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 עולם כמנהגו נוהג 

ת( ומאז "עולם כמנהגו נוהג". האמנם?  בפרשת בראשי   )ראו דברינו  בשישה או שבעה ימים נברא העולם  מים ראשונים:

נוהג העולם כמנהגו בהיבט החומרי ומדעי הטבע בלבד? מה  מה משמעות ביטוי זה? רק מענה למ קטרגים למיניהם? 

 ה?איפה ההשגח  מקומם ומשמעותם של ניסים ואירועים חריגים?

 השוטים? העולם מפני יאבד  – מסכת עבודה זרה דף נד עמוד ב

אמרו להן: אילו לדבר    1עבודת כוכבים, למה אינו מבטלה? אם אין רצונו ב נים ברומי:  שאלו את הזק   :משנה

מו  הרי הן עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות, יאבד עול  .היה מבטלו  -שאין צורך לעולם בו היו עובדין  

אמרו להן: אף    2ו! שצורך העולם ב, יאבד דבר שאין צורך לעולם בו, ויניח דבר  ם כן: א הןמרו לאים?  מפני השוט

  3י עובדיהן של אלו, שאומרים: תדעו שהן אלוהות שהרי הן לא בטלו. אנו מחזיקין יד 

  ה אינו לוסופין את הזקנים ברומי: אם אלהיכם אין רצונו בעבודת כוכבים, מפני מישאלו פ נו רבנן:  ת  גמרא:

הן עובדין לחמה וללבנה    לה, הריט ין הרי הוא מב? אמרו להם: אילו לדבר שאין העולם צורך לו היו עובדהלמבט

ולמזלות, יאבד עולם מפני השוטים? אלא עולם כמנהגו נוהג, ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין.    ולכוכבים

  ח, אלא עולם כמנהגו נוהג והולך מצלא תהוא ש  דבר אחר: הרי שגזל סאה של חטים ]והלך[ וזרעה בקרקע, דין

הוא שלא תתעבר, אלא עולם  דבר אחר: הרי שבא על אשת חבירו, דין    . ןן ליתן את הדיושוטים שקלקלו עתידי

  4ושוטים שקלקלו עתידין ליתן את הדין.  כמנהגו נוהג והולך

, אלא שמטריחין אותי ומחתימין  ביומפ   ישל לע  : לא דיין לרשעים שעושין ס ה"הקבוהיינו דאמר ריש לקיש, אמר  

 5אותי בעל כרחי. 

 עולם כמנהגו נוהגסכנת  – כה אלה ב ה פרקדה זר בורמב"ם הלכות ע

א גלגל ולא כוכב ולא אחד מארבעה  ול  ךאמללא  :ווי בעבודת כוכבים שלא לעבוד אחד מכל הברואיםי עיקר הצ

ואף על פי שהעובד יודע שה' הוא האלהים והוא עובד הנברא הזה על    .בראים מהןהיסודות ולא אחד מכל הנ

ּוֶפן  : "אמרהשהזהירה תורה עליו ו  ה הואנין זוע  6.ובד כוכביםזה ע  הרי  -לה  יתח  ור דרך שעבד אנוש ואנשי דו
 

מספר  מצאנו בא כפי שחכמי ישראל שנסעו לשליחות ברומ, או  ורבי מתיאים כמו תודוס  יאל מקומרומי? חכמי ישר ם במי הם הזקני  1
דה לעבוקשר בהעוד מכות כד א(. כך או כך,  ( או שמא ,רומי" כאן היא קיסריה )ין ז יגירושלמי סנהדרתוספתא סוכה ד ב, ) מקומות

ש,  זרה ממ  בעבודה  אם אין  :את טענת הפילוסוף לרבן גמליאל,  שה וחדש פרדב  מסכתא   -אל יתרו  ע מא דרבי ישתלמכיב או  רזרה  
מותים עם מינים /  מעט וויכוחים ועי   בספרות חז"ל יש לאבפרשת כי תשא(.    ממשבה    א איןלווהבדברינו  מדוע הקב"ה מקנא בה )

  – ית בקנה  חדלאלו אתה  סקרנו חלק מהם בדברינו  נות( וכבר  כעניינים בת ושאר מקטרגים על אמנות ישראל )יש גם מוסופים  פיל
 ניינים בנושא. ת. וברשת ניתן למצוא מחקרים מעפרשת חוקב  בשימ אתהמה לנו 

יכול היה אולי רבן גמליאל לענות לו    מעשה ידי אדם כמו פסלים, עצי אשרה וכו'. שהיא    ה עבודה זרהאותכל  שיאבד הקב"ה  היינו    2
וות  ות את הדיון ומה גם שמצ לא רצה ללבלי  , אך אוכבני אדם לעקור ולשרששאכן לגבי עבודה זרה שאין בה צורך יש מצווה עלינו  

   עקירת עבודה זרה נוהגת רק בארץ.
   את הפסלים(. הם שבטלורו שיאמ )ועוד בשמש ובירח, תחזק האמונה לא)השמש והירח( יתבטלו ואלה ( פסלים)השאם אלה  3
אלא    ?אין סופו להוליד ממזר  ,שת אישל אהבא ע  ?אין סופו לצמח  ,עוזר   גזל זרע: "ד הלכה זפרק  עבודה זרה  י  רושלמיבילה בקמוב  4

הלכה   פרק ו   בודה זרהעתוספתא  ן" הוא ב המקור "תנו רבנ  ".ן דין וחשבוןו עתידין ליתשוטים שקילקל  , הניחו לעולם שינהיג כמנהגו
 :להן  רואמ  ?להמפני מה אינו מבט  ,זרהעבודה  אם אין רצונו ב  :מילו פילוסופין את זקנים ברושא"  :ברצף בלי "דבר אחר"ושם הכל    ז

אלא הנח    ?וטיםו מפני השיאבד עולמ  .ולכוכבים והרי הן עובדין לחמה וללבנה  . ה מבטלןהי  -  ורך היו עובדיןאילו לדבר שאין להן צ
  ? פה שתלדלא סו  בעל אשת איש  ?לצמח  לזרוע לא סופן  יםגנב זרע  .דיןה  קלו יבואו ויתנו אתשקיל  םהגו והשוטי ם שינהגו כמנולהע

ו כמנהג" גהת העולם שינהבדל הלשוני "הנח אשימו לב ל".  הדין  והשוטים שקילקלו יתנו את ם שינהגו כמנהגו  עול אלא הנח את ה
 ותי? מעהג". האם זה הבדל משגו נומול "עולם כמנה

דרשה . ת כי תשא בפרש והלוא אין בה ממשבדברינו  כאמור, נושא עליו הרחבנו שממ  ןיבעבודה זרה יש או אשם אם משך הדיון וה 5
, מצוטטת  ם"וטיבעולם שברא "מפני הש  יפגוםלא    גו נוהג" והקב"ה"ה מבטלה משום ש"עולם כמנההקב  ןאיו על עבודה זרה שז

