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תוכן השיעור:
...................................................................................................... הפוליגמיה  על  האיסור  א. 

מותרת  היא  האם  מחלוקת  מובאת  בתלמוד  הפוליגמיה.  מושג  על  קוראים  אנו  בפרשתנו   5
רואים,  1(. ראוי לציין שבסיפורי התנ״ך אנו  )מקור  או אסורה, אך להלכה נקבע שהיא מותרת 

מקור  היה  זה  מושג  למרצה(.  )חוברת  מסוימים  מאוד  במקרים  רק  נהוגה  הייתה  שפוליגמיה 

של  האיסור  את  עצמן  על  קיבלו  האשכנזיות  הקהילות  וספרד:  אשכנז  קהילות  בין  להבדלים 

רבינו גרשום על הפוליגמיה, אך הקהילות הספרדיות לא היו כה נחרצות )מקור 2(.

היתר מאה רבנים )קטע אופציונלי(

מעניין לציין שישנה דרך לעקוף את האיסור. על פי המסורת, ניתן לעקוף חקיקה זו בהסכמה 

של מאה רבנים משלושה מחוזות שונים.

ב. זכות הווטו.......................................................................................................................................8

ההלכות  לומדים  אנו  השבוע  בפרשת  גרשום.  רבינו  של  היחידה  המפורסמת  התקנה  אינה  זו 

בנוגע לגירושין )מקור 3(. לפי הרמב"ם ומפרשיו )מקורות 4 ו-5(, הפסוק מרמז לכך שאפשר 

לגרש אישה גם בניגוד לרצונה. אולם רבינו גרשום קבע תקנה: אפשר לגרש אשה רק בהסכמתה 

)מקור 6(.

ב. אשכנזים מול ספרדים...................................................................................................................10

לפני שנעבור לשיחה של הרבי, הבה נבחן מחלוקת נוספת בין הקהילות: הספרדים ממליצים 

על ייבום )מקורות 7-8(, והאשכנזים מעדיפים לקיים את מצוות החליצה.

הרבי מסביר את הסיבה המעשית להבדלי המנהגים: יהודים בארצות אשכנז היו במצב כלכלי 

על  ייקחו  לא  שגברים  העדיפו  אשכנז  בקהילות  הרבנים  ספרד.  בארצות  מיהודים  יותר  גרוע 

עצמם אחריות על יותר ממשפחה אחת.

ג. פנימיות התורה: מדוע דווקא רבינו גרשום נקרא מאור הגולה?.....................................................13

מערכת  הדיון.  של  הרוחנית  המשמעות  את  מסביר  הרבי  אחרת(,  )מהתוועדות  הבאה  בשיחה 

היחסים שלנו עם הקב"ה היא כמו נישואים בין בעל לאשה. כאשר אנו נמצאים בגלות, מערכת 

היחסים שלנו, כביכול, מוטלת בספק. תקנות רבינו גרשום שאסרו לגרש אישה בעל כרחה, וכן 

שאסור לישא אישה נוספת, חלות כביכול גם על הקב"ה שלא יגרש אותנו או יבחר עם נוסף. 

ההיבט הרוחני של תקנותיו העניק לו את התואר המיוחד "מאור הגולה".

ויעניק לנו שנה  אולם ההתחייבות היא הדדית. כשאנחנו מבקשים מהקב"ה שיהיה בעל טוב 

טובה, מוטל עלינו לוודא שמוסד הנישואין שלנו פועל באותו אופן.
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פתיחה
אחת  גרשום".  דרבינו  "חרם  על  שמע  יהדות,  בלימודי  רקע  עם  יהודי  וכל  ב"ֵחֶדר",  שלמד  ילד  כל 
מהתקנות היא האיסור לשאת אישה שניה. קהילות אשכנז אכן קיבלו על עצמן את התקנה, אך לא 
גרשום  לרבינו  שגרמו  הסיבות  ועל  הללו  התקנות  של  הרקע  על  נלמד  זה  בשיעור  ספרד.  קהילות 

לתקנן. 

נעמיק בשיחות של הרבי בנושא; בראשונה מסביר הרבי מדוע האיסור התקבל אצל אשכנזים ולא 
אצל ספרדים, ובשנייה מסביר הרבי את המשמעות הרוחנית של התקנות, ביחס לקשר בין הקב"ה 
ועם ישראל. הרבי אומר שהמשמעות הרוחנית של התקנה זיכתה את רבינו גרשום בתואר "מאור 

הגולה".

ויש גם הוראה למעשה: להשקיע בשלום בית!
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לפני כאלף שנה, חי בגרמניה "רבינו גרשום מאור הגולה". כל ילד יהודי שלמד בבית הספר מכיר את 
שמו מהתקנות שתיקן.

על פי התורה, מותר לגבר להתחתן עם יותר מאשה אחת. התורה לא בהכרח מעודדת את הנוהג, אך 
מתירה זאת. 

מקור 1  חומש דברים, פרק כ"א, פסוק ט"ו
התורה מדברת על מציאות של אדם הנשוי לשתי נשים. 

