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שליש המידה ומרכזיותו
שליש המידה
נפתח במדרש המדמה את המצוות למלאכי מרומ:

ĐĒđĒĚđ đĞđĤĒč ěĕĘĕĠĦđ đĥČĤč ěĕĘĕĠĦ đĘ ĥĕĥ Ęė :ĤĚđČ čģĞĕ ěč ĤĒĞĕĘČ ĕčĤÃ
ČĘ ĥĘđĥĚĐ ĔđēĐđÅ :ĤĚČĜĥ ČĔēĕ ČĘĥ ģđĒĕēč ĘėĐ ,đďĎčč ĦĕĢĕĢđ đēĦĠč
) ÅģĦĜĕ ĐĤĐĚčקהלת ד ,יב() ÅęĢĘēĕđ đĕČĤĕĘ čĕčĝ ÅĐ ĖČĘĚ ĐĜđēÅ :ĤĚđČđ ,תהלימ
)ילקוט שמעוני ,שלח ,תש”נ(
לד ,ח(.Ã
שלוש מצוות נמנו כאנ ,המכונות מלאכ ה’:
 .1תפילינ
 .2מזוזה
 .3ציצית
לכולנ יש מכנה משותפ אחד ,והוא  -נקודת השליש.
 .1תפילינ  -מיקומ הנחת תפילינ של יד ,הוא על הפרק העליונ )זרוע( משלושת
פרקי היד.
 .2ציצית  -הידור מצוות הציצית הוא שליש גדיל )חוטימ קשורימ וכרוכימ( ,ושני
שלישי ענפ )חוטימ בדידימ(.
 .3מזוזה  -מיקומ המזוזה הוא בתחילת השליש העליונ של מזוזת הפתח )מלמטה

למעלה(.
שּומה עלינו למצוא לו משמעות .בפתרונ כתב חידה זה
מכנה משותפ מצאנו ,עתה ָ
יMייע לנו ארונ הברית עמ שני הכרובימ שעליו:

.Ã... ĦĤāþ Ġă ėă ÿ Đÿ ĘĞÿ ęĐĕþ Ġý Ĝø ėÿ čă ø ęĕėü ėāø ĝ ĐĘĀ Ğø Ěÿ Ęø ęĕü Ġÿ ĜĀ ėø ĕĥ
ĉ ý Ĥāø Ġă ęĕčü ĤĂ ėă ø Đÿ đă ĕĐø ĕă ü đÃÿ

)שמות לז ,ט(
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גובהו של ארונ הברית היה תשעה טפחימ ועוד טפח של הכפורת3 ,כ הכול עשרה
טפחימ .מידת גובהנ של כנפי הכרובימ מעל הכפורת אינה מפורשת בתורה ,אולמ
חז”ל מלמדימ אותנו כלל חשוב:

.ÃěĕďĚđĞ ěĐ ĦĕčĐ ĥĕĘĥč ęĕčđĤėÃ

)3וכה ה(:

לפי כלל זה ,היות וגובה המשכנ היה שישימ טפחימ )שהמ עשר אמות ,כאורכ הקרשימ( ,גובה
כנפי הכרובימ היה עשרימ טפחימ מעל הקרקע ,שהמ שליש הבית.
חז”ל למדו את כלל זה מנ הכרובימ הגדולימ שעשה שלמה המלכ בבית המקדש,
בנו3פ לכרובימ הקטנימ שהיו על הכפורת .גובהמ היה  10אמות בתוכ היכל
שגובהו  30אמה .אמור מעתה ,יש לשמר את היח 3של  1:3בגובה הכרובימ בכל
מקומ ,בינ במשכנ ובינ במקדש.
אמנמ עדיינ אינ בידינו תשובה לחידת השליש ,אולמ נוכל להתקדמ בפיענוח
מאמר תמוה אחר של חז”ל על הפ3וק:

.Ã āđ ăč ęĕďü Ĥāø ĕđø ęĕĘāü Ğ ęĕĐāü ĘąČù ĕėý Čú Ęø Ěÿ ĐĜăý Đü đø ...ĐĢĀ Ĥø Čÿ č ăĢĀ ĚĂ ęĘăĀ ĝĂ ĐĜăý Đü đø ęāĘēú ĕă ÿ đÃÿ
)בראשית כח ,יב(