לקיש    ואת דברי ריש  שבעשרת הדברות.  יםהדברות הראשונשני  על  פרשת יתרו  ילקוט שמעוני  במקורות רבים, ראו למשל הציטוט ב
או  , רע" שהוא מטבעיא "הסללבני האדם )ה ה נתןקב"השכח ההולדה  נתן במתא כהוגשלמשתמשים יש להבין שהרשעים לא רק ש

ריחים כביכול את הקב"ה ליצור בו את דמות צלם אלהים  , אלא גם מכ)"פומבי"(  כולם רואיםש  לםלעוומביאים ילד    (ן לח אסנהדרי
ן  ו שדם הראכולם בחותם אבראים  בני האדם נראו בירושלמי סנהדרין ד ט ש,  ה"מטבע"  -  "ה)הוא "חותמו" של הקב  לכל אדםיש  ש
  ממזר מורכב של נושא הה זה מזכיר את תקינים? הרי   ייםלא יזכה לח שנולד ולא הוא שחטאהילד מדוע שחתם הקב"ה(. ובאמת, ש

א "עולם  שנולד מאיסור והוא לא חטא, הידוגמא זו של ילד  נראה ש.  ( ל לתקוןיוכמעוות לא  דברינו  בשלא חטא )ויקרא רבה לב ח,  
 שי. בע, אלא גם בהיבט המוסרי והאנורק בהיבט הטכמנהגו נוהג" לא 

הרמב"   6 ב  לפתיחה  םכאן מתייחס  "ימי   הלכותראש  שלו  על  זרה  א  וש"נאעבודה  אחד  באל  האמינו  עוד  התבהם  לסגוד  בל  חילו 
והם שמשים  והאלה  אילהו   :אמרו"  :למשרתיו כבוד  להם  וחלק  במרום  ונתנם  העולם  את  להנהיג  וגלגלים  אלו  כוכבים  ברא  ים 

בפרשת לך    ו של אברהם לאמונה בבורא עולם דרכ". ראו בדברינו  וק להם כבודמשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחל ה
 בפרשת לך לך.  שם ועבר אבות אבותינולך וכן 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%95-%D7%A9%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%95-%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%A91#gsc.tab=0
https://rachelzer238.wixsite.com/my-site
https://rachelzer238.wixsite.com/my-site
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%90-%D7%90%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%95-%D7%91%D7%94-%D7%9E%D7%9E%D7%A91#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C-%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9F#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%90-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A9%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%91%D7%A8#gsc.tab=0
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אֶ  יתָּׂ  אִּ ְורָּׂ ה  ַמְימָּׂ ַהשָּׂ ֵעיֶניָך  א  שָּׂ א  שֶ הַ   תתִּ ְצבָּׂ ּכֹּל  ים  בִּ ַהּכֹוכָּׂ ְוֶאת  ֵרַח  ַהיָּׂ ְוֶאת  ֶהם  ֶמׁש  לָּׂ יתָּׂ  ְׁשַתֲחוִּ ְוהִּ ַדְחתָּׂ  ְונִּ ם  ַמיִּ ַהשָּׂ

ַלק ה'  ם ֲאֶׁשר חָּׂ ל  ם ְלכֹּ תָּׂ ֱאֹלֶהיָך אֹּ   ַוֲעַבְדתָּׂ ים ַתַחת ּכָּׂ ַעמִּ םשָּׂ הַ ל הָּׂ יִּ שמא תשוט בעין לבך    ,כלומר   7. ד יט(  )דברים  "מָּׂ

לכל   אותם  ה'  והם שחלק  העולם  את  המנהיגים  הן  נפסדים  תראה שאלו  ואינם  והווים  חיים  להיות  העולם 

להשתחוותכמנהג  שראוי  ותאמר  עולם  של  ו  8.דןולעוב להם    ו  צוה  הזה  לכם  "  :אמרובענין  יפתה    ןפהשמרו 

 9הלב לעבוד אלו להיות סרסור ביניכם ובין הבורא.ר  והרבה, כלומר שלא תטעו  "לבבכם

 עבודה זרהתעשיית  – יז –ישעיהו פרק מד פסוק יב  

ְזרֹוַע ּכֹּחֹו   ֵלהּו בִּ ְפעָּׂ ְצֵרהּו ַויִּ בֹות יִּ ם ּוַבַמקָּׂ ַעל ַבֶפחָּׂ ד ּופָּׂ ַרׁש ַבְרֶזל ַמֲעצָּׂ ַרׁש עֵ ...  חָּׂ ים נָּׂ חָּׂ ה קָּׂ צִּ ֲאֵרהּו ַבֶשֶר טָּׂ ד ַיֲעֵשהּו  ו ְיתָּׂ

ֳאֵר  ה ְיתָּׂ ַטע אֶֹּרן ְוֶגֶׁשם ְיַגֵדל:...  הּו ַבַמְקֻצעֹות ּוַבְמחּוגָּׂ ה ְוַאּלֹון ַוְיַאֶמץ לֹו ַבֲעֵצי יַָּׂער נָּׂ ְרזָּׂ ַקח תִּ ים ַויִּ זִּ ת לֹו ֲארָּׂ ְכרָּׂ יָּׂה   לִּ ְוהָּׂ

ם אַ  ַקח ֵמֶהם ַויָּׂחָּׂ ֵער ַויִּ ם ְלבָּׂ דָּׂ יק  ְלאָּׂ מֹו:פָּׂ אָּׂ וְ ף ַישִּ ד לָּׂ ְסגָּׂ הּו ֶפֶסל ַויִּ שָּׂ חּו עָּׂ ְׁשתָּׂ ְפַעל ֵאל ַויִּ ֶחם ַאף יִּ ַרף ְבמֹו ֵאׁש    ה לָּׂ ֶחְציֹו שָּׂ

י אּור: יתִּ אִּ י רָּׂ ח ַחמֹותִּ ֹּאַמר ֶהאָּׂ ע ַאף יָּׂחֹּם ְוי ְשבָּׂ י ְויִּ לִּ ְצֶלה צָּׂ ֹּאֵכל יִּ ר י שָּׂ ְסלֹו ַעל ֶחְציֹו בָּׂ ה ְלפִּ שָּׂ יתֹו ְלֵאל עָּׂ ד לֹו  ּוְׁשֵארִּ ְסגָּׂ   יִּ

ְׁשַתחּו ה:  ְויִּ תָּׂ י אָּׂ י ֵאלִּ י ּכִּ יֵלנִּ ֹּאַמר ַהצִּ יו ְוי ְתַפֵּלל ֵאלָּׂ  10ְויִּ

   הנ"ל עבודה זרהגמרא החיבור ל -  ידמד רד"ק ישעיהו פירוש 

א אמר שאף על פי שהוא  אל  11. והוצרך לומר וגשם יגדל כי ידוע הוא כי כל צומח יגדל אותו הגשם...    - וגשם יגדל  