ָבִנים  לוֹ  ְוָיְלדּו  ְשׂנּוָאה  ְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה  ָהַאַחת  ים  ָנשִׁ י  תֵּ שְׁ ְלִאיׁש  ִתְהֶייָן  י  כִּ
ִׂניָאה׃ כוֹר ַלשְּ ן ַהבְּ ׂנּוָאה ְוָהָיה ַהבֵּ ָהֲאהּוָבה ְוַהשְּ

מקור 2  מסכת יבמות, דף ס"ה, עמוד א'
בגמרא מובאות שתי דעות האם מותר לעשות זאת. להלכה התקבלה הדעה המתירה. 

ה. ָרָבא ָאַמר:  תּובָּ ן כְּ ּתוֹ – יוִֹציא ְוִיתֵּ ה ַעל ִאשְׁ א ִאשָּׁ י... ּכֹל ַהּנוֹשֵׂ י ַאמִּ ָאַמר ַרבִּ
ֵדי ְלַפְרְנָסן. יֵּׁש לוֹ כְּ ּתוֹ, ְוהּוא שֶׁ ים ַעל ִאשְׁ ה ָנשִׁ מָּ א ָאָדם כַּ נוֹשֵׂ

רי"ף
ָרָבא. ְוַקְייָמא ַלן כְּ

למרות זאת, אנו רואים שזה לא היה דבר מקובל ונפוץ.

באופן כללי, אישי התנ"ך נשאו אשה אחת. כשהקב"ה ברא את אדם וחוה, הוא ברא גבר אחד ואשה 
אחת כפי שנאמר "ודבק באשתו והיו לבשר אחד".

כשמתבוננים בסיפורי המקרא על גדולי האומה שהיו נשואים ליותר מאשה אחת, מגלים שהיה זה 
כתוצאה מסיבה מאוד מסוימת. אברהם אבינו, למשל, היה נשוי לשרה שנים רבות. כאשר עברו עליה 

שנים רבות של עקרות, הייתה זו היא שהציעה לו להתחתן עם הגר, אשר ממנה נולד ישמעאל בנו.

יעקב אבינו רצה להתחתן עם רחל, אלא שלבן חמיו רימהו. כתוצאה מכך, התחתן עם לאה ורחל. 
כשעבר משך זמן בו רחל לא הולידה, התחתן עם בלהה וזלפה.

גם בתלמוד איננו מוצאים כמעט מקרים של נישואין ליותר מאשה אחת. זה התרחש בעיקר במקרים 
חריגים, למשל, כשאשה לא יכולה ללדת וכדומה. 

א. האיסור על הפוליגמיה

י' באייר ד'תתס"ג, 1103(  רבי יצחק בן יעקב אלפסי )ד'תשע"ג, 1013 –  *הרי"ף: 
מהראשונים ומגדולי פוסקי ההלכה היהודית. ספרו, ספר ההלכות, נחשב ליצירה 

היסודית הראשונה בספרות ההלכתית.
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תקנת רבינו גרשום

רבינו גרשום, הרב המקובל ביותר על יהדות אשכנז לפני כאלף שנה, תיקן תקנה: אסור לאיש מישראל 
לשאת יותר מאשה אחת. כדי למנוע חריגות מהתקנה, הוא השתמש ב"חרם" – הנשק החזק ביותר 
באותם ימים. ה"חרם" הוא נידוי חברתי של המתמרד, שכולל אי-צירופו למניין ועונשים דומים. כל 

קהילות אשכנז קיבלו על עצמן תקנה זו.

מקור 3  שולחן ערוך, אבן העזר, סימן א' הלכה י'
כֹל ָהֲאָרצוֹת. ָנתוֹ בְּ קָּ ָטה תַּ שְׁ ּתוֹ, ְולֹא פָּ א ַעל ִאשְׁ ְרׁשוֹם ֶהֱחִרים ַעל ַהּנוֹשֵׂ ינּו גֵּ ַרבֵּ

הגהת הרמ"א
ְוֵאין  עוֵֹמד,  ְמקוֹמוֹ  בִּ ְנָהג  ְוַהמִּ ָנה  קָּ ַהתַּ ֵאּלּו  ְמִדינוֹת  ָכל  בְּ ָמקוֹם,  ל  ּוִמכָּ

ים.  ִאין ב' ָנשִׁ נוֹשְׂ

מדוע תיקן רבינו גרשום תקנה זו? הנה כמה הסברים:

1. דתית. באותו זמן, יהודים רבים הפכו לסוחרים גדולים, ולרגלי המסחר נסעו 
למקומות מרוחקים לתקופות ארוכות, שם היו נושאים אשה אחרת ומקימים משפחה. בימים של 
טרום התפתחות התקשורת של ימינו, אנשים לא ידעו מה קורה במדינה אחרת, ויכול היה לקרות, 
חס ושלום, שאח יישא את אחותו מאביו וכדומה. )בנוסף לכך שכתוצאה מאותם נישואים, הבעלים 

לא מיהרו לשוב לביתם.(

2. תרבותית. יהודי אירופה חיו בין הנוצרים, שאצלם מושג הנישואין הוא בבחינת הכרח בל יגונה, 
ולכן נישואין ליותר מאשה אחת הוא דבר שלא מתקבל על הדעת. מוטב שהיהודים הגרים בשכנותם 

יתחתנו רק עם אשה אחת.

