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קודם כל תודתינו נתונה להקב"ה שנתן לנו הכח והכשרון להדפיס
כרך זה של קובץ מלא מסורה וקדושה .התהליך היה ארוך וקשה ,והקב"ה עזר לנו
להגיע עד הסוף .למשך יותר ממ' שנה ,קובץ זה קבוע ונאמן בישיבתינו להיות
הביטוי להעמלות ,ההתמדה ,והתפארת של תורת רבותינו ותלמידינו .כל המחברים
והעורכים שמים כל כולם בתוך המאמרים כדי שהתורה תהיה נמסרת באופן
ברורה ומדוייקת .ואריכות של כרך זה במיוחד מעידה לא רק על הרחבת
ישיבתינו ,אלא גם על הכשרון והעמלות שיש בתוכינו.
תודתנו נתונה להנהלת ישיבתינו שליט"א :נשיא ירחמיאל יואל ,מוה"ר
נחום לאם ,מוה"ר יונה ריס ,מוה"ר זבולון חרל"פ ,ומוה"ר חיים בראנשטיין
שתומכים המאמצים שלנו בתורה וביראת שמים .אנו גם מודים לכל ראשי ישיבתינו
שליט"א שמלמדים אותנו תורה הקדושה ,מוסרים לנו את המסורה שקבלו
מרובתיהם ,ומתעוררים אותנו לשאוף לגדלות בעבודת ה'.
ואודה בכל לבי לחבריי שליט"א ,חברי המערכת :נח גאלדשטיין ,יונתן
מתתיהו הלוי זירינג ,שלמה צוקר ,מרדכי קארנבלוטה ,ואליהו קרקובסקי שעמלו
ויגעו יומם ולילה להוציא כרך מתוקן ומדוייק משום חפצם שתורת ה' תהיה
נמסרת באופן ברור ומפואר .כל אחד מהם גדול בפני עצמו ,וב"ה שנתן לי את
ההזדמנות לעבוד יחד אתם בעבודה קדושה כזו.
אנו מקווים שתלמידי הישיבה ימשיכו ללמוד תורה בעמלות והתמדה
רבה ויגדלו בתורה ויראת שמים .וגם שקובץ זה ימשיך להיות קבוע בישיבתינו
והמקום להציג אמיתה של תורה.
זאב דוד ראט
ב' חנוכה כ"ו כסלו תשע"ב

חדר מסכת פסחים

 

 
 
איתא בפסחים )דף ו (.אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ בביתו ביו"ט
כופה עליו את הכלי .ופרש"י שם )ד"ה כופה עליו את הכלי( וז"ל ,דהא לא חזי
לטלטולי ואפוקי ומיהו בב"י ובב"י לא עבר דהא בטליה בליביה מאתמול וכו'
אלא משום שלא ישכח ויאכלנו ,עכ"ל .משמע דס"ל לרש"י דכיון דכבר ביטל
חמצו להכי סגי בכפיית כלי כדי שלא יבא לאכלו ,אבל אם לא בטלו ,היה עובר
1
בב"י וב"י ולא הוה סגי בכפיית כלי ,והיה צריך לבערו.
אמנם התוס' בכתובות )ז .ד"ה מתוך שהותרה לצורך( כתבו דהכא
בסוגיין מיירי אף כשלא בטלו מאתמול ,ואפ"ה קיי"ל דכופה עליו כלי .דעי' שם
דס"ל להתוס' דאע"ג דמדין מתוך שרינן הבערה היכא דהויא לצורך ,ומצות
תשביתו הויא צורך ,מ"מ לא שרינן ליה לשורפו מכיון שיש איסור טלטול .ובתוך
דבריהם כתבו וז"ל אבל אין לומר דאיירי כשביטלו ,דמ"מ מדרבנן מצוה לשורפו
והוי צורך היום ,דבמצוה דרבנן נמי שרינן היכא דאיכא למימר מתוך עכ"ל.
ומבואר מדבריהם שאע"פ שיעבור על איסור ב"י וב"י ,מ"מ אינו רשאי לבערו.
וכמו"כ כתב הרמב"ם )הל' חו"מ פ"ג ה"ח( וז"ל אם לא בטל קודם שש
ומצא חמץ וכו' הרי זה עבר על לא יראה ולא ימצא וכו' וחייב לבערו בכל עת
שימצאנו .ואם מצאו ביו"ט כופה עליו כלי עד לערב ומבערו עכ"ל .מבואר דס"ל
להרמב"ם דבסוגיין איירי כשלא בטלו ואפ"ה אין היתר לבערו ע"י מתוך ,וכמש"כ
התוס' הנ"ל ,וכן ביאר המ"מ .והא דלא שרינן הבערה משום מתוך ,ביאר הכס"מ
דאין הכרח לומר דמצוה חשיבא צורך היום ,דהא חזינן דשריפת קדשים דהויא
מצות עשה אינה דוחה יו"ט ,וה"ה דביעור חמץ אינו דוחה יו"ט .א"נ דבעינן
"הנאה השוה לכל נפש פי' לכל גוף אדם והכא ליכא" .ולפי דברי הכס"מ ,יוצא
דהרמב"ם למד כהתוס' אך לאו מטעמם .דלפי התוס' שריפת חמץ חשיבא לצורך
 1ויש לעיין בדעת רש"י אם בכה"ג מותר לשרפו או דילמא דוקא להשליכו לים או לכלבים.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אלא שאין להתירו במקום איסור טלטול דרבנן ,אבל לפי הרמב"ם )ע"פ הכס"מ(,
2
אין שריפת חמץ חשיבא צורך כדי להתירו מדין מתוך.

 
אולם מצינו הרבה מן הראשונים )תוס' ר' פרץ ,ר"ן ,הגה"מ( דס"ל
דסוגיין מיירי דוקא בשכבר בטלו ,וכשיטת רש"י הנ"ל .ועי' בתוס' ר' פרץ
שהקשה דאמאי כופה עליו כלי ,נשרפיה ,דהא לעיל )דף ה (:מוכח דלמ"ד
דאמרינן מתוך ,מותר לשרוף חמץ ביו"ט .ותירץ ר' פרץ ,דהתם איירי כשלא
בטלו ,וקאי עלה בב"י וב"י ולכן הוי לצורך קצת .משא"כ הכא דמיירי כשכבר
בטלו ,ולכן הוי שלא לצורך כלל ואסור לשרפו ביו"ט .ומ"מ כופין עליו כלי
משום חשש דילמא אתי למיכלה .נמצא דס"ל לר' פרץ דאם מצא חמץ בביתו
ולא בטלו קודם יו"ט ,מותר לבערו ביו"ט דהוי לצורך קצת במה שהוא ניצל
מאיסור ב"י וב"י ע"י ביעורו .וכן כתבו התוס' בדף ה) :ד"ה לא אמרינן מתוך(,
ודלא כתוס' בכתובות הנ"ל.
ולכאורה יש להקשות על שיטת ר' פרץ ,דעי' תוס' )כט :ד"ה רב אשי,
בסוף( וז"ל ומכאן מוכיח ר"י שהמשהה חמץ בפסח ודעתו לבערו אינו עובר
באותה שהייה דאי אמרת עובר אכתי אמאי מעל לר' יוסי הא מיד כשיפדה אותו
הוא שלו ומודה ר' יוסי דשלך אי אתה רואה אלא ודאי לא עבר וטעמא משום דלא
יראה ניתק לעשה ולכך אינו עובר כשמבערו לבסוף עכ"ל .וגם ר' פרץ כתב כעין
זה )שם כט ,(:וז"ל וקשה דהיכי מצי ישראל לקנותו ,הא יעבור עליו בבל יראה
ובל ימצא .וי"ל כיון דמחזר עליו לבערו הרי הוא כמבוער ומשום הכי אין עובר
עליו עכ"ל .ולפי דברי ר' פרץ ,דאם דעתו לבער חמצו אינו עובר בב"י כשמבערו
לבסוף ,א"כ אפילו אם לא ביטל חמצו קודם הפסח ,אין להתיר ביעור חמץ ביו"ט,
כיון דסוכ"ס אינו עובר בב"י בשהייתו והויא שלא לצורך ,וכמש"כ ר' פרץ עצמו
בדף ו ,.ולכאורה דבריו סתרו אהדדי )שו"ר שכבר הקשה כן השאג"א )סי' פ"א(
בדעת התוס' ומסיק דע"כ התוס' בדף ה :לא ס"ל כדעת הר"י בדף כט .:אולם
כמובן א"א לומר כן בדעת ר' פרץ עצמו(.
 2ועיי"ש בכס"מ שהקשה לדעת התוס' היכי שרינן לעבור על איסור תורה משום איסור דרבנן .ותי'
דצ"ל דרבנן עשו חיזוק לדבריהם .א"נ י"ל דלעבור על איסור טלטול צריך קום ועשה ולעבור על
ב"י הוי שוא"ת ,ורצונו היה לבערו אלא שחכמים אסרוהו ,ובכה"ג אינו עובר עליו דלא אמרה
תורה ב"י וב"י אלא כשברשותו היה לבערו ואינו מבערו אבל אם הוא אנוס לא.
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והנראה לומר בזה ,דעי' היטב בדברי התוס' בדף כט :הנ"ל וז"ל ומכאן
מוכיח ר"י שהמשהה חמץ בפסח ודעתו לבערו אינו עובר באותה שהייה ...וטעמא
משום דלא יראה  ולכך אינו עובר כשמבערו לבסוף עכ"ל .ר"ל ,דמותר
להשהות חמץ בביתו ובלבד שיהיה דעתו לבערו ,וע"י ביעור לבסוף יכול לנתק
הלאו .דלדעת הר"י ,כשמקיים מצות תשביתו ,הוי תיקון למפרע לשהיית החמץ.
ואולי יש לומר דבאמת "דעתו לבערו" לאו דוקא ,ואפילו אם לא היה בדעתו
לבערו כלל אלא שנמלך אח"כ והחליט לבערו אפ"ה אינו עובר ,כיון דמ"מ קיים
מצות תשביתו לבסוף.
אולם לענ"ד ר' פרץ ס"ל דלא סגי בהא שדעתו לבערו ,ולא הויא טעמא
משום דניתק לעשה ,ולדעתו אין שום היתר להשהות חמץ בביתו בפסח .דהא ר'
פרץ לא הביא טעם דהוי ניתק לעשה כלל .ועוד ,דהמעיין בדבריו יראה דהוא לא
כתב דאם  לבערו אינו עובר ,אלא ד"כיון  עליו לבערו הרי הוא
כמבוער" .ונראה בכוונתו דבאמת אין שום היתר להשהות חמץ ,אלא דכיון שהוא
עסוק בביעור חמץ ממש ,חשבינן ליה כמבוער 3,ולאו משום דניתק לעשה הוא.
ומש"כ ר' פרץ בדף כט :שיש אפשרות לפדות חמץ מהקדש בפסח ,היינו רק
כשהוא מחזר עליו לבערו ממש ,וכמש"כ בהדיא דאיירי כשרוצה להסיקו תחת
תבשילו .והשתא אם כנים הם דברינו אז ניחא דעת ר' פרץ בדף ו .דאם אינו מחזר
עליו לבערו ,הרי הוא יעבור בב"י וב"י .נמצא דהא דמצילו מב"י וב"י הוא ביעור
4
החמץ ולכן חשיב כצורך לענין דינא דמתוך.
)ועי' בשאג"א הנ"ל שהקשה כמה קושיות על שיטת הר"י .ולדברינו אינו
קשה לר' פרץ דכוונת ר' פרץ אינה כדעת הר"י(.

 
ונחזור לבאר שיטת רש"י הנ"ל בסוגיין ,דמשמע לדעתו דאם לא בטלו
מקודם לא סגי בכפיית כלי .הרי דשיטת רש"י היא דלא כדעת הר"י בדף כט:
שהמשהה חמץ ודעתו לבערו אינו עובר בב"י .וצ"ע ,דכבר הוכיח הר"ש משאנץ
 3דאילו היה בכחו לבערו מן העולם ברגע א' ,היה עושה כן ,אלא שצריך לקחת את החמץ
ולשורפו ושהייה זו חשיבא כאונס.
 4שו"ר שכדברינו בדעת ר' פרץ כתבו המקור חיים )בפתיחה לסי' תלא סע' ה'( והחזו"א )סוף סי'
קט"ז( לתרץ הסתירה בתוס' .והנלענ"ד כתבתי ,שהדברים מדוייקים בלשון ר' פרץ ולא בתוס'.
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)כט :ד"ה רב אשי אמר כו'( דרש"י ס"ל דהמשהה חמץ ודעתו לבערו  עובר
ע"פ רש"י בדף יב :ד"ה שלא בשעת ביעורו וז"ל וטורח זה למה אם אין לו עצים
ימתין עד שעת ביעורו ויבערנו בכל דבר עכ"ל .ומוכח דס"ל לרש"י דמותר
להשהות חמץ אחר חצות ,ולכאורה משום דדעתו לבערו .ואין לומר דבדף יב:
מותר להשהות כיון דאין איסור ב"י אלא מליל פסח ואילך ,דהרי שיטת רש"י היא
)דף ד .ד"ה בין לר"מ בין לר"י( דעוברין בב"י בער"פ מחצות ואילך .וא"כ ,נמצא
דדברי רש"י סותרין זא"ז אם מותר להשהות חמץ ע"מ לבערו אם לאו.
ושמעתי לבאר בשם הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל 5,דעי' בהשגות
הראב"ד )בדפי הרי"ף דף ג (.בביאור שיטת ר' שמעון דאין איסור הנאה ואיסור
אכילה קודם הפסח וז"ל מ"מ איסור בל יראה ובל ימצא יש בו מכח העשה שנאמר
בו תשביתו עכ"ל .ומשמע דס"ל להראב"ד דיש ב' סוגים של ב"י וב"י .חד,
כפשוטו ,דבחג הפסח יש איסור ב"י וב"י והוי לאו ככל שאר לאוין שבתורה .ושני,
בער"פ אחר חצות יש איסור ב"י וב"י שאינו בא מכח עצמו ,אלא רק "מכח העשה
שנאמר בו תשביתו" .ולכן אפשר לומר דבתוך החג ודאי אסור להשהות חמץ
בביתו אפילו אם דעתו לבערו .משא"כ בער"פ אחר חצות דאם מחזר עליו לבערו
הרי הוא מקיים מצות תשביתו וממילא אינו עובר בב"י וב"י בשהייה זו.
והשתא אפשר ליישב דברי רש"י .דבדף יב :איירי דוקא בער"פ אחר
חצות ,והתם האיסור דב"י הוי תוצאה מהעשה דתשביתו ,ולכן ס"ל לרש"י דאין
איסור בשהייה זו ,הואיל ודעתו לבערו וכנ"ל בדברי הראב"ד .אבל בדף ו .דאיירי
בתוך החג ,ס"ל לרש"י דאם ישהנו ברשותו יעבור בב"י.
ויש להעיר ,דבדף ו) :ד"ה ודעתו עליה( כתב רש"י וז"ל חשובה היא
בעיניו וחס עליה לשורפה ומשהה אפילו רגע נמצא עובר בב"י ובב"י עכ"ל .והיה
אפשר להקשות דלכאורה הכא מיירי בין בער"פ בין בתוך החג .וכבר ביארנו דס"ל
לרש"י דבער"פ אינו עובר בב"י ובב"י אם דעתו לבערו ,וא"כ אמאי כתב רש"י
"נמצא עובר ב"י ובב"י" .אולם י"ל דלכן דק רש"י בלישניה דאיירי דוקא בכגון
שחשובה היא בעיניו "וחס עליה לשורפה" ,דהיינו   לבערו .וא"כ,
אפילו בער"פ עובר בב"י ובב"י כיון דהוא אינו עסוק במצות תשביתו.
ועי' בדף ד :אמר אביי ,תרי קראי כתיבי כתיב 'שבעת ימים שאור לא
ימצא בבתיכם' וכתיב 'אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם' ,הא כיצד וכו'.
 5כן העירוני ידידי הבח' יוסף וויינברגר נ"י והבח' יעקב דנישבסקי נ"י.
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ובביאור קושיית הגמ' כתב רש"י וז"ל שבעת ימים לא ימצא בבתיכם ,אפילו שעה
אחת בתוך השבעת ימים ,וכתיב אך ביום הראשון תשביתו ,הרי שהה בו שעה
אחת .ועי' בתוס' ר' פרץ שהקשה לפירוש רש"י ,וז"ל וקשה ,דאם כן כיון שמחזר
עליו לבערו הרי הוא כמבוער .ותדע דהכי הוא ,דאם לא כן אפילו אם תימצי לומר
דמיירי בארבעה עשר הוה קשה ,דמסתמא רחמנא לא צוה עשה דתשביתו כל זמן
שהוא מותר ,אלא לאחר האיסור ציוה השבתה ,וכשמבערו אי אפשר שלא ישהנו
שעה אחת ,אלא ודאי כיון שמחזר עליו לבערו הרי הוא כמבוער עכ"ל.
אולם ,לפי מה שביארנו בדעת רש"י ניחא ,דמודה רש"י דבער"פ אינו
עובר בשהיית חמץ אם מחזר עליו לבערו .אבל מליל פסח ואילך ,דאיסור ב"י הוא
מכח עצמו ולא מכח תשביתו ,אינו שייך שום היתר וע"כ פרש"י דקראי קשיין
אהדדי.

 
עי' במג"א סימן תמו )סעיף ב( שהביא דעת השל"ה דס"ל שאם מצא
חמץ בביתו ביו"ט צריך לומר לעכו"ם לסלק החמץ מן הבית וז"ל דאתי עשה
דרבנן דתשביתו ודחי לא תעשה דרבנן דאמירה לעכו"ם .אע"ג דגבי שופר לא
שרינן אמירה לעכו"ם ,שאני התם דבעידנא דמיעקר לאו לא מקיים עשה עכ"ל.
והקשה המג"א ,דהכא נמי אינו מקיים מצות עשה דתשביתו עד שיבערנו מן
העולם ,וא"כ גם הכא לאו בעידנא היא .ועוד ,דלפי דברי השל"ה ,לישתרי אפילו
ע"י ישראל ,דטלטול מוקצה אינו אלא איסור דרבנן .ולבסוף המג"א פסק למעשה
דכופין עליו כלי וכדברי השו"ע ואפילו אם לא בטלו ,ומשום דקיי"ל כדברי הר"י
)תוס' כט :ד"ה רב אשי( שהמשהה חמץ ודעתו לבערו אינו עובר וכו'.
ושמעתי מהג"ר צבי בערקאוויץ שליט"א יישוב לדברי השל"ה .דעי'
בהשגות הרמב"ן על ספר המצוות להרמב"ם )שרש א'( בתוך דבריו וז"ל או
שמטלטל המטה מחמה לצל בשבת או שאמר לגוי ועשה עכ"ל .ויש לעיין ,אמאי
הוסיף הרמב"ן "ועשה" ,הרי אסרו חכמים לומר לנכרי לעשות המלאכה מ"מ.
ולכאורה משמע דס"ל להרמב"ן דאין אדם עובר על איסור אמירה לנכרי אא"כ
הלך הנכרי ועשה המלאכה ,ואין היהודי עובר על איסור אמירה לנכרי בשעת
האמירה .ועפ"ז אפשר ליישב דברי השל"ה ,דבאמת האיסור של אמירה לנכרי
חל בשעה שהנכרי עושה המלאכה ,ונמצא דאיסור מלאכה וקיום מצות עשה
דתשביתו באין כאחד ,ושפיר כתב השל"ה דאתיא מצוה דרבנן ודחיא איסור
דרבנן.

 
ראש ישיבה

 
 
הדברים דלהלן הם המשך למה שנתבאר בעזה"י בבית יצחק שנת
תש"ס )עמ' .(264-267
אכן צ"ע בלשון רבינו בסיום דבריו ,וז"ל ,משא"כ הרמב"ם דפסק
בפ"ג מהלכות חמץ ומצה דהשבתתו בכל דבר .וא"כ ליכא בהך דתשביתו רק
איסור עשה לחוד שלא יהא להם חמץ ,ע"כ שפיר פסק דלא הוי ניתק לעשה
ולוקין עליה וכש"נ ,עכ"ל .לעיל בדבריו דקדק רבינו לכתוב שעיקר המצוה הוא
איסור עשה ,וכפי שנתבאר בעזה"י כוון כאן רבינו שלא לשלול קיום עשה ,אלא
לקבוע שעיקרו איסור עשה ,אבל גם קיום עשה יש בו ובהכי נתיישבה קושית
החזון איש ,וכפי שנתבאר .וע"כ לשונו הנ"ל בסיום דבריו תמוה שבמקום
לכתוב דתשביתו הוי עיקרו איסור עשה .כתב דליכא רק איסור עשה לחוד.
ונראה כסותר דבריו הראשונים .אמנם אפשר לדחוק ולומר שסמך על מה
שדקדק לכתוב לעיל ,אבל אין זה דרכו של רבינו.
והנראה ,הנה רבינו הציע יסודו לראשונה ביישוב קושיית הגרע"א.
שוב חזר על היסוד בכדי ליישב דברי הרמב"ם שלוקין על לאווין דלא יראה ולא
ימצא .ובמקומות אלו דקדק לכתוב שאם השבתתו בכל דבר ,עיקרו איסור עשה,
ואם מצותו בשריפה הוי קיום עשה הנעשית בגוף החפץ .שוב הוסיף רבינו
וכתב ,וז"ל ,ואפילו אם נימא דגם לדידיה נכלל בהך תשביתו איסורא שלא יהא
להם חמץ ,אבל חיוב השריפה שבחמץ הא פשיטא דהוי מצות עשה כשארי
דברים הטעונין שריפה ,וכיון דגם זה נכלל בהקרא א"כ פשיטא דמיחשב עי"ז
ניתק לעשה ,עכ"ל.
כלומר ,עד כה תפס רבינו שלר' יהודה הסובר אין ביעור חמץ אלא
שריפה ,תשביתו הוי רק קיום עשה .והשתא מוסיף רבינו לייסד תירוצו
להרמב"ם אפילו אם נתפס שלר' יהודה גם איסור עשה נכלל בתשביתו.

בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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וע"כ השתא נזקק רבינו לחדד ולהוסיף הסבר על דבריו הקודמים דאם
גם לר' יהודה נכלל קיום ואיסור בהך דתשביתו ,מה בינו לבין רבנן הרי
לתרוייהו יש בו גם קיום וגם איסור ,ואילו לר' יהודה בל יראה ובל ימצא הויין
לאו הניתק לעשה ולרבנן אינן לאו הניתק לעשה .לזה בא רבינו לפרש לן
שהבדל גדול יש ,לדעת ר' יהודה ,שמצותו בשריפה הקיום עשה הוא דין בפני
עצמו ואילו לדעת רבנן הקיום נובע מן האיסור ,כל עצמו של הקיום אינו אלא
מפני שבדרך זו מונע האיסור אלא שגם זה נחשב לקיום עשה לדעת הרמב"ם,
ונכלל במה שקבעו לנו חז"ל לאו הבא מכלל עשה עשה ,וכמו שנתבאר.
וזוהי כוונת רבינו במש"כ ליכא בהך תשביתו אלא איסור עשה לחוד,
שאין בו קיום עשה בפני עצמו כלל.
כל זמן ששיטת ר' יהודה נתפרשה שתשביתו היא כל כולו קיום עשה,
לא נצרך רבינו להדגיש נקודה זאת .אכן כיון שנתבאר שגם לר' יהודה תשביתו
מורכב מקיום ואיסור ,הוצרך רבינו להבהיר שלפי ר' יהודה הקיום הוא קיום
עצמאי ואילו לדעת רבנן אין קיום בפני עצמו כלל ,הקיום נובע מהאיסור ,וכנ"ל.
וניחא היטב דברי רבינו בס"ד.
בד"ה ונ"ל כתב רבינו ,וז"ל ,ולפי זה הרי ניחא דעת הרמב"ם ,דסוגית
הגמ' בפסחים דף צה שהבאנו הא קיימא אליבא דר' יהודה ,וכמבואר בסוגיא
שם ,כו' ,עכ"ל .ובגליונות החזון איש כתב ,וז"ל ,אינו מובן ובגמ' אין זכר לר"י
בכאן כו' וסוגיא דפסחים שם הוא בפירוש המקראות וע"כ הן לכו"ע ,עכ"ל.
ובאמת היא תמיהה גדולה לכאורה ,איפה ראה רבינו שהסוגיא בפסחים היא
אליבא דר' יהודה.
והנראה בביאור דברי רבינו ,דהנה יעויין ברמב"ם )פ"ב מהל' חו"מ
ה"א( שכתב ,וז"ל ,מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור
אכילתו שנא' ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם ומפי השמועה למדו שראשון
זה הוא יום ארבעה עשר כו' ,עכ"ל .ופשוט שמי שהשבית חמצו קודם זמן
איסור ,קיים מצות עשה .וא"כ עצם דברי הגמ' בפסחים שם מוקשים היאך שייך
לומר שבל יראה ובל ימצא הויין לאו הניתק לעשה דתשביתו ,הא תשביתו אינו
משתייך ללאווין דבל יראה ובל ימצא ,והראיה שאפשר לקיים תשביתו גם ללא
עבירת בל יראה ובל ימצא ,וכמבואר ברמב"ם פרק ב'.
ונראה דהנה ר' יהודה יליף מנותר דאין ביעור חמץ אלא שריפה.
שריפת נותר אינו עשה בעלמא ,אלא באה מחמת הלאו דלא תותירו ,והלאו
ההוא ניתק לעשה דשריפת נותר .וא"כ יש לנו ללמוד כיו"ב לגבי שריפת חמץ
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דיליף מנותר ,השריפה באה משום הלאוין דבל יראה ובל ימצא ,והלאוין ההן
נתקו לעשה .ואילו לדעת רבנן דלא יליפנן חמץ מנותר ,לדידהו לא נתחדש כלום
במצות תשביתו לאחר זמן איסורו ,כדקאי קאי שאינו שייך ללאווין דבל יראה
ובל ימצא .ורק לר' יהודה דלאחר זמן איסורו נתחדש ע"פ הילפותא מנותר
שמצותו בשריפה ,שייך העשה דתשביתו לאחר חצות ללאווין דבל יראה ובל
ימצא .ובע"כ דסוגית הגמ' קיימא אליבא דר' יהודה .והם הם דברי רבינו.
והנה בדברי רבינו נתיישבו עוד שתי קושיות חמורות .חדא ,כיון
שקמיימים העשה דתשביתו ע"י השבתה קודם זמן איסורו ,א"כ איך אפשר לומר
שבל יראה ובל ימצא הויין לאו הניתק לעשה ,והא לאו שקדמו עשה הוא
)ואפילו אי תימא שהקיום חל בחצות ולא בשעה שמבטל ,והכי מסתברא ,מכל
מקום קדמו עשה לאו דוקא אלא אין העשה בא אחר הלאו ,ופשוט( .ולדברי
רבינו ניחא ,דלדברי ר' יהודה אחר חצות ע"פ הילפותא מנותר נתחדש שבזמן
איסור תשביתו היינו שריפה ,ומצות שריפה המחודשת שפיר שייך ללאווין דבל
יראה ובל ימצא.
ולפי דרכו של רבינו כל הנ"ל הוא ברייתא ערוכה בפסחים )יב (:לדעת
הרמב"ם ,אימתי שלא בשעת ביעורו אבל בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר,
הרמב"ם מפרש כהתוס' לגבי פרט זה דשלא בשעת ביעורו היינו אחר שש שאז
נתחדש מצות שריפה ע"פ הילפותא מנותר אבל בשעת ביעורו קודם שש דליכא
ילפותא מנותר השבתתו בכל דבר .הרי להדיא שהמצוה לובשת צורה אחרת
לאחר שש) .אכן הרמב"ם חולק על התוס' בזה שסובר ששייך קיום תשביתו גם
ללא איסור בל יראה(.
ועוד ,נתיישבה בדברי רבינו קושיית התוס' )ד :ד"ה מדאורייתא( ,עיין
שם בתוס' שהקשו על פירש"י דיליף ביטול מתשביתו )וכ"ה דעת הרמב"ם
הובאו דבריו לעיל( דהא האי השבתה הבערה היא ולא ביטול דתניא בשמעתין
ר"ע אומר אינו צריך הרי הוא אומר תשביתו ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה
עכ"ד ובדברי רבינו מבואר תירוץ לקושיתם ,שדין שריפה נתחדש במצות
תשביתו רק בחצות ע"פ הילפותא מנותר ,אבל קודם לכן משמעו ביטול,
וכפירוש רש"י )אונקלוס ,והרמב"ם(.

 

 

תנן בריש כל שעה )כא (.ר' יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה
וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים .הגמ' )כז (:מביאה
דמעיקרא דן ר' יהודה ק"ו מנותר" :מה נותר שאינו בבל יראה ובל ימצא טעון
שריפה ,חמץ שישנו בבל יראה ובל ימצא לא כ"ש שטעון שריפה ".וחכמים דחו
דכל דין שאתה דן תחילתו להחמיר וסופו להקל אינו דין" :לא מצא עצים
לשורפו יהא יושב ובטל והתורה אמרה תשביתו שאור מבתיכם ,בכל דבר שאתה
יכול להשביתו!" וחזר ר"י ולמד דין שריפת חמץ מנותר במה מצינו ולא מק"ו.
וחכמים דחו את המה מצינו.
יש לחקור בגדר הלימוד מנותר ,אם הוא השוואה יסודית בין מצות אלו
דהיינו שלומדים מנותר דאין מצות תשביתו מתקיימת אלא בשריפה ,או שאין
הלימוד מנותר שייך למצות תשביתו כלל ומצות תשביתו במקומה עומדת אלא
שיש דין נפרד דלומדים מנותר שחמץ טעון שריפה מכיון דהוי איסור חמור
)שהרי אין מצות תשביתו מוזכרת במקורות כלל( .וגם מדויק בלשון דר"י דאמר
"אין בעור אלא שריפה" ולא אמר "אלא בשריפה" משום שאין השריפה דין
בביעור חמץ אלא היא דין בפני עצמה ומחדש ר"י דאין דין של ביעור ,אך יש
דין של שריפה .ונראה דחקירה זו מיתלא תליא בשני המקורות שהובאו בגמ'.
שהרי במקור הראשון שהובא בגמ' הקשו החכמים דלימודו דר"י הוי דין
שתחלתו להחמיר וסופו להקל שאם אין עצים יהא פטור ממצות תשביתו.
ומבואר דהבינו שהלימוד מנותר משנה את אופי דיני תשביתו דאל"כ אמאי יהא
פטור בדליכא עצים .הרי מצות תשביתו במקומה עומדת אף שג"כ יש חיוב
שריפה 1.אמנם לאידך מקור שמובא בגמ' נראה להיפך ,דהיינו שאין הלימוד
שייך למצות תשביתו אלא הוי דין בפני עצמה .שהרי דחו חכמים את המה מצינו
 1אך אפשר לדחות שאע"פ דהוו ב' דינים נפרדים ,מ"מ חד משנה דינו של חבירו ולאחר הלמוד
הדין של תשביתו רק יכול להתקיים ע"י שריפה .אך נ"ל שאי"ז הפשטות.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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מזה שאין דין שריפה בשור הנסקל ונבילה וכו' .ובכל הני ליכא מצות השבתה
כלל .ומבואר שהבינו שאין הלימוד משנה את אופי מצות תשביתו .ועוד ,הקשה
ריב"א )תוס' ד"ה חלבו של שור הנסקל יוכיח( אמאי לא נילף מנותר שחלבו של
שור הנסקל יהא בשריפה דדמי לה .ומבואר שהמה מצינו אינו שייך למצות
תשביתו שהרי אין דין השבתה בחלב של שור הנסקל ועכ"פ איכא הו"א בתוס'
שהמה מצינו ילמד דין שריפה לדבר שאין בו דין השבתה .ובאמת ,צ"ע אמאי
הלימוד בק"ו יהא לימוד בגדרי מצות תשביתו והמה מצנו יהא לימוד לדין
שריפה שאינו קשור למצות תשביתו .עכ"פ נראה שכך היא שיטת הגמ'.
הקשה הגר"א וסרמן )קובץ שעורים ס' קכז( מהו הפירכא מחלבו של
שוה"נ "דחלבו של שוה"נ מורכב משני איסורין נפרדים ,שכל אחד מהן אינו טעון
שריפה דחלב אינו טעון שריפה מפני שמותר בהנאה ושוה"נ אינו טעון שריפה
מפני שאין בו כרת וכיון דמשום כל אחד בפני עצמו אין דינו בשריפה א"כ
כששניהם יחד נמי אין טעון שריפה?" וצ"ל שהמה מצינו אינו מלמד דחייב
לשרוף מחמת חומר האסור ,אלא הדין שריפה נובע מהיחס בין הגברא להחפצא.
דהיינו ,בחפצא שאסור ואכילתו הוה בכרת ,מכיון שהיחס להחפץ הוה כה
מצומצם וכה חמור איכא חיוב אגברא לשרוף פן יכשל באיסוריו כעין גזירה אטו
השתמשות של איסור.

 
איתא בגמ' )פסחים יב (:א"ר יהודה אימתי ]אין ביעור חמץ אלא
שריפה[? שלא בשעת ביעורו ,אבל בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר .ופירש
רש"י שלא בשעת ביעורו היא בתחילת שש וכל שש ,ושעת ביעורו הוי בשבע
ויכול להמתין עד שעה שביעית לעשות השבתה שלא בשריפה ואינו מפסיד.
והקשו תוס' )ד"ה אימתי( ג' קושיות :א( היאך ימתין עד שעה שביעית ,שהרי
ר"י גזר לבדוק בשעה שביעית דילמא אתי למיכל מיניה .ב( שעת ביעורו דמתנ'
היינו שש .ג( דמקור הדין דחמץ בשריפה הרי הוא נותר ,ונותר אחר איסורו טעון
שריפה ונילף מנותר לחמץ .ומשו"כ פירש ר"ת שהחיוב לשרוף הוי אחר שש
שהיא חיוב מדאורייתא אך קודם שש ,שהיא תקנה דרבנן ,השבתתו בכל דבר.
ויישב הפני יהושע קושיא קמייתא דתוס' דזה שגזר ר' יהודה לבדוק
בשעה שביעית הוא משום דחיישינן דאתי למיכל 2,אך כאן שהחמץ בידו וממתין
 2ואפילו לשיטת רש"י שהחיוב בדיקה הוא כדי שלא לעבר על בל יראה ,אכתי מסתבר לומר
שצריך לבער חמץ ידוע מיד משום החשש דאתי למיכל מיניה כדאיתא בגמ' )י.(:

אין ביעור חמץ אלא שריפה
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לבערו אין חשש שיבא לאכלו שכבר בדעתו לבערו .לענין קושיא שנייה של
תוס' דשעת ביעורו משמעותה שעה ששית כמבואר במשנה )י ,(:דאפ"ל לרש"י
שלגבי הדין דרבנן של בדיקה שפיר קרי מתני' שעת ביעור שעה ששית שהיא
שעת ביעור של רוב העולם .אך הכא דר"י מיירי בדין דאאורייתא של שריפה
שפיר קרי שעה שביעית שעת ביעור דהוה שעת ביעור דאורייתא.
ולענין הקושיא האחרונה של תוס' ,אפשר לומר דס"ל לרש"י שרק
שייך ללמוד מנותר לחמץ קודם חצות ולא לחמץ אחר חצות ,דבנותר ליכא חיוב
לשרוף בכל רגע ורגע ,אלא אפשר לקיים את החיוב בכל עת .משא"כ בחמץ
אחר חצות ,דאיכא ביה ג"כ חיוב דבל יראה שעובר עליו בכל רגע ורגע דאיכא
חמץ ברשותו .וממילא ,א"א ללמוד מנותר לחמץ אחר חצות דהחיובא לשרוף
יכריח שיעבור על הלאו כשאין עצים והחיוב לשרוף אינו שייך אלא במקום
שאפשר לקיימו בכל עת .וממילא אינו שייך ללמד חיוב שריפה אלא לחמץ
קודם חצות דאינו עובר עבירה בכל רגע שהוא קיים.

 
היה אפשר לומר דזה שהשבתתו בכל דבר בשעת ביעורו ,דהיינו לאחר
חצות לפירש רש''י ,הוא משום דבאמת בכה"ג אינו מקיים מצות תשביתו .אך
מבואר מרש"י שאינו כן ,אלא עדיין יש קיום מצות תשביתו אפילו כשמשבית
שלא בשריפה .שהרי פירש רש"י )יב :ד"ה שלא בשעת ביעורו( שאינו יפסיד
כשימתין עד שעה שביעית ,ואם אינו מקיים מצות תשביתו ,הרי אין לך הפסד
גדול מזו! ומבואר עוד מהגמ' )צה (.דגירסתו של רש"י היא דבל יראה הוה לאו
הניתק לעשה דתשביתו .ומוכרח דאיכא קיום תשביתו אפילו לאחר שעבר אבל
3
יראה.
כתב הרא"ש )פרק כל שעה ס' ג( דאפילו' לרש"י דס"ל דבשעה ששית
חייב לשרף ,עכ"פ בשעה חמישית השבתתו בכל דבר כיון דאז חמץ מותר
בהנאה .אך חולק עליו בנו הטור )או"ח ס' תמה( משום שכתב רש"י )כז :ד"ה
שאם לא מצא( שיש דין שריפה כשיוצא בשיירא בתוך ל' יום קודם לחג .והכריח
דלרש"י החיוב שריפה חל ל' יום קודם לחג .והבית יוסף )שם( מתרץ להרא"ש
 3ואפשר לדחות ולומר שכל הסוגיא שם הוי אליבא דרבנן ולא אליבא דר"י ,אך זה נגד הבנת
הגר"ח שכתב שכל הסוגיא שם הוי אליבא דר"י ולא אליבא דרבנן וכתב דהוי מוכרח בסוגיא
שם .ועיין החזו"א שם שכתב שאינו יודע מאין יש הכרח דהסוגיא הוי אליבא דר"י.
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שאפשר לומר דיוצא בשיירא נחשב כשעה ששית כיון שאחר שיצא אין בידו
לבערו ,ולכן החיוב לשרוף אינו אלא כשיוצא בשיירא ולא כל ל' יום.

 
הרבנן דחו את הק"ו דר"י בטענה דכל דין שאתה דן תחילתו להחמיר
וסופו להקל אינו דין :לא מצא עצים לשורפו יהא יושב ובטל והתורה אמרה
תשביתו שאור מבתיכם ,בכל דבר שאתה יכול להשביתו .ולכאורה קשה דמבואר
במש' בתמורה )לד (.דאפר של איסורי הנאה הניתנים לשריפה מותר .וא"כ כל
הדין של שריפה הוי חומרא שמביא לידי קולא .ואמאי הקשו מהקולא שיהא
יושב ובטל ולא מהקולא דפשוטא טפי דאפרן מותר? עוד קשה ,דשיטת רש"י
הוה שמקיים תשביתו ע"י ביטול )ד :ד''ה בביטול( ,וא"כ אפילו אין לו עצים
אפשר לקיים מצות תשביתו? 4ועוד קשה שכתב רש"י )יב (:שאחר ו' שעות,
אפילו' ר"י מודה שאפשר לקיים תשביתו בכל דבר ולא בשריפה לחוד .וא"כ
אפשר להמתין עד ו' שעות ולקיים תשביתו.
תירץ הפנ"י שאלה הראשונה שר"י לטעמיה אזל דפליג התם וס"ל
בתמורה דגם נקברים אפרן מותר ואין קולא בנשרפין ,שבין אם חייב לשרוף בין
אם חייב לקבור האפר מותר .ובאמת למאן דאמר אפרן אסור בנקברים ,היינו
דוקא מדרבנן דמדאורייתא אינו חייב אלא כדרך הנאתן ואפר שריפת חמץ לא
הוי דרך הנאתן .לנ"ל י"ל דאין כאן קולא במה שאפרן מותר ,דאפילו' בנקברין
אפרן מותר מדאו' וא''ל שכאן לא גזרו .וכעין זה כתב גר"ש קלוגר )חכמת
שלמה על הש"ע או"ח תמה:א( אלא שפירושו להיפך .שאפילו לר"י נשרפין
אפרן אסור ואינו קולא דלכ"ע אפרן אסור.
אמרו חכמים "כל דין שאתה דן תחלתו להחמיר וסופו להקל  -אינו
דין .לא מצא עצים לשורפו  -יהא יושב ובטל? והתורה אמרה תשביתו שאור
מבתיכם  -בכל דבר שאתה יכול להשביתו ".אליבא דתוס' הפשט הוא שכשבאה
שעה השביעית ואין עצים ,אינו מקיים הדין של תשביתו לגמרי שאינו יכול
לשרוף והק"ו אתי לידי קולא .אך לרש"י שפירש שמיירי בשעה ששית ,מהי
הקושיא? אע"פ דאינו יכול לקיים הדין של תשביתו ע"י שריפה מקמי שעה
שביעית ,הרי יכול לקיים תשביתו לאחר שעה שביעית ע"י השבתה בכל דבר?
 4וא"א לומר שאי אפשר לקיים תשביתו קודם חצות ,שזו הוה שיטת תוס' ,אך אליבא דרש"י
אפשר לקיים תשביתו מל' יום קודם לחג.
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והוכרח רש"י לפרש בדרך אחרת ,וז"ל )שם ד"ה שאם לא מצא עצים( :בתמיה,
ואף על גב דאמרינן בפרק קמא לר' יהודה ,אבל בשעת ביעורו  -השבתתו בכל
דבר ,גבי פלוגתייהו מיהא קולא היא ,במי שהוא רוצה לצאת בשיירא ,או בתוך
שלשים ,דאמרינן :זקוק לבער ,וכשאין עצים לשורפו  -יהא יושב ובטל ,ולא
יבערנו .ע"כ .דהיינו ,הקולא אינו אלא במקום דיוצא בתוך שלשים ואינו חוזר,
שא"א לקיים מצות השבתה דעדיין חייב לשרוף דוקא וכדאתי שעה שביעית
אינו יכול להשבית ע"י כל דבר דאינו נמצא במקום ביתו וחמצו .וא"כ יש לתרץ
הקושיא שהקשינו שלרש"י לא יבוא לידי קולא שאפשר להשבית בכל דבר
לאחר חצות ,דבאמת איכא קולא במקום דלא יהא אצל חמצו לאחר שש .אך
אכתי פש לן לברורי אמאי א"א לקיים תשביתו ע"י ביטול אליבא דרש"י )ד(.
דביטול היינו תשביתו ,והלא אפשר לבטל אפילו אם אינו במקום חמצו!
הצל"ח הביא את דברי הכל בו שביטול אינו מועיל בחמץ ידוע .וכ"ה
שיטת הרמב"ם )חו"מ ב,ב( לפי גירסא הראשונה של הכסף משנה .ולכאורה
קשה' שהקשה הגמ' )ו (:דאמאי צריך לבטל לאחר הבדיקה בליל י"ד  -יבטל
החמץ כשימצאינה? ולכאורה מוכרח שביטול מועיל אף בחמץ ידוע .וכך הקשה
הכסף משנה על גירסא זו של הרמב"ם.
ותירצו הצל"ח ושאר אחרונים דאליבא דר"י דאינו מקיים תשביתו אלא
ע"י שריפה ,אין ביטול מועיל לקיים מצות תשביתו ,וכתב רש"י דביטול מקיים
מצות השבתה דוקא לפי החכמים דסברי שיכול לזורה לרוח או להטיל לים .אך
קשה לפירוש זה ,שהרי מבאור שר"י מודה שכשמבטל החמץ אינו עובר על בל
יראה מהמשנה )מט (.דקתני שאם הוא בדרך ואינו יכול לחזור ולבער חייב
לבטל ,והגמ' מוקים המשנה כר"י 5.ואין כאן קושיא אליבא דתוס' )ד :ד''ה
מדאורייתא( שפירשו שביטול הוי הפקר ,שא''כ גם לר''י ביטול מועיל .אבל
אליבא דרש''י דביטול הוי השבתה וא''כ אינו מועיל לר''י ,איך אפשר לפרש
המשנה בדף מ"ט?
)והיה נ"ל ,שרש"י לשיטתו ממש"כ במשנה בריש המסכתא .שמובא
במשנה דחייב לבדוק אחר החמץ בליל י"ד .ופירש רש"י שצריך לבדוק ולבער
שלא לעבר בל יראה ובל ימצא .והקשו תוס' דאיתא בגמ' )ו (.שהבודק צריך
לבטל ,וא"כ אין חשש דיעבר על הלאו דבל יראה כי יעשה ביטול .אלא ,צריך
 5וכן כתב הקהילת יעקב ס' א .ועיין הפ"י שפירש דסבירא להו אף לחכמים שאינו יכול לקיים
תשביתו ע"י ביטול .וצע"ג דרש"י כתב בפרוש שביטול היינו תשביתו.
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לבדוק שמא ימצא חמץ ויאכלנו .ותירץ הר"ן )שם( לרש"י שיכול לקיים תשביתו
מדאורייתא או ע"י ביטול או ע"י ביעור .ומפני שיש חשש בכל א' שלא יועיל
לקיים תשביתו תיקנו חכמים לעשות שניהם :בביטול יש לחשוש שלא יוציא
מלבו לגמרי ואינו מבטל בלב שלם ,ובבדיקה יש לחשוש שלא יבדוק יפה יפה
וימצא חמץ בפסח כדאיתא בגמ' )ו .(.ואע"פ שיכול לקיים תשביתו ע"י ביטול,
המשנה לא מיירי בחיוב ביטול כלל ,והחיוב לבטל אף שכבר בדק אינו דין
מהתנאים אלא מהאמוראים .ולכן פירש רש''י שהבדיקה מועלת שלא יעבר על
בל יראה ובל ימצא .אך אליבא דתוס' המשנה כבר ידעה שצריך לבטל והיא
מחדשה שגם צריך לבדק שמא בא לאכל החמץ.
נמצא מכל זה דאליבא דרש"י חיוב ביטול לא מובא במשנה אלא לאלו
שיצאו בדרך )מט.(.ועוד ,מבואר בגמ' )ו (.שלא תיקנו לבטל בשעה חמישית
"כיון דלאו זמן איסורא הוא ולאו זמן ביעורא הוא דילמא פשע ולא מבטל ליה".
נוסף לזה ,כתב רבינו יחיאל )ו .בתוס' רבינו פרץ( דבאמת כל החיוב לבדוק אינו
אלא כדי לזכר היכי תימצי שיזכר שחייב לבטל .ומבואר שאי אפשר לתקן לבטל
שלא בשעת בדיקה ,שיש חשש גדול שישכח ולא יבטל.
ולכל הנ''ל ,י"ל לענין קושיא דידן ,שרבנן אמרו שיש קולא כשאין עצים,
ואף שביטול מועיל בשעה זו ,חיישינן שכיון שאינו מחויב להשבית בידיים ,לא
יזכור לבטלו ונמצא שלא יקיים מצות תשביתו .וכ"ש לשיטת רש"י שהתנאים לא
מיירי בחיוב ביטול אלא למי שיצא בדרך ,ואז יש חשש גדול שישכח ולא יבטל(.