הגו  עולם כמנ   ,ואף על פי כן  12! בשליחות האל יתברך בא   והרי הגשם  .דל אותום יגש הג  ,לשם עכו"םנוטע העץ  

צמח אלא עולם  ת  אלשא  י שגזל סאה של חטין וזרעה דין הוהר : "כמו שאמרו רבותינו ז"ל בזה הענין  ,והגנ

  13". כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין

 ולםבריאת הע והראשון אדם  – מסכת עבודה זרה דף ח עמוד א

: לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר: אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי  נו רבנןת

כיון שראה    . לה[יית ]ובתפ עמד וישב ח' ימים בתענ  .י מן השמיםסה עלשנקנ  וחוזר לתוהו ובוהו, וזו היא מיתה

 
ש  אותו כך:    ואו. פסוק שיש לקרואנטלנו רשות והבאנו את הפסוק במל  7 ה ְור  ּוֶפן תִּ ַמְימ  ית  אֶ א ֵעיֶניָך ַהש  ֶאת   וְ חַ ֶמׁש ְוֶאת ַהי רֵ שֶ הַ   תאִּ

ים ֹּכל צְ  בִּ א  ַהּכֹוכ  ם  הַ ב  ַמיִּ ם ְלכֹ ֹלהֶ ַלק ה' א  ֲאֶׁשר ח  ש  ל  יָך ֹאת  ים ַתַחת ּכ  ַעמִּ םש  הַ ל ה  יִּ הֶ   מ  ית  ל  ְׁשַתֲחוִּ ַדְחת  ְוהִּ םְונִּ , כפי שהרמב"ם  ם ַוֲעַבְדת 
 . ממשיך ומבאר

ראו  . מקורות של רב ר במספשנראה להלן  הגו נוהג"כמנ ם"עולאח ל- נהגו של עולם" נשמע כביטוישרמב"ם משתמש כאן "מ  הביטוי 8
בסוף דברינו  אך    (.4)הערה    " בירושלמי לעילהניחו לעולם שינהיג כמנהגו", וכן  " לעיל בתוספתא הגו כמנהגושינ  הנח העולםגם "

 יא. מה ה איר לשואבי המים לנסות לנחש כבר כאןעות נוספת, ארצית יותר, ונשמשמ  נראה של"מנהגו של עולם" יש גם
לצד שמירה  בארץ  הניסית במדבר ותחילת חיי מעשה    התקופה, עם תום  לארץ ה ודווקא עם הכניסה  ה רואזו הסכנה הגדולה שמש  9

או  שמונה מאות שנה(. ררתו הרחבה )כבימי "בית ראשון" בהגדבפרט    לדות עם ישראלכבעיה בתועל האמונה. מה שאכן התגלה  
  חריהם: ות אטע לב לשוב לתתע  דבר ולב  לכתהסל  - יך  א עינופן תש: " ז לגמרא בה פתחנומשמר  ד יטדברים  פירוש רש"י על הפסוק ב

תשובה  ל".  ם בדברי הבליהם לטרדם מן העולםאלא החליק  לא מנען מלטעות אחריהם,... ו  להם  להאיר   -אשר חלק וגו' לכל העמים  
פוטנציאל של  יש גם  ,  זמניםה  בכל  ים ולמקטרגים וסופלפיול  , בגמרא עבודה זרה לעילם ברומא  זקני תנו השנעולם כמנהגו נוהג"  "

משה    וטוב לו וכו'. וכאמור, אזהרת  שעע לו רר, צדיק ובפרט אם נחבר אותה לבעיית שכר ועונש  ישראלעם  בתוך    נימיתסכנה פ
לא ראו שמש ולא  יין דעעל הפסוק: " ד קרפן ואתחנ פרשת ד יט מדרש אגדה )בובר( דבריםדווקא על רקע הכניסה לארץ. ראו היא 

בראם    ה"הקבת שמש וירח ואל תחשבו שהם אלוהות, אלא  ו אתם לרא  עתידים  :משהתם, אמר להם  הענן מקיף אוירח מפני ש
פורע    ה"הקבלהם אעפ"י שאתם רואים שאין    לכל העמים, שעובדיםך[. אותם  היאל]  'אשר חלק ה  :להאיר על הארץ, וזהו שנאמר

חות חזקה  נוכבה יש  נסים לארץ שבעים שנה ונכעליהם ארסכך  הענן שיוצאים בני ישראל מ  לארץ  בכניסהוכו' ".  מאותן אלהות  
נראה  ו.  ' אחרעולם  ועתידים לגלות '   ו'וכ   בטיב האדמה  , ובתהפוכות מזג האוויר,  , תלות בגשםתים(יעי העב וק)  ירחוה  ששמשל ה

 "ה. עב חנן.ימה בפרשת ואת ישיש מקום לדף מיוחד בנושא פן תשא עיניך השמ
תיאור  אנו קוראים    ללעוג לעשייה זו.  כמובן  ומטרתו  האלילים'  יית 'תעש  המפורט ביותר שלו הוא אולי הציורי ושל ישעיה  תיאור זה  10

,  ת ויקראהפטרת פרש . ראו דברינו  " שמתחילה בפרק מג וגולשת לפרק מדתהילתי יספרו  לי בהפטרת פרשת ויקרא: "עם זו יצרתי  זה  
שוב,    קשור לנושא שלנו?כל זה  ד  כיצ  ךללעגו של ישעיהו המתואר כאן. אשובה  אופן מפתיע נותן תרבה טו יז שב   כולל מדרש שמות

 . משנתם כבר כאןאת להציע  ולרגע  לעצורשואבי המים מוזמנים 
דל את  ישעיהו סביב עשיית הפסל, אבל הגשם שמגשאלה, ניחא כל הפעולות האחרות שמתאר    זה בסימן  נראה שיש לקרוא משפט  11

 מה חידוש יש כאן?  א!פשיט  –ו הוא נעשה מנמ העץ
 . צרתבשמיני עלגשם במקרא ובמדרש   תפילותמאליו. ראו דברינו  ץ יודעים שהגשם אינו מובן האר יומי כמו תושב 12
מגדלו הגשם    על כל זה  ,לעשות ממנו פסלונת הנוטע הוא  ואומר עם שככ  -  לוגשם יגדעל הפסוק: "מצודת דוד  ירוש  גם בפ  וכך  13

". הגשם היורד    'כוו  הרעחז"ל בגזל סאה חטים וזו שאמרו  דין וכמהליתן את    כמנהגו נוהג ועתידין הן  עולם  כי  ,ום בשליחות המק
ימו  ש.  המקיימת את הצומח   זורחתמש השבעצים חיים כגון עץ האשרה( מקביל ל  )יש עבודה זרה גם  לשם עבודה זרהעל עץ שניטע  

