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אשר תמיכתו בקרן הנקרא ע"ש שפטמאן
היתה אבן יסוד לקובץ זה במשך שנים רבות
ת .נ .צ .ב .ה.

 
"ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן ,כי מטא למערתיה דרבי חייא
איעלמא מיניה .חלש דעתיה .אמר ,רבונו של עולם לא פלפלתי תורה כמותו?
יצתה בת קול ואמרה לו ,תורה כמותו פלפלת תורה כמותו לא ריבצת" )ב"מ פה.(:
הרי מכאן לומדים שאינו דומה העוסק בתורה ומחדש חידושים עצומים למי
שמרביץ תורה לרבים גם .ויוצא ,איפוא ,שזכות גדולה היא ללומד תורה להרביץ
תורה לרבים ,ובפרט כאשר מתוך הלימוד יוצאים חידושים חשובים בהבנת
התורה.
ושמחים אנו להציג בפני הקהל לומדי התורה קובץ תורני זה ,שכלול
בתוכו הרבה חידושים ובירורי תורה על מסכת בבא בתרא ,אותה למדה הישיבה
בשנה זו ,ועל ענינים שונים בהלכה ובנושאים אחרים בתורה .זכות גדולה היא לנו,
העורכים ,להיות המתורגמנים שמשמיעים קול התורה הזה לרבים .ויהי רצון לפני
הקב"ה שקובץ זה ימצא חן בפני תלמידי חכמים ולומדי תורה וימשיכו ללמוד
מאמרים אלה לעוד שנים רבות.
מודים אנחנו לנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה על שסייענו
להביא קובץ זה לשלמותו .ולהבדיל ,תודתנו נתונה גם לכמה וכמה אנשים אשר
בלעדיהם אי אפשר היה לסיים את המלאכה .מבקשים אנו להודות לראש הישיבה
הר"ר נחום לאם ,נשיאה ר' ירחמיאל יואל ,מנהלה הר"ר יונה ריס ,הר"ר זבולון
חרל"פ ,לראשי הישיבה ,משגיחה הרב יוסף בלאה ,להר"ר חיים בראנשטיין,
ולראשי ישיבת רבינו יצחק אלחנן .ואפריון נמטייה גם למוה"ר צבי שכטר על
שזיכנו להדפיס כמה דרשות מאת מורנו הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל .תודתי נתונה
גם לצוות העורכים שעמלו יומם ולילה בעריכת המאמרים ובהכנתם לדפוס:
יונתן מתתיהו הלוי זירינג ,בן ציון למפל ,שלמה צוקר ,מרדכי קארנבלוטה ,יעקב
מרדכי קארפּ ,אליהו קרקובסקי ,וזאב דוד ראט .תודה מיוחדת נתונה ליונתן זירינג
ולאליהו קרקובסקי על עזרתם הרבה בשלבים המאוחרים בהכנת הקובץ ובהגהת
מאמרים רבים משגיאות דפוס .תודתי נתונה גם לרב דוד שמחה פיינברג על עזרתו
בעיצוב ובהכנות הסופיות להדפסת הקובץ.
 

חדר מסכת בבא בתרא

 

 
בבבא בתרא דף קנז ע"א נמצאת האיבעיא הבאה של שמואל׃ "דאיקני,
וקנה ,מהו?" שמואל שואל מה יהיה הדין אם יכתב לוה בשטר הלואתו שיהו כל
נכסיו ,את שיש לו כבר ,וגם מה שיקנה בעתיד ,משועבדים לפריעת חובו׃ האם
הנכסים שיקנה לאחר ההלואה יהיו משועבדים לחוב? מהמשך הסוגיא עולה
שמעולם לא היתה שאלה האם המלוה יכול לגבות מנכסים אלה כשהם עדיין
בידי הלוה – ודאי שיכול המלוה לגבות מכל דבר שיש ללוה" ,אפילו מגלימא
דעל כתפיה" .אלא ,האבעיא של שמואל היתה רק במקרה של "קנה והוריש,
קנה ומכר" .האם המלוה יכול לגבות מנכסים שנירכשו לאחר ההלואה אף אם
הם עכשיו בידי אחר? הגמרא מבארת שלפי רבי מאיר הסובר שאדם מקנה דבר
שלא בא לעולם ,התשובה היא פשוטה׃ ודאי שלוה יכול לשעבד דברים שיקנה
בעתיד .השאלה היא רק לפי הרבנן שסוברים שאין אדם מקנה דבר שלא
בא לעולם׃ האם נאמר ,למרות הדין לגבי קנין רגיל ,ששעבוד כזה יועיל?
עכשיו ,יש לנו לחקר בכמה שאלות׃ מה ,בדיוק ,היתה שאלתו של
שמואל? באיזה שיקולים תלויה התשובה ,ואיך הם קשורים לדין של קנין על
דבר שלא בא לעולם? ביתר דיוק ,מה הקשר בין קנין לשעבוד ,וכיצד הם שונים
זה מזה? איך ההבדלים ביניהם מסבירים את שני צדדי האבעיא של שמואל?
אפשר לומר ששעבוד וקנין שווים במהותם ,אך הדרישות ליצירת
שעבוד פחותות מאשר לקנין .לחילופין ,אולי הדרישות הן אכן שוות ,אבל יש
מקרים של שעבוד שבמציאות הדרישות ליצירתו תתמלאינה ,ובמקרה המקביל
של קנין ,במציאות לא תתמלאינה אותם הדרישות .ברם ,אפשר לומר שאכן קיים
למעשה הבדל מהותי בין קנין ושעבוד ,ואם כן הוא ,עלינו לברר אותו .כדי
לענות על שאלות אלה ,נפנה עכשיו לדברי הראשונים בסוגיא.


אם יש למעשה הבדל מהותי בין קנין ושעבוד ,אין לרשב"ם שום ענין בו.
רשב"ם מציג שתי הצעות להסביר החילוק התיאורטי בין קנין לשעבוד .נצטט
דבריו במלואם:
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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שמעון חיים אוזר

אליבא דרבי מאיר׃ לא תיבעי לך דודאי קנה דכיון דפירות דקל
דעדיין לא באו לעולם קנה ,כל שכן דמשתעבדי ליה קרקעות
דאתו לעלמא אלא שעדיין לא קנאן לוה בשעה ששעבד .אלא
כי תיבעי לך אליבא דרבנן׃ מאי? מי שאני שעבוד מקנין
וטעמא כדפירישית ]אליבא דרבי מאיר[ ,אי נמי אלמוהו רבנן
לשעבוד יותר מקנין ,דלא תנעול דלת בפני לוין ,או לא.
נתחיל בהצעתו השניה ,היותר פשוטה .לפי ההסבר של "אלמוהו רבנן
לשעבוד" ,שהוא כנראה מושאל מכתובות נט׃ ,ההבדל בין שעבוד לקנין הוא
מלאכותי לחלוטין׃ בעיקרון ,אין שום הבדל בין שעבוד לקנין ,אלא שמסיבה
חיצונית חיזקו החכמים רק אחד מהם .בלי התערבותם של חכמים ,לא קנין ולא
שעבוד היה מועיל ביחס לנכסים שכעת לא קנה אותם המוכר.
הצעתו הראשונה של רשב"ם היא מסובכת יותר .לפי רשב"ם ,ההבדל
בין קנין ושעבוד הוא כזה׃ כאשר מדברים על קנין על דבר שלא בא לעולם,
מוגבל הדיון למקרים בהם הדברים הניקנים אינם נמצאים בשעת הקנין ,כמו
פירות דקל העתידין לגדל .לעומת זאת ,כשמדברים על שעבוד במקרה שלנו,
אנו עוסקים בקרקעות ,שכמובן ,אתו לעלמא כבר ,רק שכעת הם ברשות אחרים.
1
בכל אופן ,לפי פירוש זה ,אין הבדל בין קנין לשעבוד.
החילוק הזה של רשב"ם בין דברים שלא באו לעולם לדברים שבאו
לעולם אלא שאינם ברשותו כנראה סביר והגיוני ,אף אם אינו הכרחי .באיזה
ניסוח מדויק שנבחר ,הבעיה בדבר שלא בא לעולם ודאי מושרשת במציאות
שהדבר אינו כאן ,ואם כן ,ודאי סביר שאם למעשה הוא כאן ,באיזה מקום
בעולם המציאותי ,לא תהיה בעיה זו .ואכן בסוגיא עצמה ,משיקולים הגיוניים
וטקסטואלים ,התפיסה הזו נראית הפשוטה .והטוען שדבר שאינו ברשותו
מוגדר כדבר שלא בא לעולם עליו הראיה.
 1חשוב לציין שיש מהאחרונים הטוענים שדברים שאינם ברשותו של אדם נחשבים כדברים
שלא באו לעולם .הם טוענים שדברי רשב"ם אכן מבוססים על הבדל מהותי בין קנין לשעבוד,
ודאיקני משעבד רק בשיתוף שני גורמים׃ שהנכסים אתו לעלמא כבר ,וגם אופי מיוחד של
שעבוד] .ראה ,לדוגמא ,ספר כנסת ישראל על האתר ,וגם הדיון של האנציקלופדיה תלמודית,
ערך "דבר שלא בא לעולם" [.אך לדעתי ,אין פירוש זה משתמע מדברי רשב"ם ,ונראה בהמשך
שאכן יש לקביעה שדברים שאינם ברשותו של אדם נחשבים כדברים שבאו לעולם אחיזה
משמעותית בעולם ההלכה.
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עם זאת ,תפיסה זו מוקשית מכמה וכמה סוגיות בש"ס .שהרי
לפי תפיסה זו עולה שלוה אינו יכול לשעבד דברים כמו פירות דקל שכעת
אינם בעולם .אולם ,נראה מהמשך הגמרא שאינו כן .בניסיונה להוכיח שאכן
דאיקני קנה ,מביאה הגמרא ברייתא שקובעת שבעל חוב יכול לגבות מקרקע
שמשועבדת לו ושמכר הלוה לאחר ,אף אם נשבחה הקרקע לאחר ההלואה.
לדוגמא ,אם גדלה הקרקע המשועבדת פירות לאחר ההלואה ,הבעל חוב יכול
לגבות אותם ,למרות שבזמן ההלואה בכלל לא היו בעולם .לכאורה ,הלכה זו
מקשה על תפיסת רשב"ם שאדם אינו יכול להקנות שום דבר שאינו בעולם.
אפשר שיש איזה דרך להבחין בין המקרה של שבח לשאר מקרים של דבר שלא
בא לעולם ,אבל זה בכלל לא פשוט.
מצד שני ,עולה מדברי רשב"ם שאדם יכול להקנות דבר שכעת אינו
ברשותו ,ובלבד שהוא בעולם .קביעה זו מאוד מחודשת ,וכנראה סותרת כמה
גמרות שהן כמעט מפורשות כנגדה .בבבא מציעא דף טו׃ מובאת מימרא
הבאה של רב׃ "האומר לחבירו׃ שדה שאני לוקח ,לכשאקחנה קנויה לך
מעכשיו ,קנה" .לכאורה ,במימרא זו פוסק רב בדיוק כקביעתו של רשב"ם,
שאדם יכול להקנות דבר שכעת אינו ברשותו .אולם ,מהמשך הסוגיא מבואר
שרב אמר את דינו רק בהנחת שיטת רבי מאיר ,הסובר שאדם מקנה דבר שלא
בא לעולם׃ "מכדי רב כמאן אמר לשמעתיה? כרבי מאיר" .כמו כן ,ביבמות דף
צג .מובאת מימרת רב כדוגמת שיטת רבי מאיר .כנראה ,לפי הגמרות האלה,
שלא קיימת אפשרות על פי דעת רבנן שקנין יועיל על דבר שאינו ברשותו של
המוכר ,בניגוד לקביעת רשב"ם .אולי אפשר לומר שרשב"ם סובר ששמואל
באבעיתו חולק על הרובד הסתמי בבבא מציעא וביבמות ,אבל אפילו אם כן,
תישאר הקושיא מדוע בחר רשב"ם בתפיסה זו ,ולכן אפשרות זו לא מתיישבת
על הלב בכלל.
אולם ,רשב"ם אינו היחיד שמעלה רעיון זה .הנמוקי יוסף מציג אותם
שני הסברים של רשב"ם לנימוק שאלת שמואל ,אולי ביתר בהירות׃ "אם כתב
ושעבד למלוה כל נכסי דקנאי ודעתיד אנא למקני ,מהו? מי הוי דבר שלא בא
לעולם כפירות דקל שאין מכירתו מכירה לרבנן     ,
 .אי נמי ,כדי ולא תנעול דלת בפני לוין
עבדינן תקנתא דליקני" .כמו רשב"ם ,הנמוקי יוסף סובר שקיימת אפשרות
שיועיל קנין על דבר שאינו ברשותו של המוכר ,אף לפי רבנן .כשמדברים על
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דברים שכעת ברשות אחרים ,בין בקנין בין בשעבוד ,אין כל בעיה של דבר שלא
בא לעולם ,מפני שלמעשה ,הדברים באו לעולם .ואכן גם רבינו גירשום כותב
על סוגיתינו׃ "כי אמרי רבנן אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,כגון פירות
דקל דליתנהו בעולם והוא מקני ליה השתא ,ומשום הכי לא קנה .אבל מקרקעי
איתנהו בעלמא".
נביא עוד מקור אחד לקיומה של רעיון זה בראשונים .הגמרא בבבא
מציעא )טו (:דנה במקרה הבא׃ ראובן מכר שדה לשמעון .המכירה היתה כדת
וכדין ,חוץ מבעיה אחת׃ השדה לא היתה של ראובן ,אלא של לוי .כמובן,
אין למכירה זו כל תוקף .אבל שמואל שואל שאלה׃ "חזר ולקחה מבעלים
הראשונים ,מהו"? מה יהיה אם חזר ראובן וקנה את השדה מלוי ,האם נאמר
שהשדה של שמעון? בהמשך הסוגיא ,מבואר איך יקנה שמעון השדה במקרה
הזה ,למרות העובדא שהקנין היחידי היה מזוייף׃ "בההוא הנאה דלא קאמר ליה
מידי וקא סמיך עליה ,טרח ומייתי ליה ,גמר ומקני ליה".
בלי להיכנס לדיון הראשונים על סוג הקנין הזה ,נתמקד בנקודה אחת׃
מתי נעשה הקנין? רוב הראשונים ,ובראשם רש"י ,סוברים שהקנין התרחש רק
בשעה שחזר ראובן וקנה השדה מלוי .לשונו של רש"י׃ "גמר ומקני׃ כשלקחה
מבעלים הראשונים" .לפי תפיסה זו ,אין לסוגיא זו כל קשר לדיוננו .אולם,
לתוספות )שם טז .ד"ה בההיא( יש שיטה אחרת בנקודה זו .אומרים תוספות׃
"בההיא הנאה דקא סמיך כו'  –
 .מכירים אנו מילים אלו ממימרת רב שציטטנו למעלה .לפי
תוספות ,הקנין נעשה עוד לפני שראובן קנה את השדה ,ולפי תוספות ד"ה "מה
שאירש" ,כל הסוגיא היא אליבא דרבנן הסוברים שאין אדם מקנה דבר שלא בא
לעולם .אם כן ,יש לנו מקור נוסף בראשונים לתפיסת רשב"ם .גם כן מעניין
שלפי תוספות סביר ששאלת שמואל של "חזר ולקחה" מבוססת על שאלת
יעילות קנין כזה ,במקביל מדיוק ,לפי הבנת רשב"ם ,לשאלת שמואל בסוגית
"דאיקני".
לסיכום׃ לפי רשב"ם ,רבינו גירשום ,הנמוקי יוסף ,ואפשר גם כמה
מבעלי התוספות ,אין שום הבדל מהותי בין קנין לשעבוד .בעיקרון ,כל מה
שמועיל לאחד יועיל גם לשני .אם אכן קיים הבדל ביניהם ,הוא אך ורק משום
תקנה מלאכותית דרבנן.
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היד רמ"ה )סי' קסב( מסביר איבעיתו של שמואל ככה׃
מאי? כי היכי דלא מצי מקני דבר של בא לעולם קנין גמור,
הכי נמי לא מצי משתעביד ליה לבעל חוב ,או דלמא הני מילי
בהקנאה דלא חיילא אמלוה דליתיה ברשותיה דמקנה אלא
במעמד שלשתן ,אבל שעבודא דבעל חוב דחייל אפילו
אמלוה דאית ליה ללוה גבי אחריני ,דיכיל בעל חוב דידיה
לאפוקה מכל היכא דאיתיה מדר' נתן 2,מהני בה נמי דאקני
אע"ג דלא מהני בעלמא.
ּדברי היד רמ"ה הם לכאורה תמוהים .איזה קשר יש בין הדין של
שעבודא דר' נתן לדיוננו? איך לומד הרמ"ה מהאפשרות של שעבוד על ִמלוה
שיש ללוה על אחרים ,שנלמדת ממקור ייחודי ,את הדין של שעבוד על דבר
שלא בא לעולם? אולי ניתן לומר שהרמ"ה סובר כרשב"ם ודעימיה שמדובר
בסוגיתינו לא בדברים שבאמת לא באו לעולם ,אלא בדברים שכעת ברשות
אחרים .אם כן ,קל יותר להבין הקשר בין שעבודא דר' נתן לדיננו ,בגלל ששני
הדינים הם באמת דומים .אבל אף שזה קל יותר להבין ,הוא עדיין קשה לקבל,
כי בסופו של דבר הדין של שעבודא דרבי נתן תקף רק בדמי ההלואות שיש
ללוה על אחרים ,ולכאורה אין לך בו אלא חידושו ,ואיך נלמד מכאן שלוה יכול
לשעבד כל מה שהוא רוצה ,אף שאינו ברשותו בכלל? אבל באמת אפילו בלי
בעיה זו ,הצעה זו לא תצליח .ראשית ,כפי שראינו ,קשה מאוד להגביל הדין של
"דאיקני" לדברים שבאו לעולם ,שזה כנראה סותר גמרא מפורשת .בנוסף
לשיקולים אלה ,לא ברור אם לשונו של הרמ"ה בכלל יכולה לסבול פירוש זה.
נראה שהמפתח להבנת דברי הרמ"ה נרמז במשפט הראשון שציטטנו׃
"כי היכי דלא מצי  דבר שלא בא לעולם  , הכי נמי לא מצי
משתעבד ליה לבעל חוב" .כנראה ,כוונת הרמ"ה היא כך :כמו שאי אפשר
להקנות דבר שלא בא לעולם קנין גמור ,כך גם אי אפשר לשעבדו לבעל חוב –
אע"ג שה"קנין" בשעבוד הוא דוקא קנין שאינו גמור .קנין ושעבוד הם שווים
 2הכוונה היא לברייתא בשם ר' נתן בב"ק מ :דמבואר שם שהנושה בחבירו מנה וחבירו
בחבירו ,מנין שמוציאין מזה ונותנים לזה? ת"ל :ונתן לאשר אשם לו".
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במהותם ,אבל הם בכל זאת ברמות שונות׃ קנין הוא קנין "גמור" ,ושעבוד אינו
גמור .לכאורה ,אין זה הבדל מחודד ,אלא אפיון מעורפל .הרמ"ה סובר ששעבוד
הוא אכן קנין ,אבל הוא קנין שמועיל פחות מרגיל ,ולכן אפשר שתהיו לו
דרישות פחותות .לפי זה ,הראיה משעבודא דרבי נתן אינה לימוד גמור ,ואינה
צריכה להיות ,אלא שהיא מורה שהדרישות לפעולת שעבוד הן נמוכות משל
קנין גמור.
בלי להיכנס עכשיו לכל פרטיו ,נציין מקביל מענין לתפיסה זו שנמצא
בדברי רש"י )כתובות נט .(.רב יוסף שם אומר לגבי קונמות" ,מתוך שאדם אוסר
פירות חבירו עליו ,אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם" .ומסביר רש"י׃ "מתוך
שהוא תופס במקום שאין סתם הקדש תופס  ...הלכך אדם אוסר עליו נמי דבר
שלא בא לעולם" .כמו בדברי הרמ"ה ,יש כאן לימוד ממציאות קנין על דבר
שאינו ברשותו לקנין על דבר שלא בא לעולם ,וכמו ברמ"ה ,רש"י אומר
שהלימוד אינו מחודד ,אלא הוא אומר שכיון שרואים שהדרישות נמוכות
במקום אחד ,מסתבר שהן נמוכות כמו כן בשטח אחר.
לסיכום׃ ראינו שלפי הרמ"ה ,אכן קיים הבדל בין שעבוד לקנין ,אולם
לא הבדל מהותי .קנין רגיל הוא קנין גמור ,ושעבוד הוא קנין שאינו גמור,
3
וכתוצאה מכך ,הדרישות של שעבוד הם פחותות מאשר לקנין.

 
המאירי )ב"ב קנז .ד"ה זה שאמרו( מסביר את הדין של "דאיקני"׃
ואעפ"י שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,בזו תכף
כשקנאה נשתעבדה לכל הקפותיו מאליו ,כמו שאמרו מיניה
אפילו מגלימא דעל כתפיה ,וכיון שנשתעבדו לו מאיליהם
 3התפיסה הזו מופיעה בכמה מקומות נוספים .הרא"ש אומר בתשובה שאף המאן דאמר דאין
אותיות נקנין באגב מודה דאותיות ישתעבדו באגב" ,דמצינו במקום אחר חילוק בין מכירה
לשעבוד דיותר בקל אדם משעבד נכסיו ממה שמוכרם דקיי"ל דאקני מועיל ומשתעבד נכסים
שעתיד לקנות ,ואינו יכול למכור נכסים שעתיד לקנות" )תשובות הרא"ש כלל ג סימן עה( .אפשר
שגם בעלי התוספות )ב"ב קנז .ד"ה דאיקני קנה( הולכים באותו כיוון באומרם׃ "דמהני אפילו
לרבנן דרבי מאיר אף על פי שסבורים דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,משום דאלים כח
השעבוד" .כנראה שלפי תוספות קנין ושעבוד שווים במהותם ,ושונים רק במדת כחם.
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ומן הסתם ,ר"ל אעפ"י שלא כתב דאקנה ,למה נפקע שעבודם
כשמכרם? אלא שחסו על הלקוחות מפני שהם סוברים
שאינה משועבדת להם אחר שלא כתב דאקנה ,וכי כתב לו
מיהא חזר הענין לדינו ונשתעבד מעת המקח מן הדין ולא
מצד הקנאתו.
איך פותר המאירי את בעית דבר שלא בא לעולם? ראשית ,הוא מדגיש
שהשעבוד חל "תכף כשקנאה" .כנראה שחלק גדול מבעית דבר שלא בא לעולם
הוא איזה פער זמני בין התחלת התהליך וסיומו .בלי דברי המאירי ,היינו
אומרים ששעבוד מתחיל בשעת ההלואה ,ולא חל על הנכס אלא לאחר שקנאה.
לעומת זאת ,אומר לנו המאירי שבשעבוד כל התהליך מתחיל ומסתיים באותו
רגע ,תכף כשקנאה .באיזה מנגנון פועל התהליך הזה ,ואיך הוא שונה מקנין
רגיל? היה נראה לומר שהוא פועל עם אותו מנגנון של קנין ,אלא שמאיזו סיבה
שהיא ,ניתן בשעבוד לאחר את פעולת הקנין .אכן ,הלוה הניח את יסודות הקנין
בשעת ההלואה ,אבל עיקר פעולת הקנין לא יהיה אלא לאחר שיקנה את
הנכסים ,ואז הוא יחול "תכף כשקנאה" .אולם דברים אלה אינם פותרים את
הבעיה ,וגם אינם נכנסים בדברי המאירי.
למעשה ,כל קנין על דבר שלא בא לעולם פועל כמו שתיארנו .עולה
מכמה וכמה דינים שקנין על דבר שלא בא לעולם אינו פועל אלא בשעה שהדבר
בא לעולם .נביא שתי דוגמאות .בבבא מציעא )סו (:ועוד כמה מקומות נרשמה
מחלוקת בין רב נחמן ורב הונא על מקרה בו אדם מוכר לחבירו פירות דקל
שכעת לא גדלו .רב נחמן סובר שאין למכירה זו כל תוקף ,ולכן המוכר יכול
לחזור במכירתו אף לאחר שגדלו הפירות .לנגדו ,רב הונא ,שסובר שאדם מקנה
דבר שלא בא לעולם ,קובע שמשבאו לעולם ,אין יכול לחזור בו .אולם ,בין לרב
נחמן בין לרב הונא ,המוכר יכול לחזור כל עוד שלא גדלו הפירות .מדוע מסכים
לזה רב הונא? כנראה שאף למאן דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ,הקנין
אינו פועל אלא לאחר שהדבר בעולם.
הגמרא בבבא בתרא )קכז (:קובעת שבמקרים מסוימים ,אב נאמן לומר
על אחד מבניו שהוא בכורו .על זה שואלת הגמרא׃ איזה צורך יש בדין זה? אם
האב רוצה לתת לבנו חלק כפול בירושה הראוי לבכור ,הרי הוא יכול לתת לו
במתנה רגילה .על זה הגמרא עונה שצריך הנאמנות הזו בעבור "נכסים שנפלו לו
לאחר מכאן" ,שהאב אינו יכול לתת במתנה רגילה .ממשיכה הגמרא ,שאף לפי
רבי מאיר יש צורך בנאמאנות הזו ,בעבור "נכסים שנפלו לו כשהוא גוסס".
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אף לפי רבי מאיר ,יש צורך בקנין על דבר שלא בא לעולם שהמקנה יהיה בר
דעת בשעה שהדבר בא לעולם .אפשר להסביר שדרישה זו באה מאיזו סיבה
חיצונית ,אבל סביר לומר שהוא מורה על יסוד מהותי בפעולת קנין על דבר שלא
בא לעולם׃ עיקר פעולת הקנין הוא בשעה שהדבר בא לעולם ,ולכן יש צורך
בכך שכל הצדדים יהיו קיימים ומתפקדים באותה שעה.
אם כן ,אי אפשר לעשות מזה הבדל בין קנין ושעבוד ,שכנראה
הוא קיים בשניהם ,ובאף אחד מהם יספיק להסביר יעילותם .אם כן ,איך ננמק
את חילוקו של המאירי? נראה שהמאירי סובר ששעבוד אינו פועל כלל במנגנון
יזום על ידי צדדי העסקה ,אלא הוא תהליך שנעשה "ממילא" כתוצאת
מציאות מסויימת .בלשון המאירי׃ "וכיון שנשתעבדו לו  ",ובהמשך,
"ונשתעבד מעת המקח  .    כאשר קנה הלוה את
הנכסים ,מציאות ההלואה בשיתוף בעלותו העכשוית על הנכסים יוצרת
השעבוד" ,תכף כשקנאה" .לפי המאירי ,הפער המפריד בין קנין ושעבוד הוא
מוחלט .קנין הוא פעולה מעשה ידי אדם ,ושעבוד הוא תהליך משפטי התלויה
בתנאי המציאות באופן בלעדי .אין לשעבוד הבעיה של קנין על דבר שלא בא
לעולם ,בגלל שהוא אינו קנין ואינו דומה לקנין.
תפיסה זו של המאירי מחודשת עד מאד .נציין רק בעיה אחת מקומית
שעולה מסוגיתינו .הגמרא אומרת שלפי רבי מאיר אין שאלה ששעיבוד
"דאיקני" קנה ,בגלל סברתו שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם .אבל לפי
המאירי ,הדיון בכלל אינו קשור לקנין על דבר שלא בא לעולם .רק מסיבה
חיצונית ,שהיא הגנת הלקוחות ,נאמר שלא יועיל השעבוד ,וכנראה הדאגה הזו
4
קיימת או לו קיימת באותו אופן בין לרבי מאיר ובין לרבנן.
 4עם זאת ,אפשר להביא עוד דוגמאות לתפיסה הזו של המאירי .הרשב"א טוען בתשובה
שבניגוד לקנינים" ,בחיובין ותנאין ,ואפילו בשעבודין ובשכירות ,לא שייך דבר שלא בא
לעולם" )שו"ת רשב"א ח"ג ס' סה( .בהסבר הוא אומר׃ "והטעם בזה לפי שנשתעבד הגוף
להלואתו ,וכל שיקנה נשתעבדו נכסים שקנה בגרר' שעבוד גופו ".כמו המאירי ,הרשב"א סובר
שהשעבוד על נכס מסויים אינו בא מאיזה פעולה ,אלא כתוצאת המצב של התחייבות הלוה.
סביב לכתובות נד ,יש דיון בהרבה מהראשונים לצדק את המנהג הנפוץ בכל ישראל שחתן
כותב לכלתו הון רב למרות שאין לו אף פרוטה .לא נכנס עכשיו לדיון הרווחת הזה ,אלא להעיר
שכמה מהראשונים מציגים הסבירים שנשמעים כמו דברי הרשב"א שציטטנו .ראה ,לדוגמא,
תוספות והרא"ש על האתר.

 

 
לפעמים ,כשהתורה מדברת על קרקע היא משתמשת בשורש א-ח-ז,1
גם כשם עצם )אחוזה (...וגם כפועל )והאחזו בה( .המפרשים מתחלקים לשתי
מחנות בהסברת הקשר המדוייק בין אחיזה וקרקע .המלבי"ם מפרש" :זאת
אומרת שהאדם אוחז הקרקע שלו" שהאדם הוא הפועל האקטיבי והקרקע
פסיבית ו"נאחזת" בידי האדם .אבל רב שמשון רפאל הירש מתנגד לזה ומפתח
כוון אחר )בראשית כג:ד(:
המפרש "אחוזה" כרכוש על שם ש"החפץ נאחז" בידי בעליו
אינו אלא טועה" ....אחז" במשמעות "קנה" איננו אלא בנפעל:
"והאחזו בה" )בראשית לד:י(" ,ויאחזו בה" )שם מז:כז( ונאחזו
בתוככם )במדבר לב:ל( .נמצא כי לא החפץ נאחז לבעליו אלא
הבעל נאחז ע"י החפץ ואכן זו דרכה של נחלת קרקע .האדמה
נושאת את בעליה ,והוא נאסר בכבליה ,משום כך קרקעותיו של
אדם אחראין לו ומשום כך בודאי "אין נשבעין על הקרקעות"
)שבועות מב .(:בשבועה מפקיר האדם לעונש הכליה את עצמו
ואת כל רכושו את כל הטפל לאישיותו ,אם אין אמת בדבריו....
אולם רק מטלטלין טפלים לאדם ויש לאל ידו להשמיד אותם
בכל עת .ואילו הקרקע מאריך ימים אחרי האדם ,האדם טפל
לקרקע ואין הקרקע טפל לאדם .נמצא שאין הוא יכול לשעבד
את קיום האדמה לאמתת דברו.
אם ננקוט כמו הרב הירש לכאורה צריכים לחלק בין מהות הבעלות
בקרקע ובמטלטלין .במטלטלין יש חלות הלכתית של בעלות שנמצאת בחפץ,
בבעלים או בקשר ביניהם .2בניגוד לזה ,התורה לא מכירה בחלות בעלות-ממונית
מקבילה על קרקע ,ומה שנשאר היא בעלות במישור של הסכם חברתי ותפיסת
 1מלבי"ם ויקרא כ"ה:כ"ג.
 2עיין במאמרנו בבית יצחק לט ,עמודים ק"מ-קמ"ה.

בית יצחק מ"ב ● תש"ע

26

יוסף צבי בראנשטיין

בני אדם) 3כפי שיבואר בהמשך( .לכאורה ,יש לנו פסוק מפורש שמשתמע כך –
"והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי" .היכולת
למכור ולהקדיש היא ביטוי לבעלות על הנכס ,ולכן כשהקב"ה מגביל הכוחות
האלו בקרקע הוא שולח לנו מסר שהארץ לא שייכת לנו 6,5,4.אם החילוק הזה נכון,
אמורים להיות הבדלים רבים בין קרקע ומטלטלין בדינים שקשורים לבעלות.
לכאורה היסוד הזה של חוסר בעלות ממונית בקרקע בוקע ועולה
מדברי המאירי בסוגית אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט .כמקור לדין הירושלמי
)קידושין א:ו( מצטט הפסוק "לה' הארץ ומלואה" .מהי "הארץ" לפי הירושלמי,
 3גם במטלטלין לכאורה יש שהגדירו בעלות באופן הזה )עיין בדברי רב יחזקאל אברמסקי
שמובאים במאמר הנ"ל( אבל לצורך המאמר ננקוט שיש "חלות" בבעלות על מטלטלין.
 4גם לגבי טעם למצוות שמיטה יש רעיון דומה .עיין בסנהדרין לט .שטעם המצוה הוא "כדי
שתדעו שהארץ שלי" ובילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ כרך א' עמודים י"ח-כ'.
 5לפי זה ,הדין של חזרת שדות ביובל אמור להיות גם בחוץ לארץ אבל מסיבות
צדדיות התורה מגבילה את הדין לארץ ישראל .עיין בזה בקטע האחרון בשיעור של
מו"ר הג"ר אהרן ליכטנשטיין שסוכם בבית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון:
.http://www.etzion.org.il/vbm/archive/7-halak/19mehira.php
 6אבל יש שתפסו חזרת השדות ביובל בצורה הפוכה .עיין מורה נבוכים ג:לט שמסביר
שהנימוק הוא "תקון הפרנסה והכלכלה על ההתמדה ,והוא היות הארץ כולה שמורה לבעלים
אי אפשר בה מכירה לצמיתות ,והארץ לא תמכר לצמיתות ,וישאר ממון האדם שמור עליו ועל
יורשיו" שלכאורה מהוה ביטוי לבעלות שלימה על הקרקע .לכאורה יש דיון מקביל במישור
ההלכתי .הרמב"ם )שמיטה ויובל יא:א( פוסק שגם אם שניהם מתנים שהקנין יהיה לצמיתות
"אין מעשיהן מועילין אלא תחזור השדה לבעליה ביובל" .הרדב"ז שם מסביר שהרמב"ם פוסק
כרבא ש"אי עביד לא מהני" .הרשב"א )ב"מ ע"ט .ד"ה הב"ע( מסכים עם הדין אבל מסבה שונה:
מכאן נראה לי דלכ"ע אין תנאי מועיל ביובל שאין אדם מתנה על מה שאינו שלו
שכן כתוב ביובל והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ" .גם עיין בגליוני הש"ס
לב"ב מ"ד :שמביא שו"ת מהר"ם בר ברוך שמסביר המושג של ד' אמות דא"י
ששיך לכל יהודי למרות כבוש הגוים בדרך זה – "דאפילו בזמן שישראל שרויין
על אדמתן אין להם רשות למכור שדותיהן לצמיתות  ...וכתיב לה' הארץ ומלואה".
הרי"ע מסביר "כוונתו דמזה ראיה דא"י היא עדיין של השי"ת ולא ניתן גם
לישראל נתינה חלוטה מדלא ניתן להם הכוח למכור לצמיתות כמו שהוא בדבר
שהוא שלו לגמרי וכתיב לה' הארץ וע"כ כיון דהארץ של השי"ת לגמרי עדיין
הוה ליה לגבי בנ"י גופייהו רק כעין משלחן גבוה קזכו ולמי שאין הגבוה נותנו
ה"ל לגבי של השי"ת לגמרי וא"א שיזכה בו כלל.

לה' הארץ ומלואה
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ואיך הפסוק מסביר למה אפשר להקדיש במילים בעלמא בלי מעשה קנין?
המאירי )קידושין כו (:מזהה "הארץ" בפסוק עם קרקע העולם ששייכת להקב"ה
ולכן יש לו קנין חצר בכל מקום בעולם .יוצא ,שלפי המאירי יש הבדל עקרוני בין
מטלטלין ששייכים לבעלים ,לקרקע ,שמספיק שייכת להקב"ה באופן ממוני כדי
שהקדש יקנה בקנין חצר .לכאו' זה מוכיח שיש הגבלות רציניות בבעלות של בנ"א
על הקרקע שלהם.

 
הגמרא )ב"מ מז (:מביאה מחלוקת אמוראים אם מעות או משיכה קונה
במטלטלין .ריש לקיש מביא הפסוק "או קנה מיד עמיתיך" כמקור שמשיכה
קונה ,ויש מחלוקת ראשונים לגבי המקור של קנין כסף .8אבל דבר אחד ברור –
שיש מקור דאורייתא שמלמד לנו הדרך לקנות מטלטלין .בניגוד לזה ,המקורות
לדרכי הקנין של קרקע יותר מעורפלים .רוב הפסוקים שמובאים בקידושין דף
כ"ו לכסף שטר וחזקה מופיעים רק בדברי קבלה )ירמיה פרק לב( 9,למרות
שפשוט שיש לקנינים על קרקע תוקף דאורייתא .אפשר לטעון שהפסוקים הם
אסמכתא 10או גילוי מילתא להלכה למשה מסיני ,או שכל מעשה הקנינים נקבעו
ע"י חז"ל .11אבל יש בירושלמי )קידושין א:ה( קטע מעניין שמאיר את האפילה:
בראשונה היו קונין בשליפת המנעל הדא היא דכתיב וזאת
לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה שלף איש נעלו וגו'
 ...חזרו להיות קונים בקצצה מהו בקצצה בשעה שהיה אדם
מוכר שדה אחוזתו היו קרוביו מביאין חביות וממלין אותן
קליות ואגוזים ושוברין לפני התינוקות והתינוקות מלקטין
ואומ' נקצץ פלוני מאחוזתו .ובשעה שהיה מחזירה לו היו
 7אפשר להסביר שיותר קל להקדיש מלהקנות ,כי בעצם כל דבר בעולם שייך להקב"ה ובמובן
מסויים הקדש הוא המצב הטבעי .עיין בזה בחדושי הגרש"ש נדרים סימן כב.
 8רש"י בכורות י"ג :ד"ה הניחא מביא הפסוק "ונתן הכסף וקם לו" שמופיע בהקשר של פדיון
הקדש .תוספות )שם ד"ה דבר תורה( כותבים ש"סתם קנין דקרא במעות" .הרי"ף כותב
שהמקור הוא קל וחומר מעבד עברי.
 9החריג הוא "וירשתם אותה וישבתם בה" שמובא בתנא דבי רבי ישמעאל כמקור לחזקה.
 10עיין במאירי שם שהפסוקים לקנין חזקה רק אסמכתא.
 11עיין ספר החינוך מצוה של"ו.
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עושין כך ואומ' חזר פלוני לאחוזתו  ...חזרו להיות קונים
בכסף ובשטר ובחזקה.
לפי הירושלמי דרכי הקנין בקרקע תלויות במנהג העולם ,והתפתחו
במשך הדורות עד שנקבעו ככסף שטר וחזקה .לפי זה ,הפסוקים שמופיעים
בבבלי רק מעידים על המנהג שבאמת קובע הקנין .יוצא ,שיש הבדל מהותי בין
דרכי הקנין בקרקע ובמטלטלים ואפשר להסביר שזה נובע מהגדרת הבעלות של
שניהם .במטלטלין יש בעלות עצמית ואמיתית ולכן התורה מגדירה לנו איך
ליצור חלות כזו .אבל בקרקע א"א ליצור חלות בעלות כזאת ולכן כל החלות
12
בעלות וגם איך ליצור אותה תלויים בהסכם חברתי ודעת בני אדם.
לכאורה זה גם משפיע על אופי הקנינים עצמם .יש אחרונים שמגדירים
קנין שטר כ"מסירת ראיה מהמוכר לקונה" 13שמצביעה על הראיה כלפי חוץ
וידיעת בני אדם כגורם הקנין .לגבי קנין חזקה יש שהסבירו יסודו )במיוחד
בשיטת הרמב"ם( כביטויים להוראת בעלות 14שגם מתמקד באיך אנשים
16
מתייחסים לקרקע במציאות 15ולא במעשה קנין אובייקטיבי.

 12עיין במשאת משה קידושין סימן ג' שמביא הירושלמי כהוכחה שכל הקנינם תלויים במנהג
העולם )בעצם כולם "סיטומתא" במובן מסויים ,ועיין דבר אברהם א:א( .אבל לכאורה ההקשר
בירושלמי והקנינים שנזכרים ברשימה הסופית משתמעים שיש להגביל אותה לקרקע דוקא.
המשאת משה מתקשה לפי המהלך שלו בגמרא בבכורות שקובע שהקנינים שמועילים ליהודים
לא מועילים לגויים שלכאורה משמע שהקנינים לא תלויים במנהג העולם .אבל אם נגביל
הירושלמי לקנינים בקרקע הכל יוצא כפתור ופרח מכיון שהגמרא בבכורות רק מדברת על מעות
ומשיכה – הקנינים במטלטלין שנקבעו על פי התורה.
 13עיין מנחת אשר ב"ב מ"ב:ז ,פרי משה סימן ל"ג ,וארץ הצבי סימן כ"ג.
 14עיין ברמב"ם מכירה א:טו-טז ,זכייה ומתנה ב:ב ,אבן האזל בשני המקומות ,רבינו יונה ב"ב
נב ,:ראש ב"ב ג:סג מנחת אשר ב"ב סי' ל"ז-ל"ח ,ומ"ב.
 15אבל אפשר לדחות שההוראת בעלות כלפי חוץ )תפיסת החברה( בעצמו לא יוצר הקנין והוא
רק סימן למשהוא אחר שבאמת קובע הקנין.
 16כסף לכאורה לא פועל כהוראת בעלות אבל אין בזה סתירה למהלך שלנו – ברור שבני אדם
נוהגים לתת כסף כתשלום בקנין .חשוב לציין שיש שמחלקים בין ה"כסף" של מטלטלין וה"כסף"
של קרקע .לדוגמא ,עיין בתוס ר"י הזקן קידושין מז .שבקרקע צריכים כסף בעין בניגוד למטלטלין,
ובפנ"י קידושין כו .ד"ה בכסף מנלן ,שאפילו לרב יוחנן שמעות קונות הייתי חושב בלי פסוק נוסף
שרק קונים קרקע בשטר "כיון דבחזקת בעליהן עומדות אין דרך להקנותם אלא בשטר".
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גם לגבי הפקעת שם בעלים בקרקע אנו מוצאים חשיבות מיוחדת
לתפיסת בני אדם .בדרך כלל קרקע אינה נגזלת ולכן אין לגזלן הזכויות של
בעלים .אבל יש משפט עמום במשנה כלאים )ז:ו( שלכאורה 17מגביל הכלל
ש"קרקע אינה נגזלת"" :מאימתי הוא נקרא אנס משישקע" .המשנה אומרת
שהאנס מוגדר כבעלים ליצור כלאי הכרם משנשתקע שם בעלים – כשאין בני
אדם מתייחסים אליה כשדה של הנגזל .מה טיבו של השיעור הזה אם בדרך כלל
אומרים שקרקע אינה נגזלת ושאין יאוש בקרקע?
הרדב"ז ומהר"י קורקוס )הל' כלאים ה:י( מסבירים לפי פירושם
בירושלמי שלמרות שבדרך כלל אין יאוש בקרקע ,כשנשתקעו שם בעלים יש אנן
סהדי שהתייאש .18אבל עיין בתרומת הכרי )סימן שע"א( שמחלק באופן יותר
עקרוני .הוא מסביר שבדרך כלל קרקע אינה נגזלת ואין יאוש בקרקע "דכל היכי
דאיתא ברשותיה דמרא איתא וזה לא שייך אלא בשנקרא של בעלים עליו אבל
בשנשתקע שם הבעלים תו לא קיימי ברשות דבעלים 
        אבל בשנשתקע שם הבעלים
הימנה יוצאת בזה מרשותא דידהו ונגזלת לכן מהני לה יאוש" .ולכאורה הסבר
מעין זה מוכרח ברא"ש על המשנה שמסיק ששיקוע שם בעלים הוא דין עצמאי
שלא קשור ליאוש .וצריכים אנו לבאר קנין זה ,דהרי אם קרקע אינה נגזלת
והבעלים אינם מתייאשים למה הם מפסידים בעלותם? אפשר להסביר שהוא
משתמש בסברא של התרומת הכרי ומרחיק לכת יותר ,שאם חלות בעלות בקרקע
נובעת מהעובדה שבני אדם מתייחסים לקרקע זה כשלו ,כשזה חסר גם הבעלות
נעלמת אתו.

 
בדומה לזה ,יש דעות שונות בראשונים איך לקבוע מי המרא קמא
בקרקע .19לפי גישה אחת שבסופו של דבר נפסק בשולחן ערוך )חו"מ קמ:א(,
הקובע הוא "קול" שהשדה היתה שלו .היד רמה ,שהוא הבית אב לגישה הזאת,
 17עיין בגר"א על המשנה שמסביר המשנה באופן אחר לגמרי.
 18משמע ,שהכלל "אין יאוש בקרקע" נובע מאומדנא ולא מדין עקרוני.
 19לפי רבינו יונה )ריש פרק חזקת הבתים( המרא קמא נקבע על פי עדים שהוא היה על הקרקע
ליום אחד .הרמב"ם )טוען ונטען יא:א( משתמש בבטוי "קרקעות ידועות לבעליהן" ועיין
אבן האזל שם בבאור שיטתו.
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בכמה מקומות בפרק חזקת הבתים )סימנים ל ,נא ,עה( חוזר על שיטתו שמי
שבא עם כוח של קול ,אפילו בלי עדים שהוא אף פעם היה על הקרקע ,מוציא
מיד המחזיק )תוך ג' שנים( .יש ראשונים שהלכו בעקבותיו והסבירו אותו על
רקע הכוח הכללי של קול ,20אבל היד רמה עצמו לא מקשר הקול שקובע המרא
קמא לקול בתחומים אחרים .יתכן שבקרקע יש לקול משמעות מיוחדת כיון
שכל חלות הבעלות תלויה בתפיסת בני אדם.
אולי גורם דומה גם פועל בחזקת ג' שנים .לפי הגאונים ,21חג"ש מהוה
לא רק ראיה לבעלות המחזיק אלא גם יוצרת אותה )במילים אחרות ,חג"ש הוא
אופן נוסף של קנין חזקה( .כדי להסביר זה לכאורה צריכים להניח שתי הנחות:
שהיסוד של קנין חזקה היא הוראת בעלות )שאנשים תופסים אותו כבעלים( ולא
מעשה קנין אובייקטיבי ,ושאחרי ג' שנים יש לו מספיק הוראת בעלות להחשב
כבעלים .לכאורה זה רק יתכן אם הגורם העיקרי של חג"ש היא הוראת בעלות.
גם אם מבינים כפשטות ,שחג"ש הוא רק ראיה על בעלות ,יש שסברו שהמנגנון
הוא מוחזקות שנוצרת על ידי הוראת בעלות כלפי חוץ ולא רק ראיה משתיקת
מרא קמא .22הרמב"ם 23מעתיק כמה דברים גם בהלכות מכירה )בתור קנין
חזקה( וגם בלכות טוען ונטען )בתור מעשים שמועילים ליצור מוחזקות(
24
והחפיפה הזאת רק מובנת על הרקע שהוראת בעלות היא היסוד דשני הדינים.

 20שו"ת הראש צט:ח ,ושו"ת מהרי"ט ב:כח
 21עיין במקח וממכר לרב האי גאון יג:ג ובקונטרסי ביאורים-שערי שמועות ב"ב סימן כב.
 22בשיטת הולכי אושא ,עיין ברמב"ן כח :ד"ה משור המועד ,ברשב"א ורבינו יונה על אתר,
בבית ישי סימן ק' )בסוף( ,בדברות משה ב"ב כ"א:ה ,ובמנחת אשר ב"ב סימן י"א .בשיטת
רבא ,עיין ברמב"ן מב :שמשמע שהכל תלוי בשתיקת מרא קמא ,אבל האחרונים )קצוה"ח
קל"ה:ב שער המשפט ק"מ:ג קה"י סימן יח( התקשו בזה הרבה והסבירו הרמב"ן )והראשונים
שהלכו בעקבותיו( בדרכים שונים .עיין באבי עזרי )טוען ונטען יא:א( שמבאר על פי היסוד של
הוראת בעלות.
 23עיין בטוען ונטען יא:ט ומכירה א:טז ,ובטוען ונטען יב:יג ומכירה א:טו.
 24ואפשר להציע שזה גם גורם חשוב לגבי מחאה .עיין בר"י מיגש לט :ד"ה מ"ד שלפי דעה
אחת בגמרא מחאה צריכה פרסום מיידי ולכן מחאה רק תקיפה בפני ג' למרות "דבאפי תרין נמי
הא קמגליא מילתא דאמרינן חברא חברא אית ליה" .עיין גם ברבינו יונה וברשב"א שם.
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יש אולי גם אינדיקציות שלפעמים לא מתייחסים לגוף הקרקע כחפצא
הנקנה ,אלא לאיך אנשים משתמשים בו .הגמרא בכמה מקומות מביאה מימרא
של שמואל שהמחזיק בשדה אחת כדי לקנותו ,יכול לקנות גם שדות אחרות
במקום רחוק באותו מעשה כי "סדנא דארעא חד היא" .זאת אומרת שכל העולם
כולו נחשב כ"חפצא אחד" של קרקע .אבל ,לפי הלישנא קמא בב"ב סז .המחזיק
בחולסית לא קנה מצולה כי הדין של שמואל מוגבל לכשיש לשתי השדות "חדא
תשמישתא" בניגוד למצולה וחולסית ש"הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא
לחוד" .מה פשר חילוק זה? למה התשמיש חשוב בהגדרת חפצא של קרקע?
אולי אפשר להסביר שאם כל חלות הבעלות בקרקע נובעת מתפיסת בני אדם,
25
מסתבר שמגדירים אותה לפי איך שאנשים מתייחסים אליה.
לכאורה זה מראה שמטרת המחאה לא רק כדי להזהיר המחזיק ,אלא גם יש צורך שאנשים ידעו
שהמרא קמא מחה.
 25לפי זה גם מובן למה לפעמים נותנים כמה דינים של קרקע למטלטלין אם גם בהם המוקד
הוא התשמיש ולא עצם החפצא .בדרך כלל במטלטלין המחזיק מנצח על המרא קמא ובקרקע
הדין הפוך ,אבל בדברים העשויים להשאיל ולהשכיר הגמרא אומרת )שבועות מו (:שהמרא
קמא יכול להוציא מהמחזיק .עיין רמב"ם )טוען ונטען ח:ט( שמביא מחלוקת לגבי הגדרת הסוג
הזה:
אל תטעה בין דברים העשויין להשאיל ולהשכיר לדברים שדרכן להשאיל
ולהשכיר כמו שטעו רבים וגדולים שכל הדברים ראויין להשאיל ודרכן
להשאיל אפילו חלוקו של אדם ומצעו ומטתו ראויין להשאיל ,אבל
דברים העשויין להשאיל ולהשכיר הם הכלים שבני אותה מדינה עושין
אותן מתחלת עשייתן כדי להשאילן ולהשכירן וליטול שכרן והרי הן
לבעליהן          ,
 ,   כגון היורות הגדולות של נחשת שמבשלין
בהן בבית המשתאות ,וכגון כלי נחשת הטוח בזהב ששוכרין אותו לכלה
להתקשט בו ,שעשיית אלו הכלים אינן למכירת עצמן ולא להשתמש בהן
בעל הבית בביתו אלא להשאילן לאחרים כדי ליהנות כנגדן או להשכירן
וליטול שכרן.
זאת אומרת שהרמב"ם מרחיב הגדרת קרקע לענין העדפת המרא קמא על המחזיק לדברים
שבהם התשמיש הוא העיקר והגוף טפל .לכאורה ההגדרה הזאת לקרקע גם מצביעה על
החשיבות של השתמשות ,שמשתקף הפן הסובייקטיבי בחזקות על קרקע.
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אפשר שהיסוד הזה בקרקע גם יכול להאיר על נקודת המגע בין
קרקע לעבדים שאולי עומד ביסוד ההיקש ביניהם .כמו בקרקע ,גם בעבדים
יש מקורות שמשתמע מהם שאין לאדון בעלות ממונית על גוף העבד.
בירושלמי ריש מרובה יש רשימה של דברים שאין בהם חיוב כפל ,ועבדים
הומעטו בגלל "שאין לך בהן אלא תשמיש" .26בספרא פרשת בהר יש דרשה
על הפסוק "לעולם בהם תעבודו" ש"אין לך בהם אלא עבודה" ועיין פירוש
הר"ש שם שזה מקור לאיסור על האדון להכות ולצער עבדו 27.הגמרא )גיטין
לח (:אומרת שא"א להקדיש הגוף של העבד .הרמב"ן שם מסביר שיש לאדון
שני קנינים על עבדו – קנין ממון על מעשה ידיו וקנין איסור על גופו "ולא
מצינו דין זה אלא להדיוט אבל לא להקדש" .משמע ,שאין לאדון קנין ממון
על גוף העבד.
בזה אולי יכולים להבין שיטת הירושלמי )קידושין א:ה( שמביא
ההיקש לקרקע כמקור לחזקת ג' שנים בעבדים .במבט ראשון זה נראה קצת
שרירותי ובאמת הראשונים בדרך כלל 28מסבירים אחרת .אבל אם נניח שחזקת
ג' שנים בקרקע נובעת מחלות בעלות שתלויה בתפיסת בני אדם במקום חלות
בעלות אמיתית ,ושההיקש לעבדים מראה שזה גם נכון בעבדים ,לכאורה הכל
29
מובן.
אולי יסוד זה גם טמון בשמות שהגמרא נותנת לקרקע ומטלטלין.
המשנה בבא קמא )יד (:משתמשת בביטוי "שוה כסף" לתאר קרקע .הגמרא
שואלת על פשר הביטוי ואחר כמה הצעות היא מקבלת תשובת רב אשי" :שוה
כסף ולא כסף והני כולהו )מטלטלין ,עבדים ושטרות( כסף נינהו" .לכאורה
 26אבל עיין בפני משה שלכאורה מוטרד מהרעיון שבעלות האדון מוגבלת לתשמיש ולכן
מפרש שהירושלמי מדברת על עבד עברי.
 27עיין בזה רש"י גיטין כא :ד"ה לא אפשר שאסור לחתוך יד העבד בגלל "דשייך במצוות".
הרמב"ם רוצח ב:יג סובר שאין איסור להכותו.
 28החריג הוא רבינו גרשם על המשנה ריש חזקת הבתים.
 29גם ראוי לציין שההיקש קרקע לעבדים נובע מהמלה "אחוזה" )ויקרא כה:מו( שלפי הרש"ר
הירש מצביע על חוסר בעלות ממונית בקרקע.
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הפירוש הזה של רב אשי מרפסן איגרי .למה כל דבר בעולם מוגדר כ"כסף" חוץ
מקרקע? אולי ההסבר הוא שאפשר להיות בעלים על כל דבר בעולם ושהדבר
30
יחשב כממונו חוץ מקרקע.

 
עכשיו צריכים להמשיך שלב נוסף ולהבין הסברא ליסוד זה .לכאורה
אפשר ללכת באחד משני כוונים :חוסר תפיסה/שליטה ,וחוסר יכולת ליצור
קרקע.
יש אחרונים שמצביעים על שליטה כמרכיב הכרחי לבעלות 31.לכאורה
ברור שרמת השליטה שיש לאדם על הקרקע שלו היא פחותה ממה שיש לו על
חפציו .במטלטלין הבעלים יכולים לאחוז אותם ביד או לשים אותם בארון נעול
ולזרוק המפתח ,מה שבלתי אפשרי בקרקע ,ואולי ההבדל ברמת הבעלות נובע
באופן טבעי מזה .נימוק זה עולה מדברי המהר"ל מפראג )חדושי אגדות יבמות
סג .ד"ה שיעמדו על הקרקע( .רבא שם מתאר החיים הקשים של חקלאים
ומסיים "ולא עוד אלא מגניא ליה אארעא ועביד בה תיגרא" .המהר"ל מסביר
"וזה כי הקרקע אינה ברשות האדם לגמרי כמו הכסף וזהב שהוא בידו ובביתו,
 30אולי אפשר להעמיק בחילוק הזה בין קרקע לדברים אחרים על פי פירוש מילולי בגמרא.
יש חקירה של הצפנת פענח )כללי התורה והמצוות ח"א ד"ה קנין ,מפענח צפונות עמוד ע"ז(
האם להתייחס לחפצים כ"חומר" או כ"שווי" .זאת אומרת שאולי רואים חפצים יותר לפי
השווי שלהם ולא כחפץ עצמאי .הוא קושר את זה למחלוקת אם משיכה או כסף קונה
במטלטלין – משיכה היא קנין שמתייחס לעצם החפץ וכסף לשווי שלו .אולי גם אפשר
לקשור החקירה הזאת לכמה מקורות אחרים .הרמב"ן גיטין ל"ח סובר שהסבה שאם אדם
מקדיש "שור לדמיו" שהוא קדוש ומועלים בו היא "שהוא גופו ממון הוא וכי אמר לדמיו
קדש הוא לגמרי שהוא עצמו דמים הוא" .יש חקירה לגבי תשלומי נזק וגניבה אם המטרה היא
לתקן/להחזיר החפץ או להשלים החור בחשבון בנק שלו )עיין בקובץ שיעורים ב"ק כז,.
גר"ח על הרמב"ם הלכות טוען ונטען ,וקונטרסי שיעורים ב"ק ו:ד-ה( .אולי זה קשור
לההגדרה הבסיסית של הדברים שניזוקו או שנגזולו .אם ננקוט שבעצם אנחנו תופסים
מטלטלין כסמל של שווי מסויים וקרקע כדבר שיש לו קיום עצמי מעל ומעבר לשווי שלו ,אז
התארים בגמרא של "כסף" מול "שוה כסף" מדוייקים לחוט השערה ודי מובן למה אי אפשר
להיות הבעלים על קרקע כמו שאפשר בדברים אחרים.
 31עיין בבית יצחק כרך ל"ט עמודים קמ"ה-קמ"ז.
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וזה נקרא כי יש לו כסף וזהב ,אבל הקרקע אינו בידו לכן צריך לשכב על האדמה
ולשמור אותה ,ועביד ליה תיגרא כאשר אין הקרקע היא ברשותו לא נחשב שה
ממונו של אדם שהוא תחת ידו".
יש לר' יוסף ענגיל )גליוני הש"ס סוטה ד (:ווריאציה של זה .לדעתו,
רמת השליטה שנצרכה להיות הבעלים היא היכולת להרוס הדבר 32.לפי הגדרתו
יוצא שכיון שאי אפשר להרוס גוף הקרקע אין יכולת לשליטה שלימה לבעלות
שלימה עליה.
33

בתורה השורש "ק-נ-ה" מופיע כמה פעמים בהקשרים לא קניניים.
לפי רש"י הפירוש של המלה הוא עשייה ויצירה ,ולא ענין של קנין ובעלות
כמו שמשתמשים בו במשנה ובגמרא .אבל הקשר בין המובן המקראי למובן
המשנתי נמצא ברש"י עצמו )בראשית יד:יט(" :קונה שמים וארץ – כמו
עושה שמים וארץ ,על ידי עשייתן קנאן להיות שלו" .רש"י )בעצם המדרש(
מחדש שיצירה היא דרך של קנין .הגרי"ד סולוביציק לוקח את זה שלב נוסף
וטוען שיצירה היא לא רק דרך קנין נוספת אלא היסוד של כל המערכת )דברי
השקפה עמ' " :(14הבה נברר פרט הלכתי  ...מהם המקור והיסוד של ענין
הבעלות?  ...ביסודו של דבר יש רק קנין עליון אחד  ...והוא יצירתו של
הנכס .למי שייך שולחן זה שלידו אני יושב כעת? לנגר שעשה אותו .כיצד
מגיע אני לבעלות עליו? בפשטות ע"י משיכה ,הגבהה ,מסירה ,חצר וכדומה,
שהם סמלים בידי האיש היוצר את הנכס והמאפשרים את העברתו לבעלות
אחרת" .במילים אחרות ,הבעלות נוצרה ע"י יצירה ויש זכות ליוצר להעביר
אותה לאנשים אחרים ע"י מעשה קנין .לפי זה ,חסר כל היסוד של בעלות
בקרקע מכיון שהקרקע לעולם עומדת.

 32הוא מעלה ההגדרה הזאת כאפשרות להסביר הגמרא סוטה ד :שאברהם היה הבעלים על כל
העולם .רי"ע מסביר "דכיון דנבראו רק בשביל צדקותו של אברהם וא"כ אילו לא היה אברהם
מיטיב מעשיו היו חוזרים להעדר וכיון שהבחירה החפשית נמצא שהיה בחר אברהם להעדיר
שמים וארץ וע"כ לפי הך דגיטין כב .שתי גנות זו על גבי זו וירק בינתיים ר' יהודה אומר של
תחתון וקיהיב טעמא אם ירצה התחתון למלאות את גינתו עפר אין כאן ירק וברש"י שם וז"ל
והואיל ובידו למחות וגורם לירק הזה זוכה בה עכ"ל.
 33בראשית ד:ב "קניתי איש את ה'" ,בראשית י"ד:י"ט "קנה שמים וארץ".
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אם היסוד של חוסר בעלות בקרקע נכון ,אולי נשאר מקום לסוג אחר
של יחס עם הקרקע .יש מימרא קצת מפתיע ביבמות )סג" :(.א"ר אלעזר :כל
אדם שאין לו אשה אינו אדם ,שנאמר :זכר ונקבה בראם  ...ויקרא את שמם אדם.
ואמר רבי אלעזר :כל אדם שאין לו קרקע אינו אדם ,שנא' :השמים שמים לה'
והארץ נתן לבני אדם" .לכאורה החצי הראשון מובן ,אבל למה קרקע חשובה
לשם "אדם"?
יש גם מקורות אחרים שמצביעים על קשר הדוק בין אדם וקרקעו שלא
נמצא במטלטלין .יש דרכים שונים להסביר איך בירושה הנכס עובר מהנפטר
ליורש בלי מעשה קנין .לפי מודל אחד ,באמת יש העברת רשות כמו קנין רגיל
והחידוש הוא רק שזה "בא מאליו" בלי צורך למעשה קנין ,אבל יש שנקטו
שבאמת הנכס אינו "יורד" לרשות היורש אלא שהיורש "עולה" וממלא מקום
המוריש .בהקשר זה הצפנת פענח )מתנות עניים ג:טז דף מ"ה טור א'( מחלק
בין קרקע ומטלטלין" :והנה באמת גדר ירושה  ...משום דהוה במקום האב ולכך
קי"ל דרשות יורש לאו כרשות לוקח דהוא חדא רשותא  ...אך דבאמת כך
דמטלטלין אין נוטלין רק בגדר שהוא קרוב וכמו זכייה" .לכאורה ההסבר הוא
שקרקעו של אדם יותר קשורה אליו ממטלטליו ולכן כשהוא "הוה במקום אביו"
רק הקרקע בכלל 34.המושג הזה ,שקרקעו של אדם יסודי ל"שם אדם" שלו גם
עולה מכמה קטעים במהר"ל 35.לדוגמא ,עיין בתפארת ישראל )פרק ז( "כל דבר
בעולם יש לו מקום כאלו היה המקום שייך לאדם עד שהמקום נכנס בגדר של כל
דבר ולכך צריך לכתוב בגט שם מקום" .וגם עיין בבית האוצר א' כלל יד שהרב
יוסף ענגל מאריך בבקיאות נפלאה בהלכה ,אגדה וקבלה על ההקבלות השונות
בין אשה וקרקע לבאר קביעת הגר"א "שיש לאדם ב' נשים ,האשה והבית שהוא
מקום  ...ועיקר הנוקבא הוא המקום וכן הארץ" .לכאורה ההקבלה הזאת גם
36
מראה שקרקעו של אדם מהוה חלק עקרוני מהגדרתו.
 34בהקשר הזה גם עיין בשו"ת מהרי"ט חו"מ סימן ו' שהאיסור לעבורי אחסנתא מוגבל לקרקע
כי "לא מתקיימת נחלה דאורייתא אלא בהו".
 35עיין שם במהדורה של הרב הרטמן הערה .69
 36גם יש לעמוד על הרעיון הזה ממבט מקראי .עיין בזה "עיונים בספר ויקרא" לנחמה ליבוביץ
עמודים .305-309
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מצינו רעיון דומה ,ואפילו יותר קיצוני ,לגבי חלקו של אדם מישראל
בארץ ישראל .הגמרא )ב"ב קטז (.אומרת שמי שלא מניח בן כמותו ליורשו
"נאמר בו מיתה" .רב יוסף ענגיל מסביר )גליוני הש"ס שם( "ואולי הטעם על פי
הגמרא לקמן )קיח" (:אלא מאי חיו שחיו בחלקם" ע"ש דחלק קרקע דא"י שיש
לאדם נקרא חיות ולכן אם מניח בן לירש חלקו הרי זה נשאר בחיות" .לכאורה
במסגרת הזאת מבינים יותר האיסור של לא תסוב ,והדעה בתוספות )סנהדרין כ(:
שהכח של המלך לקחת שדות מוגבל לשדה מקנה אבל אינו יכול לקחת שדה
אחוזה 38,37.יוצא ,אולי ,שהמושג של החיבור החזק בין אדם מישראל וחלקו
בארץ היא ביטוי קיצוני לקשר הכללי של כל אדם וקרקעו.
עם הרקע של חוסר בעלות ממונית בקרקע ,המקורות הנ"ל יותר
מובנים .מטלטליו של אדם שייכים לאדם במישור הממוני ולכן אינם נחשבים
כ"עצם מעצמו" .בניגוד לזה ,האדם אינו הבעלים על קרקעו באותו מובן
והצד השני של המטבע הוא שיש לאדם יחס שונה איכותית וחזק יותר עמה.
לסיום ,נביא דברי החתם סופר על הפסוק שבו התחלנו )תורת משה ויקרא
כה:כג(.
והארץ לא תמכר לצמיתות  ...כי גרים ותושבים אתם עמדי:
י"ל ע"י שאין רשות למכור שדהו לצמיתות נראה כאלו אינו
שלו ממש יען שאינו יכול לעשות עם השדה כרצונו למכרו
לצמיתות ורק כגר הוא בשדהו אבל באמת עי"ז עצמו נשאר לו
תמיד שדהו ירושת אבותיו דור אחר דור כל ימות עולם והוה
 37גם מצינו אחרונים שמדברים כמעט במפורש על קנין בקרקע א"י שלא קשור לדיני ממונות.
עיין ברש"י גיטין )מז :ד"ה מדאורייתא לא( שלפי הדעה שאין קנין לעכו"ם להפקיע מידי
קדושה עדיין יש חיוב על הישראל המוכר לקנות הפירות כדי להביאם לבית המקדש כביכורים.
זה בגלל ש"הויא לה לענין קדושתה ברשות ישראל כאילו משכנה" .עיין בקובץ שיעורים )ב"ב
סימן כ"ז ובמיוחד בח"ב סימן יד שמאריך יותר( וקה"י )גיטין סימן לד( שיש שני קנינים שונים
על הקרקע של א"י והקנין לענין קדושה לא קשור לקנין בדיני ממונות .לכאורה התופעה הזאת
של מעין קנין איסור מהוה ביטוי קיצוני ליחס על-ממוני שיש לאדם עם הקרקע שלו בארץ
ישראל.
 38גם עיין בשיעור של הרב אלחנן סמט שמעיר שהמושג "שם" של אדם בתנ"ך כולל ילדיו
ונחלתו בארץ.http://www.etzion.org.il/vbm/archive/5-parsha/41pinchas.php :
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תושב עי"ז תושב ממש לעולם וזה הארץ לא תמכר לצמיתות
39
גרים ותושבים שניהם יחד גר ותושב בשדהו אתם עמדי.

 39אולי אפשר להעמיק ההבנה שלנו ביסוד של היחס הזה שיש לאדם עם קרקעו על ידי נתוח
של רצף המשניות בפרק הראשון של קידושין .הנושא הכללי הוא קנינים שונים ,והסדר הוא
אשה ,עבד עברי ,עבד כנעני ,בהמות ,קרקע מטלטלין .לגבי המשניות הראשונות ידוע שיש
דיונים עד כמה הקנין הוא קנין ממוני רגיל ועד כמה היא "קנין איסור" או יחס מסוים אחר
ואכמ"ל .אולי אפשר להמשיך המתח הזה בין קנין ממוני ל"קנין" מסוג אחר גם לבהמה ,קרקע
ומטלטלין .עיין שעורי תורה )ח"א עמ' רל"א( של הרב יוסף בלוך ,וקטע של הרב הנזיר )מובא
בספר "תורת ארץ ישראל" של הרב משה הרשקוביץ ,עמ' קמ"ו( ,וגם שמעתי ממו"ר הרב
מיכאל רוזנצוייג ,שמדייקים מההשוואה בין קנין קידושין וקנין רגיל שיש יחס מעל ומעבר
לקנין ממוני גרידא גם במטלטלין .גם אפשר לטעון שיש ספקטרום מהקנין של קידושין לקנין
על מטלטלין וכל משנה יורד דרגה מקנין איסור ויחס ,לקנין ממוני רגיל )יש לרב יהודה שביב
ב"נטועים" כרך ג' רעיון דומה( .לפי זה ,יהיה לקרקע ,שמופיע לפני מטלטלין ברשימה ,קנין
של "יחס" יותר ממטלטלין.
אולי אפשר להרחיק לכת יותר ולטעון שהסוג של קנין תלוי במעמד של הדבר הנקנה .מובן
שקנין על אדם עם נשמה שונה מקנין על חפץ דומם ולכן הקנין באשה ,ואולי גם בעבדים
)אכמ"ל( נוטה יותר להיות קנין של יחס ולא בעלות ממונית .בבהמות ,יש מחלוקת ראשונים עד
כמה ,אבל ברור שהם ישויות עצמאיות יותר מדומם ואפשר שזה משפיע על אופי ה"קנין"
עליהם )ואכמ"ל( .בקרקע ,למרות שאין לה נשמה ,מצינו מקורות שלכאורה מתייחסם אליה
כישות עצמאית אם רצון מסויים .לגבי א"י המושג הזה יותר נפוץ אבל גם בקרקע רגילה
לכאורה יש צד כזה בחז"ל .לפי המדרש )בראשית רבה ה:ז( היא נקרא "ארץ"" ,שרצתה לעשות
רצון קונה" .גם ידוע המדרש )שם ה:ט( שהארץ חטאה בענין של טעם העץ כטעם הפרי ולכן
נתקללה .וגם עיין ברש"י )בראשית ד':י"א( שהארץ "הוסיף לחטוא" וקבלה עונש עצמאי
כשספגה הדם של קין .יוצא ,שהיסוד לחוסר בעלות ממונית בקרקע וליחס יותר אינטימי הוא
הסתכלות על הקרקע כישות עצמאית.

 

 
 
ענין הירושה והנחלה ,שהוא עיקר הנידון של הפרקים השמיני והתשיעי
של ב"ב ,נמצא בו מתח פנימי .מתח זאת קיים בעצם השייכות של דינים אלו
ומקומם בתוך מערכת הדינים של תורתינו הקדושה .דהיינו ,שמצד אחד הלכות
אלו נדמות כדינים מצד חושן משפט ,דינים של העברת ממון מאחד לשני .וודאי
שמיקום ההלכות האלו בש"ס )בתוך מסכת ב"ב באמצע סדר נזיקין( ובפוסקים
)בשו"ע חו"מ ובי"ד החזקה בספר משפטים( ג"כ מחזקים את התפיסה הזאת.
אמנם מצד שני ברור הוא שלפחות באופני ההויה של הדברים דיני נחלות הם
שונים מכל חושן משפט ,וכאילו יש בהם איזה שייכות לתחום של איסור והיתר.
והוא מחמת המופקעות של בני אדם באופן כללי ממה שמתהווה .אין כאן מקנה
וקונה ,אלא מהלך עצמי שלא תלוי על ריצוי של כל אחד מהצדדים ,אלא שכך גזר
הבורא מי יורש את מי .ועל מתח זה כבר עמדו גדולי עולם ,ומצאו השפעתו
בסוגיות רבות ושונות הנמצאים בפרקים אלו .ואולם יש סוגיא אחת בדף קיג:
שכאן נראה הגמ' עצמו דן בשאלה הזאת ע"פ דברי הכתוב עצמם .ושם איתא:
תני רבה בר חנינא "והיה בוים הנחילו את בניו" ביום אתה מפיל
נחלות ואי אתה מפיל נחלות בלילה .א"ל אביי אלא מעתה
דשכיב ביממא הוא דירתי ליה בניה דשכיב בליליא לא ירתי ליה
בניה? דלמא   קאמרת ,דתניא "והיתה לבני ישראל
לחוקת משפט" אורעה כל הפרשה כולה להיות דין ,וכדרב
יהודה שלשה שרצו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושים
דין ואמר רב חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה אפילו שלשה
כותבין ואין עושין דין? אמר ליה אין הכי נמי קאמינא.
נראה שברייתא שהביא אביי מתמודדת בדיון שלנו גופא .שהו"א היה
קיים לברייתא שבאיזה שלב נחלות אינו שייך למהלך של דין ,וקמ"ל שיש איזה
צד של "דין נחלות" .והנ"מ מזה ברור מהסוגיא ,שכשדנים דיני נחלות יש לדון
ביום דוקא .אמנם עצם לשון ברייתא מעורפל ,ומשמע שיש חידוש כאן יסודי
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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יותר ,וגם לא ברור כלל באיזה ציור היא מדברת שאביי קורא לו "דין נחלות".
וצ"ע מהו ההו"א והמסקנא של הברייתא.
וכתב הרשב"ם )ד"ה דלמא דין נחלות ,דתניא ,אורעה( בביאור הדברים
שהקמ"ל במה שכתוב "חוקת משפט" הוא שצריך ב"ד לדון דיני חלוקת נחלות
ביום כמו שאר דיני ממונות ,ובסוף דבריו כתב דהו"א שדין נחלות הוא כמו
חלוקת השותפין וקמ"ל ששאני חלוקת נחלה משום שהם נקראים "דין" .וכנראה
צע"ג בכוונת דבריו ,וכמו שהקשה בתוס' )ד"ה אורעה( וש"ר בשם הר"י .שהרי
לא ברור על איזה ציור חושב הרבשב"ם להעמיד חידושו של הברייתא .הרי אם
קיים איזה מחלוקת לגבי פרטי הירושה ,אז אנו כבר יצאנו מעצם ה"חלוקת
נחלות" ויש לנו טוען ונטען הבאים לדין ,וא"כ גם בחלוקת השותפין ודאי
שצריך ב"ד .ואין כאן מחלוקת וקטטה ,למה באמת אנו זקוקים לב"ד כלל ,הרי
הכל מסכימים בדבר ומה איכפית לן בב"ד? ובכוונת הרשב"ם פי' הר"י )שם(
ושאר ראשנים המביאים דעתו )עי' רמב"ן וריטב"א שם ,והגה' אשר"י ח:ב(
שכוונת הרשב"ם היא לחדש שאין תוקף לחלוקת היורשין ,לפחות כשאין
היורשים מסכימים וקונים זמ"ז ,אלא א"כ חולקים בב"ד .ומשו"כ יוכלו לחזור
על הסכמתם ,ואפי' אם חולקים בגורל .וזה דלא כשאר שותפים שכיון שעשו
גורל אפי' בלא ב"ד קונים מיד ואין כח ביד אחד מהם לחזור מהדבר .וכן הבין
האבהא"ז נחלות ב:ז בדבריו ובדברי הרמב"ם הל' סנה' ג:ה ש"נחלות כדינין
שנאמר בהם 'חוקת משפט' .לפיכך אין מפילין נחלות בלילה".
ובביאור הדברים כתב האבהא"ז שם שדיני חלוקת השותפין בנויים
בתוך עצם קנינם כשותפין ,שחלק בעצם דין השותפות הוא שביסוד דבר נקנית
לכל אחד רק חצי ,ואם ירצו אחד לפלוג אז כל צד יברור חלקו או יעשו גורל,
נמצא שזה הוא זכותו של כל שותף מתחילה ואין כאן קנין חדש .וממילא נמצא
שאם עושים גורל ,או ב"ד שמים את נכסים ,הכל הוא אינו פסק דין של חיובים
1
של כל צד לשני אלא גילוי מילתא שכך יפול החלוקה כמו שהתנו בתחילה.
 1ושוב שמעתי בחבורה מהגה"ר אהרון ליכטנשטיין שליט"א )שמסר בביקורו לכולל ע"ש כ"ץ(
שהבין כנ"ל בדעת הרשב"ם ,והציע חילוק בענין בין מימד השותפין או האחין כשהן עדיין
בצירוף ,ובין הסתכלות הדברים לענין שעת חילוקם .דהיינו שגם עם סו"ס קנין שני אחין וקנין
שני שותפים שווים זה לזה בכמות בהבעלות שמגיע להם בפועל שכל אחד הוא בעלים על חצי
הנכסים ,עכ"פ הדרך שהאחים הגיעו למצב הזה שונה ,שהרי כח קנינם של האחים בעצם הוא
על הכל ורק כשחל הקנין בפועל מוכרח הוא להצטמצם ממילא מכח ההתנגדות של קנין האח
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]ולסמוכין ליסוד זה שחלוקת השותפין הוא כמו גילוי מילתא בעלמא,
עי' ברשב"א ב"ב ג .ד"ה ורב אשי אמר וכו' שהביא דעה שדוקא בחלוקת
השותפין ,אפשר לכל שותף לקנות חלקו בקנין חזקה בלי אמירת "לך חזק וקני"
ע"י השותף השני אחר שהם נתרצו ברוחות ,ולשונו שם "דאינו זוכה ]השותף[
בשל אחרים[." ,
אמנם בחלוקת יורשין חידש לן הכתוב שכל החלוקה יש לו גדר של
"דין" מצד עמצה ,לדעה ראשונה ברשב"ם עד כדי שלא חל כלל בלי מעשה
ב"ד ,ולדעת הרמב"ן לכה"פ איפה שבאים היורשים לב"ד לעשות החלוקה.
ובביאור הדבר נראה כמו שכתב הגר"ח בהל' תרומות ח:ד ,שכל יורש מצד עצם
העובדא שהוא יורש אמור לירש את כל נכסי מורישו ,אלא שכיון שיש יורשים
אחרים שזכותם שוה לו ע"כ צריך לפלוג בירושה 2.וא"כ מצד עצם הדין של
ירושה יש זכויות הסותרות זו את זו ,והוא דבר דבעי פסק ב"ד מי יזכה במה ומי
יסתלק ממה ,ואין כאן רק גילוי מילתא אלא פסק של חלוקה בין צדדים
מתנגדים .וממילא שכל הנוגע לנידון ההפלגה שייך להחשיבו כ"משפט".
ועוד מיושב היטב עפ"ז שיטת הרשב"ם לקמן קכו .ד"ה יש לו לבכור
שסובר נגד כל ש"ר שאין לפשוט זכות למכור בנכסים כלל קודם חלוקה )ועע"ש
ע"ב ד"ה לא עשה כלום בפלגא( וכבר הקשה עליו הרשב"א שם דמאי שנא מכל

שני ,וממילא לא נשאר לכל אחד רק חצי ,והקנין נשאר בשותפות .אבל הקנין העקרוני עדיין
הוא על כל הנסכים .ומשו"כ אין הסילוק של כל אח מחצי של חבירו מונח בתוך עיקר קנינו,
כמו שי"ל בשותפות וכמו שהבאנו בשם האבהא"ז.
וגם אם נוקטים לאידך גיסא שבעצם כל שותפות נותן מימד של מוחזק ובעלים לכל שותף
ושותף על כל הנכסים ולא רק מקצתן ,עדיין יש לחלק מכח הטעם הנ"ל .שבשותפות מה שיש
לכל שותף גדר של מוחזק על הכל ,הוא רק מצד מה שהוא שותף ,ולעולם לא היה לו שום צד
של יחס או קנין ליותר מחצי הנכסים אלא מצד השותפות עצמה .אולם באחין יש לומר כנ"ל
שעיקר קנינם של כל אחד ואחד מן האחין הוא על הכל ,ובעצם הכל היה מגיע אליו אלא שאחיו
מעבכים אותו .וא"כ יחס שלו לכל הנכסים הוא מצד עצם קנינו וכנ"ל .ובנידון הזה עי' במה
שמסתפק השער המשפט ערה:א בגר שהיה שותף ומת ,אם חשיב שותפו מוחזק בו לקנות מיד
את חצי השני של השותפות ,וספיקו מבואר ע"פ הנ"ל ביתר שאת ,ואכמ"ל.
 2וז"ל הגר"ח שם ד"ה והנראה לומר" ,הרי מדין ירושה יש לכל אחד זכות ירושה על כל
הנכסים ,אלא דכל אחד זוכה בהנכסים ומעכבים זה את זה שלא יזכה כל אחד בכל הנכסים",
ועי' עוד בדבריו בהל' שכנים ב:יא.
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שותף שיכול למכור חלקו ,וכהא דאיתא לעיל סב" :אמר רבה פלגא דאית לי
בארעא פלגא"? ותי' הגרא"ו בקו"ש אות ת"ד שהרשב"ם סובר שחלוק חלוקת
האחין מחלוקת השותפין משום שהוא יש לו מעין דין של "ציבור" שאין כל יורש
בעלים בעצמו על חלקו אלא יש ייצור מאוחד של "תפוסת הבית" שכל היורשים
בעלים עליו כאחד) ,וכמו שמשמע מבכורות נו :לפי גירסת רש"י והר"ח שם
]ודלא כהרמב"ם הל' בכורות ו:י[ בחילוק בין "תפיסת הבית" של יורשים ובין
שותפים רגילים לענין מעשר בהמה ,ששותפים פטורים ממעשה בהמה אמנם
הקונה בתפיסת הבית חייב ,וביאור הדברים משום שאין זה שותפות של כמה
בעלים אלא בעלות אחת( .אלא שהגרא"ו הקשה על זה שהרי למד"א יש ברירה
נמצא שמסתכלים על הקרקע כאילו איגלאי מילתא שמעולם היתה מגיעה ליורש
זה ,ואם כן חזינן שגם בתפיסת הבית יש חלק לכל שותף ושותף.
וע"פ מה שייסדנו לפי דברי הגר"ח יתכן שהכל מיושב היטב .דהיינו
שודאי בפועל כל יורש יזכה רק בחלק מסויים של הנכסים .וגם קודם שנתברר
מי זכה במה ,יש לכל שותף זכות מצד עצמו שכבר זכה בחלקו ,וא"כ שפיר יש
לדון ע"ז מטעם ברירה .אלא שכל הטעם לרעיון של "תפיסת הבית" הוא מחמת
שכל זמן שעדיין לא חלקו ,חשיב כאילו כולם מוחזקים בכל הירושה כאחד ,כיון
שבאופן עקרוני יש לכל יורש זכות לכל הנסכים ורק שאינו זוכה בכל מחמת
שזכותו נסתר ע"י זכות האחרים .וא"כ מצד יסוד הבעלות ,אין הנכסים קנויים
בבעלות מחולקת מקצת לזה ומקצת לזה כמו שאר שותפות ,אלא יש עליהם דין
של בעלות מאוחדת ,שהכל הוא של כל יורש ויורש ,ועומדים הנכסים כספק
כולם של זה ספק כולם של זה .ומטעם זה נר' לגמ' בבכורות ע"פ מיעוט יתירה
שם לחלק בין תפיסת הבית של יורשים ובין שותפות רגילה לענין דין "לכם" של
מעשר בהמה.
ונראה שזהו גופא המחלוקת בין שיטת הרשב"ם ושיטת הרשב"א
וש"ר ,שהרשב"ם סובר שכיון שזכות שאר היורשים הוא בשאר הנכסים ,הרי אי
אפשר לשום יורש למכור שום חלק מיוחד שלו ,ודומה הדבר למימרא דר' יוחנן
ב"ק סח" :גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדיש זה לפי שיאנו
שלו וזה לפי שאינו ברשותו" )ובפרט לפי הדעות שסוברים שטעם הדין של
"אינו ברשותו" הוא מחמת קניני גזילה של הגזלן ,וכן העיר לי ידידי ר' מנחם
רוזנבוים נ"י( ,ואין אפי' מקצת דחשיב לגמרי ברשות של כל היורשים .ואילו
הרשב"א סובר שכיון שסו"ס לא יועיל לכל אחד כי אם חלק ,וגם מצד עצם
זכותו הרי זה זכות מיוחד לכל יורש א"כ שפיר חשיב שיש ליורש בעלות מיוחד
על חלקו ומטעם זה לא דמי לדינו של ר' יוחנן.
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הר"י חולק על פי' רשב"ם ,וסובר שמועיל דין גורל גם בחלוקת
היורשים) .ומשמע שהוא סובר שדין חלוקת השותפין ג"כ צריך לדונו ביום,
ואפשר דאזיל לשיטתו בדף ג .שם שהצריך אמירת "לך חזק וקני" בחלוקת
שותפין עיי"ש (.ופי' הר"י שהחידוש של "אורעה כל הפרשה להיות דין" הוא
שיש כח ביד האנשים שעומדים שם להפוך לב"ד ולדון ,ואין רשאים היורשים
לומר אח"כ שהם רוצים ללכת בפני ב"ד גדול )כמו שיכולים לטעון בשאר
משפטי ריב שיש כח ביד כל בעל דין לעכב בבחירת הדיינים ,ואינו זקוק לב"ד
הראשון ששומע הדברים דוקא( .וב' הבנות בהלכה זו נמצאות בראשונים:
א( רבינו יונה )עליות כאן ד"ה תני רבא בר רב חנא( והרא"ש )ח:ב(
למדו שהוא דין    ודוקא במקרה של רב יהודה ההובא בגמ'
שהוא מקרה של ציווי שכיב מרע לפני מיתתו ,ופירשו שהיא גופא המקרה בו
דיבר הכתוב .ובביאור הדברים נראה שראשנים אלו סוברים שירושה הוא דבר
הבא ליורשים ממילא בלי שום זכייה ,ורק שלפעמים ניתן כח למוריש עצמו
להשפיע על מי יורשו .אבל היורשים אין להם זכות בנכסים ואין הם הזוכים בהם
מצד עצמם ,אלא הירושה נופלת להם ממילא ,ומשו"כ אינם חשובים כבעלי דין.
והוסיף רבינו יונה שכלול בגזה"כ גם היכא שהבעל לא צוה במפורש ,הרי זה
כאילו צוה לב"ד ואין אחר יכול לעכבם מלפסוק.
אמנם לדעות אלו דין זה שייך דוקא במקרה שיש הורשה מצד הבעל,
כגון לר' יוחנן בן ברוקה הסובר )במתני' קל (.שיש כח לאב להנחיל לבן מן
הבנים ,או ע"י מתנת שכ"מ .וגם רק היכא שהוא נעשית דרך הורשה ולא דרך
קנין )וטמון בזה חידוש שמתנת שכ"מ שייך למהלך הזאת ועי' עוד מזה לקמן(.
אבל במקרה שאין כאן מעשה הורשה לא שייך דין זה ,כי אין עצם הדין של
ירושה חשיב "משפט" אלא דוקא מצד מה שיש למוריש מימד של בעל דין
היחידי .ומשו"כ כבתו שדברי הברייתא ע"כ הם אליבא דריב"ב ,כי אליבא
דרבנן מדאו' אין מציאות של מעשה הורשה .ודנו עוד בשיטות אלו במאמרנו
בכרך זה "בשיטת רבינו יונה ב"דין נחלות" ובגדר קנין שכיב מרע.
ב( מדברי הר"י עצמו בתוס' כאן ,נראה לבאר אחרת .עי' בתוס' שכתבו
שיתכן להעמיד סוגיין גם לדעת הרבנן דריב"ב )שם( לקמן שסברו שאין שום כח
לבעל בירושה עצמה אלא ע"י מתנת בריא ובקנין "מעכשיו אם ימות" .וכתב
שזה "כעין נחלה" כיון שאין הקונה קונה בפועל עד אחר מיתה .וא"כ א"א
לפרש כנ"ל ברבינו יונה ,כי במתנת בריא אין כאן מעשה הורשה ולא שייך
לקרוא לעצם מעשה הקנין "דין נחלות" .אלא נראה בדעת הר"י שמסכים אם
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הרשב"ם שעצם התהליך של נחלות קרוי "משפט" ,ורק דפליג על מה שסובר
הרשב"ם שצריך תמיד ב"ד ,וא"א להם לחלוק ע"פ הסכמת עצמם ,וא"כ חיפש
מזה עוד נ"מ .וסברת הר"י שכיון שדיני נחלות חשובים "משפט" מצד עצמם,
יתכן לומר שרשאי ב"ד להזדקק לדון אותם בלי שום תביעה .וכנראה לא מספיק
מה שהצענו לעיל בשיטת הרשב"ם לביסוס לדבר זה ,כי סו"ס כיון שלכל יורש
יש זכות בכל הנכסים שפיר יש להחשיבם כבעלי דין בענין .ונראה להביא ב'
נקודות בהבנת הדברים ,שעל פיהם יותר מובן חידושו של הר"י:
שמעתי ממו"ר הרב מיכאל רוזנזוייג שליט"א ,שרצה להציע ממה
שדיני נחלות נלמדים מחלוקת הארץ ,שהיתה ע"פ ראשי המטות והיה נעשית
שייך לחלוקת השבטים ומשפחות בתוך הכלל ,שיש צד בכל דיני ירושה שהוא
לא רק דיון פרטי של אותו מוריש ,אלא דיון על נחלת המשפחה והשבט .וא"כ
יתכן להוסיף לע"ד שכיון שיש שייכות הדברים בכל ירושה מצד אחד לציבור
הכללי ,יש לב"ד להכניס עצמם מצד חלק הציבורי בדברים ,ולתבוע דין הציבור
שיהיה נעשית כתקונה .וכאילו הב"ד עצמם הם בעלי הדין ,ולא צריך להם
לחכות עד שיבא תביעה פרטית של היורשים לפניהם כדי לפסוק את הדין.
ויותר מזה עי' בהעמק דבר לבמדבר כז:ח שדייק ממה שהתורה מדבר
אל הכלל "ואל בנ"י תדבר  ...והעברתם  ...ונתתם" בכל פרשת הנחלות ,ובכח זה
חידש שיש לב"ד איזה כח ויד בעצם הירושה לשנותה ולפסוק ע"פ עצמם,
וכאילו שאין הירושה נופלת ממילא לגמרי רק שבמדה מסויימת ב"ד בשם כל
3
ישראל הם המורישים.
ובזה אפשר שיש לת' מה שלכאו' ק' לדעת הרשב"ם ,איך יודעים
חידושו של הר"י ,דהיינו כיון שלכאו' היורשים הם בעלי דין בדבר ,מי הזקיקם
לפסק של ב"ד זה שהם לא בחרו בו ,ולמה באמת אין זכות להם לומר שאנו
רוצים ללכת לב"ד גדול שבעיר? ולפי הנ"ל יש להציע שיתכן וחידושו של הר"י
באמת נכלל הוא בתוך חידושו של הרשב"ם ,וכיון שחידש הרשב"ם שכל
חלוקת נחלות דין היא מצד עצמה ,ולכן צריכים תמיד ב"ד ,ממילא כלול בזה
חידושו של הר"י שנחלות חשיב דין מצד עצמו לגבי מה שרשאי לב"ד לפסוק
 3היסוד שלפעמים ב"ד פועלים בתור נציגים של הכלל כבר חידש הגרי"ד בקובץ חידושי תורה,
"קביעת המועדים ע"פ הראיה ועל פי החשבון" .ואף ששם מדובר בב"ד הגדול ,יתכן שלפעמים
אפי' ב"ד רגיל מצווה בענין ,וכמו דין הב"ד להפריש ישראל מאיסורא ,וכן הסכים מו"ר הרב
רוזנזוייג שליט"א ,ויש לבסס יסוד זה יותר ואכמ"ל.
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ע"ז גם בלי הסכמת בעלי הדין ,שגם דין זה נובע לדעת הר"י ממה שחלוקת
נחלה יש לו גדר של פסק דין מצד עצמו .אמנם סו"ס אין הדברים דומים ממש,
ויש בחידושו של תוס' מה שאין בדברי הרשב"ם ,וצע"ע בזה.
ומכל הנ"ל יוצא נ"מ יסודי בעניין המחייב לב"ד לפסוק במקרה של
ר' יהודה .שאילו לדעת ר' יונה המחייב הוא עצם מעשה השכ"מ ,שהוא מוגדר
כמעשה של הנחלה .וממילא זקוק ר' יונה ודעי' לצמצם את הדין של רב יהודה
למקרים שבו עשה השכ"מ מעשה הנחלה ,ולא מעשה קנין גרידא .ומשום כך
הוזקק לפרש סוגיין )שרצה לאוקמי הפסוקים עצמם כמדברים בדין של רב יהודה(
כדעת ר' יוחנן בן ברוקה שמועיל הנחלת אב לאחד מבניו מדאורייתא.
אבל לדעת תוס' והרשב"ם שעצם הדיון של חלוקת נחלות הוא חשיב
דין ו"חוקת משפט" ,לכאו' יש לומר שכל מה שמשפיע באופן ישיר על חלוקת
הירושה ה"ז זה משפיע על ה"דין" והוא דבר הראוי לפסק ב"ד .וא"כ נפתח לנו
פתח להבין מה שלדעתם אפי' מתנת שכ"מ במקצת )וכן משמע מדברי הרשב"ם
בסוף העמוד ד"ה לא שנו ,ובדף קיד .ד"ה שלשה שנכנסו( ,ואפי' מתנת בריא
גמורה אם הוא מותנה "מעכשיו אם מתי" )כן מפורש בתוס' כאן וכנ"ל( שייך
לדין זה ,כי הרי סו"ס חלות הקנין נחתם אך ורק בשעת מיתה ,ושעה זאת הרי
שעת ירושה היא ,וממילא שיש לחשוב ע"ז כדיון לגבי עצם הירושה .וזה אע"פ
שאין עצם המתנה פועל מטעם הנחלה ,כיון שסו"ס המתנה תגרום נ"מ בירושת
היורשים נמצא שהוא חלק מהדיון של ה"דין ירושה".
ועיין בתוס' שהעמידו דברי רב יהודה אף לדעת רבנן דריב"ב ובמתנת
בריא "מעכשיו אם מתי" ,כנ"ל .וז"ל" :וקרי ליה נחלה לפי שהוא כעין נחלה
כיון שאינו קונה אלא לאחר מיתה" .וצ"ע בפי' הדברים ,שבתחילה כתבו שהוא
קנין של "מעכשיו" )וצ"ל כן כי אין קנין לאחר מיתה( ובסוף כתבו שהקנין חל
רק לאחר מיתה .ולפי הנ"ל יתכן שכוונתם כמו שביארנו ,שכיון שבפועל אין
הקנין חל רק לאחר מיתה ,עיקר הנ"מ שלו הוא לגבי היורשים ,וא"כ חשיב
כחלק מה"דין" של החלוקה ושפיר הוא מחייב פסק ב"ד עליו) .וכ"ז לדעת
התוס' אמנם לדעת הרשב"ם כנ"ל עיקר הדיון של הגמ' אינו נוגע לרשות הב"ד
לפסוק אלא לצורך וההגדרה של פסק הב"ד על חלוקת נחלות ,שהוא מוגדר
כדבר של דין ולא רק חלוקת השותפין .וא"כ לא שייך כל הדיון הנ"ל ,כי ודאי
מה שהשכ"מ עשה מתנת בריא אינו מגרע את גדר חלוקת היורשים ,וודאי
שהמתנה עצמה אינו מדין חלוקת השותפין ואם יש דיון עליו הרי דין גמור הוא.
וסו"ס צ"ע לדעת הרשב"ם מי הרשה את הב"ד לפסוק בלי הסכמת בעלי הדין
שהם הם היורשין ,וכנ"ל ,ועי' לעיל מה שהצענו בזה(.

 

 
 
איתא בגמרא )קיג:(:
תני רבה בר חנינא" ,והיה ביום הנחילו את בניו" )דברים כא:טז(:
ביום אתה מפיל נחלות ואי אתה מפיל נחלות בלילה .א"ל אביי
אלא מעתה דשכיב ביממא הוא דירתי ליה בניה דשכיב בליליא
לא ירתי ליה בניה? דלמא  קאמרת ,דתניא "והיתה לבני
ישראל לחוקת משפט" )במדבר כז:יא( אורעה כל הפרשה כולה
להיות דין  ...אמר ליה אין הכי נמי קאמינא.
בפירוש דברי הגמ' שיש מושג של "דין נחלות" שעליו שייך גזה"כ
שנחשב "משפט" ,ובהשלכות הדרשא הזאת ,נחלקו הראשנים .ומצינו ג' שיטות
בענין.
א .שיטת הרשב"ם והרמב"ם :הרשב"ם בסוגיין )ד"ה דלמא דין נחלות,
דתניא ,אורעה( כתב שהקמ"ל במה שכתוב חוקת משפט הוא שצריך ב"ד לדון
דיני חלוקת נחלות ביום כמו שאר דיני ממונות ,ובסוף דבריו כתב דה"א שדין
נחלות הוא כמו חלוקת השותפין וקמ"ל ששאני חלוקת נחלה משום שהיא
נקראת "דין" .ופי' הר"י )תוס' ד"ה אורעה( ושאר ראשונים המביאים דעתו )עי'
רמב"ן וריטב"א שם ,והגה' אשר"י ח:ב( שכוונת הרשב"ם הוא לחדש שאין
תוקף לחלוקת היורשין ,לפחות כשאין היורשים מסכימים וקונים זמ"ז ,אלא
א"כ חולקים בב"ד .ומשו"כ יוכלו לחזור מהסכמתם ,ואפי' אם חולקים בגורל.
וזה דלא כשאר שותפים שכיון שעשו גורל אפי' בלא ב"ד קונים מיד ואין כח
ביד אחד מהם לחזור מהדבר .וכן הבין האבן האזל נחלות ב:ז בדבריו ובדברי
הרמב"ם הל' סנהדרין ג:ה ש"נחלות כדינין שנאמר בהם 'חוקת משפט' .לפיכך
אין מפילין נחלות בלילה".
ב .שיטת הר"י )בתוס' שם( היא שכוונת הגמ' לחדש שאפשר לב"ד
לפסוק בכוונת לשון המוריש בשעת מעשה ולכתוב פסק ב"ד בענין ,ואין נזקקין
להמתין להיתומים )שהם לכאו' הבעלי דין לגבי הירושה( לזה ,וגם היתומים אין
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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בהם כח אח"כ לעורר על הפסק שהם לא היו שם להגיד טענתם או לטעון שהיו
רוצים ללכת לב"ד הגדול בעירם או לסנהדרין שבירושלים .בד"כ זכות הבעלי
דינין לבחור הדיינין כפי רצונם ,ואין לב"ד רשות לפסוק על שום דבר של דיני
ממונות בלי הזמנת הבעלי דין .ואילו כאן חידש הכתוב שדיני נחלות הם "חוקת
משפט" והם ברשות כל ב"ד לפסוק אותם מיד בשמיעת הדברים יוצאים מפי
המוריש .ובגדר וטעם שיטות הרשב"ם והר"י ,דנו בהם באריכות במכתבינו
"בשיטת הרשב"ם בענין דין נחלות".
ג .רבינו יונה )בעליות דר' יונה ,ד"ה ד"ה תני רבא בר רב חנא( והרא"ש
)ח:ב( הגיעו לאותה מסקנא מעשית כמו הר"י ודעי' ,אמנם מטעם שונה .דהיינו
שגם הם פירשו שתכלית החידוש של הגמ' הוא שיכול לב"ד לפסוק מיד בשעת
שמיעת הדברים בלי הסכמת היורשים ,אבל בטעם הדבר לא ביארו שזכות זאת
ניתנה לב"ד מצד עצם הדין לגבי הירושה .אלא פירשו שהיא באה מכח אופי
העברת הנחלה ,דהיינו ע"י מעשה ההורשה גופא .וז"ל רבינו יונה:
פירוש דברי שכיב מרע שמנחיל את בניו קרויים חוקת
משפט ,ללמדך שהעומדים שם ב"ד הן אם רצו לעשות דין
 על דבריו לכל דברי ספק
שיסתפק אדם בלשון הצוואה ,ואין אחד מן היורשים יכול
לערער ולומר לב"ד הגדול קא אזלינן או לב"ד הגדול בעירנו.
ועפ"ז חידשו רבינו יונה והרא"ש שהדרשא של רבה בר חנינא מבוססת
על דרשא אחרת ,והיא דרשת רבי יוחנן בן ברוקא המובאת לקמן בפרק )דף קל(.
שמה שכתוב "והיה ביום הנחילו את בניו" הכוונה לאב המנחיל לבניו את נכסיו
ע"פ רצונו ,ואפילו אם לא קובע חלק שוה לכל אחד .וע"ז הוסיפה הדרשא של
"חוקת משפט" ,להורות שלא זו בלבד שיש כח ניתן לאב לשנות שיעורי הנחלה
המגיע לכל אחד ואחד של היורשים אלא שג"כ ניתן לו כח להזמין ב"ד לפסוק
על צוואתו ,והפי' "אורעה כל הפרשה כולה להיות דין" הוא להיות דין ע"פ רצון
האב המנחיל .אבל הרבנן )שיטתם הובא במשנה קכו (:חולקים על ריב"ב
וסוברים שאין שום כח ניתן לאב לשנות את ההנחלה מדין תורה ,וממילא
לדעתם לא יתכן להעמיד דרשת רבא בר חנינא כלל לענין זה .וזה לאומת שיטת
התוס' ,שסברי ששייך דין זה בכל צוואת הבעל לגבי מעמד נכסיו ,ואפי' במתנת
בריא מעכשיו ע"מ שימות .ולשון התוס' הוא "אלא מיירי בשנותן קנין גמור
מעכשיו אם ימות ,וקרי לה נחלה לפי שהיא כעין נחלה שאינו קונה אלא לאחר
מיתה ".אבל רבינו יונה והרא"ש פליגי על תוס' וסוברים שסוגיין שייכת דוקא
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לדין של ירושה ,ומשו"כ נקטו שהוא רק אליבא דריב"ב ,כיון שרק לדידיה חזינן
סוג של הורשה לאחר מיתה הניתן לבחירת המוריש.
ועכ"פ לגבי עצם דינו של רב יהודה סובר ר' יונה ,והרא"ש אחריו,
שיתכן ג"כ שהוא דין של מתנת שכי"מ גמורה ,או מצווה מחמת מיתה ,וחידש
ר' יונה שזה שתיקנו שדברי שכי"מ ככתובים ומסורים דמו הוא לדעתו מעין של
הדין של ר' יוחנן בן ברוקה ,והיינו שהוא פועל מטעם הנחלה ולא מטעם קנין.
וזה לשון רבינו יונה" ,דמתנת שכי"מ כירושה שויה רבנן והרי אינה חלה אלא
לאחר מיתה מעין ירושה ,וכל דתקון רבנן כעין דאו' תקון ".ולכן כתב ר' יונה
בהחלט שא"א לפרש סוגיין במתנת שכי"מ במקצת דבעי קנין ,כי א"כ אין זה
מטעם הנחלה אלא מטעם קנין ,ומי הרשה לדיינים לפסוק בדברים 1.ויש להעיר
שכבר נחלקו הראשונים בגדר הדין דמתנת שכיב מרע ,אם הוא חידוש של קנין,
או של ירושה ,וכדלקמן .ורגילים לדון בזה מהסוגיות בסוף פרק יש נוחלין,
ולקמן בפרק מי שמת מפרק קמו :עד הסוף .אמנם לדברינו יש להעיר שרבינו
יונה והרא"ש כבר ביארו שיטתם כאן בדף קיג :ובאופן ברור ,והוא שכשתיקנו
חז"ל קנין לשכיב מרע ,אין הפירוש שזה סוג חדש של קנין ,אלא שחז"ל תיקנו
דין של ירושה מעין ירושת ריב"ב.
והנה עיין בקובץ הערות מ:יב שהביא את דברי הרשב"א בתשובה
)ג:קכב ,והובא ג"כ בנמו"י למסכת נדרים י :בדפה"ר( שהגיב נגד דעת הרא"ה
שסבר שדברי שכי"מ מועילים לקנין מדאו' מכח ירושה ,מעין ירושת ריב"ב.
ובטעם הרא"ה ביאר הגר"א וואסערמאן ,שהנה יש לחקור בגדר העיכוב שיורש
קודם מעכב את יורש הבא אחריו בסדר הנחלות .דאפשר להבין שהוא רק עיכוב
 1ויש להעיר שגם לשיטת רבינו יונה שצריך לצמצם את הדין של רב יהודה למקרה שיש מעשה
הנחלה ע"י השכי"מ דוקא ,היה ניתן לדחות שעדיין יתכן להעמיד את דינו של רב יהודה במתנת
שכי"מ במקצת .והוא משום שיש לחקור במתנת שכי"מ במקצת האם באמת הוא שהוא מועיל
רק מצד קנין ,והקונה קונה למפרע משעת הקנין שהוא בחיי השכי"מ .או האם אפשר לפרש
שבאמת עדיין הוא פועל מטעם מתנת שכי"מ ,אלא שכיון שרק תיקנו מתנת שכי"מ כאשר יש
גמירת דעת מצד השכי"מ ,ובמתנת שכי"מ במקצת יש לחשוש שאין לו גמירת דעת שלמה,
הצריכו קנין להראות גמירת הדעת שלו .אולם הקנין הוא סימלי ,ועצם המתנה עדיין מתנת
שכי"מ הוא .ומפורש בדברי רבינו יונה שמתנת שכי"מ במקצת חלה למפרע משעת הקנין ,וכצד
הראשון ,ורק מטעם זה ניתן להעמיד דברי רב יהודה במתנת שכי"מ במקצת .אמנם אם נוקטים
בביאור מתנת שכי"מ במקצת כצד השני ,יש להעמיד דינו של רב יהודה גם במקום של מתנת
שכי"מ במקצת אפי' לדברי ר' יונה.
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טכני ,שכיון שזכות הראשון קודם מדין תורה ,וכבר זכה ע"פ זכות ירושתו בכל,
ממילא לא נשאר כלום להבאים אחריו ,וכן הוא סברת הרא"ה .אבל באופן
עקרוני לא הופקעה כלל הזכות של יורש האחרון .וא"כ י"ל במקום שכי"מ
הפקירו החכמים זכותם של כל היורשים הקודמים וממילא כיון שכל ישראל
קרובים זל"ז ,אחר שכבר הופקרה זכות כל הקודמים לרשת אפשר להנחיל
מדאו' לכל איש מישראל .והראיה לזה היא הגמ' בדף קמט ,.שגר אינו בדין
שכי"מ כיון שאינו בכלל ירושה .ולהנ"ל הדבר מובן היטב ,שכיון שאין שאר
בנ"י קרובים לו ,לעולם לא מהני ליה דין שכי"מ שהוא עצמו מועיל מדין ריב"ב,
שהוא דין של ירושה.
אמנם הרשב"א חולק בזה ,וסובר שאין זכותו של יורש המעכב את
ירושת יורשים הבאים אחריו מצומצמת לזכויות ממון שלו ,אלא הוא ג"כ כולל,
ויותר מזה מבוסס ,על השם יורש שלו ,שאם יש יורש הקודם ,עצם מציאות זה
מעכב אלו הבאים אחריו מלרשת במקומו ומפקיע מהם דין הירושה) .ואילו
הרא"ה ,יתכן שהוא סובר שלא חזק כ"כ השם יורש של הבן עצמו כדי להפקיע
השם יורש של האחרים הבאים אחריו ,רק שכך דין הירושה שזכותו קודם (.וכן
ביאר הגראו"ו בקובץ הערות שם ,עיי"ש שהאריך במחלוקת הזאת ,ועי' גם
בגר"ח להל' תרומות ח:ד הנ"ל שהוכיח שהרמב"ם שם סובר כמו הרשב"א
ששם יורש של קדמון בעצמו מספיק להפקיע הבאים אחריו לגמרי מדין ירושה.
ונ"מ מהנ"ל שלהרא"ה יוצא כנ"ל שדברי שכי"מ מהנים מדין ירושה –
וזה מתאים דבר לשיטת רבינו יונה וכנ"ל .ויתכן שגם אם שיטתו אינה כמו
הרא"ה שאחרי התקנה דברי שכי"מ מהנים ממש מדאו' ,עכ"פ י"ל שכעין דאו'
תיקנו חז"ל ע"פ הפקר ב"ד הפקר שהקונה בדברי שכי"מ קונה ממילא בלי שום
מעשה זכייה וקנין ,אלא כמו ירושה מדרבנן וכן מדוייק מלשון רבינו יונה
שהבאנו לעיל ,שהרי כתב בסוף דבריו "וכל דתיקון רבנן כעין דאו' תיקון",
ודו"ק .ויתכן שיש להוסיף ביאור בזה ,שרבינו יונה והרא"ש הולכים לשיטתם
בענין ,שכנ"ל הם סוברים שאף היורשים בפועל אין להם מימד בעלי דין על
הורשת הבעל ,ומשמע שאין ליורש "זכות ממון" על הירושה ששייך להפקירו
מדין הפקר ב"ד הפקר ,אלא שהוא יורש ממילא ע"פ גזה"כ של סדר הנחלות
וכנ"ל .וא"כ לא שייך דינו של הרא"ה ולכן פירשו רבינו יונה והרא"ש שהוא רק
דין דרבנן מעין ירושת ריב"ב ,המועיל מכח הפקר ב"ד הפקר עצמו ,ולא מכח
דין דאו' של ירושה.
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והרשב"א פליג כנ"ל על הרא"ה ,וסובר שלא יתכן להסביר שמתנת
שכי"מ מהני מדין ירושה 2.גם משמע מדבריו שאפי' בשלב הדרבנן אין דין
שכי"מ מוגדר כעין ירושה דרבנן מדין הפקר ב"ד הפקר .ומסתבר שלדידיה דברי
שכי"מ הוא סוג של קנין דרבנן ,ויתכן שלדעתו הקנין מבוסס על גמירת דעת
השכי"מ ,ולא גרע מקנין חליפין שמועיל לכמה ראשונים לא מטעם עצם מעשה
הקנין אלא משום גמירת הדעת של המקנה .וא"כ יש לעיין בשיטת רשב"ם ותוס'
בגדר מתנת שכי"מ ,אם הם פליגי על רבינו יונה והרא"ש גם בזה .ובאמת שכן

 2ובאמת שיטת הרשב"א יותר קיצונית ,והוא סובר שאף בדין ריב"ב עצמו ,אין זה סתם דין של
הנחלה אלא שהוא בעי קנין .וכן הביא הרשב"א לקמן קלא .ד"ה בעי) ,וכן הביא בתשובה
הנ"ל( והביא שהוא ג"כ דעת הראב"ד .ובביאור שיטתו כתבו האחרונים )עי' בקובץ שיעורים
לגראו"ו )ב"ב סי' תפ"ג( ובשיעורי ר' שמואל )ב"ב ח"ב אות פו,פז( ובמקדש דוד )סי' מ"ג(
שהוא סובר שדין ריב"ב זהה לנתינת קנין וזכות ירושה בנסכים ,שבן זה יש לו זכות בירושת
נכסים אלו .אולם הרא"ה לשיטתו פליג עליו בזה ,כמובא בדברי הריטב"א תלמידו שם ד"ה
בבריא ,וכן פליגי עליו רבינו יונה והרא"ש )ממשמעותם כאן ,ולקמן קלא .בעליות ,וברא"ש
ח:ל( וממילא נשאר לשיטתו להעמיד גם קנין שכי"מ כדין של תקנת הנחלה ממש בתור "כעין
דאו' תקון ",וכן הוא באמת לשון הרא"ש ב"ב ח:ב בשם רבינו יונה.
ומבואר מכל הראשונים כאן )רשב"ם ,תוס' ,רבינו יונה( שג"כ דימו ירושת ריב"ב למתנת
שכי"מ בכולו דלא בעי קנין .ויש להעיר שודאי יתכן לחלק שאף אם דין ריב"ב אינו מדין קנין
אלא רק כמו ירושה בשינוי הסדר ,עכ"פ דין שכי"מ לא תיקנו ככה אלא כקנין בעלמא ע"י
דבריו ,וגם שייך לומר הנקודה שהבאנו כאן בשם הרשב"א שעכ"פ כאשר אין היורש ראוי
ליורשו עכשיו ,מופקעים כל דיני יורש ממנו ,וממילא מסתבר כדעת הרשב"א שתקנת שכי"מ
היא אופן של קנין ולא של ירושה .וזה טעם טוב לחלק בין דין ריב"ב לדין שכי"מ לדעת
הרשב"ם והתוס'.
ועוד יש להעיר שלכאו' אין להוכיח מדעות הסוברות שהנחלת ריב"ב אינה זקוקה למעשה קנין
על מה שדנו באחרונים הנ"ל ,שחקרו האם ירושת ריב"ב פועלת ע"י העדפת שם היורש בגברא
להקדימו בסדר הנחלות ,כמו שבן קודם לבת ,או ע"י איזה נתינה או ייחוד של זכות ירושה
בנכסים עצמם .לענ"ד אין ללמוד באופן בהיר משאלה שלנו לגבי הצורך לקנין .כי בעצם יש
ב' שאלות נפרדות ,א' לגבי כח וגדר עצם ההנחלה ,אם היא משנה את מימד הגברא או נותנת
זכות בנכסים ,וב' לגבי אופן פעולת ההנחלה אם היא סוג של קנין או דין חדש בהל' ירושה.
ובשלמא אם נוקטים שזה פועל בדרך של קנין וכמו שמשמע מהרשב"א ,מסתבר שיש ללמוד
מזה שגם היורש קיבל איזה זכות בנכסים עצמם ,ומטעם זה צריך קנין .אבל גם אם נוקטים
שאין פעולת ההנחלה דומה לקנין ,ומטעם זה סגי בדיבור בעלמא וכשיטת הראשנים הנ"ל ,אין
דבר זה מכריח לנו לומר שהוא רק חלות על הגברא ,אלא תתכן שיטה אמצעית שיש ענין חדש
של העברת או יחוד זכויות ירושה לאחד מן היורשים ,שהוא לא שייך למהלכי קנין הרגילים.

50

דוד ברגמן

מפורש בשיטת רשב"ם לפחות בה"א של הגמ' בדף קמז :בסוף ,שכתב שם "לא
אלים כח שכיב מרע יותר מן הבריא אלא ש דבריא".
וכן יש לדייק מדבריו בדף קלג .בביאור שיטת רבא שהאלמנה נזונית מנכסים
הנקנים במתנת שכי"מ כמו בירושה ,ודלא כשאר מתנות .ושם לא ביאר הרשב"ם
שהוא מפאת גדר מתנת שכי"מ שהיא מוגדרת כירושה ,רק פי' )שם ד"ה א"ל
רבא ,מיגרע גרע ,מתנה דרבנן( שיגרע כח המקבל מתנת שכי"מ מכח מקבל
ירושה שכיון "שאין קנין אלא מדרבנן" ,ועיי"ש כל תורף דבריו ודו"ק.
ונראה שגם יש להביא סמוכין ששיטה זאת היא שיטת התוס' בגמ'
הנ"ל ב"ב קמט .שכתבו שם שמה שכתוב בגמ' שם שרק שכי"מ ש"איתא
בירושה" יש לו בכח להקנות ע"פ דין מתנת שכי"מ אינו דוקא צורך מצד
המקבל אלא רק מצד הנותן ,ואם הגר שמת הניח בנים ,מתנת שכי"מ שלו מהני
אע"פ שעדיין אי אפשר שהמקבל יוריש נכסיו ע"י מישמוש נחלה )וכן סובר
הרשב"א בתשובה שם( – ואלו היה דין מתנת שכי"מ מהני ממש מדין ריב"ב ,או
דין של ירושה כעין זה ,לכאו' היינו מצריכים אפשרות ממשית של ירושה
למקבל ,ולא רק שהשכי"מ יהיה בר ירושה .אבל אם הוא באמת קנין ,אלא
שתיקנו חז"ל צורתו ודיניו מעין ירושה כיון שהוא קונה רק אחר מיתה ,מובן
מאד החילוק של תוס' .והוא ששאני גר שאין לו בנים שנכסיו יוצאים להפקר
אחר מיתתו ,ומשו"כ לא תיקנו לו שום קנין שכי"מ לאחר מיתה ,מגר שיש לו
בנים שיורשים את נכסיו ואין נכסיו הפקר לאחר מיתתו.
וא"כ יוצא שהרשב"ם והתוס' ,שנחלקו על רבינו יונה לענין הפשט
בלימודו של רב יהודה מ"חוקת משפט ",הם לשיטתם במקצת ,ויתכן שלא יוכלו
לפרש כמו שפירש רבינו יונה לפחות לענין להעמיד סוגיין במתנת שכי"מ
שמצווה מחמת מיתה ,כיון שהם סוברים שלעולם אין דין מתנת שכי"מ חשיב
הנחלה אלא קנין וכנ"ל .ועכ"פ גם לשיטה זאת אפשר להוקים מקצת פי' רבינו
יונה ולומר שסוגיין הוא רק ע"פ ר' יוחנן בן ברוקה .אולם קצת דחוק לפרש כך,
כיון שאם כל סוגיין שייך רק לדין של ריב"ב וממילא מצומצמת למקרה שהבעל
נותן מתנה למי שראוי ליורשו היה לרב יהודה לפרש יותר ,ולא לנקוט סתם הלשון
"המחלק נכסים על פיו ",שמשמע שכן הוא הדין אפי' בשאר מתנות שכי"מ.
ואולם לר' יונה עצמו סתימת לשון רב יהודה לא כ"כ קשה ,כיון שהוא סובר שגם
בעיקר סוגי מתנת שכי"מ שייך דינו של רב יהודה ,ורק לא במתנה במקצת שהוא
בעצם מתנת בריא ,ואינו מן המשמע של "המחלק נכסיו" שמשמע חילוק גרידא
בלי קנין )ומכח דיוק זה עצמו דחה רבינו יונה כאן את דברי הרשב"ם ותוס'
לשיטתם ,שפירשו המשך סוגיין במתנת בריא ,עיי"ש בדבריו(.
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היוצא מן הנ"ל שיש מחלוקת בין הרשב"ם ותוס' לבין רבינו יונה
והרא"ש אם הגזה"כ של "'חוקת משפט' אורעה כל הפרשה כולה להיות דין"
שאיתא בסוגיין כאן קיג ,.אם הוא דין כללי לגבי הדיון של חלוקת הנחלה
)שיטת רשב"ם ותוס'( ,או אם הוא דין מצומצם למעשים של ירושה והנחלה.
ושיטותיהם עולות יפה לשיטתם לענין המחלוקת המורחבת בין הראשונים בגדר
הקנין של שכיב מרע ,אם הוא מדין קנין )שיטת הרשב"ם והתוס' והרשב"א(,
או סוג של ירושה דרבנן )רבינו יונה והרא"ש( .והתורה ארוכה מארץ מדה ,ויש
לעיין בכל הסוגיות המושפעות מדיון הנ"ל אם שיטות הראשונים עולות יפה
לפי מה שביארנו ,ואכמ"ל .וישמע חכם יוסף לקח לעיין בתורת ה' תמימה.

 

 
בריש פרק חזקת הבתים הגמ' דנה בענין חזקת קרקעות דבמקום
שאחד מחזיק בקרקע לשלש שנים רצופות הוא נאמן לטעון שקרקע זו שלו
היא .אמנם בנוגע למטלטלין כבר העירו הראשונים )עי' רשב"ם ב"ב מב .ד"ה
אין להם חזקה וריטב"א ריש חזקת הבתים ד"ה והעבדים( שיש להם חזקה מיד.
מי שמחזיק בידו דבר המיטלטל נאמן לומר לקוח הוא בידי אפי' אם ידוע
שאתמול היה שייך לאיש אחר ,אלא שיש כמה סוגי מטלטלין שהם יוצאים מן
הכלל .בגמ' מבואר )ב"ב לו (.דאין חזקה לגודרות – וזה כולל לא רק גודרות
צאן שהולכות לרעות בשדות אלא כל דבר שהולך מאליו בשווקים וברחובות
כגון עבדים .במשנה מב :מבואר עוד כמה אופנים שלא שייך בהם חזקה.
משמע מכמה ראשונים שענין חזקת מטלטלין הוא הוכחה שהמחזיק
הוא הבעלים .שהרי אנחנו רואים דבר מסויים ברשותו ואיננו חושדים בו שהוא
גנב )וזה עפ"י הא דאיתא בשבועות מו :אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן(
וממילא אפשר לומר שהוא באמת קנאו קנין גמור מהבעלים .אלא דא"כ צ"ע
למה בגודרות אין חזקה ,הרי סוף סוף המחזיק תופס בהם ולמה נחזיקנו כגזלן.
והיה אפשר לומר שהחשש בגודרות הוא שבאמת הבהמות נכנסו לרשות
המחזיק מאליהם והוא לא עשה בהם שום מעשה גזל לתופסם )עי' רש"י ב"מ י:
ד"ה גגו ,תוס' ב"ק סה .ד"ה אין לי אלא דמשמע דבעי מעשה גזילה כדי
להחשב גזלן גמור( .אלא דמבואר ברשב"ם בב"ב שם וכן בתוס' )ב"מ ק .ד"ה
וליחזי( וברא"ש )פ' כל הנשבעין סי' ה'( דהחשש בגודרות הוא שהמחזיק
תפסם ברחוב ואח"כ הכניס אותם לביתו .וא"כ צ"ע למה אין להם חזקה .וכן
בקרקע שאין לה חזקה מיד צ"ע אמאי לא שהרי גם בקרקע עובר על לאו דלא
תגזול ולא תגנובו כמבואר ברמב"ם פ"ז מהל' גניבה הי"א )ומשמע מהראשונים
שאפילו בלי החסרון של אחוי שטרך ליכא חזקה ואכמ"ל( .וא"כ יש להקשות
דאע"ג שאין קניני גניבה בקרקעות ,מ"מ למה אינו נאמן בטענת לקוח שהרי אם
אינו נאמן בטענתו שקנאו אז ע"כ הוי גזלן.
ויש לפרש עפמש"כ הריטב"א בסוגיא דתקפה א' בפנינו )בב"מ ו(.
דמבואר שם דבמקום ששנים אוחזין בטלית ואח"כ נמצא הטלית ביד אחד מהם
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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אין השני נאמן לטעון אח"כ שחבירו גזלו ממנו משום "שאינו נאמן להחזיק
אותו כגזלן גמור" .ונראה דכוונתו דלא חיישינן למעשה כל כך מחוצף שהאחד
ממש תקף דבר מתחת ידו של השני .וממילא בגודרות וקרקע אין כל כך העזה
בתפיסתו וממילא צריכים לחשוש שבאמת תפסם שלא כדין.
ועיין מש"כ בזה הרמב"ן בב"מ שם ,וז"ל לא אמרינן השתא איברי
האי וגבר מחבריה ותקפה מיניה ע"כ .ומשמע שבמציאות מאד קשה להוציא
דבר מתחת יד הבעלים ולא מסתבר שבאמת א' תקפו מיד הבעלים אע"כ קנאו
ממנו וזכה בדין .ובגודרות וכן בקרקעות יותר קל להחזיק בהם שלא ברשות
וממילא אין ראיה מתפיסתו .לפי הריטב"א האומדנא נובע ממה שלא חוששים
למעשה חוצפה כ"כ גדולה ולרמב"ן הטעם הוא שקשה מאד להוציא דבר מיד
מי שמחזיק בו וממילא לא חיישינן לה .ולכן סתם מטלטלין שעכשיו נמצאים
ביד המחזיק ואנחנו צריכים להכריע אם הגיעו לידו בהיתר או שתפסם מיד
המרא קמא באלימות אנו אומרים שבודאי הגיעו לידו בהיתר.
לפי"ז באמת היסוד לחזקת מטלטלין איננו משום סברת "אחזוקי
אינשי בגנבי" גרידא ,אלא דלא חיישינן למעשה גזל של אלימות) .ובאמת
מבואר בדברי הרא"ש הנ"ל שהיסוד של חזקת מטלטלין אינו סברת אחזוקי
אינשי גרידא וכמשי"ת לקמן (.ויש מקור לחילוק זה עפ"י הא דאיתא )בב"ק
עט" (:גזלן היכי דמי אמר ר' אבהו כגון בניהו בן יהוידע ,שנאמר' :ויגזל את
החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו'".
אלא דאם כל התוקף שיש לחזקת מטלטלין הוא מכח סברא זו יש בזה
כמה קושיות .דלפי"ז בגודרות ,כשטוענים הבעלים שהמחזיק באמת תקפם
מידו כגזלן גמור לכאורה התופס יהיה נאמן בטענת לקוחים הם שהרי מסתמא
הוא צודק ולא הבעלים שרוצה להחזיקו כגזלן גמור .ובאמת כן פוסק הנתיה"מ
)סי' קל"ה( לדינא דבכה"ג התופס נאמן אלא דכבר הודה בעצמו דלא משמע כן
מדברי רשב"ם בב"ב קכח .ד"ה אתה נתתו לי עיי"ש) .ולכאורה גם מדברי תוס'
והרא"ש בההיא דשבועות לא משמע כן ולקמן נאריך בדבריהם (.וכן יש
להקשות על דברי תוס' בב"ב לג :ד"ה ואי טעין דס"ל באחד שאכל פירות
משדה חבירו לשני שנים בפני עדים שנאמן לטעון שלקח אותם פירות משום
דהוי דברים שאינםעשויים להשאיל ולהשכיר שנאמן לטעון בהם לקוחים הם
בידי .עיי"ש בתוס' שנאמן לטעון לקוח הוא דוקא כשעדיין הדבר ברשותו אבל
אם כבר הניחו ברה"ר אינו נאמן לטעון לקוח הוא בידי .ודבר זה אינו מובן כלל
שהרי העדים ראוהו תופס הפירות ואם תפיסתו הויא ראיה שהם שלו אז להיכן
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אזלא הוכחה זו .וכי מפני שהניחם ברה"ר גילה בדעתו שבאמת הוא אינו
הבעלים?
ויש לבאר הענין עפ"י הסוגיא דשבועות מו :דאיתא שם "אמר רב
יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן".
הגמ' מעמידה דברי רב יהודה באוקימתא מסויימת – שמדובר במקרה שזה
שהוציא את הכלים טוען לקוחים הם ובעה"ב טוען שהם שאולים או שכורים,
ודוקא בענין שבעה"ב אינו רגיל למכור חפציו .במקרה כזה כיון שהתופס
הוציא הכלים באופן שנראה שלא קנאם) ,שהרי הטמין החפצים תחת כנפיו
כשבדרך כלל לא היה נוטלם באופן זה( אינו נאמן לטעון שהוא קנה אותם.
הגמ' אומרת דאעפ"כ אם בעה"ב טוען גנובים הם אינו נאמן דאחזוקי אינשי
בגנבי לא מחזקינן .אח"כ הגמ' מחלקת בין דברים העשויים להשאיל ולהשכיר
לכלים שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר.
אלא דיש ב' דרכים לפרש דברי הש"ס .לפי גי' רש"י כל מה שאמרנו
לעיל נאמר דוקא בדברים שעשויים להשאיל ולהשכיר ,אבל בדברים שאינם
עשויים להשאיל ולהשכיר נאמן התופס בכל ענין .ולפי"ז מהסוגיא עולה
בפשטות שבעצם מי שתופס מטלטלין תמיד נאמן בטענת לקוח אא"כ יש ידיים
מוכיחות שלא קנאם ,ואף בכה"ג שנראים הדברים שלא קנאם ,הבעה"ב נאמן
דוקא אם יש לו ג"כ טענה טובה .טענת גנובים ,וכן טענת שאולים או שכורים
כאשר החפצים אינם דברים העשויים לכך ,היא טענה גרועה .ולכאורה אותו
דבר נכון גם בחזקת מטלטלין שהמחזיק תמיד נאמן לטעון לקוחים הם בידי.
אלא דאם כל התוקף שיש לחזקת מטלטלין הוא מכח הסברא דלמעשה גזל של
אלימות לא חיישינן ,צ"ע למה נאמן התופס כשמוציא כלים שעשויים להשאיל
ולהשכיר – שהרי ראינו שהגיעו הכלים אליו שלא בדרך אלימות .וכאן לא שייך
הוכחה שלא גזלו כי בעה"ב מודה שהגיעו לידו בהיתר אלא שהוא טוען שהם
שאולים או שכורים? ועוד הרי לבעה"ב יש טענה טובה שהרי הוא טוען
שאולים או שכורים והדברים באמת עשויים לכך והתופס טוען טענה גרועה
)כשאין בעה"ב עשוי למכור כליו( שהרי הוא טוען לקוח ואפ"ה נאמן )אם לא
הוציאם דרך הטמנה( .וע"כ מבואר מדברי רש"י שיש בעצם נאמנות לטענת
לקוח אפי' בלי הוכחה שמסתמא הגיעו לידו בהיתר.
ועי' בתוס' והרא"ש בשבועות שם דגרסי להיפך .בדברים העשויים
להשכיר ולהשאיל ,בעה"ב נאמן בכל ענין .ואפי' במקרה שהבעה"ב עשוי
למכור והתופס לא הוציא בדרך הטמנה ,אפ"ה אין התופס נאמן לומר לקוחים
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הם בידי .התופס נאמן בטענת לקוחים דוקא בדברים שאינם עשויים להשאיל
ולהשכיר ,ואף בכה"ג ,אם בעה"ב אינו עשוי למכור והמחזיק הוציא דרך הטמנה,
אין התופס נאמן.
וכד דייקת שפיר תמצא ששיטת תוס' והרא"ש קשה להולמה .דהא
דס"ל דהתופס אינו נאמן בדברים שעשויים להשאיל ולהשכיר ,טעמא בעי.
שהרי לשיטה זו אע"ג שלא הוציאם בדרך הטמנה ובעה"ב עשוי למכור )וכיון
שכן אין שום ריעותא בטענת התופס( ,מ"מ אין התופס נאמן .ובשלמא לשיטת
הרמב"ם שפי' )סוף פ"ח מהל' טו"נ( דברים שעשויים להשאיל ולהשכיר ר"ל
דברים שעיקר עשייתן הוא כדי להשכירן לאחרים אז ניחא שבאמת מסתמא
השאילם או השכירם ולכן אין התופס נאמן לטעון לקוחים הם .אבל הרא"ש
להדיא חולק על שיטה זו וס"ל שכל דבר שאדם אינו מקפיד עליו מלהשאילו
נחשב עשוי להשאיל ולהשכיר.
וא"כ אין טעם לומר שטענת בעה"ב יותר מתקבלת מטענת התופס
שטוען לקוחים הם ,לפחות כשבעה"ב עשוי למכור והתופס לא הטמין את
הכלים ולכאורה היה נראה שמן הסתם בעה"ב נאמן שהרי הוא המרא קמא אלא
דפשוט דזה אינו .דמלבד מה שזה סותר כל הענין של חזקת מטלטלין ,מיניה
וביה קשה מהא דכלים שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר .דהרי שם נאמן
התופס לטעון לקוחים הם בידי אע"ג דבעה"ב אינו עשוי למכור אם לא הוציא
התופס את הכלים בדרך הטמנה .ואמאי – הרי אף על פי שיש ריעותא בטענת
בעה"ב כשטוען שאולים או שכורים בדברים שאינם עשויים לכך כמו"כ יש
ריעותא בטענת התופס שטוען לקוחים שהרי בעה"ב אינו עשוי למכור .ואם
אנחנו מזכים לבעה"ב מצד שהוא המרא קמא לכאורה אין כאן הוכחה לומר
שבאמת התופס קנאם )ודוחק לומר דבכה"ג באמת טענת בעה"ב הוי גרע טפי(.
וא"כ צ"ע דלפעמים אנחנו מזכים לבעה"ב אע"ג שאין כ"כ ראיה שהוא צודק
)כמו בדברים שעשויים להשאיל ולהשכיר ואין שום ריעותא בטענת הלוקח(
ומאידך יש מקרים שמזכים ללוקח אע"ג דלכאורה אין הוכחה לטענתו )וכגון
שהוציא דרך הטמנה דברים שאינם שעשויים להשאיל ולהשכיר(.
וע"ע שם שנחלקו התוס' והרא"ש בדברים העשויים להשאיל ולהשכיר
דס"ל שבעה"ב נאמן בכל גווני ,אם זה דוקא בטענת שאולים או שכורים ,או אפי'
בטענת גנובים .לדעת תוס' בעה"ב נאמן אפי' בטענת גנובים ,ולפי הרא"ש בכה"ג
אמרינן אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן וממילא בעה"ב אינו נאמן.
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וקשה ביותר על שיטת התוס' דס"ל שבעה"ב נאמן לטעון אפי' גנובים
כשהם דברים שעשויים להשאיל ולהשכיר .דזה אינו מובן כלל שהרי הגמ'
קבעה כלל דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן והיאך מאמינים לבעה"ב
שהתופס הוי גנב )עי' ברא"ש שהקשה כן( .ועוד הרי אפי' בלי זה למה הוא
נאמן יותר מהתופס – טענת התופס בכה"ג מסתבר טפי שאין שום ריעותא
בטענתו – שהרי מדובר אף כשלא הוציאם דרך הטמנה ובעה"ב עשוי למכור
ומה בכך שהם עשויים להשאיל ולהשכיר ,מ"מ טענת בעה"ב טענה גרועה
היא? וכ"ת דנאמן מטעם מגו ,לכאורה הוא מגו להוציא )והרי תוס' והרא"ש
ס"ל דמגו להוציא לא אמרינן(.
ומוכח מדברי תוס' והרא"ש הנ"ל שיש חילוק מהותי בין דברים
שעשויים להשאיל ולהשכיר לשאר דברים ,ולא רק מטעם שיש נאמנות יתירה
לטענת שאולים .ולקמן נבאר יותר.
]ועי' מש"כ הרא"ש בשם הרי"ף דאם התופס כבר מוחזק ומפורסם
כגנב אז לא שייך סברת אחזוקי אינשי וכו' ,א"כ לכאורה בעה"ב תמיד יהא
נאמן אם כל הטעם שאינו נאמן הוא משום שאין מחזיקים התופס לגנב.
אבל באמת מבואר ברא"ש שנאמן בעה"ב דוקא כשהתופס הוציאם דרך הטמנה
ובעה"ב אינו עשוי למכור .דבכה"ג שבדרך כלל בעה"ב נאמן דוקא בטענת
שאולים או שכורים ,במוחזק לגנב נאמן אף בטענת גנובים .וא"כ מוכח עוד
מדברי הרא"ש דיש נאמנות ללוקח אפי' בלי סברת אחזוקי אינשי[.
עוד קושיא בסוגיא דשבועות .הרי שם מיירי באופן שראינוהו שנכנס
לבית ותפס ויצא ואנו רואים שהגיע לידו בענין שלא מוכחא מילתא כלל .ולמה
נאמן בטענת לקוחים כתוצאה מחזקת מטלטלים שלו? )ובפרט לשיטת התוס'
)מובא לקמן( דהסוגיא שייך אפי' בתפס שלא בפני בעה"ב קשה טובא – דמה
שהוא תפוס בדברים אלו באמת אינו אומר כלום (.דבין לסברת הרמב"ן ובין
לסברת הריטב"א הנ"ל אין כאן ספק של מעשה גזל של אלימות בכלל ואיזה
הוכחה יש כאן מצד אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן) .והיה אפשר לפרש עפ"י
סברת לא חציף איניש וכו' אלא דמפורש מהתוס' והרא"ש שאין זה הפשט
בחזקת מטלטלין ואכמ"ל(.
וכן יש להקשות בדברי התוס' בב"ב לג :הנ"ל באחד שאכל פירות
משדה חבירו לשני שנים שנאמן לטעון לקוחים הם אע"ג שיש עדים שראוהו
נכנס ואוכל באופן שאינו מוכיח כלום .ואם כל התוקף של חזקת מטלטלין הוא
משום שיש מתפיסתו ראיה שקנאם ,הרי אין כאן ראיה כלל .וכמו"כ כשבעה"ב
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טוען הפקדתים דבכה"ג ג"כ נאמן המחזיק בטענת לקוחים הם בידי )כמבואר
בשו"ע ר"ס קל"ג( אע"ג דאין שום סברא להכריע שהדברים הגיעו לידו דוקא
בתורת מכר ולא בתורת פקדון.
לכאורה מוכח מכל הנ"ל שיש נאמנות ללוקח לטעון לקוח הוא בידי
אפי' כשאין כל כך ראיה לדבריו .ולא מיבעי לשיטת רש"י בההיא דשבועות
אלא גם לרא"ש ותוס' לפחות גבי דברים שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר יש
לו נאמנות אע"ג דאין הוכחה שהוא טוען אמת .וא"כ צ"ע מאיזה טעם מהני
חזקת מטלטלין – מהיכן יוצא הנאמנות לטענת לקוחים של המחזיק.
ויש לבאר הענין על פי יסוד אחד בענין תפיסה ומוחזקות שיוצא מתוך
דברי התוס' ב"מ ק .ד"ה וליחזי )עי' מש"כ בזה בשע"י ש"ה פכ"ה שדן בדברי
תוס' באריכות ודבריו שם המה יסוד לכל מש"כ( בסוגיא דמחליף פרה בחמור.
מבואר שם בגמ' דבמקום שאחד משך חמור כדי לקנות פרה של חבירו בקנין
חליפין והפרה ילדה ולד ולא ידוע אם ילדה קודם משיכת החמור )וממילא הולד
נשאר ברשות המוכר( או אחרי הקנין )וממילא הולד של הקונה ,שברשותו
נולדה( ,וע"ז הקשה הגמ' דליחזי ברשותא דמאן קיימא ,דהיינו אם הולד נמצא
ברשות הלוקח אז לא מוציאים ממנו בלי ראיה ועל המוכר להביא ראיה שנולד
לפני הקנין .ועיי"ש בתוס' שהקשו דהא אין חזקה לגודרות וא"כ בנ"ד אמאי
נחשב כמוחזק כשהולד ברשותו סוף סוף הרי פרה היא בכלל גודרות.
וכל הרואה משתומם בדבריהם שהרי הכלל שאין חזקה לגודרות נאמר
לענין שאינו יכול לטעון בהם לקוחים הם בידי שהרי הולכים מאיליהם אבל שם
בב"מ הרי כל הדיון הוא שהוא תפוס בה ואין מוציאים מידו בלי ראיה ,וכהא
דמצינו בכמה מקומות )כההיא דר"פ הבית והעלייה והא דספק בכור וכותל
שנפל בריש ב"ב וההיא דכור בל' סאה בסלע וכהנה רבות( דכל מי שמוחזק
בממון על השני להביא ראיה אע"פ שאין ראיה מתפיסתו שהדין עמו) .ובפרט
מוכח מההיא דהבית והעלייה שהגמ' אומרת לחזי ברשותא דמאן קיימא ואע"ג
דידעינן שבני רה"ר הכניסו האבנים לרשותו א"כ ליכא בזה שום הוכחה ודו"ק(.
וע"כ מבואר בתוס' שתפיסה גרידא לא מהני אא"כ הוא תופס בענין שנראה
כהבעלים וממילא ע"י זה נהיה מוחזק.
ולכן נראה שזה היסוד בחזקת מטלטלין .הא דנאמן לומר על החפץ
שלקוח הוא בידו יוצא ממה שהוא תפוס באופן שנתפס בעיני בי"ד כבעלים.
ודוקא במטלטלין נחשב מוחזק ע"י תפיסתו מכיון שיש אומדנא דמה שתחת
יד האדם מסתמא הוא שלו .והראשונים נתנו כמה סברות לכך .או שקשה מאד
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להוציא מטלטלין מיד הבעלים משא"כ בקרקע וגודרות ,או דאיכא חוצפה
יתירה להכנס לרשות חבירו ולהוציא דבר ממנו או שהמציאות היא שבדרך כלל
מי שמחזיק במטלטלין הוא הבעלים .אבל יהיה איך שיהיה אנחנו מניחים הנחה
כאשר רואים מטלטלין ביד אדם שהם שלו .וזה נקרא תפיסה מוכחת שתפיסה
כי האי מראה על בעלות .משא"כ בגודרות וקרקעות שמכיון שידוע שתמיד
יכולים להיות במצב שהם נמצאים ביד מישהו שאינו הבעלים ממילא אין להם
חזקה -דהיינו מי תופס בהם אינו מוחזק כהבעלים .ואע"ג דבגודרות מי שתופס
הרי הוא גזלן גמור ,זה לא איכפת לן אחרי שתפיסה כזו היא מספיק שכיחה
שלא שייך תפיסה מוכחת גבי גודרות ,דלא אמרינן כלל שמסתמא הגודרות
שייכים למי שתופסם.
ובדברים שעשויים להשאיל ולהשכיר יש ג"כ מקום לומר שהעובדא
שהם עוברים מרשות לרשות דרך שאלה ושכירות מוריד מהם את האומדנא
שהם שייכים למי שתופסם) .אלא דרש"י ס"ל שעדיין מסתמא שייכים הם למי
שתופסם דאין הפירוש עשויים להשאיל ולהשכיר כפירוש הרמב"ם ודו"ק(.
ולכן ס"ל לתוס' והרא"ש דבדברים שעשויים להשאיל ולהשכיר תמיד בעה"ב
נאמן לומר שאולים או שכורים הם – לא מפני דשכיח כ"כ אלא דבדברים כאלה
אכתי המרא קמא נחשב כמוחזק .דבכה"ג שאין הבעלות נקבעת ע"י תפיסה,
ממילא אנו מחזיקים את המרא קמא כבעלים .ודבר זה ממש דומה לקרקע
דמאחר שאין כ"כ משמעות לתפיסה ממילא המ"ק נחשב מוחזק .אמנם כשאין
מ"ק אזי אזלינן בתר התפוס אף בקרקעות .וכן כתב רבינו יונה ר"פ חזקת
הבתים וכ"ה בתשובות הרשב"א )מובא בד"מ ריש סי' ק"מ וב"י סי' קמ"ו(
דבמקום שיש עדים שראו שראובן דר בקרקע ו אפי' ליום אחד ממילא הוי
מוחזק וכדי להוציא ממנו צריך חזקת ג' שנים עם טענה.
הרי להדיא דאע"ג דתפיסה לא מהני להוציא הדבר מהמוחזקות של
מ"ק )וזה הכוונה שקרקע בחזקת בעליה עומדת( מ"מ יש לה משמעות וממילא
במקום שאין מ"ק מי שתופס בקרקע הוא נחשב מוחזק .וזה מבואר בד"מ סי'
קמ"ו בשם המרדכי דאף מי שתופס קרקע בלי שום טענה ובא אחר וטוען נגדו
התופס יכול להשאר בקרקע וטעמו משום "דכל ממון שהוא ביד אדם אין
מוציאין אותו ממנו עד שיתברר בעדים שהוא של אחרים" .ולכן ברור שגם
בגודרות מי שתפוס כשאין חזקת מ"ק הוא נחשב מוחזק וכמבואר בתוס' בריש
ב"מ וברא"ש שם ביתר ביאור דגם מי שתופס בהמה הרי הוא מוחזק אצלו
אע"ג דלכאורה בהמה הויא גודרות )ועי' מש"כ בזה בקוב"ש ריש בב"מ(.
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אלא דכל החסרון בגודרות הוא שזה מוריד את הכח שיש בתפיסה להעביר
המוחזקות מן המ"ק לידי התופס שכבר א"א לומר שמן הסתם זה הבהמה שלו
וממילא מניחים את המצב כמות שהוא שהמ"ק מוחזק אצלנו כהבעלים.
ובמקום שאין מ"ק ממילא התופס הוא המוחזק.
ומח' תוס' והרא"ש בענין טענת גנובים בדברים שעשויים להשאיל
ולהשכיר ג"כ אפשר להבין עפמש"כ .דלתוס' העובדא שהתופס מחזיק בידו
כלים כאלה אינו מוסיף לו שום זכות וממילא הדברים נשארים בחזקת מ"ק.
ואע"ג דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן ,זה דוקא נגד טענת המוחזק אבל
בדברים שעשויים להשאיל ולהשכיר שהמ"ק הוא המוחזק הוא נאמן לטעון
אפי' טענה גרועה .אולם הרא"ש סובר דכל הסיבה שאין להם מוחזקות הוא
משום דהבעלים יכולים לטעון שאולים או שכורים הם ועי"ז אכתי הבעלים
נחשבים כמוחזקים בו ,אבל בלי טענה זו אינם נאמנים לטעון שגנובים הם,
דהיינו שהמצב של מוחזקות יכול להשתנות כפי הטענות .ואין זה מיגו להוציא
שהרי ע"י טענת שאלה ושכירות הוא עדיין נחשב מוחזק בהן )ועי' שער משפט
קלד:א ,ואכמ"ל(.
ועפי"ז יש לפרש עוד מח' בין תוס' להרא"ש בענין זה .דלהרא"ש הא
דאמרינן שנאמן התופס בטענת לקוח היינו דוקא אם תפס בפני הבעלים אבל
אם תפס שלא בפניו אין לו שום זכות ע"י תפיסה זו .דהיינו ,אם באו עדים
והעידו שהמחזיק תפס את המטלטלין מרשות המ"ק שלא בפניו אינו נאמן
לטעון לקוחים הם .שהרי אע"ג שאדם תופס מטלטלין ,ולפום ריהטא היינו
אומרים שמסתמא הוא הבעלים ,אבל מכיון שידוע לנו שהגיע למצב הזה בלי
שום תפיסה של משמעות ,בכה"ג אינו מוסיף שום זכות ע"י תפיסתו .שהרי
יודעים איך הגיע לידו ,וזה ע"י סתם כניסה לרשות שאין בה שום משמעות.
אבל אם תפס בפני הבעלים אז שפיר יש לומר שזו תפיסה שמראה בעלות –
ברור שתפס באופן משמעותי .ולא רק משום שיש לומר שבעה"ב מחל לו
בשתיקתו אלא יש זכות וכח שנתוסף לתופס בפני הבעלים שהרי הוא כאילו
הגיע לידו ע"י הבעלים דבכה"ג ודאי אמרינן שהמוחזקות עוברת מרשות
לרשות] .וזה דומה למש"כ הש"ך בתקפו כהן סי' מ"ז לבאר בדעת הרא"ש
עצמו שתפיסה מהני בספיקא היכא דהגיע ליד התופס ע"י הבעלים ,ושם אין
הוכחה עי"ז דשייך לתופס כמבואר ,אלא שהיסוד הוא שאפשר להעביר
המוחזקות ע"י זה שהבעלים מוסרים הדבר ליד השני ,דזה נותן כח וזכות לשני
והוי הרבה יותר משמעותי מתפיסה גרידא שלא בפני הבעלים[.
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ותוס' ס"ל שהמצב שבא לפנינו קובע – אם המצב הנוכחי מראה
בעלות של התופס אז נאמן לטעון לקוח הוא בידי מאחר שהוא תפוס בתפיסה
המוכחת .ולא איכפת לן אם ידוע לנו שמעשה התפיסה לא היתה משמעותי כי
עצם העובדא שהוא תפוס עושה אותו למוחזק .ולכן בדברים שעשויים להשאיל
ולהשכיר שא"א כלל להחשיב התופס כמוחזק אינו נאמן לטעון לקוח אע"ג
שהשני טוען גזלן כי המ"ק הוא המוחזק ונאמן אפי' בטענה גרועה .ומובן ג"כ
הא דכתבו התוס' דאם לקט הפירות והניחם ברה"ר אינו נאמן שוב לומר
לקוחים הם .דהרי כל הכח ומעמד שלו בפירות אלו נובע ממה שהוא תפוס בהם
וממילא נתפס אצלנו כבעלים ואיננו בתור הוכחה שהפירות שלו ולקחם בדין
אלא שהוא מצב של מוחזק שנותן לו זכות לטעון שהם שלו .להרא"ש נהיה
מוחזק ע"י מעשה תפיסה שמראה בעלות ולתוס' המוחזקות בא ממה שהוא
תפוס בחפץ עכשיו באופן שמראה על בעלות.
ותוס' והרא"ש ביארו הענין של גודרות לשיטתייהו .שהתוס' מוכיחים
משם דבדברים שעשויים להשאיל ולהשכיר אינו נאמן לטעון לקוחים הם אפי'
נגד טענת גנובים דהרי לא מצינו שום חזקה לגודרות .והיינו טעמא שאין
התפיסה בהם מוכיח כלום ,וממילא תפיסה כי האי אינו יכול להוציא הגודרות
מחזקתם .ובכה"ג אפי' טענת גנובים מהני מאחר שהמ"ק עדיין נחשב מוחזק.
ולרא"ש באמת טענת גנובים אינו יכול להוציא התפוס מחזקתו )אפי' בגודרות
וכה"ג( אלא גודרות טעמא אחרינא אית בהו ,דאפשר שתפסם ברחוב כשהן
הולכות לרעות ,וממילא תפיסה כי האי אין לה משמעות כלל .וזה אינו דומה
למי שהוא תפוס בדברים שעשויים להשאיל ולהשכיר דשם בעצם יש לו תפיסה
גמורה בכלים אלא שבעה"ב יכול לטעון שאולים או שכורים וע"י טענה זו אנו
רואים את הדברים כאילו הם עדיין בחזקתו.
אבל להוציא הדבר מיד מי שתפס מקמי הבעלים )ובכל מטלטלין חוץ
מגודרות אמרינן דמסתמא הגיע לידו בפני הבעלים( בזה לא מהני טענת גנובים.
ואפי' בגנב ידוע ומפורסם אנחנו מניחים שדבר שנמצא בידו שלו הוא כ"ז שאין
הוכחה נגדו .וזה משום דלגבי שאר דינים נמי לא מסתפקינן בדבר שנמצא ביד
הגנב דילמא אינו שלו .ועי' ר"מ פ"ה הל' גזילה ואבידה ה"ט שיש אנשים
שחזקת כל ממונם מן הגזל אבל סתם גזלן מפורסם אינו בכלל זה .וכן מדוייק
בתוס' ב"ב לג .ד"ה אכבשיה דגזלן אין לו חזקה דוקא בדבר שידע שהגיע אליו
בגזל כי אפי' בגזלן מפורסם אמרינן שכל מה שתחת ידו שלו הוא וממילא אית
ליה חזקה.
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ולפי מש"כ שעיקר זכות בטענת לקוח יוצא מהא דתפוס בתפיסה
מוכחת אפשר לבאר דברי התוס' בב"מ דף ק .ד"ה וליחזי ברשותא דמאן קיימא
הנ"ל .וז"ל וא"ת וכי נמי הוי הולד ברשות לוקח אין זה הוכחה דקנאה דהא
אמרינן בח"ה )ב"ב דף לו (.הגודרות אין להן חזקה משום דשמא מאליהן באו
לרשותו או תפסן ברחוב כשהן הולכות לרעות ע"כ .והנה מבואר שלא הקשו
סתם דהרי אין חזקה לגודרות .והיינו טעמא משום דפשיטא להו דבאמת מה
שרוצים לזכות את הלוקח כשנמצא הולד ברשותו איננו משום חזקת מטלטלין
דאין כאן שאלה של לקוח או גזולה .ובזה ניחא ג"כ אמאי האריכו בקושייתם
לבאר הטעם אמאי אין חזקה לגודרות .ולכאורה צ"ע – דכדי לבאר קושייתם לא
היו צריכים לפרש מאיזה טעם אין להם חזקה .אלא שתוס' ר"ל דהא דלא מהני
חזקה בגודרות היינו משום דאין בהם תפיסה המוכחת כיון שהולכים ברחוב
וכל א' יכול לתופסם .ומאחר שאין משמעות לתפיסתו ומשו"ה אינו נחשב בהם
כמוחזק ואינו נאמן בטענת לקוח ,א"כ אפי' בספק כמחליף פרה בחמור מה לי
אם הולד נמצא ברשותו או לא הרי אם זה אינו תפיסה המוכחת אין לנו
להחשיבו כמוחזק כלל והדין צריך להיות דהמ"ק נשאר בחזקתו והמוציא ממנו
עליו הראיה .ולזה תי' תוס' דאפ"ה במקום דררא דממונא אחרי שיש מצב של
ספק בפני בי"ד מהני הא דנמצאים אצלו שלפחות אין מוציאים מידו כשטוען
ברי עיי"ש.
והענין מתברר עוד על פי דברי רבינו יונה בריש חזקת הבתים
דבמטלטלין הדברים בחזקת התפוס בהם אפי' בלי טענה ,משא"כ בקרקעות.
דמטלטלין אע"ג שהיה להם מ"ק לא מחזקינן את התפוס בהם כגזלן אלא
אדרבה מסתמא הם שלו והמוחזקות עוברת ממ"ק למוחזק ומטעם זה לא בעי
טענה .ואין הכוונה שהנתבע אינו צריך להשיב כלל לדברי התובע ,דמבואר
ברבינו יונה דמשמתינן ליה עד דאתי לבי"ד ושם ע"כ צריך לברר טענתו בהם,
אלא דר"ל שלא נתפס אצלינו כגזלן וממילא לא מוציאים המטלטלין מידו עד
שיתברר הדבר בבי"ד .משא"כ בקרקע בכה"ג הוי גזלן גמור שהרי הנכסים
בחזקת מ"ק ומוציאים מיד המחזיק אפי' לפני שמסדרים טענותיהם בפני בי"ד.
וכן מוכח מסוגיא דתינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה של חבירו ואמר שלי
הם )בב"ק קיב (:דלא אמרינן נמתין עד שיגדיל אלא מוציאין מידו מיד .דהיינו
אע"ג דלא מקבלין עדות בפני יתומין קטנים אין זה צריך דין כלל שמי שתופס
דבר שבחזקת אחר מוציאים אותו מידו מיד.
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ולפי"ז יש עוד נפק"מ בין תוס' להרא"ש במקום יתמי שתפסו שלא
בפני הבעלים דלהרא"ש היתומים שתפסו באופן כזה לא שינו כלום וממילא
הדברים בחזקת מ"ק ומוציאים מידיהם אבל לתוס' סוף סוף הרי היתומים
תפוסים )אם לא היה בדרך גזילה וכמבואר בתוס' ב"ב לג :ד"ה לא חציף
וכדהוכיחו לד :תוד"ה ההוא ארבא מהא דנסכא דר' אבא( אדרבה עכשיו הם
מוחזקין כהבעלים בדברים אלו ואין מקבלים עדות להוציאם מידיהם עד
שיגדלו.

 
לעילוי נשמת
דודתי מושה מרים בת הרב נח ע"ה
תנצב"ה

 
 
יש לדון מה קורה כאשר אדם תלה את מעשיו בתנאי ,ואח"כ רוצה
לוותר על התנאי .האם התנאי קבוע באבן ,ובכן התנאי והמעשה קשורים לעולם,
או האם בעל התנאי יכול למחול את תנאו ולשחרר את מעשיו ממנו? שאלה זו
מופעיה בכתובות )עב-:עג (.ובגיטין )עד ,(:ונתחיל את דיוננו בסוגיות הללו.
 
הסוגיה בכתובות עוסקת באדם המקדש אישה בתנאי שאין עליה נדרים
קשים או מומים ,אך אינו מזכיר את התנאי פעם שניה בשעת הנישואין ,ואח"כ
מצא שאמנם היו עליה נדרים או מומים .נחלקו רב ושמואל האם האדם חייב
לתת גט לאישה מחמת ספק קידושין )רב( או לא )שמואל(.
במבט ראשון שיטת שמואל נראית יותר מסתברת – התנאי נעשה,
התנאי נכשל ,ולכן הקידושין צריכים להיכשל ,וזהו .העובדה שלאחר מכן האיש
נישאה בלי להזכיר שוב את התנאי לא אמורה להיות רלוונטית בכלל .אזי ,אביי
בא ומצפה שהסבר אפשרי לשיטת רב הוא שחוששים שמא בינתיים האיש מחל
את תנאו ולכן לא הזכירו שוב בשעת נישואין.
אמנם ,אביי דוחה הצעה זו בלי הסבר ,אבל הוא מניח לנו שאלות
קשות :כשאביי דחה את יישום 'מחילת תנאי' לפסקו של רב ,האם זה כי הוא
דוחה את כל המושג ,או שמא הוא מקבלו ברמה עקרונית ,אלא מפני איזו שהיא
סיבה חיצונית הוא מחליט שאינו סברת רב?
בנוסף ,איך ייתכן ליישם מחילת תנאי כאן בכלל? הניסיון המקורי
לקדש את האישה נכשל מיד מחמת התנאי ,אז איך אפשר להחיותו ע"י מחילת
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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התנאי חודשים אחרי העובדה בשעת נישואין? ניתן לבטא זאת כשאלה פשוטה
ורחבה :איך מחילת תנאי יכולה לפעול על תנאי על העבר?
 
הגמ' שם מתאמצת לפתור סתירה בין שני פסקים .פסק הראשון הוא
במשנה בנדרים )סג :וע"ע כד" :(.קונם שאת נהנית לי אם אין את בא ונותן
לבני כור של חטין ושתי חביות של יין :ר' מאיר אומר אסור עד שיתן ,וחכמים
אומרים אף זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו' :הרי אני כאילו
נתקבלתי'".1
כאן ,החכמים משתמשים בטענה של "כאילו התקבלתי" כסוג של
מחילת תנאי .אבל ,משנה זו יוצרת בעיות ,כי כנראה היא סותרת את שיטת רבי
יוחנן .הוא פוסק שאם אדם גרש אישה ע"מ שתתן לו מאתים זוז ,אינו יכול
למחול את התנאי ,ולכן היא חייבת לתת לו את הכסף כדי להפעיל את הגט.
מקשה הגמרא :למה לא ניתן לומר גם כאן "כאילו התקבלתי" ולמחול את
התנאי ,כמו שראינו במשנה בנדרים? רבי יוחנן מתרץ שמחילת תנאי תלויה
בכוונת המתנה בשעת יצירת התנאי .אם כיוון להרווחתו ,ניתן למחלו ,אבל אם
כיוון לפגוע באדם אחר ,לא ניתן למחלו .אזי ,מכיוון שהאיש בנדרים כיוון
להציל כסף ,הוא יכול למחול את תנאו ,משא"כ לגבי האיש בגיטין שכיוון
לסחוט את אשתו בסוף נישואים נכשלים.
כאן יש להתייחס לשתי נקודות :נראה מוכרח מכאן שאמנם קיים מושג
כמחילת תנאי ,וכעת יש לשאול שאלה שונה :האם אביי סובר שא"א ליישם
מחילת תנאי ל של תנאי בו רב עוסק ,או שאפשר אבל יש לו הסבר עדיף
לשיטת רב?
שנית ,החילוק בגיטין בין תנאי להרווחה ותנאי לפגוע נראה מעורפל
בשלוש חזיתות :מה הבסיס לחלק כך – איך כוונת המתנה שייכת ליכולת
למחול אח"כ? מה הגדרת "הרווחה" ו"פגיעה"? ומה זאת אומרת לנו ביחס
להיקף של מחילת תנאי?
 1הר"ן )שם כד .ד"ה הריני כאילו התקבלתי( מציין שמדובר בבנים הסומכים על שולחן אביהם,
ולכן הוא אמור להרוויח כי לא יצטרך לתת חיטה ואוכל לבניו.
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ביחס לשאלה השלישית ,ניתן ללכת בשני כיוונים שונים .אחד הוא
להרחיב את הקיף מחילת תנאי :בדרך כלל ניתן למחול תנאים ,אך רבי יוחנן בא
להגביל קצת בתנאים לפגוע בזולת .מאידך גיסא ,ייתכן לצמצם את הקיפו:
בדרך כלל לא ניתן למחול תנאים ,אך רבי יוחנן מסביר ע"פ החכמים שניתן
למחול תנאים להרחווה.
נפק"מ פשוטה היא תנאים ניטראליים ,וגם סוגים אחרים של "הרווחה"
ו"פגיעה" שלא נמצאים בגמרא.
אפשר לסכם את כל זה כשתי שאלות מפתח .ראשית ,איך מחילת תנאי
יכולה לפעול על תנאי שכבר כשל? שנית ,מה ההיקף של מחילת תנאי? איך
חילוקו של ר' יוחנן רלוונטי ואיך נגדיר אותו?

 
קודם כל ,צריכים לשאול עוד שאלת מפתח :איך מחילת תנאי פועלת?
אפריורית ,אם המעשה תלוי בתנאי ,יש שתי דרכים אפשריות שהמעשה יחול:
קיום התנאי וביטול התנאי.
לכאורה ,דרך הפשוטה להבין את מחילת תנאי היא שאני מבטלו – אני
מסיר מהתנאי את היכולת לעכב את המעשה .נתאר את מנגנון זה כ"ביטול תנאי".
אך ,יש אפשרות בסיסית אחרת :אפילו אם א"א להחליש את כוח
התנאי ,ייתכן שנוכל לשנות את הרף של "קיום התנאי" ,ואז מקרה שלפני כן
היה מוגדר ככישלון לקיים התנאי יוגדר כהצלחה לקיימו אחרי הפעלת דין של
מחילת תנאי ,וממילא גם המעשה יחול .נתאר את מנגנון זה כ"מחילת תנאי".2
 
אם לא נכיר במושג של "ביטול תנאי" ,אנו יכולים להגיד או שיש איזה
מושג של מחילת תנאי שצריכים ללבן ,או שלא ,ואז צריכים להסביר את המקרה
של "כאילו התקבלתי" בנדרים ,ושיטת ר' יוחנן.
 2יש ראשונים ואחרונים שמחליפים בין הביטויים הללו ,אבל אנחנו ננסה להבחין ביניהם בעקביות.
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הראב"ד) 3מצוטט ברשב"א כתובות עג .ד"ה הא( ,רבנו קרשקש) 4שם
ד"ה איתמר( ,והר"ן )שם לג :בדפי אלפס ד"ה גרסינן( ,סוברים כאופציה
הראשונה .על פיהם ,כל אדם המתנה להרווחתו מכוון להרחיב את ההזדמנות
שלו להרוויח ככל שהוא יכול ,ולכן 
 .        אז לדוגמה,
המקדש אישה "ע"מ שאין עליה נדרים" באמת מתכוון" :ע"מ שאין עליה נדרים
 "      לכן ,אם יוצא שהיו על
האישה נדרים ,ואעפ"כ האיש מחליט שהוא רוצה לישאה ,התנאי מוגדר
כ'מקויים' ,והקידושין חלים למפרע – כאילו אין עליה נדרים .אמנם מבחינה
אובייקטיבית התנאי נכשל ,אבל מבחינה סובייקטיבית הוא מקויים ,ולפי
ראשונים אלו זה כל מה שאכפת לנו.
רבנו קרשקש והר"ן מוסיפים שתפיסה זאת מסבירה את חילוקו של
רבי יוחנן .לעומת אדם המתנה להרווחתו ,אדם המתנה לפגיעה אינו נכנס
לחשבונות מסובכים .הוא כועס על הזולת וממהר לגרום לה להיפגע ,ואינו
חושב בצורה מחושבת כאשר מנסח את תנאו .אלא ,פשוטו של תנאו כמשמעו,
ולכן רבי יוחנן קובע שא"א למחלו ,משא"כ לגבי התנאים בנדרים ובכתובות.
הזכרנו שיש סוג שלישי של תנאי :תנאי שאינו עשוי בכוונה להרווחה
או לפגיעה .האם ניתן למחול תנאי כזה? הר"ן כותב שמחילת תנאי שייכת
אך ורק לתנאים העשויים להרווחת עצמו .אך ,יש לציין שהראב"ד אינו מזכיר
"הנאה" או "הרווחה" אף פעם ,לעומת רבינו קרשקש והר"ן .ואמנם ,הם טוענים
שהראב"ד מסכים עימהם ,אבל אולי יש לדייק שבאמת הוא מיישם את המנגנון
של מחילת תנאי אף לתנאים ניטראליים.

 3כנראה זאת שיטה שונה ממה שכתוב בהשגות הראב"ד על הרמב"ם ,שנראה בע"ה בהמשך.
 4ר' קרשקש כותב את זה כפירוש לדברי רבו ,הרא"ה .לשון הרא"ה עצמו על אתר לא ברור,
ור' קרשקש מודה שהוא רק מציע פירוש אפשרי לכוונת רבו .נראה בהמשך בע"ה שגם ניתן
להסביר את דברי הרא"ה ע"פ תלמידו האחר ,הריטב"א ,ועיין הערה .21
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הרשב"א )שם( מסכים עם סיעה זו שאין מושג של ביטול תנאי ,אבל
הוא אפילו יותר שמרני ביחס למחילת תנאי .הוא מבין שאביי אמנם כיוון
לשלול את  המושג של מחילת תנאי! כאמור ,שיטה כזו נדרשת להיאבק עם
המשנה בנדרים ,ולכן טוען הרשב"א שניתן לומר "כאילו התקבלתי" דווקא
במקרה כמו המקרה שם .הרשב"א קובע שתי הגבלות מפתח ע"י תפיסה זאת:
אחת היא שרק ניתן למחול "תנאי לקיום המעשה" ,כגון ע"מ  חיטה ויין.
אם אדם קידש אישה ע"מ  תלך לבית אביה ,זה לא תנאי לקיום המעשה,
וא"א למחלו .בנוסף ,התנאי חייב להיות  , ולא להנאה סתמית כפי
שטוענים הר"ן וסיעתו .לכן ניתן למחול את התנאי בנדרים אבל לא את התנאי
בכתובות.
הרשב"א נותן שתי סיבות להגבלות אלו .בכתובות הוא מציע אותה
הצעה שראינו בר"ן; אדם המתנה להרווחה באמת מכוון שהתנאי רק יעכב את
המעשה אם הוא רוצה בכך .בנדרים הוא מציין שניתן לקיים תנאי להרווחת
ממון ע"י הצגה ,שהרי אפשר לקבל את הממון ואז להחזירו מיד .לכן ,התוצאה
אם התנאי ייכשל יכולה להיות אותו תוצאה אחרי שהתנאי יקויים .וא"כ ,מחילת
תנאי כאן אינו אלא דילוג ההצגה ,ואפילו הרשב"א מודה שניתן לעשות כן.
נראה שהרשב"א דורש שתי דרישות אלו כי הוא מקפיד גם על 
המתנה וגם על  .לעומת הר"ן וסיעתו ,הרשב"א
מסרב להגדיר תנאי כ'מקויים' אם רק כוונה גרידא של המתנה מקויימת – לא
זורקים את פשר דברי התנאי לפח! אלא יש דרישה נוספת :התוצאה אחרי
הפעלת "כאילו התקבלתי" צריכה להיות תוצאה אפשרית אחרי קיום אמיתי של
התנאי.
עכשיו ניתן להבין את ההגבלות של הרשב"א .התנאי צריך להיות
להנאה מפני אותה סיבה שהציעו הר"ן וסיעתו .אבל ,צריכים לצמצם את ההיקף
עוד יותר מחמת דרישתו השנייה .לכן צריכים דווקא תנאי של ממון וגם תנאי
לקיים המעשה – פשוט שא"א לדמיין שהאישה לא הלכה לבית אביה אם עכשיו
היא ממש עומדת שם – הרי שור שחוט לפניך!
לכאורה יש למחילת תנאי רמה גבוהה יותר של קיום בתוך המערכת
של הרשב"א מאשר במערכת של הר"ן .הר"ן מודה שרק כוונת המתנה מקויימת,
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ולא עצם הטקסט של התנאי .לעומת זאת ,הרשב"א כנראה מתייחס למחילת
תנאי כסוג של ' – 'מיגו שהיו יכולים לקיים את התנאי ע"י הצגה גרידא בלי
יצירת תוצאות אמיתיות ,אנו יכולים לדלג על כל התהליך לראות את התנאי
כמקויים .אז המודל של הרשב"א הוא יותר מצומצם בהיקפו ,אבל ייתכן שהוא
יותר חזק בפועל.
נסיים בהערה שלכאורה אפשר לשלול את הנחת הר"ן והרשב"א
שכוונת המתנה חשובה ,ולבסס מחילת תנאי רק על המיגו .כלומר ,נגיד שרק
אכפת לנו אם עצם הטקסט של התנאי מקויים.5
 
כאמור ,הדרך הפשוטה להבין את הסוגיה היא לטעון שהמתנה פשוט
יכול לבטל את תנאו ,ואז לא חשוב אם יכשל או יצליח ,כי אינו קשור לגורל
המעשה .ה'ראשון' הראשוני שטען כך הוא הרא"ש )שו"ת רא"ש לה:ט; מו:ב(.
הרא"ש מסביר שע"פ סברה צרופה ,לא היינו אומרים שתנאי יכול לבטל מעשה.
הרי תנאי אינו אלא דברים ,וידוע דלא אתי דיבור ומבטל מעשה )קידושין נט,(.
ולכן לולא שתנאי מופיע במפורש בתורה לגבי תנאי בני גד ובני ראובן )במדבר
לב:כ-כג( ,לא היינו מצפים שיכול להיות מושג כזה! הנחה זו של הרא"ש שכל
 5אולם לפי גישה זאת אנו חייבים להסביר למה כוונת המתנה היא כ"כ חשובה לרבי יוחנן! דא
עקא ,ש'מיגו' אמור להיות בתמונה שם ,שהרי האדם יכול להחזיר את הממון לאשתו )לשעבר(
מיד ,בדיוק כמו שמצאנו בנדרים! ויותר מזה ,נראה מלשון הרשב"א שזוהי הסיבה שהוא נאלץ
לקבל את הנחת הר"ן .אבל ניתן להציל את הגישה שלנו אם נחלק בין שני תרחישים אפשריים
בהם התוצאה סותרת את כוונת המתנה :א .כאשר התנאי אינו מקויים; ב .כאשר התנאי מקויים,
אבל בצורה שונה מכוונתו המקורית של המתנה.
אולי אפ"ל שכוונת המתנה היא חשובה דווקא בתרחיש הראשון ,אבל לא בתרחיש השני .אז
במקרה בגיטין ,אפילו אם האיש מיהר להחזיר את הממון לאישה ,כוונתו עדיין בוצעה ,כי
בינתיים האישה אכן סבלה .היא הייתה צריכה לאסוף בקושי את הממון הנדרש ,אולי לעבוד
עבורו או לבייש עצמה ולשאול מחבריה .לכן מקרה זה שייך לתרחיש הראשון ,כי א"א לקיים
את התנאי בצורה שונה מכוונתו המקורית של המתנה .לעומת זאת ,במקרה בנדרים ,כוונת
המדיר הייתה להרוויח מתנאו .אך ,אם הוא יחזיר מיד את הממון ,לא ירוויח בכלל אע"פ שדברי
התנאי מקויימים לגמרי! לכן מקרה זה שייך לתרחיש השני –    
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המושג של תנאי נובע מהתקדים בתורה בלבד מביאה אותו לשתי תוצאות
עיקריות.
ביחס למקורו של תנאי ,הרא"ש הסיק שהוא  רק קיים
מושג של תנאי כי חידשה התורה שניתן לתלות מעשים על תנאים .אבל דין זה
מוגבל; תנאי צריך לדבוק לכל דיני תנאי בגוב"ר" – 6חידוש הוא ואין לך בו
אלא חידושו" .לכן כל תנאי דורש את רשימה הארוכה של משפטי תנאים
פורמאליים ,כגון תנאי כפול ,תנאי קודם למעשה ,וכו'.
בנוסף ,טוען הרא"ש שמעשה ותנאי הם  :בעיקרון
המעשה אמור לחול ,אבל חידשה התורה שאפשר לקשרו לתנאי נפרד ולכאורה
לא רלוונטי .אך ,קשר זה הוא חלש ומלאכותי .אמנם יש לו די כוח לאפשר את
התנאי לעכב את המעשה ,אבל מכיוון שברמה עקרונית הם נפרדים ,וגם מכיוון
שתנאי אינו אלא דיבור ,ניתן להשתמש בכלל "אתי דיבור ומבטל דיבור" כדי
להתיר את הקשר החלש בין מעשה לתנאי ולהשאיר את המעשה עומד בפני
עצמו.

 
הדרך הכי פשוטה לחלוק על שיטת הרא"ש היא להגדיר את התנאי
והמעשה כחבילה אחת .א"כ ,תנאי אינו מוגדר כ"דיבור" גרידא ,אלא כחלק
ממש של המעשה ,ולכן "אתי דיבור ומבטל דיבור" אינו שייך ,וממילא אין
מושג כביטול תנאי.7
 6הרא"ש בתוספותיו )גיטין עה :ד"ה מה( הסביר איך הגיע למסקנתו ,ועיי"ש .ע"ע בתוס'
ובתוס' הרא"ש )כתובות עד .ד"ה תנאי( המציינים שצריכים להגביל שיטה זו קצת; א"א
להשתמש בתנאי בגוב"ר כתבנית אבסולוטית ,כי זה יוביל למסקנות מנוגדות להגיון )לדוגמה,
אין מ"ד שרק ניתן לעשות תנאי על נתינת קרקע ,כמו תנאי בגוב"ר!(.
 7אמת היא שנושא זה כבר עלה בגמרא )כתובות יט ,(.ועיי"ש .הגמ' שם דנה באפשרות לעדי שטר
מכירה לנטרל את היכולת לגבות ממנו .מקרה אחד הוא "תנאי היו דברינו" – אמנם קיים המכירה
הנזכר בשטר ,אך כעת העדים מוסיפים שהיא הייתה על תנאי ,ושאלת הגמרא היא אם יש כאן
בעיה של "כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד" .הגמ' מסופקת אם הוספה זו היא כמו עקירת השטר
)דהיינו חזרה( או "מילתא אחריתי" ,ולכאורה הדרך הפשוטה להבין את הסוגיה היא שעצם ספק
הגמרא הוא איך להבין את היחס בין תנאי ומעשה .ברם ,הגמרא קובעת למסקנה שתנאי הוא
מילתא אחריתי ואין בעיה של 'כיון שהגיד' ,וא"כ הרא"ש ישיש על זה ,אבל הרשב"א וסיעתו
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האפשרות לבטל תנאי תלויה בחקירה זו .על פי הבנת הרא"ש ,מעשה
ותנאי הם נפרדים ברמה עקרונית ,ולכן אפשר לבטל את התנאי ולהשאיר את
המעשה .אבל ,אם נאמר שהם חבילה אחת ,לא יהיה אפשר להבחין ביניהם,
וממילא כישלון התנאי יגרום לכישלון המעשה ,כי א"א לבטל את התנאי.
מלבד הדין של ביטול תנאי ,ישנן עוד נפק"מ אפשריות לחקירה זו,
ונזכיר שתים .נפק"מ אחת היא שינוי התנאי :בעצם זה הרחבת ההיקף של
ביטול תנאי .האבני מילואים )לח:כא( דן במקרה של איש שקידש אישה ע"מ
שהקידושין יחולו למפרע אם הוא יחזור ממדינת הים לפני סוף י"ב חודש ,ואחר
כמה זמן הזוג החליט להרחיב את זמנו של התנאי .כותב האבני מילואים שלפי
שיטת הרא"ש ,ניתן להשתמש בדין "אתי דיבור ומבטל דיבור" לשנות או
להוסיף על תנאו .8אבל כל זה רק נכון אם נניח שתנאי ומעשה הם נפרדים;
אם נצמידם ,יצא שא"א ליישם 'אתי דיבור ומבטל דיבור' כמו שאמרנו ,ולכן
הרשב"א ,הר"ן ,וסיעתם לא יכירו במושג של "שינוי התנאי" בדיוק כמו שלא
הכירו במושג של "ביטול תנאי".
עוד נפק"מ יכולה להיות מקרה שבו המעשה והתנאי  להיות
קשורים בקירוב כדי לאפשר את המעשה לחול .לו יצויר שהיינו יכולים למצוא
מקרה כזה ,מסתבר לפי דברינו שהרא"ש ישלול אותו אבל הר"ן והרשב"א
יכולים לקבלו.
ונ"ל שיש מקרה כזה בקידושין )מד .(:יש בגמרא מקרה מוזר :קטנה
שקיבלה כסף קידושין שלא לדעת אביה ,וע"פ רב ושמואל היא צריכה גט מספק
שמא אביה הסכים לקידושין כששמע אודות מעשה בתו .ברם ,קיימות שתי בעיות
צריכים להסביר איך ייתכן שקיים קשר הדוק בין תנאי ומעשה לאור גמרא זו! ואמנם ,הרשב"א על
אתר )ד"ה אמר ליה( מתייחס לקושיה זאת ומסביר שכוונת הגמ' אינה שיש חילוק עקרוני בין
מעשה ותנאי ,אלא שהעדים לא סותרים את תוכן השטר; הם מוסיפים דבר אמנם מאוד קשור
לתוכן השטר ,אבל הוספה אינה סתירה ,ולכן אין בעיה של כיון שהגיד.
 8טענת האבני מילואים אינה מוכרחת ,שהרי אפשר להבין את המושג של "הוספה לתנאי" באחת
משתי דרכים :או שהתנאי המקורי נשאר במקומו ,וכעת המתנה מוסיף לו סעיף חדש ,או שהתנאי
המקורי מבוטל מדין ביטול תנאי ,ותנאי חדש כולל ההוספה בא במקומו .לפי האופציה השנייה,
לא יהיה אפשר לאיש להרחיב את זמן תנאו ,כי הקידושין יחולו ברגע שהתנאי הראשון יבוטל!
ואמנם ,הרא"ש עצמו מעלה שאלה זו בסוף דבריו ,ומניחה כשאלה פתוחה.
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גדולות במקרה הזה :א' קידושין בעינן דעת הלכתית ,וידוע שאין דעת לקטנים!
ב' ,חסר לקטנה את היד לקבל כסף קידושין כי היא עדיין ברשות אביה!
ישנם הרבה תירוצים בראשונים ,אבל נדון בתירוץ המעורפל של
הרשב"א )שם ד"ה אתמר( .כנראה הוא טוען שכאשר האיש קידש את הקטנה,
נתן לה את הכסף על תנאי שאביה יסכים לקידושין .במילים אחרות ,מעשה
קידושין של הבת יועיל על מנת שאביה יתרום את הדעת הנדרשת במועד מאוחר
יותר .כעת ,פשוט שמעשה קידושין אינו כלום בלי דעת האישה )או אביה( ולכן
א"א לומר כאן שבעצם מעשה הקידושין נשאר לבד ,ויש תנאי נפרד המעניק
דעת לקידושין! אלא ברור שהרשב"א מניח שמעשה ותנאי יוצרים חבילה אחת.

 
ייתכן שהאפשרות לבטל תנאי תלויה בנקודה יותר עקרונית ,וזאת
אם נחלוק על ההנחה הראשונה של הרא"ש ,שרק קיים מושג של תנאי מחמת
חידוש התורה .השלכה אחת הנובעת מתפיסה זאת היא שתנאי ומעשה הם
דברים נפרדים ברמה עקרונית ,ולכן ניתן לבטל תנאים .עד כאן הצענו
שהראשונים שלא מכירים באפשרות לבטל תנאים רק חולקים על הרא"ש
בהבנת הקשר בין תנאי ומעשה ,אבל יש לחקור אם ניתן לחלוק על הנחה
הבסיסית של הרא"ש שתנאי הוא חידוש התורה.
לגבי שאלה זו ,יש להתייחס למחלוקת בין רבנו תם )כתובות נו.
תוספות ישנים ד"ה אר"ת( והר"י )תוס' שם ד"ה הרי( בביאור הדין "כל המתנה
על מה שכתוב בתורה – תנאו בטל" )בבא מציעא צד.9(.
לפי ר"ת ,ידוע שתנאי שאינו אפשרי 10אינו כלום ,כי יש אומדנא
שהמתנה לא היה רציני .אז גם כאן מניחים שהמתנה לא היה רציני; אין יהודי
שיעשה תנאי נגד התורה!
הר"י חולק טוען שתנאי אינו אלא חידוש התורה ,כמו שראינו ברא"ש,
ולכן אינו שייך אלא במקומות מגובלים המקבילים לתנאי בגוב"ר .ממילא ,לא
ניתן לעשות תנאים נגד התורה ,כי זה הרחבה מהמודל של תנאי בגוב"ר.
 9שמעתי את הניתוח הבא של מח' זו מפי הרב אסף בדנרש שליט"א.
 10לדוגמה על מנת שאעוף לסטורן.
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כנראה שורש מחלוקתם הוא מה יסוד דין תנאי .ר"ת סבור שהוא יוצא
מסברה; נמצאים הרבה תחומים בהלכה שבהם נדרשים דעת כדי לאפשר
למעשה לחול ,ואז ייתכן שאם אדם תלה מעשיו על תנאי ,אין דעת מספיקה
אא"כ יקויים התנאי .לפיכך ר"ת מסביר שתנאי נגד מש"כ בתורה אינו תנאי ,כי
אנו מניחים שחסר דעת ההמתנה .מאידך ,הר"י כותב בפירוש שסברה צרופה לא
תוביל לקיום דין תנאי ,אלא שהוא חידוש התורה .ממילא ,לא ניתן לחדש יותר
מהתורה ,ולכן לא נכיר שום תנאי שאינו כתנאי בגוב"ר – כלול תנאי נגד מש"כ
בתורה.
נ"ל שחקירה זאת יכולה להיות שורש המח' אם ניתן לבטל תנאים .כבר
אמרנו לעיל שמסקנת הרא"ש שתנאי הוא חידוש התורה מובילה אותו להגדיר
את הקשר בין תנאי ומעשה כקשר חלש ,ולכן אפשר להפריד את התנאי ולבטלו.
בהחלט ייתכן שמי שיבוא ויאמר שא"א לבטל תנאים יטעון שיסוד דין תנאי הוא
סברה .אם מושג של תנאי נובע מסברה פשוטה ,סביר להניח שהקשר בין תנאי
ומעשה הוא חזק ,ולכן א"א לבטל תנאים.
יש להביא ראיה לדברינו משיטות הראשונים ביחס למשפטי תנאים.
מכיוון שהרא"ש סובר שהתקדים של תנאי בגוב"ר הוא חשוב ביותר ,ולכן
נדרשים משפטי תנאים הנמצאים בו ,סביר להניח שהוא יקפיד עליהם בתחומים
שונים .מאידך ,אם הר"ן הרשב"א אמנם חושבים שתנאי יוצא מסברה ,ייתכן
שלא יקפידו כ"כ על הדרישה הפורמאלית של משפטי תנאים.
ואמנם ,קיימת מח' גדולה בין הגאונים וראשונים מה הדרישה למשפטי
תנאים .11כת אחת ,כוללת הרשב"א )גיטין עה :ד"ה הא דאתקין( והר"ן )קידושין
כא .בדפי אלפס ד"ה ההוא ,שם כה :ד"ה רבי( סוברת שאין דרישה אמיתית
בכלל ,12כי אנו פוסקים נגד ר' מאיר )קידושין סא (.המצריכם .13כת שנית ,כוללת
הרא"ש )בבא בתרא ח:מח ,ובשו"ת פא:א( והרמב"ם )הל' אישות ו:יד ,הל'

 11עיין בטור )אה"ע סי' ל"ח( ובבית יוסף )שם ד"ה ויש אומרים(.
 12למעשה אף הם מצריכים משפטי תנאים בגיטין וקידושין ,אבל רק כחומרה מדרבנן.
 13יש לציין שהבית יוסף טוען שאפילו ראשונים אלו פוסקים כר' מאיר במקצת ,ומצריכים תנאי
קודם למעשה.
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זכייה ומתנה ג:ז( ,חולקת ופוסקת כר' מאיר ולכן מצריכים את כל משפטי תנאים
בכל מקרים של תנאי.14
נקודת המחלוקת נראית ברורה :במידה ונבין שתנאי מושרש בסברה,
בהחלט ייתכן שלא נדרשת רשימה ארוכה של משפטי תנאים טכניים ופורמאליים
מהמתנה כדי לבטא את דעתו .15אך ,אם תנאי הוא חידוש הנלמד מתנאי בגוב"ר
בלבד ,יש מקום לדרוש את כל משפטי התנאים שמצינו שם .ואמנם ,הרא"ש הולך

 14הראב"ד )הל' זו"מ שם( חולק על הרמב"ם ,ובמבט הראשון נראה שהוא מסכים עם הרשב"א
והר"ן ,ועיי"ש .אבל נ"ל מדיוק בלשונו שברמה עקרונית הראב"ד מסכים עם שיטת הרמב"ם
והרא"ש :אף הוא פוסק בעצם כמו ר' מאיר שיש דרישה אמיתית למשפטי תנאים ,אלא שהוא
מוותר על דרישה זו בתחומים מסויימים .הוא טוען שזה בלטי סביר לדרוש את הרשימה מלאה
של משפטי תנאים טכניים בכל קניין רגיל! כבר ראינו )הערה  (6שהתוס' ותוס' הרא"ש קובעים
שאמנם משתמשים בתנאי בגוב"ר כתבנית לכל תנאים ,ולכן מצריכים פרטים טכניים בניסוח
התנאי ,אבל צריך להיות לפחות גרעין של סברה בהם – לא דורשים דברים בלתי הגיוניים! לכן
נ"ל שע"פ הראב"ד ,ברירת המחדל היא שמשפטי תנאים נדרשים כדי להוכיח את רציניות
המתנה ,אבל ,במעשים רגילים כגון קניינים ,כבר קיימת אומדנא שכוונת המתנה היא רצינית,
ולכן אין סיבה לדרוש את כל משפטי התנאים .עיין בחידושי הגרי"ז )נזיר יא .ד"ה כתב
הרמב"ם בהל' זו"מ( שמפרש את הראב"ד בדרך דומה.
ואכן ,צ"ע איפה בדיוק הראב"ד מושך את הקו בין המעשים שצריכים משפטי תנאים כדי
להוכיח רצינויות ,והמעשים שכבר יש בהם אומדנא שרציניות קיימת .הגרי"ז חילק בין
מעשים בין אדם לחברו ומעשים בין אדם למקום ,בהם לא שייך אומדנא .אולי אפשר להסביר
בדרך אחרת :הראב"ד לא מדגיש שהוספת משפטי תנאים מוכיחה את דעת המתנה ,אלא
שהיא מחזקת את עצם התנאי .א"כ ,ניתן לחלק בין מעשים רגילים ,כגון קניינים ,בהם תנאי
גרידא יספיק לבטל אותם ,ומעשים חזקים ,כגון גיטין ,קידושין ,וחלוקת הארץ שצריכים
תהליך פורמאלי ,ומשפטי התנאים מחזקים אותם .ממילא ,צריכים לחזק את התנאי ע"י
הוספת משפטי תנאים כדי לבטל מעשים חזקים כאלו ,ובלי חיזוק כזה נחשיב את התנאי
כ"מפליג בדברים" בלבד.
)ישנן כמה ראיות שגיטין וקידושין הם מעשים פורמאליים; לגבי חלוקת הארץ ,עיין היטב
בראב"ד בשטמ"ק )בבא בתרא קיז :ד"ה אמר ליה; שם קכא :ד"ה ארץ ישראל ,ותודתי נתונה
לידיד נפשי יונתן זירינג נ"י שהפנה תשומת לבי למקור זה( המחלק בין תפקיד הגורל ותפקיד
האורים ותומים בחלוקת הארץ ,ונראה שיש דרישה פורמאלית לאו"ת ,וע"ע בחידושי הגר"מ
והגרי"ד בעניני קדשים )הל' בית הבחירה ד:א ד"ה אמנם צ"ע( ,ואכמ"ל(.
 15אך עיין במאירי )קידושין סא .ד"ה משנה חמישית(.
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לשיטתו שיש ביטול תנאי ,16והר"ן והרשב"א הולכים לשיטתם שאין ביטול
תנאי.17

 
כבר הזכרנו בקיצור את שיטת הרא"ש שקיים מושג של ביטול תנאי,
והצענו כמה הנחות בסיסיות המאפשרות את מושג זה ,אבל אופי הדין עדיין
טעון ליבון.
ראשית ,נחזור לסוגיתינו המקורית בכתובות .לפי הרא"ש קשה להבין
סוגיה זו מחמת הקושיא שכבר העלינו; אפילו אם נגיד שהאדם ביטל את תנאו
בשעת הנישואין ,איך זה יכול לעזור לו אם כבר נתבטלו הקידושין לפני ימים
רבים? איך ניתן לבטל תנאי על העבר?
 
כמה אחרונים )למשל קובץ שיעורים בבא בתרא סי' ת"מ( חידשו
שניתן לבטל תנאי למפרע ,כאילו מעולם לא תלה מעשיו על תנאי .לכן אפילו
אם כבר נכשל התנאי ,המתנה יכול לבוא עכשיו ולבטל תנאו למפרע ,וע"י כך
להחיות את מעשיו.18
אולם ,דבריהם ממש מרפסין איגרי! שהרי לפי זה ,אדם יכול לדוגמה
לגרש את אשתו על תנאי ואפילו אם התנאי יכשל ,נשאר לו לשאר ימיו את
האופציה לבטל את התנאי למפרע ,וזה נראה מאוד מרחיק לכת ,וצע"ג.19
 16וגם הרמב"ם ,כמו שנראה בהמשך.
 17אמת היא שחקירה זאת יכולה להיות אפילו שורש מחלוקת בין התנאים מה הם משפטי
תנאים ,ועיין בתוס' הרא"ש )כתובות עד :ד"ה תנאי(.
 18יש לציין שהנחה אחת שמ"ד זה צריך להניח היא שהמושג 'אתי דיבור ומבטל דיבור' )שעליו
מבוסס דין ביטול תנאי( יכול לפעול למפרע ,ור' אלחנן מציין שלפחות הרשב"א )שו"ת רשב"א
ד:פד( דוחה מושג כזה .א"כ ,נוכל להציע ציר חדש למח' האם קיים מושג כביטול תנאי .אפשר
לקבל את כל ההנחות של הרא"ש שראינו לעיל ביחס לאופיו של תנאי ,ובכל זאת לחלוק על
מסקנתו שניתן לבטל תנאים ,אם נעשה שתי הנחות :א .ביטול תנאי רק יכול לפעול למפרע;
ב .אתי דיבור ומבטל דיבור' לא יכול לפעול למפרע.
 19כמה אחרונים מנסים לתרץ שאפילו לפי גישה זאת ,א"א לבטל תנאי אחרי שהמתנה מחליט
להקפיד על כישלונו .עצם הרעיון הזה מסתבר ,אבל קשה להבין למה קפידת המתנה משנה אם
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לכאורה אנו צריכים לומר שביטול תנאי נוהג מכאן ולהבא ,וא"כ
נצטרך ללבן איך בדיוק זה פועל .ברור שכמה אחרונים מכירים מנגנון כזה,
והובא בשם הגר"ח )חי' הגר"ח על הש"ס ס' קל"ט( שכך הוא הבין את שיטת
הרא"ש .בנוסף ,יש לפחות עוד ראשון אחד הסבור כן – הריטב"א.
נצטרך קצת רקע כדי להבין את דבריו :לכאורה ,כל מ"ד שתנאי
מנוטרל מכאן ולהבא צריך להסכים עם הרא"ש שקיים מושג של ביטול תנאי.
שהרי  תנאי של הר"ן ו של הרשב"א פועלים למפרע – אנו משנים
את הגדרת התנאי כדי להחשיבו כתנאי מקויים ,והר"ן אפילו כותב כך במפורש.
הריטב"א )כתובות עב :ד"ה אתמר( מצרף שתי טענות סותרות,
לפחות במבט ראשון .הוא אומר שהמתנה רק יכול לוותר על תנאים "מחמת
קפידתו וצערו" ,וזה מרמז לגישה דומה לגישת הר"ן ,אך בהמשך דבריו
הוא אומר שהתנאי מבוטל דווקא מכאן ולהבא ,וכאמור כמעט מוכרח מזה
שעוסקים בביטול תנאי !20כדי לבאר את שיטתו ,נשאל שתי שאלות :למה
ביטול תנאי שייך רק לתנאים "מחמת קפידתו וצערו"? בנוסף ,איך ביטול תנאי
פועל מכאן ולהבא?
נ"ל שניתן להסביר את הריטב"א אם נאמץ את שיטת הרא"ש שקיים
הבדל עצום בין המעשה והתנאי ,ואין שום בעיה בעצם המעשה ,אלא בתנאי
החיצוני .א"כ אולי  –תנאי רק יכול
לתלות את חלות המעשה עד שיבוא בעל התנאי ויחליט אם הוא רוצה לבטל את
התנאי או לבטל את חלות המעשה ,וממילא ביטול תנאי יחול מכאן ולהבא.21

הוא יכול לבטל תנאים למפרע ,שהרי זאת אומרת שאנו חושבים כאילו לא התנה המתנה
מעולם! המהדיר לשטמ"ק הוצאת מוסד הרב קוק )כתובות עג .הערה  (4העלה אותה קושיה,
ועיי"ש.
 20למען האמת ,אפשר להסביר את הריטב"א בלי להתייחס לסוגיתינו בכלל )נגד פשטות
דבריו(; עיין ברבינו פרץ )הובא בשו"ת מהרי"ק סי' ל'( וע"ע בהערה  4בשטמ"ק .ע"ע
בריטב"א )קידושין נ .ד"ה ואגב אורחין( לאור דברינו לעיל ביחס למשפטי תנאים.
 21ברם ,הבנה זאת לא מסבירה למה הריטב"א הזכיר תנאים "מחמת קפידתו וצערו" .יש
אחרונים שהבינו שזה 'לאו דווקא' .ואמנם ,נחלקו האחרונים אם הרא"ש סובר שביטול תנאי
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נראה שהדרך הכי פשוטה ללמוד את הסוגיות בכתובות וגיטין היא
שניתן לבטל תאנים ,אבל דווקא תנאים על  ,ולא תנאים על  .אם
התנאי עוד לא נכשל )לדוגמה" :על מנת שאחזור לפני י"ב חודש"( ,אפשר
לבטלו ,אבל אם התנאי כבר נכשל )לדוגמה" :על מנת שאין עליך נדרים"( ,כבר
מאוחר מדי לבטלו .שיטה זו נראית סבירה ,ואמנם החזון איש )הל' עדות ז:כג(
הבין שזה פשוט .22יכולים להיות שני הבדלים בין תנאי על העתיד ותנאי על
העבר שיובילו לחילוק זו:
א' ,כתבנו לעיל )הערה  (18שאפשר לשלול את המושג של ביטול תנאי
אם נצרף את ההנחות שביטול תנאי חייב לעבוד למפרע וגם ש'אתי דיבור
ומבטל דיבור' אינו יכול לעבוד למפרע .נלחצנו לפרש שביטול תנאי נוהג
למפרע כדי להסביר איך ניתן לבטל תנאי על העבר .אך ,למרות שקשה להבין
איך ביטול תנאי על העבר נוהג מכאן ולהבא ,הרבה יותר נוח להבין שביטול
תנאי על העתיד נוהג מכאן ולהבא ,כי במקרה כזה התנאי עוד לא נכשל!
שייך רק לתנאים להנאתו )בית יוסף אה"ע קמג:ב ,חי' הגר"ח על הש"ס ס' קכ"ד( או לא )חזון
איש אה"ע נג:ה( .החזון איש טוען נגד הגבלה זו בחריפות ,כי אין שום רמז לכך בדברי הרא"ש,
ואם כן נוכל ליישם את דברינו כאן ביחס לשיטת הרא"ש בלי לדאוג לביטוי זה של הריטב"א.
אבל לפי האחרונים הנ"ל ,וכן לפי פשטות לשון הריטב"א ,עדיין צריך בירור למה ביטול תנאי
שייך רק לתנאים להנאה! דברי הגר"ח מובאים ביתר הרחבה בספר "מגנזי הגר"ח" )ס' צ"ז(,
ושם מבואר שלפי הרא"ש ,גם הזכות לבטל תנאים נלמדת מתנאי בגוב"ר) .הרא"ש כתב
שפשוט שאם יהושע החליט שהיה יכול לכבוש את הארץ בלי עזרת בגוב"ר ,אז הם לא היו
צריכים להשתתף במלחמה .הפשטות היא שהרא"ש רק מנסה להוכיח שלא סביר לשלול את
המושג של ביטול תנאי ,אבל הגר"ח הבין שהוא כיוון לחדש שביטול תנאי  משם (.אזי,
מכיוון שתנאי בגוב"ר היה להנאה )צירוף בגוב"ר לצבא( ,א"א להרחיב את המושג של ביטול
תנאי לסוגים אחרים של תנאי .נ"ל שזאת כוונת רבו של הריטב"א ,הרא"ה )על אתר( ,שכן
משתמע מדבריו שיש  ,ולא אומדנא גרידא כפי
שטוען ר' קרשקש.
 22החזון איש כותב שלכו"ע א"א לבטל תנאי על העבר ,אפילו לפי הרא"ש .טענה זאת היא
הפלא ופלא ,כי הרא"ש יישם את ביטול תנאי לתנאי על העבר הנמצא בכתובות! ואמנם,
בהמשך דבריו החזון איש מעיד ששו"ת הרא"ש לא היה תחת ידו בשעת כתיבה ,אלא שהסתמך
על ציטוטים בטור ובית יוסף ,ושם אין התייחסות לתנאים על העבר.
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אז אפילו אם 'אתי דיבור ומבטל דיבור' עובד אך ורק מכאן ולהבא ,ניתן להפעילו
לבטל תנאים על העתיד.
ב' ,יכול להיות הבדל עקרוני בין תנאי על העתיד ותנאי על העבר ,וניתן
לנסח הבדל זה בשתי דרכים:
אפשר לומר שתנאי על העתיד נלמד מתנאי בגוב"ר )שהיה תנאי על
העתיד( ,ולכן אפ"ל שדווקא תנאי על העתיד נפרד ברמה עקרונית מהמעשה,
אבל תנאי על העבר נלמד מסברה ,ולכן הוא קשור עם המעשה וא"א לבטלו
)עיין בקוב"ש חלק ב' מב:ב(.
אפשרות שנית שמעתי ממו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א )והדברים
נדפסו בשיעורי הרא"ל פסחים עמ'  ,(74דהיינו שתנאי על העבר אינו תנאי אמיתי,
אלא גילוי דעת .לכן אין כישלון ה'תנאי' המעכב את המעשה ,אלא חוסר דעת
האדם – כלומר שזה טעות .וא"כ ניתן לומר בפשטות שביטול תנאי שייך רק
לתנאים ,ולא לטעויות.

 
ייתכן שכל המנגנונים של ביטול ומחילת תנאי שראינו עובדים
במצבים שונים .לדוגמה ,הבית שמואל )אה"ע לח:נז( טוען שגם ה'מיגו'
להרווחת ממון של הרשב"א וגם ה'מחילה' לכל סוגי הנאה של הר"ן קיימים.
הוא מציע כנפק"מ מקרה בו התגובה הראשונה של המתנה לכישלון תנאו הייתה
להקפיד עליו ,אבל אח"כ נמלך והחליט שהתנאי לא אכפת לו; הבית שמואל
חידש שניתן להפעיל דווקא את המיגו של הרשב"א כאן ,ואז א"א למחול תנאים
לסוגים אחרים של הנאה במקרה כזה.23
מזויינים עם חידוש הבית שמואל ,נפנה לרמב"ם )הל' אישות ז:כג(:
המקדש על תנאי וחזר אחר כמה ימים וביטל התנאי ,אע"פ
שבטלו בינו לבינה שלא בפני עדים ,בטל התנאי והרי היא
מקודשת סתם  ...לפיכך המקדש על תנאי וכנס סתם או בעל
 23אולם ,קשה להבין מה הנימוק לחלק כך ,ורע"א )על אתר( מביא את קצות החושן )רמג:ב(
הדוחה את חילוק הב"ש ,וע"ע בנתיבות המשפט )רמא:יא( המנסה לתרץ ,ואכמ"ל.
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סתם הרי זו צריכה גט אע"פ שלא נתקיים התנאי שמא ביטל
התנאי כשבעל או כשכנס...
]השגת הראב"ד [:א"א אינו כן אא"כ כנסה סתם בעדים,
דהוה ליה כמו שביטל תנאו בעדים.
שיטת הרמב"ם כאן מעורפלת ,שהרי אינו מפרט את התנאי וגם איך
בדיוק הוא מוותר; ע"י מחילה או ביטול .אנו יכולים להתמקד על נקודה אחת,
דהיינו שהרמב"ם פוסק שאין צורך בעדי קיום בשעת ביטול התנאי ,והראב"ד
חולק .הגר"ח )חי' על הש"ס שם( משווה מחלוקת זו למחלוקת בין הר"ן
והרא"ש; הרמב"ם עוסק במחילת תנאי ,שרק מגדירה את התנאי כמקויים ,ולכן
אין צורך בעדי קיום .לעומת זאת ,הגר"ח מניח שביטול תנאי פועל מכאן
ולהבא ,ולכן הוא דורש עדי קיום כי ביטול התנאי מחיל את הקידושין עכשיו.
אולם ,אם נראה את דברי הרמב"ם במקומות אחרים ,נפגש בעיות
במהירות .וז"ל בהלכות גירושין )ח:כא(" ,הרי זה גיטיך ע"מ שתתני לי מאתים
זוז מכאן ועד שלשים יום  ...חזר ואמר לה בתוך השלשים יום "הרי הן מחולין
לך" – אינה מגורשת".
כאן הרמב"ם עוסק במקרה שראינו בגיטין ,והוא פוסק כמו מסקנת
הגמ' שא"א למחול תנאי זה .ודאי שהיינו מצפים לפסק כזה ,אבל נראה
שהרמב"ם סותר את עצמו בהמשך )ח:כג(" :הרי זה גיטיך ע"מ שתתני לי כלי
פלוני או בגד פלוני ,ואבד אותו כלי או אותו בגד או נגנב ,אע"פ שנתנה לו אלף
בדמיו ,אינו גט עד שתתן אותו כלי או אותו בגד עצמו. ,
הייתכן? גם כאן הבעל הוסיף תנאי סחטני לגט ,אך כאן פוסק הרמב"ם
שניתן לבטל את התנאי!24
אמת היא שקשה איך כל הגישה של ביטול תנאי הולכת עם הגמרא
בגיטין .25הרי אם המתנה יכול להפעיל "אתי דיבור ומבטל דיבור" כדי למחוק
תנאים ,מה אכפת לי מה הייתה כוונתו בשעת עשיית התנאי? ואמנם ,גם הרא"ש

 24המגיד משנה הציע תירוץ טכני ועיי"ש.
 25אא"כ נאמץ הבנה דומה לשיטת הרא"ה והגר"ח לעיל בהערה .21
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)שו"ת רא"ש מו:ב( כותב שכוונת המתנה לא משנה ,וניתן לבטל אפילו תנאים
לפגיעת הזולת .אבל שוב – מה הוא עושה עם הסוגיה בגיטין?
נראה אפוא מוכרח שהרא"ש והרמב"ם סבורים שקיימים לפחות שני
מנגנונים שונים לוותר על תנאי .26בנוסף לביטול ,הם חייבים להכיר ערוץ אחר;
או ה"מיגו" של הרשב"א ,או "מחילת תנאי" של הר"ן ,והסוגיה בגיטין עוסקת
דווקא בערוץ זה.27
האבי עזרי )הל' אישות ז:כג( הולך בכיוון השני; הוא טוען שהרמב"ם
התייחס למחילת תנאי של הר"ן בהל' גירושין ח:כא ,ולכן א"א למחול את
התנאי לפגוע באשה ,וכן בהל' אישות ז:כג ,ולכן אינו דורש עדי קיום שם.
לעומת זאת ,בהל' גירושין ח:כג הרמב"ם מתייחס לביטול ,אשר שייך אפילו
לתנאים הפוגעים באשה .חידש האבי עזרי שדווקא שם הרמב"ם דורש עדי
קיום ,כי אינו מתייחס למחילה ,אלא לביטול.
אולם ,לענ"ד קיימות כמה קושיות נגד הסבר האבי עזרי :א' הוא טוען
שהרמב"ם מסכים עם אומדנת הר"ן ,אבל היא אומדנא מחודשת ,ואין שום רמז
לה בלשון הרמב"ם! ב' הוא מניח שהרמב"ם דורש עדי קיום לביטול תנאי
בגיטין וקידושין ,אבל גם זה לא מרומז בלשונו בהל' גירושין ח:כג .ואדרבא –
בהל' אישות פוסק הרמב"ם במפורש שא"צ לעדי קיום ,וא"כ קשה לפי האבי
עזרי למה הרמב"ם לא ביאר בהל' גירושין שיש צורך לעדי קיום כאשר עוסקים
בביטול תנאי! ג' הבנה זו נראית מאוד אקראית; האבי עזרי לא ביאר 
הרמב"ם מתייחס למחילת תנאי בהל' אישות ז:כג ובהל' גירושין ח:כא,
ולביטול תנאי בהלכה כ"ג שם! ד' גישת האבי עזרי לא הולכת יפה עם לשון
הרמב"ם .הן בהל' אישות ז:כג והן בהל' גירושין ח:כג ,הרמב"ם כותב את
הביטוי "בטל התנאי" ,ואעפ"כ טוען האבי עזרי שיש לו פשרים שונים! ואמנם,
העימות בלשון הרמב"ם נמצא דווקא בהל' גירושין ח:כא; שם כותב הרמב"ם

 26תודתי נתונה מעומק לבי לידיד נפשי וחברותא שלי משה פיטרס נ"י אשר עשה לילות כימים
כדרכו בקודש ,ופתח את קו מחשבה זה במשך דיון שלנו בסוגיה.
 27נציין מספר נפק"מ אפשריות )אבל לא הכרחיות( בין המנגנונים השונים :מתי המעשה חל
)מכאן ולהבא או למפרע( ,האם צריכים עדי קיום ,והאם המתנה יכול להציל את המעשה אפילו
אחרי שהקפיד על התנאי.
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שאמירת " לך" אינה מועילה בתנאי לפגיעה ,לעומת ה"בטל" שהוא
כותב בהלכות האחרות.
נראה אפוא יותר פשוט להידבק ללשון הזהב של הרמב"ם ,ולפרש
שהוא מתייחס לביטול תנאי ,הן בהל' אישות ז:כג ,והן בהל' גירושין ח:כג.
הרמב"ם לא סובר שביטול תנאי בקידושין וגיטין דורש עדי קיום ,והמחלוקת
בינו והראב"ד מושרשת בדיני עדות לקיום הדבר ,ולא בדיני תנאים.
עדיין מוטל עלינו לפתור את הסתירה בין הלכה כ"א והלכה כ"ג בהל'
גירושין פ"ח .יכול להיות שהרמב"ם עוסק במחילת תנאי בהל' כ"א ,ובביטול
תנאי בהל' כ"ג ,כש"כ האבי עזרי .אבל נראה יותר מתון לטעון שבהל' כ"א,
הרמב"ם משתמש במנגנון דומה ל'מיגו' של הרשב"א ,28שהרי התנאי כאן נעשה
להרווחת ממון .זה חידוש יותר מצומצם לשים בפי הרמב"ם ,כי במקום יצירת
אומדנות פסיכולוגיות ,אנו טוענים בפשטות שמיגו שניתן לקיים את התנאי ע"י
הצגה גרידא ,ניתן לוותר עליו .ברם ,לא ניתן להימנע מביטול תנאי כדי להשתמש
במיגו זה על כל ההטבות הבאות עמו 29אם א"א לקיים את התנאי ע"י הצגה ,כפי
שראינו בגיטין וברמב"ם בהל' גירושין ח:כא.

 28יש לציין שלפי זה ,אנו מניחים שדווקא תוצאת מחילת התנאי צריכות להיות דומות לתוצאה
אפשרית של קיום התנאי ,וכוונת המתנה בשעת התנאי לא איכפת לנו ,ועיין לעיל הערה .5
 29כגון היכולת להציל את המעשה אפילו אחרי הקפדה על תנאי ,ושאר הדברים בהערה .27

 

 
תנן )ב"ב קטו :(.סדר נחלות כך הוא איש כי ימות ובן אין לו והעברתם
את נחלתו לבתו בן קודם לבת כל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת בת קודמת
לאחין יוצאי יריכה של בת קודמין לאחין אחין קודמין לאחי האב יוצאי יריכן
של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין
והאב קודם לכל יוצאי יריכו ,ע"כ .והנה לא נקט מתני' ברשימת סדר נחלות דבת
קודמת לאב ודאב קודם לאחין .ועי' ברשב"ם שם ד"ה בת קודמת לאחין :ואם
יש אב למת גם לו קודמת .ועי' במאירי )שם ד"ה אמר המאירי סדר נחלות כך
הוא(" :ואע"פ שלא הוזכר ]האב[ כאן הרי הוא מזכירו בסוף המשנה" .מיהו,
משתמע מבי' הרשב"ם )שם ד"ה והאב קודם( דס"ל דאין סיפא דמתני' אתיא
לאשמעינן דהאב יורש אחר הבת וקודם לאח ,הגם דנלמד ד"ז בריש פירקין
)קט .(.כלומר ,דס"ל לרשב"ם דאין סיפא דמתני' משלימה את סדר נחלות
דרישא דמתני' ,ודהשמיטה מתני' את ירושת האב ,דלא כהמאירי דס"ל
דהשלימה הסיפא את סדר נחלות דרישא.
הרי קבעה הגמ' )קח-:קט (.דבן קודם לאב ודאב קודם לאח .עי'
ברשב"ם בדף קח) :ד"ה הקרוב קרוב(" :דבשלמא גבי אח אשכחן שום קורבה
שקם תחת אחיו ליבום אבל באב לא מצינו כלל"; ואעפ"כ קדים אב לאח
בירושה .וכ"ה ברשב"ם בדף קט) .ד"ה ומשני( ,דכתב דכיון דהאחים קמים תחת
אחיהם ה"ה קרובים יותר לו מאביהם – ואעפ"כ אמרה תורה דאביהן קודם להן.
מיהו ,עי' בתוס' )שם ד"ה במקום( דכתבו בשם הריב"ם דהאב יותר קרוב למת
מן האחין ,וכ"כ הריטב"א )קח :ד"ה ותיפוק לי'( בשם יש מקשים )והוא
הרשב"א בשם הראב"ד לפי ההערה שם( דהאב קודם לאח כיון דהוי האב יותר
קרוב למת .והנה כיון דפי' הרשב"ם דהאב אינו קרוב אפי' כהאח ,היאך הבין את
פיסקא דהש"ס דהאב קודם לאח?
איתא לקמן בפירקין )קיג :(:שני רב שמואל בר רב יצחק קמי' דרב
הונא וירש מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה בן קודם לבת
אף ירושה שניה בן קודם לבת .ע"ש ברשב"ם ד"ה ה"ג דתני וד"ה אף ירושה
שניה ,דבי' דירושה ראשונה היינו ירושת בן ובת ,וירושה שני' ושלישית וכו'
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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היינו היורשין כפי סדר קדימתן הכתוב בקרא – אח ואחות ,אחי האב ואחות
האב ,וכדו' .וע"ש בד"ה וירש אותה ,דהשמיט הרשב"ם את האב ממנין סדר
יורשין שם; וצ"ב ,דה"ל למנותו בתור ירושה שני' ,ואדרבה כתב "ונתתם את
נחלתו לאחיו דהיינו ירושה שניה" .מיהו ,נחלקו התוס' )שם ד"ה מקיש( על
הרשב"ם וכתבו בשם הר"י דירושה ראשונה היינו כל הני יורשין דכתיבי בקרא,
וירושה שני' היינו בן הבן ובן הבת וכו' – כל דור שני .ומסתברא דפלוגתת
הרשב"ם והתוס' היינו מהו יסוד ירושה .להרשב"ם ,יסוד ירושה ועיקר קיומה
הויא העברת הנחלה לבן ובת )ולבניהן ובנותיהן ,דמשתמע מפי' הרשב"ם דס"ל
דכלולים הם בתור ירושה ראשונה( ,ודלהכי מיקרי ירושת בן ובת וירושת בניהם
ירושה ראשונה ,דעיקר ירושה היינו להעביר את הנחלה לדורות הבאים ישר מן
המת; וע"כ ס"ל להרשב"ם דירושת אח ואחות וכו' לא מיקרי ירושה ראשונה,
דהנחלה הולכת להצד ולא לדורות הבאים ישר מן המת .מיהו ,פליגי התוס'
וס"ל דיסוד ירושה היינו העברת הנחלה לכל מי שזוכה לה ממשפחת המת ,לא
שנא בנו ל"ש אחיו או בן דודו ,ולהכי ס"ל להתוס' דכל הני ירושות מיקרו
ירושה ראשונה.
עפ"ז מובנת שפיר שיטת הרשב"ם בנוגע לאב .כיון דס"ל להרשב"ם
דעיקר דין ירושה היינו לבן ובת המת ולדורות הבאים ישר אחריהם ,דהן הן
ירושה ראשונה ,ודירושת שאר קרובי המת אינה קיום עיקר דין ירושה בתכליתה
דלכתחילה ,נל"פ דס"ל דהאב אינו יורש רגיל ,אלא דס"ל דירושה שלא הצליחה
להמשך לדורות דלמטה הבאים ישר מן המת     
 ,  ואם האב אינו קיים ,אז תפוץ הירושה לשאר קרובים
בתורת ירושה שני' או שלישית וכדו' .שי' הרשב"ם היא דאין האב יורש
כשאר יורשים ,דנחלה הבאה לו באה בתורת  ליסוד ומקור המשפחה
מחמת אי-חלות ירושה ראשונה ,וירושה ,דהיא הפצת הנחלה ,אז תמשך ותחול
אצל שאר קרובים אם אין האב קיים; מיהו כשמגיעה הנחלה לאב ,כיון דאין זו
הפצת הנחלה אלא חזרתה למקורה ,לא חשיבא ירושה רגילה.
משום הכי ס"ל להרשב"ם דהאב קודם לאח אע"ג דהאב אינו קרוב
לבנו המת אפי' בקורבת האח ,שהרי אין הנחלה מגיעה לאב בתורת יורש )רגיל(,
ולהכי אין אי-קורבת האב מעלה או מוריד ,דהא מגיעה הנחלה לו בתורת מקור
ומרכז המשפחה ולא בתורת יורש מחמת קורבה .וה"נ מובנת אמאי לפי
הרשב"ם אין האב נמנה בסדר נחלות דמתני' )קטו (.ואמאי לא מנאו הרשב"ם
כירושה שני' ,דאין לו דין יורש )רגיל( .מיהו ,התוס' והמאירי ושאר רבוותא
שנזכרו לעיל פליגי וס"ל דלאב יש דין יורש שלם.
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ונ"מ רבה לענין ירושת אח .הרי פליגי הרשב"ם )קח .ד"ה והאחין מן
האב( והתוס' )שם ד"ה ואחין מן האב( בדין אח ,דהרשב"ם ס"ל דיש לו שם יורש
לעצמו ,והתוס' ס"ל דיורש בתורת בן אבי המת ,דבקושטא ל"צ שם אח כיורש
בפנ"ע .ונראה דיסוד פלוגתתן מבוסס בדין אב .כיון דס"ל להרשב"ם דאין האב
יורש )רגיל( ,לא שייכא גבי' דינא דכל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין )קטו,(.
דזה דין במי שיש לו דין יורש .להכי ,ס"ל להרשב"ם דיש לאח שם יורש בפנ"ע.
משא"כ להתוס' דס"ל דיש לאב דין יורש שלם ,וע"כ ל"צ שם יורש דאח.
ע"פ הנתבאר ,יוצא דפליגי הרשב"ם והתוס' בהבנת היסוד בדף קט.
דאחי האב יורשין מכח האב .להתוס' ,מובן האי דינא כפשטי' ,דא"א לאחי האב
לירש קודם האב עצמו ,דהוא יורש ג"כ וקרוב יותר מהן .אולם לפי הרשב"ם,
כוונת הגמ' היינו דיורשין אחי האב רק משום דחזרה הנחלה למקור ומרכז
המשפחה ,דהיינו האב ,וע"כ ליכא למימר דיירשו אחי האב קודם האב עצמו.

 

 
איתא בגמ' ב"ב )כט ,(.אמר רב הונא שלש שנים שאמרו ]לחזקת
ג' שנים[ הוא שאכלן רצופות וכו' אמר רב חמא ומודי רב הונא באתרי דמוברי
באגי ,פשיטא ,לא צריכא דאיכא דמובר ואיכא דלא מובר והאי גברא מוברה מהו
דתימא א"ל אם איתא דדידך הואי איבעי לך למיזרעה קמ"ל דאמר ליה חדא
ארעא בכוליה באגא לא מצינא לינטר ואי נמי בהכי ניחא לי דעבדא טפי עכ"ל.
ופירש הרשב"ם )ד"ה באתרא( ,וז"ל ,במקום שנוהגין לזרוע שנה ולהוביר שנה
שלא להכחיש את הקרקע דהא אחזיק בה כדמחזקי אינשי ,ומיהו שנה שהובירה
אינה עולה לחשבון שלש שני חזקה וצריך לשמור שטרו יותר משלש שנים עד
שילקוט שלש שנים עכ"ל .דהיינו שודאי צריך אכילת ג' שנים ,ולכן מסלקין
השנים שהוביר את הקרקע ויש לו חזקה בה' שנים ,וכך פוסק הטור )חו"מ
קמא:ג( דיש לו חזקה בה' שנים .וכך נראה מהראשונים בסוגיא דאין עולין
השנים דמוביר לחזקה על הקרקע.
אולם ,עיין בהגהות מיימוניות )הל' טוען ונטען פי"ב אות ד'( בשם
הראב"ן ,וז"ל ,באתרא דמוברי באגי חזקה בשלש שנים אע"ג דלא אכלן כולן
דהא אחזיק כדאחזקי אינשי בני המקום וכל תשמיש שיש לעשות באותן שלש
שנים עשה בתוכה וכו' והא דאמרינן ניר לא הוי חזקה היינו באתרא דלא מוברי
ופירוש הטעם כדי שלא תתן דבריך לשיעורין לפעמים שלש שנים ולפעמים שש
שנים עכ"ל .וצ"ב מה כוונתו ב"נתת דבריך לשיעורין" הכא ,והלא אין זה שיעור
חדש כלל אלא זה שיעור של שלש שנים ,אלא דא"א להעלות השנים דהשדה
מוברה? ועוד צ"ב למה תולה הטעם בש"נתת דבריך לשיעורין" אם כבר פירש
דהכא ניר הוי חזקה? ועוד קשה ,מה שהקשה עליו בחי' הר"ן ,דאיך שייך לומר
הכא דמודה רב הונא והלא זה רצופין ממש?
וכדי לפרש שיטת הראב"ן בזה ,נראה לעיין קודם בשיטת הרמב"ן.
הרמב"ן פירש דהכא לא סגי בחמש שנים ,כמו שנראה משאר ראשונים ,אלא
בעינן שש שנים .וז"ל ,מודה ר"ה באתרא דמוברי באגי ,פי' דאפ' במפוזרות
הויא חזקה ,ומיהו שש שנים בעינן כיון דאיכא דזרע ,ועוד דכיון דמשיך זימנא
דבורות קלא אית לה ,ואי לא מחזיק שש שנים לאו כלום הוא ,דאי לא תימא הכי
מאי ומודה ,פשיטא דהא רצופות נינהו ולא שייכא הא בדרב הונא כלל דהא
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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סלקא שתא דבורות עכ"ל .וכל דבריו סתומים ,וקשיא טובא אמאי לא סגי
בחזקת ה' שנים ואמאי בעינן דוקא ו' שנים?
ונ"ל לפרש דבריו ששדה מוברה הוי סוג חדש בדיני חזקה ,ושני חזקה
של שדה מוברה הוי שש שנים כי לכל שנה של זריעה צריך עמה שנה של הוברה,
וא"כ א"א לעשות חזקה בה בה' שנים דאין זה הדרך להחזיק בשדה מוברה .ואינו
ר"ל כהרשב"ם ושאר הראשונים שסגי בה' שנים ,כי אין זה הדרך להחזיק בשדה
מוברה אלא בסתם שדה בסילוק השנים דהוברה ,כיון דא"א לעבוד האדמה בשנים
אלו .וזה כוונת דבריו בסוף "ואי לא מחזיק שש שנים לאו כלום הוא ,דאי לא
תימא הכי מאי ומודה ,פשיטא דהא רצופות נינהו ולא שייכא הא בדרב הונא כלל
דהא סלקא שתא דבורות" .דלפי הרשב"ם והראשונים דפירשו שסגי בה' שנים זה
כמו כל שדה שחזקתו ג' שנים אלא רק שצריך לסלק הזמן שא"א לעבוד את
האדמה .אבל הרמב"ן סובר דודאי עיקר החזקה הוי אכילת הפירות ,ולכן בשדה
מוברה הגדיר הו' שנים כמפוזרות ,אבל אין הפירוש כמו שנראה משאר הראשונים
שמסלקין השנים של ניר לגמרי אלא החזקה הוי ו' שנים שלימות ,דבשדה מוברה
כל הו' שנים הן חלק מהחזקה אע"ג דהג' שנים של אכילת פירות הן העיקר.

1

והשתא דאתינן להכי נראה לפרש דברי הראב"ן ,שהוא ג"כ סובר
כהרמב"ן דיש סוג חדש בשדות של שדה מוברה ,ומש"כ "נתת דבריך
לשיעורין" לא בא לאפוקי משיטת הרשב"ם והטור ,דלפי דבריהם אין כאן
שיעור חדש כלל ,אלא זה כסתם שדה אבל צריך ה' שנים לעשות החזקה .אלא
נראה דהראב"ן חולק עליהם ,וכמו שדחה הרמב"ן ,אבל בא הראב"ן לאפוקי גם
משיטת הרמב"ן .וזה מדוייק ממש"כ "כדי שלא תתן דבריך לשיעורין לפעמים
שלש שנים לפעמים  שנים" .שראב"ן סובר דאה"נ צריך בעיקר להיות
ו' שנים אבל א"כ נתת דבריך לשיעורין ,ולכן הוא צריך לפרש דהכא כיון דעשה
כל מה שמוטל עליו ניר הוי חזקה ויש לו חזקה בג' שנים .ואין סתירה בין
 1ויש לפרש את זה בב' אופנים .י"ל שכל ב' שנים נחשב כשנה אחת בחזקת ג' שנים ,כלומר
שאין זה בעקרון חזקה של ו' שנים אלא שזה חזקת ג' שנים ,אבל "שנה" הכא הוי ב' שנים כיון
דצריך שנה של זריעה ושנה מוברה .או י"ל שאין עיקר הדבר שצריך שנה של הוברה עם השנה
של זריעה והן נחשבות כ"שנה אחת" ,אלא דהדרך של שדה מוברה הוא שיהיו ג' שנים של
זריעה וג' שנים דהוברה ,ולכן בכל מקום שעושה כדרך שדה מוברה צריך ו' שנים .ולפ"ז באמת
אין זה חזקת ג' שנים )אלא שכל ב' שנים נחשב כשנה אחת( אלא חזקת ו' שנים ,אבל יש רק ג'
שנים של אכילת פירות ,וודאי הן עיקר החזקה .ונ"ל כפירוש שני שזה יותר מדוייק בלשון
הרמב"ן ,אבל יל"ע.
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הסברא שכותב דהכא ניר הוי חזקה ומש"כ דטעמו הוי משום דא"כ נתת דבריך
לשיעורין .וכדי לתרץ קושיית הר"ן איך לפרש הא דמודה רב הונא בגמ' ,י"ל
דגם ר"ה מודה הכא דניר הוי חזקה ,דאע"ג דהוא סובר לעיל דשנה מוברה הוי
הפסק בחזקתו ,הכא מודה דשנה דהוביר עולה לחזקתו.
ועכשיו יש לחזור לדעת הרשב"ם והטור .וקשה לפי שיטתם מהו חידוש
של הגמ' דמודה רב הונא באתרי דמוברי באגי .ע' בטור )קמ"א ס"ד( ,וז"ל ,כתב
ה"ר ישעיה שאם אכלה שלש שנים רצופות באתרא דמוברי הוי חזקה דכל שכן
דהוה ליה למחויי דלא מיתבר ארעיה .ונראה לי דלא הוי חזקה דמצי מערער
למימר גילית בדעתך שאינה שלך שעשית כמו גזלן ששומט ואוכל כל מה שיכול
להוציא ממנה ואינו לשנים הבאות מפני שיודע שלא תשאר בידו עכ"ל .ולפי
שיטת הטור יוצא דלא רק דלא עדיף לעשות חזקה בג' שנים במהירות אלא שזה
מגרע חזקתו ,וא"כ י"ל דהא דמודה ר"ה הכא היינו  להחזיק ברצופין
2
אלא צריך להחזיק כדמחזקי אינשי ,והיינו בה' שנים ,וזה החידוש של הגמ'.
3
ועדיין קשה לפי הרשב"ם מהו חידוש דמודה רב הונא באתרי דמוברי באגי.
וע"ע בסוף דברי הרשב"ם )שם( ,וז"ל ,ואי טעין אידך אני באתי בתוך
שלש ומצאתי שדה ריקם ולכך לא מחיתי מצי א"ל מ"מ היה לך למחות שאע"פ
שלא זרעתיה הייתי עושה בה ניר שאחר הקציר והיה לך להבין שבשביל שלא
להכחיש כחה לא חפצתי לזרעה כמנהג שדות העיר עכ"ל .ונראה מדבריו דאינן
מסלקין את השנים שהוברה ,אלא דבכל שדה מוברה צריך לעשות הניר בשנות
שהוברה אפ' אם אין זה מנהג המדינה ,כיון דזה חלק מהחזקה 4.אבל נראה
מדבריו דלא כרמב"ן שיש סוג חדש של שדה ,כלומר דשדה דמוברי ,אלא דלפי
הרשב"ם י"ל שא"א להחזיק בשדה אם אינו נמצא שם מתחילת החזקה עד
הסוף 5.ולכן ממילא בשנים שהוברה הוא צריך להיות על הקרקע ועוסק בה.
 2ולפי ה"ר ישעיה י"ל להיפך דחידוש הגמ' הוא שאינו צריך לעשות החזקה במהירות אלא
דעולה ג"כ החזקה בה' שנים ,ודו"ק.
 3ואפשר לומר שהוא סובר כהטור נגד ה"ר ישעיה ,אבל אין הכרח בדבר כלל.
 4וכ"כ בשטמ"ק בשם שלנ"ל ובטור בדעת הרשב"ם .אבל הפרישה )חו"מ סי' קמ"א( חולק דגם
לפי הרשב"ם במקום שלא נהגו לעשות ניר בשנה דהוברה אינו צריך לעשות ניר כלל.
 5לעומת משמעות רבינו גרשום דאין טענה דבאתי ולא מצאתי לך ולכן לא מחיתי כיון
דהמחזיק יכול לטעון דהחזקתי בשעה שרגילין בנ"א לעבוד שדותיהן ,עיי"ש.
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ולסיומא דמילתא יל"ע בדברי הרמב"ם )הל' טו"נ פי"ב ה"ד( ,וז"ל,
שלש שנים שאמרו צריכות שיהיו רצופות זו אחר זו ,הרי שהחזיק בשדה וזרעה
והובירה שנה וזרעה שנה והובירה שנה אפילו עשה כן כמה שנים לא החזיק.
היה דרכן של בני אותו המקום להוביר אע"פ שמקצתן זורעין שנה אחר שנה
ומקצתן זורעין שנה ומובירין שנה הרי זה החזיק שהרי הוא אמר לא הוברתי
אותה אלא כדי שתעשה הרבה בשנת הזריעה עכ"ל .ומגיד משנה וכסף משנה
)שם( פירשו דבריו דבמקום דמוברי ודאי לא עלתה שני דמוברי ,כשיטת כל
6
הראשונים נגד הראב"ן.
ולולי דבריהם נ"ל לדייק מדברי הרמב"ם שהוא סובר כמו הראב"ן.
קודם כל יש לדייק דסובר כראב"ן ממה שלא כותב בפירוש דצריך ה' ]או ו'[
שנים בשדה דמוברי כמו שפירשו שאר ראשונים .ועוד יש לדייק מתחילת דבריו
שכתב "שלש שנים שאמרו צריכות שיהיו רצופות זו אחר זו" ,אמאי כתב "זו
אחר זו" והלא זה מיותר לגמרי ,ולא רק הכי אלא אי אמרינן כשאר ראשונים
באמת אין השנים זו אחר זו אלא אדרבה הן מפוזרות .ועוד נ"ל לדייק ממה
ששינה מלשון ר"ה בגמ' ,שלשון של ר"ה הוי "שלש שנים שאמרו הוא שאכלן
רצופות" ,וכך ציטט דבריו ברי"ף )יד .בדפי הרי"ף( 7,אבל הרמב"ם כתב רק
שהשנים צריכות להיות רצופין ולא הזכיר אכילת הפירות .וע"פ דיוקים אלו נ"ל
לפרש ששיטת הרמב"ם הוי כשיטת הראב"ן ולא כמו שפירש המ"מ וכס"מ.

 6וחשוב להעיר שאין זה רק שיטת הראב"ן ,אלא שגם העיטור )אות מ' – מודעה ,דף מב (.סובר
שבשדה מוברה יש חזקה בג' שנים ,וז"ל ,ואמינא מילתא ומסתברא מרבוותא ומסתברא דרב הונא
לאו למעוטי אג"ה אתי דאפילו באתרא דלא מוברי באגי אי אית ליה סהדי דאכלה אג"ה ולא נפקא
מחזקתיה לחזקה דאחריני חזקה הוא ורב הונא למעוטי מפוסקות אתא שאם אכל שנה ראשונה
ושלישית ולא אכלה שנייה אף על פי שעמד בחזקתו שלש שנים בלא עירער אינה חזקה דאין
חזקה אלא לנהנה וכל שכן מקוטעות אבל באתרא דלא מוברי באגי אפילו שנת הבור עולה לו
והיינו דקאמר מר ומודה רב הונא באתרא דמוברי באגי ובחנותא דמחוזא כיון דבחזקה קאי לא
בעינן רצופין והיינו פורנא דבתים דהא מפוסקות נינהו .אלמא כיון דבחזקתו קאי הוי חזקה עכ"ל.
ונראה שאין העיטור סובר כראב"ן שזה מסברה שא"כ נתת דבריך לשיעורין ,ואכמ"ל.
 7וע"ע ברי"ף )שם( דמבואר כשיטת שאר ראשונים שאתרא דמוברי באגי אין החזקה בג' שנים
אלא יותר.

 
ראש ישיבה







איתא ביבמות )לא (.שתי דעות בגמ' אי תרי ותרי הוי ספיקא דאורייתא
או ספיקא דרבנן .ובירור הדיעות הוא כך :לפי מאן דאמר דתרי ותרי הוי ספיקא
דרבנן אנו הולכים בתר חזקה אם החזקה לחומרא .אכן אם החזקה לקולא אנו
מיישמים חומרא דרבנן לנקוט לחומרא ולא הולכים בתר החזקה לקולא .וזה
הפך מדין ספיקא דרבנן שהולכים לקולא .פה בדין תרי ותרי רבנן הטילו חומרא.
ואם החזקה הוא לחומרא הולכים בתר חזקה כי חזקה היא מטעם הנהגה ולא
מטעם בירור .כך זה דין התורה דאם יש ספק העמד דבר אחזקתו וממילא גם
בספיקא דתרי ותרי מוקמינן אחזקה .כי אם הפשט בחזקה הוא בירור אז לא
שייך לאוקמי בחזקה ,דאפילו אם נאמר דההוכחה של חזקה הוי כשני עדים מכל
מקום הלא תרי כמאה .זה הביאור במאן דאמר תרי ותרי ספק דרבנן.
ומאן דאמר דתרי ותרי ספיקא דאורייתא סובר שלא הולכים בתר חזקה
בכלל כי חזקה הוא בירור ולא הנהגה וממילא לא שייך לאוקמי בחזקה שהרי
תרי כמאה.
אפשר לתת שתי נפקא מינות בין מאן דאמר תרי ותרי ספיקא דאורייתא
ומ"ד תרי ותרי ספיקא דרבנן .בסוגיא של בר שטיא בכתובות )כ (.מופיע מקרה
בו אדם מוכר קרקע לשני ,ושתי כתי עדים מכחישות זו את זו אם היה המוכר
שוטה בשעת מכירה .לפי מאן דאמר תרי ותרי ספיקא דאורייתא משאירים
הקרקע ביד המוחזק ,דהיינו הקונה .אכן לפי מאן דאמר תרי ותרי ספק דרבנן
הולכים בתר חזקה ומחזירים הקרקע ליד המרא קמא .ואין זה קולא כי בממונות
אין מושג של חומרא וקולא כי מה שהוא חומרא לזה הוא קולא לזה .ונפקא
מינה שניה נמצאת בכתובות )כב (:לגבי שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת
ושנים אומרים נתגרשה ושנים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תנשא ואם נשאת
לא תצא .והתוס' כתבו )ב"ב לב .ד"ה אנן( ,אליבא דההוה אמינא דלא ידע
 ברצוני להודות להרב אשר לשם על עזרתו בהכנת כמה סוגיות שמופיעות במאמר זה.

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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דבאומר ברי לי והיא נשאת לאחר ,דלמאן דאמר תרי ותרי ספיקא דאורייתא,
היא צריכה להביא אשם תלוי ,אכן למאן דאמר תרי ותרי ספיקא דרבנן הולכים
בתר חזקת אשת איש זו לחומרא וממילא היא צריכה להביא קרבן חטאת.
הגמ' בב"ב )לב (:מביא מחלוקת בין רבה ורב יוסף לגבי קרקע וכסף.
הגמ' אומרת שהילכתא כמו רבה בקרקע דהיכא דקיימא ארעא תיקום ,והילכתא
כוותיה דרב יוסף בזוזי דהיכא דקיימי זוזי לוקמי .הרשב"ם מסביר שהפסק של
הגמ' מבוסס על ספק וממילא אי אפשר לכלול את העובדא הזו במקרים בהם
פוסקים כמו רב יוסף נגד רבה ,שבדרך כלל פוסקים כמו רבה חוץ מערב וצידון
וראייה אחרונה ,כי הפסקים האלו מבוססים על וודאות .ותוס' )לב :ד"ה
והילכתא( ביררו פשט ברשב"ם שצריך לחלק בין עובדא שלנו ובין נכסי בר
שטיא לפי מאן דאמר שסובר תרי ותרי ספיקא דרבנן .כי אצלנו במקרה של רבה
ורב יוסף זה ספיקא דדינא וממילא אין זה עובדא של תרי ותרי ,וממילא מטעם
בירור אי אפשר לברר ספיקא דדינא כי לא יודעים איך לפסוק ,ועוד אפילו הכא
מטעם הנהגה אי אפשר להחזיר את הקרקע ליד המרא קמא כי אי אפשר להנהיג
כמו דעה אחת .אכן בנכסי בר שטיא זה תרי ותרי וזה יוצר ספק מדרבנן לכן
הולכים בתר חזקה ומחזירים הקרקע ליד המרא קמא.
תוס' ממשיכים אחר התירוץ הראשון ואומרים שדוחק הוא .ונראה
לבאר שהתירוץ הוא דוחק כמו החקירה בקונטרס הספיקות בכלל א' אות ה',
שהוא חוקר שם מה גדר הדין של חזקת מרא קמא .צד אחד הוא נוקט הוא
שחזקת מרא קמא הוא בגדר חזקת איסור שהוא חזקה דמעיקרא ,ואפשר להבין
זה או משום בירור או משום הנהגה .צד שני הוא נוקט שחזקת מרא קמא הוא
מדין מוחזק ומעין חזקת ממון ובזה אפשר לומר אפילו בספיקא דדינא שנלך
בתר מוחזק שהוא המרא קמא .ממילא זה הטעם שתוס' אומרים שהתירוץ
הראשון הוא דוחק ,דהרי אם חזקת מרא קמא הוא חזקת ממון ,היה עלינו
להחזיר את הקרקע לידי המרא קמא .אך אם חזקת מרא הוא חזקת איסור ,אז
אולי לא היינו מחזירים אותו .אך אם החזקה היא מטעם בירור ,אז אכן היינו
מחזירים ,ולכן התירוץ הוא דוחק .אך ר' אלחנן בקובץ שיעורים אומר שאפילו
אם אתה אומר שחזקת מרא קמא הוא מעין חזקת ממון אפשר לומר גם כן
בספיקא דדינא שבית דין לא רוצה לפסוק ורוצה רק להסתלק .לפי זה אפשר
לחזור לתירוץ הראשון של התוס' וזה לא נחשב לדוחק אם סוברים שחזקת מרא
קמא כחזקת איסור אז בין שזה בירור ובין שזה הנהגה בספיקא דדינא אי אפשר
ללכת בתר חזקת מרא קמא.
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תוס' עצמם חולקים על הרשב"ם וסוברים שהפסק בגמ' הוא בתורת
וודאי ואם עושים טעות חוזר הפסק .אכן לפי הרשב"ם הפסק הוא מספק ואם
עשו טעות לא נחזיר הפסק .והסברא שתוס' פוסקים לגבי ארעא כרבה היא
שכיון דהוא מוחזק השתא ויש לו מיגו זה עדיף מחזקת מרא קמא וזה נחשב
מיגו להחזיק ממון ולא מיגו להוציא ממון .אכן הרשב"ם סובר כמו הריב"ם
בתוס' )לב (:שסובר דעד שלש שנים קיימי ארעא בחזקת מרא קמא ,וממילא זה
נחשב מיגו להוציא .זו המחלוקת בין רבה ורב יוסף במהלך אחד ,דהיינו אם
אומרים מיגו להוציא או לא אומרים ,וממילא מספק משאירים הקרקע ביד
מוחזק ולא מחזירים אותו למריה קמא.

 
הגמ' )לב (.מסביר את המשנה בכתובות שהיו חמשה שלבים .אחד,
שהיה חזקה שהאב הוא כהן .שלב שני שיוצא קול שהוא בן גרושה או בן חלוצה
והורדנו אותו .שלב שלישי שעד אחד שבא ואומר כהן הוא והעלנו אותו ,ושלב
רביעי ששנים באו ואמרו שהוא בן גרושה וחלוצה והורדנו אותו ,ויש שלב
חמישי שבא עד אחד ואמר דכהן הוא .ועכשיו נחלקו התנאים ,לפי ר' אליעזר
כיון דהורדנו אותו לא מעלים אותו כי חוששים לזילותא דבי דינא ורשב"ג סובר
שאנן אחתינן ואנן מסקינן ולזילותא דבי דינא לא חיישינן .יוצא שיש עובדא של
תרי ותרי ומכשירים אותו לפי רשב"ג .וצ"ע למה מכשירים אותו שאפילו אם אנו
פוסקים ביבמות )לא (.כמאן דאמר תרי ותרי ספיקא דרבנן ,יש לנו להחמיר
לפחות מדרבנן .אפשר לתת שלשה תירוצים לקושיא זו .הריטב"א אומר
שאומרים תרי ותרי ספיקא דרבנן והולכים לחומרא רק באשת איש והכא מדובר
ביוחסין .תוס' )לב .ד"ה אתא וגם בד"ה אנן( סוברים שהכא מדובר רק בתרומה
מדרבנן ולכן הקילו ולא החמירו] .יש להעיר שזה נגד הרשב"ם בדף לא :שאומר
שהנושא בסוגיא הוא נושא מדאורייתא כמו עבודה ונשיאת כפים [.השב
שמעתתא בשמעתא ו' פרק ט"ו אומר שכשיש שתי חזקות ,חזקה אחת הנובעת
מן האב וחזקה אחת הנובעת מן העד אחד ,אפילו במצב של תרי ותרי לא
החמירו.

 
הגמ' בקידושין )סו (.מספרת סיפור על ינאי המלך ואמו .שני עדים
אמרו שאמו נשבית ושני עדים אמרו שלא נשבית והגמ' אומרת שמה ויבקש ולא
נמצא והאם שלו כשרה וינאי כשר .הגמ' שואלת שמה בקידושין מאי חזית
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דסמכת אהני סמוך אהני ולמה לא פוסלים אותו .ותוס' בב"ב )לב .בד"ה אנן(
שואלים למה הגמ' שואלת לפסול אותו אוקי ינאי על חזקה של אמו שלא
נשבית .רש"י בקידושין )סו (.תירץ שחזקת אמו לא מהני לינאי לפי שאין עדים
באים לפסול את האם לכהונה אלא להעיד על ינאי .ותוס' שואלים למה לא יועיל
חזקת האם לבן הואיל ואינו יכול להיות שתהא האם כשרה אם לא יהיה הבן
כשר ,וזה קושיא מסברא .ועוד תוס' שואלים מהגמ' שלנו שמהני חזקה דאב
לבן .בגלל שתי קושיות אלו תוס' מסבירים את הגמ' בקידושין לפי מאן דאמר
תרי ותרי ספיקא דרבנן וממילא מדרבנן יש לפסלה .והגמ' שלנו מיירי בתרומה
מדרבנן ,ולכן אין חושב שמדרבנן יש לפסלו כי הנושא מדרבנן.
אפשר לומר ביאורים כדי לתרץ את הקושיא של תוס' על רש"י .הספר
נחלת משה מיישב שיטת רש"י בקושיא ראשונה ואומר שרש"י סובר דלעולם
אפילו אם יש חזקה מכל מקום נשאר הספק אלא שאמרה תורה דאם יש ספק
דנעמיד הדבר על חזקתו ויש לו דין כאילו הוא וודאי כשר כמו דאמרינן ספק
טומאה ברשות היחיד טמא וספק טומאה ברשות הרבים טהור דאין הכוונה
שברשות הרבים אמרינן שהשרץ לא נגע וברשות היחיד אמרינן שהשרץ נגע
אלא כך גזירת הכתוב שאם יש ספק ברשות היחיד הדין הוא טמא ואם יש ספק
ברשות הרבים הדין הוא טהור וכך לגבי איסור אם נולד ספק אצל האם היינו
מעמידין אותה בחזקתה אכן הספק עכשיו על הבן והאם מתה וממילא אין אנו
דנים על האם אלא על ינאי וכיון שיש לנו ספק עליו אנו פוסלים אותו מספק
כי אין לו חזקת כשרות.
ואפשר לתרץ את קושיא השנייה של תוס' שאנו מכשירים הבן בסוגיא
שלנו על פי רש"י בכתובות )כו :ד"ה ואנן( שעד אחד שאומר כשר זה יוצר
חזקה .וזה רש"י לשיטתו בקידושין )סו (.שחזקת אם לא מהני לבן ורק אצלו
בגלל שהעד אחד יוצר חזקה בשבילו זה כשר.
חשוב להזכיר שמרש"י בקידושין משמע שאם אמו של ינאי היתה באה
לפנינו היתה כשרה .אכן לפי דין תרי ותרי ספיקא דרבנן היה צריך להחמיר .צ"ל
שרש"י סובר ששבויה כיון דאינה פסולה לכהונה אלא מדרבנן גם כן מקילין
בדרבנן ומוקמינן אחזקתה .אכן תוס' אצלנו סוברים שפוסלים אמו של ינאי
מדרבנן בקושיא של הגמרא שמה בקידושין כי תרי ותרי ספיקא דרבנן אף על פי
שאמרו בסוגיא שלנו דבתרומה דרבנן הקילו ,בסוגיא דקידושין מעלה עשו
ביוחסין ומחמירין אפילו בשבויה דרבנן .אכן רש"י סובר שלא אומרים מעלה
עשו ביוחסין בשבויה ואנו מכשירים אמו של ינאי אם היתה באה לפנינו.
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הרש"ש בבבא בתרא מצטט את הגמ' בבבא קמא )קיד (:דבשבויה הקילו
להאמין קטן מסיח לפי תומו וזה קצת ראייה לרש"י.

 
הגמ' בכתובות אומר )יג (.דמאן דמכשיר בה מכשיר בבתה .והקשה
השב שמעתתא שמעתא ו' פרק ט"ז על רש"י בקידושין )סו (.שאומר שחזקה
דאם לא מהני לבן .השב שמעתתא מתרץ ששמה בכתובות מדובר שלא יודעים
עם מי נבעלה או לנתין או ממזר או לכשר ממילא חזקה לאם מהני לבת אכן
בקידושין הנושא כשרות לכהונה על זה יש גמרא ביבמות )סז (.שאומר שיש
חזקה של זרות במעי אמו אם האם זרה והאב כהן אז חזקת הזרות של האם
הורסת את חזקת הכשרות וממילא אי אפשר לשפוך את חזקת האם כי לאם יש
חזקת זרות.

 
הרוקח אומר שאשת כהן שמעוברת מותרת ללכת לבית הקברות משום
ספק ספיקא ,ספק אם העובר זכר או נקבה ואם תמצא לומר זכר אולי העובר
יהיה נפל .שואל המגן אברהם למה צריך את הספק ספיקא תיפוק ליה שטהרה
בלועה לא מטמאה .ואפשר להוסיף ולהקשות שיש דין חזקת זרות ממילא מטעם
זה אפשר ללכת לבית הקברות .אכן אפשר לומר שכל המדובר של הרוקח ומגן
אברהם הוא באשת כהן שהוא בת כהן אז אין מושג של חזקת זרות 1.לכן צריך
להגיע לספק ספיקא וטהרה בלועה לא מטמאה.

