
 
 

 

 

 

 אחריות בלי תפקיד

 שמות פרק ב'

ם יו ַוַיְרא ְבִסְבֹלתָּ חָּ ל אֶׁ ה ַוֵיֵצא אֶׁ ֵהם ַוִיְגַדל ֹמשֶׁ  ""ַוְיִהי ַביִָּמים הָּ

 ]בתרגום לעברית[ תלמוד בבלי גיטין דף נ"ה

לים עשה סעודה גדולה ושלח את משרתו להזמין את חברו, יהודי בשם עשיר אחד בירוש

קא עם אלה השנואים על בעל קמצא. טעה המשרת והזמין אדם בשם בר קמצא, שנמנה דוו

. בר קמצא עצמו שלא הבין מדוע הוא מוזמן, נטה להאמין כי המארח החליט להשלים הבית

זה את בעל השמחה והוא הורה לבר קמצא עמו והגיע לבית החוגגים. הופעתו בסעודה הרגי

להסתלק. בר קמצא המופתע, ביקש מהמארח שהואיל והוא כבר הגיע לסעודה שיניח לו 

ה הוסיף בר קמצא והציע לשלם דמי חצי  ַרבָּ להישאר אך בעל הבית סירב. מפני הבושה הָּ

לם סעודתו וגם להצעה זו סירב בעל הבית. ראה בר קמצא שבעל הבית עקשן והציע לש

דמי כל הסעודה בתמורה שלא יגורש בבושת פנים מהסעודה. אך אף־על־פי־כן המארח 

סירב בשלישית ולא היה מוכן בשום פנים ואופן שבר קמצא יישאר בסעודה. בסופו של 

בר  דבר תפס בעל הסעודה את בר קמצא ולעיני כולם גירש אותו מהסעודה בבושת פנים.

גבר לנוכח העובדה שישבו בסעודה חכמי ישראל קמצא לא השלים עם העלבון, וכעסו 

שלא מנעו את גירושו. הוא החליט לנקום וסיפר לקיסר כי היהודים מורדים בו. כדי 

להוכיח את דבריו הציע לו לשלוח קורבן ליהודים במטרה שיקריבו אותו, והם, כך הסביר 

יל בו בר קמצא לו, יסרבו להקריבו. הקיסר נתן בידיו עגל לקרבן, ובדרך לירושלים הט

מום קטן שלפי התורה פוסל אותו להקרבה אך אינו נראה למראית עין )הגמרא מביאה שתי 

אפשרויות כאלה, או בניב השפתיים או בדוק העיניים( מתוך ידיעה שהמום ימנע מהכוהנים 

פסילת הקרבן נתנה לקיסר הוכחה מספקת למרד של היהודים,  –להקריבו. ואכן כך היה 

 בסופו של דבר לעלות על ירושלים ולהחריבה. והניעה אותו

 עשה לך רב, חלק ח', עמ' ש"ט

, את חולשת האדם, את קשיי החיים, את נותם את המציאות"... חשו בענותנותם וסבל

ת תמיד את התיאוריה ואת הרצון וכדומה, ופסקו לפי הסמכות המציאות שאינה תואמ

המסורה בידם לקולא... בדורותינו, יש פסיקה ברורה, וכן כללי פסיקה מקובלים, ואעפי"כ 

יש לאותו יסוד גדול של 'נוחים ועלובים' בסיס גדול בפסיקה. כי זה כוחה של תורת ה' 

אלמלא השאירה בידי הפוסק סמכות  שהיא תורת נצח, ולא היתה יכולה להיות תורת נצח

לפסוק על פי אותם יסודות הפסיקה המקובלים, ומתוכם בלבד, תוך התחשבות בחולשות 

 האדם וצרכיו, כבית הלל..."