אשת איש( ת ילד מאיסור  ה )ולהולדלעיל, לזריעת חיטה שנגזלים את פסוקי ישעיהו לסיפא של הגמרא  ששני הפרשנים משוולב  
הפעילויות  מעבר לגשם, אל כל שלל  נו מבקשים להרחיב  ודה זרה. ואנחעב  םעושים מהש  רחלישמש ול, היינו  רישא של הגמראלולא  
ב ה(,    ראו בראשית  הגשם'בריאת'  )על  ק בטבע שהקב"ה ברא  "עולם כמנהגו נוהג" לא ר  .הכרוכות בעשיית הפסל  מתאריהו  עשיש

וכן    שר ודםמעשה בומים  מעשה ש)ראו דברינו    ב או לרעלטו  כנולוגיה" שהאדם המציא וממשיך לשכלל ולבנותם בכל "הטאלא ג
כמנהגו    "עולם  .ו(א שלא הומצ  )ומוטב  הם צורך שאין בים  בדברם צורך בהם ו לעול  ישש בדברים    -  (בפרשת בראשית  ולשומרהלעבדה  

 המשכללת את הבריאה.  ל העשייה האנושיתלנוהג" במובן הרחב ביותר, כו

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%AA-%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holy-event=%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99-%d7%a2%d7%a6%d7%a8%d7%aa#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%a2%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%a9%d7%a8-%d7%95%d7%93%d7%9d#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%a2%d7%91%d7%93%d7%94-%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%95%d7%9e%d7%a8%d7%94#gsc.tab=0
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לשנה האחרת    .ימים טובים  וא, הלך ועשה שמונההנהגו של עולם  שמאריך והולך, אמר: מ  יום  אהורתקופת טבת  

 ... 14עשאן לאלו ולאלו ימים טובים, הוא קבעם לשם שמים, והם קבעום לשם עבודת כוכבים.

יום שנברא בו אדם הראשון, כיון ששקעה עליו חמה, אמר: אוי לי, שבשביל שסרחתי עולם חשוך  תנו רבנן:  

ה שנקנסה עלי מן השמים, היה יושב ]בתענית[ ובוכה כל הלילה  ת ו, וזו היא מיבעדי ויחזור עולם לתוהו ובוה

כנגד בוכה  קודמין  וחוה  שקרניו  שור  והקריב  עמד  הוא,  עולם  של  מנהגו  אמר:  השחר,  עמוד  שעלה  כיון  ו, 

 15. לפרסותיו

 הות בבריאהאלושם  –ת שער ג יש ברא 16עקידת יצחק

גם כן מבואר מצד  הוא    17, הזכיר בשם ההויהל   אלו   זופרשה  ל  בכ   אלהיםואולם מה שעוררנו עליו מהזכיר שם  

:  וכמו שאמרו ,כמשפטודורו הנוהג תמיד יענין המנהג הטבעי וס  19אינו רק  18, ל אלו המאמרותאמרנו שכלמה ש

  ,ם בכל מקום אלא דיין ]מכילתא פ' יתרו[ן אלהיואי  ם להיאולזה יוחס לשם    .ז נ"ד ב(")ע  "עולם כמנהגו נוהג"

אה ענין הקדימה  ה שנשמר בכל סדר הברית הדין הטבעי. ולזה משורבת  אוהנמצ  ו ר אל והמסדהיג  כי הוא המנ 

 20...הטבעי כמו שפירשנו   והאיחור

 זה נס? מה  – שמונה פרקים פרק ח -ירוש המשנה לרמב"ם מסכת אבות פ

ן אנחנו,  נאמי  כן  ולא  21חר עת תמיד.את  עב  רבד  ן בכלהרצו רים, ששמעתים אומובזה חולקים 'המדברים', לפי ש

וא  ה ה"מה שהינמשכים על טבעיהם תמיד, כמו שאמר:    והדברים כולם  .אלא הרצון היה בששת ימי בראשית

. ומפני זה  (ט  א)שם    ן כל חדש תחת השמש""אי ,  (טו  ג)שם    "ואשר להיות כבר היה",  (ט  קהלת א)  שיהיה"

ואשר יועד בהם שיהיו, כולם קדם    ויולם, אשר ה גו של עממנה   איםצוהי  םופתיהמכל  מים לומר שהוצרכו החכ

 
  וא חג האורים. כה הולשורשי חג החנ  מאי חנוכהבדברינו    בפרשת ויגש וכן  תקופת טבת ולילותיה ר נזקקנו למדרש זה בדברינו  כב  14

רי המבול חיזוק  חילופי עונות השנה )שקבלו אח  להבין את סדרי בראשית:  והשכיל  םאשון התרשאופן בו אדם הרן נתמקד בכא
יום הרת  )ראו  לשיטת ר' אליעזר שבתשרי נברא העולם    בפרשת נח(.  ישבותו  ץ וחורף לאזרע וקציר וקי  ראו דברינו  נוסף אצל נח,

לו.  ד כורח  והוא   ה איך הימים הולכים ומתקצריםראשון מסולק מגן עדן בסתיו ורוא, אדם הבראש השנה(  ניסן לתשריבין    –עולם  
שוב מתארכים הוא  קופת טבת עפ"י הלוח העברי( והוא רואה שהימים הולכים ותיום    –בר  בדצמ 21ר )ביותיום הקצר  כיון שהגיע ה

שראה    משום שהתארכו, אבל לשנה האחרת,    ו של עולם הוא". בפעם הראשונה הוא עושה יום טוב רק בימיםנה "מנהגמגיע לתוב
שה  הוא עגו של עולם" וה"מנ  תו מה הואמתרחבת תפיסך(  תמוז ואיל רים )מיום תקופת  מתקצו בינתיים גם איך הימים חוזרים  

הימים שמתקצרים  פעמיים שמונה ימים טובים: נוהג.    על כךהיינו    –ים  תארכמל הימים ש וע  על  )וזה המקור  שהעולם כמנהגו 
 (. גי הנוצריםחגם  בימינו ו "קלנדיא וסטרנורא"  בתקופה זושהיו גם ימי חג ברומא  ביותר לחנוכה כחג האורים הקדום 

ה )הגם הראשונה שראנבהל אדם הראשון משקיעתה של השמש  כות היום והלילה חליפות,  עונות וקיצור והתארילופי הח  ניפעוד ל  15
קרבן שחרית שהפך    וחידש אתשזה הוא מנהגו של עולם  זרחה למחרת הבין  זו  כש אך    ., בראשית רבה יא ב(שניתן לו סוד האש 

רכת  ב"א הדנה במב עסנהדרין  הגמרא ב  על י  "פירוש רש  נוסיף את  שחרית. לשני אלה, תפילת  ל קרבן תמיד של שחר ובהמשך ל
" כאשר  דיין האמתנברך "  " והוא עונה לו שאם כך, הטוב והמטיבשיברכו "  רבינאלמציע  רב אחא מדיפתי  .  שותההלבנה בהתחד

רונה בחס  דיין האמת "  תאימהמ ש החודתי הברכות כל אחת במחצית הש  הלבנה מתמעטת? ומציע מי שמציע שבאמת נברך את 
)רש"י(במילואתה  מטיבהוטוב   "ורש"י מבאר  ברכינן"מלא    –ה  כיון דהיינו אורחי גמרא: "העונה    ."  בכל חודש    -דהיינו אורחיה  : 

