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  ה"ניסן תשע ח'

28/03/2015  
  

  הגדולשבת  –צו בת ש
  מאת גדעון רמז

עצם הנוסח  -- הכינוי "שבת הגדול" לשבת שלפני פסח הוא עתיק מאד 

כך - כל הכינוי הזה הוא .הגדול בלשון זכר מעיד על עתיקותוהארכאי שבת 

רבים ופרשנים  כבר בימי הביניים, םהיו מעורפלי עתיק שמקורו ומשמעותו

נדרשו לשאלה מדוע שבת זו גדולה יותר מאחרות. רובם תלו את גדולתה של 

שבת זו במדרשי אגדה על מעשים ואף ניסים שאירעו בשבת שקדמה ליציאת 

  מצרים.

' ראבל בתוך עמי וקהילתי אני יושב, ולכן אני נוטה לקבל את הסברו של 

 הרופא, גבא. עשרה-השלוש המאה של מאיטליה, הרופא אברהם בן צדקיה

 בכל כנראה היה האחרון זה אבל, צדקיה הבן ולא אברהם האב ואה כאן

 בהלכות דורש הרב זו שבשבת נהוג היה אז כבר. רע לא פסיכולוג זאת

 זה שהרי( .ההגדה של הראשון חלקה את שקוראים אחרי עוד וזה, הפסח

 מן לקוחה היא: ברדיו לזרא עד ששומעים" כאן עד" הקלישאה מקור

  "). הגדול בשבת אומרים כאן עד" ההגדה בתוך ההוראה

 הכינוי כי(סימן ר"ה) " הלקט שיבולי" בחיבורו כתב, צדקיה רבי, הוא לכן

, הרב של דרשתו לשמוע זו בשבת העם שמאחרין לפי" השתרש הגדול שבת

.ןליצל רחמא," מנחה עד]ואפילו, [היום מחצית עד הדורש
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 ,המעטה בלשון, סבלנות חוסר של בשמץ כאן חש צדקיה' שר לי נדמה

 לסעודת הביתה לחזור השתוקקו כבר הסתם שמן, מרעיתו צאן בקרב

 דומה לסבל צפויים שאינכם אתכם ארגיע ובכן. הצהריים ושנת השבת

  .היום

  

אפשר מן המנהג לדרוש בהלכות הפסח, -בכל זאת פטור בלא כלום אי

 –ואנסה לקשר אותן עם תופעות ממערכת הבחירות שהסתיימה זה עתה 

שהרי זו ההתגלמות, גולת הכותרת של יציאתנו מעבדות לחרות במדינתנו 

העצמאית.  הלכות הפסח הן מן המעטות שעוגנו ספציפית בחוק מדינה, 

שים שנה כמעט ומאז הוא נושא של פולמוסים חוזרים שהתקבל לפני שלו

  מדי כמה שנים. 

להתנגד  מוצא את עצמי אנוסמעטים שבהם אני -זהו אחד המקרים הלא

למשהו שלגופו של עניין אני לכל הפחות מוכן להשלים אתו אם לא 

או  –נכפה  דבררק מפני שאני נאלץ להתנגד לתמוך בו (או להיפך),  

. כך למשל סברתי כי בחוק ואם באיומים או באלימות, אם מנסים לכפותו

הקריקטורות של צ'ארלי הבדו היו פסולות ולא ראויות לפרסום, אבל 

 Je suis לומר גם אני נאלצתימרגע שהתגובה עליהן היתה טרור ורצח, 

Charlie.  

למעשה החוק הזה כמעט שלא נאכף מאז שחוקק, דבר שלכאורה הייתי 

היא, כי מצב של "הלכה ואין מורים כן" מוביל ולא  –צריך לברך עליו 

לזילות החוק גם כאשר מדובר בחוקים ראויים וחשובים יותר. חוק שאינו 

  ראוי, מוטב שיתבטל משלא ייאכף.

ועל מטרה  "חוק חג המצות" החוק המכונה "חוק איסור חמץ" נקרא באמת

מוצהרת זו אינני חולק. קצת קשה לי לקבל את המשמעויות 

ת אשיוחסו לחמץ כסמל לתכונות אנושיות שליליות, ו נטליותהטרנצנד

החובה שנגזרה מכך לבער את החמץ שבלב, בד בבד עם ביעור החמץ 

בשנה? בכל אופן, גם אם  פעםאז מה, צריך לעשות זאת רק  .החומרי

לפרוטות פריטת החובה הזאת מהמשמעות הזו תקפה היא רק מתעמעמת 

  . על העיקרקטנות ולעתים הזויות המאפילות 

למשל: התרת תכשירי איפור המכילים תערובת חמץ בתנאי שטעמם כל 

כך מר שגם כלב לא יאכל אותם, ובכך לא יעברו את הרף של מאכל חמץ 

הביטוי "הגעלת   ("בוא רקסי ותטעם בבקשה את הליפסטיק הזה"?)