אומר המדרש:

) ÅĥĕĈ ĥü Ĉ Ĥø Ħÿ ėø āđĦĕă Ā đü Ďø đă Å :ĤĚČĜĥ ,ęĘđĞ Ęĥ đĥĕĘĥ ĖČĘĚĐÃדניאל י ,ו(.Ã
)בראשית רבה 3ח ,יב(

המלה ’תרשיש’ היא נוטריקונ תרי־שש ,כלומר שתיימ משש ,דהיינו שליש .הקושי
במאמר הזה גלוי לעינ.
כיצד אפשר לייח 3למלאכ גובה גשמי ,כאשר אינ לו גופ והוא כולו רוחני? גמ לא
ברור ,ביח 3לאיזה עולמ? אמ הכוונה לגודל היקומ כולו ,האמ הוא מדיד?
הפתרונ יצמח מתוכ העיקרונ הנ”ל שהציבו חז”ל .הכרובימ מייצגימ מלאכימ,
ומכיוונ שהמלאכ הוא שלישו של עולמ ,גמ הכרובימ יועמדו באופנ 3מלי בשליש
הבית.
ועדיינ חידת השליש במקומה עומדת.
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מרכז הכובד
בתלמוד הירושלמי )מ;כת ;וכה פ”ה ,הלכה ב( מובא כלל הנד;י ,שכל חפצ שמציבימ
על הקרקע ומעוניינימ שיהיה יציב ,יש לדאוג שב;י;ו יהיה לכל הפחות שליש
מגובהו.
כלל זה נשענ על העובדה ,שאדמ ממוצע שגובהו  3אמות )עד הכתפיימ( ,דורש ב;י;
של אמה על אמה כדי לעמוד על רגליו )עמידה נוחה ברגליימ פ;וקות(.
על ;מכ הנחה זו ,מקשה התלמוד הירושלמי מנ העובדה ,שבזמנ שמחת בית
השואבה בחג ה;וכות היו מציבימ מנורות של זהב בעזרה .כל מנורה התנשאה
לגובה של  100אמה ,ולפי הנחה זו ,הייתה זקוקה לב;י; של שלושימ ושלוש אמה
למקבצ מנורות כאלה?
ושליש ,והרי אינ מקומ בעזרה ִ
הירושלמי משיב ,שהמנורות עמדו בנ;.
מכאנ נ;יק ,שנקודת השליש רומזת למרכז הכובד.
כלל הלכתי נו;פ חשוב מאוד מוצג בתלמוד הירושלמי:

Đďþ ĥ
ĉ Ā ă Đÿ ČĢāý ĕă Đÿ ,ĖĀ Ğþ Ĥø Ēÿ ĦČÿ đă čĦăø Ęėă Ā ĦČý Ĥĥ
ĉ ý ă Ğÿ Ħăø Ĥĥ
ĉ ý ă ĞÅÿ :ĐĤđĦč ĤĚČĜ ,ČĤĕĞĒ ĕčĤ ĤĚČÃ
) ÅĐĜĀ ĥĀ Ĉ ĐĜĀ ĥĀ Ĉדברימ יד ,כב( đĜĕČĥ ,ĥĕĘĥĚ ĦđēĠ ĔĞĚĘ .ēĕĚĢĚđ ĞĤĒĜ ČđĐĥ Ĥčď -
)ירושלמי שבועות ,פ”ב ,ה”ה(
.ÃēĕĚĢĚđ ĞĤĒĜ
)בבשלות
ֵ
פירוש הדברימ הוא ,שכאשר מגיעה התבואה לשליש מגידולה ה;ופי

