
 התשעז סוכותערב >> הרחבות וכיווני מחשבה על אגדות התלמוד סביב הדף היומי 

עד שקשה להעלות על ,  למשל שבמשנה יש פירוש מקובל ומוכר 
והאדון שפך ,  עבד ניגש למזוג לו כוס לאדונו :  הדעת פירוש אחר 
, אולם הגמרא ניגשת למשנה ללא דעות קדומות . את הקיתון בפניו

יכול להיות שהאדון שפך : והיא רואה אותה כמשתמעת לשתי פנים
 –בטעות או בכוונה    –אך יכול להיות שגם העבד  ,  מים על העבד 

הגמרא .  שפך את המים על האדון במקום למזוג לו את הכוס 
אך ,  מתלבטת ומביאה ברייתא שמכריעה לכיוון המוכר לנו 

 .ההתלבטות קיימת
האם ?  מה הנמשל ?  מה המשל בא ללמדנו ,  אם העבד הוא השופך 
א מסביר שמי שמתיישב בסוכה " הריטב ?  ה " שפכנו משהו על הקב 

. דומה למי שבא למזוג כוס ושופך את המים   -ויוצא כשיורד גשם  
לפי :  מדבריו עולה ששני פירושי המשל מובילים למסקנות הפוכות 

ה נוזף בנו ולכן עלינו " הקב   –שהגמרא מקבלת  ,  הפירוש המוכר 
ה לא נזף בנו " הקב   –אבל לפי הפירוש שנדחה  ;  לפנות את הסוכה 

ואנחנו על דעת עצמנו החלטנו לצאת מהסוכה כי היה לנו ,  כלל 
היינו צריכים להישאר ,  לו היינו מכריעים כאפשרות זו .  קצת קשה 

? האם זה מתיישב עם ההלכה שבמשנה .  בסוכה על אף הגשמים 
ייתכן שלפי אפשרות זו !  לכאורה אמורים לצאת כשיורד גשם 

לא ראוי לעזוב .  ראוי לגנאי   –אך מי שמאמץ את ההיתר הזה  , יש היתר לצאת מהסוכה כשיורד גשם: המשנה מתפרשת כך
 . כך לא אמור להתנהג עבד נאמן שרוצה לשמש את אדונו, את המצווה בגלל הקושי

, למה לעזוב את הסוכה כשיורד גשם ?  האמנם אין היא צודקת :  עשויה לעלות השאלה ,  אחרי שרואים את האפשרות הזו 
סוכתנו אינה   -המשנה מסבירה מדוע  ,  לפי הפירוש שמורה לצאת מהסוכה ,  לכאורה ? איננו אמורים להתאמץ למען מצוות

במקום להיחשב לאתגרים המודדים את ,  " סימן משמים " אבל ממתי קשיים לקיים מצווה נחשבים אצלנו ל .  רצויה בשמים 
 ?מסירותנו למען המצווה

בקהילתו של השבות יעקב קרה פעם שלא היה אפשר לקדש . ת שבות יעקב"שתי תשובות מעניינות לשאלה זו מובאות בשו
תשובה .  הוא נשאל אם זה סימן משמים שלא חפצים בקידוש הלבנה שלהם . משום שהירח היה מכוסה בעננים, את הלבנה

, אולי אפשר להרחיב כיוון זה .  בשל הדמיון שלה לשפיכת קיתון מים , אחת שלו הייתה שדווקא ירידת גשמים נחשבת לרמז
וכפי שירידת גשמים ועצירת גשמים מעידות על מצב העם  , ולהגיד שבאופן כללי הגשם הוא ערוץ תקשורת בין שמים וארץ

 . גם לירידת גשם שלא בזמנו יש משמעות -
אלא רק באה ליצור את התודעה הנכונה ,  ה " תשובה אחרת שלו הייתה שהמשנה אינה מדברת על אות של כעס מצד הקב 

ובאה ,  להיות מרוצים שנפטרנו מהמצווה המעיקה חלילה ,  ללא המשנה היינו יכולים לצאת מהסוכה בשמחה .  אצל האדם 
איננו אמורים לפרש גשם ,  לפי כיוון זה .  אין זה אומר שבאמת יש כעס עלינו .  המשנה לחדש שעלינו לצאת מתוך הכנעה 