 
כתב הגר"ש קלוגר שהחכמים דחו את הק"ו בדרך ממה נפשך ,שלא
ידעו אם ס"ל לר"י שיש קיום תשביתו לאחר ו' אף דאז השבתתו הוי בכל דבר,
או אינו משבית אחר חצות אלא שלא יעבור בב"י וב"י ואינו מקיים בזה מצות
תשביתו .ולכן הקשו החכמים שאם תשביתו רק שייך קודם ו' יש קולא שאם אין
עצים לא יקיים מצות תשביתו ,ואם מקיים תשביתו אף לאחר ו' בכל דרכי
השבתה אף לר"י עכ"פ יש קולא לר"י דאפרן מותר) .ואין זה קולא קודם ו' דגם
לחכמים חרכו קודם ו' מותר בהנאה(.
וא"א לפרש רש"י כגר"ש קלוגר ,שבארנו לעיל שרש"י סובר שיש
קולא כשיוצא בשיירא תוך ל' ,אך באמת מקיים תשביתו כשמשבית בכל דבר
אחר חצות .משא"כ לגר"ש קלוגר שכתב שקולא דיושב ובטל רק שייך אם אינו
מקיים תשביתו כשמשבית בכל דבר .אך האי דכתב הגר"ש קלוגר לצד שמקיים
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תשביתו בהשבתה בכל דבר דאכתי נחשב כאיסורי הנאה הנשרפים שאפרן מותר
אפשר לנקוט אף לשיטת רש"י .ובהסבר הדבר י"ל דאע"פ דא"א ללמוד מנותר
חיוב שריפה במקום שיכריחהו הלאוים של ב"י וב"י להשבית ,וכמבואר לעיל,
עכ"פ כשיש לו עצים ובידו לשרפו שפיר ילפינן מנותר שחייב לשרפו.
ובאמת יש כמה ראיות שיש דין שריפה לר''י אף לאחר שש .דאיתא
בגמ' )כא (:לא יסיק בו ]בחמץ[ תנור וכירים ]אחר שש שעות[ :פשיטא? לא
צריכא אלא לר"י דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה .סלקא דעתך אמינא
הואיל ואמר ר"י מצותו בשריפה בהדי דקא שריף ליה ליתהני מיניה ,קמ"ל
ע"כ .מוכרח מהגמ' שיש דין של שריפה אחר שש .לפי תוס' שכל הדין של
שריפה רק אחר שש ניחא ,אך אליבא דרש"י שאחר שש השבתתו בכל דבר,
איך נומר דמצותו בשריפה? וצ"ל שאע"פ שיכול להשבית בכל דבר ,עדיין יש
קיום במצות שריפה אם נשרף .ויש להביא עוד ראיה מהגמ' ו" :הבודק צריך
שיבטל .מ"ט? ...גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה .ע"כ .ופירש
רש"י )ד"ה דעתו עליה( חשובה היא בעיניו וחס עליה לשורפה ...ונמצא עובר
עליה בבל יראה ובל ימצא אבל משבטלה אינו עובר .ע"כ .הרי הגמ' מיירי
אחר שש ,ורש"י כתב שהוא חס לשרפו .ואם זה אחר שש ,אמאי כתב רש"
שחס לשרפו ולא חס לזרקו לים או לרוח? וצ"ל שיש מעלה לשרוף החמץ אף
אחר שש וכמו שאמרנו שיש דין שריפה אף אחר שש.

 
חקר המנחת חנוך )ריש מצוה ט( אם תשביתו הוא דין שלא יהא חמץ
ברשותו ואפשר לקיימו בשב ואל תעשה ,ודומה להדין של שבתון בשבת
שמחייב מניעת מלאכה .או דילמא צריך לבער החמץ בקום ועשה ,כמו לבישת
ציצית בד' כנפות כדי לקיים המצוה בקום ועשה .ויש כמה נפק"מ שתלויות
בזה :א( האם יש חיוב לקנות חמץ כדי לשרוף אם אין לו חמץ עכשיו ברשותו;
ב( האם מחויב לכווין בשעת הבעור למא"ד מצוות צריכות כונה .שהרי רק
צריכים כוונה במצות שמקיימים בקום ועשה; ג( האם דין גזלת מצוה שייך ,ואם
ביער חמץ שאינו שלו חייב י' זהובים; ד( האם אפשר לקיים המצוה באכילת
החמץ או אינו מקיים המצוה משום דהוי מצוה הבאה בעבירה; ה( האם תשביתו
מצות עשה שהזמן גרמא או לא ונשים חייבות בה.
הסיק המנחת חנוך שחקירה זו באמת שנויה במח' רש"י ותוס' בדין
תשביתו .שלרש"י שעיקר דין דתשביתו הוא קודם הלאו דבל יראה ובל ימצא
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מסתבר לומר שכל דין תשביתו הוא שלא יהא חמץ ברשותו והוי כסייג שלא
יעבר בלאו דב"י וב"י לאחר חצות .משא"כ לתוס' שאינו מקיים תשביתו אלא
לאחר חצות ובאותה שעה שייך הלאו דב"י וב"י 6,א"א לומר דהוי כסייג שלא
יעבר בב"י וב"י ,וצ"ל שמלבד הלאו דב" וב"י יש חיוב להשבית את החמץ
בקום ועשה.
ולפי זה הסביר המנחת חנוך מח' רש"י ותוס' לענין ביטול ,שרש"י
פירש דביטול היינו תשביתו ותוס' פירשו דביטול היינו הפקר .וז"ל המנ"ח "וכן
מבואר בתוס' פסחים ד' ע"ב ד"ה מדאורייתא שכתבו איך נילף ביטול מתשביתו
הא אמרינן לקמן אך חלק והוא בחצות ובחצות א"א לבטל דהוא לאחר זמן
איסורו ע"ש ואי המצוה בשוא"ת א"כ ל"ק כלל דהתורה אמרה דבחצות יהיה
מושבת כבר כפירש"י לקמן בסוגיא ד"ה אך חלק אע"כ דס' התוס' דהעשה הוא
בקו"ע א"כ קבעה התורה זמן למצוה ולא קודם כמו מילה ומהר"מ]בם[ שכתב
קודם זמן איסור אכילה וגם כתב דתשביתו היינו ביטול כשיטת רש"י וזה הוי
קודם זמן איסורא אם כן מוכח דסובר דהמצוה היא בשוא"ת והעיקר היא דבזמן
איסור יהי' החמץ מושבת מביתו".
ודבריו צ"ע  .דאיך תיקנו חז"ל לשרוף בתחילת שש ,הא אליבא דתוס'
כל הדין של תשביתו רק מתחיל בסוף שש ורק אז מתחיל החיוב בקום ועשה של
תשביתו ,הרי חז"ל עקרו מצוה מדאורייתא לגמרי כשתיקנו לבערו קודם זמן זו?
והמנחת חנוך מתרץ בדוחק שאין חז"ל יכולים לעקור לגמרי בקום ועשה אבל
7
"שלא לקיים ולא לעבר אפשר שיכולים לעבר משום סייג".
ולכאורה צ"ל שבין לרש"י ובין לתוס' המצוה מקויים בשוא"ת,
ואע"פ שלפי תוס' נראה שהמצוה הוי בקום ועשה ,עדיין אפשר לומר שעיקר
המצוה הוא שיהא מושבת וכל העשייה אינו אלא שיהא במצב שחמץ מושבת
מרשותו .ומה שהביא המנ"ח ראיה מתוס' בדף ד .שהקשו על רש"י דדין
תשביתו הוי לאחר חצות וא"א אז לבטל דהחמץ אינו ברשותו ונראה מדבריהם
שיש דין של קום ועשה בתשביתו ,י"ל שאה"נ תשביתו הוא בקום ועשה אך
אין זה אלא לאחר חצות ,ויש גם חיוב קודם חצות בשב ואל תעשה .והקשו
 6וזה תלוי על מח' הראשונים מתי חל הלאו דב"י וב"י .וצ"ל שלפי תוס' הלאו חל אחר חצות
ולא בלילה של ט"ו.
 7הרא"ש בפסחים )א:י( פרוש כהמנחת חנוך דאין מקיימים הדין דתשביתו משום דתקנת
חכמים לשרף קודם זמן דתשביתו.
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תוס' שאם ביטול נלמד מתשביתו אז צריכים אפשרות לקיים הקום ועשה של
תשביתו בביטול ולא רק השוא"ת של קודם חצות .וגם אפשר לומר שהקשו
שאע"פ שהמצוה היא גם בשוא"ת ,עכ"פ התורה דברה בלשון עשייה לעשות
ההשבתה ,או בשביל העשה של קודם חצות להיות מושבת )כמו בציצית
שכתב ועשו להם ציצית אף שאין העשיה עצמה קיומו של מצוה( או בשביל
הקום ועשה אחר חצות 8.ואם ביטול נלמד מתשביתו שעל פי לשון הקרא
מדברת על העשייה אז צריך לומר שהביטול הוא קיום בעשיית השבתה .ולפי
רש"י אפשר לתרץ שאפילו אחר חצות כל דין תשביתו הוא בשוא"ת.

 
יש ראיה דאליבא דתוס' מצות תשביתו היא בקום ועשה אחר חצות
ואליבא דרש"י אפשר לומר שהוא עדיין בשוא"ת .איתא בגמ' )כא (.שלפי ר"י יש
ה"א שאפילו אחר חצות יכול להנות בהדי דקא שריף ליה משום שמצותו הוא
בשריפה .ופירשו תוס' )ד"ה בהדי( דכיון דמצותו בשריפה ,אפרו מותר .והתוס'
בתמורה )לג :ד"ה הנשרפין( פרשו טעמא לדין זה ,וז"ל :ואומר מורי הרמ"ר
דנשרפין כיון שצוה הכתוב לשורפן אחר שעשה כאילו נעשית מצותו ואין לך דבר
שנעשית מצותו ומועלין בו ה"נ כיון שנעשית מצותו הלך אסוריה .ע"כ .והקשה
הגרע"א שאם אפרן מותר משום דנעשית מצותן ,משא"כ בנקברין דליכא שום
מצוה ואין נקברין אלא משום תקלה ,אז לגבי נידון דידן בתשביתו גם להחכמים
תעשה מצותן של תשביתו ע"י השבתה בכל דבר ,ולמה אפרן אסור? ותירץ הגר"ח
)הל' חמץ ומצה א:ג( וז"ל ,ונראה דלא דמי המצוה של תשביתו דהשבתתו בכל
דבר למצות שריפה ,דמצות תשביתו בשארי השבתות הוי עיקר המצוה שלא יהא
להבעלים חמץ ,משא"כ אם מצותו בשריפה הוי מצוה שחייל בהחפצא של החמץ
דחלה בו דין שריפה ,ולענין היתר דנעשית מצותו בעינן דוקא שיהא נעשית מצותו
בהחפצא אז ניתר החפץ ,ולא כשהבעלים קיימו מצוה דרמיא עלייהו יהא ניתר בזה
החפצא .ע"כ .ולפי זה ,מהא דכתבו תוס' )כא (.שלפי ר"י אפרן מותר משום דנעשה
מצותן צ"ל דס"ל שיש קיום בהחפצא של החמץ .ורק אפשר לומר כן אם המצוה
הוה בקום ועשה ולא בשוא"ת .וצ"ל שיש חלוק בין שעת חצות ובין אחר חצות,
שכשבא חצות )שהיא התחלת הדין דאורייתא של תשביתו( יש קיום בהשבתה
בשוא"ת ואחר חצות )שהיא הדיון בדף כא (.אם מצא חמץ יש קום ועשה לשרוף.
 8וכעין זה כתב הקהילת יעקב )פסחים סי' א(

34

אריה פדרגרון

אין עצם הגמ' )כא (.שדן בשיטת ר"י אם יכול להנות מהשריפה ראיה
דאליבא דר"י יש דין של נעשית מצוותן והיא בקום ועשה ,כדביארנו אליבא
דתוס' .דהראיה אינו אלא להגר"ח והתוס' דפירשו שנשרפין אפרן מותר משום
שנעשית מצוותן ,אך רש"י חולק על תוס' בתמורה )לד .(.ופירש רש"י על
המשנה )ד"ה כל הנשרפין לא יקברו( שאין קוברין את האיסורים שיש להם דין
שריפה "דילמא אתי איניש ואשכח להו ואכיל להו ".והקשה הגרע"א בגליון
הש"ס "קשה לי למאי צריך טעמא לזה כיון דמצותו בשריפה פשיטא דלא יקבר
לבטל מצותו?" ולכאורה אפשר לתרץ דאליבא דרש"י אין קיום מצוה בשריפה
כלל ואין דין של נעשית מצותן 9.וא"כ ,אפשר לומר שלפי רש"י בין קודם חצות
בין לאחר חצות תשביתו היא בשוא"ת בין להחכמים בין לר"י .וכל הדין שריפה
אינו אלא סייג דילמא אישכח ליה איניש.
הביא המגן אברהם )תמו:ב( של"ה שכתב שאם מצא חמץ בי"ט יכול
לומר לעכו"ם לשרוף את החמץ דאתי עשה דתשביתו ודחי ל"ת דרבנן דאמירה
לעכו"ם .והקשה המ"א שהלאו נעשית קודם העשה ,שאינו מקיים העשה אלא
כשיבערנו מן העולם .והגרע"א )שם( כתב "לענ"ד יש לפקפק די"ל דלא מקיים
בזה עשה דתשביתו כיון דמבערו ע"י נכרי ואין שליחות לנכרי והוי כנעשה
הביעור מעצמו דלא מקיים עשה דתשביתו ".וצ"ל שהגרע"א חולק על רש"י
וס"ל דצריך לקיים תשביתו בקום ועשה וזו הוי כשיטת התוס'.

 
איתא בגמ' )ו" (.ואמר רב יהודה אמר רב :המפרש והיוצא בשיירא,
קודם שלשים יום  -אין זקוק לבער ,תוך שלשים יום  -זקוק לבער ...אלא אמר
רבא :הא דאמרת קודם שלשים יום אין זקוק לבער  -לא אמרן אלא שאין דעתו
לחזור ,אבל דעתו לחזור  -אפילו מראש השנה זקוק לבער ...הני שלשים יום מאי
עבידתייהו?  -כדתניא :שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים
יום ".ופירש רש"י "דעתו לחזור"  -בימי הפסח" .אפילו מראש השנה נמי"  -דכי
הדר ביה בימי הפסח ,עבר עליה ,וההיא שעתא לאו ברשותיה היא דליבטליה,
 9יש כמה ראשונים שסוברים שהדין של נשרפים אפרן מותר אינו משום נעשה מצוותן .עיין
תוס' ישנים יומא )ס (:ד"ה משום שפירשו דהדין של נעשית מצותן רק שייך לקרבנות .וא"כ גם
התוס' ישנים צריכים לפרש הדין של אפרן מותר .וצ"ע מהי הפירוש? ופירש המרדכי )פסחים
סי' תקמה( דאפרן מותר משום שהיא לא דרך הנאתן לגמרי ומותר.
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שהרי איסור הנאה הוא ואינו שלו ,וכשראהו עובר עליה .ע"כ .משמעותו של
רש"י היא שאין איסור של ב"י וב"י אלא כשרואה את החמץ .ועכ"פ אם אינו
חוזר ואינו עובר על ב"י וב"י ,אם יצא מרשותו ל' יום קודם החג דינא דתשביתו
מחייב לבער חמצו .ורש"י )כז :ד"ה שאם לא מצא עצים( פירש שזה דין
דאורייתא.
ואיתא בגמ' )כא-.כא" (:בית שמאי אומרים :לא ימכור אדם חמצו
לנכרי ,אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם פסח .ובית הלל אומרים :כל שעה
שמותר לאכול ,מותר למכור .רבי יהודה בן בתירא אומר :כותח וכל מיני כותח,
אסור למכור שלשים יום קודם לפסח ".ויש מח' רש"י ותוס' מהי הסבר המח'.
פירש רש"י שריב"ב ס"ל כב"ש שיש חיוב לבער החמץ קודם ל' יום ואינו מקיים
תשביתו ע"י מכירה לעכו"ם .ובפשטות ,ב"ה סוברים שאפשר לקיים תשביתו
ע"י מכירה לעכו"ם .ותוס' פירשו שהמח' תלויה על ענין אחר לגמרי ,דהיינו אם
יש חשש שנראה כמוכר חמץ בפסח ונראה כנהנה מחמץ .ועיין בגירסת רש"י
ותוס' שהתנא הוא רבי יהודה ולא רבי יהודה בן בתירא .וגם בשבת יח :הגירסא
היא רבי יהודה .ואזלו רש"י ותוס' לשיטתם .דאליבא דרש"י ,דיש חיוב שריפה
לר"י מל' יום קודם לחג אפ"ל כמו שאינו יכול לבטל החמץ ג"כ אינו יכול
למכור החמץ לנכרי לקיים תשביתו .וב"ש סוברים כר"י .והפשטות היא דב"ה
סוברים כחכמים דיכול לקיים תשביתו בכל דבר .אך אי"ז מוכרח דאפ"ל דשאני
מכירה מביטול דהשתא החמץ הוי ברשותו של אחר .ותוס' שסברו שאין דין
תשביתו מדאורייתא' קודם ל' יום הוצרכו לפרש את המח' באופן אחר.



 
מצאנו כמה וכמה הלכות ברמב"ם שצריכים עיון:
ב הרמב"ם פוסק שהמקרה של בני חילא שהגמ'
פסחים )ה (:אומרת דחייב עליו בבל יראה ובל ימצא היא מקרה של פקדון והוא
יודע שיאנסוהו ויכפוהו לשלם ולכן חייב .וכבר תמה עליו העולם דאמאי חייב,
והלא אין כאן קבלת אחריות מדינא? ועוד יש לשאול דלמה דוקא כתב הרמב"ם
דהיה פקדון?
ועיין שפסק שישראל שנותן חמצו לעכו"ם במשכון אם התנה
שקנוי לו מעכשיו אם אינו משלם דבר אחר ,אם הגיע פסח תוך זמנו חייב עליו,
והא דאמרינן בגמ' פסחים )ל-:לא (:דאינו חייב עליו היינו דוקא אם קבע זמנו
קודם פסח .וצ"ע דאמאי יהא חייב אם הגיע זמנו תוך פסח והלא התנה שקנוי לו
מעכשיו דהוי קודם פסח?
ועיין עוד    ,שפוסק דחמץ שהיה דעתועליו והיה בלבו
ושכח ולא ביער ולא ביטל ,אם מצא ביו"ט כופה עליו את הכלי אבל אינו מבערו
וצריך עיון דאם לא ביטל למה אינו יכול לבער משום מצות תשביתו )הגמ'
פסחים ה .אומרת שאם מצא חמץ ביו"ט כופין עליו את הכלי והגר"א מדייק
ברש"י שם דקאי דוקא היכא דכבר ביטל דאי לאו הכי יהא מבער אפ' ביו"ט(.
ועיין גם שהרמב"ם מסביר" ,ביעור חמץ כיצד וכו' ".וקשה
למה נקט ביעור בדרך אגב ובאופן כזה שהוא דבר טפל לעומת ביטול שכבר
ביאר בתחילת ההלכות כדבר מרכזי?
יש כמה תירוצים שונים להרבה מקושיות אלו ועיין בנושאי כלים
ואחרונים במקומם ,אך יש להציע הבנה ויסוד אחת בשיטת הרמב"ם שיסביר
כולם כאחד .נראה שהרמב"ם הבין שגדר האיסור דבל יראה ובל ימצא היא
שחייב על חמץ המצוי אצלו ,והרמב"ם מבין שגדר מצוי אצלו היא חמץ
שהוא בדעתו ,כלומר שרוצה בקיומו וחשוב לו.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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ואם כן ,יש להסביר שקבלת אחריות אינו מחייב משום שעצם
האחריות נותן לו איזה דרגה של בעלות ,אלא שהאחריות גורם לו לחשוב על
חפץ זו ולרצות בקיומו כיון שעכשיו הוא יודע שאם לא יהיה קיים יהא חייב
לשלם דבר אחר.
ונראה שהרמב"ם הבין הכי בשו"ט של הגמ' )ה-:ו (.שהגמ' שם
שואלת למה יהא אחריות מחייב לפי מ"ד גורם לממון לאו כממון דמי ,הגמ'
מבינה שעצם האחריות אינו מספקת כיון שאינו נותן לו 'לך' ממש ,ולכן הגמ'
הציעה שיהא חייב משום דבר הגורם לממון ,אבל הגמ' דוחה את זה לפי מ"ד
לאו כממון דמי או כיון דאיתנהו בעין .ולכן הגמ' מתרצת בדרך אחרת שחייב
משום 'לא ימצא ',שאע"פ שאינו די להיות 'לך' אבל משום 'לא ימצא' לומדים
שהגדר של מצוי אצלו אינו דין של בעלות רגילה אלא שרוצה בקיומו ולכן
אחריות מחייבת לאו משום דבעצם האחריות יש גדר של 'לך' ,אלא שעל ידי
אחריות יהא רוצה בקיומו.
ולפי זה אתי שפיר שיטת הרמב"ם שחייב גם במקרה שיודע שיאנסוהו
ויכפוהו לשלם ,כיון שלפי הרמב"ם אין שום חילוק בין קבלת אחריות בדינא
לקבלת אחריות באונס ,כיון שבשניהם הוא רוצה בקיומו מפני שיודע שיהיה
חייב לשלם.
אבל לפי זה צריך להבין למה הרמב"ם נקט שהיא מקרה של פקדון ולא
סתם שיאנסוהו .ועוד ,קשה הגמ' ו :מביא דברי ר' ישמעאל ששני דברים שאינם
ברשותו של אדם והכתוב עשאם ברשותו לחייב עליהם ,אבל לפי דברינו למה
צריך את כל זה ,והלא חייב משום שרוצה בקיומו ואינו צריך שיהיה ברשותו?
ונראה להסביר שהרמב"ם הבין שצריך שני דברים ,צריך להיות שייך
לחפץ בדינא וגם צריך לרצות בקיומו .ולכן צריך להיות מקרה של פקדון כדי
שתהיה שייכות בדינא ,ויאנסוהו באחריות עושהו רוצה בקיומו .ולכן גם בעינן
דברי ר' ישמעאל שעשאן הכתוב וכו' כדי שאע"פ שהחמץ הוי איסורי הנאה,
התורה חידשה שלגבי האיסור חמץ יש לו שייכות בדינא] .אבל הסבר זה בדברי
ר' ישמעאל אינו כל כך פשוט ,שצריך להניח שבאיסורי הנאה אין לו שום
בעלות ,לא 'רשותו' וגם לא 'שלו '.אבל דבר זה בכלל אינו פשוט ,שיש סוברים
שהיא חסרון ברשותו אבל עדיין הוי שלו ,ואם כן צ"ע איך לתרץ למה בעינן לר'
ישמעאל[.
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ויש לומר שהרמב"ם הבין שזה הפשט בדרשת הגמ' .הגמ' ה :שואלת
דלכאו' יש סתירה במשמעות הפסוקים .מצד אחד יש לפטרו לגמרי בבעלות של
נכרי משום דכתיב 'לך ',אבל מצד אחר יש לחייבו על כל דבר המצוי אצלו ויהא
חייב אפי' בחמץ של נכרי? והגמ' תירצה שחייב בקבלת אחריות .ונראה
שהרמב"ם הבין ששניהם מגלים זה על זה' ,לך' מגלה על 'לא ימצא' שאינו חייב
על כל דבר המצוי אצלו ,אלא על כל דבר שרוצה בקיומו .ו'לא ימצא' מגלה על
'לך' שאינו צריך להיות שלו ממש אלא שצריך להיות שייך בדינא לחפץ זה.
ואם כן יש לתרץ את הקושיות ששאלנו .הרמב"ם אומר שהיא מקרה
של פקדון ,כיון דבעינן שיהא לו שייכות לחפץ וגם צריך שיכפוהו לשלם כיון
שצריך לרצות בקיומו .ומובן גם למה צריך לדברי ר' ישמעאל ,דכיון שאם לא
יהיה ברשותו אין לו שייכות לחפץ זה ולא יהא חייב ,קמ"ל דעשאן הכתוב
כאילו היא ברשותו שיהא לו שייכות.
ולפי זה יש להסביר גם את הרמב"ם בפ"ד ה"ה שאם ישראל נתן
משכון לגוי בתנאי מעכשיו אינו חייב דוקא אם הגיע זמן קודם פסח ,אבל הגיע
זמן תוך פסח יהא חייב .וקשה למה יהא חייב? הרא"ש פ"ב ס"י מקשה על
הרמב"ם והלא למפרע יהא של הנכרי ואפי' אם היה פסח תוך הזמן כשהגיע זמן
ההלואה למפרע יהא נידון כאילו היה של הנכרי מעולם? והריטב"א פסחים לא:
והמגיד משנה הל' חו"מ שם מסבירים את שיטת הרמב"ם שחייב עליו כיון
שיכול לפדותו .אבל לכאו' קשה ,שעדיין קשה קושיית הרא"ש ,שגם למפרע
אינו יכול לפדותו?
אבל לפי דברינו לכאו' לא יהא שייך לומר למפרע ,ואם ב"י וב"י תלוי
על גדרי בעלות ,לכאו' יהא קושיית הרא"ש מוכרחת ולמפרע יהא של הנכרי
מעולם ולא חשוב כלל שהיה יכול לפדותו ,אבל לכאו' אינו שייך לומר למפרע
על דעתו ,ולכן אם גדר ב"י וב"י הוא שרוצה בקיומו ובדעתו היה רוצה בקיומו
לא שייך לומר כאן שלמפרע אינו חייב ,וכונת הריטב"א היא שכיון שיכול
לפדותו הוי רוצה בקיומו) .גם אפשר לומר שרוצה בקיומו שאע"פ שהרמב"ם
פסק בהל' שכירות פ"י ה"ב שמקבל משכון חייב כשומר שכר ,עדיין אם יאבד
החפץ באונס יהא הלוה חייב לשלם בדבר אחר ולכן רוצה בקיום החפץ( .וגם
צריך לומר שהרמב"ם לשיטתו פ"ד ה"א שהפקיד אצל גוי עדיין חייב ,ואינו
צריך להיות ברשותו] .אבל כל זה רק תחילת הבנה היא ,שעדיין צריך עיון למה
יהא חייב ,כיון שאמרנו לעיל שצריך לרצות בקיומו וגם שיהא שייך לו בדינא,
ואע"פ שהסברנו שלא שייך לומר שלמפרע אינו רוצה בקיומו ,אבל למפרע לא
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יהא לו שייכות בדינא ואם כן יהא כאילו רוצה בקיומו בחמץ של חבירו ופשוט
שאינו חייב ,וצ"ע[.
וגם יש להסביר דברי הרמב"ם בפ"ג ה"ח שאם מצא חמץ בפסח כופה
עליו את הכלי ואינו יכול לבערו ביו"ט אפי' אם לא ביטל ,שהרמב"ם הולך נגד
רש"י ו .ד"ה כופה עליו ,דכתב שהמקרה בגמ' היא דוקא אם ביטל ,והגר"א
מדייק דאם לאו יהא מצות תשביתו דאו' דוחה האיסור דרבנן ויהא יכול לבערו
ביו"ט .ועיין מהר"ם חלאוה שם דאפ' אם לא אמרינן דישרוף עדיין פשוט שיהא
זורק לחוץ "ואע"ג דאיכא טלטול מוקצה דרבנן אתי דאורייתא ומבטל דרבנן".
והמאירי פסחים ו .כבר תמה על הרמב"ם" ,והוא תמוה שהרי נשמר משני לאוין
ומקיים עשה של השתבה בדחיית איסור טלטול?"
ונראה לומר שלפי הרמב"ם דהגדר של ב"י וב"י הוא דוקא אם רוצה
בקיומו ,אז במקום שאינו רוצה בקיומו אינו עובר עליו .זאת אומרת שהרמב"ם סובר
כמו בעלי התוס' שיש היתר ע"מ לבערו ,אבל לא מטעמיה של תוס' .תוס' כט:
מסבירים שיש היתר כיון דהוי לאו הניתק לעשה ,אבל הרמב"ם סובר שאינו לאו
הניתק לעשה .אבל עיין בתוס' ר' פרץ ד :שכל העוסק בביעורו הרי הוא כמבוער,
ואפשר שר' פרץ סובר שכיון שגדר האיסור הוא שרוצה בקיומו ,ממילא אם עוסק
בביעורו ,אינו רוצה בו ואינו עובר עליו .אלא שלפי ר' פרץ לכאו' צריך להיות עוסק
בביעורו בידים ,כיון שאם לאו אין זה באמת אינו רוצה בקיומו.
ואולי הרמב"ם מבין הכי וסובר דכיון דביו"ט יש איסור ומפני האיסור הוא
אינו מבערו אז די בדעתו לבערו ואין חסרון במה שאינו עוסק בה כיון דהוי רק
משום האיסור) .לא ברור בכלל אם ר' פרץ מסכים לכל זה או לא( .לפי הראשונים
שאין היתר על מנת לבערו ,או אפי' אם יש היתר אבל דוקא אם עוסק בביעורו ,אז
הגמ' איירי דוקא בשביטל )כדאיתא ברש"י( ,אבל אם לא ביטל יהא חייב לבערו או
לזרוק לחוץ כדאיתא בראשונים שהבאנו לעיל) .ובזה מתורץ גם קושית הקו"ש בדף
ה :שהגמ' דייק שלית ליה לר"י מתוך והסביר תוס' שם דהוי לצורך קצת משום ב"י
וב"י ,והלא לפי תוס' יש היתר ע"מ לבערו ,אבל לפי מה שאמרנו ההיתר של תוס'
אינו שייך כאן כיון שאינו עוסק בביעורו ,אבל עדיין צ"ע בתוס' כט :שמשמע שדי
בדעתו לבערו ,ואכמ"ל(.
אבל לפי הרמב"ם אפי' אם לא ביטל כיון שאינו רוצה בקיומו אינו עובר
על ביב"מ כלל .וגם אין בו מצות תשביתו כיון שלפי דברי הגר"ח )על הרמב"ם הל'
חו"מ פ"א ה"ג( כל המצוה של תשביתו נובעת מאיסור ב"י וב"י ,ושייך דוקא
במקום שיעבור על ב"י וב"י ,ואם כן במקום שאינו עובר אין עשה של תשביתו .ולכן
הרמב"ם סבר שבדעתו לבערו אינו רוצה בקיומו ולכן אינו עובר ולכן אין בו
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תשביתו ,ואתי שפיר שפסק שאפי' אם לא ביטל אין לו היכולת לדחות איסור דרבנן
כדי לבערו כיון שאין לו מצוה כלל) .ואפשר שבחול אם אינו מבערו לא סגי שדעתו
לבערו כדי לעשותו אינו רוצה בקיומו ,שאם הוא באמת אינו רוצה בקיומו למה יהיה
עוסק בביעורו ,אבל ביו"ט שיש איסור לא שייך לומר אומדנא זו(.
אפשר לומר אותה הבנה בבל יראה ובל ימצא אבל אם לא הולכים
אליבא דהגר"ח יש להבין למה אין תשביתו בדרך אחרת שאינה מחללת יו"ט,
שיש לדייק בדברי הרמב"ם פ"ב ה"א שמצות תשביתו היא דוקא קודם זמן
האיסור ,ואין שום מצוה אחר כך ,ואם כן אין ב"י וב"י משום היתר על מנת
לבערו ואין תשביתו כיון דהוי אחר זמן איסורו .ודבר זה תלוי במה שגורסים
1
בכותרת הרמב"ם שיש גורסים "להשבית שאור י"ד ",ויש גורסים י"ד.
אבל לפי זה צריך להבין איך הגמ' ה :דייק שר' יהודה סובר דלא
אמרינן מתוך ,והלא יש היתר על מנת לבערו ואפי' רק דעתו לבערו? ויש
להסביר לפי שתי הדרכים שאמרנו לעיל ,לפי הגר"ח ולפי הדיוק 'קודם '.לפי
הגר"ח ,כל מה שאמרנו לעיל שכיון שאין איסור מפני שאינו רוצה בקיומו
ממילא אין מצות תשביתו כיון שתשביתו נובע מהאיסור ורק שייך היכא דיש
איסור ,זה דוקא לפי הרבנן שתשביתו הוא איסור עשה .אבל לפי ר' יהודה ,שיש
מצוה בעצם התשביתו שאינו כן ושייך תשביתו אפי' במקום שאין איסור ,ולכן
אפי' אם אמרינן שיש היתר ע"מ לבערו גם לפי לר"י עדיין במקום שיש היתר זה
יש מצות תשביתו ,ואם כן אתי שפיר דיוק הגמ' שלית ליה לר"י מתוך ,שאם
היה לו מתוך אז היה לו להתיר ביעור ביו"ט כיון דיש לו צורך קצת של מצות
תשביתו.
ולפי הדרך השנית שאמרנו היא רק לפי הגמ' שם שמדייק רק בהו"א
שתשביתו אינו בי"ד אלא בט"ו ,ואם כן פשוט שאין מצות תשביתו קודם זמן
איסורו ,והרמב"ם שסובר שתשביתו היא רק קודם איסורו קאי דוקא אחר מסקנת
הגמ' שיום ראשון היא י"ד.
יוצא שלפי שתי הבנות אלו אנו אומרים שקיום תשביתו אפ' בלי איסור
ב"י וב"י נחשב כלצורך קצת .אבל קשה ,שתוס' ה :הסביר שהגמ' מדייקת משום
 1רמב"ם הל' חו"מ פ"ג ה"י ע"פ גמ' ז ,.עיסה מגולגלת אם היה חמץ גמור עובר עליו וכשחוזר
הביתה מבערו .יש שרוצים לומר מכאן שהרמב"ם חולק על תוס' כח .ואומר שאינו עובר אלא פעם
אחת ,אבל לפי דברינו אפשר לומר פשוט שהרמב"ם לשיטתו שבדעתו לבערו אין לו מתוך.

שיטת הרמב"ם בגדר איסור בל יראה בל ימצא

41

שמה שמבער הוי צורך קצת .והקשה הקו"ש והלא שריפת קדשים גם הוי מצוה
ואינה מותרת ,אלא תוס' מתכוון לב"י וב"י דהוי לצורך )ועיין בתוס' ר"פ שאומר
הכי במפורש ,ולכאו' זאת אומרת שהוא לא מסכים למה שאמרנו שביו"ט יש לו
סיבה למה אינו עוסק בה ולכן אינו צריך להיות עוסק בידים ,או שלאו דוקא נקט
ב"י וב"י והיה אפשר לומר גם תשביתו(.
ולכאורה הוכיח הקו"ש דלא אמרינן מתוך לגבי תשביתו? אבל נראה
שיש לתרץ קושייתו בדרך אחרת שאין הכי נמי יש מתוך בתשביתו ,אבל יש
חילוק בינו לבין שריפת קדשים .שריפת קדשים אינה קשורה ליום כלל ,רק
שבמקרה יש לו מצוה זו ביו"ט ,אבל אינו בעצם קשור בכלל ליו"ט .מה שאין כן
לגבי תשביתו ,שהוא בעצם קשור ליו"ט ,שמצותו היא בפסח ולכן הוי מוגדר
כלצורך קצת .וכלשון הריטב"א ה" ,:הכא שזימנא בי"ט חשיב למישרי במתוך
דהוי כלולב לצאת בו וס"ת לקרות בו ".אבל הריטב"א עצמו חולק על מה שאנו
אומרים לפי הרמב"ם שהוא סובר שלפי המסקנה ,דתשביתו היא בי"ד ,אינו
נחשב לצורך יו"ט דהוי כמילה שלא בזמנה .אבל הראשונים חולקים בזה ,ויש
לומר שהרמב"ם סבר שאפי' למסקנה יהא לצורך .ונראה שכל המח' היא אם
אמרינן דהוי לצורך יו"ט בדבר שעיקר זמנו עבר אבל קשור ליו"ט זה ,או דוקא
אמרינן בדבר שעיקר זמנו היא עכשיו.
ונראה שלפי זה מובן גם דברי הרמב"ם פ"ב ה"ב שביטול היא "שיבטל
החמץ בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל ושכל חמץ
שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל ".שכיון שכל האיסור היא
שרוצה בקיומו אז ביטול היא שאינו רוצה בה .ורואים כך גם בהל' ברכות פי"א
הט"ו" ,שמשעה שגמר בלבו לבטל נעשית מצות הביעור ".ואולי זה גם למה
הרמב"ם מביא ביטול כעיקרו של תשביתו וביעור אינו אלא דרך אגב בסוף
הפרק ,שביטול מראה עצם היסוד של ב"י וב"י ,בביעור אכן אם הוא מבערו אינו
עובר עוד ,אבל זה רק משום שעל ידי ביעור אין כאן חמץ ,אבל ביטול מראה כל
עצם היסוד ומהות האיסור של ב"י וב"י.
אבל לפי זה קשה מה ההבדל בין ביטול לבין סתם אינו רוצה בקיומו,
ולמה אינו יכול לבטל אחר זמן איסורו ויקיים בו תשביתו? ונראה לומר שביטול
עושה חלות בחפץ שאינו רוצה בקיומו ,שנעשה לחפץ שאין בעליו רוצים
בקיומו )לא שמשנה את החפץ עצמו לאינו חמץ ,אלא שרואים את האינו רוצה
בקיומו בחפץ עצמו( .אבל יכול לעשות חלות בחפץ רק בחפץ דהוי שלו ויש לו
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שליטה עליו .ולכן יש ביטול קודם זמן איסורו דוקא ,אבל לאחר זמן איסורו הוא
אסור בהנאה ואינו שלו ואי אפשר לו לעשות חלות בחפץ .וכשאין לו יכולת
לעשות חלות בחפצא ,רק שאינו רוצה בקיומו ,היא דעת הגברא גרידא ומועיל
לו שלא יעבור על ב"י וב"י אבל אין שום חלות בחפץ ולכן עדיין צריך לבערו
לבסוף כדי לסלק את עצמו מן האיסור לגמרי ,ומשום כך אין בו קיום תשביתו.
]יש להעיר שק"ק לשון הרמב"ם בכל מקום שחייב באחריות מפני דהוי
כשלו ,אבל יש לומר שאפילו שכהחמת רק שלו חייב .וגם לשונו שבאנסוהו
חייב מפני שמחייבו האנס באחריותו ,אבל יש לומר שזה הסיבה למה יהא רוצה
בקיומו .וגם קשה שלפי זה למה שומר חינם אינו חייב ,והלא הוא רוצה להחזירו
ויש לו שייכות להחפץ? אבל יש לתרץ שאין אנו רואים את כל איש ואיש כצדיק
לב טוב שאכפת לו בקיום חפץ חבירו .ונראה לומר שהרמב"ם לשיטתו בהל'
שכירות שפשיעת שומר חינם הוי בגדר מזיק ,ואם כן נראה ששומר חינם אינו
חייב בהשבת החפץ כלל ,אלא חייב כדי שלא יהיה פושע בו .ואם כן לא חשוב
לו בקיום החפץ ,רק חשוב לו שלא יהא פושע בה) .זאת אומרת ששומר חינם
אינו כמו שומר שכר ושואל אלא בדרגה פחותה ,אלא שהוא חלוק בעצם דינו,
והרמב"ם לשיטתו([.
ושוב ראיתי בטור או"ח סי' ת"נ שאסור לישראל להשכיר כלי לנכרי
שיבשל בו בחמץ כיון דרוצה בקיומו של הכלי ,וז"ל" ,אסור להשכיר כלי לעו"ג
בפסח שיבשל בהם חמץ מפני שרוצה בקיומו של איסור ע"י דבר אחר שלא
יבקע הכלי ".ועיין חידושי רע"א סי' ז' שחתנו רצה לומר שלפי הר"ן תקנת
בדיקה היא משום שלא יקיים תשביתו כיון דאינו מבטל בלב שלם ,אבל ודאי
דהוי הפקר ואינו עובר בב"י וב"י .ורע"א השיב דלפי הטור שחייב מפני שרוצה
בקיומו אע"פ שאינו שלו "אם כן י"ל דאם אינו מבטלו בלב שלם אף דהוי הפקר
ואינו שלו מ"מ כיון דדעתו עליו מקרי עכ"פ רוצה בקיומו דאסור".
ומצאתי גם בשו"ת שואל ומשיב ח"ב סי' ל"ח ובשו"ת מהר"ם שיק
או"ח סי' קצ"ח שמסבירים דברי הרמב"ם גבי אנסוהו וכפוהו באחריות בדרך
שאמרנו.

 

 
איתא בפסחים )כא ,(:אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה
שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה ...ופליגא דר' אבהו דא"ר אבהו
כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור
הנאה עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה ע"כ .ועיין בהלכות מאכלות
אסורות )פ"ח הט"ו( שהביא הרמב"ם את דברי ר' אבהו כמקור להאיסורי הנאה
המפורטים שם .אמנם ,כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה )פ"א ה"ב(" ,החמץ
בפסח אסור בהנייה שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה ".והרבה
מקשים אמאי כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה כחזקיה ואילו בהלכות מאכלות
אסורות כתב כר' אבהו.
עיין עוד בדברי הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה )שם(" ,החמץ בפסח
אסור בהנייה שנאמר לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה .והמניח חמץ
ברשותו בפסח אע"פ שלא אכלו עובר בשני לאוין שנאמר לא יראה לך שאור".
הרי חיבר הרמב"ם את דין איסור הנאה דחמץ לדיני בל יראה ובל ימצא ,וצ"ב.
ועיין עוד התם דכתב בהלכה א'" ,כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחלת
ליל חמשה עשר עד סוף יום אחד ועשרים בניסן במזיד חייב כרת שנאמר כי כל
אוכל חמץ ונכרתה .בשוגג חייב קרבן חטאת קבועה .אחד האוכל ואחד הממחה
ושותה ".ובהלכה ב' ביאר דין איסור הנאה דחמץ ודיני בל יראה ובל ימצא,
והמשיך בביאור דיני בל יראה ובל ימצא בהלכה ג'; ובהלכה ד' ביאר דין חמץ
שעבר עליו הפסח; ובהלכה ה' ביאר דין תערובת חמץ דנאסר בכל שהוא; וכתב
בהלכה ו'" ,אין חייבין כרת אלא על אכילת עצמו של חמץ אבל עירוב חמץ...
לוקה ואין בו כרת;" ובהלכה ז' כתב" ,האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל שהוא
הרי זה אסור מן התורה שנאמר לא יאכל חמץ .אף על פי כן אינו חייב כרת או
קרבן אלא על כשיעור שהוא כזית ".והא איכא לאקשויי אמאי התחיל הרמב"ם
בהלכה א' בחיוב כרת דחמץ והפסיק וביאר בהלכות ב' עד ה' את איסורי הנאת
חמץ ,בל יראה ובל ימצא ,חמץ שעבר עליו הפסח ,ותערובת חמץ ,ורק אח"כ
בהלכה ו' חזר לבאר את דין חיוב כרת דחמץ .והנה בכותרת מנה הרמב"ם את
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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המצוות הנכללין בהלכות חמץ ומצה לפי סדרן הזמני :איסור חמץ מחצות בערב
פסח ,מצות תשביתו ,איסור אכילת חמץ תוך הפסח ,איסור אכילת תערובת חמץ
תוך הפסח ,וכו'; וע"כ צריך ביאור אמאי לא ביאר הרמב"ם את המצוות האלו
לפי סדר זה בהלכותיו דלמטה.
ונראה לומר דס"ל להרמב"ם דעיקר איסור חמץ הוי איסור אכילתו
)בעין ,עיין לקמן( ,דרק אאכילתיה בעינא מיחייב כרת ,ושאר איסוריו ,דהיינו
איסור הנאתו ,בל יראה ובל ימצא ,איסורו בערב פסח ,ומצות תשביתו ,הוו
הרחקות לעיקר איסור אכילתו בפסח המחייב כרת .להכי הקדים הרמב"ם בריש
הלכות חמץ ומצה לבאר את חיוב כרת דאכילת חמץ בעין ,והמשיך לבאר את
איסורי הנאה ,בל יראה ובל ימצא וכו' ,וחזר אחר כך לבאר חיוב כרת על אכילת
חמץ בעין ,דהוא עיקר איסורו ,ושאר דיני וחומרי חמץ הנכללין שם הוו הרחקות
לו .ולכן מובן שפיר אמאי חיבר הרמב"ם את איסור הנאת חמץ לדיני בל יראה
ובל ימצא ,דאע"ג דלכאורה לא שייכי אהדדי כלל ,בקושטא שייכי אהדדי
בתורת הרחקות לעיקר איסור חמץ ,דהוא אכילתו בעין המחייבת כרת.
עפ"ז מובן שפיר נמי אמאי כתב הרמב"ם בהלכות חמץ ומצה כדברי
חזקיה ולא כדברי ר' אבהו ,דשאני איסור הנאת חמץ מאיסורי הנאה דשאר
מאכלות אסורות ,דגבי שאר מאכלות אסורות שיש להן איסור הנאה הוי איסור
הנאתן חלק דגוף איסורן ,דאיסורי אכילה והנאה אתו בהדדי בחדא מחתא כדין
גוף איסורא דהמאכלות האסורות; אולם גבי חמץ הוי איסור הנאתו הרחקה
לאיסור אכילתו ולא הוי חלק דגוף איסור אכילתו ,דומיא דאיסורי בל יראה ובל
ימצא.
ועדיין צריך ביאור אמאי ס"ל להרמב"ם דאין איסור הנאת חמץ חלק
דגוף איסור אכילתו .כלומר ,קשה אמאי ס"ל דלא שייכא אצל חמץ דין איסור
הנאה דר' אבהו.
והנה יש לדייק דס"ל להרמב"ם דאיתא ֵשם חמץ קודם זמן איסורו,
דהיינו דאין שם חמץ נתהווה וקיים רק בזמן איסורו .הרי כתב הרמב"ם בריש
הלכות חמץ ומצה" ,כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחילת ליל חמשה עשר...
במזיד חייב כרת ...בשוגג חייב קרבן ".אי הוה ס"ל להרמב"ם דשם חמץ נתהווה
רק בשעת איסורו ,הו"ל לבאר בדרך אחרת ,דחמשת מיני דגן כשהן נחמצין הרי
הן נאסרין מהחל ימי הפסח ושיש להן אז דין וחיוב חמץ .ואדרבא ,מדבריו
משמע דיש שם חמץ קודם פסח ודנאסר ונתחייב אדם על אכילתו מתחילת ימי
הפסח.
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45

ע"פ הנתבאר ,נראה לומר דס"ל להרמב"ם דשאני חמץ משאר מאכלות
אסורות ,דגבי שאר מאכלות אסורות ,איסור אכילתן נתהווה מהמאכלות
האסורות גופייהו בהיותן חפצאי דאיסורא :נבילה עצמה מהווה את איסור
אכילתה ,וכ"ה לענין ערלה וכלאי הכרם ולכל מאכלות אסורות] .והיינו דכתב
הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות" ,האוכל כזית חלב במזיד חייב" )שם פ"ז
ה"א(" ,האוכל מאבר מן החי כזית לוקה" )שם פ"ה ה"ג(" ,האוכל כזית מבשר
בהמה או חיה או עוף טהורין שנטרפו לוקה" )שם פ"ד ה"ו( ,וכדומה ,ולא ביאר
תחילה את איסורי מעשי אכילה אלו ,והיינו משום דהחפצא דאיסורא גופיה
מהווה את איסורו [.מיהו ,גבי חמץ ,אין החמץ עצמו מהווה את איסור אכילתו,
אלא אדרבא ,איסור אכילתו נתהווה ע"י ימי הפסח והויא חלות חדשה .עיין
בריש הלכות חמץ ומצה" :כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחילת ליל חמשה עשר
עד סוף יום אחד ועשרים בניסן במזיד חייב כרת וכו';" ואיכא לאקשויי אמאי
כתב הרמב"ם את תאריכי הימים ולא כתב "כל האוכל חמץ בפסח" או "כל
האוכל חמץ מתחילת ליל ראשון של פסח )או מתחילת ליל ט"ו בניסן( עד סוף
הפסח ".הרי בהלכות סוכה )פ"ו ה"ה( ובהלכות לולב )פ"ז הי"ג( לא נקט
הרמב"ם את תאריכי הימים דמצוות סוכה ולולב ,ואפילו בריש הלכות יום טוב
לא פירט את תאריכי הימים הטובים הנמנים שם ,בכללן פסח.
אלא נראה דכתב הרמב"ם את תאריכי ימי חיוב כרת דאכילת חמץ
מפני דשאני חמץ משאר מאכלות אסורות ,דגבי חמץ הרי הימים מהווין את
חלות איסורו ,משא"כ גבי שאר מאכלות אסורות דאיסורייהו נתהווה
מהמאכלות האסורות עצמן וע"כ הוו איסורייהו בעצם חלק דידהו.
ולהכי שאני חמץ נמי בענין איסור הנאתו ,דאין איסור הנאתו נכלל
בהדי איסור אכילתו כמו אצל שאר מאכלות אסורות דאית להו איסור הנאה,
דאצל שאר מאכלות אסורות דאית להו איסור הנאה ,המאכלות האסורות גופייהו
מהויין את איסורייהו ,דהיינו איסור אכילה בהדי איסור הנאה בחדא מחתא;
אולם לא כן אצל חמץ ,דהימים ולא החמץ מהווין את חלות איסורו ,ובדין חדש
זה אין איסור הנאה נכלל בהדי איסור אכילה .ומפאת חילוק זה בין חמץ לשאר
מאכלות אסורות הביא הרמב"ם את דרשת חזקיה גבי חמץ ,הגם דכתב כר' אבהו
גבי שאר מאכלות אסורות דאית להו איסור הנאה] .דהנה לר' אבהו משתמע
מדרשא דידיה דס"ל דאיסור אכילה ואיסור הנאה שייכי אהדדי או כחד מילתא
הוו ,דאסרה תורה הנאה ונקטה לשון אכילה ,שהיא עיקר סוג הנאת המאכל ,או
דהנאה הויא הרחבת גדר אכילה; אולם חזקיה ס"ל דהנאה הויא דבר נוסף ונפרד
ולא שייכא בעצם לאכילה ,והיינו דס"ל דאין כל לשון לא תאכל ולא יאכל וכו'
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מרבה או משמע נמי איסור הנאה .וע"כ ס"ל להרמב"ם דשייכת דרשת ר' אבהו
לשאר מאכלות אסורות דאית להו איסור הנאה ,ושייכא דרשת חזקיה לאיסור
1
הנאה של חמץ בפסח ,דהוי איסור נוסף ונפרד[.