הגרגרימ( ,רק אז היא מתחייבת במעשר .זהו שלב מכריע בהתפתחות השיבולת.
בשלב זה גרגירי החיטה או השעורה בשלימ דיימ בכדי לזרעמ באדמה ,על מנת
שיוכלו להצמיח את הדור הבא.
גילוי ’;וד בוטני’ זה מלמדנו עיקרונ מדהימ :נקודת המפנה בהתפתחות הצומח,
שהיא הנקודה המכריעה בחייו ולשמה הוא נוצר ,הוא השלב בו מתאפשר רצפ של
המשכיות לדורות הבאימ ,והוא שליש גידולו.
הגדרת חשיבות נקודת השליש בכל מקומ תהיה אפוא ככ:
נקודת השליש היא מרכז הכובד ,הנ מנ הבחינה הפיזית של עמידה יציבה על
הע ְר ִּכית של יעד הקיומ ,שהוא רצפ ההמשכיות לדורות
הקרקע ,והנ מנ הבחינה ֶ
הבאימ.
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השליחות כמרכז
נשוב אל הפתיח של המאמר ,המזכיר את גובהמ של הכרובימ בשליש המקדש
והמשכנ.
הּמ ֶ@ר פה חזק וצלול .הכרובימ ִהּנָ מ מלאכימ ,והמלאכימ המ שלוחי הקודש של
ֶ
בורא עולמ .אכ לא רק המלאכימ המ שלוחי ה’ .לכל יצור בעולמ יש תפקיד ,והוא
שליח למילוי תפקידו .כשהתבואה מגיעה לשליש גידולה ,היא ְּב ֵשלָ ה לייצר את
ההמשכיות באמצעות זריעה .בהמשכ המאמר נראה ,כי גמ גיל בר המצווה שהוא
שלוש עשרה שנימ ויומ אחד ,הוא שליש הגידול של האדמ ,ואז זרעו ָּב ֵשל להוליד
בנ )@נהדרינ @ח.(:
מרכז הכובד של שליחות האדמ ,הוא להכינ את הדור הבא של בנימ ,תלמידימ או
ממשיכי הח@ד שאנו עושימ.
נחדד את המ@ר .כדוגמת הכרובימ ,שכאשר מגיע גובהמ לשליש רומ המשכנ
והמקדש המ בשלימ לביצוע שליחותמ; ככ בעולמ החי הצומח ,כאשר מגיע
הדבר לשליש גידולו  -הוא בשל להתחלת ביצוע תכלית שליחותו ,שהיא ייצור
המשכיותו.
זהו ה@וד בדברי חז”ל ,שהמלאכ הוא שלישו של עולמ.
באותה מידה ,המצוות מזכירות לנו שאנו שלוחימ של הקב”ה ,ושמו האחד מוטבע
בכל נקודת שליש ,שהיא מרכז הכובד שלו ,הנ בתפילינ )בגופנו( והנ בציצית )בבגדנו(,
והנ במזוזה )בביתנו(.

יציבות
נוכל להביא דוגמאות נו@פות המבהירות עיקרונ זה ,שנקודת השליש מהווה
נקודת יציבות.
מנ התורה למדנו ,שהיכר העובר הוא לשלשה חודשימ .זמנ זה הוא שליש מתקופת
ההריונ ) 9חודשימ(:

:ĤĕČĚ ĕčĤ ęđĥĚ ĤĚđČ ĝđėĚđĝÃ
?ęĕĥďđē ĐĥđĘĥ ďĞ ČĘČ đĚČ ĕĞĚč ĤėĕĜ ĤčđĞĐ ěĕČĥ ěĕĜĚ
) Å...ęĕĥü Ĉ ďĀ ēû ĥāĈ Ęĥø Ĉ Ěü ėă ø ĕĐü ĕø đÅÿ :ĤĚČĜĥבראשית לח ,כד(.Ã

)בראשית רבה פה ,י(
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בנקודת זמנ זו מתייצב ָה ֻע ָּבר ברחמ אמו ,ואינ חשש שהיא ֶּת ֶה ֶרה שוב ות7כנ את
קיומו .אנו למדימ זאת מנ הגמרא במ7כת ברכות ,בהקשר לתפילות המיוחדות
המלוות אישה בתקופת הריונה.
המשנה קובעת ,שהתועלת בתפילה היא רק על העתיד לבוא ולא על העבר .משומ
ככ ,המתפלל לשעבר הרי זו תפילת שווא .הגמרא מדגימה זאת באמצעות תקופת
ההיריונ .בכל שלב ושלב של ההיריונ נקבעת מציאות ,שתפילה לאחר מכנ לא
תועיל לשנותה .על פי דברי הגמרא  ,עד שלושה חודשימ מתחילת ההיריונ ,מועילה
תפילה על ככ שהאישה לא תתעבר שוב ות7כנ את ההיריונ הראשונ )ברכות .(7
דוגמא נו7פת לחשיבות השליש כנקודה מייצבת ,מוצאימ אנו בגמרא במ7כת
שבת:

