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. טורנוסרופוס, או בשמו המקורי "קווינטוס טיניאוס רופוס", היה הנציב  בי עקיבאבארבעה מקורות שונים מופיע שהקשה טורנוסרופוס הרשע לר
 ;גמורנציין שלוש מהמקורות, ואידך זיל  .פילוסופית עקבית בשאלותיו את רבי עקיבאהרומי בישראל בתקופת מרד בר כוכבא. הלה מעלה גישה 

 :(האות , ' ורשאדמה)על פרשת תזריע  במדרש תנחומא ובא מ רופוסטורנוסל קיבא עבי מפורסם בין רויכוח 

נוסרופו אל טור ה שש את ר' עקיבא סמעש מעשים נאים איז :הרשע  ל ב  -ו  או ש הוא  הקדוש ברוך  ל  דם ש לו:א  .שר ו םו שר של ב מר  אים ד מר  א  ...נ
:ל לין ו מו אתם  :למר א ?למה  הייתי ו לנייודע שעל  אני  אתה שוא ה  הקדוש ברוך   ,דבר ז משל  אים  דם נ א בני  ה  מעש לך ש הקדמתי ואמרתי  לכך  ו

אות גלוסק "ע שבלים ו לו ר הביא  א.  אדם ו: למר א  ,הו מעשה ידי  אלו  הוא ו הקדוש ברוך  מעשה  השבלים  ו,למר א  ,אלו  מן  לו נאים יותר  א מר  א  ?אין 
נוסרופוס  ול ה  :טור ו יו , אם הוא חפץ במיל אינ ה  ל למ הו לד מ אמו צא הו למה שוררו   : ר"ע ולמר  א  ? ממעי  רח]ו בו נו   [שלו בל הט בבט יוצא עמו והוא תלוי 

מו חותכו א מהול ? ו אינו יוצא  למה  אומר  ה שאתה  דוד לפי  ,ומ אמר  אותם בהם, ולכך  לצרף  לא  א ל  לישרא המצות  את  א  הו הקדוש ברוך  א נתן    של
אמרת ה' צרופה' ל   . ' כ

 :ג(אות מהד' ורשא, )פרשת תרומה  מא תנחו  במדרשאר מתו אחר מעניין יכוח ו

א   . את רבי עקיבא ל  נוסרופוס ששא ה בטור נו ו:למר מעש אות א  הוא שונ הקדוש ברוך  מה  אתי'שכתב  , ל את עשו שנ א 'ו משיבך.  ולמר ?  אני  מחר  ל  :
א  מחר,  א ,רבי עקיבא : ולמר ל אית?  לה ומה ר הלי ה  מת ז לביםולמר מה חל ה שני כ ליל ה לי  היה  מי  לו בח חד  ,:  מו א מו  'רופוס 'ש חד ש א' וא .  ' רופינ

א  לכותול מר מיד כעס.  למ גה  הרי אשתי! נתחייבת  מי ושם  א על ש אל לביך  את שם כ לא קר ל   ולמר א !:  אוכ אתה  הם?  לביני א: ומה בינך  רבי עקיב
מת והן מתים אתה  אתה פרה ורבה והן פרין ורבין,  וכלין ושותין,  א הן  ה ו "  - ושות מם בשמך כעסת. והקב אתי ש ה, נוטה שמים ויוסד ארץ,  ועל שקר

ה ממית ומח מו   יה, את הים כש אל א אותו  ל עץ וקור א כ   –נוט ?!  כןש ל ל ונא לכם א ש ה  שי

 :)דף י ע"א(במסכתנו, בבא בתרא  בשלישית, ו

את ר הרשע  ל טורנוסרופוס  א אעבי ש אקיב ם?  אינו מפרנס מה  מפני  א,  הו אוהב עניים  להיכם  א אם  מדינה של ולמר :  הן  אנו ב ל  כדי שניצו נם.  :  גיה
הדב ולמר א למה  ל;  מש לך  אמשול  נם!  לגיה ה, זו שמחייבתן  אדרב ליו  :  ה ע אסורין, וצו ה וחבשו בבית  דו  ל עב מלך בשר ודם שכעס ע ל מה?  ר דו

מר:  בדים, שנא א כועס עליו? ואתם קרוין ע ל לך  המ מע  הו, כשש האכילו והשק אחד ו אדם  השקותו, והלך  ל א  האכילו ושל ל א  ל ל  ' ש בני ישרא לי  כי 
דים ל בנ !' עב דם שכעס ע למלך בשר ו דומה?  הדבר  ה  למ ל,  מש לך  אמשול  לו ר"ע:  א  אמר  לו ושל להאכי לא  ליו ש אסורין, וצוה ע ה ו וחבשו בבית 

לו? ואנן קרוין בנים, דכתיב:  משגר  לא דורון  מלך  הו, כששמע ה השק האכילו ו אחד ו דם  לך א השקותו, וה להיכם' ל ה' א אתם ל נים   . 'ב

טרמיניסט. טורנוסרופוס לא האמין כי ניתנה לאדם בחירה לשנות את גורלו, "הכל נגזר מן השמיים".  פוס היה דשטורנוסרוהעולה מכל הסיפורים 
.  רחוכל שכך נגזר עליו בע –והגשם אינו צדיק שמצמיח אילנות, כך אין אדם נקרא רשע על מעשיו  ,לדידו, כמו שהר הגעש אינו רשע כשמחריב ערים

, שמסמלת  באקיע בי "הרשע"; להוציא משיטתו שאין צדיק ואין רשע. לעומתו ניצבת דמותו של ר יד לכנותוהקפידו תמ עפ"ז מובן מדוע חז"ל
 מאוחר מדי בשביל לבחור דרך חדשה.  לאשלעולם 

