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ההדרן על התלמוד הירושלמי ועל התלמוד הבבלי 

 והמשניות
 
 

 הסיום וההדרן של התלמוד הירושלמי
 

הש"ס הירושלמי מסתיים במס' נדה בתחילת הפרק הרביעי, בהביאו מיד לאחר המשנה הראשונה את 

התוספתא עמ"ס נדה בפ"ט. בירור הסוגיה על כך כבר לא הגיע לידינו עד סוף המסכת, אך בירור הסוגיה 

  בשמו של ר''מ.  ]מס' נדה )סה:([על כך מופיע בתלמודא דידן 

 

דברי המשנה ולהסביר מדוע בנות כותים יושבות על כל דם ודם והוא משום תוספתא זו באה להשלים את 

שאינן יודעות להבדיל בין דם בתולים לדם נדה ולכן לגבי ספירת ז' ימי הנדה, אם ראתה דם בתולים מונה 

מראיה זו, אף על פי שרואה בתוך ז' ימי נדה והרי זו מקולקלת, לפי שדם בתולים אינו בא מן המקור אלא 

 הצד והוא טהור.מן 

עכור( דם בתולים אינו זהום. דם נידה  דם נידה זהום )=„ –התוספתא מונה את ההבדלים שבין דמים אלו 

 “. אדום, דם בתולים אינו אדום. דם נידה מן המקור, דם בתולים אינו מן המקור אלא מן הצד

הירושלמי מאשר שאכן  התועלת שאנו מפיקים מהבאת תוספתא זו בתלמוד הירושלמי הוא, שגם התלמוד

גירסת התוספתא שבידינו היא אכן מהתוספתא של רבי חייא ורבי הושעיא הנחשבת כתוספתא המוסמכת, 

 .]מס' חולין )קמא.([בניגוד לשאר התוספתות 

 

 הסיום וההדרן של התלמוד הבבלי
 

ממש מקורי, בבואנו לומר את ההדרן על הש"ס הבבלי, אנו נתקלים לכאורה בקושי מסוים, לומר הדרן 

היות שמאז יסודו של מפעל ה"דף היומי" העולמי, ע"י ראש ישיבת חכמי לובלין, הגאון  רבי מאיר שפירא 

זצ"ל והחדרתו בכל תפוצות ישראל, נוסדו אלפי שיעורי "דף יומי" בכל העולם וממילא נאמרו אלפי סיומי 

ם יהיה רעיון כלשהו, אשר נשמיע ש"ס והדרנים על מסכת נדה, אך אקווה, שאוכל לומר הדרן מקורי וא

 אותו וכבר נשמע באחד מאלפי ההדרנים שנאמרו עד כה, הרי שעל זה כבר נאמר "ברוך שכוונתי".

חז"ל מסיימים את הש"ס בהלכות נדה, בבירור מקורות פירוט דיני זבה, מתוך פסוקי התורה. חז"ל בחרו 

של הדין, לגבי זבה הרואה בלילה  בשאלה, מנין לסיים את הפרט האחרון בדיני זבה, בעניין בירור המקור 

 שחלים עליה אז דיני הזבה, אולי חלים עליה דיני הזבה, רק כאשר היא רואה ביום.

א"ל ר' שמעיה לר' אבא, אימא ביממא תהוי זבה, בליליא תהוי נדה )= היינו, שאם ראתה בטווח של „

ימים כמו נדה.( א"ל, עלך אמר קרא "על עשר יום, בלילה ואפילו פעם אחת תצטרך לספור שבעה -אחד

  , סמוך לנדתה. ]ויקרא )טו,כה([נדתה" 

זאת אומרת, "סמוך לנדתה" היינו, עם תום שבעת “. סמוך לנדתה אימת הוי ? בליליא, וקא קרי ליה זבה

ימי הנדה, המסתיימים בתחילת ליל יום השמיני. אם כן מוכח שאם ראתה אז בלילה, היא כבר נקראת זבה. 

 אם כן, רואים שזבה, אפילו שרואה בלילה חלים עליה דיני זבה ולא דיני נידה.

 

תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל „ –לסיום סופו של הש"ס, בחרו מסדרי הש"ס לסיים בדברי אגדה 

"הליכות עולם לו" אל תקרי הליכות אלא  ]חבקוק )ג,ו([יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר 

 “.הלכות

 



 )ב(

 

 האם יש קשר ישיר או כללי בין הלכות הנדה לבין דברי התנדב"א

 

התוס' כאן בד"ה תנא מסביר, שהסיבה שהש"ס מסיים דוקא בדברי אגדה אלו הוא משום שהם דברי 

"שבח וניחומים". לכאורה, בסיומו של התנא דבי אליהו, אין אנו רואים כל קשר בין דבריו לבין ענייני 

וכן משמע מדברי תוס' הרא"ש, שאין קשר ישיר בין דברי התנא דבי אליהו לבין ההלכות הנדה והלילה. 

האחרונות שנדונו בסיום הש"ס וכל הקשר מתבטא בכך, שהתנא דבי אליהו מדבר על הלכות, ובכך יש 

קשר מסוים לעמוד האחרון של סוף הש"ס, שגם שם מדובר על הלכות, היינו, הלכות י''א יום שבין נדה 

לא שייך כל כך הכא טפי „ –ה שהן הלכה למשה מסיני לשיטת ר''א. לכן מסיים התוס' רא"ש ואומר לנד

)= כאן יותר( מבשאר דוכתי דלא מייתי לה אגב גררא זו, אלא משום דניחא ליה לסיים בדבר שהוא טוב 

הרא"ש, שעד אם כן, נמצאנו למדין מתוס' “. שכן מצינו בנביאים ראשונים שסיימו בדברי שבח וניחומין

ובכך זה יהיה, ניחומים  עתה עסקנו בדבר שאינו טוב ולכן ראו מסדרי הש"ס צורך לסיים בדבר שהוא טוב

ושבח, על מה שעסקנו בו קודם ועוד דבר אומר תוס' הרא"ש, שניחומים אלו אינם קשורים בקשר ישיר 

 לדבר שעסק בו הש"ס קודם, אלא שהם ניחומים רק באופן כללי.

שלחז"ל הקדושים היתה כוונה מיוחדת בשיבוצו של כל פרט, זה בסמוך לזה, כי כידוע, העניינים אין ספק 

וכבר כתב המהר"ץ ]מס' ב"מ )פו.( תוס' ד"ה רבי[  בש''ס מובאים בסמיכות, משום הקשרם זה לזה

אך  “,זהמסדרי התלמוד היה להם בכל עת טעם וסיבה לסמיכת המאמרים זה ל„, ש]מס' גיטין )ז.([חיות 

 נשמט ממנו התוס' דלעיל שהוא מה"ראשונים", המהוה אסמכתא לדבריו.

 

 מי הם בעלי התוס' המוסמכים ביותר בש"ס
 

אם אכן התוס' כאן חולק על התוס' במס' ב"מ, נוכל לסמוך על התוס' במס' ב"מ, שהוא מהמסכתות 

לבין דברי האגדה  הגדולות ובכל זאת למצוא את הקשר הישיר בין הלכות נדה שהובאו בסוף הש"ס

 – ]"ים של שלמה", מס' יבמות, פ"ד, סי' ל"ד[שהובאו כאן בסיום הש"ס, כיון שהמהרש"ל כתב 

עיקר נגד התוס' של אותן מסכתות קטנות וכן יש קבלה, שהתוס' מן  )= מס' יבמות(אכן התוס' דהכא „...

א מטוך על פי  רבינו ברוך שיר התוס' של מס' נדה ייסדו הר"“.  המסכתות גדולות הן תוס' של ר"א מטוך

וכבר כתב ]שו"ת מהרי"ל החדשות, אה"ע סי' רי"א, הוצ' "מוריה"[ פנטי"ן בעל "התרומה" 

ומימי דתוספות משאנץ שקצרם מהר"א מטוך אנו שותים ותו חזינן „... –"תרומת הדשן" בשאלה י"ט 

 מע' ספרים אות ת' הערה כ'[]"שם הגדולים", מרן הרב חיד"א “. דמהר"ם דמבתראי הוו כתב נמי הכי

ואנחנו לא נדע בירורן של דברים ונראה שמה שמביאין הגדולים משם „ –מתייחס לדברי המהרש"ל וכתב 

  “.  התוס' סתם, הם תוס' שאנץ

מציעא הובא קשר הסמיכות בסתם, היינו, ע''פ תוס' שאנץ ולכן ניתן לסמוך על התוס' -בתוס' שבמס' בבא

שיר שבין  הלכות נדה לבין דברי התדב"א. אמנם ניתן לומר, שאין כלל מחלוקת שם ולכתוב על הקשר הי

בין שיטות התוס', כי גם התוס' ותוס' הרא"ש כאן מסכימים, שבאופן כללי אמור להיות קשר בין שתי 

הנושאים, אך כוונתם היא, שאין כל כך קשר ישיר בין דברי התנדב"א למחלוקת בענין הלכות נדה, אי הוו 

או דברי קבלה או מדרבנן, מושגים התלויים במחלוקת \רייתא או הלכות )דברי סופרים ומדאו

 ה"ראשונים".  ראה על כך ב"ספר המצוות" לרמב''ם ובנושאי כליו(. 

אנו רואים, שהש"ס בחר לסיים את דיוניו ההלכתיים, דוקא בבירור מקור דיני  נדה וזבה בלילה ואילו את 

בחשיבות לימודן בכל "יום" שהוא הפך מן הלילה,   ב. בנושא ההלכות. א.מו המלים  האחרונות בש"ס סיי

 בעניין העולם הבא. ג.
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בהדרן זה נשתדל להראות את הקשר ישיר בין דברי הניחומים לבין עצם ענין הנדה והלילה, בו מסיים 

זה והעוה"ב ואת שינון  הש"ס את דיוניו וכן על מהות הרע והמיתה וכן את היחס בין מכלול קשרים מושגי

 ההלכות כחוליה המקשרת ביניהן. אז גם נוכל להבין היטב, במה מנחם אותנו התנא דבי אליהו

 

 ענין הנדה אינו שייך לטבע הבריאה
 

נראה, שכל ענין הנדה, הוא למעשה שנוי מטבע הבריאה, שינוי אשר התרחש כידוע, בעטיו של חטא אדם 

הנדה, אינו קיים אצל בעלי חיים, אלא רק במין האנושי. למעשה, חוה הראשון וחוה. שינוי זה של טבע 

]מס' עירובין )ק:(, "פרקי דרבי אליעזר" פ"יד, "ילקוט שמעוני" פ'  נתקללה בעשר  קללות

  , אשר רובן שייכות בצורה כלשהי, לנושא הנדה. בראשית רמז ל"א, "פרקי אדם הראשון"[

לבוא אין מיתה כל -ולעתיד„לבוא, יחזור הדבר לקדמותו, ו-לעתידקללה, כמובן, היא דבר רע, אך מובא ש

הכל מתרפאים חוץ „ו ]מדרש תהלים )קמו,ד([“ הקב"ה מתיר את הנדה„, ]קהלת רבה )א,ז([“ עיקר

ובכלל "הכל מתרפאים" הן ]בראשית רבה )כ,י(, מדרש תנחומא, פרשת מצורע ב'[  “מנחש וגבעונים

]"בראשית ך באטיות "אבל לעתיד לבא הקב"ה מרפא אותה מכה" גם המזלות, שלקו אחרי החטא ליל

 לכן, כיוון שענין הנדה והלידה קשורים זה בזה, הרי שבעולם הבא לא יהיו גם פריה ורביהרבה" )י,ד([. 

. כיוון שהש"ס מסיים בדבר רע, היינו במצב קיומי מקולל של הנדה, לכן יש צורך ]מס' ברכות )יז.([

 ן, שהרי סוף טוב הכל טוב.לסיים בשבח ותנחומי

הנה, ראשית יש להבין, מדוע התנא דבי אליהו אומר "כל השונה הלכות בכל יום". אם כוונתו רק לומר 

השונה הלכות כל יום" ואז  כלשיש לשנות ולגרוס הלכות כל יום בתדירות ובלי הפסק, יכול היה לומר "

היתה לאמירה זו אותה משמעות. כמו כן, יש להבין בכלל, מה כוונת המילה "יום". יתכן שהכוונה היא 

ליום ולא ללילה ויתכן שהכוונה היא מעת לעת ואפשר לפרש שהכוונה היא ליום ולא ללילה, אלא שיום 

 וי לעולם הבא או למהות הטוב בכלל.זה כולל גם חלק מן הלילה, או ליום במובן רחב ביותר ככנ

נראה, שכוונת מסדרי הש"ס היתה להביא מאמר שמשמעותו תכלול את כל המושגים גם יחד ולכן 

 מנוסחים הדברים במילים "בכל יום", היינו, בכל מובני מושג היום.

