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ראע הלש?כה
הרב נחום אליעזר רבינובלץ שליט״א

דרכה ׳של תורה
)נערך על פי שיחות על ,ידי יוסף סונםה(*
״אמר ר׳ אלעזר :כל המגרש אשתו ראשונה ,אפיצי מזבח מוריד עליו
דמעות שנאמר ;מלאכי ב ,יג-יד( :׳וזאת שגית תעשו כסות דמעה את מזבח
ה׳ בכי ואנקה ,מאין עוד פגות אל המנחה וצקחת רעון מידכם .ואמרתם
על מה ,עצ כי ה׳ העיד בינל ובין אשת געוריל אשר אתה בגדתה בה ,והיא
חברתל לאשת ברלתל״׳ )גיטיך צ ע״ב(" .יאמר׳ ר 1יוחנז :יכי שגא שצח׳
;מלאכי שם ,עז( ־ שנאלי המשלח" ).שם( .היתבך שחמשלח .את אשתל שגאול
הלא? והלא התלרה מכירה .בגירושין :״כל לקת אלש אשה: ...לכתב לה ספר
כריתת לנתן בלדה״׳? ועוד' :הגבל א מדבר ,על הכן גד .באשתך• ,האס מכא7
אפשר להבין שהגלשא אשה..על אשתל שנאלי הלא לפגי המקום? היכן אסרה
לנו התורה לעשלת כן ?
לאחר עללן נראה שכללנ^הנבלא הלא כל :הקב" ה הלנו עד בכל קידושין,
בנלסף לשני העדים הנראים- ,להוא הנותן להם• תלק 9לקדושה .כאשד אדם
מגרש את אשתל ,הלא כאלצל קלבצ עצ עדלתל של הקב״ה שהעיד על .עיב הקשר
אכן ,קלר.ה-שזל.ג אלנל ״מסתדר ׳לאין -התאמה בלן בנל הזלג,
בלן בנל הזלג.
ללמקרה כזה נתנה התורה פתרלן בדין הגיךלשין ,אל -מחלמרת דבלי הנביא-
נראה שזהו מצב של .דיעבד ,ועדיפה הישארלת-בני הזלג זה עם זה .מכאן
נלמד שאם יבוא אדם ויאמר שהוא רוצה לגרש' את אשתו ללא סיבה סבירה -
הדל הוא נבל ברשות ־התורה ,לאלן מעשהל רעלל בפנל הקב'״'ה עד כדל שנאה.
גירושין אינה ״מצוה ׳הכרחית״ שהלא חובה־ על האדם ,היא ״דין" שהרועה
לגרש את אשתל יעשה זאת בגט.
,ובך גם בנישואיך ,הרצוי הוא שתהיה אשר! אחת לכל איש ,וכן היה
בבריאת אדם והוה ,וזה מתאים למציאות שבה מספר הגברים במעט זהה
למספר הנשים .אם הקב״ה העיד בקלדושין שפלונית מתאימה לאיש פלוני,
לא יתכן שתתאים צל אשד׳ נלספת .אכן -אין התורה אוסרת על בעל .תא ו ה
סר ל בה לשאת שתל נשלם• ,אל מגלה דעתה שאין .זר .הד ר ל העלבה.
מטרת התורה לבנ-לת הברה מתלקנת שתגיעי-למצב .האידיאלי ,.ללקליס
מלבות שמיס עלי אדמות ,אולם לשם בך צריך הינוך• של ,הרבה •דורות,
ובדרך ארוכה זו אי אפשר להתעלס מן -המעי אלת שאינה מתלקנת עדיין..
על בך ניתנו מצוות שהך הוקים למצב המצוי ,ובצדם הדרכה לקראת הסעב
הרעול ,אללו תגיע האנלשות ,בסלפל ישל; ,דבר..
אכן בענין נשיאל; שתי נשים ישנה -התקדמות ״למעב הרעול ,שכן ,כבר
ר׳ גרשום מאדר הגולה החרים את הנושא שתי נשים ואיסור זה פשע כמעע
בכל ישראל.