.ÃĐĔĚĘĚ ęĕĥĕĘĥ ĕĜĥđ ĐĘĞĚĘĚ ĥĕĘĥ ,ĦđĔđĚ ĦđĞĢĚČč ČĥĕĜĐ ĘģĥĚ ĘėÃ
)שבת צב(.

כלומר ,כאשר שני בני אדמ נושאימ משא באמצעות מוט ,יש לוודא שהטבעות
בהמ הוא נישא ,יהיו ב7ופ השליש העליונ של המשא .נקודה זו מבטיחה יציבות
מק7ימאלית ,כדי שהמשא לא יתהפכ.
עוד דוגמא מעניינת:

.ÃĥĕĘĥ ĘĕėĚ ĐĒĐ ĥďđĎĐ :ĕĕčČ ĤĚČÃ

)שבת לה(.

כלומר ,מיכל שהוא מלא בגרגרימ יבשימ ,מ7וגל לקלוט גודש נו7פ שייערמ עליו
ולא יישפכ לצדדימ .הגודש המק7ימאלי הוא חצי מנ המיכל ,דהיינו שליש מנ
הכמות כולה.
שייכ לציינ כאנ גמ את הנתונ הבא ,שהוא ממש מקביל:

.ÃĐđĢĚč ĥĕĘĥ ďĞ ĐđĢĚ ĤđďĕĐč :ČĤĕĒ ĕčĤ ĤĚČÃ

)בבא קמא ט(:

לדוגמא ,אדמ שמצא אתרוג במחיר מ7וימ ,ואחר ככ מצא אתרוג אחר מהודר ויקר
ממנו; אמ ההפרש הוא עד חצי ממה ששילמ ,וכשנו7יפ אותו הוא יהיה שליש מנ
ה7כומ הכולל )’שליש ִמּלְ ַבר’(  -זהו הגדר של הידור מצווה .זה דומה מאוד לגודש
הנערמ על מיכל מלא.
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המזעור המירבי
ִּ
מהי הכמות המינימאלית השומרת עדיינ על איכות הכמות הכוללת?
נלמד את התשובה מחכמי ה6נהדרינ.
חל אי6ור עקרוני על חכמי ה6נהדרינ לעזוב את מקומ המקדש .בכל זאת ,הרי
יש צרכימ חוקיימ המאלצימ את חכמי ה6נהדרינ לעזוב את מקוממ .הכלל
שנקבע הוא ,שבכל מקרה ובכל מצב ,א6ור שּיֵ צאו החוצה יותר משני שלישימ מנ
הדיינימ .במ6פרימ זה מתבטא ככ :המינימומ הּנִ דרש הוא  23דיינימ מתוכ  70חברי
ה6נהדרינ המקוריימ .זו נקראת 6נהדרי גדולה וזו נקראת 6נהדרי קטנה ).(1/3
דוגמא נו6פת נוכל למצוא בתפילת מו6פ של ראש השנה .בתפילה זו אנו מזכירימ
 10פ6וקימ של מלכויות 10 ,פ6וקי זִ כרונות ו  10 -פ6וקי שופרות.
על הכמות המינימאלית שתשמור על האיכות המבוקשת ,למדנו מפיו של רבי
יוחננ בנ נורי במשנה:

.ĦđĤĠđĥ ĐĤĥĞĚđ ĦđĜđĤėĒü ĐĤĥĞĚ ,ĦđĕđėĘĚ ĐĤĥĞĚ ěĕĦēđĠ ěĕČÃ
) .ÃČĢĕ - ěĘđėĚ ĥđĘĥ ĥđĘĥ ĤĚČ ęČ :ĤĚđČ ĕĤđĜ ěč ěĜēđĕ ĕčĤמ6כת ראש השנה ד ,ו(
כלומר ,המינימומ הוא שלושה פ6וקימ מכל 6וג ,שליש מנ המניינ המקורי.

