת משפטי עוזיאל

, "בכךבכךבכךבכך שלא ירגילשלא ירגילשלא ירגילשלא ירגיל"ואסור לסייע ידי עוברי עבירה אלא פורשין מהם כדי  :(נה, ב)

סור לסייע לעוברי יא רש"י בנועם דבריו הקצרים ומאירים, מלמדנו שטעם" וכתב:

עברה הוא, כדי שלא ירגיל בכך. מזה נדון במומר שכבר הוא רגיל בכך אעפ"י 

שכישראל הוא לכל דבריו, ואם יש בידינו, מפרישין אותו מעברה ומכל שכן שלא 

מושיטין לו דבר אסור אם עומד בתרי עברי דנהרא, אבל אם יש לו אפשרות לעשות 

ה, אין אנו מצוים אפילו מדרבנן לפרוש ממנו ולא העברה בלעדינו והוא ודאי יעש

וכיוון שטעם האיסור הוא על מנת שהמסייע לא ירגיל אותם בדבר, כאשר לסייעו. 

מדובר בגוי או בישראל המומר לדבר, שהם מעוניינים ממילא לעבור על האיסור אין 

  בכך משום מסייע".

בדרך כלל כמו מומרים לאותו  לפי זה, גם בנידון שלנו, מכיוון שעוברי העבירות הינם

דבר, אין איסור מסייע בזה מכיוון שלצערנו אין המסייע מרגיל אותו לדבר, אלא הוא 

  הרגיל את עצמו לעבור על האיסור.
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  איסור מסייע לדבר עבירה רק בשעת העבירה  .ג

 אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה..." ):א ,סא( גיטיןבמשה נאמר 

ופירש . "המים לא תגע עמה, לפי שאין מחזיקין ידי עוברי עבירהאבל משתטיל את 

לסייעה מפני שאסור לסייע בידים ידי עוברי  –לא תבור ולא תטחון עמה ": שם רש"י

  " (וראה במשיב דבר המובא להלן בדעת רש"י).בשעת העבירהבשעת העבירהבשעת העבירהבשעת העבירהעבירה 

שלא  בני זוג של אם מותר להיות שדכןדן בשאלה לב)  סי' בח"( שו"ת משיב דברב

אין הוא מסייע בידם בשעת העבירה, שישמרו על טהרת המשפחה, ומסיק שמאחר 

ואומנם לפי חלק מהראשונים ההיתר כשאינו  אין בזה משום מסייע לעוברי עבירה.

בשעת עבירה הוא רק בצירוף לכך שיש בדבר משום דרכי שלום, אלא שהסיק 

צירוף של דרכי שלום. שלשיטתם הדבר אסור רק בחינם, אבל בשכר מותר גם ללא 

ובנידון דידן, נראה שיש משום דרכי שלום בהתנהלות המשותפת של המדינה, ואם 

מה שמשמש לדבר עבירה, יאמרו אחרים שאינם עבור נאמר שאיננו רוצים לתת 

רוצים לתת לצורכי קדושה וכדומה, וודאי שהדבר יביא לידי מחלוקת. [ואומנם צריך 

עניינים החיוביים שאנו מעוניינים בהם כמוה כשכר, בירור אם התועלת שיש מהמס ל

שכן לדבריו ההיתר לעשות בשכר הוא משום "כדי חייו", ושמא שייך גם כאן עניין 

  של "כדי חייו" באופן כללי בתועלת מהמיסים].

אם מותר להשכיר חנות לספר המגלח נשאל קפד)  סי' בח"( שו"ת מהרש"םוב

מסייע לדבר עבירה? והשיב שאיסור מסייע  משוםבכך אם עובר ה, הבשבת בפרהסי

עובר ד, אבל באינו יהאיסור מי עובר עללדבר עבירה נאמר רק כאשר בשעת סיועו 

  אינו מחלל שבת ממש ברגע ההשכרה, אין איסור.שון ומותר. ומכי –ד יהאיסור מי על

  וראה עוד בסיום דברי החזון איש המובאים בפיסקה הבאה  (ד).

  שעת תשלום המס אינה שעת העבירה. מובן שגם בענייננו

  התחשבות בספקות ובמכשולים אחרים שייגרמו  .ד

  גם אם נאמר שמידי ספק איסור לא יצאנו, הרי לפנינו דברי החזון איש.

 ודאי מכשול דספק ג"אע בספק חכמים דהקילו "ונראה דהא    ):ט, יב( חזו"א שביעית

    להחמירלהחמירלהחמירלהחמיר    באנובאנובאנובאנו    דאםדאםדאםדאם    םםםםמשומשומשומשו בספיקות, להחמיר ראוי והיה עור, לפני ליתן אסור

 רק והן ,ומהםומהםומהםומהם    מעצמנומעצמנומעצמנומעצמנו    ושלוםושלוםושלוםושלום    חייםחייםחייםחיים    ודרכיודרכיודרכיודרכי    חסדחסדחסדחסד    שנמנעשנמנעשנמנעשנמנע    מכשולמכשולמכשולמכשול    נעשהנעשהנעשהנעשה    נמינמינמינמי    בספיקותבספיקותבספיקותבספיקות

 שנאה להרבות שלא כ"וכש עמם, ולהיטיב להחיותם אנחנו וחייבין עמי הארץ

    מאיסורמאיסורמאיסורמאיסור    קלקלקלקל    שאין איסורןשאין איסורןשאין איסורןשאין איסורן    לאויןלאויןלאויןלאוין    כמהכמהכמהכמה    ועודועודועודועוד    תשנאתשנאתשנאתשנא    לאלאלאלא    עלעלעלעל    ועובריןועובריןועובריןועוברין בינינו וביניהם, ותחרות

 השלום על מוזהרין הם שגם כן, מ"לעכו למכור [ואף ממנוממנוממנוממנו    אותםאותםאותםאותם    להציללהציללהציללהציל    באיןבאיןבאיןבאין    שאנושאנושאנושאנו    זהזהזהזה

 כמה עד בפלס ל"חז שקלו והלכך גדול. בנו במכה' א ז"י ק"מו אמרו וכן ישראל], עם
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 להם גדולים יותר מכשולים נגרום ושלא מהם ידינו ולמשוך לקונסם להתנהג שיש

 דרך וזו בספק, ולהתיר לעבירה ודאי שהוא בזמן למכרם לאסור והכריעו ולנו,

 כמו ,מוכןמוכןמוכןמוכן    עדייןעדייןעדייןעדיין    האיסורהאיסורהאיסורהאיסור    שאיןשאיןשאיןשאין    בשעהבשעהבשעהבשעה    דשרינןדשרינןדשרינןדשרינן    טעמאטעמאטעמאטעמא    נמינמינמינמי    והיינווהיינווהיינווהיינו[ והישרה הממוצעת

לעונת  שהגיע לאחר אלא נאסר ולא המעשר, על לחשוד שדה למכור שמותר

 ימכור שלא התם תנן השביעית על בחשוד וכן ג,"מ ה"פ מעשרות המעשרות כדתנן

 ג"אע שביעית, קודם שמותר שכן וכל מותר קודם אבל לעונת המעשרות, משהגיע

ט "י' סי' ועי לחכמים, מסור שהדבר אלא להחשוד, מכשול ע"י לבוא סופו הני דכל

  ב]"."כ ס"ק

(ח"א סימן לה אות א), בנוגע לנתינת מאכל אף לפני מי  שו"ת מחת שלמהוראה 

שוודאי שאינו מברך. וכתב שכיוון שכל ענייננו הוא באיסור של הכשלת הזולת 

בעבירה, הרי שיש לשקול את התוצאה של אי הנתינה, שיכולה לגרום מכשול גדול 

העלמת יותר של כעס ושנאה לדרכי התורה. ונראה שכך יש לדון גם בעניין שלנו, ש

  מס וכדומה, תגרום להכשלה בעבירות החמורות הנ"ל.

ח"ד  באהלה של תורהשליט"א (שליט"א (שליט"א (שליט"א (    אריאלאריאלאריאלאריאל    ה"ג יעקבה"ג יעקבה"ג יעקבה"ג יעקבהרהרהרהרוכך כתב למעשה בנידון שלנו וכך כתב למעשה בנידון שלנו וכך כתב למעשה בנידון שלנו וכך כתב למעשה בנידון שלנו 

מסיבות כיום  רץ ישראליש השוללים את תוקפו של דינא דמלכותא בא"): ): ): ): סוף סי' טז

להבחין  . לדעתנו יש, להגדרתםבגלל אופיה החילוני של המדינהאידיאולוגיות, 

. ממשלה וכנסת הולכות ובאות .והכנסת    לבין הממשלה כמות שהיא המדינה בין

אמנם שאיפתנו היא שהמדינה תהיה מדינת ישראל, דהיינו שהמדינה תראה את 

עצמה מחויבת לכל מה שהשם ישראל מחייב, כלומר מדינתם של עם ישראל ושל 

אינה לא דתית ולא כמדינה המדינה  תורת ישראל. אולם גם בהגדרתה הנוכחית,

ת. היא צורת משטר שהוקמה בע"ה ע"י עם ישראל בארץ ישראל, ותכניו של חילוני

  המשטר תלויים בהשפעתם של אזרחי המדינה על מוסדות המדינה.

גם אז היינו כולנו זקוקים לדרכים  , הריכביכול 'חילונית'הייתה  המדינה גם אם

רווחה וכל יתר הצרכים שכל אזרח  ,וצבא ולגשרים, בתי חולים ובתי ספר, משטרה

משרתים את  הרי בעולם זקוק להם. ובלא מסים אין שום אפשרות לקיימם. וכל אלו

כל האוכלוסיה, בין הדתית בין החילונית. היעלה על הדעת ששומר מצוות פטור 

  (במה הדבר שונה ממסי ועד בית שהם חוקיים לכל הדעות?) מלהשתתף במימונם?

המסים מופנה למטרות שליליות, לדעת חלק מהאוכלוסיה, אך באותה אומנם חלק מ

של חלקים אחרים  םמופנה למטרות חיוביות, שאף הן אינן לרוח מהםמידה חלק 

, רווחה באוכלוסיה, כגון תמיכה במשפחות ברוכות ילדים, ישיבות ומוסדות תורניים

משירותים אלו ייפטר וכו'. מהיכן ימומנו כל אלו, אם כל הנהנה  לאוכלוסיות עניות

יש 'מתשלום מסים בתואנה שדינא דמלכותא לאו דינא? וכבר אמרו על כגון דא 
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מאידך, לא יתכן שאדם יטען . כלומר, מסיו של כל אדם מממנים את צרכיו. 'ברירה

שאינו חייב לשלם מיסים בתואנה שדינא דמלכותא לא נוהג בארץ ישראל, אך 

אותיו, דבר זה בודאי נוגד את הצדק במקביל יתבע מהשלטון להשתתף בהוצ

  .ההלכתי"

  סיכום  .ה

  עלו בידינו כמה נימוקים לכך שאין בתשלום מסים משום מסייע לדבר עבירה:

  יש לתלות שהכסף של שומרי המצוות יממן את הפעילויות המותרות.  א.א.א.א.

אין איסור מסייע לדבר עבירה כאשר העובר הרגיל את עצמו לעבור על העבירה   ב.ב.ב.ב.

  סיוע, והוא כמומר לאותו דבר.ללא קשר ל

  איסור מסייע לדבר עבירה הינו רק בשעת העבירה.  ג.ג.ג.ג.

  יש להקל כאשר יש ספק בדבר.  ד.ד.ד.ד.

יש לחשוש שאם יראי השמים יעלימו מיסים וכדומה, הדבר יגרום להכשלת   ה.ה.ה.ה.

  הציבור בעבירות חמורות יותר.

  ברצונו.כמו כן ראינו לעיל שאין איסור מסייע כאשר הדבר נעשה שלא   ו.ו.ו.ו.

לסיום יש לומר, שאף אם היינו חוששים שבעיקרון יש בדבר משום "לפני עוור" 

חשש של ל נוגעאי תשלום מס ש דאורייתא (או מסייע לדבר עבירה מדרבנן), מכיוון

והבריאות, בכוחו  ביטחוןה מימון כגון ,נצרכים בעקבות קיצוץ בתקציבים קוח נפשיפ

  של פיקוח נפש, ואפילו חשש רחוק לפיקוח נפש, לדחות את האיסור.
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        פרק חפרק חפרק חפרק ח

        סמכות הציבור והרובסמכות הציבור והרובסמכות הציבור והרובסמכות הציבור והרוב

מקור הסמכות של הציבור, מניין שואב הוא את כוחו? ב. מכוח  ויש לשאול: א. מה

  ?דעתו יכול לכפות ג. האם כל רוב ?על המיעוטדעתו מה הרוב יכול לכפות 

  סמכות הציבור  .א

מלבד ש ,נותן מתנה גוןכ ,במעשהבנוגע לתוקף חיובו של יחיד, פעמים יש צורך 

כמו  ,מחייבתהיש אמירה פעמים  קניין.מעשה  גם האמירה שהוא נותן מתנה, צריך

  צדקה. גון הגומר במחשבתו לתתכ ,מחייבתהמחשבה אף ויש  ,נדרבשבועה וב

אין לי  – 'מוצא שפתיך תשמור ועשית"': אומרת (כו, ב) שבועותבמסכת הגמרא 

  '".כל נדיב לב' , כב):שמות לה( מוד לומראלא שהוציא בשפתיו, גמר בלבו מנין? תל

אם חשב בלבו ליתן איזה דבר לצדקה, חייב לקיים ": , יג)(רנח יורה דעהוברמ"א ב

(מרדכי פ"ק מחשבתו ואין צריך אמירה, אלא דאם אמר מחייבין אותו לקיים 

ומהר"ר פרץ  .קס"א ,דקידושין ובפ"ק דב"ב ובהגהות ובמהרי"ק שורש קפ"ה

דאם לא הוציא בפיו, אינו כלום  ש אומריםובהגהות סמ"ק ורא"ש פ"ק דתענית). וי

  ."ריב) ו"מ סי'ועיין בח((הרא"ש כלל יג). והעיקר כסברא הראשונה 

  הראוי לאותו חיוב. אם כן, יש תוקף לחיובים שאדם מקבל על עצמו, באופן

אדם יחיד, כן הוא גם בציבור, אלא שיש תוקף לחיוביו של שכמו  ונראה לומר

שבשונה מן היחיד, קבלת הציבור יש לה מעלה, ולעולם יש לה תוקף כשלעצמה, גם 

  .ללא קניין

מי שהוא מוחזק לנו שאינו מי שהוא מוחזק לנו שאינו מי שהוא מוחזק לנו שאינו מי שהוא מוחזק לנו שאינו "(כג, א ד"ה א"ר יוחנן):  סהדרין ן"הר בחידושיכך מצינו 

 :כדאמרינן לקמן גבי שלשה רועי בקר שהם פסולים ,,,,פסול הוא ואין דינו דיןפסול הוא ואין דינו דיןפסול הוא ואין דינו דיןפסול הוא ואין דינו דין    יודע הדיןיודע הדיןיודע הדיןיודע הדין

והא  .אלמא מאן דלא גמיר פסול מדאורייתא ',כל תלתא דלא גמירי נמי י הכיא'

היינו טעמא דסמכינן דאי אפשר דליכא בינייהו  ,דמכשרינן בפ"ק שלשה הדיוטות

שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים חד דגמיר. ועוד מאי טעמא דרבנן דאמרי לא כל המינו שיפסול דיין 

הרי הרי הרי הרי     ,,,,מה תועיל בטענה זו המחאת רבים עליהםמה תועיל בטענה זו המחאת רבים עליהםמה תועיל בטענה זו המחאת רבים עליהםמה תועיל בטענה זו המחאת רבים עליהםואי דיין זה פסול ואין דינו דין  ,,,,עליהםעליהםעליהםעליהם

במקומות במקומות במקומות במקומות דמיירי דכיון  כדאמרינן לקמן. ולי נראה... ,,,,זה קשר רשעים ואינו מן המניןזה קשר רשעים ואינו מן המניןזה קשר רשעים ואינו מן המניןזה קשר רשעים ואינו מן המנין

כל בני העיר קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא כל בני העיר קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא כל בני העיר קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא כל בני העיר קבלו על עצמן כל אותן שנתמנו להיות ערכיים שלא     ,,,,שאינן בני תורהשאינן בני תורהשאינן בני תורהשאינן בני תורה

שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים שהמחוהו רבים מנו לפסול דיין יקאמרי רבנן לא כל ה שום הכיומ    ,,,,יוכלו לפוסלןיוכלו לפוסלןיוכלו לפוסלןיוכלו לפוסלן
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דהוו להו כשלשה רועי בקר דלא דהוו להו כשלשה רועי בקר דלא דהוו להו כשלשה רועי בקר דלא דהוו להו כשלשה רועי בקר דלא ואף על גב דלא גמירי דינא דאורייתא משום  ,,,,עליהםעליהםעליהםעליהם

  ."ובהא מיתרצי כולהו קושיי ,דקבלו עלייהודקבלו עלייהודקבלו עלייהודקבלו עלייהוגמירי דינא כלל דכשרים כגמירי דינא כלל דכשרים כגמירי דינא כלל דכשרים כגמירי דינא כלל דכשרים כ

  .וומכאן שיש תוקף מחייב למה שקיבל הציבור עלי

סי' י, ונפסק  מתשובות מיימויות ספר שופטים, כב(סי'  בית יוסף חו"מבעוד הובא 

הוא הדין לשנים שקבלו  ....נאמנים עלי שלשה רועי בקר וכו'"): ברמ"א שם סעיף א

שאין לשני עליו  ,ועשה אחד על פיהם ,ם ראשי הקהלעליהם כל מה שיפסקו עליה

שאם נודע שטעו שיכול  ,ואף על גב דנראה דהא דנאמנים עלי שלשה רועי בקר .כלום

כל  ,דלא עדיף מפשרה בלא קנין שיכול לחזור בו ,לחזור בו אפילו לאחר גמר דין

הכי בנדון  אפילו ,שכן הכא דקבלינהו עלייהו לעשות דין דכל דין של טעות אינו דין

מנהג הוא בכל מלכותינו דכל מה שאדם מנהג הוא בכל מלכותינו דכל מה שאדם מנהג הוא בכל מלכותינו דכל מה שאדם מנהג הוא בכל מלכותינו דכל מה שאדם     ,,,,שהניחו על טובי העיר ועל ראשי הקהלשהניחו על טובי העיר ועל ראשי הקהלשהניחו על טובי העיר ועל ראשי הקהלשהניחו על טובי העיר ועל ראשי הקהלזה 

  ".מקבל בפני ראשי הקהל שנבררו מדעת הקהל שאין יכול לחזור בומקבל בפני ראשי הקהל שנבררו מדעת הקהל שאין יכול לחזור בומקבל בפני ראשי הקהל שנבררו מדעת הקהל שאין יכול לחזור בומקבל בפני ראשי הקהל שנבררו מדעת הקהל שאין יכול לחזור בו

. פטור, ממסים אחד שפטרו (סי' קסג סעיף ו): "קהל הרמ"א בחו"מולמעשה כתב 

לשנה", ומקורו  רק פטרוהו שלא למימר יכולין מיהו, קנין צריכין אינן הקהל דברי וכל

    מסכימיםמסכימיםמסכימיםמסכימים    הקהלהקהלהקהלהקהל    שטובישטובישטובישטובי    מהמהמהמה, הוא פשוט יט): "מנהג סימן ו (כלל ש"הרא ת"בשו

 ועל יחידים על שמתקנין, הקהל תקנות ובכל. קניןקניןקניןקנין    בלאבלאבלאבלא    הואהואהואהוא    וקייםוקייםוקייםוקיים    שרירשרירשרירשריר, , , , לעשותלעשותלעשותלעשות

  .דמו" וכמסורין ככתובין דבריהם כל, קיצותם על ומסיעין רבים

  הליכה אחר הרוב  .ב

שלפי הרמב"ם ועוד, חיוב דינא דמלכותא דינא נובע  (א)) ג(פרק ראינו לעיל 

  מהכרעת כלל העם לקבל על עצמם את המלך ולהשתמש במטבעו.

והנה מטבע הדברים, מסתבר שישנם אנשים המתנגדים למלך, ובכל זאת מלכותו 

מדוע הכרעת הרוב מחייבת את המיעוט ואף  –ודיניו מחייבים את הכול. ויש לשאול 

שאינם רוצים להשתמש במטבעו של המלך, הם חייבים לשמוע בקולו מדינא על פי 

  דמלכותא?

 מנלן, רובא. בתר זיל רבנן דאמור מילתא הא "מנא): א, יא( במסכת חוליןנאמר 

 קא לא וסנהדרין חנויות' ט כגון קמן דאיתא רובא להטות', רבים 'אחרי דכתיב:

  מנלן...". וקטנה קטן כגון קמן דליתיה רובא לן מיבעיא קא כי לן, מיבעיא

 זכאי אומרים מקצתם שנחלקו דין "בית :)א, ח( סהדריןהלכות  הרמב"ם כותב וכן

 'אחרי שנאמר תורה של עשה מצות וזו, הרוב אחר הולכין חייב אומרים ומקצתם

 וטמא ומותר אסור דיני ובשאר ממונות בדיני אמורים דברים במה, להטות' רבים
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 קבלה הדברים אלו וכל, שנים פי על נפשות... לרעה בדיני אבל, בהן וכיוצא וטהור

  .הם"

לנטות אחרי רבים, והוא כשיפול מחלוקת "עח): מצוה ( ספר החיוךבכן מבואר גם 

בין החכמים בדין מדיני התורה כולה, וכמו כן בדין פרטי, כלומר בדין שיהא בין ראובן 

ושמעון על דרך משל, כשתהיה המחלוקת בין דייני עירם שקצתם דנין לחיוב וקצתם 

אור אחרי רבים להטות, ובבי )שמות כג, ב(לפטור, לנטות אחר הרוב לעולם, שנאמר 

בששני הכיתות ... ובחירת רוב זה רובא דאורייתא. )א, חולין יא(אמרו זכרונם לברכה 

החולקות יודעות בחכמת התורה בשוה, שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע 

כת בורים מרובה ואפילו כיוצאי מצרים, אבל בהשוית החכמה או בקרוב הודיעתנו 

. ובין שיסכימו לאמת אמת יותר מן המיעוטאמת יותר מן המיעוטאמת יותר מן המיעוטאמת יותר מן המיעוטשריבוי הדעות יסכימו לעולם אל השריבוי הדעות יסכימו לעולם אל השריבוי הדעות יסכימו לעולם אל השריבוי הדעות יסכימו לעולם אל ההתורה 

או לא יסכימו לפי דעת השומע, הדין נותן שלא נסור מדרך הרוב. ומה שאני אומר 

, כי כן נאמר בחירת הרוב לעולם הוא בששני הכיתות החולקות שוות בחכמת האמתבחירת הרוב לעולם הוא בששני הכיתות החולקות שוות בחכמת האמתבחירת הרוב לעולם הוא בששני הכיתות החולקות שוות בחכמת האמתבחירת הרוב לעולם הוא בששני הכיתות החולקות שוות בחכמת האמתכי 

 , שבהם לא נדקדק בהיותם חולקין אי זו כת יודעת יותרחוץ מן הסנהדריןחוץ מן הסנהדריןחוץ מן הסנהדריןחוץ מן הסנהדריןבכל מקום 

אלא לעולם נעשה כדברי הרוב מהם, והטעם לפי שהם היו בחשבון מחויב מן התורה, 

ינכם, ועוד שהם יוהוא כאילו ציותה התורה בפירוש אחר רוב של אלו תעשו כל ענ

  ."כולם היו חכמים גדולים

גם צריך לדעת כי בענין הצריך לרוב כפי דין ": כותב (יו"ד, פב) שו"ת מהרשד"םוב

דאינו  ,ומהרי"ק ז"ל הביאו בתשובותיו ג"כ בפשיטות ,"א והרא"שתורה כתבו הרשב

נקרא רוב אלא כאשר יעמדו כלם כאחד ואז בהסכמת רוב העומדים נתקיים הענין 

  ."בעל כרחם של המיעוט

אחרי 'י): "עיקרא דכללא של  פרק( מבוא לשבת הארץבקוק  אי"ההר וכן כותב

אלו  שיושבים במושב אחד ודניםשיושבים במושב אחד ודניםשיושבים במושב אחד ודניםשיושבים במושב אחד ודנים    דיןדיןדיןדין    יתיתיתיתמן התורה, הוא דוקא בבמן התורה, הוא דוקא בבמן התורה, הוא דוקא בבמן התורה, הוא דוקא בב    , שהוא'רבים להטות

כנגד אלו, אבל מה שאנו באים לדון בדור אחר ע"פ מה שאנו מוצאים מדברי היחידים 

 – 'אחרי רבים להטות'והרבים שנאמרו בדורות שלפנינו, אין זה מן התורה בכלל 

שראוי שראוי שראוי שראוי אלא  –גט פשוט)  פרהכללים בס נטרסקו ייןוכבר החליטו זה הפוסקים, (וע

. אבל אין זה סברא דאורייתא דהלכתא כותייהודהלכתא כותייהודהלכתא כותייהודהלכתא כותייהו    דמסתבראדמסתבראדמסתבראדמסתבראלנו ללכת אחר הרבים, לנו ללכת אחר הרבים, לנו ללכת אחר הרבים, לנו ללכת אחר הרבים, 

  ."שפיר יש לסמוך על היחיד ת הדחקכלל, לפיכך בשע

  עולה שהולכים אחר הרוב בתנאים הבאים: עד כהעד כהעד כהעד כה

כשישנה שאלה סטטיסטית (כגון בשר שנמצא ויש במקום ט' חנויות כשרות   א.א.א.א.

  ואחת טרפה או להיפך).

דובר בהכרעת בית דין או סנהדרין (רמב"ם והחינוך לעיל. לדברי החינוך כשמ  ב.ב.ב.ב.
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ההכרעה היא כדברי החכמים יותר, גם כשהם מיעוט, למעט במסגרת 

  הסנהדרין).

  צריך שהמכריעים יהיו במקום אחד וישמעו זה את זה (מהרשד"ם ושבת הארץ).  ג.ג.ג.ג.

ו אינם קיימים שהרי בנידון דידן של קבלת השלטון על ידי הרוב, התנאים שהזכרנ

מדובר במציאות ממשית שאינה קשורה להכרעת בית דין, ואין הכול מצטרפים 

  כאחד לשמוע איש את רעהו.

אם כן הדרא קושיא לדוכתה, מנא לן שבכוח הרוב המקבל את מטבעו של המלך 

  לחייב את המיעוט?

  חריגות מעקרונות הליכה אחר הרוב  .ג

 ברמ"א חו"מ    כגוןוט יכול לכפות את הרוב. , והמיעפעמים שאין הולכים אחר הרובפעמים שאין הולכים אחר הרובפעמים שאין הולכים אחר הרובפעמים שאין הולכים אחר הרוב

 ירוחם רבינו( המרוביםהמרוביםהמרוביםהמרובים    אתאתאתאת    כופיןכופיןכופיןכופין    מיעוטמיעוטמיעוטמיעוט    אפילואפילואפילואפילו, זה את זה העיר בני : "כופין)א, קסג(

 ולקנות; הכנסת בית להם לעיר ולבנות ובריח דלתים, חומה לעשות), ו"ח א"נתיב ל

  וכתובים...". נביאים תורה ספר

ממה שראינו לעיל, לפיה החלטות ציבוריות יכולות  פסיקה הפוכהפסיקה הפוכהפסיקה הפוכהפסיקה הפוכהכמו כן מצאנו 

  ....כשמיעוט אינו נוכח כללכשמיעוט אינו נוכח כללכשמיעוט אינו נוכח כללכשמיעוט אינו נוכח כלללהתקבל ברוב גם 

    בעירבעירבעירבעיר    היוהיוהיוהיו    שלאשלאשלאשלא    אדםאדםאדםאדם    בניבניבניבני ואותן ,השיב "עוד    ):קמז סי' ,זח"( א"הרשב ת"בשו    כתב

 שגזרו מה מכל דבר בשום עברו ואם וחרם,וחרם,וחרם,וחרם,    נדוינדוינדוינדוי    לנהוגלנהוגלנהוגלנהוג    הםהםהםהם    חייביןחייביןחייביןחייבין    והחרם,והחרם,והחרם,והחרם,    הנדויהנדויהנדויהנדוי    בשעתבשעתבשעתבשעת

 אנשי לכל להסיע יכולין שהציבור הקהל, שענשו עונשים באותן נפלו הקהל והסכימו

 נארים אתם 'במארה דכתיב: הציבור, רוב עליו שהסכימו ובלבד קצתם על העיר

 ואין ,ככולוככולוככולוככולו    והרובוהרובוהרובוהרוב ,)דף לו( מעמידין אין פרק כדאיתא כולו', הגוי קובעים אתם ואותי

 על משביעים שהם במה ולא ומחרימין, מנדין שהצבור במה אמן לענות צריך אדם

  העם'". את אביו בהשבע שמע לא 'ויהונתן –יהונתן  לדבר וראיה גזרתם.

 הריגה שנתחייב עכן ... כענין יהונתן "וענין ): קמב סי' ,זח"( הרשב"א שםכתב עוד 

    רוברוברוברוב    במעמדבמעמדבמעמדבמעמד    כשמחרימיםכשמחרימיםכשמחרימיםכשמחרימים    הסנהדריןהסנהדריןהסנהדריןהסנהדרין    אואואואו    שהמלךשהמלךשהמלךשהמלך והוא בחרם, מעל אשר מעלו על

 עכן שנתחייב וזהו מיתה, חייב חרמן על איש ועבר פלוני דבר לעשות שלא ישראלישראלישראלישראל

 ואף עניינו. על ויהונתן במצפה, עלו לא אשר על גלעד יבש ואנשי מעלו, על מיתה

 נזהרים העם רואה שהיה אחר בכוונה עובר שהיה שאול היה סבור שוגג, שהיה פי על

 עירם אנשי על גדרים או גזרות וגזרו שהסכימו העיר לאנשי הדין וכן... מלאכול

 בתקנתם שמו אם וכן. מוחרם הוא הרי וגזרתם החרם על והעובר בכך, הם רשאים

 כיון ,העירהעירהעירהעיר    אנשיאנשיאנשיאנשי    מקצתמקצתמקצתמקצת    שםשםשםשם    היוהיוהיוהיו    שלאשלאשלאשלא    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ואףואףואףואף וגזרו. שתקנו כמו הכל ממון, עונש
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 שם היו שלא השאר שבהם,שבהם,שבהם,שבהם,    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    ובמעמדובמעמדובמעמדובמעמד ,העירהעירהעירהעיר    טוביטוביטוביטובי    במעמדבמעמדבמעמדבמעמד שנעשה

 ואינן אמן ענו שלא פי על אף או מוכרחים, שהם פי על אף שהיו, כאותן חייבים

  בו". חפצים

מדבריו כאן משמע שאומנם המיעוט אינו חייב להיות נוכח, אבל הדבר מוגבל לכך 

  שעשו על פי רוב הקהל, במעמד ז' טובי העיר ובמעמד תלמידי חכמים שבהם.

  בבית דין הולכים אחר הרוב, אלא בכל הכרעה ציבורית. רק שלאיש להוסיף  כמו כן

 יש, עצמן להשוות יכולין שאינן צבורצבורצבורצבור    צרכיצרכיצרכיצרכי    כלכלכלכל"): א, קסג( מהרמ"א בחו"כך כתב 

, , , , שמיםשמיםשמיםשמים    לשםלשםלשםלשם    דעתודעתודעתודעתו    יאמריאמריאמריאמר    אחדאחדאחדאחד    שכלשכלשכלשכל עליהם ויקבלו מס הנותנים בתים בעלי כל להושיב

  .."..הרובהרובהרובהרוב    אחראחראחראחר    וילכווילכווילכווילכו

 שבעיר מהבינונים שלשה או שנים אם: "וששאלת): ה, ו( ש"הרא ת"שוב מצינו וכן

. דבר שום על שיעשו חרם מגזרת או, הקהל שיעשו ההסכמה מן עצמן להוציא יכולין

    שהקהלשהקהלשהקהלשהקהל    עניןעניןעניןענין    כלכלכלכל    ועלועלועלועל. . . . להטותלהטותלהטותלהטות    רביםרביםרביםרבים    אחריאחריאחריאחרי: : : : תורהתורהתורהתורה    אמרהאמרהאמרהאמרה    רביםרביםרביםרבים    שלשלשלשל    עסקעסקעסקעסק עלעלעלעל    כיכיכיכי, , , , דעדעדעדע

 עליהם שיסכימו מה כל לקיים צריכים והיחידים ,,,,הרובהרובהרובהרוב    אחראחראחראחר    הולכיםהולכיםהולכיםהולכים, , , , מסכימיםמסכימיםמסכימיםמסכימים

 ביחידים כח יהיה אם, דברדברדברדבר    שוםשוםשוםשום    עלעלעלעל    הקהלהקהלהקהלהקהל    יסכימויסכימויסכימויסכימו    לאלאלאלא    לעולםלעולםלעולםלעולם, כן לא דאם. הרבים

 ".להטות'להטות'להטות'להטות'    רביםרביםרביםרבים    'אחרי'אחרי'אחרי'אחרי: : : : רביםרביםרביםרבים    שלשלשלשל    הסכמההסכמההסכמההסכמה    דברדברדברדבר    בכלבכלבכלבכל, , , , תורהתורהתורהתורה    אמרהאמרהאמרהאמרה    לכןלכןלכןלכן; הסכמתם לבטל

  שבכל עניין ששייך לרבים הולכים אחר הרוב. משמעמשמעמשמעמשמע

 י"רש וכתב. הרוב" אחר בממון הולכין דאין, ל""קמ    ):ב, כז( במסכת ב"קומצינו 

 וכגון הכא כגון מילתא, לן דמסתפקא היכא – הרוב אחר בממון הולכין "אין שם:

 ולחרישה זיל רובא בתר אמרינן לא נגחן, ונמצא לחבירו שור המוכר) מו(שם  לקמן

 לשחיטה לו לומר ויכול הראיה, עליו מחבירו המוציא אמר אלא טעות, והוי קנאו

  .לך" מכרתיו

 אין טעם מה תימה – הרוב אחר בממון הולכין דאין ל"קמ" כתבו: ובתוספות שם

 דיני רובא בתר זיל רחמנא אמר דחמירי נפשות דיני בקל וחומר... ומה ליתי הולכין

 כדאמר רובא, בתר נפשות בדיני אזלינן קמן דליתיה רובא ואפילו כל שכן, לא ממונות

    מיעוטמיעוטמיעוטמיעוט    דחשיבדחשיבדחשיבדחשיב    שאנישאנישאנישאני    דייניםדייניםדייניםדיינים    גביגביגביגבי דהתם ויש לומר .)סט, א סנהדרין( ומורה סורר בריש

 מפקי בית דין דהא מריה בחזקת ממונא אוקי התם למימר וליכא ,שאינושאינושאינושאינו    כמיכמיכמיכמי    דידהודידהודידהודידהו

  .רובא" בתר אזלינן לא וחזקה מיעוט דאיכא ממון שאר גבי אבל מיניה,

 פ"דאע ב) (כז, ק"בב' התוס "וכתבו): כג הערה ב ,כג שמות( תמימה התורההסביר 

 ממון להוציא והיינו, הרוב אחר הולכין אין ונתבע תובע שיש היכא ממונות דבדיני

 דבסנהדרין משום הדבר וטעם, הרוב אחר אזלינן בסנהדרין בכל זאת, הרוב מכח

, סברתם להסביר ונראה. ל"עכ, כלל מעוט כאן ואין דמי דליתא כמאן דהמעוט אמרינן
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 באמתת ספק עצמם להבית דין יש סנהדרין, של רוב זולת רוב עניני דבשאר משום

 וחזק ודאי זה רוב הוי לא לכן, רובא בתר דאזלינן הדין מפני רק הדבר ופוסקים הדבר

 דהיינו, מריה בחזקת ממונא דאוקי לחזקה היינו לחזקה מעוטא סמוך אמרינן אלא

 דרוב סנהדרין, דעות בחלוקי כ"משא רובא. ליה ואתרע עתה, בידו שהוא מי בחזקת

 להם ברור אלא דינם פסק באמתת כלל ספק שום אין להם אחת בדעה המחזיקים

  דיינים כמאן דליתא...". המיעוט דדעת אמרינן ומאומת ברור שהרוב וכיון, כן

שיש הבדל בין בית דין היושבים וכל אחד שומע דברי חברו ומכריע באופן  הסברו הואהסברו הואהסברו הואהסברו הוא

מוחלט על פי שיקול דעתו, אזי דעת המיעוט בטלה מכיוון שהיא סותרת את דעת 

מה שאין כן בבירור המציאות, שנקבע על פי סטטיסטיקה ואין מדובר בהכרעה  .הרוב

מוחלטת אלא בהסתברות, ולכן רוב אינו יכול לגבור על מיעוט המצורף לחזקת 

  הממון.

 רק הוא להטות רבים דאחרי הא אם ראשונים מחלוקת ממשיך התורה תמימה: "ויש

 דאפילו ראיה לי ונראה וט.כמע הלכה בחכמה גדול המיעוט אם או בחכמה בשוין

 (ג, ד): תענית מירושלמי, בתרם אזלינן כ"ג מהמיעוט בחכמה פחות הוא הרוב אם

 שכן, רובו אחר אלא נדון הצבור ואין הדור גדולי יעשו מה, חנינא' ר בשם זעירא ר"א

 עם הוא ברוך הקדוש מדבר היה לא כמנודים ישראל שהיו שנה ח"ל שכל מצינו

, אלי'' ה וידבר למות המלחמה אנשי כל תמו כאשר 'ויהי) דברים' פ( שנאמר משה,

 הוא והבאור הדבור. היה מסיים: אלי ושם (ל, ב) תענית בבבלי בקצור זה ענין והובא

 נמצאים בהמעוט אם משגיחים אנו אין רובא בתר דאזלינן דבמקום דמשמיענו

 כתבה סתמא כי יען, עם המון – כולו ובהרוב, המעלה ורמי סגולה אנשי יחידים

 ואין הדור גדולי יעשו מה הלשון כונת וזהו, שיהיו מי יהיו, להטות רבים אחרי התורה

 עם מלדבר הוא ברוך הקדוש מנע הרוב בשביל שהרי, רובו אחר אלא נדון הצבור

 רבים אחרי ל"קי מהמעוט בחכמה פחות הרוב אם' דאפי מפורש מבואר והרי משה.

 בתר אזלינן בחכמה גדול המעוט אם' שאפי הדבר טעם להסביר נראה ואף. להטות

 בבאור החזקה יד לספר בהקדמה ם"הרמב מה שכתב פ"ע בחכמה הפחות הרוב

 התורה בלמודי מחולקים שיהיו הוא ברוך הקדוש שראה, להטות רבים דאחרי הענין

    ביןביןביןבין    נחלקנחלקנחלקנחלק    אםאםאםאם זה ולפי. כ"ע, להטות רבים אחרי אומר גזר לכן לאמתו דין כל יצא ולא

    אי אפשראי אפשראי אפשראי אפשר    כיכיכיכי, , , , לאמתולאמתולאמתולאמתו    דיןדיןדיןדין    בהחלטבהחלטבהחלטבהחלט    יצאיצאיצאיצא    ולאולאולאולא    יתברריתברריתברריתברר    לאלאלאלא    עדייןעדייןעדייןעדיין    בחכמהבחכמהבחכמהבחכמה    קטניםקטניםקטניםקטנים    וביןוביןוביןובין    גדוליםגדוליםגדוליםגדולים

  ".החכמההחכמההחכמההחכמה    וקצבתוקצבתוקצבתוקצבת    מדתמדתמדתמדת    ערךערךערךערך    ולהכריעולהכריעולהכריעולהכריע    לבררלבררלבררלברר

ראינו שיש מקרים שבהם הולכים אחר הרוב ומקרים שלא הולכים אחר הרוב, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, 

מקרים שבהם המיעוט יכול לכפות על הרוב. יש מקרים שבהם המיעוט חייב  אףו
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נוכח ויש מקרים שלא. יש מי שאומר שהולכים אחר הרוב תמיד גם להיות 

  כשהחכמה בצד המיעוט, ויש אומרים שבמקרה זה אין הולכים אחר הרוב.

  על פי מה שראינו נראה שכך הם הכללים:

כשמדובר בבית דין או סנהדרין, ההכרעה היא כדעת הרוב על פי כללי הדיון, כך   א.א.א.א.

  עוט חייב להיות נוכח כדי להציג את סברתו.שאין משמעות לחכמה, אלא שהמי

במקרה התלוי בסטטיסטיקה, כמו ט' חנויות טרפה וכו', הולכים אחר הרוב (פרט   ב.ב.ב.ב.

  ל"קבוע", שהוא חידוש מיוחד).

בגזרה שגוזרים ז' טובי העיר עם חכמי העיר ובמעמד רוב תושבי העיר, הדבר   ג.ג.ג.ג.

יתן כוח להנהגה לגזור על פי מחייב את המיעוט גם אם לא היה נוכח, מכיוון שנ

  נלמד מהפקר בית דין הפקר).הוא הבנתם (ונראה ש

במקרה שההכרעה תלויה ברצון התושבים, כגון אם להעלות מיסי ועד בית   ד.ד.ד.ד.

ובכמה וכדומה, הולכים על פי הרוב ואין קשר לחכמה, במקרה זה אי אפשר 

  להכריע ללא השתתפות המיעוט.

בים, כגון בניית בית כנסת, חומה וכדומה, המיעוט בדבר שהוא מחויב לצורך הר  ה.ה.ה.ה.

יכול לכפות על הרוב, ועל כגון זה נאמר: לזה שומעין שאמר כהלכה (משנה 

  ב).-פאה ד, א

והנה בנידון דידן, שלכל אחד יש זכות להחליט אם הוא מכיר במלכותו של ליסטים 

בר מחייב שהפך למלך אם לאו, אם בסופו של דבר יתברר שהרוב תמכו במלך, הד

את הכול. ואומנם לכאורה, לאור מה שראינו יש צורך בהכרעה לאחר דיון והשתתפות 

המיעוט. ונראה שהתורה ציוותה על מצוות דינים כדי שלא תהיה אנרכיה בעולם. 

ועל כן ליסטים שהשתלט על מדינה ותושביה, יכולים התושבים להחליט אם לעזוב 

ותו, ומאחר שרוב התושבים החליטו לקבל את ארצו, להילחם בו, או לקבל את מלכ

את מלכותו, הבחירה הנשארת בידי המיעוט היא לעזוב או להישאר ולקבל את 

מלכותו, כדי שלא תהיה אנרכיה, שכן אי אפשר במקרה זה לחכות לכך שייערך דיון 

  1שבו ינכחו כולם, או אף להכרעה שהכול שותפים לה ללא דיון.

                                            

ברור שגם במקרים שבהם באופן עקרוני יש צורך בהבעת עמדה של כולם, ואף בדיון, אי אפשר   .1

לתת למיעוט אפשרות להיעדר ובכך לבטל את ההכרעה. לכן מקובל שמודיעים על המועד שבו 

יתקיים הדיון, ומי שאינו מגיע מוותר בכך על זכותו להשתתף בהחלטה, ונמצא שגם עמדתו זו 

  צונו. כלולה בהחלטה מר
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        פרק טפרק טפרק טפרק ט

        במקום מצווה וביחסו לכהן גדולבמקום מצווה וביחסו לכהן גדולבמקום מצווה וביחסו לכהן גדולבמקום מצווה וביחסו לכהן גדול    מלךמלךמלךמלךכבוד כבוד כבוד כבוד 

  מקורות הדיון על כבוד המלך במקום מצווה  .א

שתהא אימתו עליך"  –"'שום תשים עליך מלך'  – מלךה כבודהתורה מצווה על 

 יש לעיין במקרים שבהם כבוד המלך .(סנהדרין יח, ב; קידושין לב, ב; כתובות יז, א)

מתנגש עם כבוד התורה, כבוד מצווה וכדומה, האם כבוד התורה והמצווה גדולים 

  מכבוד המלך ודוחים אותו, או שמא להיפך?

 מחלוקת התנאים במסכת סנהדרין  .א

לא חולץ ולא חולצין לאשתו, לא מייבם  ...המלך"    :נאמר )א, יח( סהדריןבמשה ב

זכור לטוב. אמרו  –ולא מייבמין לאשתו. רבי יהודה אומר: אם רצה לחלוץ או לייבם 

  ."לו: אין שומעין לו

' [ר' יהודה אומר: אם רצה לחלוץ לא חולץ ולא חולצין וכו(ב): "' הגמרא שםמבארת 

למאן דאמר נשיא שמחל על  . איני? והאמר רב אשי: אפילו''זכור לטוב] –או לייבם 

שום תשים עליך ' :מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, שנאמר ,כבודו כבודו מחול

כיצד רבי יהודה מתיר למלך לחלוץ, הלא זה  –[וקשה  !שתהא אימתו עליך – 'מלך

  ...."מצוה שאנימצוה שאנימצוה שאנימצוה שאניביזיון למלך?] 

רבי  .פלטרין שלו): "מת לו מת אינו יוצא מפתח א, כ( סהדריןבמשה בעוד נאמר 

שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו  ,אם רוצה לצאת אחר המיטה יוצא :יהודה אומר

לא היה הדבר אלא  :לו ואמר '.והמלך דוד הולך אחר המיטה' :שנאמר ,של אבנר

  ".לפייס את העם

 "מצוה שאני""מצוה שאני""מצוה שאני""מצוה שאני"מסתבר שגם כאן המחלוקת בין רבי יהודה לחכמים היא אם אומרים 

  או לא.

 בייבום וחליצה ובהליכה אחר המיטה, ונחלקו חייבחייבחייבחייב    אינואינואינואינוולי עלמא המלך אם כן, לכ

  משום מצווה. כבודוכבודוכבודוכבודו    עלעלעלעל    למחוללמחוללמחוללמחול    למלךלמלךלמלךלמלך    מותרמותרמותרמותר    אםאםאםאם    ורבנן יהודה' ר

  המלך ןמקרים שבהם לכל הדעות חוששים לביזיו  .ב

: "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי צדוק שהיו )ב, לב( קידושיןבמסכת מסופר 

של רבן גמליאל, והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהם, מסובין בבית המשתה בנו 

אן אמר רב אשי: אפילו למ ...נתן הכוס לר' אליעזר ולא נטלו, נתנו לר' יהושע וקיבלו

אין כבודו מחול,  –נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו  דאמר
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א שבמקרה כזה מבואר בגמר ."שתהא אימתו עליך –' שום תשים עליך מלך'שנאמר: 

[ורבן גמליאל היה עומד ומשקה מכיוון שהיה נשיא ולא     אין אומרים "מצוה שאני"אין אומרים "מצוה שאני"אין אומרים "מצוה שאני"אין אומרים "מצוה שאני"

  .מלך]

מלפני  וזה וזה: מעבירין את המת מלפני כלה, נו רבנןת"    ):א, יז( כתובותבמסכת וכן 

מלך ישראל. אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה, ושבחוהו חכמים. 

נשיא שמחל על  אן דאמראשי: אפילו למ מר רבוהא א ?דשבחוהו, מכלל דשפיר עב

שום תשים 'אין כבודו מחול, דאמר מר:  –כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו  –כבודו 

" ["ולא ניכר שעבר מלפניה, שתהא אימתו עליך! פרשת דרכים הואי – 'עליך מלך

גם כאן מבואר בגמרא שבמקום  .אלא כאילו הוא צריך לפנות לאותו הדרך", רש"י]

  ".אין אומרים "מצוה שאניאין אומרים "מצוה שאניאין אומרים "מצוה שאניאין אומרים "מצוה שאנישאינו פרשת דרכים 

    למחוללמחוללמחוללמחול    רשותרשותרשותרשות    למלךלמלךלמלךלמלך    איןאיןאיןאיןאם כן, בשימוש תלמידי חכמים והעברה מפני המת והכלה, 

  .כבודוכבודוכבודוכבודו    עלעלעלעל

  המלך לביזיון חוששים לכל הדעות אין שבהם מקרים  .ג

  לעומת זאת, יש מקרים שבהם לכולי עלמא אין חוששים לביזיון המלך.

 מעידין ולא מעיד לא, אותו דנין ולא דן לא המלך): "א, יח( בסהדרין במשה ובכת

  ".אותו

אמר רב יוסף: לא שנו אלא מלכי  –' מלך לא דן כו'"'    (יט, א): הגמרא שם    ומבארת

עבדיה דינאי מלכא קטל ": ושם בהמשך ".דן ודנין אותן –ישראל, אבל מלכי בית דוד 

, אמרה תורה: יבא בעל השור 'והועד בבעליו'שלחו ליה: תא אנת נמי להכא, ... נפשא

ויעמוד על שורו. אתא ויתיב. אמר ליה שמעון בן שטח: ינאי המלך! עמוד על רגליך 

... ויעידו בך. ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד

מיד ... וכבשו פניהם בקרקע... אמר לו: לא כשתאמר אתה, אלא כמה שיאמרו חבריך

בא גבריאל וחבטן בקרקע, ומתו, באותה שעה אמרו: מלך לא דן ולא דנין אותו לא 

  ."מעיד ולא מעידין אותו

 בך... כבוד מלך ויעידו רגליך על עמוד המלך "ינאי    (ד"ה ינאי המלך): תוספות שם

 הוא, כך המקוםהמקוםהמקוםהמקום מצותמצותמצותמצותדדדד משום לו בא כבודו כי עליך, אימתו שתהא קרא משום הוא

  ...."מצוה שאי"    ...". כלומר, אומריםהמקוםהמקוםהמקוםהמקום    מצותמצותמצותמצות להפקיע יכול ואין

והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגריפס המלך עמד " ):א, מא(    סוטהבמשה ב

ושבחוהו חכמים. שבחוהו, "): ב, שם( ובגמרא    ."וקבל וקרא עומד, ושבחוהו חכמים

 –: נשיא שמחל על כבודו ראן דאמלמ לומכלל דשפיר עבד? האמר רב אשי, אפי
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שום תשים עליך ': מראין כבודו מחול, שנא –כבודו מחול, מלך שמחל על כבודו 

  ".מצוה שאנימצוה שאנימצוה שאנימצוה שאני    שתהא אימתו עליך! –' מלך

אצל דוד המלך שביזה עצמו לפני ארון ה' ולא חשש  כב)-יד ,(ב ובשמואל  וכן מצינו

ָכל עֹז ִלְפֵנילכבודו: " ר ּבְ אּולה'...  ְוָדִוד ְמַכְרּכֵ ת ׁשָ ז  ...ּוִמיַכל ּבַ ִוד ְמַפּזֵ ֶלְך ּדָ ֶרא ֶאת ַהּמֶ ַוּתֵ

ר ִלְפֵני  ּה  ה'ּוְמַכְרּכֵ ִלּבָ ֶבז לֹו ּבְ ר ִנְגָלה ַהּיֹום  ...ַוּתִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ד ַהּיֹום ֶמֶלְך ִיׂשְ ְכּבַ ַוּתֹאֶמר ַמה ּנִ

לֹות ִנְגלֹות ַאַחד ָהֵרִק  ִהּגָ י ִלְפֵני ... יםְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבָדיו ּכְ ַחְקּתִ ּוְנַקּלִֹתי עֹוד ה'. ְוׂשִ

ֵבָדה ם ִאּכָ ר ָאַמְרּתְ ִעּמָ ֵעיָני ְוִעם ָהֲאָמהֹות ֲאׁשֶ ָפל ּבְ   ".ִמּזֹאת ְוָהִייִתי ׁשָ

 על מוחל המלךובכבוד התורה  ,מלך של כבודו לזלזול כלל חוששין איןאם כן, בדין 

  .כבודו

  תלויות בשאלה אם אומרים "מצוה שאני". נראה שההתייחסויות השונות לכבוד המלך

  ויש לשאול:

מעיקר הדין מלך נידון, וכן מצינו מקרים שבהם  בסנהדריןבסנהדריןבסנהדריןבסנהדריןמדוע למסקנת הגמרא  ....אאאא

לכולי עלמא מותר למלך למחול על כבודו במקום מצווה (כקריאה בתורה ופיזוז 

מבואר שאין המלך רשאי למחול על כבודו  בקידושין ובכתובותבקידושין ובכתובותבקידושין ובכתובותבקידושין ובכתובותדוד), ואילו בגמרא 

אפילו במקום מצווה (של שימוש תלמידי חכמים ומעבר לפני הכלה)? מדוע מותר 

היה לאגריפס למחול על כבודו בעמידה לקרוא בתורה, אך אסור היה לו לעבור לפני 

  הכלה (לולא היה זה בפרשת דרכים)?

ואילו לגבי קריאה בספר תורה מדוע בדין אין למלך בחירה ואין חיוב לכבדו,     ....בבבב

  הרשות למחול על כבודו נתונה בידו, ואין הוא חייב בזה?

כאמור, נחלקו ר' יהודה ורבנן אם מלך יכול למחול על כבודו לגבי חליצה וייבום, ויש 

  לשאול על דבריהם:

אין המלך נפטר מעמידה בדין משום ביזיון כפי שנפטר מלחלוץ  לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמיםמדוע  ....אאאא

התיר לעצמו דוד המלך ביזוי גדול כל כך כשרקד? ואם תאמר שמותר  ולייבם? כיצד

  הלא גם בחליצה יש כבוד ה' שציווה על המצווה? –היה לו משום כבוד המקום 

לגבי חליצה הוויתור על הכבוד נתון לשיקול המלך, ואין בזה  יהודהיהודהיהודהיהודה' ' ' ' לרלרלרלרמדוע  ....בבבב

מוש תלמידי חכמים הלכה פסוקה כמו במלך ש"דן ונידון"? ולאידך גיסא, מדוע בשי

  והעברה מלפני הכלה ומלפני המת אין ביד המלך למחול על כבודו?

למלך למחול על כבודו, ובין  וחובהוחובהוחובהוחובה    מותרמותרמותרמותרנעסוק תחילה בסתירה בין המקרים שבהם 

למלך  חובהחובהחובהחובהולאחר מכן נעיין בהבדל בין מקרים שבהם  ,,,,אסוראסוראסוראסורהמקרים שבהם הדבר 

  כן. בידו לעשות הרשותהרשותהרשותהרשותלמחול ובין המקרים שבהם 
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  שיטות הראשונים בנוגע ל"מצוה שאני"  .ב

  שיטת התוספות  .א

מבואר בגמרא בסנהדרין שלכולי עלמא מעיקר הדין מלך נידון, ומצינו שינאי המלך 

לא זו בלבד שנדרש לבוא לדין, אלא נדרש גם לעמוד על רגליו, ויש לשאול מדוע 

פי תיאור הגמרא אין בזה ביזיון. אומנם אין זה ביזיון כחליצה, אך אף על פי כן ל

מדובר במציאות קשה ומשפילה, שאם הייתה נתונה לשיקול דעת המלך ייתכן שהיו 

  1נחסכים חייהם של תלמידי חכמים רבים וצער גדול.

לכאורה אין מקום לומר שהטעם הוא משום "מצוה שאני", שתירוץ זה לכאורה נאמר 

טתם כבוד המלך בגמרא רק אליבא דר' יהודה שמתיר חליצה, אך לא לרבנן שלשי

סוברים חכמים חכמים חכמים חכמים     אלא שכפי שנזכר לעיל יש להוכיח שיש מקרים שבהם גם .גובר

  ."מצוה שאני""מצוה שאני""מצוה שאני""מצוה שאני"

(מא, א) כתוב שאגריפס המלך עמד לפני ספר תורה ושיבחוהו  בסוטה במשה

  מדין "מצוה שאני". חכמיםחכמיםחכמיםחכמים

כלומר, מאיזה טעם שיבחו חכמים את  ?"מצוה שאני""מצוה שאני""מצוה שאני""מצוה שאני"    מה כוונת הגמרא שםיש לברר יש לברר יש לברר יש לברר 

אגריפס על שעמד בזמן קריאת התורה? ייתכן ששיבחוהו מכיוון שמדובר בכבוד 

התורה עצמה, או שבעמידה אין ביזיון גדול מדי ועל כן שיבחוהו, ואולי הכלל הוא 

  שאכן "מצוה שאני", ואילו המקרים שבהם כבוד המלך גובר הם היוצאים מן הכלל.

, עולה התורה עצמההתורה עצמההתורה עצמההתורה עצמהאם הטעם הוא שמדובר בכבוד  ינה בין האפשרויות:ינה בין האפשרויות:ינה בין האפשרויות:ינה בין האפשרויות:ויש נפקא מויש נפקא מויש נפקא מויש נפקא מ

מכך שכאשר אין מדובר בכבוד התורה אלא בקיום מצוות אחרות שיש בהן צד של 

 אין ביזיון,אין ביזיון,אין ביזיון,אין ביזיון,לפני ספר תורה  שבגוף העמידהשבגוף העמידהשבגוף העמידהשבגוף העמידהביזיון, כבוד המלך גובר. ואם הטעם הוא 

יש ביזיון, ואולי  משמע שתמיד כבוד המצווה גובר, פרט למצווה שבעצם קיומה

  כמו בחליצה. גדולגדולגדולגדולדווקא כשיש בקיומה ביזיון 

מכל מקום, יש להוכיח ממקרה זה שגם לחכמים קיים הטעם של "מצוה שאני", ואם 

  כן ייתכן שגם בעמידה לכבוד בית הדין יש לומר "מצוה שאני".

כבוד המלך): " ינאי ה"ד א, יט סנהדרין( תוספותה יםכותבואכן, על המקרה של ינאי 

 לו בא כבודו כי עליך, אימתו שתהא –' וגו 'שום [תשים עליך מלך]' מקרא: הוא מלך

  ".............המקוםהמקוםהמקוםהמקום    מצותמצותמצותמצות להפקיע יכול ואין הוא, כך המקוםהמקוםהמקוםהמקום מצותמצותמצותמצותדדדד משום

                                            

אומנם דעת חידושי הר"ן שם שאפשר ששמעון בן שטח טעה, ושאר החכמים שהיו עימו חלקו   .1

עליו, אבל נראה ששאר הראשונים סוברים ששמעון בן שטח עשה כדין, וגם החכמים שהיו עימו 

  הסכימו איתו, אלא שחששו מינאי.
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מכיוון שקיום  "מצוה שאני""מצוה שאני""מצוה שאני""מצוה שאני"שישבו בדין של ינאי סברו חכמים חכמים חכמים חכמים מתוספות משמע שגם 

הוא כבוד המקום הגובר תמיד על כבוד המלך, וזה כולל גם עמידה בדין,  מצווהמצווהמצווהמצווה

שהרי אם היו סוברים שם שאין אומרים "מצוה שאני" וכבוד המלך גובר, לא רק שלא 

  היה להם לחשוש מינאי, אלא הם היו יוצאים כנגד דברי רבי שמעון בן שטח.

וייתכן שרק שאני", שאני", שאני", שאני", ש"מצוה ש"מצוה ש"מצוה ש"מצוה סוברים באופן כללי  שחכמיםשחכמיםשחכמיםשחכמיםעל פי זה צריך לומר 

בחליצה יש ביזיון חמור ואין ביד המלך למחול על כבודו [אומנם עדיין קשה 

  מהסוגיות האחרות שבהן מלך אינו יכול למחול על כבודו, וכפי שיתבאר לקמן].

אומנם במקום אחר נראה שתוספות נוקטים ש"מצוה שאני" היא סברה נכונה רק 

  לדעת רבי יהודה ולא לחכמים.

, והכי פרכינן בסנהדרין (יט" ):שאני מצוה ה"ד ב, מא( סוטהבתוספות הבים כך כות

אומר אם רצה לחלוץ  יהודה רבי ,) גבי מלך דתנן לא חולץ ולא חולצין לאשתוב

אמאי לא משני הכי     , ומשני מצוה שאני.והאמר רב אשי וכו' ,איני .וליבם זכור לטוב

אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר לפני הכלה  בפרק שני דכתובות (יז, ב)...

ומשני פרשת  ,והאמר רב אשי וכו' ,וקא פריך מכלל דשפיר עבד ,ושבחוהו חכמים

  ?".ואמאי לא משני מצוה שאני – דרכים הוה

 שמצוה שאני,שמצוה שאני,שמצוה שאני,שמצוה שאני,רבי יהודה סובר שהמלך חולץ משום בסנהדרין בסנהדרין בסנהדרין בסנהדרין שואלים מדוע תוספות תוספות תוספות תוספות 

? ואין אומרים מצוה שאניואין אומרים מצוה שאניואין אומרים מצוה שאניואין אומרים מצוה שאניר מלפני הכלה, מבואר שאסור למלך לעבו כתובותכתובותכתובותכתובותבבבבואילו 

  [ואגריפס, שעבר לפני הכלה, היה בפרשת דרכים].

על דבריהם, שאם התוספות סוברים שאומרים 'מצוה שאני' גם לחכמים [פרט וקשה וקשה וקשה וקשה 

  לחליצה], מדוע הם שואלים את שאלתם רק אליבא דרבי יהודה?