 

 הרע-הזה, מוות, יצר-אחדות המושגים של נדה, לילה, עולם

 

ליליא הוא והא דקרי ליה יום „ימחישו את כוונת דברינו. פעמים מדובר שנצביע על מספר מקורות, אשר 

)= שישנם אנשים שערים גם בשעות אלו של  ]מס' ברכות סוף )ח([ “דאיכא אינשי דקיימי בההיא שעתא

עוה"ב שהוא דומה ליום, עכשיו העולם הזה שדומה „... –הלילה(, וכן להיפך וכן לעתים, במובן רחב יותר 

כל העוסק בתורה בעוה"ז, שהוא דומה ללילה, הקב"ה מושך עליו חוט של „ו  ס' פסחים )ב:([]מ “ללילה

  . ]מס' חגיגה )יב:([ “חסד לעוה"ב

היינו, “, כל העוסק בתורה בלילה, הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביום„ –זה מתאים שם לכוונת הגמרא 

וד ברצף בין ביום ובין בלילה בעולם הזה, היום מקביל למושג העוה"ב, ולימוד התורה, הכוונה, ללימ

ואפילו  ]מס' סנהדרין )פח:([“ איזהו בן העוה"ב...וגריס באורייתא תדירא„ –הנקרא לילה. וכמו שלמדנו 

אינו דומה שונה פרקו מאה „כבר גרס את התורה מאה פעמים מוטלת עליו החובה להמשיך ולשננה, כי 

 .ה )ט:([]מס' חגיג “פעמים לשונה פרקו מאה ואחד
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 מתי יש בעיקר ללמוד את התורה ואיזה חלקים מהתורה ביום ואיזה חלקים בלילה

 

ישנם מאמרי חז"ל המצביעים על כך, שעיקר עסק התורה ושינונה הוא דוקא בלילה במובן הפשוט וכן 

ת"ח „ו. ]מס' סנהדרין )פח:([ “שינה לצדיקים רע להם ורע לעולם„ –בפרט לגבי תלמידי חכמים 

]מס' מנחות  “העוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהן הכתוב כאילו עוסקין בעבודה )= של הקרבנות(

תנא רבי חייא כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו, שנאמר "קומי רוני „ –וכן לגבי כל אדם  )קי.([

עסוקי במשנה „ –ה"תרגום יוסף"  ]איכה )ב,יט([ ואומר שם על פסוק זה ]מס' תמיד )לב:([ “בלילה"

  “. בליליא

כל בית שאין דברי „ –כן רואים אנו, שעסק התורה בלילה, הכוונה היא לגריסת המשניות ושינונן וכן -אם

כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה „ו [ ]מס' סנהדרין )צב.( “תורה נשמעין בו בלילה אש אוכלתו

ן השדה בערב ונכנס לבהכ"נ, אם רגיל לקרות אדם בא מ„ –וכן ]מס' עירובין )יח:([  “שוב אינו נחרב

  ]מס' ברכות )ד:([. “קורא ואם רגיל לשנות שונה, וקורא קריאת שמע ומתפלל ואוכל פתו ומברך

המאירי הל"מ.  – רש"יהלכות ] –איזו היא משנה : רבי מאיר אומר „ –אמנם קיימת מחלוקת מהי משנה 

ספרא וספרי שהן הלכות „ – רש"י) “דה אומר מדרשמשניות[ ורבי יהו – והרמב"ם הל' אישות )ח,ד(

נראה שמחלוקת תנאים זו שייכת למחלוקת לגבי  ]מס' קידושין )מט.([.“.( של מדרשי מקראות

או כגרסת הלכות ]תלמוד ירושלמי, מס' ברכות )ט.([ הדין השוה באמירת ברכת התורה של מדרש ו

  תלמוד ]מס' ברכות )יא:([. משנה ו-תלמודנו

אן פירש רש"י שהלכות הן גם הל"מ, כפי שפירש רש"י במס' קידושין וגם משניות כפי שפירשו אמנם כ

 שם המאירי והרמב"ם שחלקו עליו שם, אך רש"י כאן מוסיף שהכוונה גם לברייתות.

אמר רב „ – ]מסכת עירובין )סה.([אך לכאורה ישנה מחלוקת, מתי הלימוד הטוב ביותר, ביום או בלילה 

ברי ליליא אלא לשינתא. א"ר שמעון בן לקיש, לא איברי סיהרא אלא לגירסא. אמרי ליה לר' יהודה לא אי

זירא מחדדן שמעתך )= שמועותיך מחודדות( אמר להם כי דיממי נינהו )= כי שיננתי אותן ביום(. בתו 

ר ואז של רב חסדא שאלה את אביה וכי מר אינו רוצה לנמנם מעט? אמר לה בתי, יבואו ימים ארוכים בקב

אנחנו לומדים ביום “ )= אפשר לעסוק בתורה ובמצוות ואז אני אנמנם. אמר רנב"י אנחנו פועלי יום-אי

היה קובע לו לשנות כך וכך „ – רש"י)“ רבי אליעזר בן יעקב יזיף ופרע„כמו שפועלים עובדים ביום(. 

שמלבד ריש לקיש הגמרא  ראינו, -אם“(. פרקים ביום...ופעמים היה טרוד...ופורע בקביעות עתו בלילה

]ויקרא רבה, פרק י"ט, אגדת  מראה שכל האמוראים שיננו לימודם דוקא ביום. והנה אמנם במדרשים

, רבי יוחנן הוא זה שאומר אין רנה של תורה אלא בלילה, שנאמר "קומי רוני בלילה" שמואל )ה,ט([

שהשינון ביום וגם בלילה. אך  , אומרים זאת רבנן, ודוקא ריש לקיש הוא זה שסובר)מז,ה( ובשמו"ר

משיטת התלמוד הבבלי משמע, שריש לקיש סובר  שעיקר השינון הוא בזמן הלילה, שכן מצינו בשני 

דתני בערבית „מקומות שריש לקיש מדגיש את נושא הלימוד תוך שכיבה, שהוא אופייני לערב וללילה, 

ריש לקיש רמי „ –)ה.(  מס' זבחים . המקום הראשון הוא]מס' ברכות )ב:([ “ברישא...דכתיב בשכבך

  “.(. שוכב על בטנו פניו כלפי הקרקע„ – רש"י)“ אמעוהו ומקשי

גיטין )מז.(, שם שואלת בתו של ריש לקיש את אביה, האם אינך צריך משהו כדי   המקום השני הוא במס'

“.( לי כר וכסתבטני ושומן שבמעי הוא „ – רש"י)“ בתי כריסי כרי„ –לשכב עליו? ענה לה ריש לקיש 

והערוך  ]מס' ע"ז )סה.( תד"ה ה"ג[ ]רש"י כאן מפרש לשיטתו, שכר אינו בהכרח מזרון, כשיטת התוס'

ואף שהתוס' שם במס' “. הכר שבמראשותיו„ – )נו.( ד"ה אודרא[  ]מס' ברכותרש"י  ע' כסת. וכן כתב

ע"ז, מביא ראיה מוכחת לדבריו ממס' כלים, נראה, לכאורה, שגם לרש"י ניתן למצוא ראיה מוכחת 

כאדם שמציע את הכר על ראש המטה וכאדם שהוא מדבר מעל הכר „ –]פר' יתרו )יט,כ(([  מהמכילתא

 [.)נו.( לגבי בן ציצית הכסת. ]ועי' בגיטין

 )ה(



 

דרכן היה לשכב על בטנם, כדאמרינן בזבחים „ –כתב  ]מס' גיטין )מז.( ד"ה כריסי כרי[ואמנם התוס' 

אך לא זכינו להבין מה ראייתו, מריש לקיש על ריש לקיש, שכך “, )ה.(, ריש לקיש רמי אמעוהו ומקשה

' ובמדרשים. היה גם דרכן של שאר האמוראים. ועוד שלא מצינו, שכך היה דרכן, בשום מקום אחר בגמ

, שעד ר"ג היו לומדים בעמידה ]מס' מגילה )כא.( ועי' מס' חולין )פד.( רש"י ד"ה אמר[להפך  מצינו

ומזמן ר"ג ירדה חולשה לעולם והיו לומדים בישיבה, אך לא בשכיבה, ובפרט לא שכיבה על הבטן שיש 

. אמנם, קושי ט אות ו'[]מס' ברכות )יג:(. שו"ע )סג,א( ועי' ב"משנה ברורה" סי' רל" איסור בכך

]תד"ה פרקדן במס' פסחים  אחרון זה אינו קשה על התוס', כי הם סוברים שרק שכיבה על הגב אסורה

, אך באמת, אין כאן קושיה כלל על התוס' אלא טעות דפוס, או טעות בכתב יד, )קח.( ובמס' נדה )יד.([

 פנינו.כי בתוס' הרא"ש מצוטט התוס' "דרכו" ולא "דרכן", כבתוס' של

והנה, מה שריש לקיש דרכו היה לשכב וללמוד, נראה שהוא רצה להביע בכך את שיטתו, שעיקר עסק 

התורה, היינו חזרה ושינון המשניות וההלכות, הוא דוקא בלילה, ולכן הדגיש זאת עי שכיבה שהיא בלילה 

)מז.(, שהוא היה מדגיש את שיטתו בחיים ע"י מעשים  כפי שראינו מקודם. וכן אנו רואים שם במס' גיטין

כי נח נפשיה שבק קבא דמוריקא )=כשנפטר הותיר אחריו רק צמח כרכום אחד( קרא אנפשיה „ –בולטים 

  . ]תהלים )מט,יא([“ "ועזבו לאחרים חילם"

לי של ריש לקיש רצה להביע בכך את שיטת חייו באמונה ובטחון, שאין צורך להבטיח את עתידם הכלכ

]מס' עירובין )נד.(  צאצאיו לאחר מותו, כי אלוקים, הוא מפרנס ודואג למי שנולד, כמו שכתב רש"י

כלומר גם כשהן גדילין גדלה פרנסתן ועושרן עמהן ואינך צריך להדאג „ – רש"י ד"ה הללו נוצצין[

“. זה כר-ו, זכרבא זכר לעולם בא ככרו ביד„  –]מס' נדה )לא.([  ולמעשה מפורש כך בגמרא“. עליהן

והנה, ריש לקיש יכול היה לדגול בשיטת חיים זו ובכל זאת להשאיר לעצמו יותר מקבא דמוריקא מכל 

עושרו, אלא כפי שאמרנו, ריש לקיש רצה, ע"י מעשים בולטים להדגיש את שיטתו, וכן לענייננו כאן, 

, ע"י שכיבה. הוא הדגיש את רצה ריש לקיש להדגיש בשיטת את שיטת לימודו בשינון התורה דוקא בלילה

 .]תלמוד ירושלמי, מס' ברכות )לח.([שקיעותו בלימוד ע"י מעשה בולט 

 -הנה, נראה שריש לקיש שאמר, שהירח נברא לשם גירסא ושינון, אינו חולק עם האמורא המובא לפניו

רח, אלא רב יהודה, שאומר שלא נברא הלילה אלא לשינה, שהרי כשנברא הלילה עדיין לא שימש בו הי

זמנית ביום ורק ביום הרביעי החל הירח להאיר בלילה ועליו מדבר ריש לקיש, -השמש והירח שמשו בו

 אך על עצם הלילה, יודה ריש לקיש, שנברא לצורך השינה.

וזה שאמרו "לא איברי לילה „ –[, הלימוד והשינה הם יחד, שכן כתב ]משלי )לא,יד(ב"ביאור הגר"א" 

לילה ראשון שהיא )= הנשמה( מביאה את כל המעשים למעלה ולומדת שם  אלא לשינתא", ר"ל חצי

על פי גירסת המשנה ברורה, מתפרש הדבר, שהנשמה שם גורסת את ידיעות החכמה “. חכמה עליונה

 . ]נדה )ל.([העליונה שוב, ממה שהיא למדה בזמן היותה בשלב של עיבור 

נר משפט", רבי יהושע בועז, בעל  –ן משפט ]"עי עם זאת, על פי המציין של מקורות ההלכה בש"ס

ר"ל( ומציין את דעת ריש לקיש, כמי -, נראה שהוא ראה בכך מחלוקת )ר"י"שלטי גבורים" על הרי"ף[

צריך להזהר בלימוד „ –, ששם נאמר ]חלק או"ח )רלח,א([ "שנפסקה הלכה כמותו ב"שולחן ערוך

  “. הלילה יותר מלימוד של יום והמבטלו עונשו מרובה

]"באר הגולה", רבי משה רבקש, סבו של הגר"א )"הגה מנחם  ברם, מציין מקורות הש"ס בשו"ע שם

חולק על מציין מקורות השו"ע  ציון" על "שם הגדולים" למרן הרב חיד"א ע' הרב משה רבקש([

 בש"ס, וסובר שמקור הלכה זו הוא אמנם במס' עירובין, אך במס' עירובין )יח:(, שם מייעצת הגמרא,

ואכן, השו"ע אינו נוקט עמדה לגבי מה יותר “. כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב„ש

אלא רק כותב, שהמבטל לימודו בלילה עונשו מרובה, שביתו נחרב, ולכן -למוד יום או למוד לילה-חשוב

ה של דברי תורה גם צריך להזהר ביותר בלימוד הלילי, כי ישנה סגוליות יחודית המחייבת את עסק התור

לקבוע עתים לתורה „  – בלילה, ולכך מספיק פרק זמן קצוב. וכן היא כותרתו של הסימן )רלח( בשו"ע

 “.בלילה

 )ו(



 

מצטט את הגמרא בעירובין  ]אות א' שם בסימן רל"ח[הנה, לא זכיתי להבין מדוע ה"משנה ברורה" 

ורב יהודה “ לא איברי סיהרא אלא לגירסא„והרי ר"ל אומר “. לא איברי ליליא אלא לגירסא„ –)סה.( 

ואילו ה"משנה ברורה" משלב שני עניינים לענין אחד וכותב שכן “ לא איברי לילא אלא לשינתא„אומר 

  "כדאמרינן".  –כתוב שם 

פי כת"י מינכן, "ליליא" במקום "סיהרא", או שזו אשגרת לשון, -יתכן שה"משנה ברורה" גרס בגמרא על

הלכתית, יש לשני המאמרים האלו מובן אחד, כפי שכתבנו לעיל -ז, שמבחינה מעשיתאו שכוונתו לרמו

 בשם הגר"א.