 1העונג יום טוב בסימן קט"ו מוכיח שאפילו אשת כהן שהיא בת כהן יש לה חזקת זרות והגמ'
ביבמות בדף סז .שאומרת שלגבי בת כהן אין מושג של חזקת זרות היא רק לגבי תרומה ולא
לענין טומאה .ממילא אשת כהן שהוא בת כהן שהיא מעוברת מותרת ללכת לבית הקברות או
בגלל ספק ספיקא או בגלל טהרה בלועה לא מטמאה .האבני מילואים בסימן פ"ב סק"א מתרץ
את הקושיא של המגן אברהם שהקשה למה הרוקח צריך להגיע לספק ספיקא הרי יש דין טהר
בלועה לא מטמאה .האבני מילואים מתרץ שלפי מאן דאמר עובר ירך אמו העובר והאם זה
אותו חפצא והעובר לא בלועה באם אלא הם אותו חפצא וממילא צריך להיטמא אלא אם כן יש
ספק ספיקא .וגם לפי מאן דאמר עובר לאו ירך אמו מצד חציצה אין בעיה משום היינו רביתיה
ממילא זה לא חשיב בלוע והיה טמא ,לכן צריך להגיע לספק ספיקא .ר' אלחנן בקובץ שיעורים
בחלק ב' סימן מא מתרץ שאפילו אם נניח שיש חזקת זרות כאשר היא מעוברת ,אפשר עדיין
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תוס' )ב"ב לב (.שואלים למה שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת
וכו' אבל נשאת ואחר כך באו עדים לא תצא אף על גב דתרי ותרי ספיקא דרבנן
הוא ומדאורייתא אית לן לאוקמה אחזקה דהויא אשת איש והיה לה לצאת אף
על פי שנשאת לאחד מעדיה .רבינו תם מתרץ שהחזקה של אשה דייקא ומנסבא
מרעא את חזקת אשת איש ממילא אין אומרים לא תצא .שואל החידושי הרי"ם
ור' עקיבא איגר ור' שמעון זצ"ל שהפשט שתרי ותרי שהוא ספק דרבנן הולכים
בתר חזקה הוא כי חזקה הוא הנהגה אכן החזקה אשה דייקא ומינסבא הוא
בירור ואיך זה יכול לעזור במצב של תרי ותרי .ועוד שואל ר' עקיבא איגר זצ"ל
שהגמרא ביבמות )פח (:מחפשת מקור לעד אחד נאמן למיתת הבעל ,ולמה
מחפשים מקור הרי אשה דייקא ומינסבא .אומר הגאון הרב שלמה פישר
שליט"א בספר בית ישי שמדוייק לשון התוס' "מרעא" ,שבאמת החזקה של
אשה דייקא ומינסבא מרעא את חזקת אשת איש ולא פוטר ומוציא מידי ספק
לגמרי רק יוצר ריעותא וזה מספיק לומר לא תצא כי יש ריעותא בחזקת אשת
איש וגם הגמ' ביבמות בדף מחפשת מקור לעד אחד במיתת הבעל כי אשה
דייקא ומינסבא רק יוצרת ריעותא בהחזקת אשת איש ולכן הגמ' צריכה למצוא
עוד סברות שעד אחד נאמן למיתת הבעל כמו מתוך שהחמרת בסופה הקלת
בתחילתה ומשום עיגונא אקילו בה רבנן וגם משום מילתא דעבידא לגלויי לא
משקרי אינשי.
הפני יהושע בכתובות )כו :בד"ה והשנים( שואל על שיטת ר' מנחם
בר' יוסי שסובר תצא רק בזמן שבאו עדים ואחר כך נשאת אבל נשאת ואחר כך
באו עדים הרי זו לא תצא .הגמ' ביבמות )פח (:אומרת שיש איסור דאורייתא
ולכן אפילו אם נישאת תצא אם כן לכאורה תמוה אם נשאת ואחר כך באו עדים

שאסור לגרום טומאה כי כאשר העובר יהיה נילוד יהיה טמא ובשעת טומאה היה זר אכן אחרי
לידה הוא כהן ויהיה טמא ואסור לגרום את הטומאה הזה .ורק מותר בגלל הספק ספיקא .מו"ר
הגאון הרב שכטר שליט"א בספר ארץ הצבי סימן ב' כתב שאפשר להסביר את זה שאסור לגרום
את הטומאה הזו כי אולי הגדר של האיסור של טומאת כהן הוא שאסור לכהן להתקרב אל המת
אפילו איננו מתטמא על ידו בשעה שהוא עובר .וזה נוגע לספיקו של המנחת חינוך במצוה רס"ג
שנסתפק לגבי איסור טומאת כהן למתים אם יש להתיר בחדא ספקא ברשות הרבים מכח הלכה
שספק טומאה ברשות הרבים טהור או שאיסור טומאת הכהן בגדר איסור והיתר ולא טומאה
וטהרה והדרינן לכללי של כל התורה כולה .אם אומרים שגדר האיסור הוא שלא להתקרב אל
המת אע"פ שלא מתטמא אז זה נחשב לאיסור והיתר.
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לא תצא ואיך חיישינן לזילותא דבית דין במקום איסורא דאורייתא .וכתב
הפני יהושע דר' מנחם בר' יוסי סובר דאסורה מדאורייתא מפני שעומדת בחזקת
איסור אשת איש ולית ליה סברת התוס' של אשה דייקא ומינסבא מרעא לחזקת
אשת איש .ולכן אם באו עדים ואחר כך נשאת תצא מפני שיש בה איסור
דאורייתא אכן מכל מקום אם נשאת ואחר כך באו עדים לא תצא מפני שעל ידי
שנשאת בחזקת היתר מחמת עדותן שהעידו שמת בעלה יצאה על ידי הנישואן
מחזקת אשת איש .ולכן אפילו אם אחר כך באו עדים אחרים שלא מת בעלה
אינה אסורה מדאורייתא כיון שכבר יצאה מחזקת אשת איש אלא אסורה
רק מדרבנן וכיון שאין זה אלא איסור דרבנן אמרינן דלא תצא משום זילותא
דבי דינא.
ר' עקיבא איגר בתשובותיו חלק ב' סימן קי"א כותב שיש מחלוקת
בין הסוגיות בביאור דברי ר' מנחם בר' יוסי .סוגיא דידן בבבא בתרא סוברת
שר' מנחם בר' יוסי סובר שתרי ותרי ספיקא דאורייתא ולא אזלינן בתר חזקה
והא דבאו עדים תחילה תצא הוא משום שחכמים החמירו אף בספק השקול ואם
נשאת תחילה לא תצא משום זילותא דבית דין .הפשט בגמרא שהיא ברי לה
והיא נשאת לאחד מעדיה ממילא אין ממש איסור דאורייתא ורק אסרו מדרבנן
ובמקום זילותא דבי דינא לא אסרו מדרבנן .והסוגיא ביבמות סוברת דלר' מנחם
בר' יוסי תרי ותרי ספיקא דרבנן ומדאורייתא אזלינן בתר חזקה ואסורה משום
חזקת אשת איש אבל אם נשאת ואחר כך באו עדים לא תצא משום דעל ידי
שנשאת בטלה חזקת אשת איש כמו שכותב הפני יהושע.
תוס' בכתובות )כו :ד"ה אנן( מביא מחלוקת בין רבנו יצחק בר ברוך
ור"י בעובדא שעוד לא התחתנה שכאשר הכת הראשונה אומר שהוא מת פקע
חזקת אשת איש ,אכן הר"י סובר שנשאר החזקת אשת איש וכאשר הכת השניה
באה אז החזקת אשת איש חוזרת והיא אסורה להתחתן ואם נשאת תצא
מדאורייתא אכן לפי הר"י בר ברוך ואם נשאת אחר שכת שנייה באה ואמרה
שהוא לא מת יש דין תצא רק מדרבנן כי פקע החזקת אשת איש כאשר הכת
הראשונה באה ואמרה שהוא מת .אכן הפני יהושע אומר כאשר היא נשאת
לפני שהכת השניה באה ואומרת שהוא לא מת גם הר"י יסכים שפקע החזקת
אשת איש.

●

 
איתא במתניתין ר"פ חזקת הבתים" ,חזקת הבתים והבורות והשיחין
והמערות והשובכות והמרחצאות ובית הבדין ובית השלחין והעבדים וכל דבר
שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום" ,ע"כ .והקשה הרשב"א
על הא דאיתא "העבדים" מהמבואר לקמן ל"ו ע"א" ,עבדים יש להם חזקה,
והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה ,אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש
להן חזקה לאחר ג"ש" ,דמשמע דהטעם דהעבדים צריכים שלש שנים אינו
משום דעושין פירות תדיר אלא משום דהו"ל גודרות ומנפשייהו קא אזלן.
ותירץ" ,ויש לומר ,דגודרות אין להם חזקה לאלתר ,אבל לאחר שנה או שנתיים
שדרך הבעלים להקפיד בכך ואינן מניחין אותן ביד אחרים יש להן חזקה,
ועבדים נמי אי משום האי טעמא לאחר שנה או שנתיים סלקא להו חזקה ,אבל
משום דעבדי פירות תדיר אין להם חזקה עד לאחר שלש".
ובברכת שמואל )סי' כ"ו( ביאר הגרב"ד זצ"ל את תירוץ הרשב"א הנ"ל,
דהנה דין המטלטלין הוא דזוכה מיד ע"י עצם תפיסתו ,אלא דהעבדים והגודרות
מופקעים המה מדין תפיסה דמטלטלין מאחר שהולכין מאליהן ,ואינו זוכה בהם
אלא ע"י הראייה שלקחה מדשתיק המר"ק .אולם ,ראייה זו חלוקה מא' לחברתה
בנוגע לרעותא ד"אחוי שטרך" הבאה עמה ,דבקרקע ועבדים דבני שטרא נינהו
הגם דאיכא ראייה משתיקת הבעלים בפחות מג"ש )וכמ"ש "לאחר שנה או
שנתיים"( אינו זוכה אלא לאחר ג' שנים ,דאז מסתלקת הרעותא דאחוי שטרך,
אבל בגודרות דלאו בני שטרא נינהו זוכה מיד לאחר שנשלמה הראייה משתיקת
הבעלים ,ואפילו קודם ג"ש .עפ"ז כתב דמדין גודרות לחוד לא הוה מצרכינן
חזקת ג"ש בעבדים ,דמיד לאחר הראייה דשתיקת הבעלים היה זוכה ,אלא
1
דבעינן בהו ג"ש כיון דבני שטרא נינהו ושייך בהו הרעותא דאחוי שטרך.
 1אכן ,צ"ב ממש"כ הרשב"א דהטעם דבעינן ג"ש בעבדים הוא משום ד"עושין פירות תדיר"
ולא משום הרעותא דאחוי שטרך .ואולי י"ל דמציאות "עושין פירות תדיר" קובעת את זמן
הרעותא דאחוי שטרך כג"ש .והביאור בזה הוא עפמש"כ הרשב"א לקמן כ"ט ע"א )ד"ה אלא(,
וז"ל" ,וטעמא דמילתא משום דהאי טעמא דתלת מיזדהר טפי לא מיזדהר לאו כהלכתא בלא
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והוסיף הגרב"ד זצ"ל לבאר ,דבהמשך הגמ' בדף ל"ו ע"א איתא" ,אמר
רבא אם היה קטן מוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר" ,והגם דהו"ל עבד ובן
שטרא ,מ"מ מאחר דא"א לו לילך מעצמו הוי בגדר מטלטלין ממש ושייך ביה
חזקה דכל מה שנמצא תחת ידו שלו הוא ,כמבואר בפ"י מהל' טו"נ ה"ד ,וע"כ
לא איכפת לן בריעותא דאחוי שטרך 2.אכן ,הקשה הרגב"ד על עצמו מהמבואר
בגמ' ל"ג ע"א" ,אם טען ואמר ]המחזיק שהיה אוכל פירות פחות מג"ש[ לפירות
ירדתי נאמן וכו' ,לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דיליה ,א"ה קרקע נמי ]יזכה
ע"פ סברא זו[ ,ארעא אמרינן ליה אחוי שטרך ,א"ה פירי נמי ,שטרא לפירי לא
עבדי אינשי" ,ע"כ .הרי מבואר מדברי הגמ' שלוּ יהא דעבדי אינשי שטרא לפירי
שפיר היה שייך ריעותא דאחוי שטרך אע"ג דפירי הוו מטלטלין ושייך בהו
חזקה דכל מה שתח"י וכו' ,וא"כ אמאי לא אמרינן הכי אף בעבד קטן המוטל
3
בעריסה .ונשאר הגרב"ד זצ"ל בקושיא.
טעמא נקטינן ליה ,אלא בטעמא תליא ,והוא משום דכיון דרובן של בני אדם מקפידין באכילת
פירות של שלש שנים וכו' אף לוקח זה חושש ונזהר בראיותיו כל שלש ,דמימר אמר שמא יבא
היום או מחר ויערער עלי ,אבל לאחר שראה זה שותק כל שלש בוטח שלא יערער עוד ושוב
אינו נזהר בשטרו" .ולפ"ז י"ל דכיון שעושים פירות תדיר אין דרך הבעלים להקפיד עד שלש
שנים ,וממילא גם רעותא דאחוי שטרך נמשכת עד ג"ש .וכ"מ ממש"כ הריטב"א בשם הרשב"א
לקמן )ל"ו ע"א( על הא דאיתא בגמ' דהגודרות "נראה מדברי מורי הרשב"א נר"ו דאעבדים
קיימי דיש להם חזקה לאחר שלש שנים דוקא ,מפני שעושה פירות תדיר ואולי ישתהו ברשותו
זמן רב שלש שנים ,אבל גודרות נהי דאין להם חזקה לאלתר אבל יש להם חזקה בכדי שדרך
הבעלים להקפיד שלא להניחן ברשות אחרים".
 2וציין שם לדרכו האחרת של הקצה"ח )קלה:ב( ,דחזקת "אמא לא מנשיא ברא" אלימא טפי,
והויא כעין הא דאיתא )ל"ה ע"ב( דבדלי ליה צנא דפירי הויא חזקה לאלתר ,דע"י גודל הראייה
מסתלקת הרעותא דאחוי שטרך .ולשיטתו צ"ל דביאור דברי הגמ' בהא דעבד קטן תיהוי כעין
מש"כ בפי' רגמ"ה שם" ,אמא לא מנשיא ברא ומדאיתא גבי האי ב' ימים או ג' ולא מיחה יש לו
חזקה" ,דהזכייה אינה באה ע"י עצם התפיסה אלא משתיקת האמא .וכמו"כ נראה דצ"ל
לפמש"כ הריטב"א בדף כ"ט ע"א )ד"ה אלא( ,וז"ל" ,והנכון דשורת הדין כיון שזה מחזיק
בקרקע ואוכל בשופי גמור ויודעים הבעלים ואינן מוחין ,דין הוא שתהא ראייה אפילו באכילה
אחת כעין שהתפיסה ראייה במטלטלין ,אלא כיון דקרקעות ועבדים בני שטרא נינהו כי לא מחזי
שטרא ריעא חזקתו וכו'" .ונמצא לפי משמעות דבריו דלעולם היה שייך הרעותא דאחוי שטרך
אף במטלטלין אילו היו בני שטרא.
 3הגרב"ד זצ"ל הניח דשיטת הרשב"א היא ממש כדברי הרמב"ן )מ"ב ע"א( הידועים ,דהראייה
חלה מיד לאחר שתיקת הבעלים .אכן ,יתכן דמדברי הרשב"א לקמן )ל"ג ע"א( יש משמעות
אחרת ,וז"ל )בא"ד(" ,מסתברא לי דהתם דוקא במטלטלין ובחזקה דלאלתר דתפיסתו אינה
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והנראה בזה הוא בהקדם יסוד בדין חזקת מטלטלין .דהנה איתא בשבועות
מ"ו ע"א-ע"ב" ,אמר רב יהודה ראוהו שהטמין כלים תחת כנפיו ויצא ואמר לקוחין
הן בידי אינו נאמן ,ולא אמרן אלא בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו וכו' ,ושאין
עשוי למכור את כליו נמי לא אמרן אלא דברים שאין דרכן להטמין וכו' ,ושאין דרכן
להטמין נמי לא אמרן אלא איניש דלא צניע וכו' ,ולא אמרן אלא זה אומר שאולין וזה
אומר לקוחין אבל בגנובין לאו כל כמיני' ,לאחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן ,ולא
אמרן אלא בדברים שאין 4עשוין להשאיל ולהשכיר וכו' ,דשלח רב הונא בר אבין
דברים העשוין להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן וכו'" ,ע"כ .והיינו,
דנידון הגמ' הוא במקרה דשמעון נכנס לבית ראובן וראוהו עדים שיצא עם כלים
טמונים תחת כנפיו ,ודנה הגמ' באיזה מקרים יזכה שמעון ע"פ טענותיו ובאיזה יזכה
ראובן .אכן ,מימרת ר"ל הנ"ל ,ד"הגודרות אין להן חזקה" ,היא בנידון אחר לגמרי,
דמיירי היכא דליכא עדים על יציאת שמעון מרשות ראובן עם כלים טמונים תחת
כנפיו ,אלא דהכלים שמחזיק בהן שמעון עתה ידועים לנו ע"פ עדים שמקודם היו
ברשות ראובן .ובכה"ג נאמן שמעון לומר "לקוחין הן בידי" מדינא ד"חזקה כל מה
שנמצא תח"י שלו הוא" ,ובתנאי שאין החפץ שהוא מחזיק בו בגדר גודרות.
ויש לדון בגדר חזקה זו ד"כל מה שתח"י שלו הוא" אי הוי כעין דין
החזקה היכא דראוה עדים הנז' בשבועות או דחלוקין ב' חזקות אלו מהדדי .כלומר,
האם הזכייה היכא שלא ראוה עדים היא משום דאמרינן דמסתמא הלך שמעון לבית
ראובן והוציא את הכלים מגולין ,וע"כ טענת "לקוחין" דידיה נאמן לגבי טענת
"שכורין" דראובן ,דהא מיירי הגמ' דוקא היכא שהטמין את הכלים תחת כנפיו אבל
אל"ה לעולם היה שמעון נאמן ,או דגדר זכייתו בכה"ג חלוקה היא מהיכא דראוה
עדים ,ולא שייטינן לכלל האומדנות הנזכרות בשבועות ד"אחזוקי אינשי וכו'" ,אלא
דעצם תפיסתו בחפץ באופן שלא ראוה עדים מועלת לשוויה כמוחזק.
והנה ,נחלקו הרי"ף והגאון בשבועות שם )כ"ח ע"א בדה"ר( אם
הוצאת כלי דמהני בהנהו גווני דגמ' צ"ל דוקא בפני בעה"ב או דמהני אף היכא

ראייה ,דהא איכא עידי פקדון ,אבל בקרקע דבחזקת שלש ,כל חזקת שלש ראייה היא ,דא לא,
איבעי ליה למחויי" .ולכאורה משמע דהראייה אינה חלה אלא לאחר ג"ש .אמנם נראה דאין
דיוק זה מוכרח ,ע"ע בדבריו בדף כ"ט ע"א )ד"ה אלא אמר רבא( ובדף ו' ע"ב )ד"ה האי
כשורא( ,ואכמ"ל .אולם ,נראה דאין שינוי פרט זה מגרע מעצם ביאור הגרב"ד זצ"ל מידי.
 4ע"פ גירסת ר"ח ,שהיא גירסת רוב הראשונים.
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שהוציא שלא בפניו .והביא הרי"ף כמה ראיות דבעינן הוצאה דוקא בפני
בעה"ב ,וסיים" ,ומסתייע נמי האי סברא מההיא שמעתא אחריתי דרב יהודה
)ב"ב ל"ו ע"א( ,דאמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר איגזריה
לדיקלא דפלניא דזבניה ניהליה מיהמן ,מאי טעמא ,דלא חציף איניש למיגזר
דיקלא דלאו דיליה ,מדאצטריכינן לגלויי טעמא משום דלא חציף איניש למגזר
דיקלא דלאו דיליה שמע מינה דמידי אחרינא דלית ביה כי האי טעמא לא מהימן
וכו'" .ונמצא לפי דברי הרי"ף דהטעם דבעינן שתהיה הנטילה דוקא בפני
בעה"ב הוא משום דכלל גדול דצ"ל בהו ראייה ד"לא חציף איניש".
וקשה ,דבשלמא בכל הנהו מיקרי דשבועות דאיירו בעדים שראוה ,שפיר
שייכת בהו ראיית "לא חציף איניש" וכמ"ש הרי"ף ,אבל היכא דליכא עדים הרי
ל"ש ראייה זו ,דממה שאין החפץ בכלל גודרות יש להוכיח רק שנטלו התופס
מרשות בעה"ב ושלא נכנס לרשותו מעצמו ,אבל שנטלו בדרך ד"לא חציף איניש"
ליכא לאוכוחי כלל .וע"כ צ"ל לשיטת הרי"ף דמלבד האי ראייה ד"לא חציף
איניש" הנצרכת היכא דאיכא עדים ,קיים עוד דין חזקה היכא דליכא עדים ול"ש
ראייה זו ,וכמ"ש הרא"ש בב"מ )סי' א'( "חזקה כל מה שתחת יד אדם שלו".
אכן ,בהבאת דברי רבותיו בסוגיא דאומן בב"ב מ"ו )כ"ה ע"א בדה"ר( כתב
הרי"ף" ,ואי לא אפקיד גביה בסהדי אית ליה חזקה ,וכד אמר זבינתיה ניהלי מהימן
ובשבועה ,וה"מ בדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר כדכתבינן בפרק המקבל
)ע' ע"א בדה"ר(" .והגם דבפרטים אחרים פליג הרי"ף על רבותיו ,ממה שציין לדברי
עצמו בב"מ משמע דבהא מיהא ס"ל כותייהו .וקשה ,דהא חסרון דברים העשויין
להשאיל ולהשכיר הובא בשבועות מ"ו ע"ב ,בסוגיא דמיירי בשראו עדים את
תפיסתו ,ואמאי הביאו הרי"ף אף במקרה דלא ראוה עדים ,דהא לפי דברינו סוגיות
חלוקות הן בעצם יסוד דינם .ונראה דבתכלית הדקדוק ציין הרי"ף לדבריו בב"מ
במקום לציין להא דשבועות ,דבב"מ קט"ז ע"א איתא" ,ההוא גברא דחבל סכינא
דאשכבתא מחבריה ,אתא לקמיה דאביי א"ל זיל אהדריה דהוי ליה כלי שעושים בו
אוכל נפש ותא קום בדינא עלה וכו' ואביי לית ליה ההוא סברא ,מאי שנא מהנהו עיזי
דאכלי חושלא בנהרדעא ואתא מרא דחושלא ותפס להו וקא טעין טובא ,ואמר אבוה
דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהם ,התם לאו מידי דעבדא לאושולי ולאוגורי הוא,
הכא מידי דעבדא לאושולי ולאוגורי הוא ,דשלח רב הונא בר אבין דברים העשויין
להשאיל ולהשכיר ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן וכו'" ,ע"כ .ובפירוש רש"י שם
)ד"ה רבא אמר( מבואר דמיירי היכא דלא היו עדים על התפיסה .וא"כ י"ל דאף
הרי"ף למד כן בביאור דברי הגמ' שם ,ושנמצא לפ"ז דחסרון דדברים העשויין
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להשאיל ולהשכיר אינו שייך דוקא בגווני דראוה עדים ובראייה ד'לא חציף איניש'
כי הא דשבועות אלא אף היכא דלא ראוה עדים וב'חזקה כל מה שתחת יד אדם שלו'.
ונראה דגם הרמב"ם אזיל בדרך הרי"ף הנ"ל בביאור החילוק שבין היכא
דראו עדים את התפיסה לבין היכא דלא ראוה ,ולצד השוה שבהן ,דחסרון דדברים
העשויין להשאיל ולהשכיר מונע את החזקה .דהנה בפ"ח מהל' טוען ונטען ה"א
כתב" ,כל המטלטלין בחזקת זה שהן תחת ידו ,אע"פ שהביא התובע עדים
שהמטלטלין האלו ידועין לו .כיצד ,בגד זה או כלי זה שבידך או שבתוך ביתך
שלי הוא ואני הפקדתיו אצלך או השאלתיהו לך והרי העדים שהן יודעין אותו
מקודם ברשותי והנתבע אומר לא כי אלא אתה מכרתו לי או נתתו לי במתנה ,הרי
זה הנתבע נשבע הסת ונפטר" ,ובהל' ג' כתב" ,במה דברים אמורים ,בדברים שאין
עשויין להשאיל ולהשכיר כגון בגדים ופירות וכלי תשמיש הבית ודברים של
סחורה וכיוצא בהן ,אבל דברים העשויין להשאיל ולהשכיר ,אף על פי שהן תחת
ידו של זה ואע"פ שלא השאיל לו כלי זה ולא שכרו לו בעדים הרי הן בחזקת
בעליהן" ,ובהל' ט' כתב" ,אל תטעה בין דברים העשויין להשאיל ולהשכיר
לדברים שדרכן להשאיל ולהשכיר וכו' אבל דברים העשויין להשאיל ולהשכיר הם
הכלים שבני אותה המדינה עושין אותן מתחלת עשייתן כדי להשאילן ולהשכירן
וליטול שכרן .והרי הן לבעליהן כמו קרקע שאוכל פירותיה והגוף קיים ,כך אלו
הכלים עיקר עשייתן כדי ליהנות בשכרן וכו'" .כל תוכן הפרק הוא בחזקת
מטלטלין היכא דלא ראוה עדים ,ואף בהו כתב דאיכא חסרון ד"דברים העשויין
להשאיל ולהשכיר".
ובפרק ט' הל' ד' כתב" ,מי שנכנס לביתו של חבירו בפני בעל הבית
ויצא וכלים טמונין לו תחת כנפיו והעדים רואין אותו ולאחר זמן תבעו בעל
הבית ואמר לו החזר לי כלי שהשאלתיך והרי העדים והוא אומר לקוחין הן בידי,
אינו נאמן וכו'" ,ואז פירט את כל תנאי הגמ' בשבועות מ"ו ,וסיים" ,ובלבד שלא
יהיו מדברים העשויין להשאיל ולהשכיר ,אבל דברים העשויין להשאיל
ולהשכיר לעולם הן בחזקת בעליהן כמו שבארנו וכו' מוציאין אותו מיד זה על
כל פנים עד שיביא ראייה שמכרו לו או נתנו לו במתנה כדין קרקעות" .ודברים
אלו הם כדברי הגמ' בשבועות ,דאיירי היכא דראוה עדים ,ושיטת הרמב"ם היא
כמ"ש הרי"ף שם ,דבעינן שייכנס לבית חבירו דוקא בפני בעל הבית .וכ"כ
בהדיא בפ"ד מהל' גניבה ואבידה הי"ב.
הנה אף מדברי הרמב"ם משמע כחילוק הנ"ל שבין חזקת כל מה
שתחת יד אדם שלו היכא דלא ראוה עדים דהוא נושא פרק ח' לבין ראיית לא
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חציף איניש היכא דראוה עדים דהוא נושא פרק ט' .וממה שהביא את חסרון
דברים העשויין להשאיל ולהשכיר אף בפרק ח' ,דאיירי היכא דלא ראוה עדים,
משמע להדיא כנ"ל ,דהגם דשאר החסרונות הנזכרים בשבועות שם שייכים
דוקא בראיית לא חציף איניש )וע"כ הובאו דוקא בפרק ט'( ,חסרון דדברים
העשויין להשאיל ולהשכיר שייך אף בחזקת כל מה שתחת ידו אדם שלו.
אכן ,כתב רבינו יונה )כ"ח ע"ב( דטעמא דחזקת מטלטלין הוא משום
ד"אחזוקי איניש בגנבי לא מחזקינן" .ולכאורה צ"ל כן או כעי"ז ,דהא טעם
הפקעת הגודרות מחזקת מטלטלין בפשטות הוי משום שמחוסרים הראייה
דחזקת מטלטלין .וכ"כ הרמב"ם בפ"י מהל' טו"נ ה"א" ,שאין היותה תחת ידו
ראייה ,שהרי היא הלכה מעצמה ונכנסה ברשותו" .וע"כ נראה דאף בחזקת
מטלטלין זוכה ע"י הראייה ,ושלא כדברי הגרב"ד זצ"ל דזוכה ע"י עצם
התפיסה .אכן ,כבר כתב הגרמ"ש שפירא זצ"ל בקונטרס הביאורים )סי' ל"ו(
בביאור כוונת הגרב"ד זצ"ל דבחזקה דכל מה שתח"י וכו' הראייה אינה באה
אלא כדי להחשיב את אחיזתו כתפיסה ,וזכייתו באה ע"י התפיסה ולא ע"י
הראייה ,דהראייה דאחזוקי אינשי כו' אינו אלים מצד עצמו כאנן סהדי להוציא
ממון על ידו .לעומת ראייה זו דתפיסת מטלטלין ,שאני הראייה דשתיקת
הבעלים והתם באמת זוכה ע"י הראייה .ועל כן דוקא בראייה דשתיקת הבעלים
הוא דשייך הרעותא דאחוי שטרך דהויא ראייה להיפך ,אבל בחזקת מטלטלין
לא איכפת לן מהאי רעותא דהא ע"י ראייה דאחזוקי איניש וכו' חשבינן לה
כתפיסה וממילא זוכה על ידה ולא ע"י הראייה.
ויתכן דחילוק זה רמוז שם בדברי רבינו יונה עצמו ,דהא כתב בביאור
מה דחזקה שאין עמה טענה אינה מועלת בחזקת ג"ש אפי' להולכי אושא דילפי
משור מועד" ,פי' ,דלא ילפינן משור המועד אלא דמהניא חזקה למהוי ראי' למה
שהוא טוען שלקחה הימנו .דכיון דשייכא בה טענה אינה חזקה עד שיטעון וכו'
לפיכך כל זמן שאינו טוען כלום קרקע בחזקת בעלי' עומדת .והא דלא אמרו הכי
במטל' אלא הרי הן בחזקת התפוש בהם אע"פ שאין עם התפישה טענה ,התם
לפי שכבר יצא מרשות הראשון שהרי זה תפס בהן ,ועוד דאחזוקי אינשי בגנבי
לא מחזקינן ,וכיון דאינן עשויין להשאיל ולהשכיר ודאי מיד הא' באו לידו".
והיינו ,דשיטתו היא דחלוקה חזקת מטלטלין מחזקת ג"ש ול"ב בה טענה.
וביאורו הא' בחילוק שבין חזקת ג"ש לחזקת מטלטלין מובן בפשיטות ,דשאני
חזקת ג"ש שהיא ראייה וע"כ בעינן עמה טענה מחזקת מטלטלין שאינה אלא דין
מוחזק ,וע"כ לא בעינן עמה טענה .אכן ,תירוצו הב' ,דבמטלטלין "אחזוקי
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אינשי בגנבי לא מחזקינן" צ"ב ,דמאחר דביסודו ג"כ הויא ראייה אמאי לא
בעינן בה טענה כבחזקת ג"ש .אמנם ע"פ הנ"ל י"ל דעומק כוונתו בזה הוא
דהגם דחזקת מטלטלין מיוסדת היא על הראייה דאחזוקי אינשי וכו' ,אין ראייה
זו באה אלא כדי להחשיב את אחיזתו כתפיסה אבל עצם זכייתו באה לו ע"י
5
תפיסתו ,וע"כ חלוקה היא מחזקת ג"ש ,דעצם זכייתו באה ע"י הראייה שבה.
ונראה דיש לחלק כנ"ל אף בחזקת מטלטלין גופא ,דהיכא דראוה עדים
זוכה ע"י הראייה ואילו היכא דלא ראוה זוכה ע"י עצם תפיסתו .דהנה ממה
שמצריכים הרי"ף והרמב"ם דתיהוי הזכייה היכא דראוה עדים בדרך ד"לא חציף
וכו'" הגם דל"ש כן היכא דלא ראוה עדים משמע דחלוקין הם בזה דהיכא
דראוה עדים עצם הזכייה הויא ע"י ראיית "לא חציף וכו'" ,ואילו היכא דלא
ראוה הויא ע"י עצם תפיסתו.
ואם כנים הדברים נשוב ליישב את קושיית הגרב"ד זצ"ל בטוב טעם
ודעת .דהנה הא דאיתא בדף ל"ג ע"ב איירי היכא דראוהו עדים שאכל פירות,
כמבואר מתחילת הסוגיא שם ,שאם טוען המחזיק שאכל ג"ש אבל רק מביא
עדים שאכל ב' שנים ,הדרא ארעא והדרי פירי ,וע"ז אמרי' שאם אמר המחזיק
מעיקרא דלפירות ירד נאמן בכך וא"צ להחזיר הפירות שאכל ,אע"פ שראו עדים
שאכלם .ולפ"ז נמצא דנידון הגמ' הוא בזכייה ע"פ טענות וראיות ,כעין הנידון
בשבועות מ"ו .ועל כן שפיר הקשו בגמ' דאף בפירות איתא לרעותא דאחוי
שטרך ,דכל היכא שזוכה ע"י ראייה שפיר שייכא האי רעותא ,כמו שמצינו אצל
קרקע וכמ"ש הגרב"ד זצ"ל לגבי עבדים גדולים ,ורק היכא דזוכה ע"י עצם
תפיסתו )הגם דמיוסדת היא ע"פ ראייה( הוא דל"ש האי רעותא דאחוי שטרך.
אכן ,אכתי יש לעיין ביסוד הגרב"ד זצ"ל הנ"ל מהא דמשמע מגמ'
כתובות פ"ה ע"א דאשה שנפקד אצלה תיק מלא שטרות וטענה "לקוחין הן בידי"
אינה נאמנת ,וביאר שם הרי"ף )מ"ג ע"א בדה"ר( דהיינו משום ד"אמרינן לה אחוי
 5אכן ,יש לדחות דאף במטלטלין זוכה ע"י הראייה ,אלא דראייה דאחזוקי אינשי כו' אלים
עכ"כ דזוכה על ידה אף בלא טענה .וכ"מ ממש"כ לקמן )מ"ה ע"ב( בסוגיא דאומן אין לו
חזקה" ,ואסיקנא דאומן דמסר שלא בפני עדים ,אם ראה שהכלי עכשיו בידו אינו נאמן לומר
לקוחה היא בידי ,לפי שאין תפיסתו ראייה וכו' וכדין דברים העשויין להשאיל ולהשכיר וכו'
דבשלמא כלים שאינם עשויין להשאיל ולהשכיר נאמן לטעון בדין לקוחין הם בידי ,אע"פ שיש
עדים לתובע שהיו מתחילה שלו ,לפי שתפיסתן ראייה ,שאם לא באו לידו בתורת מקח היאך
באו לידו ,דאחזוקי אינשי בגנבי וגזלני לא מחזקינן".

102

אברהם אליעזר הררי ● דוד יוסף הלוי סניידר

שטרך ,דקיי"ל אין אותיות נקנות במסירה" .ופשטות דבריו נראין כסתירה גלויה
ליסוד הגרב"ד זצ"ל הנ"ל ,דבמטלטלין ליכא רעותא דאחוי שטרך.
אמנם נראה דלא זאת בלבד דאין הדברים הללו עומדים כסתירה ,אלא
שיש משם סיוע גדול .דהנה בספר הזכות שם יישב את השגות הראשונים על
דברי הרי"ף ,דלמה לא תהא נאמנת לומר אבד שטרי או שהקנה לי אגב קרקע
וכדו' ,דמהנו אפילו בלי כתיבת השטר ,וז"ל" ,והטעם לפי שהמטלטלין כיון
דנקנין במסירה והגבהה ותפיסתו עצמה שהוא תופס בהן הוא קונה לו נאמן הוא
לומר לקוחין הן בידי ולא מפקי' ממונא מתותי ידא דמוחזק .אבל בשטר שאין
תפיסתו קנין ואינו מוחזק כלל אלא בנייר שלו אם טען בענין כך וכך נמסר לי
עליו הראייה שאין שעבוד השטר יוצא מחזקתו של מלוה הכתוב בשמו אלא
דלמ"ד אותיות נקנות במסירה קסבר רבא כיון דתפיסתו קנין דהא בכל מסירה הוא
קונה עשאוהו כשאר מטלטלין שנאמן" .וכעי"ז כתב שם הר"ן ,וכ"כ הריטב"א
בשם הרמב"ן ,ומשמע שהסכים עמו.
ויש לעיין בעצם הקושיא דנאמינה בטענת "אבד שטרי" ,דלכאורה כבר
תירצה הרי"ף במש"כ דאמרינן לה "אחוי שטרך" .אכן נראה דביאור הקושיא
הוא שתזכה ע"י חזקת מטלטלין דידה ד"כל מה שתח"י שלו הוא" ,דלפי דברי
הגרב"ד זצ"ל ליכא כנגדה רעותא דאחוי שטרך .וע"ז תירץ הרמב"ן דלעולם אי
הוה שייכת חזקת מטלטלין היתה האשה נאמנת ולא היתה כנגדה רעותא דאחוי
שטרך ,אלא דחזקת מטלטלין אינה שייכת אלא היכא דגוף החפץ נקנה במסירה,
אבל לדידן דקיי"ל דאין אותיות נקנות במסירה הרי ל"ש חזקת מטלטלין
בשטרות כלל .וע"כ אין האשה באה לזכות אלא מכח טענותיה וראיותיה וע"ז
אמרינן לה אחוי שטרך.
ונראה דביאורנו זה מדוייק היטב בלשון הרמב"ן הנ"ל ,דלגבי מטלטלין
כתב ד"נאמן הוא לומר לקוחין הן בידי ולא מפקי' ממונא מתותי ידא דמוחזק",
דמשמע דאינו זוכה ע"י ראייה אלא עי"ז שהוא מוחזק בו .וכמו"כ יש לדייק
ממש"כ בדעת המ"ד דאותיות נקנות במסירה ,דנאמן התופס לטעון לקוחין הן
בידי",כיון דתפיסתו קנין וכו' עשאוהו כשאר מטלטלין" .וממה שלא כתב דמאחר
דנקנות במסירה נמצא דלאו בני שטרא נינהו וע"כ ל"ש בהו רעותא דאחוי שטרך,
משמע דאפילו אם היו רגילים לכתוב שטר ראייה על שטר קנין אפ"ה היתה נאמנת
דהו"ל כשאר מטלטלין ,ומה"ט גופא הוא דל"ש ביה רעותא דאחוי שטרך .והיינו,
דהקושיא היתה דתיהמן מכח חזקת מטלטלין דידה ד"כל מה שתח"י שלו הוא",
וע"ז תירץ הרמב"ן דא"א לומר כן אלא למ"ד אותיות נקנות במסירה ,אבל אנן לא
קיי"ל הכי.

 

 
מנהג ישראל לומר 'שיר של יום' כל בוקר בסוף התפילה )טור או"ח
סי' קלג( .בכל יום חול אומרים מזמורי התהילים המפורטים במשנה בסוף מסכת
תמיד )ז:ד( ,שנאמרו כשירה על תמיד של שחר בבית המקדש .המאמר הזה
יעסוק במנהג לומר שיר של יום שונה בימים מיוחדים.

 
הסוגיא בערכין )יא-.יא (:קובעת שאמרו הלויים שירה במקדש בזמן
ניסוך היין של כל עולות ושלמי ציבור שהם חובה ,וכן פסק הרמב"ם )כלי
המקדש ג:א-ב( 1.ואם כן ,עולה מהגמרא שאמרו שירה במקדש פעמיים בכל יום
רגיל )על תמיד של שחר ועל תמיד של בין הערביים – ר"ה ל .(:וכנראה אמרו
אותו מזמור על תמיד של שחר ועל תמיד של בין הערביים )כן דייקו האחרונים
מהלכות תמידים ומוספים ו:ט-יא( 2.ולכן ,ביום שאומרים שיר של יום במנחה
)כמו בתשעה באב( ,אומרים אותו מזמור שהיינו אומרים בשחרית.

 1עיין בקרית ספר שם שדן אם שירה ביום חול שאין בה חצוצרות דאורייתא או דרבנן ,ואין כאן
מקום להאריך.
מעניין שאותו פסוק "ושרת" )דברים יח( מובא ברמב"ם לגבי שתי מצוות – מצוות שירה )כג(
ומצות חילוק משמרות )לו( ,ובמצוה ל"ו נראה שעיקר הוכחת הרמב"ם שיש מצוה הוא
מפסוקים בדברי הימים ,ורק בא הפסוק בדברים לתלות את המצוה על פסוק בחומש )וכן מדויק
בלשונו שם ,ע"ש( .ולכן במשנה תורה ,רק מובא הפסוק למצוה לגבי שירה.
 2ובאמת יש דיון ארוך על דברי הטור קלג ,שמפשוטו נראה שאין אומרים שירה במנחה בימינו,
מפני שבמקדש לא אמרו שירה בערב .ומספקת לנו תירוץ המגן אברהם )קלב:ד – וכן מובא
במשנה ברורה( למה אין אומרים במנחה ,אף שבמקדש אכן שרו במנחה .שבשחרית ,יכולים
היו לומר שירה במקדש אפילו אחר גמר הקרבת הקרבן )שאין איסור עשה דהשלמה אחר תמיד
של שחר( ,ואפשר לומר המזמורים אחר תפילה; ברם במנחה אין לומר המזמורים קודם
התפילה )שאז עדיין לא הקריבו הקרבן( ,וגם אי אפשר לאמרו אחר התפילה )שאין אומרים
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מפשטות הסוגיא שם מובן שבכל יום שיש בו מוסף ,אמרו שירה פעם
שלישית ,בזמן הקרבת נסכי המוספים .אם האמת היא שכל קרבן ציבור מחייב
שירה נוספת ,אז קרבן המוסף הזה גם מוסיף שירה .אין הגמרא מפרטת איזה
שירים נאמרו באיזה ימי קודש ,רק איתא בסוכה )נה (.מה אמרו על מוספי חול
המועד סוכות :מזמור כ"ט בשני ,מזמור נ' בשלישי ,מזמור צ"ד ברביעי
ובחמישי ,מזמור פ"א בשישי ,ומזמור פ"ב בהושענא רבה.
ומה הדין כשיש שני מוספים באותו יום קודש )ר"ח שחל בשבת ,ר"ה,
ושבת שחל ביו"ט(? הסוגיא בסוכה פוסקת שרק אומרים "שיר של מוספים"
אחד ,וממילא שיר של אחד מהימים טובים נדחה לגמרי .ואיזה קודם? איתא שם
שר"ח קודם לשל שבת )לידע שהוקבע ראש חדש( 3.אבל שבת קודם לכל יום
טוב" ,ואם חל שבת באחד מהם – ימוטו ידחה" .בראש השנה ,אומרים מזמור
פ"א במוסף אף שהוא גם ראש חדש )ר"ה ל ,(:ומבנחה דוחים את שיר של
מנחה הרגיל ואומרים מזמור כ"ט.
ויש לציין שקיימים שני דינים בשירי המקדש של שבת .בבוקר ובערב
אומרים מזמור על התמיד 4,כמו בכל יום מימי השבוע ,בדין שיר של יום .ברם,
בנוסף לזאת יש שיר אחר שנאמר מדין שירת המוספים )שהוא שירת האזינו
בשבת ,ר"ה לא .(.ובשבת שחל ביום טוב ,לא רק שאומרים את השיר של יום
הרגיל לשבת בבקור )שבכל יום טוב אומרים שיר של יום רגיל בבוקר( ,אלא גם
שרים שירי מוסף של שבת ,ולא שרים שיר של יום טוב כלל.

שירה אחר קרבן תמיד של בין הערביים( וממילא אין זמן לשירה .ועוד תירץ הערה"ש קלג:ב
שאין לדקדק כיון שהוא "זכר בעלמא" .ותירץ התפארת ישראל )חומר בקודש ו:יא( שאם
הביאו נסכים בלילה לא אמרו שירה.
 3מכאן נראה ראיה מוכרחת שבחירת הפרקים אינו דין תורה ,שקשה לומר שמדאורייתא
ר"ח קודם לשבת מזו הסבה; אלא שמסרו הכתוב לחכמים ,וכך אמרו; וכן איתא באחרונים.
גם דנו פני יהושע בסוכה ,ורמב"ן בהשגות ,אם המצוה של תורה לומר שיר ספצפי ,או לומר
איזושהי שירה ,ומסרו הכתוב לחכמים )כלומר לאנשי כנה"ג( לבחור את השיר.
 4מסבה שלא מפורשת ,השיר במנחה של שבת שונה משיר של שחרית )שהוא תהילים צב(,
ואולי זה סמך לדבר שבכל יום תפילת שחרית שווה לתפילת מנחה ,מלבד בשבת ,שבו
יש למנחה ענינים נפרדים.
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לסכם את מה שעולה מסוגיות הש"ס )וכן נפסק ברמב"ם ו:ט-י ,י:יא(
א .בכל בוקר אומרים אחד משבעה שירי יום של בוקר )כד ,מח ,פב ,צד ,פא,
5
צג ,צב( בכל ימות השנה בלי שום הפסק כלל.
ב .בכל מנחה של ימי השבוע אומרים אותו מזמור בערב ,ובשבת אומרים
שירה אחרת הקבוע לשבת .השיר הזה נדחה בר"ה בלבד ,ולא בשאר ימים
טובים.
ג .בכל יום שבת אומרים שירה משירת האזינו על המוספים ,ורק נדחה בר"ח.
ד .בכל יום טוב אחר שחל בחול ,אומרים שירה ,בנוסף לשיר של יום הרגיל,
במוסף; אבל שירים של ר"ח ,יוה"כ ,פסח ,שבועות ,שמיני עצרת ,ויום ראשון
של סוכות אינם ידועים לנו.
ה .לא אמרו שום שירה נוספת בחנוכה ,פורים ,וכדומה ,שאין להם קרבן ציבור
נוסף.

 
במסכת סופרים )פרק יח( מובא המנהג לומר שירי יום בכל ימי השבוע,
וגם לומר מזמורים נוספים בבית הכנסת בימים אחרים ,אף בימים שלא אמרו
מזמורים שונים במקדש )מגן אברהם קלב:ד(! בחנוכה אומרים מזמור ל',
בפורים מזמור ז' )אף שאין בהם מוסף( ,בתשעה באב ע"ט וקל"ז )שבודאי לא
נאמרו בזמן המקדש( ,בראש השנה מזמור מ"ז )בניגוד למנהג בזמן הבית
המובא בגמרא( .גם בפסח אומרים מזמור קל"ה חוץ מיום אחרון של פסח שבו
אומרים מזמור קל"ו )אף שלפי מסכת סופרים אמירת מזמור זה בפסח "אינו מין
המובחר"( ,בשבועות מזמור כ"ט ,ביוה"כ מזמורים ק"ד וק"ל ,בסוכות ע"ו,
6
ובשמיני עצרת מזמור י"ב.

 5כן נראה מפשטות הסוגיות; ברם עיין בדיון הזבח תודה לתמיד לג) .בספר ליקוטי הלכות(
 6המראה מקום שם למזמור ו' אינו נכון ,שהוא מזמור " על השמינית" ולא "על
השמינית ".קיים בעיה זו גם כן במנחות )מג ,(:עיין רד"ק בתהלים ,שם.
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להלכה ,יש לעיין מה מעמדם של מזמורי בית כנסת אלו 7.מזמורים אלו
לא נאמרו במקדש ,ולא הוזכרו כלל בתלמוד .ואף אם היה מנהג בזמן אחד קדום
לומר מזמורים אלו )לדעת החשק שלמה שם ,המנהג מזמן הגאונים( ,כבר נפסק
ונגמר זה המנהג מקדמא דנן .ולכן ,לא הביא הרמב"ם את דברים אלו בסידורו
כלל ,וגם פסק הטור )סימן קלג( לומר מזמורי בית כנסת אחרים שאינם אלו
המובאים במסכת סופרים :מזמור ק"ד בר"ח ולא ביוה"כ ,מזמור מ"ב בחוה"מ
ולא מזמור קל"ה ,מזמור כ"ב בפורים ולא מזמור ז' ,בנוסף למזמור ל' בחנוכה
שמובא גם במסכת סופרים וגם בטור.
רש"י )ר"ה ד (:ותוספות )סוכה מז (.מקבלים את הקביעות שמזמור י"ב
נאמר בשמיני עצרת אף במקדש ולא רק בבית הכנסת ,וז"ל התוספות "ושמא
כמו כן היו אומרים הלוים בבית המקדש ".ואם כן ,חייבים אנו לומר שמקצת
מזמורי בית כנסת אלו הם מנהג לשיר שירי המקדש בסיום התפילה )כגון מזמור
שמיני עצרת ,ואולי מזמור שבועות( ,ומקצת מזמורי בית כנסת הם שירת פרקי
תהילים בעלמא ,בלי שום קשר למקדש ,וצריך עיון.
תוספות מגילה ד .גם מביא מנהג לומר מזמור בית כנסת בפורים ,ולדעת
האליהו רבה המוצטט שם ע"י הגהות הגרי"ב ,זה מזמור פ"ג ,ולא המזמור המובא
במסכת סופרים.

 
נדפס בהרבה סידורים ,שהיה לגאון מווילנא שיטה שונה בשיר של יום,
שונה ממה שראינו עד כה )וכן הוא במעשה רב סי' קצד ,קצו ,רח ,רטז ,רלד(.
לפי זה המנהג:
א .אומרים את שיר המקדש לפי הגמרא במקצת הימים :בשני ימי ראש השנה
)תהלים פא( ,בחוה"מ סוכות )כט ,נ ,צד ,פא ,פב( ,ובשמיני עצרת לדעת רש"י
ותוספות )מזמור יב(.
 7דעת בעל ה"תפארת ישראל" בחומר בקודש )ו:יא( על פי רש"י ותוספות ,שמזמורים אלו
נאמרו במקדש .אבל כבר הוכיחו שאר האחרונים שאי אפשר לומר כן מפני שירת תשעה באב,
ראש השנה ,חנוכה ,פורים ,וחוה"מ סוכות .האחרונים תירוצו שמשום פרסומי ניסא דחו שיר
של יום הרגיל בחנוכה ופורים אינו נראה.
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ב .אומרים את שיר של מנהג הטור בפורים )מזמור כב( ,ובר"ח )מזמור קד(.
ג .אומרים את מזמורי מסכת סופרים ביום אחרון של פסח )קלו( ,וביום חמישי
של פסח )מזמור קלה( ,וביום הראשון של סוכות )מזמור עו(
ד .ובימים אחרים אומרים מזמורים שונים לחלוטין :מזמור ח' בשמחת תורה,
מזמור ב' ביו"ט שני של סוכות ,מזמור ל"ב ביוה"כ ,מזמור י"ט וס"ח בימי
8
שבועות ,ובשאר ימי פסח ,מזמורים קי"ד ,ע"ח ,פ' ,ק"ה ,ס"ו ,י"ח.
וצריך עיון מתי אנו הולכים בעקבות מסכת סופרים ,ומתי אומרים שירים
שלא נאמרו מקודם.
גם איתא במעשה רב )קנז-קנח(:
"בר"ח אין אומרים שיר של יומו ,ואומרים במקומו בשני ימי ראש חדש
ברכי נפשי שהיא שיר של ראש חדש ,ודוחה אפילו של שבת ופשיטא של חנוכה.
8

מזמורי ביה"כ
לפי מס' סופרים
?
?
 
תהילים ז
תהילים קלה
--תהילים קלה
 
--תהילים כט
--תהילים מז
תהילים קד ,קל
 
---

תהילים מב

סוכות-חוה"מ

 

תהילים עו

תהילים מב

שמיני עצרת
שמחת תורה

 

תהילים יב

יום

שיר המקדש לפי הגמ'

שבת
ראש חדש
חנוכה
פורים
פסח-א'
פסח-ב'
פסח-חוה"מ
פסח-ז'
פסח-ח'
שבועות-א'
שבועות-ב'
ראש השנה
יום הכפורים
סוכות-א'
סוכות-ב'

האזינו
?
אין אומרים
אין אומרים
?
--?
?
--?
-- 
?
?
---

שיטת הטור
אין אומרים
 
 
 

שיטת הגר"א
אין אומרים
 
 
 
תהילים קיד
תהילים עח
פ/קה/סו 

תהילים יח
תהילים יט
תהילים סח
 
תהילים לב

תהילים ב



תהילים ח
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"בענין שיר של יום נקט כלל זה בידך ,אין אומרים שני מזמורים ביום
אחד ,ושיר של ראש חדש דוחה כולם אפילו של שבת ,ושיר של שבת דוחה של
יום טוב ,וחול המועד וחנוכה"
ההלכה כאן בנויה על הסוגיא בסוכה שיש רק שיר אחד לכל מוסף,
שר"ח דוחה שיר של שבת ,ושבת דוחה את של יו"ט .אבל יש לשאול שתי
שאלות) :א( למה אין אומרים שיר של יום הרגיל בר"ח לדעת הגר"א? הרי
במקדש כן אמרו שיר של יום רגיל במקדש על התמיד ,ושיר שני לר"ח על
המוספים! )ב( גם יש לשאול מה ענין דחיה לגבי שיר של חנוכה? הרי שיר
חנוכה הוא מנהג בית הכנסת שאינו קשור למקדש ,ואף שבמקדש אין שני שירים
ליום אחד ,מנין שקביעות זה גם שייך למזמורי בית הכנסת שלא נאמרו במקדש!
מתוך קושיות אלו ,חדש הרב בצלאל הכהן מווילנא )הובאו דבריו ע"י
אחיו ב"חשק שלמה" שם 9,ובשו"ת משיב דבר ב:קד( שבאמת ,דעת הגר"א
שונה ממה שכתוב במעשה רב .לדעתו ,שיטת הגר"א ש"אין אומרים שני
מזמורים ביום אחד" רק נאמר ביום שיש בו שני מוספים – ביו"ט שחל בשבת,
ובר"ח שחל בשבת ,כמו בסוגית התלמוד .אבל באמת ס"ל לגאון מווילנא
שביום טוב שחל ביום חול רגיל אומרים שני שירים של היום ,אחד לתמיד של
10
שחר )כמו בכל יום( ,ואחד למוספים.
ואם נכונים דבריו ,אז כל הקהילות בארץ הקודש שנוהגים כדעת
הגר"א ,עליהם לומר שני שירים של יום בכל יו"ט – אחד לשחרית ואחד למוסף,
וכדעת הגר"א – ולא רק שיר אחד .גם יש להדגיש ,שמנהג כל ישראל בר"ח הוא
באמת כדעת הרב בצלאל הכהן לומר שיר אחד של התמיד ,ושיר נוסף למוספי
ראש חדש .וזה גם הדעה המובאת במגן אברהם )סי' קלב:ד( כדעה הקרובה
11
ביותר למה שעשו הלוים בזמן שהיה מקדש קיים.
 9עיין מאמרינו בקול צבי ח' ,עמ'  ,220בעניני חמי טבריא.
 10שם הנציב חלק עליו ,ודעתו ,שבאמת דעת הגר"א שהמנהג לומר רק שיר המוספים ולא שיר
התמיד ביו"ט .ואם כן ,הוצרך לפרש למה לדעת הגר"א אומרים שיר התמיד בשבת ,ולא
שיר המוספים ,אף שבשאר ימים טובים אומרים שיר המוסף לבד .הוא תירץ שבשבת אומרים
שיר התמיד "דגם שיר של יום הוא שייך לקדושת היום ",וצ"ע.
 11וכן בערוך השולחן קלג:ב
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מקרוב הדפיסו מחזור עם פירוש רבנו הגרי"ד זצ"ל לראש השנה,
ובו כתוב שמנהג רבינו היה לומר שיר של יום רגיל אחר שחרית בר"ה ,ולומר
שיר אחר למוסף – מזמור פ"א .ויש לדון אם מנהג זה הוא מספק או מוודאי.
יש שרצו לומר שמסופק היה רבינו אם באמת ההלכה כדעת הגר"א המקובל
)לומר רק מזמור פא( או אם המנהג כמנהג הרגיל לומר שיר של יום רגיל; ומתוך
הספק החמיר רבינו לומר שני שירים של יום .אבל יש להעיר שאמירת שני
שירים של יום בר"ה אחד לשחרית ואחד למוסף גם אפשר להיות דין ודאי,
וכדברי רב בצלאל הכהן מווילנא בשיטת הגר"א ,לומר גם שיר של יום רגיל,
וגם שיר אחרת למוספים.
ובמחזור הגרי"ד ליום הכפורים אין שום זכר לשיר של יום לדעת
הגר"א .ואולי זה מהסיבה שהזכרנו ,שאמירת מזמור פ"א בר"ה בנויה על דברי
הגמרא והרמב"ם ,ואמירת מזמור ל"ב ביוה"כ אינה בנויה על מקורות חזקים.
ואם כן ,אולי דעת רבינו היתה שלא לומר שיר של יום חדש למוספים ביוה"כ.
ועדיין צריך עיון.

 

 *
 
כתוב בסוף פרשת כי תצא ,בפרשת יבום )דברים כה:ו(" :והיה הבכור
אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל" .התורה מכנה את
היבם בשם "בכור" ,וחז"ל דרשו מכך בגמ' ביבמות )כד-.כד:(:
ואלא בכור דקרייה רחמנא ,למאי הלכתא? לגריעותא ,מה
בכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק ,אף האי אינו נוטל בראוי
כבמוחזק.
הבכור אינו נוטל בראוי כבמוחזק )בכורות נא ,(:דהיינו שאינו יורש פי
שנים אלא בנכסים שהיו מוחזקים לאב בשעת מיתתו ,וכיון שהיבם קרוי "בכור"
דינו כמוהו )שם( .אנו מוצאים עוד דינים הנלמדים מכך ש"בכור קרייה רחמנא".
התורה )דברים כא:יז( אומרת ,לגבי ירושת בכור ,שהאב חייב "לתת לו
פי שנים" ,ומכך מדייקת הגמ' שלירושת בכור יש מעמד של "מתנה" ,שהרי
"מתנה קרייה רחמנא" .אחת הנפקא מינות לכך היא שאין ירושת בכור חוזרת
ביובל ,כיון שאינה מכר אלא מתנה )בכורות נב ,(:וכן הדין בירושת יבם ,שכן
"בכור קרייה רחמנא".
אולם ,איתא בגמ' בב"ב )יב:(:
אמר רב הונא ברי' דרב יהושע :פשיטא ,חלק בכור וחלק
פשוט – יהבינן ליה אחד מצרא ,יבם מאי? אמר אביי :היא
היא; מ"ט? בכור קרייה רחמנא .רבא אמר ,אמר קרא' :והיה
הבכור' ,הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור.
* דברים ִמלבי איני מבדה / ,ואם בדוּיִים מצאתם ,אתוַדֶה  /כי לא לבדי חרשתי את השדה;  /ואם
לצ ִדי / ,כי רב חלקו באשר כאן לדידי/ .
אעמוד למשפט ,בו ציוֹן ִתּ ָפּדֶה / ,ידידי ,דני צוקערמאן ,יידון ִ
ואצֵא  /זכאי בדין – אליו אודה.
ואם נפשי חייבת תימצֵא / ,ולא בכסף ִתּ ָפּדֶה / ,כן לנפשו! ואם לאוֵ ,
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הגמ' ביש נוחלין )ב"ב קכד (.אומרת שמשום שכתוב "פי שנים" ישנו
היקש מסוים בין שני חלקי הבכור ,ועל כן נותנים לו שני חלקיו ב"חד מצרא",
דהיינו זה לצד זה .הגמ' כאן שואלת – מהו הדין אצל יבם? האם נותנים לו
חלקו וחלק אחיו בחד מצרא או לא? אביי אומר "היא היא" ,שהרי "בכור קרייה
רחמנא" ,ואילו רבא אומר ש"הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור".
רבא ,כנראה ,מחלק בצורה מהותית בין בכור ליבם ,אך המונחים
"הוייתו" ו"חלוקתו" אינם ברורים כל צרכם .על כל פנים ,עצם החילוק כבר
מעורר את השאלה ,עד היכן באמת אנו מתייחסים אל היבם כאל "בכור"? מדוע
רק חלק מדיני בכור קיים אצל היבם ,ואף אלה שקיימים ,לעתים ,מופיעים
בצורה שונה? להלן נסקור את ההבדלים שבין ירושת בכור לירושת יבם ,ונציע
לכך הסבר מחודש ,הבוקע ועולה מתוך עיון במעמד הבכורה.

 
הגמ' אומרת שאין היבם נוטל בראוי כבמוחזק ,אך נחלקו הראשונים
בפירוש הדברים .רש"י )יבמות כד :ד"ה בכור( פירש כי היבם נוטל חלק אחיו
כאשר ימות אביהם ,אלא שאינו נוטל אלא בנכסים המוחזקים לאביו .אולם,
שאר הראשונים ,ובראשם הבה"ג )הל' נחלות סי' מ"ח ,עמ' תקל( ,התייצבו
כחומה מול רש"י ,ופירשו כי חלקו הנוסף של היבם אינו מאביו אלא מאחיו –
כלומר ,היבם אינו נוטל את חלק אחיו בנכסי אביהם – ועל כן כוונת הגמ' היא
1
שאין היבם נוטל אלא בנכסים המוחזקים לאחיו המת ,ולא בראויים לו.
המחלוקת הזו מעניינת כשלעצמה ,אך מקבלת משמעות יתרה לאור
ההסבר של המהר"ם בתשובות מיימוניות )הל' נחלות ,סי' נ"א(:
ותימה מי דחק רש"י לפרש כן?  ...וי"ל שזה דחקו ,דקאמרי'
התם ולא היבם מאי טעמא בכור קרייה רחמנא ,שיורש אביו
פי שנים מאחיו כמו בכור .והיינו כשמת אחיו תחלה ,

 1כך ברמב"ן )יבמות כד :ד"ה מה בכור( לעצמו ובשם הבה"ג ,ברשב"א )שם( לעצמו ובשם
הר"ח ,ברמב"ם )הל' נחלות ג:ז( ולפי רובם ככולם של שאר הראשונים .רש"י מסכים לכאורה
שהיבם יורש את נכסי האח המת ,אלא שלדעתו לא בזה מדובר ביחס לכלל "אינו נוטל בראוי
כבמוחזק" ,ולכן הוא נוטל אף את הנכסים הראויים לאחיו המת ,בניגוד לשאר הראשונים.
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 אלא יורש חלק אחד מאחיו?     ...

 ולא את אחיו והרי הוא במקום אחיו שיורש את
אביו פי שנים כאילו הוא חי .וקל להבין.
לפי המהר"ם ,המניע לפירושו של רש"י היה שהיבם קרוי "בכור" ,ו"אין
ראוי לקרותו בכור אלא מפני שיורש את אביו פי שנים" – והרי ,לדעתו ,אם הוא
מקבל חלק אחד מאביו וחלק שני מאחיו ,לא יהיה בכך קיום של "פי שנים" .אך
הבה"ג ושאר הראשונים ,לכאורה ,יכולים לשלול את הנחת היסוד של המהר"ם,
ולומר שהדין של "פי שנים" אינו נוהג אצל היבם ,ואינו כלול תחת "בכור קרייה
רחמנא" ,בדומה לחד מצרא אליבא דרבא .במלים אחרות ,המהר"ם מניח כי "פי
שנים" הינו חלק מעצם החפצא של בכורה ,כך ש"בכור" שאינו נוטל פי שנים –
אין מין חיה שכזאת! אבל הבה"ג ודעימיה יכולים להשיב ,ש"פי שנים" הינו רק
דין אחד מדיני הבכורה ,ודאי לא חלק מעצם החפצא של בכורה ,ולכן אין לתמוה
2
שדין זה לא קיים.

 
ראינו שהמשנה בבכורות )נב (:אומרת שחלקי הבכור והיבם אינם
חוזרים ביובל – הבכור משום ש"מתנה קרייה רחמנא" ,והיבם משום ש"בכור
קרייה רחמנא" .מכאן היה צריך להיות ברור שדין "מתנה קרייה רחמנא" שייך
גם ביחס ליבם ,אך הר"י מיגש כנראה פיקפק בדבר.
הגמ' בב"ב )קכד-.קכד (:אומרת שאין הבכור נוטל פי שנים במלוה
אביו ,ורוב הראשונים הבינו כי המלוה אינו "מוחזק" ,ולכן גם בעל אינו יורש
 2לחילופין ,כמובן ,הבה"ג יכול לומר שאכן מדובר על "פי שנים" כאן :חלק אחד של אחיו,
ושני של אביו .המהר"ם דחה את האפשרות הזו בטענה שאילו היה זה נחשב "פי שנים" ,אז
במצב מקביל נצטרך לומר דבר דומה ,כגון :ראובן שנשא את בת אחיו ואז כולם מתו חוץ
מראובן ,הרי ראובן נוטל חלקו בנכסי אביו וגם את חלק אחיו )שכן בת אחיו היתה אשתו( .ואם
ירושת היבם נחשבת "פי שנים" אליבא דהבה"ג ,טוען המהר"ם ,אז גם ירושת ראובן במקרה
הזה תיחשב כן ,וממילא ראובן יטול את חלקו השני רק בנכסים המוחזקים לאביו ,ולא בראויים
לו ,ודבר זה לא שמענו מעולם! ראיה זו אינה מוכרחת כלל ועיקר ,ואף אם נקבל את ההקבלה
למקרה הנ"ל ,שהרי גם אם זהו מקרה של "פי שנים" מהיכא תיתי שדין "אינו נוטל בראוי
כבמוחזק" ינהוג? וכי כל פעם שמישהו ,שאינו לא בכור ולא יבם ,יורש שני חלקים הוא אינו
נוטל אלא במוחזק ,ללא כל גזה"כ?! דבריו צע"ג.
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את מלוה אשתו ,מאחר וגם הבעל אינו נוטל בראוי כבמוחזק )ב"ב קיג ,.קכה.(:
אולם ,הר"י מיגש )קכה (:פירש כי המלוה נחשב מוחזק )לענין בעל וכיו"ב(,
ובכל זאת בכור אינו נוטל ממנו פי שנים ,שהרי "מתנה קרייה רחמנא" ואין
המלוה תחת ידו של אביו להקנות אותו אל הבכור.
אולם ,הוא התקשה בגמ' להלן בב"ב )קמד ,(:שם נאמר שהיבם אינו
נוטל בשושבינות )סוג של מלוה( ,שהרי לפיו הבעיה במלוה היא דוקא לגבי
בכור ,מדין מתנה קרייה רחמנא .הקושייה מניחה כי דין "מתנה קרייה רחמנא"
אינו נוהג אצל יבם ,והנחה זו נשמרת בתירוץ הראשון" ,דשאני שושבינות
ממלוה" .רק בתירוץ השני הוא נזכר לומר" ,דאית לן למימר שאני יבם דבכור
קרייה רחמנא ,וכי היכי דלענין בכורה מלוה ראויה היא ולא מוחזקת ,הכי נמי
3
לענין יבם" .כלומר ,יש לו שתי דעות האם מלוה ראוי הוא אצל היבם או לא,
למרות שלדעתו כל הבעיה במלוה היא מדין "מתנה קרייה רחמנא" והגמ'
בבכורות קבעה בפירוש ש"מתנה קרייה רחמנא" תקף גם ביחס ליבם.

 
במשנה )בכורות נב (.נאמר ,בחדא מחתא ,שאין הבכור והיבם נוטלים
בראוי כבמוחזק ,אך הרמ"א מציין מחלוקת משמעותית )אה"ע קסג:א(:
י"א שכל שמקרי ראוי גבי בכור ,מקרי גם כן ראוי אצל יבם.
)ריב"ש ס' ת"ע( .וי"א דיבם נוטל במלוה ובשאר ראוי,
רק שאינו נוטל בראוי של אביו ,אם מת אחר אחיו )מהרי"ו
סי' מ"א(; והסברא ראשונה נראה עיקר.
הדעה השנייה ,זו של המהר"י וייל ,מחודשת ביותר ,כיון שהיא מחלקת
בין בכור ליבם .המהר"י וייל )סי' מ"א( דן במקרה בו האח המת הלוה לאחרים,
ואומר שאפילו לבה"ג ודעימיה ,שלפיהם היבם אינו יורש אלא בנכסים המוחזקים
לאח המת ,בכגון זה היבם יורש את המלוה .המהר"י וייל מספק לכך את הנימוק
הבא :אכן בשעת מיתתו האח לא היה מוחזק במלוה זה ,אבל הרי נכסים אלה היו,
4
אי פעם ,בידיו )דהיינו ,לפני שהלוה אותם( – ובכן ,אינם בגדר "ראוי".
 3התוס' )כתובות פב .ד"ה לא אשכחן( כתבו שהיבם מוחזק במלוה דאחרים" ,דבמקום אחיו קאי".
 4הוא גם מביא נימוק אחר ,אבל זה צ"ע ,ויעויין שם.
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לכאורה ,הסברא לכך היא שבניגוד לבכור ,הסיבה שיבם אינו נוטל
בראוי אינה מפני ליקוי ביכולת המוריש להקנות דברים שאינם תחת ידו 5.אלא,
לגבי היבם מדובר על בעיה אחרת – נכסים שאינם מוחזקים בידי המוריש אינם
נקראים על שמו של המוריש ,ועל כן אין ליבם שום זיקה אליהם .כיוון שכך ,אם
אותם נכסים היו אי פעם תחת ידו של האח המת ,כגון במלוה ,אזי הם עדיין
נקראים על שם המוריש )המלוה( ,ועל כן היבם נוטל בהם.
וכן ,בצד השני של המטבע ,נציין מקרה בו דוקא אצל יבם מתעוררת
בעיה של ראוי ,ולא אצל בכור ,בהתאם לחלוקה שהצענו לעיל .רבנו שמחה
)מובא באור זרוע ,הל' יבום וחליצה סי' תרמ"ב (6דן במחלוקת רש"י והבה"ג
לגבי ירושת היבם .הוא הקשה על שיטת הבה"ג מהגמ' בבכורות )נב ,(.שם
משמע כי גם היבם אינו נוטל בשבח ששבחו הנכסים לאחר מיתת האב ,למרות
שהאח המת לכאורה הוחזק בו מחייו ,שהרי אביהם מת לפני האח.
הוא הציע ליישב ,ש"כיון שלא נתברר חלקו בחייו ולא השביח בחייו,
הוי אצל ]היבם[ כמו ראוי ואינו נוטל" .לדעתו ,למרות שאביו מת האח אינו
מוחזק בנכסיו" ,כיון שלא נתברר חלקו" .על פי המהלך של רבנו שמחה ,הבה"ג
ניצל מן הדוב ופגע בו הארי – הרי לא מצינו דבר זה אצל בכור 7,ומדוע לגבי
יבם חלק שלא הוברר נחשב "כמו ראוי ואינו נוטל"?
על פי דברינו ,שהגדרת ראוי שונה מהותית לגבי יבם מאשר לגבי
בכור ,הדבר מתיישב כמין חומר .אצל הבכור ,הכל תלוי ביכולת המעשית
 5ניתן להוכיח שאצל בכור הבעיה בראוי היא שהאב אינו יכול להקנות נכסים ראוים משאלת
הגמ' )ב"ב קכו (.לגבי "מלוה שעמו" ,דהיינו מלוה שהאב הלוה לבנו הבכור .לפי הרי"ף
)ב"ב נד-.נד :באלפס( ,וכן לרמב"ם )הל' נחלות ג:ה( ,למרות שמלוה זה אינו תחת ידי האב,
הגמ' מסתפקת האם יש להחשיבו כמוחזק "הואיל וישנה תחת ידו" של הבכור .ההסבר הכי
פשוט ,אם כי לא היחיד ,הוא שאם המלוה כבר נמצא תחת ידי הבכור אזי האב יכול להקנותו
אליו במחילה ,ואמנם כך פירש היד רמ"ה )ב"ב קכה ,:סי' צד( .ומכאן ,שלפי דעה זו כל הבעיה
בנכסים ראויים היא שאין האב מסוגל להקנותם לבכור ,ואין פסול מפאת עצם זהותם וחלותם
כ"ראויים" .לגבי המקרה המקביל אצל יבם ,עיין בכתובות )פא (:ובשו"ת מהר"ם אלשיך
)סי' מ"ט( ,ואכמ"ל.
 6התשובה הובאה גם כן במרדכי )ב"ב סי' תקע"ו(.
 7וכן התשובות מיימוניות )הל' נחלות סי' נ"א( שולל במפורש אפשרות זו לגבי בכור.
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להקנות ,וגם חלק שלא הוברר אפשר להקנות 8,וממילא אינו ראוי .אולם ,אצל
היבם כל הנכסים שאינם קרויים על שם המוריש ומיוחסים אליו מוגדרים
כ"ראויים" ,ועל כן חלקו שלא הוברר ייחשב ראוי לגבי היבם ,ולא יטול בו.

 
התוספתא בבכורות )ו:יח( אומרת כי בכור בן בכור נוטל פי שנים
בנכסי סבו )כגון ראובן בנכסי יצחק( ,ואפילו אם מת האב )יעקב ,שהוא בכורו
של יצחק( בחיי הסבא .הרמב"ן )ב"ב קטז (:הבין כי ודאי אין ראובן נוטל
פי שנים מחלק אביו בנכסי סבו ,שהרי אביו לא היה מוחזק בו ואם כן הלא
יש בעיה של ראוי! אלא ,אומר הרמב"ן ,כוונת התוספתא היא שאם היה בכור
בן בכור הוא נוטל את חלק אביו כמו שאר אחיו ,ואביו הרי נוטל פי שנים,
ואין כל חידוש בתוספתא.
אולם ,הרמב"ן מצטט בשם הבה"ג ,שראובן נוטל פי שנים מנכסים
שיורש מיצחק דרך יעקב ,ואע"פ שבדרך כלל יהיה זה פסול של ראוי ,הרי כאן
הינו "בכור בן בכור" .מו"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"א 9הסביר ,על פי מהלך
שפיתח ,כי הבכור נחשב כמעין מוחזק בירושתו גם מחיים ,ועל כן בנו הבכור
יכול ליטול פי שנים בנכסים מן הסבא למרות שמעולם לא היו בידי האב ,שהרי
האב היה בכור ובמובן מסוים היה מוחזק בחלקו בחייו.
על כל פנים ,ציינו לעיל את דברי הבה"ג ,שהבין ,בניגוד לרש"י ,כי
היבם נוטל דוקא בנכסים המוחזקים לאחיו .אליבא דהבה"ג ,הרבה ראשונים
אומרים שהיבם "חשיב כאילו הוא בן אחיו המת" ,בניסוח רבנו שמחה )באור
זרוע תרמ"ב( והמהר"ם )תשובות מיימוניות סי' נ"א( .אם היבם נחשב לבן אחיו
המת ,והרי בכור קרייה רחמנא ,אז מציע לחלק הראבי"ה )מובא באו"ז שם(:
ומורי רבי' אליעזר בן רבי' יואל זצ"ל כתב :ואני מחלק לפי
פי' רבי' שמואל שפי' ביש נוחלין ,בין יבם שייבם אשת אחיו
המת הבכור ובין יבם שייבם אשת אחיו פשוט ,אם הפי' בכור
קרייה רחמנא דחשיב בכור בן אחיו המת .ולפי שיטת שאר
 8הרשב"ם )ב"ב קכו :ד"ה לא עשה כלום( אמנם פירש כי אי אפשר למכור את הנכסים לפני
החלוקה ,אך התוס' )שם( ורוב המכריע של ראשונים )שם( חלקו עליו.
 9קול צבי חוברת י'-י"א" ,בענין בכור לנחלה ואין נוטל בראוי כבמוחזק" ,עמ' .15-16
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רבותי אין חילוק והוי ראוי מפר' 
א"כ לעולם הוי אף לפי שיטת רבי' שמואל זצ"ל.
הראבי"ה ,בחידוש שובר ארזים ,מציע לחלק בין יבם שייבם אשת
פשוט לבין יבם שייבם אשת בכור ,כשלגבי האחרון יחול הדין של "בכור בן
בכור" ,ויוכל אותו יבם ליטול את החלק הכפול שהיה ראוי לאח המת ,למרות
שלא הוחזק בו בחייו .הסברא לכך פשוטה :היבם קרוי "בכור" ,והוא נחשב לבן
אחיו ,שגם הוא היה בכור .אולם ,הוא מציין שרבותיו חולקים על כך ,ושוללים
10
את החילוק בין אשת בכור לאשת פשוט.
ניתן היה להבין שנחלקו בהבנת הדין של "בכור בן בכור" ,אך רבותיו
של הראבי"ה ,כפי שהוא מצטט אותם ,דוקא לוחצים על נקודה שונה :לדעתם,
אין ליישם דין "בכור בן בכור" )דהיינו האם לקבל את הסברו של הרב רוזנצוייג
או להסביר ע"פ הרחבת ה'שם בכור' בנכד באופן חלקי( ביחס ליבם שייבם אשת
בכור ,שהרי ה'שם בכור' של היבם אינו שווה לזה של אחיו המת ,שהיה ראשית
אונו של אביו ,אלא "בכור בעלמא קרייה רחמנא" .כלומר ,המחלוקת בין
הראבי"ה ורבותיו היא האם ה'שם בכור' של היבם דומה ומצטרף לזה של בכור
לנחלה ,או שמא מדובר על שם אחר ,מיוחד – "בכור בעלמא קרייה רחמנא"?

 
ראינו מכמה מקורות כי למרות שהיבם "בכור קרייה רחמנא" ,אין כל
דיני הבכור נוהגים בו .על מנת להבין את ההשואה-לא-השואה הזאת בין היבם
לבכור ,עלינו להעמיק יותר בהבנת מעמד הבכור עצמו 11.ולשם כך ,נפנה לרגע

 10עיין עוד בשו"ת הרדב"ז ח"א סי' ס"ו.
 11ניתן היה ,אולי ,להבין שהיבם הינו בכור לגמרי ,וכל ההבדלים נובעים מגורמים מקומיים
וחיצוניים ,ואינם קשורים לעצם ה'שם בכור' .למשל ,עיין במהר"ם אלשיך )סי' מ"ט(" :ומעתה
ראוי לבקש טעם ,למה ייפו כח ייבם מבכור כיון דאיתקש לבכור וקאמר קרא עליה והיה
הבכור? ואפשר דטעמא משום דביבם כתיב יקום על שם אחיו המת וקי"ל יקום לנחל' דהיינו
כאלו הוא בן אחיו המת ,וא"כ כמו שהבן יורש חובות אביו ג"כ הוא יורש אותם" .לפיו ,ליבם
יש 'שם בכור' לכל דבר וענין ,אלא שמעמדו קצת יותר מורכב ועל כן אין התאמה מלאה
בין דיניו לדיני הבכור.
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לשאלה מעניינת :מה הדין אם רק בן אחד ,ראשית אונו ,נולד לאב – האם אצל
בכור זה יש מושג של חלק בכורה?
היד רמ"ה )ב"ב קכז ,.סי' קד( משיב בפשטות שלא ,וכן קבעו כמה
רבנים חשובים המוזכרים בשאלה לבעל ה'שבות יעקב' )שו"ת שבות יעקב
ג:קעד( .הם דנו במקרה בו אב מת והניח בן בכור ובת ,וכתב "שטר חצי זכר"
לבתו ,12וכתב בו "חצי זכר בן פשוט" .ראובן ,הבן ,טוען שמגיעה לבת רק
חמישית ,שהרי יש לו פי שנים והבת נוטלת רק כחצי זכר .ה'דיין' פסק נגד
ראובן ,שהרי לטענתו ,אין שום משמעות לבכורה אלא כלפי בנים אחרים,
וממילא הבת תיטול רביעית ולא חמישית" :ודאי דלא זיכה התורה חלק
בכורה אלא בין הבנים ,וכשאין בנים אחרים לא שייך כלל בכורה" .על כך
השיב ה'שבות יעקב'" :מזה ראיה ברורה דזכתה תורה שליש מנכסי המת
בחלק בכורתו אף אם אין כאן בן אחר רק בנות ,כי התורה זיכה לו חלק ג'
מנכסי בכורתו      כאשר כתיב להדיא טעמא
דקרא".
בהסבר המחלוקת ,נראה כי יש לחלק בין שני יסודות שונים במעמד
הבכור :ברמה אחת ,הבכור הינו ראשית אונו של האב ,ויש לו זיקה קיומית
וקירבה מיוחדת אליו; ובגין כך הוא זוכה לפי שנים .אך ברמה שנייה ,מעמדו
המכובד של הבכור נובע מכך שהינו בכור האחים ,דהיינו שיש לו תפקיד
ומשרה של מנהיגות ביחס לאחיו הקטנים – אל ההרים שבכתפיו ישאו את
עיניהם ,ועליהם ישא אותם ויגביהם מעל השבר של מות אביהם – וגם משום כך
ראוי לזכות לפי שנים.
או לחילופין ,ניתן לבנות על כך שמעמד היבם כיורש בנוי על יחסו ליבמה ,וכפי שמחדשים
התוס' )כתובות פא :ד"ה לא יאמר( שהיבם אינו יכול למחול את ירושתו כשהמחילה תפגע
ביבמתו ,בטענה " ."כלומר ,כל מעמדו כיורש נובע מכך
שהוא ייבם אותה ,ואם כן אינו יכול להפסידה )ע"ע תוס' רא"ש ותוס' שאנץ שם( .מזה ניתן
להבין שכל ירושת היבם תושפע מכך ,מאחר והיא כפופה וכבולה לרגלי האשה ,ולכן ייתכנו
חריגים מסוימים מהדינים הרגילים של בכורה .אולם ,נראה בעליל כי אין למהלך כזה עמידה
בפני ריבוי ההבדלים שבין ירושת היבם וירושת הבכור ,ועל כרחינו נאמר שקיים הבדל מהותי
בעצם ה'שם בכור'.
 12היה נהוג לכתוב לבת חצי חלק ,למרות שמדאורייתא אין לה כלום ,כדי שיקפצו הגברים
עליה לישאנה ,ושטר זה היה מכונה "שטר חצי זכר" )עי' רמ"א אה"ע קח:ג(.
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בן ציון למפל

ניתן להבין ,שבזה נחלקו השבות יעקב וה'דיין' :לפי הדיין ,וכן לפי
היד רמ"ה ,היסוד המכריע ביחס לבכור הוא מעמדו כ"בכור האחים" ,וממילא
"כשאין בנים אחרים לא שייך כלל בכורה" .לעומת זאת ,אומר השבות יעקב
שהלא מקרא מלא דיבר הכתוב )דברים כא:יז(" ,כי הוא ראשית אנו לו משפט
13
הבכרה" ,וכיצד יתכן שלא יחול דין הבכורה רק בגלל שאין אחים אחרים?

 
לאור כל זאת ,יתכן שנוכל להציע פתרון למבוכה סביב מעמד היבם
כבכור .אם כבר רחמנא קרייה בכור ,ודאי שאינו "ראשית אונו" – ראשית אונו
זאת עובדה ,זאת מציאות ,והרי אצל היבם ,שאינו בכור מלידה ,זה הזוי
לחלוטין .אולם ,אפשר בהחלט להתייחס אל היבם כאל "בכור האחים" ,עקב
מעשהו המהולל והאחראי להקים שם אחיו בישראל ,עם כל הקשיים – נפשיים
וכלכליים כאחת – הכרוכים בכך.
לפי זה ,ניתן לומר שליבם יש רק דין פי אחד בלבד ,משני הדינים,
ומשום כך מצאנו הבדלים רבים ובולטים בין הדברים .כלומר ,בכור קרייה
רחמנא אך ורק לענין "בכור האחים" ולא לענין "ראשית אונו" )הפוך מהבכור
שאין לו אחים( ,ולכן אין דינו ודין הבכור שווים .לזאת התכוונו רבותיו של
הראבי"ה באומרם "בכור בעלמא קרייה רחמנא" ,ואולי מזה יצא לרבא לומר:
"הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור".
את הסדק שבין ירושת יבם לירושת בכור ניתן לשרטט על ידי דוגמא
אחת .לפי ר' יוחנן בן ברוקה )והלכתא כוותיה(" ,התורה נתנה רשות לאב
להנחיל לכל מי שירצה" ,בתנאי שהוא מעביר את הירושה למי שראוי ליורשו
 13לחילופין ,ניתן להבין שגם ה'דיין' אינו מדבר על מעמד מיוחד של מנהיג וגבור האחים
במנותק מ"ראשית אונו" ,ולדעתו ,בדיוק כמו השבות יעקב ,דין הבכורה בנוי על זיקה קיומית
בין האב לבכורו .דא עקא ,שאם אין בנים אחרים ,באופן קצת פרודוכסלי ,לא ניתן להגדירו
כ"ראשית אונו" ,שהרי אין לו "שנית" או "שלישית" אחריו .לשם המחשת העניין ,נציין דוגמא
מעולם התרומות .אי אפשר לעשות את כל גרנו תרומה ,אלא הפרשתו חייבת להותיר "שיירים
ניכרים" ,וכפי שדורשת הגמ' בחולין )קלו' " :(:ראשית' – ששיריה ניכרין" .ניתן להסביר,
שעצם העובדה שלא נותר שום דבר אחר ,שום 'פסולת' ,פוגעת במעמד הסגולי והמיוחד של
התרומה כ"ראשית" .וכמו כן ,אם אין לבכור אחים קטנים ,ישנו פגם מסוים במעמדו כ"ראשית
אונו" ,שהרי אינו מובדל ומופרש משום דבר אחר – אין שייריו ניכרים.

בענין ירושת בכור ויבם
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)ב"ב קל .(.אולם ,עולה מן הגמ' שם כי אף ר' יוחנן בן ברוקה מודה שאינו יכול
14
להעביר את הירושה מן הבכור ,שכן כתוב "לא יוכל לבכר".
הגע עצמך – היעלה על דעת מי שיהא שהאב )לפי רש"י( או האח )לפי
הבה"ג( לא יוכל להעביר נחלה מן היבם? דומני שדבר זה ,אפילו הצידוקים
מודים בו 15.וההסבר אינו צריך לפני ולפנים :על אף שחלק מכובד מדיני בכורה,
הנלמדים מאותו פסוק ,קיימים אצל היבם – "בכור קרייה רחמנא"" ,פי שנים"
)לפחות לפי המהר"ם( ,חד מצרא )לפי אביי( ,אינו נוטל בראוי כבמוחזק )"בכל
אשר ימצא לו"(" ,מתנה קרייה רחמנא" )"לתת לו"( וכו' – בסופו של דבר,
היבם אינו "ראשית אונו" ,והדין של "לא יוכל לבכר" ,אשר בו הפסוק עוסק
16
בעיקר ,מוגבל ל"ראשית אונו".

 14אבל בירושלמי )ב"ב ח:ד( משמע כי לפי דעה אחת האב מסוגל להעביר את הנחלה מן
הבכור "אלא שאינו רשאי" – כלומר ,הוא עובר בלאו אך מה שעשה עשוי .דעה כזו מופיעה
במאירי )ב"ב קכו :ד"ה המחלק( בשם "חכמי התוספות" ,אך שאר הראשונים דחו זאת והבינו
כי אף לפי ריב"ב אין השינוי חל .ולא זו בלבד ,אלא שהר"י מיגש )ב"ב קל (.והיד רמ"ה )ב"ב
קכו (:חידשו שאם שינה את ירושת הבכור ,אזי אף צוואתו לגבי שאר היורשים מתטבלת,
ואכמ"ל.
 15ותמהתי רבות על ר' משה בצלאל לוריא זצ"ל )שחי במאה ה ,(19-שכתב בספרו 'נהור שרגא'
)יבמות מ .ד"ה אף האי(" :ודע דאב שהעביר נחלת בכור מן הבכור ,עובר בלאו ואין דבריו
קיימין ,ומסתפקנא באב או אח שהעביר נחלת היבם אם עובר בלאו .דאפשר דבכור דקרי
רחמנא לכל מילי דנחלה שוה לבכור  ...וצ"ע" .לי צ"ע שצ"ע לו.
 16יתכן שדוגמא נוספת לירושת בכור מדין "בכור האחים" ולא מדין "ראשית אונו" נמצאת
בדברי המבי"ט בקרית ספר )הל' נחלות פ"ב( .המבי"ט מדייק מן הרמב"ם )שם ב:ז( שאם מת
האב ואז מת בנו הפשוט ,הבן הבכור נוטל בנכסיו פי שנים בנכסי אחיו .אפילו אם נאמר
שהנכסים באים לבכור דרך האב על ידי משמוש ,עדיין הוא לא יכול ליטול פי שנים ,שהרי האב
לא היה מוחזק באותם נכסים! כיון שכך ,המבי"ט מחדש שהבכור נוטל פי שנים בנכסים אלה
למרות שהוא יורש ישירות מאחיו – במלים אחרות ,הוא נוטל פי שנים בנכסי אחיו! זהו חידוש
עצום ,ולכאורה לא ניתן לומר שהבכור נוטל פי שנים על תקן היותו "ראשית אונו" ,שהרי
מדובר על נכסי האח ,לא נכסי האב .אולם ,מבחינת מעמדו כ"בכור האחים" אולי אפשר להבין
כיצד הוא נוטל פי שנים בנכסי אחיו.

 
משגיח רוחני )תש"ב-תשל"ח(

 
ואמר רבי יצחק ,מאי דכתיב :רודף צדקה וחסד ימצא חיים
צדקה וכבוד? משום דרודף צדקה ימצא צדקה? אלא לומר לך:
כל הרודף אחר צדקה ,הקדוש ברוך הוא ממציא לו מעות
ועושה בהן צדקה .רב נחמן בר יצחק אמר :הקדוש ברוך הוא
ממציא לו בני אדם המהוגנים לעשות להן צדקה ,כדי לקבל
עליהם שכרו .לאפוקי מאי? לאפוקי מדדרש רבה; דדרש רבה,
מאי דכתיב :ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם? אמר
ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם] ,אפילו[ בשעה
שכופין את יצרן ומבקשין לעשות צדקה לפניך ,הכשילם בבני
אדם שאינן מהוגנין ,כדי שלא יקבלו עליהן שכר) .את אנשי
ענתות הי' מקלל שהיו מבקשים נפשם .רש"י(.
)בבא בתרא ט'(
בהקשר לדברי חז"ל אלה נביא בזה מאמר חז"ל "אם עשית מצוה
אחת ואין אתה דואג ממנה ,מאותה מצוה ,סוף שהיא גוררת מצוות הרבה"
)אבות דר' נתן פרק כ"ה(" .ואין אתה דואג ממנה ,מאותה מצוה" ,היינו :על
הטרחתך או איבוד ממון למצוה או המלגלג עליך כלומר אף באופן זה שאינו
דואג ממנה רק באופן שלילי שאיננו מתחרט על עשיית המצוה וחסרה לו
השמחה על קיום המצוה ,ובכל זאת סוף שהיא גוררת לו מצוות הרבה ,וכל
שכן כשעושה המצוה בשמחה בעניננו שרודף ,בחיוב ,לעשות צדקה כמו
שרודף להשתכר ממון ולא למען פרנסתו ,רק כדי לעשות צדקה בממונו או
שרודף ומתענין לדעת מי הוא הראוי והנזקק לקבל צדקה ,הקב"ה ממציא לו
מעות או עניים מהוגנים לעשות להם צדקה כחפצו ,משום שכונתו לשם שמים
והקב"ה ממלא לו רצונו וחפצו הטוב.
 מאמר זה נדפס בספרו המאור שבתורה )ח"ד ,עמ' רט"ז-רי"ט(.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע

מוה"ר יעקב משה הכהן לעסין זצ"ל
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אנו למדים איפוא שכאשר האדם משתדל ורודף לעשות מצוה הוא
עומד במעלה יותר מהעושה מצוה בשמחה באופן רגיל ,כי אז מצוה גוררת
לעשות מצוה לפי יכלתו אבל כשהאדם רודף ומשתדל לעשות מצוה ,כגון
הצדקה ,הקב"ה מסייע בידו וממציא לו אמצעים של עשירות כדי שיוכל לעשות
מצות נוספות ,וכך הוא מוסיף לעלות במעלות החסד והצדקה.
הענין של "מצוה גוררת מצוה" מבוסס על העובדה שכל תנועה חיצונית
של האדם משפיעה על פנימיות נפשו ותכונתו הטבעית .המחשבות והתנועות
הטובות שלו גורמות להטותו לדרך טובים ,לאושר לב לו ולכל בני מינו ,וכיחוד
רצונו לעשות מצוה ,משפיע עליו להמשיך כפעולתו הטובה ולהגביר חיילים
באיכות ובכמות ,כדברי התורה "והי' עקב תשמעון וכו' )דברים ג'( כפירוש חז"ל
)מובא ברש"י( :מצוות קלות שאדם דש בעקיביו – תשמעון".
שומה איפא על האדם להקפיד גם על שמירת המצוות הקלות ,לכאורה,
כי על ידי חיבתו לכל המצוות ואיתערותא דלתתא ,אפשר לו לצפות לאיתערותא
דלעילה ,ושפע של חסד משמים ברוחניות ובגשמיות .המעשים הטובים והקלים
גוררים מעשים טובים גדולים וחשובים לאחר זמן ,וזוהי הכוונה הצפונה במאמר
"מצוה גוררת מצוה" ,כלומר ,לא רק שהמצוה גורמת לאדם לעשות מצוה
אחרת ,אלא שהיא משפיעה על איכותו וטיבו ,שיגיע למעלת גדולי העולם,
שראשיתם היתה מצערה באיזו תנועה קלה מסוימת ,אבל אחריתם היתה שגיאה
ורוממה וזכו לרוח הקדש ,כי כל פעולה טובה של האדם משמשת בבואה נאמנה
לפנימיות נפשו באותה שעה והד נבון למאוייו הטמירים.
בקשר לעניננו כדאי להביא מאמר חז"ל מאלף הבא" :אמר ר' יוחנן,
גדולה לגימה שמרחקת את הקרובים ומקרבת את הרחוקים .שמרחקת את
הקרובים – מעמון ומואב] ,כדכתיב "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' וכו' ,על
דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים" )דברים כ"ג([
שמקרבת את הרחוקים – בשכר שאמר יתרו "קראן לו ויאכל לחם" )שמות כ'(,
זכו בני בניו וישבו בלישכת הגזית" )סנהדרין ק"ד(.
והנה לכאורה לא הגדיל יתרו לעשות עם משה רבנו בהזמינו אותו
לסעודה ,כי הלא משה היטיב מאד עם בנותיו של יתרא כמו שנאמר "ויקם משה
ויושיען" )שמות ב'( .וחסד יתרו לא היה איפוא אלא הכרת טובל מקובלת ,אולם
במרום אין מקפחים שכר פעולה טובה ,ויתרו שהראה נדיבות ואדיבות כלפי
משה אורחו ,זכה שבני בניו ישבו בלשכת הגזית ,ומכאן שכל מעשה טוב מנחיל
לעושהו ולבניו אחריו אושר לא ישוער ,וצדקתו עומדת לעד.
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שכר מצוה

ובדומה לזה אנו רואים את גודל השפעת המעשה השלילי ,המשקפת
את שפלות הנפש האנושית ,כגון העמונים והמואבים שנגזר עליהם שלא יבאו
בקהל ה' ,משום "שלא קדמו אתכם בלחם ובמים" .בהשקפה ראשונה אפשר
לחשוב שהם לא היו אשמים כל עיקר ,שכן הם ראו "עם יצא ממצרים" ביד
חזקה ובזרוע נטויה ,כשענני כבוד סוככים עליו ,ומצוייד במן מן השמים
ובבארה של מרים ,והאם זקוק הוא איפוא לתוספת מזון ומים? אלא שחוסר
אדיבותם והעדר נכונותם להראות חיבה מצידם – ולו גם באופן סמלי – בכך
נתגלה מהותם השלילית והם נמצאו בלתי ראויים להתמזג עם העם הנבחר,
ומפני זה – "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'".
לאור הדברים האלה מתבהרת לפנינו גדולתו הענקית של האדם,
בהיותו יציר כפיו של הקב"ה ,כמאמרם "חביב אדם שנברא בצלם אלקים",
ומפני זה אין שיעור ליכולת האדם לעלות למדרגה עליונה בשל כחותיו
הרוחניים ,והואיל שכל פעולה שלו משפיעה על פנימיות נפשו ,יש שלפעמים
גם בעשותו דר טוב ובכוונה רצויה הוא אחראי לתוצאות הדבר ,ונענש ממרום
על מחשבה לא טובה המצורפת למעשהו בלא יודעים ,ובזה נכשלו רבים וכן
שלמים.
ולדוגמה נביא דברי חז"ל על הפסוק" :כי מאתנן זונה קבצה ועד אתנן
זונה ישובו" )מיכה א'( – כשנתפש ר' אליעזר ,העלוהו לגרדום לידון וכו' ,כשבא
לביתו נכנסו תלמידיו לנחמו ,ולא קיבל עליו תנחומין ,אמר לו ר' עקיבא ,תרשני
לומר לפניך מה שלימדתני .אמר לו אמור .אמר לו "שמא מינות בא לידך והנאך
ועליו נתפסת?" אמר לו :עקיבא הזכרתני ,פעם אחת הייתי מהלך בשוק העליון
בציפורי ,פגע בי אפיקורוס ,אמר לי כתיב בתורתכם "לא תביא אתנן זונה ומחיר
כלב בית ה' " וכו' )דברים כ"ג( ,מהו לעשות ממנו בית הכסא לכהן גדול? לא
אמרתו לו דבר ,אמר לי "כי מאתנן זונה קבצה ,ועד אתנן זונה ישובו" – ממקום
הטינופת באו ולמקום הטינופת ילכו ,והנאני הדבר ועליו נתפשתי ,ועברתי על מה
שכתוב "הרחק מעליה דרכיך" )משלי ה'( זה אפיקורסות" )ע"ז ט"ז(.
אתה למד מדבריהם על האחריות הגדולה של האדם שאפילו במקרה
כזה ,שכמעט שאיננו משתתף בתוכן השיחה של חבירו ,ואיננו עונה דבר
לשאלת ההבל של האפיקורס ,שהוא השואל והוא העונה ,נענש ר' אילעזר
והגלוהו לגרדום לידון ,ובגודל עניוותו גם הצדיק עליו דין שמים ,שנידון למיתה
משונה ואכזרית מאין כמוה ,משום שנהנה מהגיונו של האפיקורוס ,והיה בזה
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מעין התקרבות לעבודה זרה וקרא על עצמו "כי לא יצדק לפניך כל חי" ,מה
נורא הרעיון הזה!
ומכאן הוכחה ברורה שהאדם הוא נצחי ,וכמו כל כל מחשבותיו
ופעולותיו הן נצחיות בטיבן ,ומפני זה גם צל של מחשבה – אם לטובה ואם
לרעה – עושה רושם ניכר ומתחשבים עמו במרום .והיות ש"מדה טובה מרובה
ממדת פורענות" ודאי שמחשבה טובה של יראת שמים והגיון התורה גורמת
אושר נצחי לבעליה ,ואם כי לא עשה דבר טוב בפועל ,הרי המחשבה הטובה
לבדה עשויה להיטיב לאדם ,להנחיל לו שם טוב ולהצילו מעונש שמים ,כענשו
של ר' אליעזר שעלה לגרדום.
ועתה נבין היטב דברי חז"ל על הכתוב" :והי כל אשר יקרא בשם ה'
ימלט" )יואל ,ג' ,ב'( – וכי היאך אפשר לו לאדם לקרוא בשמו של הקב"ה? אלא
המקום נקרא רחום וחנון ,שנאמר "חנון ורחום ה'" )תהלים קמ"ה( אף אתה הוי
רחון וחנון ועשה מתנת חינם ,מה הקב"ה נקרא צדיק" ,בי צדיק ה' צדקות אהב"
)שם ע"א( אף אתה הווי צדיק ,נקרא המקום חסיד "וחסיד בכל מעשיו" )תהלים
קמ"ה( ,אף אתה הווי חסיד לבך .נאמר "כל אשר יקרא בשם ה' – ימלט" ,ואומר
"כל אשר נקרא בשמי ולכבודי בראתיו" )ישעיה מ"ג( ,ואומר "כל פעל ה'
למענהו" )ספרי עקב(.
אתה למד מכאן שכאשר האדם מקיים את "והלכת בדרכיו" – "מה הוא
אף אתה" ,הוא נחשב כסוג של "כל אשר נקרא בשם ה' ימלט" ,וכפי שנתבאר
לעיל ברור ,שכל אדם עשוי לזכות ולהצטרף לכלל של "ימלט" גם על ידי
מחשבה טובה ,הרהור תשובה ,או החלטה לעשות תמיד את הטוב והישר בעיני
אלקים ואדם ,ובזה יאושר חלקו וינצל מדינו של גיהניום ומכל מרעין בישין ,כי
אב הרחמים ברחמיו העצומים חומל על כל יצוריו ,ומוחל עוונותיהם בשובם
אליו בלב שלם .הקב"ה דן עם בריותיו במידת הרחמים ומצרף מחשבה טובה
למעשה ,ובמרום מתחשבים תמיד עם האדם כעם רום המעלה ,ומשום כך
אחריותו של האדם גדולה מאד ,ובו בזמן מעניקים לו ממרום שכר רב בשביל
כל פעולה טובה שלו ,אחרי ש"מצוה גוררת מצוה" ,והיא גם משפיעה על האדם
שישתוקק בכל מאודו להיות נוח למקום ולבריות ,כי מכיון שהתייצב על דרך
טובים סופו שימשיך בעבודתו הברוכה לטוב לו בזה ובבא ,רק ההתחלה קשה,
אבל ההמשך נעים מאד וקל ,ובלבד שהוא מתכוון לשם שמים ,וכשהאדם
משתדל עוד לרדוף צדקה וחסד ולקיים המצוה במסירות רבה ,אז זוכה שהקב"ה
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ממציא לו גם את היכולת והאמצעים לקיים מצות אחרות ,כפי שביארנו בראש
מאמרנו.
ובזה נבין דברי חז"ל "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה שנאמר 'כה
אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להגלות' "
)ישעי' נ"ו( )ב"ב י'( .ולכאורה יש להבין מהו שיעור של "קרובה" ,שנוכל לומר
"שמביאה את הגאולה"? אולם ההסבר הוא מטעם "מצוה גוררת מצוה" וגדולה
צדקה שיש בזה "והלכת בדרכיו" ,וכפי שאמר ר' יוחנן "מאי דכתיב 'מלוה ה'
חונן דל' )משלי י"ט( ,אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו ,כביכול ,עבד לוה
לאיש מלוה" )שם( ו"עולם חסד יבנה" ,ומצוה זו גוררת מצוות נוספות ובכך
מסייע האדם לקירוב הגאולה.

 
ראש ישיבה

 
 
עיין בגמרא )ב"ב טז (.וז"ל אמר רבא ,בקש איוב לפטור את כל העולם
כולו מן הדין עכ"ל) .עיין ברש"י שמסביר דברי איוב לפטור אדם מדינא של
הקב"ה לומר שאנוסין הן ע"י שהקב"ה ברא להם יצר הרע(.
ובגמרא מביא דברי איוב ,אמר רבא ,בקש איוב לפטור את כל העולם
כולו מן הדין ,אמר לפניו רבונו של עולם ,בראת שור פרסותיו סדוקות ,בראת
חמור פרסותיו קלוטות ,בראת גן עדן ,בראת גיהנם ,בראת צדיקים ,בראת רשעים,
מי מעכב על ידך .ומאי אהדרו ליה חבריה וכו' ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע,
ברא לו תורה תבלין.
וקשה להבין ,שהרי לימוד התורת תלוי ביגיעה ועמלה ועמקות ושקידה,
ומדוע הגמרא מדמה תורה לתבלין? ידוע לכל שצריך רק מעט מעט תבלין לתת
לתוך התבשיל כדי ליתן טעם לתבשיל ,אבל אם רצה טעם רע אפשר לשום
בתבשיל הרבה הרבה תבלין .אבל לימוד התורה זה דבר שאין לו שיעור ,בכמות
ואיכות ,והיאך מדמה אותה לתבלין? והתירוץ שצריך לומר לפי הבעלי מוסר
הוא שהדמיון לתבלין זה לימוד בספרי מוסר רק כמה רגעים ביום ובלילה
ולא הרבה זמן.
בעל הפלא יועץ כתב על הגמרא )קידושין ל (:בראתי יצר הרע בראתי
תורה תבלין ,ואמרו )שם( משכהו )היצר( לבית המדרש אם אבן הוא נמוח ,אם
ברזל הוא מתפוצץ ,שבגמרא מדובר בנוגע ללימוד המוסר ,שמי שאינו מתמיד
ללמוד מוסר לא טעם יראת-חטא ,ודרכו ישר בעיניו ולבבו יבן אשר הוא יהודי
כשר ,אף אם למד פעם ביובל או ביובל ישמע דברי מוסר אינו פועל לו ,ואינו
מתעורר כלל .בלי לימוד המוסר בקביעות אין שמחים על המצות יותר ויותר
ממוצא שלל רב ואין מצטערים על העבירות יותר ממי שמתו מוטל לפניו.
ולהלכה ,עיין ברכי יוסף )או"ח סי' א אות ט( שכתב ,אמנם ראוי לכל
תלמיד חכם שיקבע עת בפעם ללמוד בספרי מוסר ,כי כל הגדול מחבירו יצרו גדול
ממנו ואידי דטריד בגופי הלכות ומחדש בטובו חידושי תורה ,קרוב שיגבה לבו,
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ויבא לידי איסור גאוה וכבוד וכו' .וכתב הברכי יוסף בסוף ,וקבלתי כל בכלל מה
שאמרו חז"ל דתורה תבלין הוא ליצר הרע הוא תוכחת מוסר ,מרז"ל קמאי
ובתראי ,וגם המשנה ברורה )או"ח סי' א ס"ק יב( כתב "מי שהוא בעל תורה
ויש לו לב להבין וללמוד יכול למנע מלומר הרבה תחינות ובקשות הנדפסים
בסידורים ,וטוב יותר שלמד במקומם" .אבל המשנה ברורה מוסיף על זה וז"ל
וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום ויום ,אם מעט ואם הרבה
עכ"ל .ועיין בשער הציון )ס"ק כו( שמביא חיי אדם וברכי יוסף שיותר חייב
ללמוד מוסר מללמוד משניות.
על הפסוק )משלי יח:יא( "הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו",
הגר"א מסביר שהפסוק מדבר על עשיר שיש בו שמירה ממזיקים מבחוץ לבית,
ויש לו שמירה מן המכשולים בבית .וכתב הגר"א ששני יצרי הרע יש לאדם,
אחד מבחוץ ואחד מבפנים .מבחוץ ,הוא בעולם בעל שישים מגמת נפשו
לעבודת הש"י ילעגו עליו ובפיהם ידברו "למה לך זה" ,והוא היצר הרע מבחוץ
וכמ"ש לפתח חטאת רובץ ולכן נקבע מזוזה על פתח ביתו להגן עליו כשיצא
ובפנים הוא היצר הרע הפנימי שלו וזהו העשיר שיש לו הון ,אותו הון שהוא
התורה הוא לו קרית עוזו וכו' וזהו עוזו ולבו עוזו ובמשכיתו שהוא בפנים הוא
חומה נשגבה כנגד היצה"ר ע"ש .ונראה לומר שכוונת הגר"א וחז"ל ללמד
שהתורה ולימוד המוסר מגינים ומצילים מב' יצרים אלו.
איתא במדרש תנחומא )פר' קרח( ,אמר קרח למשה ,טלית שכולה
תכלת מה היא שתהא פטורה מן הציצית? אמר לו ,חייבת בציצית .אמר לו קרח,
טלית שכלה תכלה אינה פוטרת את עצמה ,וארבעה חוטין פוטרין אותה?
בית מלא ספרים מהו שתהא פטורה מן המזוזה? אמר לו חייבת במזוזה .אמר לו,
כל התורה כלה רע"ח פרשיות שיש בה כולן אין פוטרין את הבית ,שתי פרשיות
שבמזוזה פוטרות את הבית?
והספר ארך אפים בהקדמה מבאר מה היה הטענה של קרח .אדם פקח
שזכה להיות חד מהאנשים שנושאים הארון ,מה היה השקפה שלו של קרח .אם
אדם זכה לדעת וללמוד והוא בעל מוח ,גדול בידיעת התורה כולה מדוע צריך
רק סימן דבר פרטי לקבוע על מזוזות הבית ,וכן אם הוא מלא תכלת מדוע צריך
להטיל ציצית על בגדו זה דברים פרטיים ואין כאן השפעה על האדם כזה שהוא
מלא תורה ויכול להשיג גדלות בלי סימנים פרטיים כמו ציצית ומזוזה.
וקרח לא רצה לקבל הענין ותפקיד של מצות מזוזה וציצית ,וענה קרח
דברים אלו לא נצטוית עליהם ומלבך אתה בדאם.
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צריך לבאר הענין של מצות מזוזה וציצית .לפי הרמב"ם )הל' מזוזה
פ"ו הי"ג( חייב אדם להזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד וכל זמן
שייכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו של הקב"ה ויזכור אהבתו ויעור משנתו
ושגיותיו בהבלי הזמן .וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא
ידיעת צור העולם וכו'.
רואים מדברי הרמב"ם אלו שצריך סימן דבר פרטי שלא יהיה לו שום
צורך אחר רק יהיה מיוחד תמיד לסימן ולזכרון הקב"ה וכן מצינו במצות ציצית
שנאמר וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה' ומן הגמ' )מנחות מג (:תניא היה
ר' מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים
וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד .יש במצות ציצית ענין של סימן פרטי
להזכיר הקב"ה ולחיזוק עצמו ,בד"א אם אדם מתבונן ומצפה ומחדש אחריה
לבית הקב"ה ולחזק עצמו בקיום המצות ולהיות נזהר בכל פרטי פרטי דינים.
אם כן המזוזה על הדלת היא שמירה מיצר הרע מבחוץ ,וציצית על הבגדים היא
שמירה ולתקן מידות האדם ולהציל מיצר הרע מבפנים.
בפרק ה' בספר מסילת ישרים של הרב משה חיים לוצאטו כתב מפסידי
הזהירות שזה ,א' ,הטפול וההתעסקות בפועל בענינים העולם הזה ,ב' ,השחוק
והלצון ,ג' ,החברה הרעה שהם סימני של יצר הרע ,כמו שאמרו בראתי יצר הרע
בראתי תורה תבלין .שאם הבורא לא ברא למכה זו )יצר הרע( אלא רפואה זו
)תורה ולימוד מוסר( אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי
זמן הרפואה ,ומבלי ידיעתו של האדם הולך הוא ומתגבר כל ושולט עליו,
ואיך יעשה כל התחבולות שבעולם ולא יקח הרפואה שנבראת לו ,שבזה התורה
וכל מתאבד נשמתו.
אשרינו מה טוב חלקינו ששמת אותנו בבית המדרש ויש לנו את היכולת
ללמוד וללמד ולשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתך מתוך קביעת סדרים
בסדרי מוסר.

 

 
 
איתא בגמ' בבא בתרא )לב (:דפליגי רבה ורב יוסף במעשה דשטרא
זייפא ,דרבה הימניה במיגו דאי בעי אמר שטרא מעליא היא ,ורב יוסף דחה מיגו
זו ,וטען על רבה" ,אמאי סמכת אהאי שטרא ,האי שטרא חספא בעלמא הוא".
ונחתו הראשונים לבאר סברת רב יוסף ,ואיך קשור מצב השטר לנאמנות המיגו,
דמ"מ עדיין היה יכול לטעון שטרא מעליא הוא .וכתב הרשב"ם" ,דלא דמי
לשאר מה לו לשקר שבגמ' ,ששתי טענות יכולות להיות אמת ,אותה שטען
ואותה שהוא היה יכול לטעון ולא טען ,דאמרינן מיגו .אבל הכא ,דמי למה לו
לשקר במקום עדים ,שהרי כל כחו וחזקתו בקרקע זו על ידי האי שטר  ...והלא
מודה שהשטר פסול ,והודאת בע"ד כמאה עדים ,ואלו באו שני עדים שאמרו
שהוא פסול ,ליכא תו מה לו לשקר".
ולכאורה ,יש להעיר כמה הערות .חדא ,מהי הכוונה ד"כל כחו וחזקתו"
בהאי שטר? שני ,מהי הכוונה והדמיון למיגו במקום עדים? למעשה ,לא באו
עדים להעיד שהשטר מזוייף .ואם הכוונה הוא שהודאתו פועלת סתירת המיגו
)שכן משמע מדבריו( ,איך חלוק מפה שאסר ,שאין הודאתו פועל מצב של מיגו
במקום עדים?

 
ידוע חקירת גדולי האחרונים בגדר מיגו ,אם מהני בתורת אנן סהדי
שקושטא קאמר ,או אם מהני בתורת "כח הטענה" .ונציין פה דברי הג"ר אלחנן
בקובץ שעורים )ח"ב ס"ג( ,בגדר כח הטענה" ,דאינו מטעם אנן סהדי אלא
שהוא דין נאמנות דבכח הנאמנות שיש לו לטעון טענה אחרת ,נאמן גם על
טענה זאת שהוא טוען".
ומלבד כל הראיות שבהן דן הג"ר אלחנן שם ,יש להעיר עוד ג' הערות
על הצד שגדר מיגו הוא נאמנות פשוטה ,דאי לאו קושטא קאמר ,יש לו טענה
עדיפה מינה.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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חדא ,ידוע קושיית העלוי ממייצ'יט )סי' נא( שאם מהני מיגו כנאמנות
פשוטה" ,נמצא דהשתא שתי הטענות פוטרות ,וא"כ נמצא דשוב ליכא ראיה,
דאיכא למימר לעולם הא דטען עכשיו הוא שקר ,ומאי אמרת ,דהא אי שקר
היה לו לטעון שקר אחר ,מה לו האי שקר ,ומה לו האי שקר ,כיון דאין לו
נפקא מינה") .ומכח זה מחדש העלוי ממיצ'יט פשט אחר במיגו ,דמיגו פועל
ספק אם טוען אמת ,ומספק אין להוציא ממנו ממון( .ובעצם ,כשהבעל דבר
טוען טענתו האחרת והגרועה ,רצונו וכוונתו הוא שב"ד יאמינוהו ע"י המיגו.
וממ"נ ,אם סובר שב"ד לא יאמינוהו ,ושלא יקובל טענתו ,אטו בשופטני
עסקינן שיטענו בב"ד אע"פ שברור להם שלא יקבל טענתו? אלא שדעתו הוא
שע"י המיגו ב"ד יאמינו לו )ומבקש כן מב"ד ,אילו הייתי רוצה לשקר ,יש לי
טענה יותר טוב ממנה( וא"כ ,בדעתו שתי הטענות שוות ושניהם מועילות,
ושוב אין כאן ראיה.
ובזה ,אולי אפשר לומר ,שקודם שנודע דין מיגו ,הטוען רוצה שב"ד
יאמינו לו ,ושיש אפשרות לזה ,אלא שאינו ברור לו שיאמינוהו .ואז אפשר
שהמיגו הראשונה יכולה להיות ראיה שקושטא קאמר .אבל עדיין אין כאן ראיה
מאחר שנודע דין מיגו.
ועוד ,בעצם הסוגיא של שטרא זייפא ,לכאורה קשה לומר שאנן סהדי
קושטא קאמר מאחר שזייף שטר והביאו לב"ד.
ועוד ,וכן יש להעיר משיטת הראשונים בענין טוען וחוזר וטוען ,שמבואר
בר"י מגאש דכל זמן שלא באו עדים יכול לעקור טענתו הראשונה לגמרי ,מיגו דאי
בעי קאי אטענתיה קמייתא ומפטר .ולכאורה ג"כ קשה להאמינו מטעם אנן סהדי
מאחר שמשקר לפנינו ומשנה טענתו .ועוד מכיון שעדיין לא באו עדים ,כל טענותיו
שוות לפטור ,ומהי הראיה .יודע הוא שבלא עדים אין חלוק בין טענותיו.

 
ושוב יש לעיין בעצם סברת כח הטענה .דקשה טובא ,איך מהני נאמנות
של טענה אחת לסייע לטענה אחרת לגמרי? ואולי יש להציע ,דבעצם יש לחקור
בכל טענה ,מה מכריע נאמנות? על איזה דבר תלוי נאמנות הטוען? ובאופן פשוט,
מסתבר שטענה תלויה בחזקה .דהיינו ,שנאמן לטעון קרקע זו לקוחה היא בידי אם
החזיק בה שלש שנים ,שהחזקה מברר אמתת טענתו ,דמדלא מיחה ודאי מכרו לו.
ונאמן לטעון במטלטלין שלקוח הוא בידו ,דחזקה מה שתחת ידו של אדם שלו
הוא .בחוב נאמן לטעון פרעתי ,או מטעם חזקת ממון או מטעם הממע"ה.
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וכן בשטר ,נאמן המלוה נגד הלוה ע"י האומדנא של שטרך בידי מאי בעי.
דהיינו שבהרבה טענות ,עצם הנאמנות תלוי בסבה אחרת המכרעת ,או אומדנא,
או חזקה ,או כלל הממע"ה) .ואז יל"ע אמאי בעינן טענה כלל ,דמצאנו בדברי
רבנו יונה כח-:כט .דבמטלטלין אה"נ דלא בעינן טענה (.ואז יש לנו אופן להבין
סברת כח הטענה ,והוא ,שמיגו מהני באופן זו ,שהסבה המכרעת והנותנת
נאמנות לטענה אחת ,פועלת הנאמנות לטענתו השניה ג"כ .למשל ,נאמן לטעון
קמאי דידי זבנה מיגו דלקוחה היא בידי ,מכיון שאותה הסבה המכרעת שמסתמא
המרא קמא מכר את הקרקע ולקחה האי ,מכרעת שמכרה לאחר והאי לוקח
לקחה ממנו.
ואולי בזה יבוארו יותר דברי הרשב"ם .ד"כחו וחזקתו בקרקע" ,הכוונה
תהיה שלכל טענה ,בעינן סבה חיצונה להכריע נאמנותה .ופה ,סבת נאמנותו
היא דוקא השטר ,דהא אין לו חזקת ג' שנים .ומאחר שהודה שהשטר מזוייף,
שוב אין כאן סבה להאמין טענתו ששטרא מעליא הוה לי ואירכס.
ומעתה אפשר לנו ג"כ לחלק בין הציור של שטרא זייפא לפה שאסר
בעלמא; דפה ,לאחר הודאתו אין כאן שום סבה חיצונה להאמינו .אבל בפה
שאסר ,אפילו לאחר הודאתו ,נשאר הוא אם סבה חיצונה המכרעת לו; למשל,
אם היה מוחזק בקרקע והודה שמכרה לו הטוען המערער עליו) ,אפי' אין לו
חזקת ג' שנים( נשאר המודה עם תפיסה על הקרקע ,והמערער עליו עדיין הוא
מוציא ממנו )אבל באמת צ"ב אמאי אינו נעשה מרא קמא ע"י הודאת המחזיק.
ואולי א"א לו לטעון אם כל תביעתו מיוסד בטענת זולתו ,ואכמ"ל( .משא"כ פה,
לאחר הודאתו אין לו שום זכות בב"ד כלל נגד מרא קמא.

 
ואולי שייך סברא זו בדברי הרמב"ן והרשב"א בענין מיגו במקום עדים
)לא .(.דכתבו שם לבאר סברת רבה דמהני מיגו במקום עדים ,שבוודאי אין
הכוונה שנאמנים נגד עדות ממש ,אלא שבלשון הרשב"א" ,אלים מיגו ,דכל
היכא דאיהו מצי טעין ולתקן דיבוריה ,אנן נקום ונטעניה ונתקן דבוריה ,ונימא
דסמכי עלה כדאבהתי קאמר" .ולכאורה קשה לומר שהאי מיגו מהני בתורת
אנן סהדי דקושטא קאמר ,אם אנו צריכים לילך נגד סתמות דבריו ולתרצם.
אבל לפי דברינו ,מובן יותר ,דמכח חזקתו ,יש אומדנא שמסתמא הוא הבעלים,

בדברי הרשב"ם בשטרא זייפא והצעה בענין מיגו

131

)שיש עדיין שתיקת המרא קמא( .ומטעם זה ,מכריע טענתו ג"כ ,ומתרצים אנו
1
את דבריו להשתלב עם איך שהמצב נראה לב"ד.

 
אולם ,עדיין איך מוסבר שיטת רבה ,שנאמן אע"ג שזייף השטר .ועוד,
דברי הרשב"ם הם דעת יחיד בפירוש הסוגיא שם )אף שמסברא שייך לדבר על
כח הטענה בדעת הריב"ם ג"כ בענין מיגו להוציא( ואז יש להציע מהלך אחר
בהבנת מיגו ,שאולי יבאר יותר תרוצו הראשון של הר"י )מובא בתוס' שם(
וירוויח עדיין קושיותנו הנ"ל .דבעצם ,בסברת "בידו" הנמצא באיסורים ,ג"כ
יל"ע אמאי מועיל .דממ"נ ,אם איש כשר הוא )המעיד( ולא יעיד על טבל
שהופרשה תרומתה ,מה בכך שבידו לתקנה? הא לא יעיד על טבלים שהם
תרומה .ואם חשוד הוא שיעיד שקר ,מה בכך שיכול לתקנה ,הא למעשה עכשיו
חשוד לשקר .וכן בגירושין ודיני ממונות) ,כמבואר ביש נוחלין( ממ"נ ,אם חשוד
להעיד שקר ,מאי עבדי ליה שבידו לתקן? )אף שהשמעתתא ,מובא בקובץ
שעורים שם ס"ג ,חילק בין בידו באסורים לבידו בממונות וגירושין(.
אלא שלכאורה מוכח שאין "בידו" מוסיף לו נאמנות ,אלא שהיא סברא
לב"ד להכריע ולפסוק כדבריו .דהיינו ,שאם יכול הוא לשנות את המצב להיות
כדבריו ,מסתבר ושייך שיעשה זאת אם ב"ד לא ישמעו לו ,והפוכי מטרתא למה
לי .וג"כ עדיף מחזקה בכה"ג ,שהחזקה עביד להשתנות ואינו הכרעה במקום
שבידו של המעיד לעקור אותה.
ואז במיגו ג"כ ,אולי אפשר לפרשו כן .שבאופן שיכול הבע"ד לטעון
שקר ,ועי"ז יזכה בדין ,אז א"א לב"ד להכריע עוד איזהו טענת האמת ואיזהו
השקר ,וניחא להו לקבוע ההכרעה ע"פ טענת הבע"ד 2.דומה לענין פה שאסר,

 1דהיינו ,שבאופן שעפ"י כללי הבית דין תעלה מהם שקר )שאם יפסקו ע"פ החזקה גרידא כפי
ראות עיניהם ,שני הבע"ד מודים שטענתו האחרת שקר הוא( בטל הני כללים; והיה ביד בעל
המיגו לקבוע הדין ע"פ דבריו ,אז ניחא להו לב"ד לקבוע ההכרעה כוותיה ,כי מפיו אנו חיים.
 2ושמא לפעמים תיקנו תקנה כללית ולפעמים תיקנו על כל מקרה ומקרה .וזה דומה קצת למה
שכתבו מקצת אחרונים שלפעמים אמרינן בטלה טעמא לא בטלה תקנה ולפעמים לא אמרינן כן,
ותלוי אם כללו הטעם בתקנה ,שבכה"ג התקנה קיימת רק במקום שהחשש מצוי ,אבל אם תיקנו
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ש"מפיו אנו חיים" ,דניחא להו לקבוע ההכרעה ע"פ דבריו ,כי כל מה שיודעים
על המצב נודע על ידו ,וסברא הוא שיקבלו דבריו.
ואולי עי"ז יובנו דברי הר"י בתירוצו הראשון ,דלא מהני המיגו משום
"שהוצרך לשקר תחילה" .ולכאורה קשה ,דאם כוונתו ששקר תחילה ,היה לו
לומר כן בפירוש .מהי "הוצרך לשקר"? ולפי דברינו ,אפשר לומר שכמו
באיסורים ,אם אגלאי מילתא שלא היה בידו להפריש התרומה או לגרש אשתו
מאיזה טעם ,בטל סברת ה"בידו" ,במיגו ג"כ בעצם לא היתה בידו לטעון טענה
זו ,ואשתכח שעפ"י כללי ב"ד לא היתה לו טענה זו ,ולא היה "בידו" לשקר.

תקנה כללית ,ולא כללו הטעם בנוסח התקנה ,התקנה קיימת אף במקום שאין החשש מצוי.
אולם ,לכאורה חילוק זה אינו שייך כאן ,ואכמ"ל.

 
ראש ישיבה
לעילוי נשמת
א"מ ר' משה בן נפתלי הכ"מ
שבחייו שמח על כל מה שהבאתי לדפוס
כדי לעודד אותי בתלמוד תורה
תנצב"ה

 
 
א( איתא בגמ' )לג" ,(.ההוא דאמר ליה לחבריה :מאי בעית בהאי ארעא?
אמר ליה :מינך זבני ואכלתיה שני חזקה ,אזל אייתי סהדי דאכלה תרתי שני; אמר
רב נחמן :הדרא ארעא והדרי פירי ".ופירש הרשב"ם שמכיון שאין לו ראיה משטר
או מעדים שקנה הקרקע חוזר למרא קמא ומה שעדים מעידים שאכל פירות
שנתים אלו מחויב לשלם דמי פירות שאכל ג"כ.
ואליבא דרשב"ם בהמשך הסוגיא מחלקים בין דינו של רב זביד שמי
שטוען שקנה השדה ולכן יורד ואוכל מפירותיה שמחזיר הפירות אם אינו
מצליח להביא ראיה למה שטוען שקנה הקרקע ,ובין מי שיורד לאכול בשדה
חבירו בטענת לפירות ירדתי כדין אריס שנאמן על מה שאכל קודם שמערער
חבירו עליו ,אפי' אם אין לו ראיה לזכיותיו כאריס ולפירות שאכל .ומה שמאמינים
למי שטען לפירות ירדתי הוא משום שאומרים דלא חציף איניש לירד לתוך שדה
חבירו ולאכול פירותיו .ומכיון שאין שוכרים אריסין ע"י ראיות דשטרות ועדים,
מה שאין בידו ראיה עכשיו אינו מעלה ריעותא באומדנא דלא חציף איניש
לאכול פירותיו של חבירו.
אך מצד שני ,מי שטוען שקנה קרקע חבירו וחבירו המ"ק מכחישו ,מה
שאין לו ראיה בידו לקנינו מכחיש מה שיש אומדנא דלא חציף איניש ומוציאים
הקרקע מתחת ידו ומחזירים אותה למרא קמא ,ואינו נחשב כמוציא מחבירו
שעליו להביא ראיה לקנינו .וצריכים לבאר למה נותנים למ"ק להוציא קרקע
מתחת יד הנכנס לשם מכיון שחסר לו למוחזק ראיתו.
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ב( ומדברי רבינו גרשום משמע שרב זביד חולק על רב נחמן )לעומת
מה שהרשב"ם מדגיש שרב זביד מילתא באנפי נפשיה הוא( ,וסבר שאפי' בנדון
דידן שטוען שקנה הקרקע ואין לו עדים או שטר לראיה שמחזיר הקרקע אבל
אינו מחזיר הפירות ,שאצל הפירות יש לו לומר דלא חציף איניש לאכול פירותיו
של חבירו ,משא"כ אצל קרקע עצמה אין לומר כן מכיון שמה שאין לו ראיה
לקנינו מכחיש ראיתו של לא חציף אינש ,כלומר שסבר הדרא ארעא ולא הדרי
פירי) .ואפשר שנחלקו רב זביד ורב נחמן אם מה שמחזירים הקרקע מחייב
להחזיר הפירות דומה למחלוקת רב חסדא ורבא ואביי )לג (.אצל קריביה
דרב אידי בר אבין(.
גם התוס' )ד"ה אי הכי( ביאר שהסוגיא דנה בשאלה למה צריך להחזיר
הפירות שכבר אכל הלא אצלם יש אומדנא שלא חציף איניש ואם הם מצוים
תחת ידו יש לומר ג"כ חזקה שכל מה שתחת ידו של אדם שלו הוא ,והסיקה
הסוגיא שמה שטוען שיש לו פירות משום קנינו בקרקע ,על טענה זו שוב
מכחיש מה שאין לו ראיה על קנין השדה למה שיש לו אומדנא וחזקת מטלטלין
על הפירות.
ג( יוצא אליבא דתוס' היה ס"ד בסוגיא לחלק בין פירות ובין השדה
שממנה ליקטן ולזכות את המוחזק בפירות אעפ"י שמוציאים הקרקע מידו,
ומסקנת הסוגיא היא שהפירות נגררות אחר דינו של השדה .ולרבינו גרשום
נחלקו האמוראים לדינא אם נגררים הפירות אחר דין שדה שממנו ליקטן.
ולרשב"ם בכלל לא ס"ד לחלק בנדון דידן כשיש עדים שאכל פירות אלו ,בין
פירות והשדה שממנו ליקטן .ולולא מה שתלה הוא זכויותיו בפירות על
זכויותיו בשדה היינו מזכים לו הפירות מטעם לא חציף אינש משא"כ אצל
שדה עצמו.
ויותר מזה כתב הרשב"ם שאפי' תלה זכויותיו בפירות על זכויותיו
בשדה ,אבל אין לנו ראיה שאכלן חוץ מהודאת פיו מזכים לו הפירות שכבר אכל
למרות שמוציאים ממנו השדה מטעם שלעולם לא נכנס בדין ,וז"ל" ,אבל אי
ליכא סהדי דאכלינהו לפירי אלא בהודאת פיו והוא טעין דזבנתיה מינך
ואכלתינהו לפירי דארעא ופירי דידי נינהו ארעא כיון דלית ליה ראיה בשטר ולא
עדי חזקה הדרא למרה וחייב שבועת היסת על הפירות דזבנינהו מיניה דמיגו
דמצי אמר לא אכלתי פירות כי אם מעט כגון עייל כורא ואפיק טפי מכורא
דבהכי הוה חזקה כדלקמן כי אמר אכלי טובא ודידי אכלי מהימן דאין כאן מה
לי לשקר במקום עדים שאין ידוע אם לקח קרקע זו מבעליה אם לא אלא לפי
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שאבד שטרו בתוך ג' שנים מפסיד" .והרי לא אומרים מיגו להוציא אלא בע"כ
מוחזק הוא על הפירות שאכל ,ברם לגבי הקרקע שממנו ליקטן הלא מוציאים
ממנו ומחזירים למ"ק .והדבר טעון ביאור.
ד( כשהרמב"ם מביא סוגין להלכה מגדיר ומדגיש שאומדנא זו דלא
חציף אינש מחזיק חזקת מטלטלין של המוחזק בפירות אבל אינו מועיל להוציא
קרקע מהמ"ק ולהחזיקו ביד מי שירד לתוכו וז"ל )טוען ונטען פ"ט ה"ו(,
"היורד לשדה חבירו ואכל פירותיה שנה או שנתים והבעלים טוענין שזה ירד
שלא ברשות וגזלן הוא ואכל והרי העדים שאכל והיורד אומר ברשותך ירדתי
לאכול פירותיה ,הרי זה האוכל נאמן ונשבע היסת על כך חזקה היא שאין אדם
מעיז פניו ואוכל פירות שאינן שלו ,אע"פ שהקרקע בחזקת בעליהן אין הפירות
בחזקת הבעלים ,שאין אדם מוכר פירות שדהו בשטר כדי שנאמר לזה שאכל
הבא שטרך ,ואין צריך לומר שאם אכל פירותיה שנים רבות שמתוך שיכול לומר
לקוחה היא בידי נאמן לומר לפירות ירדתי וישבע היסת".
ה( והנה סוגין ראיה נאמנת ליסוד של דין חזקת ג' שנים ,שלמי שנכנס
לתוך שדה של חבירו אין לו דין מוחזק כעין שיש אצל מטלטלים אם מערער
עליו המ"ק ,לא מטעם שנמצא תחת שליטתו והיה מקום לדמותו למה שאומרים
אצל מטלטלין שכל מה שתחת ידו נחשב כשלו ,ולא מטעם דלא חציף אינש
להשתמש בשל חבירו ,ואצל קרקעות על זה שנכנס ומשתמש בשדה עליו להביא
ראיה נגד המ"ק ,ולמרא קמא דינו כמוחזק .אמנם בטעם החזקה דמרא קמא
וגדרו נראה שנחלקו הראשונים.
ו( ועוד צריכים לישב מה שיש להורות למעשה שפירות שאכל אינו
חייב להחזיר והקרקע חייב להחזיר ולעתיד לבא אסור לו לאכול .הרי אם יש לו
נאמנות מטעם דלא חציף אינש ונאמן לגבי הפירות שאכל למה לא להאמינו
לגבי השדה ,ולכאורה פסק ב"ד סותר עצמו .וכעין זה העלה הקובץ שיעורים
)סי' קמד( ע"ש בדבריו.

 
א( איתא בגמ' )לג" ,(:אי הכי ]דאמרינן דלא חציף איניש למיכל פירי
דלאו דיליה ולכן נאמן אדם לומר שאילנות מסוימות שייכות לו[ ,ארעא נמי!
ארעא ,אמרינן ליה :אחוי שטרך .אי הכי ,פירי נמי! שטרא לפירי לא עבדי
אינשי".
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ועי' ברשב"א )ד"ה אי הכי ארעא נמי( שהביא מחלוקת הראשונים
בביאור שו"ט הסוגיא" ,תימה ארעא הוה ליה כלהבא ועל כרחין אפי' בפירי
דלהבא אינו נאמן וכמו שפי' ר"ש ז"ל ,וי"ל דה"ק אפי' טעין דלארעא נחית
וזבינא ליה מיניה יהא נאמן מיהא לגבי פירי דאכל ,מהאי טעמא דלא חציף
איניש ותיהדר ארעא בלא פירי ,ואינו מחוור דאין הלשון הולמו ,ויש מפרשים
דארעא ממש קאמר והרי היא כפירות דאכל כיון דנחת לה וקאי בגוה ,ופרקינן
דארעא ריעא טענתיה כי לא נקיט שטרא דתלת שנין מיזדהר איניש בשטריה:
ב( ומלשון הרשב"ם בסוגין משמע שסובר כלשון השני של הרשב"א,
שקו' הסוגיא אינה רק על הפירות אלא גם על הקרקע גופא וצריכים לבאר למה
לא סומכים על מה שמשתמש בקרקע לזכות לו הקרקע ממה דאמרינן לא חציף
איניש לרדת להשתמש בקרקע שאינו שלו.
ולשיטה זו מבואר שבסוגיא דנים למה לחלק בין חזקת מטלטלין
שזוכה בהן מטעם דלא חציף אינש להשתמש במטלטלין של אחר אם אינן שלו
לבין מי שמשתמש בקרקע חבירו שלא אומרים שזוכה בקרקע עד שיביא ראיה.
ומבארת הסוגיא שמה שאין למוחזק שטר או עדים להעיד עליו שקנה הקרקע
מכחיש טענתו או ראיתו שנמצא משתמש בתוך שדה חבירו ,משא"כ אצל פירות
שכרגיל לא מוכרים ע"י שטר ומה שאין לו שטר אינו מכחיש האומדנא דלא
חציף איניש.
ג( ברם התוס' והריטב"א נקטו כשיטה הראשונה שדחתה הרשב"א,
שהסוגיא לא דנה על מה שלא אומרים לא חציף איניש אצל קרקעות ולמה אין
מוחזקות אצל קרקעות ,שהרי בכלל לא ס"ד לומר שיש חזקה זו אצל קרקעות
שאילו היה כן היינו מוכרחים לומר שסומכים על זה לעת"ל ,דבר שברור שאינו
כן שאנו מזכים למרא קמא אצל קרקעות לעומת מי שירד לשדה חבירו .וביארו
שעלה בסוגיא לסמוך על חזקה זו לגבי פירות בלבד.
וז"ל הריטב"א )לג" ,(:אלא הכי פירושו דכי טעין טענת ארעא נמי יהא
נאמן לגבי הפירות ואפילו כשאכל בעדים ואמאי אמרינן דהדרא ארעא והדרא
פירי ,ופרקינן דארעא איכא חזקה אחריתא כנגדו דאמרינן ליה אחוי שטרך,
ופרכינן א"ה כי טעין נמי שירד לפירות נימא ליה הכי דקס"ד דמאן דנחית לפירי
עביד מיניה שטרא ,ופרקינן דשטרא לפירי לא עבדי אינשי ,וכן פירש הר"י ז"ל".
ד( וא"כ נחלקו הראשונים בביאור עדיפותו של המרא קמא בקרקעות
ותוקף חזקתו .אליבא דרשב"ם ורשב"א תוקפו של המ"ק שמה שאין ראיה ביד
המוחזק מחליש חזקתו של המוחזק ומחזק חזקתו של המ"ק.
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אמנם אליבא דתוס' והריטב"א הרי בכלל לא עלה על הדעת שיש
לזכות הקרקע למוחזק ולהוציא מהמרא קמא ,ואפי' מטעם לא חציף אינש .וא"כ
עדיין צריכים לדון למה לחלק בין מרא קמא דמטלטלין ומרא קמא דקרקעות.
ה( וראיה לדברינו שנחלקו הראשונים בגדר דין מרא קמא ודין אחוי
שטרך ממה שנחלקו בביאור למה לא מהני טענת אחוי שטרך להחזיק פירות
הקרקע בידו מכאן ולהבא .רשב"ם ביאר שחז"ל תקנו שלא יהא נאמן ,שלוּ היינו
מאמינים לכל מי שיורד לתוך שדה חבירו ואוכל פירותיה בטענה שהוא ארוס
למרות ערעור בעל הקרקע ,לא שבקת חיי לכל בריה .הרי מעיקר הדין נאמן הוא
שהרי לא חציף אינש מדין אנן סהדי או אומדנא ואינו מוכחש בכלל לגבי
הפירות ממה שחסר שטרו.
ברם התוס' והריטב"א מסבירים שמה דלא חציף אינש מועיל להחזיק
ולא להוציא .ומזה רואים שחזקתו הן אצל הפירות והן בקרקע אינו בנויה על
מה דלא חציף .וכן ביאר הגר"א )ריש סי' קלז( שלכן נשבע שבועת היסת שמה
דלא חציף מועיל בצירוף מוחזקות.
ו( ישוב קו' הנ"ל אליבא דרשב"ם ורשב"א :ומה שעדיין יש לעמוד על
זה שפסקי ב"ד נוטלים החבל משני צדיו שאעפ"י שטוען זה שנמצא בתוך
השדה שזוכה בפירות מטעם זכותו בקרקע שקנה מהמ"ק ואין שום ראיה בידו,
יצא לדינא שמוציאים השדה מתחת ידו ומחזירים למ"ק אבל הפירות נשארים
בידו כמוחזק במטלטלים שלא חציף אינש אם לא שנקנים לו.
ועי' ברשב"ם שעמד על זה וביאור שפסקי דינים אלו כולם הוראות
והנהגות בפרשה של ספקות בדיני ממונות כעין פרשה של ספקות באיסורין כגון
ספקא דאור' לחומרא ,או העמד דבר על חזקתו וכיו"ב .וז"ל הרשב"ם )ד"ה
והדרי פירי(" ,אבל אי ליכא סהדי דאכלינהו לפירי אלא בהודאת פיו והוא טעין
דזבנתיה מינך ואכלתינהו לפירי דארעא ופירי דידי נינהו ארעא כיון דלית ליה
ראיה בשטר ולא עדי חזקה הדרא למרה וחייב שבועת היסת על הפירות
דזבנינהו מיניה דמיגו דמצי אמר לא אכלתי פירות כי אם מעט כגון עייל כורא
ואפיק טפי מכורא דבהכי הוה חזקה כדלקמן כי אמר אכלי טובא ודידי אכלי
מהימן דאין כאן מה לי לשקר במקום עדים שאין ידוע אם לקח קרקע זו מבעליה
אם לא אלא לפי שאבד שטרו בתוך ג' שנים מפסיד ולא דמי להא דאביי ורבא
דפליגי עליה דרב חסדא לעיל ]וסובר שדין הפירות תלוי על דין הקרקע ונגרר
אחריהן[ ,דהתם כיון דאיתברירא מילתא דרב אידי קרוב טפי הרי נודע שאין לו
חלק בקרקע ופירות שאכל שלא כדין אכל ואפי' בהודאת פיו ליחייב".
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הרי מבאר לן שאם לא ברור לנו מי הבעל שלא הודה אחד מהן ולא
הביא לנו ראיה ברורה אז אפשר לפסוק פסקים שנראים כסותרים ולזכות מוחזק
בפירות מטעם ספק ולהוציא השדה מיד אותו מוחזק שמוחזקות שלו חלשה
וחזקת מ"ק נשארת בתוקפו .משא"כ כשפוסקים מתוך ראיות או הודאות אז
הב"ד פוסק מטעם הבנתן במציאות ובתורה ,וא"כ בה צריכים שפסקי ב"ד יהיו
עולים בקנה אחד ומשולבים זב"ז.

 
א( איתא בגמ' )ל" ,(.דא"ל לחבריה :כל נכסי דבי בר סיסין מזבינא לך,
הואי ההיא ארעא דהוה מיקרי דבי בר סיסין ,אמר ליה :הא לאו דבי בר סיסין
היא ,ואיקרויי הוא דמיקריא דבי בר סיסין; אתו לקמיה דרב נחמן ,אוקמא בידא
דלוקח .א"ל רבא :דינא הכי? המוציא מחבירו עליו הראיה .קשיא דרבא אדרבא,
קשיא דרב נחמן אדרב נחמן! דרבא אדרבא לא קשיא :התם מוכר קאי בנכסיה,
הכא לוקח קאי בניכסיה; דרב נחמן אדרב נחמן נמי לא קשיא :כיון דאמר ליה
דבי בר סיסין ומיקריא דבי בר סיסין ,עליה דידיה רמיא לגלויי דלאו דבי בר
סיסין היא ,אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא ,מי לא אמרינן ליה :קיים
שטרך".
ועי' ברשב"ם שביאר שרבא סובר שמוקמינן השדה ברשות המוחזק
וכאן המוכר הוא המוחזק לעומת דין דשכוני גוואי שהלוקח הוי מוחזק ,וא"כ
לרבא פוסקים הממע"ה אצל קרקעות ומי שנמצא שהשדה תחת ידו נחשב
כמוחזק דומה למטלטלין .ורב נחמן סובר שמוציאים מיד המוכר מכיון שאנן
סהדי שנקראות קרקעות דבר סיסין וכלולים בשטר שנמצא ביד הלוקח ולכן
מוקמינן בידו ,כלומר שזה דין מיוחד שמוציאים מהמ"ק מטעם שמפרשים
השטר שבידו ע"פ רוב בנ"א והוי ראיה בידו ,משא"כ בדין שכוני גוואי שסובר
ר"נ שעל הלוקח שמוחזק בו להביא ראיה מאחר שהמ"ק מערער "על החזקה
שאינה חזקה צריך זה ]המוחזק[ להביא עדים שחזקתו גמורה" .וביאור הדבר
לשיטת הרשב"ם שמאחר שאין לו שטר ,מוכחשת זכות תפיסתו וחזקתו ממה
שנמצא הקרקע תחת ידו ,אמנם דין בר סיסין דין אחר לגמרי שעדיין נמצא תחת
ידי המ"ק ושטר נמצא ביד הלוקח ופירושו ע"פ רוב בנ"א מוכיח בראיה ברורה
ומזכה הקרקע ללוקח.
וא"כ רבא סובר שאומרים הממע"ה אצל קרקע ומי שנמצא שהקרקע
תחת ידו ,נחשב כמוחזק והעומד כנגדו צריך להביא ראיה .אמנם לר"נ שקי"ל
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כשיטתו סובר שעל המוחזק להביא ראיה מאחר שהמ"ק מערער על תפיסת
המוחזק ,ולכן בשכוני גוואי שהיה ספק בראית המוחזק עליו להביא ראיה ולא
המ"ק אבל בנכסי בר סיסין שהיה ראיה למוחזק ומה שיש ספק בראיתו יש אנן
סהדי שאין כאן ספק ,על המ"ק להביא ראיה לערעורו.
כלומר אילו לא היה אנן סהדי לחזק ראיתו של המוחזק ,ר"נ היה מודה
לרבא להניח הקרקע ביד המ"ק ,אבל לא מטעמו של רבא שהמ"ק מוחזק הוא
בקרקע ,אלא מטעם דידי' שעל הלוקח להביא ראיה נגד המ"ק.
וכן מצינו בהדיא בדברי היד רמ"ה )אות לא( ,וז"ל" ,שמבאר שהתופס
קרקע אליבא דר"נ צריך להביא ראיה לתפיסתו ",ולכאורה על נקודה זו נחלקו
רבא ור"נ.

 
א( ולכאורה הראשונים יבארו כל אחד כשיטתו ,שרשב"ם והרשב"א
יבארו שמאחר שיש לו להביא ראיתו מהשטר אם אינו יכול צריך להביא ראיה
לתפיסתו וממילא חזקתו של המ"ק עדיפה מתופס שהוכחשה חזקתו .והתוס'
והריטב"א יבארו שיטת ר"נ שכן דינו של קרקע שיד מ"ק על עליונה ואינו יוצא
מחזקתו מבלי ראיה ברורה ביד אחר ,ומוחזקותו אינה מוציאה מיד המ"ק.
ב( לשון הטור משמע שסובר כתוס' והריטב"א .וז"ל הטור )חו"מ סי'
קמ(" ,אע"פ שאדם נאמן לטעון על המטלטלין שבידו לקוחין הן בידי קרקע
בחזקת בעליה עומדת שקרקע הידוע לראובן בעדים שיודעין שהיה בחזקתו
אפילו יום אחד והוא עתה בחזקת שמעון ומחזיק בו ואוכל פירותיו וטוען
שלקחו וראובן מערער עליו לומר שהיא גזולה בידו נאמן וישבע ונוטל את
שלו".
ג( וכן משמע מלשון הרמב"ם )הל' טוען ונטען פ"ט ה"ו(]" :מי שלקח
קרדום ואמר הריני הולך לגזור דקלו של פלוני שמכרו לי וכרת הדקל הרי זה
בחזקתו ,שאין אדם מעיז פניו וכורת אילן שאינו שלו ,ואם טענו הבעלים שלא
מכרוהו נשבע זה הכורת היסת שהוא שלו ונפטר ,וכיון שנכרת הרי הוא כשאר
כל המטלטלין [,וכן היורד לשדה חבירו ואכל פירותיה שנה או שנתים והבעלים
טוענין שזה ירד שלא ברשות וגזלן הוא ואכל והרי העדים שאכל והיורד אומר
ברשותך ירדתי לאכול פירותיה ,הרי זה האוכל נאמן ונשבע היסת על כך חזקה
היא שאין אדם מעיז פניו ואוכל פירות שאינן שלו ,אע"פ שהקרקע בחזקת
בעליהן אין הפירות בחזקת הבעלים ,שאין אדם מוכר פירות שדהו בשטר כדי
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שנאמר לזה שאכל הבא שטרך ,ואין צריך לומר שאם אכל פירותיה שנים רבות
שמתוך שיכול לומר לקוחה היא בידי נאמן לומר לפירות ירדתי וישבע היסת".
ד( ישוב לשון הריטב"א בביאור חזקת מ"ק :כבר למדנו לעיל דברי
הריטב"א בביאורו לסוגיא )לג (:שפסק ר"נ הדרי פירי הדרא ארעא ,ושם דנו
שנאמן אדם לומר לפירות ירדתי כיון דלא חציף אינש לאכול בתוך שדה של
חבירו ,ושאלה הסוגיא שאם מזכים את המוחזק בפירות של שדה שנכנס לתוכה
מטעם לא חציף אינש ,למה לא מזכים את גוף השדה לכל מי שמוחזק בשדה.
וביאר הריטב"א הסוגיא כפי' רבו ודומה לפי' של תוס' הנ"ל ,שא"א לומר שס"ד
לומר לזכות את המוחזק בשדה גופו והרי בפירות ג"כ לא עלה על הדעת לזכות
מכאן ולהבא ,ובודאי ג"כ לזכות את הקרקע .ומה שאין סומכים על טענתו שלא
חציף אינש לגבי קרקע מידי דמוכחש ע"י מה שאין שטרו בידו ,היינו לבאר
שאינו זוכה בפירות ע"י חזקתו בקרקע אבל לא עלה על הדעת שע"י טענת לא
חציף יזכה איזו זכות אפי' זכות מוחזקות בקרקע.
ולכאורה כבר סתר את עצמו במה שכתב בריש פירקן )כט (.בביאור דין
דחזקת שלושה שנים וז"ל" ,והנכון דשורת הדין כיון שזה מחזיק בקרקע ואוכל
בשופי גמור ויודעים הבעלים ואינם מוחין דין שתהא ראייה אפילו באכילה אחת
כעין שהתפיסה ראייה במטלטלין ,אלא דכיון דעבדים וקרקעות בני שטרא נינהו
כי לא מחזי שטרא ריעא חזקתו ...וכן אמרו לפנינו אי הכי ארעא נמי ומהדרינן
ארעא א"ל אחוי וכו' כנ"ל ,וכן פירשתי לפני מורי הרא"ה נר"ו ".והלא קשה
שכאן סובר שיש מוחזקות לזה שתופס בקרקעות דומה ממש למוחזקות דפירות
ושאר מטלטלין.
ובע"כ לבאר שסוגין בדף כט לבאר שיטת רבא כדברור מדבור המתחיל,
וסוגין בדף לג :מבארת שיטת רב נחמן ,וכבר הצענו שעל נקודה זו ,תוקף תפיסה,
נחלקו רבא ורב נחמן ,שלרבא דומה לחזקת מטלטלין ותלוי תוקפו למעשה על מה
שע"פ סברא יש ראייה כנגדו מבלי שטרו בידו .ולרב נחמן אין תפיסה ראייה עד
שיביא שטרו.

 
א( כד נדייק בלשון הרמב"ם הנ"ל )טוען ונטען פ"ט ה"ו( משמע שיש
לו דרך אחרת בהבנת מה שבעינן שהתופס מראה שטרו לקבוע חזקתו" .אע"פ
שהקרקע בחזקת בעליהן אין הפירות בחזקת הבעלים ,שאין אדם מוכר פירות
שדהו בשטר כדי שנאמר לזה שאכל הבא שטרך ,ואין צריך לומר שאם אכל
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פירותיה שנים רבות שמתוך שיכול לומר לקוחה היא בידי נאמן לומר לפירות
ירדתי וישבע היסת".
ומשמע מדבריו שע"י הקנינים שעל ידיהם מעבירים מרשות לרשות,
קבעה התורה לכל דבר מה בעינן כדי לוקים דבר ברשותו בעת הספק .וממה
שהתורה מעבירה בעלות דקרקעות ע"י קנין שטר דהיינו באופן שמוסר לו ראיה
שיהיה בידי הלוקח ,ממילא יוצא שמעמדו של המוחזק אצל קרקעות מבלי שום
ראיה אינו כלום ואפי' דין או זכות מוחזק אין לו ויכול להוציא ממנו.
וכן יש לדיק מלשון הרמב"ם שמביא דין חזקת מרא קמא לאחר
שערער נגד מי שירד לתוך שדהו ,מבלי לבאר שהוא מטעם שמוכחשת טענתו
וחזקתו של מי שירד לשם .ורק לאח"כ כשמבאר הרמב"ם למה מאמינים היורד
נגד ערעור המ"ק כשלא מחה נגד היורד לזמן מרובה אז מאריך לבאר טענת
המ"ק ומה שמוכחש ע"י אי מחאתו .וז"ל )שם ,יא:א(" ,כל הקרקעות הידועות
לבעליהן אע"פ שהן עתה תחת יד אחרים הרי הן בחזקת בעליהן ,כיצד ראובן
שהיה משתמש בחצר כדרך שהעם משתמשין בחצרותיהן ,דר בה ומשכירה
לאחרים ובונה וסותר ,ואחר זמן בא שמעון וטען עליו ואמר לו חצר זו שתחת
ידך שלי היא ושכורה היא בידך או שאולה ,והשיבו ראובן שלך היתה ואתה
מכרתה לי או נתתה לי במתנה ,אם אין עדים לשמעון שהיתה ידועה לו נשבע
ראובן היסת ויעמוד במקומו ,אבל אם הביא שמעון עדים שחצר זו שלו היתה
הרי היא בחזקת שמעון ואומרין לראובן הבא ראיה שמכרה לך או נתנה לך ,ואם
לא הביא ראיה מסלקין אותו ממנה ומחזיקין אותה לשמעון אע"פ שאין ראובן
מודה לשמעון שהיא היתה שלו שהרי יש עדים לשמעון) .הלכה ב( במה דברים
אמורים שמצריכין ראובן להביא ראיה או יסתלק בשלא נשתמש בה זמן מרובה,
אבל אם הביא עדים שאכל פירות קרקע שלש שנים רצופות ונהנה בכולה כדרך
שנהנין כל אדם באותה קרקע ,והוא שיהיה אפשר לבעלים הראשונים שידעו
בזה שהחזיק ולא מיחו בו ,מעמידין אותה ביד ראובן וישבע ראובן היסת
שמכרה לו שמעון או נתנה לו ויפטר ,מפני שאומרים לו לשמעון אם אמת אתה
טוען שלא מכרת ולא נתת למה היה זה משתמש שנה אחר שנה בקרקעך ואין לך
עליו לא שטר שכירות ולא שטר משכונה ולא מחית בו".
ב( וז"פ הטור שקרקע ברשות מ"ק נשארת שאין המוחזק נאמן לומר
לקחתיו .ומה שמעבירין מטלטלין מרשות לרשות ע"י משיכה או הגבהה וכיו"ב,
מבלי שום ראיה סימן שהתורה לא קבעה שבעינן ראיה וממילא נחשב כברשותו
עד שיביא ראיה להוציאו ממנו.
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ג( וכן יש ללמוד מתוך לשון רבינו יונה )עליות כח ,:ד"ה ופרקינן(
בביאורו למה בעינן טענה להחזיק הקרקע בידי המוחזק שנמצא השדה תחת ידו
משא"כ אצל מטלטלין שלדעתו לא בעינן שום טענה איך הגיע לידו ויכול לומר
שאינו רוצה להגיד איך הגיע לידו ומה שבידו שלו הוא .וז"ל" ,לפי ש]מטלטלין[
כבר יצאו מרשות הראשון שהרי יצאו מרשות הראשון שהרי תפס בהם ,ועוד
אחזוקי אנשי בגנבי לא מחזקינן" ע"ש .משמע מדבריו שאצל קרקעות נחשב
כאילו לא יצאו מרשותו.
ד( ישוב קו' הנ"ל אליבא דרמב"ם וטור ורבינו יונה :ואם כנים הדברים
מסתלקות קו' הנ"ל .מה שנותנים למ"ק להוציא קרקע מתחת יד התופס שירד
לתוך השדה אינו משום שחסר לו ראיה לתפיסתו בלבד ,דבר שלא היינו עושים
אצל מטלטלין ,אלא משום שהתורה קבעה שבעת שמעלה ספק על בעלות בעינן
ראיה כשטר כדי לחזק בעלותו נגד המ"ק ,וקנינו בקרקע כאילו מותנה ע"ז ממה
שהתורה קבעה קנין שטר לקרקע.
ומבואר למה אומרים במקרים בודדים שארעא שייך למרא קמא ופירא
לזה שירד לתוך שדה של חבירו .אליבא דרשב"ם וריטב"א הרי בספק דיני
ממונות מורים בב"ד שיש לזכותו בפירות שתחת ידו ולכן מהני לפירותיו שכבר
אסף אבל לא לפירותיו שעוד לא אסף ולא לקרקע ,שלזה בעינן ראיה שקנה
כדבארנו .אמנם מלשון הרמב"ם משמע שמה שהתורה נותנת לקבוע בעלותו על
שדה ע"י שטר ועדים מורה שצריכים ראיה כשטר ועדות להחזיק או לקבוע
בעלות חדשה כלפי המ"ק.
וב"ה הראה לי חבר להערה זו ברמב"ם מדברי הרה"ג בעל האבי עזרי
)טוען ונטען פרק יב( שביאר שהדין נותן שנחשב כמוחזק בקרקע כל זמן שיושב
בקרקע ונראה כבעלים בקרקע ומי שאין לו שטר חסר במוחזקות שלו שחסר
במה שצריך להראות בעלותו שאינו יושב כדרך שבעלים יושבים ,אלא נראה
כגזלן משא"כ אצל מטלטלין .ולענ"ד כ"ז קבעה התורה במה שעיקר קנינו של
קרקע ע"י מסירת ראיה משא"כ אצל מטלטלין ,ומתוך דברינו הנ"ל מצאנו בס"ד
מקורות לביאורו ביסודי סוגין.

 
ונראה שכשיש מרא קמא שערער על מוחזק והדין עם המ"ק ,אליבא
דרמב"ם והטור ורבינו יונה חזקת מ"ק הרי היא בגדר ודאי משא"כ אליבא
דרשב"ם ורשב"א מסתבר לומר שה"ה בגדר ספק .והיינו לגבי הקרקע גופא,

מרא קמא בקרקעות

143

אמנם לגבי הפירות הנלקטים לאחר הערעור שעליהן כתב הרשב"ם שתקנו חז"ל
שהם נשארים בחזקת מ"ק שלולי כן לא שבקת חיי לכל בריה ,צ"ע אם תקנו
חז"ל מטעם הפקר ב"ד הפקר בעלות ודאית או הכרעה מטעם ספק.
וכבר נחלקו בזה בעל הנתיבות והחמדת שלמה מו"ד בשו"ת חמדת
שלמה )סי' ב,ג( שהנתיבות סובר שבעלות המ"ק לאחר שתפס שני בגדר ודאי
וחולק על מה שכתב החמדת שלמה שהוא בגדר ספק.
ואליבא דקצוה"ח )סי' רפ סק"ב( אם מוציאים מיד מוחזק מטעם רוב
תלוי בזה אם מוחזקות דמ"ק נחשבת כודאי או כהכרעה מתוך ספק.

 
ולאור מה שבארנו בלשון הרמב"ם והטור והריטב"א מבואר יפה לשון
הסוגיא בריש פירקן ,בביאור שיטת הולכי אושא בדין חזקת שלושה שנים,
)ב"ב כח" (.אמר ר' יוחנן ,שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים :מנין לחזקה
ג' שנים? משור המועד ,מה שור המועד כיון שנגח ג' נגיחות – נפק ליה מחזקת
תם וקם ליה בחזקת מועד ,ה"נ כיון דאכלה תלת שנין – נפק לה מרשות מוכר
וקיימא לה ברשות לוקח ".הרי קשה לבאר שע"י מה שיש לו ראיה לבעלותו
או סילוק ריעותא למוחזקות ,שיוצא מרשות לרשות .ברם אם כנים הדברים
שעצם הקנין אינו נגמר לגמרי לראיה עד שיהיה שטר בידו או ראיה הדומה
לשטר ע"פ דין ,לשון הסוגיא עולה כו"פ.
ועוד מבואר מה שממשיך הסוגיא לשאול" ,אלא מעתה ,חזקה שאין
עמה טענה תיהוי חזקה ,אלמה תנן :כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה!"

 

 
 
תנן בבבא בתרא )מא (.כל חזקה שאין עמה טענה – אינה חזקה .כיצד?
אמר לו :מה אתה עושה בתוך שלי? והוא אמר לו :שלא אמר לי אדם דבר
מעולם – אינה חזקה; שמכרת לי ,שנתת לי במתנה ,אביך מכרה לי ,אביך נתנה
לי במתנה – הרי זו חזקה .ע"כ.
נחלקו בגמ' )ב"ב כח-.כט (.על המקור שחזקת ג' שנים מהני בקרקע.
הולכי אושא סברי דילפינן חזקת ג' שנים משור המועד שכשם ששור תם
נהפך למועד בג' נגיחות ,כך קרקע דמרא קמא נהפך למוחזק בג' שני חזקה.
)ונחלקו הראשונים איך להבין את הלימוד משור המועד ,אך אכמ"ל בענין
זה (.ורבנן סברי שחזקת ג' שנים בקרקע מבוססת על סברא ,דלבתר ג' שנים
לא מיזדהר איניש בשטריה .יש שתי דרכים כלליים בראשונים איך להבין
שיטה זו .הרא"ש ורבינו יונה פירשו שחזקת ג' שנים היא תקנת חכמים,
שאחר ג' שנים שהלוקח שם בשופי ובשלום ,הקרקע של הלוקח ולא של
המוכר .והרמב"ן ,הרשב"א ,והריטב"א פירשו שזה שלא מיחה בתוך ג' שנים
הוי ראייה שבאמת זבנה למוחזק .לפום ריהטא ,לפי שני הפירושים ברבנן,
אינו ברור אמאי צריכים טענה בנוסף לחזקה .שאם החזקה היה תקנת חז"ל,
צ"ב מאיזה טעם הצריכו חז"ל גם את הטענה .ואם חזקת ג' שנים הוה ראייה,
לכאו' בראייה מוכרחת שהקרקע היא של המוחזק ,יש לב"ד לתת את הקרקע
למוחזק אפי' בלי טענה .שהרי אם ב"ד יודעים בודאות שחפץ מסויים היא
של פלוני ,אין צורך לטענה .דאם עדים יעידו שהקרקע היא של פלוני ,היו
ב"ד נותנים את הקרקע לפלוני ואפי' בלי טענה.
הריטב"א )מא (.מסביר ההו"א בגמ' שאין צריכים טענה בחזקת ג' שנים,
כמו שאמרנו ,שאין צריכים טענה כשיש ראייה מוכרחת ,וז"ל" :וא"ת ומאי טעמא
הוה ס"ד למימר כן ]שא"צ טענה[ ,י"ל משום דכל שהחזיק בקרקע שלש שנים
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בשופי מוכחא מילתא דבדין אכלה ומקניא קני לה" .וביאר דקמ"ל דהגמ' היא
"דכיון דאיהו לא טעין ,אנן לא טענינן ליה ,דאיהו קאים ולא טעין ,אנן נקום
ונטעון ליה ,וכדאמרינן בשמעתא קמייתא דפירקא )כ"ח ."(:הריטב"א מציין את
הגמ' בדף כח :ולכאו' הפשט בגמ' שם הוא שהחזקה מקיים את טענתו ,דהיינו,
שהפשט במוחזקות הוא דהמוחזק הוא אחד מן בעלי הדין הטוענים שהחפץ
שייך להם ,וע"י חזקתו הוא שנראה כבעל החפץ יותר משאר בעלי הדין שאין
להם חזקה עם טענתם .אך אין המוחזקות בעצמה ראייה שהחפץ של המוחזק,
ורק כשטוען הבעל דין שהחפץ שלו ,מהני חזקה 1.וצ"ב ,שהגמ' שם ד"אנן
ניקום ונטען ליה" שקיל וטרי בשיטת הולכי אושא .ולכאו' כל זה ניתן להיאמר
רק אליבא דהולכי אושא )כח-.כח (:דסברי שחזקת ג' שנים היא דין במוחזקות.
אך לרבנן דסברי שחזקת ג' שנים סברא היא דלבתר ג' שנים לא מזדהר איניש
בשטריה ,בין אם נאמר דחזקה היא ראייה בעצם ובין אם נאמר שהיא תקנה,
לכאו' אין הפשט שחזקה באה רק כדי לחזק את טענתו ,וצ"ב אמאי צריכים
טענה .ועיין לקמן.

 
הר"ן בחידושיו )כח (:מפרש את הסוגיא בדף כח :באופן אחרת ,וז"ל:
כלומר ,שהרי א"א שיזכה בקרקע זו אלא א"כ לקחה ,וכיון דאיהו לא טעין הכי
הורעה חזקתו ,שאלו לקחה בודאי שהיה טוען כן בפירוש ,וכיון דאיתיליד
]ריעותא[ בהך חזקה לא מהניא עכ"ל .והיינו ,דבלי טענה יש ריעותא שמורה
שהקרקע אינו של המוחזק .ובאמת ,אין צריכים טענה ,אלא בלי טענה הוה
ריעותא .וזה דלא כריטב"א דפירש שהטענה נצרכת מעיקר הדין לגבות הקרקע.
ופירוש הר"ן לכאו' יועיל אף לרבנן ,דאע"פ שהחזקה ראייה או תקנה
בפני עצמה ,עכ"פ האיטענה הוי ריעותא בחזקה .אך הר"ן הוא דעת יחיד בענין
זה ,ועדיין צ"ע לשאר ראשונים אמאי צריכים טענה לרבנן.
 1יש להבין ד' רש"י )כח :ד"ה ומשני טעמא מאי(" :זה אומר לקחתיה ממך וזה אומר גזלתיה
ממני ואין אנו יודעין האמת עם מי אתיא חזקת שלש שנים ומוקי לה ברשותיה ואמרינן דילמא
קושטא הוא דקאמר אבל בלא טענה מהיכן קנאה בשביל אכילת שלש שנים" ע"כ .ונראה
דכוונתו היא כמו שכתבנו בפנים שהחזקה מחזק את טענתו ,ובלי טענה ,אין החזקה מועיל
לכלום.
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לרבנן אפ"ל שבאמת א"צ טענה .שהרי המקור שצריכים טענה היא
מהמשנה בדף מא .וכבר כתבנו לעיל שהריטב"א מבין שהשו"ט בגמ' שם הוא
רק אליבא דהולכי אושא .וי"ל דס"ל לריטב"א דהמשנה היא שיטת הולכי אושא
ובאמת פליגי רבנן עליה .ופי' תוספות )ב"ב מא .ד"ה שלא( בסוף דבריו
שהמשנה אזלא לפי שיטת ר' ישמעאל )שהיא אותה שיטה של הולכי אושא(.
ואפשר לומר שהמשנה לא הוי לפי הרבנן ולרבנן לא צריכים טענה .אך באמת,
קשה לומר כן בתוס' ,שפי' תוס' )שם( דאם המשנה הוי לפי הרבנן פשוט
שצריכים טענה.
והפשטות היא שאף לרבנן צריכים טענה ,אך על כל פנים מבואר בגמ'
)כח-:כט (.דלא הוי הטענה דהולכי אושא כטענה של הרבנן .שהרי מקשה הגמ'
להולכי אושא אמאי צריכים טענה ואינו מקשה כן לרבנן אף דקושיות אחרות
שמקשה הגמ' להולכי אושא מקשה הגמ' לרבנן ,וכגון מחאה שלא בפניו לא
תיהוי מחאה.
ואפ"ל שהגמ' לא הקשה כן לרבנן דבאמת לדידהו לא צריך טענה .אך
יותר נראה לומר דגם לרבנן צריכים טענה אלא דטענה דידהו לא הוה כטענה
דהולכי אושא וצורך טענה דידהו פשוט הוא ולכן לא הקשה הגמ' לרבנן אמאי
צריכים טענה ולקמן נבאר אופי הטענה לרבנן.

 
איתא במשנה )ב"ב מא :(.כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה.
כיצד? אמר לו :מה אתה עושה בתוך שלי? והוא אמר לו :שלא אמר לי אדם
דבר מעולם אינה חזקה; שמכרת לי ,שנתת לי במתנה ,אביך מכרה לי ,אביך
נתנה לי במתנה הרי זו חזקה .ע"כ.
ומשמע שהטענה שצריך לומר היא ,שמכרת לי ,שנתת לי במתנה וכו'.
אך בגמ' )שם( משמע שגם כן צריך לטעון "שטרא הוה לי ואירכס" ,אך אין זה
מוכרח ,שאפשר לומר שצריך לטעון או טענה דמכרה לי או טענה דשטרא הוה
לי ובלי לפרש באיזה אופן הקרקע הגיע לו .אבל עי' ברשב"ם דפירש )שם ד"ה
קמ"ל( דאי טעין טענינן ליה ,דהיינו ,אם הבעל דין טוען שמכרת לי ,ב"ד טוענין
דשטרא הוה ליה ואירכס .וכן פי' רבינו גרשום )כח :ד"ה אינה חזקה(" :ואי
טעין הכי ]מכרת לי וכו'[ אע"ג דלית ליה שטרא טענינן ואמרינן הכי הוא
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כדקאמר ושטרא הוא דארכס ליה" ע"כ .ומשמע מדבריהם שצריכים גם כן
לטעון ששטרא הוה לי ואירכס .ואינו ברור אמאי לא סגי בטענה דמכרת לי את
הקרקע?
הרשב"ם )מא .ד"ה כל חזקה וכו'( פי' דחזקת ג' שנים לרבנן היא תקנה
דלאחר ג' שנים שהמוחזק שם בשופי ובשלום ,אינו צריך לשמור שטר המכר
ונאמן לומר שהקרקע שלו אפי' בלי שטר .והחזקה בא במקום השטר )דלא
כהולכי אושא דסבירא להו דחזקת ג' שנים היא דין במוחזקות ,ודלא כפי'
הרמב"ן אליבא דרבנן דזה דלא מיחה הוי ראייה דודאי זבנה( ,אלא הרשב"ם
פירש כהרא"ש דהוי תקנת חכמים ,אך לרשב"ם איכא נקודה נוספת דהיינו
שהחזקה בא במקום השטר ואינו צריך את השטר ,ותוקף דשטר הוא הוא תוקף
החזקה .ומבואר מכמה סוגיות שהרשב"ם מביא ענינא דחזקה במקום שטר
ומפרש דכח החזקה אינו אלים מכח השטר.
ולכן יש לומר שהמוחזק צריך לטעון שהיה לו שטר דאין החזקה
מועיל כי אם כשבא במקום שטר .ואילו ידענו דלא היה לו שטר מעולם ,אע"פ
דיכול להיות שקנה את הקרקע בלא שטר ,לא היה החזקה מועיל לו כלל.
)וכל זה הוא רק לפי הרשב"ם אך לשאר ראשונים חזקת ג' שנים מועלת אפילו
אם קנה את הקרקע בלא שטר ולא היה שום שטר מעולם(.

 
הנה יש עוד כמה מקומות בהם מופיע הדין של חזקה במקום שטר:
א .הגמ' בב"ב )כט-:ל (.מביא נידון שהמרא קמא טוען שהוא היה דר
עם המוחזק בתוך הג' שנים ולכן אין חזקה למוחזק ,דרב נחמן אמר דעל
המוחזק להביא ראיה שהוא היה דר בבית לבד .טעמו של רב נחמן מבואר בגמ':
"אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא ,מי לא אמרינן ליה :קיים שטרך וקום
בניכסי!" והקשו הראשונים מה שייך ראייה דשטר לראייה דחזקת ג' שנים.
ורבינו יונה תירץ דאיכא ק"ו ,דמה בשטר שהוא מוחזק טפי מבחזקת ג' שנים,
שהרי עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד ,אפי' הכי חשו
רבנן למזויף ואמרו קרקע בחזקת בעליה עומדת ,כל שכן הכא בחזקת ג"ש
דנימא דעל המוחזק להביא ראייה דהוה דידיה כדי להוציא מהמרא קמא.
ולדברי רבינו יונה אין קשר בעצם בין החזקה לשטר שבא במקומו .אך הרשב"ם
תירץ לטעמיה ,וז"ל" :אחרי שהמוכר רוצה לפסלו והחזקה של שלש השנים
במקום השטר היא באה ומאחר שהמוכר מערער על החזקה שאינה חזקה צריך
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זה להביא עדים שחזקתו גמורה שלא דר זה עמו" .דהיינו ,התקנה של חזקת ג'
שנים היא שהחזקה באה במקום השטר ואין המוחזק צריך לשמור שטרו .ולכן
כשם שצריך לקיים את השטר כשיש ערעור עליו ,כך בחזקה צריך להביא ראייה
כשיש ערעור על החזקה .וכמו שכתבנו לעיל דתוקף החזקה אינו אלא כתוקף
השטר.
ב .בגמ' ב"ב )לג (.יש הוה אמינא ברא"ש שם )סי' יז( דלא שייך
שבועה בחזקת ג' שנים דאין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות ודוחה הו"א זו.
ושוב כתב "נהי דחזקה במקום שטר עומדת ,היינו לענין זה שאין מוציאין
הקרקע מתחת ידו משום דלא מצי לאזידהורי בשטרו לעולם ,ושבועה מיהא
בעי" .אך חולק הרשב"ם )ד"ה מהימנא( ,ופירש דכשם שבשטר לא שייך שבועה
כמו כן בחזקת ג' שנים אין שבועה ,שהחזקה במקום שטר עומדת .ומבואר
דסבירא ליה לרא"ש דאע"פ שתקנו חזקה במקום שטר ,על כל פנים החזקה הויא
דין בפני עצמו ודיניו אינם באים מדיני שטרות .וגם מבואר דסבירא ליה
לרשב"ם שדיני החזקה באים מדיני השטר .וכאן חזינן דבר חדש דעד כאן לא
ראינו אלא שדיני שטרות מגבילים כוחו של חזקת ג' שנים ולכן צריך לטעון
שהיה לו שטר ,ולכן צריך להביא ראייה לדחות את המערער .אך כאן חזינן
דמעלה דשטר שאינו צריך לישבע שייכת גם כן לחזקת ג' שנים .ואין הקשר בין
חזקת ג' שנים לחזקה בתורת דיו לבא מן הדין אלא עצם מהותה דשטר הוא
מהותה דחזקת ג' שנים.
ג .בגמ' סנהדרין )כג (:נחלקו רבי מאיר ורבנן בבעל דין שטען שיש לו
הרבה ראיות לדבריו ,דסבירא להו לרבנן דצריך להביא כל ראיותיו אע"פ דסגי
בחד מינייהו )צריך לברר( ,ורבי מאיר סבירא ליה דאינו צריך להביא אלא ראיה
אחת אע"פ דאמר דאית ליה ראיות אחרות )אינו צריך לברר( .ואיתא בגמ' שם:
נימא בפלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל קמיפלגי ]שרבנן כרבי
ורבי מאיר כרשב"ג[ ,דתניא :הבא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר ,דברי רבי.
רבן שמעון בן גמליאל אומר :נידון בחזקה .והוינן בה :בחזקה ולא בשטר? אלא
אימא :אף בחזקה ,וקיימא לן דבצריך לברר פליגי .לא ,אליבא דרבן שמעון בן
גמליאל כולי עלמא לא פליגי ,כי פליגי אליבא דרבי דר"מ כרבי ,ורבנן אמרי
לך :עד כאן לא קאמר רבי התם אלא בחזקה דמכח שטרא קאתי .אבל הכא דהני
עדים לאו מכח עדים אחריני קאתו ,אפילו רבי מודה דאין צריך לברר.
ומסקנת הגמ' היא דלרבנן דסבירא להו דבדרך כלל אין צריך להביא כל
ראיותיו עכ"פ במקום דאית ליה לבעל דין שטר וחזקה ,צריך להביא השטר

חזקה בקמום שטר עומדת

149

דחזקה מכח שטרא קאתי .ופי' רבינו חננאל דאין החזקה ראייה אלא לזה שהיה
שטר .אך אם השטר גופא הוה פסול ,אין החזקה מועיל ולכך צריך להביא את
השטר .אך רש"י שם פירש הגמ' באופן אחר ,וז"ל :אלא משום דחזקה לאו עיקר
ראייה הוא ,דמכח השטר הוא דאתיא ,ע"כ .דהיינו ,תקנת ג' שנים 2היא דלאחר
ג' שנים אין המחזיק צריך לשמור שטרו והחזקה בא במקומו .אך כשהשטר
גופא עדיין בידו צריך להביא את השטר דלא שייך חזקה אלא במקום דאין שטר
והחזקה בא במקומו.

 
איתא בגמ' )בבא בתרא ל-.ל :(:ההוא דאמר ליה לחבריה :מאי בעית
בהאי ארעא? אמר ליה :מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך .אמר ליה :את
לאו קא מודית דהאי ארעא דידי היא ,ואת לא זבינתה מינאי? זיל ,לאו בעל
דברים דידי את .אמר רבא :דינא קאמר ליה .ע"כ.
והיינו שהמערער טוען שהקרקע היא שלו ומי שמכר את הקרקע למוחזק
הוי גנב ומכר קרקע שאינו שלו.
ופירש רשב"ם ד"מוקמינן ליה ביד המערער והיינו טעמא דכיון דמודה
דשלו היה הקרקע מתחלה ,לא מבעיא היכא דלא החזיק בה שלש שנים אלא
אפילו החזיק בה שלש שנים נמי אינה חזקה ומפקינן ליה מיניה דהא חזקה שאין
עמה טענה היא שהוא אינו יודע אם היתה של אותו שמכרה לו אם לאו והוה ליה
כהכיר בה בשדה שאינו של מוכר" .דהיינו ,דאין החזקה מועלת משום דאין עמה
טענה ואין המוחזק יודע אם זה שמכרה לו קנה השדה מהמערער.
והוסיף הרשב"ם )ד"ה אמר רבא דינא קא"ל( וז"ל :ולא מצי טעין אמאי
לא מיחה מערער בתוך שלש דהיכא אמרינן דמפסיד מערער בשתיקתו ,היינו
היכא דטעין אידך מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה ,דעד שלש שנים מיזדהר
איניש בשטריה טפי לא מיזדהר ,הלכך זה שלא מיחה והוא לא נזהר בשטרו
הפסיד .אבל הכא דמודי מחזיק דלא מיניה דמערער זבניה שהוא בעל הקרקע
ובעדים זבנה לא הורע כחו של מערער בשתיקתו שהחזקה במקום שטר מכירתו
עומדת וכיון דאין שטרו מועיל לו שהרי מגזלן לקח אף חזקתו אינה כלום.
 2עיין רש"י כתובות יז :ד"ה שני חזקה שכתב שחזקת ג' שנים היא תקנת חכמים.
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וקשה 3דכבר פירש רשב"ם דהוה חזקה שאין עמה טענה וחזקה שאין
עמה טענה אינו כלום ואמאי קשה ליה זה דמדלא מיחה המערער בתוך ג' הוי
ראייה שהקרקע של לוקח ,שהרי בלא טענה אין החזקה ראייה בפני עצמה .ועוד
קשיא ,דהא חזינן לעיל דסבירא ליה לרשב"ם דחזקת ג' שנים הויא תקנה ולא
ראייה ומשמע כאן )וכן בדוכתי אחריני( דמניח דהוה ראייה ואם כן לכאו' אין
צורך לתקנה .ועוד קשיא ,דאם על כל פנים זה דלא מיחה בתוך ג' הוי ראייה ,מה
תירץ בזה דאמר שהחזקה במקום שטר עומדת ,הרי עכ"פ יש ראייה שהיה
מוחזק מדלא מיחה בתוך ג' שנים.

 
הקשינו לעיל דלרבנן דחזקת ג' שנים הויא או ראייה או תקנה ,אינו
ברור אמאי צריכים טענה עמה .ויש להקדים דלכאו' איכא מעלה בחזקת ג' שנים
דלא מצינו בשטר .שהרי השטר אינו מעיד דהקרקע הוי של לוקח אא"כ
המוכר הנכתב בשטר הוא הוא בעלים הראשונים של הקרקע ,מה שאין כן
בחזקה ,דזה דלא מיחה הוי ראייה דודאי זבנה ,לכאו' איכא ראייה אף אם לא
ידעינן מי היה המרא קמא ,דעכ"פ ידעינן דלא מיחה .ולכן יש להקשות ביתר
שאת ,אמאי צריכים טענה שלקחתי ממך ,דאפילו אם לא ידעינן ממי לקחה,
על כל פנים אית לן ראייה מדלא מיחה .ונראה דזהו קושיית רשב"ם שהבאנו
לעיל דהקשה דעכ"פ איכא ראייה בזה דלא מיחה .ותירץ דחזקה במקום שטר
עומדת ויש לומר דכוונתו הוא כדחזינן לעיל לרשב"ם דדיני חזקה הם הם דיני
שטר .ולכן כשם שמדיני השטר הוא שצריכים לכתוב סיפור הדברים ,דהיינו
מי הוא המוכר ,כך בחזקה צריך לטעון מי הוא המוכר .וזוהי תפקידה של
הטענה לרבנן ,שהיא הסיפור דברים דחזקת ג' שנים .והטענה דמפלניא
זבינתה דזבנה מינך לא הוי כסיפור דברים דלא ידעינן ממי לקחה ולכן הוה
כחזקה שאין עמה טענה.
ואם תאמר אמאי דוקא כאן האריך הרשב"ם בסיבת הטענה .י"ל דזה
הוא המקום הראשון שהגמ' מביאה המושג דחזקה שאין עמה טענה .ואע"פ
 3עיין דברות משה סימן נח אות יב שהקשה מעין שאילות דידן והסיק בצ"ע.
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שבסוגיא הקודמת הביא הרשב"ם ענין דחזקה שאין עמה טענה מ"מ הגמ'
בסוגיא הקודמת מדברת במציאות שהמוחזק עומד בקרקע לפחות מג' שנים
ואפי' אם יש לו טענה ,אין כאן חזקה של ג' שנים.
והקשינו לפי הרשב"ם ,האם חזקת ג' שנים הויא תקנה או ראייה ,וי"ל
שתי תשובות :אפשר לומר שעצם התקנה הוא דזה דלא מיחה נחשב ראייה
דזבנה מיניה ,ובלי התקנה לא הויא ראייה .וגם יש לומר דהשתא שתקנו דלבתר
ג' שנים נותנים הקרקע למוחזק ,זה דלא מיחה שוב הוי ראייה ,אך קודם התקנה
4
אין לו צורך למחות ולכן אינו ראייה דזבנה.

 
א .איתא בגמ' )ב"ב מז" (.גזלן ובן גזלן אין להן חזקה" ,כשבן גזלן
טוען שיש לו חזקה של ג' שנים והוא ירש את השדה מאביו אין לו חזקה,
שאביו היה גזלן ומסתמא גזל את השדה .ולכאו' יש להקשות 5,הרי מזה דלא
מיחה המרא קמא יש ראייה שהקרקע של מוחזק ואינה גזולה דאם גזלה אביו
הוה ליה למרא קמא למחות .אך לפי מה שכתבנו ניחא .שיש לומר דאין בכחה
של חזקה אלא לפרש היאך נכנס שדה זו לרשות המוחזק ,כשם ששטר אינו
מפרש מאי דהוה קודם המכירה .וכאן אין החזקה שייכת אלא לבן ולא לאב
ולכן אין החזקה מפרשת היאך יצא הקרקע מרשות המרא קמא ונכנס לרשות
האב ,ומסתמא גזלה האב.
ב .איתא בגמ' )ב"ב מא (:דטענה דמוחזק היא דמפלניא זבנה דזבנה
מינך קמאי דידי ,דהיינו ראיתי את המכר בין המערער למוכר והמוכר מכר את
השדה לי ,ומסקנת הגמ' היא דרק נאמן במיגו דאי בעי א"ל אנא זבנתה מינך.
והקשו האחרונים אמאי צריכים מיגו ,דלכאורה טענה דקמאי דידי זבנא מינך הויא
טענה מעליתא דהיא טענת ברי וטענה טובה .ותירץ הקצות החושן )קמו:יב(
דבאמת מיגו דגמ' לאו דוקא ,ורצה לומר שכשם שטענה דזבנתה מינך מועילה,
גם טענה דזבנה מינך קמאי דידי מועילה .אך לכאו' זה דחוק בלשון הגמ' ,ותוס'
 4והקהלות יעקב ב"ב ס' יח פי' כעין זה בנמוקי יוסף.
 5וכן הקשה רב שמעון שקאפ בחדושיו בב"ב סי' יב.
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)ב"ב ל .ד"ה לאו קמודית( כתבו במפורש דכוונת הגמ' היא למיגו ממש 6.אך לפי
מה שכתבנו יש לומר דאין בכחה דחזקה אלא לפרש היאך נכנס שדה זה לרשות
המוחזק כשם ששטר אינו מפרש מאי דהוה קודם המכירה .ולכן כאן החזקה אינו
יכול לפרש איך הקרקע יצא מרשות מרא קמא ונכנס לרשות מוכר כי החזקה רק
מפרש איך הקרקע נכנס לרשות המוחזק ,ובלי מיגו לא היה החזקה מועלת.

 6והקה"י ב"ב סי' כא מתרץ שצריכים מיגו דיש ריעותא דליכא עדים שראו שהמוכר דר שם
ואפילו ליום אחד .ועי' בנתה"מ )קמו:כב( תירוץ אחר.

 

 *
מתני' )בבא בתרא נו :(:היו שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים,
ונמצאו זוממים – משלמין לו את הכל .שנים בראשונה ,שנים בשניה ,ושנים
בשלישית משלשין ביניהם .שלשה אחים ואחד מצטרף עמהם – הרי אלו שלש
עדיות ,והן עדות אחת להזמה.
גמ' .מתני' דלא כרבי עקיבא; דתניא ,א"ר יוסי :כשהלך אבא חלפתא
אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה ,ואמרי לה :ר' יוחנן בן נורי אצל אבא
חלפתא ללמוד תורה ,אמר לו :הרי שאכלה     
 ,מהו? אמר לו ; :אמר לו :אף אני
אומר כן ,אלא שר"ע חולק בדבר זה ,שהיה ר"ע אומר'" :דבר' – ולא חצי דבר".
ורבנן האי דבר – ולא חצי דבר מאי עבדי ליה? אילימא למעוטי אחד אומר אחת
בגבה ואחד אומר אחת בכריסה ,האי חצי דבר וחצי עדות היא! אלא 
.
עיין בראשונים ,שהקשו על גמרא זו :מה החילוק בין העדות על
שתי השערות שאינה מתקבלת אם היתה ע"י שתי כתי עדים לפי רבנן,
להעדות על החזקה שמתקבלת אפילו ע"י שלש כתי עדים? 1כמה מהלכים
נמצאים בראשונים לתרץ קושיא זו ,והרבה מהם מאירים על יסוד הפסול של
חצי דבר.
* תודתי מסורה למו"ר מוה"ר מיכאל רוזנצוייג ,שממנו שמעתי כמה מהחידושים והמקורות
שנכללים בחבור הזה .תודתי גם מסורה לכמה מרבני וחבירי שעזרו לי בכתיבת והערכת
החבור הזה ,ובפרט למרדכי קארנבלוטה ,חברותא שלי כשהתחלתי ללמוד סוגית חצי דבר,
יהושע בלומענקופף ,ואריאל דיימונד.
 1קושיא זו הקשה ר' ברוך מארץ יון )המובא בשיטה מקובצת כאן( והיתה כל כך קשה לו
שהניחה בצ"ע.
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הרשב"ם 2והבה"מ 3תרצו שהחילוק מיוסד על המציאות שחזקת ג'
שנים מתרחשת לאורך תקופת שנים ,ולכן     
 .4לכן ,עדות אפילו על שנה אחת ממנה נחשבת דבר שלם ,כיון שהמעידים
עליה ראו כל מה שאפשר לראות באותה שעה מסויימת שהעידו עליו .מאידך
גיסא ,כל אחד מהעדים המעידים על השערות היה יכול לראות את כל השערות
באותה שעה שראה שער א' ,כיון שבודאי היו עליה באותה שעה ,כיון שהוכחת
הגדלות ע"פ ב' שערות אינה אלא כששתי שערות נמצאות בבת אחת .5לכן,
אם הוא ראה רק שער א' ,נחשבת עדותו לחצי דבר.
כתב הרשב"ם )כאן ד"ה אלא(" :אבל ג' שני חזקה דמתני' שאין יכולין
להיות כי אם בזה אחר זה ומי שרואה אכילת שנה זו אינו יכול לראות של שנה
שניה אלא אם כן שוהה שנה שניה בזה המלכות הלכך כל שנה ושנה וכל יום
ויום חשיב דבר שלם בפני עצמו דעל כרחך כיון דקרא למעוטי אתא ומיעוט
אחד הוא דאיכא )למימר( אין לך למעט כי אם חצי דבר דמסתבר טפי למעוטי
דהיינו עדות דב' שערות בשתי כתות".
לפי הרשב"ם ,יש סברא לומר שעדות על כל מה שאפשר לראות
בשעה מסויימת טפי מדברים אחרים .לפי זה ,מסתבר לומר
7,6
שהרשב"ם הבין ששורש הפסול של חצי דבר הוא ראייה מחוסרת של העדים
 2וכן איתא במאירי )עיין דבריו כאן ,ב"ק ע ,:ובסנהדרין ל ,(:והיא גם שיטת הר"י המובא
בתוס' ב"ק ע ,:שיטת הבה"מ כאן ,ושיטת התוס' רי"ד .גם מובא במחזור ויטרי הלכות שחיטה
מספר התרומה )עמ'  (782-755סימן קלח ד"ה צריך שיקח .גם מבואר מקושית תוס' גיטין סד:
שסובר כרשב"ם ,שהקשה שם לפי ר"ע ולא לפי רבנן ע"ש בדבריו.
 3באמת נראה שמהלך של הבה"מ שונה קצת משל הרשב"ם וע"ש ואכמ"ל.
 4ואפילו בלאו הכי ,משמע מכמה מהראשונים הסוברים כשיטה הזאת שאין העדות פסולה
משום חצי דבר כל זמן שאין  שיקרה הכל בשעה אחת.
 5דין זה אינו מוכח ממקור אחר ,ולכן הראשונים המובאים לקמן החולקים על הרשב"ם
והבעה"מ בפשטות אינם מצריכים שהשערות יהיו במקום אחד.
 6שאל"כ ,למה נחשב דבר זה הדבר הכי מסתבר למעט.
 7הנחה זו נמצאת גם בקובץ שיעורים )ב"ב( סימן רנג.
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ולא פסול ביכולת עדות על חצי דבר להגיד משהו בב"ד ,כמו שהבינו כמה
ראשונים אחרים המובאים לקמן.
עיין במלחמות ה' )ב"ק כז :בדפי הרי"ף( שהקשה על השיטות
האלו ש"אדרבה ,איפכא מסתברא דכיון דעדותם בשעה אחת מצטרפין אבל
כשעדותן בשתי שעות טפי איתא למימר אינן מצטרפים שזהו עדות חצאין
יותר!"
הרשב"ם יכול לתרץ קושייתו שמסתבר לומר שהחסרון של חצי דבר
א"א לתקן ע"י צירוף כת עדים עם כת אחרת ,כמו שהרמב"ן סבר ,כיון שהפסול
של חצי דבר לשיטתו כבר נשרש בשעת ראייתם ,קודם שעת קבלת עדותם
בב"ד 8.ובלאו הכי המושג של צירוף של הרמב"ן מחודש מאד ,ועיין מ"ש לקמן
בהסבר שיטתו ושיטת הראב"ד.
המעלה הגדולה של מהלך הראשונים האלו היא שעולה יפה עם שאר
סוגיות שבש"ס השייכות לפסול חצי דבר ,שנראה מכולן שרבנן מכשירים
בהרבה אופנים אחרים ולא רק בחזקת ג' שנים .כל אחת מאותן הסוגיות דנה
באופן ששתי הכתות מעידות על שני מעשים נפרדים שאינם צריכים לקרות
בבת אחת – כגון :הגניבה והאכילה שעליהם נתחייב בן סורר ומורה ,הגניבה
והמכירה או טביחה של שור או שה ,והגניבה והמכירה של נפש.
גם מיושב לפי מהלך הרשב"ם המשנה גיטין סג :שקשה לכמה
מהלכים אחרים המובאים לקמן" :האשה שאמרה התקבל לי גטי צריכה שתי
כתי עדים שנים שאומרים בפנינו אמרה ושנים שאומרים בפנינו קבל וקרע
אפילו הן הראשונים והן האחרונים או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים
ואחד מצטרף עמהן ".לפי הרשב"ם וסייעתו ,כיון ששני דברים הללו – הקבלה
ומינוי השליחות – אינם צריכים לקרות בשעה אחת ,אין הפסול של חצי דבר
שייך להם )לכה"פ לפי רבנן(.

 8תירוץ זה אינו תלוי בשום שיטה בסוגיא המפורסמת בענין באיזה שעה עדים יכולים
להצטרף זה עם זה )כגון שעת ראייה או הגדה (...כיון דבאופן של הרשב"ם כל אחד
מהעדים לא ראה מה שראה חבירו ,ובאופן כזה מסתבר לומר שאפילו הראשונים הסוברים
ששתי עדים שראו דבר אחד יכולים להצטרף זה עם זה מיד ,מודים שאינם יכולים להצטרף
זה אם זה.
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9

הר"י מיגש תירץ שלרבנן כל עדיות כשרות ,אפילו על חצי דבר ,ופסלו
בב' שערות משום שהוא חצי עדות ולא רק חצי דבר .והנה צריך הקדמה קטנה
כדי להבין את מקור שיטתו )שנמצא בנדה נב" :(:אמר רב יהודה אמר שמואל:
שתי שערות שאמרו – אפילו אחת על הכף ואחת על הביצים .תניא נמי הכי:
שתי שערות שאמרו – אפילו אחת בגבה ואחת בכריסה ,אחת ע"ג קשרי
אצבעותיה של יד ואחת ע"ג קשרי אצבעותיה של רגל – דברי ר' שמעון בן
יהודה איש כפר עכו שאמר משום רבי שמעון .ורבנן אמר רב חסדא :עד שיהו ב'
שערות במקום אחד  ...מתני' .שתי שערות האמורות בפרה ,ובנגעים ,והאמורות
בכל מקום – כדי לכוף ראשן לעיקרן – דברי רבי ישמעאל ,ר"א אומר :כדי
לקרוץ בציפורן ,ר' עקיבא אומר :כדי שיהו ניטלות בזוג .גמ' .אמר רב חסדא
אמר מר עוקבא :הלכה כדברי כולן להחמיר".
מבואר מגמרא זו שרבנן פסלו באחת בגבה ואחת בכריסה ,ולכן פסק
הרי"ף )יבמות מה .בדפיו( והרמב"ם )אישות ב:יז( כדבריהם .אכן ,מבואר בתוס'
שם 10שתוס' חלק וסבר ש"הלכה כדברי כולן להחמיר" מוסב לא רק על המשנה
אלא אפילו על הברייתא ,ולכן הלכה כרבנן רק בחליצה ולא במיאון )כשהצורך
11
לב' השערות להיות במקום אחד נמצא לקולא(.
לפי הראשונים שפסקו כרבנן שם לכל מילי ,אפילו אם נקבל את השנים
האומרים אחת בגבה וגם השנים האומרים אחת בכריסה ,עדיין אין שום טעם
לחשבה כגדולה ,כיון שאין לה שתי שערות במקום אחד ,והיינו הפסול הנזכר
בגמ' ב"ב .ואפילו אם היתה כת אחת שמעידה על שערה אחת בגבה של קטנה
וגם על שערה שניה בכריסה אינה כלום .ולפי זה ,מדוייק מהגמרא בב"ב שאין
פסול חצי דבר כששנים אומרים "אחת בגבה מימין" ושנים אחרים אומרים
 9באמת שיטה זו כבר נמצאת בהרי"ף כאן )ל .בדפיו( ,ע"ש ,אלא שצ"ע בעיקר שיטתו ,שהזכיר
בתוך דבריו החילוק ש"מהניא עדותם לענין פירות" ג"כ .ועיין בה"מ בב"ק )כח .בדפי הרי"ף(
שהקשה זה על הרי"ף.
 10דיוק זה נמצא בההערות על הריטב"א במהדורת מוסד הר' קוק.
 11שתי דעות אלו מופיעות ג"כ בשולחן ערוך )אה"ע ס' קנ"ה סעי' י"ז( ,ומצאתי בביאור הגר"א
שם שגם הוא הסביר מחלוקתם כשכתבתי.
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"אחת בגבה משמאל" ,לפי רבנן .
 – זהו שיטתו של הר"י מיגש.
גם שיטה זו עולה יפה עם שאר סוגיות שבש"ס המתייחסות לחצי דבר,
שנראה מהם שרבנן הכשירו בהרבה אופנים אחרים ולא רק בחזקת ג' שנים,
ולפי שיטת הר"י מיגש רבנן באמת הכשירו כל אופני עדות על חצי דבר.
אכן ,יש להקשות מראית הר"י מיגש מהגמרא בנדה על הראשונים
האחרים שחלקו עליו .ואפשר לומר שפסקו כתוס' )שם בנדה( שהזכרתי ,ולכן
יכולים להסביר את הגמ' בב"ב לענין מיאון .א"נ יכולים לומר דאתיא דלא
כהלכתא 12.גם יש אפשרות שלישית ,שסברו כדעת הגאונים )המובאים בריטב"א
שם( שרבנן לא באו לומר ששתי השערות תהיו דוקא במקום אחד אלא שתהיו
ב"מקום המיוחד" ,במקום הערוה ,ולא בשאר מקומות שבגוף .לפי פירוש זה,
רבנן באמת הסכימו שאחת בגבה ואחת בכריסה מצטרפים ,כי "גבה" ו"כריסה"
14
הם רק כינויים 13לשני מקומות נפרדים באותו מקום של אשה.
אבל באמת יש שתי קושיות עצומות על שיטת הר"י מיגש 15.הראשונה,
למה צריכים מיעוט לאופן כזה – לכאורה פשוט שהכתות אינן מצטרפות ,כיון
שאפילו בצירוף אינן מעידות כלום! אם כת אחת של עדים המעידה על שתי
שערות נפרדות בשני מקומות נפרדים אינה נחשבת לכלום,

 12כן איתא בחד דעה בריטב"א כאן ,ובבה"מ כאן ,וכן נראה דעת הרמב"ם שפסק כר' שמעון
)ומסתימת לשונו לא פירש כהגאונים שפירשו "מקום מיוחד"( ,וע"ש שהביא את הדין באופן
אחר משהובא בגמרא ,שהחליף "גב וכרס" ב"ימין ושמאל ",ובפשטות הוא כדי שיהיו שתי
השערות במקום אחד כדי שעדות המעידים עליהם תהיה פסולה משום חצי דבר בלבד ולא
משום חצי עדות .ועיין כסף משנה שם שהסביר דברי הרמב"ם באופן אחר .ועיין גם המאירי
הנ"ל בהערה .2
 13גם זו במחלוקת שנוייה ,כי הרבה ראשונים סברו שהם הגב והכרס ממש .עיין רשב"א כאן
בב"ב ,הר"י מיגש כאן ,תוס' נדה נב ,:ועיין ריטב"א שם ובההערות עליו )במהדורת מוסד
הרב קוק(.
 14וגם עיין דברי הרשב"א כאן ,ואפשר שיש לו מהלך רביעית.
 15עיין ביד רמה כאן ,הבה"מ על ב"ק ל ,:והרבה ראשונים אחרים שהקשו ככה .ועיין בהערה 76
של הר' משה שמואל שפירא על הר"י מיגש הנ"ל.
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ודאי כשצריכים שתי כתות להעיד על אותו דבר תהיו פסולות! והשנייה –
הגמרא כבר דחתה האפשרות למיעוט כזה שורה אחת למעלה" ,אילימא למעוטי
אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה ,האי חצי דבר וחצי עדות
16
היא!" וצ"ע איך יתרץ.


הכת השלישית בראשונים 17הולכת בשיטת הרי"ף )כמו שהביאה
תוס' גיטין סג ,:ועי' לעיל הערה  .(8הראשונים האלו סברו ששלש הכתות
מצטרפות לחזקה לפי שנפקא מינה דעדות כל אחת מהן לחייב את המחזיק
לשלם למערער תחת פירות השדה שאכל באותה שנה ,ולכן "דבר שלם הוא".
הם סברו שהפסול של חצי דבר הוא 
 , ואין פסול זה שייך לשעת
ראיית העדים כלל .וי"ל שחידוש זה של הרי"ף נובע מדברי הגמרא בבא קמא
דף ע ,:ששם הסבירה הגמרא אופן של חצי דבר שכשר אף לפי ר"ע" :מודה
רבי עקיבא ,בשנים אומרים קידש ושנים אומרים בעל ,ד  "
 – 
 18.ה"נ אע"ג דעדי טביחה צריכי לעדי גניבה ,כיון דעדי גניבה לא צריכי
לעדי טביחה – דבר קרינא ביה ".היתר זה מבואר גם מגמרא אחרת) 19סנהדרין
פו" ,(:הכל מודים בבן סורר ומורה – בעדים הראשונים שאין נהרגין ,מתוך
שיכולין לומר להלקותו באנו .והכל מודים בבן סורר ומורה – בעדים אחרונים
 16באמת הר"י מיגש עצמו כבר הרגיש בזה ,ע"ש בסוף דבריו שביאר הצריכות להגזה"כ "שלא
תאמר כיון דכל חצי מינייהו במקום הראוי הוא תדע שהרי אילו היה חצי אחר עמו היתה העדות
נגמרת עכשיו שהן בב' מקומות וכל מקום מהן מקום ראוי לאותו דבר הוא 
"
"."
 17ומהם הרשב"א המובא בתוס' כאן והראב"ד סנהדרין )ל (.ועיין ספר הישר סימן תשפד
וממש"כ שם משמע שסובר כהרי"ף אבל אינו מבואר ,ועדיין צ"ע.
 18יש דיון בראשונים באיזה ביאה דברה הגמרא ,ועיין ברשב"א.
 19עיין חידושי הר"ן שם בסנהדרין ותוס' שם ד"ה מודה שמבואר מדבריהם שזהו אותו הכשר
של קידש ובעל.
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שנהרגים ,מתוך שעדים הראשונים יכולין לומר 20להלקותו באנו ,והני כוליה
דבר קא עבדי ליה".
מבואר מאלו שהפסול של חצי דבר לד"ה 21אינו שייך 
כשהראשונה כבר העיד על דבר שלם בפני עצמה .מזה מבואר שהפסול של חצי
דבר  שאי אפשר לפסוק דין ע"י עדות הבאה בחלקים ,אלא שאי אפשר
לקבל עדות שאינה מודיעה לנו דבר שלם כשמקבלים אותה 22.מאידך גיסא ,לפי
הבנה זו של הפסול של חצי דבר  ,לקבל עדות המורה על דבר שלם ,כמו
חלות קידושין או חיוב מכות ,ואח"כ לצרף עמה עדות שניה כדי שתהיה לנו
ביניהם עדות שלם על דבר שני השונה מן הראשון לגמרי – וזהו ממש הסבר
הרי"ף כאן להיתר צירוף כמה כתות להעדות על חזקת ג' שנים .ולפי זה צריך
להסביר למה חלק ר"ע רק בעדות על חזקת ג' שנים ולא בשאר האופנים
שנחשבים כקידש ובעל כמ"ש .ועיין הראב"ד )כתוב שם להראב"ד ,סנהדרין יט.
בדה"ר( שהסביר שסבר ר"ע ש"מזכות לחובה לא מהפכינן ",וא"א לב"ד לצרף
24,23
ראיות של בעל דין אחד לטובת בעל דין אחר.

 20ונקט לשון זה מפני שגם בא לתרץ איך יכול להיות שהעדים הזוממים )הנדונים שם( פטורים
ממיתה אע"פ שחייבו את הנדון מיתה.
 21יש להדגיש שלשיטת הרשב"ם והר"י מיגש ההכשר הזה נצרך רק לפי ר"ע ,אבל לפי רבנן
פשוט שאופנים כאלו אינם פסולים משום חצי דבר .וזהו המהלך הכי פשוט בגמ' האלו,
ואכמ"ל.
 22ואפשר שלפי זה לפעמים צריכים להקפיד על סדר הגדת העדים בב"ד ,או לכה"פ שיעידו
שתי הכתות בשעה אחת.
 23ועיין קובץ ביאורים ב"ק סימן נ"ז שהסביר הרי"ף בדרך כלל כשפירשתי אבל ע"ש שהביא
הסבר אחר לשיטת ר"ע.
 24ועיין בחידושי ר' נחום לב"ק ע :שהציע אפשרות אחרת להסביר שיטת ר"ע ,ובפשטות
מיוסד על ההנחה שר"ע חלק על רבנן מכל וכל והבין שפסול חצי דבר מתייחס לראיית העדים,
ויש למצוא מקור לדבריו בדברי הר"ן בסנהדרין .שוב מצאתי בספר אבי עזרי על הרמב"ם פכ"א
ה"ט שהוא ג"כ הסביר שיטת ר"ע בדרך אחר ,שהסביר שם שר"ע סבר שכיון שאחר שמקבלים
עדות על השנה השלישית נהפך הפסק מהשלמת פירות המערער לפטור מהשלמת פירות וחזקת
הקרקע למחזיק ,א"א לפסוק חזקה למחזיק המיוסדת על עדות זו ,שטעם הכשרה מיוסד על
ההנחה שאין הקרקע של המחזיק .וגם יש מהלכים אחרים ,ואכמ"ל.
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אלא שלא הסכימו כל הראשונים להסבר הזה בדינים של "להלקותו
באנו" ו"קידש ובעל" ובהתייחוסותם לחצי דבר .עיין בחידושי הר"ן לסנהדרין
פו .שהסביר שהטעם לדינים האלו הוא "שאחר שהראשונים עשו דבר לעצמן,
 ,    שעליהם חייבה תורה  ,שיהיה אותו
המעשה קודם ,כמו ביאה שלאחר קידושין ".אבל באמת אפשר שדברי הר"ן
האלו נצרכים רק אליבא דר"ע ,ואפשר שגם הר"ן הסכים עם הסבר הרי"ף
אליבא דרבנן 25,כמו שנסביר לקמן.
בניגוד להר"י מיגש והרשב"ם ,יש במושכל ראשון כמה קושיות עצומות
על מהלך הרי"ף מכמה סוגיות בש"ס .למשל:
26
א .המשנה )גיטין סג (:הנ"ל )בענין עדי מינוי שליח לקבלה ועדי קבלת הגט(.
ב .הגמרא )סנהדרין פו) (:לפי הה"א וגם לכל הפחות לפי שיטת ר' יוחנן
למסקנא( שסברה שלשיטת רבנן אפשר לחלק העדות על הגניבה והמכירה של
נפש בין שתי כתות ,ואע"פ שהעדים הראשונים אינם מחייבים את הנדון מלקות
)וגם לא דבר אחר(.
ג .ההו"א של הגמרא )ב"ק ע (:שסברה שלשיטת רבנן אפשר לחלק העדות
הנצרכת לחיוב תשלומי ד' וה' בין שתי כתות של עדים – אחת על הגניבה,
28,27
ואחת על המכירה או טביחה של השור או השה.

 25דהיינו שאפשר שהסכים לענין קידש ובעל והדין של להלקותו באנו ,אבל הר"ן לא הסכים
לשיטת הרי"ף בטעם שרבנן הכשירו עדות לחזקה הבנויה מן כתות נפרדות ,ועיין לקמן להסבר
שיטתו.
 26עיין תוס' שם ובב"ק ע :שהקשו קושיא זו והביאו תירוצים אחרים .ועיין בחידושי ר' נחום
)ב"ק ע (:שהעיר שיש תוס' אחר )ב"ק שם ד"ה דאף( שמוכח מדבריו שלא הבין את דברי
הרי"ף כשפירשתי ,ולכן מסתבר שהתוס' הזה הביא תירוצים שאינם עולים יפה עם המהלך
שכתבתי.
 27הרמב"ן ואחרים דחו קושיא זו מפני שבהה"א הגמרא עדיין לא ידעה שגם רבנן דרשו "'דבר'
– ולא חצי דבר ".הראב"ד דחה אותה בענין אחר ,שנפקא מינה מעדותם לענין פחת שחיטה
)אם אנו יודעים ממקור אחר ששור זה היה של אותו מ"ק קודם לכן(.
 28בניגוד לשאר הקושיות ,לפי קושיא זו קשה גם יכולתינו לקבל עדות הכת השנית ,כי הגמרא
עדיין לא התייחסה לההיתר של קידש ובעל.
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ד .הגמרא )סנהדרין שם ,לכל הפחות לפי ר' יוחנן  (שסברה שלשיטת
רבנן אפשר לחלק העדות על הגניבה והאכילה של בן סורר ומורה בין שתי
כתות ,ואע"פ שהעדים הראשונים אינם מחייבים אותו מלקות )וגם לא דבר
אחר(.
לתרץ הקושיא הראשונה ,עיין בחידושי הרמב"ן )שם בגיטין( שתירץ
ש"מכיון שמינהו שליח נעשה ידו כידה מעתה ולכשיתן לה תתגרש 29".כוונתו
היא שהגדה על חלות שלמה כעשיית שליח 30ג"כ נחשבת דבר שלם להכשיר
מפסול חצי דבר .תירוץ זה ,אע"פ שהוא מחודש ,מספיק לתרץ קושיא זו אף
לשאר המהלכים המובאים לקמן בענין שאלתינו המרכזית ,וגם מהני לתרץ
31
גמרא זו אף לדעת ר"ע.
לענין שלש הקושיות האחרונות ,עיין לחם משנה )הל' עדות פכ"א ה"ט(
שתירץ שכל אחת מאותן גמ' דנה באופן שהעדים הראשונים העידו על מעשה
הגניבה ,ולכן עדותם הועילה לכה"פ לפסול את הגנב לעדות 32.גם תירוץ זה הולך
על דרך קרוב מאד להסבר הרי"ף לענין חזקה – מאחר שכל כת מהעדים הגידה
לנו חלות גמורה ,שוב אין עדותה נקראת עדות על חצי דבר אלא על דבר שלם,
33
אפילו לענין דברים אחרים .אבל באמת דברי הלחם משנה דחוקים קצת.
 29ועיין חידושי הריטב"א שם )במהדורת מוסד הר' קוק בחלק "חידושים מכ"י"( שכתב שזה
מהני להכשיר עדות על מינוי שליח לקבלה ולא על מינוי שליח להולכה.
 30והמושג שלפעמים יש חלויות שנחשבות דברים שלמים הוא דבר פשוט ,כיון שעדות כת
אחת שיש לקטנה שתי שערות אינה מעידה על שום דבר לב"ד חוץ מחלות גדלות ,ולא חיוב
ממון או עונש בפני עצמו.
 31אלא לא לפי חידושי הר"ן אליבא דר"ע שאביא לקמן ,וגם תוס' בכמה מקומות לא רצה
לתרץ כן.
 32ע"ש שהביא הסבר אחר לשתים מהגמ' הנ"ל ,שהעדים מחייבים את הגנב ממון .אבל ע"ש
שהקשה שתירוץ זה אינו מספיק לענין העדות על מי שגנב ומכר נפש.
 33יש לכה"פ שני טעמים נפרדים שדבריו דחוקים :הראשון ,שאפשר שלפי זה א"א להכשיר
כתות נפרדות כשהנדון כבר נפסל לעדות קודם שבאו העדים הראשונים ,והשני ,שלפי זה צריך
לעיין למה אמרה הגמרא טעם של "להלקותו באנו" שורה אחת למעלה .ואפשר לתרץ את
הקושיא השניה אם "לפוסלו לעדות באנו" אינה טענה מספקת לפטור את העדים הזוממים
ממיתה ,ועיין תוס' שם )ד"ה גניבה(.
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אכן ,עיין הראב"ד )כתוב שם להראב"ד ,סנהדרין יט .בדה"ר( שהקשה
על הרי"ף מהגמרא בסנהדרין ,ותירץ תירוץ נפלא בענין אחר לגמרי:
ור' יוחנן אמר נהרגין     
 ,ובין לר' עקיבא ]ובין ל[רבנן אין
כאן חצי דבר ,וכשם שהגניבה אתחלתא דמכירה כן המכירה
סוף הגניבה ,ושתי העדיות    וכולן
נהרגין ,והוא נהרג אם לא הוזמו .וטעם הדבר לפי שהגונב
נפש אי אפשר לו להטמינו ואינו אלא להרחיקו ולמוכרו למי
שאין מכירין אותו .ובידוע הוא כי עידי ]הגניבה[ יודעים היו
בעידי ]המכירה[ ובתחלת עדותם כמו כן על הגנב לתוחלת
המכירה העידו כי הם יודעים שסופו לימכר .וזה הטעם כמו
כן בעידי בן סורר ומורה דפליגי חזקיה ור' יוחנן .דר' יוחנן
אמר גניבה אתחלתא דאכילה היא     
.
לפי הראב"ד ,אף לפי ר"ע בודאי אין פסול לפסק ע"פ דבר הבנוי משתי
עדיות נפרדות – הדין של חצי דבר הוא רק שא"א לב"ד לקבל עדות אא"כ נודע
לו דבר שלם ע"י התקבלותה .לכן ,כשיש צירוף בין שתי כתות של עדים,
ונחשבות כאלו הן מעידות ביחד על דבר שלם ,אפשר לקבל עדותן .כל זה תלוי
בשיטת הרי"ף וסייעתו )והראב"ד בתוכה( שפסול חצי דבר הוא רק שאי אפשר
לב"ד לקבל עדות אא"כ נודע לה דבר שלם ע"י התקבלותה.
לפי דרכו של הראב"ד אפשר לתרץ שלש הקושיות האחרונות ,אבל
הגמרא בגיטין עדיין קשה )כי א"א לומר שמינוי השליח לקבלה שעשתה האשה
מורה כלום על כוונת הבעל לגרש( ,ולכן גם הוא צריך לתרץ כמו שתירץ
34
הרמב"ן לעיל.
צריך להדגיש שלשיטת הראב"ד יש עדיפות כשהכתות של עדים יותר
שייכות זו לזו ,בניגוד להרשב"ם שאמר להיפך ,דאזלי לשיטותיהם :אם פסול
חצי דבר מתייחס לראיית העדים ,כמ"ש הרשב"ם ,מסתבר לומר שא"א לצרפם
יחד ,כי כבר פסולים היו קודם שבאו לב"ד .אבל אם הפסול מתייחס לקבלת
 34וגם אפשר שיתרץ כתוס' גיטין סג :ע"ש.
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העדות בב"ד בלבד ,כמו שהבינו הרי"ף והראב"ד ,יותר מובן איך מצטרפות
שתי כתות כשיותר שייכות זל"ז ,כי ע"י שב"ד קבל שתי העדיות ביחד ,אפשר
שיכול לצרפן זו עם זו.
נמצא שלפי דעת הראב"ד יש ארבעה אופנים חלוקים:
א .כת אחת מעידה על שערה בגבה וכת אחרת מעידה על שערה בכריסה – כיון
שכל כת בפני עצמה אינה פועלת שום חלות וגם אינה מגדת התחלת שום דבר,
שניהן נחשבות חצי דבר לדברי הכל.
ב .כגון כת אחת מעידה שקידש ואחרת מעידה שבעל – כיון שהראשונה מעידה
על חלות בפני עצמה ,מגדת דבר שלם ויכול ב"ד לקבל אותה .אח"כ ,יכול ב"ד
לקבל גם את העדות של השניה ממילא ,כיון שגם היא השלימה הודעת דבר
שלם לב"ד.
ג .עדות חזקה – לפי רבנן ,היא בדיוק כקידש ובעל ,אבל לפי ר"ע" ,מזכות
35
לחובה לא מהפכין".
ד .כשאחת מהעדיות מתחלת השניה ,דהיינו שיש אפשרות גדולה שיקרה
הדבר השני אחר הראשון ,אע"פ שכששתי העדיות נפרדות אינן פועלות כלום,
מקבלים שניהן ביחד.
לפי הראב"ד ,הדין הד' אינו מספיק להסביר שיטת רבנן בחזקת ג'
שנים.

36


אבל יש כת רביעית בראשונים שהסבירה אף שיטת רבנן גבי חזקה
באופן שקרוב לדין הד' בשיטת הראב"ד .עיין חידושי הרמב"ן )ב"ב נו (:שכתב:
אבל לרש"י 37ז"ל יש בה פירוש יותר מחוור ,דגבי קטנה היינו
טעמא דלא מצטרפי משום דכל כת וכת אקטנה קא מסהדי,
 35עיין הערה .23
 36זה יכול להיות מפני שסבר ששנה אחת מחזקה אינה אפילו התחלה לה ,או מפני שאין
הריעותא שעליה נבנית החזקה חל עדיין ,או מפני שאין מוחזקות או תפיסה שקורה מיד בהיות
המחזיק בקרקע ,ואין כאן מקום להאריך בענין זה.
 37בפשטות ,כוונתו לדברי רש"י )ב"ק ע.(:
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וכאומר אני קטנה ראיתיה ,שאין אחת מהן מעידה לא
בגדלותה ולא בהתחלת גדלותה שאף הקטנה שבקטנות
אפשר שיהא לה שערה אחת ,וכשאתה מעמידה על אותה
חזקה אכתי קטנה היא שאם לא נולד שום דבר אחר אפילו
עמדה בשער הזה כל ימיה קטנה היא ,אבל גבי חזקה כל אחת
ואחת מעידה שהוא מוחזק בה כאדם המחזיק בשלו ,שמאחר
שהוא טוען אני לקחתיה ואין אנו צריכין אלא שיהא אוכלה
כאדם האוכל את שלו ואלו מעידין כן ,אע"פ שאנו צריכין
עדות אחרים מפני שאנו חוששין שמא יצאת מרשותו ולא
עמדה בחזקתו אלא אותה שנה    ,
 ,
 שהרי העידו שראו אותה ברשותו של זה ולא יצאה
מרשותו בפניהם ושלו היא אם לא נולד שם דבר אחר שתצא
מרשותו , ,וזהו שכתוב
במקצת הנוסחאות הני אמרי אכתי קטנה היא והני אמרי אכתי
קטנה היא.
יש מי שהבין מהדברים האלו ששיטת הרמב"ן דומה לשיטת הרי"ף,
שכמו שהרי"ף סבר שתשלומי הפירות שהעדים מחייבים את המחזיק מהני
שתחשב עדותם דבר שלם ,דהיינו דבר חשוב ,כמו כן הרמב"ן סבר שכל עדות
על התחלת דבר 38נחשבת דבר חשוב 39,ולכן מהניא אותה התחלה שתחשב
עדותם דבר שלם .אכן ,שיטה כזו נמצאת בראשונים אחרים 40,אבל באמת
מדוייק מלשון הרמב"ן שהוא הסביר באופן אחר .הרמב"ן כתב שהטעם
 38גם במבט הראשון אפשר להסביר דבריו באופן אחר הדומה לזה ,ששנה אחת מחזקה "מדינא
בהכי סגיא" כמש"כ הר"ן כאן )ועיין לקמן מה שכתבתי בשיטתו( ,ועיין דברי הגנזי הגר"ח
)סימן נ"ו(.
 39יש למצוא מקור למהלך כזה בלשון המלחמות ה' על מסכת ב"ק שכתב ש"...אין אנו צריכים
אלא שיהא אוכל אותה כאדם האוכל את שלו ואלו שמעידין אנו ראינוהו אוכל אותה כאוכל את
שלו  ".  אבל שורה זו אינה מופיעה כלל בפירושו לב"ב שהבאתי כאן ,ועוד
דמדוייק כאן בלשונו שהרמב"ן אינו סובר כמהלך הזה.
 40עיין ההסבר לקמן בר"ן בב"ב ובר"ן בסנהדרין.
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שמכשירים כל כת המעידה על שנה אחת מהחזקה הוא ש"נמצאת עדות זו ]של
הכת הראשון[ התחלת " ", ונמצאת  ",   וגם
כפל אלו הלשונות בפירושו על הרי"ף בב"ק )מלחמות ה' כז :בדפי הרי"ף( .גם
מדוייק מלשונו שם כשהקשה על הרשב"ם )ועיין לעיל במ"ש בקושיא זו(
שהרמב"ן הבין שיש אפשרות לשתי כתות נפרדות להצטרף ע"י תוכן עדותן אם
התוכן של כל אחת מתייחס להאחרת .ולכן יש לפרש כוונת הרמב"ן באופן
דומה להדין הרביעית של הראב"ד – "   
"
וכדי שתהיה אתחלתא ,צריך להיות שמכללה של הראשונה יש רגלים
לדבר שמה שהכת השניה מעידה עליו יקרה גם כן 41.בסכום ,הטעם שעדות של
כל כת מעדי החזקה נחשבת דבר שלם אינו ש"דבר מחודש ,אע"פ שאינו פועל
חלות ,נחשב דבר שלם לענין חצי דבר ",אלא ש"עדות על דבר שהוא אתחלתא
של דבר אחר ,שיש רגלים שיקרה אחריו ,יכולה להצטרף עם עדיות אחרות על
43,42
אותו דבר אחר שיחשבו כל העדיות דבר שלם".
המהלך הזה מדוייק גם בדברי הרשב"א כאן ,עיין שם שכתב הסבר זה
44
של הרמב"ן והוסיף בסופה" ,הילכך עדות שתיהן כדבר אחד הוא".
 41עיין הערה  .39ואפשר שלפי המהלך שכתבתי כוונתו בלשון "עדות שלם" אינה שנחשבת
דבר שלם ולפיכך מופקעה מפסול של חצי דבר ,אלא שעדות שלם היא שנחשבת  שלמה
של דבר.
 42ויש לתמוה – למה לא הביא הרמב"ן ראיה לשיטתו מהגמרא סנהדרין )פו ?(:אבל באמת זה
אינו קשה כ"כ ,כיון שכבר מצאנו בקושייתו על הרשב"ם )בהמלחמות ה' שהבאתי( שהניח
שהמושג של צירוף הוא דבר פשוט ,וגם מדוייק מלשונו כאן שעיקר חידושו אינו שיש מושג
של צירוף בעלמא ,אלא שזה מהני להסביר את החילוק בין שערות לחזקה.
 43יש לשאול הטעם לחלוקת הרמב"ן על הרי"ף ,מכיון שגם הרמב"ן הסכים להרי"ף שאפשר
לקבל עדות שעושה דבר בפני עצמו ואח"כ לצרפה עם עדות אחר שתחשב השניה כדבר שלם,
כמו שהבאתי לעיל בתירוצו להגמרא בגיטין ,ש"מכיון שמינהו שליח נעשה ידו כידה מעתה
ולכשיתן לה תתגרש ".וי"ל שרמב"ן סבר שעדות של בעל דין אחד א"א שתועיל לבעל דין
אחר ,כמו שהסביר הראב"ד בשיטת ר"ע )עיין לעיל( .ועיין הערות .24 ,23
 44המושג שעדות על שנה אחת של אכילת פירות נחשבת דבר מחודש וחשוב הוא מושג יותר
מחודש לפי הרשב"א ,כי הוא הבין שיסוד ההפעלות של חזקת ג' שנים הוא שמכיון שמ"ק
לא מיחה אלא אחר ג' שנים" ,מחזי כמערים לשתוק עד שיאבד זה ראיותיו" )לשון הרשב"א
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בשיטה מקובצת כאן )ב"ב( נמצא מהלך נפלא ,שאינו נמצא בשום
מקום אחר שראיתי .כתוב שם "גבי שערות ,שביאתן הוא הגדלות ,אמרינן ביה
חצי דבר ,אבל בחזקה שאינה אלא לראיה ואינו גוף הקניה לא אמרינן ביה חצי
דבר ".יש כמה קושיות גדולות על שיטה זו 45,ובאמת החילוק עצמו מחודש
מאד מכמה טעמים ,ואין כאן מקום להאריך 46.


כבר כתבתי לעיל מה שכתב הרמב"ן להסביר שיטת רש"י ,ובאמת
נמצאים ג"כ דרכים אחרים בראשונים להסביר שיטתו .כנראה שכל הפירושים
נובעים מרש"י )ב"ק ע (:שכתב "אכתי קטנה היא כו' – הלכך לא מצטרפין אבל
לגבי חזקה כולן מעידין שהיה מוחזק בה".
בב"ב כט (.ולפ"ז בלי דברי הרשב"א לענין חצי דבר ,אינו מוכח שיש שום דבר המורה
שהמחזיק קנה את הקרקע עד שכלו כל שלש השנים .אבל עכשיו ,לפי דבריו כאן ,מבואר שיש
משהו המסייע לטענת המחזיק אפילו אחר רק שנה אחת .אכן ,שמעתי ממו"ר הר' מיכאל
רוזנצוייג שבאמת אפילו לשיטת הרמב"ן ,שפירש )ב"ב מב (.שטעם ההפעלות של חזקת ג'
שנים הוא ש"כיון דהאי שתק רגלים לדבר ,אלא שתוך שלש אמרינן ליה למחזיק אחוי שטרך,
ולאחר שלש כיון דלא מזדהר ביה טפי איתרע ליה האי טענה ואמרינן לא לחנם שתק ",צריך
לומר שיש "תפיסה" או "שינוי מוחזקות" שקורה מיד ,והדבר הזה מוציא את העדות על אותה
שנה מכלל חצי דבר .דבר זה מבואר מלשונו ,שלא הדגיש את הריעותא שמיד ,אלא כתב ש"גבי
חזקה כל אחת ואחת מעידה  ,שמאחר שהוא טוען אני
לקחתיה ואין אנו צריכין אלא שיהא אוכלה כאדם האוכל את שלו ואלו מעידין כן ,אע"פ שאנו
צריכין עדות אחרים מפני שאנו חוששין   אלא אותה
שנה "  ,ועיין דברי הרמב"ן )לג :ד"ה
א"ה( ששם ג"כ משמע שסבר כיסוד הזה .אבל עיין בגנזי הגר"ח )סימן נ"ו( שלא הבין את
הרמב"ןכאן על דרך זה ,אלא כתב שם שהרמב"ן אזל לשיטתו ,שריעותא שעליה מבונה החזקה
כבר היתה בשנה הראשונה ,וזהו הדבר המוציא את העדות על שנה אחת מכלל חצי דבר.
 45למשל – כל הסוגיות המובאות לעיל )בסנהדרין ,ב"ק וכו'( שמהן מבואר שרבנן מכשירים
בכמה דברים שאינם רק ראיות .ואע"פ שאפשר לתרץ לו ע"פ כמה מהמהלכים המובאים לעיל
לראשונים אחרים ,באמת אינו מבואר שסבר כשום א' מהם ,וצ"ע.
 46המושג שחזקת ג' שנים היא רק ראיה בניגוד לשתי שערות מחודש מאד משני הצדדים ,כי יש
סוגיא ארוכה גבי שתי שערות אם הן רק ראיה על גדלות או פועלות אותה ,וגם יש סוגיא ארוכה
לענין מהות ההפעלות של חזקת ג' שנים ,ואין זה מקומן.

חצי דבר
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כמדומני שהרמב"ן הבין מדברים האלו שכיון שכולם מעידים על
התחלת חזקה ,מצטרפים זה עם זה ולפיכך כל כת אינה נחשבת חצי דבר .אבל
עיין בהפירוש המיוחס 47להר"ן על מסכת סנהדרין )דף פו (.שפירש כוונת רש"י
בענין אחר .לדעתו ,החילוק בין שערות לחזקה הוא ששערה אחת אינה מורה
כלום אפילו על 'התחלת גדלותה' ,והיינו מ"ש בגמ' ב"ק "הני אומרים קטנה
היא והני אומרים קטנה היא ".המציאות של שערה אחת אינה משנה כלום ממה
שכבר ידוע לב"ד מקודם לעדותם .אבל שנה אחת של חזקה אינה כן – היא
נחשבת שפיר התחלת חזקה ,כיון שהיא מורה דבר מחודש שחשוב לבית דין.
וטעם לזה ,שאין דרכו של אדם לעשות אפילו משהו על שדה חבירו אא"כ קנאו
ממנו ,ולכן יש רגלים לדבר שאחר עוד שתי שנים תהיה אותה שנה חלק מחזקה
שלימה .לכן ,אפשר לב"ד לקבל עדות על כל שנה בפנ"ע ,ואע"פ שבודאי כל
אחת מהן אינה מורה על  שלם בפני עצמו.
כנראה ,הרמב"ן והר"ן בסנהדרין לא חלקו זה על זה בענין איזה דברים
נחשבים התחלת דברים אחרים; המחלוקת ביניהם היא רק אם עדות על דבר
שהוא התחלה נחשבת דבר שלם – הרמב"ן סבר שעדיין צריכה דבר אחר
)הצטרפותה עם העדות של הכת השניה( להשלימה לדבר שלם ,והר"ן סבר
שנחשבת דבר שלם בפני עצמה.
לפי המהלך הזה של הר"ן מתורצות ג"כ כל הקושיות שהוקשו לשיטת
הרי"ף ואחרים לעיל .ועיין לעיל מה שכתבתי בענין איך הבין הר"ן שיטת ר"ע.


אבל עיין בר"ן בפירושו לב"ב כאן שהסביר כוונת רש"י באופן שלישי.
כתב הר"ן:
גבי קטנה היינו טעמא דלא מצטרפי משום דכל כת וכת
אקטנה קא מסהדי ,שאין אחד מהן מעיד  
 ,שאפילו קטנה שבקטנות אפשר שיהא לה שער אחד
ושומא בעלמא הוא .אבל בעדות חזקה כיון שהם מעידים
 47בענין ההתייחסות של פירוש זה ,עיין בההקדמה לפירוש זה במהדורת מוסד הר' קוק ,וגם
בקובץ הערות ליבמות ב"ידיעות נכבדות" בראש הספר.
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שהוא מוחזק בה כאדם המוחזק בשלו   ,
 .  ועד כאן לא בעי ג' שנים אלא משום
דריעא טענתיה דאידך כשאין לו שטר ,הילכך בכה"ג מצטרפי
אהדדי דדבר גמור הוא.
בפשטות ,הר"ן הביא כאן שני חילוקים נפרדים בין עדות על שתי
שערות לעדות על חזקת ג' שנים 48.הראשון ,כמש"כ בפירוש הר"ן לסנהדרין
המובא לעיל ,ששערה אחת אינה מורה כלום אפילו על התחלת הגדלות של
קטנה ,בניגוד לשנה אחת מחזקה שבאמת מורה על התחלת חזקה שלמה.
והשני ,שבאמת אפילו אם מעידים על שנה אחת מחזקה ,נחשבת עדותם
יותר מהתחלה – " ".כיון שריעותא 49או
תפיסה 50,שבה תלוי עיקר החזקה ,כבר היתה בתוך אותה שנה ,פשוט שהעדות
עליה אינה עדות על חצי דבר ,כיון שמגידה על עצם החזקה.51
לפי הסבר זה בדברי הר"ן ,שנכללים בדבריו שני תירוצים נפרדים,
שחילוקו כולל מקרים הרבה ולא חזקה בלבד ,אם יש עדים המעידים על דבר
שמורה על התחלת דבר שני ,עדותם כשרה ,ואע"פ שאינם מעידים על חלות
שלם כחזקה ,כיון שמורים דבר מחודש שחשוב לבית דין .ועל זה הדרך בעצמו
אפשר ליישב שיטתו עם שאר סוגיות שבש"ס המתייחסות לחצי דבר ,ועיין
מש"כ לעיל בזה בשיטת הר"ן בסנהדרין.
 48הסבר זה מדוייק בלשונו ,שמתחלה כתב שהשערות אינן אפילו "התחלת גדלותה" ולבסוף
כתב "דמדינא בהכי סגיא ",וא"א לומר שכוונת שניהם לדבר אחד שכל שאינו נכלל ב"מדינא
בהכי סגיא" אינו נחשב אפילו התחלה ,שא"כ אין צורך להמשכת דבריו ש"אפילו קטנה
שבקטנות אפשר שיהא לה שער אחד ושומא בעלמא הוא" – תיפוק ליה דמדינא לא סגיא
בשערה אחת .ע"כ מבואר שכוונתו כמו שכתבתי ,שאפילו דברים שנחשבים רק התחלות
נחשבים דברים שלמים להכשיר עדות עליהם .גם יש יתרון חיצוני לפי זה ,דהשתא שיטתו
קרובה יותר לשיטת חידושי הר"ן בסנהדרין ,ועיין לעיל בהערה  54לענין התייחסות הר"ן
לאותם חידושים.
 49עיין חידושי הרמב"ן לב"ב דף מב.
 50עיין חידושי הריטב"א לב"ב כט ,.אבל אפשר שאפילו הריטב"א לא כוון לזה .ואכמ"ל.
 51עיין באהל תורה )ב"ב דף נו( שלא הבין את הר"ן כשפירשתי ולכן הקשו קושיא עליו שם
שמתורץ לפי דרכינו.

 
מנהל הישיבה

 
 
איתא בגמ' ב"ב דף נה" .אמר רבה הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן
בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל :דינא דמלכותא דינא ,ואריסותא
דפרסאי עד מ' שנין ,והני זהרורי דזבין ארעא לטסקא זבינהו זביני" .עיין
ברשב"ם שם שהסביר ששני הדינים האחרונים תלויין בדינא קמא של דינא
דמלכותא דינא .ובדין של אריסותא דפרסאי ביאר הרשב" ם" :חזקת פרסיים
מ' שנים היא ע"י דינא דמלכותא דאע"ג דלא קני איניש אלא בשטר מיהו אם
החזיק בה עכו"ם מ' שנים ובא ישראל וקנה ממנו הוי קנין גמור ולא יוכל
ישראל אחר לומר שלי היא שגזלה עכו"ם ממני ואע"ג דאמרינן ישראל הבא
מחמת העכו"ם הרי הוא כעכו"ם ואין לו חזקה אלא בההוא שטרא שמכרה
ישראל לעכו"ם הכא יש לו חזקה .אי נמי אתא לאשמועינן דאע"ג דבשאר
מקומות הויא חזקה לישראל בג' שנים בארץ פרס אינה חזקה בפחות ממ'
שנים דדינא דמלכותא הוא שם כן".
הרי לפי הרשב"ם אע"פ שיש דינים מפורשים בפ' חזקת הבתים בענין
חזקת ג' שנים שאם ישראל החזיק בקרקע חבירו ג' שנים וחבירו לא מיחה
בפני עדים משך כל השנים האלו שחזקתו מועלת לו אם יש לו טענה שמכר לו
חבירו או נתן לו במתנה אלא שאבד שטרו ,ואין לעכו"ם חזקה במקרה דומה
דאמרינן שסתם עכו"ם גזלנים הם וישראל ירא למחות והלכך לא תקנו בהם
חזקה )כדכתב הרשב"ם בדף לה :ד"ה ישראל הבא מחמת עכו"ם( ,מ"מ
דינא דמלכותא דינא יכול לשנות הדין באחד מב' אופנים) :א( שיהא חזקה
לישראל הבא מחמת עכו"ם כאשר העכו"ם כבר החזיק בקרקע משך השנים
הדרושים כפי חק המדינה ,או )ב( שחזקת ג' שנים אינה מועילה אפי' לישראל
שהחזיק בקרקע חבירו אלא חייב לחכות עד סוף הזמן הנקבע כפי חק המדינה
כדי שתהיה לו חזקה המועלת לו.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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הנה יש לחקור בענין שני הפירושים של הרשב"ם .בנוגע לפירוש
הראשון ,אם נניח כסברת הרשב"ם בדף לה ע"ב שסתם עכו"ם גזלנים הם,
קשה להבין למה ישתנה הדין מטעם דינא דמלכותא דינא .והלא יש כלל בענין
דינא דמלכותא דינא שרק דינא דמלכותא דינא ,אבל גזלנותא דמלכותא לאו
דינא )עיין בבאר הגולה חו"מ סי' שסט ס"ק ה בשם המ"מ הל' גזילה ה:יג(
וא"כ איך אפשר לחייב ישראל להפסיד קרקעו מטעם דינא דמלכותא אם
העכו"ם גזל את הקרקע ממנו .וגם יש לעיין אם הכוונה בדין של אריסותא
דפרסאי היא דמעמידין הקרקע ביד המוחזק לאחר מ' שנה רק כשיש לו טענה
וכמו בדיני ישראל שכל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה )מא (.או שאע"פ
שאין עמה טענה מ"מ מעמידין הקרקע בידו וגם מעמידין הקרקע ביד ישראל
הבא מחמתו .ונראה שלפי הרשב"ם אין צורך ע"פ דד"מ לחזקה שיש עמה
טענה שהרי לשיטתו סתם עכו"ם גזלנים הם וע"כ טענתם אינם כלום .אלא
נראה שצ"ל שאפ' אם אין לעכו"ם טענה ,מדינא דמלכותא יש להם רשות
להחזיק בקרקע לאחר מ' שנה ומטעם דדמ"ד יש כח ביד המלכות לקבוע
שאין זה נחשב לגזילה לאחר שעבר זמן רב כ"כ ולא מחו הבעלים .וכן עיין
בריטב"א )נה .ד"ה ואריסא דפרסאי( שנראה שהבין לפי הרשב"ם שמדובר
בחזקה שאין עמה טענה.
וכן נראה מלשון רבינו יונה בסוגייתינו )ד"ה ואריסא דפרסאי( שכתב
"פ' כגון שהנהיג המלך שתועיל חזקה לגוי בארבעין שנין ,הלכך גוי שלקח
מישראל והחזיק בה ארבעים שנה הופקעה מישראל מדינא דמלכותא וזכה בה
ישראל אפילו אם הי' גזולה ביד הגוי כיון שאין שם עדי גזילה ואם לקחה
הישראל מן הגוי זכה בה ואין ישראל ראשון יכול להוציאה מידו" .ז"א
שאפילו אם באמת הקרקע היא גזולה ביד הגוי מועילה חזקת מ' שנים בקרקע
מטעם דינא דמלכותא דינא .אלא שיש לעיין בכוונת לשונו "כיון שאין שם
עדי גזילה" ונראה שר"ל שאפי' ע"י דינא דמלכותא א"א לו לזכות בקרקע
במקום שיש עדים שגזל את הקרקע ,אבל מ"מ מועילה חזקתו אפילו בחזקה
שאין עמה טענה .וכן עיין בנ"י בסוגיין )כט :בדפי הרי"ף ד"ה וה"מ לטסקא(.
להלכה ,עיין בסמ"ע )חו"מ סי' קמט ס"ק כב( שכתב בשם הראב"ד
והמרדכי והר"ן שאם החזיק העכו"ם או הישראל הבאים מכחו מ' שנה הוי
חזקה מדין אריסא דפרסאי .ובנתיבות בביאורים )אות ד( הדגיש שצריך להיות
ביד העכו"ם מ' שנה ומועיל מטעם דאייאושי מייאש מאריה מיניה ,ויאוש
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כה"ג מועיל כשאינו יכול להוציא בדיניהם מטעם דינא דמלכותא דינא וכשבא
אח"כ ליד ישראל הוי כמו יאוש ושינוי רשות דמהני .ולפ"ז אתי שפיר לשונו
של רבינו יונה דמועיל אפילו אם היתה גזולה ביד הגוי דלא מטעם נאמנות
הגוי בטענתיה מזכין לישראל הבא מחמתו אלא מטעם דאמרינן שכבר אייאש
מאריה לאחר מ' שנה שיודע שא"א להוציא את הקרקע מן העכו"ם בדיניהם.
ולפי ביאור הנתיבות לכאורה הדין לא ישתנה אם יבואו עדי גזילה על הקרקע
אלא א"כ נאמר כסברא דלעיל שבמקרה שיש עדי גזילה אפי' מדינא דמלכותא
מוציאין את הקרקע מן העכו"ם.
]אלא שצ"ע במה שציין הנתיבות לחו"מ סי' רלו סעיף ט דמשמע
משם שבכל מקום שמרא קמא היה יכול להוציא את קרקעו הגזולה מן
העכו"ם בדיניהם ולא עשה כן לפני שמכר העכו"ם את הקרקע ללוקח ישראל,
יש אומדנא שמרא קמא כבר נתייאש ממנו .וכן עיין ברמ"א כאן סי' קמט
סעיף טו ע"פ הראבי"ה וז"ל וכל מקום דיכולין לכוף העכו"ם בדיניהם אם בא
להחזיק בשל ישראל שלא כדין יש לישראל הבא מכחו חזקה ע"כ .וא"כ ק"ק
לפי הנתיבות למה צריכים לחכות עד מ' שנה כשכבר אינו יכול להוציא
בדיניהם ונתייאש .ואולי יש ליישב שמדובר במקרה שלא היה יכול מרא קמא
לכוף את העכו"ם בדיניהם והיה מחכה עד שימכור העכו"ם לישראל ויוציאנה
ממנו ,ומ"מ נתייאש לאחר שקנה העכו"ם את הקרקע מטעם דדמ"ד שבמקרה
כזה אינו יכול להוציאו עולמית ולכן אייאש[.

 
אמנם לפירוש השני של הרשב"ם קשה להבין למה ישתנה הדין של
ג' שנים בחזקת קרקעות אפילו בב"ד ישראל מחמת דינא דמלכותא דינא.
מובן למה ישתנה הדין כשהקרקע ביד עכו"ם וכבר נתייאשו הבעלים
מלהוציא את הקרקע ממנו לאחר מ' שנה בדיניהם אבל נראה שכל זה אינו
שייך במקום שמדובר רק בשני ישראלים הדנים על פי דיני התורה.
כידוע יש מח' גדולה בענין ההיקף של דינא דמלכותא דינא ,עיין
בשו"ע ורמ"א חו"מ סי' שסט סעיף ח ובלשון הרמ"א בסוף הסימן שכתב שם
שכל שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן דדמ"ד ,אבל כבר כתב הש"ך בחו"מ
סי' עג ס"ק לט דאין דדמ"ד שייך במשא ומתן בין ב' ישראלים כשיש לנו כבר
דינים מפורשים ע"פ תורתינו הקדושה .וגם בעליות דרבינו יונה חלק על פירוש
השני של הרשב"ם מטעם דלא שייך דד"מ בסכסוך בין ב' ישראלים לבד.
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וע"ע בס' חזון איש חלק חו"מ ליקוטים סי' טז אות א מה שכתב בענין הזה.
ובאמת כן כתב הנתיבות הנ"ל ע"פ הש"ך הנ"ל דאי אפשר להחזיק ישראל
בקרקע ע"פ דדמ"ד כשהיתה הקרקע ביד ישראל מ' שנה או אפי' חלק ממ'
שנה אלא אומרים דדמ"ד רק כשהחזיק העכו"ם בקרקע כל מ' שנה שאח"כ
אמרינן דבהיתירא אתא לידיה דישראל השני .ולכך הניח בצ"ע לשון הסמ"ע
הנ"ל שהרי משמע מדבריו דאפילו אם מ' שנה נשלמו ביד הישראל שבא מכח
העכו"ם הוי חזקה ביד הישראל מטעם דינא דאריסא דפרסאי ,ועיין בנ"י בדפי
הרי"ף כט :ד"ה ואריסא דפרסאי בשם הראב"ד שמשמע מלשונו כמו שכתב
הסמ"ע.
ואולי יש ליישב שיטת הרשב"ם ע"פ השיטה בראשונים )הרא"מ
הובא בב"י סי' שסט סעיף יד ,ובשיטה מקובצת לנדרים כח .ד"ה גמרא בשם
רבינו הקדוש( שהובאה ברמ"א סימן שסט ס"ח דאמרינן דדמ"ד רק בנוגע
למסים ומכסים התלוים בקרקע מטעם שהארץ של המלך וכל אדם יכול
לעשות בשלו מה שירצה )עיין בסמ"ע שם ס"ק יב( ,וגם עיין בר"ן בנדרים דף
כח .ד"ה במוכס העומד מאליו שכתב דדמ"ד מפני שהארץ של המלך והוא
יכול לגרש את תושביו מהארץ אם לא יעשו כמצותיו ,וא"כ ע"פ זה יש לומר
שבעניני קרקע יכול המלך תמיד לקבוע מי זוכה לדור בקרקע שלו .ולפי זה
בכל ענין העברת קרקע וחזקתה אפי' בין ב' ישראלים יכול המלך לקבוע מי
יזכה בדין .וכן עיין בפתחי חושן חלק ח מהלכות קנינים פרק ב הערה יד
שהביא כמה פוסקים שסברו שאם יש דד"מ שאין קנין על קרקע חל בלי
רישום בטאבו ,קניני קרקע לא יחולו אפילו בין שני ישראלים מטעם דינא
דמלכותא) .אבל ע"ש בפתחי חושן שהביא מספר מעדני ארץ שרוב רובם של
הפוסקים לא סברו כן להלכה ,וע"ע במנחת יצחק ח"ו סימן קע )כב( ,ובחזון
איש הנ"ל ,ובאגרות משה חו"מ ב:סב שכתב "שאף במכירת קרקעות ובתים
לא נקנו במדינתנו וכדומה לא בכסף ולא בשטר כל זמן שלא עשה לו כדיני
המדינה דשום אדם לא סמך דעתו אלא על דיני המדינה בזה" ע"ש(.
מיהו הרשב"ם בעצמו כתב בענין דדמ"ד )ב"ב דף נד :ד"ה והאמר
שמואל( שהוא שייך לכל "מסים וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכים
שרגילים להנהיג במלכותם  ...שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי
המלך ומשפטיו" וא"כ לדעתו דדמ"ד אינו שייך בקרקע בלבד .מ"מ עדיין
יתכן שיש כח מיוחד למלך בעניני קרקע לאור הטעמים שהובאו לעיל ,ואין
לגרוע מכח זה אם בני המלכות גם קבלו על עצמם שאר חוקי המלך שאינם
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תלוים בבעלות המלך על הקרקע .ועיין בדבר אברהם ח"א ס"א ענף ב בד"ה
ואפילו לפמ"ש הרשב"ם שהציע מתוך דברי הרשב"ם שמ"מ הכח של דדמ"ד
בקרקעות ובשווקים וברחובות הוי מטעם כיבוש ,ולכן יכול לעשות בהם מה
שירצו וע"ש בד"ה ויותר.
וגם עיין בפתחי חושן הנ"ל שכתב )בד"ה ולענ"ד( בענין רשימה
בטאבו שהתקנה הזאת היא לתקנת התושבים שלא יחזור המוכר וימכור לאחר
אחרי מכירתו לראשון ,וגם שלא ילוה אחר המכירה וישעבד קרקע זו ולכשלא
יפרע יבא המלוה ויוציא קרקע שלא כדין" ,והרי בדינא דמלכותא שהוא
לתקנת התושבים נראה דעת רוב הפוסקים דדינא דמלכותא דינא אף בין
ישראל לישראל" ע"ש .וכן איתא בדרכי משה לחו"מ סימן שסט ס"ק ג ע"פ
המרדכי דאפילו בין ישראל לחבירו יש בו משום דינא דמלכותא ע"ש .וא"כ
יש לומר כמו כן בדין אריסא דפרסאי אליבא דרשב"ם שהוא ג"כ לתקנת
התושבים ולכן לפי דעת הפוסקים האלו שייך גם בין ישראל לישראל.
ובעיקר השאלה מתי שייך דדמ"ד אפילו בין ב' ישראלים עיין בבית
יוסף בסוף סימן שסט שהביא מה"ר יעקב ישראל ז"ל שדן במקרה של ישראל
שהלוה לחבירו על המשכון אם אמרינן דינא דמלכותא דינא וכתב יסוד גדול
בענין וז"ל "וכל שאינו מכריח אינו דינא דמלכותא כמו לא ליכול ארעא אלא
באיגרתא שהמלך מקפיד על כך" ,ר"ל שבהקפדה תליא מילתא .וכן הגדיר
הגר"ע יוסף ביחוה דעת חלק ד ,סימן סה שציטט דברי החיד"א בספר טוב עין
)סימן יז אות ד'( ,ש"לא שייך לומר דינא דמלכותא דינא אלא כשהמלך גוזר
על כל בני מדינתו וכופה עליהם לקיים גזירתו ,ואם לא יקיימו ריב לו עמהם
מה שאין כן בנידון דידן )במי שרצה לדון בערכאות בדיני ירושה( שבודאי אין
המלכות מקפדת אם נדון כפי חוקי תורתינו" ע"ש שגם ציטט לדברי הר' יעקב
ישראל הנ"ל .היינו שבמקרה שמלך מקפיד שבני המדינה ינהגו כפי חוקיו
)בעניני ממונות( ואם לא יקיימו יריב עמהם ,אמרינן דינא דמלכותא דינא אפי'
בין ב' ישראלים.
ולע"ד נראה לחדש שאין זה סיבה אלא סימן לדבר ,שכל דין שהוא
ממש נגדר כ"תקנת בני המדינה" כלשון הרמ"א ,או "תקנת התושבים" כפי
לשון הפתחי חושן הנ"ל ,אמרינן ביה דדמ"ד אפילו בין ב' ישראלים ,שאם לא
ישמרו אותו חלק מתושבי המדינה ,המלכות תקפיד מפני שקיום הדין תלוי
בשמירתו של כל אחד מבני המדינה) .אבל עיין בד"מ הנ"ל שמשמע שהרמ"א
בעצמו סבר ששייך דד"מ אפילו כשהמלכות אינה מקפדת אבל אפשר שזה רק
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מטעם שיש מנהג ישראל לנהוג כמותם בכמה עניני מו"מ וכמו שכתב בד"מ
חו"מ סי' עג ס"ק ו (.ורעיון דומה מצאנו בדברי הרב משה פיינשטיין זצ"ל
שכתב )אג"מ חו"מ חלק ב סימן סב( ,בענין חברה שפשטה את הרגל שאפ'
להסוברין שאמרינן דדמ"ד בכל דין ,אינו אלא בדברים כמו תשלומי הלואות
מהנכסים "שהוא חסרון להמלכות שיהיה חלוקי דינים בין אינשי לאינשי
שמזה אפשר לבא לידי קנאה ותחרות ומריבות" וע"כ אסיק שבדינים שקבעה
המלכות בסדר גביית חובות ע"י בעלי חוב כשיש פשיטת רגל ,קיים דדמ"ד
אפילו בין ב' ישראלים מפני שאיסור תפיסת בעל חוב "הוא מהדינים שנוגע
לכל אנשי המדינה" ע"ש.
וכן עיין בלשון רבינו יונה בד"ה ואריסא דפרסאי שכתב בטעמו
ש"אין לפרש דישראל שמחזיק בנכסי חברו בארץ פרס אין לו חזקה אלא
בארבעין שנין" )כמו שפירש הרשב"ם( משום ש"כיון שיכול ישראל לכוף
את חברו בדיני ישראל ואין המלך כופה אותן לדון באותן דינין והנהגות
שהנהיג ,נמצא שלא פקע זכותו של ישראל מחמת אותו דינא דמלכותא".
ומשמע שאם באמת המלכות הקפידה על כך ,היינו אומרים דדמ"ד אפי' בין
ב' ישראלים .וכן נראה שהבין הדבר אברהם )ח"א סימן א ,ענף ב בסוף ד"ה
והנ"ל דדעת רבינו יונה( את דבריו ע"ש ,וכן עיין בחזו"א הנ"ל ד"ה אבל.
וא"כ יש לומר בטעם הרשב"ם דאמרינן באריסא דפרסאי שדדמ"ד אפי'
לגבי ישראל שאין לו חזקה עד ארבעים שנה היינו מפני שסבר שהמלכות
בפרס הקפידה שינהגו גם בינם לבין עצמם כדין המלכות בענין זה ,ומטעם
זה נחשב לסימן שהתקנה הזאת היתה בגדר "תקנת בני המדינה" השייכת גם
לישראלים .וכעין זה כתב הרב מרדכי ליב קצנלנבגון בהערותיו על חידושי
הרשב"א )מוסד הר' קוק ב"ב נה .הערה  (24בביאור פירוש השני של
הרשב"ם שהביא הרשב"א שם )ד"ה אריסא דפרסאי( בשם "יש מפרשים".