התורה התירה לאדם למכור בתו לאמה או למכור עצמו לעבד .אל אי7
לחשוב שיש בעבדות עני 7חיובי ,וראוי שתחדור העבדות לנהוג אי פעם ,כי
כבד איוב דוהה השיבה זו מכל וכל :״אס אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם
עמדי ,למה אעשה כי יקום א-ל לכי יפקוד מה אשיבגו ,הלא בבט 7עשני
שנינו בני תמותה מעשי
עשהו ויכוננו ברחם אחד״ )איוב לא ,יג-טך(.
ידיו של הקב״ה ,נולדנו מרחם אשה ,ובמה אני נעלה ממנו?
אס כל הלא ,מדלע באמת מתירה התורה עבדות? ישנם מצבים שרצוי
לאדם עני מרוד למכור את עצמו ,כדי שלא יתדרדר יותר .ואס ,למשל,
אדם נתאלמך ,והוא מטופל בבנות קעגלת ,יש יתרוך בכל שימכור את בתו,
ועיקר מטרת המכירה היא ״ואס לבנו
שלא הידרדר לעמדה בזויה ושפלה.
ייעדנה) "...שמות כא ,ט( ,שהאדי 7ייעד אותה לאשה לו או לבנו.
בפרשת בהר ;ויקרא כה ,לט-מו( לאחר שאלסרת התורה־ לעבלד בעבד
עברי עבלדת עבד ,ללא לרדלת בל בפרל ,אלמרת התלרה" :לעבדל ואמתך אשר
יהיו לך ,מאת הגויס אשר סבי בתיכם ,מהם תקנו עבד לאמה ...להיל לכם
לחז״ל מבליעים את פשוסו של מקרא בספרא )בהר ,פרשתא וי(:
לאחזה".
"שמא תאמרו הלאיל לאסרה לנל את כל אלך ,במה נשתמש? ת״ל ׳לעבדל
ואמתך אשר״יהיו לך ."'...דיני עבד כנעני בתורה הם תשובה .לדרישה
ולאורך התנ״ך יש עדויות לבך שרבים לא הסתדרו בלי עבדים,
מצד העם!
לעל כ 7לא רצו לשחררם בבוא עיתם! וכי היום שייכת הטענה "במה
נשתמש״? במובך שלא ,הך מך הצד המוסרי והך מך הצד המעשי ,שיש לנל
מכונות העושות את עבודותינו .על כך מגדיר הרמב״ם בספר המצוות
;עשה רלב ו-רלה( את המצללת האלל כ" 7 7עבד עברי״ ל"ד  7עבד כנעני־",
לומר שאיך מצוה לחפש עבד כדי לסיים את הדינים הקשורים בו ,אלא שאם
לש לל עבד כזה ,דיניו הם כל וכך.
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מכל מקום גס בתקופה העתיקה ,כאשר כך שאלו ״במה נשתמש" ,הגבילה
התורה את השימוש בעבדים .עבדים עבריים יוצאים בשש שנים וביובל ,אמה
עבריה גם בסלמנלם• ,אסור לעבוד בהם עבודת עבד ,כנ״ל־ ,עבדלס כנעניים י-
שגם בהם דבר איוב  -יוצאים לחופשי בראשי איברים ,דהיינו אם דבם פגע
בהם פגיעה גופנלת• ,בספרא ;שם׳ן נדרש הפסוק ״לעילם בהם תעבידו״  -״איך
לך בהם אלא עבודה בלבד" ,וכדברי הגמדא ;נדה מז ע״א( ״לעבודה נתתיס
ללא לבושה״.
אמנם ,הזכרנו אה די 7״לההנהלהס אתם לבניכם אהריכם לרשת אחזה,
לעלם בהם תעבדו"  -איסור עשה לשחרר עבד כנעני ,האם איך איסור זה סותר
את דברינו עד כה?
כאך ישנה דאגה לעם ישראל .עבד כנעני הנכנס לביתו של ישראל,
נימול ומקבל עליו מצוות .נצא זו! "אי אפשר להשאירו בבית ישראל ביוך
שהתנהגותו כגוי תפגע בבית היהודי.־ ואילו היה ניתך לשחררו ,ויחזור
לגוי ותו לאחר שהיה "חצי יהודי"  -יחריב את עצמו ,-על כ 7הכרה הוא
שיהפל לגר צדק ,ויתנהג כיהודי גמור .וכיו 7שנכפתה עליו היהדות עלול
שיקול מורכב זה הביא
הוא להזיק מבחינה רוחנית להברה הסובבת אותו.
לציווי מצלה זו של ״לעלם בהם תעבידו" .אמנם כאשר האדל 7הכה אה עבדו
אז אי 7ברירה ,לא נשאיר את העבד החת אדי? עריץ ,ולבן הוא יוצא.
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אללב הגיע למסקנתי כתוצאה מחשיבה מלםרית בבלהה .כל גס ,אבל
בימיני,
׳נרלכלס "להגיע לדרגה בה נראה אמ העבדלת כדבר פסיל ללא רצוי.
כאמלר ,הדבר פשלס שאיז עלרל בעבדלס ־ עיבדה המעביעה על התקדמלת
למעב הרעלל.
מהדוגמאות שהובאו ,ואחרות כמותן ,ניתז צהביז  -כאמלר  -שישנה
מסרה שהתלרה רלעה להבל אלתנל־ לקראתה בבניית שלמות אישית וחברתית,
אללס איז הלא מתעלמת מך המציאות .על בן קבעה מצרות אשר ישמרל על
מינימום מוסרי מסוים שלא ירדו ,מתחתיו; וממנו והלאה תהיה תמיד שאיפה
האמצעי הסיב בילתר .להתקדם לקראת האידיאל,
להתקדם אל המציאות הרצויה.
הלא לימלד התירה להבנת דרכיה לא רק במלשלר הללם-לימל ,אלא גס ,במישלר
האידיאלי .חובה עלינ\ צקי ישיר מבטינו אל שני המישורים הללו ,ללכלכל
את דרכינו בנתיב זר׳ של" :דרכיה .ד,ךכי נעם לכל בתי בתי ה״• שללם"
ישנה קביעה אחרת של מצוות ,שמטרתן קדלבה למה .שהזכרני ,,אל בדרך
בפרשת על ר הנדחת אגל היראים; "הכה תכה .את .לישבל׳ העיר
שינה במקצת.
לאת כל
ההדא לפי חרב ,החרס אתה לאת כל אשרי בה לאת בהמתה לפל חרב.
שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת ,כל שללה כליל לה• -להיל
והיתה תל עולם לא תבנהיעוד) "...דברים יג ,טז-יה( .אלי דברים מזעזעים
בחומרתם! להשמיד את כל העירי בנפש וברכוש עד בלי השאיר• לה .שריד! וזו
מעית עשה של תירה ;לגם מעלת לא תעשה :״ללא ידבק בך מאומה מן החרם״(.
להבה מעיני התיחםלת מפתיעה למעלה .זל בברייתא במסכת םנהדריז
)עא ע״א(" :עיר הגדי/ת• לא היתה ללא עתידה להילת ,ללמה נכתבה? דרלש
לקבל שכר.״ סבת הדבר ,מפני שאי אפשר שלא-תהיה בעיר אף מזיזה׳; ואם
יש  -אי אפשר לבעע את ׳״כל שללה תקבץ" משום "לא תעשון כן לה׳ -להיכס"
)דברים יב ,ד(.
גס בז סלרר ימירה ,שנהרג על שס סלפל  -דבר מפתיע למילהד ,אף
עליי אלמרת ברייתא ;באלתל עמיד בגמרא ( ״בז סירר ימירה לא היה ללא
עתיד להיית ,ילמה נכתב? דריש יקבל שכר"',מפני שהאב יהאם עריכיס
להילת בעצי קלל מראה לקימה זהים ,יזה נדיר בילתר.
,