ראינו במקורות שלעיל, שלימוד התורה בלילה, הכונה ל"עסק התורה" וכפי שראינו, הכוונה לשינון 

 משניות ו"דברי תורה".

, מס' שבת )פג:( רש"י ]מס' ר"ה )יט.( מה הם "דברי תורה" אלו ? בש"ס הכוונה היא לדברי קבלה

]מס' שבת )מח:( רש"י ד"ה דבר תורה, )שם( )פג:( רש"י ד"ה  והלכה למשה מסיניד"ה דרבנן[ 

]במדבר . במדרשים דרבנן, מס' חגיגה )יג.( רש"י ד"ה נגנז, מס' נדה )סז:(, רש"י ד"ה דבר תורה[

נו דברי תורה", תנדב"א רבה )יג, טו(, )שם( )יד, יב( "למה לא נתנו בכתב דברי סופרים כשם שנת

רבה )יח, טו(, )כב,ו(, תנדב"א זוטא )ג,ב(, )שם( )יד,א( "ולדברי תורה שכתוב בה כי קרוב אליך 

הכוונה היא גם למקרא. רש"י בסוף הש"ס מפרש שהשונה הלכות הכוונה ל"משנה ברייתא  הדבר מאד"[

י ולא ברייתות. אם כן, כוונת והלכה למשה בסיני", שבלילה יש לגרוס רק משניות והלכה למשה מסינ

התנא דבי אליהו ב"כל השונה הלכות בכל יום", היינו, לשינון ביום שכולל גם ברייתות, שאז מובטח לו 

שהוא בן העוה"ב, כי הוא גורס את שמועות כל התורה כולה, לא רק משניות והלכה למשה מסיני שאותן 

 גורסים בלילה, אלא גם ברייתות.

על חשיבות שינון המשנה בלילה מהפסוק "קומי רוני  ]מס' תמיד )לב:([לומדים הנה ראינו, שחז"ל 

ויש להבין כיצד לומדים זאת מהפסוק הזה שמדבר על שירה ? לכאורה, ניתן  ]איכה )ב,יט([ בלילה..."

עד חצות „ – ]מס' ברכות )ג:([ללמוד מזה על מזמורי תהלים בלילה, כמו שאמר רב אשי על דוד המלך 

]"משנה  והפסוק אכן מדבר על זמן חצות“ יה עוסק  בדברי תורה מכאן ואילך בשירות ותשבחותהלילה ה

“. לראש אשמורות שפכי כמים לבך נוכח פני ה'„ –, כי המשך הפסוק הוא ברורה" סי' א' אות ט'[

כנראה, שהסיבה היא משום שבזמן חז"ל היו משננים את המשניות ע"י זמרה ולכל משנה היתה מנגינה 

]מס' עירובין )יח:( רש"י  , כמו שכתב רש"י]מס' ערכין )ד,א( ב"תפארת ישראל" בועז )א([ להמש

  “. מי שנותן זמירות של תורה בלילה„ – ד"ה ולא[

ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר גם אני נתתי להם „ – ]מס' מגילה )לב.([ כמו כן, אומרים חז"ל

שהיו רגילין לשנות המשניות בזמרה לפי שהיו שונין „ –שונה ד"ה וה  ואומר שם התוס'“ חוקים לא טובים

]מס'  “גמרא גמור זמורתא תהא„ –כמו כן אומרת הגמרא   “.אותן על פה, ועל ידי כך היו נזכרין יותר

 . )קיג.(, מס' ביצה )כד.(, מס' ע"ז )לב:( וראה ברש"י שם[ שבת )קו:(

היו לומדים את התורה בע"פ ושעד אז בוודאות הנה אמנם, יש מחלוקת גדולה ב"ראשונים", עד מתי 

]מס' עירובין סוף )סב(, מס' ב"מ )לג.( ד"ה ואינה מדה, )שם(   השינון היה ע"י זמרה.  לפי רש"י

ודעמיה, הלא הם  )פח:( ד"ה ומתניתא, מס' שבועות )ד.( ד"ה ומשנה, )שם( )יח.( ד"ה פרישה[

]מס' שבת  "שבולי הלקט" בשם  ספר "התרומה", ]בהקדמה ומ"ע ס"ה בענין מכבה ומבעיר[ הסמ"ג

]הגירסה  ואגרת רב  שרירא  גאון ]"שיטה מקובצת" מס' כתובות )ב:([ , הרא"שסי' קט"ו[

לא נכתבה המשנה, הגמרא, תפילות וצורות טעמי המקרא אלא רק אחרי תקופת האמוראים, האשכנזית[, 

 או בתקופת הגאונים.  איבתקופת רבנן סבור

]"שיטה  ודעמיה, הלא הם הריטב"א, הרשב"א ]הקדמת היד החזקה ד"ה כל[ הרמב"םלעומת זאת, 

ואגרת רב שרירא  ]מס' גיטין )ס.([ , התוס' רי"ד]מס' ע"ז )יא.([ , התוס'מקובצת", מס' כתובות )ב:([

 , סוברים, שכבר המשנה נכתבה ע"י רבי יהודה הנשיא בעצמו או תלמידיו. בכל ]הגירסה הספרדית[ גאון

 

 ז()



 

זאת נראה, שגם הרמב"ם וסיעתו מודים, שאפילו אחרי שנכתבה המשנה, עדיין היו משננים את המשנה 

 ע"י זמירות ומגינות, אך לא ידוע מתי הפסיקו לשנן את המשנה והגמרא על ידי זמרה.

 –"רבינו" –"נשיאה"  –"הנשיא"  –חותם המשנה ושל נכדו  -מה היו תארי הכבוד של רבי 

 ?"רבינו הקדוש" 

ר' יהודה הנשיא הוא רבי ולאו היינו רבי יהודה דמתניתין, דסתם רבי „ –רש"י פירש במס' ביצה )כו.( 

היה „ –י יהודה נשיאה מה שכתב 'רש"י' במס' תענית )כד.( בד"ה רב“. יהודה הוא רבי יהודה בר אלעאי

בן „ –וכן מה שכתב רש"י במס' עבודה זרה )לז.( בד"ה רבי יהודה הנשיא “ בנו של רבן גמליאל בר רבי

דברים אלו הם אינם עומדים בסתירה לדבריו של רש"י “, בנו של רבי היה,  הורה שהיא מותרת להנשא

ונכדו, אלא שלעיתים מכונה נכדו של רבי רבי   –במס' ביצה, כיון דאין הכי נמי, דתרי רבי יהודה הוו 

"רבי יהודה נשיאה" ולעיתים ]מתוך ט"ד או טעות בכ"י או שהגמרא הניחה שלא ניתן לטעות[ "רבי יהודה 

הנשיא" וכבר דן בכך ארוכות הגאון רי"א הלוי רבינוביץ בחיבורו "דורות ראשונים". אמנם, אף שראינו 

שיא" ושהכוונה היא לנכדו של רבי, או שזה טעות דפוס או לעיל במס' ע"ז שגרסינן "רבי יהודה הנ

שהגמרא עצמה לא דקדקה בכך מתוך שסמכה על כך שאותה הגמרא עצמה הובאה כבר במס' גיטין )עו:( 

ושם כתוב כן "נשיאה" ויותר מזאת, שם כתוב הדבר בצורה מפורטת את מה שהשלים רש"י בהסברו 

כתוב "ר' יהודה נשיאה בנו של ר"ג בר רבי" ופירש שם רש"י  במס' ע"ז )לז.( ושם במס' גיטין )עו:(

והיינו ר' יהודה נשיאה שהיה בימי האמוראים בן בנו של רבינו הקדוש „... –בד"ה בי דינא דשרי משחא 

ולמעשה לכן יכלה “ כדאמרינן במס' ע"ז )לז.( "מסתמיך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דר' שמלאי"

דה הנשיא ולהתכוון לנכדו של רבי, כיון שבאותו עמוד הובא מה שרש"י הביא  הגמרא לנקוט שם ר' יהו

"מסתמיך ואזיל..." ואז אי אפשר לטעות שהכוונה לנכד רבי, אך במס' גיטין, כדי שלא נטעה הובא גם 

ר' יהודה נשיאה הוה ליה ההוא „ –"נשיאה" וגם "בנו של ר"ג בר רבי" וכן במס' ביצה )כז.(, הובא 

ור' אמי ודאי היה אמורא אך הוא היה בזמן רבי ונראה שרבי שהיה תנא “ דר' אמיריה לקמיה בוכרא שד

ובפרט שדיבר בלשון הקודש וכונה בזמנו "הנשיא" בלשון הקודש, בניגוד לנכדו שהיה בזמן האמוראים, 

ות "נשיאה". אמנם במס' ברכ-כאשר המרכז הגדול של התורה היה כבר בבבל, כונה כדי להבדילו מסבו

 יד.-)לג:(, כתב רש"י בד"ה רחבא על רבי את התואר "נשיאה", אך יתכן שהוא טעות דפוס או טעות בכתב

אמנם, רש"י אינו כותב בשום מקום מנין הוא ידע שגם רבי ולא רק נכדו נקרא "רבי יהודה הנשיא" ונראה 

ע כמ"ד אחד במחלוקת שמקורו הוא ב"תלמוד ירושלמי", מס' סנהדרין )יא,ד( )נה:( ויתכן שהוא מכרי

הוא רבי הוא רבי יהודה הנשיא. אמר ר' אבהו הוא רבי  – מאן רבירבי יוחנן...„ –מיהו רבי, כי שם הובא 

לכאורה רש"י מכריע כרבי יוחנן שרבי נקרא "רבי יהודה הנשיא" ולא “. הוא רבי יודן הנשיא הוא רבינו

שכיון שב"תלמוד הבבלי" לא הוזכר בשום מקום הנשיא", אך יתכן  יודןכדברי ר' אבהו שרבי נקרא "רבי 

רבי בתואר "רבי יודן הנשיא", הרי שהמחלוקת נסובה רק על השאלה, כיצד נקרא רבי בא"י וב"תלמוד 

ירושלמי" ולכן אין למחלוקת זו כל קשר לשאלה כיצד כונה רבי או נכדו בתלמודא דידן ולכן גם רש"י 

נו שייך לתוארי רבי ונכדו ב"תלמוד הבבלי", אך זה יכול להיות אינו מזכיר כלל את ה"ירושלמי" כי זה אי

מקור עבור רש"י לפחות לענין הצמדת התואר "נשיא" לרבי. ב"תלמוד ירושלמי", מס' פאה )א,ה( )ט:(, 

חפשנו ולא מצאנו „ –נחלקו רבי ורבי יהודה הנשיא ועל כך מעיר שם רבי עקיבא איגר ב"גליון הש"ס" 

ת השייכים לזה. אמנם, דרך הירושלמי  לומר תני, אף שאינו בתוספתא ובברייתא זאת בתוספתא במקומו

וכן נמצא לפעמים בבבלי, אבל הדבר תמוה, דלעולם לא מצינו שיחלקו רבי ור' יהודה הנשיא ועיין רש"י 

דפוס וילנא, דברי רש"י מובאים בד"ה הוא "ירד מומחה"(,  –בביצה )כו.( ד"ה ר"י הנשיא )בגמרא שלנו 

“, שכתב שרבי הוא רבי יהודה הנשיא„ –שנשמט בדפוס ומה שכתב הגרע"א והושמט, היה כתב )נראה ש

כי רש"י במס' ביצה לא התייחס כלל לנכדו של רבי ויתכן שהגרע"א רצה לציין, שרש"י מכריע שרבי 

א לעיל.( נקרא "רבי יהודה הנשיא" ולא "רבי יודן הנשיא" כדברי ר' אבהו בירושלמי במס' סנהדרין שהוב

, כמו שכתב רש"י בגיטין )עו:( ובכמה דוכתי מבואר כן וגם הרמב"ם לא ר"י נשיאה היה בן בנו של רבי

 “.  הביא הך דלוקח פירות תלושין בשנת מעשר עני וצ"ע בזה

ראינו לעיל, שר' אבהו מציין שרבי נקרא "רבינו", אך בתלמוד הבבלי רבי נקרא "רבינו   – רבינו

א "רבינו" היו גדולי האמוראים בדור הגבולי שבין התנאים והאמוראים וכולם חיו הקדוש" ומי שנקר

בזמנו של רבי, הלא הם רב ושמואל ]מס' ברכות )ל:(, )לח:( ועוד[ וכן הראנו לעיל ממס' מגילה )כט.( , 

שם הובא "בית רבינו" וכן במס' חולין )צה:(, שלח ר' יוחנן לרב "לקדם רבינו".  היו מאוחר יותר 

שלח רבי אלעזר „ -אמוראים שכונו בתואר זה. במס' ב"ב )פב:( כונה כך ר' אלעזר ושם ב)קלה:(, הובא 

 שכל אלו כונו בחייהם בשם רבינו וכאשר הם נפטרו כינו בתואר   וי"ל“. ר' יוחנן –לגולה משום רבינו 

 )ח(



 

ר' יוחנן. אמנם, כיון שרבי היה תנא  –שמואל   –רב   –זה את הגדול בדורו לפי הסדר להלן: רבי  

מתקופת התנאים והגדול שבהם לכן בתקופת האמוראים הוסיפו לו את התואר "הקדוש", כדי להבדילו 

 מהאמוראים שהובאו לעיל.   