משלה,  ילדים  לה  יש  חדשה.  משפחה  למעשה  מהווה  לביתו  מכניס  שאדם  אשה  כל  כלכלית.   .3
הייתה  הכלכלית  המצוקה  גרשום,  רבינו  של  בדורו  ושאיפות.  רצונות  צרכים,  עצמה,  משל  מגורים 

לחם חוקו של כלל הציבור. בתקנתו זו ביקש למנוע אסון כלכלי.

4. ניסיון אישי. ישנם הטוענים שניסיון חייו של רבינו גרשום גרם לו לתקן את התקנה. רבינו גרשום 
היה נשוי לשתי נשים, דבר שגרם למריבה כה גדולה בביתו עד שאחת מנשותיו רצתה במותו. בנוסף 

לכך, בנו התנצר. לפיכך תיקן לאסור זאת.(

למעשה, קהילות אשכנז קיבלו על עצמן את התקנה, אך קהילות ספרד לא. בפועל, חלק מקהילות 
ספרד נהגו כך אף הן: נהוג היה באותן קהילות להשביע את החתן שלא ייקח אשה על אשתו, וכך 

הבטיחו שכל איש יהיה נשוי לאשה אחת בלבד.

יהודי תימן, לעומת זאת, היוו דוגמה לקהילה שלא קיבלה על עצמה את החרם. הם המשיכו לשאת 
יותר מאשה אחת, ורבים מיהודי תימן שעלו לארץ ישראל היו נשואים ליותר מאשה אחת, ונשארו 
נשואים להן. )בימינו, החוק הישראלי אוסר להתחתן עם יותר מאשה אחת, וכך גם החוק האמריקאי(.

החשוב  ההלכה  הספר  הוא  ערוך'  ה'שולחן 
יוסף  ידי רבי  ביותר ביהדות. נכתב בצפת על 
עם  יחד   .1563 בשנת   – ספרדי  רב   – קארו 
בהלכה  ביותר  החשוב  הספר  הוא  ההוספות, 

שנכתב אי פעם.

הרמ"א  בכינויו  הידוע  איסרליש,  משה  רבי 
 ,)1572 ה'של"ב,  באייר  י"ח   –  1530 )ה'ר"ץ, 
ופילוסוף.  מקובל  ישיבה,  ראש  פוסק,  היה 
כתב  הוא  ה-16.  במאה  אשכנז  פוסקי  גדול 
מנהגים  בתוספת  ערוך,  השולחן  על  הגהות 

ומסורות לבני אשכנז.
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   היתר מאה רבנים  -  קטע אופציונלי

מקור 3ב' תשובות מהר"ם מרוטנבורג דפוס פראג, סימן תתרכב
האם לתקנה של איסור הפוליגמיה יש יוצא מן הכלל?

א  ֶאלָּ יר  ֶהתֵּ ֵאין  ים  ָנשִׁ י  תֵּ שְׁ ִאיׁש  א  ִישָּׂ ּלֹא  שֶׁ ְרׁשֹם  גֵּ ינּו  ַרבֵּ ם  שָׂ ר  ֲאשֶׁ ְוַהֵחֶרם 
ירּו אוֹתוֹ  ים מג' ַמְלִכּיוֹת אוניואה, ונומברדיאה ְוָצְרַפת. גַּם לֹא ַיתִּ ֵמָאה ֲאָנשִׁ בְּ

יר.  ְראּו ַטַעם ְלַהתִּ יִּ ַעד שֶׁ

היתר מאה רבנים הוא האמצעי ההלכתי המאפשר לעקוף זמנית את החרם 
של רבינו גרשום, ולהתיר לאדם לישא אישה נוספת. לעיתים מוצדק להתיר 
לבעל לשאת אישה נוספת, למשל, כאשר אשתו איבדה את שפיות דעתה 
ובלתי אפשרי לחיות במחיצתה )וכתוצאה מאיבוד השפיות, גם אינה כשירה 
לקבל גט(. במקרה זה, נדרש הבעל לקבל פסק הלכה המתיר לו לשאת אישה 
שנייה, אליו מצטרפים מאה רבנים )"היתר מאה רבנים"(, משלוש מדינות 

שונות.

מקור 3ג' הב"ח )רבי יואל סירקיס, מפולין, מחבר פירוש בית חדש על השולחן ערוך(, 
אבן העזר סימן א', סק"ט

מדוע צריכים מאה רבנים משלוש מדינות שונות?