נשיא  אן דאמרלמ לואמר רב אשי אפי... ותו איכא למיתמה" :וממשיכים תוספות

מלך  רבי צדוק,שמחל על כבודו דהיינו רבי יהושע שקבל הכוס מרבן גמליאל וכן 

רבן גמליאל ד... משמע אפילו במקום מצוה דומיא ,שמחל על כבודו אין כבודו מחול

ומחל על כבודו בשביל כבוד חכמים אורחין שהיו מסובין  ,שהיה סעודת מצוה

במקום  לואלמא דאפי ',והוא עומד עליהם'אבינו  דמייתי עליה דאברהם ,בסעודתו

  ".מצוה אמר רב אשי אין כבודו מחול

בסנהדרין הגמרא מקשה מדברי רב אשי שמלך אינו יכול שהיא שאלת התוספות שאלת התוספות שאלת התוספות שאלת התוספות 

שמתיר למלך למחול על כבודו ולחלוץ, ומתרצת  רבי יהודהרבי יהודהרבי יהודהרבי יהודה    ללללעעעעלמחול על כבודו 

מדברי רב אשי שאסור למלך לשמש קידושין הגמרא לומדת ב, ואילו "מצוה שאנימצוה שאנימצוה שאנימצוה שאני"

  תלמיד חכם, ואף לא בשמחת נישואין של בנו, ואינה מקשה על כך "מצוה שאני"?
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גם כאן תוספות מקשים על רבי יהודה, וקשה כנ"ל, שאם הם סוברים שגם לחכמים 

  2דחכמים.דחכמים.דחכמים.דחכמים.אומרים "מצוה שאני" פרט לחליצה, הם היו צריכים להקשות גם אליבא 

שאגריפס עמד וקרא] סוטה סוטה סוטה סוטה בבבב[בגמרא  הכאהכאהכאהכאונראה לתרץ דדוקא "    וממשיכים תוספות:

 ,כבוד התורה שהוא כבוד השכינהכבוד התורה שהוא כבוד השכינהכבוד התורה שהוא כבוד השכינהכבוד התורה שהוא כבוד השכינהשייך למימר מצוה שאני דמוחל על כבודו משום 

מוחל על כבודו כדי לקיים מצות מלך  מיבםמיבםמיבםמיבם    אואואואודחולץ דחולץ דחולץ דחולץ  , ב)יט( דסנהדריןדסנהדריןדסנהדריןדסנהדריןוכן ההיא 

 קידושיןקידושיןקידושיןקידושיןו) , איז( דכתובותדכתובותדכתובותדכתובותאבל ההיא  ,עולמים ומראה בעצמו שאימת שכינה עליו

בזה  למיד חכם,כגון לכלה ות ,שמוחל על כבודו כדי לחלוק כבוד לבשר ודם , ב)לב(

שהן  ,שהרי מצות כיבוד עצמו ,במקום מצוה לוגזירת הכתוב הוא שאינו מוחל אפי

שהרי  ,גדולה ממצות כיבוד שחייב המלך לנהוג בהו ,צריכין לעשות בו למלך כבוד

שתהא אימתו עליך ולא אימתך  –' ם עליך מלךשום תשי' :גם עליהן אמרה תורה

  ."נמצא דמה שהמלך מכבדו ליכא מצוה ,עליו

רבי יהודה פוסק בחליצה שמלך יכול  סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדריןבבבבהתוספות מביאים ארבעה מקורות: 

אגריפס עמד בקריאת התורה ושניהם מטעם ד"מצוה  סוטהסוטהסוטהסוטהבבבבלמחול על כבודו, וכן 

אסור למלך  כתובותכתובותכתובותכתובותבבבבנאסר על המלך לכבד תלמיד חכם, וכן קידושין קידושין קידושין קידושין בבבבשאני". ואילו 

  אומרים "מצוה שאני". איןאיןאיןאין    לעבור לפני הכלה, ובשניהם

רבי יהודה, כאשר יש התנגשות בין כבוד המלך לכבוד דעת של פותפותפותפותהתוסהתוסהתוסהתוס    ציםציםציםציםומתרומתרומתרומתר

שמים [ומצווה נחשבת לכבוד שמים] תמיד כבוד שמים גובר. אך כאשר מטרת 

כבוד המלך גובר, כי גם האדם חייב בכבודו של המלך. לפי המצווה היא כיבוד אדם, 

תוספות, ר' יהודה לא פוטר משום ביזיון במצוות שמים, ואפילו חליצה אינה נחשבת 

לביזיון, קל וחומר שעמידה בדין אינה נחשבת לביזיון. אלא שבכלה ותלמיד חכם 

דפת כבוד אדם כבוד המלך גובר, כי כאשר עניינה של המצווה הוא כבוד האדם, בהע

  3על כבוד המלך יש ביזיון למלך.

                                            

וטה מקשים לא רק לדעת ייתכן לפרש (לא כמו שמבואר כאן ובהמשך הדברים) שתוספות בס  .2

לדעת חכמים. כלומר, תוספות עוסקים בגמרא בסוטה שנאמרה בפשטות  גםגםגםגםר' יהודה אלא 

על  גםגםגםגםלכולי עלמא, גם לדעת חכמים, והשאלות שהם שואלים בעקבות השוואת הסוגיות הם 

על המקרה הנוסף שנכון רק לר' יהודה), ונראה שכך פירש המהרש"א  וגםוגםוגםוגםהגמרא בסוטה (

  ן המובא להלן את התוספות בסוטה. [ה"ע]בסנהדרי

 יורה( ך"הש משמע מתוספות שהטעם לעבור מפני הכלה הוא משום כבודה. טעם אחר כותב  .3

 קודמת החיים מצות דלעולם לחופה להכניסה – הכלה מלפני המת את "מעבירין ):א, שס דעה

". וקשה לדבריו, 'וגו בראה' תוהו 'לא משום לחופהלחופהלחופהלחופה    להכניסהלהכניסהלהכניסהלהכניסה    הכלההכלההכלההכלה    מצותמצותמצותמצות    ועיקרועיקרועיקרועיקר המתים למצות

, אלא מהטעם שמצווה להזדרז להכניסה לחופה, אינה מדין כבודהאינה מדין כבודהאינה מדין כבודהאינה מדין כבודהשהמצווה להקדים את הכלה 

  לפי זה היה מקום לתרץ "מצוה שאני". 
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שגם חכמים אומרים  יםאם כן, לכאורה יש מחלוקת בין תוספות בסנהדרין, הסובר

  שחכמים לא אומרים "מצוה שאני". ים"מצוה שאני", לבין תוספות בסוטה, הסובר

שחכמים אומרים "מצוה שאני", אלא  יםאכן, יש לומר שגם התוספות בסוטה סובר

פות הקשה דווקא לרבי יהודה מכיוון שהוא סובר שגם בביזיון כל כך גדול שתוס

כחליצה אומרים "מצוה שאני", ודאי יש מקום להתיר ביזיון של מלך בשימוש תלמיד 

חכם ומעבר לפני הכלה, דבר שאי אפשר להקשות על חכמים, הסוברים שכשיש 

  ביזיון גדול המלך אינו יכול למחול.

כיצד ייתכן שביזיון כל כך גדול של חליצה הוא  –ה טעונה הסבר דעת רבי יהוד ואכן,ואכן,ואכן,ואכן,

  מתיר, וביזיון קטן יותר כמו מלך שמשמש תלמיד חכם ועובר לפני הכלה הוא אוסר?

ואם תאמר שחליצה היא בצנעה, ושימוש תלמיד חכם ומעבר לפני הכלה הם 

. ב. גם לצנעה פרהסיה, יש לדחות: א. שלא מצינו בתוספות הבחנה בין פרהסיהב

מר א): "א, ע( קידושיןב, ככתוב פרהסיהמעשה בפני שלושה אנשים כבר נחשב ל

  שה".שמואל כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור בעשיית מלאכה בפני של

שיש הבדל מהותי בין חליצה לבין מעבר לפני כלה או שימוש והסבר התוספות הוא והסבר התוספות הוא והסבר התוספות הוא והסבר התוספות הוא 

עגונה, אלא שבאופן שבו  תלמיד חכם. בחליצה המצווה היא שהאישה לא תהיה

ציוותה התורה לקיים את המצווה יש ביזיון, מה שאין כן בכלה, כל המצווה היא כבוד 

הכלה, גם אצל רבן גמליאל כל עניין שימוש החכמים הוא עניין של כבוד, כלומר 

הכבוד הוא המצווה. על זה אומר רבי יהודה, שכאשר המלך מצווה לקיים מצווה 

ה הוא רצון ה' ועל כן גם אם יש בה ממד של ביזיון כבוד המצווה כלשהי, חיוב המצוו

גובר, אך במצווה שכל עניינה הוא הכבוד, כגון לכבד את הכלה או לכבד תלמיד חכם, 

  4כבוד המלך גובר.

                                            

היכן מצינו שיש מצווה לכבד כלה? ואם תאמר שהמצווה  –אכן, על דברי התוספות יש לשאול    

ך שהרי אין מדובר במצווה ישירה המעדיפה היא לשמחה, יהיה מותר לכלה לעבור לפני המל

כבוד בני אדם על כבוד המלך, אלא בחיוב מצווה של שמחת כלה ואגב אורחא נוצר הביזיון, 

  וכעין העיקרון שראינו בחליצה.

ויש לומר, שאכן אין מצווה לכבד כלה והמצווה היא לשמח אותה, אלא שמכיוון שיוצא קהל רב    

לפנינו כרגע שאלה של התנגשות בין כבוד המלך לבין כבוד לשמחה, וכתוצאה מזה עומדת 

  העם, מי יעבור ראשון, ובזה נאמר בתוספות שכבוד המלך גובר.

[ייתכן שהיסוד הוא שמחת הכלה, אלא שהעיסוק בה ובכבודה הוא עצמו זה שמשמח אותה,    

ה היא וכן הכבוד שמעניקים לה כשעוברים מפניה משמח אותה. ומכיוון שבמקרה זה השמח

  על ידי הכבוד, הדבר אסור למלך. ה"ע]

לשמח כלה, ראה מה שכתב הגר"ש ישראלי זצ"ל, חוות בנימין ח"ב  –ישירה  –[על היעדר מצוה    

  עמ' תצד, נג].

 היחידההיחידההיחידההיחידה    ייתכן להוסיף, שבמצוות חליצה או ייבום התורה אינה רוצה שהאישה תתעגן והדרך  .4

פגיעה במצווה איננה גדולה כל כך אם הכלה תתעכב לכך היא לחלוץ או לייבם, אבל בכלה, ה
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במשה לאור זאת ניתן להסביר את המחלוקת הנוספת בין רבי יהודה לחכמים 

רבי יהודה אומר אם  ,תח פלטרין שלומת לו מת אינו יוצא מפ): "א, כ( סהדריןב

 :שנאמר ,שכן מצינו בדוד שיצא אחר מיטתו של אבנר ,רוצה לצאת אחר המיטה יוצא

  ".לו לא היה הדבר אלא לפייס את העם ואמר ',והמלך דוד הולך אחר המיטה'

לחכמים אין זה שונה מכיבוד הכלה או תלמיד חכם. שניהם שייכים לאותה קטגוריה 

ול למלך, והדבר אסור. לר' יהודה, בדבר מצווה ביזיון מותר, אלא שיש של ביזיון גד

לשאול על דבריו: הרי גם כאן המלך מכבד אחרים ולשיטתו דבר זה אסור? ויש לומר 

ייתכן להוסיף שלפי  5שמכיוון שמדובר בכבוד אדם מת אין זה נחשב ביזיון למלך.

את המלך, עדיין הדבר  חכמים גם אם נתינת כבוד למת היא לכאורה מבזה פחות

אסור, שנאמר "מלך ביופיו תחזינה עיניך", ואילו בעת לוויה, יש חשש שהמלך יגיע 

למצב של עצבות ובכי וכדומה, ואין זה יופיו, ונמצא כבודו מתבזה [ראה ברטנורא 

  סנהדרין ב, ג].

  לסיכום:

שכן : א. לכולי עלמא אומרים "מצוה שאני", ביחס ל"מצוה שאני"ביחס ל"מצוה שאני"ביחס ל"מצוה שאני"ביחס ל"מצוה שאני"    תוספותשיטת שיטת שיטת שיטת 

על כן המלך חייב  כבוד שמים,כבוד שמים,כבוד שמים,כבוד שמים,כבוד שמים גובר על כבוד המלך, ומצווה נקראת 

בכבוד בית הדין, ורשאי למחול על כבודו במקום מצוה. ב. לכולי עלמא אין זו קביעה 

מוחלטת, וכל אחד מגביל זאת באופן אחר. לחכמים אין אומרים "מצווה שאני" 

ר המיטה. ובמקום שיש בו התנגשות כחליצה או יציאה אח ביזיון גדולביזיון גדולביזיון גדולביזיון גדולבמקרה של 

  , כבוד המלך גובר אף לר' יהודה.למצווה לכבד אדםלמצווה לכבד אדםלמצווה לכבד אדםלמצווה לכבד אדםבין כבוד המלך 

כו' [בנוגע לקושיית  ): "תוס' בד"ה מצוה שאניב, יט( סהדריןבמהרש"א הכותב 

יש לדקדק  –תוספות מאגריפס שעבר מלפני הכלה ולא הסבירו ש"מצוה שאני"] 

 ,דאימא דניחא ליה לשנויי התם פרשת דרכים שאני אליבא דכולי עלמא ,ומאי קושיא

ולית להו  ,דלא חולץ כו' ולא מייבם בירא ליהאפילו לרבנן דפליגי הכא אר' יהודה וס

[ביחס לאגריפס המלך שעמד אלו נאמרין  וף פרקוהתוספות בס? מצוה שאני

ואהא קשיא  ,,,,י עלמאי עלמאי עלמאי עלמאדכולדכולדכולדכוליותר נכונים בזה דמשני התם מצוה שאני אליבא בהקהל] 

                                            

בגלל המלך, ואצל רבן גמליאל לא היה הכרח לשמש תלמידי חכמים וגם אחרים יכלו לעשות 

  כן, ורבן גמליאל עשה כן רק מפני כבודם, בזה למלך אסור למחול על כבודו.

זה כבוד תורה) ייתכן שהטעם המבואר בתוספות הוא שאסור למלך לכבד תלמיד חכם (אף ש  .5

וכלה, מכיוון שהם מצווים לכבדו, ואם כך המצווה שלו איננה דוחה את המצווה שלהם 

(כדלעיל), ואין כאן משוואה בלעדית של כבוד המלך מול מצווה. ואילו בנוגע ללוויית המת, 

המת אינו מצווה על כבוד המלך, והמלך צריך לכבדו. וזאת על פי מסקנת הסוגיא שהספד הוא 

  י). [ה"ע]-המת (סנהדרין מז, ב; שו"ע יו"ד שמד, ט כבוד
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פרשת דרכים הואי ולא משני נמי מצוה [בסוגיית כלה] להו שפיר אמאי משני התם 

דלית [חליצה] אהך דהכא  [לתוספות בסוטה] והא דלא תקשי להו. לכולי עלמאלכולי עלמאלכולי עלמאלכולי עלמאשאני 

משני לכולי עלמא [אגריפס בהקהל] והתם בפרק אלו נאמרין  ,להו לרבנן מצוה שאני

  ...".אבל שאר מצות לאדכבוד תורה שאני דכבוד תורה שאני דכבוד תורה שאני דכבוד תורה שאני תם מצוה דיש לומר דה ,מצוה שאני

תמיד מלקיים פטור פטור פטור פטור , לחכמים לא אמרינן בדרך כלל "מצוה שאני", והמלך למהרש"א

שאז  כבוד התורה גופא,כבוד התורה גופא,כבוד התורה גופא,כבוד התורה גופא,מצוות שיש בהן ביזיון. פרט למקום שכבוד המלך עומד מול 

ינו כבוד התורה גובר [ומה שמלך עומד לדין, זה נחשב לכבוד ישראל כמבואר ברב

יונה]. ולר' יהודה המלך תמיד רשאי למחול על כבודו [אלא שכדברי תוספות בסוטה, 

  כבוד המלך גובר].–כאשר כבוד המלך עומד מול כבוד אדם 

  שיטת הר"ן  .ב

  :רבנןרבנןרבנןרבנן דעתב נוספות דרכים ותארומב )שם סנהדרין(    ן"בחידושי הר

 בחליצהבחליצהבחליצהבחליצה    מדאימדאימדאימדאי    יותריותריותריותר    בזיוןבזיוןבזיוןבזיון שיש מפני רבנן פליגי ואפילו הכי פירוש –שאני'  "'מצוה

 בו שנשתמשו בכלי להשתמש מלך של כבודו אינו נמי וביבום בפניו', 'וירקה משום

 ושבחוהו בעמידה שקרא המלך אגריפס גבי סוטה בסוף דאמרינן גב על ואף 6אחרים.

 אלמא שאני, ומצוה עליך אימתו שתהא –תשים'  'שום דכתיב: גב על אף חכמים

 מודו, רבנן אפילו ובהא האיהאיהאיהאי    כוליכוליכוליכולי    בזיוןבזיוןבזיוןבזיון    דליכאדליכאדליכאדליכא    בעמידהבעמידהבעמידהבעמידה דוקא היינו במצוה, מודו רבנן

  .טפיטפיטפיטפי    זילותאזילותאזילותאזילותא איכא ויבום בחליצה אבל

 לענין מחול כבודו שאין כבודו על שמחל שמלך אמרו שלא ל"ז דוד ר"ה כתב עוד

 של זה כענין שמחל, לאחר אפילו זילותא בובובובו    לנהוגלנהוגלנהוגלנהוג    רשאיןרשאיןרשאיןרשאין    אחריםאחריםאחריםאחרים    שאיןשאיןשאיןשאין אלא מצוה

 שהוא פי על אף בבזיון בו להתנהג ההם לנשים רשות נתנו שלא יבום ושל חליצה

 של בזיון בו נוהגין אחרים אין בעמידה לקרות עצמועצמועצמועצמו    עלעלעלעל    המלךהמלךהמלךהמלך    כשקבלכשקבלכשקבלכשקבל אבל מוחל,

 והעמידוה הכלה מפני שעבר המלך באגריפס דכתובות ק"בפ אמרינן וכן. כלום

 לעבור ממנו מקבלים היינו לא כן לא שאם דמשמע היה, דרכים פרשתשב חכמים

  ".בזיון מנהג בו שננהוג בפניו

  נראה לבאר כך את תירוצי הר"ן:

מלך רשאי לקיים את כל המצוות גם לחכמים, פרט לחליצה ודוגמתה  – א תירוץל

  שיש בהן ביזיון יוצא דופן.

                                            

  (מלכים ב, ג) ביאר באופן אחר בנוגע לייבום, שמכיוון שאינו חולץ אינו מייבם. הרמב"ם  .6
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מלך רשאי לקיים את כל המצוות, כולל אלו שיש בהן ביזיון שהמלך  – ב לתירוץ

גורם לעצמו, אך במצווה שבה הביזיון נגרם על ידי אחרים, כחליצה ומעבר לפני 

  הכלה, לדעת חכמים מכיוון שהאחרים גורמים במעשיהם את הביזיון, הדבר אסור.

: סיף תירוץ משלו, ומואחר באופן תירוץ הר"ן הראשון את מבאר (שם) לר הערוך

 רבנן גם סברו בסוטה המלך פרשת גבי מאי שנא בזה הקשה ן"הר –שאני'  "'מצוה

 וחליצה בזיון, ולא לרבנן, מצוה גבי למחול יכול כבודו דדוקא ותירץ פליגי, והכא הכי

  בזיון. אינו ולקרות לעמוד אבל הוא, בזיון

 במקום מותר זה אותו מבזה אחר ואין בעצמו זה בזיון נוהג עצמו דהוא כיון ועוד,

 לקמן רבנן פליגי למה אכתי קשה דלכאורה אך. ש"ע חליצה לא אבל לרבנן, מצוה

 המת הלוית גם הא המטה, אחר לצאת רשאי המלך דאין וסברו יהודה' לר במתניתן

  .בזיון ולא כבוד מחילת רק ואינו היא, מצוה

 אלא המלך על המוטל מצוה שאינה דהכא מצוה דשאני יש לומר ד"לענ אכן,

 ולכן לה, לחלוץ מוטל אינו עליו אבל חליצה או יבום בלא לשוק תנשא לא שהיבמה

  מודו". רבנן דגם יש לומר גמורה במצוה אבל מצוה לרבנן זה מקרי לא

  לדעת הערוך לנר:

של הר"ן מבדיל בין ביזיון לחוסר כבוד. ביזיון אסור תמיד, אך על  הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    התירוץהתירוץהתירוץהתירוץ א.א.א.א.

  חוסר כבוד המלך יכול למחול.

של הר"ן הוא שלמלך מותר לנהוג ביזיון בעצמו, אך לאחרים אסור  השניהשניהשניהשני    התירוץהתירוץהתירוץהתירוץ ב.ב.ב.ב.

  לנהוג בביזיון כלפיו, כגון בחליצה.

בהן ביזיון  עצמו סובר שמלך רשאי לקיים את כל המצוות, גם אלו שיש ערוך לנרערוך לנרערוך לנרערוך לנרה

שנגרם על ידי אחרים, והפטור מחליצה הוא מפני שאין המצווה מוטלת על המלך 

[ויש לומר שלשיטתו המלך עובר לפני  .אלא היא צורך של האלמנה הרוצה להינשא

שיכולה לעבור במקום אחר, אלא שגם לתירוצו  ,הכלה, שאין המצווה מוטלת עליו

  מיטה, הרי זו מצווה המוטלת עליו, וצ"ע].נשאר קשה מדוע המלך אינו הולך אחרי ה

  שיטת הרמב"ם  .ג

פוסק כחכמים ואוסר על המלך לחלוץ ולצאת אחר המיטה. עוד הוא מוסיף  הרמב"ם

  :פרהסיהשיש הבחנה בין מחילה על כבוד המלך בצנעה לבין מחילה על כבודו ב

פילו רצה אין וזה בזיון, וא 'וירקה בפניו' :ואינו חולץ, שנאמר): "ג, ב( הלכות מלכים

" [את איסור הייבום הרמב"ם שומעין לו, שהמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול



  כבוד מלך במקום מצווה וביחסו לכהן גדול  –  פרק ט     78

מנמק: "והואיל ואינו חולץ אינו מייבם", ובפירוש המשנה הסביר שאישה שאינה 

  עולה לחליצה אינה עולה לייבום].

  ".מת לו מת אינו יוצא מפתח פלטרין שלו"): ד, ב( שם

  ."עוברין מלפני המלך... וכלה ): "מתח, יד( אבלהלכות 

 לפניו וכשיכנסו, התורה לומדי לכבד המלך על מצוה וכן): "ה, ב( הלכות מלכים

 יהודה מלך יהושפט היה וכן, בצדו ויושיבם לפניהם יעמוד ישראל וחכמי סנהדרין

 במה, ומורי רבי לו וקורא ומנשקו מכיסאו עומד היה חכם לתלמיד אפילו עושה

 אבל ,,,,בצנעהבצנעהבצנעהבצנעה זה יעשה ועבדיו הוא לבדו בביתו המלך שיהיה בזמן אמורים דברים

 יקרא ולא, רכות ידבר ולא, אדם מפני יעמוד ולא, יעשה לא העםהעםהעםהעם    בפניבפניבפניבפני בפרהסיאבפרהסיאבפרהסיאבפרהסיא

  .הכל" בלב יראתו שתהא כדי בשמו אלא לאדם

  ".כבר ביארנו שמלכי בית דוד דנין אותן ומעידין עליהן"): ז, ג( שם

הגמרא , הוא בדברי פרהסיהבצנעה לבין הנהגתו במקור החילוק בין הנהגת המלך 

(קג, ב), שהסבירה את ההבדל בין דברי רבי לרבן גמליאל בנו: "נהוג  כתובות

, לבין הנהגתו של יהושפט מלך יהודה המובאת פרהסיהנשיאותך ברבים", שמדובר ב

  מלכים ב, ה). כסף משהברמב"ם (

 בספר המצוותמבואר בדבריו , כלדעת הרמב"ם עיקר עניינו של מלך הוא הכבודלדעת הרמב"ם עיקר עניינו של מלך הוא הכבודלדעת הרמב"ם עיקר עניינו של מלך הוא הכבודלדעת הרמב"ם עיקר עניינו של מלך הוא הכבוד

(עשה קעג), וכן במשנה תורה הקדים את דיני כבוד המלך (בפרק ב) למצוות המלך, 

, ולכן פרהסיהפרהסיהפרהסיהפרהסיהעיקר מקום הכבוד הוא בעיקר מקום הכבוד הוא בעיקר מקום הכבוד הוא בעיקר מקום הכבוד הוא בכספר תורה ואיסור ריבוי נשים וכו' (בפרק ג). 

, שם כבוד המלך קודם לכל מצווה שיש בה צד של פגיעה פרהסיהקיימת הבחנה בין 

ן צנעה, שם מותר למלך לכבד תלמיד חכם וכן דייני בית דין כמו אצל בכבודו, לבי

  ינאי.

  המלך מוחל על כבודו: פרהסיהויש להקשות שמצינו שגם ב

ָבִטים " :)ב-א כח, 'א( דברי הימיםבכתוב  ְ ֵרי ַהׁשּ ָרֵאל ׂשָ ֵרי ִיׂשְ ל ׂשָ ִויד ֶאת ּכָ ְקֵהל ּדָ ַוּיַ

ְרִתים ֶאת ְחְלקֹות ַהְמׁשָ ֵרי ַהּמַ ֵרי ָכל ְרכּוׁש  ְוׂשָ אֹות ְוׂשָ ֵרי ַהּמֵ ֵרי ָהֲאָלִפים ְוׂשָ ֶלְך ְוׂשָ ַהּמֶ

ם ָלִ ּבֹור ָחִיל ֶאל ְירּוׁשָ ּבֹוִרים ּוְלָכל ּגִ ִריִסים ְוַהּגִ ֶלְך ּוְלָבָניו ִעם ַהסָּ ָקם . ּוִמְקֶנה ַלּמֶ ָקם ַוּיָ ָקם ַוּיָ ָקם ַוּיָ ִוידַוּיָ ִוידּדָ ִוידּדָ ִוידּדָ     ּדָ

ֶלךְ  ֶלךְ ַהּמֶ ֶלךְ ַהּמֶ ֶלךְ ַהּמֶ י     ַרְגָליוַרְגָליוַרְגָליוַרְגָליו    ַעלַעלַעלַעל    ַהּמֶ ָמעּוִני ַאַחי ְוַעמִּ י ַוּיֹאֶמר ׁשְ ָמעּוִני ַאַחי ְוַעמִּ י ַוּיֹאֶמר ׁשְ ָמעּוִני ַאַחי ְוַעמִּ י ַוּיֹאֶמר ׁשְ ָמעּוִני ַאַחי ְוַעמִּ ִרית ַוּיֹאֶמר ׁשְ ית ְמנּוָחה ַלֲארֹון ּבְ ֲאִני ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ּבֵ

  ".ְוַלֲהדֹם ַרְגֵלי ֱאלֵֹהינּו ַוֲהִכינֹוִתי ִלְבנֹות ה'

    צבורצבורצבורצבור    אימתאימתאימתאימת    תהאתהאתהאתהא    לעולםלעולםלעולםלעולםמר ר' יצחק: א): "א, מ( סוטההגמרא ב כותבת זה פסוק על

: מהכא שהרי כהנים פניהם כלפי העם ואחוריהם כלפי שכינה. רב נחמן אמר ,,,,עליךעליךעליךעליך

'. אם 'אחי' על רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי ) [צ"ל: דויד המלך]המלך דוד(יקם 'ו
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למה 'עמי' ואם 'עמי' למה 'אחי'? אמר רבי אלעזר: אמר להם דוד לישראל אם אתם 

  .שומעין לי אחי אתם ואם לאו עמי אתה ואני רודה אתכם במקל"

...  – גו' ''דוד על רגליו ויקם המלך... 'רב נחמן אמר מהכא"'    :שם מהרש"אהומבאר 

כמפורש שם שאמר כן לכל שרי  ,דמשמע שהיה יושב מקודם וקם מפני אימת צבור

הריא"ז ", וקדמוהו השבטים ולשרי המחלקות ושרי האלפים והמאות ושרי כו'

  שם (ראה להלן). והמאירי

  ונראה להסביר בשני אופנים:

רש"י לא פירש כמהרש"א (כמבואר במהרש"א עצמו), ולדברי רש"י אימת הציבור  ....אאאא

לא התבטאה בקימת דוד, אלא בראותו בהם אחיו וחבריו כשהם כשרים ושלמים 

  למקום.

, שהרי באותו מעמד הוא המליך בשנית את שמיםשמיםשמיםשמים    כבודכבודכבודכבודייתכן שמדובר בקימה משום 

ִויד תובים שם (כח, יא): "שלמה ואף ציווהו על בניין בית המקדש, כמובא בכ ן ּדָ ּתֵ ַוּיִ

יו יו ְוַגְנַזּכָ ּתָ ְבִנית ָהאּוָלם ְוֶאת ּבָ לֹמֹה ְבנֹו ֶאת ּתַ ּתּו "): כב, כט( שם...". ִלׁשְ ׁשְ ַוּיֹאְכלּו ַוּיִ

חוּ  ה'ִלְפֵני  ְמׁשְ ִויד ַוּיִ לֹמֹה ֶבן ּדָ ִנית ִלׁשְ ְמִליכּו ׁשֵ ְמָחה ְגדֹוָלה ַוּיַ ׂשִ ּיֹום ַההּוא ּבְ ְלָנִגיד  ה'לַ  ּבַ

, ודוד קם בגלל כבוד המצוות שעוסק בהן, ולא בגלל כבוד הציבור ּוְלָצדֹוק ְלכֵֹהן"

(שם מ, ב) שכתב שדוד קם בגלל שלימוד בניין המקדש צריך  מצפה איתן[ראה 

(שם מ, א), שדוד קם כדי שישמעוהו היטב,  בארות המיםלהיות בעמידה, וראה 

  (כד, כ) ובמיוחס לרש"י שם]. 'ודוגמה לדבר בדברי הימים ב

. כבוד הציבור הינו הציבורהציבורהציבורהציבור    כבודכבודכבודכבודבין בין בין בין לללל    ,,,,פרהסיהפרהסיהפרהסיהפרהסיהבבבב    שאסורשאסורשאסורשאסור    ,,,,ליחידליחידליחידליחיד    כבודכבודכבודכבוד    ביןביןביןבין    הבדלהבדלהבדלהבדל    ישישישיש ....בבבב

מצווה בעצמו, והרי הוא ככבוד שמים. לכן בהתנגשות בין כבוד המלך לכבוד הציבור, 

  יכול המלך על פי רצונו להעדיף את כבוד הציבור.

בור חייבים לכבד את י: "אף על פי שהצ)שם הבחירה בבית( המאירי כותב וכן

אעפ"כ תהא אימת צבור מוטלת על כל  ,גדוליהם וחכמיהם וכל שכן למיוחד שבהם

צא ולמד ממדת קונך שהרי הכהנים פניהם כלפי העם  ,היה גדול שבדור לואדם אפי

ויקם המלך ' :וכן אין לך מלך גדול מדוד שנאמר בו ,ואחוריהם להיכל כלפי שכינה

בור אינו נשמע למנהיגו או לחכם שבהם ועושים יכל שהצ כל מקוםומ '.גליודוד על ר

דבר או דברים שלא כהוגן ראוי למנהיג או לחכם ליסרם ולהוכיחם והוא שנאמר על 

 ?אם עמי למה אחי ,אם אחי למה עמי –' ויאמר שמעוני אחי ועמי' :דוד במקרא זה

  ".ואני רודה אתכם במקל ,אלא אם אתם שומעין לי אתם אחי ואם לאו עמי אתם

  מדברי המאירי עולה שהמלך יכול להחליט כיצד להתנהג עם הציבור.
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  סיכום  .ד

בכל המצוות או רשאי לקיימן, למעט מצוות שעניינן  חייבחייבחייבחייבהמלך לכולי עלמא לכולי עלמא לכולי עלמא לכולי עלמא  – תוספות

  מתן כבוד לאדם אחר, וחכמים ממעטים גם חליצה ומצוות נוספות שביזיונן רב.

בכל המצוות או רשאי לקיימן, פרט למצב  חייבחייבחייבחייבהמלך  לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמים –(בהסברו השני)  ר"ן

  שאחרים נוהגים בו ביזיון [כמו חליצה ומעבר הכלה לפניו].

. בצנעה המלך חייב בכל פרהסיהוכן הוא מבחין בין צנעה לכחכמים כחכמים כחכמים כחכמים פוסק     רמב"ם

המלך  פרהסיההמצוות פרט לאלו שיש בהן ביזיון גדול מאוד כמו בחליצה, אבל ב

ראה שפרט למצוות שכל עניינן הוא כבוד שמים וכבוד התורה שהוא חייב פטור, [ונ

  או רשאי בהן, וראה עוד להלן].

המלך חייב במצוות. לחכמים, פרט למקום שעיקר המצווה  לכולי עלמאלכולי עלמאלכולי עלמאלכולי עלמא    –    ערוך לר

המלך יכול לחלוץ, שייתכן  לר"ילר"ילר"ילר"יהוא לצורך אחרים, כגון חליצה ומעבר לפני הכלה. 

  שרק הוא יכול להתיר את היבמה, לייבם או לחלוץ.שהמצווה מוטלת עליו 

מכל המצוות שיש בהן ביזיון, וחייב  פטורפטורפטורפטורמלך  לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמים –(בדעת תוספות)  מהרש"א

בכל המצוות שיש בהן ביזיון כולל חייב חייב חייב חייב מלך  לר"ילר"ילר"ילר"ירק כשמדובר בכבוד התורה. 

  חליצה [ופטור כשצריך לתת כבוד לאדם כמו לעבור לפני הכלה].

  רשות או חובה? –"מצוה שאני"   .ג

 לעיל ראינו. לא לוובא "שאני מצוה" ומריםא לו מקריםבא בשאלה עסקנו כאן עד

 ישו, כבודו על לוותרלוותרלוותרלוותר    חייבחייבחייבחייב המלךש מקרים יש ,"שאני מצוה" אומריםכאשר  םגש

  :המלךהמלךהמלךהמלך    בהכרעתבהכרעתבהכרעתבהכרעת    תלויתלויתלויתלוי הדברש

  .המלך חייב עלמאעלמאעלמאעלמא    לכולילכולילכולילכולי בדין בעמידה

  .המלך בהכרעת תלוי הדבר עלמאעלמאעלמאעלמא    לכולילכולילכולילכולי" הקהל"ב בעמידה לקרוא בספר תורה

 אנשים בפני עצמו מבזהש, אסור הדבר לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמים: מחלוקת יש המת ולוויית בחליצה

  .המלך בהכרעת תלוי הדבר יהודהיהודהיהודהיהודה' ' ' ' לרלרלרלר, אחרים

  ?המלך בידי ההכרעה ניתנה טעם ומאיזה מקרים באלו –לשאול  ויש

  היוצא מכך:

המקרה היחידי שבו שיקול דעתו של המלך מכריע הוא עמידה בקריאת  ,,,,לחכמיםלחכמיםלחכמיםלחכמים

התורה בהקהל כמו שהיה אצל אגריפס [ולעיל הסברנו כך גם בנוגע לעמידה לכבוד 

  הציבור (סוטה מ, א) לפי חלק מהמפרשים].
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יש שלושה מקומות שבהם ההכרעה נתונה בידי המלך: חליצה וייבום,  לר' יהודה,לר' יהודה,לר' יהודה,לר' יהודה,

  ה בקריאת התורה בהקהל.לוויית המת, ועמיד

  כבוד המלך וכבוד העם –עמידה בדין   .א

 נעיין תחילה במקרה של ינאי המלך.

שלשיטת התוספות מקור סמכותו וכבודו של המלך הוא הקב"ה והתורה,  ראינו לעיל

ועל כן בהתנגשות ביניהם כבוד שמים גובר. וכשמדובר בהתנגשות בין כבוד המלך 

ילו תלמיד חכם, כבוד המלך גובר, אך מה יהיה לכבוד בשר ודם, כגון כלה ואפ

  לכבוד המלך?העם העם העם העם בהתנגשות בין כבוד 

שמקור הכבוד של המלך הוא הקב"ה והתורה, כבוד לפי תוספות, לפי תוספות, לפי תוספות, לפי תוספות, נראה מסברה ש

  המלך יגבר.

  אך מצאנו שיטה אחרת:

 מחול כבודו אין כבודו על שמחל דמלך אמרינן "כי ):ב, יט סנהדרין( יוה רביוכותב 

    למחוללמחוללמחוללמחול    יכוליכוליכוליכול    אינואינואינואינו והילכך ניכר, שלהם דהמלך כולו,כולו,כולו,כולו,    לישראללישראללישראללישראל    כבודכבודכבודכבוד    הואהואהואהוא    דכבודודכבודודכבודודכבודו משום

 כשהם כבוד להם יש יותר אותו, ומעמידין עמהם דין לו כשיש אבל ,,,,ישראלישראלישראלישראל    שלשלשלשל    כבודןכבודןכבודןכבודן

  למלך". אפילו דנין

לשיטתו, מקור הסמכות והכבוד של המלך הוא העם, ועל כן המלך אינו יכול למחול 

[רואים  .העם, אבל לדין הוא עומד, כי אדרבה, זהו כבוד ישראלעל כבודו כי זה כבוד 

כמה מכבדים היום את מדינת ישראל גם שונאיה, בזה שגם מנהיגיה עומדים לדין 

  על פשעיהם, ואינם רשאים לעשות ככל העולה על רוחם].

  כבוד השכינה  .ב

אגריפס שהעמידה בקריאת התורה תלויה בהכרעת  לגבימבואר בגמרא בסוטה מבואר בגמרא בסוטה מבואר בגמרא בסוטה מבואר בגמרא בסוטה 

ונראה לתרץ דדוקא : ")שאני מצוה ה"ד ב, מא סוטה( תוספותהומסביר שם , , , , המלך

כבוד התורה שהוא כבוד כבוד התורה שהוא כבוד כבוד התורה שהוא כבוד כבוד התורה שהוא כבוד דמוחל על כבודו משום  ,שייך למימר מצוה שאני הכאהכאהכאהכא

  ".השכינההשכינההשכינההשכינה

אם מדובר על כבוד השכינה, מדוע חכמים הניחו את ההכרעה לשיקול  להקשותלהקשותלהקשותלהקשות    וישוישוישויש

 רד"קב    המלך, וכמובא שםדעת המלך, ולא חייבוהו לעמוד כדמצינו אצל דוד 

השמחה  .יותר מזאת –' ונקלותי עוד מזאת... ושחקתי לפני ה'"' ):כב, ו 'שמואל ב(

לכל  ,לפניו – 'והייתי שפל בעיני' .יותר אעשה לבזות עצמי ולהקל ,והרקידה שעשיתי

  ".ואין זה קלון אלא כבוד ,דבר
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מה נכבד היום 'הוכיחתו מיכל ואמרה בדרך לעג "): כא-כ ,שם( אברבאלהוכן כותב 

שלא היה כבוד לו להגלות לפני אמהות עבדיו מפזז  צונה לומרוגו'? ר 'מלך ישראל

ודוד השיבה  .ומכרכר, כי חשבה שהיה זה ממנו דרך שחוק וקלות ראש עם האמהות

ר לו היה הוא מכרכי, ואמפאת תכליתםמפאת תכליתםמפאת תכליתםמפאת תכליתם    י אםי אםי אםי אםככככשהדברים אין ראוי שישובחו או יתגנו 

לפני אדם לכבדו היה פעל מגונה, לפי שמעלתו גדולה ממעלת כל אדם, אבל בהיותו 

המלכים כאפס ותוהו נחשבו לו, ואינם מלכים  ,מפזז לפני ה' אין זה גנות, כי בערכו

שמחה נפשיית,  י אםעבדים, וכאלו ביאר לה שלא היה זה שחוק גופני כ י אםאצלו כ

  ".והטענה הזאת רמז באמרו לפני ה'

שגם אצל דוד המלך היה הדבר נתון לשיקול דעתו והוא הכריע כפי  תאמרתאמרתאמרתאמר    ואםואםואםואם

  שהכריע, קשה דמשמע שמדובר בהכרעה מכוננת ומחייבת.

, שמחת בית השואבהשמחת בית השואבהשמחת בית השואבהשמחת בית השואבההמתאר באריכות את  בהלכות לולב, רמב"םה מדבריוכן עולה 

  ):טו–יב, ח(ולומד מדוד את ההנהגה הראויה 

ושמחתם לפני ' ):ויקרא כג(תירה שנאמר בחג הסוכות היתה שם במקדש שמחה י"

מתחילין לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון, וכן בכל יום ... 'ה' אלהיכם שבעת ימים

  .ויום מימי חולו של מועד

ם וכל אחד ינור ובנבלים ובמצלתיייתה שמחה זו, החליל מכה ומנגנין בכיוהיאך ה

ורוקדין ומספקין ומטפחין ורוקדין ומספקין ומטפחין ורוקדין ומספקין ומטפחין ורוקדין ומספקין ומטפחין  ואחד בכלי שיר שהוא יודע לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה,

  ...כל אחד ואחד כמו שיודע ואומרים דברי שיר ותושבחות ומפזזין ומכרכריןומפזזין ומכרכריןומפזזין ומכרכריןומפזזין ומכרכרין

מצוה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי 

חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו 

בימי חג הסוכות, אבל כל העם האנשים  במקדשגנין ומשמחין מרקדין ומספקין ומנ

  והנשים כולן באין לראות ולשמוע.

השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה גדולה היא, 

תחת אשר לא ' ):דברים כח(שנאמר  ,וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו

    לעצמולעצמולעצמולעצמו    כבודכבודכבודכבוד    וחולקוחולקוחולקוחולק    דעתודעתודעתודעתו    המגיסהמגיסהמגיסהמגיס    וכלוכלוכלוכל, 'עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב

אל תתהדר ' :ועל זה הזהיר שלמה ואמר ,,,,ושוטהושוטהושוטהושוטה    חוטאחוטאחוטאחוטא    אלואלואלואלו    במקומותבמקומותבמקומותבמקומות    בעיניובעיניובעיניובעיניו    ומתכבדומתכבדומתכבדומתכבד

. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד 'לפני מלך

ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל ' ):ושמואל ב' (מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר 

והמלך דוד ' ):ושמואל ב' (, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר 'בעיני

  ו'".מפזז ומכרכר לפני ה'
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אם כן שבסיטואציה של כבוד השכינה הוכרע שמתבזים בפניה, והמצווה היא  רואיםרואיםרואיםרואים

בגדולים דווקא! אם כן, מדוע אגריפס לא היה חייב לעמוד, והדבר היה נתון לשיקול 

  דעתו?

  :אופנים ניבש לתרץ יש

יש הבדל בין כבוד שמים המופיע באופן ישיר, כמו בארון הברית אצל דוד, לבין  ....אאאא

כבוד המצווה שיש בה כבוד שמים עקיף [יש הבחנה דומה בין תשמישי קדושה 

ישיר  שמיםשמיםשמיםשמיםהחייבים גניזה לתשמישי מצווה הפטורים מכך]. כאשר מדובר בכבוד 

חכמים [קרי  .שם היה גילוי שכינה ממש] ה',ה',ה',ה',ארון ארון ארון ארון [כמו אצל דוד המלך, שפיזז לפני 

וכן שמחת בית  .דוד המלך] הכריעו שכבוד שמים גובר על כל דבר כולל כבוד המלך

השואבה הייתה שמחה לכבוד ה' ממש, על כן לא זו בלבד שכבוד שמים גבר על 

כבוד תלמיד חכם, סנהדרין וכו', אלא הייתה עליהם חובה לכרכר ולפזז וכו' דזהו 

מה שאין כן ב"הקהל", אף שהדבר  .שמים ועל כן מצוה דווקא ביותר גדולים כבוד

נעשה בעזרה, המלך עסק במצווה של קריאה בתורה, שמתלווה אליה כבוד שמים, 

  ועל כן לא היה חייב לעמוד.

, אלא שמיכל טענה שגם לכבוד ברור לכול שהוא רוקד לפני ארון ה'ברור לכול שהוא רוקד לפני ארון ה'ברור לכול שהוא רוקד לפני ארון ה'ברור לכול שהוא רוקד לפני ארון ה'אצל דוד היה  ....בבבב

, ודוד הכריע שהדבר משובח וראוי ומחויב. לעומת זאת ה' אסור להתבזות כל כך

במקרה של אגריפס, העמידה לפני התורה הייתה יכולה להיתפס כעמידה גם לכבוד 

הכהן הגדול (ראה להלן: בין מלך לכהן גדול, בעניין זה), או לכבוד החכמים 

ה דבר שנחשב לביזיון למלך. ונמצא שבמקר זהנמצאים שם, או אף לכבוד הציבור,

של אגריפס הייתה התנגשות בין החובה לקיים מצווה של כבוד התורה והשכינה 

הדוחה כל ביזיון של המלך, לבין עמידה היכולה להיתפס כעמידה לכבוד אחרים, 

. על כן מכיוון שכבוד הוא עניין יחסי [מעין פרהסיהדבר שאסור למלך לעשותו ב

פג, ב)] וחשיבותו ומשקלו דברי חז"ל: הכול לפי המבייש והמתבייש (בבא קמא 

יכולים להשתנות בהתאם לנסיבות, למקום, לזמן ולסיטואציה המיוחדת של אותו 

במקרה של התנגשות השאירו חכמים את ההכרעה  .הררים התלויים בשערה –רגע 

בידי המלך לפי שהוא נשוא הכבוד, הוא זה שנמצא באותו רגע בלב העניין וחש 

  [מעין מרא דאתרא]. לעומק איזה כבוד ראוי להעדיף

בהלכות רמב"ם ב    כמובא    (ג, ד) המשה מסכת ביכוריםאלא שקשה מדברי 

): "המביא את הבכורים יש לו רשות ליתנם לעבדו וקרובו בכל הדרך יב, ג( ביכורים

ואפילו היה ואפילו היה ואפילו היה ואפילו היה , נוטל הסל על כתפו הוא בעצמונוטל הסל על כתפו הוא בעצמונוטל הסל על כתפו הוא בעצמונוטל הסל על כתפו הוא בעצמועד שמגיע להר הבית, הגיע להר הבית 

הגדתי 'ונכנס עד שמגיע לעזרה וקורא ועודהו הסל על כתפו  מלך גדול שבישראלמלך גדול שבישראלמלך גדול שבישראלמלך גדול שבישראל

וגו', ומוריד הסל מעל כתפו ואוחזו בשפתיו והכהן מניח ידו תחתיו  'אלהיך ה'היום ל
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ומניחו בצד ומניחו בצד ומניחו בצד ומניחו בצד  ,וגו' עד שגומר כל הפרשה 'ארמי אובד אבי וירד מצרימה'וקורא  ומניףומניףומניףומניף

ומניין שהן טעונין  .אבקרן דרומית מערבית בדרומה של קרן וישתחוה ויצ המזבחהמזבחהמזבחהמזבח

לרבות את הבכורים לתנופה, וכשם  ',ולקח הכהן הטנא מידך' :שנאמר ,תנופה

 ',ושמחת בכל הטוב' :שנאמר בהן ,שלמים [ושיר] טעונין קרבןטעונין קרבןטעונין קרבןטעונין קרבןשטעונין תנופה כך 

מה שמחת החג בשלמים אף כאן בשלמים, ואין  ',ושמחת בחגך' :וברגלים אומר

  ."הקרבן מעכבת

 מלך חייב לשאת את הסל על כתפיו ואין חוששים לביזיון המלךלמה ה לשאוללשאוללשאוללשאול    וישוישוישויש

  ?פרהסיהב

  :לתרץ ויש

כשהבאת ביכורים זה מעין  ובכבוד המקדשובכבוד המקדשובכבוד המקדשובכבוד המקדש המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    במקוםבמקוםבמקוםבמקוםמכיוון שמדובר  ....אאאא

הקרבת קורבן [מצריך הנפה והנחה ליד המזבח, וחלה עליהם קדושה, ומצריכים 

טעונין שבעה דברים: כורים ישהבשם, יד, רמב"ם הקרבת קורבן, וכפי שכותב ה

], ועל כן זה כבוד שמים רבן, ושיר, ותנופה, ולינהוהבאת מקום, וכלי, קריאה, וק

הגובר על כבוד המלך, ומשנכנס להר הבית מוטל עליו לנהוג כמביאי ביכורים 

וללא  ,,,,נשיםנשיםנשיםנשים    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרתלמקדש. מה שאין כן במצוות "הקהל" שם קריאת התורה נעשית 

    ):ב, אמ( בסוטהשם כבוד שמים פחות. כמו שמצינו זיקה ישירה לעבודת המקדש, 

. עומד, מכלל דיושב? והאמר מר: אין ישיבה בעזרה אלא .."והמלך עומד ומקבל

למלכי בית דוד בלבד, שנא': ויבא המלך דוד וישב לפני ה' ויאמר וגו'! כדאמר רב 

  לך.על כן הדבר נתון לשיקולו של המ. "חסדא: בעזרת נשים, הכא נמי בעזרת נשים

, על כן, לדוגמה, כשהמלך מתפלל עם הציבור מלך חייב במצוות כמו כל אדם אחרמלך חייב במצוות כמו כל אדם אחרמלך חייב במצוות כמו כל אדם אחרמלך חייב במצוות כמו כל אדם אחר ....בבבב

הוא יעמוד בתפילת עמידה ולא נאמר שיש בזה ביזיון. וכך גם במצוות ביכורים, 

המצווה היא לקחת את הביכורים על הכתפיים מהכניסה להר הבית ועד לעזרה 

הגיע להר הבית נוטל הסל כש כוריםיהמביא את הבש ,רמב"םפנימה, כפי שמבואר ב

וכו', אם על כתפו בעצמו, ואפילו היה מלך גדול שבישראל ונכנס עד שמגיע לעזרה 

, שכשלעצמה איננה בעלת אופי ציבורי, ככל המצוות במצווה אישיתבמצווה אישיתבמצווה אישיתבמצווה אישיתכן מדובר 

שהמלך חייב לקיים. לפי זה צריך לומר שגם לחכמים אומרים "מצוה שאני", פרט 

  חרב. לחליצה שביזיונה

  דעת ר' יהודה  .ג

המלך מכריע גם בסוגיות החליצה ויציאה ללוויה. ויש לשאול מה דעת ר' יהודה, דעת ר' יהודה, דעת ר' יהודה, דעת ר' יהודה, לללל

  המיוחד במקרים אלו שההכרעה ניתנה למלך?
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מצד אחד אמרינן "מצוה שאני", והמלך חייב בכל המצוות למרות פגיעה  חליצה:חליצה:חליצה:חליצה:

בחליצה הביזיון בכבודו ועל כן עקרונית גם בחליצה המלך היה חייב לחלוץ. אלא ש

גדול מאוד ובעיקר כשנעשה באופן אקטיבי על ידי בני אדם, קרי האישה, היה מקום 

לאסור לגמרי באופן שהמלך אינו יכול למחול על כבודו כמו שמצינו בכלה ותלמיד 

אלא שלפי תוספות רק כשיש התנגשות בין המצווה לכבד מלך, לבין מצווה  .חכם

, רק אז כבוד המלך גובר, אבל בחליצה, עיקר עניינה לכבד אדם כמו בכלה או בלוויה

של המצווה הוא הוצאת האישה מעגינותה, אלא שהדרך להגיע לכך על פי התורה 

היא באמצעות ייבום או חליצה הכוללת יריקה וכו', כלומר הביזיון בא בצורה עקיפה 

לך, על ועל כן היה מקום להקל. במקרה זה לר' יהודה השאירו את ההכרעה בידי המ

  פי הסיטואציה הספציפית שאיתה הוא מתמודד.

לר' יהודה המלך יוצא ללוויה למרות הפגיעה בכבודו. ויש לשאול מה יציאה ללוויה: יציאה ללוויה: יציאה ללוויה: יציאה ללוויה: 

בין זה לכלה ומת, שם כתוב שמעבירים את המת ואת הכלה מלפני המלך והמלך 

לקהל  אינו רשאי למחול על כבודו? יש לומר שבניגוד לכלה, שם ייתכן שהכבוד הוא

המלווה את הכלה ולא לכלה עצמה [כנ"ל בהערה], על כן אין המלך יכול למחול על 

כבודו, וכמו כן הסבירו תוספות שהכלה והמלווים חייבים בכבוד המלך וחיובם גובר. 

כאן ניתן לומר שמדובר על כבוד המת ולא על אדם חי, וממילא אין הפגיעה במלך 

ללכת ללוויה  חובהחובהחובהחובהך, מדוע אין על המלך גדולה כל כך. אלא שיש להקשות על כ

  מדין "מצוה שאני"?

ויש לומר שכאן, כפי שראינו, קיימת בעיה של "מלך ביופיו תחזינה עיניך", שכן המלך 

צריך תמיד להיראות ביופיו ובמיטבו, דבר הקשה ליישום בלוויה [בעיקר אם מדובר 

], על כן השאיר ר' בלוויה של קרוב משפחה של המלך שהמלך נראה עצוב ומדוכא

  יהודה את ההחלטה בידי המלך, כנ"ל.

  סיכום  .ד

  , הפוסק כחכמים, יש ארבע דרגות בביזוי המלך:ם"רמבדעת הל

בכל המצוות שיש בהן ביזיון [פרט לחליצה וייבום שהוא  חייבחייבחייבחייב, המלך בצנעהבצנעהבצנעהבצנעה א.א.א.א.

  פטור].

  ותר].למלך להתבזות עבור כל מצווה [רק מפני כבוד שמים מ בפומבי, ככלל אסורבפומבי, ככלל אסורבפומבי, ככלל אסורבפומבי, ככלל אסור ב.ב.ב.ב.

, אם ברור שהוא מתבזה לשם שמים מול כבוד שמיםמול כבוד שמיםמול כבוד שמיםמול כבוד שמיםכשכבוד המלך עומד  בפומבי,בפומבי,בפומבי,בפומבי, ג.ג.ג.ג.

  . כשיכול להיות ספק את מי המלך מכבד, ההכרעה ניתנה בידיו.כן לעשות מחויבמחויבמחויבמחויבהוא 

  בהמשך נראה שלפי הרמב"ם ישנה חלוקה נוספת:
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 ארצות,ארצות,ארצות,ארצות,    עמיעמיעמיעמיומעלה, כשהמצווה שיש בה ביזיון נעשית בפני  אנשיםאנשיםאנשיםאנשים    שלושהשלושהשלושהשלושהבפני  ד.ד.ד.ד.

  .מותרמותרמותרמותרהדבר  תלמידי חכמיםתלמידי חכמיםתלמידי חכמיםתלמידי חכמים, אך בפני אסוראסוראסוראסורהדבר 

  

. המלך חייב תמיד פרהסיהלכאורה להלכה אין הבדל בין צנעה ל, , , , לדעת תוספות

במצוות גם כשיש בהן ביזיון, פרט למקום שבו כבודו עומד מול כבוד אדם, שאז 

  כבודו גובר כמו בכלה לכולי עלמא, ובחליצה ולוויית המת לדעת חכמים.

  ום מצוות שונות על ידי תלמידי חכמים ועל ידי מלךקי  .ד

לאור הדברים האמורים לעיל, יש לשאול אם מותר למלך לבנות מעקה וסוכה, 

לפרוק חמור הרובץ תחת משאו, להשיב אבידה וכדומה. בפשטות, בצנעה לכולי 

, לדעת הרמב"ם אסור ולדעת תוספות מותר. אלא שדברים פרהסיהעלמא מותר. וב

בכבוד תלמידי בכבוד תלמידי בכבוד תלמידי בכבוד תלמידי פשוטים, ולצורך בירורם נעסוק בעניינים אלו כשמדובר  אלו אינם

  , ונלמד מהם לעניין כבוד המלך.חכמיםחכמיםחכמיםחכמים

  בניית מעקה  .א

אש "ררב נחמן [מצא, ל אשכחיה "אתא [רב יהודה]): א, ע( במסכת קידושיןמסופר 

 אמר ,,,,מעקהמעקהמעקהמעקה    דקעבידדקעבידדקעבידדקעביד רש"י], –" וחתניה דבי נשיאה ,ודיין לראש גלותא ,בנהרדעא

 אדם שנתמנה כיון: שמואל אמר אידי בר הונא רב דאמר להא מר לה סבר לא, ליה

 דגונדריתא פורתא: אמר ליה? שלשה בפני מלאכה בעשיית אסור – הצבור על פרנס

 הוא שגנאי – שלשה' בפני מלאכה לעשות "'אסור    שם: י"רש עבידנא". דקא הוא

 היינו – 'דגונדריתא' .מלאכתו שיעשה מי לו שאין לזה שכפופים לדור ושפלות

  .מעקה"

על התוספות ודעימיה, מדוע לא השיבו רב נחמן ש"מצוה שאני", וכפי  ויש להקשותויש להקשותויש להקשותויש להקשות

שראינו בגמרא בסנהדרין, שלכולי עלמא מצווה דוחה אפילו כבוד מלך [פרט 

לחליצה לחכמים] אפילו בפני שלושה, שהרי לר' יהודה מלך חולץ ולכולי עלמא 

  ם יותר משלושה אנשים?עומד לדין, וודאי יש ש

על הרמב"ם אין להקשות קושיה זו, לפי שהוא סובר שאסור לעשות מלאכה 

, פרהסיהלמי שנתמנה פרנס על הציבור, וגם שלושה אנשים נחשבים ל פרהסיהב

 הצבור על פרנס אדם שנתמנה "כיון): ד, כה( ברמב"ם הלכות סהדריןוכמובא 

  בפניהם". יתבזה שלא כדי שלשה בפני מלאכה בעשיית אסור
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שלשיטתו קשה שבעמידה בדין של מלך, הדבר נעשה בפני בית דין ואנשים     אלאאלאאלאאלא

נוספים, וודאי יש שם לפחות שלושה אנשים, אם כן כיצד יהיה הדבר מותר לפי 

  הרמב"ם?

ויש לומר שעמידה בדין של מלך ישראל יש בה צד של כבוד וקידוש ה', שאין המלך 

עוול, וכשהוא חוטא מעמידים אותו בדין, על כן אין זה דיקטטור ואינו יכול לעשות 

  נחשב ביזיון.

  עמידת המלך לפני תלמידי חכמים  .ב

  יתירה מכך, מצינו מקור לכך שמלך מוחל על כבודו גם בפני שלושה אנשים ויותר.

, מצוה על המלך לכבד לומדי התורהמצוה על המלך לכבד לומדי התורהמצוה על המלך לכבד לומדי התורהמצוה על המלך לכבד לומדי התורהוכן " ):ב, ה( הרמב"ם בהלכות מלכיםכתב 

  ...".ויושיבם בצדו יעמוד לפניהםיעמוד לפניהםיעמוד לפניהםיעמוד לפניהםחכמי ישראל וכשיכנסו לפניו סנהדרין ו

משמע מכאן שגם כשהסנהדרין וחכמי ישראל הבאים לפני המלך, והם ודאי יותר 

  משלושה אנשים, ואף על פי כן המלך קם לפניהם ומוחל על כבודו.

, שמחילה של בפני ג' עמי ארצותבפני ג' עמי ארצותבפני ג' עמי ארצותבפני ג' עמי ארצותשהאיסור על המלך למחול על כבודו הוא  לומרלומרלומרלומר    וישוישוישויש

יהם כביזיון, מה שאין כן בפני בית דין ובפני חכמי ישראל המלך נתפסת בעינ

וסנהדרין מותר למלך למחול על כבודו, שהם מבינים שהמלך עושה כן לכבוד 

התורה. יתירה מכך, מצאנו שיש צדדים שבהם תלמיד חכם גדול ממלך, שהתורה 

יושב  שלו ועל כן הוא יכול למחול על כבודו, מה שאין כן במלך, כמו כן תלמיד חכם

  בדין, ואילו המלך עומד.

 דקא הוא דגונדריתא שקשה, כיצד יסביר הרמב"ם את תשובת רב נחמן פורתא    אלאאלאאלאאלא

משמע שיש אופן שבו ניתן לפרנס על הציבור לעשות מצווה בפני שלושה  ,עבידנא

  אנשים גם כשיש בזה ביזיון?

  ויש לומר שיש הבדל בין שיטת הרמב"ם לשיטת התוספות.

יש הבדל בין מלך לבין תלמיד חכם או פרנס. למלך אסור באופן מוחלט  ,,,,םםםם""""רמברמברמברמבפי הפי הפי הפי הלללל

למחול על כבודו בפני שלושה עמי הארץ במצווה שיש בה צד של ביזיון, ולכן עשיית 

  7מעקה מותרת רק לתלמיד חכם ולא למלך.

                                            

הוא לכבד לאחרים,  פרהסיהיש מקום לחלק בין עשיית מצווה לבין כיבוד. מה שאסור לעשות ב  .7

, אך פרהסיהמכיוון שצריך לנהוג ביד רמה, ולהקפיד על כבודו. כמו כן עשיית מלאכה אסורה ב

אפשרות זאת עלתה לעיל בהסבר הבאת  ., שאין זו "מלאכה"פרהסיהעשיית מצווה מותרת ב

  ביכורים על ידי המלך.
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בקיום מצווה שיש בה ביזיון, גם  תמידתמידתמידתמידתלמיד חכם או הפרנס, חייבים  לפי תוספות,לפי תוספות,לפי תוספות,לפי תוספות,

ה עמי הארץ. גם המלך חייב, פרט למצב של התנגשות בין כבוד המלך בפני שלוש

לכבוד אדם, שם המלך פטור. ומה שרב נחמן לא תירץ "מצוה שאני", יש לומר 

שבמצוות מעקה, כל עוד לא סיים את המעקה, עדיין לא קיים מצווה, שיכול הנופל 

מן, פורתא ליפול ממנה, ורק בסיום הוא מקיים את המצווה וזו כוונת רב נח

שזה המעט של סיום המעקה שבזה יש קיום המצווה ואמרינן  ,דגונדריתא קעבדינן

ובמעקה באמת אינו מברך "): נב, א( שו"ת חתם סופרב"מצוה שאני". וכן מצינו 

אלא במכוש אחרון בשעה שסותם הפרצה האחרונה שלא יפול הנופל ממנו דקודם 

  ".לזה איננו מעקה

המעקה, שאז מתקיימת  סיוםסיוםסיוםסיוםא ב"פורתא דגונדריתא" היא וצריך לומר שכוונת הגמר

המצווה, שאם מדובר באמצע העבודה, מה לי אם רואים אותו עובד מעט או הרבה, 

הרי סוף סוף בעצם העבודה יש ביזיון, אלא כמו שפירשנו שמותר כאן בסיום המעקה 

וה שם התיר בצירוף של מלאכה מועטת ומקום מצו המאירי[ו .שרק הוא המצווה

שם אכן הסביר שתשובת ר"נ הייתה שעוסק במצוות מעקה,  ביד רמהובביתו, אבל 

  ומצווה בו יותר מבשלוחו, והאיסור רק במלאכת רשות].