 1עיין בתוס' )כא :ד"ה כל מקום( דס"ל דלא תאכל ,לא תאכלו וכו' כוללים איסור אכילה ואיסור
הנאה .ועיין בחידושי הר"ן )שם( דנחלק על התוס' ,וז"ל" ,וה"ק ר' אבהו ודאי לא תאכל אכילה
משמע ולא הנאה ,ומיהו מדשרי רחמנא הנאה בנבלה ולא איצטריך ,לגלויי אתא דכל לאוי דכותה
מתסרי נמי בהנאה ".ונראה לומר דתוס' ס"ל דבעצם אסרה תורה את הנאת המאכל ,אלא דנקטה
איסורו בלשון אכילה ,דאכילה הויא עיקר סוג הנאתו .מיהו ,נ"ל דהר"ן ס"ל דבעצם אסרה תורה
אכילה ,ואיסור הנאה היינו הוספה או הרחבה לעיקר איסורא ,דהוא אכילה.
ועיין בחידושי רבינו דוד )כד :ד"ה ויש מחליפין( ,שהביא בשם רבו דללישנא בתרא בסוגיא התם
מיחייב אאכילה שלא כדרכה הגם דלב' הלשונות לא מיחייב אהנאה אלא כדרכה; ולא הסכים לזה
רבינו דוד והסיק דלכולי עלמא לא מיחייב אאכילה שלא כדרכה ,דהנה ביארה הגמ' דטעמא
דפטור אהנאה שלא כדרכה ללישנא בתרא היינו משום דכתיב גבה לשון אכילה .יוצא דלרבינו דוד
אכילה היינו סוג הנאה ,כלומר דע"פ דין עיקר הנאת המאכל הויא אכילתו ועל זה מיחייב אאכילת
מאכלות אסורות ,ודלפי רבו של רבינו דוד ס"ל ללישנא בתרא דאין עצם דין אכילה הנאתה,
כלומר דמיחייב אאכילה מטעם עצמה ,ודהויא הנאה דבר נוסף לאיסור אכילה .והיינו פלוגתת
תוס' והר"ן .ואע"פ שחקרו האחרונים בדבר ,נראה דתליא אפלוגתת הני ראשונים] .ועיין ברש"י
)כג :ד"ה חולין( דמשמע קצת דס"ל דב' גישות הללו תליין אפלוגתת ר' מאיר ור' יהודה )כא(:
אליבא דר' אבהו[.
ועיין ברמב"ם )הל' מאכלות אסורות פ"ח הט"ז( ,וז"ל" :כל מאכל שהוא אסור בהנייה אם נהנה
ולא אכל כגון שמכר או נתן לגוי או לכלבים אינו לוקה ,ומכין אותו מכת מרדות ".מיהו ,הרבה
נחלקו על הרמב"ם; רש"י )פסחים כד :ד"ה חלב( ,הר"ן )חידושיו שם ד"ה איכא דאמרי( ורבינו
דוד )שם ד"ה אלא( ס"ל דכן לוקה אהנאה .וליכא לפרושי דס"ל להרמב"ם דאיסור הנאה היינו
כאיסור טפל לאיסור אכילה ,ודהחולקין עליו ס"ל דאיסור הנאה הוי מעיקר האיסור ,דהא נתבאר
דהר"ן ס"ל דאיסור אכילה הוי העיקר ודאיסור הנאה הוי רק הוספה דיליה ,כלומר לא-עיקרי
וכאיסור טפל ,ואעפ"כ ס"ל דחייב מלקות אהנאה.
ועיין במגיד משנה )הל' מאכלות אסורות פ"ח הט"ז( ,וז"ל" :פרק כל שעה )כד (:כל איסורין
שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנאתן .וכל דבר הראוי באכילה אין דרך הנאתו אלא דרך
אכילה ".כלומר ,דהנאה ממאכלות אסורות בלי אכילה הויא שלא כדרך הנאתן ,ולכן ס"ל
להרמב"ם דפטור .ואיכא לאקשויי אפירוש זה ,דכמו שכתב הרמב"ם להלן )שם י"ד ,י-י"א(" ,כל
האוכלין האסורין אינו חייב עליהן עד שיאכל אותן דרך הנייה ...כיצד הרי שהמחה את החלב
וגמאו כשהוא חם עד שנכוה גרונו ממנו או שאכל חלב חי או שעירב דברים מרים ...לתוך קדרה
של נבלה ...הרי זה פטור ",לפי המגיד משנה היה להרמב"ם לפרש התם דפטור נמי בתורת שלא
כדרך הנאה בכה"ג דנהנה שלא בדרך אכילה ,אי ס"ל להרמב"ם דטעמא דאינו לוקה אהנאה בלי
אכילה היינו משום דחשיבא שלא כדרכה.
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ועיין היטב בספר המצוות ,דלא הביא הרמב"ם את הלאוין דחמץ )ל"ת
קצ"ז-קצ"ט( אצל לאוי דשאר מאכלות אסורות )ל"ת קע"ב-קצ"ד( ,אבל הביא את
הלאוין דחמץ בסמיכות למצוות ל"ת דהיות זולל וסובא במאכל ובמשתה )ל"ת
קצ"ה( ול"ת דאכילה ביום הכפורים )ל"ת קצ"ו( והלאוין דאכילת ענבים וחלקיהם
לנזיר )ל"ת ר"א-ר"ו(; והיינו משום דס"ל דאין חמץ כשאר מאכלות אסורות,
אמנם נראה לפרש באופן אחר .כיון דס"ל לרש"י ,הר"ן ורבינו דוד דלקי אאכילה ונמי אהנאה,
נמצא דקיימא להו דאכילה והנאה הוו ב' סוגי איסורין דכל מצות לא תעשה דאית לה איסור הנאה.
עיין בחידושי רבינו דוד שם דפירש דאם אכל כלאי הכרם שלא כדרך הנאה דלקי אהנאה ולא
אאכילה .כלומר דס"ל דיש ללאוין אלו ב' סוגי איסורין ,סוג איסור אכילה וסוג איסור הנאה ,ולקי
אתרוייהו .מיהו ,נראה לומר דס"ל להרמב"ם דיש רק סוג איסור אחד ,דהיינו דאיסור אכילה
ואיסור הנאה הוו חד סוג איסורא ,אולם לא לקי אהנאה משום דהנהנה ממאכל ולא אכלו 
 .כלומר ,דשיעורא דחיובא היינו אכילה ,ואי נהנה בלי אכילה ,אע"ג דעביד ההוא סוג
איסור אחד בין אכל בין רק נהנה ,כיון דלא אכל ,לא נהנה כשיעור ופטור .והנה הגם דבין
להרמב"ם ובין לשאר ראשונים ,כל איסור אכילה והנאה דכל מצות לא תעשה דאית לה איסור
הנאה הוי רק לאו אחד ושייכי איסור אכילה והנאה אהדדי כדנתבאר ,מכל מקום פליגי בענין סוגי
האיסור ,אם אכילה והנאה הוו ב' סוגי איסור או סוג אחד.
אמנם ,לפי ביאור זה נמצא דהרמב"ם ס"ל )כתוס'( דיסוד הלאו היינו איסור ההנאה ,ואכילה הויא
ההיכי תימצי העיקרי והיותר חשוב דהנאת המאכל ,וכן כתב הרמב"ם בספר המצוות )ל"ת קפ"ז(,
ולא ס"ל )כהר"ן( דאיסור האכילה הוא העיקר ואיסור ההנאה הוי הרחבה או הוספה לאיסור
האכילה; ורוב ראשונים שהוזכרו לעיל נמי ס"ל בזה כתוס' ולא כהר"ן.
ביאור זה בדברי הרמב"ם ,דס"ל דעיקר האיסור הוי הנאה אלא דחייבה תורה רק על אכילה משום
דאכילה הויא ההנאה החשובה ביותר של המאכל ,אתי שפיר לשיטת הרמב"ם בענין שור הנסקל.
עיין בהלכות מאכלות אסורות )פ"ד הכ"ב( ,וז"ל" :נאמר בשור הנסקל ולא יאכל את בשרו .והיאך
היה אפשר לאכלו אחר שנסקל והרי הוא נבילה .אלא לא בא הכתוב אלא להודיעך שכיון שנגמר
דינו לסקילה נאסר ונעשה כבהמה טמאה ואם קדם ושחטו שחיטה כשירה הרי זה אסור בהנייה
ואם אכל מבשרו כזית לוקה וכן כשיסקל לא ימכר ולא יתננו לכלבים ".והא אע"ג דנראה דס"ל
להרמב"ם ,דשור הנסקל הוי כשאר מאכלות אסורות לאחר שנהרג ,הרי בכותרת כתוב )מצ' י"ד(
שלא  בשור הנסקל ".והנה אצל כל שאר הלאוין בכותרת נקט הרמב"ם את לשון "שלא
לאכול" )ו"שלא לשתות" אצל יין נסך( ,ורק אצל שור הנסקל נקט את לשון "שלא ליהנות ".וצריך
ביאור ,בפרט במאי דס"ל להרמב"ם דאינו לוקה אהנאה.
והנה כיון דנקבע על השור חלות שם שור הנסקל בשעת גמר דין ,כדכתב "כיון שנגמר דינו
לסקילה נאסר ונעשה כבהמה טמאה ",ואז אינו מאכל שהרי עדיין חי ,אין ענין אכילתו חשוב
ובולט אז יותר משאר הנאות השור .וכיון דס"ל להרמב"ם דאצל כל ל"ת דמאכלות אסורות דאית
ליה איסור הנאה ,נאסרו המאכלות האסורות בעיקר בתורת הנאתן הגם דחייבה תורה רק על
אכילתן ,אצל שור הנסקל ,דאין ענין אכילתו חשוב ובולט בשעת חלות דינו משום דעדיין הוי אז
בחיים ,שפיר נקט הרמב"ם את איסורו בלשון איסור הנאה.
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שהרי אין איסורו נתהווה מן וע"י החמץ עצמו וע"כ לא הוי איסורו בעצם חלק
מיניה והוי איסורו רק חלות חיצונית ,וע"כ דמי חמץ להמאכלים השייכים
להלאוין הסמוכים לל"ת שלו לענין דאינו בעצם מאכלות אסורות.
ע"פ הנתבאר נראה לפרש את פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן בדין תערובת
חמץ .הרי כתב הרמב"ם )סה"מ ל"ת קצ"ח ,הל' חמץ ומצה פ"א ה"ו( דאינו חייב
כרת אא"כ אכל כזית חמץ בעין )מקרא דלא יאכל חמץ( אבל אם אכל כזית חמץ
בתערובת תוך כדי אכילת פרס ,חייב רק מלקות )מקרא דכל מחמצת לא תאכלו(.
הפליג הרמב"ן )סה"מ שם( וטען דאין לחלק בין חמץ לשאר מאכלות אסורות אם
אכל כזית מן האיסור תוך כדי אכילת פרס ,דגבי שאר מאכלות אסורות הנה שוה
חיובן בין אכל כזית בעין בין אכלו בתערובת תוך כדי אכילת פרס ,כדברי ר' אבהו
בשם ר' יוחנן לענין מלקות )ע"ז סז ,(.וגבי חמץ נמי ליחייב כרת אאכילתו
בתערובת תוך כדי אכילת פרס ,כדברי הגמ' בפסחים )מד (.לפי פשיטותן.
שפיר מובנת פלוגתת הרמב"ם והרמב"ן ע"פ ביאורנו .הרמב"ן ס"ל דחמץ
הוי כשאר מאכלות אסורות ,דהחפצא דאיסורא מהווה את איסורו והוי איסורו בעצם
חלק מיניה ,וע"כ לא שנא אכלו כזית בעין לא שנא אכלו בתערובת תוך כדי אכילת
פרס ,חיובו שוה; מיהו ,הרמב"ם ס"ל דשאני חמץ ,דאיסורו הוי חלות דנתהווה ע"י
הימים ואינו בא מן החמץ עצמו ואינו בעצם חלק מיניה ,וע"כ ליכא למילף דינו
משאר מאכלות אסורות ושייכא לחלק בחיובו בין אכלו בעין לבין אכלו בתערובת.
עיין עוד בפסחים )שם( ,אמר רבא חרכו קודם זמנו מותר בהנאה אפי'
לאחר זמנו ע"כ .פירש רש"י )שם ד"ה לא צריכא( דמיירי בענין "שחרכו באור יפה
קודם זמנו שבטל טעמו ומראיתו ".ושפיר דייק חבירי הרב ישראל באלסים
שליט"א דס"ל לרש"י דלא פסל את החמץ ,רק דעבד ביה שנוי ,וכיון דנשתנה
החמץ קודם זמן איסורו לא חל עליה איסורא דחמץ כשהגיע זמן איסורו .ועיין שם
דתוס' )ד"ה חרכו קודם זמנו מותר בהנאה אף לאחר זמנו(" ,וכגון שנפסל מלאכול
לכלב דבענין אחר לא הוי שרי דומיא דפת שעיפשה בפ"ק ".ועיין להלן בדברי
רש"י )מה :ד"ה מטמאה טומאת אוכלין( בענין פת שעיפשה" ,דכל שהיא ראויה
לכלב לא פקע תורת אוכל מינה" ,דהיינו דאין דין אוכל נפקע אא"כ אינה ראויה
2
לאכילת כלב .וכ"כ הרא"ש )ג:ג( והר"ן )יג :בדפי הרי"ף ד"ה מטמאה(.

 2עיין במאירי )מה" ,(:הפת שעפשה ונפסלה מלאכול לאדם אעפ"י שלא נפסלה מלאכול לכלב
אינו מטמא טומאת אוכלים ש ...  לדעתנו שנותן טעם לפגם מותר ,אף בנפסלה
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ונראה דפלוגתת רש"י ותוס' בדין חרכו קודם זמנו תליא אעצם איסורא
דחמץ .רש"י ס"ל דכיון דנשתנה המאכל ,אי אפשר לחול עליו איסור חמץ כשיגיע
פסח )כן ביאר הרב ישראל באלסים(; מיהו תוס' ס"ל דחמץ הוי דין בשם ותורת
אוכל וע"כ אינו נפקע או נמנע מלאסור אא"כ כבר נפסל המאכל מתורת אוכל.
כלומר ,דלפי רש"י הוי חמץ חלות דין דחלה על המאכל מחצות דערב פסח ,וכיון
דנשתנה המאכל ואין לו זהות 'חמץ' כשמגעת שעה זו ,לא חלה איסורא .מיהו,
ס"ל לתוס' דחמץ הוי דין בשם ובתורת אוכל דהמאכל ולא הוי חלות חיצונית
כדס"ל לרש"י ,דס"ל לתוס' דהאוכל גופו הוי חמץ וע"כ לא נמנע איסורא דחמץ
בהחל הפסח אא"כ פסל את החמץ מתורת אוכל קודם כן.
עיין להלן בפרקין )כא ,(:עבר זמנו אסור בהנאתו .פשיטא לא צריכא
לשעות דרבנן ע"כ .ועיין שם בפרש"י )ד"ה לא צריכא(" ,ה"ג עבר זמנו אסור
בהנאה ...ולא גרסי' פשיטא דהא אפילו בפסח איצטריך לאשמעינן דהא איכא רבי
יוסי הגלילי דשרי בהנאה כל שבעה לקמן ".ועיין שם בתוס' )ד"ה עבר זמנו(
דנחלקו על רש"י וקיימו את גירסתנו של פשיטא לא צריכא וכו' .ונראה דפליגי
רש"י ותוס' הכא כפי שיטתייהו בענין חרכו קודם זמנו; דכיון דס"ל לרש"י דשם
ודין חמץ הוי חלות חיצונית ואינו דין בגוף האוכל ,הוה אמינא דבהא שאני חמץ
משאר איסורי אכילה והנאה ודלא צריך לחול איסור הנאתו בהדי איסור אכילתו
בערב פסח )ודחלין בהדדי וכאחד רק כשהאיסורים הוו חלק דעצם האוכל ,כמו
אצל שאר מאכלות אסורות ,אולם אצל חמץ לא הוי פשיטא( ,דומיא בהא לשיטת
הרמב"ם דס"ל דמשום דאין חמץ כשאר מאכלות אסורות ,אין חיובי אכילתו בעין

מלאכול אדם לבד אינה יורדת לטומאה ".הנה ס"ל דשם אוכל תלוי על איסור אכילה ,וכיון דנותן
טעם לפגם מותר ,ע"כ אין על האוכל שנפסל מאכילת אדם שם אוכל .אולם עיין ברש"י )שם(,
"המיוחד לאוכל אדם וחל עליו שם אוכל טמא לעולם ואפילו נתקלקל מאכילת אדם עד שיפסל
מאכילת כלב ".ופירש רש"י שם נמי )ד"ה מטמאה טומאת אוכלין(" ,דכל זמן שהיא ראויה לכלב
לא פקע תורת אוכל מינה ".הא ס"ל דאין שם אוכל תלוי על איסור אכילה; וכן היא דעת הר"ן
)ח .בדפי הרי"ף ד"ה אמר רב( וכן משתמע מדברי הראב"ד )הל' חמץ ומצה פ"א ה"ב( .ונראה
לומר דפליגי הני רוותא אהמאירי בענין מהות איסורא דמאכלות אסורות .רש"י ,הראב"ד והר"ן
ס"ל דאיסור דמאכלות אסורות הויא  על המאכלות האסורות ,ולהכי אין האיסור צ"ל
שוה לתורת אוכל דמאכלות האסורות ,דתורת אוכל וחלות איסורא הוו ב' דברים שונים ,ויכול
להיות למאכל תורת אוכל ולא חלות איסור .מיהו ,המאירי ס"ל דאין איסור דמאכלות אסורות
חלות ,אלא הריהו דין של המאכלות האסורות עצמן ,דאסרה תורה את המאכל ,דהוא עצמו אסור,
וע"כ א"א לחלק בין תורת אוכל דהמאכל לבין איסורו.
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ואכילתו בתערובת צריכין להיות שווין .מיהו ,כיון דס"ל לתוס' דחמץ הוי דין
בעצם תורת האוכל ,דמי לשאר מאכלות אסורות ,דאיסורייהו הוו בתורת אוכל
דידהו ,ס"ל לתוס' דפשיטא דהוי איסור הנאת חמץ חלק דאיסור אכילתו .יוצא
דס"ל לתוס' כשיטת הרמב"ן ,דהוי חמץ כשאר מאכלות אסורות שיש להן איסור
הנאה ,דאיסורייהו הוי דין בעצם תורת אוכל דידהו .ועיין בחידושי רבינו דוד )שם
ד"ה דאמר רבא וד"ה עבר זמנו( ,דביאר דחרכו קודם זמנו היינו "כגון שחרכו עד
שהוציאו מתורת פת שאינו ראוי לא למאכל אדם ולא למאכל בהמה ",ופירש נמי
דכן גרסינן פשיטא וכו' בסוגיא דלהלן בענין איסור הנאה; וע"כ נראה דאזל איהו
בשיטת התוס'.
אולם עיין ברמב"ם בענין חרכו קודם זמנו )הל' חמץ ומצה פ"ג הי"א(:
"ואם שרפו קודם שעה ששית הרי זה מותר ליהנות בפחמין שלו תוך הפסח ".הנה
ס"ל לרמב"ם דלא סגי דיבטל את החמץ מתורת אוכל ,אלא דצריך לשרוף אותו
לגמרי עד דיעשה פחמין .וצריך באור.
ונראה דבניגוד לשיטת התוס' ורבינו דוד דשם חמץ הוי דין בתורת אוכל
דהמאכל החמצי וכיון דהוציאו מתורת אוכל קודם הפסח לא יחול בו איסור חמץ,
ובניגוד לשיטת רש"י דהוי שם ואיסור חמץ חלות חיצונית גרידתא דחלה בשעת
איסורא על מאי דאית ליה זהות חמץ ,ס"ל להרמב"ם דשם חמץ הוי דין בעצם
ממשות המאכל )הגם דחלה עליו איסורא מהחל ומפאת ימי הפסח( ,דלעצם חומר
וממשות המאכל יש שם חמץ ,וע"כ צריך לשורפו לגמרי קודם זמן איסורו עד
שלא יהא ממשותו החמצית קיימת עוד ,ועי"ז נמנעת לידת איסור בו כשיגיע
הפסח .ואתי שפיר כפי הנתבאר לעיל דס"ל להרמב"ם דיש שם חמץ קודם זמן
איסורו ,שהרי כיון דס"ל דלעצם ממשות המאכל יש שם חמץ ,נמצא דיש כאן שם
חמץ אפילו קודם הפסח ,דממשות המאכל לא נשתנה מקודם הפסח לפסח;
ובהחל הפסח ,חלה חלות איסורא אממשות המאכל ,דהיינו על החמץ.
ונראה דעל פי הנתבאר הכא ,אפשר לתרץ כמה קושיות אשיטת
הרמב"ם .הנה כתב שם בפרק א' )הל' ז'(" :האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל
שהוא אסור מן התורה שנאמר לא יאכל חמץ ".והקשו עליו )ע"ש בכסף משנה
ובלחם משנה( אמאי בעי הכא קרא דלא יאכל חמץ ,דהא קיימא לן דחצי שיעור
אסור מן התורה )הל' מאכלות אסורות פי"ד ה"ב( ,וא"כ אמאי הביא הרמב"ם קרא
דלא יאכל חמץ ופירש דאוסר חמץ כל שהוא ,דבלאו הכי אסור חמץ כל שהוא
מדין חצי שיעור .ונראה דאיכא לתרוצי דס"ל להרמב"ם דאיסור חצי שיעור בכל
התורה הוי איסור כללי ,כדמשמע שם בהלכות מאכלות אסורות )הל' א'( ,והכא
בנוגע לחמץ קבע דיש איסור חצי שיעור פרטי .ונראה לבאר יתר דס"ל להרמב"ם
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כן דאיסור חצי שיעור חמץ הוי איסור פרטי משום דס"ל דשאני חמץ מכיון שהוא
שם בממשות המאכל ולא בתורת אוכל דידיה כבשאר מאכלות אסורות ,ולהכי
ע"כ לשיטתו יש לכל משהו ומשהו בפני עצמו דמאכל חמצי שם חמץ וחלות
איסור .כלומר ,דס"ל להרמב"ם דהגם דגבי שאר מאכלות אסורות ליכא איסורא
אכל משהו ומשהו בפני עצמו ,אלא דאיסורייהו הוי על כלל המאכל ,דיש איסור
א' על כולו ולא על כל משהו ומשהו שלו בפני עצמו ,שאני חמץ ,דנאסר
בממשותו ,ולכן לכל משהו ומשהו בפני עצמו יש איסורא ,ועפ"ז מובן שפיר
אמאי ס"ל להרמב"ם דיש איסור פרטי לאכילת חצי שיעור חמץ.
ובענין אי-ביטול חמץ ,יש לבאר נמי את שיטת הרמב"ם ע"פ דברינו
דלעיל .הרי כתב )הל' חמץ ומצה פ"א ה"ה(" ,חמץ שנתערב בדבר אחר תוך
הפסח בין במינו בין שלא במינו הרי זה אסור בכל שהוא ".ועיין בהלכות מאכלות
אסורות )פט"ו הל' ט',י"ב( ,וז"ל" :חמץ בפסח אף על פי שהוא מאיסורי תורה
אינו בכללות אלו לפי שאין התערובת אסורה לעולם שהרי לאחר הפסח תהיה כל
התערובת מותרת כמו שביארנו .לפיכך אוסר בכל שהוא בין במינו בין שלא
במינו] ...הל' י"ב[ יראה לי שאפילו דבר שיש לו מתירין אם נתערב בשאינו מינו
ולא נתן טעם מותר ...ואל תתמה על חמץ בפסח ,שהתורה אמרה כל מחמצת לא
תאכלו לפיכך החמירו בו כמו שביארנו ".ונראה לפרש ע"פ הנתבאר לעיל בדעת
הרמב"ם דכוונתו הכא היינו דכיון דשם חמץ הוי דין בממשות המאכל ולא בשם
אוכל דידיה ולהכי ממילא נאסר חמץ בכל משהו ומשהו בפני עצמו ,שפיר
החמירו בו אפילו שלא במינו.
אולם איכא לאקשויי אדברי הרמב"ם דלעיל ,שהביא הרמב"ם את הקרא
דכל מחמצת לא תאכלו למקור אי-ביטול )מדבריהם( של משהו חמץ בתערובת
מין בשאינו מינו .לכאורה היה לו להביא את הקרא דלא יאכל לחמץ ,כמו שהביא
למקור איסור משהו חמץ בהלכות חמץ ומצה )פ"א ה"ז( ,דשפיר משמעת חומרת
חמץ .עיין שם בהלכה ו' ,שהביא הרמב"ם את הקרא דכל מחמצת למקור איסור
תערובת חמץ ,והתם לא מיירי בחומרת חמץ כלל; אי הכי צריך ביאור אמאי הביא
האי קרא לחומרא מדבריהם דאי-ביטול משהו חמץ בתערובת מין בשאינו מינו.
ונראה לפרש ע"פ הנתבאר דכיון דס"ל להרמב"ם דשאני חמץ משאר
מאכלות אסורות ,דנתהווה איסור חמץ ע"י חלות חיצונית מפאת ימי הפסח ואין
חמץ בעצם מאכלות אסורות ,ס"ל דאינו אוסר בתערובת כמו שאר מאכלות
אסורות ,דדין איסור בתערובת שייכא רק היכא דהאיסור נתהווה ובא מהמאכלות
האסורות עצמן והוי בעצם חלק דהמאכלות האסורות ,דרק בכה"ג אין האיסור
בטל ואוסר בתערובת ,דיש כאן איסור חזק בתורת חפצא של איסור .אמנם ,בנוגע
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לחמץ ,ס"ל להרמב"ם מהאי טעמא דאין איסורו קיים בתערובת ע"פ דין אי-ביטול
דשאר מאכלות אסורות ,דאין איסור החמץ בעצם חלק מיניה ואין חמץ חפצא של
איסור ממש אלא הרי הוא חפצא שיש עליו איסור ,דקליש מחפצא של איסור
דשאר מאכלות אסורות ,ולפיכך הוצרך לאו אחר דכל מחמצת לא תאכלו כדי
לאסור את תערובת חמץ .עפ"ז מובן שפיר אמאי הביא הרמב"ם את הקרא דכל
מחמצת לא תאכלו לטעמא דאסרו חכמים תערובת משהו חמץ מין בשאינו מינו,
דכמו שהחמירה תורה ואסרה כזית חמץ תוך כדי אכילת פרס בכל תערובת ע"פ
דין חדש דכל מחמצת לא תאכלו הגם דלפי דיני תערובת שאר מאכלות אסורות
היה החמץ בטל ומותר ,הכא נמי החמירו חכמים ואסרו משהו חמץ בתערובת מין
בשאינו מינו הגם דע"פ דיני תערובת שאר מאכלות אסורות הוה שרי.
וליכא לאקשויי אביאורנו בשיטת הרמב"ם דלכאורה יש בה סתירה,
דמחד גיסא חמור חמץ מפני שחל שמו ואיסורו על כל משהו ומשהו בפני עצמו,
ומאידך גיסא הוי חמץ איסורא קלישא ,דאין איסורו בא ונתהווה מן המאכל עצמו
כשאר מאכלות אסורות ואין איסור חמץ בעצם חלק מיניה ,ולהכי לא היה אוסר
חמץ בתערובת אי לאו דין חדש דכל מחמצת לא תאכלו .דהנה חומרו וקולו דחמץ
לא סתרי אהדדי כלל ,שהרי חמור חמץ בנוגע לדרך חלות שמו ואיסורו ,דחלין על
כל משהו ומשהו בפני עצמו ,מיהו קצת קל חמץ במהות איסורו ,דאין איסורו בא
ונתהווה מעצם המאכל כמו אצל שאר מאכלות אסורות ,אלא דחל מן החוץ מפאת
ימי הפסח ולהכי אין איסור חמץ בעצם חלק דהמאכל] .וע"כ נקרא חמץ לעיל
חפצא שיש עליו איסורא ולא חפצא דאיסורא ממש ,ומה"ט לא היה חמץ קיים
בתערובת ע"פ דין אי-ביטול שאר מאכלות אסורות[.
וכן הוא גבי טומאת מת ,דחמורה מאד בענין חלותה ,דרק לטומאת מת
יש אבי אבות הטומאה ודין חרב הרי הוא כחלל ,דהן דיני חלות הטומאה
והתפשטותה ,אולם קלה טומאת מת בנוגע לעצם דרגת איסורה ,שהרי טמא מת
מותר ליכנס למחנה ישראל ולמחנה לויה ,משא"כ טומאה חמורה דמצורע
דאוסרתו מליכנס אפילו למחנה ישראל.
ונתבאר דרעיון זה מתגשם בל"ת דכל מחמצת לא תאכלו ,דמחד גיסא
הוה חמץ לעולם בטל בתערובת לאור דין אי-ביטול שאר מאכלות אסורות ,דכח
מהות איסור חמץ קלוש מפני שאינו בא ונתהווה מן המאכל ואינו בעצם חלק
מיניה ,דלא כשאר מאכלות אסורות ,ומאידך גיסא החמירה תורה לאסור את
תערובת חמץ מפאת חומרת דין חמץ בנוגע לדרך חלות שמו ואיסורו ,דחלין על
כל משהו ומשהו בפנ"ע.
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דייקנו לעיל דס"ל להרמב"ם דמצות תשביתו ול"ת דבל יראה ובל ימצא
הוו הרחקות לאיסור אכילת חמץ בעין .מיהו נראה לומר דהתוס' ורבינו דוד פליגי
וס"ל דמצות תשביתו ואיסורי בל יראה ובל ימצא הוו מגוף איסור חמץ ולא
3
הרחקות לאיסור אכילתו.
הנה כבר הובאו דברי הרמב"ם )הל' חמץ ומצה פ"ג הי"א( בביאורו את
דין חרכו קודם זמנו )פסחים כא" :(:ואם שרפו קודם שעה ששית הרי זה מותר
ליהנות בפחמין שלו בתוך הפסח ".הא לא סגי דיפסל החמץ מאכילת כלב ,אלא
דבעי לשרפו לגמרי עד דיעשה פחמין כדי ליהנות ממנו .מיהו ,עיין שם להלן )פ"ד

 3ויש לחקור במצות תשביתו לר' יהודה ,דהיא בשריפה .איתא במסכתין )כא" ,(:ולא יסיק בו תנור
וכרים :פשיטא לא צריכא אלא לר' יהודה דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה סד"א הואיל ואמר ר'
יהודה מצותו בשריפה בהדי דקא שריף ליה ליתהני מיניה קמ"ל ".ופירשו התוס' )שם ד"ה בהדי(
דסלקא דעתא דשרי רק לר' יהודה משום דס"ל דאפר חמץ מותר )תמורה לד .(.והקשה רבינו דוד
)שם ד"ה לא צריכא(" ,ואינו נכון ,דבהדי דקא שריף ליה לא הוי כאפר ,דהוה ליה אבוקה כנגדו
דאסור בעצי איסור כדאיתא לקמן" ופירש רבינו דוד את הסוגיא באופן אחר.
ונראה לומר דפליגי תוס' ורבינו דוד במהות מצות שריפה דתשביתו לר' יהודה .רבינו דוד ס"ל
דשיטת ר' יהודה היא דציותה תורה דיהא החמץ כלוי דרך שריפה ,כלומר דשריפה הויא ההיכי
תמצי דציותה תורה כדי לכלות את החמץ ,וכליון החמץ הוא הוא קיום דתשביתו .ע"כ ס"ל דכל
זמן שאין החמץ נכלה הרי הוא אסור ושפיר אסור ליהנות ממנו עדיין בשעה זו .מיהו ,ס"ל לתוס'
דשיטת ר' יהודה היא דבעי החמץ  ,דבעי  ,ואין שריפה רק
הדרך החיובי כדי להגיע לכליון החמץ כקיום מצות תשביתו .כלומר ,דס"ל דעצם מעשה השריפה
היא המצוה ,ושיעור קיום מצות שריפה היינו כשיעשה החמץ אפר .לפי רבינו דוד ,שריפה הויא
תנאי בכליון החמץ ,דהחמץ בעי כליון וגזרה תורה דיכלה דרך שריפה; אולם תוס' ס"ל דאין
שריפה מצוה בתור תנאי לכליון אלא דהיא היא עצם המצוה ,וכליון החמץ לאפר היינו תנאי
בשיעור מצות שריפה.
ע"כ שפיר ס"ל לתוס' דסד"א דיהנה מן החמץ כדי להסיק בו את התנור קודם גמר השריפה
לשיטת ר' יהודה ,דחשיב החמץ כנעשית מצותו כיון שהתחיל לשורפו ,דעשיית מעשה שריפה
ולא כלוי החמץ היא מצותו ,והיות החמץ אפר בסוף השריפה היינו רק תנאי דנעשית מצות
שריפה כדבעיא ,דכשנעשה החמץ אפר יש גלוי למפרע דנעשית שריפה כפי חיובה; וע"כ אפילו
בתחילת השריפה ,קודם שנעשה החמץ אפר ,הוה שרי ,דנעשית בו אז מצות שריפה המתירתה.
אולם כיון דרבינו דוד לא ס"ל דשריפה היינו עיקר מצות תשביתו לפי ר' יהודה ,אלא דנתקיימת
מצות תשביתו ע"י כליון החמץ ושריפה היינו רק תנאי לזה ,דציותה תורה דיתקיים כליון החמץ
ע"י שריפה ,ליכא למימר וודאי לא ס"ד דיהא החמץ שרי קודם שיעשה כולו אפר ,דעד שיעשה
כולו אפר לא נעשית מצותה כלל.

54

הרב אברהם גארדימער

הי"א( בענין מצות תשביתו ואיסורי בל יראה ובל ימצא" ,הפת עצמו שעפשה
ונפסלה מלאכול הכלב ומלוגמא שנסרחה אינו צריך לבער ".הנה ס"ל להרמב"ם
דאין כאן חלות מצות תשביתו ואיסורי בל יראה ובל ימצא ,אע"ג דס"ל דשפיר יש
כאן איסור הנאה ,שהרי לא שרף את הפת או הפסידה לגמרי וע"כ אסורה בהנאה.
יוצא דס"ל להרמב"ם דלא חייבה תורה להשבית חמץ זה שנפסל לאכילת כלב
ולא נשרף לגמרי וע"כ יש עליו עדיין איסור הנאה ,והיינו טעמא משום דס"ל
דמצות תשביתו ול"ת דבל יראה ובל ימצא הוו הרחקות בעלמא לאיסור אכילת
חמץ בעין ,וע"כ אינן חמורין כגוף איסור אכילה זה; וכיון דנפסל חמץ מאכילת
כלב ,לא חייבה תורה להשביתו ולא אסרתו בתור איסורי בל יראה ובל ימצא,
דליכא למיחש דיאכלנו ואין צורך בכה"ג להרחקה בשביל אכילתו] .עי' רש"י
בפסחים )כג .ד"ה וצריכי( דס"ל נמי דבל יראה ובל ימצא הוו הרחקות אטו איסור
אכילה[.
מיהו ,עיין עוד בתוס' )כא :ד"ה חרכו קודם זמנו מותר בהנאה אף לאחר
זמנו(" ,וכגון שנפסל מלאכול לכלב דבענין אחר לא הוי שרי דומיא דפת שעיפשה
בפ"ק ".וכ"כ רבינו דוד )שם ד"ה דאמר רבא חרכו קודם זמנו( .הנה ס"ל להתוס'
ולרבינו דוד דשוה דין חמץ לענין איסור הנאה ולענין ביעור ,דכל זמן שיש שם
חמץ ,יש איסור הנאה וחיוב ביעור; והיינו טעמא משום דס"ל דאין מצות תשביתו
ולא תעשה דבל יראה ובל ימצא הרחקות לאיסורי אכילה והנאה ,אלא דשווין הוו
מצות תשביתו ול"ת דבל יראה ובל ימצא לאיסורי אכילה והנאה לענין חיוביהן,
והוו כולן מגוף איסור חמץ.
אולם עיין במאירי )מה :ד"ה דפת שעפשה וד"ה ולענין ביעור( דס"ל
דאע"ג דפקע איסור אכילה כיון דנפסל חמץ מאכילת אדם ובכה"ג אין על החמץ
שם אוכל ,מכל מקום חייב לבערו כל זמן שראוי לאכילת כלב .ופליג אתוס' דס"ל
דשוה חמץ לענין איסור אכילה ולענין ביעור ,דאסור באכילה וחייב לבער היכא
דאית לחמץ תורת אוכל ,כדנתבאר .ועיין בחידושי רבינו דוד )מה :ד"ה הפת
שעיפשה( דפירש נמי כשיטת התוס'.
ונראה דפלוגתתן תליא אהגדרת מצות תשביתו )ומצות לא תעשה דבל
יראה ובל ימצא( .תוס' ורבינו דוד ס"ל דאע"ג דאין מצות תשביתו הרחקה לאיסור
אכילה ,מכל מקום שייכא לאיסור אכילה ,דחלין כל הני דינים רק כשיש לחמץ
תורת אוכל; ולאור זה נראה דס"ל דמצות תשביתו הויא הרחבה דאיסור אכילת
חמץ ,דהרחיבה והמשיכה תורה את איסור אכילה )והנאה( וכללה בהדייהו את
מצות תשביתו )ול"ת דבל יראה ובל ימצא( .מיהו ,ס"ל להמאירי דאין מצות
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תשביתו )ובל יראה ובל ימצא( שייכא לאיסור אכילה )והנאה( כלל ,וע"כ חייב
4
לבער חמץ אפילו כשאין לו איסור אכילה ואינו עדיין אוכל.

 4עיין ברמב"ם )הל' חמץ ומצה פ"א ה"ב( ,וז"ל" :ואיסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמיצין
אחד הוא ".והשיג שם הראב"ד" ,דוקא לשיעוריהן אבל לענין ביעור ולענין אכילה יש הפרש
ביניהם שהחמץ אם נפסל מאכילת הכלב אין זקוק לבער והשאור אף על פי שהוא נפסל חייב
לבער לפי שהוא ראוי לשחקו ולחמץ בו כמה עיסות ...ומה ששנינו בתוספתא )פסחים מה (:הפת
שעיפשה חייב לבער מפני שהוא ראוי לשחקה וכו' בפת של שאור קאמר דאי בחמץ לא היה צריך
לזה הטעם".
והנה רוב ראשונים ]ר"ן )ח .בדפי הרי"ף ד"ה יש מי שתירץ( ,רבינו דוד )מה :ד"ה הפת שעיפשה(,
המאירי )מה :ד"ה ולענין ביעור( ,ומגיד משנה )הל' חמץ ומצה שם( ,וכן דייק הכ"מ שם בדעת
הרי"ף והרא"ש[ ס"ל כהרמב"ם דשוו חמץ ושאור לענין ביעור ואפשר גם לענין אכילה ,דהיינו
דכיון דכל פת חמץ ראויה לחמע בה עיסות אחרות ,מחמרינן בה ודנין אותה כשאור לענין ביעור
)ולפי רבינו דוד ג"כ לענין אכילה(] .ועיין בכסף משנה שם )הל' חמץ ומצה( שכתב דהרא"ם ביאר
דהסמ"ג ס"ל כדעת הראב"ד ,ומשתמע דשיטת הרא"ה כפי שהובאה בריטב"א )מה :ד"ה תנו
רבנן( היינו נמי כשיטת הראב"ד בדבר זה ,הגם דפליג אהראב"ד בענין אחר כאן[.
ונראה לומר דפליגי הראב"ד ורוב ראשונים בעצם דין חמץ ושאור .הראב"ד ס"ל דחמץ ושאור הוו
ב' דברים שונים ,וקבעה תורה דיני ביעור ואכילה לחמץ בנפרד ולשאור בנפרד .מיהו פליגי רוב
ראשונים וס"ל דחמץ ושאור הוו דינים או מידות בנוגע לדגן שיש בו חימוץ ,ואינן דברים שונים;
לפיכך ,כל מאי דאית ביה דין או מידת שאור ,דהיינו שיכול לחמע בו עיסות אחרות ,נידון לחומרא
גבי דין ביעורו וכו' .ונפקא מינה בין הראב"ד לרוב ראשונים )בנוסף לדיני אכילה וביעור( לענין
נדרים ,דאם נדר הנאה משאור בפסח ,לרוב ראשונים חל נדרו על כל פת ,ולפי הראב"ד חל נדרו
רק על שאור ממש ולא על פת.
והנה כתב רבינו דוד )שם( דאם יש בליעת חמץ בכלי ,אין נוהגין בה דין שאור ,שהרי אי אפשר
לחמע בה עיסות אחרות .מיהו ,כתב הרמב"ם דאיסור החמץ ואיסור השאור אחד הוא ,וע"כ נראה
דפליג ארבינו דוד בענין בליעת חמץ ,דס"ל להרמב"ם דקבעה תורה דין אחד לחמץ ולשאור בכל
ענין .ונ"ל דרבינו דוד ס"ל דחמץ ושאור הוו ב' דינים של דבר אחד ,ונפקא מינה לענין בליעת
כלים ,אולם הרמב"ם ס"ל דחמץ ושאור הוו דין אחד ,וחלוקים חמץ ושאור רק במידותיהן
ותיאורן ,וע"כ אין שום נ"מ לדינא ביניהן.

 

 
כתב הרמב"ם הל' חמץ )א:ז( וז"ל" ,האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל
שהוא הרי זה אסור מן התורה שנאמר לא יאכל .ואעפ"כ אינו חייב כרת או קרבן
אלא על כשיעור שהוא כזית .והאוכל פחות מכזית במזיד מכין אותו מכת
מרדות" .וכבר נתקשו העולם בקושיית הכ"מ למה ליה להר"מ קרא מיוחד
לאסור ח"ש בחמץ בפסח ,הרי קיי"ל ח"ש אסור מה"ת בכל איסורים שבתורה.
ופלפלו האחרונים הרבה בזה ,ויש שאפי' חידשו ע"פ קושיא זו נפק"מ למעשה,
עיי"ש בנו"כ ועוד .ועי' רשימה ארוכה של אחרונים שדנו בזה בספר בינה
בספרים לר' דניאל פלדמן שליט"א )ח"א סי' ט' בדין ח"ש אותיות י"ב-ט"ז(.
אמנם לבי מהסס בכל זה ,דאין דרך הרמב"ם לחדש סברות מעצמו וכל
דבריו מבוססין על דברי חז"ל .והרי לא מצינו שום מקור בחז"ל לחלק בין ח"ש
בחמץ לח"ש בכה"ת ,ודוחק לומר דהיה ליה להרמב"ם איזה מדרש הלכה שאין
לנו ושלא נזכר בשאר ראשונים ופוסקים .ולא עוד ,הרי גוף הדרשה מלא יאכל
קשה להולמה ,שהרי אם יש לדרוש לשון הקרא הכי ,הוה ליה לדרוש כן אף
באיסור שור הנסקל ובשאר דוכתי דכתיב לשון לא יאכל .ועוד ,הרי מבואר
בפסחים ריש פ"ב דחזקיה כבר דרש לשון הקרא להאיסוה"נ של חמץ ,ומבואר
בגמ' )שם כג (:דכמעט ואין נפק"מ בין ר' אבהו וחזקיה ,ודחוק לומר דלחזקיה
תרתי קמ"ל ,וכל זה חסר מן הספר .וכן עי' ברמב"ם )הל' מאכ"א יד:ה,ט( דלפי
פשוטו כלל האיסור חמץ בכלל שאר איסורים בדיני ח"ש ,וקשה לבנות בנינים
גדולים על יסודות דקין.
והיה נ"ל לפרש דברי הרמב"ם על דרך הפשטות באו"א לגמרי .דלא
הביא הרמב"ם הפסוק דלא יאכל כדרשה לאיסור ח"ש ,אלא הביאו רק למקור
עיקר האיסור של אכילת חמץ בפסח ,ואין בדבריו חידוש .שהרי דרך הרמב"ם
להביא בהלכותיו הפסוק דמפורש ביה האיסור שעליו מדבר .והרי בהל' א' לא
הביא אלא המקור לחיוב כרת ,ובהל' ב' הביא הפסוק הזה דלא יאכל רק כמקור
לאיסור ההנאה ,ורק הכא בהל' ז' הביא הפסוק הזה כמקור לאיסור האכילה.
וטעמא דהמתין עד הכא נתבאר ע"פ הרמב"ם בהל' ו' וז"ל" ,אין חייבין כרת
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אלא על אכילת עצמו של חמץ אבל עירוב חמץ כגון כותח הבבלי וכו' אם אכלן
בפסח לוקה ואין בו כרת שנאמר כל מחמצת לא תאכלו .במה דברים אמורים
בשאכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת שלש בצים הוא שלוקה מה"ת.
אבל אם אין בתערובת כזית בתוך כדי אכילת שלש בצים אע"פ שאסור לו לאכול
אם אכל אינו לוקה אבל מכין אותו מכת מרדות" .הרי פשוט מלשון הרמב"ם
בריש הל' ו' ובריש הל' ז' הנ"ל שעיקר כוונתו לחלק בין האיסור של אכילת
עירוב חמץ להאיסור של אכילת חמץ עצמו ,שלאחד איכא רק מלקות ולשני
כרת ,ולכן הדגיש דיש לכל א' מהן לאו מפורש בפנ"ע .ולהלן בהל' ח' הביא עוד
איסור אכילת חמץ שהוא לאו בפנ"ע דהיינו חמץ בע"פ ,וגם לזה הביא המקור
בקרא ופי' חז"ל .ונר' דטעמא דהדגיש הרמב"ם האיסור של ח"ש בהל' ז' לענין
האיסור של חמץ בפסח הוא כדי לחלק גם בזה בין ח"ש בחמץ עצמו לח"ש
בתערובת חמץ של הל' ו' 1.ולכאורה כל זה מבואר בהדיא ברמב"ם עצמו ,ולא
בא הרמב"ם אלא לפסוק דברים ברורים באופן מסודר כדרכו בקודש .ולכאו' כן
הבין גם הרב המגיד דציין בקיצין מילין בהל' ז' לדברי ר' יוחנן דח"ש אסור
מה"ת בכל מאכל של איסור ,ואין כאן מקור נוסף כלל.
ועיין בסמ"ג )ל"ת ע"ו( דמדבריו יש סמך גדול לפירושנו בדברי
הרמב"ם .דגם הסמ"ג סידר הדברים באופן המבואר ,והתחיל באיסורי אכילה
והנאה בערב פסח ,ושוב הביא דברי הרמב"ם בהל' ז' הנ"ל לאיסור אכילה
בפסח ,ואח"כ כתב דיש באכילתו חיוב כרת ,ובסוף הזכיר האיסוה"נ בחמץ
בפסח .והנה בדבריו כמעט וא"א לפקפק ,שהרי לא הזכיר לא איסור ההנאה ולא
החיוב כרת של חמץ בפסח כלל עד לבסוף ,וודאי כשהביא הפסוק דלא יאכל
חמץ בתחילה כוונתו לפסוק עיקר האיסור של אכילת חמץ בפסח ,ואין כוונתו
לדייק משם לענין ח"ש כלל.
יוצא לפי כל הנ"ל ,וכן נר' מגדולי הקדמונים )דהיינו הסמ"ג והמ"מ(,
דאין בדברי הרמב"ם שום חידוש בדין ח"ש ,ולא בא הרמב"ם להביא מקור
מיוחד לאיסור ח"ש בחמץ כלל .וכיון דאין מקור בחז"ל לחלק בין ח"ש בחמץ
לח"ש בשאר איסורין יש לבאר דברי הרמב"ם ע"פ פשטן ,ואין לזוז מדרך
הפשטות בלי הכרח.
 1ואם יש כאן שום חידוש י"ל דהוא זה ,דלפי הרמב"ם ח"ש של איסור חמור הוא איסור חמור
יותר מח"ש של איסור הקל .וכבר ידועין דברי הרמב"ן בתורה"א דכתב בענין זה ב' דעות .ובאמת
נ"ל דכו"ע לא פליגי בדבר זה ואין באמת בדברי הרמב"ן ב' דעות ,אבל אינני בסוגיא ,ואכ"מ.