 הלב.  שיש בכוחה לתקן את ערלתתשובה לתקן את ערלת הגוף. מנגד, אנו אומרים כי יש לנו  צורךהבמדרש על פרשת תזריע יוצא טורנוסרופוס כנגד  

 במה אנו שונים מטורנוסרופוס שהוא דמה לכלב?  -לו יש לשאול במדרש על פרשת תרומה השווה ר"ע את טורנוסרופוס לכלב. ובדחי

הפילוסופים הגדירו כי מעלת האדם על שאר החי היא יכולתו לחשוב,   –עתיקת יומין ניטשת בין חז"ל ובין הפילוסופים לגבי מעלת האדם  לוקתמח
הוא צריך להיות מסוגל להוציאן לפועל,   .בכך שהאדם בעל מחשבות. חז"ל לימדונו שלא די ('רוח ממללא') קראוהו  למדרגתו הנעלית "מדבר"  ואילו חז"ל

עמ"י מיוחד ביכולתו להוציא לפועל מחשבות עליונות.   –לדבר אותן. אדם מושחת חשוב כבהמה. "אתם קרואים אדם ואין שאר אומות קרואים אדם" 
יצא יד"ח". אנו מתפללים לשינוי, העתיד לא כתוב באבן  לא  -"הקורא ק"ש ולא השמיע לאוזנו  –אנו מוציאים לפועל את מחשבותינו  בתפילה 

 טורנוסרופוס. ו שלכמחשבת

תציל   צדקה ב"ב מתריס טורנוסרופוס נגד הצדקה, שגם היא גזרת עליון. מאידך אנו מודיעים כי במסכת 
 ". הגזירהמעבירין את רוע    ותשובה ותפילה וצדקה שנות. " ממוות, יש לצדקה מטרה ויכולת ל

איתני עולם, אנו נוקטים עמדה נחרצת כנגד אותה תפיסה דטרמיניסטית. העולם  בר"ה, ירח בריאת
  -תום תקופת העבדות ש , אך טבעי הואנברא, יש לו תכלית ולנו יש את הבחירה והיכולת לשנות. 

 .ה יא ע"א(")ר  זהום  לי דוקא  ראויה במצרים,  - השוללת בחירה 

 שנזכה לבחור נכון. "ובחרת בחיים".

 / / מערכת אשכולות
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ימים נוראים מתאפיינים יותר מכל בסדרי תפילה מיוחדים, כאשר חלק  

לעמידה לפני ה' לתפילות ולתחנונים. בדברים  גדול מן היום מוקדש 
שלפנינו, נעסוק בשלושה דיוקים בתפילות היום, ויהי רצון שתתקבלנה  

 ון כל.לפני אד נו ברצוןי תפילות

 תקוה טובה' 'או  ' תקוה' .א

בברכה השלישית אנו רגילים לומר 'ובכן תן כבוד לעמך תהילה ליראיך  
וכך גם  ,סח אשכנז'. וברוב המחזורים הישנים בנוה טובה לדורשיךותקו

הנוסח   - בנוסח התפילות להרמב"ם כןו  ,בכמה מחזורים ספרדיים ישנים
ח 'תקווה טובה' הוא  כי השינוי לנוס '. מקובל לחשוב,ה לדורשיךתקוהוא '

 מיסודו של האר"י שכן כתוב בשער הכוונות: 

לדורשיך טובה  ה ולומר ותקוה  גי לה כו', צריך  כבוד לעמך ו בכן תן    , ו
מו שחז"ל בספ אחי  וכ מיד  הצילני נא  ה"פ  לח ע הר בפ' ויש הזו ר 

כו' אלתו בתכלית   . מיד עשו ו אר בלשון ש לב לפרש ו האדם  כי צריך 
להביאור עד  גום כל גמ א בה  א יה ל   , של א מקום  פן ח"ו יתן 

ג בלשון שאלתו לקטר ג  מקטר לדורשיך   . ה טובה  ה  "ל ותקו ולכן צ
א תקוה סתם  ל  . 1ו

ה טובה', מופיע כבר לפני האר"י, במחזורים כמנהג  אולם, הנוסח 'ותקו
 יהודי איטליה. ומסתבר, כי האר"י בא להכריע בין שתי הנוסחאות.  

וה'  תקתלויה בשאלה האם המילה ' נראה, שמחלוקת הנוסחאות 
וה  כשלעצמה משמעה ציפייה לטובה ומשום כך מספיק לומר 'ותק

ה המשמש גם לציפייה למשהו שלילי  תקו  לדורשיך', או שמא יש לשון
 ה טובה'.ועל כן יש לומר 'תקו

וה משמעה  ברוב מוחלט של הופעות המילה 'תקוה' בלשון המקרא, תק
ות  פסוקים בהם מפורש על 'תק 'ציפייה לדבר טוב', מלבד מספר

ים ּתֹּאֵבד' הרשעים'. וכגון  ְקַות ְרָשעִּ ְמָחה ְותִּ ים שִּ יקִּ , (כח משלי י,)'ּתֹוֶחֶלת ַצדִּ
גם שם זוהי ציפייה לטובה, לפי דעתם של הרשעים. ייתכן, כי  אולם 

דווקא לשון חכמים היא שגרמה לשינוי הנוסח, וכוונתנו לדברי המשנה  
ות  ויטס איש יבנה אומר מאד מאד הוי שפל רוח שתקל בי'ר :)ד, ד( באבות

פוא ללשון סוף ואחרית.  יה' בלשון המשנה משמש, א '. 'תקואנוש רמה
 ה טובה לדורשיך'.ולי זהו המקור לנוסח השגור היום 'ותקווא

 'כעשן תכלה' או 'בעשן תכלה'  .ב

 בהמשך הברכה אנו רגילים לומר:

לוזו  או וישמחו וישרים יע צדיקים יך בכן  לו  ו גי וחסידים ברנה י
ל  ה וכ לתה תקפץ פי לת   ועו מש מ ה כי תעביר  ה כעשן תכל הרשע

הארץ מן  דון   . ז

עשן תכלה' וכך גם בנוסח  כ הנוסח ברוב ככל המחזורים הישנים הוא '
הספרדי ובסדר התפילות לרמב"ם, אלא שבסידור רש"ס הביא בשם  

סידורו  עשן תכלה' וכך גם תיקן רבי יעקב עמדין בבשיש לגרוס ' מהרש"ל
 ואחריו במחזורים נוספים. 