עוד יש לומר ש"פורתא" כוונתו הקמת מעקה עד י' טפחים ולא מעבר לזה, וכמובא 

 גובה המעקה אין פחות מעשרה"): ג, יא( רמב"ם הלכות רוצח ושמירת פשב

וצריך להיות המחיצה חזקה כדי שישען האדם  ,טפחים כדי שלא יפול ממנו הנופל

 ,וכל המניח גגו בלא מעקה ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה .עליה ולא תפול

  בקידושין שם. הרד"ל...'", וכך כתב ולא תשים דמים בביתך' :ח) ,(דברים כב אמרשנ

שפרנס רשאי לעשות מלאכת מצווה בפני  )תרכהאו"ח סימן ( שערי תשובהבומבואר 

כיון שנתמנה פרנס  ימא לןדקי ין הכי נמי"מ סי' ח' דאובאר יעקב בחה וכתב: "רבים

' בקידושין יוע ,סוכה שרי כל מקוםמ שלושה,על הצבור אסור לעשות מלאכה בפני 

  ".ובליקוטי מהרי"ל [כוונתו לגמרא שהובאה לעיל] יוחסין עשרהפ' 

  הכנות לשבת  .ג

"רבי אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא ומושיף     ):א, קיט(    שבתבמסכת מבואר גם וכן 

רב ענן לביש גונדא דתנא דבי רבי ישמעאל בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל  ,נורא

רב הונא מדליק  ,רבא מלח שיבוטא ,רב ספרא מחריך רישא ,ימזוג בהן כוס לרבו

רבי  ,רבה ורב יוסף מצלחי ציבי ,רב חסדא פרים סילקא ,רב פפא גדיל פתילתא ,שרגי

אמר אילו מקלעין  ,רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק ,זירא מצתת צתותי

ואיכא דאמרי רבי אמי ורבי אסי מכתפי  ,לי רבי אמי ורבי אסי מי לא מכתיפנא קמייהו

  ה".אמרי אילו איקלע לן רבי יוחנן מי לא מכתפינן קמי ,ועיילי מכתפי ונפקי
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 ואין ביותר חשוב אדם שיהיה פי על אף"    ):ו, ל( ם בהלכות שבת"הרמבתב וכן כו

 דברים לעשות חייבחייבחייבחייב שבבית, במלאכות להתעסק ולא השוק,השוק,השוק,השוק,    מןמןמןמן    דבריםדבריםדבריםדברים    ליקחליקחליקחליקח דרכו

 מפצל שהיה מי מהם הראשונים חכמים כבודו. הוא שזה בגופו השבת לצורך שהן

 מדליק או פתילות, גודל או בשר, מולח או מבשל שהיה מי ומהן, בהן לבשל העצים

 על אף ומשקה ממאכל השבת לצורך שהן דברים וקונהוקונהוקונהוקונה    יוצאיוצאיוצאיוצא שהיה מי ומהן, נרות

  .משובח"משובח"משובח"משובח"    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    זהזהזהזה    בדברבדברבדברבדבר    המרבההמרבההמרבההמרבה וכל, בכך דרכו שאין פי

, שהרי פרהסיהרואים כאן שלצורך מצווה מותר לעשות מלאכה שאין דרכו בה גם ב

ולשאת אותם אחר כך מותר לתלמיד חכם לצאת לשוק ולקנות דברים לצורך שבת 

  בשוק. הרמב"ם מוסיף שהמרבה בכך הרי זה משובח.

כפי שהתבאר, לדעת תוספות גם למלך מותר לעשות כן, שהרי אינו מתבזה על ידי 

  .פרהסיהאיש. לדעת הרמב"ם נראה שהדבר אסור מכיוון שהוא נעשה ב

  לשמח כלה  .ד

עליו על רבי יהודה  ): "אמרוא ,יז( מסכת כתובותבעל פי זה ניתן להבין את הגמרא 

, ואומר: כלה נאה וחסודה. רב נוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלהנוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלהנוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלהנוטל בד של הדס ומרקד לפני הכלהבר אילעאי, שהיה 

שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת, אמר ר' זירא: קא מכסיף לן סבא! כי נח נפשיה, 

איפסיק עמודא דנורא בין דידיה לכולי עלמא; וגמירי, דלא אפסיק עמודא דנורא 

רי בדרא. אמר ר' זירא: אהנייה ליה שוטיתיה לסבא, ואמרי אלא אי לחד בדרא אי לת

לה: שטותיה לסבא, ואמרי לה: שיטתיה לסבא. רב אחא מרכיב לה אכתפיה ומרקד, 

לחיי,  –אמרי ליה רבנן: אנן מהו למיעבד הכי? אמר להו: אי דמיין עלייכו ככשורא 

מלפני מלך ישראל.  : מעבירין את המת מלפני כלה, וזה וזהבנןרנו ת.. לא. –ואי לא 

אמרו עליו על אגריפס המלך שעבר מלפני כלה, ושבחוהו חכמים. שבחוהו, מכלל 

כבודו מחול,  –דשפיר עבד, והא אמר ר' אשי: אפילו למ"ד נשיא שמחל על כבודו 

שתהא  –אין כבודו מחול, דאמר מר: שום תשים עליך מלך  –מלך שמחל על כבודו 

  ."אימתו עליך! פרשת דרכים הואי

גם מצווה שיש בה ביזיון,  פרהסיהשלכולי עלמא תלמיד חכם מקיים ב מכאןמכאןמכאןמכאןמוכח מוכח מוכח מוכח  א.א.א.א.

ולכן מצווה גדולה עשו ר' יהודה בר אלעאי ור' שמואל בר רב יצחק כשרקדו לפני 

  הכלה.

בנידון זה בין לפי תוספות ובין לפי הרמב"ם, הדבר אסור למלך, לדעת הרמב"ם  ב.ב.ב.ב.

[והיתר יש רק במקום של כבוד שמים וכדומה], ולדעת  פרהסיהכי זה נעשה ב

  תוספות בגלל שהמלך מתבזה לצורך כבוד אנשים אחרים.
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  פריקה וטעינה והשבת אבדה  .ה

  יש מחלוקת בין הרמב"ם לרא"ש ביחס למחילה של תלמיד חכם על כבודו:

 לו שאין הזקן את תורה שפטרה כיון לי "ויראה): כא, ב( מציעא בבבא ש"הראכותב כותב כותב כותב 

 .חייב שאין במקום תורהתורהתורהתורה    לכבודלכבודלכבודלכבוד    שמזלזלשמזלזלשמזלזלשמזלזל, , , , דידיהדידיהדידיהדידיה    לגבילגבילגבילגבי    הואהואהואהוא    איסוראיסוראיסוראיסור בכבודו לזלזל

 לא בו מחויב הוא אם חבירו ממון ספק ומשום [וכאשר יש ספק אם פטור מלהשיב]

 ויעשה מממונו יוותר הדין, משורת לפנים לעשות שבא והחכם. איסור בספק יזלזל

  .בכבודו" לזלזל רשות לו אין אבל. יוסי בן ר' ישמעאל רבי שעשה כמו

 דרכו שאין זקן היה "אם על דברי הרא"ש: חולקחולקחולקחולק )ד-ג, יג( ם בהלכות רוצח"הרמב

 טוען היה שלו היתה שאילו כל הכלל זה פטור. כבודו לפי ואינה הואיל ולפרוק לטעון

    משורתמשורתמשורתמשורת    לפניםלפניםלפניםלפנים    ועושהועושהועושהועושה    חסידחסידחסידחסיד    היההיההיההיה    ואםואםואםואם חבירו בשל ולפרוק לטעון חייב זה הרי ופורק

 או תבן של משאה תחת רובצת חבירו בהמת וראה הגדול הנשיא היה אפילו הדיןהדיןהדיןהדין

  עמו". וטוען פורק וכיוצא בזה קנים

לתלמיד חכם למחול על כבודו, ואילו לדעת     אסוראסוראסוראסורעולה מכאן שלדעת הרא"ש 

  ....מותרמותרמותרמותרהרמב"ם 

 אדם שנתמנה : "כיוןלעיל דבריו בסנהדרין שהובאומ םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    דברידברידברידברי    עלעלעלעל יש לשאוליש לשאוליש לשאוליש לשאול

  בפניהם". יתבזה שלא כדי שלשה בפני מלאכה בעשיית אסור הצבור על פרנס

בסתם בסתם בסתם בסתם מותר לתלמיד חכם להתבזות, מה שאין כן שלצורך מצווה שלצורך מצווה שלצורך מצווה שלצורך מצווה כדלעיל  ויש לומרויש לומרויש לומרויש לומר

  אסור לו ואינו יכול למחול על כבודו. עבודהעבודהעבודהעבודה

שתלמיד חכם יכול  )א, לב( קידושיןבמסכת הרי מבואר  שששש""""הראהראהראהרא    עלעלעלעל יש לשאוליש לשאוליש לשאוליש לשאול

מתנה אמר רב חסדא: האב שמחל  מר רבילא א: "אמר ר' יצחק בר שלמחול על כבודו

אין כבודו מחול; ורב יוסף אמר:  –כבודו מחול, הרב שמחל על כבודו  –על כבודו 

. אמר 'הולך לפניהם יומם ה'ו'שנאמר:  ,,,,מחולמחולמחולמחול    כבודוכבודוכבודוכבודו    –    כבודוכבודוכבודוכבודו    עלעלעלעל    שמחלשמחלשמחלשמחל    הרבהרבהרבהרב    לואפי

מחיל  –עלמא דיליה הוא ותורה דיליה היא  רוך הוארבא: הכי השתא, התם הקדוש ב

הכא תורה דיליה היא? הדר אמר רבא: אין, תורה דיליה היא, דכתיב:     ליה ליקריה,

  .'"ובתורתו יהגה יומם ולילה'

ביזו עצמם רב שמואל בר רב יצחק ו רבי יהודה בר אילעאיבכתובות ש וכן מצינו לעיל

רא בין דידיה לכולי עלמא; וגמירי, כי נח נפשיה, איפסיק עמודא דנולפני הכלה, ו

  דלא אפסיק עמודא דנורא אלא אי לחד בדרא אי לתרי בדרא.

יישב בזה מה שהקשה " ):כי זהו כבודו ה"ד א, רנ( ביאור הלכההמתרץ זאת 

 א תעשהבשו"ת חוות יאיר איך הקילו בכבודם הא גדול כבוד הבריות שדוחה ל
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לכן קאמר דזהו  ,]דאורייתאאף ב תעשהב ואל שבדרבנן ו א תעשהשבתורה [היינו ל

וד בדן הוא אומר וכ ' יתברךשעושה כן לכבוד הוניכר וניכר וניכר וניכר כבודם שעוסק בעצמו במצוה 

מה שאין כן אם אין ניכר כמו זקן ואינו לפי  ,וגו' 'ונקלותי עוד מזאת' :ע"הלך המ

 צונו לומרור ),פמ"ג( ל ידי זהכבודו באבדה וכדומה שמתחלל כבוד התלמיד חכם ע

ב שהוא עוסק במצוה. ובזה מיושב הא דאיתא בקידושין ע' דר ין הכל יודעיןין הכל יודעיןין הכל יודעיןין הכל יודעיןשאשאשאשא

ששם הוא דבר שהכל יודעין בעת שהוא עוסק  ,עסק בעצמו במצות מעקה נחמן

מה שאין כן באבדה בעת שהוא מטפל בה אין הכל יודעין מזה ולכן  ,שהוא מצות ה'

פטרתו התורה מזה  ם כןאפילו אם ירצה להחזירו ברבים ויודיעם שהיא אבדה ג

  ".כנ"ל

שיש הבדל בין מצווה שכולם יודעים שהוא מקיימה,  הלכה הביאור בארמ    ,כלומר

כריקוד לפני הכלה או מצוות מעקה, ולכן אין חוששים לביזיון, לבין מקום שלא ניכר 

  שמדובר במצווה כהשבת אבדה, ועל כן תלמיד חכם אינו יכול למחול על כבודו.

) מבאר את דעת ר' זירא שגם לתלמיד מז אות , איזדף  כתובות( קובץ שעוריםה

 – אמר ר' זירא קא מכסיף לן סבא" חכם אין למחול על כבודו ולרקוד לפני הכלה:

אלו מציאות גבי זקן ואינה לפי כבודו, דכיון  רקמזה נראה כמו שכתב הרא"ש פ

ודו מחול, ואף דהרב שמחל על כב .שהתורה פטרתו אסור לו לזלזל בכבוד התורה

דדעת הרא"ש כמו שכתב הריב"ש סי' ר"כ בשם הראב"ד, דעל בזיונו אינו  ריך לומרצ

אמנם מדנחית עמודא  .וכן לענין אביו עיין שם ,יכול למחול, אדרבא אסור למחול

ובמשנה ברורה סי' ר"נ הביא  .דנורא מוכח שעשה כדין ואין בזה משום בזיון התורה

יכר כי הוא עוסק במצוה, אבל במקום מצוה הניכרת מפמ"ג, דדוקא באבידה שאינו נ

 :גבי דוד ו שכתובניכר שהוא עושה כן מפני שמחת המצוה, כמ כי נמימותר, וה

אבל באמת אין  .אבל צ"ע דאם כן מאי טעמא דרבי זירא .וגו' 'ונקלותי עוד מזאת'

דבמצוה שבין אדם למקום לא שייך למיפטריה משום זקן  ,ראיה מהכתוב אצל דוד

ואינה לפי כבודו, אבל בשמחת חתן דהיא מצוה שבין אדם לחבירו, דזקן ואינה לפי 

  ".כרת לר' זיראיכבודו פטור בה, אפשר דאיכא איסורא גם במצוה נ

שואל מדוע סבר ר' זירא מתחילה שאין לתלמיד חכם לרקוד לפני  הקובץ שעוריםהקובץ שעוריםהקובץ שעוריםהקובץ שעורים

כבודו מפני  הכלה, ומתרץ בדומה לתירוצו של התוספות שמלך מותר למחול על

כן כותב הקובץ שעורים שגם תלמיד חכם יכול  .כבוד המקום אך לא מפני כבוד אדם

למחול על כבודו משום מצווה, אך לא בדבר שבין אדם לחברו. לכן בנידון דידן 

שחכמים ביזו עצמם לטובת כבוד הכלה, לא היה הדבר ראוי לדעת ר' זירא. לבסוף 

ומותר ומותר ומותר ומותר ל בר רב יצחק, משמע שהלכה כמותם איפסקא עמודא דנורא לפני רב שמוא

  .לתלמיד חכם למחול על כבודו גם לצורך של בין אדם לחברולתלמיד חכם למחול על כבודו גם לצורך של בין אדם לחברולתלמיד חכם למחול על כבודו גם לצורך של בין אדם לחברולתלמיד חכם למחול על כבודו גם לצורך של בין אדם לחברו
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  סיכום  .ו

במצווה שיש בה ביזיון ואין ניכר שמדובר במצווה אסור לתלמיד חכם  – שששש""""רארארארא        ....אאאא

למחול על כבודו, קל וחומר למלך, אך אם ניכר שמדובר במצווה מותר לתלמיד 

  חכם למחול [אין הוא עוסק במלך].

לתלמיד חכם מותר למחול על כבודו גם כשהדבר נעשה לטובת  – פותפותפותפותתוסתוסתוסתוס        ....בבבב

ה, אך למלך הדבר אסור. כשאין הדבר אנשים אחרים כמו בריקוד לפני הכל

נעשה לכבוד אחרים וניכר שמדובר במצווה [וייתכן שגם כשלא ניכר] מותר 

  למלך למחול על כבודו.

לתלמיד חכם מותר למחול על כבודו גם כשאין ניכר שמדובר במצווה.  – םםםם""""רמברמברמברמב        ....גגגג

  .פרהסיהלמלך אסור בדרך כלל למחול על כבודו ב

  ל לבין מלךיחסי הכבוד שבין כהן גדו  .ה

  המקורות ליחסי המלך והכהן הגדול  .א

 אליו באין העם וכל מלכותו כסא על "ויושב    ):ה, ב( מלכים הלכותב ם"הרמבכתב 

 משתחוה המלך לפני עומד נביא אפילו, ארצה ומשתחוים לפניו ועומדין, שירצה בעת

    המלךהמלךהמלךהמלך    אלאאלאאלאאלא    לפניולפניולפניולפניו    עומדעומדעומדעומד    ואינוואינוואינוואינו, , , , רצהרצהרצהרצה    אםאםאםאם    אלאאלאאלאאלא    המלךהמלךהמלךהמלך    לפנילפנילפנילפני    באבאבאבא    אינואינואינואינו    גדולגדולגדולגדול    כהןכהןכהןכהן אבל, ארצה

אף על פי , יעמוד' הכהן אלעזר 'ולפני שנאמר (במדבר כז, כא):, , , , גדולגדולגדולגדול    כהןכהןכהןכהן    לפנילפנילפנילפני    עומדעומדעומדעומד

 יעמוד ולא, לו כשיבא מפניומפניומפניומפניו    ולעמודולעמודולעמודולעמוד    ולהושיבוולהושיבוולהושיבוולהושיבו    המלךהמלךהמלךהמלך    אתאתאתאת    לכבדלכבדלכבדלכבד    גדולגדולגדולגדול    כהןכהןכהןכהן    עלעלעלעל    מצוהמצוהמצוהמצוה כן

  האורים". במשפט לו כשישאל אלא לפניו המלך

הרמב"ם כותב  גיסאמחד של מלך או של כהן גדול?  –ויש לשאול כבוד מי גדול יותר 

 עומד המלך אלא לפניו עומד ואינו, רצה אם אלא המלך לפני בא אינו גדול ש"כהן

 את לכבד גדול כהן על מצוה כ"מאידך גיסא הוא מסיים: "אעפ, גדול" כהן לפני

 לו כשישאל אלא לפניו המלך יעמוד ולא, לו כשיבא מפניו ולעמוד ולהושיבו המלך

  האורים"! במשפט

היחס המורכב של המלך לכהן הגדול: למה הכהן הגדול אינו חייב  מה מביא את

לבוא אל המלך, וכי הוא אינו כפוף לו? ומדוע מעיקר הדין חייב המלך לעמוד לפני 

ראוי לכהן הגדול  לעומת זאתהכהן הגדול, כפי שכתב הרמב"ם בראשית דבריו, ו

  ?8למחול על כך ולהושיבו (כשלא שואל לו במשפט האורים)

  רות לכך שכבוד המלך קודם לכבוד כהן גדול:המקו

                                            

לעמידת המלך לפני כהן גדול, כך נראה לבאר את דעת הרמב"ם. ויש חולקים בשיטתו בנוגע   .8

 ואילך. 1002ערך כהן גדול, הערה  חלק כז, ראה אנציקלופדיה תלמודית,
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 הוא היה: ר": "ת)ה, ג ירושלמי הוריותבא. ומעין זה  (יג, הוריות במסכתמבואר 

 מלך, בו כיוצא לנו אין – שמת חכם, ישראל למלך קודם חכם. בשבי.. ורבו ואביו

 'מלכים אשנאמר (, גדולגדולגדולגדול    לכהןלכהןלכהןלכהן    קודםקודםקודםקודם    מלךמלךמלךמלך. למלכות ראוים ישראל כל – שמת ישראל

 אדוניכם'] עבדי את) [מעבדי או( עמכם קחו] להם) [אליהם( המלך 'ויאמר: א, לג)

 ונתן הכהן צדוק שם אותו 'ומשח: שנאמר (שם לד), לנביא קודם גדול כהן'. וגו

  לנתן...". צדוק הקדים, הנביא'

ִוד "): לה-לב, א(מלכים א' בובמקור  ֶלְך ּדָ ּוְלָנָתן  ֵהןֵהןֵהןֵהןִקְראּו־ִלי ְלָצדֹוק ַהּכֹ ִקְראּו־ִלי ְלָצדֹוק ַהּכֹ ִקְראּו־ִלי ְלָצדֹוק ַהּכֹ ִקְראּו־ִלי ְלָצדֹוק ַהּכֹ ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

בֹאּו ִלְפֵני ַה  ן־ְיהֹוָיָדע ַוּיָ ִביא ְוִלְבָנָיהּו ּבֶ ". לכאורה משמע שהכהן הגדול בא אל ֶלךְ ּמֶ ַהּנָ

 'מלכים בכב, יא, אחימלך הכהן הגדול בא לפני שאול, ו 'שמואל אהמלך [וראה גם: 

  יב, ח, יהוידע הכהן הגדול בא לפני יהואש].

ֶכםַוּיֹאֶמר " וכן בהמשך: ֶלְך ָלֶהם ְקחּו ִעּמָ ְבּתֶ  ,םםםםכֶ כֶ כֶ כֶ ֲאדֵֹניֲאדֵֹניֲאדֵֹניֲאדֵֹניֶאת־ַעְבֵדי  ַהּמֶ ְבּתֶ ְוִהְרּכַ ְבּתֶ ְוִהְרּכַ ְבּתֶ ְוִהְרּכַ לֹמֹהם ם ם ם ְוִהְרּכַ לֹמֹהֶאת־ׁשְ לֹמֹהֶאת־ׁשְ לֹמֹהֶאת־ׁשְ  ֶאת־ׁשְ

י ְוהֹוַרְדּתֶ  ר־ִל֑ ה ֲאׁשֶ רּדָ ". הכהן הגדול מרכיב את בן המלך ֹוןחֹו ֶאל־גִּ תם אְֹבִני ַעל־ַהּפִ

ְסִאי ַאֲחָריוַאֲחָריוַאֲחָריוַאֲחָריוַוֲעִליֶתם על הִפרדה. וכן בהמשך: " ב ַעל־ּכִ   ".ּוָבא ְוָיׁשַ

  מוכח בבירור שכבוד המלך קודם לכבוד כהן גדול. מכאן

והלכות כלי (א, ג)  וברמב"ם הלכות עדות(יח, ב)  במסכת סהדריןכמו כן, מבואר 

) ואין בזה 9(או לבן מלך בנוכחות המלך שכהן גדול מעיד למלךשכהן גדול מעיד למלךשכהן גדול מעיד למלךשכהן גדול מעיד למלך(ה, ט)  המקדש

ריכו פגיעה בכבודו, ולא מצינו הוראה הפוכה, שמלך יעיד לכהן גדול [וראה מה שהא

שם,  יד רמ"ה סהדריןבעדות המלך, בספר המפתח (פרנקל) מלכים ג, ז]. וכן כתב 

כבוד מלך גדול מכבוד כהן כבוד מלך גדול מכבוד כהן כבוד מלך גדול מכבוד כהן כבוד מלך גדול מכבוד כהן שכהן גדול מעיד למלך או שמעיד במעמד המלך, כי 

ויש לציין שפשטות לשון הגמרא שם היא שהמלך יושב בזמן העדות של הכהן  טגדול.גדול.גדול.גדול.

  הגדול.

(ב, ד) שאין  ברמב"ם הלכות סהדריןושם  במסכת סהדריןכמו כן, מבואר 

מושיבים מלך בסנהדרין מכיוון שאסור לחלוק על דבריו, ואילו כהן גדול מושיבים 

שם (משניות, ג, א פרק ב משנה א):  הר"י מלוילבסנהדרין (רמב"ם שם), וביאר 

  עמו". לחלוק אדם ויכול יתירה, אימה כך כל לו אין גדול בכהן "אבל

(לא א) בנוגע לשמחת בנות ישראל בט"ו באב ויום כיפור, מבואר  ובמסכת תעית

שהיו שואלות בגדים זו מזו, שלא לבייש את מי שאין לה: "בת מלך שואלת מבת כהן 

גדול, בת כהן גדול מבת סגן, ובת סגן מבת משוח מלחמה...". נראה שסדר החשיבות 

                                            

ראה ראשונים שם. וראה שם שיש אומרים שדי בעצם נוכחות המלך כדי שיחויב הכהן הגדול   .9

  לבוא להעיד לכל אדם.
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ול, וודאי שחשיבות הוא מהגבוה לנמוך, ורואים שבת המלך חשובה מבת הכהן הגד

[אומנם בירושלמי סוף תענית הגרסה  .הבנות מצד מעלת האבות ולא מצד מעלתן

שבת מלך ובת כהן גדול שואלות זו מזו, ומשמע שמדרגתן שווה. וראה רש"י ברכות 

  לד, ב, ד"ה כהן גדול, אבל ראה הסבר נוסף בשיטה מקובצת שם].

אמן בו מהכבוד והגדולה והמעלה אמן בו מהכבוד והגדולה והמעלה אמן בו מהכבוד והגדולה והמעלה אמן בו מהכבוד והגדולה והמעלה ושייושייושייושיי(עשה קעג): " בספר המצוותולשון הרמב"ם 

עד שתהיה מדרגתו אצלנו יותר גדולה  ,שאין למעלה ממנה התכלית האחרוןהתכלית האחרוןהתכלית האחרוןהתכלית האחרון

  ".ממדרגת הנביא משאר הנביאים שיהיו בדורו

, שכבוד כהן גדול גובר על כבוד המלך אולם לכאורה יש מקור שעולה ממנו להיפךאולם לכאורה יש מקור שעולה ממנו להיפךאולם לכאורה יש מקור שעולה ממנו להיפךאולם לכאורה יש מקור שעולה ממנו להיפך

  או שהוא שווה לכבודו.

 'ויהי כראותו אותה"'): , מהדורת מרגליותבסוף לז(    ויקרא רבה בחוקותיבכך מסופר 

יפתח אני מלך  רולא היה יכול להתיר את נדרו, אלא אמ – לה)-לד ,וגו' (שופטים יא

מבין דין  .אני כהן גדול איני הולך אצל עם הארץ ראיני הולך אצל פינחס, ופינחס אמ

... ממנו רוח הקודשתא ונתחייבו שניהם בדמיה, פינחס ניטלה והיא עליבנספת הלדין 

  ...".יפתח היה נישול איברים איברים ונקבר במקומות הרבה

ממסקנת המדרש משמע שגם יפתח וגם פנחס היו צריכים לבוא זה אל זה, ומכל 

מי הראשון שהיה צריך להקדים לבוא לאחר? ומסתבר שיפתח  -מקום יש לשאול 

נדרו. ואף על פי כן היה צריך לבוא לפנחס, שהרי יפתח הוא שהוצרך להתיר את 

  כשראה פנחס שיפתח לא מגיע אליו מפני כבודו, היה צריך להקדים ולבוא ליפתח.

על כל פנים, פנחס, מעיקר הדין, מעבר לתביעה המוסרית, לא היה חייב לבוא ליפתח, 

  10אף על פי שיפתח קרא לו.

בפרשת  הספרי זוטא במדברמקור נוסף שהביאו המפרשים לעניין העמידה הינו 

 גדולה הוא ברוך הקדוש לו פסק –יעמוד'  הכהן אלעזר מינוי יהושע (כז, כא): "'ולפני

מלפניו". אלא שיש לדון אם זה מקור הרמב"ם לדבריו  עומד מלך שאפילו לאלעזר,

בנוגע לעמידת המלך, וכפי שאכן מצטט הרמב"ם חלק זה של הפסוק, או שמא אין 

באורים ותומים, כהמשך הפסוק  הדברים אמורים אלא בשעה ששואל לכהן גדול

  שם.

                                            

 לציין יש אבל. כמלך שהוא לטענתו מתייחס המדרש אבל, מלך ולא שופט היה יפתח אומנם  .10

רבה מהד'  בבראשית במקבילה וכן, מלך שיפתח בהם נאמר שלא ג"י נוסחאות שבשינויי

, מ יא, שופטים ק"ברד וכן, הקצינים ראש נקרא היד כתבי ברוב, ס פרשה אלבק-תיאודור

 שבפשטות, זוטא בספרי להלן וראה. ונגיד שופט שהיה – והיינו ה"ד א, ד תענית ובתוספות

  המלכים. [ה"ע] לבין השופטים שבין ובשוני בדמיון ל"ואכמ, מלך מכונה כן גם יהושע
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  ההנהגה בצנעה ובפרהסיה  .ב

במה דברים אמורים (שם), כותב הרמב"ם: " בהלכות מלכיםוהנה, בסיום ההלכה 

בפרהסיא בפני בפרהסיא בפני בפרהסיא בפני בפרהסיא בפני בזמן שיהיה המלך בביתו לבדו הוא ועבדיו יעשה זה בצינעה, אבל 

לא בשמו , ולא ידבר רכות, ולא יקרא לאדם אהעם לא יעשה, ולא יעמוד מפני אדםהעם לא יעשה, ולא יעמוד מפני אדםהעם לא יעשה, ולא יעמוד מפני אדםהעם לא יעשה, ולא יעמוד מפני אדם

ונראה שהדברים אמורים לא רק בנוגע ליחס המלך  ."כדי שתהא יראתו בלב הכל

לתלמידי חכמים, שהוזכר ברמב"ם בסמוך (הובא לעיל בשיטת הרמב"ם בכבוד 

המלך במקום מצווה), אלא גם בנוגע לכבוד המלך וכהן גדול שהובא בתחילת 

שאין שום יוצא מן  ההלכה. כך משמע מהלשון הכללית "ולא יעמוד מפני אדם"

הכלל בזה, כולל הכהן הגדול [בכתבי היד של הרמב"ם הלכה ה מחולקת לכמה 

  הלכות, והלשון "במה דברים אמורים" פותחת הלכה חדשה].

, כבודו של פרהסיהפרהסיהפרהסיהפרהסיהבבבבלפיכך, נראה שההסבר למקורות השונים הוא שכאשר מדובר 

הציבורית מוראה של מלכות המלך גובר על כבודו של כהן גדול, מכיוון שמהבחינה 

, כבודו של הכהן הגדול גדול מכבודו של בצנעהבצנעהבצנעהבצנעהרק במפגש  11חייב להיות על הכול.

ואומנם  12המלך, כאישיות המקודשת ביותר בישראל, והמלך צריך לקום לכבודו.

הכהן הגדול מצווה להושיב את המלך ולכבדו. יש לציין ככלל, שיש אומרים שכהן 

ודו מחול [ראה רמב"ם הלכות כלי המקדש ה, ב בנוגע גדול שמחל על כבודו כב

לרחיצה, וראה חוות יאיר סי' רה בנוגע לעדות של כהן גדול, אבל ראה ערוך השלחן 

  חו"מ סי' כח סע' י, ואכמ"ל].

ובנוגע לביאתו של הכהן הגדול כשהמלך קורא לו, יש לפרש שהרמב"ם הסיק 

הכהן הגדול אינו מחויב לבוא מהמדרש בנוגע ליפתח ופינחס, או ממקור אחר, ש

לפני המלך. אומנם מכיוון שמבואר שכהנים גדולים באו לפני מלכים, הכריע 

הרמב"ם שהדבר נתון לבחירתו של הכהן הגדול, ואם רצונו בכך הוא רשאי לבוא 

  לפני המלך [וראה להלן].

                                            

. ונראה שבמעמד של דין בבית פרהסיהבנוגע לגדרי צנעה ו (ב) ד ואות(ג)  ב אותוראה לעיל   .11

הדין הגדול הדבר נחשב לפרהסיה, ובזה תובן חובת הכהן הגדול לבוא ולהעיד לפני המלך, 

  וישיבת המלך באותו מעמד.

ה חזקיה, אלא שלא עמד על כך שלשון חילוק דומה לזה כתב בעינים למשפט, ברכות י, א ד"  .12

לצנעה נוגעת גם לכהן גדול, ולא רק  פרהסיההרמב"ם עצמו מורה על כך שההבחנה בין 

  לתלמידי חכמים. [ה"ע] 
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ד על הרמב"ם, וסובר שתמי חולקחולקחולקחולק(ו, יג)  וזכריה(ב, לה),  'שמואל אהרד"ק באבל 

כשהמלך קורא לו (למעט לצורך שאלה  חובה על הכהן הגדול לבוא לפני המלךחובה על הכהן הגדול לבוא לפני המלךחובה על הכהן הגדול לבוא לפני המלךחובה על הכהן הגדול לבוא לפני המלך

  באורים ותומים).

קטו), ששינה מלשון הרמב"ם, וכתב: -(עשין סימן קיד הסמ"גוכן יש לעיין בדברי 

בכהנים גדולים שהיו כפופים בכהנים גדולים שהיו כפופים בכהנים גדולים שהיו כפופים בכהנים גדולים שהיו כפופים ואפילו כהן גדול מצוה עליו לכבד המלך שכן מצינו "

ואף על פי כן מצוה למלך לעמוד בפני כהן גדול  ,''''המלךהמלךהמלךהמלךאדוני אדוני אדוני אדוני ''''למלכים וקוראין אותן למלכים וקוראין אותן למלכים וקוראין אותן למלכים וקוראין אותן 

  ."וכו' 'ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו' :בשעה שישאל לו במשפט האורים שנאמר

(כב, יב),  'שמואל אמקור דברי הסמ"ג בנוגע לפנייה "אדוני המלך" הוא ב

שמכנה כשאחימלך הכהן הגדול אומר לשאול המלך: "הנני אדוני", וראה שם (טו) 

עצמו "עבדך". בדומה לזה דוד המלך מכנה את עצמו בפנייתו לצדוק הכהן (ולנתן 

  א, לג). 'מלכים אהנביא ולבניהו בן יהוידע): "אדוניכם" (

לדעת הרמב"ם, נראה לבאר בנוגע לאחימלך ושאול, לאור מה שראינו לעיל, 

יגת נוב מוראו של המלך הוא גם על הכהן הגדול, שהמעמד שקדם להר פרהסיהשב

 ., ולכן חובה על הכהן הגדול לנהוג כבוד במלךפרהסיהעיר הכהנים היה מעמד שב

[נוסף על כך, שאול המלך אף זלזל בכבודו של אחימלך כדי להטיל עליו את מוראו, 

וכינהו (שם יב): "בן אחיטוב" במקום לקוראו בשמו הפרטי (כפי שראינו שעליו 

תוארי כבוד), וממילא ייתכן בהחלט שמענהו לפנות בשם בלבד בציבור, בלא להוסיף 

של אחימלך בתגובה לפנייה זו לא היה על פי הנדרש, אלא מחשש אמיתי לחייו]. 

וכן בנוגע לצדוק ודוד, מכיוון שהמעמד שבו פנה דוד לצדוק היה בנוכחות אנשים 

  ינוספים.

  ביאור הרדב"ז –הימנעות כהן גדול מלצאת מן המקדש   .ג

(ויקרא  שנאמר – ): "אבל כהן גדול אינו בא וכו'ה, ב( לכיםהלכות מברדב"ז הכתב 

ולא התירו לכהן גדול לבוא לבית דין הגדול  ,''''א יחללא יחללא יחללא יחללללללומן המקדש לא יצא וומן המקדש לא יצא וומן המקדש לא יצא וומן המקדש לא יצא ו'''' כא, יב):

אם לא יגיד ' :כדאיתא בפרק כהן גדול ומשום דכתיב ,להעיד אלא עדות הנוגע למלך

שהכהן גדול לא בא אל ". הרדב"ז מסביר למילי דעלמא לא יצאלמילי דעלמא לא יצאלמילי דעלמא לא יצאלמילי דעלמא לא יצאאבל  ',ונשא עונו

  המלך משום שאסור לו לצאת סתם מבית המקדש.

והדברים צריכים בירור, שכן לכאורה רק בשעת עבודה אסור לכהן גדול לצאת מן 

'ופתח אהל מועד תשבו יומם  ): "לה, ח( ויקראברמב"ן ההמקדש, וכפי שכותב 

תורת של יתא הברי דעת על ',ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת ה' ולא תמותו

כהנים (שמיני מלואים מב) ענין הפסוק הזה שלא יצאו מפתח אהל מועד יומם ולילה 

והיא . בשעת עבודה, כלומר עד שישלימו כל העבודה המוטלת עליהם באותו העת

והוא שאמר  ,וחייבין עליה מיתה ,מצוה נוהגת לדורות שלא יניח כהן עבודה ויצא
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אימתי אינו יוצא ' :, אמרו'קדש לא יצא ולא יחללומן המ'יב)  ,בכהן גדול (להלן כא

ממשמע לאו ' – ז) ,(להלן י 'פן תמותו' :ודרשו ',ואינו מחלל, הוי אומר בשעת עבודה

כהן שיצא מן (ב, ה): " הלכות ביאת המקדשברמב"ם ה'". וכן פסק אתה שומע הן

המקדש ומן 'וכן זה שנאמר בכהן גדול  ...המקדש בשעת העבודה בלבד חייב מיתה

  ."אינו אלא בשעת העבודה בלבד שלא יניח עבודתו ויצא 'לא יצא

 והוא במקדש מוכן לו יהיה (ה, ז) כתב הרמב"ם: "ובית שבהלכות כלי המקדשאלא 

    אלאאלאאלאאלא    יצאיצאיצאיצא    ולאולאולאולא, , , , היוםהיוםהיוםהיום    כלכלכלכל    במקדשבמקדשבמקדשבמקדש    יושביושביושביושב    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    וכבודווכבודווכבודווכבודו    ותפארתוותפארתוותפארתוותפארתו, ג"כ לשכת הנקרא

 .משם" זז ואינו שליםבירו ביתו ויהיה, ביום שתים או שעה או בלילה בלבדבלבדבלבדבלבד    לביתולביתולביתולביתו

עמדה לנגד עיני הרדב"ז, בה מבואר שכבוד הכהן הגדול דורש את  ווייתכן שהלכה ז

הימצאותו במקדש ובביתו בלבד, ולכן הסביר הרדב"ז שההיתר לבוא לבית הדין הוא 

רק משום האיסור שבמניעת עדות, וזהו מה שמסיים: "ולמילי דעלמא לא יצא". וגם 

קרית ספר והר המוריה אם אין לאו גמור בדבר, הדבר אינו ראוי משום כבודו [וראה 

בנוגע ליחס שבין הלכה זאת לבין הפסוק שהביא הרדב"ז הנ"ל, "ומן המקדש  שם

(י, לב) שפירש את הפסוק לא  ברדב"ז סוף הלכות כלאים. וכן מבואר ]יאלא יצא"

 המקדש 'ומן ביה דכתיב כהן גדול דלגבי ל"י עוד "... רק בשעת עבודה, וזו לשונו:

  עבודה". בשעת אלא לו הותר לא הדיוט כהן אבל ביה,לג כלאים הותר יצא', לא

אומנם למרות זאת, נראה שמכיוון שכפי שמסיים הרמב"ם, הכהן הגדול מצווה לכבד 

את המלך, לפיכך גם ביאה אל המלך הינה בכלל דבר מצווה, ולא בכלל "מילי 

  דעלמא", אלא שהדבר נתון להכרעתו של הכהן הגדול.
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        פרק יפרק יפרק יפרק י

        גיוס נשים לצבאגיוס נשים לצבאגיוס נשים לצבאגיוס נשים לצבא

  מקורות עיקריים בנוגע לגיוס נשים, לשלילה ולחיוב  .א

  חיוב האישה במלחמה.נוגע לב לכאורה מצאנו סתירה

  :שאין לגייס נשיםשאין לגייס נשיםשאין לגייס נשיםשאין לגייס נשיםלהלן מקורות המורים לכאורה 

(ב, ב): "דרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אישה  מסכת קידושין א.א.א.א.

  .לעשות מלחמה"

(נט, א): "ר' אליעזר בן יעקב אומר: מנין שלא תצא אשה בכלי זיין  מסכת זיר ב.ב.ב.ב.

וזה ": וברש"י שם'". לא יהיה כלי גבר על אשהלא יהיה כלי גבר על אשהלא יהיה כלי גבר על אשהלא יהיה כלי גבר על אשה' (דברים כב, ה): ת"ל ?למלחמה

לי זיין אלא כמו שנאמר 'ידה שמצינו ביעל אשת חבר הקיני, שלא הרגתו לסיסרא בכ

  ליתד תשלחנה'".

(רמז נו): "יעל שלא הרגתו בכלי זיין  ילקוט שמעוי שופטיםב המקור של רש"י הוא

, ומפני מה לא הרגתו בכלי זיין, לקיים מה 'ידה ליתד תשלחנה'אלא ביתד, דכתיב 

  ".' לא יהיה כלי גבר על אשה'שנאמר 

כגון שתשים  ,ב: "לא תעדה אשה עדי האיש(יב, י) כת הרמב"ם הלכות עבודה זרה

  בראשה מצנפת או כובע או תלבש שריון וכיוצא בו... הכל כמנהג המדינה".

היא יכולה לצאת אין משמע מכאן שלאישה אסור ללבוש כלי מלחמה, ממילא 

  להילחם.

ֶחם ּבֹו נג-(ט, נב בספר שופטיםו ּלָ ל ַוּיִ ְגּדָ בֹא ֲאִביֶמֶלְך ַעד ַהמִּ ל ): "ַוּיָ ְגּדָ ַתח ַהמִּ ׁש ַעד ּפֶ ּגַ ַוּיִ

ְרפֹו ָבֵאׁש  ְלּתֹו". . ְלׂשָ ְלּגָ ִרץ ֶאת ּגֻ ַלח ֶרֶכב ַעל רֹאׁש ֲאִביֶמֶלְך ַוּתָ ה ַאַחת ּפֶ ָ ֵלְך ִאׁשּ ׁשְ ַוּתַ

  השתמשה בפלח רכב ולא בחץ או באבן קלע. אישהלכאורה גם כאן רואים שה

כל כבודה בת מלך כל כבודה בת מלך כל כבודה בת מלך כל כבודה בת מלך ם מה, יד): '(ז, ד): "...והא כתיב (תהלי רדב"ז הלכות מלכים ג.ג.ג.ג.

  '".פנימהפנימהפנימהפנימה

 , לא מצאנו נשים במלחמותבאופן כללי, בכל דברי ימי ישראל המבוארים בתנ"ךבאופן כללי, בכל דברי ימי ישראל המבוארים בתנ"ךבאופן כללי, בכל דברי ימי ישראל המבוארים בתנ"ךבאופן כללי, בכל דברי ימי ישראל המבוארים בתנ"ך ד.ד.ד.ד.

גברים מגיל אז הורכב מה. לא בכיבוש הארץ (הצבא ולחמות מצוכולל מכלל,  ישראל

 נשינונשינונשינונשינוטפנו : "(במדבר לב, כו) , וכשבני גד ובני ראובן הצטרפו ללוחמים, אמרועשרים

 ולא בהגנת לא במלחמה נגד עמלק, ),מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד"

 ,מפקדיםו ופיעים גיוסיםפעמים מ כמהאו בהגנת ישראל בכל צורה שהיא.  ארץה

מספרים שונים של החיילים בצבאות המלכים, ומעולם לא שמענו על נשים כן ו
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הנ"ל, שלא היו במסגרת , מלבד הדוגמאות יוצאות הדופן שנטלו חלק במלחמה

  .קרבות רגילים

  :והובמלחמת מצ אישהאישהאישהאישה    המחייבהמחייבהמחייבהמחייבמצאנו מקור מרכזי גיסא מאידך 

"אבל במלחמת מצווה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו  :נאמר (מד, ב) משה סוטהב

  וכלה מחופתה".

(ז, ד): "במה דברים אמורים שמחזירין אנשים  הלכות מלכיםבהרמב"ם וכן פוסק 

מלחמה במלחמת הרשות, אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו אלו מעורכי ה

  חתן מחדרו וכלה מחופתה".

אבל  פטורות ממלחמת רשותפטורות ממלחמת רשותפטורות ממלחמת רשותפטורות ממלחמת רשותמנם ווכן יש מקור אחר ברמב"ם, בו מבואר שנשים א

: "וידוע הרמב"ם בהקדמה לספר המצוות. וז"ל ההההוווושחייבות במלחמת מצושחייבות במלחמת מצושחייבות במלחמת מצושחייבות במלחמת מצומשמע 

ולכן כל מצוה התלויה בבית דין  .ולא נלחמות במלחמת רשותולא נלחמות במלחמת רשותולא נלחמות במלחמת רשותולא נלחמות במלחמת רשותשהנשים אינן דנות ... 

לא אצטרך לומר בה וזו אינה חובה על הנשים כי זה רבוי דברים  רשותרשותרשותרשות... או במלחמת 

מבואר אם כן בדבריו, שדווקא ממלחמת רשות נשים פטורות, אבל לא  יב.ללא צורך"

  .]יגמנם ראה דברי הר"י קאפח זצ"ל בהערתו שםווה [אוממלחמת מצ

 ,בפירושו לספרי שופטים סי' רכו; מנחת חינוך מצווה תכהתולדות אדם  וכן כתבו:וכן כתבו:וכן כתבו:וכן כתבו:

ח (וראה שם מה שחילק בין כיבוש הארץ -; מרחשת סימן כב אות זתקכה, ד-תרג

שו"ת מהרי"ל דיסקין קונטרס  למלחמת עמלק, על פי חיובן של נשים במצוות);

  .; משך חכמה הפטרת בשלח, ועודאחרון סי' רב

  רג האויב:חלק בה השלקח אישהוכן מצאנו וכן מצאנו וכן מצאנו וכן מצאנו 

יש מפרשים  שאף הן היו באותו הנס... חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה(סי' מד): "ונשים חייבות בנר  כלבו

. כמו שמפורש באגדה: בת יהודיתיהודיתיהודיתיהודיתהגדול ההוא, ושמה  שעל ידי אשה אירע להם הנסשעל ידי אשה אירע להם הנסשעל ידי אשה אירע להם הנסשעל ידי אשה אירע להם הנס

היתה ליוחנן כהן גדול והיתה יפת תואר מאד, ואמר המלך יון שתשכב עמו. 

שתה לרוב וישתכר וישכב וירדם, ויהי לה והאכילתו תבשיל של גבינה כדי שיצמא וי

כן, וישכב וירדם. ותקח חרבו, וחתכה ראשו, ותביאהו לירושלים. וכראות החיל כי 

מת גיבורם וינוסו, ועל כן נהגו לעשות תבשיל של גבינה בחנוכה". מעשה זה צוין גם 

  (כג, א) וראשונים נוספים שם, ובמגילה (ד, א) ובפסחים (קח, ב). ברש"י שבת

המדרש, וכן  והנהחרב. ביהודית היא זו שיזמה את הריגת מלך יוון ועשתה זאת 

שחיוב נשים בנר חנוכה הוא בשל הנס  וקבעו ביותר הכלבו, ראו דבר זה באופן חיובי

  אישה. ל ידישנעשה ע
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שיש סתירה בין מקורות המרחיקים אישה מצבא המלחמה, הוא העולה מדברינו 

  ה.ושים חייבות לצאת למלחמת מצושנ לכאורה לבין הלכה מפורשת

לעשות  וכי דרך הנשיםוכי דרך הנשיםוכי דרך הנשיםוכי דרך הנשים"קשה,  שם: בהלכות מלכים הרדב"זקושיה זו הקשה קושיה זו הקשה קושיה זו הקשה קושיה זו הקשה 

. וי"ל דה"ק: 'כל כבודה בת מלך פנימה''כל כבודה בת מלך פנימה''כל כבודה בת מלך פנימה''כל כבודה בת מלך פנימה'מלחמה דקתני 'וכלה מחופתה', והא כתיב 

 ואפשרואפשרואפשרואפשרמחדרו כלה יוצאה מחופתה, שאינה נוהגת ימי חופה.  כיון דחתן יוצאכיון דחתן יוצאכיון דחתן יוצאכיון דחתן יוצא

לבעליהן, וכן המנהג היום בערביות".  מספקות מים ומזוןמספקות מים ומזוןמספקות מים ומזוןמספקות מים ומזוןדבמלחמת מצוה הנשים היו 

(פ"ח, יכין אות יב): "וכלה מחופתה אשה לאו בת  תפארת ישראל סוטה ן כתבוכ

  מלחמה, רק לספק מזון ולתקן הדרכים אף היא יוצאת".

(פרק כ ד"ה  באברבאל פרשת שופטיםראשון מבואר הכדברי הרדב"ז בהסברו 

חובה יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה ולא ימנעו מלכת והנה היה): "אבל במלחמת 

", היה ברור וכלה מחופתה" שציטט אף על פיהרי ש ,אל המלחמה כ"א הנשים והטף"

לו שאין הכוונה כלל שנשים נלחמות. ועל כן אחת משתיים: או שהכוונה לתיאור 

המצב שהכלה יוצאת מחופתה כדברי הרדב"ז, או שזהו שיגרא דלישנא של הפסוק 

  ידואל בלבד.בי

אומנם בדברי הרמב"ם ולשונו הזהב ההסבר דחוק, ובפרט לאחר דבריו המבוארים 

  בספר המצוות כנ"ל.

להלן נתייחס לראיות השונות לפטור נשים ממלחמה, ונבדוק אם זו מסקנה הכרחית 

  מהדברים.

  דחיית המקורות שהובאו לפוטרה  .ב

  אין דרכה של אישה לעשות מלחמה  .א

של אישה  ואין דרכהואין דרכהואין דרכהואין דרכהשדרכו של איש לעשות מלחמה  ב, ב)רא בקידושין (דברי הגמ

וה, שהרי הלשון "דרכו ואישה ממלחמת מצ פטורפטורפטורפטורבכך, אינם יכולים ללמד מאומה על 

איש שייך יותר למוראות  שבאופן טבעישבאופן טבעישבאופן טבעישבאופן טבעישל איש" או "דרכה של אישה", באה ללמד 

המלחמה מאשר אישה, אבל ודאי אין ללמוד מכאן מאומה על פטור של אישה 

  הצלת ישראל מיד צר.מ

  לא יהיה כלי גבר על אישה  .ב

 ל כןוה בשל איסור "לא ילבש", ועומיעל, שאישה אסורה במלחמת מצ וכיחוה ....אאאא

  .היא הרגה את סיסרא ביתד ולא בחרב
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[יבמות קג א] שיעל תחילה השקתה את סיסרא ונבעלה לו שבע פעמים ויש לדחות, 

היה לה זמן לבחור אם להורגו ביתד או בחרב  באופן זהתרדמה עמוקה, וב שקעעד ש

 כדברי רש"י, היא בחרה להורגו ביתד לכן,[מסתבר שהייתה לה חרבו של סיסרא], ו

מהיות טוב אל תקרי רע. אך לו יצויר שהייתה  שכןלא ילבש,  כדי להימנע מאיסור

  לה רק חרב, וכי לא הייתה עליה חובה להורגו בחרב?!

ה מאויב וממצבה של יעל לפטור אישה ממלחמת מצואין מקום ללמוד כלל  לכן

  .יעילה במהירות ובכל דרך פעולהקם עלינו עתה, שחובה ל

(או"ח ח"ד סי' עה): "והא דאיתא בפרש"י נזיר נ"ט  בשו"ת אגרות משהוכן כותב 

דיעל הרגתה לסיסרא ביתד ולא בכלי זין מצד איסור כלי גבר, הוא אחר שהיה כבר 

התרדמה שהפיל עליו ה', והיה לה זמן לבקש יתד להרגו. ככפות מצד העייפות ו

ומוכרח כן דהא עברה ברצון על איסור אשת איש ז"פ, שליכא היתר זה אלא להצלת 

ישראל, וכ"ש שלא היה שייך לחוש מלאו דכלי גבר. אלא משום שהיה ככפות ויכלה 

ח שזה להרגו גם ביתד, וזה ברור ופשוט. ומ"מ צריכות ללמוד איך להשתמש באקד

יותר נחוץ לפניהן. ולישא אותו במקום שיותר קל להוציאו" [הסיפא מתייחסת 

  לנשים הגרות ביש"ע].

שלא השתמשה בכלי  על אבימלך, אין ללמוד מהאישה שזרקה פלח רכבך גם כ

לנצל את ההזדמנות שנקרתה בדרכה  צריכה באופן מיידישהייתה  מכיווןמלחמה, 

  אשון שבא לידה.ועשתה זאת בדבר הר ,כדי להורגו

יעל או יהודית את הצוררים, הרי אין דרכה של אישה לעשות הרגו אין לשאול כיצד ו

פירושו שאין זה טבעה  –" אין דרכה" ,נו לעילבכתרחנו כפי שומלחמה? שעל כ

להילחם, אבל כשנזקקים להן, הן לוקחות חלק במלחמה, ואם צריך הן משתמשות 

  גם בכלי זין.

אישה תלוי במנהג המדינה.  כלי זין על ידי לבישתאיסור הרמב"ם ש מדברימשמע  ....בבבב

שובים ביש"ע הנמצאים במקום סכנה [וכדברי יאם המציאות משתנה, כגון בי זה לפי

 לעיל], מותר לאישה ללבוש כלי מלחמה ולהשתמש בו בשעת הצורך רות משההאג

   .ואינה עוברת על "לא ילבש"

  כל כבודה בת מלך פנימה  .ג

"כל כבודה בת מלך פנימה" בשלושה מקומות, ולהלן  כללב משתמשת הגמרא ....אאאא

  נתייחס להשלכה של כל אחד מהמקורות על הנידון שלנו.
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צאי מעשה ידיך  :ואמר לה ,(יב, א): "הכי קאמר: ואם מספקת מסכת גיטין ....1111

מאי למימרא? מהו דתימא 'כל כבודה בת מלך פנימה',   – רשאי. מספקת ,במזונותיך

  קמ"ל".

זו עוסקת באישה שגלתה לעיר מקלט, שבעלה חייב להמשיך לפרנסה. אולם  ראמג

שאם  מקשה, ראאם היא יכולה להתפרנס (=מספקת), בעלה פטור מפרנסתה. הגמ

שכבודה נפגם [רש"י  אף על פילצאת לעבוד  אמורהכן זהו דין פשוט, ומשיבה שהיא 

משם, ואין מכירין אותה  צנועה, ואין דרכה לצאת ולסבב בעיר שאינה –ד"ה פנימה 

להביא לה מלאכה בביתה, אלא אם כן מסבבת בעיר למצוא מלאכה להשתכר]. אם 

לצאת לצורך  אמורהאישה ככלל, כן רואים ממסקנת הגמרא את העיקרון ההפוך: 

שקיימת אפשרות שהיא תישאר בביתה  אף על פיפרנסה, ולא חוששים לכבודה [

ה ואין ולמלחמת מצו לצאתשנתיר לאישה  רל וחומובעלה יזון אותה]. אם כך, ק

  חוששים לכבודה!

בעדים הכתוב  – (דברים יט, יז) (ל, א): "'ועמדו שני האנשים' מסכת שבועות ....2222

מדבר... או אינו אלא בבעלי דינין... וכי תימא: אשה לאו אורחה [להתדיין בבית דין] 

'שני', מה להלן  –'שני', ונאמר להלן  –משום 'כל כבודה בת מלך פנימה'? נאמר כאן 

בעדים, אף כאן בעדים". כלומר, הפרשה האמורה עוסקת בעדים ולא בבעלי הדין, 

  בבית דין. ולמעשה אישה נידונת בפני בית דין.מעידה  אינהואישה 

אף על אם כן גם מגמרא זו עולה למעשה העיקרון ההפוך: אישה מתדיינת בבית דין, 

 ל וחומרשיש בכך פגיעה בכבודה. ושוב, אם לצורך דין מוותרים על כבודה, ק פי

  וה!ולצורך מלחמת מצ

ליו [על דוד המלך] אם ראוי שאל ע (עו, ב): "א"ל דואג האדומי: ... מסכת יבמות ....3333

ולא עמונית,  –דקאתי מרות המואביה. א"ל אבנר, תנינא: 'עמוני'  לבא בקהל...

ולא מצרית! שאני הכא, דמפרש טעמא  –ולא מואבית. אלא מעתה... 'מצרי'  –'מואבי' 

: 'על אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים', דרכו של איש לקדם, (דברים כג, ה) דקרא

אשה לקדם. היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת ולא דרכה של 

  ! 'כל כבודה בת מלך פנימה' ".?נשים

שאין תביעה על בנות מואב שלא יצאו לקדם את בני ישראל בלחם  עולהמגמרא זו 

לפי שאין דרך נשים לצאת, אף לא לקראת נשים ובמים, גם לא נשים לקראת נשים, 

אים ואמוראים [רבי יוחנן בן ברוקא]; רא"ש על התורה (יראים סימן לא, רנ; ערכי תנ

שנשות ישראל לא יצאו לקראתן שם ד, ועוד. ומהרש"ל בחכמת שלמה שם פירש 

  ., ולכן אין תביעה על נשות מואב)בשל כבודן
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הגברים יכלו  במדברנראה שאין להוכיח מכאן בנוגע לפטור נשים ממלחמה, שהרי 

וה שכולם נדרשים לה, ואך במלחמת מצ ,נשיםלחם ומים גם עבור ה או לתת לקבל

  כולם חייבים בה, כולל נשים.

ה של הצלת ישראל מיד וממלחמת מצו היה פטורהאם יעלה על הדעת שמישהו י ....בבבב

לפגוע, ויש אישה בא  והרי אף כשמפגע בודדשיש בזה פיקוח נפש של רבים?!  ,צר

 לצאת ולהגן, וכן להלומר שאסור  וה אמינאהאם יש הובאזור, בחוץ או בביתה, 

  בגלל שכל כבודה בת מלך פנימה?! ,נשקב שתמשלה

, אויבים לכתחילה אסור לאישה לצאת למלחמה, אך אם באים עליהגם אם נניח שמ

ודאי שיש עליה חובה או שנקרית בפניה סיטואציה מיוחדת כמו אצל יעל ויהודית, 

תכן יישראל, האם י שאויבים צרים על עםכ גם ה מדוברוהרי במלחמת מצולפעול. ו

כגון שאין דרכה של אישה לעשות  ,ממלחמה זו מטעם כלשהו היה פטורשמישהו י

דוחה דוחה דוחה דוחה     יקוח נפשיקוח נפשיקוח נפשיקוח נפשהאם אין פהאם אין פהאם אין פהאם אין פ .מלחמה, או שאסור לאישה לשאת כלי נשק של איש

במלחמת שהתורה אסרה חילול שבת והתירתו לצורך פיקוח נפש כך ?! [כשם ללללווווהכהכהכהכ

כלי גבר  יל, למרות הסייגים הרגילים שלגם נשים להילחם כדי להצ ותוה, חייבומצ

  ].וכו' כבוד אישהו

אבינר, חוברת "איש  "שהר תעריכ(ב קוק זצ"ל בי יהודהצב שיחות הרבוכך כתב 

מלחמת מצוה היא אחת מתרי"ג מצוות אשר כולם חייבים בה אפילו חתן " ):ואישה"

ו שהעיר גם נשים שייכות למלחמת מצוה כמ .כלשון המשנה ,לה מחופתהכמחדרו ו

מצבנו עכשיו מוגדר  ולשון הרמב"ם כלשון המשנה... ...חת חינוך. על כך במנ

כמלחמת מצוה, הן לדעת הרמב"ן בהיותה מלחמת כיבוש הארץ, הן לדעת הרמב"ם 

  "....'לא תעמוד על דם רעך'הנמשכת בצווי התורה  ,בהיותה עזרת ישראל מיד צר

אסור לצאת להילחם אבל לספק מים , שלאישה נובע חילוקו של הרדב"זמנין  ....גגגג

קשה  .מהותי ויסודי חייב היה להיכתב באופן מפורש ל כךדבר כ לה? ומזון מותר

רס אישה יכגון א – החוזרים מצבא המלחמהבה במלחמת רשות, ש ושמקורלומר 

במלחמת רשות  שכן, ז, ט) רמב"ם הלכות מלכים( משרתים בעורף – ולא לקחה

ים, שאינן משתתפות בה. כמו כן, במלחמת הרשות נוגע לנשאין הדבר כמובן 

השירות בעורף כולל גם תיקון הדרכים (וכך אכן כתב התפארת ישראל בנוגע לנשים, 

ומסתבר שזה מקורו), אבל הרדב"ז הזכיר רק מים ומזון. כמו כן צריך עיון מניין 

  ?לבעליהןלבעליהןלבעליהןלבעליהןשנשים עושות כן רק חידושו 

ש דרכו לכבוש ואין אישה דרכה לכבוש, לכן ...אמנם אי" :י"ה קוקהרצ דברי המשך

הרדב"ז רוצה לרכך את דברי הרמב"ם ואמר דאפשר דבמלחמת מצוה, הנשים היו 

אבל חידושו לא מוזכר לא במשנה ולא בגמ' ולא . מספקות מים ומזון לבעליהן..



  גיוס נשים לצבא  –  פרק י     104

ברמב"ם שהעתיק את המשנה כלשונה. ברור שכוונת הרמב"ם לכל תפקידי 

אופן יסודי ועיקרי, אבל כמובן יש הוראות פרטיות לפי מצבי כך הדין ב המלחמה...

העניינים של ניסיונות ומכשולים בצניעות בשרות צבאי לבנות, קיימת סכנה של 

חובת בין ל ,שבין ענייני הצניעות במחנה מתחלראה להלן בנוגע [ "נפילה מוסרית

  .ה]והאישה להילחם במלחמת מצו

כדי לספק לבעלה מים  לשדה המערכהלשדה המערכהלשדה המערכהלשדה המערכהכיצד הרדב"ז מתיר לאישה לצאת מביתה  ....דדדד

, כמבואר במסכת יבמות, ומזון, הרי יש בזה פגיעה ב"כל כבודה בת מלך פנימה"

ארת לשיטת התפ ל וחומר[ק שאף יציאה של נשים לקראת נשים פוגעת בכבודן

  ]?לכולםלכולםלכולםלכולםשהיא מספקת מים ומזון  ישראל

, ולא בעיקרו מוסרימוסרימוסרימוסרימקור בעל אופי רק מ"כל כבודה" שהוא הרדב"ז הקשה מדוע  ....הההה

ביבמות נפקא  מהמקורשלמדנו יתכן, שמשום ? וישל כלי גבר הלכתיהמקור המ

  א בקהל.והכשירו את דוד לב ה, שבגינלהלכהלהלכהלהלכהלהלכהגדולה מינה 

, בעקבות דברי חז"ל על כך שאין דרכה של אישה לעשות יש להדגישיש להדגישיש להדגישיש להדגיש    עם זאתעם זאתעם זאתעם זאת

בבניין התא בבניין התא בבניין התא בבניין התא מלחמה ועל כבודה של בת מלך. לאישה תפקיד מרכזי וחשוב ביותר 

, יסודות נאצלים של רגישותיסודות נאצלים של רגישותיסודות נאצלים של רגישותיסודות נאצלים של רגישות, כרעיה וכאם, להעמיד ולעצב את הבית על המשפחתיהמשפחתיהמשפחתיהמשפחתי

דם, צניעות, עדינות, חום, אהבה ועוד, שהם חלק ממהותה ומהווים יסוד בבניין הא

  המשפחה, האומה, והעולם כולו.

המחנכת להרג, מוות ודם וכו', פוגעת ביסודות נעלים אלו, ועל כן המסגרת הצבאית המסגרת הצבאית המסגרת הצבאית המסגרת הצבאית 

יש להרחיק את האישה ממקום זה ככל האפשר [למעט כמובן מלחמת מצווה, כשיש 

בה צורך הכרחי לגייס נשים (כמו שהיה למשל במלחמת השחרור). ולהלן אות ה, 

  גיעה במקרה זה בקדושת המחנה].נדון בנוגע לפ

  פטור אישה ממלחמה משום מורך ליבה  .ג

וכלה מחופתה. מכאן נראה שאף על , ז): "ח( מסכת סוטהעל ון עשיר בהכתב 

האישה מוטל חיוב זה, ואין ספק שאין זה אלא לעשות כמו שעשתה האישה 

כב -טזכ, שמואל ב' לאבימלך (שופטים ט, נג), או כשרח בת אשר לשבע בן בכרי (

ועי' ברד"ק. וקה"ר פ"ט יח פיס' ב), או כיהודית לאוליפרנו בימי חשמונאים, אבל לא 

ואף אם יודעת  .שתתחייב לצאת לעמוד בקשרי המלחמה בכלי זין כמו האנשים

נראה בעיני שלא היו מניחים אותה לצאת, דסוף  ,בעצמה שיכולה לעמוד כנגד האויב

בר קל, ושמא תתחיל לנוס ותחילת סוף אשה היא דדעתה קלה ולבה מהסס בד

  ".נפילה ניסה
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  על דבריו: ש להקשותוי

 .יוצאות למלחמה המסוגלות להילחם כגברים,שנשים  הדין אמור להיות לדידו א.א.א.א.