 
 
עוד אפשר לומר שהשאלה אם המלכות מקפדת אם ישראלים שומרים
את החק של אריסא דפרסאי תלויה בטעם החק של המלכות .דהנה יש חק דומה
שקיים היום בארצות הברית בשם "אדווערס פאסעשין" וכמה פרטים של החק
דומים לדין התורה של חזקת קרקעות .למשל) ,א( השנים של חזקת המחזיק
בקרקע בלי מחאה מן הבעלים צריכות להיות רצופות )וכמימרא דרב הונא כט:
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"שלש שנים שאמרו הוא שאכלן רצופות"() ,ב( החזקה של המחזיק צריכה
להיות בלי שותפות עם המערער – ר"ל שאין חזקה אם המערער השתמש עמו
בקרקע במשך שני החזקה )וכמו שביאר הרשב"ם את הסוגיא בדף כט" :אנא
בשכוני גוואי הואי" וכמו שהובא ברמ"א בחו"מ קמ:יג() ,ג( שצריך המחזיק
לאחזוקי כדרך שמחזקי אינשי באותה קרקע )כמבואר בדף לו" .אכלה שחת
לא הוי חזקה"() ,ד( שצריך להחזיק בקרקע באופן שמסתמא לא יניחו הבעלים
לגזלן להחזיק ככה )עיין בדף לו" :ת"ר ניר אינו חזקה  ...ומ"ט דמ"ד ניר אינו
חזקה? מימר אמר כל שיבא ושיבא דכרבו לעייל ביה"( ,ו)ה( שאפשר לשלשה
לקוחות זא"ז להחזיק בקרקע אם מביאים ראיה שהעבירו את הקרקע זה לזה
ע"י שטר )וכדאיתא בדף מא" :שלשה לקוחות מצטרפין אמר רב וכולם
בשטר"(.
אלא ששונה החק בדרך כלל בשתי נקודות חשובות :אחת ,שלפי
החק אין צורך לחזקה שיש עמה טענה )ואדרבה אם יש טענה אפשר לטעון
אחוי שטרך אפי' לאחר כמה שנים( ולפי דיני התורה כל חזקה שאין עמה
טענה )כגון שמכרת לי או שנתת לי במתנה( אינה חזקה )ב"ב מא ,(.ושנית
שבדרך כלל החק קובע כמו אריסא דפרסאי שיש חזקה רק לאחר הרבה שנים
כגון מ' שנה אבל חזקת ג' שנים אינה מספיקה .ונראה ששני השינוים האלו
תלויים זה בזה שמכיון שהחזקה של דדמ"ד בקרקע אינה מטעם הגמ' שטפי
מג' שנים לא מיזדהר איניש בשטריה )עיין ב"ב כט (.וגם אין צורך לשום
טענה ,לכן אין סברא להעביר קרקע מבעלים הידועים עד שתשתקע ברשות
השני הרבה שנים.
כדי להסביר החק של אדווערס פאסעשין שמחזיקין בקרקע ע"פ
דינא דמלכותא אע"פ שאין לו טענה ,יש מח' שהופיעה לפני מאה שנה בין
שופט חשוב ופרופסור בארצה"ב בטעם הדבר ,שלפי השופט בבית משפט
העליון דארצה"ב בשם אליווער ווענדל האלמס הטעם לדבר הוא לשלם גמול
למחזיק בעד עבודתו בקרקע הרבה שנים שיש לתת לו מפרי עמלו אע"פ
שבעצם חשוב גזלן ממש ,ולפי הפרופסור בשם הענרי ווינטראפ בעלענטיין
אין הדעת נותנת שיהא חוטא נשכר אלא דאמרינן שמכיון שלא מחו הבעלים
הראשונים במשך הרבה שנים ,תקשה ביותר לברר למפרע עניני בעלות של כל
הקרקעות וכל המכירות ומקחין שנעשו לאחר העברת כל הזמן שהקרקע כבר
היתה בחזקת השני .ונראה שלפי טעמו של פרופ .בעלענטיין שהחק נוגע לכח
השלטון לסדר את רשימות הממשלה בעניני קרקעות מובן למה תקפיד
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המלכות על שמירת החק ע"י כל תושבי המדינה ,אבל ע"פ הטעם של השופט
האלמס אינו ברור שתקפיד המלכות אם ע"פ דיני תורה דנים שאין לגזלן
או למי שבא מכחו להרוויח אם החזיק מ' שנה ואין לו טענה .אבל עכ"פ בין
ב' השיטות האלו מובן רק למה המלכות תקפיד שתשאר הקרקע ברשות השני
לאחר מ' שנה אפי' בלי טענה ,אבל קשה להבין למה תקפיד המלכות אם בין
ב' ישראלים ידונו על פי דין תורה לקיים את הקרקע ברשות השני בטענה עם
חזקת ג' שנים בלבד.
ואולי י"ל שאפילו בחזקת ג' שנים בין ב' ישראלים אפשר שתקפיד
הנהלת המדינה ובפרט בזה"ז אם מצריכין המלכות לרשום מכירת קרקע
בטאבו .היינו שלפי הפוסקים שהובאו בפתחי חושן הנ"ל שאין קנין חל בין ב'
ישראלים בלי רישום בטאבו במקום שהמלכות מחייבת רישום בטאבו ,אין
להחזיק קרקע ביד מי שטוען שאבד שטרו לאחר ג' שנים מכיון שהמקח לא
נרשם בטאבו .וא"כ מובן לפ"ז שא"א לו להחזיק בקרקע ע"י טענה מכיון
שאין לו רשימה בטאבו ,אלא זוכה בקרקע לאחר מ' שנה מטעם דדמ"ד .אבל
יש לחקור לפי הסוברים דאין אומרים דדמ"ד בחיוב לרשום בטאבו וכמו
שהבאנו לעיל ,האם העובדא שהקרקע עדיין נרשמת בשם בעלים הראשונים
בטאבו מונע אותו מלטעון חזקת ג' שנים בכל אופן?
השאלה הזאת הובאה בשו"ת תשורת ש"י מהדו"ת סימן א שנשאל
אודות מי שאכל שני חזקה בשדה חבירו ואח"כ ערער עליו חבירו שאכל
בגזילה וב"גרונד בואך" )ז"א ברשימת הקרקעות ,דומה לטאבו( הוא על שם
המערער והציע השואל שאולי מטעם זה "ריע טענת המוחזק דלמה הניח
שדהו בגרונד בואך ולא הכתיבו על שמו כשלקחה" .והשיב בעל התשורת
ש"י דמה דמהני חזקת ג' שנים הוא דלאחר ג' שנים טפי לא מיזדהר בשטרו
ו"לאו משום דתו לא יאומן המערער" והוסיף דע"כ "אין ריע טענת המחזיק
מה דלא שמר שטרו אפי' בגרונד בואך נשאר כתוב על שם המערער" ע"ש.
וי"ל שלפי סברת השואל יש ענין של דינא דמלכותא דינא במה שקבעו
המדינה שכל הקונה קרקע חייב לרשום בגרונד בואך ,ואפי' אם ע"פ דד"מ לא
נפסוק בין ב' ישראלים שיש חיוב גמור לרשום בגרונג בואך ,מ"מ מטעם דינא
דמלכותא אין להחזיק בחזקת ג' שנים כשנתעצל ברשימת הקרקע ,כיון שיש
למלכות הקפדה לשמור על רשימת הבעלים בגרונד בואך .ולפי התשורת ש"י
אין דין זה בגדר דינא דמלכותא בכלל כשמדובר בב' ישראלים ואולי לדעתו
לא תקפיד הממשלה אם ישראל מחזיק בקרקע של חבירו ישראל לאחר ג' שנים,
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וי"ל לדעה זו שהרשימה בגרונד בואך )או טאבו( הויא רק למנוע מקרים של
גזילה ,ואם בעלי הדין מסכימים להעמיד את הקרקע ביד המחזיק ע"פ דייני
ישראל בלי רשימה בגרונד בואך אין למלכות ריב עמהם על זה.
עוד יש לפרש חלוקת הדעות בין השואל לבין התשורת ש"י ע"פ
המח' בטעם חזקת ג' שנים לפי דיני התורה .דהנה מביא קצות החושן בחו"מ
סימן קמ ס"ק ב שתי דעות בטעם חזקת ג' שנים .לפי הרמב"ן בב"ב דף מב.
)ד"ה הא דתניא( הדין של חזקת ג' שנים בין ישראל לחבירו הוא דין גמור
"כיון דהאי שתיק רגלים לדבר" – ר"ל כיון שהמחזיק החזיק בקרקע אפילו
שעה אחת והבעלים שתקו יש כבר ראיה מיד שהקרקע שלו" ,אלא שבתוך
שלש אמרינן ליה למחזיק אחוי שטרך ולאחר שלש כיון דלא מזדהר בה טפי
אתרע ליה האי טענה ואמרינן לא לחנם שתק" ,ולכן צריך לחכות ג' שנים כדי
שחזקתו תפעל )בלי שטר( כראיה בלי שום ריעותא .אבל לפי הקצות הדין של
חזקת ג' שנים הוי רק מטעם תקנת חכמים שלא ימשוך מזה פסידא דלקוחות
וכמו שכתב הנמוקי יוסף )דף יד .בדפי הריף ד"ה טפי לא מזדהר( "כי סבור
לא יערער עליו אדם עוד כיון שאכל ג' שנים בשופי ולא ערערו בו ולפי שדעת
העולם כן לא תקנו חכמים אלא ג' שנים".
ועיין בחידושי רבי מאיר שמחה על הש"ס )ב"ב כט .ד"ה אלא אמר
רבא ,אות ד( שכתב שנ"מ משתי השיטות בענין חיוב שבועה ,שלפי דעת
הרמב"ן שחזקת ג' שנים פועלת כראיה גמורה אין צורך להמחזיק לישבע
וכמו שכתב הרשב"ם בדף לג .במעשה של רבא בר שרשום )ד"ה מהימננא(
"בלא שבועה  ...ועוד דחזקת ג' שנים במקום שטר קיימא" ,ולפי דעת הקצות
דהחזקה מטעם תקנת לקוחות כל היכא דאפשר לברר חזקתו מבררינן וא"כ יש
חיוב על המחזיק לישבע וכמו שסבר הרא"ש שם בסימן יז "הלכך הבא מחמת
חזקה צריך שבועה נהי דחזקה במקום שטר עומדת היינו לענין זה שאין
מוציאין את הקרקע מתחת ידו משום דלא מצי לאיזדהורי בשטרו לעולם
ושבועה מיהא בעי" ע"כ.
וכאן בענין שאלה של הגרונד בואך יש לבאר שהתשורת ש"י שסבר
דאין ריעותא במה שלא רשם בגרונד בואך סבר שהדין של חזקת ג' שנים
מיוסד על תקנת חכמים שאין איש מזדהר בשטרו יותר מג' שנים ,ולכן לא
נשתנה הדין מחמת שלא רשם בגרונד בואך ,אבל לפי השואל אפשר שסבר
כמו שיטת הרמב"ן שהחזקה פועלת כראיה משום שלא מחה המערער וכאן
אין ראיה ברורה מכיון שיש ריעותא גדולה במה שלא רשם הלוקח כפי מנהג
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המדינה בגרונד בואך ,וכמו שכתב הרמב"ן כשיש ריעותא אחרת של אחוי
שטרך שפוגמת הריעותא בראיית החזקה של המחזיק .ועיין מה שכתב בענין
זה בפתחי חושן חלק י ,פרק יד ,הערה לה.
כל זה נוגע לענין רשימות הקרקעות בארצות הברית ,שלפי החק
אפשר לקנות קרקע אפי' בלי רשימה בספרי השלטון ,אלא שאם לקח הראשון
ולא רשם ואח"כ בא לוקח שני ורשם ולא ידע השני שלקחה זה הראשון קודם,
זכה הלוקח השני בקרקע .וא"כ אפי' להסוברים שרשימה בטאבו מעכב את
המקח כמו שנתבאר לעיל ,כל זה אינו שייך בארצות הברית מכיון שלפי דד"מ
המקח קיים אפי' בלי רשימת המקח בספרי השלטון .אבל מ"מ אם אחד טוען
שקנה קרקע מישראל אחר ואבד שטרו לאחר ג' שנים ,ולא רשם את מקחו
ברשימת הקרקעות של הממשלה ,יש לדון אם מעמידין הקרקע בידו או אם
מחזירין הקרקע לבעלים הראשונים ,על פי החקירה הנ"ל .לפי סברת תשורת
ש"י נראה שיש להחזיק הקרקע בידו של המחזיק מכיון שמ"מ לא מיזדהר
איניש בשטריה לאחר ג' שנים ולפי סברת השואל נראה שיש להחזיר הקרקע
למערער מכיון שיש ריעותא שלא רשם המחזיק את המקח בספרי השלטון
כדרך רוב הקונים שעושים כן כדי שלא להפסיד את מקחם.
אגב יש להעיר שבנוא יארק לפני שנתיים שינו את החק שהמחזיק
צריך לחשוב שהקרקע שלו ולא של המערער – ולא כמו שפסקו הערכאות
מקודם שיש חזקת קרקעות אפילו בידיעה גמורה שגנבה – אבל אפי' טענה זו
בגדר "שלא אמר לי אדם דבר מעולם" שהיא חזקה שאין עמה טענה ע"פ
המשנה ב"ב דף מא .כדמבואר בס' חוסן ישועות על תוס' )ד"ה שלא אמר(
שאפי' באופן שטוען שלא ידע של מי הוא הקרקע וסבר שמהפקירא אחזיק
בה מוגדר כטענה של לא אמר לי אדם מעולם ולא הוי חזקה ע"פ דין תורה.

 
לפי הסמ"ע שעכ"פ הדין של ארבעים שנה באריסא דפרסאי שייך
אפי' בישראל הבא מחמת עכו"ם אם החזיקו העכו"ם והישראל ביניהם
מ' שנה ,י"ל שהסמ"ע יודה שאין הדין של דינא דמלכותא דינא שייך במקום
שהסכסוך בין ב' ישראלים לבד וכמו שכתב בעליות דרבינו יונה ובש"ך הנ"ל,
ואפי' בנוגע לקרקעות ודלא כהרשב"ם הנ"ל .אלא לפי הסמ"ע הדין של
אריסא דפרסאי שייך לדיני ישראל רק כאשר יש יד עכו"ם באמצע שהעכו"ם
החזיק בקרקע של הישראל הראשון לפני שבאה הקרקע לרשות הישראל

דינא דמלכותא דינא בחזקת קרקעות

179

השני .אבל חידש הסמ"ע שבמקרה כזה יש להחזיק את הקרקע ברשות
הישראל המחזיק ע"פ טענתו שהחזיק מ' שנה אפי' אם נשלמו השנים לאחר
שבאה הקרקע לרשותו .וטעם לזה י"ל ע"פ כמה דרכים:
עיין בגמ' ב"ב מד :במי שקנה קרקע מן העכו"ם במעות שאין הקנין
חל מפני שאין קנין לישראל עד דמטי שטר לידיה וע"כ כל המחזיק בהן זכה
בהן .וכתבו התוס' שם ד"ה וישראל לא קנה "ונראה דשרי לישראל לתבוע
מיניה מעותיו אע"פ שמתוך כך יחזיר העובד כוכבים ויגזול את המחזיק דבדין
קא תבע ליה דלא נתן לו מעות אלא ע"מ שתבא הקרקע לידו" ע"כ ,וכן עיין
בחזון איש חו"מ בליקוטים סי' טז סעיף ב שכתב שאם איכא דד"מ נוטל שטר
מן הנכרי ומוציא מן המוחזק ,וביאר שם "וצ"ל דאע"ג דהשתא הוא דין בין
ישראל לחברו מ"מ כיון דהיתה של נכרי והלוקח ממנו תובעו השטר עדיין
חשיב זכותו של נכרי ויש בזה ד"דמ שיזכה הלוקח בשטרו" .וא"כ אפשר
לומר אותו סברא בענינינו כשיש יד נכרי באמצע שעדיין שייך דינא דמלכותא
אפילו אם ישראל שני קנה את הקרקע בתוך ארבעים שנה .וכן כתב הרב
קצנלנבגון בהערותיו על הרשב"א בב"ב דף לה) :מוסד הרב קוק הע' (55
ביישוב הסמ"ע מקושית הנתיבות וז"ל "וצ"ל דכיון דאם נוציאנו מידו ישוב
הלוקח חזרה אל הגוי המוכר ,נמצא דדין זה שייך אל הגוי ובדידיה אמרינן
דינא דמלכותא דינא" ע"ש.
ועוד יש לבאר ע"פ הריטב"א ב"ב דף לה :בשם הרא"ה )ד"ה הבא
מחמת גוי( שכל הבא מחמת עכו"ם יש לו כל זכויותיו .באמת שיטה זאת
תליא במח' שו"ע ורמ"א בחו"מ סימן קנד סעיף יח אי אמרינן שהבא מחמת
עכו"ם הרי הוא כעכו"ם רק לגריעותא כפי שיטת המחבר או אפילו למעליותא
כפי שיטת הרמ"א )ב' הדיעות נמצאות במרדכי פ' חזקת הבתים סי' תקנג(.
ועיין ברמ"א שם שכתב שיש לישראל הבא מכח העכו"ם כל כח העכו"ם
"וכ"ש במקום דאיכא דינא דמלכותא" .ובביאור הגר"א שם הביא סמוכין
לדברי הרמ"א מבבא בתרא דף נה .וכנראה שכוון לסוגייתינו ,וא"כ מטעם זה
י"ל בביאור הסמ"ע שלא ישתנה אם כבר החזיק העכו"ם בקרקע מ' שנה או
אם היתה לעכו"ם הזכות לקנות הקרקע בחזקת מ' שנה מכיון שיש לישראל
הקונה ממנו כל זכויותיו וכמו שכתב הריטב"א .אלא שעיין בס' קובץ
הפוסקים לחו"מ סימן כו שהביא משו"ת שער יהושע )בנבשתי( סי' יג
שאפילו למ"ד שיש להבא מחמת עכו"ם את כל זכויותיו של העכו"ם דין זה
אינו שייך היכא שהזכויות באו לעולם אחרי מכירת הקרקע לישראל
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בהתחדשות איזה דבר אח"כ .ואמרינן שיש לישראל הבא מכחו כל זכויותיו
רק כשכבר היתה לעכו"ם אותה זכות ,ועיין עוד בנתיבות הנ"ל בסוף דבריו
שג"כ הרגיש בנקודה הזאת .וא"כ קשה להעמיד את שיטת הסמ"ע ע"פ
הסברא של בא מחמת גוי כפי הגדרת השער יהושע מכיון שאין הזכות נגשמה
עד לאחר מ' שנה ,כשכבר באה הקרקע לרשות הישראל ,ועדיין צ"ע.
אך עדיין אפשר להסביר שיטת הסמ"ע בדרך אחר אבל לכאורה לא
מטעמיה .דהנה הר"ן כתב )דף לה :ד"ה מה גוי( בדין של אריסא דפרסאי
שלמרות שכאשר העכו"ם מחזיק בקרקע של ישראל אין לו חזקה כדמבואר
בגמ' ב"ב לה :מפני שהישראל ירא מלמחות בו מ"מ "אין מתיראין ממנו
לגמרי" וע"כ לאחר מ' שנים אם לא מיחו הבעלים במשך כל השנים הללו
אומרים שיש חזקה לגוי ולישראל הבא מחמתיה אפי' בלא שטר .ועיין
בהערות של הרב אליהו ליכטנשטיין לדף לה) :מוסד הרב קוק הע' (332
שהבין מלשון הר"ן שהדין הזה של אריסא דפרסאי לא הוי מטעם דינא
דמלכותא דינא בכלל .ונראה מן הר"ן שלאחר מ' שנה יש להאמין את העכו"ם
או הישראל הבא מחמתו מכיון שיש הוכחה לטענת המחזיק מדלא מחה
המערער בתוך מ' שנה .וא"כ לפי שיטה זאת הדין של חזקת מ' שנים אינו תלוי
בדינא דמלכותא אלא הוי כעין חזקה שיש עמה טענה .ולפי סברא זה
שמדוברת בחזקה שיש עמה טענה ניתן להבין למה יש לישראל הבא מחמת
עכו"ם חזקה לאחר מ' שנים אפי' אם רוב השנים היתה הקרקע בחזקת ישראל.

 
ע"פ הנ"ל ניתן לחדש שאפשר להבין את הפירוש הראשון של
הרשב"ם ע"פ הבנה זאת שאפי' אם נחשוש בדרך כלל שאין חזקה לעכו"ם
אפילו כשיש לו טענה שלקח מישראל מפני שהוא בחזקת גזלן ,מ"מ נגדיר
ע"פ דינא דמלכותא שיש חזקה לאחר מ' שנה שלאחר אותו זמן אין אנשים
יראים למחות ,ובפרט מפני שיודעים שע"פ דד"מ יפסידו את כח טענתם,
וע"כ אם לא מחה המערער עד לאחר מ' שנה יש רגלים לדבר שהקרקע של
המחזיק .וכן עיין בחידושי הרשב"א דף לה :ד"ה מה גוי שדעתו כדעת הר"ן
שחזקת אריסא דפרסאי לאחר מ' שנה הויא מפני שאין מתיראין ממנו למחות
בו לגמרי ובהערות שם של רב קצנלנבגון )אות  (55שהבין מתוך הרשב"א
שלשיטתו הדין הוי מטעם דינא דמלכותא דינא ולא הוי "גזילה דמלכותא"
מטעם שאין מתייראין מלמחות לגמרי "וא"כ קצת ראיה יש מדלא מחה".

דינא דמלכותא דינא בחזקת קרקעות

181

ולפי זה אין ראיה מסוגייתינו ואין ראיה אפילו מהרשב"ם שאומרים
דינא דמלכותא דינא להחזיק קרקע ביד המחזיק כשאין לו טענה בכלל .וא"כ
אולי זאת היתה גם כוונת הסמ"ע דאפי' אם דינא דאריסא דפרסאי הוא מטעם
דינא דמלכותא )ובאמת הסמ"ע בעצמו לא כתב במפורש דהוי מטעם דינא
דמלכותא( ,צריך טענה כדי להעמיד הקרקע ברשות ישראל ,וכיון שמדובר
באופן שיש טענה או כעין אנן סהדי שהיתה טענה לעכו"ם מפני שלא מחה
המערער בתוך מ' שנה ,מעמידין הקרקע ביד המוחזק לפי הסמ"ע אפי' אם
היתה הקרקע ברשותו מקצת השנים או אפילו רוב השנים של תקופת ארבעים
שנה .ואם כן אין ראיה שאפשר להחזיק בקרקע של ישראל אפי' כשיש יד
עכו"ם באמצע ע"פ דינא דמלכותא במקום שאין חזקה שיש עמה טענה .וכל
זה שלא כהנתיבות הנ"ל.
ובפרט ניתן לייחס סברא זה לרשב"ם שלדעתו ע"פ דברי האור שמח
הנ"ל טעם חזקת ג' שנים הוא כהרמב"ן הנ"ל שיש ראיה שהקרקע שייכת
למחזיק מכיון שלא מחה המערער )והביא האור שמח סמוכין מדברי הרשב"ם
בדף לח :שכתב "ומדלא מיחה הפסיד"( ,אבל מובן שאפילו אם אין ראיה זו
לעכו"ם לאחר ג' שנים מכיון ש"ישראל ירא למחות" וכדכתב הרשב"ם בדף
לה) :ד"ה ישראל הבא מחמת עכו"ם( מ"מ כפי סברת הר"ן והרשב"א דלא
מתייראין מלמחות לגמרי ,י"ל שלאחר מ' שנה חלה הראיה שהקרקע שייכת
למחזיק מכיון שלא מחה המערער תוך מ' שנה .וגם לפי פירוש ב' של
הרשב"ם שבפרס אין דין חזקה אפילו בין ב' ישראלים עד מ' שנה קשה להגיד
שלשיטתו הדין ישתנה בב' אופנים :שאי אפשר להחזיק ע"פ טענה עד מ' שנה,
וגם שלאחר מ' שנה אפשר לישראל להחזיק בקרקע של חבירו בלי טענה.
אלא נראה שמ"מ לפירוש השני של הרשב"ם בין ב' ישראלים החזקה לאחר
מ' שנה צריכה להיות על ידי טענה ,וא"כ יתכן שלפי הרשב"ם גם בפירושו
הראשון כשכתב שיש לישראל הבא מחמת עכו"ם חזקה לאחר מ' שנה היינו
בחזקה שיש עמה טענה )או כעין אנן סהדי שיש טענה(.
וכמובן זה חידוש ברשב"ם ונגד הבנת הריטב"א ברשב"ם .אלא שיש
להדגיש שאינו מספיק לפי הרשב"ם אם העכו"ם לא החזיק בקרקע כל השנים
הדרושים ע"פ החק ודלא כהסמ"ע .ובטעם לזה י"ל )לפי הבנה זאת ברשב"ם(
שמכיון שעדיין לא היתה זכות לעכו"ם בקרקע בזמן שמכר לישראל א"א
לישראל לקנות זכותו ע"פ דינא דמלכותא וכסברת השער יהושע הנ"ל,
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וכמו שכתב רב קצנלנבגון בהערתו הנ"ל בהסבר שיטת הרשב"א "ואמנם מצד דין
תורה לא סגי בראיה זו אבל די בזה כדי דליהוי דינא דמלכותא דינא" ע"ש.

 
הזכרנו שהצורך לחזקה שיש עמה טענה הוא הבדל יסודי בין דיני
ישראל לדיני אומות העולם .לפי דיני ישראל והשקפת התורה א"א לזכות
בקרקע בלי טענה .וע"פ הנקודה הזאת ,אולי אפשר להבין כוונת דברי רש"י
המפורסמים בתחילת פירושו לספר בראשית" :א"ר יצחק לא היה צריך
להתחיל התורה אלא מהחדש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה
ישראל .ומה טעם פתח בבראשית ,משום )תהלים קיא:ו( כח מעשיו הגיד
לעמו לתת להם נחלת גוים ,שאם יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם,
שכבשתם ארצות שבעה גוים ,הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא ,הוא
בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ,ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה
לנו ".ויש לבאר בדרך צחות על פי הנ"ל שר"ל שיבואו אומות העולם ויתלוננו
על עם ישראל שלשיטתכם שמעמידין הקרקע ביד המוחזק רק כשיש לו חזקה
שיש עמה טענה א"כ לכאורה אין לכם זכות בארץ ישראל מכיון ש"לסטים
אתם" וחזקתכם היא בלא טענה .לכן התחילה התורה ב"בראשית" להדגיש
שכל מה שעם ישראל מחזיק בארץ היא ע"פ הקב"ה וע"כ אין לך טענה גדולה
מזו.

 

 
איתא ברמב"ן ב"ב מב ע"א "דטעמא דחזקה לאו משום איזדהורי דידיה
בלחוד אלא כיון דהאי שתיק ,רגלים לדבר אלא שבתוך שלש אמרינן ליה למחזיק
אחוי שטרך ולאחר שלש כיון דלא מזדהר ביה טפי איתרע ליה האי טענה ואמרינן
לא לחנם שתק" .והנה הטענה אחוי שטרך מוזכר בב"ב לג ע"ב ויש לברר דברי
הרמב"ן ע"פ הסוגיא שם.
איתא שם" :ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר לה
מינך זבני ואכלתיה שני חזקה .אזל אייתי סהדי דאכלה תרתי שני אמר רב נחמן
הדרא ארעא והדרי פירי .אמר רב זביד אם טען ואמר לפירות ירדתי נאמן .לאו מי
אמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובליא ואמר איזיל איגדריה לדיקלא
דפלניא דזבניה ניהלי מהימן לא חציף איניש דגזר דיקלא דלאו דיליה ,הכא נמי לא
חצי .איניש למיכל פירי דלאו דיליה" .ותוס' מפרשים הטענה של לפירות ירדתי
דנאמן משום "שכבר אכלו וזה )המ"ק( בא להוציא" ולכן סברת לא חציף לא מהני
על פירות לאחר מכאן ,כיון דאינו מוחזק בהם.
הגמ' ממשיכה ומקשה על רב זביד" :א"ה ארעא נמי?" ,ומתרץ "ארעא
אמרינן ליה אחוי שטרך" .תוס' מפרשים דכוונת הגמ' היא דבטענת מינך זבני אינו
מובן למה הדרא פירי ,לימא לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דיליה .והגמרא
מסבירה דאינו נאמן אלא בפירות שלקט כבר אבל מכאן ואילך אינו נאמן ,וכ"ש
דאינו נאמן על הקרקע ופשוט לגמ' דארעא הדרא .לכאורה ,תוס' סברו דקרקע
לעולם בחזקת בעליה עומדת ולעולם היורד תמיד בא להוציא הקרקע מחזקת
מ"ק .אבל הרמב"ן מפרש קושית הגמ' באופן אחר ,וז"ל "ארעא נמי כיון דאיהו
מוחזק בגווה ליהמניה ואוקמה היכא דקיימא" עכ"ל .הנה להרמב"ן ,כיון דלא
חציף איניש למיחת לארעא דלאו דיליה יש ה"א דהמוחזק נאמן כשטען מנך זבני
ועל זה מתרץ הגמ' ארעא אמרינן ליה אחוי שטרך .לכאורה זה גופא סברת
הרמב"ן בדף מב ע"א דאי לאו דיש טענה דאחוי שטרך ,המחזיק מוחזק בקרקע
ואחר שלש שנים איתרע האי טענה.
בסוגיא זה הרא"ש בסי' כ כתב "א"ה ארעא נמי פירוש אי טעין זבינתה
מינך לא נוציא ממנו הפירות מהאי טעמא .ארעא אמר ליה אחוי שטרך "...הרי
מבואר דהרא"ש מפרש הגמ' כתוס' וסבר דהמחזיק לעולם אינו מוחזק בקרקע.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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נראה דהרא"ש אזיל לשיטתו כשכתב סי' א' דחזקת ג' שנים הם תקנה דרבנן) .ע"ע
תוס' הרא"ש ב"מ קי ע"א ד"ה ואמר לקוחה היא בידי הכי נמי דמהימן דמדויק
נמי שם דחזקת ג' שנים היא תקנת חכמים (.1ונראה שהמחלוקת היסודית בין
2
הרמב"ן בדף מב ע"א לבין הרא"ש בסי' א' תלויה בקריאת הסוגיא בדף לג ע"ב.
איתא בריטב"א )ב"ב כח .ד"ה מניין( "אם תפיסתן רריה כמטלטלין שלא
היו הבעלים שותקים תיהוי חזקתן לאלתר "...בדף כט ע"א ד"ה אלא אמר רבא,
הריטב"א כתב עוד "דשורת הדין כיון שזה מחזיק בקרקע ואוכל בשופי גמור
יודעים הבעלים ואינן מוחין דין הוא שתהא ראיה אפילו באכילה אחת כעין
שהתפיסה ראיה במטלטלין "...נראה דיש להוכיח דהרמב"ן אינו סובר כהריטב"א
דברגע אחד יש למחזיק מוחזקות על הקרקע אם לאו דאמרינן אחוי שטרך.
כשרב זביד אמר אם טען לפירות ירדתי נאמן ,הוא מביא ראיה מרב
יהודה .והקשה הרמב"ן "אי קשיא התם )רב יהודה( משום דאמר מעיקרא הכי הוא
דנאמן )ודלא כתוס' שמפרש "אמר" כלאו דוקא( איכא למימר הכא נמי כיון
דמשיך זמנה מיפרסמא מילתא דאכילה ולא חציף למיכל ארעא דלא דיליה".
)הרמב"ן מביא תירוץ אחר ,אך נראה מלשונו שהרמב"ן מעדיף תירוץ זה(.
ומבואר דהמחזיק צריך להמשיך אכליתו לאפשר הסברא דלא חציף .השיעור
הנצרך להמשיך האכילה לפרסם החזקה אינו מבואר ,אבל נראה פשוט שאינו
לאלתר כלשון הריטב"א )כח.(.
 1וז"ל שם בד"ה ואמר לקוחה "ש חכמים דחזקת שלש שנים עומדת במקום שטר".
 2ואכן קשה לי שיטת הריטב"א דבריטב"א הנ"ל הוא סבר שיש תפיסה בקרקע ומביא ראיה
מדף לג :בזה הלשון "וכן אמרו לפנינו אי הכי ארעא נמי ומהדרינן ארעא א"ל אחוי וכו' כנ"ל,
וכן פי' לפני מורי הרא"ה נר"ו" אבל בסוגיא שם הוא מפרש כתו"ס והרא"ש וז"ל "א"ה ארעא
נמי ,אומר רבינו נר"ו שהנכון כדברי המפרשים דהכא לאו מארעא ממש פרכיה שיהא נאמן
לזכות בגוף הקרקע ,דהא ליתא ,דהא אפילו בפירי אינו נאמן אלא לגבי הפירות שכבר תפס
ברשותו ,אלא הכי פירושו דכי טעין טענת ארעא נמי יהא נאמן לגבי הפירות ואפילו כשאכל
בעדים ואמאי אמרינן דהדרא ארעא והדרא פירי ,ופרקינן דארעא איכא חזקה אחריתא כנגדו
דאמרינן ליה אחוי שטרך ,ופרכינן א"ה כי טעין נמי שירד לפירות נימא ליה הכי דקס"ד דמאן
דנחית לפירי עביד מיניה שטרא ,ופרקינן דשטרא לפירי לא עבדי אינשי ,וכן פירש הר"י ז"ל".
לכאורה אין לתרץ דהריטב"א לעולם סבר שיש תפיסה בקרקע ורק מפרש דארעא לאו דווקא
מפני איזה טעם מסוגיא דדף לג :מתרי טעמים .חדא ,דזה אינו משמע מלשון הריטב"א בדף לג:
ועוד דסוגיא דהתם איירי בגברא שהחזיק בקרקע שלש שנים למה אין לו זכות לגוף הקרקע אלא
דטענת אחוי שטרא ריעא חזקתו ,וצ"ע.

 

 *
איתא בגמ' ב"ב )קכג (:דבכור נוטל פי שנים במוקדשין .ומקשינן
דמוקדשין לאו דידיה נינהו ,ומתרצינן וז"ל בקדשים קלים ,ואליבא דרבי יוסי
הגלילי דאמר ממון בעלים הוא דתניא ומעלה מעל בה' לרבות קדשים קלים שהן
ממון בעלים ,דברי רבי יוסי הגלילי ,עכ"ל.
עיין רשב"ם )ד"ה מוקדשין( וז"ל כגון חטאות ואשמות מחיים קדשי ה'
נינהו ויש בהן מעילה כל זמן שלא נשחטו אבל שלמים אין בהן מעילה
כדדרשינן קדשי ה' קדשים המיוחדים לשם יצאו קדשים קלים שאין מיוחדים
לשם ומיהו אינם ממונו דמיקדש מיהא קדשי ולא קרינא בהו בכל אשר ימצא לו
ואפילו אם נשחטו שיכול לאכלן אינם שלו כדתנן בפ"ב דקדושין המקדש
בחלקו בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה מקודשת דמשלחן גבוה קא
זכו ומשני בקדשים קלים ומחיים דהוי ממונו לרבי יוסי הגלילי ומיהו לאחר
שחיטה לא כדאמרינן בפרק ראשון דב"ק כי אמר ר' יוסי הגלילי מחיים אבל
לאחר שחיטה דכי קא זכו משלחן גבוה קא זכו לא אמר ,עכ"ל.
ועיין רש"ש שהקשה על דבריו ,דהרי קי"ל דהלל"מ דחטאת שמתו
בעליה למיתה אזלא ,כדאיתא בכמה דוכתי .וא"כ מה ירושה שייכא ביה –
דמשמע לפי הרשב"ם דאי לאו הך דמוקדשין לאו דידיה נינהו ,היינו אומרים
דחטאת עוברת לירושים לאחר מיתת בעל הקרבן .וכן הקשה לענין אשם שמתו
בעליה דקי"ל דיפלו דמיו לנדבת ציבור ,וצ"ע בכוונת הרשב"ם .ומכח קושייתו,
פירש הרש"ש מעצמו דסוגיין מיירי בעולה שביד כהן דאיכא ירושה מצד העור,
שיורשיו זוכים בה .

 
ועיין במתני' דגיטין )כח (.וז"ל המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לה
בחזקת שהוא קיים .בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת
* ע"ע מש"כ בזה במאמרנו בחוברת קול צבי ,כרך י"ב.

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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בתרומה בחזקת שהוא קיים .השולח חטאתו ממדינת הים מקריבין אותה בחזקת
שהוא קיים .ובגמ' שם )כח (:מקשינן ,הרי בשולח קרבן ממדינת הים לא תיתכן
סמיכה בבעלים .ומתרצינן וז"ל אמר רב יוסף בקרבן נשים .רב פפא אמר
בחטאת העוף ,וצריכא דאי אשמועינן גט ,משום דלא אפשר אבל תרומה דאפשר
אימא לא; ואי אשמועינן תרומה דזמנין דלא אפשר ,אבל חטאת העוף מספיקא
לא ליעול חולין לעזרה צריכא ,עכ"ל.
ועיין מש"כ הגרע"א שם וז"ל ולא הבנתי דמאי שיאטי' דחולין בעזרה
הכא ,הלא חטאת העוף קדוש בוודאי ,והספק הוא משום איסור שמתו בעלים,
וצ"ע ,ואם נדחוק דהש"ס לאו דוקא נקט ,ע"כ מיושבת קושית תוס' שהקשו הא
חטאת העוף בא מספק ,דע"כ לא שמעינן מקרא דעל ספק חיוב מביא ולית ביה
משום חולין בעזרה ,דהתורה חייבה על ספיקו קרבן כמו על ודאי ,משא"כ היכי
דהספק שמא יש חשש פסול בקרבן פשיטא דאינו מביא כמו אם חטאת העוף
הוא ספק טריפה וה"נ דמתו בעליה הוי כמו ספק פסול בקרבן ,וצלע"ג ,עכ"ל.
וע"ע בספר גליוני הש"ס להגר"י ענגיל דגם הקשה כהגרע"א ,דלכאו' א"א
להבין לשון "חולין בעזרה" כפשוטה ,שהרי חטאת שמתו בעליה קדשים פסולין
היא ולא חולין .וציין להא דאיתא במנחות )כד (:דגם התם איכא לשון חולין
ובאמת מיירי בקודש פסול וצ"ל דלאו דוקא.
אכן ,עיין גמ' תמורה )כב (.דחטאת שמתו בעליה תמות ,ואין נהנין ולא
מועלין בה .והעירו האחרונים )מקד"ד יט:ט ,קה"י מעילה סימן ב' ,חי' הגר"ח
השלם עמ' תסז( דיש לדייק ברש"י שם שפירש דהא דאין נהנין אינו אלא
מדרבנן ,דכיון דלא היא ולא דמיה קריבין אזלא קדושתה וממילא מותרת מהנאה
מדאו' .ולכאו' מוכח מדברי רש"י דחטאת שמתו בעליה חולין היא ,אלא דהלכה
1
היא דאזלא למיתה.
שוב מצאתי בחי' הגר"מ הלוי על הרמב"ם )עמ' קיט( שהוכיח דפקעה
קדו' ממה דחטאות מתות אינן עושות תמורה ,משא"כ בפסולי המוקדשין
גם לאחר פדיונם דעושין תמורה ,כדמבואר בגמ' בכורות )יד (.וברמב"ם פ"ג
 1עיין שיעורי הגרמ"ד לתמורה )עמ' יז( שהעיר ממש"כ רש"י למעילה )י (:דנראה דס"ל
חטאות מתות דלא נהנין היינו מדאו' דנשראת קדו' ,והא דלא מועלין היינו מדאו' ,אבל מדרבנן
מועלין ומשלם קרן .עיין הערות שמועות חיים על ספר מקדש דוד שציין לרש"י במקו"א
דמשמע דלא פקע קדושה ,ודכן משמע ברמב"ם.
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מהל' תמורה ה"ד .אכן ,שוב נו"נ דאולי יש לדחות ראיה זו )ע"ש עמ' קכז; וע"ע
בחי' הגר"ח בפ"ג מהל' איס"מ ה"י( .עוד ציין שם )עמ' קכט( לאיסור אכילה
דגמרינן מקרא דממפריסי פרסה בפ"ב דבכורות )טז ,(.דמהא דבעינן איסור חדש
דאכילה ,מוכח דאין בו משום איסור קודש ,ועיין שם.
והנה יש לחקור בהפקעה זו דחטאת שמתו בעליה ,ויש לפרשה בא'
משני דרכים .עיין בגמ' ב"ק )קי (:לענין שילם את הכסף לכהן בתשלומי גזל
הגר ואח"כ מת .וז"ל הגמ' שם ,אמר אביי ש"מ כסף מכפר מחצה דאי לא
מכפר ,הוה אמינא מהדר ליורשין ,מ"ט אדעתא דהכי לא יהב ליה .אלא מעתה
חטאת שמתו בעליה תיפוק לחולין דאדעתא דהכי לא אפרשה ,אמרי חטאת
שמתו בעליה הלכתא גמירי לה דלמיתה אזלא ,עכ"ל .וצ"ע במסקנת הגמ'
ביסוד דין דלמיתה אזלא ,די"ל דתי' הגמ' דהלכה היא דמתה ולא פקעה
קדושתה ודעת הבעלים המקדישים לא מעלה ולא מורידה .א"ד י"ל דאה"נ
דאדעתא דהכי לא קדשה ,ומ"מ נאמרה הלכה דלמיתה אזלא אבל באמת הוי
חולין כשאר הקדש בטעות.
ולענ"ד יש להביא ראיה מדברי רש"י שם בד"ה תיפוק לחולין שכתב,
"ולא תיזיל למיתה ".דהנה לכאו' דבריו נראים מיותרים ,דקוש' הגמ' כבר
מבוארת במה דאמרינן דתיפוק לחולין אם נתפוס הסברא דאדעתא דהכא לא
קדשה; ואמאי הוסיף רש"י דוקא ענין המיתה .וי"ל דהוי דבר פשוט לגמ'
דפקעה קדושתה משום דאין דעתו בכך ,אבל תו הקשתה הגמ' דנימא דגם
לא תיזיל למיתה .ועל זה באה הגמ' לתרץ דהלכה היא דמתה גם לאחר
שאינה קדושה .ע"ע שו"ת אחיעזר )יו"ד סימן יג( שהאריך ביסוד הנ"ל ,ועפ"ד
ובנימוק הנ"ל ,נמצאת דעת רש"י בתמורה מבאורת ,דמהך סוגיא דב"ק פקעה
קדושתה לגמרי מדאו' ,ורק מדרבנן לא נהנין .וכן עד"ז איתא בספר פרי יצחק
)ח"ב סימן לד(.



2

אמנם ,עוד יש לפרש דין חטאת שמתו בעליה מתה שהיא חולין באופן
אחר .מצינו ב' סוגי הקדש ,קדו' הגוף וקדו' בדק הבית ,וחלוקים הם בעצם יסוד
דינם .הנה עיין גמ' חולין )קלט (.דיש לחלק בין פירות שובכו )היינו עופות
 2ע"ע מש"כ בדעת הגר"ח בסוף המאמר.
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הראויים למזבח( שמרדו ותרניגולת שמרדה ,דפירות שובכו היינו קדו' הגוף
למזבח ,משא"כ תרנגולת שאינה אלא קדו' בדה"ב .וקי"ל דדוקא בתרנגולת
שמרדה פקעה קוד' ,ובטעם הדבר כתב הרשב"א שם וז"ל וא"ת וקדושה שבהן
להיכן הלכה ,י"ל הקדש דמים אינו כקנין הגוף אלא כשעבוד ממון וכיון
שנתיאש הגזבר מחמת שמרדו הוה ליה כהפקר ופקע ליה שעבוד ממון שיש
לגבוה עליו 3,דאי נמי בקנין הגוף דעלמא כה"ג הפסידו הבעלים ,וכדאמרי'
)ב"ק קטז (:לענין שיירה שעמד עליה גייס דכל היכא דאין הבעלים יכולין ליטול
יכול למימרא מהפקרא קא זכינא ,דאלמא הפקר הוא ויצא מרשות בעלים ,עכ"ל.
ומשמע דשאני קדו' מזבח דלא יתכן שתפקע קדו' ע"י דיני הפקר ושאר דיני
ממנות וכדו'; וצ"ב.
וכן עיין ברמב"ם בפ"ו מהל' ערכין וחרמין ה"ח וז"ל ,המקדיש קדשי
מזבח לבדק הבית הרי ההקדש חל עליהן ותערך הבהמה ותפדה ויפלו דמיה
לבדק הבית והבהמה תקרב למה שהיתה בתחלה ,אבל המקדיש קדשי בדק הבית
למזבח ואמר הרי זה עולה או שלמים או החרימם לכהנים לא עשה כלום ואין
הקדש מזבח ולא החרם חל על קדשי בדק הבית שאין אדם מקדיש דבר שאינו
שלו ,עכ"ל; וגם חילוק זה צ"ב.
והנה עיין בחי' הגר"ח על הש"ס )ב"ק עו ,(.דהך דמצינו בגמ' שם
שגונב בהמה ומקדישה פטור מדו"ה דאין בה דין מכירה משום דמעיקרא תורא
דראובן והשתא תורא דראובן ,וכתבו התוס' )ד"ה והשתא( ,דהא דאיתא בסוגיא
דלקמן דחייב דו"ה בגונב ומקדיש ,היינו דוקא בקדו' בדה"ב דלא מקרי על שם
הבעלים .משא"כ בהך סוגיא דמעיקרא תורא דראובן וכו' ,דמיירי בקדו' מזבח.
וז"ל שם בשם הגר"ח ,דגבי קדשי מזבח אין זה הקנאה לרשות אחר אלא התפסת
קדו' וממילא נעשה החפץ לממון גבוה כמו במע"ש לר"מ ,ולכן אין שייך דו"ה
דהתם החיוב הוא משום הוצאה לרשות אחר ,אבל בקדשי בדה"ב שפיר הוי
כמכירה דהוי הקנאת ממון להקדש וחשיב הוצאה ,דמה לי הוצאה לרשות הדיוט
ומה לי הוצאה לרשות הקדש ,דאם אך יש הוצאה אין נפ"מ ,עכ"ל.
ע"ע שם וז"ל ,דבקדשי בדה"ב נעשה על החפץ הוצאה מרשות בעלים
לרשות אחר דהא אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ,והוי כמכירה ממש שהוא
 3עיין קה"י מעילה סימן א' דגם למ"ד דלא פקע מסכים ליסוד דבריו ,רק דלא שייך יאוש
ברשות ,וכל היכא דאיתא בי גזא דרחמנא איתא.
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מקנה את החפץ להקדש כמו גבי מכירה ,והממנות של הקדש נעשה ע"י
הקנאתו ,וכיון שהוא ממון הקדש יש ע"ז דין קדושה של הקדש ,דכיון דהם
שייכים להקדש יש בזה דין קדושה ,משא"כ הקדש קדשי מזבח דבהא דמקדיש
אין בזה הקנאה ,רק דעושה חלות קדושה על החפץ והקדושה גורמת איסור
הנאה שלו וקדושתו עושה אותו לממון גבוה וכו' דהקדושה שחלה על החפץ
עושה אותו לממון גבוה אבל מ"מ לא נכנס החפץ לרשות אחר וכמו גבי מכירה,
רק דהוי חפץ הקדש של בעלים זה ,ובקדשי בדה"ב מה שנכנס החפץ לרשות זה
הוא גורם לאיסור הנאה שלו וקדושתו ,עכ"ל.
וע"פ דברי הגר"ח יבואר הך דגמ' חולין ,דכיון דמרדה התרניגולת,
שוב פקעה קדו' שהרי כל יסוד קדו' אינה אלא מצד ממון הקדש בקנינו ,ואזדו
קנינים של הקדש ע"י יאוש גזבר כמש"כ הרשב"א .משא"כ קדו' הגוף דלא
תיתכן להפקע בדרך זה ,דקדו' אינה תוצאה מקניני הקדש שבה ,אלא משום
הדין ושם קרבן שעליה – ועניני הפקר ושאר עניני ממנות אין נוגעים בשם
קרבן שחל על הבהמה ,וז"פ .ע"ע בספר יהגה האריה לבעל תורת זרעים
)עמ' קל( שג"כ הביא ראיה זו ,וע"ע בקובץ הערות )סנ"ב ,סנ"ו( .וכן הך
דהל' ערכין וחרמין שם ,דא"א להקדיש מה דקדוש כבר לבדה"ב ,דקניני
הקדש עליו ואינו שלו וא"א להקדישו .משא"כ בדבר שלא חל עליו אלא שם
קרבן ועדיין שם בעליו עליו ,הגם דדינו כממון גבוה ,נשארים קניני ממון של
הבהמה ביד הבעלים ויכולים להקדישה – היינו למכור הבהמה לרשות
הקדש .ביאור זה בהקדש עילוי נתבאר ג"כ בחי' הגר"מ הלוי על הרמב"ם
)פ"ב מהל' מעילה ה"ה(.
וכן שמעתי פעם מאת מו"ר הגר"ח אילסון שליט"א שהסביר בשם מרן
הגרי"ד זצ"ל דזהו ביאורו בראשונים דס"ל דהך דהקדש מפקיע מידי שעיבוד,
היינו דוקא בקדו' הגוף ,עיין תוס' גיטין )מ :ד"ה הקדש( .והיינו דבדבר שקדו'
לבדה"ב ,השיעבוד מוציא אותו מרשות הקדש ומפקיע קדו' מצד זכות השיעבוד
בדיני ממונות .משא"כ בקדו' הגוף ,ע"י גביית בע"ח א"א להפקיע חלות שם
קדו' ,וכנ"ל .וכעי"ז מצאתי ג"כ בקה"י על מעילה )א:ה(.
והמסתעף ,ע"ע בספר יהגה האריה )עמ' קל( שציין לדברי המאירי
)ב"ק ו (:דהקשה דאמאי בעינן מיעוט דרעהו לפטור בהקדש שהיזק ,תיפו"ל
דהממון שמשלם אסור משום מעילה .ותי' המאירי דאם הקדש היה מחויב
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לשלם בעד ההיזק ממילא היה נפקע הקדושה ,דלשלם חוב שהקדש חייב אין
4
בזה משום מעילה ,עכ"ד היהגה האריה.
וכן שמעתי מאת מו"ר הגרמ"ד גנק שליט"א שדייק מרן הגרי"ד זצ"ל
במה שפרש"י פסחים )ה :ד"ה לפי( "בשלך אי אתה רואה אבל רואה אתה של
גבוה" דוקא לענין קדו' בדק הבית ,משום דקדו' הגוף למזבח נשאר בבעלות של
המקדיש ועובר עליה משום בל יראה ובל ימצא )וכ"ה במסורה ג עמ' ט ,וע"ע
5
רשימות שיעורים לשבועות ח"א ,עניני צדקה אות ז(.

 
ובהקדם כל הנ"ל ,יש לפרש מה דאיתא בחי' הגר"ח בפ"ב מהל'
מעילה ה"ה וז"ל דלא שייך דין נעשית מצותו רק בקדשי מזבח ,או גם בקדושת
דמים של מזבח ,דעיקר קדושתן למצותן ,משא"כ בקדשי בדק הבית ,דנעשה ע"י
ההקדש קנין גבוה בעצם הדבר המוקדש ,ולא איכפת לן כלל אם חזי למצותו אם
לא ,וא"כ הרי לא שייך בו לומר שוב נעשית מצותו ,כיון דאין קדושתו תלויה
במצותו .וקדשים שמתו יוכיחו ,דמבואר במעילה דף טו דרק קדשי מזבח שמתו
יצאו מידי מעילה אבל קדשי בדק הבית אף לאחר שמתו אית בהו מעילה ,משום
דלא יהא אלא דאקדיש אשפה לבדק הבית דמועלין בה וכו' .ומשמע דקדשי
בדק הבית אית בהו מעילה אף לאחר שמתו ,וצריך טעם למה ,אלא ודאי משום
דרק קדשי מזבח שקדושתן למצותן להכי כשמתו ולא חזיין תו למצותן פקע
 4ע"ש ביהגה האריה וז"ל אלא שעדיין קשה לי ,מהא דאיתא בירושלמי פסחים פ' מקום שנהגו,
דשדה של הקדש חייבת בשביעית ,דכתיב ושבתה הארץ שבת לה' אפי' שדה שהיא לה' ג"כ
צריכה לשבות ,ומסיק שם הירושלמי ,דאעפ"כ אסור לאכול הפירות שביעית עד שיחלל מהם
ההקדש .וזה ודאי קשה ,כיון שחל על ההקדש תורת שביעית ,היינו החיוב של תשמטנה
ונטשתה ,שנעשו הפירות הפקר ,וא"כ כיון שנפקע הממון גבוה ,ממילא היה צריך להיות
שתפקע גם הקדושה ,וא"כ למה צריך לחלל ההקדש ,עכ"ל .ויש להעיר ממש"כ בספר אפיקי ים
)ח"ב סימן כד( לחקור בדין שביעית שחל על הפירות ,אם חל בהם הפקר מדיני ממנות בעלמא,
או דלמא דיסוד דינם מצד איסור .ואולי לפי הצד השני ,ניחא קוש' היהגה האריה ,ואכמ"ל.
 5עוד דנו האחרונים לחלק ע"פ הנ"ל בסוגיא דבר פדא וקדו' פקע בכדי )נדרים כט ,(.עיין קה"י
מעילה סימן א' ,ספר זכרון כתונת יוסף )עמ' שלח( ,קובץ הערות )נו:ב( .ע"ע ספר שארית יוסף
ח"ד סימן פה שהביא חילוק זה ג"כ לענין כמה דברים :מתי מהני שאלה בהקדש; איסור
להקדיש בשבת וי"ט ]אליבא דרש"י ביצה )לז (.דאיסורו משום מו"מ[.
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מינייהו דין קדשי ד' ולית בהו מעילה ,משא"כ קדשי בדק הבית ,דהן של הקדש
בקנינם ,א"כ לא שייך בהו כלל דין מתו ,ולא איכפת לן כלל מה דלא חזיין תו
6
למצותן ,כיון דעכ"פ הרי הן קנין גבוה ,שפיר מועלין בהן ,עכ"ל.
ולכאורה יסוד דבריו כבר נתבאר לעיל בדברי הגר"ח בסוגיא דב"ק,
דקדשי מזבח קדו' מצד מה שעומדים למצותן להקרבה ולכן פקע דין מעילה
שבהם ושם קדשי ה' לאחר מיתה .והיינו דבעצם חלות קדו' ,לא הוקדשו אלא
מצד יחודם למצותן להקרבה ,ונשארים עדיין ברשות הבעלים ואינם ממון
הקדש בקנינם .וה"ה דכיון דמתו ואינם עומדים עוד להקרבה ,פקע שם קדשי
ה' מהם וה"ה דשייך גבייהו הפקעה דנעשית מצותה .משא"כ בבדה"ב דקדו'
תלויה אך ורק בקנינים ,וזה הרי לא נשתנה לאחר מיתה ולכן פודים ושוב
נותנים הדמים להקדש; 7ופשוט משום דאין קדו' תלויה במה שעומדים
להקרבה ,ועכ"פ נמצאו דברי הגר"ח עניים במקו"א ועשירים במקו"א .שוב
מצאתי בחי' הגר"מ הלוי על הרמב"ם )עמ' קכב( שביאר כ"ז מדעתו וצירף את
הדבקים בכל הנ"ל.
ובאמת יש לעיין אם קדשים שמתו אסורים בהנאה כלל וכלל לאחר
שאינם עומדים עוד למצותם .ולפום ריהטא נראה דעת התוס' קידושין )נז(.
דפקעה קדושתם 8.עיין אור שמח בפ"ד מהל' מאכ"א הי"ז שהקשה מדברי
המכילתא דלהדיא מבואר דאסורים בהנאה לאחר מיתה 9.אכן ,מבואר ברש"י
דאיסור לאחר שחיטה הוי מאיסורי הקדש )עיין מהר"ם שם( ,וכתב הגר"מ
דהיינו אותו איסור שמתהווה בקדשים קלים לפני זריקה דאין בהם משום
 6ע"ע מכתב הגרי"ז בסוף ספר חי' מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם )עמ' פב( וקה"י מעילה )ס"ו(.
 7עיין יהגה האריה )עמ' קיח( שהוכיח דעיקר ההקדש בבדה"ב הוא רק כדי לעשות פדיון ,ולא
יכול לחול קדו' בדה"ב במקום שלא יוכל להפדות; ואולי הביאור דעומדים למצותן להפדות,
וצ"ע .ע"ע חי' הגר"מ הלוי )עמ' קכג( .ע"ע יד בנימין למעילה )טו (.בשם הגריש"א שליט"א
בענין חילוקי סוגי בדה"ב ע"פ חילוקי צרכי ותשמישי הקדש.
 8עיין רש"ש שם.
 9עיין קה"י למעילה )סימן ב( תי' ע"פ דברי מהרי"ט אלגאזי )בכורות פ"ה אות לז( דאיסור
לאחר מיתה הוא דין חדש בפנ"ע מקרא דואכלת ולא לכלבך ,בכל פסוהמ"ק שנפדו דאין שום
קנינים להקדש ועדיין אסורים בגיזה ועבודה .ועכ"פ איסור אחר הוא ולא מחמת תחילת
הקדשה.

192

הרב איתן אביגדור חיים שנאל

מעילה ,אבל איסור קודש אית בהו .אכן ,לפ"ז צ"ע ברש"י דאם עומדים
באיסורם גם לאחר מיתה ,מ"ש מחטאות שמתו בעליה ושאר חטאות מתות דגם
אין עומדים להקרבה ומ"מ פקעה קדו'.
וי"ל כמש"כ קה"י מעילה )סימן ב( דיש לחלק ביניהם .דהנה גם
בקדשים שמתו דבקדו' קיימי לרש"י ,מה דאין פודים אותם הוא משום דקי"ל
דבעינן העמדה והערכה ,כמו שפסק הרמב"ם בפ"ה מהל' ערכין הי"ב .אבל
בחלות קדו' ,עדיין איתניהו בפדיון .ולו יצוייר הך פדיון ,אותם דמי פדיון היו
קדו' בקדו' אותו הקרבן והיו קונים אותם הקרבנות בדמיהם .נמצא דבעצם
החפצא של קדו' קדשים שמתו עדיין עומדים למצותם הם ,רק דפרט בדיני פדיון
)העמדה והערכה( מונע קיום זה – ולכן לא נפקעה קדו' .מאידך ,בחטאת שמתו
בעליה ונפקעו קדו' ,הרי נאמרה הלכה דלמיתה אזלא ואין להקדש בדמיהם
כלל .ואפי' אם יצוייר פדיון גם דמיהם ילכו לים המלך ולא נאמרה בהם שום
הקרבה כלל ואין עומדים למצותם בשום אופן ,גם בחלות קדו'.

 
המורם מכל האמור ,יוצא לנו ביאור חדש במה דחטאת שמתו בעליה
חולין הויא ,דאינו משום דאדעתא דהכי לא אקדשה כמש"כ בשו"ת אחיעזר
ופרי יצחק ,אלא ע"פ תורת גאוני בית בריסק למדנו דהוא דין בפנ"ע של הפקעת
קדו' הקרבן.
ונראה להכריע בין ב' הפירושים עכ"פ בדעת הרשב"ם ,וכדי לתרץ
קוש' הרש"ש .הרי הוקשה לרש"ש במה שייך ירושה בחטאת שמתו בעליה,
דהרי אפי' אם היתה דידיה ,מ"מ אין בה כלום לירש שהרי למיתה אזלא ,ואין
לבעלים או להקדש כלום .אלא לפי מה שנתבאר ,באמת פקעה קדו' החטאת
ונעשית חולין ,ועל זה חלה הירושה ,דדמי האי חטאת לשאר נכסי הדיוט וחולין,
ומקבלים היורשים החולין ע"י ירושה 10.ועל זה הקשתה הגמ' ,הרי לאו דידיה,
ואיך יתכן שתחול ירושה בדבר שאינו חלק מנכסיו ,הרי אין אדם מוריש נכסים
של חבירו לבנו .והנה את"ל כדעת האחיעזר ופרי יצחק שתפסו הך דב"ק
 10כדרך מש"כ התוס' לקמן )קלג :ד"ה בא עליו( לגבי מודר הנאה ,דכיון דמת המוריש פקע
האיסור ממילא וחלה הירושה ,וה"ה הכא.
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דאדעתה דהכי לא קדשה כלל גם למסקנת הסוגיא ,יוצא דפקעה קדו' החטאת
משום שמעולם לא היתה דעת בעלים להקדיש כה"ג; ורק דהלכה היא שתמות.
לפ"ז לא תיתכן קוש' הגמ' דמוקדשין לאו דידיה ,אלא דשפיר נחשבים כדידיה
נינהו מפני שנעקרה קדו' גם למפרע .אלא בע"כ לפי הרשב"ם צריך להבין
הפקעת קדו' חטאת שמתו בעליה מצד דין הפקעה בפנ"ע שאינו אלא מכאן
ואילך משעת מיתת הבעלים ,כדמבואר בחי' הגר"מ הלוי שם ובדברי הקה"י
וכמו שנתבאר בעזה"י.

 
ויש להעיר ,הנה עיין מש"כ הגר"ח בהל' מע"ש ע"פ סוגיא דקידושין
)ה (.דכל פדיון הקדש הוי קנין כסף בחפצא מבעלות הקדש 11.ולפי מה שנתבאר
לעיל בחילוק בין קדו' מזבח ובדה"ב ,היה נראה דצ"ל דאין דבריו שייכים אלא
פדיון מבדה"ב ,שהרי רק בכה"ג י"ל דקונים בחזרה מאת ההקדש .אבל צ"ע אם
כוונתו גם לענין קדו' מזבח )שהרי לא חילק שם( ,דהרי קדו' מזבח ברשות
בעלים קיימא ,ואיך יצוייר קנין מרשות עצמו.
וכן יש לעיין בדברי הגר"ח בפ"ח מהל' מעילה ה"א ,דיוצא מדבריו
דגם מעילה בקדשי מזבח הוי איסור גזילה מהקדש בחלות דינו 12,הגם דלפי
המבואר אין קניני הקדש בקדו' מזבח ולא יתכן אלא איסור בלבד ולא גזל
הקדש .וכמדומה שכבר העירו האחרונים בזה ,וכפי שהעלה נתה"מ )כח:ב(
דחילק הכי ,דדוקא מעילה בבדה"ב הוי גזל הקדש ,משא"כ בקדו' הגוף ]עיין
13
שיעורי הגרש"ר ליבמות )לד (.בקוש' האחרונים על דבריו[.

 11אגב ,מבואר שם דה"ה לענין פדיון מע"ש .עיין מש"כ הגראב"ו )ק"ש ח"ב סימן כ( דהשיב
לו הגר"ח דבמע"ש פדיונו לאו קנין כסף ושאני מהקדש ,וצ"ע דלכאו' הדברים נסתרים ממש"כ
בספרו )כך העירוני מו"ר הגר"צ שכטר שליט"א(.
 12ע"ע מאמרו של מו"ר הגר"א קניגסברג שליט"א בספר זכרון כתונת יוסף )עמ' קעז( ע"פ
מש"כ באתוון דאורייתא )סימן ג(.
 13ע"ע שו"ת חת"ס או"ח )סימן קפ( ורש"ש לפסחים )לג (.בענין חילוקי שיעורים ,דאולי
שיעור פרוטה במעילה אינה אלא בקדשי בדה"ב ,משא"כ בקדו' הגוף השיעור בכזית; ע"ע
תוס' מעילה )טו .ד"ה קדשי מזבח( וכבר תמהו האחרונים על דברי התוס' שם ,ואכמ"ל.
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ולכאו' הכל תלוי בכוונת הגר"ח ,אי נימא דכוונתו בהך דקדו' מזבח
ממון גבוה שלא מצד ממון וקניני הקדש ודעדיין תורא דראובן ,אם בא לאפוקי
מקנין לגבוה בתורת ממונות כלל וכלל; א"ד דיש בעלות הקדש במקצת וממון
גבוה הוא ,ומה דנשאר בבעלות ראובן ג"כ ,סגי להיות הו"א שיהיה תשלומי
כפל ,וסגי להקדישו הקדש עילוי וכו' .ואולי צ"ל דיש עכ"פ איזה בעלות
להקדש במקצת ,מכח מה דעומד להקרבה אוסר הקרבן בשאר תשמישים
והנאות 14.ועד"ז עיין שערי ישר )ג:כג ד"ה אמנם בזה( .ואולי בע"כ צ"ל כן,
דסו"ס מקשינן בסוגיין גם בקדו' הגוף דלאו דידיה )וכ"ה בבכורות נג .ועוד(,
ובע"כ דאין להבין כפשוטו דהוי תורא דראובן ממש לכל דינים ,וזהו מה דנקרא
בכמה מקומות ממון גבוה 15.אבל יש לדחות דמאי דלאו דידיה ,אין ראיה דאיכא
קנינים להקדש.
עיין מערכת נפלאה בפתיחה לספר נעלה ביהודה למס' מעילה )בפרט
אות ח' והלאה( שהאריך להוכיח דבאמת ליכא בעלות להקדש כלל בקדו'
הגוף 16.ובמשך דבריו יישב בדעת הגר"ח בפ"ח מהל' מעילה ה"א דאין הכוונה
ביסוד דין מעילה דאיכא גזילה והוצאה מרשות הקדש ,דאה"נ זה לא שייך
בקדו' הגוף ,כמו שנתבאר .אלא רק דיסוד חיובו משום דין מעשה גזילת הקדש
)ומשל למה דמצינו בעבדים לאו דגזילה ,הגם דליכא בהו כל דיני גזילה
דעלמא( ,ע"ש באורך.
ובאמת נראה דאיכא שינויי נוסחאות בין התלמידים שהביאו דברי
הגר"ח בשמו .אולם ,לא זכינו לדברי הגר"ח בזה מקולמוסו אלא מכתבי
תלמידיו ויוצאי בריסק .עיין תורת זרעים )פ"א מהל' תרומות מ"ג בשם הגרי"ז;
בפ"ו שם ה"ד בשם בעל אמרי משה(; חי' הגר"ח על הש"ס השלם )ב"ק עו;.
בכורות יא ;(.וברכ"ש ב"ק סימן לד ,ועוד .ובכמה מקומות יש להבין כנ"ל
 14ואולי בע"כ צ"ל כעי"ז לפי מה שהקשה הגראב"ו זצ"ל במכתבו להגר"מ זעמבא זצ"ל ,עיין
ק"ש ח"ב עמ' פ'.
 15והעירוני חכ"א לדייק בדברי הגר"ח בהל' מעילה שהבאנו לעיל דגם בקדו' בדה"ב" ,נעשה
ע"י ההקדש קנין גבוה בעצם הדבר המוקדש ".ומשמע דיש להבין בזה דגם אליבא דהגר"ח
בקדו' הגוף איכא איזה קניני גבוה רק דלא מוגדר כקנין גבוה בעצם דבר המוקדש.
 16ע"ע שם סוף אות' א' מה שדחה ראיית הגר"י סאלאווייציק )ר"מ בישיבת שערי שמחה
דירושלים ומח"ס רווחא דשמעתתא( מסוגיא דקדושין רשות גבוה בכסף )כח.(:
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דאיכא איזה מקצת דיני בעלות מצד ממון גבוה גם בקדו' הגוף ,ומאידך גיסא יש
17
מקומות דלא משמע כן כלל ,ובודאי קשה לדייק מן הלשונות ,ועדיין צ"ת.
שוב שמעתי ממו"ר הגרמ"ד גנק שליט"א דסבור היה מרן הגרי"ד זצ"ל
דאה"נ פדיון פסולי המוקדשין הוא מדין הפקעת איסור והוא דין מתיר בעלמא
ולא פדיון של הפקעת קדושה 18,ע"ע מש"כ בשמו במאמרו בספר זכרון כתונת
יוסף )עמ' שמ( .וכעי"ז הובא בשם הגר"מ זצ"ל ברשימות שיעורי מרן הגרי"ד
זצ"ל לנדרים ח"א )עמ' נא( ,והראיה דנשאר איסור גיזה ועבודה ,היינו שיריים
מאיסור הראשון דלא נפקע לגמרי 19.וע"ע ספר נפש הרב )עמ' שטו( שחידש
הגר"מ זצ"ל דדין שחיטת פסולי המוקדשין הוא כשאר שחיטת קדשים ולכן
בעיא כוונת ומתעסק פסול ,דלא כשחיטת חולין .ומו"ר הגר"צ שכטר שליט"א
ציין למה שהעלה הצ"פ דהשוחט פסולי המוקדשין שנפדו במקדש אינו עובר
משום חולין שנשחטו בעזרה .וכל זה כנ"ל ,דדין פסולי המוקדשין הוא דעדיין
שם קודש עליהם ,רק דאיכא היתר אכילה ע"י שחיטה .ולפ"ז עכ"פ ניחא מה
שהבאנו מדברי הגר"ח בהל' מע"ש .ע"ע חי' הגרי"ז לבכורות )יא .ד"ה והנה
בהקדש( דכנראה להדיא דנקט דהך קרא דונתן הכסף וקם לו שייך רק בקדו'
בדה"ב ,וכמו שנתבאר.

 17יש לציין דברי הרמב"ן עה"ת )דברים יב:ו( דמנה ג' סוגי הקדשה למזבח :נדר ,נדבה,
ומסירה ליד כהן .ונראה דהסוג הג' הוי הקדשה הבאה מצד קנין להקדש שע"י הכהן ,ונמצא
דגם לגבי קדו' הגוף יתכן שאתינן עלה משום קנינים )עיין רשימות שיעורי מרן הגרי"ד זצ"ל
לנדרים ,ריש ח"א ,ערך נדרי גבוה(.
 18והעיר על זה דלכאו' צ"ע הרי לא מצינו פרשה שנית בתורה בענין פידון מקדו' הגוף.
 19עיין סוגיא דאהדרה לאיסורא קמא ,ואכמ"ל.

חדר הלכה

 

 
מובא בב"י סי' רעד בשם הרוקח שאם אין לאדם חלות שלימות ללחם
משנה אפשר לקחת שני חצאי לחם "ויחברם יחד בעץ או בשום דבר אחר שלא
יהא נראה ,ודינו כדין שלם" .ראייתו מגמ' עירובין )פא (.בענין עירוב חצרות:
"אמר רב חסדא תפרה בקיסם מערבין לו בה .והא תניא אין מערבין לו בה?
לא קשיא הא דידיע תיפרה הא דלא ידיע תיפרה".
מבואר מהגמ' שאם חיבר פרוסות הככר ע"י תחיבת קיסם עד שהככר
נראה שלם )שאין מקום החיבור ניכר( מותר לערב בככר התפור .היינו כשיטת
ר' יהושע "דאמר שלימה אין )כן מערבין בה( ,פרוסה לא )אין מערבין בה(".
וטעמו שפת פרוסה פסולה לעירוב חצרות משום איבה .לכן בככר התפור אע"פ
שבאמת אין הככר שלם ,מכיון שנראה כשלם לא יבואו לידי מחלוקת .וכך נפסק
להלכה בשו"ע )או"ח קסח:ב( כדברי הרוקח בין בענין בציעת הפת בימות החול
בין לצורך לחם משנה בשבת ,שמועיל חיבור שתי פרוסות כדי שייחשבו כ'שלם'.
והמשנה ברורה )שם ס"ק ח( מבאר ד"אם נראה להדיא דנתחבר יחד לא מיקרי
שלם" .דהיינו דכדי להחשיב הככר כשלם ,הככר צריך להיראות כשלם במבט
ראשון ,אבל לא דרושה בדיקה מדוקדקת.
החת"ס )שו"ת חת"ס או"ח סי' מו( הקשה על הרוקח ע"פ דברי הרמב"ם
הל' טומאת אוכלין )ו:יב( שפוסק כשיטת רבינא בפסחים )פה" (.דחיבור אוכלין
כמאן דמפרתי דמו" .וז"ל הרמב"ם "קליעה של שום שנפלו משקין על אחד מהן
הוא טמא וחיבורו טהור שאין חיבור אדם חיבור לכל דבר .וכן אתרוג שנפרש
)נתפצל( ותחבו בכוש או בקיסם אינו חיבור" .ואינו מבחין בין אי ידיע חיבורו
לבין אי לא ידיע מקום חיבורו כדמצינו בגמ' עירובין לעיל .א"כ קשיא על הרוקח
1
מנ"ל למילף לחם משנה לקולא מעירובין ניליף לחומרא מהכשר לטומאה ואתרוג?
 1ויותר מזה החת"ס מציין שהרמב"ם לא ציטט במשנה תורה דברי ר' חסדא בענין ככר התפור
בהל' ערובין .ולפ"ז מסביר שהרמב"ם סובר שיש מח' הסוגיות ופוסק כשיטת רבינא נגד שיטת
ר' חסדא .וה"ה בענין לחם משנה שאין חיבור פרוסות יחד מייצר פת שלימה לדעת הרמב"ם.
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ותירץ החת"ס לשיטת הרוקח שאולי יש לחלק בין דיני דאורייתא
כהכשר לטומאה וטהרה ואתרוג דאין חיבורי אדם חיבור ,לבין דיני דרבנן
כעירובי חצירות ולחם משנה שאפשר לחבר שני חצאי לחם להיחשב כשלם.
אבל נלע"ד דתירוץ זה הוא קצת דחוק דלא מצינו מי שמתיר לחבר אתרוג
שנתפצל אחר יום ראשון של החג שמצוותו אז רק מדרבנן .ואפילו החת"ס עצמו
פקפק למסקנה בשיטת הרוקח ומסיק דדי לו בחידושו )"שני חצאי לחם"( ואין
להתיר לתפור ג' או ד' שברי לחם יחד עם כמה קיסמים .וא"כ יש לעיין אם ניתן
להסביר שיטת הרוקח לאור דברי הרמב"ם באופן אחר.
מצינו עוד חידוש בהלכות לחם משנה במנחת יעקב )מופיע בחלק שו"ת
שבסוף הספר תורת חטאת ]להרמ"א[ סי' יב( על פי הגמ' בברכות )ג" :(:ת"ר
ארבע משמרות הוי הלילה דברי רבי ,ר' נתן אומר שלש  ...מ"ט דרבי? א"ר זריקא
א"ר אמי א"ר יהושע בן לוי כתוב אחד אומר "חצות לילה אקום להודות לך
על משפטי צדקך" וכתוב אחד אומר "קדמו עיני אשמורות" .הא כיצד? ארבע
משמרות הוי הלילה".
כשקם דוד בחצות הלילה עדיין היו לפניו "אשמורות" דמשמע שתים.
נמצא שבחצות הלילה נותרו לו שתי משמרות כשיטת רבי .ומתרץ ר' אשי לדעת
ר' נתן "משמרה ופלגא נמי משמרות קרו להו" וכשהשכים דוד המלך בחצי הלילה
נותרו עדיין משמר וחצי )כדעת ר' נתן( שגם משמר וחצי קרוין "אשמורות"
בלשון רבים .עפ"ז חידש המנחת יעקב דגם בשבת חלה ומחצה נחשבות כלחם
משנה )לשון רבים( .דקרא רק אסמכתא בעלמא דבעינן ב' חלות .אלא טעמא
דלחם משנה הוא משום כבוד המקום ,שמכבדים שבת מלכתא בסבר פנים יפות.
ולכן אפילו אם אחת מהחלות חסרה קצת לית לן בה.
החת"ס שם מקשה על שיטת המנחת יעקב דאין לומר שחלה וחצי
נחשבות לחם משנה משום שהמקור לחיוב לחם משנה נדרש מהפסוק "ויהי
ביום הששי לקטו לחם משנה שני העומר לאחד" )שמות טז:כב( .וז"ל החת"ס
צ"ע בשלמא אי הוה קאי אקרא דכתיב "לחם יומים "2הוה דומיא דאשמורות
חדא ופלגא אבל הש"ס קאי אקרא "לחם משנה" דמפרש ביה " העומר
לאחד" ,היתכן לומר שני העומר חדא ופלגא עכ"ל.
מ"מ נמצא בתשובות הגאונים )שערי תשובה סי' רפ"ז( מפורש כהמנחת
יעקב .וז"ל ואוחזים מצה שלימה וחצי שהיא הפרוסה וכו' ומברך המוציא עליהן וכו'
 2ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נותן לכם לחם יומים )שמות טז:כט(.
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דהא אנו חייבים לבצוע על שתי ככרות ביו"ט וכו' ואע"פ שפרוסה אחת מהן היינו
משום לחם עוני ,ושתי ככרות קרו להו .וכן אנן תנן משמרה ופלגא תרתי משמרות
הויין עכ"ל.
ע"ע ברי"ף )פסחים כה :באלפס( וז"ל "לחם עוני מה דרכו של עני
בפרוסה אף כאן בפרוסה וכו' הלכך בפסח מברכין על חדא ופרוסה אבל בשאר
ימים טובים בצעינן על תרתין ריפתא שלימתא כשבת .דא"ר אבא חייב אדם
לבצוע על שתי ככרות שלימות בשבת מ"ט לחם משנה כתיב וכו' ובפסח אתי
לחם עוני וגרעתא לפלגא דחדא" 3.ומבואר מדברי הרי"ף שבפסח בוצעים רק
על חד שלימה וחד פלגא כדאמר רב פפא )גמ' פסחים קטז( "הכל מודים בפסח
שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע" דליכא אלא מצה  אחת.
ומקשה עליו הרא"ש )שם פרק י ,סימן מ( "ולא נראה דמאי שנא פסח
לענין לחם משנה משאר כל הימים טובים שלא יבצע אלא על שתי ככרות
שלימים ,דהא דדרשנין לחם עוני לפרוסה היינו אותו לחם שיוצא בו ידי אכילת
מצה ,אבל המוציא פשיטא דעל שלימים בעינן כשאר ימים טובים" .ומנהג
אשכנז לפי שיטת הרא"ש הוא להכין ג' מצות ,ב' שלמות לקיים לחם משנה
ועוד מצה שמחלקים .חצי אחד של המצה הוא בשביל האפיקומן וחציה השני
הוא למצוות מצה לקיים לחם עוני.
וצ"ע לדעת הרי"ף אי הלחם עוני מפקיע החיוב של לחם משנה )כמו
שהבין הרא"ש( או שהמושג "לחם עוני" מגדיר באופן אחר את החיוב של לחם
משנה שזהו הלחם משנה בפסח במה שבצעינן אחדא ופלגא .ועי' במשיב דבר
)סי' כא( שהקשה דכיון דאתי לחם עוני וגרעא לפרוסה דלא בעינן בפסח לחם
משנה א"כ אמאי אצטריך חדא ופלגא הלא בפלגא גרידא סגי? לכן תירץ המשיב
דבר דעל כרחך גם בפסח בעינן לחם משנה וכן מוכח דגם חדא ופלגא הוי בכלל
לחם משנה .וקרא דלחם עוני אתי לומר דבפסח בעינן דוקא חדא ופלגא ולא
שתי שלימות .לכן לא סגי בפלגא גרידא.4
 3אולם הרב נתן געשטעטנער בספרו להורות נתן )ח"א ,סי' יד( מוכיח דלא כהמנחת יעקב
מפשטות לשון הרי"ף דבעינן שתי ככרות שלמות דוקא .דבגירסא דש"ס דילן ליתא אלא דחייב
אדם לבצוע על שתי ככרות בשבת ,אבל גירסת הרי"ף היא "שתי ככרות ."
 4ועיין בחוברת מסורה )ד:טז,יז( שמוסבר שם בשם הגרי"ד שלא חייבים לקבל הערת המשיב
דבר בדברי הרי"ף דיש ענין לחם משנה בפסח .אלא מאידך גיסא אפשר לבאר שהרי"ף סובר
דבא ענין לחם עוני ומפקיע לגמרי החיוב של לחם משנה בפסח .ואעפ"כ עדיין דרושה מצה
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והטעם לדבר מבואר בשו"ת להורות נתן )א:יד( שכתב "וי"ל דבפסח
הוי גם חדא ומחצה בכל לחם משנה ע"פ שיטת המנחת יעקב שכל טעם לחיוב
לחם משנה הוא משום כבוד שם שמים .וא"כ עני שדרכו בפרוסה ,אף פרוסה
נחשבת אצלו כשלימה".
איברא שכן הענין במנחת עני דכתיב "ונפש כי תקריב קרבן מנחה"
)ויקרא ב:א( .וכתב רש"י בבאורו " ,כי תקריב" ,מדברי הגמ' )מנחות קד(:
"אמר הקב"ה מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו" .שאין זה בזיון למלך מלכי
המלכים במה שהוא מביא קרבן דל שלעני זהו כל יכלתו ורחמנא ליבא בעי.
וה"ה שבפסח כולנו כעניים במה שאוכלים לחם עוני .וכיון שדרכו של
עני בפרוסה אין כאן שום פגם בכבוד שמים במה שבוצעים אחדא ופלגא ושפיר
נחשב לחם משנה .ובזה מתורץ שיטת הרי"ף נגד קושית הרא"ש .שהרי"ף לא
כתב שבפסח ליכא חיוב לחם משנה אלא שיוצא ידי חובתו גם בחדא ומחצה.
כיוון דמצה לחם עוני היא וכל דין לחם משנה הוא משום כבוד ואירוח למקום.
ולע"ד לפי הגישה הזאת אפשר להסביר שיטת הרוקח למה מקילין
בלחם משנה כמו בהל' עירובין בשתי פרוסות שנתחברו להיחשב כשלימה.
דיש לחלק ,דבדיני הכשר בטומאה וטהרה )וכן באתרוג( המיקוד הוא החפצא
ועיקר הענין הוא אם מבחינה הלכתית אובייקטיבית הפת נחשבת כדבר שלם.
ובזה פוסקים כרבינא דחיבור אדם אינו חיבור .אבל בענין ערובי חצירות ,חיוב
פת שלימה הוא רק כדי להימנע מאיבה ,ולכן כל עוד שנראה לגברא כשלם ,הפת
נחשבת שלם .וא"כ כיון דהוי דין באירוח וריעות ,אע"פ שמבחינת החפצא אינה
נחשבת כשלימה ממש ,מ"מ יוצא בה ידי חובתו בהשתתפות עם שאר בני החצר.
וכן בלחם משנה י"ל שהוא גם מדין כבוד דבעינן שלמות מאותו טעם כדי
לכבד שבת מלכתא בשולחן ערוך ,כלים נאים ,וחלות יפות ,להתענג בתענוגים,
ברבורים ,שליו ודגים .ושפיר נתקיים לחם משנה אפילו בככר התפור כל שנראה
להדיא כשלם.

שלימה בהדי פלגא .שהגרי"ד מעיר ומסביר שצריכין המצה שלימה מבחינה אחרת .הסיבה היא
שבכל השנה כולה מהדרינן אפת שלימה לברכת המוציא )עי' גמ' ברכות לט" :שלימה מצוה מן
המובחר"( .וכן מצינו בהל' תרומות ומעשרות שגם דרושה ההפרשה מפרי שלם .ולכן בענין
דידן בפסח לא גרע מימות החול ומביאין חדא שלימה לקיים הדין של שלם כהל' בציעת הפת,
ומביאין פלגא כדי לצאת בה מצוות לחם עוני.

 
מאמר זה מוקדש
לע"נ ידידי דוד חיים בן צבי עקיבא רוטנשטרייך ז"ל
שנתבקש לישיבה של מעלה
ביום י"ג לחודש ניסן תשס"ט
תנצב"ה

 
 –
גרסינן בספרי במדבר )פר' נשא פיסקא כ"ג(" :ר"א הקפר אומר' ,יין'
זה מזוג 'שכר' זה חי .אתה אומר 'יין' זה מזוג 'שכר' זה חי ,או אינו אלא 'יין' זה
חי ו'שכר' זה מזוג? ת"ל 'ונסכו יין רביעית ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך
שכר לה' ' ,חי את מנסך ואי אתה מנסך מזוג .הא אין עליך לומר כלשון האחרון
אלא כלשון הראשון – 'יין' זה מזוג 'שכר' זה חי" .מבואר מדברי ההספרי ,דיין
מזוג פסול לנסכים ע"ג המזבח דבעינן "יין חי" לנסכים ואין יין מזוג נחשב כיין
חי .1וכן מבואר עוד בספרי במדבר )פר' פנחס פיסקא י"ב('" :ונסכו רביעית
ההין לכבש האחד' ,חי )גירסת הגר"א( אתה מנסך ואי אתה מנסך מזוג."2
 1עיקר דרשת הספרי אינו ברור .היה אפשר לומר דדריש הספרי מלשון "שכר" לפי המסקנא
ד"שכר זה חי" ,דקס"ד דשכר מקרי מזוג ולכן אפי' כל מידי דמשכר כשר לנסכים אע"פ דהוי מזוג,
וקמ"ל קרא ד"הסך נסך שכר לה'" דיין מזוג חסר בשם "שכר" .לכאו' כך הבין הרשב"ם ב"ב צז:
)ד"ה מזוג( וז"ל "אינו בכלל שכר"; וע"ע בחזון יחזקאל לתוספתא דמנחות פ"ט ה"ב .אמנם
הנצי"ב שם בפירושו להספרי דנשא פיסקא כ"ג הק' על כיוון זה טובא מהא דמבואר להלן בספרי
לפר' פנחס פיסקא י"ב ,דלכא' מיניה ילפינן הפסול דמזוג מקרא אחרינא )במדבר כח:ז( ולאו
מלישנא ד"שכר" .ולהרשב"ם צ"ל דעיקר הדרשה בא מלשון הקרא ד"יין ושכר" )במדבר ו:ג(,
ובאמת הרשב"ם עצמו שם )ב"ב צז (:ציין להספרי בפר' פנחס הנ"ל אחרי שהזכיר החסרון ב"שם
שכר" .וע"ע בפי' הרמב"ן עה"ת במדבר כח:ז .מאידך ,ראה בריטב"א ב"ב ד"ה אי )מובא להלן(
שתפס דעיקר הדרשה מפר' פנחס ולא יליף מלשון "שכר" אלא מלשון "רביעית ההין".
 2לגבי היחוד ד"חי" דוקא לנסכים ,עי' בעמק ברכה להג"ר אריה זאב פאמרנצי"ק זצ"ל
בערך ניסוך המים אות ג' .שם העלה סברא דהגדרת הפסול דיין מזוג היא דחלק המים מבטל
חלק היין שבו ,וזהו כוונת הספרי בהדגשת הצורך ל"יין חי" .ובאמת ,יעוין בריטב"א ב"ב צז:

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ויש סוגיא בגמ' שגם דנה בשאילה הזאת .איתא במג' )ב"ב צז" :(.אמר
רב זוטרא בר טוביה אמר רב ,אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך
ע"ג המזבח .למעוטי מאי? וכו' ואלא )שם צז (:למעוטי יין קוסס ,מזוג ,מגולה,
ושל שמרים ,ושל ריחו רע .דתניא ,בכולן לא יביא ואם הביא פסול ,למעוטי מאי
וכו' " .ובהמשך הגמ' שם איתא "אי למעוטי מזוג ,עלויי עליה!" והיה אפשר
לומר דכוונת הגמ' לומר ד"עילויי עליה" )כלומר ,העלהו והחשיבוֹ( לענין
נסכים ,אבל מבואר בהדיא ברשב"ם )ד"ה עלויי( דזה קאי על קידוש היום אע"פ
דיין מזוג פסול לנסכים .וכן פי' הריטב"א שם )ד"ה אי( דקושיית הגמ' ד"עליויי
עליה" קאי על קידוש היום .3וע"ע במאירי בסוגיין )ד"ה אין( וז"ל "יין מזוג
פסול לניסוך וכמו שדרשו בספרי ונסכו רביעית ההין ,הוי אומר חי אתה מנסך
ולא מזוג ,ולענין קדוש מקדשין עליו שהרי החשיבו לשתייה".

 
ועל רקע זה ,יל"ע בהא דאיתא בסוכה )מח-.מח .(:דתנן התם )מח(.
"ניסוך המים כיצד"? ושם )מח" (:מערבו של מים ,מזרחו של יין .עירה של מים
לתוך של יין ושל יין לתוך של מים ,יצא" .בפשטות ,המשנה אומרת דשפיכת
המים והיין על מקומותיהם המיוחדים על המזבח אינה מעכבת .וכן נראה מהמשך
הגמ' שם בסוכה מח ,:דאיתא שם" :בשלמא דיין משחיר ,דמיא אמאי משחיר?
כיון דאמר מר עירה של מים וכו' אתו לאשחורי" .כלומר ,כיון דשפיכת המים
והיין לספליהם המיוחדים אינה מעכבת ,הספל המיוחד למים אתי לאשחורי מן
היין ,כלומר להיכתם ולהתלכלך ממנו .4ויעוין שם בריטב"א )ד"ה מערבו( שכתב
)ד"ה אי למעט( שלכאו' הבין כדברי העמק ברכה בכוונת הדרשה מפר' פנחס ,וז"ל" :פי' גזה"כ
בנסכים ,ובספרי מפיק ליה מדכתיב רביעית ההין כי הין הו"ל כמו חי" .לדעתו ,הדין ד"יין חי"
הוא דבעינן כצורת יין טהור ,וכמש"כ "ההין – כי הין" .ואולי לפ"ז הריטב"א סובר דעצם המים
מבטל הצורה דיין טהור ולכן אינו "כי הין".
 3כנראה שגם הבין הרמב"ן ב"ב צז :ד"ה למעוטי את קושיית הגמ' ד"עלוייה עלייה ",וז"ל
הרמב"ן" :ויש שפירשו )לגבי מגולה( שאע"פ שפסול לנסכים מקדשין עליו דעלויי עלייה" .אף
דמיירי בפסול מגולה ,הרי הגמ' עצמה לא הזכירה הלשון ד"עלויי עלייה" אלא גבי מזוג,
ולכאו' לפ"ז פשוט דהרמב"ן פירש קושיית הגמ' דקאי על קידוש היום.
 4וכן משמע שם ברש"י סוכה מח) :ד"ה אם לאשחורי( – "לפי שפעמים שמחליפין" .שו"מ
שכן העיר התוס' יו"ט לסוכה פ"ד מ"ט ,וע"ע בפי' התפא"י שם ,ובמנח"ח )מצוה ש"כ(.

שיטת הרמב"ם בענין יין מזוג לנסכים
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בהדיא דזוהי כוונת המשנה דחילוף שפיכה להספלים אינו מעכב ,ורק ציטט לשון
המשנה כפשוטה" :עירה של מים לתוך של יין ושל יין לתוך מים יצא".
אבל באמת ,היה אפשר לפרש כוונת המשנה באופן אחר .דהנה הביא
הרמב"ם )פ"י מהל' תמידין ומוספין ה"ז( את דינא דמתני' ,אבל בצורה שונה מן
הראשונים הנ"ל .וז"ל הרמב"ם" :ואם עירה המים לתוך היין או היין לתוך המים
וניסך שניהם מכלי אחד ,יצא" .לדעת הרמב"ם ,כוונת המשנה ד"עירה של מים"
גם לומר דאפשר לנסך המים והיין מאותו כלי ואע"ג דשניהם מזוגין .5וכבר תמה
עליו המנחת חינוך )מצוה ש"כ( דהרמב"ם סותר את הספרי הנ"ל .ויעוין שם
במאירי סוכה הנ"ל שכתב נגד שיטת הרמב"ם בהדיא" :ובלבד שלא יערב מים
עם היין או היין עם המים ."6ושיטת הרמב"ם בזה צריכה עיון.7

 
 
ויתכן לומר דהרמב"ם חולק על הספרי הנ"ל וס"ל דאין שום פסול דיין
מזוג לנסכים .8וכדי לבסס הדברים ,יל"ע שוב בגמ' ב"ב צז .:כבר הבאנו ,דלפי
 5עצם המקור להרמב"ם מהמשנה טעון הסבר ,דלפי רש"י ,הריטב"א ,והמאירי ,כל פסקא
דמתני' קאי רק על עצם השפיכה ודלא כשיטת הרמב"ם .והמהר"י קורקוס )פ"י מהל' תו"מ
ה"ז( טוען ד"מפרש רבינו דאו קתני ,דאי החליף קאמר פשיטא והיכי תיסוק אדעתין דלא יצא".
ר"ל דאם לא באה המשנה לחדש לנו חידושו של הרמב"ם ,הבבא ד"ושל יין לתוך של מים"
מיותר הוא .ושו"ר בעמק הנצי"ב לספרי פר' נשא פיסקא כ"ג )ד"ה מי( שכתב דשיטת הרמב"ם
אתי כפשטיה דהמשנה ,משום דלא תני "אם החליפן יצא" להדיא.
 6ובאמת אם נדייק היטב במאירי שם בסוכה מבואר שיש סתירה גלויה בדבריו ,וגם שסותר את
מש"כ בסוגיא דב"ב צז .:דבקטע לפני מה שציטטנו כתב המאירי עוד" :וקאמר דנותן היה
המים מן הצלוחית וספל ,ומנסך מים בספל זה ויין בספל זה ואם עירה המים לתוך של יין או
היין לתוך של מים ונסך שניהם בכלי א' ,יצא" .ולכאורה משמע מקטע זה כשיטת הרמב"ם
הנ"ל ,ולהדיא דלא כמש"כ בקטע הבא .והמהדיר להמאירי )מהדורת סופר( רוצה לטעון דכוונת
המאירי כאן לומר שהחליף ,וזה דחוק מאוד בלשון המאירי ,ועדיין צ"ע.
 7באמת ,כתב החפץ חיים זצ"ל בליקוטי הלכות למס' סוכה מח) :שם ב"זבח תודה"( דלק"מ,
שהרמב"ם עצמו לא כיוון לומר שאפשר למזוג שניהם מכלי א' וכל כוונת הרמב"ם לומר
שהחליף בספלים וכמש"כ המאירי .לענ"ד ,זה דחוק מאוד בפשטות לשון הרמב"ם.
 8כך טוען הנצי"ב להדיא בעמק הנצי"ב להספרי פר' נשא פיסקא כ"ג הנ"ל .וז"ל הנצי"ב:
"והנראה שפוסק דמזוג כשר לנסכים וכו'" .והנצי"ב כתב שם דהרמב"ם פסק נגד הספרי משום
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רוב ראשונים קושיית הגמ' ד"אי למעוטי מזוג עלויי עלייה" קאי על קידוש
היום .באמת ,הבנה זו יותר סבירה לפי המשך הגמ'" ,דאמר ר' יוסי ב"ר חנינא
מודים חכמים לר"א בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים".
אבל אפשר לומר דלא כהראשונים הנ"ל ,ולבאר כוונת קושיית הגמ' כדלהלן:
"אי למעוטי מזוג ,עלויי עלייה!" כלומר ,אי למעוטי יין מזוג מקידוש היום
משום דאינו ראוי לנסכים ,יין מזוג ראוי לנסכים! ונראה דלדעת הני אחרונים
שפירשו דהרמב"ם פוסק נגד הספרי ,עכצ"ל דכך הבין הרמב"ם בקושיית הגמ'.9
ואע"פ שרוב הראשונים לא פירשו כך ,מבואר ברגמ"ה על אתר שכתב הכי
להדיא" :עלוייה קא מעלייה ליה – ואמאי אינו רשאי לנסך ע"ג המזבח?"10
ולפי שיטת רגמ"ה ,יש לדחות הראיה מן הסוגיא דב"ב.
לפ"ז ,יש להבין תופעה מעניינת בפסקי הרמב"ם בכמה מקומות .דהנה
הביא הרמב"ם )הל' איסו"מ ו:ט( את רשימתו של יינות הפסולים לנסכים ,וז"ל
הרמב"ם שם" :ואלו הן היינות הפסולין לגבי המזבח :המתוק ,והחרושין,
ומבושל בשמש עד שנשתנה טעמו בבישול" .ושם )ו:י( המשיך וז"ל" :יין
שנתגלה פסול לגבי המזבח .הדלה גפן על גבי תאנה יינה פסול לנסכים מפני
שנשתנה ריחו" .והרי ברשימתו השמיט הפסול דמזוג וקוסס ,וכבר עמד בזה
הלח"מ .ויתכן ,שהרמב"ם השמיט תוכן הברייתא בסוגיא דב"ב משום שהוא
סובר דאין פסול מזוג כלל לנסכים! והיה אפשר להקשות על דרך זה מהא דפסק
הרמב"ם עצמו שם )ו:י( דיין מגולה פסול לנסכים ,ולכאו' מקור לדין הזה מופיע

דשיטתו מבוססת על הקריאה ההכי פשוטה של המשנה בסוכה מח ,:וראה לעיל בהע'  .5וכ"כ
הלח"מ )פי"א מהל' מאכ"א ה"ט( וז"ל "לכן אני אומר דרבינו סובר דיין מזוג כשר לגבי מזבח
וכו'" )ונעיין בפסקים אלו בהל' מאכ"א בהמשך המאמר( .אמנם ,המנח"ח הנ"ל )מצוה ש"כ(
דחה מהלך זה בתוקף" :מ"מ בודאי לא יחלוק רבינו על ברייתא דפסרי הובא בש"ס דילן וכו'".
 9כן כתב הלח"מ )פי"א מהל' מאכ"א ה"ט( הנ"ל וז"ל" :ומפרש רבינו כך ,אי למעוטי מזוג
דכיון דאינו קרב אין מקדשין עליו' ,עלויה עלייה' ואמאי אינו קרב כיון שהוא עילויא לו! דכיון
שהוא מעולה ,ראוי להכשירו לגבי המזבח!"
 10שו"מ שגם העיר החזון יחזקאל לתוספתא דמנחות פ"ט ה"ב לשיטת רגמ"ה לפירושו
לסוגיין .ובאמת בעל החשק שלמה על אתר גרס ברגמ"ה דלא כמו שמופיע אצלנו בש"ס,
ולשיטתו הגירסה הנכונה היא" :אמאי אינו רשאי לקדש עליו" .אמנם במהדורת מכון ספרי אור
החיים לפרגמ"ה )תשנ"ח( המוגה ע"פ כת"י גורס כמו שמופיע אצלנו בש"ס ולכן יש להביא
ראיה מדבריו .וע"ע באבן האזל פ"ו מהל' איסו"מ ה"י שגם העיר הערה זו.
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בסוגיית הש"ס יחד עם דינא דמזוג ויין קוסס! ונראה דהרגיש בזה המל"מ שם,
ולכן הביא מקור מיוחד לשיטת הרמב"ם לדין הזה דהיינו ממתני' דסוכה מח:
דאיתא שם "היה ממלא מן הכיור שהיין והמים מגולין פסולין לגבי מזבח".
ולפ"ז ,הרמב"ם אינו זקוק כלל לסוגיית הגמ' דב"ב צז.11:
ויש להוכיח כמהלך זה עוד מסוגיא אחרת בש"ס שנחלקו בה הרמב"ם
וכמה מהראשונים .איתא בע"ז )ל" (.אמר רבא הלכתא יין מזוג יש בו משום
גילוי ויש בו משום יין נסך .יין מבושל אין בו משום גילוי ואין בו משום יין
נסך" .והרמב"ם )הל' מאכ"א יא:ט( הביא דינא דרבא ,אבל בניסוח מחודש.
וז"ל" :אין מתנסך לע"ז אלא יין שראוי להקרב ע"ג המזבח .ומפני זה ,כשגזרו
על סתם יינם וגזרו על כל יין שיגע בו הגוי שיהיה אסור בהנייה ,לא גזרו אלא
על היין הראוי להתנסך .לפיכך ,יין מבושל של ישראל שנגע בו הגוי אינו אסור
ומותר לשתותו עם הגוי בכוס אחד .אבל יין מזוג ויין שהתחיל להחמיץ ואפשר
שישתה אם נגע בו נאסר" .הגדרתו של הרמב"ם לדינא דסתם יינם אינה מופיעה
בש"ס ,ובפשטות טעמא דגזירת סתם יינם אינו קשור כלל לדיני נסכי ישראל.12
אבל אם נקבל סברת הרמב"ם ,יוצא דהקובע הוי יין כשר לנסכי ישראל ,ואעפ"כ
גזרו על יין מזוג .ובשלמא לדעת הרא"ש )שם בע"ז ג:יג( דגזרו משום בנותיהם
של גוים ,דלא שנא יין מזוג מיין טהור לענין בנותיהם של גוים .אבל להרמב"ם,
צ"ל דיין מזוג כשר לנסכים ולכן גזרו עליו משום סתם יינם .13ולפי כל הנ"ל
 11ולגבי יין קוסס ,פקפקו האחרונים בשיטת הרמב"ם איך הוא מתייחס לדין יין קוסס .לפי
דרכנו ,שהרמב"ם לא זקוק כלל לסוגיא דב"ב צז :נראה דס"ל דיין קוסס כשר לנסכים .וכ"כ
האבן האזל פ"ו מאיסו"מ ה"ט ,דהרמב"ם פוסק כר' יוחנן דפליג בגמ' ב"ב על ריב"ל וסובר
דאזלינן בתר הטעם ולא בתר הריח .אמנם ,עי' בעמק ברכה ערך ניסוך המים אות ג' שצמצם
המרחק בין הרמב"ם וסוגיית הש"ס וטוען דגם הרמב"ם סובר דיין קוסס פסול ,עי"ש.
 12וברור שהרא"ש שם בע"ז )פ"ג סי' יג( לא קיבל סברת הרמב"ם .הרי מבואר שם בע"ז ל .דיין
מבושל לית ביה משום יין נסך גבי הסיפור עם שמואל ואלבט ,וכמש"כ הרמב"ם לדינא )פי"א
מהל' מאכ"א ה"ט( .והרא"ש שם תמה על זה וז"ל "והדבר תמוה כיון שגזרו על יינן משום
בנותיהן ,וכי משום שהרתיחו לא שייכא הך גזירה? ואי משום דלאו בר ניסוך הוא ,והלא יין
מזוג נמי לאו בר ניסוך הוא? ואפשר לפי שהמבושל אינו מצוי כל כך ומילתא דלא שכיחא לא
גזרו ביה" .הרי הרא"ש התייחס לאפשרות דיסוד גזירת סתם יינם תלויה בדיני נסכי ישראל,
ושללה מפני הדין דיין מזוג.
 13ולפי שיטת הרמב"ם יוצא נפק"מ לדינא בעוד מקרה דסתם יינם ,דהנה פסק הרמב"ם )פי"א
מהל' מאכ"א ה"י( ד"הורו גאוני המערב שאם נתערב ביין ישראל מעט דבש או מעט שאור
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שפיר יש לומר שהרמב"ם שולל שיטת הספרי מכל וכל ,ורק אזיל לשיטתו
כשפוסק בפ"י מהל' תמידין ומוספין ה"ז דמצי לשפוך היין והמים מכלי אחת.

 
 
וכמה מן האחרונים נטו לדרך אחרת ליישב שיטת הרמב"ם בזה .טוען
האור שמח )הל' מאכ"א יא:ט( דיש לחלק בין יין מזוג ברביעית הראשונה ליין
מזוג במקרה שהיתה כבר רביעית יין חי .וז"ל האו"ש" :דבעי לנסכים רביעית
ההין יין ,צריך להיות זה השיעור חי :יין לבד פרי הגפן בלא שום דבר אחר .ואם
נתמזג עם מים חסר מן השיעור ,והוי כמביא פחות מרביעית יין" .14ומבואר לפי
האו"ש ,שהרמב"ם מחדש שהפסול דיין מזוג מוגבל אך ורק לרביעית הראשונה
של היין ולא יותר מזה .וכדי לקבל סברא זו ,צריך להעיר שהאו"ש ודעימיה
מניחים ב' הנחות חשובות:
א( הספרי ,כשאומר "חי אתה מנסך ואי אתה מנסך מזוג" ,קאי רק על
השיעור המינימלי כדי לצאת יד"ח הניסוך ,דהיינו רביעית ההין .ובאמת פשיטא
דיש לחלוק על הנחה זו ,דיתכן דהספרי מכוון לכל תערובת דיין עם מים .ואולי,
כוונת הספרי לחדש דאפי' תערובת כל שהיא מבטלת השם ד"יין חי" ודלא
הואיל ואינו ראוי למזבח הרי הוא כמבושל או כשכר ואינו מתנסך ומותר לשתותו עם הגוי".
והקשה עליו הרמב"ן שם ע"ז ל) .ד"ה יין מבושל( שסברתו אינה נכונה ,ואם כל הטעם
דסתם יינם הוא משום בנותיהם של גוים מאי שנא כה"ג דתערובת יין ודבש? ועוד הק'
עליו הרמב"ן דיתכן שחששו חז"ל משום ניסוך עכו"ם לע"ז שלהן ,אבל דרכן בע"ז שלהן
אינה תלויה כלל בדיני נסכי ישראל! דלמא הם מנסכים תערובת יין ודבש אע"פ שאין אנו
מנסכים אותה! וכן הק' עליו הרשב"א שם .אבל הרמב"ם מניח נגד הנך ראשונים וס"ל
דדיני סתם יינם קשורים בקשר הדוק לדיני נסכי ישראל ,ולכן לא חששו לתערובת יין
ודבש .ואכמ"ל.
 14וכן העלה בעל המרחשת )ח"א סכ"א( ביישוב שיטת הרמב"ם ,וז"ל המרחשת" :ולדעתי
נראה שהרמב"ם ס"ל דהא דיין מזוג פסול לנסכים לא משום שלפסול היין ע"י מזיגת המים אלא
משום שחסר שיעור היין וכו'" .וע"ע במקדש דוד סי' י ס"ק ו שהסיק כסברת האו"ש ,וע"ע
בקרית ספר )פ"י מהל' תמו"מ ה"ו(.
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כהאו"ש .15באמת ,המנח"ח )מצוה ש"כ( כתב להדיא דיין מזוג לית ביה שם יין
כלל .וז"ל המנח"ח" :והנה נ"ל דודאי ניסוך היין לא יצא דהוי ליה מזוג במים".
ב( יש הנחה שנייה שהיא אולי מחודשת יותר .אם נאמר שיש היתר ליין
מזוג מצד עצם הדין כל זמן דיש רביעית יין חי ,צ"ל דהרביעית הראשונה קובעת
את ה"שם יין" שבו ומזיגת המים אח"כ אינה יכולה להפקיע חלות שם יין הזה.
ודאי שאין זה פשוט ,דיש לחלוק ולומר דאפי' במקרה שהרביעית הראשונה היא
יין חי ,אין זה קובע חלות שם יין שא"א להפקיע אותה .באמת ,נראה שהאו"ש
עצמו נחית להנחה זו וכתב להדיא "אע"ג דמן היין לא פקע שם יין" .ובקטע
אחר כתב עוד "כיון דמזוג ,לא פקע תורת יין מיניה" .האור שמח לא ביאר כלל
טעם לדבר זה ,ורק הניח שהוא סביר מצד הסברא הפשוטה.16
ואפשר דשיטת הרמב"ם מתורצת ע"פ דרכו של האו"ש ודעימיה .אבל
כפי שהערנו ,שיטתו מבוססת על ב' הנחות שאפשר לחלוק על כל אחת מהן בקלות.
ואפי' אם נקבל ב' הנחות אלו ,עדיין יש לתמוה עליו כמו שהק' המקדש דוד )סי' י
סק"ו( .וז"ל המקדש דוד" :אך עדיין יש לעיין .מ"מ ,איך יוצא ידי ניסוך המים? דהא
בכ"מ יין מזוג חשיב כולו יין ולא מים וכו' .ואע"ג דאיכא דברים דיין מזוג לא
חשיבי לגבן יין ,אבל יין מזוג שיחשב מים לא אשכחן וצ"ע ."17ושיטת הרמב"ם
עדיין צ"ע.
 15ובפרט לפי דברי הריטב"א ב"ב צז :הנ"ל )מובא לעיל בהע'  (2שפירש דכוונת דרשת הספרי
בפר' פנחס דבעינן "כי הין" ,יתכן מאוד דאפי' תערובת כלשהי מפקיעה השם ד"יין חי" דאין זה
עוד "כי הין" .ושו"ר ב"אמבוהא דספרי" להג"ר יעקב יאסקאוויטץ זצ"ל ח"א עמ'  159שיש
להקשות עוד על הנחת האו"ש אם ננקוט כדרשת הספרי בפר' נשא .דאם ילפינן פסול מזוג
מקרא ד"שכר" )ראה לעיל הע'  ,(1סביר מאוד דתערובת מים כלשהי מפקיעה ה"שם שכר" מן
היין .וז"ל בעל האמבוהא דספרי" :דכיוון דיש בו תערובת מים לא הוי בכלל שכר" עי"ש.
 16ויש שיטה מקבילה להנחת האור שמח בחידושי הגרי"ז זצ"ל למס' זבחים עח :עמ' ר"א .שם
דן הגרי"ז בשיטת הרמב"ם בסוגיין ,והעלה דביין מזוג לשיטת הרמב"ם ע"כ דשם היין לא פקע
מיניה .בהמשך המאמר ,נדון עוד בדברי הגרי"ז הללו.
 17ויעוין במנח"ח הנ"ל מצוה ש"כ שמעלה אפשרות ההפוכה מהמקדש דוד .לדעת המנח"ח,
פשיטא דלא יצא יד"ח ניסוך היין בכה"ג ומ"מ אפשר שיצא יד"ח ניסוך המים .וז"ל" :והנה
נראה לי דודאי ניסוך היין לא יצא דהיין הוי ליה מזוג במים וכו' אך ניסוך המים כיון שיש ג'
לוגין במים אף שמזוג עם יין אפשר שיצא ידי ניסוך המים".
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ונראה לענ"ד להציע כאן פירוש חדש כדי לבאר שיטת הרמב"ם בהא
דפסק בפ"י מהל' תמידין ומוספין ה"ז .אולי הרמב"ם לא פוסק נגד הספרי
ומסכים שיין מזוג פסול ע"ג המזבח באופן כללי .ועוד אפשר ,דהרמב"ם אינו
מגביל הפסול דמזוג אך ורק לרביעית הראשונה ,ודלא כההאחרונים הנ"ל .נראה
לומר דפסקיו בענין זה מוגבל אך ורק להמקרה היחיד דניסוך המים יחד עם
היין .והיינו משום דס"ל להרמב"ם דבעבודת הנסכים של חג הסוכות יש צירוף
חזק בין עבודת ניסוך המים ועבודת ניסוך היין וחדא קיומא אית להו .ומשום
דבגדרי עבודתן יש קיום משותף ומאוחד ,ליכא פסולא דיין מזוג.
כדי לבסס דברינו ,שוב יל"ע בסוגיא דסוכה מח .:דהנה איתא שם
במשנה "ומנוקבין כמין שני חוטמין דקין ,א' מעובה וא' דק כדי שיהו שניהן
כלין בב"א" .ואע"פ שטעם הצורך ד"שניהן כלין בב"א" אינו מבואר בגמ',
נראה מדקדוק לשונות הראשונים שהם מגדישים הצורך ל"שניהם כלין בב"א".
והמאירי שם הרחיב בזה וז"ל" :והוי מכוונים שיהא המים והיין כלים משני
הספלים כא' ,שניסוך המים היה נעשה בב"א עם ניסוך היין זה בספל שלו וזה
בספל שלו" .מבואר בלשון המאירי ,דסברת הדין דשינוי גודל נקבי החוטמין הוי
דעצם עשיית ניסוך המים והיין היה בב"א .וכן נמי איכא למידק מלשון הרמב"ם
)הל' תמו"מ י:ו( וז"ל" :כל ז' ימי החג מנסכין את המים על גבי המזבח וכו' ועם
ניסוך היין של תמיד של שחר היה מנסך המים לבדו" .מבואר מדבריו דניסוך
המים בחג היה דוקא באותה שעה של ניסוך היין דתמיד של שחר .והנו"כ
התחבטו למצוא מקור לשיטת הרמב"ם בזה ,18והלח"מ שם ציין הך דינא
ד"שניהם כלים בב"א" המבואר אצלנו בסוכה מח .:ומוכח מזה ,דלהרמב"ם
עצם דינא ד"שניהם כלים בב"א" הוא סברא לומר דשעת הקרבת המים היא
באותה שעה של הקרבת היין.
ובביאור שיטת הרמב"ם בזה כתב המקדש דוד )ס"י סק"ד( דהצורך
להקריב מים והיין בב"א הוי מספיקא דתדיר ומקודש .המקד"ד טוען ,שמצד
 18עי' בכס"מ שם שהביא מהגמ' ביומא כו :ש"אין מנסכין מים בחג אלא עם תמיד של שחר",
וכתב שם בכס"מ "ומשמע לרבינו דהיינו בשעת ניסוך היין".
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תדירות פשיטא דיין עדיפא דהי נקרב בכל יום ויום .אבל מאידך ,המים
מקודשים משום שבאים דוקא מחמת הרגל .ולכן ,משום דתדיר ומקודש הוי
בעיא דלא אפשיטא 19צריך לנסכן בב"א .אבל לענ"ד נראה לפרש הענין
באופ"א ,ועל דרך מה שהעלינו לעיל .הטעם שיש הדגשה מיוחדת על הך דינא
ד"שניהם היו כלין בב"א" ,והטעם דהרבמ"ם סובר דזמן ההקרבה לשניהם הוי
באותה שעה ,היינו משום דבחלות עבודתן יש קיום משותף וצירוף מאוחד.
ולפ"ז ,הרמב"ם אזיל לשיטתיה בהא דפסק דאין פסול מזוג במקרה של ניסוך
המים .ודוקא במקרה הזה ,כאשר עצם הגדרת העבודה הוי אותו שם ניסוך ,אין
מקום לפסול מזוג.
ונראה שיש עוד להוכיח כדרכינו לפי מש"כ הרדב"ז )תמו"מ י:ז(
לפרש שיטת הרמב"ם בסוגיין .וז"ל הרדב"ז" :ונ"ל דטעמו של דבר כיון דסוף
סוף מתערבין ויורדין לשיתין" .לכאו' דברי הרדב"ז סתומים ותמוהים ביותר .אם
באמת יש פסול מסויים ליין מזוג לנסכים ,מאי איכפת לן ש"סוף סוף מתערבין
ויורדין לשיתין"? הרי בפשטות ,עיקר עבודת הנסכים היא שפיכת היין או המים
ע"ג המזבח ,ומה שקורה אח"כ אינו מעלה ואינו מוריד כלל .וצ"ע.
ואפשר לומר בזה ג' פירושים .א' ,הרדב"ז שולל הנחתנו בענין יסוד
עבודת הנסכים ,וס"ל דעיקר חלות העבודה הוי בשעת ירידה לשיתין .ולכן ,אם
תערובת שע"כ קורה בשעת הירידה לשיתין אינה פוסלת את הניסוך ,אין לחלק
בין עצם הירידה להשפיכה הבאה לפנ"כ .ב' ,הרדב"ז מסכים דעיקר עבודת
הנסכים הוי השפיכה ע"ג המזבח ,אבל חידש הרדב"ז דיש חלות דין של "גמר
העבודה" דהיינו הירידה לשיתין בתור "שלב-סופי" לעבודת הנסכים .ולכן,
סובר הרדב"ז שאם אין חסרון בתערובת ב"שלב-סופי" של עבודת הנסכים ,אין
לחלק בין גמר העבודה לתחילת העבודה .ג' ,לפי מה שיצאנו לבאר בשיטת
הרמב"ם ,נראה שדברי הרדב"ז יותר מובנים .באמת ,כל כוונתו לומר דהיות
והיין והמים מתערבים יחד בירידה לשיתין ,זהו סימן לדבר שאין שום פסול דיין
מזוג בנסכי החג וכל תערובת לא חשיבא לן לענין זה .וע"ד מש"כ ,סברא זו
מובנת היטב .לדעת הרדב"ז ,זה דין מיוחד בעצם היחס בין ניסוך המים לניסוך
היין בחג הסוכות ,וכמש"כ.

 19עי' בסוגיא דזבחים צ-:צא .שדנה בשאילה זו .באמת ,הרמב"ם עצמו פוסק )פ"ט מהל'
תמו"מ ה"ב( ש"היה לפניו תדיר ומקודש יקדים איזה מהם שירצה".
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ויש להביא עוד ראיה לזה מסוגיא אחרת במס' סוכה אליבא דפרש"י.
תנן במנשה סוכה נג" :ערב שבת שבתוך החג היו שם מ"ח )תקיעות(" .ולקמן
בגמ' )שם נד (.מבואר דנחלקו הת"ק וראב"י אם תקעו ג' תקיעות ע"ג המזבח
בשעת זקיפת הערבה ,או דתקעו ג' תקיעות כשהגיעו למעלה העשירית בין
עזרת הנשים והעזרה .ואיתא שם בגמ' "ורבנן סברי כיון דתקע למילוי המים,
ע"ג המזבח למה לי? הלכך למעלה עשירית עדיף" .והביא שם רש"י ב' דעות
בביאור סברת רבנן ,וז"ל" :כל תקיעות הללו של שער העליון והתחתון ושער
המים משום מילוי המים הוא ,הלכך לערבה למה לי תקיעה וכו' .ואני שמעתי
וכו' וה"ג לגבי מזבח ,למה לי דתקע? הא תקע ליה בשעת ניסוך המים ט' לתמיד
של שחר בשעת נסכים היו שאין אומרים שיר אלא על היין".
מבואר לפי הדעה שנייה ברש"י ,20דלפי הרבנן חובת התקיעה היתה
בשעת הניסוך ולא רק בשעת המילוי .ומאי טעמא? כתב רש"י דהוי מדינא ד"אין
שירה אלא על היין" .אבל יש לתמוה ,דלמה הדין הרגיל ד"שירה על היין"
מחייב תקיעות על סדר ניסוך המים? מה הקשר בין האי להאי? ולכא' נראה שזה
ראיה לדברינו ,שאם נאמר שיש קיום משותף כשעבודות הנסכים באין בצירוף,
סביר לומר דחובת התקיעות הרגילות על ניסוך היין מפאת "אין שירה אלא על
היין" כוללת חיוב מיוחד לתקוע בשעת ניסוך המים ג"כ .ולכן ,הראיה לרבנן
דלא תוקעין ע"ג המזבח אתי גופא משום שכבר תקע בשעת ניסוך המים מדין
הרגיל ד"אין שירה אלא על היין".21
ויש להוסיף על זה .דאם רש"י מקבל יסוד דידן ,נראה דרש"י אזיל
לשיטתיה בעוד סוגיא בסוכה )נ .(:שם איתא דנחלקו ר' יוסי בר"י ורבנן אם
החליל היה דוחה את השבת ,ובביאור מחלוקתם איתא שם בגמ' "אמר ר' יוסף,
מח' בשיר של קרבן .דר' יוסי סבר עיקר שירה בכלי ועבודה היא ודוחה את
השבת ,ורבנן סברי עיקר שירה בפה ולאו עבידה היא ואינה דוחה את השבת".
 20יש להעיר דרש"י עצמו מקשה על דעה זו ,אבל כשנדייק היטב אינו שולל דעה זו באופן
עקרוני .וז"ל רש"י" :וקשיא לי א"כ נפישן להו תקיעות דהא איכא הנך דתנן גבי זקיפות ערבה,
או שמא זקיפת ערבה בעת שמוליכין המים למזבח היא" .הנה רש"י לא חולק על עצם
האפשריות שהתקיעות הוי משום חובת ניסוך המים ,אלא דרק יש קושיא טכנית לדעה זו דלפי
החשבון יש תקיעות מיותרות .ועוד ,הרי רש"י עצמו מעלה אפשרות כדי לתרץ דעה זו דס"ל
דהתקיעות על סדר הניסוך היו אותן תקיעות שבאו מדין הקפת הערבה.
 21מעין ראיה זו שמעתי ממו"ר הרה"ג מיכאל רוזנצוייג שליט"א כשהצעתי מקצת דברים אלו לפניו.
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וכתב שם רש"י )ד"ה בשיר של קרבן( דחובת השירה בכלי לר' יוסי אתי מחמת
ניסוך היין וגם מחמת ניסוך המים .וז"ל" :בחליל המכה לפני המזבח בשעת
ניסוך המים )לפי גירסת הב"ח( והיין לתמיד של שחר וניסוך היין לתמיד של בין
הערבים" .הרי מבואר בהדיא לרש"י שחובת השירה הבאה מחמת ניסוך היין
כדין כל תמיד של שחר כוללת חיוב חדש לשירה על ניסוך המים ג"כ .22ולפי
הנ"ל דברי רש"י מובנים היטב ,דבחג הסוכות חלות דין דניסוך היין נשתנה
לקיום חדש שכולל כל נסכי היום .ובזה רש"י אזיל לשיטתו.

 
לפי היסוד שהצענו ,נראה דכל קושיות האחרונים שהבאנו לעיל נגד
שיטת הרמב"ם מיושבות שפיר .לעיל ,ציינו לקושיית המנ"ח )מצוה ש"כ(
שמקשה מצד א' דפשיטא דביין מזוג א"א לצאת יד"ח ניסוך היין דלית ביה שם
יין .ומאידך ,ציינו לקושיית המקד"ד )ס"י סק"ו( דביין מזוג א"א לצאת יד"ח
ניסוך המים דלית ביה שם מים .אבל לענ"ד ,לפי היסוד הנ"ל בשיטת הרמב"ם
אין מקום לקושיות אלו .דלפי הרמב"ם ,ברור דשם מים מיוחד ושם יין מיוחד
קאי על מיזוג זה דבעיקר גדר עבודת הנסכים בחג הסוכות יש צירוף וקיום
מאוחד לשניהם .ולכן ,מקרה זה דיין מזוג עם מים בנסכי חג הסוכות הוי חריג
לפסול הכללי של יין מזוג ועולה ע"ג המזבח .ונראה דזוהי כוונת הקרית ספר
)הל' תמו"מ י:ו( וז"ל" :ועם ניסוך היין של תמיד של שחר היה מנסך המים
לבדן ,דתרוויהו ניסוך הן .ואם עירה זה לתוך זה ונסך שניהם מכלי א' יצא דשם
ניסוך חד הוא" .ונראה שזה כמעט ראיה מפורשת למה שיצאנו לבאר בסוגיין,
ולשון הקרי"ס מדוייקת היטב – "דשם ניסוך חד הוא".23
 22נראה מלשון המאירי שהוא חולק על פירוש רש"י בזה .דהנה כתב המאירי בביאורו
להמשניות בר"פ החליל )עמ' קעו במהדורת סופר( מהו הדין בשיר על הקרבן שהיה נוגע לחג
הסוכות .וז"ל המאירי שם" :וענין חליל לקרבן הוא שעומדים לווים על הדוכן בכל יום לומר
שירה על הקרבן וכו' ופירשו במס' ערכין )י (.שבשנים עשר יום בשנה היה חליל מכה לפני
המזבח ,בשעת ניסוך היין לתמיד של שחר ולתמיד של בין הערבים ואלו הם וכו' ובשמונה ימי
החג" .הרי פי' המאירי דחובת השיר בחליל היתה דוקא בשעת ניסוך היין ולא הזכיר כלל דינא
דניסוך המים .ואין להקשות על שיטת רש"י מהסוגיא דערכין )י ,(.דשם כתוב במשנה רק
ש"בשנים עשר יום בשנה החליל מכה לפני המזבח" ולא פירש המשנה דהיה דוקא בניסוך היין.
 23לעיל בהערה  16ציינו לחידושי הגרי"ז זצ"ל למס' זבחים )עח :עמ' ר"א ד"ה תוס'( .שם כתב
הגרי"ז לתרץ שיטת הרמב"ם דבהך מיזוג קאי "שם יין" וגם "שם מים" עליה .וז"ל הגרי"ז שם:
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ולפי הנ"ל ,אולי יש לעמוד על נקודה סופית .הגמ' בתענית )ב-:ג(.
מביאה ב' דעות בעיקרון למקור דין ניסוך המים .לפי ריב"ב ,יש רמז בקרא
כדלהלן" :ריב"ב אומר נאמר בשני 'ונסכיהם' ,ונאמר בששי 'ונסכיה' ,ונאמר
בשביעי 'כמשפטם' .הרי מ' י' מ' הרי כאן מים .מכאן ,רמז לניסוך המים מה"ת".
ושם )ג (.איתא "אמר ר' אחי אמר ריו"ח משום ר' נחוניא איש בקעת בית
חורתן ,עשר נטיעות ,ערבה ,וניסוך המים הלממ"ס ."24אבל מבואר בספרי פר'
פנחס פיסקא יב שיש שיטה שלישית בענין .וז"ל הספרי" :ר' נתן אומר 'הסך
נסך שכר' למה נאמר? להביא ניסוך המים" .לפי הפשטות ,ר' נתן סובר שיש
מקור מה"ת מיוחד לדין ניסוך המים שאינו מרמיזא דקרא ואינו הלממ"ס.
ובאמת ,נחלקו מפרשי הספרי בהבנת שיטת ר' נתן .בעמק הנצי"ב שם ,יש
ב' דעות אם שיטת ר' נתן אתי כפשטיה או דר' נתן גם לומד מרמז או
מהלממ"ס .25אבל נראה מפי' רבינו הלל שהוא הבין שיטת ר' נתן כפשטיה
ודלא כהנצי"ב ,וז"ל רבינו הלל" :דכי היכי דמנסכין יין הם ,הכי מנסכין מים
דהיינו בזיווג דמנסכין מים .דבשני ניסוכין הכתוב מדבר :אחד ניסוך היין
ואחד ניסוך המים בזיווג".
ואם כנים דברינו ,נראה שפירוש הר' הלל בשיטת ר' נתן מאוד
מדוייק .הרי לר' נתן ,לא רק שיש מקור מיוחד מה"ת לדינא דניסוך המים,
"וע"כ דבאמת גם ביין מזוג יש שם מים על המים ,והא דפוסל במקוה הוא משום דבמקוה הוי
יין דבר הפוסל וכו' וכיון דעל יין מזוג יש עליהם שם יין ,פוסל את המקוה" .והגרי"ז לא ביאר
טעם לזה ,ורק העמיד דבריו דזהו הדין בע"כ .אבל לפי מש"כ יש לתת טעם להנחת הגרי"ז,
דבנידון דידן מובן מאוד הטעם דיש על המיזוג שם יין וגם שם מים.
ובגוף דברי הקרי"ס הנ"ל ד"שם ניסוך חד הוא" ,באמת יש לשאול ע"פ מש"כ הקרי"ס עצמו
בהמשך .מדבריו מבואר דסברא זו מועילה רק להבין הטעם דיצא יד"ח ניסוך המים ,אבל כדי
להסביר למה יצא יד"ח ניסוך היין ,הצריך הקרי"ס לומר דפסול מזוג מצומצם רק לרביעית היין
הראשונה כשיטת האור שמח פי"א ממאכ"א ה"ט ודעימיה .אבל לפי מש"כ ,באמת צ"ע למה
צריך סברא זו ,דהרי לפי מש"כ הקרי"ס עצמו ד"שם ניסוך חד הוא" לכא' זוהי סברא מספיקה
כדי להבין למה יצא יד"ח ניסוך היין ,וצ"ע.
 24הרמב"ם בפ"י מהל' תמו"מ ה"ו נוקט דהוי הלממ"ס .באמת ,זה אחד מהמקרים היחידים
שהרמב"ם בוחר לדוגמא להלממ"ס בהקדמה לפה"מ )עמ' י' במהדורת קאפח(.
 25ועי' בפירוש הספרי דבי רב להר"ד פרדו שכתב דגם ר' נתן אינו נותן מקור מיוחד ,אלא דהוא
רק לומד מרמז ג"כ וכמו שיטת ר"ע המובא בגמ' תענית ב-:ג .עיי"ש.
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אלא דהלימוד הוי דוקא מאותו קרא שגם ילפינן מיניה ניסוך היין וכדכתיב
"הסך נסך שכר" .ויותר מזה ,דלפי ר' הלל ,ר' נתן מדגיש הדין דשני הנסכים
באו 'בזיווג' כביכול וכלשון רבינו הלל" :א' ניסוך היין וא' ניסוך המים
בזיווג" .ולפי הנ"ל ,נראה שיש להבין שיטת ר' נתן כפשטיה ודלא כהנצי"ב.
לר' נתן ,ברור שיש קיום משותף וחלות דין צירוף בין עבודת ניסוך המים
וניסוך היין כשבאין ביחד .לכן ,ילפינן שניהם מאותו קרא בתורה אע"ג
דניסוך המים בא אך ורק בחג הסוכות וניסוך היין בא בכל יום ויום .ולשון הר'
הלל מדיייק בזה .שהוא דוקא מסביר שיטת ר' נתן כפשטיה ,והוא גם מדגיש
דהמים והיין באין 'בזיווג' וכמו שנתבאר.

 

 
נשאלתי בענין ניתוח שעושים לנשים שיש להן סרטן השד והוצרכו
הרופאים לכריתת שד ,וכמה פעמים אח"כ עורכים ניתוח אחר לשחזר השד.
ואע"פ שאין בזה שום רפואה לה ,מ"מ יש בזה צורך גדול שהרי יש לה עגמת
נפש גדולה כשגופה חסרה בכה"ג וגם יש חשש ביטול שלום בית בכמה פעמים.
ודרך ניתוח זה היא שאחרי שמשחזרים השד בדמותה הראשונה זורקים בה דיו
חום סביב הפטמה כדי שתראה כמו צבעה הטבעי .אך זריקה זו יש בה חשש
איסור משום כתובת קעקע ונשאלתי אם יש מקום להתירה כיון שיש לה צער
גדול בזה.

 
תנן )מכות כא" (.הכותב כתובת קעקע כתב ולא קעקע ,קעקע ולא כתב
אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול ובכל דבר שהוא רושם" .וכתב הריב"ן
)שם ד"ה כתובת קעקע( "כותב תחילה על בשרו בסם או בסיקרא ואח"כ מקעקע
הבשר במחט או בסכין ונכנס הצבע בין העור לבשר ונראה בו כל הימים".
אבל הרמב"ם )הל' ע"ז פרק י"ב הל' י"א( הפך את הסדר ,ופירש
ששורטים על הבשר לפני שנותנים שם דיו :וז"ל "כתובת קעקע האמורה בתורה
הוא שישרט על בשרו וימלא מקום השריטה כחול או דיו או שאר צבעונים
הרושמים" .וכ"כ הנמוקי יוסף )מכות ד :בדפי הרי"ף ד"ה קעקע( "כלומר אחר
שקרע עורו הניח דיו באותו שריטה וניכרת שם זמן גדול ,ובעינן תרתי לחיובא
שריטה וכתיבה ולישנא דקרא נקט דכתיב וכתובת קעקע שהרי תחילה הוא קורע
העור ואח"כ כותב".
השו"ע )יו"ד סי' ק"פ סע' א'( סתם כלשון הרמב"ם וכתב "כתובת
קעקע היינו ששורט על בשרו וממלא מקום השריטה בכחול או דיו או שאר
צבעונים הרושמים".
אך הש"ך )שם ס"ק א'( כתב "וה"ה כותב בצבע תחילה אח"כ שורט
במקום צבע ,ב"ח" .הרי פסק הש"ך שאין לדקדק בסדר הדברים.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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וכהיום נוהגים הנכרים העושים כתובת קעקע לרשום בדיו על הבשר
ואח"כ לקרוע את העור ולהניח הדיו תחתיו ,ובאופן זה יש כתיבה בדיו קודם
וגם אחר קריעת העור ,וברור שיש בזה איסור תורה לכל הפירושים הנ"ל.

 
בתוספתא )מכות פ"ג( "הכותב כתובת קעקע בבשר של חבירו שניהן
חייבין ,במה דברים אמורים בזמן ששניהם מזידין אבל אם היו שוגגין פטורין,
א' שוגג וא' מזיד ,שוגג פטור מזיד חייב" .וכן משמע לשון הפסוק שאיסור זה
חל על שניהם שכן כתוב "לא תתנו בכם" ,והוא לשון רבים ,והיה נראה שגם
כוונת הקרא היא שלא יתן אדם לאחר לכתוב כתובת קעקע עליו ,שאם לא כן
היה משמע שעיקר איסור התורה הוא לכתוב על אחרים וכבר כתבו רבותינו
הראשונים שעיקרו הוא שלא ייכתב עליו סימן שהוא עבד נתון ומכור לע"ז ,וזה
דין על הנכתב ולא על הכותב .והיה משמע מזה שכל שיניח אדם לאחר לכתוב
כ"ק עליו יעברו שניהם.
אבל הרמב"ם )הל' ע"ז פ' י"ב הל' י"א( כתב "במה דברים אמורים
בכותב אבל זה שכתבו בבשרו וקעקעו בו אינו חייב אלא אם כן סייע כדי
שיעשה מעשה אבל אם לא עשה כלום אינו חייב" .והכסף משנה )שם( כתב על
דברי הרבמ"ם "ומה שכתב 'במה דברים אמורים' לא ידעתי לו מקום מפורש
ואפשר שלמדה מדין הקפת הראש שכתבתי למעלה" .ובשו"ע )יו"ד סי' ק"פ
סע' ב'( כתב המחבר כלשון הרבמ"ם "אם עושה כן על בשר חבירו פטור אא"כ
סייע בדבר" .ובביאור הגר"א )שם אות ג'( פ' שדברי המחבר )והרמב"ם( הם
פירושו של התוספתא ,ולא פליגי עליה.
הש"ך )סי' ק"פ ס"ק ד'( כתב "כתב בית יוסף והאחרונים שנלמד
מהקפת הראש דלקמן סי' קפ"א ולפי זה כי היכי דהתם איסורא מיהא איכא אף
על פי שלא סייעו ה"ה הכא".
וצ"ע אם ר"ל שאין בו איסור לאו רק איסור דרבנן או שעובר בלאו
אלא שאינו לוקה עליו.
בספר החינוך )מצוה רנ"ג( כתב "ואם רשמו בו אחרים אינו לוקה
אא"כ סייע מן הכלל הידוע לאו שאין בו מעשה אין לוקין" ,הרי לדבריו יש
איסור תורה אף בכה"ג.
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ולענין הקפת הראש )הל' ע"ז פי"ב הל' א'( כתב הראב"ד "אע"פ
שאינו לוקה כיון שמדעתו עשה עובר בלאו" .והכסף משנה )שם( חלק עליו וז"ל
"ויותר נ"ל דלא שייך לומר שהוא עובר בלאו כיון שלא עבד מעשה כלל".
ובמנחת חינוך )מצוה רנ"א אות ג'( הביא דעת רוב רבותינו דס"ל כדברי
הראב"ד שיש איסור תורה לניקף אף במקרה שלא סייעו כלל .ולכאורה ה"ה
לענין כתובת קעקע.
ולענין להיות נכתב ע"י נכרי כתב המנחת חינוך )מצוה רנ"ג אות ד'(
"וע"ש משנ"ח דלהסוברים בהקפת הראש דגם עכו"ם אסור להקיף כאן גם כן
דינא הכי" .וכ"כ בדרכי תשובה )סי' ק"פ ס"ק ה'( "עי' בס' יד קטנה פרק ו'
מהלכות עכו"ם מצוה ל"ת נ"ח ס"ק פ"ח שהוכיח דאסור להיות נכתב בבשר
אפילו ע"י גוי וכמו שאסור בהקפת הראש עיי"ש" .וז"ל במנחת עני )שם בס' יד
קטנה אות פ"ח( "ולפי זה נראה גם כן דאסור להיות נכתב בבשרו אפילו ע"י גוי
וכמו שאסרו בהקפת ראש .ותמיה לי על שלא הזכירו הפוסקים מזה"] .ולכאורה
הא דלא הוצרכו הפוסקים להזכיר דין זה היינו משום שהרחיקו את עצמן
מאיסור זה בין ע"י ישראל ובין ע"י נכרים [.ולכאורה גם ע"י נכרי אסור מה"ת
אם הנכתב מסייע שאין סברא לחלק.
וא"כ היה נראה בנידון דידן שהרופאים עושים בהסכמתה שיש לחוש
לאיסור דאורייתא ,ועיין במש"כ אם נשתנה הדין כשהיא מורדמת )לקמן אות ז'(.

 
משמע מכמה ראשונים שאינו חייב על איסור כתובת קעקע אלא בכתיבת
אותיות ,וז"ל הסמ"ק )ע"ב( "פירוש שישרוט כעין אותיות ויקעקע בצבע" .וכ"כ
בתוס' ישנים )מכות כא" (.לשון חקיקה וקריעה כמו והוקע שמקעקע בסכין בשרו
כעין אותיות" .וכן בפסקי התוס' )מכות אות ל"ב( "וכתובת קעקע שמסרט בשרו
בסכין כעין אותיות" .וכן משמע מס' החינוך )מצוה רנ"ג( שכתב "ועובר על זה
וכתב אפילו אות אחת" ,וכ"כ הרע"ב )מכות פ"ג מ"ו( "מקרע בסכין על בשרו
כעין אותיות".
אך איכא לספוקי אי לשון הראשונים דוקא אי לאו .דהרי לענין סדר
הקריעה והכתיבה כתב הרע"ב "לישנא דקרא נקט דכתיב כתובת קעקע כתיבה
ברישא והדר קעקע אבל לעולם הקעקע תחילה") ,וכעין מה שהבאנו לעיל בשם
הנ"י( וא"כ שמא ה"ה לענין כתיבת אותיות דהוי "לישנא דקרא" אבל גם אם
היה רושם ציורים היה חייב .ושמא כן הוא כוונת כל הראשונים הנ"ל שהרי לא
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כתבו "אינו חייב אלא אם כותב אותיות" אלא כתבו כלשון הפסוק .ואולי יש
קצת הוכחה לזה ממה שלא הוזכרה שיטה זו לא בטור ולא בדברי המחבר,
וצ"ע .וא"כ אין להוכיח מלשון הראשונים שאין חיוב אלא בכתיבת אותיות לבד.
ובאמת קשה מאד לומר דלשון אותיות דוקא ,שאם אינו עובר אלא
בכתיבת אותיות ,למה גזרו חז"ל לאסור אפר מקלה ,הרי ציורים ורשימות עצמן
אינן אלא מדרבנן ,וכן הקשה בשו"ת מעיל צדקה )סי' ל"א(.
והוא תירץ או דמיירי בכגון שהיתה צורת מכתו כצורת אות או שאינו
אסור אלא מדרבנן .ושני התירוצים דחוקים ,חדא דקשה לומר שכל המחלוקת
בין רב מלכיא ורב אשי היתה דוקא במי שהיה לו מכה בצורת אות שהרי דבר זה
אינו מצוי כלל .ולתירוץ השני שזה אסור מדרבנן גם צ"ע שאם צורות ורשימות
שאינן אותיות אסורות רק מדרבנן ,האיך אסרו אפר מקלה ה"ז גזירה לגזירה.
והשו"ת מעיל צדקה הביא עוד ראיה דחייב גם בלי אותיות ,דהנה לא
שאלו בגמרא כמה אותיות צריך לכתוב להתחייב כמו לענין שבת .ואח"כ דחה
כל זה וכתב דאינו חייב אלא באותיות ולא בשריטה בעלמא או איזה רושם
שיהיה .ועיקר טעמא דכתב היינו מלשון הקרא דכתובת קעקע משמע כתב ממש.
]אך אין הכרח למש"כ ,שהרי עיקר טעמו הוא ממה שדייק בלשון המקרא
וכתב "כתובת קעקע משמע כתב ממש כי לשון כתיבה אינה כי אם הסכמיי  ...וע"כ
צ"ל שמלת כתובה מתפרש מלשון כתיבת אותיות כי לכן נקרא כתב" .ומלבד
מה שכתבו הנ"י והרע"ב )הנ"ל( שאין לדייק בלשון הקרא לענין סדר הכתיבה
והקריעה ,ולכאורה ה"ה לענין כתיבת אותיות ,הרי לא מצינו באחרונים שכתבו
הלכות מדויקות מלשון המקרא בדבר שלא הוזכר בש"ס .ואדרבא מה שהוא הקשה
לענין איסור נתינת אפר על המכה הוא יותר מסתבר ממה שתירץ בדוחק )כמש"כ
לעיל( .ועוד צ"ע שהרי בכל דבריו לא הביא אפילו דברי א' מן הראשונים הנ"ל
שמשמע מדבריהם שגדר דין זה הוא בכתיבת אותיות[.
אך החיד"א )שיורי ברכה סי' ק"פ אות א' וב'( הסכים לדעת המעיל
צדקה דבעינן אותיות דוקא וכתב "הרב אלפאנדארי במוצל מאש דת סי' נ"א
נסתפק אם הוא בכל שהוא או בעינן כתב ואשתמיט מיניה דברי הרב החינוך
שכתב ועובר על זה וכתב אפילו אות אחת לוקה ע"ש  ...כתב הריטב"א בחידושיו
שם דבלא צורת אותיות אסור מדרבנן .וכ"כ בתשובת הרב מעיל צדקה הנזכר
מסברתו" .ודבריו צע"ג שהרי דברי הריטב"א אינם כן ,וז"ל הריטב"א הנמצא
בחידושיו "וטעמא דת"ק דאע"ג דכותיה לא רגילי אלא בשם ע"א הפריז הכתוב
במדה ואסר כל רשימא" .ואפילו אם נפרש שלא כתב הריטב"א הכי אלא לאפוקי
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מדברי רבי שמעון מ"מ א"א לדייק מדבריו דס"ל דאינו חייב אלא בכתיבת
אותיות ,וע"כ דלא היו לפניו דברי הריטב"א הנמצאים לפנינו.
מאידך ,הר"ש משאנץ )ספרא פ' קדשים פ"ו אות י'( כתב "אע"ג שלא
כתב אותיות" וכ"כ הראב"ד )שם( "ולא בעינן אותיות אלא רושם שיעשה שם
הוא נקרא כתובת קעקע".
וכן נראה מדברי הרמב"ם )הל' ע"ז פ' י"ב הל' י"א( שכתב "כתובת
קעקע האמורה בתורה הוא שישרט על בשרו וימלא מקום השריטה כחול או דיו
או שאר צבעונים הרושמים .וזה היה מנהג הגוים שרושמין עצמן לעבודת
כוכבים  ...ומעת שירשום באחד מדברים הרושמין אחר שישרוט באי זה מקום
 ...לוקה" .וכן משמע ממש"כ הרמב"ם בענין כתיבה בשבת )הל' שבת פ' י"א
הל' י"ז( "רושם תולדת כותב הוא .כיצד הרושם רשמים וצורות בכותל ובששר
וכיוצא בהן כדרך שהציירין רושמים הרי זה חייב משום כותב" .הרי לדבריו אין
1
לחלק בין כתיבת אותיות לבין רשימת ציורים.
וכמו"כ נראה דעת המאירי )מכות כא (.שכתב "הכותב כתובת קעקע,
והוא שישרט על בשרו וימלא מקום השריטה כחול או דיו או אחד מן הצבעים
הרושמים ,ודבר זה היה כחוק לעובדי האלילים ,היו רושמים בעצמם אותה צורה
לומר שהוא עבד נתון ומכור לה" .ואף שלשונו דומה לדברי הרמב"ם ,הוא
הוסיף המילות "אותה צורה" וברור שאין כוונתו אותיות דוקא.
וכך דייק המנחת חינוך )מצוה רנ"ג אות ג'( במה שכתב בס' החינוך
)הנ"ל( וכתב "כבר הבאתי לעיל דבר"מ ושאר ראשונים אינו מבואר דוקא אות
אלא רשימה בעלמא ג"כ חייב".
וכן דעת התפארת ישראל )מכות פ"ג אות מ"ח( שכתב "דקיי"ל דחייב
על כל מה שיכתב בקעקע או אפילו על צורה שירשום שם" ,וכן הטור ושו"ע
)סי' ק"פ( לא הזכירו "אותיות" בגדר איסור כתובת קעקע.
יוצא שיש כמה ראשונים שכתבו בפירוש שאין צורך באותיות להתחייב
בכתובת קעקע ,וכל הראשונים שהזכירו אותיות לא כתבו בפירוש שיש צורך
באותיות להתחייב ,וא"כ קשה להקל אף כשאינו כותב אותיות כגון בנידון דידן.
 1אמנם אפשר היה לחלק ולומר דבשבת ,דאיכא תולדות לאבות ,אסר רחמנא גם רושם ,אך
בכתובת קעקע דאין תולדות לאבוד אין רושם אסור .אך מלשון הרמב"ם בהל' ע"ז אינו נראה
לחלק בין שבת לכתובת קעקע.
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נחלקו רבנן ורבי שמעון אם איסור כתובת קעקע שייך בכל כ"ק או רק
בכתיבת עניני ע"ז ,ש"רבי שמעון אומר אינו חייב עד שיכתוב את השם )של
ע"ז(" ,ורבנן מחייבי בכל כ"ק .ולא מצינו אפילו ראשון אחד שפסק כרבי שמעון
בהדיא .אך הריטב"א )שפסק כחכמים( כתב " אבל הרי"ף ז"ל פסק הלכה
כר' שמעון וטעם דבריו משום דבר קפרא ודרב אחא ולא נהירא".
וכן נראה ממש"כ בקיצור פסקי הרא"ש )אות ו'( וז"ל "ואינו חייב עד
שיכתוב שם עבודת כוכבים" ולא הביא דברי חכמים החולקים עליו.
וכ"כ בבית יוסף )יו"ד סי' ק"פ ד"ה ומ"ש( "וכתב רבינו ירוחם שיש
פוסקים דלא כר"ש ויש פוסקים כמותו וכתב דלפסוק דלא כוותיה נראה עיקר".
אך לא מצינו כן לא בדברי הרי"ף ולא בדברי הרא"ש .ואמת הוא
שהביא הרי"ף דברי בר קפרא לפרש שיטת ר' שמעון ,אבל כמו כן הביא
המחלוקת בין רב מלכיא ורב אשי לענין נתינת אפר מקלה ע"ג המכה שאינו ענין
לר' שמעון אלא לרבנן דפליגי עליה] .וכן כתב הריטב"א "ונראין דברים שכל
המימרות הללו לא נאמרו אלא לרבנן דאילו לר"ש אין לאסור דבר מכל זה אפילו
מדרבנן כיון שהתורה לא אסרה אלא שם של ע"א ,ומינה שמעינן דהלכתא כרבנן
דכל הסוגיא כותייהו" [.וכן משמע מדברי הרא"ש עצמו )שם סי' ו'( שהביא כל
דברי הגמרא ,הא דבר קפרא וגם הא דאפר מקלה ,וכתב "והלכתא כרב אשי
דבתרא הוא" ,וא"כ אין ללמוד מדבריו שהלכה כר"ש.
ויותר מזה ,הרי הטור )יו"ד סי' ק"פ( ,שכל דבריו בנויים על ג' עמודי
הוראה ,הרי"ף ורמב"ם והרא"ש ,פסק כדברי חכמים בלא שום חולק ,ואם ס"ל
שהרי"ף והרא"ש פסקו כר"ש היה לו להזכיר דבריהם אף אם לא היה פוסק
כמותם .וא"כ משמע מדבריו שאין זה דעתם לפי הבנתו] .אך צ"ע שהרי קיצור
פסקי הרא"ש נכתב ע"י רבינו הטור .וצ"ל שדבריו שם בקיצור פסקי הרא"ש לאו
דוקא דאילו היה פוסק כר' שמעון למה הוצרך להביא הא דרב אשי "מקום שיש
בו מכה מותר ליתן בו אפר" הרי ברור שאין זה לשם ע"ז ,וצ"ע[.
ובביאור הגר"א )יו"ד סי' ק"פ אות א'( כתב "כת"ק אע"ג דבתוספתא
איתמר ואינו חייב עד שיקעקע בדיו בכחול לעבודת כוכבים וסתם כר"ש,
קי"ל כמתניתין וכמ"ש ביבמות מב :וערא"ש ספ"ג דפסחים ובי"ז דשבת".
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ושם כתב הרא"ש "הלכה כסתם דאע"ג דפליגי בהדיא בברייתא כיון דסתם לן
תנא כר' מאיר הלכתא כוותיה ולא חיישינן למחלוקת דברייתא" .הרי ס"ל להגר"א
שכן דעת הרא"ש ולא חש הגר"א למש"כ בקיצור פסקי הרא"ש.
ואפילו אם הלכה כרבי שמעון אין זה אומר שכל כתובת קעקע שאינה
של ע"ז מותרת ,שהרי הריב"ן )כא .ד"ה וכתובת קעקע לא תתנו( כתב "אלמא
עיקר חיוב משום עבודת כוכבים הוא ומיהו אסור לכתוב שום כתיבה בעולם
אפילו לרבי שמעון אלא דחיוב מלקות ליכא" .וכן כתבו תוס' ישנים )שם ד"ה
א"ל רב אחא( ורבינו פרץ )שם( .הרי אף לר"ש אין להתיר סתם כתובת קעקע
שאינו לשם ע"ז.
]ואינו ברור אם איסור כתובת קעקע שאינו לשם ע"ז שכתב הריב"ן
)וסייעתו( דאורייתא או דרבנן .והספק הוא דכיון דלר"ש אינו חייב עד שיכתוב
שם ע"ז ממש מאיזה טעם יגזרו חז"ל שמא מיחלף כתובת קעקע שיש בו
איזה ציור או רושם בכ"ק של ע"ז שהרי אינן דומות זו לזו ,ובפרט לפי לשון
רבי שמעון דבעי שם ע"ז ממש.
מאידך ,מנא לן לומר שיש מקרים שיש איסור תורה שחייב מלקות ויש
איסור תורה שאינו חייב .ואם זה פירושו שמא הוא דומה לדין בל תשחית שכתב
הרמב"ם )הל' מלכים פ"ו הל' י'( שאינו חייב מכות דאורייתא אלא על אילנות
אבל יש איסור על כל דבר ,ומשמע שיש איסור דאורייתא בשניהם )כמו שהקשה
ברדב"ז שם( ,וצ"ע[.

 
 
וגם צ"ב לדברי רבי שמעון אם יש חיוב אך ורק אם כתב שם ע"ז או
אפילו אם עשה איזה סימן לשם ע"ז אם גם זה בכלל עיקר האיסור ,וכן מצינו
הרבה פעמים בזמנינו שכן עושים בלא שם ע"ז .ונראה מלשון הרמב"ם )הנ"ל(
שכתב "וזה היה מנהג העכו"ם שרושמין עמצן לעבודת כוכבים" שאפילו אם
רשם ולא כתב שזהו בכלל עיקר האיסור .ויותר נראה מדברי המאירי )הנ"ל(
שכתב "ודבר זה היה חוק לעובדי האלילים היו רושמים בעצמם אותה צורה".
מאידך ,אפשר דיש לדייק מהא דנחלקו בגירסת המשנה אם מילת 'שם'
הוא מיותר או לא .שאם המלה "שם" היא מגירסת המשנה דהיינו "רבי שמעון
אומר אינו חייב עד שיכתוב שם את השם" ,צ"ע מהו פירושו של "שם" .ושמא
כוונתה לומר שצריך לכתוב שם ע"ז "שם" דהיינו אצל )או על גבי( הרושם או
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התמונה שכבר עשה ובלאו הכי אינו חייב .ולפ"ז אפשר להוכיח שאינו בכלל
עיקר האיסור לר"ש אלא בכתיבת שם ע"ז ממש וגם שירשום צורה לע"ז .וא"כ
מובן היאך יהא איסור כתובת קעקע של רושם בלא אותיות שהרי עשיית
רשימות של ע"ז בכלל מה שאסרה התורה .אך אינו ברור אם זו הגירסא הנכונה.
]ונראה שלפי ב' הבנות האלה אפשר לברר מה שהקשינו לעיל שאם
אין איסור תורה לרבי שמעון אלא בשם עבודה זרה ממש ,למה הוצרכו לגזור על
כל כתובת קעקע )כמש"כ הריב"ן ותוס' ישנים ותוס' רבינו פרץ המובאים לעיל
באות ד'( .הרי יש איסור תורה על ציורים ותמונות שהם לעבודה זרה ,וא"כ יש
מקום לומר דשפיר שייך לגזור על כל ציורים[.

 
איתא במכות )כא" (.א"ר מלכיא א"ר אדא בר אהבה אסור לו לאדם
שיתן אפר מקלה על גבי מכתו מפני שנראית ככתובת קעקע  ...רב אשי אמר כל
מקום שיש מכה מכתו מוכחת עליו" .יוצא שאפילו במקום שאינו כתובת קעקע
ממש ,אם נראה ככתובת קעקע יש איסור] ,וכל המחלוקת בין רב מלכיא ובין
רב אשי הוא לענין היכא דיש הוכחה שאינה עשויה לשם ככתובת קעקע אם גזרו
חז"ל בכה"ג משום לא פלוג או לא[ .ודין זה מדרבנן כדמוכח מלשון הגמרא
"מפני שנראית ככתובת קעקע".
וצריך לברר מאיזה טעם יש בזה רק איסור דרבנן ולא איסור תורה.
ולכאורה יש לפרש על פי מה שאמרו במשנה )שם( "הכותב כתובת קעקע,
כתב ולא קעקע ,קעקע ולא כתב אינו חייב עד שיכתוב ויקעקע" ,הרי אינו אסור
מה"ת אלא אם עשה שניהם ,כתב וקעקע .וכאן שהמכה באה מאליה הוי כתב ולא
קעקע ואינה בכלל מה שאסרה התורה .וצ"ל שיש איסור דרבנן אפילו בחד מינייהו
כדמוכח מהא דאפר מקלה ]וצריך לפרש הלשון "אינו חייב" הוא כמו לשון "פטור"
בכל מסכת שבת שהוא פטור אבל אסור מדרבנן )כדאיתא בשבת ד.[(.
ועוד שמא יש לחלק ולומר שאין כאן איסור תורה לפי מה שכתב
הריב"ן ,שבפירוש המשנה )ד"ה כתובת קעקע( כתב להגדיר מהו כתובת קעקע
"ונראה בו כל הימים" ,ובגמרא )שם ד"ה אפר מקלה( בענין אפר מקלה כתב "לפי
שקשה היא ומקעקעת מקום המכה  אבל עפר בעלמא
לא" .ולפ"ז יש לחלק ולומר שכתובת קעקע האסורה מה"ת היינו "נראה בו
כל הימים" אבל אם אינו עומדת לעולם ,אפילו אם הוא "נראה שם לאחר זמן"
אינו אסור מה"ת] .אך פ' זה הוא שלא כדברי הנימוקי יוסף )ד :בדפי הרי"ף(
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שכתב שכתובת קעקע "ניכרת שם זמן גדול ",ואפשר להבין מדבריו שחייב אפילו
אם אינו "נראה בו כל הימים" .אך לפי דברי הנ"י צריכים לחלק בין זמן גדול לזמן
קצר ,וצ"ע בגדר זמן זה[.
במנחת חינוך )מצוה רנ"ג אות ב'( כתב "ואפשר לפרש דהוי דבר שאין
מתכוין כי הוא עושה זאת רק למכה ,ופסיק רישא לא הוי דאפשר שלא יקעקע
א"כ אינו אסור רק משום מראית עין" .אבל מטעם דהוי פסיק רישא דלא ניחא
ליה לא התיר דדוקא במלאכת שבת שנכנס בכלל מלאכה שאינה צריכה לגופה
אינו חייב ,אבל בשאר איסורים עומד באיסורו כיון דהוי פסיק רישא.

 
בנידון דידן שיש לה צער גדול וגם יש חשש ביטול שלום בית לכאורה
יש טעם גדול להקל כל מה דאפשר .אך במקום איסור תורה אין להקל אף
במקום צער ושלום בית .ולכאורה אע"פ שנידון דידן יש בו ענין רפואי ,מ"מ אין
לדמותו לאפר מקלה ,והיינו לפי מה שכתבנו לעיל )אות ו'( שאפר מקלה אין בו
איסור תורה או משום שאין כאן קעקע וכתב או משום שאינו עומד לעולם או
משום דהוי דבר שאין מתכוין ולא פסיק רישא .ולא שייכי כל הני טעמים בנ"ד,
שהרי מטילים הצבע תחת לעור ע"י זריקות והוא דרך עשיית כתובת קעקע ,וגם
כל כוונת הרופא שישאר שם לעולם בכה"ג .וא"כ נראה שיש איסור תורה
בניתוח זה ואין לערוך אותו.
וגם קשה להתיר מטעם שאין כאן אותיות ,שהרי כמה ראשונים דחו
סברא זו ,וגם שלא הוזכר בטור ושו"ע .וכן אינו נראה לסמוך על שיטת
רבי שמעון שבמשנתינו שהרי לא מצינו שום ראשון שפסק בהדיא כמותו וגם
לא הוזכר דבריו בטור ושו"ע.
אך נראה שיש מקום להתיר ע"י רופא נכרי ,שכיון שהיא מורדמת
לגמרי בעת הניתוח )ע"י הרדמה-אנעסטיסיא( לא שייך דין מסייע )הנ"ל בענין
כותב ונכתב( .וכן הורה לי מו"ר הרב צבי שכטר .אך לפי מה שכתבו הראב"ד
וס' החינוך )הנ"ל( דבלא מסייע פטור משום דהוי לאו שאין בו מעשה אבל
עדיין יש איסור תורה ,עדיין צ"ע בנידון דידן .ואפשר דכיון שהיא מורדמת ע"י
הרדמה אין זה קרוי "מדעתו" )לשון הראב"ד( שעכשיו אין לה דעת כלל אע"פ
שכן עשו לה מדעתה.
וכן משמע ממה שכתב בשו"ת שאילת יעבץ )ח"ב סי' צ"ז( וז"ל
"דישן לאו בר דעת הוא לגמרי לא למצוה ולא לעבירה לא נשכר ולא נענש".
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אך אין להביא ראיה גמורה ממש"כ שהרי דבריו הם במי שישן ובתוך שינתו
עשה איזה מעשה )כדמוכח שם( ,אבל מי שהכין עצמו שייעשה איזה מעשה תוך
שינתו עדיין צ"ע .ולכאורה מצינו ענין זה גבי שינה בסוכה ואדם המזיק.
הרי לענין שינה בסוכה מצינו שמקיים מצות ישיבת סוכה בזה ,וכן היה
אפשר לעבור על איסור בל תוסיף )ר"ה כח (.בשינה בסוכה שלא בזמן המצוה.
אך נראה שאין לדמות דין סוכה לנידון דידן שהרי עיקר מצות ישיבת סוכה היא
לקבוע דירתו בסוכה כעין תדורו בביתו ,וברור ששינה היא חלק גדול מזה ,מה
שאינו כן לענין כתובת קעקע שאין דרכו ע"י שינה בהרדמה .וא"כ אע"פ שבנ"ד
הכניסה עצמה למצב זה אין לדמותו להא דסוכה.
לענין אדם המזיק תנן )ב"ק כו" (.אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד
בין ער בין ישן" )בסנהדרין עב .גורסים "אדם מועד לעולם בין בשוגג בין במזיד
בין באונס בין ברצון"( .וכתב הרמב"ם ע"פ הירושלמי )הל' חובל ומזיק פ"א
הל' י"א( "במה דברים אמורים שהישן חייב לשלם בשנים שישבו כאחד ונתהפך
אחד מהן והזיק את חבירו או קרע בגדו אבל אם היה אחד ישן ובא אחר ושכב
בצדו זה שבא באחרונה הוא המועד ואם הזיקו הישן פטור" .ואף שכן חייב על
מה שהזיק בשינתו אין לדמותו לנ"ד שהרי כל מה שהוא חייב היינו משום מה
שפשע ,ומה"ט מחלקין בין בא אחר ושכב לבין ישבו כאחד .ועוד דאיסורא
מממונא לא ילפינן )כדאיתא בכמה דוכתי בש"ס( ,שהרי בדיני ממונות ברור
שמחייבין בין שוגג ובין מזיד ורק באונס גמור פוטרים ,מה שאינו כן באיסור
והיתר שיש חילוק גדול בין ושוגג למזיד וכ"ש לאונס ]ועי' בספר יד מלאכי
כללי האלף אות מ"ג שכתב "איסורא מממונא לא ילפינן היכא דהילפותא
דאיסורא לא הוי דומה בדומה ממש לממונא ומחתינן דרגא לאיסורא מממונא"[.
אך צ"ע במה שכתב הרמ"א )יו"ד סי' שע"ב סע' א'( "כהן שהוא ישן
ומת עמו באהל צריכין להקיצו ולהגיד לו כדי שיצא" ,שהרי אם אין איסור למה
צריכים להקיצו .וכתב הש"ך )שם ס"ק ג'( "ואע"ג דלא ידע מ"מ איסורא עביד
בשוגג" .ומקור דברי הרמ"א הם בשו"ת מהרי"ל )סי' ס"ט ,והוא סי' ס"ה בדפוס
שלנו( ועל זה כתב הש"ך )הנ"ל( "ס"ל אע"ג דאינו עושה מעשה ולאו שאין בו
מעשה אין לוקין עליו איסור דאורייתא מיהא איכא".
מיהו כל דין זה צע"ג שהרי הכהן הוא אנוס גמור ואף שגגה לא מצינו
בו ,וא"כ מאיזה טעם חוששין למה שעובר על איסור טומאת כהנים .ומה"ט
נראה שצ"ל שדין טומאת כהנים חמור ביותר ,ולכאורה אין ללמוד ממנו לנ"ד.
הרי דנו הפוסקים בכהן זה כשהיה ערום אם יכול ללבוש או אם צריך לצאת
אף כשהוא ערום ,וברור שאין כאן מעשה אלא במה שהוא שוהה באוהל המת,
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ואין זה חשוב מעשה בכל מקום ואעפ"כ הקפידה התורה על שהייתו שם .ולפ"ז
אפשר להבין היאך החמירו כ"כ בכהן ישן ,אבל אין זה ענין לכתובת קעקע.
ועוד שמא כל מה שחייבים להקיצו בא מדין "וקדשתו" דהיינו שצריך
להכריחו שיתנהג בקדושתו ,ולזה אין לחלק בין מזיד לשוגג ואף אונסים שיכול
להמלט מהם כמו נידון דידן ,ואפשר לומר שחיוב זה אינו תלוי במה שהכהן
עובר עבירה אלא בשמירת קדושת כהונה .וע"ש ביבמות )פח (:דאיתא "איסור
כהונה שאני".
]ועוד שכל דין זה להקיצו צ"ע שלא הוזכר לא בש"ס ולא בדברי רוב
רבותינו הראשונים ולא בטור ולא במחבר ,ושמא היינו משום דלא ס"ל לדין זה
שהרי הוא אנוס גמור[.
ולפי הטעמים הנ"ל נראה שאין להוכיח מדין טומאת כהנים שיש
איסור למי שאינו עושה מעשה במקום שהוא אנוס ,ולכן יש טעם גדול להתיר
כשהיא מורדמת.
אך באנציקלופדיה הלכתית רפואית )פרופ' אברהם שטינברג ,כרך ה'
עמוד  ,684החדש ,הערה  (61כתב "תשובת הגר"י זילברשטיין במכתבו אלי,
בשם הרי"ש אלישיב טעמו על פי שיטת המעיל צדקה ס"י לא ,שאין אפילו
איסור דרבנן אם כתובת קעקע איננה באותיות אלא בצורות בלבד" .אך כבר
כתבנו שכל עיקר טעמו ומקורו של המעיל צדקה צע"ג .ומ"מ אם דעת רבינו
להקל ולסמוך על דבריו בשעת בדחק ,זהו דוקא בארץ ישראל שא"א בענין
אחר ,אבל במדינה זו שבקל תמצא רופא נכרי אין מקום להקל ,כנ"ל.
מיהו נראה שאם יש איזה פקפוקים בכל מש"כ לנהוג היתר ע"י רופא
נכרי ובהרדמה כנ"ל ,יכול לצרף לזה מה שכתב הגרי"ש אלישיב לסמוך על
שיטת רבי שמעון וגם שאינו עשוי לשם ע"ז.
וברור דמותר לרופא ישראל לערוך ניתוח זה לנכרית ,שאין איסור
כתובת קעקע שייך בהן.
]ויש עצה אחרת להסתלק מכל זה ,דהיינו שמסירין הפטמה בשעת
הניתוח ושומרים אותה כשמנתחים ואח"כ מחזירים אותה לשד ששחזרו .אך
צריך שיקול גדול אם לערוך הניתוח בכה"ג שלא ירבה החשש שיחזור הסרטן
ח"ו ,וצריך להתיעץ ברופיאם המומחים ביותר לדון על כל אחת בפני עצמה[.

 

 
נשאלתי במה שנוהגים בכמה משפחות שכל האנשים מדליקים נרות
חנוכה והנשים אינן מדליקות ,אם מקיימים בזה דין מהדרין ואם יש טעם שאינן
מדליקות.
מבואר בגמרא )שבת כג (.שנשים חייבות במצות נר חנוכה כמו אנשים:
"אמר רבי יהושע בן לוי נשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס".
ולשון הגמרא )שבת כא" (:והמהדרין נר לכל אחד ואחד" משמע שאין לחלק
בין אנשים לנשים ,אפילו לענין ההידור מצוה .הרי לא מצינו גבי מצות מהדרין
שרק האנשים מדליקים ,אלא "כל אחד ואחד" .ואם נשים חייבות במצוה זו,
ממילא הן גם בכלל דין מהדרין .וכן מפורש בדברי הרמב"ם )הל' חנוכה פ"ד
הל' א'( "והמהדר את המצות מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד
בין אנשים בין נשים".
וכן הבינו האחרונים את דברי הרמב"ם .וז"ל הערוך השלחן )סי' תרע"א
סע' ט'(" :שהרי כתב להדליק כמנהג )צ"ל כמספר( אנשי הבית בין אנשים בין
נשים  ...ובוודאי כן הוא שהרי הנשים חייבות בנר חנוכה כאנשים" .וכ"כ החתם
סופר בחידושיו )שבת כא" :(:וראיתי מי שנתקשה מ"ט לא נהיגי נשי דידן להיות
מן המהדרין והיכא דליכא זכר והיא מדלקת היא מוספת והולכת והרי היא
ממהדרין מן המהדרין ומ"ט לא תהיה מהמהדרים".
וכל זה מובן לפי הטעם שתקנו הידור זה שכל א' וא' מבני הבית ידליק
)או שידליק בעל הבית בשבילם לפי דברי הרמב"ם( כדי לפרסם שכל בני הבית
נותנים שבח והודאה לה' על הנס .ואז ,אם רק מקצת אנשי הבית מדליקים ,אין
זה ההידור שדברו עליו חז"ל.
אולם ,הרמ"א )סי' תרע"א סע' ב'( לא כתב דין זה בכה"ג ,אלא כתב,
"ויש אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק" )והיינו ידליק בעצמו כמו שנוהגים
היום( .הרי לדבריו דין הידור אינו מצוה על בעה"ב )כמש"כ הרמב"ם( אלא
על כל א' וא' מבני הבית .וא"כ אפשר דאפילו אם לא מדליק כל א' וא' ,אלא
מקצתם ,מ"מ כל מי שמדליק מקיים דין מהדרין .ונראה דסובר הרמ"א שכל
בית יצחק מ"ב ● תש"ע

228

הרב אשר בוש

עיקרו של דין מהדרין הוא שלא לעשות המצוה כמצות נר איש וביתו אלא
כחיוב המוטלת על כל א' וא' כמו שאר מצוות שהן חובת הגוף .ולפי זה אפשר
דיש לקיים דין מהדרין אף אם מקצת מאנשי הבית ידליקו ומקצתם לא ידליקו.
מאידך ,הרמב"ם ס"ל דדין הידור הוא קיום בדין נר איש וביתו .ולכן
א"א לקיים דין מהדרין אלא אם יש נר לכל א' וא' מאנשי הבית ,ואפשר שאפילו
קטנים בכלל .כיון שאין מעשה ההדלקה מוטל על אנשי הבית אלא על בעה"ב,
נראה שאין לחלק בין איש לאשה ובין גדולים וקטנים )ושמא אף קטנים שלא
1
הגיעו לחינוך בכלל(.
מיהו אף לדברי הרמ"א לא מצינו שום חילוק בין אנשים לנשים במצות
נר חנוכה .ולכן ,לכאורה גם לדבריו נשים בכלל הדין "דכל אחד מבני הבית
ידליק".
אך החתם סופר )הנ"ל( מסביר למה לא מצינו שנשים מדליקות ,וז"ל:
"ולפע"ד בתחלה כשתקנו נר איש וביתו על פתח ביתו מבחוץ ונמצאו בישראל
מהדרין שיצאו לחוץ והדליקו בעצמם נוסף על הדלקת של בעל הבית אז לא
נמצא שום אשה שתהיה מהמהדרין כי אין כבודה לצאת בחוץ בר"ה לעתותי
ערב ולהדליק בין האנשים נהי אם אין האיש בביתו ועליה מוטל מצות הדלקה
על כרכה )צ"ל כרחה( תצא לחוץ להדליק מ"מ אם יש כאן זכר המדליק אין מן
החסידות שתחמיר על עצמה בזה ותביא עצמה לידי חשדא והשתא אע"ג
שכולם מדליקין בפנים מ"מ מנהג הראשון לא זז ממקומו כנ"ל נכון".
לכאורה דברי הח"ס צע"ג מכמה טעמים .ראשונה ,הרי אשה פנויה,
גרושה ,או אלמנה חייבת להדליק ואין חוששין לחסרון צניעות בהדלקתה ,ואינו
מסתבר כלל לומר שאם היא עומדת עם בעלה ובניה שאין להדליק משום חסרון
צניעות בדבר .אדברא ,איפכא מסתברא אם יש שום טעם לחוש משום צניעות
היינו דוקא כשהיא בפני עצמה ,אבל לא כשהיא אצל בעלה ובניה.
ועוד ,כיון שעיקר מקום הנחת המנורה הוא בפתח הבית קשה מאד
לומר שלא נהגו לעמוד שם ולהדליק משום חשש חסרון צניעות ,הרי לא מצינו
בשום מקום שנמנעו מלעמוד שם מה"ט] .ואדרבא ממה שדנו )כתובות עב(:
 1הרמב"ם עצמו לא כתב מהו הדין גבי קטנים אלא "נר חנוכה שהדליקו חש"ו או עכו"ם לא
עשה כלום עד שידליקנו מי שהוא חייב בהדלקה" ואין זה ענין לנידון דידן.
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לענין כסוי שערה בחצר ובשוק ברור שהרגישו שיש צורך לנהוג בצניעות כפי
המקום והיו מדקדקות יותר בשוק מבחצר ,ומעולם לא נמנעו מלעסוק בחיים
הרגילים מטעם זה ויצאו הנשים לשוק כרגיל[.
ועוד הרי לפי מש"כ הרמב"ם )הנ"ל( שדין מהדרין הוא שבעה"ב
ידליק עבור כל בני ביתו יוצא שמנהג העיקרי הוא רק ע"י בעל הבית ,ואפילו אם
נשתרבב המנהג שכל א' וא' ידליק לעצמו א"א לומר שלא היתה הדלקה ע"י
נשים בכלל עיקר תקנת חז"ל ,שגם אנשי הבית לא היו בכלל ולא חלקו בין
אנשים לנשים בדין זה כלל] .אך זהו רק לפי שיטת הרמב"ם אבל לפי דברי
הרמ"א )הנ"ל( אין להקשות מזה[.
המ"ב )סי' תרע"ד ס"ק י'( כתב" ,ועיין בשו"ת עולת שמואל סימן ק"ה
דלדידן שמדליקין כ"א בפני עצמו מ"מ אשה אינה צריכה להדליק דהויין רק
טפלות לאנשים ואם רוצות להדליק מברכות דהוי כשאר מצוה עשה שהזמן
גרמא דיכולות לברך" .וכל דברי העולת שמואל צע"ג .ראשונה ,לא מצינו חילוק
כזה בדברי רבותינו הראשונים כלל שהרי נשים שוות לאנשים במצות נר חנוכה
כמ"ש .ויותר מזה לפי דבריו שנשים טפלות הרי כל הדין של מהדרין )לפי
הרמ"א הנ"ל( היינו שמי שרוצה לעשות המצוה בעצמו ולא לסמוך על הדלקת
בעה"ב ,יש קיום נוסף במעשה זה אע"פ שאינו צריך לעשות כן ,דומה לדין אינו
מצווה ועושה .ולפי דברי העולת שמואל הרי נשים לא היו בכלל דין מהדרין
מתחילה אבל אם רוצות לעשותו ג"כ יכולות ,אבל לא מטעם שהן בכלל דין
מהדרין בנר חנוכה ,אלא בתורת אינה מצווה ועושה .וקשה לפרש בכה"ג שהרי
כל דין מהדרין הוא דומה להאי כללא דאינו מצווה ועושה ,ואינו נראה לומר
שיש ב' סוגים של אינו מצווה ועושה בנר חנוכה ,א' שמעודדים אותו לעשות
וא' שלא איכפת לן כלל.
בספר מועדים וזמנים )ח"ב סי' קל"ג( הקשה על הנהגה זאת שאין הנשים
מדליקות ,בפרט לפי מש"כ הרמב"ם שבעה"ב מדליק .ודחק לתרץ שאין חיוב
הנשים שוה לחיוב האנשים במצות נר חנוכה שהרי ענין הנצחון שייך לאנשים
ונשים ,אבל ענין נרות המקדש אינו שייך אלא לאנשים שהם בכלל הציבור לכל
דבר .אך נראה דתירוצו קשה ממה שרצה ליישב ,שהרי ברור מן הגמרא שהיא
יכולה להדליק לבעלה כדאיתא במעשה דרבי זירא )שבת כג ,(.ואילו לפי דבריו יש
חסרון גדול בזה )ועיין במש"כ הט"ז סי' תרע"ה ס"ק ד' דמשמע מדבריו שאין
לחלק כלל בין איש לאשה בדין נר חנוכה אף לענין ברכה וע"ש( .ואם יש שום
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חסרון בכה"ג היינו משום שהוא אינו רואהו )וע' סי' רמ"א סי' תרע"ז סע' ג'( ,אבל
לא משום שהדליקה אשתו.
ולולי דמסתפינא הייתי אומר שיותר נראה שמה שאין הנשנים מדליקות
משום מהדרין אינו מטעם שיטה בהלכה אלא שכך נהגו )מאיזה טעם( ,וכל
מש"כ הח"ס וסייעתו )הנ"ל( הוא רק בתורת יישוב המנהג ולא מעיקר הדין .ואין
לתמוה על פ' זה שהרי כעין זה מצינו בדברי רבותינו קמאי ובתראי שכתבו
בכה"ג לפרש הנהגות שונות בנר חנוכה שאין מדקדקים כ"כ בפרטי דין מהדרין
שהרי מ"מ יוצא ידי חובתו .הרי כתב הלחם משנה )הל' חנוכה פ"ד הל' ג'(
ליישב מש"כ הרמב"ם שמצוה מהדרין מן המהדרין היא מנורה לכל א' וא',
ואעפ"כ כתב הרמב"ם שמנהג בני ספרד אינו כן ,ומ"מ הוא לא ערער על מנהגם.
ושאל הלחם משנה למה אין מנהגם מנהג טעות ,וכתב "דמכל מקום לא הוי
מנהג טעות כיון דעבדינן כדין )דהיינו נר א'( ואע"פ דמדינא לא בעי הוספה ,אנן
נראה לנו למיעבד היא פשרה ולעשות ההוספה בכה"ג".
וכעין זה כתב בחי' הריטב"א )שבת כא :ד"ה והמהדרין( וז"ל "יש
שפירשו שמונה בכל אחד ואחד ,דאי שמונה לכל בני הבית זמנין דבצירי נרות
מן המהדרים שמדליק נר לכל אחד ואחד ובשניה שנים לכל אחד .ולפי זה
מנהגינו דלא כחד אלא כעיקר הדין דהוא נר איש וביתו .ופירש הר' יוסף דלהכי
אין לנו כמהדרים ולא כמהדרים מן המהדרים" ,הרי טרח הריטב"א ליישב מה
שנוהגים לא דין מהדרין ולא מהדרין מן המהדרין המפורשים בגמרא.
וכמ"כ כתב הערוך השלחן )הנ"ל( בענין אם מנהגינו היום כתוספות או
כהרמב"ם ,וז"ל" :אך יותר נראה כיון דיוצאין בין כך ובין כך אין חוששין לזה
ויכולין לעשות כמה שירצו ,ודיינו להיות מהדרין מן המהדרין אף אם לא נהיה
כמהדרין מ"מ המצוה יצא".
ונראה דה"ה בנדון דידן דבכל ענין יוצאין ידי חובת נר חנוכה .ואע"פ
שבמה שדנו הלחם משנה וריטב"א ועה"ש )הנ"ל( אין חשש ברכה לבטלה
שהרי אין מוסיפין מנורות ,מה שאינו כן בנידון דידן שכל א' וא' מברך לעצמו,
מ"מ נראה שאין לפקפק על מה שמדליקין ומברכים כל האנשים )ולא הנשים(
שהרי כוונו בפירוש שלא לצאת בהדלקת בעה"ב )וע' משנה ברורה סי' תרע"ז
ס"ק י"ד וט"ו שכתב שכדי לצאת ידי ספק כשאשתו מדלקת בשבילו תוך ביתו
והוא רוצה להדליק במקום אחר באותו הלילה ,צריך לכוון שלא יצא חובתו
בהדלקת אשתו(.
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ולענין עצם השאלה ,דהיינו אם יש דין הידור במקרה שמקצת אנשי
הבית מדליקים ומקצתם אינם מדליקים ,ברור שלפי הרמב"ם אין בזה דין
מהדרין ,וזה שייך אף אם היו כולם אנשים.
ולפי מנהגינו כדברי הרמ"א שדין הידור היינו שינהוג במצות נ"ח
כחובת היחיד ולא כאחד מאנשי הבית יש מקום לומר דשפיר יש דין הידור
בכה"ג .מיהו אף לפי דברי הרמ"א דין זה אינו ברור כ"כ שהרי אמרו בגמרא
)שבת כא" (:והמהדרין נר לכל אחד ואחד" וכן ברמ"א )תרע"א סע' א'( "ויש
אומרים דכל אחד מבני הבית ידליק" .ואם רק מקצתם מדליקים י"ל שאין זה דין
מהדרין שאין כאן שבח והודאה מכל אנשי הבית .וא"כ אף שאין כאן ברכה
לבטלה ,אינו ברור אם יש כאן דין הידור אם לא שידליקו כל אנשי הבית,
והנשים בכלל.
]אך צ"ב במש"כ המ"ב )סי' תרע"ז ס"ק י"ד וט"ו( במי שרוצה להדליק
לעצמו ולא יהיה בכלל מצות נר איש וביתו שיכוין בפירוש שלא לצאת בהדלקה זו.
לכאורה זה אינו ענין לדין מהדרין ,שהרי לא שמענו שכל מי שמדליק בביתו בתורת
מהדרין )כגון בן הגר בבית אביו( שצריך לכוין שלא לצאת בהדלקת בעה"ב .ויותר
נראה דמיירי כאן אך ורק במי שאינו בתורת מהדרין ,דהיינו מי שנמצא חוץ לביתו
ורוצה להדליק אע"פ שמדליקים תוך ביתו או או אפילו אם רוצה להדליק בתוך
ביתו אבל אחר הזמן שמדליקים האחרים ,שאין בהדלקות האלו דין מהדרין .עיקרו
של מהדרין הוא שנראה לעוברים ושבים )או לאנשי הבית בזמן שמדליקים בפנים(
שכל אנשי הבית מפרסמים הנס ,מה שאינו כן אם הוא נמצא במקום אחר או מדליק
בזמן מאוחר .וכן מוכח מדברי מהרי"ל )שו"ת סי' קמ"ה( שכתב בענין אורחים
ובחורים הלומדים "ומשום ברכה לבטלה אין כאן כיון דאין רוצה לצאת בשל
אשתו ממילא חל חיובא עליה" ואילו גבי דין הידור א"א לומר "חל חיובא עליה"
כמש"כ[.

 
לענין אשה שיש לה בעל כתב המשנה ברורה )סי' תרע"א ס"ק ט'(
שאם בעלה מדליק בתוך הבית שאין לה להדליק אף מטעם מהדרין ,אע"פ
שנוהגים כדברי הרמ"א שכל א' וא' מדליקים ,בגלל "שהיא כגופו".
אך צ"ב אם דבריו שייכים לבעיאן .הרי מקור דין זה הוא בשו"ת
מהרש"ל )סי' פ"ה( שכתב על דין מהדרין "ואיש ואשתו בודאי מספיק להם
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נר אחד" .וברור מדבריו שאין זה ענין לחיוב הנשים בכלל שהרי בהמשך דבריו
כתב "ואכסנאי הנשוי אם ...יודע בבירור שהיא מדלקת עליו אין לו לדלוק אם
לא שהוא בבית יחידי ומשום הרואה ידליק אבל מ"מ לא יברך ...אבל היכא
שאינו רוצה לצאת בה הדלקה של אשתו שמדלקת עליו בבית נראה דלאו כל
כמיניה ואינו יכול לברך" .הרי כל דבריו הם ענין של איש ואשתו בדין נר חנוכה
ולא בענין חיוב של נשים.
ומלבד שאין דבריו שייכים לעצם חיוב של נשים ,הרי הרמ"א )סי'
תרע"ז סע' ג'( לא ס"ל כדברי המהרש"ל לגבי הדין של אכסנאי ,שאין לו
להדליק בכה"ג ,אלא דברי הרמ"א הם כדברי המהרי"ל )שו"ת סי' קמ"ה
ומנהגים( ותרומת הדשן )סי' ק"א( .וז"ל הרמ"א" :וכן נוהגין ואפילו אם הוא
אצל יהודים ורואה נרות אם רוצה להחמיר ע"ע ולהדליק ומברך עליהם ,וכן
נוהגין" .ועל דברי הרמ"א כתב המ"ב )שם ס"ק י"ד-ט"ו(,
ולכן לדינא אין לנהוג כן להדליק בברכה אא"כ שיאמר שאינו
רוצה לצאת בהדלקת אשתו .ר"ל שאף דמדינא פטור מלהדליק
אם מדליקים עליו בביתו ,מ"מ אם רוצה להחמיר על עצמו
ולהדליק בעצמו רשאי ובלבד שיכוין במחשבתו קודם שעת
הדלקה שאין רוצה לצאת בשל אשתו וממילא אין כאן משום
ברכה לבטלה דכיון שאינו רוצה לצאת בהדלקתה חל חיוב
ההדלקה עליה.
הרי אם רוצה האיש להדליק בכה"ג רשאי כיון שמכוון שלא לצאת
בהדלקת אשתו .ולכאורה ה"ה אשה שאינה אצל בעלה שמכוונת לא לצאת
בהדלקתו ,היא יכולה להדליק בשביל עצמה.
אבל לדברי המהרש"ל אף אם כוון הבעל שלא לצאת אין לו להדליק,
וכמו כן אין לה להדליק בברכה בין כשאינה נמצאת אצל בעלה ובין כשנמצאת
אצל בעלה .וצריך לפרש שמש"כ המ"ב )סי' תרע"א ס"ק ט'( "אשתו כגופו" הם
דברי ס' אליהו רבה )ס' תרע"א ס"ק ג' וכן סי' תרע"ז ס"ק ד'( ,וע"ש שדברי
המהרש"ל הם מקור לדבריו ,וא"כ א"א לפסוק מעיקר הדין שאין לאשה להדליק
משום אשתו כגופו ולהתיר לאיש אורח להדליק כשאשתו מדלקת בביתו דהוי
תרתי דסתרי .אלא צ"ל שמש"כ המ"ב "אשתו כגופו" אינו מעיקר הדין ,שהרי פסק
הרמ"א כדברי המהרי"ל ותרומת הדשן ,אלא כוונת המ"ב לפרש למה נוהגים שאין
אשה מדלקת במקום בעלה אף משום מהדרין .ולפי זה אם רוצה היא להדליק אין
ברכתה ברכה לבטלה כמו לגבי ברכת איש אורח .וכ"כ מו"ר הרב צבי שכטר בשם
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רבינו הגרי"ד זצ"ל )ס' נפש הרב עמ' רכ"ו( "רבינו אמר שאין לזה טעם ,ושמן
הנכון שאף הנשים הנשואות ג"כ ידליקו".
וענין אשתו כגופו צריך לפרש שאין זה טעם לפטור ממצוה בשום
מקום ,אלא הוא או הבעת רגשים כמו )יבמות סב" (:תנו רבנן האוהב את אשתו
כגופו והמכבדה יותר מגופו ומהמדריך בניו בדרך ישרה וכו' .א"נ שהוא ענין
של קורבה שע"י אפשר לדונם כאיש א' כגון לענין ערוה בק"ש )ברכות כד(.
או להעיד על בכור )בכורות לה .(:אבל לא מצינו בשום מקום שאשה פטורה
ממצות עשה מהאי טעמא .וא"כ מה שכתב המ"ב ביטוי זה גבי נר חנוכה היא
שלדין זה הם כאיש אחד ואינו שייך דין הידור של כל אחד ואחד שהרי הם
כאחד לדבר זה.

 
מקשים העולם שאין דברי הרמ"א כדברי הרמב"ם כמש"כ לעיל אף
שנכתב בסוגריים שמקור לדבריו הם דברי הרמב"ם )ואין זה דברי הרמ"א(.
ועיין בפתחי תשובה )סי' תרע"א( שכתב בשם תשובות גליא מסכת שהשיג על
הרמ"א שאין זה כוונת הרמב"ם .והפ"ת הביא סמוכין לזה מהא דמישתתפינא
בהדי אושפיזא ,ואילו היו מדליקים כל אחד ואחד לעצמו אין בזה אלא מדין
נר איש וביתו אבל לא דין מהדרין.
אך אין להקשות על דברי הרמ"א לאמר שאין להם מקור שהרי שיטה
זו נמצא גם בדברי הגאונים .הרי כתוב באוצר הגאונים בשם רב שר שלום גאון,
"ואנשים הרבה בחדר אחד שורת הדין אם משתתפין כולן בשמן יוצאין כולם
בנר אחד  ...אבל הרוצה לחבב ולהדר מצות נר חנוכה איש וביתו ומהדרין
נר לכל אחד ואחד" .ואילו לא היו מדליקים כל אחד ואחד מבני הבית לא היה
מביא רב שר שלום גאון ראיה להא דאנשים הרבה .הרי אף בזמן הגאונים
היה מנהג שכל אחד ואחד ידליק לעצמו ,ולכאורה זהו יסוד למש"כ הרמ"א,
ולא דברי הרמב"ם.

 
ראש ישיבה
ראש כולל להוראה

 
 
בתוספתא בפרק קמא דתרומות איתא "הרי שירד לתוך שדה חבירו
וליקט ותרם שלא ברשות אם חושש משום גזל אין תרומתו תרומה ואם לאו
תרומתו תרומה" .ובבבא מציעא )כב (.מוקי לה בבא בעל הבית ומצאו ואמר לו
כלך אצל יפות אם נמצא יפות מהן תרומתו תרומה ,ופירשו התוס' )ד"ה אם(
דמסתמא גם מתחילה היה דעתו כן ,והקשו שם "וא"ת ונימא דהשתא ודאי ניחא
ליה ביפות אבל מתחילה בשעה שתרם אי הוה ידע לו הוה ניחא ליה וכו' ותירצו
וי"ל דשאני הכא דכיון דחזינן ביה דניחא ליה השתא אמרינן נמי ניחא ליה
מעיקרא משום מצוה" ע"ש .הרי נמצא שלפי דברי התוס' מי שנותן לחבירו
לאכול מדבר שאינו שלו אלא של אחר אע"פ שהוא יודע שחבירו ודאי יתרצה
לכשיתודע לו מ"מ אסור לאכלו משום דקיימא לן כאביי דאמר יאוש שלא מדעת
לא הוי יאוש ואע"ג דהשתא ניחא ליה מעיקרא לא ניחא ליה דלא ידע ,וההוא
דאם יש יפות מהן תרומתו תרומה שאני דמאחר דניחא ליה השתא מעיקרא נמי
ניחא ליה משום מצוה .עיין בקצוה"ח )סי' שנ"ח ס"ק א'(.
ועיין שם בדברי הקצוה"ח שנתקשה בדברי התוס' מהא דאיתא בכתובות
)מח" (.מי שנשתטה בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו ובניו ובנותיו
ודבר אחר ,א"ל רבינא לרב אשי מ"ש מהא דתניא מי שהלך למדינת הים ואשתו
תובעת מזונות בית דין יורדין לנכסיו וזנין ומפרנסין את אשתו אבל לא בניו
ובנותיו ולא דבר אחר ,א"ל ולא שאני לך בין יוצא מדעת ליוצא שלא מדעת",
ופירש רש"י "דנשתטה דיצא מן העולם שלא לדעת מסתמא ניחא ליה שיזינו בניו
ובנותיו משלו" ,והקשה הקצוה"ח שהרי כיון דאפילו היכא דידוע לנו שבודאי
נתרצה הו"ל יאוש שלא מדעת א"כ היכי זנין בניו ובנותיו נהי דניחא ליה השתא
מיהא לא ידע ,ועל זה תירץ "אפשר שכיון דגבי בניו ובנותיו אפי' ביותר משש
מצוה מיהא הוי אע"ג דלא כייפינן ליה וניחותא דמצוה שאני דאע"ג דהשתא לא
ידע מהני".
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ושוב הקשה הקצוה"ח על תירוצם של התוס' דניחותא דמצוה שאני
מהא דאיתא שם בכתובות דבר אחר זה תכשיט ומשום דניחא ליה שלא תינוול
והרי זה דניחא ליה דלא תינוול אין בו משום ניחותא דמצוה וא"כ מה בכך
דניחא ליה השתא מעיקרא מיהא לא ידע ,ועיין באבני מילואים )סי' ע"א ס"ק ה'(
שתירץ שתכשיטין אית לה מדינא ולא בעינן דעתו של הבעל.
אבל עצם תירוצו של הקצוה"ח צ"ע בזה שקבע שניחותא דמצוה שאני
שהרי אי יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש ובעינן דעתו של המיאש בפועל א"כ אף
שבודאי היה מיאש אי הוי ידע מ"מ אכתי אינו יאוש שהרי לא ידע כדי שיתיאש
וא"כ אי יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש בעינן דעתו בפועל ואיך מהני ניחותא
דמצוה שהרי אף שיש כאן מצוה מ"מ אין כאן דעת בפועל לקיים המצוה ,וכמו
כן קשה על דברי התוס' דבתרומה ג"כ בעינן דעתו של בעל הבית ואי יאוש שלא
מדעת לא הוי יאוש הרי בעינן דעת בעל הבית בפועל.
והנה ראיתי בס' הלכה ורפואה ,חלק ב' )ירושלים ,תשמ"א( עמוד
קכ"א ,שידידי הרה"ג ר' משה מייזלמן שליט"א כתב לחלק בין אומדנא הנאמרה
לגבי אדם פרטי שבכה"ג תלוי ביאוש מדעת ויאוש שלא מדעת ,ובין אומדנא
הנאמרה אצל כל אדם כגון ניחותא דמצוה שאינו תלוי כלל ביאוש שלא מדעת.
ואף שהרה"מ כתב לבאר חילוק זה באופן שונה קצת נראה בכונת הדברים
שהמובן הוא שכל שהניחותא היא אצל סתם בני אדם נמצא שהאומדנא היא
בלבו ובלב כל אדם ,ומאחר שאומדנא כזו אינה בכלל דברים שבלב אלא
כדברים ממש כמו כן חשיבא דעת ממש משא"כ יאוש שלא מדעת שהאומדנא
היא רק לגבי אדם מסוים והאומדנא נולדה מהנהגתו ומפרטי העובדא ,בזה לא
הוי בלבו ובלב כל אדם ולכן לא הוי כיאוש מדעת במקום דבעינן דעת ממש.
אבל מ"מ מוכח הדבר שהקצוה"ח לא נתכוין לסברא זו שאם זו היא
כונתו קושיתו מדבר אחר זה תכשיט משום דניחא ליה דלא תינוול אינה קושיא
כלל שהרי גם זה דניחא ליה דלא תינוול אשתו הוא ג"כ דבר שאינו תלוי באדם
מסוים אלא אומד הדעת ברצונם של כל בני אדם וא"כ גם בכה"ג עלינו לומר
שהוי כדבר שבלבו ובלב כל אדם ובדין הוא שתהא נחשב כדעת בפועל.
ומלבד זה עדיין אינו מתיישב איך נחשבת אומדנא ,ואפילו האומדנא
היותר גדולה ,כדעת בפועל ,בשלמא במקום דבעינן גמירת דעת כגון מכר נכסיו
אדעתא למיסק לארעא דישראל בזה שפיר מהני אומדנא לברר דבכה"ג כל שלא
עלה לא"י לא גמר למכור וכל כה"ג הוי חסרון בגמירת דעת ,והא דמהני עסוקים
באותו ענין בקידושין וכדומה הוא משום שמעשיו מוכיחין שדעתו לקידושין
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ולכן נחשב כדיבור ממש ,אבל לא מצינו שיהני אומדנא לייצר דעת בפועל
במקום שבמציאות אין כאן אלא יאוש שלא מדעת וא"כ האי כללא דניחותא
דמצוה שאני לכאורה בלתי מובן הוא.
ונראה שענין ניחותא דמצוה עולה בקנה אחד עם מש"כ הרמב"ם
בהלכות גירושין פרק ב' הלכה כ' וז"ל מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את
אשתו ולא רצה לגרש בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד
שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר וכו' .ולמה לא בטל גט זה שהרי
הוא אנוס וכו' ואין אומרין אנוס אלא במי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו
מחוייב בו מן התורה וכו' אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות
עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור
לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה .לפיכך זה שאינו
רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות
ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר
רוצה אני כבר גרש לרצונו עכ"ל.
מדברי הרמב"ם מתבאר שרצון האדם לקיים מצות המוטלות עליו
נקבע הוא במצפונו של אדם והוי רצון תמידי וכרצון בפועל ונובע הוא מיצרו
הטוב של האדם הרוצה להיות מישראל אלא שמשולב הוא עם יצר הרע שהוא
חלק בלתי נפרד מרצונו של האדם ושני יצריו מריבים זה עם זה ולפעמים מתגבר
עליו היצר הרע עד שמונעו מלעשות מצוה או שמכניעו לעבור על איסור ובכל
מקום דבעינן רצון ודעת בעינן ג"כ שיתופו והסכמתו של יצר הרע שהוא חלק
בלתי נפרד מדעת האדם ולכן כופין אותו כדי שע"י יסורי הכפיה הסכים גם יצרו
הרע למה שהוא רצונו של הרצון הפנימי .ולכן אם למרות זה שבית דין פסקו
שחייב לגרש את אשתו הוא מסרב ואומר איני רוצה מוכח מתוך דבריו שיצרו
הרע מפריע לרצון הפנימי ואם יגרש בכה"ג כל שלא אמר רוצה אני הוי גט
מעושה מאחר שגירש שלא ברצונו של יצרו הרע ,ולפי זה שפיר מובן שבנוגע
לענינים שאין היצר הרע מפריע לו או במקום שאין היצר הרע שולט עליו אז
רצון הפנימי של האדם שהוא יצרו הטוב הוי רצון גמור.
ולפי זה שפיר מובן המושג ניחותא דמצוה שאני והיינו שהניחותא
דמצוה היא דעת ממש ואין לומר השתא ידע אבל מעיקרא לא ידע שהרי היצר
טוב משתוקק למצות בכל עת ובכל זמן והוי דעת גמורה ,ולכן מי שהלך למדינת
הים יורדין לנכסיו וזנין את אשתו ובניו שלא בפניו וכל שיורדין לנכסיו שלא
בפניו אין מקום ליצר הרע להתנגד ולהפריע רצון זה.
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ולפי מש"כ שפיר מובן מה שהקשה הקצוה"ח מדבר אחר זה תכשיט
שאין בזה קיום מצוה וממילא אין כאן ניחותא דמצוה ,ז"א שאין כאן הרצון
והדעת התמידיים שהם נחשבים כדעת בפועל בכל עת ,ומאחר שיאוש שלא
מדעת לא הוי יאוש אין כאן דעת מצד יאוש ,ועל קושיא זו תירץ האבני מילואים
שתכשיט אף שאין בו משום מצוה מ"מ מאחר שמגיע לה מדינא שפיר יורדין
לנכסיו אף שלא מדעת שמאחר שתיקנו לה תכשיט אפילו שלא בפניו נמצא
שאף שאין בעצם התכשיט משום מצוה מ"מ יש בתשלומו משום מצוה מצד
החיוב שהטילו על הבעל ושוב גם בזה יש ניחותא דמצוה ונחשב כרצונו של
הבעל בפועל.
ובזה יש מקום לבאר דברי הש"ך בחו"מ )סי' ע"ג ס"ק ל"ט( התמוהים
ושכבר נתחבטו בהם רבים .הנה הש"ך שם השיג על דברי הרמ"א שי"א דבמקום
שהמנהג שהמלוה לעכו"ם על המשכון לא יוכל למוכרו בפחות משנה דנין כן
גם בישראל והלוה לחבירו על המשכון ואזלינן בזה אחר המנהג ,וע"ז השיג
הש"ך וז"ל ונראה בעיני שלא נאמר דינא דמלכותא דינא אלא בדברים שהמלך
גוזר להנאתו כגון המכסים והמסיות וכיוצא בהן אבל בדברים שבין אדם לחבירו
אין לנו לדון אלא על פי תורתינו וכו' אלא אפי' לשאר פוסקים דסוברים דאמרינן
דינא דמלכותא בכל דבר היינו דוקא מה שאינו נגד דין תורתינו אלא שאינו
מפורש אצלינו אבל לדון בדיני העכו"ם בכל דבר נגד תורתינו חלילה ודאי לא
יעשה כן בישראל ע"כ .ולפום ריהטא דבריו בלתי מובנים הם שהרי אין שום
דבר בענינים שבין אדם לחבירו שאינו מוגדר ע"י דיני התורה ובכלל דיני התורה
הוא שכל שאין חיוב כלפי חבירו רשאי לעשות כרצונו ואם יבא מישהו לעכב
עליו מצד דינא דמלכותא זהו "דבר נגד תורתינו" וגם דבר "שאינו מפורש
אצלינו" אף אם הוא בגדר ספיקא דדינא יש בזה כללים של מוחזק והמוציא
מחבירו עליו הראיה וכדומה שכללים אלו מפורשים הם בדיני התורה והן הן
גופי תורה ,הרי נמצא שאין מקום לדינא דמלכותא כלל וכלל בדברים שאינם
להנאת המלך ,עיין חזו"א חו"מ ליקוטים )סי' ט"ז ס"ק א'(.
אבל המעיין בדברי הש"ך יראה שזה שכתב "דאמרינן דינא דמלכותא
דינא בכל דבר היינו דוקא מה שאינו נגד דין תורתינו אלא שאינו מפורש
אצלינו" הכונה היא למה שכתב בהמשך דבריו וז"ל ובמרדכי לא כתב אלא
בא' שמשכן ספרים אצל חבירו ומכרם אחר שנה ותבעו חבירו לדין ופסק ר"י
בר פרץ דאין עליו כלום משום דינא דמלכותא וכו' ונלפע"ד דהיינו משום דאין
מפורש אצלינו שלא יוכל למכרו אחר שנה בלא תביעה וכו' ואם כן אין המלוה
זקוק לשומרו יותר משנה והלכך פסק דאזלי' בזה בתר דינא דמלכותא כיון שאין
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הדין מפורש אצלינו וכו' אבל כאן דע"כ מיירי שמלוה רוצה למכור המשכון
ולגבות חובו עתה אם כן כיון שהדין מפורש אצלינו בש"ס פרק המקבל ובכל
הפוסקים אין גם אחד שחולק ויכול למכרו לאחר ל' יום היאך נלמוד מדיני
עכו"ם להכחיש דיני ישראל חלילה עכ"ל .הרי מבואר בדברי הש"ך ב' דינים:
א( שמותר לו למלוה למכור את המשכון אחר ל' יום ואף אם לפי דינא דמלכותא
אינו רשאי למכור עד לאחר שנה אין בכך כלום כיון דהוא דין מפורש אצלינו אין
ללמוד מדיני עכו"ם להכחיש דיני ישראל .ב( אחר שנה מותר לו למכור המשכון
אפילו בלא תביעה דלענין תביעה אזלינן בתר דינא דמלכותא מאחר שאין דין
תביעה מפורש אצלינו ,והמעיין שם יראה שרק לענין למכור משכון בלא תביעה
כתב דאזלינן בתר דינא דמלכותא.
ובבאור דבריו נראה שהמלוה על המשכון בידו להתנות כל מה שירצה
בנוגע לזמן מכירת המשכון ובתנאי מכירתו שהרי בדבר שבממון תנאי קיים וכל
מה שאמרו חז"ל בדברים אלו הוא על דרך סתמא למי שלא התנה ,כגון סתם
הלואה ל' יום וכגון אין שכירות משתלמת אלא לבסוף ,כל זה הוא רק בשלא
התנו הצדדים במפורש אבל כל שהתנו ביניהם דנים אותם כפי תנאם .הרי נמצא
שמה שסתם הלואה ל' יום הוא רק מפני שמן הסתם נקטינן שזו היתה דעתם של
בעלי הדברים ומאחר שכן נקבע להלכה שסתם הלואה ל' יום הרי ההלכה גופא
משפיעה על דעת האדם והוא סומך דעתו על קביעת ההלכה .ובכל כה"ג אם
מנהג הסוחרים אינו מתאים לקביעת ההלכה אמרינן דאדעתא דמנהגא סדרו
עסקיהם .אלא השאלה היא כשדינא דמלכותא מתנגדת לקביעת ההלכה איזו
מהן משפיעה על גמירת דעתם של הצדדים ועל זה בא הש"ך לומר שכשהדין
מפורש אצלינו ,ז"א שהדין כפי שנקבע מן הסתם כשלא התנו הצדדים ביניהם
מפורש הוא אצלינו ,עלינו לומר שכך היתה דעתם לסמוך על קביעת ההלכה
שכן היא דעתם של סתם בני אדם ואף שאם היה עולה דבר זה על דעתם של
בעלי הדין מראש יתכן שהיו מתנים באופן אחר מ"מ מסתמא נקטינן שעל דעת
ההלכה התנו ולא לפי דינא דמלכותא ,משא"כ כשהדבר אינו מפורש אצלינו,
ז"א כשתנאי הענין כשנעשה בסתמא אינם מפורשים בדיני התורה ,בזה לא
אמרינן שהדבר נשאר בספק אלא שכל כה"ג אמרינן שמסתמא סמכו על דינא
דמלכותא כל שבנימוסיהם הדבר מפורש הוא.
ולפי הנ"ל שפיר מובן החילוק בין מה שהוא מפורש אצלינו ומה שאינו
מפורש אצלינו ,והיינו שאף שמנהג הסוחרים מייצר אומדנא בנוגע לדעתם של
בני אדם מ"מ כל שאין בו מנהג הסוחרים אינו נחשב כתנאי מפורש ושורת הדין
היא לדון בזה מטעם מוחזק והמוציא מחבירו עליו הראיה אלא שבזה אמרינן
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שקביעת ההלכה קובעת דעתם של בני אדם מטעם שהיא משפיעה על גמירת
הדעת והאומדנא היא שאדם מנהל עסקיו על פי קביעת ההלכה ,וגם דינא
דמלכותא יש בה כדי לייצר גמירת דעת כשאין הסכם מפורש בין הצדדים שגם
דינא דמלכותא משפיעה על גמירת דעתם של בני אדם .אלא שהבעיה היא
במקום שקביעת ההלכה בסתמא היא מתנגדת לדינא דמלכותא על דעת איזו מהן
סמכו דעתם ,על דעת קביעת ההלכה או על דינא דמלכותא .ובזה דעת הש"ך
היא שכשאין התנגדות מפורשת לדינא דמלכותא מצד קביעת ההלכה נקטינן
שעל דעת דינא דמלכותא התנו אבל כשקביעת ההלכה מתנגדת במפורש לדינא
דמלכותא אז נקטינן שעל קביעת ההלכה התנו למרות זה שבעלי הדברים אינם
לומדי תורה ואינם בקיאים בקביעת ההלכה ,וזהו מפני שכן הוא רצונו של כל
אדם כשר המתנהג כפי דיני התורה ,ז"א דעתו ורצונו לסמוך על דברי חכמים אף
בדבר שבממון למרות זה שבידו להתנות כפי רצונו מ"מ כל שאינו מתנה
במפורש דעתו ורצונו להתנהג כפי קביעת חז"ל שזהו דעת המצפון של כל אחד
מישראל וכמש"כ לעיל בענין ניחותא דמצוה .ולדעת הש"ך קיימת ניחותא כזו
אף במה שאינה מצוה ממש אלא אף במה שקבעו חז"ל בדיני ממונות ואף
בדברים שנתנו להשתנות כפי רצון הצדדים מ"מ מסתמא נקטינן שהניחותא היא
כפי קביעת חז"ל במה שמפורש בדבריהם.
ולכן בנידון שעליו דן הש"ך פסק שמסתמא מותר למכור משכון אחר
ל' יום אף שלפי דינא דמלכותא יש להמתין עד לאחר שנה שכך היא קביעת
ההלכא שרשאי למכור אבל לענין תביעה שאין לנו בזה קביעות מפורשת לענין
סתמא בזה אמדינן דעתם של בעלי הדין שסמכו על דינא דמלכותא שאחר שנה
א"צ תביעה.

 
ראש ישיבה
ראש כולל להוראה

 
בסנהדרין )ו .ד"ה הלכתא פשרה צריכה קנין( כתבו התוס' דלמ"ד
ביצוע בשלשה ולא סגי בתרי משום דהוי כמו קנין בטעות דלא בקיאי בפשרה
שפיר ,והיינו שהוקשה להם דאי בעי קנין ,כפי הנראה האי קנין קנין התחייבות
הוא על מה שישומו הבית דין בתורת ביצוע .ואם הקנין הוא בתור התחייבות
שפיר נתקשו למה אינו יכול לחייב את עצמו בקנין לפשרה על פי שנים כמו
שיכול לחייב את עצמו לפשרה על ידי שלשה ,ועל זה תירצו דלא סגי בתרי
דמאחר דלא בקיאי שפיר הוי קנין בטעות ,וכמו כן כתבו שם בסמוך )ד"ה
צריכה קנין( וז"ל ואף על גב דהשתא דאיכא קנין הוי כמו קנין בטעות מיהו
אלימא מילתא טפי בקנין מבלא קנין עכ"ל.
ובנתיבות ההלכה חלק א' כתבתי לבאר שזה שכתבו התוס' שמה שמהני
קנין בפשרה אע"פ שמאחר שאינם יודעים מה יפסקו הבית דין הוי קנין בטעות
לגבי אותה ההתחייבות ולא מהני כמו שאסמכתא לא קניא זהו משום שבאמת
הקנין אינו בגדר קנין של התחייבות אלא שהקנין הוא בתור ויתור על הזכות לפסק
בתור דין .והיינו שמדהוקשה פשרה לדין נמצא דלא בעינן קנין לפשרה כמו שלא
בעינן קנין לדין ,שמכח בית דין מחייבים על הפשרה כמו שמחייבים על הדין,
אלא שמחאר שזכאי הוא לדרוש דין ולא פשרה בעינן קנין בתור ויתור על זכותו
לדין כדי שלא יוכל אח"כ לחזור בו ולומר שאינו רוצה בפשרה אלא בדין דוקא.
אלא שעדיין קשה מאי שנא שנים משלשה ,שאם הקנין בתורת
התחייבות הוא ,אף בג' הוי קנין בטעות ,ואם הקנין הוא בתורת ויתור וסילוק
למה אינו מהני אף בשנים .ומש"כ דבתרי הוי קנין בטעות משום שלא בקיאי
שפיר ,לכאורה אינו מובן שמנא לן שבג' באמת הוו בקיאי שפיר .ולא מסתבר
לומר שהוי כמו שמבואר שם )ג (.דלרב אחא בריה דרב איקא דאית ליה
דמדאורייתא חד נמי כשר והא דבעינן תלתא הוא משום יושבי קרנות ובתלתא
אי אפשר דלית בהו חד דגמיר שהרי אין סברה לומר שאף שאין כל אחד בקי
בפשרה מ"מ בשלשה אי אפשר שלא יהיה אחד שהוא בקי דבשלמא בין
הלומדים שכיחי גמירי אבל מאן לימא לן שאפילו אחד מתוך ג' בקי בפשרה,
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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וא"כ מאי אלימא שלשה מתרי .וביותר קשה שהרי אדרבה בשלמא דין לאו כו"ע
דינא גמירי אבל לענין פשרה איזו בקיאות יש בה שהרי לכאורה תלויה היא רק
בשיקול הדעת של הפשרנים ומה שייך בזה בקיאות.
ונראה שיש לעמוד על בירור הדברים מדברי ר"א בנו של רבי יוסי
הגלילי בסמוך )ו ,(:שר"א בנו של רבי יוסי הגלילי אומר "אסור לבצוע וכל
הבוצא ה"ז חוטא וכו' אלא יקוב הדין את ההר וכו' וכן משה היה אומר יקוב
הדין את ההר אבל אהרן אוהב שלום ורודף שלום ומשים שלום בין אדם לחבירו
שנאמר תורת אמת היתה בפיהו וכו'" ,וכנראה שנתקשו התוס' )ד"ה אבל אהרן(
אליבא דר"א בנו של ר"י הגלילי דאית ליה דאסור לבצוע ונקרא חוטא ,איך
הותר לאהרן לעשות פשרה .ועל זה כתבו וז"ל כיון שלא היה דיין ולא היה הדין
בא לפניו אלא לפני משה ודאי לדידיה שרי עכ"ל ,וקשה אם אסור לבצוע מאי
שנא אם היה דיין או לא ,ומאי שנא אם הדין בא לפניו או לא.
והנראה בזה הוא שיש כאן ב' מיני פשרה שחלוקין הם במהותם
ובדינם .הנה עצם דין פשרה נלמד מדברי רבי יהושע בן קרחה שם ,שרבי יהושע
בן קרחה אומר "מצוה לבצוע שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם,
והלא במקום שיש משפט אין שלום ובמקום שיש שלום אין משפט אלא איזהו
משפט שיש בו שלום הוי אומר זה ביצוע ,וכן בדוד הוא אומר ויהי דוד עושה
משפט וצדקה ,והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וצדקה אין משפט אלא
איזהו משפט שיש בו צדקה הוי אומר זה ביצוע" ,ושם )ו (.איתא "מקשינן
פשרה לדין" ופירש רש"י "דכתיב משפט וצדקה" ותוס' שם כתבו דאיתקש גם
שלום למשפט בקרא דאמת ומשפט שלום .ולכאורה קשה למה בעינן שני
היקשים להקיש פשרה לדין ולמה לא סגי בהיקש אחד .ויותר קשה למה כתיבי
תרי קראי דאי ללמד שמצוה לבצוע או שרשות היא לבצוע די בפסוק אחד ואילו
רבי יהושע בן קרחה מצטט שתי הדרשות בזה שמסיק בדבריו וכן בדוד הוא
אומר וכו'.
ונראה שזה שמקשינן פשרה לדין ואם הוא מצוה לבצוע או רשות
לבצוע ,היינו אך ורק ביצוע שיש בו או משום צדקה או משום שלום ,ז"א
שפשרה אינה בגדר שודא דדייני אלא שמטרתה של פשרה היא לאכוף על צדק
ויושר לפנים משורת הדין או כדי לעשות שלום בין איש לרעהו .אבל במקרה
שאין מקום ללפנים משורת הדין והמריבה בין בעלי הדין אינה מוגבלת למה
שבאו עליו לדין אלא שהם שונאים זה לזה מקדמת דנא וקים להו לב"ד
שהיחסים בין בעלי הדין לא ישתנו ע"י פשרה בדין זה כל כה"ג אז אין מצוה או
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אפילו רשות לבצוע שמאחר שע"י ביצוע לא יבא לא לידי צדקה ולא לידי שלום
אין להם לדיינים אלא לעשות משפט וכל כה"ג כו"ע ס"ל יקוב הדין את ההר.
ובזה שפיר מובנים דברי התוס' במש"כ "שהרי לא בקיאי בפשרה"
שפיר ,והיינו שודאי מן הצורך הוא שהדיינים יהיו בקיאים בדבר הפשרה ,ז"א
שידעו איך לפשר במדה המתאימה על פי שיקולים של לפנים משורת הדין או
לפשר במדה שיש בה להביא לידי שלום אבל לא לנטות מהדין יותר מהשיעור
הנדרש כדי להביא לידי מטרה זו .וזה ודאי בעי בקיאות גדולה וודאי שלזה
טובים השלשה מן השנים ,וכמו שבשומת בקיאים בעינן שלשה שמחמת זה
שהשומא תלויה באומד הדעת בעינן רוב דעות לעמוד על השיווי האמיתי כמו
כן לעמוד על מה שמגיע על פי שיקולים שלפנים משורת הדין או לעמוד בדיוק
על מה שיש בו להביא לידי שלום בעינן משא ומתן של שלשה וגם אין הולכים
בזה בתר רוב כמש"כ התוס' ע"פ סוגית הש"ס עבודה זרה דף ע"ב .ודוקא מתוך
המשא ומתן של שלשה יוצאת הפשרה במדה הנדרשת להביא לידי צדקה ושלום
ולכן בעינן תלתא דוקא אבל תרי לא בקיאי שפיר.
ובזה מובן סברתו של מאן דס"ל שפשרה א"צ קנין .והיינו שהתוס' שם
)ה .ד"ה דן אפילו יחידי( כתבו שאף שזה בורר לו אחד זהו רק כשאומר "לא
אדון לפני זה אלא לפני זה" אבל כשאומר שלא יבא כלל לב"ד יכולים סתם ג'
אף שאינם ב"ד קבוע לדון את האדם בעל כרחו ,וכשדנים בעל כרחו היינו שלא
ע"י קנין .וא"כ מאיזה טעם מחויבים בעלי הדין לציית לב"ד זה בלא קנין ,ואחר
שכבר יצא הפסק זה שהפסיד בדינו למה אינו רשאי לומר שאינו רוצה בב"ד זה
אלא בב"ד אחר .וע"כ זה שמתדיינים לפני שלשה אלו אפילו אם הוא בעל כרחם
של בעלי הדין בזה גופא יש בו משום מינוי של הני ג' כדיינים ,וכמו שב"ד קבוע
יכול לאכוף על בעלי הדין לקבל פסק דינם מצד כח ב"ד שלזה נתמנו מאת
הציבור כ"כ כל שמינו בעלי הדין ב"ד זה עליהם ע"י זה שהתדיינו בפניהם שוב
אי אפשר להם לבטל הפסק שיצא מאת הב"ד .ולענין מינוי לא מצינו דבעינן
קנין שהרי התוס' שם )כ (:כתבו דפרשת המלך לא נאמרה רק על המלך שנמלך
על כל ישראל ויהודה ומאת המקום ,וודאי שמלך ישראל לא נתקבל על כל
ישראל ע"י קנין מכל אחד ואחד.
וכן בענין דינא דמלכותא כתב הרמב"ם בהלכות גזלה ואבדה )פרק ה'
הל' י"ח( וז"ל במה דברים אמורים במלך שמטבעו יוצא באותן הארצות שהרי
הסכימו עליו בני אותה הארץ וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים ע"כ.
הרי שקבלת המלך תלויה רק בהסכמת בני המדינה ואינה צריכה כלל לקבלת
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קנין ,וכמו"כ במינוי דיינים לא בעינן קנין כמו שלא בעינן קנין לשום מינוי
ושררה ולכן למ"ד פשרה א"צ קנין אותו הבעל דין שהפסיד ע"י פשרה אינו יכול
לטעון שחוזר בו מהפשרה ושהוא רוצה דוקא בדין ולא בפשרה שכל שהתדיין
לפשרה נחשב כקבלת ב"ד לפשרה ,וזה גופא נלמד מההיקש של צדקה ומשפט
ומההיקש של מפשט ושלום .והיינו שישנו ב"ד של דין וישנו ב"ד של פשרה
ולכן ב"ד הדנים ע"י פשרה תורת ב"ד יש להם לכל דבר ,ואי פשרה צריכה קנין
זהו רק בתור ויתור על הזכות לדין שמ"ד פשרה צריכה קנין ס"ל דלא סגי במה
שמתדיין בתור פשרה שיהא בו משום סילוק של הזכות לדין ולב"ד הדנים כפי
שורת הדין.
וכל זה לפי מה דקיימא לן שמקשינן פשרה לדין .אבל ר"א בנו של
רבי יוסי הגלילי ס"ל שאסור לבצוע ולא יליף ביצוע מקרא ד"אמת ומשפט
שלום שפטו בשעריכם" ומקרא ד"ויהי דוד עושה משפט וצדקה" ,וממילא לית
ליה היקש מפשרה לדין .אבל מ"מ לדידיה יש ג"כ ענין של ביצוע הנלמד
מאהרן מקרא דתורת אמת היתה בפיהו שאין לו ענין כלל למשפט ,ולכן שפיר
כתבו התוס' דזה היה שייך רק אצל אהרן שלא היה דיין ולא באו לפניו לדין
אבל כל שהדין לפני ב"ד אסור להם לבצוע שסמכותם של דיינים מוגבלת היא
אך ורק לדין.
ונראה שלא רק ר"א בנו של רבי יוסי הגלילי אית ליה דין פשרה הנלמד
מביצוע של אהרן אלא שביצוע זה כו"ע אית להו שאין מי שחולק על זה,
שאהרן היה אוהב שלום ורודף שלום ותורת אמת היתה בפיהו ושביצוע של
אהרן הוא ענין אחר לגמרי ממשפט שלום .ונראה שביצוע זה דין חדש הוא
ושונה הוא מביצוע של משפט שלום ומביצוע של צדקה ומשפט בזה שאינו
דוקא במקום ובמדה המביא לידי צדקה ושלום ,שבביצוע זה נאמר רק תורת
אמת היתה בפיהו ולכן הרשות בידי אהרן לעשות כפי אומד דעתו על פי איזה
שיקול שהוא כל שהאומד הוא תורת אמת שאין בו משום נשיאות פנים וכדומה,
ומאחר שביצוע של אהרן אינו בתורת ב"ד ובתורת משפט שפיר יש לומר
שמתדיינים בפני הפשרנים לביצוע דאהרן אין בו משום מינוי לב"ד שיש לו כח
לפשר שהרי ביצוע זה לא הוקש למשפט וב"ד שנתמנה למשפט ,ואין בכלל
אותו המינוי מינוי לביצוע דאהרן ,ולכן לכו"ע ביצוע דאהרן בעי קנין ואף
שהקנין שע"י שמקבלים עליהם בעלי הדין לעשות כמו שיטילו עליהם הפשרנים
הוי קנין בטעות בדומה לאסמכתא כמש"כ התוס' ,מ"מ נראה שגם קנין זה הוא
בתור סילוק וויתור על זכותם של בעלי הדין לדין ולפשרה שהוקשה למשפט
וכל שויתרו על דין ועל פשרה שהוקשה למשפט נשארו בדין ביצוע של אהרן
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שאין ענינו לביצוע שהוקש למשפט אלא לביצוע התלוי בשיקול הדעת כעין
שודא דדייני ,וכל שסילקו מדין ומפשרה שהוקשה לדין זה שהסכימו לביצוע
דאהרן יש בו משום מינוי מיוחד לביצוע דאהרן.
ומאחר שלא הוקש ביצוע דאהרן למשפט נראה שאין נוהגות בו הלכות
דיינים ,והיינו שאף שיש בביצוע דאהרן דין תורת אמת שלא לעות את הדין מ"מ
אינו נוהג בו איסור לא תגורו מפני איש וכדומה ,וכ"כ זה שאסור לדיין ליקח
שכר לדון אינו נוהג בו ולכן אף אם אסור הוא לקבל שכר לפסוק ע"י פשרה מ"מ
מותר לקבל שכר לעשות ביצוע דאהרן שאינו מתורת משפט.
ובאמת דעת הב"ח דס"ל שמותר לקבל שכר לדון ע"י פשרה תמוה היא
שמאחר שהוקשה פשרה לדין איך מותר לקבל שכר לפסוק על פי פשרה .ואף
שהתוס' שם )ו (.כתבו שלא לכל דבר מקשינן ולכן לא אזלינן בתר רוב בפשרה
אלא בעינן שיסכימו כולם להחלטה אחת ,זהו רק בנוגע לזה דבעינן שיסכימו
כולם לדעת אחת.
ונראה בהסבר דברי התוס' על פי מה שביאר הגר"ח זצ"ל שבאחרי
רבים להטות הנאמר אצל בית דין ישנם שני דינים נפרדים של רוב .חדא ,דבדיני
ממונות בעינן ג' דיינים ובדיני נפשות כ"ג אבל כשיש רוב ומיעוט הרי חסר
מספר הדיינים ואפילו אם הדין הוא עם הרוב מ"מ חסר מנין הדיינים שעל ידם
יצא הפסק ,אלא שע"י הדין של אחרי רבים להטות מצטרפים גם המיעוט למנין
הדיינים וכולם כאחד גומרים את הדין והרי יש כאן מנין הנדרש .והדין השני
הוא שבנוסף לזה בעינן שיכונו את הדין לאמיתו אבל מאחר שיש מיעוט
החולקים הרי יש ספק באמיתת הדין ומזה מוכח שאזלינן בתר רוב להכריע את
הספק בקביעת הדין וזה ג"כ נלמד מאחרי רבים להטות וכל שלא הוכרעה
אמיתת הדין ע"י רוב לא שייך לומר רובו ככולו לענין מנין הדיינים.
אבל כל זה שייך רק לענין דין שכלפי שמיא יש אמיתת הדין אלא
שגזירת הכתוב היא שלא בשמים היא והדין נקבע ע"י בית דין ובזה נאמר אחרי
רבים להטות ,אבל כ"ז בנוגע לדין ששייך בו חייב או פטור מותר או אסור רק
באופן מוחלט .אבל פשרה אף שמטרתה להביא לידי משפט ושלום לא שייך
לומר שיש בה קביעת אמיתת הביצוע אלא פשרה היא השערת הדיינים במה
שעשוי להביא לידי צדקה ושלום ומאחר שאין בזה קביעת אמיתת הדברים
באופן מוחלט לא שייך בה אחרי רבים להטות ,אבל לשאר מילי שפיר הוקשה
פשרה לדין .ולכן נראה שזה שכתב הב"ח שמותר לקבל שכר לדון על פי פשרה,
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כונתו לדון על פי פשרה של אהרן דוקא שלא הוקשה לדין ולכן אין בה איסור
של קבלת שכר כל שע"י זה אינו מעות את הדין.
ומה שכתבו התוס' שזה שהיה מותר לאהרן לעשות ביצוע כזה הוא
משום שלא היה דיין והדין לא בא לפניו ,נראה שאין כונתם לומר שמי שנתמנה
להיות דיין לעולם אסור לו לעשות ביצוע של אהרן אלא מסתמא כל שבאו לב"ד
אפילו שמקבלים עליהם פשרה אסור לבית דין לעשות ביצוע דאהרן .אבל מ"מ
אין הדיין מחויב לישב דוקא בתורת דיין וכל שבאים מעיקרא לא לשם דין אלא
לשם ביצוע של אהרן מותר לדיין לקום מכסא דין ולישב על כסא אהרן לעשות
ביצוע דאהרן אף שאין בו משום צדקה או שלום.
וזה שמצינו בספרי האחרונים ענין של פשרה קרובה לדין ,דבר שאינו
נמצא בדברי רבותינו הראשונים ,נראה שהכונה היא שמצאו בזה המצאה לפסוק
כפי ראות עיני הדיינים שלא בתורת ב"ד ולאו דוקא למטרת צדקה ושלום .ועיין
בדברי שו"ת שבות יעקב )ח"א סי' קמ"ב( שאף שלא חילק בין פשרה של צדקה
ושלום לבין ביצוע דאהרן מ"מ כתב שנהגו בפשרה משום שדייני דידן לא דינא
גמירי ,וע"פ זה נראה שבמה שקבלו עליהם בעלי הדין פשרה קרובה לדין ,שהוא
כמו שודא דדיינא ולאו דוקא שיהיה בזה משום צדקה ושלום וכפי הנהוג הוא
שני שלישים ממה שמגיע מצד הדין ,בזה גילו מראש שאינם מקבלים עליהם
הדיינים דוקא לדין או לפשרה שהוקשה לדין אלא שקבלתם היא לביצוע של
אהרן שלא הוקש למשפט ולכן הותר לב"ד לעשות ביצוע כזה שהוא בגדר
ביצוע דאהרן.

 

 
עי' במשנה ברורה סי' תקל ס"ק א ,וז"ל :גם חייב לכבד חול המועד
במאכל ובמשתה ובכסות נקיה ,שלא ינהג בהן מנהג חול ,עכ"ל .וביאר ענין זה
יותר בשעה"צ )שם אות ד( ,וז"ל :לענ"ד אין להחמיר כ"כ בזה דהרמב"ם בפ"ז
מהלכות יו"ט הביא גם כן דחוה"מ נקרא מקרא קודש ואעפ"כ בפ"ו מהלכות יו"ט
שהעתיק שם בדין ט"ז כיבוד ועונג מטעם מקרא קודש לא העתיקו רק לענין יו"ט
ולא לענין חוה"מ דשם לא העתיק רק מצוה דשמחה ש"מ דס"ל דלענין חוה"מ
אין להחמיר בזה וע"כ צריך לומר דאף דחוה"מ נקרא גם כן מקרא קודש מ"מ כיון
דלענין מלאכה מן התורה מותר בחוה"מ ועכ"פ בדבר האבד מותר לכו"ע הרי אין
קדושתו חמור כמו יו"ט ולכן גם לענין כבוד אין לדמותו ליו"ט וזהו נראה דעת
הרמב"ם  ...ומה דמשמע מהמכילתא הנ"ל דצריך לכבדו באכילה שתיה וכסות
נקיה יש לומר דהיינו לכבדו יותר מימות החול בכל זה אבל אינו מחוייב לדמותו
לגמרי בזה ליו"ט  ...וע"כ נראה דאף לענין כסות נקיה אין מחוייב כיו"ט עצמו רק
יותר מימי החול ,עכ"ל .וכ"ה בערוך השלחן )או"ח תקל:ד( :חוה"מ הוי חיוב
לכבדו קצת במאכל ומשתה ובגד שאינו של חול ,ולדעת הרב עובדיה מברטנורא
בפ"ג דאבות הא דתנן המחלל את המועדות אחול המועד קאי ע"ש ,ואם כי אינן
כשבת ויו"ט מ"מ עדיף מחול בעינן עכ"ל .הרי ס"ל להמ"ב ולהערה"ש דחיוב
כבוד חוה"מ פחות מחיוב כבוד שבת ויו"ט; והדבר צריך יתר ביאור.
איתא ברמב"ם )הל' יו"ט א:א( ,וז"ל :ששת ימים האלו שאסרן הכתוב
בעשיית מלאכה שהן ראשון ושביעי של פסח וראשון ושמיני של חג הסוכות
וביום חג השבועות ובאחד לחדש השביעי הן הנקראין ימים טובים ,עכ"ל .ואיתא
לקמן בפ"ו )הל' טז-יז( ,וז"ל :כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים
שנאמר בהן מקרא קדש .וכבר בארנו הכיבוד והעינוג בהלכות שבת  ...שבעת ימי
הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית .וחייב
אדם להיות בהן שמח וטוב לב  ...שנאמר ושמחת בחגך ,עכ"ל .הרי מפורש בדברי
הרמב"ם דבימים טובים לבד ולא בחוה"מ נהיגי דיני כבוד ועונג ,הגם דחייב
במצות שמחה בכל ימים טובים ובחוה"מ .אולם ע"ש בפ"ז )הל' א( :חולו של
מועד אף על פי שלא נאמר בו שבתון הואיל ונקרא מקרא קדש והרי הוא זמן
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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חגיגה במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן
קדושה כלל .והעושה בו מלאכה האסורה מכין אותו מכת מרדות מפני שאיסורו
מדברי סופרים עכ"ל .והדבר צ"ע ,שהרי בפ"ו הל' טז כתב הרמב"ם דמצוות כבוד
ועונג נוהגות ביו"ט )ולא בחוה"מ( משום דגבי יו"ט נאמר מקרא קדש ,והכא בפ"ז
הל' א' כתב דחוה"מ נמי נקרא מקרא קדש; א"כ ,אמאי אין דיני כבוד ועונג נוהגין
אצל חוה"מ נמי?
עי' בהל' שבת )ל:א-ח( :ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן התורה
ושנים מדברי סופרים והן מפורשים על ידי הנביאים .שבתורה זכור ושמור.
ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש ה'
מכובד .איזהו כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו
בחמין בערב שבת מפני כבוד השבת  ...ומכבוד השבת שילבש כסות נקיה .ולא
יהיה מלבוש החול כמלבוש השבת  ...איזהו עונג זה שאמרו חכמים שצריך לתקן
תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם לשבת  ...וכל המרבה בהוצאת שבת ובתיקון
מאכלים רבים וטובים ,הרי זה משובח .ואם אין ידו משגת אפילו לא עשה אלא
שלק וכיוצא בו  עכ"ל .הרי ס"ל להרמב"ם
דדין עונג שבת אתא מפאת דין כבוד שבת .ודבר זה מוכחא נמי מדכתב "איזהו
עונג שבת  ...שצריך  תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם  ...וכל המרבה
 שבת ה"ז משובח"; והרי תיקון מאכל ומשקה והוצאת ממון אינן עונג
בעצמם ואדרבא הוו בגדר הכנה לשבת ,ואעפ"כ החשיבן הרמב"ם כקיום דין עונג
שבת ,והיינו משום דס"ל דאתא דין עונג שבת מפאת דין כבוד שבת ,דס"ל
להרמב"ם דהיסוד דעונג שבת הוא דחייב אדם לעסוק בתענוגי שבת כדי להראות
את מעלת כבוד היום.
בנוסף לזה שעונג שבת הוי בעצם דין של כבוד שבת ,הרי דימה הרמב"ם
את דיני כבוד ועונג לדין שביתה ממלאכה בשבת ולדין קידוש והבדלה ,וז"ל:
ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים והן מפורשין
על ידי הנביאים .שבתורה זכור )דין קידוש והבדלה( ושמור )דין שביתה ממלאכה(
ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג ,עכ"ל )שם ל:א( .והנה דין שביתה
ממלאכה הוי מטעם עצם קדושת השבת ,דהיינו דעצם קדושת השבת גורמת
איסור מלאכה ,ודין קידוש והבדלה נמי הוי מפאת עצם קדושת השבת ,וזהו מש"כ
לקמן )הל' יח( :כשם שמקדשין בלילי שבת ומבדילין במוצאי שבת כך מקדשין
בלילי ימים טובים ומבדילין במוצאיהן ובמוצאי יום הכפורים שכולם שבתות ה'
הן עכ"ל; ושבתון היינו לשון שביתה ממלאכה כדאיתא בהדיא בהל' שביתת
עשור א:א ,דנאסרת מלאכה מחמת עצם קדושת היום .וכיון דהביא הרמב"ם דיני
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כבוד ועונג בהדי דיני זכור ושמור ,נ"ל דס"ל דכבוד ועונג נמי הוי מפאת עצם
קדושת השבת ,דהיינו דצריך להראות כבוד לשבת ולכבדו בתענוגים מחמת עצם
קדושתו.
עפ"ז אפשר לתרץ את קושייתנו דלעיל .אע"ג דגם יו"ט וגם חוה"מ
מיקרו מקרא קדש ,אין חיוב כבוד ועונג נוהג אלא אצל יו"ט ולא אצל חוה"מ
מפני דכבוד ועונג שייכי לעצם קדושת היום ,ורק ליו"ט ולא לחוה"מ ס"ל
להרמב"ם דיש חלות קדושה .ובאמת כן מדוייק שפיר מדכתב )הל' יו"ט ז:א(,
וז"ל :חולו של מועד אף על פי שלא נאמר בו שבתון הואיל ונקרא מקרא קדש
והרי הוא זמן חגיגה במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי
החול  ,   עכ"ל .הרי קבע הרמב"ם דיש לחוה"מ מקצת
קדושה ולא קדושה שלימה; והדבר צ"ב .ונ"ל דכוונת הרמב"ם היא דאין לחוה"מ
קדושה בעצמותו כשבת ויו"ט אלא דיש לו    בהיותו נקרא מקרא
קדש ,דהיינו דע"י שייכותו ליו"ט יש לו שם יום קדוש )אע"ג דאין לו קדושה
בעצם( ,וזהו פי' דמקרא קדש ,דיו"ט והימים הכלולים בהדיה נקבעו יחד בשם ימי
קדש; וה"נ יש קדושה מורגשת בהדי חוה"מ ע"י הקרבנות הקרבות בו הנאכלות
ע"י העם בתורת מצות שמחה ,וזהו מש"כ "והרי הוא זמן חגיגה במקדש" .אמנם
אין לחוה"מ חלות קדושה בעצמותו ,והיינו דכתב הרמב"ם "חולו של מועד 
 הואיל ונקרא מקרא קדש ,"...כלומר דאין לחוה"מ
עצם קדושת היום דהיא נגדרת בתורת יום של שבתון .ולהכי א"א דישתייכו
בחוה"מ חיובי כבוד ועונג דהן דין בכבוד עצם קדושת היום ,כמו דלא שייכו
בחוה"מ דיני זכור ושמור דהן נמי נוגעין לעצם קדושת היום; משא"כ יו"ט דאית
ביה קדושה בעצמותו וע"כ שייכי ביה דיני זכור ושמור וכבוד ועונג .ובכן שפיר
מהווה דין מקרא קדש דיו"ט חיובי כבוד ועונג ,דיש ליו"ט עצם חלות קדושה,
אולם אין דין מקרא קדש דחוה"מ מהווה חיובי כבוד ועונג ,דאין לחוה"מ עצם
חלות קדושה וע"כ א"א דישתייכו ביה חיובי כבוד ועונג.
הובא בשם מרן הגר"ח הלוי זצ"ל )נפש הרב עמ' קצב ,ועי' בשעורים
לזכר אבא מארי כרך א עמ' קיח-קכ( דפסק ע"פ הסוגיא בערכין )י (:דמצות תפלין
ודאי אינה נוהגת בחוה"מ .איתא בגמ' התם דהימים שגומרין בהן את ההלל
איקדישו בעשיית מלאכה ,ובכללן חוה"מ סוכות .משתמע מן הסוגיא התם דאין
בין קדושת יו"ט לקדושת חוה"מ ,ופי' ר' חיים דקדושת היום דיו"ט ודחוה"מ
הויא אות וע"כ לא נהגא בחוה"מ מצות תפילין ,דקדושה הויא האות המפקיעה
את מצות תפילין .מיהו ,ע"פ ביאורנו בשי' הרמב"ם דאית לחוה"מ  יום קדוש
מפאת שייכותו ליו"ט הגם דאין לחוה"מ קדושה בעצם ,שפיר מובנת הסוגיא
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בערכין אפי' להסוברין דמצות תפילין כן נוהגת בחוה"מ ,די"ל דבסוגיא מיירי נמי
ביומא דאית ליה  יום קדוש ,אע"ג דלית ליום קדושה בעצמותו .וזהו מש"כ
הרמב"ם" ,חולו של מועד אף פי שלא נאמר בו שבתון הואיל ונקרא מקרא קדש
 ...אסור בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה כלל
והעושה בו מלאכה מכין אותו מכת מרדות מפני שאיסורו מדברי סופרים ,"...
דאיסור מלאכה בחוה"מ נגזר מפני דיש לחוה"מ שם יום קדוש ,וזוהי הבנת
הרמב"ם בלש' הגמ' בערכין ד"איקדיש בעשיית מלאכה" דקאי אף אחוה"מ,
דמפני שם יום קדוש שלו אסרוהו בעשיית מלאכה.
הנתבאר א"ש לפי שי' הרמב"ם עצמו בדין תפילין בחוה"מ .הרי הובאו
לעיל דברי הרמב"ם בהל' יו"ט )א:א( ,וז"ל :ששת ימים האלו שאסרן הכתוב
בעשיית מלאכה שהן ראשון ושביעי של פסח וראשון ושמיני של חג הסוכות
וביום חג השבועות ובאחד לחדש השביעי הן הנקראין ימים טובים; ואיתא בפ' ו'
הל' כב :ימים שבין ראשון ושביעי של פסח וראשון ושמיני של חג הסוכות והן
בגולה ארבעה בתוך הפסח וחמשה בתוך החג הם הנקראין חולו של מועד ונקראין
מועד ,עכ"ל .הנה קבע הרמב"ם וחזינן להדיא דאין הבטוי "יום טוב" כולל
חוה"מ .ועי' בהל' תפילין )ד:י( ,וז"ל :זמן הנחת תפילין ביום ולא בלילה  ...וכן
שבתות וימים טובים אינן זמן תפילין שנ' והיו לך לאות ושבתות וימים טובים הן
עצמן אות .ומאמתי זמן הנחתן מכדי שיראה את חבירו ,עכ"ל .הרי חוורא כתלגא
דס"ל להרמב"ם דמצות תפילין נוהגת בחוה"מ ,ודרק בשבתות )כולל יוה"כ(
ויו"ט דהן אות לא נהגא מצות תפילין .וא"ש להנתבאר ,דאע"ג דס"ל להרמב"ם
דחוה"מ מיקרי מקרא קדש ,אין לחוה"מ קדושה בעצמותו ומקרא קדש הוי רק 
יום קדוש גרידא ,וע"כ ודאי חייב בתפילין בחוה"מ ,דהאות היא עצם קדושת היום
ולא רק שם דיום קדוש] .ואע"ג דהתוס' )עירובין צו .ד"ה ימים ומנחות לו :ד"ה
יצאו( פי' דהאות דפסח הויא איסור חמץ והאות דסוכות הויא מ' סוכה ,ופי'
הגר"א )או"ח לא:ב( דהאות דפסח הויא מצה ,ולפי זה אין מצות תפילין דחוה"מ
תליא בקדושת היום – הנה ברמב"ם לא משמע כזה ,מדכתב )כפי לש' הגמ'
בעירובין ובמנחות שם( "וכן שבתות וימים טובים אינן זמן תפילין שנ' והיו לך
לאות ושבתות וימים טובים הן עצמן אות"; הרי כלל הרמב"ם שבת ויו"ט יחד
בחדא מחתא בנוגע לאות שלהן ,דהיינו קדושת היום ,ולא הזכיר שום אות אחר
)מ' סוכה וכו'( ,וע"כ שפיר חזינן דס"ל דתליא מצות תפילין בקדושת היום לבד[.
איתא בפסחים )קיח (.ובמכות )כג :(.אמר רב ששת כל המבזה את
המועדות כאילו עובד עכו"ם וכו' ,והביאו הרמב"ם בהל' יו"ט )ו:טז( בנוגע למי
שאינו מכבד את יו"ט .מיהו ,פרש"י )מכות שם( "את המועדות :חולו של מועד";
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ועי' ברש"י בתענית )כח :ד"ה יחיד( בענין הלל בחוה"מ" :במסכת ערכין מפורש
מאי שנא דגומר כל ימי החג ובפסח לא גומר אלא יום ראשון משום דחג הסוכות
חלוק בקרבנותיו  .הרי נ' דס"ל לרש"י דיש
קדושת היום חדשה לכל יום ויום דחוה"מ סוכות ודיש קדושה א' ושוה לכל ימי
פסח ,דימי סוכות הוו כח' ימים טובים נפרדים ,וימי פסח הוו כחד ימא טבא
אריכתא; ע"פ זה ,דס"ל לרש"י דיש קדושה לעצם ימי חוה"מ ,שפיר מובן אמאי
פי' דהמבזה את המועדות קאי אחוה"מ ,דיש לו קדושה כיו"ט .ומובנת נמי שי'
הרמב"ם דהמבזה את המועדות קאי איו"ט ולא אחוה"מ ,דכיון דס"ל דאין
לחוה"מ קדושה בעצמותו אלא דיש לו רק שם יום קדוש ,אין דיני כבוד ועונג
נוהגין בו וע"כ ס"ל דלא שייכא ביה דין דהמבזה את המועדות.
ע"פ הנתבאר ,איכא לאקשויי אפיסקא דהערוך השלחן והמ"ב בנוגע לענין
כבוד חוה"מ ,דהנה להרמב"ם אין דיני כבוד ועונג נוהגין בחוה"מ כלל וע"כ אין
מצוה לכבדו בבגדים נאים וכו'; מאידך גיסא ,לשי' רש"י דאית לחוה"מ עצם
קדושת יו"ט ,הרי נוהגים דיני כבוד ועונג ושפיר מיחייב ללבוש בגדי שבת או
בגדי יו"ט ולא רק בגדים יותר יפים מבגדי חול) .וכן פסק החיי אדם )קו:א( וז"ל:
המחלל את המועדות ,היינו חוה"מ ,כאילו עובד עבודה זרה  ...והמבזה ,ר"ל
שאינו מכבדו במאכל ומשתה וכסות נקיה .ולכן ,כל אדם חייב לכבדו לפי כוחו
וללבוש בגדי שבת עכ"ל .ויוצא דגישת הגר"ח ופסק החיי אדם אתו כפי הבנת
רש"י ,דיש לחוה"מ קדושת יו"ט וע"כ חלין בו דיני כבוד ועונג בשלמותן )והרי
ביאר הגר"ח דיש לחוה"מ קדושת יו"ט ממש אלא דיש לו היתר מלאכת דבר
האבד וכו' ,עי' הגדה של פסח מבית לוי עמ' רעה( ,דהא לפי שי' הרמב"ם יש
לחוה"מ רק שם יום קדוש מפאת השתייכותו ליו"ט אולם אין לו עצם קדושה
כלל ,וע"כ ס"ל להרמב"ם דלא נהיגי בחוה"מ דיני כבוד ועונג וס"ל דמניחין בו
תפילין ודמותר ללבוש בו בגדי חול (.עפ"ז ,נ' דפסק הערה"ש והמ"ב דבחוה"מ
יש מקצת חיוב כבוד ולא חיוב כבוד כשבת ויו"ט וע"כ חייב ללבש רק בגדים יותר
נאים מבגדי חול ולא בגדי שבת ויו"ט אתא לא כשי' רש"י ולא כשי' הרמב"ם.
)מיהו ,כיון דכתב הרמב"ם דאסרו חוה"מ בעשיית מלאכה "כדי שלא יהיה כשאר
ימי החול שאין בהן קדושה כלל" )הל' יו"ט ז:א( וכיון דיש בחוה"מ מצות שמחה,
אפשר דמן הראוי לפי שי' הרמב"ם ללבש בו בגדי כבוד ,אע"ג דלא כתב כן
להדיא(.
והשתא דאתינן להכי ,נ"ל דדין כבוד ועונג בחוה"מ תלי בפלוגתת
הראשונים אי מלאכת חוה"מ אסורה מדאורייתא או רק מדרבנן .הרמב"ם כתב
דמלאכת חוה"מ אסורה רק מדרבנן )הל' יו"ט ז:א( ,והיינו משום דס"ל דאין
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לחוה"מ קדושה בעצם ,כדמוכחא להדיא בדבריו שם; כיון דאין קדושה לעצם
היום ,א"א לחול בו איסורי מלאכה מדאורייתא ,דאיסורי מלאכה נתהווין אך ורק
מחמת קדושת היום .וה"נ ,כיון דס"ל להרמב"ם דאין קדושה לעצם היום דחוה"מ,
ס"ל דלהכי לא שייכי בי' דיני כבוד ועונג ,כדנתבאר .מיהו ,רש"י ס"ל דיש קדושה
לעצם היום דחוה"מ ,כדהובא לעיל ,ולהכי נ' דס"ל דהוי כיו"ט ,דחלין בו דיני
כבוד ועונג )עי' רש"י באבות ג:יא ד"ה והמבזה( ,וצ"ל דמשום הכי כתב רש"י
שפיר במ"ק )יא :ד"ה אלא אפילו( דחוה"מ אסור במלאכה מדאורייתא ,דחלות
קדושה מהווה איסורי מלאכה מדאורייתא.
וה"נ אי נימא דהאות המפקיעה את מצות תפילין הויא רק קדושת היום
ולא מצוות היום בע"כ צ"ל דאי מלאכת חוה"מ אינה אסורה מדאורייתא ,אז שפיר
מיחייב בתפילין בחוה"מ ,דאם אין איסור מלאכת חוה"מ מדאורייתא הרי אין
קדושה לעצם היום דחוה"מ ,וע"כ ודאי מיחייב בתפילין ,דהא ליכא אות דקדושת
עצם היום המפקיעה את מצותן .וכן מוכח מדברי הרא"ש )ה"ק הל' תפילין אות טז(,
שכתב דכיון דמלאכת חוה"מ שרי מדאורייתא ,יהא אסור להניח תפילין בחוה"מ רק
אם איסור חמץ בפסח ומ' סוכה בסוכות הוו אות; הרי אם אין מצוות אלו חשובות
אות ,דין תפילין בחוה"מ תלי בדין מלאכת חוה"מ אי הויא מדאורייתא או מדרבנן.
וכן מפורש בשו"ת הרשב"א )א:תרצ( ,שכתב הרשב"א דאין מניחין תפילין בחוה"מ
מפני דאסור במלאכה מדאורייתא .וודאי תלו הרשב"א והרא"ש את מצות תפילין
בחוה"מ באיסור מלאכתו אי הוי מדאורייתא או מדרבנן משום דרק אי הוי
מדאורייתא יש חלות קדושה לעצם היום ,וחלות קדושה זו הויא האות המפקיעה
את מצות תפילין; אולם אי הוי איסור מלאכת חוה"מ מדרבנן ,ע"כ ליתא קדושה
לעצם היום וא"כ מניחין בו תפילין )אא"כ מצות סוכה וכו' חשובות אות(] .ועי'
בריטב"א בריש מו"ק )ב .ד"ה ואיכא פלוגתא( שהכריע כרש"י והרמב"ן דמלאכת
חוה"מ אסורה מדאורייתא ,אולם בעירובין )צו .ד"ה יצאו( פסק דחייב להניח
תפילין בחוה"מ משום "דהא אות דכתיב גבי שבת בשמירת מלאכה היא ,ודכוותה
אות דימים טובים היינו מפני שהם עצורים ממלאכה  ...ואילו חולו של מועד מותר
מן התורה בכל מלאכת דבר האבד ובכל שהוא לצורך המועד ,ואפילו בפרהסיא
ושלא בשנוי ,וכל מה שאסרו בו אינו אלא מדברי סופרים ".ונ"ל דס"ל להריטב"א
דאין קדושת היום דחוה"מ שלימה כקדושת שבת ויו"ט )בניגוד להבנת הגר"ח(
והאות המפקיעה את מצות תפילין היינו קדושת היום שלימה; וכיון דס"ל דאין
קדושת היום דחוה"מ שלימה ע"כ פסק דבחוה"מ שפיר נוהגת מצות תפילין[.