מהרש"ל בהגהתו, שהרי בתהלים אנו  בהשקפה ראשונה, נראה שצדק 
י   ,עשן: האחד בתהלים לזבמוצאים פעמיים את הביטוי לכלות  כ: כִּ
ים ָכלּו  יַקר ָכרִּ ים יֹּאֵבדּו ְואְֹּיֵבי ה' כִּ ד:   ,ָכלּו. והשני בתהלים קד ֶבָעָשן ְרָשעִּ

י ָכלּו  ָחרּו. ומסתבר, כי לשון התפילה  ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְכמֹו  ןְבָעָש כִּ ֵקד נִּ
 

וה טובה' תק'לה' על פי דברי האר"י שינה רבי יעקב עמדין את נוסח אשכנז מ'תקו 1
ובספר פרי עץ חיים שער ר"ה פ"ז הוסיף עוד טעם  .ואחריו נמשכו כל המחזורים עד ימינו

 על פי סוד.

דהיינו   , , העוסק ברשעים הכלים בעשןכ סמוכה על הפסוק בתהלים לז
 באש השורפת אותם והופכת לעשן.

ובכל זאת, נראה שיש מקום להצדקת הנוסח המקובל על פי הפסוקים  
 :נאמר שם  ,בספר הושע בפרק יג

ַרי   ֶאפְּ ר  בֵּ ַד הכְּ ת ָנָשא  תֵּ ַבַעל ַוָימֹת: )ב(  ם רְּ ם ַב ַש ל ַוֶיאְּ אֵּ ָר שְּ י  א בְּ ּו
ַמסֵּ  ם  ָלֶה שּו  א ַוַיעְּ ֲחטֹ ַל פּו  ה יֹוס  ַעָת ים  וְּ ב  ּוָנם ֲעַצ ב תְּ ם כ  ָפ ַכסְּ מ  ה  ָכ

ג(   ( : ּון ָשק ים י  ל  ָדם ֲעָג ָא י  חֵּ בְּ ם ֹז י ר  אֹמְּ ם  הֵּ ם  ָלֶה ֹּלה  כֻּ ים  ָחָרש  ה  ַמֲעשֵּ
יּו הְּ ן י  כֵּ גֶֹרן  ָל מ  ר  סֹעֵּ מֹץ יְּ ְך כְּ הֹלֵּ ים  כ  ַמשְּ ַטל  ַכ ַנן בֶֹקר וְּ ָעָשן ַכֲע   ּוכְּ

ה:  ָב ֲארֻּ  מֵּ

של  הרשעים, ואילו   קושי עונשםא על מהרש"ל, הדגש הו לפי הנוסח של 
של הרשעים. וייתכן,   מהירות אבדנםלפי הנוסח הרגיל, המוקד הוא 

 יאבדו. שמהירות אבדן הרשעים חשובה יותר מהצורה שבה הם

 'יום ]זכרון[ תרועה'  .ג

 בנוסח קדושת היום אנו רגילים לומר:

לנו  הזה-א  ה' ותתן  הזכרון  את יום  אהבה  ה  ,להינו ב תרוע   יום 
א   . דש זכר ליציאת מצריםקמקר

כי בראש השנה שחל להיות בשבת אומרים 'זכרון   , יןמצו במחזורים 
  הרמב"ם בסדר התפילות ל תרועה', כיון שאין תוקעים בו בשופר. אולם 

 הלשון הקבועה בכל ראש השנה בין שחל בחול ובין כשחל בשבת היא:

לנו  הזה -א ה' ותתן  מקרא קדש  טוב  את יום  נו  ת להי ה זכרון    רוע
ליציאת מצרים  אהבה זכר   . ב

וייתכן, שהמחלוקת בנוסחאות אלו תלויה במחלוקת בפירוש הפסוק  
 בפרשת אמור:

אמֹר ַבחֹ לֵּ ל  אֵּ ָר שְּ י י  נֵּ ֶאל בְּ ר  בֵּ הְּ ַד ַלחֶֹדש י  ָחד  ֶא י בְּ יע  ב  ַהשְּ ם  ֶדש  ָלֶכ ֶיה 
ָבתֹון   ה ַש רּוָע רֹון תְּ כְּ ָרא קֶֹדש   ז  קְּ  . מ 

 שם פירש:  םרשב"ו

. כדכת מקום ל התרועה תזכרו  ל ידי  בע ו'   י הריעותם בחצוצרות וג ו
 :' נזכרתם וגו  ו

 פירש: רבי עובדיה ספורנו וכנגד זאת 

לו במלכם לך בה יגי מ הים עוזנו  'כאמרו  ,זכרון תרועת  לאל נו  הרני
ב( ' הריעו אז על כסא דין . )תהלים פא,  היותו יושב  כמו   , וזה מפני 

א בקבלה אמרו  ,שב חדש 'כ נו כי חק  תקעו ב ליום חג ה  שופר בכס
הי יעקב לאל משפט  הוא  אל  שם ' לישר שם  אז   .ד(  ,) וח  לשמ לנו  וראוי 

מלכנו ל שהוא  אותנו   ,יותר ע נו בשפטו  אות שיטה כלפי חסד ויזכה 
אמ נו ' רו כ א יושיע הו נו  לכ מ ה'  נו  מחוקק ה'  טנו  ה' שופ ,  'כי  )ישעיה לג