עדינות לנשים הבחנה בין נשים שיש אך מעולם לא שמענו לעניין חובת המלחמה 

זה ניתן רבנן, שכן דבר כ לא פלוג עדינותשמכיוון שרוב הנשים הן  ין לומר[וא אחרות

  ענייני נפשות של כלל ישראל]. שלבסוגיה משמעותית  מקרים אחרים ולאלומר ב

במה דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו (ז, ד): " רמב"ם הלכות מלכיםה כתב ב.ב.ב.ב.

] (שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה)רס אישה וכו' והירא ורך הלבב י[א

שות, אבל במלחמת מצוה הכל יוצאין ואפילו חתן מעורכי המלחמה, במלחמת הר

  ."מחדרו וכלה מחופתה

הכוללת הצלת ישראל מיד צר, אין מחזירים מעורכי  ,הוכלומר שבמלחמת מצו

  המלחמה את הירא ורך הלבב, וממילא אין זו סיבה לפטור נשים מטעם זה.

ס את לא ימ"ויש לשאול: מדוע במלחמת רשות, הירא ורך הלבב חוזר מהטעם של 

  ה לא חוששים שלא ימס את לבב אחיו?וואילו במלחמת מצו כלבבו", לבב אחיו

ערכות יהה לפנילפנילפנילפניבמלחמת רשות חוזרים מעורכי המלחמה רק גם ש ש לומרוי

לא היו משחררים את הירא ורך  ,להיערך למלחמה לאחר שהתחילולאחר שהתחילולאחר שהתחילולאחר שהתחילואבל  ,למלחמה

ואחר " רמב"ם שם:ה וכך פוסק את לבב אחיו. ימסש חשש שקיים אף על פיהלבב 

שחוזרין כל החוזרין מעורכי המלחמה, מתקנין את המערכות, ופוקדים שרי צבאות 

בראש העם, ומעמידין מאחור כל מערכה ומערכה שוטרים חזקים ועזים, וכשילין 

הרוצה לחזור מן המלחמה הרשות בידן לחתוך את שוקו, שתחלת הרוצה לחזור מן המלחמה הרשות בידן לחתוך את שוקו, שתחלת הרוצה לחזור מן המלחמה הרשות בידן לחתוך את שוקו, שתחלת הרוצה לחזור מן המלחמה הרשות בידן לחתוך את שוקו, שתחלת של ברזל בידיהם, 

  ."נפילה ניסהנפילה ניסהנפילה ניסהנפילה ניסה

פריווילגיה שהתורה קבעה במלחמת רשות  הואירא ורך הלבב ששחרור ה ויש לומר

בשלב של  . וכפי שראינו גם במלחמת רשות,הכרחית האינהמלחמה ש , מכיווןבלבד

נוהגים  ך כותחילת נפילה ניסה. שהרי נלחם, הוא ו ת היראעריכת המלחמה מכים א

 רא, כדי, אם יש צורך מכים את היז' עממין גוןכ מלכתחילה, הוגם במלחמת מצו

  .לגרום לכולם להילחם

בהצלת  ל וחומרק טובמלחמת מצווה, ממילא אין מקום לפטור נשים מטעם זה

וכולם כאיש  איש,ישראל מיד צר, שהאויבים באים עלינו כרגע, אין מקום לפטור 

  אחד, כולל נשים, חייבים להילחם.

  הגדרת מלחמת מצווה  .ד

  ?בה נשים חייבותשה ומלחמת מצומהי 
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אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה, (ה, א): " הלכות מלכיםברמב"ם הכתב 

שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת ישראל ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת 

, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם מיד צר שבא עליהםמיד צר שבא עליהםמיד צר שבא עליהםמיד צר שבא עליהם

  ."שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו

  :(מד, ב) במסכת סוטההוא  והום להבחנה בין מלחמת רשות למצמקור הרמב"

במלחמות הרשות, אבל במלחמות מצוה הכל יוצאין, אפילו חתן  –בד"א  ...: "משהב

במלחמות מצוה, אבל  –מחדרו וכלה מחופתה; אמר רבי יהודה: במה דברים אמורים 

  ."במלחמות חובה הכל יוצאין, אפי' חתן מחדרו וכלה מחופתה

א"ר יוחנן: רשות דרבנן זו היא מצוה דרבי יהודה, מצוה דרבנן זו היא  ...: "ראמגוב

דברי הכל חובה, מלחמות בית  – יהושע לכבשיהושע לכבשיהושע לכבשיהושע לכבשחובה דרבי יהודה. אמר רבא: מלחמות 

 למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו,למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו,למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו,למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו, –דברי הכל רשות, כי פליגי  -דוד לרווחה 

  ."מינה? לעוסק במצוה שפטור מן המצוה מר קרי לה מצוה, ומר קרי רשות; נפקא

שבעה עממין שבעה עממין שבעה עממין שבעה עממין אין מחלוקת ביניהם שמלחמת ": (ח, ו) שם פירוש המשה לרמב"םוב

ואין מחלוקת ביניהם שמלחמת שאר הארצות של שאר  ומלחמת עמלק חובה.ומלחמת עמלק חובה.ומלחמת עמלק חובה.ומלחמת עמלק חובה.

כדי להחלישם שלא כדי להחלישם שלא כדי להחלישם שלא כדי להחלישם שלא     ,,,,אומות הנלחמים בהםאומות הנלחמים בהםאומות הנלחמים בהםאומות הנלחמים בהםהאומות רשות. לא נחלקו אלא במלחמת 

תנא קמא קורא את זה רשות. ור' יהודה קורא  לו על ארצם,לו על ארצם,לו על ארצם,לו על ארצם,ילחמו בישראל ולא יתנפילחמו בישראל ולא יתנפילחמו בישראל ולא יתנפילחמו בישראל ולא יתנפ

למלחמה זו מצוה. ולדעת ר' יהודה מי שהיה עוסק במלחמה זו או בצרכיה פטור מן 

המצות לפי שכלל הוא אצלנו כמו שידעת העוסק במצוה פטור מן המצוה. ולדעת 

  ."תנא קמא אינו עוסק במצוה. ואין הלכה כר' יהודה

  הרמב"ם במלחמת מצווה שאלות בנוגע לשיטת  .א

בכלל, ובנוגע ל"עזרת ישראל מיד  רמב"םהדברי לאור דברי הגמרא יש לשאול על 

  :צר שבא עליהם"

 המלחמ"מלחמת יהושע לכבש" שהיא הוה רק את וכללה במלחמת מצ ראהגמ א.א.א.א.

ת ישראל מיד אילו עזרולא הוזכרה כלל,  , אך מלחמת עמלקשהיו בארץ ז' עממיןב

ווה רק לדעת ר' יהודה, כדברי הרמב"ם בפירוש המשנה, ולכאורה היא מלחמת מצ צר

  אין הלכה כמותו, כדברי הרמב"ם שם.

קוח נפש, הרמב"ם היה יוה מדין פושהצלת ישראל נחשבת למלחמת מצם נאמר א ב.ב.ב.ב.

ן דברי [כעי צריך להביא הלכה זו בהלכות שמירת הנפש ולא בהלכות מלחמה

מותר להן לאכול  חלוצי צבא...": ), שכתבא ,ח(מלכים הלכות רמב"ם הרדב"ז על ה

דאם אין להם מה שיאכלו מאי איריא ": שםרדב"ז וכתב ה. "אם ירעב נבלות וטרפות...

... ולא איירי שהם מסוכנים אצל הרעב, אלא שאינם חלוצי צבא כולי עלמא נמי מותר
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תר צריכין לטרוח לבקש מאכל היתר", זאת אומרת, שאין לציין בהלכות מלחמה הי

מסוים, שנראה כייחודי למלחמה, כאשר מדובר בהיתר כללי שטעמו משום פיקוח 

  .]נפש

ומלחמת הרשות, היא מלחמת עמון (א, ה): " פירוש המשה לרמב"ם סהדריןב ג.ג.ג.ג.

  ".בלבדבלבדבלבדבלבד מלחמת עמלק ושבעה עממיןמלחמת עמלק ושבעה עממיןמלחמת עמלק ושבעה עממיןמלחמת עמלק ושבעה עממיןומואב וישמעאל ודומיהם. ומלחמת מצוה, היא 

חוץ משבעה עממין ומלחמת חוץ משבעה עממין ומלחמת חוץ משבעה עממין ומלחמת חוץ משבעה עממין ומלחמת : מלחמת שאר האומות, הרשותהרשותהרשותהרשותמלחמת , ד): "ב( שםו

  ".עמלקעמלקעמלקעמלק

  .והות ישראל מיד צר" אינה נכללת במלחמת מצעזרות אלו ברמב"ם, "רבשני מקו

  דינה של מלחמת מנע  .ב

  וה:ואם מלחמת מנע נחשבת למלחמת מצ בשאלה מצאנו לכאורה סתירה

הי לכאורה שזו    ––––"למעוטי עובדי כוכבים דלא לייתי עלייהו" "למעוטי עובדי כוכבים דלא לייתי עלייהו" "למעוטי עובדי כוכבים דלא לייתי עלייהו" "למעוטי עובדי כוכבים דלא לייתי עלייהו"     (שם):    סוטהמסכת ב

לכולי עלמא לעניין יציאתם של הפטורים  מלחמת רשותמלחמת רשותמלחמת רשותמלחמת רשותכומוגדרת מלחמת מנע, מלחמת מנע, מלחמת מנע, מלחמת מנע, 

  ויציאת חתן וכלה [כך משמע מרש"י שם].

מלחמת ז' עממין היא חובה [המכונה בפי חכמים  לי עלמאלכו א. רא:ת הגמומסקנ

 לי עלמאלכו ב.כולל כלה מחופתה].  ,ה שכולם חייבים להשתתף בהומלחמת מצו

לי לכו ג. .הינה מלחמת רשות מהדוד להרחבת גבולותיו לצורך מס וכדו מלחמת

 לעניין הפטוריםלמלחמת רשות  תנחשב ,גויים שלא יתקפו בעתיד החלשת עלמא

לר"י בנוגע לפטור של העוסקים בה ממצוות אחרות,  ממנה. המחלוקת היא רק

  ולחכמים חייב. ,זו פטור ממצוות אחרות במלחמה העוסק

  :ההההוווומצומצומצומצונחשבת למלחמת  שמלחמת מנעשמלחמת מנעשמלחמת מנעשמלחמת מנעלכאורה אפשר להסיק ממקור אחר ש    ,,,,וקשהוקשהוקשהוקשה

אמר רב יהודה אמר רב: נכרים שצרו על עיירות ישראל ): "א ,מה( עירובין במסכת

אין יוצאין עליהם בכלי זיינן, ואין מחללין עליהן את השבת. במה דברים אמורים  –

ין עליהן בכלי זיינן, יוצא –כשבאו על עסקי ממון. אבל באו על עסקי נפשות  –

, אפילו לא באו על עסקי נפשות ובעיר הסמוכה לספרובעיר הסמוכה לספרובעיר הסמוכה לספרובעיר הסמוכה לספרומחללין עליהן את השבת. 

יוצאין עליהן בכלי זיינן, ומחללין עליהן את השבת. אמר  –אלא על עסקי תבן וקש 

 –רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיא. ותרגומא 

ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים 'דמן בירי: מאי דכתיב נהרדעא. דרש רבי דוסתאי 

תנא: קעילה עיר הסמוכה לספר היתה,  '?נלחמים בקעילה והמה שסים את הגרנות

וישאל ', וכתיב 'והמה שסים את הגרנות'והם לא באו אלא על עסקי תבן וקש. דכתיב 

פלשתים ויאמר ה' אל דוד לך והכית ב .דוד בה' לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה
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הרי בית דינו של  –. מאי קמבעיא ליה? אילימא אי שרי אי אסור 'והושעת את קעילה

לך והכית 'שמואל הרמתי קיים. אלא: אי מצלח אי לא מצלח. דיקא נמי, דכתיב 

  .", שמע מינה'בפלשתים והושעת את קעילה

פר כדמפרש לקמן כשבאו נכרים על עסקי ממון. לס –אין יוצאין עליהן " שם: רש"י

ומשם ומשם ומשם ומשם     ,,,,שמא ילכדוהשמא ילכדוהשמא ילכדוהשמא ילכדוהעיר שמבדלת בין גבול ישראל לגבול האומות, יוצאין עליהם  –

אי זו היא עיר בבבל דהויא סמוכה לספר.  –. תרגומא תהא נוחה הארץ ליכבש לפניהםתהא נוחה הארץ ליכבש לפניהםתהא נוחה הארץ ליכבש לפניהםתהא נוחה הארץ ליכבש לפניהם

שהיתה סמוכה לנכרים מצד אחד, ולעיירות שיושבין בהן בני גולה מצד  –נהרדעא 

ושבת  –סר דוד עצמו להציל. אי שרי אי אסור ואף על פי כן מ –שני. והם לא באו כו' 

ומידי דאיסור והיתר לא משייל באורים ותומים.  –היתה. הרי שמואל ובית דינו קיים 

  ."אלמא מבשרי ליה דנצח –והושעת 

ה, שמטרתה למנוע מהאויב להשתלט על שטח שיקל עליו שמלחמ מהסוגיא עולה,

השבת. נמצא שמלחמת מנע זו  , ודוחה אתהומצואפשרות של כיבוש בעתיד, היא 

  .שכולם יוצאים אליה היא מלחמת מצווה ונראה

אם באו על  ,גוים שצרו על עיירות ישראל" ):כג ,ב( הלכות שבתברמב"ם הוכך כתב 

עסקי ממון אין מחללין עליהן את השבת ואין עושין עמהן מלחמה, ובעיר הסמוכה 

ליהן בכלי זיין ומחללין עליהן לספר אפי' לא באו אלא על עסקי תבן וקש יוצאין ע

 שצרו סתםשצרו סתםשצרו סתםשצרו סתםאת השבת, ובכל מקום אם באו על עסקי נפשות או שערכו מלחמה או 

ישראל שיכולין לבוא ישראל שיכולין לבוא ישראל שיכולין לבוא ישראל שיכולין לבוא     כלומצוה על ומצוה על ומצוה על ומצוה על יוצאין עליהן בכלי זיין ומחללין עליהן את השבת, 

לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד הגוים בשבת, ואסור להן להתמהמה לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד הגוים בשבת, ואסור להן להתמהמה לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד הגוים בשבת, ואסור להן להתמהמה לצאת ולעזור לאחיהם שבמצור ולהצילם מיד הגוים בשבת, ואסור להן להתמהמה 

יצילו את אחיהן מותר להן לחזור בכלי זיין שלהן למקומם בשבת וכש למוצאי שבת,למוצאי שבת,למוצאי שבת,למוצאי שבת,

  ."כדי שלא להכשילן לעתיד לבוא

חלל גם אם הדבר יצריך ל ,רמב"ם מחללים שבת במלחמת מנעאם כן, גם לדברי ה

  .הלוחמים בחזרת שבת

עובדי כוכבים ומזלות שצרו וכו'. אף על פי שלא נזכר בגמרא " שם: כסף משהוב

] כתבו רבינו, אם צרו על עסקי נפשות או על עסקי ממון[שאין יודעים  'צרו סתם'דין 

  ".דספק נפשות להקל

וה שכולם והינה בגדר מלחמת מצמלחמת מנע מלחמת מנע מלחמת מנע מלחמת מנע ומפסק הרמב"ם, ש ראהעולה מהגמ

ה זאת בעיר מחללים שבת על מלחמ בספק ספיקאבספק ספיקאבספק ספיקאבספק ספיקאחייבים בה. יתירה מכך, גם 

חזור לביתו אם ל על עסקי ממון הגוי שבא : א. ישנו ספק אם כוונתהסמוכה לספר

 אכן , ומקום זהבעתידבעתידבעתידבעתידלהילחם  משיך. גם אם האויב יישאר בעיר, ספק אם יבלאו. 

  .ישמש להם כבסיס נוח ליציאה לקרב
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  ספק נוסף עולה מהמובא ברמ"א על פי האור זרוע.

... ובעיר הסמוכה לספר, אפילו לא באו אלא על , ו): "שכט( או"חהרמ"א בכתב 

ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים ואפילו לא באו עדיין אלא רוצים  הגה:הגה:הגה:הגה:עסקי תבן וקש מחללין עליהם את השבת. 

  .""ז)ו(אלבא לבא לבא לבא 

ר"ל כשהקול יוצא שרוצים לבוא  –אפילו לא באו וכו' " ):ס"ק טו( משה ברורה שם

בעיר כדי שלא  מותר ללבוש כלי זיין לשמור ולעשות קול ,אעפ"י שלא באו עדיין

  ".[לשון או"ז] ודין זה ארישא נמי קאי יקוח נפשדאין מדקדקין בפ ,יבואו

די בכך . נוסף מציאותי ספק יש להוסיף ר זרועהאו ל פיע משנה ברורהלפי האם כן, 

הוסף  .תכן שלא יבואו כללישי ף על פיא עליהם אושיצא קול שהאויבים רוצים לב

ולמרות  ,[שהרמב"ם מתיר] םשבת בחזרת את העובדה שתהיה תוספת של חילול

  חייבים בה ומחללים עבורה שבת.ל ל ל ל ווווככככההההששששה ול הדבר נחשב למלחמת מצווהכ

  

 במסכת סוטההינו  הומלחמת מנע נחשבת למלחמת מצוממנו עולה שמקור נוסף ש

  (י, א):

דרש רבא: מפני מה נענש אסא? מפני שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, שנאמר: "

מאי אין נקי? אמר רב יהודה אמר רב:  – 'השמיע את כל יהודה אין נקיוהמלך אסא '

  ."אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה

  ."עבודת המלך –אנגריא " רש"י שם:ופירש 

  :)כב-(טז טומלכים א' ספר מקור המאורע ב

א ֶמֶלְך " ְעׁשָ ַעל ּבַ ל ְיֵמיֶהם: ַוּיַ ָרֵאל ּכָ א ֶמֶלְך ִיׂשְ ְעׁשָ ין ָאָסא ּוֵבין ּבַ ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ּבֵ

ָרֵאל ַעל ְיהּוָדה  ֶבןִיׂשְ ח  ַוּיִ ּקַ ת יֵֹצא ָוָבא ְלָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה: ַוּיִ י ּתֵ ֶאת ָהָרָמה ְלִבְלּתִ

ָהב ַהּנוֹ  ֶסף ְוַהּזָ ל ַהּכֶ ית ָאָסא ֶאת ּכָ אֹוְצרֹות ּבֵ ֶלְך ָאָסא ֶאל  ה'ָתִרים ּבְ ָלֵחם ַהּמֶ ׁשְ ... ַוּיִ

ן ֲהַדד ... י ְלָך  ּבֶ ַלְחּתִ ה ׁשָ יִני ּוֵביֶנָך ... ִהּנֵ ִרית ּבֵ ק ֵלאמֹר: ּבְ ׂשֶ ַדּמֶ ב ּבְ ֶמֶלְך ֲאָרם ַהּיֹׁשֵ

א ֶמֶלְך ִיׂשְ  ְעׁשָ ִריְתָך ֶאת ּבַ ֶסף ְוָזָהב ֵלְך ָהֵפָרה ֶאת ּבְ ַמע  ָרֵאל ְוַיֲעֶלה ֵמָעָלי:ׁשַֹחד ּכֶ ׁשְ ַוּיִ

ן ְך ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ּדָ ָרֵאל ַוּיַ ר לֹו ַעל ָעֵרי ִיׂשְ ֵרי ַהֲחָיִלים ֲאׁשֶ ַלח ֶאת ׂשָ ׁשְ ן ֲהַדד ... ַוּיִ ...:  ּבֶ

ִמיַע  ֶלְך ָאָסא ִהׁשְ ִתְרָצה: ְוַהּמֶ ב ּבְ ׁשֶ נֹות ֶאת ָהָרָמה ַוּיֵ ל ִמּבְ ְחּדַ א ַוּיֶ ְעׁשָ מַֹע ּבַ ׁשְ ַוְיִהי ּכִ

ם  ֶבן ּבָ א ַוּיִ ְעׁשָ ָנה ּבַ ר ּבָ אּו ֶאת ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת ֵעֶציָה ֲאׁשֶ ׂשְ ל ְיהּוָדה ֵאין ָנִקי ַוּיִ ֶאת ּכָ

בַ  ֶלְך ָאָסא ֶאת ּגֶ הַהּמֶ ְצּפָ ְנָיִמן ְוֶאת ַהמִּ   ".ע ּבִ

  מה בדיוק קרה שם?
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ובהיותם  ,בזמנו הוהוא שבעשא מלך ישראל אשר הי: "שםאברבאל הפירש 

במלחמה עלה בעשא זה על יהודה והיה בונה מבצר עיר ומגדל ברמה, כדי שלא יוכל 

והנה אסא לקח כל הכסף והזהב וישלחם אל מלך ארם  .העם לצאת ולבא בירושלם

וכן עשה שעלה מלך ארם  .בעשא מעליו הי שיעלה על ערי ישראל, באופן שיעלכד

פר שאסא צוה יוס .ובעשא כששמע זה חדל לבנות הרמה .ויך את עיון ואת דן וכו'

בכל אנשי ארץ יהודה כשעלה בעשא משם אין נקי, ר"ל שלא ישאר אדם נקי (סוטה 

מלכת  – ה) נקי יהי' לביתו ,אפילו החתן כל שנתו, שאמרה תורה (דברים כד – )א ,י

והאבנים אשר הכין בעשא לבנין, ובנה מהם את גבע  םלהביא משם העצי האל הרמ

  ".כי פחד אולי ישוב בעשא לבנות הרמהכי פחד אולי ישוב בעשא לבנות הרמהכי פחד אולי ישוב בעשא לבנות הרמהכי פחד אולי ישוב בעשא לבנות הרמהבנימן ואת המצפה, 

שמלך ארם גירש את בעשא, אסא חשש שבעשא יחזור בעתיד  אם כן, אף על פי

דבר  ,העם כדי לסלק את הרמהכל כל כל כל  הוא גייס את לכןו ,ויטיל שוב מצור על ירושלים

  .ולצור שימנע מבעשא לחזור

אסא, כידוע, היה ממלכי בית דוד הכשרים, ויש להבין כיצד נכשל אסא בעשיית 

  אנגריא בתלמידי חכמים.

 לכאורה מלחמה זואם אכן עזרת ישראל מיד צר היא מלחמת מצווה, מובן מדוע ל

ובכך יובן מעשהו של  ,כלה מחופתהכולל חתן מחדרו ו ,היה מותר להוציא את כולם

  אסא.

בעבודת בעבודת בעבודת בעבודת  למידי חכמיםשאסא נענש שהעביד תאלא שבסופו של דבר, רבא ביאר 

פרק יא, תלמידי להלן [וראה  הומדובר במלחמת מצו שאיןשאיןשאיןשאין. אם כן מבואר המלךהמלךהמלךהמלך

מכיוון שעשה אנגריא שאסא נענש  ש לומר. ויהחכמים במלחמה, אות ב(ב)]

מלחמת המצווה כוללת את פירוק המגדל  .סתלקהלאחר שבעשא בתלמידי חכמים 

היה מותר לגייס את כולם, אבל בניית גבע והעיר והעברתם למקום אחר, ולצורך זה 

שהשתמש לצורך זה על נענש אסא ה, וומצוהלמלחמת אינה קשורה  המצפהו

  .למידי חכמיםבת

  

פטורי המלחמה ש בסוטה משמע רא: בגמסתירה בסוגיית מלחמת מנעסתירה בסוגיית מלחמת מנעסתירה בסוגיית מלחמת מנעסתירה בסוגיית מלחמת מנעמצאנו אם כן 

  .הכול חייבים בהואילו בעירובין ואצל אסא ראינו ש ,ממלחמה זו פטורים

  מלחמת מנע כנגד אויב קיים, ומלחמה למניעת היווצרות איום  .ג

, הכולל ביטחון שוטףביטחון שוטףביטחון שוטףביטחון שוטףבמדינת ישראל כיום קיימים שני אתגרי ביטחון עיקריים: א. 

  .מלחמה עתידיתמלחמה עתידיתמלחמה עתידיתמלחמה עתידיתכנות ל. ב. הבכל רגעבכל רגעבכל רגעבכל רגעהתמודדות עם אויבים המנסים לפגוע בנו 
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לאור מה שלמדנו עד כה יוצא שבאופן עקרוני, במציאות א' נשים חייבות ליטול חלק 

הצלת ישראל מיד צר. במציאות ב' השאלה היא כרגע כרגע כרגע כרגע  משמעותובביטחון שוטף, ש

  ?עתידיתעתידיתעתידיתעתידיתמותר לגייס נשים ולאמנן לצורך מלחמה  היוםהיוםהיוםהיוםהאם 

  ::::הלכתיות שונות יש השלכותלהן ו יש צורות שונות של מלחמת מנע

שיש לו כוונות לפגוע בנו בעתיד, כמו אצל אסא, או  אויב קייםאויב קייםאויב קייםאויב קייםשכאשר ישנו  נראהנראהנראהנראה

ואנחנו רוצים להקדים ולהכותו,  ,אפילו רק חשש לכך, כמו אצל דוד בעסקי קש ותבן

שכרגע שכרגע שכרגע שכרגע הסמוכים אלינו,  גוייםגוייםגוייםגוייםה. אולם כשיש וזו מלחמת מנע הנחשבת כמלחמת מצו

ל וע, הם יתחזקו ויהפכו להיות אויבים בעתידבעתידבעתידבעתידקיים חשש ש מאיימים עלינו, אך אינםאינםאינםאינם

לפגוע בהם  אנחנו מתכוננים לאפשרות של מלחמה בעתיד, או אם נרצה היוםהיוםהיוםהיום כן

  , זה נחשב למלחמת מנע רחוקה, שנשים פטורות ממנה.חלשיםכשהם 

עובדי כוכבים דלא עובדי כוכבים דלא עובדי כוכבים דלא עובדי כוכבים דלא "למעוטי  ראמוכיחה לשון הגמ ךבסוטה וכ ראמשמע מהגמ ךכ

ולא מלחמה, אלא  "צר""צר""צר""צר" מזכירה בלשונה לא "אויבים" ולאמזכירה בלשונה לא "אויבים" ולאמזכירה בלשונה לא "אויבים" ולאמזכירה בלשונה לא "אויבים" ולא    אינהאינהאינהאינה    ראראראראהגמהגמהגמהגמ    ."עלייהו ליתיליתיליתיליתי

  ".ובדי כוכבים"ע

והרמב"ם ז"ל בפ"ה מהל' מלכים כתב " ):ב, מד( קרן אורה סוטהב וכך כתב

דמלחמת מצוה היא מלחמת עמלק וז' עממין ולהושיע להם מצרים הבאים עליהם. 

דלמעוטי עו"ג דלא ליתו עלייהו הוי רשות  ,ולכאורה הוא נגד מסקנא דשמעתין

לרבנן. ומדברי הלח"מ ז"ל שם משמע דיש חילוק, כי היכי דלא ליתו עלייהו הוי 

ומסתבר כן. אבל  ,רשות, אבל עזרת ישראל אם כבר באו עליהם זה ודאי מצוה היא

פשטא דשמעתין לא משמע הכי. אבל לפי דברי הירושלמי דלעיל נראה כדברי 

ג"כ הכל  אי גוונאובכה ,, דאתיין אינון עלן הוי מלחמת מצוה לרבנן ג"כהרמב"ם ז"ל

חתן מחדרו. אלא דמהא דאמרינן לעיל גבי אסא המלך שנענש מפני  לויוצאין אפי

והרי התם היה מפני אויב  ,אפי' חתן מחדרו 'אין נקי'והשמיע  ,שעשה אנגריא בת"ח

לא כדין הוי. וי"ל דהתם כבר ש ילו הכיואפ ,דאתא עלייהו, מפני בעשא מלך ישראל

כמבואר בקראי התם. ומשמע הכא דבמלחמת  ,הלך בעשא ממנו ע"י מלחמת ארם

[ויש להקשות על דבריו, שהרי  "מצוה הכל יוצאין, ואפי' ת"ח צריכין ליבטל מלימודן

ומלחמת  ,מלך ארם ל ידישאסא גייס את כולם רק לאחר הכרעת בעשא עבכך מדובר 

  טז.וכפי שראינו לעיל] ,מנע למנוע מבעשא לחזור וה הייתה מלחמתוהמצ

  :הרמב"ם בשיטת לעילחלק מהשאלות שהובאו לאור דברינו אלו, ננסה ליישב 

לאור  ,וה גם את מלחמת עמלקולהחשיב כמלחמת מצשיש ין לרמב"ם ימנא. א. א. א. 

  וה רק את מלחמת ז' עממין?וכללה במלחמת מצ ראהעובדה שהגמ
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ה עליהן [שתיהן ווהתורה מצו ,שמלחמת עמלק דומה למלחמת ז' עממין ש לומרוי

הרמב"ם כלל  המסבר ל כןה להרוג את כולם וכו'] עו, ובשתיהן מצוותיזומ ותמלחמ

וה. ומה שהגמ' הזכירה רק ז' עממין זו הייתה דוגמה בלבד. וגם אותה במלחמת מצ

שבעה שבעה שבעה שבעה סוטה: "אין מחלוקת ביניהם שמלחמת ב מפירוש המשנהלעיל הובא וכן 

  עממין ומלחמת עמלק חובה".עממין ומלחמת עמלק חובה".עממין ומלחמת עמלק חובה".עממין ומלחמת עמלק חובה".

שגייס  מאסא, את ההלכה שהצלת ישראל מיד צר נחשבת למלחמת מצוה למד ב.ב.ב.ב.

נחשבת  , ומכאן שהיאבמלחמת מנע היה מדוברצאו, וכולם יו ,"אין נקי"באופן ש

ישראל מיד  ק"ו הצלה מיידית. [לפי"ז צ"ל שהרמב"ם כולל בהצלת ,למלחמת מצוה

  מלחמה עתידית כנגד אויב ידוע].הכנה ל דית, אלא אפילויצר לא רק מלחמה מי

...קשה למה לא כתב רבינו דהא דלמעוטי עכו"ם דלא ליתו ": כתב לחם משה שםוב

ולא כתב אלא שנלחם עם שאר העם להרחיב גבול ישראל  עלייהו הוי רשות, כרבנן...

ולהרבות בגדולתו ולהרבות בגדולתו ולהרבות בגדולתו ולהרבות בגדולתו ''''וי"ל דהוזכרה במה שאמר  דהיינו מלחמת בית דוד לרווחא ...

". והיינו למעוטי עכו"ם דלא ליתו עלייהו ,דהכוונה שיראו ממנו ולא יבאו עליודהכוונה שיראו ממנו ולא יבאו עליודהכוונה שיראו ממנו ולא יבאו עליודהכוונה שיראו ממנו ולא יבאו עליו    ''''ושמעוושמעוושמעוושמעו

ואפשר לפרשו כנ"ל, שרק כשמדובר בהטלת אימה כללית הדבר נחשב מלחמת 

  רשות, אבל כאשר יש אויב ידוע זוהי מלחמת מצווה.

ה ה ה ה וווושמלחמת מצושמלחמת מצושמלחמת מצושמלחמת מצושם הוא כותב  ,"ם בפירושו למשנהדברי הרמבין בנוגע לסתירה ב. . . . גגגג

הוא כותב שגם שם  ,הלכות מלכיםלבין בלבד, היא מלחמת עמלק ושבעה עממין היא מלחמת עמלק ושבעה עממין היא מלחמת עמלק ושבעה עממין היא מלחמת עמלק ושבעה עממין 

שיש הבדל מהותי בין מלחמת  ש לומרה יוהצלת ישראל מיד צר היא מלחמת מצו

מדובר על  ז' עממין ועמלקהצלת ישראל מיד צר. בבין עמלק לווה כמו ז' עממין ומצ

לכתחילה לקשרי המלחמה ולהילחם כנגד ז' עממין מחובה וציווי אלוקי להיכנס 

מלחמה יזומה על ידינו שאיננו יכולים שלא לקיימה. מדובר בועמלק ולהשמידם. 

לכתחילה לעורכה, מדובר במלחמה מלעומת זאת הצלת ישראל מיד צר, אין חובה 

, ובמצב זה של בדיעבד, קיימת חובה גויים שצרו על ישראל ל ידישנכפתה עלינו ע

ה להתגרש, ות גירושין בגט, שאין מצוולקום כנגדם ולהציל את עם ישראל [כמו מצו

גט]. בהגדרה של מלחמות רשות גרש על ידי וה לואך כשהגיעו למצב של גירושין מצ

לכתחילה להילחם, אין מקום להכליל הצלת ישראל מוחובה, שכוונתה שיש חובה 

הרמב"ם עוסק בסדר כלל המלחמות כשבהלכות מלכים  שאין כן המ .מיד צר

הוא מתחיל במלחמות החובה ז' עממין ועמלק, ממשיך למלחמת  ,שהמלך נלחם

זה יש הרצף וב ,למלחמות רשות לאחר מכן עוברהצלת ישראל מיד צר, ו –ההכרח 

  ת הצלת ישראל מיד צר.ומקום להכליל גם מצו

כול חייבים הישראל מיד צר, גם במלחמת מנע,  עזרת שבמלחמתעולה ממה שלמדנו 

  .להילחם



 113     גיוס נשים לצבא  –  פרק י

 

  "והיה מחניך קדוש"פטור אשה ממלחמה משום   .ה

  חובת קדושת המחנה לעומת היתר אשת יפת תואר  .א

י ֵתֵצא " :)טו-יכג, ( דבריםבפרשת נאמר  ָבר ָרע ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביךָ ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביךָ ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביךָ ַמֲחֶנה ַעל אְֹיֶביךָ ּכִ ַמְרּתָ ִמּכֹל ּדָ י  .ְוִנׁשְ ּכִ

ֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך  ֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ

ֲחֶנה ֲחֶנה .ַהּמַ ֶמׁש ָיבֹא ֶאל ּתֹוְך ַהּמַ ֶ ִים ּוְכבֹא ַהׁשּ ּמָ ְהֶיה ְלָך  .ְוָהָיה ִלְפנֹות ֶעֶרב ִיְרַחץ ּבַ ְוָיד ּתִ

ֲחנֶ  ה חּוץִמחּוץ ַלּמַ ּמָ ה  .ה ְוָיָצאָת ׁשָ ָך חּוץ ְוָחַפְרּתָ ְבּתְ ׁשִ ְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך ְוָהָיה ּבְ ְוָיֵתד ּתִ

יָת ֶאת ֵצָאֶתךָ  ְבּתָ ְוִכסִּ י ה' ֱא  .ָבּה ְוׁשַ יְלָך ְוָלֵתת אְֹיֶביָך -ּכִ ֶקֶרב ַמֲחֶנָך ְלַהּצִ ְך ּבְ לֶהיָך ִמְתַהּלֵ

ב ֵמַאֲחֶריךָ     ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש ְלָפֶניָך  ָבר ְוׁשָ ב ֵמַאֲחֶריךָ ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ ָבר ְוׁשָ ב ֵמַאֲחֶריךָ ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ ָבר ְוׁשָ ב ֵמַאֲחֶריךָ ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ ָבר ְוׁשָ   ".ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ

מחנה ב אשרמיותר  וטהרתו מחנהה תקדושבמחנה הצבא על התורה מקפידה 

  הרגיל. ישראל

מכך לא פחות חשיבות הנושא, אבל עצם  שוםקדושת המחנה היא דין דאורייתא מ

מחנה הצניעות ני ינזהר בעני אינואם עם ישראל שום פיקוח הנפש שבדבר, שכן מ

  , וינחל מפלה במלחמה."ושב מאחריך"עלול להתקיים בו 

בשעה שאתם  :אמר להם משה לישראל(ט): " במדבר רבה שאכך שנינו במדרש 

 ,מה ביניכםין זושאם יש עו ,ן ניאוףויוצאים למלחמה היזהרו שלא יהיה בכם עו

 .הקדוש ברוך הוא הנלחם לכם הוא ישוב מאחריכם ואתם נמסרים ביד שונאיכם

 '.לא יראה בך ערות דבר ושב מאחריךו ,יך מתהלך וגו'וקכי ה' אל' דא הוא דכתיב:ה

הוו יודעין שאין הקדוש ברוך הוא  :אמר להם משה לישראל '?יךוקכי ה' אל'מהו 

ואותה שעה  ',והיה מחניך קדוש' יך אלא בזמןוקמייחד שמו בישראל שהוא נקרא אל

דא ה .והוא מציל אתכם מיד אויביכם ומוסר שונאיכם 'הוא משרה שכינתו ביניכם

  ."וגו' 'מתהלך בקרב מחניך להצילךהוא דכתיב: '

  

מצאנו הוראה שמנוגדת לעיקרון הזה לכאורה, בפרשת אשת יפת  לכאורה והנה

  ל שבצבא.תואר, בה הותרה ביאה על גויה, דווקא למחנה ישרא

 :וליישב הכתוב צריך להעיר בענין(כא, יא): " אור החיים הקדוש דבריםוכך הקשה 

ובפרט בעת מעשה הנס  ,נכר לטמא אדם עצמו בבת אל ,למה יצו ה' כדברים האלה

לעשות מעשה כיעור השנאוי אצלו  ,במקום שצריך להוסיף טהרה ודביקות בה' יתיר

מצינו  ,בשלמא התרת אכילת איסור ?יתברך יתברך, וזה יפעיל הרחקת דביקותנו בו

והוא טעם נכון, אבל מעשה  'אם ירעב' – לרמב"ם ז"ל (פ"ח הל' מלכים) שנתן טעם

ברה תורה אלא כנגד יצר יב) לא ד ,ורבותינו ז"ל אמרו (קידושין כא .זה יתעבנו עושנו
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ומן הראוי הוא להכניעו ולאבדו מלב עם קדוש בזמן ההוא אשר מלכם בראשם  .הרע

  .]שההיתר נועד להציל נשמות תועות ,הסוד ל פי דרך"ח מתרץ עהאו" [להלחם להם

...לא דברה תורה אלא כנגד (שם הערה עב): " תורה תמימההמעבר לכך, שואל 

ון שאפשר שיעבור לא שבקית קיום לכל מצוה, דנימא דכי זה יצה"ר, הלא לפי

  ."באיסור נתיר לו שיעשה בהיתר

ח) בנוגע לחומרת האיסור: -(יב, ד; ו איסורי ביאההלכות רמב"ם בכן מצינו כמו 

והוא שיבעול  ,אם בעלה בפרהסיא ,כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות"

 .וזריזין אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו משובחין ,לעיני עשרה מישראל או יתר

לא פגעו  ... [ו] ראיה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי. ,הוא כה למשה מסיניודבר זה הל

 שנאמר ,בכרתבכרתבכרתבכרתהרי עונשו מפורש בדברי קבלה שהוא  ,בו קנאים ולא הלקוהו ב"ד

ה' לאיש  יכרתיכרתיכרתיכרת    .ובעל בת אל נכראשר אהב אשר אהב אשר אהב אשר אהב ה' ה' ה' ה' כי חלל יהודה קדש כי חלל יהודה קדש כי חלל יהודה קדש כי חלל יהודה קדש ' יב):-(מלאכי ב יא

ה למדת שהבועל כותית כאילו נתחתן לעכו"ם שנאמר הנ ...'. אשר יעשנה ער ועונה

"ד יון זה אף על פי שאין בו מיתת בוע[ז] . מחלל קדש ה'מחלל קדש ה'מחלל קדש ה'מחלל קדש ה'ונקרא  'ובעל בת אל נכר'

שהבן מן הערוה בנו  .כמותו הפסד שאין בכל העריותהפסד שאין בכל העריותהפסד שאין בכל העריותהפסד שאין בכל העריותאל יהי קל בעיניך, אלא יש בו 

והבן מן הכותית אינו בנו  .אף על פי שהוא ממזר ,הוא לכל דבר ובכלל ישראל נחשב

ודבר זה גורם [ח]  ה'.מסיר אותו מלהיות אחרי  'כי יסיר את בנך מאחרי' :שנאמר

  ."ולמעול בו ה'ולשוב מאחרי  ,להדבק בעכו"ם שהבדילנו הקדוש ברוך הוא מהם

מאן דשכיב בבת אל נכר, דאעיל ברית קודש ואת (ח"ב ג, ב) נאמר : " הקדוש זוהרוב

ב"ה בר קנאה ב"ה בר קנאה ב"ה בר קנאה ב"ה בר קנאה ווווקנאה קמי קקנאה קמי קקנאה קמי קקנאה קמי ק, ותנינן לית 'ובעל בת אל נכר' :, דכתיבקיימא ברשו אחרא

 ,. מה כתיב (במדבר כהדברית קדישא, דאיהו קיומא דשמא קדישא ורזא דמהימנותאדברית קדישא, דאיהו קיומא דשמא קדישא ורזא דמהימנותאדברית קדישא, דאיהו קיומא דשמא קדישא ורזא דמהימנותאדברית קדישא, דאיהו קיומא דשמא קדישא ורזא דמהימנותא

  .' "ויחר אף ה' בישראל', מיד 'ויחל העם לזנות אל בנות מואב' :א)

יש בה ש שת יפת תואר,התורה אהתירה כיצד לו מתחזקת הקושיה: לאור דברים א

(יב,  רמב"ם הלכות שבועותהוכפי שכותב  ,ובראשם חילול ה' ,איסורים כה חמורים

פגיעה באות ברית קודש כן , ו"..חילול השם המקודש שהוא גדול מכן העוונותב): ".

  לנפילה במלחמה? הוממילא מביא ,ובקדושת המחנה

  מעשיהן של אסתר ויעל באופן שסותר לכאורה את קדושת המחנה  .ב

במחנה ישראל והן ערובה  חשובות כל כךצניעות וטהרה ש , היותלשאולוכן יש 

  יעל ואסתר בדרך של ערווה?פעלו לניצחון, כיצד 

ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי (יג, א) על אסתר המלכה: " ' מגילה במסכתנאמר 

תה יי" [דהיינו שאסתר האל תקרי לבת אלא לביתתנא משום ר' מאיר:  –' לו לבת

שהיתה עומדת מחיקו  ...' כאשר היתה באמנה אתו" ' ושם (יג, ב): .]כיאשתו של מרד
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אשר 'אמר רבי אבא (טו, א): " ושם ".של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי

וכאשר 'שבכל יום ויום עד עכשיו באונס, ועכשיו ברצון.  ,שלא כדת היה –' לא כדת

ואסורה אני לך, [רש"י:  "ךכשם שאבדתי מבית אבא כך אובד ממ – 'אבדתי אבדתי

  .]דאשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה, וברצון אסורה לבעלה

אמר ר"נ בר יצחק גדולה (כג, ב) על יעל אשת חבר הקיני: " זיר במסכתעוד נאמר 

ני מנשים יתבורך מנשים יעל אשת חבר הק' ... עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה

רחל ולאה. א"ר יוחנן: שבע בעילות  , מאן נשים שבאהל? שרה, רבקה,'באהל תבורך

' וגו' " [רש"י: כדי בין רגליה כרע נפל שכב'שנאמר:  ,בעל אותו רשע באותה שעה

  להתיש כוחו של אותו רשע כדי שתהא יכולה להורגו].

"בכל (כה, א):  פסחיםבמסכת  כן למדנוויש לדון גם לגופם של מעשיהן, ש

  .דמים" מתרפאין, חוץ מע"ז, גילוי עריות ושפיכות

כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ": (ה, א) יסודי התורה הלכות רמב"םהופסק 

 ,יעבור ואל יהרג ,ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו

ולא שימות בהם,  –' וחי בהם', 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' :שנאמר במצות

  ".ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו

ומנין שאפילו במקום סכנת נפשות אין עוברין על אחת משלש עבירות ": (ז) ושם

יך בכל וקואהבת את ה' אל' :שנאמר [עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים]? אלו

והריגת נפש מישראל  .אפילו הוא נוטל את נפשך ',לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך

שאין  ,עת נוטה לו הואלרפאות נפש אחרת או להציל אדם מיד אנס, דבר שהד

כי כאשר יקום איש על ' :שנאמר ,ועריות הוקשו לנפשות .מאבדין נפש מפני נפש

  .' "רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה

מי שחלה ונטה למות ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מאיסורין ושם (ו): "

ת כוכבים חוץ מעבוד ,ומתרפאין בכל איסורין שבתורה במקום סכנה .עושין ,שבתורה

שאפילו במקום סכנה אין מתרפאין בהן, ואם עבר  ,וגילוי עריות ושפיכת דמים

  ....""""ונתרפא עונשין אותו בית דין עונש הראוי לו

ואמרו הרופאים אין לו רפואה , וחלה ונטה למות ,מי שנתן עיניו באשהושם (ט): "

ואפילו לדבר עמה מאחורי  .אפילו היתה פנויה ,עד שתבעל לו, ימות ואל תבעל לו

ולא יורו לדבר עמה מאחורי הגדר שלא יהו בנות  ,וימות ,אין מורין לו בכך ,הגדר

  ."ויבואו בדברים אלו לפרוץ בעריות ,ישראל הפקר

  (עד, ב) התייחסו לשאלה זו: סהדריןבמסכת תוספות 
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המאורסה המאורסה המאורסה המאורסה     דרוצח ונערהדרוצח ונערהדרוצח ונערהדרוצח ונערה ,"ל לאקשויי עריות הואיותימה דה –והא אסתר פרהסיא הואי "

) דאמר דאיכא צנועות , בוכמו כן קשה בריש כתובות (ג .לכולי עלמא יהרג ואל יעבורלכולי עלמא יהרג ואל יעבורלכולי עלמא יהרג ואל יעבורלכולי עלמא יהרג ואל יעבור

הא שפיר עבדן דמסרו  ?ומאי קושיא .ולידרוש להו דאונס שרי ,ופריך ,דמסרו נפשייהו

ותירץ ר"ת דאין חייבין מיתה על בעילת עובד כוכבים  !נפשייהו משום גילוי עריות

והקשה הר"ר יצחק ב"ר מרדכי דע"כ  רעיה דעובד כוכבים...משום דרחמנא אפקריה לז

בפ' האשה שנתארמלה  ,כדאמרי' התם דאיכא פרוצות ,בביאת עכו"ם נאסרה לבעל

ואמרינן  .) גבי האשה שנחבשה בידי עכו"ם על ידי נפשות אסורה לבעלה, ב(כתובות כו

אלמא לגבי בעלה לא  ,) כאשר אבדתי מבית אבא כך אבדתי ממך, אוטנמי במגילה (

והא דלא פריך  וגם לכהונה נפסלת בביאתו... .ביאת עובד כוכבים כביאת בהמה אחשיב

דקים ליה דמהני טעמא דקרקע עולם לענין דלא מיחייב'  ,והא אסתר עריות הואי ,הכא

 ,ורוצח גופיה כי מיחייב למסור עצמו ....עריות דהא מרוצח ילפינןעריות דהא מרוצח ילפינןעריות דהא מרוצח ילפינןעריות דהא מרוצח ילפינןלמסור עצמה משום 

אבל היכא דלא עביד מעשה כגון שמשליכין אותו על  ,ג בידיםושיהר קודם ני מיליה

דמצי אמר אדרבה מאי חזית  ,מסתברא שאין חייב למסור עצמו ,התינוק ומתמעך

יש ... ...והא דקאמר אף נערה המאורסה תיהרג ואל תעבור. דדמא דחבראי סומקי טפי

אבל לענין חלול  .לפרש דתיהרג הנערה קודם שתעשה מעשה שתביא עליה את הערוה

 והא דפריך דמהני טעמא דקרקע עולם... לקא דעתךלא ס ,משום פרהסיא ,השם

ומשני טובתן של רשעים רעה היא  ?והא קא מתהניא מעבירה :גבי יעל(יבמות קג, א) 

 ,דמהאי טעמא היה לה למסור עצמה אף על פי שהיא קרקע עולם אצל צדיקים...

נראין הדברים שלא היתה אנוסה שהרי בורח ועוד ד משום דהנאה חשיבא כמעשה...

והתם פריך על מה שהכתוב  .והיא שידלתו בדבריה עד שבא עליה להתיש כחו היה...

דאמרינן בפ' מי שאמר ואני  ,שרה רבקה רחל ולאה 'מנשים באהל תברך'משבחה 

שהיו מתכוונות להבנות  ',גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה') כג, בבנזיר (

 .וחשיב לה שלא לשמה משום דנהנין מן המצוה ולא הוי לשמה כל כך ,מבעליהן

דאם היתה  ,והשתא ניחא שהכתוב משבחה, פריך דיעל נמי מיתהניא ום הכיומש

  ".אנוסה במה הכתוב משבחה

  הן: פותמדברי התוס ותהעולהמסקנות 

  בעילת גוי.בלר"ת אין חיוב מיתה  א.א.א.א.

  לקרקע עולם. ונחשב ויעל אסתרבעילת גוי, אך בלריב"ם יש חיוב מיתה  ב.ב.ב.ב.

נהנו  שתיהןו ,יעל ואסתר יזמו את בעילת האיסורמכיוון ששעולה מדברי הריב"ם, 

היה צריך לאסור ו , הביאה נחשבת למעשה למרות היותן קרקע עולםמעצם הביאה

ו נחשבת אלא שטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, ממילא אין ז .את הדבר

  שבהיותן קרקע עולם הדבר מותר. הנאה, וחוזר הדין לכך
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לכתחילה דבר מכיצד היה מותר לאסתר ויעל ליזום  העיקר חסר מן הספר.העיקר חסר מן הספר.העיקר חסר מן הספר.העיקר חסר מן הספר.לכאורה ו

  ?זימה לצורך הצלה

  איסור עריות והצלת רבים  .ג

  (עד, ב): סהדריןבהמאירי  דברי על פי נראה לבאר את דברי הריב"ם

ואף שכר הליכה אין  ,מה שאמר קרקע עולם הייתה שלא הייתה היא עושה כלום"

אבל באיש אפילו הוליכוהו על כרחו הואיל  .בידה שמוליכין היו אותה על כרחה

ואם  .או האשה בזמן שיאמרו לה לילך היא מעצמה יהרגו ואל יעבורו ,ומעשה בידו

כמו שאמרו שבע בעילות בעל אותו רשע  ,תשיבני יעל שנשמעה לסיסרא אף ברצונה

 – וזהו שהקשו עליה ברביעי של נזיר .הצלת רבים שאניהצלת רבים שאניהצלת רבים שאניהצלת רבים שאני ,שנאמר בין רגליה כרע וכו'

ותירץ כל טובתן של רשעים רעה היא אצל  ,ר"ל ברצון ?הא מתהניא מעבירה (כג, ב)

ולא על  ,אלמא שלא היה קשה להם אלא על שנהנית מעבירה ברצון .צדיקים

הא כל  ,כל שאומרין לה לילך מעצמה תיהרג וכו' ,אבל באונס עצמה .הליכתה

וכן ברוצח בלא שום מעשה, אלו היו מעכבין אותו וזורקין עליו  .וליכין אותה לאשמ

הואיל ומגזימים עליו במיתה  ,תינוק והתינוק מתמעך אין זה חייב להשמיט עצמו

ואמר לו אנס הזהר שלא תעלהו  ,וכן אם היה ישראל מושלך בבור .שלא ישמט משם

  ".ואינו חייב להעלות ,שאם תעלהו אני אהרוג אותך

  .הצלת רביםהצלת רביםהצלת רביםהצלת רביםמשמע שכל ההיתר של אסתר ויעל היה לצורך 

בור שמתכנס? קהילה? ישה אנשים? מניין? כל צושל    :מה מוגדר כ"רבים"מה מוגדר כ"רבים"מה מוגדר כ"רבים"מה מוגדר כ"רבים"    ש לעייןש לעייןש לעייןש לעייןויויויוי

  כלל ישראל ממש?כלל ישראל ממש?כלל ישראל ממש?כלל ישראל ממש?    רק להצלת הוא היתר זימהמא עיר? הציבור בארץ? או ש

  .מצאנו בדבר זה מחלוקת

 של בני אדם שהלכו בדרך... מעשה שסיעה" (ח"ב סי' קיז): שו"ת שבות יעקבבכתב 

אז הפקירה עצמה  ,ולא שמעו בהתחננם על נפשותם ופגשום אנשי בליעל רוצחנים...

ובא בעלה לשאול אי אשתו מותרת  .וע"י כן הצילה אותם ,אשה ברצון בעלה ישראל

  ואשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה או לא. ,לו מצד אונס רציחה ברצונה

...דאפי' היכא שאין כאן נדנוד עבירה בבעילתה  קס"ז: בתשובת מהרי"ק סי' ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

כמו יעל אשת חבר הקני ואסתר שהמציאה את עצמה  ,כדי להציל כל ישראל

לעשות  תכדי שיתאווה לה ויהא נח להתפתו ,תובעה הלאחשורוש בשעה שלא הי

הרי להדיא דהיא אסורה  .עכ"ל ,נאסרה על מרדכי בעלה , אפילו הכילה בקשתה

נ"ל הכוונה לפי שלא היתה מתרצת  ,והא דאמרינן עד השתא באונס .אללבעלה ישר

משא"כ בשאין האימה  .ומפני אימת מלכות הלכה אצלו ,עד שתבעה אחשורוש בפה
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רק גזירה אחרת עליה ועל רבים והיא מתרצת מרצונה הטוב לבעילה  ,מחמת הבעילה

אנוסה לענין זה ומקרי  ,דשפיר עבדה להצלת עצמה והרבים ל גבאף ע ,משום הצלה

כיון דבעילתה  כל מקוםמ ,דלא מיענשא עליה, כיון דעשתה לשמה כמו יעל ואסתר

דאשה זו אסורה דאשה זו אסורה דאשה זו אסורה דאשה זו אסורה לכן נ"ל  .והעיקר כדעת מהרי"ק ,היתה ברצונה נאסרה על בעלה

מ"מ נאסרה לבעלה כמו  אף שאין כאן נדנוד עבירה שעשתה להצלת רביםאף שאין כאן נדנוד עבירה שעשתה להצלת רביםאף שאין כאן נדנוד עבירה שעשתה להצלת רביםאף שאין כאן נדנוד עבירה שעשתה להצלת רבים    ההההלבעללבעללבעללבעל

  ".יעל ואסתר

דין זה שיהיה מותר לאשת (תניינא, יו"ד סי' קסא) כתב: " שו"ת ודע ביהודהבאבל 

כיון  ,ואני אומר ... אינו תורה, ולא ישר בעיניאינו תורה, ולא ישר בעיניאינו תורה, ולא ישר בעיניאינו תורה, ולא ישר בעיני    ,,,,לזנות ברצון כדי להציל נפשותלזנות ברצון כדי להציל נפשותלזנות ברצון כדי להציל נפשותלזנות ברצון כדי להציל נפשותאיש 

א"כ כשם שאין  ילוי עריות ושפיכות דמים,שאמרו רז"ל בכל מתרפאין חוץ מע"ז וג

ונס דרחמנא שריה וא .כך אין מצילין בהם נפשות ,מתרפאין בשלש עבירות הללו

אבל היכא שאינה  ,היינו שהיא אנוסה על גוף הביאה ,באשה שקרקע עולם היא

לא מקרי קרקע  ,אנוסה על גוף הביאה ואדרבה היא משתדלת לזה להציל נפשות

ואסתר שאני שהייתה להצלת כלל ישראל ואסתר שאני שהייתה להצלת כלל ישראל ואסתר שאני שהייתה להצלת כלל ישראל ואסתר שאני שהייתה להצלת כלל ישראל  .ואשה ואיש שוים ותהרג ואל תעבור ,עולם

ושם היה בהוראת  .דים מהצלת כלל ישראלדים מהצלת כלל ישראלדים מהצלת כלל ישראלדים מהצלת כלל ישראלואין למדין הצלת יחיואין למדין הצלת יחיואין למדין הצלת יחיואין למדין הצלת יחי    ,,,,מהודו ועד כושמהודו ועד כושמהודו ועד כושמהודו ועד כוש

 ."מרדכי ובית דינו ואולי ברוח הקודש

כשבקש " (יח, ב): תעיתבמסכת שמצינו  ,הנודע ביהודהש לשאול על דברי וי

לוליינוס ופפוס " רש"י שם:וב", טוריינוס להרוג את לולינוס ופפוס אחיו בלודקיא...

וד, והיינו דאמרינן (בבא בתרא י, ב): היא ל –צדיקים גמורים היו. בלודקיא  –אחיו 

: שנהרגו על בתו םהרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן, ויש אומרי

של מלך שנמצאת הרוגה, ואמרו: היהודים הרגוה, וגזרו גזרה על שונאיהן של ישראל, 

  ."ועמדו אלו ופדו את ישראל, ואמרו: אנו הרגנוה, והרג המלך לאלו בלבד

גם כשאין מדובר  שאין חיוב למסור את הנפש להצלת ציבור, אףרואים ממקור זה ש

  במחיצתו. עמודאמר לו ואין כל בריה יכולה ליהעושה כן קדוש י בכלל ישראל,

דרוצח ונערה דרוצח ונערה דרוצח ונערה דרוצח ונערה " סנהדרין לעיל פותכמובא בתוס ,כדין רציחה ילוי עריותולמדנו שדין ג

כשם  כךלפי .[ששניהם נלמדו מאותו מקור] "המאורסה לכולי עלמא יהרג ואל יעבורהמאורסה לכולי עלמא יהרג ואל יעבורהמאורסה לכולי עלמא יהרג ואל יעבורהמאורסה לכולי עלמא יהרג ואל יעבור

  לצורך הצלת רבים. להיבעללהיבעללהיבעללהיבעללהצלת רבים כן מותר  למסור את הנפשלמסור את הנפשלמסור את הנפשלמסור את הנפששמותר 

(ה,  יסודי התורה הלכות רמב"םב וכן רואים שדין גילוי עריות כדין שפיכות דמים

נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחת כאחד: " כולל שני איסורים אלוה), ש

אותה ואם לאו נטמא את כולכן יטמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת  מכן ונטמא

מישראל, וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו ואם לאו נהרוג 

  ".כולכם, יהרגו כולם ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל...
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הריגה, ציבור אינו יכול להקריב מישהו להצלתו, אך אם המתנדב מוסר נפשו לאם כן, 

  אמר להם.יאישה מוסרת עצמה לביאה להצלת הציבור, קדוש ישאו 

  היותה כרוכה בקידוש השם או בחילולו –שורש הדינים המיוחדים במלחמה   .ד

וי"ל דלא נאמר ": התורה תמימה שםוהיתרה במלחמה, כתב  אשת יפת תוארבנוגע ל

בו ולא יצער נפשו כדי רוח כל איש נכון בקר הכלל זה אלא במלחמה, דאז צריך שיהי

שופטים בענין החוזרים  וף פרשתשיוכל לעמוד בקשרי מלחמה, וכמבואר בס

ויתכן לומר דמטעם זה הותרו קותלי דחזירי במלחמה כמבואר  .ממערכות המלחמה

  '".ובתים מלאים כל טוב(ו, א) 'ואתחנן  רשתובפ (יז, א)בחולין 

  שהוא דוחה איסורים חמורים. ועדיין צריך להבין מה מייחד את ניצחון המלחמה

..ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען (ז, טו): ". מלכים הלכות רמב"םה והנה כתב

וישים  שעל יחוד השם הוא עושה מלחמהשעל יחוד השם הוא עושה מלחמהשעל יחוד השם הוא עושה מלחמהשעל יחוד השם הוא עושה מלחמהוידע  ,על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה

ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם ולא יירא ולא יפחד  ,נפשו בכפו

וכל המתחיל לחשוב ולהרהר במלחמה ומבהיל עצמו  .דבר למלחמהדבר למלחמהדבר למלחמהדבר למלחמה    מלבו ויפנה מכלמלבו ויפנה מכלמלבו ויפנה מכלמלבו ויפנה מכל

אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו ' :עובר בלא תעשה, שנאמר

ואם לא נצח ולא עשה . שכל דמי ישראל תלויין בצוארושכל דמי ישראל תלויין בצוארושכל דמי ישראל תלויין בצוארושכל דמי ישראל תלויין בצוארו, ולא עוד אלא 'מפניהם

לבב  , שנאמר ולא ימס אתששפך דמי הכלששפך דמי הכלששפך דמי הכלששפך דמי הכלמלחמה בכל לבו ובכל נפשו, הרי זה כמי 

וארור מונע חרבו  ארור עושה מלאכת ה' רמיהארור עושה מלאכת ה' רמיהארור עושה מלאכת ה' רמיהארור עושה מלאכת ה' רמיה'אחיו כלבבו, והרי מפורש בקבלה 

  "....''''כי מלחמות ה' אדוני נלחםכי מלחמות ה' אדוני נלחםכי מלחמות ה' אדוני נלחםכי מלחמות ה' אדוני נלחם' ...לקדש את השם בלבדלקדש את השם בלבדלקדש את השם בלבדלקדש את השם בלבדותהיה כוונתו  ...'מדם

, ועליה מוסרים את הנפש ,מלחמה של כלל ישראל היא מלחמתו של הקב"האם כן, 

שהדבר נדרש לצורך המלחמה,  בעתמשום כך , ושיתקדש שמו ולא יתחלל חלילה

  גם עוברים על זימה כמו אשת יפת תואר.

ָרֵאל ּכֹה־ָאַמר נאמר בספר יחזקאל (כ, לט): " ית־ִיׂשְ ם ּבֵ ּלּוָליו ְלכּו  ה' אלקיםְוַאּתֶ ִאיׁש ּגִ

נֹוֵת  ַמּתְ לּו־עֹוד ּבְ י לֹא ְתַחּלְ ם ָקְדׁשִ יֶכם ֲעבֹדּו ְוַאַחר ִאם־ֵאיְנֶכם ׁשְֹמִעים ֵאָלי ְוֶאת־ׁשֵ

  ".ּוְבִגּלּוֵליֶכם

ואתם בית ' :דכתיב ,חילול השם קשה מכולן :אמר ר"י בר פזי(ג, ט): " ירושלמי דריםוב

  ".איש גילוליו לכו עבודו ואת שם קדשי לא תחללו וגו' םיקישראל  כה אמ' יי' אל

מצינו שויתר הקב"ה על ע"ז ולא וויתר על חילול (כב, ו): " רבה ויקרא מדרשוב

 לקיםואתם בית ישראל כה אמר ה' א' :שנאמר ?ומנין שוויתר הקב"ה על ע"ז ,השם

  .'"את שם קדשי לא תחללו'ו :וכתיב (שם) 'איש גלוליו לכו עבודו
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לכאורה הדברים צריכים ביאור. הרי למדנו שאף על פי שפיקוח נפש דוחה את רוב ו

  השם: העברות שבתורה, עבודה זרה איננה נדחית מפניו, ויש בדבר חילול

כל בית ישראל מצווין על קדוש [א] ב, ד): "-(ה, א יסודי התורה הלכות רמב"ם

 ,, ומוזהרין שלא לחללו'ונקדשתי בתוך בני ישראל' :השם הגדול הזה שנאמר

כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל  :כיצד '.ולא תחללו את שם קדשי' :שנאמר

במה  ]ב[ .יעבור ואל יהרג ,הרגנולעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או י

אבל שלש  ילוי עריות ושפיכות דמים,ג ,חוץ מע"ז ,תודברים אמורים בשאר מצו

כל מי [ד]  עבירות אלו אם יאמר לו עבור על אחת מהן או תהרג, יהרג ואל יעבור...

שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו, וכל מי שנאמר בו 

אל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם, ואם היה בעשרה מישראל יהרג ו

וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ועבר ולא נהרג  ...הרי זה קידש את השם ברבים

הרי זה מחלל את השם, ואם היה בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים 

 ".א חלול השםובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה שהי

ילוי עריות היא החמורה שבהן, שהרי גמבחינה מסוימת ע"ז  ,[בין ג' עבירות אלו

היא ממש ש ה שאין כן עבודה זרהעם כל חומרתן הן נקודתיות, מ ושפיכות דמים

  .קיצוץ נטיעות וביטול כל התורה כולה]

"ה שהקבלמדו חז"ל מספר יחזקאל כיצד ש בדבר לכאורה סתירה פנימית. י זה לפי

, והרי עבודה זרה ובלבד שלא יחלל את שמו בודה זרה,מוכן שעם ישראל יעבוד ע

  ?עצמה היא חילול השם היותר גדול

  יותר מעבודה זרה.גדול  שםחילול המצב שיש בו שיש על כורחנו צריך לומר 

ֲאָרצֹות כְּ כה): "-(יט לה יחזקאלבוכך נאמר  רּו ּבָ ּזָ ּגֹוִים ַוּיִ ם ָוָאִפיץ אָֹתם ּבַ ַדְרּכָ

ים: ַפְטּתִ ם  ְוַכֲעִלילֹוָתם ׁשְ אּו ׁשָ ר ּבָ בֹוא ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ֱאמֹר ָלֶהם ַוּיָ י ּבֶ ם ָקְדׁשִ לוּ ֶאת ׁשֵ ֱאמֹר ָלֶהם ַוְיַחּלְ י ּבֶ ם ָקְדׁשִ לוּ ֶאת ׁשֵ ֱאמֹר ָלֶהם ַוְיַחּלְ י ּבֶ ם ָקְדׁשִ לוּ ֶאת ׁשֵ ֱאמֹר ָלֶהם ַוְיַחּלְ י ּבֶ ם ָקְדׁשִ לוּ ֶאת ׁשֵ ַוְיַחּלְ

ה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאוּ     ה'ה'ה'ה'ַעם ַעם ַעם ַעם  ה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאוּ ֵאּלֶ ה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאוּ ֵאּלֶ ה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאוּ ֵאּלֶ ר  ....ֵאּלֶ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ לּוהּו ּבֵ ר ִחּלְ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ ר ָוֶאְחמֹל ַעל ׁשֵ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ לּוהּו ּבֵ ר ִחּלְ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ ר ָוֶאְחמֹל ַעל ׁשֵ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ לּוהּו ּבֵ ר ִחּלְ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ ר ָוֶאְחמֹל ַעל ׁשֵ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבַ ית ִיׂשְ לּוהּו ּבֵ ר ִחּלְ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ ָוֶאְחמֹל ַעל ׁשֵ

אוּ ׁשָ  אוּ ׁשָ ּבָ אוּ ׁשָ ּבָ אוּ ׁשָ ּבָ הּבָ הּמָ הּמָ הּמָ ָרֵאל ּכֹה ָאַמר ה' אלקים  ....ּמָ ָרֵאל ָלֵכן ֱאמֹר ְלֵבית ִיׂשְ ית ִיׂשְ ה ּבֵ ָרֵאל לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני עֹׂשֶ ית ִיׂשְ ה ּבֵ ָרֵאל לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני עֹׂשֶ ית ִיׂשְ ה ּבֵ ָרֵאל לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני עֹׂשֶ ית ִיׂשְ ה ּבֵ לֹא ְלַמַעְנֶכם ֲאִני עֹׂשֶ

ם אֶתם ׁשָ ר ּבָ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ם ּבַ ְלּתֶ ר ִחּלַ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ י ִאם ְלׁשֵ םּכִ אֶתם ׁשָ ר ּבָ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ם ּבַ ְלּתֶ ר ִחּלַ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ י ִאם ְלׁשֵ םּכִ אֶתם ׁשָ ר ּבָ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ם ּבַ ְלּתֶ ר ִחּלַ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ י ִאם ְלׁשֵ םּכִ אֶתם ׁשָ ר ּבָ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ם ּבַ ְלּתֶ ר ִחּלַ י ֲאׁשֶ ם ָקְדׁשִ י ִאם ְלׁשֵ דֹול . . . . ּכִ ִמי ַהּגָ י ֶאת ׁשְ ּתִ ׁשְ דֹול ְוִקּדַ ִמי ַהּגָ י ֶאת ׁשְ ּתִ ׁשְ דֹול ְוִקּדַ ִמי ַהּגָ י ֶאת ׁשְ ּתִ ׁשְ דֹול ְוִקּדַ ִמי ַהּגָ י ֶאת ׁשְ ּתִ ׁשְ ְוִקּדַ

ם  ְלּתֶ ר ִחּלַ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ל ּבַ ם ַהְמֻחּלָ ְלּתֶ ר ִחּלַ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ל ּבַ ם ַהְמֻחּלָ ְלּתֶ ר ִחּלַ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ל ּבַ ם ַהְמֻחּלָ ְלּתֶ ר ִחּלַ ּגֹוִים ֲאׁשֶ ל ּבַ י ַהְמֻחּלָ ְדׁשִ ִהּקָ י ֲאִני ה' ְנֻאם ה' אלקים ּבְ תֹוָכם ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ּכִ י ּבְ ְדׁשִ ִהּקָ י ֲאִני ה' ְנֻאם ה' אלקים ּבְ תֹוָכם ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ּכִ י ּבְ ְדׁשִ ִהּקָ י ֲאִני ה' ְנֻאם ה' אלקים ּבְ תֹוָכם ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ּכִ י ּבְ ְדׁשִ ִהּקָ י ֲאִני ה' ְנֻאם ה' אלקים ּבְ תֹוָכם ְוָיְדעּו ַהּגֹוִים ּכִ ּבְ

ל ָהֲאָרצֹות ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם  ....ָבֶכם ְלֵעיֵניֶהםָבֶכם ְלֵעיֵניֶהםָבֶכם ְלֵעיֵניֶהםָבֶכם ְלֵעיֵניֶהם י ֶאְתֶכם ִמּכָ ְצּתִ י ֶאְתֶכם ִמן ַהּגֹוִים ְוִקּבַ ְוָלַקְחּתִ

ם ִמ . ֶאל ַאְדַמְתֶכם י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ּוְטַהְרּתֶ ּלּוֵליֶכם ְוָזַרְקּתִ ל ּגִ ּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמּכָ

  ".ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם

...  –' באמור להם עם ה' אלה ומארצו יצאו"'על הפסוק הנ"ל:  (פו, א) רש"י יומאוב

 ,באמור עליהם הנכרים שגלו ביניהן ?ובמה חללוהו ',ויחללו את שם קדשי' שנאמר:

שם שמים מתחלל וכבודו , נמצא ראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלוראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלוראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלוראו עם ה' אלה ולא יכול להצילם שלא יגלו
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  ."מתמעט

ה אְֹתָך ְלגֹוי " כ):-(יב במדבר ידב וכן מצאנו בחטא המרגלים ּנּו ְוֶאֱעׂשֶ ֶבר ְואֹוִרׁשֶ ּנּו ַבּדֶ ַאּכֶ

ּנוּ  דֹול ְוָעצּום ִמּמֶ ה ֶאל  .ּגָ ה  ה'ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ י ֶהֱעִליָת ְבכֲֹחָך ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ְמעּו ִמְצַרִים ּכִ ְוׁשָ

ְרּבוֹ  ה  .ִמּקִ י ַאּתָ ְמעּו ּכִ ב ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ׁשָ ַעִין  ה'ְוָאְמרּו ֶאל יֹוׁשֵ ר ַעִין ּבְ ה ֲאׁשֶ ֶקֶרב ָהָעם ַהּזֶ ּבְ

ה  ה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּוְבַעּמּוד ֵאׁש ָלְיָלה ה'ִנְרָאה ַאּתָ ד ָעָנן ַאּתָ  .ַוֲעָנְנָך עֵֹמד ֲעֵלֶהם ּוְבַעמֻּ

ה כְּ  ה ֶאת ָהָעם ַהּזֶ י ִאיׁש ֶאָחד ְוֵהַמּתָ ְלּתִ ְמֲעָך ֵלאמֹר: ִמּבִ ְמעּו ֶאת ׁשִ ר ׁשָ י ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ְלּתִ ְמֲעָך ֵלאמֹר: ִמּבִ ְמעּו ֶאת ׁשִ ר ׁשָ י ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ְלּתִ ְמֲעָך ֵלאמֹר: ִמּבִ ְמעּו ֶאת ׁשִ ר ׁשָ י ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ְלּתִ ְמֲעָך ֵלאמֹר: ִמּבִ ְמעּו ֶאת ׁשִ ר ׁשָ ְוָאְמרּו ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ

רה' ה' ה' ה' ְיכֶֹלת ְיכֶֹלת ְיכֶֹלת ְיכֶֹלת  ְדּבָ מִּ ָחֵטם ּבַ ׁשְ ע ָלֶהם ַוּיִ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ רְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ְדּבָ מִּ ָחֵטם ּבַ ׁשְ ע ָלֶהם ַוּיִ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ רְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ְדּבָ מִּ ָחֵטם ּבַ ׁשְ ע ָלֶהם ַוּיִ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ רְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ְדּבָ מִּ ָחֵטם ּבַ ׁשְ ע ָלֶהם ַוּיִ ּבַ ר ִנׁשְ ה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ל  ....ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהּזֶ ה ִיְגּדַ ְוַעּתָ

ְרּתָ ֵלאמֹר-ָנא ּכַֹח ֲא  ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה ֶאֶר  ה' .דָֹני ּכַ ה לֹא ְיַנּקֶ ע ְוַנּקֵ א ָעֹון ָוָפׁשַ ִים ְוַרב ֶחֶסד נֹׂשֵ ְך ַאּפַ

ָך  גֶֹדל ַחְסּדֶ ה ּכְ ִעים: ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהּזֶ ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ ִנים ַעל ׁשִ ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ

ה ְצַרִים ְוַעד ֵהּנָ ה ִממִּ אָתה ָלָעם ַהּזֶ ר ָנׂשָ ְדָבֶרךָ  ה'ַוּיֹאֶמר . ְוַכֲאׁשֶ י ּכִ   ".ָסַלְחּתִ

כליה חלילה על  – הרי שלמרות חומרת החטא, והעונש החמור שראוי היה עליו

ישראל מלבד משה רבינו ע"ה, הנימוק של חילול ה' לעיני הגויים שיאמרו "מבלתי 

  יכולת ה'", ביטל את העונש המלא.

: חטא העגלב(יב) על ביטול העונש המלא  שמות לבשמות לבשמות לבשמות לב האבן עזראפירוש וכן מצאנו ב

ֵני " ָהִרים ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ּפְ ָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהרֹג אָֹתם ּבֶ ה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ּבְ ָלּמָ

ךָ  ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעּמֶ ָך ְוִהּנָ ברעה הוציאם "' ". וכתב האבן עזרא:ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ

וטעם ברעה הוציאם כאשר רמזו קדמונינו ז"ל, כי במזל רע  – 'להרוג אותם בהרים

 ח המזל להציל הדבקים בו,ח המזל להציל הדבקים בו,ח המזל להציל הדבקים בו,ח המזל להציל הדבקים בו,וווולת לשם לנצח כלת לשם לנצח כלת לשם לנצח כלת לשם לנצח כוווווהנה יאמרו אין יכוהנה יאמרו אין יכוהנה יאמרו אין יכוהנה יאמרו אין יכיצאו ממצרים. 

 ."ובראותו כי אין יכולת לו הרגם, וזה יהיה  חלול  השם

שת יפת תואר במלחמה יש פגם של גילוי עריות, אאומנם בלאור זאת יש לומר ש

הוא חילול  במלחמה של עם ישראלחלילה פסד אבל ה, חילול השם וצד מסוים של

  , ולכן התירה התורה אשת יפת תואר.היותר גדול שםה

  מסירות נפש או באיסורי עריות לשם הצלה:דרגות ב שלושמצאנו אם כן 

  הצלת יחיד:הצלת יחיד:הצלת יחיד:הצלת יחיד:א. א. א. א. 

ברור שאסור לאדם  ,שהבאנו לעילח) -(ה, א; ויסודי התורה  הלכות רמב"םמדברי ה

  1.יחידשל  ולמסור את נפשו או לעבור על עריות לצורך הצלת

                                            

כגון דקא טבעה איתתא בנהרא  ?היכי דמי חסיד שוטה(כא, ב): " סוטה במסכתומה שלמדנו   .1

אינו מדובר בראייה ונגיעה בלבד, ושן ", כיווואמר לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ואצולה

אסור שהובאו לעיל, במקרים ש . מה שאין כןהדבר מותר שם הצלהאלא ל דבר עבירהמתכוון ל

  עצמו למטרת הצלה. על גילוי עריות לעבור



  גיוס נשים לצבא  –  פרק י     122

  ::::הצלת ציבורהצלת ציבורהצלת ציבורהצלת ציבורב. ב. ב. ב. 

(רמב"ם  לצורך הצלת הציבורגילוי עריות לציבור אסור למסור אדם להריגה או ל

אישה לעבור על או ל ומותר למסור נפש אדם עצמואך ל הלכות יסודי התורה ה, ה),

  ., וקדוש יאמר להםורלצורך הצלת הציב גילוי עריות,

שמסרו נפשם על הסיפור במסכת תענית (יח, ב) על לולינוס ופפוס, מ למדנודבר זה 

הרוגי לוד אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן שועליהם נאמר  ,הצלת יהודי לוד

  .עדן

  ::::הצלת כלל ישראלהצלת כלל ישראלהצלת כלל ישראלהצלת כלל ישראלג. ג. ג. ג. 

יוצאים כול הה ושבמלחמת מצוחובה על כל אחד למסור את הנפש, כפי שראינו חובה על כל אחד למסור את הנפש, כפי שראינו חובה על כל אחד למסור את הנפש, כפי שראינו חובה על כל אחד למסור את הנפש, כפי שראינו 

וכפי שכותב המנ"ח שבמלחמה אין  ,ימותו בהחלקם גם אם ברור ש ,למלחמה

  2.סומכים על הנס ועל פי הטבע אנשים נהרגים

 איסור אם הדבר נדרש, חובה לעבור על ל כןוע ,וראינו לעיל שדין מיתה כדין ערווה

 עריות להציל את כלל ישראל וכדמצינו ביעל ואסתר שעברו על ערווה להצלת כלל

  ישראל.

  :על הרמב"ם נוספתניתן לתרץ גם את הקושיה ה ל פי זהע

מדוע קוח נפש, יה מדין פוהצלת ישראל נחשבת למלחמת מצובהנחה ששאלנו, 

  ?הלכה זאת בהלכות מלחמה ולא בהלכות שמירת הנפש וכדומההרמב"ם הביא 

ים שבהלכות פיקוח נפש מדובר על הצלת יחיד או ציבור, אך בהלכות מלכ ש לומרוי

  :הבדלים גדוליםיש ביניהם  י כןוכפי שראינו לפנ ,הרמב"ם עוסק בהצלת כלל ישראל

בהן חובה למסור את הנפש שה ובהלכות מלכים הרמב"ם עוסק רק במלחמות מצו .1

כמו בז' עממין ועמלק, דבר הקיים גם במלחמת הצלת ישראל מיד צר [ולא קיים 

  .בהצלת יחיד או ציבור]

של סכנה, כפי שראינו  מוסרים את הנפש גם על ספק רחוקה ובמלחמת מצו .2

  בהצלת ציבור או יחיד. סורדבר שא במלחמת מנע,

                                            

נהי דכל  מבואר בש"ס דמלחמות מצוה אפי' כלה מחופתה וכו'..." :מחת חיוך מצוה תכה  .2

וידוע דהתורה לא  ,מ"מ מצוה זו דהתורה ציותה ללחום עמהם ,המצות נדחים מפני הסכנה

א"כ  ,ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת מלחמה ,תסמוך דיני' על הנס כמבואר ברמב"ן

  ."חזינן דהתורה גזרה ללחום עמהם אף דהוא סכנה
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 םהרמב"ם הלכה זו להלכות מלכים ומלחמותיההכניס לאור זאת ברור מדוע 

קוח נפש הנוגעות להלכות יחיד או ציבור יולא בהלכות פ ,השייכות לכלל ישראל

  בלבד.

 לימינו, להתיר ואסתר יעלשת יפת תואר, ן להשליך מאהאם נית ועדיין יש לשאולועדיין יש לשאולועדיין יש לשאולועדיין יש לשאול

  זנות לצורך הצלת כלל ישראל? חשש

שדינה קל משל  ,שאין ללמוד מיעל שהייתה גויה [אשת חבר הקיני] ין לומרא א.א.א.א.

שכן הייתה לכל הפחות בת גרים ככל משפחת צאצאי יתרו (וגם אם בעלה ה, ייהודי

  מצאצאיו, לא היה נושא גויה).

שיעל הייתה שופטת כדבורה, וכן  (פרשה א, ח) במדרש רבה רותזו מצינו ויתירה מ

ילקוט שמעוי ובמקום אחר מבואר שהייתה גיורת ( 3(ה, ו). רש"י בשופטיםכתב 

  4רמז ט). יהושע

שהרי יעל ואסתר ויהודית  ,לא ניתן ללמוד מהן על זנות של מחנה ישראללכאורה  ב.ב.ב.ב.

אין הדבר נחשב כביאה ממש, וגם לריב"ם  לעיל, בינו תםולשיטת ר ,נבעלו לגוי

  .תכן שביאת גוי קלה יותריעדיין י ,החולק וסובר שדין בעילת גוי כדין בעילת ישראל

שכן שזנות הותרה לצורך הצלת כלל ישראל,  שת יפת תואראין ללמוד מאלכאורה  ג.ג.ג.ג.

 .קנאים פוגעים בו במלחמהבמלחמהבמלחמהבמלחמה שלאשלאשלאשלאשהבא עליה  ,גויה הקלה יותר יאתשם מדובר על ב

 נידה שהיא בכרת או יאתא לידי בוזנות בתוך מחנה ישראל, שיכול לב מה שאין כן

  .שהיא בסקילה שת אישאביאת 

כן , שית דיןהדין שקנאים פוגעים בו במובן מסוים חמור יותר ממיתת במאידך גיסא, 

יכול  ל אחדואילו בבעילת גויה כ ,צריך דרישה וחקירה והעדאת עדים במיתת בית דין

הבועל גויה, חוץ מעצם האיסור של זנות, יש ש ,ועדים. ועוד ית דיןגם ללא בלהורגו 

כן על ש חומרה בדבר כמו כן יש יותר. חמורהבזה איסור של חילול ה' שהוא הדבר 

  .בודה זרהדבק בעידי זה נ

                                            

הראי"ה וציין לדבריהם הרצי"ה קוק זצ"ל בהערותיו על משפט כהן סי' קמד אות ח, על דברי   .3

ומאן יימר לן ג"כ דיעל לא היתה מקובלת בישראל כשופטת ומנהיגה בדור, כעין דבורה, שם: "

 ".מצאה את עצמה חייבת לעמוד בפרץ להצלת האומה בכללה ם הכיומשו

אומנם יש אומרים שעל כל פנים באותו זמן הייתה יעל גויה, על פי דברי ר"נ גאון (ברכות כז,   .4

סרא שלמדו תורה בירושלים הוא ר' עקיבא (וכן כתב המהרש"א יבמות ב) שמבני בניו של סי

טז, א ד"ה א"ל ר' יהושע, וראה רמב"ם בהקדמה למשנה תורה, שכתב שיוסף אביו של ר' עקיבא 

שר' עקיבא היה  ה פרק יא)"ח היה גר צדק), ובצירוף לדברי הרמ"ע מפאנו (עשרה מאמרות 

  צאצא של סיסרא מיעל, ואכמ"ל. [ה"ע]
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על פי הדברים הללו יתכן לומר שכמו שבמלחמת רשות, התורה התירה אשת יפת 

ת מחשבתנו מהמלחמה ותגרום ולו באופן קל, לנפילה אר, כדי שהיא לא תסיט אות

כך גם יש מקום להתיר פריצות בתוך , מול אויבינו, דבר שהוא חילול ה' היותר גדול

וא"ת שסוף סוף התורה התירה מעשה  עם ישראל כשהדבר נידרש לצורך המלחמה.

דין וה מוסרים את הנפש, וובמלחמת מצפריצות במלחמה רק בגויה? וי"ל שמכיוון ש

כשם שמותר ואף חובה למסור את הנפש למען כלל ישראל,  ל כןהריגה כדין עריות, ע

יש היתר לפריצות כשהדבר נדרש לצורך הניצחון במלחמה וכמו שראינו ביעל כך 

ואסתר שהשתמשו בערווה לצורך הצלת כלל ישראל. [מטעם זה התירו לסוכני מוסד 

שהדבר נדרש לצורך הצלת כלל ושב"כ לאכל מאכלות אסורות ולהיטמא לנשים כ

  ישראל.]

להצלת כלל להצלת כלל להצלת כלל להצלת כלל , נחשבת רץ ישראלרץ ישראלרץ ישראלרץ ישראלאאאאלהצלת יושבי להצלת יושבי להצלת יושבי להצלת יושבי שכל מלחמה שצה"ל מנהל  [יש לציין

(סימן קיד אות  כהן משפטבכמובא  ץ לארץ,גם אם מרבית היהודים חיים בחו ישראלישראלישראלישראל

 ל פי, ערץ ישראללא מצינו חשיבות זו לארץ מיוחדת, כי אם לקהל היושב באש יד)

ארצות כל ה, אבל בכל שאר (ג, א) וברמב"ם הלכות שגגות (יג, ב) בהוריות ראהגמ

  ]כיחידים. שם הרי הם זמן שאין רוב האומה

  להלן סיכום שני הנושאים המרכזיים שעסקנו בהם: 

  ?א. מתי נשים חייבות במלחמה

  ?ב. מה הדין כשיש קונפליקט בין חובת הגיוס לפריצות

במלחמת השחרור,  פי שהיהכ[ו כל לוחםל כשנזקקיםמיידית הצלה  תבמלחמ א.א.א.א.

 יזלהתגייס  מותר וחובה על נשיםשם נדרשו למלחמה זו גם זקנים, נערים ונשים] 

כמובן שלכתחילה יש לעשות את כל הפעולות הדרושות כדי  .ואין חוששים לפריצות

שתישמר קדושת המחנה ובלבד שהדבר אינו פוגע במאמץ המלחמתי, אך אם הדבר 

לא התאפשר הרי הוא בבחינת "אונס רחמנא פטריה". צריך לציין שמדובר כאן בשדה 

  המערכה שם אין מקום לעיסוק בנושאים אחרים שאינם מענייני המלחמה.

וה ומלחמת מצמדובר במלחמה יזומה כנגד אויב קיים, הרי זו כשמלחמת מנע: ב ב.ב.ב.ב.

. במקרה זה מכיוון שמדובר במחנה ישראל ויש זמן כולל נשים ,שכולם חייבים בה

 אסוראסוראסוראסורלהיערך למלחמה, חובה למנוע פריצות בכל מחיר ואם הדבר לא מתאפשר 

"ושב גם יתקיים ח"ו מלבד האיסורים החמורים שהדבר עלול לגרום, שלגייס נשים 

  במלחמה.נפסיד ו ,תנוילא יהיה א לילהשהקב"ה ח ,מאחריך"

  נשים פטורות.הנחשבת למלחמת רשות,  ,מלחמת מנע רחוקה יותרכאשר מדובר ב ג.ג.ג.ג.
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ויש לשאול מה הדין אם לצורך מלחמה זו יש צורך לגייס נשים לתפקידים מסויימים 

  , כגון תצפיתניות ?כשלדעת הצבא הן מבצעות אותם טוב יותר מגברים

וי"ל שבאופן עקרוני אם יתברר שאכן הן נדרשות לצורך הצבא ונושא הצניעות יוסדר 

 שיחשיחשיחשיח----דודודודוליצור  הלכתיתהלכתיתהלכתיתהלכתיתאך כדי לממש מציאות זו, קיימת חובה  ,יהיה מקום לגייסן

אז כשהצבא יבין את ערך התורה  וא, בניםואמון הדדי בין ראשי הצבא לר אמיתיאמיתיאמיתיאמיתי

להגיע לחקר האמת ניתן יהיה  ,ו את הצורך הקיומי של הצבאושמירתה, והרבנים יבינ

  בגיוס נשים יתמכורבנים הגם בעת הצורך, אז ושר, ווהי

רוב ככל רבנות הראשית לישראל ונכון לעכשיו, כל עוד דו שיח זה אינו מתקיים, וה

, מוחלטנשים באופן  ן שלני מכיר בהם, אסרו גיוסתורגדולי הדור שכלל הציבור ה

להם עד יבא היום בו יתקיים דו שיח בין הרבנים לצבא וייווצרו חובה עלינו להישמע 

  התנאים ההלכתיים לקבוע מי, מתי, ובאילו תנאים ניתן לגייס נשים למלחמה.
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        פרק יאפרק יאפרק יאפרק יא

        חכמים במלחמהחכמים במלחמהחכמים במלחמהחכמים במלחמהתלמידי תלמידי תלמידי תלמידי 

  של בחורי הישיבה לצבא.התעורר ויכוח קשה בדבר גיוסם  בתקופת מלחמת השחרורבתקופת מלחמת השחרורבתקופת מלחמת השחרורבתקופת מלחמת השחרור

והצטרפו     זצ"לביה"ד של העדה החרדית ובראשם הרב דושינסקי ביה"ד של העדה החרדית ובראשם הרב דושינסקי ביה"ד של העדה החרדית ובראשם הרב דושינסקי ביה"ד של העדה החרדית ובראשם הרב דושינסקי מעבר אחד עמדו 

אליהם רבנים חשובים אחרים כמו רבה של ירושלים הרב צבי פסח פרנק זצ"ל וכן 

הרבנים  הרב איסר זלמן מלצר זצ"ל, ועוד. מן העבר האחר עמדו רבנים גדולים ובהם

 חק אייזיק הרצוג זצ"ל והרב ב"צ מאיר חי עוזיאל זצ"ל,הראשיים לישראל, הרב יצ

  הרצ"י קוק זצ"ל והרב ש"י זוין זצ"ל, ואחרים.

  הדברים כפי שהובאו בזמנו:חלק מן להלן 

לבני התורה הי"ו! אנחנו הח"מ מודיעים בזה גלוי לכל אלו התלמידי חכמים 

רה"ק חובשי ותופשי ביהמ"ד, בחורים ואברכים בני הישיבות, שעפ"י התו

הצלתינו מהמצב הנורא אשר אנו נמצאים בו, ה' ירחם, הוא רק בזכות התורה"ק, 

וכל זמן שקולו של יעקב מצפצף בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין ידי עשו 

שולטות בו, וכבר מופסק ג"כ שרבנן אינן צריכין נטירותא. לזאת יצא מאתנו 

אל יתיצב ויפקד וירשם דעתנו דעת תורה שכל בן ישיבה, חובש ותופש ביהמ"ד, 

לכל דבר גיוס וכדומה, אפילו גם לשעה קלה, וחלילה לפקפק בזה כלל וכלל. 

וחובה כפולה ומכופלת מוטלת על כל בן ישיבה כעת להתגבר ולהתאמץ בכל 

היכולת בהתמדת ובשקידת לימוד תורה ביתר שאת וביתר עוז. ובזכות 

מכל אויב וכו' ויוציאנו  התורה"ק אשר היא מגינא ומצלי ננצל עם כל אחב"י

השם מהרה לרווחה ויושיענו תשועת עולמים בביאת גואל צדק, במהרה בימינו 

  אמן.

[מרן הגאב"ד [הרב דושינסקי] שליט"א ובתי הדין של היהדות החרדית 

  שליט"א]

  :)תחילה בעילום שם(זצ"ל הרב זוין הרב זוין הרב זוין הרב זוין כנגדם יצא 

כלום מותר לסמוך על  ע"ב)? רבש"ע, ן לא צריכי נטירותא' (בבא בתרא זרבנ'

הנס במקום של סכנת נפשות ממש ולומר שאין רבנן צריכים שמירה? וחברון 

ים צרה) תוכיח, כלום לא נפלו לפני בני ַעולה ישל תרפ"ט (לא תקום פעמ

צעירים קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, מבחירי הישיבה וחכמיה? 

יכי נטירותא', או לא היו 'צריכי במטותא מינייכו רבנן, הקדושים ההם היו 'צר

הערבים שפרעו ורצחו אז והם הם אותם -נטירותא'? והרי הם הם אותם האויבים
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הפורעים ורוצחים עכשיו! ואם אמרו על 'נטירותא' של בנין חומה וכיוצא, 

ובזמנים רגילים, במטרת שמירה מפני שונאים העלולים לבוא (ראה רש"י, בבא 

מצוה?  ולחובה של מלחמת  ע"א) מה זה עניין לזמן של סכנת נפשות ,מציעא קח

הגיעו בעצמכם: הנה יצאה הוראה מ'משמר העם' להדביק את השמשות של כל 

החלונות בבד או נייר משום סכנת הפצצה. כלום יעלה על הדעת שתלמידי 

חכמים לא יעשו כזאת בטענה ש'רבנן לא צריכי נטירותא?' כלום היה אף מי 

-מהעוסקים בתורה שהשתמטו ממילוי הוראה זו? ולמה עזבו תלמידי שהוא

הספר הנפגעות מיריות -החכמים, יחד עם שאר אחינו בני ישראל, את שכונות

הצלפים ולא השתמשו בסגולה זו של 'רבנן לא צריכי נטירותא?' וכי רק בשביל 

 אפשר לסמוך על אחרים? וכי זוהי דעת התורה?-זה בלבד שבמקרים אלה אי

ולמה אפוא להשתמש שלא בזמנה ושלא במקומה באמרה זו של 'נטירותא', 

  שכשהיא לעצמה, בזמנה הנכון ובמקומה המתאים, היא פנינה נחמדה.

(מאמר כג, למצות הארץ)  לתיבות ישראל ח"אמו"ר הרצי"ה קוק זצ"ל בספר 

"לא תעמוד על  א.מחייב השתתפות תלמידי חכמים במלחמה מן הטעמים הבאים: 

 –מצוות כיבוש הארץ ויישובה שהיא  ג.יציאה להצלת ישראל מיד צר.  ב.דם רעך". 

מצווה לדורות, קל וחומר בימינו שאנו כבר כאן. ד. דווקא לומדי  – כמובא ברמב"ן

  התורה צריכים להשתתף בקידוש השם הכרוך במצוות הללו ובגאולת ישראל.

ת לומדי התורה מסתמכים בין השאר על אלו הרוצים לפטור לגמרי ממלחמה א

  המקורות הבאים:

(יג, יב): "...שבט לוי לא עורכין מלחמה כשאר  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל    א.א.א.א.

הרי זה ...אשר נדבה רוחו אותו  ... כל אישכל אישכל אישכל אישולא שבט לוי בלבד אלא ) ) ) ) יג( ............ישראל

  ...".נתקדש קדש קדשים ויהיה י"י חלקו ונחלתו

אברהם ואסא נענשו מפני שעשו  –(י, א)  ומסכת סוטהא), (לב,  מסכת דרים ב.ב.ב.ב.

  אנגריא בתלמידי חכמים.

חכמים החשיבו יותר את מרדכי היהודי בזמן שלמד תורה,  –(טז, ב)  מסכת מגילה ג.ג.ג.ג.

  מאשר בתקופה שעסק בהצלת נפשות.

המלאך בא אל יהושע ותבעו על ביטול תורה ולא על ביטול  –(ג, א)  מסכת מגילה ד.ד.ד.ד.

  הקרבת התמיד.

  רבנן לא צריכי נטירותא. –(ז, ב)  מסכת בבא בתרא ה.ה.ה.ה.

  תורה מגנא ומצלא. –(כא, א)  מסכת סוטה ו.ו.ו.ו.
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הסעיפים הבאים עוסקים ברלוונטיות של מקורות אלו ומקורות נוספים לדיון 

  בגיוסם של תלמידי הישיבות בימינו.

  1עיון בשיטת הרמב"ם –במלחמה ט לוי שב  .א

בסוף הלכות  דברינו שלהלן יתמקדו בבירור ובליבון דברי הרמב"ם כשלעצמם

כליו -נושאי ל, תוך נתינת הדעת לפרשנויות שונות, מגוונות ורבות, ששמיטה ויובל

  ופרשניו, במישרין ובעקיפין.

 :יג)-הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל (יג, יכתב 

י מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען, וכן הן מוזהרין שלא יטלו חלק [י] כל שבט לו

שנאמר לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי  בשעה שכובשין את הערים,בשעה שכובשין את הערים,בשעה שכובשין את הערים,בשעה שכובשין את הערים,בביזה 

  חלק ונחלה עם ישראל.

[יא] יראה לי שאין הדברים אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם 

ר כל הארצות שכובש ליצחק וליעקב וירשוה בניהם ונתחלקה להם, אבל שא

  מלך ממלכי ישראל הרי הכהנים והלוים באותן הארצות ובביזתן ככל ישראל.

[יב] ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו, מפני שהובדל 

לעבוד את ה' לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר 

לא עורכין לא עורכין לא עורכין לא עורכין הובדלו מדרכי העולם  יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך

ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם  מלחמה כשאר ישראלמלחמה כשאר ישראלמלחמה כשאר ישראלמלחמה כשאר ישראל

  שנאמר ברך ה' חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך.

 אשר נדבה רוחואשר נדבה רוחואשר נדבה רוחואשר נדבה רוחוואיש מכל באי העולם  כל אישכל אישכל אישכל איש[יג] ולא שבט לוי בלבד אלא 

וד לפני ה' לשרתו ולעובדו לדעה את ה' והלך אותו והבינו מדעו להבדל לעמ

אשר בקשו  ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרביםופרק מעל צוארו עול החשבונות הרביםופרק מעל צוארו עול החשבונות הרביםופרק מעל צוארו עול החשבונות הרביםישר כמו שעשהו האלהים 

בני האדם, הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי 

עולמים ויזכה לו בעה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד 

  חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי.ע"ה אומר ה' מנת 

  דברי הרמב"םבשאלות וקושיות   .א

 , ויש לשאול כמה שאלות על דבריו:לכאורה דברי הרמב"ם מוקשים

                                            

, בעריכת הרב נריה גוטל 120סעיף זה התפרסם, בשינויים קלים, ב"אמונת עתיך" גיליון   .1

  שליט"א.
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מאיזו מלחמה פוטר הרמב"ם את שבט לוי? אם הכוונה למלחמת מצווה, הרי  )1

  ):ז, ד( בהלכות מלכיםהרמב"ם עצמו הורה 

במה דברים אמורים שמחזירין אנשים אלו מעורכי המלחמה, במלחמת הרשות, 

  חתן מחדרו וכלה מחופתה.חתן מחדרו וכלה מחופתה.חתן מחדרו וכלה מחופתה.חתן מחדרו וכלה מחופתה.יוצאין ואפילו  הכלהכלהכלהכלאבל במלחמת מצוה 

  ):, א, השםוהרמב"ם הגדיר (

ומלחמת עמלק ועזרת  שבעה עממיםשבעה עממיםשבעה עממיםשבעה עממים...ואי זו היא מלחמת מצוה, זו מלחמת 

לחמה שנלחם עם שאר ישראל מיד צר שבא עליהם... מלחמת הרשות היא המ

  העמים כדי להרחיב גבול ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו.

יוצאים והכול חייבים  הכולהכולהכולהכול –משמע שלמלחמת מצווה, כולל מלחמת כיבוש הארץ 

נקי יהיה לביתו "בה, אפילו חתן לאחר חופתו, שהתורה פטרה אותו ממלחמת רשות: 

גם הוא חייב לצאת למלחמת מצווה. אם כך הדבר, הרי דומה שקל וחומר  ,"שנה אחת

מאיזו  במפורשבמפורשבמפורשבמפורשהדבר ביחס לשבט לוי, שלגביו לא מצינו שהתורה פטרה אותו 

  מלחמה שהיא, וודאי שבמלחמת מצווה גם הוא חייב.

ואם את נפשך לומר שכוונת הרמב"ם אינה אלא למלחמת רשות, שממנה, ורק ממנה, 

לוי פטורים, דבר זה קשה מאוד לאמירה, לפי שלשון הרמב"ם וסגנונו אכן בני שבט 

  ):):):):ז, ח, ברמב"ם (שםמורים בעליל ששבט לוי שותף גם למלחמה זו. כך מצינו 

אלמנה לכהן גדול, אלמנה לכהן גדול, אלמנה לכהן גדול, אלמנה לכהן גדול, המחזיר את גרושתו, והמארס אשה האסורה עליו, כגון 

נתין, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט,גרושה וחלוצה לכהן הדיוט,גרושה וחלוצה לכהן הדיוט,גרושה וחלוצה לכהן הדיוט,

  אינו חוזר.

  , פ"ח ה"א):שםוכן כתב הרמב"ם במקום אחר (

חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם ויכבשום וישבו מהן, מותר להן לאכול 

הכהן מותר הכהן מותר הכהן מותר הכהן מותר נבלות וטרפות ובשר חזיר... וכן בועל אשה בגיותה אם תקפו יצרו... 

  בביאה ראשונה... ביפת תוארביפת תוארביפת תוארביפת תואר

תיהם: כהן גדול ואלמנה, כהן הדיוט כלומר בהלכות אלה מוזכרים כהנים והלכו

וגרושה וחלוצה, וכן כהן ביפת תואר. והנה על כורחך המדובר כאן הוא במלחמת 

רשות, שהרי דין החוזרים מהמלחמה קיים רק במלחמת רשות, וכן ההיתר לבעול 

ובכל זאת כתוב מפורשות שהכהנים  2,אשת יפת תואר נאמר בעיקרו במלחמת רשות

                                            

: כך עולה מהשוואה בין דברי הרמב"ם, בהל' מלכים ח, ב, וה קיימת מחלוקתוה קיימת מחלוקתוה קיימת מחלוקתוה קיימת מחלוקתוווובמלחמת מצבמלחמת מצבמלחמת מצבמלחמת מצוווו  .2

שלא חילק בין סוגי מלחמות, ובין רש"י על התורה תחילת פרשת כי תצא (ע"פ הספרי, שם, 

) ורש"י, סוטה לה, ב, וכן תוספות, סוטה לו, א ד"ה כמאן, מהם עולה שרק במלחמת פיס' ריא
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לא שאם כך הדבר, ולפי הרמב"ם שבט לוי אכן יוצא למלחמת לוקחים בה חלק! א

מצווה ולמלחמת רשות כאחד, יש להבין את האמור בסוף הלכות שמיטה, וצוטט 

 הגרי"ד סולוביצ'יקכך הקשה לעיל: מאיזו מלחמה הרמב"ם כן פוטר אותו? ובאמת 

  .ריך עיוןואף נשאר בצ ,זצ"ל (בחידושי הגרי"ז סוטה מג, א)

שם) רואים שהטעם ששבט לוי פטור ממלחמה  יטה ויובלבהלכה יב (הל' שמ )2

ואינו מקבל נחלה וביזה הוא ששבט זה הובדל לעבוד את ה'. בשל כך שבט זה אינו 

שייך, ככלל באופן גורף, לעניינים חומריים אלא רק להיבטים רוחניים. לעומת זאת 

נחלה וביזה, משמע  הוא דווקא מקבל ץ לארץשבחו מחדש הרמב"םהלכה יא ב

  כולל יציאה למלחמה! ,שעקרונית הוא כן שייך גם לעניינים חומריים

מדוע הביא הרמב"ם הלכה זו של פטור שבט לוי ממלחמה בהלכות שמיטה ויובל,  )3

  ולא בהלכות מלכים ומלחמותיהם?

מי האיש אשר "(ז, ג) מציין הרמב"ם את דברי משוח המלחמה:  בהלכות מלכים )4

וגו', והוא מונה ומפרט את כלל הפטורים. מדוע במסגרת זו הרמב"ם  "חדש בנה בית

כלל אינו מזכיר את פטור שבט לוי, שאינו נמנה ומוזכר בין הפטורים מעורכי 

  המלחמה?

  הסברים שניתנו לדברי הרמב"ם  .ב

על הלכות שמיטה ויובל, בהוצאת מכון התורה  עם תוספת שבת 'שבת הארץבספר '

, מובא לקט של תשובות שניתנו לקושיות הנ"ל. נבחן אותן אחת והארץ (פי"ג הי"ב)

  3.אחת

                                            

הרשות הכתוב מדבר; וראה סמ"ג, עשין קכב; דרך מצוותיך (למשל"מ) סוף ח"ד; מנחת חינוך, 

מצוה תקלב; תולדות אדם, על הספרי שם, ועוד. וראה בספר באהלי יעקב (פרבשטיין), ח"ה 

  נ"ג).  הקיט, סיכומי דברים (הער-עמ' קטו (דברים), לפרשת ואתחנן,

ב) נאמר: "לא יהיה -(א דברים יחב. שהתורה לא פטרה במפורש את שבט לוי ממלחמהיצוין   .3

לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אשי ה' ונחלתו יאכלון. ונחלה לא יהיה לו 

), דרשו פיסקא קסג(פרשת שופטים , ספרי דברים. ובבקרב אחיו, ה' הוא נחלתו כאשר דבר לו"

 .מקדשזו ביזה. ונחלה, זו נחלת הארץ. אשי ה', אלו קדשי  חלק לא יהיה לכהנים וכו'..." זאת כך:

ה' אל ויאמר " נאמר: כד)-" וכן בבמדבר יח (כתלמוד לומר ונחלתו יאכלון ,קדשי הגבול מנין

ונחלתך בתוך בני ישראל. ולבני אהרן, בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם, אני חלקך 

לוי, הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה, חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד. 

ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות. ועבד הלוי הוא את עבדת אהל 

מעשר בני  כי את מועד והם ישאו עונם, חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה.

ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו 

נחלה". אם כן התורה מנעה מלוי נחלה כשאר ישראל, אבל לא פטרה אותם במפורש ממלחמה, 
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. במלחמת מצווה הכול יש להבחין בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשותיש להבחין בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשותיש להבחין בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשותיש להבחין בין מלחמת מצווה לבין מלחמת רשות. 1

יוצאים, ולא נפטרו בני שבט לוי אלא ממלחמת רשות. כך כתבו הרב יוסף אלקלעי 

ואולם הדברים  4.אבני חפץ'' שו"ת'חבלים בנעימים' וב שו"תבספר 'אמר יוסף', ב

  .קשים, שכן ראינו לעיל בדברי הרמב"ם שגם במלחמת הרשות הכהנים חייבים

. יש להבחין בין כהנים לבין לווייםיש להבחין בין כהנים לבין לווייםיש להבחין בין כהנים לבין לווייםיש להבחין בין כהנים לבין לווייםלדעת המרדכי שכתב  5. בספר 'אבני חפץ'2

הכהנים אכן פטורים, וזאת בשל חשש מטומאת מת, אבל הלוויים, שאינם אסורים 

בטומאת מת, אכן חייבים בהשתתפות בכל המלחמות. ועוד הוסיף שם שכהן משוח 

סיים לומר את דבריו. ואולם הבחנה חדשנית זו שמלחמה היה חוזר לביתו לאחר 

  שבין כהנים ללוויים קשה, וזאת בשל כמה וכמה טעמים.

לא מצאנו כל מקור לחלוקה כזו בין כהנים ללוויים במלחמה, גם לא בדברי  א)

  המרדכי ששימשו לו בסיס.

שותף למלחמה.  –ולא רק לוי  –יתרה מזו, מפורשות מצינו בדברי ראשונים שכהן  ב)

והתניא משוח מלחמה קודם לסגן... דתלו ביה "): , במז( זירבמסכת  רש"יכך כתב 

, יג( בתוספות הרא"ש הוריות. כך מובא גם "מה בשביל רביםדעביד מלח –רבים 

  ):א

איבעיא להו לענין טומאה סגן ומשוח מלחמה איזה מהן קודם... דפשיטא ליה 

רכי המלחמה וחיי ישראל ודלהחיותו משוח מלחמה קודם לפי שהוא ראש ע

  תלוין בו.

וכך כתב גם  תוספות הרא"ש, כהן משוח מלחמה נלחם.פי רש"י הן לפי כלומר, הן ל

  :באופן כללי יותר ), ככגשמואל ב' (הרד"ק 

 ואעפ"י שהיה בניהו כהן ואסור להטמא למתים, להילחם באויבי ה' הוא מצוה.ואעפ"י שהיה בניהו כהן ואסור להטמא למתים, להילחם באויבי ה' הוא מצוה.ואעפ"י שהיה בניהו כהן ואסור להטמא למתים, להילחם באויבי ה' הוא מצוה.ואעפ"י שהיה בניהו כהן ואסור להטמא למתים, להילחם באויבי ה' הוא מצוה.

כשצוה הקדוש ברוך הוא להלחם בשבעה גוים ובשאר האומות המצרות 

, וכן צוה להיות כהן משוח מלחמה ולהיכנס לא חלק בין כהנים לישראללא חלק בין כהנים לישראללא חלק בין כהנים לישראללא חלק בין כהנים לישראללישראל 

למלחמה. והנה פנחס טמא עצמו למצוה כשהרג זמרי וכזבי וכן הלך עם ישראל 

  למלחמת מדין עם ישראל.

  כלומר גם כהנים נלחמים, וזאת אף אם הדבר כרוך בהיטמאות למתים.

                                            

כמעט בכל  שבט לוי מחייבים אתה שא בין הפרשנים עמדות קוטביות בין אלוניתן למצבשל כך 

  הפוטרים אותו מכולן. הבין אלומות המלח

אבני חפץ,  שו"תקלב ד"ה וכ"כ; סי'  ח"ב חבלים בנעימיםשו"ת ד;  ,לכים זספר אמר יוסף, הל' מ  .4

 .ח-צ, אותיות זסי' 

  בדעת המרדכי, גיטין סי' תלב. ט,אות  צשו"ת אבני חפץ, סי'   .5
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 –במלחמות ישראל הכהנים הם שהיו נושאים את הארון כחלוצים לפני המחנה  ג)

ולא חששו לטומאת  7,ותרוגם בתקופות מאוחרות י 6כך אצל יהושע בכיבוש הארץ

  8.מת

מלחמה היא גדר של פיקוח נפש אשר דוחה את כל המצוות שבתורה (פרט לג'  ד)

העבירות החמורות), כולל טומאת כהן למת. הדבר אמור הן ביחס למלחמת מצווה 

לחמת עין מהן ביחס למלחמת רשות, שלאחר שנכנסו אליה היא יכולה להפוך למ

  מצווה.

 הספרי במדבריש שרוצים לפטור את שבט לוי ממלחמה בהסתמך על דברי  .3

  :למלחמת מדייןלמלחמת מדייןלמלחמת מדייןלמלחמת מדייןקנז) בנוגע פיסקה (

מטות לכל לכל לכל לכל אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא... מה ת"ל 

  להביא את שבטו של לוי.להביא את שבטו של לוי.להביא את שבטו של לוי.להביא את שבטו של לוי.ישראל תשלחו לצבא, 

  9:פיסקה קנז) ובהקשר לכך כתב ר' דוד פרדו ב'פירוש ספרי דבי רב' (פרשת מטות,

כלומר אלף לכל שבט ושבט, והא דכתיב לכל מטות ישראל, נדרש  –אלף למטה 

כפני עצמו להביא שבט לוי, דאע"ג דבשאר המלחמות נראה דלא היו הולכין 

וכדאשכחן נמי גבי מרגלים, והטעם כמ"ש הרמב"ם ריש פ"ג מהלכות כלי 

המקדש, מ"מ מקדש דמצות עשה להיות הלוים פנויים ומוכנים לעבודת 

  במלחמת מדין לנקום נקמת ה' נתחייבו גם הם.

שבט שיש ראיה  "לרבות שבט לוי"שמדברי הספרי     וכתב בשו"ת יד אפרים (סי' יא),

לוי לא השתתף במלחמה על ארץ ישראל, שכן אם נאמר שהלוויים משתתפים 

ה אלף למט"במלחמה אף בכיבוש הארץ ככל ישראל, למה לנו ריבוי מיוחד במדיין: 

  ויש להקשות על כך כמה קושיות:    ."לכל מטות ישראל, להביא שבט לוי

לעיל, ששבט לוי דווקא  שהובאו דברי הרמב"םהעולה מ דבריהם סותרים את    א)

  10.משתתף במלחמת מצווה, כולל כיבוש הארץ

                                            

  .יב; וכן ח, לג-ד, ושם ו, ו-יהושע פרקים ג  .6

 .ו ועוד-ח, גמלכים א' כט; -כד, טושמואל ב'   .7

סוגיה שעליה נשברו קולמוסים רבים;  –לא זה המקום לדון במקומם של לוויים בנשיאת הארון   .8

  לענייננו די באמור בפסוקים המפורשים הנ"ל על נשיאת הכהנים (הערת נ"ג). 

  ספרי עם פירוש ספרי דבי רב, ירושלים: מכון לב שמח, תש"ן, עמ' שנט.  .9

ואם תאמר שאלה שיטות חלוקות, אזי ברי שאין בדבריהם כדי ליישב את שיטת הרמב"ם   .10

  שעליה אנו דנים.
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את להוציא להוציא להוציא להוציא מטות ישראל תשלחו לצבא לכל לכל לכל לכל ב) קיימת לספרי זה גרסה הפוכה: "

. לפי גרסה זו הרי היוצרות מתהפכים: בשאר הגר"אגרס     כך    –    "שבטו של לוי

כן נלחם. זאת ועוד, גם לאותם  ) שבט לוי) שבט לוי) שבט לוי) שבט לוי(לפחות במלחמת מצווה    המלחמות

ה אמינא שמכיוון והולהוציא מ, ניתן להסביר שהדבר נאמר "להביא"שגורסים 

מלחמת "אלא  11' כהגדרתה ברמב"ם"רגילה"שמלחמת מדיין אינה מלחמת מצווה 

היה צורך להדגיש  ןולי שם היה מקום דווקא לפטור את הלוויים, ולכא 12",נקמה

  הם חייבים. "רגילה"שגם הם חייבים. ברם, פשיטא שבמלחמת מצווה 

(במדבר לא) היא ששבט לוי לא השתתף במלחמת מדיין,  אברבאלנכון הוא שדעת 

  וכדבריו:

ולא היו  לא היו יוצאים בצבאלא היו יוצאים בצבאלא היו יוצאים בצבאלא היו יוצאים בצבאלפי שהם     הלך עמהם איש משבט לוי,    והנה לא

נוחלים בארץ וגם לא בשלל המלחמה. והנה שלח עמהם לשר הצבא את פנחס 

  שהיה צורר את המדיינים, כי לא רצה משה לעשות את המלחמה הזאת בעצמו.

  אלא שדברי אברבנאל קשים מכמה סיבות:

שתי הגרסאות. זאת משום שאם בא) דבריו אינם מתיישבים, לכאורה, עם הספרי 

את שבט לוי, אזי משמע שכל שבט לוי נלחם במדיין ולא  "הביאל"הוא גורס בספרי 

את שבט לוי, משמע ששבט לוי נלחם בכל  "להוציא"רק פנחס; ואם הוא גורס 

מלחמות ישראל פרט למלחמת מדיין. כך או כך, הספרי מהווה ראיה לסתור 

  לאברבנאל.

לא השתתף ב) אברבנאל סותר עצמו, לכאורה, מיניה וביה. תחילה כתב ששבט לוי 

כתב שפנחס שהיה משבט לוי לקח חלק במלחמה!  ר כךד אחיבמלחמת מדיין, ומי

, זאת מניין לו? וגם אם כך הדבר, בעצמוומה שביאר שמשה לא רצה לעשות מלחמה 

מניין לו שטעם כזה מתיר לו לחרוג מההלכה ולגייס את שבט לוי למלחמה? ואם 

ל גדר זה להתיר לגייס את כל שבט תאמר שהיה זה בגדר פיקוח נפש, הרי בכוחו ש

  .צריכים בירור , והדבריםלוי ולא רק את פנחס

כתב שבני לוי פטורים ממלחמות המוטלות על הציבור, אבל הם  13. ב'משנת יעבץ'4

משפט משפט משפט משפט , ומתנהלות על פי אינם פטורים ממלחמות שנובעות מהנהגת המלךאינם פטורים ממלחמות שנובעות מהנהגת המלךאינם פטורים ממלחמות שנובעות מהנהגת המלךאינם פטורים ממלחמות שנובעות מהנהגת המלך

                                            

 .א ,מלכים הרמב"ם   .11

הרב  אה, ר"ייחודיות"ההלכתי של מלחמות  ןמקומ יןיולענן, יייחודה של מלחמת מדי יןילענ  .12

 .201–199עמ' , ירושלים תשע"ו, סי' יט שלמי שמחה, נריה גוטל,

  יג, ב.שמיטה ויובל משנת יעבץ, הל'   .13
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 ן הלווייםלמלך), אי . לכן בכל מקום שאין מלך (או מלוכה השקולה הלכתיתהמלךהמלךהמלךהמלך

  יוצאים למלחמה. ויש לדחות את דבריו:

, כולל שבט לוי, יוצאים "הכלהכלהכלהכל"לעיל, ששהובאו דבריו סותרים את דברי הרמב"ם  א)

  שכמובן מוטלת על הציבור. –למלחמת מצווה 

מה המקור לחדש שישנו עוד סוג של מלחמה, עליו לא שמענו, שבו יש היתר גורף  ב)

  כללי התורה וסייגיה? ל פי, וזאת שלא עלמלך לצאת למלחמה

ואם כוונתו למלחמת הרשות, אכן המלך הוא שמוציא למלחמה זאת (רמב"ם הלכות 

ב). אלא שמכיוון שהמלך הוא המוציא למלחמת הרשות, אם כן למי -מלכים ה, א

  14נאמרו פרטי הדינים אם לא למלך עצמו?

לוי לא היה יוצא להילחם,  מנם נכון הוא ששבטוכתב שא 15בספר 'עמק הנצי"ב' .5

  . אלא שעל מענה זה נראה להעיר:מספק לחם ומים ללוחמיםמספק לחם ומים ללוחמיםמספק לחם ומים ללוחמיםמספק לחם ומים ללוחמיםאבל הוא היה 

מנם מצאנו שמי שאירס אישה ולא לקחה וכו' פטור מיציאה וזאת מניין לו? א א)

, למלחמה ובה בעת הוא חייב לספק מים ומזון לחיילים, אך לעומתו מי שנשא אישה

מניין לו שדינו  ם כןפטור לגמרי, גם מאספקת מזון ללוחמים, וא בשנתו הראשונה,

  של לוי הוא כמי שרק אירס אישה ולא כמי שכבר נשאה?

את דברי  – כאמור לעיל – סותרים ,כללכללכללכללדבריו ששבט לוי לא היה יוצא להילחם  ב)

  הרמב"ם ששבט לוי היה יוצא למלחמות חובה ורשות כאחד.

פטור ממלחמת כיבוש הארץ משום שאין פטור ממלחמת כיבוש הארץ משום שאין פטור ממלחמת כיבוש הארץ משום שאין פטור ממלחמת כיבוש הארץ משום שאין ט לוי ששבסבר  16זצ"ל רמי"ל זק"ש .6

, אבל בשאר מלחמות גם שבט לוי חייב. לכאורה לו נחלה וביזה בארץ ישראללו נחלה וביזה בארץ ישראללו נחלה וביזה בארץ ישראללו נחלה וביזה בארץ ישראל

נראה שגישה זו תואמת להפליא את לשון הרמב"ם עצמו, בהלכות שמיטה ויובל 

  הנ"ל, הלכה יב:

                                            

דינא " כוחואין לומר שמ). 8וראה מה שהשיג על דבריו ב'דרך אמונה' המובא להלן (סעיף   .14

ן התבררו לעיל בפרקים , שכהילחם מלחמות נוספותמותר למלך ישראל ל "דמלכותא דינא

הקודמים השיטות השונות בדינא דמלכותא דינא, ואין מי שיתיר למלך ישראל להילחם שלא 

לצורכי הציבור. ועל כל פנים ודאי שלדעת הרמב"ם אין למלך רשות בדינא דמלכותא (הקיים 

  .ב אות ד פרקלדבריו גם במלך ישראל) לסכן יהודים במלחמה נוספת, ראה לעיל 

 מטות ה.הנצי"ב, עמק   .15

מובא בספר משפט הצבא בישראל, לר' אלתר דוד רגנשברג, תל אביב תש"ט, עמ' צב, בשם   .16

קונטרסו "נרות לשבת" [ונדפסו הדברים ב'מילי דמרדכי' ח"ב על הרמב"ם שם, עיי"ש טעמיו. 

  ה"ע].
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 ...לפיכך הובדלו מדרכי העולם לא עורכין מלחמה כשאר ישראל ולא נוחלין ולא

  זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל השם...

יש כלומר הרמב"ם כורך נחלה, ביזה ומלחמה בחדא מחתא. אלא שלגישה זו, 

  :להקשות

כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען, וכן "בהלכה י (שם) כתב הרמב"ם כי  א)

. הרמב"ם היה אמור "הן מוזהרין שלא יטלו חלק בביזה בשעה שכובשין את הערים...

ולמה לא "להוסיף לכך: וכן מוזהרים שלא ליטול חלק במלחמה. כמו כן בהלכה יב: 

 שאינו כלול להוסיףהרמב"ם , היה אמור "זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה

  כיבוש הארץ עם אחיו וכו'!ב

ד) הרמב"ם מחייב את הכול ביציאה למלחמת מצווה, כולל  ,בהלכות מלכים (ז ב)

  א) גם את מלחמת כיבוש הארץ! ,ט לוי, והוא מונה (שם השב

ג) מה הטעם לחלק בין מלחמת כיבוש הארץ לשאר מלחמות? אם טעמו של 

הרמב"ם לפטור את שבט לוי הוא מפני שהובדל לעבוד את ה' (הלכה יב), הרי טעם 

כיצד הרמב"ם (הלכה יא) מתיר להם נחלה וביזה  ם כןזה תקף לכל המלחמות, א

  , ומסתבר כדלעיל גם לערוך מלחמה?לארץץ בחו

לתרץ שמכיוון שהטעם של פטור שבט לוי ממלחמה הוא שהשבט  לכאורה ניתן. 7

הובדל לעבודת ה' וכו', כל מי שמבדיל עצמו הלכה למעשה והוא קודש לה', הוא 

מבדיל עצמו משאר העם, גם אם הוא  אינוהוא הפטור ממלחמה. לעומת זאת מי ש

מיוחס לשבט לוי הוא כן חייב במלחמה, ועליו נאמרו הדינים של אלו שאינם חוזרים 

  מעורכי המלחמה ודין אשת יפת תואר.

איסור קבלת קשור לשהפטור ממלחמה  שכן נראה מלשונוברם, גם ביאור זה קשה, 

מניין הקביעה שבמלחמה כלל, ו מדרגתוהרי שם אין הדבר תלוי בונחלה וביזה, 

וכמו כן אין מקור לכך שגם מי שאינו משבט לוי, מדרגתו  ו?מדרגתהדבר תלוי ב

  פוטרת אותו משירות צבאי.

 יטה ויובלהל' שמביאו"ה כתב בספרו 'דרך אמונה' ( שליט"א קנייבסקי גר"חה    .8

  :יב) ,יג

הוידע והוא בין הגבורים אשר לדוד מנוי בניהו בן י )ג"כ(וקשה דהא בשמואל ב' 

וכן עירא בן  ,כתיב ששלמה מינהו שר צבא תחת יואב )ב( לכים א'ובמ ,הי' כהן

והוא הי' כהן כמ"ש  )כ"ו(עקש התקועי שהוא עירא היאירי כדפירש"י שם כ' 

שהרי מלחמת  ואין לומר דבמלחמת מצוה גם כהנים הולכיןואין לומר דבמלחמת מצוה גם כהנים הולכיןואין לומר דבמלחמת מצוה גם כהנים הולכיןואין לומר דבמלחמת מצוה גם כהנים הולכין, )ס"ג א'(בעירובין 

לוי אלמא דגם במלחמת מצוה  מדין מלחמת מצוה היתה ואיצטריך לרבות שבט
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שאין עורכין מלחמה הכונה שאין חייבין לילך שאין עורכין מלחמה הכונה שאין חייבין לילך שאין עורכין מלחמה הכונה שאין חייבין לילך שאין עורכין מלחמה הכונה שאין חייבין לילך ונראה דמש"כ רבנו  אין הולכין...

ול"ד להני שחוזרין  למלחמה אבל אם רוצין מעצמן לילך למלחמה רשאין,למלחמה אבל אם רוצין מעצמן לילך למלחמה רשאין,למלחמה אבל אם רוצין מעצמן לילך למלחמה רשאין,למלחמה אבל אם רוצין מעצמן לילך למלחמה רשאין,

מעורכי המלחמה שיש עליהן איסור לילך כדאי' בספרי אבל על כהנים ולוים 

אבל אם רוצים יכולין לילך. לכן לא הביא  ,אין איסור לילך אלא שא"א לכופן

רבנו דין זה בה' מלכים כי אין זה דין במלחמה רק כאן בכבוד הכהנים והלוים 

  הביאם ובהכי ניחא כל הני.

, וזאת רשאים להתנדברשאים להתנדברשאים להתנדברשאים להתנדבמנם נכון הוא שהכהנים פטורים ממלחמה, אבל הם ואלדבריו, 

, ובכך מוסברות הלכות שאסור לו אפילו להתנדב "בנה בית ולא חנכו"בניגוד למי ש

ברם, גם על דבריו יש  המתייחסות לכהנים במלחמות השונות, כפי שהובאו לעיל.

 לשאול:

את  בפשטות המחייבים בהלכות מלכים הרמב"םדבריו אינם מתאימים לדברי  א)

  .כולם, כולל שבט לוי, לצאת למלחמת מצווה

א התייחס לכך בהלכות מלכים, מכיוון שהפטור ומה שכתב בסוף דבריו, שהרמב"ם ל

אינו נובע מדיני המלחמה אלא ממעלת הכהנים והלוויים (כלומר, שנובע ממעלתם, 

  או קשור לכך), נראה דחוק.