 

 
תנן במעילה )י"א" (.דם בתחילתו אין מועלין בו ,יצא לנחל קדרון
מועלין בו ".ובגמ' )שם( איתא ג' דעות אמאי אין מועלין בדם" :ת"ר מועלין
בדמים דברי ר' מאיר ור"ש ,וחכ"א אין מועלין .מ"ט דמ"ד אין מועלין אמר
עולא אמר קרא 'ואני נתתיו לכם' שלכם הוא .דבי ר' ישמעאל תנא 'לכפר'
לכפרה נתתיו ולא למעילה .רבי יוחנן אמר אמר קרא 'כי הדם הוא בנפש יכפר',
לפני כפרה כלאחר כפרה ,מה לאחר כפרה אין בו מעילה אף לפני כפרה אין בו
מעילה".
לכאורה יוצא שכ"ע לא פליגי שלאחר שיצא הדם לנחל קדרון מועלין
בו .לא נחלקו אלא קודם כפרה 1.וקשה דלמ"ד שאין מועלין קודם כפרה ,אמאי
מועלין משיצא לנחל קדרון ,ולמה לא שייך גזה"כ גם לאחר כפרה? ובמה חזר
קדושתו? ועוד ,הרי לכ"ע שנינו דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו ,ובדם
לאחר כפרה הלא כבר נעשית מצותו?
מכח הקושיא השנייה הסיקו כמה ראשונים שמעילה בדם שבנחל קדרון
אינה מדאורייתא .כך פירשו התוס' ביומא )נ"ט ,:ד"ה הוא לפני כפרה( .וכך יוצא
מגירסת הסוגיא ביומא )נ"ט,:שבמקום "מ"ט דמ"ד אין מועלין" גרסינן "עד כאן
לא פליגי אלא מדרבנן אבל מדאורייתא אין מועלין בהן (".התוספות בפסחים
)כ"ב .ד"ה מועלין( ביססו את מסקנה זו על הדין ש"אין לך דבר שנעשית מצותו
2
ומועלים בו".
 1כך הבינו הראשונים ,ועיין לקמן .ויש לציין שמהתוספתא )יומא ג:ב( משמע שנחלקו גם
לאחר שיצא לנחל קדרון" :אילו ואילו מתערבין באמה ויוצאין לנחל קדרון ונמכרין לגננין לזבל
ומועלין בהן דברי ר' מאיר ור' שמעון ,וחכמים אומ' אין מעילה בדמים ".ולפי התוספתא יש
להתמקד את הדיון בשיטת רבי מאיר.
 2וכן הוא בר"ן פסחים )כב ,(.וז"ל "ומועלין בו מדרבנן אבל מדאורייתא לא שאין לך דבר
שנעשית מצותו ומעלין בו ".וברגמ"ה מעילה )י"א" (.אלו ואלו מתערבין באמה ויוצאין
לנחל קדרון וכו והא מעילה מדרבנן ולא מדאורייתא דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו".
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אבל רבינו חיים )בתוספות יומא שם( פירש באופן אחר" ,ורבינו חיים
זצ"ל פירש דיצא לנחל קדרון מועלין בו מדאורייתא לפי שבית דין מקדישין
אותו ".עקרונית מודה רבינו חיים שאין כאן מעילה מדאורייתא ,והדם יצא
מקדושת הגוף ,אלא שלאחר כן באו ב"ד והקדישו את הדם בקדושת דמים,
וממילא מועלין בו כדין כל קדושת דמים .לא ברור מאיזה כח ב"ד מקדישים את
הדם .דלכאורה ,קדשי מזבח מהוים ממון בעלים וקנינים 3ואין להקדש בעלות
4
עליהם כלל.
גם רבינו שמחה )בספר יחוסי תנאים ואמוראים ,ערך זעירי( התקשה
ביכולת ב"ד להקדיש שוב את הדם לאחר שנעשית מצותו ,שבזה גופא נחלקו
בגמ' .דלכ"ע עקרונית אין מועלין" ,ולא פליג אלא אם כח ב"ד יפה להוריד עליו
קדושת דמים כתקנתן שיהא כקדשי בדק הבית דנימא דכי היכי דהפקר ב"ד הפקר
הם הכי נמי הקדש ב"ד הקדש ".לדעת רבינו שמחה הפקר ב"ד הפקר ,שהוא דין
5
בהלכות חושן משפט ,שייך בקניני הקדש ,ואמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.
ואאמו"ר שליט"א פירש ,שגם אם לא נקבל את חידושו של רבינו
שמחה ,יש לבסס את שיטת רבינו חיים על הכלל של לב בית דין מתנה עליהן.
דאיתא במנחות )ע"ט" :(:אמר רבי ינאי לב בית דין מתנה עליהם אם הוצרכו
הוצרכו ואם לאו יהו לזבח אחר ".אין זה דין בכח קנין ובעלות ,אלא דין בפני
עצמו בקדשים.
וכן הוא ג"כ בפירוש קדמון שם .והשוה לתוס' יומא שלא הקשו מכח נעשית מצותו ,אלא
מיכולת למכרו .והתוספות מעילה הקשו מכח הגירסא ביומא .ואולי פליגי בזה התוס',
ועיין לקמן.
 3עיין בתוס ב"ק )ע"ט( וחידושי הגר"ח שם ,ובחידושי הגר"מ הלכות מעילה.
 4קשה לומר שב"ד קנו בקניין חצר מהא דאיתא בב"ב )ע"ט" :(:הקדיש בור ואח"כ נתמלא מים
וכו' מועלין בהם ואין מועלין במה שבתוכן ".ועיין בתוס שם )ד"ה ואין מועלין( שאין קנין חצר
להקדש .הרמב"ן שם פירש שיש חצר להקדש אלא שאין מועלין בדבר שנקדש ע"י חצר.
והקצות הסביר שאין מעילה בלי קדושת פה .ויש להסתפק לדעת הרמב"ן והקצות אם ב"ד חזרו
והקדישו מה שקנו בחצר ,האם מועלין בו.
 5היחס בין אמירתו לגבוהה וקניני הדיוט הוא נושא בפני עצמו .נחלקו הרמב"ם )מכירה
כב:ט"ו( והטור )ס' ריב( בענין מקדיש דבר שלא בא לעולם .ישנם גם דיונים בפוסקים בענין
היכולת להקדיש חוב ובמעמד של ספק הקדש  -האם אומרים ספק דאורייתא לחומרא או
המוציא מחבירו עליו הראיה .ויש עוד כמה נפק"מ ,ואכמ"ל.
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יוצא איפוא ,שעקרונית ,אין בין רבינו שמחה ,רבינו חיים ,ותוספות ולא
כלום .אלו ואלו מודים שמדיני תורה אין מועלין בדם שבנחל קדרון ,אלא שנחלקו
על סמך מה חידשו הרבנן קדושת דמים אחר כך.
אולם לא כן היא שיטת הרמב"ם .דהנה בהל' מעילה )ב:יא(" ,כל דמי
שחיטת הקדשים אין מועלין בו בין לפני כפרה בין לאחר כפרה עד שיצא לנחל
קדרון יצא לנחל קדרון מועלין בו מפני שהיה נמכר לגנות ודמיו הקדש ".בפשטות
הוא סובר שמעילה זו דאורייתא היא .ועל זה השיג הראב"ד" ,א"א אותה מעילה
אינה אלא מדרבנן 6".אם מועלין מדאורייתא שוב הדרא קושיא לדוכתא ,הלא אין
לך דבר שנעשית מצותוו ומעולין בו ,ועוד הרי שנינו מגזה"כ שאין מועלין בדם,
ובמה חזר קדושתו?
והנראה לומר בשיטת הרמב"ם דאה"נ אם נדון מצד קדושת הדם ,לא
שייך מעילה ,או משום דכבר נעשית מצותו או מחמת גזה"כ .דמלשון הרמב"ם
משמע שהמחייב במעילה הוא המכירה לגנות ,ושמועלין בו דוקא "מפני שהיה
נמכר לגנות ודמיו הקדש ".לפי זה ,אין מעילה חלה בדם זה מצד קדושת החפצא
או עבור הבעלות של הקדש בדם ,אלא היא נובעת מזה שהשתמשותו והנאתו גורם
הפסד להקדש ,מכיון שהדם היה עומד וראוי לימכר לגנות .ויוצא חידוש דהפסד
הקדש הוי מחייב מספיק למעילה גם בלי חפצא של קדושה או ממון הקדש.
לכאורה יש להביא ראיה ליסוד זה ,שיש מעילה בלי קדושה ובעלות
הקדש ,מפירושו של רבינו גרשום למעילה )י"א .(:תנן שם" :המקדיש דישון
בתחלה מועלין בה" ,ורוב המפרשים פירושו כפשוטה ,שהקדיש אפר .אבל רבינו
גרשום פירש:
המקדיש דישון מזבח בתחילה מועלין בו הכי קאמר אם הקדיש אחד
מעות דמי אותו דישון כגון דאמר הרי עלי דמי דישון בתחילה קודם שהוציאו
לעזרה דיש בו מעילה 7ואח"כ הוציאו לחוץ ובא אחד ונהנה מן הדישון אף על גב
 6רוב המפרשים פירשו שהראב"ד בא לחלק ולא לפרש .הקרית ספר הבין בדעת הרמב"ם שאין
מעילה זו אלא מדרבנן .אבל עיין בחידושי הגר"מ הלוי ,ובמהר"י קורקוס ,ובמאירי בע"ז )מד(.
ועיין במאירי בפסחים )כב ,(.וז"ל "ויש פוסקין מעילה דוקא ואין הדברים נראין ".גם רבינו חננאל
ביומא סובר שמועלין מדאורייתא ,וז"ל "הנהנה מהן בלא פדיון מועלין בהן חייבין קרבן מעילה".
 7צ"ע למה הוסיף רבינו גרשום זה דיש בו מעילה קודם שהוציאו לעזרה ,דאין זה שייך כלל
למעילה בדמיו .והרע"ב בפירוש המשניות ,שנקט שיטת רבינו גרשום בפירוש משנה זו ,השמיט
מילים אלו.

מעילה בדם

61

דכבר נעשת מצותו אפילו הכי מועלין בו דכיון דנהנה ממנו וחיסר מן הדשן שוב
ליכא לשער כמה היו דמיו כשנתנדבה ונמצא מפסד להקדש משום הכי מועלין בו
לאלתר כשנהנה ממנו .המעילה אינה על הדשן עצמו ,אלא על דמי הדשן כיון
שהפסיד דמי הקדש.
המרכבת המשנה הרחיק לכת בדעת הרמב"ם ,ופירש דכיון שדמיו
הקדש ,הדם עצמו הופך לקדושת בדה"ב ומועלין בו מה"ת .ודבריו מחודשים
ביותר דמי הקדישו לבדק הבית? והנה ההבנה הרווחת בקדשי בדק הבית היא
שקדושת בדק הבית מאפשרת מכירה לדמים .וי"ל שהמרכבת המשנה הבין בדיוק
8
הפוך :השם קדשי בדק הבית נובע מזה שהוא עומד למכירה ודמיו הקדש!
הסברים אלו בדברי הרמב"ם מחודשים מאד ,ואמורים להשפיע על
כמה וכמה דינים ,והיינו מצפים עוד נ"מ בהלכות מעילה .ואם כי אין לדחות
הדעות אלו מכל וכל ,קשה לקבלם כדעת הרמב"ם בלי ביטויים נוספים
בהלכות מעילה .וא"כ שוב עלינו לבחון לפי הרמב"ם איך מועלין מדאורייתא
בדם שבנחל קדרון .כדי לעמוד על שיטת הרמב"ם ,נצטרך להתעמק במעמדו
של דם קדשים בכלל ,ובאופיה של מעילה בדם בפרט.

 
תנן במעילה )י"א" :(.דם בתחלתו אין מועלין בו יצא לנחל קדרון
מועלין בו ".דברי המשנה עולים בקנה אחד עם שיטת הרמב"ם; מועלין
מדאורייתא לאחר שיצא לנחל קדרון ,אבל לא "בתחילה ".משתמע שאין מועלין
בדם כלל משעת הקדישו ,דהיינו "בתחילה ",עד שישצא לנחל קדרון .אלא
שא"א להבין כן ,דבברכות )ל"א (.ובמעילה )י"ב (:איתא" :א"ר הונא א"ר
זעירא המקיז דם בבהמת קדשים אסור בהנאה ומועלין בו ".הרי מפורש
שמועלין בדם הקזה ,ואיך זה מסתדר עם הדין שאין מועלין בדם! והלא הגמרא
עצמה במעילה )י"ב-.י"ב (:ציינה את הדין של דם הקזה כדוגמא של מעילת דם
בתחלתו כדי ליישב הקושיא של "מי איכא מידי "...אלא שצריכים אנו להבין
 8והעיר לי אאמו"ר שליט"א בזה ,דהגר"ח בהלכות מעילה הבין שקדשי בדק הבית מהוים ממון
הקדש בקנינם ,בניגוד לקדושת מזבח דמהוה קדוש למצותו .אולם ,לפי מה שהסברנו בדברי
המרכבת המשנה ,גם קדשי בדק הבית מהוה סוג של קדושת יעוד ,קדוש למכירתו.
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את כונת המשנה ש"דם בתחילה אין מועלין בו" לאור הדין של דם הקזה .ניתוח
בדברי הראשונים שעמדו בסתירה זו ,אמור לשפוך אור על אופי מעילה בדם.

 
הרי"ף והתוספות בברכות הבינו שהפטור דאורייתא ממעילה בדם קיים
גם בהמקיז דם .ולכן ,כתב הרי"ף ,ו"ל "אמר זעירי המקיז דם לבהמת קדשים אסור
בהנאה ומועלים בו מדרבנן ".לעולם אין מועלין בו ,הן מחיים הן לאחר שחיטה.
גם התוספות )ברכות ל"א ד"ה המקיז( ,לפי הבנת הצל"ח ,נקטו בעמדה
דאין מועלין בדם מחיים .הנה תוספות עמדו בסתירה זו והבחינו בין קודם זריקה
ללאחר זריקה" :וי"ל דהתם היינו לאחר זריקת דמים וכבר נתכפרו בעלים ,מה
שאין כן הכא ".ותירוצם אינו מובן כלל ,דבמס' מעילה מבואר להדיא דגם קודם
זריקה ליכא מעילה .הצל"ח תי' שכוונת התוספות היא לחלק בענין האיסור הנאה;
נהי דאין מעילה גם מחיים אבל האיסור הנאה לא פקע עד הזריקה .וא"כ שיטת
התוספות היא כמו הרי"ף שהגזיה"כ שאין מעילה בדם "בתחילה" תוקפת גם
9
במקיז דם מחיים.

 
יש ראשונים שנקטו בעמדה נוגדת .כדי ליישב הסתירה הם הגבילו את
הגזה"כ והפטור מעילה בדם ,מכח הגמ' בברכות ,וחילקו עקרונית בין דם
העומד לכפרה ובין דם שאינו עומד לכפרה .דוקא דם העומד לכפרה מופקע
מדיני מעילה .ברש"י ברכות )ד"ה אסור בהנאה( איתא" :ואע"ג דקי"ל אין
מועלין בדמים ילפינן לה מקראי ביומא ובחולין ה"מ כשנשחטו בעזרה דאיכא
למימר נתתיו לכם על המזבח לכפר לכפר נתתיו לך ולא למעילה אבל בדם הקזה
מועלין כלומר אם נהנה מביא קרבן מעילה ".ועיין גם בתוספות מעילה )י"ב:
ד"ה המקיז( ,וז"ל "וא"ת הכתיב לכפר ודרשינן לכפרה נתתיו ולא למעילה י"ל
דה"מ בדם שחוטה דחזיא להקרבה אבל דם בהמה חיה דלא חזי לכפרה לא".
לדעתם ,הגזה"כ תוקפת אך ורק בדם העומד לכפרה .כלומר ,החפצא של דם
מצד עצמו ניתנה למעילה ,אלא שאם הדם ראוי לכפרה אז שייך ביה הגזה"כ
שאין מועלין.
 9לגבי עצם המח' אם יש איסור הנאה בדם קדשים ,עיין לקמן.
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לפי"ז כדאי לקבוע הגדרת דם ה"עומד לכפרה" שלא ניתן למעילה.
ונראה שנחלקו בזה המפרשים .לדעת רבינו תם )הובא בתוספות זבחים מ"ו ד"ה
10
"הוא לפני"( ,כל שהוא לאחר שחיטה מוגדר כדם העומד לכפרה.
אבל הגבורות ארי ביומא )במילואים כ"ט ע"ב בד"ה אבל מדאורייתא(
כתב ליישב קושית הראשונים דהא דליכא מעילה בדם היינו בדם הנפש ,שראוי
לכפרה ,אבל בדם התמצית שאינו ראוי לכפרה אית ביה מעילה ,ובזה אמרינן
דהמקיז דם מועלין בו .ועיי"ש שהביא ראיה מהגמ' בזבחים מ"ו" :תלתא קראי
בדם למה לי? חד למעוטי נותר ,וחד למעוטי ממעילה ,וחד למעוטי מטומאה.
אבל מפיגול לא צריך דדם גופיה מתיר הוא" .ומשמע דמיירי בדם הנפש ,דאילו
בדם התמצית הא ודאי לאו מתיר הוא ,שאינו ראוי לכפרה .אלא שחזר בזה בסוף
דבריו דשמא שם דם חד הוא ,וכל הדם מוגדר כעומד לכפרה .יוצא שהגו"א
הסתפק גופא בזה ,אם כל הדם מוגדר כעומד לכפרה ,או דוקא הדם העומד בפועל
להתיר ולכפר.
ובירושלמי יומא ל"א ע"א איתא" :ר' אבהו בשם ר' יוחנן כי הדם הוא
בנפש יכפר אין לך בו אלא כפרת נפש בלבד ר' חייה בשם ר' יוחנן כל אכליו יכרת
אין לך בו אלא כרת נפש בלבד" .לפי גירסת הפנ"מ ,הירושלמי הביא דם שהקריש
כנ"מ בין הדעות" .א"ר זעירה הקריש דם ביניהון מ"ד אין לך בו אלא כפרת נפש
בלבד וזה הואיל ואין בו כפרה יש בו מעילה .מ"ד אין לך בו אלא כרת נפש בלבד
וזה הואיל ויש בו כרת אין בו מעילה" .יוצא דלמ"ד שאין מועלין בדם מ"לכפרה
נתתיו" ,אם הקריש הדם ,אע"פ שקיבל בכלי וקידש בכלי כדין ,כיון שבפועל אין
11
הדם עומד לכפרה ,חזר דינו שמועלין בו.
עוד יש לדון בדם לאחר שחיטה אבל לפני קבלה .די"ל דקודם קבלה
הדם עדיין מחוסר מעשה ואינו מוגדר כעומד לכפרה .ועיין בגמ' סוטה י"ד ע"ב,
"ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת :למה לי ,הא קדשה חדא זימנא? מידי
דהוה אדם ,דם אע"ג דקדישתיה סכין בצואר בהמה ,הדר מקדיש ליה בכלי שרת,
הכא נמי לא שנא" .מבואר מהגמ' שיש קידוש סכין ואח"כ קידוש בקבלה בכלי,
 10בזה נראה שיש סתירה בדברי רבינו תם בין שיטתו שהובא התוספות זבחים ומה שכתב רבינו
תם עצמו בספר הישר .ועיין לקמן.
 11מעניין שהירושלמי לא הביא דם מחיים כנפקא מינא ,והלא אם דם שהקריש אינו עומד
לכפרה כל שכן דם מחיים .ונראה שיש לחלק :שאני דם שנראה ונדחה )הקריש( מדם שלא
נראה כלל )מחיים(.
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ויש לדון איזה קידוש קובע לגבי החלות שם עומד לכפרה 12.ועיין במעילה י"ב:
"דם בתחילה אין מועלין בו ",ורבינו גרשום פירש שם" :דם בתחילה לאלתר
כשנשחט קודם שנתקבל בכלי אין מועלין בו" .לדעתו ,כונת ה"בתחילה" בגמ'
13
היא לאפוקי מההו"א שהפטור מעילה שייך רק לאחר קבלה בכלי!
יוצא ,שאם נקבל את גישת הראשונים לחלק בין דם העומד לכפרה ודם
שאינו עומד לכפרה ,יש להבחין בין רמות שונות של "ראוי לכפרה ".לפי"ז יש
לדון גם בדם שלאחר זריקה – בין דם שיריים שנשאר בכלי ובין אותו הדם שנזרק
כבר על המזבח – אם שייך הפטור מעילה לאחר כפרה .דככל שנדרש שיהא הדם
ראוי בפועל ,לכאורה אין הדם בשלב זה עומד לכפרה ,ולא שייך הגזה"כ .אבל
מאידך גיסא י"ל שאין לך שם דם המכפר גדול מזה ,שכבר נזרק על המזבח לכפר!

 
יתכן דיש מהלך אחר בהבנת הדין של דם הקזה .יש ראשונים שפירשו
את הגמ' כפשוטה ,שהמקיז דם בבהמת קדשים מועלים בו ,אבל אין זה בתורת
מעילה בדם ,אלא מעילה בגוף הבהמה.
הרמב"ם )שם( פירש" :אבל המקיז דם לבהמת קדשים הרי הוא אסור
בהנייה ומועלין בו הואיל ואינה יכולה לחיות בלא דם הרי הוא כגופה" .כך
יוצא מפירוש רבינו יונה בברכות )שם ד"ה המקיז דם(" :אבל קודם שחיטה
ודאי מועלין בו מן התורה לדברי הכל דכגוף הבהמה דיינינן ליה" .וכן היא
דעת ר"ת בספר הישר )סימן תכג(" :הא דאמרן אין מעילה בדם לאחר שחיטה
אבל קודם שחיטה יש בו מעילה ...כי אמרינן דמועלין בהן לגבי דם דלא
מתקיימא בלא דם ומגופיה הוא ולהכי מועלין הואיל הוא בחיים ...אבל
שחיטה ל"ש למימר אי מתקיימא אי לא מתקיימא דודאי אין מועלין 14".שיטת
 12שמעתי ממו"ר הגר"א ליכטנשטיין שליט"א בהסבר הגמ' בסוטה שיש לחלק בין קידוש
הבהמה לבין קידוש הדם .לפי"ז יש לומר שדוקא לאחר קבלה בכלי שרת יש חלות שם דם
העומד לכפר.
 13עיין בהערה לכנסת ראשונים זבחים .כנראה הרב אילן הבין שנחלקו הראשונים גם למסקנה
אם יש פטור מעילה דוקא לאחר קבלה או תיכף לאחר שחיטה .עיי"ש מה שדייק מדברי רש"י
והשיטה מקובצת .ולא ירדתי לסוף דעתו בזה.
 14לדעת רבינו תם והרמב"ם ,הדם כגופו ,כיון שהוא מחייה את הבהמה ,וממילא לא שייך לדבר
על דמו כגופו לאחר מיתה .אבל מרבינו יונה משמע שגם בלי זה דמו כגופו .ונ"מ אי שייך לומר
דמו כגופו לאחר מיתה .ועיין לקמן.
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ראשונים אלו בנויה על ב' הנחות יסודיות .א .הפטור של מעילה בדם קיים
עקרונית גם לפני שחיטה :או בגלל שאין צורך לעמוד לכפרה ,או שמא גם אז
נחשב כעומד לכך 15.ב .הדם קודם שחיטה מוגדר ונדון כגוף הבהמה ולא
בתורה דם.
וא"כ עלינו לנתח את ההנחה השנייה על רקע מעמדו של דם בכה"ת:
האם הוא נידון כגוף הבהמה והאדם ,או חפצא בפני עצמה? בניתוח זה כבר עמד
אאמו"ר שליט"א והעיר שנחלקו בזה הראשונים בתחומים שונים:

 
תוספות בפסחים )כ"ב .ד"ה והרי( כתבו "משמע דדם לא הוי בכלל
בהמה" לענין ההיתר הנאה בנבילה .אבל הפני יהושע על אתר חולק ,וטען שהדם
אכן נכלל בגוף הבהמה גם לענין היתר נבילה ,אלא שההיתר נבלה מצומצם לשם
אוכל .וז"ל" :ולולי דבריהם היה נראה לי ליישב בפשיטות דלענין דם לא שייך
לומר כשהותרה נבילה היא ודמה הותרה ,כיון דבהתירא דנבילה כתיב לגר אשר
בשעריך תתננה ואכלה משמע דוקא אוכל ,משא"כ דם דמשקה ולא אוכל".

 
ולענין טומאת נבילה נחלקו ב"ש וב"ה )שבת ע"ז .ובעדיות ה:א(" :דם
נבילה ,ב"ש מטהרין וב"ה מטמאין ".והתוספות )שבת שם ד"ה הואיל( הביאו
ב' דעות בשם הר"י בשיטת ב"ה .לפי התירוץ הראשון הדם מטמא כנבילה "דדם
חשיב כבשר ".ולתירוץ השני הוא דין בפנ"ע מגזה"כ" :ועוד י"ל דהאי תנא דהכא
לא מטמא דם נבלות משום שיכול לקרוש אלא אית ליה שום דרשה דדם נבילות
16
טמא".
 15כלומר ,גם מחיים ניתן לדבר על חפצא של דם ,אלא שחפצא זה דם משולב לגוף הבהמה,
ומועלין בו על סמך מעמדו כגוף הבהמה .אבל אאמו"ר הסביר אחרת .לדעתו אי אפשר לדבר
על שם דם כלל מחיים ,כיון שהוא חלק מהבהמה .וא"כ גם ברמה עקרונית אין לומר שהגזה"כ
לפטור מעילה בדם שייך מחיים ,דאי אפשר לדבר על דם מחיים כחפצא בפ"ע.
 16הרמב"ם פסק כמו ב"ש .ועיין בפירוש הראב"ד בעדיות שם שחידש ששיטת ב"ה אינה אלא
מדרבנן" :אף כשטמאו ב"ה לא טמאו אלא ברביעית הואיל ויכול לקרוש ולעמוד על כזית
כלומר וכיון שהוא קרוש דומה לבשר וגזרו עלויו משום כזית נבלה".
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בטומאת מת מצינו בגמ' )סנהדרין ד .ובחולין ע"ב (.דדם המת מטמא כמו
גופו מגזה"כ" :ור' ישמעאל האי מיבעי ליה לרביעית דם הבאה מן המת שמטמאה
שנאמר שנוגע במת בנפש האדם איזהו נפש של אדם שמטמא הוי אומר זו רביעית
דם ".וצ"ע שאם הדם מוגדר כגוף הבהמה הלא גם בלי הגזה"כ הוא מטמא.
ובתוספות שבת )שם( פירשו שהדם מטמא כגוף הבהמה ,אלא שיש הו"א שלא די
בכך כי צריכים 'אין גזעו מחליף' דומיא דעצם .לפיכך בא הכתוב וקבע שדם מטמא
18 17
כמת למרות שגזעו מחליף.

 
יוצא שנחלקו בתחומים שונים אם דם הוא כגוף הבהמה ,הן מחיים הן
לאחר מיתה .ומסתבר שלמ"ד שהמקיז דם מועל "דכגוף הבהמה דיינינן ליה" הוא
הדין בתחומים אחרים שדמו כגופו .וכן לכאורה לדעת הסוברים שהמקיז דם אינו
מועל ,ה"ה בעלמא שאין הדם בכלל הבהמה .אלא שיש כמה ראשונים שנקטו
 17ויש להעיר לפי מה שאמר מו"ר הגר"א ליכטנשטיין שליט"א שיש ב' דינים שונים ביסוד
טומאת מת .א' ,מרכיב שמטמא בתורת חלק מן המת .ב' ,מרכיב שמטמא בתורת מת שלם,
כלומר שאותו מרכיב מייצג את החפצא של מת .ומו"ר הבין שדם אינו מטמא כחלק מן המת
אלא בתורת מת שלם .ולפי"ז י"ל דהגזה"כ באה ללמד שהדם מייצג את המת גם אם אינו מוגדר
כחלק מהמת .וא"כ ,אין להסיק מטומאת מת שדם המת כגופו.
ועיין בהשגות הראב"ד )הלכות טומאת מת ד:יג( שחידש בדם שנתפזר שאינו מטמא באהל
למרות שיש שיעור רביעית בתוך הבית ,ואילו בבשר המת פסק שמטמא .וז"ל" :והטעם מפני
שרביעית דם נקרא נפש שהוא שיעור נפשו של קטן ואינו נפש אלא אם כן מחובר ".הרי מבואר
שהדם אינו מטמא בתורת חלק מן המת כמו בשר אלא בתורת נפש .ועיין באוהלות )ב:ב(
שנחלקו ר' עקיבא וחכמים לגבי דם קטן שיצא כולו אם מטמא בכל שהוא או ברביעית .ואיתא
בפיהמ"ש של הרמב"ם שם" :אמר יתברך כל הנוגע במת בנפש האדם ונפש האדם הוא הדם
כאומרו כי הדם הוא הנפש ...כמו טעם אמרו שהמעט שיהיה באדם מדם בתחלת ברייתו
רביעית ".ועיין בירושלמי נזיר )ז:ב( שדן בשאלה אם נפל מטמא ברקב .וקישר בין זה למחלוקת
ר"ע וחכמים בדם קטן .ומאוד סביר להבין שהקרב גם כן מייצג את המת .לגבי עצם הב' דינים
בטומאת מת ,עיין בשיעורי הגר"א ליכטנשטיין בענייני טהרות )עמ'  (232-241שהאריך בזה.
 18היחס בין הדם והגוף נידון בעוד כמה תחומים .עיין למשל בכתובות )ה (:בספיקו של הגמ'
אם דם בתולים מיפקד פקיד או חיבורי מחבר .ועיין גם בסוגיא פסחים )כב (:לגבי איסור דם מן
החי .לפי רש"י והרמב"ם איסורו הוא מדין דם .אבל לפי רבינו חננאל משמע שאיסורו מדין אבר
מן החי ,ואסור לבני נח.
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בשיטה בינונית בזיקת הדם לגוף הבהמה .ולדעתם נראה שיש מקום להבחין בין
מעמד הדם במעילה ובשאר דינים.
א .יש להציע שלדם יש מעמד בינוני; הוא לא יצא מכלל הבהמה ,אבל
גם לא הגיע להיות כבשרה ממש .יש להביא ראיה לזה מדברי הגמ' )תמורה ל"א:(.
"אפילו למ"ד מועלין בגידולי מזבח ה"מ גידולין דחזו למזבח אבל גידולין דלא
חזו למזבח אין מועלין בהן ".רש"י שם )ד"ה גידולין( פירש "כגון ולדות קדשים".
אבל תוספות )ד"ה ואפילו( לא נחו דעתם בזה" :ואומר מורי הרמ"ר דשמא היינו
זיעירי דאמר במעילה המקיז דם לבהמת קדשים מועלין בו ...אלמא חשיב דם
לגידולין ולהכי קאמר אפילו למאן דאמר מועלין בגידולין וה"פ אפילו למ"ד יש
מעילה בדם ה"מ דם דחזי ליזרק אבל גידולין כגון חלב המוקדשין וביצי תורין
לא ".לפי הרמ"ר דם מוגדר כגידולין ולא כגופו ממש .ולפי"ז יש לומר שדוקא
בקדשים מועלין ,מכיון שמועלין בגידולין ,אבל בכה"ת י"ל שגידולין לאו כמותו.
ב .עיין ברש"י 19וברגמ"ה מעילה י"ב ע"ב ד"ה המקיז "אותו דם שהקיז
אסור בהנאה ומועלין בו דכיון דלא חזי לזריקה חשיב כגופה דבהמה ".וצ"ע מדוע
נימקו שדם הזה לא חזי לזריקה .מה עניין אם ראוי לזריקה למעמדו כגוף הבהמה?
ואילו היה הדם ראוי לזריקה ,היינו אומרים שדמו לאו כגופו? ונראה לומר ,שדם
הראוי לזריקה בעל מעמד נפרד הוא וחל עליו שם דם כפרה ,כיון שעקרונית הדם
עומד ומיועד לזריקה על המזבח .וממילא ,על פי דין אי אפשר להגדירו סתם
כחלק מהבהמה .ונראה פשוט שחלות שם זה חשוב אך ורק בהלכות קדשים
ומעילה ,שאז איכפת לן שהוא עומד לזריקה ,אבל בכה"ת שלא שייך ולא איכפת
לן כלל אם הוא עומד לזריקה ,שפיר י"ל שכגוף הבהמה דיינינן ליה.
חשוב להעיר שלפי תוספות תמורה העובדה שהדם עומד לזריקה דוקא
מהוה סיבה לצרפו לבהמה ולהגדירו כגופה .לפי הבנתם ,דדוקא דם ,שעומד
לכפרה ,מהוה גידולין ,משא"כ שאר גידולין ,כגון חלב וביצי תורין ,שאינם אלא
כדבר אחר לגמרי .וזה בדיוק הפוך משיטת רש"י ורגמ"ה במעילה שהדם אינו
מוגדר כגוף הבהמה דוקא בגלל שהוא עומד לכפרה.
עד כאן ראינו ג' שיטות יסודיות בהסבר הדין שהמקיז דם בבהמת
קדשים מועל ,אע"פ שאין מעילה בדם .א .אין מועלין מדאורייתא .ב .הפטור
 19ידוע הוא שהפירוש רש"י הנדפס על שולי הדף איננה פירושו של רש"י .לפיכך אין להקשות
משיטתו כאן למה שכתבנו לעיל ברש"י חולין.
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מעילה בדם אינו קיים אלא בראוי לכפרה אבל לא מחיים .ג .הפטור קיים מחיים
בתורת דם ,אבל יש מעילה כיון שהדם גם מוגדר כחלק מהבמה; או כדין בכה"ת,
או כדין מיוחד בהלכות קדשים.
יש להציע עוד הבנה ,שהמקיז אינו מועל דרך הדם כלל אלא ישיר בגוף
הבהמה מאחר שהוא פוגם בבשר ומכחיש את הבהמה .וכן הבין הגרי"ש אלישיב
שליט"א בהערות למסכת מעילה" :והיה אפשר לומר דבאמת בדם עצמו לא שייך
ביה מעילה מה"ט ...וכל מה דקאמר רב הונא דיש מעילה הוא רק על מעשה
ההקזה עצמו דחשיב מעילה בקדשים כיון דמכחישן ".ועיי"ש שהביא ראיה
20
מחולין )קל"ה (.גבי גז צאנו דהוה מעילה משום הכחשת הבשר.

 
רוב ראשונים סוברים סוף סוף שהאיסור מעילה אינו אלא מדרבנן .אבל
נראה שם דנחלקו בטעם הדבר .לפי תוספות והר"ן בפסחים והפירוש קדמון
למסכת מעילה ורבינו גרשום הסיבה היא "כיון שאין לך דבר שנעשית מצותו
ומעולין בו ".אבל רבינו שמחה )הובא ביחוסי תנאים ואמוראים( כתב הסבר אחר:
"ואפילו לאחר כפרה נמי מודי ר' שמעון דאין בו מעילה .לא פליגי אלא כשיצא
לנחל קדרון דוקא ,דמודה ר' שמעון דמכח קדושת מזבח שהיתה בו אין בו מעילה
מגזה"כ ".הרי מבואר בדעתו שלאחר כפרה אין מועלין מכח הגזה"כ .וצ"ע אמאי
לא הביא רבינו שמחה הך טעם של נעשית מצותו .וכן יש להקשות לשיטת
התוספות ודעימם אמאי לא הביאו הגזה"כ?
והנראה לומר בזה ,דלדעת התוספות ודעימם לא שייך הגזה"כ בדם
לאחר כפרה דדוקא דם העומד לכפרה מופקע מדיני מעילה מצד הגזה"כ .ולכן
מצד הדין המיוחד של דם העומד לכפרה ,חל מעילה לאחר הכפרה ,אלא שמכל
 20וכך לכאורה הבין הגרי"ז .עיין בהערה פ"ה לרב אילן לספרו כנסת הראשונים על מסכת
זבחים )על הסוגיא במ"ו( "ובעיקר דין מעילה במקיז דם עוררני הגאון רי"ז הלוי דהמעילה היא
משום הקזת הדם וכמש"כ הרמב"ם פ"ו ממעילה דמועל אחר מועל בקדשי מזבח הוא כמו
תולש אחר תולש והמעילה במעשה ההקזה".
ויש לדייק מדברי התוספות רבי יהודה שירליאון )ברכות לא שכתב "ולא דמי לדם קדשים
שלאחר שחיטה שאין מועלין בו בין לפני כפרה בין לאחר כפרה ...אבל דם הקזה הוי כמי
שמועל בגופה ".שאר הראשונים כתבו שהדם מוגדר כגוף הבהמה ,אבל הר"י שירליאון כתב רק
שמועלין בגוף הבהמה בלי לנמק שדמו כגופו .וא"כ יש מקום לומר שגם אם הדם אינו מוגדר
כגוף הבהמה ,מ"מ המעשה מעילה היה בגוף הבהמה ,וכמו שכתבנו למעלה.
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מקום לאחר זריקה כבר נעשית מצותו ,ואין לך דבר שנעשית מצותו ומעולין בו.
כלומר ,אין מועלין בדם בין לפני כפרה בין לאחר כפרה ,אבל ב' דינים הם :לפני
כפרה הפטור ממעילה מיוסד על הגזה"כ ,ולאחר כפרה לא שייך הגזה"כ ,ואעפ"כ
21
אין מעילה משום שכבר נעשית מצותו.
והנה הפירוש קדמון למסכת מעילה קישר בין המעילה בדם בתחילה,
דהיינו ,במקיז דם ,והמעילה בסוף ,דהיינו ,אחר שיצא לנחל קדרון .והוא מסביר
"דחזר לקדושתו הראשונה קודם שנשחטה ".ונראה להסביר שלאחר זריקה ,כיון
שהדם אינו מוגדר עוד כעומד לכפרה ,לא שייך הגזה"כ וממילא חזר דינו
שמועלין בו .שלענין זה ממש הוה כמו קודם שחיטה שמועלין בו כיון שאינו
עומד לכפרה .יוצא שהמעילה בתחילה והמעילה בסוף ,דין אחד הוא .וקשה,
שהרי הפירוש קדמון עצמו פירש בהמשך הסוגיא שמועלין לאחר כפרה רק
22
מדרבנן! וא"כ איך פירש הוא שחזר לקדושתו קמייתא ,שמועלין דין תורה!
אלא על כרחך כמו שבארנו .דמצד הגזה"כ הקובע מעמד מיוחד לדם ,אמת הוא
שחזר לקדשותו קמייתא לאחר כפרה ,דשוב אינו עומד לכפרה וממילא חזר דינו
שמועלין בו מדאורייתא .אלא שנוסף להגזה"כ בענין דם ,יש עוד דין כללי ,דאין
מועלין בדבר שנעשית מצותו .ודוקא מטעם הכללי הזה כתב הפירוש קדמון
23
שמועלין רק מדרבנן.
ונראה שרבינו שמחה שיישם את הפטור המיוחד המבוססת על הגזה"כ
גם לדם לאחר הכפרה ,והשמיט את הנימוק של נעשית מצותו ,סובר בדיוק להיפך.
הוא סבור :א .שלא שייך נעשית מצותו בדם .ועלינו לדון מאי שנא דם משאר
קדשים .ב .שהגזה"כ שייך גם לאחר כפרה .וקשה ,למה שייך גזה"כ "לכפרה
נתתיו" לאחר שכבר נתכפר?
המאירי ביומא )שם( הביא שני הנימוקים" :דם שחיטת קדשים אין בו
קרבן מעילה למי שנהנה ממנו שנאמר לכם נתתיו לכפר ,לכפרה נתתיו ולא
 21פער זה בין הפטור לפני כפרה ללאחר כפרה עוד יותר בולט בניסוח הרא"ה והריטב"א
בברכות )לא .ד"ה המקיז דם(" :ואע"ג דבדם שחיטה ליכא מעילה מן התורה דקודם כפרה
ליכא מעילה דהכי איתא התם גבי דם שחיטה מדכתיב ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר לכפרה
נתתיו ולא למעילה אחר כפרה נמי אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו".
 22שגם הוא פירש שמחיים דמו כגופו .ופשוט שמועלין בגופו מן התורה.
 23ועיין בפירוש קדמון שהדגיש שמועלין רק מדרבנן "דאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו".
דוקא מדין זה אבל מצד הגזה"כ ,דינו שמועלין בו דבר תורה.
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למעילה ופירשוה במסכת חולין פרק כל הבשר בין קודם זריקה בין לאחר זריקה,
ומכל מקום לאחר זריקה לא הוצרכה ,שאין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו".
גם לפי המאירי הגזה"כ שייך לאחר כפרה.
לכאורה ,לשיטת הרמב"ם שמועלין מדאורייתא לאחר כפרה ,נצטרך לומר
תרתי .א' ,שלא שייך הגזה"כ בדם שיצא לנחל קדרון .ב' ,גם לא שייך נעשית מצותו.
כלומר ,הרמב"ם סובר כמו תוספות לגבי הגזה"כ ,וכמו רבינו שמחה לגבי נעשית
מצותו .וא"כ עלינו לדון בשתי נקודות הללו ,מעמד הגזה"כ לאחר כפרה ,ואם שייך
נעשית מצותו בדם .כדי לעמוד על כך ,נצטריך לבחון אופי הפטור מעילה בדם.
האם מדובר בדין מצומצם בהלכות מעילה ,או שמא דין זה מעיד על מעמדו הייחודי
של דם בעולם הקדשים.

 
והנה הגמ' במעילה הביא ג' מיעוטים אמאי אין מועלין בדם" .מ"ט
דמאן דאמר אין מועלין אמר עולא אמר קרא ואני נתתיו לכם שלכם הוא ,דבי
ר' ישמעאל תנא לכפר לכפרה נתתיו ולא למעילה רבי יוחנן אמר אמר קרא כי הדם
הוא בנפש יכפר לפני כפרה כלאחר כפרה הוא מה לאחר כפרה אין בו מעילה אף
לפני כפרה אין בו מעילה ".ועיי"ש בהמשך "ואימא מה לפני כפרה יש בו מעילה
אף לאחר כפרה יש בו מעילה וכי יש לך דבר שנעשית מצותו ויש בו מעילה".
ואמר בזה אאמו"ר שליט"א שביסוד הדבר לא נחלקו הדעות כלל ,דאין
זה סתם גזה"כ או גילי מילתא ,אלא קביעה של אופיו ומעמדו של דם קדשים .הצד
השוה שביניהם הוא ששאני דם בעיקר יסוד דינו ,שבניגוד לשאר קדשים ,הדם
הוא המתיר ,הוא הוא המכפר" ,כי הדם הוא בנפש יכפר ".כך יוצא מהלימוד
"לכפרה נתתיו ולא למעילה ",שהפטור מעילה נובע ממעמדו כמכפר .וכן לדעת
עולא שדרש "לכם שלכם" ,מכל מקום הרי "לכם" קשור למעמדו של דם כמכפר.
כך יוצא מפורש מהמשך הפסוק" :כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על
24
המזבח לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר".
וכן יש להבין גם את הלימוד של רבי יוחנן .לדעתו הדם לפני כפרה
כלאחר כפרה ,כלומר ,מעמד וחלות הדם לא תלויים במעשה הזריקה .כיון דהדם
עצמו המכפר ,אין מעשה הזריקה לא מעלה ולא מוריד לגבי מעמד הדם כחפצא.
 24ויש כמה נ"מ להזיקה שבין לכם וכפרה :שינוי בעלים בזריקה ,היתר הנאה ,וכו' .ועיין
באריכות לקמן.
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ונראה שכך הבין הרמב"ם בפיהמ"ש )חולין ח:ו(" :ונאמר מיעוט שלישי והוא
אמרו כי הדם הוא ,כלומר שהוא נשאר כמו שהוא לא יתוסף בו אסור אחר ".אין
זה סתם גזה"כ לקשר בין לפני ולאחר כפרה ,אלא קביעת אופי דם ,שאינו מחליף
25
ומשתנה גם על ידי מעשה וזמן מכריע כמו זריקה.
לפי דברינו הדין הזה שדם מופקע ממעילה אינו ביסודו מדיני מעילה,
אלא הוה תולדה ותוצאה ממעמד המיוחד של דם כחלות שם מכפר ,והפטור
מעילה מהוה נ"מ למעמד זו .ויש כמה ראיות שחלוק דין דם בעיקר יסוד דינו
משאר דיני קרבן וקדשים ,מעל ומעבר להלכות מעילה.

 
הגמ' )זבחים מ"ו (.הביא הג' לימודים הנ"ל והקשה "ותלתא קראי בדם
למה לי?" הרי מבואר ,שיש יסוד אחד לג' לימודים אלו .לו היה מחלוקת עקרונית
בין הלימודים אז קושית הגמרא היתה בלתי מובנת כלל .וכדאי לבחון תירוץ
הגמרא" :חד למעוטי ממעילה וחד למעוטי מנותר וחד למעוטי מטומאה ".יוצא
פשוט שמעמד הדם משתקף גם בהלכות נותר וטמא .הגזה"כ מהוה חידוש בעיקר
החלות שם מכפר בדם עם השלכות ונפק"מ בדיני מעילה ,טומאה ,ונותר.
והרמב"ם )פסולי המוקדשין יח:יז( כתב "וכן המתירין עצמן אע"פ שאין
חייבין עליהן משום פגול כמו שביארנו חייבין עליהן משום נותר וטמא חוץ מן
הדם שאין חייבין עליו לעולם אלא משום דם בלבד ".הרי מדוייק בלשונו 'שאין
חייבין עליו לעולם אלא משום דם בלבד' שאין זה מיעוט מדינים מסויימים ,אלא
חלות שם שאין חייבין עליו לעולם אלא משום דם.
מהגמ' בזבחים שם מבואר שלפגול לא צריך קרא ,דדוקא דבר שיש לו
מתירין ,בין לאדם בין מזבח ,חייבין עליו משום פיגול ,אבל דם גופיה מתיר הוא
ואין חייבין עליו משום פגול .אבל מדברי הרמב"ם בפיהמ"ש )זבחים ד:ה( עולה
שגם הפטור פגול הוא מדין הגזה"כ ,בלי קשר לדין בעלמא שאין פגול בהמתיר
עצמו! וז"ל" :וכבר נתבארו בפרק זה הדברים שאין חייבין עליהן משום פגול.
ומכללן הדם ,ואמר ה' בדם ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר ,ואמרו שלכם יהא.
 25וסמך לדבר נמצא בדברי הירושלמי יומא )לא (.שהביא ב' לימודים בשם ר' יוחנן" :ר' אבהו
בשם ר' יוחנן כי הדם הו בנפש יכפר אין לך בו אלא כפרת נפש בלבד ,ר' חייה בשם ר' יוחנן כל
אכליו יכרת אין לך בו אלא כרת נפש בלבד ".יוצא שיש ג' לימודים בשם ר' יוחנן ,ואם כדברינו
שביסוד הדברים אין מח' בין הלימודים הרי זה מובן שפיר.
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ואמרו עוד לכפרה נתתיו ולא למעילה .וכן אם אכל מדם הקדשים והיה האוכל
הזה טמא הגוף אינו חייב כרת משום אוכל קדשים בטומאה ולא משום נותר ולא
משום פגול ,אבל חייב האוכלו משום אוכל דם בלבד ככל שאר הדמים ".יוצא
איפוא לדעתו שהגזה"כ הוא בעל אופי מקיף יותר ששייך גם מעבר להדינים
הנזכרים בגמ' .ולפי מה שבארנו שהגזה"כ אינו מיעוט בדינים פרטיים ,אלא
26
קביעת אופי הדם כמכפר ,הכל אתי שפיר.
ומוכרח כדברינו מדברי התורת כהנים ויקרא )פרק כ' הל' ב'( .התו"כ
הקשה" :מנין לרבות את החלב למעילה ,תלמוד לומר קדשי ה' ריבה ,יכול שאני
מרבה את הדם תלמוד לומר מקדשי ה' מיעט ,מה ראית לרבות את החלב ולהוציא
את הדם ,אחר שריבה הכתוב מיעט ,מרבה אני את החלב ששוה לבשר בפיגול
ובנותר ובטמא ,ומוציא אני את הדם שלא שוה לבשר בפיגול ובנותר ובטמא ".לו
אמרנו ש הפקעת דם ממעילה דין הוה מיוחד בהלכות מעילה קשה להביא ראיה זו
מפיגול נותר וטמא .התורת כהנים הבין שדינים אלו משולבים זה בזה ונובעים
מהשם מכפר בדם .עוד יש להעיר ,שמדברי התו"כ "יכול שאני מרבה את הדם
תלמוד לומר וכו'" משמע שהדם מראש לא נכלל באיסור מעילה ,גם בלי
המיעוטים שבגמ'! ולפי מה שבארנו ,אתי שפיר דברי התורת כהנים.