ִנים,  ר ֵחֶרם ֶזה ֵמָאה ַרבָּ ֶהיתֵּ ימּו בְּ יְַּסכִּ ִדְבֵרי ָהַאֲחרוִֹנים שֶׁ ְמָצא בְּ נִּ ָתָמא ָמה שֶׁ ּוִמסְּ
יַע ֵאיֶזה ִעְנָין  יַּגִּ שֶׁ כְּ ְרׁשוֹם ְמאוֹר ַהּגוָֹלה, שֶׁ נּו גֵּ ל ַרבֵּ ין שֶׁ ית דִּ י בֵּ לּו ֵהם ִמפִּ ְך ִקיבְּ כָּ
ירּו ֶאת  ְהֶיה, ַיתִּ יִּ ִיְהֶיה ָמה שֶׁ ֵחֶרם ֶזה,  ֵאין ָראּוי ְלַהֲחִזיק בְּ ּתוֹ שֶׁ ין ִאיׁש ְלִאשְׁ בֵּ
ִאים  ֵעיֵני ַהּדוֹרוֹת ַהבָּ ָבר ַקל בְּ ּלֹא ְיֵהא דָּ ֵדי שֶׁ ִנים, כְּ ַמת ֵמָאה ַרבָּ ַהְסכָּ ַהֵחֶרם בְּ
ה ַאֶחֶרת  א ִאשָּׁ יר לוֹ ִלישָּׂ ְזַמנֵּינּו ְלַהתִּ ּתוֹ. ְוָכְך ָנֲהגּו ַרּבוֵֹתינּו בִּ ה ַעל ִאשְׁ א ִאשָּׁ ִלישָּׂ

ָעִמים. ה פְּ מָּ ה כַּ ה ַמֲעשֶׂ ִנים, ְוַנֲעשָׂ ַמת ֵמָאה ַרבָּ ַהְסכָּ ית בְּ טֵּ תַּ שְׁ נִּ ּתוֹ שֶׁ ַעל ִאשְׁ

 )1293  –  1215( מרוטנבורג,  מאיר  רבי 
ימי  בתקופת  אשכנז  ראשוני  מגדולי  היה 
הביניים. בשנת 1286 נכלא המהר"ם על ידי 
השלטונות במבצר אנזיסהיים מכיון שניסה 
דרש  הגרמני  הקיסר  ישראל,  לארץ  להגר 

סכום כופר עצום כדי לשחררו. 

מחבר   )1561  -  1640( סירקיש  יואל  רבי 
נחשב  טורים.  ארבעה  על  חדש  בית  פירוש 
לאחד מחשובי האחרונים. מכונה בדרך כלל 
הב"ח על שם ספרו. היה עשיר מופלג ופרנס 

את תלמידיו.



9 8

תקנה נוספת של רבינו גרשום קשורה אף היא לפרשת השבוע. התורה אומרת שאם אדם רוצה לגרש 
את אשתו הוא כותב לה גט והיא מגורשת.

מקור 4  ספר דברים, פרק כ"ד, פסוקים א'-ב'
הגירושין בתורה

י־ָמָצא ָבּה ֶעְרַות  ֵעיָניו כִּ ה ּוְבָעָלּה, ְוָהָיה ִאם־לֹא ִתְמָצא־ֵחן בְּ ח ִאיׁש ִאשָּׁ י־ִיקַּ כִּ
יתוֹ, ְוָהְלָכה  יתוֹ׃ ְוָיְצָאה ִמבֵּ ָחּה ִמבֵּ לְּ ָיָדּה ְושִׁ ִריֻתת ְוָנַתן בְּ ָבר, ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר כְּ דָּ

ְוָהְיָתה ְלִאיׁש־ַאֵחר׃

מקור 5  משנה תורה, הלכות גירושין, פרק א', הלכה ב'
גירושין בעל כורחה

ְרצוָֹנּה. א בִּ לֹּ ְרצוָֹנּה ְושֶׁ ת בִּ ֶרשֶׁ ה ִמְתגָּ ָהִאשָּׁ

מקור 6  קרית ספר על הרמב"ם, הלכה זו 
ֵעיָניו ְוָכַתב  נֱֶּאַמר: ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן בְּ ָבִרים ֵאּלּו ִמן ַהּתוָֹרה? שֶׁ דְּ ּוִמְנָין שֶׁ
ד  ֵעיָניו - ְמַלמֵּ יתוֹ. ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן בְּ ָחּה ִמבֵּ לְּ ָיָדּה ְושִׁ ִריתּות ְוָנַתן בְּ ָלּה ֵסֶפר כְּ
ת.  ְמגוֶֹרשֶׁ ֵאיָנּה  ָלאו  ְוִאם  ֲאִני,  רוֶֹצה  ּיֹאַמר  שֶׁ ִלְרצוֹנוֹ  א  ֶאלָּ ת  ְמגוֶֹרשֶׁ ֵאיָנּה  שֶׁ
ִדיָדה. ָלה ַרֲחָמָנא ְולֹא בְּ ְבִדיֵדי' תָּ ְרצוָֹנּה, דִּ ּלֹא בִּ ת ֲאִפיּלּו שֶׁ ֶרשֶׁ ה ִמְתגָּ ֲאָבל ָהִאשָּׁ

לשחרור  המאבק  ארגוני  מכל  יותר  שמתקדמת  תקנה  וחידש  גרשום  רבינו  בא 
האשה.

בפרשת חיי שרה, אנו למדים יסוד חשוב במוסד הנישואין. כאשר אליעזר עבד אברהם הגיע לחרן 
כדי לחפש שידוך ליצחק אבינו, מספרת התורה שהוא מצא את רבקה. לאחר דין-ודברים עם לבן 
ואמו הם אמרו "נקרא לנערה ונשאלה את פיה", אומר רש"י "מכאן שאין משיאין את האשה אלא 

מדעתה" )בראשית כד, נז(.