 

]מס'  "זמירות" –רא ל"דברי תורה" , הרי דוד נענש משום שק]מס' עירובין )יח:([ המהרש"א מקשה

. נראה, שהסיבה היא משום תהלים )קיט,כז([] “זמירות היו לי חוקיך„ –,  כי הוא אמר סוטה )לה.([

 "זמירות", ולא משום ששינן את המשניות על ידי מנגינה כדי לזוכרן.  -שקרא לעצם "דברי תורה"

דרשתו מהפסוק "שחו גבעות עולם הליכות  הנה רואים אנו, שהתנא דבי אליהו לומד בסיום הש"ס את

"אל תקרי הליכות אלא הלכות". הפסוק שם מדבר על דור המבול שברוב  - ]חבקוק )ג,ו([ עולם לו"

גאוותם הם חשבו שיכולים לחטוא ולעשות ככל העולה על רוחם, והקב"ה הביא עליהם מבול וכן דור 

קב"ה ובסופו של דבר, הכל הולך לפי רצון ה' הפלגה והוכיח להם הקב"ה, שכל מעשיהם מונחים ע"י ה

והליכותיו. אם כן, יש להבין מה הקשר להלכות ? ויש לומר, שגם הלכות פירושן הוא, שכל ההלכות 

ויתכן שזה  – ]"באר הגולה", הבאר הראשון, סוף עמ' כ'[ מוליכות את האדם אל ה', וכן כותב המהר"ל

כי ההלכה היא הדרך הישר, שאינו סר מן היושר, והוא הולך אל ה' יתברך לגמרי ולכן נקרא „ –מקורו 

 “.דבר זה הלכה

 

הזכרנו כבר בתחילת ההדרן, שמציאות הנדה היא כתוצאה מהחטא הקדמון, אשר כתוצאה ממנו נכנס 

לי שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך  ראה אדה"ר יום מתמעט והולך אמר, אוי„באדם יצה"ר וכיוון ש

 . ]מס' ע"ז )ח.([“ בעדי וחוזר לתוהו ובוהו וזו מיתה שנקנסה עלי מן השמים

הרע שנכנס בו, הוא מבחין במצב -ידי יצר-אם כן רואים אנו, שאדה"ר, מרגע שחטא ועשה את הרע על

לם הגשמי הוא למעשה חדש שהתרחש, בו ה"עולם", אותו עולם של גן עדן שכולו רוחני, שהרי כל העו

רוחני )על פי "סוד הצמצום"(, "חשוך בעדי", או למעשה "חסוך בעדי", היינו, נחסם בפניו אותו עולם, 

]מס' פסחים  אחרי שגורש ממנו, והוא כעת שרוי בעולם  מגושם ו"חשוך", כי "העולם הזה דומה ללילה"

כן רואים אנו, שבמשפט אחד -". אם, עולם בו שולט הרע, עולם שמשמעותו "מיתה שנקנסה עלי)ב:([

מיתה, מהות אחת ולא ישויות נפרדות. מכאן  -לילה -רע -מתמצת אדה"ר את המצב החדש ורואה בחושך

 חושך, כיוון שזו למעשה מהות אחת.-גם מובן, מדוע מסיים הש"ס את נושא הנדה בקשר למושג הלילה

 

 האם החושך הינו מושג ממשי, או רק מציאותי

 

הנתפס יותר בשכלנו. אך כפי שנראה -מושגים האלו נראה, שמושג החושך, הוא המושג המוחשימבין כל ה

מיד, אין הדבר פשוט כל כך, ולמעשה מאז אדה"ר מעסיק מושג זה את המין האנושי, בנסיון להגדירו 

 ולאשש את משמעותו.

ושג החושך הינו , שמההקדמה השביעית[ ]"מורה נבוכים" )א,ע( כת "המדברים" )מתעתוז'לה( סברו

, שהחושך הוא ]"מורה נבוכים" )ג,י([ ממשות עצמאית וקניינית. הרמב"ם יוצא נגד דעה זו ואומר

, אך מאידך, במקום אחר אומר ]שמות )ד,יא([ "העדר האור", והרמב"ן מצטטו בפירושו על התורה

 “פני תהום החושך אשר על„, שהחושך הוא האש היסודית והוא ]"מורה נבוכים" )ב,ל([ הרמב"ם

, א"כ, כיצד תיתכן אש ]"מורה נבוכים" )ב,ל([ ורבינו חסדאי אבן קרשקש מקשה ]בראשית )א,ב([

]בראשית שהיא על התהום, שהוא יסוד המים ? ועל כך עונה בעל פירוש "שם טוב" )שם( וה"ספורנו 

, שלא נאמר "חושך על תהום" אלא "חושך על פני תהום". היינו, שהאש איננה ממש על המים, )א,ב([

  אלא רק מרחפת מעליה. 

 אמנם, גם ללא תירוצם, אינו קשה כלל, שהרי אנו רואים ברקים היוצאים מתוך עננים מלאים מים, ועל 

 

 )ט(



 

, אומר שיש שני )א,ב([ ספר בראשית]בפירושו על "עושה שלום במרומיו". הרמב"ן  –כך כבר נאמר 

 האש היסודית והעדר אור. –סוגי חושך 

 

רואה  ]שו"ת "צפנת פענח" סי' כ"ט )נ"י( ו"מפענח צפונות" עמ' קמ"ד[רבי יוסף רזין )מרוגאצ'וב( 

בהלכה ובאגדה את שני מובני החושך האלה לפעמים כשתי דעות, אולם אפשר לומר, שכיוון שההלכה 

]מהר"ל  את האדם ולזכותו ו"ההלכה היא הדרך הישר...ההולך אל השם יתברך לגמרי" ניתנה כדי לצרף

, לכן, לפעמים חולקים חכמים מהי הדרך הטובה לאדם "באר הגולה", הבאר הראשון, סוף עמ' כ'[

  שילך בה, ואיזה מובן יותר יתפס בשכל האדם, כדי לקרבו אל אלוקיו.

הדא הוא דכתיב "ויקרא אלוקים לאור יום", לאור אמר לו „ – לדוגמא: רבי יוחנן וריש לקיש מסבירים

. יוצא, על פי ]תלמוד ירושלמי, מס' ברכות )ח,ו([ “היום יהא תחומך ולחושך אמר לו הלילה יהא תחומך

דבריהם, שהחושך הינו מציאות בפני עצמה וכן האור. החושך והאור שווים מבחינת הממשות שלהם 

, מתי נחשבת התחלת היום, האם בעלות השחר או עם ]שם, )א,א([ מחלוקתכן לגבי ה-בדרגה שווה. כמו

הנץ החמה וכן לגבי תחילת הלילה, האם תחילתו בשקיעת החמה, או עם צאת הכוכבים. הרוגאצ'ובר 

, שאלו הסוברים שחושך הינו העדר האור, מבחינה הלכתית, סוברים שכל ]"צפנת פענח" )שם([מבאר 

ילה, כי עדיין לא נעדר מן האור. לכן הם סוברים, שתחילת הלילה הוא עם צאת עוד  ששולט האור, אין ל

שמבחינה הלכתית,  ,לעומתם אלו הסוברים. הכוכבים ולא עם שקיעת החמה, שאז האור עדיין קיים

החושך הוא מציאות בפני עצמה, שלטונו בא לאחר היום, כי הם סוברים ששליטת היום מסתיימת עם 

  מיד כששקעה החמה, מתחיל הלילה.  שקיעת החמה וממילא

 

כמו כן, לגבי סוף זמנו של הלילה. אלו הסוברים שהחושך אינו אלא העדר האור, סוברים שמיד עם עלות 

השחר מתחיל היום, שאז מתחיל האור להאיר, אך לאלו הסוברים שהחושך אינו העדר, אלא שולט כמו 

 ץ החמה, לדידם, לא הסתיים עדיין שלטון הלילה. האור, כל עוד שלא התחיל שלטון היום, שהוא עם הנ

 

. אם החושך אינו ]מס' ברכות )יא:([ “אמר אביי גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור„ –כמו כן 

מציאות בפני עצמה, אלא רק העדר, הרי שבסילוק האור ממילא נהיה חושך, לשם מה צריך לגלול אותו 

 הם מציאות עצמית, כמו היום והאור. מפני החושך ? אלא ודאי שהלילה והחושך

 

מיתיבי "ויקרא אלוקים לאור „  – ]כמובא לעיל מה"תלמוד ירושלמי", מס' ברכות )ח,ו([כמו כן הובא 

יום", אלמא אור יממא הוא, הכי קאמר למאיר ובא קרא יום, אלא מעתה "ולחושך קרא לילה", למחשיך 

יממא הוא ? אלא הכי קאמר, קרייה רחמנא לנהורא ובא קראו לילה והא קיימא לן דעד צאת הכוכבים 

. אם כן ]מס' פסחים )ב.([ “ופקדא אמצוותא דיממא וקרייה רחמנא לחשוכא ופקדיה אמצוותא דלילה

משמע, שהלילה והחושך משמשים בתפקידיהם ואינם העדר וחסרון פעולה, שהרי אין קוראים ומזמינים 

אמנם קשה, כי כאן רואים שאם סוברים שלחושך יש קיום  להעדר, דבר המתגלה מאליו עם סילוק החיוב.

בפני עצמו, אז תחילת הלילה הוא עם צאת הכוכבים ואילו לגבי המקורות שהובאו לעיל הסביר 

הרוגאצ'ובר, שאלו הסוברים שהחושך יש לו קיום בפני עצמו סוברים שתחילת הלילה הוא בשקיעת 

 החמה ?

 

תנן דגים מאימתי מקבלים טומאה, בית שמאי אומרים משיצודו ובית „ –כמו כן הדבר, לגבי מושג המיתה 

. גם כאן ניתן לראות את אותם יסודי המחלוקת. ב"ש סוברים ]מס' חולין )קכא.([ “הלל אומרים משימותו

שהמוות הינו שלילת החיים, העדר, לכן הם מקבלים טומאה כבר משיצודו, כיוון שפסק מקור החיות ואין 

  יי החיים,  הרי הם כמתים. להם שוב את תנא

 

 )י(



 

מאידך, ב"ה סוברים, שהמוות הוא מציאות מחודשת וממילא אף למציאות זו יש תנאים משלה וכיוון שלא 

 נשלמו תנאיה ועדיין הם חיים, אינם חשובים כמתים.