יבאלתי עמלד מעלה שלישית כקלדמלתיה :״בית המנלגע לא היה ללא
עתיד להילת ,ללמה נכתב?־ דרלש רקבצ_שכר״׳,׳ י ג״כ בגלל תנאיי המעלה,
המגבילים את תחילתה למסרים נדירים •ביותר :כיצד יתכן שמצוות בתירה,
נכתבל למקרים שלא יהלל לעילס?
לפיל דרכנל נאמר ,שהתל רה לא באה רק לחלקק חוסים בחיי המעשה ,אלא
גם צחנל את האדם לקראת מצב של שלמות ,ולהכין את עם ישראל להילת משכז
כשאנל
לשכינה .לשם חינוך כזר .יכילה צ הל• י ת גסי מעילה שמסרת ה הרתעה.
קיראים שבעייז עבידר׳ זרה נעקרת עיר שצמי1׳ ^.ז 7 7" 5זקז  ,איש יאשה,לכצ
רכושם ובתיהם ,נכנסת לתודעתנו חומרת העבירה עד שאנו נמנעים מלעשותה,
וכן בשאר .עצם כתיבתה של המעלה היא אכז לשמיר על מינימום מסוים ,אך
דל בקריאתה בכדי •למנוע מאתנו להגיע למצב שפל כזה..
מ

ע

מצוות דומות לאלו חך מצרות 'שינתסיימו פעם ,ואי אפשר עוד לסיימך,
במחיית עמלקי לשבעה עממים ,שגם "א^ לא 'הלכחד״ל^ כבר נטמעו .ביך האומות,
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לאין .שלם אפשרות לקיים אותך ,ואעפ״ב חך מנויות במצוות עשה ולא תעשה
)הרמב״ם במ״ע קפ״ז מאריך להסביר מדלע למנות 7לךודות אס כבר אי7
לנאמר ,שגס מעלות אלו מסר^ז להרתיע ללחנך -,שבץ גזר
אפשרות לסיימך(.
דינם של עמים אלל נרבע ישירלת ממעשיהם המסופרלם בהורה.
שכיז של אלל אינל בישומך המעשי ,אלא במניעת ההדרדרלת ־הנובעת
מהדרישה בתך.
[