 

 
 
הנה נחלקו הראב"ד ובעל המאור בהרבה דיני וסתות:
א' ,בענין וסת הגוף כתב הראב"ד )בעלי הנפש שער תקון הוסתות,
עמ' לב במהדורת מוסד הרב קוק( "וסתות דגופה כגון מפהקת ומעטשת וחוששת
בפי כריסה וכל אותן השנוים במשנתינו  ...אינה אסורה אלא עם וסתה בלבד בין
יש לה יום קבוע לאותן סימנים בין שאין לה" .ונחלק עליו בעה"מ )הערה יא שם(:
"הא קשיא טובא  ...מפהקת ומעטשת וכל שמנו חכמים במשנתינו שהוא מאורע
שיכול לבוא לה בתוך שמושה היאך תהא מותרת כל אותה עונה שקבעה בה
הוסת מאחר שיש לה יום קבוע לאותן וסתות דגופה וכו' אם יש לה יום קבוע
דינן כדין וסת דימים" עכ"ל.
ב' ,עוד כתב הראב"ד בהאי עניינא )בה"נ שם עמ' לג(" :אבל אם
רגילה לראות ממנה אחר הוסת )כלומר דרגילה לראות דם אפי' אחר גמר וסת
הגוף שלה( אסורה מן הוסת ואילך" ,ונחלק עליו בעה"מ )שם הערה יב(" :ואנן
לא תנן הכי ,אלא היתה למודה לראות בתחילת הוסת כל טהרות שעשתה בתוך
הוסת טמאות ,בסוף הוסת כל טהרות שעשתה בתוך הוסת טהורות )נדה סג.(.
הא למדנו שאין לחוש אלא לשלשה פרקים הללו שהן תחלת הוסת ותוך הוסת
וסוף הוסת .ומי שמוסיף לנו פרק רביעי להיות חוששת לאחר הוסת צריך להביא
ראייה על כן".
ג' ,בענין קביעות וסת לשעות ,כתב הראב"ד )שם(" :אבל היכא
דקביעא לה וסת לשעה ולא קביע לה וסת ליומא ודאי קביעותה דשעה מהניא
לה ולא אתי וסת שאינו קבוע דיומא ועקר לה לקביעותה דשעה" .ונחלק על זה
בעה"מ )שם הע' יג( וז"ל" :אם רוצה לומר שהאשה קובעת וסת בשעות שלא
בימים ,זה תימא הוא ,שלא מצינו קביעות שעות בלא ימים בכל דברי רבותינו".
ד' ,בענין עקירת וסת וחזרתה ,כתב הראב"ד )שם עמ' לד( "וסת שהוא
קבוע אפילו עברו עליה שלש עונות כמותן ולא ראתה ,כיון שלא שנתה ליום
אחר נהי דאינה חוששת עוד לאותו יום עד שתחזור ותראה בו ביום ,אבל אם
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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חזרה וראתה בו ביום אפילו אחר כמה הפסקות חוזר הוסת למקומו וצריכה עוד
שלשה ימים לעקרו ,מאי טעמא דאמרינן אורח בזמנו בא ,דתניא היתה למודה
להיות רואה יום עשרים ושנתה ליום שלשים זה וזה אסורים" )נדה סד-.סד.(:
ופליג בעה"מ )הע' יד( וכתב דלגירסתו בברייתא לא דילגה את יום עשרים אלא
ב' פעמים ,ולא ג' פעמים כגירסת הראב"ד .וביאר וז"ל" ,ולעולם כל שתעקר
ממנה שלש פעמים טהרה את הוסת  ...ואם לא ראתה כלום בנתיים או שראתה
בלא קביעות וסת הרי היא כתחילה ואינה חוששת עד שתקבענה שלש פעמים".
ה' ,כתב הראב"ד )שם עמ' לה( בענין מניקה" :אבל בהפסקת ימי
מניקתה אפילו התחילה לראות בענין אחר חוששת לזה וחוששת לוסת הראשון.
ולמדנו דבר זה ממה שאמרו לענין מעת לעת וכו' מניקה כיון שעברו ימי
מניקתה וראתה דם מטמאה מעת לעת" ,ופי' דבהסרת המניעה לראי' חוזרת
לראות כדרכה ,כמו בענין אשה שהיתה במחבא .ונחלק עליו בעה"מ )הע' טו(
וכתב דבכה"ג אינה מטמאה מעת לעת ואפי' את"ל דמטמאה מע"ל לא חזרה
וסתה מקודם ימי מניקתה ,דלא תליא אחזרת דמה.
ו' ,בענין קביעת וסת בימי זיבה ,כתב הראב"ד )שם עמ' מ-מא( דאין
אשה קובעת וסת בימי זיבה ,והא דפליגי ר"י ור"ל )נדה לט (:היינו רק בענין
שראתה ב' פעמים בתחילת ימי נדתה ובפעם הג' ראתה בימי זיבתה .מיהו נחלק
עליו בעה"מ )הע' יט( וכתב דכן פליגי ר"י ור"ל אדשמואל בענין קביעת וסת
בימי זיבה ,וקיי"ל שאשה קובעת וסת בימי זיבה ,דשמואל הוא יחיד כנגד
הרבים.
ז' ,בענין וסת שאינו קבוע ,כתב הראב"ד )שם עמ' מה(" ,ועתה נחזור
לפרש איך היא חוששת בתחלת וסתות הימים לשתי חששות ,כגון שראתה
בראש ניסן הרי היא חוששת לראש אייר הואיל והוא ראוי לקבעו בשלשה
פעמים ,ואם ראתה בראש אייר חוששת גם לראש סיון ,ואם לא ראתה בראש
סיון נעקר וסת ראש חדש כדקיימא לן שהוסת שלא נקבע אלא פעם ופעמים
נעקר בפעם אחת ,ואע"פ שנעקר מראש חדש הרי היא חוששת למחרתו בשני
בסיון לפי שהראיות שראתה בראש ניסן ובראש אייר לא נדע אם קבעתן בראשי
חדשים וכבר נעקרו בשלישי ,או שמא בהפלגת ל"א קבעתן" .ונחלק עליו
בעה"מ )הע' כב( וכתב" ,ואני אומר מצאנו קביעת הוסתות על שבעה עשר
דרכים :א' ,מפהקת .ב' ,מעטשת  ...ט"ז ,ימי החדש כגון ריש ירחא וריש ירחא.
י"ז ,הפלגה שוה שבין ראי' לראי' ,כדתנן היתה למודה להיות רואה חמשה עשר,
וכו' ,ואם באנו לומר שתחוש האשה בתחלת וסתה לכל אלו החששות אין קץ
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וסוף לדברינו ,הלכך מסתברא שאין לה לחוש אלא אחר שהיא למודה ומעין
שהיא למודה ,ואין לנו אלא כלשון משנתנו )נדה סג (:היתה למודה לראות יום
חמשה עשר ושנתה ליום עשרים זה וזה אסורין .אבל בתחלת הוסת שאינה
למודה עדיין לא נראה לנו שיש לה לחוש כל עיקר" .הרי ס"ל לבעה"מ דאינה
חוששת כלל לוסת שאינו קבוע אא"כ כבר קבעתה וסת ועכשיו רואה חוץ לימי
וסתה ,דחוששת לוסת חדש זו.
ח' ,בענין קביעת וסת מחמת אונס ,כתב הראב"ד )עמ' נב(" ,ועוד יש
לה וסתות אחרות שהן מגופה אלא שהן תלויין במעשה ובימים ,כגון אכלה שום
וראתה ,אכלה בצל וראתה  ...קפצה וראתה כו' כיון שקבעה לה שלש פעמים
הרי זו וסת .מיהו הנך כיון דמחמת אונס קא אתו לא קבעה לה לא בימים
לחודייהו ולא בקפיצות ואכילות לחודייהו  ...ואמרינן בגמ' )נדה יא (.לא קבעה
וסת לא לימים לחודייהו ולא לקפיצות לחודייהו ,אלא לימים וקפיצות" .ונחלק
בעה"מ )הע' כה( וכתב דשפיר קובעת וסת ע"י אכילות לחודייהו ,דאין אכילה
נקראת אונס ,והביא ראייה מתוספתא )א:ב( .והמשיך וביאר בעה"מ דאפילו גבי
קפיצות" ,אם מתחילה קפצה וראתה קפצה וראתה בלא קביעת הימים אלא בכל
יום המזדמן לה ,קבעה לה וסת" ,וביאר את הסוגיא )יא (.באו"א .הרי ס"ל דבעצם
כל הני מעשים שהגדירתן הגמ' כאונס שפיר קובעין וסת באופנים מפורטים.
ט' ,עוד כתב הראב"ד בענין וסת הגוף )עמ' נב(" ,כגון אכלה שום
וראתה ,אכלה בצל וראתה ,וכן אם אכלה כל דבר חורפא וראתה"; הרי ס"ל
דאע"ג דמנה הש"ס )נדה סג (:רק אכילת שום ובצל ,ה"ה לשאר דברים חריפים,
ומסתברא דה"ה נמי לכל אוכלין דאיהי חזיא דמא בהדי אכילתן .מיהו ,מנה
בעה"מ )הע' כב( י"ז וסתות וביניהן י"ד וסתות הגוף ,וכתב שאין שום וסתות
אחרות חוץ מינייהו – חוץ ממורכבות ודילוג – ומנה בסוגי וסתות הגוף דאכילה
רק אכילת שום ובצל ומנאן כב' וסתות נפרדות ,ולא מנה או כלל אכילת דברים
חריפים אחרים .יוצא ברור מדבריו דס"ל דאשה שרואה דם כל פעם שאוכלת
צנון או ששותה חומץ וכדו' אינה קובעת וסת הגוף ,דלא כשי' הראב"ד.
ונ"ל דכל הני פלוגתות בין הראב"ד ובעה"מ חד הווין :הראב"ד ס"ל
דוסת הויא טבע האשה לראות דם לפרקים מסויימים ,דהיינו דיש לגופה סדר
ותהליך קבוע לראיית דם ,וימי וסתה או וסת הגוף שלה רק מגלים ומסמנים
דשייך שתראה אז .מיהו ס"ל לבעה"מ להיפך ,דימי וסת גופייהו הוו חלות ודין
חדש של ימים קבועים לראייתה )וכן לענין מעשים דוסת הגוף( ,וע"י ראיית דם
כפי סדר רגיל נקבע חלות דין ושם וסת על הימים )או המעשים(.
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ע"פ ביאור זה שפיר אתו פלוגתות הראב"ד ובעה"מ:
א' ,הראב"ד פסק דאשה שיש לה וסת הגוף אסורה רק בשעה שקורה
אותו מאורע השייך לוסתה ,אע"ג דתלוי וסת גופה גם בימים; והיינו משום דכן
חזינן שרואה היא דם רק בשעה שקורה אותו מאורע וא"כ אין לאסרה כל היום,
דהא טבעה היא לראות רק עם אותו מאורע ,וכשקורה הרי נגלית שתראה אז.
מיהו ,בעה"מ כתב דלענין מפהקת ומעטשת וכו' שוה וסת זו לוסת הימים,
דאיסורו כל היום ,והיינו משום דס"ל דע"פ דין חל שם וסתה כל היום ,אע"ג
דבאמת אינה רואה אלא בשעת פיהוק או עיטוש והגם דאין טבע האשה הזאת
לראות אחר גמר אותו מאורע; והיינו דכתב טעמא )הע' יא( "מאחר דיש לה יום
קבוע לאותן וסתות דגופה" ,כלומר שיש ליום וסת דגופה חלות שם ודין וסת,
וע"כ אסורה בכה"ג כל היום.
ב' ,הראב"ד פסק דאם רגילה האשה לראות דם אפילו אחר גמר וסת
הגוף שלה ,אסורה באותו זמן נמי; והיינו משום דאותו מאורע השייך לוסת
גופה מגלה דתראה עד משך אותו זמן אח"כ ,דכן ראינו דטבעה היא לראות דם
עד אותו זמן אחר גמר וסת גופה .מיהו ,כיון דבעה"מ ס"ל דוסת הוי חלות ,פסק
דאין ראייתה אחר גמר וסת גופה נגדרת כראיי' דוסת גופה אע"ג דטבעה היא
לראות אז ,והיינו דכתב )הע' יב(" ,הא למדנו שאין לחוש אלא לשלשה פרקים
הללו שהן תחלת הוסת ותוך הוסת וסוף הוסת .ומי שמוסיף לנו פרק רביעי
להיות חוששת לאחר הוסת צריך להביא ראי' על כן".
ג' ,פסק הראב"ד דיש וסת לשעות אם ראתה ברגילות באיזו שעה ,אפי'
בלי קביעות ימים מסודרים; והיינו משום דחזינן דכן טבעה לראות באותה שעה,
וע"כ אותה שעה מגלה דאז שייך שתראה .מיהו ,נחלק עליו בעה"מ וכתב דאין
בזה כלום ,דאין וסת זה נמצא בש"ס )אע"ג דטבעה היא לראות אז(; והיינו
משום דס"ל דוסת הויא חלות דין ,והיכא דלא נקבע דין וסת ,לא נקבע.
ד' ,פסק הראב"ד דאם הפסיקה מלראות ג"פ ביום וסתה ואח"כ חזרה
וראתה עוד פעם א' ביום וסתה ,חזרה וסתה ע"י אותה ראיי' לחוד ואסורה עוד
ביום וסתה עד דתעקרנו מחדש ג"פ; והיינו משום דכיון דידעינן דטבעה היתה
לראות באותו יום ,כיון דחזרה וראתה עוד פעם בו ,נגלה דעדיין הוא וסתה,
דע"י ראיי' חדשה שראתה באותו יום הרי חזינן דכן טבעה עדיין לראות אז.
מיהו ,בעה"מ פסק דאין לה עוד וסת באותו יום עד שתראה בו מחדש ג"פ;
והיינו משום דס"ל דוסת הוי חלות ,וכיון דפקעה החלות ע"י עקירת הוסת,
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אינה נקבעת עוד עד שתראה בו מחדש ג"פ; דכן קבעה ההלכה )אע"ג דשפיר
שייך דטבעה עדיין הוא לראות באותו יום(.
ה' ,פסק הראב"ד דלאחר ימי מניקתה צריכה עוד לחשוש לוסת של
קודם ימי מניקתה אפי' ראתה השתא שלא בעת וסתה דמקודם ,כמו דפסק נמי
דמטמאה מעת לעת ,כיון שהוסר המניע לראייתה; והיינו משום דס"ל דוסתה
הוי סדר ראייתה ע"פ טבעה ,וע"כ כשהוסרה מניעת ראייתה ,חזרה לראות
כסדרה הראשון כפי טבעה .מיהו ,שפיר נחלק בעה"מ כפי שיטתו ,דכיון דס"ל
דוסת הוי חלות ,ע"כ כיון דפקעה )חלות( וסתה מחמת מניקתה ,ליתא עדיין
עד דתקבענו מחדש.
ו' ,הראב"ד כתב דלכו"ע אין אשה קובעת וסת בימי זיבה; והיינו משום
דס"ל דא"א להיות רגילותה וסדר טבעה לראות בימים שהם מסולקין מדם.
מיהו ,כיון דס"ל לבעה"מ דוסת הוי חלות דין ,דכל אימת דחזיא ג"פ כסדר הרי
חל דין וסת ,ע"כ כתב דשפיר ס"ל לר"י ור"ל דאשה קובעת וסת בימי זיבה.
ז' ,הראב"ד פסק דאשה שאין לה וסת וראתה חוששת )פ"א( לוסת
החודש ,וכשראתה ב"פ חוששת נמי לוסת הפלגה; והיינו משום דאפשר דכן
טבע אשה זו לראות ביום החודש או בהפלגה מסויימת זו ,וע"כ ס"ל להראב"ד
דודאי צריכה לחוש ,והכי נהגינן .מיהו ,פסק בעה"מ דאינה חוששת כלל בכה"ג,
והיינו משום דס"ל דאין וסת ענין של טבע האשה אלא חלות ,וכיון דלא חל דין
וסת עדיין ,שהרי לא ראתה כסדר ג"פ כדי להוות חלות דין וסת ,ע"כ ליכא
למיחש למידי .וביאר הוא דחוששת רק כשהיתה לה וסת ושינתה; וא"ש לפי
המבואר בשיטתו ,דאז יש כבר חלות דין וסת ,ולהכי שומרת היא נמי את היום
ששינתה לו משום דחיישינן שמא זזה חלות וסתה לאותו יום.
ח' ,הראב"ד פסק דאינה קובעת וסת הגוף מחמת אונס אא"כ עשתה
אותו מעשה דוסת גופה ג"פ כפי סדר ימים מסויימים; והיינו משום דאין אלו
מעשים של אונס הגורמים ראיית דם מגלים שיש לה טבע לראות דם בהדייהו,
דאין ראיותי' בהדייהו משום טבעה אלא משום גרמא דידהו ,וע"כ לא שייכא
למימר דיש לה טבע בדבר אא"כ המעשים והראייות אתו בצירוף סדר ימים
מסויימים .מיהו ,נחלק בעה"מ וכתב דכן קובעת וסת ע"י מעשי אונס לחודייהו;
והיינו משום דס"ל דאין וסת דין דטבע האשה אלא הריהו חלות דין חדש שחלה
ע"י ראייה ג"פ בהדי מעשים או סדר ימים ,וע"כ שפיר מיקבעא ע"י עשיית
מעשים לחודייהו ג"פ בצירוף לראייה כל פעם.
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ט' ,פסק הראב"ד דאשה הרואה דם בהדי אכילת כל דבר חריף )כשיש
ג"כ סדר ימים מסויימים לזה( קובעת בהכי וסת הגוף; והיינו משום דחזינן
דטבע האשה הוי לראות דם כשאוכלת הני מאכלים באלו הימים ,וע"כ שפיר
שייכא בהא דין וסת .מיהו פליג בעה"מ וס"ל דלא מקבע וסת הגוף אא"כ אוכלת
דוקא שום או בצלים ,אע"ג דחזינן דטבעה הוא לראות דם בהדי אכילת צנון או
שתיית חומץ וכדו'; והיינו משום דס"ל דוסתות הוו חלות דין חדש ולא סימן או
גילוי דטבע האשה ,וע"כ היכא דלא נגזר דין וסת אינו חל.
יעויין ברמב"ם )הל' איסו"ב ח:א-ג( :יש אשה שיש לה וסת ויש אשה
שאין לה וסת אלא לא תרגיש בעצמה עד שיצא הדם ואין לה יום קבוע לראייתה.
וזהו שיש לה וסת היא שיש לה יום קבוע או מכ' יום לכ' יום .או מכ"ד יום לכ"ד
יום .או פחות או יותר .וקודם שיבוא הדם תרגיש בעצמה .מפהקת ומעטשת
וחוששת פי כריסה ושיפולי מעיה ויסתמר שערת בשרה או ייחם בשרה וכיוצא
במאורעות אלו .ויבואו לה וסתות אלו או אחד מהן בשעה הקבועה לה מיום
וסתה .כבר ביארנו )שם ד:טז( שכל אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד
שתבדוק עצמה תחלה .ושיש לה וסת אסורה לשמש בכל עונת הוסת ע"כ .הרי
ס"ל להרמב"ם דלמקבע וסת בעינן תרתי ,ראיי' בימים מסויימים וג"כ וסת
הגוף; וכ"כ נמי בהל' מטמאי משכב ומושב )ג:ו( .ושיטתו צ"ב.
ואפשר לומר דס"ל להרמב"ם דאין וסת דין דטבע האשה )כהראב"ד(
ואין וסת חלות דין חדש )כבעה"מ( ,אלא דוסת הוי סימן הודעה ואזהרה שתראה
דם ,מפני דיש חזקה דבכל פעם ופעם שיש לה מאורע גופנית מסויימת ביום
מסויים הריהי רואה .להכי ס"ל להרמב"ם דבעינן תרתי – וסת הימים עם וסת
הגוף – דתרוייהו יחד הוו סימן מובהק לראיית דם .ודלא כהראב"ד דס"ל דוסת
הימים ווסת הגוף רק מגלין שיש לה טבע מיוחד של סדר ראייה ,וטבע זה הוא
הוסת ,ודלא כבעה"מ דס"ל דראייה בהדי ימים מסויימים או מאורעות מסויימות
ג"פ קובעת על הימים עצמם או המאורעות עצמן חלות דין וסת .שיטת הרמב"ם
היא דוסת הוי סימן מובהק לראיי' ,וע"כ בעינן תרתי ,דוסת אתי בתורת הודעה
על ראיית דם ,וע"כ משמש בתור אזהרה לפרישה .ונראה דמה"ט כתב הרמב"ם
בהמשך ביאורו דין וסת בהל' איסו"ב שם :אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד
שתבדוק את עצמה תחלה .ושיש לה וסת אסורה לשמש בכל עונת הוסת ,ע"כ.
והנה אע"ג שכתב כן כבר לעיל )ד:טז( ולכאו' ל"צ למכתבי' עוד פעם ,כתבו נמי
הכא כהמשך ביאור דין וסת משום דס"ל דכל יסוד וסתות הוי סימן מובהק
לראייה ,וע"כ משמש בתור אזהרה לפרישה.
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וה"נ כיון דס"ל להרמב"ם דהוי וסת סימן מובהק לראייה ,ס"ל דמשמש
כמתיר ג"כ .הרי כתב שם :ואשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק ,ע"כ.
וזה דלא כשי' רש"י )נדה יא :ד"ה לטהרת( ותוס' )שם ד"ה תניא( דס"ל דחיוב
בדיקה לאשה שאין לה וסת )בסוגיא דהתם( קאי רק אאשה שעסוקה בטהרות.
מיהו ,אע"ג דס"ל להרמב"ם דאסורה היא לשמש עד שתבדוק ,ס"ל נמי דאשה
שיש לה וסת מותרת לשמש שלא בעונת וסתה בלי בדיקה ,כדכתב שם; והיינו
משום דהוי וסת סימן מובהק לראיי' ,וכיון שוסתה מסמן שרואה דוקא בשעת
עונתה ע"כ אין לחוש שתראה שלא בעונת וסתה ,ולהכי אז לא בעיא בדיקה .ואי
הוה ס"ל להרמב"ם דוסת היינו רק דמוחזקת היא ע"פ טבעה לראות בזמן מסויים
בהדי מאורע מסויימת ,היאך תהא מותרת לשמש בלי בדיקה שלא בשעת וסתה,
שהרי איזה מתיר יש לזה ,דלא גרע מימים הראויים לזיבה דאסורה נמי לשמש בהן
לפי הרמב"ם אם אין לה וסת ,אע"ג דאז מסולקת הויא מדם? אולם כיון דס"ל
דאשה שיש לה וסת היינו דיש לה סימן מובהק לראייתה ,דאשה זו רואה דוקא
בימים מסויימים עם סימני הגוף מיוחדים ,להכי כשאינה בעונת וסתה מותרת
הויא ,דלכל זמן שרואה מובטחין אנו שיש לה סימן מובהק ,וע"כ העדר סימן
מובהק זה מתיר אותה.
ובאמת ביאורנו בשי' הרמב"ם היינו ממש פשטות דבריו )שם הל' א-ג(:
"ויש אשה שאין לה וסת אלא לא תרגיש בעצמה עד שיצא הדם ואין לה יום קבוע
לראייתה .וזו שיש לה וסת היא שיש לה יום קבוע  ...וקודם שיבוא הדם תרגיש
בעצמה .מפהקת ומעטשת  ...אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק ...
ושיש לה וסת אסורה לשמש בכל עונת הוסת ".הרי לאשה שאין לה וסת אין סימן
או אזהרה קודם שתראה – "לא תרגיש בעצמה עד שיצא הדם" – ולאשה שיש לה
וסת יש סימן ואזהרה קודם ראייתה – "וקודם שיבוא הדם תרגיש בעצמה.
מפהקת" – ומה"ט "אשה שאין לה וסת אסורה לשמש עד שתבדוק עצמה תחלה.
ושיש לה וסת אסורה לשמש )רק( בכל עונת הוסת" .הנה הדגיש הרמב"ם שאשה
שיש לה וסת מרגישה בעצמה קודם ראייתה ושאין לה וסת אינה מרגישה עד
שיצא דם ,וכתב זה בהדי איסור והיתר תשמיש ,כדי לקבוע דיסוד וסת הוי סימן
מובהק לראיי' )המשמש בתור אזהרה לפרישה( ,כמשנ"ת.

 
איתא ביבמות )עח-.עח :(:נכרית מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך
טבילה אמאי אין צריך טבילה וכי תימא משום דרבי יצחק דאמר רבי יצחק דבר
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תורה רובו ומקפיד עליו חוצץ רובו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ ,והא אמר
רב כהנא לא שנו אלא רובו אבל כולו חוצץ .שאני עובר דהיינו רביתיה ,ע"כ.
וביאר הגרי"ז הלוי זצ"ל )הל' מקואות ב:טו( דשאני כולו מרובו משום דבכולו
ליתא לביאת מים כלל ולא הויא טבילה ,משא"כ רובו דאיתא לביאת מים והויא
טבילה ,רק דדין חציצה פוסל את הטבילה .כלומר ,דאיכא תרי דיני ,דין חסרון
ביאת מים שהוא חסרון טבילה ,ודין חציצה ,דאע"ג דשפיר יש ביאת מים
וטבילה ,גזרה תורה דאעפ"כ נשאר הטובל בטומאתו מפאת דין חדש דחציצה.
וכן מוכחא בדברי הרמב"ם ,שהרי כתב בהל' מקואות )א:ז( :כל הטובל
צריך שיטבול כל גופו כשהוא ערום בבת אחת .ואם היה בעל שער יטביל כל
שער ראשו  ...כל הטמאים שטבלו בבגדיהם עלתה להן טבילה מפני שהמים
באין בהן ואינן חוצצין ,ע"כ .ומהל' ח' עד י"א שם ביאר הרמב"ם דיני כוונה
בטבילה ,היאך טובלין ,דין מקומות מכוסים ,ובאיזה מקומות טובלין .ובהל' י"ב
כתב :אחד האדם ואחד הכלים לא יהיה דבר חוצץ בינם לבין המים .ואם היה
דבר חוצץ בינם לבין המים כגון שהיה בצק או טיט מודבק על בשר האדם או על
גוף הכלי הרי זה טמא כשהיה ולא עלתה להן טבילה .דבר תורה אם היה דבר
החוצץ חופה את רוב האדם או רוב הכלי לא עלתה להן טבילה והוא שיהיה
האדם מקפיד עליו ע"כ .והמשיך הרמב"ם שם לבאר דיני חציצה מדאורייתא
ומדרבנן ,וכן בפרקים ב' וג' המשיך לבאר פרטי חציצה באדם וכלים .הנה
הרחיק והפריד הרמב"ם דין ביאת מים מדין חציצה ,משום דס"ל דהוו ב' דינין,
וכדברי הגרי"ז הלוי .וה"נ לא הביא הרמב"ם דין חציצת כולו בהדי דיני חציצה,
משום דס"ל דחציצת כולו הוי חסרון בעצם ביאת מים ומעשה הטבילה ולא דין
חציצה ,כחילוק הגרי"ז.
אולם עי' בטור )יו"ד ריש סי' קצח( :צריכה שתטבול כל גופה בפעם
אחת ,לפיכך צריך שלא יהא עליה שום דבר החוצץ ואפילו כל שהוא אם דרך
בני אדם לפעמים להקפיד עליו חוצץ  ...ואלו הדברים שחוצצין חוטי צמר
ופשתן  ...לפלוף שבעין  ...כחול שבעין ע"כ .הרי ס"ל להטור דחציצה הויא
חסרון ביאת מים ולא דין נפרד וחדש .ועי' ברש"י ביבמות )עח :ד"ה דהיינו
רביתי'( שביאר מסקנת הסוגיא דעובר נתגייר עם אמו אע"ג דכולו מכוסה במעי
אמו משום דהיינו רביתי' "ולאו חציצה היא" .הא אי הוה ס"ל לרש"י כביאור
הגרי"ז בשי' הרמב"ם ,הו"ל לכתוב "ושפיר טבל" או "ויש כאן טבילה" ,דהו"א
דכיון דכולו מכוסה הרי אין כאן מעשה טבילה )ביאת מים( ,וקמ"ל הגמ' דיש
טבילה כיון דהיינו רביתי'; אולם כיון דפי' רש"י דנתגייר העובר משום דאין
חציצה בדבר כיון דהיינו רביתיה ,חזינן דס"ל כהטור דכולו מכוסה נמי מוגדר

260

הרב אברהם גארדימער

כחציצה ולא כחסרון טבילה )ביאת מים( ,והיינו משום דס"ל דאין חציצה דין
חדש ונפרד אלא הריהי ביאור של חסרון טבילה) .ועי' במאירי שם ע"א ד"ה
מעוברת שנתגיירה דמשמע מדבריו נמי כשיטת רש"י(.
וע"ע בטור )שם( :אפילו אם אינה מקפדת עליו עתה או אפילו אינה
מקפדת עליו לעולם כיון שדרך רוב בני האדם להקפיד בכך חוצץ ,ע"כ .ועיי"ש
בב"י )ד"ה ומ"ש או אפילו( שכתב דזו דעת הרשב"א בתוה"ב ,דבטלה דעתה
אצל כל בנ"א ,וכתב מדברי הרמב"ם )הל' מקואות ב:טו( דהקפדה תלויה בדעת
כל אשה ואשה לבדה ולא אמרינן בטלה דעתה .והנה עי' ברש"י סוכה )ו (.ד"ה
נימא אחת קשורה :ומקפיד עליו חוצצת ,ע"כ; משמע דאיהו נמי פליג על הטור
וס"ל דלא אמרינן דבטלה דעתה .הרי הגם דרש"י והטור ס"ל דחציצה היינו
חסרון טבילה ולא דין נפרד וחדש ,פליגי הם בחציצת מי שאינו מקפיד במקום
שרוב בנ"א כן מקפידין.
ומסתברא לפום ריהטא בהאי עניינא כדעת הרשב"א והטור ,דחציצה
שאין מקפידין עליה נעשית כגופו של אדם וע"כ אינה חוצצת אך ורק בדבר
שרוב בנ"א אין מקפידין עליו ,דאי רוב בנ"א מקפידין בדבר ויחיד זה אינו
מקפיד ,היאך נעשית חציצה זו כחלק דגוף אדם יחיד זה ,האם יש לכל איש
ואיש היכולת לקבוע ולהגדיר את גופו ,שלזה הויא החציצה חלק דגופו ולזה לא
הויא?
אולם עיין ברש"י סוכה שם ע"ב )ד"ה אין מקפיד עליו( :הוה ליה כגופיה
הואיל ואין סופו ליטלו ובטיל לגביה ולא חייץ ,ע"כ .וכן כתב רש"י בעירובין
)ד :ד"ה ושאינו מקפיד עליו( .הרי ס"ל לרש"י דבליכא הקפדה ממילא בטלה
חציצה לגופי' ,ונראה דמה"ט פליג על הרשב"א ופסק דלא בעינן רוב בנ"א אינן
מקפידין ,דהא ממילא בטלה כל חציצה לגופו של אדם אם אינו מקפיד .ונראה
דהיינו משום דס"ל לרש"י דאין טבילה דין של ביאת מים על בשרו ממש ,אלא
דבעינן ביאת מים על כלל הגברא ,הכולל מאי דטפל ליה וחשיב כחלק דידי' כמו
דלענין שבת דכל בגדיו ותכשיטיו דהגברא חשובין כחלק מיניה גבי מלאכת
הוצאה ,וע"כ רק היכא דמקפיד ,דהיינו דקובע דהחציצה אינה חלק ממנו ,ס"ל
לרש"י דהחציצה מעכבת את הטבילה .מיהו הרשב"א והטור ס"ל דטבילה בעיא
ביאת מים על בשרו ממש ,וא"כ הכל חוצץ אא"כ נעשה חלק דגופו ע"י שרוב
בנ"א אינן מקפידין ,דרק בהכי נעשית החציצה כגופו וכבשרו.
וע"ע ברש"י בסוכה שם )ד"ה וגזרו רובו וד"ה ועל מיעוטו( ובעירובין
שם )ד"ה וגזרו על רובו וד"ה ועל מיעוטו( דמוכחא דס"ל דרובו ומקפיד עליו
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הוו תרי תנאין שווין דבעינן כדי להוות דין חציצה מה"ת .ונראה דהיינו
משום דס"ל לרש"י דנתהווה דין חציצה כשיש לחציצה חשיבות ,דהיינו דמכסה
את רובו וג"כ מקפיד עליו ,דע"י חשיבותה לא בטלה וחוצצת .מיהו ,אי חסרה
חשיבות ,ס"ל דאינה חוצצת כיון דממילא נטפלה לגופו ,כדכתיבנא .אולם הרשב"א
והטור ס"ל דאין חציצה על רובו שאינו מקפיד ממילא נעשה חלק מגופו
)מה"ת( ,אלא אדרבא דבעינן בהכי דרוב בנ"א אינן מקפידין ,כדי לקבוע את
החציצה כחלק דגופו ובשרו ,מטעמא דכתיבנא.
ובדין כולו חוצץ דלא מהניא אינו מקפיד ,נ"ל דס"ל לרש"י דיש
להחציצה חשיבות בע"כ כיון דמכסה את כל גופו ומחזיקה את כולו ,ולכן א"א
להחשב טפלה לו .ונ"ל דגם הרשב"א והטור ס"ל כעי"ז ,דכיון דהחציצה
מחזיקה אותו ,א"א לבטלה כדי להעשות חלק מגופו ובשרו.
וע"ע ברמב"ם )הל' מקואות א:יד( :דבר תורה אם היה דבר החוצץ
חופה את רוב האדם או רוב הכלי לא עלתה להן טבילה והוא שיהיה מקפיד עליו
ורוצה להעבירו וכו' מדברי סופרים שכל דבר החוצץ אם היה מקפיד עליו לא
עלתה לו טבילה אע"פ שהוא על מיעוטו גזירה משום רובו .וכל דבר החוצץ אם
היה חופה את רובו לא עלתה לו טבילה אע"פ שאינו מקפיד עליו גזירה משום
רובו המקפיד עליו ,ע"כ .הרי ס"ל להרמב"ם דרובו הוי הדבר העיקר דחציצה
מה"ת ודמקפיד הוי רק תנאי בדין רובו ,שהרי כתב "אם היה דבר החוצץ
חופה את רוב האדם  ...והוא שיהיה האדם מקפיד" ,דלא כרש"י )עי' לעיל(
דס"ל דרובו ומקפיד הוו ב' דינין שווין בדבר .וחזינן נמי דס"ל להרמב"ם דעיקר
דין חציצה נגדר בתורת רובו ,שהרי הזכיר הרמב"ם את דין רובו כסיבת כל דין
חציצה מדברי סופרים )"גזירה משום רובו  ...גזירה משום רובו המקפיד"( ,דלא
כרש"י )בעירובין ובסוכה שם( שכתב דגזרו על רובו שאינו מקפיד כיון דדמי
במקצת לחציצה מה"ת לענין רובו ודגזרו על מיעוטו המקפיד כיון דדמי במקצת
לחציצה מה"ת לענין הקפדה ולא הזכיר את ענין רובו כטעם גזירה זו על מיעוטו
המקפיד .והנה הרמב"ם נמי לא ביאר כדביאר רש"י דדבר שאינו חוצץ בטל
וטפל לגופיה.
ונראה לבאר דס"ל להרמב"ם דכיון דהויא חציצה דין חדש ונפרד מדין
ביאת מים ,לא בעינן ביטול החציצה לגופו כדי להפקיע דין חציצה .אדרבא ,כיון
דס"ל להרמב"ם דיש דין ביאת מים אפי' עם חציצה ודחציצה הויא דין אחר
דגזרה וקבעה תורה בנוגע לאי-חלות טהרה ע"י טבילה ,אין חציצה נפקעת
מפאת ביטול לגופו ,שהרי רק בעינן ביטול כדי להוות ביאת מים ,וכאן שפיר יש
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ביאת מים לשי' הרמב"ם אלא דהטבילה לא אהניא מפאת דין חדש ונפרד
דחציצה.
עפ"ז נראה לבאר שיטת הרמב"ם בדין רובו .כיון דס"ל דאי לא היה
נגזר דין חציצה ,היה יכול אדם לטבול כשיש עליו חציצה המכסה את רובו אפי'
כשמקפיד עלי' ,דהא יש ביאת מים ,ע"כ ס"ל דאין מצות טבילה מצריכה שיבואו
מים על כל שטח גופו או בשרו ,אלא דמצות טבילה מצריכה רק שגוף הגברא
)או הכלי( יהא נטבל במים ,וכיון דנטבל ,אע"ג דאין מים על כל או אפי' על רוב
שטח גופו או בשרו ,חשיבא טבילה .כלומר ,דס"ל להרמב"ם דטבילה נגדרת
כדין בגברא או בכלי ולא בשטח בשר או גוף דידי' .ולהכי שפיר ס"ל נמי דנקבע
עיקר דין חציצה ברובו )ודהקפדה הויא רק תנאי( ,דברובו חוצץ קבעה תורה
דע"פ דין ליכא ביאת מים והוי כאילו אין הגברא נטבל ,משום דגבי חציצה
אמרה תורה רובו ככולו; שהרי כיון דטבילה נגדרת כדין בגוף הגברא )או הכלי(
ולא כדין בשטח בשרו ,נמנעת טבילה רק היכא דאין גוף הגברא )או הכלי( במים
כלל ,ולזה בעינן חציצת כולו או רובו ככולו ,דבהכי ע"פ דין ליכא ביאת מים
ונתעכבת חלות טהרה.
ונראה דאיכא נ"מ בין שי' הרמב"ם לשי' רש"י ,הרשב"א והטור בענין
שהטובל אוחז דבר בידו בשעת טבילה .לפי הרמב"ם ,כיון דאין הדבר הנאחז
מכסה את רוב גופו של הגברא הטובל ,אינו חוצץ מה"ת .מיהו ,לפי רש"י ,הרשב"א
והטור דס"ל דדין חציצה נפקע רק ע"י ביטול החציצה לגוף הטובל ,וכאן אין הדבר
שהגברא אוחז בידו בטל לגופו ,שפיר חוצץ מה"ת אף דחוצץ רק במיעוטו.
והגם דפי' הב"י )יו"ד סי' קצ"ח ד"ה ומ"ש ושחוץ לעין( באו"א ,אפשר
למימר דאיכא נפק"מ נמי לענין לפלוף לח חוץ לעין וגלד לח חוץ למכה .הנה
כתב הטור שם :לפלוף שבעין אינו חוצץ ושחוץ לעין כל שהוא לח אינו חוצץ.
יבש עד שהתחיל להיות ירוק חוצץ  ...דם יבש שעל המכה חוצץ  ...יצא מתוכה
כל תוך שלשה ימים לח הוא ואינו חוצץ לאחר מכאן יבש הוא וחוצץ ,ע"כ .אולם
הרמב"ם חולק ,שכתב )הל' מקואות ב:א( :אלו חוצצין באדם :לפלוף שחוץ לעין,
וגלד שחוץ למכה ע"כ .הרי ס"ל להרמב"ם דלפלוף לח חוץ לעין וגלד לח חוץ
למכה חוצצין ,אע"ג דיכולים המים ליכנס תחת לפלוף וגלד לחין )דאי לאו הכי
ולא היו המים יכולים ליכנס תחתם ,היה הטור ג"כ פוסק דחוצצין( .ונראה
דאזלי הכא הרמב"ם והטור לשיטתייהו בענין חציצה :להטור ,אין כאן חציצה,
דע"י לחות הלפלוף והגלד שפיר יש ביאת מים; מיהו ,להרמב"ם ,כיון דס"ל
דאין חציצה דין דחסרון ביאת מים ,שפיר יש כאן חציצה אע"ג דאיתא לביאת מים.
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עי' בטור )יו"ד סי' ר( שהביא מח' הראשונים אם תברך אשה נדה קודם
או אחר טבילתה ,דהא איתא בפסחים )ז (:דתיקנו לברך אחר הטבילה משום
דגברא לא חזי ,ונחלקו הראשונים אי מיירי במי שאינו יכול לברך קודם טבילה,
או אם כך תיקנו אצל כל הטובלין שיברכו אחר טבילתן דלא פלוג רבנן בברכת
טבילה .הנה פסק הרמב"ם דתברך אשה נדה קודם טבילה ,שהרי כתב )הל'
ברכות יא:ז( :אין לך מצוה שמברכין עליה אחר עשייתה לעולם אלא טבילת
הגר שאינו יכול לומר אשר קדשנו וצונו שעדיין לא נתקדש ולא נצטווה עד
שיטבול ,ע"כ .והדבר צ"ב.
ואפשר לבאר דפלוגתת הראשונים בענין ברכת טבילה של רוב טובלין
תליא בהגדרת מצות טבילה .הרמב"ם ,וכן הר"ח בשם גאון )עי' פסחים שם
תד"ה על הטבילה( ועוד ראשונים שפסקו דרק גר מברך אחר טבילה ,ס"ל דכל
סוג וסוג של טבילה מצוה בפני עצמה הויא ,ולהכי לא שייכא למימר דלא פלוג
רבנן גבי ברכת שאר טובלין ,שהרי אין טבילתן שייכא לטבילת גר .עי' בכותרת
להל' מקואות שכתב שם הרמב"ם" :שיטבול כל טמא במי מקוה ואחר כך
יטהר" ,וכ"ה בסה"מ )מ"ע קט( :היא שצונו שנטבול במי מקוה ואז נטהר מאי
זה מין ממיני טומאות שנטמאנו בו וכו' ,ע"כ .וכן גבי ה' טבילות דכהן גדול
ביוה"כ ,שאינן מטומאה אלא הרי הן לשם קדושה ,הנה כללן הרמב"ם
תוך מצות עבודת יוה"כ )כותרת להל' יוה"כ וסה"מ מ"ע מט( .יוצא דס"ל
להרמב"ם דטבילה מטומאה לטהרה וטבילת כהן גדול ביוה"כ לקדושה וטבילת
גר הוו מצות נפרדות ,ועפ"ז מובן שפיר אמאי פסק בהל' ברכות שם דכל
הטובלין חוץ מגר מברכין קודם טבילתן ,שהרי ס"ל דטבילת הגר לא שייכא
לטבילת הטמאין ,וע"כ ליכא למימר דלא פלוג רבנן בתקנת ברכותיהן .מיהו,
אפשר לומר דהני ראשונים שפסקו דלא פלוג רבנן בתקנת ברכת טבילה ושכל
הטובלין מברכין אחר טבילתן ס"ל דכל טבילות מצוה חד הוו ,רק שיש תוצאות
שונות ורבות דטבילה ,הכל לפי הטובל והמצב.

 ●
שואל ומשיב ,כולל ע"ש גרוס
לעילוי נשמת אמי מורתי יהודית ריזל הכ"מ
בת ר' אליעזר ז"ל ומרת אסתר שתחי'
השיבה נשמתה העדינה לבוראה כ"ב ניסן תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה.

 
 
נחלקו הראשונים מהו אופי איסור טריפה .יש ראשונים שלומדים
שאיסור טריפה נובע מהעובדה שהבעל חי עומד למות ,ושאיסור זה קשור
לאיסור אכילת נבילה .וכך משמע ברמב"ם בהלכות מאכלות אסורות )ד:ז(,
וז"ל" :הא למדת שהטרפה האמורה בתורה היא שטרפה אותה חית היער
ושברה אותה ונטת למות ועדיין לא מתה" .וכך משמע גם ברמב"ם )שם ד:יז(
בהסבירו מדוע לדעתו חצי זית של נבילה מצטרף עם חצי זית של טריפה לענין
חיוב מלקות ,אע"פ שבדרך כלל אין איסורים מצטרפים ,וז"ל" :הואיל וטרפה
תחלת נבילה היא" .ועיין ברמב"ן בחולין )לז .ד"ה ודילמא( שכותב ,וז"ל:
"נבילה וטריפה ומסוכנת כולן איסור אחד הן ,וכל זמן שמתקרבת למיתה
איסור מוסיף בה" .לפי הרמב"ן גם משמע שיש קשר בין איסור טריפה
לנבילה .בהמשך דבריו הרמב"ן כותב )לפי ההו"א שמסוכנת אסורה באכילה(,
שהאיסורים של טריפה ומסוכנת מוגדרים כ"מקצת איסורין שבנבילה שאינן
אלא מחמת קירוב מיתה".
אך לא כל הראשונים מודים להבנה זו של איסור טריפה ,ולדעתם איסור
טריפה אינו קשור ל"קירוב למיתה" .ויש להוכיח כן ,לכאורה ,משיטת המ"ד
ש"טריפה חיה" )עיין בגמ' בחולין מב .(.למ"ד זה ,בעל חי נאסר באכילה מדין
טריפה אע"פ שאינו "קרוב למיתה" .ועיין ברש"י בחולין )לז :ד"ה מכלל( שכותב
במפורש שאיסור טריפה אינו קשור לקירבה למיתה ,אלא שהוא נובע מהעובדה
שהבהמה אינה שלימה ,ושיש בה "חסרון" .וז"ל" :דטעמא דטריפה לאו משום
קירוב מיתה הוא אלא משום חסרון כדמצריכינן לתרוויהו בזבחים בפרק חטאת
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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העוף )ע 2,1."(.האחרונים התייחסו למקורות אלו ,והעלו הרבה נפקא מינות לשאלת
אופי איסור טריפה 3.נעיין בכמה מהנפקא מינות העולות משאלה זו.
 1רש"י מוכיח שיטתו מהגמ' בזבחים )ע ,(.אך יש להעיר שלפי הגירסא שלנו בגמ' נאמר רק
שטריפה "איסורא מחיים" ,ולא שטריפה אסורה משום "חסרון" .וכן מקשה הרמב"ן )חולין
לז :ד"ה מתקיף( על רש"י ,וז"ל" :ועוד דהתם בפרק חטאת העוף משום דטריפה אסורה
מחיים מצרכינן להו לתרוייהו ולא משום חסרון דטריפה" .ועיין בב"ח בזבחים )שם( שטוען
שרש"י גרס אחרת בגמ' ,ולגירסתו יש למחוק את המילים "איסורא מחיים" ולכתוב שטריפה
חמורה ש"מיחסרא" .ועיין במהר"ם לובלין )חולין לז :ברש"י ד"ה מכלל( שחולק על הב"ח,
ולומד שרש"י אינו גורס אחרת בגמ' בזבחים ,אך בכל זאת הביא ראיה מהגמ' לשיטתו ,מפני
שהעובדה שאיסור טריפה ,לעומת איסור נבילה ,נובע מ"חסרון" ,גורם לחומרא שהיא אסורה
מחיים .וכך כותב הלב אריה )שם בתוס' בד"ה ומה מחיים( ,וז"ל" :ולפענד"נ בישובו בפשוט
דבאמת אם איסור טרפה הוא איסור בפני עצמו ולא שייך לאיסור נבלה שפיר שייך לומר
חומר בטרפה שאיסורו מתחיל קודם דהיינו מחיים משא"כ בנבלה .אבל אם נאמר דאיסור
טרפה הוא רק מחמת איסור נבלה שתמות ותהיה נבלה א"כ בודאי אינו גורם שום חומר הא
דאיסורו מתחיל מחיים דזה דמתחיל מחיים הוא מחמת שקרובה למות תהיה נבלה ומה חומר
יהיה בזה יותר מכאשר כבר נגמרה מיתתה והוי נבלה גמורה ואיך יהיה הסבה חמור מן
התכלית וכו'".
 2תוס' בחולין )לז :ד"ה ומה( מקשים על רש"י שאף אם טריפה אסורה "משום חסרון" בכל
זאת ניתן ללמוד ק"ו מנבילה לטריפה ,וז"ל" :וקשה לפירושו דאמאי לא ילפינן שפיר שיחול
איסור נבלה על איסור חלב מק"ו דטרפה דאי משום דטרפה חסרא נבלה נמי כיון דמתה אין לך
חסרון גדול מזה" .מפשטות לשון התוס' נראה שהם חולקים על רש"י וסוברים שה"חסרון"
בטריפה הוא רק בזה שהיא מתקרבת למיתה ,ולכן ניתן ללמוד מנבלה שיש לה "חסרון גדול"
לטריפה שאסורה מדין "חסרון") .לדעת התוס' נראה ש"חסרון" אינה הטעם לאיסור טריפה
אלא תיאור של האיסור ,שהוא איסור שנובע מ"חסרון" (.וכן כתב הלב אריה )שם( בהבנת
שיטת התוס'.
אך עיין בתוס' )לז .ד"ה השתא( שכותבים ,לפי הבנה אחת בדבריהם ,שאיסור טריפה אכן שונה
מאיסור נבילה בזה שטריפה אסורה מדין "מחסרא") .ועיין בשו"ת נאות יעקב )ו:יז( שהבין
התוס' כן אך המעיין בדברי תוס' יראה שלכאורה אין כך כוונתם ,ע"ש( .הנאות יעקב )שם( גם
מפרש שכוונת התוס' הנ"ל )לז :ד"ה ומה( לחלוק על רש"י רק נובע משאלה טכנית באם ניתן
ללמוד מנבילה לטריפה בק"ו אך אינו נוגע לעובדה שטריפה אסורה מדין חסרון ,ע"ש .ויוצא
שלפי הלב אריה ,תוס' סוברים שאיסור טריפה אינו שונה מאיסור נבילה ,אך לפי הנאות יעקב,
תוס' סוברים שטריפה ,לעומת נבילה ,אסורה מדין חסרון.
 3עיין למשל בחידושי הגר"ח על הש"ס )סימנים שעד-שעו( ,בחידושי הגרי"ז )עמ' עט,(:
בספר אתוון דאורייתא )כלל טז( ,בשו"ת אחיעזר )ב:ו:ה( ,בשו"ת נאות יעקב )ו:יז-יח(.
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יש לעיין מהו מקור איסור טריפה .בפרשת משפטים )שמות כב:ל(
התורה אומרת" :ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" .פסוק זה לכאורה משמש
כמקור לאיסור אכילת בשר טריפה ,וכך מפורש בגמ' בחולין )קב ,(:וכך סובר
ריש לקיש בירושלמי בנזיר )ו:א( .אך הירושלמי )שם( מביא שרבי יוחנן לומד
איסור אכילת בשר טריפה מהפסוק בפרשת ראה )דברים יד:כא(" :לא תאכלו כל
נבלה" .ועיין בספרי )שם פיסקא נא( ,וז"ל" :לא תאכלו כל נבלה .אין לי אלא
נבילה ,טריפה מנין ,ת"ל נבלה ,כל נבלה" .לפי דרשת הספרי ,ולפי שיטת רבי
יוחנן ,המקור לאיסור טריפה הוא ריבוי בפסוק האוסר אכילת נבילה .ויש לתלות
שאלת מקור איסור טריפה בחקירתנו ביחס לאופי האיסור .אם טריפה אסורה
מפני שהבהמה "קרובה למות" ,מסתבר ללמוד איסור טריפה מפסוק האוסר
אכילת נבילה 4.אך אם איסור טריפה הוא איסור עצמאי הנובע מ"חסרון" בגוף
הבהמה ,מסתבר שהמקור לאיסור זה אינו קשור לפסוק שאוסר אכילת נבילה,
5
אלא לומדים הלכה זו מפסוק אחר.

 4וכך כתבו כמה אחרונים ,ובתוכם הגר"ח על הש"ס )סי' שעו(.
 5הרמב"ם מביא הפסוק של "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" כמקור לאיסור טריפה ,אע"פ
שלדעתו טריפה אסורה מדין נבילה .ויתכן שהטעם לכך הוא שאף שטריפה אסורה מדין
"קירבה למיתה" מפני שזה איסור עצמאי צריך מקור אחר ללמד איסור זה .ועיין בהערה ,15
שלפי האתוון דאורייתא משמע שאיסור אכילת טריפה הוא ממש מדין נבילה ,ולדעתו צ"ע אם
ניתן ללמוד איסור זה מפסוק אחר .ועיין לקמן שבשו"ת אבני מילואים )סי' ד ד"ה אמנם נושאי(
סובר שהמקור לשיטת הרמב"ם לומר שחצי זית של נבילה וחצי זית של טריפה מצטרפים
לשיעור נובע מהעובדה שהמקור לאיסור טריפה הוא הפסוק של "כל נבילה" .ועיין בחי' הגר"ח
על הש"ס )שעו( שגם מביא דרשה זו כסמך לשיטת הרמב"ם .אך יש להעיר שאי אפשר לפרש
כן ברמב"ם ,שהרמב"ם אינו מביא פסוק זה כמקור לאיסור נבילה ,אלא כותב שהפסוק של
"ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" הוא המקור לאיסור זה) .ושוב ראיתי בהערות "מלואי חותם"
שציין שכבר הקשה כן המלבושי יו"ט( .וצ"ל שלדעת האבני מילואים והגר"ח ,המ"ד שלומד
איסור טריפה מפסוק "ובשר בשדה וכו'" ,גם לומד שיש קשר בין אופי איסור טריפה לאיסור
נבילה מהריבוי של "כל נבילה" ,וצ"ע.
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המשנה בחולין )מב (.מביאה כמה דוגמאות של טריפות בבהמות,
ואומרת" :זה הכלל כל שאין כמוה חיה טרפה" .בגמ' )שם( מבואר שנחלקו אם
"טריפה אינה חיה" או ש"טריפה חיה" ,ויש לעיין מהו יסוד המחלוקת .ויש
להציע שנחלקו בחקירתנו באופי איסור טריפה .אם טריפה נאסרה מפני
שהבהמה "קרובה למות" ,צריכים להניח ש"טריפה אינה חיה" .אך אם נבין
שאיסור טריפה נובע מחסרון בגוף הבעל חי ,יש לומר ש"טריפה חיה" אך בכל
זאת הבעל חי נאסר מדין החסרון שבו.
אך יש להעיר שאין הכרח לפרש כך את המחלקות ,שהרי התוס'
בחולין )קמ .ד"ה טריפות( כותבים שאף למ"ד שטריפה חיה ,טריפה "אינה חיה
זמן מרובה" .ואף אם נניח שלפי המ"ד שטריפה חיה ,טריפה יכולה לחיות לזמן
מרובה ,יש שכתבו שבסופו של דבר הבעל חי ימות מאותה טריפה .וכך מפורש
בחידושי החת"ס לחולין )מא .ד"ה כל שאין( ,וז"ל" :והחלוק שבין טרפה חי'
לאינו חי' הוא למ"ד טרפה חי' אין לה זמן קבוע לחיותה ,אעפ"י שסופה למות
מחולי זה ,מ"מ כיון שאין זמן קבוע מקרי טרפה חי' .ולאידך מ"ד יש זמן קבוע,
או שלשים יום או יב"ח ולא יותר ,וזהו טרפה אינו חי'" 6.לפי מפרשים אלו יתכן
שאף המ"ד שטריפה חיה סובר שאיסור טריפה נובע מ"קירוב למיתה" ,ורק
שלדעתו אף בהמה שאינה "קרובה כל כך למיתה" נאסרת מדין טריפה.
 
המשנה בחולין )לז (.אומרת שבמקרים מסויימים ,שחיטה מועילה
להתיר בהמה מסוכנת באכילה .הגמ' )שם( דנה בהלכה זו ומזכירה הו"א
שמסוכנת אסורה באכילה .בתחילה הגמ' אומרת שיש להוכיח ששחיטה מועילה
להתיר מסוכנת באכילה מהעובדה שהתורה היתה צריכה לאסור טריפה ,וז"ל
 6החת"ס )שם( מציין לשו"ת הרשב"א )א:צח( שכותב ,וז"ל" :אלא איכא מאן דאית ליה התם
דהאי דקתני במתניתין שאין כמוה חיה לאו אינה חיה שנים עשר חודש בלבד קאמר אלא אינה
חיה מאותו טרפות וסופה למות ממנו לאחר זמן קאמר" .החת"ס הבין שהרשב"א מפרש כן לפי
המ"ד שטריפה חיה ,ומקשה עליו מפשטות הגמ' בחולין )מב (.שמשמע שלשון המשנה "כל
שאין כמוה חיה" מסתדרת עם המ"ד שטריפה אינה חיה .אך המעיין בדברי הרשב"א יראה שלא
ברור אם כוונתו לפרש כן למ"ד שטריפה חיה או למ"ד שטריפה אינה חיה ,וצ"ע.
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הגמ'" :אלא מדאמר רחמנא טרפה לא תאכל מכלל דמסוכנת שריא דאי סלקא
דעתך מסוכנת אסירא השתא מסוכנת דלא מחסרא אסירא טרפה מיבעיא" .הגמ'
מגדירה טריפה כ"מחסרא" ,וניתן להבין מזה שטריפה נאסרה מדין "חסרון" ולא
מדין "קירוב למיתה" .שהרי הגמ' מחלקת בין מסוכנת שעומדת למות ,לבין
טריפה שיש בה "חסרון" ,ומשמע שטריפה לא נאסרה מדין "קירוב מיתה ",אלא
מדין "חסרון".
אך בהמשך הגמ' מקשה ,וז"ל" :ודלמא היינו טרפה היינו מסוכנת".
רש"י )שם ד"ה ודלמא( מפרש ,וז"ל" :ובין מחסרא ובין לא מחסרא משעה
שאינה חיה טרפה קרי לה דטרפה לשון מסוכנת היא כלומר קרובה למות
ואיצטריך לעבור עליה בעשה דשאינה חיה ולא תעשה דטרפה" .מפורש ברש"י
שהגמ' חשבה ,בשלב זה ,שטריפה אסורה מדין "קירוב למיתה" .למסקנת הגמ'
נאמר ששחיטה מועילה להתיר מסוכנת באכילה ,ויש לעיין מדוע מסוכנת ניתרת
ע"י שחיטה ,אך טריפה נאסרת אף לאחר שחיטה.
ויש לומר שאם טריפה אסורה מפני שיש לה "חסרון" ,יש לחלק באופן
פשוט ולומר ששחיטה אינה מועילה להתיר טריפה באכילה ,מפני שיש לה
חסרון בגופה ,אך שחיטה מתירה מסוכנת באכילה .אך אם נבין שטריפה אסורה
מדין "קירוב למיתה" ,יש לעיין מדוע שחיטה מועילה להתיר מסוכנת באכילה,
אף שמסוכנת ,כמו טריפה" ,קרובה למות" .ויש לחלק בין טריפה למסוכנת בשני
אופנים .ניתן לחלוק על הנחת השאלה ולומר שמסוכנת אינה "קרובה בודאי
למיתה" ,וכן כותב הכוזרי )ג:מח( ,וז"ל" :בשר כוס כוס ]מסוכנת שנשחטה[
אשר הוא מותר בעבור שאינו בטוח ממות הבהמה ההיא ולאומר שיאמר כי
תרפא והותרה .והטרפה שנראית בריאה אסורה מפני שיש לה חלי ממית מבלי
ספק ולא יתכן שתחיה ממנו ולא שתרפא .ועם הסברה וההתחכמות ישובו הדינין
האלו בהפך" .לדעת הכוזרי אין ודאות שמסוכנת תמות ,ולפי"ז יש להסביר
מדוע שחיטה מועילה להתיר מסוכנת באכילה אע"פ ששחיטה אינה מועילה
7
להכשיר טריפה באכילה.
 7נחלקו המפרשים מדוע בהמה שאכלה סם המות מוגדרת כמוסכנת ,ולא כטריפה .ויש לומר
שאם איסור טריפה נובע מ"חסרון" בגוף הבהמה ,מובן מדוע בהמה שאכלה סם המות שאינה
"מחסרא" אינה מוגדרת כטריפה .וכך מפורש בספר האשכול )מהדורת אויערבך הל' טריפות
טו ,עמ'  .(34אך אם טריפה אסורה מפני שהבהמה "קרובה למות" ,קשה יותר להסביר מדוע
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אך אם נניח כדעת רוב הראשונים שמוסכנת "ודאי מתה" ושהיא
"קרובה למיתה" ,יש לעיין מהו ההבדל בין מסוכנת לטריפה .וצריך לומר שלא
כל בהמה ש"קרובה למיתה" אסורה מדין טריפה ,אלא רק בהמה שיש לה חסרון
בגופה וגם "קרובה למיתה" אסורה .וכך משמע ברמב"ם בהלכות מאכלות
אסורות )ד:יא( ,וז"ל" :בהמה שהיא חולה מחמת שתשש כחה ונטת למות
הואיל ולא אירעה מכה באבר מאיבריה הממיתין אותה הרי זו מותרת שלא
אסרה תורה אלא כעין טרפת חית היער שהרי נעשית בה מכה הממיתה אותה".
ויוצא שאף שהרמב"ם סובר שטריפה אסורה מפני שהיא "נוטה למות" וש"טריפה
תחילת נבילה" ,בכל זאת מסוכנת אינה מוגדרת כ"טריפה" מפני שאין לה
8
"חסרון" בגופה.
 
הירושלמי בנזיר )ו:א( מביא מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש אם
האוכל טריפה שמתה חייב אחת או שתים .ויש לתלות שאלה זו בחקירתנו ביחס
לאופי איסור טריפה .ניתן לומר שאם איסור טריפה הוא איסור עצמאי שאינו
קשור ל"קירוב למיתה" ,האוכל טריפה שמתה מתחייב פעמיים ,שהרי איסור
טריפה ואיסור נבילה שונים לגמרי .אך אם טריפה נאסרה מדין "קירוב למיתה",
והיא בבחינת "תחילת נבילה" ,יתכן שחייבים רק משום איסור נבילה ,שהרי
הבעל חי כבר מת וכעת הוא רק נבילה.
אך יש מקום לומר להיפך ,שהרי אם טריפה אסורה מדין "קירוב
למיתה" ,יש צד השוה בין איסור טריפה ואיסור נבילה ,ולכן יתכן שהאוכל

בהמה מסוכנת אינה טריפה .ועיין בראב"ד בפירושו לספרא )שמיני פרשתא ב פרק ג אות י(,
וז"ל" :יכול אפילו אכלה הרדופני  ...תהא אסורה ,שהרי אינה בת חיים שסם המות סם לה ,ת"ל
נבלה וטרפה .מה נבלה שאין כמוה חיה וכו' פי' דאי כדרי לה דמא חיה ,מה שאין כן בי"ח
טרפות וכו" .לפי הראב"ד בהמה מסוכנת יכולה בעקרון לחיות ולכן ברור שאין דינה כטריפה.
וכך מפורש בדרישה )יו"ד ס( שכותב בהמה שאכלה סם המות" :אין שם טרפה עליה ואפשר
שלא תמות" .לדעת מפרשים אלו בהמה שאכלה סם המות אינה טריפה מפני שאפשר שתתרפא,
ומשמע שאילו יודעים בבירור שהבהמה תמות היא מוגדרת כטריפה אע"פ שאין בה "חסרון".
 8יש להעיר שלפי הרמב"ם הצורך ל"חסרון" אינו  לאיסור טריפה ורק  לאיסור.
שלדעתו בהמה שנוטה למות נאסרה מדין טריפה רק כאשר יש בה "חסרון".
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טריפה שנתנבלה חייב פעמיים ,שהרי איסורים אלו דומים ואינם נוגדים זה את
זה 9.אך אם איסור טריפה שונה באופיו מאיסור נבילה ,יתכן שאיסור נבלה לא
יכול לחול ביחד עם איסור טריפה ,וחייבים רק אחת ,שכעת הבשר נבילה.
מפרשי הירושלמי )שם( נחלקו בפירוש בנוגע לשאלה זו .לפי הגירסא
המודפסת של הירושלמי ,נאמר שלפי רבי יוחנן חייב שתים ,ולפי ריש לקיש
חייב אחת .אך הקרבן העדה )שם( משנה את הגירסא ,וגורס שלפי רבי יוחנן
חייב אחת ,ולפי ריש לקיש חייב שתים .הקה"ע מסביר שיש קשר בין שאלת
מקור איסור טרפה לשאלת האוכל טריפה שנתנבלה ,וז"ל" :וה"פ רשב"ל דיליף
לאו דטרפה מובשר בשדה טרפ' כדאמרינן לעיל א"כ חייב שתים אחת מובשר
בשדה טרפה ואחת מלא תאכל כל נבלה .ולר"י דיליף טרפה מריבוייא דכל נבלה
א"כ נבלה וטרפה לאו אחד הוא" .לפי הקה"ע ריש לקיש שסובר שהמקור
לאיסור טריפה הוא הפסוק של "ובשר בשדה טרפה לא תאכלו" ,סובר שאין
קשר בין טריפה לנבילה ,ולכן לדעתו האוכל טריפה שנתנבלה חייב שתים .אך
לפי רבי יוחנן שלומד שהמקור לאיסור טריפה הוא ריבוי שמופיע בפסוק של
"כל נבילה" ,האוכל בשר טריפה שמתה חייב רק אחת.
אך עיין בפני משה )שם( ששומר על גירסת הדפוס ומסביר ,וז"ל:
"רבי יוחנן אומר חייב שתים  ...ואע"פ שעכשיו נבילה מיקריא לא אזיל שם
טרפה מינה שהיה מחיים עליה ,ותרי לאוי איכא ,לאו דנבילה ולאו דטרפה
שבכלל נבילה היא ,כדאמר רבי יוחנן לעיל דס"ל משום לאו דבכלל נבילה
לוקה" .לפי הפנ"מ ,רבי יוחנן שלומד שהמקור לאיסור טריפה הוא ריבוי
בפסוק של "כל נבילה" ,סובר שהאוכל טריפה שנתנבלה חייב שתים .אך ריש
לקיש שלומד שהמקור לאיסור טריפה אינו קשור לאיסור נבילה ,אלא הוא
נלמד מפסוק עצמאי ,סובר האוכל טריפה שנתנבלה חייב רק פעם אחת .וזה
מפני שטריפה שמתה אינה עוד "טריפה" אלא היא "נבילה" ,ולכן חייבים רק
משום נבילה.
ויוצא שמפרשי הירושלמי מקשרים בין המקור לאיסור טריפה לאופי
איסור טריפה .לפי הקה"ע ,רבי יוחנן סובר שאיסור טריפה נובע מ"קירוב
 9בהנחה שאיסורים אלו עדיין מוגדרים כ"שתי שמות" .שאם נאמר שאיסור טריפה הוא כל כך
דומה לאיסור נבילה ,יש מקום להגדירם כ"שם אחד" ,ולפי"ז מסתבר שאין לחייב שתים .נעיין
בזה בהמשך בהערות לנפק"מ של צירוף לשיעור.
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למיתה" וש"טריפה תחילת נבילה" ,ולכן האוכל טרפה לאחר שנתנבלה חייב רק
פעם אחת ,שכעת הבהמה היא רק "נבילה" ואינה מוגדרת עוד כ"טריפה" שהיא
בהמה ש"קרובה למיתה" .לפי הפנ"מ ,רבי יוחנן שלומד שהמקור לאיסור
טריפה הוא הריבוי של "כל נבילה" סובר שטריפה נאסרה מפני "קירוב למיתה",
ולכן לדעתו האוכל טריפה שנתנבלה חייב שתים ,שהאיסור טריפה שחל מחיים
אינו נפקע ע"י מיתת הבעל החי .וזה מפני שאיסור טריפה ואיסור נבילה דומים,
10
ולכן ניתן להתחייב על שניהם בבת אחת.
 
הזכרנו שהרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות )ד:יז( מחדש שאע"פ
שאין לצרף איסורים שונים לשיעור כזית לחייב מלקות ,לוקין על אכילת חצי
זית של בשר טריפה עם חצי זית של בשר נבילה ,וז"ל" :כל הנבילות מצטרפות
זו עם זו .ונבלה מצטרפת עם הטריפה .וכן כל בהמה וחיה הטמאים מצטרפין זה
עם זה .אבל בשר נבלה עם בשר בהמה טמאה אין מצטרפין .כיצד  ...זה הכלל
כל שאיסורן בלאו אחד מצטרפין .בשני לאוין אין מצטרפין חוץ מנבלה וטרפה
הואיל והטרפה תחלת נבלה היא" .המפרשים התקשו במקור שיטת הרמב"ם,
ועיין בשו"ת אבני מילואים )סי' ד( שמקשר שאלה זו למקור איסור טריפה,
וטוען שמפני שהספרי לומד איסור טריפה מהריבוי של "כל נבילה" ,ממילא יש
לומר שטריפה ונבילה מצטרפים לשיעור 11.כפי שהזכרנו הרבה אחרונים
מוכיחים משיטתו ומניסוחו של הרמב"ם שטריפה אסורה מפני שהיא עומדת
למות ודומה לנבילה 12.אך אם נבין שאיסור טריפה אינו קשור לאיסור נבילה,
 10עיין בשו"ת אחיעזר )ב:ד:ה( שמניח שהמ"ד שחייבים רק פעם אחת ,סובר שחייבים משום
טריפה ולא משום נבילה .ויתכן שלדעתו איסור נבילה נוהג רק בבהמה שמתה מאליה ,ואין
קשר בין איסור נבילה לאיסור טריפה ,או אף שבעקרון ניתן לאסור טריפה שמתה מדין נבילה,
מפני שאין איסור חל על איסור אי אפשר לחייב משום איסור נבילה .ויתכן שלדעת האחיעזר
חייבים משום טריפה ,מפני שלעומת שיטת הרמב"ם שסובר שטריפה היא "תחילת נבילה",
לדעתו נבילה היא "סוף טריפה" .ולפי"ז מסתבר שחייבים משום איסור טריפה ,ולא משום
איסור נבילה ,אף לאחר מיתת הבהמה ,וצ"ע בזה.
 11עיין לעיל בהערה  5שהערנו שקשה לומר כן ברמב"ם ,שהרמב"ם אינו מביא מקור של "כל
נבילה" לאיסור טריפה.
 12עיין למשל בחידוש הגרי"ז )עמ' עט (:שכותב כן בשם הגר"ח.
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ניתן לשלול חידושו של הרמב"ם ,ולומר שאיסורים אלו אינם מצטרפים
13
לשיעור.
אך יש לומר שאף אם איסור טריפה היא מדין חסרון ,ניתן לומר
שאיסורים אלו מצטרפים לשיעור מסיבה טכנית .ועיין בכתבי הגרי"ז על הש"ס
)נזיר ד .ד"ה בגמ' מכל( שכותב שאיסורים שמופיעים ו\או נלמדים מאותו פסוק,
מצטרפים לשיעור .הגרי"ז מביא דוגמא מהאיסורים של אכילת בשר קרבן פסח
"נא ומבושל" ,וטוען שאע"פ שאיסורים אלו שונים במהותם ,הם מצטרפים
לשיעור מפני שהם מופיעים באותו הפסוק .
 
הר"ן בחידושיו לחולין )כח .ד"ה ואלו( דן האם בהמה שנטרפה בשעת
שמפרכסת לאחר שחיטתה ,נאסרת מדין טריפה ,וז"ל" :דאף על פי שנולד בה
טרפות שיצא נשמתה כיון שכבר נשחט בה שיעור שחיטה כשרה שלא תאמר
כיון דקיימא לן דשחט בה שנים או רוב שנים ועדיין היא מפרכסת הרי היא כחיה
לכל דבריה כל שנולדו בה סימני טרפה קודם יציאת הנשמה אסורה דכי נפקא
חיותא בטרפות קא נפקא קמשמע לן דליתא דעיקר חיותא בשיעור שחיטה קא
נפיק" .ועיין בשו"ת נאות יעקב )ו:יח( שדייק מקושית הר"ן שאיסור טריפה אינו
מדין "קירוב למיתה" ונבילה ,שהרי במקרה זה הבעל חי נשחט כראוי ,ולעולם
לא יהיה נבילה ,ובכל זאת הר"ן מעלה הו"א לאסור הבעל החי מדין טריפה,
 13עיין במנ"ח )תעב:ד( שמסתפק באיזה פסוק מתרין .ויש להעיר שלא מפורש ברמב"ם אם
חייבים משום נבילה או טריפה .מסברא יש לומר שהחיוב הוא מדין טריפה ,שאם "טריפה
תחילת נבילה" ממילא מסתבר שאיסור נבילה כוללת איסור טריפה ,ולכן מתרין ולוקין על
איסור טריפה .אך יש מקום לומר להפך ,שהחיוב הוא מדין נבילה ,ושניתן לצרף חצי זית של
טריפה לחצי זית של נבילה לחייב מלקות .ויתכן שיש מקום לומר שהחיוב אינו מדין "טריפה"
או מדין "נבילה" לבד ,אלא הוא חיוב חדש של "טריפה-נבילה ",וצ"ע בזה.
עיין בשו"ת אבני מילואים )שם( שמביא פוסקים שסוברים שהכלל ש"איסורים מבטלים זה את
זה" תקף אף לנבילה וטריפה ,ומקשה שלפי הרמב"ם שסובר שנבילה וטריפה מצטרפים
לשיעור ,אין לומר שאיסורים אלו מבטלים זה את זה ,שהרי הם כ"שם אחד" .אך יש להעיר
שלפי הגרי"ז בנזיר ,יתכן שנבילה וטריפה הן "שני שמות" ובכל זאת ניתן לצרף ביניהם לשיעור
כזית ,מפני שהם נלמדים מפסוק אחד.
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מפני שנולד בו טריפה בשעת פירכוס .וז"ל" :חזינן לדעתי' מבוארת להדיא דאין
איסור הטרפה משום מתה במקצתה בלי שחיטה ,דהכא דכבר נשחטה ויצא מידי
נבלה ,ואפילו הכי כתב דהוי אמינא לאסור משום טרפות וע"כ דאין איסור
הטרפה נוגע כלל לאיסור מתה" .ויוצא שאם טריפה אסורה מפני שהיא "קרובה
למות" ,אין צורך להסביר מדוע מפרכסת שנטרפה מותרת באכילה 14.אך אם
איסור טריפה הוא דין עצמאי ,שאולי תלוי בחסרון בגוף הבעל חי ,צריכים לדון,
כפי שמסביר הר"ן ,מדוע בהמה שנטרפה בשעת פירכוס אינה אסורה מדין
טריפה.
 
שחיטת טריפה מטהרתה מידי נבילה אך אינה מתירה הבשר באכילה,
ויש לעיין מהו היחס בין איסור טריפה וחלות היתר השחיטה .ניתן לומר שאיסור
טריפה אינו מתנגד להיתר שחיטה ,והעובדה שטריפה שנשחטה אסורה באכילה
נובע מהלכה טכנית ,שכמו ששחיטה אינה מתירה אכילת חלב או דם של
הבהמה ,כך גם השחיטה אינה מתירה בשר טריפה באכילה .לפי"ז איסור אכילת
טריפה הוא בעצם איסור חיצוני ,שאינו מתנגד לחלות השחיטה .לעומת זאת,
ניתן לומר שאיסור טריפה נוגד ומונע היתר האכילה שבדרך כלל נוצר ע"י
שחיטה .לפי הבנה זו ,שחיטת טריפה אינה מתירה הבעל חי באכילה מפני
שכלפי היתר אכילת הבשר זה כאלו הבעל חי לא נשחט אלא מת מאליו .ועיין
בחידושי הגרי"ז על הרמב"ם )עמ' עט (:שכותב בשם הגר"ח שאיסור טריפה
מונע חלות היתר האכילה של שחיטה .הגר"ח מחלק בין מציאות של "מעשה
שחיטה פסולה" שאינו נחשב "מעשה שחיטה" ,ולכן בשר מוגדר כ"נבילה".
לעומת זאת שחיטת טריפה נחשבת ל"מעשה שחיטה" ,ולכן הבשר נטהר מידי
טומאת נבילה ,למרות שהוא נאסר באכילה שאין חלות היתר שחיטה .וז"ל

 14אך יש להעיר שדיוקו של הנאות יעקב אינו מוכרח ,שהרי בהמה טריפה שנשחטה אסורה
מדין טריפה ,אע"פ שהיא לעולם לא תהפוך לנבילה .ולפי"ז יתכן שההו"א של הר"ן היתה
שמפרכסת שנטרפה אסורה מדין טריפה מפני שבהמה שמפרכסת מוגדרת כחיה ולכן הבהמה
אסורה כמו טריפה שמתה )יש לעיין בהנחה זו שמפרכסת היא כחיה ,ואכמ"ל(.
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הגרי"ז" :ורק דטריפה עצמה לא חלה בה דין היתר שחיטה לאכילה אבל
15
השחיטה עצמה עכ"פ שחיטה מעלייתא".
הסבר זה מובן יותר אם נניח שאיסור טריפה קשור לאיסור נבילה,
שלפי"ז יש לומר שכמו שאיסור נבילה מונע "חלות מעשה השחיטה" ,כך איסור
17,16
טריפה מונע "חלות היתר הבשר" שע"י השחיטה.
אבל אם נבין שאיסור טריפה אינו קשור לאיסור נבילה אלא הוא נובע
מחסרון בגוף הבעל חי ,אין סיבה להניח שאיסור טריפה מונע חלות היתר
השחיטה .ויתכן שיש חלות שחיטה לטריפה ובכל זאת הבהמה אסורה באכילה
כמו שיש איסור על חלב ודם מבהמה שחוטה .ועיין במשנה בב"ק )עח (:שדנה
בחיוב ד' וה' במוכר שור ושה לאחר גניבה ,וז"ל" :מוכר חוץ מאחד ממאה שבו
 ...אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה" .הגמ' אומרת שלפי רבי ,יש לחלק בין
מקרה שמכר "דבר המעכב בשחיטה" שאז "אינו משלם ארבעה וחמישה",
לעומת מקרה ששייר לעצמו חלק שאינו מעכב בשחיטה ,שאינו מתחייב ד' וה'.
 15לפי הגר"ח טריפה דומה לנבילה בזה שהשחיטה אינה מתירה הבשר באכילה .אך עיין
באתוון דאורייתא )כלל טז( שמנסח חקירה זו כך" :נסתפקתי אסור טריפה מה עניינו .אם
איסורו מבחוץ כשאר איסורים ואיננו חסרון בשחיטה כלל .או דלמא עניינו שבטריפה גזרה
תורה שלא תועיל בו השחיטה לענין אכילה ,והוי נבילה לענין אכילה" .מדברי האתוון
דאורייתא נראה שלפי הבנה אחת איסור טריפה הוא ממש מדין נבילה ,ולא רק שאיסור טריפה
מונעת את ההיתר שחיטה בדומה למציאות באיסור נבילה .הבנה זו קיצונית יותר מזו של
הגר"ח ,ולפי"ז יותר מובן מדוע חצי זית של טריפה ונבילה מצטרפין ביחד.
 16הגרי"ז מביא שהגר"ח הסביר לפי"ז מדוע הרמב"ם בהלכות שאר אבות הטומאה )ב:י(
מוכיח שבשר שנשחט ע"י נכרי אינו מטמא מדאור' אע"פ שהוא נאסר מדין נבילה מדאור',
מהעובדה ששחיטת טריפה מטהרת הבשר מידי טומאת נבילה אע"פ שהבשר אסור באכילה.
הגר"ח מסביר שניתן להביא ראיה מאיסור טריפה לאיסור נבילה מפני שאיסורים אלו דומים
בזה שהם מהווים חסרון בחלות היתר הבשר של שחיטה .הגרי"ז מביא עוד ראיה ליסוד זה
מהעובדה ששחיטת בהמה שהיא טריפה אינה מתירה ולדה בן פקועה באכילה ,ע"ש.
 17יש לעיין האם האוכל בשר טריפה שנשחט עובר גם משום איסור נבילה .ועיין בתוס' בחולין
)לב .ד"ה ורמינהי( שכותבים שחייבים אף משום איסור נבילה .ויתכן שלדעתם חייבים שתים
מפני שאיסור טריפה דומה לאיסור נבילה ולכן ניתן לתחייב פעמיים .אך גם ניתן לומר להפך,
שדוקא מפני שאיסורים אלו שונים ,שייך לעבור על שניהם כאחד .ויש להעיר שתוס' צריכים
להניח כהבנת הגר"ח ,שטריפה מונע חלות השחיטה ,שאם לא כן אין לחייב על איסור נבילה
אחרי שחיטת הטריפה.
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הרשב"א )שם ד"ה רבי אומר( דן באיזה חלק של הבהמה כלול בכללו של רבי,
וז"ל" :פרשו המפרשים כל שעושה אותה טריפה שהוא מעכב בשחיטה ,שאין
הבהמה ניתרת בשחיטה דטריפה היא .ומסתברא לי שכל שאין עושה אותה
נבלה אלא טריפה אינו קרוי מעכב בשחיטה דמעכב באכילה הוא אבל לא
בשחיטה שהטריפה שחיטתה מהטרתה מידי נבלה" .ויש שדייקו שלפי הרשב"א
איסור טריפה אינו מעכב בהיתר השחיטה ,אלא הוא איסור חיצוני שמעכב
רק בהיתר אכילת הבשר ,כמו איסור חלב ודם 18.דבר זה מתישב עם ההבנה
שטריפה נאסרה מדין חסרון ואינה "תחילת נבילה" .

 
עד כאן עסקנו בשאלת אופי איסור טריפה ,וחקרנו האם טריפה אסורה
מפני שהיא "קרובה למות" או מפני שיש בה "חסרון" בגופה ,והצענו שלפי כמה
ראשונים ,וביניהם הרמב"ם ,טריפה אסורה מדין "קירוב למיתה" .לאור דברי
הגר"ח הנ"ל שמחדש שאיסור טריפה מונע חלות היתר הבשר של השחיטה ,יש
ללבן ולחדד הבנתינו בשיטת הרמב"ם באופי איסור טריפה.
הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות )ד:ו( מגדיר איסור טריפה כך:
"טרפה האמורה בתורה זו שטרפה אותה חית היער כגון ארי ונמר וכיוצא בהן ...
ואין אתה יכול לומר שטרפה אותה והמיתה אותה שאם מתה הרי היא נבלה ...
הא אינו מדבר אלא בשנטרפה ולא מתה" .הרמב"ם מתייחס רק לטריפה שחיה
ו"נוטה למות" ,ואינו דן בטריפה שנשחטה .ומסברא היה מקום לומר שהגדרת
הרמב"ם של איסור טריפה כ"תחילת נבילה" מוגבל לטריפה מחיים .לפי"ז יתכן
שאין לצרף חצי זית של טריפה שנשחטה עם חצי זית של נבילה ,שהרי רק
טריפה שנוטה למות אסורה מדין "קירוב למיתה" .אך לפי הגר"ח אף טריפה
שנשחטה דומה לנבילה ,שהאיסור טריפה מונע חלות היתר הבשר של שחיטה,
ולכן דינו כנבילה .לפי"ז יוצא שטריפה מחיים נאסרת מדין "קירוב למיתה",
 18כך כותב הרב אליקים קניגסברג בהערותיו לשיעורי הגרי"ד על הלכות שחיטה )עמ' קי הע' .(185
אך אין הכרח לפרש כן ברשב"א ויתכן שכוונתו רק לומר שמפני ששחיטת טריפה מטהרת מידי
נבילה ,ממילא אין לפטור המוכר מחיוב ד' וה' ,שהרי יש משמעות לשחיטה זו .לפי"ז הרשב"א
אינו מתייחס לשאלה האם היתר שחיטה חלה על בהמה טריפה או לא.
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ודומה לנבילה ,וטריפה שנשחטה גם אסורה כנבילה ,שהרי חסר בה חלות היתר
19
שחיטה.
לפי"ז יש להגדיר איסור טריפה ,כמו שהגר"ח עצמו כותב 20,כבהמה
"דפסק חיותא אבל מ"מ דין מתה לית בה" .ויש להעיר שהגדרה זו כוללת גם
בהמה טריפה שחיה אך "נוטה למות" ולכן נחשבת כ"פסק חיותא" .וגם בהמה
טריפה שנשחטה כראוי ולא נתנבלה ,שודאי "פסק חיותא" ,אך אין לה "דין
מתה" ,הרי היה לה מעשה שחיטה שמטהרת אותה מידי טומאת נבילה ,ורק
נבילה מוגדרת כ"מתה".
הגר"ח משתמש בהגדרה זו כדי להסביר שיטה תמוהה של הרמב"ם.
הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות )ד:י( כולל איסור בשר מן החי בדין טריפה,
וז"ל" :וכן החותך בשר מן החי מן הטהורים הרי אותו הבשר טרפה והאוכל
ממנו כזית לוקה משום אוכל טרפה .שהרי בשר זה מבהמה שלא נשחטה ולא
מתה .ומה לי טרפה אותה חיה מה לי חתכה בסכין מה לי בכולה מה לי
במקצתה .הרי הוא אומר ובשר בשדה טרפה לא תאכלו כיון שנעשית הבהמה
בשר בשדה הרי היא טרפה" .והקשו המפרשים הרי לפי הרמב"ם טריפה היא
בהמה שנוטה למות ועדיין לא מתה ,ואם כן מדוע בשר מן החי נכלל באיסור
טריפה .ועיין בגר"ח בהלכות מאכלות אסורות )ד:ג( שמקשה שאיסור בשר מן
החי היה צריך להיות כלול באיסור נבילה .הגר"ח מסביר ,וז"ל" :דחלות שם
נבלה צריך להיות דוקא בכל הברי' כולה ,ובמקצתה לא הויא רק טריפה" .אך
הגר"ח דוחה הסבר זה וכותב ,וז"ל" :אלא דיסוד דברינו דלחלות איסורא דנבלה
צריכינן דוקא שתהא כולה כברייתא ,והבאנו זאת מהא דבשר החי חשיבה רק
טריפה ולא נבילה ,אינו מוכרח ,די"ל דהא דבשר מן החי לא חשיבה נבילה הוא
משום דדין נבלה במיתה תליא ,ובשר מן החי נהי דפסק חיותא אבל מ"מ דין
מתה לית בה ,וע"כ חשיבה רק טריפה ,וכאשר כן משמע טעם זה מדברי
הרמב"ם עצמן שכתב שם ז"ל שהרי בשר זה מבהמה שלא נשחטה ולא מתה
וכו' דהוא טעם על מה דחשיבא טריפה ולא נבלה ,וא"כ הרי י"ל דאה"נ דבעיקר
 19יש להעיר שאף אם לא נקבל חידושו של הגר"ח ,ניתן להסביר שטריפה שמתה דומה
לנבילה ,אע"פ שהיא אינה "עומדת למות" ,מפני שהאיסור טריפה שהוא מדין נבילה ,חלה
מחיים ואינו נפקע ע"י המיתה.
 20בספרו הל' מאכלות אסורות )ד:ג(.
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חלות דין ואיסור נבלה כולה ומקצתה חדא נינהו ,ורק דלא משכחת גוונא דמתה
אלא בכולה" .לפי הסבר הגר"ח ברמב"ם ,איסור טריפה מוגדר כבעל חי ש"פסק
חיותא אבל מ"מ דין מתה לית בה" ,ולכן בשר מן החי נאסר מדין טריפה מפני
22 21
שכל דבר ש"פסק חיותא" ולא "מת" נכלל באיסור טריפה.

 
יש להעלות עוד כמה נפק"מ לשאלת אופי איסור טריפה .נזכיר אותם
בקצרה:
א .נבילה מחיים .יש לעיין אם יש מושג "נבילה מחיים" .הגמ' בחולין
)לז (.מביאה הו"א שמסוכנת אסורה מדין נבילה ודוחה ההו"א ,וז"ל" :לא ס"ד
דכתיב וכי ימות מן הבהמה אשר הוא לכם לאכלה הנוגע בנבלתה לאחר מיתה
הוא דקרייה רחמנא נבלה מחיים לא אקרי נבלה" .ומשמע בגמ' שמושג "נבילה
מחיים" הוא תרתי דסתרי .אך הגמ' בחולין )כ-:כא (.דנה בכמה מקרים כמו
"נשברה המפרקת ורוב בשר עמה" ו"קרעו כדג" שמוגדרים כנבילה אע"פ שהם
"מחיים" .ויש להעיר שאם טריפה אסורה מפני קירוב למיתה ,צריך לפרש
שבמקרים אלו הבהמה מוגדרת כ"מתה" .אך אם טריפה אסורה משום "חסרון"
אין הכרח לצמצם המקרים של "נבילה מחיים" למצבים שהבהמה כמעט מתה.
הרמב"ם בהל' שחיטה )ג:יט( מביא מקרים אלו ,וצ"ל לדעתו שבהמה כזו אינה
מוגדרת כטריפה ,אלא כנבילה ,מפני שהיא כל כך קרובה למיתה ,וצ"ע בזה.

 21עיין באחיעזר )ב:ו:ה( שגם מגדיר בשר מן החי כדבר ש"אין לו היתר שחיטה לאכילה אע"פ
שלא מתה" ,ולכן איסור זה נכלל באיסור טריפה.
 22עיין בגמ' בחולין )קב (:שאומרת שריש לקיש לומד איסור בשר מן החי מהפסוק שאוסר אבר
מן החי ,ולא מהפסוק של "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" .ויתכן שריש לקיש סובר שאיסור
בשר מן החי נובע מ"חיות" הבהמה ,כמו איסור אבר מן החי ,ואינו קשור לעובדה שלא היתה
לבהמה הכשר שחיטה .לפי"ז יתכן שריש לקיש אזיל לשיטתו ,שכפי שכתבנו לעיל ,ריש לקיש
לומד שהמקור לאיסור טריפה הוא הפסוק "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו" .ויתכן שלדעתו
המקור לאיסור טריפה אינו נלמד מהפסוק של "כל נבילה" מפני שאיסור טריפה הוא מדין
"חסרון" ולא מדין "קירוב למיתה" כנבילה .ולפי"ז יוצא שריש לקיש בחר ללמוד המקור
לאיסור בשר מן החי מאיסור אבר מן החי ,מפני שלדעתו אין ללמוד איסור בשר מן החי מאיסור
טריפה ,שטריפה אסורה מדין "חסרון" ולא מדין "קירוב למיתה".
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ב .החשוד על הטריפה אי הוי חשוד על הנבילה .נחלקו הפוסקים אם
החשוד על הטריפה חשוד אף על הנבילה .ועיין בש"ך בנקודת הכסף ליו"ד )כז(
שלומד שהחשוד על הטריפה אינו חשוד על הנבילה מפני שאיסור נבילה חמור
יותר .ועיין בהקדמת הפרמ"ג להל' שחיטה )שורש ג' ד"ה אמנם( שלומד
שנבילה חמורה מטריפה מפני שהיא מטמאה ולכן החשוד על הנבילה אינו
חשוד על הטריפה .ומסברא יש לומר שאם "טריפה תחילת נבילה ",והיא נאסרה
מפני "קירוב מיתה ",יתכן שהחשוד על הטריפה חשוד אף על הנבילה .אך אם
טריפה היא איסור בפני עצמה ואינה קשורה לאיסור נבילה פשוט יותר לומר
שהחשוד על טריפה לא חשוד על הנבילה) .אך כמובן שאין זה מוכרח ,שיתכן
שאף אם "טריפה תחילת נבילה" יתכן החשוד על ה"תחילה" אינו חשוד על
ה"סוף"(.
ג .מאכלים אותו הקל הקל תחילה .הגמ' ביומא )פג (.אומרת שכאשר
צריכים להאכיל חולה דברים אסורים ,ממעטים ככל האפשר בעבירה ולכן
מאכילים החולה "הקל הקל ",כלומר דברים שאיסורם הם יחסית "קל" לפני
דברים שאיסורם "חמור" .ויש לעיין אם יש עדיפות לחולה לאכול כזית טריפה
או כזית נבילה .ויתכן שאם איסור טריפה הוא מדין "תחילת נבילה" איסור
טריפה קל יותר .אך אם איסור טריפה הוא איסור שנובע מחסרון בבעל החי,
יתכן שאיסור טריפה חמור יותר ,שהרי טריפה אסורה ,כמו שמפורש בגמ'
בזבחים )ע) .(.בהנחה שחומרא זו נוגעת לא רק לאפשרות ללמוד ק"ו וכד' ,אלא
לחומר האיסור ,וצ"ע(.

 
מצאנו כמה מקרים של "בשר שיצא ממחיצתו" שאסורים מדין טריפה,
ויש לעיין באופי איסורים אלו ואם יש להם קשר לאופי דין טריפה הרגילה .הגמ'
בחולין )סח (:דורשת מהפסוק בפרשת משפטים )שמות כב:ל( "ובשר בשדה
טרפה לא תאכלו" ,שאבר של ולד שיצא ממעי אמו נאסר באכילה אף לאחר
שחיטת האם .הגמ' אומרת שלפי רבה ,כוונת הדרשה היא ללמד שבשר כזה הוא
כטריפה ,וז"ל" :מה טרפה כיון שנטרפה שוב אין לה היתר אף בשר כיון שיצא
חוץ למחיצתו שוב אין לו היתר" .הגמ' אומרת שהלכה זו נוגעת אף לבשר
קדשים שיצא חוץ ממחיצתו ,לבשר קדשים קדשים שיצא חוץ מהעזרה,
לבשר קדשים קלים שיצא חוץ מירושלים ,ולבשר פסח שיצא חוץ מהחבורה.
מלשון הגמ' נראה קצת שאין בשר זה ממש "טריפה" אלא "כטריפה" .אך עיין
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בר"י מלוניל )שם( שכותב ,וז"ל" :ונפקא לן מקרא דכתיב ובשר בשדה טרפה
לא תאכלו וכי בשר בשדה טרפה ובבית לא אלא ודאי הא קמ"ל בשדה כיון
שראה פני השדה מיקרי טרפה שאין לו סימנין שכל מה שנשאר מן העובר בפנים
הוא ניתר בשחיטת אמו אם כן מי יתיר אותו האבר" .ומשמע שבשר זה לא רק
אסור באכילה אלא שזה טריפה ממש) .אך הסבירו של הר"י מלוניל רק נוגע
לעובר שיצא ממעי אמו(.
ואולי יש לומר שלפי הגר"ח שטריפה מוגדרת כבהמה ש"פסק חיותא
אבל מ"מ דין מתה לית בה" ,יש הקבלה מסוימת בין טריפה רגילה לטריפה של
"בשר שיצא ממחיצתה" .בשני המקרים האלו הבשר אינו נמצא "במצב טבעי".
בשר שיצא ממחיצתו אינו ב"מקומו" הראוי ,ובשר טריפה ש"פסק חיותא ולא
מתה" לא נמצא ב"מצב טבעי" שהרי זה עומד בין חיות למיות.
לפי"ז יש לעיין אם שייך צירוף לשיעור בין חצי זית של סוגי בשר
שיצאו ממחיצתם לחצי זית של בשר טריפה רגיל .המנ"ח )עג:ה( מניח שאין
לצרף בשר טריפה עם בשר שיצא ממחיצתו ,שאין בשר זה ממש בשר טריפה
אלא "דזהו גזירת הכתוב ,והוו בכלל לאו זה ,אף דלא שייך הטעם מחמת
דטריפה סופה למות" .אך אם נניח שיש צד השוה בין סוגי טריפה אלו ,יתכן
שניתן לצרף ביניהם לשיעור.

 
ראש ישיבה
ראש הכולל העליון ע"ש וקסנר

 
 
תנן )שבת קמה (:כל שבא בחמין מערב שבת שורין אותו בחמין בשבת.
ובגמ' שם כגון מאי א"ר ספרא כגון תרנגולתא דר' אבא .וז"ל תוס' הרא"ש שם:
פרש"י שורין אותו זמן מרובה ,משום דזמן מועט מילתא דפשיטא היא ,ולא
אצטריך למתני' ,כיון דכבר נתבשל אין בישול אחר בישול .אבל שריית זמן מרובה
איצטריך לאשמועינן ,דכיון דמתקן מנא ע"י שריי' זו היא גמר מלאכתו וליתסר,
עכ"ל .המבואר מדבריו דדין אין בישול אחר בישול )אבא"ב( נלמד מסברא,
ומילתא דפשיטא היא ,וא"צ ללמוד ממשנתנו.
אבל המרדכי )סי' ש"ב( הביא דברי ר"א ממיץ וז"ל מכאן )ממשנתנו(
דאין בישול אחר בישול ,וא"כ כל דבר שנתבשל כל צרכו מותר להחזירו לכלי
ראשון להתחמם או ליתנו אצל האש ,עכ"ל .הרי דאינה סברא פשוטה אלא
שנלמדת ממשנתנו .ומ"מ מדברי הפוסקים נראה שאין שום חולק על דין זה.
וז"ל הרמב"ם )שבת פ"ט ה"ג( המבשל על האור דבר שמבושל כל צרכו
או דבר שאינו צריך בישול כלל פטור ,עכ"ל .וצ"ע דפטור בלשון הרמב"ם כונתו
שאסור מדרבנן )פ"א ה"ג( ,ואם אבא"ב למה כתב הרמב"ם פטור ולא מותר.
ובאגלי טל )אופה סי' יט סק"ח( תירץ שאסור משום שמחזיר על האור ואסור אם
אין הכירא דגרופה או קטומה )פ"ג ה"י( .ותירוץ זה נראה דחוק ,שהרמב"ם לא
הזכיר אם האור קטום או לא ,ובכלל אינו עוסק באיסור החזרה אלא באיסור
בישול עצמו.
והנה בשו"ע )סי' שיח ס"ד( כתב וז"ל ,דבר שנתבשל כבר והוא יבש
מותר לשרותו בחמין בשבת ,עכ"ל .ובתבשיל שיש בו מרק כתב דיש בו בישול
אחר בישול .ובבה"ל )ד"ה יש( כתב דלהרמב"ם ,הרשב"א ,והר"ן אבא"ב בדבר
לח אף אם נצטנן לגמרי .ומקורו בב"י שהרשב"א והר"ן כתבו כן בפירוש,
והרמב"ם לא חילק בין לח ליבש ]ובב"י נראה שכ"כ בשם המגיד משנה ,אבל
גם הרמב"ם לא חילק ,וכמש"כ הבה"ל[.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ובמג"א )סקי"ד( כתב וז"ל ,ומשמע מלשון השו"ע דאם לא נתבשל מערב
שבת ,רק נשרה בחמין ,אסור לשרותו בחמין בשבת ,עכ"ל .אבל הרמב"ם )פכ"ב
ה"ח( כתב וז"ל ,דבר שנתבשל קודם השבת או נשרה בחמין מלפני השבת ,אע"פ
שהוא עכשיו צונן מותר לשרותו בחמין בשבת ,עכ"ל .ובמחצית השקל פירש
דלהרמב"ם די בנשרה מלפני השבת ,אבל השו"ע אוסר ,וטוב להחמיר כהשו"ע.
וז"ל הב"י )שם( :ונראה שדבריו ]של הרמב"ם[ דאפילו לא נתבשל
כמאכל בן דרוסאי נמי ,כיון שנשרה במים רותחים חשיב מבושל לענין שלא יחשב
כמבשל בשבת כששורה אותו בשבת בחמין ,עכ"ל .ובד"מ )סק"ג( הקשה וז"ל,
וצ"ע דהא לעיל כתב בשם הרמב"ם דאפילו לשרות אסור אלא בנתבשל כל צרכו,
ואין לחלק לדעת הרמב"ם בין דבר לח לדבר יבש כמשנ"ת לעיל וצ"ע ,עכ"ל.
ולולא דברי הב"י נראה שהרמב"ם מחלק בין מבשל בשבת לשורה
בשבת ,דבמבשל חייב אא"כ היה מבושל כל צרכו מלפני השבת ,וכדבריו )פ"ט
ה"ג( הנ"ל .אבל מותר לשרות בשבת כל שנשרה במים רותחים מלפני השבת אף
שלא נתבשל כלל.
וכ"כ באבן האזל )פכ"ב( ,וז"ל :דהא דאסור לשרות בחמין בשבת דבר
שלא נשרה מלפני השבת אינו משום התחלת בישול וכו' ,אלא נראה דאיסורו הוא
משום דשריית הבשר בחמין הוה תיקון קצת דעי"ז ראוי כבר לאוכלו ,ואיסורו
משום תיקון האוכלין ,וגדר האיסור הוא כמו כובש כבשים דאסור מדרבנן משום
דהוי כמו מבשל ,שע"י נתקן הדבר לאכילה ,וכמש"כ הרמב"ם )ה"י( והכובש
אסור מפני שהוא כמבשל וכו' ,א"כ כיון שנשרה מע"ש וכבר נתקן ,שוב אין בו
משום תיקון דשריי' ,ולכן שורין אותו בשבת ,והוה כמו בישול ,דאחרי שנתבשל
כל צרכו תו לא שייך בישול ,עכ"ל.
והנה מסיום דברי האבן האזל נראה דס"ל דלהרמב"ם אבא"ב ,ומותר
לחמם דבר יבש שנצטנן ,וכמש"כ דלכאורה אין שום חולק על זה .אבל אין שום
מקור לדין זה לפי הרמב"ם ,שהרי משנתנו עוסקת בדין מיוחד דשריי' ,שאיסורו
תיקון אוכלין ,ומנ"ל שמותר לחמם דבר יבש שנצטנן.
לכן נראה ,דבאמת הרמב"ם חולק וסובר שאסור אם נצטנן אף בדבר
יבש ,וכדבריו )פ"ט ה"ג( הנ"ל דפטור ,אבל אסור .וההיתר להחזיר קדירה נאמר
רק כל זמן שהיא רותחת )סי' רנג ס"ב( .וכ"כ במגילת ספר )סי' ג' סק"ד( ,דלפי
הרמב"ם אין מקור לדין אבא"ב מהמשנה )קמה .(:אבל מצינו בביאור הגר"א
)סי' רנג סקל"ט( שהביא מקור אחר להא דאבא"ב ,ממה שמותר להחזיר בשבת
קדירה לאש ,וזו ראי' ברורה שאפילו על האש אבא"ב ,עכ"ד.
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וצ"ע ,דנימא דמותר להחזיר רק כשהמאכל עדיין חם ,ואין זה נחשב
בא"ב ,דבא"ב אינו שייך אלא כשנצטנן .והרי הריטב"א )לט (.ס"ל דאם נצטנן,
אין היתר להחזיר ,דבטלה שהייה ראשונה ונראה כמבשל )עי' עם מרדכי עמ' מו(,
ודלא כהגר"א )עיי"ש( .וא"כ י"ל דגם להרמב"ם החזרה מותרת רק כשהמאכל חם,
לא מפני שנראה כמבשל כהריטב"א ,אלא מפני שסובר שבישול אחר בישול אסור
מדרבנן .נמצא דלפי הרמב"ם אין מקור כלל לדין אבא"ב .ולעולם י"ל דלהרמב"ם
בא"ב אסור מדרבנן ,בין בלח ובין ביבש ,שלא חילק ביניהם ,וכדיוק הבה"ל ,אבל
לא מפני ש בשניהם כמו שסובר הבה"ל ,אלא ,להיפך ,משום ש בשניהם.
והא דאין חיוב מן התורה ,סברא היא ,וכדברי תוס' הרא"ש )קמה (:הנ"ל.
וז"ל המ"מ )שם( ,ומש"כ וכן דבר שאינו צריך בישול כלל ,פשוט הוא,
ונלמד ממה שנחלקו פ' כירה )מ (:שמן אם יש בו משום בישול אם לאו .מכאן
שדבר שאינו צריך בישול אין בו בישול לדברי הכל ,עכ"ל .ולשון המ"מ' ,פשוט
הוא' ר"ל מסברא ,שהרי א"צ בישול ,וכעין לשון תוס' הרא"ש הנ"ל ,לענין בישול
אחר בישול' ,מילתא דפשיטא היא' והרי הרמב"ם כתב שני הדינים ביחד.
והנה סיום דברי המ"מ ,דנלמד משמן צ"ע ,דלפי מש"כ שבא"ב אסור
להרמב"ם עכ"פ מדרבנן ,ה"ה דבר שא"צ בישול כלל .אבל בשמן מותר לגמרי
וכלשון הגמ' )מ (:שמן אע"פ שהיס"ב מותר ,וכאן הרמב"ם כתב דפטור משמע
אבל אסור מדרבנן ,וצ"ע .וכ"כ רעק"א )סי' רנד מג"א סקי"ד( דלפי הרמב"ם דבר
שא"צ בישול אסור לבשלו בשבת מדרבנן .והאג"ט )סקי"ט הנ"ל( חולק על
רעק"א ,לשיטתו דהאיסור שברמב"ם הוא רק משום החזרה על האור ,וכנ"ל.
ולפמש"כ נר' כרעק"א שאסור מדרבנן ,ושגם בא"ב אסור מדרבנן ולכן הרמב"ם
כתב דיני שניהם ביחד וסיים פטור .וגם בשמן קיי"ל דאסור )פכ"ב הל' ד,ה( ,ואולי
גם כונת המ"מ דאין בישול מדאורייתא לדברי הכל כשא"צ בישול ,ולעולם אסור
מדרבנן כשמן ,ודו"ק.
וז"ל הרמב"ם )פ"ד ה"ו( אבל אין מניחין כלי שיש בו דבר צונן על גבי
כלי חם בשבת ,שהרי מוליד בו חום בשבת ,עכ"ל .ומקורו בגמ' )מח ,(.ובספר
מגילת ספר )שם סק"ג( פירש שהוא איסור בפ"ע וכמש"כ הב"י )סי' רנח( ולא
משום בישול .אבל לפמש"כ נראה דאיסור בישול דרבנן הוא ,וכנ"ל.
ובזה ניחא קושית המגילת ספר שם מהגמ' )מב (.דמותר לתת מים צוננים
בכלי שני ,והרי מוליד חום .ולמש"כ ניחא ,דאינו איסור בפ"ע ,אלא איסור בא"ב
מדרבנן ,והרי כלי שני אינו מבשל ,ולכן מותר לתת מים צוננים בכלי שני .ולדינא
לא קיי"ל כהרמב"ם ,ומותר לחמם דבר יבש ומבושל שנצטנן ע"ג קדירה העומדת
ע"ג האש )סי' רנג ס"ה ,עיי"ש(.
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והנה בדין בא"ב בדבר לח ,הב"י כתב שלפי הרמב"ם מותר ,מדלא חילק
בין לח ליבש .ולפמש"כ ,אדרבה ,ס"ל דבשניהם אסור ,אמנם רק מדרבנן.
ובחזו"א )סי' לז סקי"ג( פירש כן שיטת הרמ"א )סי' שיח סט"ו( בדבר לח כדעת
הב"י בדעת הרמב"ם ,דנהגו להקל בלא נצטנן לגמרי ,וז"ל ,והנה מעיקר הדין אין
שום מקום לחלק בין נצטנן לגמרי ללא נצטנן לגמרי ,דכל שאין היס"ב חשיב מן
הדין כצונן ,וע"כ שאנו תופסין לעיקר הדין כדעת הרמב"ם והרשב"א והר"ן שאין
איסור לחמם את הצונן המבושל ,עכ"ל.
ונראה דהחזו"א אזל לשיטתו )שם( שפירש שיטת רש"י והרא"ש דיש
בא"ב בלח וז"ל ,דיש חילוק בין דבר יבש לדבר לח ,דדבר יבש כיון שנתבשל אין
בו עוד בישול ,אבל דבר לח ,דאינו מתרכך בבישולו ,אלא חמימותו זהו תיקונו,
וכל שנצטנן חוזר לקדמותו ויש בו בא"ב ,עכ"ל .ובאור דבריו ,דבגמ' )עד (:נראה
דבישול היינו ריכוך ,וחייבים במרכך עץ .ובדבר לח ,שאין ריכוך ,ע"כ דין בפ"ע
הוא ,דחייב אם מחממו .ונ"מ גם לבא"ב ,דבדבר יבש כיון שאף אם נצטנן עדיין
רך הוא ,אבא"ב .אבל בדבר לח שנצטנן ,שאינו חם ,יבא"ב .וע"כ תלוי בגדר חום
ע"פ דין ,שהוא יס"ב .ואם הרמ"א מקיל באינו יס"ב כשלא נצטנן לגמרי ,ע"כ ס"ל
דמדאורייתא אבא"ב בדבר לח ,ורק החמיר בנצטנן לגמרי משום גזירה ,וכמש"כ
החזו"א שם.
והנה המג"א )סי' רנג סקל"ז( כתב שלפי הרמ"א אסור לחמם דבר לח
שנצטנן מדאורייתא .ומ"מ כל שלא נצטנן לגמרי מותר ,דראוי' שיאכל בלא חימום
וכעין מאכל בן דרוסאי ,וכמש"כ התה"ד )סי' סו( ע"פ ההגמ"ר )סי' תמ( וההגמי"י
)פ"ג סק"ב( .ולפ"ז אין הבדל יסודי בין יבש ללח ,אלא דביבש אף אם נצטנן
לגמרי ראוי שיאכל בלא חימום דוגמת מאב"ד ,ובלח מותר רק אם לא נתקררה כל
כך שלא היתה ראוי' לאכילה דוגמת טעם מאב"ד ]כלשון ההגמי"י שם ,ועיין עם
מרדכי על מס' שבת עמ' סא[.
והנה הפמ"ג )סי' רנד א"א סק"א( צידד וז"ל ,דדוקא במים יין ושמן
שאין האש פועל בו להכשיר כל כך ,דנאכל חי ג"כ ,והבישול הוא החימום ,הלכך
כל שנצטנן יש בו בישול .משא"כ שומן אווז ומוהל בשר ,שא"א לאכול כי אם ע"י
בישול ,תו אף נצטנן אין בו בישול עכ"ל .וכתב דמסתימת הפוסקים משמע שכל
שהוא צלול ולח יבא"ב בנצטנן .ובמג"א )הנ"ל( מיירי במחמם קדירה שנצטנן ,כל
שיש בו מרק וכדומה ,ומוכח דאף בזה אסור מדאורייתא .וזהו דלא כמש"כ בספר
שבות יצחק )עמ' שלט( בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א ,שאף אם יבא"ב
מדאורייתא במים ,האיסור בשומן רק מדרבנן .וכתב שכ"כ בחזו"א )הנ"ל( דבלח,
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חמימותו הוא תיקונו ,וכל שנצטנן חוזר לקדמותו .וע"כ בשומן שאינו חוזר
לקדמותו כשנצטנן אין בישול דאורייתא בחימומו.
ולפי המג"א והתרומת הדשן הנ"ל נראה דכל שאינו "ראוי לאכול מחמת
חמימותו" )כלשון הגר"ז סי' שיח ס"ט( בעצם חזר לקדמותו ,דשוב אינו נאכל
אף כדוגמת מאב"ד .ורק בדבר יבש ,שאף אם נצטנן לגמרי ראוי לבן דרוסאי
)כלו' בשעת הדחק( ,אבא"ב בנצטנן לגמרי .וכ"כ השבות יצחק בעצמו )עמ' שמב
בהערה( ע"פ הריטב"א )לט ,(.דבדיעבד המרק אסור והבשר מותר "מפני שהבשר
בלא"ה נמי ראוי לאוכלו" .וכ"כ המ"ב )סי' רנג סקצ"ח( .וכתב השבות יצחק
)בהערה שם( מיהו א"כ בדבר לח וחם שאיס"ב ,וראוי הוא לאכילה ,לא יהא
בישול כאשר מחמם אותו ליס"ב .ולדברינו אה"נ ,דזוהי שיטת הרמ"א.
ועיי"ש )עמ' שמא( ,שבטור מוכח דבתבשיל שיש בו מרק יבא"ב מדאו',
וכמש"כ .אך פירש שזהו משום שהמים שבמרק נתבטל חומם ,משא"כ בשומן,
וצ"ע דמסברא נראה דהמים שבמרק נשתנו ,ואינם חוזרים לקדמותם ,ודינם כשומן
ומוהל בשר שבפמ"ג .וא"כ מהטור נראה דיבא"ב מדאורייתא ,וכסתימת הפוסקים
הנ"ל.
ובספר ארחות שבת )עמ' יד( כתבו כסברא הנ"ל ,דדבר יבש בדרך כלל
ראוי הוא לאכילה בהיותו צונן ,משא"כ בדבר לח ,שאין רגילין לאוכלו כלל
כשהוא צונן .ולפ"ז אפשר דלענין דרגת הסמיכות להקרא דבר יבש תלוי באם ראוי
לאכילה בהיותו צונן ,ונ"מ לענין קעטשופ ,דבאג"מ )ח"ד סי' ע"ד ,בישול סק"ה(
צידד דדינו כדבר לח ,כיון שזב וצריך כלי להחזיקו ,אבל כיון שראוי לאכילה
בצונן ,נראה דדינו כדבר יבש ,וכדברי הגריש"א שליט"א והגרשז"א זצ"ל ,עיי"ש.
וכתבו עוד שם וז"ל :ומ"מ פשוט דמאכל נוזלי לגמרי יבא"ב אף אם הוא
ראוי לאכילה בהיותו צונן ,ומאכל מוצק לגמרי אבא"ב אף אם אינו ראוי לאכילה
מחמת שהוא צונן ,עכ"ל .אבל כתבו )עמ' טו( וז"ל ,מרק עוף שבהיותו במקרר
נעשה קפוי כמין ג'לי ,או קפוא כקרח כשהיה בהקפאה ,אין היתר ליתנו על האש
ולחממו ,דדיינינן ליה כבישול בדבר לח וכו' ,כיון שבמצב הזה אין המרק נאכל כלל
אלא רק בהיותו לח ,עכ"ל .ואף שבמג"א )סי' שיח סק"מ( מתיר לחמם שומן שנקרש
אף שחוזר ונימוח ,צ"ל דבהיותו קרוש יש לו תואר ושם של דבר מבושל ,וצ"ב.
ונראה דיש לומר להיפך בב' מקרים אלו .דכל שאינו ראוי לאכול אא"כ
יחזור ויחממו באש ,הרי חזר לקדמותו ויבא"ב ,וכ"ה במרק קפוי .אבל בשומן
שנקרש ,אם יעמוד בקערה עם הבשר בלי חום של אש ,יהיה ראוי לאכילה עם
הבשר .ומטעם זה גם בבשר מבושל קפוי ,שא"א לאוכלו כלל ,אבא"ב ,דאם
יעמוד בקערה בלי חום של אש יגיע לדרגת מאב"ד וכנ"ל .אבל לו יצוייר מאכל
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יבש שנצטנן ואינו ראוי לאכול כלל עד שיחזור ויחממו באש ,נראה דבאמת אסור,
וכמרק קפוי.
מאידך ,בדבר צונן לח שראוי לאוכלו בלי שיחממנו על האש )וכמרק
פירות( ,יתכן דמותר .ובזה ניחא הא דמותר לחמם דבר יבש אף שיש עליו שמן
טופח ע"מ להטפיח ,וכמש"כ )שם עמ' טו( ,דבכה"ג ראוי לאכילה אף אם לא
יחזור ויחממנו על האש .ואף שיטת המנחת כהן ,דכל שרובו יבש ומיעוטו לח
מותר ,נראה לפרש כן ,ודו"ק.
והנה הרמ"א )סי' שיח ס"ד( כתב די"א דיבא"ב בדבר לח דוקא אם
מצטמק ויפה לו .וצ"ב ,ובט"ז )סק"ד( האריך ,ובמ"ב )ס"ק כ"ה( אוסר במצטמק
ורע לו כהב"ח והגר"א .ואולי יש לפרש שיטת הרמ"א ,דחימומו דדבר לח הוא
תיקונו וכנ"ל .ולכן אסור רק בתיקון גמור ,משא"כ במצטמק ורע לו דאינו תיקון
גמור ,אף שתיקן אותו ע"י שחזרו וחממו ,ודו"ק.
והנה רע"א )על המג"א סי' רנג סקמ"א( הקשה על המג"א שלא אסר
לשפוך רותחים על כלים מלוכלכים בשומן מדין בישול ,דכאן גרע מהנחת שומן
אצל האש הנ"ל ,דשם אח"כ כשנימוח אינו עושה שום דבר ,משא"כ כאן ,כיון
שבא מעט רותחין על השומן נמס ונימוח ,וכששופך אח"כ עוד רותחין הוא מבשל
להלח ,וא"כ אף בשאינו מתכוין אלא לצחצחן ליתסר דהוי מבשל ופ"ר.
ואולי י"ל לפי מש"כ דיסוד איסור בא"ב בלח הוא שחמימותו הוא
תיקונו ,וכנ"ל ,דבהיותו צונן אינו ראוי לאכילה וע"י החימום נעשה ראוי לאכילה.
ובשומן שאינו אלא לכלוך ,והמים המלוכלכים שמתערבים עמו אינם ראויים
לאכילה גם לאחר שיתחממו יותר ע"י ששופך עוד רותחין עליהם ,והכל הולך
לאיבוד ,א"כ אינו מלאכה כלל ,ועדיף מפ"ר דלא ניחא ליה ,ודו"ק.
ובמגילת ספר )עמ' רד( תירץ ,דבשומן שבמצבו הטבעי הוא יבש ,אבא"ב
אף אם נימוח אח"כ .וכ"כ בשע"ת )סי' שיח ס"ט( דאבא"ב בדבר יבש כסוכר ,ואף
שהסוכר נימוח יש לו דין יבש ,וצ"ב .ולפי מש"כ י"ל דסוכר ראוי למתק את
המאכל או המשקה גם בהיותו צונן ,וכל כה"ג יש לו דין יבש ,אע"פ שעכשיו
נעשה לח ,דגם בדבר לח ממש הדין כן ,וכשמן על דבר יבש ,וכנ"ל.
והנה בערוה"ש )סי' שיח סכ"ח( אוסר לעשות תה או קפה ,אף אם
נתבשלו ,ולא אמרינן אבא"ב ,ומותר רק אם מכין סענ"ס מבעוד יום .וז"ל ,אין
הבישול ]בבית החרושת[ לבשלו ,אלא לעשותו פירא שיהא ראוי לבישול .ואיך
נאמר על זה שהוא כבר מבושל ,והרי מוכרין אותו עתה בכסף מלא כדי לבשלו,
עכ"ל .ולכאורה צ"ב ,דכשהיה מבושל במים היה ראוי לשתותו ,ונימא דאבא"ב
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בעלי תה וקפה טחון .ולפי מש"כ לעיל י"ל דאינו ראוי לאכול כלל בלי שיתערבו
במים חמים ,ובזה קיי"ל יבא"ב ,וכדבר לח .ולא דמי לסוכר ,דראוי להיות תבלין
גם למאכלים ומשקים קרים .ונראה דאבקת תה שלנו נמכרת כך לעשות תה קר
)אייס-טי( ,ויש דעושים קפה קר )אייס-קאפי( מאבקת קפה )אינסטנט( .וכיון
שראוים לאכול בלי שתערבו במים חמים מותר לחזור ולחממם ע"י הוספת מים
חמים ,כמנהג העולם ,כיון דאבא"ב ,וכנ"ל.

 
כתב השו"ע )סי' רנד ס"א( וז"ל ואם הוא בתנור ,וטח פיו בטיט וכו'
מותר ,דלא חיישינן לחיתוי ,עכ"ל .וברמ"א שם כתב דהכל שרי ,כלו' כל מיני
מאכל ,ודלא כשו"ע .ופי' המ"ב )סקי"א( דכיון דאינו מוכן לחתות שהרי סתום
הוא בטיט לא יבוא לחתות .ובבה"ל )ד"ה אע"פ( כתב דמקורו בגמ' )יח,(:
ולרמ"א ,ע"פ הרא"ש והטור ,לא טרח כולי האי לסתור הטיחה שסביב פי התנור.
והנה הגמ' והרמ"א התירו בשהיי' .ובחזו"א )סי' לח סק"ב( כתב דלא
מצינו היתר זה ליתן בשבת .ובספר שבות יצחק )דיני שהייה וחזרה עמ' קכו-קכז(
כתב דהחזו"א אסר רק בנותן בתחלה בשבת ,כלו' הנחה ,ולא בהחזרה .ונראה
לפרש דהחזו"א ס"ל דהחזרה אסורה רק משום שמא יחתה ,ובטח בטיט אין
לחוש ,וכמש"כ הרמ"א לענין שהיי' .אבל הנחה בתחלה אסור משום נראה
כמבשל ,ובזה טח בטיט לא מהני.
ולפ"ז נראה דמגירת חימום )ווארמינ"ג דרא"ר( שאין מבשלין בו כלל,
אין דין נראה כמבשל ]עי' עם מרדכי עמ' לו[ .ואם קשה לעשות היכר בקטומה כדי
למנוע חשש חיתוי ]עיי"ש[ ,יש לכסות את הכפתור בהרבה ניירות דבק נפרדים,
באופן שיש טירחא מרובה להסירו ,כלו' דא"א להסירם במשיכה אחת ,ובזה יש
היתר דטח בטיט אף בהנחה מתחלה ,כיון דאין דין נראה כמבשל ,ודומה להחזרה
להחזו"א ,וכנ"ל] .ובארחות שבת עמ' סח-סט התיר אף הנחת נייר דבק אחד מדין
טח בטיט לגבי שהייה[.
הר"ן )במשנה לו :ד"ה עד( הקשה למה אסור בתנור גרוף ,הלא אין חשש
חיתוי .ותירץ דנפיש הבלי' ומחזי כמו שיש שם גחלים לוחשות ,ואתו לשהויי בכירה
ולחתויי .והקשה הר"ן דשמא יחתה גזירה היא ,ואינו דין לגזור גרוף אטו אינו גרוף.
ומסיק כבעה"מ ,דגרוף ר"ל לצד אחד ,אבל אם הסיר הגחלים לגמרי מותר ,דאין
חשש חיתוי .והרשב"א תירץ דאתי לחתויי בתנור גופי' דאינו גרוף.
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ובספר שבות יצחק )עמ' צו( כתב דלפי הגריש"א שליט"א אסור להשהות
על פלטה חשמלית ,אף דא"א לחתות ,וכתירוץ הראשון שדחה הר"ן .ואף לשאר
התירוצים )בעה"מ ורשב"א( ,י"ל דהתירו כל שאין חשש חיתוי בכלי זה ,רק אם
עשה מעשה גריפה כתקנת חז"ל ,משא"כ בפלטה ,ולפ"ז רעק"א )סי' שיח ס"ג(
מתיר רק בתולדות אור ,כי א"א לחתות ,אבל באור ממש אסור משום לא פלוג.
וכתב )עמ' צט( דבשע"ת )סי' רנד סק"ב( בשם הפנים מאירות משמע
דכל שא"א לחתות מותר ,וכן משמע בבה"ל )סי' רנג ס"א ד"ה אפילו( שבקש
וגבבא מותר כל שא"א לחתות .ודחה הגריש"א ראי' זו ,דאש זו שונה שאין בה
גחלים .משא"כ אש חשמלי שאפשר להגדילו בכלי אחר .ובפשוטו ,פלטה עדיף
מקש וגבבא ,דיתכן בהם חיתוי ,וכן בגרופה ,דיתכן שמשהו נשאר )עי' מ"ב
סקכ"ח( .וכ"כ בשש"כ )פ"א הע' עא( ,דמותר להשהות ע"ג פלטה שא"א לשנות
מדת חום שלה ,דאין חשש חיתוי כלל.
וכתב )עמ' קג( דפלטות של א"י ,שיכולים להרתיח תבשיל צונן ,פעמים
נותנין עליהן קודם שבת קדירת חמין או קוגל שלא נתבשלו כל צרכם ונגמר
בישולם בשבת ,ובזה אסור להחזיר משום מחזי כמבשל ,משא"כ בפלטות
שמגיעות רק ליס"ב ,דאין הדרך לחמם דבר שאינו מבושל ,וא"כ י"ל דלא מיחזי
כמבשל .וכמדומה שבמדינתנו אין רגילות כלל לבשל אף בפלטות שיכולות
להרתיח ,ובטלה דעת העושה כן אצל כל בני אדם ,וא"כ י"ל דלא מחזי כמבשל
]ועי' עם מרדכי עמ' מט[.
והנה באג"מ )ח"ד סי' עד אות לה( מקיל רק כשא"א להתבשל שם .ואם
ר"ל שאין יס"ב בתבשיל צ"ע ,דמותר גם ע"ג אש שאפשר לחתות ,וכמש"כ המ"ב
)ס"ק סז( .וי"ל דהגר"ז )סכ"א ,ובקו"א( חולק ,וס"ל דשיעור יס"ב תלוי בחום
התנור ולא בחום התבשיל .וא"כ כשחום הפלטה יס"ב ואפשר לשנות מדת החום
שלה אסור אף אם א"א להתבשל ,כלו' שהתבשיל לא יגיע ליס"ב .ובזה כתב
האג"מ שכשא"א לשנות מדת החום מותר ,ודו"ק.
ובאג"מ )שם( אסר להניח לכתחילה על סטי"ם טייב"ל ,ומשמע שאין
היתר דקדירה ע"ג קדירה כשהמים נשפכים ,דאז נראה כמבשל את המאכל ולא
את המים .ונ"מ ל"קדירה-בלעך" שלפי סברת האג"מ ג"כ ייאסר ליתן עליו בשבת
]עי' עם מרדכי עמ' כח[ .וכעת חידשו "פלא-פלטה" ,שהוא דוד מים בצורה של
תיבה ,עם ברז להוציא מים ממנה כמו בדוד רגיל ,וגגה רחב ושוה ,כמו בלעך
רגיל .ולכאורה מותר להניח ע"ג פלא-פלטה זו ,וכדין קדירה ע"ג קדירה.

 
לזכר נשמת חמי איתן בן ישראל זרח פרידמן זצ"ל
איש צנוע מאד במידותיו
כל ימיו ייגע את עצמו עבור משפחתו
וזכה שכולם הלכו בדרך הישר והטוב
יה"ר שיהא מליץ יושר ושתמשיך משפחתו בדרכם הטובה
נלב"ע כ"ד מנחם אב תש"מ לפ"ק

 
שאלה :האם גג העשוי ברה"ר ע"י חוטין הסמוכים אחד לשני
בפחות מג' טפחים )כשיעור לבוד( נחשב כקרוי ומועיל לשנות
הרה"ר לכרמלית? ונפ"מ גדולה היא אם יכולים לבנות עירוב
במקום כזה.

 
נתחיל עם הסוגיא בסוכה דף ז עמוד א" :אמר רבא :וכן לשבת ,מיגו
דהויא דופן לענין סוכה ,הויא דופן לענין שבת".
וברש"י שם מסביר וז"ל :אף על פי שצריך לשבת שלש מחיצות
ליעשות רשות היחיד    ,מותר לסמוך על מחיצות הסוכה ,אם
עשה  סמוך לפתחו סוכה שאין בה אלא 'שתים כהלכתן ושלישית
אפילו טפח' ,מכניס ומוציא הימנה לביתו ,ואף על גב דבשאר שבתות לא
מישתרי )פי' דרשות היחיד של שאר שבתות השנה בעי לפחות ג' מחיצות ולשי'
הרמב"ם ד'(.
מרש"י משמע דהאי מיגו מועיל מה"ת שמדובר בב' מחיצות וטפח
הנמצאים באמצע רה"ר דבכה"ג מעביר ד' אמות יתחייב חטאת )או סקילה אם
התרו בו( אי לאו האי מיגו.
אבל הריטב"א כאן חולק וז"ל :מיהו עיקר הפירוש דאע"ג דבעלמא אסור
לטלטל אלא בג' מחיצות גמורות ולחי או קורה ברוח רביעית ,הכא גבי סוכה
מטלטלין בשבת שלה בכל הסוכה ,דהא תלמודא 
)כלומר דמה שהבאנו לעיל שרה"י בעי' רק ג' מחיצות היינו
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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לחייב הזורק מרה"ר לתוכו קרבן אבל  לכתחלה הצריכו חכמים תקון
ברוח רביעית( והכא אוקמוה ]על[ דין תורה )פי' דסגי בג' מחיצות( דמיגו דהוא
דופן לענין סוכה הויא נמי דופן לענין שבת ומשלך נתנו לך עכ"ל ,והאמת היא דכך
למדו רוב הראשונים )עי' תוס' ז.(:
וז"ל הרא"ש )סי' ז(" :הרי"ף השמיט מימרא זו ,וטעמא משום דפסק
דבעי נמי צורת פתח )פי' סמוך לאותו טפח ברוח' ג' ,וע"ש ריש דף ז'( ומילתא
דפשיטא היא כיון דאיכא שלש מחיצות מעלייתא דאמרינן מגו".
אבל הר"ן )ג .בדפי הרי"ף סוף דיבור הראשון( כתב וזה לשונו "הרי"ף
לא כתבה להא דרבא בהלכות ולפיכך דחקו לומר דהא דרבא ליתא 
 אבל לא שיהא מותר לטלטל בכולה
ואינו נראה אלא שראוי להחמיר לענין מעשה".
וכתב עוד הר"ן )שם ד"ה ואמר רבא סיכך ע"ג מבוי( וז"ל ,מקשו הכא
אמאי אמרינן מגו כי האי גוונא  נימא איפכא  דמגו דלא הויא
דופן לענין שבת לא הויא דופן לענין סוכה ודחקו בקושיא זו לומר 
 .       וע"ז טוען הר"ן
"   שכבר הוכחתי בחידושי דאפילו מה   
 ,אלא כך אני אומר שכיון שהתורה פירשה מחיצותיה של סוכה ואי
אפשר  בלא שבת ודאי לא בא להכשירה  בלבד
והשביעי שלה תהא צריכה הכשר יותר      
 וכיון שאי אפשר למחיצה שתתיר לחצאין ,מגו דהויא
דופן לענין סוכה הויא דופן לענין שבת עכ"ל .הרי להדיא לדעת הר"ן דהאי מיגו
דקאמר רבא מועיל להשוות רה"ר דאו' להיות רה"י לשבת של סוכות לטלטל
בתוכו לכתחלה )פי' ואפי' מדרבנן לא בעי שום תקון בשאר הרוחות הפרוצות(.
ולכאו' טענת הר"ן חריפה מאד שלא מצינו בשום מצוה בתורה
שהקב"ה יתן לנו שיעור לאיזה מצוה או חיוב שלא יועיל לכל משך זמן המצוה.

1

 1דבר נורא רואים משי' הר"ן זה  היא חזק כ"כ שמכחה נגיד מיגו להתיר טלטול
שבשאר שבתות השנה אם התרו בו מקודם יקבל מיתת ב"ד הכי חמורה של סקילה .ועי' בפני
יהושע ברכות דף לה שכ' כן להדיא שהלכה הנובעת מתוך סברא שוה לגמרי לדבר שמפורש
בקרא וראייתו מהגמ' ריש פרק שור שנגח את הפרה שמקור הדין של "המוציא מחבירו עליו
הראי'" הוא מסברא .ועפ"ז פסק שברכת הנהנין צריכים להיות מצות עשה מה"ת )כנגד כל
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ועוד יותר רציתי להוסיף שאצל מצות סוכה בפרט יש הלכה דבעי להיות "
) "פי' סוכה שיעמוד בכשרות לז' ימי החג( ואילו נגיד כשאר הראשונים
שב' מחיצות וטפח לא יועיל לשבת של סוכות יוצא שגם לשאר ימי החג לא
3,2
יועיל דאינו ראוי לשבעה.
וחשבתי לתרץ דהני ראשונים יטענו להר"ן דמהיכי תיתי שמדובר
שהסוכה עומדת  ,הרי רובא דעלמא כרמלית הוי ובו
מתכוין רחמנא כשנתן שיעור דופני הסוכה .יוצא שאין האיסור טלטול בהאי
סוכה של ב' מחיצות וטפח אלא ובכה"ג קאמר רבא דאמרינן מיגו דהוי
דופן לשבת הוי דופן לסוכה .ולפי"ז גם טענה של סוכה שאינה ראויה לז' אינו,
שעכשיו יוצא שמה"ת הסוכה ראויה לשבעה שהרי האי' אינו אלא מדרבנן
אבל מה"ת שרי לטלטל בכרמלית.

 
אבל יש כאן בעי' יסודית והיא שאיך בכלל טוען הר"ן שהמיגו יועיל
להתיר סוג טלטול שאסורה  מפאת שאין לו ג' מחיצות ,דל מהכא חסרון
מחיצות הרי כל סוכה ) פי' יש לה גג( ע"י  שהיא עיקר הסוכה )על שם
הסכך נקרא "סוכה"( והגמ' בשבת דף ה' כותב להדיא 
הפוסקים ,אפי' הר"י מובא בתוס' שם דף יב ד"ה פתח שדעתו במקרה "דספק אם בירך" חייב
לברך ואסור לאכול קודם אע"פ שברכת הנהנין אינו אלא מדרבנן ,עי' שם בגליון הש"ס
להגרע"א הביאור לשי' זו( שהגמ' במסקנא הכריע שסברא היא "אסור לאדם ליהנות בעולם
הזה בלי ברכה".
 2ועי' בל' הרי"ף כאן כשמביא מימרא דרבא דאמרינן המיגו לא כ' "וכן לענין שבת" רק מביא
המיגו "דמיגו דהויא דופן לענין שבת הויא נמי דופן לענין סוכה" )פי' המסכך ע"ג מבוי שיש
לו לחי או ע"ג פסי ביראות שמועיל מחיצות כאלו לשבת אבל לא לסוכה אלא ע"י מיגו(.
ופשטות כונת רבא היא  לבד אמרינן המיגו אבל לשאר ימי החג לא .אבל
הרי"ף לא כ' כלום בנוגע לנקודה זו אלא כ' סתם שע"י המיגו הסוכה כשירה ,משמע לכל ימי
החג .יוצא מזה שלפי הרי"ף המיגו מועיל לא רק של סוכות אלא גם לשאר ימי החג.
ועי' בספר מועדים וזמנים לרב שטרנבוך שליט"א שמסביר את שי' זו באריכות.
 3ואע"פ דאיתא בסוכה כז :דס"ל לחכמים דיוצאין מסוכה לסוכה ועושין סוכה בחוש"מ ,ייתכן
שעקרונית אפילו חכמים מודים שיש צורך בסוכה הראויה לשבעה אלא שהם חולקים על יישום
זה של הדין ,ועיין בראשונים בסוגיא שם.
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אלא כרמלית מפני "שאינו דומה לדגלי מדבר" .וכן מובא לדינא ברמב"ם הל' שבת
)יד:א( ,ובשו"ע או"ח )שמה:ז( 4.ושאלה זו שאלני אחד מבני קהילת "יאנג איזריל
דאיעסט ברנסוויק" במוצאי יו"ט שני של סוכות תשס"ז אחרי שהעברתי שיעור על
שי' הר"ן בענין זה ולא הי' לי די זמן לעיין בו )רק דקה או שתיים קודם שהתפללו
תפילת ערבית( אבל התביישתי שלא כוונתי להערה יסודית זו ואמרתי לו שעל רגל
אחת נ"ל שמסתמא אין סכך חשוב "מקורה" מפני שכל תכלית של גג )לכל הפחות
עיקר התכלית( היא לשמור הבית שלא יבוא הגשם לתוכו ויזיק כלי הבית ואילו
גבי סכך בעינן להיפך שיהי' באופן  ואם אינו עשוי כן פסול
גזירה משום תקרה )עי' שו"ע או"ח תרל"א ובמג"א שם ס"ק ב' בשם הלבוש שאם
אין הגשמים ראוים ליכנס פסול וכן פסק הב"ח .וכן הביא המ"ב שם ס"ק ה' בשם
הפמ"ג הגם ששם ס"ק ו' פסק המ"ב דבשעת הדחק שא"א להוריד מן הסכך שלא
יהא עב כ"כ יש לסמוך על המקילין( 5.לפי"ז סוכה העשוי' מב' מחיצות וטפח
ועומדת ברה"ר ,הגם שיש עליו סכך כשר ונראה כמקורה מכ"מ אינו חשוב גג
ועדיין  היא .כך עלתה בדעתי באותה שעה.
ובחולו של מועד חפשתי במקורות לגדר הדין של "מקורה" לענין רה"ר
בשבת ,ולא מצאתי איזה  או  דבעינן כדי שיהא בו "חלות שם

 4ועי' שם שבת דף צח שמביא ג"כ הך דינא שרה"ר מקורה אינו אלא כרמלית ,רק ששם מדובר
לענין איסור  ,ואילו הגמ' שהבאנו בדף ה' מיירי לענין מלאכת
  מרשות לרשות .והשאלה היא למה ,לכאו' הי' מספיק להגמ' בדף ה' ללמד
 וילמוד ממנו שגם לענין מלאכת העברה ברה"ר היא כן ,או שנלמד
מהגמ' בדף צח בלי הגמ' בדף ה' .ועוד יותר הרמב"ם והשו"ע שציינו כתבו הדין של מקורה רק
כאחד מן התנאים מה נקרא רה"ר ולא כ' הדין פעמיים )פי' חד פעם אצל העברה וחד פעם אצל
הוצאה והכנסה( .ונ"ל שמזה רואים שיש הבדל מהותי בין מלאכת העברה ברה"ר למלאכת
הוצאה והכנסה מרשות לרשות וכאלו השיטות החולקים עם הר"ן המפורסם )וכן הריטב"א(
שמלאכת העברת ד' אמות ברה"ר היא תולדה של האב מלאכה דהוצאה )ע"ש בר"ן ששיעור
ד' אמות היא שיעור מקום שמתייחס לאדם באיזה מקום שהוא נמצא אז וכשמעביר חפץ חוץ
לאלו ד' אמות הוי כאילו הוציא מרה"י לרה"ר – וזוהי הסבה שהזורק גט לאשתו ונפלה תוך
ד' אמות סמוך לה שהיא מגורשת שהרי דין ד' אמות של אדם היא דין תורה (.מת"כ הוצרכה
הגמ' ללמד אותנו שגם אצל מלאכת העברה היא ככה .ועי' בס' שערים מצויינים בהלכה.
 5ועי' במועדים וזמנים )חלק ב' סי' פו( שדן בשאלה מאד מעניינת דלאלו שמכשירים סוכה
שאין הגשם ראוי ליכנס בו ,למה חשוב קללה ]וזהו קושית רעק"א על תוס' סוכה ב [.ועוד יותר
למה אין אנו מחויבים לבנות סוכתנו באותו ענין שלא יצטרך ללכת לביתו כשירדה הגשם?
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מקורה" ,רק מצאתי שהגמ' בשבת דף צח מיד אחרי שהביא הדין של מקורה
ברה"ר מביא מה שפסק רב דעגלות שהביאו עליהן בנ"י קרשי המשכן "
וביניהן וצידיהן  ,"ומקשה "והא מקורה היא?" וע"ש שרצה הגמ' לת' ע"פ
החשבון של מדות העגלות והקרשים שהי' להעגלות "חצי אמה יתירה" כלפי
הג' קרשים שיושבות עליהן )כל עגלה הי' אורך  וכל קרש רחבה 
 יוצא לשלשה קרשים יש  (שמחמת האי חצי אמה פקע השם
מקורה )פי' חלל גדול כזה בתוך הגג( .ע"ז מת' הגמ' שצריכים לחלק האי חצי
אמה בין הג' קרשים יוצא שיש פחות מג' טפחים בין קרש לקרש ובכה"ג אמרינן
 ,ומת"כ הדרא קו' הגמ' לדוכתה שעדיין מקורות הויין )ע"ש המשך הסוגיא(.
עכ"פ מה שנוגע לנו היא דלכאו' רואים מזה שלא כדברינו ,דאילו היה
גדר השם "מקורה" שיש בו שמירת הבית מהיזק מחמת גשם ורוחות קשות,
מה לי שיש כאן "לבוד" הרי עדיין חסר השמירה? 

 
השפת אמת העיר על הגמ' שם דף צח איך מק' הגמ' מרה"ר שתחת
העגלות שאליבא דרב נשארו בתורת רה"ר הגם שמקורים הם לרה"ר מקורה
דעלמא ,הא רה"ר שתחת העגלות היא רק  שהיו עוברים שם וקרוי כזה לא
מהני לעקור השם רה"ר שלו משא"כ ברה"ר מקורה שקבוע במקומו? וע"ש
תירוצו ובהערות שם למטה הוסיף וז"ל :ובזה י"ל דברי הר"ן פ"ק דסוכה
דאמרינן מיגו דהוי דופן לסוכה הוי דופן לשבת אפי' במה שאסור מדאו' ע"ש
ותמוה        דר"ה מקורה מה"ת מותר
ולהנ"ל א"ש       לא חשיב לבטל ממנה שם
רה"ר .אך ק' מהא דלעיל )דף ה( דמקשי' "ובר"ה מקורה מי חייב" ,נימא שהי'
מקורה לשעה ואפ"ה לא בעי מקום ד' וצ"ע.
יוצא מדבריו עוד מהלך איך לתרץ הבעי' של   
והיא דמתוך שהיא עשוי' רק ) פי' רק לז' ימי החג( אינו חשוב קביעות
ודין מקורה שנאמרה אצל רה"ר דשבת היינו רק דרך קביעות .ועוד דבר
שמרוויחים דלפי הבנתו אינו ק' מה דמצינו דין "לבוד" בנוגע לרה"ר מקורה
שלדעתו הכל תלוי בקביעות ולא באיכות הגג אם היא משמר בני הבית מגשם
ורוחות או לא.
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וראי' לזה מצאתי בירושלמי מעשרות )פ"ה סוף הלכה ב( ע"פ הדין
המובא בירו' ערלה )פ"א הל' ב( "אילן שנטעו בתוך הבית חייב בערלה 
  דכתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעיך היוצא  וכו'".
ודרשינן מזה דרק מה שגדל  חייב במעשר ולא מה שגדל  .טוען הירו'
במעשרות )על המח' ר"ע וחכמים לגבי שדה   לפני גוי ולקחה
ישראל :לר"ע אף  שגדל אצל הישראל פטור ,וחכמים מחייבים( זרע
בחורבה והביאה שליש )פי' שהביאה שליש בשדה של ישראל ומת"כ חייב
במעשרות( ) והוי לגבי מה שהוסיף כמי  (על דעתיה
דרבי עקיבה התוספת חייב ,על דעתין דרבנין התוספת פטור )דאזלינן בתר
הבאת שליש ולר"ע גם מה שהוסיף הגם שהיתה בתוך הבית חייבת ולחכמים
להיפך ופטור( ,ע"ש.
מהירושלמי מוכח דגג הנעשה ע"י  נקרא "בית" .לדעת השפ"א
מובן שמסתמא מדובר בשלא נתכוין להורידה ,אבל לדברינו שחלות גג תלוי
במידי דמשמר הרי סכך לא משמר .ושמא י"ל שמדובר במעובה כמין בית
)פי' שעשה הסכך באופן שמעכב הגשם מלבוא לתוכו ובכה"ג גם לדברינו
חשוב גג(.
מה שק' לפי דבריו היא הגמ' סוכה דף לא בענין "תקנת מריש" )פי' אם
גזל קורה ובונה בה בנין תקנו חז"ל שאין לו אלא דמי עצים ולא בעי להחזיר לו
הקורה עצמה( אצל הגונב סכך ומסכך בו אין לו אלא דמי הסכך וכ' רש"י שם
)ד"ה מפני( וז"ל "ולא אמרינן אין כאן הפסד מרובה ויסתיר סוכתו 
 ."    הרי להדיא שהמצוה משוי לי' קבוע ולא אמרינן
מחמת כונתו שעשוי' רק לשעה דיחשב עראי ומת"כ הדרא קו' השפ"א על הר"ן
לדוכתא ,שהוא ביאר מפני שהסכך עשוי רק לשעה לא נחשב מקורה וכאן אנו
רואים דמצוה משוי לה קבוע .משא"כ לדברינו מה לי שחשוב קבוע עכ"ז אין
להסכך תורת "מקורה" מפאת שפילות שמירתה ומקום הסוכה רה"ר גמורה היא
ומובן שי' הר"ן ורש"י שיועיל המיגו מה"ת.

 
מצאתי רק שיטה אחת שפסק דסכך שע"ג הסוכה נקרא גג לענין קרוי
והיא דעת הפנ"י .שם בסוכה דף ז' דעתו לחלוק עם הר"ן מכח כמה דברים:
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א .לחי מועיל בשבת מדין  6לעומת קורה שהיא מדין 
בעלמא )עי' בערובין דף ה'( ולכן במקרה של ב' מחיצות וטפח )דהאי טפח
מועיל כלחי( שנמצא ברה"ר דינו כג' מחיצות והוה רה"י מה"ת )ורק אסרו
חכמים לטלטל שם דפרוץ לרה"ר( .ולכך נתכוין רש"י.
]סניף לזה מצאתי שם בהמשך דברי רש"י שכתב "ואע"ג דבשאר
שבתות ) " פי' ב' מחיצות וטפח להתיר טלטול ברה"ר( ואילו סבר
רש"י שבכה"ג הוי רה"ר גמורה ואסורה מה"ת הי' לכתוב חייב חטאת או משהו
כדומה אבל הל'   משמע מדרבנן )פי' שמעיקר הדין שרי רק גזרו
חכמים ולא התירו לטלטל שם([.
ב .אפי' לרבא שסובר דלחי ג"כ משום  כמו קורה ואין כאן ג'
מחיצות ומת"כ אין כאן רה"י ,מכ"מ רה"ר נמי אין כאן שב' מחיצות הנמצאים
ברה"ר אינם דומים לדגלי מדבר היכא דאינן מפולשים אלא כמין גא"ם.
ג .ועוד "דלא גרע  ע"י  ,אלא כרמלית הוי דאסור
לטלטל מדרבנן ובסוכות שרינן ע"י מיגו".
ובהמשך דבריו כ' הפנ"י "והוצרכתי לפרש כן משום דנראה לי דוחק
גדול לומר דשרינן   דשבת וסוכה  , דמאי חזית
למימר לקולא נימא לחומרא איפכא כמו שהקשה הר"ן ז"ל ומה שתירץ בזה
דכיון שאמרה תורה חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים אין לנו לומר שיהא אסור
לטלטל בה בשבת דאם כן אינה ראויה לשבעה כו' ע"ש ,נראה לי דוחק גדול
דאטו סתם מצות סוכה שציותה התורה היינו שיעשנה ברשות הרבים ממש דהא
לרבי אליעזר פסולה ]לקמן ל"א ע"א[ ואפילו לחכמים דמכשרי מ"מ לאו אורחא
דמלתא לעשותה ברה"ר גמורה אלא בחצר או במבוי דהוי כרמלית".
רואים בדבריו הרבה מהנקודות שעסקנו בהם )ועוד דברים( ובכולם
הבין כנגד מה שביארנו :א( הוא לא מסכים לסברת הר"ן אלא מדחה אותה ע"פ
אותו חשבון שהבאנו בתחילת דברינו אליבא דשאר הראשונים .ב( לדעתו 
כן חשוב  אף לענין הפקעת שם רה"ר לענין שבת .ולכאו' דעתו בזה היא
 6חשבתי שאין זה מוכרח דשמא רק בג' מחיצות גמורות ולחי אז לחי מועיל כמחיצה כמו
 אבל לא בכל מקרה ,עי' רמב"ם הל' שבת )יז:ט( איך שהוא לומד הגמ' עירובין יב:
שממנו הביא הפנ"י ראי' לדבריו.
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שאינו חשוב  דהוי ע"פ וזה נותנת לה תורת "קבע" כמו שראינו
בירושלמי שבת וכן הבבלי בעירובין נה :אצל יושבי צריפין ובסוכה דף לא.
ואילו מצד שמירה מהגשם והרוחות דעתו היא שאין זה תנאי בחלות שם מקורה,
7
וראייתו מהגמ' שבת דף צח דאמרי'  אצל הקורות היושבות על העגלות.
עכ"ז לאחר זמן מצאתי בספר מועדים וזמנים להגאון ר' משה שטרנבוך
שליט"א ,נין ונכד של הגר"א )ח"ב סוף סי' פז( שמביא קו' זו שהקשינו על רש"י
והר"ן ותי' בזה"ל "ולדעתי סוכה דירת עראי לצל ,וגשמים יורדין בתוכה ולא
מקרי אלא כשהיא  שמציל מגשמים אמרינן דלא דמי לדגלי
מדבר וכו'" .וברוך שכונתי לד' הגאון ר' משה שטרנבוך שליט"א.

 
נפ"מ לדינא בין הני ב' דרכים בהבנת שי' הר"ן יהי' בנוגע להשאלה
שהתחלנו בה ,האם רה"ר מקורה ע"י לבוד נשתנית להיות כרמלית? לפי השפת
 7והשתא דאתינן להכי רציתי לציין שבספר גנת אגוז לרב שכטר שליט"א )סי' יח( מובא דלא
אמרינן לבוד אלא ב"מחיצות" ומת"כ מובן שי' תוס' כנגד רש"י לענין גדרי "קנייני הגבהה" דלא
בעינן הגבהה  מן הקרקע .ומה שמצינו דאמרינן לבוד אצל היינו מפני
שגם נקרא "מחיצה" .וראייתו מגמ' שבת מג :שמדובר בעשיית אהל מאיליו לשמור על המת
מהחמה וכ' עושין למת בשביל חי וכו' מביאין מחצלת ופורסין עליהן  ...נמצא 
עשוי' מאילי' .טוען הרב שכטר שמכאן רואים שגג נקרא מחיצה .וק"ל בזה מכמה טעמים:
א' ,פשטות הל' מחיצה כאן הוי מליצה בעלמא שהרי מדובר לענין "אהל עראי" וכונת הגמ' היא
להראות היכי תמצא שמותר לעשותה בשבת לצורך המת .ואילו נמצא האי אהל עראי ברה"ר ,האם
יחשב רה"י? לכאו' לא )בין אליבא דהשפ"א ובין אליבא דהרב שטרנבוך( .ב' ,אם יש לגג דין
מחיצה ממש ,אז למה לא מצינו דין עומד מרובה או דין פי תקרה אצלו .ג' ,לפי הביאור שיש
הבדל מהותי בין מחיצה אצל שבת לדופן אצל סוכה )עי' שם מה שהביא שם בשם הרב זצ"ל(
איך יודעים שיועיל לבוד אצל אפי' דפנות הסוכה )כש"כ הסכך( הרי לשבת בעינן רק היקף מקום
משא"כ סוכה מצריך דפנות ממש.
מצד שני מצאתי לענין   מה שלכאו' מסייע ליסודו )ע"פ המשנה באהלות יא:א(
דבגג שנחלק עד שיש אויר בין ב' חלקי האהל אפי' משהו אין הטומאה עוברת לאויר הנמצא
תחת הגג שבצידו .מסביר הרא"ש שם בפירושו דלא אמרינן לבוד אצל טומאה ,ושם במשנה
)י:א( מביא הרא"ש ע"פ הגמ' בסוכה דף יח הלכתא גמירי לה )פי' הלכה למשה מסיני( דלא
אמרינן לבוד אצל טומאה .לפי הרב שכטר מובן ל"ל הל"מ בשביל זה ,שהרי הגג דינו כמחיצה
ובלי האי הל"מ הי' צריכים לדין לבוד להצטרף שני הגגין.
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אמת והפנ"י צ"ל שיועיל כל זמן שאינה עשוי'   משא"כ לפי מהלך
שלנו והרב שטרנבוך ,אפי' עשוי' לזמן ארוך לא יועיל דלא נקרא גג אלא אם
עשוי' לשמירה כדי לסלק הגשם והרוחות .אז בודאי שגג העשוי ע"י חוטין כל
א' סמוך לחבירו בפחותה מג' אינה כלום.
ואפי' נימא כהשפ"א והפנ"י לכאו' רק אותו חלק מהרה"ר דהוה מקורה
יוכל לתקן בצוה"פ מכאן ולחי או קורה מכאן אבל שאר הרה"ר הסמוכים לה
8
עדיין שם רה"ר עליו וא"א לתקנו אלא ע"י דלתות.
אבל האמת היא דגם מה שתחתיו אינו כ"כ פשוט שיחשב לכרמלית
בתיקון זה ,שהרמ"א )או"ח שמו:ג( פסק אם התקרה )שלפני הבית( רחבה הרבה
)פי' ובולט לתוך רה"ר( ואין לה מחיצות מן הצדדים דין המקום תחת התקרה
הוא  . יוצא שמקום מקורה ברה"ר בלי מחיצות דינו כרה"ר.
ואפי' עשאה צוה"פ מב' הצדדין נשארת אליבא דשי' הרמ"א כרמלית ,דמי יימר
שצוה"פ משני הצדדין מספיק הרי עדיין פרוץ במילואו מב' הרוחות הנשארות.
]ואפי' אם תיקן צוה"פ בב' רוחות אלו ויש עכשיו צוה"פ מד' רוחות לא יועיל
לפי הרבה פוסקים .וגם לומר פי תקרה יורד וסותם קשה שהרי א' ,יש לנו
רק חוטין של משהו למעלה ולדעת כמה ראשונים בעי תקרה רוחב טפח ,ב',
אין לנו מחיצות כמין גא"ם ,פי' דבוקות זו בזו ,ולדעת הטור בכה"ג לא אמרינן
)ב' נקודות אלו מובאות להלכה ברמ"א שסא:ב([.
מצד שני יש מח' גדולה בין בעל ספר בצל החכמה )ר' בצלאל שטרן
זצ"ל ,חלק ג' סי' צו( והאשל אברהם לר' אברהם ווארמאהן סי' שמה:יא(
ברה"ר שיש בה מקום אחד מקורה אם נשתנה כולו לכרמלית או רק מקום
המקורה .דעת הבצל החכמה שרק אותו מקום נשתנה לכרמלית ,ודעת האשל
אברהם שכל אותו הדרך אינו רה"ר .יוצא לפי שניהם לכאו' כנגד הרמ"א
9
דלפחות מה שתחת התקרה כן נחשב לכרמלית.
 8עכ"ז מה שיכול לתקן החלק שתחת הגג ע"י צוה"פ היא מאד חשוב ,אם לדוגמא יש
ב' בניינים בשני צידי רה"ר אז ע"י עשיית גג ע"ג דרך הרבים – כמו מעבר-חציה )שקוראים
קרוסווא"ק( ,ועשיית צוה"פ בשני הצדדים יהא מותר לטלטל למטה מאותו הגג מבנין א' לשני.
 9עד כאן הנחנו שיכולים לערב בכרמלית אבל האמת היא שזה לא כ"כ מוסכם :א' ,שיטת
ר' אפרים מובא ב"ספר ר' אפרים" )ליקוט כל שיטותיו( וז"ל ור' אפרים חולק עם הרי"ף לומר
דרה"ר לא מיערבא כלל אפי' בדלתות נעולות בלילה דכיון  היא לא אשכחן כרמלית
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הגמ' שבת דף ו' מביא  של רה"ר :א' ,סרטיא ב' ,פלטיא
גדולה ,ג' ,מבואות מפולשין .רש"י שם מסביר :סרטיא – מסילה שהולכין בה
מעיר לעיר .פלטיא – שהיא רחבה של עיר ששם מתקבצין לסחורה .מפולשין –
משני ראשיהן לפלטיא.
הרב שכטר שליט"א הסביר שכונת הגמ' היא שיש ג' סוגי רה"ר ולא
כפשוטו שכל הני ג' הוי אותו דין רה"ר.
והביא ראייה מל' הרמב"ן בעירובין דף נט אע"פ שבעצם לא הסכים
לרש"י דבעינן ס' רבוא בכלל )פי' אפי' אצל מבואות מפולשין( מכ"מ כ' וז"ל
 ודאי דלא בעינן ס' רבוא )פי'  .(הרי להדיא טוען הרב שכטר
שיש הבדל מהותי בין סוג רה"ר של סרטיא לזה של מבואות המפולשין .והביא
שכן כתב כבר בס' אורחות חיים להרב מספינקא בשם תשו' בית יעקב .עפ"ז
מחדש הרב שכטר שלא יועיל תקון של   אצל סרטיא דכל מה
שיועיל דלתות למדים מדגלי מדבר )פי' שלא הי' שם דלתות ומת"כ הוה רה"ר(
אבל כ"ז נאמרה   אבל סרטיא היא   ולא בעינן
שום לימוד מדגלי מדבר שיחשב רה"ר )פי' שרק מבואות מפולשין בלי הלימוד
מדגלי מדבר הי' כרמלית ,דמצד עצמו אינו רה"ר גמורה ,וכעין זה משמע
מרש"י שהבאנו שכ' דבעי שיהא מפולש לפלטיא – שרק אגב הפלטיא נעשית
המבוי לרה"ר(.
ורציתי להוסיף שיסוד זה מפורש יותר אצל .בס' עבודת הקודש
להרשב"א )שער שלישי אות א'( כ' "איזו היא רה"ר גמורה ,כ"מ שהוא רחוב טז
ומתקבצין שם בני אדם לסחורה וכו' .ואע"פ ,
וזו היא  שאמרו" .וממשיך שם שרק אצל  מועיל דלתות,
והסבה לזה היא וז"ל "שאין רה"ר ) "וע"י נעילת
הדלתות לא נמסר עדיין לכל שעה(.

דמיערבא .ובלי להכניס לעומק הדבר הגם שבספר בעל המאור וכן בחכם צבי ואגרות משה
מובא רק  לא מיערבא רואים שדעתו היא שרה"ר שנשתנית לכרמלית אינו יכול לערב.
וראה עוד באגרות משה.
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הרב יחיאל ווינר

הרי להדיא שיש רה"ר שאין ניתן לתקן ע"י דלתות) .הרב שכטר הסביר
לי שלא הביא ראייתו מזה מפני שלא מובא האי שי' הרשב"א לדינא בשו"ע,
הגם שהחכם צבי סי' לה הי' מאד מקפיד לשי' זו וקלסה אותו ע"פ משמעות
הגמ' שם .והחכם צבי מובא בביאור היטב סי' שמ"ה ס"ק ז .וכן האגרות משה
חלק א סי' קלט מאד נוטה ליסוד זה של הרשב"א(.
אבל מה שק' לי לפ"ז הוא מה דאמרינן שרה"ר מקורה שלמדים מדגלי
מדבר מועיל אצל סרטיא ופלטיא שישתנו עי"ז לכרמלית 10,וכן הדין דבעי רוחב
טז' אמה .וע"פ יסודו של הרב שכטר שסרטיא ופלטיא הוו רה"ר גמורות ולא
הוצרכו מקור שיחשבו לרה"ר אז כל מה שלמדים מדגלי מדבר לכאו' לא שייכת
אצלם כלל כמו שראינו דלא בעינן ס' רבוא וכן מה שדלתות ננעלות לא מועילים.
ובאמת השיעור של רוחב  לא כ"כ קשה שרואים בגמ' שהיא
שיעור "בניחא תשמישתי" ,ולפ"ז מובן שגם בסרטיא ופלטיא בעינן לזה .אבל
מקורה מאן דכר שמי' ,הרי אצלינו בארצות הברית הרה"ר הכי גמורה היא קניון
ויתכן שיש מאלו מקומות שיש יותר מס' רבוא הגם שהיא מקורה .ושאלתי לרב
שכטר ע"ז ,והשיבני דשמא אה"נ – הגם שהוא עצמו כשמביא האי יסוד מחלק
בין התנאים של )א( ס' רבוא ו)ב( מפולש משער לשער להתנאים של )ג( ט"ז
אמה) ,ד( מקורה )ה( ושיהי' הרשות של הרבים ,וז"ל ,דהם )ג' ד' וה'( תנאים
בכל אופן של רה"ר ,ב' הראשונים הוו רק תנאים לדרכים ) מבואות
מפולשין( .יוצא שא' וב' שייך רק למבואות מפולשים ,ג' ד' וה' שייכים לכולם
)סרטיא ,פלטיא ומבואות מפולשים( ,השאלה היא מהי תיתי לחלק ,הרי כולם
למדים מדגלי מדבר.
ועלה בדעתי שהני ב' הראשונים לא מובאים בגמ' :ס' רבוא מצינו רק
 עירובין דף ו' )ד"ה ר"ה( וכן הבה"ג מביא אותה )ע"ש תוס' ד"ה כיצד
שהביא דבריו הגם שתוס' עצמו חולק ולא מצריך ס' רבוא ליעשות רה"ר דאו'
וכן רוב הראשונים פליגי על רש"י בזה ,עי' ביאור הלכה ריש הל' עירובין
שליקט כל שיטות הראשונים בזה( .ואילו התנאי השני שיהא מפולש משער
לשער ג"כ לא מובא בגמ' )הגמ' רק כותב "מפולשין"( שלא יהא שום עיקום.

 10עי' במאירי שבת דף ו' וז"ל מכל מקום דוקא שאינה מקורית )פי' הסרטיא( שאם היתה
מקורית דינה  עכ"ל.
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והשתא דאתינן להכי ,רציתי להוסיף עוד מקום שיכול להיות שמקורה
לא משתנה .יש דיון גדול איך להגדיר מלאכת העברת חפץ ד' אמות ברה"ר,
האם היא אב מלאכה בפני עצמו או תולדה של האב דמלאכה דהוצאה .כך היא
דעת הריטב"א ,הר"ן והבעה"מ .וגם מהרמב"ם משמע כן שכ' )הל' שבת יב:ח(
שד' אמות ברה"ר מפי השמועה למדנו) .עי' בר"ן לא :בדפי הרי"ף שמסביר
הקשר ע"פ הדין שאדם תופס ד' אמות שלו ,לכן כשמוציא חפץ חוץ לד' אמות
דומה למלאכת הוצאה מרשות לרשות( .לפי אלו השיטות מסתבר שהגדרת רה"ר
לענין מלאכת העברה ד' אמות שוה לרה"ר של הוצאה מרשות לרשות.
אבל בתשו' מהר"י אסאד )או"ח סי' פז( פסק דלא בעינן תנאי רה"ר
שלמדים מדגלי מדבר לענין העברה ברה"ר שהיא  ולא שייך למלאכת
הוצאה .לפי דבריו יוצא שהמעביר חפץ ד' אמות ברה"ר מקורה חייב) .ויותר
מזה נסתפק המנ"ח אי בעינן "עקירה והנחה" אצל העברה ד' אמות(.
אבל קשיא לי שיש גמ' מפורשת כנגד זה שהרי בשבת )ד (:מביא הגמ'
הדין שה מרה"י לרה"ר מקורה פטור ,והביא המקור לזה ממימרא של רב
)שם צח " (:ארבע אמות ברה"ר מקורה פטור" .הרי להדיא שדין רה"ר
של העברה היא היא אותו רה"ר של הוצאה דאי לא מה ראי' יש ,וצ"ע.

 

 
 
יש איסור לאכול דם .האיסור מובא בתורה בכמה מקומות ,לפעמים
כאיסור שיש בו כרת ולפעמים כלאו סתם) .עיין ערוה"ש יו"ד סז:א שמפרט
כל הפסוקים בפרוטרוט( .כדי להפליט כל הדם המובלע בבשר יכולים לצלותו
או למולחו ,וכמש"כ בערוך השלחן )סט:א( "דכך ברא הקב"ה להיות טבע
המלח להמשיך כל הדם המובלע בחתיכה".

 
מובא בטור יו"ד )סט:יב( בשם הגאונים "שבשר ששהה שלשה ימים
מעת לעת בלא מליחה נתייבש דמו בתוכו ולא יצא עוד על ידי מליחה ואין
לאכלו מבושל" .המחבר מביא זה הדין והוסיף "ואחר שצלאו לא יבשלנו ואם
בישלו מותר .שיטה זו של הגאונים היא חומרא שלא נמצא בגמרא ,אבל
הערוה"ש כותב )סט:עב( שיש רמז לזה בש"ס משתי סוגיות שונות .האחת היא
הסוגיא של הדחה קודם מליחה )חולין קיג (.והשנית היא בענין של אין מעידין
על המת אלא עד ג' ימים )יבמות קכ.(.
אף שחומרת הגאונים היה מקובל אצל הראשונים ,להריב"ש היה
שתי קושיות חמורות נגד שיטתם .הריב"ש מקשה )סי' פו( משתי סוגיות
בחולין )צג :לגבי אומצא דאסמיק ,וקיג :לגבי שובר מפרקתה של בהמה(
שמשמע משם שהדם לא נתייבש בתוכו ומליחה יועיל אך בסוף לא רצה
להקל נגד הגאונים.
לפי הגאונים בשר ששהה מותר רק ע"י צלי שצלי שואב הדם שבו
מעצמו מחמת חום האש .לכתחילה צריך גם בצלי קצת מליחה )רמ"א יו"ד
עו:ב( אבל לבשל הבשר ששהה ג' ימים בלי מליחה אסור שאנו חוששים
שבבישול מפליט הדם ויוצא לקדירה ושוב נבלע בבשר )אבל בצלי הדם שותת
ויורד למטה ואינו נבלע עוד בבשר(.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע

בשר ששהה ג' ימים בלי מליחה
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אסור לבשל הבשר ששהה אפילו אחר צלי ,שחוששים שלא יצא כל
הדם בצלי ועכשיו בבישול יוצא עוד .אבל אם כבר נתבשל אחר צלי ,כתב הש"ך
)יט:נא( שאנו תולין לומר שיצא הכל ומה שנשאר ולא יצא שוב לא יצא גם על
ידי בישול.
עכשיו צריכים לברר מתי מתחילים הג' ימים .היד יהודה )פירוש הקצר
סט:פא( סובר שפשוט שמתחילים מעת שנתקרר הדם .בשו"ת עמק הלכה
)יו"ד סי' כו( יש שיטה שהזמן מתחיל משעה שהופשט העור .והדרכי תשובה
)סט:ריא( דוחה שיטתו בשתי ידים וכותב שאין לסמוך על דבריו אפילו לסניף
בעלמא] .ראה להלן לשיטה נוספת של הפ"ת[.
באופנים מסויימים הפוסקים התירו לבשל אחר צלי .הכנסת הגדולה
)הג' ב"י ס"ק כא( מקיל אפילו בחתיכה שדרך לאכלה צלויה לעשות בישול
אחרי צלי דבבישול יכול לעשות מטעמים רבים .הפ"ת סובר דלעת הצורך כגון
בלילי פסחים שאין אוכלין מבושל רק צלי ואח"כ בישלו אוכלין כמו שמבואר
באו"ח סי' תע"ו .ויש לסמוך על תשובת הרדב"ז ח"א סי' לק"ח שמותר לבשל
אחר צלי אם ישליכו הבשר בעת שהמים רותחים.
הט"ז )סט:לב( מביא שיטה מעניינת דאמרינן להיפך .הוא כותב שאם
מלח הבשר ששהה ג' ימים עם שאר בשר שכבר נמלח והודח בכלי שאינו מנוקב
אסור גם שאר הבשר ,דאמרינן שמא יצא הדם שנתקשה על ידי המליחה ואוסר
שאר הבשר כיון שמונח בכלי שאינו מנוקב.
והרב מרדכי וויליג העיר לי שאזלינן לחומרא לשני צדדים כשיש
חסרון מחמת ידיעה .וכאן לא יודעים אם האמת כהגאונים שבודאי לא יוצא דם
ע"י מליחה ואז הבשר שכבר נמלח והודח מותרת לגמרי או שמא באמת הבשר
ששהה יכול להפליט דמו אם נמלח ,ועכשיו אוסרת שאר הבשר בכלי שאינו
מנוקב.
ויש להעיר שצריכים ליזהר כשאוכלים הבשר צלי בלי מליחה שיש
להקפיד לצלות את הבשר כל צרכו ,דאם אינו צולהו כל צרכו ייתכן ואין הוא
מפליט את כל הדם .ובפרט צריכין ליזהר בזה מפני שיש אנשים שאוהבים
לאכול בשר כשאינו מבושל כל צרכו ועלולים להכשל בדין ח"ו.
עוד אפשר להעיר שאם צלו הבשר ששהה מותר לחממו אח"כ בתנור
או מיקרוגל בלי רוטב או מים ולא נקרא בישול.
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יש אופן שמותר להשהות הבשר עוד ג' ימים ,וזה הוא ע"י שרייה במים
כמוש"כ באגור )הל' מליחה אלף ר(" :ראיתי גדולים מכשירין כששפכו מים
עליו תוך הג' ימים .והמהדרין נותנים הבשר תוך ג' ימים במים ומניחין שם כמו
שתי שעות ואז יכול להשהות עוד עד ג' ימים אחרים מפני שהמים מרככין אותו
ואינו מתקשה" .המחבר כותב )א:יג(" :ואם שרו אותו במים תוך ג' ימים יכול
להשהותו עוד ג' ימים אחרים פחות חצי שעה" )ועיין בדברי סופרים בפירושו
עמק דבר ס"ק תתק"ע שמבאר שאפילו אם הלשון של "ואם שרו" משמע
בדיעבד ,מ"מ משמע דאחר ששהו מותר אף לכתחילה להשהותו ג' ימים( .ואף
שהרמ"א מתיר שרייה רק בדיעבד בד"מ )סט:כח( וגם דבמקומות שכבר נתפשט
המנהג אבל כאן הוא שותק .והש"ך )סט:נג( סובר שאין להחמיר בדינים אלו
כיון שלא מצינו חומר דבשר ששהה ג' ימים בש"ס .וגם הריב"ש שדא בה נרגא.
ומ"מ לכתחילה יש לשרותו היטב כשרוצה להשהותו עוד ג' ימים.
עוד נראה שלכתחילה אם שורין הבשר במים צריכין לנקב גידי הדם
)וע"ע בדברי סופרים סט:רנז( .צריכים לברר כמה זמן השרייה במים .יש כמה
שיטות בין גדולי הפוסקים בענין זה .האו"ה )ב:א( מצריך קצת שעה ,האגור
שהבאנו מצריך כמו שתי שעות ,והערוה"ש )סט:עו( מצריך חצי שעה .בשולחן
גבור )ס"ק נב( יש סברא שהמחבר לקח שיטה אמצעית בין המחמירים
והמקילים ,שלא די בשפיכה בעלמא וצריכים שרייה במים אבל גם לא צריכים
להיות במים לשתי שעות )ועיין בדברי סופרים בפירושו עמק דבר סט:תתקסא
פירוש יפה למה אוסרים האחרונים לכתחילה שרייה במים לחצי שעה( .כתב
בגליון מהרש"א )סט:יג( שגם מותר לעשות השרייה פעם שנית לעוד ג' ימים.
והדברי סופרים )סט:ע( מביא שגם הלבוש ,כנסת גדולה וד"ת התירו לעשות
השרייה עוד פעם.
השאלה הגדולה שהתעוררה היא אם מותר להשהות הבשר עוד ג' ימים
אם רק שפכו המים על הבשר בהדחה בעלמא בלי שרייה במים לזמן מסויים.
נראה שרוב הפוסקים לא התירו לעשות הדחה בעלמא לכתחילה ורק באופנים
של שעת הדחק והפסד מרובה התירו לעשות הדחה בעלמא) .ועיין דרכי תשובה
סט:כ שמביא השיטות בזה( .היד יהודה מסביר את המח' בין האוסרים והמקילים
בהדחה בעלמא :האוסרים סוברים שהדם מתקשה מעט מעט במשך הג' ימים
וצריכים שהייה לזה ,והמקילים סוברים שהדם לא נתקשה עד סוף ג' ימים ,ורק
צריכים להציל שלא יתקשה ולזה די בשפיכה בעלמא )פירוש הארוך ס"ק נו(.
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אבל נראה שרוב הפוסקים תפסו סברא ראשונה ,שהדם מתקשה מעט מעט ולכן
רק הקילו באופנים מסויימים של הפסד מרובה .וזה מסתבר שצריכים שרייה
בשביל שכל הסיבה שבבשר ששהה לא יועיל המליחה הוא בשביל דם שנתייבש
ונתקשה ואז צריכים שרייה היטב לרכך הדם )עיין גר"א סט:נא( ושפיכה בעלמא
לא מרכך כל כך .גם כתב הט"ז )סט:א( שמליחה תועיל לדם הבלוע שהוא לח,
והבשר שרק שפכו עליו מים בהעברה בעלמא נראה לי שהמים לא נכנס בפנים
ולא יועיל לעשות הדם לח ,ואז המליחה שעושים לא תועיל .נראה שכדאי
לשמוע לקולו של הערוה"ש )סט:עז( שכותב "וצווחנו ע"ז ולית דמשגח".
אפשר להעיר שאפילו אם קיבל בעל המפעל או חנות היתר גמור אחר
שאילת חכם לעשות רק שפיכה בעלמא יכול להיות שזה לא אותו דבר להקונה.
במשך הדורות רוב התשובות התירו שפיכה בעלמא לאנשים פרטיים .אך היום
המפעל או חנות הוא זה שמקבל היתר לעשות שפיכה בעלמא אבל הבשר נאכל
ע"י לקוחות בהרבה מקומות ,וגם במקומות שגרים הרבה יהודים ויש הרבה
חנויות שמוכרות בשר .ולכן אף שהחנות קיבלה היתר אמיתי לעשות שפיכה
בעלמא ,למה הקונה צריך לקנות בשר שהתירו בדיעבד כשיש חניות אחרות
ששרו באופן לכתחילה? אך מצד שני ,אם כל הקונים מעדיפים לקנות בשר
שנשרה לכתחילה בלי שפיכה ,מה הועיל ההיתר? לכן צריכים עיון גדול לברר
מה לעשות במצב כזה.
הט"ז כותב )סט:לג(" :דוקא שרו קצת שעה אבל אין די בעברת מים
עליו  ...ואם נקרו הבשר תוך הג' ימים סומכים אז בידעבד אף על מה ששפכו
עליו בהעברה בעלמא מאחר שאין שם דם אלא מה שמובלע בבשר .ומ"מ צריך
אח"כ הדחה אחרת קודם המליחה לקדירה אפילו דיעבד" .הט"ז מביא זאת בשם
האו"ה )ב:א-ג( .כשקוראים את דברי הט"ז לא מובן להדיא האם החיוב לעשות
הדחה קודם המליחה הולך על השפיכה בעלמא או גם על שרו קצת שעה ,אבל
באו"ה עצמו יותר מבורר שההדחה שצריכים לפני המליחה שייך רק להשפיכה
בעלמא .אפשר להסביר למה לא צריכים הדחה לפני המליחה אם שרו הבשר
היטב .הט"ז בעצמו )א:א( כותב שתי טעמים למה בשר צריך הדחה ראשונה
לפני מליחה :א( משום דם בעין ,שהוא על הבשר שאין המלח מפליט אלא דם
הבלוע שהוא לח ,אבל לא מה שנתייבש על פניו ,ב( משום שיתרכך הבשר ויצא
דמו ע"י מליחה ,שאם יהא נקרש על פניו לא יהא כח במלח להוציא דמו עכ"ל
של הב"י .נראה לי ששתי הטעמים לא שייכים אם כבר שרו הבשר במים היטב
במשך הג' ימים .הטעם הראשון של דם בעין פרחה בשביל ששרייה היטב מסיר
כל הדם בעין וגם טעם השני עזבה בשביל שכל הסיבה שצריכים שרייה
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להשהות עוד ג' ימים זה לרכך הבשר כמו שבארנו בשם הגר"א .משום כל זה
אפשר לומר שהט"ז באמת לא הצריך הדחה לפני מליחה רק באופן ששפכו מים
בהעברה בעלמא.
מובא בפ"ת )סט:כב( שיכולים להקל להתחיל הג' ימים על בשר ששרו
מעת שבלע כל לחלוחית המים .מובן מכאן שבודאי לא צריכים שהבשר יהיה
לח כל הג' ימים ,ורק צריכים שזמן אחת בג' ימים היה לח.
היד יהודה )פיה"א ס"ק נח( מביא בשם היעב"ץ בספר מגדל עוז שכתב
בטעם שהייה ג' ימים ,משום דאמרינן )סנהדרין צא (.אפשר לחתיכת בשר ג'
ימים ואינו מסרחת ,בתמיה ,מכאן אתה למד שאם שוהה ג' ימים הוא נפסד
ומתחיל להירקח ומתערב הדם עם עצם הבשר ונבלע בו כמו ע"י בישול
וכבישה ,ומתמזגת הלחות זה מזה ואינם נפרדים עוד ע"י מליחה ,ומסיים
היעב"ץ שלפי"ז הוא חוכך על מה שהתירו ע"י שרייה תוך ג' ימים ,אלא שנהגו.
ואיך שיהיה ,חידוש הוא שחידשו הגאונים ואין לנו בו אלא חידושו .אפשר לתת
טעם בהגמ' בסנהדרין ומזה לחדש אופן שלפי היעב"ץ יהיה מותר להשהות
בשר עוד ג' ימים .בבראשית רבה )יז ,ח( מובא" :אם תניח בשר ג' ימים בלא
מלח מיד הוא מסריח" .משמע מכאן שבלי המלח להחזיק את הבשר באופן טרי
אז הבשר מסריח לאחר ג' ימים .יוצא שלא צריך להיות שבשר מסריח לאחר
ג' ימים ,רק שאם אין משמרים הבשר אז נסרח .אבל בזמננו אם נותנים הבשר
למקפיא אז הבשר יכול להשאר טרי לזמן רב .ונראה לי שאפילו היעב"ץ יסכים
שיכול לתת הבשר במקפיא ולהשהות עוד כמה ימים.

 

 *
תחילת פרק שלישי של מסכת שבת עוסקת באיסורי דרבנן השייכים
למלאכת בישול ,החזרה ושהייה .רוב רובו של הסוגיות מנסה לברר את הדינים
לכתחילה ,מה מותר ,מה אסור ,ומתי .בדף לח .הגמרא מעלה את השאלה מה
קורה בדיעבד ,כאשר אדם עובר על אחד מן האיסורים ואיך להתייחס לתוצאות
הפעולות האסורות .יש כמה מקרים של שוגג ,כגון שוגג בבישול דאורייתא ,או
שכח קדירה על גבי קירה ובשלה בשבת )שאסור משום איסור שהייה( ,או עבר
ושהה.
לגבי בישול ,יש מח' תנאים בהיקף האיסור של "מעשה שבת" ,כלומר
אוכל שמוכן בשבת באיסור .מח' זו מופיעה בקצרה בכמה מקומות )שבת לח,.
ביצה יז :ועוד( ,והסוגיא השלימה נמצאת גם כן בכמה מקומות )כתובות לד,.
גיטין נג ,:ועוד( וזה לשון הגמרא" :המבשל בשבת ,בשוגג יאכל ,במזיד לא
יאכל ,דברי ר"מ; ר' יהודה אומר :בשוגג יאכל למוצאי שבת ,במזיד לא יאכל
עולמית; רבי יוחנן הסנדלר אומר :בשוגג יאכל למוצאי שבת לאחרים ולא לו,
במזיד לא יאכל עולמית לא לו ולא לאחרים ".הגמרא ממשיכה להסביר את
שיטת ר' יוחנן הסנדלר ומקור שיטתו ,ולדון אם האיסור של "מעשה שבת" הוא
מדרבנן או מדאורייתא.
להלכה ,יש מחלוקת בין המחבר ובין הגר"א אם פוסקים כר' יהודה או
כר"מ )ושיטת ר"י הסנדלר נדחית( .המחבר )או"ח שיח:א( פוסק כר"י וכותב
"המבשל בשבת )הגה או שעשה אחת משאר מלאכות( במזיד ,אסור לו לעולם
ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד; ובשוגג ,אסור בו ביום גם לאחרים ,ולערב
מותר גם לו מיד ".הגר"א )שם( מצטט את בעלי התוספות )וגם הרמב"ם
והגאונים( שפוסקים כר"מ ,ומכריע כמותם .במ"ב )שם ס"ק ז( נפסק שיש
לסמוך על שיטת הגר"א בשעת הדחק אם בישל בשוגג.

* תודתי נתון לחיים קנדל שאיתו למדתי את הסוגיא.
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יונתן מתתיהו זירינג

הגמרא מביאה עוד מח' גבי אוכל שנחזר או נשהה בשוגג או במזיד
)"עבר ושהה"( .יש שמחמירים אפילו בשוגג )יותר ממבשל ממש( משום "דאתי
לאיערומי" ,ויש שמקילים שאפילו במזיד מותר משום "דלא קא עביד מעשה".
הגמרא גם מחלקת בין מקרים של מצטמק ויפה לו למצטמק ורע לו .למסקנא,
משרבו משהין במזיד ,גזרו גזרה על השוכח ,ומביאה מח' גבי ההיקף של
הגזרה .בסוף ,הגמ' שואלת במקרה של "עבר ושהה" ,והגדרתה לא ברורה.1
לסכם ,נצטט את פסק השו"ע )רנג:א( בענין" :ואם שכח ושהה ,אם
הוא תבשיל שבישל כל צרכו ,מותר אפי' הוא מצטמק ויפה לו; ואם הוא תבשיל
שהתחיל להתבשל ולא בישל כל צרכו ,אסור עד מוצאי שבת; ואם עבר ושהה
אסור בשניהם] .הגה :עד בכדי שיעשו ואם החזירם א"י בשבת ,דינו כשכח
ושהה ואם החזירו ישראל ,דינו כעבר ושהה .ואם מצטמק ורע לו ,מותר שהרי
לא נהנה מן האיסור [.וי"א שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי )פי' שם אדם שהיה
אוכל מאכלו שלא נתבשל כל צרכו( ,או שנתבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו,
מותר להשהותו ע"ג כירה"2.
המחלוקות האלו עוסקות במקרים של מעשה שבת בשוגג או במזיד.
ויש עוד מקרה שאינו נידון בפירוש בסוגיות ,שהוא מעשה שבת המבוסס על
מחלוקת הפוסקים ,שהמ"ב )סימן שיח ס"ק ב( מצטט את הפמ"ג )שם בא"א
אות י( שאם "יש ספק פלוגתא בזה אי הוי בכלל בישול או לאו או בשאר
מלאכות כה"ג אין לאסור בדיעבד דכל האיסור הזה הוא רק מדרבנן שקנסוהו
וספיקא דרבנן לקולא ".בפמ"ג עצמו אינו ברור אם הוא מכוון לכלל מקיף או
אם הוא מצמצם אותו למקרה של ספק בישול בתולדות חמה ,וכן העלה
האורחות שבת )פרק כה הערה סט( .יותר מזה ,הפמ"ג עצמו )שם במשבצות
זהב אות ג( פוסק שבספק פלוגתא יש להחמיר בו ביום משום שהוא דבר שיש לו
מתירין .בכל מקרה ,יש שסומכים על פסק הפמ"ג כמו שמבין אותו המ"ב.
וריאציות שונות של הפסק הזה מופיעות גם בשו"ת מנחת שלמה )תנינא ח"ב
 1עיין בתוס' ורי"ף על אתר ,וברמב"ם שבת ג:ד ,ו:כג ,ואכמ"ל.
 2כמו שציינתי ,יש כמה מחלוקות בדבר ,ואין מקום להכנס להם .גם מבחינת הסברא יש הרבה
סיבוכים .להסבר נפלא של הגרי"ד הלוי סולוביצ'יק בשיטות הרמב"ם והרי"ף ,עיין בספר
עם מרדכי על מס' שבת למו"ר הרב מרדכי וויליג שליט"א עמ'  .53-52אבל לענייננו כל
הדיונים האלו צדדיים.
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סי' כד ד"ה גם חושבני לענין בישול ,אבל הוא מרחיב את זה גם לספק
מציאות ,(3שו"ת ציץ אליעזר )חלק ח סימן טו ,קונ' משיבת נפש פרק יא ד"ה
ועוד זאת וחלק יח סימן לב ד"ה דיעוין במשנה ,אבל הוא מביא את זה מתוך
נמוקים אחרים( ,ושו"ת עטרת פז )ח"א כרך א ,או"ח סי' יג ד"ה אמנם לעומת –
עיין שם שהוא מצמצם את זה לספקא דדינא להוציא לספק במציאות ששם שייך
הכלל של דשל"מ( .להלכה ,מו"ר הרב מרדכי וויליג פוסק כהבנת המ"ב
בפמ"ג .4אבל השיטה הזאת נראית מוקשה מסוגיות מפורשות בש"ס ,ומצאתי
מעטים שמתייחסים לזה.
הגמרא בשבת )קלט-:קמ (.עוסקת במקרים של איסורי לש דרבנן.5
בתוך איזה דיון בסוגיא שם ,שאביי ורבא מחמירים ,הגמרא מספרת ש"אימיה
דאביי עבדא ליה ולא אכל ,דביתהו דזעירא עבדא ליה לרב חייא בר אשי ולא
אכיל ,אמרה ליה :לרבך עבידי ליה ואכל ,ואת לא אכלת?" וכמו כן בדף קט.
לגבי מקרה של נראה כמתקן )כך פירש רש"י( איתא" :אמר רב חסדא :שריקא
טויא שרי ,פיעפועי ביעי אסור .דביתהו דזעירי עבדא ליה לחייא בר אשי ולא
אכל .אמרה ליה :לרבך עבדי ליה ואכל ,ואת לא אכלת?" 6על פניו יש כאן שני
מקרים מפורשים שיש מח' הפוסקים אם מעשה מוגדרת כלישה או נראה
כמתקן ,ואעפ"כ גם אביי וגם רב חייא בר אשי סירבו לסמוך על שיטת המקילים
ולא אכלו את האוכל שהיו סבורים שהיה מוכן באיסור ,וזה נגד שיטת הפמ"ג
כפי שמבין אותו המ"ב ,שלשיטתו יהיה מותר לכו"ע .וצ"ב מה יסוד הסיפורים
האלו ,ואיך אפשר לתרץ קושיותנו על המ"ב.
ומסביר המאירי )שבת לח .ד"ה המבשל( שמח' הפוסקים שוה למקרה
של שוגג .המאירי עוסק בשאלה אם לפסוק כר"מ או כר"י במקרה של שוגג.
 3הוא מוסיף שאין אפילו הסברא להחמיר כי דבר שיש לו מתירין אינו שייך במקרה של
השואל ,ועיין שם.
 4עיין בתשובות הנ"ל שגם הרחיבו את שיטת הפמ"ג ,ואכמ"ל.
 5הסוגיא של לש היא סוגיא מסובכת למדי ועיין בסוגיא בשבת יח ,.וקנה-:קנו .לגבי האיסורים
מדרבנן וההיתרים עיין בב"י סימן שכא:יד ,בתרומת הדשן )סימן נג( ,באגלי טל )לש ס"ק ט
אות טז-יח( ועוד ,ואכמ"ל.
 6ביטוי זה מופיע גם בחולין קיא :בענין נותן טעם ,אבל שם ברור שלפי האוסרים המאכל הוא
בעיתי בעצם ,ואז מובן שהוא לא אכל ,ואין זה שייך לעניננו.
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בתוך דבריו הוא מביא ראיה מהסוגיא בדף קמ .שהבבלי פוסק כר"י" :ומ"מ
הרבה סוגיות נאמרות כדעת ר' יהודה והוא שנאמר בפרק שרצים שירקא טויא
שרי פעפועי ביעי אסור דביתהו דזעירי עבדא ליה לרב חייא ולא אכל אמרה ליה
לרבך עבדי ואכל ואת לא אכלת ובפ' תולין אמרו אמיה דאביי עבדא ליה ולא
אכל
וכן בפרק ביצה ברב פפי אייתו ליה דייסא ולא אכל" מדבריו יוצא ברור שאין
חילוק בין מקרה של שוגג למקרה של מחלוקת הפוסקים ,ואם מישהו סומך על
שיטה שאחר אינו פוסק כמותה ,מעשיו מוגדרים כמעשה שבת בשוגג .לכן ,אם
פוסקים כמו ר"י ,כמו שפוסק השו"ע ,יש לאסור עד מוצאי שבת אוכל שהכינו
באופן שאסור לדעת מי שאוכלו.
וכדברי המאירי כן דברי הגר"א )ביאור הגר"א או"ח שיח:א( בתוך
דחייה של שיטת הרמב"ן" :וכל הראיות שהביא הרמב"ן ממ"ש בפ' תולין ק"מ
א' דביתהו דזעירי כו' אימיה דאביי עבדא כו'  ".  ברור שגם
הגר"א השוה בין מקרה של שוגג למקרה של מחלוקת הפוסקים כדברי המאירי
ונגד דברי המ"ב.
ויש סיפור דומה בירושלמי .במשנה במסכת ביצה )ב:ח( נמצאת
מחלוקת בין החכמים ור"א אם מותר לשחוק את הפלפלין ברחיים שלהם
ביו"ט :ר"א מתיר והחכמים אוסרים .רבן גמליאל פסק להתיר כדברי ר"א.
הירושלמי מספר" :של בית ר"ג היו שוחקין את הפילפלין בריחיים שלהן א"ר
אלעזר בי ר' צדוק פעם אחת אכל אבא אצל ר"ג והביאו לפניו אינגורין ובתוכן
פילפלין שחוקים כיון שטעמן משך ידו מהן אמרו לו אל תחוש להם מערב יום
טוב הן שחוקין ויעשה רבי צדוק כשוגג אצל רבן גמליאל ויאכל אלא שלא
להתיר מלאכה על ידי ר"ג ".על פניו היינו מקרה אחר שיש מחלוקת בין
הפוסקים אם מעשה מותר או אסור ,ואעפ"כ ,האוסר פסק שאסור לאכול האוכל
המוכן בצורה אסורה לשיטתו.7
אבל יש שמדייקים להיפך מדברי הירושלמי כאן ,ונראה את דברי
המאירי" :ומ"מ יש פוסקין כר' מאיר ממה שאמרו בירושלמי של י"ט של בית ר"ג
היו שוחקין פלפלין ברחיים שלהם א"ר אלעזר בר צדוק פעם אחת אכל אבא אצל
ר"ג והביאו לפניו אניגרון ובתוכו פלפלין שחוקים כיון שטעמן משך ידו מהן אמר
 7עיין במפרשי הירושלמי על אתר ,וגם בפירוש הרב חיים קניבסקי שליט"א.
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לו אל תחוש להם מערב יום טוב הם שחוקים ושאלו ויעשה ר' צדוק אצל ר"ג
בשוגג אלא שלא להתיר מלאכה על ידי ר"ג כלומר שלא ילמדו מהם 

".אם כן ,היה מקום לומר אותו דבר בסוגיות בבבלי,
ולדחות את הקושיא על המ"ב .אולם ,אין המאירי סובר ככה ,שממשיך "ומ"מ
הואיל וסוגיות שבתלמוד שלנו כר' יהודה ".אם כן ,לאיזה סיבה סובר המאירי
שאע"פ שהיה מקום להסבר בירושלמי שלא כדין אלא כמדת חסידות ,אין מקום
להסביר כך בבבלי 8.בין כך ובין כך ,המאירי חושב שמקרים של שוגג ומקרים של
מחלוקת הם שוים ,שלא כדברי המ"ב .אם כן ,לפי שיטת השו"ע שפוסק כר"י,
אסור לאשכנזי להיות אורח בבית תימני בשבת שסובר שאין בישול אחר בישול
אפילו בדבר לח ומחזיר דברים לחים לבלעך או לפלטה ,שהרי רוב השיטות
סוברות שיש בישול אחר בישול בדבר לח .9ואם רצה להקל במקרים של שהייה
והחזרה שהם רק מדרבנן ,הרי גם המקרה בגמ' קמ .הוא דרבנן )וכן הוא המקרה
בדף קט(.ואז צריכים להחמיר אפילו במחלוקות באיסורי דרבנן.
יש כמה אפשריות להגן פסק המ"ב שלא להכחיש סוגיות מפורשות
בש"ס ,או מטעמיה או לאו מטעמיה.
א .ראשית ,יש להציע שהגמרא בדף קמ .הוא רק מדת חסידות ,אבל
מעיקר הדין מותר לסמוך על דעת המקילים במקרה של מחלוקת .אבל כמ"ש
 8הציע ידידי מרדכי קארנבלוטה שאפשר שלשון הירושלמי משמע למאירי שמדת חסידות
היתה ,במה שאמר "אלא שלא להתיר מלאכה ע"י ר"ג ",משא"כ לשון הבבלי דלא משמע
למאירי כמדת חסידות.
 9הבאתי את זה רק לדוגמא ,אע"פ שהפסק בענין זה תלוי בכמה וכמה מח' .בפשטות הרמב"ם,
רשב"א והר"ן פוסקים שאין בישול אחר בישול אפילו בדבר לח .לעומת זאת ,רש"י ,רא"ש,
טור ,ורבינו יונה מחמירים .לסיכום ,עיין בביאור הלכה )שיח:ד ד"ה ויש( .השו"ע פוסק
להחמיר )שם ד' וט"ו( .שיטת רמ"א אינה ברורה .מצד אחד הוא מצטט את שיטת המקילים )שם
טו( .מצד שני ,הוא גם פוסק שאסור לבשל משקה מבושלת אם נצטנן לגמרי .כמה אחרונים
מסבירים שמעיקר הדין אין בישול אחר בישול בדבר לח ,והפסק של הרמ"א הוא רק לחומרא.
עיין לדוגמא באגלי טל )בישול ס"ק יד( ובחזון איש )או"ח לז:יג( ובאגרות משה )או"ח ח"ג
סימן עד בישול סק"ס( .אולם ,נראה שהרמ"א מחמיר מעיקר הדין ,ובמקרה שהמשקה לא נצטנן
לגמרי ,המשקה עדיין מוגדר כמבושל ,כי מחמירים רק במקרה ש"אזל ליה בישוליה ".כך
שמעתי ממו"ר הרב מרדכי וויליג שליט"א ,ועיין בעם מרדכי על מס' שבת עמודים 62-60
שהוא מוכיח את זה מהסבר תרומת הדשן והגמ"מ ועוד.

310

יונתן מתתיהו זירינג

לאיזה סיבה המאירי חושב שזה בלתי אפשרי בבבלי ,וראיה לזה שהוא העלה
האפשרות הזאת בירושלמי והדגיש שזה מחלוקת בין הבבלי והירושלמי ,ולכן
העלה את הסברא הזאת ולא הסביר את הבבלי ע"י .אבל ,עדיין יש לומר שהיא
נכונה כהסבר של הסוגיא עצמה לפי המ"ב ,ואולם לא לפי המאירי.
ב .יש להציע שמעיקר הדין מותר לאנשים רגילים לסמוך על שיטות
מקילות ,אבל הפוסק עצמו צריך להחמיר כדי להראות שהוא פוסק אחרת.
כנראה ,אפשר לראות פירוש כזה בדברי המאירי ,אבל גם כן רק בפירוש
הירושלמי ,כי שם הוא כותב שר"א החמיר על עצמו "שלא ילמדו מהם ".דבר
דומה נמצא בפירוש הג"ר חיים קניבסקי על הירושלמי .כמו שהעליתי לעיל,
המאירי כנראה חושב שלאיזה סיבה לא היתה אפשרות כזאת בבבלי ,וסיבה זו
צ"ב .גם יש לציין ,שאם ההסבר הזה נכון ,תצא חומרא נפלאה לרבנים ופוסקים,
שאסור להם לסמוך על שיטות חוץ משיטתם ,אבל אני מעלה את זה רק ברמה
הלמדנית ,ואיני כדאי להכנס לדיונים במישור ההלכתי.
ג .יש להעלות שאכן המ"ב טעה מסברא ,אבל מ"מ יש מקום להקל
להלכה .גם המאירי וגם הגר"א סוברים שהגמרא בדף קמ .מבוססת על שיטת
ר"י ,נגד ר"מ .להלכה ,המאירי פוסק כר"י ,אבל כמו שציינתי לעיל ,הגר"א
פוסק כר"מ והמ"ב כותב שאפשר לסמוך עליו בשעת הדחק .א"כ יש להודות
לכל הסברות שהעליתי לעיל נגד המ"ב ,ובכל זאת לפסוק הלכה למעשה
כשיטת המ"ב .אבל ,אם זה נכון ,נראה שכל ההרחבים של שיטתו הנמצאים
בפוסקים המודרנים מוקשים ,כי בעצם אין ההלכה כהמ"ב ,ויש לחזור ולשקול
שיטותיהם שנית.
ד .יש להציע שיש חילוק בין אופן הפסק בתקופת התלמוד לפסק בזמן
הזה .למרות שמעיקר הדין יש להחמיר גם בדיני דרבנן ,הוא רק במקרה שאין
ספק שהדבר אסור .וודאות כזה היתה אפשרית בתקופת התלמוד ,אבל בזמננו
אין אפשרות להגיע לוודאות גמורה ולדחות שיטת אחרות לחלוטין .סברא כזאת
העלה מו"ר הרב מרדכי וויליג כששאלתי אותו את השאלה הזאת .אבל ,בעיני
זה נראה בעיתי מכמה סיבות .ראשית ,המקרה של הגמרא בשבת היה מקרה
שהרבי של רב חייא בר אשי פוסק להקל ורב חייא עצמו מחמיר .נראה שאם היה
שום מקום שאמור להיות פקפוק בלב רב חייא בר אשי ,זה אמור להיות במקרה
שרבו פוסק כנגדו ,ולפחות ראוי היה שספק יכנס בלבו .א"כ ,רואים שגם במקרה
של מח' בלי וודאות יש להחמיר) .אולם גם יש לטעון להיפך ,שאם רב חייא
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לא היה משוכנע לגמרי שהוא היה צודק ,הוא לא היה מוכן לחלוק על רבו,
והעובדא שהוא אכן חלק עליו מראה שזה היה מקרה של וודאות .10א"כ ,זה
יהיה פתרון נחמד לבעיתנו (.שנית ,הסברא הזאת כנראה תלויה בסוגיא של
"ראוי הוא לר' פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק ",ע"פ מה שכותב מו"ר הרב
אהרן ליכטנשטיין שליט"א ,שיש מקום לסמוך על זה רק אם אינו ברור לך
שהשיטה שרוצים לסמוך עליו מוטעית .אלא יש מחלוקת בין האחרנים באיזה
מקרים אפשר לסמוך על הכלל הזה ,בדיני דאורייתא )שו"ת הרשב"א א:רנג
לפי רא"ל ,(11רק בדיני דרבנן )שו"ת הרשב"א לפי הש"ך בכללי הוראה יו"ד סוף
סימן רמב ,וכך שמעתי גם מאהרן סגל בשם הרב צבי שכטר שליט"א( ,או רק
במקרה שאין הסכם בין הפוסקים )חזון איש יו"ד סימן קנ( .13,12לפיכך ,זה אמור
לפתור חלק מהבעיות ,אבל עדיין יהיה מקרים שיצאו לחומרא.
ה .אחר העיון מצאתי שכעין קושייתנו מקשה גם השפת אמת .בדף קט.
)ד"ה שריקא( הוא העלה הסבר צדדי ,ולא נכנס לזה ,כי זה אמור לפתור את
הבעיה בדף קמ .אבל ,בדף קמ) .ד"ה אימיה( הוא כותב "ואפשר שהחמירו כדי
שלא יעשו להם כן פעם אחרת ".זה דומה לתירוץ השני שהעליתי שיש צורך
להראות שיטתו כדי שאף אחד לא יטעה ,אלא כאן החשש הוא שהם יעברו על
אותו דבר פעם אחרת כדי לתת לו .אבל ,זה לא יעזור אם אנו מתכננים מראש
להתארח אצל אנשים שסומכים על שיטות מקילות ,כי אז אנחנו גורמים לאיסור
לפי השיטה הזאת.
אחר העיון מצאתי שאכן יש שהחמירו כמו שהעליתי ,אבל מסיבות
אחרות .בספר אורחות שבת )פרק כה אות לה( נפסק שאם הסומך על שיטת
המקל עשה את ה"איסור" לצורך האדם המחמיר ,אסור למחמיר ליהנות מהמלאכה
 10יש להעלות סברא כזאת על בסיס תרומת הדשן בפסקים וכתבים סימן רלח ,וסברתו מצוטט
בקיצור ברמ"א יו"ד רמב:ג ,ואכמ"ל.
 11עיין במאמרו "מה אנוש" עמודים  48-43ובהערה  197ומקורות שמצוטטים שם.
 12לסיכום השיטות עיין בספר דברי ברכה ומועד :עיונים בנושאי ברכות ומועדים )ישיבת
הר עציון( ,של הרב נתנאל הלפגוט" ,שעת הדחק כגורם בפסיקת ההלכה" עמוד .145-152
 13לשיטה דומה בענין טעה בדבר משנה ,עיין בחוות יאיר המצוטט בפתחי תשובה )חו"מ
כה:ב(.
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בשבת .בנוסף הוא מציין שגם הגר"מ פיינשטין בשו"ת אג"מ )או"ח ח"ד סימן
קיט אות ה( מסתפק בדבר ,אבל הוא מצדד להקל באיסורי דרבנן וז"ל "בדבר
עכו"ם שפתח קען )קופסא( אם לצורך עצמו רשאי גם הישראל לאכול ואם
לצורך ישראל יש לאסור .ואם פתח ישראל שסובר ע"פ הוראת חכם להיתר אם
מותר לאחד שסובר שאסור לפתוח ע"פ הוראת חכם אחר יש להסתפק דכיון
שנעשה בהיתר אין זה בכלל איסור מעשה שבת ובפרט באיסור דרבנן ויש להקל
כדי שלא יתדמה כחולק עליהם ".אבל ,האורחות שבת )שם הערה עז( מוסיף,
)וכן נראה( שאין למחמירים לומר למקילים לעשות את המעשה עבורו .אם כן,
במקרה שאורח יודע שבעל הבית יעבור עבורו ,לפע"ד יש להחמיר על פי סברת
האורחות שבת .אבל ,גם האורחות שבת )שם אות לד( עצמו מביא את שיטת
המ"ב ,ומביא כמה דוגמאות שמבוארים להקל.
לסיכום ,שיטת הפמ"ג כמו שהבין אותה המ"ב לכאורה נגד גמרא
מפורשות ,אבל כנראה היא השיטה המקובלת ,למרות שיש חולקים ,ועלינו
למצוא פתרון .העליתי כמה הצעות ,ואולי מצאתי פתרון טוב ,אבל עדיין חולק
המ"ב על הבנת המאירי .אבל ,כאן ראוי לציין את דברי המהרי"ק )תשובה ח(:
"וז"ל שנינו עלה דמתני' בירושלמי המנהג מבטל הלכה וכתב בא"ז כגון שהוא
מנהג קבוע על פי חכמי המקום כדאמרי' במסכת סופרים שאין ההלכה נקבעת
אלא עד שיהיה המנהג וזה הוא שאמר מנהג מבטל הלכה פירו' מנהג וותיקים".
יש מנהגים שנקבעו על פי חכמים ויש להם תוקף עצמאים ,והפסק הזה כבר
נקבע על ידי גדולי עולם של דורינו ודורות הקדמונים ,וראוי לסמוך עליו
ולמצוא הסבר לתמוך בו .יש גם להוסיף שכאן ראוי ללמד זכות על כלל ישראל
כדרך הערוך השלחן ,ודוקא משום שהוא מבוסס על הפסק של גדולי עולם ופוק
חזי שאנשים אוכלים אצל אנשים שסומכים על קולות בהלכות שבת שעליהם
הם לא סומכים .יש גם להביא את דברי הירושלמי בכלאים )שאינה נמצא
לפנינו( המצוטטים ברמב"ן בחולין )י .ד"ה עד( .הרמב"ן מסביר שצריך להיות
נאמנות לעד אחד באיסורים "שאם אי אתה אומר כן אין לך מתאכסן אצל
חבר!" וסוגיתינו דומה לזה ,שאם אין מוצאים פתרון לקושיא הזאת על המ"ב,
בזמן הזה קשה מאד שימצאו כולם מסכימים לאיזה הלכה ,וא"כ אי אפשר
לכל אחד להתאכסן אצל אחר ,ולדעתי דבר זה לא ייתכן.

 ●

 

תנן "הלכות שבת חגיגות והמעילות ,הרי הם כהררים התלוין בשערה
שהן מקרא מועט והלכות מרובות" )חגיגה י .(.ובגמ' שם איתא "מאי כהררין
התלויין בשערה? מלאכת מחשבת אסרה תורה ,ומלאכת מחשבת לא כתיבא".
ורש"י )שם י :ד"ה מלאכת( פירש "וזהו רמז מועט ,דאילו מלאכת מחשבת
בשבת לא כתיבא ,אלא במשכן הוא דכתיב ,ולפי שסמך בפרשת ויקהל פרשת
שבת לפרשת משכן ,אנו למדין מלאכת מחשבת לשבת" .וברור הוא דהגמרא
מתיחסת לדרשה של מלאכת מחשבת כיסוד של כל הלכות שבת ,דהרי כל
הלכות שבת תלויות בדרשתה 1.אולם מצד שני ,הגדרת המושג מלאכת מחשבת
לעוטה בערפל וצריכין אנו לבארה.
מלאכת מחשבת משמשת כאבן יסוד של כמה כללים בהלכות שבת.
כדי להבין את המושג ,נקדים בכלל כמו שהוא מופיע בכמה כללים בהלכות
שבת ,ואח"כ נבאר את המושג באופן יותר מופשט וכללי.

 
תנן )שבת צג" (:המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי פטור אף על
הכלי ,שהכלי טפלה לו  ...את המת במטה ,חייב .וכן כזית מן המת ,וכזית מן
הנבלה ,וכעדשה מן השרץ ,חייב .ורבי שמעון פוטר" .ובמגרא מבואר דשיטת
ר"ש תלויה בכך שמלאכה שא"צ לגופה פטורה ,אך במקרים שאינם מלאכה
שא"צ לגופה ,אפילו ר"ש מחייב.

 1אולם עם כל החשיבות המתיחסת לכלל של מלאכת מחשבת ,אין כלל זה מוסכם על הכל,
ועיין ברש"י כריתות יט .ד"ה מיבעי שכתב שר"א אינו מקבל את הדרשה של "מלאכת מחשבת
אסרה תורה".

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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מהגמרא עצמה הגדרת מלאכה שאינה צריכה לגופה אינה ברורה.
מתוך פשטות הגמרא ,נראה שפירוש הדבר הוא מלאכה שאין העושה אותו נהנה
מהמלאכה עצמה ,אלא מתוצאה צדדית של המלאכה שאינה אסורה מצד עצמה.
במקרה שלנו ,המוציא את המת אינו נהנה מעצם ההוצאה ,אלא מכך שאין המת
נמצא בביתו .וגם אם כדי להסיר את המת צריך הוא לעבור על איסור הוצאה,
אין ההוצאה עיקר כונתו .ובדברי הרשב"א" ,לפי שאין לו הנאה לא בהוצאתו
ולא בקבורתו ,אבל ההנאה היא מניעת הטומאה שהוא מונעו ממנו בהוצאתו"
)רשב"א צד ,.וכעי"ז בריטב"א שם ועוד(.
אולם מדברי רש"י ותוס' עולות הבנות אחרות .רש"י פירש "וכל
מלאכה שאינה צריכה )לגופה( אלא לסלקה מעליו הוי מלאכה שאינה צריכה
לגופה ,דברצונו לא באה לו ולא היה צריך לה ,הלכך לאו מלאכת מחשבת היא
לר' שמעון" )צג :ד"ה ור' שמעון( .מתוך דבריו משמע שעיקר הפטור שת
מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא כאשר האדם נמצא שלא כרצונו במקרה בו
הוא מוכרח לעשות מלאכה.
אך פירוש זה מוקשה מכמה טעמים .לדוגמא ,הרשב"א )צד .ד"ה
פוטר( מקשה מהמקרה של תופר יריעה שנפלה בה דרנא )תולעת( ,דהרי האדם
חייב ,אע"פ שהיה עדיף לו אם לא היתה דרנא שם כלל .ומצד שני ,התוס' )שם
ד"ה ר' שמעון( מביאים שני מקרים בו הגמרא פוטר משום מלאכה שא"צ
לגופה :סותר ע"מ לבנות כמו בתחילה ,וקורע כדי להטיל אימה על אנשי ביתו.
בשני מקרים אלו קשים לפי רש"י מפני "דהתם צריך למלאכה ורוצה הוא שיהא
בעולם" ,דהרי רוצה הוא להטיל אימה על אנשי ביתו במעשה הקריעה עצמו
ורוצה הוא בבנין המקורי .אך באמת ,יש לדחות קושיות התוס' ,דהרי עדיף היה
לו לאדם אם לא היה צריך להטיל אימה ואם לא היה צריך לסתור את הבנין
המקורי )וכעי"ז תירץ בספר מגיני שלמה צד .ד"ה שם( .אך עדיין קשה קושייתא
2
הרשב"א.
 2ועיין שם בדברי המגיני שלמה דאפשר לתרץ לרש"י שבכל מקרה בו האדם מתקן את הבגד
ולא רק לסלק בעיה מהבגד חייב ,אפילו אם ברצונו לא היה בא לו הבעיה ,וע"ע בספר שערי
שבת )סימן יט( שכתב כעי"ז .אך אין דבריו של רש"י נוטים לפירוש זה .וע"ע בספר מנחת אשר
)מסכת שבת סי' פא( שתירץ באופן אחר ,אך אין דבריו מוכרחים בדברי רש"י ,וצ"ע.

מלאכת מחשבת

315

ובארו התוס' )שבת צד .ד"ה ר"ש ,חגיגה י :ד"ה מלאכת ,ועוד( בצורה
שונה לחלוטין .לפי התוס' ,הפטור של מלאכה שאינה צריכה לגופה היינו מלאכה
שאין העושה אותה צריך לאותה מטרה שהיתה במשכן .לדוגמא ,במשכן ,מטרת
מלאכת הוצאה היתה להוציא הדברים הנצרכים במשכן ,ולא לסלקם מחמת
3
טומאה וכדו' .לכן ,המוציא מת להסירו מעליו פטור.
אך מכל מקום ,היוצא מרש"י הוא שפטור משאצ"ג מושתת על מלאכת
מחשבת ,ודבר זה צריך ביאור.

 
ידועה המחלוקת בין ר' שמעון לר' יהודה בענין דבר שאינו מתכוין,
דר' יהודה מחייב ור' שמעון פוטר )שבת כב ,.כט ,:מו ,:פסחים קא ,.ועוד(.
ומבארת הגמרא דבמקרה של פסיק רישיה ,מודה ר' שמעון דאסור .ועלינו לבאר
שני ענינים אלו.
המקרה הקלאסי של דבר שאינו מתכוין הוא אדם שגורר ספסל בשבת,
ומותר )לפי ר' שמעון( לגררו ע"ג האדמה ,אפילו אם ייתכן שיעשה חריץ ,אם
אין כוונתו לעשות חריץ .ור' יהודה חולק וסבור שאסור לגרור את הספסל בשבת
ע"ג אדמה אם ייתכן שיעשה חריץ בגרירתו.

 3וברוח יסוד זה של התוס' אפשר להבין שיטת הבעה"מ המפורסם לגבי משאצ"ג בזורה
ובורר .הרמב"ן )קו .ד"ה ואין( פירש דמלאכות אלו הן בגדר מלאכה הצריכה לגופה ,דהרי
האדם צריך בתבואה המתוקנת .וכמו"כ במלאכת גוזז ,צריך הוא באדם המתוקן ,אפילו אם
המלאכה עצמה היא נעשית בחפץ )הפסולת( שאינו רוצה .לעומת זאת ,הבעה"מ סבור
שהעושה מלאכות אלו חייב ,ואע"פ שמלאכות אלו משאצ"ג נינהו ,בכל זאת חייב עליהן.
והיוצא מדברי הבעה"מ הוא שלמעשה ,הכלל במלאכת שבת הוא שכל מלאכה צריכה להיות
דומה למלאכת המשכן .ברוב המלאכות ,יסוד זה מופיע בפטור הקלאסי של משאצ"ג ,אך
בזורה ובורר ,יסוד זה מוביל למסקנה הפוכה :האדם חייב דוקא כשאינו רוצה בחפץ אותו
הוא מסיר.
אמנם ,אפשר היה לנסח שיטת הבעה"מ בצורה קצת שונה לאור דברי התוס' ,דהיינו שאפילו
זורר ומרקד הם מלאכה הצריכה לגופה מפני שהם דומים למלאכות המשכן ,אפילו אם אין הוא
צריך בחפץ אותו הוא מסיר.
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בפשטות ,הפטור של דבר שאינו מתכוין הוא דין בבכל התורה כולה,
כמו שמוכח בפסחים כה ע"ב .התוס' )עה .ד"ה מתעסק( מצביעים על כך שדבר
שאינו מתכוין הוא פטור בתחומים רבים בתורה ,ואינו קשור למלאכת מחשבת.
התוס' מביאים לדוגמא מקרה של מוכרי כסות ,שמותר להם ללבוש שעטנז,
מפני שאין כונתם ליהנות מהכסות 4.בכל זאת ,יש פן מסויים של דבר שאינו
מתכוין ששייך דוקא להלכות שבת .וכן פירש הפנ"י )שבת מב .ד"ה בגמרא(
"דיש למעט מהאי קרא דמלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוין דהכי משמע לשון
מחשבת היינו מחשבה היינו מתכוין אלמא דבכוונה תליא מילתא" .וכן פירשו
התוס' )מא :ד"ה מיחם ויומא לד :ד"ה הני( דאינו מתכוין "בכל התורה כולה
חוץ משבת אסור מן התורה ,אבל צירוף דגבי שבת לא אסור אין מתכוין אלא
5
מדרבנן דכיון דאין מתכוין לא הויא מלאכת מחשבת".
הגמרא קובעת שאפילו אליבא דר' שמעון ,במקרה של פסיק רישיה,
האדם חייב 7,6.בפשטות ,החיוב במקרה של פסיק רישיה הוא משום שבניגוד

 4תוס' כאן אזלי לשיטתייהו )כט :ד"ה ובלבד( דאין המקרה של מוכרי כסות מקרה של פסיק
רישיה וכן הוא בתוס' רעק"א על המשנה )כלאים ט:ח( .אך גדולי הראשונים חלקו על התוס'
בהבנת המקרה ,ועיין למשל בר"ן )חולין לב .ד"ה בת תיהא( שהסביר שאיסורי הנאה שאני,
וע"פ יסוד זה אפשר לדחות את הגמרות בפסחים ובשבת כט ע"ב .אולם ,מדברי הרמב"ם
)כלאים י:יח( משמע שחייב בכלאים אפילו אם אינו מתכוין ,וכן דייק הערוך השלחן )או"ח
רמב:כא(.
 5וע"ע בערוה"ש )רמב:כ-כא( שהסביר ענין זה .אך מאידך עיין בשיטה ישנה )מובא בשטמ"ק
כתובות ה :ד"ה ובשיטה ישנה( שמעלה שר' יהודה מחייב חטאת במקרה כזה.
 6נחלקו הראשונים בהבנת המקרה של פסיק רישיה .ההבנה הרגילה היא שהוא מקרה בו
"שצריך לראש עוף לצחק בו הקטן וחתך ראשו בשבת אע"פ שאין סוף מגמתו להריגת העוף
בלבד חייב שהדבר ידוע שא"א שיחתוך ראש החי ויחיה אלא המות בא בשבילו" )רמב"ם הל'
שבת א:ו( .אך הערוך )ערך פסק( הסביר שהמקרה הוא שהאדם רוצה בדם החי .והר"ח )קלב:
ד"ה מודה( הסביר שהמקרה הוא שהאדם רוצה ממון חברו ומוכרח להרגו בשביל לגזול את
ממונו ,שודאי מחייבים אותו משום רציחה אע"פ שאין עיקר כוונתו להרגו.
 7לפי כמעט כל הראשונים ,פ"ר חייב חטאת .אך עיין בשטמ"ק )כתובות ה :ד"ה ובשיטה ישנה(
שמביא דעת השיטה ישנה דפסיק רישיה הוא אכן אסור מדאורייתא ,אך אין חייבין חטאת עליו.
שיטתו תמוהה ואכמ"ל.
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לדבר שאינו מתכוין ,בו יש ספק אם אכן המלאכה תתרחש אם לא ,במקרה של
9,8
פסיק רישיה ,המלאכה בודאי תתרחש ולכן אין כל פטור.
והתוס' והערוך חולקין לגבי פ"ר דלא ניחא ליה .לפי הערוך )ערך סבר
וערך פסק( ,פ"ר דלא ניחא ליה מותר לגמרי .אך אליבא דתוס' )שבת קג .ועוד(,
פ"ר דלא ניחא ליה אסור מדרבנן 10.והרא"ש )יד:ט( הביא השאילתות שטען דגם
אם קיי"ל כערוך בהלכות שבת ,לית הלכתא כותיה בשאר איסורי תורה .אך
11
הרא"ש עצמו סבור דאין לחלק בין הלכות שבת לתחומים אחרים בתורה.
ונחלקו האחרונים בהבנת שיטת הרמב"ם בענין פ"ר דלא ניחא ליה.
לפי ר' חיים בחיבורו )הל' שבת י:ז( ,הרמב"ם סבור דפ"ר דלא ניחא ליה מותר
)וכשיטת הערוך( ,אך החזו"א )או"ח נ:ד( חולק וסבור שפ"ר דלא ניחא ליה
אסור ,וכדברי התוס' .הבנת ר' חיים מבוססת על הבנתו במלאכת מחשבת בכלל,
ונדון על כך בהמשך.

 8במבט ראשון ,אין ההבדל בין מלאכה שא"צ לגופה לפ"ר ברור )חוץ מהבנת התוס' במשאצ"ג
שהבאנו לעיל( .בשני המקרים ,האדם רוצה בתוצאה צדדית מותרת של הפעולה שלו ,ואין הוא
מתכוין לעבור על איסור תורה .והאחרונים הרבו לדון בהבדל בין שני מושגים אלו .והיפה
שבכולם הסבר הערוה"ש )רמב:לב-לד( שהסביר שבמלאכה שא"צ לגופה ,מתכוין שלא לעשות
את האיסור ,והאיסור נעשה בע"כ .אך בפסיק רישיה ,אין האדם מתכוין דוקא שלא לעשות
המלאכה ,ולכן חייב ע"ש .ונדון על כך ביתר הרחבה בהמשך.
 9כך ההבנה הפשוטה בפסיק רישיה .אולם מדברי הרשב"א )קמז .ד"ה המנער( יוצא שדבר
שאינו מתכוין הוא דבר שאין עושה המלאכה נהנה מהמלאכה ,ואולם פסיק רישיה הוא מלאכה
שהעושה אותה נהנה ממנה ע"ש .וייתכן שגם הרמב"ם סבור כך ,דהנה הוא הסביר את המקרה
של פסיק רישיה כמקרה בו "אין סוף מגמתו להריגת העוף ) "הל' שבת א:ו( ,ונראה
מדבריו שאם אין ההורג מכוין להריגת העוף כלל ,אין הוא נחשב פסיק רישיה ואכמ"ל.
 10ולענין פ"ר דלא איכפת ליה ,אם דינו כפסיק רישיה דניחא ליה או דלא ניחה ליה ,יש סתירות
ברש"י .לפי רש"י )עה .ד"ה טפי( ,נראה דפ"ר דלא איכפת ליה דינו כפ"ר דניחא ליה ,אך מתוס'
)שם ד"ה טפי( ומדברי רש"י עצמו )קג .ד"ה בארעא( נראה דפ"ר דלא איכפת ליה דינו כפ"ר
דלא ניחא ליה ,וכן העיר בגליון הש"ס )קג (.והשאיר בצע"ק.
 11וברור הוא מדברי התוס' דסבירא להו דאין לחלק בין שבת לתחומים אחרים בתורה,
דהרי הביאו כמה ראיות בעד הערוך ,כמו קוצץ בהרת )שבת קלג (.מתחומים שונים בהלכה.
אך בדברי הערוך עצמו בספר הערוך ,נמצאות רק הראיות מהלכות שבת.
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ברור הוא הדבר שמתעסק הוא פטור בכל התורה כולה ,כדמוכח
מכריתות )יט-.יט .(:אך התוס' )יומא לד :ד"ה הני( ביארו דחוץ מהפטור הכללי
של מתעסק ,יש פטור מיוחד של מתעסק בהלכות שבת המבוסס על מלאכת
12
מחשבת.
אמנם מצינו חידוש נפלא בהבנת מתעסק בדברי השואל בשו"ת ברכת
אברהם סי' יט )לרב אברהם בן הרמב"ם( וז"ל ולא משכחת חייב חטאת בפסיק
רישיה ולא ימות אלא היכא דקא מיכוין לעשות מלאכה ואע"פ שמתעסק הוא
אצלה מלאכת מחשבת קרינן לה ולא דמיא למתעסק בלא כוונה כי הא דקא
מקשי גבי הפוצע את החלזון ולחייב נמי משום נטילת נשמה  ...רבא אמר
אפילו תימא שפצעו חי מתעסק הוא אצל נטילת נשמה )אקשינן( ]ואקשינן[
והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר' שמעון בפסיק רישיה ולא ימות כלומר
אע"פ שמתעסק הוא הא קא מכוין ליטול נשמה והיא עיקר מעשיו ונהנה ממנה
ולפיכך תירץ שאני הכא דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה הלכך אין
כוונתו לכך עכ"ל.
ומדבריו נראה שלא רק שיש פטור מתעסק נוסף מדין מלאכת
מחשבת ,אלא שאין פטור מתעסק בשבת כלל אלא אם הוא גם חסרון במלאכת
מחשבת .ועל בסיס יסוד זה הוא מחדש שפסיק רישיה חייב בשבת למרות
שהוא מוגדר כמתעסק 13.כמובן ,שיטתו תמוהה וכבר דחאו ר' אברהם בן
הרמב"ם בתשובה.
 12ויש לציין דמהגמרא עצמה )בכריתות יט :ובסנהדרין סב (:משמע ג"כ שיש פטור של
מתעסק בכל התורה כולה" :המתעסק בחלבים ובעריות חייב ,שכן נהנה .המתעסק בשבת
פטור ,מלאכת מחשבת אסרה תורה" .מהגמרא עצמה נראה שיש מעמד ביניים ,בו אין פטור
מיוחד של מלאכת מחשבת אך גם אין חיוב מפאת הנאתו מהמעשה .אך מכל מקום ברור
שאין הפטור של מתעסק מוגבל להלכות שבת .בכל אופן ,דברי התוס' יותר מפורשים
מהדיוק בגמרא.
 13יש לציין שראיתו מהסוגיא בדף עה אינה מוכרחת ,והתוס' )שם ד"ה מתעסק( כבר העירו
שבפשטות כוונת הגמ' הוא לדבר שאינו מתכוין ,ולא למתעסק .להסבר לשון הגמ' עיין בדברי
הפנ"י שם.
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לפי רש"י )סנהדרין פד :ד"ה מקלקל( ,הכלל של מלאכת מחשבת הוא
סיבה לפטור של מקלקל .ומסתבר דהמקור של פטור מקלקל מוגבל להלכות
שבת ,מפני שאין פטור של מקלקל בשאר דיני תורה .לגבי עושה חבורה מצינו
שחייב במקלקל ,והתוס' בכמה מקומות )תוס' סנהדרין שם ד"ה מאן שמעת
ושבת עה .ד"ה מתעסק( מסבירים שהחיוב הוא מפני שאין פטור של מלאכת
מחשבת במקלקל .והתוס' מביאים ראיה לשיטתם מהגמרא בכריתות )יט(:
"הואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק נמי חייב" ,דמשמע שמפני שאין פטור
של מלאכת מחשבת במקלקל בחבורה ,כך גם אין פטור של מתעסק ,והוא הדין
לכל הדינים הנובעים ממלאכת מחשבת .אולם הרא"ה )מובא בשטמ"ק ב"ק
14
לד (:סבור שזה מחלוקת הסוגיות.

 
פטור כלאחר יד מופיע בכל התורה כולה .וכמו לגבי מתעסק ,יש דעות
שונות אם פטור כלאחר יד הוא מדין מלאכת מחשבת וא"כ יש דינים מיוחדים
בשבת ,או אם הגדרתו זהה להגדרתו בכל תחומי התורה .הרב אלחנן וסרמן
)קובץ שיעורים פסחים צו( כתב שאין כל הבדל בין כלאחר יד בשבת לבין שלא
כדך בכל תחום אחר בתורה .אולם החלקת מחוקק )אה"ע קכג:ה( מביא מקרה
של כותב גט ביד שמאל ,בו האדם פטור מכתיבה בשבת אך הגט כשר 15.ומשמע
ממקרה זה שייתכן מצב בו האדם פטור בהלכות שבת מחמת מלאכת מחשבת,
גם אם המעשה נחשב כמעשה גמור בתחומים אחרים בתורה.
האגלי טל )סוף הפתיחה ועוד( מחלק בין שני סוגי כלאחר יד :כלאחר
יד במעשה ובתוצאה .כלאחר יד במעשה הוא כאשר האדם עושה פעולה בצורה
שונה מאשר מה שהוא רגיל לעשות בד"כ ,ופטור זה מוגבל להלכות שבת .אך
גם יש פטור של כלאחר יד בתוצאה ,ופטור זה תקף בכל התורה כולה .על בסיס
חילוק זה ,האגלי טל מסביר את ההלכה של החלקת מחוקק :כשאדם כותב גט
 14ועיין במאמרו של מוה"ר מרדכי וויליג בחוברת בית יצחק כרך ל"ג עמ' .384
 15אמנם ,הספר התרומה )סי' רה( חולק וסבור שכל כתב שאינו חייב עליו בשבת ,אינו כשר
לסת"ם .דהרי "אין סברא לומר כן שיכתוב ס"ת תפילין ומזוזות כהלכתן בשבת ולא יהא חייב".
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ביד שמאלו ,הוא פטור בשבת מפני שאינו כותב כדרך הרגיל ,אך התוצאה היא
תוצאה רגילה של כתיבה ולכן הגט כשר.
אך הרב אשר וייס )מנחת אשר מס' שבת סי' עה( מצביע שחילוק זה
לא ייתכן מחמת שתי קושיות .חדא ,מצינו מקרים ,כגון הנכנס אחורנית לבית
מנוגע )שבועות יז (:בהם האדם טהור מפני שלא נכנס לבית כדרך הרגילה,
אע"פ שאין שום שינוי בתוצאה .שנית ,לפי דברי החלקת מחוקק ,אם כתב גט
ביד שמאלו והכתב אכן היה גרוע מכתיבתו בידו הימנית ,הגט אמור להיות
פסול ,ודבר זה לא מצאנו בשום מקום.
לכן ,הרב אשר מחדש שיש שלשה דינים בכלאחר יד .חדא ,הוא שינוי
במעשה ,כלומר שעשה את המעשה בדרך משונה אוביקטיבי )כמו נכנס לבית
אחורנית( ששם הוא מוגדר שלא כדרך בכל התורה כולה .שנית ,יש שינוי
16
בעושה ,דהיינו שהוא עושה את המעשה בדרך שונה מהדרך הרגילה שלו.
לדוגמא ,כתיבה ביד שמאל אינה שינוי אוביקטיבי ,ולכן מי שאטר יד ימינו
הכותב ביד שמאלו חייב בשבת ,אבל מי שבד"כ כותב ביד הימין הכותב ביד
שמאל פטור אם כתב ביד שמאלו .פטור זה שייך רק לשבת ,ולא בכל התורה
כולה .ושלישית ,שינוי בתוצאה ,דהיינו אם התוצאה גרועה מהתוצאה הרגילה
של המעשה ,ובמקרה זה הוא פטור בכל התורה כולה .ונראה שהבחנת הרב אשר
בין הסוגים השונים של כלאחר יד היא צודקת וחותרת ללב הענין ,ונחזור לדון
17
בדבריו וביחס שלהם למלאכת מחשבת בכלל.
ובהיותנו בזה נעיר שיש מקרה אחר בו יש מחלוקת ראשונים אם טעם
הפטור הוא משום כלאחר יד או לא .הגמרא )שבת צב (:מזכירה את הכלל של
18
"שנים שעשאוה" ,לפיו אם שני אנשים עושים מלאכה אחת ,שניהם פטורים.
 16אבל יש לציין שהשינוי צריך להיות במעשה המלאכה עצמה ,ולא בשלבים המובילים
למעשה המלאכה .לדוגמא ,אם מניחים קדרה על האש ביד שמאל זה לא ישפיע על המעשה
בישול ולכן יהא חייב .עיין המנחת אשר הנ"ל ושו"ת מהר"ח או"ז )סימן לא(.
 17וע"ע בספר ארץ הצבי להרב צבי שכטר )סי' ו סע' ב( שליט"א שהעלה שכלאחר יד בשינוי
קל הוא עדיין מלאכת מחשבת מדרבנן ,ולכן אסרוהו כמלארכה מדרבנן ,אולם שינוי גמור אינו
נחשב מלאכת מחשבת כלל ולכן אסרוהו רק מתורת גזירה.
 18עיין במשנה וגבמרא שם לענין היקף הפטור.
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רוב הראשונים )וביניהם המאירי שם ד"ה אמר ,הרמב"ן צג .ד"ה הי ,הרשב"א
ד"ה הי( הבינו שהפטור הוא מטעם מסייע או שלא עשה בכל כחו )רמב"י מובא
ברמב"ן ורשב"א הנ"ל( .אך רש"י כתב שהפטור הוא משום אין דרכו בכך,
ופירשו האבני נזר )יו"ד שצג:ט( ועוד אחרונים שכונתו היא שפטור משום
כלאחר יד .ובמשנת יעב"ץ )או"ח לט ד"ה לכן נראה( חידש עוד דלדעת רש"י
הפטור של שנים שעשאוה הוא מדין מלאכת מחשבת .ואם הפטור של שנים
שעשאוה הוא משום מלאכת מחשבת ,הוא מוגבל לשבת ואינו תקף בכל התורה
19
כולה.

 
עד כה עסקנו בדרכים בהם מלאכת מחשבת פוטר את האדם מחיוב .אך
מאידך יש כמה מקרים בהם מלאכת מחשבת מחייב את האדם אפילו אם בד"כ
היה פטור .לדוגמא ,הגמ' בב"ק )ס (.דנה במקרה בו איש הבעיר אש ,ובאה הרוח
ונשבה והגבירה את האש .הגמרא אומרת שבמקרה כזה ,האדם פטור מנזיקין אם
הבערתו הראשונה לא היתה יכולה לגרום לנזק בלי עזרת הרוח .לעומת זאת,
בשבת מצינו מקרה מקביל שבו הוא חייב ,כלומר במלאכת זורה ששם האדם
זורק את הדגן לאויר ,והרוח מברר את הפסולת .הגמרא מביאה כמה דרכים
להסביר את ההבדל ,ובסוף כותבת "רב אשי אמר :כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו
ה"מ לענין שבת ,דמלאכת מחשבת אסרה תורה ,אבל הכא גרמא בעלמא הוא,
וגרמא בנזקין פטור".
ממקרה זה ,ברור הוא שיש מצבים בהם מלאכת מחשבת מחייבת את
האדם ,אפילו אם מעשיו רק גרמו למלאכה בעקיפין .אך מאידך ,הגמ' )שבת
קכ-.קכ (:קובעת שמותר למלא חביות במים ולהניחן סמוך לאש כך שהאש
תבוא ותבקע את החביות ,אע"פ שהמים בחביות יצאו ויכבו את האש .הגמרא
מגדירה פעולה כזאת כ"גרם כיבוי" ,והתנא שסבור שמותר להניח חביות מלאות
מים סמוך לאש סבור שגרם כיבוי שרי .וא"כ קשיין סוגיין אהדדי – מה הדין
בגרמא במלאכות שבת?

 19ואכן הפנ"י )שבת שם ד"ה בגמרא( כתב שהפטור של שנים שעשאוה מוגבל להלכות שבת,
אך מטעם גזה"כ.
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ונראה לתרץ שיש שני סוגי גרמא .יש גרמא בו האדם עושה פעולה ,רק
שפעולתו אינה מספקת לבצע את המלאכה בלי עזרה מגורם חיצוני .מאידך ,יש
גרמא בו האדם אינו מקרב את המלאכה ,ורק מסדר את המציאות בצורה
בה המלאכה תתרחש מאליה .במצב הראשון ,אפשר לומר שהאדם עשה את
המלאכה ,רק שהוא עשאה בעזרת הרוח ,ובמקרה כזה פטור מדיני נזיקין וחייב
בשבת מדיני מלאכת מחשבת .אך במצב השני ,אי אפשר לומר שהאדם עשה את
המלאכה בשום אופן ,ולכן פטור בהלכות שבת.
וע"פ יסוד זה אפשר להבחין בין שני המקרים דלעיל .במקרה של זורה
ורוח מסייעתו )"לבה ולבתה הרוח"( ,האדם חייב בשבת משום מלאכת מחשבת,
אך במקרה השני ,האדם פטור אפילו מהלכות שבת )וכעי"ז כתב בשו"ת בית
20
יצחק לרב יצחק שמעלקיש או"ח סי' נז(.
ומצאנו גם מקרה אחר בו האדם חייב בשבת משום מלאכת מחשבת,
אפילו אם אין פעולתו נחשבת כמעשה גמור בתחומים אחרים בתורה .הגמרא
בשבת )קד (:אומרת שמי שנטל את הגג של חי"ת ועשאו שני זיינין חייב
בשבת משום כותב שתי אותיות .הרשב"א )שם ד"ה מהא( מסיק מכאן שאין
לנטילת גג החי"ת דין של "חק תוכות" )חקיקה מסביב לאות( שאינה מוגדרת
21
ככתב.
אך הר"ן )לז :בדפי הרי"ף ד"ה גרסי' בגמ'( דוחה השואה זאת ,ומבחין
בין שבת לבין שאר איסורי תורה .בלשון הר"ן" ,אין מכאן ראיה דלגבי שבת
ליכא קפידא בין חק תוכות לחק יריכות דכל היכא דהוי מלאכת מחשבת מיחייב
שהרי אפי' מוחק על מנת לכתוב חייב" .כלומר ,אפילו אם אין חק תוכות
מוגדרת ככתב ,ייתכן והאדם יתחייב .מדברי הר"ן עולה שאפילו אם בדרך כלל

 20אך ייתכן שאין לדמות גרם כיבוי למלאכת זורה ,דהרי עיקר מלאכת זורה היא בעזרת הרוח
ולכן אפשר שהוא יותר חמור ,ועיין באחיעזר )חלק ג' סי' ס( שהעלה כן וברא"ש )ב"ק פ"ו
סי' יא( שמשמע כן גם .ועיין עוד במנחת אשר )מס' שבת סי' נו( לדרכים אחרות להסבר
הסוגיות.
 21סוגיית חק תוכות אינה מעניננו כאן .ליתר הרחבה עיין בגיטין דף כ' ובראשונים שם.
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אין מעשה מסויים מוגדר כמעשה גמור בכל התורה כולה ,ייתכן והאדם חייב
23 ,22
בשבת משום מלאכת מחשבת.
וגם מדברי השואל בשו"ת ברכת אברהם הנ"ל ראינו רעיון דומה ,שאפילו
במקרים בהם האדם אמור להיות פטור משום מתעסק ,הוא חייב אם המעשה שלו
נחשב מלאכת מחשבת.

 
ראינו שהמושג של מלאכת מחשבת מבצבץ ועולה בכמה וכמה תחומים
בהלכות שבת ,אך עדיין עלינו לבאר מה המכנה המשותף של מקרים אלו.
יש כמה נסיונות להסביר את היסוד של מלאכת מחשבת .אחד מהם
הוא הסבר הגר"ח בחיבורו )שבת י:יז( .שם ,הגר"ח מנסה להסביר איך הרמב"ם
פוסק שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מחד ,ומאידך פסק שמפיס מורסא
פטור ,אף שהוא מלאכה שאצל"ג .הגר"ח מבחין בין שני סוגים של דבר שאינו
מתכוין .בכל התורה כולה ,הכונה בדבר שאינו מתכוין היא כאשר אין האדם
מתכוין לעשות מלאכה ,אפילו אם הוא יודע שהאיסור ייעשה בכל אופן .אך
בשבת ,הכונה בדבר שאינו מתכוין היא כאשר אין האדם יודע שהמלאכה
תיעשה .וכנראה ,הבנה דומה עולה מדברי הרב אברהם בן הרמב"ם הנ"ל,

 22ייתכן שמלאכת מחשבת יכולה להשפיע על החיוב במקרים אחרים של כתיבה בשבת.
לדוגמא ,אפשר לטעון שאם כתב ע"ג כתב שיה קיים קודם לכן ,האדם פטור בהלכות שבת מפני
שלא נעשה שום מלאכה וא"כ אינו מלאכת מחשבת )רמב"ן גיטין יט .ד"ה דיו וריטב"א שם
ד"ה דיו ,וע"ע בשיעורי רבי שמואל גיטין עמ' שב שהאריך בזה ,ובמאמרו של הרב חיים
אייזנעשטיין בחוברת בית יצחק כרך ל"ה בענין מלאכת מחשבת( .אך ייתכן גם לומר הפוך,
דהיינו שמפני שהוא כתב ,האדם חייב ,אפילו אם אין תוצאות כתיבתו ניכרות )וכן העלה מו"ר
אהרן ליכטנשטיין בשיעורים שלו על מס' גיטין(.
 23ומצינו עוד מקרים בהם פוסקים שונים השתמשו במלאכת מחשבת לחייב בשבת .לדוגמא,
התוס' )חולין ח .ד"ה מותר( מצביעים על כך שהשוחט בשבת חייב ,אע"פ שהשוחט בסכין של
ע"ז פטור .תוס' מנמקים הבחנה זו ע"י כך שבשבת ,חייבים על מלאכת מחשבת ,ואולם בהלכות
ע"ז אין חיוב כזה .וכעי"ז כתב הרמב"ן )שבת ה .ד"ה ואני אומר( לגבי חשיבות מקום ,אך
יש להסביר דברי הרמב"ן בדרך אחרת ע"פ דין מגו )סוכה דף ז'( ואכמ"ל.
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שכתב לבאר החיוב של פסיק רישיה "דמאחר שידע שהאיסור יעשה בודאי
ושמחשבתו אינה נעשית אלא בעשיית המלאכה הרי חישב לעשות המלאכה
ולפיכך חייב חטאת ומלאכת מחשבת קרינן ביה".
וע"פ יסוד זה אפשר להבין כמה מקרים בהם שייכת מלאכת מחשבת.
לדוגמא ,פסיק רישיה אסור ,מפני שהוא יודע שבודאי תיעשה מחשבתו; אך דבר
שאינו מתכוין מותר ,מפני שאינו יודע אם תיעשה מלאכה אם לאו 24.ובדרך זאת
אפשר להסביר את החיוב בב"ק לגבי זורה ,דהרי מכיון שהאדם יודע שבודאי
תיעשה מלאכה ,זורה אסור .וכמו"כ אפשר להסביר שהפטור במתעסק הוא מפני
שאין האדם יודע שהמלאכה תיעשה .וגם קל להבין למה אינו חייב על דבר
שאינו מתכוין ,דהרי אין הוא יודע בודאות שהמלאכה תתרחש .אך קשה להבין
ע"פ יסוד זה איך מלאכת מחשבת שייכת במקרים האחרים שהבאנו ,דהיינו
מקלקל ,מלאכה שאצל"ג ,חק תוכות ,וכלאחר יד.
ויש להעלות שהכונה במלאכת מחשבת היא הבדל בין כונה לרצון ,אך
בכיון ההפוך מזה של הגר"ח .הרמב"ן )כתובות ו .ד"ה האי( כותב שהגדרת
מלאכת מחשבת "מסורה ללב" ,דהיינו אם האדם רוצה בעשיית המלאכה ,הוא
חייב 25.ובזה ,אפשר להבין פסיק רישיה ,דבר שאינו מתכוין ,ומלאכה שאצ"ג.
במלאכה שאינה צריכה לגופה ,האדם מתכוין בפירוש שלא לעשות את המלאכה
אלא להשיג תוצאה צדדית שאינה אסורה בשבת .לעומת זאת ,בפסיק רישיה ,אין
האדם מתכוין בפירוש שלא לעשות את המלאכה .ונביא משל הקדמונים
שהמשיל בעל הערוה"ש )רמב:לד(" :בעניין מצוות יש פוסקים שצריכים כוונה
ויש פוסקים דאף כשאינו מתכוין יצא דהוי כמתכוין ,ומ"מ אם מתכוין שלא
לצאת הכל מודים שאינו יוצא .וכן הוא במלאכות שבת ,דודאי בעינן כשעושה
המלאכה האסורה יכוין לה ואין הכוונה מעכב  ...וזהו עניין הפסיק רישא אבל
אם באמת מכוין להמלאכה אלא שעושה אותה בשביל תכלית אחר הוי כמו
במצוה כשנתכוין שלא לצאת".