 

 לבוא-בית שמאי חיו בעולם המחשבה, בעולם של דין ובעולם של לעתיד

 

לבית שמאי, המוות אינו חלק מהותי מהמציאות, אלא רק קנס ועונש, משום ש"מיתה שנקנסה עלי מן 

, שלעתיד לבוא תתבטל. הקב"ה ברא את העולם בו זמנית בשתי הוויות, הוויה ]מס' ע"ז )ח.([השמים" 

בתחלה לשיטת בית שמאי העולם נברא ]"בראשית רבה" )א,י([. של העולם הבא והוויה של העולם הזה 

במחשבה בלילה, כשעדיין לא אמר הקב"ה לחושך לשכון בו ורק למחרת ביום ברא הקב"ה את המעשה 

]"בראשית רבה" ולבית הלל הקב"ה ברא גם את המעשה וגם את המחשבה ביום המעורבים יחד 

 ורק אחר ]מס' חגיגה )יב.([. לשיטת ב"ש בניגוד לשיטת ב"ה, בתחלה נבראו השמים במחשבה )יב,יד([

 . ]שם, )א,יג([כך נברא הארץ במחשבה 

לעולם אין הקב"ה מייחד שמו על הרעה, אלא „ –כאשר נברא הלילה, עדיין אין בו את החושך שהוא רע 

על הטובה "ויקרא אלהים לאור יום" ו"לחושך קרא אלהים לילה" אין כתיב כאן, אלא "ולחשך קרא 

ו מעשיהן של צדיקים "ולחשך קרא לילה" אלו לאור יום" אל„" –. כמו כן ]שם )ג,ו( )ה([“ לילה"

. האורה שעליהם חולקים רבי יהודה ורבי נחמיה, אם הוא נברא לפני ]שם )ג,ח([“ מעשיהן של רשעים

 ]"שמות רבה" )נ,א(, תנחומא, שמות, פר' ויקהל )ו([,העולם או אחריו 

 

ר", כוונתם לאור שנגנז נראה שכוונתם במושג "העולם" לשמים והארץ שנבראו ביום הראשון וה"או

ביום „ – ]"בראשית רבה" )יא,ט([לצדיקים לעתיד לבוא, שנברא ביום הראשון עם השמים והארץ 

 ]מס' חגיגה )יב.([ וכדעת רבי יעקב החולק על חכמים]שם )יא,ט([ “ הראשון ברא שמים וארץ ואורה

רבה" כרבי נחמיה,  ונראה מסדר הדברים של שמים, ארץ ואורה שסובר בעל מאמר זה ב"בראשית

 שקודם ברא אלוקים ביום הראשון את העולם ואחר כך את האור.

לשיטת ב"ש ההויה ראשונה הינה ההויה השמיימית, הווית העולם הבא שהיא הווית המחשבה, של 

]"זהר" ח"א )קפ:(, ח"ב )שב:(, ב"ר במחשבה לברוא את העולם במידת הדין"  תחילה עלהב"

קים שהם במעלת "עלה" העליונה, שהיא ה"תחילה" והשורש לכל המציאות עבור אותם צדי )יב,א([,

, אך מאידך ברא גם את ]מס' ברכות סוף )ו(, מס' שבת )ל:([שעבורם ובזכותם כדאי העולם להתקיים 

לשאר האנשים החיים בהויה של  )שם(העולם בהויה שניה של שיתוף מידת הרחמים עם מידת הדין 

פעם לפעם, שכדי שהעולם יתקיים ולא ימותו מיד בחטאם, שיתף הקב"ה את העולם המורגש, שחוטאים מ

מידת הרחמים עם מידת הדין, כדי שיוכלו לחזור בתשובה ובגלל מציאות של חטא, נקנסה מיתה בעולם. 

  

אמנם, מי שחי בעולם של דין, של מחשבה, של העולם הבא, שעליה הקב"ה מייחד את שמו, אינו שייך 

החומרי שיש בו מיתה וכילוי ושרק משום הקנס הקדמון הוא מת, אף שגם לכך ישנם לעולם המורגש ו

  יוצאים מן הכלל, כמו אליהו הנביא. 

 

חכמי ב"ש חיו במציאות של דין ללא עירוב מדת הרחמים, במציאות של עולם מחשבה שאין בה הפרש 

רא הזמן שחל בו המיתה, עולם בינה לבין המעשה על ידי יצר הרע, בעולם של "ראשית", כשעדיין לא נב

ולא  ]מס' מנחות )כט:([לבוא, כשם שר"ע חי בעולם של "כך עלה במחשבה" -של עולם הבא ושל לעתיד

. מסיבה זו, מבחינתם של ]מהר"ל, "תפארת ישראל" פ"סג[היה שייך לעולם הזה, לעולם המורגש 

מושג מהותי מוחלט ולכן הדגים ב"ש, מיתה הינה רק מושג מושאל המבטא את חסרון חלקי החיים ולא 

 משניצודו, כיון שכבר חסר להם מחלקי החיים, כדברי הרוגאצ'ובר, הם כבר נחשבים כמתים.

 )יא(



 

"שטר העומד לגבות כגבוי דמי",  ]מס' יבמות )לח:([כך גם  ניתן להבין את דעת בית שמאי, שאמרו 

 שמכיוון שחסר מחלקי החזקה בעקבות הספקות שם, הרי שהעתיד הוא כבר קיים כאן בהווה.

בימי החשמונאים, בצאתם להלחם בחושך שיצרו היוונים, הם החזירו את האור הרוחני ששלט בעם 

א זקני בית שמאי שחיו ישראל ומלחמתם לוותה ברצף של ניסים, שלא מעלמא הדין, ואולי לכן דווק

לבוא, הם אלו שכתבו על כל הניסים האלו ב"מגילת -בעולם רוחני של עולם הבא ושל עולם שלעתיד

                   חנוכה".

 האם לעת"ל ההלכה תהיה כב"ש או כב"ה

 

]קהלת ואין בו מיתה כל עיקר  ]מס' סוכה )נב.([לבוא בעולם שאין יצר הרע באדם -מסיבה זו, לעתיד

]תלמוד ירושלמי, מס' ברכות )ב,ד( לעת"ל תהיה תחיית המתים לאחר מלחמות גוג ומגוג רבה )א,ז([. 

וממילא גם לא את  ]רמח"ל, "אדיר במרום", עמ' ק"ז[ולא יהיה את מושג הזמן )יז.(, "פני משה"[ 

"ס ע"ז ]מרן רבי חיד"א, "פתח עינים", עממושג המרחב הקשור בו. ההלכה תחזור להיות כבית שמאי 

. רבי א. א. דסלר, "מכתב 100)כט:(, עמ"ס אבות )ב,ו( )ה,כ(. הגר"א, סדור "אשי ישראל" עמ' 

  . [ 353מאליהו", חלק ג', סוף עמ' 

 שההלכה תהיה כב"ה "לעד ולעולמי עולמים".  ]"מסילת ישרים", סוף פרק כ'[אמנם הרמח"ל כתב 

והירושלמי. הגר"א והרב חיד"א סוברים  אמנם, יתבן ששורשי המחלוקת מקורם בתלמודים הבבלי

, ששם נאמר "הלכה כבית הלל" בלבד, אך הרמח"ל סובר כבתלמוד ]מס' עירובין )יג:([כתלמוד  הבבלי 

ובניסוח ברור יותר  ]מס' קידושין )א,א( )ד:([הלכה כב"ה"  לעולםירושלמי, ששם ישנה התוספת "

 .(, מס' סוטה )ג,ד( )טז.([. ]שם, מס' יבמות )א,ו( )ט" לעולם"הלכה כבית הלל 

ברם, מושגים אלו, השונה והשווה שביניהם, של "לעת"ל", "עוה"ב", "לעד" "לעולמי עולמים", "נצח" 

, )עליו הרחיב את הדיבור המשגיח דסלבודקה בחו"ל, מרן רבי אברהם גורודז'ינסקי(ו"נצח נצחים" 

 שייכים לנושא רחב ונביא רק מעט ממה שנכתב על כך:

 

 ם של נצח, כל רגעי העולם הזה מאירים בכל רגעבעול

 

כי באמת למעלה אין זמן אלא הכל אורות, אבל להתקבל מן „ –רמח"ל "אדיר במרום", עמ' ק"ז 

המקבלים צריך זמן...כי העולם הזה הוא תחת הזמן אבל לעתיד לבוא לא יהיה עוד זמן, כי יהיה הכל 

...והענין, כי כל הימים שהאדם חי על האדמה, הם כולם מדרגות נתקנות אחת אחת. והם כל כך נצחי

צינורות שנשארים פתוחים להשפיע שפע טוב על הנשמה ההיא ועל כך הבריאה. כי כן הסדר, שכל 

 המאורות יהיו נפתחים על הנשמה, ונשארים נפתחים לצורך הבריאה. 

ות הם המדריגות שהוא צריך לתקן, לפתוח כל כך הצינורות, שכאשר הנה, הימים הנגזרים על האדם לחי

פתח כולם השלים תיקונו ואז תהיינה כל המדריגות ההם פתוחות עליו שכולם תהיינה משפיעות בכל רגע 

שהדברים שהיו מאירין זה אחר זה בעוה"ז כולם כאחד  הנצחיות. וזהו ענין לנצח נצחיםקטן עליו 

 .“מאירים בכל רגע...

 

מספר רגעי קיום  עולמות הבריאה, יצירה, והעשיה, הם למעשה  סך יסודות  קיום 

 המציאות בעולם האצילות

 

ובאמת הזמן „ –רבי יצחק אייזיק חבר, תלמיד הגר"א )פתחי שערים, נתיב סדר  הפרצופים, פ"ז( 

שכל מאור הוא  הוא ענין נפלא והוא עצמו נברא, והיינו שכפי חשבון, פרטי המאורות שנסדרו באצילות

 נותן כח לברואים ומנהיג כל העולם ביחד כך הם מספר הרגעים הנמצאים בשש אלפי שנים, שכל רגע 

 )יב(



 

הוא הוסיף וכתב שם בנתיב גדלות  . “מאיר בו מאור אחד ובזה נסדר הזמן בבחינת עבר ועתיד והווה...

תו המאור הוא מתעלם ומסתלק שבזמן הזה כל מדרגה שנתקן על ידי התחתונים, או„ –דז"א, פ"לו 

למעלה, כי שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, והוא הרגע שחולף ועובר. וכן כל המאורות שהם הימים והשנים 

שחולפים ועוברים, עד שבהשתלם השנים שנקצבים לכל אדם כפי מספר מדרגות המאורות שצריך לתקן 

 כולם בבת אחת, ולכן שם אין זמן. לפי שורש נשמתו, אז הוא מת ונפשו מסתלקת ממנו, ושם נהיה מ

וכן הוא בכל העולם, בכל יום נעשה תיקונים חדשים ואחר כלות כל התיקונים אז יהיה נשלם שש אלפי 

 .“שנים וכולם עולים באלף השביעי לסוד הנצחיות...

 

בראשית  על ענין הזמן ועל משמעות עומקיו דנו רבים מה"ראשונים" ו"האחרונים" כגון: הרלב"ג  ]

, הר"א אבן עזרא )יח,י( ד"ה כעת חיה ושם  פ' וירא, התועלת הי"א, עמ' קל"ה, הוצ' מוסד הר"ק[

)"חובות הלבבות", שער היחוד, פרק י' ד"ה , רבינו בחיי שמות )יא,ד( בד"ה כחצות הלילה[]

)גבורות ה', פרק , המהר"ל ]"מורה נבוכים" )ב,יג([, הרמב"ם ]בראשית )א,ד([, הרמב"ן ונשאל(

, "המכתב ]"אדרת אליהו", בראשית )א,א( והמלבי"ם שם[, הגר"א ]בראשית )א,א([, ספורנו מ"ו(

( וראה ביאור דבריו ע"י רבי חיים פרידלנדר )"שפתי 65-6וח"ג עמ'  150-4])ח"ב, עמ' מאליהו" 

 ועוד. חיים", מועדים, ח"ב, עמ' תי"ז([

 

 –אף לכלול את שני המובנים בנושא אחד  הרוגאצ'ובר ממשיך ומבאר שכן הוא בענין הרע, ושיתכן

, יש בו את שני העניינים יחד, כלומר עניין הסתלק ]במדבר )יב,ט([ “אמרו "ויחר אף ה' בם וילך"„

ההשגחה, המכונה בהליכה, וענין התפשט הדבר והתגלותו והראותו, כלומר: חרון אף, הוא אשר הלך 

. היינו, רע העדרי הבא מתוך "מו"נ" )א,כד([ ])שם( )י(, “ונמשך אליהם ולזה שבה מצורעת כשלג

 הסתלקות ההשגחה והרע המופיע בדמות מציאות, היינו החרון אף שהיה במרים.

 

שאל אלכסנדרוס מוקדון את זקני „ – ]מס' תמיד )לב.([ בנושא זה של החושך, נשאלו גם זקני הנגב

"בראשית  ]בראשית )א,א([ שנאמר הנגב...שמים נבראו תחילה או הארץ ? אמרו לו שמים נבראו תחילה

ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". אמר להן אור נברא תחילה או חושך ? אמרו מילתא דא אין לה 

פתר. ונימרו ליה חושך נברא תחילה, דכתיב "והארץ היתה תהו ובוהו וחשך" והדר "ויאמר אלקים יהי 

 “.טה מה לפנים ומה לאחוראור ויהי אור" ? סברי דלמא אתי לשיולי מה למעלה ומה למ

הנה יש לדון הרבה בקטע זה כדי להבינו ובדברי ר"י מעמדין והמגיה עליו שם ב"השלמת הש"ס", אך 

, שרואה בדעת אלכסנדר מוקדון ]מס' תמיד )לב.([ נתרכז רק בנקודה מפליאה אחת בדברי המהרש"א

צריך בריאה קודם האור,  אבל  כדעת המינים שהחושך אינו אלא העדר אור ולא היה„... –דעת מינות 

אנחנו עדת המאמינים כי הש"י ברא שניהם יש מאין ואין לנו לשאול מה לפנים...כדעת המינים דהחושך 

 “.אינו בריאה אלא העדר אור

הרי אלכסנדר מוקדון בפירוש סובר שהחושך הוא כן בריאה והוא רק שאל מה נברא  א. לכאורה קשה

 קודם, האור או החושך.