רבינו גרשום חידש, שלא רק שצריך את הסכמת האשה לנישואין, אלא צריך את הסכמתה גם על 
הגירושין. הוא תיקן שאי אפשר לגרש את האשה בעל כורחה. )בימינו להבדיל, ברגע שהבעל בוחר 
שנים  מאלף  למעלה  כבר  זאת,  לעומת  ביהדות  ולהיפך.  אשתו  להסכמת  זקוק  לא  הוא  להתגרש 
שיהודים אינה יכולים להתגרש ללא הסכמת האשה.( לא פלא שרבינו גרשום הפך לשם דבר בעם 

ישראל.

ב. זכות הווטו

רבי משה בר יוסף ִמְטָראִני  המכונה המבי"ט 
ופוסק,  ישיבה  ראש  היה   ,)1580  –  1500(

מחכמי צפת במאה ה-16.

הדינים  את  מברר  הוא  ספר  קרית  בספר 
מדאורייתא,  הם  אם  לרמב"ם,  תורה  במשנה 
נדרשת  שהתורה  מידות  עשרה  שלוש  לפי 

בהן, הלכה למשה מסיני או מדברי חכמים.
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מקור 7  שולחן ערוך, אבן העזר, סימן קי"ט, הלכה ו'
ּה: ְעתָּ לֹא דַּ ּה בְּ ָיכוֹל ְלָגְרשָׁ

הרמ"א
ּלֹא  שֶׁ ה  ִאשָּׁ ְלָגֵרׁש  ּלֹא  שֶׁ ֶהֱחִרים  ְרׁשוֹם  גֵּ נּו  ַרבֵּ ֲאָבל  יָנא  ִמדִּ ֶזה  ...ְוָכל 

ּה... ְעתָּ ִמדַּ

חשוב להדגיש שבאותם ימים, הנשים היו רכוש הבעל. תקנות רבינו גרשום היו שיא הִקדמה מבחינת 
ההגנה על זכויות הנשים. העובדה שהבעל אינו יכול לגרש את אשתו כאשר הוא מחליט ואינו יכול 

לאיים עליה שהוא יישא אשה נוספת, היו תקדים עצום.
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מקור 8  משנה תורה, הלכות יבום וחליצה, פרק א' הלכות א'-ב'

כשאדם נשוי מת מבלי להשאיר אחריו צאצאים, ְמַצוָּה התורה על אחי המת לשאת את אלמנתו, 
ובכך להנציח את שם אחיו. אם הוא או היא אינם מעוניינים להינשא זה לזו, האח ְמֻצוֶּה לבצע 

חליצה ולנתק את הזיקה ביניהם. רק לאחר מכן מותרת האלמנה להינשא לגבר אחר.

ין ִמן  ּשּׂוִאין בֵּ ין ִמן ַהנִּ ת ָאִחיו ֵמָאִביו בֵּ ם ָאָדם ֵאשֶׁ ַיבֵּ יְּ ִמְצַות ֲעשֵׂה ִמן ַהּתוָֹרה שֶׁ
ֱאַמר )דברים כה, ה( "ּוֵבן ֵאין לוֹ"   "ְיָבָמּה ָיבֹא  נֶּ לֹא ֶזַרע שֶׁ ָהֵארּוִסין ִאם ֵמת בְּ

ָעֶליָה"  .

ֶרת  ְהֶיה ֻמתֶּ ְך תִּ א ָרְצָתה ִהיא, ֲהֵרי ֶזה חוֵֹלץ ָלּה, ְוַאַחר כָּ לֹּ ם אוֹ שֶׁ לֹא ָרָצה ְלַיבֵּ
שֵׂא ְלַאֵחר. ְלִהנָּ

מקור 9  משנה תורה, הלכות יבום וחליצה, פרק א' הלכה ב'

מה עדיף, ייבום או חליצה? הרמב"ם פוסק שייבום עדיף מחליצה.

ּוִמְצַות ִיּבּום קוֶֹדֶמת ְלִמְצַות ֲחִליָצה:

מקור 10  שולחן ערוך, אבן העזר, סימן קס"ה סעיף א'

הרמ"א פוסק שחליצה עדיפה.

ְצַות ֲחִליָצה קוֶֹדֶמת. מִּ ְוֵיׁש אוְֹמִרים שֶׁ

רמ"א

ר  ן ִניכָּ א ִאם כֵּ ם ֶאלָּ יִחים אוָֹתם ְלַייבֵּ ִיּבּום ֵאין ַמנִּ ֵניֶהם רוִֹצים בְּ ִאם שְׁ
ם(. נּו תָּ ם ַרבֵּ שֵׁ ם ִמְצָוה )טּור בְּ וִנים ְלשֵׁ ַכוְּ מְּ ְוָידּוַע שֶׁ

ג. ספרדים מול אשכנזים



11

<< הרבי 
מחלוקות בין חכמי ספרד לחכמי אשכנז 

בנוגע לקדימה דיבום או חליצה להלכה למעשה – הרי, כשמעיינים בפסקי דין ושאלות 
ותשובות של גדולי ישראל )כמצויין בפתחי תשובה על אתר, ובספרים שלאחרי זה( 
וחכמי  קודמת,  יבום  ספרד שמצות  חכמי  פוסקים  כלל,  רואים, שבדרך  זה,  בענין 

אשכנז – שמצות חליצה קודמת.