בר מצווה ובת מצווה
תשומת לב מיוחדת נִ ֵּתנ לקביעת גיל בר המצווה ,שהוא שלוש עשרה ויומ אחד.
על תוחלת החיימ הממוצעת ,אנו למדימ מפ6וק ב6פר תהילימ:

.Ã...ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ęĕĜü āđĚĥø Ĉ ĦāĤđă čĎø čă ü ęČü đø ĐĜĀ ĥĀ Ĉ ęĕĞü čø ĥü Ĉ ęĐþ čĀ đă ĜĕĦý āđĜĥø Ĉ ĕĚý ĕÃø

)תהילימ צ ,י(

שמונימ שנות חיימ מתחלקות לשניימ ִ -מּיַ נְ קּות עד גיל ארבעימ ,ומגיל ארבעימ
עד שמונימ .האמורא המפור6מ שמואל ,שהיה מגדולי חכמי ישראל והיה גמ רופא
חשובִ ,הנְ חה את תלמידו רב יהודה ,שעד גיל ארבעימ יש להרבות באכילה מאשר
שתייה ,ומגיל  40ואילכ יש להרבות בשתייה מאשר אכילה )שבת קנב(.
הנחיה זו מלמדת ,שעיקר הצמיחה של האדמ היא עד גיל  ,40ולכנ בתקופה זו עליו
ל6פק לגופ בעיקר את אבות המזונ לגידולו .מכאנ ואילכ הגופ הולכ וכלה ,ועל כנ
יש להרבות בשתייה על מנת לעכב את התייבשות הגופ )עצמות ,שרירימ ועור(.
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מהי משמעותו הרוחנית של תהליכ זה?
המשמעות ברורה מאוד .עד גיל ארבעימ אדמ עושה למענ עצמו; מגיל ארבעימ
ואילכ הוא מתחיל להעניק לאחרימ .כמשל הנר הדולק ,שבו השמנ הולכ וכלה אכ
האור הולכ וגדל .הבנה זו מEבירה מדוע על פי הגמרא )Eוטה כב ,(:הגיל המתאימ
ביותר להוראה הוא  .40הכוונה כאנ לEמכות הוראת ההלכה לאחרימ .לפני גיל זה
בשלּות ללקיחת אחריות על הוראת הלכות לציבור.
אינ עדיינ ֵ
גמ כאנ רואימ בבירור ,כי גיל  40הוא נקודת המחצית בחייו של האדמ ,ובה הוא
עובר מפיתוח עצמיותו אל הדאגה ולקיחת אחריות לEביבתו.
זה גמ מEביר את קביעת הגמרא במEכת עבודה זרה:

ÅĐ ěĦÿ ĜĀ ČāĘđÅø :ĤĚČĜĥ .ĐĜĥ ęĕĞčĤČ ďĞ ČĘČ đčĤ Ęĥ đĦĞď ĘĞ ďĚđĞ ęďČ ěĕČÃ
) ÅĐĒă þ Đÿ ę āđĕă Đÿ ďĞÿ Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü ęĕü Ĝÿ Ēø ČĀ đø Ħ āđČĤø Ęü ęĕü Ĝĕÿ Ğý đø ĦĞÿ ďÿ ĘĀ čĘý ęėþ ĘĀדברימ כט ,ג(.Ã
)עבודה זרה ה(:

המקור לקביעה זו הוא דברי משה לישראל בEופ תקופת  40שנות נדודימ במדבר.
עמ ישראל מתחיל לקלוט את הנהגת משה ,רק כאשר המ נדרשימ לקחת אחריות
על עצממ ולהיכנ Eלארצ ישראל .רק אז המ מתחילימ לשחזר את כל העובר עליהמ
במדבר ,שהיה בעצמ הכנה נפשית וחומרית לכיבוש ארצ ישראל והתנחלותמ בה
על פי ה’.
כמו כנ ,אינ תלמיד עומד על דעת רבו ואינ הוא מבינ לעומק את הנהגותיו עד
שיעמוד במקומו ,בבחינת ) ÃđĚđģĚĘ ĞĕĎĦĥ ďĞ ĖĤčē ĦČ ěĕďĦ ĘČÃאבות ב ,ד( .משומ
ככ רק בגיל  ,40כאשר התלמיד ניגש להוראה ,אז הוא קולט לעומק את הEיבות
והגורמימ להנהגת רבו.
על פי זה הכול ברור .שליש מגיל  40הוא  13שנימ ומשהו )’יומ אחד’ מייצג את

ה’משהו’(.
כלומר ,בנקודה זו מתחיל הילד לקבל אחריות על מעשיו .כמו כנ ,רק מגיל זה
מEוגל הילד להוליד בנימ ובנות ,שיצטרכ לקחת אחריות לגידולמ )Eנהדרינ Eח.(:
כלומר ,הקב”ה הכינ את התפתחות המוח לקראת קבלת אחריות בכל התחומימ.
ראינו בתחילת המאמר ,שּזֶ ַרע חיטה לא יוכל להצמיח אמ הוא לא הגיע לשליש
גידולו .ככ גיל בר המצווה הוא נקודת שליש ,המבטיחה את יציבות רצפ הדורות.
זהו הגיל שבו הילד הופכ לבר עונשינ על ידי בית דינ של מטה .זהו הגיל שבו הילד
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מ7וגל לקבל עליו אחריות לשמירת המצוות ,ולהיות כלול במקבלי שכר או עונש
על מעשיהמ או מחדליהמ .זהו גמ הגיל שבו מניחימ תפילינ ,כיוונ שהילד כבר
מ7וגל להיות אחראי על נִ קיונ גופו ועל שלמות כוונתו מהרהורימ פ7ולימ.
לעומת זאת אצל הנשימ ,הגיל בו קיימ 7יכונ בכני7ה למצב הריוני הוא  .36שליש
ממנו הוא גיל  ,12שהוא זמנ הבת מצווה לילדה  -בו מתפתחימ בה 7ימני הנערות,
והיא בשלה לקבלת אחריות על מעשיה.
ל7יומ נו7יפ עוד נקודה להשלמת המאמר.
חז”ל ביארו בלשונמ המיוחדת את שייכות לוחות הברית ,הנ לעולמות העליונימ
והנ לעולמ שלנו:

ĤĚČĥ ĕĚ ďĕč đĕĐ ,Ęđėĕčė .ęĕēĠĔ Đĥĥ ěėĤČ ĐĕĐ ĦđēđĘĐ :ĐĕėĤč ĕčĤ ĤĚČÃ
ęĕĥĕĤĠĚ đĕĐ ęĕēĠĔ ĕĜĥđ ,ęĕēĠĔ ĕĜĥ ĐĥĚ Ęĥ đďĕč ,ęĕēĠĔ ĕĜĥ ęĘđĞĐ ĐĕĐđ
)שמות רבה כח ,א(
.ÃďĕĘ ďĕ ěĕč
כוונת חז”ל היא לציינ ,שיש שייכות של שליש מנ הלוחות לעולמ שלנו ושליש מנ
הלוחות לעולמות העליונימ .במילימ אחרות ,התורה כולה שייכת לה’ ,והתורה
כולה שייכת לנו .זהו הפלא שבהופעות התורה על רבדיה השונימ .לנו היא נראית
כאילו כולה שייכת לנו ,אכ בעומקה ,היא כולה רוחנית וחכמה עליונה.
המ7ר החשוב ביותר במאמר זה הוא ,שאנו קיימימ כדי לבצע את שליחותנו בעולמ;
ומה שאיננו מ7יימימ בעצמנו ,אנו מעבירימ לדור הבא ,שהמ הבנימ ,התלמידימ או
ממשיכי הח7ד שהתחלנו בו אנו .העברת הלפיד של השלמת רצונ ה’ הנשגב והרמ
לדורות הבאימ היא מרכז הכובד ונקודת השליש של שליחותנו בעולמ.