 24וא"כ אפשר שספק פסיק רישיה הוא מותר בשבת ,אפילו אם הוא אסור בתחומים אחרים
בתורה )מלמד להועיל ג:קב ,וכן העלה מו"ר מרדכי וויליג בשם הרב אהרן סולובייצ'יק זצ"ל,
וע"ע במאמרו של הרב יהושע פלוג בקול צבי בענין שיטת הרמב"ם בפסיק רישיה הע' .(2
 25הרב חיים אייזענשטיין במאמרו הנ"ל מעלה רעיון דומה.
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לאור יסוד זה אפשר לחלק בין דבר שאינו מתכוין לפסיק רישיה .דהנה
התוס' )יומא לד (:והרא"ש )שבת טז:ח( כתבו שהסיבה שפסיק רישיה חייב
בשבת היא מפני ש"אנן סהדי שהוא מתכוין" .כלומר ,מפני שהעושה יודע
בוודאות שהמלאכה תתרחש ,אנחנו מחשיבים אותו כמתכוין לעשות את המלאכה.
לעומת זאת ,בדבר שאינו מתכוין ,מפני שיש אפשרות שהמלאכה לא תתרחש,
26
אין אנחנו מחשיבים אותו כמתכוין.
וכמו"כ אפשר להבין למה מי שכותב ע"י חקיקת תוך האותיות חייב,
דהרי סו"ס מתכוין הוא לכתוב .אך קשה להבין לפי"ז למה אינו חייב במקלקל
והפטור במקרה של כלאחר יד.
ראינו שע"פ ההבנות הנ"ל במהות מלאכת מחשבת ,אפשר להבין כל
המקרים בהם האדם חייב או פטור מפני שלא נעשתה כוונתו או שהוא לא ידע
שהמלאכה תתרחש .אך קשה להבין למה מי שעושה מלאכה כלאחר יד או בדרך
קלקול יהיה פטור ,דהרי סו"ס ידע שהמלאכה תתרחש בעשיית פעולתו ,והוא
קיים מחשבתו ורצונו.
וכדי להבין הפטורים של כלאחר יד ומקלקל ,יש להקדים שיש רמה
אחרת במושג של מלאכת מחשבת .אונקלוס תרגם "מלאכת מחשבת" כ"עבידת
אומנון" ,דהיינו מלאכת אומנים .מתרגום זה משמע שהגדרת מלאכת מחשבת
היא מלאכת אומן – כלומר ,מלאכה שצריכים אומן כדי לעשותה ,וגם
שהמלאכה עצמה תהיה חשובה .הגמרא אכן משתמשת בהגדרה זו בשביל
יישום הלכתי .הגמרא )ביצה יג (:קובעת שהמעמיד ערימה בשבת פטור ,מפני
ש"מלאכת מחשבת אסרה תורה" .במלים אחרות ,מפני שהעמדת ערימה אינה
זקוקה לאומן לעשותה ,אינה מוגדרת כמלאכה .וע"פ יסוד זה נוכל להבין

 26יש לציין שיש שיטה אחרת בהבנת היסוד של פסיק רישיה .הרב אלחנן וסרמן בקובץ
שיעורים )כתובות סי' יח( מסביר שיש שתי הבנות בספיק רישיה .אפשרות אחת היא שמכיון
שהאדם התכוין לעשות פעולה אחת שבודאי תוביל לאיסור מלאכה ,הוא נחשב כמתכוין
למלאכה .אפשרות שנית היא לראות את המעשה שהאדם עושה כמעשה אחד שיש לו שתי
תוצאות – תוצאה אחת מותרת ותוצאה אחת אסורה .יש כמה נפק"מ לשאלה אם פסיק רישיה
אסור כי המלאכה נחשב כמעשה אחד של האדם או כי שיש "אנן סהדי" שאדם רצה את
התרחשות המלאכה .לדוגמא ,מה יקרה בספק פסיק רישיה ,קרוב לפסיק רישיה ,ועוד הרבה,
ועיין על כך במאמרו של הרב דוד הירש ,בית יצחק ל"ז עמ' .220-230
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הפטורים של כלאחר יד ומקלקל :בשני מקרים אלה ,אין מעשה האדם פעולה
27
קונסטרוקטיבית הדורשת אומנות ,ולכן הוא פטור ,אף אם תתקיים מחשבתו.
וע"פ יסוד זה גם אפשר להבין מלאכה שאצל"ג לפי הגר"ח ורב אברהם
בן הרמב"ם .דהרי ראינו לעיל דע"פ היסוד של הגר"ח שמלאכת מחשבת מבוססת
על חוסר הידיעה של האדם שהמלאכה תתרחש .אך קשה לפי זה למה מלאכה
שאצל"ג פטורה בשבת ,דהרי סו"ס האדם יודע שהמלאכה תתרחש .אך לפי היסוד
שהבאנו לעיל שמלאכת מחשבת היא מלאכת אומנין ,הפטור של מלאכה שאצל"ג
מובן היטב ,דהרי אין האדם עושה את המלאכה בצורה הרגילה של אומנים.
ונראה דגם הר"ח הבין מלאכת מחשבת בצורה דומה .דהרי פירש )עד.
ד"ה וכענין הזה( שמותר לברר אוכלים תיכף לפני האכילה )"לאלתר"( מפני
ש"מלאכת מחשבת אסרה תורה ,והאי לאו מלאכת מחשבת היא ,דלא קמכוין
במלאכה אלא לאכילה בלבד" .ונראה שכונתו היא שכל שהאדם עושה "בדרך
אכילה" )ע"פ מ"ב הקדמה לסי' שיט( אינו מוגדר כמלאכת של אומן ,דהרי כל
28
אדם עושה את זה כשהוא אוכל.
ונראה פשוט דיש עוד רובד של מלאכת מחשבת ,והוא שמחשבת
האדם נתקיימה .לדוגמא ,הגמרא )צז (:אומרת שאם נתכוין לזרוק שתים וזרק
ארבע ,אינו חייב .וברור הדבר שפטור זה שייך גם לפירוש הגר"ח וגם לפירוש
של הערוה"ש.
וג"כ אפשר להבין פירוש תמוה של הרשב"ם בב"ב )נה :ד"ה במסכת(.
הרשב"ם קובע שהמוציא חצי שיעור בשבת אינו חייב מה"ת מפני ש"מלאכת
מחשבת אסרה תורה ,ולא חשיבה הוצאת דבר חשוב בפחות מכגרוגרת" .קשה
 27וע"ע במאמרו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א בדף קשר שנת תשמ"ז גליון .86
וע"פ יסוד זה גם אפשר להבין את הגמרא בב"ק דף ס' שהבאנו לעיל .בגמרא שם ,ייתכן ואין
כונת הגמרא לחייב את האדם מפני שהוא קיים מחשבתו ,אלא מפני שזה הדרך הרגילה של
אומנים לעשות את המלאכה .ובדרך זה אפשר להבין את דברי הרא"ש המובאים לעיל בהע' .20
 28ונראה שהרשב"א )קטו .ד"ה הא( והאבני נזר )שו"ת אבני נזר או"ח רט:י( ג"כ נקטו פירוש
דומה למלאכת מחשבת ,שהם למדו את הצורך בדבר המתקיים מתוך הכלל של מלאכת
מחשבת .ונראה שיש לבאר כוונתם בצורה דומה לזו של הר"ח ,דהיינו שאם האדם עושה
פעולה שאינה מתקיימת ,אין הפעולה מספיק חשובה להיות מוגדר כמלאכת מחשבת ,כמו
שמעשה הנעשה בדרך אכילה אינו מוגדר כמלאכת מחשבת.
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להבין דבריו ע"פ היסודות של הגר"ח ושל הערוה"ש הנ"ל ,שהרי סו"ס הוא
כיון להוציא ונתקיימה מחשבתו .אבל ע"פ היסוד של מלאכת אומנין ,פירושו
מובן היטב :הרי מי שמוציא פחות מכגרוגרת בשבת אינו חייב מפני שאין דרך
זו דרכה של אומנים ,ולכן אינו נחשב מלאכת מחשבת.
וע"פ יסוד זה ג"כ אפשר לתרץ את הקושיות שהקשה בעל ה"חלקת
יואב" בספרו קבא דקושייתא )אות סג( .וכדי להציג שאלתו ,נקדים הקדמה
קצרה :הגמרא )שבת עד (:מביא רב כהנא הסבור שהטווה ע"ג עזים פטור משום
דהוי כלאחר יד .אך הגמרא גם מביאה ברייתא האומרת שהנשים באמת טוו
ע"ג בהמות במשכן ,ומתרצת "חכמה יתירה שאני" וא"כ אין טויה ע"ג הבהמה
מוגדרת כלאחר יד לאדם רגיל .אך אם כלאחר יד הוא מדין מלאכת מחשבת,
והגדרת מלאכת מחשבת נלמדת מהמשכן ,איך ייתכן שטויה ע"ג עזים ,הדרך
שטוו במשכן ,לא תוגדר כמלאכת מחשבת? וע"פ היסוד הנ"ל אפשר לתרץ,
דטויה ע"ג העזים נחשבת מלאכת מחשבת רק במובן של מלאכת אומנין,
דהגדרת מלאכת אומנין נקבעת ע"י מה שעשו במשכן ואינה משתנה .מאידך,
הרובד של מלאכת מחשבת המוגדרת ע"פ מחשבת האדם עשוי להשתנות
באנשים ובמקרים שונים ,בטלה דעתו אצל כל אדם וא"כ אין מלאכתו נחשבת
מלאכת מחשבת ופטור עליה.

 

 
איתא בגמ' )חולין צז:(:
אמר רב נחמן גיד בששים ואין גיד מן המנין כחל בששים
וכחל מן המנין ביצה בששים ואין ביצה מן המנין .אמר
רבי יצחק בריה דרב משרשיא וכחל עצמו אסור ואי נפל
לקדרה אחרת אוסר .אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא
איבעיא לן כי משערינן בדידיה משערינן או במאי דנפיק מיניה
משערינן? פשיטא דבדידיה משערינן דאי במאי דנפק מיניה
מנא ידעינן .אלא מעתה ,נפל לקדרה אחרת לא יאסר ,כיון
דאמר רב יצחק בריה דרב משרשיא וכחל עצמו אסור שויוה
רבנן כחתיכה דנבלה.
נראה מגמ' זו דבר סתום :האם אפשר שהכחל אסור מחתיכה נעשית
נבילה ויאסר חתיכות אחרות וג"כ נחשב מן המנין לביטול? כנראה דב' דינים
הללו אינם הולכים ביחד ,אבל מלשון הגמ' משמע ששתי ההלכות לא סותרים זו
את זו 1.ובאמת כבר עמדו על זה תוס' )חולין צז :ד"ה וכחל( וז"ל "וא"ת כיון
דכחל עצמו אסור כדאמרינן בסמוך א"כ נימא חנ"נ וליבעי ששים לבד מכחל".
ובחי' הרשב"א )חולין צז :ד"ה אמר רב יצחק( ג"כ ציטט את קושית התוס .יש
כמה דרכים בראשונים לתרץ קושיא זו כדי לעמוד על סוגיא זו באופן ברור.
תוס' )הנ"ל( מתרצים ד"האי איסור לאו משום שיהא טעם חלב בכחל
יותר מבשאר בשר אלא לפי שיש בו גומות והחלב כנוס לתוכו ויש באותו חלב
טעם בשר וא"א להפריש מן הכחל מאחר שנתבשל דתו לא מהניא ליה קריעה".
ומסביר הכסף משנה )הל' מאכלות אסורות טו:יח( "לפי שאין הכחל נאסר
מחמת עצמו אלא מחמת חלב הכנוס בגומות לכך הוי כמו שאר בשר לבטלו".
 1ושמעתי דיוק נפלא מחברי הנכבד אריה שפיגלר :רבי יצחק בריה דרב משרשיא מוסיף על
הדין של רב נחמן מהלשון "כחל עצמו אסור" .משמע ששני דינים אלו עולים על שלחן אחד.
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ומזה נראה שאין בכחל שנתבשל דין חנ"נ אמיתי לפי שבשר הכחל לא מקבל
את החלב אלא החלב מקבל את טעם הבשר .ותוס' שוללים את הנחתם שיש
דין חנ"נ אמיתי ומתרצים שאין בכחל דין חנ"נ אלא שויוה רבנן חתיכה דנבלה
2
ואז אפשר שיהיה מן המנין.
אמנם ,הרמב"ם יש לו ביאור אחר .כתב הרמב"ם )הל' מאכולות אסורות
טו:יח( "וכחל מן המנין הואיל והכחל מדבריהם כמו שביארנו הקלו בשיעורו".
נראה מהרמב"ם כיון דבכחל יש רק חלב שחוטה וחלב שחוטה אינה אלא
מדרבנן ,לא מחמרינן כולי האי ויהא הוא עצמו מן המנין .הסבר זו ג"כ מופיע
בחי' הרשב"א )הנ"ל(" ,דשמא בכחל לא החמירו כל כך מפני שאינו אלא
3
מדבריהם דחלב מתה אינה דבר תורה".
אע"פ שבחידושיו הרשב"א מסכים לסברא זו ,מ"מ בתורת הבית )ב"א
ש"ד דף טז (:דחה את סברת הרמב"ם בגלל שיש כמה איסורי דרבנן שמחמרינן
וצריכים ששים 4.ושם הרשב"א מסביר שהטעם דכחל מן המנין ,אע"פ שהחתיכה
נעשית נבלה ,בגלל שהכחל עצמו מותר .וכן כתב הר"ן חולין )לה .בדפי הרי"ף
ד"ה כחל( "כחל מן המנין משום דכחל גופו בשר והיתר גמור הוא ואין איסורו
אלא מפני החלב שבתוכו וכיון שיצא חלבו ונתערב בדין הוא שיהא כחל עצמו
מן המנין" .וכן כתב הראב"ד בהשגתו על הרמב"ם )הנ"ל( "ויש טוב טעם מזה
מפני שהוא התר כשהוא בעצמו".
ותמה הרדב"ז )שם( על דברי הראב"ד וז"ל "קשיא לי דא"כ היה ראוי
להקל בכל עירוב של בשר בחלב שיהיה מן המנין הדבר האסור ולא ראינו
שהזכירו אלא גבי כחל" .מפני כח קושיא זו הרדב"ז הכריע כדעת הרמב"ם.
אפשר לתרץ תמיה זו ע"פ משנה חולין )קט .(.כתוב שם" ,הכחל קורעו
ומוציא את חלבו; לא קרעו אינו עובר עליו" .ויש שתי לשונות בגמ' חולין
 2כתב רש"י )חולין צז :ד"ה וכחל עצמו אסור( "שהרי הבשר נתן בו טעם והוא לא נתן טעם
בבשר לפי שמועט היה" .ואולי כוונת רש"י למה שתירצו תוספות .עיין עוד ברש"י חולין קט:
ד"ה אבל כחל.
 3אפשר לומר שהרמב"ם סובר שהנחת הקושיא עדיין במקומה עומדת ויש דין חנ"נ אמיתי.
אבל לפי לשון הרמב"ם הל' מאכולות אסורות )טו:יח( לא נראה כן.
 4עיין ברשב"א חולין צח :ד"ה כחל בששים ששם הוא סובר כמ"ש בתורת הבית הנ"ל.
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)קט (:האם אינו עובר עליו ו – לישנא קמא – או האם אינו עובר עליו
ו – לישנא בתרא .ומגמ' זו מתרץ הצפנת פענח )הל' מאכלות אסורות
טו:יח( קושית הרדב"ז ,וז"ל" ,אך זה )קושית הרדב"ז( רק ללישנא קמא דחולין
דף ק"ט דמותר אבל ללישנא בתרא דאסור כ"ז שהחלב בו שוב הוה הכחל עצמו
כעצם האיסור" .ונראה שלפי לישנא קמא אה"נ שבכל עירוב בשר בחלב יהיה
מן המנין ,אבל אנו פוסקים כלישנא בתרא וכיון דעדיין יש איסור ,א"א שיהיה
הדין בכחל שייך בכל עירוב בשר.
ולתרץ את קושית הרשב"א על הרמב"ם עיין בכסף משנה )הנ"ל( ,וז"ל
"דאיכא למימר דסבר רבינו )הרמב"ם( דבאיסורי סופרים האיסורים מן המנין
דילפינן מכחל" .ובמרכבת המשנה )הל' מאכלות אסורות טו:יח( תירץ עוד על
פי ההלכה הסמוכה לזו .בהל' י"ט כתב הרמב"ם וז"ל" ,ביצה שנמצא בה אפרוח
שנשלקה עם ביצים המותרות אם היתה עם ששים ואחת והיא הרי הן מותרות.
היתה עם ששים בלבד נאסרו הכל .מפני דהיא בריה בפני עצמה עשו הכר בה
והוסיפו בשיעורה" 5.והמרכבת המשנה מבאר דבסמיכת דינים אלו נראה שדין
כחל רק מצד היכר "כדי שידעו שחלב שחוטה דרבנן דבהא איכא למטעי,
משא"כ בשאר איסורין שידוע לכל שהן דרבנן א"צ היכר ובעינן ס' " .ממילא לא
קשה קושית הרשב"א מאי שנא מכל איסורי דרבנן בגלל שכחל הוא חריג כנ"ל.
ועיין בלחם משנה )מאכלות אסורות טו:יח( ביאור נפלא ברמב"ם.
הלח"מ מקשה "למה אמר בגמרא כחל ,היה לו לומר כל איסורים של דבריהם".
ובאמת זוהי קושית הרשב"א הנ"ל ,אבל תירוצו מויחד ביותר .הלח"מ מתרץ
"דאשמעינן כחל אע"פ דבבשר בחלב חתיכה עצמה נעשית נבלה וא"כ האי בשר
וחלב הוא והוי נבלה ,וכמו שהקשו בתוס' ,קמ"ל דהאי אסור משום שיש בו
גומות וכמו שתירצו התוספות ולכך הוא מן המנין" .לפי הלח"מ הרמב"ם סובר
כמו שיטת התוס' )הנ"ל( ואז נראה דאינו אלא שני ביאורים בגמ' דידן למה

 5זהו ביאור הרמב"ם בגמ' חולין )צח (.ונחלקו רוב ראשונים על פירושו .עיין ברשב"א חולין
)שם( שמביא שלוש שיטות :חד ,הרמב"ם הנ"ל ,ועוד שיטת הרמב"ן שמוספים בשיעורה לפי
שיש ביצים גדולים וקטנים והבא לבטל אותם אינו משגיח עליהם לראות אם הם כולם שוים.
ועוד שיטת הרשב"א עצמו שמוספים בשיעורה מפני חשיבותה של ביצה – אבל הרשב"א דחה
את הסבר זו ומכריע לבסוף כהרמב"ן .עיין בש"ך )יו"ד פו:טו( שחולק על הרשב"א בביאור
שיטת הרמב"ם.
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הכחל מן המנין .ואין לתוס' צורך להסכים לסברת הרמב"ם שלא מחמרינן
באיסור דרבנן אבל לפי הלח"מ צריך הרמב"ם להסכים לדברי תוס'.
ואחרי ככלות הכל עדיין יש שאלה מרכזית בסוגיא :אם ,באמת ,הכחל
עצמו מן המנין ,באיזה אופן יכול הכחל לאסור את החתיכות האחרות? ובאמת
קושיא זו מופיע בתוס )הנ"ל( וז"ל" ,ומה טעם הכחל עצמו אסור הלא כל החלב
הכנוס לתוכו בגומות נפלט לחוץ ונתפשט ונפלט בשוה לכל החתיכות כדאמר
דמשערינן בכוליה ופריך נמי אלא מעתה נפל לקדרה אחרת לא יאסור משמע
דפשיטא ליה שיוצא כולו?"
תוס' מתרצים ש"לפי שמתחלת בשולו קודם שיצא החלב לגמרי נאסר
החלב שבכחל מפני טעם הדבר שבו ואז לא היה יכול לצאת בקריעה הילכך אף
לאחר שנגמר בישולו שכבר יצא כולו תו לא לישתרי דאפשר לסוחטו אסור".
ונראה מכאן שאע"פ שיוצא החלב מן הכחל כיון שאפשר לסוחטו אסור – והכי
הלכתא – הכחל יאסור האחרות .ותוס' מוספים ש"אפילו למ"ד אפשר לסוחטו
מותר הכא גזרינן שמא יאכלו קודם שיצא כולו".
ותמה על זה רעק"א בגליון הש"ס וז"ל "לא זכיתי להבין הא בשר
הכחל לא נאסר רק החלב קיבל טעם בשר ונאסר החלב והוא בגומות ואסור
לאכול הכחל מצד שאוכל ג"כ החלב ואחר שיצא החלב לחוץ ממילא יהיה
מותר דהא הבשר לא נאסר כלל ומה שייך לאפשר לסוחטו אסור".
אפשר לומר שהרא"ש מדגיש נקודה זו .כתב הרא"ש )חולין ז:כז(
"אע"פ דבגמר בשולו יוצא כל החלב  ...מכל מקום קודם גמר בשולו נאסר
החלב שבגומות ותו לא משתרי דחיישינן שמא יאכלנו קודם בשולו" .והנראה
ברור שהרא"ש לא מכניס את עצמו לתוך ענין של אפשר לסוחטו כלל ובאמת
לפי דעתו גם מ"ד אפשר לסחטו אסור סובר שהכחל יאסור אחרות מטעם גזירה.
6
אולי השגת רעק"א וביאור הרא"ש הולכים ביחד.
מובן מהרא"ש וחד מהביאורים של תוס' שהדין שכחל יאסור חתיכות
אחרות אינו נחשב כאיסור פורמלי אלא רק גזירה בעלמא .ועלינו להבין חילוק
זו באופן ברור.

 6ושוב ראיתי הערה דומה לזו במעדני יום טוב על הרא"ש הנ"ל אות ת'.
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והמעיין בר"ן בסוגיא יראה שיש ביאור באותו סגנון .הר"ן מסביר
שהטעם שכחל עצמו אסור משום מראית עין שאע"פ שהחלב יצא ממנו מ"מ
מחמרינן שמא אתי למשרי חתיכת נבילה .וכתב שם ז"ל" ,דלא תימא דכי אסרינן
לכחל לפי שנשאר בתוכו מן החלב ומיהו כבר פלט כל מה שהיה לו לפלוט
ונימא שאם נפל לקדרה אחרת לא יאסור ,דליתא אלא כי היכי דלא ליתי
לאיחלופי החתיכה דנבלה  ...שויוה רבנן מפני מראית העין כחתיכה דנבלה
אע"פ שנתבטל אי נפל לקדרה אחרת אוסר" .מובן שלפי הר"ן דין זו רק מטעם
גזירה וחשש ולא משום איסור פורמלי .נראה שיש קבוצת ראשונים – הרא"ש,
תוס' לפי מ"ד אפשר לסוחטו מותר ,והר"ן – שסוברים שדין זו רק איסור משום
גזירה בעלמא ואע"פ שהם לא מסכימים לאותו חשש מ"מ כולם סוברים שזו
אסור משום גזירה.
אמנם ,הרשב"א בתורת הבית )ב"א ש"ד עמוד טז (:סובר שדין זה הוא
איסור פורמלי .הוא מסביר שאנו חוששין שמא יפלוט החלב לתוך חתיכות
אחרות ובאמת יהיה טעם חלב מעורב אם חתיכות בשר ויהיה איסור מדינא
אא"כ יש ששים לבטל החלב.
ומביא הר"ן הנ"ל שיש נ"מ יסודית .כתב הר"ן "שכיון שאינו נאסר
אלא מפני מראית העין אין להחמיר בקדרה שניה יותר מבראשונה" .זאת אומרת
שכמו שבקדרה ראשונה כחל מן המנין ואינו צריך אלא נט לבטל ,בקדרה שניה
שכחל נפל לתוכו ג"כ אינו צריך אלא נט בגלל שהכחל מן המנין .אבל זה רק
לפי השיטות הסוברים שכחל יאסור מטעם גזירה אבל לפי הרשב"א ותוס' בדעת
מ"ד אפשר לסוחטו אסור ,מסברא אנו מחמרינן בקדרה שניה לצריך ס' לבטל
7
והכחל אינו מן המנין.
ואותו ענין קשור להראב"ד שהובא בר"ן הנ"ל .הראב"ד מחדש שרק
משעירנן בכוליה ולא במאי דנפק מיניה בדבר החוזר להתירו אבל בדבר שאינו
חוזר להתירו – כמו כלים בלועים – משעירנן במאי דנפק מיניה .ומסביר הר"ן
8
שכיון שבכלים הבלועים אינם אסורים כל גופן ,אינו מן הדין שמשעירנן בכולן.
 7ועוד נ"מ בין שיטת הרשב"א ושיטת התוס' נמצא בט"ז יו"ד ס' קו:ב ,עיין שם.
 8עיין ברא"ש )חולין ז:כז( שמביא ספיקא דגמ' חולין )צז (:האם משערינן בכוליה או במאי
דנפק מיניה .וכתב שם" ,דגים וביצה וכל שאר איסורים פשיטא ליה דבדידיה משעירנן ,ובכחל
הוא דמיבעיא ליה לפי שאין גופו אסור" .וק"ל מאי ענין דגים וביצה לכאן? ובאמת כבר עמד

כחל מן המנין וכחל עצמו אסור

333

ומוסיף הר"ן "אבל בתוספות אמרו דכיון דתלי טעמא משום דלא ידענין מאי
10
דנפיק מיניה 9אפילו בדבר החוזר להכשרו משערינן בכוליה".
ועלינו להסביר מה סובר הראב"ד בסוגיא דידן .האם הוא סובר שזו
איסור פורמלי או איסור מטעם גזירה? וברור לענ"ד דהראב"ד סובר שהטעם
שכחל יאסור חתיכות אחרות הוא משום גזירה .דאת"ל שיש איסור פורמלי
למאי נפקא מינא אם הדבר חוזר להתירו אם לא ,הלא על כל פנים יאסור
החתיכות מן הדין .אלא מוכח דהראב"ד סובר כמן הר"ן והרא"ש ותוס' לפי דעת
11
מ"ד אפשר לסוחטו מותר.

על זה המעדני יום טוב אות ב' ומתרץ בדברי חמודות )אות קיז( שבאמת הרא"ש סובר כמו
הראב"ד הנ"ל שהני – דגים וביצה – דברים שאינם חוזרים להתירן כמן כחל .לכן בדברים אלו
פשיטא שמשערינן בדידיה ויש ספק בכחל בלבד שהוא אינו אסור בגופו .אבל אפשר שהרא"ש
סובר שדבר החוזר להתירו משערינן במאי דנפיק מיניה.
 9ובאמת זו שיטת הרשב"א המובא בתורת הבית הנ"ל.
 10הר"ן מוסיף שלא שנו אלא בכף ישנה והנ"מ בין שיטות האלו רק לפי הראשונים הסוברים
שיש דין חנ"נ בבליעות – ולא כמו הרמב"ן הסובר שאין חנ"נ בבליעות .אבל בכף ישנה אפילו
הראב"ד מודה שמשערינן בכוליה.
 11ולפי משנ"ל בהערה  ,8אם מצטרפים דעת הרא"ש שסובר שהאיסור מטעם גזירה ודעת
הדברי חמודות שהרא"ש סובר כהראב"ד ,אפשר לצדד שהראב"ד סובר שאיסור זו רק איסור
משום גזירה ולא איסור עצמאי.

 

 
כתוב במסכת ברכות )נט ע"ב( "אמרו ליה ילדה אשתו זכר אומר
ברוך הטוב והמטיב" .ונפסק כן להלכה באו"ח רכ"ג ס"א .אמנם לא נזכר בש"ס
ובראשונים שום חיוב לברך על לידת בת.

 
כתוב במ"ב סימן רכ"ג סק"ב וז"ל ומ"מ נ"ל פשוט דבפעם ראשון
כשרואה אותה מברך ברכת שהחיינו דמי גרע ממי שרואה את חברו לאחר ל' יום
ושמח בראייתו דמברך שהחיינו כדלקמן בסימן רכ"ה ס"א עכ"ל .הגרמ"פ זצ"ל
)אגרות משה או"ח ח"ה סי' מ"ג אות ה'( הסכים לחידושו של המ"ב וז"ל בדבר
חידוש המ"ב בסימן רכ"ג סק"ב  ...הוא טעם גדול  ...ולכן אף שלא הוזכר זה
בדברי רבותינו ,ואף בערוך השלחן לא הוזכר חידוש זה ,יש מקום לומר דלא
משום דפליגי על זה ,אלא דמשום הפשיטות ,לא כתבו זה .וכדמשמע מלשון
המ"ב שכתב שנראה לו פשוט ,ואם היה סובר שאלו שלא הזכירו פליגי ע"ז ,לא
היה זה ממילא דבר פשוט .וממילא למעשה יש להורות כהמ"ב שצריך לברך
עכ"ל .וכ"כ בשו"ע הרב סדר ברכת הנהנין פי"ב סי"ב 1,וקצות השלחן )סי' ס"ו
אות ב'( וכך היה המנהג של הגה"ק ממונקאטש זי"ע )הובא בספר דרכי חיים
2
ושלום אות רנ"ו( ,והגרי"י קנייבסקי זצ"ל )הובא בארחות רבינו ח"א עמ' צ"ב(.
והנה כתוב בשולחן ערוך סי' רכ"ה ס"ב "מי שלא ראה את חבירו
מעולם ושלח לו כתבים אע"פ שהוא נהנה בראייתו אינו מברך על ראייתו".
ובמשנה ברורה שם סק"ה כתב "כתב הפמ"ג דאם נתבשר לו שילדה אשתו והוא
היה במדינת הים וראהו עתה מברך שהחיינו או מחיה המתים )אם הוא לאחר
 1עיין שו"ת משנה הלכות )מהדו"ת ח"ג סי' ל"ב(.
 2וכ"כ בשו"ת בית אבי )ח"ד סי' נ"ו( ובשו"ת שבט הקהתי )ח"ד סי' ע"ב אות ד'(.

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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י"ב חודש( דודאי יש לו שמחה בולדו אף שלא ראהו מעולם" .ושם בשער הציון
סק"ה כתב "היינו אפילו נקבה דאי ילדה זכר ובירך על זה ברכת הטוב והמטיב
כנ"ל בסימן רכ"ג ובא לביתו בתוך שלשים יום איני יודע אם חייב לברך
שהחיינו דברכת הטוב היא כוללת יותר" .ולפי דבריו גם הפרי מגדים סבר שיש
לברך שהחיינו על ראית הבת .וקשה מדוע לא הביא המ"ב דברי הפמ"ג בסי'
רכ"ג כשכתב חידושו .ונראה לפרש שבאמת אינו מוכרח לפרש כן בדברי הפמ"ג
דאפשר לומר דקאי על לידת בן ואפילו הכי מברכים הטוב והמטיב ושהחיינו
כמ"ש הט"ז בשיטת הרשב"א )שו"ת ח"א סי' רמ"ה( שיכול לברך הטוב
והמטיב וגם שהחיינו ביחד )אע"פ שכתב ע"ז איני יודע( .ולכן לא הביאו בסימן
רכ"ג כראיה לדבריו .אמנם מסי' רכ"ה ס"ב יש להקשות על המ"ב דמבואר דאין
מברכים על חבירו שלא ראה מעולם .ולכן הביא דברי הפמ"ג שיכול לברך
שהחיינו על ראית התינוק ואגב זה הציע ג"כ דכוונת הפמ"ג היתה על ראית בת.

 
אולם יש חולקים על חידושו של המ"ב .הגרשז"א זצ"ל סובר שאין
לברך שהחיינו על לידת בת דבאמת גרע ממי שלא ראה חבירו ל' יום ,שבת
3
יום אחד אינו מכירה בכלל ובכמה דקות אי אפשר להבחין בין תינוק לתינוק.
וכך מביאים בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א 4.וכן משמע מסתימת לשון הערוך
השלחן) 5או"ח סימן רכ"ג ס"א( דאין מברכין שהחיינו על לידת הבת.

 
הנצי"ב )מרומי שדה ברכות דף נ"ד( הביא דין זה לברך שהחיינו על
לידת בת מטעם אחר וז"ל והנה מדאיתא במשנה דעל כלים חדשים מברך,
 3שו"ת מנחת שלמה )תניינא סי' ס' אות ט'(.
 4וזאת הברכה )עמ' קס"ט( .וכתב שם דנכון לפוטר ברכת שהחיינו בפרי חדש להוציא
כל הדעות .וכדברי הגרשז"א כ"כ באבן ישראל )להגרי"י פישר זצ"ל ,ח"ט עמ' ע"א( שו"ת
משנה הלכות )מהדו"ת ח"א סי' קפ"א ,ח"ג סי' ל"ב( ושו"ת תשובות והנהגות )ח"ב סי' קל"ב
וח"ד סי' נ"ד(.
 5וכן הבין בכוונתו הציץ אליעזר )יג:כ( ,ודלא כאג"מ הנ"ל.
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יש ללמוד לכאורה דמי שנולדה לו בת שמברך שהחיינו ,דלא גרע מאילו קנה
עבד או שפחה לשמשו ,שהרי מעשה ידיה לאביה ,איברא לא ראיתי זאת
6
בפוסקים ,ואולי י"ל דבת אינה מתנה טובה לאביה כידוע באגדה עכ"ל.

 
ונראה דיש נ"מ בין סברת הנצי"ב לסברת המ"ב .דלפי המ"ב יכול
לברך שהחיינו רק אחר שראה הבת דהברכה תלוי בראיה .אבל לפי הנצי"ב
אפשר לברך אף קודם הראיה מפני שהברכה תלויה בקנין למעשה ידים.
והנה בשו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' ל"ה( נשאל מאחד שהגיע לבית
חולים והביא האחות ילדה ואמרה שזה הבת שלו ובירך שהחיינו ואחר זמן
חזרה ואמרה שטעתה ושאל השואל האם צריך לברך שהחיינו עוד הפעם או לא.
והשיב השבט הלוי דע"פ המ"ב שברכה זו שייך רק לראית הבת ודאי צריך לברך
עוד הפעם מפני שבירך בטעות .ונראה דכ"ז א"ש רק לפי המ"ב .אבל לפי
הנצי"ב דאין הברכה דוקא על הראיה שפיר שייך דאין צריך שוב לברך .אבל
אפשר דאף לפי הנצי"ב אינו צריך לראות הבת לברך שהחיינו אבל אה"נ אם
בירך בטעות על בת אחרת דצריך לברך עוד הפעם.
עוד נ"מ במחלוקת המ"ב והנצי"ב הציע הציץ אליעזר )חי"ג ס"כ(
דלפי המ"ב גם האם צריכה לברך דגם היא שמחה בראיית בתה .משא"כ לפי
הנצי"ב דמעשה ידים של הבת שייכים רק לאב ולא לאם ולכן אין מקום לאם
לברך.

 
כתוב בשו"ת הרשב"א ח"א סי' רמ"ה "מסתברא דכל שנולד לו בן
צריך לברך שהחיינו בין נולדו לו בנים אחרים בין לא נולדו לו בנים דהא קיימא
לן כלישנא בתרא דרבי יוחנן דאמר בפרק הרואה בין קנה בתים אחרים בין
לא קנה מברך שהחיינו אלא שלא ראיתי שנהגו כן אפילו הגדולים אשר בארץ

 6ויש לדון בזה"ז אם אין נוהגים כזה במעשה ידיה אם עדיין יכול לברך .ואולי יש בזה נ"מ
בין הנצי"ב להמ"ב .ומ"מ משמע מדברי הנצי"ב שאינו סומך על טעמו למעשה דכתב "איברא
לא ראיתי זאת בפוסקים".
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ושמא עשאוה רשות כקרא חדתא דמברכינן זמן ולא בחובה דכל שאינו בא מזמן
7
לזמן כמועדות אין מברכין שהחיינו בחובה".
וכתב בדרכי משה סי' רכ"ג אות א' וז"ל וצ"ע בתשובות הרשב"א סימן
רמ"ה דכתב שם דנולד לו בן מברך שהחיינו וכתב עוד שם דלא ראה גדולים
שנהגו כן ומסתברא דכל אלו הברכות אינן אלא רשות אבל לא חובה וצ"ע דהא
אמרינן בגמרא דנולד לו בן מברך הטוב והמטיב משום דאיכא אשתו בהדיה
ואפשר דהרשב"א לא קאמר אלא היכא שמתה אשתו בשעת לידה דליכא הטבה
אלא לדידיה או אפשר לומר דהרשב"א סבירא ליה דוקא ששמע שילדה אשתו
זכר הוא דמברכין הטוב והמטיב וכן אמרינן בגמרא אמרו לו ילדה אשתך מברך
הטוב והמטיב וכו' אבל היה עצמו אצל הלידה מברך שהחיינו וכן איתא חילוק
זה בגמרא לענין גשמים ומ"מ דבריו צ"ע ואפשר דסבירא ליה לרשב"א דצריך
לברך הטוב והמטיב וגם שהחיינו כמו שאכתוב למטה בשם סמ"ק 8בכיוצא בזה
ותמיהני על בית יוסף שכתב דברי הרשב"א ולא פירש עליהם דבר עכ"ל.
ובט"ז סי' רכ"ג סק"א כתב "וכתוב בתשובת רשב"א סי' רמ"ה דנולד
לו בן חייב לברך שהחיינו ואף שהיו לו כבר בנים כמו בכלי' חדשים בסמוך
וכתב שלא ראה גדולים נוהגים כן אפשר שחשבוהו לההיא דפרק הרואה רשות
כמו ההיא דקרא חדתא בפ' בכל מערבין כיון דלא אתא מזמן לזמן והוקשה
לרמ"א דהא בגמ' איתא דמברך הטוב והמטי' ולא שהחיינו וע"כ מוקי לההי'
דרשב"א במתה אמו בלדת' דאז ליכ' הטבה לאחרינ' וע"כ מברך שהחיינו ולא
משמע כן בל' הרשב"א דמיירי דוקא בענין זה דלא ה"ל למכתב סתם אלא נראה
דהרשב"א מפרש מ"ש בגמ' מברך הטוב כו' היינו נוסף על שהחיינו וכעין
שכתוב בסמ"ק הביאו הטור בסמוך שאם קנה לו ולביתו מברך גם הטוב והמטיב
משמע דשהחיינו מברך ג"כ וכן בסמוך מת אביו שאמרו מברך הטוב והמטיב
פירושו אחר שיאמר ברוך דיין האמת" .וע"ע בב"ח שכתב כן.

 7עיין שו"ת דברי יציב חאו"ח )סי' פ"ח סק"ט(.
 8בטור כתב "כתב בסמ"ק שאם קנה לו ולביתו מברך גם הטוב והמטיב" .ומדויק מלשון גם
שהטוב והמטיב נוסף על השהחיינו .אמנם בהגהות והערות )אות ו' בארבעה טורים השלם
מוסדות שירת דבורה מכון ירושלים( הביא מכת"י פריש ודפוסי מנטובה ושלוניקי דתיבת גם
נמחק .ולפ"ז אין ראיה מדברי הסמ"ק.
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והנה הרמ"א בהגהותיו לשו"ע )רכג:א( כתב "ואם מתה אשתו בלידתה
מברך שהחיינו דהא ליכא הטבה לאחריני וכן אם מת האב קודם שילדתו היא
מברכת שהחיינו )כן נראה לי ליישב הרשב"א סימן רמ"ה(" .אמנם הב"ח והט"ז
דחו דבריו ונקטו פשט אחרת של הד"מ והוא דהרשב"א מפרש מ"ש בגמ' מברך
הטוב כו' היינו נוסף על שהחיינו .ולפי דבריהם ראינו שהרשב"א סבר לברך
שהחיינו על לידת בן מטעם שהוא כעין קנה בית חדש .ולפי"ז אם שמח בלידת
זכר יש מקום לומר דגם על בת יכול לברך שהחיינו כמו מי שקנה בית חדש.
אמנם יש לדחות דדוקא בבן אמרינן כן וכמ"ש הנצי"ב דאולי בת אינה מתנה
טובה לאביה כידוע באגדה.

 –
והנה יש לדון לגבי תאומים מה יהיה הדין לגבי ברכת שהחיינו.
באופן שנולד ב' בנות נראה דעדיף לברך שהחיינו רק פעם א' דבסימן
רכ"ב )ס"א( כתב דעל שמועות טובות מברך שהחיינו .ובבאר היטב שם כתב
וז"ל "נקט שמועות לשון רבים לאשמועינן שאם בא לו הרבה בבת אחת די
9
בברכה אחת הלק"ט ח"א ס"ק קצ"ט" עכ"ל .וכן הביאו המ"ב )ס"ק ב'(.

 –
אולם יש לדון בלידת בן ובת מה הדין .דהנה מצד אחד יש לומר
דברכת הטוב והמטיב כוללת ברכת שהחיינו משום דברכת הטוב והמטיב שייכת
היכא דטוב לשנים ושהחיינו היכא דטוב רק לאחד .ולכן היכא דכבר מברך הטוב
והמטיב מטעם אחר יכול לכלול הברכה על הבת בהטוב והמטיב שמברך על
הבן ,דבעצם שייך לברך הטוב והמטיב על הבת רק שחסר התנאי של טוב
לשנים .אמנם מצד שני יש לומר דהחיוב על הבת אינו שייך להחיוב על הבן,
דהחיוב על הבן הוא מדינא דגמ' והחיוב על הבת הוא מדין רואה חבירו שהוא
מחייב אחר לגמרי ואינו שייך בעצם לברכת הטוב והמטיב על הבן.
וראיתי בספרי זמננו שכתבו לכאן ולכאן אבל לא מצאתי טעם לשבח
להכריע בין סברות אלו .ואפשר לומר ע"פ דברי הרשב"א שהבאנו לעיל דראוי
לברך הטוב והמטיב וגם שהחיינו .דכתב הרשב"א )שו"ת ח"א סי' רמ"ה( דנולד
 9ועיין בכף החיים )סי' רכ"ה ס"ק י"ח( ובשו"ת אג"מ )או"ח ח"א סי' פ"ז(.
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לו בן מברך שהחיינו .והקשה בדרכי משה )סי' רכ"ג( דלכאורה הרשב"א חולק
על הגמ' שאמר לברך הטוב והמטיב על לידת בן .והביא הדרכי משה כמה
תירוצים לדברי הרשב"א .והתירוץ שנקטו הב"ח והט"ז הוא דכוונת הרשב"א
היא דברכת שהחיינו היא בנוסף על הטוב והמטיב .ולפי דבריהם ראינו
מהרשב"א שיכול לברך הטוב והמטיב וגם שהחיינו על אותו מאורע .ולפי"ז
בנידון דידן לכאורה שפיר יכול לברך הטוב והמטיב על הבן ושהחיינו על הבת.
והנה אע"פ שלמעשה אין הלכה כדברי הרשב"א היינו לגבי שאין מברכין
שהחיינו על לידת הבן אבל שפיר שייך לומר שעדיין קיים להלכה הא דיכול
לברך שתי ברכות אלו היכא דיש סיבה לברך שתיהם ,ולא אמרינן דשהחיינו
נכלל בברכת הטוב והמטיב ,וכמ"ש הב"ח והט"ז והטור בשם הסמ"ק.
והנה כל הנידון הוא כשחייב לברך הברכות בבת אחת .אבל נראה דאם
שמע שאשתו ילדה תאומים בן ובת כבר יכול לברך הטוב והמטיב על הבן אבל
צריך להמתין לברך שהחיינו עד שיראה בתו .וא"כ כשמברך הטוב והמטיב
עדיין אינו יכול לכלול בו השהחיינו )אפילו לאותם הסוברים שמברכין רק הטוב
והמטיב( וממילא יכול לברך שהחיינו אחר זמן כשיראה בתו.

 
ראש ישיבה

 
 
איתא בספר החינוך )מצוה שע"ח( שנצטוו הכהנים שיברכו ישראל
בכל יום שנאמר )במדבר ו:כג( כה תברכו את בני ישראל אמור להם .ושמעתי
ממו"ר הגר"צ שכטר שליט"א שמקור החיוב בכל יום מובא בקהילות יעקב
להגאון הסטייפלער זצ"ל ,וז"ל )קהילות יעקב על מס' שבת חלק שביעי סי' ט'
במות ת"ת ותפלה( דסתמא דמלתא כשלא נתנה התורה שיעור למצוה סגי בפעם
אחת ביום כדאמרינן גבי ברכת כהנים בראש השנה )כח (:עכ"ל .וכן שמעתי
ממו"ר הגר"צ שכטר שליט"א לפרש שיטת הר"מ )פ"א הל' תפלה ה"א( שכתב
וז"ל מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם מפי השמועה
למדו שעבודה זו היא תפלה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם אמרו חכמים אי זו היא
עבודה שבלב זו תפלה .ואין מנין התפלות מן התורה ואין משנה התפלות הזאת
מן התורה ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה עכ"ל .וביאר מו"ר שליט"א עפ"י
דברי הקהילות יעקב הנ"ל דתפלה היא מצוה בתורה שלא נתפרש להדיא זמן
חיובה ,ועפ"י הביאור הנ"ל יש לומר שחיובה מה"ת היא פעם אחת בכל יום
והחיוב להתפלל ג' פעמים ביום הוא רק מדרבנן.

 
איתא בספרי )פרשת ראה פיסקא סב ד"ה לשום את שמו שם( וז"ל
נאמר כאן )דברים יב:בה( לשום ונאמר להלן )במדבר ו:כז( ושמו את שמי ,וכו',
מה שמו האמור להלן ברכת כהנים אף שמו האמור כאן ברכת כהנים .אין לי
אלא במקדש ,בגבולין מנין תלמוד לומר )שמות כ:כא( בכל מקום אשר אזכיר
את שמי אבוא אליך וברכתיך ,אם כן למה נאמר לשום את שמו שם לשכנו
תדרשו ,במקדש אתה אומר ככתבו ,ובגבולין בכינויו ,עכ"ל .הרי מפורש בדברי
הספרי שמצות ברכת כהנים נוהגת במקדש ובגבולין אלא שבמקדש משתמשין
בשם המפורש ובגבולין בכנוי.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ועיין במשנה במס' סוטה )לז-:לח (:וכן במס' תמיד )לג (:שיש כמה
חילוקי דינים בין ברכת כהנים במקדש ולבין ברכת כהנים במדינה .איתא התם
וברכו את העם ברכה אחת אלא שבמדינה אומרים אותה שלש ברכות ובמקדש
ברכה אחת במקדש היו אומרים את השם ככתבו ובמדינה בכינויו .במדינה
הכהנים נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם ובמקדש על גבי ראשיהן חוץ מכהן
גדול שאין מגביה את ידיו למעלה מין הציץ .ר' יהודה אומר אף כהן גדול מגביה
את ידיו למעלה מן הציץ שנאמר וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם.

 
כתיב )ויקרא ט:כב( וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות
החטאת והעולה והשלמים .ופירש"י )שם( ברכת כהנים יברכך יאר ישא .ומקור
דברי רש"י הם מתורת כהנים )שמיני ג' ספרא פרשתא א:ל( וז"ל ויברכם זו ברכה
סתומה שאין אתה יודע וחזר הכתוב ופירש להלן יברכך ה' וישמרך עד וישם לך
שלום .הרי דחזינן שברכת כהנים נאמרת במקדש אחר הקרבת קרבנות הצבור.
אולם עיין ברמב"ן בנמוקיו על התורה שכתב שאפשר לפרש התורת
כהנים באופן אחר דהיינו שאין כוונת התורת כהנים לומר שהברכה של ויברכם
של פרשת שמיני היתה ברכת כהנים אלא הכוונה לומר שברכה זו סתומה היא
ואין אנו יודעים מה היתה בדיוק אלא היתה ברכה כעין הברכה שבירך שלמה
)מלכים א' ח:כב( את העם .אולם התורת כהנים מוסיף לנו שאע"פ שברכה זו
של אהרן הכהן סתומה היא ,ברכת כהנים לדורות אינה סתומה ,ומפורש להדיא
בפרשת נשא )במדבר ו:כד-כז( .ועיין בגמ' סוטה )לח (:ואמר ר' יהושע בן לוי
כל כהן שאינו עולה בעבודה שוב אינו עולה שנאמר וישא אהרן את ידיו על
העם ויברכם וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים .מה להלן בעבודה אף כאן
בעבודה ,עכ"ל .הרי דנקט הבבלי שהברכה בפסוק זה היא ברכת כהנים וכדברי
רש"י הנ"ל.
וכן עיין בירושלמי תענית פ"ד ה"א שגם מפרש שהפסוק בפרשת
שמיני )ויקרא ט:כב( של ויברכם כוונתו לברכת כהנים .ואיתא שם בירושלמי
שהפסוקים בפרשת נשא של ברכת כהנים כוונתם לברכת כהנים שנאמרת ע"י
הכהנים בשחרית ומסתמא הכוונה לאחר תמיד של שחר והפסוק בפרשת שמיני
הוא ברכת כהנים שנאמרת ע"י הכהנים אחר תפלת מוסף שיש בו קרבן חטאת,
ומבואר עוד בתוס' סוטה )לח .ד"ה וכתיב( וז"ל ולא הוה נשיאות כפים בכל יום
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אלא בעבודת תמיד כדתנן בפ"ה דסדר תמיד )דף לב (:לדאחר שנתנו איברים על
גבי כבש ומלחום ירדו ובאו להן ללשכת הגזית אמר להן הממונה ברכו ברכה
אחת והם ברכו קראו עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע ויאמר וברכו את העם
ג' ברכות אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים ,והוא הדין במוספין ובתמיד של בין
הערבים ,עכ"ל .הרי חזינן מדברי התוס' שברכת כהנים נאמרת אחר כל קרבנות
הצבור שהובאו במקדש.
אולם עיין בספר כה תברכו להרה"ג יאושע אלעזר הכהן חמצי ס"ט
מערכת הר' סימן א' שהעיר שנראה שהר"מ חולק על התוס' בענין זה .כתב
הר"מ פרק יד הל' תפילה הל' יד וז"ל במקדש מברכין ברכת כהנים פעם אחת
ביום אחר תמיד של שחר .באין ועומדין על מעלות האולם ומברכין כדרך
שאמרנו וכו' עכ"ל .הרי דנראה דשיטת הר"מ היא שברכת כהנים נאמרת רק
אחר תמיד של שחר ולא אחר שאר קרבנות צבור וכן העיר בספר הנ"ל מדברי
הר"מ פ"ו הל' תמידין ומוספין הל' ה' שכתב שמברכין ברכת כהנים אחר תמיד
של שחר .אולם בפ"ז הל' תמידין ומוספין הל' א' כשהביא הדין שמקריבין מוסף
ראש חדש אחר תמיד של שחר לא הזכיר שמברכין ברכת כהנים.
אולם בספר כה תברכו הנ"ל הביא מהרב לשון למודים שהעיר דאיך
יתכן לומר ששיטת הר"מ היא שהכהנים אין נושאין כפיהם במוסף והרי איתא
להדיא ברמב"ם )פרק י"ד הל' תפילה הל' א'( בשחרית במוסף ובנעילה הכהנים
נושאים את כפיהם וכו' .והרי תפלת מוסף נתקנה כנגד קרבן מוסף ואם אין
נשיאת כפים בקרבן מוסף איך יתכן שיש נשיאת כפים בתפלת מוסף ,ועפי"ז פירש
הרב לשון למודים שכוונת הר"מ במה שכתב )פרק י"ד הל' תפלה הל' י"ד(
שנשיאת כפים היא רק פעם אחת ביום בא לאפוקי שביום רגיל שאין בו מוסף רק
נושאין כפים בתמיד של שחר ולא בתמיד של בין הערבים .ולפי זה שיטת הר"מ
שוה עם שיטת התוס' הנ"ל שנושאין כפים בתפלת מוסף .אולם שיטת הר"מ היא
דלא כהתוס' לגבי תמיד של בין הערבים דלפי תוס' נושאין כפים ולפי הר"מ אין
נושאין כפים.

 
 
יש לברר עפ"י הדברים הנ"ל שברכת כהנים נאמרה אחר קרבנות צבור
אם היא נוהגת בזה"ז מדאורייתא או רק מדרבנן כיון שאין קרבנות בזמן הזה.
עיין בספר מור וקציעה למו"ה יעקב עמדין זצ"ל )סי' קכ"ח( שנקט שברכת
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כהנים בגבולין היא רק חיוב מדרבנן .וכתב וז"ל ומלבד זה אפשר לומר דלא
קשה מידי ,דהא דזר עובר בעשה דכה תברכו ,דווקא כשמברך כמו שהיו כהנים
מברכין בבית המקדש על סדר העבודה אבל נשיאת כפים האידנא בגבולין קרוב
הדבר שאינו אלא בדבריהם כדבעינן למימר קמן בס"ד ,עכ"ל .וכתב עוד בסי'
הנ"ל וז"ל והיינו לענין נשיאת כפים דגבולין שכל עיקר אינה אלא מדברי
סופרים בלי ספק בעולם .ועיין גם בשו"ת יאילת יעב"ץ סי' ע"ה שנקט להדיא
דנשיאת כפים בזה"ז הוי רק מדרבנן ונקט שסומא אינו נושא כפיו )מגילה כד(:
משום דחיוב סומא במצוות הוי מדרבנן ונשיאת כפים בזמן הזה הוי מדרבנן
ולכן תקנתא לתקנתא לא עבדינן.
אולם עיין בשדי חמד )ח"ה בקונטרס דברי חכמים סי' ס"ד( שהביא
מהרב פתח הדביר )הרה"ג ר' חיים בנימין פונטרימולי זצ"ל( בסי' קכ"ח אות ד'
שכתב שנראה שגם הרב מור וקציעה לא עמד בסברא זאת ,שבשו"ת שאילת
יעב"ץ כתב הרב להיפך ממה שכתב במור וקציעה ונראה שנקט שגם נשיאת
כפים בזה"ז הוי חיוב מדאורייתא .עיין בשאילת יעב"ץ בסי' נ"ד שכתב וז"ל
באתי לשאול ממנו שאלה מה שנתהווה פה בחג השבועות העבר ומעשה שהיה
כך הי' ,הש"ץ כאן הוא כהן ואין לנו כהן אחר והוא רגיל בכל פעם לישא כפיו,
אמנם ביו"ט הנ"ל היה כאן כהן אחר וכשהגיע הש"ץ לרצה באו הלויים ונטלו
ידי הכהן האורח .ואז אמר המנהיג שגם הש"ץ יטול ידיו והיה שם למדן אחד
ואמר שלא ליטול והש"ץ ציית להחכם .ועתה בא המנהיג להעליל ולומר שעבר
בעשה הואיל שנאמר לו לעלות ולא עלה כמ"ש רמ"א באו"ח וכו' עכ"ל.
ובהמשך הדברים נקט היעב"ץ שחייב הש"ץ לעלות לדוכן וכתב וז"ל ואני אומר
אין זה דבר זר כלל .כי אין לשמוע אל כל למדן שיהי' אם אומר על שמאל שהוא
ימין ,ולא מחכמה אמר כן ,האומר שלא יעלה הש"ץ לדוכן ,מאחר שכבר נאמר
לו מאחר שיעלה ומעתה הרי הוא עובר בעשה אם לא יעלה ,ומה לו למחות בזה
וכ"ש שהרי אינו דבר מוסכם שלא יעלה ש"ץ ,אפילו אם יש שם כהנים אחרים
כאשר אבאר בעז"ה וכו' ואית ביה נמי משום פגמא דכשקוראין כהנים כל
הכהנים שבבית הכנסת בכלל ,ואע"ז דלדעת הב"ח אין הפסולין בכלל ,היינו
דווקא הפגומים ואינן ראויין לברך ,אבל הראוי אלא שמחמת התפלה אינו עולה,
ודאי לא אתיא תפלה דרבנן ומספיקא בעלמא ודחיא עשה דאורייתא וכו' עכ"ל.
הרי דנקט היעב"ץ שאם הש"ץ כהן ואמרו לו בפירוש לעלות ואינו
עולה עובר בעשה ויש לו גם חשש שמראה עצמו כפגום .וכתב היעב"ץ בפירוש
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שאין לומר שהוא לא נכלל בקריאה כיון שהוא באמצע שמונה עשרה שהרי
תפלה רק מדרבנן וחיוב נשיאת כפים הוא עשה דאורייתא .הרי דנקט היעב"ץ
שאפילו נשיאת כפים בזמן הזה הוי דאורייתא.

 
 
עיין בקרן אורה )לח (.דהסתפק בזמן חיוב ברכת כהנים בגבולין
דבשלמא במקדש הוי אחר הקרבת התמיד אולם בגבולין מתי הוי זמן חיובה,
וכתב וז"ל דאין לומר דמחויבת היא בשעת תפלה ,דהא תפלה דרבנן .ואפילו
לדברי הרמב"ם ז"ל דתפלה דאורייתא תפלה בצבור נראה ללא הוי אלא דרבנן
ונשיאת כפים א"א אלא בעשרה ,וא"כ ליכא למימר דיש לה שייכות עם התפלה
מה"ת וכו' והיה נראה קצת דחיוב מצוה זו בגבולין לאו דבר תורה הוא ,דכתיב
ושמו את שמי כו' שמי המיוחד לי והיינו בבית הבחירה דווקא .אבל לא בגבולין,
ובל מספינא לומר כן וכו' ,עי"ש .הרי דהציע הקרן אורה עוד טעם לומר שברכת
כהנים בגבולין הינו רק מדרבנן ומשום דלא משתמשין בגבולין בשם המיוחד
וכתיב )במדבר ו:כז( ושמו את שמי ודרשינן )ספרי זוטא פרשת נשא כ"ז( שמי
המיוחד לי הרי משמע שברכת כהנים היא מדאורייתא רק כשמשתמשין בשם
המיוחד דהיינו במקדש .ועיין גם בספר פתח הדביר להרה"ג ר' חיים בנימין
פונטרימולי זצ"ל )קכד:ד( שהביא צד זה בתוך דבריו.
וכן ראיתי בספר נשיאת כפים כהלכתה )פרק א' עמ' ב'( להרה"ג
ר' משה גרוס שליט"א שהביא שבספר ישועות יעקב )אבן העזר סי' ג'( להרה"ג
ר' יעקב משולם אורנשטיין זצ"ל גם כן נקט כנ"ל שנשיאת כפים מדאורייתא
היא רק במקדש כשמזכירין שם המפורש .אולם נראה להמעיין בדבריו שאין
כוונתו לומר שאין מצוה מן התורה לנשיאת כפים בגבולין אלא כוונתו לומר
דאיתא בגמ' כתובות )כד (:עפ"י דברי רש"י שם )ד"ה דאיסור עשה( שיש איסור
בזר לישא כפיו משום שנאמר )במדבר ו:כג( כה תברכו אתם ולא זרים וביאר
הישועות יעקב )עה"ע סי' ג' סק"א( שאיסור זה נאמר רק אם זר עולה לדוכן
במקדש ומשתמש בשם המפורש אולם בגבולין זר העולה לדוכן אינו עובר
בעשה דאינו אלא כקורא בתורה בעלמא ואפילו אם כוונתו לברך אינו אלא
דברים שבלב.
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ועפי"ז מבאר הישועות יעקב דברי הגמ' שבת קיח :שאיתא שם וא"ר
יוסי מימי לא עברתי על דברי חברי יודע אני בעצמי שאיני כהן אם אומרים לי
חבירי עלה לדוכן אני עולה .ואיתא שם בתוס' ד"ה אילו וז"ל לא ידע ר"י מה
איסור יש בזר העולה לדוכן אם לא משום ברכה לבטלה שלכהנים אמרה תורה
לברך את ישראל .וכבר העירו המפרשים )עיי"ש במהרש"א ,דרכי משה סי' קכ"ח
ס"ק א' ומג"א שם ס"ק א'( על דברי תוס' מדברי הגמ' הנ"ל בכתובות ורש"י שם
שיש איסור עשה בזר לעלות.
ותירץ הישועות יעקב שיש לחלק בין זר העולה לברך במקדש
שמשתמש בשם המפורש לבין זר העולה בגבולין שאין משתמש בשם
המפורש ,וממילא אין איסור וכדברי התוס הנ"ל בשבת .עיין גם בפני יהושע
בקונטרס אחרון לכתובות )כד (:ד"ה גמ' נשיאות כפים דאיסור עשה דנקט
כחילוק הנ"ל בנוגע לאיסור עשה .וכן מבואר בשו"ת מהרי"ט )חלק ראשון סי'
קמ"ט( שיש לחלק בין מקדש לגבולין לגבי האיסור עשה של זר העולה לדוכן.
אולם שכל האחרונים הנ"ל נראה שאין לדייק שנשאת כפים בגבולין הינו רק
מדרבנן .ואדרבא כבר הסיק הקרן אורה בסוף דבריו שנראה לצדד שברכת
כהנים בגבולין היא מצוה מן התורה וכן דייק מתוך ספרי זוטא הנ"ל שאיתא
שם יכול אף בגבולין יהו מברכין בשם המיוחד ת"ל ושמו את שמי ולהלן הוא
אומר לשום שמי שם )דברים יב:ח( מה להלן מקדש אף כאן מקדש וכו' או
במקדש מברכין ואין מברכין בגבולין אמרת בכל מקום אשר אזכיר את שמי
אבוא אליך וברכתיך )שמות כ:כד( אף בגבולין וכו' הרי דמפורש בספרי זוטא
הנ"ל שאע"פ שיש חיוב במקדש לישא כפים בשם המפורש ,אולם בגבולין
אכתי יש חיובא אע"פ שלא משתמשין בשם המפורש.

 
אולם עיין בספר המצות לרס"ג )עשה קנ"ה( בביאורו של הרה"ג ר' ירוחם
פישל פערלא זצ"ל שהביא דברי הספרי זוטא הנ"ל שדרש מפסוק )שמות כ:כד(
בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך שהכוונה לגבולין והעיר
שנראה מש"ס בבלי )סוטה לח (.דגם פסוק זה קאי על ברכת כהנים במקדש
דאיתא שם רבי יאשיה אומר אינו צריך הרי הוא אומר בכל מקום אשר אזכיר את
שמי אבוא אליך בכל מקום ס"ד אלא מקרא זה מסורס הוא בכל מקום אשר אבוא
אליך וברכתיך שם אזכיר את שמי והיכן אבוא אליך וברכתיך בבית הבחירה שם
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אזכיר את שמי בבית הבחירה ,ע"כ .הרי לפי דברי רבי יאשיה בגמ' סוטה הנ"ל
אין מקום לדרשת הספרי זוטא שבכל מקום קאי אגבולין אלא אדרבה בכל מקום
הוא בית הבחירה .והוסיף עוד שאפשר שדרשת הספרי זוטא היא אסמכתא בעלמא.
וכתב עוד וז"ל ומדאמרינן בסוטה )לח (:אמר ריב"ל כל כהן שאינו עולה בעבודה
שוב אינו עולה שנאמר וישא אהרן וגו' מה להלן בעבודה אף כאן בעבודה עיי"ש.
משמע ודאי דבגבולין ליכא עשה דאור' דהא עיקר תפילה אינה אלא מדרבנן ואפילו
להסוברין דתפלה דאורייתא מ"מ נוסח התפלה ושיעורה לכ"ע אינה אלא מדבריהם,
וא"כ ברכת העבודה שבתפלה ודאי מדבריהם ,וא"כ מדאורייתא ליכא האידנא
עבודה כלל וממילא גם עשה דנשיאת כפים ליכא אלא במקדש בעבודה ממש.

 
אולם נראה מסתימת הפוסקים דנשיאת כפים בגבולין ג"כ היא חיוב
מן התורה .עיין בשער הציון )סי' קכ"ח( שכתב וז"ל ,ודע דנשיאת כפים בחו"ל
הוא ג"כ מדאורייתא וכן העתיקו כל הפוסקים מימרא דריב"ל והובא לעיל בס"ב,
עכ"ל ]גמ' סוטה לח :ואמר ר' יהושע בן לוי כל כהן שאינו עולה לדוכן עובר
1
בשלשה עשה :כה תברכו אמור להם ושמו את שמי[.
עיין בשו"ת משכנות יעקב )או"ח סי' צ'( שג"כ נקט שנשיאת כפים
דאורייתא אפילו בגבולין .אולם ג"כ נקט שנשיאת כפים היא רק אחר עבודה
וכתב שבזה"ז נשיאת כפים היא אחר תפילה שהיא עבודה שבלב .וכתב שאפילו
לדעת הרמב"ן שתפלה היא מדרבנן ]השגות הרמב"ן לספר המצוות מצוה ה'[ יש
לתפילה עיקר מן התורה .וכן מבואר בספר עמק ברכה להגאון ר' אריה פומרנצ'יק
זצ"ל )נשיאת כפים א' עמ' ט"ו( שכתב וז"ל ושמעתי מכ' מו"ר הגאב"ד דבריסק
)שליט"א( ]זצ"ל[ בשם אביו מרן הגר"ח הלוי ז"ל ,שאחד הקשה לו ,להסוברים
דתפלה אינו אלא מדרבנן איך יתכן נשיאת כפים בגבולין מדאורייתא הא ליכא
עבודה ,ותירץ לו דאף להסוברין דתפלה דרבנן ,היינו דוקא חובת התפלה,
מדאורייתא ליכא חיובא להתפלל ,אבל ענין התפלה הוי מדאורייתא לכו"ע
ואם התפלל שפיר מקיים מצוה דאורייתא ומיקרי עבודה .וא"כ נמצא לפ"ז
דמדאורייתא הוא דבעינן עשרה לנשיאת כפים כדי דליהוי עבודת צבור עכ"ל.
 1וכן ראיתי מביאים ראיה מדברי החינוך )מצוה שע"ח( וז"ל ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל
זמן בכהנים כי עליהם מצוה לו לברך את ישראל.
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הרי דתפלה היא העבודה בזמן הזה מדאורייתא וממילא כיון דנשיאת כפים נאמרת
ביחד אם התפלה ,וכן מבואר בירושלמי )תענית פ"ד הל' א'( וז"ל מצאנו תפילה
בלא נשיאת כפים ולא מצאנו נשיאת כפים בלא תפילה עכ"ל) ,ועיין בזה בביאור
הלכה סי' קכח סעיף ה' ד"ה דזר עובר בעשה( נמצא שנשיאת כפים בזמן הזה היא
דאורייתא שהרי נאמרת עם עבודה שהיא תפלה .וכן שמעתי ממו"ר הגר"צ שכטר
שליט"א בשם הגרי"ד סולובייציק זצ"ל שביאר התפלה ותערב עליך עתירתנו
כעולה וכקרבן שאומרים לפני נשיאת כפים הוא עפ"י הנ"ל שכיון שברכת כהנים
הוי דאורייתא רק ביחד עם עבודה אנו מתפללין שאע"פ שאין לנו קרבנות בזה"ז
יהי רצון שתקבל תפלתנו כעולה וכקרבן וממילא ברכת כהנים תחשב בזמן הזה
למצוה מדאורייתא.

 
 
איתא בירושלמי נזיר )פ"ז ה"א( מהו שיטמא כהן גדול לנשיאות כפים
]פי' קרבן העדה :כגון שהיה מת בבית הכנסת אם מותר לכנס לתוכה כדי לישא
כפיו[ וכו' מיטמא הוא כהן לנשיאות כפים וכו' אלא כיי דמר ר' יודה בר פזי
בשם ר' אליעזר כל כהן שעומד בכנסת ואינו נושא את כפיו עובר בעשה וסבר
מימר שמצות עשה דוחה למצות לא עשה ,ע"כ ,ומובאים דברי הירושלמי בתוס'
)סוטה לח :ד"ה כל כהן(.
הרי דנקט הירושלמי דכהן יכול ליטמא למת כדי לישא כפיו מדין עשה
דוחה לא תעשה .עיין בספר בנין שלמה )סי' י'( להרה"ג ר' שלמה הכהן מווילנא
שהביא דברי הירושלמי הנ"ל והוכיח משם כהשיטות דנשיאת כפים בזמן הזה
היא מצות עשה דאורייתא ומשום כך ניתן להאמר דדחי לא תעשה .וכתב וז"ל,
דליכא למימר כלל דמיירי בנשיאת כפים במקדש דהתם פשיטא דאין לו לטמא
דהא טמא אסור ליכנס למקדש וחייב כרת .ופשיטא דנשיאת כפים לא ידחה
איסור כרת דהא אין עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת ,אלא ע"כ דבגבולין
קאמר וכו' ,עכ"ל .הרי דהוכיח הבנין שלמה מדברי הירושלמי כהפוסקים הנ"ל
דנשיאת כפים היא מצות עשה מן התורה .אולם הסיק שאין הטעם כנ"ל משום
דתפלה הוי קיום של עבודה מדאורייתא אלא דנקט שמדאורייתא אין נשיאת
כפים תלויה בעבודה ותפלה.
אולם עיין בספר המצוות לרס"ג )עשה קנ"ה( הנ"ל בביאור של הרה"ג
ר' ירוחם פישל פערלא זצ"ל דכתב לדחות הראיה הנ"ל מהירושלמי וכתב וז"ל,
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דלעולם אימא לך דמיירי במקדש ונפק"מ לענין עבודת צבור הנעשית בטומאה
דטומאה הותרה בצבור ומותר ליכנס בטומאה ,עכ"ל .הרי דנקט שיש לפרש
הירושלמי שסובר עשה דוחה לא תעשה ויכול כהן ליטמא לברכת כהנים
במקדש כיון שיש כאן עשה דאורייתא .אולם אה"נ דבגבולין דברכת כהנים הוי
מצוה דרבנן אינו יכול ליטמא.
אולם עיין במ"ב )סי' קכ"ח ס"ק ח'( שכתב וז"ל ,כתבו הפוסקים
דנשיאת כפים אין דוחה לאסור טמאה ,והטעם ,כי יש בה עשה ולא תעשה לנפש
לא יטמא ,קדושים יהיו ,ולכן אפילו מת פתאום אחר שכבר אמר השליח צבור
כהנים דחל עליהם המצות עשה דנשיאת כפים ,אפילו הכי צריכין לצאת החוצה.
ואם הכהן אינו יודע מזה ,צריך להגיד לו וכו' ,עכ"ל.
אולם ,גם על סברא זו השיג הגרי"פ פערלא בספרו הנ"ל דאם ננקוט
דברכת כהנים כוללת כהנים וישראלים ,כהנים לברך וישראלים להתברך ,נמצא
דברכת כהנים הוי עשה השוה בכל ושפיר דחי עשה ול"ת דטומאת כהנים דאינם
שוין בכל ,כדברי הירושלמי הנ"ל.

 
 
יש עוד מנהג שג"כ שייכת לדברינו הנ"ל .איתא ברמ"א )או"ח סי'
קכ"ח סע' מ"ד( וז"ל נהגו בכל מדינות אלו שאין נושאים כפים אלא ביום טוב
משום שאז שרויים בשמחת יום טוב ,וטוב לב הוא יבורך מה שאין כן בשאר
הימים אפילו בשבתות השנה שטרודים בהרהורים על מחייתם ועל ביטול
מלאכתם וכו'.
אולם עיין בשו"ת חת"ס )תשובה כ"ג( שכתב ביאור חדש עפ"י יסוד
הנ"ל שברכת כהנים שייכת לעבודה שהיא תפלה בזמן הזה ,וז"ל ,ונ"ל טעם
פשוט דנשיאת כפים כתיב בקרא אחר עבודה וכדילפינן רפ"ב דמגילה מדכתיב
וירד מעשות החטאת ויברך את העם ותפלה במקום עבודה ואין ספק כשאין
עבודה רצויה והיא פגול ח"ו גם ברכת כהנים לא תחול על המתברכים אז .והיות
בעוונותינו הרבים כל ימות החול טרודים על המחיה והכלכלה ורוב התפלות
בלי כוונה וטרדה מרובה ותפלה בלא כוונה כקרבן שאינו רצויה ע"כ מברכין
ביו"ט שהעולם פנויים ומכוונים בתפלתם וכה"ג כ' בפי' המחזור על המנהג
שנוהגים לברך הילדים בשבת ויו"ט דוקא ע"ש ,עכ"ל .הרי שגם החת"ס נקט
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כהרמ"א שביו"ט אדם פנוי ואינו טרוד אולם במקום שהרמ"א נקט דרק מי
שאינו טרוד שרוי בשמחה וראוי לברך ,נקט החת"ס שמי שאינו טרוד יכוין
בתפלה ויירצה תפלתו כקרבן ,וממילא ברכת כהנים שלאחריו יהיה קשורה עם
עבודה רצויה ,וכמו שביארנו לעיל דברכת כהנים היא אחר העבודה.

 
 
עוד מצינו לפרש טעם שנושאין כפים ביו"ט ובפרט בתפלת מוסף
דוקא .איתא ברמ"א )סי' קכח סע' מ"ד( ואפילו ביום טוב אין נושאים כפים אלא
בתפלת מוסף שיוצאים אז מבית הכנסת וישמח בשמחת יום טוב ,עכ"ל .כלומר
שמוסף הוא סוף התפלה ולאחר תפלת מוסף הולך לערוך שלחנו ולאכול סעודת
יו"ט שהיא עיקר שמחת יו"ט ולכן כבר בסוף תפלת מוסף יש לו שמחת יו"ט
שעומד לקיים ע"י סעודתו וממילא נושאין כפים בשעה זו שהיא שעת שמחה.
אולם עיין בשו"ת רמ"ע מפאנו )סי' צ"ה( שמתרעם על המנהג לישא
כפים רק ביו"ט ,אולם הביא מי שביקש סמך לזה מן הפסוק )ויקרא ט:כב( וישא
אהרן את ידיו וגו' וירד מעשות החטאת והעולה והשלמים ,שממנו נלמד לברך
ביו"ט ודוקא אחר תפלת מוסף שיש בו קרבן חטאת .ביתר ביאור ,עיין בספר
ראשית בכורים )סי' ד'( להרה"ג ר' בצלאל הכהן זצ"ל מוילנא שכתב וז"ל
ועכ"פ הנה ע"פ כל הדברים הללו אפשר לנו לומר בזה טעם נכון לכאורה על מה
שאין אנו נושאין כפים גם ביו"ט רק במוסף לבד דהנה כבר כתב דבאמת בעיקר
הך קרא דנפק"ל מיניה לנשיאת כפים )דהיינו מקרא דוישא כו' וירד מעשות כו'(
הנ"ל כתיב שם שלשה קרבנות ביחד דהיינו חטאת ועולה ושלמים ויש מקום
לומר דעד דאיכא כולהו דוקא וכמש"ל אלא דנפק"ל )סוטה לח (.באמת מאידך
קרא )דברים יח:ה( דכל הימים דע"כ צריך לומר דבקרבן עולת תמיד לבד סגי
כמ"ש ואמנם י"ל דכ"ז הוא רק בזמן שיכולין לקיים באמת קרא דכל הימים
הנ"ל כדכתיב )והיינו לברך ברכת כהנים בכל יום בתפלת השחר שדינה כעבודת
צבור( וכמ"ש אבל בזמן שאין יכולת בידינו לקיים מ"ע זו בכל יום )ומשום
ביטול מלאכה לעם וכמש"ל בשם הדרכי משה ז"ל( נראה דשוב יש לו לקיים
בזה כפשטי' דאידך קרא דוישא אהרן כו' הנ"ל ושלא ישא כפים רק בזמן דאיכא
חטאת ועולה ושלמים ביחד )ועיין בבעל הטורים בפרשת שמיני שכתב דג'
ברכות הן נגד ג' קרבנות אלו( והיינו בתפלת מוסף דיו"ט דוקא דאז איכא חטאת
ציבור ג"כ )וכן בשלמים י"ל דשלמי חגיגה ושמחה שכל אחד מישראל היה

350

מוה"ר ברוך חיים סיימאן

מחויב להביא ביו"ט הו"ל כמו שלמי ציבור לזה וחג דאמרינן דמוסף רומז
לחגיגה כנודע( ומשום הכי לא נהגינן לישא כפים רק במוסף דיו"ט לבד וא"ש.
וגם במוסף דר"ה ויום הכפורים הרי יש בהם חטאת ועולה על כל פנים אבל
בשבת ליכא חטאת .ואולם בראש חדש אף שיש בו חטאת ,מ"מ יש בו משום
ביטול מלאכה לעם )ועיין מגילה כב :תוד"ה ושאין( וכן בחול המועד אף דאיכא
כולהו מ"מ הרי מותר בו דבר האבד )וטעם זה דמשום ביטול מלאכה הוא עיקר
באמת וכמש"ל( וא"ש ,עכ"ל .הרי שיש סמך מפסוק בפרשת שמיני שברכת
כהנים נאמרת אחר קרבן חטאת למנהגנו שמברכין ברכת כהנים אחר תפלת
מוסף שיש בו חטאת ודוקא ביו"ט שאין ביטול מלאכה לעם.

 
עוד טעם מצינו בדברי הראשית בכורים הנ"ל למנהג לברך ברכת
כהנים דוקא ביום טוב וכתב וז"ל דמה"ט נזהרין עכ"פ בנשיאת כפים ביו"ט
דלדעת כ"פ אז וודאי התפלה מן התורה הוא ונפק"ל ממקרא קדש וכן מבואר
בספר עטרת פז למוהר"ר פנחס לעליג הכהן שווארטץ זצ"ל הי"ד )סי' קכ"ח
סק"י( שאע"פ שנקט הרמב"ן בספר המצוות )השגות מצוה ה'( דחיוב תפלה היא
מדרבנן אפ"ה נקט הרמב"ן בנמוקיו על התורה )ויקרא כג:ב( בביאור התואר
"מקרא קדש" הנאמר במועדים ,דתפלת יו"ט שונה מתפלת שאר ימות השנה
וז"ל ,וטעם מקראי קדש ,שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו כי
מצוה היא על ישראל להקבץ בבית האלקים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא
בתפלה והלל לא-ל ,בכסות נקיה וכו' .וכן שמעתי ממו"ר הגר"צ שכטר שליט"א
שיוצא מדברי הרמב"ן שבדרך כלל חיוב תפלה הוא מדרבנן אולם ביו"ט תפלה
בצבור הוי חיוב דאורייתא מטעם מקראי קודש .ולפי זה מבואר בדברי הראשית
בכורים והעטרת פז דכיון שברכת כהנים תלויה בעבודה ,ותפלה היא במקום
עבודה ,שפיר נוהגין לברך ברכת כהנים ביו"ט שהוא זמן שאפילו לדעת הרמב"ן
הוי תפלה בצבור דאורייתא וממילא הוי ברכת כהנים יחד עם חובת תפלה
מדאורייתא שהיא במקום עבודה.

 
עוד טעם מצינו לברך ברכת כהנים דוקא ביו"ט בספר ראשית בכורים
הנ"ל שהביא בשם אחיו הגאון ר' שלמה הכהן מוילנא שביאר דברי המשנה ר"ה
)דף טז (.בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה בעצרת על פירות
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האילן בר"ה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון וכו' ובחג נידונין על המים.
נמצא שהימים טובים בנוסף לזמני שמחה הוו ג"כ ימי דין .וכתב שנזהרין לברך
ברכת כהנים בימים טובים להפך דין קשה .וביאר עפ"י דברי הירושלמי )פ"ט
מס' סוטה הל' י"ד( וז"ל כתיב )תהלים ז:יב( וא-ל זועם בכל יום אמר רבי זעירא
ראשונה ראשונה מתקיימת מי מבטל רבי אבין בשם ר' אחא ברכת כהנים
מבטלת עכ"ל .נמצא שיש כח בברכת כהנים לבלט הזעם של הקב"ה ולהפך דין
קשה לרחמים .וממילא בימים טובים שהם ימי דין אנו מקפידין לברך ברכת
כהנים.

 
כעין זה כתב הרמ"א )או"ח סי' קיא סעיף א'( שביאר שאפילו לשיטת
ר"ת )מובא באור זרוע הל' ק"ש סי' י"ד( דסבירא ליה שאין חיוב למסמך גאולה
לתפלה בשבת כיון דילפינן )רש"י ברכות ד :ד"ה זה הסומך( סמיכת גאולה
לתפלה מדכתיב )תהלים יט:טו( ה' צורי וגואלי וסמיך ליה )תהלים כ:ב( יענך ה'
ביום צרה ושבת לאו יום צרה ביום טוב יש חיוב למסמך גאולה לתפלה .וביאר
הרמ"א וכתב וז"ל ולענ"ד נראה דמה שאין כן ביו"ט ]כלומר שיש חיוב למסמך
גאולה לתפלה ביו"ט[ הוא משום שהם ימי הדין כדתנן במשנה ב' פ"ק דר"ה
בפסח על התבואה וכו'.
ועפ"י הנ"ל יש להוסיף עוד ביאור למנהגינו שנושאין כפים ביו"ט
והוא שיו"ט הוא יום הדין ומקרי יום צרה ויש חיוב תפלה מדאורייתא ביו"ט
אפילו לשיטת הרמב"ן שתפלה בעלמא חיובה רק מדרבנן תפלה בעת צרה הוי
חיוב מדאורייתא ,כמבואר ברמב"ן )עיין בהשגות לספר המצוות מצות עשה ה'(.

 
ידוע השאלה בפוסקים אם אומרים שומע כעונה בברכת כהנים דהיינו
שכהן אחד יאמר בקול והשאר יצאו ידי חובתן ע"י שומע כעונה .המנהג לסמוך
על שומע כעונה בברכת כהנים מובא בשו"ת ראשית בכורים )סי' ד'( להרה"ג
ר' בצלאל הכהן זצ"ל מוילנא שכך נהגו בק"ק טריעסט .וכבר השיג על זה הבית
הלוי )בית הלוי עה"ת סוף ספר בראשית( שלא אמרינן שומע כעונה בברכת
כהנים כיון דאיתא בגמ' סוטה )לח (.שצריך לאומרו בקול רם ,וע"י שומע כעונה
אין כאן אמירה בקול רם.
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אולם עיין בשו"ת משיב דבר להנצי"ב )סי' מ"ז( שנקט ג"כ דלא
אמרינן שומע כעונה בברכת כהנים כמו הבית הלוי ,אולם לאו מטעמיה .וז"ל
אלא נראה הטעם פשוט דברכת כהנים היינו תפלה ,ובתפלה מי שבקי אינו יוצא
בשל חבירו ,ונכלל ברכת כהנים בג' דברים דחשיב בירושלמי )ברכות פ"ג
הל' ג'( והביאו הר"ן שלהי ר"ה דאין מוציאין ברכת המזון ,ק"ש ותפלה ,עיי"ש.
עכ"ל .נמצא דנקט הנצי"ב דברכת כהנים הוי כתפלה ,ולפי הבנה זו בירושלמי
דלא אמרינן שומע כעונה באלו ג' דברים נכלל בזה ברכת כהנים 2.ודברים אלו
הולכים ביחד עם דברי הגאון ר' שלמה הכהן מווילנא הנ"ל שמנהגינו להקפיד
לומר תפלה זו ביו"ט שהוא יום הדין כדי להפך הדין לרחמים.

 2ושמעתי ממו"ר הגר"צ שכטר שליט"א שהעיר שבספר מילי דברכות )ב (.להרה"ג ר' צבי הירש
גראדזענסקי זצ"ל שהעיר שיש מח' אם הירושלמי סבירא ליה דלא אמרינן שומע כעונה במצוות
הנ"ל או דס"ל דרק יצא מוציא לא אמרינן ,ואה"נ שפיר אמרינן שומע כעונה.

 
ראש ישיבה

 
איתא בגמ' סוטה )לח (.שברכת כהנים נאמרת בקול רם .אולם דין זה
טעון ביאור האם זה בא לאפוקי רק שלא יאמרנה בלחש וסגי לאמרה בקול רגיל
או דילמא צריך לאומרה בקול גבוה כפשוטו .וכן צריכים לברר אם יש חילוק
בבית הכנסת שהיא מקום גדול מאד אם בכי האי גוונא צריך להרים קולו כדי
שאפילו האנשים שבסוף בית הכנסת ישמעו את הקול או דלמא סגי בקול שאינו
נמוך ושהאנשים הסמוכים לכהנים ישמעו ושאר העם בסוף בית הכנסת יתברכו
מדין עם שבשדות כדאיתא בגמ' סוטה )לח (:אמר אדא א"ר שמלאי בית הכנסת
שכולה כהנים כולן עולין לדוכן למי מברכין אמר ר' זירא לאחיהם שבשדות
עכ"ל .הרי נמי האנשים שעומדים בסוף בית הכנסת הגדול שלא שומעים הברכה
יתברכו מדין עם שבשדות שג"כ אינם שומעים הברכה ואפ"ה מתברכים .וכן יש
לברר אם כהן אחד יכול לברך ברכת כהנים והאם יוצאים מדין שומע כעונה או
דילמא אמרינן שדיבור ע"י שומע כעונה הוי חסרון בקול רם.

 
איתא בגמ' סוטה )לח (.תניא אידך כה תברכו בקול רם או אינו אלא
בלחש ת"ל אמור להם כאדם שאומר לחבירו .מגמ' זו ילפינן אמירת קול רם
מאמור להם ,ונראה בפשטות שכוונת הדברים היא שבדרך כלל יכולים לברך
ברכה בלחש ובלבד שישמיע לאזנו כאן יש צורך לברך בקול רם דהיינו בקול
שרגיל לדבר אל חבירו ולא בלחש .אולם אין הכרח ממקור זו שיש חיוב או
צורך לאומרה בקול גבוה מאד.
עוד מקור לדין של קול רם מבואר בתוס' סוטה )לח (.ד"ה או אינו אלא
בלחש דילפינן גזירה שוה מברכות דהר גריזים דכתיב שם )דברים כז:יד( קול
רם .וז"ל התוס' ,תימה לר"י אמאי לא נפקא לן מיניה מגזירה שוה דברכה ברכה
מהר גריזים מה להלן בקול רם אף כאן בקול רם .ומצינו למימר דלא איצטריך
אלא לר"י דלא יליף ליה מגזירה שוה אלא מ"כה" עכ"ל .כוונת התוס' היא דמבואר
בגמ' סוטה )לח (.שברכת כהנים נאמרת בלשון הקודש .ומבואר בגמ' שם שיש
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ב' מקורות לדין זה .לפי הברייתא ילפינן מגזירה שוה מברכות של הר גריזים,
דכתיב )דברים כז:יב( כה תברכו ואיתא שם מה להלן בלשון הקודש ]שהרי
הברכות נאמרו בלשון הקודש כמו שנכתבו במקרא[ אף כאן ]בברכת כהנים[.
ואיתא שם עוד בגמ' רבי יהודה אומר אינו צריך הרי הוא אומר "כה" עד
שיאמרו בלשון הזה .והקשו התוס' דלמה הוצרכה הגמ' למילף הדין של קול רם
מאמור להם ,כאדם שאומר לחבירו ,הוה ליה למילף מאותה גזירה שוה דילפינן
מברכות דהר גריזים דבעינן שברכת כהנים תהיה בלשון הקודש ,וכמו כן הו"ל
למילף מ"קול רם" דכתיב אצל ברכות הר גריזים )דברים כז:יד( לברכת כהנים.
והתוס' תירצו דאה"נ דילפינן מקול רם ,והא דיליף הגמ' מ"אמור להם" היינו
לפי שיטת ר' יהודה דלא יליף גז"ש מברכות הר גריזים לברכת כהנים לענין
לשון הקודש ויליף ליה לשון הקודש מדכתיב כה תברכו.
עוד מקור לענין קול רם מבואר בספרי )נשא פיסקא ל"ט( כה תברכו
את בני ישראל שיהיה כל הקהל שומע ,או בינו לבין עצמו ,ת"ל אמור להם,
שיהיה כל הקהל כולו שומע ,וכו' עכ"ל.
בביאור ג' מקורות אלו והנ"מ ביניהם ,יש לפרש בפשטות שלפי הבבלי
)סוטה לח (.דילפינן מאמור להם ,כאדם האומר לחבירו ,אין צורך להגביה קולו
בברכת כהנים אלא הגזירת הכתוב באה לאפוקי שלא יאמרנה בלחש .ולפי
המקור של תוס' דילפינן בגזירה שוה מברכות דהר גריזים יתכן דבעינן דוקא קול
גבוה ,ודין זה הוא גזה"כ לא רק דבלחש לא סגי אלא אפילו בקול רגיל לא סגי
וצריך קול גבוה ,ואפילו בבית כנסת קטן .ולפי דברי הספרי יוצא דהקפידא
בברכת כהנים היא רק שכל הקהל ישמעו ,ולפי זה גובה הקול תלוי בגודל
הצבור וגודל בית הכנסת .ולקמן נבאר עוד מקורות הנ"ל ודברי הפוסקים לדינא.

 
איתא בירושלמי סוטה )פ"ז ה"ב( כתיב )דברים כז:יד( וענו הלוים
ואמרו אל כל איש ישראל קול רם בקולו של רם מלמד ששיתף הקב"ה קולו
עמהן .ד"א קול רם המעולה שבקולות אמר ר' יצחק לא קטון ולא גדול אלא
בינוני ע"כ .דברי הירושלמי הם ביאור על הפסוק בפרשת כי תבוא שהקללות
נאמרים בקול רם .בירושלמי מבואר ב' פירושים במילים קול רם .הפירוש
הראשון הוא ש"רם" מיירי בהקב"ה שהוא מרומם מעל הכל וכשהלוים אמרו
הברכות והקללות ,הקב"ה שיתף קולו עמהם .והפירוש השני הוא שאין הכוונה
בקול רם לקול גבוה אלא הפירוש הוא מלשון רוממות וחשיבות )עיין בקרבן
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העדה שם ופרישה סי' קכ"ח ס"ק י"ט( והיינו קול בינוני שהרי קול גבוה אינו
נעים וקול נמוך קשה לשמוע ולכן המעולה בקולות הוא קול בינוני ,וזהו הגדרת
קול רם) .וביאר הב"ח שהירושלמי דייק מדכתיב קול רם ולא קול גדול דפירושו
המעולה שבקולות ולא קול גבוה(.
דברי הירושלמי הנ"ל הובאו בטור )סי' קכ"ח( ונראה שכוונתו לומר
שיש ללמוד מירושלמי זה ההגדרה של קול רם בנוגע לברכת כהנים .והיינו,
שכשם שבברכות וקללות על הר גריזים והר עיבל הגדרת קול רם אינו קול גבוה
אלא קול בינוני שהוא המעולה בקולות ,ה"ה נמי דדין קול רם בברכת כהנים
הוא קול בינוני ולא קול גבוה .וכן נקט המג"א )סי' קכ"ח ס"ק כ"ג( ז"ל ,ובקול
רם במעולה שבקולות לא גדול ולא קטן אלא בינוני.
עיין בספר מקור חיים על השו"ע לרבינו יאיר חיים בכרך זצ"ל )סי'
קכ"ח סעיף י"ד ד"ה בקול רם( שכתב וז"ל ומ"מ טוב ויפה שלא לצעוק צעקות
גדולות ומרות זה הנה וזה הנה ,לא הרי זה כהרי זה הצד השוה בהם ,כנהוג וכו',
ונאה לברך בשפה ברורה ובנעימה ,ובלי ספק שלא כך היו עושים בזמן
הקדמונים ,רק שאחר שנתקלקלו הדורות לא היה ביד חכמים למחות והניחום
על מנהגם אשר לא טוב ימירו קול רם בקול מר .וראיתי בירושלמי סוטה פ"ז
הל' ב' קול רם א"ר יצחק המעולה שבקולות לא קטן ולא גדול אלא בינוני עכ"ל
]הירושלמי[ ,הביאו הטור וכו' ,עכ"ל .הרי ביאור הירושלמי הוא דלא כמו
שביארנו לעיל דקול רם הוא קול גבוה ,ולפי זה נראה שאם יגביה קולו הרבה
כדי שישמע כל הקהל וכדברי הספרי הנ"ל לא יצא ידי חובתו בקיום קול רם
לשיטת הירושלמי .ולפי ביאור זה נראה שאפילו הבבלי שנקט אמור להם בקול
רם כאדם האומר לחבירו פליג בזה על הספרי ולא יצטרך קול גבוה בבית כנסת
גדול שהרי אם ישתמש בקול גבוה אין זה כאדם המדבר לחבירו.

 
הבאנו לעיל קושית תוס' )סוטה לח (.ד"ה או אינו אלא בלחש שהקשה
דלמה צריך ללמוד הדין של קול רם מאמור להם כאדם האומר לחבירו הוה ליה
ללמוד בגזירה שוה מברכות דהר גריזים והר עיבל .וכבר הבאנו תירוץ התוס'
בזה .אולם עיין בחדושי רבנו מאיר שמחה על הש"ס )סוטה לח .ד"ה או אינו
אלא בלחש( שכתב וז"ל לא קשיא ,דברכות דהתם אזהרה הן] ,ארור[ האיש אשר
יעשה פסל ושמעו העם ואמרו אמן ,הרי דבשמיעה קפיד ,דאם לא ישמעו אין זה
תועליות ,אבל הכא הם מברכים את העם ולא תלוי בשמיעה דעם ,ואע"פ שבית
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הכנסת כולה כהנים ,וכולן עולין לדוכן ולמי מברכין לאחיהם שבשדות דלא
שמעי כלל וכלל מ"מ בעי שיהא בקול רם כאדם האומר לחבירו וברור לענ"ד.
עכ"ל .הרי דנקט רבנו מאיר שמחה שיש לחלק בין קול רם בברכת כהנים לקול
רם בברכות וקללות משום שקול רם בברכות וקללות הוא כדי שישמע העם
האזהרה לבל יעברו במצוות האלה ,וכמובן דאם הוי אזהרה צריכים הרמת קול
כדי שישמע כל העם .אולם בברכת כהנים הדין של קול רם הוא רק דין של דבור
כאדם לחבירו ואינו תלוי בשמיעת העם וכמו שרואין בנוגע לבית כנסת שכולה
כהנים .הרי דדברי רבנו מאיר שמחה שוין לדברינו דלעיל דשיטת הבבלי שנקט
קול רם כאדם המדבר לחבירו הוא דלא כדברי הספרי שסובר דקול רם הוא
דבעינן שכל הקהל כולו ישמע.
וראיתי בספר שומע כעוה – אוצר הפוסקים להרה"ג ר' משה טויב
שליט"א )סי' ג'( שנקט שלפי האור שמח הדין של קול רם הוא לעיכובא והדין
שכולם ישמעו הוא מצוה מן המובחר ואינה לעיכובא .אולם נראה לומר באופן
אחר שלפי שיטתו הבבלי והירושלמי פליגי על הספרי ולא בעינן שכולם ישמעו
אפילו לכתחלה ,שהרי בבית כנסת גדול אם יגביה קולו כדי שכולם ישמעו לא
יהיה קולו כאדם המדבר לחבירו וגם לא יהיה המעולה שבקולות שהוא קול
בינוני .ולכן ע"כ פליגי הבבלי והירושלמי בזה על הספרי.

 
עיין בספר שומע כונה הנ"ל )סי' ג'( שהביא דברי הצפנת פענח )על
הרמב"ם פרק י"ד הל' תפלה הל' י"א( בענין קול רם ,וז"ל ועיין בירושלמי כאן
דאמר שם קול מעולה דהיינו בינוני ועיין בספרי דהטעם כדי שישמעו הכל וכמו
דאמרינן כאן כאדם שאומר לחבירו ,והנה נ"מ לפי"ז גבי עיר שכולה כהנים דאז
מברכין לעם שבשדות ובלא זה אינם שומעין ,א"כ יצא אף בלחש ,עכ"ל .כלומר
דהצפנת פענח מפרש דדין קול רם של הירושלמי ודין עד שישמעו כל הקהל של
הספרי הם אותו הדין ,שהקול בינוני של הירושלמי הוא בשביל שישמעו כולם,
ולכן אם יש בית כנסת גדול נראה שצריך שיגביה קולו כדי שישמעו אפילו
האנשים העומדים בסוף בית הכנסת .וכנראה שסובר שהגבהת קול אינה נחשבת
לגרעון אם מטרתה היא כדי שישמעו האנשים שבסוף בית הכנסת שבלאו הכי
לא יוכלו לשמוע .ועפ"ז כתב הצפנת פענח לחדש שנדון בית הכנסת שכולה
כהנים ,שיש עשרה אנשים שכלם עולים לדוכן ואין אף אחד בבית הכנסת מלבד
הכהנים האלו וכל הברכה היא בשביל עם שבשדות ,יכולים הכהנים לברך אפילו
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בלחש ,שלפי הצפנת פענח קול רם הוא דין בשמיעת הצבור והיכא דבלאו הכי
אינם שומעים ,יכולים הכהנים לברך אפילו בלחש.
עיין בספר שומע כעונה הנ"ל )עמ' ע"ד( שכתב לפרש שהצפנת פענח
נקט דקול רם אינו לעיכובא .אולם יש לפרש בסגנון אחר והיינו דקול רם הוא
דין בשביל שישמעו כל הקהל ולכן אם יש שם קהל ואומרים את זה בלחש,
בודאי לא יצאו הכהנים ידי חובתן ,אולם במקרה שיש רק עשרה כהנים בבית
הכנסת וכולם עולין לדוכן שיכולים לאמרו בלחש ,לאו משום דקול רם אינו
לעיכובא אלא משום דלא שייך כאן הדין של קול רם שהוא רק בשביל שישמעו
כל הקהל .ולפי זה יוצא שיש כאן מח' יסודית שרבינו מאיר שמחה נקט דדין של
קול רם הוא דין באמירת הברכה ולא בשביל שישמעו כלם ולפי הצפנת פענח
דין קול רם הוא בשביל שישמעו קולם.
ועיין בנפש הרב למו"ר הגר"צ שכטר שליט"א )עמ' קל"ב-קל"ג( שכתב
להסתפק אם סגי בקול גבוה כדי שעשרה שומעים ,דסגי לברך בעשרה ,או דלמא
בעינן שיגביהו קולם באופן שכל הקהל יוכלו לשמוע .וכתב דמסתברא טפי כצד
השני .ונראה ששאלה זו תלויה במח' רבינו מאיר שמחה והצפנת פענח הנ"ל.
לפי רבינו מאיר שמחה ,דין קול רם אינו כדי שישמעו כל הקהל ,ולשיטתו נראה
דסגי שישמעו רק עשרה והשאר יתברכו כדין עם שבשדות ,אולם לפי הצפנת
פענח דקול רם הוא בשביל שישמעו כולם ,בעינן שישמעו כל הקהל וכדברי
הספרי הנ"ל .אולם הוסיף עוד בנפש הרב וז"ל ובבית הכנסת שכולה כהנים י"ל
דבעינן שיגביהו את קולם באופן שכזה שאילו היו בפניהם שהיו כולם שומעים
עכ"ל .ובזה פליג הנפש הרב על דברי הצפנת פענח הנ"ל שנקט שבבית כנסת
שכולה כהנים יכולים הכהנים לברך אפילו בלחש.

 
איתא בר"מ )פרק י"ד הל' נשיאת כפים הל' י"ב( וז"ל אין הכהנים
רשאין בכל מקום להוסיף ברכה על שלשת הפסוקים כגון ה' אלקי אבותיכם
יוסף עליכם ככם אלף פעמים וכיוצא בה לא בקול רם ולא בלחש שנאמר לא
תוסיפו על הדבר ,עכ"ל .הרי דנקט הר"מ שאפילו אם הוסיף עוד ברכה בלחש
עובר בבל תוסיף .ועיין בביאור הלכה )סי' קכ"ח סע' כ"ז ד"ה ואם הוסיף(
שכתב בנוגע להוספה בברכת כהנים וז"ל לכאורה נראה דדוקא אם גם זה היה
בפריסת כפים ,וכהאי גונא כל הדברים המעכבין בנשיאת כפים ,וכמו שכתבנו
לעיל במשנה ברורה בסע' י"ד ,זה מקרי הוספה על המצוה ,מה שאין כן כשבירך
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שלא בנשיאת כפים או שלא בהחזרת פנים וכהאי גונא ,זה אין מקרי הוספה כי
אם ברכה בעלמא ,וכן כתב בשו"ע הגר"ז ,ע"ש וכו' .ומסתמא הוא הדין שארי
דברים המעכבין בנשיאת כפים דמאי שנא אמנם מדברי הר"מ משמע שלא
כדבריהם שהרי כתב בפרק י"ד מהל' תפלה דין י"ב וז"ל אין הכהנים רשאין בכל
מקום להוסיף ברכה וכו' לא בקול רם ולא בלחש וכו' הרי דלדידיה עוברים על
בל תוסיף כשמברך בלחש ,אע"ג דקול רם הוא לעכובא כמו שכתבנו לעיל
במ"ב סע' י"ד ,ומסתמא דלדידיה הוא הדין בלא פריסת כפים וכה"ג ג"כ עובר,
וצריך עיון ,עכ"ל.
ובביאור דברי הר"מ שעוברים בבל תוסיף בהוספת ברכה אפילו בלחש
יש לפרש בכמה אנפי ,עיין בספר רשימות שיעורים על מס' סוכה )שיעורי
הגרי"ד סולובייציק זצ"ל שנרשמו ע"י הרה"ג ר' צבי יוסף רייכמן שליט"א,
עמ' ק"מ הע'  (22שכתב ליישב דברי הר"מ הנ"ל וז"ל ואולי י"ל דדין קול רם
אע"פ שהוא דין במצות ברכת כהנים ובקיומה מ"מ אינו שייך לאיסור בל תוסיף,
דלגבי איסור בל תוסיף אם הברכה היא ברכה בכל התורה כולה חשובה ברכה
לעבור בבל תוסיף ,ובכל התורה כולה יש חלות שם ברכה בלחש כמו בברכות
התפלה .וא"כ הוי' כהוספה שלא במינו דברכה בלחש הוי' ברכה אלא דהוי'
שלא כמין הברכה בקול רם .ומכיון דהוי' ברכה עובר בבל תוסיף אע"פ שאינה
ממין הברכות דברכת כהנים ,עכ"ל .ונראה לבאר דבריו דאיתא בטור סי' תרנ"א
לגבי ד' מינים וז"ל ולא יפחות מהם ולא יוסיף עליהן מין אחר אפילו אם לא
יאגדנו עמהם אם יאחזנו בידו עמהם לשם מצות לולב איכא בל תוסיף עכ"ל.
הרי דביאר הטור שאם מוסיף מין אחר עם הד' מינים ומכוון בו למצות ד' מינים
הרי עובר בבל תוסיף .וה"ה נמי אם הוסיף ברכה בלחש הרי זה כמו הוספת מין
אחר לד' מינים שהרי ברכה בלחש היא ברכה בכל התורה כולה ,וכיון שמכוון
לשם מצוה הוי בל תוסיף.
עוד ביאור בזה עיין בספר נפש הרב למו"ר הגר"צ שכטר שליט"א
שביאר דקול רם אינו פרט באופן הדבור של ברכת כהנים אלא הוי היכי תמצי
ליצור צירוף בין הכהנים המברכים לבין העם המתברך ,וא"כ כשמברך בלחש
שפיר הוי חפצא של ברכה אפילו בנוגע לברכת כהנים ,אולם יש חסרון בצירוף
בין הכהנים לבין העם שהוא מהווה חלות קיום המצוה .אבל כיון שבברכה
הנוספת אין בו קיום מצוה ,ממילא עוברים בבל תוסיף אפילו בלחש.
והנה הצפנת פענח ,עפ"י חידושו דקול רם הוא בשביל שישמע העם
ובבית הכנסת שיש עשרה כהנים שכולם עולין לדוכן יכולים לברך בלחש כיון
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שבין כך ובין כך אף אחד אינו שומע ,יישב דברי הרמב"ם הללו בענין בל תוסיף
וז"ל ,ולכך ס"ל לרבינו ז"ל דלענין בל תוסיף אף בלחש דזה ההוספה אין צריכים
לשמוע עכ"ל .וסברתו דכיון דאיכא חפצא של ברכת כהנים אפילו בלא קול רם,
והא דבעינן קול רם הוא רק מצד המתברכים אבל לא מצד עיקר החפצא דברכת
כהנים ,לכן במוסיף ברכה עובר בבל תוסיף אפילו בלחש כיון דאין חסרון בזה
מצד המברך אלא מצד המתברכים.
עוד ביאור לדברי הרמב"ם ראיתי בספר אשר למלך על הרמב"ם שם
להרה"ג ר' אשר פוירטוונגר זצ"ל שכתב וז"ל ,ונראה לבאר דאע"פ שרבנו
בהלכה הקודמת )פרק י"ד הי"א( מביא דרשת הגמ' בסוטה ל"ח ע"א עם מקור
הכתובים דשם בברייתא ,מ"מ להלכה הדינים היוצאים ממלות אמור להם
)במדבר ו:כג( במובן אמירת הכהנים לעם פנים כנגד פנים ובקול רם אינן אלא
אסמכתא בעלמא מדרבנן ,ומדאורייתא לא מעכבי ,כיון דרבנו לעיל בפירקין
הל' ח' קבע ע"פ הכרעת הגמ' שם ריש עמוד ב' כאביי שם עמוד א' נקטינן
לשנים קורא כהנים ולאחד אינו קורא כהן שנאמר אמור להם לשנים ,וא"כ אמור
להם קאי אאמירת שליח צבור לכהנים ולא אאמירת כהנים לעם ,וכתפיסת
הברייתא בספרי המובאת בתורה תמימה שם במדבר אות קמ"ג מנין שהחזן
צריך לומר להם אמרו ת"ל אמור להם ,עליה מבוססת דעת אביי .מעתה לדעת
רבנו הכרעת הגמ' כאביי אף כוללת מקור הכתובים שמביא ,ולפי"ז אמור להם
קאי רק אאמירת הש"ץ לכהנים .והברייתות דילפי מאמור להם במובן אמירת
הכהנים בהכרח רק דרשי כן בתור אסמכתא ,וממילא מן התורה ברכת כהנים
שפיר נאמרת בלחש ,והמוסיף ברכה בלחש עובר מפני כן בל תוסיף כדברי רבנו
ודו"ק ,עכ"ל .הרי דנקט שחיוב קול רם הוא רק חיוב מדרבנן ומדאורייתא יוצאין
בלחש וממילא הויא ברכה בלחש חפצא של ברכה מדאורייתא לברכת כהנים
והמוסיף בלחש עובר בבל תוסיף.

 
כבר הבאנו לעיל שהמג"א )ס"ק כ"ג ד"ה ובקול רם( נקט כדברי
הירושלמי דקול רם הוא קול בינוני .ועיין בב"ח )סי' קכ"ח ד"ה ובספרי( שכתב
דבגמרא דידן משמע דקול רם לאו דוקא אלא אתי לאפוקי דבלחש לא ,דהכי
איתא התם כה תברכו בקול רם או אינו אלא בלחש תלמוד לומר אמור להם
כאדם שאומר לחבירו ,אבל בספרי מוכח דבקול רם דוקא דהכי איתא התם כה
תברכו שיהיה כל הקהל שומע או אינו אלא בינו לבין עצמו ת"ל אמור להם

360

מוה"ר ברוך חיים סיימאן

שיהיה כל הקהל כולו שומע .הרי דנקט שיש מח' גמ' דידן והספרי בענין זה.
אולם עיין בפרי חדש )סי' קכ"ח סע' י"ד( שכתב וז"ל ,ומה שכתב ובקול רם לאו
דוקא ,אלא היינו מעולה שבקולות לא קטן ולא גדול אלא בינוני וכו' אלא ודאי
דמאי דנקט קול רם לאפוקי לחש ,אי נמי נקט קול רם לפי שלפעמים צריך לברך
בקול רם וכגון שהמתפללים הם רבים ,והיינו דאמרינן בספרי )במדבר פיסקא
ל"ט( כה תברכו שיהא כל הקהל שומע ,או אינו אלא בינו לבין עצמו תלמוד
לומר אמור להם שיהיה כל הקהל כולו שומע ,כן נראה לי ודלא כהב"ח ז"ל,
עכ"ל .הרי דהפרי חדש הביא ב' פירושים בקול רם :א' קול בינוני ,וב' שבדרך
כלל בקול בינוני ,אולם לפעמים צריכים קול רם כפשוטו דהיינו קול גבוה והיינו
בבית כנסת גדולה .ובסוף דבריו כתב ודלא כהב"ח .ובביאור דבר זה עיין בספר
שומע כעונה )עמ' ע"ו( שכתב דנראה שהפרי חדש סבירא ליה בדעת הב"ח
דאפילו בקהל גדול לא צריך להגביה הקול אולם תמה דמנא ליה להפר"ח שכך
נקט הב"ח.

 
שוב ראיתי בספר דבר שאול להרה"ג ר' שאול קוסובסקי-שחור זצ"ל
)סוטה סי' ס"א ס"ק ח'( שכתב וז"ל ,ונראה דאין כוונת הספרי שלעולם חייבים
הכהנים לברך בקול גבוה שישמעם כל הציבור ולא נתחייבו להגביה קולם ככל
האפשר אלא שאמור להם משמעו אמירה שישמענה ציבור ,שראויה היא
להישמע לסתמו של ציבור וכשם שאמירה בקול נמוך ולחש אינה כשרה אף אם
הציבור מועט ואין שם אלא עשרה העומדים בסמוך לכהנים ושומעים את קולם
הנמוך ,ולא מהני בזה אף בדיעבד וכמ"ש המ"ב בס"ק נ"ג דכהן שקולו צרוד לא
ישא כפיו ,והיינו גם בשיתקרבו אליו עשרה וישמעוהו ,כן גם כשהציבור מרובה
אין הכהנים צריכים לברך בקול גדול להשמיעם ולא חייבה תורה להשמיע לכל
אחד מהצבור אלא לומר בקול רם בינוני ,מעולה ומרומם שבקולות בחשיבותו,
ושאר הציבור העומד רחוק מהם שלא ישמע הברכה ,לא גרע מעם שבשדות,
ועדיף מהם ,שנמצא עם הכהנים באותו מקום ועומד פנים כנגד פנים עכ"ל.
הרי דהדבר שאול מחדש שאין סתירה בין הירושלמי שמפרש קול רם
שהוא קול בינוני לבין הספרי שמבאר שצריך שכל הקהל כולו ישמע .וביאר
שדברי הספרי אמורים בצבור סתמי שבאמריה בקול בינוני ישמעו כלם ,אולם
אה"נ דבית כנסת גדולה לא צריך להגביה קולו ביותר אפילו לדעת הספרי ,שהרי
ע"י הרמת קולו ביותר לא יהיה קולו קול מעולה שהוא הקול הבינוני.
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ועיין גם בספר שומע כעונה )עמ' ע"ה-ע"ו( שכתב וז"ל ועיקר הדין
דקול רם בכל גווני הוא דוקא קול בינוני כאדם האומר לחבירו ,א"כ בזה אפשר
לומר דכל מה דבעינן להשמיע הברכה אל העם הוא רק כפי ערך שיעור הקול
הוקבע בדין הברכה ,ולא חייבה תורה להשמיע הברכה לכל אחד ואחד שבתוך
בית הכנסת אלא לציבור שבתוך שיעור שמיעת קול בינוני ,ושאר הצבור הם
בכלל עם שבשדות זה ועדיפי עלייהו ,דיל"ד בזה עכ"ל.
ועיין עוד בספר שומע כעונה הנ"ל )עמ' ע"ו הערה י"ז( שהעיר על
דברי הפר"ח הנ"ל שנקט שצריך להגביה קולו כדי שישמע כל הקהל בבית
הכנסת שלפי זה איך יתכן ברכת כהנים בבית כנסת גדול כאלכסנריא של מצרים
)סוכה נא .(:אולם אפשר לומר דשאני בית כנסת של מצרים דאי אפשר להגביה
קולו כדי שישמע כולם אז בודאי חלק מהצבור יתברכו מדין עם שבשדות ,אולם
בבית כנסת גדול דאפשר שאם יגביהו הכהנים קולם אפשר שישמעו כולם יתכן
שחייבים לעשות כן.
אולם יותר נראה לי לומר כנ"ל דסגי שישמעו האנשים שיכולים לשמוע
אם ידבר בקול בינוני שהרי אם יגביהו קולם ביותר כדי שישמעו כל הקהל אפילו
האנשים בסופו לא יהיה נעים לאנשים העומדים בתחילה לשמוע קול גבוה מאד,
וחסר כאן קול רם מדין קול בינוני שהוא קול של רוממות וחשיבות .ולפי"ז
אפשר לומר בב' אופנים ,או דהבבלי שנקט כאדם המדבר לחבירו והירושלמי
שנקט קול רם שהוא קול בינוני פליגי על הספרי שמצריך שיהיה כל אחד שנוכח
בבית כנסת שומע ברכת כהנים ,וקיי"ל כהבבלי והירושלמי ,או שנבאר דברי
הספרי כדברי הדבר שאול הנ"ל וממילא לכו"ע סגי בקול בינוני אפילו בבית
כנסת גדולה .וכן שמעתי מהרה"ג ר' יצחק עבאדי שליט"א שבבית כנסת גדולה
יברכו הכהנים ברכת כהנים בקול בינוני כרגיל ואלו שבסוף יקרבו עצמן לכהנים
אם אפשר להם ,ואם אי אפשר להם ישארו במקומם ויתברכו מדין עם שבשדות,
אולם הכהנים עצמם תמיד יברכו בקול רגיל.

 
ענין הנ"ל של קול רם בנוגע לברכת כהנים שייך גם למח' הפוסקים אם
אמרינן שומע כעונה בברכת כהנים ,והיינו האם כהן אחד יכול לברך בקול רם
ושאר הכהנים שעומדים על הדוכן ישתקו וישמעו הברכה מפי הכהן המברך
בקול רם ויצאו ידי חובתן מדין שומע כעונה .עיין בשו"ת ראשית בכורים )סי'
ד'( להגאון ר' בצלאל הכהן מוילנא שהביא מנהג ק"ק טריעסט יצ"ו באיטליא
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וכתב וז"ל וכשהייתי שמה בחדש אלול שנת בברכ"ת לפ"ק והתפללתי בשבת
קודש פרשת שופטים בבית הכנסת ספרדים שם כבדוני אז בעז"ה להיות הכהן
המברך כל ברכת כהנים לבד בקול וכל הכהנים שבבית הכנסת שעלו עמי יחד
לדוכן שתקו אז ושמעו ממני לבד שכך מנהגם שם שכהן אחד לבד מברך לעם
בקול ושאר הכהנים שעולין עמו יוצאין בזה ע"י שומע כעונה לבד ,וכו' ,עכ"ל.
אולם הבית הלוי )בספר בית הלוי על התורה סוף חומש בראשית( טען
כנגד מנהג זה וכתב וז"ל אמנם עיקר הדבר לא נהירא כלל דשומע כעונה שייך
רק בדבר דאין צריך בו אלא אמירה לחודא ,אבל ברכת כהנים דצריך קול רם
כאדם האומר לחבירו וכמו דנפקא לן בסוטה )דף לח (.מקרא דאמור להם ובזה
לא שייך שומע כעונה דהרי ענייתו של הכהן השומע הרי אינו נשמע להעם
השומעים ולא עדיף הך כהן השומע מאם היה אומר מפורש בפה רק בלחש דלא
יצא וכו' עכ"ל .הרי דהבית הלוי חולק וסובר דלא אמרינן שומע כעונה בברכת
כהנים שהרי ברכת כהנים נאמרת בקול רם ולא סגי באמירה בלחש.
וביתר ביאור עיין בספר עמק ברכה )הל' נשיאת כפים אות ה'( שכתב
וז"ל ,ולענ"ד נראה דדברי הבית הלוי נכונים ,משום דהא דבעינן בברכת כהנים
קול רם לאו דהוא תנאי בהדיבור שיהא בקול רם ,אלא עיקר הדין דבעינן שיהא
כל הקהל שומעים את דיבורו וזהו דדרשינן בסוטה דף לח ע"ב אמור להם כאדם
שאומר לחבירו וכו' עכ"ל .ועל דרך זה מבואר בספר נפש הרב למו"ר הגר"צ
שכטר שליט"א דקול רם מהווה צירוף בין המברך להמתברך וע"י שומע כעונה
שאין הכהן השומע מברך בפועל סוף סוף אינו יוצר צירוף בינו לבין העם.

 
אולם שני מגדולי האחרונים ,הנצי"ב והחזו"א ,הקשו על דברי הבית
הלוי ,עיין בשו"ת משיב דבר להנצי"ב )סי' מ"ז( שהביא יסודו הנ"ל שאין
אומרים שומע כעונה בברכת כהנים ,והשיג על זה וכתב וז"ל ,וליתא דהא
בקריאת התורה מוציאין את המברך ואת הציבור אע"ג דבעינן דוקא שיקרא
מתוך הכתב ,וכן בפרשת זכור דמן התורה לקרות בספר כדאיתא במגילה )פ"ב(
מהא דכתיב כתוב זאת זכרון בספר ,ומכל מקום אחד מוציא את הרבים ,וגם
ממקרא בכורים יש להקשות דאיתא )בסוטה לב (:דגנאי בקול רם ע"ש ואפ"ה
אחד מוציא את חבירו ,אלא נראה הטעם פשוט דברכת כהנים היינו תפלה
ובתפלה מי שבקי אינו יוצא בשל חבירו .ונכלל ברכת כהנים בג' דברים דחשיב
בירושלמי )ברכות פ"ג הל' ג'( והביאו הר"ן שלהי ר"ה דאין מוציאין ברכת
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המזון ק"ש ותפלה ,ע"ש ,עכ"ל .הרי דהנצי"ב נקט שכשם שבקריאת התורה
מוציא אחד את חבירו לא רק במילים אלא גם בקריאה מתוך הכתב ,ה"ה בברכת
כהנים כהן אחד יכול להוציא כהנים אחרים ידי חובתן לא רק במילים של ברכת
כהנים אלא גם בחיוב של קול רם .אולם למסקנא כתב הנצי"ב דאין אומרים
שומע כעונה בברכת כהנים כיון דהוי כתפלה ,ולפי הירושלמי אין אומרים שומע
כעונה בתפלה.
וכן העיר החזו"א )או"ח הל' ברכת המזון סי' כ"ט אות ג'( וז"ל וכן
כששומע מגילה שאם היתה השמיעה כדיבור ,אכתי הוי קרא על פה ולא יצא.
אלא שכל קריאת המשמיע הוי כדידיה .ונראה דזהו שנסתפקו בתוס' פסחים צט
ע"ב ד"ה לא יפחות שיהא צריך כוס לכל השומעים ,דה"ט דנהי דשומע כמדבר
מ"מ לא הוי על הכוס .ומיהו למאי דקיי"ל שא"צ כוס לכל אחד ע"כ היינו טעמא
דדיבור המשמיע הנשלם בכל תנאי המצוה ,כדידיה דמיא וכו' ,עכ"ל .הרי
דהקשה החזו"א ג"כ מדין קריאה מתוך הכתב וגם הוסיף להקשות מהא דקיי"ל
שמקדש על הכוס סגי באחד שמחזיק כוס והשאר יוצאים ידי חובתן ע"י שומע
כעונה ,הרי חזינן דשומע כעונה אינו רק שיוצאין בדבור של המקדש אלא גם
בהא דמקדש על הכוס ,ולכן ה"ה נמי בברכת כהנים כהן אחד יכול לברך בקול
רם ושאר הכהנים שותקים ויוצאים לא רק ידי המילים של ברכת כהנים אלא גם
ידי החובה של קול רם.

 
ובישוב הקושיא מקריאה מתוך הכתב כבר הבאנו דברי העמק ברכה
והנפש הרב הנ"ל שנקטו שאין כוונת הבית הלוי לומר דאין שומע כעונה אלא
על המילים לחוד ולא על שאר דברים אלא כוונתו הוא דאם צריך אחד לברך את
חבירו וצריכים שהוא ישמע ,כדברי העמק ברכה ,או צריכים לעשות צירוף בין
המברך להמתברך ,כדברי הנפש הרב ,אינו משלים חיוב זה ע"י שומע כעונה.
אולם בקריאת התורה או המגילה שאין בו דין זה לברך את חבירו אלא לקרות
בתורה ,שפיר אמרינן שומע כעונה .ועיין גם בספר דבר שאול על מס' סוטה
להרה"ג ר' שאול קוסובסקי-שחור )סי' ס"א אות ט'( שכתב כנ"ל וז"ל ובמצוה
שבתכונה זו ,שאדם אחד יאמר לחבירו שישמע ממנו ,בזה לא נתחדש דין שומע
כעונה שלא מן השומע שמע הישראל את הברכה ובשיחה ודיבור שנצטוינו בהם
בין אדם אחד לאחר באופן זה לא נאמר כלל דין שומע כעונה כי אם במצוות
שענינן דיבור שישמענו האדם עצמו ,בינו לבין קונו ,משא"כ בברכת כהנים.
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ועוד ישוב לזה עיין בקהלות יעקב )ברכות סי' י"א סוף אות א'( שכתב
וז"ל ולדעת הבית הלוי יש לצדד דכיון דהשומע שומע קריאה שבכתב מחשב גם
השמיעה שמיעה שמתוך הספר ולא כקורא בע"פ ויש לפלפל עכ"ל .ועיין בספר
שומע כעונה )עמ' קכ"ח( שהעיר שגם האבי עזרי נקט כדברי הקהלות יעקב הנ"ל
שכתב וז"ל ומה"ט זה נקרא קריאה מתוך הכתב ולא על פה ,שהרי שומע הוא
מן זה שקורא מתוך הכתב ,ואותה השמיעה לנקרא מתוך הכתב הוא כדיבור,
א"כ דיבור שמיעתו הוא מתוך הכתב ואין זה קריאה על פה ,אבל לענין ברכת
כהנים העם אין שומעין מהשמיעה שהיא כדיבור אצל הכהנים ,והוא פשוט
ואינני מבין שום טעם וסברא לנטות מזה ,עכ"ל .וביאר בספר שומע כעונה הנ"ל
)עמ' קכ"ח-קכ"ט( ששומע כעונה הוא דין ששמיעה הוא אופן של דיבור ושמיעה
זו של קריאת התורה בא ממי שקרא מתוך הכתב וממילא הוה שמיעה מתוך
הכתב ובכי האי גוונא אמרינן שומע כעונה ,אמנם שומע כעונה בברכת כהנים
לא מהני דאכתי הוה כדיבור בלחש.

 
עוד יש ליישב קושית החזו"א מקידוש על הכוס שיוצאין ידי קידוש
ע"י שומע כעונה אע"פ שאין כוס בידו ,שהקשה החזו"א שרואין מזה ששומע
כעונה אינו דין רק בעצם הדיבור אלא גם בתנאים הנוספים של קידוש על הכוס
וממילא ה"ה דיהני לא רק לדיבור של ברכת כהנים אלא אף לדבור של קול רם
הנצרך לברכת כהנים .עיין בשו"ת הר צבי )ח"א סי' נ"ז( שכתב וז"ל דבאמת
לא אמרינן שומע כעונה אלא לענין אמירת הקידוש בלבד .ומ"מ הרי השומע
כמקדש על היין דאנו חושבים את השומע כמקדש בעצמו על הכוס שביד חבירו
שזה שהמקדש הוא אוחז את הכוס בידו בשעת הקדוש אינו לעיכובא .עיין בט"ז
)סוף סי' רע"א( .וכך הוא לשון שו"ע הרב שם )סי' רע"א סע' כ"ח( :ומ"מ אם
בשעה שקידש על המים בטעות היה לפניו רביעית יין בכלי אחד על השלחן או
על הספסל אצלו מוכן לשתות אזי א"צ לא לברכת בפה"ג ולא לחזור לקדש
שהרי זה כאילו קידש על היין ההוא ,שאף שכוס של קדוש צריך שיאחזנו בידו
מ"מ אין זה מעכב בדיעבד" עכ"ל ]שו"ע הרב[.
ולכאורה ה"ה כשהכוס הוא ביד חבירו ,וכ"כ להדיא בברכי יוסף )סי'
רצ"ח אות ד'( דמי שכיוון בברכת ש"ץ בורא פרי הגפן של הבדלה ושאר ברכות
אמר בפיו ולא רצה לצאת בברכת ש"ץ בדיעבד יצא .אף שהכוס ביד ש"ץ והוא
הבדיל בלא כוס ,מ"מ יצא וכו' ,וה"מ דיעבד אבל לכתחילה לא אריך למיעבד
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הכי דצריך לאחוז הכוס בידו וכו' ,עכ"ל .וכן שמעתי מהרה"ג ר' יצחק עבאדי
שליט"א שאין להוכיח כנגד הבית הלוי מקושית החזו"א מכוס של קידוש שהרי
הכוס שאוחז בו המברך שפיר נחשבת כקידוש על הכוס ג"כ לגבי השומע בלי
דין של שומע כעונה ולא משום שהיין הוא לפניו .וכן מבואר בספרו שו"ת אור
יצחק )סי' צ"ו הע'  (50שכתב לגבי הענין לטעום מכוס של ברכה וז"ל ,וגם יכול
לתת להם מן הבקבוק ולאו דוקא מן הכוס ,וכמבואר בברכות )נא (:כולא נבגא
ברכתא היא .ועיין במאירי שם שכתב וז"ל ר"ל שהברכה חלה על הכל .ולשון
נבגא פירושו כלי גדול וכו' ,עיי"ש .ועיין גם בספר שומע כעונה )סי' ד' סק"ב(
שכתב שבמג"א )סי' רע"א ס"ק ל"ב( נקט שאם טעם המקדש מכוס שהיה לפניו
ולא מהכוס שאחז בו בשעת הברכה כגון שנשפך הכוס ,שפיר מקרי שטועם
מכוס של ברכה .וכתב המג"א וז"ל דהא כשיש כוסות אחרים לפני המסובין א"צ
לשתות מכוס המקדש א"כ הוא בעצמו נמי יצא מכוס אחר ,עכ"ל .הרי דכל
הכוסות שנוכחות בשעת הקדוש הם בכלל כוס של ברכה אע"פ שלא היו בידו.

 
הנצי"ב בתשובה הנ"ל כתב דיכולין לומר שומע כעונה אפילו בדין
שצריך להיות בקול רם ,והביא ראיה ממקרא בכורים .איתא בגמ' סוטה )לב(:
תניא רשב"י אומר אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם ,שבחו בקול
נמוך מן וידוי המעשר ,גנותו בקול רם ממקרא בכורים ,הרי דמבואר שמקרא
בכורים נאמר בקול רם .ואיתא גם במשנה בכורים )פ"ג מ"ז( בראשונה כל מי
שיודע לקרות קורא וכל מי שאינו יודע לקרות מקרין אותו .הרי דיש כאן ראיה
שאפילו קריאה שצריכה להיות בקול רם יוצאין ידי חובתה ע"י שומע כעונה
כדאיתא "מקרין אותו" .עיין בנפש הרב למו"ר הגר"צ שכטר שליט"א )עמ'
ש"ב-ש"ג( שכתב לחלק בין דין קול רם של מקרא בכורים לבין דין קול רם של
ברכת כהנים .במקרא בכורים קול רם הוי תנאי בדיבור ובכי האי גוונא אמרינן
שומע כעונה לקיים תנאי דיבור של קול רם .אולם בברכת כהנים של קול רם
דהוי אופן של יצירת צירוף בין המברך למתברך ,לא מהני שומע כעונה שהרי
סוף סוף אין כאן צירוף אם הכהנים השומעים.
ועוד שמעתי ממו"ר הגר"צ שכטר שליט"א שיש ליישב באופן אחר
והיינו שיש מפרשים שמקרין אותו אינו מדין שומע כעונה אלא שקורין לפניו
מלה במלה והוא עונה אחריו .עיין בספר פרי עץ חיים להרה"ג ר' חיים קרויס
שליט"א )עמ' קי"ב-קי"ג( שמביא מח' אם מקרין אותו הכוונה לשומע כעונה
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וכמו שנקט הנצי"ב .והעיר שנראה שהגר"א חולק על זה )עיין שנות אליהו
במשנה זו( שנקט וז"ל וענית ואמרת ואין ענייה אלא מפי אחר כי לא שייך לשון
עונה אלא כשאחר קורא והוא עונה אחריו .וע"ש שהוכיח מדברי הראב"ן )סי'
מ"ב( והריב"ש )סי' ר"ד( שבמקרא בכורים עונין אחריו מלה במלה ולא הוי
שומע כעונה.

 
שאלה זו אם אומרים שומע כעונה בברכת כהנים שייכת גם כן לפירוש
המשנה במגילה )כד (.שהמפטיר בנביא נושא את כפיו .וכבר תמהו המפרשים
דהרי כל כהן נושא את כפיו ומה עדיפות יש בכהן שהפטיר בנביא .ועיין בשו"ת
ראשית בכורים הנ"ל )בסוף התשובה( שלפי מנהג טריעסט דרק כהן אחד קורא
בקול רם ושאר הכהנים עומדים בשתיקה ויוצאים חובתן ע"י שומע כעונה מובן
שכוונת המשנה היא שהמפטיר בנביא יקבל הכיבוד לברך בקול רם ,ושאר
הכהנים העולין לדוכן ישתקו וישמעו .אולם ,אם ננקוט כדברי הבית הלוי דלא
אמרינן שומע כעונה בברכת כהנים יש לפרש המשנה באופנים אחרים.
עיין בתוס' יו"ט )פרק ד' מגילה משנה ה' ד"ה והוא נושא את כפיו(
שכתב וז"ל משום סיפא נקט לה דאילו קטן לא ]היינו דבמשנה ו' איתא שקטן
אינו נושא כפיו ומשום דנקט ליה בסיפא נקט כן ברישא שהמפטיר בנביא נושא
כפיו[ אי נמי שהוא מתחיל כאילו הוא הגדול שבהם ,עכ"ל .ועיין בטורי אבן
)מגילה שם( שכתב לפרש המשנה באופן אחר .דאיתא )סוטה לח (:הא
דאישתייר בי עשרה הא דלא אישתייר בי עשרה .שאם יש עשרה כהנים בבית
הכנסת והם כל האנשים שיש שם אז מוטל על כולם לעלות לדוכן ולברך העם
שבשדות .אולם ,אם יש יותר מעשרה כגון י"ב אנשים ,אז ב' אנשים עולין
לדוכן .ולפ"ז אין כל הכהנים עולין לדוכן והחידוש במשנה הוא שיש עדיפות על
הכהן שהפטיר בנביא להיות מן השנים שעולים לדוכן.

 
 
יש לסיים בהבנת הקשר שבין ברכת כהנים ובין הברכות והקללות שבהר
גריזים והר עיבל ,דמצינו )בסוטה לח (.שחז"ל השוו אותן לומר דתרווייהו
נאמרים בלשון הקדש ולפי תוס' )שם ד"ה או( אפשר דהמקור לקול רם הוא
מגזירה שוה בין ברכת כהנים לברכות וקללות דהר גריזים והר עיבל.
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ויש לפרש עפ"י הגמ' בסנהדרין )מג (:שקבלת ערבות היינו בשעת
קבלת הברכות והקללות בהר גריזים והר עיבל ,ועיי"ש דילפינן מן הפסוק
)דברים כט:כח( הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו וגו' דקבלת ערבות
היתה רק אחר שעברו ישראל את הירדן .ועיין במהר"ל )נתיבות עולם נתיב
הצדקה פרק ו'( שביאר וז"ל ולא נעשו ישראל מחוברים להיות עם אחד לגמרי
עד שבאו לארץ והיו ביחד בארץ והיה להם מקום אחד הוא ארץ ישראל וע"י
ארץ ישראל הם עם אחד לגמרי וכו'.
ונראה שיש קשר בין ענין זה של הברכות והקללות בהר גריזים והר
עיבל לברכת כהנים שמסיימת )במדבר ו:כו( וישם לך שלום ,ואיתא במשנה
)עוקצין פ"ג משנה ב'( לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום
שנאמר )תהלים כט:יא( ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום .ומבואר
במשך חכמה עפ"י המדרש )בראשית רבה נו:י( ששם ירושלים הוא צירוף המלים
ירא ושלם ,ושלם הוא השלום שבא ע"י האחדות שנתהוה בין אדם לחבירו.
וכתב המשך חכמה ששלם מורה שכל המין האנושי הוא אדם אחד .קבלת
הערבות יוצר אחדות זה שמביא שלום ויוצר כלי המחזיק ברכה לקבל שפע
ברכה והצלחה מאת ה'.

 
שואל ומשיב ,כולל ע"ש גרוס
לעילוי נשמת אמי מורתי יהודית ריזל הכ"מ
בת ר' אליעזר ז"ל ומרת אסתר שתחי'
השיבה נשמתה העדינה לבוראה כ"ב ניסן תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה.

 
 
במאמר זה נעיין אם מצות כבוד אב ואם מוגבלת לכבוד הורים בחייהם
או שמצוה זו נוהגת אף לאחר מותם .נעיין בסוגיות השונות הדנות בשאלה זו
ובשיטות הראשונים בנידון .נעסוק גם ביחס בין מצות כבוד אב ואם בחייהם
למצות כבוד אב ואם לאחר מותם ובאופיין של המצוות האלה.

 
הגמ' בקדושין )לא (:אומרת במפורש שמצות כבוד אב ואם נוהגת אף
לאחר מותם של ההורים ,וז"ל הגמ'" :ת"ר מכבדו בחייו ומכבדו במותו .בחייו
כיצד  ...במותו כיצד ,היה אומר דבר שמועה מפיו לא יאמר כך אמר אבא אלא
כך אמר אבא מרי הריני כפרת משכבו .והני מילי תוך שנים עשר חדש מכאן
ואילך אומר זכרונו לברכה לחיי עולם הבא" .ועיין גם בגמ' בב"ק )קיא(:
שאומרת שיש חיוב ליורשים להחזיר גזילת אביהם מפני "כבוד אביהן" .ומשמע
שמצות כיבוד אב ואם נוהגת אף לאחר מותם.
הסוגיות במו"ק שדנות בדיני קריעה על המת מדגישות שדיני קריעה
על אביו ואמו חמורים מקריעה על שאר קרובים ,ובכמה מקומות הגמ' אומרת
שהסיבה לכך היא שיש בקריעה על אביו ואמו משום מצות כבוד הורים .ועיין
לדוגמא בגמ' במו"ק )כ (:שדנה במי שאין לו חלוק לקרוע ונזדמן לו חלוק
לאחר שבעה .הגמ' אומרת שלפי רבי זירא "קורע והולך" אף לאחר שבעה
"לכבוד אביו ואמו" .ועיין בגמ' במו"ק )כד (.שמחלקת בין אבל על אביו ואמו
לעומת אבל על שאר קרובים בנוגע למי שבא להחליף בגדיו בתוך שבעה,
בית יצחק מ"ב ● תש"ע

אופי חיוב מצות כבוד אב ואם לאחר מותם

369

שאבל על שאר קרובים אינו חייב לקרוע בגדו החדש ,אך אבל על אביו ואמו
צריך לקרוע כל בגדיו שלובש בתוך שבעה .ועיין בגמ' במו"ק )כו (:שאומרת
שאין מאחין קריעה על אביו ואמו לעולם "משום כבוד אביו ואמו" .ויוצא
מפשטות סוגיות אלו שמצות כבוד אב ואם נוהגת אף לאחר מותם.
אך עיין בירושלמי במו"ק )ג:ח( שאומרת ,וז"ל" :על כל המתים אינו
מגלה את לבו אלא על אביו ועל אמו דברי רבי מאיר" .ומנמק הירושלמי ,וז"ל:
"רבי שמואל בשם רבי אבודימי בר תנחום מפני שמבטלת ממנו מצות כבוד".
ומשמע מהירושלמי שמיתה גורמת ל"ביטול" מצות כבוד אב ואם .ועיין
בירושלמי בקדושין )א:ז( שעוסק בחומרת מצות כבוד אב ואם ובקושי הכרוך
בקיומה ,ואומרת הגמ' שכמה אמוראים שמחו בעובדה שהם היו יתומים ולא
נתחייבו במצוה חמורה זו ,וז"ל הירושלמי" :אמר ברוך רחמנא דלית לי לא אבא
ולא אימא  ...אמר ר' אבין פטור אני מכיבוד אב ואם" .מפשטות דברי ר' אבין
משמע שיתום שאין לו אב ואם פטור ממצוה זו ,ומשמע שמצות כבוד אב ואם
1
אינה נוהגת לאחר מותם.
ויוצא שמפורש בגמ' בכמה מקומות שמצות כבוד אב ואם נוהגת אף
לאחר מותם ,אך ממשמעות הירושלמי בשני מקומות נראה שמצות כבוד הורים
מוגבלת לכבוד הורים בחייהם .השירי קרבן על הירושלמי בקדושין )כ :ד"ה
פטור( דן בשאלה זו במפורש וכותב ,וז"ל" :ול"נ דקמ"ל שא"צ לכבדן במותן
ופליג אהך ברייתא דמייתי בבלי בפרקין מכבדו בחייו ומכבדו לאחר מותו" .לפי
השיירי קרבן ,הירושלמי חולק על הבבלי ומגביל חיוב מצות כבוד אב ואם
לכאשר ההורים בחיים 2.אך ניתן גם לומר שאין מחלקות בין הבבלי והירושלמי
בנוגע לשאלה זו ,ולכו"ע יש מצוה של כבוד אב ואם לאחר מותם ,וכוונת
 1עיין גם בגמ' בקדושין )לא (:שאומרת שרבי יוחנן ,שהיה יתום מאביו ומאמו אמר ,וז"ל:
"אשרי מי שלא חמאן" .רש"י )שם ד"ה אשרי( מפרש ,וז"ל" :שאי אפשר לקיים כבודם ככל
הצורך והוא נענש עליהם" .ומשמע קצת שיתום פטור ממצות כבוד אב ואם .אך כפי שנסביר
בהמשך אין הכרח לפרש מקורות אלו כן.
 2השירי קרבן מעלה תירוץ אחר לסתירה בין הסוגיות וטוען שיתכן שר' אבין היה פטור מכבוד
אב ואם מפני שאביו מת לפני שנולד ואמו מתה בשעת הלידה ,והוא אף פעם לא התחייב
במצוה זו .אך אדם שהיו לו הורים והתחייב מצות כבוד אב ואם ,אינו נפטר מחיוב זה ע"י מיתת
הוריו ,שהרי כבר התחייב במצוה זו בחייהם .השירי קרבן דוחה תירוץ זה ,וז"ל" :מיהו טעמא
בעי ומנ"ל לחלק".
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ר' אבין שהוא "פטור" ממצות כבוד אב ואם היא רק לומר שבתור יתום אין לו
הרבה אפשרויות לקיים מצוה זו ,ולכן המצוה היא קלה יחסית לקיים והוא לא
ייענש על ביטולה .ניתן לפרש על דרך זו גם את דברי הירושלמי במו"ק ,ולומר
שהקורע על אביו ואמו מגלה ליבו מפני שבפועל אין לבן הרבה אפשרויות
לקיים מצות כבוד אב ואם ,ולכן זה כאילו "שמבטלת ממנו מצות כבוד" .אך
למעשה יש עדיין כמה דרכים לקיים מצות כבוד אב ואם אף לאחר מותם .לפי
הבנה זו יוצא דלכו"ע יש מצוה לכבד הורים לאחר מותם ורק שבפועל יש פחות
אפשרויות לעשות כן.

 
נחלקו המפרשים אם החיוב לכבד אביו ואמו לאחר מותם הוא מדאורייתא
או מדרבנן .החינוך )לג( והיראים )רכא-רכב( במנין המצוות שלהם ,מביאים הלכה
זו בתיאורם של מצות כיבוד אב ואם ,ומשמע שלדעתם כיבוד לאחר מיתה מהווה
4 ,3
חיוב דאורייתא ,וכן דייק התועפות רא"ם )שם( בדעת היראים.

 3כך סובר הרלב"ג עה"ת )שמות כ:יב( .הרלב"ג מסביר שיש בחיוב זה תועלת מעשית ,וז"ל:
"כי בזה ישלם התועלת שאמר 'למען יאריכון ימיך' .וזה שאם לא היה האדם מזדרז אחר מות
אביו לתת כבוד לאביו שהביאהו לחיי העולם הזה לא יזדרז ללכת אחר מצות השם יתעלה".
הרלב"ג )שם( מביא ראיה שמצות כבוד אב ואם נוהגת לאחר מותם מהעובדה שלאחר שיעקב
מת ,אחי יוסף ביקשו מיוסף בשם אביהם למחול להם .הרלב"ג דייק מזה שאחי יוסף רצו
להכריח את יוסף לסלוח להם מדין כבוד אב .אך עיין בשו"ת שבות יעקב )א:קסח( שמדייק
מאותו הפרשה שאין חיוב לבן לשמוע לציווי אביו לאחר מותו ,שהרי אחי יוסף אמרו שיעקב
אמר "אנא שא נא פשע אחיך וכו'" .ואילו היה חיוב לשמוע לציווי אביו לאחר מותו לא היה
צורך לדבר בלשון זה שהוא בעצם לשון בקשה.
 4אם נניח שמצות כבוד אב ואם נוהגת מדאורייתא לאחר מותם ,יש לעיין מהו המקור לכך )או
אם בכלל יש צורך למקור( .השירי קרבן הנ"ל כותב שיסוד המחלוקת אם דין כבוד אב ואם נוהג
לאחר מותם נובע מהשאלה אם ניתן ללמוד מאיסור מקלל אביו ואמו ,שנוהג לאחר מיתה,
למצות כבוד אב ואם .לפי הברייתא המובאת בגמ' בקדושין ,כמו שחייבים על מקלל לאחר
מיתה כך גם חייבים בכבוד לאחר מיתה .אך לפי ר' אבין מפני שהוקש כבוד הורים לכבוד
המקום "מה הקב"ה חי וקים לעולם אף כבוד אב אינו אלא כל זמן שהוא בחיים ומקלל דגלי
ביה קרא גלי וכו'" .אך עיין בשו"ת עמודי אור )קטז:ג( שמעיר שיש דרשה לרבות החיוב של
מקלל לאחר מיתה מפני שיש הו"א שהחיוב של מקלל הוא משום "כיסופא" ,שבסוף אביו
ישמע על הקללה וזה יגרום לו בושה וצער ,ולאחר מיתה חשש זה אינו קיים .ולכן יש צורך
לדרשה ללמד שחייבים על מקלל אף לאחר מותם ,מפני שהחיוב של מקלל הוא מדין "זילותא"
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אך עיין בגמ' בקדושין )לא (:שמספרת שרב אסי שמע שאמו מגיעה
לארץ ישראל מחוץ לארץ ,והסתפק ובסוף הכריע שמותר לצאת לחוץ לארץ
לקבל פניה .ומסופר שעד שרב אסי הגיע לאמו היא כבר נפטרה ושהוא התחרט
על זה שיצא לחוץ לארץ להקביל פני אמו שהרי היא כבר נפטרה .מפשטות הגמ'
נראה שאסור לצאת לחוץ לארץ על מנת לכבד הורה שכבר נפטר .התפארת
ישראל )שם יכין נד( מדייק מגמ' זו שהחיוב של כבוד אב ואם לאחר מותם הוא
רק מדרבנן ,ומסביר שלכן סבר רב אסי שאסור לצאת לחוץ לארץ לקראת ארונה
6 ,5
של אמו.
ועיין ברדב"ז ובלח"מ על הרמב"ם בהלכות ממרים )ו:יא( שכותבים
שאף שלדעת הרמב"ם מצות כבוד אב ואם נוהגת במקרה שההורים הם רשעים,
אין חיוב לכבד הורים שהם רשעים לאחר מותם .ויש שהעירו שחילוק זה מובן
יותר אם נניח שהחיוב של כבוד אב ואם לאחר מותם הוא רק מדרבנן .שהרי
לפי"ז יש לומר שחז"ל לא תיקנו המצוה מדרבנן של כבוד אב ואם לאחר מותם
7
במקרה שההורים הם רשעים.

שנוהג אף בלי ידיעת ההורים .העמודי אור מסביר שיש הקבלה למצות כיבוד אב ואם ,שמצד
אחד הוא חיוב מדין עשיית "נחת רוח" להורים ,שלא שייך לאחר מיתה .אך מאידך החיוב הוא
גם מדין "דהתורה צותה בכבודם אף זולת רצונם וזה שייך אף לאחר מיתה" .ויוצא שיתכן
שניתן ללמוד שחייבים על מצות כבוד אב ואם לאחר מיתה מאיסור מקלל שנוהג לאחר מיתה.
אך מאידך יתכן שאין ללמוד ממקלל מפני שיש דרשה מיוחדת שמחדשת שחייבים על מקלל
אף לאחר מיתה ,ואין דרשה כזו בנוגע למצות כבוד אב ואם .כמו כן יתכן שמפני שהשוה
הכתוב כבוד הורים לכבוד שמים ,החיוב לכבד הוריו נוהג רג בחיים.
 5התפא"י כותב שהאיסור לצאת לחו"ל הוא איסור ל"ת ,ולכן רק עשה דאורייתא דוחה הל"ת,
ולא עשה דרבנן .וצ"ע אם אכן יש איסור דאורייתא לצאת לחו"ל ,וגם לא ברור מדוע אין היתר
לצאת לחו"ל לקיים המצוה דרבנן של כבוד אב ואם) .ועיין בתפא"י לפסחים )ד בועז ג( שגם
כותב שהחיוב לכבד הורים לאחר מותם היא רק דרבנן(.
 6עיין במהרש"א בקד' )שם ח"א ד"ה אמר( שמסביר שאף שיש חיוב לכבד הורים לאחר מותם,
אין יציאה לקראת ארון המת נחשב כבוד המת .ועיין בתוס' ר"י הזקן )שם ד"ה לא נפקי( שגם
כותב כן ,וז"ל" :שאין זה מכבוד שאחר מיתה") .אך צע"ג מדוע אין זה נכלל במצות הלווית
וקבורת המת ,שהוא לכאורה חיוב המוטל על בנו של המת ומהווה קיום של כבוד אב ואם(.
 7אך יש להעיר שהרמב"ם בהל' ממרים )ו:ה( מביא ההלכה שחייב לכבד הורים אף לאחר
מותם עם שאר דיני הלכות כבוד אב ואם שהם דאורייתא .ומשמע שהלכה זו אינה רק דין דרבנן
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ועיין בספר חובות הלבבות )שער אהבת השם פרק ז( שדן בעובדה
שיש מצוות שלפעמים אדם פטור מהן ,וז"ל" :ומהן מצוות תלויות בדברים
כשימצאו מתחיבים בהן ,וכיפקדו יסתלקו ,כמצות מילה למי שאין לו בן ופדיון
הבן למי שאין לו בכור ומצות מעקה למי שאין לו בית ומצות כבוד אב ואם
ליתום" .ומשמע שלפי בעל חובות הלבבות יתום פטור ממצות כבוד אב ואם,
כפשטות דברי ר' אבין בירושלמי בקדושין .אך ריפ"פ בפירושו לסה"מ לרס"ג
)חלק א עמ'  (202מניח שצ"ל שלפי בעל חובות הלבבות יש חיוב מדרבנן לכבד
הורים לאחר מותם .ריפ"פ )שם( כותב שלדעתו רוב הראשונים סוברים שהחיוב
של כיבוד הורים לאחר מותם הוא חיוב דאורייתא ,ולדעת מקצת ראשונים
החיוב הוא דרבנן .ויוצא שנחלקו הראשונים והמפרשים אם החיוב של כבוד
אב ואם לאחר מותם הוא חיוב דאורייתא ,דרבנן ,או אין חיוב כלל לכבד הורים
לאחר מותם.

 
 
יש לעיין מהו היחס בין מצות כיבוד אב ואם בחייהם למצות כבוד אב
ואם לאחר מותם .כמובן אם נניח שאין חיוב לכבד הורים לאחר מותם ,כפשטות
דברי ר' אבין בירושלמי וכפשטות בעל חובות הלבבות ,או אם נניח שהחיוב
לכבד הורים לאחר מותם הוא רק חיוב מדרבנן ,אין מקום לשאלה זו.
אך אם נניח שיש חיוב מדאורייתא לכבד הורים לאחר מותם ,יש לעיין
מהו היחס בין מצות כבוד הורים בחייהם לעומת מצות כבוד הורים לאחר מותם.
מסברא יש להעלות שלש אפשרויות ביחס בין מצוות אלו.
ניתן לומר שחיובים אלו הם זהים ,ואין כל הבדל בין כבוד הורים
בחייהם לכבוד הורים לאחר מותם.
מאידך ניתן לומר שכבוד הורים לאחר מותם שונה מכבוד הורים
בחייהם ,וניתן לנסח כך בשתי דרכים .ניתן לומר שהחיוב לכבד הורים לאחר
מותם קל יותר מהחיוב לכבדם בחייהם .ועיין במסכת שמחות )ט:כא( שכתוב,
אלא חלק מגוף מצות כאו"א מדאורייתא .ועיין בשו"ת עמודי אור )קטז:ג( שמניח שלפי
הרמב"ם יש חיוב דאורייתא לכבד הורים לאחר מותם ,אך חיוב זה אינו נוהג בהורים שהם
רשעים ,וזה דלא כהבנת הרדב"ז והלח"מ שסוברים שהחיוב לאחר מיתה הוא רק מדרבנן.

אופי חיוב מצות כבוד אב ואם לאחר מותם

373

לפי גירסתנו ,וז"ל" :כיוצא בדבר אתה אומר מכבד אביו ואמו במותן כאלו כבדן
בחייהן וכו'" .ויש לעיין אם הלשון "כאלו כבדן בחייהן" מלמד שהקיום של
כבוד אב ואם בחייהם זהה לקיום מצוה זו לאחר מותם ,כהבנה הראשונה
שהעלנו ,או שכוונת המסכת שמחות הוא לומר שהחיוב לכבד הורים לאחר
מותם הוא קל יותר ולכן זה רק "כאלו כבדן בחייהן" אך זה לא ממש כן .ועיין
ברמב"ן בתוה"א )עמ' סה( שמביא גירסא אחרת של מסכת שמחות ,וז"ל:
"כיוצא בו המכבד את יולדיו במותן משובח ממי שמכבדן בחייהן וכו'" 8.לפי
גירסא זו כבוד אב ואם לאחר מותם משובח מכבוד אב ואם בחייהם.
ויש להעיר שמפשטות דברי הברייתא המובאת בגמ' בקדושין )שם(
שדנה בכבוד אב ואם בחייהם ולאחר מותם כאחת ,נראה שחיובים אלו זהים,
וז"ל הברייתא" :ת"ר מכבדו בחייו ומכבדו במותו .בחייו כיצד  ...במותו כיצד
וכו'" 9.אך הנודע ביהודה )תנינא אה"ע מה( פוסק להלכה שעדיף לשמוע לקול
אמו שחיה מלשמוע לציווי אביו שכבר מת ,אף שבדרך כלל כבוד אב קודם
לכבוד אם ,וז"ל" :אבל באלמנה אם אביו צוה לו איזה דבר לעשות אחר מותו
ואמו האלמנה מצוה לו להיפך יניח כבוד אב ויקיים כבוד האם דלעולם כבוד חי
עדיף מכבוד המת ,ואף שאמרינן בקידושין דף ל"א ע"ב ת"ר מכבדו בחייו
ומכבדו במותו עיקר הכבוד הוא בחיים  ...וא"כ מניח כבוד אביו המת ועוסק
בכיבוד האם שהיא בחיים" .לפי הנודע ביהודה החיוב לכבד הורים לאחר מותם
עומד ברמה נמוכה יותר מהחיוב לכבד הורים בחייהם ,וזה למרות שלדעתו
10
שניהם מהווים חיוב דאורייתא של כבוד אב ואם ,ע"ש.
 8יש להעיר שמהמשך הברייתא במס' שמחות נראה שגירסת הרמב"ן נכונה ,שהרי כתוב ,וז"ל:
"שהמכבדן בחייהן משום יראה ומשום ירושה והמכבדן במיתתן אין מכבדן אלא לשם שמים".
ולפי גירסת הרמב"ן המשך זה מובן ,אך לפי הגירסא המודפסת קשה להבין מדוע כתוב שיש
יתרון בכיבוד לאחר מיתה אם זה רק "כאלו כיבדן בחייהן".
 9עיין במאירי בקדושין )לא :ד"ה וכשם( שכותב ,וז"ל" :וכשם שצריך לכבדו בחייו כך צריך
לכבדו במותו וכו'" .יתכן שניתן לדייק מלשון זה של "כשם" שהחיוב לכבד הורים בחייהם
ולאחר מותם זהה ,וצ"ע בזה.
 10הנודע ביהודה )שם( מסביר לפי"ז מדוע רב אסי התחרט על זה שעזב ארץ ישראל לצאת
לקראת ארונה של אמו ,שאף שיש מצוה מדאורייתא של כבוד הורים לאחר מותם ,מפני שאין
זה עיקר המצוה זה אינו דוחה האיסור של יציאה לחו"ל.
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אך עיין בשו"ת רעק"א )א:סח( שמעיר שהבית יוסף ביו"ד )סי' שעו
ד"ה וכתב עוד בשם הר"מ( מביא פסקו של הכל בו בשם המהר"ם שלכאורה
סותר הנחתו של הנודע ביהודה .המהר"ם פוסק שבמקרה שאמו ציוותה לבנה
לומר עליה קדיש ,ואביו מקפיד עליו שלא לומר קדיש ,שישמע לאביו מפני
שכבוד אב קודם לכבוד אם.
רעק"א דייק מזה שהמהר"ם הסתמך על הכלל שכבוד אב קודם לכבוד
אם ,שהחיוב לשמוע לקול אביו במקרה זה נובע רק מפני שכבוד אב קודם ,ולא
מפני שאביו חי ואמו כבר מתה .ומשמע שהחיוב של כבוד הורים לאחר מותם
זהה לכבוד הורים בחייהם ,וז"ל" :וראיתי אח"ז בתשו' נודע ביהודה  ...אולם גם
זה נסתר מהב"י הנ"ל שכתב דוקא דכיבוד אב עדיף משל אם ולא כתב דכיבוד
מחיים עדיף מכיבוד לאחר מיתה" .לפי"ז רעק"א מחדש שבמקרה ההפוך,
שאביו נפטר וציוה לבנו לומר עליו קדיש ,ואמו שעדיין חיה מקפידה שלא יאמר
קדיש ,שיש לשמוע לציווי אביו שמת ולומר עליו קדיש ,שהרי כבוד אב קודם
לכבוד אם .אך לפי הנודע ביהודה הבן חייב לשמוע לקול אמו שעדיין חיה,
ולהניח כבוד אביו המת ,ש"כבוד חי עדיף מכבוד המת".
ועיין בזוהר בסוף פרשת בחוקותי )ויקרא עמ' קטו (:שכותב שהחיוב
לכבד אביו ואמו לאחר מותם חמור יותר ממצות כיבוד הורים בחייהם ,וז"ל:
"פתח ואמר 'בן יכבד אב ועבד אדוניו' ,בן כבד אב ,כמה דאת אמר כבד את
אביך ואת אמך ,ואוקמוה במיכלא ומשתייא ובכלא ,האי בחייוי דאתחייב ביה,
בתר דמית אי תימא הא פטור מניה הוא ,לאו הכי ,דאף על גב דמית אתחייב
ביקריה יתיר ,דכתיב 'כבד את אביך וכו'" .הזוהר ממשיך להסביר שהסיבה לכך
היא שמחיים הבן יכול לכבד הוריו רק בדברים פיזיים אך לאחר מיתה הבן יכול
לזכות הוריו בכבוד בעולם הבא ,ולכן החיוב של כבוד אב ואם לאחר מיתת
הוריו חמור יותר מהחיוב בחייו.
לפי הבנות אלו יתכן שבמקרה שאמו נפטרה וציוותה עליו לומר עליה
קדיש ,ואביו שעדיין בחיים מצווה לא לומר קדיש ,שיש לשמוע לאמו שנפטרה,
אע"פ שכבוד אב קודם לכבוד אם ,שהרי מצות כבוד לאחר מיתה חשובה יותר
ממצוות כבוד מחיים.
לפי"ז יוצא שיש סוברים שהחיוב של כבוד אב ואם לאחר מותם זהה
לחיוב לכבדם בחייהם ,ויש סוברים שהחיוב לאחר מותם הוא קל יותר מהחיוב
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לכבדם בחייהם ,ויש סוברים שהחיוב לאחר מותם הוא חמור יותר מהחיוב לכבדם
בחייהם.

 
עד כאן עסקנו במעמדה וחומרתה של מצות כבוד אב ואם לאחר מותם,
והתייחסנו ליחס בין החיוב של כבוד אב ואם לאחר מותם לחיוב בחייהם .ויש
לעיין באופי מצות כבוד אב ואם בחייהם ולאחר מותם.
כמה מהראשונים שעסקו במנין המצוות חילקו בין מצוות התלויות
בגוף ובמעשים לעומת מצוות התלויות בכוונה ובלב .ויש לעיין אם מצות
כבוד אב ואם תלויה בעיקרה בגוף ובמעשים או בכוונה ובלב .הברייתא
המובאת בגמ' בקדושין )לא (:מדגישה החיוב לטפל בצרכים הפיזיים של
ההורים ,וז"ל" :ת"ר איזהו מורא ואיזהו כבוד  ...כבוד מאכיל ומשקה מלביש
ומכסה מכניס ומוציא" .ויתכן שיש לדייק מכך שעיקר מצות כבוד אב ואם
תלויה במעשה 11.אך כמובן ניתן גם להבין שהדוגמאות למצות כבוד אב ואם
המובאות בברייתא מהוות ביטוי לכבוד רגשי התלוי בלב ,ושזהו עיקר המצוה.
שהרי בדרך כלל אנו משתמשים בלשון "כבוד" כתיאור לרגש שתלוי בלב ולא
12
למעשה גופני.
 11יש להעיר שברור שמצות כבוד אב אם מחייבת הבן להתייחס להוריו באופן מכובד .דבר זה
מפורש בגמ' בקדושין )לא ,(.וז"ל" :תני אבימי בריה דרבי אבהו יש מאכיל פסיוני וטורדו מן
העולם ויש מטחינו בריחים ומביאו לחיי בעולם הבא" .ועיין ברש"י )שם לא :ד"ה ומביאו(
שמסביר שקיום המצוה תלוי באופן שהבן מתייחס להוריו ,שאם הוא מאכילם מאכלים טובים
באופן מבוזה הבן אינו מקיים מצות כאו"א ,אך אם הוא מבקש מהם לעבוד ,אך עושה זאת
באופן מכובד ,הוא מקיים מצות כאו"א .אך אף שברור שיש צורך לדבר עם הוריו באופן
מכובד ,אין זה אומר בהכרח שעיקר קיום המצוה היא במחשבה ובלב ,ויתכן שהמצוה בעיקרה
היא מצוה התלויה במעשים.
 12עיין במאירי בקדושין )שם ד"ה כשם שאדם( שכנראה עמד על העובדה שהגדרת הגמ'
למצות כיבוד אב ואם היא לכאורה מוגבלת ביותר ,ולכן מדגיש שרשימת הגמ' של מה כלול
במצות כבוד אינה שלימה ,וז"ל" :כשם שאדם חייב לכבד את אביו ואת אמו ר"ל להאכיל
ולהשקות להלביש ולכסות להכניס ולהוציא כמו שהתבאר כך חייב לכבדם בכל מיני כבוד וכו'".
ויתכן שלפי המאירי החיוב של כבוד אב ואם כולל אף כבוד התלוי בלב וזה כוונתו ב"שאר
מיני כבוד ",וצ"ע בזה.
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ויש שהעירו 13שלכאורה נחלקו הראשונים בשאלה זו .הסמ"ק כולל
מצות כבוד אב ואם בחלק של "יום שני" של ספרו ,שעוסק ב"מצות התלויות
בגוף ובזמן ",ולא בחלק של "יום ראשון" שבו הוא מונה "מצות התלויות בלב".
לעומת זאת ספר החרדים )ט:לה( כולל מצות כבוד אב ואם בחלק של ספרו
שבו הוא מונה "מצוות עשה מן התורה התלויות בלב ואפשר לקימן בכל יום",
ולא בפרקים העוסקים במצוות התלויות בחלקי הגוף.
ועיין בספר החרדים )שם( שדן בשאלה זו במפורש וכותב שעיקר מצות
כבוד אב ואם תלוי במחשבת הלב ,וז"ל" :מצאנו כבוד בלב דכתיב 'ה' מי יגור
באהלך וכו' נבזה בעיניו נמאס' ,הינו עיני השכל ,שיחשב האדם בלבו כי הוא
נבזה ומאוס ונקלה ,וסיפיה דקרא 'את יראי ה' יכבד' .ואם הכבוד בדברים
ומעשה בלבד ולא בלב ,הרי משוה אותם לו שהם נבזים ומאוסים בעיניו כמוהו
רק מכבד אותם בפה מפני שהשם יתברך צוה ,אלא על כרחך הכי קאמר ואת
יראי ה' יכבד בעיניו שידמה בלבו שהם גדולים ונכבדי ארץ שזהו עקר כבודם
14
ומתוך כך ודאי יכבדם בדבור ובמעשה".
ועיין בחיי אדם )סז:ג( שפוסק כן להלכה ,וז"ל" :הכיבוד הוא במחשבה
ובמעשה ובדיבור .במחשבה כדכתיב 'נזבה בעיניו נמאס ואת יראי ה' יכבד'
והיינו יכבד במחשבה דא"ל שבלבו ובעיניו הם נבזים רק שמכבד אותם בדברים
אם כן הן שוין בעיניו כמוהו שהרי גם הוא נבזה בעיניו אע"כ דר"ל שמכבדם
בלבו שהם חשובים בעיניו ובלבו דהיינו שידמה בעיניו שהם גדולים ונכבדי
ארץ אף שבעיני שאר בני אדם אינם חשובים כלל זהו עיקר כיבוד שאל"כ הרי
כתיב 'בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני' כמו שכתבתי" .לפי ספר החרדים

 13עיין באנציקלופדיה תלמודית )כרך כו עמ' שעח(.
 14במצוה הבאה )ט:לו( החרדים מונה מצות כבוד אם כמצוה בפני עצמה ,וחוזר על דבריו
בנוגע לאופי המצוה ,וז"ל" :ונראה דעקר מצות כבוד בלב דהא רחמנא לבא בעי בכל מצוה,
ועוד הרי השוה יתברך כבודם לכבודו ,הוא יתברך נתרעם 'בפיו ובשתפיו כבדוני ולבו רחק
ממני ',כלומר שעיקר כבודי בלב" .והערוני רב יוסי גולדין שהעובדה שהחרדים כותב בתחילת
דבריו ש"רחמנא לבא בעי בכל מצוה" מחליש קצת את הטענה שעיקר קיום מצוה זו היא בלב,
שהרי כלל זה ש"רחמנא לבא בעי" נכון בכל המצוות ואף במצוות שעיקר קיומן הוא במעשה,
וצ"ע בזה.
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והחיי אדם עיקר מצות כבוד אב ואם תלוי בהרגשת כבוד והערצה שהבן מרגיש
17,16,15
כלפי הוריו.
 15יש להעיר שהירושלמי במו"ק הנ"ל שאומרת שהקורע על אביו ואמו צריך לגלות לבו "מפני
שמבטלת ממנו מצות כבוד" משמע שמצות כאו"א תלויה בלב .ועיין בפנ"מ )שם( שמפרש,
וז"ל" :מפני שבטלה ממנו מצות כיבוד התלוי בלב לפיכך קורע עד שהוא מגלה את לבו".
)ועיין בגליוני הש"ס להג"ר יוסף ענגיל )סוף מועד אות צג( מפרש שכוונת הירושלמי היא לומר
שמפני שהגמטריה של "לב" שוה לגמטריה של "כבוד" צריכים לקורע עד לבו כרמז לביטול
מצות כבוד .וברור גם לפי הסבר זה שעיקר מצות כאו"א תלוי בלב (.ועיין גם בקר"א ליבמות
)ו .ד"ה שכן( ,ואכמ"ל.
 16מסברא ניתן לומר שיש שני חלקים במצות כבוד אב ואם .א' ,מעשה המצוה .ב' ,קיום
המצוה .לפי"ז יתכן שיש מעשה מצוה של טיפול בצרכים הפיזיים של ההורים ,וקיום מצוה של
כבוד בלב .כידוע הגרי"ד פיתח הבנה של פיצול זה בנוגע לשיטת הרמב"ם במצות תשובה
ובמצות תפילה ,שמעשה המצוה של תשובה הוא לומר וידוי והקיום הוא לשוב לפני ה',
ושמעשה המצוה של תפילה הוא לומר נוסח תפילה וקיום המצוה הוא לעבוד את ה' .ועיין בזה
ב"על התשובה" )עמ' .(37-43
 17עיין במכילתא )יתרו פרשה ח ד"ה כבד( שדן בהגדרת חיוב כבוד אב ואם וכותב ,וז"ל:
"'כבד את אביך ואת אמך' שומע אני בדברים ,תלמוד לומר 'כבד את ה' מהונך ',במאכל
ובמשתה ובכסות נקייה" .לפי ההו"א של המכילתא מצות כיבוד הורים מוגבל לכיבוד
"בדברים ",ולפי המסקנה חייבים לכבדם ב"מאכל ובמשתה וכו'" .ניתן להבין שלפי ההו"א
עיקר הכבוד תלוי בלב ,וכבוד ב"דברים" מורה על רגשי הלב של כבוד והערכה ,כהבנת ספר
החרדים והחיי אדם .ויתכן שהמסקנה שוללת ההו"א לגמרי ומלמדת שעיקר מצות כבוד אב
ואם תלויה במעשים של "מאכילו ומשקהו" וכד' .אך גם יתכן שההו"א נשארת אף למסקנה,
ועיקר המצוה תלויה בלב ,ורק שלמסקנה מצות כבוד הורים מחייבת גם לטפל בצרכים הפיזיים
של ההורים.
]כמובן לפי פשטות דברי המכילתא ההו"א של כיבוד ב"דברים" מתייחס לחיוב לדבר אם הוריו
באופן מכובד .אך לפי הצעתינו "דברים" מתייחס לרגש פנימי של כבוד ,וידוע שבדרך כלל
אופן הדיבור מבטא רגש פנימי .ויש להעיר שבעולם של מחשבה דיבור עומד בין העולם
הרוחני לעולם הגשמי ,שדיבור זה בעצם דרך להוריד מחשבה רוחנית לתוך עולם הגשמי .ועיין
בזה במהר"ל בגבורת ה' )פרק כח( ובנתיבות עולם )נתיב הלשון( ,ובאר הגולה )ה:ד( ובהערות
רב יהושע הרטמן שם )הוצאת מכון ירושלים עמ' נב הערה  ,(311ואכמ"ל .ועיין גם במה שכתב
רב הרטמן בהקדמתו לספר תפארת ישראל למהר"ל .תודתי נתונה לרב דוד בוכבינדר שהפנה
תשומת לבי למקורות אלו[.
המכילתא )יתרו פרשה ח ד"ה לא תענה( כותב שלפי רבי חנינא בן גמליאל עשרת הדיברות נתנו
"חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה" .המכילתא מסביר שהדיברות נכתבו כך מפני שיש קשר
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על רקע זה יש לעיין באופי מצות כבוד אב ואם לאחר מותם וביחסה
לאופי מצות כבוד אב ואם בחייהם .יש להעלות שלש אפשרויות באופי מצות
כבוד אב ואם לאחר מותם ,ונעיין בהם כעת.
אם נניח שמצות כבוד אב ואם בחייהם מתמקדת בכוונת הלב וברגשי
כבוד כלפי ההורים ,מסתבר שאופי המצוה של כבוד אב ואם לאחר מותם זהה
למצות כבוד בחייהם שהרי רגשי הכבוד אינן תלויים בעובדה שההורים נמצאים
בחיים 18.לפי"ז ניתן אף לומר שאפשר לקיים מצוה זו באופן יותר מהודר לאחר
מיתת ההורים ,שהרי לפעמים דוקא לאחר מיתתם הילדים מרגישים רגשי כבוד
והערכה כלפי הוריהם .הצעה זו עולה עם גירסת הרמב"ן במסכת שמחות ועם
ניסוחו של הזוהר שהחיוב של כיבוד הורים לאחר מותם משובח יותר וחמור
יותר מבחייהם.
אך אם נניח שמצות כבוד אב ואם בחייהם תלויה בעיקרה במעשים של
"מאכילו ומשקהו" וכד' ,קשה יותר להבין איך ניתן לקיים מצוה זו לאחר מותם.
לפי הבנה זו ניתן לומר שמצות כבוד אב ואם אינה נוהגת לאחר מותם ,כהבנה
אחת בירושלמי ,או שאם היא אכן נוהגת היא רק נוהגת מדרבנן ,כהבנת מקצת
הראשונים והמפרשים .אך אם נניח שמצות כבוד אב ואם נוהגת מדאורייתא
ביניהם ,והדיברה הראשונה היא כנגד הדיברה השישית וכו' .בנוגע לדיברה של כיבוד אב ואם
המכילתא אומרת ,וז"ל" :כתיב 'כבד את אביך ואת אמך' וכנגדו כתיב 'לא תחמוד' מגיד הכתוב
שכל מי שהוא חומד סוף מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואמו ומכבד למי שאינו אביו".
עיין בפסיקתא רבתי )כא:יח( שמזכיר הקבלה אחרת בין דיברות אלו .ועיין בפתיחת המאירי
לבית הבחירה )עמ' יא בהוצאת המכון התלמוד הישראלי השלם( שדן בהקבלה בין הדיברות,
ומסביר ,וז"ל" :וכבד את אביך כנגד לא תחמוד כי החמדה הן חמדת ממון הן חמדת המשך
אחר התאוות היא ראש לכל המדות המגונות והפחותות ,וכבר ידעת שהבריות מזלזלות בכבוד
האב לפחיתות הבן ולרוע מדותיו וכו'" .ויש להוסיף שלפי ההבנה שעיקר מצות כבוד אב ואם
תלויה בלב ,יש לומר שיש עוד הקבלה בין מצוה זו לאיסור לא תחמוד ,שאף היא מצוה התלויה
בלב .ועיין בזה במאמרו של מו"ר הרב מיכאל רוזנצוייג בקובץ בית יצחק )יט עמ' (214-227
שדן בהרחבה באופי איסור לא תחמוד.
 18אך עיין בהערה  15שדייקנו ממפרשי הירושלמי במו"ק שעיקר מצות כיבוד אב ואם תלויה
בלב ,אך שע"י מיתה מבטלים ממצוה זו .וזה שלא הצעתינו שאם עיקר מצות כאו"א תלוי בלב
שהמצוה נוהגת אף לאחר מיתה.
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לאחר מותם ,ושמצות כבוד אב ואם בחייהם מתמקדת בעיקרה בעשיית מעשים,
ניתן לומר שלאחר מותם אופי המצוה משתנה וכעת עיקר המצוה תלוי בכוונת
הלב .ועיין בשו"ת רעק"א )שם( שמחלק בין אופי מצות של כיבוד בחייהם
לעומת לאחר מותם .לדעת רעק"א לאחר מותם המצוה מוגבלת ל"כבוד וגדולה
בעצמותו כמו לומר אבא מארי ,דבזה מגביה כבוד אביו שייך גם לאחר מיתה".
אך בחייהם המצוה כוללת "כבוד לעשות נחת רוח לאביו כעין מאכילו ומשקהו
למנוע צערות אביו  ...בזה יש לומר דלא שייך לאחר מיתה דלא אכפת להו
20 ,19
בזה".
אך אף אם נניח שעיקר מצות כיבוד אב ואם תלוי במעשים ,יתכן
שאופי המצוה אינה משתנה לאחר מיתה .ועיין בזוהר בסוף פרשת בחוקותי
)ויקרא עמ' קטו (:שהזכרנו לעיל שכותב שילד שהולך בדרך הישר ומקיים
מצוות מזכה אביו בעולם הבא ,וז"ל" :ואי ההוא ברא אזיל בארח מישר ויתקין
עובדוי ודאי דא אוקיר לאבוי ,אוקיר ליה באי עלמא גבי בני נשא ,אוקיר ליה
בההוא עלמא גבי קודשא בריך הוא ,וקודשא בריך הוא חייס עליה ,ואותיב ליה
בכורסייא דיקריה ודאי" .לפי הזוהר כאשר בנו של הנפטר הולך בדרך הישר הוא
גורם להקב"ה לרחם ולכבד נשמת הוריו .ועיין בגמ' בקדושין )לא (:שהזכרנו
שאומרת שיש מצוה על הבן לומר "הרני כפרת משכבו" בתוך השנה לאחר
21
פטירת הוריו ,ובפשטות תכלית אמירה זו היא להציל הוריו מעונשי שמים.
 19יש להעיר שלפי רעק"א החיוב של כבוד אב ואם בחייהם כולל גם עשיית "נחת רוח" להורים
וגם "כבוד של גדולה ",ומצות כבוד לאחר מיתה מוגבלת ל"כבוד של גדולה" .אך לא ברור אם
לדעתו עיקר המצוה בחייהם היא עשיית מעשים שגורמים ל"נחת רוח ",והמצוה משתנה לאחר
מיתה כמו שהצענו ,או שאף בחייהם עיקר המצוה היא בלב .מסברא יתכן גם לומר שיש שני
חלקים שוים למצוה זו ,ושלאחר מיתה ניתן לקיים רק חלק אחד של המצוה ,וצ"ע בזה.
 20הזכרנו לעיל שלפי הרדב"ז והלח"מ בדעת הרמב"ם ,אף שיש חיוב לכבד אביו רשע ,אין
חיוב לכבד אביו רשע לאחר מותו .ויתכן לומר שלדעתם החיוב לכבד הורים שהם רשעים
מוגבל לחיוב לטפל בצרכים הפיזיים של ההורים ,אך אין חיוב לכבדם במחשבה ,שהרי הם
רשעים .לפי"ז מסתבר שאין חיוב לכבדם לאחר מותם ,שהרי יתכן שהחיוב של כבוד אב ואם
שנשאר לאחר מותם מתייחס דוקא לכבוד של "גדולה" כלשון רעק"א ,ויתכן שאין חיוב כזה
באביו רשע ,וצ"ע בזה.
 21עי' רש"י בסוכה )כ .ד"ה הריני כפרת(" :יסורין הבאין עלי לכפרתו של ר' חייא ובניו יהיו וכו'".
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מושג זה דומה לכאורה למושג המוזכר בזוהר ,ולפי מקורות אלו יוצא שמעשים
של הבן משפיעים על מצבם של נשמות הוריו 22.לפי"ז יש לומר שאף אם מצות
כבוד אב ואם בעיקרה תלויה במעשים ,יש בעשיית ובקיום מצוות ע"י בן של
הנפטר משום מצות כיבוד אב ואם ,מפני שמעשיים אלו משפיעים לטובה על
נשמות הוריו.

 22עיין ב"תורה שלמה" לפרשת יתרו )מילואים יט( שדן באופי "כפרה למתים" ומביא מקורות
שמראים שיש בנתינת צדקה ובאמירת קדיש משום מצות כאו"א מפני שמצוות אלו גורמים
לכפרה ולעילוי נשמת הנפטר.

 





סדר ברכות השחר מובא בטור )או"ח סי' מ"ו( .מנהג קדום הוא לסדר
הברכות ביחד "שתקנו על סדור העולם" )לשון הטור שם( ,ולא כל ברכה בזמן
שחל החיוב לאמרה כמובא בברכות )ס :כי מתער אומר אלקי נשמה שנתת בי
וכו'( .אח"כ יאמר הג' ברכות שמופיעים במנחות )מג – (:שלא עשני ע"ג ,שלא
עשני עבד ,ושלא עשני אשה 1.ממשיכים בתפילת רבי )ברכות טז" (.יהי רצון ...
שתצילנו היום" ,ובמנהג אשכנז מוסיפים "רבון כל העולמים  ...אבל אנחנו ...
לפיכך" ,הפסוק הראשון של קריאת שמע ,ברכת "אתה הוא עד שלא נברא
העולם" ,ו"אתה הוא ה' אלקינו" .ההמשך של ברכות השחר הוא ברכות התורה,
פרשת התמיד ,ומשנת איזהו מקומן.
על מקומם של ברכות התורה בנוסח אשכנז כותב הטור" :והוקשה לי
על זה הסדר לומר פסוקים קודם ברכת התורה ונהגתי בעצמי מיד אחר ברכת
אלקי נשמה לברך ברכת התורה ולומר אחריה פרשת ברכת כהנים ולסדר
הברכות וי"ר ורבון העולמים וכו' עד לעיניכם אמר ה'".
בסימן ו' הטור מביא שתי דעות בנוגע לברכת אלקי נשמה .השיטה
הראשונה מצריכה להסמיך ברכה זו לברכת אשר יצר והשניה אינה דורשת זאת.
נקודת המחלוקת היא אם ברכת אלקי נשמה נחשבת כברכה הסמוכה לחברתה
)ולכן אינה פותחת ב"ברוך"( או לא )עיין ברכות מו .ופסחים קד .(:אם היא
סמוכה ,מעיר הטור ,צריך ברכה אחרת לפניה .אבל אם אינה נחשבת כברכה
הסמוכה מפני שהיא ברכת הודאה )תוס' ברכות מו .ד"ה כל הברכות( אין צורך
3
לצרף ברכת אלקי נשמה לשום ברכה אחרת 2וכן פסק הטור.
 1הטור מזכיר שבסידורי אשכנז אומרים ברכות אלה אחר ברכת הנותן לשכוי בינה ובסידורי
ספרד אחר המעביר שינה "ואין חשש".
 2צ"ע שהגמ' אינה מפרטת ברכת הודאה כיוצא מן הכלל של "כל הברכות כולן פותח בהן בברוך".
דרך אגב ,לאלו הסוברים שברכת אלקי נשמה סמוכה לחברתה ,צ"ע מפשטות הגמ' שהבאנו
לעיל ,שהמתעורר משנתו מברך מיד אלקי נשמה בלי שום ברכה לפניה .הרי שאינה ברכה
הסמוכה לחברתה .ובאמת מטעם זה פוסק הטור דאין צריך לצרף הברכות .על שאלה זו עונה

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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הנה בסדורי אשכנז נמצאים כמה נוסחאות .בסדור עבודת ישראל
שנערך ע"י ר' יצחק בן אריה דוב המכונה זליגמן בער )רדלהיים ,תרכ"ח(1868/
וכן בסדור שפת אמת מאת וואלף היידנהיים )ג"כ מודפס ברדלהיים( שמייצגים
את נוסח אשכנז המערבי )גרמניה( ,סדר ברכות השחר דומה מאוד לתיאור בעל
הטורים (1) :אדון עולם; ) (2על נטילת ידים; ) (3אשר יצר .ואז באה הערה:
"ברוב קהילות אשכנז מתחילים כאן אלקי נשמה" (4) .לעסוק בדברי תורה,
והערב נא ) ;(5אשר בחר בנו )שתי ברכות אלו נקראין ברכות התורה(; ) (6ברכת
כהנים; ) (7משנת אלו דברים; ) (8ברייתא של אלו דברים שאדם אוכל
פירותיהם; ) (9אלקי נשמה שנתתי בי; ) (10אשר נתן לשכוי בינה; ) (11ג'
ברכות הנמצאות בגמ' מנחות )מג :(:שלא עשני נכרי ,4שלא עשני עבד ,שלא
עשני אשה; ) (12י"א ברכות השחר מ"פוקח עורים" עד "המעביר שינה"; )(13
תפילת רבי )יהי רצון(; )" (14לעולם יהא אדם" עד הפסוק הראשון של קריאת
שמע; ) (15אתה הוא עד שלא נברא העולם; ) (16אתה הוא ה' אלוקינו .לאחר
מכן מופיעה עוד הערה הקשורה להערה הראשונה" :ברוב קהילות אשכנז
אומרים כאן ברכת התורה ,יברכך ,אלו דברים וי"א שא"א הפסוקים והמשנה";5

העמק ברכה בשם הראב"ד )עיין בסדור צלותא דאברהם( שהיא סמוכה לברכת המפיל ואין
שינת הלילה נחשבת כהפסק .וברור שתשובה זו אפשר לקבל רק לפי שיטת ר"ת )תוס' ברכות
יא :ד"ה שכבר( ,שסובר ששינה אינה נחשבת כהפסק .אולם לפי שיטת הרא"ש )ברכות דף ה:
בדפי הרא"ש ד"ה אמר( ששינה אכן נחשבת הפסק ,מאי איכא למימר?
ואולי י"ל שמי שנוהג לסדר ברכת השחר לפי סדר הגמ' דברכות )ס (:מתחיל באלקי נשמה בלי
ברכה קודמת .היא עומדת בפני עצמה .אולם כשסדרו חז"ל סדר ברכות השחר כנהוג מאז,
נשתנה טבע ברכת אלקי נשמה לברכה הסמוכה.
 3עיין בפרישה סי' מ"ו ,ס"ק כח על הסתירה בין פסק הטור בסי' ו ובין הנהגתו בסי' מ"ו.
 4התוספתא )ברכות ו סקכ"ג( וכן בסידורים ישנים ובהרבה ראשונים כולל הרי"ף )ברכות מד:
בדפי הרי"ף( ,והרמב"ם )הל' תפילה ז:ו( ,מביאים הנוסח "שלא עשני גוי" .אולם הטור
משתמש בלשון עו"ג .בפירושו לסידור עבודת ישראל ,מסביר הרב יצחק בן אריה את המקור
והסיבה לשינוי הלשון ל"נכרי".
 5היש אומרים סוברים שכיון שמיד אחרי ברכות התורה מתחילים בפרשות הכיור והתמיד
וכן קטעים ממשניות וברייתא אין צורך לפסוקי יברכך וכו'.
מעניין שסדור תפילות ישראל עם פי' של ר' שמשון רפאל הירש ועם מבוא מאת נכדו ,הר' יוסף
ברויער ,שאז שרת כרב של קהל עדת ישורון בניו יורק ]פלדהיים [5729/1969 ,לא עקב אחר הסדר
הזה .מנהגו של קהל עדת ישורון הוא מנהג פרנקפורט ד'מיין ומשתמשים בסדור שפת אמת.

עיונים בנוסח ברכות השחר
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) (17פרשת הכיור; ) (18פרשת התמיד; ) (19פרשת הקטורת 6עד הברייתא של
ר' ישמעאל.
ברוב סידורי אשכנז הנמצאים בארה"ב מופיע סדר דומה אלא שאין
סומכים ברכת אשר יצר לאלקי נשמה .בין ברכות אלו מופיעות ברכות התורה
עד סוף הברייתא של אלו דברים .וכן פסק הרמ"א )או"ח ,סי' מ"ו ס"ק ט(.
כמה סידורי אשכנז שיצאו לאור בא"י כמו סדור רנת ישראל )נוסח
אשכנז לבני חוץ לארץ ,מהדורה שניה מתוקנת; ירושלים תשמ"א(1981/
מתחילים בברכות הנאמרות בבית לפני צאת המתפלל לבית הכנסת .הסדר הוא:
על נטילת ידים ,אשר יצר ,אלקי נשמה ,ברכות התורה ,יברכך וכו' ו"כשנכנס
לבית הכנסת אומרים" אדון עולם ,יגדל ,וברכות הבקר.
יוצא מכל זה שיש ארבע שיטות לגבי מקומה של ברכת התורה:
א .בין ברכת אשר יצר לאלקי נשמה .כנראה שזה הנוסח המקובל ביותר
בקהילות אשכנז של מזרח אירופה עשרות אם לא מאות שנים.
ב .לפני רוב ברכות הבקר ,שזה שיטת ר' יעקב בעל הטורים וכן הוא בערוך
השולחן )סי' מ"ו ,ס"ק י"ד כמנהג מקומו(.
ג .לפני בואו לבהכ"נ ואחרי אשר יצר ואלקי נשמה.
7
ד .לפני פרשת הכיור ,שזה שיטת קהילות אשכנז המערבי )גרמניה(.
שלש השיטות הראשונות באות לפתור את שאילת בעל הטורים – איך
אפשר לבטא פסוקים בלי לברך ברכת התורה? הפתרון הוא לברך ברכות התורה
מקודם .לכן כשיגיע לפסוק של שמע ישראל כבר בירך ברכות התורה 8.וכן פסק
השו"ע בשיטה הראשונה )או"ח סי' מ"ו ,ס"ק ט'(.

והגם שבפירוש של הרב הירש על ברכת אלקי נשמה נזכר צירוף ברכת אשר יצר לאלקי נשמה,
אין זכר העברת ברכת התורה לפני פרשת הכיור למרות שכך היה המנהג בפרקפורט.
 6בסדור עבודת ישראל" :יש מוסיפים כאן לומר פ' סממני הקטורת" וכו' אבל לא מופיע בסדור
שפת אמת .מ"מ לא מקובל לאומרו ולא הקטעים של תנו רבנן פטום הקטרת עד ה' צבאות.
 7עיין בביאור הגר"א לש"ע או"ח סי' מ"ו שחקר בסדורים קדמונים ואחרונים ומצא שהנוסח היה כזה.
 8וצ"ל לפי שיטות א' וב' דאין לומר "מה טובו" בבואו לבה"כ .ומה שכתב בעל הטורים והמחבר
)או"ח סי' א ,ס"ק ה( לומר כמה פרשיות כמו פרשת העקידה ועשרת הדברות צ"ל שזהו דוקא
כשבירך ברכות התורה מקודם.
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אולם לפי שיטה ד' שמחכים לברך ברכת התורה עד פרשיות הכיור,
איך מותר לומר הפסוק הראשון של ק"ש או פסוק מצפניה לפני שהמתפלל
מברך ברכות התורה?
על שאילה זו כבר תירץ הבית יוסף )או"ח סי' מ"ו ד"ה והוקשה לי(
ע"פ האגור בשם מהר"ם שקיים הבדל בין לימוד התורה לקריאת פסוקים דרך
תחנונים .קריאת פסוקים דרך תחנונים – "אשרינו שאנחנו משכימים ומעריבים
 ...ואומרים שמע ישראל וכו'" – הוא שבח להקב"ה אבל אינו לימוד התורה
ואינו מחייב ברכות התורה .וכן הפסוק מצפניה – "וקיים לנו מה שכתוב בעת
ההיא" וכו' .וכן תפילת רבי – "שתצילינו היום" – למרות שהוא מופיע בתורה
שבעל פה ,מ"מ קטע זה נאמר כבקשה לפני הקב"ה ולא בתורת לימוד 9.וזאת
שיטת הי"א )שו"ע או"ח ,סי' מ"ו ס"ק ט'( – "ויש אומרים שאין לחוש כיון
שאינו אומרם אלא דרך תחנונים".
הבדל זה בין לימוד תורה וקריאת פסוקים מופיע גם לגבי אמירת
הסליחות בימים לפני ר"ה ובין כסה לעשור .הרמ"א שם מסכים לשיטת הי"א
שצטטנו" :שהרי בימי הסליחות מתפללים סליחות ואח"כ מברכים על התורה
עם סדר שאר ברכות וכן בכל יום כשנכנסים לבהכ"נ אומרים כמה פסוקים
ואח"כ מברכים על התורה".
הכל מוסבר יפה בלבוש )או"ח ,הלכות ר"ה סי' תקפ"א(:
ונ"ל לדידן שאנו נוהגין בכל השנה בברכת התורה כדעת
הר"י ז"ל בעל הטורים שמברכין אותו קודם שיאמר שום
פסוק ואפי' קודם לאותן פסוקים שנוהגין לומר משום שבח
וריצוי כדאיתא לעיל סימן מ"ו סעיף ט' יש לנו לנהוג כן ג"כ
באילו הימים שאומרים הרבה פסוקים קודם הסליחות יש לנו

 9נוסח האר"י ז"ל )כפי שמופיע בסידור בנוסח חב"ד( ברכות התורה מופיעות לפני קריאת
פסוקים אבל אחרי תפילת רבי .ונראה שלנוסח זה קיים הבדל בין קריאת פסוקי תנ"ך לתפילת
רבי .פסוקים אינם ניכרים מתוך עצמם שהם תחינות אע"פ שמתוך מקומם בנוסח התפילה
אפשר להבינם ככה .משא"כ בתפילת רבי ,שנוסחו מראה שהוא בקשה ולא לימוד תושבע"פ.
ויתכן שזאת כוונת הלבוש )סי' א ,ס"ק ט( – "ואפי' למ"ד פסוקים שאינו אומר דרך לימוד אלא
דרך בקשה ורצוי איך צריך לברך עליהם ,הרי אין אלו הפסוקים ]כלו' פרשת הכיור ,פר' תרומת
הדשן ,ופר' הקרבנות[ שום לשון ריצוי ובקשה רק קורא בתורה והוא מכפר ומועיל כמו קרבן".
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לברך ברכת התורה קודם להם דבשלמא בני ארץ אשכנז שאין
נוהגין לומר בכל השנה ברכת התורה עד קודם פרשת התמיד
וחושבין הפסוקים שקודם לכן לפסוקי רצוי שאין צריך לברך
עליהם ברכת התורה ה"נ באלו הימים אין צריכין לברך קודם
סליחות אבל אנו שבכל ימות השנה מברכין ברכת התורה מיד
קודם כל הפסוקים דס"ל שאע"פ שאינם אלא משום שבח
וריצוי צריכין ברכה לפניהם ה"נ יש לנו לעשות כן בימי
הסליחות לברך קודם כל הסליחות ופסוקים ואי לא עבדינן כן
עבדינן דברים דסתרי אהדרי והוינן ככסיל ההולך בחושך.
א"כ ההבדל בין מקומה של ברכת התורה בתפילת השחר תלוי
בשאילה אם ברכת התורה נתקנה על קריאת התורה או על לימוד התורה .אם
אפילו קריאת פסוקים דורשת ברכה ,אז אסור להגיד פסוקים או תורה שבע"פ
בלי ברכה .ואם רק לימוד התורה דורשת ברכה אז מותר לקרא פסוקים או
מאמרי חז"ל אבל אסור ללומדם בלי ברכה.
אולם הבחנה זו קיצונית מדאי .גם לפי מנהג אשכנז מזרח אירופה צ"ל
שברכות התורה פוטרות לא רק קריאת התורה אלא גם לימוד התורה ,דאל"כ
איך מותר ללמוד תורה בהמשך היום בלי לברך ברכת נוספת בזמן הלימוד?
אולם לא ברור איזה חלק של סדר ברכות השחר דורש רק קריאה ואיזה מהם
דורש לימוד .להלן ננסה להבחין בין החלקים האלו.
ומאוד יתכן ששתי הברכות – "המלמד תורה לעמו ישראל" ו"נותן
התורה" באות כל אחת להתיר סוג שונה של גישת היהודי לתורה .ברכת "נותן
התורה" באה להתיר קריאת פסוקים ולכן כשקוראים את תורה שבכתב בציבור
מברכים "אשר בחר בנו ...נותן התורה" .ברכת "לעסוק בדברי תורה" שבתוכה
10
נכלל "לומדי תורה" באה להתיר לימוד תורה שבע"פ.

 10על ההבדל הזה בין קריאה ללימוד וברכה שונה לכל פונקציה עיין ברבינו יונה )ברכות ה:
בדפי הרי"ף ד"ה והא( שכתב" :וברכת אשר בחר בנו שהיא מעולה למקרא" .ובהמשך מוסיף
הר"י גם על תורה שבע"פ" :ונצטרך לומר לפי דבריו ]כלו' ר' יעקב[ שאינם אלא שתי ברכות
]כלו' "לעסוק" ו"והערב נא" הן ברכה אחת ו"אשר בחר בנו" ברכה שניה[  ...האחת ]כלו'
"אשר בחר בנו"[ כנגד תורה שבכתב והאחרת ]כלו' "המלמד תורה לעמו ישראל"[ כנגד תורה
שבעל פה" .ואמנם רבינו יונה מבדיל בין תורה שבע"פ לתורה שבכתב ולא בין "קריאת" תורה
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מכלל זה נובעים כמה השלכות לגבי אמירת הקרבנות בשחר וכן
אמירת ההקדמות ותוספות לקטעי הקרבנות מחד ,ומנהגי התפילה בבית האבל
מאידך.
נדמה לי שיש הבדל מהותי בין הנוסח הדורש קריאה לבין הנוסח הדורש
לימוד .לימוד דורש הבנה או לפחות פירוש המלים )עיין למשל במגן אברהם
11
או"ח סי' נ' ס"ק ב'(.
ולכן לפי מנהג אשכנז המערבי ,אחר שבירך ברכות התורה צריך להבין
כל פסוקי התורה ומימרות חז"ל שהוא מבטא ,ואם לא הבין אותם אינו מקיים
מצוות תלמוד תורה .ונוסף לכך ,יתכן שמי שאינו מבין נחשבת ברכתו כברכה
לבטלה.
לא כן לפי נוסח אשכנז מזרח אירופה .צריכים רק לבטא הפסוקים ולא
חשוב אם מבינים מה שקוראים או לא .עיקר ברכות התורה בבקר בא על קריאת
12
פסוקים .אולם בודאי אם מבין מקיים גם קריאה וגם לימוד.
מרעיון זה נובעת השלכה נוספת .לפני פרשת קרבן התמיד בסידורי
אשכנז מזרח אירופה נמצאת בקשה "יהי רצון ...שתרחם עלינו ...ונקריב לפניך
קרבן התמיד ...כמו שכתבת עלינו בתורתיך וכו'" .אחר הקטע של פר' התמיד
מופיע עוד קטע – "יהי רצון ...שתהא אמירה זו חשובה ומקובלת ומרוצה לפניך

ל"לימוד" תורה .אך ייתכן שהוא מבין שיש הבדל בין צורת הלימוד של תורה שבע"פ לצורת
הלימוד של תורה שבכתב ,והוא ש"קוראים" תורה שבכתב אבל "לומדים" תורה שבע"פ .וכן
כתב האגור )ב"י או"ח סי' מ"ז ד"ה וכתב ]הב'[( .אולם כדאי להעיר שאבן הירחי )מצוטט בב"י
שם ד"ה וזו נוסחה( מתנגד – "דאילו לעסוק בד"ת אינה אלא על קריאת התורה".
מה שברכות התורה בבקר אינן פוטרות ברכה על קריאת התורה בציבור עיין רא"ש ברכות ו.
בדפי הראש וכן טור או"ח סוף סי' מ"ז.
 11שם מסביר המחבר טעם לומר משנת איזהו מקומן ור' ישמעאל – "כדי שיזכה כל אדם
ללמוד בכל יום מקרא משנה וגמרא" .ומעיר המ"א "אבל עכשיו שאין מבינים צריכים ללמוד
להבין דאל"כ אינו נחשב ללימוד" )וכן עי' ערוך השולחן שם ס"ק א(.
 12חילוק זה מופיע גם בקריאת המגילה .מי שקורא או ששומע קריאת מגילה בלשון הקודש
קיים מצוותו אע"פ שאינו מבין לשון הקודש .משא"כ שומע בלשון אחר צריך להבין את הלשון
הזאת כדי לצאת )מגילה יח.(.
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כאילו הקרבנו קרבן התמיד במועדו ובמקומו וכהלכתו" .נוסח דומה נמצא לפני
פרשת הקטרת .ולפני משנת איזהו מקומן באה בקשה הכוללת את המלים
"ואתה אמרת ונשלמה פרים שפתינו ולכן יהא שיח שפתותינו חשובה ומקובלת
לפניך כאילו הקרבנו קרבן התמיד במועדו ועמדנו על מעמדו".
כל ההוספות האלה אינן מופיעות בסדורי אשכנז המערבי.
לפי מה שכתבנו ההבדל ברור .אם פרשת הקרבנות נקראת ,אז מדויק
הלשון "אמירה זו" .וגם המונח של "ונשלמה פרים שפתינו" המבוסס על
המימרא של ר' אמי )מגילה לא" (:אמר ]הקב"ה[ לו ]כלו' לאברהם[ כבר תקנתי
להם סדר הקרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני
קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם") .כדאי לשים לב למילה "קוראין" (.ולכן
מובן מאליו שמתאימות בקשות אלה לקריאת פר' הקרבנות.
אולם בסידורי אשכנז המערבי פרשת הקרבנות באה בתור לימוד
התורה ולא בגלל "ונשלמה" ,וא"כ לא מתאימות בקשות אלה.
יתכן שההבדל בין קריאה ללימוד ,ובמיוחד שאין חיוב לימוד בכלל
במנהג אשכנז מזרח אירופה ,הוא חד מדאי .הלא גם הטור וגם המחבר פסקו
שטעם קביעת משנת איזהו מקומן וברייתא דרבי ישמעאל בסדר היום הוא
משום לימוד התורה )סי' נ'( .וכן המ"א שהבאנו מקודם )הערה  (11מדגיש שכדי
לצאת ידי חובת מצות לימוד התורה בפרשיות אלו חייבים ללמוד ולא רק
לקרות.
אולי יש לסנן שיטת מזרח אירופה ולהכיר שיש שני קיומים בפרשיות
אלו – גם קריאה וגם לימוד .מי שמבין יוצא ידי לימוד תורה ,ולכן קבעו חז"ל
פרשיות בסדר היום .אולם מי שאינו מסוגל ללמוד יוצא ידי חובתו בקריאה.
יסוד להבדל זה נמצא במשנה ברורה )סי' מ"ח ס"ק א'(" :ונראה לי פשוט דמי
שיודע ספר מצוה ללמוד ...הכוונה שהוא מתעסק להבין עניניה לא אמירת
התיבות לבד" .ומי שאינו "יודע ספר" – מה הוא חייב לעשות – האם עליו לדלג
על פרשיות אלו? משמע שיוצא ידי חובתו ע"י קריאה בלבד .וכן משמע בבית
יוסף )סי' מ"ח ד"ה ואין לחוש( .למרות שהמחבר דורש לימוד פר' התמיד וכו',
כותב הב"י על לשון הטור לגבי מי שקרא פרשת התמיד לבדו ואח"כ כשהוא
מתפלל עם הציבור קרא אותה שנית ואין זה נחשב כהוספה בלתי רצויה .לשונו
הוא" :ולא תימא דהוא כמקריב שני תמידין בשחרית דהוא כמוסיף על המצות
דבקריאה בעלמא ליכא משום בל תוסיף".
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נדמה לי שהבדל זה בין קריאה ללימוד כדי לצאת חובת חז"ל לגבי
שילוב פרשיות קרבנות וכו' בסדר היום משקף שתי גישות בגמרא עצמו.
המימרא של רב אמי דורשת אמירה .אולם הגמ' במנחות )קי (.מביאה כמה
מימרות חז"ל לגבי מי שלומד תורה כאילו הקריב קרבנות .לדוגמא :אמר רבי
יצחק מאי דכתיב זאת תורת החטאת ...כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב
חטאת" .מימרות אלה דר' אמי ור' יצחק אינם מנוגדות אלא כל אחת ואחת
מתרכזת על כוחות היחיד .מי שיודע ללמוד – חייב ללמוד ,ולמי שאין לו
13
היכולת ללמוד ,מקבל שכר בקריאתו.
 .2נוסח התפילה בבית האבל – מה מדלגים בברכות השחר? מוזכר
בהלכות אבל )שו"ע י"ד סי' שע"ד( שאבל אסור בתלמוד תורה .המנהג הוא
שגם כשמתפללים בבית אבל מדלגים חלקי סדר היום שנחשבים לימוד .אצל
יהודי אשכנז המערבי )אבל לא מנהג פרנקפורט( מדלגים על כל פרשת הקרבנות
עד וכולל ר' ישמעאל .עכשיו מובן למה – אין לומדים בבית אבל 14.אולם קשה
למה בבית אבל וכן בט' באב מברכים ברכות התורה וברכת כהנים ואלו דברים
הלוא גם הם לימוד תורה?
מצד מנהג אשכנז מזרח אירופה ג"כ צ"ב .ישנם מנהגים שונים .הצד
השוה הוא )כמו שמזכיר המ"א( שמדלגים משהו – אם זה פרשת העקידה ,ו/או
פרשת קרבן התמיד וקטורת ,ו/או משנת איזהו מקומן ו/או מדרש ר' ישמעאל.
וכן בט' באב 15.הסדור נחמת ישראל שיצא לאור ע"י איחוד בתי הכנסת החרדים

 13אולם עיין בלבוש )או"ח סי' מ"ח(.
 14זאת נגד המ"א או"ח סי' נ ס"ק א ומצטט ההלכה באו"ח סי' תקנ"ד ,סעי' ד בהלכות ט' באב
שמותר "לקרות כל סדר היום ופרשת הקרבנות ומשנת איזהו מקומן ומדרש רבי ישמעאל".
המ"א לשיטתו )או"ח סי' מ"ו ,ס"ק ט"ו לפי פסק הלבוש שצטטנו לעיל(.
אולם אין מנהגינו כן .בבית אבל בכלל אין אומרים אותם .ב"כל בו על אבילות" מאת יקותיאל
יהודה גרינוואלד )פלדהיים תשט"ז (1958/ע'  273מזכיר שמדלגים פטום הקטורת ומשנת
איזהו מקומן ונדמה לי להוסיף גם מדרש ר' ישמעאל אומר .ובט' באב מוסיפים הקרבנות
בתחילת תפילת מנחה] .עיין סדר קינות השלם לתשעה באב )הרב אברהם יצחק יעקב רוזנפלד,
מהדורה שניה תש"ל.[(1970/
 15עיין כדוגמא בסדר קינות המבוארות לתשעה באב נוסח אשכנז )ע"י בנימין זאב הלוי שישא,
ירושלים ,תשנ"ה .(1990/בשחרית מדלגים פר' הכיור וכל פר' הקטורת אולם לא על איזהו
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של ארצות הברית ) (OUמבדיל בין ש"ץ שהוא אבל לש"ץ שאינו אבל .האבל
מדלג פרשת הכיור וקרבן הקטורת עד משנת איזהו מקומן .ולמה – הלא לפי
מנהגם קריאת פרשיות אלה אינו לימוד התורה אלא סתם קריאה של סדר היום
וכדברי המ"א?
ואולי אפשר לתרץ את שתי השאילות על סמך התפקיד של קדיש
דרבנן .קדיש דרבנן זה בא בסידור הרמב"ם )נוסח הקדיש ב"סדר תפילות כל
השנה" ועיין גם בערוך שולחן או"ח סי' נ"ה ס"ק ה'( "ואפילו במדרשות
והגדות" – כלו' על לימוד תורה שבע"פ אפילו לימוד אגדתא .גם הב"י מצטט
האגור בשם הראב"ד" :וקדיש אחר אמירת מזמור או פרק או אגדה או משנה"
)או"ח ,סי' נ"ה ד"ה ואומר(.
נוסח התפילה המקובל היא לומר קדיש דרבנן בבקר בסוף סדר
הקרבנות .אולם ,כאמור ,קדיש דרבנן דורש לפי כמה ראשונים לא רק קריאת
16
התורה אלא לימוד תורה.
יוצא מאמירת קדיש דרבנן על לימוד תורה שמוכרחים אנו לקבל מה
שכתבנו לעיל .לפי הנוסח של אשכנז מזרח אירופה סדר הקרבנות נחשבים לא
רק קריאה אלא גם לימוד תורה .וע"כ שפיר משמיטים כמה פרשיות בבית
האבל.
ולפי הנחה זו אפשר גם לזהות פרשיות סדר הקרבנות שנחשבות לימוד
– אלה שמשמיטים אותם בבית האבל ,כל מקום לפי מנהגו .רוב מה שנשאר
דורש רק קריאה ורק פרט אחד נחשב כלימוד כדי לומר עליו קדיש דרבנן.
לפי מנהג אשכנז המערבי ג"כ צריך ללמוד משהו כדי לחייב אמירת
קדיש דרבנן .לכן בבית אבל לומדים המינימום – רק הקטעים שאומרים בכל יום
אחרי ברכת התורה – ברכת כהנים ושני מאמרי חז"ל "אלו דברים".

מקומן ור' ישמעאל .מעניין שבבקר אומרים פר' התמיד אולם בלי הבקשות ובתפילת מנחה
חוזרים על פר' התמיד עם ההקדמה והבקשה בסוף.
 16דעה זו נגד פסק המ"א )או"ח סי' נ"ד ,ס"ק ג( שדורש דוקא אגדה או אפי' פסוקים )שם בשם
לקוטי פרדס( על סמך פשטות הגמ' )סוטה מט" (.עלמא אמאי קא מקיים אקדושה דסידרא
ואיהא שמיה רבא דאגדתא" .אבל אין להביא ראיה מהרמ"א )או"ח סי' נ"ד ,ס"ק ג( שכתב "כי
לעולם אין אומרים קדיש בלא תהלה לפניו" ששם מדובר על הקדיש בסוף פסוקי דזמרה.
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השלכה נוספת שאינה קשורה לשינוי מנהגים גם כן נובעת ממה שכתבנו
לגבי מי שאיחר לבוא לבהכ"נ .אם המאחר מצא את הצבור באמצע פסוקי דזמרה
מציע המחבר כמה עצות איך לנהוג )או"ח סי' נ"ה(.
בסוף הסימן כתב הרמ"א "ומכל מקום יאמר כל הברכות שמחויב
לברך בבקר" .המשנה ברורה )שם ס"ק י'( וגם הערוך השולחן )שם ס"ק ח'(
מבינים שהרמ"א מתכוון שיש לומר ברכות אלה אחר גמר התפילה .וזה לשיטת
הרמ"א )בסי' מ"ו ס"ק ט'( ,שאין איסור באמירת פסוקים קודם ברכות התורה.
אולם לשיטה שמעדיף המחבר בסי' מ"ו "שלא יקרא פסוקים קודם ברכת
התורה" אולי אפשר להבין את הוספת הרמ"א לגבי פסק המחבר .ופירושו – מי
שאיחר לבוא לבהכ"נ בזמן תפילת השחר ועוד לא בירך ברכות התורה ,יש
להתחיל בברכת התורה ואח"כ ימשיך עם שאר התהילות והתפילות.
למסקנה נובעים כמה הבדלים אם מתחילים תפילת השחר בברכות
התורה או אם מוטב לאחרם .אם מתחילים בברכות התורה ,סימן הוא שאסור
לבטא שום פסוק או מימרא של חז"ל אפילו אם אומרם דרך בקשה .אין המתפלל
צריך להבין מה שהוא מבטא כי הוא עסוק בתפילה ולא בלימוד התורה.
אולם אם מאחרים את ברכות התורה אחר אמירת כמה פסוקים מהתורה
שבכתב ומימרות חז"ל מתורה שבע"פ ,אז קיים הבדל בין קריאה בתור בקשה,
דהיינו מה שנאמר מקודם ברכות התורה – לקריאה בתור לימוד ,דהיינו מה
שנאמר אחר ברכות התורה .א"כ צריך המתפלל להבין מה שהוא מבטא ,כי בחוסר
הבנה אין מוצא פיו נחשבת ללימוד .מזה נובעים כמה מסקנות בענין אמירה נגד
לימוד פרשת הקרבנות ,הבקשות שבנוסח אשכנז מזרח אירופה הנאמרים לפני
ואחרי פרשת הקרבנות ,ונהגי התפילה בבית האבל ובתשעה באב.
והנה ברור שעדיף שיבין המתפלל את מה שהוא מבטא ולהגיע לדרגה
לא רק של קריאת פסוקים אלא של קבלת שכר על תלמוד תורה בנוסף לתפילה.
יה"ר שנזכה לכך.

 

 
איתא בגמ' ברכות )מ (:שאם בירך ברכת המזון בלשון תרגום ,ואמר
'בריך רחמנא מלכא דעלמא מריה דהאי פיתא' ,יצא ידי חובת ברכה ראשונה של
ברכת המזון .ומבואר מהגמ' שיכול לברך בלשון חול .הטור )או"ח סי' קסז(
כתב וז"ל ואם בירך במקום ברכת המוציא שהכל נהיה בדברו או שאמר בריך
רחמנא מלכא מריה דהאי פיתא יצא עכ"ל .וכן פסק השלחן ערוך )שם סע' י(.
הבית יוסף כתב שג"כ פסק הטור )גם לענין ברכה ראשונה( כי מאי שנא מדתניא
בברכות )מ' (:ראה פת ואמר כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה' דיצא.

 

כתב הש"ך )יו"ד סי' קעט ס"ק יא( וז"ל :השם בל' הקדש הוא שם אבל
בלשון חול אינו שם כלל והגע עצמך דהא מותר למחות שם שנכתב בלשון חול
כגון גאט בלשון אשכנז או בו"ג בלשון פולי"ן ורוסי"א וכיוצא בזה עכ"ל.
ובענין זה ,שאלה מעניינת הובאה לפני רב עקיבא איגר )מהדו"ק סי'
כה( .השואל שאל במי שנסתפק אם בירך אם לא דקיי"ל בשלחן ערוך )או"ח סי'
רט( 'דאינו מברך לא בתחילה ולא בסוף חוץ מבהמ"ז שהוא מה"ת' ,דמ"מ גם
בשאר ברכות יחזור ויברך בלשון לעז למ"ש הש"ך יו"ד )סי' קעט סע' יא( דשם
בלשון חול אינו שם ומותר למוחקו .ולמה דקיי"ל דאפילו בהמ"ז נאמרה בכל
לשון ,כדאיתא בשלחן ערוך )או"ח סי' קפה( ,א"כ גם בספק יברך בלעז דאין בו
חשש ברכה לבטלה ואינו עובר משום לא תשא .ותירץ הגרע"א וז"ל :אין דבריו
מכוונים להלכה כלל וכלל דמה דפשיטא למעכ"ת דשם בלשון לעז אינו עובר
משום לא תשא ,אינו כן עכ"ל .וכ"כ השו"ע הרב )או"ח פה:ג ובסדר ברכת
הנהנין יג:ד(.
והגרע"א ביסס שיטתו על דברי הרמב"ם בענין ברכות עם שם השם
בלשון חול .דהנה הרמב"ם )הל' סנהדרין פכ"ו ה"ג( אמר בפירוש וז"ל השמות
שקוראין בהן הגוים להקב"ה הרי הן כל הכנויים עכ"ל .וכתב עוד )הל' שבועות
פ"ב ה"ב( וז"ל אחד הנשבע או שהשביע בשם המיוחד או באחד מן הכנויין כגון
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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שנשבע בשמו חנון וכו' וכיוצא בהם בכל לשון הרי זה שבועה גמורה עכ"ל .וא"כ
יוצא דהנשבע בשם השם בלשון חול שפיר מיחייב משום שבועת שוא .והנה
הרמב"ם השוה בין שבועת שוא לברכה לבטלה )הל' שבועות פי"ב ה"ט( .וא"כ
יוצא שהמברך ברכה עם שם השם בלשון חול עובר משום ברכה לבטלה.
וכיוצא בזה ,בגמ' בברכות )נד (:מבואר שאם חייב בברכת הגומל,
ואמרו חבריו ,בריך רחמנא מלכא דעלמא דיהבך לן וענה אמן יצא ידי חובת ברכת
הגומל .וכן נפסק בטור ושלחן ערוך )סי' ריט סע' ד( .והטור כתב וז"ל :ואם בירך
אחר ואמר בא"י אמ"ה אשר גמלך כל טוב וענה אמן יצא דגרסינן בפרק הרואה רב
יהודה חליש ואיתפח על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנן אמרי ליה בריך רחמנא
דיהבך לן ולא יהבך לעפרא אמר להו פטרתן מלאודויי וצריך לומר שהזכירו שם
ומלכות כגון שאמרו בריך רחמנא מלכא דיהבך לן שהרי כל הברכות צריכות שם
ומלכות ואסיקנא כשענה אמן .ופי' א"א ז"ל אע"ג דשומע יוצא בשמיעה בלא
עניית אמן היינו דוקא כשהמברך חייב ג"כ בברכה אז יוצא השומע בלא עניית
אמן אבל הכא כיון שהם לא היו חייבין בברכה זו לכך הוצרך הוא לענות אמן ולא
חשיב ברכה לבטלה כיון שהם לא נתחייבו בה שהם נתנו שבח והודאה למקום
כדרך בני אדם שמשבחים למקום על הטובה שמזמין להם וכו' עכ"ל .אולם הגאון
מהר"י טייב בערך השלחן )סי' רו אות ה( והרה"ג י"פ פירלאו בביאורו לספר
המצות דרס"ג )ח"א דף מד ע"ג( ועוד חכמים רצו להוכיח מן הטור שהטור
מסכים להגרע"א שגם כשמזכיר שם הקב"ה בברכה בלשון חול אפשר לעבור על
ברכה לבטלה .והראיה לזה ,שהטור בסוף ההלכה כתב שזה אינו ברכה לבטלה רק
מפני שהברכה היא שבח והודאה להקב"ה .ומוכח דבלאו האי טעמא הוי ברכה
לבטלה ,ואסור ,אע"פ שברכו בלשון תרגום .משמע שהטור סובר כהגרע"א .אולם
שמעתי תירוץ לדחות ראיה זו ,שהטור לא דבר על ענין ברכה לבטלה גבי ברכה
בארמית ,אלא על ברכה בלשון הקודש שבהתחלת המאמר.
אמנם מוכח אדרבה מהרדב"ז בתשובה )ח"ג סי' תיט( ,שנשאל בדין
הנשבע בשם ה' בלשון ערבי ,שאמר :באללה ,האם נידון כשבועה בשם ה'.
והשיב ,הדבר ברור שהיא שבועה גמורה כיון ששמו של הקב"ה בלשונם אללה
וכו' ,ואע"פ שאין זה שם השם שהרי אין האותיות מורות על השם ואינו אלא
כמתרגם את השם שאין בו קדושה אלא באותיותיו .תדע שאם לא כן יהיה אסור
למוחקו ,וזה בודאי לא שמענו ,שאין לנו אלא שבעה שמות שאינם נמחקים
)וכמו שכתב הרמב"ם פ"ו ה"ב מהלכות יסודי התורה( ,אלא דמ"מ לא גרע
מהנשבע מכינויים שנחשבת שבועה ,כמבואר במשנה )שבועות לה (.ע"כ .וסיים
הרדב"ז שם )בסו"ס תכא( ,והוי יודע שאע"פ שהנשבע באללה הוי שבועה ,מכל
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מקום לענין הזכרת השם ,לא הוי כמזכיר השם לבטלה שחייב נידוי )נדרים ז,(:
ודקדקתי כן מלשון הרמב"ם )הלכות שבועות פי"ב ה"יא( וז"ל :ולא שבועה
לשוא בלבד היא אסורה אלא אפילו להזכיר שם מן השמות המיוחדים לבטלה
אסור עכ"ל .ומשמע ,שם מן השמות המיוחדים ,אבל להזכיר את הכינוין לית לן
בה וכן הדין במזכיר אללה שהם כינוי לשם .ומ"מ טוב להזהר מזה עכ"ל.
ולכאורה מוכח מכאן שאין שום חשש איסור מאמירת בריך רחמנא ,כי הוא
תרגום של רחום ,שזהו מן הכינויים.
ושו"ר למרן הגרע"י שליט"א בספר חזון עובדיה )חלק על ט"ו בשבט
וברכות ,עמ' רמח( ,שכתב וז"ל :נמצא שאין כל הוכחה מדברי הרדב"ז להתיר
לברך בלשון תרגום ,במקום ספק ברכות ,שהרי דין הזכרת השם בלעז או בתרגום
לחוד ,ודין ברכה שאינה צריכה לחוד וכמו שהסביר לנכון הגרע"א עכ"ל .וכ"כ
בשו"ת אחיעזר )חלק ג סימן לב( .והביא הגאון החתם סופר בחידושיו לנדרים
)ב (.בד"ה הנה שמבואר ,שהואיל והמשביע ברחום הוי כמשביע בשם ,הוא הדין
שאם משביע בלשון תרגום דהיינו רחמנא דהוי שבועה ,ולפי זה הוא הדין גם
לענין ברכה שאינה צריכה ,דנפקא לן מאזהרת לא תשא את שם ה' א-להיך לשוא.
ומכאן מבואר שכל ספק ברכה אסור לומר בריך רחמנא וכו' ,דזה נמי בכלל איסור
ברכה לבטלה .ותנא דמסייע ליה הוא התשב"ץ בתשובה )ח"ג ג סי' קכא( שכתב
שהנוהגים לתרגם בלשון לע"ז את ההפטרה לאחר שקראו אותה בלשון הקודש,
צריכים להזהר שלא יתרגמו הברכות ,שהרי הברכות נאמרות בכל לשון ,ואם
יתרגמו אותם הרי הם כאילו בירכו ברכה אחת פעמיים ,והשנייה הויא ברכה
לבטלה .1וכ"כ הריב"ש בתשובה )סי' לו( .אמנם הפני יהושע )ברכות יב (.על
תוספות ד"ה לא ,כתב שלכל הדעות בספק ברכות אפשר לברך בלשון תרגום,
שבזה אין שום חשש איסור משום ברכה שאינה צריכה ,ואף על פי כן יוצא ידי
חובת הברכה ,וכמו שאמרו להלן )מ (:שאם אמר בריך רחמנא מריה דהאי פיתא
יצא .הגרע"י שליט"א שם )עמוד רמט( הביא הגאון מהר"י ענגיל בגליוני הש"ס
)נדרים ז (:שהשיג על הפני יהושע ,שלא ראה דברי התשב"ץ הנ"ל ,שגם בלשון
תרגום יש איסור ברכה שאינה צריכה.
אמנם הגאון החסיד רבי צבי אלימלך מדינוב בספר דרך פקודיך )דף
מא סע"א ודף עד ע"ד( כתב שאם מסופק אם צריך לברך ברכה מברכת המצות
 1ועיין שם בדפוס מכון ירושלים בהערה  12שכתב שמוכח בדברי התשב"ץ שברכה שלא
לצורך בלשון לעז נחשבת ברכה לבטלה.
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או הנהנין או השבח ,ספק ברכות להקל ,ולא יברך משום איסור לא תשא ,ומכל
מקום בברכת הנהנין לפניה שיש חשש אסור שיהנה מעוה"ז בלא ברכה ,יברך
בלשון תרגום ,ויאמר ,בריך רחמנא מלכא דעלמא מריה דהאי מיכלא או
משתייא ,שאין בזה חשש ברכה לבטלה .ע"ש .וכן פסק הגאון רבי יוסף חיים
בשו"ת רב פעלים חלק ג' )חלק אורח חיים סוף סימן ז( .וכ"כ עוד בספרו בן
איש חי )ש"ר פרשת נשא אות ט( .וכ"כ בספר חסד לאלפים )סימן קסז דין יב(.
וכן נראה מספר לקט יושר )סוף עמוד מ( שהעיר על התרומת הדשן,
שכתב שכאשר הגיע בנו להיות בר מצוה והעלו אותו לתורה ,הוא הסתפק אם
ההלכה כמו הגר"א שפסק שהעיקר שיש להגיד ברוך שפטרני מעונשו של זה
בשם ומלכות ,או הרמ"א ברדכי משה שהוא לא מצא ברכה זו בגמרא ,וקשה
לברך ברכה שלא נזכרה בגמרא .וכיון שהתרומת הדשן רצה להסתלק מן הספק,
הוא בירך בריך רחמנא מלכא דעלמא שפטרני מעונשו של זה .וכ"כ הערוך
השלחן )סימן רב סעיף ג( ,שיש תקנה מן הדין לצאת ידי חובה בספק ברכה
אחרונה ,שיאמר בריך רחמא מלכא דעלמא בורא נפשות רבות וכו' ,שאם הוא
חייב בברכה יצא ,כמבואר בברכות )מ ,(:בריך רחמנא מריה דהאי פיתא ,ואם
לאו הרי לא הוציא שם שמים לבטלה ,שהרי לא הזכיר השם כלל ,רק בתרגום.
וראיתי מי שכתב דבזה יש איסור ברכה לבטלה ,ואינו נראה לי כלל ,ע"ש.
והגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה )כרך ו חלק אורח חיים
סו"ס מ אות כז( ,כתב להשיג על דברי הערוך השלחן הנ"ל שהתיר לברך בנוסח
בריך רחמנא ,והעלה שיש לאסור גם בזה משום ברכה לבטלה .ולא הזכיר דברי
הגאון רבי עקיבא איגר והחתם סופר ושאר האחרונים הנ"ל.
וגם החוות דעת ביורה דעה )סימן קי ,בבית הספק כללי ס"ס סק"כ(
כתב ,שאף על פי שאם בירך על הפת בריך רחמנא מריה דהאי פיתא יצא ,מ"מ
מספק ברכה אסור לברך גם בלשון בריך רחמנא ,כיון דעביד הכי אדעתא דחובה
ע"ש .והגאון הנצי"ב בספר העמק שאלה פרשת יתרו )סימן נג אות ב( כתב קצת
כהחוות דעת ,והביא דברי הגאון רבי עקיבא איגר בתשובה הנ"ל ,והאריך
לפלפל בדבריו ,וסיים ,ודעתן עלה בהא דספק ברכות אם ראוי לברך בלשון בריך
רחמנא וכו' ,ראיתי בספר ברכת משה שהעיד על שלשה מגדולי הדור ,ואחד
מהם הגאון רבי משה סופר בעל החתם סופר ,שעשה מעשה כשנסתפק לו
בברכת הלבנה ,ובריך בלשון תרגום בריך רחמנא מלכא דעלמא אשר במאמרו
וכו' ,ודלא כהגאון רבי עקיבא איגר .אבל לא ראינו עצה זו בספרי הראשונים,
ובודאי שהגאון רבי עקיבא איגר כיוון להלכה ,אבל לא מטעמיה ,אלא כמו
ששנינו בברכות )נג (:שאין עונים אמן אחר תינוקות של בית רבן וכו' ,ומכאן
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למד הרמב"ם )פרק א מהלכות ברכות הלכה טו( ,וכן בשלחן ערוך )סימן רטו(,
שאסור לענות אמן אחר ברכה לבטלה ,והרי מותר לומר אמן כל היום כולו,
ומכל מקום במקום ברכה אסור ,והכי נמי לגבי כינויים ורחמנא ,אף על פי
שמותרים שלא במקום ברכה ,מכל מקום במקום ברכה אסור עכ"ל.
ובשו"ת יחוה דעת )סימן טו עמוד צג( הביא משו"ת ביכורי שלמה
בתשובת הגאון רבי יוסף זכריה שטרן בעל שו"ת זכר יהוסף ,שכתב בשם ספר
ברכת משה שבשנת ה'תקס"ט לא היו נמצאים אתרוגים בריוח זולת אתרוגי
קורפו שהם ספק מורכבים והורה הגאון ר' דניאל מהורודונא בעל חמודי דינאל
לברך בלשון תרגום ושכן הסכים החתם סופר .והנה עדות הגאונים הנ"ל על
הגאון החתם סופר שעשה מעשה לברך מספק בנוסח בריך רחמנא וכו',
וההסכמה לפסק לברך בלשון תרגום ,עומדת בסתירה למה שכתב הגאון החתם
סופר בעצמו בחידושיו לנדרים )ב (.הנ"ל ,שבכל ספק ברכה אסור לברך בלשון
בריך רחמנא וכו' .והגאון מהר"י וועלץ ,שהובא בשו"ת ציץ אליעזר )חלק י
סימן יא אות ה עמוד עא( כתב ,שבודאי החת"ס חזר בו ממה שעשה באופן חד
פעמי לברך מספק בריך רחמנא ,כי עיקר כמו שכתב בחידושי החת"ס לנדרים
)ב (.באופן ברור ,שגם במברך בלשון בריך רחמנא יש איסור ברכה לבטלה.
ע"ש .והרה"ג רבי יעקב סופר בספר כף החיים )סימן קסז אות ע( הסכים
להחמיר שלא יאמר מספק הברכה בלשון לעז או תרגום ,מפני שיש אומרים שגם
בזה יש איסור ברכה לבטלה .ויש עוד הרבה פוסקים שדנו בזה.2


אבל עדיין צריך לדון אם איסור זה של ברכה לבטלה הוא מדאורייתא
או רק מדרבנן .דהנה איתא בגמ' ברכות )לג (.וז"ל אמר רב ואיתימא ריש לקיש,
ואמרי ליה רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרווייהו ,כל המברך ברכה שאינה
צריכה עובר 3משום לא תשא ע"כ .ומשמע מהגמ' שהוא דאורייתא .ויש הרבה
משמעות מכמה מקומות בהרמב"ם הנזכרים לעיל שהביא הגרע"א הנ"ל
 2ועיין בספר נפש הרב למוה"ר צבי שכטר שליט"א )עמ' קט–קי( שמשמע כהסוברים שמותר
לברך בלשון לע"ז במקום ספק ברכה .ע"ש.
 3ועיין בספר עין יצחק )חלק ב דף שם( של הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א מ"ס ילקוט יוסף,
שמביא מחלוקת הפוסקים אם כשאמרו בגמרא "עובר משום" אם היינו מדאורייתא או מדרבנן.

396

עזרא קצין

שהרמב"ם סובר שהאיסור מדוארייתא .וכ"כ הרמב"ם בפירוש בתשובה
שהאיסור הוא מדאורייתא 4.וכן דעת החיד"א בברכ"י )סי' רצא ס"ק ה( שכתב
כן בדעת הרמב"ם .וכ"כ המשנה ברורה )סי' רטו ס"ק כ( .ועיין בהאליה רבה
)שם ס"ק ה( שהבין שגם המגן אברהם )שם ס"ק ו( כתב כן בדעת הרמב"ם .אלא
שהוא ז"ל דחה שאין הכרח לומר בדעת הרמב"ם שסובר כן ,ואפשר לפרש דברי
הרמב"ם כדעת התוס' ושאר ראשונים דברכה שאינה צריכה אסורה מדרבנן
ואסמוכה אקרא דלא תשא .ע"ש .וכן הגאון החזון איש )חאו"ח סי' קלז סוף אות
ה( כתב וז"ל :כתב הרב מגן אברהם )סי' רטו ס"ק ו( דדעת הרמב"ם )פ"א מהל'
ברכות הל' טו( דמברך ברכה שאינה צריכה עובר איסור דאורייתא .ואין זה
מוכרח ,דהרמב"ם העתיק דברי הגמ' ואף שהוסיף שהוא כשבועת שוא ,להדגיש
איסורו כתבו עכ"ל .אלא דהרבה מהגאונים סוברים שהאיסור הוא איסור תורה.
וז"ל רב האי גאון בתשובה )שערי תשובה סימן קטו( :מי שמברך ביום שבת
בורא פרי הגפן ומקדש השבת ,הוא דרך שטות ובורות ולא נפקי ידי חובה .ולא
עוד אלא שחייבין מלקות בשביל לא תשא שמברכים ברכה שאינה צריכה ,וגם
מפסיקים בין ברכה לשתיה עכ"ל .וכלשון הזה איתא גם בספר העתים )סי' קמג
עמ' קצב( .וכן הוא בספר העתים )שם( בשם רב האי גאון .וכן כתב רבינו האי
גאון בשו"ת תמים דעים להראב"ד )סו"ס רכד( ,וכן הוא בספר האשכול חלק ב'
)הלכות ציצית עמוד צט( .וכן כתב בספר המכריע )סימן פח( בשם רב נטרונאי
גאון .וכן הוא בספר האגור )הל' ציצית( בשם רב פלטוי גאון ,דמאן דרמי חוטי
דכיתנא ומברך עליה עובר משום לא תשא וחייב מלקות ע"ש .ויש עוד.
 4ועיין בספר ברכת ה' להגאון רב משה לוי זצ"ל חלק א )פרק א הערה  8דף כז( שמביא הרמב"ם
בתשובה בשו"ת פאר הדור )סימן קה( שנשאל על מה שנהגו בצור לקרוא את המגילה בי"ד ובט"ו
ומברכים בשניהם לפניה ולאחריה ,אם עוברים בשום ברכה שאינה צריכה או לא ,והשיב וז"ל:
האמת הוא כי כל מקום שיסתפק לנו אם הוא מוקף חומה מימות יהושע בן נון או לאו נקרא בי"ד,
די"ד זמן קריאה לכל הוא .אמנם עוד זאת נעשה להסתלק מן הספק ונקרא גם בט"ו .אבל בלא
ברכה לא לפניה ולא לאחריה מפני שהיא ברכה שאינא צריכה "ואיסורא דאורייתא" הוא שנושא
"שם שמים לבטלה" ואין ראוי לעשות כן מפני הספק .וזה כלל גדול שבכל מצוה בין מדאורייתא
בין מדרבן אם נסתפקנו בה אם יברך או לא ,עושה אותה בלא ברכה.עכ"ל .וגם מביא החיד"א
בברכ"י או"ח )סימן מו אות ו( שמביא סתירה בהרמב"ם מתשובה אחרת )שם סימן כו( שכתב
וז"ל :הדברים ידועים שכל ברכה שעל המצוה מדבריהם היא ,בין שתיהיה המצוה מן התורה,
וחכמים הם שתיקנו הברכה" ,והם אמרו" כל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא
תשא.עכ"ל הרמב"'ם .הרי שכתב "והם אמרו" כל המברך ברכה שאינה צריכה וכו' משמע דהוי
דרבנן ,והני בי תרי סתרא'י נינהו.עכ"ל החיד"א .וע"ש באריכות משתירץ.
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אבל לדעת רוב הפוסקים אינו עובר על איסור תורה כיון שמזכיר את
השם בדרך ברכה ,אלא שחכמים אסור לעשות כן וסמכו דבריהם על מה שנאמר
בתורה "לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא" .כן כתבו התוס' )ר"ה לג (.בשם רבנו
תם שאחר שהוכיח מכמה מקומות שנשים רשאות לברך אפ' על מצוות עשה
שהזמן גרמן ,כתב וז"ל :ומשום דמברך ברכה שאינה צריכה וקעבר משום בל
תשא ,ליכא ,דההיא דרשה דרבנן דהא אמר בפרק מי שמתו )ברכות כא (.ספק
אמר אמת ויציב ספק לא אמר ,חוזר ואומר .ולא אסרינן מספק משום לא תשא.
ומוציא שם שמים לבטלה דאסרינן בפ"ק דתמורה )ד (.מדכתיב את ה' אלקיך
תירא ,הני מילי בלא ברכה עכ"ל .וכן הובאו דברי ר"ת בפסקי הרא"ש )פ"ק
דקידושין סימן מט( בלי ערעור ,ומשמע שמסכים לדבריו .וכ"כ הרא"ש
בתוספותיו )עירובין צו .ור"ה לג .(.וכן הסכים הרי"ד בספר המכריע )סימן עח(.
וכ"כ הרא"ה בספר פקודת הלויים )ברכות כא (.ושכן דעת רבנו אשר בר משולם.
וכ"כ תלמידי רבנו יונה )ברכות ,דל"ט ע"ב מדפי הרי"ף( .וכ"כ הריטב"א
בחידושיו הנד"מ )שבת כג , .סט (:ובחידושיו לראש השנה )כט .(:וכ"כ בספר
החינוך )מצוה תל( ,והאור זרוע ח"ב )סימן רסו( והראב"ן )סימן פז( ,והאהל
מועד )שער ברכות ,דרך א נתיב י( ,והר"ן )ר"ה לג ,(.והריב"ש )סס"י שפד(,
והרשב"ץ חלק ג )סימן מא וסימן סה( ,ומהר"א אבן טוואה בשו"ת התשב"ץ
חלק ד )הטור השלישי סימן לב( ,והתרומת הדשן )סס"י לז( .ויש עוד.


יש לנו כלל ידוע בידינו שספק ברכות להקל .ברם ,צ"ב למה לא יכול
לברך מספק ברכה )כש"כ בלשון תרגום( .בשלמא אליבא דהפוסקים דסברי
דאיסור ברכה לבטלה מדאורייתא שבודאי אסור לברך מספק שאם כן מכניס
עצמו בספק איסור תורה .אבל אליבא דהתוספות ודעימייהו צ"ע למה צריכים
לומר ספק ברכות להקל כי אין לנו חשש של איסור תורה ,ויש לומר ספק דרבנן
לקולא נגד הספק של ברכה לבטלה שהוא רק מדרבנן ויברך מספק.
ונראה לתרץ בשני דרכים .הראשון ,שבגמ' שבועות )לט (.אמרינן שכל
העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה בסיני לא תשא את שם ה' אלקיך
לשוא ,ומפרשינן התם משום שעל עבירה זו נאמר לא ינקה ע"ש .ואפי' לדעת
הפוסקים שסוברים שהמברך ברכה שאינה צריכה אינו עובר על איסור תורה
ממש ,מ"מ איסור חמור הוא וכמ"ש בספר החינוך )מצוה תל( וז"ל :וצריך
האדם להזהר מאד מהזכיר ברכה לבטלה שיש בדבר עונש חמור כשמזכיר שם
שמים המקודש שלא לצורך .וחכמים סמכו הדבר ללאו דלא תשא את שם ה'

398

עזרא קצין

אלקיך לשוא .ובא וראה כמה היו זהירים בזה בדורות הראשונים עכ"ל .וכ"כ
הריב"ש בתשובה )סס"י שפד( וז"ל :ואע"פ שכתב הרא"ה ז"ל בפרק מי שמתו
שברכה שאינה צריכה דרבנן ואסמכוה אקרא ,מ"מ רמיזא באורייתא עכ"ל .וכן
מתבאר בדברי הגאון ר' דוד פארדו בשו"ת מכתם לדוד )חאו"ח סימן ג דף ז
ע"ב( שגם הסוברים שברכה שאינה צריכה אסורה מדרבנן בלבד ,מודים שאיסור
חמור הוא יותר משאר איסורים דרבנן .ע"ש.
ויסוד זה ,שאיסור דרבנן שיש לו אסמכתא מן התורה חמיר טפי
מאיסור דרבנן שאין לו סמך מן התורה ,נמצא גם בתוס' בעירובין )לא (:ד"ה
כאן ,ותוס' בגיטין )ו (:ד"ה ערבתם .ועיין להפרי מגדים בפתיחה כוללת )ח"א
אות כ( ,שכתב דבאסמכתא חשובה שיש לה כעין רמז בקרא הויא כדין תורה
ממש.ע'ש .ועיין בספר עין יצחק )חלק ב דף ריד( שציין הריטב"א בחידושיו
לראש השנה )טז ,(.וז"ל הריטב"א :שכל מה שיש לו אסמכתא מן הפסוק ,העיר
הקב"ה שראוי לעשות כן אלא שלא קבעו חובה ,ומסרו לחכמים ,וזה דבר ברור
ואמת .ולא כדברי המפרשים האסמכתות שהוא כדרך סימן שנתנו חכמים ,ולא
שכונת התורה לכך ,ח"ו ישתקע הדבר ולא יאמר ,שזו דעת מינות היא .אבל
התורה העירה בכך ומסרה חיוב הדבר לקבעו לחכמים אם ירצו ,עכ"ל.

והשני ,הוא מה שכתוב הריטב"א בחידושיו לשבת )כג (.וז"ל :דבכל
דוכתא נמי דאיכא ספיקא ברכה דרבנן כגון שנסתפק אם ברך ברכת הנהנין או
ברכת המצות שהם מדרבנן אינו חוזר ומברך על הספק דשב ואל תעשה עדיף
מספק שיברך לבטלה ויעבר על לאו דלא תשא ,ואפי' דההיא דרבנן היא כדפר"ת
ז"ל ,מ"מ איסור דשב ואל תעשה עדיף מאיסורא דקום ועשה ,עכ"ל.
ולפי דברינו ,אתי שפיר שלא לברך מספק )גם בלשון תרגום( .כי אף
לדעת הסוברים שהאיסור של ברכה לבטלה הוא רק מדרבנן ,האיסור חמיר טפי
משאר איסורי מדרבנן ולא רשאי לברך מספק ,5או כי איסור של שב ואל תעשה
עדיף מאיסורא דקום ועשה.
 5וברוך שכיונתי ובקדש חזיתיה את השער הציון )סי' רטו סקכ"א( שכתב וז"ל דאסמכו הדבר
אלא תשא שהלאו הזה חמיר משאר לאוין כדאיתא בשבועות ל"ט ,עי"ש ,דחשיב לה בגדל
חמרה כחיבי כריתות ומיתות בית דין ,וגם גדל ענשה עין שם בגמרא ,לכך אפילו ספקה חמור
משאר ספקי דרבנן ואסור להחמיר מספק .עכ"ל.
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ראיתי בספר מאור ישראל טבעת המלך על הרמב"ם )הל' ברכות פ"ד
ה"ב( של הגרע"י שליט"א ,שנתן עצה אם יש ספק ברכה .וז"ל :מכל מקום כיון
שלדעת הרמב"ם )פ"א מהלכות ברכות ה"ז( המברך בלבו אפילו לא הוציא
משפתיו יצא ,וכ"כ הסמ"ג ,טוב הדבר שלפני שימשיך לאכול ויהרהר הברכה
בלבו ויאכל ,שהרי בהרהור אין חשש לאיסור לא תשא ,וכמ"ש הגנת ורדים
)חאו"ח כלל א ס"ס מג( ,שאיסור לא תשא ליכא במהרהר הברכה ,שהרי גם
איסור שבועה אינו אלא במוציא בשפתיו )שבועות כו (:עכ"ל.6
עוד עצה ראיתי בשו"ת יביע אומר חלק ח )או"ח סימן כד( וז"ל:
והמסופק אם חייב לברך איזו ברכה או לא ,רשאי לשמוע הברכה ההיא מפי
חבירו המחוייב באותו ברכה ,באופן שהמברך מכוין להוציאו ,וגם הוא מכויין
לצאת י"ח ,ואין בזה חשש ברה לבטלה ,אע"פ שעונה אמן אחריו ,שהרי הוא
כאילו התנה מעיקרא שאם הוא חייב בברכה זו הוא מכוין בברכת חבירו לצאת
י"ח ,מדין שומע כעונה ,ואם לאו אינו מכוין לצאת י"ח כלל ,עכ"ל.7
ויש מי שכתב שאם יש ספק ברכה ,יוכל לקחת תינוק ללמדו הברכה
ההיא ,וכמו שפסק השלחן ערוך )או"ח סימן רטו סעיף ג( שמותר ללמד הברכות
לתינוק בהזכרת שם ומלכות .ויתנה התנאי הנ"ל.8

 6ועיין בספר עין יצחק )חלק ב דף שפד בסוף( שכתוב שהתקנה הנ"ל תועיל רק לדעת הרמב"ם,
הסמ"ג ודעימייהו דסבירא להו דהרהור כדיבור דמי ,אבל לדעת רש"י ור"י והטור )סימן קפה(
דהרהור לאו כדיבור דמי ,לא מהני שיהרהר.ע"ש.
 7וגם ראיתי עצה זו בספר וזאת הברכה להרב אלכסנדר מנדלבוים שליט"א )פ"י סע' ב( ,ע"ש.
 8כן כתב בשו"ת הלכות קטנות חלק א )סימן רנו( ,ע"ש.

 

 
 
 
השו"ע )או"ח תרעב( פוסק" :אין מדליקין נר חנוכה קודם שתשקע
החמה ,אלא עם סוף שקיעתה ,לא מאחרים ולא מקדימים".
מתי זה סוף שקיעה? המ"ב )שם( מביא את דברי המג"א" :עם סוף
שקיעתה – היינו צאת הכוכבים שאז העם עוברין ושבין ורואין בביתו ואיכא
פרסומי ניסא".
האם זה נכון שסוף שקיעה הוא צאת הכוכבים? כדי לבדוק את זה,
צריכים להבין את מח' הגאונים ור"ת לגבי זמן בין השמשות.

 
הגמ' בשבת )לד (:אומרת" :דאיתמר :שיעור בין השמשות בכמה?
אמר רבה אמר רב יהודה אמר שמואל :שלשה חלקי מיל .מאי שלשה חלקי
מיל? אילימא תלתא פלגי מילא – נימא מיל ומחצה! אלא תלתא תילתי מילא –
נימא מיל! אלא :תלתא ריבעי מילא".
מסקנת הגמ' בשבת היא שבין השמשות הוא שיעור שלשה רבעי מיל,
וצאת הכוכבים היא שלשה רבעי מיל אחרי השקיעה .אולם ,מסקנת הגמ'
בפסחים )צד (.היא שצאת הכוכבים היא בזמן אחר :משקיעת החמה ועד צאת
הכוכבים ארבעת מילין.
הגאונים 1מבינים שצאת הכוכבים היא באמת שיעור שלשה רבעי מיל
)בערך  13.5דקות (2אחרי השקיעה ,ואחרי הזמן הזה הוא ודאי לילה לכל דיני
 1שיטת הגאונים מובא בשו"ת מהר"ם אלשקר סי' צו ,ונפסק להלכה בביאור הגר"א או"ח רסא.
 2יש שלש שיטות בראשונים לגבי שיעור המיל 18 :דקות 22.5 ,דקות ו 24-דקות ,וא"כ בין
השמשות לפי הגאונים תהיה  13.5דקות 16.875 ,דקות או  18דקות אחרי השקיעה] .שלש

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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תורה ,ובגמ' שאומרת שצאת הכוכבים היא בד' מיל אחרי השקיעה מדובר
בצאת כל הכוכבים.
לעומתם ,ר"ת וסיעתו מתרצים שיש שתי שקיעות .תוס' )שבת לה(.
אומרים" :תרי תילתי מיל – קשה דהכא משמע דמשקיעת החמה עד הלילה
ליכא אלא תלתא ריבעי מיל ור' יהודה גופיה בפסחים בפרק מי שהיה טמא )דף
צד .ושם( סבר דמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים ארבע מילין וצאת הכוכבים
לילה הוא ...ואומר ר"ת דהתם מיירי בתחילת שקיעה והכא משתשקע מסוף
שקיעה אחר שנכנסה חמה בעובי הרקיע "...
כלומר ,שקיעה ראשונה היא כשנתכסה השמש מעינינו )שקיעת
החמה( ,ויש שקיעה שנייה )משתשקע החמה( ,שהוא שיעור שלשה מיל ורביע
) 58.5דקות( אחרי שקיעת החמה .צאת הכוכבים הוא ד' מיל ) 72דקות( אחרי
שקיעה ראשונה ,שהוא שלשה רבעי מיל ) 13.5דקות( אחרי שקיעה שנייה .הזמן
בין שקיעה ראשונה לשקיעה שנייה נחשב כודאי יום ,והזמן בין שקיעה שנייה
3
לצאת הכוכבים נקרא בין השמשות )ספק יום ספק לילה(.

 
נחזור לסוגייתינו לגבי זמן הדלקת נרות חנוכה .הגמ' )שבת כא(:
אומרת" :מצותה ]מצוות הדלקת נרות חנוכה[ משתשקע החמה עד שתכלה רגל
מן השוק".
השיטות האלה מבוססות על הגמ' בפסחים צד .שאומרת שמהלך אדם בינוני ביום בינוני עשר
פרסאות ]ארבעים מיל[ .ואם נחשוב מהנץ לשקיעה ,יוצא שאדם בינוני הולך  40מיל ב 12-שעות,
שהוא מיל ב 18-דוקת .ואם נתחיל מעלות השחר )שהוא שיעור ד' מיל קודם הנץ( לצאת ]כל[
הכוכבים )שהיא שיעור ד' מיל אחרי השקיעה( ,יוצא שאדם בינוני הולך  32מיל ב 12-שעות,
שהוא מיל ב 22.5-דקות .ויש שיטה שעלות השחר הוא שיעור ה' מיל קודם הנץ החמה ,וצאת
]כל[ הכוכבים היא שיעור ה' מיל אחרי שקיעת החמה ,וא"כ יוצא שאדם בינוני הולך  30מיל ב12-
שעות ,שהוא מיל ב 24-דקות [.יש מח' נוספת אם בין השמשות נחשב לפי דקות שוות או לפי
המעלות שבו נמצא השמש מתחת לאופק בא"י באותו מספר דקות אחרי השקיעה בתקופות ניסן
ותשרי .כדי שהדברים יהיו פשוטים להבין ,נניח במאמר הזה ששיעור מיל הוא  18דקות שוות.
 3אמנם ,יש דעה שלישית לבעל היראים שסובר שבין השמשות מתחיל בשיעור שלשה רבעי
מיל קודם שנתכסה החמה מן העין )שקיעה שלנו( ומסתיים בשקיעת החמה .הב"ח )או"ח תרעב
ס"ק א( דן לגבי מתי צריכים להדליק נר חנוכה לדעת הב"ח ,עיי"ש.
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לפי זה ,לפי הגאונים שיש רק שקיעה אחת" ,משתשקע החמה" הוא
הוא "שקיעת החמה" ,וא"כ צריכים להדליק נרות חנוכה בשקיעה .לפי ר"ת,
שקיעת החמה היא שקיעה ראשונה ,ומשתשקע החמה הוא שקיעה שנייה ,וא"כ
זמן הדלקת נרות חנוכה הוא בשקיעה השנייה.

 
השו"ע )רסא:ב( פוסק כשיטת ר"ת:
י"א שצריך להוסיף מחול על הקודש; וזמן תוספת זה הוא
מתחלת השקיעה שאין השמש נראית על הארץ עד זמן בין
השמשות; והזמן הזה שהוא ג' מילין ורביע ,רצה לעשותו
כולו תוספת ,עושה .רצה לעשות ממנו מקצת ,עושה; ובלבד
שיוסיף איזה זמן שיהיה וודאי יום מחול על הקודש .ושיעור
זמן בין השמשות הוא ג' רביעי מיל שהם מהלך אלף ות"ק
אמות קודם הלילה.
לפ"ז ,השו"ע אזיל לשיטתיה שפוסק כר"ת לגבי בין השמשות ,ולכן
פוסק כר"ת שמדליקין עם סוף שקיעת החמה ,שהוא שקיעה שנייה.

 
הריטב"א )שבת כא (:אומר במפורש דאליבא דר"ת צריכים להדליק נר
חנוכה בסוף שקיעה דהיינו תחילת בין השמשות וז"ל" :ועיקר מצותה משתשקע
החמה .פי' היה נראה כי סוף השקיעה דהיינו בין השמשות קאמר ,דהכי משמע
האי לישנא כדפירש ר"ת ז"ל בסוף פרקין".
וכן כותב הבית יוסף עצמו בהל' תענית )או"ח תקסב(:

4

ואף על גב דבגמרא )עי' שבת לד (:מוכח דבגמר שקיעה
מתחיל בין השמשות דהוא קודם צאת הכוכבים מכל מקום
 4הרקע לפיסקא זו בב"י הוא שמדינא דגמרא שאר תעניות ספיקן )כלומר בין השמשות
שבסופן( מותר באכילה )לאפוקי תשעה באב שספיקו אסור( .הב"י בא להסביר למה נוהגים
להחמיר שלא לאכול עד צאת הכוכבים.
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לפי שאין העולם בקיאים מה הוא סוף שקיעה לכן נהגו
להמתין עד צאת הכוכבים ואף על גב דבגמרא )עי' פסחים
נד (:מוכח דאי לאו חומרא דתשעה באב בין השמשות שלו
הוה שרי משמע דבשאר תעניות שרי ספיקא דידהו.
הרי להדיא דבדברי הבית יוסף עצמו יש חילוק בין סוף שקיעה
)דהיינו ,לשיטתו שפוסק כר"ת ,שקיעה שנייה( ,לבין צאת הכוכבים .אולם ,רוב
האחרונים המתיחסים לעניין במפורש מבינים את דברי השו"ע כמו שהבינו
5
המג"א והמ"ב שסוף שקיעה היינו צאת הכוכבים.