רש"א מבין, שמי שסובר שהחושך הוא העדר אור ממילא סובר, שמושג החושך אינו בריאה המה ב.

שנבראת והרי הרמב"ם והרמב"ן סוברים שהחושך הוא גם העדר אור, אלא שהם סוברים שיש גם חושך, 

 שהוא אש יסודי, שאינו מאיר, אך כן נברא וכן לגבי החושך שהוא העדר האור

, שאף שהחושך הינו העדר אור, אף על פי כן הוא דבר נברא והוא )ג,י([]"מו"נ"  הרמב"ם עצמו מדגיש

כן יוצא, שלכאורה הוא משייך, בלי כוונה, את הרמב"ם -מסתמך על הפסוק "יוצר אור ובורא חושך". אם

והרמב"ן לכת המינים ? אלא בודאי, שכוונת המהרש"א היא לא למי שסובר שהעדר אור הוא דבר נברא 

 רמב"ן.כהבנת הרמב"ם וה

 

 )יג(



 

הוא החושך שהיה במצרים, שיכלו למשש אותו  – חושך מוחשי א., שיש שלושה מובנים לחושך: נראה

 ותופעה זו היתה חד פעמית בתולדות הבריאה.

היא האש היסודית שהיא אינה מוחשית ואינה מאירה ונראית, אך יש לה קיום ממשי.  – חושך ממשי ב.

הוא "העדר האור", שאין לו ממשות, אך הוא קיים במציאות והוא בריאה שנבראת  – חושך מציאותי ג.

 ובלתי נתפסת כלל בשכל האנושי.

 

 לאיזו כת של מינות התכוון המהרש"א

 

המהרש"א אכן ידע מדברי הרמב"ם והרמב"ן, אך הוא יצא נגד הפילוסופיה של הנצרות החדשה 

מועט לפניו. נצרות זו סברה שאת המציאות יש להבין רק  שהומצאה על ידי חולה נפש  )מרטין לןתר( זמן

באמצעות החושים. לכן, נצרות זו ממילא סברה שחושך, רע, יצר הרע, נמצאים רק במוחו של המין 

האנושי לצרכי הגדרה, אך במציאות אינם קיימים כלל, בעוד שהתורה הק' גילתה לנו שגם העדר של יצר 

א ולולא שנברא, האדם לא היה יכול אפילו להתייחס אליו מבחינה הטוב, הטוב והאור הינם דבר שנבר

 שכלית. תפיסות נוצריות אלו החלו לחלחל לתוך העם היהודי ולכן המהרש"א תקף מינים אלו. 

 

, נגד אותם ]ירושלים, תשל"א[המהר"ל יצא חוצץ נגד אותם יהודים ואף חיבר את הספר "באר הגולה" 

)עמ' ו שנוצרה בזמנו ובראשם עזריה מן האדומים. המהר"ל תוקף שם יהודים שנתפסו לנצרות חדשה ז

]מנטובה, אטליה, שנת את עזריה, על כך שהוא משמיץ את חז"ל עפ"ל בספרו "אמרי בינה"  קכ"ז(

 ]שם, עמ' קל"ט[וכן נגד השמצותיו  של"ד, שהודפס מאוחר יותר כח"ג בספרו "מאור עינים"[

בה, של"ד, שמאוחר יותר נכלל כשני מאמרים אחרונים בספרו ]מנטובספרו של עזריה "ימי עולם" 

. המהר"ל מתפלא שם בספרו, כיצד יתכן שבזמננו, כשהעם היהודי "מאור עינים" בשם "ימות עולם"[

ירד כל כך בהשגותיו וידיעותיו, יכתוב יהודי בכזו שחצנות ריקה מתוכן נגד אותם ענקים וקדושים כחז"ל, 

 ת כדבר חומרי וארצי, כפי שנתפסה המציאות לפי נצרותזו ולא כמהות רוחנית.שכביכול התייחסו למציאו

נראה שהמהרש"א סבר שאלכסנדר מוקדון, ניסה להתחכם ושאל את זקני הנגב רק לשיטתם, שאם החושך 

כן מה קדם למה ? האור לחושך, או להפך ? אך -הוא כן בריאה והוא אינו העדר האור שאינו נברא, אם

 שהחושך הינו העדר האור והוא דבר שאינו נברא. הוא עצמו סבר

יתכן, שהמהרש"א גם ידע שאלכסנדר מוקדון סובר שהחושך הוא העדר האור שאינו נברא, משום  

שאריסטו, מורו של אלכסנדר מוקדון, סבר שהחושך הוא העדר האור, כמובא בספרו של אריסטו "על 

וכיון שאריסטו “ ורני( מהשקוף )= המתווך(יש אומרים שהחושך הוא העדרו של מצב )צ„ –הנפש" 

האמין בקדמות העולם ולכן שום דבר לא נברא, לכן הוא גם האמין שהחושך הוא קדמון, היינו, שהחושך 

 הוא לא נברא.

אריסטו סבר, בהתאם לשיטתו הנ"ל בספרו "פיזיקה", בניגוד לדעתו של מורו אפלטון המובאת בספרו 

מרחב, אינו דבר נברא בעל ממשות ורק מה שמקיף אותו יוצר את ממשותו, כיון  –טימיאוס, שכל חלל 

עיתים זה המקום, אינו ממשי. אמנם, על פי האמת כמובא בתורה, אין זה דבר מוחלט, ל –שלדעתו החלל 

  כך ולעיתים זה להפך. 

 

]מס' חז"ל הגדירו את חכמי הגוים, יוצרי הבלי הפילוסופיה והמחקרים הניסויים שלהם בשם "שוטים" 

משום  והןמשום חוסר הבנתם את המציאות וכפירתם בתורה  הןואף לא הזכירו את שמותיהם,  נדה )ל:([

הרמב"ם ב"מורה  ]שם, )מה.([.ינם ימין שקר" "פיהם דיבר שוא וימ]תהלים )קמד,ח([ שעליהם נאמר 

, אך בהלכות אך רק במובן מסויםנבוכים" מסכים עם אריסטו, שהמקום הוא "תכלית המקיף בגשמים" 

שבת ביחס למושג "רשות היחיד" הוא מגדיר את המרחב, )המקום( להפך, כדבר שהוא כן ממשי, בלא כל 

 ב שהעירוב מורכב גם מעצי אשרה, שדינם הוא "כתותי תלות בגבול ממשי כלשהו המקיף אותו, לגבי מצ



 )יד(

 

]"חידושי מיכתת שיעורא" ומרן הגר"ח מבריסק רואה בכך את נקודת המחלוקת בין הרמב"ם להראב"ד 

 .ג([-רבינו חיים הלוי" על הרמב"ם, הל' שבת )יז, יב

 

בשאלה זו, הנמשכת עד ימינו. אמנם, אחרי תקופתו של המהרש"א החלה מחלוקת גדולה בין הפילוסופים 

חלקם סוברים, שההעדר  כמעט על כל גווניו, הוא אכן מציאות קיימת, אך לגבי החושך גם הם סוברים 

 אור שלא נברא. -שהוא העדר

את הרמב"ן אשר מצטט את הרמב"ם לגבי העדר  ]מס' חגיגה )יב:([ יש לציין, שהמהר"ץ חיות מביא

שהוא האש היסודית. המהר"ץ חיות לא הבחין, משום מה,  )ב,ל([ ]"מו"נ"האור ומעיר שהרמב"ם כתב 

 שהרמב"ן עצמו בפרשת בראשית כותב, שיש שני סוגי חושך.

 

נביא להלן מספר דוגמאות לכך מחז"ל, בו מתואר החושך, כמופע השייך כבר לעולמות רוחניים גבוהים, 

, הרומז על כך שחושך מסוים יה()אצילות, בריאה, יצירה, ועשלפי הסדר היורד של עולמות אבי"ע 

 אינו העדר אור אלא דבר ממשי: 

 

העוסק בעיקר ביסודות הרוחניים של המציאות ובכללה גם ההשתלשלות ∙( במס' חגיגה בפרק השני )יב

מאותם יסודות של המציאות הזעירה הנתפסת בשכל המגושם כ"יקום" על מיליארדי הכוכבים שבו. שם 

מר רב עשרה דברים נבראו ביום הראשון ואלו הן שמים וארץ, תהו ובוהו ואמר רב יהודה א„  –נאמר 

חשך דכתיב "וחשך על [...“כ"ד שעות בין שניהם„ –מדת יום ומדת לילה ]רש"י רוח ומים  אור וחושך

...מדת  יום ומדת לילה ]שם, )א,ג([אור דכתיב "ויאמר אלהים יהי אור"  ]בראשית )א,ב([פני תהום" 

קו ירוק שמקיף את כל העולם כולו שממנו יצא  –ב ויהי בקר יום אחד" )שם(. תנא תהו דכתיב "ויהי ער

 ]תהילים )יא,יב([)סוכתו חשכת מים עבי שחקים(  לעולם שנאמר "ישת חושך סתרו סביבותיו" חשך

ואור ביום הראשון איברי והא כתיב "ויתן אותם אלהים “[ למדת שקו החשך מקיף את השמים„ –]רש"י 

אלא כדרבי  ]שם )א,יט([וכתיב "ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי"  ]בראשית )א,יז([ברקיע השמים" 

אלעזר, דאמר רבי אלעזר, אור שברא הקב"ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו...ולמי גנזו 

...כתנאי אור שברא הקב"ה ]שם )א,ד([ירא אלהים את האור כי טוב" לצדיקים לעתיד לבא, שנאמר "ו

דברי רבי יעקב וחכמים אומרים הן הן מאורות שנבראו  ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו

ביום הראשון ולא נתלו עד יום רביעי...תנו רבנן ב"ש אומרים שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ 

וב"ה אומרים ארץ נבראת תחלה  ]שם )א,א([ברא אלהים את השמים ואת הארץ" שנאמר "בראשית 

...וחכמים אומרים זה ]שם )ב,ד([ואחר כך שמים שנאמר "ביום עשות ה' אלהים את השמים ואת הארץ" 

...אמר ]ישעיה )מח,יג([וזה כאחת נבראו שנאמר "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים...יעמדו יחדיו" 

כשנבראו ברא שמים ואחר כך ברא הארץ וכשנטה, נטה הארץ ואחר כך נטה שמים...עוד רקיע ריש לקיש 

 .“אחד יש למעלה מראשי החיות...עד כאן יש לך רשות לדבר מכאן ואילך אין לך רשות לדבר

 

, מבאר דברים עמוקים אלו ומשתמש המהרש"א בביאורו על מסכת חגיגה ב"חידושי אגדות"

ביהם של "חכמי המחקר". לפני שנביא את דבריו, נבהיר כי כוונתו לחכמים אשר במושגים המופיעים בכת

"דמקרבין לאורחא  ]ח"ב )רלז.([בכללם היו גם בזמן יון הקדומה, אשר אותם הגדירו חז"ל ב"זהר" 

דמהימנותא", היינו, שהם מתקרבים לדרך האמת, אך עדיין רחוקים ממנה. ה"רקאנטי", מגדולי המקובלים 

]עם פירוש "לבוש אבן יקרה" על הרקאנטי "ראשונים", מדגיש בביאורו על ספר בראשית בתקופת ה

לגבי דברי ה"זהר", שאין הכוונה לכתבי הפילוסופיה היוונית  )רעט.(, הוצ' זכרון אהרן, תש"ס[

המצויים בידינו, אלא הרבה לפני כן. כתבים מאוחרים אלו לא שייך להגדירם כלל כמתקרבים לדרך 

ל מה שקשור להבנה פנימית ומקיפה של המציאות ובכללה המציאות הזעירה של היקום, אף האמת, בכ

 שהם משתמשים לעיתים באותם מושגים אשר הם גנבו מאותם "חכמי המחקר", הרי שהבנת מושגים אלו 



 )טו(

 

שואבת מתפיסות אשר בדו מליבם. שכן ידוע, שלמשל אריסטו מבסס את כל "חוכמתו" רק על דברים 

שמים הנכונים כדבריו רק "כשלעצמם", היינו, רק מה שנתפס בתפיסה שטחית של מראה העיניים על מגו

פי הבנות שבדה מליבו, אך הוא לא מתקרב כלל לידיעות אשר לשם הבנתם, יש להגיע לדרגת הנבואה או 

יו, לפחות ללמוד מידיעותיהם, שעליהם אכן נתבססו "חכמי המחקר" וכפי שרומז הרמב"ם בעומק דבר

שכל חוכמתו של אריסטו היא רק  בתחום האסטרונומי וגם זה כדברי הרמב"ם רק לגבי מה שידוע עד 

ובגין דכד ברא קב"ה עלמא, אסתכל בה „ –נכתב  ]ח"ב )קסא:([לשמש, אך לא מעבר לכך. ב"זהר" 

 היינו, אלוקים ברא את העולם על פי הידיעות המוצפנות בתורה., “באורייתא וברא עלמא

 

יו"ד דברים שנבראו ביום הראשון ראוי לתת להם טעם והוא על פי מה שבארנו „... –מבאר  רש"אהמה