שמתוך שהתורה חייבה את שבט לוי במלחמת ) נדחתה הטענה 3לעיל (סעיף  ב)

  .הם פטוריםשבשאר המלחמות מכאן מדיין, 

תלוי ברצונם, הרי לקיחת ביזה ונחלה אינה תלויה ברצון הלוויים,  מניין שדבר זה ג)

ממה נפשך: אם הפטור ממלחמה נלמד מאיסור ביזה ונחלה, הרי שם אין  אם כן

הדבר תלוי בהם וממילא גם היציאה למלחמה אינה תלויה בהם, ואם אין זה נלמד 

קשה,  –דיין ולומר שהמקור הוא מלחמת מ( ?משם, מניין ששבט לוי פטור ממלחמה

  יח).כאמור לעיל

  הסברי הגרי"ד סולובייצ'יק והראי"ה קוק  .ג

  :מובא סוטה מג, א) בחידושי הגרי"ז(זצ"ל  סולובייצ'יק דבשם הגרי" .1

אין אין אין אין ונראה לומר בזה, דמש"כ הר"מ דשבט לוי לא עורכין מלחמה כשאר ישראל, 

להם להם להם להם דהיכא שצריכין דהיכא שצריכין דהיכא שצריכין דהיכא שצריכין כלל מיציאה למלחמה, דנראה  הכוונה שהם מופקעיםהכוונה שהם מופקעיםהכוונה שהם מופקעיםהכוונה שהם מופקעים

, וכל עיקר כוונת הר"מ הוא שאין מוציאין בשעת המלחמה גם הם היו יוצאיםבשעת המלחמה גם הם היו יוצאיםבשעת המלחמה גם הם היו יוצאיםבשעת המלחמה גם הם היו יוצאים

ליכנס למלחמה כשאר כל ישראל כיון שהם חיל ה' והובדלו  לכתחילהלכתחילהלכתחילהלכתחילהאותן 

לעבוד את ה' ולשרתו ולהורות דרכי ה' ומשפטיו, אך בודאי אם יהיו צריכים 

הר"מ דכה"ג  לכהנים בעריכת המלחמה גם הם היו יוצאים, וא"כ לק"מ מש"כ

שקידש אלמנה וכה"ד שקידש גרושה אינם חוזרים מעורכי המלחמה, כיון 



 137     תלמידי חכמים במלחמה  –  פרק יא

 

דבאמת אינם מופקעים כלל מיציאה למלחמה, וקמ"ל הכא דכיון שקידושיהן 

  בעבירה לא קאי עלייהו הדין דחוזרין מעורכי מלחמה

    מאוחר יותרמאוחר יותרמאוחר יותרמאוחר יותר    מגויסיםמגויסיםמגויסיםמגויסיםבני לוי חייבים במלחמה, אלא שמעשית הם  לדבריו, עקרונית

. דבריו אלה אכן נראים נכוחים, שהרי במלחמת מצווה, גם ביחס ורק אם צריכים להםורק אם צריכים להםורק אם צריכים להםורק אם צריכים להם

כול ה, אין הכוונה שמהלשאר האנשים החייבים במלחמה, כמו כלה מחופתה וכדו

ד לשדה הקרב, שהרי צריך לדאוג גם לעורף: לנשים, לילדים, לזקנים ייוצאים מי

פי סדרי העדיפויות והצרכים. ועוד. מתקבל על הדעת שלוקחים אנשים למלחמה ל

שעה ב ,מסתבר שגם את הלוויים, משרתי השם, לא גייסו ראשונים לקרב. עם זאת

. ייתכן שלזה במצב כזה אותם כמו כל אחד מישראל מגייסיםשהיו צריכים אותם, היו 

    –    """"כשאר ישראלכשאר ישראלכשאר ישראלכשאר ישראלאינם עורכים מלחמה "כיוון הרמב"ם באומרו בצורה מדוקדקת ש

ואינם "אינם עורכים מלחמה ככלל, באופן גורף, היה כותב הרי אם רצה להגיד ש

  א): ,. כדבריו ניתן להוכיח מדברי התוספות (מגילה ג"עורכים מלחמה כלל

קשה אמאי בטלוהו בשלמא תלמוד תורה  –אמש בטלתם תמיד של בין הערבים 

בטלו לפי שהיו צרים על העיר כל ישראל אבל הכהנים אמאי לא היו מקריבים 

ב)  ,וי"ל לפי שהארון לא היה במקומו כדאמר פרק הדר (עירובין סגהתמיד. 

  והכהנים נושאין את הארון...

לכתחילה לצבא את כלל הכהנים, אלא רק את אלו מרואים כאן בעליל שלא גייסו 

  .שנזקקו להם לשאת את הארון

  (פי"ג הי"ב): ב'שבת הארץ', כתב זצ"ל . הראי"ה קוק2

, כמו מלחמה פרטיתמלחמה פרטיתמלחמה פרטיתמלחמה פרטיתעורכין מלחמה היינו לעשות ונראה שאע"פ שאין שבט לוי 

שאפשר שיזדמן ששבט אחד עושה מלחמה בשביל ההתנחלות שלו שימצא לו 

לצאת ומלחמה של  אבל כשכל ישראל יוצאין למלחמה מחוייבים גם הםאבל כשכל ישראל יוצאין למלחמה מחוייבים גם הםאבל כשכל ישראל יוצאין למלחמה מחוייבים גם הםאבל כשכל ישראל יוצאין למלחמה מחוייבים גם הםבזה, 

כלל ישראל, זאת היא גם כן עבודת ד' שכל מי שהוא מיוחד יותר לעבודת ד' 

  כל העם.הוא שייך לה יותר משאר 

הפטור  חייב בכל מלחמה ציבורית, רשות ומצווה כאחד.חייב בכל מלחמה ציבורית, רשות ומצווה כאחד.חייב בכל מלחמה ציבורית, רשות ומצווה כאחד.חייב בכל מלחמה ציבורית, רשות ומצווה כאחד.לדעת הרב קוק, שבט לוי 

לכתחילה לוקחים את הלוויים למלחמה מהיחידי הוא ממלחמה פרטית. אדרבה, 

ציבורית, שכן הם היותר מיוחדים לעבודת ה'. וכן מצינו שבמלחמת רשות יוצאים 

מעבירות שבידם חוזרים מעורכי הצדיקים היותר גדולים, שהרי כל היראים 

המלחמה. המקור לחלק בין מלחמה כללית למלחמה פרטית נמצא ברמב"ם תרומות 

  ב): ,(א
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ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא הארצות שכובש אותן מלך ישראל או 

שופט או נביא מדעת רוב ישראל וזה הוא הנקרא כיבוש רבים, אבל יחיד 

וכבשו לעצמן מקום אפילו מן הארץ מישראל או משפחה או שבט שהלכו 

  שניתנה לאברהם אינו נקרא ארץ ישראל כדי שינהגו בו כל המצות.

הרמב"ם מחדש שישנם שני סוגים של מלחמות, כללית ופרטית. א) מלחמה כללית, 

שעם ישראל נלחם וכובש מדעת כלל ישראל, וזה נקרא כיבוש רבים, המחיל על 

על כל המשתמע מכך. ב) מלחמה פרטית, ששבט  רץ ישראלמקומות אלו שם א

על אותם מקומות שנכבשו. את אותה  רץ ישראלנלחם מדעתו, שם אין חל שם א

הבחנה שבין מלחמה כללית למלחמה פרטית החיל הרב קוק לענייננו. במלחמה של 

כלל ישראל, שהיא המלחמה היותר משמעותית, לא רק ששבט לוי חייב, אלא הוא 

  צאים למלחמה. לעומת זאת במלחמה פרטית הוא אינו נוטל חלק.מהראשונים היו

  סיכום  .ד

 דמכל האמור עולה ששני ביאורים נשארו בעינם וללא קושי משמעותי: זה של הגרי"

לדעת שניהם, שבט לוי חייב במלחמות מצווה לדעת שניהם, שבט לוי חייב במלחמות מצווה לדעת שניהם, שבט לוי חייב במלחמות מצווה לדעת שניהם, שבט לוי חייב במלחמות מצווה סולובייצ'יק וזה של הראי"ה קוק. 

יק בכל מלחמה ישנם סולובייצ' דעם זאת קיים הבדל ביניהם: לגרי"ורשות כאחד. ורשות כאחד. ורשות כאחד. ורשות כאחד. 

 סדרי עדיפויות, ולכן את שבט לוי מגייסים לבסוף. לעומת זאת לדעת הראי"ה קוק

  17.את שבט לוי היו מגייסים דווקא ראשוניםש נראה

  לאור זאת ניתן ליישב את כל הקשיים שהועלו במשנת הרמב"ם:

רשות, א) אין כל סתירה בדברי הרמב"ם. אכן גם הלוויים חייבים במלחמות מצווה ו

הכוונה שמגייסים אותם אחרונים ורק  דומה שכתוב שאינם עורכים מלחמה, לגרי"

, אך הם מהכאשר הם נצרכים, ולרב קוק הם פטורים ממלחמה פרטית, שבטית וכדו

  חייבים במלחמות הציבור.

  ב) כהנים אכן נלחמים במלחמת הרשות, והמקורות שכך כתבו מתפרשים כפשוטם.

מביא את פטור הלוויים ממלחמה בהלכות שמיטה ויובל ולא ג) ברור מדוע הרמב"ם 

בהלכות מלכים. הדבר נובע מכך שבהלכות מלכים הוא עוסק במלחמות חובה 

(גם לדברי הגרי"ד אינם פטורים  ורשות, בהן הלוויים אכן אינם פטורים אלא חייבים

מדוע  את מצב הפטור. כך גם ברור שם , ולכן ברור שאין כל מקום לצייןמהמלחמה)

                                            

רק את  לכתחילהמשהרי שם משמע שלקחו  ,לעיל פותהתוסדברי הינה לכאורה לא כקביעה זו   .17

אלא שהדברים נאמרו בדעת  נשארו במחנה. הכהניםוכלל  ,ההכרחיים לנשיאת הארון הכהנים

 הרמב"ם.
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הלוויים אינם נזכרים בין החוזרים מעורכי המלחמה בשל היותם לוויים, כי אכן אמת 

  הם חייבים במלחמה.שהדבר, 

ד) ומה ששאלנו, שאם הטעם לפטור את הלוויים מנחלה וביזה הוא בשל היותם 

, וכי שם אינם רץ ישראלקודש לה', אזי מדוע הם זוכים בכל זה בכיבוש מחוץ לא

המיוחד להם המיוחד להם המיוחד להם המיוחד להם ת קודש? נראה לומר שכאן מדובר על תפקיד קודש ממשיכים להיו

כשם שכל יחיד מישראל מצווה לכבוש את הארץ וליישבה  בענייני ארץ הקודש.בענייני ארץ הקודש.בענייני ארץ הקודש.בענייני ארץ הקודש.

בפועל בתחומים המעשיים, כך הלוויים נתחייבו לעשות כן בצד הרוחני, הן בהרבצת 

בודת הקודש ), הן בע "כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו"תורה לרבים (

  בבית המקדש. וכן מצינו בספרי (במדבר קרח פיסקא קיט):

 אני חלקך ונחלתךאני חלקך ונחלתךאני חלקך ונחלתךאני חלקך ונחלתךוחלק לא יהיה לך בתוכם  בארצם לא תנחלבארצם לא תנחלבארצם לא תנחלבארצם לא תנחלויאמר ה' אל אהרן 

בתוך בני ישראל... ויאמר ה' אל אהרן בארצם לא תנחל בשעת חילוק הארץ 

אוכל ועל אוכל ועל אוכל ועל אוכל ועל     על שולחני אתהעל שולחני אתהעל שולחני אתהעל שולחני אתה    ––––אני חלקך ונחלתך אני חלקך ונחלתך אני חלקך ונחלתך אני חלקך ונחלתך וחלק לא יהיה לך בתוכם בביזה. 

  .שולחני אתה שותהשולחני אתה שותהשולחני אתה שותהשולחני אתה שותה

, הלוויים רץ ישראל וביזתהאנחלת לעומת זאת ביחס לכל מה שאינו שייך וקשור ל

  זוכים ופועלים ככלל ישראל.

שממנו רצו  ב"ם (הלכות שמיטה ויובל, שם יג)לאור דברינו נתייחס לסיום דברי הרמ

 כל אישכל אישכל אישכל אישאלא ולא שבט לוי בלבד " :להסיק שתלמידי חכמים פטורים משירות צבאי

קדש קדשים ויהיה ה'  נתקדשנתקדשנתקדשנתקדשהרי זה  אותו... אשר נדבה רוחואשר נדבה רוחואשר נדבה רוחואשר נדבה רוחוואיש מכל באי העולם 

כמו  דבר המספיק לודבר המספיק לודבר המספיק לודבר המספיק לו    ולם הזהולם הזהולם הזהולם הזהויזכה לו בעויזכה לו בעויזכה לו בעויזכה לו בעחלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים 

  ...".שזכה לכהנים ללוים

לכל הפחות חייבים במלחמה  , כמו הלוויים,אנשי קודש אלוהעולה מהדברים הוא ש

 ישראל.ככל איש 

  איסור עשיית אנגריא בתלמידי חכמים  .ב

להלן יובאו מקורות העוסקים באיסור עשיית אנגריא בתלמידי חכמים, אלא שכפי 

שיבואר בהמשך, נראה שאין ללמוד ממקורות אלו בנוגע לגיוסם של תלמידי חכמים 

  לצבא ישראל בימינו.

  הוצאת תלמידי חכמים למלחמה על ידי אברהם אבינו  .א

אמר רבי אלעזר מפני מה נענש אברהם אבינו " (לב, א) נאמר: דריםבמסכת 

מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים  ?ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים
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ושמואל אמר מפני שהפריז על מדותיו של  '.וירק את חניכיו ילידי ביתו' :שנאמר

שהפריש בני אדם ורבי יוחנן אמר  '.במה אדע כי אירשנה' :שנאמר ,הקדוש ברוך הוא

וירק את חניכיו ' '.תן לי הנפש והרכוש קח לך' :שנאמר ,מלהכנס תחת כנפי השכינה

שמנה עשר " .ושמואל אמר שהוריקן בזהב ,רב אמר שהוריקן בתורה ' ילידי ביתו

איכא דאמרי אליעזר הוא  ,אמר רב אמי בר אבא אליעזר כנגד כולם –" ושלש מאות

  ".דחושבניה הכי הוי

 .אלעזר אברהם אבינו ע"ה אכן נענש בשל הוצאת תלמידי חכמים לצבאלפי ר' 

[אומנם בגמרא ישנה מחלוקת בזה, אבל ייתכן שלא נחלקו בנוגע לחטא שבמעשה 

  שכזה, אלא נחלקו בטעם העונש, ואולי בנוגע לחומרת המעשים].

 –וירק את חניכיו וגו' ": (יד, יד) כתבובראשית  דעת זקים מבעלי התוספותוב

מי האיש הירא מעבירות שבידו ילך וישוב  ,אמר להם אברהם למלחמה אנו יוצאיןש

 .כיון ששמעו כך הלכו וחזרו להן ולא נשאר עם אברהם כי אם אליעזר עבדו .לביתו

 ,חייך אני נותן כח לאליעזר כנגד כולן ?אמר לו הקב"ה לאברהם הניחו אותך כולן

ועוד  .וכן מסיק בפ"ד דנדרים .לש מאותומנין אותיות של אליעזר יעלו למנין י"ח וש

פי' כדי  ,מסיק וירק את חניכיו רב אמר שהוריקן בתורה ושמואל אמר שהוריקן בזהב

  ".שלא יהא לבם נוטה אלא להצלות נפשות

מדברים אלה אפשר ללמוד שני דברים: שלבסוף אברהם יצא למלחמה רק עם 

ידם, נראה שאין מדובר אליעזר וואם כל חניכיו חזרו בשל יראתם מעבירות שב

  בתלמידי חכמים שהיו עסוקים בתורה.

כמו כן גם למאן דאמר שאברהם הוציא למלחמה תלמידי חכמים, יש לפרש את 

  חטאו באופן אחר.

ולפיכך סובר ר' אבהו שנראה באברהם ): "פרק ט( גבורות השםבמהר"ל הכך כתב 

מלחמה מיראתו, שלא היה בוטח בה' לגמרי, שהרי עשה אנגריא בת"ח ולקחם ל

לו לקח הראוי למלחמה אין זה חטא שאין סומכין על הנס, אבל לקח ת"ח מורה לו לקח הראוי למלחמה אין זה חטא שאין סומכין על הנס, אבל לקח ת"ח מורה לו לקח הראוי למלחמה אין זה חטא שאין סומכין על הנס, אבל לקח ת"ח מורה לו לקח הראוי למלחמה אין זה חטא שאין סומכין על הנס, אבל לקח ת"ח מורה ייייואואואוא

, והיה לו לבטוח בו יתברך ולא ליקח למלחמה אשר אין ראוי ליקח, ולפיכך שהיה יראשהיה יראשהיה יראשהיה ירא

נשתעבדו בניו ארבע מאות שנה שיראו גבורותיו אשר עשה ובזה יקנו אמונה 

  ."שלימה

חטאו של אברהם היה שהוא הוציא למלחמה תלמידי חכמים שאינם  המהר"להמהר"להמהר"להמהר"ל לפילפילפילפי

כשירים כלל למלחמה לפי שמאז ומעולם ישבו ולמדו תורה ולא ידעו להילחם כלל, 

ואף על פי כן אברהם לקחם ובזה גילה שלא היה בוטח בה' לגמרי. אבל מי שמאומן 

  למלחמה, ודאי שמצווה לקחתו כי אין סומכין על הנס.



 141     תלמידי חכמים במלחמה  –  פרק יא

 

צרכת לימינו אליבא דשיטה זו, האם מלכתחילה ראוי לאמן בני תורה והשאלה הנ

למלחמה, ואפילו אימון קצר יחסית, כדי שבשעת הצורך יהיו כשירים לצאת 

  למלחמה?

  אומנם יש החולקים על דברי המהר"ל:

למלחמה למלחמה למלחמה למלחמה שהוליכן  –שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים ": כתב שם בדרים ר"ןה

    להוציאלהוציאלהוציאלהוציא    אסוראסוראסוראסור    לשיטתולשיטתולשיטתולשיטתו 18".דהיינו בני אדם שחנך לתורהכדכתיב וירק את חניכיו 

  ....לכךלכךלכךלכך    מאומןמאומןמאומןמאומןהוא הוא הוא הוא אם אם אם אם     גםגםגםגם    למלחמהלמלחמהלמלחמהלמלחמה    חכםחכםחכםחכם    תלמידתלמידתלמידתלמיד

אלא שלמעשה מהגמרא הנ"ל אין הוכחה שתלמידי חכמים פטורים ממלחמה 

אין לפרש שמדובר אין לפרש שמדובר אין לפרש שמדובר אין לפרש שמדובר     ב.    בגמרא, זו שיטה שאיננה בהכרח מוסכמת. א.בזמננו: 

גם חתן מחדרו וכלה מחופתה, גם חתן מחדרו וכלה מחופתה, גם חתן מחדרו וכלה מחופתה, גם חתן מחדרו וכלה מחופתה, במלחמת מצווה, שכן למדנו שלמלחמה זו מוציאים במלחמת מצווה, שכן למדנו שלמלחמה זו מוציאים במלחמת מצווה, שכן למדנו שלמלחמה זו מוציאים במלחמת מצווה, שכן למדנו שלמלחמה זו מוציאים 

[וכפי שהסברנו לעיל שחתן פטור ממלחמת רשות, מה וקל וחומר תלמידי חכמים וקל וחומר תלמידי חכמים וקל וחומר תלמידי חכמים וקל וחומר תלמידי חכמים 

לחמת רשות, אין הוכחה לחמת רשות, אין הוכחה לחמת רשות, אין הוכחה לחמת רשות, אין הוכחה . ומכיוון שמדובר במ. ומכיוון שמדובר במ. ומכיוון שמדובר במ. ומכיוון שמדובר במשלא מצאנו בתלמיד חכם במפורש]

דובר במלחמת מצווה של הצלת ישראל מיד צר, שבה הכול דובר במלחמת מצווה של הצלת ישראל מיד צר, שבה הכול דובר במלחמת מצווה של הצלת ישראל מיד צר, שבה הכול דובר במלחמת מצווה של הצלת ישראל מיד צר, שבה הכול משם לימינו, כאשר ממשם לימינו, כאשר ממשם לימינו, כאשר ממשם לימינו, כאשר מ

  יטחייבים.חייבים.חייבים.חייבים.

  די חכמים על ידי אסאעשיית אנגריא בתלמי  .ב

מפני מה נענש אסא מפני שעשה אנגריא  ,דרש רבא(י, א): " סוטהבמסכת נאמר 

 ?מאי אין נקי '.והמלך אסא השמיע את כל יהודה אין נקי' :שנאמר ,בתלמידי חכמים

  ".אמר רב יהודה אמר רב אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה

לאחר שבעשא מלך ישראל נאלץ , שם נאמר כב)(טו, מלכים א' במקור המאורע הוא 

ל ְיהּוָדה ֵאין ָנִקילהסיר את המצור מעל אסא: " ִמיַע ֶאת ּכָ ֶלְך ָאָסא ִהׁשְ אּו ֶאת  ,ְוַהּמֶ ׂשְ ַוּיִ

א ְעׁשָ ָנה ּבַ ר ּבָ ְנָיִמן ְוֶאת  ,ַאְבֵני ָהָרָמה ְוֶאת ֵעֶציָה ֲאׁשֶ ַבע ּבִ ֶלְך ָאָסא ֶאת ּגֶ ם ַהּמֶ ֶבן ּבָ ַוּיִ

ה ְצּפָ   ".ַהמִּ

הגמרא, המלך אסא העביד את כולם, כולל חתנים ותלמידי חכמים, בנשיאת  לפי

  אבנים מהרמה שבנה בעשא, לצורך בנייתן של גבע בנימין והמצפה.

                                            

: למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר): "ב, לח( קמא בבא במסכת לכאורה צריך בירור, שכן מצינו  .18

 ומשמע ,"בהו עביד אנגריא הא, דלא הוא מלחמה, מלחמה בם תתגר ואל מואב את תצר אל

 הנצרכות העבודות כל את כולל" אנגריא" שהמונח וצריך לומר. מלחמה פירושו אין שאנגריא

 הכתובים פשט על פי כוונתה, לדוגמה אסא אצל תזכרהמו אנגריא. למלחמה יציאה כולל למלך,

 אצל אבל, בהמשך שנראה וכפי, החומה אבני נשיאת של המלך עבודות, המפרשים והסבר

  .למלחמה תלמידי חכמים שהוציא הכתובים כפשט הכוונה אברהם
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לכאורה ישנה סתירה בדברי רבא עצמו, שמחד גיסא אמר שאסא  :אלא שיש לשאול

נקי" נענש בגלל שעשה אנגריא בתלמידי חכמים, ומאידך גיסא הביא ראיה מ"אין 

שהוציא חתן מחדרו, והרי על דבר זה שהוא לאו מפורש בתורה ראוי היה להיענש 

יותר? ואם נאמר שחתן אינו פטור מעבודת המלך אלא רק ממלחמה [ואכמ"ל 

במחלוקת הראשונים בזה], וכאן מדובר היה בעבודת המלך, אזיי מה ההדגשה של 

  "אפילו חתן מחדרו"?

  ".עבודת המלך –ריא אנג" כתב:  סוטה שם רש"יבוהנה 

מוטלת עליו כבשאר בני אדם  עבודת המלךעבודת המלךעבודת המלךעבודת המלךתלמיד חכם אין " :כתב רי שםובמאי

כמו שהתבאר בראשון של  ,אלא פטור ממנה על הדרך שהוא פטור מכמה דברים

  ...".מפני מה נענש אסא ,דרך הערה אמרו .וכל שמטילים עליהם נענשים .בתרא

 ',אין נקי'ובדברי רז"ל ... מן רגליו –רגליו  חלה את): "כז ,טו(מלכים א' רד"ק וכן ה

 שהעבידשהעבידשהעבידשהעבידשעשה אנגריא לתלמידי חכמים ומפני זה נענש וחלה את רגליו מפני 

  ".בעבודה זו תלמידי חכמים

שאם מדובר שהוציאם  עבודה,עבודה,עבודה,עבודה,וצ"ל לדבריהם, שחטאו של אסא היה שהוציאם ל

, למה מקשרים "אין נקי" לתלמידי חכמים? הרי התורה ציוותה לפטור מלחמהמלחמהמלחמהמלחמהל

בשום מקום שתלמידי חכמים פטורים  בתורהבתורהבתורהבתורהממלחמה רק חתן ולא מצאנו 

  ממלחמה!

פירוש כל פירוש כל פירוש כל פירוש כל כתב: "מאי אין נקי אפילו חתן מחדרו וכלה מחופה,  ובערוך ערך אגריא

ודה, מהטעם הנ"ל, ". ונראה שלדבריו האנגריא האמורה אצל אסא היא עבשכן ת"חשכן ת"חשכן ת"חשכן ת"ח

שבנוגע למלחמה אין לומר שהעונש על הוצאת תלמיד חכם נלמד בכל שכן מחתן 

שאיסורו מפורש בתורה. ובעל כורחנו צריך לומר שמדובר כאן בעבודת המלך, 

והכוונה בלשון "אין נקי" שכמו שבמלחמת מצווה מוציאים את כולם ללא יוצא מן 

ללא חשבון, כולל חתן מחדרו שלא נכתב הכלל, כך אסא הוציא לעבודה את כולם 

במפורש בתורה שהוא פטור גם ממלאכה [ראה רש"י להלן]. ועל זה שייך לומר 

שעוונו היה גדול, שלא רק הוציא חתן טרי לעבודה שהיה מקום לפוטרו [ואכן לדברי 

חטא גם בזה], אלא כל שכן שחטא כשהוציא תלמידי חכמים  המהרש"א שם

של ביזיון תלמידי חכמים, וכבר נאמר שכל המבזה תלמיד לעבודה שיש בזה גדר 

  19שבת קיט, ב)].[ חכם אין רפואה למכתו

הו". דרבנן לאו בני מיפק באוכלוזא נינ" (קח, א): אבבא מציעבמסכת ומבואר 

 רמב"םב". וכן גנאי הוא להן –לחפור, לאו בני מיפק  – ובאוכלוסא" :שםרש"י וב

                                            

  (ב).ד אותוראה עוד לעיל פרק י, גיוס נשים לצבא,   .19
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ידי חכמים אינם יוצאין בעצמן לעשות עם כל תלמ): "י ,ו( תלמוד תורה הלכות

  ".הקהל בבנין וחפירה של מדינה וכיוצא בהן כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ

  תלמוד תורה גדול מהצלת נפשות? –סוגיית מרדכי היהודי   .ג

  נחלקו הפוסקים ביחס בין הצלת נפשות לתלמוד תורה.

 ובשו"ע שם, סימן רנא( טור יורה דעהב(כלל ו סימן ב) המובאת  תשובת הרא"ש

 לואפי [=ממטרת כספי הצדקה] ושכתבת שיש אומרים שיכולין לשנותסעיף יד): "

לפי שהוא הצלת  ,להגמון בכל שנה [=שם של מטבע] מת"ת לצורך ל' פשיטים

שאם לא יתפשרו עמו יש כמה עניים שאין להם ליתן ויכום ויפשיטום  ,נפשות

  ".נפשות הוא קודם כיון שיש בו הצלת ,הדין עמהן .ערומים

יש להבין את כוונת הרא"ש, באיזה צורך של תלמוד תורה מדובר, ובאיזה צורך של 

  הצלה?

כדי להציל כמה נפשות? כלומר, האם  מוחלטמוחלטמוחלטמוחלטהאם מבטלים תלמוד תורה גם באופן 

יעלה על הדעת שמקום מסוים יבטל לגמרי תלמוד תורה כדי להציל נפש אחת או 

אפילו כמה נפשות? הרי אנו מצווים למסור את הנפש על תלמוד תורה כמו 

החשמונאים, וכר"ע שהקהיל קהילות ברבים לצורך קיומה של תורה, וברור שללא 

מר ששם מדובר בשעת שמד, שאם לא ימסרו את הנפש לימוד אין קיום. ואם נא

  אם נציל נפשות תיבטל התורה? בנד"דתבטל התורה באותו מקום, והרי גם 

ואם נאמר שמצילים נפשות רק כשמדובר בביטול תורה באופן חלקי, איפה קו הגבול 

בין החלקי למלא? וכן, האם בגלל שמדובר על כמה נפשות הדבר מותר, או אולי 

נפש אחת? וכן, האם כוונתו לומר שגם בספק פיקוח נפש אנו מחויבים אפילו ב

לעשות כן? שהרי לא נאמר שההגמון יהרגם בוודאי אלא שהוא יכם ויפשיטם 

  עירומים, וייתכן שמתוך כך יגיעו למיתה.

כתב כתב כתב כתב ששאלת לציבור וכו' כיון שיש בו הצלת נפשות הוא קודם. " שם סעיף ו:ב"ח 

ותימה הלא אסיקנא בסוף פ"ק דמגילה (טז ב)  ל זה:) ע(בהגהותיו לטור מהרש"למהרש"למהרש"למהרש"ל

ולא קשה מידי דהתם לא קאמר אלא  .עכ"ל ,גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות

 ,יותר ממי שעוסק בהצלת נפשות להחשיבו ולהקדימולהחשיבו ולהקדימולהחשיבו ולהקדימולהחשיבו ולהקדימו דגדול הוא העוסק בתורהדגדול הוא העוסק בתורהדגדול הוא העוסק בתורהדגדול הוא העוסק בתורה

אבל להוציא ממון להצלת נפשות פשיטא  .דאינו חשוב כמו העוסק בתלמוד תורה

 'וחי בהם'ד דאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפשדאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפשדאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפשדאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש ,א דקודם להוצאה לתלמוד תורההו

  ".ב) ופשוט הוא ,ולא שימות בהם (יומא פה

  נראה כעת את הגמרא במסכת מגילה, שהיא מקורו של המהרש"ל.
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אמר רב יוסף: גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. ב): " ,טז( מגילהמסכת 

אשר ' :בתר ארבעה ולבסוף בתר חמשה. מעיקרא כתיב דמעיקרא חשיב ליה למרדכי

הבאים עם ' :, ולבסוף כתיב'באו עם זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן

דמעיקרא חשיב ליה למרדכי  ', זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן

  ".בתר ארבעה ולבסוף בתר חמשה

דין "וחי בהם" הצלת נפשות קודמת, צריכים בירור: אם התורה אמרה שמוהדברים והדברים והדברים והדברים 

משמע שהיא גדולה מתלמוד תורה, אם כן כיצד ניתן לומר שתלמוד תורה גדול? 

ובעל כורחנו צריך לומר שיש צדדים שתלמוד תורה גדול ויש צדדים שהצלת נפשות 

  גדולה, וכפי שנראה בהמשך.

מיירי שיש ונלע"ד דהתם משיב על הקושיה ממסכת מגילה: " (ס"ק יג) שםפרישה ב

ולכן אע"פ שהוא מצוה גדולה מי שמקדים להציל  ,אחרים שיכולים להציל הנפשות

וכה"ג  .הואיל שיש אחרים שיכולין להציל הנפשות ,מ"מ תלמוד תורה קודם ,נפשות

 ,ד) לענין תלמוד קודם למעשה ,כתב רבינו לעיל בסימן רמ"ו בשם הרמב"ם (ת"ת ג

  ".ע"ש. ועיין בדרישה

תלמוד תורה גדול רק כאשר ישנם אחרים הבטלים מתורה, ומצוות  ,גם לפרישהגם לפרישהגם לפרישהגם לפרישה

ההצלה מוטלת עליהם. אבל כשהצלת נפשות עומדת לפתחם של לומדי תורה, ברור 

  לפרישה שהם חייבים להיבטל מתורתם ולהציל.

ונראה דהתם מיירי בענין שאין יכול מתרץ תירוץ נוסף: " (ס"ק ה) שםדרישה וב

אבל הכא מיירי בענין שאף שיתנו ממנו להגמון  .תורה קודם אז תלמוד ,לקיים שניהן

ובענין זה אמר כיון  ,אלא שלא יהיה כ"כ בריוח ,מ"מ ישאר לסיפוק תלמוד תורה

וכיוצא בחילוק זה איתא לקמן ועיין בפרישה  .שיש הצלת נפשות הוא קודם

  ".שפירשתי בענין אחר

קודם  למוד תורהת ,ד מהםלאחרק משמע שכשיש כסף ש, טעון ביאורטעון ביאורטעון ביאורטעון ביאורהסבר הדרישה הסבר הדרישה הסבר הדרישה הסבר הדרישה 

  ואכן בנו של הדרישה כתב באופן אחר. ל?ודוחה הכ יקוח נפשוהרי פ ,להצלת נפשות

שהתלמוד מביא לידי מעשה. נתחבטו בו : "כתב בנוכתב בנוכתב בנוכתב בנוס"ק ז)  סימן רמו( בדרישה יו"ד

קדמונינו דלפי זה הוה ליה למימר המעשה גדול דכל הלימוד אינו אלא בשביל 

י"ל ודאי מי שמקיים כל תרי"ג מצות הוא יותר מתלמוד תורה י"ל ודאי מי שמקיים כל תרי"ג מצות הוא יותר מתלמוד תורה י"ל ודאי מי שמקיים כל תרי"ג מצות הוא יותר מתלמוד תורה י"ל ודאי מי שמקיים כל תרי"ג מצות הוא יותר מתלמוד תורה וווושמביאו לידי מעשה. 

אבל מצוה אחת או שתים, יותר טוב  ,ומבטלין מתלמוד תורה בשביל תרי"ג מצותומבטלין מתלמוד תורה בשביל תרי"ג מצותומבטלין מתלמוד תורה בשביל תרי"ג מצותומבטלין מתלמוד תורה בשביל תרי"ג מצות

ללמוד, שהתלמוד מביאו לידי כמה מעשים ובמצוה לא יעשה רק מעשה אחד. ועוד 

ולמדתם 'א)  ,יש לומר שהתלמוד גדול שעושה מצוה בלימוד עצמו שנאמר (דברים ה

בנו של  [= ולכן התלמוד גדול. עד כאן המגיה ,וגם מביא לידי עשיית מצות 'אותם

  הדרישה]".
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שרק בסיטואציה מיוחדת שבה ביטול המצווה יאפשר  עולה מדברי בנו של הדרישהעולה מדברי בנו של הדרישהעולה מדברי בנו של הדרישהעולה מדברי בנו של הדרישה

ללמוד תורה כדי לקיים הרבה מצוות, תלמוד תורה קודם, אבל בכל מצב אחר 

אחת מתרי"ג מצוות, ובוודאי מצוות הצלת  מבטלים תלמוד תורה לצורך קיום כל

בניגוד למה שכתב הדרישה שהובא לעיל שתלמוד תורה  . זאתנפשות היא אחת מהן

  קודם.

אין לך דבר עומד אין לך דבר עומד אין לך דבר עומד אין לך דבר עומד ואין כאן קושיא דודאי מתרץ: " )סימן רנא ס"ק ו( יורה דעהבט"ז ה

אלא דהתם אומר דיותר יש זכות למי שזוכה לעסוק בתורה ולא  .בפני פיקוח נפשבפני פיקוח נפשבפני פיקוח נפשבפני פיקוח נפש

ממי שבא לידו הצלת נפשות ועל ידי כך צריך לבטל תלמוד  ,בא לידו הצלת נפשות

ויליף לה ממרדכי בלשן שתחילה שלא בא לידו עסק של  .תורה ולעסוק בהצלת נפש

צוה של היה חשוב בעיני חכמים יותר ממה שאחר כך בא לידו המ ,הצלת נפשות

 .להיוהוצרך לבטל תורה כדאי' שם שלא מנאו אותו חכמים כמו תח ,הצלת נפשות

ויותר תימה על בעל הדרישה שכתב בתירוץ קושיא זאת דאם הוא בענין שאין  ...

  ".וזה ודאי אינווזה ודאי אינווזה ודאי אינווזה ודאי אינויכול לקיים שניהם אז תלמוד תורה קודם כו' 

דול מזה שהקב"ה פשר לו להמשיך ללמוד תורה שכרו גיפשוט שמי שהקב"ה אלט"ז לט"ז לט"ז לט"ז 

זימן לפניו מקרה של פיקוח נפש, אף על פי שאם מזדמנת לאדם הצלת נפשות 

  בשעה שלומד תורה, חייב הוא להפסיק לימודו ולהציל.

ועדיין יש להבין, אם תלמוד תורה גדול מהצלת נפשות, מדוע צריך להפסיק מלימודו 

  לשם הצלת נפשות?

ג: "ורצוי לרוב אחיו") כתב: "ובגמרא , על אסתר י, רכב 'עמ( המהר"ל באור חדש

מלמד שפרשו ממנו , ולא לכל אחיו –" לרוב אחיו" 20תני רב יוסףאמר (מגילה טז, ב), 

לו יכא ,מקצת סנהדרין, ור"ל כי מקצת סנהדרין אמרו אל תתאוה לשלחן מלכים

אע"ג דודאי מרדכי  .המלכות הוא על כתר תורה וזה אינו כי כתר תורה על כתר מלכים

הרי שם אמר רב יוסף גדול תלמוד  ,מה שעשה לא עשה רק להצלת נפשות ישראל כל

שמציל הנפש שלא ימות, ותלמוד  –ופי' זה כי הצלות נפשות  תורה מהצלות נפשות...

ולכך אף אם כוונת מרדכי להצלת נפשות,  ,יתן קיום נצחי אף בעולם הבא –תורה 

אבל  .לא היה לו לעשות זה כי התורה היא על כל, ולכך פרשו ממנו מקצת סנהדרין

כי יפה שעה  ,מ"מ הרוב לא פרשו מן מרדכי כי הצלות נפשות ג"כ מביא לעוה"ב

ולכך גם בהצלת נפשות  ,אחת בעולם הזה בתשובה ומעשים טובים מכל חיי עה"ב

  ."וה"בתלוי חיי ע

                                            

 ראה דקדוקי סופרים שם (ובאתר הכי גרסינן), שכך הגרסה בכ"י ועוד [ה"ע].  .20
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חכמי ישראל סברו שהוא עשה כהוגן שביטל תורה כדי להציל  רוברוברוברובעולה מדבריו ש

  את כלל ישראל.

היה הוויכוח בין גדולי ישראל במלחמת השחרור, כשחלק מהם סברו תכן שזה יי[

שאין טענו ואחרים  ,שלומדי התורה צריכים להישאר בישיבה ומזה תצמח הישועה

למוד תורה. על סוגיה זו עוד נעמוד בהמשך ל תכול יקוח נפשדבר העומד בפני פ

  .בע"ה]

שלדעת הטור, השו"ע, הב"ח, הט"ז, הפרישה (סי' רנא) ובנו של הפרישה  עולה עד כהעולה עד כהעולה עד כהעולה עד כה

(סי' רמו), אין דבר העומד בפני פיקוח נפש. לדעת המהרש"ל והדרישה (סי' רנא), 

  תמיד תלמוד תורה קודם.

שהלומד תורה כי יעלה על הדעת ו, מאוד דברי המהרש"ל והדרישה קשים ובאמתובאמתובאמתובאמת

ימשיך לעסוק בתורה ולא יציל?! והרי נאמר "לא  יקוח נפש,מצב של פומופיע לפניו 

  "י?!"תעמוד על דם רעך

יקוח יקוח יקוח יקוח , פ, פ, פ, פלמוד תורהלמוד תורהלמוד תורהלמוד תורהמול תמול תמול תמול ת    יקוח נפשיקוח נפשיקוח נפשיקוח נפשפפפפ    נונונונוכשיש לפניכשיש לפניכשיש לפניכשיש לפני    לי עלמאלי עלמאלי עלמאלי עלמאשלכושלכושלכושלכו    ואולי יתכן לתרץ

 ,ודאי נפשיקוח , אין מדובר בפלהגמון אלא שבמקרה של הל' פשיטיםקודם, קודם, קודם, קודם,     נפשנפשנפשנפש

עלול , והדבר לובחוסר כבעירום ושיכו אדם וישאירוהו  בספק פיקוח נפש,אלא 

המהרש"ל אות עתידית מסופקת, ובזה גרום לכך שימות. אם כן מדובר במציל

לא היה  היהודי מרדכיגם אצל  כלמוד תורה.סברו שאין זה דוחה תוהסוברים כמותו 

 יקוח נפשפמציאות של יצר שהוא מרדכי שעמד לפנינו, אלא  יקוח נפשמדובר בפ

לעורר את עם ישראל  בכך רצהו ,שעמד בשער המלך כדי לא להשתחוות להמן כךב

בלו עליהם מרצון יבסוף, עד שקלוכפי שהיה באמת [משמד רוחני ם להציללתשובה ו

שאם  ,מהצלת נפשות למוד תורהאמרו שגדול ת ל זה]. ועל פהגם את התורה שבע

כוח התורה היה מחזיר את  ,לעסוק בתורה עם תינוקות של בית רבןהוא היה ממשיך 

עם ישראל בתשובה, ללא פיקוח נפש וללא ביטול תורה [ובספר ראשון לציון (יו"ד 

סי' רנא שם, לבעל אוה"ח הק') תירץ שההסתייגות של מקצת מהחכמים, לא הייתה 

תו משנה למלך בנוגע לעיסוקו של מרדכי בהצלה מגזירת המן הרשע, אלא על היו

אחשורוש לאחר מכן, והגמרא אומנם מכנה זאת הצלת נפשות, מכיוון שמטרתו 

הייתה באופן כללי להביא להצלת ישראל מהתנכלויות הגויים וכדומה, אבל בשלב 

  זה לא היה מדובר על פיקוח נפש מיידי או ודאי].

פי השיטות החולקות: א. ייתכן שסוברים שזה נחשב לפיקוח נפש של ממש וכ

ההוא גברא דהוה בעי אחוויי אתיבנא דחבריה (קיז, א): " בא קמאמסכת בבשלמדנו 

לא  מר ליה:א ,אתא לקמיה דרב[רצה להצביע בפני גויים על מקום התבן של חברו]. 

יתיב רב כהנא קמיה דרב שמטיה לקועיה  .מחוינא ומחוינא מר ליה:א ,תחוי ולא תחוי
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". ון שנפל ביד עובדי כוכבים אין מרחמין עליוממון של ישראל כי[הרגו]... דמיניה 

מכאן שכאשר גוי נטפל לישראל מחמת ממונו, הדבר נחשב לפיקוח נפש ודאי. ב. 

וכמו שלמדנו . ייתכן שטעמם הוא שהדבר נחשב לספק פיקוח נפש הנמצא לפנינו

שמפקחין את הגל אפילו בספק ספק ספיקא הנמצא לפנינו [יומא פג, א] [בניגוד 

  שאינו לפנינו שמדובר בשאלה של הסתברות].לספק 

  באיזו סיטואציה תלמוד תורה גדול מפיקוח נפש? –עדיין יש להבין 

אם בכל מקרה של פיקוח נפש מבטלים תורה, משמע שפיקוח נפש גדול יותר, ואם 

נאמר כדברי הב"ח, שמי שהקב"ה דאג שלא יתבטל מתלמוד תורה הוא במדרגה 

זימן לו מקרה של פיקוח נפש שעליו לבטל תורה, יש גבוהה יותר ממי שהקב"ה 

להבין מדוע עליו לבטל תורה ולעסוק בפיקוח נפש, הרי תלמוד תורה גדול יותר 

  ובזכותו יינצלו?

לאור העובדה שראינו שיש פעמים שתלמוד תורה גדול, ופעמים שפיקוח נפש גובר, לאור העובדה שראינו שיש פעמים שתלמוד תורה גדול, ופעמים שפיקוח נפש גובר, לאור העובדה שראינו שיש פעמים שתלמוד תורה גדול, ופעמים שפיקוח נפש גובר, לאור העובדה שראינו שיש פעמים שתלמוד תורה גדול, ופעמים שפיקוח נפש גובר, 

שבהם מצוות גדולות  בעל כורחנו יש היבטים שבהם תלמוד תורה גדול, ויש היבטים

יותר. וכמו שהסברנו לעיל בנוגע ללימוד תורה ועבודת בית המקדש, ובדומה לגוף 

ונשמה: יש היבטים שבהם הנשמה גדולה מהגוף שהרי היא מחיה אותו, ומאידך 

גיסא, ללא הגוף אין הנשמה יכולה להופיע בעולם. וכן עולם הזה מול העולם הבא 

הוא התכלית, מאידך גיסא לא ניתן להגיע לעולם מחד גיסא עולם הבא גדול ש –

  הבא ללא העולם הזה.

, ברור שלימוד תורה גדול יותר ולכן והצחילכן, בנידון דידן, מצד הערך המוחלט 

אנו מוצאים עניינים הייחודיים לתורה בלבד כמו "והגית בו יומם ולילה". התורה היא 

ותורה קדמה לעולם וכו', ולכן מי  הבסיס לכל המצוות ולכן תלמוד תורה כנגד כולם,

שהקב"ה דאג שלא ייבטל מלימודו עוסק בדבר עליון יותר. אבל כאשר במציאות 

הפרקטית של עולמנו ישנה התנגשות בין תלמוד תורה לקיום מצווה, קיום המצווה 

גובר, כמו הנחת תפילין, מקרא מגילה ועוד, וקל וחומר להצלת נפשות, שאם לא כן 

  וות.אין קיום למצ

בירור סוגיית יהושע  –תלמוד תורה, עבודת המקדש ומלחמה   .ד

  והמלאך ביריחו

  סוגיית יהושע והמלאך  .א

(ג, א) מביאה שני מקורות סותרים בנוגע ליחס בין עבודת  במסכת מגילההגמרא 

  בית המקדש לבין לימוד תורה:
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לין כולן מבט –תניא נמי הכי: כהנים בעבודתן, ולוים בדוכנן, וישראל במעמדן "

עבודתן ובאין לשמוע מקרא מגילה. מכאן סמכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה 

מבטלינן,  –ובאין לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר מעבודה. ומה עבודה שהיא חמורה 

  ".לא כל שכן? –תלמוד תורה 

  מגמרא זו עולה שעבודת המקדש חמורה מתלמוד תורה.

ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא 'והכתיב  ועבודה חמורה מתלמוד תורה?ולהלן שם: "

אמר לו: אמש בטלתם תמיד של בין הערבים,  ...וגו'  'עיניו וירא והנה איש עמד לנגדו

ואמר '... עתה באתי'ועכשיו בטלתם תלמוד תורה! אמר לו: על איזה מהן באת? אמר לו: 

  ".!'תה באתיע'רב שמואל בר אוניא: גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין. שנאמר 

והרי  תלמוד תורה גדול מעבודה.דווקא מהדיון בין יהושע למלאך למדים ש אם כן,

  זו סתירה מניה וביה.

  .... תלמוד תורה דיחיד קל"לא קשיא: הא דרבים, והא דיחידמתרצת הגמרא: "

בתחילה הניחה הגמרא שעבודת המקדש חמורה מתלמוד תורה. מניין הגמרא 

שמהעובדה שהקרבת קורבנות מחייבת ביטול תורה, ולמרות לומדת זאת? מסתבר 

זאת ההקרבה נעשית. כמו כן מצאנו שעבודה דוחה שבת, ותלמוד תורה אינו דוחה 

  שבת, כגון שאין קורין לאור הנר וכדומה.

  בהמשך הגמרא עוסקת בטענות של המלאך ליהושע:

ַע בִּ נאמר: " יד)-(ה, יג יהושעב ְהיֹות ְיהֹוׁשֻ ה ִאיׁש עֵֹמד ַוְיִהי ּבִ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ יִריחֹו ַוּיִ

ָידוֹ  לּוָפה ּבְ ה ִאם ְלָצֵרינוּ  ,ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ׁשְ ַע ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאּתָ ֶלְך ְיהֹוׁשֻ ַוּיֹאֶמר . ַוּיֵ

ר ְצָבא  י ֲאִני ׂשַ ה ָבא ה'לֹא ּכִ   תי...".ַעּתָ

  ויש להבין:

שהמלאך בא בתביעה ליהושע על ביטול תורה וקורבן תמיד, דבר מניין לגמרא  א.א.א.א.

  שאינו מופיע בדבריו?

אם המלאך בא בתביעה על שתי האשמות, מה מקום יש ליהושע לשאול על איזו  ב.ב.ב.ב.

  מהן בא?

כמו כן, אם המלאך עוסק בשתי האשמות, מדוע בסוף הוא אומר שהוא בא רק על  ג.ג.ג.ג.

  אחת?

אמש בטלתם תמיד של בין את הדברים: " מסבירים) ) ) ) (ד"ה אמש התוספות שם

ויש  ?וא"ת והיכי משמע לישנא דקרא דבטלו התמיד ותלמוד תורה ... –הערבים 

תורה ' הכי קאמר בשביל תלמוד תורה באת דכתיב 'הלנו אתה'לומר דה"פ מדקאמר 

  ."אם לצרינו או בשביל הקרבנות שמגינים עלינו מצרינו ',צוה לנו
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שביטל שתי מצוות [ייתכן שידע זאת מדברי המלאך],  לדעת תוספות, יהושע ידע

תלמוד תורה ותמיד, אך לא ידע על אילו מהן בא המלאך. ומתשובתו "עתה באתי" 

  הבין שבא על ביטול תלמוד תורה.

 ?קשה אמאי בטלוהו –אמש בטלתם תמיד של בין הערבים " שם:תוספות עוד כתבו 

אבל הכהנים אמאי  ,עיר כל ישראלבשלמא תלמוד תורה בטלו לפי שהיו צרים על ה

כדאמר פרק הדר  ,וי"ל לפי שהארון לא היה במקומו ?לא היו מקריבים התמיד

  ".) והכהנים נושאין את הארון, ב(עירובין סג

כלומר, לפי תוספות הם ביטלו במודע את קורבן התמיד מכיוון שלא היה איתם ארון 

שכוונתם היא שמכיוון שהכהנים הברית שהיו נזקקים לו במלחמה [ויש מפרשים 

היו עסוקים בנשיאת הארון לא יכלו להקריב. ראה גם לשון רשב"א וריטב"א שם, 

  וראה טורי אבן שם].

  ויש להקשות על התוספות כמה קושיות:

אם אכן ישנו נימוק טוב לאי הקרבת התמיד, כיצד ניתן להסיק מכך שהמלאך בא  א.א.א.א.

ל התמיד, שתלמוד תורה גדול, הרי הייתה בטענות על ביטול התורה ולא על ביטו

  סיבה טובה לכך שלא יכלו להקריב את התמיד?

לפי תוספות יש גם נימוק טוב לביטול התורה מכיוון שהיו עסוקים במלחמה, אם  ב.ב.ב.ב.

כך מדוע המלאך בא אליהם בטענות בסוגיה זו? ואם נאמר שכוונת תוספות היא 

היו עסוקים במלחמה, הרי גם בלילה  להסביר את ביטול התורה ביום בלבד, בו הם

  היו עסוקים במארב ונפטרו מתלמוד תורה? לאור הנ"ל טענות המלאך בטלות.

לכאורה אפשר לומר שאכן היו סיבות לביטול שתי האשמות, ואף על פי כן המלאך  ג.ג.ג.ג.

נשאר עם האשמה על ביטול תורה, ומשמע שזה חמור יותר. אבל קשה, שזאת מניין 

בביטול התמיד חזק יותר כי באמת לא יכלו להביא את הארון, ואילו  לנו? אולי הטעם

  יכלו יותר להידחק וללמוד?אולי תלמוד תורה 

לכן צריך לומר לדעת תוספות שאף על פי שהסיבה לביטול התורה חזקה יותר, שהרי 

הם עסקו במלחמה ובפיקוח נפש של רבים גם כשהיו במארב, והיה מקום לדחות 

אופן המלאך בא בתביעה שהיה עליהם להתאמץ ולהידחק יותר  תלמוד תורה, בכל

  כדי ללמוד, תביעה שלא עלתה ביחס להקרבת התמיד.

  מסביר באופן שונה מתוספות: רש"י

המלאך האשימן שבתשובה שהשיבו עתה באתי אנו למדין  –כו'  אמש ביטלתםאמש ביטלתםאמש ביטלתםאמש ביטלתם""""

ובטלתם בשני דברים: אמש, כלומר כשהעריב היום, היה לכם להקריב תמיד הערב 
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שהוא לילה,  – ועכשיוועכשיוועכשיוועכשיו אותו, ונשתהיתם במארב העיר חנם שאין זמן מלחמה בלילה.

  ."על של עכשיו – עתה באתיעתה באתיעתה באתיעתה באתי היה לכם לעסוק בתורה, שהרי אינכם נלחמים בלילה.

מרש"י עולה שהמלאך הוא זה שהעלה את הטענות על ביטול שתי המצוות, ויהושע 

  שאלו על איזו מהן בא.

  ויש להקשות:

מהן  ם המלאך בא משום שתי האשמות, מה מקום יש לשאלת יהושע על איזוא א.א.א.א.

  באת, הרי הוא בא על שתיהן?

  אם המלאך בא מראש משום שתי האשמות, מדוע בסוף האשימם רק באחת? ב.ב.ב.ב.

אם נאמר שתשובת יהושע על התמיד ריצתה אותו [וכתירוץ התוספות שלא היה  ג.ג.ג.ג.

ב"א וריטב"א) שלא היה מעמד לפי שכולם ארון (או כהנים), וכן יש אומרים (ברש

  היו במלחמה] מדוע לא קיבל המלאך את התירוץ על ביטול תלמוד תורה?

לא באותו הלילה כתיב,  – מיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמקמיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמקמיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמקמיד וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמקממשיך: " רש"י ד.ד.ד.ד.

 אחראחראחראחראלא בלילה שצר על העי, והכי קאמר: מיד חזר יהושע מדבריו, וכשבא לילה 

  ."תורהעסק ב –במצור 

וילן יהושע וכו', כלומר שהוא קיבל את הביקורת ומיד  מיידמיידמיידמיידויש לשאול: הרי כתוב ש

  החל ללמוד תורה, ואילו רש"י אומר שהוא התחיל ללמוד רק בליל המצור על העי?

ואומנם הוכרח לומר כן, כי פסוק זה עוסק במלחמת העי, אבל אם כן מדוע כתבה 

, חזר בתשובה מיידחזר בתשובה מיידחזר בתשובה מיידחזר בתשובה מייד? ונוסף על כך, אם יהושע הודה למלאך, מדוע לא "מיידמיידמיידמייד"הגמרא 

  והתחיל ללמוד תורה בו בלילה, אלא חיכה עד למלחמת העי?

  מה פירוש דברי רש"י "מיד חזר יהושע מדבריו", על אילו דברים רש"י מדבר? ה.ה.ה.ה.

שיח בין יהושע למלאך: יהושע רואה את המלאך -לפי רש"י כנראה כך התנהל הדו

אלו: האם אתה אויב או אוהב? אומר לו המלאך, אני אוהב ובאתי להוכיחך על ושו

עכשיו. יהושע ידע מראש שביטל שתי מצוות והוא הניח שהמלאך יודע על כך, ועל 

כן הוא שואל את המלאך: על איזו משתיהן באת? המלאך משיב שבא על ביטול 

 מיידמיידמיידמיידל כך, ויהושע תורה, ומסתבר שהסביר ליהושע מדוע הוא דוחה את הסברו ע

קיבל את תוכחת המלאך, אך בפועל תיקן את ביטול התורה רק מאוחר יותר 

  במלחמת העי.

  ועדיין קשה, מדוע לא תיקן את העניין מייד וישב ללמוד באותו לילה?

ל"ב ף וירק את חניכיו. בנדרים ד(יד, יד): " בראשיתהעמק דבר מסביר הנצי"ב ב

לד"ת. אבל הענין הוא  [=זמן] א פלא מה זה שעה"ד שהוריקן בד"ת. והואאיכא למ
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ובזה הזכות הגין ה'  [=של ישראל], ש"י דזכות התורה היא חרבדזכות התורה היא חרבדזכות התורה היא חרבדזכות התורה היא חרבכמש"כ לעיל י"ב י"ז 

כל שהמלחמה כבדה יש להעמיק יותר בהלכה ולשנן את כל שהמלחמה כבדה יש להעמיק יותר בהלכה ולשנן את כל שהמלחמה כבדה יש להעמיק יותר בהלכה ולשנן את כל שהמלחמה כבדה יש להעמיק יותר בהלכה ולשנן את ולחם בשביל אברם. ע"כ 

 ,הוריק את חניכיו בהלכה עמוקה עד שהיה קשה להם להבין – וכך עשה אברם .החרבהחרבהחרבהחרב

מיד וילן יהושע בלילה 'במגילה דף ג'  תאוזהו דאי" – ובהרחב דבר". והוריקו פניהם

. וכבר עמדו התוס' דכל 'מלמד שלן בעומקה של הלכה'ר"י מר וא 'ההוא בתוך העמק

וזה המקרא כתיב במלחמת העי. אבל הענין דאחר  ,העסק עם המלאך היה ביריחו

כמש"כ בביאור אותה  ,יך למלחמהששמע יהושע מדברי המלאך שעסק תורה הוא שי

מיד בשעה שהגיע למלחמת עי שהבין כי הדין  [הרחב דבר],אגדה להלן מ"ח ט"ז 

ע"כ העמיק יותר במלחמתה של  ,וגו' 'שים לך אורב'שהרי הקב"ה אמר  ,מתוח עדיין

  ".תורה

 בשעתבשעתבשעתבשעתהנצי"ב מחדש חידוש גדול: טענת המלאך ליהושע הייתה על ביטול תורה 

שדווקא אז זקוקים להגביר את הזכויות בעזרת לימוד התורה. ולכן לשיטתו , מלחמהמלחמהמלחמהמלחמה

מובן מדוע חיכה יהושע למלחמת העי כדי לתקן את ביטול התורה. אלא ששיטתו 

סותרת את דברי רש"י ותוספות שבשעת מלחמה לא הייתה למלאך כל טענה על 

  ביטול תורה, אלא רק בשעה שהיו אמורים להפסיק להילחם.

העיר חנם שאין  במארבבמארבבמארבבמארבונשתהיתם ...כו'  אמש ביטלתםאמש ביטלתםאמש ביטלתםאמש ביטלתם"""" –ויש לדייק בדברי רש"י 

לא באותו  ............מיד וילן יהושע בלילה מיד וילן יהושע בלילה מיד וילן יהושע בלילה מיד וילן יהושע בלילה ובהמשך: " ."זמן מלחמה בלילה [משתחשך]

על העי, והכי קאמר: מיד חזר יהושע מדבריו, וכשבא  שצרשצרשצרשצרהלילה כתיב, אלא בלילה 

  ."עסק בתורה – במצורבמצורבמצורבמצורלילה אחר 

ין שהמלאך לא בא אל יהושע בטענה כללית של ביטול תורה כשהיה כלומר רש"י מב

הם לא למדו תורה.  שבמצור ובמארבשבמצור ובמארבשבמצור ובמארבשבמצור ובמארבעסוק במלחמה ביום, אלא בטענה ספציפית 

יהושע הסביר שהיו עסוקים במלחמה, והמלאך אמר לו שהם היו עסוקים רק 

ם בהכנות למלחמה שהרי לילה לאו זמן מלחמה הוא, ועל כן למרות טרדתם היה לה

  ללמוד.

דברים אלו קיבל יהושע מייד ותיקנם במצור הבא. אלא שיש לשאול מרש"י (ד"ה 

שהוא לילה, היה לכם לעסוק בתורה, שהרי אינכם נלחמים  -) "ועכשיו ועכשיו

", לכאורה משמע אף על פי שאינם נלחמים בלילה והיה עליהם לעסוק בלילה

באמת לא התחילו ללמוד  בתלמוד תורה, הם לא עשו כן. וחוזרת השאלה: מדוע

תורה מייד בו בלילה, ויהושע דחה זאת עד למלחמת העי? וייתכן שכדי ללמוד בלילה 

  במארב, צריך להתארגן לכך מבעוד יום.
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אלא שקשה שדברים אלו של המלאך נאמרו בלילה הראשון שהחלו במצור על יריחו, 

שיהושע קיבל את אם כן מדוע לא תיקנו זאת כבר במארב בלילה השני? ויש לומר 

דברי המלאך ואנשי הצבא לא יצאו למארבים בלילות הבאים, אלא חזרו למחנה, וכך 

ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ִעְברּו ְוסֹּבּו ֶאת ָהִעיר ְוֶהָחלּוץ ַיֲעבֹר ִלְפֵני " , ז):ו( יהושעבספר כתוב 

ב ֲארֹון  ה' ...ֲארֹון  סֵּ ַעם ֶאָחת ה'(יא) ַוּיַ ף ּפַ ֲחֶנה  ֶאת ָהִעיר ַהּקֵ בֹאּו ַהּמַ ֲחֶנהַוּיָ ּמַ ִלינּו ּבַ ֲחֶנהַוּיָ ּמַ ִלינּו ּבַ ֲחֶנהַוּיָ ּמַ ִלינּו ּבַ ֲחֶנהַוּיָ ּמַ ִלינּו ּבַ  . ַוּיָ

ַעם ַאַחת  ... ִני ּפַ ֵ ּיֹום ַהׁשּ סֹּבּו ֶאת ָהִעיר ּבַ ת ָיִמים(יד) ַוּיָ ׁשֶ ֲחֶנה ּכֹה ָעׂשּו ׁשֵ בּו ַהּמַ ׁשֻ ת ָיִמיםַוּיָ ׁשֶ ֲחֶנה ּכֹה ָעׂשּו ׁשֵ בּו ַהּמַ ׁשֻ ת ָיִמיםַוּיָ ׁשֶ ֲחֶנה ּכֹה ָעׂשּו ׁשֵ בּו ַהּמַ ׁשֻ ת ָיִמיםַוּיָ ׁשֶ ֲחֶנה ּכֹה ָעׂשּו ׁשֵ בּו ַהּמַ ׁשֻ ". ַוּיָ

  .הלילה שקדם להקפת העיר הראשונההלילה שקדם להקפת העיר הראשונההלילה שקדם להקפת העיר הראשונההלילה שקדם להקפת העיר הראשונההלילה שבו היו במארב והתבטלו מתורה היה 

במארב ויכול היה לקיים בפועל את דברי המלאך הייתה הפעם הבאה שיהושע היה 

  במלחמת העי.