 
יוצא לפי הדברים הנ"ל שבין לשיטת ר"ת ובין לשיטת הגאונים ,אין
שום מקום לפסוק שמדליקין נרות חנוכה בצאת הכוכבים ,אלא שצריך להדליק
בתחילת בין השמשות ,שלמר זמן זה הוא בסוף שקיעה ,דהיינו שקיעה שנייה,
ולמר בשקיעה )כשהשמש נתכסה מהעניים( .ולדידן ,דקיי"ל שהעיקר להלכה
7
כפי שיטת הגאונים 6,צריכים להדליק בשקיעה.

 5אך מצאנו בשו"ת דברי יציב )האדמו"ר מצאנז( או"ח סי' קי שאומר במפורש כמו שהבנתי,
עיי"ש.
 6לדיון נרחב לגבי אם כדאי לחשוש לשיטת ר"ת לעניין עשיית מלאכה במוצא"ש ,עי' תשובת
הרב עובדיה יוסף ביביע אומר או"ח ח"ב סי' כא .ועי' שו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' סב
שטוען שזמן ר"ת באמריקה הוא בכחמישים דקות אחרי השקיעה ,ונלענ"ד שסברתו צע"ג
ואכמ"ל ,ואפי' אם ננקוט כשיטתו נראה לענ"ד שיצטרך להדליק בתחילת ביה"ש ,שהוא
)לשיטתו( בכ 41-דקות אחרי שקיעה ראשונה.
 7לפי שיטת ר' יוסי בשבת )לד ,(:בין שהמשות הוא כשיעור הרף עין או מיד קודם צאת הכוכבים
של ר' יהודה או לאחריו .לשיטתו לכאורה לא ניתן לדבר במונחים של תחילת וסוף שקיעת החמה,
שהרי לדבריו כמעט ואין הפרש בין תחילת בין השמשות לבין סופו.

חדר שונות

 

 *
צריכים להבין מאי טעמא לא הנהיגו הפטרה מיוחדת )מענינא דיומא(
כשיום טוב חל ביום ראשון .ורק ביום טוב שחל להיות בשבת תמיד יש קריאה
של יום טוב והפטרה מיוחדת של יו"ט ,ולא בטרם בא יום החג .וכן צריך עיון,
דשייכות וקשר ההפטרה לפרשה )או שיהא נחשב מענינא דיומא( צריכים להיות
מכל המשך הנבואה ,ולא רק מפסוק אחד .ואילו כאן ]מחר חודש[ עיקר ההפטרה
הוא על אהבת דוד ויונתן ,ורק הפסוק הראשון מדבר על כך שמחר חודש.
וכן צריכים להבין ,אם באמת אהבו אחד את השני ,והיתה אהבתם
אמיתית והדדית ,מדוע הוצרך יונתן למסור את המלכות לדוד ,הלא יונתן הציל
את נפשו של דוד ממיתה ,ומדוע לא הניחו דוד לשמש כמלך.
ובאר בזה רבינו דאיתא במדרש )שמו"ר פר' בא פט"ו פסקא כ"ז( ,לכך
מסר הקב"ה סוד הלבנה לישראל שיהיו הם מונים בה ,והעכו"ם מונים לחמה ...
ומה החמה היא של אש ,כך הם עתידים לידון בה שנאמר )מלאכי ג',י"ט(,
כי הנה היום בא בוער כתנור ,וכשם שהלבנה נראית ביום ובלילה כך ישראל
מושלים בעולם הזה ובעולם הבא ,וכשם שהלבנה היא של אור  ...קומי אורי
כי בא אורך ,ולכך נאמר החודש הזה לכם  ...שאתם בדוגמתה .הרי שאומות
1
העולם נמשלו לחמה וישראל נמשלו ללבנה.
ונראה שהמשל בזה הוא שכאשר החמה זורחת בבקר ,תיכף ומיד היא
נגלית בכל הודה והדרה ,ונשארת כך משך כל היום ,ובשעת השקיעה הרי היא
2
עוברת מן העולם .וכן הוא אצל אומות העולם שעולים בהיסטוריה ויורדים,

* דרשה זו לקוחה מהפרעס היהודי )באנגלית( ,ו' כסלו תשמ"ח.
 1ובאוצרות יוסף )להגר"י ענגיל( יש בזה אריכות )בקונטרס מאמר הלבנה(.
 2השוה דברי הילקוט שמעוני לפרשת ויצא )סי' קכ"א( על הפסוק ,והנה מלאכי אלוקים עולים
ויורדים בו ,מלמד שהראה הקב"ה ליעקב אבינו שרה של בבל עולה ויורד ,ושל יון עולה ויורד,
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ואינם עוד כי אבדו מן העולם .משא"כ הלבנה ,בתחילת החודש אינה נראית
אלא קטנטנה מאוד ,ובכל לילה מוסיפה קצת עד אמצע החודש ,ביום ט"ו היא
נראית בשלמותה ,ואז מתחילה לפחות עד שלבסוף נעלמת לגמרי .וכ"ד שעות
מיכסי סיהרא )ר"ה כ ,(:ותיכף לאחר זה היא חוזרת חלילה ,וכמו שאנו אומרים
בברכה של קידוש לבנה – שהלבנה כסמל למלכות ישראל – "וללבנה אמר
שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה".
ועל הפסוק החודש הזה לכם )שמות י"ב,ב'( איתא במדרש )פרשה ט"ו
פסקא כ"ו( ,יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח )תהלים ע"ב(  ...החודש
שלשים יום ומלכות שלכם שלשים דור  ...הלבנה בראשון מתחלת להאיר וכל
שהיא הולכת מאירה עד ט"ו ימים  ...כך ישראל ט"ו דור יש מן אברהם ועד
שלמה .אברהם התחיל להאיר ,שנאמר )ישעיה מ"א( מי העיר ממזרח וגו' .כיון
שבא שלמה נתמלא דסקוס של לבנה ,שנאמר )דברי הימים א' כ"ט( וישב שלמה
על כסא ד' למלך ,וכי יוכל אדם לישב בכסאו של הקב"ה] .ובמסכת סוטה )סוף
פרק אלו נאמרין( מבואר דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד ,וזוהי
כונת ענין זה דוישב שלמה על כסא ד' ,ושלמה המלך הוא שבנה את בית המקדש,
וכל י"ב השבטים היו אז ביחד ,והיה שלום בימיו ופרנסה נפלאה לכל בני ישראל[.
 ...אלא וכו'  ...הקב"ה לבושו הוד והדר ונתן לשלמה הוד מלכות שנאמר )שם(
ויתן עליו הוד מלכות  ...הרי נתמלא דסקוס של לבנה ,ומשם התחילו המלכים
הולכים ופוחתים  ...כיון שבא צדקיהו ]הוא הט"ו ,מתנות כהונה שמה[ ,דכתיב
)ירמיה ל"ב( ואת עיני צדקיהו עור ,חסר אורה של לבנה )שחושך עיני צדקיהו
מרמז על חושך הלבנה ,פי' מהרז"ו שמה( וכו'.
אבל לאחר שהלבנה נעלמת מעין כל היא חוזרת ומתחדשת .וזהו ענין
מחר חודש ,שביום האחרון של החודש שאין אורה כלל – אשר זה מסמל את
זמן חשכת הגלות אשר אנחנו נמצאים כעת בתוכה – מובטחים אנחנו שתחזור
המלכות לישראל ושיבוא המשיח 3,אשר הוא מזרע דוד .ומהאי טעמא מסר יונתן
ושל אדום עולה ויורד .אמר לו הקב"ה ,יעקב ,אף אתה עולה  ...אל תירא ישראל ,אם אתה עולה
אין לך ירידה) .ד"ע(
 3וז"ל רבינו בס' דברי הגות והערכה )בסוף המאמר בסתר ובגלוי ,עמ' קפ"ה(:
אבל מהו המסתורין של ראש חודש?
המסתורין מתגלה מתוך המילה עצמה – ראש חודש .היהדות מאמינה ביכולת החידוש
וההתחדשות .לבנה שאורה החוויר והלך עד שנעלמה מעין רואים – חוזרת ומופיעה באופק.
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את המלכות לדוד ,לא בתורת ידידות פרטית ,אלא לטובת כלל ישראל ,שרק
לדוד הובטח על פי נבואה )שמואל ב' ז' ,י"ב-ט"ז( ,והקימותי את זרעך אחריך
 ...והכינותי את ממלכתו .הוא יבנה בית לשמי ,וכוננתי את כסא ממלכתו עד
עולם  ...אשר בהעותו והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם .וחסדי לא יסור
ממנו כאשר הסירותי מעם שאול אשר הסירותי מלפניך .ונאמן ביתך וממלכתך
עד עולם לפניך ,כסאך יהיה נכון עד עולם.
ועיין כל זה ברמב"ם פרק א' מהל' מלכים )הל' ז'-ט'( ,לא תכרת
המלוכה מזרע דוד לעולם .הקב"ה הבטיחו בכך שנאמר וכו') .הל' ח'( נביא
שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל  ...הרי זה מלך ,וכל מצוות המלכות נוהגות
בו ,אע"פ שעיקר המלכות לדוד  ...שהרי אחיה השילוני העמיד ירבעם ואמר לו
והיה אם שמוע תשמע את כל אשר אצוך ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד
וגו' .ואמר לו אחיה ,ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים
לפני בירושלים) .הל' ט'( מלכי בית דוד הם העומדים לעולם שנאמר כסאך יהיה
נכון עד עולם .אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל ,תפסק המלכות מביתו ,שהרי
4
נאמר לירבעם אך לא כל הימים.
האדם מחכה ללבנה; הוא יודע כי היא תשוב ותצוף ברגע המיועד – קטנה ,חיוורת ,דקה כחוט של
כסף ,אבל אורה יגבר וילך עד שתגיע למילואה .כשהאדם רואה את הלבנה החדשה ,הריהו מכריז:
'מקודש ,מקודש!' והוא חוגג את ראש חודש .ראש חודש מסמל את האמונה בנחמה הקרובה
לבוא ,בהתחדשות שלאחר ההתנוונות ,בזריחת האור מתוך להבות שקיעה ,בתחייה מתוך גויעה.
כנסת ישראל מתבוססת לפעמים בדמה ומפרפרת מתוך ייסורים על-אנושיים .מידת הדין מתוחה
בחללו של עולם חרב ושומם ואלת אלוקים רובצת על הכל .האדם יושב ופניו כבושות במציאות
אכזרית .עתיד עכור וקודר מהלך עליו פחדים .בא ראש חודש ומנחמו ,מוחה את דמעתו מעל פניו
וכאילו אומר :היה שליו ,הישועה קרובה לבוא .פגימת הישות ההיסטורית תתמלא ,כמו
שהתמלאה פגימתה של הלבנה .אמת ,עוד אתמול חרב הכל ונעכר הכל; אמת ,עוד אתמול הוצתו
יישובי ישראל באש ושליש עם ה' נפל בחרב; אמת ,זה לא כבר שקע האור ונעלם הירח וליל
חושך אופף את הכל .אבל ראה :הנה לבנה ענוגה וצנועה עולה אי-שם על פני האופק עוד פעם,
ומתוך קרני אורה הדקים נראית השכינה ביגונה האלמי ,ברחמיה הרבים ובאהבה האין-סופית.
לוחש לנו ראש חודש בשורת גאולה וישועה מתוך חורבן; תקווה ותנחומים מתוך אבלות; בניין
מתוך הרס וחיי-עוז מתוך דם ואש ,בבחינת' :בדמיך חיי!' ראש חודש מסמל את המילוי
מתוך הפגימה ,והגילוי מתוך ההעלם" .קדשיה לירחא ושלח לי סימנא :דוד מלך ישראל חי
וקיים" )גמ' ר"ה כה .(.חידוש הישן וזריחתו עוד הפעם הוא המוטיב של ר"ח.
 4כאשר זוג מתחתן ,מרגלא בפומייהו דאנשי לברכם שיבנו בית נאמן בישראל .ואומרים
שהגר"מ פיינשטיין לא נהג כן ,אלא היה רגיל לברכם שיבנו בית נכון בישראל .וכן מצאתי
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ומהאי טעמא מסר יונתן את המלכות לדוד להבטיח ביאת המשיח,
שהרי לשאר המלכים )חוץ ממלכות בית דוד( לא הובטחה המשכיות שכזו
לעולם ,והרבה ממלכי בית דוד רשעים היו ,וכמובן נענשו ,אך לא נתבטלה
המלכות מאותה המשפחה בגלל חטאותיהם .ואילו שאול צדיק היה כל הזמן,
ושאול באחת ועלתה לו )יומא כד ,(:ונטלה המלכות ממשפחתו.
ועיין פירוש המשניות לרמב"ם )פ' חלק ביסוד הי"ב( שהמשיח יהיה
מזרע דוד  , ולפי זה מובן שעבור המשך המלכות לישראל עד
לביאת המשיח ,לא רק היה חשוב ש לא ימלוך )לבטל את מלכותו של ,(
אלא אף ענין מרד אבשלום ופרשת אדוניה בן חגית גם כן היו ענינים מכריעים
מאוד בהיסטוריה של עמנו ,כי אילו לא נמשכה מלכות בית דוד ל בנו
דוקא ,לא היתה מתקיימת הבטחה זו של נצחיות והמשך המלכות לישראל.
ומהאי טעמא מצינו עוד כמה הפטרות אחרות )נוסף על זו של מחר
חודש( הדנות בערעורים על מלכותו של דוד ומלכותו של שלמה ]אשר שתי
מלכויות אלו צריכות לשמש כדוגמא למלכותו של משיח צדקנו[ ,כי אחת
הכונות בקריאת ההפטרות היא לחזק את האמונה בביאת המשיח )כמו שמוכח
מנוסח הברכה ,שמחנו ד' אלוקינו באליהו הנביא עבדך וכו'( על פי קריאת
הבטחות הנביאים.

בספר מגד גבעות עולם )עמ' צ"ט( ששמע שהגרמ"פ זצ"ל היה מברך לחתן וכלה שיבנו בית
נכון ונאמן בישראל .ומסתמא היתה כונתו ע"פ הפסוקים האלו ,שכן בירכו אחיה השילוני
הנביא לירבעם בן נבט ,שיהיה לו בית  .כלומר ,שתעבור מלכותו בירושה ,אך לא יהיה לה
קיום לעולם .אבל מלכות בית דוד תשאר לעולם ,והיא הנקראת בית ) .ד"ע(

 

 *
עיין רמב"ן ריש פרשת קרח שהביא מדברי אבן עזרא ,כי זה הדבר היה
במדבר סיני כאשר נחלפו הבכורים ונבדלו הלויים ,כי חשבו ישראל שאדוננו
משה עשה זה מדעתו לתת גדולה לאחיו ,גם לבני קהת שהם קרובים אליו ,ולכל
בני לוי שהם ממשפחתו ,והלויים קשרו עליו  ...וזה מדעתו של ראב"ע שהוא
אומר במקומות רבים אין מוקדם ומאוחר בתורה לרצונו .וכבר כתבתי כי על
דעתי כל התורה כסדר זולתי במקום אשר יפרש הכתוב ההקמדה והאיחור ,וגם
שם לצורך ענין ולטעם נכון .וכן עיין רמב"ן לפרשת צו )ויקרא ח',א'( שהביא
מדברי רש"י שפרשה זו )של בחירת הכהנים( נאמרה שבעת ימים קודם הקמת
המשכן ,שאין מוקדם ומאוחר בתורה .והרמב"ן טען עליו וכתב ,ולמה נהפוך
דברי אלקים חיים וכו' .ונראה פשוט שבודאי יש אחדות והמשכיות וקשור
דברים בין כל חלקי התורה .ופרשת בהעלותך במיוחד היא חידה סתומה ,וצריך
עיון גדול להבין המשך וקישור הדברים של המצוות והסיפורים שבפרשה זו.
והנראה לומר בבאור הענין ,דבפרשת שמות )ג',י"ב( כשנגלה הקב"ה
למשה רבינו בסנה ,אמר לו ,וזה לך האות כי אנכי שלחתיך ,בהוציאך את העם
ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה .ונראה שכלול בענין העבודה
)תעבדון את האלוקים( שנזכרה כאן הם שני דברים ,מתן תורה ועשיית המשכן.
וכשירד משה מהר סיני בי"ז בתמוז היה צריך להיות בנין המשכן תיכף ומיד.
ואשר לפיכך נאמר מיד לאחר עשרת הדברות )בסוף פר' יתרו( מזבח אדמה
תעשה לי וגו' .ותיכף לאחר הקמת המשכן היתה התכנית לנסוע ישר לא"י ,ובזה
היתה נגמרת הגאולה 1והיו מתקיימות כל חמש ההבטחות – והוצאתי ,והצלתי,
* תרגמתי מכתבי הר"א בית דין ז"ל ,וע"פ דברי תורה של איתן הולצר ,שיחיה ,מפרשת
בהעלותך דשנת תשנ"ב.
 1השוה דברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות ,ומה שכתבנו בספר בעקבי הצאן בענין מגילת
תענית) .ד"ע(

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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וגאלתי ולקחתי ,וגם  – והיה משה רבינו משמש כמלך המשיח ,ולא היה
שייך להיות חרבן לאחר מכן 2.ולפי התכנית הראשונה לא היה צורך כלל לעיקר
באמונה של ביאת המשיח ,כי משה רבינו היה משמש כמלך המשיח ,וכאמור.
אלא שחטאו ישראל בעגל והוכרחו לאחר שמונים יום – מ' יום )מי"ז
בתמוז עד סוף חודש אב( שהתפלל משה שימחול לנו הקב"ה על חטא העגל,
ועוד מ' יום )מר"ח אלול עד יוה"כ( להמשיך וללמוד עוד תורה כהכנה למתן
הלוחות השניות .משה רבינו ירד מן ההר ביום הכפורים עם בשורת הסליחה,
ותיכף למחרת יוה"כ ,התחילו בעשיית המשכן) .עיין רש"י ריש פרשת ויקהל(.
בעשיית המשכן נתעסקו ממוצאי יום הכפורים עד סוף חודש אדר,
וראש חודש ניסן היה יום השמיני למילואים לאהרן ובניו .והחל מר"ח ניסן עד
יום י"ב בו ,הקריבו הנשיאים קרבנותיהם לחנוכת המשכן.
ותיכף לאחר חנוכת הנשיאים )שבסוף פר' נשא( מתחילה פרשת
בהעלותך עם מצות הדלקת המנורה ,וכבר פירש רש"י ,למה נסמכה פרשת
המנורה לפרשת הנשיאים ,לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה אז דעתו
שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו ,אמר לו הקב"ה חייך ,שלך גדולה
משלהם ,שאתה מדליק ומטיב את הנרות.
ולולא הצורך להקריב קרבן הפסח ,היו כבר אז מוכנים )בי"ב בניסן(
לנסוע ישר לארץ ישראל ,כי היה הקב"ה חפץ להכניסם לארץ מיד )כמש"כ
רש"י לפר' בהעלותך י',ל"ג( ונתאחר המשך הנסיעה עד לאחר כל חג הפסח.
ומעתה יש להבין ההמשך שבין כל עניני פרשת בהעלותך.
ותיכף לאחר פרשת המנורה )אשר היא הגמר לפ' חנוכת הנשיאים,
וכאמור( מופיעה פרשת קידוש הלויים ,כי אף דדעת רוב התנאים היא ששירת
הלויים אינה מעכבת את הקרבן ,אך מכל מקום המצוה בשלמותה מחייבת
שתהיה בחירת הלויים לשמש כמשוררים וכשוערים ,ונגמרה הכנת כל זה הענין
קודם שיכנסו לארץ .וקידוש הכהנים כבר נכתב בפרשת תצוה ובפרשת צו.
ובהמשך הובא כל הענין דפסח מדבר דאותה שנה ראשונה ,וממילא
הובאה גם כן מצות פסח שני שנתחדשה באותה שעה ,והוצרכו לאחר הנסיעה
 2השוה דברי רבינו בס' האדם ועולמו )עמ' ק"ז ,רי"ז(.
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לארץ ישראל עד לאחר שהקריבו הטמאים את קרבן הפסח שלהם ביום י"ד אייר,
ולכך הוצרך הכתוב להזכיר ענין זה דפסח שני כאן בפרשת בהעלותך ,כי נושא כל
הפרשה כולה מתחילתה ועד סופה הוא ענין הנסיעה לארץ ישראל ,וגמר קיום
ההבטחה החמישית – והבאתי ,וכאמור.
ותיכף לאחר מכן ממשיכה הפרשה בענין עמוד הענן והחצוצרות,
שהכל היה מוכן לנסיעה קצרה )של משך ימים מספר( לארץ ישראל תחת הנהלת
משה רבינו ,וכאמור ,בכדי לקיים את הבטחתו יתברך לאברהם אבינו בפרשת לך
לך )ט"ו,י"ח( ,לזרעך נתתי את הארץ הזאת וגו' .ועמוד הענן והחצוצרות היו
נצרכים לאותה הנסיעה ,שהיתה צריכה להתקיים על פי הדגלים והמחנות.
ולאחר מכן בקש משה מחותנו שיבוא עם כלל ישראל לארץ ישראל,
ומשה רבינו מדבר כאן לא רק בתורת אדם פרטי המדבר אל חותנו ,אלא כמייצג את
כלל ישראל ,שאנו מזמינים לכל אומות העולם ,שכל הרוצה להתגייר באמת ובלב
שלם בגיור כהלכה ,שיבוא ויתגייר וישתתף עמנו בגורלנו בבואנו לארץ ישראל.
ואף שהתורה וארץ ישראל נתנו במתנה לכלל ישראל ,מכל מקום עלינו
לשאוף להפצת דבר ד' לכל האנושיות ,ככתוב בספר ישעיה )י"ח,ג'( ,כל יושבי
תבל ושוכני ארץ כנשוא נס הרים תראו ,וכתקוע שופר תשמעו ,דהדגל והשופר
מכריזים הם על קיבוץ גלויות ישראל לארצם ,ויש ביהדות מספיק מקום לקבל את
כולם .וכאשר התבטא משה ליתרו 'והטבנו לך' ,שאף הגרים יכולים להשתתף
עמנו בגורל המזהיר שלנו.
וכשדיבר משה לחותנו ,לא אמר לו בלשון 'אנחנו נוסעים' ,אלא להיפך
'נוסעים אנחנו' ,בהזכרת הפועל קודם לנושא ,להורות על התכיפות ועל
המיידיות שבענין .שהם כבר עומדים  לנסוע ,ולא בשבוע הבא! שכל כך
בטוח היה משה אז שהגאולה עומדת להגמר ושכל יוצאי מצרים יבואו ויכנסו
לארץ ,ושגם הוא יכנס לארץ הטובה ,לראות את הרי יהודה ואת עמק השרון,
ולעלות על הרי לבנון .וכפי המצב דהשתא לא היה כלל צורך למרגלים ,כי רק
במקום שיש איזה ספקות יש צורך למרגלים ,וכעת היה הכל בודאות ובבירור
גמור .וגם משה וגם כל העם היו במצב של התרגשות והתלהבות.
אלא שגרם החטא של קברות התאוה להפוך את כל הענין] .והפירוש
המלולי של השם הזה היינו הקברות שבאו מחמת תאוות בני האדם [.ושני
הנוני"ן של 'נוסעים אנחנו' נהפכו אחור ,והיינו סמל הנוני"ן ההפוכים .ובמקום
לנסוע לכיוון של ארץ ישראל נשתנה המצב ,ומעתה יסעו בכוון ההפוך,
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והתבטלה כל התכנית הנ"ל .ובאותה שעה השתנתה לרעה כל ההסטוריה של עם
ישראל .העם צעקו מי יאכילנו בשר ,והביא רש"י וכי לא היה להם בשר ,והלא
כבר נאמר וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר  ...אלא שמבקשים עלילה ,היאך
לפרוש מאחרי המקום .ובעיקר קבלו רז"ל שכונת הפסוק היתה לומר שהעם היה
בוכה למשפחותיו ,על עסקי עריות שנאסרו להם מהר סיני )עי' פרש"י( ,ותיבת
'בשר' )במאמר העם ,מי יאכילנו בשר( לשון נקייה היא לתאוות המין .ושמה
כתיב ,ויחר אף ד' מאוד ובעיני משה רע ,שמיאן משה מהתפלל עבורם ,כי הבין
שאף שלא היו ביניהם עובדי עבודה זרה ממש מאז חטא העגל ,מכל מקום מדה
זו של פאגאניות ,דהיינו הידוניז"ם ,עדיין היתה מרקדת ביניהם .והידוניז"ם הוא
בסתירה גמורה ליהדות ,ואי אפשר להכניס אומה זו לארץ ישראל כעת ,שאינם
ראויים לגאולה מיידית.
חטא העגל היה חמור מאוד ,אולם משה רבנו לא נכנס לפאניקה
ולבהלה ,אלא עמד והתחנן לפני הקב"ה שימחול לישראל .ובארו רז"ל )ברכות
לב (.בלשון ויחל משה ,שכאילו תפסו להקב"ה בבגדו ואמר לפניו רבש"ע ,איני
מניחך עד שתמחול ותסלח להם .ואילו כאן הרגיש משה בעצמו שאינו יכול
להתפלל על מחילת עון זה .דבשלמא חטא העגל מקורו בפחד פרימיטיבי ,כי
חשבו שמשה מת ,ושצריכים למנהיג אחר ,ומשה הבין שגם העגל וגם ההשקפה
שלו לא יהיה להם קיום ,וממילא אפשר להתפלל בחזקה למחילה .אבל רגש
ההידוניז"ם גרוע הוא ביותר ,ואף שכעת לא עבדו עבודה זרה ממש ,אך זה
פיגוניז"ם גמור ,ועומד בסתירה גמורה לדרך התורה בליקוט המן ,שרק לקטו
כפי מספר אנשי ביתם ,והמרבה לא העדיף 3.והבין משה שעם הרודף אחר
תאוותיו בלי גבול ובלי תכלית ,אי אפשר להכניסם לארץ.
ופתאום הבין שאין כאן מקומן של שני הפסוקים )ויהי בנסוע הארון,
ובנוחה יאמר( ,דבאמת יכולים היו להכתב בסוף פרשת פקודי בקשר עם נסיעת
המחנות עם המשכן ועם הארון ,או באמצע פרשת במדבר סמוך לפסוק )ב',י"ז(
כאשר יחנו כן יסעו ,העוסק גם כן בנסיעת המחנות ,אלא שכל ענין פרשת
בהעלותך הוא להסביר היאך היתה צריכה להיות התכנית הראשונה על דבר
נסיעתם לארץ.

 3השוה דרשת רבינו לעיל )עמ' ע"ה( בהבדל שבין אוכלי המן לאוכלי השלו.
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ומשה רבינו כבר הבין עכשיו שהוא לא ייכנס לארץ )ע"פ התכנית
הקדומה( ,ובקש מאת ד' לקחת את חייו )הרגני נא הרוג( .ובעת ההיא התנבאו
אלדד ומידד במחנה ,משה מת ויהושע מכניס ,שכל התכנית המפוארה האמורה
התבטלה.
וכעת הבין משה גם כן שכל תפקידו בחיים השתנה ,שתחת לשמש כרב
ומלמד ,להעלות את עם העבדים לדרגה של ממלכת כהנים וגוי קדוש ,עכשיו
צריך הוא לשמש כאומן .וגם הבין שבתורת כן לא יוכל מעתה לחיות חיים פרטיים
עם משפחתו ,ועם צרכיו והנאותיו הפרטיים ,ושכעת עליו לפרוש מאשתו.
ומהאי טעמא כתוב בפרשת במדבר )ג',א'( ,ואלה תולדות אהרן ומשה
ביום דיבר ד' אל משה וגו' ,וכתב שמה רש"י ,ואינו מזכיר אלא בני אהרן וכו',
לפי שמאת ד' היה דבר זה אז שהוסר משה רבינו מחייו הפרטיים ומדאגותיו
וקשרי חיבה הפרטיים שלו ,לגדל את עם ישראל שהיה אז עדיין בבחינת יונק,
אשר גידול עם זה נחוץ הוא מאוד עבור תכנית הקב"ה בעולמו .ושינוי זה
4
ואחריות חדשה זו חלו רק לאחר המעשה של המתאוננים.
וכאשר שמעה מרים מצפורה ,אוי לנשותיהם של אלו אם הם נזקקים
לנבואה ,שיהיו פורשים מנשותיהם כדרך שפירש בעלי ממני )כפרש"י י"ב,א'(,
טענה ואמרה הרק אך במשה דיבר ד' ,הלא גם בנו דיבר ,שאין דבר שכזה שנביא
מחוייב לפרוש מאת אשתו ,והוזקק הקב"ה לענות לה ,שלא כן עבדי משה ,שרק
ממשה לבדו נתבקש דבר כזה שישמש בתפקיד של אמא עבור כל כלל ישראל,
ואשתו ומשפחתו צריכים שיהיו נכללים בכלל כלל ישראל ,ושלא יהיו לו קשרי
משפחה עמהם במיוחד.
ולפי גרסתנו בגמ' בבא בתרא )קי (.נכדו של משה רבינו נזכר בספר
דברי הימים ,שבואל בן גרשם בן מנשה ,ולא כתיב בן משה )עיי"ש בתוס'
ובמסורת הש"ס( .ואין נראה לומר שטעם הדבר )שלא נכתב שמו של משה
להדיא( הוא כדי לחפות עליו ולמעט בבזיונו ,דמדוע יש לנו להאשים משה
בגלל חטאו של נכדו .אלא נראה שטעם אחר יש בדבר זה ,והוא כנ"ל ,שהוסר
)ע"י הקב"ה( מכל בני משפחתו.
 4אכן עי' רש"י עה"פ פה אל פה שהביא אחרת מרז"ל ,שכבר נאמר לו כן מסיני כשא"ל הקב"ה
)פ' ואתחנן( שובו לכם לאהליכם ,ואתה פה עמוד עמדי) .ד"ע(
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ומעתה מובן היטב כל סדר ענייני הפרשה) :א( פרשת המנורה ,שהיא
המשך מבנין המשכן ומחנוכת הנשיאים; )ב( קידוש הלויים ,והוא השלמה
לקידוש הכהנים ,אשר שניהם נצרכים לעבודת המשכן; )ג( פסח מדבר ופסח
שני ,להסביר מדוע נתאחרה הנסיעה לא"י; )ד( עמוד הענן; )ה( ענין החצוצרות
– לומר שהכל היה מוכן לנסיעה מיידית; )ו( הקריאה וההזמנה ליתרו )ולכל
הגרים בדורות הבאים( שיבואו וישתתפו עמנו; )ז( שני הפסוקים של ויהי בנסוע
ושל ובנחה יאמר ,שהכל היה מוכן לנסיעה לארץ ישראל ולגאולה מיידית ,ולפי
התכנית הראשונה )קודם שהתבטלה( לא היו צריכים לשום מלחמות נוספות,
ובזמן ההוא חשבו הכל שמלחמת עמלק היתה המלחמה האחרונה ,ופסוקי ויהי
בנסוע ובנחה יאמר היו אמורים לשמש עבור המצעד של נצחון שהיו עושים
בהכנסם לארץ .אלא שבגלל )ח( קברות התאוה ,נתבטלה כל התכנית דמעיקרא,
ונתהפכו הנוני"ן של נוסעים אנחנו ,ועל זה ניבאו אלדד ומידד שנתבטלו נוני"ן
אלו ,שמשה מת ,ולא ייכנס עוד לארץ) .ט( הסיפור של מרים בא בגלל שינוי
מעמדו של משה ,שנהפך להיות ה'אמא' של כלל ישראל עד כדי כך שהוצרך
לפרוש מאשתו ומכל משפחתו.

 

 
בכתובות )נ (.איתא "א"ר אילעא ,באושא התקינו המבזבז אל יבזבז
יותר מחומש .תניא נמי הכי ,המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,שמא יצטרך
לבריות" .ומפרש שם רש"י ד"ה המבזבז" ,לעניים" ,וכן מפרש המאירי בכוונת
הביזבוז המוזכר בגמ' שהוא לצדקה .ובהמשך הסוגיא סומכים דין זה על הפסוק
)בראשית כח:כב( "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" ,ומבאר רש"י בגמ' ד"ה
עשר אעשרנו" ,שני עישורין הוו להו חומש" .וכנראה מפירושי כמה מן
הראשונים שמקור לדין זה ,או לכל הפחות ביטוי אחר של אותו הדין ,מובא
בירושלמי פ"א דפאה )וכן משמע מדברי הגרעק"א בחידושיו וגם בגליון הש"ס
על גמרתינו ,ד"ה באושא התקינו המבזבז( .ובאמת הדבר צ"ע ,כי לשון
הירושלמי התם הוא" ,נמנו באושא שיהא אדם מפריש חומש מנכסיו ,
ולא כפירושי רש"י והמאירי המבוארים הנ"ל שתקנת אושא היא לגבי צדקה
בלבד 1.אמנם קשה להכריע מכאן שיטות הראשונים כי כמו שנראה מדברי
הרמב"ם בפ"ז ה"ה מהל' מתנות עניים ובפ"ח הי"ג מהל' ערכין וחרמים אולי
יש שני אופנים בתקנת אושא ,הא' לגבי צדקה והב' לגבי מצות אחרות.
ויש להקשות על תקנת אושא קושיית הראב"ד המובאת בשיטה
מקובצת ב"ק )ט (.ד"ה במצוה עד שליש ,וז"ל ,קשיא לי ,וכי יש דמים למצות?
ואיך יכול לומר שלא יקנה לולב ואתרוג אלא בכך וכך ,ומי שם להם דמים והלא
מצוה אחת חשוב כל ממונו? עכ"ל .ולכאורה ההנחה שעליה מבוססת קושיית
הראב"ד היא שתקנת אושא היא דין מדרבנן ,ואע"פ שקיי"ל שיש כח ביד
חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה ,ובזה יתאפשר לתרץ בפשטות
שחז"ל מנעו אותנו מלקיים חובותינו במצות עשה מן התורה במקום שידרש
הוצאת חומש נכסינו ,כנראה שלא רצו הראשונים לתרץ כן .אלא מתרץ הראב"ד
 1וראיתי בספר מנחת אשר על התורה להרה"ג ר' אשר וייס שליט"א )בראשית סימן ל"ח סעיף א'(
שטען שדעת התוס' בב"ק )ט (:היא כמו שיטת רש"י והמאירי שתקנת אושא היא רק לגבי צדקה,
ומ"מ אין זה מפורש בדברי התוס'.

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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על שאלתו" ,וי"ל שלא יבוא לידי עוני ויצטרך לבריות כמו שאמרו ,המבזבז אל
יבזבז יותר מחומש" ,וכן מביא הרשב"א )וכן נמצא בב"י או"ח סי' תרנ"ו( את
דברי הראב"ד ביתר הרחבה בחידושיו לב"ק )ט (:ומוסיף" ,שהעוני כמיתה,
ומ"מ לא כמיתה ממש אמר הרב" ,עד כאן דברי הרשב"א.
ובביאור דבריהם כתב הכלי חמדה על התורה פרשת ויצא ,וז"ל:
נראה פשוט דלדעת רוב הפוסקים הראשונים ליכא בזה
)מדובר על מצות כתיבת ספר תורה שרוב אנשים בינונים
יצטרכו להוציא כל הונם כדי לקיימה( חיוב דאינו צריך שיעני
עצמו עבור מצות עשהואין זה צורך בתקנת אושא כלל וכו'
)     שזה מסקנת
הפוסקים באיך לשער סכום זו( 
         
         
 .ועיין ברביד הזהב פרשת ואתחנן בקרא דובכל מאודך
בשם הלבוש מה שכתב בזה דזה בכלל וחי בהם דעני חשוב
כמת ,או מקרא דלא יהיה בך אביון.
ומדברי הכלי חמדה נוכל להבין את כוונת הראב"ד בתירוצו ,שהתורה
בעצמה כבר מנעה אותנו מלקיים מצותיה כשזה יביאנו לידי עוני ,ומזה הכח
באו חז"ל וקבעו את השיעור עד כמה יוציא האדם שלא יבוא לידי עוני בקיום
מצות עשה שזה לא חייבו תורה ,והוא חומש ,וסמכו את השיעור הזה על הקרא
דעשר אעשרנו.
וראיתי עוד ב' שיטות ביסודו של תקנת אושא שהן ג"כ מתרצות את
קושיית הראב"ד .הא' נמצאת בשנות אליהו על מסכת פאה 2,ונראה שזה פשטות
הירושלמי הנ"ל שתקנת אושא היא העמדת הדין על הלכה הקדומה שהיא הלכה
למשה מסיני ,כדאיתא התם בירושלמי ,כך היתה הלכה בידם ושכחוה ועמדו
 2ז"ל הגר"א בשנות אליהו ,פאה פ"א מ"א ד"ה וגמילות חסדים ",ירושלמי הדא דתימא בגופו,
אבל לא בממונו דיש לה שיעור דתנן  .והא
דאיתא בגמ' דילן באושא התקינו דהמבזבז וכו' והפירוש שהיה מקודם הלכה למשה מסיני דאל
יבזבז יותר וכו' ואח"כ שכחו 
 וכן איתא בירושלמי בפרק הלז".
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השניים והסכימו על דעת הראשונים ללמדך שכל דבר שבית דין נותנין נפשן
עליו סוף הוא מתקיים כמה שנאמר למשה מסיני .ואח"כ ראיתי בספר מנחת
אשר על התורה )בראשית סימן ל"ח סעיף א'( שהמהר"ם שיק בתשובה )יו"ד
סי' ר"ל( ג"כ סובר הכי .אמנם המנחת אשר תמה על שיטה זו מפני שרואים
בכמה מקומות בש"ס בבלי וירושלמי ובפירושי הראשונים שלפעמים כוונת
הלשון "הלכה למשה מסיני" היא תקנת חכמים בלבד ,והוא סובר כדבר פשוט
כאן שתקנת אושא איננה ממש הלכה למשה מסיני.
והשיטה הב' נמצאת בספר אגרות משה )או"ח ח"ה סי' מ"א( ,וז"ל,
והנלע"ד פשוט דדווקא היכא דהמצוה אינו הכרח להוצאת כסף ,כמו אתרוג
וכדומה ,שאם יש לו אינו חייב לקנות דווקא בכסף ,
            
 .    –     והטעם ,דהא
כשאין לו אתרוג אין שייך לחייבו ליטלו ,רק שיש לחייבו לקנות מחמת שיש
עליו חיוב להשתדל להשיג אתרוג ,שבזה יש שיעור שאין מחויב להשתדל
להשיג מצוה רק עד חומש נכסיו .וכשלא ימצא לקנות בשיעור כזה אין צריך
לקנות ,וממילא פטור מחמת שאין לו אתרוג ,עכ"ד.
להלכה כתב רבינו ירוחם )נתיב י"ג ח"ג( וז"ל ודקדקו המפרשים דאין
אדם חייב הון רב בשביל מצוה כגון לולב או אתרוג וכיוצא בו דהא אמרינן
המבזבז אל יבזבז יותר מחומש וכו' ומכל מקום בעישור נכסיו חייב לקנותו
והעישור כמו שפירשתי בצדקה ואפילו היא מצוה עוברת אל יבזבז יותר
מחומש ,עכ"ל .ברם ,תמה הבית יוסף על דברי הר' ירוחם )או"ח סי' תרנ"ו( ולא
הזכירם להלכה בשו"ע .מ"מ יש אלו שתמהו על הב"י על השמטה זו ובתוכם
האליה רבה )סק"ה( שכתב ,דכמדומה לא סיימו קמיה מה שסיים הר' ירוחם ז"ל
 ,   פירוש דכמו דבצדקה מחויב ליתן מעשר
וחומש נאמר על המבזבז ,ה"ה במצוה דאמרו עלה יותר מחומש ה"ה לענין
מעשר ,עכ"ל .וכן חולק הרמ"א על הב"י ופסק באו"ח )סי' תרנ"ו( בהגה" ,ומי
שאין לו אתרוג ,או שאר מצוה עוברת ,אינו צריך לבזבז עליה הון רב ,וכמו
שאמרו :המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ,אפילו מצוה עוברת".
וצריך עיון למעשה בהוצאת חומש זו ,במיוחד שכבר פסקו המחבר
והרמ"א )יו"ד סי' רמ"ט( שיש חיוב עד חומש בצדקה ,ובאיזו דמים יקיים שאר
המצות? והבכורי יעקב )סי' תרנ"ו ס"ק י"א( נוטה לומר שהחומש הנזכר בתקנת
אושא כולל גם החיוב הממוני של קיום שאר מצות וגם מצות צדקה ,אבל הוא
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מסתפק בזה .הוא מציע למעשה וז"ל ,ועכ"פ לפי מה שנוהגים רוב העולם ליתן
צדקה מעשר ולא חומש אזי צריך לפזר עוד מעשר אחר גם למצות אחרות דכלל
שני המעשרות אינם רק חומש ואפשר דמטעם זה כתב הר' ירוחם דצריך להוציא
עישור נכסיו ולא חומש דחצי חומש שהוא מעשר צריך להפריש לצדקה ומעשר
האחר יפזר למצות הבאים לידו ,עכ"ל .וכן משמע מהערוך השולחן )שם סע' ד'(
שהחומש של תקנת אושא כולל גם צדקה וגם שאר מצות .אמנם המשנה ברורה
לא נקט כהאי סברא ,אלא כתב שם דמשיעור זה )מעשר( בודאי אסור לפחות אבל
אפשר דבענינינו דהוא מצוה עוברת גרע טפי וחייב להוציא עד חומש מנכסיו.
ועיין בביאור הלכה )סי' תרנ"ו ד"ה אפילו מצוה( מה שכתב שם באריכות
על תקנת אושא והפסק של הרמ"א .ובעיקר דבריו הוא בא להסביר הגמ' במסכת
קידושין )כט (:דמי שיש לו רק ה' סלעים חייב להוציאם כדי לפדות את עצמו
וכמו כן חייב להוציא כל ממונו לעלות לרגל אם אינו אפשר באופן אחר,
שבעיקבות תקנת אושא לכאורה צריך אדם כזה להיות פטור מלקיים מצות אלו.
ותירץ הביאור הלכה שהגמרא שם מדברת על אדם שאע"פ שיש לו רק ה' סלעים
הוא מתפרנס ממלאכתו בדרך שמצבו לא יגרע בהוצאותיו על מצות האלו ,וכמו
שפירש הראב"ד בתקנת אושא .וכנראה מדברי הביאור הלכה שכן יהיה הדין
במצות אחרות .אמנם ,האגרות משה הנ"ל חולק במפורש על מסקנה זו של
הביאור הלכה ,ולדעתו אין קשה כלל הסוגיא בקידושון על תקנת אושא .הוא
מסביר שם שבמצות פדיון הבן ,שהחפצא של מצוה הוא בעצמו הה' סלעים שיש
ביד האב ,לא פטרוהו כלל חז"ל בתקנת אושא מלהוציאם כי כבר חייבו התורה,
וכסברתו שם .וכן הוא מתרץ בעליה לרגל שאדם כבר חייב מן התורה בעליה כי
עצם המצוה לא בעיא הוצאת ממון כלל אלא יכול העולה לילך ברגליו.
ובאמת המחלוקת לדינא בין הביאור הלכה להאגרות משה היא
המחלוקת הנ"ל ביסודו של תקנת אושא ,האיך תיקנו חז"ל למנוע קיום המצות.
הביאור הלכה כותב שאם נניח שיש דין דאורייתא שלא להעני ושתקנת אושא
היא שיעור שקבעו חז"ל שלא יבוא לידי עוני בקיום המצות ,וז"ל ,וכמש"כ
הראב"ד וזה לא שייך במי שאין לו רק חמש סלעים וכיוצא בו ומתפרנס
ממלאכתו ולא יגרע פרנסתו במה שיוציא זה על המצוה וכן להיפך לא יתחזק
מצבו במה שלא יוציא ,עכ"ל .ובזאת הנקודה הקשה להביאור הלכה על סתימת
דברי הרמ"א כי אין צורך לנו לומר שלא היה התקנה בלא פלוג וא"כ היכא
דברור לנו שאין כל חשש לעניות ,אין מקום כלל לתקנת אושא .אולם ,אם נפרש
תקנת אושא כמניע על הגברא מלקנות החפצא של מצוה ולהשאר במצב שאין
עליו בכלל חיוב כמו שפירש האגרות משה ,אין שום הכרח לומר שאדם מחויב
להוסיף על החומש במקום שלא יזיק לו.

המבזבז אל יבזבז יותר מחומש בקיום מצות

421

ונראה שיש תועלת הרבה בסברת האגרות משה במה שהוא אינו צריך
אוקימתא שאינו משמע מפשטות הסוגיא בקידושין כדי שלא יקשה הגמרא התם
על תקנת אושא כמו שדחק הביאור הלכה לפרש ,אבל מ"מ דבריו הם חידוש
בהבנת מצות התורה .ובשיטת השנות אליהו והמהר"ם שיק נקל ביותר לפע"ד
להסביר תקנת אושא שהיא פשוט הלכה למשה מסיני וממילא אין לדרוש
טעמים לדין אלא לנהוג כן אפילו במקום שלא יגרע כלל מצבו של הנותן.
אמנם ,יש להקשות על שיטה זו האיך יסביר את הסוגיא בקידושין ,כי
במה יתחייב האב לפדות עצמו בה' סלעים האחרונים שלו ,וכן בהוצאות עליה
לרגל כשידרש הוצאה מעל חומש נכסיו? תרוץ לשאלה זו מובא במנחת אשר
)בראשית סימן ל"ח סי' ג'( שמביא להסביר הגמרא הנ"ל )וזכיתי לשמוע מפי
הגאון בעל המנחת אשר שליט"א שלדעתו תרוץ זה יועיל אפילו לשיטה שתקנת
אושא היא הלכה למשה מסיני ממש( שפדיון הבן הוא חוב ממוני ושעבוד נכסי
כמובא בחזון איש .ולכן ,וזה לשון המנחת אשר בספרו ,נראה דכיון דממה נפשך
הוא חייב להוציאן לפדיון הבן שוב שורת הדין דאם עליה לרגל קודמת יוצאין
לעלות ,עכ"ל .ומ"מ לא ירדתי לסוף דעתו של בעל המנחת אשר ולכן לבי אינו
מיושב בתרוץ זה כי נראה מבוסס על הסברא של שמא יעני ,ולא הלכה למשה
מסיני ,שממה נפשך יעני ולכן אין תקנת אושא פוטרת אותו .ואולי אפשר
להכניס כאן תמיהת המנחת אשר על שיטה זו בכלל ,שלדעתו כוונת הירושלמי
אינה הלכה למשה מסיני ממש אלא שכוונת הירושלמי באמרו שתקנת אושא
היתה הלכה בידם ושכחוה היא שתקנת אושא היא תקנה דרבנן בעלמא ,ובזה
יעלה לנו יפה.

 

 
 
א .לפני י"א שנים ,הדפיס מו"ר הרב יעקב יוסף שכטר שיחי' מאמר
ארוך )בחוברת 'תורה ומדע' ח'( על היסטוריה במסגרת השקפת יהדות והלכה.
אחד הענינים בהם עסק מו"ר במאמר הזה היה החרם שתיקן רבינו גרשום בימי
הראשונים 'שלא לראות בכתב חבירו ששולח לחבירו בלא ידיעתו' )שו"ת
מהר"ם מרוטנברג ד:תתרכב( ואם חרם זה נוגע גם כשהיסטוריונים חוקרים
במכתבים של מתים .ואולי ,יש לשאול עוד בזה :אם מותר לכתוב ולקרוא בספרי
היסטוריה לאור חרם אחר מימי הראשונים' :שלא להוציא לעז על המתים'.
הרי ,נודע מש"כ המרדכי )ב"ק סק"ו( בשם האבי עזרי )הראבי"ה(,
"נהגו אבותינו ואמרו שהיתה תקנת קדמונינו וחרם שלא להוציא לעז ושם רע
על המתים שהם שוכני עפר" .ונראה שהמקור לדבריו הוא באו"ז )הל' יוה"כ
רעז:ב( ,תלמידו של הראבי"ה .וז"ל האו"ז" ,נהגו הקדמונים שבקהילות ריינוס
שאומרי' שתקנת הקדמונים וחרם שלא להוציא ש"ר על המתים שהן שוכני
עפר" .וע"ע מש"כ הראבי"ה עצמו בקיצור )ראבי"ה ג:תתמ( .וכן ,המרדכי והאו"ז
הביאו סיוע להחרם ממש"כ בתנחומא )פר' ואתחנן ס"ו( שהקב"ה הזהיר על
כבוד האבות כשמשה רבנו אמר )במדבר לב:יד(" ,והנה קמתם תחת אבתיכם
תרבות אנשים חטאים" .וע"ש.
וכן להלכה ,ציטט השו"ע החרם )או"ח תרו:ד( וז"ל" ,תקנת קדמונינו
וחרם שלא להוציא שם רע על המתים" .וכן נפסק בס' כל בו )הל' אבלות ג:א(,
בשו"ת בנימין זאב )סי' רמ"ז( ובשו"ת חת"ס )ה:קפא( .וכ"כ החפץ חיים בספרו
)ח:ט(" ,ודע עוד ,דאפילו לבזות ולחרף את המתים גם כן אסור וכתבו הפוסקים
דיש תקנה וחרם קדמונים שלא להוציא לעז ושם רע על המתים".
ב .יש לחקור במהות של 'חרם הקדמונים' .בראשון ,יש קבלה שהביא
המהרש"ל ביש"ש )ב"ק סמ"ב( שהחרם נגזר ע"י רבנו גרשום מאור הגולה
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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שהוא מהראשונים הקדמונים בחכמי אשכנז 1.וזה מסתבר כפי מה שמצינו בכמה
מקומות בספרי הראשונים שנקראו חרמי הרגמ"ה 'חרם הקדמונים' .אולם,
הגזירות וחרמות של הרגמ"ה לא כמו שמצינו בתקופת חז"ל .ובאמת ,מצינו
כמה פעמים שתקנות של הרגמ"ה כבר נקבעו כהלכות פשוטות בש"ס .וכ"כ
הרב ישראל שציפנסקי שיחי' )בס' תקנות בישראל ח"ד עמ' צ"א(" ,ובא רגמ"ה
ותיקן להם סייג בחרם מפני שראה הדור מקילים בהם" .לדוגמה ,מובא בשו"ת
רש"י )סי' ע'( שתיקן הרגמ"ה איסור על אונאת דברים על בעלי תשובה .אולם,
האיסור כתוב מפורש במשנ' )ב"מ ד:י( וז"ל" ,כשם שאונאה במקח וממכר כך
אונאה בדברים לא יאמר לו בכמה חפץ זה והוא אינו רוצה ליקח אם היה בעל
תשובה לא יאמר לו זכור מעשיך הראשונים" .וכ"כ רש"י ע"ז" ,שהרי מסיני
נזהרו על כך 'לא תונו'" אבל "הוגזרו הקהל שבקבלון על כך" .וגם מצינו
בשו"ת מהר"ם פדובה )סי' מ"א( שתיקן הרגמ"ה על השגת גבול מעכו"ם אע"פ
שכבר למדנו דין זה במס' ב"מ )קח ,(:וכן תיקן הרגמ"ה על המכה חבירו
)בשו"ת מהר"ם מרוטנברג ד:תתרכב( אע"פ שכך נכתב במשנ' ב"ק )ח:ו(.
ג .אמנם ביחס להיקף של חרם של הרגמ"ה ,הרב יעקב קמנצקי זצ"ל
כתב )אמת ליעקב ,פרשת וישב ,עמ' קצד( שהחרם "אינו אלא על מוציא שם רע
ולא על לשון הרע" ,ונראה דדייק כן מלשון החרם ,שהוא "להוציא לעז" 2.ואם
כי לא ציין מקור לדבריו ,נראה שיש לסמכו על מש"כ בברכות )יט ,(.כפי
שיבואר בהמשך דברינו .וז"ל הגמ'" ,אמר רבי יצחק כל המספר אחרי המת
כאילו מספר אחרי האבן" .ופי' רש"י )ד"ה המספר( ש'מספר' "בגנותו של מת
אחר מיתתו" .הגמ' נותנת שתי סיבות לדברי ר"י" :דלא ידעי" ,ו"דידעי ולא
איכפת להו" .לדעת רש"י ,בגמרא יש דעה אחת שאם היה איכפת למתים ,היה
אסור לספר בגנותם ,אבל כשלא איכפת להו ,הר"ז מותר .וכ"ז מתייחס רק
לחשש של גנאי המת ולא של זרעו וכיו"ב .אמנם ,י"ל שהרגמ"ה ,שהוא מגדולי
חכמי אשכנז קודם דורו של רש"י ,סבר כמ"ד ד'לא איכפת' ועכ"פ יש להחמיר
להזהיר על כבוד המתים.
 1וע"ע ביש"ש )חולין סי"ב( שהביא עוד חרם על מוציא לעז על 'חכמים הקדמונים' וצ"ע אם
יש קשר בין ב' חרמות אלו.
 2אמנם יש לציין שיש מקומות שהביטוי "להוציא לעז" אין פירושו שקר ,כמו בגיטין )ה.(:
ובפסחים )קיג (:ג"כ מצינו שהביטוי "שם רע" שייך גם אצל סיפורים של אמת )העורכים(.
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ד .ביחס לענינינו ,עי' בגמ' ברכות )יח" ,(.לא יהלך אדם בבית הקברות
ותפילין בראשו וס"ת בזרועו וקורא ואם עושה כן עובר משום 'לועג לרש חרף
עושהו' )משלי יז:ה(" .ולהלן מביאה הגמ' את המעשה של רבי יונתן ורבי חייא
בבית הקברות להוכיח שגם ללבוש ציצית שנגררת ע"ג הקברים אינו ראוי.
ואע"פ שפוסק השו"ע כל האיסורים הללו להלכה )או"ח כג:א ,מה:א ,ויו"ד
רפב:ד( ,מצינו שפסק הרמב"ם כך רק בהל' תפילין )ד:כג( ובהל' ס"ת )י:ו(
והשמיט הרמב"ם דין הזה בהל' ציצית .וצ"ע.
ועיין בס' עינים למשפט על אתר )ד"ה יש להתבונן( שטען "שטעמו
של הרמב"ם בכל הני הוא לא משום כבוד המת אלא משום כבוד הס"ת או
התפלין" .וכן מוכח מדברי הרמב"ם בהל' ס"ת הנ"ל שטעם ההלכה הוא משום
כבוד ס"ת ,דהרי הזכיר שם שלא להכניס ס"ת גם לבית הכסא ולבית המרחץ .וכן
הביא הרמב"ם עוד טעם בהל' אבל )יד:יג( שאין להכניס תפילין או ס"ת לבית
הקברות משום שבית הקברות אסור בהנאה ,וע"ש .אולם ,לא הזכיר הרמב"ם
בכל הני הטעם של 'לועג לרש' .ולכן השמיט את האיסור ללבוש ציצית בבית
הקברות מפני שכבודו של ציצית ודאי פחות מכבודו של תפילין וס"ת.
ה .ועוד י"ל דלפי הגמ' בברכות דלעיל )יט ,(.הרמב"ם סובר כמ"ד דלא
ידעי המתים ,ולפיכך ,אין לחוש ללועג לרש בכלל .ועכ"ז ,צריך להזהר רק על
כבוד תשמישי קדושה – תפילין וס"ת – ולא על כבוד למתים .לפיכך ,נראה
לומר שב' טעמים עומדים מאחורי המחלקת בין הרמב"ם והשו"ע .דהיינו,
הרמב"ם סבר שמתים לא ידעי כלום ,וממילא אין לחוש ללועג לרש כלל וכלל.
ולכן ,יש איסור להכניס תפילין וס"ת לביה"ק רק משום כבוד תשמישי קדושה.
לעומתו ,השו"ע סבר שמתים ידעי ולא איכפת להו על דברי גנות שנאמרים
עליהם ,אבל עדיין איכפת להם מ'לועג לרש' כמש"כ הגמ' הנ"ל.
ו .לפ"ז ,נראה שהחרם של הרגמ"ה מתקבל על הדעת רק לפי מ"ד
ד'לא איכפת' .ואע"פ שמעיקר הדין היה מותר לספר בגנות המתים מפני שלא
איכפת להם ,הרגמ"ה החמיר יותר משום שעדיין ייתכן שלפעמים איכפת
למתים .לעומת זאת ,לפי הרמב"ם אין מקום להחמיר כלל מפני שסבר כמ"ד
דלא ידעי המתים כלל .לכן ,לפי הרמב"ם ,אין סברא להחרים על מספר אחרי
המת ,ולפיכך ,יש לומר דלפי הרמב"ם אין איסור לכתוב ולקרוא בעניני
היסטוריה וכיו"ב .וזה מוכרח ממש"כ בב"ק )פו ,(:וז"ל הגמ'" ,בעי ר' אבא בר
ממל ביישו ישן ומת מהו" .וכן ,אע"ג דבעיא דלא איפשיטא היא ,פסק הרמב"ם
)הל' חובל ומזיק ג:ג(" ,המבייש את הישן חייב בבושת .ואם מת בתוך שנתו
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ולא הקיץ ולא הרגיש בזה שביישו אין גובין בושת זה מן המבייש" )וע"ע מש"כ
הכ"מ בהל' ממרים ה:יב( .וכ"כ המחבר בחו"מ 3.
ז .עכ"פ ,החרם של הרגמ"ה נתקבל כמעט בכל תפוצות ישראל ונפסק
להלכה בהרבה ראשונים ובשו"ע .ולמעשה ,על 'חרם הקדמונים' ,כתוב בס'
נמוקי אורח חיים )ס' תר"ו(" ,כיון דלשה"ר אינו שייך רק על בנ"א בחיים ולא
על מי שאינו בעולם ע"כ צ"ל שזהו תקנת הקדמונים שגם על המתים לא ידברו
אך קאמר בלשון 'שלא להוציא לעז' ובזה שייך שפיר טעם התקנה וחרם דהוא
לעז חדש שלא שמע בחייו" .לא זכיתי להבין דבריו כי בכל הראשונים שהזכירו
החרם ,השתמשו בביטוי "שלא להוציא לעז ושם רע על המתים" ,כמש"כ
המרדכי הנ"ל ,ולא כלשון הרע ממש ]ועי' מש"כ בס' חלקת בנימין )ח:יח([.
וכן ,יש הבדל חשוב בין לשה"ר למוציא שם רע להלכה כמש"כ בריש ס' חפץ
חיים בשם הרמב"ם )רמב"ם דעות ז:ב( ,והוא שלה"ר הוא דברים של אמת
ומוצש"ר הוא דברים של שקר .ואע"ג שיש הרבה מהראשונים שחלקו עם
פירוש הרמב"ם על מוצש"ר ,נראה דבזמנינו יש להבין הענין של מוצש"ר
כמש"כ הח"ח בספרו .לכן ,י"ל שהחרם שייך רק כשכתב או סיפר דברים של
על המת .ולפיכך ,מותר לכתוב ולקרוא ספרי היסטוריה רק אם היו ענינים
של אמת .אולם ,היסטוריה של שקר בודאי נראה שיש להחמיר 4.

 
א .הרבה נקטו עמדות ברורות וחזקות על הנושא של הסכסוך בין
היסטוריה ואגדות חז"ל .יש מהם שהסכימו עם החזו"א )'קובץ אגרות' א:רו(
שחשב שתמיד צריכים להאמין בכל דברי חז"ל ולא בהסטוריה אחרת" ,ועל
 3ויש להקשות על השו"ע איך יכול לפסק הכי וגם אליבא דחרם של הרגמ"ה .וצ"ע.
 4על היסטוריה בעלמא בדעת הרמב"ם יש העיר מש"כ בפירושו להמשנה )סנהדרין י:א(
ש'ספרי הדורות' להערבים הם ספרים "שאין בהם חכמה ולא תועלת אלא אבוד הזמן בדברים
בטלים" .וכ"ז בתרגום של הרב יוסף קאפח כידוע .אולם ,בלשון ערבי המקורי ,הרמב"ם
השתמש במלים 'אלתוארך' ו'סייר' שהם ליקוטי מאמרים להערבים ,להבדיל אלף אלפי הבדלות
כמו פרקי אבות שלנו .לפי"ז ,י"ל שהרמב"ם מגנה הספרים שמוסרים עקרנות המוסר והמדות
של תרבותי זרים ולא ספרי היסטוריה ממש .ובע"ה נדפיס מאמר על שיטת הרמב"ם בעניני
היסטוריה בתוך זמן קצר.
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האדם לגרש מקרבו הרהורים בדבר ,ואשרי מי שלא קרא בספרים החיצונים".
אולם יש עוד כת מחכמי ישראל שסוברים ההיפך כגון המהר"ל מפראג .כידוע
שהמהר"ל החרים הס' מאור עיניים ש"מלא נאצות" שבתוכו דברי היסטוריה
"אשר הגדיל לשוני נגד דברי חכמים" .ועכ"פ ,העיד המהר"ל )בס' באר הגולה
ח"ו( ש"אין דברי חכמים ספר דברי הימים" 5.וכן ,יש עוד שמציעים דעת
ממותנת כדון יצחק אברבנאל בס' מעיני הישועה )יא:ג(.
ב .הראשון לעמוד על הענין הוא הרס"ג בספרו 'אמונות ודעות' )ח:ט(.
וכן התייחסו לענין זה הבעה"מ והראב"ד 6.איתא בר"ה )ג" ,(:תנא הוא כורש
הוא דריוש הוא ארתחשסתא" .אולם ,מפני מה שטענו החוקרים על מלכות פרס
ומלכיהם ,כתב הבעל המאור )ד"ה אבל( ש"הפירוש הנכון לפי הפשט זה
שכתוב ומטעם כורש ודריוש וארתחשסתא מלך פרס ג' מלכים היו" .כנגדו,
השיג הראב"ד שאין זה הפשט ,ובאמת לטעון שכל השמות הם של רק מלך אחד
הוא "עם ספר יוסף ן' גוריון" ומש"כ במס' ע"ז )ט ,(.וע"ש.
ג .כנראה שאין סוף למחלוקת הזאת ,ואעפ"כ יש להעיר עוד דבר חדש
בסוגיא .כתב המהר"ץ חיות בריש פי"ז מספרו 'מבוא לתלמוד' שכשם שכל
המדות שהתורה נדרשת בהם נתנו למשה מסיני ,כך היה שהמדות לדרוש
"האגדות מצדם ללמד אותנו חכמת הדת בטהרה ,ואופני עקרי האמונה ,היינו
יחוד ה' ,גמול ועונש ,מענין בחירת חפשית אשר ביד האדם ,מן במלאכים ,ורזי
הנבואה מהשגחת השי"ת על כל ברואים ,מאיכות הנפש והשארתה ,מן האמונה
בביאת משיח ,ובתחית המתים וכדומה עוד הרבה" .ועוד ,העיד המהר"ץ חיות
ש"אין ספק אצלנו שכל דבריהם ביסודות האמונה ובעקרי התורה כלם מקובלים
היו אצלם מסיני בעל פה" .וע"ש.
ד .לפי סברא זו ,יש כח לחכמים בדורות של חז"ל לדרוש "באלו
היסודות דרך המדות הנדרשות" .כפי הנראה ,אין לנו רשות לחלוק על אגדות
חז"ל שמדברים על עקרי האמונה וכיו"ב .ברם ,יש לחלק בין אגדות המתייחסות

 5וע"ע מש"כ ד"ר מרדכי ברויאר בחוברת שמעתין )שנה י' גליון מס' ל"ו-ל"ז ,עמ' .(62-52
וי"ל שהמהר"ל החרים הספר משום ש"הגדיל" שיטותיו תחת מש"כ חז"ל וגל חלק לא רק על
ההיסטוריה של חז"ל ,אלא גם התנגד על עקרי השקפות חז"ל ,ודו"ק.
 6תודתי נתונה למוה"ר צבי שכטר שהאיר עיני במחלוקת זו.
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לאמונת התורה לאגדות המתייחסות להיסטוריה על הדורות שחיו חז"ל .בסוג
הראשון ,אין מקום להתווכח משום שמקור האגדות הוא מסיני .אולם ,בייחס
לאגדות של היסטוריה על תקופת חז"ל ,אע"פ שיש בתוכם עניני השקפת יהדות
מסיני ,המעשים ההסטוריים לאחר דורות התנ"ך בודאי אינן מסיני.

 
א .בשאלת הלכה אם יכול לקרוא בספרי מדע כהיסטוריה וכיו"ב
בשבת ,ידוע שיש בו מחלקת בין הרשב"א והרמב"ם .לדעת הרשב"א בתשובתו
)א:תשעב( ,כל ספרי חכמות מותרים בשבת משום דכלים הם" ,וכל כלי מותר
לצורך גופו" .ולאידך גיסא ,כתב הרמב"ם בפה"מ )שבת כג:ב( שרשימות של
פרפרותיו ,ואמנם ,כל "זולת ספרי הנבואה ופירושיהם אסור לקרותו לא בשבת
ולא ביו"ט ,ואפילו היה בו דברי חכמה ומדע" .ופסק השו"ע כהרמב"ם )או"ח
שז:טז( .וכתב עוד שם שמכ"ש ,ספרים של "מליצות ומשלים של שיחת חולין
ודברי חשק" אסורים .וכן פסק האליה רבה )שז:מא( ש"ירא שמים יחמיר".
ב .כתוב במשנה )כג:ב(" ,מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו
אבל לא מן הכתב" .ואיתא בגמ' )קמט" ,(.מ"ט? רב ביבי אמר גזירה שמא
ימחוק אביי אמר גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות" .הרי ,סבר הרמב"ם בהל'
שבת )כג:יט( כדברי אביי ,שיש לאסור משום    
 .ולכן ,יש לחלק בין הב' ענינים שאוסר הרמב"ם .האחד ,כל הרשימות
אסורות בשבת משום גזירה אטו שטרי הדיוטות .אולם ,יש להרמב"ם גם איסור
שני שהוסיף בפירושו )שבת טז:א( וגם בהל' שבת הנ"ל ש"אף לקרות בכתובים
בשבת בשעת ביהמ"ד אסור     שלא יהיה כל אחד
יושב בביתו וקורא וימנע מביהמ"ד" .ואע"פ שדעת יחיד הוא מהראשונים
שאסור לקרא בכתובים בשבת ,אמנם יש מקור להרמב"ם לגזור על ספרי כתובים
בשבת בפ' כל כתבי )שבת קטז ,(:וע"ש .ועכ"ז ,יש לשאול מפני איזה טעם
אוסר הרמב"ם קריאה בספרי חכמה בשבת ,גזירה אטו שטרי הדיוטות או משום
ביטול ביה"מ.
ג .ראשית ,יש לעמוד על טעם הגזרה לפי הרמב"ם .נראה לפי לשונו
בפיה"מ הנ"ל ,דהרמב"ם השווה "ספרי הנבואה ופירושיהם" )ולא ספרי
כתובים( שמותרים בשבת ,לספרים שיש בהם "דברי חכמה ומדע" שאסורים
לקרוא בשבת .לכן ,נראה שהאיסור לקרוא בספרי חכמה אינו בכלל 'גזירה שמא
יקרא בשטרי הדיוטות' כמו רשימות וכיו"ב .אלא ,האיסור לקרוא בספרי כתובים
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מבוסס על הגזרה משום ביטול ביהמ"ד .שנית ,יש להפריך הטענה שהרמב"ם
מתייחס לכתובים כספרי חכמת עולמית ולא כחמשה חומשי תורה וספרי
נביאים .ובכן ,פסק הרמב"ם )הל' ת"ת א:ז( שחייב האב "ללמדו בשכר עד
שיקרא  ."  אמנם ,לפי הרמב"ם כל ספרי תנ"ך שווים לגדר
לימוד תורה שבכתב שהאב חייב ללמד לבנו ונכלל במילה 'כולה' 7.לעומת זאת,
עי' במש"כ רש"י על הגמ' בקידושין )ל" ,(.עד היכן חייב אדם ללמד את בנו
תורה וכו' למדו מקרא אין מלמדו משנה .ואמר רבא מקרא זו תורה" .פירש"י
)ד"ה 'תורה'(" ,ולא נביאים וכתובים" .הרי לפי רש"י ,החיוב של האב ללמד בנו
חל רק בתורה ולא נביאים וכתובים .וכן פירש הגר"א )יו"ד רמה:יב( ,והרב
יצחק סנדר זצ"ל בספרו 'מחזה עליון' )עמ' עט-פב( .אך צריך לע"ע איך התייחס
הרמב"ם לאיסור קריאה בספרי כתובים והאיסור לקרוא בספרי חכמה עולמית.
ד .לכן ,נראה לתרץ באופן אחר 8.עי' במש"כ הרמב"ם להלן בהל' שבת
)ל:י(" ,כך היה מנהג הצדיקים הראשונים :מתפלל אדם בשבת שחרית ומוסף
בבהכנ"ס ויבוא לביתו ויסעוד סעודה שניה וילך לביהמ"ד יקרא וישנה עד
המנחה ויתפלל מנחה ואח"כ יקבע סעודה שלישית על היין ויאכל וישתה עד
מוצאי שבת" .לפי הר"ר חיים קניבסקי שיחי' )בס' קרית מלך( ,המקור של
הרמב"ם נמצא במדרש תהלים )רמז תתפ"ח( .וז"ל המדרש" ,כיצד אדם עושה
מלאכה כל ששה ונח בשביעי ,מתרצה עם בניו ועם בני ביתו ,ואע"פ שאתם
עושים מלאכה כל ששה יום שבת יעשה כלו תורה" .לכן ,אמרו חז"ל" ,ישכים
אדם וישב ביום השבת וילך לבהכנ"ס ולביהמ"ד ויקרא בתורה וישנה בנביאים,
ואח"כ ילך לביתו ויאכל וישתה לקיים מה שנאמר לך אכול בשמחה לחמך".
וע"ש.

 7ויש להקשות ע"ז ממש"כ הרמב"ם בהל' מגילה )ב:יח( ש"כל ספרי הנביאים וכל הכתובים
עתידין ליבטל לימות המשיח" .ונראה להשיב בדברי הרדב"ז בתשובתו )ב:תרסו(" ,לא יצטרכו
אז ללמוד דבר מפי הקבלה שהם נביאים וכתובים אלא הכל יהיה מבואר בחמשה סדרי תורה
ולא יהיה דבר נלמד משום ספר כאשר היה קודם שנתנו" .וע"ש.
 8וכל שאכתב להלן לא כדעת הדרכי משה )או"ח שז:ח( .לפי הרמ"א ,לדעת הרמב"ם רק ספרים
שנכתבים בלע"ז אסורים ,אבל אם נכתבים בלשון הקודש "דהלשון בעצמו יש בו קדושה ולומד
ממנו דברי תורה" .וע"ע מש"כ בתוס' )שבת קטז :ד"ה וכ"ש( .וכן ההביא הרמ"א בהגהות על
השו"ע הנ"ל.
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ה .נראה שהרמב"ם פירש המילים במדרש "ויקרא בתורה וישנה
בנביאים" לציין שתכנית של לימוד שבת אינו רק ללמוד תורה בכלל ,אלא
ללמוד פרשת השבוע דוקא וההפטרה הקשורה לפרשה .וגם י"ל שהרמב"ם לא
הזכיר שום איסור על לימוד גמרא משום שיש ללמוד ענינים ודינים של תורה
שבעל פה ששייכים לפרשת השבוע .במילים אחרות ,הדרשה ,ואכן כל הלימוד
ביום השבת ,צריך להתרכז בענינים השייכים לפרשת היום .לפיכך ,לפי
הרמב"ם ,האיסור ללמוד מספרי כתובים ביום השבת )ונראה מלשון הרמב"ם
והמדרש הנ"ל שאין איסור כלל בליל שבת( הוא משום שאסור לסטות מתכנית
המיוחד של שבת )עכ"ז ,צ"ע אם לדברי הרמב"ם יש לכלול נשים – שאינן
חייבות בת"ת כאנשים – בגזרה זאת( .ועוד ,י"ל מסברא זה ,אוסר הרמב"ם את
9
כל עוד ספרי חכמה כספרים של היסטוריה מפני שגם הם סוטות מהתכנית.

 
א .בריש הל' חנוכה סיפר הרמב"ם את הנס שהתרחש ע"י החשמונאים.
וז"ל" ,בבית שני כשמלכי יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם
לעסוק בתורה ובמצות .ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו
פרצות וטמאו הטהרות .וצר להם לישראל מאד מפניהם ולחצום לחץ גדול עד
שריחם עליהם אלקי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי
הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה
מלכות לישראל יתר על מאתים שנים עד החורבן השני" .וי"ל ,דהוצרך הרמב"ם
להאריך בסיפור נס חנוכה משום שיש לקיים מצות פרסומי ניסא דחנוכה
)ומסתמא הוא חלק ממצות נר חנוכה( רק בסיפור ההיסטוריה של הנס.
 9ועי' בבעה"מ )מג .בדפי הרי"ף ד"ה והא( "מפני שלא היה מתקנת עזרא אלא לקרוא בתורה
ולתרגם בנביא ולא התירו לקרוא בספר אחר כדי שיהו הכל משכימים לשמוע הדרשה שהיו
דורשין עד זמן סעודה" .אלא היום שהמצב אינו כן ,לא חייבים "למנוע עצמנו מלקרוא בכל
כתבי הקדש ובכל ספר שיש בו סרך קדושה כל היום כולו" .אלא ,על ספרי היסטוריה ,כתב
העהו"ש )או"ח שז:ט(" ,ונ"ל דכתבי העיתים אינם בכלל זה ,ומותר בחול לקרותן ,שהרי הם
מודיעים מה שנעשה עתה ,וזה נצרך להרבה בני אדם לדעת ,הן במה שנוגע לעסק ,והן במה
שנוגע לשארי עניינים ,אבל עניינים שכבר עברו מן העולם ,מה לנו לדעת אותם" .והרי ,ה'קולא'
של המשנ"ב )שז:נח( והכה"ח )שז:קיג( לקרוא ספרי היסטוריה ש"ילמדו דברי מוסר ויראה",
לא שייך לסברת הרמב"ם לפי מה שמבורר כאן.

430

זאב הלוי אלף

ב .לפ"ז ,יש להקשות למה לא האריך הרמב"ם ג"כ בריש הל' מגילה
כשגם בפורים יש מצות פרסומי ניסא .ולתרץ שאלה זו ,ציין הגרי"ד סלובייצ'יק
זצ"ל )עיי' בחוברת 'מסורה' ד' עמ' ה-ו( למש"כ הרמב"ם בסוף הקדמתו
לחיבורו .וז"ל" ,קראתי שם חיבור זה 'משנה תורה' לפי שאדם קורא בתשב"כ
תחלה ואח"כ קורא בזה ויודע ממנו תשב"פ כולה ואינו צריך לקרות ספר אחר
ביניהם" .אמנם ,לפי הרמב"ם יש לצרף לימוד ה'משנה תורה' ללימוד תנ"ך.
ואכן ,מפני שסיפור נס חנוכה לא נזכר כלל בתנ"ך ,צריך הרמב"ם לכתוב
הסיפור בדיני חנוכה "כדי להראות ולגלות הנס דהוא מצות הלל והודאת ע"י
הדלקת הנרות" .מצד שני ,סיפור נס פורים הרי נכתב מפורש במגילת אסתר,
ולכן לא הוצרך הרמב"ם לכתבו עוד פעם.
ג .כתוב בר"ה )יט ,(:בטלו חכמים כל יו"ט הנזכר במגילת תענית חוץ
מחנוכה ופורים .ועוד ,כתוב בפירוש בר"ה )יח (:שהטעם שלא בטלו הוא
משום דיש "פרסומי ניסא" בחנוכה ובפורים משא"כ בשאר יו"ט .עכ"ז ,על מה
שראה בדורו שקצת יחידים "שע"י שאירעו להם נסים קבעו באותם ימים יו"ט
לדורות" ,פסק הפ"ח )או"ח תצו:יד( ש"נראה דהני יו"ט והני סעודות כולהו
דרשות נינהו" ואין לדחוק שום תענית דרבנן וכיו"ב .אולם ,עי' במש"כ החיי
אדם )קנה:מא( שפסק כנגדו .וז"ל" ,מי שאירע לו נס ,וכ"ש בני עיר ,יכולין
לתקן בהסכמה עליהם ועל הבאים אחריהם לעשות אותו יום לפורים .ונ"ל
דאותה סעודה שעושין בשביל הנס ,היא סעודת מצוה" .וכ"כ היש"ש בב"ק
)ז:לז(" ,כל סעודה שאדם עושה שלא כדרך מריעות ושמחה אלא כדי ליתן שבח
למקום ,או לפרסם המצוה ,או לפרסם הנס ,קרוי סעודת מצוה" 10.אזי ,י"ל לפי
החי"א והיש"ש ,באותו יום שאפשר לתקן כפורים ,צריך לשמח – כגון לעשות
סעודת מצוה – וגם צריך לפרסם הנס – בסיפור ההיסטוריה של הנס – כמו
שעושים בפורים למעשה.
ד .וכן נראה שזוהי כוונת רבנו יו"ט ליפמן העליר ,בעל התוספות יו"ט,
בספרו 'מגילת איבה' שתיאר את תולדותיו .בדברי פתיחה כתב" ,אספרה
וכתבתים על הספר למען ידעון זרעי וזרע זרעי עד עולם ולכל קורא נעים את
המעשה ויהיה להם לעינים לירא את השם הנכבד והנורא לידע דרכי בראותם
 10ואכן ,טען החי"א שייתכן לומר שאם ראה הפ"ח את דברי היש"ש "שלא נדפס בימיו",
הסכים הפ"ח אם שיטת החי"א .וע"ש.
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שאין לשום אדם להתייאש מן הפורעניות" .ובכן ,בסוף האוטוביוגרפיה ,אחר
שסיפר התוי"ט על המאורעות החשוב בחייו – איך הוא נעצר בבית סוהר בווינה
ונשתחרר ו"חזר העטרה ליושנה להיות אב"ד ור"מ בק"ק הגדולה קראקא עם
הגליל שלה ועל כל סביבותיה" – תיקן לדורותיו עליו ועל בניו ובנותיו לקבוע
יום תענית ועוד יום משתה ושמחה .וכ"ז משום ש"יזכנו הקל יתברך לשרתו
ולעבדו ולתשלום חוקי בימים האלו לא לקבץ הון כ"א לתשוק' עילאי כהנהגתי
הישר' עד ביאת המשיח אמן" .במילים אחרות ,בכתיבת ובקריאת היסטוריה
שלנו ,גם בקטן וגם בגדול ,יוצאים ידי חובת פרסומי ניסא ,ובדברי היש"ש,
"כדי ליתן שבח למקום".

 

 
 
הגמרא בב"ב )קכט (:קובעת שלמרות שבדרך כלל נוקטים שכל תוך
כדי דיבור כדיבור דמי ,לא כן הדברים בעבודה זרה ובקדושין ,ששם אדם אינו
יכול לשנות את דיבורו או את המעשה שלו אחרי התבצעותו ,אף בשיעור תוך
כדי דיבור ,וז"ל הגמרא" ,והלכתא :כל תוך כדי דבור כדבור דמי ,לבר מעבודת
כוכבים וקדושין" .הראשונים דנים על אתר וגם בסוגיא המקבילה בנדרים )פז(.
בשאלת מאיזה דיבור או מעשה האדם רוצה לחזור בו במקרים אלו .במקרה של
קדושין ברור במה מדובר ,דהיינו ,אדם שרוצה לחזור או להתנות על חלות
הקדושין שכעת יצר ,וכך מפורש ,פה אחד ,בראשונים .אמנם ,לגבי ע"ז ,לא כ"כ
ברור באיזה מקרה מדובר ,ואכן קיימת מחלוקת ראשונים גדולה בדבר.
הרשב"ם בסוגיה שלנו )ד"ה לבר מעבודת כוכבים( מפרש שמדובר
במקרה שאדם רוצה לחזור מהקדשת או הקצאת דבר מסויים לע"ז ,וז"ל" ,לבר
מעבודת כוכבים – שאם התפיס או הקצה דבר לעבודת כוכבים ובתוך כדי דבור
חזר בו אפ"ה נאסרה משום חומרא דעבודת כוכבים וכדאמרי' נמי בעבודת כוכבים
שקץ תשקצנו דאע"ג דאתי מדינא להיתירא אסור" .לדעת הרשב"ם ,קביעת
הגמרא שתכ"ד אינו שייך בע"ז אינה מיוחסת לפעולת איסור עבודה זרה המחייבת
מיתה אלא להקדשת חפץ לע"ז גרידא .פירוש זה ,המדמה ע"ז לקדושין מצד
שבשניהם מדובר ב"הקדשה" מסויימת ,נמצא בפרושי הרבה מהקדמונים 1.לפי
הרשב"ם ,מדובר כאן בפסול בהמה לקרבן משום שהוקצאה לע"ז .שהרי בעולם
 1כן פירשו רב נטרונאי גאון )מובא בתשובות הגאונים שערי צדק ח"ד ש"ג סימן מז( ,בעל
הערוך )ע' תך( ,רבינו יצחק קרקושא )בשיטת הקדמונים של הרב בלוי ,עמ' סה ,ד"ה לבר מע"ז
וקידושין( ,רבינו אברהם אב"ד )בעל ספר האשכול; בשיטת הקדמונים של הרב בלוי ,עמ' רסט,
ד"ה לבר מע"ז וקידושין( ,דעה ראשונה ביד רמ"ה )ב"ב פרק יש נוחלין אות קל( ,רבינו גרשום
מאור הגולה )ב"ב קכט ,:ד"ה לבר מעבודה זרה( ,המאירי )ב"ב קכט ,:ד"ה זה שכתבנו( ,וכן
בפסקי הרי"ד )ב"ב קכט ,:סוד"ה אמר רב אשי ,טור פא במהד' מכון התלמוד הישראלי השלם(.
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של קדשים קיים פסול קרבן בבהמה שהוקצאה לע"ז ,כמו שקובעת המשנה
בתמורה )ו:א( ,וז"ל" ,כל האסורין על גבי המזבח אוסרים כל שהן הרובע והנרבע
והמוקצה."...
בתוספות שם )ד"ה חוץ מעבודת כוכבים וקדושין( ,הר"י דוחה בפירוש
את שיטת הרשב"ם ,שלדעתו ,אין נ"מ להלכה במקרה של הרשב"ם ,שהרי אין
הקדש לע"ז ,דהיינו ,שאין חלות איסור על בהמה כזו שהוקדשה לע"ז ,אף אם
נאמר שחזרה בתכ"ד לא מהני ,ובעקרון זה נדון בהמשך .הר"י מציע שהמקרה
של ע"ז שבה חזרה תכ"ד אינה מועילה הוא באומר אלי אתה לע"ז ,אמירה
שנופלת תחת מסגרת עבודה זרה ממש ומחייבת עונש מיתה ,וז"ל התוס'" ,ור"י
פי' עבודת כוכבים שא"ל אלי אתה וחזר תוך כדי דבור דלא מהני מידי ויכול
להיות שהוא גזירת הכתוב" .מוצאים דין זה שהאומר "אלי אתה" חייב סקילה
במשנה בסהדרין )ז:ו( ,ששם אמירת "אלי אתה" לע"ז נמנית כאחד מן המקרים
שבהם העובד ע"ז חייב סקילה 2.טוען הר"י שעוסקת הגמרא שלנו במקרה כזה,
 2מתוך הסוגיא בנדרים )פז (.מוכחת שיטת הר"י שאדם העובד ע"ז ממש )כגון האומר "אלי
אתה" לע"ז( חייב אף כשחזר בתוך כדי דבור ,וז"ל הגמרא" ,והילכתא :תוך כדי דבור כדבור
דמי ,חוץ ממגדף ,ו עבודת כוכבים ,ומקדש ,ומגרש" .הרי ברור מניסוח הגמרא שמדובר
בעובד ע"ז ממש ,ולא באדם המקדיש לע"ז ,שאינו עובד ע"ז ממש ,מכיון שלא מצאנו במשנה
בסנהדרין הנ"ל חיוב סקילה במקדיש דבר לע"ז גרידא ,אלא על כרחינו צריכים לפרש שהסוגיא
בנדרים עוסקת בהציור היחיד של "עבודת" ע"ז ע"י דיבור בעלמא ,דהיינו" ,האומר אלי אתה".
לכן ,הראשונים בסוגיא בנדרים ,פה אחד ,פירשו ששם מדובר באדם האומר "אלי אתה" לע"ז.
ועיין ,למשל ,בפירוש המפרש בנדרים )פז ,.ד"ה ועובד עבודת כוכבים( ,שפירש ,וז"ל" ,האומר
לעבודת כוכבים אלי אתה דאדבור לחודיה חייב" .וכמו כן ,פוסק הרמב"ם בהל' עכו"ם )ג:ד(
שהגבלת דין תכ"ד בע"ז מתייחסת לאומר "אלי אתה" )ובשיטת הרמב"ם נדון בסוף דברינו(.
כנראה ,הר"י והראשונים האחרים על הסוגיא בב"ב שפירשו שהמונח המעורפל של "עבודת
כובכים" שמופיע שם מכוון לאומר "אלי אתה" הסתמכו על החד-משמעיות של הסוגיא
בנדרים .תלות זו בין הסוגיות עוזרת להם בהתייחסותם לשאלת מספר המקרים החריגים שבהם
ההלכה איננה מתייחסת לחזרה בתכ"ד .שהרי מופיעים ברשימת הגמרא בנדרים שני המקרים
הנוספים של מגדף ומגרש ,שאינם מופיעים בגמרא בב"ב .ומסביר הר"ן בנדרים )שם ,ד"ה
והלכתא( שאין מחלוקת בין הסוגיות שהרי מגדף בכלל עובד ע"ז ומגרש בכלל מקדש.
סביר להניח שהרשב"ם חייב להסכים עם הראשונים האלה בהבנתם את הסוגיא בנדרים )אא"כ
היה לו גירסא אחרת בגמרא בלי מילת "העובד"( ,אלא ,הוא סובר שהסוגיות אינן תלויות
בהדדי עד הסוף ,ושהגמרא בב"ב מחדשת שקיים ערוץ נוסף במכלול דיני ע"ז שבו ג"כ איננו
משגיחים בחזרה בתכ"ד ,דהיינו ,המקדיש בהמתו לע"ז .אמנם ,אפשר ג"כ להציע שגם
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מכיון שיש נ"מ למעשה לשלילת אפשרות חזרה בתכ"ד ,דהיינו חיוב הסקילה
של האדם ,בניגוד למקרה של הרשב"ם שאין שום נ"מ להקדשה לע"ז או
לחזרתו בתכ"ד מכיון ש"אין הקדש לע"ז".
הגמרא בע"ז )מד (:מיישמת את הכלל שאין הקדש לע"ז כדי להסביר
מדוע מותר לישראל לרחוץ במרחץ שהוקדש לעבודת כוכבים ,וז"ל הגמרא,
"וכי אמר נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי מאי הוי ,והתניא האומר בית זה לעבודת
כוכבים כוס זה לעבודת כוכבים לא אמר כלום שאין הקדש לעבודת כוכבים".
על בסיס אותה גמרא ,הר"י מקשה על הרשב"ם ,וז"ל" ,ואין נראה לר"י
דהתפסה לא שייכא בעבודת כוכבים דאמרי' בפ' כל הצלמים )ע"ז מד (:האומר
בית זה לעבודת כוכבים לא אמר כלום שאין הקדש לעבודת כוכבים" .וא"כ,
רואים שאין אדם יכול להקדיש בהמה לע"ז ע"י אמירה.
הר"י טוען שכמעט ואין מצב שאדם יכול להקצות בהמה לע"ז ע"י
אמירה בלבד .האיסור להקריב קרבן מבהמה שהוקצאה לע"ז בדרך כלל נובע
ממעשה או תהליך מסויים ולא מאמירה בלבד .הר"י מבסס את טיעונו על שיטת
ר"ל בגמרא בתמורה )כח (:שהקצאת בהמה לע"ז ע"י אמירה אינה אוסרת
למזבח אלא במקום שהבהמה הוקצאה לשבע שנים ,ששם לא שייך תכ"ד שהרי
אין חלות איסור עד סוף ז' שנים ,וז"ל הגמרא שם" ,אמר ר"ל :אין אסור אלא
מוקצה לשבע שנים".
בהקשר הזה ,מצטטים התוס' דעה נוספת מבעלי התוספות שחולקת על
טיעון הר"י בנוגע לגמרא בתמורה ,וז"ל" ,ויש לדחות דאם ימכרנו לכהנים של
עבודת כוכבים ע"מ לפטמו שבע שנים הוי מוקצה ואפילו חזר בו תוך כדי דבור
לא מהני" .לפי דעה זו ,אפשר לאסור בהמה למזבח בפסול מוקצה באמירה
בלבד ,ע"י התנאה בשעת המכירה שהבהמה תעבור תהליך של פיטום לע"ז.
מכיון שנאסרת הבהמה מיד ,יש לפנינו מצב שבו שלילת האופציה של חזרה
בתכ"ד גורמת להשלכה הלכתית .לפי דעה זו ,אמירת האדם יש ביכולתה ליזום
את חלות איסור מוקצה .יש לעיין האם לדעה זו ההקצאה לע"ז תתבטל והאיסור
ירד מהבהמה אם בפועל הפיטום ז' שנים לא יקרה .מכיון שברור שהאיסור חל
מיד משעת האמירה )ולכן שייך להזכיר את הדין שתכ"ד לא מהני( אף לפני
להרשב"ם שתי הסוגיות תלויין בהדדי ,ואפשר להציע טענה מחודשת שלפי הרשב"ם גם
במקצה דבר לע"ז יש נימה של "עבודה" של ע"ז.
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קיום התנאי ,סביר להניח שהאיסור לא יופקע באי-הגשמת התנאי .וא"כ יוצא
שלדעה זו בתוס' הצורך להזכיר באמירתו מעשה מסויים מהווה דרישה טכנית
3
בלבד כדי שהאמירה תהיה יעילה.
ייתכן שאותה דעה בתוס' אינה זהה לשיטת הרשב"ם ,שהרי משתמע
מהרשב"ם שכל אמירה של הקצאה לע"ז מספיקה ,ואין צורך שיזכיר מעשה או
תהליך מסויים באמירתו .יוצא שיש שלש דעות בתוס' :א' ,שיטת הרשב"ם שכל
אמירה של הקצאה מועילה; ב' ,שיטת הר"י שאמירה לא מועילה כלל כדי
לאסור בהמה באיסור מוקצה וצריך מעשה; ג' ,דעה ג' שאמירה מועילה אבל
בתנאי שהאמירה תתייחס במפורש למעשה .כנראה ,דעה הג' בתוס' מהווה מעין
שיטת ביניים מכיון שהיא מצריכה שילוב ,לפחות לגבי לשונו של אדם המקדיש,
בין אמירתו לבין מעשה כדי לאסור את הבהמה באמירה גרידא .ויש לתמוה
מה פשר דרישה זו? הרי ממ"נ ,או שנצריך אמירה או מעשה ,או אף שניהם ,אבל
אם מסתפקים באמירה ללא מעשה אמיתי ,מה היתרון בהזכרת מעשה בדיבור?
נדון בכך בהמשך ,וגם ,כמובן ,בשאלה הגדולה יותר לגבי פשר המחלוקת
בין הרשב"ם והר"י.
המכנה המשותף בין הרשב"ם והדעה הג' בתוס' הוא ,שבניגוד לשיטת
הר"י ,הם סוברים שאמירה מועילה לייצר איסור מוקצה ואין צורך במעשה.
ייתכן שהרמב"ם והראב"ד חלוקים באותו הענין אם אמירה מועילה כדי
לאסור בהמה באיסור מוקצה .הרמב"ם פוסק בהל' איסורי מזבח )ד:ד( שצריך
מעשה כדי לאסור בהמה באיסור מוקצה לע"ז ,וז"ל" ,מאימתי תפסל הבהמה
או העוף משום מוקצה משיעשו בהן הכומרים מעשה ,כגון שיגזזו אותה או
יעבדו בה לשם עבודה זרה אבל בדברים אינו נעשה מוקצה שאין הקדש
לע"ז" .והראב"ד )שם( משיג ,וז"ל" ,א"א יש בספרים שלנו נוסחא אחרינא אין
מוקצה אסור אלא עד שעה שיגוזו או שיעבדו בו כלום דמשעה שיגוזו אותו
כבר בטלה הקצאתו וחללוהו ולעולם בהקצאתו לא בעינן מעשה הואיל והקצה
את גופו להיות ע"ז".
 3לפי הגירסא השניה של רש"י בתמורה )כט (.בנוגע למימרא דר' יצחק יוצא שיש מצב שבו
האיסור של מוקצה נופל ,דהיינו אם הכומרים משתמשים בבהמה להנאת עצמן כמו בגיזה
ועבודה שלא לשם ע"ז .בכל מקרה ,אפשר לחלק בין פגיעה של עשייה ,כמו שיש שם ,והפגיעה
של אי-עשייה שיש אצלנו .למרות שז' שנים של הקצאה לא תמו או אף לא התחילו האיסור
מוקצה עומד בעינו כל עוד שלא נעשה מעשה בידיים שדוחה את הבהמה מהפולחן.
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כפי שמציין הראב"ד עצמו ,המחלוקת שלהם תלויה בשתי פירושים
שרש"י מזכיר לגמרא בתמורה )כט ,.שראינו לעיל בקשר לשיטת ר"ל( שמצטטת
שיטת רב יצחק .לפי הבנה אחת בגמרא ,נדרש מעשה של הכומר בבהמה כדי
לאסור את הבהמה לע"ז ,וז"ל" ,אמר רבא בר רב אדא אמר רב יצחק :אין
מוקצה אסור אלא עד שיעבדו" ,ומסביר רש"י שם )ד"ה עד שיעבדו( "עד
שיעבדו בו שום עבודה לצורך עבודת כוכבים או משיכת קרון או שום דבר
שאסור אבל מקמי הכי לא מיתסר" .לכאורה כך הבין הרמב"ם את הגמרא.
אולם רש"י )שם( מביא ומאמץ הבנה שניה ,שלכאורה נקט בה הראב"ד ,וז"ל,
"ל"א אין מוקצה אסור אלא עד שיעבדו בו שום דבר שיעשו בו שום עבודה
לצורך כומרי עבודת כוכבים אבל משיעבדו בו שום עבודה לא מיתסר דתו לא
מקרבי ליה וכ"ש ולשון זה נראה לי עיקר מדתני אלא עד שיעבדו בו ואי
ללישנא קמא לא ה"ל למיתני אלא והכי איבעי ליה למיתני אין מוקצה אסור
עד שיעבדו בו ולשון ראשון ל"ש ".גם הרמב"ם וגם הראב"ד פוסקים להלכה
כשיטת ר' יצחק ,אבל יש להם מסורות סותרות במה הוא בא להשמיענו;
להרמב"ם הוא בא להצריך מעשה ולהראב"ד הוא לא בא ללמדנו שצריך
מעשה כדי לאסור את הבהמה ,אלא ללמדנו שמעשים מסויימים שלא לשם
ע"ז בבהמה עלולים לדחות את הבהמה מהפולחן של ע"ז ולכן הבהמה שוב
מותרת .ולכן ,הראב"ד יכול לפסוק שאין צורך למעשה בבהמה כדי לאסור
אותה" ,הואיל והקצה את גופו להיות ע"ז".

 
לפי פשטות הדברים ,יוצא שמחלוקת הר"י והרשב"ם היא ג"כ מח' בין
הרמב"ם להראב"ד ,ולפי הרשב"ם והראב"ד אין צורך שיהיה מעשה כלל
ולהר"י והרמב"ם יש צורך שיהיה מעשה .אמנם ,הלחם משנה )שם( טוען שא"א
שהראב"ד יסתפק באמירה בעלמא ,שהרי אין הקדש לע"ז ,ולכן גם הראב"ד
מצריך מעשה ללוות את אמירת הבעלים ,והמחלוקת בין הרמב"ם והראב"ד היא
רק לגבי רמת המעשה הנדרש ,וז"ל" ,וי"ל דמ"ש הר"א ז"ל דבעי מעשה קצת
שודאי יניע גופו ויאמר זה לע"ז ובאמר לחוד לא סגי ומה שהשיג על רבינו ז"ל
הוא שכתב דבעי שיעשה מעשה גמור בגופו שיגזוז אותו וכו'" .הלח"מ סובר
שכדי שאמירה תצליח לאסור את הבהמה צריכים מעשה זוטא בנוסף לאמירה.
ויש לעיין מה פשר אותו צירוף ,אם האמירה היא העיקר או המעשה הוא העיקר.
סביר להניח שגם הלח"מ יודה שלהראב"ד האמירה היא העיקר והמעשה הוא
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טפל ,כפי שמדוייק בלשונו של הראב"ד בקביעתו ש"ולעולם בהקצאתו לא
בעינן מעשה הואיל והקצה את גופו".
ייתכן שהצעת הלחם משנה ,שאפשר שנצריך שילוב מסוים בין אמירה
למעשה ,נמצאית כבר בתוספתא .שהרי משתמע מהתוספתא בע"ז )ו:ג; ה:ט-י
במהד' צוקרמאנדל( ובמקביל ,מהתוספתא בתמורה )ד:א; ד:ב-ג במהד'
צוקרמאנדל( ,שהדרך היחידה לאסור בהמה באיסור מוקצה היא ע"י צירוף
אמירה ומעשה בבהמה .כפי שנראה ,שאלת היחס בין שני גורמים אלו בדברי
התוספתא היא פתוחה יותר .התוספתא ,בשני המקומות ,פותחת ואומרת
שבהמה רק נקראת מוקצה אחרי שיהיה בה מעשה .וז"ל התוספתא בע"ז,
"מאימתי נקרא מוקצה משנעשה בו מעשה" .וכמו כן מובא בשינוי קל בתוספתא
בתמורה ,וז"ל" ,מאימתי נקרא מוקצה משיעשה מעשה" .ומכאן )במיוחד
התוספתא בע"ז( ,מקור ללשון הרמב"ם )לעיל( ש"תפסל הבהמה או העוף משום
מוקצה משיעשו בהן הכומרים מעשה".
ואמנם ,התוספתא ממשיכה לפרט את הדרישות של הקצאה לע"ז.
לאחר דיון קצר בהלכות של איסור נעבד ,התוספתא חוזרת לדבר על הנושא
של איסור מוקצה ,ופוסלת כמה לשונות של הקדש לע"ז ע"פ הכלל שאין
הקדש לע"ז ,וז"ל התוספתא בע"ז" ,איזהו מוקצה מוקצה לעבודה זרה אבל
אמ' שור זה לעבודה זרה בית זה לעבודה זרה לא אמ' כלום לפי שאין הקדש
לעבודה זרה" .והקשה הר' איסר זלמן מלצר באבן האזל על הרמב"ם )שם(,
וז"ל" ,והנה לדעת הרמב"ם צריך לפרש דמה דמסיים אבל אמר שור זה לע"ז
היינו לומר דבדבור לא נעשה מוקצה אלא דוקא משנעשה בו מעשה ,וא"כ
קשה למה כפלה התוספתא ."...דהיינו ,אם עמדת התוספתא היא שמעשה
בלבד מספיק עבור האיסור של מוקצה ,לכאורה היה מיותר למנות את
האמירות שאינן מסוגלות ליצור את האיסור .ולכן ,משתמע מסוף דברי
התוספתא שלאמירה יש תפקיד באיסור מוקצה ,ושקיימות אמירות מסויימות
המסוגלות ליצור את האיסור.
מפרשי התוספתא הלכו בשני כיוונים כדי להסביר את כפילות דברי
התוספתא .האבן האזל )שם( פירש ,וקדמו החסדי דוד )על התוספתא ,בשני
המקומות( ,שהתוספתא מתייחסת לשני סוגי מוקצה ,חפץ המוקצה לתקרובת
ע"ז וחפץ המוקצה להיות ע"ז עצמה .העובדה שהתוספתא הפסיקה בין שני
פסקיה לגבי מוקצה כדי לדון באיסור האחר של נעבד ,תומכת בדבריהם.
לדעתם ,הרישא של התוספתא מתייחסת לבהמה המוקצה לתקרובת ע"ז
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המצריכה מעשה ,והסיפא ,מאידך ,מתייחסת לדבר המוקצה להיות ע"ז עצמה,
4
ששם מספיקה אמירה לחוד.
כיוון אחר בפירוש דברי התוספתא נקט ר' יחזקאל אברמסקי בחזון
יחזקאל )על התוספתא בע"ז ,עמ' יב-:יג ,(.והוא טוען ,שלפי התוספתא קיימות
שתי דרישות בכל בהמה כדי שתיאסר באיסור מוקצה ,גם אמירה וגם מעשה.
בנוגע להתחלת דברי התוספתא הוא מפרש ,וז"ל" ,מאימתי חל עליה שם מוקצה
ונאסרה למזבח  ...משיעשו בה הכומרים מעשה  ...אבל בדברים לא חל עליה
שם מוקצה שאין הקדש לעבודה זרה ."...ובהמשך ,הוא מפרש את סוף דברי
התוספתא ,וז"ל" ,מקצה להקריבה לעבודה זרה ,ואז אם עשו בה הכומרים
מעשה חל עליה שם מוקצה ונפסלה למזבח     ...
 ... אם אפילו הכומרים עשו בה מעשה ,לא חל עליה שם מוקצה".
לדעתו ,סוף דברי התוספתא מוכיח על תחילתם ,שבאמת יש צורך כפול באיסור
מוקצה ,דהיינו ,אמירה ומעשה ביחד.
ואם דברי התוספתא אמורים להתפרש כדברי החזון יחזקאל שאיסור
מוקצה צריך שני הדברים ולא מספיק רק אחד מהם ,יש לשאול שאלה עקרונית
לגבי היחס בין שני מרכיבים אלו הנחוצים ביצירת האיסור .מי מהם דומיננטי
ומי מהם משני? או ,האם הם שווים בחשיבותם ובהכרחיותם?
הזכרנו מקודם שקיים הבדל לשוני בין התוספתא בע"ז והתוספתא
בתמורה בצורה שניסחו את המעשה הנדרש בבהמה כדי לאסרה .בתוספתא
בתמורה מובא שהבהמה נאסרת כמוקצה "משיעשה מעשה" ,ואולם ,בתוספתא
בע"ז כתוב שהבהמה נאסרת רק "משנעשה  מעשה" .אפשר להציע שלפי
התוספתא בתמורה ,מסתפקים בזה שהבהמה תעשה מעשה ,כמו עבודה,
ביוזמתה או ביוזמת אדם שלא שייך לפולחן ,בהעדר הנחיית הכומר .לחלופין,
ברור מהתוספתא בע"ז שהמעשה של הבהמה חייב לבוא כתוצאה ישירה
מיוזמת הכומר ,ושהבהמה תשתתף בצורה פסיבית ,וכמו שקובע הרמב"ם
 4וז"ל החסדי דוד בתמורה )ריש פרק ד' ,ד"ה הנרבע(" ,דתרי מיני מוקצה איכא ,חד שהוקצה
לע"ז עצמה וחד שהוקצה להקריבו לפני ע"ז ,ומשונים בדינם ,דהמוקצה להקרבה לא נאסר
אלא א"כ עשו בו איזה מעשה כדאמרן ,אבל לא בדברים בעלמא ,אבל הוקצה לעבדו נאסר
לגבוה בהזמנה ובדבור בעלמא" .כמו כן ,אפשר לטעון שלזה כיון הראב"ד )לעיל( ,באמרו
שאיננו צריכים מעשה ,וז"ל )שם(" ,ולעולם בהקצאתו לא בעינן מעשה הואיל והקצה את גופו
להיות  ."ואפשר שיודה לשיטת הרמב"ם כשהוקצאה הבהמה להיות קרבן לע"ז.
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שהבאנו לעיל )שם(" ,משיעשו בהן הכומרים מעשה" .השאלה היא ,אם ההבדל
הזה הוא משמעותי.
אפשר להציע שאם לא מצריכים מעשה של הכומר בבהמה ,זה מציין
שלמרות שצריכים מעשה כדי לאסור את הבהמה ,המעשה הזה הוא גורם משני
וחיצוני ליצירת איסור ,ושבעיקר ,האמירה פועלת כגורם המרכזי בהחלת
האיסור .ואם כך ,אפשר להסביר שהמעשה רק מהווה היבט חיצוני להשלכותיה
של האמירה ,דהיינו ,הוכחה שכעת הבהמה שייכת לעולם של ע"ז .למרות
שנוקטים שאמירה בעלמא אינה יכולה לאסור את הבהמה משום שאין הקדש
לע"ז ,קביעה זו נובעת רק מבעייה טכנית שאין היבט חיצוני לאמירת הבעלים,
ובעיקר ,האמירה עדיין עומדת במרכז ,ואפשר שזו כוונת התוספתא בתמורה.
ואם כך ,אפשר להבין ביתר בירור את שתי שיטות שהבאנו לעיל.
אפשר להבין כעת את הדעה הג' בתוס' בסוגיה שלנו שמסתפקת במכירת בהמה
על מנת שיפטמו אותה ז' שנים ,ולמרות שעדיין לא נעשה שום מעשה בבהמה,
האיסור מתחיל כבר עכשיו .מכיון שהאמירה מתייחסת במפורש למעשים
העתידיים של הכומר ,וגם משום שעצם המסירה מותנית בכך ,אמירה כזאת
מספיקה ליצור איסור מוקצה בבהמה .אם המעשה הוא רק היבט חיצוני לתוקף
וכח האמירה ,מובן מדוע אמירה כזאת מועילה.
כמו כן ,אפשר להבין כעת את שיטת הלח"מ לגבי שיטת הראב"ד,
שלמרות שהוא לא מצריך מעשה גמור בבהמה ,הוא מצריך שבשעת האמירה
יהיה מעשה זוטא בבהמה ,כמו נענוע גוף הבהמה וכדו' .כפי שציינו ,גם הלח"מ
צריך להסכים ,על בסיס פשטות לשונו של הראב"ד ,שלהראב"ד ,האמירה היא
עיקר גורם האיסור .אם המעשה רק משרת את האמירה ,להעניק לאמירה ביטוי
חיצוני ,מובן מדוע מסתפקים במעשה זוטא בלבד עבור צורך כזה.
מאידך ,מהתוספתא בע"ז ,שטוענת שהמעשה בבהמה צריך להתבצע
ע"י הכומר בידיו ,משתמע שהגורם של המעשה תופס מקום מרכזי בהחלת
האיסור של מוקצה לע"ז .צריכים מעשה שמוכיח שהכומר שולט על הבהמה,
ולא הבעלים הקודמים ,גורם שחסר באמירת הבעלים בלבד .לגבי מעמד
האמירה קיימת שאלה פתוחה ,האם נאמר שהאמירה טפלה למעשה ,או
ששניהם ,ביחד ,תופסים מקום מרכזי בהחלת האיסור.
כדי להבין את התפקיד של האמירה ושל המעשה ,ובמיוחד אם שניהם
הכרחיים ביצירת האיסור ,צריכים להבין ,בצורה יותר ברורה ,את אופי האיסור.
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אפשר לקשר את דיוננו עד כה ,אם המעשה הוא העיקר או האמירה
היא העיקר ,או אם שניהם חשובים באותה מידה ,בהחלת איסור מוקצה ,עם
שאלת אופי האיסור .אפריורית ,אפשר להסביר את סיבת האיסור בשני
דרכים .הדרך הראשונה להסביר מדוע בהמה שהוקצאה לע"ז נאסרת למזבח
היא שהבהמה נאסרת מחמת האירוע של ההקצאה .ההקצאה מהווה דבר
שלילי בהיסטוריה של הבהמה ,המשאיר כתם מסוים עליה שפוסל אותה
להקרבה .הדרך השניה להסביר את סיבת האיסור היא ,שבצורה פורמלית,
ההקצאה של הבהמה מעניקה לה זהות כחלק מהעולם של ע"ז ,ולכן היא
נאסרת להקרבה.
שאלה זו אמורה להשפיע על הדרישות של האיסור .אם האיסור נובע
מההיסטוריה של הבהמה והכתם שהתלכלכה בה מאותו תהליך של ע"ז שעברה,
אז אולי רק מעשה ,ובמיוחד מעשה שייזם אותו הכומר ,יכול ליצור סטיגמה כזו.
לפי האופציה הזאת ,מובן מאליו מדוע אמירת הבעלים בעלמא ,כגון האומר
בהמה זו לע"ז ,אינה יכולה לאסור את הבהמה .וכנראה ,כך הבין הר"י
והרמב"ם.
מאידך ,אם האיסור למזבח נובע מזהות הבהמה כחלק מהעולם של
ע"ז ,אז אפשר להתעלם מן הצורך למעשה קונקרטי .ייתכן שאמירה בלבד,
בתנאי שהיא מוכיחה שהבהמה מיועדת לצרכי ע"ז ,יכולה לקבוע שהבהמה
כעת שייכת לעולם של ע"ז 5.וכך ,כנראה ,הבין הרשב"ם וגם ,מפשטות,
הראב"ד .ואף אם נצריך מעשה מסויים ,תפקיד המעשה יהיה רק להיות ביטוי
לקביעה הזאת לגבי מעמד וזהות הבהמה ,ונסתפק במעשה זוטא וכדו' .וכך
נסביר את הבנת הלח"מ בראב"ד ,את הדעה הג' בתוס' שלנו ,וגם את התוספתא
בתמורה .ואם נציע שלשיטת הרשב"ם והראב"ד גם מעשה גמור ללא אמירה
מספיק ליצור את האיסור ,ייתכן שזוהי רק דרך נוספת להגיע לאותה זהות ,שהרי
פשוט שמעשה גמור ג"כ יכול לקבוע זהות בבהמה.
 5דוגמא לאיסור ע"ז שאינו נובע ממעשה של ע"ז נמצא באיסור ההנאה של משמשי ע"ז.
הגרי"ז טוען )מובא בחידושי הגר"ח על הש"ס ,עמ' קפו במהד' המורחבת ,סימן שכא" ,בענין
משמשי ע"ז"( שאי אפשר שאיסור ההנאה של משמשי ע"ז נובע ממעשה ע"ז מכיון שהאיסור
חל אף בלא עבודה ,אלא ,וז"ל" ,אין המעשה אוסרת רק דזהו כי היכי דליחול עלייהו שם
משמשים ומה שיש עליהם שם משמשים זהו האוסרה".
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אפשר ששאלתנו לגבי אופי הפסול של מוקצה תלויה באיזה פסוק
מהתורה משתמשים למקור דין זה .חז"ל ,במקומות שונים ,ציינו ארבעה פסוקים
שונים כמקור אפשרי לפסול מוקצה למזבח 6.וייתכן ,כפי שנראה ,שהמקורות
השונים משקפים הבנות שונות באופי האיסור.
הפסוק הראשון שנעסוק בו מופיע בפרשת שופטים )דברים יז:א(" ,לא
תזבח לה' אלקיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת ה' אלקיך
הוא" .פסוק זה מצוטט בכמה מדרשי חז"ל כמקור לפסול מוקצה ,אבל בשני
אופנים כפי שנראה להלן .הדרך הראשונה לדרוש את הפסוק נמצאת בספרי
)שם ,פיסקא קמז( ,שלומד את הפסול מהמילים שבסוף הפסוק" ,תועבת ה'
אלקיך הוא" .וז"ל הספרי" :מנין לרובע ונרבע ומוקצה ונעבד תלמוד לומר
תועבת ה' אלקיך הוא" .לפי הספרי ,האיסור להקריב בהמות אלה נובע
מה"תועבה" שבהן .יש רמה של חידוש בזה שבהמה שהוקצאה לע"ז נכללת
בתוך הקטגוריה הזאת .אין זה מפתיע שהתורה רואה כמתועב בהמה ששימשה
כחלק ממעשה זנות או ע"ז ממש ,ולכן סביר שברובע ,נרבע ,ונעבד יש איסור
בבהמה מכיון שיש בה הסטיגמה של תועבה .החידוש של הספרי הוא שגם
בהמה המוקצה לע"ז ,שלא עבר מעשה קונקרטי של ע"ז שמחייב עושיה
במיתה ,ג"כ נאסרת להקרבה בתור "תועבה" .הספרי מחדש שגם הקצאה לע"ז
יוצרת סטאטוס של "תועבה" בבהמה .בכדי למתן את החידוש שבדרשה זו,
היינו מצפים שצריכים מעשה גמור בבהמה ע"י הכומר ,כדי שבאמת תהיה
"תועבה" בבהמה.
הדרך השניה לדרוש את הפסוק נמצאת במדרש תנאים )שם( ,שלומד
את האיסור מהמלים "כל דבר" שבפסוק ,וז"ל" ,ד"א כל דבר להוציא רובע
ונרבע ומוקצה ונעבד וכלאים וטרפה ויוצא דופן" .משתמע שהפסול להקרבה
בבהמות הללו נובע מה"דבר ]רע[" שיש בהם ,ולא מחמת עבירה ספציפית
שנעשתה עמה .לדעת מדרש זה ,התורה מחדשת כאן שלא רק מום פיזי פוסל

 6וכבר מזכיר התוס' בתמורה )כט ,.ד"ה מנין למוקצה( שיש כמה מקורות אפשריים לדין זה,
וז"ל" ,דהא דרשינן מקראי אחריני טובא".
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בהמה להקרבה ,אלא גם מום רוחני ,שנוצר ע"י "דבר רע" שנעשה בבהמה.
הבהמות הללו נפסלות להקרבה בצורה יותר פורמלית ,מחמת זהותן כבהמות
בעלות "דבר רע ",ושהעיקר אינו תועבה דווקא .לכן ,הפסולים של בהמת
כלאים וטרפה ג"כ כלולים באותה דרשה .ואם כן ,לא בהכרח נצפה שיהיה
מעשה גמור בבהמה ,ואולי נסתפק באמירה בלבד.
בסוגיה במס' תמורה )כח-:כט (.מובאות עוד שלש מקורות אפשריים
לדין זה .בראשית הדיון שם ,מובא הפסוק שבתחילת ספר ויקרא )א:ב(" ,דבר
אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה מן הבקר
ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" .וז"ל הגמרא" :מן הצאן להוציא את המוקצה,
ומן הצאן להוציא את הנוגח" .דרשה זו מופיעה בספרא )דבורא דנדבה ,פרשה ב
אות יא( וגם בכמה מקומות אחרים בבבלי )ב"ק מ ,:בכורות מא ,.ונדה מא,(.
ומשתמע ,מחוסר התייחסות הכתב לתועבה ,השחתה וכדו' ,שהפסול הוא
פורמלי ומשום הזהות שבבהמה שנוצרה ע"י הקצאתה לע"ז.
כמו כן ,בסוף הסוגיא שם מובאת דרשה שמשקפת בצורה ברורה
יותר שלא צריך מעשה כדי לאסור את הבהמה .הגמרא מביאה מקור לאיסור
שמבוסס על הפסוק בתחילת פרשת צו )במדבר כח:ב(" ,צו את בני ישראל
ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו".
ודורש רב טובי בר מתנה בשם ר' יאשיה ,וז"ל בגמרא" ,מנין למוקצה מן התורה
שנאמר תשמרו להקריב לי במועדו כל שעושין לו שימור  ...תשמרו להקריב לי
במועדו קאמינא ,לי ולא לאדון אחר ואיזהו אחר שמקריבין לו הוי אומר זו
עבודת כוכבים" .מכאן ברור שהפסול להקרבה של מוקצה נובע מעצם השימור
של הבהמה לצורך ע"ז ,ואינו נובע משום מעשה או תהליך של ע"ז שעברה
הבהמה .צריכים רק לקבוע שבהמה זו אמורה להשתמר לע"ז ,וסביר מאד להניח
שאמירת הבעלים תספיק לענין זה.
אמנם ,באמצע הסוגיא יש דרשה שלישית ,שהרלוואנטיות שלה לדיוננו
היא מעורפלת .הגמרא ,בשלב הזה בסוגיא ,מנסה ללמוד את הפסול לקרבן של
רובע ונרבע ,ומביאה את הדרשה של תנא דבי רבי ישמעאל על הפסוק מפרשת
 7הסבר זה דומה לקביעת רב אשי לגבי פסול רובע ונרבע בתמורה )כח ,(:וז"ל" ,אמר רב אשי
משום דאיכא למימר מעיקרא דדינא פירכא ,מה לבעל מום שכן מומו ניכר תאמר ברובע ונרבע
שאין מומו ניכר הואיל ואין מומו ניכר יהא כשר לגבי מזבח ,ת"ל מן הבהמה להוציא רובע ונרבע".
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אמור )ויקרא כב:כה(" ,ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלקיכם מכל אלה כי
משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם" .וז"ל תנא דבי רבי ישמעאל בגמרא" ,מנין
שהן אסורין ת"ל כי משחתם בהם מום בם ,ותנא דבי ר' ישמעאל כל מקום
שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכבים  ...כל שהמום פוסל בהן
דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלין בהן" .לפי דרשה זו ,בהמות מסויימות
פסולות להקרבה משום שאירעה בהן "השחתה" מסויימת .נראה איפוא שהפסול
להקרבה מבוסס על מעשה מכוער שאירע בחיי הבהמה ,שהשאיר כתם עליה,
ולכן היא פסולה להקרבה .מכיון שהגמרא שם מדברת רק על פסול רובע ונרבע
קשה להסיק אם מוקצה לע"ז כלול בתוך הקטגוריה של "עבודת כוכבים" או
שרק איסור נעבד ,ששם בודאי אירע בבהמה מעשה של השחתה של עבודת
כוכבים ,הוא בכלל דרשה זו.
בסוגיא אחרת בבבלי ,בחולין )כג ,(.מובאת דרשת תנא דבי רבי
ישמעאל רק לגבי איסור נעבד ,וז"ל הגמרא" ,כי איצטריך קרא למעוטי נרבע
ונעבד  ...הואיל וכתיב כי משחתם בהם מום בם ותנא דבי רבי ישמעאל כל מקום
שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכבים  ...כל שהמום פוסל בו
דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלין בו ."...ייתכן ,שלפי אותה סוגיא ,אפשר רק
ליישם את דין תנא דבי רבי ישמעאל ,שמבוסס על "השחתה ",בקשר לאיסור
נעבד ,שהבהמה היתה חלק של איסור ע"ז שמחייב את עושיה במיתה .אפשר
להבין מזה שהסוגיא בחולין השמיט את הפסול של מוקצה מדרשת תנא דבי רבי
ישמעאל ,שדורשת דבר מושחת ,שלפי אותה סוגיא בחולין ,סיבת הפסול
במוקצה אינה מעשה של השחתה שנעשה בבהמה ,אלא זהות פורמלית של
הבהמה כחלק מהעולם של ע"ז.
לחלופין ,בסוגיא בבכורות )נז (.משתמשים בדרשת תנא דבי רבי ישמאעל
בנוגע לאיסור מוקצה ג"כ .מובא שם בסוגיא חילוק בדין בין מעשר בהמה
לקדשים ,דהיינו ,שרק בקדשים קיים פסול של מום ופסול של "כי משחתם בהם",
ומביאים את דרשת תנא דבי רבי ישמאעל לגבי קדשים ,וז"ל הגמרא" ,הכל לאיתויי
מאי ,לאיתויי הא דתנו רבנן הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר
וטומטום ואנדרוגינוס כולן נכנסין לדיר להתעשר  ...ותנא דידן אי גמר תחת תחת
מקדשים הני נמי לא ואי לא יליף הני מנא ליה ,לעולם גמיר והני רחמנא רבינהו
דכתיב כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם ותנא דבי רבי ישמעאל כל מקום
שנאמר בו השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודה זרה דבר ערוה  ...רובע ונרבע דבר
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ערוה ,מוקצה ונעבד עבודה זרה ."...הרי רואים כאן בצורה ברורה שהבבלי כולל
את הפסול של מוקצה בקטגורית "דבר עבודת כוכבים" של תנא דבר ר' ישמעאל.
ולפי עמדה זו ,אפשר לטעון שגם באיסור של מוקצה המחייב הוא ההשחתה
בבהמה .וא"כ סביר מאד להניח שאם נאמץ מקור זה כהמקור לפסול מוקצה ,נצריך
מעשה גמור בבהמה ,ואולי אף ע"י הכומר עצמו ,כדי לאסור אותה.
כמו כן ,התוס' בחולין )שם ,ד"ה כי משחתם( מניח כדבר פשוט שלמרות
שמוזכר בסוגיא רק איסורי נרבע ונעבד ,גם הפסול של מוקצה בכלל הדרשה,
וז"ל" ,אבל בנרבע ורובע ומוקצה ונעבד לא אשכחן שום פלוגתא ומשמע דכולהו
מודו דמתעשרין כדדרשינן התם ממשחתם" .וכן פירש רבינו גרשום בתמורה
)כח ,(:וז"ל" ,נרבע ומוקצה ונעבד מימעטי מהשחתה ]דהיינו[ ערוה וע"ז".
ולכאורה ,פשוטו של הפסוק המובא בדרשת תנא דבי ר' ישמעאל תומך
בשיטתם שהפסול אינו מוגבל לאיסור נעבד .שהרי הפסוק בדברים )ד:טז(
שמזכיר השחתה בע"ז עוסק באיסור של עשיית פסל ,שאינו ,ע"פ פשוטו,
האיסור של עבודה זרה ממש ,וז"ל הפסוק" ,פן תשחתון ועשיתם לכם פסל
תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה" .ומסביר הרמב"ם בסה"מ )לאוין ,מצוה ב(,
וז"ל" ,וחייב מלקות רוצה לומר על עשיית העבודה זרה ואפילו עשאה לו זולתו
8
במצותו ואע"פ שלא עבד אותה".
הרמב"ם ,בהל' איסורי מזבח )ג:ו( ,מביא את דרשת תנא דבי רבי ישמעאל
כהמקור לפסול מוקצה ,וז"ל" ,וכן הרובע והנרבע והמוקצה לע"ז והנעבד אע"פ
שהן מותרין באכילה הרי הן פסולין לגבי המזבח שנאמר כי משחתם בהם כל
שיש בו השחתה פסול ,ובעבירה הוא אומר כי השחית כל בשר ,ובע"ז כתיב
כי שחת עמך" 9.לשיטתו ,הרמב"ם ,שמרחיב את דרשת תנא דבי רבי ישמעאל

 8הרמב"ן )לאוין ,מצוה ה( משיג עליו שהאיסור של עשיית פסל הוא קבלת הפסל לאלוה ,וז"ל,
"וכן בכל מקום יתפוס בע"ז כלשון הזה פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל )ואתחנן ד(
והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל )שם( .ואין הכוונה בעשייתם אלא בעבודתם והקבלה באלהות
שלהם" .לפי שיטת הרמב"ן ,שה"השחתה" שאסרה התורה בעשיית פסל היא באמת קבלתו
לאלוה ,מובן מדוע בכמה מקורות בחז"ל הדרשה של תנא דבי רבי ישמעאל מתייחסת דווקא
לאיסור נעבד ,שעוסק בע"ז ממש ,ולא למוקצה.
 9אמנם ,יש לתמוה על הרמב"ם שמחליף את הפסוק שמלמד שיש "השחתה" בע"ז ,ומעדיף
ללמד מהפסוקים שמתארים את חטא העגל )שמות לב:ז ודברים ט:יב( במקום ללמוד מהפסוק
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לרבות את הפסול של מוקצה ,ג"כ מצריך מעשה גמור ע"י הכומר בבהמה כדי
לאוסרה ,כמו שראינו לעיל )ד:ד מהל' איסורי מזבח( ,וז"ל" ,משיעשו בהן
הכומרים מעשה" .רק במעשה כזו אפשר לראות בו "השתחה" של ע"ז בבהמה,
ואמירת הבעלים וגם מעשה זוטא לא יספיקו.
נחזור כעת לדיון שבו פתחנו את דברינו ,איך להסביר את המקרה שבו
הדין של תוך כדי דיבור אינו שייך בעבודה זרה .כמצופה ,הרמב"ם ,בהל' עכו"ם
)ג:ד( ,מבין את הגמרא באותה דרך שנקט הר"י ,שמדובר באומר "אלי אתה"
לע"ז ,ולא במקצה דבר לע"ז באמירה ,וז"ל הרמב"ם" ,המקבל עליו אחד מכל
מיני עבודת כוכבים באלוה חייב סקילה ואפילו הגביה לבנה ואמר לה אלי אתה
וכן כל כיוצא בדבור זה חייב ואפילו חזר בו בתוך כדי דיבור ואמר אין זה אלי אין
חזרתו כלום אלא נסקל" .הרמב"ם אינו יכול לפרש את הסוגיא בדרך שפירשו
הרשב"ם וראשונים נוספים שמדובר בהקצאת בהמה לע"ז ,שהרי לפי הרמב"ם
אמירת הבעלים היא מיותרת לגמרי ,משום שהגורם היחידי שנדרש כדי ליצור
"השחתה" בבהמה הוא מעשה הכומר .ובמעשה זו ,ברור שלא שייך דין תכ"ד.
ראינו כמה מקורות אפשריות לדין זה שבהמה שהוקצאה לע"ז נאסרת
להקרבה ,וראינו איך המקור יכול להשפיע על האופי והדרישות של האיסור.
בפרט ,ניסינו לשפוך אור על המחלוקת בין הראשונים ,כולל בעלי התוספות
בסוגיה שלנו בב"ב ,אם אמירת הבעלים היא יעילה כשלעצמה ,או בצירוף עם
מעשה ,או מיותרת לגמרי ,כדי לאסור בהמה להקרבה בפסול מוקצה.

שאוסר עשיית פסל .וזאת בניגוד לפירוש המשניות של הרמב"ם על המשנה בתמורה )ריש פרק ו(,
ששם הרמב"ם מצטט את דרשת תנא דבי רבי ישמעאל עם הפסוק של עשיית פסל.
ייתכן שהתעלמות הרמב"ם במשנה תורה מהפסוק שעוסק באיסור עשיית פסל נובע משיטתו
לגבי איסור זה ,כמו שראינו בסה"מ ,שהוא איסור עצמאי שהאדם עובר עליו גם כשלא עבד את
הפסל בפועל .מכיון שהאיסור מנותק מאיסור ע"ז ,הרמב"ם לא ראה באיסור זה דבר של "השחתה".
לכן ,מצטט את הפסוקים המדברים על ההשחתה שאירעה בחטא העגל ,ששם היתה חטא של
ע"ז ממש .לענייננו ,בעמדת הרמב"ם גלום חידוש לענין האיסור של מוקצה .שלמרות שעשיית
פסל נחשבת כדבר מנותק מאיסור ע"ז ,לא כן הדברים בהקצאת בהמה לע"ז ,שמעשה ההקצאה
קשור יותר ,במישור הרעיוני ,לאיסור ע"ז ,ולכן קיים בשניהם ,בהקצאה ובעבודה ,המכנה המשותף
של "השחתה".


ראב"ד תבריז ,איראן

 
 
 
 
רבינו ישעיהו היה נצר למשפחת ה'אדוני' המפורסמת,
שהעמידה מתוכה במרוצת הדורות תלמידי חכמים מופלגים,
וביניהם המדקדק המפורסם רבי דונש בן לברט ,מחבר הפיוט
לשבת "דרור יקרא".
רבינו נולד בשנת ה' אלפים ס' בבגדאד .בהיותו כבן
עשרים נקרא לכהן פאר בעיר תבריז שבאיראן .במשך שנים
ארוכות עמל רבינו לקבץ סביבו חבורת ת"ח ,אותם הדריך
בנתיבות התלמוד ומפרשיו .לאחר שהללו הוסמכו לרבנות,
יורה יורה ידין ידין ,נפוצו לכל עבר ,ובכל עיר ועיר הקימו
בית מדרש ללימוד התורה.
רבינו נודע כמקובל גדול ,אשר כל רז לא אניס ליה.
בהיותו כבן כ"ה שנים חיבר את ספרו בקבלה ,הנקרא חיי
הנפש .הספר עוסק במעשה בראשית ומעשה מרכבה ,פירוש
התפילה עפ"י הסוד ,ראיות לחידוש העולם ,ביאור השם
המפורש ,פירוש לספר יצירה ועוד.
התודה והברכה להרב משה הלל זרי שליט"א שעמל
שנים רבות בפיענוח ובהגהת הספר .הננו מדפיסים כאן את
ההקדמה ,מתוך אוסף בית המדרש לרבנים בניו יורק מס'
 .1842התודה נתונה להם על רשותם להדפיסה.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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 ...קראתיו חיי הנפש לפי שבידיעתו יחיו נפשם ונפש הנמשכים
אחריהם כי חיים הם למוצאיהם .ולא יבושו כל קוניהם ככתוב כי מצאי מצא
חיים .וחלקתיו לח' ספרים ואלה פרטיהם:
 כללתי בו רוב כונת חכמת האלהית וקראתי שמו .
 כללתי בו ראיות חדוש העולם וקראתי שמו ספר .
  כללתי בו סוד קצת ההלכות אשר בתלמודנו הבבלי וגם פירוש
התפלות ,וקראתי שמו .
 כללתי בו פירוש מעשה בראשית וקראתי שמו .
  כללתי בו פירוש מעשה מרכבה והוא פירוש ספר פרקי היכלות,
וקראתי שמו ספר .
 כללתי בו פירוש השם הנכבד והנורא.
כללתי בופירוש עשר ספירות בלימהוקראתישמו 
כללתי בו פירוש ספר יצירה וקראתי שמו 
כאשר התחלתי בביאור אלה הספרים הייתי בן עשרים שנה .והשלמתי
ואני בן עשרים וחמש שנים במדינת תבריז.
והנה מספר פרט הספרים בדרך משקל .בספר עץ חיים וספר עץ הדעת,
וספר גן עדן וספר הכבוד .ואוצר החכמה וכתר הנורא .וספר הסגולה למוד
תוסיף כבוד .וחבר עמהם לביאור המציאות .לב לרבו רבי יוסף מנוחתו בכבוד.

 
אני משביע בה' אלקי ישראל למי שנדבה רוחו לכתוב את זה המאמ'
שיכתבהו על סדר שכתבתי ולא יפריד ספריו זה מזה .אכן יסרגל לכולם בסרגול
אח ולא יגלה מזה המאמ' אפי' דבר אחד למי שלא עסק בתלמודינו הקדוש,
ולמי שאין לו ידיעה מקצת סודות התורה אפי' יהיה בנו ,כל שכן תלמידו .ולא
ידרוש מהם בקהל ועדה .אבל למאמ' השקפת השכל ילמד למי שירצה ויתקן
שגיאותיו בלשון מוסר .וברוך המקיים צווי משבועתי זו .ובהפך המבטלים .וכל
ישראל יתברכו ברכות שמים מעל .אמן.
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דע אתה המעיין במאמרי זה כי עלה בלבו להרחיב לך הקדמה בפתיחת
זה המאמר ולהודיע לך סדר העתקת החכמה מדור אל דור .מאדם הראשון עד
זמנינו כדי שלא יורוך פריצי עמינו באומרם כי לא היתה בינינו ספרי החכמה
מקודם .אכן עתה גנבנו אותן מן האומות .חלילה וחס.
אמנם ספרי החכמה הם שלנו מזמן אדם הראשון ועד עתה .ואדרבא
האומות גנבו אותם מאיתנו .וספרי החכמה הם שלנו .כי כשנברא 
תחילה מחפץ אלוהי היה יודע מציאות השם יתעלה ואחדותו ,והרחקת הגשמות
מאתו יתעלה ,וסדר עולם הרוחני והגלגלי ,והשכל מעצמו .לפי שלא היה ברוא
מכתם טומאת הזרע ,אכן מחלק העליון.
וכאשר נתנבא נגלו לו עוד סודות אחרות עליונות ,ממה שלא ידעם
קודם שיתנבא .ולמדם לבנו  .ושת למדם ל .וחנוך ל .וכאשר נתנבא נח
נגלו לו כמו כן סודות אחרות עליונות .וכתב את החכמות שהיה יודע עם מה
שנודע לו בנבואה בספר ולמדם לבנו .
והיה שם בימי אנוש .וכשטעו בני אדם בימי אנוש בטעות ע"ז ועבודת
המזלות והכוכבים ,ונשתכח מן העולם שם האל יתעלה ,היה שם בן נח מלמד
ספרי החכמות במערות ובמחבואות ליחידים מפחד אנוש.
והיה  ע"ה שוקד בסתר בבית מדרשו של שם בן נח .ולמד
משם ספרי החכמות ,וידע למציאות האל ית' ואחדותו בדרכי המופת .וקרא בשם
ה' אל עולם עד שנודע הענין לנמרוד הרשע והשליכו בכבשן האש .והצילו האל
ב"ה ונתנבא .וכאשר נתנבא נגלו לו סודות עליונות יתירות על מה שהיה יודע.
וחיבר מהכל ספר יצירה אשר נלאים רוב החכמים מלדעת פירושו.
ולימד את ספרו הנזכר לבנו  , ולא לישמעל .כמאמ' שרה את
האמה הזאת ואת בנה ...וחיזק האל דבריה כאשר גזר כל אשר תאמ' אליך שרה
שמע בקולה כי ביצחק וגו' .וגזר ואת בריתי אקים את יצחק .והברית הזאת היתה
הנבואה כאשר פירשנו בפסוק הנה אנכי כרת ברית בספר ההשגחה בפרק שביעי
מן הספר בהשקפת השכל.
ואחר שלמדו יצחק אבי' ע"ה נתנבא ,כי לא יתנבא מי שאין לו חכמו'
כמו שלא יתנבא הבהמה .וכל שאין לו חכמה הוא בהמה על צורת אדם.
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ויצחק אבי' ע"ה לימד הספר הזה לבנו  ולא לעשו ,שהוא
היה איש יודע ציד איש שדה ,ויעקב איש תם יושב אהלים .והיה עוסק בלימוד
החכמה ,וכבר אמרתי שלא יתנבא מי שלא יחכם .וא"כ נתנבא גם יעקב אע"ה
בתחילת נסיעתו כמו שנא' ויחלם והנה סולם מצב וגו'.
ויעקב אבי' לימדו ל בנו ,ובחר בו משאר בניו .ולוי למדו ל
בנו .ועמרם לימדו  .ואח"כ נגלה אליו השכינה בלבת אש
מתוך הסנה.
ואחרי אשר הגענו בזכר זה המעמד המקודש נרחיב בו הביאור
מעט .ונא' דע כי סנה הוא אילן קוצים ,והוא רמז אל הגוף שבו יצר הרע
וכוחותיו הדומים לקוצים .והאש הוא רמז אל הנפש המורכבת בגוף .ומלאך
השם הוא השכל הפועל השופע על הנפש .וכל אלו נבאר בזה המא' בעזרת
האל ית'.
וכאשר ראה אדונינו משה ע"ה את סדר מציאות האדם כן תמה
ואמר כי איך הוא שאינה ניתכת ,יצר הרע וכוחותיו הרמוז בסנה מסבת
מציאות הנפש הרמוז באש ואמ' מדוע לא יבער הסנה .והשיבו ב"ה אל
תקרב הלום .ר"ל אל תהרהר אחר מעשיו כי לא תוכל לידע אותם .ואם תרצה
לידע אותם של נעלך מעל רגלך .ר"ל השלך והוצא מעליך כל החלקים
השפליים שבך הרמוזים במנעלים ,שהם שפלים מכל מלבושי הגוף .וכבר
יצאנו מכונתינו.
ועתה נחזור לדברינו הראשון ונאמ' כי כאשר נתנבא אדונינו משה
ע"ה וזכו אבותינו במעמד המקודש והנורא של מתן תורה ,נתבארו להם
השגות עליונות .וחברו ספרים רבים במיני החכמות עד זמן חרבן בית ראשון.
וכשעלה נבוכדנצר הרשע והחריב את הבית לקח לדניאל חנניה מישאל
1
ועזריה ע"ה .וגם לקח לספרי החכמות והעתיקם בלשונו...
 ...אנשי הפילוסופיא ומראיותיהם והם כמפתחות בהבנת אלה החכמות
ועל כן הוא מותר ללמד אותו המאמר לכל מי שירצה.

 1כאן חסר דף אחד מהכת"י.
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אמנם זה המאמר אינו דומה לו כלל לפי שהוא מדבר בהשגות עליונות
רוחניות וסודות נבואיות אשר נתעוררו עיני בעלי חכמה הפילוסופיא מידיעתם
לפי שלא זכו במעלת הנבואה .ולא ניתנה זאת המעלה רק לשלמי' בסודות
הנבואה באומתינו הקדושה ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל .ועל כן
לא נתתי רשות ללמד זה המאמר רק ליחידים השרידים אשר ה' קורא.
והשבעתי ועוד אני מחזק שבועתי כדי שלא יורה בו אחד מן המעיינים
התר לעצמו למי שלא נאמרו בו הדברי' באש' נז' נזדמן .וגם לא נאמרו בו דברי
הפילוסופיא וראיותיהם שדופות הקדים רק עיקרים נבואיות אחרי דרישה
וחקירה רבה ועיון השגה דקה שכליית.
ועל כן אל תטעה שתוכל להבין דבריו בפעם ופעמי' ושלש .אכן הפוך
בה והפוך בה ,והגה בה דכולא בה .ובה תחזה ,סיב ובלי בה .ומינה לא תהוי',
שאין לך מדה טובה הימנה .ולפי צערא אגרא שמור מצותי וחיה.
ועתה אחל בכתיבת הספרים שידעתי וה' אלקים יעזור לי אמן .ברוך ה'
שבראנו ,מיודעי סודו וסתרותיו .הוא יעזור עבדו לבאר את מקצת פעולותיו
וסודותיו חכמת האלהית .ונקראת מה שאחר הטבע .וחכמת הטבע נקראת 
וחכמת האלהית נקראת  
שיר משכיל ידרוש אורח חיים .עד תשכון מעלת נשמתו .גם כן יסור
משאול מטה .תדבק עלול אל עלתו .הורני אל דרכי טובך .לרב תרבה נחלתו.
בשם ה' א-ל עולם .הספר הראשון ממאמר חיי הנפש ונקרא 

פתח המחב' ואמ' יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם ,הנעלה על כל
תהלה ואין לקדמותו תחלה לפי שהוא מחוייב המציאות .וכל הנמצאים בלעדיו
הם אפשרי המציאות .הבורא יש מאין ולא תשורהו עין הבוחר באדם מכל
נבראיו ,והמעלהו על כל נמצאיו בחכמה ובתבונה ובדעת ובדיבור.
ורובי שלומות תושפע על נפש נביאו האמתי הוא מובחר הנבראים
וראש הנמצאים ואדון הנביאים הראשונים והאחרונים אדונינו משה רע"ה ועל
שאר אנשי בריתו ושומרי תורתו ומחזיקי דתו ויהיה א'ו'י'ה'.
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שיר לרב תרבה נחלתו .פרי צדיק עץ חיים וגו' .קרב משכיל אלי הגן
וידעתיו .בשושנים ומיני מעדנים.
ותפשוט את כתונת גוף ותלבש .כסות הבין וירבו לך ששונים.
בעץ חיים הגה תמיד ותרווך .אחי על ראש כלל אויבי' ועויינים.
ואם תוכל להבין את דבריו.

תהי מכיר ליוצר המעונים.

אזי תזכה בטובת אל ]ועת זק" נך[ תהיה דשנים רעננים.
מחובר הוא עלי שם שר וגדול אליהו נבון כל הנבונים.
הבו בלשי יהי יקר כמו זה.

מאוד ראוי לשלחו אל קצינים.

לויה עם תבונה עם שררה .כלולים בו לזאת הוא ראש לרוזנים.
יחייה לו בנו משה אלקים.

ובנים יהיה רואה לבנים.

ואחיו מרדכי יזכה להודות.

בתורת אל ומשפטים ודינים.

ועל שונאם תהי שוכן עננה.

וסרו מאה ובם כל יגונים.

ונורא לאדוני האדונים.
עלי פה נפקחו עיני עבדיו.

בקול עשור וקול עוגב ומינים.
להבין את סתריו הצפונים.

ונפשם חצבה מפז יקרו .ואל תוך לב משרתיו לו מבינים .לזאת יאמ'
ישעיה בן יהוסף .תנה אל א-ל לאין כח ואונים.

 
נאם עבד התורה ישעיהו המכונה בשפרב בן הרב רבי יוסף ז"ל .כאשר
הפצרתה בי חכם חרשים ונבון לחושים וראש השלישים ושר החמושים.
ומשפחותיך בחכמי' חגורים חמושים ודבריך תאות הנפשים.
כי אתה איש האיש ובנן של קדושים אשר אל אל נגשים 
לחבר לך ספרי נותן אמרי שפר.
מטעו עץ חיים ופריו אשכול הכופר .ויכריחוני חסדיך היקרים לצלול במים
אדירים ולהעלות פניני אמרים.
והחלתי לעיין בספר החכמי' והפילוסופי' .ובהביטי בהם ניתוספה לי
הבנה דקה לא יבינוהו כי אם לטושי העינים.
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ועלה בדעתי לחבר לך מאמ' אחד מהם והוא זה להיות לך למשיב נפש.
ויודעו ימצא תענוג עולם ואכל וחי לעולם .ולזה קראתיו  .תודיעני
אורח חיים שובע שמחות את פניך נ"ע בי"מ ]נ"צ?[.
דע כי מי שיעסוק בחכמה ממיני החכמות צריך לו שיצייר תחלה לאותה
החכמה כדי שיהי' לו השקפה בבקשת אותה החכמה.
וגם יעמוד על שערים ושאלות של אותה החכמה בכלל ,ואם לא –
תהיה בקשתו סכלות גמורה .ובקשת סכלות גמורה הנקרא' בערבי טלב מג'הול
היא שקר ,לפי שאין הנפש משגחת עליה .והשני צריך שיצייר הנאת אותה
החכמה .ואם לא – תהיה בקשתו הבל .והשלישי צריך שיצייר נושא אותה החכ'
הנקרא' בערבי מוצע עלם.
לפי שידיעת ההפרש בין חכמה לחכמה הוא בידיעת נשואו ,כי על דרך
משל הנאת ידיעת חכמת האלהית הוא לדעת מציאות האל יתעלה .ונשואו הוא
קיום אחדותו הנקר' בערבי באת לוחדאני .ומהותו הרחקת הגשמות הנק' בע'
אבעד אל גסמאניה.
והכחשת השניות הנק' בער' אנבאראל תנאה .ודומה מחשבתנו והשגתנו
כשנעיין בענינים האלהיים ובדברי' הרוחניים בעיני העטלף שיעיין בשמש.
כי באמת לא יוכל להשיג מאותו האור כלום מפני חולשת מאור עיניו ורוב
בהירות השמש כן השגתינו היא חלושה מאד מהשגת דברים הרוחניים ומהבנת
ענינים האלהיים.
אמנם ידענו זה המעט כי בעבור שמציאות העלול מורה על מציאות
העלה .על זה הוצרך שיברא האל ית' לאלה העולמות כי הם מורים על מציאותו
ית' .ואם תשאל ותאמר כי למה לא ברא עולם אחר?
אכן ברא ג' עולמות .ואמ' לפי שהוא ית' בתכלית השלמות צריך להיות
כמו כן מעשיו בתכלית השלמות .ועל כן ברא ג' עולמות ,שהם רוחני ,וגלגלי,
ושפל .ולפי שהוא ית' אינו גשם ,על כן הוצרך שעולם העליון יהיה מובדל
מהגוף .ולפי שעולמו יש לו קצת דמיון למציאותו ית' ,א"כ אינו פלא אם יברא
האל ית' דבר שידמה לו.
ועל כן הוצרך שיברא עולם הגלגלי .ולפי שהוא ית' חי ,א"כ צריך
ג"כ שיהיה מעשיו חיים והתנועה היא סבת החיים .על כן הוצרכו הגלגלים
להיותם מתנועעים .וסבת תנועתם הוא חוקם כאשר זכרנו 
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ומסבת תנועתם מתערבים היסודות יחד .והתערבם הוא סבת היותם ,והפרדם
הוא סבת הפסדם.
ואלה הנמצאות המה נחלקות בששת סבות והמה על ששת מדרגות:
הסיבה הראשונה הוא האלוה ית' ,והוא השי"ת אשר הוא סיבת הסבות ועילת
העילות כאשר ביארנו בספר מפתח הלימוד שחברנו.
כי עד שלא ימצא העלה לא תמצא העלול .הוא צור קדמון ,ממציא
ומנהיג הנמצאים כולם .וידי המחשבות והציורים קצרות מלהשיגו ית' .ועל כן
נקר' שמו ית' אפיסת המחשבה לפי שכל המחשבות והציורים בהשגת מציאות
הוא אפס ותוהו .ואפי' ציורי הדעות הנפרדות שהם למעלה מכל הנמצאי' כי
אינם יכולים להשיגם עצם אמתתו ית' כראוי .והוא במדרגה הראשונה וכו'.


ראב"ד אשור ,כורדיסטאן

 

 
ראש וראשון לחכמי כורדיסטאן היה רבינו שמואל ברזאני .עד ימיו ,כל
תלמיד שנפשו חשקה בתורה ,היה נאלץ לנדוד למרחקים ,כדי ללמוד בישיבות.
לכן אזר רבינו חלציו ,וכיתת רגליו מעיר לעיר ומכפר לכפר ,ובכל מקום דאג
לייסד עוד ישיבה ועוד ישיבה ,עד שקול התורה החל להדהד בכורדיסטאן ביתר
שאת ביתר עז.
חוטר מגזע אראלים ותרשישים .נצר למדקדק המפורסם רבי דונש בן
לברט ,מחבר הפיוט לשבת "דרור יקרא" .רבינו נולד בשנת ש"כ לערך בכפר
ברזאן .את עיקר תורתו קיבל מאביו הגאון המקובל רבי נתנאל.
כבר בצעירותו נהג בפרישות ובחסידות יתירה .נוהג היה להתבודד עם
קונו ולשקוד בלימוד התורה .הוא זכה לגילוי אליהו הנביא ,אשר הורה לו
לעבור לעיר אשור ולייסד שם ישיבה ,אשר הפכה עד מהרה לאבן שואבת ,אליה
נהרו תלמידים מכל עבר.
בשנת שס"ו אירעו פרעות בכל יישובי הסביבה ,ורבינו נאלץ לברוח
לדמשק ,שם פגש את רבי חיים ויטאל ,אשר תיארו כ"איש נבון וירא שמים,
עוסק בתורה ,ופרוש מן הבריות" .עם שוך הפרעות חזר לעיר עמאדיה ,וגם כאן
ייסד ישיבה גדולה .נלב"ע בשנת שצ"ו.
שיטת הלימוד האופינית בישיבות אותן הקים היתה לאסוקי שמעתתא
אליבא דהלכתא .רוב חיבוריו ההלכתיים שנותרו לפליטה עוסקים בהלכות
שחיטה וטריפות.
התודה והברכה להרב משה הלל זרי שליט"א שעמל שנים רבות
בפיענוח ובהגהת ספריו .והעביר לנו לפירסום דרשה בענין מתן תורה ,מתוך
אוסף ניו יורק אוניברסיטת קולומביה מס'  x893j7568התודה נתונה להם
על רשותם להדפיסה.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ישתבח שמו לעד ולעולמי עולמים .ה' הוא האלוקים ואין שני לו .הוא
ברא את העולמות העליונים ואת העולמות התחתונים ,והוא ברא שתי עולמות
עולם הזה ועולם הבא .לו לבדו הגדולה והגבורה ,התפארת והנצח ,ההוד וההדר.
ברוך יהיה מי שיאזין לדבריו הקדושים ,וברוך מי שיאזין לדברי תורה המתוקים
מדבש ומנופת צופים.


אשרי מי שיטה אזנו לשמוע תהילתו ויאזין למי שמספר בשבחיו
ובגבורותיו .אשרי חלקו בעולם הזה ואשרי חלקו לעולם הבא .בעולם הזה
מקדש הוא את אבריו שיהיו מרכבה לשכינה הקדושה ,ככתוב 1ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם .בתוכו לא נאמר אלא בתוכם .2והכוונה בזה היא שהקב"ה שוכן
בכל אחד ואחד שמייחד את איבריו לעסוק במצוות ,והשם אוזנו כאפרכסת
לשמוע דברי תורה.
אבל אוי לו למי שמשליך שבחיו של הקב"ה ומתעסק בדברים בטלים
ובשיחה בטלה .וכל מי שמשליך מעליו דברי שבח של קב"ה ועוזב דברי תורה
ומתעסק בדברים בטלים ובשיחה בטלה אוי לו ואוי לנשמתו .ביום פקודה
משליכין נשמתו לכף הקלע והנשמה נעה ונדה ממקום למקום ואינה מוצאת
מנוח לעצמה .וזאת מידה כנגד מידה .מה הוא השליך דברי תורה שהם דברי
אלוקים חיים ופנה לעסוק בדברים אחרים כך משליכין נשמתו ככלי שאין חפץ
בו .וכן אמרו ז"ל 3כל שמפסיק דברי תורה לדברים בטלים לעתיד מאכילין אותו
גחלי רתמים ,שנאמר 4הקוטפים מלוח עלי שיח שורש רתמים לחמם.
ואוי לו למי שמטמא גופו ונשמתו בדברים טמאים ,אימתי יטוהר
אימתי יכופר .עליו להיזהר לא להכניס לפיו מאכלות אסורים שהם מטמאים
נשמתו ומונעים ממנו להבין את התורה בקדושתה אלא מבין אותה כחכמה
 1שמות כה ,ח.
 2עיין אלשיך עה"פ; ראשית חכמה שער האהבה פרק ו'.
 3עבודה זרה דף ג ,ב.
 4איוב ל ,ד.
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אנושית .דהיינו התורה היא שכלו של הקב"ה ורק מי ששומר על עצמו בקדושה
ובטהרה יוכל להרגיש זאת בעת לימוד התורה .לעומתם אלה שאינם נזהרים בזה
לימודם בתורה הוא כחכמה גרידא .ולכן יקשה עליהם לכוין לאמיתתה של
תורה.
ומה יעשה מי שלא זכה עד כה .יטהר גופו בדברים טהורים ,ויכניס
לאזניו דברים טהורים ודברים טובים ,ואין דברים טהורים וטובים אלא דברי
תורה שהם דברי אלוקים חיים .הם מטיבים ומטהרים את כל מי שישמעם ויאזין
להם מלב טוב ובנפש חפצה ,ועל הכל יהי שם ה' מבורך מעתה ועד עולם:5


אי קהל קודש שמעו האזינו ואקרא באזניכם ענין הזה של מתן תורה.
פנו לבבכם מדברים בטלים ומכל עניני העולם הזה שהם דברים החולפים,
הסכיתו ושמעו בשעה הזאת ואספר לכם ענין מתן תורה שהוא ענין נצחי לעד
ולעולמי עולמים .ועתה תראו כמה אותות וכמה נפלאות שעשה ה' אלוקינו בכל
העולמות כשבא ליתן תורה לישראל.
ביום ההוא ירד הקב"ה מכסאו ועבר דרך כל העולמות העליונים וירד
מהשמים לארץ ,ודיבר עם אבותינו מההר ההוא הר סיני ,פנים אל פנים כאשר
ידבר איש אל רעהו .6וכל העם ראו את הקולות בראיה ברורה ,והענין נחקק
בליבותיהם לעד ולעולמים .מזה תבינו כמה אהבה וחיבה השפיע הקב"ה
לאבותינו ,ואיזה גדולה עצומה יש לנו על פני כל עמי הארץ.
אומות העולם לא זכו לא למיני' ולא למקצתי' מכל המעלות שאנו זכינו
להם במתן תורה .והעולה על כולנה ,שהם בהמיים וחומריים ואין ביכולתם לצאת
מזה .אבל אנחנו בני ישראל שזכינו כולנו להיות סביב הר סיני קיבלנו במעמד הזה
את הכוחות הנדרשים להתנתק מהחומריות ולהתדבק ברוחניות באלוקים חיים.
ולכן עלינו להודות לו בכל נשימה ונשימה .7כל הנשמה תהלל יה הללויה.8

 5תהלים קיג ,ב.
 6שמות לג ,יא.
 7עיין בראשית רבה יד ,ט.
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יתברך שמו של מלך המלכים הקב"ה ,כאשר בא ליתן תורה לישראל
פנה ואמר למשה רבינו אדון כל הנביאים :משה שליח נאמן בוא ואשלחך
אצל עמי וכה תאמר להם ,אתם 9ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על
כנפי נשרים ואבא אתכם אלי .הנה לנגד עיניכם נהריהם הובשתי ,ומימיהם
הבאשתי ,10ואת מנוחתם ושלוותם הפרתי ,11ואת עפרם הלקיתי ,12ואת ליבם
המסתי ,13ואת בהמתם וצאנם הרגתי ,14ואת גופם הלקיתי ,15ואת שדותיהם
וכרמיהם שברתי ,ואת אילנותיהם קצצתי ,16ואת שמשם החשכתי ,17ואת
ממונם לכם גיליתי ,18ואת בכוריהם המתתי .19ואתכם הוצאתי מארץ מצרים
ביד חזקה וברכוש גדול ,20ואת עמוד הענן לפניכם נחותי ואת עמוד האש
בלילה לכם הארתי.21

 8תהלים קנ ,ו.
 9שמות יט ,ד.
 10הכוונה למכת דם .שם ז ,יד-כה.
 11הכוונה למכת צפרדע .שם ,שם ,כו-כט; ח ,א-יא.
 12הכוונה למכת כנים .שם ,שם ,יב-טו.
 13מכת ערוב .שם ,שם ,טז-כח.
 14מכת דבר .שם ,ט ,א-ז.
 15מכת שחין .שם ,ט ,ח-יב.
 16מכת ברד .שם ,ט ,יג-לה.
 17מכת ארבה .שם ,י ,א-כ.
18מכת חושך .שם ,שם ,כא-כט.
 19מכת בכורות .שם ,יא; יב ,כט-ל.
 20שם ,שם ,לג-לו.
 21שם ,יג ,כא-כב.
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ואחר כך את פרעה וחילו לים סוף משכתי ,ואת רכבו ופרשיו בים
השלכתי ,ואת שריהם איבדתי ,22ולכם הים לי"ב שבילים קרעתי ,23ואת ממונם
ואוצרותיהם אשר הביאו עמהם לכם נתתי.24
ואחר כך הולכתי אתכם במדבר ולצמאונכם מים מרים ממרה
המתקתי ,25לחם משמים לכם הורדתי ,26ואת השליו והעופות מקצה השמים לכם
קיבצתי ,27ואת מלאכי לפניכם שלחתי ,ובא מחנה עמלק ואותם לפניכם לפי חרב
הפלתי ,28וי"ב מעינות במדבר לכם הזמנתי ,ואתכם משבעים אומות בחרתי ,ולי
לעם אתכם לקחתי ,ובכם ובאבותיכם חשקתי ,וברית לכם כרתי ,ולא תעזבו לי
ואני לא אעזבכם ,ואני לא שניתי וגם אתכם לא אשנה.29
וכל זאת לא עשיתי אלא כדי שתעמדו לפני ותשרתוני כל הימים,30
ובזה תהיה ניכרת מעלתכם על פני כל העמים .כל העולם אתכם ישרתו ואתם
תשרתו אותי ,ובזה תינחלו כבוד גדול אצלם .כל העולם יעסקו בישוב העולם
הזה בחרישה ובזריעה ,בנטיעה ובקצירה ,ואתם תעסקו בלימוד התורה ובקיום
המצוות .המה יעשו ואתם תאכלו ,המה יבנו בתים ואתם תשבו.31
כל השפחות ישמשו הגבירה ,והגבירה תשמש המלך .כל העולם
ישמשו אתכם ,ואתם תשמשו אותי בכל המצוות שנתתי לכם .לכל שבעים
אומות העולם נתתי שבע מצות ,ולכם הוספתי עוד תר"ו מצוות להשלימם
 22שם ,יד ,א-לא.
 23דברים רבה י"א ,י.
 24ראה שמות טו ,כב ,במדבר רבה י"ג ,יט.
 25שמות טו כב-כו.
 26שמות טז.
 27שמות ,טז ,יג.
 28שמות יז ,ח-טז.
 29עפ"י מלאכי ג ,ו.
 30הכוונה לימות המשיח .ראה רמב"ם הל' מלכים ומלך המשיח פי"ב ה"ד.
 31עיין ברכות לה ,ב.
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לתרי"ג מצות ,כנגד איבריו ,שיסיו וגידיו של האדם .32אם תקבלו את תורתי
ותקיימו את מצוותי אז אנחיל לכם נחלה בעולם הזה ובעולם הבא:


ועוד אי משה עבדי ,משה שליח נאמן ,לך ושאל את ישראל אם יקבלו
תורתי אם לאו .בתחילה לך והמלך בנשים של ישראל ,ואחר כך המלך באנשים
שלהם ,בכולם .בזיקניהם ובשופטיהם ,בבחוריהם ובנעריהם ,בגדוליהם
ובקטניהם .בכולם ,לא יפקד מהם אחד .והלך משה רבינו עליו השלום אצל
ישראל ושם לפניהם כל אלו הדברים ,וענו כולם פה אחד ואמרו 33כל אשר דבר
ה' נעשה ונשמע.
מיד חזר משה אצל הגבורה והשיב לפניו כל הדברים הללו ,ושש
ושמח הרבה .השיב לו הקב"ה לך ואמור להם רחצו והטהרו וכבסו והחליפו
שמלותיכם ושלשת ימים אל תגשו אל אשה ,34והחזיקו את עצמכם בקדושה
ובטהרה כמלאכים הקדושים והטהורים:
בואו ושמעו וראו כחו וגבורתיו של מי שאמר והיה העולם .משמיא
ירד על הר סיני ,ומפחדו עמודי השמים התרופפו ,והארץ התגעשה ,וההרים
כגדע זעו ,והגבעות התמוטטו ,וכל העולם כולו התרעש .השמים נטפו מים,
קולות וברקים ולפיד אש נראו בעולם ,וקול השופר היה הולך ומתפשט מסוף
העולם ועד סופו .ואלף אלפים וריבי רבבות של מלאכים ירדו לפניו ואחריו,
והאש היתה מתלהטת ועולה ,ותנור עשן עולה ויורד ,ואז העם יצאו מן המחנה
לקראת מלך מלכי המלכים קב"ה להקביל פניו.

 
שישים רבוא מלאכים ירדו ובידו של כל אחד היו שני כתרים ,35אשר
השפיעו שפע של אור נקי ושל יופי ושל שכל בכל אחד ואחד מעם ישראל.
 32עיין מכות כג ,ב.
 33שמות כד ,ז.
 34שמות יט ,טו.
 35שבת פח ,א.
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כתרים אלה נתנו המלאכים כמתנות לישראל .ואז האירו עיניהם של כל ישראל,
והאיר שכלם באור מופלא ,וקרן קלסתר עור פניהם ,עד שהיו פניהם מאירים
באורות נפלאות ביותר.
יש מי שהאירו פניו כפני חמה ,ויש כלבנה ויש ככוכבים ויש כברקים
ויש כשושנה ויש כאש .וכל מי שהיה חולה בישראל נתרפא ,ומי שהיה עיור
נתפקח ,והחרש החל לשמוע ,והאלם לשיח שיחות ,והחיגר להלך ,ובעל שחין
נתרפא וכל בעלי המומין נתרפאו מחוליים .ועמדו ישראל תחת ההר וכבוד ה'
מתנוצץ ומתלהב ועולה ,ומכסה את ראש ההר .ותחת רגליו נראו כמעשה לבנת
הספיר ,36וכל העולם ראו ולקחו להם אור ושכל.
כשפתח להם הקב"ה בקולו הגדול בקול רם ובקול מים רבים נתרעד
כל העולם ,וכשפתח פיו ואמר אנכי ה' אלוקיך כל העולם כולו שתקו ונאלמו,
והכוכבים והגלגלים והרקיעים עמדו מהסתובבותם .השוורים לא געו ,העופות
לא צפצפו ,הבהמות לא זעקו ,וכל העולם נאלם דום .ואז יצתה רוח וכולם
שתקו .ואחר כך משמים הוריד הקב"ה טל על פני הארץ ,וכולם פתחו פיהם
ואמרו שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
ואמרו ברוך אתה ה' מחיה המתים ,ואז ראו תחיית המתים בעיניהם .וכן עתידין
לראות על ידי משיח צדקנו בתחיית כל הצדיקים וכל החסידים וכל הקדושים
שמסרו נפשם על קידוש ה' במהרה בימינו:
יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה ,אתיא ותמהיא די עבד עמי
אלהא עילאה שפר קדומהי להחויא .אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין
מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם דר ודר:37
 אנא ה' אלהך ריבון כל עלמא .בכן אמר לכנישתא דישראל.
בכן תדעון די בראית שמייא וארעא .וימא ויבשתא בדרעא מרומא .בכן לא
תנשון יתי .ולא תסטון מן אורחא די אנא יהבית לכון .דאפיקית יתכון מארעא
דמצרים מבית עבדים:
כנישתא דישראל לא יהוי לך אלהא אוחרן בר מני .ולא
תסרבון על פתגמי אוריתי .ולא תסטון מן אורחי .ולא תפלחון לטעות עממייא.
 36עפ"י שמות כד ,י.
 37דניאל ג ,לב-לג.
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ולא תשגון כמא די שגא מיכה בר זבדי .ועבר על פתגמי אוריתי ואנשי לדחלתא
דה' .ומסרית יתיה בידא שנאה לשנקא נפשיה ולחבלא בשריה .ובתר כן אתפני
ליביה למארי עלמא .ובעא בעותיה ותב בתיובתא .אסטמר ברי לדחלתא דה'.
לא תעביד לך צלם וכל דמות שמייא דבשמייא ומלעילא .ודי בארעא
מלרע .ודי במייא מלרע לארעא .לא תסגוד להון ולא תפלחינון ארי אנא ה'
אלהך אל קנא .מסער חובין על בנין מרדין על דר תליתא ועל דר רביעא לשנאי.
כד משלמין בנייא למחטי בתר אבהתהון .ועביד טיבו לאלפי דרין לרחמי ולנטרי
פיקודי:
כנישתא דישראל לא תימי בשמא דה' אלהך למגנא .ארי
הוא דחיל על כל דחלין .ולא תשבעון בשמי לשקרא .ולא תטעון בתר הרהורי
לבכון .אלהא הוא גברא ודחילא מן קודמי עוול לא נפיק .ולא תהפכון בתר
ברייתא ארי אינון משתבעין לשקרא .ואתון תהוון זכאין .ולא תלכון לשניכון
לשקרא .כמו די מליל גיחזי לשקרא .אסתמר ברי ארי לא יזכה ה' ית מאן די ימי
בשמי לשקרא:
  כנישתא דישראל הוי דכיר ית יומא דשבתא .וית יומא
דאפקתך מארעא שעבוד .בכן דחיל מן קדם ה' די ה' ברא עלמא ובשבת נח .בכן
כנישתא דישראל תנוחון ביומא דשבתא .ולא תעבדון כל עבידתא .בכן עבד ה'
ית שמייא וית ארעא בשיתא יומין .די ארע לכון ית יומא דשבת .די תנוחון ביה
מכל עיבדתכון.
ארי שיתא יומין תפלחון .ביומא דשבתא תנוחון מכל פוחליכון .די אנא
קדיש ואתון קדישין .בכן אפרשית יתכון מביני עממייא .ולא תהוון כאומא דלית
לה ניחא ביומא דשבתא .ואם תנטרון ית יומא דשבתא .תהוון זכאין קודמי בגן
עדן מכל אומייא .ארי שיתא יומין תפלחון קודמי דה' אלהכון בשלימותא.
ביומא דשבתא תנוחון מכל עיבידתכון .ותאכלו תלת אכלין סעודכין ותברכו על
פתורא תלתא ברכתא .בר יומא דכפורי .בכן אסתמר ברי .על כן בירך ה' ית יומא
דשבתא וקדשיה:
  כנישתא דישראל שמעו פיקדונא דפקיד אלהנא על טורא
דסיני .כד אמר קרא יקר ית אבוך וית אמך .בדיל דיורכון יומך על ארעא...

 

 
איתא בסוף פרק האשה )סד" (.איתמר ראתה יום ט"ו לחודש זה וט"ז
לחודש זה וי"ז לחודש זה רב אמר קבעה לה וסת לדילוג ושמואל אמר עד
שתשלש בדילוג" .לפי מסקנת הש"ס כו"ע לא פליגי דבעינן ג' זימני לקבוע
וסת כרשב"ג אלא שנחלקו איך מונים הג' פעמים כשדנים על וסת לדילוגין.
לרב מתחילים למנות מראי' ראשונה – היינו יום ט"ו לחודש א' – ושמואל
ס"ל כיון שראי' זו לא בא ע"י דילוג ממילא א"א למנותו ואינה קובעת וסת עד
ראי' רביעית בי"ח לחודש הרביעי.
והראשונים )תוס' סד .ד"ה איתמר ,רשב"א בחי' ובתה"א ב"ז ש"ג,
ראב"ד בבעה"נ ,ועוד( מסבירים שמחלוקת זו שייכת דוקא גבי וסת לדילוגין
אבל בוסת הפלגה כו"ע לא פליגי דבעי ד' ראייות וכן בוסת הגוף דסגי בג'
ראייות .וכן לענין וסת החודש ,לפי הראשונים דקי"ל כוותייהו דיש וסת דנקבע
לפי היום של החודש )לאפוקי מדעת הרמב"ן( .עיין תוה"ב )ב"ז ש"ג( בשם
הראב"ד .וז"ל תוס'" ,ראתה בג' חדשים או בב' לחודש או בא' לכו"ע אין צריך
יותר".
ולכאורה הביאור הוא שזה פשוט שוסת הפלגות אינו נקבע בפחות
מד' ראייות ,דרק בכה"ג יש ג' הפלגות .וכל מהות הוסת הזה היא בזמן שעובר
בין ראי' לראי' .וז"ל תוס' )בב"ק לז .ד"ה יום ט"ו( "דהא סוף עשרים גרים".
דהיינו ,שיסוד הוסת הוא שאשה רואה אחרי זמן מסויים מראייתה הקודמת.
)הגדרה זו אינה מוכרחת וכמו שנבאר לקמן בס"ד אבל עולה בפשטות כוונת
התוס' (.וממילא הראיי' הראשונה שאפשר למנות היא הראיי' שבאה אחרי
ההפלגה הראשונה וע"כ בעינן ד' ראייות ,דצריכים ג' פעמים שראתה לסוף כ',
למשל .אולם ,בוסת החודש יום החודש גורם לראייתה וממילא כל שראתה
ג' זימני ביום מסויים הרי קבעה לה וסת ליום זה ומוחזקת לראות ביום זה.
אבל בוסת לדילוגין נחלקו רב ושמואל .ובפשטות דברי רב צ"ע .דהרי
אשה זו יש לה וסת שהיא רואה כל חודש יום א' יותר מאוחר מיום שראתה בו
בחודש הקודם .וא"כ מה שראתה לראשונה בט"ו אינו אלא כראיי' ראשונה
להפלגה – שהיא משמש כהתחלה שאפשר למנות ממנו .ולמה באמת היא
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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מן המנין לפי רב? וכדי לבאר פלוגתתם צריכים לעיין יותר בסוגיין .והנה
נתקשו כל הראשנים ביישוב סוגיא דידן עם ברייתא מפורשת בב"ק )לז (:דכבר
הוכיחו הראשונים ממתניתין דנדה )סג (:דצריכין לשלש בהפלגות מהא דאיתא
שם "היתה למודה להיות רואה יום ט"ו ושינתה להיות רואה ליום כ' וכו'
שינתה ג' פעמים ליום כ' הותר ט"ו וקבעה לה יום כ'" )ועי' רשב"א דא"א
לדחות דלמודה שאני( .וא"כ קשה מאי שנא מהא דאיתא בב"ק דשור נעשה
מועד לסירוגין ע"י ג' נגיחות לבד .וז"ל הברייתא שם "ראה שור נגח שור לא
נגח שור נגח שור לא נגח שור נגח שור לא נגח נעשה מועד לסירוגין" .וקשה,
אמאי ,הא לא נגח בסירוגין אלא פעמיים אחרי הנגיחה הראשונה ונגיחה זו לא
היתה בסירוגין .וז"ל תוס' בתירוצם" ,וצריך לחלק בין סירוגין של ימים
לסירוגין של שוורים" .ודבריהם סתומים.
ועי' רשב"א בנדה שתי' וז"ל" ,י"ל שאני הכא דכיון שאין הפלגה
ידועה אלא בשתי ראייות כדאמרן ,שלש הפלגות בעינן דהם ד' ראייות אבל
התם הרי הא איכא ג' נגיחות" .ור"ל שצריכים לבדוק היטב מה אנו באים
להחזיק .אשה ממילא מוחזקת לראות אלא שצריכים לקבוע סדר לראייותיה.
ולכן מחזיקים שיש זמן מסויים בין ראייה לראייה וממילא קובעים הזמן הזה
ע"י ג' הפלגות שהם ד' ראייות) .ולכאו' הרשב"א אזיל לשיטתו בסוגיא דהיתה
למודה לראות בל' ושינתה לכאורה דס"ל שתמיד מונים הפלגתה מראייה
אחרונה שלה ,ועי' תוה"ב שם( .משא"כ בשוורים ,דבעצם באים להחזיק השור
כנגחן ולכן גם ראייה א' מצטרף לחזקה זו .אלא שיש תנאי שכולם צריכים
להיות על סדר א' ולכן סגי בג' שהיו על סדר של סירוגין אף שהנגיחה הא'
בעצם לא מורה על הסדר של סירוגין ,מ"מ מספיק מה שברור לנו שכולם
מצטרפים לסדר א'.
והמדייק בתוס' מבין שאין זו כוונתם דלא חילקו בין נגיחות להפלגות
אלא בין סירוגין דימים לסירוגין דשוורים .ועי' תוס' ב"ק שמפורש שאפי'
בשוורים אם נגח ביום א' ולא נגח ביום ב' וכו' לא נעשה מועד לסירוגין דימים
עד נגיחה רביעית דהיינו עד שתשלש בסירוגין .ולפום ריהטא ק' להבין דברי
התוס' במה שנדו מהסבר פשוט של הרשב"א שהרי לכאורה דבריו מוכרחים
דכדי להחזיק הפלגות פשוט דבעי ד' ראייות .וגם פשוט לחלק בין להחזיק
השור כנגחן לבין קביעת זמן בין ראייות של אשה .ועי' בתוס' ,ונראה דמשו"ה
הקדימו בקושייתם דהגמ' השוותה בין שוורים לראיית נדה .ולכאו' זה הכריח
תוס' לפרש דלא כהרשב"א .ובאמת דברי הרשב"א צ"ע טובא בהא דמחלק
ביניהם נגד פשטות הסוגיא .ועו"ק שבב"ק הרשב"א מביא אותו קושיא מהא
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דשור לסירוגין וסותר למש"כ בחידושיו לנדה .דבב"ק כתב בשם רש"י בהבנת
דברי שמואל וז"ל ,משום דקמייתא לאו בדילוג חזיתא והלכך לא קבעה עד ...
הרביעי .וא"ת א"כ לשמואל תיקשי לי' ברייתא דראה שור ונגח וכו' ואמאי
והא נגיחה קמייתא לאו בדילוג נגחה ועד שישלש בדילוג ויגח רביעית בדילוג
לא הוי מועד לסירוגין ,ואפשר שיש הפרש בין שוורים לראייות לדבר זה .ואינו
מחוור שהרי משווה אותן כאן ,עכ"ל .ודבריו תמוהים מאד דלכאורה זה בדיוק
מה שתי' הוא בעצמו בנדה ובב"ק ציין למש"כ בנדה לפרש סוגיין.
ואפשר להבין דברי הרשב"א ושיטת התוס' ונקודת המח' ביניהם
ע"י עוד מח' ראשונים בסוגיין .דאיתא בשו"ע )קפט:ט(" ,ראתה בא' בניסן
ובא' בסיון ובא' באב קבעה לה וסת לראש חודש לדילוגים" .עי' ש"ך סקכ"ב
שמביא דעת הפרישה דזה אינו אלא לפי רב דס"ל דבדילוגין א"צ לשלש.
אבל לדידן דקימ"ל כשמואל בעינן ד' ראייות ואינה קובעת אא"כ ראתה עוד
בר"ח תשרי .והש"ך השיג עליו וכ' שכ"ה דעת הראב"ד .ועי' בבעה"נ )עמ' נ'
במהדורת מוסד הרב קוק( שמפרש שהראב"ד סובר שגם שמואל מודה לדין
זה ודומה להא דמועד לסירוגין דסגי בג' נגיחות גם לשמואל .אלא שהראב"ד
מביא "איכא מאן דאמר" שסירוגין דומה לדילוגין ולשמואל אף בנגח ולא
נגח בעינן ד' נגיחות וה"ה בראתה בר"ח בסירוגין.
והמח' תלויה בהבנת שיטת שמואל .דלשיטת "איכא מד"א" מח' רב
ושמואל הוא בזה :דלרב כל שהג' מקרים באים על סדר מסויים אפשר למנות
כולם .מיהו שמואל ס"ל שצריך שאף המקרה הראשון צריך להיות בענין שהוא
מורה על הסדר ואם רוצים להחזיק השור להיות מועד לסירוגין א"א למנות
הנגיחה הא' דלא נגח בסירוגין .ולכן גם בסירוגין לר"ח מתחילים דוקא בראייה
השנייה .וע"ז חולק הראב"ד וז"ל" ,וסת הסירוג כוסת הסידור הוא וקמייתא
ממניינא היא הואיל ותופסת לר"ח ואע"פ שהרחיקה ראייותיה" ,ר"ל שראייותיה
באים ע"י ר"ח ועובדא זו כבר נתאמת אצלינו בג' פעמים וממילא קבעה וסת.
ואה"נ מה שרואה בר"ח הוי דוקא על סדר של סירוגין אבל מה בכך ,גם ראיה
ראשונה הוי חלק מסדר זה .וסברת שמואל היא אחרת דבוסת לדילוגין באמת
ראייתה הראשונה אינה מעין האחרות כלל וא"א לומר שרואה ע"י איזה יום
בחודש דז"א אלא כל הסדר הוא במה שהיא רואה יום א' אחרי ראייתה הקודמת
וסדר זה מתחיל דווקא בראייה השנייה.
עפי"ז אפשר להבין דברי הרשב"א בב"ק במה דהקשה על רש"י.
הרשב"א טוען שא"א לומר דסברת שמואל היא שצריכים גם המקרה הראשון

וסת הפלגה ווסת לדילוגין

467

להיות באופן שכבר הוא מורה על הסדר שרוצה לקבוע .דהרי מוכח מנגחן
לסירוגין דז"א )והרי מד"א דס"ל שזה סברת שמואל באמת סובר ששמואל
חולק גם על אותו דין( אא"כ מחלקים בין נגיחות לראייות .אלא טעמא
דשמואל הוא דאין חשיבות לראייה הראשונה – מה שנראה לעין שהם באים
על הסדר אינו קובע כלום .דבאמת הסדר היא מה שכל ראייה יוצא יום א' אחרי
הקודמת וזה דווקא בראייה ב' .ורב חולק משום דס"ל שהתכונה שגרמה לה
לראות בט"ז לחודש השני כבר פעלה בחודש הראשון ובדוקא ראתה בט"ו בו
ולכן באמת הוי חלק מהסדר שלה .דהסדר אינו שראייותיה באות יום מאוחר
מהקודם אלא יש סדר אחר – שדוקא רואה החודש הראשון בט"ו והחודש
השני בט"ז וכו' וכל ג' ראייות הם דוגמאות של אותו תופעה .ושמואל סובר
שאין זה נכון כיון שלא קבעה ליום מסויים בחודש ,לא רואים שום חשיבות
בראייה הא' .ולגבי המחלוקת הזאת ס"ל לרשב"א שאין לחלק בין סירוגין
דשוורים לראייות של אשה שהרי הש"ס השוותה ביניהם בכל מקום שיש לדון
איך להסתכל על הסדר שלהם ומאימתי מתחיל הסדר אבל פשוט דהפלגות
באשה לא הוי דומה להחזקת שור כנגחן וכנ"ל .ובזה מדויק דמש"כ בשם
רש"י הוי דווקא בשיטת שמואל אבל בנדה דן בעצם החילוק שיש בין סירוגין
)דס"ל דלכו"ע סגי בג'( להפלגות )דלכו"ע בעי ד'(.
גם לתוס' ק' עצם החילוק בין סירוגין להפלגות ,אבל תוס' ס"ל שאין
לחלק כלל ביניהם וכפשטות הסוגיא .ולכן תוס' מתקשים בהא דמועד
לסירוגין .דהם סבורים שגם בראייות אשה י"ל שאשה שרואה היום ולאחר
עשרים יום ולאחר עוד עשרים תקבע וסת שכל כ' יום היא רואה .ובדיוק כמו
בסירוגין דשוורים – הרי רואים ע"י ג' פעמים שזה הסדר שבו השור נוגח
ונאמר שגם באשה ע"י ג' ראייות יש לומר שזה ווסתה .וע"כ שבאשה ברור
הוא שהגורם לראייות אלו הוא דוקא במה שהוא סוף עשרים ולכן א"א למנות
הראשונה .וא"כ עכצ"ל שה"ה בשוורים אם הוא נגחן לסירוגין דימים הטעם
לנגיחותיו הוא שהימים שבינתיים גורמים לנגיחה וא"כ באמת צ"ע למה
בסירוגין דשוורים לא אומרים שמה שגורם לשור ליגח דוקא בסירוגין הוא זה
שכבר ראה שור א' ולא נגח .וא"כ גם בזה היינו מצריכים ד' נגיחות לאשווי
מועד.
וע"כ מוכרחים לחלק בין סירוגין דימים לסירוגין דשוורים דבכה"ג
לא אומרים שאי-נגיחות השוורים שבינתיים גורמים לנגיחות .והטעם י"ל
שבמציאות כך הוא .אם עובר זמן מסויים מאז שנגח עלול השור ליגח אבל
קשה לומר שמה שלא נגח שור זה הוי סיבה שהוא יגח השור לאחריו .או כפי
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מה שביאר א' מן בני החבורה ע"פ סברת הראב"ד שאין שום סיבה לומר
שהשור נוגח דוקא ביום א' וביום ג' דוקא .דלא אומרים שהשור נוגח כל יום
אי-זוגי בחודש .וממילא כל הווסת נקבע כפי הימים שעברו בין נגיחה זו
לנגיחה השני אבל סירוגין דשוורים השור הוא מה שגורם לנגיחה וע"כ מונים
לשוורים – שור נגח שור לא נגח ודו"ק.
וי"ל שזה כוונתם במש"כ בנדה דבהפלגות גם רב מודה דלא הוי
ראשונה מן המנין שהרי לא היתה לשום זמן לא לחודש ולא לשבת .ר"ל שאין
חשיבות בנגיחה ראשונה כמות שהיא לייחס אליו שום טעם לסדר נגיחותיו.
בשלמא בסירוגין דשוורים כל הסדר נקבע ומוגדר כפי נגיחת השוורים וממילא
י"ל שמציאות השוורים גורמים לו ליגח ומתחשבים גם עם הנגיחה הא' .אבל
בסירוגין דימים כשאין טעם לומר שמה שהוא יום א' גרם לנגיחה זו ממילא אינו
מן המנין )וא"כ גם תוס' מודים לדעת הראב"ד והש"ך בהא דסירוגין לר"ח.
דפשוט הוא שהשם ר"ח הוא מה שגורם לנגיחה וכמו סירוגין לשוורים(.
]כאן ראוי לציין דכל הגדרת וסת הפלגה קשור למה שדנו האחרונים
בהא דכתב הרמ"א סי' קפט סע' יג שיש הפלגה אף בראייה שביינתים .ועי' ט"ז
סקי"ח ונקה"כ שם שמסכימים לעיקרון זה .ועי' בית מאיר שחולק וס"ל שכל
מהות וסת הפלגות היא במה שלא ראתה תוך ימים מסויימים .דמשמעות דברי
התוס' שהגורם בוסת הפלגה הוא מה שלא ראתה הימים בינתיים .אמנם
ממש"כ הרשב"א שכל מהות וסת הפלגה היא בהפלגה שיש בין ראייותיה נראה
כדעת הש"ך שאשה ששינתה להפלגתה קטנה יותר הוי עקירה .משא"כ לדעת
התוס' שאומרים שהגורם הוא סוף כ' נראה יותר כדעת הבית מאיר שהוסת רק
קובע דכשעובר כ' יום מאז שראתה אז היא תראה ולא תתעכב הדם יותר) .אלא
שבקושיית התוס' ע"כ לא הבינו ככה (.אבל באמת אינו מוכרח ואכמ"ל[.
יוצא נפקא מינה בין הרשב"א לתוס' בשור שנגח בסירוגין דימים.
דלרשב"א פשוט שאחרי ג' נגיחות הוחזק נגחן בתנאי שכולם באו על סדר
מסויים וסירוגין הוי סדר רק בדילוגין השאלה היא האם הראשון נחשב כחלק
מהסדר בכלל או לא .וא"כ יש להסתפק בדעת הרשב"א לעניין אשה שרואה
בר"ח לסירוגין .וגם צ"ע מה יהיה הדין באשה שיש לה וסת הגוף לסירוגין.
שאפשר לומר דלענין נדה היא צריכה לקבוע זה הסדר ג"פ ולא מספיק
ג' ראייות .דדוקא במועד לסירוגין סגי בג' נגיחות דסוף סוף הרי הוא הוחזק
נגחן וכולם על סדר א' היו .אבל באשה כל מהות הוסת הוא לקבוע את הסדר
שבה היא רואה .אבל מאידך י"ל דהרשב"א סובר שאפשר לקבוע שר"ח הוא
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הגורם ואין זה דומה להפלגות ששם לפי הרשב"א כל מה שאנו באים להחזיק
הוא שאשה זו יש הפלגה של כ' בין כל ראייה וראייה ולהחזיק דבר זה בעי
ד' ראייות .ואם כן גם וסת הגוף י"ל שגם הרשב"א סובר שהיא מוחזקת לראות
בזה הענין ג' פעמים ומה שהוא דוקא בסירוגין אינו מגרע כל עוד שראייותיה
באות על סדר של סירוגין) .אבל לפי"ז לכאורה פשוט שהרשב"א חולק על
שיטת הרמ"א בהא דשייך הפלגה אף בראייה שמפסקת בינתיים (.והדברים
אכתי צריכים תלמוד.

 
לזכר נשמת דניאל שבתי לדל ז"ל

 
 
במסכת גיטין )טו" :(:בעי אילפא ידים טהורות לחצאין או אין
טהורות לחצאין? היכי דמי  ...דקא משי פלגא פלגא דידיה ,והאמרי דבי
ר' ינאי ידים אין טהורות לחצאין? לא צריכא דאיכא משקה טופח .וכי איכא
משקה טופח מאי הוי ,והתנן )טהרות ח:ט( הנצוק והקטפרס ומשקה טופח
אינו חיבור לא לטומאה ולא לטהרה? לא צריכא דאיכא טופח להטפיח .הא
נמי תנינא ,טופח להטפיח חיבור? דלמא לענין מקואות ,ורבי יהודה היא ,דתנן
)מקוואות ז:ו( מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות וירדו שנים וטבלו שניהם
בבת אחת טהורים ,בזה אחר זה ,ראשון טהור והשני טמא .רבי יהודה אומר:
אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים אף השני טהור" .ופירש רש"י שהנצוק
הוא קילוח ,וכגון קלוח המחבר משקה שני הכלים .וקטפרס הוא הר משופע
שמדרונו מחודד הרבה ,וכגון המעביר מים דרך דף הנתון במדרון .ומשקה
טופח כגון עריבה ארוכה ובשני ראשיה משקין אחד טמא ואחד טהור ומשקה
טופח מחברן .ושלושת אלה אינם חיבור.
ובמסכת חגיגה )יט .ע"פ ג' הב"ח(" :אמר עולא ,בעיא מיניה מרבי
יוחנן :לרבי יהודה מהו להטביל מחטין וצינוריות בראשו של ראשון ,גוד אחית
אית ליה לרבי יהודה גוד אסיק לית ליה ,או דלמא גוד אסיק נמי אית ליה?
ואמר לי תניתוה ,שלש גממיות בנחל ,העליונה התחתונה והאמצעית ,העליונה
והתחתונה של עשרים עשרים סאה ,והאמצעית של ארבעים סאה ,וחרדלית
של גשמים עוברת ביניהן ,רבי יהודה אומר :מאיר היה אומר ,מטביל בעליונה.
והתניא רבי יהודה אומר מאיר היה אומר מטביל בעליונה ,ואני אומר בתחתונה
ולא בעליונה? א"ל אי תניא תניא" .ובתוספתא )מקוואות ד:י(" :ואיזהו חרדלית
מי גשמים הבאין מדרון" .ורב האי גאון )מקוואות ה:ו( ציטט אותה תוספתא
ופירש בה "ומדרון הוא קטפרס והוא מורד ההר כדכתיב )יהושע י:יא( הם
במורד בית חורון .ועיקר הדיבור הרדלית שנדלו מן מדרון ההר" .וגם רש"י כתב
שם לעיל )ד"ה חרדלית( שחרדלית מקום קטפרס הוא ,מקום זקוף יותר מדאי
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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שמימיו אינן במקום אחד .היוצא מדבריהם ,שרבי יהודה ורבי מאיר שניהם
סוברים קטפרס חיבור לגממיות בנחל.
ועל זה הקשה רבינו תם )תוס' גיטין ד"ה הנצוק ,ספר הישר חידושים
סי' תא ,ותשובות סי' סג( ,הרי בגיטין משמע שרבי יהודה מודה שקטפרס אינו
חיבור ,ובחגיגה סבר שקטפרס חיבור .ותירץ רבינו תם שרבי יהודה סבר קטפרס
מחבר למקוה של ארבעים סאה ,אך אינו חיבור בין שתי גממיות שאין ארבעים
סאה אפילו באחת מהם .והביא רבינו תם ראיה לדבריו ממה ששנינו "שלש
גממיות בנחל  ...והאמצעית של ארבעים" ,שהיה לברייתא להביא מקרה יותר
פשוט כגון שהיו שתי גממיות ובכל אחת עשרים .הרי מוכח מזה שקטפרס
חיבור רק במקום מקוה של ארבעים סאה .אך במסכת ע"ז )עב (.פירש רש"י
קטפרס אינו חיבור" ,כגון גממית שאין בה ארבעים סאה וקטפרס מחבר לגממית
זו מקוה שלם" .ופירושו לכאורה סותר פירוש רבינו תם ,שפירש שקטפרס חיבור
למקוה של ארבעים סאה ,ואם כן לפירוש רש"י עדיין הסוגיות סותרות .ולכן
כתב רבינו תם" ,ומה שפירש רבינו זקני בע"ז גבי קטפרס בזה ארבעים ובזה
עשרים וקטפרס מחברתן לפום חורפיה לא עיין בה דהוה ליה לפרושי בזה
עשרים".

 
ולתרץ דברי רש"י ,עיין בראבי"ה )סי' תתקפח( ,שהקשה קושית רבינו
תם ותירץ באופן אחר" :ותימה לי מאי שנא דבקטפרס ליכא מאן דפליג דלא הוי
חיבור וגבי חרדלית פליגי אעליונה .אלא בעל כרחיך קטפרס גרוע מחרדלית
דקטפריס הוא שיורד מן ההר אבל גבי ג' גממיות אינו משופע כל כך הילכך
עדיף" .הנה בדבריו יסוד שיש יכולת במים זוחלים להיות חיבור ,אלא אם כן
זוחלים במדרון משופע מאד ,שאז הם דומים לניצוק שאינו מחבר .אך אין תירוץ
זה עולה לפירוש רש"י ,שהרי כתב רש"י שחרדלית מקום קטפרס הוא ,מקום
זקוף יותר מדאי .והנראה שרש"י מודה ליסוד הראבי"ה – שקטפרס מקום
משופע מאד – אלא שסבר שגם חרדלית מקום משופע מאד ,ואין בזה ישוב
לסתירת הסוגיות.
ובאמת שהריב"ש )סי' רצב( כבר דן בדברי רש"י וכתב" ,ואי מפרשי'
ההיא דנצוק וקטפרס אפי' כשהאחד שלם כמו שפירשה רש"י ז"ל עצמו בפרקא
בתרא דע"ז ,מוקמינן לה בשני מקואות שהתחתון הוא שלם והעליון חסר ואתיא
דלא כר"מ ומודה בה רבי יהודה" .ובזה מתורצים דברי רש"י ע"פ שיטת רבינו תם.
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אך יש לעיין בעיקר שיטת רבינו תם ,ובפרט בהנחתו שרבי יהודה מודה
שקטפרס אינו חיבור .שהרי נמצא בתוספתא )מקוואות ג:ד(" :שלש גממיות
שבנחל ,העליונה והתחתונה של עשרים סאה והאמצעית של ארבעים סאה,
חרדלת של גשמים נכנסת לתוכן ויוצא מהן ,ר' יהודה אומר ר' מאיר היה אומר
מטבילין בעליונה ,ואני אומר בתחתונה .וחכמים אומרים בין כך ובין כך אין
מטבילין אלא באמצעית שיש בה ארבעים סאה" .הרי שהחכמים חולקים על רבי
יהודה ורבי מאיר וסוברים שאין חרדלית חיבור כלל .ואם כן אפשר לומר
שהחכמים הם הסוברים קטפרס אינו חיבור ,ורבי יהודה סבר קטפרס חיבור,
וסרה מכאן סתירת הסוגיות .ובאמת שרבינו תם הרגיש בזה ,וכתב על פירוש
רש"י" ,ואם באנו להעמיד דבריו ולומר דכרבנן לא יתכן .חדא דאינה נזכרת
בתלמוד ואע"פ שראויה היא למה שפירשתי לא הוה ליה לפרושי עלה ]אלא[ אם
כן מזכירה ,ועוד דהך מתנית' דהנצוק והקטפרס בעל כורחין אוקימנא כר' יהודה
בגיטין מדדייק לה טופח על מנת להטפיח חיבור".
אבל הרמב"ם )הלכות מקוואות ח:ח( פסק כחכמים בתוספתא שאין
חרדלית חיבור כלל ,נגד רבי יהודה .ועוד פסק )שם ח:יב( נגד רבי יהודה,
שאפילו אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים מכל מקום השני טמא .ולעומת
זאת פסק )שם יא:ז( שטופח להטפיח הוי חיבור לנטילת ידים .ומוכח שסובר
הרמב"ם שאין להעמיד דין טופח להטפיח חיבור בנטילת ידים כשיטת רבי
יהודה וכדחיית הגמרא ,אלא דין זה הוא אפילו לשיטת החכמים .ונמצא שקם
הרמב"ם באותה שיטה עצמה שדחה רבינו תם ,ובזה מתורצת סתירת הסוגיות.
אך אם כן קשה על הרמב"ם אותה קושיה שהקשה רבינו תם על רש"י.
שהרי משמע מדחיית הגמרא בגיטין שרבי יהודה הוא המצריך טופח להטפיח,
וא"כ הוא הסובר שקטפרס אינו חיבור .וקשה ,מאיזה טעם לא סמך הרמב"ם על
דחיית הגמרא .והנראה בזה שיש להוכיח מדברי חז"ל בכמה מקומות שרבי
יהודה סבר משקה טופח חיבור ,ואינו מצריך טופח להטפיח .ולכן לא סמך
הרמב"ם על דחיית הגמרא ,והסיק שהחכמים הם הסוברים טופח להטפיח חיבור
לנטילת ידים .עתה נוכיח מדברי חז"ל שרבי יהודה סבר משקה טופח חיבור.

 
שנינו )טהרות ח:ט( "מקל שהיא מלאה משקין טמאין כיון שהשיקה
למקוה טהורה דברי רבי יהושע וחכמים אומרים עד שיטביל את כולה .הנצוק
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והקטפרס ומשקה טופח אינן חבור לא לטומאה ולא לטהרה והאשבורן חבור
לטומאה ולטהרה" .והר"ש משאנץ )על המשנה( פירש שרבי יהושע והחכמים
חולקים באם קטפרס חיבור ,ונראה שהסיק כן מסוף המשנה שהדגישה
שאשבורן חיבור .אך כתב הר"ש שבתוספתא )ט:ח( משמע שחולקים באם טופח
חיבור ,שלמדנו שם "מקל שהיה מלאה משקין טופחין טמאה ור' יהודה אומר
משם ר' יהושע כיון שהשיקה למקוה טהורה" .משמע שרבי יהושע סבר
שמשקה טופח חיבור.
ובירושלמי במסכת חגיגה )ב:ו( "תמן תנינן מקל שהיא מליאה משקין
טמאים כיון שהשיקה למקוה טהרה דברי רבי יהושע וחכמים אומרים עד
שיטבול את כולה .ר"ש בן לקיש אומר מה פליגין בטומאה קלה אבל בטומאה
חמורה אף רבי יהושע מודה .רבי יוחנן אמר אף בטומאה חמורה פליגין ...
מתניתא פליגא על רבי שמעון בן לקיש ,מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות
וירדו שנים וטבלו ,שניהן טהורין .זה אחר זה ,הראשון טהור והשני טמא .רבי
יהודה אומר אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים אף השני טהור .ועוד היא
באוכל אוכלין טמאין ובשותה משקין טמאין .מתנית' )מכשירין ד:ו( פליגא על
ר"ש בן לקיש ,צנון שבמערה אשה נידה מדיחתו והוא טהור .העלתו כל שהוא
מן המים טמא .ותני עלה רבי יהודה מטהר משם רבי יהושע .ונידה לא טומאה
חמורה היא הדא פליגא על רבי שמעון בן לקיש ולית לה קיום" .משמע מדברי
הירושלמי שרבי יהודה ורבי יהושע קמו בשיטה אחת וסברו משקה טופח
חיבור .ואין לדחות ולומר שסברו קטפרס חיבור אבל משקה טופח אינו חיבור,
שאין שייך דין קטפרס בצנון.
ובאמת שיסוד זה נמצא בהדיא בירושלמי )שבת ב:ד ,עירובין י:ב(
"ר' יודה אמר טופח חיבור" .ואם כן מצאנו הסבר וסיוע לפסק הרמב"ם.

 
יש לציין שנמצא בפירוש הרמב"ם פה עוד דבר חידוש .עד כה הנחנו
בשיטת הרמב"ם שרבי יהודה סבר משקה טופח חיבור ,וגם סבר קטפרס חיבור
– ולכאורה קטפרס הוא כגון מים היורדים דרך מדרון ,כמו שפירש רש"י .אך
הרמב"ם פירש בכמה מקומות שקטפרס ומשקה טופח במשנה הם דבר אחד.
שנינו )טהרות ח:ט(" :מקל שהיא מלאה משקין טמאין כיון שהשיקה
למקוה טהורה  ...הנצוק והקטפרס ומשקה טופח אינן חבור לא לטומאה ולא
לטהרה והאשבורן חבור לטומאה ולטהרה" .ובפירוש המשניות לרמב"ם כתב
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ז"ל" :כבר ידעת כי קטרפס שאינו שוה לשטח הקרקע אלא אם נשפך עליו דבר
יורד וניגר .ואשבורן המקום השוקע שהדבר הנוזל נח ומתקבץ בו ...וכך גם אם
היו המשקין בקטפרס והיה כל המים נח במקום הנמוך ונשאר באותו השטח
המשופע משקה טופח בלבד כמו שקדם לפני זה באמרו ומשקה טופח מלמטן,
לפי שבהיותו משופע לא ינוח בו כי אם כשעור הזה מן הלחות .ולכן לא נחשוב
שכל אותו משקה טופח שעל גבי הקטפרס מחובר עד כדי שאם נטמא מקצתו
יתטמא כל המשקה שעל אותו השטח ,או אם הגיע מקצתו למקוה יטהרו כל
המשקין .אבל אם היה מקום אשבורן ובו משקין בין משקה טופח או יותר
משתגע טומאה במקצתו נטמא כולו" .הנה בהדיא שדין קטפרס ודין משקה
טופח במשנה הם דין אחד ,שבמדרון משופע לא ינוח בו כי אם משקה טופח
ואינו חיבור .אבל משקה טופח באשבורן הרי הוא חיבור.
ובמשנה תורה )הלכות טומאת אוכלין ז:ה( פסק הרמב"ם" :הניצוק אינו
חיבור לטהרה  ...וכן הקטפרס שיש עליו משקה טופח אינו מחברן לשאר המשקין
שבמדרון לא לטומאה ולא לטהרה ,אבל המשקין שבאשבורן כולן חיבור לטומאה
ולטהרה" .הנה בהדיא שהרמב"ם חיבר דיני קטפרס ומשקה טופח במשנה ביחד
והרי הם דבר אחד.

 
הרי מוכח שלשיטת הרמב"ם דין קטפרס שייך במשקה טופח .אם כן,
נראה שסובר הרמב"ם שזרם מים הבא במדרון אין בו דין קטפרס .שהרי כתב
כמה פעמים שדין קטפרס הוא במים טופחים.
עוד שנינו לגבי טומאת דם )אהלות ג:ג( "נשפך על האסקופה והיא
קטפרס בין מבפנים בין מבחוץ והבית מאהיל עליו טהור" .ופירש הר"ש
שמקצת הדם בתוך הבית ומחוסר שיעור ,ולכן הבית טהור שאין קטפרס מחבר
הדם בתוך הבית לדם שמחוץ לבית להשלים שיעורו .אבל הרמב"ם פירש בדרך
אחרת שאפילו יהיה כל הדם בתוך הבית והבית מאהיל על שיעור טומאה" ,הרי
אותו הבית טהור ואף על פי שהוא מאהיל על המקום שנשפך עליו רביעית דם,
הואיל ולא נח שם הרי הוא כמי שנבלע בתוך הבית שהבית טהור" .ומובן למה
לא פירש הרמב"ם כר"ש שמקצת הדם מחוץ לבית ,שסובר הרמב"ם דם נוזל
חיבור לטומאה.
אך אם זרם מים חיבור יש להקשות למה אין חרדלית חיבור.
שהרי חרדלית היא זרם מים היורדים במדרון ,ואינה קטפרס לשיטת הרמב"ם.
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אכן כבר הסביר זה הרמב"ם וכתב )הלכות מקוואות ח:ח(" :שלש גומות שבנחל
התחתונה והעליונה של עשרים עשרים סאה והאמצעית של ארבעים ושטף של
גשמים עובר בתוך הנחל אע"פ שהוא נכנס לתוכן ויוצא מתוכן אין זה עירוב,
ואין מטבילין אלא באמצעית שאין המים הנזחלין מערבין אלא אם כן עמדו".
ראה שכתב שהחיסרון משום שאין מקוה מטהר בזוחלין ,ולא הזכיר פה שקטפרס
אינו חיבור.
ושנינו עוד )מקוואות ה:ו( "בית שמאי אומרים מטבילין בחרדלית
בית הלל אומרים אין מטבילין" .ופירש הר"ש שחולקים בקטפרס חיבור] .ואם
תקשה על הר"ש ,הרי פירש שרבי יהושע סבר קטפרס חיבור ואם כן קם רבי
יהושע בשיטת בית שמאי ,יש לתרץ שרבי יהושע אינו חושש לבת קול )ערובין
ז [(.אך הרמב"ם לשיטתו השמיט כל זכר לקטפרס חיבור ,ופירש" ,אומרין
בית שמאי שמטבילין במים הללו בעת זרימתן אם היה שעורו אלו נקוה ועמד
ארבעים סאה ואף על פי שאינו נמשך ממעין אלא מן הגשמים .ובית הלל אומרין
עד שיתקבץ וייעשה מקוה ,לפי שאין המקוה מטהר אלא באשבורן ואחר כך
מטבילין בו" .וחולקים באם מקוה מטהר בזוחלים ואין מחלוקתם תלויה בקטפרס
חיבור.

 
ונשאר באחרונה לדון בעוד קושיה אחרת על שיטת הרמב"ם .שהרי
הביא רבינו תם ראיה לשיטתו ממה ששנינו "שלש גממיות בנחל  ...והאמצעית
של ארבעים" ולא שנתה המשנה מקרה יותר פשוט שיש רק שתי גממיות של
עשרים סאה .ולשיטת הרמב"ם צריך עיון ,למה הצריכה המשנה שיהיו ארבעים
סאה באחת מהגממיות.
ובאמת שקושיה זו כבר דן בה רבינו חננאל ,ופירש" ,הוצרך לומר
והאמצעית של ארבעים כדי להכשיר חרדלית של גשמים שעוברת ביניהם
ומצרפו ,שכל מקוה שהוא פחות מארבעים סאה מי גשמים פוסלים אותו".
ואותו פירוש מופיע גם כן בערוך )ערך חרדלית( כמעט מלה במלה .ורבינו
גרשום כתב )חולין לא" :(.חרדלית של גשמים דחשובין כמים שאובין ולא כמי
מקוה" .והמגיה הקשה על רבינו גרשום" ,דברי רבינו אלו צריך ביאור חרדלית
של גשמים אינו מים שאובין רק דפסולים משום דהוו זוחלין ומי גשמים אינן
מטהרין רק באשבורן וצ"ע" .ומכל מקום נראה שגדולי הקדמונים קמו בשיטה
אחת ,שמי גשמים פוסלים עד שינוחו במקום אשבורן שמכיל ארבעים סאה.
ולכן הצריכה המשנה שתהה אחת מן הגממות מחזיקה ארבעים סאה .אך ודאי
צדקו דברי המגיה ששיטה זו עדיין צריכה עיון והסבר.

 
ראש ישיבה

 
 
 
 
איתא ברש"י שכם אחד היא הבכורה .וברש"י ד"ה אשר לקחתי מיד
אמרי ,וז"ל מיד עם שעושה מעשה אמרי עכ"ל.
והנה מה שהזכיר כאן יעקב את עשו נראה שהוא משום דכאן נתן
הבכורה ליוסף ששני בניו היו שבטים ,שהעביר את הבכורה ונתנה ליוסף הוא
משום שהוא היה ראוי לזה יותר מראובן ושאר השבטים .דהנה בכורה קודם מתן
תורה אינה תלויה דוקא במי שנולד ראשון שהרי יעקב לקח את הבכורה מעשו
דיעקב היה ראוי לבכורה ולא עשו ,ולכן הזכיר כאן אשר לקחתי מיד האמורי
שהוא עשו ,דבכורה שייכת למי שראוי לה ולא למי שנולד ראשון ,ולכן יוסף גם
ראוי לזה.

 
 
ברש"י איתא אף בכורות אחרים והם במצרים ומנין אף בכור מצרים
שבמקומות אחרים ת"ל למכה מצרים בבכוריהם )מכילתא(.
והוא כעין דינא דרכוש עיר הנדחת ,דתנן בסנהדרין )דף קיא (:נכסי
צדיקים שבתוכה אובדין ,שבחוצה לה פליטין ושל רשעים בין שבתוכה בין
שבחוצה לה הרי אלו אובדין.

 
 
איתא ברש"י )ד"ה וידבר אלקים וגו'( ,וז"ל ,מלמד שאמר הקב"ה עשרת
הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן אם כן מה תלמוד לומר עוד
אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל דבור ודבור בפני עצמו ,עכ"ל.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ולכאורה תמוה ,שכאן אי אפשר לאדם לומר ולקלוט כל עשרת הדברות
שנאמרו בדבור אחד ,מה תועלת יש בזה .ואשר נל"פ בזה הוא שעשרת הדברות
בסיני היו אופן הכי גבוה של הבנה והשכלה ומדרגה עליונה בידיעה ,על ידי
גלוי שכינה .והקב"ה כשדיבר לעם הראה להם שכל עשרת הדברות מאוחדות
יחד ,ואי אפשר להפריד דברה או ענין אחד מהשני ,שכולם בנויים זה על זה
ומאוחדים יחד .ולכן כששמעו דבר ה' והיה נחרט על לבם קבלו אותו באופן
סגולי עד היכן שדעת בשר ודם מוכן להבין ולתפוס הענינים .והנה כשאדם
מדבר הרי כל תיבה וקול הוא נפרד זה מזה ,אחד אחר התיבה וקול שקודמו,
אבל דבר ה' היה מאוחד כחטיבה אחת ,שהכל קשור יחד ,דאי אפשר להפריד
דיבור אחד מחבירו.
והנה עיין ברש"י על הפסוק וז"ל העם רואים את הקולות )כו,טו(
שהביא מהמכילתא ,וז"ל רואים את הקולות .רואים את הנשמע שאי אפשר
לראות במקום אחר עכ"ל .והנה חלוק ראיה משמיעה ,שכשמסתכלים בתמונה
הוא רואה את הכל כאחת ,אבל בשמיעה צריכים לשמוע כל קול ותיבה בפ"ע.
ובזה היה שונה קליטת הקולות בסיני ,שראו את הקולות ,ועל ידי כך נקלט הכל
ביחד בבת אחת .ולכן אנכי ולא תחמד שייכים אהדדי וקשורים אחד לשני וכל
עשרת הדברות וכן כל התורה הכלולה תחת עשרת הדברות ,מאוחדים כדבר
אחד.

 
 
איתא ברש"י )ד"ה ה' ה'( ,וז"ל ,מדת רחמים היא אחת קודם שיחטא
ואחת לאחר שיחטא וישוב )ר"ה יז ,(:עכ"ל.
ושמעתי מידידי הרב דוד ליכטנשטיין שליט"א שבאר בזה דהמדה
של ה' קודם שיחטא הוא שאין מדת הקב"ה כמדת בשר ודם .דכששני בני אדם
מתקוטטים זה עם זה ,אינם יכולים להתייחס זה לזה כמו לפני המחלוקת.
ואפילו לאחר שישלימו זה עם זה ,אין היחס ביניהם כמו שהיה לפני
המחלוקת .אולם לא כן מידת הקב"ה .דמדת "קודם החטא" היא שיחס של
הקב"ה אל החוטא יכול לחזור לכמו שהיה קודם החטא .ואפילו כשהחוטא
מתרחק מהקב"ה ונעשה מובדל ממנו ,בכל זאת הקב"ה אינו מוותר לעולם על
היחס שהיה לו עם החוטא ומחכה לחוטא לעשות תשובה כדי שהיחסים
ביניהם יוכלו לחזור לכמו שהיו לפני החטא .ומפני מדה זו יש מקום לחזור
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למצב שהיה קודם .דבכל מחלוקת ,כדי לעשות שלום צריכים לחזור מצב
שהיה קיים קודם המחלוקת כשהיה שרוי ביניהם אהבה ואחוה ושלום ורעות.
וזהו מה שאמר יעקב אבינו לשמעון ולוי ,בסדם אל תבא נפשי בקהלם
אל תחד כבודי )בראשית מט:ו( ,דאף אחר המחלוקת בין השבטים ואחר מכירת
יוסף ,אני יעקב למעלה מהמחלוקת .דבלא זה א"א היה לבנות את בית יעקב
כבתחילה ,ואין יעקב אומר זה משום שחס על כבודו ,אלא כדי שהוא לא יהיה
כצד במחלוקת דמתוך כך יוכל לחזור ולאחד את כלל ישראל.

 
 
בספר טללי אורות הביא מס' עולמות שחרבו:
בעת שנסע האדמו"ר מסטמר באונייה לארה"ב )בשנת תשי"ט(
נתגלגלה השיחה אודות גדולת תורתו של מהרי"ל דיסקין.
סיפרתי אז לאדמו"ר כי הגר"ח מבריסק אמר על רבי יהושע לייב,
שעליו אפשר לומר את המקרא "אליו תשמעון" .אמנם מרן
הגרי"ז בשומעו את הדברים אמר שלא לקבוע את הדברים בספר
כיון שהפסוק "אליו תשמעון" נאמר בתורה על נביא בלבד.
הגיב האדמו"ר על הסיפור באומרו הרי רבי עקיבא איגר
באורח חיים הלכות קדושה .נו אולי האריז"ל שאני.
כשהגענו לירושלים חיפשתי בשו"ע הלכות קדושה )או"ח סי'
קכ"ה( וז"ל אין הצבור אומרים עם שליח צבור נקדישך אלא
שותקין .והעיר על כך רעק"א וז"ל אבל בכתבי האר"י כתב דיש
לומר כל הקדושה עם השליח צבור מלה במלה ,ואליו תשמעון.
והנה במה שכתב רעק"א דוקא כאן בהלכות קדושה אליו תשמעון
נראה דזהו משום דקדושה הוי שירת המלאכים וכדי לדעת האופן לומר קדושה
צריך לדעת מערכת המלאכים בשמים ובעל דבר על זה הוא האר"י ז"ל ,שהוא
בעל קבלה ורוח הקודש מסוגל ביותר .ואפשר דלזה נתכוין האדמו"ר מסאטמר
באומרו אולי האריז"ל שאני.
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תנן באחד בשבט ראש השנה לאילן כדברי ב"ש ,ב"ה אומרים בחמשה
עשר בו )ר"ה ב .(.דמט"ו בשבט עלה השרף באלנות ונמצאו הפירות חונטין
מעתה )רש"י ר"ה יד .(.והנה אף דבט"ו בשבט עדיין חורף הוא אבל בתוך העץ
מתחיל השרף לעלות ,ואף שלא נראה לעין ועדיין קר בחוץ מ"מ זהו מראה על
ביאת האביב וחנטת הפירות ,והתחלת גאולת הארץ מהחורף.
והנה מה דט"ו בשבט נחשב לחג אינו מוזכר בגמרא ,אבל בתשובה
מהר"מ מרוטנברג שהביא מרבינו גרשון מאור הגולה שט"ו בשבט נחשב לחג
ואין להתענות בו .ונראה דיסוד החג הוא זה שאף שלא נראה לעין מ"מ עמוק
באילן מתחיל השרף לעלות וזה סימן לביטחון שיבא גאולת הארץ וגאולת
ישראל מהגולה ,שאף שבחוץ קר וחורף אבל גאולת הארץ מהחורף כבר התחיל,
ולכן דוקא ר' גרשון מאור הגולה והמהר"מ מרוטנברג שחיו בזמניהם בגלות
כל כך מרה וקשה ,עשו את ט"ו בשבט לחג לסמל אמונתם בגאולת ישראל
מהגלות הקשה שחיו בה.

 

 
 
תנן )ב (.ארבעה אבות נזיקין השור הבור המבעה וההבער וכו' ,ע"כ.
ופרש"י )ד"ה ארבעה( וז"ל אבות קרי להנך דכתיבן בקרא בהדיא ,עכ"ל .הרי
מבואר מדבריו דאבות נזיקין הם אלו דנכתבו בקרא בהדיא ,אמנם משמע כקצת
סתירה בדבריו דלקמן )ד (:גבי ברייתא דרב אושעיא ורבי חייא שמונים יותר
מד' אבות נזיקין כתב רש"י וז"ל אבות קרי להנך דכתיבן בקרא ,עכ"ל ,ואילו
מילת "בהדיא" השמיט.
והנה בספר תיבת גמא )מבעל הפמ"ג פ' משפטים אות ב'( ביאר דמה
דגבי הי"ג אבות לרב אושעיא וכ"ד אבות דר' חייא לא כתב רש"י "בהדיא"
משום דבמתניתין נזכר גם קרן ,ותולדותיו רמוזות בקרא וכמש"כ רש"י בפ'
משפטים )כא:כט( לכן הוצרך להדגיש מעלת האב שהוא מפורש בהדיא ,ע"ש.
אמנם נראה לבאר באופן אחר דבאמת אין סתירה בדברי רש"י אלא
דלפי תנא דידן אין להגדיר כאב נזיקין אלא אב הכתוב בקרא בהדיא ,ואילו לרב
אושעיא ורבי חייא יש להגדיר כאבות גם אלו שאינם מפורשים להדיא בקרא,
אלא ע"י דרשת חז"ל.
והנה בספר עליות אליהו בסופו בקונטרס עלית קיר )אות י"ד( כתוב
בשם הגר"א דמס' אבות נקראת כך ע"פ מה דכתב רש"י במתניתין דהני דכתיבן
באורייתא מקרי אבות ,ומשו"ה הביא הגר"א כאן בביאורו פסוק לכל דבר ודבר,
עכת"ד .הרי מבואר דנקראת המסכתא בשם "אבות" משום המדות ,הדיעות
וההנהגות השנויות שם שמקורם בקרא ,והגר"א בביאורו למס' אבות מביא על
כך המקורות מן הכתובים.
מ"מ נראה דלא כל מקור מפורש בקרא בהדיא ,דבכמה מקומות נצרך
לביאור ודרשה בפסוק ,כגון )ד:א( בן זומא אומר וכו' ,איזהו עשיר השמח בחלקו
שנאמר )תהלים קכח:ב( יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך ,אשריך בעולם הזה,
וטוב לך לעולם הבא ,וכו' ,ע"כ .וכגון )ג:ב( רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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מתפלל בשלומה של מלכות .וכתב על זה הגר"א שם וז"ל כמ"ש )חבקוק א:יד(
ותעשה אדם כדגי הים וגו' ואמרו בפ"ק דע"ז )ג (:מה דגים שבים כל הגדול וכו',
והיינו דתנן רבי חנינא סגן הכהנים וכו' ,עכ"ל .אלא צ"ל דמלבד אבות הכתובין
בקרא בהדיא ישנם גם אבות שאינם כתובים בהדיא בקרא ,אלא במשמע ונצרך
לדרשה או ביאור ,וא"כ נקראת המסכתא בשם "אבות" משום הדיעות וההנהגות
השנויות שם שמקורם בקרא בהדיא ובמשמע וכמש"כ בדעת רש"י.

 
איתא בגמ' )ב (.מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות ,תולדותיהן כיוצא
בהן או לאו כיוצא בהן? גבי שבת תנן וכו' הכא מאי ,ע"כ .וכתב רש"י )ד"ה
הכא מאי( וז"ל תולדות דשבת הוי כאבות ,תולדות דטומאה לא הוי כאבות,
והכא תולדות דנזיקין מאי ,מי אמרינן תולדות כיוצא בהן לא שנא אב לא שנא
תולדה אם הזיק משלם או דלמא לא עכ"ל .הרי מבואר מדבריו שאם תולדותיהן
לאו כיוצא בהן פטור מלשלם עבור נזק התולדה ,ועל זה הקשה הגרי"ז )הל' נזקי
ממון( דא"כ לענין מה נקראו תולדות?
ומתרצים העולם דמלבד חיוב תשלומי נזיקין יש גם איסור לגרום היזק
לממון חבירו כמו שפסק המחבר )חו"מ שעח:א( וכמו"כ י"ל בשיטת רש"י
דשפיר מקרי תולדה לענין שאסור להזיק כמו האב .ונראה להביא ראיה לזה
דהרי איתא בגיטין )נג (:המטמא והמדמע והמנסך ופרש"י )ד"ה מטמא ומדמע(
וז"ל איסורא דרבנן הוא כיון דלא שמיה היזק אין כאן איסורא דאורייתא וכו',
עכ"ל .הרי מבואר מדבריו דאי שמיה היזק הוי איסורא דאורייתא ,והיינו כנ"ל
דמלבד חיוב התשלומין בניזקין איכא נמי איסור להזיק.

 
איתא בגמ' )ב (.ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב אמאי קרי
ליה אב ואמאי קרי ליה תולדה ,הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא
הוי במשכן חשיבא קרי ליה תולדה וכו' ע"כ .וכתבו התוס' )ד"ה ה"ג הך דהואי
במשכן( שיש ב' גרסאות בגמ' דידן וז"ל ה"ג הך דהואי במשכן חשיבא קרי ליה
אב הך דלא הואי במשכן חשיבא קרי ליה תולדה ולפי הך גירסא בא לאפוקי
כמה מלאכות שלא היו חשובין והיו במשכן דתולדות נינהו ולא אבות וכו' ,ואית
דגרסי והך דהוה במשכן חשיבא וכו' ולפי גירסא זו צ"ל דבעי תרתי אבל
חשיבא ולא הוי במשכן או איפכא הוי תולדה ,עכ"ל.
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הרי מפשטות לשון התוס' משמע דלפי גירסא ראשונה הכל תלוי
בחשיבות בלבד ולא במשכן ,היינו אע"ג דהוה במשכן אם לא היתה חשובה שם
לא קרי ליה אב ,ומאידך מלאכה חשובה אע"פ שלא היתה במשכן הוי אב ,וכן
מבואר בפסקי תוס' )אות ג'( .אמנם לפי גירסא שנייה כדי להחשב אב צריכה
תרתי ,דהוי במשכן וגם חשובה ,וא"כ הא דקאמר בגמ' הך דלא הוי במשכן ולא
חשובה ר"ל או דלא הוי במשכן או לא חשיבא.
והנה יש להקשות דדברי התוס' בגירסא ראשונה קשים הם דקשה
לומר דתלוי בחשיבות בלבד ולא במשכן ,הרי כל אבות מלאכות ממשכן
גמרינן להו וכידוע .והנה איתא בשבת )מט (:אבות מלאכות מ' חסר א' כנגד
מי ,אמר להו ר' חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן ]ופרש"י )ד"ה כנגד(
דכוונתו דנסמכה פרשת שבת לפרשת מלאכת המשכן ללמוד הימנה[ .אמר להו
ר' יונתן ברבי יוסי בן לקוניא כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה ארבעים
חסר אחת וכו' ,ע"כ.
והקשה הריטב"א )שם ד"ה כנגד( וז"ל אליבא דר"ש בר' יסי בן לקוניא
מהיכן יודעים מה הן המלאכות שהן אבות או שהן תולדות ,דבשלמא לת"ק כל
מלאכה דהויא במשכן הוי אב ואידך תולדה וכו' ,וי"ל דמסברא ידעי להו ,וכו',
עכ"ל .והנראה בביאור דבריו הוא כמו דסברי התוס' דידן דהגדרת מלאכה כאב
או כתולדה תלויה בחשיבות בלבד ולא במשכן ,וא"כ דבר החשוב אע"ג דלא
הוי במשכן הוי אב ודבר שאינו חשוב אע"ג שנמצא במשכן הוי תולדה.
והנה לפ"ז מחלוקת הגירסאות המובאים בתוס' היא גופא מחלוקת
ר' חנינא בר חמא ור"ש בר' יוסי דבגמרא שבת ,דלפי ר' חנינא בר חמא
הל"ט מלאכות נלמדו מסמיכות הפרשיות בין משכן לשבת וכגירסא השני',
ומאידך לפי ר"ש בר' יוסי בן לקוניא הל"ט אבות מלאכות תלויות בחשיבות
ותולדותיהן בסברא וכגירסא הראשונה.

 
איתא בגמ' )ב (:ת"ר ג' אבות נאמרו בשור ,הקרן והשן והרגל .קרן
מנלן וכו' ,אלא מהו דתימא כי פליג רחמנא בין תם למועד ה"מ בתלושה אבל
במחוברת אימא כולה מועדת היא ,ע"כ .והקשו התוס' )ד"ה אבל מחוברת(
דכיון דקרא מיירי רק בתלושה מנלן לחייב במחוברת ,ותירצו בין למ"ד הסובר
פלגא נזקא ממונא ובין למ"ד דפלגא נזקא קנסא ,ע"ש.
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אמנם החזו"א תירץ באופן אחר וז"ל )ב"ק א:ב( ואפשר דאי נגיחה
היינו בתלושה לא הויא מחוברת תולדה דתלושה דזה לא מסתברא ,אלא
מחוברת הויא בכלל "ושילח זו הרגל" ואע"ג שאינה מזקת ברגל וכו' והיתה
פטורה ברה"ר וכו' עכ"ל .הרי מבואר מדברי החזו"א דבהו"א יש להבין דהיזק
ע"י קרן מחוברת מחייב בעל הבהמה לשלם נזק מיד בפעם הראשונה מטעם
דקרן מחוברת הוי תולדה דרגל.
ובספר ישא ברכה )רד"ה אבל במחוברת( כ"כ בביאור דברי הפני
יהושע ,שדייק הפנ"י ממש"כ רש"י ד"ה אבל מחוברת "לשון דאורחיה הוא",
שבא רש"י לתרץ קושיית התוס' דממה דנחשב קרן מחוברת אורחיה משלם נזק
שלם מיד בפעם הראשונה ,וע"כ ביאר הישא ברכה דהוא מדין רגל ,ונראה
שהשווה "אורחיה" ל"היזק מצוי" .ויש לפקפק בזה ,שאין משמעות להשוות
"אורחיה" ל"היזקו מצוי" לא בדברי רש"י ולא בדברי הפנ"י ,ומשום כך נראה
לבאר באופן אחר.
והנה כתב הפנ"י )ד"ה אבל מחוברת( וז"ל כוונתו לתרץ קושיית התוס'
דמהיכא תיתי נחמיר במחוברת יותר מתלושה וכו' ,לכך פירש דמחוברת אורחיה
היא והו"א דגם זה מועד מתחילתו כמו שאר נזיקין והוה ילפינן שפיר מינייהו
וכו' עכ"ל .הרי ביאר הפנ"י דכוונת רש"י לתרץ קושית התוס' דהיינו דממה דקרן
מחוברת אורחיה הוא הוי מועד מתחילתו ומשלם נזק שלם מעיקרא ונלמד קרן
מחוברת משאר אבות נזיקין וכדלקמן.
אמנם נראה לבאר רש"י באופן אחר דהנה כתב הרמב"ם )נזקי ממון
א:ד( וז"ל העושה מעשה שדרכו לעשות תמיד כמנהג ברייתו הוא נקרא מועד.
והמשנה ועשה מעשה שאין דרך כל מינו לעשות כן תמיד כגון שור שנגח או
נשך הוא הנקרא תם .וזה המשנה אם הורגל בשינויו פעמים רבות נעשה מועד
לאותו דבר שהורגל בו שנאמר או נודע כי שור נגח הוא עכ"ל וכן כתב לקמן
)שם הל' י'( וז"ל שלשה אבות נזקים בשור הקרן והשן והרגל תולדות הקרן
נגיפה נשיכה רביצה ובעיטה .תולדות השן אם נתחככה בכותל להנייתה
והזיקה בחיכוכה וכן אם טנפה פירות להנייתה .תולדות הרגל הזיקה בגופה
דרך הילוכה או שהזיקה בשערה דרך הילוכה או שכשכה בזנבה וכו' עכ"ל.
והקשו האחרונים דהרי השמיט הרמב"ם ענין כוונה להזיק בהגדרת קרן ,וכתב
רק שהזיקו משונה .ובספר ברכת אברהם תירץ דבוודאי גם להרמב"ם עיקר
הגדרת קרן היא "כוונה להזיק" ומה דלא הזכירו הוא משום דהיזק נגיחה
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ובעיטה וכדומה לעולם הם בכוונה להזיק .ומה דכתב רק ענינו דהזיקו משונה,
כוונת הרמב"ם היא להגדיר תמות ומועדות בלבד ,דהיינו כל דאורחיה מועד
מתחילתו וכל המשונה הוי תם ורק לאחר ג' פעמים נעשה מועד עכת"ד.
והנה ע"פ דרך זה יש לבאר דברי רש"י והוא דקרן מחוברת הוי אורחיה
ולא משונה ,ובודאי דהוי כוונתו להזיק ומשו"כ חייב מדין קרן דאורחיה הוא
וא"צ להזכיר דכוונתו להזיק שהוא מובן מאליו .והשתא דאתית להכי בדברי
רש"י נראה לפקפק במה שכתב החזו"א )שם( דקרן תלושה פירושו שהקרניים
התלושות קשורות לראש הבהמה ,ולפי מה שכתב דעיקרו דקרן הוא "כוונתו
להזיק" ,א"כ י"ל דמוכחא מילתא טפי דכוונתו להזיק כשאחזה השור בקרן
תלושה בין שיניו ,ולא עוד אלא שהוא גם משונה יותר כשאוחזה בין שיניו
מדהוה במקום הקרניים דעדיין מקומו הוא והוי טפי אורחיה.

 
איתא בגמ' )ג (.וכי קאמר רב פפא אתולדה דבור ,תולדה דבור מאי
ניהו אילימא אב י' ותולדה ט' ,לא ט' כתיבי ולא י' כתיבי ,הא לא קשיא "והמת
יהיה לו" אמר רחמנא וקים להו לרבנן י' עבדי מיתה ט' לא עבדי .סוף סוף זה
אב למיתה וזה אב לניזקין ,ע"כ .וכתב רש"י )ד"ה וזה אב לניזקין( וז"ל ואם
הזיק חייב ואב הוא דהא מדיוקא דקרא נפקא וכו' ,הא בציר מהכי במיתה לא
חייב הא בניזקין מתחייב .לישנא אחרינא וכו' ,דכי היכי דנפיק לן מקרא בור
עשרה למיתה נפקא לן בור ט' לניזקין דכתיב ונפל שמה שור או חמור ,משמע
בין מת ובין הזיק בעל הבור משלם וכו' ,עכ"ל.
הרי דכתב רש"י ב' לשונות בביאור הגמ' .והקשה בתוספי הרא"ש
)מובא בשטמ"ק ד"ה סוף סוף( על הלישנא קמא דרש"י וז"ל קשה דמ"מ עשרה
דכתיב בהדיא הוי אב ותשעה דנפקי מסברא הוי תולדה דכל שאר תולדות נמי
מסברא נפקי .לכך נראה כפירוש שני שפירש ,עכ"ל .הרי שהקשה על רש"י ממה
דנקט דהאב דבור ט' נפקי מסברא ולא נפקי מקרא.
ונראה דאף שרש"י כתב דהא "מדיוקא דקרא נפקא" הרא"ש ס"ל דאין
להשוות דיוקא דקרא לכתוב בקרא ,אלא עיקר הילפותא היא מסברא ,דכיון
שפטרה התורה ממיתה דאין בו כדי להמית ,א"כ בניזקין שיש בו כדי להזיק
חייב ,וע"כ העלה הרא"ש דלישנא אחרינא דרש"י עיקר.
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אכן יש להקשות אפילו ללישנא אחרינא שהרי כתב רש"י "ונפל שמה
שור או חמור משמע בין שמת ובין הזיק בעל הבור ישלם" .וקשה שהרי עדיין
בור י' ובור ט' אינם כתובין בקרא בהדיא וכמו שכתב רש"י עצמו )ב .ד"ה
ארבעה אבות( "אבות קרי להנך דכתיבן בקרא בהדיא" עכ"ל.
ונראה לומר בדעת רש"י דמכיון דכתיב בור בקרא בהדיא ,הרי בור הוי
אב בין בור ט' בין בור י' ,ושאר הילפותות בין לל"ק ובין לל"ב אינם אלא המשך
ביאור למאי דכתיב בור בקרא להדיא ,ועפ"ז ידעינן דבור ט' אב לנזיקין ובור י'
אב למיתה.

 
איתא בגמ' )ג (:וכי קאמר רב פפא אתולדה דמבעה מאי ניהו אי
לשמואל דאמר מבעה זו שן הא אוקימנא תולדה דשן כשן אי לרב דאמר מבעה
זה אדם מאי אבות ומאי תולדות אית ביה וכ"ת אב נעור תולדה ישן והתנן אדם
מועד לעולם בין ער בין ישן אלא אכיחו וניעו היכי דמי אי בהדי דאזלי קמזקי
כוחו הוה אי בתר דנייח בין לרב בין לשמואל היינו בור אלא תולדה דמבעה
כמבעה וכו' ע"כ.
וכתב רש"י )ד"ה כחו הוא( וז"ל היינו אדם גופו וחייב ,עכ"ל .הרי
מפשטות לשונו דרש"י משמע דכוחו הוי אב המזיק ולא תולדה וכן דייק
הרש"ש ,ע"ש .אמנם הקשה הבית אהרן וז"ל דא"כ לא משכחת תולדה למבעה
לפי רב דסובר מבעה זה אדם .ובמתני' הא "אבות" קתני גם אמבעה ומכלל
דאיכא תולדות וכו' ,ובע"כ שגם כוונת רש"י הכי הוא דרק לענין החיוב דמיא זה
לגופו אבל הוי תולדה עכ"ל.
ומ"מ דברי הרש"ש נראים עיקר שהרי כתב רש"י לקמן )ו (.בד"ה כוחו
הוא וז"ל והיינו אדם ותנא ליה במתניתין עכ"ל .הרי מבואר מדבריו דכוחו הוי
אב המזיק ולא תולדה ולפ"ז צ"ל דאה"נ אין תולדה למבעה ומה שדייק הגמ'
אבות מכלל דאיכא תולדות ,ר"ל דמכיון שיש אבות ניזקין בכלל ,ישנם גם
תולדות בכלל ,אבל אין לכל אב הכתוב בקרא בהדיא תולדות.

 
איתא בגמ' )ג (:מאי מבעה רב אמר מבעה זה האדם ושמואל אמר
מבעה זה השן רב אמר מבעה זה אדם דכתיב אמר שומר אתא בוקר וגם לילה
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אם תבעיון בעיו ושמואל אמר מבעה זה השן דכתיב איך נחפשו עשו נבעו
מצפוניו מאי משמע כדמתרגם רב יוסף איכדין איתבליש עשו אתגלין מיטמרוהי,
ע"כ.
וכתבו התוס' )ד"ה כדמתרגם( וז"ל נקט רב יוסף לפי שהיה בקי
בתרגום וכו' ולא כדפירש בעלמא לפי שהיה סגי נהור ודברים שבכתב אי אתה
רשאי לומר על פה וכו' דמשום עת לעשות לה' אמר התם ואין לך עת לעשות
גדול מזה עכ"ל .הרי מבואר מדבריו דמשום טעמא ד"עת לעשות" מותר לסגי
נהור לומר בע"פ דברים שבכתב וכן הוא להלכה דכתוב במ"ב )או"ח מט:א(
סומא מותר לקרות בע"פ משום עת לעשות לה'.
והנה בספר דבר משה )ב"ק ח"א סימן מ"ה( הקשה בשם הגרי"ז זצ"ל
דלכאורה בשביל להחשב עת לעשות לה' בעי חשש שמא תשתכח תורה
מישראל כמו שהיה בזמן שתקנו לכתוב את המשנה ,אבל היכן מצינו שגם
בשביל יחידים חשיב עת לעשות לה'?
והנה הקשה המהרצ"ח )ב"ק ג (:על דברי התוס' וז"ל נ"ב שמה )גיטין ס(.
לא נאמר רק משום עת לעשות לה' התירו כתיבת ספרי אגדתא וכו' ,אבל מזה
דמשום עת לעשות לה' מותר דברים שבכתב בע"פ לא נזכר שם מאומה וכו',
ותירץ המהרצ"ח אפשר כוונת התוס' כיון דשני ענינים אלו ,היינו איסור כתיבת
תורה שבע"פ ואיסור אמירת בע"פ את שבכתב ,נלמדו שמה מפסוק אחד וכמו
דזה משום עת לעשות לה' הוא הדין ענין השני עכ"ל .הרי מבואר מדבריו
דאיסור כתיבת תורה שבע"פ ואיסור אמירה בפה תורה שבכתב הוו חדא איסורא
ונראה דאסור מטעם שינוי במסורה ומסירת התורה.
ועיין בספר פחד יצחק )שבועות מאמר ט' אות ב'( וז"ל כל העובדות
של סדר המאורע של מתן תורה אין ענינה שייך למתן תורה דווקא ,אלא שענינן
מהווה את התוכן הנפשי של ת"ת לדורות .שהרי כמה גופי הלכות במצות ת"ת
מקורם בהילפותא "כנתינתה"" ,והודעתם לבניך ובני בניך" וסמיך ליה "יום
אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב" ללמד כי סדר העמידה בחורב הם הם דרכי
לימוד התורה מדור לדור ,עכ"ל .וכיון שהתורה ניתנה למרע"ה בכתב ובעל פה,
זהו סדר מסירת התורה לדור דור.
ולפ"ז י"ל דהכל חדא מילתא ,היינו משום איסור שינוי במסירת
התורה ,וא"כ מתורץ קושית הגרי"ז זצ"ל דכיון שהתירו משום עת לעשות לה'
כתיבת תושבע"פ ,שזהו שינוי באופן מסירת התורה ,ממילא הותרה נמי אמירת
תושב"כ על פה ,שסומא מותר לומר על פה תושב"כ.
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איתא בגמ' )ה (:אמר רבא וכולהו כי שדית בור בינייהו אתיא כולהו
במה הצד לבר מקרן משום דאיכא למיפרק מה לכולהו שכן מועדים מתחילתן,
ולמ"ד אדרבה קרן עדיפא שכוונתו להזיק ,אפי' קרן נמי אתיא וכו' ,ע"כ .הרי
מבואר דנחלקו הני אמוראים אי קרן עדיפא משאר אבות נזיקין או לא אלא שאר
אבות עדיפי מקרן .וכתב רש"י )ד"ה ולמאן דאמר( וז"ל לא איתפריש היכא
עכ"ל .אך בהגהות הגר"א )אות א'( כתב להוא מדף הקודם ,אך לא ביאר לנו
הגר"א יותר.
ואחי ר' שלום יעקב נ"י ביאר דכוונת הגר"א הוא למאי דאיתא בדף ד'
ע"א דשם נחלקו רבי יהודה והמקשן אי קרן עדיפא משן ,דלפי ר' יהודה שן
עדיפא מקרן דלא אתי קרן משן דשן אין כוונתו להזיק ומשו"ה מה דקרן כוונתו
להזיק הוי קולא ,ולפי המקשן קרן עדיפא משן משום דאתי מכ"ש משן דאין
כוונתו להזיק ,כיון דקרן כוונתו להזיק ולכן קרן עדיפא.

 
איתא בגמ' )ט (:אמר ר' זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש מאי
שליש ,אילימא שליש ביתו אלא מעתה אי איתרמי ליה תלתא מצותא ליתיב
לכוליה ביתיה אלא אמר ר' זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה וכו' ,ע"כ .וכתב
רש"י )ד"ה הידור מצוה עד שליש במצוה( וז"ל שאם מוצא ב' ספרי תורות
לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקחו את ההדור וכו' ,עכ"ל .הרי
מבואר מדבריו דשפיר מקיים מצות כתיבת ספר תורה ע"י קנין ספר תורה ובזה
אזיל רש"י לשיטתו דס"ל במנחות )ל .ד"ה כחוטף מצוה( דגם בקנין ס"ת מצוה
עביד.
ובאמת נחלקו הראשונים בזה ,דאיתא במנחות )שם( וא"ר יהושע בר
אבא אמר רב גידל אמר רב הלוקח ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק .כתבו,
מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני .אמר רב ששת אם הגיה אפילו אות
אחת מעלה עליו הכתוב כאילו כתבו ,ע"כ .ופרש"י )שם( וז"ל ומצוה עביד אבל
אי כתב הוה מצוה יתירה טפי ,עכ"ל .הרי מבואר מדברי רש"י דיש ב' מדרגות
במצות כתיבת ס"ת ,היינו דמצוה שפיר מקיים ע"י קנין ס"ת אבל מצוה מן
המובחר לכתוב ס"ת לעצמו.
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אכן הרמב"ם )הל' ספר תורה ז:א( כתב וז"ל מצות עשה על כל איש
ואיש מישראל לכתוב ס"ת לעצמו וכו' אע"פ שהניחו לו אדם אבותיו ס"ת מצוה
לכתוב משלו .אם כתבו בידו הרי הוא כאילו קיבלו מסיני ואם אינו יודע לכתוב
אחרים כותבין לו וכל המגיה בס"ת אפילו אות אחת הרי הוא כאילו כתבו כולו,
עכ"ל .הרי מבואר מדברי הרמב"ם דמקיימין מצות כתיבת ס"ת רק ע"י כתיבה
גרידא ואפילו ע"י מה שאחרים כותבין לו בשכר ,אבל לא ע"י קנין ס"ת .ונראה
לומר בזה ,דנחלקו רש"י והרמב"ם במאי דנקט הגמ' לשון "כחוטף מצוה מן
השוק" דרש"י ס"ל דשפיר מקיים מצוה אבל לא באופן המובחר אבל הרמב"ם
נ"ל דס"ל שלא קיים המצוה כלל.
והנה הקשה המנ"ח )מצוה תרי"ג ס"ק ב'( על שיטת רש"י שהרי מבואר
בגמ' )עי' סנהדרין כא (:שאין אדם מקיים מצות כתיבת ס"ת במה שהניחו לו
אבותיו ס"ת וא"כ מ"ש ירושת ס"ת מקנין ,אלא גזה"כ הוא דבעינן כתיבה,
עכת"ד .ונראה ליישב דרש"י ס"ל שהמצוה הוא להשתדל להיות בעלים על ס"ת,
ויכול לעשות כן ע"י כתיבה או אפילו ע"י קנין ,אבל בירושה שאין שום השתדלות
אף שממילא נעשה בעלים על הס"ת ,לא ,וכעין זה כתב הט"ז )יו"ד ער:א( ע"ש.
והנה עפ"ז יש לבאר דברי הרמב"ם ,דצ"ע אמאי הביא הרמב"ם הא
דכתבו בידו הרי הוא כאילו קיבלו מהר סיני שאינו נוגע להלכה .וגם קשה מה
דהוסיף הרמב"ם "בידו" שאינו מלשון הגמ' .אבל לפי הנ"ל שהמצוה הוא
לטרוח בכתיבת ס"ת ,ועיין בט"ז שם דהיינו דומיא דהטירחא שבקבלה מהר
סיני ,וזהו שמדגיש הרמב"ם "בידו" לומר לך שטירחא זו היא גופא המצוה.

 
איתא בגמ' )ט (:אמר רבי זירא אמר רב הונא במצוה עד שליש מאי
שליש אילימא שליש ביתו אלא מעתה אי איתרמי ליה תלתא מצותא ליתיב
לכוליה ביתא אלא אמר ר' זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה בעי רב אשי
שליש מלגיו או שליש מלבר תיקו במערבא אמר משמיה דרבי זירא עד שליש
משלו מכאן ואילך משל הקב"ה ,ע"כ.
וכתב רש"י )ד"ה בהידור מצוה עד שליש במצוה( וז"ל שאם מוצא ב'
ספרי תורות לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש הדמים ויקח את ההדור
דתניא זה א-לי ואנוהו התנאה לפניו במצות ,עשה לך ס"ת נאה טלית נאה ציצית
נאה עכ"ל .הרי מבואר מדבריו דהידור מצוה תלוי במחיר חפצא דמצוה.

הערות על פרק ארבעה אבות

489

אמנם כתבו התוס' )ד"ה עד שליש במצוה( וז"ל שאם מצא אתרוג
כאגוז כמו ששיערו חכמים ואחד גדול ממנו שליש יהנהו ,עכ"ל .הרי מבואר
מדברי התוס' דהידור מצוה תלוי בגודל החפצא דמצוה ,ולא במחיר.
והנה כתב המהרש"א )שם( בהסבר דברי התוס' וז"ל ומסיק בהידור
מצוה עד שליש כפירוש התוס' לענין אתרוג באחד גדול ממנו שליש יקנהו
דהיינו הידור דמצינו כה"ג פרק לולב הגזול שהלולב גדול מן ההדס שליש
כדי לנענע בו דהיינו הדרו וכו' ,עכ"ל .הרי דמקור שיטת התוס' דהידור מצוה
היא שליש בגודל החפצא דמצוה הוא היחס לולב להדס ,שהלולב צריך להיות
ד' טפחים ,טפח מעל ההדס ששיעורו ג' טפחים ,והיינו שליש ,וסובר המהרש"א
דהיינו משום הידור מצוה דנענועים ולא מעיקר דין המצוה.
ונראה בביאור מחלוקת רש"י ותוס' בהגדרת הידור מצוה ,דלפי רש"י
ההידור הוא בהגברא ,שצריך הגברא להתנאה לפני הקב"ה בשעת המצוה .אך
לפי תוס' ההידור מצוה מקוים ע"י הידור בחפצא של המצוה ,דמדין הידור
מצוה בעינן חפצא של מצוה מהודר .ואם כנים הדברים בדעת רש"י ותוס' י"ל
דאזלי לטעמייהו דבהא דאיתא בשבת )כא (:ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו
והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין וכו' פרש"י והמהדרין
אחר המצות עכ"ל .הרי דפי' רש"י דההידור הוא על הגברא .אבל בתוס' ד"ה
והמהדרין כתבו ז"ל שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך וכו',
עכ"ל ,הרי דס"ל דדין ההידור הוא בחפצא וכמש"כ.
אבל יש לפקפק על דברי המהרש"א הנ"ל ,דאם כדבריו דלמדים מלולב
והדס ,תפשוט דשליש במצוה הוא מלגיו ולא מלבר ,ואמאי הניח הגמ' האיבעיא
בתיקו.

 
איתא בגמ' )ט (:אלא אמר ר' זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה.
וברש"י הביא הא דתניא בשבת )קלג (:התנאה לפניו במצות עשה לך ספר תורה
נאה לולב נאה טלית נאה ציצית נאה ,ע"כ .והנה בספר גאון צבי הקשה אמאי
השמיטו חז"ל אתרוג נאה ,ותירץ ב' תירוצים .א' ,דכשאמרו חז"ל התנאה לפניו
במצות קאי על העושה שיעשה חפצא נאה ,ובאתרוג אין ביד עושה המצוה
לעשות אתרוג נאה .ב' ,דלא נקטו אתרוג משום דכ"ש הוא ,דמה סוכה וציצית
וכו' דלא כתיב בהוא הדר מ"מ בעינן הידור משום זה א-לי ואנוהו ,אתרוג
דכתיב ביה פרי עץ הדר ,דעיקר מצותה שתהא מהודרת לא כש"כ.
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ונראה לתרץ באופן אחר דהנה תנן )סוכה כט (:לולב הגזול והיבש
פסול ,וכתב רש"י ד"ה יבש וז"ל דבעינן מצוה מהודרת דכתיב ואנוהו ,עכ"ל.
ובתוס' שם )ד"ה לולב יבש( נחלקו עליו וז"ל משום דאיתקיש לולב ואתרוג
דכתיב ביה הדר ,ולא כמו שפירש הקונטרס משום דכתיב זה א-לי ואנוהו ,דאין
ואנוהו אלא לכתחילה ולא מיפסל בהכי וכו' עכ"ל.
הרי מבואר מדברי התוס' דדין הדר באתרוג אינו מדין הידור מצוה דכל
התורה כולה אלא דין מיוחד דאתרוג בעי הידור ,ודין זה הוא לעיכובא .משא"כ
דין הידור דשאר מצות אינו לעיכובא אלא למצוה .ועפ"ז יש לומר דחז"ל לא
נקטו אתרוג משום דאינו בכלל דין הידור מצוה דעלמא אלא אית ביה דין מיוחד
דהידור לעיכובא.
והנה לכאורה יש להקשות אמאי השמיטו חז"ל בברייתא הידור מצות
דנרות חנוכה דאיתא בשבת )כא (:מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר
לכאו"א והמהדרין מן המהדרין כו' ,דאיכא ב' מדריגות בהידור דנר חנוכה ,ולא
מצינו דבר כזה במקום אחר .ועוד ,דבשו"ע )או"ח תרעא:ב( לא הביאו המחבר
והרמ"א אלא דיני מהדרין מן המהדרין והשמיטו עיקר הדין דנר איש וביתו ודין
מהדרין ,וע"כ שהידור זה מיוחד משאר הידורין ואמאי לא הביאוהו בברייתא.
והנה ידוע מה שהקשה הפנ"י )שבת שם( אמאי הוצרכו לנס פך השמן
הרי טומאה הותרה בציבור ,ותירץ הפנ"י וז"ל לכך נראה דעיקר הנס לא נעשה
אלא להודיע להם חיבת המקום עליהם כדאשכחן שנעשה זה הנס תמיד שלא
נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם והואיל ואיתרחיש לה ניסא בעיקר הענין
שנגאלו גאולה שלימה מיד מלכות יון הרשע שהיו אומרים לישראל כתבו על
קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל וגזרו כמה שמדות לכך נעשה להם ג"כ
נס זה בענין הנרות שהוא עדות לישראל שהשכינה שורה בהם וכו' עכ"ל.
ולפ"ז נ"ל דמהדרין במצות נר חנוכה שאני משאר מצות מכיון דיסוד
נס חנוכה הוא במדריגת מהדרין וכל מהות החג קשורה למהדרין ע"כ קבעו
חז"ל דין מהדרין מיוחד במצות נר חנוכה ולא משום מצות הידור דזה א-לי
ואנוהו דכל המצות אלא דין מיוחד בנר חנוכה ולכן לא הובא נר חנוכה בדרשת
חז"ל דאיירי מדין הידור מצוה של זה א-לי ואנוהו.
והנה בערוך השלחן )או"ח תרע:ה( כתב הטעם שקבעו חנוכה לח'
ימים וז"ל ועוד טעם לזה מבואר בספר חשמונאי לפי שע"י גזרות בטלו אז
מלהקריב בחג הסוכות העבר ובשמיני עצרת ולכן לזכרון זה עשו שמונה ימים
חנוכה וכו' עכ"ל .הרי מבואר מזה דחנוכה הוא כעין תשלום לחג הסוכות ולפ"ז
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יש לומר שקבעו מצות נר חנוכה באופן מהודר במיוחד דומיא דמצות אתרוג
וכדלעיל ,ובזה הוה מצות נר חנוכה מדרבנן כעין דאורייתא דמצות אתרוג.