לש  משולנו "עולם כמנהגו נוהג"  הרי . "בריאת עולם כמנהגו היא, ואין כאן דין פורענות בחסרונה ולא הטבתה לנו חסד במילואתה
המתבטאים בימים    חילופי עונות השנהצר, ותקמתמלא והמוהלילה, החודש ה   היום  :הדף  פתחנו את  בהקשר לשמש ולירח בהם 

כפי שראינו בגמרא עבודה    ולעבודה זרה  ה של גרמי השמיםה: להאל כיםרד  להתפצל לשלוש ניתן  מכאן    מתארכים.ההמתקצרים ו
  זהירה ו אמצעית    שלישיתהדרך  וה  ,בעטי העבמדל  הכ  –ולם ש"כמנהגו נוהג"  את הע  בהנהגת הקב"ה, לכפירה  מב"ם לעילזרה ובר

 א "עזב ה' את הארץ" ויש השגחה. חוקי טבע, אבל ל עולם שהקב"ה חקק ב בתמורכ עולםתפיסת של 
 . 15, ספרד מאה עראמהר' יצחק  16
 הווי"ה מצטרף בפרק ב(.  נזכר רק שם "אלהים" )שםבו   –ה הראשון הבריאסיפור  –הכוונה לפרק א של ספר בראשית  17
 פרק ה משנה א. אמרות בהם נברא העולם, מסכת אבות  עשרה המ 18
 . מטרתו ... נו אלאאי 19
. "עולם  . כך פרק א של ספר בראשית, כדבריו שםכל המעשים ם ייברא בסוף  טמון בסדר הבריאה ומחייב שהאדו"דין טבעי" זה    20

פרק ב   או אז מגיע".  ת הדין הטבעישור בת  אומצהנ  ר אלווהמסדנהיג  מה"  כמנהגו נוהג" קשור למידת הדין ולשם "אלהים" שהוא
כפי אשר    ,אבל כאשר יבוא הצורך לשנות בהם דבר שם בהמשך: "של ר' יצחק עראמה  בבראשית שמדגיש את שם הווי"ה וכדבריו  

...   םטבעי הנברא בשם אלהי ח הכי השם הגדול הזה ישנה וישדד הכ  . קון הזה יעשה על פי ה' אלהיםיהת  ,חוייב להנהגה ההשגחיית
ברהם  א ר'  )צרור המור  ירוש  ולתקן? ראו פ "הצורך לשנות"  את  ואיפה מצאנו    ".אומרו ה' אלהים כענין גדול ה' מכל האלהיםה  יויה

נוהג "והכל  מזכיר את המבול כעונש על כך שבני אדם חשבו שעולם כמנהגו  שבפרשת נח  (  15איטליה מאה  -ספרד עבן יעקב סב 
של   כמנהגו נוהג י" של עולםע"המנהג הטב. אז בין ובטל "עולם כמנהגו נוהג" "ורותו המאא שמשכל ימות המבול לכך "לפיבטבע" ו

ער יצחק  לנהוג  ר'  ימשיך  והעולם  טבע  סברו שהכל  האדם  שבני  משום  העולם  של  הטוטלי  ההרס  ובין  קשר  אמה  ללא  כמנהגו 
,  שמשלב את הטבע עם ההשגחה   הים"אל  הות "ה'שמתחבר לאלו  ו שם הוויהזהב', את אות השביל  ' את  למעשיהם, האם נוכל למצוא  

כיצד צריך  ן הטבע היציב ובין אירועים חריגים )אבל לא הרסניים(?  , בירק ז )המבול(פרק ב בספר בראשית שמאזן בין פרק א ופאת  
 (?ו קהלת ג יא, ראהאדם המאמין להבין את העולם שניתן בתוכו )בכפל משמעות 

מּון""האיסלמיסטית    הכלאםהכוונה ב'מדברים' היא לכת    21 "ֻמַתַּכלִּ   – ("  )מילולית: המדברים  אלו העוסקים במדע הכלאם נקראים 
ומכחישה את כח    אדםבבריאה בכל רגע ורגע ובכל פעולה ופעולה שעושה ה  האלנהגת  את ה  שרואה כת  .  ויקידפיהב הערך  מתוך  

   . ותודה לד"ר יוני שוויקה על המידע הזה.מתייחס אליהם בהרחבה גם במורה נבוכים חלק ראשון פרק עאהרמב"ם  .חירההב

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%AA-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%941#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%9E%D7%90%D7%99-%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%941#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%96%d7%a8%d7%a2-%d7%95%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%a8-%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%a5-%d7%95%d7%97%d7%95%d7%a8%d7%a3-%d7%9c%d7%90-%d7%99%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%aa%d7%95#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%a8%d7%aa-%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-%d7%91%d7%99%d7%9f-%d7%a0%d7%99%d7%a1%d7%9f-%d7%9c%d7%aa%d7%a9%d7%a8%d7%99#gsc.tab=0
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%90%D7%9D
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ש. וכאשר התחדש  ה שהתחדמי בראשית, והושם בטבע הדברים ההם אז, שיתחדש בהם מהרצון בהם בששת י

  לת וזולתו. ה במדרש קהכן. וכבר הרחיבו בזה הענין הרבחשבו בו שהוא דבר שקרה עתה, ואינו    -בזמן הראוי  

ן  ת הרצו תֵ דבריהם, עליהם השלום, יברחו מִּ   צאם תמיד בכל מו הולך". ות עולם כמנהג ":  ןינ ה העז רם במומא

 22ר עת.חַ ר דבר ובעת אַ חַ בדבר אַ 

 ברכה על "שורש דבר"  – דכ ק כה פסוקרומה פרמב"ן שמות פרשת תר

אבל עולם כמנהגו    23. לא נברא יש מאין  ,העולם  תות היברכת השם מע  ולחן, כישזה סוד הש...    -  "זר זהב סביב"

עליו    תחול  'רש דברוש'יה שם  יה  אשרכ  . אבל"וב מאדטוהנה    ים את כל אשר עשהלהרא איו "  :נוהג, דכתיב

על אסוך שמן ומלאה    ד ב(, וחלה הברכה  ה יש לך בבית )מ"באשר אמר אלישע הגידי לי מהברכה ותוסיף בו, כ

פנים, בו  לחן בלחם הוכן השו  יז טז(.  "א)מ  " כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא חסר"ליהו  א בם, והכליכל  

 24ראל. לכל יש א השובעוממנו יבכה, הבר  ולחת

 אין דין ואין דיין זעקת  – חיק פסומלבי"ם תהלים פרק עד 

יב  שהאו   קות הטבע הם מאתך, הלא זאת היא הסבהו חהגם שסדר היום והלילה ו   - "    ר זאת אויב חרף ה'וזכ"