  
עוד יש להביא ראיה מהא דאיתא בזבחים )כו" (.תנן נתנו על גבי הכבש
שלא כנגד היסוד נתן את הניתנין למטה למעלה ואת הניתנין למעלה למטה וכו'
פסול ואין בו כרת ".ובגמ' מבואר" ,פסול בשר אבל בעלים נתכפרו מאי טעמא
דאמר קרא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר כיון שהגיע דם למזבח נתכפרו
בעלים ,אי הכי בשר נמי ,אמר קרא לכפר לכפרה נתתיו ולא לדבר אחר ".לימוד זה
כמעט זהה אם המקור לפטור מעילה" :לכפרה נתתיו ולא למעילה"! ומה ענין
מעילה בדם אצל זריקה שלא במקומו? ולפי מה שנתבאר לא קשה מידי ,ואדרבא
הקשר מאד מסתבר אם נבין ששניהם נובעים ממעמד דם כחפצא של מכפר .גם
כשיש ליקוי במעשה זריקה ,שאינו במקומו ,ואין בזריקה זו כדי להתיר את הבשר
לאכילה ,מ"מ כפרה איתא ,כיון שהדם הוא החפצא של מכפר .ר"ל שגם בלי
מעשה זריקה מעלייתא ,עדיין יש כפרה בחפצא של דם.
 26והנראה עוד בזה ,שלפי הגמ' הפטור פגול נובע ממעמדו כמתיר ,והרמב"ם הבין שכך קובעת
הגזה"כ ג"כ ,שהדם הוא הוא המתיר והמכפר ,וע"כ ודינם חד הוא .ועיין היטב בדברי הרמב"ם
פסולי המוקדשין יח:יז ויש להבין דבריו שם על רקע דבריו בפיהמ"ש.
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היחידיות של דם קדשים משתקף ג"כ בהלכות טומאה ומכשירין .הרי
שנינו בפ"ק דפסחים )ט"ז (.דדם קדשים אינו מכשיר לטומאה" .א"ר יוחנן מנין
לדם קדשים שאינו מכשיר שנא' על הארץ תשפכנו כמים ,דם שנשפך כמים
מכשיר ,דם שאינו נשפך כמים אינו מכשיר ".וזהו פירושו ,דאע"ג דדם חולין א'
מז' משקין הוא ,שאני דם קדשים שמיועד לכפרה ואינו נשפך כמים .וכך פירש
רש"י שם ד"ה שנשפך כמים" :אבל דם קדשים מתקבל בכלי וצריך ממנו למזבח
ואינו נשפך לאיבוד כמים אינו מכשיר דלא איתקש למים ".יעודו של דם לכפרה
מוציאו מדי מכשירין.
ועיין מה שהקשה הר"י מאורליינ"ש בתוספות ד"ה דם שאינו" :דא"כ
דם חיה ועוף דטעונים כיסוי לא יהיו מכשירים דכיון דטוענים כיסוי לא חשיב
נשפך כמים ".עיי"ש מה שתירץ בזה .ולפי דברינו ,לא קשה מידי ,דדוקא דם
קדשים דחלות שם מכפר עלי ,איכא למימר שאינו נשפך כמים.
 
מבואר מהסוגיא שם דדם קדשים אינו מכשיר לטומאה .אבל הרמב"ם
)הל' פסולי המוקדשין א:לו( הבין שה"ה נמי שאינו מקבל טומאה" :וכל דם
הקדשים אינו מקבל טומאה כלל שנ' בדם על הארץ תשפכנו כמים וכו' ".וצ"ע
מנין להרמב"ם דין זה .27ואאמו"ר אמר בזה דהרמב"ם הולך לשיטתו בהלכות
טומאת אוכלין )א:ד( דדבר שאינו מכשיר אינו מקבל טומאה "אין שם משקה
 27ואולי שאלה זו תלויה על אופי הריבוי לז' משקין .דהנה הספרא פרשת שמיני דרשו "כל
האוכל אשר יאכל אשר יבא עליו מים יטמא אין לי אלא מים הטל ויין והשמן והדם והדבש
והחלב מנין ת"ל מים מה מים מיוחדין שאין שם לווי אף אני ארבה הטל והיין והשמן והדם
והדבש וחלב שאין להם שם לווי ".ואי נימא שהבבלי לא פליג על הלימוד של הספרא ,י"ל שגם
דם קדשים היה בכלל הז' משקין ,ובא הלימוד של הבבלי ואפקיה מדין דם שאינו נשפך כמים
אינו מכשיר .וא"כ "דם שנשפך" אינו אלא מיעוט להוציא דם קדשים .אבל מהירושלמי )פסחים
י"א ע"ב( משמע שהלימוד מעל הארץ תשפכנו כמים מהוה עצם המקור שדם חולין מכשיר,
הדגש בירושלמי הוא על דם שנשפך כמים מכשיר" :על הארץ תשפכנו כמים מה המים
מכשירין אף הדם יהא מכשיר" כלומר שמראש לא נכלל דם קדשים אם הז' משקין .דברי
הירשלמי עולים בקנה א' אם התורת כהנים הובא לקמן שמראש לא נכלל דם קדשים במעילה.
ודו"ק.
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שמקבל טומאה אלא שבעת המשקין שמנינו בלבד אבל שאר מי פירות כדרך שאין
מכשירין כך אין מקבלין טומאה כלל 28".והראב"ד השיג שנהי דמי פירות אינם
מכשירים אבל הם מקבלים טומאה.
ויש לפרש המח' בב' דרכים .א .מח' בהבנת הזיקה שבין הכשר וקבלת
טומאה :לדעת הרמב"ם כל דבר שאינו מכשיר אינו מקבל טומאה ,ואילו לדעת
29
הראב"ד אין כל קשר .ב .מח' במעמד הז' משקין לעומת מי פירות ושאר משקין:
דהרמב"ם סובר שדוקא בז' משקין יש שם משקין לגבי טומאה ,אבל מי פירות
ושאר משקין אין עליהם שם משקה לענין טומאה .ולזה יש ב' השלכות :שאינם
מכשירים ,ושאינם מקבלים טומאה .והראב"ד חולק וסובר שגם אם יש להם שם
30
משקה לקבל טומאה ,מ"מ השם משקה אינו תנאי מספיק לעניין מכשירין.
איכא בינייהו ,דאם יצויר א' מז' המשקין שאינו מכשיר ,לאיזה סיבה
שיהיה .דלפי הצד הא' היה דינו ג"כ שאינו מקבל טומאה ,דסוף סוף אינו מכשיר.
אבל לפי הצד השני אם שם ז' משקין עליו אמנם יקבל טומאה מ"מ .ויש לחקור
ביסוד הך דין דדם קדשים אינו מכשיר מגזה"כ ד"על הארץ תשפכנו כמים" אם זה
מוציאו מכלל הז' משקין לגמרי ,או שאע"ג שדם קדשים הוי בכלל הז' משקין,
עדיין אינו מכשיר .והיה נראה לומר דכיון שדם מהוה א' מז' המשקין הוא הדין
נמי דם קדשים ,דמאי שנא .וכיון שפסק הרמב"ם שדם קדשים אינו מקבל טומאה,
נסיק ששיטת הרמב"ם הוא שאפילו א' מז' המשקין ,אם אינו מכשיר לאיזה סיבה,
וכמו הגזה"כ ד"על הארץ ",אינו מקבל טומאה.
אבל לשון הרמב"ם אינה מורה כן ,דמדוייק בלשונו שדוקא בשאר מי
פירות אומרים "כדרך שמכשירין כך אין מקבלין טומאה כלל ",אבל לא בז'
המשקין עצמם .וא"כ ,שוב צ"ע איך פסק הרמב"ם דדם קדשים אינו מקבל
31
טומאה .והלא דם הוא אחד משבעת המשקין ,ומאי שנא דם קדשים!
 28ועיין משהביא המשל"מ בשם הברכת הזבח בהל' פסולי המוקדשין.
 29לדעת הרמב"ם משמע שאין חילוק בין "שאר מי פירות" לשאר משקין בעלמא .עיין בדברי
הרמב"ם טו"א י:ג.
 30ויש לדון אם יש קשר בין השם משקין לענין טומאה והשם משקין בכה"ת .לענין ברכה עיין
מש"כ אאמו"ר ביבול היובלות.
 31מעבר להדיוק בלשון הרמב"ם יש להביא ראיה משיטתו במים שנתלשו שלא ברצון .ועיין
בטומאת אוכלין י"ב:ג דמשקין שנתלשו מן הקרקע שלא ברצון אינן מכשירין" ,שהרי אותן
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ונראה שעל זה גופא חולק הרמב"ם ,דחלוק דין דם קדשים מדין דם
חולין בעיקר יסוד דינם ,וגם אם דם חולין מוגדר כא' מהז' משקין אין זה נוגע כלל
לדם קדשים ,דאין עליהם שם משקה לענין טומאת אוכלין מכל וכל ,וממילא דינו
דאינו מכשיר ואינו מקבל מטומאה .והנראה עוד בזה ,שהרמב"ם הבין כן
מהגזה"כ ד"על הארץ תשפכנו כמים ",דאין זה מיעוט בדיני הכשר טומאה ,אלא
גילוי מילתא שהחלות שם מכפר בדם קדשים הוה דין בפני עצמו ,שאינו שייך
32
להשם דם חולין של הז' משקין!
ואכן ,בחידושי הגר"ם הלוי בפסולי המקודשין )שם( משמע שהבין כן:
"והרמב"ם כתב דרשה זו לענין קבלת טומאה משום דהרמב"ם סובר דעיקר
הדרשה הוא על דין משקה דדם קדשים שאינו נשפך כמים אינו נחשב כמים וליכא
33
עליו דין משקה כלל ,וממילא אינו מקבל טומאה ואינו מכשיר".

המים שלא לרצון נתלשו     שאינן מכשירין ".ולכאורה פשוט שמים
שנתלשו שלא ברצון מקבלים טומאה ,וזהו שחזר הרמב"ם והדגיש דוקא 'שאינן מכשירין' ולא
שאינן מקבלים טומאה .ומוכרח שאי אפשר לומר שכל דבר שאינו מכשיר אינו מקבל טומאה,
וכמו שבארנו.
 32ולפי"ז אתי שפיר מה שהביא הרמב"ם הדין דאין דם קדשים מקבלים טומאה בהלכות פסולי
המוקדשין ,ולא בין שאר דיני הכשר משקין בפ"א מהלכות טומאת אוכלין ,או בפרק י הלכה ג'
שם אם שאר דיני הכשר וטומאת דם .דאין זה מדיני הכשר טומאה ,אלא מדיני דם קדשים
וכפרה.

 33יש לדון בשיטת רש"י הנ"ל .מצד א' יכול להיות שגם רש"י מודה שדם קדשים מהוה מין
בפני עצמו .אבל יש להציע שרש"י לא הרחיק לכת כמו הרמב"ם ,אלא שהשם מכפר בדם
ישפיע על דינים פרטיים בהלכות מכשירין .לדוגמא ,יש דרישה )בבא מציעא כב (:שצריכים
ניחא ליה ,ויכול להיות שעל פי דין אי אפשר לומר ניחא ליה בדם קדשים כיון שהוא עומד
לכפרה.
עוד יש להעיר שהראב"ד השיג דוקא בהלכות טומאת אוכלין ולא בהלכות פסולי המוקדשין.
אם מותר ,מתודולוגית ,לדייק כן ,יוצא לדעת הראב"ד ששאר מי פירות מקבלים טומאה
כמוש"כ בהלכות טו"א ,אבל דם אינו מקבל טומאה כלל! כלומר ,לדעת הראב"ד יש ג'
קטגריות :א .הז' משקין ,שמכשירין לטומאה ומקבלים טומאה; ב .שאר מי פירות ,שאינן
משכשירין אבל מקבלים טומאה; ג .דם קדשים שאינו מכשיר ואינו מקבל טומאה .להרמב"ם
אין חילוק בין דם קדשים לשאר מי פירות .לפי"ז ,להראב"ד השם מכפר מכניס אותה לקטגוריה
כשלעצמה ,ואילו להרמב"ם היא רק מוציאה מכלל הז' משקין.
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נחלקו הראשונים האם ההיתר מעילה כולל היתר הנאה או לא .הכסף
משנה הביא בשם הרא"ש שהדם אסור בהנאה" :וכתב הרא"ש דאפילו בדם
קדשים קלים דאע"ג דליכא בהו מעילה איכא בהו איסורא דאורייתא ".אבל
הפירוש קדמון עמ"ס מעילה חולק עליו ודורש "שלכם יהא ליהנות 34".ונראה
שהפירוש קדמון סובר כמו שבארנו שאין הגזה"כ ממעט מעילה גרידא אלא הוא
36 35
קובע מעמד מיוחד לדם כמכפר שנוגע גם לתחומים אחרים ,וגם להיתר הנאה.
 
ולפי"ז יש גם להבין מסקנת הגבורת ארי ש"שם דם חד הוא" ,וגם בדם
התמצית אין מועלין .שאין הפטור ממעילה תלוי דוקא בדם הראוי לכפרה ,אלא
בשם דם קדשים ,שכולל שם דם התמצית.
 34הפני יהושע )פסחים כב( חידש שהדם גם מותר בהנאה דוקא למאן דדורש מ"לכם ",יש היתר
הנאה .עיי"ש שדחק לפרש את הסוגיא דוקא אליבא דדיעה זו .וע"ע בצל"ח )ברכות לא(.
 35שאלה זו תלויה ג"כ בקשר הכללי שבין איסורי הנאה ומעילה ,ובהבנת המשניות במעילה
"לא נהנין ולא מעלין ".כאן אני מניח שהרא"ש והפירוש קדמון אינם חולקים על קשר זה.
ואכמ"ל.
ויש להוסיף שההיתר הנאה מ"לכם" נובע מהזיקה שבין הבעלים והכפרה וכדמצינו בכמה
דוכתה :עיין למשל ,בתוספות )ב"ק עט .ד"ה גנב(" :דלא שייך למימר מעיקרא תורא דראובן
והשתא תורא דראובן כמו בקדשי מזבח שקרבן קרב לכפר על הבעלים ונשחט לשמו ושם
בעליו עליו ".התוספות הביאו ראיה לבעלות ראובן על הקרבן מכפרתו.ביטוי נוסף לקשר זה
מופיע בסוגיא של מחשבה שלא לשמה בשינוי בעלים .מבואר בגמ' זבחים )ד (.ששינוי קודש
שייך בד' עבודות ,משא"כ בשינוי בעלים שמוגבל לזריקה .דעיין ברש"י )שם ד"ה בד'
עבודות(" :שינוי בעלים לא שייך אלא בזריקה דהא דרבינן שחיטה לפסול בשינוי בעלים אינו
אלא כגון ששחט על מנת לזרוק להתכפר בו אחר אבל שחט שלא לשם בעליו ולא הזכיר על
מנת לזרוק אין זו מחשבה דשנוי בעלים לא שייך בקרבן אלא להתכפר בו וכפרה בזריקה
היא ".לפי רש"י הפסול שינוי בעלים מוגבל לזריקה משום דדוקא בשעת כפרה יש חשיבות
למעמד הבעלים .ולפי דברינו ה"ה לגבי החפצא של מכפר ,ר"ל הדם ,שקשור מהותית אל
הבעלים בדיוק כמו המעשה המכפר ,ר"ל הזריקה.
התוספות טוך הובא בשטמ"ק בזבחים שם סימן ז הרחיק לכת בזה וכתב שהשם בעלים אינו על
הקרבן אלא לענין זריקה! "ואיך יתכן לפרש דבעינן בשעת הקטרה לשם זובח אפי למצוה
בעלמא והלא שם הבעלים אינה על הקרבן אלא לענין כפרת הקרבן התלויה בזריקה וכיון
שנעשית הזריקה בהכשר אין עליו עוד שם בעלים כלל גבי הקטרה".

מעילה בדם

77

 
ראינו שרוב הראשונים הסבירו שאין מועלין בדם לאחר הכפרה משום
דהוה דבר שנעשית מצותו .ופירשנו שלדעתם הגזה"כ של "לכפרה נתתיו" מוגבל
לזמן שהדם עומד לכפרה .אבל רבינו שמחה והמאירי חוקלים וסוברים שהגזה"כ
שייך גם לאחר שכבר נתכפר .וכמו כן ,בלפני השחיטה ,ראינו שנחלקו הראשונים
אי שייך הגזה"כ או לא .ונראה לפרש שנחלקו הראשונים ביסוד הפטור מעילה
בדם .דהראשונים הסוברים שהגזה"כ חל גם כשהדם אינו עומד בפועל לכפרה
)לפני שחיטה ,ולאחר זריקה( ,הבינו שהדם מוגדר כחפצא של מכפר ,והדם עצמו
מהוה "לכפרה נתתיו" אע"פ שאינו עומד עדיין )בלפני שחיטה( או עוד )בלאחר
שחיטה( לכך.
ואכן ,הרמב"ם כתב" :כל דמי שחיטת הקדשים אין מועלין בו בין לפני
כפרה בין לאחר כפרה עד שיצא לנחל קדרון .יצא לנחל קדרון מועלין בו מפני
שהיה נמכר לגנות ודמיו הקדש אבל המקיז דם לבהמת קדשים הרי הוא אסור
בהנייה ומועלין בו הואיל ואנה יכולה לחיות בלא דם הרי הוא כגופה ".יוצא
מדבריו שהגזה"כ שייך גם לאחר זריקה ,עד שישצא לנחל קדרון ,וכמו שבארנו
שהדם מהוה חפצא של מכפר והגזה"כ נשאר בתוקף גם לאחר הזריקה.
אלא שלפי"ז צ"ב לדעת הרמב"ם ,אמאי מועלין מחיים ,ואמאי מועלין
לאחר שיצא לנחל קדרון? והנראה לומר בזה ,על פי מה שחידש אאמו"ר
שליט"א ,דהרמב"ם קישר בין המעילה במקיז דם לבין המעילה לאחר שיצא לנחל
קדרון .וכך משמע מדברי הגמ' מעילה )י"ב-.י"ב" :(:מי איכא מידי דמעיקרא לא
אית ביה מעילה ולבסוף אית ביה מעילה ,ולא והא איכא דם דמעיקרא לית בה
מעילה ולבסוף אית בה מעילה ...התם נמי איכא מעילה מעיקרא דאמר רב המקיז
דם לבהמת קדשים אסור בהנאה ומועלין בו".
ואאמו"ר שליט"א חידש בזה ,דמחיים אי אפשר לתפוס את הדם כחפצא
בפני עצמה הואיל והבהמה אינה יכולה לחיות בלא הדם ,וכמו שנימק הרמב"ם.
ומועלין בו כיון שאין כאן שם נפרד של חפצא של דם קדשים כלל ,אלא הדם הוה
בכלל בהמת הקדש ,ופשוט שמועלין בה .והוא הדין בסוף כשיצא לנחל קדרון,
דכיון שיצא מן המקדש פקע מיניה השם מכפר ושוב מתיחסים לו כדם שמתחלה
היה חלק מבהמת הקדש ,וכמו מחיים! וזהו שנימק הרמב"ם "מפני שנמכר לגנות
ודמיו הקדש ".דכל זמן שהדם נכלל במערכת המקדש יש עליו שם נפרד וחלות
מיוחדת ,דהיינו השם מכפר ,וגם לאחר כפרה .אבל משיצא ממערכת המקדש,
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דהיינו דעומד למכירה לגנות ודמיו הקדש ,פקע ממנו השם מכפר ,ושוב מתיחסים
אליו כחלק מן הבהמה ,וממילא חזר דינו שמועלין בו.
 
אלא ששיטת הרמב"ם עדיין טעונה הסבר ,דהא אין לך דבר שנעשית
מצותו ומועלין בו ,ומ"מ פסק הרמב"ם שמועלין בדם גם לאחר שנעשית מצותו.
ומניין להרמב"ם דלא שייך כלל זה בדם קדשים?
ונראה לומר ,דהנה הגר"ח בהלכות מעילה ביאר ביסוד הדין דנעשית
מצותו" :דלא שייך דין נעשית מצותו רק בקדשי מזבח ,או גם בקדושת דמים של
מזבח ,דעיקר קדושתן למצותן ,משא"כ בקדשי בדק הבית ".דוקא אם הקדושה
נובעת מיעוד מסויים "למצותו" ,אז כשהשיג את היעוד פקע מיניה קדושתו ,דכל
קדושתו מראש אינה אלא למצותו 37.אבל בדבר שקדושתו אינה רק למצותו,
38
כלומר דאינו נובע מיעודו הסופי ,לא אמרינן ביה נעשית מצותו.
 37נחלקו הראשונים לגבי היקף הדין של נעשית מצותו .לדעת השטמ"ק )ברכות יח (.הוא שייך
גם במצות ,לענין שיירי מצות נזרקין .תוס' )תמורה לג( הביאו את שיטת הרמ"ר שסבור
שנעשית מצותו הוה יסוד להמשנה כל הנשרפין אפרן מותר .לדעתו ,נעשית מצותו אמור
להסביר גם היתר הנאה .המושב זקנים )שמות כא:כח( הקשה אמאי לא אמרינן נעשית מצותו
בשור הנסקל ,ות' שלא שייך נעשית מצותו "אלא בדבר שיש בו כפרה ".התוס' ישנים )יומא ס:
ד"ה משום( חילק בין קדשים לכה"ת" :והא דלא חשיב הכא שחוטה דציפרי מצורע שאסורה
לפי שאין זה קדשים אלא מעשה חוץ".
והנה נחלקו רש"י והר"י במקור הדין )הובא בריטב"א יומא נט ע"ב( .לדעת הר"י הוא נעוץ
בקדשים שמתו יצאו מידי מעילה .אבל רש"י "פירש דטעמא משום דבמעילה כתיב מקדשי ה'
וכיון שכבר נעשית מצותו לא קרינן ביה מקדשי ה' ,ונכון הוא ".ומדברי רש"י משמע כמו
שהסביר הגר"ח לעיל דהחלות שם קדשי ה' בא מיעודו להקרבה ,וממילא לא שייך קדושת
קדשי ה' לאחר שנעשית מצותו.
 38והנה עיין בריטב"א יומא )ס (.שחידש שאי אפשר לומר נעשית מצותו כשהאיסור חל בו
זמנית של הנעשית מצותו .דנחלקו בגמ' בעגלה ערופה אי ירידתה לנחל אוסרתה או עריפתה
אוסרתה .והגמ' ביומא הקשה והרי עגלה ערופה שנעשית מצותו ומועלין בו .וע"ז כתב
הריטב"א" :ומיהו סוגיין הכא כמאן דאמר שאסורה מחיים דאי לא לא שייך למימר ביה
שנעשית מצותה ומועלין בה          ,ועמד
באיסורו לאחר שנעשית מצותו ,ולא בדבר שאין עיקר איסורו אלא לאחר עשיית מצותו".
כלומר ,שלא שייך הדין נעשית מצותו כשעצם האיסור אינו חל אלא לאחר כן .ונראה
שהריטב"א הבין כמו הגר"ח ,דדוקא כשקדושתו למצותו אז שייך בו נעשית מצותו ,אבל אם
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ולפי מה שבארנו שמעמד הדם אינו תלוי בעומד לזריקה ,אלא שהדם
מהוה חפצא של מכפר ,אתי שפיר דלא אמרינן נעשית מצותו בזריקה ,דאין
קדושתו רק בגלל שהוא עומד לזריקה למצותו ,דבפני עצמה החפצא של דם
מוגדרת כמכפר .וע"כ יוצא שהרמב"ם לשיטתו אזיל .דהרמב"ם הבין שיש אופי
מיוחד לדם קדשים ,דהיינו בתורת ה"חפצא של מכפר" וממילא) ,א( גם לאחר
זריקה כשא"א לומר שהדם עומד לכפרה ,עדיין שם מכפר עליה ,ושייך ביה
39
הגזה"כ .ועוד )ב( שלא שייך נעשית מצותו.
ולפי"ז אתי שפיר ג"כ מה שכתב הרמב"ם שהמקיז מחיים מועל כיון
שדמו כגופו ,ולא כמו הראשונים שהסבירו שקודם שחיטה הדם אינו עומד
לזריקה ,דלדעת הרמב"ם מעמד הדם אינו תלוי בעומד לכפר או לא ,אלא בטיב
ומעמד המיוחד של הדם .ודברי הרמב"ם בענין מעילה עולים בקנה אחד אם
שיטתו שדם קדשים אינם מקבלים טומאה ,וכמו שבארנו.

מצינו שהאיסור או הקדושה חל רק לאחר שנעשית מצותו ,אז פשוט שקדושתו אינה למצותו,
דחל לאח"כ .וא"כ ה"ה בנידון דידן נמי ,אי אפשר לומר נעשית מצותו בדם ,דבשעת זריקה,
בשעה שנעשית מצותו ,הרי לא נאסר הדם במעילה ,דזהו הגזה"כ שאין מועלין בו .וממילא לא
שייך ביה נעשית מצותו וכמו שכתב הריטב"א .ונראה להוסיף שהריטב"א אזיל לשיטתו שקיבל
דעת רש"י במקור נעשית מצותו )עיין בערה למעלה( וכמו שבארנו שם.
 39ואין להביא ראיה מהגמ' במעילה י"א שנעשית מצותו שייך גם בדם .וכמו שביאר אאמו"ר
שליט"א דזה דוקא לפי הסלקא דעתך שם שמועלין בדם .דדוקא אם אין הדם מוגדר כחפצא של
מכפר ,ומועלין בה ,אז שייך לומר נעשית מצותו .ועיין ברש"י חולין )קי"ז .ד"ה מה לאחר
כפרה( שהגביל הו"א זו להשיריים.

 
ראש ישיבה

 
פסחים )כד ,(.אמר אביי ,אכל פוטיתא לוקה ארבע ,נמלה לוקה חמש,
צירעה לוקה שש ,ע"כ.
עיין שם בפירוש רש"י שפוטיתא הוא שרץ המים ובתורה נאמרו שני
לאוין לשרץ המים ועוד שני לאוין לשרצים סתם .כיוצא בו פירש לענין נמלה
שהוא שרץ הארץ ,וג' לאוין נאמרו בשרץ הארץ מלבד שני לאוין לשרצים סתם
הנ"ל ,וצירעה היא גם שרץ העוף וגם שרץ המים וע"כ עובר עוד על לאו נוסף של
שרץ העוף.
פירוש רש"י בנוי על היסוד שבמקום שהתורה כפלה הלאוין לוקה כמנין
ריבוי הלאוין .וכן סוברים רוב הראשונים ,עיין למשל השגות הרמב"ן לספר
המצוות )שורש ט'(.
אכן הרמב"ם שם בספר המצוות הרי יסד שכפל הלאוין אינם נמנים
במניין המצוות אלא אחד וכן אין לוקין עליהן אלא מלקות אחת ,ולשיטתו נוטה
מהפירוש הנ"ל של רוב הראשונים .יעויין בדבריו שם )מצוות קעה-קעט ,ובפרט
במצוה קעט( וחזר ושנה משנתו בהלכות מאכלות אסורות )פ"ב הל' כ"ג( ,וז"ל,
הרי שהיתה הבריה משרץ העוף ומשרץ המים ומשרץ הארץ כגון שהיו לה כנפים
והיא מהלכת על הארץ כשאר שרצים והיתה רבה במים ואכלה לוקה שלש
מלקיות .ואם היתה יתר על זה מן המינין שנבראו בפירות לוקה עליה ארבע
מלקיות .ואם ]לא[ היתה מן המינין שפרין ורבין לוקה חמש .ואם היתה מכלל עוף
טמא יתר על היותה משרץ העוף לוקה עליה שש מלקיות משום עוף טמא ומשום
שרץ העוף ומשום שרץ הארץ ומשום שרץ המים ומשוף רומש על הארץ ומשום
תולעת הפירות בין שאכלה כולה בין שאכל ממנה כזית לפיכך האוכל נמלה
הפורחת הגדילה במים לוקה חמש מלקיות ,עכ"ל.
הרי שהרמב"ם מפרש שכל אחת ואחת מן המלקיות באה על לאו ושם
איסור נפרד.
אכן צע"ג בדברי הרמב"ם במה שכתב שלוקה גם משום שרץ הארץ וגם
משום רומש על הארץ אם ) כ"ה הגירסא האמתית ,וכפי שמופיע ברמב"ם
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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מהד' פרנקל( היתה מן המינין שפרין ורבין ,שהרי לעיל )הל' י"ג( כתב הרמב"ם,
וז"ל ,אלו המינין שנבראין באשפות ובגופי הנבלות כגון רמה ותולעה וכיוצא בהן
שאינן נבראין מזכר ונקבה אלא מן הגללים שהסריחו וכיוצא בהן הן הנקראין
רומש על הארץ .ובאוכל מהן כזית לוקה שנאמר ולא תטמאו את נפשותיכם בכל
השרץ הרומש על הארץ .ואע"פ שאינן פרין .אבל השרץ השורץ על הארץ הוא
פרה ורבה מזכר ונקבה ,עכ"ל.
הרי שהבחין רבינו בין הלאו )קע"ו( דשורץ על הארץ דמיירי במינין
הבאין מזכר ונקבה ובין הלאו )קע"ז( דרומש על הארץ דמיירי במינין שאינן באין
מזכר ונקבה ,וא"כ איך שייך ללקות על שני הלאוין באכילה אחת ,והסתירה הזאת
מופיעה בדברי הרמב"ם גם בספר המצוות שם וכבר הקשה זאת הרמב"ן
בהשגותיו לספר המצוות )שורש ט'(.
והנראה לומר בזה דהנה דברי הרמב"ם מעוררים תמיהה גם ללא
הסתירה המתעוררת בהלכה כ"ג ,וכפי שיתבאר .בהלכה ו' כתב הרמב"ם ,וז"ל,
האוכל כזית משרץ הארץ לוקה שנאמר וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ הוא לא
יאכל ואיזה הוא שרץ הארץ כגון חולד וצב ונחשים ועקרבים וחפשית ונדל
וכיוצא בהן עכ"ל.
דהיינו ,בהציעו ובהגדירו הלאו דשרץ השורץ על הארץ לא הזכיר
הרמב"ם שמדובר במינין הבאין מזכר ונקבה ,ורק אחר כך בהציעו ובהגדירו הלאו
דרומש על הארץ הזכיר דבר זה ,והוא תמוה מאד שנמצא העיקר חסר מן הספר
בהלכה ו'.
ועוד תמוהים ביותר דברי הרמב"ם בהלכה ו' שבכלל לא הגדיר שרץ
הארץ ,רק הדגים .ואילו היה נוהג כמנהג הזה במקומות אחרים היה כותב ומהו
החמץ כגון לחם עוגה ועוגיות וכיוצא בו .הדברים נשמעים כחוכא ,אבל לכאורה
כעין זה ממש הם דברי הרמב"ם לענין שרץ השורץ.
והנראה לומר דהנה כתוב בתורה )ויקרא יא:מא-מב( "וכל השרץ השרץ
על הארץ שקץ הוא לא יאכל .כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה
רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם".
ואיתא בתורת כהנים שם )יב:ב( ,הולך על גחון זה נחש כל הולך על
גחון להביא את השלשולים ואת הדומה לדומה .הולך על ארבע זה עקרב כל הולך
להביא את החיפושית ואת הדומה לדומה כו' ,ע"כ.
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לפי התורת כהנים הנ"ל אין התורה מגדירה שרץ השרץ אלא מדגימה
ומרבה הדומה לדומה .אמנם בכדי לדעת מהו הדומה והדומה לדומה נזקקים
חז"ל להגדיר שרץ הארץ ,אכן הציור שבתורה בא בתורת דוגמא ולא בתורת
הגדרה.
והנה מצאנו ב' מובנים שונים לשרש ש-ר-ץ עיין רש"י )בראשית ח:יז(
שמובנו שפרה ורבה .ואילו הרמב"ן )שם א:כ( מפרש שהוא לשון ריחוש ]ע"ש
בדבריו שהמלה שרץ מורכב מהמלים שהוא רץ[.
והשתא צ"ב דבלאו דכל שרץ השרץ על הארץ אם הגדרתו כשני המובנים
דלעיל או לא .ונראה ,לדעת הרמב"ם ,שלמדו חז"ל מאחר שאסר ואיכא חלות שם
שרץ גם במתהווה מעיפוש ,אזי י"ל שגם חלות שם איסור שרץ השורץ על הארץ
אינו תלוי במין הפרה ורבה אלא בהולך נמוך לארץ.
כיוצא בו מצינו בארבע אבות נזקין .בור המצוייה בתורה אין כח אחר
מעורב בו ,כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור .אכן דברי התורה באו דרך
תיאור וציור ולא דרך הגדרה.
והנה בגמ' )ב"ק ו (.מבואר שחייב גם על אסו"מ שהניחן בראש גגו
ונפלו ברוח מצויה והזיקו בתר דנייחיי ,דהיי' שחייב על בור שנעשה ע"י כח אחר
מעורב בו .עיין שם ברא"ש שדעתו דכל דיני בור יש לו כה"ג בין לקולא בין
לחומרא ,ופטור טמון של אש אין בו .יוצא איפוא שהבור המתואר בפסוק אין כח
אחר מעורב בו ,אבל ההגדרה של בור כוללת גם הנעשה ע"י כח אחר מעורב בו.
אמנם ,כתבה התורה בלאו דשרץ הארץ" ,שרץ השורץ על הארץ",
והמובן של שורץ על הארץ היינו שפרה ורבה ,אכן המכוון בזה הוא הניגוד
ללשון דשרץ הרומש על הארץ להורותנו )מתוך הניגוד( שההוא קרא בתרא הוי
לאו מיוחד לשרצים המתהווים מהעיפוש .אילו נכתב הפסוק דרך הגדרה אזי
הוה אמינא שהלאו דשרץ השורץ על הארץ מוגבל למינין הבאים מזו"נ ,אכן
מכיון שנכתב דרך ציור ,אזי יש לומר שההגדרה היא שרוחש כו' ואפילו אינו
פרה ורבה ,ושורץ על הארץ בא להורות לנו המכוון בפסוק השני של שרץ
הרומש על הארץ.
והשתא דברי הרמב"ם קילורין לעיניים .הרמב"ם מצייר שרץ הארץ וכמו
שהתורה מציירת ולא מזכיר כלל שמשמעות השורץ על הארץ היי' שבא מזו"נ
כיון שאין זה שייך לאיסור דשרץ הארץ .ורק לקמן בהציעו איסור שרץ המתהווה
מהעיפוש ,שמה מזכיר משמעות השורץ על הארץ מכיון שכל חשיבותו ותפקידו
הוא הניגוד לרומש על הארץ ומיושבים היטב דברי הרמב"ם בעזה"י.

 
ראש ישיבה

 
איתא בפסחים )כה (:מר בר רב אשי אשכחיה לרבינא דשייף לה לברתיה
בגוהרקי דערלה ]פרש"י :בוסר זיתים קטנים ,משום רפואה[ ,אמר ליה :אימור
דאמור רבנן בשעת הסכנה ,שלא בשעת הסכנה מי אמור? אמר ליה :האי אישתא
צמירתא ]פרש"י ,חולי שקורין מלוי"י – חום דלקתי בלע"ז[ ,נמי כשעת הסכנה
דמיא .איכא דאמרי ,אמר ליה :מידי דרך הנאה קא עבידנא? ועלינו להבין במה
נחלקו שתי הלשונות.
יש לבאר ע"פ דברי המגיד משנה )פרק ח הל' טז מהל' מאכלות אסורות(.
המגיד משנה מסביר שהנאה בדבר שראוי לאכילה היא כמו חצי שיעור .וי"ל או
שהלישנא קמא לא ס"ל כמו המגיד משנה ,אלא הנאה היא חיוב גמור ,או שאפילו
אם אסור משום חצי שיעור ,הרי אסור מן התורה )לפי ר' יוחנן ביומא עד ,(:וממילא
אסור גם לחולה שאין בו סכנה .אבל חידש המגיד משנה שהלשינא בתרא סוברת
שזה כמו חצי שיעור ,ואף שאסור מדאורייתא ,מותר לחולה שאין בו סכנה .ותמה
המשנה למלך )בהלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה ח'( שזה חידוש גדול להתיר
איסור דאורייתא לחולה שאין בו סכנה .המשנה למלך מתרץ שהקילו במצב כזה
שהוא חצי שיעור באיכות ולא בכמות משום שלא שייך כאן הסברא של חזי
לאיצטרופי ,אף שהוא עדיין בכלל איסור חצי שיעור מן התורה .גם יש לפרש את
הלישנא בתרא לפי המגיד משנה ע"פ שיטת החינוך )מצוה שיג( שמותר להאכיל
חצי שיעור לחולה שאין בו סכנה ביום כיפור .הגרי"ז )בהלכות שביתת עשור פרק ב
הלכה ח( מסביר בשם הגר"ח שעכשיו החולה הוא חולה שאין בו סכנה ,אכן בעתיד
יהיה חולה שיש בו סכנה ולכן אפילו עכשיו מותר בחצי שיעור .ויתכן לומר שזה
הפשט בגמ' שלנו שעכשיו בתו של רבינא היא חולה שאין בה סכנה ,אכן בלי
הרפואה היא תהיה חולה שיש בה סכנה ,ולכן רפואה של איסורי הנאה מותרת לה
כמו חצי שיעור ביוה"כ .וזה הפשט בלשון השני בגמ'.
יש להעיר שהמגיד משנה אומר ש"כל דבר הראוי באכילה אין דרך הנאתו
אלא דרך אכילה כתקנו" ,כלומר שבדבר הראוי לאכילה ,הנאה נחשבת ל"שלא
כדרך" כי דרך הנאתו הוא ע"י אכילה .לפי זה נראה לומר שהמגיד משנה חולק על
רש"י בפסחים )כה (:שמסביר שמדובר בבוסר שעוד לא התבשל ולכן זה לא כדרך.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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לפי המגיד משנה הטעם שזה לא כדרך הוא כי לא אכלו את הזית אלא נהנו ממנה.
זה המהלך הראשון להסביר את הגמ'.
מהלך שני בגמ' כתב המשנה למלך )פרק ה' הלכה ח' בהלכות יסודי
התורה( .הוא מסביר שנקודת המחלוקת בין שתי הלשונות היא אם המעשה
שעשה רבינא עם השמן נחשב לכדרך או שלא כדרך .הלישנא קמא סוברת שזה
כדרך וממילא זה איסור דאורייתא אע"פ שהזית עשויה לאכילה ,ולכן מותר רק
בגלל שהיא היתה חולה שיש בה סכנה .והמשנה למלך לומד שהזית לא היתה
מבושלת כמו שפירש רש"י את הגמ' .הלישנא בתרא סוברת שזה "שלא כדרך" כי
הזיתים אינם מבושלים ,וממילא אין אלא איסור דרבנן ,ומותר אפילו לחולה שאין
בו סכנה.
מהלך שלישי כתב ג"כ המשנה למלך .הלישנא קמא מודה שזה לא כדרך
הנאה ,אך יש איסור דאורייתא ,כמו שיטת המגיד משנה שזה כמו חצי שיעור.
והלישנא בתרא סוברת שאיסור שלא כדרך אינו אלא מדרבנן ,וממילא מותר לחולה
שאין בן סכנה .וזו היא דעת הר"ן בסוגיין ,שהתיר רבינא כי במקום חולי לא גזרו
ביה רבנן .וכן כתב הרמב"ן בתורת האדם ,וכן הריטב"א ורבינו דוד ומהר"ם חלאווה
בסוגיין ,והרשב"א והריטב"א בסוף פרק שני קידושין .א"כ רוב ראשונים סוברים
שאיסור שלא כדרך הנאה הוא איסור דרבנן .אכן המגיד משנה והלחם משנה
סוברים שזה איסור דאורייתא שדימו שלא כדרך הנאה לחצי שיעור .המגיד משנה
הוא בהלכות מאכלות אסורות פרק ח' הלכה ט"ז והלחם משנה הוא בהלכות
מאכלות אסורות פרק י' הלכה כ"ב.
מהלך רביעי כתב השער המלך בפרק ה' מהלכות אישות הלכה א' .אומר
השער המלך שהלישנא קמא סוברת שאע"פ שאיסור הנאה שלא כדרך אינו אלא
מדרבנן ,לא מתירין לבחולה שאין בו סכנה ,וממילא צריך להיות שבת רבינא הייתה
חולה שיש בה סכנה,שמתירין לחולה שאין בו סכנה רק איסור אמירה לנכרי .ובאמת
כ"כ הרמב"ן בתורת האדם לגבי חילול שבת ,שלחולה שיש בו סכנת אבר ,מתירין
מלאכה מדרבנן ,אך לחולה שאין בו סכנה מתירין רק גזירות ,למשל רפואה )שזו
גזירה לטוחן( .גם מתירין אמירה לנכרי שגם זו גזירה,כמש"כ הרמב"ם בפרק ו'
מהלכות שבת שחכמים אסרו אמירה לנכרי דחיישינן שאם הגוי שבקשו ממנו לא
יבא ,יעשה את המלאכה בעצמו .זה פשט בלישנא קמא ,דאע"פ שזה איסור דרבנן
אסור לחולה שאין בו סכנה ,כי איסור הנאה שלא כדרכה הוא איסור דרבנן ולא
גזירה דרבנן.
הלישנא בתרא סוברת שהנאה שלא כדרך מותרת לגמרי ,אפילו שלא
במקום חולי .והדבר שמואל מעיר שמלשון הגמ' ,שהגמ' מתמה בפשיטות מידי דרך
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הנאה קעבידנא ,משמע דמותר לגמרי ,דאם לא כן הוה ליה למימר במקום חולי לא
גזרו ביה רבנן .וחזינן שאפילו שלא במקום חולי מותר לגמרי.
ע"פ ביאור זה של הלישנא בתרא מובנים דברי התוס' בקידושין )נו (:אהא
דאמרינן המקדש בערלה אינה מקודשת .והקשו התוס' הא שרי ליהנות ממנו שלא
כדרך הנאה ואמאי אינה מקודשת .ותמה המשנה למלך )שם ד"ה וראיתי( נהי
דמלקות ליכא אבל איסור דרבנן איכא ,ונשאר בצ"ע .אכן לפי השער המלך לישנא
בתרא סובר שזה מותר לגמרי אפילו שלא במקום חולי ,וכך מסביר הדבר שמואל.
יוצא שלפי שלשה מהלכים הראשונים יש לשון שסוברת שהנאה שלא
כדרך עדיין היא איסור דאורייתא .אכן לפי המהלך הרביעי ,אין איסור דאורייתא לפי
שתי הלשונות בכלל ,אלא או שזה איסור דרבנן ,או שזה מותר לגמרי .ומצינו שיטה
זו בראשונים :המרדכי בפסחים )סי' תקמה( בשם רבינו אבי העזרי כתב דכל
איסורים שבתורה שרי לאוכלן שלא כדרך הנאה או ליהנות מהן שלא כדרך הנאתן.
וכן דייק המשנה למלך בהלכות יסודי התורה שם ד"ה וראיתי מהתוס' בקידושין
בדף נו :ד"ה המקדש )כדלעיל( .וכן דייק מתוס' בכמה מקומות ובפרט בפרק כל
שעה :תוס' בדף כח .ד"ה תנן ובדף כט .ד"ה אין כופין )השני( בסופו .והש"ך ביו"ד
)סי' קנה ס"ק יד( מביא את הראבי"ה ואינו מעיר עליו ,ויוצא דסבירא ליה כוותיה.
וכן מביא הטור שיטת הראבי"ה באו"ח סימן תרי"ב.
רוב ראשונים סוברים שאיסור הנאה שלא כדרך הנאה הוא איסור דרבנן.
והם :הר"ן בסוגיין בדף ו :בדפי הרי"ף ד"ה מר בר רב אשי ,שהסביר דברי רבינא
מידי דרך הנאה קא עבידנא שהוא במקום חולי ,דשלא כדרך אסור מיהא מדרבנן
ובמקום חולי לא גזרו .וכן כתב הרמב"ן בתורת האדם והריטב"א ורבינו דוד
ומהר"ם חלאוה בסוגיין והרשב"א והריטב"א בקידושין דף נו :וכן הראה המשנה
למלך בהלכות יסודי התורה פרק ה' הלכה ח' ד"ה אבל) .וברמב"ם מהדורת פרנקל
הוא באות כא שבמשנה למלך(.
ויש שיטה שלישית שכבר הסברנו באריכות שאיסור הנאה שלא כדרך הוא
איסור דאורייתא ,וזה שיטת המגיד משנה בפרק ח' הלכה טז בהלכות מאכ"א
שדימה שלא כדרך הנאתן לחצי שיעור שאסור מן התורה .וכן דעת הלחם משנה
בפרק י' הלכה כב מהלכות מאכ"א.
הפני יהושע בדף כה :מדייק מרבינא ומר בר רב אשי דתרוייהו סבירא להו
דאיסור ערלה בחוץ לארץ הלכה למשה מסיני הוא ,ולא הלכות מדינה דהיינו מנהג
מדינה בעלמא ,וזה מחלוקת אמוראים בקידושין )דף לח .(:הפני יהושע מוכיח שאם
רבינא ומר בר רב אשי סוברים שזה מדרבנן היה מותר גם בחולה שאין בו סכנה
אפילו כדרך הנאתן לפי שתי הלשונות .אכן בספר טעם המלך כותב מהגמ' בברכות
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שרבינא ורב אשי סוברים שערלה בחוץ לארץ הוא מדרבנן וממילא מותר שלא
כדרך הנאה דהוי תרי דרבנן.
בספר שיעורי רבי שמואל על מסכת פסחים בפרקין באות ק"מ הקשה איך
יכול היה רבינא לסוך שמן של ערלה על בתו .נהי דהוי רק איסור מדרבנן משום
שהוא שלא כדרך הנאתן והותר במקום חולי שאין בו סכנה לפי הלישנא בתרא
בגמ' ,אבל אכתי ביטל רבינא מצות עשה של שריפת ערלה שלומדים ערלה מכלאי
הכרם שטעון שריפה ,כפי שרש"י שמסביר על המשנה בתמורה בדף לג ,:ובכלאים
מקרא מלא הוא מלא תוקדש תוקד אש ,ואם כן גם ערלה הוא מדאורייתא .החת"ס
)או"ח סי' קפ ,יו"ד סי' רפו( מביא דיעה בד"ה והנה דסבירא ליה שמצות שריפה גם
בערלה וגם בכלאי הכרם אינה מצוה חיובית כמו שריפת חמץ אלא מצוה קיומית,
שלא מצינו בשום מקום בש"ס שחייב לשרוף ערלה .גם הרמב"ם רק מביא את
הלכה לשרוף ערלה דרך אגב ,כשמונה את הנשרפין בהל' פסולי המוקדשין בפרק
יט הלכה י' .וגם אומר החת"ס שאף פעם לא ראה רבותיו ששרפו ערלה .וממילא י"ל
שרבינא לא שרף את הערלה כי אין חיוב לשרוף .וזה הפשט במש"כ המנחת חינוך
במצוה רמו בשם הפני יהושע שהחיוב לשרוף ערלה הוא רק מדרבנן ,שמדאורייתא
אינו מחוייב לשרוף ערלה ובמקום צורך אולי אינו צריך לשרוף כלל.
אכן ר' עקיבא איגר בגליון הש"ס בתמורה בדף לד .הקשה על רש"י
בתמורה שכותב שהנשרפין לא יקברו דילמא משכח להו איניש ואכל להו .והקשה
ר' עקיבא איגר ,ולמה לא הביא דכיון דמצותו בשריפה פשיטא דלא יקבר לבטל
מצותו .הרי רואים שר' עקיבא איגר סובר שהשריפה היא מצוה חיובית שאם אינו
מקיימה מבטל מצות עשה .ולפי זה הדרא קושיין לדוכתא ,למה רבינא לא שרף
הערלה.
אפשר להציע תירוץ שני ע"פ דברי הכפות תמרים בסוכה )לד :ד"ה של
ערלה( והמנחת חינוך )מצוה רמ"ו( בשם הפני יהושע בברכות בסוגיא דצלף דערלת
חוץ לארץ אינה בשריפה .וכיון דמעשה דרבינא היה בבבל אין לו חיוב שריפה .אכן
מתוס' בסוכה )לה .ד"ה לפי( משמע שגם בחוץ לארץ יש מצוה לשרוף.
אבל אפשר להציע תירוץ שלישי מהספר באר אברהם דאומר שלפי רוב
ראשונים אין איסור תורה בשלא כדרך הנאתן .וא"כ לא מסתבר שהתורה תחייב
שריפה במקום שעדיין אפשר ליהנות ולהשתמש בדבר בדרך היתר .ודין שריפה
יהיה רק כאשר אדם אינו חפץ להשתמש בדבר האסור שלא כדרך הנאה .תוס'
בתמורה )לג (:הקשה על רש"י איפה ההיקש הזה בין ערלה לכלאי הכרם מופיע
בש"ס .על כל פנים החיוב שריפה הוא רק כאשר אדם אינו רוצה להשתמש בחפץ.
אכן במעשה דרבינא היה צורך להשתמש בחפץ .וזה הביאור במש"כ החת"ס שיש
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רק מצוה קיומית לשרוף ערלה .וזה יתרץ גם את הקושיא של ר' עקיבא איגר על
רש"י .כי לפי רש"י אדם אינו מבטל את המצוה של שריפה כי רש"י יסבור כרוב
ראשונים שאין איסור תורה בשלא כדרך הנאתן .ואם אדם רוצה להשתמש שלא
כדרך הנאתן בגלל שזה רק איסור דרבנן ויש צורך ,מותר לו להשתמש בו ואין מצוה
לשרוף כי המצוה רק קיומית ופה יש צורך לזה .ולכן רש"י לא כתב שאינו יכול
לקבור מפני שמבטל מצות שריפה אלא את משום שאם יקברו דילמא משכח להו
אינש ואכיל להו.
מצד שני אולי ר' עקיבא איגר ביסס את קושיתו על הנחת המגיד משנה
ולחם משנה שגם שלא כדרך הנאה הוא איסור דאורייתא ואז שפיר אמרינן שיש
מצוה חיובית לשרוף איסורי הנאה הנשרפין .ואפשר לומר שמזה גופא למדו המגיד
משנה והלחם משנה שיש איסור דאורייתא בשלא כדרך הנאתן משום שראו ההיקש
של ערלה לכלאי הכרם שבשריפה ולא היה נראה להם שהתורה תחייב שריפה אם
יש אופן להנות מאיסורי הנאה בדרך היתר.
ואפשר לשאול שכלאי הכרם אסורין ולוקין אפילו שלא כדרך הנאה – כך
אומרת הגמ' בפסחים )כד (:משום דלא כתיב בהו אכילה .א"כ לפי רש"י בתמורה
שיש היקש בין ערלה לכלאי הכרם איך לומדים ההיקש ,הרי לפי החת"ס מצות
שריפה לגבי ערלה היא מצוה קיומית ולגבי כלאי הכרם היא מצוה חיובית .ובאמת
החת"ס עצמו לומד שגם לגבי כלאי הכרם מה שהתורה כתבה תוקדש תוקד אש היא
גם כן מצוה קיומית.
הבאר אברהם מביא קושית הקובץ שיעורים )אות קד( שהקשה על ההיקש
בין ערלה וכלאי הכרם ,שהרי בכמה דינים שונה ערלה מכלאי הכרם :ראשון ,בכלאי
הכרם לוקין שלא כדרך הנאתן ובערלה אין לוקין .שנית ,בכלאי הכרם גם הקש
והעצים אסורים בהנאה ובערלה רק הפירות אסורים בהנאה .ושלישית ,האיסור
הנאה בערלה ילפינן מקרא יתירא ולא מכלאי הכרם .וכאשר מדובר בדין שריפה
לומדים ערלה מכלאי הכרם ,ונשאר בצריך עיון .ואומר הבאר אברהם שאע"פ
שבכלאי הכרם הכל נשרף ,גם הקש והעצים ,ובערלה רק הפרי נשרף ,אין זה מעכב
ללמוד זה מזה ,והא כדאיתא והא כדאיתא ,דמה שאסור בהנאה ,על זה אמרה תורה
שישרף ובכלאי הכרם שאי אשפר להשתמש בשלא כדרך הנאה כי גם על זה לוקין,
יש חובה לשרוף .אכן בערלה ושאר איסורי הנאה שיש רק איסור דרבנן שלא כדרך
הנאה לפי רוב ראשונים ,אין לומדים חיוב לשרוף כאשר זה עומד לשימוש .אכן
באמת כאשר זה אינו עומד לשימוש אז לומדים ערלה מכלאי הכרם שיש דין שריפה
דווקא ולא קבורה הלכה למעשה.