 
כתוב בספר שופטים )ד:ד-ה( ודבורה אשה נביאה אשת לפידות היא
שפטה את ישראל בעת ההיא והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית
אל בהר אפרים ויעלו אליה בני ישראל למשפט ,ע"כ .ובתוס' )ב"ק טו .ד"ה
אשר תשים לפניהם( דהלא אשה פסולה לדין ותירצו דשמא קיבלו אותה עליהם
משום שכינה ,ע"ש .ובגיטין )פח :ד"ה ולא( כתבו דדבורה לא היתה דנה אלא
היתה מלמדת להם דינים.
אמנם בספר מעם לועז בשם מפרשים מחכמי איטליא כתב דדבורה
הוכיחה אותם והנהיגה אותם ועל ידה היתה הישועה הגדולה .אכן ק"ק דהרי
כתוב בפסוק "ויעלו אליה פני ישראל למשפט" שהוא דין ואילו הנהגה ועצה
לא הזכיר ,וצ"ב.
והנראה בזה דהנה כתב הרמב"ם )הקדמה לפיה"מ( וז"ל אחר חילק
המאמר בנזיקין וחילק המסכת הראשונה לג' חלקים והתחיל בבבא קמא וענינה
לדבר על נזיקים ושמירתם כגון שור ובור והבער ודין החובל וכדומה לו .ואין
השופט רשאי להקדים דבר קודם שיסיר ההיזק מבני האדם ומפני זה קדם אותה
בראשונה על הדינין עכ"ל .וכ"כ בספר המצוות )עשה קע"ו( וז"ל היא שצוונו
למנות שופטים ושוטרים שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטים מדרך
האמת אליה על כרחם ויצוו לעשות הטוב ויזהירו מן הרע ויעמידו הגדרים על
העובר עד שלא יהא מצוות התורה ואזהרותיה צריכות לאמונת כל איש ואיש
וכו' עכ"ל .הרי מבואר מדברי הרמב"ם דמלבד חיוב הדיין לדון בדיני ממונות
חל עליו ג"כ חיוב להסיר הרע וההיזק מתוך הציבור ולהזהירם מן הרע להורות
להם טוב ולהדריך ולהנהיג אותם בדרך האמת.
ורעיון זה כתב הרמב"ן )שמות טו:כה עה"פ שם שם לו חק ומשפט(
וז"ל ו"משפטים" שיחיו בהם לאהוב איש את רעהו ולהתנהג בעצת הזקנים
והצנע לכת באהליכם בענין הנשים והילדים ושינהגו שלום עם הבאים במחנה
למכור להם דבר וכו' עכ"ל הרי מבואר מדברי הרמב"ן דמרע"ה שהיה שופט
ודיין ושקול כסנהדרין )עיין סנהדרין טז :רד"ה אוקי סנהדראות( מלבד מה שדן
דיני ממונות ומה שלימד להם תורה ומצות היה ג"כ מדריך ומנהיג בני ישראל
במידות טובות ונימוסים ובודאי שבאו לשאול ממנו עצה ותושיה בעניניהם,
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הן בהלכה הן בהדרכה .ולא עוד אלא דלימדם להתנהג בעצת הזקנים ,וכל זה
נלמד ממה דנקט הכתוב "משפט".
הרי מבואר מזה דחלק מ"משפט" הוא לימוד מידות טובות ,נימוס ,הנהגה,
הדרכה ועצה וכמו דמבואר בס' מעם לועז בשם המפרשים מחכמי איטליא.
ונראה להביא ראייה דהרי כתוב בסידור בנוסח ברכת הדין בתפילת
העמידה לשון השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה וצ"ב דמה ענין
עצה אצל דינים דהלא ברכה זו קאי אהעמדת דין ומשפט ודיינים נאמנים
וכשרים כמו שהיה מאז .ולא עוד אלא דהמשך "והסר ממנו יגון ואנחה" ג"כ
צ"ב דמה ענין זה לברכת השיבה שופטינו .אלא מוכח מזה דנכלל בחובת הדיין
לימוד מידות טובות נימוס הדרכה ועצה .וא"כ ,ע"פ הנהגה טובה וישרה,
ממילא קאתי הסרת יגון ואנחה ,ומשום כך עלו בני ישראל לדבורה הנביאה.

 

 
 
א .כתב הרמב"ם בפ"ב מהל' תשובה ה"ח ,בענין וידוי יוה"כ" ,הוידוי
שנהגו בו כל ישראל אבל חטאנו וגו' ,והוא עיקר הוידוי" .וקשה ,דבריש הל'
תשובה כתב" ,וכיצד מתודה ,אומר אנא י"י חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי
כך וכך והרי ניחמתי ובשתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה .זה הוא עיקרו
של וידוי .וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה משובח" .ונמצא דנוסח
'עיקרו של וידוי' הנזכר שם ,שהוא וידוי כל השנה ,כולל יותר מאמירת "אבל
חטאנו" בלבד ,דהיינו פירוט החטא )"ועשיתי כך וכך"( חרטה על העבר )"והרי
נחמתי ובשתי במעשי"( וקבלה להבא )"ולעולם איני חוזר לדבר זה"( .ויל"ע
בטעם שינוי נוסחת 'עיקר הוידוי' דיוה"כ מ'עיקרו של וידוי' של כל השנה.
הלח"מ כתב דכונת הרמב"ם אינה למילות "אבל חטאנו" לבד ,אלא אף
לשאר נוסח הוידוי שהזכיר בריש הל' תשובה .אכן ,יש להעיר דלכא' דברי
הלח"מ אינן אלא לפי נוסח הרמב"ם שלפנינו "אבל חטאנו  ,"והנוסח
שלפניו "אבל חטאנו  ,"אבל בשנויי נוסחאות )במהד' פרנקל( הובא שבנוסף
לנוסחאות אלו בכמה דפוסים איתא "אבל חטאנו  "או "אבל חטאנו"
לחוד ,דמשמע דנוסח וידוי יוה"כ הוא מלים אלו בלבד .ובאמת ,ביומא פ"ז ע"ב
נחלקו האמוראים בנוסח הוידוי" ,מאי אמר ,אמר רב אתה יודע רזי עולם,
ושמואל אמר ממעמקי הלב ,ולוי אמר ובתורתך כתוב לומר ,ר' יוחנן אמר רבון
העולמים ,ר' יהודה אמר כי עונותינו רבו מלמנות וחטאתינו עצמו מספר ,רב
המנונא אמר אלקי עד שלא נוצרתי איני כדאי עכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי
עפר אני בחיי ק"ו במיתתי הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה יהי רצון
מלפניך שלא אחטא ומה שחטאתי מרוק ברחמיך אבל לא ע"י יסורין ,והיינו
וידויא דרבא כוליה שתא ודרב המנונא זוטא ביומא דכפורי ,אמר מר זוטרא לא
אמרן אלא דלא אמר אבל אנחנו חטאנו אבל אמר אנחנו חטאנו תו לא צריך",
ע"כ .ופשטות דברי מר זוטרא ,שכנראה פסק אליביה הרמב"ם ,היא ד"אבל
אנחנו חטאנו" לחוד הוא נוסח וידוי יוה"כ ,ודלא כדברי הלח"מ .ולפ"ז הדרא
קושיא לדוכתא ,אמאי לא נזכר פירוט החטא ,חרטה וקבלה בנוסח וידוי יוה"כ.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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אכן ,בסדר התפלות של הרמב"ם )בסו"ס אהבה( הובאו דברים רבים
אחרי אמירת "אבל חטאנו" ,דהיינו" ,אבל חטאנו אנחנו ואבותינו ,אשמנו בגדנו
גזלנו וכו'" ,פירוט המעשים" ,יהיה רצון ורחמים מלפניך י"י אלקינו ואלקי
אבותינו שתמחול לנו על כל חטאתינו ותכפר לנו על כל עונותינו ותסלח לנו לכל
פשעינו ועל חטא שחטאנו לפניך בשגגה ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון ועל חטא
שחטאנו לפניך בגלוי וכו'" ,שבח לה'" ,כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי
ישורון ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח" ,ובסוף" ,אלקי ,עד שלא נוצרתי איני
כדאי ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי ,עפר אני בחיי קל וחומר במיתתי ,הרי
אני לפניך י"י אלקי ככלי מלא בושה וכלמה ,יהי רצון מלפניך שלא אחטא ומה
שחטאתי מרוק ברחמיך הרבים ,אבל לא על ידי יסורין ויהיו לרצון אמרי פי וכו'".
אמנם קשה לומר דכונת הרמב"ם במש"כ שהוידוי שנהגו בו ישראל
הוא "אבל חטאנו וגו'" היא אף לשאר הנוסח ,שהרי כתב ע"ז "והוא עיקר
הוידוי" ומשמעותו היא דבא לפסוק כמר זוטרא ולאפוקי מהצרכת שאר
דיבורים .והיינו ,דלשיטת מר זוטרא שאר דיבורים אינן אלא הארכה והוספה
)וכמ"ש בריש הל' תשובה "וכל המרבה להתודות ומאריך בענין זה הרי זה
משובח"( ,דמשאמר "אבל אנחנו חטאנו" א"צ לומר את נוסח רב המנונא
ד"אלקי עד שלא נוצרתי וכו'" .וא"כ אף לרמב"ם נאמר כן ,דאע"פ שבנוסח
הוידוי של יוה"כ כלל את את נוסח רב המנונא ,דכלול בו חרטה וקבלה ,מ"מ
ס"ל דאי"ז מעיקר הוידוי ,אלא הוספת והארכת דברים בלבד ,ואילו עיקר הוידוי
1
של כל השנה כולל בו חרטה וקבלה.
ב .עוד כתב הרמב"ם שם בפ"ב" ,עבירות שהתודה עליהן ביום הכפורים
זה חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר אע"פ שהוא עומד בתשובתו ,שנ' כי
פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד" .והיא שיטת ראב"י ביומא פ"ו ע"ב ,דאיתא
שם" ,ת"ר עבירות שהתודה עליהן יוה"כ זה לא יתודה עליהן יום הכפורים אחר,
ואם שנה בהן צריך להתודות יוה"כ אחר ,ואם לא שנה בהן וחזר והתודה עליהן
 1וכעי"ז כתב המאירי בחיבור התשובה )עמ' " ,(400וכן אנו נוהגין היום להיות עקר ודוי שלנו
אבל חטאנו ,אלא שבתפלת יום הכפורים אנו נוהגין לומר אחריה אתה יודע רזי עולם" .ומשמע
דס"ל דהגם דעיקר הוידוי הוא "אבל חטאנו" ,ובזה באמת סגי ,מ"מ נוהגים להוסיף עוד את הא
ד"אתה יודע" .ואע"פ שהביאו ניהוגים שונים ,דלרמב"ם "הוידוי שנהגו בו כל ישראל" הוא
"אבל חטאנו" ולמאירי הוי בהוספת "אתה יודע" מ"מ נראה דשניהם סוברים ד"עיקר הוידוי"
הוא "אבל חטאנו" ושאר הדיבורים הו"ל הוספת והארכת דברים בעלמא.
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עליו הכתוב אומר ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו ,רבי אליעזר בן יעקב
אומר כ"ש שהוא משובח שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד" ,ע"כ.
וקשה ,דאם עומד האדם בתשובתו איזו תועלת תהיה לו מוידוי הנפרד הימנה ,הרי
דין הוידוי בא כגמר התשובה ,וכמ"ש בפרטי המצוה בריש הל' תשובה" ,מ"ע אחת
והיא  לפני י"י ויתודה" .ואף אם תדחה ותאמר דאין כונתו
לומר דהוידוי בא דוקא כגמר התשובה ,אלא דבעינן תשובה כדי להתודות )כדי
שלא תהיה כ"טובל ושרץ בידו" ,כמ"ש בפ"ב ה"ג( ,והכא הרי שב בשנה זו ,וא"כ
שפיר אפשר להתודות שוב בשנה הבאה ,מלשונו בספר המצוות )מ"ע ע"ג( ל"מ
כן ,שכתב "היא שצונו להתודות על העונות והחטאים שחטאנו לפני הקל 
 ,"וכן בריש הל' תשובה" ,כל המצוות שבתורה וכו' ,אם עבר
אדם על אחת מהן וכו'  חייב להתודות" ,דמשמע
דהוידוי צריך לבוא יחד עם התשובה ,והתשובה אינה רק היכי תמצא לו אלא
מחייבתו .ואם כבר גמר האדם את תשובתו )יחד עם הוידוי( על חטאיו של שנה זו,
2
מה יתן ומה יוסיף להתודות עלייהו בשנה הבאה.
ג .ונשוב לדברי הרמב"ם בריש הל' תשובה" ,כל המצוות שבתורה ,בין
עשה בין לא תעשה ,אם עבר אדם על אחת מהן ,בין בזדון בין בשגגה ,כשיעשה
תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני הקל ברוך הוא" .האחרונים דייקו
דמש"כ "בין בזדון בין בשגגה" בא למעט את הנעשה באונס ,דעליה ליכא מצות
תשובה ווידוי .וכ"כ בהדיא בפירוש המשניות בסוף מס' יומא 3.אכן ,בנוסח וידוי
יוה"כ של הרמב"ם המובא בסדר התפלות איתא בפירוט החטאים" ,ועל חטא
שחטאנו לפניך בשגגה ,ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון ,ועל חטא שחטאנו
 2ובמנ"ח )מ' שס"ד( כתב דיתכן דא"צ להתודות שוב אלא על החמורות ,שהרי תשובה ויוה"כ
תולין ויסורין או מיתה ממרקין ,וא"כ יתכן דהחטא עדיין לא נתכפר לגמרי .אכן דחה את דברי
עצמו ממה שלא הזכיר כן ראב"י וממה שלא חילקו כן הפוסקים ,ואף מסברא ,דא"כ מ"ט
דחכמים דפליגי עליה דראב"י .וע"פ הנ"ל יש לדחות עוד ,דאף אם עדיין לא נתכפר לו לגמרי
על חטאים אלו אכתי ליכא סיבה להתודות שוב ,דהוידוי אינו בא אלא כגמר התשובה ,והרי כבר
גמר לשוב ולהתודות.
 3וכתב עלה בערוה"ש )סי' תר"ב ,ס"ז(" ,וטעם הדבר משום דשוגג בא מהעדר זהירות ולכן
נקרא חטא ,והרי בויקרא בקרבנות חטאות ואשמות שהם על השוגג כתב כמה פעמים וכפר עליו
הכהן מחטאתו ונסלח לו ,אלמא שקרוי חטא וצריך סליחה וכפרה ,לאפוקי אונס שאינו דומה
לשוגג וא"צ תשובה".
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לפניך בגלוי ,ועל חטא שחטאנו לפניך באונס וכו'" .והיינו ,דבכלל החטאים
שמתודים עליהם ביוה"כ הן אלו שעשה באונס .וקשה ,דלפי דקדוק דבריו בריש
הל' תשובה יוצא דליכא חיוב תשובה ווידוי על האונס.
ד .ועוד איתא שם בסוף נוסח וידוי יוה"כ" ,על הגלויים לנו ועל שאינן
גלויין לנו ,הגלויים לנו כבר אמרנום לפניך י"י אלקינו ושאינן גלויין לנו חטאנו
על כולם ואתה יודע הנסתרות ,ככתוב הנסתרות לי"י אלקינו והנגלות לנו ולבנינו
עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת" .והיינו ,דנכלל בסדר הוידוי הן
החטאים שנודעו לנו והן החטאים שלא נודעו לנו 4.וכמו"כ דייקו כן מהא
דאיתא ביומא פ"ז ע"ב" ,ואע"פ שהתודה קודם שיאכל וישתה ,מתודה לאחר
שיאכל וישתה ,שמא אירע דבר קלקלה בסעודה" ,דאילו נודע לו שחטא תוך
הסעודה בודאי היה חייב להתודות שוב ,אלא דהרבותא בזה הוא דחוזר ומתודה
בכל אופן ,ואף שלא נודע לו" ,שמא אירע דבר קלקלה בסעודה" .אכן קשה ,איך
שייך להתודות על חטאים שלא נודעו לו ,הרי כבר הוכחנו דהוידוי בא כגמר
התשובה ,ואם לא נודעו לו חטאים אלו האיך שייך לשוב עלייהו ,דבלי ידיעתו
5
על החטאים א"א לפרטם ,להתחרט עליהן ולקבל שלא לעשותם שוב.

 
והנה ,חידש הגרי"ד זצ"ל )אגרות הגרי"ד פ"א מהל' תשובה ה"א(
דמלבד דין הוידוי הבא כגמר התשובה ישנו גם וידוי הבא כ"קיום בפנ"ע של
מעשה וידוי בלבד" לכפרה .והביא ראיה מוידוי כהן גדול ביוה"כ ,שהתודה לכל
ישראל ,והרי התשובה שייכת לכל יחיד ויחיד בפנ"ע ,ואילו קיום הוידוי הוא
בכהן גדול לבדו 6.וכתב עוד ,דאף וידוי הכהן גדול עצמו הוא על דרך זו ,שהרי
 4וכנראה דנוסח התפלה הוא ע"פ דרכו של הרמב"ן בפירושו עה"ת )דברים כ"ט ,כ"ח(,
ד"הנסתרות לה' אלוקינו" ר"ל דהן נסתרות מן העושים אותן ,וע"כ מביאים את זה למקור
החטאים "שאינן גלויין לנו" ,דאילו לרוב מפרשי התורה "הנסתרות לה' אלוקינו" ר"ל דהן אכן
ידועות לחוטאים אלא דנסתרות משאר בני אדם .וכ"כ בפי' תכלת מרדכי על הרמב"ן .אכן ,בפי'
הרמב"ן שם כתב דעל אלו החטאים" ,אין לנו בהן עון אשר חטא" ,וא"כ לכא' יצא דאין טעם
להתודות עליהן.
 5שו"ר דכה"ק בהררי קדם ח"א )סי' ל"ו ,אות ח'( ,ע"ש.
 6וכ"ה במאורי המועדים )ח"א עמ' ק"י-קי"א וח"ב עמ' קכ"ה-קכ"ו( להוכיח כן בשם הגרי"ז זצ"ל.
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התודה אף לביתו ,ואילו קיום הוידוי הוא דוקא בו לבדו ,כנ"ל .ועפ"ז ביאר דאף
7
דין וידוי יוה"כ דילן הוי כן ,דאינו בא כגמר התשובה ,אלא כקיום בפנ"ע.
והאחרונים דייקו כנ"ל ,דוידוי ישראל ביוה"כ נתקן כדוגמת וידוי
הכה"ג ,מדברי הבה"ג בהל' יוה"כ ,וז"ל" ,ומיחייב בר ישראל לאודויי ביומא
דכפורי ,שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם ,ואשכחן דהך כפרה וידוי דברים,
דתניא וכפר בעדו ובעד ביתו ,בהרצאת דברים הכתוב מדבר" .וכמו"כ מצינו
ביראים )סי' רס"ג( ,שאחר שהביא דין וידוי יוה"כ לכהן גדול כתב" ,תולדה
למצות עשה צוו חכמים שכל ישראל יתודו ,בין איש בין אשה ,ביום הכפורים".
ועל דרך זו ביאר הר"ן בסוף יומא את המנהג לומר וידוי עשר פעמים ביוה"כ,
שהוא כנגד שם המפורש שהזכיר הכה"ג עשר פעמים .וכ"כ הטור )סי' תר"כ(.
וסמך לדבר הוא מש"כ בתרגום יונתן בן עוזיאל עה"פ "כי ביום הזה
יכפר עליכם לטהר אתכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" )ויקרא
ט"ז ,ל'( ,וז"ל" ,ואתון קדם ה' ותידכון" ,דממה שהשמיט את
דין התשובה ורק הזכיר את הוידוי משמע קצת דכפרת יוה"כ מיתלא תליא
בוידוי לבדו .וכן משמע מדברי הבה"ג )הל' יוה"כ ,הו"ד לעיל( ויראים )עמ' ו',
ד"ה ו"ו הרביעי( ,שבמקום למנות את מצות  ביוה"כ ,כשיטת רבינו יונה
)הו"ד בסמוך( ,מנו את מצות  בלבד.
ובשם הגרי"ד זצ"ל הובא )הררי קדם ח"א סי' מ"ד ,אות א'( להוסיף,
דמלבד וידוי יוה"כ נמצא דין וידוי כקיום בפנ"ע אף בכפרת קרבנות ,דהנה
בהמשך דבריו בריש הל' תשובה כתב הרמב"ם" ,וכן בעלי חטאות ואשמות בעת
שמביאין קרבנותיהן על שגגתן או על זדונן אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו
תשובה ויתודו וידוי דברים ,שנאמר והתודה אשר חטא עליה" .ובפ"ג מהל'
מעה"ק הט"ו הביא את נוסח וידויים",כיצד מתודה ,אומר חטאתי עויתי פשעתי
ועשיתי כך וכך וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי" ,ואף בנוסח וידוי זה לא נזכר
חרטה וקבלה ,והיינו משום דגם וידוי זה אינו בא כגמר מעשה התשובה אלא
כקיום בפנ"ע .ועוד הוכיח כן )שם סי' מ"ג ,אות ב'( ממש"כ בהל' מעה"ק שם
)הי"ד והט"ו( ,דמתודה על חטאת עוון חטאת ועל אשם עוון אשם ועל העולה
מתודה עוון עשה וכו' ,ועל השלמים כתב" ,ויראה לי שאינו מתודה על השלמים,
 7וכ"ה מהגרי"ד זצ"ל בקונטרס עבודת יוה"כ )עמ' ס"ה-ס"ו( ועל התשובה )עמ' .(149-157
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אבל אומר דברי שבח" ,דלכא' צ"ב מהי השייכות שבין אמירת דברי שבח לוידוי
על הקרבן ,הא ליכא בזה הודאה על החטא כלל .אמנם לפי הנ"ל ביאר דאין דין
הוידוי שעל הקרבן מעשה התשובה אלא הוי קיום בפנ"ע ,וגדרו הוא דהוי דין
וידוי דברים ואמירת דברי ריצוי על הקרבן ,וע"כ מתודה על כל קרבן וקרבן
8
כדינו ,וריצויו של השלמים הוא אמירת דברי שבח עליה.
ויתבארו עפ"ז דברי השו"ע הרב )סי' תר"ז ,ס"א( בדמותו את וידוי
יוה"כ לשל קרבנות ,וז"ל" ,כיון שיוה"כ הוא יום הסליחה וכפרה כמ"ש כי ביום
הזה יכפר עליכם וגו' ,לפיכך צריך כל אדם שיתוודה על חטאיו ,כי כן מצינו בכל
הקרבנות הבאים לכפר ,שנאמר והתודו את חטאתם אשר עשו'" ,דשניהם ענין
א' ,דבאים כקיום בפנ"ע לכפרה .ועוד יתבארו דברי הלבוש )סי' תר"ז ,ס"א(
בדמותו את וידוי יוה"כ לשל קרבנות וגם לכה"ג ,וז"ל" ,כיון שיוה"כ הוא
סליחה וכפרה דכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם וגו' ,צריך כל אדם שיתודה על
חטאיו ,כי כן מצינו בכל הקרבנות שבאו על הכפרה ,דכתיב והתודו את חטאתם
אשר עשו וגו' ,וכמו שעשה כה"ג ביוה"כ שהתודה בעדו ובעד כל ישראל,
דכתיב וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל" ,דשלשתם ענין א' ,דבאים
כקיום בפנ"ע לכפרה.
ובביאור ענין זה נראה לומר ע"פ מש"כ הרמב"ם בפ"א מהל' תשובה
ה"ג" ,ועצמו של יום הכפורים מכפר לשבים ,שנ' כי ביום הזה יכפר עליכם".
ומקור דבריו הוא ממתני' דיומא פ"ה ע"ב" ,מיתה ויוה"כ מכפרין עם התשובה".
אכן ,י"ל דאע"ג דעצמו של יוה"כ מכפר לשבים ,יש תנאי לחלות הכפרה ,והוא
 8וציין שם דכ"כ במשאת המלך )סי' קע"ג( לגרש"מ דיסקין זצ"ל ,ושהביא בשם הגרי"ז זצ"ל
להוכיח כן מוידוי פר העלם דבר של ציבור ,שהג' זקנים הסומכים יכולים להיות מאלו שלא טעו
או משבט אחר ,ע"ש .ושו"ר דבסוף אגרת הגרי"ד זצ"ל שם הזכיר כלאחר יד דגם וידוי קרבנות
בא כקיום בפנ"ע ,והקשה על נוסח וידויו" ,חטאתי עויתי פשעתי ועשיתי כך וכך וחזרתי
בתשובה לפניך וכו'" ,דאם אינו בא כגמר התשובה אמאי מזכיר בו "וחזרתי בתשובה לפניך",
שהבין שם )דלא כנ"ל( דר"ל חרטה על העבר וקבלה להבא ,והניח בצ"ע .ויתכן דלעולם אין
מזכירים כן בתור חרטה וקבלה אלא להדגשת הכשר הקרבן ,דהא איתא ביומא פ"ו ע"א )ועוד
כ"מ( דבלי תשובה לא מתכשר הקרבן ,דחשיב "זבח רשעים תועבה" ,ומה"ט מזכירים בוידוי
על הקרבן "וחזרתי בתשובה לפניך" ,לומר דאינו "זבח רשעים"] .אכן ,בחי' הגרי"ד זצ"ל בן
הגרי"ז זצ"ל )סי' כ"ב ,מכתבי התלמידים הנד' בסוף חי' הגרי"ז למס' סוטה( חילק בין הוידוי
לחטאת ואשם ,דהוי משום תשובה ,וע"כ נזכר בריש הל' תשובה ומזכירים את התשובה
בנוסחתו ,לבין הוידוי לעולה דלא הוי אלא משום דעולה דורון הוא ,כדאיתא בזבחים ז' ע"ב[.
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דין הוידוי ,וכי היכי דקרבן חטאת ואשם אינו מכפר אלא בתנאי תשובה ווידוי,
וכמ"ש הרמב"ם בריש הל' תשובה" ,וכן בעלי חטאות ואשמות וכו' אין מתכפר
להן בקרבנם עד שיעשו תשובה ויתודו וידוי דברים" ,ובהל' מעה"ק )שם(" ,אין
מתכפר להן בקרבנן עד יעשו תשובה ויתודו וידוי דברים" ,הה"נ דיוה"כ אינה
מכפרת לשבים אלא בתנאי הוידוי .וזהו דין הוידוי הבא כ"קיום בפנ"ע" ,דאינו
9
בא כגמר התשובה אלא כתנאי לכפרת עצמו של יוה"כ לשבים.
וע"פ יסוד זה יישב הגרי"ד זצ"ל באגרתו את ב' הקושיות הראשונות
שהזכרנו:
א.מה שהזכיר הרמב"ם בריש הל' תשובה ,דצריך לפרוט בוידוי החרטה
על העבר וקבלה להבא היינו משום דשיטת הרמב"ם היא" ,דדין וידוי אינו רק
מצוה בפ"ע ,דהשב צריך להתודות ,אלא דהוא עצמה וגופה של תשובה ,דנאמר
בעצם מעשה התשובה דלא סגי בהרהור לבד אלא דצריך לפרוט את התשובה
בפה ,והוא עצמה של תשובה המתקיימת ע"י וידוי" .והוכיח כן הגרי"ד זצ"ל
ממש"כ בפ"ב מהל' תשובה ה"ב" ,ומה היא התשובה ,הוא שיעזוב החוטא
חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד וכו' וכן יתנחם על העבר
וכו' וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו" ,דתחת כותרת
"ומה היא התשובה" הזכיר את דין הוידוי ,דמשמע דאינו חלק נפרד הבא לאחר
התשובה אלא דהוי  , דהחרטה עזיבה וקבלה אינן אלא בלב,
אבל מעשה התשובה הוא הוידוי ,שצ"ל בפה .ומה"ט כתב דצריך לפרט אף את
החרטה וקבלה בוידוי ,דהם גופה של תשובה 10.אכן ,שאני וידוי יוה"כ ,דהוא
אינו חלק מעשה התשובה ,אלא דמיא לוידוי הכה"ג והוי קיום בפנ"ע ,כנ"ל,
וע"כ אין מזכירין בו את חלקי התשובה ,וכוידוי הכה"ג הנזכר ביומא )ל"ה ע"ב,
מ"א ע"ב וס"ו ע"א( "אנא השם עויתי פשעתי חטאתי לפניך וכו' אנא ה' כפר נא
 9ועי' כעי"ז בהררי קדם ח"א )סי' מ"ד ,אות א'( ,קונטרס המועדים )סו"ס קונטרס הביאורים
למועדים ,עמ' רפ"ז-רפ"ח( לגרמ"ש שפירא זצ"ל ,חידושי רבינו הגרי"מ פיינשטין זצ"ל עה"ת
)ויקרא ט"ז ,ל'( ופותח שער )סי' ג'( להגרא"ב פינקל זצ"ל.
 10וע"ע בס' על התשובה )עמ'  (38-41והררי קדם ח"א )סי' מ"ג ,אות ב'( .ויתבאר עוד עפ"ז
לשונות הרמב"ם שהבאנו לעיל ,בסה"מ )מ"ע ע"ג(" ,ולאמר אותם עם התשובה" ,דמשמע
להדיא דהוידוי הוא חלק מן התשובה ,ובריש הל' תשובה" ,כשיעשה תשובה וישוב מחטאו
חייב להתודות" ,דמשמע דהמחייב לוידוי הוא התשובה ,ולא דהתשובה היא רק היכ"ת לוידוי.
וע"פ הנ"ל נמצא דהביאור בזה הוא דהוידוי הוי מעשה התשובה ,והוא המקיימו בפה .
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לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך וכו'" ,שלא
הזכיר בו חרטה וקבלה.
ב .ועפ"ז ביאר את שיטת ראב"י ,דעל עבירות שהתודה עליהן ביוה"כ
זה חוזר ומתודה עליהן ביוה"כ אחר אע"פ שהוא עומד בתשובתו ,דאע"ג דל"ש
להתודות עליהן מדין תשובה כיון שכבר שב ועומד בתשובתו ,מ"מ מדין וידוי
יוה"כ הבא כקיום בפנ"ע ,שפיר שייך להתודות עליהן.
וביתר ביאור י"ל ע"פ מה שיסדו לנו רבותינו בעלי המוסר דמקרא ד"כי
ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם ) "  ויקרא
ט"ז ,ל'( ילפינן דכפרת יוה"כ שאני מכפרת כל השנה כולה ,ומוגדרת היא
כ"טהרה" לכל חטאתינו .ובשערי תשובה )ש"א ,אות ט'( כתב" ,ואמנם לכל
תשובה תמצא סליחה ,אך לא תטהר הנפש טהר שלם להיות העונות כלא היו
זולתי כאשר יטהר האדם את לבו ויכין את רוחו וכו' וכענין הבגד הצריך כבוס,
כי המעט מן הכבוס יועיל בו להעביר הגעל ממנו ,אך לפי רב הכבס יתלבן וכו'",
אשר נמצא דלהשגת "טהרה" בעינן כבוס אחר כבוס ,וע"כ י"ל דמה"ט מתודים
שוב ביוה"כ לטהרת העבירות אף אחר שכבר התודה עליהן.
ג.והנה ,הוסיף הגרי"ד זצ"ל לבאר )בסוגריים( דלעולם אף וידוי יוה"כ
צריך תשובה ,ובלא"ה לא מיקרי מעשה וידוי כלל ,וכמ"ש הרמב"ם בפ"ב מהל'
תשובה ה"ג" ,כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל
ושרץ בידו ,שאין הטבילה מועלת עד שישליך השרץ" ,אבל בעצם קיומו הוי
קיום של וידוי בפנ"ע ,עכת"ד .וע"פ הוספה זו יתבארו דברי הרמב"ם בפ"א
מהל' תשובה ה"ג ,ד"עצמו של יוה"כ מכפר לשבים" ובפ"ב ה"ז ,ד"יום
הכפורים הוא זמן תשובה לכל ,ליחיד ולרבים ,והוא קץ מחילה וסליחה
לישראל ,לפיכך חייבין הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים" ,דלעולם
צריך לשוב אף לכפרת יוה"כ ,אלא דשאני מתשובת כל השנה בזה דאין הוידוי
11
בא כגמר התשובה אלא כקיום בפנ"ע.

 11וכמו"כ יל"ב עפ"ז את מש"כ בריש הל' תשובה ,דאין הקרבן מכפר "עד שיעשו תשובה
ויתודו וידוי דברים" ,דהגם דהוידוי בא כקיום בפנ"ע ,מ"מ בעינן תשובה כדי שלא ייחשב
כ"טובל ושרץ בידו" .אמנם יש לתרץ עוד ע"פ מש"כ בהערה לעיל ,דבעינן תשובה להכשר
הקרבן ,וא"כ נמצא דהתשובה מעכבת את הכפרה.

בביאור מהות וידוי יום הכיפורים

501

ונתבונן נא אם המתודה על חטאים דלא שייך בהו תשובה )מאיזה טעם
שיהיה( ג"כ נחשב כ"טובל ושרץ בידו" או לא ,ולכא' פשוט הוא דאינו נחשב
כן ,שהרי מונח בזה דנמצא "שרץ בידו" על החטא שלא שב ממנו ,אבל אם
לא שייך לשוב מן החטא ע"כ אינו נחשב המתודה עליה "טובל ושרץ בידו".
ובשלמא בשאר ימות השנה ,אף דלא נחשב המתודה בכה"ג "טובל ושרץ בידו",
מ"מ אין טעם לוידוי כלל ,שהרי הוידוי בא כמעשה התשובה ,אמנם ביוה"כ,
דוידוי דידיה בא כקיום בפנ"ע ,לכאו' יצא דשפיר שייך להתודות אף על חטאים
דל"ש בהו תשובה.
ומעתה ניתן ליישב את מה שהקשינו מוידוי יוה"כ ,שמזכירים בו את
האונס ,אע"פ שמדברי הרמב"ם בריש הל' תשובה ובפה"מ משמע דא"צ לשוב
ולהתודות על חטא שנעשה באונס ,דיתכן דדברי הרמב"ם בזה הם דוקא בוידוי
הבא כמעשה התשובה ,ומאחר דנעשה החטא באונס אינו חייב לשוב עליה,
משא"כ בוידוי יוה"כ הבא לכפר כקיום בפנ"ע ,שפיר מזכירים בו את האונס
אע"פ שלא שב עליה .שוב ראיתי כעין דברינו הנ"ל בס' פותח שער )סי' ג'(
להגרא"ב פינקל זצ"ל ,ושם הוסיף עוד דעפ"ז יומתקו דברי התורת כהנים בפר'
אחרי מות )פ"ד ,ז'( בדין וידוי הכה"ג ,דאיתא שם" ,והתודה עליו ,אין לי אלא
ודוייהם ,ספיקותיהם ואונסיהם ושגגותיהם מנין ,ת"ל לכל עוונות" ,ובר"ש שם
פירש דאין הכונה ב"אונסיהם" לחטאי אונס ממש ,אלא לעובר ע"פ עדים או
הוראת ב"ד ,אבל לפי הנ"ל א"ש כפשוטו ,דמאחר דיסוד דין וידוי יוה"כ הוא
קיום בפנ"ע ,שפיר התודה הכה"ג אף על חטאים שנעשו באונס ממש.
ובביאור מה שמתודים לכפרת עבירות שנעשו באונס אע"פ דקיי"ל
אונס רחמנא פטריה ,כתבו הפני אריה )הנדפס בסדור הגר"א( ושפת אמת
)ליקוטים ליוה"כ( דאפ"ה בעינן כפרה עלייהו משום דחטאו הקדום גרם לו
שיבא עליו האונס .אכן ,כתב הרמ"א )סי' קפ"ה ,ס"ד(" ,ואם שמשה שלא בשעת
וסתה ומצאה אחר התשמיש דם ,אפי' נמצא על עד שלו ,מקרי אונס אפי' לא
בדקה תחלה ,וא"צ כפרה לא הוא ולא היא" ,והוא משו"ת הרא"ש )כלל כ"ט(
בשם המהר"ם )שו"ת סי' תרכ"ב( ע"פ הגמ' בשבועות י"ח ע"א .ומשמע דעל
עבירות שנעשו באונס ל"ב כפרה כלל 12.ולפי דבריהם יל"ב ע"פ היסוד הנזכר
 12וע"ע בשו"ת פנים מאירות ח"ב )סי' מ"א( וח"ג )סי' י"ט( ,שהביא עוד ראיות דא"צ כפרה על
האונס .וכ"כ במשנ"ב )סי' תרי"ח ,סק"ה( בשם הבנין ציון.
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לעיל ,דשאני כפרת יוה"כ מכפרת כל השנה כולה בזה שהיא מוגדרת כ"טהרה".
וביארו עפ"ז בעלי המוסר דכי היכי דחציצה מעכבת את חלות הטהרה ע"י
טבילה ה"נ כל חטא וחטא מעכבת את כפרת יוה"כ ,וליכא חלות כפרה אא"כ
חלה על כל החטאים יחד .והנה ,אמר הגרי"ד זצ"ל בשם הגר"ח זצ"ל דהגם
דל"ב כפרה על עבירות שנעשו באונס ,מעשה עבירה מיהא הוו 13.ולפ"ז י"ל
דמאחר דנחשבות עבירות שנעשו באונס כמעשי עבירה מעכבות הן את "טהרת"
יוה"כ אף לשאר העבירות שעשה.
ד.ועל דרך זו יש ליישב עוד את הזכרת החטאים שלא נודעו לו בוידוי
יוה"כ ,ואע"פ שבמציאות ל"ש בהו תשובה אי"ז מגרע מאמירת הוידוי ,דשאני
וידוי יוה"כ מוידוי כל השנה ,ואינו מעשה התשובה אלא קיום בפנ"ע ,וע"כ
שייך להתודות אף על חטאים שלא נודעו לו ולא שב עליהם 14.והנה ,בפי'
ארבעה טורי אבן )המובא בספר הליקוטים( יישב את הסתירה שהזכרנו באות א'
בין נוסח הוידוי הנזכר בריש הל' תשובה לנזכר בפ"ב ה"ח ,דהוידוי הנזכר
ברפ"א הוא לאדם שנודעו לו חטאיו ,וע"כ נוסחתו היא "חטאתי עויתי פשעתי"
וגם יש בו פירוט החטא )"ועשיתי כך וכך"( ,ואילו וידוי יוה"כ הנזכר בפ"ב הוא
לאדם שלא נודעו לו חטאיו ,וע"כ נוסחתו היא רק "אבל חטאנו" בלבד ,דהיינו
חטא בשוגג ,וגם אין בו פירוט החטא 15.ונראה דהדברים מתבארים היטב ע"פ
 13ברשימות שיעורי הגרי"ד לנדרים )עמ' ע"ב( הביא כראיה לכך נוסח הוידוי "על חטא
שחטאנו לפניך באונס" .וע"ע באגרות הגרי"ד )עמ' ג'( ,שיעורי הרב לגיטין )עמ' שכ"ד-שכ"ה(
ורשימות שיעוריו לב"ק )עמ' קצ"ט-ר"ב ,קי"ג-קי"ד( .ויתכן דמדוקדק הכי אף בדברי הרא"ש
הנ"ל ,דבשו"ת מהר"ם כתב רק ד"אנוסה היא ורחמנא פטרה" ,אבל בהבאת דבריו כתב הרא"ש,
"ואם אתה מצריכה כפרה לבו נוקפו ופורש" ,אשר משמע דאכן היה צד לחייב בכפרה.
 14וביאר הג"ר מרדכי גיפטר זצ"ל בפרקי אמונה )עמ' מ"ח-מ"ט( דמה שמתודים על עבירות
אלו דוקא ביוה"כ ולא בכל השנה היינו משום דשאני תשובת יוה"כ במהותה בזה דהויא תשובה
ל"טהרה" ,וזה גופא מחייבת בוידוי אף על עבירות שלא נודעו לו ,ע"ש.
 15מה שתפס כן בביאור דברי הרמב"ם ,הוא בהנחה דנוסח וידוי חטא בשוגג הוא "חטאנו",
בלי הזכרת "עוינו פשענו" ,ויש לציין דדבר זה שנוי במחלוקת ,דבמנ"ח )מצוה שס"ד ,אות ה'(
כתב דנוסח הוידוי תלוי במין החטא ,ומש"כ הרמב"ם בריש הל' תשובה "חטאתי עויתי
פשעתי" היינו דוקא במתודה על ג' מיני חטאים אלו יחד .אולם ,באבי עזרי )פ"א מהל' תשובה
ה"א( חלק עליו ,וס"ל דאף נוסח הוידוי על השוגג לבדו הוא "חטאתי עויתי פשעתי" ,ע"ש.
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דברינו הנ"ל ,דאע"פ שביוה"כ צריך האדם להתודות אף על החטאים שנודעו לו
ושב עליהם ,ולהזכיר את הנוסח הנז' בריש הל' תשובה ,מ"מ יחוד יוה"כ הוא
דאף אם לא נודעו לו חטאיו אפ"ה מתודה עליהן ,וע"כ נזכר וידוי "אבל חטאנו"
דוקא ביוה"כ.

 
עד כה דננו במהות וידוי יוה"כ לשיטת הרמב"ם ,ומעתה נתבונן נא אם
שיטת רבינו יונה היא כן או אחרת.
א .כתב רבינו יונה בשערי תשובה )ש"ד ,אות כ"א(" ,ואמרו רבותינו
ז"ל )יומא פ"ו ע"ב(" ,עבירות שהתודה עליהן ביום הכפורים זה חוזר ומתודה
עליהן ביום הכפורים אחר ,שנאמר וחטאתי נגדי תמיד ,רבי אליעזר בן יעקב
אומר ,אינו חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר .ובמדרשים )מדרש תהילים
ל"ב ,מד"ר פקודי נ"ג ,ב'( הזהירו מאוד שלא יחזור ויתודה עליהן ביום הכפורים
אחר ,והזהירו על זה משלשה פנים וכו'" 16.ונמצא דרבינו יונה ג"כ פסק כראב"י
)דפסקינן כותיה בכ"מ ,ד"משנתו קב ונקי"( ,אלא דגירסת הגמ' שלפניו היתה
הפוכה משלפנינו ,וראב"י ס"ל דעבירות שהתודה עליהן ביום הכפורים זה אינו
חוזר ומתודה עליהן ביום הכפורים אחר ,ודלא כמ"ש הרמב"ם בפ"ב מהל'
17
תשובה ה"ח )כמ"ש לעיל אות ב'(.
ב .ובסוף אות כ"א כתב דאע"פ שאין לחזור ולהתודות על עבירות
שכבר התודה עליהן" ,אמנם יש לו לבקש רחמים כל ימי חייו על סליחת עונותיו
הראשונים והאחרונים" ,והזכיר ג' טעמים לזה ,והשלישי הוא" ,ועוד מטעם אחר

ועי' בדברי הגרי"ד זצ"ל בעל התשובה )עמ'  ,64בהערה( ,שתפס בפשיטות כדברי האבי עזרי.
וע"ע בזה בנר למאור )סי' כ"ו( להגרש"פ פארעצקי זצ"ל ולתשובת השנה )עמ' י"ט-כ'(
להגרי"י רפפורט שליט"א.
 16אכן ,בדרשות ופירושי רבינו יונה עה"ת )ד"ה והדבר השלישי( הביא רק את שיטת האומרים
דחוזרין ומתודין ,וז"ל" ,אז"ל עונות שהתודה עליהם יוה"כ זה צריך שיתודה עליהם יוה"כ
אחר ,שנ' כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד ,ושיצום ויתפלל עליהם ביום ובלילה ושיבקש
מהשם שימחול לו ויקבל תשובתו" ,וצ"ע.
 17בטור )סי' תר"ז( פסק דחוזר ומתודה ,והביא מהרי"ץ גאות דאינו חוזר ומתודה .ובב"ח שם
לא מצא טעם לפסק הריצ"ג ,והעירו האחרונים דיתכן דהיתה גירסתו כגירסת רבינו יונה הנ"ל .
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צריך להתפלל על עונות הראשונים ,כי אולי יש לו עונות וחטאים שלא התבונן
עליהם ולא זכרם ולא התודה עליהם ,כענין שנאמר )תהלים י"ט ,י"ג( מנסתרות
נקני" .והיינו ,דהטעם הג' להתפלל על עונותיו הישנים הוא משום שאולי לא
נודעו לו בשנים שעברו ,וע"כ לא התודה עליהם .והיינו ג"כ שלא כדברי
הרמב"ם ,שהרי הזכיר בנוסח וידוי יוה"כ אף את החטאים שלא נודעו לאדם
)כמ"ש לעיל אות ד'(] 18.וכמו"כ הזכרנו את ביאור הארבעה טורי אבן ,דנוסח
הוידוי הנזכר בדברי הרמב"ם בפ"ב ה"ח הוא דוקא לחטאים שלא נודעו לו ,וא'
מדיוקיו היה ממה שרק הזכיר "חטאנו" ,ואילו בנוסח רבינו יונה אכן הזכיר
19
)באות כ"ב( ג"כ "עוינו" ו"פשענו"[.
ג .המשיך רבינו יונה וכתב באות כ"ב" ,וסדר הודוי ,חטאנו עוינו
פשענו .והחטא ,כולל השגגה והפשיעה ,וענין הפשיעה בלשון חכמי ישראל
כשאינו נזהר בענין שדרך בני אדם להזהר ,והעונות הם הזדונות ,והפשעים הם
המרדים מלשון )מ"ב ג' ,ז'( מלך מואב פשע בי" .דברים אלו באו בסוף עסקו
בענין תשובת ווידוי יוה"כ ,שהתחילה באות י"ז ,וע"כ משמע ד"סדר הודוי"
ר"ל סדר וידוי יוה"כ .ובספר יסוד התשובה הביא רבינו יונה את סדר הוידוי של
כל השנה ,וז"ל בהתחלתו" ,אנא י"י ,חטאתי עותי פשעתי ,כזאת וכזאת עשיתי
מיום היותי על האדמה עד היום הזה וכו'" .וממה שלא הבדיל בשערי תשובה
בין הוידוי של כל השנה לוידוי יוה"כ משמע דביסודם א' הן ,ורק בא לבאר את
 18אכן ,העירני חברי צבי אונגאר שיחי' ,דיתכן דאף לשיטת הרמב"ם צריך להתפלל על
חטאים שלא נודעו לו ,דאף אם התודה עליהם ביוה"כ ,מ"מ לא שב עליהם ,וקיום התשובה
עלייהו הוא ע"י התפלה .וכעי"ז מצאתי בדרשת הרמב"ן לר"ה )פרק י"ד( ,וז"ל" ,כיון
שאמרנו שראש השנה יום דין לכל אדם וכולן נדונין בו ,צריכין הכל לשים הדבר על לבם
ולשוב בתשובה ,ולהתחרט על עונותם ופשעיהם ,ולהרבות תפילה ותחנונים שימחול הקב"ה
על לא הודע שלהם ,שאין יוה"כ מכפר אלא על השבים" ,דאכן משמע דעל עבירות שלא
נודעו לו התפלה ותחנונים הן במקום התשובה .אכן ,מלשון רבינו יונה "כי אולי יש לו
עוונות וחטאים שלא התבונן עליהם ולא זכרם  "  משמע דענין התפלה
הוא להיות במקום הוידוי ,ועוד קשה לומר כן שהרי הרמב"ם לא הזכיר ענין תפלה זה בכל
הל' תשובה.
 19ואין לדחות דכונת רבינו יונה היא רק לומר דבאמת התודה אף על החטאים שלא נודעו לו
בשנה שעברה ,אלא דלא פרטם ,וע"כ בשנה זו כשנודעו לו יפרטם בתפילתו .חדא ,דלשון "ולא
התודה עליהם" משמע דלא התודה עליהם כלל ,ועוד שלא הזכיר בדבריו כלל דעכשיו נודעו
לו.
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המלים הראשונות ,דהיינו "חטאנו עוינו פשענו" 20.ואם דיוק זה נכון הוא ,נמצא
דגם בזה חולק הוא על הרמב"ם שהבדיל בין ב' הוידויים ,של כל השנה בריש
הל' תשובה ושל יוה"כ בפ"ב ה"ח )כמ"ש לעיל באות א'(.
ד .רבינו יונה ביאר ד"חטאנו" ר"ל השגגות ופשיעות" ,עוינו" ר"ל
הזדונות ,ו"פשענו" ר"ל המרדים .בדברים אלו לא נזכר חטאים שנעשו באונס,
וכמו"כ לא נזכרו חטאי אונס בנוסח של כל השנה )שביסודו הוא לכא' א' עם
וידוי יוה"כ ,כנ"ל( .ואף זה שונה מנוסח הרמב"ם בסדר הוידוי של יוה"כ ,שנזכר
בו "ועל חטא שחטאנו לפניך באונס" )וכמ"ש לעיל באות ג'(.
והיוצא מדברינו הוא דרבינו יונה חולק על ארבעת שיטות הרמב"ם
שדייקנו מהן דס"ל דוידוי יוה"כ הוי קיום בפנ"ע .ויתכן דהיינו משום דאכן
חולק הוא על הרמב"ם בביאור מהות וידוי יוה"כ ,וס"ל דוידוי אינו קיום בפנ"ע
אלא כוידוי כל השנה כולה ,וכחלק ממעשי התשובה.
ובביאור נקודת מחלוקתם נראה לומר ע"פ מה שנחלקו הרמב"ם ורבינו
יונה אם קיימת מצות תשובה מיוחדת ביוה"כ או לא .בשערי תשובה )ש"ב ,אות
י"ד( כתב" ,ומצות עשה מן התורה להעיר אדם את רוחו לחזור בתשובה ביום
הכפורים ,שנאמר )ויקרא ט"ז ,ל'( מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו ,על כן
הזהירנו הכתוב שנטהר לפני השם בתשובתנו והוא יכפר עלינו ביום הזה לטהר
אותנו" ,וחזר ושנה את דבריו שם )ש"ד אות י"ז( ,וז"ל" ,כי מה שנאמר לפני ה'
תטהרו ,זו מצות עשה על התשובה ,שנחפש דרכינו ונחקורה ונשובה אל השם
ביום הכפורים ,ואע"פ שנתחיבנו על זה בכל עת ,החיוב נוסף ביום הכפורים,
והטהרה אשר בידינו היא התשובה ותקון המעשים" .והיינו ,דס"ל דיש מ"ע של
תשובה ביוה"כ הנלמד מקרא ד"מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" .אכן נראה
דשיטת הרמב"ם אינו כן ,ואע"פ שכתב בפ"ב מהל' תשובה ה"ז" ,יום הכפורים
הוא זמן תשובה לכל ,ליחד ולרבים ,והוא קץ מחילה וסליחה לישראל ,לפיכך
חייבין הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים" ,מ"מ לא מנאו כמ"ע בפנ"ע,

 20וגם בהזכירו את וידוי תשובה הכללי )ש"א ,אות מ'( ,כתב רק" ,העקר הארבעה עשר ,הודוי,
שנאמר והתודה אשר חטא עליה .ויש עליו להזכיר עונותיו ועונות אבותיו ,כי היה נענש עליהם
באחזו מעשי אבותיו בידו ,וכן כתוב והתודו את עונם ואת עון אבותם" ,מבלי להזכיר את יתר
פרטי נוסח הוידוי .ומשמע דפליג בזה על הרמב"ם ,וס"ל דעיקר נוסחת הוידוי אינו אלא פירוט
החטא בלבד ,והזכרת שאר חלקי התשובה אינה לעכובא כלל.
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לא בפרטי המצוה בריש הל' תשובה ולא בספר המצוות 21.ולפ"ז י"ל דלשיטתם
אזלי ,דמאחר דס"ל לרבינו יונה דיש מ"ע לשוב כדי להתכפר ביוה"כ ,ס"ל דוידויו
בא כגמר אותה תשובה ,משא"כ לרמב"ם ,דליכא מ"ע מיוחדת לשוב ביוה"כ,
ס"ל דכפרת עצמו של יוה"כ תליא בוידוי בלבד ,וכמו שמצינו בוידוי הכה"ג
ביוה"כ.

 21ובביאור מש"כ "לפיכך חייבין הכל לעשות תשובה וכו'" כתב בס' עבודת המלך ע"פ מש"כ
החינוך )מצוה שס"ד(" ,והעובר ע"ז ולא התודה על חטאיו ביוה"כ שהוא יום קבוע מעולם
לסליחה ולכפרה ביטל עשה זה" ,דהיינו עשה ד"והתודו" .עוד ציין שם דלשון הרמב"ם מתאים
עם לשון המדרש בב' מקומות ,ע"ש.

 
ר"מ בבית מדרש למורים ע"ש יצחק ברוייר
ר"מ בתכנית מכינה לישיבת רבינו יצחק אלחנן

 *
 
]א [.אין פירוש הכלל של מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן שחז"ל
לא חששו לחשש דלא שכיח או שלא גזרו בכל מקרה דלא שכיח .אלא
הכלל קובע שאם מקרה מסוים אינו שכיח ,וגם יש חילוק מהותי בין
אותו מקרה לעיקר הגזרה ,אין התקנה קיימת באותו מקרה אף שטעם
הגזרה קיים באותו מקרה] .ב [.אבל אילו מניעת הגזרה במקום שלא
שכיח יגרום לעקירת עיקר הגזרה אז הגזרה קיימת אף במקום שלא
שכיח] .ג-.ד [.כשקטיגוריה אינה בכלל הגזרה משום שיש חילוק מהותי
בינה לבין עיקר הגזרה ,אם יש מקרה מסוים באותה קטיגוריה שהוא
באמת שכיח ,אותה דוגמא ג"כ לא תהיה בכלל עיקר הגזרה אף שטעם
עיקר הגזרה שייך באותו מקרה] .ה [.זהו לפי רוב הראשונים אבל מקצת
ראשונים ואחרונים סוברים שהגזרה קיימת בכל מקום ששכיח וטעם
הגזרה קיים] .ו [.כשאינה בקטיגוריה הלכתית בפנ"ע כשקיום התקנה
במקרה מסיום יגרום לעקירת תקנה אחרת ,אמרינן שנעקרת התקנה
במקרה דלא שכיח] .ז [.נחלקים האחרונים אם מילתא דלא שכיחא לא
גזרו בה רבנן ,היינו דוקא במקום דלא שכיחא כלל ,או אפ' במקום שלא
כ"כ מצויה .עוד נחלקים האחרונים אם שייך לומר מילתא דלא שכיחא
לא גזרו בה רבנן בדבר שלא שכיח בזמן הזה אם היה שכיח בזמן חז"ל.

 
מקופיא נראה שכוונת הכלל של מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן
היא שאין גזרה שייכת גבי  דלא שכיח ,כלומר כשחז"ל עשו "משמרת
* תודתי נתונה לחברותא שלי הר"ר אריאל דיימונד שליט"א ,חלק גדול מן התורה כאן הוא
ממנו ,ועוד שסייע בעריכת המאמר.
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למשמרתי" כדי שלא יעבור העם על דברי תורה ,לא גזרו על חשש דלא שכיח.
ולפ"ז אחרי שגזרו על חשש ששכיח ,הגזרה קיימת אף במקומות שאין החשש
מצוי .למשל ,מה הדין בחציצה דרבנן כגון מיעוט המקפיד ,כשסוג החציצה לא
שכיח ,כגון חציצה של זהב? מסתבר דדבר כזה חוצץ ,דכשגזרו על חציצות
שעליהם מקפדי אינשי גזרו על כל מיני חציצות ,ודברים דלא שכיחי כלולים
בתוך הגזרה הכללית של חציצות.
לפ"ז יש לתמוה על הסוגיא בריש פ"ו דעירובין )סא-:סב ,(.ששם
מבואר שחז"ל חששו שאם ישראל ידור בחצר עם נכרי אולי ילמד הישראל
ממעשי הנכרי ,ולכן תיקנו שאסור לטלטל בשבת באותה חצר משותפת אא"כ
ישכיר רשות מן הגוי .ברם רבי אליעזר בן יעקב סובר ,וכך קי"ל למעשה ,שא"צ
שכירות רשות אא"כ יש ב' ישראלים דרים באותו חצר .וזהו בניגוד לר"מ שסובר
שאפ' ישראל א' שדר עם נכרי בחצר מחוייב בשכירות רשות .הגמ' מפרשת
במאי קמיפלגי" :והכא בגזירה שמא ילמד ממעשיו קא מיפלגי ,רבי אליעזר בן
יעקב סבר :כיון דגוי חשוד אשפיכות דמים ,תרי דשכיחי דדיירי גזרו בהו ,חד
לא שכיח לא גזרו ביה רבנן .ורבי מאיר סבר :זמנין דמקרי ודייר ".הרי מבואר
שלראב"י התקנה של שכירות רשות אינה קיימת באופן דלא שכיח ,כגון ישראל
א' שדר עם גוי .ולכאו' מבואר דלא כמו שהנחנו בתחלה ,אלא שכוונת הכלל של
מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן היא שכל גזרה שגזרו חז"ל אינה קיימת
אלא במצב שכיח ולא במצב שאינו שכיח .ולכאו' מכאן יש ראיה שכל השלכות
1
הגזירה צריכות להיות מצויות .אולם ,לא ייתכן ,כמש"כ לגבי חציצה.
עוד יש להביא ראיה שכל השלכה של תקנה צריכה להיות מצוייה מן
הרשב"א )נדה נז :ד"ה גמ' אמר שמואל( שכותב שהטעם שדבר שאינו מקבל
טומאה אינו מקבל כתמים הוא שאינו מצוי שתשב על דבר שאינו מקבל
טומאה 2.ולא אמרינן שיש גזרת כתמים כללית הכוללת ישיבה על כל דבר,
 1ושמא לפעמים תיקנו תקנה כללית ולפעמים תיקנו על כל מקרה ומקרה .וזה דומה קצת למה
שכתבו מקצת אחרונים שלפעמים אמרינן בטלה טעמא לא בטלה תקנה ולפעמים לא אמרינן כן,
ותלוי אם כללו הטעם בתקנה ,שבכה"ג התקנה קיימת רק במקום שהחשש מצוי ,אבל אם תיקנו
תקנה כללית ,ולא כללו הטעם בנוסח התקנה ,התקנה קיימת אף במקום שאין החשש מצוי.
אולם ,לכאורה חילוק זה אינו שייך כאן ,ואכמ"ל.
" 2ואפשר מפני שלא גזרו אלא על המצוי ודבר שאינו מקבל טומאה אינו מצוי שתשב עליו או
שתשתמש בו בישיבה ולבישה וכיוצא באלו שדרכן של כתמים לימצא ".וכ"כ המאירי נדה נח.
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אפילו דבר שאינו מקבל טומאה ,אלא אמרינן שמכיון דלא שכיח לישב על
דברים שאינם מקבלים טומאה לא שייכת בהו גזרת כתמים.
עוד ראיה משולחן ערוך )אה"ע יג:ח( לגבי חיוב המתנת ג' חדשים בין
גירושין לנשואין ,שאע"פ שגם קטנה צריכה להמתין למרות שודאי אינה
מעוברת ,משום לא פלוג ,מ"מ קטנה שנשאת בטעות ונודע שאסורה לבעלה
והוציאה בית דין מתחתיו אינה צריכה להמתין" ,שזה דבר שאינו מצוי הוא ,וכל
דבר שאינו מצוי ברוב לא גזרו בו ".ויותר מזה כתוב בשו"ת חתם סופר )ג:כז(
לתרץ הא דפוסק המהר"ם מלובלין שכשנכתב בגט הראשון לוי והוא לא היה
לוי שא"צ להמתין מגט השני אף שהראשון בטל ,דטעות כזו ,לכתוב לוי בגיטו
של מי שאינו נקרא לוי ,היא מילתא דלא שכיחא שלא גזרו בה 3.ויותר מזה
מבואר בשו"ת אגרות משה )אבן העזר א:כח( ברשע אחד שמכונה בשם רב
שרימה לאשה ואמר שסידר לה גט כשר וכשרצתה לינשא אמרו לה שהגט אינו
כלום ,ואחר כך השיגה גט כשר ,אם צריכה להמתין .והתיר בשעת הדחק משום
ש"אין לך אינו מצוי גדול מזה שהמכונה בשם רב ארטאדאקסי יתן כתב פטור
בלא גט ולכן מסתבר שהוא ממש כדין הזה של"ג רבנן בכזו שאין לחוש בעצם
מצד שהיא גרושה ממנה כבר בערכאותיהם זמן גדול ורק שהוא מטעם לא פלוג
4
שבלא שכיח ל"ג רבנן".
עוד ראיה מגיטין )דף ד-:ה( .דתנן "המביא גט ממדינת הים ,ואינו יכול
לומר בפני נכתב ובפני נחתם ,אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו ".ומקשה הגמ'
"מאי ואינו יכול לומר ".ומתרצת "כגון שנתנו לה כשהוא פקח ,ולא הספיק
" 3דיש להבין מ"ש בקידושי טעות דלא צריכא קטנה להמתין ולא אמרינן לא פלוג רבנן משום
דלא שכיח' לא גזרו בי' רבנן ...ומ"ש בגט בטעות דלא נימא כן .צ"ל טעות בגט שכיח ובא
משא"כ בקידושי' דהחליפו ודאי לא שכיחא .וס"ל להרמ"ל דטעות כי האי לכתוב לוי במקום
שאיננו לוי הוה לא שכיחא כמו החליפו בקידושין".
 4האגרו"מ הוא חידוש יותר גדול ממה שמבואר בשו"ע ,דשמא נאמר שמחמירים מטעם לא
פלוג בכל מקום שהיציאה מהבעל היא ע"י גט או מיתה ,וממילא יש צד גדול לומר שאין
מחמירים גבי קידושי טעות .והאגרו"מ הוא גם חידוש יותר גדול מהחת"ס גבי גט פסול שהתם
לכה"פ היה גט משא"כ גבי האגרו"מ שלא היה כלום .ברם ,יש להוסיף שבכמה תשובות
)עי' אה"ע א:כט ,ד:מח( החמיר האגרו"מ לגבי המתנה אע"פ שלא היה חשש שנתעברה ומשום
לא פלוג ,וגם במקרים שלכאו' לא שכיחי ,וצריך לחלק.
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לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש ".ומקשה הגמ' אמאי לא אמרינן
בכה"ג "גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו" כלומר ישכחו הל' גיטין ,כמו שגזרינן
בעלמא .ומתרצת "פקח ונתחרש מילתא דלא שכיחא ,ומילתא דלא שכיחא לא
גזור בה רבנן ".הרי גם כאן אמרינן שהגזרה הכללית ]שצריך לומר בפני נכתב
גזרה שמא יחזור דבר לקלקולו[ אינה קיימת במקרה דלא שכיח ]פקח ונתחרש[.
ועדיין קשה לנו מ"ש מחציצה שהגזרה הכללית ]שמיעוט ואינו מקפיד חוצץ[
קיימת במקרה דלא שכיח ]חציצה של זהב[.
ונראה שהתי' לשאלתנו הוא בהמשך הגמ' בגיטין שמקשה "הא
אשה דלא שכיחא ותנן :האשה עצמה מביאה גיטה ,ובלבד שצריכה לומר
בפ"נ ובפ"נ ".ומתרצת הגמ'" ,שלא תחלוק בשליחות ".ופרש"י "לא חלקו
חכמים בין שליח לשליח אבל הא דאינו יכול לאו חילוק הוא שהרי הוצרך
לומר אלא שאי אפשר ".ובהמשך הגמ' יש אותו שו"ט גבי שנים שהביאו גט
ממדינת הים ,שאינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ משום "בי תרי דמייתו גיטא
מילתא דלא שכיחא ,ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן ",ואע"פ שאשה
צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ למרות שגם זה לא שכיח "שלא תחלוק בשליחות".
מכאן רואים שלפעמים אין הגזרה קיימת במצב דלא שכיח ,כגון פקח
ונתחרש ושני שלוחים ,אבל לפעמים ,כגון באשה ,אמרינן "שלא תחלוק
בשליחות ".וצריך לברר מ"ש.
וצריכים לחלק בין מקרה דלא שכיח שדומה באופן עקרוני לתקנה
עצמה לבין מקרה דלא שכיח ששונה בצורה מהותית משאר הנידונים של
התקנה .ועפ"ז יש לבאר הגמ' בגיטין ,דגבי פקח ונתחרש י"ל שיש חילוק יסודי
בין שליח הולכה זה לבין שאר שלוחי הולכה ,מכיון שאין שליחותו נמשכת,
שהרי נפסקה כשנתחרש ]כך שמעתי מהגר"מ רוזנצוייג ,ואכמ"ל[ .משא"כ גבי
אשה שמביאה את גיטה למקום אחר בתורת שליחות להולכה ,שהרי אין חילוק
מהותי בין אשה בתורת שליחות ובין שליח הולכה אחר ,ולכן אע"פ שאינו מצוי
שאשה תביא את גיטה בתור שליח הולכה ,התקנה שייכת אפילו שם .וכן יש
חילוק מהותי בין שליח הולכה רגיל לבין מקרה של ב' שלוחים ,דאע"ג דאשה
צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ ,במקרה של שני שלוחים יתקיים הגט בחותמיו .ואולי
יש להסביר חילוק זה מפני שהשלוחים יכולים לתפקד כשני עדים וצ"ע .וכעי"ז
יש לפרש את הסוגיא בעירובין ,שדירת ישראל א' עם גוי הויא דירה שאינה
חייבת בעירוב ,משא"כ ב' ישראלים שדרים בחצר א' שאותה חצר טעונה עירוב
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מצד עצמה .וחילוק זה מרומז במשנה עצמה שכתוב בה "לעולם אינו אוסר עד
5
שיהו שני ישראלים ".
ממה שראינו עד עכשיו ניתן לומר שמכיון שהטעם לחלק בכל המקרים
האלו הוא שהם מילי דלא שכיחן ,אילו היה מקרה אחד שכיח ,היה נכלל בגזרה.
כגון אילו היה שכיח ששליח פקח יתחרש או שב' שלוחים יביאו גט ,בכה"ג
יצטרכו לומר בפ"נ ובפ"נ ,למרות החילוקים היסודיים בין המקרים האלו לבין
עיקר התקנה .ולפי הצד הזה צ"ל שהחילוקים האלו אינם מספיק גדולים כדי
לומר שיהיה צורך לתקנה חדשה כדי לכלול אותן .ורק משום שהמקרה המסויים
לא שכיח ,וגם הוא בכלל קטגוריה בפנ"ע ,אמרינן דמילתא דלא שכיחא לא גזרו
בה רבנן 6.אבל לקמן באותיות ג' וד' נראה שאם קטיגוריה אינה בכלל הגזרה
משום שיש חילוק מהותי בינה לבין עיקר התקנה ,אם יש מקרה מסוים באותה
קטיגוריה שהוא ממש שכיח ,אותה דוגמא ג"כ לא תהיה בכלל עיקר התקנה.
]ושמא יש לחלק בין שכירות רשות לשאר מקומות דאמרינן בש"ס דלא גזרינן
במילתא דלא שכיחא ,ועי' לקמן בהע' [.12

 5עכשיו נחזור על ההוכחות שהבאנו מקודם ונראה אם המהלך שלנו מיישב אותם .לגבי מש"כ
הרשב"א בכתמים ודאי יש חילוק יסודי בין כתם על דבר שמקבל טומאה ]שהוא שכיח[ לכתם
על דבר שאינו מקבל טומאה ]שאינו שכיח[ על הצד שיש קשר בין חלות טומאת נדה לבין
האיסור לבעלה .לגבי מה דאיתא בשו"ע אה"ע ג"כ פשוט שיש חילוק מהותי בין יציאה מהבעל
]ששכיח ,ולכן צריכה להמתין ג' חדשים אף במקום דליכא חשש שהיא מעוברת[ לקידושי
טעות ]שלא שכיח ואינה צריכה להמתין[ .אבל לגבי האגר"מ עדיין נשאר חידוש עצום ,דאע"פ
שבודאי לא שכיח שהמכונה בשם רב ארטאדאקסי יתן כתב פטור בלא גט ,מ"מ הרי היא אינה
מגורשת עד שיגיע גט כשר לידה ,וליכא חילוק מהותי בין הגט הזה לשאר גיטין ,וא"כ היאך
שייך לומר מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן .ושאלתי את הרב נטע צבי גרינבלאט שליט"א,
תלמיד מובהק של הגרמ"פ ,היאך הקיל האגר"מ בכה"ג .הוא תי' ששמא דוקא במקום שהיא
חושבת שנתגשרה אמרינן כן ,ואינו דומה לזקנה וכדומה דאמרינן לא פלוג ,שזה סוג בפני
עצמו ,ושמא כהנ"ל.
 6דדוחק לומר שאילו היה שכיח היו גוזרים גזרה אחרת ,ותהיו ב' גזרות ,דגמ' כותבת שהטעם
שפטורים הוא דהוו מילי דלא שכיחן ,ומשמע אילו הויא שכיחן היו אסורות מצד עצמן .ושמא
י"ל שאילו הויא שכיחן היו גוזרים גזרה אחרת )במקום הגזרה שגזרו( לכלול מקרים אלו )אבל
בסופו של דבר תיחשב גזירה אחת( ,וא"כ נמצא שעיקר הטעם שפקח שנתחרש אינו צריך לומר
בפ"נ ובפ"נ הוא שפקח ונתחרש לא שכיח.
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איתא בעירובין )סג (:שהיה נכרי א' שסירב לשכור רשותו ויעץ להם
אביי שכל בני המבוי יבטלו רשותם לגבי ישראל אחד ,וא"כ יהיה יחיד במקום
גוי ,שאינו נכלל בגזירה .ומקשה הגמ' "מידי הוא טעמא אלא דלא שכיח דדיירי,
והכא הא קדיירי ".ומתרצת "כל בטולי רשותייהו גבי חד מילתא דלא שכיחא
היא ,ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן ".ושוב מקשה רבא" ,אם כן ביטלת
תורת עירוב מאותו מבוי ".ר"ל דחיישנין שמא ישכחו לעשות עירוב מאחר
שהגוי תמיד מסרב לשכור להם ויטלטלו בלי עירוב .וצ"ע דאפ' אם נימא שחשש
זה קיים ,לא מצאנו תקנה מיוחדת כזו 7,וגם לא משמע שהוא בכלל התקנה
דמעיקרא ,דכאן עדיין הויא מילתא דלא שכיחא .ונראה שר"ל שא"א להתיר
אותו משום מילתא דלא שכיחא במקום שע"י כן יעקור עיקר התקנה .ולפי מה
שכתבנו מסתבר ,שאע"פ שאין התקנה קיימת בכל מקרה דלא שכיח ]ובלבד
שיהיה חלוק מעיקר התקנה באופן מהותי[ מ"מ זהו דוקא במקרה שזה לא יגרום
לעקירת התקנה ,אבל במקום שיגרום לעקירת התקנה אז אמרינן שהתקנה כוללת
8
גם את המקרה דלא שכיח.

 
עי' בעירובין )סה (:שאם יש ב' חצרות זו לפנים מזו ,ובפנימית דרים
ישראל ונכרי ,ובחיצונה דר ישראל לבד ,אין צריכים שכירות רשות לטלטל
בפנימית ,כשיטת ראב"י שישראל א' שדר עם נכרי א"צ שכירות רשות ,ואע"פ
ששכיח לדור במצב כזה ,שאין הישראל הגר בפנימית חושש שהנכרי יהרוג
אותו משום "דמירתת נכרי וסבר השתא אתי ישראל ".ומקשים בתוד"ה התם:
"וא"ת כיון דשכיח אם כן פנימי במקומו אמאי מותר דע"כ לא שרי ראב"י יחיד
 7לא משמע שזה א' מן המקומות שאומרים "שמא ישתכח תורת עירוב".
 8עוד מקום דמסתבר ע"י המהלך הזה הוא בב"מ מו :שלר' נחמן אע"פ שתיקנו שקנין כסף לא
מהני גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה במקרה מסוים של קנין כסף דלא שכיח )החליף
דמי שור בפרה( אמרינן שמעות קונות משום דבמילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן .ולכאו'
החשש של נשרפו חיטיך קיימת ג"כ במקרה דלא שכיח )החליף דמי שור בפרה( ומ"מ אמרינן
לא גזרו בה רבנן ,וזהו כמו שכתבנו משום שכאן יש חילוק מהותי ,דאינו קנין כסף רגיל ,וגם לא
תתבטל התקנה ע"י היוצא מן הכלל.
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במקום נכרי אלא משום דלא שכיח דדייר ".כלומר ,כל הטעם שראב"י התיר
בישראל א' שדר עם נכרי הוא שדירה כזו היא מילתא דלא שכיחא ,והרי שכיח
שיגורו בב' חצירות ככה ,וא"כ אמאי מתיר ראב"י? ומתרצים" :וי"ל כיון דרוב
פעמים חד לא שכיח לא פלוג רבנן ושרו בכולהו ".שוב מקשים תוס' א"כ אמאי
ג"כ מקילים במקום שב' ישראלים דרים עם גוי ,במקרים שדירה כזו לא שכיחא-
אם מקילים בישראל אחד משום דלא פלוג ,ע"כ יש לנו להחמיר בב' ישראלים
משום דלא פלוג? ומתרצים" :וי"ל דלחומרא לא אמר דלא פלוג".
תוס' כאן מחדשים שבמקום שדירת ישראל אחד עם גוי הויא שכיחא,
מ"מ יש להקל ולא להשכיר משום לא פלוג לקולא .אבל במקרה שב' ישראלים
דרים עם גוי באופן דלא שכיח ג"כ יש להקל ,דאמרינן ל"פ להקל ולא להחמיר.
וצ"ע דלכאו' תמיד אומרים לא פלוג בצורה הפוכה :לחומרא ולא לקולא .ונראה
דה"פ ,שגבי שני ישראלים הדרים עם גוי בצורה דלא שכיחא צריכים להקל,
והוא כמו שביארנו ,שלא שייכת גזירה במקרה דלא שכיח ]אם לכה"פ יש הבדל
מהותי ,כמו כאן שא' בפנימית וא' בחיצונה[ .אבל גבי חד ,אפי' במקום דשכיח
יש להקל ,דכיון שרוב מקרים דדר ישראל חד עם גוי לא שכיחי ,לא גזרו כלל.
אבל בעלמא ,כשלא שייך הכלל של מילתא דלא שכיחא ,אומרים לא פלוג בין
להקל בין להחמיר ,ורק כאן שייכת הא סברא כדי שלא תתקיים גזרה במקרה
9
שאינו שכיח.
שו"מ עוד מקומות שאמרינן לא פלוג לקולא גבי מילתא דלא שכיחא,
וכמו שמצאנו בתוס' .הנה תנן בעירובין )פח (.שאסור לשפוך מים בחצר שהיא
 9שו"מ שמקשה היד מלאכי )כללי התלמוד כלל שנז( דבכ"מ מצאנו לא פלוג לחומרא.
ומתרץ ב' תירוצים:
א .שדוקא בעירובין מקילין דלא אמרו להחמיר אלא להקל.
ב .שתוס' מפרשים רק לפי ההו"א של הגמ' אבל למסקנא אמרינן בין לקולא בין לחומרא.
ועי' בשדי חמד )מערכת ל' כלל צג( ]כרך ג' עמ'  [302שמוסיף שלפי התי' הא' של היד מלאכי
ה"ה בכל מקום שאמרו לילך לקולא כגון עגונה ואבילות וכתמים .ועל התי' השני כותב השד"ח
שלא משמע כן מתוס' .ול"נ שתי' הראשון גם דחוק] .מצאנו עוד דוגמא של ל"פ להקל בתוס'
)נדה ג .ד"ה מרגשת( אבל נראה שאינה שייכת לכאן ,ואכמ"ל .ועי' שו"ת האלף לך שלמה )חלק
או"ח סימן קלד( דאמרינן לא פלוג אפי' לקולא היכא דאית רוב להיתר דשכיח טפי אבל אם
האיסור שכיח טפי או שוה בשוה לא שייך לא פלוג לקולא .ע"ע שו"ת אבני נזר )חלק יו"ד סימן
קמא אות ח'([.
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פחותה מארבע אמות דחיישינן שמא יצאו המים לרשות הרבים והו"ל כחו
ברשות הרבים ואסור ,אבל בחצר שהיא ארבע אמות שרי .ומפרש רבה שמותר
בחצר שהיא ד"א משום ש"בארבע אמות אדם רוצה לזלפן ",כלומר שראויה
חצר ד' אמות על ד' אמות לקבל סאתים מים ביום דרך זילוף כדי שלא יעלה
אבק .ומקשה הרשב"א דא"כ אמאי מותר לשפוך את המים אפ' בסוף חצרו ,הלא
בכה"ג ודאי יצאו המים לחוץ .ומתרץ "דמלתא דלא שכיחא היא לשפוך בחצר
גדולה של ד' אמות על ד' אמות ולפיכך לא פלוג רבנן 10".הרי כאן אמרינן
מילתא דלא שכיחא אף במקרה מסוים ]שפיכה בסוף החצר[ ,וכהנ"ל ,וגם
אמרינן לא פלוג לקולא ,גבי מילתא דלא שכיחא ,וכמש"כ תוס' עירובין,
וכהנ"ל .והביאור הוא שכאן מדובר בהגדרת תקנת חז"ל ,ומכיון שלא חששו
לשפיכה בסוף החצר ,משום דלא שכיחא ,לא גזרו עליה .ואין להקשות שכאן
ליכא חילוק מהותי ,דפשוט שבכה"ג כוונת הרשב"א היא שלא תיקנו תקנה
אחרת משום חשש שפיכה בסוף החצר מכיון ששפיכה בסוף החצר לא שכיחא.

 
 
 
כבר ראינו שמבואר מתוס' )עירובין סה (:שאם קטיגוריה אינה בכלל
הגזרה משום שיש חילוק מהותי בינה לבין עיקר התקנה )כגון ישראל א' שדר
עם גוי( ,אם יש מקרה מסוים באותה קטיגוריה שהוא ממש שכיח )כגון שדר עוד
ישראל בחצר החיצונה( ,אותה דוגמא ג"כ לא תהיה בכלל עיקר התקנה ,אע"פ
שטעם עיקר הגזרה שייך באותו מקרה )לכן הגר בפנימית אינו חייב לשכור
רשות מהנכרי להתיר טלטול בחצר הפנימית( .ולכאו' כך מבואר בתחילת הפרק,
שם תנן "רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיהו שני ישראלים
 ".מכאן משמע קצת שתקנת שכירות רשות קיימת דווקא אם
ב' הישראלים אוסרים זה על זה ממש ,ואינה תלוייה בשכיחות המצב .וכן משמע
מרש"י שכותב "עד שיהו שני ישראלים דרין בשני בתים ,ואוסרין זה על זה,

 10וכעי"ז הריטב"א" :וכי מסתפק טפי מילתא דלא שכיחא הוא ולא גזרינן בה ".וכ"כ ברשב"א
)עבוה"ק ג:ו(.
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ובאין לערב ביניהן הגוי אוסר עליהן ".נמצא שבמקום דליכא חיוב עירוב ,וכגון
שהב' ישראלים גרים בבית א' ,או אפ' בב' בתים אלא שהם כמו אב ובנו
שסומכין על שלחן א' ,ליכא חיוב שכירות אע"פ שבכה"ג שכיח לדור עם גוי
וקיים חשש שמא ילמדו ממעשיו .וכ"כ הרמב"ם בהל' עירובין )ה:טז(" ,ואם
היה במבוי גוי וישראל אחד אינו צריך שיתוף ,ודין ישראל אחד ודין רבים שהן
11
סומכין על שלחן אחד דין אחד הוא".
וצריכים לברר אמאי הדין כן ,הלא כל הטעם שגוי אוסר על ישראל הוא
שלא ילמד ממעשיו ,וראב"י סובר דכיון דעכו"ם חשוד אשפיכות דמים תרי
דשכיחי דדיירי גזרו בהו ,חד דלא שכיח לא גזרו ביה .ולפ"ז כשיש ב' היה ראוי
להיאסר ,דבכה"ג אין חשש לשפיכות דמים .ועי' בבית מאיר )או"ח סי' שפ"ב(
שמקשה כן ומתרץ שע"כ צ"ל שגם זה לא שכיח ,ואע"פ שבכה"ג ליכא חשש
שפיכות דמים .וחוץ מהדוחק בעצם דבריו 12,הם נגד דברי תוס' )עירובין סה(:
שכותב בהדיא שמקילים אף במקום שכיח .ונראה לבאר ע"פ מה שכתבנו ,שאין
מקילים במקום דלא שכיח ]ובפרט כשטעם התקנה קיים באותו מצב ,כמו הכא[
אא"כ יש חילוק עקרוני בין המקרה הנידון לבין עיקר התקנה ,וכאן אמנם יש
חילוק מהותי ,שב' הישראלים צריכים ערוב גזרו שכירות רשות ובמקום שא"צ
ערוב לא גזרו שישכרו רשות.
ברם ,דעת הראב"ד )שמובאה בריטב"א עירובין סה (:היא דמה דקאמר
ראב"י ב' ישראלים אוסרים זה על זה הוא לאו דוקא ,דאפ' אם הישראלים אינם
אוסרים זה על זה ,הגויים אוסרים כל היכא דשכיח ישראל דדייר בהדי גוי .נמצא
שדעת הראב"ד היא דבכל מקום ששכיח דדיירי צריכים לשכור רשות ובמקום

 11העיר לי ידידי הר"ר מרדכי נויברגר שליט"א ששמא יש לחלק בין שכירות רשות לשאר
מקומות שבהם אמרינן בש"ס דמילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן ,דגבי שכירות רשות עיקר
התקנה היה שמי שדר בחצר הטעונה עירוב צריך להשכיר רשות הגויים הדרים עמו ,אלא שלא
תקנו תקנה אחרת לכלול כל חצר שדר שם ישראל משום שישראל אחד עם גוי לא שכיח.
משא"כ בגיטין שעיקר התקנה היה שכל שליח צ"ל בפ"נ ובפ"נ ופקח שנתחרש פטור מלומר
בפ"נ ובפ"נ משום דהויא מילתא דלא שכיחא ,אבל אילו תהוי שכיחא לכו"ע יתחייב לומר בפ"נ
ובפ"נ ,למרות החילוק המהותי.
 12דמהיכא תיתי דלא יהא שכיח אם ליכא חשש שפיכות דמים ,הלא כל הטעם דלא שכיח
שישראל ידור עם גוי הוא החשש של שפיכות דמים.
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דלא שכיח דדיירי אין צריכים לשכור רשות ,ודלא כדעת רוב הראשונים ]רש"י,
תוס' ,רמב"ם ,רא"ש ו:א[ ופסק השו"ע )או"ח שפב:א( ,דלפי רוב הראשונים,
הצורך להשכיר רשות הגוי תלוי בחילוק ההלכתי ]אוסרים זה על זה[ ,ולפי
הראב"ד תלוי בשכיחות דירה כזאת.
אכן עדיין צריך ביאור אמאי ,לפי רוב הראשונים ,תיקנו חכמים באופן
זה ,שהצורך לשכירות תלוי אם הישראלים אוסרים זה על זה או לא ,שהיה להם
לתקן דבמקום שדרים שם ב' ישראלים שחייבים לשכור ,וכמו שסובר הראב"ד,
דע"י זה יצא שבכל מקום דשכיחי דדיירי יאסור עליהם הגוי.
ושמא י"ל שאילו תיקנו שכל חצר שדרים בה ישראלים עם גוים ,כגון
חצר שיש בה ב' ישראלים סומכים על שלחן א' ,טעונה שכירות ]דמצב זה
שכיח[ לא יהיה חילוק הלכתי ומהותי בין כל חצר שיש בה ב' ישראלים לחצר
שיש בה ישראל א' .ולכן ,אפילו אם שכיח שידור בה ישראל א' הגזירה במקומה
עומדת ]ואע"פ שהטעם של שמא ילמדו ממעשיו קיים גם אצל שנים וגם אצל
א' [.אבל מכיון שתיקנו שאין חצר טעונה שכירות אא"כ טעונה עירוב ,ממילא
13
ישראל א' שדר עם הגוי אינו צריך לשכור רשותו ממנו.
ויש להוסיף שתיקנו תקנות עם הגדרות הלכתיות שלא תתקיים הגזרה
במקרים דלא שכיחי ,דע"י זה יהיה היכר בין תקנה דרבנן למצוה דאו'] .וכן
שמעתי מהגאון הרב גבי שכטר שליט"א שהטעם של הכלל שבמילתא דלא
שכיחא לא גזרו בה רבנן הוא שלא יעברו על בל תוסיף וכמש"כ האחרונים
ליישב אמאי ספיקא דרבנן היא לקולא אליבא דהר"מ[.
ונראה שהמחלוקת בין הראב"ד ושאר הראשונים תלוייה בהבנת הגמ'
)שם סג:(:
ההוא מבואה דהוה דייר בה לחמן בר ריסתק ,אמרו ליה :אוגר לן
רשותך .לא אוגר להו .אתו אמרו ליה לאביי; אמר להו :זילו בטילו רשותייכו
לגבי חד ,הוה ליה יחיד במקום נכרי ,ויחיד במקום נכרי לא אסר .אמרו ליה:
 13ושמא רצו ששכירות רשות תהיה קשורה לתקנת עירובין ,וכמש"כ רש"י )עירובין סא( :שאם
ב' ישראלים באין לערב ביניהן ,הגוי אוסר עליהן .ומשמע שזה כעין סניף של העירוב של
ישראל .א"נ שכירות רשות היא כעין עירוב לגוי ,כלומר ששכירות הרשות מערבת את הדיירים
בחצר ,ולא רצו לתקן עירוב לגוי במקום דליכא חובת תיקון לישראל.
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מידי הוא טעמא אלא דלא שכיח דדיירי ,והכא הא קדיירי! אמר להו :כל בטולי
רשותייהו גבי חד ,מילתא דלא שכיחא היא ,ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה
רבנן.
ומקופיא משמע מגמ' שכל מקרה שכיח אסור ,אע"פ שאינו בכלל גדרי
הגזירה ,דאם ביטלו רשותם הוי כא' במקום נכרי .ומכאן יש להוכיח שכל מקום
ששכיח שידורו ישראלים כך ,יש חיוב לשכור רשות מן הגוי ,וכדעת הראב"ד.
וכן מביא הריטב"א )סה (:ראיה מסוגיא זו דעכו"ם אוסר על ישראל יחיד במקום
דשכיח .ורוב ראשונים ,שפוטרים בכה"ג ,יפרשו דדוקא כאן שייכת הא סברא,
שהרי מתחילה היתה חצר שטעונה שכירות רשות ,ובני החצר הפקיעו אותו חיוב
ע"י ביטול רשות ,ובכה"ג אין הפקעת החיוב לשכור רשות אם הוא עדיין מקום
ששכיח ,אבל אין זה דומה לב' ישראלים שדרים בבית א' ,שבכה"ג לא היה חיוב
לערב כלל.
והנה יש לעיין אם המח' בין הראב"ד ושאר ראשונים תהיה שייכת גם
בשאר מקומות שאמרינן בש"ס דבמילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן.
ומקופיא נראה שמ"ש ,אבל לפי מה שחילקנו בהע'  12י"ל דפליגי דוקא
בשכירות רשות ,אבל בשאר מקומות יודו שאר הראשונים לראב"ד שהגזרה
קיימת בכל מקום ששכיח ,ורק לגבי שכירות רשות שעיקר התקנה היתה שמקום
שטעון עירוב טעון שכירות רשות שייך לומר שמקום שאינו טעון עירוב אין
טעון שכירות למרות ששכיח דדיירי הכי.

 
עוד מקום שמצאנו שמקילים אע"פ שהגזירה שייכת הוא מה שכותב
הרא"ש בעירובין )ו:א(:
ויראה לי דאפילו יש כמה בתים של ישראלים פתוחין לחצר אחת
מותרין לטלטל בכל העיר .כמו ששני ישראלים בבית א' איקרו יחיד במקום נכרי
לגבי החצר .כמה בתים פתוחים לחצר אחת מיקרו יחיד במקום נכרי לגבי
המבואות .עד שיהא שתי חצירות של ישראל פתוחות למבוי ואוסרין זה על זה
במבוי אז הנכרי אוסר עליהם וראיה מדהמן בר ריסתק דהוי דייר בההוא מבואה
ומיקרי יחיד במקום נכרי על ידי ביטול שבטלו רשותם לבני חצר אחרת אע"פ
שסתם חצר יש לה שני בתים.
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ואע"ג דכאן הויא מילתא דשכיחא ,שאין הישראל גר לבד עם הנכרי,
מ"מ אמרינן שאינו צריך להשכיר רשות מהנכרי כיון שאין אוסרים זה על זה
במבוי] .ולכאו' הראב"ד יחלוק גם על זה[.
ושמא כעין פלוגתא דרוב הראשונים נגד הראב"ד ,נחלקים גם המ"ב
והחזו"א .דאיתא בשו"ע )או"ח שפה:א( "צדוקי הרי הוא כישראל ומבטל
רשות ".ומבאר המ"ב בסק"א "ואע"פ שבוודאי מחלל שבת בפרהסיא עכ"פ
באיסור דרבנן ,ואיתא בס"ג דאף בזה הרי הוא כעכו"ם ]ולא שייך לגביה ביטול
רשות[ ,צדוקי שאני שמוחזק כך מימי אבותיו ומנהג אבותיו בידו כ"כ ב"י".
אבל מסיק" ,דעת כמה פוסקים שאף צדוקי כשמחלל שבת בפרהסיא דינו
כעכו"ם ,ונ"מ בכל זה לענין קראים שבזמנינו שבודאי מחללים שבת בפרהסיא
עכ"פ במילי דרבנן אין יכולים לבטל רשות עד שישכור מהם ".ובשער הציון
מפרש שהמחמירים הם תוספות ורא"ש וריא"ז וריטב"א ורמב"ם ,ומסיק
"דאפילו אם נימא בעלמא דלא נשוה אותם כעכו"ם משום דמנהג אבותם בידם,
מכל מקום לענינינו לא שייך זה ,דכל עיקר הטעם דגזרו בעכו"ם כדי שלא ילמד
ממעשיו ,אם כן גם בצדוקי שייך זה ,כיון דעל כל פנים מתנהג כעכו"ם ,ומאי
עדיפא לן משום שמנהג אבותיו בידו ".ועי' בחזו"א )או"ח פז:יד( שמיישב פסק
השו"ע ,וכותב שמה שטוען המשנ"ב דסוף סוף שייך שלא ילמד ממעשיהם ,אין
זו טענה דלא אמרו חכמים אלא במי שדינו כעכו"ם ולא בכל מי שמתנהג בדרך
עקש .יוצא שהמ"ב סובר שקיימת התקנה במקום שטעם הגזירה שייך וכסברת
הראב"ד ,והחזו"א סובר כרש"י והרמב"ם שתלוי בגדר התקנה ולא בטעם
התקנה] .ונראה שאין המ"ב מתכוון לפסוק כהראב"ד ,אלא שסברתו דומה[.
עוד מקום שלכאו' נחלקים בזה הוא ברמ"א שו"ע )או"ח שפב:א(:
"ישראל שהשאיל או השכיר בית לחבירו )במקום שדרים א"י( אע"פ שיש לו
תפיסה בבית לא מהני וצריכים לשכור מא"י ".ומבאר המ"ב בס"ק י"א:
ר"ל שישראל יש לו ב' בתים בחצר שא"י דר בה והוא דר בבית אחד
והשניה השכיר לישראל אחר ויש לו בבית זה תפיסת יד דהיינו שהשאיר בו
כלים שאינם נטלים בשבת ומחמת זה אין צריכין לערב ביניהם כמו שנתבאר
בסי' ש"ע ,וקמ"ל דאפ"ה אינם חשובים כחד וצריכים לשכור מהעכו"ם דתפיסת
יד לא עדיף מאם ערבו ביניהם שאינו מועיל כ"ז שלא שכרו מן העכו"ם.
אבל הגר"א ס"ק ו' תמה על פסק הרמ"א" :וצ"ע מ"ש מאחין שאוכלין
כו' דאין הנכרי אוסר ואפשר דמ"כ זו אוסר אפי' שם ".ר"ל הלא סוף סוף אין
אוסרים זה ע"ז ע"י תפיסת יד בלי שום עירוב וכללא הוא דכל שאין אוסרים זה
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ע"ז לא הצריכו חכמים לשכור מהעכו"ם .והביה"ל מביא שכן תמה בספר מאמר
מרדכי ובעצי אלמוגים ונשארו בצ"ע .ונראה דסברא של הגר"א כסברא של רוב
הראשונים לעיל ,ואילו מדברי הרמ"א משמע כהראב"ד .ולכאו' לפי הרמ"א
צריכים לחלק בין חצר שבעצם טעונה עירוב אלא שפטרו אותה ע"י פטנט
הלכתי ]כגון תפיסת יד[ שבכה"ג א"א לפטור אותה ע"י מילתא דלא שכיחא,
לחצר שבעצם אינה טעונה עירוב .וזהו כמו החילוק שכתבנו לעיל ליישב ראיית
הריטב"א לפי הראב"ד אמאי ביטול לא מהני לפטור חצר משכירות.
עוד מקום שנחלקים בענין זה הוא בשו"ע )שם שפב:יז( שמביא י"א
שגבי שתי חצירות זו לפנים מזו וא"י בפנימית וישראל א' בחיצונה שאוסר.
וטעם הדבר כותב המ"ב סקנ"ט בשם אחרונים "דאע"ג דבכל מקום ישראל אחד
עם עכו"ם אינו אסור אפילו אם דרים בחצר אחד ס"ל דהכא גרע טפי דבחצר
שהוא לפנים מחצר לאו כו"ע ידעי מי ומי דר בו ויחשבו כי דרים בו גם ישראל
מלבד עכו"ם וכי חזו דמטלטלי בחיצון אתו למימר דשרי בלי שכירות במקום
עכו"ם ".אבל בשער הציון סקס"ב מביא עוד טעם מסברא דנפשיה" :דעיקר
הטעם דלא גזרו ביחיד הדר עם העכו"ם אף על גב דאיכא למיחש דילמד
ממעשיו ,משום דהוא מילתא דלא שכיחא ,דמסתפי לדור עמו ביחידי ,כדאיתא
בש"ס ,ובזה שדרים כל אחד בחצר בפני עצמו ואין לו עליו רק דריסת הרגל לא
מסתפי כולי האי ,ולהכי גזרו בזה שמא ילמד ממעשיו ,כיון שעל כל פנים עובר
תמיד דרך חצרו ".הרי לפי המ"ב טעם לי"א הוא דכה"ג שכיח אע"פ שליכא
אלא ישראל א' .וכאן המ"ב אזיל לשיטתו במש"כ בסק"א ,שהרי הוא סובר שם
שבמקום ששכיח שישראלים ידורו עם גוי ,שיש חיוב שכירות אע"פ שלא
14
אוסרים זה על זה ,כעין סברת הראב"ד.

 
איתא בגמ' )עירובין סז( :שאע"פ שמדאו' קרפף הוא רשות היחיד,
שהרי יש לו מחיצות ,מ"מ אם יש סלע בתוך הים ,גבוה עשרה ויותר מבית
סאתים ,מטלטלים מתוכו לים ומן הים לתוכו ,ואע"פ שבכך הוא מטלטל מרה"י
לכרמלית .ור' אשי מבאר שהתירו כן מפני שאילו היה אסור ,חיישינן שמא

 14וכותב המ"ב דלהל' לא נקטינן כהאי י"א בשו"ע.
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יאמרו שהסלע הוא רשות היחיד גמורה ]ולכן אסור לטלטל מים לתוכו ומתוכו
לים[ ,ויבואו לטלטל בכוליה ,ולפיכך ביטלו התקנה שלא להוציא מן קרפף
לכרמלית כדי שאנשים יזכרו שאסור לטלטל ד' אמות בתוך הסלע" :הן אמרו
והן אמרו .הן אמרו :קרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין בו
אלא בד' אמות ,והן אמרו :אין מטלטלין מרשות היחיד לכרמלית ".ומקשה
הגמ' מאי שנא שעקרו חכמים תקנה א' ,האיסור לטלטל מכרמלית ]ים[ לרה"י
דאו' ]הסלע שבים שהוא קרפף[ כדי לקיים תקנה אחרת ]האיסור טלטול ד"א
15
בתוך קרפף[ .ומתרצת הגמ'" :תוכו שכיח ,מתוכו לים ומן הים לתוכו לא שכיח".
ובפשטות ,כוונת הגמ' היא דמכיון דמתוכו לים ומן הים לתוכו לא שכיח ,אילו
ביטלו אותה תקנה ]התקנה שאסור להוציא מכרמלית )הים( לרה"י )הסלע([ "לא
אתיא מיניה חורבה" )לשון רש"י ד"ה והם( אבל אילו לא עקרו את התקנה
האחרת ]התקנה שאסור להוציא מכרמלית )הים( לרה"י )הסלע([ אתיא מיניה
חורבה ,דיטלטלו ד"א בכרמלית )הסלע( ,ושכיח .ולפ"ז אין הסוגיא קשורה
לנושא הכללי של מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן.
אבל רש"י מפרש" :תוכו שכיח – וכי שרי ליה לטלטולי בגווה חזו ליה
עלמא ומיחלף ברה"ר .מתוכו לים לא שכיח –     
 ואף על גב דבשאר רה"י לכרמלית גזור רבנן הנהו שכיחן אבל הני תרתי
כחדא יותר מבית סאתים ומתוכו לכרמלית לא שכיח ".ומבואר מרש"י שעיקר
תי' הגמ' הוא שלא גזרו שאסור להוציא מהסלע )קרפף( לים )כרמלית( משום
16
"לא גזרו רבנן במלתא דלא שכיחא ",ודלא כפשטות הגמ'.
וצ"ע לפ"ז אמאי צריכים את הטעם של "לא אתיא מיניה חורבה ",הרי
בכל מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן 17.ולכאו' מבואר מכאן דלא סגי לומר
"מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן" אלא שצריכים טעם אחר כדי לעקור
 15נחלקים הראשונים אם התירו לטלטל מכרמלית לכל קרפף או רק לסלע שבים דלא שכיח:
הרמב"ם )שבת טז:ב( ,הראב"ד )מובא ברשב"א וריטב"א( ,והריטב"א כותבים שדוקא בסלע
שבים התירו ,אבל לפי ר"ת והרשב"א ,התירו בכל קרפף.
 16גם הרשב"א והריטב"א סוברים כמו רש"י ,ועי' ברמב"ם )שבת טז:ב( שכותב רק "שזה דבר
שאינו מצוי הוא ולא גזרו בו".
 17שו"מ שמכח קושיא זו מוחק הרש"ש את המילים "רבנן במילתא דל"ש" מרש"י ,וקשה
למחוק הספרים ,וכן קשה שהרי גם הרשב"א וגם הריטב"א כותבים כן.
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תקנה ,כמו דאתיא מיניה חורבה .אבל א"כ צ"ע בשאר המקומות בש"ס דאמרינן
מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן ,כגון דלא תיקנו שכירות רשות לישראל א'
שדר עם גוי ,הלא לא היה יוצא מזה חורבה אילו כללו אותו בתוך התקנה של
שכירות רשות .עוד צ"ע אמאי מפרשת גמ' שמותר לטלטל מן הים לסלע משום
"הן אמרו והן אמרו ",שהרי במילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן מעיקרא,
וכמו שגבי שכירות רשות לא תיקנו מתחילה שצריך ישראל א' לשכור רשות
מגוי משום שהוא מילתא דלא שכיחא ,ולא שתיקנו ואח"כ עקרו משום דהויא
מילתא דלא שכיחא.
ונראה שקושיא א' מתרצת חברתה .דכאן ע"כ דלא סגי לומר "מילתא
דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן" למרות שטלטול מים לסלע שבים הוי מילתא דלא
שכיחא ,דאותו טלטול כלול בתוך הגזרה הכללית של טלטול מכרמלית לרה"י,
ולא הוי קטגוריה הלכתית בפני עצמה .ומפני שהוא כלול בתוך הגזרה של הוצאה
והכנסה מרה"י לכרמלית ע"כ צריכים את הטעם דאתיא מיניה חורבה .נמצא לפ"ז
שיש ב' אפשריות מתי אומרים מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן:
א .בקטיגוריה הלכתית בפני עצמה ,בכל מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן.
ב .כשהנידון אינו בקטיגוריה הלכתית בפנ"ע ,אבל קיום התקנה במקרה מסיום
יגרום לעקירת תקנה אחרת ,אמרינן שתיעקר התקנה במקרה שלא שכיח.
ברם ,עי' בריטב"א )סז( :שכותב "כל קרפף שהוא יותר מבית סאתים
אע"פ שהוא רשות ]היחיד[ גמורה אם הוא סמוך לים     
 שיהא אסור לטלטל בכולו כדין כרמלית אבל לא אסרו שלא להוציא
ולהכניס ממנו לים שהוא כרמלית ".ממה שכותב שלא גזרו את הגזרה שלא
להוציא ולהכניס ממנו לים ,ואינו כותב שעקרו הגזרה של טלטול מכרמלית
לרה"י ]ובפרט לשיטת הריטב"א שדוקא מותר בסלע שבים ולא בכל כרמלית[
לכאו' משמע שכשחז"ל תיקנו תקנות לא תיקנום באופן כללי אלא בפרט ,ולכן
כדאיכא טעם במקרה מסוים שלא לתקן ,בכה"ג לא תיקנו.

 
הט"ז )או"ח סי' שלט סק"ג( כותב עמ"ש הרמ"א דמילתא דלא שכיחא
היא לתקן כלי שיר" :בזה מתורץ מה שיש להקשות מפ"ק דביצה דאמרינן
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שאע"פ שנתבטל טעם הגזירה לא נתבטלה הגזירה דהכא שאני כיון דלא שכיח
כ"כ ב"י "18.וכ"כ בס' תוספת שבת )סי' שלט סק"ה מובא בשו"ת יביע אומר
חלק ג או"ח סי' כט( .וזהו דלא כדעת מהרד"ך )רבי דוד בר חיים הכהן ,בית לב
חדר ד( שסובר דהא דקי"ל מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן ,היינו דוקא
בדלא שכיחא כלל ,והוא דבר של פלא שאינו עולה על לב כלל לשערו 19.הבעל
שו"ת שער אפרים )סי' סח( חולק על המהרד"ך 20.וע"ע בשד"ח )מע' מ כלל
קעב( .ובגליוני הש"ס להגר"י ענגיל )כתובות סג.(:
עוד מבואר בהט"ז שאם דבר לא שכיח בזמה"ז א"כ אין הגזרה קיימת
כשאין טעם הגזירה קיימת .ועי' בשו"ת יביע אומר הנ"ל שמקשה" :דמאי נ"מ
דהשתא הוי מילתא דלא שכיחא ,הרי אפי' בטל הטעם לגמרי לא בטלה התקנה
והגזירה ".ומתרץ" :ואפשר דר"ל שאף מעיקרא בשעת הגזירה הויא מילתא דלא
שכיחא כולי האי ...ועכ"פ כאן שעיקר הגזירה היא שמא יבא לעשות כלי שיר
21
מחדש ,ולא תיקון גרידא ,וכמו שיתבאר להלן בשם שו"ת שער אפרים )סי' לו(
וסיעתו .א"כ הויא מילתא דלא שכיחא כ"כ לעשות מחדש .מש"ה לא שייך הכא
כללא דפ"ק דביצה שצריך מנין אחר להתירו".
 18שמא כוונתו למש"כ ב"י בד"ה ולא מטפחין .וייתכן שהריטב"א שבת קמח :סובר כן" :ויש
לומר משום דאיכא למימר דהתם שתקינן דלא למימר להו מידי משום דגזירה דאיסורא לא
שכיחא בזמן הזה שיבאו לתקן כלי שיר ,אבל אידך דרבה שכיחא טפי בכל מקום ובכל זמן
דמיגנדר ליה חפץ ואתי לאתויי".
" 19ואיכא מילתא דלא שכיחא אלא שיהיה הדבר פלא ולא יוכל להעלות על הלב לשערו כי הא
דאמרי' בגיטין בעובדא דשומשני דקיבל עליו כל אונס' דמתיליד ואסתכר נהר מלכא שבא ואמר
רבא אונסא דלא שכיח' הוא ומביא שם מלשון הרמב"ם ראי' שמסיים בעובדא הנ"ל שזהו אונס
שאינו מצוי ולא עלה על לב המוכר דבר זה הפלא".
" 20והנה פליאה בעיני דבר זה הפלא אשר כתב הרב מהרד"ך ...לפי דבריו ...קשה הגמ'...
דמצא בתוך התרנגולת בצים גמורות דמקרי מילתא דלא שכיחא לא גזרו כו' ושם אינו דבר פלא
שלא יוכל להעלות על לב ואדרבא זהו כמעט מצוי אף שבודאי אינו מצוי כ"כ דעכ"פ מקרי
מילתא דלא שכיח' אבל מ"מ אינו שם דבר הפלא ופלא כלל".
 21השער אפרים מחלק בין הגזרה שלא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין ,דהיא גזרה שמא
יעשה כלי שיר מחדש ,שהרי אין לו עכשיו כלי שיר )וגזרה זו היא רק ביו"ט ולא בחול המועד(,
לבין הגזרה שאסור לנגן בכלי שיר שמא יתקן כלי שיר שיש לו )ששייך אף בזמה"ז ואף בחול
המועד מעיקר הדין(.

 

 
איתא בב"ק דף כ"ב ע"ב" ,ת"ש המדליק את הגדיש והיה גדי כפות לו
ועבד סמוך לו ונשרף עמו חייב ,עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו פטור.
בשלמא למ"ד אשו משום חציו מש"ה פטור אלא למ"ד אשו משום ממונו אמאי
פטור אילו קטל תוריה עבדא ה"נ דלא מיחייב וכו'".
ופרש"י בד"ה אם קטל תוריה וז"ל ממון הא כתיב כסף שלשים שקלים
יתן לאדוניו עכ"ל .ומשמע דהא דפטרינן המדליק מדמי הגדי והגדיש אינו קשה
כלל וכדכתב רש"י לעיל בד"ה עבד כפות דלגבי דמיהם אמרינן קים ליה בדרבה
מיניה כיון שההורג עבד נהרג .וממילא קושיית הגמרא קאי רק על הא דפטרינן
המדליק מקנס הריגת העבד ,דלכאורה יש לחייבו מטעם ממון המזיק .וצ"ב
דממ"נ אם הדליק הגדיש קודם שהרג העבד אין לפטרו מטעם קלב"מ דבשעת
הדלקת הגדיש לא התחיל מעשה הרציחה למ"ד אשו משום ממונו ואם הרג
העבד תחילה אמאי יפטר מדמי הגדי והגדיש דנשרפו אח"כ דהא כבר כלתה
מעשה הרציחה ואינו שייך לפטרו מטעם קלב"מ.
ובאמת כבר הקשה כן הרשב"א בסוגיין וז"ל כלומר משום דקלב"מ.
ק"ל אמאי פטור והא מתחייב בגדיש קודם שיתחייב בנפשו של עבד וכדאמרינן
בגונב כיס של חבירו בשבת שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת
וכו' ואפילו הצית בגופו של עבד אמאי פטור על הגדיש אטו מי שנתחייב בנפשו
ואח"כ קרע שיראין של חבירו מי לא מתחייב וה"נ ל"ש עכ"ל .וממשיך בביאור
הסוגיא וז"ל ואפשר דלר"י דאמר אשו משום חציו כל שהצית אפילו בגדיש
ועבד כפות סמוך לו שא"א לו לברוח הו"ל משעת הצתת האש בגדיש רודף
ונעשה על הגדיש כרודף ששבר כלים וכו' ואלא דאכתי קשה לי לר"ל דהו"ל
בשעת הצתת האש על גופו של עבד מתחייב בנפשו ואחר שמת העבד נשרף
הגדיש ואמאי פטור על הגדיש .וי"ל דנשרף הגדיש קודם שמת העבד דכל
שעתא ושעתא חשבינן ליה רודף עד שמת אבל אם נשרף הגדיש לאחר שמת
העבד חייב וכו' עכ"ל .ומבואר מדבריו דלפי ר"י הכל אתי שפיר דכיון דאשו
משום חציו והכל מעשה אחד חשבינן ליה כרודף אחר העבד משעת הדלקת
הגדיש ונפטר מחיובי ממון כיון דנתחייב בנפשו וכדאיתא בגמ' סנהדרין דף ע"ד
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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ע"א .אמנם לפי ר"ל דסובר דאשו משום ממונו ואינו מעשה גופו ממש כמו
זריקת החץ אין לפטר המדליק מחיובי ממון מטעם רודף כיון דרציחתו נעשית
ע"י גרמא ולא בידיו ממש.
ותמה עליו מרן הגרמ"ש הכהן באור שמח פ"א מהל' רוצח ה"ח
דרדיפה ע"י גרמא ג"כ נחשבת כרדיפה ממש וכדאיתא בגמ' ברכות דף נ"ח ע"א
דר' שילא הרג המוסר מטעם אם בא להרגך וכו' .אלא ודאי החיוב רודף אינו
תלוי בחיוב ב"ד אלא בהצלת הנרדף וא"כ אף לפי ר"ל למה לא יפטר מדמי
הגדיש מטעם רודף .ותירץ הדברי יחזקאל בסי' כ"ו דבאמת רציחה ע"י גרמא
אינה בכלל רודף ליפטר מחיובי ממון .והא דמצינו בסנהדרין דף ע"ב ע"ב דקטן
הרודף ניתן להצילו בנפשו ובברכות דף ס"ב ע"ב דשאול נחשב כרודף אע"ג
דטעה ברדיפתו ולכאורה אינו יותר מגורם למיתה היינו משום דבעצם נתחייבו
מצד המעשה אלא דנפטרו מצד אחר דבנידון דשאול מעשיו נעשה בשגגה
ובקטן הרודף רחמנא חס עליו לפטרו ממיתה אע"ג דמעשה רציחתו חשיבא
וכדאיתא בסנהדרין דף נ"ה ע"ב .והא דמוסר ניתן להצילו בנפשו אינו מטעם
רודף אלא מצד קנסא ולמיגדר מילתא בעלמא וכדכתב הראב"ד בספר תמים
דעים סי' ר"ג .ומביא ראיה מגמ' ב"ק דף קיז ע"א דר"כ שמטיה לקועיה מיניה
דמוסר והקשה הפנ"י דכיון דההיתר להרגו הוא מטעם רודף א"כ אמאי קאמר
לעיל בגמ' שם דמוסר חייב בתשלומין ולמה לא אמרינן דנפטר מטעם קלב"מ.
אלא בע"כ צ"ל דאינו חייב מיתה מדינא רק מטעם מיגדר מילתא וליכא דין
קלב"מ עכת"ד.
ולפ"ז יש ליישב שיטת רש"י בסוגיין דהכא מיירי כשהדליק הגדיש
קודם שהרג העבד ומדינא נפטר מחיובי ממון של הגדיש והגדי מטעם קלב"מ
ודלא כראב"ד הנ"ל דחיוב מיתת רוצח ע"י גרמא הוא רק מטעם קנס .ומדוייק כן
ברש"י במס' ברכות דף נ"ח דמבאר דר' שילא הרג המוסר מטעם בא במחתרת
והיינו ענין של חיוב רודף .אמנם בשעה שהגיעה הדליקה לעבד כבר פקע השם
רודף מן הרוצח כיון דאינו יכול להצילו עוד ממיתה ואינו שייך ליפטר המדליק
מטעם קלב"מ .וממילא נפיק דנתחייב בקנס שלשים של עבד מטעם ממון המזיק
כשיטת ר"ל והסוגיא אזיל כפשטיה .וראיית הדבר"י מגמ' ב"ק דף קי"ז ע"א יש
ליישב בטו"ט וכעין מש"כ שם הפנ"י עצמו דחיובי מוסר מתחילים כשהגוי
לוקח ממון הישראל ובשעה זו כבר נסתלק מיניה השם מוסר ואין רשות להרגו
עוד .וממילא אינו שייך עוד לפטרו מטעם קלב"מ כיון דחיוב הממון חל רק
לאחר זמן חיוב מיתתו ע"י רדיפתו.
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ואגב אורחא נראה להציע דרך בישוב קושיית הפנ"י בב"ק שם דמעיר
על תירוצו מהא דפסק הרמב"ם בפ"ח מהל' חו"מ הי"א דמוסר המוחזק מותר
להרגו אפילו אחר עשיית העבירה וא"כ למה אינו פטור מחיוב ממון מטעם
קלב"מ כיון דנתחייב בתשלומין בשעה שמותר להרגו .ונראה דבענין רודף
מצינו שתי בחינות של הצלה בהריגתו ,חדא הצלת החיים של הנרדף וזה נלמד
מן הפסוק של שופך דם האדם באדם הצל דמו של זה בדמו של זה וכדאיתא
במס' סנהדרין דף ע"ב ע"ב .וכן ביאר הגר"ח הלוי בספרו פ"א מהל' רוצח ה"ט
דזהו דין מיוחד של הצלת הנרדף עיי"ש כמה נ"מ לדינא .אמנם מלבד הצלת
הנרדף נראה דיש ג"כ בחינה של הצלת הרודף עצמו מעשיית העבירה וכן משמע
מפירש"י במשנה סנהדרין דף ע"ג ע"א ד"ה ואלו .ודין זה נלמד מן הפרשה של
נערה המאורסה כמבואר בברייתא שם וכן דקדקו תוס' בד"ה להצילו.
ונראה לחדש דשתי הצלות אלו מחולקות בגדרן ,דהא דמצילין הנרדף
אינו מצד איזה חיוב דחל על הרודף אלא דזה מצוה המוטלת על המציל שיעשה
כל התחבולות שבידו למנוע מיתת הנרדף ובכללן ג"כ הריגת הרודף ולא מפאת
חיוב מיתתו אלא כחד ממיני ההצלה לחיי הנרדף .אמנם הא דמצילין הרודף מן
מעשה העבירה זהו חלות דין מיתה על הרוצח עצמו דלאפרושיה מאיסורו
נתחייב בנפשו ממש למנעו מן החטא .ולכאורה יש נ"מ לדינא דמצד הצלת
הנרדף כיון דזה אינו חיוב מיתה דחל על הרודף אלא מצות המציל לבד אין
לפטור הרוצח מחיוב הממון מטעם קלב"מ דאין כאן חיוב חמור לפטרו .משא"כ
לצד השני דזהו הצלת הרודף הרי דחל על הרוצח חיוב מיתה ממש לאפרושיה
מן החטא וממילא יפטר מכל חיובי ממון דקלב"מ.
ולפ"ז אפשר ליישב קושיית הפנ"י הנ"ל דהא דמוסר המוחזק ניתן
להצילו בנפשו אינו בתורת הצלת הרודף עצמו דהשתא אינו עסוק במעשה
העבירה דיתחייב בנפשו למנעו ממנה וכל ההיתר להרגו הוא רק מצד הצלת
הנרדף שלא יאבד ממון ישראל עוד ע"י מסירתו .וממילא אינו שייך לפטרו
מממון מטעם קלב"מ כיון דאין חלות חיוב מיתה עליו לפטרו דזהו נוגע רק
בשעת רדיפה לעשיית העבירה ממש ולא בזמן אחר ויש כאן רק מצות המציל
שיכול להרוג המוסר לטובת הנרדף ולא מצד הצלת הרודף.
ונחזור לעניננו דלכאורה קשה על ישוב הנ"ל לשיטת רש"י בסוגיין
מגמ' סנהדרין ע"ג ע"א דאיתא שם" ,ת"ר אחד הרודף אחר חבירו להרגו ואחד
הזכר ואחד נערה המאורסה ואחד חייבי מיתות ב"ד ואחד חייבי כריתות מצילין
אותו בנפשו וכו'" ,ושם בע"ב רמינן עלה מהא דתנן בכתובות כ"ט ע"א" ,ואלו

526

אריה וסטרייך

נערות שיש להן קנס הבא על אחותו וכו'" .וחזינן דבהו"א דסוגיא שם הגמ'
השווה זמן חיוב הקנס באנוסה לזמן מעשה העבירה ,ששניהם בתחילת הביאה,
ופריך דהאיך יתחייב המאנס את אחותו בקנס דקלב"מ מטעם רודף אחר הערוה.
הרי נתבאר דלא נסתלק השם רודף בשעת מעשה החיוב דכאן מיירי אחר שא"א
להציל הנערה דכבר התחיל לבועלה .וממילא מופרך תירוץ הנ"ל דאם נחשב
כרודף אף ע"י גרמא למה אינו נפטר מקנס העבד כיון דאף בשעת הריגתו ממש
נחשב כרודף וכדמוכח לעיל ולמה לא אמרינן קלב"מ.
ונראה לבאר דבאמת נכללו שני דינים בענין רודף חדא דנהרג הרוצח
או הבועל מדין הצלה ועוד דנתחייב עונש על המעשה עצמו מחמת פעולת
הרשע .ונמצא דאחר דפקע מיניה השם רודף מצד הצלה עדיין נשאר עליו שם
רודף בבחינת עונש המסור לכ"א מישראל לקיים וכדלעיל במאנס נערה
המאורסה .ולפ"ז מיושב היטב שיטת רש"י הנ"ל דאע"ג דברציחה ע"י גרמא
נחשב כרודף זהו רק בתור הצלה קודם הרציחה אמנם אין לחייבו מטעם עונש
בשעת מיתת העבד כיון דרציחתו אינה נעשית בידיו רק ע"י ממונו .ומחולק מהא
דמאנס נעה"מ דשם פועל הרשע בגופו ושפיר יתחייב עונש מיתה כיון דהוא
הבועל משא"כ כאן דהמדליק אינו הרוצח רק הגורם לרציחה ע"י אשו וי"ל
דהתורה לא חייבתו עונש מיתת רודף כיון דרציחת העבד אינו מעשה ידיו ממש.
וממילא על דמי הגדי והגדיש נפטר מטעם קלב"מ כיון דבשעת הדלקתן עדיין
נקרא רודף מצד דין הצלה .אמנם בשעה שהגיע האש לעבד והתחיל מעשה
הרציחה נסתלק מיניה השם רודף מבחינת הצלת העבד ואינו חל עליו השם רודף
ליענש על מעשה הרשע כיון דאינו פועל הרציחה בידיו ממש וממילא נתחייב
קנס בהריגת העבד דאין שייך לפטרו עוד מטעם קלב"מ.

 
ר"מ בתכנית מכינה
ר"מ במתיבתא ע"ש מרשה סטרן

 
 
רבינו הטור כתב )או"ח סימן א'( דטוב לומר פרשת העקידה בכל יום,
אך לא נתבאר שם הטעם או המקור לזה .והנה הבית יוסף שם )בסוף ד"ה וטוב(
ביאר דקורין פרשת העקידה כדי להזכיר זכות האבות לפני הקב"ה וגם להכניע
את היצר לעבוד את ה' כמו שמסר יצחק נפשו ,וכך היא בפרישה שם )אות י"ג(.
ונראה דזה שקורין פרשת העקידה דוקא בתחילת התפילה היינו משום
הני תרי הטעמים .דהנה ידעינן דלכן מתחילים תפילת השמונה עשרה עם הזכרת
האבות )אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב( משום דרצוי להזכיר זכות
האבות קודם התפילה כדי שיכיר הקב"ה מי הוא זה שעכשיו בא לפניו בתפילה
ובתחנונים ,וכאילו אומר המתפלל לפני הקב"ה דאף שאין אתה אולי מכיר אותי
מטעם זכותי ,הרי אתה כן מכיר את אבותי ואת זכותם ,ולכן קבל תפילתי בזכות
אבותי הקדושים .ובגמ' ראש השנה )לב (.משמע שרצוי להזכיר לפני הקב"ה את
האבות ,דהא איתא התם שמזכירים ברכת אבות בשמונה עשרה משום דכתיב
)תהלים כט:א( הבו לה' בני אלים ,ופירש"י שם )בד"ה הבו לה'( הזכירו לפניו
האיתנים דהיינו האבות .וכן היא בגמ' מגילה )יז (:ג"כ ושם כתב רש"י )בד"ה
הבו לה'( הזכירו לפניו את אילי הארץ ,דהיינו האבות .וה"ה נמי ,א"כ ,דבתחילת
סדר התפילה בשחר ,אומרים פרשת העקידה כדי להזכיר לפניו יתברך את זכותם
של אברהם ויצחק בתור פתיחה לתפילתינו .וכן כותב הט"ז )שם ס"ק ד'( על הא
דפסק המחבר שם )סעיף ה'( דטוב לומר פרשת העקידה דהטעם הוא כדי
להזכיר זכות אבות בכל יום.
וגם מביא את הטעם השני דקורין את פרשת העקידה ,דהיינו כדי להכניע
את היצר ,וכמו שמסר יצחק את נפשו .וע"פ פשטות נראה דלטעם זה ,הטעם
שקורין פרשת העקידה דוקא בתחילת התפילה הוא משום שתפילה זו היא עיקר
העבודה שלנו ,וכמו שאמרו בגמ' ריש תענית )ב (.איזו היא עבודה שהיא בלב
הוי אומר זו תפילה ,וכן כתב הרמב"ם בפרק א' מהל' תפילה )הלכה א'( .וא"כ,
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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נכון להסתכל ,קודם שיתפלל ויעבוד את בוראו ,במעשה אחד המסמל את ענין
עבודת ה' ,ובפרט ענין מסירות הנפש הדרושה כדי לעבוד את ה'.
ואולי י"ל דעל כן מתחיל המחבר את השולחן ערוך )סימן א' סעיף א'(
בזה שצריך אדם להתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו ,ועיין שם במשנ"ב
)ס"ק א'( דכתב שאל יאמר בחורף שהקור חזק מדאי וא"א לקום או בקיץ שלא
שבע משנתו וע"כ א"א לקום ,אלא שצריך למסור נפש ולהתאמץ כדי להתפלל,
ומהמעשה הזה של העקידה יזכיר ענין זה ,וזה הוא חשיבותה של אמירת מעשה
העקידה.
ונראה דיש להוסיף דהעקידה מראה לנו ג"כ את ענין ההכנעה )של
היצר( דבעינן כדי לעבוד את ה' ,והכנעה כזו דרושה ג"כ ממי שרוצה להתפלל,
דהרי כל התכלית של התפילה היא ההודאה דצריכים אנו לעזרתו יתברך ,ואין
אנו יכולים לעשות שום דבר ולהצליח בכלל בלתי עזרתו ,ואם אין הכנעת היצר
אין תפילה ,וע"כ נכון לחשוב על דבר זה קודם שיתחיל להתפלל .ועיין עוד
בדברי הט"ז שם )ס"ק א'( על לשון המחבר שהבאנו כאן בענין הגבורה דבעינן
נגד היצר הרע .ויוצא א"כ מהנ"ל דנכון לקרות פרשת העקידה דוקא בהתחלת
התפילה כדי לכוון את המחשבות הנחוצות בלב האדם בשעת התפילה.

 
והנה הגאון )ביאור הגר"א שם סע' ה ד"ה טוב( מצביע על מאמר חז"ל
נוסף שמראה לנו דנכון להזכיר זכות האבות דוקא בבוקר ,והוא הגמ' ביומא
)כח (:שעוסק ,בביאור המשנה בעמוד א' שם ,בענין סדר היום בכל בוקר בבית
המקדש .ושם איתא דכשבודקין אם האיר פני המזרח ,אומר הרואה שהאיר
המזרח עד שבחברון ,ורש"י )שם ע"ב ד"ה ואיבעית אימא( מביא בשם
הירושלמי ביומא )פרק ג' הלכה א' ,יג (:דמזכירין דוקא חברון כדי להזכיר
זכותם של ישני חברון ,דהיינו האבות .וכן הביאו התוס' למנחות )קי .ד"ה
מתתיא( ,אלא שמשם משמע שהיו עושין כן דוקא ביוה"כ ,אבל עיין במשנה
במס' תמיד )ל (.דלא משמע הכי.
וכוונת הגר"א שם בודאי היא שאם בזמן המקדש היו מזכירין זכות
האבות קודם התחלת עבודת היום ,ה"ה נמי דנכון להזכיר זכות האבות קודם
התחלת התפילה .ונראה דיש להוסיף על זה עוד ע"פ מה שאומרת הגמ' להלן
במס' תמיד )לא (:דדוקא היו מעקידין את הטלה שהקריבו לקרבן התמיד
)כדאיתא במשנה ל :שם( יד ורגל ביחד כעקידת יצחק בן אברהם ,עיי"ש ,דאף
במעשה ההקרבה של קרבן התמיד בכל יום בבהמ"ק היו מזכירין את העקידה.
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ועיין עוד בביאור הגר"א על המשנה שם )בד"ה אלא מעקידין( דעשו
כן כדי להזכיר עקידת יצחק ,וקצת קשה למה לא הביא הגר"א בביאורו על
השלחן ערוך שם גם את הגמ' הזאת .ומ"מ ,נראה ברור דאף בבית המקדש היו
מזכירין בכל יום את מעשה העקידה ,הן בדיבור והן במעשה ,ועל כן נכון והגון
לנו ג"כ להזכיר את מעשה העקידה בכל יום ע"י אמירת פרשת העקידה ,ודוקא
בתחילת התפילה כמו שעשו במקדש בתחילת העבודה.

 
ועוד מציין שם את דברי המדרש בבראשית רבה )פרשה נ"ו סימן ט"ו(
שלאחר מעשה העקידה התפלל אברהם אבינו לפני הקב"ה ,וז"ל המדרש שם:
אמר לפניו רבון העולם ,בשעה שאמרת לי "קח נא את בנך את יחידך" )בראשית
כב:ב( ,היה לי מה להשיב לך ,אתמול אמרת "כי ביצחק וגו'" )שם כא:יב(,
ועכשיו "קח נא את בנך וגו'" וחס ושלום לא עשיתי כן אלא כבשתי רחמי
לעשות רצונך .יהי רצון מלפניך ה' אלקינו בשעה שיהיו בניו של יצחק באים
לידי עבירות ומעשים רעים תהא נזכר להם אותה העקידה ותתמלא עליהם
רחמים ,ע"כ לשון המדרש.
ומהא שמעינן טעם נוסף לאמירת פרשת העקידה בכל יום ,דהיינו
שאמירתה היא כעין סגולה שתתקבל תפילתינו וירחם ה' עלינו בזכותו של
תפילת אברהם אבינו שאמר לאחר מעשה העקידה .ובאמת כן נוהגים אנחנו
לומר לאחר קריאת פרשת העקידה תפילה ,שמובאה בבית יוסף לסימן מ"ו שם
)ד"ה ובסידורי( ,המתחילה במילים "רבונו של עולם" שבתוכה נכלל כעין מה
שאמר אברהם אבינו לפני הקב"ה )"רבונו של עולם ,יהי רצון מלפניך ה' אלקינו
ואלקי אבותינו שתזכר לנו ברית אבותינו ,כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו
מבן יחידו ורצה לשחוט אותו כדי לעשות רצונך ,כן יכבשו רחמיך את כעסך
מעלינו ויגלו רחמיך על מדותיך וכו'"( ,ובודאי מבוססת תפילה זו על דברי
המדרש הנ"ל) .ועיין בענף יוסף שעל המדרש שם בסוף אות י"א(.
וע"פ זה הציע לפני חכם אחד דאולי זהו הביאור למה שאומרים אנחנו
בסוף הסליחות "מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו" ,דקשה
לכאורה להבין ,דאיפה מצינו שהקב"ה ענה לאברהם אבינו בהר המוריה .מה
ביקש אברהם אבינו שם ומה ענה אותו ה' )ולכאורה ,יש לשאול שאלה זו על
כמה מהחרוזות המוזכרות שם ,ואין כאן מקום להאריך בזה( .ואדרבה ,לפי דברי
המדרש בבראשית רבה )שם סימן י'( המובאים ברש"י ]לבראשית כב:יב,
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ד"ה כי )הראשון([ ,ביקש אברהם אבינו להוציא עכ"פ טיפת דם מיצחק ולא
הרשהו הקב"ה לעשות כן ,עיי"ש היטב.
אלא דלפי דברינו אתי שפיר דאפשר לומר שביקש אברהם אבינו שירחם
הקב"ה על בנו של יצחק בזכות זה שכבש הוא את רחמיו והיה מוכן לשחוט את
יצחק כדי לעשות רצונו של הקב"ה ,והקב"ה ענה אותו שכן יעשה ועיין עוד
במדרש המובא בדעת זקנים מבעלי התוספות )בראשית כב:יד( שבאמת נשבע ה'
לאברהם שלעולם יחשב לפניו אפרו של האיל כאילו היה אפרו של יצחק .ועל כן
קורים אנחנו את פרשת העקידה בכל יום כדי להזכיר לפני הקב"ה את זה שאברהם
אבינו ביקש עלינו רחמים בזכות מעשה העקידה ,וראוי להזכיר דבר זה בבואנו
לפני הקב"ה בתפילה.

 
והנה מצינו עוד טעם לאמירת פרשת העקידה בכל יום בדברי המלבי"ם
בספר ארצות החיים )סימן א' בארץ יהודה ס"ק ה'( ובביאורו על התורה בפ' וירא
)בראשית כב:יג( .בספר ארצות החיים שם מתחייס המלבי"ם לשלש שאלות.
השאלה הראשונה היא למה אומרים ,לפי האריז"ל ,פרשת העקידה דוקא בתחילת
התפילה ,קודם אמירת שאר פרשיות הקרבנות) .מלשון הטור והמחבר שהבאנו
לעיל הרי נכלל אמירת פרשת העקידה ביחד עם אמירת פרשת המן ופרשת עשרת
הדברות שע"פ מנהגינו אומרים אלו הפרשיות בדוקא לאחר כל התפילה (.ועוד
מתייחס שם לשאלה כללית דאיך מועילה בכלל אמירת פרשיות הקרבנות במקום
הקרבת הקרבנות) .וידוע ענין ונשלמה פרים שפתינו שמתפייס הקב"ה בדברים
מאדם העובר עבירה כאילו הקריב פרים ,כדאיתא בגמ' יומא פו ,:ובסוף גמ'
מנחות קי .איתא דכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכו'(.
ועוד מתייחס שם לקושית המגן אברהם )שם סימן א' ס"ק ח'( ששאל
למה כתב המחבר )בסעיף ה' שם( דאומרים פרשת העולה קודם פרשת החטאת,
הא קיי"ל בפרק י' דזבחים )פט-:צ (.דחטאת קודמת לעולה ,וכן פסק הרמב"ם
)תמידין ומוספין פ"ט ה"ו( .ובהמשך דבריו שם כותב המלבי"ם דאף דאמרינן
שאמירת הפרשה עולה במקום קרבן ,באמת אינה מכפרת כפרה גמורה כאילו
הקריב הקרבן ממש ,דהא מבואר ביורה דעה )סימן קפ"ה סעיף ד' ברמ"א(,
ובאו"ח )סימן של"ד סעיף כ"ו ברמ"א( דמי שעבר על עבירה שחייבים עליה
חטאת צריך להתענות על זה ,ולא סגי לן באמירת פרשת חטאת.
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וע"כ אין האמירה מכפרת כפרה גמורה דלזה צריך להקריב קרבן ממש.
אמנם ,אמירת הפרשה חשובה לענין זה מטעם אחר ,וז"ל המלבי"ם שם :מ"מ
בהקרבה היותר עקרית שהוא מה שמוסר נפשו במחשבה לקרבן ,מה זה נעשה
ע"י אמירת הפרשה ,עכ"ל .כלומר ,דעיקר הענין בהקרבת קרבן הוא המחשבה
של המקריב ,שחייב לראות את עצמו כאילו הוא נקרב על המזבח וכאילו
אימוריו ודמיו נקרבו שם ,וכדכתב הרמב"ן בפירושו על התורה )ויקרא א:ט
ועיין בספר החינוך מצוה צ"ה( .וע"כ ברור שאין הקרבת הקרבן העיקר אלא
המחשבה ,שמכוון על ענין מסירת נפשו.
וז"ל המלבי"ם בפירושו על התורה )לבראשית שם( :כי לפי הראוי היה
שאדם יקריב את עצמו לקרבן אשה לה' ,רק ה' ברחמיו מקבל גוף הבהמה
תמורת גוף האדם ,אחר שמצד הגוף אין הבדל בין גוף האדם לגוף הבהמה ,אבל
הלא באדם נמצא נפש המשכלת שלא נמצא תמורתו בגוף הבהמה ועל זה השם
מקבל מחשבת המקריב שחושב בעת הקרבת הקרבן כאלו אני נשחט כאילו אני
נקרב והשם מקבל מחשבה זו כמעשה ,כי המחשבה היא פועל הנפש ,ומה
שנוגע להגוף יקבל גוף הבהמה תחת גוף האדם ,עכ"ל.
מזה ברור שלדעת המלבי"ם העיקר בהקרבת קרבן אינו עצם ההקרבה
אלא המחשבה שחושב האדם שהוא בעצמו נקרב ומוסר את נפשו ,ואת המחשבה
הזאת יכול הוא להשיג גם ע"י אמירת הפרשיות ולאו דוקא ע"י מעשה ההקרבה.
ומזה הטעם מסיים המלבי"ם בספר ארצות החיים שם ,יש להקדים
אמירת פרשת עולה לפרשת חטאת ,דהרי עיקר העולה הוא לכפר על המחשבה
והיות וכל ענין האמירה הוא ענין של מחשבה ,יש להקדים אמירת הפרשה של
הקרבן המתייחס למחשבה ,וזהו העולה .ובדרך זה מבואר שע"כ מזכירים את
פרשת העקידה לפני שמזכירים כל פרשיות הקרבנות דהעקידה היא הדוגמא של
הקרבת אדם את עצמו לה' ,כמו שעשה יצחק ,ומפני שזהו יסוד כל הקרבנות,
כפי מה שהסברנו כאן ,נכון לחשוב על זה קודם אמירת פרשיות הקרבנות דכל
הענין שצריך אדם לראות את עצמו כאילו הוא נקרב יש ללמוד מעקידת יצחק.
וז"ל המלבי"ם בספר ארצות החיים שם :וזה היה לפי דברינו מה
שהראה הקב"ה לאברהם ע"י עקידת יצחק שצוה לשחטו לקרבן ,והוא גם הוא
מסר נפשו במחשבתו להשחט ,וממילא נעשה בזה עיקר הקרבן הנקרב על מזבח
העליון ,ולעומת ההקרבה על מזבח התחתון בפועל ממש נמסר איל תחתיו,
ודבר זה הראהו לדורות כי זה עיקר הקרבן הנרצה ,עכ"ל שם.
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וכעין זה סיים בפירושו על התורה שם ,וז"ל :וזה היה ענין העקידה,
שבעת העלה את יצחק על גבי המזבח ויצחק מסר א"ע להשחט על כבוד שמו,
היה מחשבה זו כמעשה  ...וה' צוהו על העקידה שיהיה זה הכנה לזרעו שיצטוו
על הקרבנות וה' יקבל מחשבה זו של מסירת נפש כמעשה ממש ,לכן הקדים זה
ביצחק שהוא השרש לכל זרע ישראל שהוא הקריב א"ע בפועל ,ומאז כשאחד
מבניו ימסור נפשו במחשבה יזכור עקידת יצחק ששם היה גם נשמת זרעו בכח,
ויקבל זה כמעשה ממש ,עכ"ל.
וברור מכל זה שעקידת יצחק עומדת כהיסוד העקרי לענין קרבנות
בכלל .וע"כ אומרים פרשת העקידה בכל יום ,ואומרים אותה דוקא בתחילת
התפילה ,לפני אמירת פרשיות הקרבנות.

 
ראש ישיבה

 
 
 
אלא דברוצח גופי' צ"ע בזה ,דבאמת יש לפרש מאי דקאמר
הגמ' הך סברא דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי כו' בתרי
גווני או דנימא דכיון דשקולין הם שניהם ע"כ ממילא הוי
דינא דצריך להיות בשב ואל תעשה ועל מעשה בידים יהרג
ואל יעבור או דנימא דכיון דשקולין הן ממילא אינה נדחית
בפני פקוח נפש ואין חילוק בין שב ואל תעשה למעשים
בידים דלעולם אין בה דין דחי' וממילא דהוי דינא דיהרג ואל
יעבור בכל גווני וגם ברציחה גופה אם היה שב ואל תעשה
בגוונא דיש בה דין רציחה גם כן אמרינן כיון דשקולין גם
ואין חבירו נדחה מפני פקוח נפשו ממילא יהרג ואל יעבור
כיון דלא חלה דין דחיה בהרציחה.
לכאורה שני הצדדים שהציע רבינו הם חילוקי הדעות שבין תוס'
ורש"י .שהתוס' )יומא פב .ד"ה במה ,ובעוד כמה מקומות( הבינו שהסברא של
מאי חזית היא סברא של שב ואל תעשה וע"כ העלו להלכה בג"ע שאין האשה
שהיא קרקע עולם מחוייבת למסור את נפשה ,ואילו לפירוש רש"י ]סנהדרין עד.
ד"ה סברא הוא ,וז"ל ,שלא תדחה נפש חבירו דאיכא תרתי איבוד נשמה ועבירה
מפני נפשו דליכא אלא חדא אבוד נשמה והוא לא יעבור דכי אמר רחמנא לעבור
על המצות משום וחי בהם משום דיקרה בעיניו נשמה של ישראל והכא גבי
רוצח כיון דסוף סוף איכא איבוד נשמה למה יהא מותר לעבור מי יודע שנפשו
חביבה ליוצרו יותר מנפש חבירו הלכך דבר המקום לא ניתן לדחות ,עכ"ל[
הסברא של מאי חזית היא הפקעה של וחי בהם .כלומר ,מכיון שבין כה וכה
איכא איבוד נשמה אין היתר לדחות אסור כל דהו .ההיתר של וחי בהם קובע
שיש לדחות איסור לשם מניעת איבוד נפש .אבל אם בין כה וכה יאבד נפש
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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אין לדחות שום איסור .וכי תימא שיש להקדים נפש אחת לנפש חבירו מאי חזית
כו' ולפי דברי רש"י עולה להלכה שגם איסור בשב ואל תעשה אין לדחות כיון
דאיכא איבוד נשמה .לכאורה הם הם דברי רבינו ,וצע"ק ,שלא ציין רבינו לדברי
רש"י אלה.
אכן כד דייקת הבנת רבינו במאי חזית אינה הבנת רש"י אמנם להלכה
לגבי איסור רציחה בשב ואל תעשה דבריהם עולים בקנה אחד ,אכן מצד עצם
ההבנה אין דבריהם שוים כלל וכלל ,וכמו שיתברר בעזה"י .כאמור לעיל לדעת
רש"י מאי חזית היא סברא והבנה בההיתר של וחי בהם .ובאמת אינו שייך רק
לאסור רציחה .לו יצוייר שבכדי להציל נפשו היה אחד צריך לעבור איסור אחר
אבל בזה היה מאבד נפש חבירו גם זה היה נמנע מכח מאי חזית.
וכד דייקת בלשון רבינו שהעתקנו למעלה ]דנימא דכיון דשקולין הם
ממילא  בפני פקוח נפש[ מתברר דמאי חזית מלמד שאין לעבור על
איסור איבוד נפש )היינו איסור רציחה( ואפילו בשב ואל תעשה בכדי להציל
נפש .לפי דברי רבינו מאי חזית היא סברא והבנה באיסור רציחה שאין רציחה
נדחית לשם הצלת נפש .התיבות "אינה נדחית" מוסבות אנפש חבירו ,כלומר
נפש חבירו אינה נדחית ליאבד דהיינו דווקא איסור רציחה ,ולא איסור כל דהו.
ושוב בהמשך דבריו הנ"ל כתב ,וז"ל ,וגם ברציחה גופה אם היה שב ואל תעשה
בגוונא דיש בה דין רציחה גם כן אמרינן כיון דשקולין הם ואין חבירו נדחה
מפני פקוח נפש ממילא יהרג ואל יעבור ,     
עכ"ל .שוב דקדק רבינו לכתוב שאין רציחה נדחית ,ואילו לדברי רש"י אין שום
איסור נדחה ,וכמו שנתברר.
בקיצור לפי פרש"י מאי חזית הוי הפקעה של וחי בהם .כלומר ,שאין
לדחות שום איסור אם בסופו של דבר יהא איבוד נפש .ואילו לדברי רבינו מאי
חזית הוא סברא שאין לאבד נפש )דהיינו רציחה( בכדי לקיים נפש .ועיין מה
שכתבנו לקמן בעזה"י.

 
עיין בדברי רבינו "ונראה דכן הוא כפירוש השני שכתבנו מהא דאיתא
בב"מ )סב (:כו' הרי דאע"ג דהתם הוי בשב ואל תעשה ,ועוד יותר דלא הוי דין
רציחה כלל ורק משום דין הצלה ומכל מקום צריכינן לקרא דוחי אחיך עמך
דחייך קודמין וש"מ דדווקא בהצלה דאיכא קרא דוחי אחיך עמך דחייך קודמין
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אבל ברציחה דליכא קרא בכל ענין יהרג ואל יעבור אף בשב ואל תעשה ובלא
עביד מעשה ,אם אך יש בו דין רציחה כו'".
בדברים אלו מתגלה לנו טעמו ונמוקו של רבינו שנטה מדברי רש"י
וסלל דרך חדשה בהבנת מאי חזית ,שראיה זו מהסוגיא דבן פטורא ור"ע שייכת
רק לפי הבנת רבינו .לפי הבנתו מאי חזית קובע שאין לאבד נפש לשם הצלת
נפש והשתא מוכיח רבינו שבעצם מן הסברא אפילו להציל נפש באופן שבשב
ואל תעשה ֵיאבד נפש אחרת אסור .והפסוק של וחי אחיך עמך מחדש לנו רק
שהצלה מותרת ,אבל לענין רציחה אפילו בשב ואל תעשה הסברא כדקאי קאי
והיא לכאורה ראיה נצחת לדברי הרמב"ם.
אכן לפי הבנת רש"י אין כאן ראיה כלל וכלל ,דמאי חזית היא הפקעה
של ההיתר דוחי בהם ואילו הסוגיא דבן פטורא ור"ע לא מיירי כלל באיסור רק
בהצלה לחוד ואין בו סיוע לדברי רש"י נגד הבנת תוס' )ועיין מה שכתבנו לקמן
בעזה"י בד"ה אלו ואלו דברי אלוקים חיים בדברי הראשונים(.

 
הנה כפי שנתבאר הבנתו של רבינו אליבא דהרמב"ם שונה מהבנת
רש"י ותוס' ובאמת צ"ע אמאי מיאנו בדרכו של רבינו הא רבינו הכריח כדבריו
מכח הסוגיא דבבא מציעא דבן פטורא ור"ע.
והנראה לומר ,דהנה תניא התם שנים שהיו מהלכין בדרך וביד אחד
מהם קיתון של מים אם שותין שניהם מתים ואם שותה אחד מהן מגיע לישוב
דרש בן פטורא מוטב שישתו שניהם ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו עד
שבו ר"ע ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמים לחיי חבירך ,ע"כ.
ויש לדייק בלשונו של בן פטורא  שישתו שניהם הוה ליה למימר
ישתו שניהם דמשמע חיובא .ואילו הלשון מוטב שישתו משמע שמדובר במדת
חסידות ,ובאמת משמע שגם לדעת בן פטורא רשאי האחד לשתות כל המים
שבקיתון בכדי להציל את עצמו .אלא סובר בן פטורא מצד מדת חסידות 
שישתו שניהם .עד שבא ר"ע ולימד דלא שייך הכא מדת חסידות מכיון דכתיב
וחי אחיך עמך .חייך קודמים לחיי חבירך ואין לך רשות להקדים או אפילו
להשוות חיי חבירך לחייך.
ולפי הבנה זו בדברי בן פטורא ור"ע אזדא לה ראיית רבינו שהרי אין
אנו צריכים לפסוק דוחי אחיך עמך להתיר הצלת עצמו אלא לחייב הצלת עצמו.
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אכן בודאי שלא נעלם כל זה מעיני רבינו .ונראה דהנה רבינו בא לפרש
דעת הרמב"ם ,והרמב"ם )הל' יסודי התורה פ"ה ה"ד( הרי סובר דבמקום שאמרה
תורה יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו ,הרי שאסור למסור
נפשו אם לא חייבתו התורה )שההיתר למסור את נפשו הוא החיוב לעשות כן
לדעת הרמב"ם ,ופשוט(.
וע"כ לפי דעת הרמב"ם אין לפרש הפלוגתא דבן פטורא ור"ע כמו
שכתבנו )ולא מסתבר כלל וכלל לומר שוחי אחיך עמך הוא המקור לדברי
הרמב"ם שאסור למסור את נפשו במקום שאינו מחויב שהרי רק דין הצלה
נשנה כאן (.ואם כן ניחא דברי רבינו ,שהוא בא לישב וליסד את שיטת הרמב"ם.

 
ויתכן שלפי כל הנ"ל תתישב עוד קושיא על רבינו .הנה כל מי שזכה
לטעום מדברי תורתו של רבינו בספרו יודע שדרכו הוא ליישב וליסד שני
הצדדים שבמחלוקת הראשונים – דעת הרמב"ם והראב"ד ,דעת הרמב"ם
והרמב"ן ,ועוד .וכל זה בהתאם להנחתו שגם במחלוקת בין הראשונים יש לנו
לתפוס שאלו ואלו דברי אלוקים חיים )כן שמעתי מפי אא"ז זללה"ה ע"ש אביו
הגר"מ זללה"ה( .ועל כן דברי רבינו הכא תמוהים כפי דרכו בקודש מכיון
שלכאורה בא רבינו  בדעת הרמב"ם ודלא כהתוס'.
אכן לפי מה שכתבנו י"ל דכוונת רבינו היא רק  הבנת הרמב"ם
במאי חזית לשיטתו של הרמב"ם דאסור למסור את נפשו במקום שלא חייבתו
התורה .אבל פשיטא שאין רבינו מעלה תיובתא לדעת התוס' מהסוגיא בבבא
מציעא שהרי לדעת התוס' י"ל שרשאי למסור את עצמו להריגה במקום שאינו
חייב) .וכן סוברים התוס' בעבודה זרה ג .ד"ה שלא השתחוו עיי"ש ובכמה
מקומות (.ולפי זה מתפרשת הסוגיא היטב ללא שום סתירה לדברי התוס' ,וכמו
שנתבאר.

 
 
יש ליסד את שיטת הרמב"ם שגם האשה תהרג ואל תעבור גם ממקום
אחר .דהנה יעויין בדברי הרמב"ם בפרק א מהלכות רוצח )הל' ט( ובדברי רבינו
שם בדבר אשה המקשה לילד שהעובר )קודם שיצא ראשו( נהרג אך ורק משום
דין רודף .ורבינו שם נימק את שיטת הרמב"ם ,וז"ל ,משום דהרי הא דפקוח נפש
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דוחה כל התורה כולה הא ילפינן לה ביומא )דף פה( מקרא דוחי בהם ולא
שימות בהם ,
 ,עכ"ל ,עיין שם )ועי' מה שבארנו שם בעזה"י(.
ועל פי הנ"ל יש ליסד שיטת הרמב"ם בנידון דידן שאי אפשר לדחות
נפש אחת אפילו ע"י רציחה בשב ואל תעשה להצלת נפש אחר שהרי הנפש
העומדת להרצח הוא דוחה )כלומר ,היינו מאכילים אותו נבילה או מחללים
שבת להצילו( וכל הדוחה אינו נידח.
]ומה שלא ענה רבא לשואל בסנהדרין )עד (.מכח הדרשה דוחי בהם
ולא שימות בהם היינו משום שסברא עדיפא מקרא .דסברא נוהגת נמי בבני נח,
עיין משנה למלך מפרק ה' מהלכות יסודי התורה .ומאידך אין להקשות למה לי
קרא דוחי בהם הא איכא סברא דמאי חזית שהרי הסברא דמאי חזית מורה לנו
איך להתנהג כאשר ב' נפשות תלויות ועומדות אבל מכח סברא זו לא היינו
יודעים שאפשר לדחות איסורין משום פיקוח נפש .ופשוט[.

 
כנזכר בדברי רבינו הראשונים הקשו על הסוגיא בסנהדרין דתיפוק ליה
דאסתר בכלל עריות הואי ,ועל קושיא זו נאמרו כמה תרוצים .חדא דביאת נכרי
אינה בכלל עריות .אי נמי הסוגיא בסנהדרין סוברת שאסתר היתה פנויה ,אי נמי
שאין האשה מחוייבת למסור נפשה מכיון שהיא קרקע עולם וחיוב מסירת נפש
בגילוי עריות ילפינן מרוצח כו'.
והנה לכאורה היה להם לרבותינו הראשונים לתרץ באופן מרווח
שהחיוב הוא יהרג ואל יעבור ,ומכיון שאסתר שהיתה אנוסה לא עמדה לעבור
שום עבירה על כן פשיטא שלא היתה חייבת למסור את נפשה.
אמנם יש להקשות כן על דברי הגמרא אמאי הוצרכה הגמרא לתרוצים
של הנאת עצמן וקרקע עולם ,הא קושית מעיקרא ליתא שאין כאן מעשה עבירה.
אכן בקשר לדברי הגמרא י"ל שהמחייב בשאר מצוות בפרהסיא הוא
קידוש השם וחילול השם ,וקידוש וחילול השם אינם תלויים במעשה עבירה
אלא בחפצא של עבירה ,החפצא של ביאה אסורה ,החפצא של מאכלות אסורות
כו' ,וע"כ גם אם נאנס ואין מעשה עבירה מצד הגברא מכל מקום איכא חפצא
של ביאת אסורה וכיוצא בו ,וע"כ נזקק הש"ס לתרוצים הנ"ל של הנאת עצמן
וקרקע עולם.
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אכן לדעת הרמב"ן )מלחמות ,סנהדרין שם( המחייב בג' עבירות אינו
קדוש השם וחלול השם )כאשר סובר בעה"מ( אלא המעשה עבירה עצמה.
ולדבריו קשה קושייתנו הנ"ל.
והנראה ע"פ דברי אא"ז זללה"ה ע"ש רבינו שמעשה עבירה באונס
נחשב למעשה עבירה ,רק דאיכא פטור עונשין] .ראיה לדבריו הביא רבינו
מהתורת כהנים ששעיר המשתלח היה מכפר על אונס .ועוד הביא ראיה לדבריו
ממה שמנה הרמב"ם במנין המצוות ולנערה לא תעשה דבר ,דהיינו ,דאיכא לאו
מיוחד שלא להעניש מי שעבר עבירה ,אבל אי נימא דהוי הפקעה של מעשה
עבירה ,מה שייך להחשיב את זה ללאו ,הא מוזהר ועומד בלא תרצח מכיון שלא
עשה כלום [.ולפי זה ניחא דברי הרמב"ן ודעימיה ,דאפי' באונס איכא מעשה
עבירה.

 
ראש ישיבה

 
 
כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה כו' חייב לקבוע לו זמן
לתלמוד תורה ביום ובלילה שנ' והגית בו יומם ולילה.
ובר"ן במס' נדרים )ח (:כתב שחייב ללמוד תמיד יום ולילה כפי כחו,
ומאי דאתמר בגמ' דאי בעי פטר נפשי' ק"ש שחרית וערבית כבר פי' הר"ן דהיינו
חלק המצוה המפורש בקרא ,אשר הוא מושבע ועומד עליו ,אבל אה"נ דקושטא
ע"פ דרשת חז"ל חייב ללמוד תמיד כנ"ל.
ולכאורה מה שהגדיר רבינו חייב לקבוע לו זמן ביום ובלילה )ולא
תמיד( הוא דלא כדעת הר"ן הנ"ל .וכן עולה מתוך דברי הלחם משנה על אתר.
אכן עיין להלן בדברי רבינו )הל' יא-יב( שכתב ,וז"ל ,וחייב לשלש את
זמן למידתו כו' ]יב[ כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות
ביום ובתורה תשע ,אותן התשע קורא כו' ,עכ"ל .וצע"ק מנא ליה לרבינו לתפס
שעוסק בתורה ט' שעות ,הא אינו חייב אלא בקביעות עתים .האמנם שרבינו לא
פירש שעור קביעות עתים ,אבל מכל מקום דוחק הוא לומר שהקביעות עתים
היא כשעור ט' שעות.
ועוד צ"ע ,דהנה לקמן )פ"ב ה"ב( כתב רבינו אודות מלמד תינוקות,
וז"ל ,ויושב ומלמדן כל היום כולו ומקצת מן הלילה כדי לחנכן ללמד ביום
ובלילה כו' ,עכ"ל .והנה מצות חינוך היא להרגיל את הקטן לעשות מה שיהיה
מוטל עליו לכשיגדל ,ואם לכשיגדל יהיה מחוייב רק בקביעות עתים ,אמאי צריך
לחנכו ללמד כל היום כולו ומקצת מן הלילה ,אכן לכאורה ל"ק שי"ל שה"כדי
לחנכן" קאי רק אמקצת מן הלילה דהיינו שלומד אתם כל היום מפני שיש להם
פנאי וע"כ נכון הוא ללמוד אתם כל היום ,וכי תימא למה להטריחם גם בלימוד
מקצת מן הלילה ,על זה נותן רבינו הטעם כדי לחנכן שהרי לכשיגדלו יהיו
חייבים לקבוע עתים גם בלילה ואפילו למדו כל היום כולו.
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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אכן אם לזה נתכוון רבינו היה לו לכתב כדי לחנכן ללמד גם בלילה,
ומדכתב כדי לחנכן ללמד ביום ובלילה משמע שבא לתת טעם על מה שמלמדן
כל היום כולו נמי וא"כ תקשי ,הא לכשיגדלו לא יתחייבו אלא בקביעות עתים.
אשר ע"כ נראה לפרש את דברי רבינו )פ"א ה"ח( באופן אחר ,והוא
דהנה קיימא לן כר' ישמעאל )ברכות לה (:הנהג בהן מנהג דרך ארץ ,והיינו
שחייב אדם לעשות מלאכה להשתדל שתהיה לו פרנסה.
ועוד מבואר בדברי רבינו )פ"א הל' יב( שהבאנום לעיל שמדת טרחתו
בואספת דגנך קובעת שעור התעסקותו בתורה פונה לתלמוד תורה רק בשעות
הפנויות מדרך ארץ.
ואם כן במי שצריך לטרוח ביום ובלילה בפנרסתו הוה אמינא שיפטר
לגמרי ממצות תלמוד תורה ,קא משמע לן רבינו כל איש מישראל חייב לקבוע
לו זמן ביום ובלילה .דהיינו ,במה שכתב רבינו ביום ובלילה לא בא להקל עליו
לאפוקי מן הר"ן שחייב ללמד יותר אלא להחמיר עליו לאפוקי מהציור הנ"ל.
והשתא י"ל דגם הרמב"ם סובר שחייב ללמד תמיד כפי כחו בשעות
הפנויות מהתעסקותו בדרך ארץ )מלבד הזמן המונח לאכילה שינה ושאר צרכי
הגוף( וזוהי כוונתו במה שכתב חייב לקבוע לו זמן ביום ובלילה .היינו ,כל אחד
חייב למצוא לכל הפחות זמן מועט ביום ובלילה ,אפי' עוסק במלאכה שעות
רבות למצוא כדי מחיתו ,ואה"נ כל אחד חייב גם להרבות בקביעות עתים כפי
המדה המתאפשרת לו.
והוא שכתב רבינו לקמן בהמשך כיצד היה עושה מלאכה ג' שעות
ולומד ט' שעות ,וגם מיושבים דברי רבינו בפרק ב ,דהנה מי שהוא אמיד ואין
צריך לעשות מלאכה לכאורה חייב ללמד כל היום כולו ומקצת מן הלילה ,וע"כ
בקטנים שאינם עוסקים במלאכה מחנכים אותם ללמד באופן זה.
אכן לכאורה עומדים נגדינו דברי רבינו בפרק ג )הל' יג( שכתב ,וז"ל,
אע"פ שמצוה ללמוד ביום ובלילה אין אדם למד רוב חכמתו אלא בלילה .לפיכך
מי שרצה לזכות בכתר התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן
בשינה ואכילה ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה כו',
עכ"ל.
והנה אם נתפוס כהבנת הלחם משנה ניחא דברי רבינו שהרי מצד הדין
אינו חייב אלא כקביעות עתים בלילה ולאחר שקבע עת מן הדין מותר לו
להוציא שאר זמנו בשיחה ובכל הנ"ל בדברי רבינו והוא שכתב רבינו דמכל
מקום מי שרצה לזכות בכתר של תורה לא יעשה כן אכן לפי מה שכתבנו הרי
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חייב ללמוד בכל הזמן הפנוי ומצד הדין אסור לכל אחד ואחד לאבד לילותיו
ולא רק מי שרצה לזכות בכתר של תורה.
אכן נראה דהנה החיוב ללמד בכל השעות הפנויות אינו מחייבו למעט
בשינה או לאכול ולשתות בחפזון ,והוא שכתב רבינו שם היה עוסק במלאכתו ג'
שעות ביום לומד ט' שעות – הרי שהקציב י"ב שעות לצרכי הגוף.
ובהתאם למה שכתב בהלכות דעות דאדם בינוני ישן ח' שעות בלילה.
ואם כן הרוצה לצאת ידי חובתו יוציא רוב זמנו בלילותיו בצרכי הגוף ,אבל
הרוצה לזכות בכתר תורה ימעט ויצמצם.
אכן אכתי תקשי ניחא שינה אכילה ושתיה ,אבל רבינו כתב גם שיחה,
והא מעיקר הדין לפי הבנתנו כדברי רבינו אין לו להוציא זמנו לבטלה בשיחה.
והנראה ,עיין בדברי רבינו פרק ב מהלכות דעות )הל' ד( ,וז"ל ,אמרו
על רב תלמיד רבינו הקדוש שלא שח שיחה בטלה כל ימיו כו' ,עכ"ל .ואילו
הכא בהלכה דידן כתב רבינו שיחה סתם ע"כ נראה לומר דאה"נ מעיקר הדין
הוא שלא יבטל זמנו בשיחה בטלה בשעה שפנוי ללמוד ,אבל בשיחה תועלתית
כגון אודות צרכי הגוף מעיקר הדין אינו חייב לצמצם כדי מדת האפשרי ,אמנם
לא ירבה בדברים וכפי שכתב רבינו שם בהלכות דעות ,אבל מ"מ אינו חייב
לצמצם עד מאוד כפי מדת האפשרי .אלא רשאי לשוח בהן כדרכו ,וכדאשכחן
לגבי שינה שאינו חייב לצמצם .אכן מי שרצה לזכות בכתר של תורה יצמצם גם
בזה ,וניחא דברי רבינו.
שוב ראיתי שבשולחן ערוך )סי' רמו סע' א( העתיק המחבר את דברי
רבינו ,ובבאור הגר"א שם )ס"ק ה ,דבריו הובאו בשולי הדף שברמב"ם מהדו'
ר"ש פרנקל זללה"ה( אסוף דברי רבינו "ביום ובלילה" ציין להגמ' מנחות )צט(:
שאל בן דמה כו'.
ולכאורה דברי הגר"א הם ממש כדברינו ,שהרי במנחות שם מבואר
דר' ישמעאל אסר לבן אחותו ללמד חכמה יונית מכיון שכל שעותיו )הפנויות(
משועבדות ללמוד תורה ,ולא סגי בקביעות עתים והגר"א ציין לזה כמקור דברי
הרמב"ם וב"ה שהנחני בדרך אמת בהבנת דברי רבינו.
]שו"ר עוד בדברי הגר"א בפיה"מ פ"ק דפאה שהובאו בסמוך הבנת
הגאון בוהגית בו היא היא ההבנה שכתבנו בעזה"י ברמב"ם[.
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הנה אכתי צ"ע בדברי רבינו למה לא כתב השעור למטה בקביעות
עתים .כלומר ,לבעל מלאכה שבקושי צריך 'לגזול' זמן ללמוד אפילו מעט כמה
הוא השעור בזה.
ונראה דהנה תנן בריש מס' פאה ,אלו דברים שאין להם שיעור הפאה
ובכורים כו' ותלמוד תורה ,ע"כ .ובפירוש המשניות לרבינו שם כתב וז"ל
)בתרגום הרב קאפח זללה"ה( :ויש דברים אחרים שאין להם שעור כגון עפר
סוטה ורוק יבמה כו' ולא מנאם כי אע"פ שהם גדולי הערך ,הרי אין בכך תוספת
בשכר אבל אלו שמנה כאן כל מה שמוסיף בהן מוסיף שכר כו' ,עכ"ל .כלומר,
המכוון שאין להם שעור למטה ובהמשך דברי רבינו מבואר שם שגם למעלה אין
להם שעור.
ובשנות אליהו להגר"א שם בפירוש הארוך האריך בזה ונביא מקצת
דבריו הקדושים ,וז"ל ,ות"ת נמי אין לה שעור לא למטה ולא למעלה ,דכתיב
והגית בו יומם ולילה ,וא"כ אין לה שעור למעלה ולמטה נמי דפעמים בתיבה
אחת פוטר כו' .והא דכתיב והגית כו' כיון שיוצא בתיבה אחת היינו דאלו לא הוי
כתיב והגית הוה אמינא שאינו צריך אלא תיבה אחת ולא יותר אף שיש לו פנאי
ללמוד לכך נאמר והגית גו' לומר שחייב אדם ללמוד תורה יום ולילה אך אם
צריך לעסוק במצוה או דרך ארץ שהוא ג"כ מצוה אזי הוא פוטר את עצמו אפילו
בתיבה אחת כו' עכ"ל.
ועל פי דברי רבינו בפירוש המשניות ,ודבריו אלה של הגאון נראה
ליישב דלהכי סתם הרמב"ם וכתב לקבוע לו זמן ביום ובלילה ולא הגדיר שעור
הקביעות עתים שהרי אם טרוד מאוד מאוד במצוה ודרך ארץ כנ"ל הרי אין לו
שעור למטה כיון שיוצא אפי' בתיבה אחת וכדתנן במתני' בפאה הנ"ל ומאידך
גם למעלה לא שיך לקבוע שעור שהרי תלוי לכל אחד ואחד כמה הוא טרוד
בדרך ארץ ובמצוות ,וניחא היטב דברי רבינו .שהלשון שכתב ביום ובלילה
מבטא שחיוב תלמוד תורה אין לה שעור לא למטה ולא למעלה.

 

 
ידוע לן כלל הפסק דמשום עיגונא 1הקילו רבנן ,כדמובא בענין קבלת
עדות שמת הבעל כדי להתיר אשתו להתחתן )יבמות צד (.ובענין תקנות חכמינו
להקל בתהליך הגירושין )גיטין ג .(.ברור דחז"ל רצו למנוע מצב עיגון ,אבל לא
ברור מתוך דברי הגמרא מאי היא מצב דעיגון ששקדו חכמינו למנוע .האם 'עיגון'
היינו דווקא מצב דספק נשואה ,כבענין עדות דמת בעלה ,או דילמא מדובר אפילו
באשה שלפי ההלכה – בלי קולא מחמת עיגונא – תהיה גרושה ודאית אלא דיהיה
קשה לה להתחתן ,או תהיה נשואה ודאית אלא דבעלה אין עמה?
שאלה זו יסודית להבנת השקפת חז"ל לגבי מצב האשה .כדי לטעון
שהקולות שהקילו חז"ל ב'עגונה' מוגבלות אך ורק לאשה שאינה יכולה
להתחתן מפאת ספק אם היא נשואה אם לאו ,צריכים להניח שכל עוד שאשה
מותרת לבעלה או מותרת להתחתן ,אין לה צער גדול עד כדי כך שנבריך ונרכיב
כדי להקל עליה .מצד שני ,שיטה ש'עגונה' היינו אפילו אשה גרושה וגם אשה
נשואה שבעלה אין עמה ,מכירה ומחשיבה צער האשה הבודדת ,אף שמותרת
להתחתן או להיות יחד עם בעלה.
נפקא מינה חשובה להלכה איתא בין שתי גישות אלו ,לברר היכן ראוי
לן להקל משום עיגונא :האם ראוי לן להקל משום עיגון רק בספק נשואה כדי
 1למקור לשון 'עיגון' יש ב' אפשרויות :ראשיות ,בתנ"ך מובא לשון עיגון בדרך איסור
בכלא ,לענין רות וערפה )רות א:יג( ,כשנעמי שואלת 'הלהן תעגנה' אם תחכו לה להוליד עוד
בנים ,אבל רש"י שם כותב דאין זה ענין לעיגון דלשון הש"ס ,מטעמי דקדוק) .ובאמת הש"ס
ב"ב עג .מחבר לשון 'תעגנה' דמגילת רות ללשון 'עיגון' דש"ס ,ואף רש"י ב"ק פ .מסביר
'הלהן תעגנה' דמגילת רות כלשון עיגון דש"ס כוותיה ,וצ"ע בדברי רש"י בתנ"ך (.שנית,
בש"ס מובא לשון דומה של 'עוגן' כדבר כבד שמורידין מן הספינה כדי לקבעה במקומה )בב
עג ,(.ויש שמקשרים פירוש זו גם ללשון 'תעגנה' דמגילת רות וגם ל'עיגון' דש"ס ,בתור
עיכוב .מ"מ ,בין אם 'עיגון' הוי לשון איסור בכלא בין אם 'עיגון' הוי לשון דבר כבד ,אינו
ברור אם פירושו ספק נשואה או אפילו אשה גרושה דקשה לה להתחתן.
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לברר מצבה ,או ג"כ בודאי נשואה כדי למנוע גירושיה? למשל ,האם ראוי לן
להביא קולות במקרה של אשת כהן שנאנסה ,למנוע חיוב בעלה לגרשה? האם
ראוי להקל שלא לכוף אדם לגרש אשתו כדי לקיים פו"ר ,כדי שאשתו לא
תישאר בעיגון?
במאמר זה נבאר דשיטת רשב"א היא ש'עיגון' מיירי דוקא בספק
נשואה דאסורה לבעלה ואסורה להתחתן ,ושיטת רש"י היא ד'עיגון' דש"ס מיירי
גם באשה ודאי נשואה שבעלה אין עמה וגם באשה ודאי מגורשת ,ונבאר שכמה
ראשונים ובעלי השו"ע סוברים כדעת רש"י.

 
בגמרא מובא לשון 'עיגון' בקשר לאשה ונישואין בשבע סוגיות:
יבמות פח ,.יבמות צד ,.כתובות ג ,.גיטין ב-:ג ,.שם יט ,:שם כו ,:שם לג.(.
בסוגיות דיבמות )פח .וצד .בסוגיות של 'מת בעלך'( ודכתובות
)ג' ,.חזו דאתאי'( ודגיטין )ב-:ג ,.הימנותא דשליח הגט נגד ערעור דבעל(
מיירי בספק נשואה ,ואשה עגונה היינו אשה שאסורה לבעלה ואסורה להתחתן.
היה נראה אולי להוכיח ד'עיגון' היינו אפילו לנשואה ודאי מסוגיא
דגיטין יט ,:דשם מכשיר רשב"ג בעדים החותמים על הגט ע"י מילוי קרעים
בדיו "שלא יהו בנות ישראל עגונות" .הרי בלי אותם עדים לא היתה ספק
נשואה ,אלא היתה ודאי נשואה ,והיתר דעיגונא הוא כדי שתוכלו נשים למצוא
עדים ולהתגרש .וא"כ יוצא שאשה שהיא ודאי נשואה שבעלה רוצה לגרשה ג"כ
נחשבת עגונה .אבל אפשר ג"כ להסביר דחשש עיגונא כאן היינו חשש לטענת
מזוייף וספק גירושין ,וכדביאר הפנ"י בסוגיא ,והיינו חשש לספק נשואה.
ובסוגיות של גיטין כו :ולג .אפשר להסביר ג"כ משני הצדדין ,וכדנראה
להלן ,ובזה נחלקו רש"י ורשב"א.

 
בגמרא )גיטין כו (:נמצאת תקנת חז"ל דסופר לא יכתוב תורפי גיטין,
מחשש "זמנין דהוה ליה קטטה בהדה ורתח עלה וזריק לה ניהלה ומעגן
ומותיב לה" .רש"י שם ד"ה "ומעגן" מסביר דחוששין שימצא הבעל גט מזומן
אצל הסופר ,ויזרוק לה ויעגן אותה " ." רואין דלשיטת רש"י
אפשר לכנות אשה מגורשת כ"עגונה" ,וראוי לן למנוע גירושיה.
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אך הרשב"א שם ד"ה "הא" תמה על דברי רש"י ,על סמך לשון ד"זריק
לה" וגם מפני "שאין לשון 'מעגן' נופל בשום מקום במגורשת אלא במי
שעומדת בלא בעל ואינה יכולה לינשא" מצד הדין .להכי הסביר הרשב"א
דבשמעתתין מיירי בבעל ד"זריק לה בריתחיה ואזיל ליה ופעמים דמעגן ומותיב
לה שיהא ספק קרוב לו ספק קרוב לה ומיעגנא ודאי ויתבא" .רואין דלרשב"א
משמעות "עיגונא" היינו דוקא בספק גרושה ,שאין לה בעל ואסורה לינשא.
ובדומה לזה עיין יבמות קו .בענין כפיית יבם לחלוץ ליבמתו .הרשב"א
שם )ד"ה "אמר ליה"( מביא חיוב ליבם לחלוץ ליבמתו אם כבר נתן לה גט ,כיון
דעומדת בלא בעל ואינה יכולה לינשא ,ומתארה בלשון עצמו "שיושבת עגונה".

 
כן מצינו מחלוקת רש"י והרשב"א בדברי גמ' גיטין לג .בענין ביטול
גט שנמסר ליד שליח .רבן גמליאל תיקן שהבעל יקדים אצל השליח עצמו לבטל
הגט ולא יבטלו אלא בפניו ,והגמ' פירש דזהו משום "תקנת עגונות".
רש"י שם )ד"ה תקנת עגונות( הסביר דהוי תקנה "דאצרכיניה לילך
אחריו ]דשליח[ או לשלוח שליח ]להגיע בשליח ראשון[ והוא לא יטרח בכל
אלה בשביל לעגנה" .זאת אומרת דחייבוהו להגיע לשליח עצמו כדי לוודא
שהוא לא יבטל גירושי אשתו ,שמא יבטל הגט וישאירנה עגונה כשהיא ודאי
נשואה לו .וא"כ רואין דלשיטתו אפשר לאשה ודאי נשואה ליקרא 'עגונה'.
מצד שני ,הרשב"א שם )ד"ה והא( הסביר ,על סמך דברי ירושלמי
)גיטין ד:ב( ,דמיירי בשמעתתין בספק גרושה ,שבעלה ביטל הגט ולא ברור לה
אם הביטול או המסירה קדם ,ואז מעגנה דאינה יודעת אם היא נשואה או גרושה
ואז אסורה להתחתן מצד הדין .הרי לשיטתו 'עיגון' היינו מצב ספק גרושה.

 
שיטת רש"י המרחיבה משמעות 'עגונה' מופיעה בדבריו בכמה מקומות
נוספים:
ראשית ,בפירושו לשה"ש ב:ט ,על הפסוק "הנה זה עומד" ,רש"י כותב
בקול ה'אשה'" ,סבורה הייתי לישב עגונה עוד ימים רבים" ,אף שאז היתה
ה'אשה' המדברת נשואה בבירור ,אלא דבעלה אין עמה.
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שנית ,בגיטין כח ,.כשרבה טוען דבגיטין שנשתלחו ע"י שליח "לא
אפשר" לחשוש שהבעל מת אחרי שמסר גט לשליח וקודם שהשליח עשה
שליחותו ,מסביר רש"י דלא אפשר כיון דאם היו חוששין לכך אז "אין לך שולח
גט לאשתו ,והן עגונות" ,אף שבאוקימתא זו היו ודאי נשואות אלא דבעלן אין
עמן) .ודלא כרמב"ן דמסביר ד'לא אפשר' היינו דאי אפשר לתקן לגמרי בשביל
חשש זו דמת המשלח(.
שלישית ,במגיד משנה להל' יו"ט ז:יב מובא שרש"י הסביר ההיתר
לכתוב גיטין בחוה"מ משום "שרוצה לצאת בשיירא ואם אינו כותב תשב זאת
עגונה" ,אף דבמצב כזה ודאי נשואה היא) .מעניין דביאור זה אינו כהסבר
רמב"ם דהוי צרכי רבים ולא כהסבר ראב"ד דהוי דבר האבד .ופירוש זה בשם
רש"י לא מצאתי ברש"י המודפס אצלנו(.

 
בלשון רמב"ם ,רא"ש ומגיד משנה מוצאים פירוש 'עגונה' כשיטת
רש"י ,לתאר אשה ודאי נשואה או ודאי מגורשת.
במש' טבול יום )ד:ה( מובא" ,היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי
הרי אלו יכתבו ויתנו" .הרמב"ם שם מפרש" ,ואף על פי שלא אמר תנו כותבין
ונותנין ,לפי שנסבות המצב מוכיחין שאין כוונתו אלא לגרשה שלא תשאר
עגונה" .הרי דאם הוא לא היה מוסר לה גט זו ,היתה נשארת 'עגונה' – אף
שהיתה אלמנה ומותרת אז להתחתן לגמרי) 2.ומעניין דרש"י שם הסביר הטעם
דכותב הגט לא למנוע עיגון אלא "כדי שלא תזקק ליבם"(.
ועוד מצינו דהרא"ש משתמש בלשון "עגונה" לתאר נשים שוודאי
נשואות .דהנה בגמ' )נדה סו (.מובא דרך בדיקה לאשה שראתה דם מחמת
תשמיש ג' פעמים .הראב"ד טען דיש להחמיר ולא לסמוך על בדיקה זו בזה"ז.
הרא"ש התנגד לחומרת הראב"ד" ,כי מצינו הרבה בהש"ס שחשו חכמים לתקנת
 2מובא בהגהות מיימוניות ומגיד משנה להלכות גירושין בי:יב דלרמב"ם ,מבוסס על לשון
הירושלמי גיטין פרק ו ,ה'יוצא בקולר' דמשנה דטבול יום היינו אפילו היוצא בקולר בדיני
ממונות ,שלא על עסקי נפשות .מכל מקום ,גם בדיני ממונות אין האשה בספק נישואין ,אלא
ודאי נשואה היא.
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עגונות והקילו מאד" – והרי כאן הנשים ודאי נשואות אלא דבעלן אין עמן )כיון
דראתה דם( ,ודלא כשיטת רשב"א ד'עגונה' היינו דוקא ב'עומדת בלא בעל'.
וכן הביא המגיד משנה )הל' איסורי ביאה ד:כ( ,באותו ענין דבדיקה
לרואה מחמת תשמיש ,לשון דמוכיח ד'עגונה' היינו גם אשה ודאי נשואה:
"וקצת מחכמי הצרפתים סבורים כן שאין מתירין אותה לשני ולראשון על סמך
בדיקה מפני שלא הקילו חכמים לסמוך על בדיקה אלא כשאין לה תקנה אחרת
ותשאר עגונה ,אבל כל שיכולה להנשא לא הקילו") .והרשב"א בעצמו גם פסק
נגד הראב"ד בתורת הבית בית ז' שער ב' ,אבל כתב סתם "שלא תוציא אשה
מבעלה" בלי לשון עיגון(.

 
גם המחבר והרמ"א בשולחן ערוך ,ונושאי כליהם ,השתמשו במילת
'עגונה' כשיטת רש"י ,לאשה ודאי נשואה או פנויה ,ולא עומדת באיסור חתנות
מחמת ספק .למשל ,בשו"ע אה"ע קכ:א המחבר דן באחריות שכר סופר הגט,
וכתב" ,והבעל נותן שכרו ,ומפני תקנת עגונות תקנו חכמים שהאשה תתן שכר
הסופר והקנוהו לבעל" .וכאן מדובר בודאי נשואה .ובאמת כן הוא שיטת
הרמ"א באה"ע ב:א שכתב" ,ומי שפסקו לו ממון הרבה לשדוכין וחזרו בהם ,לא
3
יעגן כלתו משום זה" ,והיינו באשה שהיא ודאי פנויה ומותרת לינשא.

 
מכל הנ"ל נראה דכמה מגדולי הראשונים והפוסקים ,וביניהם רש"י,
רמב"ם ,המחבר והרמ"א ,משתמשים בלשון "עגונה" לתאר גם אשה נשואה וגם
אשה גרושה דמותרת להתחתן ,וסברות חז"ל להקל 'משום עיגונא' שייכות ג"כ
למנוע גירושיה.
וכן נראה בדברי אגדה של ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק ,בנושא של
אי-חיוב פו"ר לאשה .דהנה כתב המשך חכמה )בראשית ט:ז(" ,לא רחוק הוא
לאמר הא שפטרה התורה נשים מפריה ורביה וחייבה רק אנשים כי משפט ה'
ודרכיו' ,דרכי נועם ,וכל נתיבותיה שלום' ... ,ולכן לגזור על האשה כי תנשא
 3וכן עיין חלקת מחוקק אה"ע ב:א וערה"ש יו"ד קפז:כ.
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לאיש ולא יוליד תצא מאהוב נפשה ותקח איש אחר ,זה נגד הטבע לאהוב
השנוא ולשנוא האהוב .ורק האיש ,שיכול לישא עוד אחרת ,עליו הטילה התורה
מצוה" .הרי שומעים אותה טענה ,דהכירה תורה צער האשה בהשארה לבד ,אף
שמותרת עדיין להתחתן .יה"ר שנזכה ליום חירות העגונות ,בין דספק בין דוודאי,
במהרה בימינו אמן.

 

 
 
את הפרי אשר ממנו לא  /ניטלו תרומותיו ומעשרותיו  /אסור לאכול – "טבל"
1
בגמרא במכות נראה לעין /
שמו –  /וכל אוכל טבל מלקות חייב.
שהאוכלו בלי שום הפרשה  /אינו לוקה כי אם ארבעים  /ולא יותר .הסביר
הריטב"א:
בתחילה קודם שום הפרשה אכלהּ ,בין כהן בין זר ,אינו חייב
אלא אחת משום טבל ,דאע"ג דטבלי לתרומה ולתרומת
2
מעשר .
בּוֹדד  /אך חיוב אחד בלבד יֶשנו;  /אל יסוד זה הריטב"א
מתנות רבות מפרי ֵ
3
תשובה ,לכאורה ,לא מוצלחת /
יורד / ,ולפיו שם אחד לטבל כולו.
היא זאת ,שכן אין בה הסבר  /לכך שהוא חייב אחת / ,וכן הקשה ה'ערוך לנר':
 ...קשה לי למה בתחלה אינו לוקה אלא אחת ,מה בכך דשם
טבל חד הוא ,כמו שפי' הריטב"א ,מכל מקום הרי יש שני
לאווין חלוקין ,לטבל דתרומה ולטבל דמעשר ,וא"כ ילקה
שתים! ובשלמא לשיטת הרמב"ם שהביא הרב המגיד שם
)הל' מאכלות אסורות ב:כג( ,דהיכי דאיכא ב' לאווין אאיסור
 1סנהדרין )פג.(.
 2ריטב"א מכות יט :ד"ה אכלה כהן.
 3אולם ,המנחת חינוך )רפד:ז( הבין כדבר פשוט ,מבלי להזכיר את הגמ' או הריטב"א במכות,
שאדם האוכל פרי הטבול לתרומות ולמעשרות אמנם לוקה פעמיים ,וצע"ג.
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אחד אינו לוקה אלא אחת אם הם לא ב' שמות אתי שפיר,
4
אבל לשיטת הגאונים שהביא שם דלוקה שתים קשה.
כמספר הלאוין כן החיובים / ,לפי הגאונים ,והרי יש שניים –  /של תרומות ושל
מעשרות – ואם  /כן שהוא יילקה פעמיים! קושיה חמורה ,אך לפני הפיצוץ /
מגיע המקשן ,הפעם עם תירוץ:
ויש לומר ,כיון דאסור להקדים מעשרות לתרומה כדאמרינן
תרומות )פ"ג מ"ו( ,א"כ לא חל שם טבל דמעשרות אכתי על
התאנה בעוד שלא הפריש תרומה ,דהוי כאילו לא נגמר
מלאכתו לענין מעשר ,ולכן אינו לוקה רק מ'ולא יחללו'.
הפרי ,בטרם תופרש תרומה / ,לא ִי ְשׁבֹּת מכל מלאכתו אשר  /עוד לא עשה;
וממילא  /אין בו טבל לענין מעשר.
תירוץ נהדר אך איננוּ  /מאיר או
פותר את דברי הריטב"א  /שכתב "שם טבל אחד הוא" –  /ומה ענין זה אצל
5
אם למטרה ַשֹמנוּ את יישוב /
גמר מלאכה?
הריטב"א ,את קשתנו יש ְל ַכוֵן  /אל הגמרא במכות ,שם כתוב  /הוה אמינא מאד
מעניין:

 4ערוך לנר מכות כ .ד"ה בגמרא אינו לוקה אלא אחת.
 5את העניין של "שם טבל אחד הוא" מצאנו במקורות שונים בראשונים )אך לא בגמ' עצמה(,
ונציין שלשה מהם :א( הרמב"ם )הל' מאכלות אסורות יד:ו( פוסק ב"יראה לי" שכל הדברים
האסורים מדין טבל מצטרפים לשיעור של כזית" ,מפני שהוא שם אחד" .ב( הריטב"א )מכות
יג .ד"ה אכל טבל( פוסק שהלאו של טבל אינו לאו שבכללות מאחר ו"שם טבל בכולן אחד
הוא" .ג( התוס' )יבמות פו .ד"ה אי מהתם( ,בדעה אחת ,לומדים את חיוב המיתה על אכילת
טבל של מעשר עני מכך ש"אין חלוק משאר טבל" ,ולכאורה ההנחה היא ששם טבל אחד הוא.
בכל המקרים האלה ,הביטוי "שם טבל אחד הוא" מתייחס לזהותו ואופיו של האיסור באופן
כללי ,בדומה ל"שם טומאה חד היא" )יומא פא .(.אולם ,כפי שראינו מקושיית הערוך לנר,
לכאורה אין בחידוש זה כדי להסביר מדוע האוכל פרי הטבול למתנות רבות חייב רק פעם אחת,
אלא אם כן נניח שלפי הריטב"א העובדה שכל שמות טבל זהים באופיים ומהותם קובעת שגם
על מספר לאוין שונים יש רק חיוב אחד .לפיכך ,להלן נציע הסבר אחר לביטוי "שם טבל אחד
הוא" בדברי הריטב"א.
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אמר ר' יוסי :יכול לא יהא חייב אלא על הטבל שלא הורם
ממנו כל עיקר; הורם ממנו תרומה גדולה ולא הורם ממנו
מעשר ראשון ,מעשר ראשון ולא מעשר שני ואפי' מעשר עני
6
מנין? ת"ל :לא תוכל לאכול בשעריך...
ר' יוסי חשב ,לפני הפסוק / ,שהפרשה אחת תפטור מאיסור  /אכילת טבל .מהו
ר' יוסי בנה על הנחת היסוד/ ,
הנימוק  /לעמדה הזאת ,ומה לה הביאור?
שאין בין טבל דתרומה לשאר  /שמות טבל לא פער ולא פרגוד / :כעת למעשר,
במלים אחרות ,אין זהות עצמאית
אך של תרומה בעבר.
ׁא ִרית  /קודמו –
מש ֵ
 /לשם טבל זה או אחר ,אלא  /כל אחד נובע ומורכב ְ
לפיכך ,לתיקון הטבל של תרומה
כמעשר מתרומה גדולה.
 /השלכות כבדות כעת על מעמד  /הטבל של מעשר ,אשר בו גלומה  /הרוח של
תרומה ֶשׁ ָשׂ ְר ָדה את ַה ְשׁ ָמד.
מסתבר שכך עלה על דעתו  /של
ר' יוסי ,ולכן היה סבור  /שאף בהפרשה אחת ותו לא / ,על טבל דמעשר לא
אולם ,כמובן ,אין זאת ההלכה/ ,
יחול איסור.
ואם כן השאלה מאליה נשאלת / :שמא עם הפסוק באה מהפכה  /ועכשיו כל
הסברא הנ"ל נפסדת?
ַשׂים  /לאור
קץ לשאלה אפשר ל ִ
האמור בגמרא בפסחים:
תנו רבנן :יכול יוצא אדם ידי חובתו בטבל שלא נתקן .כל
טבל נמי ,הא לא נתקן! אלא :בטבל שלא נתקן כל צרכו,
שנטלה ממנו תרומה גדולה ולא נטלה ממנו תרומת מעשר,
]מעשר[ ראשון ולא מעשר שני ,ואפילו מעשר עני ,מנין?
תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ מי שאיסורו משום בל
תאכל עליו חמץ ,יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל חמץ,
7
אלא משום בל תאכל טבל.
 6מכות טז . :דרשה זו מופיעה גם כן בגמרא ביבמות )פו (.ובספרי דברים )פיסקא ע"ב(.
 7פסחים )לה .(:הרקע לגמ' הוא המשנה שם )לה (.המונה את הטבל כאחד הדברים אשר אין
יוצאים בו ידי חובת אכילת מצה בפסח.
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הוה אמינא שאפשר לצאת  /במצת טבל שלא כולו נתקן / .נדמה כי בהצעה זו
הלא דבר אחד די ברור / :הפסוק
נמצאת  /הנחתו של ר' יוסי ,אבל כאן
ודאי לא בא לגעת מאומה  /בהלכות טבל ,בהן אין ערעור / ,והחידוש הוא כולו
והא דסקלא אדעתיה דר' יוסי /
בהלכות מצה.
בגמרא במכות לגבי 'שם טבל'  /עודנו במסקנה ,ובאופן בסיסי  /חפצא אחת הם
ואפשר ,השתא דלהכי אתינן/ ,
כל יושבי טבל.
שהריטב"א כן העיד מפי הכתב" / :שם טבל אחד הוא" ,הלא טען / ,ולכן על
8
אכילה אין כי אם חד לאו.

 
"אין תורמין" ,שנינו במשנה / ,9מן הפטור על החיוב ו"ממעשר ראשון /
שניטלה תרומתו" ,אך בהאי לישנא  /פליגי הראשונים – הראב"ד ובן מיימון:
המפריש תרומה ממעשר ראשון שלא ניטלה תרומתו  ...אין
תרומתן תרומה.
א"א :אין אלו אלא דברי תימה! המשנה אמרה 'אין תורמין
ממעשר ראשון שניטלה תרומתו'...אבל זה המחבר סבר
שהוא דרך אחת עם מעשר ראשון שנטלה תרומתו ,ואין
השכל מורה כן ,שהמעשר השנוי כאן בשהקדימו בכרי 
 8חשוב להדגיש ,שלפי הפירוש שהצענו בדברי הריטב"א ,הביטוי "שם טבל אחד הוא"
מתפרש באופן שונה כאן מאשר במקומות אחרים .במקומות אחרים )עי' לעיל הערה  ,(5הביטוי
מורה על כך שהטבל ,בכל מקום שיהא ,זהה מבחינת זהותו ואופיו .לעומת זאת ,לפי הפירוש
שלנו הכוונה היא שבתוך פרי אחד כל שם טבל נובע מקודמו – כלומר ,לאחר שהפריש תרומה
אין ה'שם טבל' של תרומה פוקע לגמרי ,אלא הוא משתנה והופך להיות ה'שם טבל' של מעשר,
וכן הלאה; ובמובן הזה "שם טבל אחד הוא" .הבנה זו שונה גם כן מזו של הערוך לנר ,שהרי
לפיו ה'שם טבל' של מעשר לא חל לפני הפרשת התרומה מפני שעדיין לא נגמרה מלאכתו
לענין מעשר ,אבל מדובר בשמות טבל שונים לחלוטין .מנגד ,לפי הפירוש שלנו ה'שם טבל'
של תרומה הופך להיות זה של מעשר ,וממילא לא יתכן שיחולו בו-זמנית ,גם אם נגמרה
מלאכתו לענין מעשר.
 9תרומות פ"א מ"ה.
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 אבל אם
לא נטל ממנו כלום יכול הוא לתרום מה שיש בו מתרומה
10
גדולה על מקום אחר ,וזה דרך האמת.

 
הראב"ד גרס כמונו ,וחידש  /כי ניטלה הימנו תרומת מעשר – " /מקצתו
וטעמא בעי,
מתוקן" ושוב ולא ישמש  /כ"חיוב" לתרומה .הסבר חסר
דלכאורה קשיא / :לתרומה גדולה הוא עדיין טבול / ,ואף שתרומת מעשר
הופרשה / ,בינהּ לגדולה הלא יש גבול?
הנראה בזה
הוא ,שהראב"ד סבר  /שלפרי רק טבל אחד ישנו / ,ואם לתרומת מעשר דבר /
ואף הניסוח
קורה ,הטבל דתרומה ירגישנו.
שלו כפעמון  /מצלצל באוזן ,מתוקן מקצתו / ,מהגמרא בפסחים אשר בו נידון /
ברור ,אם כן,
"טבל שלא נתקן כל צרכו".
שהראב"ד דגל  /בשיטה שטבל דשתי התרומות  /נפשו קשורה בנפשו; אבל /
לגבי השאר ,עוד יש לראות:
הקובע מעשרותיו  ...ויש לאדם לקבוע מעשר שני ופודהו
ועושהו מעשר ראשון על אותן הפירות או תרומת מעשר
למקום אחר.
א"א :היינו סבורים שכשם שאין תורמין ממנו על מקום אחר
מחוייב תרומה כך אין מעשרין ממנו על מקום אחר שמחוייב
מעשר וזהו מן הפטור על החיוב ,עד שמצאתי אותו
בירושלמי בסוף פרק ראשון של דמאי )הלכה ד'( .ובמעשר
עושה כן אבל לא לתרומה ,
.

11

 10רמב"ם הל' תרומות ה:יג.
 11רמב"ם הל' מעשר ז:ב-ג.
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הרמב"ם ,אשר בירושלמי חמוש / ,פסק ֶשׁאת מעשר שני יקבע  /ויפדהו ואז הוא
הראב"ד נבהל מזאת
כשר לשימוש  /להפרשה על טבל גמור להבא.
השיטה  /מפני שעל החיוב מן הפטור  /הוא זה .האמנם שכזאת יש לתמוה? /
ל'שם טבל' של מתנות
משום מה תיקון מעשר שני קשור
אחרות / ,ואַיֵה ה'פטור'?! 12התירוץ פשוט / :לראב"ד ,לשיטתיה בהלכות
אחת ,ואם מקצתו
תרומות / ,כל הטבל ַבפרי הינו ישות
מתוקן  /כלפי טבל אחר הוא מוגדר  /כ"פטור" .ואף שהיה פקפקן / ,בסוף מצא
ביה משיטתו הנ"ל ,אך
הירושלמי והדר
המציא  /קו מפריד בין מעשר לתרומה –  /תרומה על מקום אחר לא יוציא/ ,
שאר המתנות באות
שרק היא מכח מעשר לא באה.
מכח  /מעשר ,ולכן העדרם נסבל;  /אפשר להעלים עין ,לשכוח / ,שמקצתו
טבל של מעשר במקום
מתוקן ולהפריש על
אחר / .ברם ,להפריש על טבל דתרומה  /בלתי נסבל – לא ייפטר! –  /שכן
עוצם-ידהּ וכחהּ לעצמה.
אם כבר תיקן את מעשר
שני  /מקצתו מתוקן לתרומה במקום  /אחר; אך שאר מתנות הפרי  /יש להפריש
עלה בידינו ,על כל
וילך לשלום.
פנים / ,ש"מקצתו מתוקן" אינו מצומצם  /לתרומות בלבד ,אך ל"באים  /מכח
13
מעשר" ָפ ַעלוֹ ְי ֻק ַים.
 12ניתן היה להבין שהפרי אינו טבול לשום דבר לאחר שעשהו מעשר שני ופדהו ,ולכן זהו מן
הפטור על החיוב ,אבל אם כן ההלכה הזו אכן תמוהה ביותר – היכן שמענו שאפשר להפריש
על טבל גמור מפרי הפטור לגמרי? ושנית ,לפי הכלל של הירושלמי )פאה א:ו ,דמאי ה:א(
ש"כל הקודם את חבירו ,חבירו מתחייב בו" הפרי אמור להיות טבול לתרומות ומעשרות גם אם
עשהו מעשר שני .עוד ידנו נטויה לדון בכלל זה ,ויעויין להלן.
 13הראב"ד ,כנראה ,נוקט בעמדה בהחלט לא פשטנית :הוא סבור ששמות הטבל של תרומה
ומעשר מספיק קשורים זה בזה כדי להוות בעיה של "מקצתו מתוקן" אם אחד מהם הופרש,
אבל רק בתוך אלה ש"באים מכח מעשר" )הכולל ,לכאורה ,תרומת מעשר( אין בעיה של
מקצתו מתוקן ,ואין זה נחשב מן הפטור על החיוב ,כל עוד אינו מפריש תרומה גדולה על מקום
אחר .בכל אופן ,הניסוח "שכולם באים מכח מעשר" מעיד בצורה חדה על המהלך שהצענו,
שלפיו שם טבל אחד נובע ומורכב מקודמו ,וכפי שביארנו לעיל.
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כעו ְִרים  /באפלה עם כלב
פסיקת הרמב"ם עטופה בערפל / ,אליה ניגשים לגשש ִ
ברור שהיתה לו גירסה
שוטה ומתבלבל;  /ובכן ,בדבריו רבו הפירושים.
ִמ ֶשלוֹ  /במשנה ,אומר הכסף משנה/ ,וגרס "שלא ניטלה תרומתו"  /במקום
הכסף משנה מפרש
מעשר שתרומתו ניטלה.
בדעתו / ,שלא ניטלה הימנו תרומה גדולה  /אבל תרומת מעשר אין בו / ,ועם
לפיו הראב"ד והרמב"ם
זאת "אין תרומתן תרומה".
שווים / ,ולדברי הראב"ד ,שמקצתו מתוקן / ,גם הרמב"ם ימהר להסכים/ ,
14
הגרי"ד 15העלה פירוש
ופנים חדשות לא באו לכאן.
נבון / ,שעוד לא ניטל שום דבר  /חוץ ,כמובן ,ממעשר ראשון ) /שהרי במעשר
חרף כל זאת ,הוא נחשב
ראשון מדובר(.
ל"פטור"  /ובל יפריש מאותו הפרי  /על מקום אחר של טבל גמור / ,שהרי
יוצא ,אם כן ,שהרמב"ם
במקצת כבר תוקן הכרי.
סובר  /כי אף אם רק למעשר בלבד  /נתקן ,שוב על מקום אחר  /לא יוציא,
16
כמעשר שני לראב"ד.

 14במהד' פרנקל מופיעה גירסא שונה בדברי הכסף משנה ,ולפיה הפירוש הוא כמו המהר"י
קורקוס )על אתר( .המהר"י קורקוס מפרש ש"לא ניטלה תרומת מעשר" ,אבל אכן ניטלה
תרומה גדולה ,ולכן אין להפריש ממנו תרומה גדולה על מקום אחר .לפי זה ,הרמב"ם בא
לאופקי מדברי הר"ש )תרומות א:ה( ,שפירש שהמשנה עוסקת במעשר ראשון שהקדימו
בשיבלים ,כך שאין בו חיוב תרומה גדולה ,ואעפ"כ אפשר להפריש ממנו תרומה גדולה על
מקום אחר כיון שהוא עדיין טבול לתרומת מעשר .זהו חידוש אדיר ,ולדיון בו עיין בדברי
הגרי"ד )"שיעורי הרב על מסכת חלה" ,עמ' כח-כט( ובתורת זרעים )תרומות א:ה(,
ואכמ"ל.
" 15שיעורי הרב על מסכת חלה" ,עמ' ל.
 16כפי שראינו לעיל בהל' מעשר .לפי הפירוש הזה ,נצטרך ליישב את דברי הרמב"ם כאן עם
דבריו הנ"ל בהל' מעשר ,שם פסק שתיקון מעשר שני אינו נחשב "מקצתו מתוקן" .לשם כך,
נוכל לחלק בין תיקון מעשר שני לבין תיקון מעשר ראשון ,כאשר רק האחרון ייחשב "מקצתו
מתוקן".
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פירוש מחודש לרמב"ם הגיש  /הגאון ,בעל ה'חזון איש':
אבל הר"מ גרס במתני' שלא נטלה תרומתו ,ומה שאוסר
הראב"ד מתיר הר"מ ,ומה שמתיר אוסר...אבל כשעדיין לא
נטלה תרומתו אי אפשר להפריש מניה על אחרים ,שטבל זה
חלוק מטבל גמור שהוא טבול לתרומת מעשר – ואע"ג דכל
טבל טבול לתרומת מעשר     ,
 
17
.
חידוש נפלא ,שמעשר ראשון  /טבול לתרומת מעשר פי ש ַניִם  /מאשר טבל
אליבא דידיה ,הרמב"ם
גמור ,לפי החזון  /אשר חזה על ירושלים.
שולל  /את "מקצתו מתוקן" ,אבל  /הרי גדולה מזו מקבל / :מאת מעשר ראשון
להפריש אפילו על טבל
לא יוכל
גמור / ,ולא מדין פטור על חיוב  /אלא מדין "מחיוב על הפטור"!  /שהרי,
עם כל הפרשה ה'שם
כזהב מן הכור צרוף,
נותר  /הלא הולך ו ִמז ְַד ֵכּ ְך ו ִמז ְַד ֵקק / ,וה'שם טבל' הכללי שהיה ָע ַבר /
טבל' ֶש ַ
18
התרכּז והתחזֵק.
תיקון וטיהור,
ֵ
נמצאנו למדים ,הכל נשמע / ,שהן לראב"ד עם התיקון במקצת  /והן לרמב"ם
לפי כולי עלמא / ,19הטבל כולו הוא חפצא אחת.

 17חזון איש דמאי סי' ד' סקי"ט.
 18ראוי לציין כי הביאור שהצענו בדברי החזון איש ,שלפיו מדובר על בעיה של "מן החיוב על
הפטור" )אשר גם זה מופיע ברשימת הפסולים שבתרומות פ"א מ"ה( ,אינו מפורש בדבריו .יתר
על כן ,בהמשך הוא מוסיף כמה משפטים לא ברורים כל צרכם ,ויתכן שהוא התכוון לענין אחר.
כך או כך ,על בסיס הקטע שציטטנו למעלה ניתן בהחלט להציע כמו שפירשנו ,שהפרשת
תרומת מעשר ממעשר ראשון על מקום אחר של טבל גמור תיחשב ל"מן החיוב על הפטור",
כיון שה'שם טבל' לענין תרומת מעשר חזק יותר במעשר ראשון מאשר בטבל גמור.
 19חוץ מפירושו של המהר"י קורקוס בדברי הרמב"ם ,שהובא לעיל בהערה .14
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סדר הפרשות קבוע י ְַכ ֵבּד  /ואַל לו להקדים את המאוחר / ,אבל אם כך עשה לא
20
לא יקשה על אַ בעל-
ִא ֵבּד  /את הכל ,אם כי על לאו ָע ַבר.
הבתישער ִאיד / ,להסביר שזה האיסור הוא דין  /בגברא" ,כמו תדיר ",כך יגיד,
על המצוות ,והכל די
" /ושאינו תדיר ,או אין מעבירין
פשוט" / .אולם ,לאור החידוש דלעיל  /מתעורר הסבר אחר ְבּ ַקלוּת / :את
על ידי תיקונו שלא
החפצא של טבל הרי ִק ְל ֵקל
אַחר –  /ועם בלבול
כסדר / ,שכל הטבל הוא ישות אחת  /ושם טבל זה נובע ִמ ֵ
ֻשׁ ַחת.
ניתן להוכיח כן ב ְראָיָה
ַהסדר הטבל ה ְ
 /מכלל שהוזכר בירושלמי בפאה:
...ולמה נקראו שמן ביכורין? שהן ביכורין לכל ,וכל הקודם
21
את חבירו חבירו מתחייב בו.
ּיה  /והקדים תרומה לביכורים או מעשר  /לתרומה – נותר
את הקערה הפך על ִפ ָ
אולם ,התמיהה עולה
החיוב שהיה / ,ועל החלק המופרש יישאר.
כשלהבת  /מאליה :מה ענין זה אצל ' /בל תאחר'? מדוע נקשרת  /רשימת
החידוש בירושלמי הוא,
הקדימה לקביעת 'שם טבל'?
ֵאפוֹא / ,כי גם האיסור של 'בל תאחר'  /הוא דין בחפצא של טבל עצמו / ,ולא
דין בגברא ,וכך מסתבר.
על פי שני עדים דבר יקום;  /בירושלמי בדמאי הנה רשום:
רבי בא בריה דר' חייא בר ווא רבי חייא בשם ר' יוחנן :מותר
להקדים שני לראשון בדמאי .רבי יעקב בר אחא בר אידי בשם
22
רבי יהושע בן לוי :לא יעשה ואם עשה מה שעשה עשוי.
 20תרומות פ"ג מ"ו" :המקדים תרומה לביכורים ,מעשר ראשון לתרומה ,ומעשר שני לראשון –
אע"פ שהוא עובר בלא תעשה ,מה שעשה עשוי ,שנאמר 'מלאך ודמעך לא תאחר' ".
 21ירושלמי פאה פ"א ה"ה .במשנה בתרומות )ג:ז( שנינו" :יקדמו בכורים לכל ,שהן בכורים
לכל".
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גדולי ארץ ישראל נחלקו  /האם מותר ,בדמאי ,להקדים;  /ולנו השאלה ,על מה
על פי הגרי"ד ,ובפומיה
התווכחו?  /בטעם הדבר ,יש ְל ַה ְט ִעים
מרגלא  /שדמאי אינו 'טבל דרבנן'  /או חפצא דמאכלות אסורות ,אלא  /חובת
23
אם כן ,המחלוקת
הפרשה בגברא שנו כאן.
ביסודה הינה  /אם איסור 'בל תאחר' מתפרֵשׁ  /כקלקול הטבל בחפצא עצמה/ ,
24
נמצאנו למדים ,על כל
כאשר בדמאי אין טבל ְל ַשׁ ֵבּשׁ.
פנים / ,שכל 'שם טבל' מחבירו נובע / ,ומזאת הסברא אסור להקדים / ,שהרי
25
זה בחפצא של טבל פוגע.
 22ירושלמי דמאי פ"א ה"ד.
 23כך שמעתי ממו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א בשם הגרי"ד זצ"ל ,והגרי"ד הביא כמה
ראיות לכך )עי' במאמרו של הרא"ל "בענין שבות מתקן בשבת ויום טוב" ,בית יצחק ל"ד,
עמ'  :(121-122א' ,המשנה בדמאי )ג:א( אומרת שמאכילין את העניים דמאי ,והגרי"ד הבין
מכך שמדובר רק בחובת גברא היוצרת איסור אכילה ,ולכן הותרה אצל עניים ]יש שתי דעות
בירושלמי )שם( האם זה היתר אכילה ללא הפרשה או הנחה שהעני יפריש לעצמו ,אבל בבבלי
)סוכה לה (:זה בוודאי היתר ממש ,וכך גם ברמב"ם )הל' מעשר י:יא([ .ב' ,הגמ' בכמה מקומות
)ברכות מז ,.שבת קכז ,:עירובין לא ,.סוכה לה (:אומרת שלמרות שאסור לאכול דמאי ,ניתן
להחשיב אותו כראוי לו משום שהוא יכול להפקיר את נכסיו ולהיות עני .כמובן ,בשאר מאכלות
אסורות אין דין כזה של "אי בעי מפקר" ,ולכן הבין הגרי"ד שדמאי אינו חפצא של מאכלות
אסורות .ג' ,הרא"ל הוסיף והביא ראיה נוספת מתערובת דמאי .הגמ' בחולין )ו (.מתלבטת האם
גזרו על תעורבת דמאי .הרא"ל הבין כי דמאי אינו חפצא של מאכלות אסורות ,ולכן ניתן לשאול
האם בכלל חל לגביו דין תעורבת .ד' ,במקום אחר הוסיף הרא"ל להוכיח מן הדעה בירושלמי
)דמאי ד:א( שהתירו אכילת דמאי בשבת מפני כבוד השבת גרידא ,ומסתבר שאין 'שם טבל'.
 24לחילופין ,ניתן להבין שמחלוקת האמוראים היא האם לדמאי אמנם אין 'שם טבל' .ראוי
לציין כי הרמב"ם )הל' מעשר ט:ו( אכן פוסק כי איסור 'בל תאחר' אינו קיים בדמאי ,כר' יוחנן.
 25קושייה חמורה על המהלך שלנו היא הסוגייה בתמורה )ד (.לגבי שתי כלכלות של טבל,
משם משמע שיש איסור בל תאחר אפילו אם הפריש שלא כסדר מכלכלה אחת על חבירתה:
ודבר תימה הוא ,שהרי ברור שאין 'שם טבל' משותף לשתי הכלכלות ,ואם כן הלא אין פגיעה
כלשהי בחפצא של טבל? אולם ,יש לדחות ,וזאת בשלוש דרכים :א' ,התירוץ הכי יפה עולה
מתוך פירושו של הר"י )מובא בהשמטות לשטמ"ק תמורה ד .אות ל"ג(" :מעשר שני דינו
להיות מורם מתבואה שנתקנה היא עצמה ממעשר ראשון .נמצא מעשר שני זה טבל גמור וצריך
להפריש ממנו מעשר ראשון קודם שיוּתר לאכילה ,ואין זה סדר המעשרות" .לדעתו ,לכאורה,
האיסור אינו עצם הקדימה ,אלא שהוא יצר חפצא של מעשר שני הטבול למעשר ראשון ,ואין
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הרב רוזנצוייג שליט"א ,מורי ורבי / ,ייסד תשתית של ַשׁיִשׁ נקי / ,שהרמב"ם
26
ועל זה הבסיס
פסק באומץ ומרץ / ,כי אין ִמ ְצוַת חלה תלויה בארץ.
בנה ארמון / ,שחלוקים המה ,בשורש ועיקרון / ,שמות הטבל של חלה ותרומה;
ואילו לתרומה
 /של חלה בנוי על הנתינה
דין בפני עצמו / 27.ונוסיף הוכחה לצד אלה שלו / ,שמדברי הרמב"ם בוקעת

זה סדר המעשרות .כלומר ,גם במקרה הזה יש קלקול ב'שם טבל' כיון שהמציא יצור-כלאים
מתועב של מעשר שני הטבול למעשר ראשון .ב' ,הרמב"ם אינו מזכיר שום איסור במקרה כזה
)עי' הל' מעשר ז:יא-יב ,הל' תרומות ג:כג( ,ויתכן שדברי הגמ' אינם אליבא דהלכתא .זאת
משום שהגמ' דנה במקרה זה על מנת לבסס את שיטת ר' אליעזר שלוקה על איסור 'בל תאחר',
והרי להלכה אנו פוסקים שאינו לוקה על איסור זה )רמב"ם שם( .ג' ,התוס' )תמורה ד .ד"ה היו(
מפרשים שמדובר בכלכלות של דמאי ,ולפי זה יתכן שדוקא אם סבורים שאיסור 'בל תאחר'
תקף בכלל ביחס לדמאי )נגד ר' יוחנן בירושלמי ופסיקת הרמב"ם ,יעויין לעיל( ניתן להרחיב
אותו למצב של שתי כלכלות ,שהרי כך או כך לא מדובר על קלקול החפצא של טבל .אמנם ,יש
לציין כי פירוש התוס' תמוה ביותר ,מאחר והגמ' דנה בחיוב מלקות בהקשר זה וברור כי על
דמאי אין לוקין )וכפי שהקשה השפת אמת שם( ,וצע"ג.
 26עיין במאמרו "מצות תרומה וחלה בא"י" )קול צבי ,כרך ג' עמ'  .(52-84בין היתר ,הוא
הוכיח זאת מכך שהרמב"ם )הל' ביכורים ה:ה( נאלץ להביא מקור מיוחד של "מלחם הארץ"
כדי להגביל את מצות חלה לא"י ,ושהרמב"ם )הל' ביכורים ה:ח ,פיה"מ חלה ד:ח( פסק ,נגד
שאר הראשונים ,שהארצות שהחזיקו בהן עולי מצרים חייבות בחלה מדאורייתא ,למרות שאין
להן קדושה לענין תו"מ )הל' תרומות א:ה( .חיוב במקומות אלה עשוי להעיד על מחייב של
"שם א"י" ,בניגוד ל"קדושת א"י" ,בדומה לעגלה ערופה )הל' רוצח ושמה"נ י:א( וסמיכה )הל'
סנהדרין ד:ו( ,ואכמ"ל.
 27האחרונים דנו בחקירה זו ביחס לטבל בכלל ,ומו"ר הרמ"ר שליט"א הציע לחלק בין חלה
ותרומה בנקודה זו ,כשבחלה ה'שם טבל' נובע מחובת הנתינה ואילו בתרומה מדובר על דין
בפני עצמו .עיין במאמרו "שיטת הרמב"ם בענין הפרשת והולכת תרומה וחלה ביו"ט" )בית
יצחק ,ל"ד עמ'  ,(232-231שם הוא חילק כן על בסיס דיוקים אחדים בניסוח הרמב"ם ,ושמעתי
ממנו הוכחות אחרות :למשל ,הנודע ביהודה )מהד' תנינא סי' ר"א( הבין כי בתרומה אין שיעור
להפרשה כלל ועיקר ,ואילו ביחס לחלה חטה אחת פוטרת את הכרי אבל לא קיים את מצוות
הנתינה לכהן בפחות מכדי נתינה ,ועיי"ש באריכות .יש להעיר שהרמב"ן )שבת טו .ד"ה שמאי
אומר( כותב" :שמעתי בשם ר"ת ז"ל דכיון דכתיב בחלה תרימו תרומה ותתנו לכהן וקיי"ל
שיעור אוכלין בכביצה ,פחות מיכן אינה חלה ולא מקיימא בה מצות נתינה" .ראיה נוספת היא

560

בן ציון למפל

איסורי האכילה של
ועולה  /שהוא מחלק בין תרומה לחלה.
טבל אינם  /נפסקים ביחד במשנת הרמב"ם;  /האיסור לגבי תרומות ומעשרות /
28
הדברים כמים צלולים
בלבד מופיע במאכלות אסורות.
ונהירין  /לאור דבריו בהלכות סנהדרין:
כל מחוייבין מיתה בידי שמים שהן בלא תעשה ויש בהן
מעשה שלוקין עליהן שמונה עשר ,ואלו הן) :א( זר שאכל
תרומה גדולה)...ה( האוכל טבל שלא הורם ממנו תרומה
29
גדולה ותרומת מעשר) ,ו( האוכל עיסה שלא הורמה חלתה.
בברייתא ,30אשר היא ודאי מקורו / ,כתוב "האוכל טבל" ותו לא;  /מאיזה טעם
מזאת הראיה,
הרמב"ם ָס ָטה  /מן הברייתא ,וחילק בין תרומות לחלה?!
ֻשׁר;  /הרי חוצצת מחיצה של ברזל /
נוסף על השאר / ,מוכח בכח כי הקו לא י ַ
על פי דרכנו,
בין חלה לתרומה לענין טבל.
נוכל לחדש  /כי לכל הטבל "שם אחד" יש / ,וסדרת הטבל ברצף יושבת;  /חוץ
ֶבת.
כלומר ,הטבל
מחלה ,לבדה נ ְִשׂג ֶ
שהיה ְל ָפנִים  /לא חוזר ונעור ,תחיית המתים  /אין כאן; אלא ֵמ ָח ָדשׁ נוצר ' /שם
טבל' לחלה ,שאינו ִמ ְכּ ָבר.

מדברי המאירי )פסחים לז .ד"ה המדומע( ,וכן כתוב בראב"ן )פסחים תל"ד ,ד"ה אין לשין את
המצות( ,שמותר לכהן לאכול טבל של חלה ,אך לא של תרומה! על כל פנים ,הרמב"ם הוא
הבעלים על החילוק בין חלה לתרומה ,ולכן נביא ראיה מדבריו.
 28הרמב"ם פוסק את איסור אכילת טבל בהל' מאכלות אסורות )י:יט-כא( ,ושם הוא משמיט כל
זכר לחלה ,וכן בסה"מ )לא תעשה קנ"ד( .יתר על כן ,בהלכות אלה הוא אומר ש"בהלכות
תרומות ומעשרות יתבאר איזה דבר חייב בתרומות ומעשרות ואיזה פטור ,"...והרי דיני חלה
נמצאים בהל' ביכורים .אודות איסור אכילת טבל של חלה אין אנו יודעים אלא ממקום אחד
בהל' ביכורים )ח:ה( ,ואף זאת כבדרך אגב" :נתגלגלה בחטים ונטמטמה בשעורים האוכל
ממנה קודם הפרשת חלה חייב מיתה מפני שהיא טבל ,לפיכך אם היתה העיסה חייבת בחלה מן
התורה האוכל ממנה לוקה ככל אוכל טבל ואם היתה חייבת מדבריהם מכין אותו מכת מרדות".
 29רמב"ם הל' סנהדרין יט:ב .על אכילת טבל של מעשרות אין חיוב מיתה )הל' מאכ"א י:כ(.
 30תוספתא כריתות פ"א ה"ה וזבחים פי"ב הי"ז; בבלי סנהדרין )פג.(.

טבל בתרומות ומעשרות ובחלה
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צפוי ,על פי האמור לעיל / ,שעל חלה לא יחול האיסור ' /בל תאחר' ,דחפצא
והנה ,כבמתן תורה בסיני / ,נשמע
הטבל  /שונה ולכן אין קלקול באיחור.
דבר ה' בירושלמי דמאי:
תנינן חלה בין ראשון לשני .רבי יונה בשם רבי זעירא :זאת
אמר חלה אין בה משום בל תאחר .רבי יוסי בשם רבי זעירא:
אין משנה אמורה על סדר .ולא בדמאי נן קיימין? לא כן אמר
רבי בא בריה דרבי חייא בשם רבי יוחנן ,מתני' בדמאי הא
בודאי לא ,והכא בדמאי אנן קיימין! תני ר' חייא :אף בודאי.
עליה ר' יונה בשם ר' זעירא אמ' :זאת אומרת חלה אין בה
משו' בל תאחר .ר' יוסי בשם ר' זעירא אמר :אין משנה
אמורה על סדר ,אלא תקדים חלה לראשון .מעתה תהא חלה
חייבת במעשרות ,ומעשרו' לא יהו חייבין בחלה ,שכל הקודם
את חבירו חבירו מתחיי' בו? ותני כן ,העושה עיסה מן
31
הטבל...
אַחר?  /חד אמר "הן" ואידך "לאו"" / .והלא התנא בדמאי
אָת ָך וחלתך לֹא ְת ֵ
ְמ ֵל ְ
מדבר / ,ואין להשוות הודאי אליו"?!
ַד ֵאי משנתנו
"לא ,אף ְבּו ָ
שנויה" / .אם כן ,השאלה לשתים מתפצלת –  /שתי מחלוקות זו בזו תלויה/ :
ַד ֵאי יש
ואם בין דמאי ְלו ָ
אם חלה בבל תאחר נכללת,
חילוק?  /לאור האמור ,הפירוש ַחד כשמש  /בצהריים ,רקיע כולו דלוק/ ,
וכס ִכּין המוציא דם הוא הנפש:
ֶצף של
ר' יונהָ " :הר ֶ
ַ
טבל נ ְִשׁ ַבּר  /בין השאר לחלה ,ומותר להקדים" / .ר' יוסי" :והרי בדמאי מדובר,
משום ֶשׁבּוֹ 'שם טבל'
 /ודוקא בו אוּכל להסכים
 31ירושלמי דמאי פ"ה ה"א .שנינו במשנה בדמאי )ה:א(" :הלוקח מן הנחתום ,כיצד הוא
מעשר? נוטל כדי תרומת מעשר וחלה "...מכך דייק ר' יונה שאפשר להקדים תרומת מעשר
לחלה.
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איננוּ / ,ואילו חלת ודאי ותרומות  /באותו 'שם טבל' אחד ישתתפו" / .אם כן,
בחידוש שהצענו לעיל:
תלויה המחלוקת הזאת
האם  /הטבל בקבר עוד לא מת / ,ועם חיוב חלה ָצץ לחיים?  /או שמא מסלול
כאשר תרומה ומעשר
שׁוֹבת
הטבל ֵ
לוּלא ְראוֹת העיניים; /
ֵאָמן ֵ
ניטלים / ,וטבל של חלה הוא חידוש ומופת / ,לא י ֵ
32
ְבּ ִריָּה בפני עצמו / ,רוח אחרת ִעמוֹ?

 32בהמשך הירושלמי מקשה לשיטת ר' יוסי ,שאם חלה יש בה משום בל תאחר אזי יהיה שייך
הכלל "כל הקודם את חבירו ,חבירו מתחייב בו" .כפי שראינו לעיל ,כלל זה מבטא היטב את
העובדה שאיסור בל תאחר פירושו קלקול החפצא של טבל ,וממילא מסתבר שזו תהיה נפק"מ
לשאלה האם לחלה יש 'שם טבל' חדש או לא .על כל פנים ,תשובת הירושלמי אינה ברורה דיה,
ויעויין במפרשים על אתר.

 

 *
 
איתא בגמ' )שבועות יח" (:תנו רבנן 'והזרתם את בני ישראל מטומאתם'
)ויקרא ט"ז( אמר ר' יאשיה מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך
לוסתן .כמה? אמר רבה עונה ".ועיין שם ברש"י "והזרתםוהפרשתם .אזהרה
לישראל דסמיך ליה והדוה בנדתה בההוא עניניא .עונה במסכת נדה מפורש
או יום או לילה אם וסתה ביום יפרש כל היום ואם וסתה בלילה יפרש כל
הלילה".
ומסתימתו של רש"י משמע שחיוב הפרישה סמוך לוסת הוי דין
מדאורייתא ,ונלמד מסמיכות הפרשיות .אמנם ,עיין ברשב"א )שבועות יז :וכן
כתבו הריטב"א והר"ן שם( שכתב "אבל הא דאמרינן 'והזרתם את בני ישראל
מטומאתם ,מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן' ,האי לאו
עשה שבנדה הוא דלאו דאורייתא הוא אלא אסמכתא בעלמא הוא .ותדע דקי"ל
וסתות לאו דאורייתא ואפילו בשעת וסתן  ".ומבואר מדבריו שחיוב
הפרישה בשעת וסת ממש הוא אחד מדיני וסת שבהם פליגי האמוראים אם הם
דאורייתא או רק דיני דרבנן )עיין נדה ט ,.טו ,.טז .(.וכיון דקי"ל במח' זו כמ"ד
דוסת דרבנן ,ודאי חיוב הפרישה שהוא  לוסתה הוא גם כן רק מדרבנן .אבל
באמת המחלוקת דוסתות דאורייתא או דרבנן אינה מובאת בגמרא בנוגע לחיוב
פרישה אלא לגבי שאר דיני וסת שהם :א( חיוב בדיקה בשעת וסת ,ב( אם בדקה
וראתה אחר וסתה מחזקינן אותה בטומאה משעת וסתה ,ג( אם לא בדקה ולא
ראתה האם מחזקינן אותה בטומאה .וכן מדוייק בלשון רש"י בכמה מקומות.1
* אפריון נמטייה לידידי ר' רפאל סטוהל שיחיה שכל דברים אלו נתחדשו ונתלבנו רק ע"י
יגיעתו ועמלו .וגם תודתי נתונה לגיסי החשוב ר' משה הלוי וואלפיש שיחי' שנהניתי מאד מכל
הערותיו והארותיו .יישר כחם לאורייתא.
 1עיין רש"י נדה י .ד"ה וסתות דאורייתא ,ודף טו .ד"ה וסתות דרבנן .וכעין זה איתא ברא"ה
בבדק הבית )ז:ב( בפירוש ובריטב"א בשם הרמב"ן בשבועות )יח .(:וע"ע ברש"י בהריות ח:

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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חזינן דרוב ראשונים סוברים דהמחלוקת דוסתות דאו' או דרבנן גם כן
שייכת לחיוב הפרישה בשעת וסת ממש .ולמ"ד דפרישה זו מדרבנן ודאי חיוב
הפרישה מאשתו סמוך לוסתה הוא רק מדרבנן .2אולם ,לפום ריהטא ,בין לשיטת
רש"י ובין לשאר ראשונים הסוגיא אינה מובנת כלל וכלל .כי לכאורה יש חיוב
מדאורייתא לפרש מאשתו סמוך לוסתה ,ובודאי בשעת וסתה ממש ,לא מטעם
הלל"מ או פסוק ד'והזרתם' ,אלא מדיני חזקת ג' פעמים שמחזיקים בה איסורים
בכל התורה כולה? ומאי שנא וסת קבוע ,שאשה זאת כבר ראתה ג' פעמים או
בזמן מפורט או באיזה סימן הגוף ,משאר חזקות? ובודאי יותר קשה על
הראשונים שסוברים שהפרישה רק מדרבנן? ובאמת הגמרא )יבמות סד (:גופא
כוללת וסת קבועה דאשה בין שאר חזקות ג' פעמים.
ולכן ,הסברא נותנת שכשם שכל איסורים שמבוססים על חזקות ,כמו
איסור לישא אשה קטלנית ,והאיסור למול מי שמתו אחיו מחמת מילה ,הם
איסורים דאו' ,גם החיוב לפרש מאשה בשעת וסתה ודאי צריך להיות
מדאורייתא .ולכן ,צריך להבין איך פליגי בה אמוראי אם וסתות דאו' או דרבנן?
וקושיא נוספת היא ,שמפורש הוא בראשונים שבזמן האמוראים המציאות היתה
שרוב נשים היו להן וסתות קבועות ורוב נשים ראו בוסתן .וממילא גם צריך
לאסור אשה בשעת וסתה מדאורייתא מכח רובא דליתא קמן שמצאנו בכל
התורה כולה.
וקושיא אלימא כזו בודאי כבר דנו בה כמה מגדולי האחרונים ועלינו
לעיין בדבריהם:
עיין בשו"ת נודע ביהודה )מהדו"ק יו"ד סימן נה ,נו( שכתב" ,ואומר
אני אף שנחלקו תנאים ואמוראים אם וסתות דאורייתא או דרבנן אין טעם
שמפורש שם כדברינו שחיוב הפרישה מדאורייתא .אמנם ,עיין ביבמות דף סב :שמשמעותו שם
שרק חייב לפרוש מדרבנן ,אבל עיין גם בתוס' ובריטב"א שם .הריטב"א מסיק כשיטת הרמב"ן,
דפרישה ממש סמוך לוסתה ,כגון חצי שעה ,היא דאורייתא אבל בכל העונה היא דרבנן בלבד,
וכן שיטת הרא"ה בבדק הבית )ו:ב(.
 2ולכאורה לפי ראשונים אלו המ"ד דפרישה בשעת וסתה היא דאורייתא ודאי יכול לומר
שסמוך לוסתה הוא עדיין דרבנן.

יסוד דיני וסת
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פלוגתתם דלמ"ד וסתות דרבנן אז מן התורה לא אמרינן חזקה אורח בזמנו בא
ועיקר חזקה זו תהיה לדידיה רק מדרבנן ,א"ו גם לדידיה חזקה זו היא ככל
החזקות שבש"ס וחזקה מן התורה היא כדאמרינן בפ"ק דחולין ,אלא דנגד חזקה
היא חזקת האשה שבחזקת טהרה עומדת ולכך מן התורה אוקמינן חזקה להדי
חזקה וזהו טעם המ"ד וסתות דרבנן .והנה כבר נודע אוקימתא דרבא במסכת
גיטין דף כח :לשמא מת לא חיישינן ולשמא ימות חיישינן .ופי' רש"י שם דשמא
מת הוא נגד החזקה אבל שמא ימות לא מרעינן החזקה בהכי...
"ומעתה גם גבי אשה דכל אשה יש לה חזקת טהרה שהרי עכשיו היא
טהורה ולא חיישינן שמא כבר נטמאה בטומאת נדה שזה נגד החזקה אבל אין
להאשה חזקה שלא תראה נדה אחר שעה שאין בזה חזקה שהרי בפעם אחת
עתידה לראות נדה שהרי לא תהיה טהורה לעולם ולכן איכא למיחש בכל שעה
שמא תראה ...ולכך וסתות לענין לאסר לשמש סמוך לוסתה הוא לכו"ע מן
התורה לפי שאמרינן חזקה אורח בזמנו יבוא וליכא למימר העמד נגד חזקה זו
חזקת טהרת אשה שהרי בזה דחיישינן שמא תראה לא מרעינן עדיין חזקת טהרה
והוא ממש כמו שמא ימות וא"כ ליכא חזקה הסותרת לחזקת אורח בזמנו בא,
ולכך אסורה מן התורה וקרא ד'והזרתם את בני ישראל' דרשא גמורה היא ,אבל
אם כבר עברה וסתה למימר וסתות דאורייתא לטמאה לשעבר לומר שראתה
בשעת הוסת נגד זה יש חזקת טהרה הסותר לזה .לכך סברי כמה תנאי ופסקינן כן
הלכתא דוסתות דרבנן".
דהיינו ,שאפילו למ"ד וסתות דרבנן החיוב לפרש סמוך לוסתה ודאי
מדאורייתא ,כמו שהסברנו בשיטת רש"י – דודאי מ"ד וסתות דרבנן לא פליג
שיש חזקה אורח בזמנו בא – וחזקה ודאי מדאורייתא .3ומדמה החשש ששמא
תראה לדברי רבא במסכת גיטין )כח (:דאע"ג דאשת כהן יכולה לסמך על חזקת
חי של בעלה לאכל תרומה ואין חוששין שמא מת ,שהרי יש לו חזקת חי ,אם
בעלה נתן לה גט לחול שעה אחת קודם מיתתו חוששין שמא ימות ,שאין זה
כנגד החזקת חי ,ואסור לה לאכל תרומה מעכשיו.4
 3וע"ע בשו"ת חת"ס יו"ד סימן קע ,וערו"ה יו"ד קפד:ז ,וחידושי הגר"ח איסו"ב ד:יב שכולם
הלכו בשביל הזה.
 4עיין שערי יושר ב:ח לטעם שחיישינן שמא ימות ולא מועילה חזקת חי לענין זה.
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אמנם ,כבר הבאנו לעיל שמפורש בדברי הראב"ד והר"ן והרשב"א
שלמ"ד וסתות דרבנן אפילו הפרישה רק מדרבנן והדרשא אסמכתא בעלמא היא,
וממילא הדרא קושית הנוד"ב לדוכתא בהבנת שיטות אלו .ולכאורה עצם דברי
הנוד"ב מרפסין אגרא ואין להם קיום .שהרי אם דבריו נכונים ,כשם שהאשה
אסורה לאכול בתרומה לעולם שחוששין שמא ימות ,כמו כן כל אשה שאין לה
וסת קבוע צריך לאוסרה לעולם ,שחזקת הטהרה אינה מועילה לגבי העתיד
וצריכים לחוש שתראה בכל שעה ושעה ?5וכמו כן אפשר להקשות לפי דבריו
שלעולם צריך לאסור כהן ליכנס לבנין שיש בו אחרים שחוששין שמא ימותו
ויהיה באהל המת .ובודאי בבית שיש שם גוסס צריך לאסר שיש כבר לידת
הספק ,אבל זה אינו ,שהרי נחלקו האמוראים בנזיר )מג (.אם יש איסור לכהן
לכנס לבית שיש שם גוסס .וסברא זו של שמא ימות חיישינן אינה מובאה בכל
הסוגיא .ועיין בטור ובית יוסף )יו"ד סי' ש"ע( שיש מתירין למעשה לכהן ליכנס
לבית שיש שם גוסס .ומבואר שם בנזיר שאפילו המחמירים לא החמירו מטעם
שמא ימות חיישינן.

 
אלא נראה שודאי אין כונת "שמא ימות חיישינן" שלעולם חיישינן
שמא יעבור על איסורים בעתיד ,אלא שצריך לחוש שמא עובר באיסור ,
מחמת מה שיהיה בעתיד .וזוהי כונת הגמרא שאם הגירושין חלים שעה אחת
קודם מיתת הבעל צריך לחוש למיתתו כי שמא איסור אכילת תרומה כבר חל
עכשיו .אבל בנידון דידן ,ודאי אין שום איסור עד שפירסה נידה ,ולכן אין כאן
שום שייכות ל"שמא ימות חיישינן" ואין צורך לחוש לדם.
ובאמת זוהי גופא טענת רבינו תם על ה"ר מנחם מיונ"י בתוספות
קידושין )מה :ד"ה בפירוש( .ועיין שם שה"ר מנחם מיונ"י אסר לקדש קטנה
שהלך אביה לארץ רחוקה" ,שחיישינן שמא יקדשנה אביה לאיש אחר במקום
שהוא ונמצא בא זה עליה באיסור אשת איש" .והשיב לו רבינו תם "דכיון דלא
 5והערני לזה האברך החשוב ר' רפאל סטוהל שיחיה .ואח"כ גיסי החשוב ר' אריה ליב וסטרייך
הראני שקושיא זו נמצאת בספר המאיר לעולם להרה"ג מאיר מיכל ראבינוויץ .וע"ע בשו"ת
אג"מ יו"ד ב:סח שמקשה שלפי הנוד"ב צריך לאסר אשה אפילו אחר העברת זמן וסתה מטעם
שמא ימות חיישינן.
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חיישינן שמא קידש א"כ היא מותרת לעולם דכל שעה ושעה יש לנו לומר
דעדיין לא קידש ואפי' חיישת שמא יקדש הואיל וכל שעה יש לומר עדיין לא
קידש מותרת היא אצלו ולא דמי לשמא ימות דהתם מיירי שאסר את אשתו
בתרומה כשהגט חל שעה אחת לפני מיתתו ואיכא למימר דמיד ימות נמצא דכל
שעה אסורה לאכול בתרומה דאיכא למימר דמיד ימות אבל הכא דאינה אסורה
עד שיחולו הקידושין שקידש אביה שם כל שעה איכא למימר עדיין לא חלו
הקידושין ".כלומר ,דרק חוששין לעתיד אם יש נפקותא לדינא  .כי רק
אם הדין של עכשיו תלוי במציאות העתיד אז אינו יכול לסמך על החזקה ,דאין
היא מורה על העתיד .אבל אם הדין של עכשיו תלוי במציאות של עכשיו ודאי
יכול לסמך על החזקה וזהו גופא שמא מת לא חיישינן ,שהחזקה מורה שהוא
עדיין חי.
וקושיא נוספת היא בדברי הנוד"ב שכתב של"ד וסתות דאורייתא
הדרשא של ו'הזרתם' הוי דרשא גמורה .אבל באמת אם החשש נובע מדיני חזקה
אין צורך כלל לשום מקור.
ועוד עיין במהר"ץ חיות )נדה טו (.שמסביר דמ"ד וסתות דרבנן סובר
דכיון דלא ארגשה יש ריעותא בחזקה .6אבל ודאי אינה ריעותא אלא לאחר שזמן
הוסת כבר עבר ולא הרגישה .אבל החזקה שלפני הוסת שמחייבת הפרישה,
חזקה גמורה היא בלי שום ריעותא .ולכן צריך לומר לפ"ז שחיוב הפרישה הוא
מדאו' אפילו אם וסתות הן מדרבנן .וכבר בארנו שזה נגד כמה ראשונים.
ועיין עוד בשערי יושר )ב:ח( שגם קשה לו למ"ד וסתות דרבנן וכתב,
"וגם למ"ד וסתות דר' י"ל דלענין לחוש שמא תראה או ראתה שלא בשעת וסתה
לכו"ע איכא חזקה אורח בזמנו בא ,דהנה באמת קשה למה יפלגו בחזקה זו יותר
משאר חזקות דכה"ג כמו שור המועד ואחיות מוחזקות ומתו אח' מחמת מילה,
וי"ל מחמת דאיכא הרבה מקרים דמסלקים הדמים כמו חרדה מסלקת הדם
ועיבור וחולי דאבריה כבדים עליה מסלקים הדם משו"ה סברי כמה תנאי
ואמוראי דרוב זה אינו רוב גמור ,וכל אשה בחזקת טהרה עומדת ואין כח ברוב
כזה לסתור החזקה וקיימא בחזקתה " .וממשיך לומר שלמ"ד וסתות דרבנן "כיון
דסובר דאינו רוב מעליא ]שתראה ביום זה[ אין ראוי לחוש שנראה בשעת ביאה,
 6וכעין זה נמצא בחוו"ד ביאורים יו"ד קפד:י.
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רק ברוב שעות היום ".ולכן ,אין חיוב פרישה מדאורייתא .אבל לכאורה עיקר
דבריו הם קשים .שלכאורה אפילו אם יודעים שאישה זו אינה מעוברת ולא
חולה עדיין אין חשש מדאו' ,וצ"ע.
ועיין בחזו"א )הל' נדה סי' עט-פ( שתירץ בסגנון דומה "שמ"ד דרבנן
סבר כיון שהימים חלוקין במאכל ובמשתה ובשינוי האויר אשר כל אלה עלולין
לשנות את זמני הראיה ולכן אין להוציאה מחזקתה ".אבל לכאו' גם זה צריך
עיון שכבר ראתה ג' פעמים בזמן זה אע"פ שהמאכל והמשתה והאויר היו
חלוקין.
וכדי להבין מהי המחלוקת אם וסתות דאו' או דרבנן ,ואיך היא מתייחסת
לחזקות בכל התורה כולה ,צריך להקדים בגדרה של וסת ,ואיך נקבעת.

 
איתא במשנה )נדה סג" (.ואלו הן הוסתות מפהקת ומעטשת וחוששת
בפי כריסה ובשפולי מעיה ושופעת וכמין צמרמורות אוחזין אותה וכן כיוצא
בהן ,וכל שקבעה לה שלשה פעמים הרי זה וסת ".ופשטות המשנה היא שכל
מעשה הגוף שבא עם ראיית דם ג' פעמים קובע וסת ,וממילא יש חיוב מכאן
ולהבא לחוש לדם במעשה זה .אמנם ,מבואר בגמ' נדה )יא (.דלא כל מעשה
הגוף יכול לקבוע וסת .ועיין שם שכתוב "א"ר הונא קפצה וראתה קפצה וראתה
קפצה וראתה קבעה לה וסת .למאי? אילימא לימים הא כל יומא דלא קפיץ לא
חזאי ,אלא לקפיצות ,והתניא כל שתקבענה מחמת  אפילו כמה פעמים לא
קבעה וסת .מאי לאו לא קבעה וסת כלל? לא – לא קבעה וסת לימים לחודייהו
ולקפיצות לחודייהו אבל קבעה לה וסת לימים ולקפיצות .לימים לחודייהו
פשיטא? א"ר אשי כגון דקפיץ בחד בשבת וחזאי וקפיץ בחד בשבת וחזאי,
ובשבת קפצה ולא חזאי ובחד בשבת חזאי בלא קפיצה ,מהו דתימא איגלאי
מילתא למפרע דיומא הוא דקגרים ולא קפיצה ,קמ"ל דקפיצה נמי דאתמול
גרמא ,והאי דלא חזאי משום דאכתי לא מטא זמן קפיצה .לישנא אחרינא :א"ר
הונא קפצה וראתה קפצה וראתה קפצה וראתה קבעה לה וסת לימים ולא
לקפיצות .היכי דמי? א"ר אשי דקפיץ בחד בשבת וחזאי וקפיץ בחד בשבת
וחזאי ולחד בשבת חזאי בלא קפיצה דהתם איגלאי מילתא דימא הוא דקגרים".
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ועיין ברשב"א שם שמביא שיטת הרז"ה ורש"י 7שמפרש הגמ' שר'
הונא סובר דקפיצות לחודייהו קובעות הוסת .8דהיינו ,שאשה שקופצת וחזאי ג'
פעמים זא"ז ,בפעם הבאה שקופצת צריך לחוש לדם .אבל רוב הראשונים פרשו
הגמ' כפשוטו שודאי קפיצות לחודייהו אינן קובעות לה וסת כדמפורש בדברי
הברייתא" ,כל שתקבענה מחמת  אפילו כמה פעמים לא קבעה להוסת".
אבל ודאי הם מסכימים שקפיצות עם ימים יכולות לקבוע וסת מורכבת .דהיינו,
שקפיצות קובעות וסתות רק אם כולן היו 'בחד בשבת' .ועיין עוד ברשב"א
שמסביר בפשיטות שהחילוק בין מעשי הגוף שעל ידם אנו קובעים וסתות,
ומעשי אונס שא"א לקבוע וסתות ע"י ,הוא שהאונס " ,לוסת שיבוא ,אבל
וסת הנקבע הרי הוא נקבע בהן ,כגון שהיא רגילה
לפהך ולהתעטש ורואה ...וטעמא שאין אלו  לוסת שתבוא אלא אדרבה
הוסת גורמת למקרים אלו שיבואו ".כלומר ,שמעשה הגוף שהוא רק סימן
שיבוא הדם – על ידו אנו יכולים לקבוע וסת ,אבל אם הוא הסיבה שיבוא הדם
אין קובעים וסת על ידו .ומבואר מהמשך דבריו שאפילו אכלה פלפלין או שום
וראתה ,אינה קובעת וסת כיון שהאכילה גורמת לראייה.
אמנם ,מפשטות הגמ' נדה )סג (:משמע שאכלה שום וראתה ג' פעמים
קובעת וסת .ועיין בתוס' שם שקשה להם ,מהו החילוק בין קפיצות שאינן
קובעות וסתות ,ואכילת שום? ותירצו" :אכלה שום לא חשיב אונס כמו טורח
של קפיצה ,שאין הראייה באה ע"י טורח אלא ממילא ".כלומר ,שאע"פ
ששניהם גורמים להדם ,בקפיצות כאילו הן דוחפות הדם לחוץ מן הגוף מחמת
טרחתם ,משא"כ באכילת שום ,שהאכילה גורמת שהדם יצא מעצמו ממילא.
על כל פנים ,בין לשיטת הרשב"א ובין לשיטת התוס' הדינים הם
סתומים והקושיות הן רבות :כי לכאורה מילתא בלי טעם הוא שא"א לקבוע וסת
ע"י מעשה הגורם .ובפשטות הסברא נותנת להיפך שאם אנו יודעים שאיזה
מעשה הוא גופא הגורם ליציאת הדם ,ודאי יש לנו לחוש לו יותר ממעשה הגוף
שהוא רק סימן לדם .ולכאורה נגד השכל הוא שאנו יודעים שיש שייכות בין
הקפיצה והראייה ,ואעפ"כ לא קובעים וסת על ידה ,ומותר לשמש מיד אחר
 7לכאורה אינו מוכרח בדברי רש"י דאפשר דהוא רק מסביר את ההו"א.
 8וכן היא דעת הרמב"ן בהלכותיו וכן פסק הטור בסימן קפט.
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הקפיצה .ובודאי יותר קשה לאחרונים )עיין מה שהבאנו לעיל משו"ת נוד"ב
ודעימיה (.שמחייבים פרישה ע"י חזקת ג' פעמים ,שודאי יש כאן חזקה בג'
קפיצות? 10,9וגם צריך ליתן הסבר לחילוק שחילק תוס' בין אכילת שום ,שהדם
בא ממילא ,וקפיצות שהוא בא מחמת הטורח .ועוד צריך להבין מהותה של וסת
מורכבת מקפיצות וימים ,והטעם שיכולים לקבוע וסת ע"י שניהם ביחד ולא ע"י
קפיצות לחודייהו.
ונראה לפענ"ד לומר מחמת תוקף הקושיות שבאמת ענין הוסת אינו רק
חשש שיבוא הדם ,אלא שהיא גופא  .   וממילא ,כיון
דאשה בשעת וסתה כאילו היא כבר התחילה נדותה ויש לנו בפנינו ,
אז חוששין שתהליך נדותה ימשיך ותראה עוד .דהיינו ,שנדות הכתובה בתורה
לא רק ראיית דם בלבד שגורמת טומאה ואיסור לבעלה ,אלא שהיא כוללת כל
המאורע וחוייה של תהליך הנדות ,שהיא התהליך הטבעי של גוף האשה להוציא
דם ממקורה בכל חדש וחדש .ולכן ,אולי יכול לומר שכל אשה שיש לה המראות
כאשה שכבר התחילה תהליך נדותה ,ממילא חל עליה מעמד הלכתי כנדה
במקצת .ואפילו אם על פי טבע עדיין אין לה שום שינוי בגופה ,כיון שאנו רואים
אותה כאשה בתוך תהליך נדותה צריך להתנהג עמה כנדה במקצת ,וחוששין
שיבוא בדם .ואם עברה שעת וסתה ולא בדקה חוששים שראתה ,שהרי היא
כנדה בעינינו .וזהו החידוש של וסת – שכיון שהיא רגילה לראות בזמן זה או
במעשה זה ממילא הם מביאים עמהם התופעה של נדות ,וזו גופא נחשבת
כתחילת התהליך של נדות אע"פ שעדיין לא ראתה.