ועל דרך זה מצינו ענין נוסף דוגמתו שבהם חלוקים הספרדים עם האשכנזים – אם 
מותר לישא יותר מאשה אחת1: בנוגע לאשכנזים – ישנו חרם דרבינו גרשום שלא 
לישא ב' נשים )חרם שנקבע מלכתחילה עד סוף אלף החמישי, ולאחרי זה – בתור 
המשך כו'(, אלא אם כן על פי היתר של מאה רבנים, ובנוגע לספרדים – מלכתחילה 
לא נתקבל החרם אצלם. וכפי שרואים עד לדורנו זה, שבארצות הספרדים נושאים 
לא  ומצוות  תורה  שומרי  חוגי  בכל  הרי,  האשכנזים,  ובארצות  אחת,  מאשה  יותר 

נמצא מי שישא יותר מאשה אחת. 

תלוי בקושי הגלות

ובביאור כללות החילוק בין הספרדים לאשכנזים – יש לומר: 

בנוגע לאופן הנהגת האדם בענין הנישואין – כותב הרמב"ם2: "דרך בעלי דעה שיקבע 
ישא  כך  ואחר  דירה,  בית  יקנה  כך  ואחר  אותו תחלה,  המפרנסת  מלאכה  אדם  לו 
אשה, שנאמר3 מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא 
חנכו, מי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה. אבל הטפשין מתחילין לישא אשה, ואחר 
כך אם תמצא ידו יקנה בית, ואחר כך בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות כו'. וכן הוא 
אומר בקללות4 אשה תארש בית תבנה כרם תטע, כלומר יהיו מעשיך הפוכין כו'". 

כלומר, הסדר דנישואין צריך להיות באופן שיהי' בידו לפרנס כו'. 

והנה, בנוגע למעמדם ומצבם של בני ישראל בזמן הגלות, צוק העתים וכו' – ישנו 
חילוק בין ארצות האשכנזים, גלות אדום, לארצות הספרדים, גלות ישמעאל, שקושי 
בארצות  מאשר  וכו'(  )גזירות  יותר  גדול  בתוקף  הוא  האשכנזים  בארצות  הגלות 

הספרדים. 

וענין זה קשור גם עם כללות החילוק בין אדום )נוצרים( לישמעאל )מוסלמים( – כמו 
שכתב הרמב"ם שישמעאלים מאמינים בה' אחד, ואינם עובדי עבודה זרה5, ואילו 
"אדומים עובדי עבודה זרה הם6". ובהתאם לכך מתבטא גם החילוק ביניהם בנוגע 

לקושי הגלות – שגלות אדום קשה יותר מאשר גלות ישמעאל. 

1(. ראה בכ״ז הנסמן באנציקלופדיה תלמודית ערך חרם דר״ג: ס״א, ס״ג, 
ס״ד, סי״ז.

2( הלכות דעות פ״ה הי״א
3( שופטים כ, ה ואילך.

4( תבא כח, ל.
5( הל׳ מאכלות אסורות פי״א ה״ז. תשובות הרמב״ם )ירושלים תש״ך( 

סתמ״ח.
6( רמב״ם הל׳ ע״ז פ״ט ה״ד. פיה״מ )הוצאת קאפאח( לע״ז פ״א מ״ג(
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הרבי אומר כאן ווארט מדהים. הסיבה לכך שבני ישראל סבלו בארצות אשכנז יותר מבארצות האסלם 
היא, שה׳אדומים׳ עובדי עבודה זרה הם, ולכן הגלות שם היתה קשה יותר, ולאידך בארצות האסלם 

ה׳ישמעאלים׳ האמינו בה׳ אחד, ולכן קושי הגלות לא היה כל כך בתוקף...,

פעמים  הדגיש  שהרבי  כפי  זרה,  עבודה  עובדי  כך  כל  אינם  ה׳אדומים׳,  שבזמנינו  לומר,  יש  )ואולי 
רבות, שהכיתוב ״בה׳ אנו בוטחים״ על הדולר, הוא אמונה בה׳, )ולא בע״ז, או שילוש וכדו׳(, ולכן הגלות 

בארצות אשכנז בימינו יותר קלה(. 

ויש לומר, שבזה תלוי כללות החילוק בין חכמי אשכנז לחכמי ספרד בקשר לעניני 
נישואין )הקדמת יבום או חליצה, והחרם דרבינו גרשום( – בהתחשב עם קושי הגלות 
)ובנידון דידן - בנוגע להשגת הפרנסה כו'( בארצות האשכנזים יותר מאשר בארצות 

הספרדים.

 משיחת שבת פרשת תזריע ומצורע, ג' אייר ה׳תשמ"ז, רשימת השומעים בלתי מוגה 

תורת מנחם ה׳תשמ"ז ח"ג עמ' 238

הרבי מציע הסבר מעשי לחילוקי הדעות. 