  כלים" מדבר בעד  עצמו.
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ה של הברית הרחבכפי שהסגרתי בהזדמנויות קודמות, אני מעדיף שבתוך 

כל תרבות תאופיין, מעבר לערכי היסוד  בני אור החוצה ציוויליזציות

המשותפים, בהבדלים נטולי העדפה ערכית המספקים את הזהות 

הקבוצתית הנחוצה כל כך לרוח האנושית. לכן אני מסתפק בנימוק 

הפשט ששבוע בשנה, או לפחות בליל הסדר,  אוכלים מצות במקום לחם 

מצווה שהיא "זכר  –ולחגוג אירוע מכונן בתולדות האומה  כדי לציין

  ליציאת מצרים" פשוטו כמשמעו.

מתייחס לכאורה מן הארבע בהגדה אגב, הניסוח של הקושיה הראשונה 

לליל הסדר בלבד: "שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה 

ניח רק הלילה הזה? ומה עם ששת הלילות הבאים?  אבל נ –כולו מצה" 

  .פלפלות הזו ונחזור לחוק חג המצותלהת

היא מתונה וסבירה.  כפותלגופו של החוק, לכאורה הנורמה שהוא בא ל

אין הוא אוסר מכירת חמץ או אכילתו, אלא רק את הצגתו בפומבי 

למכירה או לצריכה. לפני שנים אחדות, במהלך אחד הנסיונות שעשו שרי 

פומבי" אינו  ת משפט ש"מקוםפנים חרדיים לאכוף את החוק, הבהיר בי

מכירה או הגשה של חמץ בתוך מסעדה או חנות אינה  כל מקום ציבורי.

, גם לעיניו של מי שאינו בוחר עבירה על החוק אלא אם המוצר מוצג בחוץ

חריגים  ירגדהחוק גם מלמשל על המדרכה או בחלון ראווה.  – להיכנס

  העונש המירבי הוא קנס לא גדול. ו. דים, או קטניםיהו-ליישובים לא

למעשה, גם לפני שהחוק התקבל נהגו רוב המרכולים ביישובים יהודיים 

זאת מטעמים ת את החמץ שעל המדפים ולא למוכרו. לסלק או לכסו

או  מעשיים: ההערכה, מן הסתם מבוססת, שרוב הקליינטורה מעדיפה כך

בעל עסק  .  מאחר שגם החוק אינו אוסר עללפחות אינה מתנגדת

מה  –למי שחפץ בו  להסתכן באובדן לקוחות מסוימים בכך שימכור חמץ

בתקנתם? המסקנה המתבקשת היא שמטרת החוק  הועילו חכמי הכנסת

היא בתחום מראית העין, שאיני מזלזל בחשיבותה: הצגת החמץ בפומבי 

עלולה לפגוע ברגשותיהם של שומרי המצווה "בל ייראה", ומה שחשוב 

א פוגעת בתחושה הכללית של זהות יהודית סביב החג המרכזי הי –יותר 

  הזה.

ובכן הבעיה העיקרית אם לא היחידה שיש לי עם החוק הזה היא עצם 

יעה מכוונת ומופגנת הפעלת כוח החוק. אכן מן הראוי להימנע מפג

אבל אנוכיות, אטימות, טעם רע, חוסר התחשבות ואפילו  ברגשות הזולת.

אינן עבירות פליליות, הן אפילו בין החירויות שהחוק חוצפה לא זו בלבד ש

  אמור להגן עליהן, גם ובעיקר בפסח זמן חרותנו. 
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השנה הראשונה שלי באוניברסיטה היתה האחרונה שבה לימד ארנסט 

: ימרה ששמעתי ממנו אזאהעקיבא סימון עליו השלום, ונחרתה בלבי 

 ,. לא במקרהעיקרה של החירות היא לא לעשות כל מה שמותר לעשות

זה היה בקורס שלו על הפילוסופיה של החינוך: זהו אכן עניין לחינוך, 

לריסון עצמי  ולהסכמה חברתית, לא לכפייה חוקית.  דרך ארץ קדמה 

לתורה, וצריך לחדול מן התגובה הרפלקסיבית על כל שערוריה "צריך 

  לאסור את זה בחוק".

ך מערכת ? בהמשסוף מאחורינו- לבחירות שהן סוף איך זה מתקשר

-הבחירות האפילו על כך עניינים אחרים, אבל בתחילתה נסב הדיון לזמן

  מה על עוד הצעה אחת מני רבות לשנות את שיטת הממשל. 