.  ולית דיין  ןינוהג ולית ד כמנהגו  ולם  כי עאמר  וע יקבכי ע"י שרואה שהטבע הולך על סדר קיים    .ה'מחרף את  

וא"כ ראוי שתראה נפלאותיך ונסיך  ואומר שהכל הוא בטבע,  ,  כל  המפורסם שאתה בורא  -  " ועם נבל נאצו שמך"

 25. כבימי קדם

 נס נסתר זר,אליע – ק יבמשה בראשית פרק כד פסותורת 

  ה אות ויקח ה' ךא מלאוא שיבולתר, ס נסהכונה שהקב"ה יגמור הדבר על ידי מקרה ונ -" לפני היום ארה נהק"

בתוך  ו נוהג, שכל מעשי ה' ונפלאותיו לוטים  לם כמנהגעו ת  ובזה רק להי   כי לא חפץבעל כורחו?(.  ל כורחה )עב

 26ד לאברהם. חס ה מקרות וסיבות שונות הנעלמים מעין כל חי, ובזה יהי

 
הדעה שרצון ה'  נהגו נוהג" הוא ההפך מעולם כממאמר חז"ל "כט. ב במורה נבוכים גם בנושא זה   ראו דבריו הנמלצים של הרמב"ם 22

? נוהגשכמנהגו  בע העולם  ומה פשר החידושים היינו הניסים והשינויים בטובכל אירוע ואירוע שמתרחש בעולם.    בכל רגע ורגעהוא  
משות  עשרה דברים נבראו בערב שבת בין הש: "ה ו  בותאמסכת  א  והאלה  רמב"ם  המקור לדברי  מראש בבריאה.  דברים שהושמו  

זיקין וקבורתו  אף המ  מרים ויש או  .הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות פי  :ואלו הן
  על הרמב"ם מניסים ושינויים אחרים   אפשר אמנם לשאול".  ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה  .של משה ואילו של אברהם אבינו 

נניח  אך ון!  וירח בעמק איל  דוםגבעון בשמש : הנס אולי הגדול מכולםרדן, והיעצירת מי ים סוף, קריעת  )"חידושים" כלשונו( כגון: 
חות  ול אלה שהיו במעבר לוהמכתב )  הכתבבמשנה:  בשני "חידושים" ש  מן הסתם כבר דנו בהן טובים ורבים ונתמקדות אלה שלשאל

הראשון הוא הכלי , ייסודות ההתפתחות האנושית. והשנה והקריאה שהם השפה, הכתיבהברית( וצבת בצבת עשויה. הראשון הוא 
לעיל: הפלא  ( 13)הערה  בכך, אנו חוזרים להרחבה שכבר ראינו בישעיהו  ! המוכרים לנו נדסה, הבניה והתעשייהההכל ממנו נבנתה 

גם את  כולל    –  "עולם כמנהגו נוהג"  . להכרוכות בעשיית הפס  מתאריהו  עהפעילויות שישכל שלל    א על גשם, אלק על ההוא לא ר
 . ב או לרעו לט כל "הטכנולוגיה" שהאדם המציא וממשיך לשכלל ולבנות

כפי שהוא  מ"שורש דבר"  ברא יש מאין, אבל מכאן ואילך אין יותר בריאה יש מאין. וברכת ה' תמיד תבוא מדבר קיים  העולם נ  23
 שך. מסביר בהמ

הצעתו איננה להסתמך על  ולם כמנהגו נוהג" ובין תופעת הניסים. ע" – ין הבריאה היציבה בדומה לרמב"ם, גם רמב"ן מנסה לאזן ב 24
נשתל "שורש"  דבר שנברא  כל  בם על "שורש הדבר".  וצרו בכח )בפוטנציאל( כבר בבריאה עצמה, כי אאותם עשרה דברים פלאיים שנ

ניתן    שבהתנהגות נאותים  )וחידושובמצב  ושיפור  להוסיף עליו ברכה  הזהב .  (ושכלול  היו    וזה סוד שולחן  שבמשכן/מקדש עליו 
בפרשת    ועשית שולחןם את ברכת ה' לעולם. ראו דברינו  עורכים מידי שבת בשבתו את שתים עשרה ככרות לחם הפנים שמביאי

ודש    וזרה  תרומה. וגם כאן נוסיף את ההרחבה ליצירה האנושית בכללותה. האדם הוא שמכין את לחם הפנים )לאחר שזרע וקצר
לנס כד הקמח  ומה  הדבר" עליו תחול הברכה לעם ישראל ולעולם כולו, בד  קדש. לחם זה הוא "שורשומביא אותו למולש ואפה וכו'(  

סוד "עולם כמנהגו נוהג" )אם האדם מתנהג ...(.  זה    – ת ה' חלה על מעשי ידי האדם  ברכסרו בימי אליהו.  ח  וצפחת השמן שלא 
 ת הראשונית שניתנה לאדם. בלמעשה בשר ודם מול מעשה שמים, לעבדה ולשומרה, לצוחזרנו שוב 

בחמדנות, מפרש  נוהג באנוכיות והאדם המאמין רואה "עולם כמנהגו נוהג" ויודע גם לזהות את המנהיג. אבל "האויב", כל מי ש  25
  מוסר בטבע שלא לדבר על צדק,   דין ואין דיין. אין שום אין    – הפוף לגמרי: אין בעל בית לעולם  קביעות זו שבטבע בדיוק בכיוון  
ֲחנּו : "אמרתם. בינתייםאז    –"  ןליתן את הדי  םשוטים שקלקלו עתידי שכר ועונש וכו'. אתם אומרים: " ה ַגם ב  ְׁשע  ְבנּו ֹעֵשי רִּ   ַגם נִּ

ֵלטּו מ  ים ַויִּ ֹלהִּ ברכות  פראג( ע הגמרא    18מאה    ר' יחזקאל לנדא "הנודע ביהודה")צל"ח  הראו פירוש  (.  טוג  )מלאכי  " כדברי הנביא  א 
ולדעתי נרמז במשנה זו כת  ורחות החיים" שר' אליעזר בן הורקנוס מלמד את תלמידיו ערב מותו: "מה הם "א "ב שמסביר  כח ע

  הפילוסופים וגם כת חסידי זמנינו שאומרים על עצמם שהמה בעלי קבלה. והנה המקובלים המה מסתכלים מה למעלה מה למטה
וכמו כן קצת מהם כופרים בנתינת    ...   בחידוש העולם   עד שכופרים ...    ם ומה לאחור וכת הפילוסופים המה מסתכלים מה לפני  . ..