 9ואין לתרץ על פי הרמ"א קפט:יז שפסק כההג"מ שסובר שאע"פ שאין קובעים וסתות על ידי
אונס" ,מ"מ חוששת לו כמו לוסת שאינו קבוע" ,וממילא יש חיוב פרישה אפילו בקפיצות ,כי
לא מצינו רמז לזה בשאר ראשונים .ובודאי קשה על הרמב"ם שלא כתב שום איסור ביאה אחר
מעשה אונס .ואפילו לההג"מ קשה ,שלכאורה חיוב הפרישה בקפיצות הוא רק מדרבנן ככל וסת
שאינה קבועה ,ועדיין צריך להבין למה אין חיוב מדאו' להשיטות שוסת קבועה היא
מדאורייתא?
 10ועיין בלבוש שתירץ שא"א לקבוע וסת ע"י מעשה אונס דכתיב" ,כי יזוב זוב דמה ",ולא ע"י
אונס .ולכאורה קשה שדרשא זו לא נמצאת בחז"ל .ויותר קשה הוא שמפורש בש"ס וברמב"ם
)ה:א( שה"אשה מתטמאת באונס בין לנדה בין לזיבות ".ולכאורה הפסוק יותר שייך לאיסור
נדה מקביעות וסת.
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למשל ,אם רגילה לראות בט"ו של כל חדש וחדש ממילא כשבא יום
ט"ו ,אע"פ שעדיין לא ראתה ,בעיניה ובעינינו זהו יום נדותה ויושבת ומצפה
לראות .וכן בוסת הגוף ,אם רגילה לפהק קודם הראייה אז כשמתחילה לפהק
בעיני האדם מעשה זה נחשב כתחילת התהליך של נדות .כי ידוע הוא שפיהוק
הוא סימן שיבוא הדם .וכל דברים אלו בעיני האדם נעשים כחלק מתהליך זו של
הוצאת דם מקור מגוף האשה .ובודאי ,אם בדקה ולא ראתה כל זמן הוסת,
איגלאי מילתא למפרע שבאמת לא היתה תחילת נדותה .וחשוב להדגיש שזה לא
 תלוי בטבעה – אם באמת גופה התחילה התהליך של הסרת דם ,אלא גם
תלוי בתפישת האדם ,אם נראית כאשה שכבר התחילה תהליך נדותה.11
ובאמת יש כבר תקדים למושג זה ,שנדות אינה רק ראיית דם בלבד,
מדיני הרגשה :איתא בגמ' נדה )נז" (:בבשרה ,עד שתרגיש בבשרה ".ולומדים
מכאן שאין האשה מתטמאת טומאת נדה מן התורה אא"כ הרגישה בשעת יציאת
הדם .וכבר דנו בה כמה מגדולי האחרונים אם ההרגשה הוא תנאי בראייה –
שאין ראיית דם נדה בלי הרגשה ,או שההרגשה רק סימן שבא הדם מן המקור.12
וכבר הוכיחו בכמה ראשונים שאף אם דם זה הוא ודאי מגופה ,אינה טמאה
מדאורייתא אם לא הרגישה .ואם כנים הדברים מוכח שראיית דם בלבד אינה
גורמת למצב של נדות ,אלא שכל המאורע של הסרת דם ממקור האשה זהו
נדות ,ובודאי הרגשת האשה ,שהיא תרגיש בעצמה שגופה מוציאה דם מקורה
לחוץ ,חלק חשוב ממאורע זה ,וממילא היא מעכבת דיני נדות .ולכאורה יש כאן
דמיון להבנתינו בסוגיא דוסת.
ועל פי דברינו כל התמיהות שתמהנו בסוגיא דקפיצות נופלות מאליהן:
שהרי ,אם הוסת היא רק זמן שחוששים שיבוא הדם ודאי יכולים לקבע וסת ע"י
קפיצות ,דמוחזק לנו שהיא רגילה לראות ע"י .אבל כיון דבאמת הוסת היא
 11ואולי אפשר להוסיף קצת הסבר למהלך זה על פי מה שנמצא בראשונים על התורה )עיין
רש"י תחילת פ' תזריע והרמב"ן שם ובויקרא יח:יט( בענין טומאת נדה .שמבואר מדבריהם
שהמצב של נדות בתורה אינו נובע מעצם הדם אלא שהדם הוא רק סימן לחולי הגוף .וממילא,
מסתברא שמחשיבים תחילת התהליך כתחילת נדותה ולא רק ראיית הדם בלבד.
 12עיין סד"ט )קצ:צג( שמביא שו"ת מהר"ם לובלין שהוא תנאי בראייה ,וחולק עליו .וע"ע
בפרדס רימונים )פת' נדה י (.שמביא כמה ראשונים שההרגשה הוא תנאי .וע"ע בתוס' רי"ד נדה
דף נז :שמשמעותיו שהוא רק סימן שבא מן המקור.
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התחלת התהליך של נדותה ,ממילא פשוט הוא שכשמוציאה הדם ע"י טורח
האונס ,אע"פ שודאי נעשית נדה ,שדם מקורה יצא מגופה ,מעשה האונס אינו
נחשב כחלק של התהליך הטבעי של נדות כלל וכלל .ונראה ,שאשה שהיא
רגילה לראות על ידי קפיצות ,כשקופצת לא מתחילים לראות אותה כאשה בתוך
זמן נדותה אע"פ שיודעים שתראה ,אלא אנו רואים אותה כאשה שדוחפת דמה
לחוץ מעצמה ,בלי התהליך הטבעי של נדות ,וממילא אינה קובעת וסת.
ועפ"ז מובן מה שחילק תוס' בין קפיצות לאכילת שום .שכונתו לומר
שדוקא בקפיצות שהטרחא דוחפת הדם לחוץ בלי תהליך הנדות א"א לקבוע
וסת ע"י .משא"כ באכילת שום ,שהדם עדיין בא ממילא מעצמו ,וכאילו השום
רק ממהר את התהליך הטבעי שלה .וממילא ,בודאי אנו יכולים לקבוע וסת כיון
שיודעים שבאכילה זו מתחיל תהליך נדותה ,והרי היא כעין חלק מתהליך .ולכן,
כשאשה זו אוכלת שום ,מתחילים לראות אותה כאשה שהתחילה תקופת נדותה
וממילא צריך לחוש שתראה .ובודאי מובן מאליו שקובעים וסת מורכבת בין
קפיצות וימים ,אע"פ שאין קובעים בחד מינייהו לחוד .שפשוט הוא שאם
הקפיצות רק גורמות דם ביום מפורט ,אז התפישה בעיני האדם היא שהיום הוא
תחילת זמן נדותה וגופה מוכן להוציא את דמה ,אלא שצריך כח טירחת
הקפיצה .ובודאי לא רואים הקפיצות כאילו הן דוחפות את דמה לחוץ בלי
תהליך נדותה כי אם כן למה רק ביום זה? אלא ודאי זה יום נדותה ,ובאשה זו
הקפיצות הן חלק מתהליך הטבעי שלה .שבכל חודש וחודש היא צריכה אותן
להוציא את דם מקורה ,וממילא קובעים וסתות על ידן.13
ונראה שלפי דברינו עולה לנו הבנה בדברי הריטב"א בשבועות )יח.(.
דאיתא שם בגמ'" :ואיזו היא מצות עשה שבנדה שחייבין עליה? היה משמש עם
הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד חייב מפני שיציאתו הנאה לו כביאתו.
איתמר :אביי אמר משמיה דר' חייא בר רב חייב שתים וכן אמר רבא א"ר
שמואל ב"ר שבא א"ר הונא חייב שתים חדא אכניסה וחדא אפרישה .הוי בה
 13ועפ"ז אולי יש לנו תחילת ההבנה בלבוש שהבאנו לעיל ,שדורש דקפיצות אינן קובעות
וסתות שכתוב "כי יזוב זוב דמה "...שכונתו לומר שהנדות שכתוב בקרא אינה רק יציאת דם
מקור מגופה אלא היא "זיבת הדם" – המאורע של אשה בנדותה מתחילתה ועד סופה .ואע"פ
שהיא ודאי נטמאת ביציאת הדם באונס בלי זיבה זו ,דיני וסת נובעים רק מהתחלת הזיבה .ואם
הדם בא רק על יד דחיפת אונס אין זה זיבה ואין כאן וסת.
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רבה במאי? אילימא סמוך לוסתה ,ובמאן? אילימא בתלמיד חכם בשלמא
אכניסה לחייב קסבר יכולני לבעול ,אלא אפרישה אמאי לחייב ,מזיד הוא?"
ומבואר בגמ' שמי שבועל אשתו סמוך לוסתה ופרסה נדה בשעת תשמיש חייב
קרבן ואינו נחשב כמזיד מפני שסבר שיכול לפרוש קודם נדותה ,ובודאי אינו
אנוס שהוי סמוך לוסתה.
ועיין בדברי הריטב"א )שם יז :ד"ה אכניסה( שמביא קושית רש"י
בסוגיא" :א"ת ובלאו טומאה נמי לחייב משום בעילה סמוך לוסתה?" ותירץ
"שאין זו קושיא ,שאין חיוב כרת וחטאת סמוך לוסתה אלא בשנטמאת בנתיים,
ובבעילת הטומאה ההיא שוגג הוא דסבור יכלני לבעול ".ולכאורה דבריו אינם
אומרים אלא דרשנו מתחילתם ועד סופם .כי פלא הוא שאפילו עלה בדעתו
לחייב כרת וקרבן על מי שבעל אשתו סמוך לוסתה ולא פרסה נדה אפילו בסוף
הביאה – והרי לא בעל נדה! ועכשיו שעלה על דעתו לכאורה צריך לדחות
הקשיא בשתי ידיו .אבל המדייק בדבריו ימצא שכתב "שאין חיוב כרת וחטאת
סמוך לוסתה   בינתיים ".משמע ,שכשנטמאת בינתיים יש חיוב
כרת וחטאת על  הביאה אפילו על הכניסה שהיתה קודם הראייה .וגם משמע
מסוף דבריו כשכתב   " ,שוגג הוא ",משמע שאם היה
מזיד בבעילת נדה ממש בסוף ,אז גם כן חייב כרת על תחלת הביאה ,שהיא קודם
ראיית הדם .וא"כ עלה בידינו חידוש נפלא שאם בעל אשה סמוך לוסתה ופרסה
נדה באמצע התשמיש ,חיוב הכרת נובע גם מתחילת הביאה.
ונראה שאין בדברי הריטב"א שום הבנה אלא ע"פ מה שחידשנו לעיל.
ופשוט לו שהוסת אינה רק גזירה בעלמא שמא תראה ,כי א"כ ודאי לא יעלה על
דעתיה לחייב קרבן עליו .אלא ודאי האשה מתחילה תקופת נדותה בשעת וסתה,
והיא כבר כנדה במקצת וממילא יש צד לחייבה כנדה .ותירץ בפשיטות שנדה
במקצת כזו ודאי אין בה איסור כרת אלא אם פרסה נדה גמורה באמצע
התשמיש ,ואז נחשב כל מעשה הבעילה כבעילת נדה .ואפילו הכניסה נחשבת
כהתחלת מעשה של בעילת נדה גמורה ,אבל ודאי אך ורק מפני שהיא כבר
התחילה נדותה.14

 14ואולי ע"פ דברינו אנו גם יכולים לגלות הבנה בדברי הרשב"א שם .ועיין שם שמביא שיטת
רש"י שחיוב הפרישה סמוך לוסתה הוא מדאורייתא מדכתיב 'והזרתם' .וקשה לו ,שהרי אם
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וכעין זה משמע מדבריו בסמוך בשבועות )יח (:שקשה לו "איך לוקין
על לא תקרב אל הנדה – דהא לאו שבכללות הוא? כי הוא אזהרה שלא לבוא אל
הנדה ,ושלא לפרוש ,כדאמרינן הכא ,
וכמעט מפורש בדבריו כדברינו ,שהאיסור ו'הזרתם' רק
גילוי שיש איסור של 'לא תקרב' על עצם הכניסה בשעת הוסת אם פרסה
נדה באמצע תשמיש .15כלומר ,שחיוב החטאת בא מאיסור ד'והזרתם' שהוא על
הכניסה ממש אע"פ שעדיין לא ראתה .דהיינו ,לא כפשטות הגמרא ש"לחייב על
הכניסה" אינה הכניסה ממש שהיתה סמוך לוסתה קודם הראייה ,אלא שכיון
דיש איסור 'והזרתם' על הכניסה ,סמוך לוסתה ,נעשה שוגג על איסור הנדה
ממש שלאחר הראייה ,וממילא חיוב הקרבן רק בא על איסור נדה ממש .16אבל
הבנת הריטב"א היא שחיוב פרישה סמוך לוסתה אינו רק חשש שיבוא לאיסור
נדות ממש ,אלא שיש בה כבר קצת סיבת איסור הנדה עכשיו ,ויכול לחייב
חטאת עליו.
באמת דין דאורייתא הוא ,אז כשפרסה נדה בשעת התשמיש אין זה שוגג אלא" ,אדרבה מזיד
הוא דקא עבר אעשה ד'והזרתם' ,שהיה לו לפרש שתים עשרה שעות ולא פירש" .ומפורש
בדבריו שאם עבר על עשה ד'והזרתם' במזיד ,אז נחשב כמזיד גם על האיסור נדה עצמה.
ולכאורה תמוה הוא ,כי אפילו אם האיסור ד'והזרתם' מדאורייתא ,ודאי לא עבר על איסור כרת
של נדה במזיד ,שסבר יכלני לפרש קודם הנדות] .ואולי יש לדחות ששיטת הרשב"א הוא שאם
עובר במזיד על גזירה דאורייתא ממילא נחשב כמזיד גם על האיסור עצמו .וצ"ע [.אבל על פי
היסוד הנ"ל דבריו מוסברים בטוב טעם .כי בשעת הוסת וסמוך לה כבר רואים אותה כאשה
בתחילת נדותה .וחידש רחמנא שצריך לפרוש מאשה שכבר התחילה תהליך נדותה כי מסתמא
נדותה תמשיך ,ותראה דם .וכיון דהוי כאילו יש נדה בפנינו עכשיו ,סובר הרשב"א דנחשב
כמזיד על בעילת נדה זו .ואע"פ שבודאי אינו חייב כרת עד שבועל נדה ממש שכבר ראתה דם,
אבל כשתראה דם באמצע הביאה ,רואים כל הביאה כבעילת אשה בנדותה במזיד .וכיון דמזיד
הוא על בעילת ה"נדות" פטור מכל חיוב קרבן שנובע מאיסור זה.
 15ובודאי אם הוא יכול לפרש קודם הראייה אינו חייב כרת ,שאז אין זה אלא בעילת אשה
שהיא בתחילת נדותה ,ורק לאו הוא ד'והזרתם' .ורק אם בסוף הבעילה פרסה נדה אז רואים
שהכניסה היתה  ,אע"פ שבשעת הכניסה רק היתה נדה במקצת .אבל
אם אין לה עכשיו נדות כלל קשה לומר שהכניסה היא חלק מבעילת הנדה ,שבשעת הכניסה
היתה אשה טהורה לגמרי .וקל להבין.
 16וכעין זה משמע מדברי הרמב"ן שם .ואולי יש לדחוק שזה גם כן כונת הריטב"א ,אבל אין זו
משמעותו.
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והשתא דאתאנו להכא יכולים להבין מהי הפלוגתא אם וסתות הן
מדאורייתא או מדרבנן ,והשייכות בין וסתות לחזקת ג' פעמים שבכל התורה
כולה .עיין לעיל שהבאנו קושית האחרונים איך נחלקו הראשונים אם חיוב
הפרישה בשעת וסתה ובסמוך לה דין דאו' או דרבנן ,הרי צריך לאוסרה מטעם
חזקה או רוב ,שהם ודאי דינים מדאורייתא? ואפילו למ"ד שהאיסור הוא
מדאורייתא עדיין קשה למה צריכים מקור חדש מ'והזרתם'? ונראה להוסיף עוד
שקושיות אלו מתחזקות מסוגיא דקפיצות .שכבר בארנו דקפיצות אינן קובעות
וסתות מפני שאינן חלק מתהליך הטבעי של נדותה ,אבל עדיין קשה למה אין
חיוב לפרש ממנה מטעם חזקה?

 
וראשית כל ,צריך להבין מהי מהותו של דין חזקת ג' פעמים .שהרי
בפשטות ,תכלית החזקה בהלכה אינה ליצור דינים חדשים ,אלא כלי הוא
שמבאר מהי המהות או המעמד של איזה חפצא או גברא ,והדינים נובעים
ממילא מהמעמד החדש .שאחר שיודעים מהו החפץ ומהי מהותו ,אנו יכולים
להכריע בדיני התורה ששייכים לו ואיך להתנהג עמו .17לדוגמא ,התורה מעידה
לנו ששור שנגח שלש פעמים הוא שור נגחן ,ומועד להזיק .ועלינו לשייך כל
דיני מזיק שבתורה לשור זה ,ולחייב הבעל בשמירה .וכן באשה קטלנית –
איסורה אינו נובע מחזקתה ,אלא שחזקתה מורה עליה שהיא אשה קטלנית
ובעילתה הורגת .וממילא ,אנו יודעים שאשה כזו אסורה לנשא .ולכאורה פשוט
הוא שכן הם הדברים בנדון דידן .שאחר שאשה זו כבר ראתה ג' פעמים באיזה
זמן או באיזה מעשה הגוף ,ממילא יש לה המעמד של אשה שתראה באופן זה,
ואפילו לגבי דיני דאו' .ולכן ,ודאי צריך לשום עליה כל דיני תורה ששייכים
לאשה שלמודה לראות באיזה וסת .אולם ,החילוק החשוב הוא ,שאצלינו אם
וסתות רק דרבנן אין שום דיני תורה ששייכים לאשה שמוחזקת לראות ,שהרי
עדיין לא ראתה ,וודאי טהורה.
 17וכן מבואר בדברי הגר"ח על הרמב"ם איס"ב ד:יב שכתב" ,וא"כ ה"נ בוסתות דכוותה ]שור
מועד[ עיקר הדין מדין תורה הוא רק דין קביעות וסת ,שזו היא שעת וסתה, ,
והפלוגתא אי וסתות דאו' או דר' הוא רק אי חיישינן לראייה בשעת וסתה מדאו' או לא ,אבל
אה"נ דעיקר החלות דין של וסתות הוא דאו'".
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ונראה לומר שדיני רוב וחזקה רק משוייכים לברר ספק שבידינו
 ,אבל אצלינו יודעים שהיא טהורה עכשיו בלי שום ספק .ואע"פ שיש
חזקה שתראה בעתיד ,אין דין  שנובע ממציאות זו ,וממילא אין דיני
חזקה ורוב שייכים כאן כלל וכלל .שהרי התורה אסרה לבעול אשה ,
ואין ספק שעדיין אינה בנדותה .וזהו גופא המחלוקת אם וסתות דאו' או דרבנן
– האם יש דין נפרד בתורה ששייך לאשה קודם ראיית דם .שלמ"ד דוסתות
דרבנן מדיני תורה מותר להסתכן ולבעול אותה ,ואם פרסה נדה יעבור על
איסור דאו' )בשוגג( ,ואם לאו אין כאן שום איסור .ואפילו אם ודאי תראה,
לכאורה אין בה עכשיו איסור שעדיין ודאי טהורה ,אלא רק בשעת ראיית דם.
שאין איסור בפנ"ע לעשות מעשה שמביאו לאיסור ,אלא רק עובר על עצם
האיסור בלבד .18דהיינו ,שלא מצאנו שיש איסור בפני עצמו לעשות מעשה
שיש אפשרות שיביא עמו איסור .ואע"פ שבודאי אינו מן הנכון לעשותו ,שמא
יעבר על האיסור ,עדיין לא עבר על שום דבר עד שעבר על האיסור עצמו.
וממילא ,כיון דאין לנו ספק בדין עכשיו לא שייכת כאן חזקה.

 
ועפ"ד אלו גם דברי הנוד"ב שהבאנו לעיל נופלים מאליהם .שהרי כתב
שם שאפילו למ"ד וסתות דרבנן חיוב הפרישה עדיין דין דאו' ,כנגד רוב
ראשונים .ומביא ראיה מדברי רבא בגיטין )כח (.דכמו שחיישינן שמא ימות אף
על פי שיש חזקת חי ,גם הכא צריך לחוש שמא תראה .אבל לכאורה אין הנדון
דומה לראיה כלל וכלל ,שהוכחנו לעיל מכמה מקומות שאין בדברי רבא שתמיד
צריכים לחוש שיעבור על איסור בעתיד ,אלא רק שצריכים לחוש אולי העתיד
יגלה שהוא עובר על איסור עכשיו .ולכן ,לפי רבא חיישינן שמא  וממילא
היא אסורה בתרומה  דגרושה היא שעה אחת קודם מיתתו .וכיון שיש לנו
ספק בדין עכשיו אם היא מותרת בתרומה ,הדין הוא שחוששין שמא ימות .אבל
אצלינו ,אם וסתות דרבנן ,אין לנו ספק עכשיו בכלל ,כמו שבארנו ,שעכשיו היא
 18ואולי יש תקדים למושג כזה בשיטת הרמב"ם שספק דאו'  מדאו' .שלפי דבריו אין
איסור נפרד לעשות מעשה שהוא ספק איסור .אבל בנידן דידן לכאורה כו"ע מודו שאין איסור,
שיודעים אין שום איסור ,ואינו דומה למצב שיש כבר לידת הספק בפנינו.

יסוד דיני וסת

577

טהורה בתורת ודאי .וממילא ,ודאי אין לנו לחוש ולאסור אותה עכשיו שמא
תראה .19ויוצא לנו ,שדברי הראשונים שהאיסור רק מדרבנן עולין קו ונקי.
ואולי יש להביא ראיה לזה מסוגיא דידן גופא .שאפילו אם וסתות
דאורייתא התורה רק אסרה ביאה סמוך לוסתה מקרא ד'והזרתם' ,אבל לא מצינו
שיש איסור לאשה לאכול תרומה וקדשים סמוך לוסתה שמא תראה בשעת
אכילה; ובודאי גם הם איסורים חמורים שעונשם כרת .ואם דברי הנוד"ב נכונים
ודאי צריך לאסר אכילת תרומה סמוך לוסתה מתורת חשש "שמא ימות" .ועיין
באחרונים 20שהסבירו הטעם שהתורה רק הזהירה על איסור לבעלה סמוך
לוסתה ולא על טהרות .אבל עכ"פ מוכח שבלי חידוש דין של 'והזרתם' אין
איסור בפנ"ע לעשות מעשה שע"פ חזקה סופו יבוא לאיסור .ואם אין לידת
הספק בדין עכשיו אין שליטה בדיני חזקה ורוב לאוסרה.
ולפי דברינו גם למ"ד דוסתות דאו' ניחא .שודאי צריך מקור חדש
מקרא ד'והזרתם' לאסור ביאה סמוך לוסתה ,וא"א לסמוך על דיני חזקה .שהרי,
אע"פ שחזקת ג' פעמים ודאי מועיל ליתן מעמד הלכתי מדאו' שהיא אשה
שתראה ,אבל בדין איך להתנהג באשה עם מעמד זו צריך קרא לאסור ביאתה.
ועל זה נחלקו האמוראים אם דין זה של ו'הזרתם' ,שיש איסור נפרד על הביאה
שסמוכה לבעילת נדה ,הוא איסור דאורייתא או דרבנן.
אבל כמדומה שעדיין צריך עיון קצת ,שהבאנו לעיל דברי הרשב"א
שטען שאם וסתות דרבנן ממילא גם חיוב הפרישה בשעת וסת ממש רק מדרבנן,
ואם הן מדאו' ,ודאי שניהם מדאו' .אבל לפי דברינו שהדיון הוא רק אם יש כאן
חידוש הקרא ,או הלל"מ שיש איסור בפנ"ע לבוא על אשה בשעת וסתה ,אע"פ
שעכשיו ודאי אינה נדה ,איך מוכיחים הראשונים 21שדין חיוב פרישה רק
מדרבנן ,משאר דיני וסת? שלפי מה שכתבנו הם דיונים נפרדים לגמרי :שאצלינו
השאלה היא אם במצב ש שתראה דם בעתיד ,האם חיוב הפרישה דאו'
או דרבנן .ולכאורה אין לזה שום שייכות לשאר דיני וסת כמו חיוב הבדיקה.
 19ואולי זוהי כונת הגר"ח איס"ב ד:יב.
 20חוו"ד קפד:ט; משנ"א נדה ט:ט.
 21רשב"א ,ריטב"א ,ור"ן שבועות )יז.(:
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ובודאי יתכן שאחד דין דאו' והשני דרבנן ,ורק תלוי בדרגא שחוששים לדם.22
וגם קשה מה שהבאנו לעיל מכמה אחרונים למה דוקא באיסור לבעלה יש
חומרא יתירה של חיוב פרישה משעת היתר ,שלא ראינו דבר כזה בשאר איסורי
תורה .ואפילו באיסורי כרת כמו איסור לנדה לאכול תרומה ושאר קדשים ,לא
מצאנו איסור אכילה סמוך לוסתה.23
ולכן ,נראה לומר שהדיון אם וסתות דאו' או דרבנן גופא דן על הסברא
שהוכחנו לעיל בכל עניני וסת .ונחלקו האמוראים אם המושג שיש מעמד חדש
של אשה  אפילו בלא שום ראייה ,אם הוא מן התורה או
רק מדרבנן .וכל דיני וסת בין חיוב הבדיקה וחזקת טומאה ,ובין חיוב הפרישה,
נובעים ממצב זה של תחילת נדותה .ולפי זה פשוט הוא שחיוב הפרישה תלוי
בשאר דיני וסת ,כי הכל תלוי ונובע ממצב זה של אשה בתוך תחילת נדותה ,אם
הוא דאו' או חידוש חכמינו ז"ל .ואם כנים דברינו ,מובן מאליו למה יש חיוב
פרישה בפני עמצו מאשה  לוסתה משא"כ בשאר איסורים שבתורה.
שבסמוך לוסתה יש כבר לפנינו אשה בתחילת נדותה ,שכבר נשרשו שרשי
האיסור לפנינו עכשיו ,ולכן ודאי יש לאסר בעילתה אפילו עכשיו .ואל תתמה
שאין חיובי טומאה וטהרה חלים סמוך לוסתה ,שמסתברא לחלק שרק האיסור
לבעלה נובע ממצב של אשה בתוך תהליך נדותה ,וממילא צריך לחוש לדם
בתחילת התהליך; בניגוד לדין טומאה ,שאפשר שהוא נגרם ע"י המציאות של
דם ולכן אין חוששין עד שרואים הדם ממש.24

 22ועיין בגר"ח איס"ב ד:יב שכן מפורש בדבריו .וכן ברא"ה בבדק הבית ז:ב ובריטב"א
שבועות יח:ב.
 23ואע"פ שאין לנו היכולת להבין כל דרכי התורה ,ידועים הם דברי הרמב"ם בהלכות מעילה
)ח:ח( ש"ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו ודבר שלא
ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה' פן יפרוץ בו ולא
תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה...קל
וחומר למצוה שחקק לנו הקב"ה שלא יבעט האדם בהן מפני שלא ידע טעמן "...וע"כ עלינו
להתבונן למה החמירה התורה לחוש לדם דוקא באיסור זה.
 24וע"ע באתוון דאורייתא כלל כא ובקובץ הערות לט:א-ב בענין השייכות בין טומאת נדה
ואיסור לבעלה ואם יש אפשרות לאחד בלי השני.
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ועל פי היסוד שחדשנו כמה דינים סתומים בהל' וסתות מוסברים בטוב
טעם:
א  .עיין ברא"ש 25וטור 26שמביאים דברי הראב"ד בענין
וסת שנמשכת כמה ימים" :ואם וסתה נמשך שני ימים או שלשה ימים ששופעת
או מזלפת שני ימים או שלשה ימים כתב הראב"ד שכולם חשובין כעונה אחת.
ואע"פ שהגיע תחילת הוסת ולא ראתה צריכה לפרוש כל ימי משך הוסת .וכן
כתב הרמב"ן שחוששת לכל ימי משך הוסת  הוא,
ואפילו נעקר יום הראשון חוששת לשאר הימים עד שיעקרו כולם".
ועיין בפרישה שם שכבר מדייק שאע"פ שדיני הראב"ד והרמב"ן שוים
הם ,סברותיהם הפוכות .שלשון הראב"ד הוא "כיון דאיכא שופעת ואיכא נמי
מזלפת כל שבעה כדאיתא בפירקא קמא דנדה הילכך הוו   
 ".ומשמעותו היא שכיון שהכל ראייה אחת הוסת נקבעת
ע"י כל המשך הראייה .אבל הרמב"ן מסביר באופן אחר לגמרי שכל יום ויום
וסת בפני עצמה היא וצריך לחוש לכולם.
ועכ"פ בין כה וכה כבר חולקים עליהם כמה ראשונים 27בטוב טעם.
שהרי כתבו ,שרק צריך לחוש לעונה ראשונה שבה "מתחילה הוסת ...לפי שאינן
אלא משיכת הוסת ודמים יתירי הוא דאתוספו בה ".ואם מציאות הטבע היא
כמשמעות הרמב"ן ,שכל יום ויום ראייה בפני עצמה ,ולא שמקורה כבר נפתח
מאתמול ,ממילא ניחא שכל יום ויום יש לו וסת בפני עצמה שרגילה לראות
בה .28אבל בפשטות ,הטבע הוא כמו שמבינים שאר ראשונים שההמשך ראייה

 25נדה ט:ג.
 26יו"ד קפד:ו
 27רא"ש נדה ט:ג בשם הרז"ה וכן ברשב"א בתורת הבית ז:ג.
 28ובודאי אפילו בדעת הרמב"ן יתכן לומר שהראייה היא המשך אחד במציאות ,אלא שעל פי
דין נחשב כראייות נפרדות ,וממילא כל יום שיש דם קובע וסת בפני עמצה .וא"כ מה שמקשים
על הראב"ד בסמוך גם שייך אליו.
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אחת היא ורק מפני שמעיינה כבר פתוח .וממילא אין טעם בכלל לקבוע וסת
בימים אלו חוץ מן היום שהוא גורם הראייה .29ובאמת יש כאן קושיא נפלאה
שאין עליה תשובה .שהרי ,הוסת רק מורה שצריך לחוש לדם בדיוק באותו אופן
שכבר ראתה ג' פעמים .לדוגמא ,הזכרנו לעיל שיש מושג של וסת מורכבת
שלמודה לראות באיזה יום כשקופצת וממילא יש חשש דם ביום זה רק ביחד עם
קפיצות .ולכן ,אצלינו כשלמודה לראות במשך ג' ימים ,כמו ט"ו ,ט"ז ,וי"ז של
כל חודש ,יוצא שביום ט"ז וי"ז תהיה וסת רק אם מעיינה כבר פתוח מט"ו.
ולכאורה ,לא גרע משאר וסתות מורכבות .ולכן ,תמוה הוא לפי הראשונים שיש
קביעות וסת בכל ימי המשך הראייה אפילו כשלא פרסה נדה ביום שהוא תחילת
הוסת.
אבל לפי דברינו ודאי יש קיום לדברי הראב"ד .שהוכחנו שוסת אינה
חששא בעלמא ,אלא שכיון שבאותו זמן היא מוחזקת לראות ,ממילא היא כבר
מוחזקת כאשה בתוך ימי נדותה .ולכן ,בכל יום שהיא רגילה לראות בו דם,
אפילו אם רק מפני שמעיינה כבר פתוח ,עדיין מוחזק להיות יום נדותה .וממילא
הוסת נקבעת ע"י  הימים האלו אע"פ שבאמת אין לנו חשש חזק שייפתח
מקורה אלא ביום הראשון .כיון שסוף כל סוף היא רגילה לראות ביום זה,
בתפישת עיני האדם זמן נדותה הוא ,ויש לה וסת.
ובאמת ,המדייק בדברי הרשב"א ימצא שכשדחה דברי הראב"ד דחייתו
לא היתה כדחיית הרז"ה שדם זה בא ממעין שכבר פתוח .אלא כתב" ,שאין
הולכין אלא אחר התחלת הוסת שהוא  ,ושאר דמים תוספת דמים הם 
 ".       ומשמעות דבריו הם
שקובעים וסת בתר תחילת הראייה מפני שהוא  ,והשאר הם טפילים לו,
ולא מטעם שאין וסת נקבעת ע"י דמים ממעין פתוח .וכן הוא משמעות דבריו
בתוה"ב )ז:ג( ,שכשמסביר שיטת הראב"ד לא כתב שראייה אחת היא ,אלא
"שאין ידוע  הוסת אם בתחילתו והשאר טפילה לו ,או שמא סופו או
אמצעיתו עיקר ותחילה טפילה ".ומפורש בדבריו שקביעת הוסת אינה תלויה
 29ואולי אפשר להבין שיטת הרמב"ן לפי דעת הראשונים )ע' משמרת הבית ז:ג( שיש וסתות
שתלויות במזלות היום וממילא המזל שבכל יום ויום גורם את הדם ,ולא מפני שמעיינה כבר
פתוח .אבל עדיין קשה על הרמב"ן שהוא בעצמו דחה כל אפשרות של וסת שתלויה במזל.
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בכלל בזמן שיש חשש שייפתח מקורה להוציא דמיה ,אלא בזמן שהוא 
זמן נדותה .ונראה מוכרח מדברי ראשונים אלו כמו שהסברנו ששעת הוסת אינה
מדיני חשש ,אלא שהוא זמן שמוחזק להיות עת נדותה.
ב  .וגם אפשר להביא עוד חיזוק לדברינו מסוגיא דוסת
מורכבת בין קפיצות וימים .שהרי ,כבר הבאנו לעיל מגמרא נדה )יא (.המושג
דוסת מורכבת – כשאחד מהם לחוד אינו גורם הדם אלא רק בשתיהם ביחד יש
ראייה .ועיין ברשב"א )נדה סג (.שכתב שוסת מורכבת שייכת בכל וסת הגוף
כגון פיהוק ועיטוש ביחד עם ימים ,ולא רק במעשה אונס ,כקפיצות .וממשיך
לחדש שבוסתות כאלו" ,כל שהגיע ליום הוסת חוששת לכל עונת הוסת מתחילת
העונה עד סופה כדרך שהיא חוששת לוסת הימים הפשוטין ".וכעין זה נמצא
בהל' נדה לרמב"ן )ו:יב( .אבל ודאי זה נגד הסברא ,שהרי בפשטות אם היא
רגילה לראות רק בהרכבת פיהוק וימים אין סברא לחוש עד שיש שתיהם ביחד.
ועיין בחוו"ד )קפט:לד( שרצה לתרץ בפשיטות שדברי הרשב"א רק מפני
ש"חיישינן שמא תפהק ותראה ".אבל גם זה צריך עיון כי דין וסת גופא הוא
שיש לנו חשש שתראה דם ,ודבר חדש הוא לומר שיש מקרים שצריכים גם
לחוש שתבוא הוסת.
אבל לפי דברינו אין כאן קושיא כלל וכלל כי רק אם וסתות נקבעות
ע"י החשש אז לכאורה אין חשש עד שיש שתי חלקי ההרכבה .אבל אם וסתות
הן התחלת התהליך של נדות ,כמו שאמרנו ,א"כ ביום שרגילה לפהק בו ואח"כ
לראות דם אז ודאי יש ליום זה צורת יום נדותה .וממילא ,כשמגיע יום זה היא
יודעת שזה יום נדותה וחוששת שתפהך ותראה .ולכן ,לכאורה י"ל שבעיני בני
אדם ביאת יום זה כבר התחילה נדותה ומצפים לפיהוקה ,ואח"כ ראייתה.
ג  .ועיין עוד בגמרא נדה )סד (.דאיתא שם" ,איתמר ראתה
יום חמשה עשר לחדש זה ויום ט"ז לחדש זה ויום שבעה עשר לחדש זה ,רב
אמר קבעה לה וסת לדילוג ,ושמואל אמר עד שתשלש בדילוג ".דהיינו ,שנחלקו
רב ושמואל אם אפשר לקבוע וסת לדילוג בראייה הראשונה שלא היתה בדילוג
מיום ראייה שלפניו .והמחלוקת היא אם צריכים  או רק ג' ראייות
בג' ימים רצופים .וממשיך שמואל להקשות על רב מציור שהיתה למודה לראות
ביום ט"ו ושינתה ליום ט"ז ואז שינתה עוד ליום י"ז ,שמפורש בגמרא דצריך
לחוש לט"ו וי"ז ולא לי"ח ,ואילו לדברי רב לכאורה וסת לדילוג כבר נקבעת
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וצריך לחוש  ליום י"ח .ועיין שם בתירוצו ד'למודה שאני '.שאם כבר יש לה
וסת קבועה אפילו רב מודה דצריך לשלש .
ועיין בדברי רש"י שמפרש" ,שכיון דוסתה קבוע לט"ו  ראייה של
ט"ו עם ראייות שעברו עליה שהרי בזמנה ראתה והיכי הוה מצינן למימנייה עם
הני דדילוג ".ומבואר בדבריו שאע"פ שבדרך כלל רב סובר דג' ראייות סגי
לקבוע וסת בדילוג ,כאן כיון דקביעותה כבר היתה בט"ו אי אפשר לקבוע וסת
לדילוג בראייה ראשונה ,שהיתה בט"ו ,ששדינן אותה לוסת ראשונה .אבל
לכאורה עדיין צריך עיון שיש כאן ספק בראייה זו אם היא חלק מוסת ראשונה
או תחילת קביעות חדשה .ואם כן צריך לדון יום י"ח כספק וסת ,וצריך לתלותו
במח' אם וסתות דאורייתא אן דרבנן .אבל ודאי אין זה משמעות הגמרא או דברי
הראשונים שם ,וצ"ע.
ולפי מה שאמרנו ניחא ,דאע"פ שיש אפשרות במציאות הטבע שראיית
ט"ו היתה תחילת וסת חדשה ,אעפ"כ אי אפשר לקבוע וסת על ידה כיון דלפי
ראות עיני האדם ראיית ט"ו נראית רק כהמשך מהווסת הישנה .ולכן ,אחר
ראייות דט"ז וי"ז עדיין אין לה מראות כאשה שתראה בדילוג .וממילא ,כשמגיע
יום י"ח של חדש הבא עדיין לא רואים אותה כאשה בתוך תחילת נדותה .ולכן,
אע"פ דבאמת אפשר שיש כאן וסת טבעית חדשה אי אשפר לקבע וסת הלכתית
ע"י ,שהוסת תלויה בתפישת האדם ,כמו שבארנו.30
ד    .וכן יש להביא עוד סעד לבנייננו ממשנה בנדה
)סג" :(:ר' יוסי אומר אף ימים ושעות וסתות .היתה למודה להיות רואה עם הנץ
החמה אינה אסורה אלא עם הנץ החמה .ר' יהודה אומר כל היום שלה ".ועיין
ברש"י שם שמסביר שיטת ר' יהודה דיש איסור בלילה שלפני הנץ החמה ,אבל
כשעבר הנץ ולא ראתה מותרת לשמש מיד .ועיין בהמשך הגמרא שמקשה,
"והתניא ר' יהודה אומר כל הלילה שלה? לא קשיא הא דרגילה לראות בתחילת
יממא ,והא דרגילה לראות בסוף ליליא ".דהיינו ,שאם ראתה בסוף הלילה אז כל
הלילה אסור ,אבל אם ראתה בתחילת היום יש איסור כל היום .ומבואר ,שבין
אם הוסת נקבעת בתחילת העונה ,ובין אם היא בסוף העונה ,כל אותה העונה

 30וגם לזה הרעוני ר' רפאל סטוהל שיחי'.
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אסורה .וכן פסק רבא ההלכה בגמ' כר' יהודה וגם מובאים דבריו ברמב"ם
ושו"ע.32

31

ולפום ריהטא הדין תמוה .שהרי ,אם התורה מזהירה לפרוש מאשה
סמוך לוסתה מפני החשש שתראה ,לכאורה צריך לקבוע שיעור זמני שוה לכל
וסת .ואין סברא כלל וכלל לחוש לאחד כמה שעות לפני וסתה ולשני כמה שעות
אחרי וסתה .33ובאמת ,עיין בבית יוסף 34שמביא דעת האביאסף 35ששיעור עונה
לעולם זמן קבוע די"ב שעות ,וממילא בימי ניסן ותשרי הוי יום או לילה ,אבל
בתמוז וטבת הוי חצי יום וחצי לילה .ועיין שם בבית יוסף שדחה שיטה זו שלא
נמצאה בפוסקים .ובאמת ,מסברא שיטת האביאסף היא יותר מובנת ,שיש שיעור
קבוע לכל עונה .אבל עדיין קצת קשה שאפילו לדבריו אין שיעור קבוע לכל
חיוב פרישה שהרי תלוי הוא באיזה שעה ביום ראתה.36
אמנם ,לפי מה שכתבנו לעיל הדין עולה יפה .שענין הוסת וסמוך לה
אינו רק חשש בעלמא ,אלא הוא חשש שבא רק כשהאשה כבר מתחילה תהליך
נדותה ,ורואים נדה לפנינו .וכיון שזמן זה קבוע לה בכל חדש וחדש שרואה דם,
כשתגיע עונה זו היא נחשבת בעיני האדם כמי שכבר התחילה תהליך נדותה
מפני שהוא יום נדותה .וממילא מובן מאליו שהדין נמשך אחר אותו יום או אותו
לילה ואין לו שיעור זמני מסויים.
 31הל' איס"ב ח:ג
 32יו"ד קפד:ב
 33ועיין בשו"ע הרב קפד:יב שכתב שכן הוא טבע הדברים שאשה בדרך כלל תראה לעולם
ביום או לעולם בלילה כי" ,חושי הוסתות תלויים במהלך החמה והלבנה "...ולפי דבריו נופל
תוקף קושיתנו ,אבל כמובן קמים ומתעוררים קשיים רבים אחרים ,ואכמ"ל.
 34יו"ד קפד:ב
 35מובא גם בהגה"מ איס"ב ד:ט
 36וע"ע בחוו"ד קפד:ט שחידש שבאמת ר' יהודה מודה לר' יוסי דעיקר קביעות וסת הוא
בשעת הוסת ממש ,אלא דמחמיר על כל העונה .וכעין זה בבדק הבית לרא"ה וחידושי הריטב"א
שבועות )יח (.דמדין דאו' יש זמן מסויים ושוה ]חצי שעה[ שחייב לפרש לפני כל וסת .ובודאי
יותר מסתברא לפי"ד ,אבל עדיין קצת צ"ע למה אין שיעור קבוע לחומרא זו .וע"ע בדברי
החזו"א פ:יח שדחה דברי החוו"ד בשתי ידיו.
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וכעין זה אפשר לדייק מחיוב הבדיקה עצמו בשעת וסתה .שהרי ,עיין
ברש"י )טז (.ד"ה וסתות "   הא דקיימא לן דבעי בדיקה
בשעת וסתה דאורייתא היא ,דאם לא בדקה טמאה ,ואפילו בדקה אחר זמן
ומצאתה טהורה דאורח בזמנו בא ודם חזאי ונפל לקרקע ".ועיין בערוך לנר
שמעיר שיש סתירה מיניה וביה בדברי רש"י ,שאם למ"ד וסתות דאורייתא יש
חשש "דם חזאי ונפל לקרקע" איך מהני בדיקה בשעת וסת ,והרי עדיין צריך
לחוש שראתה לפני או אחר הבדיקה ונפל לקרקע? ועיין בחוו"ד 37שחידש
שבאמת צריכה לבדוק כל עונת הוסת ע"י מוך דחוק .אבל דבריו ודאי חידושים
הם ונגד שאר הפוסקים.38
אבל לפי דברינו אין צורך כלל וכלל לחדש דין בלי מקור .שאם דין
וסת וסמוך לה הוא רק חשש שתראה ותפרוס נדה ,אז לכאורה קושית הערוך לנר
נכונה וצריך לחוש כל זמן העונה ,אפילו אם כבר בדקה .אבל אם הענין הוא
שבזמן זה כבר מוחזקת ועומדת כאשה בתחילת תהליך נדותה ,ורואים אותה
כנדה במקצת ,אולי אפשר להבין שהבדיקה שמחזיקה אותה בטהרה יכולה
להוציאה מחזקת תחילת נדותה .שהבדיקה מועילה להסיר ממנה מראות הנדות
ולהחזיקה בטהרה .ואע"פ שאח"כ עדיין יש חשש שמא תראה שעדיין בתוך
עונת וסתה ,דיני הוסת אינם נובעים מחששא בלבד.39
ה   .איתא במשנה )טו" (.כל הנשים בחזקת טהרה
לבעליהן ,הבאין מן הדרך נשיהן להן בחזקת טהרה ".כלומר ,כשחוזר הבעל
לביתו ומצא אותה ישנה יכול לשמשה ,שיש לה חזקת טהרה .ועיין עוד בהמשך
הגמרא" ,אמר ר"ל משום ר"י נשיאה והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה ".ועיין
ברש"י שם שמסביר :  " ,ל' יום לראייה אבל לאחר ל' בעיא
 37יו"ד קפד:ט
 38עיין בדברי הראב"ד בבעלי הנפש בתחילת שער הוסתות )סימן א אות ה הערה יג( שכתב
בפירוש כנגד דברי החוו"ד .וע"ע בחזו"א סימן פ' שרק צריך לבדוק דתחילת הוסת ובסופה.
 39ובאמת יש מה להעיר על עצם הדין שחיוב הפרישה בסמוך לוסתה אינו חיוב שנמשך עד
הראייה .שלכאורה טבע הדברים הוא שחשש הראייה מוסיף והולך כל שעה ושעה עד הראייה.
ועל פי דברינו ודאי ניחא .ואולי אין ראיה כל כך מכאן שי"ל שא"א לחייב פרישה לזמן ארוך
כזה ,שהוא חומרא יותר מדאי.
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בדיקה הואיל ]     ל' יום[ ".דהיינו ,שכל נשים
צריכות לחוש ולבדוק ,כדיני וסת ,ביום ל' אחר ראייתן .ועיין ברשב"א שם
שפשוט לו שדין זה של 'עונה בינונית' רק שייך לאשה שאין לה וסת ,שכיון
שרוב ראייות בעולם הן לאחר ל' יום ,קבעו חז"ל שצריכות לחוש לוסת כללית
זו .כלומר ,כיון שהיא אינה יודעת מתי יבוא הדם ,הולכים בתר סתם נשים לחוש
ליום ל' .ועיין עוד שם שמביא שיטת רש"י ,שאפילו אשה שיש לה וסת קבועה
אם כבר עברה וסתה ולא ראתה גם היא צריכה לחוש לעונה בינונית .וגם זה
מובן שהיא כבר יצאה מקביעותה לגבי חידוש זה ,וממילא נפלה בין שאר נשים
שאין להן קביעות ,וצריכה לחוש ליום ל'.
אמנם ,המעיין ברמב"ן ימצא שמביא שיטת רש"י באופן אחר .ועיין
שם שכתב שאפילו אם עדיין לא עברה זמן וסת קבועה ,עדיין צריכה לחוש
לעונה בינונית שלה .ולכאורה תמוה הוא ,שאשה שיש לה קביעות לראות ביום
ל"ב צריכה גם לחוש ליום ל' מפני שרוב נשים רואות בל' ,שהרי קביעותה כבר
הוציאה מרוב נשים .וזהו גופא תמיהת הרמב"ן" :שכיון שלא הגיע עת וסתה
היאך נחוש לעונה ]בינונית[ והלא כל שיש לה וסת קבוע דמיה מסולקין ממנה
עד זמן וסתה?" ואם זוהי באמת שיטת רש"י ,מסתברא לומר שדבריו מבוססים
על היסוד שבארנו לעיל .שודאי אין וסת תלויה בחשש ,שאשה שיש לה וסת
קבועה ודאי אין בה חשש שתראה שלא בשעת וסתה .אלא שכל זמן מסוים
שרואים אותה כאשה בימי תחילת נדותה יש לקבוע וסתה ,אע"פ שבאמת אין
לנו חשש כל כך חזק שתראה .כי החיוב לחוש לדם אינו תלוי רק בחוזק החשש
במציאות שתראה ,אלא בתפישתינו אם נראית כאשה בתחילת נדותה .ולכן ,יתכן
שמפני שרוב ראייות שבעולם הן לאחר ל' יום ,קבעו חז"ל שכל אחד ואחד יש
לה צורת הנדות אחר ל' ,שכך היא דרכה של עולם.
ו  .וליתר שאת אולי נוכל ליישב
תמיהת האחרונים על מה שחידש בעל החוו"ד בחיוב פרישה סמוך לוסתה.
דהנה ,איתא בשבועות )יח" (.הוה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש
מיד חייב .היכי עביד? אמר ר"ה משמיה דרבא נועץ עשר צפרניו בקרקע עד
שימותו מפני שיציאתו הנאה כביאתו ".כלומר ,אם ראתה דם באמצע התשמיש,
אין לו לצאת מיד שזה גורם הנאת איסור ,אלא צריך להמתין עד שימות אברו.
ועיין בחוו"ד )קפה:ד( שחידש שדין זה גם שייך למי "ששימש סמוך לוסתה
ונזכר באמצע תשמיש ,דצריך גם כן לפרש ממנה באבר מת ,כיון דאסורה
התשמיש הפרישה באבר חי גם כן אסור ".דהיינו ,שחיוב הפרישה אינו רק במי
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שפרסה נדה אבל גם במי שסמוך לוסתה .ועיין בפרדס רימונים שם שתמה עליו
דהא בסמוך לוסתה עיקר האיסור הוא דחיישינן שמא תראה בשעת תשמיש אבל
בגוף התשמיש אין איסור .ולפיכך אם נזכר בשעת תשמיש ועדיין לא ראתה חייב
לפרוש מיד ,דחיישינן שמא תראה .ובזה שיפרש עכשיו באבר חי אין איסור
דהרי עדיין לא ראתה.40
ולכאורה ,דבריו נכונים שהשכל מכריע לצאת מיד כיון שכבר עבר על
איסור 'והזרתם' ,ואם ישהה בתוכה אולי יבוא לאיסור נדות ממש .אבל קושייתו
מבוססת על ההבנה שהאיסור ד'והזרתם' הוא רק גזירה מטעם חשש שתפרוס
נדה ,וממילא אם עדיין לא ראתה צריך לצאת מיד .אבל לפ"ד שבשעת וסתה
האשה כבר התחילה נדותה ,והיא כנדה במקצת ,אז בודאי יש טעם לדברי
החוו"ד לשהות בתוכה ולצאת בהנאה מועטת.41

 40ועיין עוד בשו"ת מהר"ם שי"ק סי' קעו ,וערוה"ש יו"ד קפה:לב שכתבו כעין זה.
 41אבל כמדומה שעדיין קצת קשה לפי הראשונים דהאיסור סמוך לוסת רק מדרבנן – מפני מה
לא אומרים לו לצאת מיד שלא יבוא לאיסור נדה דאורייתא?

 

 
 
איתא בגמ' ב"ב )ב" (.דתניא מחיצת הכרם שנפרצה אומר לו גדור,
חזרה ונפרצה אומר לו גדור ,נתייאש הימנה ולא גדרה הרי זה קידש וחייב
באחריותו ".וכתבו שם התוס' )ד"ה אומר( בשם הר"י דלהכי קתני אומר לו גדור
ולא קתני חייב לגדור לפי שצריך להתרות בו ,ואם לא התרו בו לגדור אינו חייב
באחריותו .ודייק החת"ס שם )ד"ה אומר( מדברי התוס' דמשמע דס"ל שאם לא
התרו בו אינו חייב בתשלומין ,אבל מ"מ נאסרה התבואה.
ובטעם הדבר דאינו חייב באחריות אע"פ שקידש התבואה כתב רבינו
יונה שם )ד"ה והא( דהוא משום דלא מסקי אינשי אדעתייהו להתחייב על כך,
ואין לחייב על כגון זה מדינא דגרמי בלא התראה .כלומר ,דהכא אינו חייב
בתשלומין אלא מדינא דגרמי ,כמבואר בגמ' ב"ק )ק ,(.וה"ט מפני שאינו עושה
מעשה בידים אלא רק נמנע מלגדור בין הגפנים והתבואה ,וליכא חיוב מדינא
דגרמי בשוגג .והוסיף הרמב"ן בביאור הדבר בקונטרס דינא דגרמי )מהדורת
מכון מערבא ,עמ' קפג ד"ה ומשום ,והביאו( דמאן דפטר גרמי בשוגג סובר
1
דדינא דגרמי אינו אלא קנס ,והכא לא קנסו חכמים שוגג אטו מזיד.
והנה מדברי התוס' משמע דס"ל דאף אם סבור בעל הכרם שאינו חייב
לגדור מ"מ קידש התבואה ,רק שאינו חייב באחריות הואיל והוי גרמי בשוגג.
אבל הרמב"ן )ב .ד"ה אומר לו( כתב בשם רבותינו הצרפתים שאם לא התרו בו
לא קידש התבואה כלל אע"פ שלא היה בדעתו לגדרה ,שאין הזרוע מאליו נאסר
בתוספת אלא היכא שרוצה בקיומו" ,וזה שאין הגפנים והתבואה של א' ,וכסבור
שעל שניהם לגדור ,אם לא אמר לו לגדור ונתייאש לא קידש ,ואע"פ שהוסיף
 1והיה נראה לומר שהתוס' אזלי לשיטתם שהעלו לקמן )כב :ד"ה זאת( בשם הריצב"א דדינא
דגרמי הוי רק קנס חכמים .אך עיי"ש שהתוס' גופא נסתפקו דאולי הכא קנסו שוגג אטו מזיד
כמו במטמא ומדמע.

בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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במאתים ".כלומר ,דדין הוא שאין הפירות נאסרין מדין כלאים אלא היכא דניחא
להו לבעלים ,והכא שיכול להיות שסובר בעל הכרם דעל שניהם לגדור ,לכן
צריך להתרות בו כדי לגלות שרוצה בקיומו 2.וצ"ע בדעת התוס' ,דהיאך נאסרו
הפירות גם בלא התראה ,הרי בלא התראה אינו ברור שרוצה בקיומו ,דיתכן
שאינו עוסק כל שעה לגדור מפני שחושב שאינו חייב לגדור לבד בלא בעל
התבואה.
וביאר החת"ס שם דס"ל להתוס' דכל שלא אמר לחבירו לגדור הרי זה
נחשב כרוצה בקיומו ,דלא עדיף ממי שאינו גודר מחמת עצלות ,וכהא דתנן
במס' כלאים )פ"ה מ"ו( שאם אמר לכשאחזור אלקטנו נאסרה התבואה הואיל
ואינו עוסק כל שעה לגדור.
ונראה שאפשר לבאר באופן אחר .דהנה זה ברור שאיסור כלאים תלוי
במחשבת הבעלים ,וה"ט כמש"כ התוס' )ב :סוף ד"ה נתיאש( משום דכתיב לא
תזרע כרמך כלאים ,דמשמע דבעינן דומיא דזריעה דניחא ליה .אלא שיש לדון
בגדר הענין – האם מחשבה וניחותא דבעלים הוא חלק מעיקר האוסר בכלאים,
דהיינו שמלבד עצם התערבות הגפנים והזרעים צריך גם שירצה האדם בקיום
הכלאים כדי שיעבור באיסור כלאים ויאסרו הפירות ,או דילמא עצם התערבות
המינים אוסרת מצד עצמה ,אבל דעת האדם לגדור ולהפריד בין הגפנים והזרעים
או לעקור א' מהם מונעת חלות האיסור מפני שהיא מבטלת שם התערובת ,שאם
דעתו לעקור הרי הוא עומד לעקירה ,ואם דעתו לגדור הרי הוא עומד להיות
גדור ,וממילא פקע עיקר שם התערובת.
ונפק"מ אם אין דעתו לגדור אך לא מפני שרוצה בקיומו אלא מטעם
אחר כגון שאינו רוצה לגדור בלא חבירו ,דאם צריך רצון הבעלים לחלות
האיסור ,הכא לא יחול שום איסור דהא לא ניחא להו בכלאים ,אבל אם עצם
התערובת אוסרת מצד עצמה כל שאין דעתו לגדור ,הכא שפיר יחול האיסור
הואיל ואינו עוסק כל שעה לגדור.
ונראה שבזה נחלקו הראשונים .רבותינו הצרפתים סוברים דאין איסור
כלאים חל אלא כשהבעלים רוצים בקיומו של הכלאים בפועל .ומה"ט העלו
דכל שהאדם אינו רוצה בכלאים לא יחול האיסור אע"פ שאינו עוסק כל שעה
 2עי' בקוב"ש )אות י"ד( שהק' דאם צריך התראה כדי לאסור מדין כלאים ,א"כ לא יתרו בו ולא
יאסרו הפירות ,ונשאר בצ"ע.
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לגדור בין המינים ,ולכן צריך להתרות בבעל הכרם כדי לקבוע שרוצה בקיום
הכלאים .אבל התוס' סוברים שעצם התערובת אוסרת כל שאין דעתו לגדור או
לעקור ,ולכן שפיר יחול איסור כלאים אף בלא התראה ,דכל שאין בעל הכרם
עוסק בתיקון הגדר ,אף שאין זה מחמת עצלות אלא מפני שחושב שאינו חייב
לגדור בלא חבירו ,מ"מ שפיר יחול איסור כלאים.

 
ונראה שהתוס' אזלי לשיטתם לקמן בסוגיין .דהנה מבואר בברייתא
שאם נתייאש בעל הכרם ולא גדר בין כרמו לתבואת חבירו הרי זה קידש וחייב
באחריותו .והק' התוס' )ב :ד"ה וחייב( דאמאי חייב לשלם ,הא הוי היזק שאינו
ניכר .ותי' בשם הר"י וז"ל "דהאי חשיב כהיזק ניכר ,שהרי ניכר הוא שהוא
כלאים כשרואה הגפנים בשדה ,ומטמא אע"פ שרואין השרץ על הטהרות חשיב
כהיזק שאינו ניכר דמי יודע אם הוכשרו או לא".
ומבואר דס"ל להר"י דאם ניכר מעשה ההיזק שפיר מיקרי היזק ניכר,
אף אם ההיזק הוא מצד ההלכה ולא נשתנה גוף החפצא כלל – וזהו דלא
כדעת רש"י בב"ק )ה .ד"ה שאינו( והרמב"ם בהל' חובל ומזיק )פ"ז ה"א(.
והעיר הג"ר אלחנן וואסרמאן ז"ל בקובץ שיעורים )אות י'( דלדעת הר"י אם
מטמא משקין דאינן צריכין הכשר שפיר חשיב כהיזק ניכר הואיל וניכר ההפסד
אע"פ שלא נשתנה גוף החפצא.
והק' האחרונים דאמאי חשיב כלאים כהיזק ניכר לדעת הר"י ,הרי לא
חל איסור כלאים בלא ניחותא ורצון הבעלים ,וא"כ אף אם רואים הגפנים
בשדה ,מ"מ עדיין לא ניכר ההיזק .ודמי למטמא אוכלין טהורין דחשיב היזק
שאינו ניכר אף אם ידוע שנפל א' מז' המשקין על האוכלין ,דהא עדיין לא ברור
דניחא להו לבעלים בהכשר האוכלין.
ואומרים בשם המהרי"ל דסקין ז"ל דשאני ניחותא דכלאים מניחותא
דהכשר ,דגבי הכשר לקבל טומאה צריך דעת ורצון הבעלים כדי להכשיר ,אבל
בכלאים ל"צ רצון הגברא כדי לאסור הפירות ,דלעולם עצם התערבות המינים
אוסרת מצד עצמה ,רק דעת האדם לגדור מונע חלות האיסור .ומש"ה כל שרואים
התערובת שפיר מיקרי היזק ניכר ,שהרי חל האיסור ע"י עצם התערובת ,וזה ניכר
לכל.
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ובזה אזלי התוס' לשיטתם דס"ל דאין רצון הגברא נחשב כחלק מעיקר
האוסר דכלאים ,אלא עצם התערובת אוסרת מצד עצמה ,וממילא כמו שחל
איסור כלאים אם אין בעל הכרם עוסק כל שעה לגדור אף שאינו רוצה בקיום
הכלאים ,ה"ה נמי כל שרואים תערובת הגפנים והתבואה שפיר חשיב כהיזק
ניכר גם אם לא ידוע שהבעלים רוצים בקיום הכלאים.

 
ועפ"י יסוד זה אפשר לבאר גם דברי התוס' רי"ד .דהנה פליגי תנאי
במס' כלאים )פ"ז מ"ד-ה( במסכך גפנו ע"ג תבואתו של חבירו ,דת"ק סבר הרי
זה קידש וחייב באחריותו ,ור' יוסי ור"ש סוברים דאין אדם אוסר דבר שאינו
שלו .וכתבו התוס' )ב .ד"ה כדתניא( דת"ק דהתם היינו ר"מ ,והוא גם התנא
דברייתא דמחיצת הכרם שנפרצה ,ואיהו סבר דאדם אוסר דבר שאינו שלו
בכלאים .אבל ר"י ור"ש חולקים עליו.
והק' התוס' רי"ד )ב .ד"ה השותפין( דהיאך ס"ל לר"י ור"ש דאין אדם
אוסר דשא"ש בכלאים ,הא קעביד מעשה ,ומה בין זה למטמא ומדמע .ואין זה
ענין להא דשחט בהמת חבירו לשם ע"ז ,דהתם במחשבה תליא מילתא ,ואין
מחשבתו מועלת לאסור דשא"ש ,וכן מנסך יינו של חבירו תליא במחשבה,
משא"כ בכלאים .ותי' התוס' רי"ד בשם מורו דר"י ור"ש ס"ל דקרא דלא תזרע
כרמך כלאים משמע כרמך ולא של חבירך .ועוד תי' התוס' רי"ד דנראה שגם
איסור כלאים במחשבה תליא מילתא ,ואין הפירות נאסרין אלא בכוונה ,ומש"ה
אין אדם אוסר דבר שאינו שלו.
ולכאורה צ"ע ,דהיאך נסתפק התוס' רי"ד אם איסור כלאים תליא
במחשבה או לא ,שבתחילת דבריו הבין דלא דמו כלאים לע"ז ,ואילו לבסוף
העלה דגם איסור כלאים תלוי במחשבה ,הא משנה מפורשת היא במס' כלאים
)פ"ה מ"ו( שהרואה ירק בכרם ואמר כשאגיע לשם אלקטנו לא קידש .הרי
להדיא דאיסור כלאים תלוי במחשבת האדם.
ונראה שהתוס' רי"ד נסתפק בשאלה הנ"ל אם מחשבה היא חלק מעיקר
האוסר דכלאים או לא .דמאי דקיי"ל דאין אדם אוסר דשא"ש היינו דוקא היכא
שלא רק שהאיסור תלוי במחשבה אלא שמחשבה היא חלק מעיקר האוסר כגון
בשוחט בהמת חבירו לשם ע"ז .ונראה שבתחילה חשב התוס' רי"ד דשאני
כלאים דאין מחשבה נחשבת כחלק מעיקר האוסר )כדעת התוס'( ,וממילא שפיר
הו"א שיוכל לאסור דשא"ש אי לאו גזיה"כ .אבל לבסוף העלה התוס' רי"ד
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דמחשבה היא חלק מעיקר האוסר אף בכלאים )כדעת רבותינו הצרפתים(,
ומה"ט ס"ל לר"י ור"ש דאין אדם אוסר דשא"ש אף בכלאים .ובדעת ר"מ צ"ל
דאיהו סבר דמחשבה אינה חלק מעיקר האוסר דכלאים ,וגם לא דריש כרמך ולא
של חבירך ,ומש"ה העלה דאדם אוסר דשא"ש בכלאים.

 
ונראה להוסיף שאף הרמב"ן אזיל לשיטתו במקום אחר .דהנה מבואר
בגמ' ב"ק )ק (.דר"מ דדאין דינא דגרמי הוא תנא דמתניתא דמחיצת הכרם
שנפרצה .כלומר ,שאם לא גדר בעל הכרם הרי הוא חייב באחריות מדינא דגרמי.
והק' הרמב"ן בקונטרס דינא דגרמי )עמ' קפב ד"ה תו( דהיכי שמעינן ממתניתא
דדיינינן דינא דגרמי" ,הא ממונו הוא דאזיק ,שהגפנים שלו הם שהולכין
ומתערבין עם תבואתו של חבירו ואוסרין אותה ,ומאחר שעליו לגדור מפני
האיסור )פי' האיסור דמקיים כלאים בכרם( ,ולא אמרינן על הניזק להרחיק את
עצמו ,אמאי לא ליחייב לכו"ע )פי' אף לרבנן דלית להו דינא דגרמי( ,הא שורו
הוא דלא טפח באפיה ".כלומר ,דל"צ לחייבו כאן מדינא דגרמי ,דהכא הוי ממון
המזיק ,רק דאם על הניזק להרחיק את עצמו לא יחשב כמזיק כלל ,אך הואיל
ועל בעל הכרם להרחיק את גפניו ואין לו זכות להשתמש בממונו ברשותו,
ממילא שפיר חשיב ממונו כמזיק.
ותי' הרמב"ן שם )ד"ה ומפרקי( "דלא מיתסר מחמת עירבוב לחודיה
אלא מפני שנתייאש מלגדור ,ויאושו הוא הגורם האיסור ,והוא הגורם לו
להתחייב וכו' ,אף כאן אילו לא נתייאש ודעתו לגדור לא נאסר בתוספת מאחר
דלא כיוון לזה ,ויאושו ומחשבתו הוא שאסרו ,והוא שחייבו לשלם ".ועוד
הוסיף שם )ד"ה ואיכא( "ואיכא דסליק אדעתיה לתרוצי שאני הכא שאין כאן
נזק אלא מחמת גרמא ,שאף הגפנים שלו אינן מזיקין את התבואה אלא שהן
גורמין לאיסור שיבא".
ונראה לבאר שהרמב"ן בתי' הא' סובר דהכא צריך לדינא דגרמי משום
דאין תערובת המינים אוסרת מצד עצמה ,אלא צריך גם יאוש הבעלים ,וזה
נחשב כחלק מעיקר האוסר )כדעת רבותינו הצרפתים( .וממילא לא שייך
להחשיב זה כממון המזיק .ומאי דלא חשיב זה כאדם המזיק כתב הגרא"ו
בקוב"ש לב"ק )אות קכ"ט( דהואיל ואין האדם אוסר במעשיו אלא במחשבתו,
ממילא לא חשיב כמזיק בידים אלא רק כגרמי.
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ואולי מה שה"איכא דסליק אדעתיה" לא תירצו כמו הרמב"ן היינו
משום דאזיל בשיטת התוס' דאין רצון האדם נחשב כחלק מעיקר האוסר
בכלאים וכמו שנתבאר ,רק דדעתו לגדור או לעקור יכול לבטל ולמנוע חלות
האיסור ,ולכן שפיר היה אפשר להחשיב עצם התערבות הגפנים עם התבואה
כנזקי ממונו .ומש"ה הוצרכו ליישב דאף מה שהגפנים מזיקין את התבואה אין
זה אלא גרמי 3.אבל הרמב"ן חולק עליהם וסובר דלא שייך לומר שהיזק הגפנים
הוא רק גרמא בעלמא משום דגרמי דבהמתו פטור.

 3עי' בחי' ר' שמואל )סי' ג( שהוסיף לבאר דמה שהעלה ה"איכא דסליק אדעתיה" שההיזק
במחיצת הכרם שנפרצה מחייב רק מדינא גרמי היינו משום דס"ל דמה שאוסר בכלאים אינו
עצם התערובת אלא הגידול בתערובת ,וממילא לא חשיבי הגפנים אלא כגורמים ההיזק .וכבר
נחלקו הראשונים אם חל איסור כלאים מיד כשנתערבו המינים או רק לאחר שנתגדלו בתערובת
והוסיפו מאתים .עי' בזה ברש"י בפסחים )כה .ד"ה המעביר( ,וברמב"ן בב"ב )ב .ד"ה ויש(
בשם י"א ,ובנוב"י )מהדו"ת יו"ד סי' נה( ,ואכמ"ל.

 

 
 
איתא בגמ' מגילה )יד" ,(.ת"ר ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות
נתנבאו להם לישראל ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא
מגילה .מאי דרוש אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה ,ומה
מעבדות לחירות אמרי' שירה ממיתה לחיים לא כל שכן" ,ע"כ.
ובירושלמי )מגילה פרק א' ה"ה( איתא :רבי שמואל בר נחמן בשם
רבי יונתן שמונים וחמשה זקינים ומהם שלשים וכמה נביאים היו מצטערין על
הדבר הזה אמרו כתיב אלה המצות אשר צוה ה' את משה,אלו המצות שנצטוינו
מפי משה ,כך אמר לנו משה        
ומרדכי ואסתר מבקשים לחדש לנו דבר? לא זזו משם נושאי' ונותנין בדבר עד
שהאיר הקב"ה את עיניהם ומצאו אותה כתובה בתורה ובנביאים ובכתובים,
הדא היא דכתיב ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר ,זאת תורה כמה
דתימ' וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ,זכרון אלו הנביאים ,ויכתב
ספר הזכרון לפניו ליראי ה' וגו' ,בספר אלו הכתובים ,ומאמר אסתר קיים את
דברי הפורים האלה ונכתב בספר .עכ"ל הירושלמי.
הרי שחששו משום דכתיב "אלה המצות" ,ודרשינן ש"אין נביא עתיד
לחדש לכם דבר" )תו"כ סוף בחקתי( .ויל"ע ,מהו גדר דין זה .ועוד צ"ב מ"ש
מקרא מגילה משאר מצות דרבנן ,אפילו תקנות הנביאים ,שלא מצינו בהם
התלבטות בשעת תקנתם .עוד יש להעיר שהבבלי דורש מקל וחומר "ומה
מעבדות לחירות אמרו שירה" במקום שהירושלמי דורש מהפסוק "כתוב זאת
זכרון בספר" ,ויל"ע האם נחלקו הבבלי והירושלמי בפרטי המעשה ,או שיש
צורך לשתי ילפותות על שני נידונים שונים .ויבואר להלן בעזה"י.

 
ועי' ברמב"ן )דברים ד:ב( אחר שהביא דברי הבבלי והירושלמי הנ"ל
כתב וז"ל,הרי שהיתה המצוה הזו ]כלומר ,מקרא מגילה[ אסורה להם ,א"כ היא
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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בכלל לא תוסיף עליו אלא שלא למדנו למוסיף על פי נביא אלא מן הכתוב
שאמר 'אלה המצות' אין נביא רשאי לחדש בו דבר מעתה" .ביאור דבריו,
שהרמב"ן ס"ל שאסור להוסיף מקרא מגילה מדין בל תוסיף ,ולכן מקשה על
עצמו שאם יש כאן איסור בל תוסיף אמאי הביא הירושלמי קרא דאלה המצות,
הו"ל למיתי קרא דבל תוסיף ,וביאר הרמב"ן דאלה המצות אינו איסור חדש אלא
בא לגלות שגם נביא אינו רשאי לחדש דבר ,והרי הוא כשאר אדם ושייך לו
איסור בל תוסיף ג"כ .והנה הרמב"ם בסוף מנין המצוות שבתחילת חיבורו
הגדול גם כן דן בהוספת מקרא מגילה מצד איסור בל תוסיף ,וז"ל:
ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה וקבעו אותן נביאים
וחכמים ופשטו בכל ישראל כגון מקרא מגלה ונר חנוכה ותענית תשעה באב
וידים ועירובין ,וכו' .כל אלו המצוות שנתחדשו חייבין אנו לקבלם ולשמרם שנ'
לא תסור מכל הדבר וכו' ,ואינם תוספת על מצוות התורה .ועל מה הזהירה תורה
"לא תוסף" ו"לא תגרע" )דברים יג,א( – שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר
ולומר שהקדוש ברוך הוא ציווהו במצוה זו להוסיפה למצוות התורה ,או לחסר
אחת מאלו השש מאות ושלוש עשרה מצוות .אבל אם הוסיפו בית דין עם נביא
שיהיה באותו הזמן מצוה דרך תקנה ,או דרך הוראה ,או דרך גזירה – אין זו
תוספת :שהרי לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות עירוב או לקרות
המגילה בעונתה .ואילו אמרו כן ,היו מוסיפין על התורה.
אלא כך אנו אומרין ,שהנביאים עם בית דין תיקנו וציוו לקרות המגילה
בעונתה כדי להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא ותשועות שעשה לנו ,והיה
קרוב לשווענו כדי לברכו ולהללו ,וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה
שהבטיחנו בתורה" ,ומי גוי גדול ,אשר לו אלוהים קרובים אליו" )ראה דברים
ד,ז; דברים ד,ח( .ועל דרך זו היא כל מצוה ומצוה שהיא מדברי סופרים ,בין
עשה בין לא תעשה.
והנה מדברי הרמב"ם נראה שאין כאן בל תוסיף משום שלא אמר נביא
שהקב"ה צוה לקרות המגילה ,אלא חכמים צוו .וצ"ע לכאורה מהגמ' דדריש
ק"ו ,ואילו לפי הרמב"ם כיון שאינו מדאורייתא אין כאן הוספה .ובספר אפיקי
מים )עניני פורים סי' ד'( ביאר וז"ל" ,והנה מה שכתב הרמב"ם שהוא כדי לברכו
ולהללו וכו' ,כוונתו לדברי הגמ' )מגילה יד ,(.ת"ר ארבעים ושמונה נביאים
ושבע נביאות עמדו להם לישראל ,ולא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה
חוץ ממקרא מגילה .מאי דרוש אמר ר' חייא בר אבין אר"י בן קרחה ,ק"ו ,ומה
מעבדות לחירות אמרי' שירה ,ממיתה לחיים לא כ"ש ,וכו'" .הרי שהרמב"ם אכן
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מתייחס להק"ו ,אלא דעדיין צ"ע אם אין שייך בל תוסיף במצוה דרבנן ,למה
הוצרכו לאותו ק"ו ,תיפוק ליה כיון דאין אומרים שהוא מפי הקב"ה אין כאן בל
תוסיף ,וכן הקשה בספר אפיקי מים שם ,וז"ל ,אלא דדבריו תמוהים מאד ,דמבו'
דלא שייך מקרא מגילה לבל תוסיף כלל ,אך בגמ' גופא מפורש איפכא וכו',
ומבואר להדיא מכל זה דודאי היה במקרא מגילה משום בל תוסיף ומהו שכתב
הרמב"ם דכיון שהוא דומיא דגדרי תקנה והוראה לא שייך בה בל תוסיף ,עכ"ל.
וצ"ע על הרמב"ם גופיה שמתחילת דבריו משמע דכל שאינו טוען שהוא מה"ת
ליכא בל תוסיף ,וא"כ אמאי הוצרך כלל לטעמא כדי להזכיר שבחו של הקב"ה
ולהודיע וכו' ,ואף שהוא לומד כך הק"ו דמה מעבדות לחירות וכו' ,אבל אמאי
צריך להאי ק"ו .וכן יש להעיר בדברי הרמב"ם בהל' ממרים ב:ט שמפרש שם
הרמב"ם הא דתקנות דרבנן אינן בכלל בל תוסיף והאריך הרמב"ם שם ג"כ לבאר
טעמי הסייג ,עיי"ש ,ולא היה לו לומר אלא שכיון שאין החכמים טוענים שהוא
איסור תורה אין בו משום בל תוסיף ,ותו לא.
ושמעתי לבאר דהרמב"ם ס"ל דלא סגי להוציאו מידי בל תוסיף במה
שאומרים דתקנה דרבנן הוא ,אלא בעינן נמי שיהיה  לכל תקנה ע"פ התורה
ואל"כ עוברים בבל תוסיף .ולפ"ז הוה א"ש הגמ' והרמב"ם ,דמעיקרא חשבו
דאיכא בל תוסיף במקרא מגילה משום שחשבו דאין טעם לתקן תקנה זו ע"פ
התורה ,אבל האיר הקב"ה עיניהם ומצאו טעם לתקנת קריאת המגילה ע"פ
התורה ,שהוא להודיע כי אמת מה שהבטיחנו בתורה וכו' .וכן בכל תקנה צריך
להיות טעם לתקנתם ע"פ התורה מלבד הא שאינו טוען דהוא מה"ת.
אבל באמת נראה דהא דהוצרך הרמב"ם לכתוב טעמי התקנות ,אין זה
מצד בל תוסיף ,אלא כיון שאין אומרים שהוא מה"ת אין שייך בל תוסיף,
כדמשמע מדבריו ,והא דהוצרך הרמב"ם לבאר טעם התקנה ולא הסתפק בזה
שאין טוענים שהוא מה"ת אינו משום בל תוסיף אלא משום גדר מצות לא תסור,
שאין בכח חכמים לחייב אלא דבר "שיסכימו עליו שהוא סוד התורה או לפי
ענין מן הענינים שיהיה דעתם שהוא ישר ושבו חזוק לתורה" )לשון הרמב"ם
בסה"מ מ"ע קע"ד( ,וכן מבואר בהל' ממרים )א:ב( וז"ל :אחד דברים שלמדו
אותן מפי שמועה ,והם תורה שבעל פה ,ואחד דברים שלמדו אותן מפי דעתן
באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן ונראה בעיניהם שהדין בדבר זה כך הוא,
 ,והם הגזירות
והתקנות והמנהגות – בכל אחד ואחד משלושה דברים אלו ,מצות עשה לשמוע
להן ,והעובר על כל אחת מהן ,עובר בלא תעשה ,עכ"ל .אבל דברים שאינן
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משום סייג ואינם חזוק לתורה ,אין חיוב לשמוע לדבריהם ,ולא נאמרה מצות על
פי התורה אשר יורוך ולא תסור ,ולכן הוצרך הרמב"ם לבאר דבכל תקנה איכא
טעם של חיזוק התורה] .וכוונת הרמב"ם לבאר דמאותו טעם שמצוות אלו אינם
תוספת ,דהיינו שאין טוענים להם מקור וחיוב בפני עצמן ,אלא צריכים לומר
שהם כלולים ב"לא תסור" ,א"כ הו"א שאפילו חיוב זה אין בהם ,שהרי נראים
הם כמצות העומדים בפנ"ע שאין להם מקום ב"לא תסור" כמש"נ ,ולכן
משמיענו הרמב"ם שגם כאן "הסכימו עליו שהוא סוד התורה" ,והוא בכלל לא
תסור[.
ובביאור הירושלמי דשמונים וחמשה זקינים היו מצטערין על הדבר
וכו' דמבואר שהיה כאן חשש בל תוסיף ,הכי פירושו ,שהיו סבורים שמרדכי
ואסתר היו מבקשים לחדש דבר ,כלומר ע"פ נבואה ,משום שחשבו דא"א לתקן
מקרא מגילה דרך תקנה או דרך הוראה ,שהיו סבורים שאין זה בכלל לא תסור.
ואם היו מחדשים מקרא מגילה ע"פ נבואה ,הוי בכלל בל תוסיף כמש"כ
הרמב"ם .ולא זזו משם נושאים ונותנים עד שהאיר הקב"ה עיניהם וכו' ,והבינו
שמרדכי ואסתר לא רצו להוסיף ע"פ נבואה אלא דרך תקנה ,ושייך בזה מצות
לא תסור ,שהוא כדי להודיע לדורות הבאים כי אמת מה שהבטיחנו בתורה וכו'.
)ולפי דברינו א"ש שהרמב"ם כאן כתב בל תוסיף בנביא ולא בב"ד כמו שכתב
בהל' ממרים ב:ט ,ואכמ"ל(.
והא דאמרינן )בגמ' מגילה יד (.מ"ח נביאים וז' נביאות לא הוסיפו חוץ
ממקרא מגילה ,ומבואר שבאמת הוסיפו ,אין הוספה זו ענין של בל תוסיף שהרי
אין כאן נביא המחדש דבר ,כמש"כ הרמב"ם ,אלא כוונת הגמ' היא שבתקנה זו
הנביאים הצטרפו לב"ד" ,שהנביאים עם בית דין תיקנו וציוו לקרות המגילה
בעונתה" ,וכ"כ בהל' מגילה "והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים" והצטרפות
הנביאים עם ב"ד היא הרבותא של מקרא מגילה )דלא מצינו ברמב"ם תקנה
אחרת שנקראת "תקנת נביאים" ,וכבר עמד ע"ז בס' דברי ירמיהו ריש הל'
1
מגילה ,וע"ע בספר הררי קדם ח"א סי' רי"ד אות ב'(.
 1עי' הל' תפילה יב:א ,הל' שבת ל:א ,הל' תעניות ה:ד ,הל' חנוכה ג:ו ,ודו"ק .ועי' בסה"מ
שרש א'" :וכבר התבאר שכל מה שתקנו הנביאים ע"ה שעמדו אחר משה רבנו הוא גם כן
מדרבנן .ובבאור אמרו )שבת יד :עירובין כא (:בשעה שתקן שלמה עירובין וידים יצתה בת
קול ואמרה חכם בני ושמח לבי וכו' .ובארו במקומות אחרים שערובין דרבנן ייקרא וידים
מדברי סופרים ,הנה כבר התבאר לך שכל מה שתקנו אחר משה נקרא דרבנן .ואמנם בארתי
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והנה בהא דס"ל להרמב"ם דמקרא מגילה היא תקנת "בית דין עם
נביא" ,פליג הרמב"ן וס"ל דמקרא מגילה באמת נתקנה  ,עי' פירושו
דברים יג:ד "ונראה שאם יתנבא בשם ה' לצוות מצוה שיחדש  ,
 , שאינו חייב מיתה ,אלא שאין לנו לשמוע אליו ,דכתיב אלה
המצות" וכו' .מבואר לא רק דהו"א שרצו להוסיף ע"פ נביא אלא שבאמת
הוסיפו מקרא מגילה ע"פ נביא ,ודלא כהרמב"ם .וא"כ לפי הרמב"ן ,ה"הוספה"
של מקרא מגילה במגילה יד .הוא כפשוטו ,הוספה ע"י נבואה ,ואי לאו שמצאו
סמך למקרא מגילה מה"ת היו עוברים בבל תוסיף .אבל לפי הרמב"ם הגמ'
מגילה יד .לא מיירי בהוספה ע"י נבואה אלא מיירי בהוספת ב"ד עם נביא ,וא"כ
בלאו האי סמך נמי לא הוי בל תוסיף ,כמש"נ.
ונראה דאזלו הרמב"ם והרמב"ן לטעמייהו ,דהנה הרמב"ם )סה"מ
שרש א'( השיג על הבה"ג שמנה מצות דרבנן בכלל תרי"ג מצות שנאמרו
למשה ,וז"ל" :והשתכל ממי שישמע לשונם נאמרו לו למשה בסיני וכו' וימנה
נר חנוכה שקבעוהו חכמים בבית שני וכן מקרא מגלה .אמנם היות משה נאמר
לו בסיני שיצונו כי כשיהיה באחרית ממלכתנו ויקרה לנו עם היונים כך וכך
יתחייב לנו שנדליק נר חנוכה ,הנה איני רואה שאחד ידמה זה או שיעלהו
במחשבתו" .הרמב"ם ס"ל דא"א שנייחס תקנה מאוחרת )כגון מקרא מגילה(
לתורת משה ,וכל שכן שלא נתיר איסור בל תוסיף מפני דרשה שמרמזת לתקנה
מאוחרת זו.
לך זה כדי שלא תחשוב שמקרא מגלה בעבור שהוא תקון נביאים ייקרא דאורייתא ,שערובין
דרבנן אע"פ שהוא תקון שלמה בן דוד ובית דינו" .משמע דתקנת שלמה ובית דינו היא
תקנת נביא כמו מקרא מגילה ,וא"כ צ"ע מ"ש מקרא מגילה ,אולם עי' מו"נ ח"ב פרק מ"ה
"וממה שצריך שנעורר עליו שדוד  ודניאל הם מזה הכת ]של בעלי רוח הקדש[,
ואינם מכת ישעיהו וירמיהו ונתן הנביא ואחיה השילוני וחבריהם" .ועי' בשמונה פרקים פרק
ז'" :שהרי שלמה נביא ,כעדות הכתוב) :מלכים א' ג:ה( בגבעון נראה ה'"] .ונר' שחזר הר"מ
בזה בין פיהמ"ש וסה"מ למשנה תורה ומו"נ [.וע"ע ר"ח מגילה יד .והג' חשק שלמה שם.
ויש להעיר שבהקדמה למשנה תורה כתב ב' דוגמאות שאינם תוספת" :שהרי לא אמרו
שהקב"ה צוה   או לקרות המגלה בעונתה" ,אבל המשיך שם במקרא מגילה
דוקא" :אלא כך אנו אומרין ,שהנביאים עם בית דין תקנו וצוו לקרות המגלה בעונתה",
ודו"ק.
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אולםעיין השגות הרמב"ן לסה"מ שם" :והתימה שתמה הרב מן תורה
צוה לנו משה שירמוז למגלה ונר חנוכה בגימטריא ]של תרי"ג[ איננו גדול.
שכבר דרשו )מגילה ז (.כתוב זאת זכרון בספר כתוב זאת מה שכתוב כאן
ובמשנה תורה ,זכרון מה שכתוב בנביאים ,בספר מה שכתוב במגלה .כי התורה
תצוה ותפרש ותודיע ותרמוז" וכו' .הרי שמקרא מגילה אכן מרומז הוא בתורת
משה ,וכמו שאפשר למנותה במנין תרי"ג ע"י רמז זו ,ה"ה שאפשר לתקנה
אע"פ שבלי הרמז היה אסור לתקנה ,ולכן הרמב"ן יכול לפרש שמקרא מגילה
2
נתקנה ע"י נבואה ,אע"ג דבלא הרמז שמצאו היה בכלל בל תוסיף.
והנה לפי הרמב"ם ,מקרא מגילה אין בו היתר מיוחד ,וכמש"כ במנין
המצות הנ"ל" ,ועל דרך זו היא כל מצוה ומצוה שהיא מדברי סופרים" ,ואין
חילוק בין ההיתר של הוספת מקרא מגילה לשאר תקנות דרבנן .ועי' בסה"מ
שרש א' שהשיג הרמב"ם על הבה"ג שמנה מצות דרבנן בכלל תרי"ג" :והיה
לשון התלמוד אצל אלו מחובר בלעגי שפה ובלשון אחרת ,ולולי זה לא מנו
מקרא מגלה והדומה לו עם המצות שנאמרו לו למשה בסיני .ולשון גמר שבועות
)לט (.אין לי אלא מצות שנצטוו על הר סיני מצות שעתידין להתחדש כגון מקרא
מגלה מניין תלמוד לומר קיימו וקבלו ,קיימו מה שקבלו כבר ,והוא שיאמינו
בכל מצוה שתקנו הנביאים והחכמים אחר כן" ,הרי שלרמב"ם מקרא מגילה הוא
דוגמא מובהקת של מצוה דרבנן )אלא שהוא תקנת נביאים עם ב"ד( ואין
בתקנתה היתר יוצא מן הכלל אלא מלמד על הכלל כולו.

 
והנה עי' ברש"י מגילה שם ד"ה חוץ ממקרא מגילה שכתב וז"ל "ואם
תאמר נר חנוכה ,כבר פסקו הנביאים ,אבל בימי מרדכי היו חגי זכריה ומלאכי".
 2באמת כבר הוכיחו האחרונים שמקרא מגילה לא נתקנה באופן בלעדי ע"י נבואה :עי' הג'
אמרי ברוך על הטו"א מגילה ה :שהביא ד' הגמ' מכות כג :שלשה דברים עשו ב"ד של מטה
וכו' ,וא' מהם מקרא מגילה ,הרי תקנוהו ב"ד של מטה .וכן מבואר במגילה ז .שלחה להם אסתר
לחכמים קבעוני לדורות ,הרי שהחכמים הם הקובעים) .ועי' בדינא דחיי על הסמ"ג הל' מגילה
שנתקשה בזה טובא (.עוד הוכיחו מריש מגילה "מכדי כולהו אנשי כנה"ג תקנינהו וכו' ואין
ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו" וכו' דמבואר שמקרא מגילה הוא תקנת ב"ד .וצ"ל )כעין
מש"כ בס' זכרון שמואל סו"ס כ'( שאסתר צוותה לחכמים שיקבעוה ,וזהו גופא בכלל אין נביא
רשאי לחדש דבר .ומ"מ נ"ל כדברינו דפליגי הרמב"ם והרמב"ן ,כמש"נ.
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ובפשוטו נראה כוונת רש"י דאחר שפסקו נביאים ,אין בעיה של הוספה .אבל עי'
במהרש"א בח"א שם שכתב בזה"ל :פרש"י וא"ת נר חנוכה כבר פסקו הנביאים
כו' לא בעי למימר כיון שפסקו הנביאים היה להם רשות להוסיף נר חנוכה ,דאין
סברא שיהא לחכמים כח יותר מהנביאים ,אלא דבנר חנוכה נמי מצאו חכמים
בשום דרשה רמז בתורה כדאיתא במדרשות ,אלא דה"ק דאף המ"ח נביאים לא
הותירו אלא מקרא מגילה" .והמשיך המהרש"א לבאר "והא דלא תקשי הא
דתקון שלמה ערובין ונט"י דאין זה מקרי הותיר על מה שכתוב בתורה דערובין
אינו רק גדר להוצאת שבת מרה"י לר"ה ונט"י משום סרך תרומה משא"כ מקרא
מגילה ונר חנוכה שהם מצות בפני עצמם" .מבואר דעת המהרש"א דבכל מצוה
חדשה דרבנן שייך בל תוסיף אי לאו שמצאו על זה שום דרשה .וכדברי
המהרש"א בדעת רש"י מבואר לכאורה בר"ן )על הרי"ף ד"ה ולא פחתו( וז"ל,
"וכי תימא והא איכא נר חנוכה איכא למימר באותו זמן כבר נפסקו הנביאים

 ,וכו' שאע"פ ]נר' דצ"ל "ואע"פ"[ שיש כמה תקנות ואיסורין דרבנן התם
הנהו סייג לתורה למצוה או גדר לעבירה ואיכא אסמכתא דאורייתא דכתיב
ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי" .וכשיטה זו נראה ג"כ מדברי
הריטב"א ,עי' דבריו במכות )כג (:ובמגילה )יד] .(.ועי' בהשגות הרמב"ן לסה"מ
שרש א' )מוסד הרב קוק עמ' יח-יט( שחילק כעי"ז בין מצות דרבנן שמיוסדים
אדאורייתא למצות דרבנן שעומדין בפנ"ע ,לענין להסמיכו ללא תסור ,ושם עמ'
3
כח לענין איזו מצות דרבנן מנה הבה"ג ,עיי"ש[.
 3וראיתי מי שהביא עוד תנא דמסייע ליה למהרש"א ממש"כ המבי"ט בקרית ספר הל' חנוכה,
וז"ל :הלכות מגלה וחנוכה הם שתי מצות מדברי סופרים ואנו חייבים לקיימם מדכתיב לא
תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל וכו' ודרשו ז"ל מן התורה מקרא מגלה מפסוק
כתוב זאת זכרון ואמרו בספר מה שכתוב במגלה וכו' ונרות חנוכה גם כן יש להן רמז בתורה
בפרשת בהעלותך כיון שהקריבו שנים עשר שבטים ולא הקריב שבט לוי חלשה דעתו של אהרן
אמר לו הקב"ה למשה דבר אל אהרן ואמרת אליו יש חנוכה אחרת שיש בה הדלקת הנרות ואני
עושה בה לישראל ע"י בניך נסים ותשועה וחנוכה שהיא קרויה על שמם והוא חנוכת בני
חשמונאי ,עכ"ל .אולם אין ראייה מדבריו דס"ל שצריכים דרשות אלו משום בל תוסיף ,ואדרבה
משמע קצת שהוא משום לא תסור ,כעין מש"כ לשיטת הרמב"ם .וע"ע מש"כ הקרי"ס
בהקדמתו סוף פרק ה' ,בדעת הרמב"ן.
עוד הביאו דברי הגר"ח בנפש החיים )שער א' פרק כ"ב( שמבואר כדברי המהרש"א ,וז"ל:
שהרי אסתר שהיתה אחת משבע נביאות )מגילה י״ד א'( עכ"ז כששלחה לחכמים כתבוני
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אולם מרש"י עצמו נראה לומר כמש"כ ,דאין בעיה של הוספה אלא
בנביאים )ועי' ברש"ש( .ובביאור מחלוקת רש"י עם הר"ן ומהרש"א נראה פשוט
שנחלקו בביאור הך דרשה ד"אלה המצות" דילפינן שאין נביא רשאי לחדש דבר
מעתה )מובא בירושלמי( .לפי רש"י ,יש לפרש שנתחדשה כאן איסור לנביאים
לחדש דברים ,אבל לחכמים לא נאסרה החידוש ,ולכן אין הגמ' שואלת "מאי
דרוש" בנוגע לתקנת נר חנוכה .אולם הר"ן והמהרש"א סוברים כמו הרמב"ן
שהבאנו לעיל שאין כאן דין חדש של נביא המחדש ,אלא הרחבה של איסור בל
תוסיף ,שלא רק מוסיף מצוה מעצמו נכלל בבל תוסיף ,אלא אפילו נביא אינו
רשאי להוסיף ,וא"כ כמו שנוהג בל תוסיף בנביאים נוהג ג"כ בחכמים.
וז"ל הרמב"ן שם )דברים ד:ב( :לא תוסיפו – כגון חמש פרשיות
בתפילין חמשה מינין בלולב חמש ציציות ,וכן לא תגרעו ,לשון רש"י .וכך אמרו
בספרי )ראה( מנין שלא תוסיף על הלולב ועל הציצית ת"ל לא תוסיפו ,ומנין שאין
פוחתים מהן ת"ל לא תגרעו .ולפי דעתי אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה כגון
שעשה חג בחדש שבדא מלבו כירבעם )מ"א יב:לג( ,עובר בלאו .וכך אמרו
)מגילה יד (.לענין מקרא מגלה ,מאה ושמונים נביאים עמדו להם לישראל ולא
פחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא מגילה מאי
דרוש וכו' ,עכ"ל הרמב"ן .הרי שהרמב"ן הביא ראייה לחידושו דאיכא בל תוסיף
במוסיף מצוה חדשה מסוגיין ,והוא מפרש דסוגיין מיירי באיסור בל תוסיף ,אבל
רש"י נראה דאינו סובר כן אלא דבל תוסיף הוא דוקא במוסיף במצות גופן ]וכמו
שכתב בפירושו עה"ת כגון ה' פרשיות בתפילין חמשת מינין בלולב וכו'[ והא
דלא רצו להוסיף מקרא מגילה אין זה משום בל תוסיף אלא משום דין אחר דאין
נביא רשאי לחדש דבר ,אבל בנר חנוכה כיון שפסקו נביאים אין איסור בזה .וכ"כ
להדיא בעל העיקרים )במאמר ג' פרק י"ד( דמוסיף מצוה חדשה אינו עובר בבל
תוסיף ע"ש )וכ"כ המהר"ל בתחילת באר הגולה(4.
לדורות השיבו הלא כתבתי לך שלשים עד שמצאו לה אח״כ סמך מן המקרא )שם ז׳ א׳( וכן
נ״ח ודאי שמצאו להם ג"כ סמך מהמקרא ועיין במדרש שהביאו הרמב״ן ז"ל בפ' בהעלתך
משם ר' נסים גאון ,עכ"ל .עיי"ש ,וע"ע בהקדמתו לביאור הגר"א על הזוהר.
 4וז"ל העיקרים )שם(:
ודעת הרמב"ם ז"ל שלא תשתנה לעולם לא כולה ולא מקצתה ,על כן שם
אחד מן העקרים שלא תנוסח התורה ולא תשתנה ,וכו' ,וסמך הרב העיקר
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]ובעיקר קושית מהרש"א "דאין סברא שיהיה לחכמים כח יותר
מהנביאים" ,עי' בשיר השירים רבה )עה"פ כי טובים דודיך מיין( :רבי חנינא
בריה דרבי אדא בשם רבי תנחום בר אחא אמר :וחמורים ]דברי סופרים[ מדברי
תורה ונבואה .כתיב )מיכה ב( אל תטיפו יטיפון ,משל למלך ששלח פלמנטרין
שלו למדינה ,על אחד מהן כתב אם מראה לכם חותמי וסימנטרין שלי האמינו לו
ואם לאו אל תאמינו לו ,ועל אחד מהם כתב אפי' אינו מראה לכם חותמי
וסימנטרין שלי האמינו לו ,כך בדברי נבואה כתיב )דברים יג( כי יקום בקרבך
נביא ,בדברי סופרים כתיב )שם דברים יז( על פי התורה אשר יורוך ,
 ,ועל המשפט אשר תאמר אין כתיב כאן
אלא אשר יאמרו לך .מבואר דחכם עדיף מנביא בענין זה שיכול לצוות על דבר
שאינו כתוב בתורה ,והיינו כדברינו שהחכם רשאי לחדש אבל אין הנביא רשאי
לחדש[.

 
הנה עד השתא הבאנו שיטת הרמב"ם דלא שנא מקרא מגילה משאר
תקנות דרבנן ובכולהו ליכא בל תוסיף והבאנו שיטת המהרש"א דלא שנא מקרא
מגילה משאר מצות חדשות דרבנן דבכולהו שייך בל תוסיף וכתבנו בשיטת
רש"י דאין שייך בל תוסיף לסוגיין כלל .אבל בדיוק לשון הרמב"ן בהשגותיו
הזה אל מה שנזכר בתורה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו )דברים י"ג א'(,
וביאר הטעם בספר המורה לפי שהדבר השוה והשלם אי אפשר להוסיף
עליו ולא לגרוע ממנו שלא יפסד השווי והשלמות ההוא ,ולפי שהיתה
התורה תמימה כמו שהעיד עליה הכתוב באמרו תורת ה' תמימה )תהלים
י"ט ה'( ,אי אפשר שתשתנה בשום זמן ,זהו תורף דבריו בזה הענין
במקומות רבים .ודבריו בזה צריכין עיון גדול מהיכן יצא לו לרבינו ז"ל
השורש הזה ,כי אף על פי שהשורש הזה יקר הערך מאד ,אם קבלה היא
נקבל אותה בסבר פנים יפות ואם לדין יש תשובה ,כי מה שנאמר בתורה
לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו       ,
 ,    ובא להזהיר שלא נבדה מלבנו ולא נלמוד
מעובדי עבודה זרה לעשות תוספת או גרעון בתואר עשית המצוה
בהיותנו חושבים שזה הגדלה לשם יתברך .וענין הפסוקים מוכיח שעל
כך נאמר  ...ורש"י ז"ל כתב בפרשת ואתחנן על לא תוסיפו על הדבר אשר
אנכי מצוה אתכם ,כגון חמש טוטפות בתפילין ,וכן לא תגרע ממנו ,ואם
כן אין מכאן ראיה למה שכתב הרמב"ם ז"ל ,וכו'.
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לסה"מ שרש ב' ,למדים פירוש חדש בכל הך סוגיא ,שהוא משום בל תוסיף
ומ"מ שאני מקרא מגילה משאר מצות ,וז"ל:
אבל מה שכתוב בנבואה בדרך הצוואות ,כגון שמזהירין על
עשה ומתרין על ל"ת דבר תורה הוא .והענין הזה מפני שהוזהרנו
בתורה "אלה המצות :מלמד שאין נביא רשאי לחדש דבר
מעתה" )שבת קד (.ידענו כי הבא בנבואה דבר תורה הוא :או
שהוא פירוש לפסוק שלתורה ,או שהוא בידם הלכה למשה
מסיני כמו שאמרו בגמר תענית )יז" (:הא עד דאתא יחזקאל מאן
אמרה? אלא גמרא גמרינוה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא" ...
וכבר אמרו )מגלה יד" (.ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות
עמדו להם לישראל לא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה
אפילו אות אחת חוץ ממקרא מגלה מאי דרוש א"ר חייא בר
אבין משום ר' יהושע בן קרחה קל וחומר ומה מעבדות לחירות
אמרו שירה ממות לחיים לא כל שכן" .למדו אותנו בזה כי כל
התקנות והגזירות אינן תוספת אבל הן גדר וסייג לתורה 
 ,לפי  ,] 
 , אלא שסמכו על  בקל וחומר הזה ועל
 מן הרמז שמצאו כתוב זאת זכרון בספר.
למדנו מדברי הרמב"ן כמה חידושים:
חדא ,דבהוספת "מקרא מגילה" אית ביה משום תרתי ,חדא מה
"שנכתבה ב\כתורה" ועוד ש"הוקבעה חובה לדורות" )דהיינו חיוב קריאת
המגילה(ובעינן על זה שתי ילפותות נפרדות.ונראה שהרמב"ן למד חידוש זה
מסתירת הבבלי והירושלמי שהבאנו לעיל ,שבבבלי למדו היתר מקרא מגילה
מן הק"ו מה מעבדות לחירות וכו' ובירושלמי למדוהו מן הפסוק כתוב זאת
וכו' ,וס"ל להרמב"ן דלא פליגי ,דחדא מיירי בכתיבת המגילה וחדא מיירי
בקביעת חיובה לדורות .וכך יש לפרש הגמ' במגילה )ז" (.אמר רב שמואל בר
יהודה :שלחה להם אסתר לחכמים   שלחו לה קנאה את
מעוררת עלינו לבין האומות שלחה להם כבר כתובה אני על דברי הימים
למלכי מדי ופרס .רב ורב חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו .בכוליה סדר
מועד כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן :שלחה להם אסתר
לחכמים   שלחו לה )משלי כב( הלא כתבתי לך שלישים שלישים
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ולא רבעים עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה )שמות י"ז( כתב זאת זכרון
בספר כתב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה ,זכרון מה שכתוב בנביאים,
בספר מה שכתוב במגילה .חזינן שביקשה אסתר ש וש ,ועל זה
בעינן שתי ילפותות.וכבר עמד בזה המהר"ץ חיות )מאמר בל תוסיף( שהביא
לשון הרמב"ן וכתב עליו" :ראינו דעתו דהך דכתבוני לדורות אשר שלחה
אסתר מיירי מכתיבת המגילה בין כתבי קודש והך ק"ו מה מעבדות לחירות
5
מיירי מקריאת מגילה"[.
ועוד חזינן מדברי הרמב"ן שצריכים להנך דרשות ,ובלא"ה לא היו
יכולים לתקן – וזהו דלא כדברי הרמב"ם שאין מקרא מגילה שונה ביסודו משאר
תקנות דרבנן ,דבכולהו ליכא בל תוסיף ,ודלא כדברי המפרשים )המהרש"א
ועוד( דלא שנא מקרא מגילה שגם במצות דרבנן אחרים כמו נר חנוכה שייך בל
תוסיף וצריכים לדרשה ,אלא ס"ל להרמב"ן דתקנת מקרא מגילה יש בה מה
שאין בשאר תקנות ,ולכן דוקא במקרא מגילה התלבטו בתקנתה .והמדייק בלשון
הרמב"ן יראה דשאני מקרא מגילה – בכתיבתה ,משום שנכתבה ",6"
ובחיובה ,משום שהוקבעה חובה " "ולא דמי לשאר תקנות של סופרים.
וצ"ע בתרוייהו ,א' ,מאי שנא חיוב קריאת מגילה משאר חיובי דרבנן שג"כ
עומדים לדורות ,וב' ,מ"ש כתיבת המגילה מכתיבת שאר כתבי הקדש ,והיכן
מצינו איסור בהוספת ספר על כתבי הקודש.
 5ועי' היטב ברמב"ן ריש מכילתין" :אחר זמן 
 ,עמד מרדכי ובית דינו וראו דבריהם של פרזים שראוי הנס הזה לעשות לו זכר לדורות
וקבעו אותו על כל ישראל וכו' וזהו שכתוב ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל
כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים
את יום י"ד ואת יום ט"ו וכו' וקבלו ישראל עליהם הדבר ,זהו שכתוב וקבל היהודים את אשר
החלו לעשות ואת אשר כתב מרדכי אליהם" .ועי' בכלי חמדה פ' בחקתי )אות ד'( שהביא
קושית הר"ן על הרמב"ן ותי' התשב"ץ )ח"ג סי' רצ"ז( .ועי' במשפט החרם להרמב"ן לענין
קבלת רבים דמהני לדורות שכ' "וכן במגילה" ,ובמש"כ ע"ז הגר"א גורביץ ב"ישורון" )שנת
תש"ס ,עמ' שכ-שכא( "נר' דהכוונה להא דקיימו וקבלו עליהם ועל זרעם לעשות את ימי
הפורים" ודו"ק בכ"ז.
 6בגמ' "עוז והדר" הביאו גירסת כת"י דשלחה להם אסתר לחכמים כתבוני "בספר" ,וא"ש דברי
הרמב"ן שבחובת קריאת מגילה ביקשה אסתר כתבוני "לדורות" ועל זה נצטערו ,ובכתיבת
המגילה ביקשה "כתבוני בספר" ופי' הרמב"ן דהיינו "שנכתבה כ\בתורה".
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והנה לגבי חיוב מקרא מגילה ,עי' בכלי חמדה )פ' דברים עמ' (11
שהקשה על הרמב"ן וז"ל" :ולכאו' קשה טובא אמאי לא נתקשו כלל על חנוכה
וקבעו ח' ימים להודות ולהלל ולא חששו לבל תוסיף .אמנם להנ"ל י"ל דהכא
חששו עיקר לבל תוסיף מצד דבקשו מרדכי ואסתר להיות קבועים לדורות עולם
ולא יתבטל בשום פנים ,לזאת רצו שיהי' כשל תורה ממש ולכן חששו לבל
תוסיף משא"כ בנס חנוכה ה"ה ככל תקנ"ח דל"ש בהו בל תוסיף" ,ע"ש .ונראה
דזו היתה בקשת אסתר )במגילה ז" (.קבעוני  ,"לדורות ממש ולא כשאר
7
תקנות.
 7עי'בשו"ת קול מבשר להג"ר משולם ראטה )ח"א סי' כ"א אות ב'( שכתב לבאר דברי הרמב"ן
באופן אחר וז"ל:
"ומ"ש עוד הרמב"ן בטעם שחשבו מצות מגילה לתוספת לפי שהוקבעה
חובה לדורות ,לכאורה אינו מובן שהרי כל התקנות והגזירות שאינן תוספת
)כמ"ש הרמב"ן שם קודם לזה( ג"כ הוקבעו חובה לדורות ,אבל באמת מה
עמקו מחשבותיו של רבינו הרמב"ן ודבריו עשירים במקום אחר שכתב
בפירושו עה"ת פ' ואתחנן בפסוק לא תוסיפו )דברים ד' ב'( וז"ל ולפי דעתי
אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה כגון שעשה חג בחודש שבדא מלבו
כירבעם עובר בלאו ,וכך אמרו לענין מקרא מגילה מ"ח נביאים עמדו
לישראל ולא פיחתו ולא הוסיפו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה
מאי דרוש וכו' ,ובירושלמי פ"ה זקנים ומהם כמה נביאים היו מצטערים על
הדבר אמרו כתוב אלה המצות אשר צוה ה' את משה אלו המצות שנצטוו
מפי משה כך אמר לנו משה ואין נביא אחר עתיד לחדש דבר ומרדכי ואסתר
רוצים לחדש לנו דבר לא זזו משם נושאין ונותנין בדבר עד שהאיר הקב"ה
עיניהם וכו' ,הרי שהיתה המצוה הזו אסורה להם א"כ הוא בכלל לא תוסיף
עליו ,אלא שלא למדנו למוסיף ע"פ נביא אלא מן הכתוב שאמר אלה
המצות אין נביא רשאי לחדש בו דבר מעתה ,עכ"ל .והיינו לפי שמרדכי
ואסתר נביאים היו ,אך הרי בנביא מצוה לשמוע לו אפילו לעבור על דברי
תורה אם הוא רק לפי שעה כמבואר ביבמות )צ ,(:לפיכך הוצרך הרמב"ן
הנ"ל )בסוף השורש השני( לומר בטעם שחשבו מצות מגילה לתוספת לפי
שהוקבעה חובה לדורות".
והנה לפי דברי הגאון הנ"ל ,מקרא מגילה שאני משאר תקנות לפי שנתקנה ע"פ נבואה לדעת
הרמב"ן ולכן לא היו יכולים לתקן אלא "לפי שעה" ,וצ"ע ממה שנתבאר לעיל )הערה  (2שגם
לפי הרמב"ן מקור חיוב מקרא מגילה הוא תקנת חכמים רק שאסתר צוותה לחכמים שיקבעוה,
וא"כ אין זה צווי נביא לדורות .וע"ע בספר ישמח אב קונטרס בענייני נבואה )סי' ק"ג ענף ד'
ס"ק ז'-ט'(.
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והנה הא דמבואר ברמב"ן שיש חידוש בהוספה של כתיבת המגילה,
יש להעיר שמצינו כעין זה בעוד ראשונים .עיין בספר כללי המצות לרבינו יוסף
ג'קטליא )מחבר ספר שערי אורה( ,שכתב וז"ל )ערך חכמים(:
ויש הפרש בין אלו התקנות לאותם שעשו מצד הגדרים
והסייגים כגון עירובין וידים ושניות ומיני טהרות ושאר כמה
ענינים שביארנו למעלה ,אבל ט' באב ומקרא מגילה ונר
חנוכה אינם משום גדרים וסייגים אבל הם לפי ענינים
שנתחדשו והוצרכו החכמים לעשות להם זכר ותקנו להם
ענינים לזכור תמיד חסדי השם ורחמיו עמנו ועשו להם
קביעות ,ואלו נקראות "מצות מדרבנן" ,ואלו וכיוצא בהם אין
בהם משום בל תוסיף והטעם לפי שלא קבעו אותם חכמים
בכתובים כמצות שבתורת משה אבל קבעו להם זכר על פי
הענינים שנתחדשו כגון נר חנוכה ותשעה באב.
וא"ת והרי מקרא מגילה קבעו לה בכתובים? דע כי מקרא
מגילה מסיני בא .וכבר פרסמו זה חכמים במקומות בתלמוד,
דגרסינן במגילה פ"ק )מגילה יד א( ת"ר ארבעים ושמונה
נביאים ושבע נביאות שנתנבאו להם לישראל לא פחתו ולא
הותירו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא
מגילה וכו' .וא"ת הרי הוסיפו ,דע שמקרא מגילה גם היא
מסיני הראה אותה למשה ,דגרסינן במגילה פרק הקורא
)מגילה יט ב( מאי דכתיב ועליהם ככל הדברים ,מלמד
שהראה הקב"ה למשה בסיני דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים
ומה שסופרים עתידים לחדש ,ומאי נינהו ,מקרא מגלה] ,ולא
עוד אלא שבכלל השבועה שהשביע להם משה לישראל
נכללת מקרא מגלה[ דגרסינן בפרק שבועת הדיינין )שבועות
לט (.כשהשביע משה את ישראל אמר להם דעו שלא לדעתכם
אני משביע אתכם וכו' ,אין לי אלא מצות שקבלו עליהם
מסיני מצות העתידות להתחדש כגון מקרא מגילה מנין ,ת"ל
קיימו וקבלו היהודים עליהם ,קיימו עליהם מה שקבלו כבר.
הרי לך מבואר כי מה שהוצרכו חכמים לומר שלא פחתו ולא
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הוסיפו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא
מגלה ,ולא אמרו כך על נר חנוכה וט' באב ,לפי שלא נקבע
בכתובים אלא מקרא מגלה ,והרי לך כל זה מבואר) .וע"ע
במשיב צדק לר' צדוק הכהן אות מ"א ובס' אפיקי מים ענייני
פורים סי' ד' שג"כ נקטו דמקרא מגילה שאני משום שנקבע
חיובו בכתובים(.
ולפי דברי ר"י ג'קטליא ,החידוש במקרא מגילה הוא שנקבע מצותו
בכתובים) ,ואולי יש להעמיס כן בל' הרמב"ן דמקרא מגילה נכתבה ,היינו
שחיוב מקרא מגילה נכתבה .ולפ"ז מש"כ הרמב"ן "לפי שנכתבה בתורה"
הכוונה הוא שנכתבה המצוה בכתבי הקודש ,ותיבת "בתורה" צ"ל בב' ולא בכ'(.
8
וחידש עוד דאי לאו דמסיני הראהו הקב"ה למשה לא היו רשאין להוסיפו.
והנראה לומר בדעת הרמב"ן )דמגילה היא תוספת לפי שנכתבה
בתורה( דשאני כתיבת המגילה מכתיבת שאר כתבי הקודש ,והסבר הדבר י"ל
ע"פ מה שחקרו במעמדם של נביאים וכתובים ,עי' בספר רביד הזהב )הקדמת
הכללים אות א'( שכ' "הנביאים וכתובים נחלקו בהם המורים ,יש מהם אומרים
 8וכן מצינו כעי"ז דהחידוש של הוספת מקרא מגילה נוגע לכתיבת המגילה בעוד ראשונים :עי'
בפסקי הרי"ד מגילה )יד (.שכתב ,וז"ל :ת"ר מ"ח נביאים וז' נביאות שעמדו לישראל לא פחתו
ולא הותירו על התורה אפי' אות אחת חוץ ממקרא מגילה ,פי' לא הוסיפו 
 ,אבל הרבה דברים הוסיפו לאסור ,כדאמ' שלמה תיקן עירובין וידים ושניות לעריות,
ומקרא מגילה נראה שהוסיפו על התורה ,שקבעו עלי' חובה בקריאתה ,כמו שחייבין לקרות את
התורה שנאמר "והגית בו יומם ולילה" ,מאי דרוש אמר רחב"א א"ר יוחנן אמר ריב"ק מעבדות
לחירות אמרו שירה  ,ממות לחיים לא כ"ש) .ועי'
בס' אמרי חן ענייני הלל ומגילה עמ' קכ"ד-קכ"ה (.ובספר הבתים מצות ל"ת שי"ד )עמ' תמ"ד(
וז"ל :וצריך שנבאר עתה מאמר רבותינו ,מ"ח נביאים עמדו להם לישראל ולא פחתו ולא
הותירו על מה שכתוב בתורה ,ומאי דרוש מעבדות לחרות אמרו שירה ממות
לחיים לא כ"ש .וזה שלא תחשוב שיהא מגילת אסתר תוספת על דברי תורה ,כי כבר אמרנו
שלא יוכלו להוסיף ולגרוע אלא לפי שעה ,אמנם הכוונה בו שלא גזרו דבר ולא תקנו דבר
 כתוספת על דברי תורה רק מגילת אסתר ,ובארו שאין זה תוספת אלא באור אחד
מד"ת ,והוא אמרם מאי דרוש .כי כאשר ראו מצות והגדת לבנך שהיא מצוה להגיד לבנים מה
שעשה ה' לנו כדי להודעם אמתת ההשגחה שהיא יסוד תורתנו ,יכנס תחת מצוה זו גם כן כל נס
שיעשה לנו ה' ,שנספר לבנינו ונכתבנו לספר לדורות ואין זה תוספת 
)ועי'בס' אמרי חן הנ"ל ,עמ' קס"ב(.
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שהם מתורה שבכתב ,מדניתן ליכתב ככתוב שלהי פ' תשא ,ויש אומרים שהם
מתורה שבעל פה"] 9.ונראה שתלוי בשאלה זו אי מקיים מצות תלמוד תורה
כשקורא נו"כ בלא הבנה ,והיינו ע"פ מה שחידש בשו"ע הרב )הל' ת"ת פ"ב
סעיף י"ב( שמקיים מצות ת"ת בקריאת תושב"כ אף אם אינו יודע פירוש
המילים .עי' בספר אמת ליעקב עה"ת במבוא ללימוד המקרא ,שכתב הגר"י
קמנצקי לחלק בין תורה לנביאים וכתובים ,דדוקא בתורה איכא מצוה כשאינו
מבין .אולם בספר מחזה עליון )עמ' קפט-קצ( הביא שהגר"מ זעמבא )בס'
"אותיות פורחות"( חולק וס"ל שגם בנו"כ איכא קיום ת"ת בלא הבנת
המילים[10.

 9וברביד הזהב פרשת ואתחנן עה"פ ראה למדתי אתכם ביאר וז"ל ,ודע דמשמעות הרמב"ם
דנביאים וכתובים בכלל מקרא הן כמ"ש הב"ח ביו"ד סי' רמ"ו אבל לרש"י מתורה שבע"פ הן
]כוונתו להא דאיתא בקידושין )ל (.שחייב ללמד בנו "מקרא" ,ופרש"י ולא נביאים וכתובים,
אבל הב"ח ושאר אחרונים כתבו לדעת הרמב"ם פ"א מהל' ת"ת ה"ז שגם נביאים וכתובים
בכלל ,וביאר דפליגי אי חשיבי נו"כ בכלל תושב"כ[ ונראה דאין כאן מחלוקת דאמרינן שלהי
פ"ב דסנהדרין וש"ד עד דלא אתי יחזקאל כו' אלא הילכתא גמירא לה ואתא יחזקאל ואסמכא
אקרא א"כ דברי שניהם צדקו כלומר כיון שנכתבו הנביאים הוי קרא] .נראה כוונתו דתוכן דברי
הנביאים הם מתושבע"פ ,דעד דאתי יחזקאל לא נכתבה ,אבל משנכתבה הוי תושב"כ אלא
שמ"מ אינו חייב ללמדו לבנו לפי רש"י כיון דמעיקרא לא הוה תושב"כ ,ודו"ק[.
 10והגר"י קמנצקי כתב לבאר באופן אחר ,דבנביאים וכתובים אין המילים עצמם מפי הקב"ה,
כיון דאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד ,אלא תוכן הנבואה הוא מפי הקב"ה אבל כל נביא
ונביא מנסח הנבואה בלשון שלו ,ולכן אין בו מצות קריאה בלא הבנה .אולם יותר נראה קצת
כמש"כ שתלוי אם נו"כ יש להם דין תושב"כ ,דאע"פ שאין המילים עצמם מפי הקב"ה ,אבל
הרי על המילים כמו שנכתבו יש עליהם דין תורה ,וא"כ יש לומר שמקיים מצוה בקריאתם.
והנה ,עיקר חידושו של השו"ע הרב אינו מוסכם :עי' בטורי אבן ר"ה )כח (:שמפרש הגמ'
)בברכות יג" (.מאי אם כוון לבו ,לקרות .לקרות ,והא קא קרי!" וז"ל" :דקס"ד דהיה קורא
בתורה היינו כדרך קריא' ולימוד שמגמתו להבין מה שהוא קורא ,"   
ומבואר דס"ל שלא כדברי שו"ע הרב ,שאין תכלית לקריאתו אם אינו מבין המילים .וכן נקט
הצל"ח )ברכות יג ,(.ובנחלת דוד ברכות שם הביא פירוש זה בשם ספר אלפי מנשה ,ובכולהו
מבואר כנ"ל .ובספר "תורת חיים" ,חידושי הגר"ח מבריסק על התורה ,מובא מכתב שכתב
הגר"ח למלמד בענין לימוד פסוקים לתינוקות של בית רבן ,וז"ל בתו"ד :באמת גם בזה עדיין
הוא בכלל מי שלא קרא ויסוד הלימוד הוא שיבין וידע מתוך התורה את האמור בה ופשט
הברור המתאים עם ההלכה וכו'  ,       עכ"ל.
ובאמת ,כן משמע מהמג"א סי' נ' שהביא בשו"ע הרב שם ,שכתב המג"א לחלק בין תפלה
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ולפ"ז יש לומר דס"ל להרמב"ן דשאר נו"כ דינם כדין תושבע"פ ואין
כאן הוספה על התורה ,אבל מגילת אסתר נכתבה כתורה דהיינו בתורת תורה
שבכתב ,ולכן היא הוספה על התורה.
ונראה עוד לבאר דברי הרמב"ן ע"פ דברי הרמב"ם הידועים )סוף הל'
מגילה ע"פ הירושלמי( וז"ל כל ספרי הנביאים וכל הכתובים ,עתידין ליבטל

שא"צ להבין פירוש המילים" ,שאף שהוא אינו מבין הקב"ה יודע כוונתו ומבין ,אבל אם אומר
המשנה ואינו מבין אינו נקרא לימוד" ,ולפי סברא זו פשוט דתושב"כ הוא כמשנה )ונר' כוונת
השו"ע הרב להביא ראייה מהמג"א שבתורה שבע"פ צריך להבין ותו לא(.
אבל נראה להביא ראייה ליסודו של השו"ע הרב ,וכן להבנתו של הגר"מ זעמבא ,מדברי הר"מ
במו"נ )ח"ג פרק נ"א( ,בהערה שכתב הרמב"ם "על אופן ההכשרה כדי שתשיג את התכלית
הגדולה הזו" )של חיזוק הקשר בינינו להקב"ה( ,וז"ל" :וראשית מה שאתה צריך להרגיל את
עצמך בו ,הוא שתפנה מחשבתך מכל דבר בזמן שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל ,ואל תסתפק
בכוונה בקריאת שמע בפסוק ראשון ובתפלה בברכה ראשונה" .ומבואר כוונתו שאין להסתפק
בכוונה הפחותה שבה יוצא חובתו של ק"ש ותפלה ,דהיינו כוונת פסוק ראשון של ק"ש וכוונת
ברכה ראשונה של תפלה .והמשיך הרמב"ם" :וכאשר יצלח בידך הדבר ויתחזק במשך שנים,
הנהג עצמך אחרי כן שתהא כל זמן שקראת בתורה או שמעת אותה ,לא תחדל בכל ישותך ובכל
מחשבתך מלהתרכז בהבנת מה שאתה שומע או קורא" .הרי משמע שבקריאת תורה ג"כ יש בה
שתי דרגות ,דרגה פחותה שיוצא חובתו ,ודרגה גבוהה שמכוון להבין מה שהוא קורא .והמשיך
הרמב"ם עוד" :וכאשר יעלה בידך זה במשך זמן ,תרגיל את עצמך שתהא מחשבתך תמיד
שלמה בכל מה שאתה קורא משאר דברי הנביאים ,ואפילו בכל הברכות ,תתכוון בו .להבין מה
שאתה מבטא ולהתבונן בעניינו" .ולפי דרכנו מבואר מזה שאף בקריאת נביאים ,איכא מצות
ת"ת אפילו כשאינו מכוון בקריאתו) .ולדברי הרביד הזהב שהבאנו בהערה לעיל ,א"ש הרמב"ם
לטעמיה דס"ל דנו"כ בכלל תושב"כ (.שו"ר ד' ר' בחיי בכד הקמח ערך תורה" ,קריאת התורה
מצוה גדולה היא אע"פ שלא יבין מה שקורא וכו' ,והוא שדרשו בפ"ק של ע"ז )דף יט (.לעולם
ליגרוס אינש אע"ג דלא ידע מאי קאמר וכו'] ,וע"ש במהרש"א ובענף יוסף בשם הגר"א[
וקריאה זו קראוהו רז"ל 'מצות קריאה'" ,עייש"ה ,ובשל"ה )מס' שבועות פרק תורה אור אות
קע"ח( הביא דבריו וכ' עליו "וגם לנביאים וכתובים תדבק הסגולה הזאת" ,ע"ש ,ודו"ק.
]ואגב ,מראשית דברי הרמב"ם במו"נ הנ"ל ראייה ברורה שלא כדברי הגר"ח )בפ"ד מהל'
תפלה הט"ו( המפורסמים ,דהא דסגי בכוונה בברכה ראשונה אינו אלא לענין כוונת פירוש
המילים ,אבל הכוונה "שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו הוא עומד לפני
השכינה" )כלשון הרמב"ם בהל' תפלה שם( צריך בכל התפלה ,עכת"ד הגר"ח .אבל במורה
נבוכים הנ"ל מיירי הרמב"ם להדיא בכוונה "שתפנה מחשבתך מכל דבר" ,שלפי הגר"ח אין לו
שייכות לברכה ראשונה אלא לכל התפלה ,ומדברי הרמב"ם מבואר שלענין ברכה ראשונה
נאמרה כוונה זו ,ובשאר ברכות אינו לעיכובא .ולא ראיתי מי שעמד בזה[.
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לימות המשיח –    ,הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה
וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטילין לעולם .והשיג הראב"ד ,א"א דבר
הדיוטות הוא זה ,כי לא יבטל ספר מכל הספרים שאין ספר שאין בו למוד ,עכ"ל.
וכתבו האחרונים 11לבאר דעת הרמב"ם ע"פ הא דאיתא )תענית ט" (.מי איכא
מידי דכתיבי בכתובי ולא רמזי באורייתא" ,וכיון שבימות המשיח ״יהיו ישראל
חכמים גדולים ,ויודעים דברים הסתומים ,וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם,
שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסים״ ,כמש"כ הרמב"ם סוף הל'
מלכים ,לא יצטרכו עוד לספרי הנבואה שמתוך התורה עצמה ילמדו אותם
לימודים .וכתבו עוד שלפי הרמב"ם הא דאיתא )מגילה יד" (.הרבה נביאים עמדו
להם לישראל כפלים מיוצאי מצרים אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה ,ושלא
הוצרכה לא נכתבה" ,זהו "תנאי בחלות דין תורה" של דברי נבואה ,וממילא אם
אין עוד צורך בנבואה לימות המשיח ,שוב אין לה דין תורה ,וכמש"כ רש"י
בחולין )קלז :(.תורת משה קרויה תורה ,לפי שניתנה תורה לדורות ,ושל נביאים
לא קרי אלא קבלה ,שקבלו מרוח הקודש כל נבואה ונבואה לפי צורך השעה
והדור והמעשה .ועי' בספר משנת יעבץ )או"ח סי' ע"ח אות ד'( שהמשיך לבאר,
וז"ל:
אמנם מגילת אסתר קיימת לעולם כחמשה חומשי תורה וכהלכות של
תורה שבעל פה שאינן בטלין לעולם .ונראה שמגילת אסתר  ולכן
הרי היא כתורה שניתנה לדורות .וזהו שאמרו במגילה )ז (.שלחה להם אסתר
לחכמים קבעוני לדורות כתבוני לדורות וכו' כלומר "לדורות" שתהא מגילת
אסתר קרויה תורה שניתנה לדורות .והטעם הוא שמגילת אסתר קיימת לדורות
דאיתא במגילה )יד ,(.ת"ר מ"ח נביאים וז' נביאות וכו' וכולן לא פחתו ולא
הותירו על מש"כ בתורה חוץ ממקרא מגילה ,הרי מקרא מגילה היא הוספה על
מה שכתוב בתורה ,וא"כ מקרא מגילה לא רמזי באורייתא ולכן היא קיימת
כחמשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שהרי אם תיבטל לימות
המשיח היא תיבטל לגמרי ולא ילמדו אותה מתוך התורה עצמה כשאר ספרי
הנביאים והכתובים כנ"ל כיון שהיא הוספה על מה שכתוב בתורה ומאחר
שמגילת אסתר ניתנה ליכתב בתורת תורה והרי היא כאמיתה של תורה משו"ה
היא קיימת כחמשה חומשי תורה וכהלכות של תורה שבעל פה שאינן בטלין
לעולם) .וע"ע במשנת יעבץ שם סוף אות ד' ד"ה אולם הרמב"ם(.
 11עי' במשנת יעבץ )מובא בהמשך( ובקונטרס חנוכה ומגילה ,ועוד.
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והיינו ששאר כל ספרי הנביאים ,אין להם דין תורה בעצם אלא לפי
הצורך והזמן ,אבל מגילת אסתר שאני שהיא תורה בעצם ,ולכן היא הוספה על
התורה .ובזה יש לבאר דברי הרמב"ן ד"מקרא מגילה היא הוספה לפי שנכתבה
 ,"שהמגילה נחשבת תורה ואינה כשאר נו"כ) .וע"ע מש"כ בספר "משאת
12
המלך" על המועדים בביאור ד' הרמב"ן(.

 
והנה עי' בגמ' יומא )כט" (.מה שחר סוף כל הלילה אף אסתר סוף כל
הניסים ...בניתן ליכתב קאמרינן" .וביאר ר' צדוק הכהן )בספרו "רסיסי לילה"
אות נ"ו(" :ועל כן נמשלו הכל ללילה עד אסתר שהיא סוף כל הנסים הניתנו
לכתוב והיא כמו התחלה לתורה שבעל פה כי הוא המצוה הראשונה מדברי
סופרים שנתחדשה למצוה קבועה לדורות על ידי סופרים ואנשי כנסת הגדולה.
ועל כן איכא למאן דאמר דלא ניתנה לכתוב )מגילה ז (.ושהוא באמת מכלל
תורה שבעל פה ולמאן דאמר דניתנה לכתוב מכל מקום היא הסוף ממדריגת
הכתב ולעולם סוף מדריגה העליונה הוא התחלה וכתר למדריגה שאחריה",
עכ"ל.
ונראה לבאר עפ"ז הא דאיתא בגמ' )מגילה ז" (.שלחה להם אסתר
לחכמים כתבוני לדורות ,שלחו לה )משלי כב( 'הלא כתבתי לך שלישים',
שלישים ולא רבעים" ,ונראה ע"פ הסדר עולם לבאר פירוש חדש שלא כדברי
הראשונים ,עי' פי' רש"י והריטב"א .דהנה בסדר עולם )פרק ל'( איתא" :עד כאן
היו הנביאים מתנבאים ברוח הקדש ,מכאן ואילך ,הט אזנך ושמע דברי חכמים
)משלי כב:יז( ,שנאמר כי נעים כי תשמרם בבטנך וגו' ,להיות בה' מבטחך)שם
משלי כב:ט( ,ונאמר הלא כתבתי לך שלשים וגו' ,להודיעך קשט וגו'" )משלי
כב:כ-כא( הרי שהביאו חז"ל פסוק זה "הלא כתבתי לך שלישים במועצת ודעת:
 12ולאחר כל הנ"ל עדיין צל"ע בשיטת הרמב"ן ,דמדבריו ,הן בפי' עה"ת ,שכתב "ומה שתקנו
חכמים משום גדר ,כגון שניות לעריות וכיוצא בהן ,זו היא מצוה מן התורה ,ובלבד שידע שהם
משום הגדר הזה ואינן מפי הקב"ה בתורה" ,והן בסה"מ ,שכתב "כי כל התקנות והגזירות אינן
תוספת אבל הן גדר וסייג לתורה" משמע דמחלק בין סייגים שאינם תוספת ומקרא מגילה שהיא
תוספת ,והניח לכאורה מצות כגון נר חנוכה שאינה סייג )לדעת הרמב"ן עצמו( אבל אין בו
התכונות המיוחדות של מקרא מגילה.

הלא כתבתי לך שלישים :אין נביא רשאי לחדש דבר ומקרא מגילה
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להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך" על המעבר מתקופת
הנביאים לתקופת החכמים )ועי' ברש"י משלי שם שכתב ד"שלישים" היינו
תורה ,נביאים וכתובים ,וזה מתאים עם דברי הסדר עולם .וע"ע במהרש"א ח"א
ז .(.ונראה דזהו הפירוש בדברי הגמ' מגילה הנ"ל ,שלא היו יכולים להוסיף עוד
ספר על כתבי הקדש משום שנסתיימה תקופת ה"כתיבה" ,והתחילה התקופה
של "הט אזנך ושמע דברי חכמים" ,תקופת תושבע"פ ,ולכן לא היו רוצים
להוסיף עוד על כתבי הקדש.
ועפ"ז יש לבאר ענין ההוספה דמצינו דוקא במקרא מגילה ,שהרי
בחינת תושבע"פ היא החידוש וכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ה"ה בכלל
תושבע"פ )ולכן לא נכתבו ,משום עשות ספרים הרבה  ,עי' גמ' עירובין
כא .(:ומאידך תושב"כ היא מוגבלת ומצומצמת ואינו ניתן לתוספת .ואסתר
שהיא סוף כל הניסים הניתנים להכתב ,והיא הממוצע בין התורה שבכתב ותורה
שבע"פ ,צריך להתקיים בה שתי הפכים הללו של החידוש ,בחינת "אין קץ" מצד
אחד ,וההגבלה והצמצום של תושב"כ ,מצד שני .ודבר זה אפשר רק ע"י הוספה,
שהיא בכלל תושב"כ אבל מ"מ הוא תוספת עליה.
וזהו ביאור הענין דמקרא מגילה הוא א' מהשלשה דברים שעשו ב"ד
של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידם ,ש"קיימו למעלה מה שקבלו למטה"
)מכות כג ,(:דמקרא מגילה מצד אחד הוא בחינת תושבע"פ ,וזהו ה"אתרעותא
דלתתא" שעשו ב"ד של מטה ,אבל מאידך נכתבה בתורה שבכתב ,וזהו "הסכימו
ב"ד של מעלה על ידם" ,ודוק היטב.

 

 
 
 
כריתות )ט :(.דת"ר :גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו
כישראל בחולו של מועד; ר"ע אומר :כישראל בי"ט; ר' יוסי אומר :גר תושב
עושה בשבת לעצמו כישראל בחול; רש"א :אחד גר תושב ואחד ]עובד כוכבים[
עבד ואמה התושבים ,עושין מלאכה בשבת לעצמן כישראל בחול.
והנה ברש"י יבמות )מח (:כתב בד"ה גר תושב וז"ל שקבל עליו
שלא לעבוד עבודת כוכבים ואוכל נבלות והזהירו הכתוב על השבת דמחלל את
השבת כעובד עבודת כוכבים .ובתוס' הקשו וז"ל ,פירש בקונטרס שקבל עליו
שלא לעבוד עבודת כוכבים ומחלל שבת כעובד עבודת כוכבים וקשה דאם כן
נפישי להו משבע מצות ,ובמסכת ע"ז )סד (:משמע דבשבע מצות שקבלו בני נח
איקרי גר תושב .ועוד דבפרק ארבע מיתות )סנהדרין נח (:אמרי' דעובד כוכבים
ששבת חייב מיתה אפילו בחול כל שכן בשבת .ובפרק ד' מחוסרי כפרה )כריתות
ט (.קאמר ר"ע דגר תושב אין מוזהר על השבת ,ונראה דהכא בעושה מלאכה
לצורך ישראל דומיא דוינפש בן אמתך .עכ"ל.
ויש ליישב שיטת רש"י בפשיטות :א' ,מה שהקשה דנפישי משבע
מצות ובע"ז משמע דבז' מצות איקרי גר תושב ,כוונת תוס' לשיטת חכמים
)בע"ז שם סד (:דגר תושב הוא שמקבל ז' מצות ,אבל שיטת ר' מאיר שם דגר
תושב מקבל עליו שלא לעבוד ע"ז לבד ,ומ"מ לכאו' פשוט שעדיין אסור בז'
מצות ,וא"כ מוכח דחלוק קבלת הגר תושב מחיובי של הגר תושב .וא"כ י"ל
דה"ה לרבנן שמקבל עליו ז' מצות מ"מ לאחר שקיבל ונעשה גר תושב חייב נמי
בשבת )וכ"כ במשנת יעבץ יו"ד סי' ג'( .אולם מדברי רש"י משמע דחיוב שביתה
אינו מצוה נפרדת אלא הוא חלק מאיסור ע"ז ,וא"כ אין כאן הוספה על ז' מצות
אבל א"כ עדיין קשה מנלן דגר תושב מוזהר בגדר ע"ז זה שפשוט שסתם בן נח
אינו מוזהר בו )ועי' לקמן(.

בית יצחק מ"ב ● תש"ע

גר תושב ,מומר לחלל שבת ,וחסיד אומות העולם
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והנה במה שהקשו תוס' מגוי ששבת דחייב מיתה ,קושייתם היא דוקא
לפי מה שסוברים תוס' בשיטת רש"י דגר תושב אסור בכל מלאכות שבת ,שלכן
הקשו מהא דס"ל לר' עקיבא בכריתות שם שגר תושב אסור במלאכה רק
כישראל ביו"ט ,ולא בכל מלאכות .אבל נראה פשוט דשיטת רש"י היא ע"פ
סוגית הגמ' בכריתות ,והא דכתב רש"י שגר תושב הזהירו הכתוב על השבת
היינו או כישראל ביו"ט או כישראל בחוה"מ ,וע"י זה הוא דלא מיקרי כעובד
ע"ז ,וא"כ תו לא קשה מהא דגוי ששבת חייב מיתה ,שאפילו לשיטת תוס' אינו
חייב מיתה אלא בשומר שבת כישראל גמור.
אבל בלא"ה נמי לא קשה מידי דדין גוי ששבת הוא דוקא בסתם גוי
אבל גר תושב מצווה הוא לשבות ,או כישראל ביו"ט או כישראל בחוה"מ ותו
לית ביה דין גוי ששבת ,ופשוט .ועי' בערוך לנר שכתב כן ,והוסיף דגר תושב
מקבל עליו לעשות ז' מצות כמו ישראל גמור והואיל ובישראל מחלל שבת
כעובד ע"ז ה"ה בגר תושב .ובס' משפט המלוכה )הל' מלכים סוף פ"ח( הביא
תירוץ זה בשם ר' חיים צימרמן שהוסיף לבאר ע"פ הרמב"ם דגר תושב צריך
1
לקבל עליו ז' מצות משום שכך צוה משה ,ולכן מקבל ז' מצות כמו ישראל.
אולם אע"פ שמבואר ברמב"ם שצריך לקבל משום שכך צוה משה ,שכתב
)מלכים ח:יא( "אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב" ,אין ראייה
מזה שגר תושב מקבל עליו המצות כמו שמצווה בהן ישראל שיש לומר שמקבל
 1וע"ע בספר אוצרות יוסף חידושי יו"ד להגר"י ענגיל אות י' שכתב מעצמו כעי"ז ,וז"ל:
"ונראה בזה דגר תושב מקבל עליו שבע מצוות אלו דישראליות ,היינו איסור אבר מן החי
שנאמר לישראל וכן כולם ,ולכן צריך בית דין של שלשה היינו ג' חברים לקבל בפניהם ככל
גירות דצריך קבלת מצוות בבית דין" .וכתב ליישב בזה הא דגר תושב צריך לקבל ז' מצוות ,הא
הוא כבר מחוייב בהן מקודם ,וז"ל "דגירות גר תושב הוא גירות מועט של סילוק ענין הכותיות
ויציאה מכלל עכו"ם לחוד ואין מקבל ענין הישראליות רק מסתלק ענין הכותיות ,אלא דכיון
דנעשה אינו עכו"ם וישראל ג"כ הא אינו א"כ הא ראוי שיפטר מז' מצוות לגמרי דהא כבר אינו
ב"נ ושיהי' מצווה בהם בתורת ישראל הא גם ישראל אינו ,וכו' וע"כ בהיותו מתגייר קצת
הגירות לצאת מעכו"ם ולהעשות אינו עכו"ם צריך לקבל ממילא מעט ענין ישראליות ג"כ
לחיוב ז' מצוות וחייב בם מעתה בתורת ישראל ,ונמצא ענין הגירות שלו דיצא מכלל עכו"ם
ונעשה ישראל מעט לחיוב ז' מצוות דו"ק מאוד".
וסיים "והנה להנ"ל דגר תושב פטור מז' מצוות ב"נ ומצווה רק בז' מצות דישראל א"כ י"ל דאפי'
למ"ד דאסור להזמין עכו"ם על בני מעיים מ"מ להזמין גר תושב על בני מעיים שרי כיון דמצווה
רק באמ"ה דישראל ואיסור אמ"ה דישראל הרי אינו אוסר בני מעיים אלו דו"ק מאוד" ,עכ"ל.
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עליו המצות של בן נח שהם כתובים בתורת משה ,אבל לא שמקבל הז' מצות
של ישראל )עיין לקמן בסוף המאמר(.
ולכן יותר נראה דאין למדין חילול שבת בגר תושב משום דהוא נכלל
באיסור ע"ז דישראל ,ועי' בביאור הגרי"פ פרלא על הרס"ג )ח"א עמ'  (378שכ'
דהא דכתב רש"י שגר תושב מוזהר על השבת מטעם דמחלל שבת הרי הוא
כעובד ע"ז ,אין כוונתו לומר דחייב משום איסור ע"ז אלא בא ליתן טעמא לקרא
דכתיב וינפש בן אמתך והגר ,שגר תושב מצווה בשביתה ,אמאי חייביה רחמנא
בשבת יותר מבשאר מצות .אולם נראה דאע"פ שאין מקור הדין שגר תושב חייב
בשביתה מאיסור ע"ז ,אלא מ"וינפש" ,כמש"כ הגרי"פ ,אבל מ"מ גדר האיסור
הוא מדיני עבודה זרה ,ולאחר שנתחדש דגר תושב חייב בזה ,ס"ל לרש"י דנכלל
באיסור ע"ז) .וע"ע בביאור הגר"ח קנייבסקי למסכת גרים ריש פרק ג'(.
 
כתב הרמב"ם )פ"כ מהל' שבת הי"ד(" :מותרין לעשות מלאכה בשבת
לעצמן בפרהסיא ,כישראל בחול" .הרמב"ם הוסיף המלה "בפרהסיא" שלא
נמצא במקורו ,בגמ' כריתות שם ושאר דוכתי .ומזה משמע לכאורה כסברת
רש"י )יבמות מח (:הנ"ל דלמ"ד שאסור לגר תושב לעשות מלאכה היינו משום
דמחלל שבת דינו כעובד עבודה זרה ,ודין זה דהוי כעוע"ז זהו דוקא מחלל
בפרהסיא ,ולכן הוצרך הרמב"ם לומר דלא קיי"ל הכי אלא כאידך תנאי ולכן
אפילו בפרהסיא מותר לגר תושב לעשות מלאכה בשבת.
ועיין בספר יד פשוטה על הרמב"ם שם שהביא דברי הירושלמי )יבמות
פ"ח ה"א(" :רבי יוסי אומר גר תושב בשבת כישראל בחולו של מועד ,מה
ישראל בחולו של מועד מגבב מעל פני השדה   אף גר
תושב בשבת כן .רבי שמעון אומר גר תושב בשבת כישראל בשאר ימות השנה,
מה ישראל בשאר ימות השנה  אף גר תושב בשבת כן".
וצ"ב אמאי נקט הירושלמי דוקא אלו מלאכות .וביאר ביד פשוטה ע"פ
שיטת העיטור )ח"א קידושין ,החלק השני( בשם "תשובות דקמאי" ,והתשב"ץ
)ח"ג סו"ס מ"ז ,מובא ברעק"א יו"ד סי' ב'( ,דדוקא בעבודת קרקע אמרינן
דישראל נעשה מומר לחלל שבת להיות דינו כגוי ,ולכן נקט הירושלמי דגר
תושב מותר לעשות אפילו עבודת קרקע – דבמלאכות אלו הוא דהו"א דאסור
משום דבזה הרי הוא כעובד עבודה זרה .וכמש"כ דמשו"ה הוסיף הרמב"ם
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"בפרהסיא" דאפילו בגוונא דישראל דינו כעובד עבודה זרה ,בגר תושב מותר.
והיינו כסברא הנ"ל דאיסור מלאכה לגר תושב נובע מדין מומר לחלל שבת והרי
הוא כעובד עבודה זרה.
ולפי דברינו ,דינא דגר תושב מבוסס על דין מומר לחלל שבת דהוי
כעובד ע"ז .אבל בתורה שלמה )בשלח מילואים סי' כ' עמ' שכ"ז( כתב לאידך
גיסא ,דיסוד שיטת העיטור הנ"ל דבעבודת קרקע דוקא הוא דנעשה מומר
לחלל שבת מבוסס על דין גר תושב .דמהא דלכו"ע מותר לגר תושב לעשות
מלאכה במקצת ,או כישראל ביו"ט או כישראל בחוה"מ ,מוכח דאינו כעובד
עבודה זרה במה שעושה מלאכות אלו .ומזה למד שיטה זו דאף בישראל כן,
שאינו כעובד עבודה זרה אלא אם כן חילל שבת במלאכת קרקע 2.והתורה
שלמה הביא סמוכין לזה ממש"כ הרמב"ן בביאור "מלאכת עבודה" דכתיב גבי
יו"ט ,שכתב הרמב"ן )ויקרא כג ז(" :אבל פירוש 'מלאכת עבודה' ,כל מלאכה
שאינה לצורך אוכל נפש ,כענין שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך
)שמות כ ט( ,ובכל עבודה בשדה )שם א יד( ,ונעבדתם ונזרעתם )יחזקאל לו ט(,
וקין היה עובד אדמה" )בראשית ד ב( .ובשם ר' חננאל כתב הרמב"ן" ,פירוש
'מלאכת עבודה' מלאכה המשתמרת לעבודת קנין כגון זריעה וקצירה וחפירה
וכיוצא בהם" .הרי מבואר דעיקר מלאכת עבודה האסורה ביו"ט היא עבודת
קרקע ,ולכן ע"י מלאכות אלו נעשה מומר לחלל שבת דינו כעובד ע"ז .וסיים
בעל תורה שלמה" :ומכאן ראיה למ״ש בשו״ת בנין ציון סי׳ כ"ג לענין יין
שנגע בו מחלל שבת בפרהסיא בזה״ז אם מותר לשתות ,וכותב שהמחמיר
תבוא עליו ברכה ,אמנם מעיקר הדין יש להמקילים בזה על מה לסמוך ,וכותב
מענין אלה שמתפללים תפלת שבת ואח״כ מחללים שבת במלאכות דאורייתא
די״ל דהעיקר שמחלל שבת נחשב כמומר מפני שכופר בבורא ובבריאה וזה
מודה ע״י תפלה".
עכ"פ נמצא ששיטת בעל העיטור דדוקא במלאכת קרקע נעשה מומר
לחלל שבת ,היא ג"כ כסברת רש"י הנ"ל דדינו של גר תושב תלוי בדינא דמומר
לחלל שבת הרי הוא כעובד ע"ז ,אלא שבעל העיטור חידש שגם בישראל אינו
נעשה כעובד עבודה זרה אלא ע"י עבודת קרקע ,כעין גר תושב .ודו"ק בזה.
) 2ועמד בזה ד"אפשר שיש לחלק בין ישראל שנצטוה גם בשביתה לגר תושב שנצטוה רק
בנייחה ,וצ״ע"(.
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והנה לכאורה צ"ע לשיטת רש"י ,דאם מחלל שבת כעוע"ז אמאי ס"ל
להנך תנאי )ר' יוסי ור' שמעון( דמותר לו לעשות מלאכה כישראל בימות החול,
ואמאי לא הוי בזה כעוע"ז .ואפשר לומר ע"פ הגמ' עירובין סט" :רב אשי אמר
האי תנא הוא דחמירא עליה שבת כע״ז" ,ומבואר דאיכא מחלוקת בזה )ורמז
לזה רש"י בחולין ה (.וא"כ יתכן דמחלוקת אי שבת חמירא כע"ז זהו מחלוקת
התנאים אי גר תושב חייב לשבות במקצת.
אולם עוד יש לומר ע"פ מה שיל"ע לפי שיטת הרמב"ם ,שהבאנו לעיל
דמה שהוסיף הרמב"ם שמותר לגר תושב לעשות מלאכה בשבת "בפרהסיא"
הוא כדעת רש"י דהסברא להחמיר הוא משום דמחלל שבת ה"ה כעוע"ז ,אולם
ברמב"ם סוף הל' שבת כתב הטעם דשבת שקולה כנגד כל מצות התורה ,וז"ל:
"השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות התורה,
והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם ,לפיכך כל העובר על שאר
המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל ,אבל מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד
עבודה זרה ושניהם כגוים לכל דבריהם" .אבל ברש"י חולין )ה (.כתב" :האי
תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים ,דהעובד עבודת כוכבים כופר בהקב"ה,
והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר שלא שבת הקב"ה במעשה בראשית".
הרי שחולק על הטעם שכתב הרמב"ם .והנה מהטעם שכתב הרמב"ם ,שהשבת
היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם ,לכאורה לא שייך לומר בגוי שאינו שומר
שבת שהוא כעוע"ז ,דשבת היא אות בין הקב"ה לישראל ,ואיך שייך דגוי יהיה
כעוע"ז ע"י שמחללה .ונראה ע"פ דברי הרמב"ם במורה נבוכים )ח"ב פל"א,
בתרגום שוורץ(:
בתורה מופיעים שני טעמים שונים ,כי מסקנותיהם שתיים
בעשר הדברות
ֹ
שונות .כי הוא אמר בתור טעם לכיבוד השבת
עשה ה' ]את השמים ואת
הראשונים לאמור :כי ששת ימים ֹ
הארץ ,את הים ואת כל אשר בםַ ,ו ַיּנח ביום השביעי ,על כן
ברך ה' את יום השבת ויקדשהו[; ואמר במשנה תורה :וזכרת
ויצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה
כי עבד היית בארץ מצרים ] ֹ ִ
לעשות את יום השבת
ֹ
ובזרע נטויה[ ,על כן צוך ה' אלהיך
ֹ
)דברים ה' ,ט"ו(  ...לכן ציווה עלינו בתורה לשבות ולנוח כדי
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שנצרף את שני הדברים ,נאמין בדעה נכונה והיא חידוש
העולם ,המורה על מציאות האל בתחילת המחשבה ועיון קל
ביותר ,וניזכר בחסדי האל עלינו שהניח לנו מתחת סבלות
מצרים )שמות ו' ,ז'(.
המבואר בדברי הרמב"ם שיש שני עניינים בשמירת שבת :הוראה על
בריאת העולם ומציאות ה' ,וזכירת חסדי ה' שהוציאנו ממצרים .וי"ל דמחלוקת
התנאים בכריתות אם בן נח מצווה בנפישה תלוי בטעמים הנ"ל ,דאם העיקר
הוא הוראה על בריאת העולם ,וכעין מש"כ רש"י בחולין )ה (.הנ"ל ,שייך גם
בגר תושב שמחלל שבת כופר במעשיו וכו' ,אבל אם זכירת יציאת מצרים
היא העיקר ,א"כ לא שייך בגר תושב .והרמב"ם שפסק כר' יוסי דגר תושב
בשבת כישראל בימות החול ,שפיר כתב הטעם דמחלל שבת כעובד עבודה זרה
משום ששבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם ,דטעם זה לא שייך אלא
בישראל 3.

 3וכעי"ז ,דמחלוקת התנאים אי גר תושב מוזהר על השבת היא מחלוקת בגדר שייכות הגוי
לשבת ,עי' באבני נזר או"ח סי' ב' אות מ"ט-נ"ה ,שכתב דאי מניחים תפילין בחול המועד תלוי
במח' התנאים אי גר תושב מוזהר על השבת ,וז"ל:
והנה דבר ברור דהא דכתיב ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם .הוא
במה שמיוחדין ישראל בקדושת שבת מכל האומות .וכדאיתא במדרש
בשמות רבה )פ' כ"ה( ובדברים רבה )פ"א סימן כ"א( נכרי ששמר את
השבת חייב מיתה .אמר רב חייא בר רב אבא בנוהג שבעולם מלך
ומטרונה יושבין ומשיחין זה עם זה מי שבא ומכניס ראשו ביניהם חייב
מיתה .כך השבת הזו בין ישראל ובין הקב"ה שנאמר ביני ובין בני
ישראל .לפיכך נכרי שבא ומכניס עצמו ביניהם חייב מיתה .הרי דהא
דכתיב ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם ,היינו במה שמיוחדין בו
ישראל .וכן פרש"י בחומש אות גדולה היא בינינו שבחרתי בכם בהנחילי
לכם יום מנוחתי למנוחה .ואם כן אם הי' הגר תושב גם כן מוזהר ,לא הי'
זה לאות שבחר בישראל.
והיינו דאם גר תושב מוזהר שלא לעשות מלאכה בשבת כישראל בחוה"מ ,א"כ מלאכה האסורה
בחוה"מ אינו בכלל ה"אות" של שבת וה"ה דחוה"מ עצמו אינו אות ,ועפ"ז כתב דר' שמעון
דס"ל דגר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת כישראל בחול אזיל לטעמיה בספר הזוהר
דחוה"מ לאו זמן תפילין) .ולפי סברת הגר"י ענגיל שהבאנו בהערה  ,1י"ל דמחלוקת התנאים
אינה בשייכותו של הגוי לשבת אלא במידת "ישראליותו" של גר תושב ,והבן(.
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כתב הרמב"ם )מלכים ח:יא(:
כל המקבל שבע מצוות ,ונזהר לעשותן הרי זה מחסידי אומות
העולם ,ויש לו חלק לעולם הבא .והוא שיקבל אותן ויעשה
אותן ,מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה ,והודיענו
על ידי משה רבנו ,שבני נח מקודם נצטוו בהן ,אבל אם עשאן
מפני הכרע הדעת אין זה גר תושב ,ואינו מחסידי אומות
העולם אלא מחכמיהם.
ומקור דבריו כתב בתשובותיו )בלאו סי' קמ"ח( וז"ל התשובה:
מותר לישראל למול הגוי אם רוצה הגוי לכרות הערלה ולהסירה,
לפי שכל מצוה שהגוי עושה ,נותנין לו עליה שכר ,אבל אינו כמי
שהוא מצווה ועושה ,ובלבד שיעשנה כשהוא מודה בנבואת
משה רבינו המצווה זאת מפי אלהים יתעלה ,ומאמין בזה ,ולא
שיעשנה )לסבה( אחרת ]ולא יעשנה בגלל מישהו אחר )הכוונה
למוחמד ,נביא האיסלם([ או על פי דעה שראה לעצמו ,כמו
שנתבאר בבריתא של ראב"י ]ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי[
וכמו שבארנו אנו בסוף חבורנו הגדול ]הל' מלכים פ"ח הי"א[.
וכוונת הרמב"ם למדרש "משנת רבי אליעזר" ,פרשה ו' )מהדורת ענעלאו
עמ'  ,(121כמש"כ המהדיר שם .4וז"ל המדרש:
"הפרש בין חסידי ישראל לחסידי אומות העולם .חסידי
ישראל אינן נקראין חסידים עד שיעשו כל התורה ,אבל חסידי
" 4ויש להביא כאן דבר מופלא :בתולדות אדם לר' יחזקאל פייוויל מגיד מישרים בווילנא )והוא
תולדות הגאון ר' זלמן מוולאזין( חלק ב פרק ה' בהשמטות לחלק ראשון )כב (:מסופר שנשאל
הגר"ז למקור דברי הרמב"ם בהלכות מלכים והשיב שכך נמצא במדרש :אמר ר"י חסידים
שמענו שיש להם חלק לעוה"ב חכמים לא נתפרש לנו ,איזה חסיד זה המקבל עליו שבע מצות
מפני שהן כתובין בתורה חכם זה העושה אותן מפני שקול דעתו – ואין המדרש לפנינו ,וכבר
התמרמר רצ"ה חיות בקונטרס אחרון למנחת קנאות שלו על מחבר תולדות אדם כי שקר העיד
המחבר ת"א בשם הגאון מהר"ז ,כי לא נמצא מדרש זה בשום מקום ,ובעל ת"א לא ציין גם כן
באיזה מדרש ובאיזה מקום נמצא זה ,וצ"ע" )לשון המהדיר שם .והובאו הדברים במילואם
בס' הליקוטים ברמב"ם פרנקל (.וכבר העירו שהרמב"ם בסה"מ מ"ע ה' ג"כ ציין למדרש
"משנת ר' אליעזר" והוא במדרש לפנינו ,ואין ספק שלמדרש זה נתכוון הרמב"ם כאן.
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אומות העולם ,כיון שהן עושין שבע מצוות שנצטוו בני נח
עליהן ,הן וכל דקדוקיהן ,הן נקראים חסידים .בד"א,
כשעושין אותן ואומרין ,מכח שצוה אתנו אבינו נח מפי
הגבורה אנו עושין ,ואם עשו כן ,הרי הן יירשו העולם הבא
כישראל ,ואע"פ שאינן משמרין את השבתות והמועדות,
שהרי לא נצטוו עליהן .אבל אם עשו שבע מצוות ואמרו ,מפי
פלוני שמענו ,או מדעת עצמן ,שכך הדעת מכרעת ,או
ששיתפו שם ע"ז ,אם עשו כל התורה כולה ,אין לוקחין שכרן
אלא בעולם הזה".
ויש להעיר על המקור שהביא ששם מבואר "מכח שצוה אתנו אבינו
נח" ולא כמש"כ הרמב"ם "מפני שצוה בהן הקב"ה בתורה והודיענו ע"י משה
רבינו שבני נח מקודם נצטוו בהן" ,וצ"ע .ונראה ע"פ מש"כ הרמב"ם במק"א,
דהנה המהר"ץ חיות )בספרו תורת הנביאים ,מאמר תורת אבות ואין למדין
מקודם מ"ת( הביא דברי הרמב"ם במו"נ )ח"א פרק ס"ג ,ע"פ תרגום שוורץ(:
אך שאדם יטען לנבואה מכיוון שהא-ל דיבר אליו ושלח אותו,
זה לא נשמע מעולם לפני משה רבנו .ואל יטעה אותך מה
שנאמר על אודות האבות שנזכר שהאל דיבר אליהם ונגלה
אליהם ,כי אין אתה מוצא אופן זה של נבואה כדי שהם יזמנו
את בני-האדם או ידריכו את זולתם ,באופן שיאמר אברהם,
או יצחק ,או יעקב ,או מי שקדם להם ,לאנשים" :אמר לי האל
עשׂו כך" או "לא תעשׂו" או "שלחני אליכם" .זה לא היה
מעולם .אלא הפנייה )האלוקית( היתה אליהם )אל האבות(
במה שנוגע אליהם בלבד ,ולא זולת זה .כוונתי ,במה שנוגע
לשלמותם ,ולהדריכם מה יעשׂו ,ולבשׂרם מה יארע בעתיד
לצאצאיהם ,ולא זולת זה .הם היו מזמנים את בני האדם על
סמך העיון והלימוד ,כפי שברור ,לדעתנו ,מדבריו :ואת
עשו בחרן )בראשית י"ב ,ה(.
הנפש אשר ֹ
ושם ח"ב פרק ל"ט:
ההסבר לכך ,על פי הכתוב בספרי הנבואה והמופיע במסורת,
הוא שאף אחד מכל הנביאים שקדמו למשה רבנו ,כגון האבות,
שם ,עבר ,נח ,מתושלח ,וחנוך ,לא אמר מעולם אל קבוצה של
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אנשים" :האל שלחני אליכם וציווני לומר לכם כך וכך ואסר
עליכם לעשׂות כך ,וציווה עליכם לעשׂות כך" .לא הכתוב
בתורה ולא מסורת אמיתית מעידים על דבר כזה .אלא אל הללו
באה רק התגלות מן האל ,כפי שהסברנו .מי שגבר עליו אותו
שפע ,כגון אברהם ,אסף את האנשים וקרא להם בדרך הלימוד
וההדרכה אל האמת שהשׂיג .כן היה אברהם מלמד את האנשים
ומבאר להם בראיות עיוניות שיש לעולם אלוה אחד ושהוא
ברא את כל זולתו ,ושאין ראוי לעבוד אותן תמונות ולא דבר
מן הנבראים ,והיה כורת עם האנשים ברית על זאת ומושך
אותם בנאומים יפים ובמעשׂים טובים כלפיהם .הוא מעולם לא
אמר" :האל שלחני אליכם ,וציווני ואסר עלי"  ...כן מוצא אתה
את החכמים אומרים על הנביאים שקדמו לו )למשה( :בית דינו
של עבר ,בית דינו של מתושלח ,מדרשו של מתושלח כולם,
עליהם השלום ,היו רק נביאים שלימדו את האנשים כמלמדים,
מורים ומדריכים ולא אמרו :ויאמר ה' אלי דבר אל בני פלוני.
כך היה הדבר לפני משה רבנו .ואילו משה – יודע אתה אשר
נאמר לו ,ומה אמר ,ואת דבר כל העם אליו :היום הזה ראינו כי
ידבר אלהים ]את האדם וחי[ )דברים ה' ,כא( .אשר לכל
הנביאים מבינינו שבאו אחרי משה רבנו – יודע אתה את נוסח
סיפוריהם כולם ושהיו בחינת מטיפים לאנשים ,קוראים אל
תורת משה ,מאיימים על המואסים בה ,ומבטיחים שׂכר
למישירים ללכת בדרכה .כן מאמינים אנו שהדבר הזה תמיד,
כפי שאמר :לא בשמים היא )דברים ל' ,יב-יג( ,לנו ולבנינו עד
עולם )שם ,כ"ט ,כח(.
הרי שהרמב"ם סובר שאין כח לשום נביא חוץ ממשה רבינו לחייב
אותנו במצות ,וגם בני נח אינם חייבים במצוות משום נבואת נח או נבואת אדם
הראשון ,אלא רק ע"י שצוה בהן משה .ומקורו של הרמב"ם בשיטה זו כבר ציין
בעצמו בפירוש המשנה סוף פרק גיד הנשה ,אהא דאיתא במשנה שם "אמרו לו,
מסיני נאסר אלא שנכתב במקומו" וכתב ע"ז הרמב"ם:
ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם
]במשנה שם[ "מסיני נאסר" ,והוא שאתה צריך לדעת שכל
מה שאנו נזהרים ממנו או עושים אותו היום ,אין אנו עושים
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זאת אלא מפני צווי ה' על ידי משה ,לא מפני שה' צוה בכך
לנביאים שקדמוהו ,דוגמא לכך ,אין אנו אוכלים אבר מן החי
לא מפני שה' אסר על בני נח אבר מן החי ,אלא מפני שמשה
אסר עלינו אבר מן החי במה שנצטווה בסיני שישאר אבר מן
החי אסור ,וכו'.
וא"כ הרמב"ם סובר שמשנה שלנו חולק על מדרשו של ר' אליעזר
הנ"ל בפרט זה ,והרמב"ם פוסק כמשנה שלנו.
אלא דעדיין צ"ע דשיטת הרמב"ם היא שכמו שאין נביא רשאי לחדש
דבר אחר נבואת משה כך לא נביאים שקודם משה לא היו יכולים לחדש דינים,
אבל מי הכריח הרמב"ם לומר כן דבפשטות י"ל דהא דמבואר במשנה ד"מסיני
נאסר" היינו דוקא  שמחוייבים מפי משה ולא מפי נח ,ובני נח לעולם
חייבים מכח שצוה אביהם נח .ואם כן ,אין ראייה מהמשנה בפ' גיד הנשה דלא
כהמדרש ,אלא המדרש היא ראייה שלא כסברת הרמב"ם דאפילו בני נח
מחוייבים רק מתורת משה ,דאפשר לקיים שני המקורות :המשנה מיירי בישראל
אחר מ"ת ,והמשנת ר' אליעזר מיירי בבני נח .והדק"ל ,מנא ליה להרמב"ם
לחלוק על המדרש.
אולם באמת קושיה זו אינו ,ועל כרחנו צריכים אנו לומר שהמדרש
הנ"ל חולק על הש"ס שלנו ,וכמו שסבר הרמב"ם ,דבמדרש שם איתא:
"המתנבא לחדש דבר נבואתו ,כגון מרדכי ,לחדש מקרא מגלה ,יחזקאל ,לחדש
צורת הבית לעתיד לבוא ,הרי זה צריך אות ומופת .אבל המזהיר על תורת משה
רבי' ,שלא להוסיף ולא לגרוע ,אינו צריך אות ומופת" .הרי דס"ל להמדרש שגם
נביא לאחר משה רשאי לחדש דבר ,אלא שצריך להביא עליו אות ומופת,
ולכאורה זהו נגד כלל גדול בש"ס שלנו דאין נביא רשאי לחדש דבר ולא מהני
אות ומופת .ואם בא נביא ואמר שה' צווהו להוסיף מצוה ,פסק הרמב"ם )פ"ט
מהל' יסודי התורה ה"א( ז"ל :אם יעמוד איש  ...ויעשה אות ומופת ויאמר שה'
שלחו להוסיף מצוה או לגרוע מצוה  ...הרי זה נביא שקר שהרי בא להכחיש
5
נבואתו של משה ,ומיתתו בחנק על שהזיד לדבר בשם ה' אשר לא צוהו."...
 5והרמב"ן )דברים יג:ד( נסתפק אי חייב מיתה בכגון זה" :ונראה ,שאם יתנבא בשם ה' לצוות
מצוה שיחדש ,כגון שהיה במקרא מגלה )מגילה יד ,(.שאינו חייב מיתה ,אלא שאין לנו לשמוע
אליו ,דכתיב אלה המצות )ויקרא כז:לד( אין נביא רשאי לחדש בהם דבר מעתה .ואולי כיון
שלא נאמין לו הנה הוא נביא השקר ,ומיתתו בחנק".
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וצע"ג על דברי המשנת ר' אליעזר ,שכנראה סותר כלל זה דאין נביא
רשאי לחדש דבר .והנראה דס"ל למדרש דידן דנביא רשאי לחדש דברים
מסויימים ,כמו הדוגמאות שהביא ,מקרא מגילה וצורת הבית ,והרמב"ם חולק
בזה 6,וא"ש דהמדרש והרמב"ם אזלי לטעמייהו ,דהמדרש שכתב "מכח שצוה
 6שו"ר שעמד בזה הרב מרדכי גיפטר )ב"תלפיות" א:ב ]תש"ד[ עמ'  ,(332-333עיי"ש מש"כ
בזה .ובאמת ,במדרש איתא ב' דוגמאות של נביא שצריך אות לחדש דבר" :כגון מרדכי ,לחדש
מקרא מגלה ,יחזקאל ,לחדש צורת הבית לעתיד לבוא" .והנה לגבי חידוש צורת הבית ,עי'
בחת"ס )או"ח סי' ר"ח ד"ה עד כאן דברי הרב( שהק' אמאי אין בנבואת יחזקאל על צורת הבית
השלישי משום אין נביא רשאי לחדש ,עיי"ש מה שתי' ,וע"ע בשו"ת משפט כהן להראי"ה קוק
)סי' צ"ב( וז"ל" :ונראה שה"ה כל עניני תכנית המקדש ובנינו ,הוא מסור לנביא גם לדרוש ממנו
שיודיע מן השמים בנבואה ,ואין זה נכנס כלל להכלל של אלה המצות אין נביא רשאי לחדש
דבר מעתה ,ולא בכלל של לא בשמים היא" .וי"ל דס"ל למדרש דידן דאין זה בכלל הוספה
האסורה ,ומ"מ ס"ל דהוי בכלל הוספה דצריך אות.
ולגבי מקרא מגילה ,י"ל דמדרש זה ס"ל שאינו הוספה אסורה משום שאינו אלא מדרבנן.
וכן מוכח מהמשך המדרש )עמ'  ,(121-122וז"ל:
הפרש בין הגלות לנביאים להגלות לחכמים .הגלות לחכמים בבת קול
ולנביאים בקול .ומה הוא בת קול .כמי שהוא שומע דבר מבין ההרים
ואחרי ההרים משמיע את הקול .זה הוא בת קול שמים ,שהיה הקב"ה
משמיע לחכמים על כל דבר ודבר שמסתפק להן .בד"א ,בכח הנבואה,
אבל  נתן להן הקב"ה ממשלה יתר מן הנביאים .שהנביאים
צריכין אות ומופת ואין החכמים צריכין אות ומופת .משלו אותו משל.
למה הדבר דומה .למלך ששלח פלמנטורין למדינה .על אחד כתב ,אם
מראה לכם חותם שלי וסמנטורין שלי ,האמינו לו .ועל האחר כתב ,אע"פ
שאין מראה לכם חותם שלי וסמנטורין שלי ,האמינו לו .שנ' על פי
התורה אשר יורוך.
מבואר דהא דנביא צריך אות היינו בגזירותיו ,וא"כ לא מצינו שנביא רשאי לחדש דבר מה"ת
אפילו לדברי המדרש .ומדברי המדרש ראייה ליסודו של הגרי"ד )ב"שעורים לזכר אבא מרי",
מוסד הרב קוק ,ח"א עמ' עא( שכתב "ההלכה נאמרה כי אין נביא רשאי לחדש דבר מדאורייתא.
ברם ביחס לד"ס או לדברי קבלה ,הנביא מחדש בנבואתו כיון שמצוה זו יכולה להקבע ע"י
חכמי המסורה ,גם עצמם של כתבי הקדש קובעים אותה המצוה בתורת חובה מדברי קבלה".
ובזה מבואר דברי המדרש הנ"ל דשייך גזירת נביא מתורת נביאותו – דאי איירינן בנביא שגוזר
מתורת חכמתו ,הא ודאי אינו צריך אות ,דלא גרע בזה מחכם .אולם עי' בחידושי הגרי"ז )בסוף
בית הלוי עה"ת" ,החדשות" אות לא ,לזכריה ז:ג( שמבואר דחולק וס"ל שכל דברי קבלה
צריכים להיות ע"י תקנת ב"ד תחילה משום דאין נביא רשאי לחדש דבר.
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אתנו אבינו נח" לטעמיה דס"ל שיש כח לנביא חוץ ממשה לחדש דבר,
והרמב"ם לטעמיה חולק בתרווייהו ,וכשם שאין נביא רשאי לחדש מקרא
מגילה ,כך אין אנו מצווים לשמור ז' מצות מכח שצוה בהם אבינו נח ,דרק משה
רבינו יכול לצוות חיובים מפי הגבורה ,ולא נביא אחר.

ובאמת אע"פ שמדברי המדרש יש להביא ראייה לדעת הגרי"ד אבל נראה פשוט דהרמב"ם לא
ס"ל הכי ,עי' לשון הרמב"ם בפ"ט מהל' יסוה"ת שהבאנו בפנים ,ושם פ"י ה"ג "הא למדת שאין
הנביא עומד לנו ,אלא להודיענו דברים העתידים להיות בעולם  ...וכיוצא באלו הדברים ,הוא
שיאמר הנביא – לא שיעשה דת אחרת ,או יוסיף מצוה או יגרע" .וראייה לדבר ,עי' בהקדמה
לפיה"מ שכתב הרמב"ם "ובזה בלבד ]כלומר ,בהוראת שעה[ נבדל הנביא משאר בני אדם
בתורה ,אבל בעיון ובדין ובחקירה בדיני התורה הרי הוא כשאר החכמים הדומים לו שאינם
נביאים" .והנה גם בב"ד נאמרה דין זה של הוראת שעה ,וכמש"כ הרמב"ם בפ"ב ממרים ה"ד
)"שאפילו דברי תורה – יש לכל בית דין לעקור אותן ,הוראת שעה" וכו'( וא"כ על כרחך כוונת
הרמב"ם אינו שבזה יש לנביא כח שאין לחכם שאפי' חכם יכול לעשות כן ,אלא מעלת הנביא
היא שעושה כן בתורת נביא ,ואעפ"כ בזה בלבד יש לנביא כח מיוחד בתורת נביא .ומוכח
דבשאר דברים שחכם עושה אין לנביא מעלה בו בתורת נביא אלא צריך לפעול בתורת חכם.
ושו"ר בספר ישמח אב )למוה"ר א.ב .שולמן( בקונטרס בענייני נבואה )סי' ק"ג ענף ד' ס"ק ז'(
שנקט כדברינו בדעת הרמב"ם ,ע"ש )ולא הביא כל הנ"ל(.

 

 
 
הנה ידוע בעולם חידוש הט"ז )באו"ח סי' תקפ"ח( דאף דיש כח ביד
חכמים לעקור דבר מה"ת בשב וא"ת אבל בדבר המפורש בתורה אין בידם.
ומשו"ה אף דחל רה"ש בשבת גזרו על תקיעת שופר מ"מ במילה בשבת לא גזרו
שמא יעבירנו .ושנה בזה רבינו הט"ז ביו"ד סי' קי"ז ובחו"מ סי' ב' ,עייש"ה.
ובידוע ג"כ דיש בזה פולמוס גדול במפרשים .אמנם זה מצאתי חדש
בשו"ת עמק הלכה )ח"ב סי' א'( להגר"י בוימעל ז"ל 1הסבר נכון )ע"פ הש"ס שבת
כג (.בסוגיא דשאל אביך ויגדך ,דדוקא דבר שצריך שאלה ודעת חכמים ,בזה
מחוייבים לשמוע לחכמים ,אבל המפורש בתורה שאינו נכנס בכלל שאל וגו' ,דזיל
קרי בי רב הוא ,אין עלי' לימוד לשמוע לחכמים .ומסיים בס' הנ"ל ובזה שקט
הרעש של החוות יאיר וכו' ע"ש בדבריו נכוחים וש"י.
וממשיך בס' עמק הלכה זל"ש והנה לר' אחא בר יעקב שבת קל"ב דיליף
דמילה דוחה שבת מדכתיב שמיני אפילו בשבת ובפירוש הר"ח שם וז"ל 'וביום
השמיני ימול כלומר איזו יום יפול שמיני אין לך להקדים ולא לאחר' עכ"ל ,א"כ
אין זה דרשא רק פשטא דקרא דימול בשבת א"כ לא הוי בגדר "שאל" ,דאין צריך
לשאול לחכמים על זה ,כיון דמבואר בקרא גופי' וא"ש תירוץ הט"ז.
והנה בב"ב )סוף פ' חז"ה( דף ס' ע"ב איתא מיום שחרב המקדש ופשטה
מלכות הרשעה כו' דין הוא שנגזור על עצמינו שלא לישא אשה ולהוליד בנים
וכו' ,והקשו התוס' תימא הכתיב פרו ורבו עכ"ל והוא תמוה דהרי ב"ד מתנין
לעקור דבר מה"ת בשב ואל תעשה ,ומ"ש מצות פרו ורבו ממצות לולב ושופר .וכ'
זל"ש ולכאורה נראה ע"פ הפר"ח )סי' תקפ"ח( וכן המג"א דלמ"ל שמא יעבירנו
ברה"ר תיפו"ל שמא יתקן כלי שיר .וכתב הפר"ח דא"כ אף ביו"ט יש לגזור כן,
וא"כ תעקר שופר לגמרי וזה אין בכח ב"ד לעקור המצוה לגמרי .ורק בשבת גזרי
דאז אם חל ר"ה בשבת יש לעקור באותה שנה מטעם שמא יעבירנו .ולפ"ז אם
 1הספר יצא לאור כעת )תשס"ט( במהדורא מפוארה ע"י נכדו.

בית יצחק מ"ב ● תש"ע

הרב שמריהו שולמן

625

יגזרו שלא לישא תעקר מצות פר"ו לגמרי ,ושפיר תמהו התוס' .אך באמת גזירה זו
אינה רק בשעת שמדא רח"ל וגזירה עבידא דבטלא )כתובות ג'( ובכה"ג לא הוי
עקירה לגמרי ,ועל ביטול מצוה לפי שעה בודאי יש כח ביד חכמים לגזור )וכ"ה
מפורש בסנהדרין דף ז .דזה מיקרי בטול רק במקצת ,עייש"ה בסוגיא( .אמנם
עפמש"כ הט"ז ,דברי התוס' כפשוטן ,אחרי שמפורש בתורה אין כח כו') .וע"ש
עוד בס' הנ"ל פלפול נפלא בתוס' ב"ב הנ"ל(.
והנה בס' הנ"ל מפלפל שוב בדברי הרז"ה ורמב"ן )שבת פראד"מ( דרז"ה
כ' דבאופן שנשתפך חמימא אסור למול בשבת מכיון דיצטרך אח"כ לחלל שבת
משום סכנת הוולד ולהחם חמין בשבילו .וא"כ ה"נ אדרבה אסור לעסוק בפר"ו
ולהוליד בנים משום דאח"כ יתבטל מצות מילה משום דאנוס בגזירת מלכות
הרשעה .אך להרמב"ן אין למצוה אלא מקומה ושעתה ומותר למול בשבת ואף
דאח"כ יהא מוכרח לחלל שבת ,הרי מותר אז משום פקוח נפש .ה"נ מצוה לישא
אשה ולהוליד בנים אף דאח"כ יתבטל מצות מילה דהכי הוא אנוס ,וכמשנ"ת.
ושוב נוטה הגאון ז"ל דאסור מדינא לישא אשה באופן זה )וכהכרעת הפוסקים
כשיטת בעל המאור ,ועיין( .ושוב מפלפל לומר דהתוס' שכ' דהש"ס מיירי במי
שכבר קיים פר"ו ויש לו בן ובת היינו כשיטת הרמב"ן ,ע"ש בדבריו.
אמנם המעיין יראה דקשה להעמיס את מח' רמב"ן ובעל המאור בדברי
הגמ' דב"ב ,דשאלת רז"ה ורמב"ן מיירי באופן דודאי יבא לידי ח"ש דהרי התינוק
לאחר מילה מוכרח הוא לרחיצה בחמין )בזמן הש"ס ,ובזמנינו נשתנה הדבר( והרי
יבא במעשה המילה לודאי חלול שבת משא"כ במי שנושא אשה אין זה אלא
חשש רחוק שתמשך גזירת המלכות ח"ו ויצטרך לבטל מצות ,ואז גם בשב וא"ת
ובנשפך החמין הרי יוכרח בידים לח"ש על ידי בשול מים חמים ודו"ק.
עוד יש מקום עיון ,באור החיים )פ' במדבר( במש"כ בטעם הדבר ששבט
לוי הוא הקטן מכל השבטים )עי' רמב"ן משום שלא היו בכלל הברכה "כאשר
יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" שלא היו בשעבוד( .והאוה"ח כ' משום גזירת פרעה
"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" ,והולידו רק קצת בנים ,יעוש"ה ,וכמש"כ
התוס' )בב"ב ס' הנ"ל( רק בן ובת משום מצות פר"ו.
וראה עוד בדעת זקנים מבעלי התוס' )פ' נח( בהא דנחלקו גדולי החכמים
בזמן לוחמי הצלב דזקן א' שחט בעצמו את בניו שלא יקחם הגויים ויגדלם לעובדי
ע"ז רח"ל .ויש מן החכמים דעתם ז"ל דהוא רוצח ,עייש"ה.
והרבה יש להאריך בזה ולדון בכובד ראש לחומר הנושא .ואכ"מ.

 
מתוך דברים שנמסרו לכולל ע"ש כ"ץ
לרגל יום הזכרון השנתי לפטירת
מו"ר הרה"ג ר' אהרן דוד בן חיים נתן בוראק זצ"ל
ת.נ.צ.ב.ה.
והדפסת הדברים לזכותו
בבקשת משפחתו לנצח זכרו בישיבתינו

 
 
איתא במתני' דגיטין )עח (.וז"ל ,היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו
לה ,קרוב לה מגורשת קרוב לו אינה מגורשת מחצה על מחצה מגורשת ואינה
מגורשת ,עכ"ל .ועיין שם בגמ' וז"ל ,היכי דמי קרוב לה והיכי דמי קרוב לו,
אמר רב ארבע אמות שלה זהו קרוב לה ,ארבע אמות שלו זהו קרוב לו .היכי דמי
מחצה על מחצה ,אמר ר' שמואל בר רב יצחק כגון שהיו שניהן עומדין בארבע
אמות .וליחזי הי מינייהו קדים ,וכי תימא דאתו תרוייהו בהדי הדדי ,והא אי
אפשר לצמצם ,אלא אמר רב כהנא הכא בח' אמות מצומצמות עסקינן ,עכ"ל.
ובמסקנת הסוגיא מוקמינן למתני' בתרי כתי עדים ,א' אומרת קרוב לו וא'
אומרת קרוב לה.
ולכאו' קשה להבין קוש' הגמ' ותירוצה .דהנה מתחילה מקשינן דלא
יתכן לפרש שהגיעו האיש ואשה לתוך אותה ד' אמות בב"א ממש ,שהרי א"א
לצמצם ,ואין כח לקנות ע"י קנין ד' אמות אלא למי שהגיע לשם תחילה
)וכדמבואר ברש"י על הסוגיא( .ולפום ריהטא היה נראה ביסוד קוש' הגמ',
דהנה מצינו מח' חכמים ור' יוסי הגלילי בבכורות )יז (.לענין רחל שלא ביכרה
וילדה שני זכרים בב"א ,אם שניהם לכהן או דמפריש א' לעצמו וא' לכהן.
ומבואר שם שהמח' תלוייה באי אמרינן אפשר לצמצם את הלידות או דא"א
לצמצם .ובביאור שיטת ריה"ג ,כתב רש"י שם )ט .ד"ה דלא( וז"ל ,דאמרינן
לקמן בפ' הלוקח עובר פרתו רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים ר' יוסי הגלילי
אומר שניהם לכהן דאפשר לצמצם ששניהן יצאו כאחד ושניהן בכורות ,עכ"ל.
ולעומת זה ,כתב רש"י בביאור שיטת חכמים )יז .ד"ה א"א לצמצם( וז"ל] ,א"א
לצמצם[ שיצאו שני ראשיהן כאחד אלא האחד יצא תחלה ולא ידעינן הי ניהו,
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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עכ"ל .והיינו ,דאף אי נימא דנראה לנו שיצאו שני הזכרים בבת אחת בודאי א"א
לומר דצמצמו לצאת באותו רגע ממש ,אלא אחד יצא ראשון ורק אין בידינו
להכריע איזה מהם יצא תחילה .וכיון דקי"ל כרבים נגד יחיד ,הלכה כחכמים
דא"א לצמצם וזהו ביאור קוש' הגמ'.
אמנם ,מאידך מתרץ רב כהנא דמיירי בח' אמות מצומצמות עסקינן.
וע"ש ברש"י שפירש וז"ל ,שהיו שניהם עומדים בח' אמות מצומצמות לא פחות
ולא יותר יש בין שניהם ,עכ"ל .ולכאו' קשה ,דאוקימתא זו בודאי מניחה כהפך
הנ"ל ,אלא כשיטת ריה"ג דאפשר לצמצם .שהרי מבואר בסוגיא דבכורות שם
)יז (:דמח' התנאים לגבי צמצום שייכת לא רק לענין צמצום ב' מאורעות )כגון
לידת בכור( ,אלא ה"ה דשייכת ג"כ למדידות .והובאו שם כמה דוגמאות לזה,
כגון מדידת הכלים וחוט הסקרא ,וכן מדידת הרחק העיירות בהל' עגלה ערופה.
וא"כ נמצא דרק אליבא דריה"ג יתכן למדוד מדידת מקום בצמצום גמור כי
התם ,ולחכמים לא יתכן ,שזהו בכלל מה דקי"ל בעלמא א"א לצמצם .אכן ,הכא
בסוגיין בהך דח' אמות מצומצמות הרי מיירי בכה"ג דמדידות ,דצריכים למדוד
בצמצום כדי שיהיו ד"א בדיוק לאיש וגם ד"א לאשה .ולפ"ז צ"ל דתירוץ הגמ'
קאי אליבא דריה"ג ,והרי בארנו דקוש' הגמ' היתה מבוססת על דעת חכמים
דא"א לצמצם ,וצ"ע.
והנראה פשוט בזה לבאר דכוונת הגמ' כמש"כ התוס' לבכורות יז ע"ב
ד"ה אפשר ועוד מקומות ,דקי"ל כריה"ג דאפשר לצמצם בידי אדם ,ובידי שמים
קי"ל דא"א לצמצם .ובביאור חילוק הדברים ,ע"ש ברש"י ד"ה אפשר לצמצם
בידי שמים וז"ל ,כגון הך לידה ואע"ג דאין מקפידין בכך ,עכ"ל .ובד"ה וכל
שכן בידי אדם וז"ל ,דמתכוונין לצמצם שום מדה או שום דבר דודאי אפשר
לצמצם ]לריה"ג[ ,עכ"ל .והיינו ,דלענין לידות ב' זכרים דחשיב בידי שמים דאין
הקפדה לצמצם הלידות ,קי"ל דליכא צמצום .מאידך ,במקום דחשיב בידי אדם,
שרוצים לצמצם המידה או ב' מאורעות בב"א ,קי"ל כריה"ג דאפשר לצמצם.
ותוס' בעצמם הקשו על דבריהם מסוגיין שמקשה דא"א לצמצם גבי איש ואשה
שמגיעים לאותם ד"א בב"א ,והרי זה בידי אדם והיינו צריכים לפסוק דאפשר
לצמצם .ותי' וז"ל ,ואפי' יהא הלכה כר' יוסי הגלילי מ"מ דוחק הוא להעמיד
המשנה בכך שאין רגילות להיות הדבר מצומצם וסתמא לא כוונו בבת אחת
לבא ,עכ"ל .וע"ע בדבריהם לחולין )כח :ד"ה לפי( שכתבו עוד יותר בפירוש
וז"ל ,התם נמי  דמסתמא לא כוונו לבא בבת אחת ,עכ"ל .ולפ"ז
לק"מ מסוגיין דחשיב כבידי שמים וא"א לצמצם .ומאידך ,תירוץ דרב כהנא
במדידת ח' אמות מצומצמות חשיב כבידי אדם ,שהרי זה דומה למש"כ רש"י
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בבכורות דמתכוונין לצמצם שום מדה או שום דבר דוודאי אפשר לצמצם .ולפ"ז
מוכח מסוגיין כראיה חזקה לדברי התוס' דקי"ל דאפשר לצמצם דוקא בידי אדם
ולא בידי שמים ,ובזה ג"כ מיושב קוש' ]ואח"כ מצאתי דכ"כ בחי' הפלאה
בסוגיין[.
והנה צ"ע במה שביאר רש"י בנקודת המח' בין חכמים לריה"ג ,דנראה
דהויא מח' במציאות אם אפשר שיצאו שני הזכרים בבת אחת .וכבר כתבו
הראשונים בכמה דוכתי דבדרך כלל לא אמרינן דנחלקו רבותינו התנאים
והאמוראים ז"ל בכה"ג ,וכמש"כ הרמב"ן בחידושיו למסכת חולין )מב (.ע"פ
הירושלמי ,ע"ש .ובאמת גם צריכים להבין מש"כ רש"י בשיטת ריה"ג דאפשר
לצמצם ,דהרי אף אם לעיני בני אדם נראים בהשקפה ראשונה כאילו ב' מקרים
מצומצמים הם ,עכ"פ למעשה אם היינו מסתכלים ומעיינים היטב היינו מוצאים
שאין הדברים כן ,אלא בודאי אחד קדם לשני כדעת חכמים ,רק דאין אנו מכירים
איזה מהם קרה תחילה ,וצ"ב.
והנה תנן בר"ה )כו (:וז"ל ,שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו
מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין ,שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות
היום בשופר .ובתעניות בשל זכרים כפופין ופיהן מצופה כסף ושתי חצוצרות
באמצע ,שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היום בחצוצרות ,עכ"ל .ועיין
בגמ' )כז (.וז"ל ,ושתי חצוצרות מן הצדדים :ותרי קלי מי משתמעי ,והתניא זכור
ושמור בדיבור אחד נאמרו מה שאין הפה יכולה לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע,
לכך מאריך בשופר וכו' אלא תרתי קלי מחד גברא לא משתמעי ,מתרי גברי
משתמעי .ומתרי גברי מי משתמעי ,והא תניא בתורה אחד קורא ואחד מתרגם
ובלבד שלא יהא אחד קורא ושנים מתרגמין ,הא לא דמיא אלא לסיפא בהלל
ובמגילה אפילו עשרה קורין ,אלמא כיון דחביב יהיב דעתיה הכא נמי כיון
דחביב יהיב דעתיה ושמע .אלא למה מאריך בשופר ,לידע שמצות היום בשופר,
עכ"ל.
וביסוד דין תרי קלי לא משתמעי ,כתב רש"י בביאור הענין )ד"ה עשרה
קורין( וז"ל ,ועשרה קולות יש כאן שאי אפשר להם לצמצם דיבורם בתיבה אחת
שלא יהא אחד לאחור ואחד לפנים ,עכ"ל .ומבואר מדבריו שכדי לצאת דין
קריאת התורה בעינן 
 .ומהא דאמרינן דאי אפשר לצמצם ממילא ב' קוראים אינם יכולים לכוין
קריאותיהם לבת אחת ממש מתחילה ועד סוף ולכן השומע אינו יוצא ידי חובת
הקריאה משום דאינו שומע קריאה אחת אלא נידון כב' קריאות נפרדות .ויוצא
מסוגיין דה"ה לענין שופר ,דהרי מבואר ברמב"ם )פ"א מהל' שופר( שדין שופר
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לאו מצות תקיעה אלא מצות שמיעה דוקא 1,ולפי רש"י ,לא מיקרי שמיעה אלא
בשמיעת קול אחד לבד בלי שום קולות אחרים שאינם חופפים זה את זה בדיוק,
כלומר שאינם מצומצמים יחד עם אותו הקול.
ולכאורה צ"ע מסוגיא דבכורות ,דהרי תלה רש"י את דין תרי קלי לא
משתמעי בסוגיא דא"א לצמצם .ולפי זה ,היה יוצא לפום ריהטא דלריה"ג
אמרינן דתרי קלי משתמעי שהרי שיטתו בכל הש"ס היא דאפשר לצמצם ,וא"כ
מה בכך דאיכא ב' תוקעין בבת אחת או דיש עשרה קורין בתורה בבת אחת ,הלא
ע"פ דין יכולים הם לצמצם פעולותיהם להיות כב"א ,וכתקיעה אחת בקולות
מצומצמים ,וכן להיות כקריאה אחת מצומצמת ,וליכא חסרון בזה כלל .אמנם,
פלא הוא דלא מצינו בכל הש"ס דלפי ריה"ג לא אמרינן כללא דתרי קלי לא
משתמעי ,וצ"ע 2.והנוגע לעניננו ,עוד יותר קשה לפי מה שבארנו דע"פ פירוש
רש"י לגיטין ,מוכח מסוגיא דמחצה על מחצה דקי"ל כריה"ג דאפשר לצמצם
בידי אדם .והרי בודאי הך דמתני' דר"ה בתקיעת שופר וחצוצרות ג"כ חשיבא
כבידי אדם ,וא"כ היה אפשר לצמצם הקולות .ולכן שוב צ"ע דברי רש"י לר"ה
לעומת מש"כ רש"י בסוגיין.
והנה שמעתי פעם ממו"ר הרה"ג ר' מרדכי וויליג שליט"א דהיתה
מרגלא בפומיה דרבו מו"ר הרה"ג ר' אהרן סאלאוויצ'יק זצ"ל ,דאף דאיכא כמה
מח' בש"ס דנראין כאילו הן מח' במציאות ,באמת זה אינו; אלא ביאור הדבר
שנחלקו הבעלי פלוגתא בשיעורים .ולמשל ,עיין בגמ' נדרים )פז (.וז"ל ,והתניא
מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף וכמדומה שמת וקרע ואחר כך מת לא יצא
ידי קריעה ,אמר ר' שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא לא שנו
אלא שמת לאחר כדי דיבור אבל בתוך כדי דיבור כדיבור דמי ,עכ"ל .ובביאור
דין זה ,עיין מש"כ הר"ן )ד"ה אבל( וז"ל ,שאע"פ שבשעה שקרע עדיין לא מת
ולא הויא קריעה כלל כיון שמת תוך כדי דיבור כמאן דקרע השתא דמי כי קרע
 1עיין דברי מרן הגרי"ד זצ"ל בענין זה ע"פ דברי הרמב"ם ריש הל' שופר )ומנין המצות שם( –
בית יצחק כא )תשמ"ט( עמ'  ;15מסורה :חוברת ב )תש"נ( עמ' ט"ז ,חוברת ז )תשנ"ב( עמ' י
)הערה ב( ,חוברת י"ב )תשנ"ו( עמ' נ ,ועוד .וע"ע בשו"ת הרמב"ם סימן קמב.
 2ועיין ברש"י לזבחים )לח :בד"ה מאי לאו( דנראה דפסק רש"י דא"א לצמצם .ע"ע מש"כ שם
)עג :בד"ה ובבת אחת( דמשמע קצת )ע"פ הגהות השטמ"ק( דס"ל דקי"ל דאפשר לצמצם,
עכ"פ בידי אדם .ולקמן יתבאר בעזה"י דדבר זה לא מעלה או מוריד לענין דברינו במאמר זה.
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נמי בטעות שהיה סבור שמת לו מת אחר א"נ הקים או הפר בטעות כיון שידע
תוך כדי דבור מהני ,עכ"ל .ולפום ריהטא ,דין זה ופירוש הר"ן נראים תמוהים
דאיך יעלה על הדעת שב' דברים שקרו כמה שניות זה אחר זה יהיו נחשבים
"כמאן דקרע השתא דמי ",הרי כבר עבר וקרע כמה שניות לפני המיתה.
אלא הביאור הוא דאף אם מבחינת שיעורים זמניים של בנ"א ב' דברים
לא נחשבים כבת אחת אא"כ צמצמו באותו רגע ממש ,אין הדבר כן בעיני הדין.
אלא דשיעור הזמן הכי קצר בהלכה הוא שיעור של תכ"ד שהוא שיעור של כמה
שניות ,וממילא כל מה שקורה במשך אלו השניות נחשבים כאילו קרו בבת אחת
ע"פ דין .וכעי"ז נמי מצינו בגמ' מכות )ו (.בענין הא דמאה עדים מצטרפים לכת
א' וז"ל ,אמר רבא והוא שהעידו כולם בתוך כדי דיבור .אמר ליה רב אחא
מדפתי לרבינא מכדי תוך כדי דיבור היכי דמי כדי שאילת תלמיד לרב ,מאה
טובא הוו .אמר ליה כל חד וחד בתוך כדי דיבור של חבירו ,עכ"ל .והביאור
כנ"ל ,דתכ"ד הוא שיעור זמן צירוף בהלכה שכל הנאמר במשך שיעור זמן זה
נידון כאילו נאמר בבת אחת ,אף דבמציאות בודאי אינו כן 3.ובאמת התם הוי
חידוש טפי ,דמועיל שיעור תכ"ד גם לצרף דברים שלא היו בתכ"ד זה לזה כלל,
ואעפ"כ כולם כבת אחת נחשבים .זאת ועוד ,כתבו התוס' בשבועות )לב .בד"ה
בתוך( בשם הר"י וז"ל         ,
 ,עכ"ל.
ולכאורה ע"פ הנ"ל פשוט להבין דעת ר' יוסי הגלילי .בודאי גם הוא
מודה למציאות הנ"ל דע"פ עיון היטב ב' דברים הנראים מצומצמים באמת
הופיעו בזה אחר זה .אכן ,לא ניתנה תורה למלאכי השרת וכל הדינים קבועים
כפי הנראה לעיני בני אדם )כגון מש"כ הפוסקים לענין שרצים שלא נראים
לעיניים וכדו'( ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות – ולכן ע"פ דין באמת אפשר
לצמצם .אכן בסוגיא דבכורות ,אם נראה לעינינו דב' זכרים יצאו בבת אחת,
ידעינן דבמציאות אין כאן אלא בכור אחד והיינו צריכים לדון רק א' מהם
כבכור ,שהרי פשוט דרק א' מהם פטר רחם אמו והלא דין בכור תלוי בפטר רחם
דוקא ]עיין בזה לקמן[ .אלא דזהו יסוד חידושא דקרא דהזכרים לה' במשנה שם
לפי ר' יוסי הגלילי )וכפי המבואר להדיא ברש"י ט .ד"ה הזכרים ,בשלמא(
דילפינן מדרשה זו ששניהם יכולים להיות קדושים בבכור בהמה טהורה שחזרה
 3וסמוכין ליסוד הגרא"ס זצ"ל מצאתי בתוס' ע"ז )סז :ד"ה ואידך( ,ועיין.
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לכללא דאפשר לצמצם )עיין היטב בגמ' שם דלפי ר' ירמיה ,חילוק זה מוכח
ממה דשאני פטר חמור ,ע"ש( .וכמו בדין תכ"ד מצינו דשיעור צמצום וצירוף
לא בעי צמצום ממש במציאות והשיעור הכי קטן לקביעת כת עדות וכדו' תלוי
בכמה שניות של תכ"ד – ה"ה בניד"ד דהשיעור הכי קטן לקביעת פטר רחם
)לכה"פ בבכור בהמה טהורה( כולל כל מה דנראה לעיני הרואה כבת אחת ע"פ
קרא דהזכרים לה'.
ובודאי החכמים מודים ליסוד הנ"ל ,אלא דס"ל דכיון שידעינן דודאי
לא היו שתי הלידות בצמצום ממש ורק א' מהם פטר הרחם ,בע"כ צריכים לדון
כאו"א כספק בכור ,ולא דרשינן הזכרים לה' .ומה דאמרינן דלא ניתנה תורה
למלאכי השרת והכל לפי ראות עיני הדיין ,אין זה אלא לענין שיעורים ומדידות
וכדו' ,וכמש"כ האחרונים בענין קביעת שיעורי ריבוע בתפילין מהלל"מ
וכדומה ,שהכל תלוי לפי הנראה לעיני בני אדם .ובאמת מבואר כן להדיא בש"ס
וכלשון הגמ' בבכורות )יז (:וז"ל ,דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דמצית למיעבד
ניחא ליה ,עכ"ל .אבל שאני ניד"ד דצמצום – דלא דרשינן קרא דהזכרים לה' –
ובצמצום ב' מאורעות לא אזלינן כפי ראות עיני בנ"א.
ובזה מיושב מה שהקשינו על דברי רש"י לבכורות בביאור המח'
לענין צמצום דבאמת אין כוונתו לפרש דהוי מח' במציאות דכ"ע מודו לגבי
עצם המציאות כאן .אלא נחלקו לענין דין צמצום בפטר רחם ,אי דיינינן ליה
כיצאו שניהם כא' כפי הנראה לעיניים )ע"פ קרא דהזכרים לה'( ,או דאזלינן
בתר ספק במציאות דידן 4.ובאמת מוכח הכי בסוגיא שם מיניה וביה וכמו

 4וכל זה אליבא דשיטת רש"י בסוגיא דבכורות דסברי רבנן דא"א לצמצם היינו דבמציאות לא
יתכן שיהיה צמצום גמור ,וכן נראה דעת הרמב"ם בפהמ"ש )יז ,(.וכ"כ הרמב"ם להדיא בפ"ה
מהל' בכורות ה"א וז"ל" ,רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים ,אפילו יצאו שני ראשיהן כאחד אי
אפשר שלא קדם אחד ,הואיל ואין ידוע אי זה מהם יצא ראשון הכהן נוטל את הכחוש והשני
ספק בכור ,עכ"ל .וכן פסק המחבר ביו"ד )סימן שיח סעיף א( ,וע"ע בפ"ט מהל' רוצח ושמירת
נפש ה"ח.
אולם ,מצינו שיטה אחרת בבעלי התוס' )הובאה בכמה מקומות בש"ס ,בכורות יז,:
עירובין ו ,.חולין כח (:דס"ל דשיטת רבנן דא"א לצמצם היינו דבאמת יתכן צמצום גמור ,אלא
דלעולם לא יוכלו בני אדם לאמוד הדבר אם היה צמצום או לא ,וכ"כ מהרי"ט אלגזי על המשנה
בפ"ב שם )ס"ס יט( .ולפום ריהטא ,גם לפ"ז אפשר דחסרון דתרי קלי היינו דא"א לצמצם,
ונימא דלעולם אף אם באמת אפשר שהקולות היו בצמצום ,מידי ספק לעולם לא נפקי .וע"ע
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שמצאתי אח"כ בספר שערי חיים למסכת גיטין להגר"ח שמואלביץ זצ"ל
)סימן כא ס"ק ד( וז"ל ,ונראה דהך כללא דתכ"ד הו"ל כאחת ,לאו בכל דוכתא
מהני .דהנה בבכורות )ט (.אמרינן דבהמה שלא ביכרה וילדה שני זכרים ויצאו
שניהם כאחת דלחכמים דא"א לצמצם רק אחד מהם לכהן .ותמה הרש"ש שם
דהא עכ"פ נולד אחד בתכ"ד לחבירו וא"כ הו"ל כאילו נולדו כאחד וליקדשו
תרווייהו          .

 ,
.          
ועד"ז נראה במקדש שתי אחיות בזו אחר זו וקידושי שניה הן תכ"ד לראשונה,
דאינו נידון כמקדש כאחת ,מ"מ קידושי שניה קידושי ערוה נינהו ,וקידושי
ראשונה קידושי מותרת ,ולפיכך קידושי ראשונה חיילי ודשניה בטלי )ובמל"מ
5
לא כ"כ( עכ"ל ,ע"ע בדבריו שם.
ולפ"ז גם מיושב מה שהקשינו על מש"כ רש"י לר"ה ,דבאמת גם לפי
ר' יוסי הגלילי דס"ל בכל הש"ס דאפשר לצמצם ,אין אדם יוצא בשמיעת ב'
שופרות בבת אחת .והיינו ,דכמו שבעינן פטר רחם דוקא לדין בכור ,י"ל דה"ה
הכא בשופר בעינן שמיעת חפצא אחת של קול .וכתב רש"י דבמציאות א"א
ליצור חפצא אחת של קול ע"י ב' תוקעים – כמו שבמציאות ,גם ביצאו ב' בב"א
באמת רק א' מהם הוא פטר חמור .ואף דע"פ ההלכה היה אפשר לומר דמבחינת
קביעות זמן התקיעות נחשבות כמכוונות זו לזו ,מ"מ במציאות א"א "שלא יהא
אחד לאחור ואחד לפנים ",כמש"כ רש"י – ולכן במציאות חסר כאן בדין
שמיעת קול שופר .וכן עפ"ד של הגרח"ש זצ"ל ,ק"ו דלא מהני תכ"ד כאן דאף
אי נימא דמצד הדין שניהם תקעו בבת אחת ,במציאות אין כאן קול אחד ויחיד
]עיין לקמן בזה[ ,והכל ניחא .ולא דמי לדיני עדות )וכדו'( דהתם אין הקפידא
אלא בצירוף ,שתהיינה העדויות מצורפות לעדות א' בבת אחת כדי להחשב ככת
א' ,אבל לא בעינן קול אחד מתוך פיהם של העדים ,ופשוט .ובזה מיושב ג"כ מה
שהקשינו מרש"י בסוגיין ,דבאמת קי"ל דאפשר לצמצם בידי אדם כגון במודד
בבית יצחק יח )תשמ"ו( במאמרו של הרה"ג ר' י.ד .בלייך שליט"א ,עמ' ) 5בנתיבות ההלכה
ח"א עמ' קס( ובשיעורי מו"ר הרה"ג ר' מאיר טברסקי שליט"א לפ"ג דר"ה שתח"י ,ואכמ"ל.
 5ע"ע מאמר ידידי הרב יעקב ששון שליט"א ,קול צבי )חוברת יא(.
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ח' אמות מצומצמות ,ושאני שופר שגם מצד אפשר לצמצם בידי אדם – מ"מ דין
מציאות דקול אחת ליכא.
ונראה לומר דאולי הוציא רש"י ענין זה דבעי חפצא אחת של קול דוקא
ממה דאיתא בגמ' ר"ה שם דתוקע לתוך הבור פוסל את קול התקיעה הכשרה
מצד עירבוב קלא .עוד סמוכין לכך ,עיין מש"כ הר"ן לפסחים )ד .בדפי הרי"ף
ד"ה ותו איכא( וז"ל ,י"ל שלפי שבמגילה יש פיסוק אותיות שצריך לשמוע אותן
תקנו ברכתה על קריאתה ללמוד       
,          
מיסוד רבותי' הצרפתים והרמב"ן ז"ל בליקוטים ,עכ"ל .והנראה בכוונתו
שבמגילה לא סגי במה שנכנס קול הקורא לתוך אזניו לחוד ,אלא דין קריאת
מגילה אף דנתקיימה ע"י שומע כעונה ,טעונה שמיעה מבוררות ומפוסקת לקיים
בה דין פיסוק אותיות .ומשמע דבאמת לא שנא שופר וגם בשופר בעינן שמיעת
פיסוק קולות ולא סגי בקול הברה לחוד ,ורק דלא תקנו ברכת המצוה בלשון
תקיעה משום דלא מרויחים בזה משמעות של פיסוק קולות כבמגילה .וזה נראה
ע"ד מש"כ ברש"י ,דחלות שם שמיעה תלויה בשמיעת קול אחד מבוררת
ומפוסקת ,ואולי א"א להיות כך אלא ע"י צמצום הקולות .ואע"פ שאין ראיה
6
לדבר זכר לדבר ,ועדיין צ"ת.

 6ע"ע מאמרינו בענינים אלו ,בית יצחק )כרך לח(.

 

 
איתא בב"ב )לב (:מח' בין רבה ור' יוסף לענין מי שבא לב"ד והודה
ששטרו שטרא זייפא ורוצה לזכות בארעא בטענת מיגו שיש לו שטר מעלייתא
בביתו ואם רצה לשקר היה לו לשתוק ולזכות בשטרא זייפא שלו .רבה סובר
שיש לו מיגו מעלייתא ,ור' יוסף סובר שאי אפשר לזכות בקרקע משום שהשטר
שהביא לב"ד "חספא בעלמא הוא" .ומביא הגמ' עוד מעשה דומה לזה בהלואה
עם אותו מח' .לבסוף ,פסק ר' אידי בר אבין כשניהם" :הלכתא כוותיה דרבה
בארעא ,והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי; הלכתא כרבה בארעא דהיכא דקיימא
ארעא תיקום ,והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי דהיכא דקיימי זוזי לוקמי".
פירש הרשב"ם שבאמת אין פוסקים כרבה או כר' יוסף מטעמייהו,
אלא רק מוקמינן הכל )ארעא וזוזי( במקומם משום ש"לא אתברירו טעמיהם של
רבה ורב יוסף המוציא מחבירו עליו הראיה" .והרחיב דבריו בתוס' ,שצריך
לפרש שיש חילוק בין ספיקא דתו"ת לספיקא דדינא ,דבספד"ד" ,לא שייך כולי
האי למימר אוקמה אחזקת מרה קמא ונוציא מיד המוחזק" .ונחזור לענין ספיקא
דדינא ביתר עיון.
לעומת זאת ,הר"י פירש דברי הגמ' באופן יותר נאמן למילים ואמר
שר' אידי פסק שאין מיגו יכול להוציא ממון אבל יכול להחזיק ממון ולכן בזוזי
מסתבר שה"לווה" יחזיק בממונו ,ובארעא "אית לן לאוקמי ארעא בחזקת מרה
דקיימא השתא".
ואפשר להקשות על הר"י ,שבכל מקום אמרינן "קרקע בחזקת בעליה
עומדת" ,ובאופן כללי כשיש ספק יש לאוקמי קרקע בחזקת מרה קמא ,ולא
במוחזק עכשיו – וא"כ ,איך אפשר לומר שהמיגו מוקים הארעא בחזקת מרה
דקיימא השתא?
והרמב"ן ג"כ הציע פירושים כמו הר"י שהמוחזק זכה בארעא מן הדין,
בב' אופנים :א' שהמרא דקיימא בשתא כבר החזיק בקרקע משך ג' שנים ולכן
יש לו חזקה – ודחה הרמב"ן פירוש זה ,וב' שצירוף המיגו ותפיסת הקרקע שיש
לו עכשיו יכול לאוקמי המרא דקיימא השתא אפילו נגד מרא קמא .ואפשר גם
בית יצחק מ"ב ● תש"ע
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לפרש שהר"י סבר שבאמת אמרינן מיגו להוציא כשהמיגו הוא "אי בעי שתיק",
שכחו אלים משאר סוגי מיגו.
ולבסוף הרבה מהראשונים פירשו הסוגיא כרשב"ם שיש כאן ספיקא
דדינא )והרמב"ן פירש ככה באופן שונה מהרשב"ם( ,וכמעט כולם פסקו
כרשב"ם בספקד"ד שמשאירים הקרקע בידי המוחזק השתא.
וצריך להבין שתי סוגי הספקות :ספק במציאות וספיקא דדינא.

 
תוס' הקשה על הרשב"ם מסוגיא בכתובות )כ ,(.ששמה אמרינן שבמקום
ספק יש לאוקמי ממון בחזקת מריה:
אלא אמר רב נחמן :אוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא בחזקת
מריה ,מידי דהוה אנכסי דבר שטיא; דבר שטיא זבין נכסי,
אתו בי תרי אמרי כשהוא שוטה זבין ,ואתו בי תרי ואמרי
כשהוא חלים זבין ,אמר רב אשי :אוקי תרי להדי תרי ואוקי
ממונא בחזקת בר שטיא .ולא אמרן אלא דאית ליה חזקה
דאבהתיה ,אבל לית ליה חזקה דאבהתיה ,אמרינן :כשהוא
שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין.
ותוס' פירשו שם )ד"ה ואוקי( שבמטלטלין יש להחזיק הממון במקומו,
אבל בקרקע נותנים לו למרא קמא – למי שיש לו ראיה מוכרחת שהקרקע שלו –
למי שיש לו שטר" .קרקע בחזקת בעליה עומדת".
וא"כ ,למה לא מחזיקין את הקרקע בספקד"ד בידי מרא קמא? במה
שונה ספקא דתו"ת מספקד"ד?

 
לרוב ראשונים ואחרונים מוקמינן ממון בחזקת מרא דקיימא השתא
כשיש ספקד"ד כפלוגתא דרבוותא ,ולא מוקמינן בחזקת מרה קמא בקרקע .וכ"כ
בשו"ת קול מבשר )א:א(:
בספיקא דדינא בפלוגתא דרבוותא מוקמינן ביד המחזיק
השתא ולא בחזקת מ"ק כמבואר ברשב"ם ב"ב דף ל"ב ע"ב
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וע"ש בתוס' ד"ה והלכתא ורוב הפוסקים ס"ל להלכה
כרשב"ם כמ"ש הרא"ש בתשו' סוף כלל א' ע"פ קבלתו מרבו
מהר"ם ז"ל ועי' בס' תק"כ סי' צ"ו ובמ"ל פ"ז מה' שכירות
ה"ב בפרט שנראה מלשון המחבר בש"ע שסתם כהרא"ש.
ויל"ע בזה ,בלשון הקו"ש )קל"ו( :מאי שנא האי ספק משאר ספיקות?
ההבדל בין הספקות הוא שספק תו"ת הוא ספק במציאות – אין אנו
יודעים מה קרה ,וצריכים לברר על פי כללי ב"ד מי הוא המוחזק בקרקע .בספק
כזה ,אפשר לברר ע"י חזקת מרא קמא ולהחזיק את הקרקע בידו .אבל ספק
פלוגתא דרבוותא הוא ספק בדין – כבר יודעים כל המציאות ואין צריכים או
רוצים כללי ב"ד ,שכבר נפסק ההלכה כספק .המציאות של המקרה ידוע
והפוסקים כבר דנו בכללי ב"ד ועלתה הפסק בספק ,ובאופן כזה ,אין משגיחים
בחזקה קמייתא.
אפשר להסביר את הנקודה הזאת בג' דרכים:
 
מהו המקור של חזקת מרא קמא בקרקע ואיך משערים אותו כנגד שאר
החזקות בהלכה? דן בזה הקונטרס הספיקות )א:ה( והביא שיש מח' בדבר:
וראוי להתבונן חזקת מרא קמא בממונא מנלן דאזלינן בתרה,
בשלמא חזקת ממון מהסברא שמיע להו כדאמרי בריש הפרה
)ב"ק מ"ו ע"ב( סברא הוא וכו' ,אבל חזקת מרא קמא שאין
שום אחד מוחזק בו שיד שניהן שוה בו ,מנלן דלוקמה בחזקת
מרא קמא ועל אידך שדינן לאתויי ראיה .ואפשר לומר דחזקת
מרא קמא בממון מכח חזקה קמייתא דאיסורא הוא דאתיא,
וכמו דבכל ספק איסורא מעמידין הדבר בחזקת מה שהיה
מתחילה קודם שנולד הספק בין להתירא בין לאיסורא כדיליף
בפ"ק דחולין )י' ע"ב( ,הכי נמי בממון כשנולד בו ספק אם
הוא של ראובן או של שמעון מעמידין אותו בחזקת מי שהיה
מתחילה  ...ואפשר עוד לומר ,דחזקת מרא קמא בממון לא
מחזקה קמא דבאיסורא אתיא ,דממונא מאיסורא לא ילפינן
בכה"ג ,וחזקת מרא קמא מעין חזקת ממון ממש היא ,דכמו
דבחזקת ממון הסברא נותנת שאין להוציא הימנו בלי ראיה,
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הכי נמי אין להוציא מחזקת מרא קמא בלי ראיה ,דכל שידוע
שהיתה שלו מתחילה ...
לפי הקוה"ס אפשר לומר שחזקת מ"ק הוא כמו חזקת איסור והיתר
שכמו שמחזיקין חפצא בחזקת איסורו או היתרו מחזיקין ממון בחזקת בעליו,
ובקרקע בעליו הוא האיש האחרון שיש לו ראיה מוכרחת )שטר ,חזקת ג' שנים,
וכו'( שהקרקע שלו לפני שנולד הספק  .אבל אפשר לומר ג"כ שחזקת מ"ק הוא
כמו חזקת ממון ממש שמסברא אמרינן "המוציא מחברו עליו הראיה".
הרבה אחרונים נקטו בדרך הראשון ,שחזמ"ק הוא חזקת איסור והיתר
הנלמד מפ"ק דחולין .חילק החתם סופר )שו"ת אה"ע א:פ( בין "חזקת ממון"
וחזקת מר"ק שהיא כחזקת איסור והיתר בעלמא.
חזקה שני' ]חזקת מרה קמא[ גרועה מן הראשונה דראינו
וידענו בדבר א' שהי' כך וכך אמרינן לעולם נשאר כך בחזקתו
עד שיודע לנו שנשתנה וילפי' פ"ק דחולין מויצא הכהן ונ"ל
מזה הענין הוא חזקת מרא קמא בממון כיון שידעי' בודאי
שמטלטל זה הי' של פלוני שעה א' שוב אינו יוצא מחזקתו אך
חזקת מה שביד אדם הוא שלו לא ידעתי לה מקום ושום סברא
אדרבא בב"ק קאמר הש"ס דהמוציא מחברו עליו הראי' סברא
הוא מאן דכאיב לי' כאיבא אזיל לבי אסיא מבואר שאיננו
חזקה שהוא שלו אלא אין שום אדם יכול להוציאו מידו אלא
בראי' ברורה ואפי' רוב מנגדי' איננו ראי' מספקת להוציא מידו
דאולי שלו הוא ועוד אפי' המחזיק טוען שמא ומסופק אם הוא
שלו מ"מ צריך אידך להביא ראי' מספקת דמאי חזית להוציא
מידי וליתן לזה והכלל לע"ד חזקת ממון איננו חזקה כלל רק
ספיקו עצום כל כך עד שאין אדם יכול להוציא ממנו בלי ראי'
ברורה ושוב מצאתי שדרך בזה בספר קונטרס הספיקות שבסוף
ס' קצות החשן ח"א ע"ש אות ה'.
החת"ס כותב שבאמת "חזקת ממון" אינו חזקה בכלל ,אלא שאין אדם
יכול להוציא מידו דבר שהוא מחזיק ,שספיקו עצום .אבל חזמ"ק היא חזקה
שהחפץ ישאר בידי הבעל עד שיודע לנו שנשתנה בגלל שבודאי החפץ היה בידו
שעה א' .רע"א )שו"ת מהדורא קמא ל"ז( ג"כ הביא חילוקי דעות בזה והסכים
שחזקת מ"ק מקורו הוא מחזקת איסור והיתר והסביר שבגלל זה אין המ"ק

638

דניאל שרייבער

מקבל הקרקע במקום ספקד"ד" :ולעומת זה עשינו סמוכים הרבה דלדעת כמה
רבוואתא לא אזלינן בתר חזקה" .וכמותו כתב הקצה"ח )פב:ב(" :אבל קרקע
לעולם אינו תחת יד בעלים ואינו שייך ביה אלא חזקת מרא קמא ומשו"ה מהני
ביה מגו להוציא מחזקת מרא קמא" – המיגו שייך נגד חזקת מ"ק בגלל שאינו
כחזקת ממון ,ואינו נקראת "מיגו להוציא ממון" .וזהו הבנת כמה אחרונים –
שבניגוד לספק במציאות ,שבו אזלינן בתר חזקות ,בספקד"ד לא אזלינן בתר
חזקה ,ובלשון הקובץ שיעורים" ,בחזקה לא משתנה הדין" .לפי זה ,אתי שפיר
מה שתוס' אומרים" :אבל הכא דמספקא לן דינא כמאן התם לא שייך כולי האי
למימר אוקמה אחזקת מרא קמא ונוציא מיד המוחזק" – אינו שייך להוציא ממון
משום חזקה במקום ספקד"ד .כמו שביאר רע"א ,הב"ד מסתלקים ואינם פוסקים
כלל בספקד"ד ,ולכן אין להוציא הקרקע ממי שקיימא בו השתא 1.
 
אולי אפשר לומר שבדרך כלל הולכים אחר חזקות בספד"ד ,אלא
שחזקת מ"ק הוא סוג של חזקה שאין מכריעין בו במקום ספקד"ד .הר"ן
בקדושין )ה (:כתב שכן אפשר להשתמש בחזקה אפילו בספקד"ד:
לפיכך אני מסתפק בכל ספק קדושין דאפשר דמדאורייתא
שרי ,די"ל דאוקמי אשה על חזקתה ,דמ"ש מכל תיקו דממונא
דאמרינן העמד ממון על חזקתו ,והסכימו כל הפוסקים,
דאפילו תקפו התובע מפקעינן מידו ...
ולפי רע"א ,הר"י המצוטט בדף שלנו )לב (:ג"כ סובר שאפשר להשתמש
בחזקה במקום ספקד"ד .וא"כ ,למה אין להחזיק ממון בחזקת מ"ק?
דברי החת"ס ,שחזקת ממון אינו חזקה בכלל ,מבוססים על דברי חז"ל
בב"ק )מו (:שחזקת ממון הוא מסברת "דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא"
)כמש"כ בדבריו שהבאנו לעיל( – ולפיכך אינו חזקה ממש .אבל יש עוד מקור

 1האור שמח כתב שיש להסביר למה לא הולכים בתר חזקה בספקד"ד באופן אחר מהרע"א:
"דבתרי ותרי הסברות שקולות ,וידעינן דהמאזנים מעוין ,אבל כאן לא ידענא אם הסברות שקולות,
דאימור שפיר אמר רבה דמיגו הוי הוכחה אלומה ועצומה דקושטא אמר דשטרא הוי ליה ,ואין
המאזנים מעוין ,לכן לא עבדינן מעשה להוציא מיד המוחזק השתא בה".
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לחזקת ממון בב"ק – ממה שכתוב )שמות כד( "מי בעל דברים יגש אליהם ,יגיש
ראיה אליהם" .וכתב הפני יהושע )גיטין מח 2(:שלפי מסקנת הגמ' המקור הוא
באמת מן המקרא ולא מסברא .ואפשר לומר שאם מקור חזקת ממון הוא מפסוק,
הוא כן כחזקה ממש אלא שיש לדון במהותו בדומה לשאר חזקות בתורה.
ובאמת יש לדון במהות חזקה בכלל .יש חקירה במושג חזקה :האם
חזקה בדרך כלל מברר המציאות בספק וע"י כך אפשר לדון באיזה דרך ללכת,
או האם חזקה הוא רק כלי מכשיר שאפשר להשתמש ולהכריע בו את הדין
בספק אפילו בלי לברר את המציאות בכלל? המרחשת )סימן מ"ט( כותב שאם
חזקה נלמד מסברא אז מסתבר שמהותו הוא שחזקה מברר המציאות )ודומה
לרובא דליתא קמן( ,ואם חזקה נלמד מקרא אז מהותו של החזקה הוא רק
שהתורה נתנה לנו כלי לידע ולהכריע מה לעשות במקום ספק.
והשתא דאתית להכי ,אפשר לומר שאם נלמד חזקת ממון מפסוק,
מהותו כחזקת הכרעה ולא כחזקת בירור .לעומת זאת ,נראה שחזקת מרא
קמא הוא חזקת בירור ,שחזקת מ"ק נלמד )בב"מ קב (:מסברא" :רב נחמן
אמר :קרקע בחזקת בעליה עומדת" .חזקת מ"ק הוא שהיה שעה א' שיש לנו
ודאות שהקרקע היה ביד הבעל ,ודין חזקה אומרת שיש להשאיר הכל כמו
שהיה לפני לידת הספק ונחשב כאילו לא השתנה כלום .ובזה דומה החזקת
מ"ק לחזקה דמעיקרא שהוא חזקת בירור .וא"כ אתי שפיר מה שאין
משתמשים בחזקת מרא קמא במקום ספקד"ד .חזקת בירור מועיל רק כשיש
איזה ספק במציאות – כשאין לנו ודאות במשהו ,וחזקה יכולה לתת לנו
בירור במה שקרה .אבל במקום ספקד"ד ,אין לנו ספק במציאות כלל,
ומסופקים אנו רק איך לפסוק את הדין שיש סברות לשני צדדים .יש לנו מח'
בין החכמים בדין אבל יש לנו את כל המעשה – רק צריכים להכריע באיזה
דרך ללכת .במקום ספקד"ד ,רק חזקת הכרעה מועיל ,ואין להשגיח בחזקת
בירור שאין כאן חסרון בבירור המציאות.
 2דבריו שם" :מיהו למאי דפרישית שם אתי שפיר דהא דמקשה סברא היא היינו למ"ד הולכין
בממון אחר הרוב ולמ"ד ברי ושמא ברי עדיף דבהכי איירי הסוגיא שם וא"כ כיון דלא אמרינן
לעולם המוציא מחבירו עליו הראיה אלא בדליכא רובא נגד המוחזק וליכא נמי ברי ושמא א"כ
מקשה שפיר ולמה לי קרא משא"כ אליבא דהלכתא דקי"ל המוציא מחבירו עליו הראיה אפילו
בברי ושמא ואפילו יש רוב נגד המוחזק אין הולכין בממון אחר הרוב אם כן ודאי צריך קרא
להכי ,ועפ"ז יישבתי שם שיטת הרמב"ם ז"ל".
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וכעין זה כתב הגאון בעל קהילות יעקב )סימן כ"ג(:
ונראה די"ל דודאי אמת הוא דהא דאמרי' בכל דוכתי דקרקע
בחזקת בעליה עומדת היינו דנחשב מוחזק אבל אין זה
כתוצאה ישרה מחמת החמ"ק רק הדבר הולך בהדרגה שע"י
החמ"ק איברר ספיקא שהדבר שייך לבעל החמ"ק ומכיון
שע"פ דינא הוא שלו והוא השליט ע"פ דין על קרקע זו
ממילא הקרקע קאי ברשותו ונחשב הוא כמוחזק ,היינו שלא
מחמת שהיה שלו "אתמול" נחשב מוחזק היום ,אלא מחמת
שהיה לו אתמול זוכה ע"פ ד"ת שגם היום נחשב שהוא הוא
הבעלים וזהו מדין חזקה המבררת וע"י זה שגם "היום" הוא
שליט ונחשב בעליו ,ע"י זה נחשב "מוחזק" והקרקע בחזקת
בעלים עומד ...
לפי הקה"י ,חזקת מרא קמא מיסד שבדרך כלל ,מה שבודאות היה לו
הקרקע אתמול הוא המברר שעדיין יש לו הקרקע היום.
עכשיו יש לבאר בפשיטות למה בספקד"ד בפועל מחזיקים הקרקע ביד
המוחזק דהשתא ,אע"פ שאין לו "קנין" בו .המוחזק דהשתא יש לו חזקת ממון
אע"פ שאין לו חזקת מרא קמא .הריטב"א )כט (.כותב:
והנכון דשורת הדין כיון שזה מחזיק בקרקע ואוכל בשופי
גמור ויודעים הבעלים ואינן מוחין דין הוא שתהא ראייה
אפילו באכילה אחת כעין שהתפיסה ראייה במטלטלין ,אלא
דכיון דקרקעות ועבדים בני שטרא נינהו כי לא מחזי שטרא
ריעא חזקתו.
מבואר בריטב"א שאע"פ שיש מושג של חזמ"ק בקרקע ,משורת הדין
היה אפשר לומר שיש ג"כ חזקת ממון למוחזק דהשתא ,אלא שיותר מסתבר
להשתמש בחזקת מ"ק בגלל שיש רעותא של "אחוי שטרך" במוחזק ,ולמרא
קמא יש שטר או ראיה ברורה שהקרקע היה שלו בשעה א' .אבל כמו שביארנו,
בספקד"ד ,אין משגיחים בחזקת מ"ק שהוא חזקת בירור ,ורק משתמשים בחזקת
הכרעה של חזקת ממון ולכן מחזיקים הקרקע עם מרא דקיימא השתא.
בסיכום ,הדרך של רע"א והחת"ס היתה שהב"ד מסתלק מן הדין ואינם
פוסקים ,ורק משאירים הכל כמו שהוא ולכן אין מוציאין מידי המחזיק דהשתא.
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ולעומת זה ,בדרך הזו אין הב"ד מסתלק אלא הם פוסקים בפועל שהמחזיק
דהשתא זוכה ברקרע מן הדין .בספקד"ד כן הולכים בתר חזקה – רק שהולכים
בתר חזקה המכריע )חזקת ממון( ולא חזקה המברר )חזקת מרה קמא(.
 
הש"ך בתקפו כהן )סוף סימן ו'( כתב בפשיטות שבניגוד לספק תו"ת
שבו אי אפשר לבעלי דין לומר כלום לשנות הדין ,בספקד"ד אפשר לבעלי דין
לומר "קים לי כפוסק פלוני" .ולכן אפשר למחזיק דהשתא לומר "קים לי"
כהפוסק שסובר שהקרקע ישאר עמו ולכן אין מוציאין מידו.
לדוגמא ,השו"ע כותב )יו"ד ד:ד( שאם מישהו שחט בהמת חברו
לע"ז הבשר מותר בגלל שמסתמא לא כוון אלא לצער חברו .אבל אם יש לו
שותפות בבהמה ,יש מח' ראשונים" :יש אומרים שאוסר גם חלק חבירו ,ויש
אומרים דגם בזה אינו מכוין אלא לצער שותפו ולא לאסור" .הרמב"ם אוסר
והרא"ש מתיר .הש"ך מקשה על אתר )סק"ה( שבחו"מ )סי' שפ"ה( השו"ע
פסק בלי מחלוקת שהמנסך יין חברו שיש עמו שותפות ,חייב לשלם – ולא
הביא שם שום מח' .למה ביו"ד כתב ב' דעות ובח"מ כתב רק דעה א'? ותירץ
הש"ך:
נ"ל דאע"ג דלענין איסורא איכא פלוגתא דרבוותא ,מצי
הניזק לומר דלמא קי"ל כמאן דאוסר בהנאה ,מה תאמר
דקי"ל כהמכשיר ,א"כ קח לך היין ,שאיני רוצה להכניס עצמי
בספק ,ותמכרנו אתה כיון שגרמת לי היזק ,וקח לי אחר
במקומו ,ודו"ק.
מח' הפוסקים בענין זה נעשה לספקד"ד ומשורת הדין לא היה לשו"ע
להצריך המזיק לשלם שלכאורה היה אפשר למזיק לומר "קים לי" כפוסק
שפטר אותו ,אלא שגם אפשר לו למכור את היין או לשתותו ולתת לניזקי יין
אחר בלי הפסד לעצמו .וביאר עוד בנקודות הכסף " :ונראה דאם יש לו היזק
במה שלוקח חלק חבירו יכול לומר קים לי" .נמצא ששיטת הש"ך בספקד"ד
הוא שאין להוציא ממון בספקד"ד במקום הפסד בגלל שאפשר למחזיק לומר
"קים לי".
ויש לדון בין הדרכים בשתי נפקא מינות:
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יש שתי סוגי ספיקא דדינא .אחד מה שכבר ראינו" :פלוגתא רבוותא".
והוא שיש מח' חכמים ,ואי אפשר להכריע בין אמיתת סברותיהם ,ולכן מניחין
ההלכה בספק .בספק כזה כולם מסכימים שנוהגים בו כספקד"ד.
אבל יש סוג אחר של ספק בדין ,והעיר המשנה למלך )שכירות ז:ב(
שיש בו מח' אי קוראין לה ספקד"ד או ספיקא דתו"ת :והוא נקרא "בעיא דלא
איפשטא" או "תיקו" .וז"ל המל"מ:
והנה מהרא"ש בתשובה סימן ר"ז נסתפק היכא דליכא
פלוגתא אלא דהדין הוא מסופק אי מדמינן ליה לתרי ותרי או
לפלוגתא דרבוותא ולבסוף הכריע הן מסברא דנפשיה הן
ממשמעות דברי התוס' דמדמינן ליה לתרי ותרי ואמרינן אוקי
ארעא בחזקת מריה קמא יע"ש ...
מצד אחד ,ר' ששון כתב שנראה לו ש"בעיא דלא איפשטא" נדמה
לתו"ת ולא לספקד"ד .ויש לו סמוכין מן הראשונים .כשהרא"ש רצה לפסוק
בענין ספקד"ד ,כתב )שו"ת הרא"ש א:ח( ש"כך קבלתי מפי רבנא מאיר ז"ל:
היכא דאיכא פלוגתא דרבוותא ,לא מפקינן מספק ואוקי ממונא אחזקתיה" .מה
שלא דיבר כלל על בעיא דלא איפשטא ,משמעותה )ואינו מוכרח( שאינו נחשב
כספקד"ד.
יותר מפורשת ,התרומת הדשן )שו"ת א:שנב( כתב להדיא שיש הבדל
בין הספקות" :אם כן צריכינן לחלק בין ספיקא דדינא שהוא משום פלוגתא
דרבוותא ,ובין ספיקא דדינא משום דקאי בתיקו דהתם כתבו רבוותא דחולקין".
וכן נמצא בתוס' )גיטין יד (:בשם ר' האי והר"י" :כל תיקו שבש"ס מפרש
בשערים דרבינו האי דחולקים ,ואין נראה לר"י אלא היכא דאשכחן בהדיא
יחלוקו דאדרבה אומרים אוקי ממונא בחזקת מריה" .משמע שבתיקו )בעיא דלא
איפשטא( ר' האי פסק דחולקין כתו"ת ,ולא כמו ספקד"ד.
מצד שני ,המשנה למלך ג"כ כתב שהמהרי"ק )שורש קי"ח( סובר
שאפילו כשהספק עולה מספק בדין ,אפילו בלי פלוגתא דרבוותא ,עדיין נחשב
כספקד"ד עם כל דיניו .וגם מצאתי מפורש כזה ברשב"ם )קס"ו:(:
תיקו – והמוציא מחבירו עליו הראיה דכיון דמסתפק דינא
לבי דינא היאך יוציאו מיד המחזיק ולא דמי לממון המוטל
בספק דקיימא לן חולקין דהתם עיקר המעשה אין ידוע לנו
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היאך היה כגון שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה
)לעיל ב"ב דף צג( וכגון נפל הבית עליו ועל אמו )שם דף
קנח (:הלכך פוסקין להן ב"ד את הדין שיחלוקו אבל כל
מקום שעלתה ההלכה בתיקו הואיל ואין הדיינין יודעין
לפסוק את הדין היו שותקין והמחזיק יחזיק במה שבידו.
ואולי אפשר לומר שהשאלה הזאת תלוי בחקירתנו לענין ספקד"ד .אם
אומרים )דרך א'( שבספקד"ד מסתלקים הב"ד ואינם פוסקים כלל ,יש לומר את
זה ג"כ בתיקו .כמו שבפלוגתא ברבוותא אין הספק במציאות אלא שאי אפשר
להכריע כאחד מב' פוסקים ,בתיקו אין הספק במציאות אלא שאין מסקנה בדין
רק בגלל שאין סברא נחוצה ,אפשר שבתיקו ג"כ הב"ד מסתלק.
וכן אם אומרים )דרך ב'( שבספקד"ד הולכים בתר חזקת הכרעה ולא
בתר חזקת בירור ,מסתבר שתיקו יהיה נחשב כספקד"ד .כמו שאפשר לילך בתר
חזקת הכרעה בפלוגתא דרבוותא ,אפשר לילך בתר חזקת הכרעה בתיקו.
אבל אם אומרים )דרך ג'( שהדין בספקד"ד הוא שאפשר למחזיק לומר
"קים לי" – שהוא סובר כפוסקים שאומרים שהוא זוכה בדין ,אי אפשר לדמות
תיקו לפלוגתא דרבוותא .איך יאמר המחזיק דהשתא שהוא יודע שההלכה
כמותו אם יש בספק אפילו לחכמים גדולים!
נראה שלפי הדרכים א' וב' דנין תיקו כפלוגתא דרבוותא )ספקד"ד(,
ולפי הדרך הג' דנין תיקו כספק תו"ת ולא כספקד"ד.

 
ויש לחלק בין הדרכים לענין תפיסה אחר שהוחזק הממון בידי המחזיק
בספקד"ד .מה אם המרא קמא רוצה לתפוס את הקרקע מידי המחזיק דהשתא
אחר שיצאו מב"ד?
לפי דרך א' אפשר שיש תפיסה .שיטת רע"א הוא שמסתלקים הב"ד אין
הדין משתנה משום חזקה .א"כ אפשר לומר שהמוחזקות שיש למחזיק אינו
מוחזקות מן הדין אלא שאין הב"ד עושה כלום – רק משאירים את הקרקע בידו
באופן פסיבי .ולכן אם המ"ק תופס את הקרקע בחזרה מהמחזיק דהשתא לא
מפקינן מיניה מן הדין.
וכן לפי דרך הג' מסתבר שאפשר למ"ק לתפוס את הקרקע בחזרה אחר
שיצאו מב"ד .לפי דברי הש"ך ,שכתב שיכול המחזיק דהשתא לומר "קים לי"
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ולהחזיק בקרקע ,כמו כן המ"ק יכול לומר "קים לי" ולתפוס את הקרקע בחזרה
אפילו אחר שיצאו מב"ד.
אבל לפי דרך הב' י"ל שאין המר"ק יכול לתפוס בקרקע אחר שיצאו
מב"ד .לפי דרך זו ,הב"ד פסק – באופן פעיל – שיש להחזיק את הקרקע בידי
המחזיק דהשתא .המחזיק נצח בדין משום החזקת ממון שלו )שאין משגיחים
בחזקת מ"ק בספקד"ד( ולכן תפיסה לאחר פסק הדין היא גזילה.

 

 
 
תנן )בכורות כא ע"ב( רבי אליעזר בן יעקב אומר בהמה גסה ששפעה
חררת דם הרי זו תקבר ופטורה מן הבכורה .ובגמ' )שם( מבואר דאינה מטמאה
לא במגע ולא במשא ,דמשום ביטול ברוב נגעו בה ,כלו' שבטל בשר הולד
ברוב דם היוצא אתו .והעירו בזה האחרונים 1דלכאו' דברי הגמ' קשים טובא,
דאי נימא דאין הולד מטמא כיון דבטל ברוב ,אמאי פוטר מן הבכורה ,נימא
דע"י ביטול ברוב נחשב כאילו לא היה ולד כלל וממילא אינו פוטר מן
הבכורה .ויעויין בקהילות יעקב )סי' כ'( שכתב דע"כ צ"ל דע"י ביטול ברוב רק
אמרינן דבטלים  השייכים לאותו חפץ אבל לא אמרינן דבטל 
החפץ ,דשם החפץ אינו נפקע ע"י ביטול ברוב 2.ולכן כאן דיני הולד בטלין
ולכן אינו מטמא ,אבל מיהא איכא ,וכל כמה דאיכא שם ולד פוטר את
אמו מן הבכורה.
והנה ידוע מה שנחלקו האחרונים 3בדין ביטול ברוב אם בכחו רק
להפקיע חלות מן החפץ הבטל ,או אם בכחו אפילו להטיל ולהוסיף חלות דין על
החפץ הבטל .וכגון חוטי ציצית שנטוו שלא לשמה שנתערבו ברוב חוטי ציצית
שנטוו לשמה ,אם יתכן שעל ידי ביטול ברוב יוטל דין טוייה לשמה על החוטין
אף שנטוו שלא לשמה ,או דלמא אמרינן דרק יתכן להפקיע איסור או פסול אבל

 1רא"מ הורוויץ שם ,קהלות יעקב בכורות סי' כ' ,מנחת אברהם שם.
 2במנחת אברהם תירץ באופן אחר קצת ,דביטול אינו מועיל לשנות את  ,ושם בכור
נקבע ע"י מציאות לידה ראשונה.
 3שו"ת עונג יו"ט או"ח סי' ד' ,בית האוצר מערכת ביטול אות ג' ואות ט' ,שו"ת משיב דבר
ח"א סי' ל"ד ,שערי יושר שער ג' פט"ו ,קובץ הערות סי' נ"ט ,וע"ע שו"ת להורות נתן ח"א סי'
ב' ,ושו"ת לב אריה ח"א סי' א'.
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לא להטיל חלות דין מחודש 4.וע"פ הנ"ל אולי יש להציע דרך אחרת בזה ,דאף
אי נימא דאפשר להוסיף חלות חדש ע"י ביטול ברוב ,מ"מ יתכן רק להוסיף 
בחפץ אבל לא להוסיף  בחפץ ,וכל מה דאיכא חסרון בשם ,א"א שיוכשר
ע"י ביטול ברוב ,והדברים יתבארו בהמשך בס"ד.

 
ויעויין במנחת חינוך )מצוה י' אות ו'( שנקט דמצה שנילושה שלא
לשמה שנתערבה במצות כשרות דבטלה ויוצאין ידי חובת מצה בכולן
דביטול מועיל להוסיף חלות דין לשמה .אבל בנתערבה מצה מבושלת או
חמץ במצות כשרות ,אע"פ דבטל על פי דין ,מ"מ אינו יוצא בהן מצות מצה,
דבעינן טעם מצה וליכא )ע"פ ברכות לח ע"ב( .ולכאו' כוונתו דביטול מועיל
רק לגבי דינים ,אבל לא לשנות את המציאות ,5וכאן דליכא מציאות טעם
מצה ,א"א לשנות הך מציאות ע"י ביטול )וכן הבין בשו"ת לב אריה
]גרוסנס[ ח"א סי' א'(.
אולם דברי המנ"ח בזה קשים ,דלכאו' מוכח מפסחים קטו ע"ב דלא
בעינן טעם מצה בפועל כדי לצאת ידי חובת מצה ,דהרי שנינו שם דבלע מצה
יצא .ועוד דכתבו הראשונים )תוס' פסחים מא ע"א ד"ה אבל ,תלמידי ר' יונה
ברכות כז ע"א בדפי הרי"ף( דהא דאין יוצאין במצה מבושלת אינו משום
דבעינן טעם מצה בפועל ,אלא משום דע"י הבישול הוי מצה עשירה 6.ולכן
אולי אפשר לחלק ולומר ,דבנתערבה מצה מבושלת או מצה עשירה ,שפיר
י"ל דבטל ויוצאין בהן מצות מצה ,שהרי כבר נתפס עליו שם מצה אלא דחל
עליו פסול מצה עשירה ,וכן במצות שנילושו שלא לשמה דיוכשרו ע"י
ביטול ,שודאי כבר הויין בתורת מצה .משא"כ בחמץ שנתערב ,דליכא עליה
שם מצה כל עיקר ,י"ל דא"א להכשירו ע"י ביטול ברוב ,דביטול אין בכחו
להוסיף או לשנות שמות בחפצא וכנ"ל.
 4בבית האוצר העלה דאפשר דלא בעינן שיהא לשמה להכשיר ,אלא דהוי פסול אם נעשית שלא
לשמה ,ולכן ביטול יועיל להפקיע פסול שלא לשמה.
 5וכעין ביאור המנחת אברהם בסוגיא דבכורות הנ"ל.
 6ועי' שיעורי הגרי"ז למנחות עה ע"ב בדעת הרמב"ם בזה.
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ובשערי יושר )ג:טו( דן בענין אתרוג שניטלה פיטמתו שנתערב
באתרוגים אחרים שגדלו מתחילת ברייתן בלי פיטמין ,אם יוכשר ע"י ביטול.
ובאמת יש לדון בפסול האתרוג שניטלה פיטמתו .דהנה אם פסולו מטעם דליכא
הדר ,יש לחקור אי בעינן הדר כדי שיוכשר )ולכן יהא תלוי בדיון האחרונים אם
ע"י ביטול אפשר להוסיף דין( או דלמא הוי רק פסול כל דליכא הדר ,וע"י ביטול
כאן ניבעי רק להפקיע פסול דליכא הדר ,ויוכשר לכו"ע 7.וכן אם פסולו משום
חסר ,יש לעיין אי הוי פסול בחפצא שיופקע ע"י ביטול או דלמא הוי פרט
במעשה לקיחה ,דבעינן לקיחה תמה .ולכאו' נצטרך להוסיף במעשה לקיחה
שיהא לקיחה תמה ,ואפשר דזה לא יתכן ע"י ביטול ברוב לכו"ע ,אפי' אי נימא
דביטול מועיל להוסיף חלות ,ויש לדון בזה.
אמנם כל זה שייך רק כשנתערב אתרוג פסול באתרוגים כשרים .אבל
כשנתערב לימון או אפילו אתרוג מורכב באתרוגים כשרים ,לכו"ע אי אפשר
שיוכשר ע"י ביטול ,דלימון אינו אתרוג כל עיקר ,ובפשטות ה"ה באתרוג
המורכב ,דחסר בשם אתרוג ,דהוי מין אחר ולא מיקרי אתרוג כלל )עי' מג"א סי'
תרמ"ח סוף ס"ק כ"ג ,ורשימות שיעורים לסוכה עמ' ו' בשם הגר"מ הלוי ז"ל(
ולכן א"א להוסיף ולחדש שם אתרוג ע"י ביטול ברוב .ובאבני נזר )או"ח סי'
תפ"ג( דן באתרוגים המורכבים ,וכתב )שם אות ג'( דאפשר שבטל חלק הלימון
שבו ,והאריך בענין אם ביטול מועיל להוסיף חלות .ולפי מש"כ אין ענין זה לזה
כלל ,דאפילו אם ביטול מועיל להוסיף חלות ,מ"מ אין בכחו להוסיף שם ולהפך
חלק הלימון לאתרוג ,ובזה לא יתכן להכשיר ע"י ביטול ברוב.

 
ובגמ' סוכה )ט ע"ב( לגבי העושה סוכתו תחת האילן דאם האילן
חמתו מרובה מצלתו כשר ,והק' הא קמצטרף סכך פסול בהדי סכך כשר ותי'
דאיירי כשחבטן .ופרש"י )ד"ה בשחבטן( השפיל ענפיו למטה מעורבין עם
סכך כשר ואין נראין בעין וסכך כשר רבה עליו ומבטלה דמדאורייתא כל מילי
בטל ברובא .אולם ברמב"ם )סוכה פ"ה הי"ב( הביא דברי הגמ' באופן אחר
 7וכעין משנ"ת לעיל מדברי הבית האוצר לגבי פסול שלא לשמה.
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וז"ל הדלה עליה עצי האילנות ובדיהן וסיכך על גבן ואחר כך קצצן אם היה
הסיכוך הרבה מהן כשרה ,ואם לא היה הסיכוך שהיה כשר מתחילתו הרבה
מהן צריך לנענע אותו אחר קציצתן כדי שתהיה עשויה לשם סוכה עכ"ל.
ומבואר מדברי הרמב"ם דביטול מהני רק לגבי פסול תעשה ולא מן העשוי
אבל לא מהני לגבי פסול דסכך מחובר ,וצ"ע מאי שנא זה מזה) .ועי' בחי'
הגריי"ר בבא מציעא סי' ה'(.
ואולי יש לבאר דעת הרמב"ם בזה על פי הנ"ל ,דאולי יש לחלק בין
פסול דתעשה ולא מן העשוי לפסול דסכך מחובר .דסכך הנפסל משום תעשה
ולא מן העשוי בחפצא הוה ליה   אלא פסול בעשייתו הוא דרביע עליה,
אבל מ"מ אינו נפקע מתורת סכך ,אלא דהוי  . משא"כ בסכך מחובר,
י"ל דאינו בכלל פסולת גורן ויקב כלל )יעויין ברש"י סוכה ט ע"ב( ולכן י"ל
דליכא עליה שם סכך כל עיקר .ולפי"ז מובן מש"כ הרמב"ם דביטול מועיל לגבי
פסול דתומ"ה כיון דשם סכך עלה ,ורק בעינן להפקיע פסול בעשייתו ,אבל לא
מועיל ביטול בפסול מחובר כיון דליכא שם החפץ הנידון) .ובדעת רש"י אולי
י"ל דס"ל דסכך מחובר ג"כ הוי בכלל סכך פסול ,ושם סכך עליה ולכן מועיל
ביטול להפקיע את הפסול .ועי' ברשימות שיעורים לגריד"ס ז"ל בסוכה דף י"א
שחקר בסכך מחובר אי הוי סכך פסול או מופקע מדין סכך כל עיקר ,עי"ש(.

 
בפתחי תשובה יו"ד )סי' רע"ט אות א'( הביא מדברי האחרונים שדנו
בספר תורה פסול שנתערבה בספרי תורה כשרים ,אי אמרינן שהפסול בטל ברוב
הכשרים וכולם יוכשרו ע"י ביטול ברוב .ולכאו' יש לדון ע"פ דברינו הנ"ל ,דיש
לחקור בדין ספר תורה דאית ביה טעות אי הוי ע"פ דין ספר תורה פסול או
דלמא פקע מיניה שם ספר תורה כל עיקר) .ויעויין במנ"ח מצוה תרי"ג שנקט
כדבר פשוט דחסר בה אות אחת לית לה דין ספר תורה כלל (.דאם נתפוס דאין
בה שם ס"ת כל עיקר ,לא יהא מועיל לאשוויי שם ספר תורה ע"י ביטול ברוב.
וכן בשו"ת חת"ס )או"ח סי' קע"ח( דן בספר תורה שאות אחת שבה
נכתבה בפסול ע"י חק תוכות ,וצידד החת"ס דאות הפסולה בטלה בשאר אותיות
הכשרות .ובשו"ת משיב דבר )ח"א סי' ל"ד( דן בספר תורה שנכתבה בו אזכרה
שלא לשמה ,אי בטלה בשאר אזכרות שנכתבו בהכשר ,והשיב הנצי"ב בזה
לחומרא ,ולכאו' דלא כדברי החת"ס ,וכתב דא"א לומר דיוכשר הס"ת ע"י
ביטול ,שהרי לא היה כאן ספר תורה כשר מעיקרא ,ולא יועיל ביטול האזכרה
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להכשירו .ולכאו' יש לצדד כדברי הנצי"ב )אבל לא מטעמיה( דכיון דספר תורה
שפסולה חסר בשם ספר תורה שבו ,לא יתכן לאשוויי שם ספר תורה ע"י ביטול,
וממילא א"א להכשיר ע"י ביטול האזכרה או ביטול אות הפסולה.

 
ועוד דנו האחרונים בענין ביטול ברוב אם ע"י הביטול אפשר להשלים
לשיעור הנצרך או לא ,ויש שתלו דיון זה בדיון אם ביטול מועיל להוסיף חלות.
והביאו כמה מן האחרונים מסוגיא ערוכה בנדה עא ע"א שלפום ריהטא מוכח
דביטול אינו מועיל להשלמת שיעור .דאיתא התם לגבי דם תבוסה שאם יצא
רביעית דם מן ההרוג בחייו ובמותו וספק אם רובו מחיים או רובו לאחר מיתה
דזהו דם תבוסה וטומאתו מדרבנן .ורש"י )ד"ה הרוג( כתב דאפילו ידעינן דרובו
לאחר מיתה יצא אין טומאתו מה"ת דרביעית שלמה דמת בעינן .וכתבו
האחרונים דאף דאיכא רביעית דם שלמה ,דרובו יצא לאחר מיתה ומיעוטו
מחיים ,לא אמרינין דמיעוט הרביעית יתבטל להשלים לשיעור רביעית ,ומוכח
דלא אמרינן ביטול ברוב כדי להשלים לשיעור.

8

ולפי דרכנו הנ"ל אולי יש לדחות ראייתם מזה ,ע"פ מה שיש לעיין
בהך דין שיעור רביעית דם מן המת .דבסנהדרין )ד' ע"א( הובא מה שנחלקו
ר"ע וחכמים אם רביעית דם שיצא משני מתים מטמא ,ובתוס' שם )ד"ה מניין(
הק' לדעת חכמים שאינו מטמא ,דמאי שנא מב' חצאי זיתים מב' מתים ,דכל
שטומאתו ושיעורו שוה מצטרפין ,ע"ש .ובאחרונים 9תירצו דשאני שיעור
רביעית דם משיעור כזית בשר ,דרביעית דם אינו מטמא בתורת דם אלא מדין
המת דחשיב ככל המת כיון דהדם הוא הנפש .ולכן כשבאו ב' חצאי רביעית
מב' מתים א"א לצרפם ,דכל שטומאתו שוה ושיעורן שוה מצטרפין דוקא
כשטומאתו מדין שיעור ,אבל הכא רביעית דם שמטמא מדין מת שלם ,כשאין
רביעית דם שלם ממת א' ,א"א שיחשב שיש כאן מת שלם) .ודייקו דרביעית
דם מטמא מדין מת שלם מדברי הראב"ד הל' טומאת מת פ"ד הי"ג(.

 8אבני נזר או"ח סי' תפ"ג.
 9קהלות יעקב סנהדרין סי' ד' ,ברכת יצחק )למוהר"ר מנחם גנק שליט"א( סי' ב'.
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ולפי"ז יש לדחות ראיית האחרונים מנדה עא ע"א ,דאפילו אי נימא
דביטול מועיל להוסיף חלות או להשלים לשיעור ,מ"מ בדליכא רביעית דם מן
המת ,אינו חסרון רק מדין שיעור ,אלא דחסר מפאת  , דרביעית דם מן
המת מיחשב כמת שלם ,ולא מדין שיעור רביעית ,וכמו שכתבו לגבי רביעית דם
מב' מתים .וכבר ביארנו דביטול ברוב אינו מועיל לאשוויי שם החפץ ,וכאן כיון
דחסר משיעור רביעית הרי ליכא שם המת ושם נפש כל עיקר ,ושפיר מובן הא
דאי אפשר להשלים לשיעור ע"י ביטול ברוב אף אם נתפוס דמועיל בשאר דוכתי
ודו"ק.
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