ב(  .כ

י התרועה  על יד הקב"ה זוכר אותנו לרשב"ם, זכרון תרועה משמעו ש
 את תרועתו הקב"ה.   אנו אלו שזוכרים ולספורנו 

הנוסח הרגיל אצלנו בראש השנה שחל ביום חול: 'יום תרועה' וכשחל  
רוש ספורנו, שהרי בשבת אנו רק  בשבת 'זכרון תרועה', מתאים לפי

זוכרים את תרועת המלך ואיננו מריעים ממש. לעומת זאת, נוסח  
רי תכלית התקיעה היא להזכר  "ם מתאים לפירוש הרשב"ם, שההרמב

 לפניו יתברך לטובה בעקבות התקיעה.  
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 חיוב נשים בשופר מדין נדר  .א

ה שהזמן גרמא שמצוות שופר היא מצוו ("אל ע)ר"ה ידועים דברי חז"ל *
א  אך המג" .תקפט, ג()או"ח שו"ע ב ממנה. וכן נפסק פטורותלכן נשים ו

שאע"פ שנשים פטורות מהספירה, אישה   ,בהלכות ספירת העומר כתב
  ,הופכת להיות ברת חיובא ומחויבת מדין הנדר שקיבלה על עצמה לספור

 מנהג הופך להיות חובה. ש (, אדרי)יו"ד כפי שכתב השו"ע 

אם  ה יש מחלוקת ר שאדווקא כ ין זה הוא שד  ,כתב ו( )מצוה שאך המנ"ח 
חייב או לא, ונהג כדעה המחמירה, רק אז חל עליו חיוב כשיטה שנקט  

ר אינה  לשמוע קול שופלכאורה לפי זה, אשה שנהגה להחמיר  מדין נדר.
מנהגה, שהרי אין דעה הסוברת שהיא חייבת במצוה  ויבת להמשיך במח

 הדין.  ן זו מ

שלא לחוש לדעת המג"א ודעימה, ועל האשה להמשיך   , א"א לדינאאמנם 
 קולות.  30במנהגה. אך כל החיוב בשבילה הוא שמיעת 

לא בא להפקיע את  כאשר ש ,כתב (ד שםעל יו" יבורו)בחהנוב"י יש לציין, ש
  –מנהגו שקיבל מכאן ולהבא, כגון שאירע לאדם חולי או כל אונס אחר 

 ה מהאחרונים.  אי כללא הרבוהסכימו לה 1.א"צ התרת נדרים י אז

 תקיעה לנשים בר"ה  .ב

אינו יכול  בעל ששמע תקיעת שופר וכבר יצא יד"ח, ש ,לית מאן דפליג
ואינו יכול לברך מדין   ,ינה חייבת במצווהמשום שא  ,לברך בשביל האישה

ערבות. ידועה מחלוקת הראשונים אם נשים יכולות לברך על מצוות  
  כתבו רבים אחרים ראשוניםו ("ה האתוד ע"א )ר"ה לגעשה שהזמן גרמא, ר"ת 

שאשה יכולה לברך על מצוה אע"פ שאינה מצווה עליה, והלשון 'אשר  
הרמב"ם חלק וכתב  ונו' הוא כלפי עמ"י בכללותו. אך קדשנו במצוותיו וצי

 :ו( תקפט,או"ח )דמי שאינו מצווה ועושה אינו מברך, וכך פסק השו"ע 

לתק טורות, יכולות  ל פי שנשים פ ..וע אף ע לא   . מברכות ו אין  אבל 
 . להן כו  ה:יבר שהזמן גרמא  הג שה  צות ע ל מ כות ע שהנשים מבר והמנהג 

צאו  כו להן אם כבר י בר לא י ל אחרים  צמן, אב לע כנה  בר ל כן גם כאן ת ע
.ו לנשים ק  קעין ר    אין תו

כתב שהלכה כשו"ע, אך בשו"ת יוסף אומץ חזר   (שם) הרב חיד"א בברכ"י 
 שממרוי ר"י כתב  יםשו"ת מן השמ בספרון שבו להורות כהרמ"א, כי

 בחלומו שנשים יכולות לברך.              ואמרו לש

 תקיעה של חינם בר"ה  .ג

 :(ע"א )ר"ה לשנינו במשנה 

ל  טוב ש ה יום  " בשבת ר להיות  ל  א   שח ל אבל  היו תוקעין  במקדש 
התקין רבן יוחנן בן זכאי מ"ק  משחרב בה ה  מדינ הו תוקעין   ב שי

אמ מקום שיש בו ב"ד  ל  ל בכ אלעזר  חנן בן  ר רבי  התקין רבן יו א 
מקום שיש בו   בנה ואחד כל  אחד י לו  אמרו  בד  לא ביבנה בל א אי  זכ

 . ..בית דין

 שבזמן שהיה המקדש קיים, היו תוקעין בר"ה בבי"ד.    מספרת  )שם(הגמרא 

א   דציבור מסיים שליחא  ה  הו אמר: כי  א רב יצחק בר יוסף  את כי 
א שמע איניש קל אוניה א ביבנה ל א ]דיחי  תקיעת ל תקועי  דאי[.  מק

 
 .הי"ו השיעור נכתב ע"י אחד התלמידים *
אף למנות  יכולה בפני שלושה. ודרה, יכולה לבטל ואם רוצה בכל זאת רוצה לבטל את נ 1

רכח, טז(, אבל יו"ד שו"ע )אע"פ שקיי"ל שאין שליחות להתרת נדרים ד .לכך את בעלה
 . רלד, נו(יו"ד ) שהבעל יכול להיות שלוחההשו"ע כתב לגבי אשתו 

שכל ההיתר של תקיעת שופר  ,עולהד"ה וביבנה(  ,)שםמדברי התוס' 
שטרם יצאו יד"ח מצוות   –ליחידים בר"ה, היינו באופן שיש בזה תועלת 