הרמב"ם כותב בצורה ברורה וחדה, שלפני שאדם נושא אישה עליו לוודא שיש לו את היכולת לפרנס 
את משפחתו. אם הוא מתחתן לפני כן, הוא עושה מעשה טיפשי.

אשתו  את  ולפרנס  לתמוך  יכול  היה  בקושי  וגבר  ביותר,  קשה  היה  הגשמי  המצב  אשכנז,  בארצות 
וילדיו. לתמוך בשתי נשים ומשפחה כפולה, היה בלתי אפשרי ברוב המקרים. 

רבני אשכנז העדיפו לאסור על אדם לשאת שתי נשים, והמליצו שלא לייבם אישה )פעמים רבות היה 
מדובר באישה נוספת(, פשוט בגלל שלאחר מכן יהיה לגבר קשה מאוד לתמוך במשפחה מורחבת.

לתמוך  יכלו  בקלות  והגברים  יותר,  הרבה  טוב  היה  הכלכלי  המצב  זאת,  לעומת  ספרד,  בקהילות 
בשתי נשים. לפיכך, באותן ארצות לא ראו צורך לאסור על גבר לשאת שתי נשים או לייבם, משום 

שהמציאות הייתה שאדם רגיל יכול היה לתמוך גם במשפחה מורחבת.

אלא  שניה.  אישה  להתיר  או  לאסור  היחידה  הסיבה  הייתה  שזו  לומר  כאן  הכוונה  אין  )לכאורה, 
הכריעו  ביחד  וכולן  הכלכלית,  הסיבה  היתה  מהן  ואחת  לאיסור,  רבות  סיבות  היו  גרשום  שלרבינו 
לאסור. ובארצות ספרד, מכיון שהמציאות שם היתה שונה, לא היה שם מכלול הסיבות הנ״ל, גם בגלל 

שמצב הפרנסה היה שם טוב יותר,  ולכן הכריעו להיתר.(
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נשוב לרבינו גרשום. בנוסף לכך שכולם יודעים את שמו ועל תקנותיו, יש לו גם תואר מיוחד שלא 
מצינו דוגמתו אצל הגאונים לפניו ולאחריו: "מאור הגולה".

הרבי שואל, מה מיוחד ברבינו גרשום שדווקא הוא קיבל תואר מיוחד שלא מצינו אצל אף אחד 
מגדולי ישראל? 

<< הרבי 
תקנות רבינו גרשום חלות גם על הקב"ה! 

ישנו פתגם בספרי7... בנוגע ל"רבינו גרשום מאור הגולה", שבכל מקום שנזכר שמו 
דוגמתו  מצינו  שלא   – הגולה"  "מאור  התואר  את  מיד  מוסיפים  גרשום,  רבינו  של 
אצל הגאונים שלפניו והגדולים שלאחריו – שענין זה קשור עם שתים מתוך ריבוי 
רבות(,  )ומשתמשים בהם לעתים  בלבד שהובאו בשולחן-ערוך8  זו  תקנותיו, שלא 
ערוך:  שבשולחן  הפרטים  כל  יודעים  שלא  אלו  אצל  אפילו  מפורסמות  הם  אלא 
התקנה הראשונה – שאין אדם יכול לגרש את אשתו בעל כרחה, והתקנה השניה – 

שאין אדם יכול לשאת אשה שניה על אשתו הראשונה.

ובכן, על ידי שתי תקנות אלו האיר רבינו גרשום את כל הגולה – "מאור הגולה" – 
שגם כאשר בני ישראל נמצאים בגלות, גלות פנימית וגלות חיצונית, ישנה תקנה: 
וכיון שברור  )א( שאסור להקב"ה לגרש את כנסת ישראל חס ושלום בעל-כרחה, 
הדבר שיהודי אינו יכול ואינו רוצה להיות נפרד מאלקות )כמאמר רבינו הזקן9(, הרי 
אין להקב"ה ברירה... )ב( אפילו לומר שיקח אשה שניה על אשתו הראשונה – אומר 

רבינו גרשום: "זאת לא"!...

אנו עומדים בחודש אלול. רבים ודאי מכירים את ראשי התיבות "אני לדודי ודודי לי", המבוססות 
על פסוק משיר השירים שמדמה את הקשר בין עם ישראל לקב"ה לקשר אהבה שבין איש לאשה. 

הקב"ה הוא האיש האוהב – "דודי", וכנסת ישראל היא האשה.

אומר הרבי, ידוע שכל מה שהקב"ה מצוה עלינו לעשות הוא בעצמו עושה, ואם ישנה תקנה 
שהתקבלה בכל תפוצות ישראל הרי בוודאי שהקב"ה בעצמו מקיימה.

ברגע שרבינו גרשום קבע שבעל אינו יכול לגרש את אשתו בעל כורחה, הרי שגם הקב"ה מחויב 
לכך, ואינו יכול לגרש את עם ישראל – את "אשתו" – בעל כורחם, והיות שעמוק בלב, יהודי רוצה 

להיות קשור לקב"ה ומתנגד לגירושים, הקב"ה אינו יכול לתת גט לעם ישראל.