כי ביום הראשון נברא חומר הראשון אשר ממנו נתהוו כל צורת הנבראים וכל אחד נקבע ביומו, כפי 

שפירש רש"י בחומש. והשתא בחומר הראשון ביום הראשון נבראו הד' יסודות הפשוטים דחשיב הכא, 

שהם אש ורוח ומים וארץ, כי החושך הנאמר בקרא )= הפסוק בתורה( הוא האש הטבעי )= היסודי( כמו 

ועוד יסוד חמישי הפשוטי, שהם הגרמים השמימיים. הרי שנבראו ביום ]= נבוכים )ב,ל([ שכתב המורה 

קריים )= הראשון חמשה יסודות הפשוטים בלי הרכבה כלל ובבריאתם על ידי שהם גשמיים נפלו בהם המ

ההשתנות של ההרכבות והתופעות( בו ביום. וחשיב קו התוהו, שהוא הוראה למקרה האיכות והכמות 

בגדר המקום הנופל בדבר הגשם )= הגשמי(. וזה שאמר "קו תוהו...קו ירוק המקיף כו'", כי הקו המקיף 

י( לעולם, כמו את מקום העולם הם הגרמים השמימיים שמהם יוצא החושך שהוא אש הטבעי )= היסוד

שכתבו חכמי המחקר, שמתנועת הגלגלים יוצא אש הטבעי )= היסודי(, אבל למעלה מקו המקיף שהן 

הגלגלים, אין לומר בו גדר מקום. והביא שנאמר "ישת חושך סתרו וגו'". ירצה, כי באמת הנמצאים 

, אבל ליסוד הד' שהוא המורכבים בכלל אין להם מציאות כי אם בג' יסודות הפשוטים שהן רוח ומים וארץ

אש הטבעית )= היסודית( לא יוכלו לבוא )= שממנו נוצרים כל סוגי האש הנתפסים בחושינו( וזה שנאמר 

כי "ישת הקב"ה חושך סתרו", שלא יוכלו כל הנמצאים התחתונים לבא למציאות אש היסודי, אף שהוא 

בלתי נתפס בשכל האנושי )= נראה שהמהרש"א מבאר שהחושך היסודי הוא גם כן בגדר המקום 

. וכתבו ה"תוספות" סיפא דקרא ולכן הוא נתפס בשכלנו רק במובן השלילי של "העדר האור"(

"סביבותיו סוכתו" קדריש, על פי הכוונה שאמרנו כי יסוד האש הוא המקיף עולם הזה שהוא בדמיון 

הזה נברא בה' הדמיון הסוכה שהוא עראי והעולם הפסד, כי כל מורכב יפסד בהפסד המורכב. והעולם 

)= היינו, כשם שהסוכה הסוכה כצורתה, שתי דפנות שלמות ושלישית אפילו טפח כמפורש במס' מנחות 

נחשבת כמקום, על אף שלהלכה מספיק גם ב' דפנות ומשהו, כך העולם הזה נחשב כמקום  על אף 

ש, שהם "אבנים המפולמות . ואמר אבני בוהו, הוראה למקרה האיכות, כגון הלח והיובשהוא חסר ונפסד(

כו'", שאף שהאבנים מטבע היבש, במאמר השם יתברך, המים הלחים יוצאים מהם לעולם והאבנים הם גם 

כן ממקרה החום והמים ממקרה הקור. כל זה ממקרה האיכות מהיסודות הפשוטים שנבראו ביום א'. ואמר 

סודות החמישה הפשוטים שזכרנו לעיל "ומדת יום ומדת לילה וכו", שהוא ממקרה הזמן שיש בכל גשם מי

)= היינו, הזמן הוא תלויי מרחב וכן להפך( . ואלו חמשה היסודות וד' המקרים הבאים מהם בודאי ראויים 

להבראות טרם כל נברא המורכב מהם מכל הנמצאים. וחשיב העשירי, שהוא התכלית אשר בעבורו נברא 

כר בריאה ביום א' כי אם לאור כפרש"י בחומש והוא כל והוא האור שברא הקב"ה ביום הראשון שלא הוז

האור הנגנז לצדיקים שיהיו זוכים לתענוג נפשי להנות מזיו השכינה על ידי התורה שנקראת אור...ושאמר 

 .“צופה בו מסוף העולם ועד סופו, היינו בעיני השכל

 

גרמים השמימיים אותם אם כן, חז"ל מכנים את החושך ישות שנבראה ביום הראשון והיא מופקת מתוך ה

מדמים חז"ל כ"קו ירוק". חושך זה שהוא האש היסודי, אין לו כאמור צבע ואינו כמו האש האדומה שאנו 

מכירים, אף שמקורו של האש הוא מאותו אש יסודי, כמו שכתב הרמב"ם בספר מדע בהלכות יסודי 

 התורה )ד,א(.



 )טז(

 

)= מתוך ע"ג שמות והוציא השם השלישי „...  –הובא )הובא בסוף העמוד הראשון(, ב"מדרש כונן" 

והוציא ממנה ג' טיפות של אש והוסק  הזרוע רומז על דין וגבורה(“, החקוקים על זרועו של הקב"ה

ממנה כל העולם כולו מאותו האש, חוץ מאש בני האדם, שנאמר "מימינו אש דת למו". כיון שראה הקב"ה 

ו אש ומשמאלו אורה ומתחתיו מים נטלן ועירבן שנים שנים ונטל אש )= כינוי לבעל הכוחות כולם( מימינ

שמים גדולים מן הארץ. בראת אש ומים „ -)= שם להלן ומים ועשה מהם שמים ועירבן אש ומים 

וענני כבוד, שנאמר  חושךנטל מים ואורה וערבן זה עם זה ועשה מהן סוכה של . “(ומים מכבין את האש

ונטל  “(.נטל אור ומים וברא מהם לויתן ואשתו„ -)= ולהלן ו סוכתו..." "ישית חושך סתרו, סביבותי

אש ומים ועשה מהן חיות הקודש ועשה שמים ואמר להם התמתחו כאהל והיו נמתחין מעצמם שנאמר 

"הנוטה כדוק השמים..." עד שאמר להם הקב"ה די. התחיל הקב"ה לעמוד באורה ושכינתו בעליונים וסגר 

על חלונותיו. אמר הקב"ה, אור זה ראוי להגניזו ואם לא, נגלהו לבשר ודם הוא הולך בעד האופל וחתם ונ

]דניאל ויהיה אור שרוי אצלי, שנאמר "ונהורא עמיה שרא" החושך  אלא אפריד ואטיל האור מןחשך...

"וירא אלוהים את  ]בראשית )א,ד([והחשך ישכין למטה, שנאמר "וחשך על פני תהום" ונאמר  )ב,כב([

ממדרש זה גם מוכח, שהחושך הוא דבר שנברא. בסוף . “"כי טוב ויבדל...ויקרא לאור יום...  האור

 .“כדוגמת מים העליונים כן דוגמת מים תחתונים„ -המדרש שם הובא 

 

החשך אינו העדר  )= שאינו נברא( כמו שחשבו „ – )"ליקוטי הגר"א" לספר היצירה(הגר"א כתב 

ומה שהביאו ראיה מופתית מבית סתום מאין בא לו החשך וכו' וכן המינים, אלא הוא בריאה נפלאה. 

כשמכבים נר )= נהיה( חשך בבית. מאין בא החשך, הלא הבית סתום כמקודם ? אלא שמה מינה )= זאת 

אומרת( שהחשך הוא העדר וכיון שנעדר האור ממילא )= נהיה( חשך, עד כאן טענתם, אבל לא דברו 

בריאה, כמו שכתוב "יוצר אור ובורא חשך...". והנה יוצר אור, היינו,  נכונה, כי באמת גם החשך הוא

שנתן צורה לאור וציירו עד היכן יתפשט, אבל חשך לא צייר שיצא לפועל צורה, כי אין לו צורה עד היכן 

יתפשט, כי יכול להתפשט בכל מקום לבד במקום האויר, אין לו רשות להתפשט וזהו "ויבדל בין האור 

.." והיא דוגמת האויר  שהוא מלא העולם והנה כשעומד אדם או שום דבר במקום זה אין שם ובין החשך.

אויר כי כך ברא )= אלוקים(, שיתרחק ליתן מקום לדבר וכיון שזז האדם או הדבר ממקומו נתמלא המקום 

 . “מהאויר

 האם החושך נכלל במושג המרחב

 

לגבי השאלה, האם החושך נתפס כמרחב ואם שייך לומר עליו שהוא נברא, כבר דנו על כך רבים ובכללם 

ה"בית יוסף" וה"בית חדש" לענין ברכת "אשר יצר", אשר מופיעה בו המילה "חללים", כפי שהובא 

עמו שט„ –גורס "חלולים" וביאר שם ה"בית יוסף"  ]"אורח חיים" בתחילת סימן ו'[בתלמוד. הטור 

משום דבחללים לא שייך בריאה, שהרי אין בו ממש אלא על ידי בריאת האיבר שסביבותיו נמצא החלל 

וב"י פירש משום דבחלל „ –אמנם, ה"ב"ח" שם חלק על קביעה זו וכתב שם . “ולפיכך גורס "חלולים"

ניתן להביא , שלא נראה. “לא שייך בריאה. וקשה דהלא כתיב "בורא חשך" וחשך אינו כי אם העדר אור

ראייה מדבריהם, לגבי דעתם על מהות החשך, כיוון שהם עוסקים בהלכות ברכות ובתשבחות לבורא כגון 

"ובורא חשך". בברכות ותשבחות מה שקובע לגבי הצורך באמירתן, הוא מידת התפעלותו של המברך 

ל והחשך הם והמשבח מהדברים שהוא חווה מבחינה חושית והרי מבחינה חושית אין האדם חש שהחל

דברים ממשיים. אמנם, בכלל התשבחות נתקנו תשבחות גם על ישויות רוחניות, שגם אותם אין האדם 

חש, כגון: סוגי המלאכים הנקראים "גלגלים" ו"אופנים", אך שם ישויות אלו לפחות נמשלו בדברים 

 שהאדם כן יכול לחוש אותם.

 

 –, הובאו שתי מקורות לצורת החשך סג([]מובא ב"השמטות הזהר", ח"א )רבמדרש "ספר הבהיר" 

 אמר רב בון, מאי דכתיב "יוצר אור ובורא חושך", אלא אור שיש בו ממש כתיב ביה יצירה, חשך שאין „



 )יז(

 

, אור שיש ואי בעית אימא"יוצר הרים ובורא רוח".  ]עמוס )ב, יג([בו ממש כתיב בו בריאה, כמה דאמר 

בו ממש כתיב ביה עשייה דכתיב "ויאמר אלהים יהי אור, ויהי אור". ואין הויה אלא עשייה, קרי ביה 

)= יצירה. חושך דלא הוי ביה עשייה אלא הבדלה והפרשה, קרי ביה בריאה, כמה דאמר "הבריא פלוני" 

ענין נוסף, נעשה בריאה פירוש בסור החולי מבלי  (הכוונה היא רק לומר שהמחלה סרה והתנתקה מהאדם

במצב הראשון מתואר החשך כדבר שאין בו ממשות נתפסת כיון שמקורו הוא מעולם . “והובדל מן החולה

הבריאה. במצב השני מתואר החושך כדבר שיש בו ממשות אך אין בו פעולה חיובית )עשייה( אלא פעולה 

 של שלילה )הבדלה והפרשה(.

אתר )= מקום( דלית ביה גוון ולא דיוקנא..."בהו", להאי אית ליה  תהו"„" –הובא  ]ח"א )טז([,ב"זהר" 

ציורא ודיוקנא...חשך הוא אשא אוכמא )= אש שחורה( תקיף בגוון )= בצבע(, אש סומקא )= אש 

אדומה( תקיף בחיזו )= במראהו(, אשא ירוקא תקיף בציור, אשא חוורא גוון דכליל כולא )= טהור 

ון ובגוון הלבן הידוע, גוון זה אכן פולט חזרה את כל הגוונים(. חשך תקיף בכל מכולם, היינו אין בו כלל גו

אשין )= הוא החזק בכל סוגי האש, היינו, הוא סופג את כל גווני האש וכן הצבע השחור בו נבלעים כל 

 . “הצבעים( ודא אתקיף לתהו. חשך הוא אשא ולאו איהו אשא חשוכא בר כד אתקיף לתהו...