 :שופר. אך תקיעה של חינם אסורה 

היו   היינו ש חידאי  ל תקיעה די מק ה  אוני איניש קל  א דלא שמע  ה ו
לתקוע בפני בית דין  אין  מעו תקיעת בית דיןב לא ש דאותן   .ש

לתקועשיצ לחזור ו להם  אסור  לתקוע   ,או  איסור שבות בדבר  דיש 
 . נם בשבת  בח

היו מהראשונים שדייקו, שכל זה הוא דווקא מפני שהיה שבת ויש איסור  
להידור   יהיה מותר ליחידים לתקוע –חול דמוקצה, אך כאשר ר"ה נופל ב

  :(ע"ב )סוכה מא' . באבני נזר הביא ראיה לזה מהגמצוהמ

דו,   לבו בי מביתו ולו אדם יוצא  לים,  אנשי ירוש גן של  מנה היה  כך 
לל ולולבו   א קריאת שמע ומתפ בידו, קור לולבו  כנסת  ה לבית  לך  הו

את כפיו  ה ונושא  א בתור דו, קור הולך   -בי גבי קרקע.  ל  מניחו ע
אבלים  לים ולנחם  חו המדרש  -לבקר  לבית  בידו, נכנס    -לולבו 

לולבו  בדו משגר  משמע לן?  ביד בנו וביד ע א  אי ק מ וחו,  וביד של
 . מה היו זריזין במצות הודיעך כ  ל

מוכח   !ביו"ט איסור טלטול לולב שלא לצורךכאן הלא יש  , ולכאורה קשה
 ואין בזה איסור טלטול.  , המצושניתן לעשות הידור  כאן מ

ובעל העיטור כתבו שאין לתקוע לנשים בר"ה. וכל   ט( )סי' תיאך היראים 
שהותר לנשים לתקוע לעצמן בשופר אע"פ שהוא איסור דרבנן כיוון   המ

הוא כדי לעשות להן נחת רוח. כפי   –שהוא כלי שמלאכתו לאיסור 
 :(ע"א )ר"ה לגשמובא בגמרא 

אל  בני ישר ל  א א, דבר  אל   -תני בנות ישר אין  מכין ו ל סו א בני ישר
אומרים: נשים  . רבי יוסי ורבי שמעון  הודה מכות, דברי רבי י   סו

ו . ס  מכות רשות

 : ופרש"י

גו' וכתיב   מכם ו אדם כי יקריב  הם  אלי ל ואמרת  בני ישרא אל  דבר 
גו' מך ידו ו א ענין וס ההו גב   -סומכות רשות  .ב אף על  למא,  א

למ  -דפטרינהו קרא   א הדין  הו .  "ע ליכא איסורא, ו מא הזמן גר  ש

 ("בע )חגיגה טז הגמ' רבן, אע"פ שהתורה פטרה את הנשים מסמיכת ק
שכדי לעשות נחת רוח לנשים   יבה לכך שמותר להן לסמוךהסש ,אומרת

 :העלימו חכמים את עיניהם -

ל של   נו עג ל היה  אחת  אלעזר: פעם  אבא  לי  מר רבי יוסי: סח  א
א מפני   ל כו עליו נשים.  הו לעזרת נשים, וסמ מים, והביאנו זבחי של

מיכה בנשים  .  אל  -שס לנשים וח   א כדי לעשות נחת ר

לנשים עצמן. אך  עיטור, שכל ההיתר הוא אך כתבו היראים ובעל ה
שהגברים עצמם יקומו ויתקעו לנשים, בזה לא אמרינן לאדם חטא כדי  

 שיהיה נחת רוח לנשים. 

 לכה לה .ד

והראבי"ה, שאין התקיעה   ז(סימן )ר"ה פ"ד, כדעת הרא"ש  קנפס הלכהלך א
משום שיש להן שכר ומקיימת   ,חינםבשביל הנשים חשובה תקיעה של 

גם כן   ניתן לומר  , העלימו עיניהם בשביל סמיכת קרבן חכמיםואם  .והצמ
  :(ו תקפט,או"ח )וכ"פ השו"ע  .וחרת שהעלימו עיניהם בשביל לעשות נח

אחר שיצא כבר,   וכן  לתקוע;  כולות  אף על פי שנשים פטורות, י
הן.   א יברכו ל להוציאן, אבל אין מברכות ול לתקוע  ל  כו ה:י והמנהג   הג

כו צושהנשים מבר ל מ שהת ע שה  כנה ת ע ל כן גם כאן תבר זמן גרמא ע
 . לנשים ק  קעין ר צאו ואין תו להן אם כבר י כו  לא יבר ל אחרים  צמן, אב  לע
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אך יוצא שכל ההיתר לתקוע אחרי התקיעות הוא לצורך נשים, אך לא  
 :(, אתקצו או"ח)וכך פוסק הרמ"א  .סתם

ה.  לא תקיע ה ב דול ג מריעים תרועה  ה  התפל אחר  ה:ל ש   הג וי
ומ ק קות נוהגין מ לת ם(; לחזור ו שני קולות )מנהגים י ל'  צאו  וע  שי חר  לא ו

בחנם; ד  עו וע  ק ת ל אין  וב  ש זה,  ר  ב מות וך,  גיע לחינ לו ה אבל קטן, אפי

ל היום   וע כ ק לת לו  מותר  ופר(, ו ש כות  ל ד פ"ב מה קע )המגי שית לו  לומר 
 . "ז דר"ה(  )א

שלא ראינו שנזהרים בזה שלא לתקוע אחרי   ,אמנם  הברכ"י כתב
שיש לחוש  , ר"ע יוסף כתבוגנז וכן האשכ פוסקי אך  .ות של מצוהקיעתה

 לדברי הרמ"א וסיעתו.