באה התקנה השנייה שאדם לא יכול לשאת אשה על אשתו ומוסיפה, מכיון שהקב"ה בחר בנו בהר 
סיני כאשתו, הוא מנוע מלקחת אשה נוספת, ולבחור בעם אחר בנוסף לעם ישראל.

ד. פנימיות התורה: מדוע דווקא 
רבינו גרשום נקרא מאור הגולה?

7( ספר "טעמי המנהגים ומקורי הדינים" – "ליקוטים ענינים שונים" 
)בקו"א ס"ע תקנא ואילך( – בשם הרב מיכלזון מפלונסק )ואח"כ בוורשא( 

בשם גדול אחד )בס' שיחות חכמים ע' 12 ואילך מובא בשם הגה"ק 
מאסטרובצא(. הובא באג"ק ח"ו ע' שטז. חי"ג ע' יב.

8( אה"ע ס"א ס"י. סקי"א ס"ו )ברמ"א(.
9( אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד ע' שפד )נעתק ב"היום יום" כה תמוז(. שם 

ע' תקמז )נעתק ב"היום יום" כא סיון(. ועוד.
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הרוחני והגשמי משפיעים זה על זה

וכללות הענין בזה – שהסיבה לכך שתקנה מסויימת מתקבלת למטה היא בגלל שכן 
הוא למעלה, כמאמר רבותינו ז"ל10 "מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות", 
והיינו, שלכל לראש מקיים זאת הקב"ה: "ואני המתחיל"11, ולכן, כשהגיע הזמן שראו 

שזקוקים לתקנות אלו למעלה, אזי נקבעו תקנות אלו גם למטה.

קיום התקנה למטה קשור בקיום התקנה למעלה.  הסיבה שרבינו גרשום תיקן תקנות אלו, היא 
משום שהוא ראה שזקוקים לתקנות אלו למעלה )שהקב"ה לא יגרש את עם ישראל ח"ו(, והעובדה 

שהקב"ה קיבל על עצמו את תקנות רבינו גרשום, גרמה לכך שהן התקבלו בתפוצות ישראל.

ומזה מובן גם בנוגע לאופן הפעולה בזה מלמטה למעלה: כדי לפעול שלא יסתפקו 
על  שניה  אשה  לקיחת  לא  ואפילו  ושלום,  חס  דגירושין  הענין  בשלילת  למעלה 
הראשונה, אלא שיהיו חיי נישואין של איש ואשה בכל הפרטים, באופן ש"שארה 
ואורות  מקיפים  אורות  ענין  שהוא  הפנימי  כהפירוש  יגרע"12,  לא  ועונתה  כסותה 
פנימיים והמשכה פנימית )כמבואר בדרוש הידוע בענין שארה כסותה ועונתה לא 
ואשה  איש  לחיי  בנוגע  זה תהיה תוספת התעוררות  צורך שבדוגמת  יש   – יגרע13( 
הישראלים למטה, שיהיה שלום ושלוה ביניהם, ואין שלום אלא המיוסד על תורתנו, 
שאודותה מביא הרמב"ם14 מאמר הספרי15 ש"כל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, 

שנאמר16 דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

קשר זה עובד גם להיפך. כדי שבשמיים לא יסתפקו בשלילת הגירושין ואי-לקיחת עם נוסף, אלא 
שהקשר עם ַעם ישראל יהיה חיובי ומלא בשפע, עלינו לוודא שגם למטה, בני זוג יהודיים לא 

יסתפקו בכך שהבעל אינו מגרש את אשתו או נושא אישה נוספת, אלא שהשלום והשלווה ישררו 
ביניהם בצורה החיובית ביותר.

וכאשר בונים את הבית על יסודי התורה והמצוה, שאז ישנו שלום אמיתי בין איש 
שמאחדת  ביניהם",  שכינה  "זכו  סוטה17  במסכת  הגמרא  כדברי  כפשוטם,  ואשה 
ומייחדת את האיש והאשה כפשוטם – אזי נעשה כן גם בנוגע לקודשא בריך הוא 
ושכינתיה, שנעשה ענין הנישואין של הקב"ה וישראל בגלוי, והיינו, לא כמו בזמן 
הגלות ש"קודשא בריך הוא סליק לעילא ולעילא"18, "כאשה שהלך בעלה למדינת 

הים" )כדאיתא במדרש19(, אלא בגילוי למטה במקום שבו נמצאים בני ישראל.

 משיחת יום ה' פרשת פינחס, י"ב תמוז, ה׳תשכ״ז, רשימת השומעים בלתי מוגה. 

תורת מנחם, ה'תשכ"ז ח"ג ע' 602.

10( שמו"ר פ"ל, ט.
11( שמו"ר פי"ב, ג. תנחומא וארא טו. ועוד.

12( משפטים כא, יו"ד.
13( ראה אוה"ת משפטים ע' א'רצז ואילך. וראה גם לקו"ת במדבר יד, ג.

14( סוף הל' חנוכה.

15( נשא ו, כו. וראה לקו"ש ח"ח ע' 349 ואילך. וש"נ.
16( משלי ג, יז.

17( יז, א.
18( ראה זהר ח"א רי, א. ח"ג כ, ב. עה, א. 

19( איכ"ר פ"א, ג.