בעיקר ,  אלא רק לאמץ תודעה מסוימת ,  ( בפרט כשגשם הוא תופעה טבעית ושגרתית בסתו ) בסוכות בתור אות לרעה  
 .כאנטיתזה לתודעה ההפוכה שעלולה להתעורר בקרבנו

לא מספיק לדעת מה ההלכה במקרה .  למדנו גם על תפקיד האגדה , חוץ מהגישה והתחושה כלפי גשם בסוכות, מכל מקום
, או בתחושה סתמית ,  כי אז יכול להיות שנצא מתוך תחושת הקלה על שאין צורך לשבת בסוכה , של ירידת גשמים בסוכות

שממחיש לנו , חייבים משל חד וחריף, וכדי לטעת בנו תחושה. והמשנה מכוונת אותנו בדיוק לתחושה שצריכה ללוות אותנו
תמונה אחת שמשל .  וגם השפילו אותו ,  להרגיש כמו עבד שגם מנעו ממנו לבצע את הפעולה .  את מה שעלינו להרגיש 

 . מצייר אצלנו בדמיון שווה יותר מאלף מילים

 ?אומר באמתמה זה  -גשם בסוכה 
 (כט א—סוכה כח ב)

 
 

 [ משנה]
משתסרח ?  מאימתי מותר לפנות ,  ירדו גשמים 

 . המקפה
  –למה הדבר דומה : משלו משל

 , לעבד שבא למזוג כוס לרבו
 . ושפך לו קיתון על פניו

 [ גמרא]
 ? מי שפך למי: איבעיא להו

 , שפך לו רבו קיתון על פניו: דתניא, תא שמע
 (א"כט ע. )אי אפשי בשמושך: ואמר לו

 
 

 !חג שמח



 