 

 
 
כתב הגר"א וסרמן זצ"ל בקובה"ע )מח:ז( וז"ל" ,עיין בשבועות יח,.
היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ימתין עד שימות האבר כדי לפרוש
באבר מת .וע"ש בגמ' דלמ"ד משמש מת בעריות חייב הטעם הוא משום דאנוס
הוא ,ופירש"י דמה יש לו עוד לעשות וכו' .ותקשי לכל השיטות )דסברי דאיכא
יהרג ואל יעבור באיסור נדה( דהרי בידו לחתוך את האבר בסכין שלא יצטרך
להוציאו .ועוד צ"ע ,אמאי לא נימא שלא יזוזו ממקומן כלל כל ימי חייהם עד
שימות אחד מהן ,וצ"ע" ,עכ"ד בקיצור לשון קצת.
ונר' אולי לתרץ קושייתו ע"פ יסוד בסוגיא דיהרג ועל יעבור .די"ל דאין
החיוב ליהרג משום חומרת העבירה ,אלא יסוד החיוב ליהרג הוא משום חומרת
קירבה לעריות בכללותן .וכמו שמצינו בדינא דאביזרייהו ,דאע"פ דאין העבירה
חמורה כ"כ מצד עצמה אינה נדחית אף במקום פיקו"נ )כגון לא תקרבו לגלות
ערוה דכתב הר"ן דהוי בכלל אביזרייהו(.
ואם כנים הדברים דאביזרייהו הוו בכלל יהרג ואל יעבר לא משום
חומרתן אלא משום דעל ידן איכא קירבה לעריות בכלל ,אפשר לומר גם איפכא,
דאף בעבירה חמורה אם אינה בכלל קירבה לעריות אינה בכלל הדין דיהרג ואל
יעבור .וי"ל לפ"ז דפרישה ,אף דהוי בכלל המעשה ביאה להתחייב על הנאתה
כרת ,אינה בכלל קירבה לעריות ליהרג עליה ,דאינה קירבה לעריות אלא פרישה
מעריות .ומיושב קושיית הגר"א וסרמן.
שו"מ במנחת שלמה קמא )סי' ז' ב:ב( דכתב כיסוד דילן מסברא
בעלמא וז"ל )סוד"ה גם צ"ע דבכה"ג(" ,וחושבני דמה שקנאים פוגעין בו הוא
רק בגלל ההתקרבות אל הנכרית וכו' ,וכיון שכן אפשר דעל פרישה באבר חי לא
אמרינן שיהרג ולא יפרוש" .ובסוף דבריו )סד"ה גם צ"ע דלדבריהם( העלה
כדברינו דאין כל דין יהרג ואל יעבור בפרישה מעריות" ,דאף שגם על אביזרייהו
דעריות יהרג ואל יעבור מ"מ על פרישה מעריות אין נהרגין אפי' באבר חי".
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

תירוץ לקושיא עצומה של הגר"א וסרמן ויסוד דין יהרג ואל יעבור בעריות

89

ולכאו' לפי דברינו בתירוץ הקושיא משבועות יח .יש ראיה גדולה לסברת רבינו
הגאון רש"ז ,וברוך שכוונו לדבריו.
)וע"ש בהמשך דברי המנחת שלמה דהסתפק אם אפשר לקדש אשה
ע"י פרישה מביאה .ולכאו' הבין דכיון דאינה קירבה להאשה אלא פרישה ממנה
יש סברא לומר דאינה נחשבת כמעשה ביאה גמורה .ואע"פ דחייב עליה כרת אין
בה כח לקנין אישות ,וע' בכל בזה דלא באתי אלא להעיר(.

 

 
כתבו התוס' )יבמות נג :ד"ה אין אונס וסנה' עד :ד"ה והא אסתר(
דילפינן לענין גילוי עריות דאשה תעבור ואל תהרג משום דהויא קרקע עולם,
מדין רוצח ,דדין מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דההוא גברא סומק
טפי קובע דאינו יכול להציל את עצמו ע"י עשיית העבירה )רציחה באונס,
דהוקשה לגילוי עריות באונס( בידים; מיהו יכול להציל את עצמו אם אינו עושה
את העבירה בידים ,דהיינו במצב שב ואל תעשה ,וס"ל לתוס' דכיון דילפינן האי
דינא דקרקע עולם גבי גילוי עריות מדין רוצח ,אתא אפילו לשיטת רבא בסוגיא
שם.
אולם נחלק הרמב"ם על תוס' )הל' יסודי התורה פ"ה ה"ב( ולא הביא
את דין קרקע עולם .וידוע באור מרן הגר"ח הלוי זצ"ל )שם בחיבורו( ,דס"ל
להרמב"ם דאין דין מי יימר דדמא דידך וכו' דין שב ואל תעשה ,אלא דס"ל דדין
מי יימר וכו' היינו דאין פקוח נפש דוחה את איסור רציחה; ועיין דברי מרן
הגר"ח דע"כ לא ס"ל להרמב"ם כאביי דאשה תעבור אגילוי עריות ואל תהרג
מדין קרקע עולם ,דלסברת הרמב"ם ,לא שייכא דין מי יימר לענין קרקע עולם
כלל.
ונראה דפלוגתת תוס' והרמב"ם בענין מי יימר וקרקע עולם תליא
אעצם דין יהרג ואל יעבור דג' עבירות החמורות .עיין בתוס' בסנהדרין שם:
"והא דלא פריך הכא והא אסתר עריות הואי דקים ליה דמהני טעמא דקרקע
עולם לענין דלא מיחייב' למסור עצמה משום עריות דהא מרוצח ילפינן ...אבל
לענין חילול השם משום פרהסיא לא ס"ד דמהני טעמא דקרקע עולם ".הרי ס"ל
לתוס' דעיקר דין יהרג ואל יעבור נאמר אצל ג' העבירות החמורות משום עצם
חומרייהו ,ויש דין נוסף ליהרג ולא לעבור משום חילול ד' כשנאנס בפרהסיא.
]ועיין בדברי רבינו דוד )פסחים כה .ד"ה ואם תשאל ,כה :ד"ה מכל ממקום(
דמשמע דס"ל נמי כזה [.מיהו ,מוכח בדברי הרמב"ם )הל' יסוה"ת פ"א הל' א'-
ב'( דכל חיוב ליהרג ולא לעבור הוי משום קידוש ד' וחילול ד' גרידא ,ולא
משום חומר העבירה; דהיינו דס"ל להרמב"ם דעשיית ג' העבירות הויא בעצם
חילול ד' וע"כ יהרג ואל יעבור.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

יהרב ואל יעבור ואונס

91

]והא דס"ל לבעל המאור )סנה' יח .בדפי הרי"ף( דאפי' אצל גלוי
עריות יעבור ואל יהרג אם המאנס עושה להנאת עצמו ,י"ל דס"ל דהמחייב
למסור את נפשו היינו חילול ד' ,אלא דפליג אהרמב"ם בהא דס"ל להרמב"ם
ד , ובעל המאור ס"ל דאין עצם עשייתן
חילול ד' אלא דמיחייב ליהרג בענין ד עשיית העבירות הויא חילול ד',
דהיינו דנעשית העבירה כדי להעבירו על הדת[.
על פי זה היה נראה לפרש דשפיר פליגי תוס' והרמב"ם בדין קרקע
עולם כפי שיטתייהו בעיקר דין יהרג ואל יעבור .כיון דס"ל לתוס' דדין יהרג ואל
יעבור היינו מפאת חומר העבירה ,ס"ל דשפיר מהני דין קרקע עולם ,דהוא דין
שב ואל תעשה ,דהא קילא עבירה הנעשית בדרך שב ואל תעשה מעבירה
הנעשית בידים ,ולהכי ס"ל לתוס' דכו"ע ס"ל דנוהג דין ופטור דקרקע עולם אצל
אשה הנאנסת בגילוי עריות .מיהו כיון דס"ל להרמב"ם דדין יהרג ואל יעבור
היינו מפאת קידוש ד' וחילול ד' ולא משום חומר העבירה ,שפיר ס"ל דלא מהני
דין קרקע עולם ,דאין שב ואל תעשה מהני כלל במקום חילול ד'] .וע"כ ס"ל
להרמב"ם נמי דאין דין מי יימר דרציחה דין שב ואל תעשה אלא דין אחר,
דהיינו דאין פקוח נפש דוחה את איסור רציחה; וכ"ה שם להדיא בהלכות יסודי
התורה )פ"ה ה"ז([.
ועיין עוד שם בדברי הרמב"ם )הל' ד'( ,וז"ל ואף על פי כן מפני שעבר
באונס אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג
באונס שאין מלקין וממיתין אלא לעובר ברצונו בעדים והתראה .שנאמר בנותן
מזרעו למולך ונתתי אני את פני באיש ההוא ,ומפי השמועה למדו ההוא לא אנוס
ולא שוגג ולא מוטעה :ומה אם עבודה זרה שהיא חמורה מן הכל העובד אותה
באונס אינו חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין ,קל וחומר לשאר מצוות
האמורות בתורה .ובעריות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר עכ"ל.
משמע דהרמב"ם לא ס"ל דהעובר באונס היה חייב מיתה או מלקות אי
לאו דהתורה פטרתו ,אלא דס"ל דבאמת לא היה העובר באונס חייב מיתה או
מלקות כלל ,שהרי ס"ל דלומדין את פטורו ממיתה ומלקות מפטורו מכרת,
ופטור זה היינו משום דלא עבר בדרך שהיה יכול ליחייב כרת .כלומר ,כיון
דילפינן פטורא ממיתה ומלקות דהעובר באונס מפטורו מכרת ,ועצם פטורו
מכרת היינו מפאת חסרון הזדה )ולא מפאת נוכחות אונס( ,דהוא חסרון בעצם
עשיית העבירה ,ע"כ פטורו ממיתה ומלקות נמי הוי מפאת חסרון במעשיו ולא
דבעצם היה חייב מיתה ומלקות אי לאו דחידשה תורה דאנוס פטור.
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עיין בהלכות סנהדרין )פ"כ ה"ב( שכתב" ,ולנערה לא תעשה דבר ,זו
אזהרה לבית דין שלא יענשו את האנוס ".ועיין בהשגות הרמב"ן לספר המצוות
)ל"ת רצ"ד( דנחלק על הרמב"ם וכתב דקרא דולנערה לא תעשה דבר "הוא
שלילות לפטור הנערה האנוסה ...ולא אזהרה ".הנה ס"ל להרמב"ן דאי לאו קרא
דולנערה לא תעשה דבר ,היה האנוס חייב מיתה ,וחידשה התורה בהאי קרא
דפטור .ואילו ,ס"ל להרמב"ם דמעולם לא היה האנוס יכול ליחייב ,דחסר הזדה;
מיהו ,כיון דכן עבר )בדעת ,עיין להלן( ,הזהירה התורה את בית דין שלא לענשו.
ועיין בתוס' ביומא )פב :ד"ה מה רוצח( וביבמות )נג :ד"ה אין אונס(
דס"ל כמו הרמב"ן דקרא ולנערה לא תעשה דבר פוטר את האנוס ממיתה,
ומשתמע התם דס"ל דאי לאו האי קרא היה חייב האנוס מיתה.
ונראה דפלוגתת תוס' והרמב"ם תליא אהגדרת דין הזדה גבי מעשה
עבירה .הרמב"ם ס"ל דהזדה היינו  ;להכי ס"ל דהעובר באונס פטור ממיתה
ומלקות משום דלא עבר במזיד ,דהיינו ברצון ,וע"כ ל"צ קרא מיוחד לפטרו,
דלא עבר בהזדה כלל .מיהו ס"ל לתוס' דהזדה גבי עבירה היינו  ,וע"כ
העובר באונס שפיר עובר בזדון דיודע מה שעושה ועושה בדעת ,הגם דחסר
רצון; לפיכך ס"ל לתוס' דצריכינן קרא מיוחד לפטרו.
עפ"ז אפשר לבאר דטעמא דס"ל לתוס' דדין יהרג ואל יעבור הוי מפאת
חומר העבירה היינו משום דס"ל דהעובר באונס עושה עבירה שלימה ,רק
דחידשה התורה דפטור ממיתה ,וע"כ גבי ג' עבירות החמורות ,כיון דהעובר
באונס עובר עבירה חמורה שלימה ,קבעה התורה דיהרג ואל יעבור אא"כ יש
מצב של קרקע אולם )שב ואל תעשה( ,דע"י שוא"ת ,אין העבירה עדיין
בשלימותה ,ובכה"ג תעבור האשה ואל תיהרג .מיהו ,אפשר לומר דכיון
דהרמב"ם ס"ל דעבירה הנעשית באונס אינה עבירה שלימה ,דחסרה הזדה ,ס"ל
דלא חייבתה תורה ליהרג ולא לעבור מפאת חומר העבירה ,אלא מפאת דין
קידוש ד'.
עיין בהלכות איסורי ביאה )פ"א ה"ט(" :אנוס פטור מכלום ...בד"א
בשנאנס הנבעל .אבל הבועל אין לו אונס שאין קישוי אלא לדעת ".ועיין שם
בהשגת הראב"ד" :יש אונס שהוא פטור כגון שהוא מתכוון לאשתו ותקפתו
אחת מן העריות והביאתו עליה או שדבקוהו עכו"ם עליה ".ועיין שם במגיד
משנה )ד"ה בד"א( שכתב דהרמב"ם יודה להראב"ד .מיהו ,הרמב"ם לא כתב
שם את הפטור שהביא הראב"ד ,ולפי פשטות דברי הרמב"ם אינו מודה
להראב"ד.
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ונראה לומר דאזיל הרמב"ם בזה לשיטתיה דהזדה היינו דנעשית
העבירה ברצון ודאונס הוי חסרון רצון; וע"כ כיון דאין קישוי אלא לדעת
)יבמות נג :בשם רבא( ,ע"פ דין יש רצון בשעת קישויו דהאיש הנאנס ,בין
בשעה שנתקשה בתחילה ובין בשעה שנשאר בקשויו בשעת ביאה .וכיון דכן,
דיש לו רצון ע"פ דין כל זמן שנשאר בקשויו ,לעולם יתחייב על ביאתו באונס,
אפי' נתקשה מתחילה לאשתו ותקפתו ערוה או דבקוהו לערוה ,דבשעת ביאת
הערוה הרי ע"פ דין יש לו רצון לביאתו ,דהיא ביאת גילוי עריות .מיהו ,נראה
לומר דהראב"ד ס"ל דהזדה היינו דנעשית העבירה בדעת ,כשיטת התוס'; ע"כ
כשהאנוס לביאת ערוה כיון )דהיינו שהיה בדעתו( לאשתו ותקפתו ערוה או
דבקוהו לערוה ,שפיר מיקרי אונס ,דלא כיון לזו ,דהיינו שכן לא היתה בדעתו,
דהא כיון והיתה דעתו לאשתו] .עפ"ז ,אין קישוי אלא לדעת ,להבנת הראב"ד,
היינו דאזלינן בתר כונתו ודעתו ולא פטרינן ליה בתורת אונס מפאת חסרון
רצונו; כלומר דדין אין קישוי אלא לדעת הוי מניעת פטור אונס .מיהו לפי
הרמב"ם ,דין אין קישוי אלא לדעת היינו דקבעה התורה דע"פ דין יש כאן רצון.
כלומר ,דין אין קישוי אלא לדעת אינו דין מניעת פטור ושם אונס אלא הרי הוא
דין של נוכחות רצון[.
ועיין עוד בתוס' ביבמות )נג :ד"ה אין אונס( שכתבו דהאוקימתא
בסוגיא התם דאנסוהו עכו"ם ובא עליה ,דגבה שייכא דין אין קישוי אלא לדעת,
"איירי כשהעובדי כוכבים מדביקים אותו על הערוה ואי אפשר לו להשמט אם
לא ע"י שיהרג וקאמר רבא דיש לו למסור עצמו ליהרג אם יודע שאי אפשר לו
אם לא יתקשה דאין קישוי אלא לדעת וחשיב כעושה מעשה אבל אם יש קישוי
שלא לדעת או שהיה מקושה או שיודע שלא יתקשה אין חייב למסור עצמו כיון
שהוא אינו עושה שום מעשה והוי כקרקע עולם ".וכן הוא בתוס' ביומא )פב:
ד"ה מה( .ואיכא לאקשויי היאך חשיב מעשה קישוי קודם הביאה כמעשה של
הביאה עצמה כדי שלא יחשב הבועל כקרקע עולם ,דהא אין מעשה קישוי
דהבועל בענין זה נעשה דוקא בשעת הביאה ולא מיד קודם כניסת האבר בשביל
עצם הביאה.
ונראה לומר דאזלי בזה התוס' בשיטתייהו בדין הזדה ואונס ,דדעת
)כונה( קובעת את חיובא; וכיון דנתכון האיש האנוס בשעת מעשה קישויו
לביאת הערוה ,דהיינו דכן היתה אז בדעתו ,וכיון דקישוי הוי צורך ביאה ,נמצא
דכונתו ודעתו בשעת מעשה קישוי לביאת הערוה משייכות ומקשרות את מעשה
קישויו לביאתו ,ולהכי אינו כקרקע עולם בביאתו כשנתקשה לביאת הערוה מיד
קודם כניסת האבר בשביל עצם מעשה הביאה .ומאידך גיסא נמי שפיר מובנים
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דברי התוס' דאם היה כבר מקושה )בהיתר ,לאשתו( ודבקוהו עכו"ם לערוה,
יעבור ואל יהרג ,דכיון דאין כונתו ודעתו בשעת מעשה קישוי לביאת ערוה ,ע"כ
אין מעשה קישויו שייך ומקושר לביאתו.
מיהו ,הרמב"ם ס"ל דחייב בכל ענין ,דאין הזדה דין של כונה ודעת
אלא של רצון ,וכיון דלפי דין אין קישוי אלא לדעת אמרינן דיש לו רצון בשעת
קישויו ,האנוס לביאת ערוה חייב בכל ענין ,אפילו נתקשה לאשתו ודבקוהו
לערוה ,דע"פ דין יש לו רצון בשעת ביאתו ,ואין חסרון דעתו וכונתו לערוה אם
נתקשה לאשתו מהני.
הנה אית דגרסי "אף נערה מאורסה הרג ואל עבור" ,ופירש הר"י
)פסחים כה :תד"ה אף נערה( ,הר"ן )שם בחי' ד"ה ולפיכך( ואחרים )עי'
בריטב"א שם ד"ה מה רוצח( דאף דבעלמא הויא איתתא כקרקע עולם ,משכחת
לה דתהרג היא ואל תעבור בכה"ג דאמרו לה עכו"ם שתביא את הערוה עליה
)דהוי מעשה בידים( ,דאז אינה כקרקע עולם .מיהו עיין בחידושי רבינו דוד )שם
ד"ה וא"ת ולאביי(" :משכחת לה כגון שאנסוה גוים שתחזור אחר האיש להבעל
לו ,או כגון שעלתה לבה טינא ".ואיכא לאקשויי אפירושיה ,דהא לפי פירושו
אין מעשיה בידים חלק דהעבירה עצמה ,דעדיין נעשית העבירה בדרך שב ואל
תעשה )קרקע עולם(; וכן הקשו ברשימות לרבינו דוד.
ואיכא לתרוצי דס"ל לרבינו דוד דקרקע עולם אינו ענין שב ואל תעשה,
אלא הרי הוא ענין של  ,דגזרה התורה דלאנוס שאינו
עוסק כלל בעבור עשיית העבירה ,יש דין  ,ורק בכה"ג גבי ג'
העבירות החמורות יש פטור מלמסור את עצמו ויעבור ואל יהרג .לפיכך ס"ל
לרבינו דוד דהליכת האשה אחרי האיש להבעל לו ,וכדומה ,מבטלת את דין
קרקע עולם ,דבכה"ג הרי היא עוסקת בעבור העבירה ולא חל דין קביעות אונס
גמור ,הגם דאין האשה עושה שום מעשה בידים בשעת העבירה עצמה.

 

 
דין יהרג ואל יעבר מתחלק לשלשה קטיגריות שהם :שלשה חמורות,
פרהסיא ,ושעת השמד .כידוע דין שעת השמד שונה משאר הקטיגוריות בכך
שחייב למסור את עצמו אף על "מצוה קלה ".וכך מפורש בגמ' במסכת סנהדרין
)עד (.וז"ל:
כי אתא רב דימי א"ר יוחנן לא שנו אלא שלא בשעת שמד אבל
בשעת שמד אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור כי אתא רבין אמר
רבי יוחנן אפי' שלא בשעת שמד לא אמרו אלא בצינעא
אבל בפרהסיא אפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור מאי מצוה קלה
אמר רבא בר רב יצחק אמר רב אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא.
יש לעיין מהי אופיה של המצוה ליהרג ולא לעבור על מצוה קלה בשעת
השמד ומהו הגורם של חיוב זה? שאלות אלו לא נשאלו בגמרא בפירוש ,אבל
נראה שהראשונים מתייחסים אליהן ,והן מגדירות את רוב הפרטים והנפקא מינות
להלכה של הסוגיא.
יש לומר שהגורם ליהרג ולא לעבור הוא דין של קידוש השם .כמו שיש
תנאים מסוימים שבו אפשר לישראל לקדש שם שמים ,בשעת השמד ,כשישראל
נהרג במקום לעבור על מצוה קלה ,הוא מקיים מצות קידוש שם שמים .אנו נברר
בס"ד הבנה יותר מדויקת לקמן ,אבל בינתיים נקבל שזהו צד אפשרי ,וכך מבואר
בפירוש בשאילתות דרב אחאי )פ' וארא שאילתא מב( וז"ל :כי אתא רבין א"ר
יוחנן שלא בשעת השמד נמי בצינעה אבל בפרהסיא אית ביה קידוש השם וקרינן
ביה ולא תחללו את שם קדשי ואפי' מצוה קלה יהרג ואל יעבור ,עכ"ל.
לעומת זאת ניתן להבין שהחיוב למסור עצמו נובע מהעבירות הקלות
עצמן .בדרך כלל יש מצוה ליהרג ולא לעבור לעבירות מסויימות .רוב הזמן
הרשימה של עבירות שמחייב את האדם למסור את עצמו היא קצרה ,דהיינו רק
לעבירות של עבודה זרה ,שפיכות דמים ,וגילוי עריות .אבל לפעמים ,כמו בשעת
השמד ,אנחנו מרווחים את הרשימה לכלול אפילו מצוה קלה .ניתן להבין הגישה
זאת בשני אופנים.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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א( ניתן לומר שזה דין בעכו"ם ,שחוששים שאם יעבור על עבירה קלה
הגוים יחשבו שאפשר לדחות היהודים מלקיים מצוות .וכך מדויק ברש"י על
האתר ד"ה באפילו מצוה ,וז"ל :שלא ירגילו הגויים להמריך את הלבבות לכך
עכ"ל.
ב( לעומת זאת יתכן שזה דין בישראלים ,שחוששים שאם ישמעו
שישראל אחד עבר ולא נהרג וזה יגרום לרפיון וחלישה בקיום מצוות .ויתכן גם
שחוששים שאותו אחד שעבר העבירה יתחיל לעבור עבריות נוספות .ועיין ביד
רמ"ה על האתר ,וז"ל :אבל בשעת השמד אפילו בשאר עבירות יהרג ואל יעבור
מפני קידוש השם ותו משום דאתי למסרך עכ"ל.
נראה שיש כמה נפקא מינות בין שתי ההבנות הללו.

 
הגמ' בסנהדרין )שם( אומרת שלפי רב יש להגדיר מצוה קלה כ"ערקתא
דמסנא" .פירוש המילים אלו הוא "שרוך הנעל ",אבל קשה להבין מה האיסור
בזה.
רש"י ותוס' על האתר מפרשים ערקתא דמסנא כמו מנהג .כלומר,
היהודים נהגו לקשור את הנעליים שלהם באיזה דרך מסויים – או הצבע או הקשר
עצמו – ואם בא עכו"ם ומנסה לאנוס אותנו לשנות את מנהגנו או ליהרג אנו
חייבים למסור עצמינו על כך .ענין זה מבואר באופן ברור בתוס' שבת )מט .ד"ה
נטלם ,לגבי המעשה של אלישע בעל כנפיים ,שנחקור לקמן( ,וז"ל:
ואף על גב דאמר בסנהדרין )עד :ושם( בשעת גזרת המלכות
אפי' על מצוה קלה יהרג ואל יעבור ואפילו לשנויי ערקתא
דמסאנא אסור היינו משום דבשינוי ערקתא מתנהג כעובד
כוכבים ודומה שמוציא עצמו מכלל ישראל אבל הכא אינו
עושה כלום אלא שאין לו תפילין בראשו שעה אחת והרבה
ישראל שאין להם תפילין כמותו.
כלומר ,ההנהגה במנהגים של כלל ישראל מזהה את הישראלי באופן
מטפיסי עם כלל ישראל ,ולכן ביטול המנהג מהווה ניתוק היחיד מכלל ישראל
באופן ממשי .וכן רואים בגמ' ביבמות )מז ,(.וז"ל גר שבא להתגייר בזמן הזה
אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים
דחופים סחופים ומטורפין ויסורין באין עליהם עכ"ל ,ורק לאחר כן מודיע לו
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עונשין של עבירות וטרחת המצוות .אמר מורינו ורבינו הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל
שאם הגר מעוניין בעול מלכות שמים ולקיים כל תרי"ג מצוות ,אך אינו רוצה
1
להצטרף לכלל ישראל וגורלו ,אז הוי העדר בגירות שלו.
לחלופין ,יש פוסקים שלמדו שיש בשינוי ערקתא דמסנא משום איסור
דרבנן או דאורייתא .המחלוקת לגבי חומרת האיסור היא דיון למצוא גבול כדי
להגדיר כדין יהרג ועל יעבור .עיין ברא"ש בסנהדרין פרק ח הלכה ג ,הרי"ף שם
)יז ,(:והרמב"ם הלכות יסוה"ת פרק ה הלכה ב ,וראה הכס"מ בהל' יסוה"ת
בהלכה א שמסביר וז"ל:
והתימא על רבינו שכתב אפי' על מצוה משאר מצות דמשמע
דדוקא מצוה אבל לא מנהג .ואפשר שרבינו היה מפרש ערקתא
דמסאנא כמו שפי' הרי"ף שהיו רצועות ישראל משונות כדי
שלא ילבשו מלבוש כותי שזו מל"ת היא כמ"ש בפי"א מהלכות
עובדי כוכבים שאין מתדמין לעובדי כוכבים לא במלבוש ולא
בשיער שנאמר ולא תלכו בחוקות וגו'.
הפוסקים האלו מייצגים את הגישה של "עבירה" לעומת הגישה של
קידוש ה'.

 
המסקנות שלנו בקטע הקודם יקבעו איך להבין את המקרה של אלישע
בעל כנפיים במסכת שבת )מט (.וז"ל:
שפעם אחת גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה על ישראל שכל
המניח תפילין ינקרו את מוחו והיה אלישע מניחם ויוצא לשוק
ראהו קסדור אחד רץ מפניו ורץ אחריו וכיון שהגיע אצלו נטלן
מראשו ואחזן בידו אמר לו מה זה כנפי יונה פשט את ידו
ונמצאו כנפי יונה לפיכך קורין אותו אלישע בעל כנפים.
והקשו המפרשים מדוע נטל אלישע את התפילה מראשו ,הלא לכאורה
זה שעת השמד וחייב למסור עצמו על מצוה קלה .הראשונים שסוברים שהמחייב
 1שמעתי ענין זה מהרב נחום סאוור שליט"א ,ששמע את זה מפי הגרי"ד .עיין עוד דברי
הרמב"ם הל' תשובה פרק ג הלכה יא וז"ל הפורש מדרכי צבור ואף על פי שלא עבר עבירות
אלא נבדל מעדת ישראל וגו' עכ"ל.
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של שעת השמד נובע מקידוש ה' יסבירו שמפני שהרבה יהודים הולכים בשוק
ללא תפילין בראשם ממילא אין בחליצת התפילין משום חילול ה' ולכן דבר זה
הותר .ועיין בתוס' בשבת שציינו לעיל שכותבים כן.
לעומת זאת ,המפרשים שלמדו שהמחייב של שעת השמד הוא העבירה
יסבירו שנהרגים ולא עוברים רק על מצות לא תעשה ,שהם חמורים יותר ,ולא
על מצות עשה שביטולם בשב ואל תעשה .ועיין בזה בדברי הרמב"ן הרשב"א
והריטב"א על האתר .אך גם ניתן לתרץ שאין חיוב להניח תפילין כל היום ,ועיין
בדברי הריטב"א שם וז"ל :ומסתברא דלא קשיא דהא מצות תפילין בחיוב תורה
אינו אלא בשעה שמקבל עליו עול מלכות שמים ,ולהניח כל היום הוא מדת
חסידות ,וכיון שכן לא היה יכול למסור עצמו עליהם על שאר היום ,עכ"ל.

 
יש להציע הסבר אחר לדין ערקתא דמסנא .במקום להדגיש את העובדה
שעוברים על המצוה ספציפית שהוא מנהג ,מצוה מדרבנן ,או מצוה דאורייתא,
ניתן גם לחלק בין אם עוברים על עבירה בקום ועשה או בשב ואל תעשה .אם נניח
שיהרג ועל יעבור בשעת השמד הוא דין בקידוש השם ,אז מסתבר לומר שהדין חל
על כל מיני מצות ,ואף ביטול מצוות בשב ואל תעשה כל עוד שיש חשש חילול
השם בביטולם .לעומת זאת ,אם המחייב הוא העבירה ,יתכן שרק נחייב למסור את
עצמו במקום שעובר על איסור בידים ,כלומר במקום איסור לא תעשה ולא במקום
ביטול עשה.
וכן מפורש בתוס' בשבת שהזכרנו שהמחייב של עקרתא דמסנא הוא
קידוש השם .לעומת זאת עיין בלשון הרמב"ן שציינו לעיל ,וז"ל:
ואי קשיא אלישע שהיה גוף נקי למה נטלן מראשו והא בשעת
שמד אפי' אערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור )סנהדרין עד,(:
ה"מ לעבור על מצות לא תעשה אבל אם גזרו לבטל מצות
עשה ודאי תבטל ואל יהרג דשב ואל תעשה שאני ,ועוד שהן
יכולין לבטל על כרחו שיניחוהו בבית האסורין וממילא תבטל.

 
הגמ' בסנהדרין אומרת שלפי רבא שיש לעבור ולא ליהרג על עבירה
בפרהסיא אם העכו"ם מאנס הישראל להנאת עצמו ,כגון לקצור עשבים בשבת כדי
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להאכיל בהמתו של העכו"ם .במקרה זה ,ברור שאין כוונת העכו"ם לגרום
לישראל לעבור על התורה ולחלל שם שמים ,אלא הוא מעוניין רק בבהמה שלו.
ויש לעיין אם דין זה של הנאת עצמן נוהג גם בשעת השמד?
דבר זה תלוי באופי הדין .אם המחייב למסור עצמו בשעת השמד הוא
דין בקידוש השם ,אז מסתבר שמפני שברור לגוים וגם לישראלים שאין כאן חילול
השם ,ממילא מותר לעבור ולא ליהרג .אבל אם המחייב של דין זה הוא העבירה
עצמה ,אז מפני שיש כאן עבירה חייבים ליהרג.
וכן מצינו בסיפור אסתר ,שבעל המאור בסנ' )שם( מסביר שאסתר היתה
מותרת לעבור את העבירה מפני שזה היה מצב של הנאת עצמו )הבעה"מ גם מניח
שיש כאן דין של שמד ,ונראה לקמן שזה לא פשוט לכל הדעות( .ראה גם הנימוקי
יוסף בסנ' שם ,וז"ל בהגדרת הנאת עצמו :שאין מתכוין הנכרי להעבירו מיראתו
אלא להנאת עצמו הוא מתכוין ,ואין כאן חילול השם ליהרג על כך עכ"ל.
מצד שני ,עיין במלחמות ה' שחולק על בעל המאור ואומר שהגמ' דוקא
ציינה מצב שאינה של שמד אלא של פרהסיא )שהוא ודאי דין של קידוש השם
לפי המלחמות ,משא"כ שמד(.

 
נחלקו המפרשים אם מותר או אפילו רצוי למסור את עצמו במקרה שאין
חיוב הלכתי ליהרג ,ויש לתלות שאלה זו בחקירתנו .אם נגיד שהמחייב למסור את
עצמו הוא מדין קידוש השם ,אז יתכן שיהיה לנו קידוש שם שמים עוד יותר גדול
ונפלא אם אדם מוסר את עצמו אף שאינו חייב לעשות כן .אך מאידך ,אם המחייב
הוא העבירה עצמה ,אז נצטרך להניח שכשם ש"וחי בהם" הוא גם מצוה ממילא
חייב האדם לשקול את כל המצוות ואסור לו ליהרג באופן כזה.
יש הרבה ראשונים שפוסקים שרשאי ללכת לפנים משורת הדין ולמסור
את עצמו ,ומתוכם התוס' )ע"ז כז :ד"ה יכול אפילו( ,הריטב"א ,הרשב"א ,הר"ן,
והרמב"ן )ארבעתן בשבת מט .(.אך הרמב"ם )הל' יסוה"ת פרק ה הלכה ד( פוסק
שאינו רשאי ליהרג.
מאד מעניין שיש כאן שיטה אמצעית ,שמובא בכסף משנה )שם ה"ד(,
וז"ל :וכתב בנימוקי יוסף דאפילו לפי סברת רבינו אם הוא אדם גדול וחסיד ירא
שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על
מצוה קלה כדי שיראו העם ולמדו ליראה את השם ולאהבו בכל לבם ,עכ"ל.
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אפשר לומר שיש לנו שיטה אמצעית ,או אולי אפילו מצב של "צווי
דינים".

 
במקרה שאדם היה חייב ליהרג ,והחליט לעבור ,מה דינו? שיתכן שהוא
נענש על העבירה או יתכן שהוא פטור שהרי זה כאונס? אם נגיד שהגורם של דין
יהרג ועל יעבור הוא הדין של קידוש השם ,אז אפשר להגיד שקידוש השם באמת
מצוה לכתחילה ,אבל בדיעבד האדם אינו נענש ,ועוד אולי נגיד שזה מוגדר כאונס
ופטור .לעומת זאת ,אם המחייב הוא העבירה ,אז מסתבר לומר שעבירה היא
באמת עבירה ,ועל עבירות מקבלים עונשין.
וכן מצינו מחלוקת בין הרמב"ם לבין הרמ"ך .כותב הרמב"ם בהל'
יסוה"ת פרק ה הלכה ד )אחר שפירש ענין שמד בהל' ג( וז"ל:
וכל מי שנאמר בו ייהרג ואל יעבור ,ועבר ולא נהרג הרי זה
מחלל את השם ,ואם היה בעשרה מישראל ,הרי זה חילל את
השם ברבים; וביטל מצות עשה שהיא קידוש השם ,ועבר על
מצות לא תעשה שהיא חילול השם .ואף על פי כן ,מפני שעבר
באונס ,אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית
דין ,אפילו הרג באונס.
ברור שהרמב"ם סובר שהמחייב של שעת השמד הוא קידוש ה' .אבל
הרמ"ך שם חולק על הרמב"ם והכס"מ מביא דבריו וז"ל :תמיהא לי ...וה"נ אם
עבד כוכבים באונס והתרו בו חייב מיתה ,עכ"ל .ככל שהרמ"ך נוגע ,עבירה היא
עבירה.

 
הנפקא מינה האחרונה בסוגיתינו היא איך נגדיר שעת השמד? אליבא
דגישת קידוש השם ,אולי נגיד שרק יש לנו שמד כאשר אומרים ליהודים דוקא
לעזוב את המצוות ,כי רק אז יש חילול השם .לעומת זאת ,יתכן לומר שכל עוד
שאומרים ליהודים לעשות עבירות ,ולא משנה שיהיה היהודים דוקא ,אלא אפילו
אם אומרים להרבה אומות לעשות עבירות ,ואין מעניין לאויב לפגוע באלוקי
ישראל דוקא ,בכל זאת זה נקרא עבירה וזה נקרא שמד.
ניתן לבחון שאלה זו במעשי ספר דניאל .דניאל מצא חן בעיני המלך
נבוכדנצר ,והשרים האחרים קנאו בו ,ואמרו לנבוכדנצר לגזור מיתה על כל אדם
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שמבקש כל דבר ממשהו חוץ מהמלך לשלושים יום .שמע דניאל את הגזירה,
והלך ישר לעלייתו ,פתח את כל החלונות ,והתפלל ג' פעמים .השרים מצאו אותו
והוציאו אותו ורצו להרגו על כך.
במקרה זה ,לא היה שום גזירה נגד עם ישראל ,רק נגד תפילה בכלל .אז
איך נסביר את מעשיו של דניאל – אף אחד הניח חרב חדה על צוארו .אדרבא,
הוא פרסם את הסירוב שלו! יש לומר שאכן ,בעצם זה היה שעת השמד והוא
הכניס את עצמו לחיוב הלכתית של מסירות נפש )ואז נצטרך להגיד או שתפילה
היא סוג של ערקתא דמסנא או שזה ראיה שמותר למסור את עצמו במקרה של
לפנים משורת הדין( .אך ניתן גם לומר שזה לא היה שעת השמד כי אין כאן גזירה
ליהודים דוקא )ומעשיו היו בכלל לפנים משורת הדין(.
וכן מצינו ראשונים שסוברים שאינו חייב למסור את נפשו על גזירה
שהיא נגד כל האומות .הנימוקי יוסף בסוגייתינו כותב ,וז"ל :והא דלא מקשה הא
אסתר שעת הגזירה הואי משום דלא מיקרי גזירה אלא כשהגזרה מיוחדת באומה
אחת לבד ,אבל אחשורוש לא על ישראל בלבד גזר אלא על כל מדינות מלכותו
עכ"ל .וכן הלח"מ סובר כן בשיטת הרמב"ם )הל' יסוה"ת שם הלכה ג( וז"ל :מה
שכתוב רבינו ויגזור גזרה של ישראל אפשר שכיון למה שכתב הר"ן בפ' במה
תומנין דכיון דלא אקשי גמרא והא אסתר שעת הגזרה הואי משמע דלא מקרי
גזרה אלא כשהגזרה מיוחדת באומה אחת לבד עכ"ל .וכן הביא הרמ"א להלכה
בשו"ע )יו"ד קנז:א(.
ויש שסוברים שחייבים ליהרג בשעה שגוזרים נגד כל האומות .עיין
הראב"ד בכתוב שם שלו )דסנהדרין יז :בדפי הרי"ף( שמביא סמך לשיטתו שיהרג
ועל יעבור גם במצב של הנאת עצמו ,וז"ל :מצלמו של נבוכדנאצר שלא נתכוון
אלא לכבודו להיות מוראו על כל העמים ,וחנניה מישאל ועזריה מסרו עצמן
לשריפה מפני שהיה בשעת השמד עכ"ל .עיין גם ברמב"ן ,ר"ן ,והריטב"א בשבת
)מט (.לגבי דניאל שהיה שעת השמד.

 
לעלוי נשמת חיים יהודה אריה לייב כהנשטם
)סבא של משפחת געלבטוך(
שכל בני בניו למדו אצלינו בישיבה
כל אורך ימיו השתדל במסירת נפש
להחזיק תורה בישראל ובפרט בעיר סינסינטי
גם עזר חסידי גור מאד
זכה להעמיד משפחה גדולה וחשובה
שגם הם הולכים בעקבותיו וממשיכים דרכיו בהחזקת התורה
יהי רצון שנשמתו תהא מליץ יושר לכל יוצאי חלציו ושהם
ימשיכו הלאה במסורה שהשאיר להם מתוך בריאות עושר וכבוד

 
 
איתא בפסחים )כה (:איתמר ,הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו ,אביי
אמר :מותרת ,ורבא אמר :אסורה .אפשר וקמיכוין כולי עלמא לא פליגי דאסור.
לא אפשר ולא מיכוין כולי עלמא לא פליגי דשרי כי פליגי בדאפשר ולא מיכוין כו'
ואליבא דרבי שמעון ,דאמר דבר שאין מתכוין מותר .אביי כרבי שמעון ,ורבא
אמר :עד כאן לא קא אמר רבי שמעון אלא היכא דלא אפשר ,אבל היכא דאפשר
לא .איכא דאמרי כו' כי פליגי דלא אפשר וקא מכוין כו' ואליבא דר' יהודה )ואילו
בדאפשר ולא מכוין בין לאביי בין לרבא שרי(.
רואים בסוגיא שמח' ר"י ור"ש בדשא"מ היא מח' כללית בכהת"כ ולא
רק לגבי מלאכת שבת) .ועי' תוס' יומא שמאריך לבאר ענין זה (.אלא שגם לפי"ז
צריכים לבאר הא "דלא אפשר ולא קא מיכוין" דלכו"ע שרי ,דאי הוה לא אפשר
היינו פסיק רישי' 1ומודה ר"ש בפס"ר דאסור )כתובות ו.(:
תוס' בסוגיין )ד"ה לא אפשר( מביא קושיא זו ומת' שודאי מדובר בכה"ג
שאינו פס"ר ו"דלא אפשר" היינו בלי טורח גדול כמו שמצינו לקמן בשלשול
האומנים לצורך תיקון קדש הקדשים 2.גם הרא"ש מביא קו' זו ומפרש שמדובר
 1יש לחלק ד'לא אפשר' היינו מצד מה שהוא צריך כגון בגרירת מטה גדולהדא"א
לישא אותה על כתיפו מחמת כבידות אלא צריך לגוררה ,משא"כ "פסיק רישיה" היינו מפאת מה
שהמטה בודאי תעשה חריץ .ונ"מ אם יש מטה שקשה לינשא אבל עדיין יש ספק אם תעשה חריץ
או לא ,דהיינו דלא אפשר ועדיין אינו פס"ר )עי' בסוגיא שבת כט (:ולא באתי רק להעיר.
 2לפי תוס' בקושייתו וגם למסקנא משמע דלא אפשר ופס"ר היינו הך אלא שבהו"א סובר "דלא
אפשר" פירושו כמשמעו דא"א בענין אחר ובתירוצו מחדש שגם מה שהדבר קשה לו לעשותה דרך
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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בשיכול לעצור נחיריו ולכן אינו נחשב פס"ר .אבל דעת הר"ן )חולין לב .בדפי
הרי"ף( היא שדין פס"ר לא נאמר באיסורי הנאה )שם מיירי במח' אי אמרינן
"ריחא מלתא" ,ומסביר הר"ן שא"א לומר דטעמא דמ"ד ריחא מלתא היא לפי
שנהנה מריח האיסור ,דהא ודאי אינו מכוין ליהנות מריח היין נסך וכה"ג שרי
לר"ש כדחזינן בגמ' דידן(.
ויוצא מזה דיש מח' גדולה אם הדין של פס"ר נאמר גם אצל איסורי הנאה
או רק בשאר איסורים .ועלינו להבין נקודת המח' ,ובפרט דעת הר"ן דמהיכא תיתי
לחלק כן ,ובאמת איפכא מסתברא דמצינו שהמתעסק )פי' נתכוין להגביה את
התלוש וחתך את המחובר( פטור בכהת"כ ואילו בחלבים ועריות חייב שכן נהנה
)כדאיתא בסנהדרין סב (:ולפ"ז היה לנו לומר גם בפס"ר שחייב אפילו במקום שלא
נתכוין ,היכא שנהנה.