  
מזמור 'ברכי נפשי אחר  חודש אומרים  ם לומר מזמור 'לדוד ה' אורי וישעי' אחר התפילה, וכן בראש מקומות שנוהגישב, )תקפא, ו( פרים מטה אכתב ה 

. מבואר מדבריו, שאע"פ  משנ"ב שם סק"ב()והביאו ה "קודם תדיר  –ר ושאינו תדיר יד"ת', כיון ש ומר תחילה מזמור 'ברכי נפשיהתפילה, שבר"ח אלול יש ל
מכל מקום כיון ש'ברכי  א או י"ב פעמים בשנה, ' נאמר רק י"מזמור 'ברכי נפשיואילו ת, שמיני עצרפעם בין ר"ח אלול ל' נאמר ארבעים ודלדשמזמור '

 מתפרס על פני כל השנה, הוא נחשב תדיר יותר. ' פשינ

ברך  קודם כל לספור את העומר ואחר כך לם בימי ספירת העומר, נוהגי 'קידוש לבנה'( )כאשר צריך לברך ברכת הלבנה , ש מנהג העולםזה, קשה על  ילפו
 צריכה להיחשב תדירה יותר ע"פ המטה אפרים! הלבנה י"ב פעמים, מ"מ האחרונה  וברכת   מ"ט פעמיםברכת העומר היא על הלבנה. ולכאורה אע"פ ש

 
 

 

 הגדרת גניבת דעת  .ה

לאחר שלמדנו מספר עקרונות בגניבת דעת, עולה השאלה: בין למ"ד  
שזהו איסור עצמי ובין למ"ד שהאיסור הוא רק אם התוצאה שלילית,  

מדויק: מה ההגדרה של הטעיה? בחור האם כל הטעיה אסורה? או יותר 
  בשיעור ה' יוצא לפגישות למטרת חתונה )"שידוכים"(, הוא כמובן אינו 

הוא מסודר ומאורגן היטב.   .מגיע לפגישה כמו שהוא מגיע לסדר בוקר.
האם זו גניבת דעת? אדם מעונין למכור את רכבו, לשם כך הוא שוטף 

 זו גניבת דעת? אותו ומבריק אותו כך שיראה כמו חדש, האם 

 :ע"א( ס)עונה על כך הגמ' בב"מ 

מפרכסין  א ( מייפים)אין  לא  מה ו הבה את  א  דם ול הא את  א  ת  ל
בטין  משר אין  .  תנו רבנן  נה(הכלים שמי רמים לה להראות  את   )גו

אין נופחין בקרביים  מה, ו ש"יהבה ,  - )ר בח בבית הט רים  נמכ בני מעיים ה

בים וגדולים( רח ו  רא מים  ואין שורין שי שמן(את הבשר ב בן ו  .    )כדי שיראה ל

כוסי   לכס ה שרא  הוד לא, רבי י לסרב מא תומי  למר ל שרא  מוא ש
א  מי רבא שר לצלומי גירי רב פפא בר   קר למידק צרדי רבא שרא 

לומי דיקולי לצ א  ל שר מוא נות( ש שו סחורות  ו לייפות  ר ומר, התי  .    )כל

ה ו המ הב את  אדם ולא  ה את  א  ל מפרכסין  אין  אנן תנן  א  ה את  ו לא 
בחדתי  א  ה א קשיא  ל ם?  ש"י הכלי ר -)ר רוצה  -מות נו אלא ליפות, וה שאי

מוחל  ופיים  ביל י בש ף על דמיהם  וסי ש"יהא בעתיקי  הוא(לה ר נב  - ) שגו סור,  א

שים( נראים כחד ש  .  את העין 

א  א סב א עבד ההו הא ד היא? כי  אי  מ כוס דאדם  שהיו לו  פר קן,  בד ז )ע
ר  ף אחד לא ישכו ש שא ש . וח בנות רות ל ר(שע בוג בר מ ה, כי הוא כ בוד  אותו לע

לדיקניה  לרישיה ו אזל צבעיה  ר(ד בשחו נו  ק רו וז שע בע את  אתא   )צ
אמר א  מיה דרב ו(ליה זיבנן  לק נה אות ק בא שי ר בד מ ש הע ק בי אמר  )  ,

בני ביתך  ה יהיו עניים  ניים יהודים(לי נס ע ר ף לפ ני מעדי מיה  )א לק א  את  .
אשקי ליה  מר  א חד  מא  ה, יו אל זבני א בר שמו אזל  דרב פפ א  מי ין 

ה ולדיקניה  לרישי ה  רו  חוורי שע ף  ש נח רדת, ו ר ל שחו בע ה רמו לצ )המים ג

בן( ה חזי דאנא קשיש מ  הל מר לי ל אבוך א . לכן א ך בי קן מא ני ז )תראה שא

שות( ק בודות  בע ביד אותי  ה תע אנפשי א  ' , קרי  לץ ויב נח מצרה  צדיק 
בה( ' אחר תחתיו נפלתי  ני  בד וא של הע רמית  מהת ניצל  בא  ר (. 