זה קורה בדרך כלל כאשר נדמה כי השיטה הקיימת הושחתה ללא תקנה 

או אינה מאפשרת מה שבמונח האופנתי היום נקרא "משילות". אבל כל 

להשחית, ושום שיטה אינה מבטיחה משילות, אם אין היא שיטה אפשר 

בנויה על תשתית של תרבות פוליטית. כל פעם שנחשפת פרשה או 

 מתפרסם דו"ח ביקורת, מתמקד הדיון בשאלה אם נעשו עבירות על החוק

במקום לשאול אם המעשים היו  –ואם מבצעיהן צריכים להישלח לכלא 

  . רנסים על הציבוריות פראויים ואם עושיהם ראויים לה

קדה הסערה הציבורית באמירות פוגעניות, סמוך לבחירות ואחריהן התמ

או שנתפסו בתור שכאלה, נגד ציבורים מסוימים. זה נמשך גם אחרי 

הבחירות, ורק השבוע הורה מפכ"ל המשטרה לפתוח בחקירה נגד 

שלדבריו מוטב  מסוימת פרופסור מסוים בחשד של הסתה נגד עדה

רת בארץ מוצאה. הדובר אמנם הוכיח את הכלל הידוע שאין שהיתה נשא

אבל זה עוזר. ועם זאת,  –להיות פרופסור כדי להיות אידיוט מושלם  חובה

ביותר.  ההרחבבפרשנות  אפילו , ,ני רואה כאן הסתה במובן המשפטייא

בור שהיא חשובה לא פחות מתרבות זה עניין של תרבות, תרבות די

  ליטית מעשית. פו

ארמי ה מציגה במדרש על הפסוק "ארמי אובד אבי" את לבן הההגד

בלי קשר למהות של  –והנה דווקא הוא  כרשע גדול יותר אפילו מפרעה.

"לא  לכשעצמה: ראויהמספק לנו פעמיים את אמת המידה  - -מעשיו 

ייעשה כן במקומנו" ו"מעשים אשר לא ייעשו". גם יעקב מקבל זאת, כפי 

יֵעשה כן במקומנו", יוון שאמר לו [לבן]: "לא שאומר "מדרש הגדול": כי

והודיעו שהוא מנהג המדינה, מיד נתקררה דעתו [של יעקב]. ... מכאן 

מייתר בדרך המנהג אמרו: המנהג דוחה את ההלכה." ואני נוטה לומר: 
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בתנאי  וזה "אבל" גדול מאד, כלל את ההלכה, כלומר את החוק. כמובן,

  שהמנהג עצמו ראוי. 

כעת לעניין החמץ, אכילתו בפסח היא אחת משלושים ושש אם נחזור 

"עונש כרת": "כל  עבירות שהתורה גוזרת עליהן מה שמכונה במקורות

ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל". הפירוש המקובל  – אוכל מחמצת

הוא שעונש כרת בא לא מידי אדם אלא מידי שמים, אם על ידי קיצור 

על הביטוי  נוטה דווקא להסתמךך אחרת. אבל אני החיים ואם בדר

בעונש  ומן החברה, לאהיבדלות "מעדת ישראל", כלומר שמדובר ב

  .משפטי

אלא  מעבר לעונש עצמו, קלון שמטיל לא בית משפטהדבר דומה ל  

על מעשים פסולים ונתעבים גם אם רשאית ואף חייבת להחילו החברה ש

ו מפגיעה זהירות יתר כז –אינם אסורים בחוק. תוצאתו המצטברת 

במקובלות היסוד המאפשרות חברה נאורה וחופשית שהפעלת החוק 

הופכת לנדירה ויוצאת דופן, ונמנעת המשפטיזציה שכה מרבים היום 

  להתלונן עליה.

אני התורה אינה אומרת בפירוש שמדובר בעונש בכלל, ויתר על כן, 

 לא כעונש החמור ביותר מעדיף לפרש את הביטוי "ונכרתה הנפש ההיא"

 מורה לא אחת על פעולה עצמית, חוזרת,בניין נפעל  אלא דווקא לקולא.

משמע, תשמרו  –למשל "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"  בדומה להתפעל:

במקרה  –הנפש ההיא  על עצמכם, לא שמישהו אחר ישמור עליכם. ובכן

מקבלת עליה ביודעין פרישה מסוימת מן  –זה, מי שאוכל חמץ בפסח 

דוע אינם ממליצים עליה. זה אינו דבר שצריך להיעשות הציבור, שחז"ל כי

עונש כרת,  סנקציה חיצונית אנושית או אלוהית. בקלות דעת, אבל אין

לטעמי, הוא אם כן נסיון מוקדם, ועדיין די חריף, לקבוע גבולות של 

 סובלנות כלפי החריג.

  

- העלכך פשוטים. כיצד נקבעות הנורמות -כמובן, הדברים אינם כל

חוקיות, הנאכפות רק מכוח דעת הקהל? כיצד מעדכנים אותם, כך שלא 

"לא ייעשה כן  לבן הארמי של כזו עם נורמה 21- נישאר גם במאה ה

במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה"? כיצד מונעים שחריגה סבירה 

אותה נורמה  , בייחוד אבל לא רק אםתיתמיד-תגרור רדיפה לא מנורמה

  או פשוט בלתי קבילה? כל אלה שאלות של ממש.עה, צבו היא מיושנת,
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טחתי דרשה קצרה, ולכן אשאיר אותן להזדמנות אחרת. עכשיו אבל הב

אנצל את ההזדמנות הנדירה שנזדמנה לי להגיד בהקשר המקורי את 

  הביטוי הנדוש "עד כאן אומרים בשבת הגדול".
 