ובאמת בנים סכלים המה ואי אפשר להם    .הדת, וקצת מהם שכופרים בשכר ועונש, והם אומרים עולם כמנהגו נוהג עולמי עד
ינו ולא מחשבותינו  להשיג ידיעת הבורא בדרכים הללו, ואין אנו יכולים להשיג בזה מאומה, וגבהו דרכיו מדרכינו ואין ידיעתו כידיעת

 . : הראה נפלאותיך וניסיך כקדםולא נותר לאדם המאמין אלא לזעוק נהנתנות וכפירה הולכים יד ביד ."מחשבותיו
כבר ראינו לעיל, אך בדגש על הניסים הנסתרים ו"הקטנים"  מחזיר אותנו לנושא הנס ש  תורת משה )החת"ם סופר בפירושו לתורה(  26

ס נסתר  נ  לית של "עולם כמנהגו נוהג" מאפילה עליהם.לההרגשה הכמשום שפים ואינם ניכרים  שהם חלק מאירועי החיים השוט
, בכוחנו  ה זה "חסד לאברהם" ואנו איננו במדרגתו של אברהםוהגם שהי  ,כזה אירע לעבד אברהם בשליחותו לקחת אשה ליצחק
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 השמיטה והשבתמצוות  – הרת בשפתי כהן ויקרא פרש 

, שלא יחשוב  דת הבטחוןובמ  ךריתב  ונתומ ראל באבן של ישי לחזק לכד היא מצות שמיטה  עוד טעם במצוה זו ש ו

ם  סקי העולם ויכלה ימיו בהבל, בחושבו שהעולבע  קודלזרוע ולקצור ולזמור ולבצור ויש  גהו נ  עולם כמנהגו  כי

  פילו הספיח, בשנה הזאת אבאה מצוה זו שלא לחרוש ולא לזרוע  זה  מבלי השגחתו יתברך חס ושלום, להוא נוהג  

יש בה כדי  ו  ה,צירזריעה ולא ק  בשנה השביעית אין בה לא  הרי ש  , ובהשגחתו  יתברך  ביכולתו  ידע שהכלש  כדי

ולשבוע והותר, וינוח מעסקי  נים, ואז ישוצויתי את ברכתי ועשת את התבואה לשלוש ש  אמרשנ  לאכול  קוט 

  בת שניתן , כמו השתועבודרך, וישוב ל בהשגחתו יתבבו בדעת ובתבונה לומר שהכל מאתו ו ל להעולם וישיב א 

 . בתורהולם ולעסוק ע הבו מעסקי  לשבות
רץ ולא תגדל וחמורך וכל אשר לך הי' ראוי שתנוח גם הארך  שו  שהי' הציוי במצות שבת למען ינוח  רחא:  רת בהיקרא פרשמלבי"ם ו

ים בהם  נים להשלש ת לשבעטת הארץ אח"כ בחר שמינוהג והטבע תתיגע ותעבד כדרכה וע נהגופירותיה ביום השבת אך עולם כמ
 השנים.  תש בתות של שש ביתת הש

 , ?ומה עם שמיטת כספים

 המשיחבימות  – ק יב הלכה אפרכים ת מלורמב"ם הלכ

עולם    אלא  אשית,וש במעשה ברשל עולם, או יהיה שם חיד  ימות המשיח יבטל דבר ממנהגושב  הלבאל יעלה על  

ישראל    שיהיו  נין הדברע  . וחידהל  מש  "כבש ונמר עם גדי ירבץ  אב עםוגר ז"הגו נוהג, וזה שנאמר בישעיה  כמנ

כן  ו...    א יגזלו ולא ישחיתוויחזרו כולם לדת האמת, ול...    ונמראב  כז  םישעי עכו"ם המשולן לבטח עם רי ביוש

ה  מ וה דבר היה משל,  ע לכל לאי זדוך המשיח ימות המליח הם משלים, ובימשכל כיוצא באלו הדברים בענין ה

 רמזו בהן.   ןי נע
 ה מן הארץ.+ והלא בתורה והשבתי חיה רע ת המשיח כו' עד משלים. א"א ימו שב יעלה על הלב+/השגת הראב"ד/ אל 

  הארץ ע"כ. רעה מן  תורה והשבתי חיה  ב  אל יעלה על לב וכו'. השיג הראב"ד ז"ל והלא כתוב:  ם פרק יב הלכה אכות מלכיז הלרדב"
זה תהו. אבל מה שראוי להאמין באכלעה  שו על חיה רל גם זה משל על אומה רעה כמו שדרשם מי ב, כמו ששאר הכתואין זו השגהו

הר קדשי כי מלאה הארץ, הארץ הידועה, וכן והשבתי    ירעו ולא ישחיתו בכל  ב לאבארץ ישראל כדכתישהדברים הם גם כפשוטם  
למדו עוד  וב ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא יתן כ כשהכתובים הם משל  נהגו נוהג ומכצות עולם  בשאר אר עה מן הארץ, אבל  ר  חיה
אלא בימי    הם משל למה שכתב הוא  ובים לא גמר אומר שהכתוך יודע האמת. וגם רבינו  א"י יתקיים הפשט והמשל, ובר וב   חמהמל

 המשיח יודע למה הם רומזים: 
 ב"ד כרמב"ן. אר בחוקותי.  ץ בפרשתי חיה רעה מן הארבתראו דברינו והש 
פני " ... מנוהג:  עולם כמנהגו  הם שהם רואים שמשולה  ושישראל מתייאשים מהגאקי היכלות פרק לו(  א פרחלק  )ובבתי מדרשות  

 ם יודעים שפתאם יבוא". ר שעולם כמנהגו נוהג ויש גאולה בשנה זו? והם אינ[שא ורבאותו הד שאומרים שישראל 

 ר יום ליום יביע אומ – תהלים מזמור יט

ד:   וִּ ְזמֹור ְלדָּׂ ים ְּכבֹוד ֵאל  הַ ַלְמַנֵצַח מִּ ם ְמַסְפרִּ ַמיִּ רָּׂ   ֵשהּוַמעֲ שָּׂ יד הָּׂ יו ַמגִּ יעַ יָּׂדָּׂ ה ְיַחֶּוה  ם לְ יֹו  :קִּ ה ְּלַלְילָּׂ יַע אֶֹּמר ְוַלְילָּׂ יֹום ַיבִּ

ַעת:  27דָּׂ

ראשון מגיד לשני מה    יום  ההי   כי כשנברא העולם ח ב(  )ה  רב אשית  ל בבר "רם זבהזכיר מאמ  פירוש אלשיך:

  והנה ממאמרם ...  היה,    ין לא ר עדי ן ליום בינה, וגם איך ידבר עם השני אשמי נתשנברא בו, והלא כמו זר נחשב  

אין  ה חסר, כי  לבוא אל ביאור המזמור, והוא שאמר דוד ברוח קדשו אל יעלה על לב אשר דע  לז נקחה  לז"

  ל יום גו נוהג על פי טבע קדמון חלילה, או על פי מה שמזל כמנהם כהארץ כי אם עול שה עלענ  שרבכל אלקים א

 יו יתברך.מדות על פיביומו גורם, כי אם שאין דבר נעשה רק  

 1לם ועמנהגו של  –  לבראשית עמוד מב( ד. נוסח גניזה )מאן -קטעי מדרשים 

חר כך יצא וראה השמש  שנה. לא ש עשרה  וניקתו, הטמינן בביתו שלמי ת  ואח תרח את אברהם אבינו  לק מיד  ...  