 
חשבתי להסביר דעת הר"ן ע"פ יסודו של הגאון ר' יוסף ענגיל זצ"ל
בספרו אתוון דאורייתא )סי' כד( דלגבי איסורי הנאה אין המחייב של האיסור
 אלא  עצמה )ע"ש כמה ראיות שמביא ליסוד זה( 3.וביאר
היתר ג"כ נחשב "לא אפשר" .וכבר כמה זמן חיפשתי מהו גדר זה של "לא אפשר" אליבא דתוס'
והרא"ש ,דהיינו איך שמין "טורח גדול" .במקום אחר כתבתי ]בית יצחק תשס"ט עמ'  [473על ספיקו
של הרוקח באשת כהן מעוברת מה דינה ליכנס לבית הקברות אם זה טהרה בלועה ואם עובר במעי
זרה זר הוא והצעתי דשמא מותרת דנחשב "לא אפשר" ,וכבר פסק המג"א )או"ח שמג ס"ק ב'( דרק
על יש חיוב  מאיסורין ואילו  לא ,והגם שאסורה היא עדיין  בידים,
מתוך דנחשב "לא אפשר" אין זה בגדר "מאכילו" אלא "מפרישו" .וציינתי שם לגמ' בתמורה דף יא
"היא שלמים וולדה חולין )כגון פרה מעוברת( ושחטה בפנים מהו?" פי' האם זה נחשב חולין
שנשחטו בעזרה מפאת העובר או לא ובשפת אמת שם כ' שבעצם שאלת הגמ' היא גם במקרה
 ,ולפי' המסקנא שם לכאו' מותר אף לכתחילה הגם שהרמב"ם מביא הדין באותו לשון של
הגמ' )פי' אם שחטה כבר( אף שהי' מקום לומר שימתין עד שתלד .אלא מוכח דלא אמרינן כן.
ואפשר שטעמו הוא כמו שביארנו שבדבר שאי אפשר אינו בתורת "מאכילו" אלא "מפרישו" היינו
מה דא"א בענין אחר נשתנה מבחינה הלכתית הקום ועשה לשוא"ת כלפי העובר .ולכאו' ד' התוס'
אצלינו שהרחיבו הגדרת "לא אפשר" מסייעים קצת לדברינו.
3אחד מראיותיו הוא מה שהגמ' )חולין קטו (:מביא א' המקורות שבשר בחלב   ממה
שכ' גבי עריות "לא יהי'  "וגבי בב''ח כתיב "ואנשי  תהיון לי" ,מה להלן בהנאה אף כאן
בהנאה .העיר ר' יוסף ענגיל דחזינן דעריות עיקר המחייב היא הנאה דאי המעשה ביאה מחייב א"א
ללמוד ממנה לבב''ח .ורציתי להדגיש מצד שני שראיה זו מראה שלא רק גבי  כחלב המחייב
הוא ההנאה ולא המעשה אלא גם  כן ,והגם שכך מסתבר מצינו אלו שהבינו דרק בחלב
וכדומה למד הגר"י ענגיל כן דכ' חידושו גבי הכלל דמתעסק  ועריות חייב שכן נהנה.
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ע"פ זה הא דמתעסק )פי' שהוא פקח מצד ידיעת האיסור רק חסר ידיעה במציאות
הדבר ,וזה ההבדל בין שוגג למתעסק( בכהת"כ פטור ,משום שהמחייב הוא
מעשה העבירה ,ובמתעסק א"א לייחס המעשה אצלו ,אבל בחלבים ועריות חייב
שהרי קיבל ההנאה שאסרה רחמנא וזו עצמה גוף האיסור.
עפ"ז יש מקום לומר דכ"ז דאמרינן דמודה ר"ש בפס"ר שאסור היינו
בכהת"כ שקפידת התורה היא על )  דבמה שהוא פס"ר ,המעשה
מתייחס אליו( משא"כ באיסורי הנאה שהקפידא היא על  לבד ,לא
איכפת לן במאי דהוי פס"ר ,אע"פ שהמעשה מתייחס אליו מכ"מ אין המעשה
מחייב אלא ההנאה ובכה"ג דבאה אצלו בע"כ שריא.
בניגוד לזה דעת התוס' והרא"ש היא שגם לגבי איסורי הנאה המחייב
הוא ) עי' בבית יצחק תש"ס שביארנו שי' התוס' באריכות( ומשו"ה אי
מדובר במקרה דאיכא פס"ר המעשה מתייחס אליו ולכן מוכרחים להגיד שמדובר
במקרה שאינו פס"ר.

 
אלא שעדיין צ"ע ,שהמעיין בר"ן שם בהמשך דבריו יראה שדעתו היא
דמפאת  אין בעי' של ריחא מילתא הגם דהוה פס"ר אלא הבעי' היא
מצד )פי' דמה שהוא מריח היין לדעת מה טיבו נחשב אכילה( .וק'
טובא דמה הרויח במה שנחשב ריחא כאכילה ולא כסתם הנאה ,הרי המחייב של
מאכלות אסורות הוא ההנאה שבהם כדאמר שמואל דהמתעסק בחלבים ועריות
חייב  .וכבר למדנו שאצל איסורי הנאה )פי' איסורים שקפידת רחמנא
היא על קבלת הנאה ולא אמעשה עבירה( היכא דלא אפשר וקא מכוין שרי.
ונלע"ד שדעת הר"ן היא לחלק בין איסור אכילה לאיסור הנאה וההבדל
היא שהגם דיש הנאה בכל מאכלות אסורות ,עכ"ז יש  שאסר
רחמנא והוא  משא"כ באיסורי הנאה אין מעשה מיוחד של הנאה
שאסרתו תורה )לדוגמא למוכרו או להאכילו לבהמות( אלא כל מציאות שמביאה
הנאה לאדם אסורה.4

 4עי' בסוגיא בדף כא :לענין היתר נתינה לגר ומכירה לנכרי בנבילה שממנה לומדים דשריא נבילה
בכל דרכי הנאה )ואפי' הנאת הגוף כגון סיכה – עי' מל"מ הל' יסודי התורה פ"ה( ולא רק באותם
ב' אופנים .וזה עולה יפה עם דברינו שאין אצל הנאה מעשה מיוחד שנקרא מעשה ההנאה העיקרי.
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היוצא מזה שאצל מאכלות אסורות מודה הר"ן )לדעת התוס' והרא"ש
נגד האתוון דאו'( שהמחייב הוא   וכמשמעות הפסוק גופא "לא
תאכל" "לא תאכלו" "לא יאכל" ,משא"כ אצל איסורי הנאה בין אליבא דר' אבהו
דכל מקום שנא' לא יאכל ,לא תאכל ,לא תאכלו אחד אי' אכילה ואחד אי' הנאה
במשמע ובין אליבא דחזקיה דבעינן רבוי מיוחד לאסור הנאה )ועי' פסחים כא(:
אין מעשה הנאה מיוחד שאסר רחמנא אלא כל שיביא הנאה לאדם כמו מכירה
לנכרי או להאכילו לכלבים וכדומה אסור.
וזה מובן ע"פ יסוד האתוון דאורייתא שאצל איסורי הנאה אין המעשה
מחייב אלא קבלת ההנאה ,אלא שלדעת הר"ן רק   כגון מכירת
פירות ערלה או בב"ח הדין כן ואילו להאתוון דאו' גם   
5
הנאתן היא המחייב שלהם ולא מעשה העבירה.
עכשיו מובן מש"כ הר"ן שלמ"ד ריחא מילתא הכוונה שנחשב  ולא
סתם כנהנה דמה שנחשב כאוכל מביא אותנו לאיסור שהמחייב שלו הוא 
ובכה"ג פס"ר אסור.

 
הפנ"י מעיר על תוס' ,וז"ל ,וכי היכא מצינו לחלק באיסור דאורייתא בין
אפשר ללא אפשר אלא ע"י טורח גדול ,וזה דבר שאין הדעת סובלת ,דהא עיקר
פלוגתייהו דרבי יהודה ורבי שמעון היינו לענין מלאכת שבת ויו"ט וכי יעלה על
דעת שום אדם לומר שיתיר רבי יהודה לעשות מלאכה בשבת או אפילו ביו"ט
איסור דאורייתא היכא דלא אפשר לעשות בהיתר אלא ע"י טורח גדול או משום
הפסד ממון ,עכ"ל .ועוד הקשה דאיך קאמר הרא"ש שיכול לעצור נחיריו
דמשמעותו שאינו צריך אלא סגי מה שיכול לעשות כן .מכח קו' זו מסביר הפנ"י
דהאי דין "הנאה הבאה לו לאדם בע"כ" דשרי היא אך ורק מפני שנחשב 
 במה שהולך במקום שנמצא ריח של ע"ז .ומשו"ה אינו דומה למקרה של
מלאכת שבת דודאי לא שרינן עשיית  במקום טורח גדול או הפסד
6
ממון .ורק בנידון דידן דלא עביד מעשה וגם לא אפשר שרי.
 5ומה שאינו מביא שמואל מקרה של איסורי הנאה גרידא )כמו בב"ח או כלאה"כ( הוא שרק לגבי
אכילה ועריות מצינו וע"ז בא שמואל לומר דחייב שכן נהנה.
 6יש לדקדק דלפי"ז מה מקשה הגמ' ממוכרי כסות לענין איסור לבישת כלאים ,הרי יש בו מעשה
ולא דמי להנאת קול מראה וריח ,עי' תוס' יבמות דף צ :ד"ה כולהו .ולפי הפנ"י צריכים לומר שגם
בשעטנז האיסור הוא רק לאחר העיטוף ואינו בשעה שמתלבש.
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ולפי דברי הפנ"י יוצא דמה שמעמיד רש"י הגמ' במקרה של ריח ע"ז
אינו סתם דוגמא של איסור הנאה אלא דוקא כה"ג של הנאה הבאה ע"י ריחא או
מראה אמרי' היכא דלא אפשר וקא מכוין שרי דרק בכה"ג נחשב שוא"ת משא"כ
מלאכה בשבת או אכילת דבר אסור אף בדלא אפשר ודאי אסור.
ונראה דנפק"מ גדולה בין הפנ"י והאתוון דאורייתא ,שלפי דברי האתוון
דאורייתא ,לכאורה אין חילוק בין איסורי הנאה בשוא"ת לאיסורי הנאה בקו"ע,
דבתרוייהו כיון דאין המעשה סיבת האיסור ,בהנאה בע"כ שרי 7.דאי המחייב של
איסורי הנאה הוא ההנאה ולא המעשה ,מה לי בא לו ההנאה בקום ועשה מה לי
8
בשוא"ת ,סוף סוף הוא קיבל ההנאה שהתורה אוסרתה ,ומ"מ הנאה בע"כ שריא.

 
ועפ"ז רציתי להסביר שי' הרמב"ם )הלכות מאכלות אסורות ח:טז(
שפוסק "כל מאכל שהוא אסור בהנאה אם נהנה ולא אכל כגון שמכר או נתן
לעכו"ם או לכלבים  ."ובהלכה שלפני זה כתב "כל מקום שנאמר בתורה
לא תאכל לא תאכלו לא יאכלו לא יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה
במשמע עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבלה" וכו' .הרי שלדעתו הל"ת
של מאכלות אסורות כולל בו איסור ליהנות כדעת ר' אבהו כנגד חזקי' .וא"כ
השאלה היא למה אינו לוקה ,ואפי' תימא שעיקר האיסור הוא אכילה ,והנאה
נחשבת שלא כדרך אכילה ואין לוקין שלא כדרך )ע"ש במ"מ( א"נ שהלאו לענין
איסור ההנאה הוי לאו שבכללות שעיקרו בא לאזהרת אכילה ,עדיין קשה דתינח
אלו מאכ"א שנכתבו איסור אכילתן בל' אכילה אבל בב"ח וכלאי הכרם שלא

 7וגדולה מזו יש מקום לומר שלדעתו מי שהולך ברחוב שיש בו ריח של ע"ז חשיב כעושה מעשה
בקום עשה)עי' רבנו דוד כאן(.
 8ועי' ספר מקור חיים )או"ח סי' תלא( לבעל נתיבות המשפט שביאר נקודה זו בנוגע לקנס שקנסו
חכמים בחמץ שעבר עליו הפסח דלכאו' אין מקום לקנוס דהא מתעסק הוא ואינו שוגג )פי' יודע
הוא שיש איסור חמץ שעבר עליו הפסח אלא לא ידע שהחמץ נמצא ברשותו( אלא שאיסור בל
יראה אינו איסור במעשה אלא בתוצאה שהחמץ נמצא ברשותו )דהי' לו חמץ ברשותו מקודם
הפסח ג"כ עובר בב"י הגם דלא קנה החמץ בפסח ,כדאיתא ברמב"ם הל' חו"מ א:ג( ,ולפיכך
בכה"ג לא נאמר הפטור של מתעסק דפטור מצד מעשה העבירה שא"א להתייחס לגברא ואילו
בב"י אין המעשה מחייב אלא התוצאה ולכן אין פטור מתעסק .ויסוד הנ"ל של המקור חיים
מצאתי בכמה אחרונים שנקטוהו בספרם כארזים בלבנון.
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נכתבו בהם לשון אכילה כלל )ולפיכך גם שלא כדרך אכילתן לוקין כדאיתא
בפסחים כד (:מאי איכא למימר.
בספר החינוך )מצוה קיג( מבאר וז"ל "אבל נהנה בו ]בבשר וחלב[ כגון
שנתנו או מכרו אינו לוקה  וכל שאין בן מעשה
9
אין לוקין עליו" ,עכ"ד.
ביאור כוונתו לכאורה הוא דמה שיכול לעבור איזה איסור בשוא"ת
מראה שעצם האיסור אינו בחומר של "יש בו מעשה" ומשו"ה אף כשעבר עלי'
ע"י מעשה אין לוקין עליו .ובלי להכנס לסברת החינוך ,בדעת הרמב"ם ודאי אינו
כן ,שהרמב"ם )הל' חו"מ א:ג( פוסק להדיא בלאו דבל יראה ובל ימצא שאם עבר
בשוא"ת אינו לוקה ואילו ע"י מעשה כגון שקנה החמץ בפסח לוקה.
וחשבתי לומר על פי דברינו למעלה שבאיסורי הנאה אין 
מחייב אלא  ,  ומת"כ איסוריהם נחשבים מבחינה הלכתית
 וזה מפאת שאין "המעשה" מחייב אלא "ההנאה" עצמה
ובין שבאה אותה הנאה אצלו ע"י מעשה או בלי מעשה איסור אחד הוא ואין
10
לוקין.
היוצא מדברינו שלאו שהמחייב שלו הוא איזו ) בנידון דידן
11
הרגשת הנאה( הגם שעבר עלי' ע"י מעשה אין לוקין עליו.

 9עי' ספר החינוך מצוה יא באו"ד ועובר עליה ,והדבר צ"ע.
 10ומה שפסק הרמב"ם אצל האיסור ב"י לחלק בין ע"י מעשה לשוא"ת היינו מפני שאצלו
 הוא המחייב כמו ברוב איסורי תורה אלא שאם עבר באופן דשוא''ת אינו לוקה ולא דמי
לאיסורי הנאה.
 11דומה לזה מסביר המנ"ח לתרץ קו' האחרונים על שיטת הרמב"ם למה לוקה מי שקנה חמץ
בפסח )פי' שעבר האיסור בל יראה בקום עשה( והלא ניתק לע' דתשביתו ולאו הניתק לע' אין
לוקין ומה לי שעשה מעשה .מת' המנ"ח דשאני מצות תשביתו שאינו קום ועשה )פי' דגם
בשוא"ת יוכל לקיימה כגון אם אין לו חמץ ברשותו כשבא החג( .יוצא שלא נחשבת מצות תשביתו
למצות "קום עשה" אף שרוב הזמן מקיימים אותה ע"י מעשה )שריפה או פירור לרוח( וזה הדין
שאין לוקין על לאו הניתק לע' לא נאמר אלא בעשה של "קום ועשה" ,עי' משנה סוף חולין קמא
"כל מצות לא תעשה שיש בה  אין לוקין עליה" )עי' בית יצחק לז שנת תשס"ה עמוד
שפד שבארנו הסבה לזה( .ודבריו דומים ליסוד שלנו.
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יותר מזה מצינו ברמב"ם )הל' גזילה א:ט( אצל הלאו "דלא תחמוד"
וז"ל ,כל החומד עבדו או אמתו וכו' .והכביד עליו ברעים והפציר בו עד שילקחו
ממנו אע"פ שנתן לו דמים רבים ה"ז עובר בל"ת לא תחמוד .
 ואינו עובר בלאו זה  שחמד שנא' לא
תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו  .לכאו' ד' הרמב"ם
מרפסין איגרא וכתמיהת הראב"ד שם שכ'" ,א"א לא ראיתי דבר תימה גדול מזה
והיכן מעשה גדול יותר מנטילת חפץ" .וחזינן להדיא בדעת הרמב"ם שיש לאוין
שבכל מקרה בעינן איזה מעשה ואעפ"כ אין לוקין עליהן כמו בלא תחמוד הגם
שיש    מיד חבירו וכל' הפסוק שהביא הרמב"ם "ולקחת לך",
12
כיון דעצם האיסור הוא  ,אינו לוקה.
וזה א"ש לפי דברינו שבמקום שהמחייב אינו המעשה אפי' אם עבר
האיסור ע"י מעשה אינו לוקה.
וכ"ז אינו כפירושו של החינוך שלפי החינוך המחייב אף אצל איסורי
הנאה הוא  וכמו שביארנו לדעת התוס' והרא"ש אלא שדעתו היא שאם יכול
לעבור האיסור בלי מעשה ,גם אם עבר ע"י מעשה אינו לוקה 13.אבל לדברינו בדעת
הרמב"ם ,המחייב עצמה אינו המעשה אלא ההנאה גופה ולכן לא שייך גבי' מלקות.

 
לענין כלאי בגדים אנו מוצאים שהאיסור הוא רק אם לובשו דרך הנאה
וכדפסק הרמב"ם )הל' כלאים י:טז( "וכן מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא
יתכוונו בחמה שיציל להם הכלאים שעל כתפן מן החמה" .ושם הל' כט )ע''פ
 12שמעתי שהגרי"ד זצ"ל הסביר שהתנאי דבעינן לקיחת החפץ הוא  בדרגת החימוד דבעי
רחמנא דרק חימוד כזה שלא יפסיק הלוקח לפתות המוכר עד שיתן לו החפץ ,הוא החימוד שאסרה
רחמנא .וכ"כ בספר ברכת פרץ פ' יתרו ,ע"ש.
 13לכאו' יכולים להבין את זה בא' משני דרכים :א( שבכה"ג אינו דומה ללאו דחסימה דלא
תחסום אינה  ע"י מעשה או ב( מתוך שיוכל לעבור האיסור גם בלי מעשה מראה על הלאו
כולו אפי' ע"י מעשה שאינו כ"כ חזקה דהדין שלאו שאין בו מעשה אין לוקין עליו גופא היא דבלי
מעשה אין כ"כ מרידה בהקב"ה.
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הגמ' ברכות יט" (:הרואה כלאים של תורה על חבירו אפי היה מהלך בשוק קופץ
לו וקורעו עליו מיד" ולכאורה הביאור הוא הגם שהוא מתעסק בלבישתו מכ"מ
הרי הוא נהנה ,והמתעסק במקרה דנהנה חייב ,דהוי מעשה עבירה .ולפי דברינו
צ"ע למה הלובש כלאים חייב מלקות ,הרי האיסור הוא ההנאה ,וא"כ הו"ל בגדר
לאו שאב"מ .אלא האמת היא לא רק שאין כאן קו' אלא לכאו' יש סיוע מכאן
לדברינו .מקור איסור כלאי בגדים הוא הפסוק "לא תלבש שעטנז" ,ובזה שונה
איסור הנאה דשעטנז מאיסורי הנאה דכהת"כ ,דכבר הערנו שבאיסורי הנאה של
כהת"כ לא מצינו מעשה הנאה מיוחד שאסרה תורה )עי' לעיל( ואילו כאן בכלאים
כתוב להדיא שהאיסור הוא  .ולא רק זה אלא שדעת הרמב"ם היא דמה
שאסרה תורה רק דרך הנאה אין הכונה דצריך ליהנות בפועל וכדפסק שם הלכה
יח "לא ילבש אדם כלאים עראי ואפילו על גבי עשרה בגדים "
אלא דבעינן להיות מלבוש  להתחמם בו וכלשונו שם הלכה יט" ,אין אסור
משום כלאים אלא  שהן  " והלבישה מצד עצמה אסורה אפי'
אינו נהנה .לפי"ז אתי שפיר מה שהלובש כלאים עונשו מלקות שעיקר המחייב
הוא   וכלשון הפסוק ודין הנאה שמצינו גבי' אינו בגדר איסור
הנאה אלא דין באיזה לבוש שייך בי' האיסור )ועי' ספר דרך אמונה להגאון ר'
14
חיים קנייבסקי שליט"א הל' כלאים פ"י ס"ק פא' שביאר שי' הרמב"ם באריכות(.

 
ועפ"ז יש לבאר עוד נקודה .הריטב"א במכות דף טו :מסביר שמ"ד
ביטלו ולא ביטלו מבין שביטול העשה שניתק בו ל"ת  ובשם
הרמ"ה הוסיף לבאר דכיון שניתק הכתוב את הלאו בעשה הרי הן 
וכאילו הלאו התחלת העבירה והעשה גמר העבירה.
 14ועי' בשו"ת עונג יו"ט סי' צו ד"ה ודע שכ' אבל כלאים אין האיסור משום  רק 
אסר רחמנא ואם אינו נהנה בהנאת לבישה לא מיקרי מלבוש ואין כאן איסור כלאים אבל אין עיקר
האיסור מחמת שנהנה אלא דהאיסור הוא לבישה וההנאה היא תנאי הלבישה .ובשו"ת רע"א
סי' ח' דעתו להיפך לענין דין המוציא כלאים בבגדו פושטו אפי' בשוק ,דמשמע שהמתעסק
נחשב כעושה עבירה אלא שפטור ,וכנגד שי' נתיבות המשפט )חו"מ סי' רלד( .ובסוף דוחה
הראי' שבהאי מקרה לכו"ע נחשב מעשה עבירה שכן נהנה .ולפי דברינו והעיו"ט שההנאה היא רק
פרט בגדר המלבוש האסור בכלאים ואינה עיקר המחייב לכאו' הראי' במקומה עומדת ועי' שו"ת
בית הלוי חלק א' סי' א'.
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ולפ"ז אם יש איזה לאו שמצד עצמו אין בו מעשה אלא שניתק לעשה
שיכול לבטלו בידים צ"ל לאו שיש בו מעשה דהא ביטול העשה בידים הוא גמר
גוף העבירה 15.וק' דמצינו לאו כזה ואעפ"כ דינו כלאו שאין בו מעשה ,הרי נותר
דגוף האיסור הוא להשהות הבשר אחר זמנו ודאי אין בו מעשה )כדאיתא במכות
טז בין לר' יוחנן בין לר"ל( אלא שהתורה ניתקו לעשה של "והנותר ממנו עד בוקר
באש תשרפו" ואם בא א' וביטל הבשר בענין אחר שלא ע"י שריפה ודאי נחשב
מעשה ולמה נחשב ללאו שאין בו מעשה.
אלא שלפי דברינו א"ש דודאי קפידת התורה היא על שהיית הבשר
לאחר זמן ,וזה א"א ע"י מעשה ומה שניתקו לעשה הוא ענין אחר ואינו קשור
בכלל לאותה שהיי'.
עכשיו מובן דעת התוס' )פסחים כא :ד"ה כל מקום וכן חולין דף קכ
ד"ה אלא( שחולק עם הרמב"ם ולדעתו יש מלקות גם אצל נהנה דראינו כבר
שהמחייב גם באיסורי הנאה אליבא דתוס' הוא  ואינו ההנאה 16עצמה,
ולכן במקרה שבאה לו ההנאה בקום עשה לוקה.

 
מה שעדיין צריכה עיון היא דעת הרמב"ם )הל' מאכ"א יד:יב( שכותב:
האוכל מאכל ממאכלות האסורות דרך שחוק או כמתעסק אע"פ שלא נתכוין לגוף
האכילה הואיל ונהנה חייב כמי שמתכוין לעצמה של אכילה .והנאה הבאה לו
לאדם בע"כ באיסור מכל האיסורין ,אם נתכוין אסור ואם לא נתכוין מותר.
הרי מפורש בד' הרמב"ם שמחלק בין איסור אכילה לאיסור הנאה לענין
כוונה שרק לגבי  אפי' לא נתכוין חייב ואילו  אם לא כוון שרי .ולפי
 15עי' ברש"י שם ד"ה וריש לקיש שחולק בזה קצת דהיינו שמסכים דנחשב העשה כחלק מעצם
הל"ת אלא שלענין התראה בעינן להתרות בשעת התחלת האיסור .והביא ראי' משבועה שלא אוכל
ככר זו אם אוכל זו שאם התרה בשעת אכילת ככר התנאי אינו מועיל .ובנידון דידן נמי ביטול
העשה בידים שוה לחתיכת התנאי גבי שבועה .ועי' בריטב"א שדחה ראייתו דשאני שבועה דלא
נחשב התנאי כחלק מן האיסור משא"כ ביטול העשה למ"ד ביטלו ולא ביטלו כדביארנו.
 16עי' לעיל במה שהוצרך תוס' להעמיד הסוגיא במקרה שאינו פס"ר ,וביארנו שזה מובן רק אם
המחייב הוא המעשה ,שהחסרון של פס"ר הוא דין במעשה האדם .ומה דמצינו שהמתעסק
בחלבים ועריות חייב שכן נהנה אין הפשט שהמחייב הוא  אלא ההנאה פועלת לייחס
 לגברא.
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דברינו זה ודאי צ"ע שראינו דיש מקום לומר או שגם באכילה עיקר המחייב הוא
ההנאה שבו ולכן שוה לאיסורי הנאה שהמתעסק חייב )דעת האתוון דאורייתא( או
שלגבי אכילה הגם שיש הנאה אבל המחייב שלה הוא עדיין מעשה האכילה ולא
דמי לאיסור הנאה )דעת הר"ן( .ולפ"ז לענין מתעסק מסתבר יותר לחייב באיסורי
הנאה מבמאכלות אסורות ,יצא שאיסור הנאה יתחייב ואי' אכילה יפטר.
והאמת היא שגם אליבא דהאתוון דאורייתא בעינן להבין למה הנאה
הבאה לו לאדם בע"כ במקרה דאפשר ולא קא מכוין שרי ליהנות הא קפידת
התורה היא אהנאה ולמעשה הוא נהנה ואיך זה שונה  במקרה שנהנה
שחייב?

 
בסנהדרין דף פד :מובא דמר ברי' דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה
כוותא דלמא חביל ביה והו"ל שגגת איסור .שואל הגמ' אי הכי אחר נמי ,מתרץ
הגמ' אחר שגגת  בנו שגגת 
פי' הדבר דאף לר"ש דבר שא"מ מותר היינו רק בקלות אבל בחמורות
מודה לר"י דאסור .ובר"ן שם משמע דהאי דין נשאר למסקנא .ולכאו' סברא דגמ'
לחלק כן מחוסר הבנה דמה הקשר בין  האיסור  אם יש דין דבעי
כונה.
וחשבתי להסביר ע"פ יסוד הר"ן בקשר לדין )נדרים דף פז( "תוך כדי דיבור
כדיבור דמי חוץ ממגדף ועובד עכו"ם  "ומסביר הר"ן דכל זה שנחשב
עדיין כדיבור )ולא חזרה( היינו מכח אומדנא שבכהת"כ אם האדם חזר בו סופו
מוכיח על תחילתו שכבר בהתחלה לא היתה דעתו שלמה לנדור או לקנות וכדומה.
אבל בהני עבירות דחמירי כולי האי אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה,
ומש"ה חזרה אפי' תוכ"ד לא מהניא .היוצא מזה הוא שיש קשר בין  
ל  ובדבר חמור אמרינן בסתם שיש הסכמה גמורה ואין אדם מכניס עצמו
לדברים חמורים אלו אא"כ יודע בהחלט מה שהוא עושה .ואולי יש לדמות דמיון
רחוק לומר אצל עבירות חמורות נמי דאף ר"ש יסכים שדשא"מ אסור 17ואצלינו נמי
מאכ"א שגדר איסורם מעשה מיוחד ומעולה של הנאה חמור מאיסור הנאה גרידא
שאין לו מעשה מיוחד ואליבא דהרמב"ם גם אין בו עונש מלקות.
17ואף דשבת ודאי "מן החמורות" וסבר ר''ש דדשא''מ מותר היינו דכתיב גביה "מלאכת
מחשבת" דבעי כונה אלימתא .עי' בספר גנת אגוז להרב שכטר שליט"א שדן בכ''ז.
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אבל דרך זה לכאו' אינו מספיק לפי האתוון דאורייתא שהמחייב בין
במאכ"א בין באיסורי הנאה הוא ההנאה עצמה וראינו כבר דאליבי' לא בעינן
לכוונה בכה"ג וא"כ עדיין צריכים אנו לבאר למה באפשר ולא קא מכוין שרי והיה
צ"ל אסור שכן נהנה.
בשפת אמת מובא מהלך אחרת בהבנת הסוגיא וז"ל ,ועיקר טעם ההיתר
"דלא אפשר" נ"ל משום דחשוב כמו  כיון דאין המעשה בעבור
הנאה רק דלא אפשר למנוע וממילא נהנה 18.לפי"ז מובן הענין גם לפי האתוון
דאורייתא דהגם שקיבל הנאה עכ"ז אין זה ההנאה שאסרה תורה.

 
מצינו ברמב"ם )הל' מאכ"א ב:ג( דבר מעניין אצל בשר אדם ,מצד א' יש
לימוד לאוסרו  מהפס' "וזאת הבהמה אשר תאכל" וז"ל" :האדם אע"פ
שנאמר בו ויהי האדם לנפש חיה אינו מכלל מיני חיה בעלת פרסה לפיכך 
 ,והאוכל מבשר האדם או מחלבו בין מן החי בין מן המת אינו לוקה,
אבל אסור הוא  שהרי מנה הכתוב שבעת מיני חיה ואמר בהן זאת החיה
אשר תאכלו הא כל שהוא חוץ מהן לא תאכלו ולאו הבא מכלל עשה עשה".
ומצד שני יש איסור הנאה ש"המת אסור בהנאה כולו" וכו' )רמב"ם הל'
אבל יד:כא( ,שלמדים בגז"ש שם שם מעגלה ערופה ,מה ע"ע אסורה בהנאה אף מת.
ומלבד דבעינן הסבר למה מביא הרמב"ם בהל' מאכ"א איסור עשה
במקום שהי' לו להביא הל"ת שלמדים מעגלה ערופה צ"ע עוד נקודה ,שאם עבר
ונהנה צ''ל הדין שיקבל מלקות דאף שפי להרמב''ם מי שנהנה ממאכ''א שאסורים
בהנאה אינו לוקה ,שאני בשר אדם שאין איסור הנאתו נובעת מאיסור האכילה
)כשאר מאכ"א שאסורים בהנאה( וגם ממקורו בעגלה ערופה לא נכתב בל' אכילה.
ואם באמת הדין ככה היה לו להרמב''ם להביאו וכדרכו שכותב העונש בצידו.
אלא שלפי דברינו שהמחייב גבי איסורי הנאה הוא   ולא 
יוצא שמבחינה הלכתית הוי לאו שאב"מ ואין לוקין עליו.
18הוסיף השפ"א שלפ"ז אפשר דבמידי דאסור כגון בכלאים ובב"ח גם לא אפשר אסור
לכו"ע .וק"ל דא"כ עבודה זרה נמי דלא כתיב בי' בל' אכילה צ"ל אסורה גם שלא כדרך ואעפ"כ
למד רש"י ועוד ראשונים שהמקרה של הך סוגיא היא בריח של ע"ז.
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נשאר לנו לבאר מה שמצינו גבי איסור מעילה שמי שנהנה ומעל ,לוקה
כדמצינו ברמב"ם הלכות מעילה )א:א-ג(" :אסור להדיוט ליהנות מקדשי השם
וכו' .וכל הנהנה בשוה פרוטה מקדשי ה' מעל" ושם בהל' ג' כתב "כל המועל
בזדון לוקה ומשלם מה שפגם".
הרי לפנינו   שעונשו  וזה לכאורה המקום היחידי
שהדין כן וצ"ע .אגב מצינו עוד הלכה גבי מעילה שהיא ג"כ תופעה יחידית,
וזה מה שמובא בפסחים דף לג שלענין מעילה עשה המתעסק כאינו מתעסק
וחייב.
אבל האמת היא שיש הבדל מהותי בין הנאה שאסרה רחמנא גבי מעילה
לשאר איסורי הנאה ,דאילו בכהת"כ האיסור הוא  וכמו שביארנו,
משא"כ גבי מעילה איסור ההנאה הוא מה ) עי' חי' רח"ה הל'
מעילה( .ולפי"ז מובן למה יש מלקות במעילה דאין ההנאה עצמה האיסור אלא
)ומה שאצל גזל הדיוט אין מלקות הוא מכח מצות עשה ד"והשיב
את הגזילה" מה שלא נכתב גבי הקדש( וגם י"ל שזו הסבה שהמתעסק חייב אצל
מעילה דסוף כל סוף גזל מרשות הקדש וכמו שבגזל הדיוט במקרה דמתעסק
)שלא ידע שהחפץ הוא של חבירו( חייב בהשבה גם בהקדש עבר אאיסור מעילה
)עי' תוס בב"ק עט ד''ה נתנו(.

 
 
א' ,מאכלות אסורות שנכתבו איסורן בלשון אכילה ומפי השמועה
לומדים שאסורים גם בהנאה )לשי' ר' אבהו בגמ' פסחים כד (:כגון חמץ בפסח.
ב' ,מאכלות אסורות שלא נכתבו בלשון אכילה אלא בלשון אחר ומאותו לשון
למדים ג"כ שאסורים בהנאה כמו בב"ח וכלאה"כ .ג' ,איסורי הנאה שאינן
בעיקרן מאכ"א אלא שאסורין גם באכילה וגם בהנאה כמו עבודה זרה ומעילה.
ד' ,איסורים כמו חלבים ועריות שמצינו פלוגתא אם עיקר המחייב שלהן הוא
ההנאה עצמה )דעת האתוון דאורייתא( או אינם קשורים כלל לאיסורי הנאה
אלא הם כשאר איסורי תורה והמחייב אצלם הוא מעשה העבירה .ה' ,איסורים
שדרכן ע"י הנאה אלא שהתורה מפרטת לנו אופן האיסור ליהנות ובכה"ג
המחייב עדיין הוא המעשה ולא ההנאה עצמה ,כמו שראינו בכלאים שהתורה
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מפרטת לנו שדרך לבישה היא האיסור .ו' ,איסורי הנאה שסבת האיסור שלהם
היא מפני גזל ,דהיינו האיסור ליהנות מהקדש – מעילה.
 
ראינו מח' יסודי אם המחייב באיסורי הנאה הוא מעשה ההנאה או קבלת
ההנאה .לדעת התוס' המחייב הוא המעשה ומת"כ הוצרך להעמיד הדין ש"הנאה
הבאה לאדם בע"כ דשריא" היינו רק במקרה דלא הוה פס"ר ואילו הר"ן סובר
שהמחייב הוא ההנאה עצמה ואפי' ע"י פס"ר שרי )עי' לעיל מה שבארנו(.
 
בסוג איסורי הנאה א' וב' דעת  היא שאין לוקין אם עבר ונהנה,
וביארנו ע"פ אותו יסוד של האתוון דאורייתא שגם הוא לומד שהמחייב הוא
ההנאה עצמה ואינו המעשה שמביא אותו ההנאה ומת"כ מבחינה הלכתית נחשב
לאו שאין בו מעשה .משא"כ תוס' לשיטתי' שהמחייב הוא המעשה סובר שלוקין.
 
ראינו אצל כמה לאוין שהקובע לדין זה הוא מה שקפיד בי' רחמנא כמו
בלאו דלא תחמוד הגם דבעינן לאיזה מעשה עכ"ז עיקר האיסור הוא חימוד הלב
והוי לאו שאב"מ .ואילו בלבישת כלאים ראינו שעיקר האיסור הוא מעשה
הלבישה ומה דבעי דרך חימום והנאה אינו מגוף המחייב .אלא פרט בסוג מלבוש
שאסורה בכלאים.

 
ראש ישיבה
ראש הכולל למכון הגבוה לתלמוד ע"ש ברן

 
 
 
גרסינן בפסחים )כו" :(.גופא ,אמר רבי שמעון בן פזי אמר רב יהושע בן
לוי משום בר קפרא :קול ומראה וריח אין בהן משום מעילה .וריח אין בו משום
מעילה? והא תניא :המפטם את הקטורת להתלמד בה או למוסרה לציבור פטור,
להריח בה חייב .והמריח בה פטור ,אלא שמעל .אלא אמר רב פפא :קול ומראה
אין בהן משום מעילה ,לפי שאין בהן ממש .וריח ,לאחר שתעלה תמרותו אין בו
משום מעילה הואיל ונעשית מצותו".
לפי פשטות הסוגיא ,הגמרא בהו"א חשבה שקול ,מראה ,וריח דומים
זל"ז ,ושכל אחד הוא בגדר דבר שאין בו ממש .ולכן הגמרא התקשה מהברייתא
שקובעת ששייכת מעילה בריח הקטורת .ולפי המסקנה ,הגמרא חזרה מהשואה זו,
והבחינה יסודית בין קול ומראה שאכן איננם בר ממש ובין ריח שנחשב כדבר
ממשי .והגמרא הוסיפה שלמרות שריח הקטורת עומד לאיסור מעילה כדבר
ממשי ,יש היתר לאחר שתעלה תימרתו על סמך הדין הכללי שאין מעילה לאחר
שנעשית מצותו .וכן הבינו רוב הרשונים את הסוגיא.
אולם דברי הרמב"ם לכאורה אינם עולים יפה לפי הבנה זו .וז"ל )הלכות
מעילה ה:טז(" :קול ומראה וריח של הקדש לא נהנין ולא מועלין .במה דברים
אמורים כשהריח בקטרת אחר שעלתה התימורת אבל אם הריח בקטרת כשתעלה
תמרתה מעל ".הנה משתמע מתחילת פסקו שמבחינה עקרונית קול ,מראה ,וריח
הם סוג אחד ,גם לפי מסקנת הגמרא! וגם בהמשך ההלכה אין הרמב"ם מדגיש
)ובודאי אין הוא מזכיר( שריח הקטורת מותר מדין המיוחד של נעשית מצותו.
ובאמת הדברים הפוכים ,שהוא מנסח ההלכה כאילו המצב לפני שעלתה תמרתה,
דוקא בזמן המצוה ,הוא היוצא מן הכלל.
כדי להבין את שיטתו נצטרך לעיין גם בסוגיא קשה אחרת .איתא בר"ה
)כח" :(.אמר רב יהודה :בשופר של עולה לא יתקע ,ואם תקע יצא .בשופר של
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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שלמים לא יתקע ,ואם תקע לא יצא .מאי טעמא? עולה בת מעילה היא ,כיון דמעל
בה נפקא לה לחולין ,שלמים דלאו בני מעילה נינהו איסורא הוא דרכיב בהו ]ולא
נפקי לחולין[ .מתקיף לה רבא :אימת מעל לבתר דתקע ,כי קא תקע באיסורא
תקע! אלא אמר רבא :אחד זה ואחד זה לא יצא .הדר אמר :אחד זה ואחד זה יצא,
מצות לאו להנות ניתנו".
הנה לפי הגמרא התוקע בשופר של קדשים עובר על מעילה אי לאו הדין
שמצוות לאו ליהנות ניתנו! והראשונים )עיין במאירי ר"ה כח (.כבר הקשו
שסוגיא זו לכאורה סותרת המסקנה בפסחים שקול אין בו ממש ,וממילא אין בו
משום מעילה .ואכן ישנם מפרשים )עיין ,למשל ,בלח"מ ,הלכות שופר א:ג,
ובדברי היום תרועה על אתר( שהציעו שהסוגיות בפסחים ובר"ה נחלקו במעמדו
של קול )ואולי גם במראה( .לדעתם ,הסוגיא בר"ה אינה אליבא דהלכתה.
אבל הסבר זה אינו הולם את שיטת הרמב"ם .על אף שהוא פוסק
)בהלכות מעילה( שאין בקול דין מעילה ,כפי שכבר ראינו ,הוא הביא להלכה גם
את הגמרא בר"ה .וז"ל )הלכות שופר א:ג(" :שופר של ע"ז אין תוקעין בו
לכתחלה ואם תקע בו יצא ,ושל עיר הנדחת אם תקע בו לא יצא ,שופר הגזול
שתקע בו יצא שאין המצוה אלא בשמיעת הקול אע"פ שלא נגע בו ולא הגביהו
השומע )יצא( ואין בקול דין גזל ,וכן שופר של עולה לא יתקע בו ואם תקע יצא
שאין בקול דין מעילה ,ואם תאמר והלא נהנה בשמיעת הקול מצות לא ליהנות
ניתנו ,לפיכך המודר הנייה משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה".
ויש לדייק עוד בניסוחו .הנה אפשר להסביר את הגמרא אליבא דמ"ד
ששייך מעילה בקול בתנאי שמצות ליהנות ניתנו ,דהיינו שקיום המצוה עצמו
נחשב הנאה ומעילה .אבל הרמב"ם בראשית דבריו בהלכות שופר כבר פסק,
בהתאם לדבריו בהלכות מעילה הנ"ל ,שאין מעילה בקול .וא"כ למה הוא זקוק
עוד לטעמא דמלל"נ ,דבמה עובר התוקע? וא"כ ,שיטת הרמב"ם טעונה הסבר.
]הלח"מ הציע לפי הרמב"ם ששייך איסור הנאה גם אם אין מעילה על פי דברי
הגמרא בפסחים )כו" (.מעילה הוא דליכא הא איסורא איכא ".לפי הלח"מ ,אין זה
אלא בעיה דרבנן ,אבל כל דתקון כעין דאורייתא תקון .אבל כל זה הושמט
ברמב"ם ,וקשה לקבל שזה יסוד שיטתו .ראוי לציין ,שלפי רבינו דוד בונפיל
)פסחים כו (.יתכן שאיסור זה דאורייתא הוא .ואכמ"ל[.
המפרשים העלו חילוקים שונים להבחין בין הסוגיות ליישב הסתירה.
וז"ל המאירי )ר"ה שם(" :שמא קול שופר שאני שגוף השופר צריך בו ".ונראה
לפרש כונתו המחודשת שקול הוה דבר שאין בו ממש רק כל זמן שלא מקפידים
ובודאי שלא מתמקדים במקור ובמוצא של הקול .אבל במצב שמשמעותו ומעמדו
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של הקול דוקא תלויים וקשורים לחפצא מסויימת יתכן שגם הקול עצמו נחשב
כתוצרת של החפצא הממשית ,וממילא הוא עצמו הופך לדבר של ממש .ולכן,
הדרישה בר"ה לקול שופר דוקא ולדיני חפצא של שופר קובעת קול זה לדבר של
ממש ששייך בו מעילה אם מצות ליהנות ניתנו.
ועיין בשו"ת אבנ"מ )סוף סימן כא' ד"ה ובני הנכון( שהציע כעין חילוק
המאירי ,אבל באופן פחות מחודש .לדעתו ,אין המעילה כה"ג בהקול )למ"ד
מצות ליהנות ניתנו( ,אלא בעצם השופר .וז"ל" :אבל בשופר של מצוה כך הוא
צריך לעצמו של שופר כמו לקולו .שאם ישמע קול שופר מבלעדי שופר לא יצא
י"ח .וכמה דינים נאמרו בעצם השופר ,והשופר יש לו ממש .ובדבר שיש לו ממש,
שייך ביה מעילה".
]יש מקום לפקפק לפי המאירי והאבנ"מ עד כמה הדבר תלוי במעמד
השופר במצות תקיעת שופר בר"ה ,ובשאלה אם המצוה אז היא בתקיעה או
בשמיעה ,ואם יש מקום לחלק בין ר"ה ויובל )שגם לפי הרמב"ם מצותו בתקיעה(
על סמך חישובים אלו .והשוה דיון מקביל בענין מצוה הבאה בעבירה .לפי
הרמב"ם "אין בקול דין גזל" מבוסס על זה שהמצוה בשמיעת הקול ולא במעשה
התקיעה .אבל הריטב"א )ר"ה כח .ד"ה ולענין שופר הגזול( סבור ששייך מהב"ע
בשופר גם אם המצוה בשמיעה דוקא) .ועיין גם מש"כ הריטב"א לגבי שיטת
הירושלמי בענין הנאה מקול שופר (.ונראה לי שיש מקום לחלק גם בין דברי
המאירי והאבנ"מ בשאלות אלו .ואכמ"ל[.
האבנ"מ בא ליישב שיטת הרמב"ם .אולם יש להעיר שבאותה ההלכה
הרמב"ם דחה ששייך מהב"ע בשופר מכיון ש"אין בקול דין גזל" ,והוא הוסיף
להוכיח כן מזה שאין צורך לנגיעה או הגבהה בשופר .אמנם יתכן לחלק בין
מהב"ע ומעילה ,אבל אם פסקו של הרמב"ם בענין מעילה מיוסד דוקא על הקשר
להחפצא של שופר לכאורה היה הוא חייב לפתח ולבאר יסוד החילוק .הרי דוקא
אין הרמב"ם מקצר כלל בניסוח הלכה מסובכת ומחודשת זו .וא"כ ,הצעותיהם של
המאירי ושל האבנ"מ אינם מתאימים כלל ליישב דברי הרמב"ם ,ושיטתו עדיין
צ"ע.
הכל בו )סימן סד'( הבחין בין התוקע והשומע בדין זה .וז"ל" :פירוש
אדם אחר תוקע לו והוא שומע אבל הוא עצמו אמר הגאון שאסור לתקוע בו
אפילו תקיעה של מצוה מפני שיש הרבה בני אדם נהנין כשהן עצמן תוקעין ,וכל
מידי דאיכא הנאה לגוף ליכא לשנויי בשביל טעמא דמצות לאו ליהנות נתנו".
לדעתו ,יוזמת הגברא בפעולת יצירת ההנאה קובעת ממשות באיסוה"נ זה .גם
דברי הכל בו נאמרו בהקשר לשיטת הרמב"ם אבל אינם משתלבים היטב בניסוח
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ההלכה .הרמב"ם מתחיל לדון בתוקע ,אבל בהמשך מדגיש "והלא נהנה משמיעת
הקול ,"...ולכאורה אין טענה זו מצומצמת להתוקע בלבד .ואין לשכוח שהרמב"ם
בהקשר זה חוזר ומדגיש שיוצאים במצות שופר על ידי השמיעה .ולכאורה הוא
היה צריך לפרש אם יש חילוק בין התוקע והשומע לגבי שופר של איסוה"נ] .עיין
בספר יום תרועה הנ"ל שציטט חידושו של הכל בו ,וקיבל חילוק זה ליישב
הסוגיות והרמב"ם .אבל ראוי לציין שלפי הבנתו פעולת התקיעה אינה משפיעה
על מעמדו וממשו של הקול אלא היא קובעת לגבי הנאת הגברא גרידא .משום כך,
להלכה הוא אף מפקפק שמא לחלק בין אנשים שונים מכיון שאין כל אחד נהנה
מפעולה זו .ולכאורה אין מקום לחלק ככה לפי פשטות דברי הכל בו .טענתי שאין
החילוק בין התוקע והשומע משתמע ברמב"ם היא חזקה עוד יותר לפי גישת היום
תרועה .והשוה גם ניסוחי המשל"מ )כלי המקדש ח:ו( והשפ"א )פסחים ור"ה,
שם( .ואכמ"ל[.
גם הרדב"ז )א:רצז( העלה הבחנה דומה ,אם כי מורחבת ,ליישב הסתירה
בין הסוגיות .וז"ל" :וכבר הוכחתי בתשובה אחרת שאם הריח תפוח או וורד של
הקדש מעל כיון שנהנה מגופו של הקדש .ומה שאמרו אין מועלין בהן היינו
כששומע קול כלי שיר או שמריח ריח קטרת אחר שעלה תמרתו או שהיה נר של
הקדש דלוק והלך לאורו אבל אם לקח כלי שיר של הקדש ונגן בו או הקטרת
והריח בו או הדליק מנר של הקדש וכיוצא בדברים אלו שנהנה מגוף ההקדש יש
בו דין מעילה ".לדעתו ,פעולת יצירת ההנאה כשלעצמה אינה הגורם המכריע
אלא היא משקפת "שנהנה מגופו של הקדש" ,שהוא הקובע .ונראה שתלוי עד
כמה ההנאה נחשבת כדבר הנובע מגוף הדבר ,וממילא הוה כדבר של ממש בתור
קשר וצירוף זה .משום כך ,יתכן שלפעמים גם בלי מעשה ייחשב ריח כביטוי של
גוף הדבר .ולכן ,לדעתו מועלין בוורד ותפוח של הקדש הואיל ועשויין לשם כך.
וכעין זה הוא הסביר את החילוק בקטורת בין לפני ולאחרי שעלה תמרתו ,בלי
להתיחס לענין של נעשית מצותו] .התשובה הנ"ל דנה בשאלה אי מברכין על ריח
שמתחדש כל שנה .הרדב"ז העיר שגם אם אין ריח דבר של ממש בכל אופן שייך
הנאה בריח ,שהרי מברכין עליו ברכת הנהנין ,וזה מספיק גם לגבי ברכת הזמן.
שיטתו מיוסדת על הגמרא ברכות )מג" (:דבר שהנשמה ואין הגוף נהנה ממנו הוי
אומר זה ריח ".שיטת הרדב"ז בהגדרת קול ,מראה ,וריח כדבר של ממש בתנאים
מסויימים נידונה ומשתלמת גם בשו"ת הרדב"ז )ג:תרכ"א( .שם הוא הרחיב בענין
דבר העומד לכך ,ובענין קטורת .יש להעיר שהסברו בקטורת נאמר לפרש דברי
הרמב"ם![
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בכל אופן ,אין הרדב"ז מתיחס כלל לבעית הקשר למלל"נ בגמרא
וברמב"ם .ומה שהעלה בענין הקטורת )וגם לפרש הרמב"ם( גם צ"ע מכיון שאין
הוא מסביר את הקשר להגורם של נעשית מצותו שמופיע בגמרא בפסחים .יוצא
איפוא שגם דברי הרדב"ז אינם מספיק לפתור הבעיות ברמב"ם.
ונראה לומר ששני פסקי הרמב"ם שנראים קשים – בהלכות מעילה
ובהלכות שופר – קשורים אחד לשני ,ושמשנתו בהבנת הסוגיות ובפסק ההלכה
היא לגמרי עקבית ומגובשת .לפי הרמב"ם לא רק שאין סתירה בין הסוגיות אלא
הן ממש מתאימות ומשלימות זו לזו .לכאורה הוא הבין שמסקנת הגמרא בפסחים
אינה שוללת לגמרי מעילה בקול ומראה וגם אינה מבחינה באופן יסודי בין קול
ומראה ובין ריח .הרמב"ם הבין במסקנה שמבחינת המעשה הפיזי או החפצא
הפיזית שנוצרה גם קול ,גם מראה ,וגם ריח )בניגוד לפעולות או חלויות גשמיות
מובהקות( אינו דבר של ממש לענין איסור מעילה ואיסור הנאה .אבל הדין של
קטורת מוכיח גם שאין אלו מופקעים לגמרי ממעילה כשהם בעלי מעמד הלכתי
משמעותי .לדעתו ,ככל שהתורה עצמה הכירה או דרשה חלות הנאה או צורה
מסויימת והעניקה לה חשיבות ,הופך ריח )או קול וכו'( על ידי אחשביה זה לדבר
של ממש שחל בו איסוה"נ ומעילה .וזהו כונת הגמרא בפסחים שדוקא ריח קטורת
הוה חלות ,וממילא ניתן למעילה .והגמרא הוסיפה שחלות זו ,שקובעת ריח
קטורת לדבר של ממש ,מצומצמת לזמן ולצורת מצותו .לפי הרמב"ם לכאורה אין
כונת הגמרא לדין הרגיל והכללי של "נעשית מצותו" הפוטרת ממעילה ,אלא לדין
מיוחד שריח הקטורת חוזר לדבר שאין בו ממש שמופקע ממעילה ואיסוה"נ ברגע
שפקע זמן וצורת חפצא של מצותו ,מכיון שרק חלות מצותו אחשבה כדבר של
ממש לחייבו במעילה .ולכן ,ניסח הרמב"ם כאילו קול ,מראה ,וריח הם בחדא
מחתא ,ובכל אופן המשיך להכריע שריח מחייב מעילה עד שתעלה תמרתו ,וגם
השמיט כל זכר של "נעשית מצותו" .ולאור הנ"ל ,ההסבר פשוט הוא ,ודבריו
מדוייקים למדי .הלא לדעתו אכן אין שום הבדל עקרונית בין ריח ובין קול ומראה,
וכדיוק תחילת דבריו .בכונה אין הרמב"ם מזכיר "נעשית מצותו" הואיל ואין זה
המחייב היסודי בדין זה .ובאמת הכל תלוי בשיעור של "תעלה תמרתו" שמגדיר
חלות החפצא של מצות הקטורת הקובעת שדוקא ריח כזה הוה דבר של ממש
ששייך למעילה.
הבנה זו מסבירה גם את דברי הרמב"ם בהקשר להסוגיא בר"ה .לפי
הרמב"ם אין סתירה בין הסוגיות לגבי מעילה בקול .לפי הבנתו ,קול וריח שוים
לגמרי באופן יסודי ,ואי שייך מעילה בחלות מצוה של ריח הקטורת למרות שאינו
דבר של ממש מבחינה פיזית ומצד עצמו ,הוא הדין לגבי קול של הנאה אם קיים
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חלות הלכתי כזה .וזה בדיוק הדיון בשו"ט של הגמרא בר"ה לפי הרמב"ם .הגמרא
דנה אם יש מעילה בקול שופר של מצוה בתורת חלות הנאת מצוה ,ומכריעה
שהדין תלוי אי מצות ליהנות ניתנו או לא ,דהיינו אם על פי דין נחשבת עשיית
מצוה כחלות הנאה שמעניקה מעמד וממשות לקול המצוה .ויתכן שהמאירי
התכוון למהלך זה בתירוצו הראשון .וז"ל" :והלא קול ומראה וריח אין בהם קרבן
מעילה מפני שהנאה שלהם אינה נקראת הנאה אבל זו שהנאה שלהם יש בה קיום
מצוה הנאה היא דהא אכתי לא קיימא לן דמצות לאו ליהנות ניתנו .ומתוך כך היה
סבור שיש בה מעילה ".וכך עולה מפורש ברמב"ם הלכות שופר הנ"ל .בראשית
דבריו הוא קובע שוב )כדבריו בהלכות מעילה( שמבחינה פיזית אין קול בכלל
דבר של ממש לחייב מעילה "וכן שופר של עולה לא יתקע בו ואם תקע יצא שאין
בקול דין מעילה ".אבל עדיין יש מקום לפקפק בקול שופר של מצוה שמא יש
לחייב מעילה מפאת היותו חלות חשובה וממשית מחמת מעמדו ההלכתי ,בדיוק
כמו בריח קטורת .משום כך ,הסיק הרמב"ם שמכיון שמצות לאו ליהנות ניתנו גם
טעם זה אינו מספיק לחייב מעילה "ואם תאמר והלא נהנה בשמיעת הקול מצות
לא ליהנות ניתנו ".והואיל שחיסרון בממשות הקול הוה ,למרות חלות המצוה,
מסיים הרמב"ם שאין זה דין מיוחד במעילה אלא חל הוא אף לגבי מודר הנאה
"לפיכך המודר הנייה משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה] ".היה מקום
לחלק שמודר הנאה הוה דין פחות פורמלי ויותר מעשי ממעילה או איסוה"נ .עיין,
למשל ,במאירי )נדרים לב - :עמ' קלד( אי נבחין בין מודר הנאה ואיסוה"נ לגבי
השיעור של פרוטה .יתכן שהבחנה זו מתבטאת גם בשאלה אי מה שאסור בהנאה
מופקע אף מבעלות .עיין בשו"ת הרשב"א והריב"ש ובדברי הפוסקים בענין זה
ובסיכום כמה שיטות בשו"ת ביה"ל )א:מח( .ואכמ"ל[.