את  המוכר יפוי של דבר ישן שבו גונב יע שיש חילוק בין מהגמ' משמ
עתו. וצריך  , לייפוי של דבר חדש שבו אינו גונב את דשל הקונה דעתו 

ייפוי שאינו גונב את הדעת?   ה הגדרת להבין: מה העיקרון המנחה כאן? מ
 חדש או ישן?   החפץמה זה משנה אם והרי סוף סוף מטעה את חבירו, 

בנוסף, נחזור לשאלה בה פתחנו. האם שינוי המראה לחזות חרדית, הוא  
  האדם שינוי הגורם לגניבת דעת או לא. במה הוא שונה מהייפוי של 

 מנקה את הרכב לפני מכירה. ה

בנוסף, בנידון דידן גם אם נניח שהמראה החיצוני מטעה והוא גניבת  
ל לדעת שזה העומד  דעת, אך כיון שיש ביד המראיין קורות חיים, הרי יכו

לפניו אינו חרדי אלא דתי לאומי, כי הוא לומד במוסדות של דתיים  
הוא  ש"ג אומרים האם בכה. לאומיים, והוא יכול לשאול את המרואיין

וכן, מה הדין אם הוא   הטעה את עצמו בכך שלא הבין מי העומד לפניו?
 לא ממש חרדי?  –' חרד"לי'בכניסתו שהוא מיד מצהיר 

 אגרות משה' 'ה  ו של ש חידו . ו

להעזר בתשובתו של הגאון הרב משה פיינשטיין כדי לענות על  וכל נ
(לא-יו"ד חלק א סימן ל) אגרות משהה  שאלותינו.

ינים  י קצבים מעונ נשאל: 1
לשים כבד בתוך דם למשך כמה שעות ע"מ לתת לכבד גוון יפה יותר,  

 ? האם ניתן לעשות זאת 

לאחר שדן בצדדים השונים של הדחת הדם, הוא דן בסוף התשובה האם  
יש כאן גניבת דעת. מצד אחד ראינו בגמרא "אין מפרכסין לא את האדם  

את הבשר במים", ומצד שני   ולא את הבהמה ולא את הכלים... ואין שורים
סותרת: "אמר אמימר משמיה דרב  לכאורה ש )ח ע"ב(אחרת בחולין  'יש גמ

  ליסחוף איניש כפלי עילוי בישרא, דדאיב תרבא ובלע בישרא".פפא: לא 
אסור ה) כלומר, אסור לשוחט לשים את חלב הכסלים על הבשר, כי החלב 

 כילה. מתחמם וזב על הבשר. וכעת הבשר אסור בא באכילה(

  מסביר הרמב"ם נשאלת השאלה: למה שהשוחט יעשה דבר כזה בכלל?
 שר להיות יפה יותר. שזה גורם לב   )מאכלות אסורות ז, יט(

 
 תודה לידידי הרב עמרי קראוס שהראה לי אותו. 1

  המערכת // בענייני דיומא אקושי

 הרב משה גולדשטיין //)חלק ב(  המתחזההחרדי 



 

 

והנה, הגמרא והראשונים הזכירו רק את איסור חלב ולא את איסור  
משמע שלא חששו לאיסור זה. וקשה: מאי  , ואונאת דברים וגניבת דעת

 שר במים?שנא מהאיסור לשרות את הב

אדם באופן   ים אגרות משה: גניבת דעת היא רק כאשר מטעה מתרץ 
כך שהוא חושב שמה שהוא רואה לנגד עיניו זוהי האמת, ולא   ,מוחלט

 מתעורר אצלו אפילו ספק שמטעים אותו. ובלשונו:

אי שהוא עדיף   ה בוד דבמעשיו נרא היכא  א  לחלק דדוק מוכרחין 
מן  , כמו שרית בשר במים ,יותר לל  שנראה כש ונה כ הק א יסתפק    ול

וכלים - אדם  ה מפרכסין  וכן ב  . ה שאסור ונא א א  , הוא  הו לצבוע  ש
לשחור לבן של עבד זקן  אה צעיר , שער  מר א רק  לצבוע   , שהו או 

בצבע חדש לים עתיקי  לחדש ,כ מראיתו רק  לפי    , אסור – שניכר 
ל  ל כל או לש לו  אין  להסתפק ו מה  לו  אין  לוקח  א   .משום שה הו ד

לו בפ מאמר  וד יותר  ירוש שהוא שמן והן כלים חדשים ועבד  ע
.  ,צעיר  שהרי רואה בברור שהוא כן

אבל  אבל  א יוכר בברור שהוא ישן,  ה רק של דבמעשיו עש א  היכ
הוא ישן,   מא  הסתפק ש ל דם  א לכל  אחרי מעשיו עדיין יש  אף 

הם ישנים לו ש גם בא הרבה  א  מצ ה כזה נ אין בזה   - משום שמרא
ל ולעש או לש כול  ה י דכיון דהי ה,  ונא ה  א הי אם  ות חקירה ודרישה 

 . מקפיד נו  מא אי אל מסת לא ש  מקפיד, מותר. דכש

איבעי להו  "מוכח גם מהתוס' והרא"ש שהובאו לעיל, שבמקרה ש דבר זה 
 , אין גניבת דעת."לאסוקי אדעתייהו

אמנם, ניתן לשאול: הרי ייתכן שאדם זה מקפיד, אלא שלא התעורר אצלו  
 "מ וכותב:אגהעל כך ממשיך   ספק שמא מרמים אותו!

מקפיד אם  הן   ,ו מסתמא  לחשוב ש ה  מחמת שטע ל  א שא ל "מ  ומ
האיה - חדשים  מטעי נפשי א  הוא דק לות   , ו  לג מחויב  המוכר  דאין 

לשאול ל כשצריך  נו שוא אי הלוקח  מן ש ל ז לסלק   . כ גם  ולכן יכול 
 . מם גרום ע"י זה שיטעו בעצ לה אף שי ה שנתג  מ

מתי מותר להחזיר? עד   : "עד)ב"מ מט ע"ב( ניתן להוכיח דבר זה גם מהגמ'
אדם יכול לברר שבו  יש פרק זמןכדי שיראה לתגר או לקרובו". כלומר, 

 אונאה במקח, ואם לא בירר, כנראה שמחל.  ם יש א

אג"מ מובן מתי הייפוי הוא גניבת  הנחזור לשאלותינו לעיל. עפ"י דברי 
ין  דעת ומתי לא. כאשר אמור לעלות על דעת הקונה שזהו ייפוי בלבד, א 