 העמקה בסוגיה הרבה יותר מממון: סיום בבא קמא

עצם קיומה של המחלוקת הזו ,  עוד לפני שנכנסים להבנת המחלוקת 

יחסי הכוחות אינם יכולים להיות .  סימטריה -מעמיד אותנו במצב של א 

, המבוסס על עקרון מידה כנגד מידה ,  בדין צדק ,  לכאורה .  שווים 

. צריכה להיות סימטריה בין העוול שנעשה לנגזל ובין עונשו של הגזלן 

אין להעניש אותו באופן קל יותר ,  כאשר עשה הגזלן כן ייעשה לו 

וכן אין להסב לו נזק גדול יותר מזה ,  ביחס לחומרת המעשה שעשה 

אולם ברגע שההשוואה לדיני נפשות חלה רק על אחד מן . שהוא גרם

או שהגזלן : נפגעת הסימטריה, רק על הגוזל או רק על הנגזל, הצדדים

או שהוא ,  עשה מעשה חמור כנטילת נפש ונענש רק לפי דיני ממונות 

כך או .  עשה רק פשע ממוני ובכל זאת מענישים אותו כאילו נטל נפש 

 .כך יש בעיה של חוסר שיוויון

לפי הדעה שהגזלן נוטל את נפשו של .  נעיין מעט באפשרויות עצמן 

בפועל היה כאן רק .  העברה חמורה יותר מכפי שהיא נתפסת ,  הנגזל 

אך הפגיעה היא ,  אמנם זהו מעשה חמור   –מעשה של לקיחת ממון  

אחרי שישיב .  וגם ניתנת להשבה ולתיקון ,  עדיין ברכוש ולא בנפש 

ל " אולם חז .  לכאורה המצב יחזור להיות כשהיה ,  הגזלן את הגזלה 

לא רק כספו נלקח .  מעמיקים לראות את המתחולל בנפשו של הנגזל 

האמרה שבהמשך .  אלא גם יכולת השליטה שלו על רכושו ,  ממנו 

, שווה פרוטה ,  אפילו אם נגזל מאדם ממון בשווי מינימלי : מחדדת זאת

הרי שסכום ,  אם דין פרוטה כדין מאה .  המעשה דומה לנטילת נפש 

אלא עצם מעשה ההשתלטות על מה ששייך ,  הכסף אינו העניין 

הוא איבד את ,  אדם שנגזל חש שרשות היחיד שלו נפרצה .  לאחר 

הפגיעה החיצונית .  לשלוט על מה שיש לו   –הזכות הבסיסית שלו  

שעליה כבר לא ,  בממון מחוללת פגיעה פנימית קשה הרבה יותר 

 . פשוט לכסות

ל " מצינו השוואות של חז .  הדבר נכון לא רק בנוגע לפגיעות ממוניות 

כל המלבין פני חברו ברבים : " כגון גרימת בושה ועלבון ,  לדיני נפשות גם בתחומים אחרים שבין אדם לחברו 

אך ,  כל פגיעה בזולת שאיננה בגופו עלולה להיתפס כפגיעה בצד החיצוני שלו בלבד ".  כאילו שופך דמים 

 . ל מעוררים אותנו לשים לב למתרחש בלבבו פנימה"חז

לפי דעה זו יוצא שעונשו ?  אף שלא נטל את נפש הנגזל ,  שהגוזל מתחייב בנפשו ,  מה סוברת הדעה הנגדית 

ייתכן שלדעה זו חשוב להפריד בין המישור המציאותי ובין המשקל המוסרי של .  של הגוזל חמור ממעשהו 

אך הקדוש ברוך הוא דן אותו לפי כובד ,  הגזלן נטל רק את ממונו של האחר ,  במבט אובייקטיבי .  המעשים 

 . המשקל הרוחני של חטאו

יש פער בין היחסים הגלויים בין בני אדם ובין המתרחש בלבם :  נראה שעיקרון אחד מוסכם על שתי הדעות 

ואפשר ,  אפשר לשים את הדגש על הפער בין הנזק הממוני שנגרם לנגזל ובין הצלקת הנפשית .  ובנפשם 

, מכל מקום. לשים את הדגש על הפער בין המעשה הטכני שעשה הגזלן ובין ההשחתה הקשה של נפש עצמו

לאורך .  וענייני בין אדם לחברו בכלל , מערכת יחסים כפולה זו מאפיינת את המבט של התורה על דיני הנזיקין

עד היבטים ,  מאמירות עקרוניות על יחסי היחיד והזולת או הציבור   –המסכת ראינו כמה ביטויים למבט זה  

שחורגים מהמידתיות הרגילה בגלל הרבדים הרוחניים ,  מעשיים כמו תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה 

, נזקי ממון הם הרבה יותר מנזקי ממון : מחדדת הגמרא את העיקרון, עם סיומה של המסכת, כעת. של החטא

וממילא כפרת חטאים כאלה ,  כל פגיעה חיצונית היא פגיעה עמוקה בנפש האחר או בנפש הפוגע עצמו 

 .דורשת תיקון עמוק ואמתי

 קיט-בבא קמא קיז|    94גיליון     
 גזל כפגיעה בנפש

. ל ” אך מיועד לכל המעוניין לטעום מעולמם של חז ,  הוא מבוסס על קצב  הדף היומי . מציע מענה למי שרוצה להרחיב מעט בלימוד אגדה אגדה היום
 agada.hayom@gmail.com :להצטרפות לרשימת התפוצה ולתגובות. חיים אקשטיין: עורך. המיזם כולל עלון המופץ ברשת וקבוצת לימוד בפייסבוק

 חומרה ותשובה
 מפרשנות האגדה 

 

 הלכות גזלה ואבדה , ם”משנה תורה לרמב

 הלכה יג, פרק א

 

כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו 
כן ארחות :  שנאמר ,  נוטל נשמתו ממנו 

 .כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח
 

א היתה הגזלה ,  ואף על פי כן  אם ל
ורצה הגזלן ז לעשות תשובה ,  קיימת 

תקנת ,  ובא מאליו והחזיר דמי הגזלה 
חכמים היא שאין מקבלין ממנו אלא 
עוזרין אותו ומוחלין לו כדי לקרב הדרך 

וכל המקבל ממנו .  הישרה על השבים 
 . דמי הגזלה אין רוח חכמים נוחה הימנו