עגי 7נוסף ,שעעס בלעללל הלא שלב נוסף בהתקדמלת אל האידיאל,
המשנה במכלה ;־ז ע״א( אומרת:
הלא דיני נפשלה על ידי הסנהרריך.
"םנהדריז ההלרגת אחד בשבלע ;שבע שנים־( נקראת חלבלנית ,ר׳ אלעזר ב7
עזריה אלמד :אחד לשבעים שנה" ,אע״פ שישנך עבירלת רבלת שחייבים עליהך
מיתת ,בי״ר ,וביה״ד הוציא את העדק לאור! מדלע תיקרא .חובלנלית? ובהמשך
המשנה אלמריס ר׳ עקיבא לר' ערפל :7״אילו היינל בסנהדרי 7לא נהרג אדם
מעולם" ,ביוך שהיו שואלים את העדים שאלות שלעידים לא תהיינה השילבלה
עליהך ,אל שתשלבלתיהס תלכחשנה ,לע״י זה היו פוטרים את הנידוך ממיתה.
רבך שמעוך בך גמליאל .מגיב על דברים ואומר ״אף הס מרבים שלפכי דמים
מדוע לא לפגוע באדם שמעשיו מחייבים אותו מיתה ,ומדוע
בישראל".
סוברים תנאים מסוימים שיש לדיינים להתאמץ ללהעילל? אלא מלכה שאיך
הריגת הנאשם הדבר הרעלל דרך כלל ,אך בכל זאת ראלי  -לדעת ת״ק ראב״ע
לרשב״ג  -לבצע גזר דיך מללת פעם בשבע שנים אל בשבעים שנה ,בכדי
ללדעה ר״ע לר״ס אפילל זה לא ראלי
להרתיע .את הזנבלר מלעבלר עבירלת כאלל.
!

לאמר הלה" ג ר׳ יוסף אליהו הנסיך זע״ל שביסלל עלנש המללת ע״י
גלות הסנהדריך מלשבת הגזית לחנויות )עייך ראש• השנה לא ע״א(,
לבסלל ד,יגי קנסלת ע״י ביסלל הסמיכה ,הס שלבים בהכנה לביאת המשיח,
שכלחל לא יהיה בעלגש הגלף אלא בפיל :״והכה׳ארץ בשבט פיל ...להיה
צדק אזלר מתניד" )ישעיהו ייא ,ד-ה( ,וההשגחה סבבה'שיהיה כך למעשה.
א״כ זל מערכת מעללה שלמה ,אשר בבלא העת יהא עלינל לנלסשה ללההרכז
בצורה משפטית אחרת ,ובל המצוות תהיינה בבחינת חינלך היאלרטי בלבד.
בל עוד בי״ד צריך לפעול בכה ובבפיה ,עדייך לא הגענו לשלמות הרוחנית
אולם באשר העם יתך גיבוי מוסרי לרשות השופטת ,בבר לא
והמוסרית.
״תחת גערה במביך
החינוך בפה יהיה הטוב ביותר.
יהיה בכפיה צורך.
מהכלת כסיל מאה" ;משלי לז ,י(.
לסלכלס" :תלרת ה׳ תמלמה משלבת נפש״, ,למטרתה העיקרית היא להביא
את הערלם לתיקל 7מרסרי,׳ ללמעב אידיאלי •של תיקד' 7רלחני מלא .לשם כך
ניתנו מעוות המקיפות אל כל חיי האדם וקובעות •לוי ירמה התחלתית אשר ממנה
הדרך היחידה היא העלית בנתיב הישר .ישנ־ז מעוות שניתנו
אסור לרדת.
מתוך התחשבות במעלאלת האנלשית ובדרך הארצית הרצופה מכשולים ותאוות,
כשהעדיפות היא של> 7תישארנה רק בגדר ״דרוש וסבל שבר" .בבללך נלתנל
גם מצוות שמטרתך להרתיע' מפני ירידה ,ואחרות שהקב״ה סבב את המציאות
עד לביעלל 7במישור הארעי, ,כשהמסרה בכך היא התקדמות העולם לדרגה גבוהה
י לתר.
ביטיל 7של כל אלו "לא יבא לפגוע. .להלפך  -דרכ 7אנל מגלעיס
לחיים רוהנייס גבוהים ,כהכנה" לימות המשלה .ע"י ללמוד התורה
בשני המישורים ,המצוי והרצוי ,נדע כיעד ללכת ,בגתיב המוביל אל
האידיאל ,עד שנגיע לתיקי' 7עולם במלכותי ש-די ,ונזכה להופעת האור
ה-לוהי דל גא ולח מך הה ומר ,בבאכי״ר.
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