ן גניבת דעת. כיצד נדע אם הקונה אמור לעלות בדעתו? זה כמובן  כא
תלוי במנהג העולם. אם רוב העולם מתנהגים באופן מסוים: מנקים את  

 בת דעת. יהרכב לפני מכירה, מתייפים לפני פגישה, אין כאן גנ 

ולכאורה, ה"ה בנידון דידן, כיון שנותני המלגות יודעים שיש מתחזים, הם  
עומד לפניהם הוא חרדי אמיתי. לכן, אם רק היה  טב שה בודקים הי

מתחזה לחרדי בלי שהיתה להם אפשרות בדיקה, היתה כאן גניבת דעת.  
שאלות   או אך כיון שיש להם אפשרות לבדוק, ע"י עיון בקורות החיים 

 אין כאן גניבת דעת. –למועמד 

 השאלה המוסרית  .ז

  באופן כזה המוכר אמנם מטעה את הקונה  .אג"מהלא, שקשה על דברי א
שיוכל לגלות את הרמאות, אך כולו תקווה שהקונה לא יגלה. משהקונה  

האם   - שכולה נודפת ריח רעשיטה "נפל בפח" המוכר מאושר שהצליח. 
 זהו רצון התורה?? האם יכול המוכר להגיד לעצמו שהוא מוסרי?? 

 אג"מ משמע שזה מוסרי, שהרי הוא מסיים בנידונו:המדברי 

כיון   ,אף לא מצד איסורי ממון  , המוכרי כבדים למחות ביד ולכן אין יכולין 
והרבנים המשגיחים שחותמין על   .שיותר נוטה שאין בכאן איסור אונאה

שאין בהכשרם אף פקפוק כל דהו. אם זה לא   ,הכבדים עושין כדין וכדת
 היה מוסרי, ודאי שהיו יכולים למחות בידיהם! 

ם שעצם ההטעיה  יש הסובריבנוסף, עפ"י העקרון שהנחה בעל בנין אב, 
 להטעות?כאן תר הוכיצד אם כן היא אסורה, גם אם אין פגיעה בזולת. 

 ין עניה ביאור  .ח

ראה לומר כך: יש מצבים בהם אנשים לא מעוניינים  נור העניין בביא
לדעת את כל האמת, ולא איכפת להם שיסדרו את המציאות קצת אחרת.  

מלון, ומבין  כי מראש הם מבינים שזה לא הכרחי. דוגמא: אדם מגיע לבית 
ם ישנו על מיטה שלפניו, לא ברור אם בכלל החליפו  שהרבה אנשי

מצעים, אך הוא לא שואל, כי מראש הוא מבין שזהו נושא שכדאי  
להעלים בו עין. אדם מגיע למסעדה, הוא מבין שהידיים של הטבח לא  

 בטוח נקיות, אבל הוא לא שואל על זה וגם לא רוצה שיגידו לו. 

עצמו   את  אדם מטעה ".ה איהו הוא דקא מטעי נפשי" וזהו העומק של 
ועוצם עיניו מראות ברע. כנראה שהוא מבין שהדבר לא כ"כ משמעותי  

 בעיניו, שאם לא כן, היה מנסה לברר את זה. 

ולכן, יש פה הסכמה שבשתיקה, אתה תטעה אותי ולא תגיד לי את זה,  
ן שאין  כאשר אדם מטעה את עצמו, וזה מוסכמה, כמוב ואני לא אשאל.

 מוסרית. כאן בעיה 

, ייתכן ונח למראיין לראות לפניו אדם עם חזות חרדית,  בנידוננווגם 
שהוא איננו כזה. שהרי אם זה לא   ,למרות שהוא מבין, עפ"י הקורות חיים

 .אם אכן הוא 'חרדי' יכול לשאול את המרואיין בצורה ישירה הוא  נח לו,  

מ"ד שהטעיה אסורה רק  רק ל הם אג"מ האמנם, עדיין נראה שכל דברי 
 2ולא למ"ד שעצם ההטעיה היא האסורה. , כשהתוצאה היא פגיעה בזולת

 ת הדברים מסקנ .ט

כן, למסקנה דדינא, יש מחלוקת אחרונים אם יכול ראובן ללכת לראיון  ל
אג"מ  ה בנין אב משמע שזה אסור. ואילו מהעם כיפה שחורה וחליפה. מ

 מתחזה. לות שהוא משתמע שמותר, בתנאי שיש למראיין אפשרות לג

אין מטרת המאמר להכריע בין גדולים אלו, אלא רק להביא הדברים בפני  
 הלומדים. 

אג"מ יזהר ולא יתיר לעצמו גם להוציא מפיו דבר  ה כמובן, שגם לפי  
שקר. ולכן אם ישאלו אותו אם הוא תמיד הולך עם כיפה שחורה, יענה  

 בכנות ולא ישקר. 

האם יהיה מסוגל לענות   עם עצמו,החכם עיניו בראשו, וצריך לחשוב 
 בכנות על שאלה זו, שאל"כ, אל יביא עצמו לידי נסיון.

 
שו"ע  ההטעיה אסורה. ואכן, ויש שתי אפשרויות: או שסבר שאין הלכה כמ"ד שעצם ה 2

 שהסברנו שדעתו היא שעצם ההטעיה אינה אסורה. ,בחו"מ סי' רכח פוסק כדעת התוס'

 .ההטעיה אסורהאין כלל דעה כזו שסוברת שעצם לדעתו או שלא סובר כבעל בנין אב, ו
 ויסביר אחרת את רש"י והרמב"ם.



 

 

 הספרות תתקדש, וגם הסופרים יתקדשו. "

 –יתרומם העולם להכיר את כוחה הגדול והעדין של הספרות 

( לז תחיה,אורות האורות, )ראי"ה קוק,  "ויוהרמת היסוד הרוחני בעולם בכל עיל

 

 