מר:  במקומם. אד  עמש וכוכבים ועבדן כל הלילה. זרח השמהירח ואת הלה ראה את  וכשבא לי  ועבדו כל היום, 

  28. יש אלוה אעבוד אותו, אבל שלעולםזה מנהגו 
 

. ראו רמב"ן  אלראשונה את הנושא של נס נסתר הוטבע  קדם ואת חיינו. ונראה שמי ש לנסות ולהתבונן בניסים הנסתרים שמלווים  
ועוד. אך הבולט מכולם הם דבריו הנמלצים    פירושו לבראשית יא כח על הצלת אברהם באור כשדים, בראשית לד יג בסיפור שכם

אמונה נמשוך  כיצד  הרעיון  על  בא  פרשת  טז  יג  ה  בשמות  מצרים  יציאת  יוםמניסי  היום  לחיי  " גדולים  הגדול:  הנסים  ים  ומן 
רה כלה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו  המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התו

 ". ראו דבריו שם במלואם! ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד
ה ַרב "פסוק זה:  ובו גם   נפשי  יפרק קד בתהלים ברכ םפשר לחבר פסוקי פרק זה עוא  27 ָאֶרץ  מ  ְלָאה ה  ית  מ  שִּ ה ע  ְכמ  ם ְבח  ּו ַמֲעֶשיָך ה' ֻּכל 

ֶנָך ְני   ".קִּ
  מקורות רב של  במספר  ובא במשמעות זהה  אח ל"עולם כמנהגו נוהג"  -ביטויוא  הלם"  "מנהגו של עוהביטוי  שכבר הזכרנו לעיל    28

כאן חזרנו  " בירושלמי לעיל(.  לעולם שינהיג כמנהגוהניחו  "כן  ו ,  וספתא " לעיל בתשינהגו כמנהגו  עולם הנח ה )ראו גם "  לעיל נו  שראי
אדם  לעבודה זרה,  לם"מנהגו של עו" או "ו נוהגהג"עולם כמנאת  לרעהלים שמנצאותם שלא כ. חד לאברהם מחדש האמונה באל א



 ם מיוחדים יפד נוהג עולם כמנהגו 
 

 6מתוך    6עמ'  

 

 2 של עולםמנהגו  – ד אמסכת ברכות דף נה עמו

ה למשה: לך  "עה שאמר לו הקב בצלאל על שם חכמתו נקרא. בשמני אמר רבי יונתן:  ר נחאמר רבי שמואל ב

ל  בצלאלו ]אמר  .  וכלים ומשכןארון  עשה    ואמר לו:משכן ארון וכלים, הלך משה והפך,    אמור לו לבצלאל עשה לי

לי ארון  עשה  , ואתה אומר:  מכניס לתוכו כליםכך    ואחראדם בונה בית    -של עולם    וג ה רבנו, מנהשה[: משלמ

. אמר לו:  ה: עשה משכן ארון וכלים"כניסם? שמא כך אמר לך הקבלהיכן א  -כן! כלים שאני עושה  וכלים ומש

 29! יית וידעתשמא בצל אל ה 

 ם המי קי  מחל 

עה בריאתו ומכאן  לוא העוצמה בשמשהתחדש במחד גיסא בעולם  סוף דבר ולא הכל נשמע. אמונה בעולם    : מים אחרונים

הליכה על  היא    –ף הצדק לבוא(  שסו)ו   מנהיג ומשגיח  י אי אפשר לעולם בלבהשגחה ושומאידך גיסא    .ואיך "נוהג כמנהגו"

לאיסתרטא העוברת    ?למה הדבר דומה  : משלו משל: "פרק ב הלכה החגיגה  תוספתא  וכמאמר בד.  ושביל צד מא   חבל דק

להלך באמצע    ?מה עליו על אדם  .כוה בשלגה לכן נט  הִּ   .אורנכוה ב  -   30ה לכןט  הִּ   .ר ואחד של שלגאחד של אּו  : בין שני דרכים

     .ובלבד שלא יהא נוטה לא לכן ולא לכן 

 
ירח אבל  מונה תחילה בשמש ובעובר את התהליך של א הם  וגם אבר  בסיס לאמונה.כ  עולם"את "מנהגו של  הם ראו  ן אברהראשון וכ

 מנהיגחייב להיות  וא מסיק שנהגו של עולם הוננות בממהתבבכיוון הפוך מדורו של אנוש ומהחשש שמעלה הרמב"ם לעיל. אדרבא,  
שת  בפר  לםעו  דרכו של אברהם לאמונה בבוראבדברינו  . ראו מדרש זה  א  לט  כלשון מדרש בראשית רבה  "מנהיג לבירה"  –לעולם  
 .יש משמעות נוספת  ם"למנהגו של עו" שלביטוי ר. אבל מסתבלך לך(

ון  ו לד רחבנ, שם הבפרשת ויקהל  אל מול שיטת משהלבצ  שיטת  –  ו משכן קודם ארון קודם א  וכן   אלבצל    – בצלאל  רינו  ראו דב  29
התנהגות בני אדם.  שנייה שהיא במישור של  משמעות    ביטוי "מנהגו של עולם"ש לישבגמרא ברכות  דרשה זו  בלעניינינו,    דרשה זו.ב

ים משקות  לים ונשים דומנהגו של עולם אנש  אמר להם: "כא פרק    נוסחות דרבי נתן  אב מדין,  י רועי  טענת משה כלפראו בדומה לכך  
וזר גזרה ספק בשר ודם ג  הגו של עולם, שרמנל ע"א: "שבת  ד בגמרא  ". עום עיוות הדין יש כאןיכאן נשים דולות ואנשים משק

  - יוב  מקנהו של א  רגים העזים,ים הוזאב   -ם  ולו של עמנהג: ""בטו עבתרא    בבא", ובגמרא  מקיימין אותה ספק אין מקיימין אותה
הורג    -   יו מדינה, אם אכזרי הואלם, מלך בשר ודם שסרחה עלו מנהגו של ע"א: "לט עסנהדרין  ובגמרא  ",  אביםאת הזעזים הורגים  

במחשבה    כך עלתה: "עיהושה להנהגה ממשהעברת הב  דברים רבה )ליברמן( פרשת ואתחנןוב",  םי  צְ הורג חֵ   -הוא  , אם רחמן  את כולן
אתה  ו נטלת  י רת לפני, ועכששו היה חלקך לידור ומנהיגיו, עד עכש  יו, דורור ופרנסדור ודורשיו, דור דלם, דור  כך מנהגו של עוו

שר  קבה:  משמעות אחרתברבים כגון אלה. כאן נראה ש"מנהגו של עולם" הוא  ועוד  ,  "יהושע תלמידך לשרתחלקך והגיע שעה של  
 . דדף נפרך, ראוי ועל כ". ים על פיהםים ונוהגשבני אדם מכבד ת ומנהגיםנורמואדם,  בני כותהלישל 
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