דאמר רבי אבא בר פפא: לא נענש יהושע אלא (סג, ב): " עירוביןבמסכת וכן משמע 

בשביל שביטל את ישראל לילה אחת מפריה ורביה, שנאמר ויהי בהיות יהושע 

ה' עתה באתי וגו'. אמר  ביריחו וישא עיניו וירא וגו' וכתיב ויאמר (לו) כי אני שר צבא

על איזה  ,לו: אמש ביטלתם תמיד של בין הערבים, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה

מהן באת? אמר לו: עתה באתי. מיד: וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק. ואמר 

רבי יוחנן: מלמד שהלך בעומקה של הלכה. וגמירי: דכל זמן שארון ושכינה שרויין 

  ."תשמיש המטהאסורין ב –שלא במקומן 

ואותו  –וגמירי דכל זמן שארון ושכינה שרויין שלא במקומן כו' " שם:רש"י וכתב 

 ,לילה שהוכיחם המלאך היו מבטלים תלמוד תורה, בשביל שהיו אורבין על העיר

  ."והוא הלילה שביטלו מפריה ורביה ,ולא החזירו בערב את ארון למקומו בגלגל

נות בלילה הראשון על כך שהיו במארב ולא העולה מרש"י שהמלאך בא אליהם בטע

  למדו, והשאירו את הארון בשדה הקרב כל הלילה, דבר שגרם לביטול מפריה ורביה.

וכן משמע מתוספות שם שהתיקון לדברי המלאך על ידי יהושע נעשה רק במלחמת 

וגרסינן נמי  ,גרסינן –מיד וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק " שם:תוספות , העי

אבל  ',וילן'ובמלחמת עי כתיב בפרשה אחרונה  .ד שהלך בעומקה של הלכה כו'מלמ

לאו לאלתר הוה אלא כשהופנה הלך  ,והא דקאמר מיד '.בתוך העם'התם כתיב 

  ."אבל לבתר מעשה דמלאך טובא הוה ,בעומקה של הלכה

לדעת רש"י ניתן ללמוד שתורה גדולה מעבודה, שהרי אף על פי שמדובר על זמן 

מארב, זה זמן של פיקוח נפש והכנות למלחמה, המלאך דרש מהם להידחק שהיו ב

כדי ללמוד תורה, בניגוד לעבודה שבה המלאך לא דרש מאמץ יתר, שהרי גם שם 

הם יכלו לחזור עם הארון בסמוך לחשיכה, שאינו זמן מלחמה, ולהקריב את התמיד, 

  ואף על פי כן התביעה העיקרית הייתה ביחס לתלמוד תורה.
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ניתן להבין את קושיית הגמרא במגילה כך: בנוגע לקריאת מגילה  אלהור דברים לא

ראינו שהחשיבו את העבודה כחמורה מתלמוד תורה, ואילו אצל יהושע ראינו שתורה 

גדולה מעבודה, שאף שליהושע היו סיבות טובות הן לביטול העבודה והן לביטול 

  תורה.התורה, המלאך בא אליו לבסוף רק בטענה לביטול ה

  ההבדל בין תלמוד תורה של רבים לבין תלמוד תורה של יחיד  .ב

  תירוץ הגמרא במגילה הוא: "הא דרבים, והא דיחיד... תלמוד תורה דיחיד קל".

ביטול  – תלמוד תורה דיחידתלמוד תורה דיחידתלמוד תורה דיחידתלמוד תורה דיחיד...  .כל ישראל הווכל ישראל הווכל ישראל הווכל ישראל הוודהתם  – דרביםדרביםדרביםדרבים    הא: "שםרש"י וכתב 

  ."מלמודו קל מעבודה ופורים

שמבטלים תורה של יחיד לצורך רבים [הקרבת  משמע מהגמרא ומהסברו של רש"י

תמיד של בין הערביים, וקריאת מגילה בציבור, כמבואר בתוספות שם ובריטב"א 

המובא להלן, ובריטב"א שם מבואר שגם יחיד מבטל את לימודו עבור קריאת 

  המגילה ביחיד] אבל לא תורה של רבים, גם לא לצורך רבים.

דנו שלמלחמת מצווה יוצאים הכול, כולל חתן ויש לשאול: האומנם?! האם לא למ

מחדרו [הפטור ממלחמת רשות], קל וחומר לומדי התורה שהתורה מעולם לא 

פטרתם במפורש ממלחמה [כולל מלחמת רשות]? כמו כן ראינו שיהושע ביטל 

תלמוד תורה לצורך מלחמה, והמלאך לא בא אליו בטענות על ביטול תורה בשעת 

בלילה שאינו זמן מלחמה. יתירה מכך, לצורך כל מצווה  מלחמה, אלא על ביטולה

אנו מפסיקים מתלמוד תורה, הן של יחיד והן של רבים, כגון תפילה, וכן סעודה 

מפסקת לפני יום הכיפורים שהכול נדרשים להפסיק מלימודם כדי לאכול, ועוד. על 

דבר. אם כן ברור שגם לצורך הקרבת תמיד, כל ישראל ייבטלו מהתורה אם יידרש ה

  ?: גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידיןבר אוניא רב שמואלכן מה פירוש דברי 

מכו של בית רבי שמבטלין תלמוד תורה סמכאן ): "א ,ג( ילהבמגהריטב"א וכן כתב 

ובאין לקרוא את המגילה. פי' כדי לקרותה בציבור, ואין צריך לומר שמבטלין תורתן 

מגילה מצוה עוברת היום ותלמוד תורה אפשר לגמרי מפני מקרא מגילה, דמקרא 

ומפני ק"ש אפילו למי  ,למחר, וכשם שמבטלין מפני תפלה (וק"ש) לכל אדם

  ."ב), דמשום פרסומי ניסא עשאוה כק"ש דאורייתא ,שתורתו אומנותו (שבת יא

רואים מהריטב"א שכל מצווה דוחה תלמוד תורה, כגון תפילה וקריאת שמע, 

בתלמוד תורה של רבים כבית רבי יידחה תלמוד תורה משום ולכאורה גם כשמדובר 

  מצוות.
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מבטלים תלמוד תורה סעיף ב) כתב: " סימן תרפז( שולחן ערוך הלכות מגילהוב

לשמוע מקרא מגילה, קל וחומר לשאר מצות של תורה שכולם נדחים מפני מקרא 

  ".קובריםמגילה, שאין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצוה שאין לו 

משמע דס"ל דאפי' ת"ת דרבים " ):שאין לךד"ה  ס"ק ג( שםמגן אברהם ומקשה ה

של כל של כל של כל של כל ת"ת דרבים היינו  וב"ח כ'וב"ח כ'וב"ח כ'וב"ח כ' ... מבטלין ובגמ' משמע דלא מבטלין דרבים

  ...".ישראלישראלישראלישראל

ועדיין יש להקשות על תירוץ זה, שהרי ראינו לעיל שמבטלים תלמוד תורה של כלל 

  במלחמת יהושע ביום.ישראל לצורך מצווה כמו 

שישנם היבטים שבהם תלמוד תורה גדול ויש  –כפי שכבר כתבנו לעיל  –ויש לומר 

שמצוות גדולות. כמו מעלת הגוף לעומת מעלת הנשמה: יש היבטים שבהם הנשמה 

גדולה מהגוף שהרי היא מחיה אותו, ומאידך גיסא ללא הגוף אין הנשמה יכולה 

ל העולם הבא. מחד גיסא עולם הבא גדול שהוא להופיע בעולם. וכן עולם הזה מו

  התכלית, מאידך גיסא לא ניתן להגיע לעולם הבא ללא העולם הזה.

נענה  ?למוד גדול או מעשה גדול(מ, ב): "ת קידושיןבמסכת וכבר נחלקו חכמים 

תלמוד תלמוד תלמוד תלמוד נענו כולם ואמרו  ,נענה ר"ע ואמר תלמוד גדול ,רבי טרפון ואמר מעשה גדול

תניא רבי יוסי אומר גדול תלמוד שקדם לחלה  .מביא לידי מעשהמביא לידי מעשהמביא לידי מעשהמביא לידי מעשהגדול שהתלמוד גדול שהתלמוד גדול שהתלמוד גדול שהתלמוד 

וכשם שהלימוד קודם למעשה כך דינו ... ארבעים שנה לתרומות ולמעשרות חמשים

דאמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על  ,כדרב המנונא ,קודם למעשה

תן להם וי' מה):-(תהלים קה, מד שנאמר ,כך שכרו קודם למעשה... ודברי תורה

  ' ".ארצות גוים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חקיו ותורותיו ינצורו

וכן בנידון דידן, מבחינה מעשית ברור שמעשה גדול הן ביחיד והן ברבים, וכפי 

שראינו לעיל. לכן מצוות הקורבנות דוחה תלמוד תורה הן של יחיד והן של רבים, 

שראינו אצל יהושע, שכל עם ישראל ביטל וכן שאר מצוות דוחות תלמוד תורה, כפי 

תורה ביום לצורך מלחמה, ועל ביטול תורה זה המלאך אינו בא בטענות אלא על 

  ביטול התורה של הלילה.

אצל יהושע השאלה לא הייתה מה בטל מפני מה, תלמוד תורה או הקרבת תמיד, 

ך בא אלא הגמרא תמהה, אם אכן מעשה המצוות גדול מתלמוד תורה, מדוע המלא

בטענות על ביטול התורה ולא על ביטול התמיד? והתשובה היא שהערך המוחלט 

של תלמוד תורה של רבים הוא ערך עליון יותר מכל המצוות, כמו שראינו שתורה 

קדמה לעולם, וכן שרק בזכות לימוד תורה ניתן להגיע לקיום מצוות, וכן יש לתלמוד 

", שאינה מצויה באף מצווה אחרת. תורה מעלה נוספת של "והגית בו יומם ולילה
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נוסף על כך יש לתלמוד תורה ערך עצמי. לכן כשהמלאך בא אל יהושע, התביעה 

הייתה על ביטול התורה שערכה המוחלט גדול יותר. אצל יחיד שחייו חיי שעה, הערך 

המעשי של קיום מצוות גובר, מה שאין כן אצל כלל ישראל שהם נצחיים, הערך 

  הנצחי גובר.

 שולחן ערוך יורה דעהה לשוןבד), ו-(ג, ג ברמב"ם הלכות תלמוד תורה נפסק וכן

ת"ת שקול כנגד כל המצות. היה לפניו עשיית מצוה ות"ת, אם אפשר (רמו, יח): "

למצוה להיעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצוה ויחזור 

כנגד כל המצוות, מדוע  אם תלמוד תורה שקול :ולכאורה זה תרתי דסתרי ."לתורתו

כשאי אפשר לקיימו על ידי אחר הוא מבטל תורה לשם כך? אלא צריך לומר כנ"ל, 

שמבחינת הערך המוחלט תלמוד תורה גדול ושקול כנגד כל המצוות, אבל למעשה, 

  מבחינת הקיום, המצווה קודמת.

  תלמוד תורה, פיקוח נפש ומסירות נפש -מפגש ערכים   .ה

  אדם להציל את חברו. כלעל חיוב נפתח במקורות המורים 

כל היכול להציל כל היכול להציל כל היכול להציל כל היכול להציל " עג, א): . על פי הגמרא סנהדריןיד, א( הלכות רוצחברמב"ם כתב ה

וכן הרואה את חבירו טובע בים או ליסטים  ,,,,''''לא תעמוד על דם רעךלא תעמוד על דם רעךלא תעמוד על דם רעךלא תעמוד על דם רעך''''ולא הציל עובר על ולא הציל עובר על ולא הציל עובר על ולא הציל עובר על 

באים עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרים 

  .' "לא תעמוד על דם רעך'עובר על  להצילו ולא הציל...

גם אם אדם עוסק כרגע בתורה  .לא מצאנו כאן הבדל בין עם הארץ לתלמיד חכם

שהוא חייב להפסיק מלימודו ולעסוק בהצלה. אם  ונקרית לפניו הצלת נפשות, ברור

באדם פרטי שנמצא בסכנה כך הדין, קל וחומר כשמדובר בסכנה של ציבור או של 

, ז(מלכים בהלכות רמב"ם הכדברי  ,כלל האומה, שכל היכול לסייע חייב לעשות כן

  ."יוצאין ואפילו חתן מחדרו וכלה מחופתההכל הכל הכל הכל מלחמת מצוה ב ד) "...

אם  ,היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה" :)ד-ג ,ג( כות תלמוד תורהרמב"ם הלוב

ואם לאו יעשה המצוה ויחזור  ,עשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודויאפשר למצוה לה

אלא  ,אין לך מצוה בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה .לתלמודו

לפיכך התלמוד  ,שהתלמוד מביא לידי מעשה ,תלמוד תורה כנגד כל המצות כולן

  ".קודם למעשה בכל מקום

לדבריו שהערך של תלמוד תורה גדול משאר המצוות רק לעניין זה שאי משמע משמע משמע משמע 

אפשר לקיים מצוות ללא לימוד תורה לפני שמקיימן, אבל לאחר שלמד כיצד לקיים 

את המצוה, אין תלמוד תורה מבטל את שאר מצוות התורה. לכן, כשתלמוד תורה 
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ת מן המצוות, מבטלים תלמוד תורה כדי לקיים את המצווה וכפי מתנגש עם כל אח

  שלמדנו, קל וחומר לצורך פיקוח נפש.

 תלמוד: ואמרו כולם נענו? גדול מעשה או גדול "...תלמוד (מ, ב): ובמסכת קידושין

  .מעשה" לידי מביא שהתלמוד, גדול

 אם לימלך באו עדיין למד שלא דאדם מ"וי גדול): "... (ד"ה תלמוד שם ובתוספות

 חסיד, הארץ עם שאין לפי תחלה למוד לו אומרים במעשה, יעסוק או תחילה ילמוד

  .מלימוד" יותר טוב המעשה כבר שלמד אדם אבל

וכל העוסק בצרכי רבים כעוסק בדברי  ...): "ח ,ו( רמב"ם הלכות תפילה[וראה 

  ."]תורה

  להלן נראה שמבטלים תלמוד תורה גם לצורך פרנסה.

  ) שנינו:לה ב(ברכות ב

לפי שנאמר: לא ימוש ספר התורה הזה  -ואספת דגנך, מה תלמוד לומר  ,תנו רבנן

הנהג בהן מנהג דרך ארץ,  -מפיך, יכול דברים ככתבן? תלמוד לומר: ואספת דגנך 

דברי רבי ישמעאל; רבי שמעון בן יוחי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע 

ה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה בשעת זריעה, וקוצר בשעת קציר

תהא עליה? אלא: בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי 

אחרים, שנאמר: ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'. ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של 

מקום מלאכתן נעשית על ידי עצמן, שנאמר: ואספת דגנך; ולא עוד, אלא שמלאכת 

רים נעשית על ידן, שנאמר: ועבדת את אויבך וגו'. אמר אביי: הרבה עשו כרבי אח

ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בן יוחי ולא עלתה בידן. אמר להו רבא לרבנן: 

במטותא מינייכו, ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו קמאי, כי היכי דלא תטרדו 

רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי במזונייכו כולא שתא. אמר רבה בר בר חנה אמר 

אלעאי: בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים, דורות הראשונים עשו 

תורתן קבע ומלאכתן עראי זו וזו נתקיימה בידן, דורות האחרונים שעשו מלאכתן 

  קבע ותורתן עראי זו וזו לא נתקיימה בידן.

חכמי ישראל היו מהן חוטבי גדולי ): "ט ,א( תלמוד תורה בהלכות רמב"םהכתב 

מתות  הלכות רמב"םוביא) -(ג, י שםרמב"ם ב...". וכן מצינו עצים ומהן שואבי מים

  ).יח , י( עיים

כגון  – גדולי ישראל היו מהם חוטבי עצים: "הלכות תלמוד תורה שםכסף משה וב

יא חבילה בכל יום ויום היה מב ר' עקיבא...... כגון רב הונא – ומהם שואבי מים .הלל

  ".וחציה מתקשט בה ,של עצים חציה מוכר ומתפרנס
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 מי דאיירי ','ה ירא כל 'אשרי המזמור בזה (ח, א): "... ברכות יהושע הפיוכן כתב 

 אפלו הכי שמים, מלאכת ממעט כן שעל ידי פ"אע כפיו, מיגיע כ"ג ונהנה' ה שירא

דבכהאי  לעולם הבא, לך וטוב בעולם הזה אשריך לך' וטוב 'אשריך בתריה כתיב

  ל"."וק לבריות, יצטרך שלא כדי יותר, שמים חפצי הוי גוונא

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר " , ב) שנינו:ב( אבותובמשה במסכת 

וכל תורה שאין עמה  ,ןויפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עו

רבי אלעזר בן עזריה אומר אם אין " , יז):ג( ושם ".ןומלאכה סופה בטלה וגוררת עו

  ".תורה אין דרך ארץ אם אין דרך ארץ אין תורה

רבי נחוניא בן הקנה אומר כל המקבל עליו עול " , ה):ג( במשה שםולעומת זאת 

וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין  ,תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ

  " .עליו עול מלכות ועול דרך ארץ

מחלוקת בין התנאים: משמע שלדעת ר"ג וראב"ע האידיאל הוא  לכאורה ישנהלכאורה ישנהלכאורה ישנהלכאורה ישנה

תלמוד תורה עם דרך ארץ, ואילו לדעת ר' נחוניא בן הקנה משמע שמלכתחילה אדם 

צריך לקבל עליו עול תורה ואז יעבירו ממנו עול דרך ארץ, כלומר שהאידיאל הוא 

ולכולי עלמא אדם צריך  לקבל עול תורה בלבד. וייתכן לומר שהם אינם חולקים,

לקבל עליו תחילה תורה עם דרך ארץ, אלא שלר' נחוניא ככל שאדם מעמיס עליו 

ממנו  מעביריןמעביריןמעביריןמעביריןיותר עול של תורה כך הקב"ה גורע ממנו עול דרך ארץ, וזה מה שכתב 

עול דרך ארץ], והכוונה היא שהיה לו עול  לא נותנים עליולא נותנים עליולא נותנים עליולא נותנים עליועול דרך ארץ [ולא נאמר 

  בלת עול תורה, הקב"ה העבירו ממנו.דרך ארץ, ומשום ק

  נדון עכשיו במעלת מסירות הנפש לעומת מעלת לימוד התורה.

מאן  .הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתןהרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתןהרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתןהרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן(נ, א) נאמר: " פסחיםבמסכת 

  ".הרוגי לודלא? אלא  ותו מלכות הרוגי משום וחביריו עקיבא רבי ? אילימאנינהו

לוליינוס ופפוס אחים שהרגם  –הרוגי לוד " ):ב, י( בבא בתראברש"י ופירש 

על ידי גזירה  ,כדאמרינן במסכת תענית (דף יח) ,(טורנוסרופוס) הרשע בלודקיא

 ,וחשדו את ישראל עליה ,שנגזרה על ישראל להשמיד על שנמצאת בת מלך הרוגה

  ".הללו ואמרו מה לכם על ישראל אנו הרגנוה םועמדו האחי

נפשו להצלת ציבור, אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתו, למדנו שמי שמוסר כאן כאן כאן כאן 

ואומנם אין הכוונה שמדרגתו גבוהה ממדרגת מוסרי הנפש על התורה, שהרי הגמרא 

לא?", משמע  ותו מלכות הרוגי משום וחבריו עקיבא רבי אילימא מאן נינהושאלה "

יה יכולה שגדולי תורה כמו ר"ע וחבריו גם הם עומדים באותה מדרגה שאין כל בר

בכל אופן משמע שמסירות נפש עבור ישראל שווה לפחות  .לעמוד במחיצתם
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למסירות נפש על תורה [ונראה שמדרגת הרוגי לוד גדולה ממדרגת לומדי תורה 

  שאינם במדרגת ר"ע וחבריו].

    מחיצהמחיצהמחיצהמחיצה להם יש מלכות שהרוגי וחבריו) מסביר ע"(ד"ה ר א שם"המהרשאומנם 

    מחיצהמחיצהמחיצהמחיצה ואחד מהם יש אחד שלכל יתירה, מעלה דיקיםלצ ואילו עצמם, בפני ביחדביחדביחדביחד

 כבוד כל על "'כי במסכת בבא בתרא (עה, א): כמו שנאמר כבודו, לפי עצמועצמועצמועצמו    בפניבפניבפניבפני

  כבודו". לפי חופה הוא ברוך הקדוש לו עושה ואחד אחד שכל מלמד חופה',

מדבריו שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתם, מבין אלו שאינם לומדים  משמעמשמעמשמעמשמע

  תורה, אבל לצדיקים ישנה מעלה גדולה יותר גם מהרוגי מלכות.

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן (סא, ב): " רכותמסכת בבוהנה שנינו 

עול  והיה מקבל עליו ,והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ,קריאת שמע היה

אמר להם כל ימי הייתי מצטער על  ?רבינו עד כאן :אמרו לו תלמידיו .מלכות שמים

 ,אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ,אפילו נוטל את נשמתך –' בכל נפשך'פסוק זה 

יצתה  .עד שיצתה נשמתו באחד 'אחד'היה מאריך ב ?!ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו

  ".אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד :בת קול ואמרה

לו יצויר שר"ע היה אכן  כיצד יתכן שר"ע רצה כל ימיו למסור את נפשו?כיצד יתכן שר"ע רצה כל ימיו למסור את נפשו?כיצד יתכן שר"ע רצה כל ימיו למסור את נפשו?כיצד יתכן שר"ע רצה כל ימיו למסור את נפשו?ויש לשאול, 

מוסר את נפשו כשהיה בן חמישים שנה, ולא בן מאה ועשרים שנה כפי שקרה בפועל 

של עשרות שנים  עם ישראל היה מפסיד תורהעם ישראל היה מפסיד תורהעם ישראל היה מפסיד תורהעם ישראל היה מפסיד תורה(ספרי דברים פיסקא שנז (ז)), הרי 

סתם  "דאמר ר' יוחנן: פו, א:סנהדרין פה [-"ע שהיה גדול חכמי התורה שבעלשל ר

סתם ספרי רבי  ,סתם ספרא רבי יהודה ה,סתם תוספתא רבי נחמי ,מתניתין רבי מאיר

] ומגדולי חכמי תורת הנסתר [שהיה מורו של "עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא    וכולהו אליבא דרביוכולהו אליבא דרביוכולהו אליבא דרביוכולהו אליבא דרבי ,שמעון

"ע נכנס ויצא בשלום (חגיגה רשב"י, ובגמרא מסופר שארבעה נכנסו לפרדס ורק ר

בשעה שעלה משה למרום (כט, ב): "מנחות יד, ב)] ומגדולי חכמי הדורות כולם [

מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר לפניו רבש"ע מי מעכב על ידך 

ועקיבא בן יוסף שמו שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין  ...אמר לו אדם אחד 

ל לפניו רבונו של עולם יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה ע אמר...תילין של הלכות

  "].אמר לו שתוק כך עלה במחשבה לפני ידי?

  אכן כעין זה למדנו:

(מהדורא קמא סוף ד"ה שנת הרצ"ו אור ליום א)  שרים פרשת בראשיתיד מימגב

 בגו ותסתלק שמיה קדושת על לאיתוקדא עתיד "ואוף אומר המגיד לרבי יוסף קארו:

 ביקרא ובעו בשלמך תבעין דרקיע מתיבתא כולהו ולכן דקדישין ... עילאין סילוקין

דילך", כלומר שר"י קארו עתיד לעלות על המוקד על קדושת ה', והדברים חזרו 
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  פעמים רבות בספר.

ב, ג, וראה גם ליקוטי שיחות  אבותפרקי ל יםבביאורזצ"ל (מובא  'הרבי מלובביץ

כי על ידי העבודה של , ואומר: "...םדבריהמביא את , ובהערות שם) 176חכ"א עמ' 

ידוע שהבית  :והרי הוכחה לדבר .מסירת נפש מגיע לו לאדם אמיתית הטוב וההנאה

 .ולא זכה לכך נענשנענשנענשנענשאך בגלל סיבה מסויימת  ,יוסף הי' צריך להשרף על קידוש ה'

לו הדבר ובכל זאת נחשב  ,והנה זה שנשאר בחיים איפשר לו לכתוב את השלחן ערוך

חיבור השלחן ערוך שכל בית חיבור השלחן ערוך שכל בית חיבור השלחן ערוך שכל בית חיבור השלחן ערוך שכל בית ממממשמסירת נפש היא נעלה יותר אפילו שמסירת נפש היא נעלה יותר אפילו שמסירת נפש היא נעלה יותר אפילו שמסירת נפש היא נעלה יותר אפילו הרי  .לעונש

". לדבריו, כל מסירות נפש על קידוש ה' ישראל עד סוף כל הדורות הולכים לאורוישראל עד סוף כל הדורות הולכים לאורוישראל עד סוף כל הדורות הולכים לאורוישראל עד סוף כל הדורות הולכים לאורו

  גדולה מלימוד תורה, ודאי מסירות נפש להצלת כלל ישראל.

המגיד הייתה מסביר שהכוונה של     (שפתי צדק פ"ג) מעבר יבוקספר אומנם 

למסירות הנפש של ר"י קארו בכוונתו בתפילותיו ומצוותיו ולימודו, ובפטירתו: "וכל 

אדם הגם שמת על מיטתו יכול לקיים בעצמו כך למות על יחוד קוב"ה ושכינתיה... 

... גם ושת שמידא על קתוקדלאי דאת עתי וכן הוגד למהרר"י קארו הרבה פעמים

וז חסיד בכבוד" [וראה עיקרון זה בדברי מו"ר שנפטר בשם טוב על מיטתו, יעל

הרצי"ה קוק זצ"ל, לנתיבות ישראל ח"ב, וזאת ליהודה, מהד' תשל"ט עמ' נ (מהד' 

מאבני המקום עמ' קל). וראה עוד הסבר הרד"ל (קדמות ספר הזוהר, ענף חמישי 

  אות ד עמ' צא), ובהסכמת הר"ש דבליצקי זצ"ל למגיד מישרים מהדורת ר"י בר לב].

  אלא שמהמסופר על ר"ע מוכח לכאורה כדעת הרבי מלובביץ'.

  רבנן לא צריכי נטירותא  .ו

שני טעמים נוספים נאמרו לפטור תלמידי חכמים מסוגיות שקשורות לביטחון 

  בהשם יתברך והשגחתו:

  רבנן לא בעי נטירותא. –בבא בתרא (ז, ב)  א.א.א.א.

  תורה מצלא ומגנא. –סוטה (כא, א)  ב.ב.ב.ב.

לא בעי נטירותא הוא מכיוון שהתורה מצלא ומגנא, אם כן [לכאורה הטעם שרבנן 

במקורות שונים? וייתכן שרבנן לא בעי נטירותא  יםמדוע משתמשים בלשונות שונ

  הסכנה]. בשעתבשעתבשעתבשעתהסכנה, ואילו תורה מצלא ומגנא הוא  לקדם את פנילקדם את פנילקדם את פנילקדם את פנינאמר כשרוצים 

  אימתי? –רבנן לא צריכי נטירותא   .א

 הטיל י:"[רש, אדרבנן דשורא רמא נשיאה (ז, ב): "ר"י בתרא במסכת בבאנאמר 

    צריכיצריכיצריכיצריכי    לאלאלאלא    רבנןרבנןרבנןרבנן אמר ר"ל .אדם] בני שאר על כמו החכמים על העיר חומת יציאת
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 'מחול – צדיקים של למעשיהם ירבון'... 'אספרם' מחול 'אספרם: דכתיב, נטירותאנטירותאנטירותאנטירותא

 – מרובים שהם צדיקים של מעשיהם, הים על מגין – שמועט חול ומה: ו"וק, ירבון'

  .עליהם" שמגינים שכן כל לא

ויש לשאול: גם אם מעשיהם של צדיקים מגינים עליהם, האם אין הם חייבים 

להשתתף בצרת הכלל? וכי אדם, וקל וחומר תלמיד חכם, רשאי לומר אני את נפשי 

הצלתי ולא לקחת חלק בצרת הרבים? ואם נאמר שתורתם מגינה על כלל אנשי 

עשיהם מגינים העיר, מדוע צריך חומה כלל? אלא נראה כמו שמשמע מהגמרא, שמ

ולא על כלל העיר, אם כן חוזרת הקושיה מדוע אין הם חייבים  בלבדבלבדבלבדבלבד עליהםעליהםעליהםעליהם

  להשתתף בצרת הכלל?

יש לעיין הלא גם רבנן צריכים לנהוג " (סימן קנא, ג): רה דעהיובחזון איש הוכתב 

 .ל יעמוד אדם במקום הסכנהא (לב, א)כמו בשבת  ,ולם ולא לסמוך על הנסעמנהג 

אבל בעיר שדרין בה בני . ואפשר בעיר דכולהו רבנן כופין זה את זה לבנות חומה

כמו שנפטרו  ,מטילים את החומה על המון העם ופוטרים את הרבנים ,אדם וגם רבנן

שאינם משתדלים על השגת הממון בשביל עסקם בתורה, ואחרי שבאמת  ,ממס

כי השגחתו  ,ר בני אדםתורתם מגנת עליהם, ואינם נתונים תחת מקרי הטבע כשא

ית' הוא לפי מידת הבטחון שאדם משליך יהבו על בוראו, ע"כ יש להטיל את חיוב 

  ".החומה על שאר בני העיר

והנה, לכאורה ממה נפשך אם רבנן לא בעי נטירותא, מדוע בעיר שכולה רבנן צריכים 

ם הם לבנות חומה? ומסביר החזון איש שאין לסמוך על הנס בצורה גלויה, ולכן ג

חייבים לבנות חומה. וכאשר יש איתם עוד בני אדם, מכיוון שהאחרים בונים את 

החומה, ממילא אין כאן סמיכה על נס. החזון איש משתמש בפטור ממס, כדוגמה 

כך הוא במס  .לטעם הפטור כאן, שבמה שאינו נוגע לתלמידי חכמים הם פטורים

  , שתורתם מגינה עליהם.בגלל שאינם משתדלים להשיג ממון, וכך הוא בשמירה

דבריו שלפי מידת הביטחון של האדם בה' כך הקב"ה מגן עליו ומצילו יש  על המשךעל המשךעל המשךעל המשך

  להקשות:

מדוע הפטור נאמר דווקא על תלמיד חכם שתורתו אומנותו, וכי תלמיד חכם  א.א.א.א.

  שלמד שנים רבות ועתה עוסק במסחר לא יכול להיות בעל ביטחון כזה?

  כך כתב שם:לפי ש. (פ"ב) ה לדבריו בספרו אמונה וביטחוןדבריו כאן סותרים לכאור ב.ב.ב.ב.

 והעמידתו האדם שפוגש בטחון... במקרה במושג רבים בלב נתאזרחה נושנת "טעות

    יהיהיהיהיהיהיהיה    בטחבטחבטחבטח כי שניה, ולא טובה אחת בעתיד ושני דרכים מוכרע, בלתי עתיד לקראת

בבטחון בבטחון בבטחון בבטחון     זוזוזוזו    הוראההוראההוראההוראה    ואיןואיןואיןואין בטחון. מחוסר הוא הטוב היפוך על מסתפק וחושש ואם ,הטובהטובהטובהטוב
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 משפטי יודע כי מי מוכרע, העתיד אין העתיד גורל בנבואה נתברר שלא שכל ,נכונהנכונהנכונהנכונה

 הנעשה וכל בעולם, שאין מקרה האמון הוא הביטחון ענין אבל .'ית וגמולותיו' ד

 אמונתו שרש ואשר למוטב. בין לטוב ית'... בין מאתו בהכרזה הכל השמש תחת

 לרעה נטיה לפניו ושאין ההצלהההצלהההצלהההצלה    באפשרותבאפשרותבאפשרותבאפשרות    להאמיןלהאמיןלהאמיןלהאמיןאומץ  לו ונותנת פחדתו מפיגה

    עצמועצמועצמועצמו    להעמידלהעמידלהעמידלהעמיד הבטחון הבטחון. וממדת מדת יקראוהו זה לטובה, ענין מנטיה יותר

 לא כי ער לבו' ושיהי ,היסוריםהיסוריםהיסוריםהיסורים    צדצדצדצד    מחשבתומחשבתומחשבתומחשבתו    בהעלותו עלבהעלותו עלבהעלותו עלבהעלותו על    אףאףאףאף    האמונההאמונההאמונההאמונה    נקודתנקודתנקודתנקודת    עלעלעלעל

 לולינוס שאמרו וכמו .''''יתיתיתית    מאתומאתומאתומאתו    הכלהכלהכלהכל    רקרקרקרק    כללכללכללכלל    בעולםבעולםבעולםבעולם    שאין מקרהשאין מקרהשאין מקרהשאין מקרה פגעתו, המקרה

לו  יש הורגים הרבה הורגנו אתה אין ואם' כו נתחייבנו (תענית יח, ב) 'ואנו ופפוס

  הבטחון". ממדת זה וכל ,'כו דובים' והרבה למקום

משמע שמידת הביטחון אינה שאדם יבטח בה' שיצילהו, שאין אדם יכול לקבוע 

עבור הקב"ה מה יקרה. הביטחון בה' הוא להאמין שכל מה שקורה הוא מאיתו 

  ברך. אם כך כיצד ניתן לומר שתלמידי חכמים יכולים לבטוח בה' שיצילם?ית

ונראה שכוונת החזון איש, שככל שאדם "בוטח" יותר במובן שהתבאר באמונה 

וביטחון, כלומר שמאמין שהכול מאיתו יתברך, ממילא מתקיימים בו דברי החזון 

ה' והיה ה' מבטחו", איש ביו"ד, כפי שרומז ללשון הפסוק: "ברוך הגבר אשר יבטח ב

שכפי מידת הביטחון כך הוא יותר מושגח לטובה. וכך הוא אצל תלמידי חכמים, 

שלמעשה הם מושגחים לטובה, וכשלעצמם לא צריכים את החומה. וגם כשרק הם 

בעיר, הם אומנם חייבים בחומה כי אין סומכים על הנס כשהדבר ניכר, אבל כשנשאל 

התשובה היא שהתורה היא שהגנה עליהם. לאחר מעשה מה באמת הגן עליהם? 

[ובנוגע לשאלה א' לעיל, ייתכן שכשם שכתבו הפוסקים לעניין מיסים, שתלמיד 

חכם שעובד כפי ההכרח (ומתוך ביטחון ראוי, ולא מתוך ייאוש, וכפי שהגדיר החזון 

איש באמונה וביטחון בהמשך דבריו) ולומד בכל שאר הזמן, נקרא תלמיד חכם 

כך גם לעניין חומה הוא נקרא תלמיד חכם. אבל אם אינו עושה כן, ועובד לעניין מס, 

  יותר מההכרח, ממילא אינו במדרגת אמונה וביטחון כראוי, ותורתו לא תגן עליו].

כמו כן, נראה לומר שהעולם נברא מחומר ורוח, גוף ונשמה, ואי אפשר לזה ללא זה. 

ידך גיסא אסור לסמוך על הנס. מחד גיסא, ברור שהתורה מגינה על עם ישראל, ומא

בנידון דידן, חיסרון של חומה מהווה בעיה לכל אחד מאנשי העיר וכל אחד צריך לתרום 

את חלקו בפתרון הבעיה, תלמידי חכמים בתורתם ועמי הארצות בכספם. כאשר יש רק 

תלמידי חכמים ואין חומה, החובה מוטלת על תלמידי חכמים לבנות חומה, שאין 

הנס, אולם כשיש גם בעלי בתים, כל אחד תורם את חלקו כאמור, זה בתורתו סומכים על 

  וזה בכספו. ובזה תתורץ השאלה לעיל בנוגע להשתתפותם בצרת הכלל.
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 כרגא רמא "רב נחמן בר רב חסדא    בהמשך (ח, א) מספרת: הגמרא בבבא בתרא

אחד נותן  כסף גולגלתא, שהיו כל היהודים, כל -כרגא [רש"י ב"מ (עג, ב): , ארבנן

. ואדכתובי ואדנביאי אדאורייתא עברת: רב נחמן בר יצחק ל"] אכסף גולגלתו למלך

 יתנו כי 'גם: דכתיב, בידך'... אדנביאי קדושיו כל עמים חובב 'אף: דכתיב, אדאורייתא

 בלו 'מנדה: דכתיב, ושרים'... אדכתובי מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים

 כסף זו – בלו, המלך מנת זו – מנדה: יהודה רב ואמר, עליהם' למרמא שליט לא והלך

 חומות לשערי – [רש"י, גפא לאגלי הכל: יהודה רב אמר. ארנונא זו – והלך, גולגלתא

    לכריאלכריאלכריאלכריא נטירותא. הכל צריכי לא רבנן אבל, מיתמי אפילו ,דלתות] בהן להציב העיר

  אפילו מרבנן". פתיאפתיאפתיאפתיא

 צריכין שהכל –מרבנן ' ... אפימיםמיםמיםמים    לשתותלשתותלשתותלשתות    בורבורבורבור    חפירתחפירתחפירתחפירתפירש כריא פתיא: " רש"י

  למים".

  העיר". מרחוב גבשושית להסיר ,ח"ר פירשו: "פירש תוספות

רואים הבדל בין רש"י לבין תוספות. לדעת רש"י, חכמים מתחייבים רק בדבר שהוא 

צורך נפש מיידי עבורם, ושבלעדיו אין הם יכולים להתקיים, כמו מי שתייה. ואילו 

, כמו בור ברחוב כרגעכרגעכרגעכרגעתוספות מרחיבים את החיוב שלהם לכל מפגע העומד לפנינו 

ור תלמידי חכמים. ונראה שמחומה ברשות הרבים, המהווה סכנה בטיחותית גם עב

  21הם פטורים, מכיוון שמדובר בצורך עתידי ולא ודאי.

  :בנוגע לפטור תלמידי חכמים מצרכים ביטחונייםבנוגע לפטור תלמידי חכמים מצרכים ביטחונייםבנוגע לפטור תלמידי חכמים מצרכים ביטחונייםבנוגע לפטור תלמידי חכמים מצרכים ביטחונייםבהמשך מובאים פרטים נוספים 

קרשי עץ לחיזוק  –[ערוך  העיר לפסי הכל: יוחנן' ר אמר אסי "ואמר ר' גמרא שם:

תעלות  –ים מחוץ לחומה לחיזוק. נמו"י יתידות שעוש –שערי העיר. רבינו גרשום 

אמר . נטירותא צריכי לא דרבנן, לא רבנן אבל, מיתמי מים סביב חומת העיר] ואפילו

 – לפרשא .החומה לתיקון – לשורא –[רש"י  – ולטרזינא ולפרשאה לשורא: רב פפא

שומר כלי זיין  –טרזינא  .צריכה היא מה ולידע לשומרה העיר סביבות שהולך פרש

. נטירותא צריכי לא רבנן אבל, מיתמי של בני העיר ויושב בבית אצל השער] אפילו

  .מיתמי" אפילו – מיניה הנאה להו דאית מילתא כל: דמילתא כללא

אם כן תלמידי חכמים, בניגוד ליתומים, פטורים מענייני ביטחון, כגון חיזוק החומה 

טחון נוספים, וזאת אף על פי שלאדם הרגיל והשערים, ושומרים שונים, ומרכיבי בי

יש הנאה מכך, וזה עצמו מה שמחייב את היתומים, ואילו רבנן לא צריכים נטירותא 

                                            

בנוגע לפירושי רש"י, ר"ח ותוספות וההסבר לדבריהם, ראה עוד: רי"ף, רבינו גרשום, ר"י מיגאש,   .21

י. יש שפירשו בדעת רש"י ור"ח שמדובר בכל דבר שתלמידי "אירי, ריטב"א ונמויד רמה, מ

 חכמים צריכים אותו ומשתמשים בו, ויש פירושים נוספים. [ה"ע]  
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כלל [ובדקדוקי סופרים ובכתבי היד, וכן בהרבה ראשונים, הגרסה בנוגע ליתומים 

היא שכל דבר שיש להם 'נטירותא' חייבים היתומים (ולא גרסו "הנאה"), וראה 

רי הריטב"א שם, שבמה שיש הנאה גם תלמידי חכמים חייבים, ורק מנטירותא בדב

  תלמידי חכמים פטורים].

[גובים] אפילו  והרחובות הדרכים לתקון ו) כתב: "... (ו, בהלכות שכים ם"הרמב

  החכמים". מן

משמע שהם מתחייבים בתחזוקה שוטפת, כי התקלות בדרכים קורות חדשים 

  ומהווה סכנה גם לתלמידי חכמים.לבקרים, וזה דבר שכיח 

 חכמים י): "תלמידי (ו, תורה תלמוד ם בהלכות"הרמבויש לשאול על כך מדברי 

 קצוב שהוא מס בין העיר בני על קצוב שהוא מס בין המסהמסהמסהמס    ליתןליתןליתןליתן אותן מחייבים ...אין

 מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי 'גם שנאמר ואישואישואישואיש    אישאישאישאיש    כלכלכלכל    עלעלעלעל

  ושרים' ".

  שהם פטורים מכל מס שהוא, לכאורה כולל תיקון דרכים? משמע

וצריך לומר שבזמנם מס המלך היה מס פרטי שהמלך מטיל לצרכיו, בין מס המוטל 

על פי ממון בין על פי נפשות, וממנו תלמידי חכמים פטורים. אבל מס עירוני הנגבה 

הם חייבים  עבור הציבור, ונועד לשרת גם תלמידי חכמים, כמו תיקון הדרכים, גם

  בכך.

לאור זאת צריך להבין לדעת הרמב"ם במה שונה תיקון הדרכים, שבו תלמידי חכמים 

חייבים, מתיקון החומה, שממנו הם פטורים, הרי בשניהם מדובר בצורכי ציבור 

  המשרתים גם אותם?

ויש לומר שהתקלות בדרכים מתחדשות לעיתים קרובות, לפיכך זאת בעיה הניצבת 

ותיקונה נדרש בכל עת, גם לטובת תלמידי החכמים, ואילו בחומה תדיר לפנינו, 

  22מדובר בחשש עתידי.

העולה מכאן הוא שהן לדעת תוספות והן לדעת הרמב"ם, אם הגנבים או האויבים 

נמצאים בסמוך לעיר ומתכננים להתפרץ פנימה וצריך מיידית להקים את החומה, 

                                            

כלומר, מדובר בבעיה שאינה ניצבת כרגע לפתחנו, וכמו כן בדבר שספק אם יהיה נצרך. הבחנה   .22

עומד לפנינו מחללים שבת אפילו בספק כעין זו מצאנו בהלכות שבת, שבספק פיקוח נפש ה

ספק ספיקא, כגון: ספק קרה המקרה או לא קרה, ספק אם הצריך עזרה הינו גוי או יהודי, ספק 

אם עדיין חי או שמא כבר מת. זאת בניגוד לחשש עתידי, שם הולכים על פי הסתברות, או רוב 

  מצוי, ואכמ"ל.
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ראה בהמשך שבסכנה האורבת כרגע ברור שגם תלמידי חכמים יהיו חייבים, וכפי שנ

  כאלפתחנו כולם חייבים, כולל תלמידי חכמים.

תלמידי חכמים יכולים לסמוך על כך שתורתם תגן עליהם רק במקרה של  למסקנה:למסקנה:למסקנה:למסקנה:

חשש רחוק, אבל בסכנה הניצבת לפתחנו הם חייבים להיזהר, וממילא ליטול חלק 

  בהגנה מפניה ככל האדם.

 ואיש. איש בראש המוטל מס –(ה, א) כתב: "בלו  בתרא בבבא יוסף הימוקיאבל 

 גולגולתא מכסף פטירי דרבנן הכא אמרינן דכי דמסתברא ל"ז המפרשים כתבו

 מחמת וכך כך ליתן העיר בני על הטיל שהמלך כגון דוקא תבואותיהם, ומעשורי

 לא לומר חכמים תלמידי יכולין דאז גולגולתם, מנין מחמת או תבואותיהם, מעשר

 ואחד אחד כל שיתן המלך אמר אם אבל בשבילכם. אלא כלום עלינו המלך הטיל

 דאשכחן והיינו ח."ת בשביל פורעין הארץ עמי אין תבואתו, ומעשר גולגלתו כסף

 נפשא קטל חמא דבר ,)א כז, דף( בסנהדרין כדאמרינן כרגא דיהבי מרבנן דאיכא

 שני. דכולהו כרגא עליה וקביל אכרעיה ונשקיה חמא בר ואתא וזכייה, פפא רב אתא

 ל"ז ח"לר נראה וכן כדכתיבנא, מ"ש אלא כרגא? יהיב פפא דרב לה משכחת והיכי

  .ל""ז ן"הרמב כ"וכ

, לצרכיולצרכיולצרכיולצרכיוהנמוקי יוסף מרחיב את חובת תלמידי החכמים גם לתשלום שהמלך גובה 

כשהטיל את המס על כל פרט ופרט. הרמב"ם לעומתו טוען שכל מס שהוא לצורכו 

תלמידי חכמים פטורים, ורק מס שהוא לצורך הציבור, אפילו דבר קבוע, של המלך 

  כשגם תלמידי חכמים נהנים ממנו, הם יהיו חייבים.

  לסיכום:לסיכום:לסיכום:לסיכום:

[כמו  בצורך נפש קיומיבצורך נפש קיומיבצורך נפש קיומיבצורך נפש קיומיתלמידי חכמים חייבים להשתתף רק כשמדובר  לדעת רש"ילדעת רש"ילדעת רש"ילדעת רש"י

  באר מים].

כגון בור  היכולה לסכן גם אותם, בסכנה קונקרטיתבסכנה קונקרטיתבסכנה קונקרטיתבסכנה קונקרטיתהם חייבים גם  לדעת תוספותלדעת תוספותלדעת תוספותלדעת תוספות

  ברשות הרבים.

הם חייבים בכל צורך ציבורי עכשווי המיטיב גם עימם, הנוגע גם  לדעת הרמב"םלדעת הרמב"םלדעת הרמב"םלדעת הרמב"ם

  להם.

, המוטל ישירות על כל אחד חיוב פרטי של המלךחיוב פרטי של המלךחיוב פרטי של המלךחיוב פרטי של המלךמוסיף על חיוב זה גם  הנמוקי יוסףהנמוקי יוסףהנמוקי יוסףהנמוקי יוסף

  ואחד,  כולל תלמידי חכמים.

  פטורם של תלמידי חכמים מחיובים שונים  .ב

  בות לפטור תלמידי חכמים מחיובים שונים.אנו מוצאים כמה וכמה סי
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 בעצמן יוצאין אינם חכמים (ו, י): "תלמידי תורה תלמוד ם בהלכות"הרמבכתב 

 עמי בפני יתבזויתבזויתבזויתבזו    שלאשלאשלאשלא כדי בהן וכיוצא מדינה של וחפירה בבנין הקהל כל עם לעשות

 ולא בהן וכיוצא השומרים ושכר השערים ותיקון החומההחומההחומההחומה    לבניןלבניןלבניןלבנין    מהןמהןמהןמהן    גוביןגוביןגוביןגובין    ואיןואיןואיןואין, הארץ

 בין העיר בני על קצוב שהוא מס בין המסהמסהמסהמס    ליתןליתןליתןליתן אותן מחייבים ואין, המלך לתשורת

 מעט ויחלו אקבצם עתה בגוים יתנו כי גם שנאמר ואיש איש כל על קצוב שהוא מס

 תחלהתחלהתחלהתחלה    למכורלמכורלמכורלמכור    אותואותואותואותו    מניחיםמניחיםמניחיםמניחים חכם לתלמיד סחורה היתה אם וכן, ושרים מלך ממשא

 עומד והיה דין לו היה אם וכן, הוא שימכור עד למכור השוק מבני אחד מניחים ואין

  .אותו" ומושיביןומושיביןומושיביןומושיבין אותו מקדימיןמקדימיןמקדימיןמקדימין הרבה דינים בעלי בכלל

 בכלוזא מיפק בני לאו ב"ב (ח, א) רבנן – 'וכו יוצאים אינם "ת"ח שם: משה ובכסף

משמרתן.  שתורתן כלומר נטירותא צריכי לא רבנן שם – 'וכו מהם גובין נינהו... ואין

 רנב"י ל"א ארבנן כרגא רמא חנן רב שם –אותם  מחייבין ואין המלך, לתשורת ולא

 ב"ב( –סחורה  היתה אם המלך. וכן תשורת דהיינו ף"הרי אדאורייתא... וכתב עברת

 רב) כט שבועות' (וכו דין לו היה אם שוקא. וכן ליה נקיט הוא מדרבנן צורבא אי) כב

 בתורה... לפסוק עמית חברנו עולא יוסף רב ליה שלח דר"נ קמיה דינא ליה הוה עולא

 מושיבין בעמידה שדינו פי על אף כלומר –אותו  דינין. ומושיבין בעלי שאר קודם דינו

 כלומר עשה והאי האנשים' שני 'ועמדו כלומר עשה האי) כט שבועות( כדאיתא אותו,

  עדיף". תורה דכבוד עשה ת"ח, לרבות תירא' אלהיך' ה 'את

חכמים...  מתלמידי התורה הקילה "וכן ה): (ד, אבות בפירוש המשה ם"הרמבוכתב 

 בעל ח"הת ואפילו בהן וכיוצא החומות בנין וכן הקהל בעבורם שיפרעו גולגולת כסף

 שהיה אחד במקום לאיש ל"ז הלוי יוסף רבי הורה וכבר, זה מכל דבר יתחייב לא ממון

 דבר בעבורם מתת שיפטר ואמר זהובים אלפי בעבורם חייב שהיה ופרדסים גנות לו

, שבישראל עני אפילו ההוא במס נותן שהיה פ"ואע ח"ת שהיה מפני שזכרנו מה מכל

  ".הכהניםהכהניםהכהניםהכהנים    מןמןמןמן    השקלהשקלהשקלהשקל    מחציתמחציתמחציתמחצית    התורההתורההתורההתורה    שפטרהשפטרהשפטרהשפטרה כמוכמוכמוכמו תורהתורהתורהתורה    דיןדיןדיןדין וזהו

 מחצית ליתן חייבין [ובנוגע לסתירת דברי הרמב"ם הלכות שקלים (א, א): "הכל

העיקר לדידן הוא וישראלים", אין זה המקום להסבירו. אך  לויים כהניםכהניםכהניםכהנים השקל

ללא תלות  ,העיקרון שהרמב"ם מלמדנו, שזו גזרת הכתוב שת"ח פטור מתשלום

  במצבו הכלכלי].

  רואים מכאן כמה טעמים לפטור חכמים:

  שלא לחפור בפרהסיה.ביזיון, ביזיון, ביזיון, ביזיון,         א.א.א.א.

  .שאינם צריכים נטירותאשאינם צריכים נטירותאשאינם צריכים נטירותאשאינם צריכים נטירותאפטור ממס החומה:   ב.ב.ב.ב.
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הדבר תלוי (ואין  מגזרת הכתוב בשל מעמדם המיוחדמגזרת הכתוב בשל מעמדם המיוחדמגזרת הכתוב בשל מעמדם המיוחדמגזרת הכתוב בשל מעמדם המיוחד    פטור ממיסי המלך  ג.ג.ג.ג.

  במעמדם הכלכלי).

מאפשרים להם למכור סחורתם לפני כולם, וכן מקדימים את דינם לפני כולם   ד.ד.ד.ד.

  ביטול תורה.ביטול תורה.ביטול תורה.ביטול תורה.או כדי למנוע מהם  כבודם ויראתםכבודם ויראתםכבודם ויראתםכבודם ויראתםמפני  –

  .כבודם ויראתםכבודם ויראתםכבודם ויראתםכבודם ויראתםומושיבים אותם בדין מפני   ה.ה.ה.ה.

 א"י בנחלת לוילוילוילוי זכה לא יג): "ולמה-יב (יג, שמיטה ויובל ם הלכות"הרמבכתב 

 העולם... ולא מדרכי הובדלו וכו' לפיכך לשרתו י"י את לעבוד ובביזתה... שהובדל

 זוכהזוכהזוכהזוכה    הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    והואוהואוהואוהוא, חילו' י"י 'ברך שנאמר השם חיל הם אלא, גופן בכח לעצמן זוכין

 באי מכל ואישואישואישואיש    אישאישאישאיש    כלכלכלכל אלא בלבד, לוי שבט ולא .ונחלתך' חלקך 'אני שנאמר להםלהםלהםלהם

 בקשו אשר הרבים החשבונות עול צוארו מעל ופרק אותו... רוחו נדבה אשר העולם

 דבר ז"בעה לו עולמים, ויזכה ולעולמי לעולם ונחלתו חלקו י"י ויהיה ... בנ"א

  ללוים". לכהנים שזכה כמו לו המספיק

  לפיכך כשיש תלמידי חכמים עשירים ייתכן שיהיו חייבים במיסים.

ונבחן אילו טעמים אפשר לומר שלושה טעמים לפטור את הלוויים מחיובים שונים, 

שכל איש מבאי עולם יכול לנהוג  –שייכים גם לתלמידי חכמים [כדברי הרמב"ם 

  כלוויים].

הובדלו לעבוד את ה', וממילא כדברי הרמב"ם אין להם חלק בנחלה ובביזה, ועל  א.א.א.א.

דבר זה אינו שייך  אינם זוכים בזכויות הציבור, אין הם חייבים בחובותיו.אינם זוכים בזכויות הציבור, אין הם חייבים בחובותיו.אינם זוכים בזכויות הציבור, אין הם חייבים בחובותיו.אינם זוכים בזכויות הציבור, אין הם חייבים בחובותיו.כן אם הם 

  מים שמקבלים נחלה וביזה.לתלמידי חכ

ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו כמו שזכה ללויים", ומה שזיכה  ה' הוא נחלתוה' הוא נחלתוה' הוא נחלתוה' הוא נחלתו" ב.ב.ב.ב.

ייתכן שמכיוון  ,ללוויים והכהנים הם תרומות ומעשרות. ובנוגע לכהנים ולוויים

יב לתת להם משלו ולהחזיקם, אין מקום לקחת מהם מיסים לצורכי ישהציבור חו

אינו שייך למי שנדבו לבו לעסוק בתורה, שהתורה לא חייבה הציבור. טעם זה 

יב בהחזקתם יבפירוש לתת לו מתנות כלשהן, בניגוד לכהנים וללוויים שהציבור חו

[אלא אם כן התלמיד חכם עני, שהחובה לתת לו מתנות היא משום עניותו ולא בשל 

  היותו תלמיד חכם].

ודקדקתי בדבריו ז"ל שכתב  ... – תואשר נדבה רוחו או(יב): " םרדב"ז שהוכך כותב 

בעולם דבר המספיק לו  שהקב"ה יזכה לו להרויחשהקב"ה יזכה לו להרויחשהקב"ה יזכה לו להרויחשהקב"ה יזכה לו להרויח ,ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו

  ".ולא שישליך עצמו על הציבורולא שישליך עצמו על הציבורולא שישליך עצמו על הציבורולא שישליך עצמו על הציבור

ועל כן רק עליהם החובה  שבגינם באה פורענותשבגינם באה פורענותשבגינם באה פורענותשבגינם באה פורענותיש לומר שעמי הארץ הם אלו  ג.ג.ג.ג.

  לתקן את שקלקלו, במה שנוגע לפורענויות.
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ר לפעמים את פטורם של תלמידי חכמים, וכפי שמבואר בהמשך טעם זה אכן מסבי

 ....הארץהארץהארץהארץ    עמיעמיעמיעמי    בשבילבשבילבשבילבשביל    אלאאלאאלאאלא    לעולםלעולםלעולםלעולם    באבאבאבא    פורענותפורענותפורענותפורענות    איןאיןאיןאין: רבי (ח, א): "אמר במסכת ב"ב

 דרבי לקמיה אתו, אטבריא דשדו .קיסר] למלך עטרה – [רש"י כלילא דמי כההוא

 ערקו. ערוקו:] ל"א, [ערוקינן: ליה אמרו. לא: להו אמר, בהדן רבנן ליתבו: ליה ואמרו

: להו אמר, בהדן רבנן ליתבו: ל"א, דרבי קמי פלגא הנהו אתו. פלגא דליוה, פלגיהון

 פקע, כובס ערק. אכובס שדיוה, כובס ההוא פש, כולהו ערקו. ערוקו, ערוקינן. לא

  .הארץ" עמי בשביל אלא לעולם בא פורענות שאין, ראיתם: ר"א. כלילא

תלמידי חכמים מחיובים שונים, יש לשאול מדוע לאור הטעמים שהבאנו לפטור 

  פטרנו אותם מבניית חומה רק בשל הטעם שרבנן אינם צריכים נטירותא?

ויש לומר שאפשר היה להסביר שבמה שנוגע לסכנה נחייב תלמידי חכמים, בדומה 

קא משמע לן שמכיוון שמדובר  .למלחמת מצווה שבה הכול חייבים ואין כל פטור

ת שאינה ודאית, ניתן לצרף לכך את תורתם, ובזה הם מוגנים ואינם רק בסכנה עתידי

  צריכים שמירה.

  תורה מגנא ומצלא  .ז

 ומצלאומצלאומצלאומצלא    מגנאמגנאמגנאמגנא    בהבהבהבה    דעסיקדעסיקדעסיקדעסיק    בעידנאבעידנאבעידנאבעידנא    תורהתורהתורהתורה רבא אמר (כא, א): "... במסכת סוטהלמדנו 

 מן מגנא : "...רש"יופירש  מצלא". לא אצולי מגנא אגוני בה עסיק דלא בעידנא

  .לחטא" יכשילנו שלא ר"מיצה ומצלא היסורין

  וכן מצינו לכאורה שמותר לתלמיד חכם לסמוך על הנס:

 מזיק והיה ערוד שהיה אחד במקום מעשה רבנן (לג, א): "תנו במסכת ברכותמסופר 

 הראוהו חורו, את לי הראו להם אמר דוסא. בן חנינא לרבי לו והודיעו באו הבריות, את

 והביאו כתפו על נטלו ערוד. אותו ומת ונשכו, יצא החור, פי על עקבו נתן חורו. את

  23ממית". החטא אלא ממית ערוד אין בני ראו להם, אמר המדרש, לבית

ויש להבין כיצד סמך רבי חנינא בן דוסא על הנס והכניס עצמו למקום הסכנה? והרי 

כנגד הטענה שתורה מצלא ומגנא, מצאנו מקורות שאסור לתלמיד חכם להסתכן, 

שנכנסו למקום סכנה והתורה לא הגינה עליהם, כגון עשרה וראינו תלמידי חכמים 

הרוגי מלכות שנהרגו בייסורים נוראיים. וכן מצינו גדולי ישראל שנרצחו בשואה 

  ת"ט, ועוד.-ובגזרות תתנ"ו, ת"ח

                                            

  בכך. עיין בציץ אליעזר ח"ט סי' מ"ה אות ו, הדין  .23
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מלחמת השחרור:  וכן השיב הרב זווין למתנגדים לגיוס לומדי תורה לצבא, בזמן

  כמובא לעיל בתחילת פרק זה.

  אימתי? –של תלמידי חכמים וגדולי ישראל  הסתכנות  .א

מּוֵאל ֶאל ה' ב): "ַוּיֹאֶמר-(טז, א 'שמואל אבוכן מצינו  ָלֲחךָ  ְוֵלךְ  ... ׁשְ י ֶאל ֶאׁשְ ית ִיׁשַ  ּבֵ

ְחִמי י ַהּלַ ָבָניו ָרִאיִתי ּכִ מּוֵאל ַוּיֹאֶמר .ֶמֶלךְ  ִלי ּבְ ַמע ֵאֵלךְ  ֵאיךְ  ׁשְ אּול ְוׁשָ  ה' ַוּיֹאֶמר ַוֲהָרָגִני ׁשָ

ָקר ֶעְגַלת ח ּבָ ּקַ ָיֶדךָ  ּתִ אתי". ַלה' ִלְזּבַֹח  ְוָאַמְרּתָ  ּבְ   ּבָ

 או הנביא ה"הקב מבטיח שהיה פי על "אף    ח, ב): פסחים(בעקבות  שם ק"וברד

 שהבטיחו אבינו ביעקב שראינו כמו סכנה, במקום מלכת נשמר הוא כן פ"אע הצדיק,

 'שוב לו ואמר והבטיחו המלאך, לו ונראה הזאת', האדמה אל הקב"ה... 'והשיבותיך

 יעקב 'וירא לקראתו בא עשו כי שמע וכאשר עמך', ואהיה ולמולדתך אבותיך ארץ אל

 גד וגם שאול, מפני בורח היה ,'ה פי על למלך נמשח שהיה דוד וכן לו'. וייצר מאד

 אחר תחבולות עושין היו המלחמות בדברי וכן במצודה'. תשב 'לא לו אמר הנביא

 עושין היו פעמים וגם והלפידים. הכדים בדבר גדעון שעשה כמו ,'ית ל-הא הבטחת

 צוה וכן העיר'. את יריחו 'הקף בכבוש ביהושע שכתוב כמו ל,-הא במצות התחבולות

 פי על אף כי והטעם: במצותו, הולך שהיה פי על אף תחבולה הנביא לשמואל

 וכן העולם, מנהג על הם יראיו, ברוב עם ונפלאות נסים עושה הוא ברוך שהקדוש

שאול, ולשמואל מפני  מפני ולדוד עשו, מפני לירא ליעקב לו היה העולם מנהג על

 שאלתו היתה וזו אלך, איך תחבולה לבקש לו והיה בחייו, מלך מושח היה אם שאול

    ללכתללכתללכתללכת    לאדםלאדםלאדםלאדם    ראויראויראויראוי    שאיןשאיןשאיןשאין לו בידך... והראה תקח בקר עגלת ה"הקב לו ואמר אלך איך

  ".לוהיכםלוהיכםלוהיכםלוהיכם----אאאא' ' ' ' הההה    אתאתאתאת    תנסוןתנסוןתנסוןתנסון    לאלאלאלא    משוםמשוםמשוםמשום    הנסהנסהנסהנס    עלעלעלעל    ולסמוךולסמוךולסמוךולסמוך    סכנהסכנהסכנהסכנה    במקוםבמקוםבמקוםבמקום

מכאן עולה שאין סומכים על הנס, ואף לא גדולי עולם כמו יעקב אבינו ושמואל 

הנביא ודוד המלך. ומי שעובר על כך וסומך על הנס, עובר על פי הרד"ק על "לא 

אבל הכנסו בסכנה " (מאמר ה אות כ): ספר הכוזריתנסו את ה' אלוקיכם" [ראה גם 

  .'"], נכנס תחת ולא תנסו את הוקיםלבטחונו באלהגמורה 

 של מזבובי הזהרו: יוחנן רבי (עז, ב): "מכריז במסכת כתובותמסופר  לעומת זאתלעומת זאתלעומת זאתלעומת זאת

 אמי רבי. באהליה עייל לא אלעזר רבי. בזיקיה יתיב הוה לא זירא רבי. ראתן בעלי

: אמר, בתורה ועסיק בהו מיכרך ל"ריב. מבואה דההיא מביעי אכלי הוו לא אסי ורבי

!". אם כן, חכמים ?מגנאמגנאמגנאמגנא    לאלאלאלא    אגוניאגוניאגוניאגוני, , , , לומדיהלומדיהלומדיהלומדיה    עלעלעלעל    מעלהמעלהמעלהמעלה    חןחןחןחן    אםאםאםאם – חן' ויעלת אהבים 'אילת

נמנעו מלשבת בקרבת אנשים בעלי מחלות מדבקות, ורק ריב"ל דבק בהם תוך כדי 

  שהוא לומד תורה בטענה שהתורה מגינה.
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(אות  שם קובץ שיעוריםלאור הדברים שראינו לעיל שאסור לסמוך על הנס מקשה 

 שאול ושמע אלך איך שמואל 'ויאמר כתיב הא וקשה וכו' בהו מיכרך ל""ריב רעז):

 ל"וצ .ניזוקין אינן מצוה דשלוחי אהא סמכינן לא היזיקא דשכיח דהיכא, והרגני'

  ."'וכו מעלה חן אם ו"מק וכדיליף שאני תורה לימוד אבל, מצוות בשאר דוקא דזהו

כוונתו, שאם היינו מפרשים שזכות התורה של ריב"ל מתירה לו לסמוך על הנס, אזיי 

שבאותו שבאותו שבאותו שבאותו וכי תורתו גדולה משל יעקב ושמואל ודוד וכו'? ולכן פירש שמכיוון  –קשה 

  שדבק בהם הוא עסק בתורה, מותר לו לסמוך על כך שהתורה תגן עליו. זמן עצמוזמן עצמוזמן עצמוזמן עצמו

חכמים נהרגו גם בעיצומו של לימוד אלא שלאור המקרים שהבאנו לעיל, שתלמידי 

התורה, קשה להבין את דברי הגמרא כפשוטם, וממילא קשה להבין כיצד ריב"ל פעל 

  כך.