אמר הקדוש ברוך הוא, עיניים שיש בך, יש בתוכן  –אמר רבי חנינא „ –הובא  )טו,ז(,"במדבר רבה" ב

לבן ושחור ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך השחור...בשר ודם מדליק נר מנר דלוק, שמא יוכל 

"וחשך על פני תהום", מה כתוב אחריו )שם(, "ויאמר  ]בראשית )א,ב([, שנאמר חושךלהדליק נר מתוך 

 .“ם ויהי אור" ומתוך החשך הוצאתי אורהאלהי

]ישעיה יוצר אור ובורא חושך עושה שלום" „"  –הובא ב"תלמוד ירושלמי" ]מס' ברכות )ח, י([, 

 .“משיצרן עשה שלום ביניהן )מה, ז([

. “הוא השחור שבעין, שהמאור יוצא ממנו„ –מבאר את המילים "כאישון עינו"  ]דברים )לב,י([רש"י 

ולמה נקרא אישון, משום „ –שם מוסיף ביאור על דבריו, על פי דברי רבינו בחיי  ""שפתי חכמיםה

 )קטן(. “דנראה בו כדמות איש קטן, כמו שנראה דמות איש במראות הנשים, דאישון לשון איש

מובא בשמו של מרן הגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל, בהגדה של פסח "מבית הלוי", שהחושך הוא גם בריאה 

א שהגר"א כתב שיש הבדל בין חושך מוגבל לחושך בלתי מוגבל. הוא מתייחס לפיוט של בפני עצמה, אל

"קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. רם הודע כי לך יום אף הלילה". מרן הגרי"ז  –"ויהי בחצי הלילה" 

ביאור הדברים, דהנה יש שחקרו שחושך הוא בריאה בפני עצמה או דהוי רק „ –אמר בקשר לפיוט זה 

עדר יום ? והגר"א ז"ל )בקול אליהו( כתב דהוא בריאה, דמה דמקצת מן האור דוחה הרבה מן החושך ה

הוא משום דכך הוא ברייתו של החושך ונברא עם הגבלות, ויש כוח לאור לדחותו, אבל לעולם דהוי 

ל מה בריאה. אמנם חושך מצרים היה בלתי מוגבל ועל כן, לא היה אפשר לאור לדחותו, וזה הביאור ש

"שלח חושך ויחשיך", דהיינו דחושך מצרים היה חושך בלתי מוגבל, והחשיך  ]תהלים )קח,כח([שכתוב 

"וימש חושך" וזהו הביאור כאן: קרב  – ]שמות )י,כא([את האור, וזהו גם הביאור של מה שכתוב 

יום...רם הודע...דאיך אפשר לברר ספק זה ולהוכיח דחושך הוי בריאה ? רק כשיבוא זמן שהוא לא יום 

, אז יוודע שאף לך הלילה, היינו )עי' זכריה פרק י"ד ולא יום ולא לילה הוא ימות המשיח(ולא לילה 

ם, לא שייך מציאות לא של יום ולא של לילה, דהא אם אין דגם חושך הוא בריאה,  ואי הוי רק העדר יו

 “.אור, מוכרח שיהיה לילה

לגבי צאת  ]"קובץ שיעורים", מס' פסחים, סי' ב'[הגאון הקדוש רבי אלחנן וסרמן הי"ד חוקר 

הכוכבים, כיוון שהלילה מתחיל מצאת הכוכבים, האם הכוכבים עצמן הן הלילה, או שמא אין הכוכבים 

]מס' וראיה שהוא לילה? הוא כותב שם נפקא מינא לדין, על פי מה שכתב ה"שיטה מקובצת" אלא סימן 

לגבי שתי כיתות עדים, המעידות כל אחת על שערה אחת, עדותם נקראת עדות על "חצי דבר"  ב"ב )נו.([

ולא  "דבר – ]דברים )יט,טו([]ואין עדותם מתקבלת, כיוון שצריך שיהיה "על פי שנים עדים יקום דבר" 

, משום שהשערות עצמן הן הגדלות. השערות אינן סימן והוכחה על הגדלות, ]מס' ב"ק )ע:([חצי דבר" 

 אלא הן עצמן גדלות, לא כן בשתי כיתות עדים המעידות כל אחת על שנה אחת מתוך ג' שנים, שיחדיו יש 



 )יח(

 

וכחה וראיה שהיא שלו, ואין למחזיק בקרקע חזקת ג' שנים, שעדותם מועילה, מאחר שהחזקה אינה אלא ה

כאן "חצי דבר". לפי זה, אם באו שלשה כיתות עדים, שכל אחת מהן מעידה על כוכב אחד, האם עדותם 

נקראת "חצי דבר"? שאם הכוכבים עצמן הן לילה, יהיה כאן חסרון של "חצי דבר" ואם אינם אלא סימן 

ש להביא ראיה ממעשה בראשית, שהכוכבים וי„ –והוכחה ללילה, אין זה נחשב ל"חצי דבר" והוא מוכיח 

"ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד", אלמא דאפשר להיות  – ]בראשית )א,ה([נבראו ביום רביעי, וכתוב 

 “. לילה בלא כוכבים כלל

]"חידושי רבי שלמה", כתבים ותשובות, הגאון הקדוש רבי אלחנן הי"ד, כותב דברים אלו גם במכתבו 

יימן זצ"ל. הוא משיב לו במכתבו, כי אף שבודאי מסתבר שצאת הכוכבים אינו להג"ר שלמה ה סי' י"ט[

 אלא סימן ללילה, אך לדעתו, צאת הכוכבים לענין עדות נחשב ונקרא "חצי דבר". 

המביא עוד ממקורות חז"ל, פו([ -סד, עז-נו, סג-)עמודים נד פרשת בראשיתעיין ב"תורה שלמה" ]

 החושך ומהויותיו. "ראשונים" ו"אחרונים", לגבי סוגי

ביום הראשון הכין והבדיל האור מן „ –כותב בפירוש  ]בראשית )א,ו([בעל "אור החיים" על התורה 

לכאורה, כוונתו, שביום הראשון הבדיל, אמנם בתחילה רק “. החושך וקנה החושך מקומו והאור מקומו

סוף כל סוף כל זמן שהיה חסר  „ –בכח )הכין(, את האור מן החושך וכך נברא )"קנה"( החושך בפועל, כי 

. בעל אוה"ח אינו קורא למובן השני של ]בתחילת פירושו, ד"ה הן[“ התיקון כאילו אין כאן בריאה

 ]"זהר" בראשית )ס"ג([ וחושך שהוא יצר הרע הנקרא בדברי קדשם„... –החושך "אש יסודית", אלא 

וקרא להגוף תהום להיותו כתהום  –ום""דמחשיך אנפי ברייתא" )= מחשיך פני הבריות(, "על פני תה

 “.בולע תמיד ומצד היצר שהוא החושך

כוונת ה"זהר" היא ש"פנים" הוא מלשון "פנימיות", המשקפת את פנימיותו ומהותו של האדם. על הסיבה 

]"פחד לכך שדוקא הפנים הוא המשקף את מהותו של האדם, כבר האריך הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל 

]קהלת . לגבי הפסוקים "חכמת אדם תאיר פניו" אמר ראשון, פרק שני, אות ח'[יצחק", שבת, מ

. לאחר היראה באה אהבת ה' ואהבת התורה והשמחה ]תהלים )קיא,י([ו"ראשית חכמה יראת ה'"  )ח,א([

 ]משלי )ו,כג([הפנימית הנובעת מידיעתה ועמל התורה. התורה היא אור רוחני, כמו שנאמר "ותורה אור" 

הוגה בה שמח באור התורה, אור זה מציף את פני ההוגה בה ומעידה על חכמתו, אף שגם שאר וכאשר ה

ונפל נהורא" וכן  דרעיה"גלייה ל – מס' ברכות ה:[איבריו של האדם יכולים להאיר, כמובא על ר' יוחנן ]

דוקא  אך“, נפל נהורא בבית דין דרעאאיגלי „ – ]מס' כתובות )סה.([על חומא אשתו של אביי נאמר 

אור פניו של האדם מעידים על חכמתו. כאשר יצה"ר שולט על האדם, ממילא אור זה נעלם מהאדם ופניו 

מוחשכות. לכן רבי יהודה, תלמידו של ר"ע, הסביר שהשמחה שיש לו היא משום ש"אולפנא שכיחא לי", 

בי אבהו פסוק זה הגורמת לכך שפניו יאירו והביא לכך כראיה את הפסוק הנ"ל וכראיה לכך הביא גם ר

 ]תלמוד ירושלמי, מס' שבת )ח,א(, מס' פסחים )י,א([.והסביר שהוא משום ש"תוספתא עתיקא אשכח" 

אמנם, במס' נדרים )מט:( הסביר רבי יהודה שסיבת הארת פניו היא משום סיבה גשמית, אך הסבר זה ניתן 

 לצדוקי, כדי שתתאים לרמתו הרדודה והחומרית של אותו צדוקי.

 

, אנו רואים שלכל דבר יש שני מובנים. מובן ראשון הוא ממשי המכלה והמאפס וזוהי כן, לסיכוםאם 

מהות אחת, אשר מתגלה בצורות שונות. ואילו המובן השני הוא רק מציאותי והוא ההעדר והאפסות, 

 אך העדר זה, הוא, כמובן, מציאות נבראת, אך מהות אחת.המתגלים בצורות שונות, 

 “הוא שטן הוא יצה"ר הוא מלאך המוות„ –ל המהות הראשונה, הממשית, אומרים חז"ל על צורותיה ש

, כפי שראינו, הוא גם החושך במובן הממשי ואילו המהות השניה היא ההעדר, ]מס' ב"ב )טז.([

שצורותיה הן המיתה, החושך, הרע וכן כל דבר שבמהותו הוא העדרי. כשם שחז"ל, כשאומרים חושך, הם 

ואין רע „ –מובן הממשי ברובם של המקרים, הרי כשאומרים רע, הם מתכוונים ליצר הרע מתכוונים ל

, אך קיומו של יצה"ר בעולם, לא  זו בלבד שהוא טוב, אלא אפילו טוב ]מס' חגיגה )טז.([ “אלא יצה"ר

 , זה יצה"ר, שאלמלא יצה"ר ]בראשית )א,לא([ וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד"„" –מאד 



 )יט(

 

וכן תרנגולת לא היתה מטילה את  ]מדרש תהלים, מזמור ט'[ “לא היה אדם נושא אשה ולא בונה בית

, אלא שבחירתו של האדם הינה להשתמש בו לחיוב או ]מס' יומא )סט:(, מס' סנהדרין )סד.([ ביצתה

ל גודלו הוא לשלילה וכן לעת"ל יראו הרשעים, שהם בקלות יכלו לגבור על יצה''ר מלהסיתם לרע, וכ

  . ]מס' סוכה )נב.([ כחוט השערה

כמו כן, גדולי תורת המוסר לימדונו, שהרע בעצמו כשמנסים לנגוע  בו, רואים שאין  בו  ממשות, כי הוא 

 למעשה ההעדר. 

)פרק  המהר"ל מפראג השריש לנו בכל ספריו, שהרע והשקר הם העדר, כגון בספר "תפארת ישראל"

וע עונשם של בני עדת קורח היה להבלע באדמה. לכאורה יש להבין, מדוע , שם הוא מסביר, מדי"ט(

]מס' פסחים הגיע להם עונש כזה, עד שהיה צריך בריאה מיוחדת של פי הארץ כדי לבלוע את הרשעים 

. אחרי שהוא מסביר שם בקיצור נמרץ את עיקרי תורת ההגיון, אומר המהר"ל, שתורת משרע"ה )נד.([

, אלא תורת האמת המוחלטת. מי שחולק על תורת האמת המוחלטת, למעשה מהווה היא לא רק תורת אמת

את השקר המוחלט. השקר המוחלט הוא, למעשה, העדר וחדלון, ולכן, כדי לתת עונש שיהווה מידה כנגד 

מידה לעדת קורח, הומחש הדבר ע"י כך, שעכשיו ישנה עדה שלמה, שנבלעת כאילו לא היתה מעולם, 

 ון פתאומי.כמין העדר וחדל

ישנה סמליות בסיום מס' נדה ב"שבת מברכין" של חודש כסלו, שבו חל חנוכה, בו החשיכו היוונים את 

עיניהם של ישראל בגזרותיהם ובפרט באיסור של לימוד התורה שבע"פ, בנסיון לנתק את העם מלימוד 

 התורה שבע"פ, המזוהה תמיד עם האור. 

את מסכת נדה, בעצה, כיצד להתגבר על החושך והלילה של לכן מסיים התנא דבי אליהו את הש"ס ו

פה בלילה, שהיא אור. או אז, לא רק שהוא זוכה לחיי העוה"ב ויהיה לו -העוה"ז, ע"י שינון התורה שבעל

חלק לעוה"ב בעתיד, אלא שכבר בעוה"ז, החומרי והחשוך, אדם המתמיד בשינון התושבע"פ בלילה, הוא 

  "בן העוה"ב". 

ב, הוא יחס של דבר שבמהותו הוא חלק הנלקח מתמצית הדבר הכוללו, כמו שקוראים חז"ל, יחס הבן לא

  . ]מס' מועד קטן )יא.([ “כוורא...אכליה בבריה„ –לציר בן, ביחס לדג, שממנו מתמצה הציר 

הבא וכבר -המשנן את התושבע"פ בעוה"ז, הופך להיות חלק מן האור ומן היום שנקרא העולם ממילא,

 העוה"ב ולכן הוא נמצא כבר כעת בעולם האושר של העוה"ב. -למעשה הופך להיות בןכעת הוא 
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