(פרק ח הערה  בהליכות שלמה ח"אייתכן שזה מה שהיה קשה לגרש"ז אוירבך זצ"ל 

 שאמרו מה על שהקשה שיעורים בקובץ , עמ' צז), ולכן הגביל את ההיתר: "עיין17

 הוא דמובטח ופירש"י אצלו, והושיבן בתורה כשעסק ראתן בעלי אצל נדבק דריב"ל

 אהא סמכינן לא היזיקא דשכיחא דהיכא קיימ"ל הא יוזק, ולא עליו התורה שתגן

 שאני, תורה לימוד אבל מצות בשאר דווקא דזהו ותירץ ניזוקין? אינן מצוה דשלוחי

 ע"ש. מגנא, לא אגוני לומדיה על מעלה חן אם חן' ויעלת אהבים 'אילת מק"ו וכדיליף

 דוקא דהיינו דאפשר שאני, תורה דלימוד הוא דכללא מוכרח זה דאין נראה אולם

    טהורהטהורהטהורהטהורה    הכוונההכוונההכוונההכוונה    שאיןשאיןשאיןשאין    לדידןלדידןלדידןלדידן אבל לגמרי, שמים לשם שתורתו בעצמו שידע ריב"ל

  ".להלכהלהלכהלהלכהלהלכה    כךכךכךכך    עלעלעלעל    לסמוךלסמוךלסמוךלסמוך    איןאיןאיןאין    לגמרילגמרילגמרילגמרי

כלומר, אסור לאדם הלומד תורה לסמוך על התורה שתגן עליו. ומה שנאמר שתורה 

כריב"ל  רק באדם גדול ביותר שתורתו לשם שמיםרק באדם גדול ביותר שתורתו לשם שמיםרק באדם גדול ביותר שתורתו לשם שמיםרק באדם גדול ביותר שתורתו לשם שמיםמגנא ומצלא ברמה זאת, נאמר 

בכך שהתורה תגן עליו או כמו ר' חנינא בן דוסא, וממילא אין בזה גם איסור  הבטוחהבטוחהבטוחהבטוח

. [ויש להביא הוכחה לדבריו לנסות את השם כי הוא יודע בוודאות שהשם יצילו

 אסי, ורבי אמי רבי אלעזר, רבי זירא, יוחנן, רבי כמו רבי שגדולי עולםשגדולי עולםשגדולי עולםשגדולי עולםמהגמרא לעיל 

  לא סמכו על תורתם שתגן עליהם מפני המחלה].

 משום (ה, א): "ואפשר ברכות יהושע בפיוכן מצינו שהתורה אינה מצלת לגמרי 

] ו, א [שם דף דהא לגמרי, הימנו בדילין המזיקים שאין ודאי בתורה העוסק דכל

 הני הוי, מינייהו דשלהי דרבנן ברכי והני הוי, מינייהו דכלה דדוחקא להיפך אמרינן

 שדרך דידהו דידהו, הני כרעי דמינקפן מנייהו, אלמא מחופיא דבלו דרבנן מאני

 ש"בק כ"משא להזיקן. כח בהם שאין אלא תורה, לומדי אצל להתקרב המזיקים

  ש"."ק ליקרי דמבעית מאן האי בעלמא, כדאמרינן לגמרי בדילין
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ויש להבין דבריו, שכן כתב שאין למזיקים כוח להזיק לומדי תורה, ומצד שני הגמרא 

 ".נוגף –נוקף ): "ב ,ז(חולין ברש"י מלמדת שהני כרעי דמינקפן מנייהו, ומסביר 

בין ברגליו, בין שנשכו ידחוף, בין בקרניו, בין בגופו,  –וכי יגף " )לה, כא(שמות וברש"י 

". משמע מכל זה בשניו, כולן בכלל נגיפה הם, שאין נגיפה אלא לשון מכה

שהמזיקים מכים ומזיקים את רגליהם של תלמידי חכמים, ומשמע שתלמידי חכמים 

  ניזוקים ואינם יכולים לסמוך על הנס מכוח תורתם.

, ב אחא בר יעקב]אתי [ר הוה דקא אביי (כט, ב) מסופר: "שמע ובמסכת קידושין

: א"ל מיתזקי. הוו ביממא' אפי בתרין עיילי הוו דכי, דאביי רבנן בי מזיק ההוא הוה

 אידמי, רבנן בי בההוא בת, על. ניסאניסאניסאניסא    דמתרחישדמתרחישדמתרחישדמתרחיש    אפשראפשראפשראפשר, אושפיזא אינש ליה ליתיב לא

 לא אי: למחר א"ל. רישיה חד נתר דכרע כריעה כל, רישוותיה דשבעה כתנינא ליה

  .סכינתין", ניסא איתרחיש

אף על פי שמדובר כאן במזיק שהיה בבית המדרש, מקום לימוד תורה, אפילו אביי 

לא סמך על תורתו שתציל אותו מהמזיק, ותלמידי החכמים היו ניזוקים אפילו ביום, 

  כשלמדו. ורק אדם גדול כרב אחא היה יכול לו.

 למקום אותו אביי דחה דהיאך ק"ק – 'כו ניסא דאתרחש "אפשר שם: א"ובמהרש

 מזכיותיו לו מנכין יהיו ניסא יתרחש אם וגם ניסא, יתרחש דשמא הספק על סכנה

 ניזוק יהיה לא תפלתו ושמתוך חסידותו על אביי סמך דודאי ל"וי בעלמא? כדאמר

 ניסא יתרחש תפלה קודם דשמא שאמר אלא נס. מקרי זה ואין המזיק, את ויהרוג

 ל"דא יתיישב ולזה אותו. שיהרוג הודאי למנוע אין זה ספק ומשום מזכיותיו, לו וינכו

 בתפלתו הדבר תלה שלא עליהם מתרעם שהיה ,'כו ניסא איתרחש לא אי למחר,

  ק"."ודו מזכיותי, לי שמנכין זו מדה לידי אותי והבאתם בניסא, אלא

אביי אביי אביי אביי עולה גם ממעשה זה שהצלה מסכנה נוהגת רק בגדולי ישראל המיוחדים, ואף 

  מו.מו.מו.מו.לא סמך על עצלא סמך על עצלא סמך על עצלא סמך על עצ

 מיפקיד דילמא אמר ם,"עכו ביה דיתיב במברא עבר לא (לב, א): "רב ובמסכת שבת

 ם,"עכו ביה דאית במברא אלא עבר לא שמואל בהדיה. ומתפיסנא עליה דינא ליה

 דאמר לטעמיה, ינאי רבי ועבר, בדיק ינאי רבי שליט. לא אומי בתרי שטנא אמר

 ואם ,נסנסנסנס    לולולולו    עושיןעושיןעושיןעושין    איןאיןאיןאין    שמאשמאשמאשמא    נסנסנסנס    לולולולו    שעושיןשעושיןשעושיןשעושין    לומרלומרלומרלומר    סכנהסכנהסכנהסכנה    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    אדםאדםאדםאדם    יעמודיעמודיעמודיעמוד    אלאלאלאל לעולם

  מזכיותיו". לו מנכין נס לו עושין

נראה שר' ינאי הקפיד יותר מרב ושמואל, וגם כשלא היה גוי בספינה הוא בדק אותה 

[רש"י שם]. רואים שצדיק כמו ר' ינאי חשש שלא יעשו לו נס  שלא יהא בה נקב

  ויפגע.
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 תצאו לא 'ואתם: דכתיב מאי, ףיוס רב (ס, א): "תני קמא במסכת בבאוכן מצאנו 

    צדיקיםצדיקיםצדיקיםצדיקים    ביןביןביןבין    מבחיןמבחיןמבחיןמבחין    אינואינואינואינו    למשחיתלמשחיתלמשחיתלמשחית    רשותרשותרשותרשות    שניתןשניתןשניתןשניתן    כיוןכיוןכיוןכיון? בקר' עד ביתו מפתח איש

 צדיק ממך 'והכרתי: שנאמר ,,,,תחלהתחלהתחלהתחלה    הצדיקיםהצדיקיםהצדיקיםהצדיקים    מןמןמןמן    שמתחילשמתחילשמתחילשמתחיל אלא, עוד ולא; לרשעיםלרשעיםלרשעיםלרשעים

  .ורשע'"

 ... בוקר' עד ביתו מפתח איש תצאו לא (יב, כב) הסביר: " 'ואתם שמות ובריקאטי

 עדיין גדול סוד וזה, לרשע צדיק בין מבחין אינו לחבל למחבלים רשות שניתן כיון

 לא בעיר שהרעב בזמן] עמוד ג א"פ חדש זוהר[ רות ובמדרש. ל-הא בגזירת יתבאר

 רשות לו ויש שם נמצא המות שמלאך מפני בעיר יחידי יהלך ולא עצמו אדם יראה

 בו כיוצא, תתראו' למה לבניו יעקב 'ויאמר] א, מב בראשית[ כתיב דא ועל, לחבל

 למחבל רשות שנתן כיון כי, בשוק יתראה ולא עצמו אדם יסגיר בעיר שהדבר בזמן

  .בנפשו" מתחייב ואיהו ניזוק בו שפוגע מי

בקר'  עד ביתו מפתח איש תצאו לא קפו): " 'ואתם (רמז התורה שמעוי על ובילקוט

 בא עמי 'לך שנאמר, לרשע צדיק בין מבחין אינו למלאך רשות משנתנה מגיד –

 אבות שהיו מוצא אתה וכן טוב. בכי ויוצא טוב בכי נכנס שתהא ללמדך' וגו בחדריך'

 בבקר', יעקב 'וישכם בבקר', אברהם 'וישכם שנאמר ארץ בדרך נוהגין והנביאים

    וחומר:וחומר:וחומר:וחומר:    קלקלקלקל    דבריםדבריםדבריםדברים    והריוהריוהריוהרי, בבקר' שאול לקראת שמואל 'וישכם בבקר', משה 'וישכם

    בדרךבדרךבדרךבדרך    נהגונהגונהגונהגו    העולםהעולםהעולםהעולם    והיהוהיהוהיהוהיה    שאמרשאמרשאמרשאמר    מימימימי    שלשלשלשל    רצוןרצוןרצוןרצון    לעשותלעשותלעשותלעשות    שהלכושהלכושהלכושהלכו    והנביאיםוהנביאיםוהנביאיםוהנביאים    אבותאבותאבותאבות    אםאםאםאם    ומהומהומהומה

  ".אדםאדםאדםאדם    כלכלכלכל    שארשארשארשאר    וכמהוכמהוכמהוכמה    כמהכמהכמהכמה    אחתאחתאחתאחת    עלעלעלעל    ארץ,ארץ,ארץ,ארץ,

, בקר' עד ביתו מפתח איש תצאו לא השלישי): " 'ואתם (הדרוש ן"הר ובדרשות

 מבחין אינו שוב לחבל למשחית רשות שניתנה כיון) א ס, ק"ב( ל"ז רבותינו ודרשו

 ,,,,המציאותהמציאותהמציאותהמציאות    טבעטבעטבעטבע    תמידתמידתמידתמיד    ישנהישנהישנהישנה    לאלאלאלא' ' ' ' שהשהשהשה האחד, שרשים' ב בזה וכונתם. לרשע צדיק בין

    סיבותסיבותסיבותסיבות    כולםכולםכולםכולם    לדבריםלדבריםלדבריםלדברים כי והשני. גדול לצורך אם כי, וטבעו הויתו על ימשיכהו אבל

, אמצעי בזולת יתברך מהשם לאישים מגיעים הדברים ואין, חלקיות לא כוללותכוללותכוללותכוללות

 בהשתלשלות ענינם כל צד... כי בשום רשע עם צדיק נספה היה לא כן היה שאילו

    שישתנהשישתנהשישתנהשישתנה צריך היה, כלליות הסיבות ובהיות. עליהם וגבוהים גבוה מעל גבוה סיבות

 'ואתם להם אמר ולכן ....יתברךיתברךיתברךיתברך    השםהשםהשםהשם    זהזהזהזה    רצהרצהרצהרצה    ולאולאולאולא, , , , ואחדואחדואחדואחד    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    בשבילבשבילבשבילבשביל    המציאותהמציאותהמציאותהמציאות    טבעטבעטבעטבע

 רבים מדברים גדולות ספקות מסיר כן גם ענין וזה. ביתו' מפתח איש תצאו לא

  .בהנהגה" בלבול מראים

שבעת הסכנה אין הבדל בין תלמידי חכמים להדיוטות וכולם מועדים אם כן  ראינו

  לפורענות, ואין הבחנה בין צדיק לרשע.
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    לעבורלעבורלעבורלעבור    לאדםלאדםלאדםלאדם    אסוראסוראסוראסור(יב, ו): " הפש ושמירת רוצח בהלכות ם"הרמבכתב  ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה

 משאר באלו כיוצא כל וכן, לחורבה להיכנס או רעוע גשר על או    נטוינטוינטוינטוי    קירקירקירקיר    תחתתחתתחתתחת

  .במקומן" לעמוד אסור הסכנות

  בנוגע לאיסור זה, לא מצינו היתר לתלמידי חכמים לנהוג באופן שונה.

  מסתם הדיוטות:שתלמידי חכמים מועדים לפורענות יותר שתלמידי חכמים מועדים לפורענות יותר שתלמידי חכמים מועדים לפורענות יותר שתלמידי חכמים מועדים לפורענות יותר מצאנו יתירה מכך: יתירה מכך: יתירה מכך: יתירה מכך: 

 וכלה... ויש, חתן, חולה: הן ואלו, שימור צריכין ג': "אמר ר"י (ד, ב): במסכת ברכות

  .בלילה" ת"חת"חת"חת"ח אף: אומרים

 עלות עד עמו איש (צא, א): "'ויאבק במסכת חוליןוכן מצינו ביעקב אבינו ע"ה 

  בלילה". יחידי יצא שלא חחחח""""לתלתלתלת מכאן: יצחק רבי אמר השחר'

לת"ח) מדוע תלמידי חכמים צריכים שמירה  (ד"ה מכאן שם תוספותומסבירים 

' ג כדאמרינן בהםבהםבהםבהם    מתקנאיםמתקנאיםמתקנאיםמתקנאים    דמזיקיןדמזיקיןדמזיקיןדמזיקין משום ת"ח נקט דדוקא ת"ר יתירה: "אומר

  וחתן". ח"ות מלך שימור צריכין

  ובגמרא ב"ק (ס, א) הנ"ל, ש"מתחיל מן הצדיקים תחילה".

 זה דגם לפרש צריך'. וגו תצאו' לא (יב, כב): " 'ואתם לשמות דבר העמקובפירוש 

 רוחני כח לו שהיה מי דכל לעיל כ"כמש מבואר והענין ... ישראלישראלישראלישראל    לזקנילזקנילזקנילזקני    דוקאדוקאדוקאדוקא דיוק

, לרעה זו התפעלות ופגשו הוא ברוך הקדוש של מהעברה התפעלות איזה להשיג

 שיש למי אלא סכנה חשש היה לא בישראל נ"ה כ"וא, כלל נתפעל לא הדיוט כ"משא

 ברוך הקדוש הקדיש ה"מש, הדיוט כ"משא הבית גדול או בכור כמו חזק רוחני כח בו

    לצאתלצאתלצאתלצאת    הוזהרוהוזהרוהוזהרוהוזהרו    לאלאלאלא זה ומשום, בסכנה היו הם דרק אלמא, שניצולו ישראל בכורי הוא

 רשות שניתן דמשעה ל"חז שנתנו ומטעם, אבותםאבותםאבותםאבותם    ביתביתביתבית    ראשיראשיראשיראשי    שהםשהםשהםשהם    הדורהדורהדורהדור    זקניזקניזקניזקני    אלאאלאאלאאלא

 צדיק בין והיינו, לא או זו בהעברה שכינה פני לקבל הוא ראוי אם מבחין אינו לחבל

  להזהר". להם ואין כלל נתפעלו לא שבישראל הדיוטים אבל, לרשע

        לסיכוםלסיכוםלסיכוםלסיכום

תלמידי חכמים הסומכים על עד כה מצינו ארבע אפשרויות בנוגע להסתכנות של 

  תורתם:

יש תלמידי חכמים מיוחדים שיכולים לסמוך על כך שהתורה תגן עליהם ועל כן   א.א.א.א.

  אינם צריכים הגנה.

תלמידי חכמים אינם צריכים הגנה פרט למקרה שהם נמצאים יחד עם הדיוטות,   ב.ב.ב.ב.

א".  שאז מלאך המוות אינו מבחין בין צדיק לרשע, בבחינת "בהדי הוצא לקי כרב

  [ב"ק צב עמ' א]
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  תלמידי חכמים צריכים הגנה כמו כל אדם בישראל.  ג.ג.ג.ג.

  תלמידי חכמים צריכים הגנה יתירה כי הם מועדים לפורענות יותר מאחרים.  ד.ד.ד.ד.

  עקרונות נוספים  .ב

לעיל ראינו שרק לחכמים גדולים ביותר כמו ריב"ל מותר להסתכן [ואכן מצאנו 

היה יכול לריב"ל]. אלא שיש לסייג זאת (עז, ב) שמלאך המוות לא  במסכת כתובות

יש מצבים שגם הם אסורים לסמוך על כך שתורתם תגן עליהם. לדוגמה, לו יצויר  –

שיבוא רוצח חמוש בחרב מול אחד מהם, גם הם יודו שלא יוכלו לסמוך על תורתם 

אלא הם חייבים לפעול ממש להציל את נפשם. ונראה שריב"ל הכניס עצמו לסכנה, 

בר פנימי ונסתר, כמו הדבקה במחלה, שבזה יכול לסמוך על תורתו שתגן דווקא בד

עליו. וכן אביי הכניס את רב אחא לסכנה של 'מזיקים', שהיא סכנה סגולית. אבל 

  בסכנה גלויה ומיידית אסור לסמוך על התורה ועל הנס.

הבחנה בין סכנה חיצונית, שחייבים לפעול בה בדרך הטבע, לסכנה פנימית, שם 

 מכאן –ירפא'  יט): " 'ורפא (כא, לשמות בחיי ברבור לסמוך על הקב"ה, מצינו מות

 אבל בה, מדבר שהכתוב שבחוץשבחוץשבחוץשבחוץ במכה אלא אמרו לא לרפאות. לרופא רשות שניתנה

 כל נפש בידו אשר בשר כל הרופא ביד אלא הרופא, ביד תלוי זה אין מבפניםמבפניםמבפניםמבפנים חולי

שהגדרת המצב כמצב 'מבפנים' לעומת 'בחוץ',  יתכןחי". וראה שם בראב"ע. [ו

משתנה במשך הדורות. ומה שבעבר נחשב מבפנים, כשלא היו אמצעים לראותו או 

  לאבחנו בבדיקות דם וכדומה, ייחשב היום חיצוני].

לפיכך יש לשאול כיצד ר' חנינא שם רגלו על חור הערוד, הרי זה דבר גלוי וברור שמי 

  ?כבוממיתו? שמתגרה בערוד הערוד נושכו

אכן, מצאנו שבתנאים מסוימים מותר להיכנס לסכנה גם לאנשים גדולים פחות מר' 

  חנינא.

אדם גדול חסיד וירא שמים אדם גדול חסיד וירא שמים אדם גדול חסיד וירא שמים אדם גדול חסיד וירא שמים אם הוא , א): "יח( בסהדריןמוקי יוסף יהוכך כתב 

 ,ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה רשאי לקדש את השםרשאי לקדש את השםרשאי לקדש את השםרשאי לקדש את השם    ,,,,ורואה שהדור פרוץ בכךורואה שהדור פרוץ בכךורואה שהדור פרוץ בכךורואה שהדור פרוץ בכך

רשה ואמרינן נמי במדרש (ויק"ר פ ...אהבו בכל לבםכדי שיראו העם ליראה השם ול

שנטלתי את  ?מה לך יוצא ליצלב ;שמלתי את בני ?מה לך יוצא ליסקל :ל"ב אות א)

דאי ודו ;דמשמע שהיו מוסרין עצמם על קדושת השם לפנים משורת הדין ;הלולב

ילו אלא דאפ ,כיון שבידן להעביר ולבטלם ,לא היו מחוייבין בכך אפילו בשעת השמד

  ."הכי היו נהרגין מפני שהיתה השעת צריכה לכך
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כלומר, כאשר אדם שיש לו השפעה על הדור ורואה שהדור פרוץ מותר לו לסכן עצמו 

כדי להביא את העם לידי יראת השם ואהבתו. וכך פעל ר' חנינא בן דוסא כפי שפעל 

  כדי להביא אנשים לידי יראת שמים.

בן תרדיון שהקהיל קהילות ברבים ונשרף וספר  ובזה יבואר גם מעשהו של רבי חנינא

תורה עימו, שעשה זאת משום צורך הדור, לקדש שמו ולרומם קרן התורה והמצוות 

  24בישראל.

אלא שר"ח בן תרדיון עשה זאת על דעת שיהרג, ואילו ר' חנינא בן דוסא ידע שזכות 

ם לא על התורה וקידוש שם שמים יעמדו לו שלא יינזק, אלא שאסור לעשות כך א

  מנת לקדש שם שמים.

אם כן, יש כאן שתי צורות הפוכות של קידוש שם שמים: ר"ח בן תרדיון מקדש שם 

שמים בזה שמוסר נפשו להריגה על התורה והמצוות, ואילו ר' חנינא בן דוסא מקדש 

שם שמים בכך שהוא מלמד יראת שמים אמיתית, שלא הערוד ממית אלא החטא 

  ממית.

  ––––    לסיכומם של דבריםלסיכומם של דבריםלסיכומם של דבריםלסיכומם של דברים

  לתלמיד חכם לסמוך על תורתו שתגן עליו: אסוראסוראסוראסורבמקרים הבאים 

  [כמו אצל יעקב, שמואל ועוד]. בסכנה מוחשית וגלויהבסכנה מוחשית וגלויהבסכנה מוחשית וגלויהבסכנה מוחשית וגלויהכאשר מדובר  א.א.א.א.

, המסכנת גם את התלמיד חכם [תוספות, הסרת גבשושית כעת סכנה לרביםכעת סכנה לרביםכעת סכנה לרביםכעת סכנה לרביםכשיש  ב.ב.ב.ב.

ומהווה בעיה גם לתלמיד חכם  כשהסכנה מופיעה חדשים לבקריםכשהסכנה מופיעה חדשים לבקריםכשהסכנה מופיעה חדשים לבקריםכשהסכנה מופיעה חדשים לבקריםמרחוב העיר] או 

בכל אלו תלמידי חכמים חייבים להשתתף  .[רמב"ם, תחזוקה שוטפת של העיר]

  בהוצאות ואינם יכולים לסמוך שתורתם תצילם.

                                            

(יח, א): "כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו. אמר  בודה זרהמסכת ע  .24

לו: חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה? שהחריבה את ביתו ושרפה את 

היכלו, והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה יושב 

לות ברבים] וספר מונח לך בחיקך! אמר לו: מן השמים ירחמו. אמר יועוסק בתורה [ומקהיל קה

לו: אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמים ירחמו, תמה אני אם לא ישרפו 

אותך ואת ספר תורה באש!... לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא, והלכו כל 

ברו והספידוהו הספד גדול, ובחזרתן מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב גדולי רומי לק

ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים, וס"ת מונח לו בחיקו. הביאוהו וכרכוהו בס"ת, והקיפוהו 

בחבילי זמורות והציתו בהן את האור, והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו, 

 הרה".כדי שלא תצא נשמתו מ
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, אסור לתלמיד פועלת בנסתר כמו מחלה מדבקתפועלת בנסתר כמו מחלה מדבקתפועלת בנסתר כמו מחלה מדבקתפועלת בנסתר כמו מחלה מדבקתבסכנה הקרובה להיות ודאית אך  ב.ב.ב.ב.

ביותר כמו ריב"ל  חכם לסמוך על תורתו [אלא אם כן מדובר בתלמיד חכם גדול

  היודע בוודאות שתורתו תגן עליו].

אסור לו לסמוך על תורתו [מכיוון  בסכנה יחד ִעם ַעם הארץבסכנה יחד ִעם ַעם הארץבסכנה יחד ִעם ַעם הארץבסכנה יחד ִעם ַעם הארץתלמיד חכם הנמצא  ג.ג.ג.ג.

  שניתנה רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק ורשע, ומתחיל דווקא בצדיקים].

תלמיד אסור לע"י אחרים  בספק סכנה רחוקה, כשהיא בפרהסיה ואינה מטופלתבספק סכנה רחוקה, כשהיא בפרהסיה ואינה מטופלתבספק סכנה רחוקה, כשהיא בפרהסיה ואינה מטופלתבספק סכנה רחוקה, כשהיא בפרהסיה ואינה מטופלתגם  ד.ד.ד.ד.

[על פי החזון איש שבעיר שיש בה רק תלמידי חכמים הם  וחכם לסמוך על תורת

חייבים לבנות חומה. וייתכן שכשמפרסמים לעיני כול שהם צדיקים ובטוחים 

בתורתם, ולא בונים חומה, יש בזה מידת הגאווה, ועל זה אולי נאמר שאסור לנסות 

  הם לא יינצלו].את ה'. וייתכן שדווקא בשל עצם האיסור שעברו, 

  לתלמיד חכם לסמוך על תורתם שתגן עליהם: מותרמותרמותרמותרבמקרים הבאים 

הבטוחים שתורתם תגן  לגדולי החכמיםלגדולי החכמיםלגדולי החכמיםלגדולי החכמים, כמו מחלה מדבקת ורק בסכנה נסתרתבסכנה נסתרתבסכנה נסתרתבסכנה נסתרת        א.א.א.א.

  עליהם.

  [כמו ר' חנינא בן דוסא]. לקדש שם שמיםלקדש שם שמיםלקדש שם שמיםלקדש שם שמיםכשיש צורך   ב.ב.ב.ב.

כנגד  אחרים שיפעלו באופן מעשיאחרים שיפעלו באופן מעשיאחרים שיפעלו באופן מעשיאחרים שיפעלו באופן מעשיובלבד שיהיו שם  בספק סכנה רחוקהבספק סכנה רחוקהבספק סכנה רחוקהבספק סכנה רחוקהרק   ג.ג.ג.ג.

  הסכנה [בניית חומה בעיר שיש בה עמי ארצות ותלמידי חכמים כאחד].

לסיום יש להדגיש, שכשחז"ל אמרו שתורה מגנא ומצלא, כוונתם היא שבכוחה של 

תורה להגן ולהציל, אך בנוגע לשאלת התוצאה המעשית, האם ייפגעו תלמידי 

בר, גזירה שנגזרה, חכמים עתה אם לאו? בזה יש חשבונות נוספים [עבירות שאדם ע

  .]כגהרצון של ה' להרבות שכרו בעולם הבא ועוד

  חובה לדאוג ללימוד תורה בשעת מלחמה  .ח

האלף לך שלמה שלמה לדידיה ומאתים לנוטרים ): " 'ב, לה( שבועותבמסכת נאמר 

 ,אמר שמואל מלכותא דקטלא חד משיתא בעלמא לא מיענשא... רבנן –' את פריו

ומאתים לנוטרים 'למלכותא דרקיעא  'האלף לך שלמה - כרמי שלי לפני'שנאמר 

  ".למלכותא דארעא 'את פריו

 הניחם ויעסקו בתורה אחד מששההניחם ויעסקו בתורה אחד מששההניחם ויעסקו בתורה אחד מששההניחם ויעסקו בתורה אחד מששה ,לרבנן –ומאתים לנוטרים כו' " שם:רש"י וכתב 

  ".שבהם

אות בית -כי כרם ה' צב'כמ"ש  כנסת ישראלהאי כרמי הוא " שם:מהרש"א וב

מבני 'כמ"ש  ,למה ליוצאי מלחמהואמר שמכלל ישראל היו אלף לעבדים לש ',ישראל
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ואמר שהותיר מישראל  ,וגו' 'ישראל לא נתן שלמה עבד כי הם אנשי המלחמה ועבדיו

שאסור  ,מלצאת במלחמה חלק ששית מאלף שהם מאתים לנוטרים פריו שהם הרבנן

ושמואל דריש בהיפך דיש  .לעשות אנגריא בת"ח כמ"ש בסוטה באסא שנענש על כך

וחלק  ,להניח אלף מכלל ישראל לשלמה למלכותא דרקיעא שיהיו עוסקין בתורה

כנסת ישראל" [אבל ראה בנוגע מלכותא דישראל דהיינו כרמי שהוא ... ששית שהם

  לסיום דבריו, פירוש אחר ברשב"א ובריטב"א שם].

מי גרם לרגלינו  –' ליםעומדות היו רגלינו בשעריך ירוש" ' ):א ,ו( מכותובמסכת 

  ".שערי ירושלים שהיו עוסקים בתורה ,שיעמדו במלחמה

 שם: ש"ירש פירו ",אלמלא דוד לא עשה יואב מלחמה" (מט, א): סהדריןובמסכת 

אבל זכותו של דוד עומדת  ,עוסק בתורה לא עשה יואב מלחמה השהי – אלמלא דוד"

  ".לו ליואב במלחמותיו של דוד

לית מלה בעלמא דיתבר חיליהון דעמין עכו"ם בר בשעתא " א): (נח, בשלח ובזוה"ק

דכל זמן דישראל מתעסקין באורייתא ימינא אתתקף  ,דישראל מתעסקין באורייתא

ובשעתא דישראל לא מתעסקין באורייתא שמאלא  ,ואתבר חילא ותוקפא דעכו"ם

  ."אתתקף ואתתקף חיליהן דעכו"ם ושלטין עלייהו

(יד, יד, ובהרחב דבר שם, וכפי שהובא לעיל אות  תבבראשיהעמק דבר וכך כתב 

זכות התורה זכות התורה זכות התורה זכות התורה     , שכןבלימוד תורה דווקא בזמן מלחמהבלימוד תורה דווקא בזמן מלחמהבלימוד תורה דווקא בזמן מלחמהבלימוד תורה דווקא בזמן מלחמה להרבות ולהעמיקלהרבות ולהעמיקלהרבות ולהעמיקלהרבות ולהעמיק), שיש [א]  ד

, וככל שהמלחמה כבדה יש להעמיק יותר בהלכה ולשנן את היא החרב של ישראלהיא החרב של ישראלהיא החרב של ישראלהיא החרב של ישראל

  החרב.

, כפי שנהגו במלחמת מדין לתפילה בשעת המלחמהלתפילה בשעת המלחמהלתפילה בשעת המלחמהלתפילה בשעת המלחמהכמו כן, יש חשיבות מיוחדת 

י"ב אלף  –' אלף למטה אלף למטה" ' ):ג מןסי( תחומא מטותבמדרש כמבואר 

   ".וי"ב אלף לתפלה ,חלוצי צבא
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וכמו כן , הדברים שהביא, וסיום זה אינו מובא מקצת רק כתובים ש נדרים (ג, יא)"ברא לפנינו  .א

 וכן, א, כח שם מקובצת בשיטה מובאים ר"א ממיץ ר"א ממיץ. דברי בשם אין הדברים מובאים

לפנינו, ושם  שאיננו נדרים על ש"רא תוספות ש"היש לפני שהיה וייתכן. לעיל שהובא זרוע באור

  הובאו הדברים. 

יש לציין שר"א ממיץ אומנם שלל ממלך ישראל גם קביעת נהלים הקשורים בהחזקה בקרקע,   .ב

וייתכן שאף את קביעת אופן הרכישה (ב"ב נד, ב), אלא שי"ל שהדבר נשלל רק כאשר הוא 

  בור. נעשה משיקולים הנוגעים לטובת המלך, ולא כאשר עומדת לנגד עיני המלך טובת הצי

הסוברים שדינא דמלכותא דינא למעשה מדרבנן, ייתכן שיסבירו אחר כל הטעמים הנ"ל, במלך   .ג

גוי, שמדאורייתא מדובר בהפקעת הלוואתו בלבד (ראה במפרשים בהל' גזו"א ה, יא), וחכמים 

הם שתיקנו שחובה לשלם ואסרו להפקיע את ממון המלך, וכיוון שמדובר בתקנת חכמים, הרי 

בנן בלבד. וראה עוד מנחת שלמה נדרים (כח, א עמ' קעא), שאינו עדיף מתקנות היא מדר

שתיקנו חכמים, שהן מדרבנן, וחילק (לפי חלק מהראשונים) בין העניינים שנוגעים ישירות 

למלכות, כמכס, שהם מדאורייתא, לבין העניינים הקשורים לבין אדם לחברו, כגון דרכי 

  הקניינים, שהם מדרבנן.  

הלכה  וראה". אני רוצה" יאמר שהמוכר צריך על כך שנוסף שכתב, הסוגיא בהמשך ם"רשב אהור  .ד

 המלך במטבע שהשימוש ל"י דידן ובנידון). ה, רה( מ"חו ע"לשו המפרשים בדברי למעשה

   ".אני רוצה" כאמירה כמוהו, וכדומה

אומנם בעמוד הימיני סי' ז אות ט, דחה הוכחה זאת מכיוון שלדבריו הכפרה של המלך אינה   .ה

תלויה רק בהגדרתו הבסיסית כמלך, אלא כדברי המשנה (הוריות י, א) בכך ש"אין על גביו אלא 

ה' אלוקיו", כלומר שהוא אינו כפוף לאחרים מישראל. ממילא ייתכן שאף על פי שדוד היה מלך 

לום, בנוגע לקורבן בלבד מלך שבורח נחשב כהדיוט. אלא שיש להעיר על דבריו, כשברח מאבש

שאומנם הירושלמי בהוריות עוסק רק בקורבן המלך, אבל הירושלמי בראש השנה עוסק גם 

בהשלכה על מניין שנות המלכות של דוד. עם זאת, יש הסברים נוספים בנוגע למניין שנות 

  סנהדרין קז, א) מובא הסבר אחר.  המלכות בירושלמי שם, וכן בבבלי (

ייתכן שלשונות אלו של הרמב"ם אינן מורות בהכרח על חובה מצד המצווה, אלא על חובת הלב,   .ו

חובת האדם להיות 'עובד ה' באהבה', והנמנע מזה לפי ריחוקו ראוי לעונש, אבל אין מדובר 

לרקוד בשמחת בית  בחובה גמורה שכופים עליה. ומסתבר שאין חיוב גמור על הסנהדרין

  השואבה, אלא מדובר בהתנדבות הלב באהבה רבה. 

לעיל הובאו דברי הריא"ז, המאירי והמהרש"א בביאור הגמרא בסוטה (מ, א), שדוד המלך קם   .ז

משום אימת הציבור, וכך צריך לנהוג. בבאר שבע (שם מא, א ד"ה מכלל) התקשה בשאלה למה 

אין צורך שהמלך יעמוד בהקהל מסיבה זו עצמה. וייתכן שהצורך לעמוד משום אימת הציבור 

ה אל הציבור (כדוד המלך, וכמו הכהנים בברכת כהנים), אבל כאשר המלך הוא כאשר הדובר פונ

  קורא בתורה בהקהל, אין מדובר בפנייה אל הציבור, אלא בלימוד תורה ברבים.  

בנוגע לקריאת התורה שמצוותה בעמידה, ואילו המלך אם רצה יושב אף במעמד הקהל, ראה   .ח

ירושלמי, שטעם העמידה בקריאה בתורה הוא באר שבע סוטה (מא, א ד"ה וקורא יושב) בשם ה
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משום כבוד הציבור, ולא משום כבוד התורה, וככן כתב מחצית השקל (או"ח סי' קמא ס"ק א) 

על פי רש"י מגילה (כא, א). אם אכן טעם העמידה הוא כבוד הציבור, מובן שאצל מלך ייתכן 

  שהדין שונה. וראה עוד באר שבע שם. 

מ, ב) לעומת מסירתו  בסדר מסירת ספר התורה בקריאת כהן גדול ביום הכיפורים (משנה סוטה  .ט

בהקהל (שם מא, א), ניכרת מסירת הספר בהקהל מהכהן הגדול למלך. הפירוש המקובל הוא 

שסדר המסירה נובע מכבוד המלך (כדברי הגמרא שם מא, ב וכן שם מ, ב בנוגע לכהן גדול, 

וברש"י שם ועוד). אבל יש שפירשו בדעת הרמב"ם שהוא נובע מכבוד התורה (על פי פירוש 

ראה תורת המלך (אריאלי)  –שנה סוטה ח, ו וכן שם, ה, בנוגע לכה"ג, והלכות חגיגה ג, ד) המ

 ע. [ה"ע]-ב, ה (עמ' סה), וחקרי זמנים (הילביץ') ח"ג עמ' סט

 אל גדול כהן לביאת בנוגע ם"הרמב לדברי מנוגדים דבריו אם לברר יש, ג"לדעת הסמ בנוגע  .י

 הגדול הכהן את המלך מזמן כאשר, ם"הרמב לדעת שכן, כמו שנתבאר בפנים, נראה שגם. המלך

 לעמידת המלך, בנוגע אומנם. המלך אל לבוא עליו, נוב כהני כל עם אחימלך כזימון, פרהסיהב

ותומים, וראה בהערה  באורים לו כששואל רק הגדול הכהן לפני עומד שהמלך סובר הסמ"ג

  לעיל שנחלקו בזה בדעת הרמב"ם. 

דברי הרמב"ם בהלכות כלי המקדש הובאו בעינים למשפט ברכות י, א ד"ה חזקיה, אלא שלא   .יא

נחה דעתו בדברים, מכיוון שפירש שמדובר ב"תפארתו וכבודו" של כהן גדול בלבד, ולא מעבר 

התייחס ר"י זולדן, במאמר "מלך חכם כהן ונביא יחסי  68ודה וישראל עמ' לכך. בספרו מלכות יה

  כבוד", , התייחס גם כן לדברים, אלא שהבנתו היא שדעת הרמב"ם כדעת הרד"ק, וצ"ע. 

וייתכן שהרדב"ז סבר כדברי המפרשים שהובאו בפנים, שהסבירו את דברי הרמב"ם כהרחבה    

ב"ם בספר המצוות לאווין קסה, שפשט הכתוב שלא של איסור היציאה מהמקדש. ראה עוד: רמ

 אסור גדול יצא מן המקדש אחרי מתו, ובהלכות ביאת מקדש (א, י. וראה הר המוריה שם): "כהן

 יפרע לא ראשו 'את בו: נאמר ולכך במקדשבמקדשבמקדשבמקדש    הואהואהואהוא    תמידתמידתמידתמיד שהרי, לעולם בגדיו ולקרוע פרע לגדל

יפרום' "; שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשעו בנוגע לספר המצוות, ולשון הרדב"ז סוף הלכות  לא ובגדיו

בהערה, על פי רמב"ם  211כלאים שהובאה להלן בפנים; הרי"ד סולוביצ'יק, איש ההלכה, עמ' 

הנ"ל, ועל פי דברי הגמרא (מו"ק יד, ב) בנוגע לאבלות: "כהן גדול כל השנה כרגל דמי", מכיוון 

ת תמיד במקדש, לפני ה', בשמחה, כמו כלל ישראל ברגלים; דרך חכמה (גרח"ק), שחובתו להיו

הלכות כלי המקדש שם הלכה ה בביאור הלכה, ושם הלכה ז ס"ק לח, על פי הרמב"ם הלכות 

  ביאת מקדש שם. 

בנוגע למלחמת הרשות, נשים אינן מגויסות אליה, אף לא לספק מים ומזון כחוזרים מעורכי   .יב

ואר ברמב"ם בספר המצוות, וכן בהלכות מלכים אינן מוזכרות כלל בעורכי המלחמה, כמב

המלחמה, וברור שאינן כחוזרים ומספקים מים ומזון. נראה שלדעת הרמב"ם ההגבלה בעניין 

זה היא עקרונית יותר. בפרשת המלך שבשמואל מבוארת יכולת המלך לגייס בכפייה עובדים, 

ות מלכים פרק ד. אלא שנראה שנשים אינן כלולות חיילים וכדומה, כמבואר ברמב"ם בהלכ

ביכולת זו, שכן הכפיפות היחידה של נשים במשפט המלך, היא להילקח כפילגשים למלך, 

וייתכן אף כנשותיו (האחרונים דנו אם כוונת הרמב"ם שגם נשות המלך נלקחות בכפייה או 

א גם הרקחות והטבחות לאו), כמבואר ברמב"ם שם הלכה ד, וכמבואר בסיום ההלכה, שממיל

הן מהפילגשים. אם המלך מעוניין בעובדות נוספות, הוא רשאי להעסיק אותן ככל אדם ברצונן 

המלא [כך נראה פירוש דבריו, ואכמ"ל]. ממילא נשללת האפשרות לגייס נשים בעל כורחן 

ממשפט המלך. מה שאין כן מלחמת מצווה, בה היציאה למלחמה, גם של הגברים, היא משום 
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עצם החובה, גם ללא מלך, ולא מכוח משפט המלך. לפיכך גם בדמוקרטיה שבה עוברות 

סמכויות מהותיות שונות של המלך לידי הציבור, נשים אינן משועבדות לפעילות שאיננה 

מלחמת מצווה מובהקת, גם אם אין בשירות שלהן כל סיכון. לדוגמה: אין להוציא נשים 

גם למאן דאמר שמלך אסור בפרשת המלך שבשמואל, למשלחות סיוע בחוץ לארץ (אומנם 

קיימת מלחמת רשות, לכאורה בכפייה. אלא שמצד דין תורה ברור שנשים אינן משתתפות בה, 

והוספנו שגם מתוקף משפט המלך נשים אינן בכלל כפייה לשרת בשירות ציבורי. ומכאן נובעת 

  , כולל שירות לאומי). פייהפייהפייהפייהבכבכבכבכבין היתר התנגדות גדולי הרבנים לשירות כלשהו של נשים 

רי"ק ציין לפירוש המשנה, קידושין (א, ז) שהרמב"ם פטר נשים ממלחמת עמלק, אלא שיש ה  .יג

בעניין זה סתירה בין כתבי היד השונים כמבואר בהערת הרי"ק בקידושין שם. ועל כל פנים נראה 

 המצוות.  שאין בכוח פירוש המשנה להכריע את הדברים העולים מהלכות מלכים ומספר

(טו, כב) בנוגע לאסא, שפירשו לגבי "אין  'מלכים אייתכן שכך עולה גם מדברי רש"י והרד"ק   .יד

נקי" אפילו חתן מחדרו שנאמר בו "נקי יהיה לביתו", ולא הביאו את המשך ציטוט הפסוק בחז"ל 

ב  "וכלה מחופתה". וייתכן שמקורם בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת שופטים (לג,

כי  –' בחוריו אכלה אשד"ה והיה ככלות השוטרים). וראה גם מלבי"ם תהילים (עח, סג): "'

ושם נפלו הבחורים, והבתולות לא הוללו  ,במלחמת מצוה אפילו חתן יוצא מחדרו וכלה מחופתה

", הרי שציטט את הפסוק של יציאת כלה מחופתה, אבל אין הכוונה שיצאה לקרב, שכן בחופה

  הבחורים, אלא שיצאה מחופתה בלבד (וראה יסודו בדברי הרד"ק שם).  בקרב נפלו רק

, אבל אי אפשר שמסוגלות להילחםיתכן שיש נשים ימנם ושאהון עשיר היא כוונת הנראה ש  .טו

שגם לפיכך קיים סיכוי גבוה מאוד  .של מלחמהמי הן אלו שאכן יעמדו במצב  לדעת מראש

, כגבריםשלכאורה היא כך  ",לעמוד כנגד האויביודעת בעצמה שיכולה " :שכמו שכתב ,שהיא

לשקול ושמא תתחיל לנוס. אם כן יש  ",סוף סוף אשה היא שדעתה קלה ולבה מהסס"בכל זאת 

לא  האישה אם אכןהצד המחייב את גיוסה הוא ש יתרונות וחסרונות של הסיכוי מול הסיכון:

אלא בר בבעיה אישית שלה, לא מדואם תנוס הצד השולל גובר, שכן תנוס היא לתועלת, אבל 

, של הנשים והולכים אחר הרוב הגדול שלא פלוג רבנן,לכלל המלחמה, ובזה י"ל  בגרימת נזק

שנשים  ,בכל התנ"ך וכו' מצינוכפי ש ,הדין הבסיסילפיכך אין דרך לדעת מראש מה יקרה. שכ

עתיד באם ( דורותל יפים גם נכונים לשעתם, ובאופן כללי הדבריםנלחמות כלל, ומבחינה זו  אינן

  .)יהיה שונה מבחינה זו שלא תנוס וכו', הדין לגביההיא זאת תהיה דרך לוודא מי 

לאור הנ"ל י"ל שההבדל ובנוגע להבדל שבין נשים לבין הירא ורך הלבב במלחמת מצווה,    

הכלל הוא שהם יכולים ש , מכיוון. אצל גברים'איכות'קובע את האכן ה'כמותי' בין גברים לנשים 

שהאיומים  סומכים על כךוה, והילחם, ואיננו יכולים להרשות לעצמנו פטורים במלחמת מצל

אין להיכנס לחשש זה גם  ועילו,שהאיומים לא י קיים סיכוי סבירש ,. אבל אצל נשיםועילוי

פנה בדברים רכים, ואילו  אלו הנשים, –" בית יעקב"ה. והרי גם רבש"ע נהג כך, ולובמלחמת מצו

[כמבואר במכילתא יתרו (מסכתא דבחודש תחילת לגברים פנה בדברים קשים כגידים 

  .ב)]  פרשה

לשון אחרת, אכן מתכוון ולא  "צר הבא עליהם"כתב שהרמב"ם לדברי הלח"מ והקרן אורה,   .טז

למידי למקרה שבא עליהם הצר בלבד. ולדבריהם, אסא לא נהג כראוי כשהשתמש בחתנים ות

חכמים לפירוק הרמה, לאחר שבעשא כבר סר מעליו (ונראה שלא פירשו את הפסוקים שאסא 

השתמש בהם גם לבניית הערים אחר כך, אלא רק לפירוק הרמה, כלשון הפסוק: "וישאו... ויבן 

 בם...", ולא סיים 'ויבנו' בלשון רבים כפי שפתח). 
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יקוטים סי' ו): "נראה דהא דתנן דבמלחמת מצוה כתב החזו"א או"ח סי' קיד אות ג (עירובין, ל  .יז

אפילו חתן מחדרו, לא איירי בזמן שצריכין לעזרתם... פיקוח נפש והצלת העם כולם חייבין, אלא 

אפילו בזמן שאין צורך אלא למספר מסוים... היה רשות ליקח חתן מחדרו, שאין להחוזרים שום 

ם מלכתחילה לקחת את החתן מחדרו, זכות במלחמת מצוה". לדבריו, במלחמת מצווה רשאי

והוא איננו בעדיפות אחרונה של גיוס, מכיוון שאין לחוזרים מעורכי המלחמה שום זכות יתירה 

  במלחמת מצווה.

נראה שטעם הדבר הוא משום שאין סיבה אחרת לפטור חתן וכדומה ממלחמה, מלבד דברי    

הפטור, ממילא הרי הם חוזרים  התורה בעניין זה עצמו, ומכיוון שבמלחמת מצווה לא נאמר

  להיות ככל אחד מישראל. 

לפי זה נראה שבנוגע לגיוס נשים הדין שונה. כאשר קיימים נימוקים אחרים לפטור נשים    

ממלחמה, גם כאשר ההכרח לגייס אותן למלחמת מצווה גובר, הן בעדיפות אחרונה של גיוס, 

דים שהגברים אינם מתאימים להם רק לאחר שמוצה כוחם של הגברים, או כשמדובר בתפקי

(וראה דברי החזו"א בהמשך בנוגע למלחמת רשות שהסתבכה, שאומנם מגייסים את הפטורים 

  על פי הצורך, אבל באופן זה גיוסם הוא בעדיפות אחרונה). 

לדברי הגרח"ק אכן לא מדובר באיסור להילחם, אלא בפטור בלבד, וממילא מי שאינו מעוניין   .יח

לו ומתגייס, אין בכך שום איסור. כך שייתכן היה לומר שאיסור נחלה וביזה הוא בפטור הניתן 

סיבה לכך שפטרה אותם התורה, ועם זאת לא אסרה זאת עליהם, ולפי זה בחוץ לארץ אינם 

פטורים. אבל אליבא דאמת הגרח"ק סובר שאין איסור הנחלה סיבת הפטור, אלא הוא סימן 

דלת הלוויים לעבודת השם, והבדלה זאת היא היא סיבת לדבר, שכן איסור הנחלה נובע מהב

הפטור ממלחמה (שלדבריו ניכרת גם במלחמת מדיין, אך לא זה מקורו, שכן כתב בתחילת 

דבריו שאין להוכיח משם). ונראה שדעתו שהמקור לפטור את הלוויים הינו גלוי וידוע (משא"כ 

ל שכבש את הארץ עם יהושע ונלחם אם היו אסורים במלחמה), שכן לא היו במניין צבא ישרא

), וע"כ הם פטורים אף )1(בז' עממין (וראה ראיות נוספות בשו"ת חבלים בנעימים שהובא לעיל 

ממלחמת מצווה. ומה שנשאו את הארון במלחמות, זהו תפקידם המיוחד שאין אחר יכול 

תפקידו,  לעשותו, ואיננו מלמד על כהנים אחרים במלחמה, כשם שכהן משוח מלחמה, שזהו

  איננו מלמד על שאר הכהנים.

ובנוגע לתלמידי חכמים במלחמה, אומנם הגרח"ק בהלכה הבאה (דרך אמונה ס"ק סא ובאו"ה),    

הביא מקורות אחרים לפטור תלמידי חכמים. אבל מבחינת יסודו של הפטור, מפירושו לרמב"ם 

, נראה שיש קשר בין בפתיחת ס"ק סא: "משמע דגם ת"ח אין יוצאין למלחמה כמו שבט לוי"

הפטורים. ועל פי דבריו בס"ק ס, שציין שכבוד תלמיד חכם גדול מכבוד כהן שאינו תלמיד חכם 

(עפ"י מגילה כח, א), בצירוף דבריו בסיום הביאור הלכה כאן, שמשמע שפטור הלוויים הוא 

ם כן, משום כבודם (דהיינו מעלתם), ממילא יש ללמוד שקל וחומר שתלמידי חכמים פטורים ג

שכן כבודם ומעלתם גדולים יותר, ועליהם אמר הרמב"ם "נתקדש קודש קודשים". ואף על פי 

שנראה שלא כל תלמיד חכם כלול בהגדרת הרמב"ם שם, על כל פנים המקורות שהביא מוכיחים 

  לדבריו שכל תלמידי החכמים פטורים ממלחמה. 

שים. ונראה שגם בנוגע לגיוס תלמידי ראה מה שכתוב בהערת עורך לעיל בסוף הפרק על גיוס נ  .יט

חכמים, גיוסם הינו בעדיפות אחרונה, ולא כגיוסו של חתן במלחמת מצווה (כפי שהובא שם 

בשם החזו"א), מכיוון שהשיקולים המצדדים בהמשך לימודם קיימים גם באופן זה, ואין לימודם 

ות, שאם יכול הדבר נדחה אלא בלית ברירה. והרי כך הכלל בכל ענייני לימוד תורה ומצו
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. (ב) דלהיעשות על ידי אחרים אין לימוד התורה נדחה (ראה שו"ע יו"ד [רמו, יח] המובא להלן 

  ואומנם המדובר שם באופן אישי, ואילו כאן מהבחינה הציבורית)  

ובחבל יוסף  חדרי דעה (לבעל אולם המשפט) שם, הסביר את דברי המהרש"ל, שאכן השאלה   .כ

הייתה כאשר הכסף הכרחי לצורך ההצלה, שכן על זה לא היו מסתפקים  שנשאל הרא"ש לא

השואלים. אלא מדובר באופן שאפשר היה להשיג גם כסף אחר לצורך ההצלה, ובכל זאת ענה 

הרא"ש שאפשר להסב את הכסף לצורך ההצלה, וזאת על פי העיקרון שמשנים מצדקה קלה 

והצלת נפשות חמורה יותר. ועל זה שאל  לצדקה חמורה (ראה שו"ע יו"ד סי' רנט סעיף ב),

המהרש"ל, שתלמוד תורה חשוב יותר מאשר הצלת נפשות, וממילא אינו נחשב הסבת הכסף 

לצדקה חמורה יותר. על פי דבריו תובן הדגשת הרא"ש שמדובר בסכנת נפשות ולא רק בסכנה 

כתלמוד תורה, של הכאה וכדומה, שכן ייתכן שצורך של מניעת הכאה לכל הדעות אינו חמור 

ואין לשנות מתלמוד תורה לצורך זה כשאפשר להשיג לכך כסף אחר. וייתכן, שבכל מקרה מכיוון 

שלא מדובר בשאלה של הפסקת הלימוד האישי להצלה מהכאה, שהיא ודאי מחויבת, אלא 

בשאלה של הסבת כספי צדקה, אין להסב אותם לצורך הצלה מהכאה שאין בה סכנת נפשות, 

ן תקציב אחר לדבר, שכן כלל הוא שאין מסבים כסף מצדקה חמורה לצדקה שקלה אפילו אם אי

  ממנה. 

א. לדברי החזון איש לעיל, נראה שתלמידי חכמים פטורים מתשלום על החומה, מכיוון שהאמת   .כא

היא שאינם משתמשים בה כלל ואינם צריכים אותה, ממילא העובדה שהציבוה במקומה, אינה 

מה שאין כן תיקון הרחובות, שהם משתמשים בהם ונהנים מהם, ואין  מחייבת אותם בתשלום.

אפשרות להבחין בין השימוש ברחוב לבין השימוש בתיקונים מסוימים שייתכן שאינם זקוקים 

להם. ב. ייתכן שתלמידי חכמים מוגנים מדברים שהם בגדר של 'עונשים' וכדומה, כגון מלחמות. 

לות הטבעית של העולם, כגון בורות ברחובות, עליהם אבל מכשולים וסכנות הקיימים בהתנה

להישמר מהם ככל אדם, ולכן עליהם לשלם על כל הצרכים מסוג זה (ראה חזו"א אמונה ובטחון 

  פ"ה אות ה). 

 אדא רב על בסיפורים ב), (כ ושם, גמזו איש נחום בסיפור על א), (כא מסכת תעית ראה אומנם  .כב

 בכותל רעוע. או במבנה רעוע שמירתם והגנתם, על אחרים), או (הם שסמכו, אהבה בר

בהיותו צדיק  שדי ומשמע, בגמרא כמבואר גמור צדיק גמזו איש שנחום שם כתב א"ובמהרש

 במקרה זאת עם, גמור צדיק שהיה הסביר אדא לרב בנוגע וכן בתורה. עוסק כשאינו גם גמור

והנה מדובר כאן בסכנות גלויות,  .פחותמסוכנת  מציאות שהייתה נראה ובשני, בתורה עסק אחד

אוה"ח  כדברי, שונה הדין מסוכן אדם ניצבים מול חיצוניות. וייתכן שגם בנוגע להן, כאשר

שהנהגת השם שונה בנוגע  הקדוש (בראשית לז, כא) על יוסף הצדיק בבור עם נחשים ועקרבים,

 שמורים אלו מיוחדים גמורים ייתכן שצדיקים, כן כמו להזיק. בחירה בעל של ליכולתו ובחירתו

  בחרבו.  מרוצח גם

נראה שהעיקרון הוא שבמקרים שבהם נאמר שתורה מגנא ומצלא, אם חלילה למעשה, מכל   .כג

  סיבה שהיא, התורה לא תגן עליו, אין דבר אחר שיועיל לו (כגון החומה). 



“חכם ֹלב יֱקח מצוות"

ברכת ה'

ובני ביתם

ֹלמשפחת כהן

בעבור תרומתם הנִדיבה

יהי רצון

משאֹלות ֹליבם ֹלטובה שימֹלא ה

ויבורכו בהצֹלחה

בכֹל מעשי יִדיהם

'



, ֹלזכות ברכת ה'

יהי רצון  שתבורכו מפי עֹליון בבריאות והצֹלחה וכֹל טוב!

"עץ חיים היא ֹלמחזיֱקים בה ותומכיה מאושר"

אֹליהו בן מרגֹלית נעימה בת שרה

תמיִד" '"ֹלזיכרון עוֹלם ֹלפני ה

שושנה מרים בת ֱקֹלמן ופריִדה
ֹלעיֹלוי נשמת

ת.נ.צ.ב.ה.

תמיִד" '"ֹלזיכרון עוֹלם ֹלפני ה

הצֹלחת

וסייעתא ִדשמייא בכֹל מעשה יִדיו אמן!

ֹל"עץ חיים היא ֹלמחזיֱקים בה ותומכיה מאושר"
מאיר בן יפה

ֹלרפואת
שֹלימה רפואה הֱקב"ה ֹלו שישֹלח רצון יהי

אמן! ישראֹל. עמך חוֹלי שאר בתוך

ֹלה" נא רפא נא "אֹל

רחֹל חיה בן חיים רפאֹל

"חכם ֹלב יֱקח מצוות"

ֹלהצֹלחת
ֹלבריאות פרנסה טובה ֹלכֹל הישועות ובשורות טובות

מנחם ומזֹל רון

ֹלעיֹלוי נשמת:

בת אֹליהו וחנה ברז'ינסֱקי

ִדינה ברכה

ת.נ.צ.ב.ה.



תמיִד" '"ֹלזיכרון עוֹלם ֹלפני ה

ֹלופוֹליאנסֱקי גִד אֹליעזר בן יעֱקב
ֹלעיֹלוי נשמת

ֹלמשפחת

"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

ת.נ.צ.ב.ה.

יחיא בן יוסף שמעון  וסֹלמה בת סֹלאם שמעון
ֹלעיֹלוי נשמת הורינו היֱקרים

ת.נ.צ.ב.ה.

רחֹל בת מיכֹל   יוסף בן ִדינה
ֹלעיֹלוי נשמות

"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

ת.נ.צ.ב.ה.

חיים בן אפריים    רות בת שבתי
ֹלעיֹלוי נשמות

ת.נ.צ.ב.ה.

תמיִד" '"ֹלזיכרון עוֹלם ֹלפני ה

ֹלעיֹלוי נשמות
נח בן משה

"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

ת.נ.צ.ב.ה.



תמיִד" '"ֹלזיכרון עוֹלם ֹלפני ה

ֹלינִדה יוֹלנִדה בת מנחם וחנה-חנונה
ֹלעיֹלוי נשמת

ת.נ.צ.ב.ה.

שמעון בן מֹלכה ושאוֹל סטמֱקר
ֹלעיֹלוי נשמת

ט"ז בטבת תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.

"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

תמיִד" "ֹלזכרון עוֹלם ֹלפני ה'

ֹלעיֹלוי נשמות

ה. ב. צ. נ. ת.

מוריס בן אברהם ז"ֹל

רנה מאיר בן אברהם ז"ֹל

מֱקס בן אברהם ז"ֹל

ֹלוסי בת אמה ז"ֹל

ז'אֱקֹלין בת אמה ז"ֹל

ג'יֹלבר ויֱקטור חי בן יצחֱק ז"ֹל
סימון שרה בת אמה ז"ֹל

בנימין בן רפאֹל ז"ֹל.
.אֹלכסנִדר יהונתן בן בנימין הי"ִד

אֹליהו בן יצחֱק ז"ֹל
יוסף בן אברהם ז"ֹל



ֹלעיֹלוי נשמת

רועי מרִדכי בן יואֹל וינברג

ֹלעיֹלוי נשמת

אברהם

בן חביבה

תמיִד" '"ֹלזיכרון עוֹלם ֹלפני ה

תמיִד" '"ֹלזיכרון עוֹלם ֹלפני ה

ֹלעיֹלוי נשמות

אברהם שֹלום בן יצחֱק

ורחֹל אסתר בת מרים ויעֱקב

"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

ה. ב. צ. נ. ת. ה. ב. צ. נ. ת.

ה. ב. צ. נ. ת.

ֹלעיֹלוי נשמת

מאיר

בן זוֹלי

"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

ה. ב. צ. נ. ת.

בשבט תש"ע י' - בטבת תש"ן י'

אברהם שֹלום בן יצחֱק
ורחֹל אסתר בת מרים ויעֱקב



"ֹלזכר עוֹלם יהיה צִדיֱק"

ֹלעיֹלוי נשמת

בניהו בן רחֹל

תמיִד" "ֹלזכרון עוֹלם ֹלפני ה'

ֹלעיֹלוי נשמת

חמִדה ִדֱקֹלה

בת רות

ה. ב. צ. נ. ת.

ה. ב. צ. נ. ת.



תמיִד" "ֹלזכרון עוֹלם ֹלפני ה'

ֹלעיֹלוי נשמות

הוִדיה מיץ בת נאווה ושֹלמה ֹלמשפחת ֹלוי

ה. ב. צ. נ. ת.

נֹלב"ע ביום ט"ז מרחשון תשע"ט

חיה בת מאיר ֹלמשפחת ֱקרוֱק

סיוון תשע"ו נֹלב"ע ביום ִד'