 
יש להעיר שיתכן שהרמב"ם נוקט עמדה דומה בענין נו"ט בגיה"נ .ברור
שאין קשר ממש וישיר בין הנושאים ,ואין בעיה כלל לחלק ביניהם מכמה טעמים.
בכל אופן ,ראוי לציין שגישת הרמב"ם )לפי הבנתי ,כפי שנדון בהמשך( שיש
מעין אחשביה הלכתית מפאת חלות האיסור של גיד הנשה מקבילה לשיטתו הנ"ל
שחלות מצוה קובעת לגבי מעמד החפצא בענין מעילה .משנתו של הרמב"ם
בענין גיה"נ היא מחודשת ומסובכת ,אבל לפענ"ד היא גם עקבית ומגובשת.
גרסינן בפסחים )כב" :(.מתיב רבי יצחק נפחא :והרי גיד הנשה ,דרחמנא
אמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה ,ותנן :שולח אדם ירך לנכרי ,וגיד
הנשה בתוכו ,מפני שמקומו ניכר! קסבר רבי אבהו :כשהותרה נבילה ,היא וחלבה
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וגידה הותרה .הניחא למאן דאמר יש בגידין בנותן טעם! ,אלא למאן דאמר אין
בגידין בנותן טעם ,מאי איכא למימר? מאן שמעת ליה דאמר אין בגידין בנותן
טעם רבי שמעון ,דתניא :האוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה ,רבי יהודה מחייב
שתים ,ורבי שמעון פוטר .רבי שמעון הכי נמי דאסר בהנאה .דתניא :גיד הנשה
מותר בהנאה ,דברי רבי יהודה ,ורבי שמעון אוסר".
לכאורה הגמרא פוסקת שגיד הנשה מותר בהנאה לפי חזקיה )פסחים
כא (:שסבור שאין איסור אכילה כולל איסוה"נ בלי ריבוי מיוחד ,או אף אליבא
דרבי אבהו )שאכילה כוללת הנאה  -שם( לפי רבי יהודה שסבור שיש בגידין נו"ט,
ונכלל בהיתר הנאה של נבלה] .בענין הקשר בין יש בגידין בנו"ט והיתר הנאה
דנבלה ,עיין במחלוקת רשי ור"ח .לפי ר"ח לכו"ע גיד בכלל נבלה ,אלא שהיתר
הנאה דנבלה חל רק בדבר שראוי לאכילה .דברי הרמב"ם ,כפי שנבאר ,מתאימים
לשיטת הר"ח .ואכמ"ל[.
ואכן מצינו כמה ראשונים )דיעה ב' בתוספות פסחים כב .ד"ה ורבי
שמעון; הרא"ש חולין ז:יז בהבנת הרי"ף; דיעה בתשובת הרמב"ן צוטט בתורת
הבית ג:ג ובחידושי רבינו דוד על אתר( שפוסקים שגיה"נ מותר בהנאה על סמך
שיטת חזקיה .וכן מצינו ראשונים )תוספות חולין צט :ד"ה והלכתא( שהכריעו
שגיה"נ אסור בהנאה מכיון שהסיקו כרבי אבהו נגד חזקיה ,וגם פסקו אליבא
דר"ש נגד ר"י שאין בגידין בנו"ט.
אולם ישנה קבוצה של ראשונים שקבעה שגיה"נ מותר בהנאה למרות
שהכריעו גם כרבי אבהו וגם כרבי שמעון ,ודבריהם טעונים הסבר] .עיין גם דיעה
א' בתוספות פסחים הנ"ל שטוען שמא חזקיה יודה שגיה"נ אסור בהנאה ,מכיון
שלא שייך אכילה ממש בגיד אם אין נו"ט .ואכמ"ל [.הרמב"ן )הנ"ל( הציע
שהקשר לשאלת יש בגידין בנו"ט )פסחים כב (.נדחה להלכה ,והיתר ההנאה של
גיה"נ נלמד מק"ו מחלב על פי סוגיא אחרת )פסחים כג] .(:ועיין בתוספות שם
ד"ה ומה שהבין נגד הרמב"ן שהגמרא דנה רק בהיקפו של ההיתר נבלה .ואזיל
לשיטתם בחולין ובפסחים כב [.המאירי )פסחים כב (.דחק עוד יותר שהסוגיא
שתלה איסוה"נ בשאלת אי יש בגידין בנו"ט רק נאמרה לרוחה דמילתא ,ולאו
דוקא היא.
והנה גם פסקי הרמב"ם בגיה"נ קשים .הרמב"ם )מאכ"א ח:טו( פוסק
כרבי אבהו .והוא גם מכריע כמה פעמים )מאכ"א ד:יח ,טו:יז ,טז:ו( שאין בגידין
בנו"ט .ולכן היינו מצפים על סמך הגמרא בפסחים שיפסוק שגיה"נ אסור בהנאה.
אבל הרמב"ם קובע בפירוש )מאכ"א ח:יד-טו( שגיה"נ מותר בהנאה! וז"ל" :גיד
הנשה מותר בהנאה ,לפיכך מותר לאדם לשלוח לעכו"ם ירך שגיד הנשה בתוכה
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ונותן לו הירך שלימה בפני ישראל ,ואין חוששין שמא יאכל ממנה ישראל זה
קודם שינטל הגיד שהרי מקומו ניכר .לפיכך אם היתה הירך חתוכה לא יתננה
לעכו"ם בפני ישראל עד שיטול הגיד שמא יאכל ממנה ישראל .כל מקום שנאמר
בתורה לא תאכל לא תאכלו לא יאכלו לא יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור
הנאה במשמע עד שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבלה שנאמר לגר אשר
בשעריך תתננה ואכלה וכחלב שנאמר בו יעשה לכל מלאכה ,או עד שיתפרש
בתורה שבעל פה שהוא מותר בהנאה ,כגון שקצים ורמשים ודם ואבר מן החי וגיד
הנשה שכל אלו מותרין בהנאה מפי הקבלה אף על פי שהן אסורין באכילה".
הראשונים )חכמי לוניל צוטטו ברא"ש חולין הנ"ל; הרמ"ך הלכות
מאכ"א; תוה"ב שם; חידושי הר"ן פסחים כב (.כבר הקשו סתירה זו ברמב"ם.
הרבה הסברים הוצעו ליישב עמדתו ,אבל כולם נראים דחוקים .הר"ן )בחידושיו(
והכס"מ פשטו ששיטת הרמב"ם מבוססת על הק"ו מחלב ,כדברי הרמב"ן.
המאירי העלה שלפי הרמב"ם גיה"נ בכלל היתר הנאה של נבלה גם אי אין בגידין
בנו"ט ,והקשר בסוגיא רק לרווחא דמילתא] .ויש להעיר כהנ"ל שלפי הר"ח גם
לפי סוגיין כו"ע מודים שגיה"נ הוה בכלל נבלה עקרונית ,ורק דנו בנוגע להיתר
הנאה.
כמה אחרונים הציעו שהרמב"ם בענין גיה"נ אזיל לשיטתו הכללית
בסה"מ )לאוין קפו'( ,בפיה"מ )כריתות ג:ד( ,וביד החזקה )מאכ"א ח:טז; מאכ"א
יד:י-יא ,יסודה"ת ה:ח( שאכילה הוה סוג הנאה ,ושזה היסוד של שיטת רבי אבהו.
ולכן ,לדעתו ,לא שייך איסור הנאה בגיה"נ הואיל ומופקע גיה"נ מאכילה של
הנאה ,ודוקא משום שאין בגידין בנו"ט .אולם לפי הסבר זה נצטרך לומר
שהסוגיא בפסחים שתולה היתר הנאה בגיד הנשה לפי רבי אבהו בדעה שיש
בגידין בנו"ט סבורה שאין אכילה סוג הנאה ,ושרק מאוחר יותר ברצף הסוגיות
שדנות בענין חזקיה ורבי אבהו חל השינוי בענין היסודי הזה .ואולי לזה התכוון
הרמב"ם בחידושו שלפעמים המקור שאין איסוה"נ נובע מתושבע"פ ,דהיינו גם
הבנת יסוג הסוגיות .ואכמ"ל[.
אבל נראים דברי המבי"ט )קרית ספר ,מאכ"א ח:יד( שהרמב"ם דוקא
אזיל לשיטתו בפסק מחודש אחר שהאוכל גיד הנשה של נבלה חייב משום
שניהם .וז"ל )מאכ"א ח:ו(" :האוכל גיד הנשה של נבילה או של טרפה או של
עולה חייב שתים ,מתוך שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר נכלל גם הגיד
ונוסף עליו איסור אחר ".יוצא איפוא שלפי הרמב"ם יש חלות נבלה בגיה"נ של
נבלה לענין איסור נבלה .והציע המבי"ט שהוא הדין לגבי שם נבלה לענין היתר
הנאה ,ולא תלוי במחלוקת אי גידין נו"ט )כסוגיא בפסחים( ,אלא בדין זה .ונראה
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לומר ששיטתו נעוצה בדעת ר"מ )חולין קא (.ש"האוכל גיה"נ של נבלה ר"מ
מחייה שתים" .ולכאורה סבור הרמב"ם )שלא כשאר ראשונים( שאין חיוב גיה"נ
בנבלה תלוי במחלוקת ר"י ור"ש באוכל גיה"נ של בשר טמא.
אבל באמת צ"ע למה אין זה תלוי במחלוקת אי יש בגידין בנו"ט .ומאי
שנא נבילה וטריפה ועולה מבהמה טמאה .והרי הרמב"ם בהלכה הקודמת לפסקו
בנבלה הכריע בפירוש שהאוכל גיה"נ של בהמה טמאה אינו חייב כלל – לא
משום גיה"נ ולא משום בשר בהמה טמאה! וז"ל )מאכ"א ח:ה(" :האוכל גיד
הנשה מבהמה וחיה הטמאים פטור לפי שאינו נוהג בטמאה אלא בבהמה שכולה
מותרת ,ואינו כאוכל משאר גופה שאין הגידים מכלל הבשר כמו שביארנו ,ואם
אכל מחלב שעל הגיד הרי זה כאוכל מבשרה".
ועיין בשו"א הרשב"א )ד:פט( שהתקשה בסתירה זו והניחו בצ"ע .וז"ל:
"הקשית :בההיא דגיד הנשה ,דמוכח בר"פ גיד הנשה :דלמ"ד :אין בגידין בנותן
טעם ,אין איסור מוקדשין נוהג בו .ושכן פסק הרמב"ם ז"ל ובאוכל מגיד הנשה
של עולה ,פסק :דחייב שתים .ומאן דמחייב שתים ,על כרחין אית ליה יש בגידין
בנותן טעם .וקשיא מיניה וביה ...תשובה :גם אני איני יודע דרכו בזה] ".לכאורה
צ"ע קצת שאין גמרא מפורשת שגיה"נ של מוקדשין חייב רק משום גיה"נ .אבל
כנראה הוא מניח שאם אין בגידין בנו"ט אין גדר בשר שייך בשום גיד ,ואין הבדל
בין בהמה טמאה ,מוקדשין ,נבלה ,או שאר מוקדשין[.
ונראה לפרש דברי הרמב"ם שגיה"נ נחשב חלות בשר רק היכא ששייך
בתור חלות גיה"נ כגון בדאיכא איסור גיה"נ .ולאו דוקא תלוי ישיר באיסור גיה"נ,
שהרי איסור גיה"נ לחוד ואיסור בשר נבלה )או טריפה או עולה( לחוד .אלא
שהאיסור גיה"נ קובע אי גיד זה נידון כעצם ,וככל הגידין לפי הפסק המקובל
שאין בגידין בנו"ט .יתכן שגיה"נ אינו סתם עצם הואיל והוה חפצא ניכרת וחלות
מסויימת ,כפי שמתבטא באיסור אכילתו למרות חוסר טעם בשר .ושמא מעמד
הלכתי זה קובעו גם כחלות בבשר זה .וא"כ ,שאני בהמה טמאה מצד אחד ,ונבלה
– טריפה – עולה מאידך ,ונתיישב הסתירה ברמב"ם .הנה הדין שגם גיה"נ אינו
בנו"ט ,וממילא שהוא גם מופקע משם בשר ,מצומצם לגיה"נ של בהמה טמאה
אליבא דר"ש כיון שפקע גם איסור גיה"נ מחפצא זו ,ואין שם וחלות מיוחסת של
גיה"נ ,אלא גדר גיד כללי שתמיד נידון כעצם בלבד למ"ד אין בגידין בנו"ט] .עיין
במנ"ח רפא:ז בשם השער המלך שהציע הסבר דומה ברמב"ם .אבל לדעתו ,הדבר
ממש תלוי בזה שבפועל עובר על איסור גיה"נ והוה אחשביה לקבוע גדר אכילה
לגבי נבלה כיון שנחשב אכילת איסור לענין גיה"נ .החידוש הוא שאחשביה
באיסור אחד קובע גם באיסור אחר .אבל אין הוא סבור שעצם חלות שם גיה"נ
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קובע חלות נבלה .ולדעתו ,לכאורה לא שייך מהלך זה לגבי היתר הנאה ,ואין
מקום לדון לגבי טומאת נבלה ,כיון שתלוי דוקא באחשביה של איסור אכילה.
ועיין גם במנ"ח עצמו .גם הוא טען שהחילוק מדין אחשביה של אכילת גיד הנשה,
אבל באופן אחר .הנה אטו ברשיעי עסקינן שמתיחסים לאכילת עצם כאכילת בשר
דוקא ליצור איסור בשר טמאה )במקום שאין כבר איסור אחר באכילה זו למ"ד
שאין איסור גיה"נ בטמאה(? אבל בגיה"נ של נבלה שפיר חל אחשביה שאכן
עסקינן ברשע שהרי הוא כבר חוטא באכילת גיד זה בתורת אסור גיה"נ .לפי
המנ"ח אין חלות גיה"נ קובע אלא אומדן דעתו של העבריין קובע .לדעתו,
עקרונית אם אכן היה מחשיב אכילת כל גיד )ולאו דוקא גיה"נ( לאכילה ממש,
היה חייב גם משום בשר טמאה[.
והדברים מאוד מדוייקים בדברי הרמב"ם בשני הפסקים .הנה בשני
הדינים הוסיף והאריך הרמב"ם .כשהוא מסביר שאין גיה"נ חייב בתור בשר טמאה
הוא מפרש "לפי שאינו נוהג בטמאה אלא בבהמה שכולה מותרת ,ואינו כאוכל
משאר גופה שאין הגידים מכלל הבשר כמו שביארנו" .והיינו שהוא מדגיש
שהפטור בתורת גיה"נ קובע לא רק שאין לחייב מטעם זה אלא הוא גם היסוד
להפקעת שם בשר כשאר גידין .ובהלכה המחודשת שבאה מיד אחרי זה ושמחייב
גיה"נ גם מחמת נבלה ,טריפה ,ועולה ,שוב מוסיף ומדגיש הרמב"ם" :מתוך
שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר נכלל גם הגיד ונוסף עליו איסור אחר" .הרי
הרמב"ם בפירוש מסביר שהיות ויש חלות גיה"נ בבהמה זו הואיל ועקרונית הוה
בהמה כשרה ,הופך הוא גם לחלק מהחלות בשר ,וממילא חייב שנים.
ולאור הנ"ל ,יש לעיין בעוד שני פסקי הרמב"ם .הנה הוא הכריע )מאכ"א
ד:יח( שכיון שאין בגידין בנו"ט אין גידין מצטרפין לשיעור כזית של בשר איסור.
אך לאור שיטתו שגיה"נ הוה בשר לחייב משום נבלה ולענין היתר הנאה ,לכאורה
שאני גיה"נ של איסור משאר גידין לענין צירוף לשיעור.
הרמב"ם )שאר אבות הטומאה א:ז( פוסק שאין גידין מצטרפין לטומאת
נבלה .ויש לפקפק לאור מהלכנו אי דין זה שייך גם בגיה"נ .שמא אין חלות גיה"נ
הקובעו כבשר לגבי איסור אכילה והיתר הנאה חלה אלא לענין שם בשר של
איסור אכילה משא"כ לגבי השם טומאה של נבלה] .גם תלוי באיזה מידה יש
להבחין בין שם נבלה של מאכ"א ושל טומאה .ואכמ"ל[.

 

 
בפסחים )כז (.תוך כדי דיונה בסוגיית שבח עצים בפת וזה וזה גורם
הובאה משנה בע"ז )ג:ט(" :נטל הימנה עצים אסורין בהנאה ,הסיק בהן את
התנור ,חדש יותץ ,ישן יוצן .אפה בו את הפת אסורין בהנאה .נתערבה באחרות
ואחרות באחרות כולן אסורין בהנאה .רבי אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלח.
אמרו לו אין פדיון לעבודה זרה ".ונקטינן להלכה כר"א )עיין ברמב"ם הל'
עכו"ם ז:יג ובהל' מאכ"א טז:כט ובשו"ע יו"ד קמב:ד וקלד:ב( .ויש לעיין
באיזה מקרים ואופנים אמר ר"א את תקנתו שאפשר להתיר את הפת האסורה על
ידי הולכת הנאה לים המלח ,ויש בזה כמה וכמה חילוקים ,שנעיין בהם אחד
אחד.

 
נחלקו הראשונים באיזו הנאה אמר ר"א להוליך לים המלח .רש"י
)פסחים כז .ד"ה יוליך ,ע"ז מט .ד"ה אפה( כתב שיש להוליך דמי עצים .אמנם
תוספות בע"ז )מט .ד"ה יוליך( חלקו על רש"י וכתבו שצריך להוליך הנאת הפת.
ר"ח )פסחים כז ,1(.הר"ן )ע"ז כב .בדפי הרי"ף( והרא"ש )ע"ז ג:ט( סברו כרש"י,
והרמב"ם )פירוש המשניות ע"ז ג:ט והל' עכו"ם ז:יג( ,והראב"ד) 2תשובות
ופסקים ג( סברו כתוספות .ופירש הר"ן )חידושים לע"ז מט (:ביסוד המחלוקת,
שלדעת רש"י די בהולכת דמי העצים לים המלח שהרי הפת עצמה אינה נחשבת
אלא כתערובת של איסור ,כלומר כשבחן של עצי האיסור בתוך הפת ,אבל אינה
 1ואע"ג דלשון ר"ח הוא "שכר אפיית הפת" ולא "דמי עצים" כרש"י ,כתבו הראשונים שהם
קיימין בשיטה אחת וכן נניח לענינינו ,וכמו שכתב המהר"ם חלאווה )פסחים כז (.שהשמיט
לגמרי השינוי בין לשון רש"י ולשון ר"ח.
 2ואע"ג דהראשונים כתבו שהראב"ד סבר כרש"י מפני שבפירושו לע"ז מט .העתיק פירוש
רש"י להסביר תקנת ר"א ,מ"מ בתשובות ופסקים להראב"ד כתב בפירוש שלא סבר כשיטת
רש"י אלא כשיטת תוספות.
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כגופו של איסור 3.ואולם הרמב"ם ותוספות כתבו שיוליך דמי אותה הפת לים
המלח לפי שסברו שהפת עצמה הרי היא כממשו של איסור )ועיין לשון
הריטב"א בע"ז )מט (.שכתב שנעשה הכל חתיכה דאיסורא(.

 
איתא במשנתינו )ע"ז ג:ט(" :אפה בו את הפת אסורין בהנאה .נתערבה
באחרות ואחרות באחרות כולן אסורין בהנאה .ר"א אומר יוליך הנאה לים
המלח ".נחלקו הראשונים אם ר"א חלק על החכמים גם ברישא דמתניתין,
דהיינו שיש תקנה להתיר פת ע"י הולכת הנאה לים המלך אפילו אם לא נתערבה
באחרות ,או שלא אמר ר"א תקנתו אלא במקרה שהפת נתערבה באחרות,
כפשוטה של המשנה ,ואם אין תערובת אף ר"א יודה שאין תקנה להפת .כתבו
הראשונים בדעת רש"י ,ר"ח ,והבעה"מ) 4פסחים ו :בדפי הרי"ף( שתקנת ר"א
מועילה אף אם הפת לא נתערבה .5מצד שני רבו הראשונים סברו שלא התיר
 3אולם א"א לפרש כן בשיטת הרא"ש שהרי הוא סבר כתוספות שר"א פליג רק אנתערבה
וכנראה להלן .ואפשר לומר בדעתו שהוא סבר שרואין את הפת כממשו של איסור ,ומ"מ סבר
כרש"י שמוליכין דמי העצים .ואולי אפשר לומר שהוא סבר כהר' יונה המובא בריטב"א
)פסחים כז (.שהלישנא מסייעא לפירושו של רש"י שהגמרא אומרת הנאה סתם ולא הנאת הפת,
ולכן נטה הרא"ש לפירושו .ונראה לומר שהרא"ש סבר כמו שכתב הר"ן בהוה אמינא )כב .בדפי
הרי"ף( שאפילו לאלו הראשונים שסברו שר"א פליג רק אנתערבה עדיין סגי להם לומר שיוליך
דמי עצים ,שכשהפת כבר בתערובת אין לנו לראות אותה כולה כגופו של איסור להצריך הולכת
הנאה כנגד כולה .והביא ראיה שהמדומע ,והמחומץ ,ומים שאובים אינם פוסלים אלא לפי
חשבון ,עיין שם.
 4יש להעיר שיש סתירה בין הבעה"מ בפסחים להבעה"מ בע"ז )כב :בדפי הרי"ף( אם אמר ר"א
שיש פדיון אפילו בלא תערובת ,וצ"ע.
 5ומשמע מתוספות )ע"ז מט .ד"ה יוליך( שדייקו שכך היא דעת רש"י ממה שפירש רש"י
שהנאה היא דמי עצים .ושמעתי ממו"ר הרב אסף בדנרש שקשה לומר שכל הראשונים ואפילו
תוספות דייקו שיטת רש"י בנתערבה ממה שכתב רש"י דמי עצים שהרי אינו מוכרח משם מה
תהיה דעתו לגבי נתערבה )וכמו שכתבנו למעלה בהערה  3בדעת הרא"ש שסבר כרש"י לגבי
דמי עצים אבל כתוספות לגבי נתערבה ,הרי אין שתי המחלוקות תלויות זו בזו( .אלא נראה
שהראשונים הבינו כך מרש"י בע"ז )מט .ד"ה אפה( בפשוטו שבכל אותו דיבור רש"י פירש
תקנת ר"א לגבי הפת עצמה ולא הזכיר שם תערובת כלל .וגם אפשר לומר בלשון התוספות )שם
ד"ה יוליך( שהם דייקו שיטת רש"י מכל דיבורו של רש"י ולא מהמילים דמי עצים בלבד כמו
שאפשר להבין שיטתם בהסתכלות ראשונה.
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ר"א פדיון אלא אחר שהפת נתערבה .וביניהם תוספות )ע"ז מט .ד"ה יוליך(,
הרמב"ן )מלחמות פסחים ו :בדפי הרי"ף( ,והרמב"ם )הל' עכו"ם ז:יג( .ובביאור
המחלוקת כתב הר"ן )בחידושים הנ"ל( ,וכן מובא בראשונים אחרים ,שנחלקו
אם רואין את הפת עצמה כחפצא של איסור ,שאם כן לא נתיר אותה אלא
בתערובת ,או שהפת עצמה אינה חפצא של איסור ולכן ר"א התיר ע"י הולכת
הנאה לים המלח אפילו כשאין הפת בתערובת .ונראה שהוא פשוט בדעת
הראשונים )עם כמה יוצאי מן הכלל כמו שביארנו בהערות( שיש קשר בין שאלת
6
איזו הנאה מוליכים לים המלח לשאלת הצורך לתערובת להפעיל היתר זה.
לכאורה כן צריך לומר בתוספות )שם( שסברו שר"א פליג רק אנתערבה ,וממילא
סברו שמוליכים הנאת הפת לים המלח ולא הנאת עצים .וכן הר' דוד )פסחים
כז (.הסביר שכל עצם הפדיון של הולכת הנאה לים המלח האמור בפת מבוסס
על כך שהפת נתערבה ,וממילא הפודה אינו נהנה מן האיסור .ולדעתו אלמלא
התערובת ,היה ר"א מודה לחכמים שא"א לעשות פדיון כאן ,שאין פדיון לע"ז.

 
והנה בענין הפדיון הנ"ל נחלקו הראשונים אם הוא מתיר רק להנות
מהפת או אפילו לאכלה .כתבו הראשונים בשם ר' יונה )או בשם ר' יונה בשם
רבני צרפת( וכן הוא בחידושי תלמידי ר' יונה על מסכת ע"ז )מט ,(:שהפת
הנאפית באיסורי הנאה ,כיון שלא היה בה אלא שבחן של העצים והוליך דמי
האיסור שבה לים המלח אז לא נשאר בה שום איסור והיא מותרת אפילו
באכילה .והביא ראיה ממשנה בתרומות )י:ד( שתנור שהסיקו בכמון של תרומה
ואפה בו את הפת הפת מותרת שאין טעם כמון אלא ריח כמון .והסכים עמו
7
הרשב"ם )מובא באור זרוע ח"ד רז( ,ונראה שהסכימו עמו ג"כ הרא"ש
 6ועוד שמעתי ממו"ר הרב אסף בדנרש שליט"א שהסוברים שיוליך הנאת הפת כולה מוכרחים
לומר שלא אמר ר"א תקנתו אלא בנתערבה ,שאם לא כן לא תיקן כלום במה שאדם יוליך דמי
הפת לים המלח שבזה מפסיד כל הנאת הפת ,ובאמת בשיטתם דברים אלו תלויים זב"ז .מ"מ
הראשונים שסברו שלא בעינן תערובת לתקנת ר"א חלקו בדעתם לגבי איזה הנאה עליו להוליך.
 7כתב בעל הטורים בקיצור פסקי הרא"ש )ע"ז ג:ט( על פירושו של ר' יונה שכן מסתברא וכמו
כן כתב בטור )יו"ד קמב( שאביו הרא"ש סבר כדעת ר' יונה .אמנם המעיין ברא"ש יראה שלא
כתב הרא"ש הכרעת דעתו בענין ,ואפשר רק לדקדק ממה שהביא את דעת ר' יונה באחרונה כמו
שכתב הבית יוסף )יו"ד קמב( וכך השיג הפלפולא חריפתא על קיצור פסקי הרא"ש.
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והרמב"ם 8.וכן כתבו האחרונים 9שהוא דעת השו"ע )יו"ד קמב:ד( .ומאידך
כתבו הבעל המאור )ע"ז כב :מדפי הרי"ף( והריטב"א 10בשם הרא"ה והרמב"ן
)בחידושיו לפסחים כז .וע"ז מט (.והראב"ד )בהשגות פסחים ז .בדפי הרי"ף וכן
בתשובות ופסקים סי' ג( שלא התיר ר"א את הפת אלא בהנאה בלבד אבל לא
באכילה .וביסוד המחלוקת כתב הבעה"מ )ע"ז כב :מדפי הרי"ף( שלא שמעיה
ליה לר"א שיתיר באכילה ממה דאמר יש פדיון אבל לא פירט היתר אכילה .ועוד
כתב הרא"ש )ע"ז ג:ט( שכן משמע בגמרא )ע"ז מט (:שכתוב שרב חסדא אמר
שר"א התיר לעשות תקנתו בפת ואפילו בחבית של יין נסך ,ויש לדייק שלא
התיר בפת אלא דומיא לחבית של יין נסך שבוודאי אסורה בשתיה אפילו לאחר
פדיונו .ותמה הראב"ד בתשובות ופסקים )סי' ג( שהפת אינה כהקדש שיאמר
בפדיון זו מחוללת על זו ויוציא לחולין ותהיה מותרת באכילה .ופדיון כזה לא
נאמר אלא בהקדש ומה שתיקן פה פדיון אינו פדיון ממש ,וכל תקנת ר"א באה
מחמת שהפת כבר נמצאת בתערובת והתקנה היא להתיר התערובת אבל אין
תקנה לפת גופה שהרי היא כחתיכה של איסור.
ניתן לתלות מחלוקת זו בשתי המחלוקות הנ"ל ,ולומר שג' מחלוקות
אלו נפקא מינה מהחקירה אם רואים את הפת כחתיכה של איסור או רק שיש שבח
של איסור מעורב בה .ונראה בדעת כמה ראשונים שאפשר לסדר שיטתם על פי
חקירה זו .ולדוגמא אפשר לומר כן בשיטת הבעה"מ 11שמפני שהוא סבר שהפת
 8כתב המהר"ם חלאווה )פסחים כז (:שכן הוא דעת הראב"ד והרמב"ם .אמנם מפורש בהשגות
הראב"ד )פסחים ז .בדפי הרי"ף( וכן בתשובות ופסקים שלו )סי' ג( שלא התיר אלא הנאה אבל
לא אכילה .ובדעת הרמב"ם אף שאינו מפורש ,נלע"ד שאפשר לדייק ממה שכתב הרמב"ם בהל'
עכו"ם )ז:יג( "יוליך דמי אותה הפת לים המלח כדי שלא יהנה בה ושאר הככרות מותרין"
שמשמע שמותרין בכל הנאה ואפ' באכילה ,וכמו שדייקו האחרונים מלשון המחבר )יו"ד
קמב:ד( שבאמת רק העתיק את לשון הרמב"ם בזה .ומ"מ יש להקשות על זה ממה דהביא
הגר"א )שם ס"ק ט( את הרא"ש בשם ר' יונה כמקור לדברי השו"ע ולא כתב שהוא דעת
הרמב"ם ,וצ"ע.
 9הש"ך שם )ס"ק י( וביאור הגר"א שם )ס"ק ט( וכן בפרי חדש )או"ח תמז:א(.
 10אבל אינו ברור מה היא דעת הריטב"א ,שהרי בחידושיו לפסחים כתב שדברי המתירים
באכילה נראין מוכרעים ,אמנם בחידושיו לע"ז )מט (.כתב שהעיקר כאוסרים אותו באכילה.
 11לעיל בהערה  4הזכרנו שיש סתירה בין הבעה"מ בפסחים לבעה"מ בע"ז בנוגע לאם אמר ר"א
שיש פדיון אפילו בלא תערובת .מפני אותו סתירה ג"כ קשה פה לצייר שיטת הבעה"מ לגבי ג'
מחלוקות אלו .ואפילו אם היה לנו לתרץ שבפסחים הבעה"מ לא פירש דעת עצמו אלא דעת
הרי"ף ,אבל דעתו היא המבואר בע"ז שר"א צריך תערובת והפדיון אינו מתיר אכילה ,מ"מ
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עצמה היא נחשבת כחתיכה של איסור ממילא הוא סבר :א' ,צריך להוליך דמי
הפת לים המלח .ב' ,אין מתירין לעשות כן בלא תערובת .וג' ,הפת אסורה באכילה
גם לאחר הפדיון .והצד השני של החקירה הוא שאין איסור בפת אלא ששבח
איסור מעורב בה וממילא :א' ,צריך להוליך רק דמי העצים לים המלח .ב' ,מתירין
לעשות כן בלא תערובת .וג' ,הפת תהיה מותרת באכילה אחר הפדיון .ושמעתי
כעין דברים אלו ממו"ר הרב דוד מילר שליט"א .אלא שיש להסתפק בתלייה זו
ולומר שהמחלוקת לגבי היתר הפת באכילה באמת עומדת בפני עצמה ואינה
תלויה בשתי המחלוקות הנ"ל .והטעם הוא שהצד השני של החקירה אינו מכוון
בתוך שיטות הראשונים המתירים אכילה .שהרי לא פירש רש"י דעתו לגבי אכילת
הפת אחר הפדיון ,ויותר מזה שחידושי הר"ן על ע"ז )מט (:הביא שר' יונה עצמו,
אע"פ שהתיר אכילה ,לא התיר הפדיון בלי תערובת .וכן להרא"ש והרמב"ם
שאכילה מותרת ,מ"מ רק ע"י תערובת ,ולהרמב"ם ג"כ צריך להוליך כל הנאת
הפת .וע"כ א"א לומר בדעת ראשונים אלו צד שני של החקירה ,דהיינו שאין
איסור בפת אלא ששבח איסור מעורב בה וממילא :א' ,צריך להוליך רק דמי
העצים לים המלח .ב' ,מתירין לעשות כן בלא תערובת .וג' ,הפת תהיה מותרת
באכילה אחר הפדיון ,כי הראשונים האלו מתירין אכילה בלי קיום תנאים אלו.
ולכן נראה לי יותר נוח לומר בדעת רוב הראשונים שדנו כאן דהמחלוקת עומדת
בפני עצמה.

 
משנתינו עסקה בעצי אשירה שהסיקו בהם את התנור ויש לעיין אם
ר"א אמר תקנתו רק לגבי איסורי ע"ז וכהמעשה שדנין בו במשנה ,או שר"א אמר
את תקנתו בכל איסורי הנאה ,ונחלקו הראשונים בזה .הרשב"ם )מובא בתוספות
זבחים עב :ד"ה כולן ובתוספות יבמות פא :ד"ה כולן( פירש שר"א התיר בכל
איסורי הנאה ,אמנם התוספות שם דחו את שיטתו וכתבו שהפדיון הזה מועיל
רק באיסורי ע"ז מפני שתופסין דמיהן ,וכן פירשו שאר הראשונים שחולקים על
הרשב"ם .הר"ן )בחידושים פסחים כז (.הסביר שמפני שאיסורי ע"ז תופסין
דמיהם ,אע"פ שאין זה ממש פדיון או היתר לאיסור ,מ"מ הוא כמבער האיסור
עדיין קשה שהרי הריטב"א בע"ז )מט (.כתב שדעת הבעה"מ היא כרש"י שהתקנה לפת היא
אפילו קודם שנתערבה וג"כ כתב שדעתו שאסורה הפת באכילה ,ונראה שהוא סבר שבשני
המקומות הבעה"מ פירש דעת עצמו .ומכאן הרי לך עוד טעם שאינו מוכרח לומר הא תלייה,
כדלקמן.

130

אהרן יהושע אברמסון

עצמו ,משא"כ בשאר איסורי הנאה שאין תופסין דמיהם שכשהוא מוליך הנאה
לים המלח לא הוי כלום ,כי ממון אחר הוא שמוליך ואינו נמשך מהאיסור כלל.
וכתבו הבעה"מ )פסחים ו :בדפי הרי"ף( והר' דוד )שם כז (.שהרשב"ם פירש כן
מפני שגירסתו בגמרא היתה "וכן היה רבי אליעזר נוהג בכל איסורין שבתורה".
הבעה"מ )שם( כתב שאין אנו מורים כשיטת הרשב"ם ,והר' דוד )שם( הסכים
עמו וכתב שיש לנו לומר שגירסת הרשב"ם אינה נכונה .ואפשר לומר שהרשב"ם
קיבל את גירסתו כנכונה משום שאין לחלק בין ע"ז לשאר איסורים ,שסוף סוף
הוא לא מרויח מהאיסור הנאה 12.והראב"ד ג"כ סבר שתקנת ר"א שייכת בכל
איסורי הנאה והשיג על הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות )טז:ז( שלא הזכיר
את התקנה במקרה של שאר איסורי הנאה .הכסף משנה )שם( כתב שבאמת
הרמב"ם פסק שתקנת ר"א מועילה בכל איסורי הנאה אלא שלא כתב את זה
בהלכה זו מפני שהרמב"ם כאן העתיק לשון המשנה וסמך על כך שכתב תקנת
ר"א מאוחר יותר בפרק )טז:כט( ,אבל אה"נ הרמב"ם סבר שתקנה זו שייכת אף
באיסורי הנאה .ונחלקו האחרונים בשיטת הרמב"ם בנידון.
הלכה למעשה ,צדדו ההגהות אשר"י )ע"ז ג:ט( והמרדכי )שם
ג:תתמא( כהרשב"ם ,ובעקבותם פסק הלבוש )או"ח תמה:ב( שחמץ שנשרף
לאחר שעה ששית בערב פסח ונעשית גחלים אסור בהנאה ,ואם אפה מצה
על גבי גחלים אלו אפשר להוליך הנאת הבישול לים המלח ויהנה מן המותר.
אמנם הש"ך )יו"ד קי:ב( והמג"א )או"ח תמה:ו( חלקו על הלבוש ופסקו כרוב
13
הראשונים נגד הרשב"ם ולדעתם אין פדיון לחמץ בפסח.

 
איתא במשנה בע"ז )עד" :(.יין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנאה רבן
שמעון בן גמליאל אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יי"נ שבו ".ויש
להעיר שאע"פ שתקנת רשב"ג דומה מאד לתקנת ר"א ,נראה מפשטות שתי
הסוגיות שהן תקנות נפרדות וכל אחד מועילה באופנים ומקרים שונים ,וכן הוא
דעת רוב הראשונים .אמנם שיטת הרמב"ם בשתי תקנות אלו צריכה ביאור כי
 12שמעתי מהרב אליאב סילברמן שליט"א.
 13הש"ך והמג"א ג"כ תפסו הלבוש שם על שפסק כשיטת האומרים תקנת ר"א היא אפילו לפת
שלא נתערבה וכתבו שקיי"ל כהפוסקים שאין התקנה מועילה בלא תערובת.
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לשונו בהלכות מאכ"א )טז:כט( משמע כעירבוב של שתי התקנות ,וזה לשונו:
"נתערב סתם יינם ביין הרי זה אסור בכל שהוא בשתייה וימכר כולו לעכו"ם,
ולוקח דמי היין האסור שבו ומשליכו לים המלח ויהנה בשאר המעות וכו'".
ופירש הכסף משנה )שם( שבאמת סבר הרמב"ם שתקנת ר"א ותקנת רשב"ג הן
תקנה אחת ,וכל תנא פירש צד אחר של התקנה ,דהיינו שבכל מקרה שיכולים
לפדות את הנאת האיסור תחילה מוכרים את כל האיסור לגוי כרשב"ג ,ורק אח"כ
מוליכים את דמי ההנאה לים המלח כר"א .ובביאור דברים אלו כתב בספר יין
המשמח )יו"ד קלד:ח( שמה שהכריח את הרמב"ם לפרש שמדובר בתקנה אחת
הוא שלרשב"ג קשה איך מותר למכור היין חוץ מדמי יין נסך שבו לגוי ,הרי אסור
לתת לגוי מתנת חינם! ולכן סבר הרמב"ם שמוכרחים לפרש בשיטת רשב"ג
שמוכרים כל היין לגוי במחיר מלא ,שלא יעבור על לא תחנם ,ואח"כ יוליך דמי
הנאת יין נסך לים המלח כדי שלא להנות ממכירת יין נסך .ובמהדורה חדשה של
ספר יין משמח היוצא לאור ע"י מכון ספרי מהרא"ל צינץ )שם הערה  (91הסבירו
שגם צריכים לפרש כן בתקנת ר"א שאם לא כן למה לא ימכור הכל לגוי חוץ מדמי
איסור שבו ,במקום להוליך הנאה לים המלח .ועל כרחך דבר זה אסור מפני הלאו
דלא תחנם ,ולכן צריכים שני השלבים בתקנה :א' ,מכירה לגוי בכסף מלא ,וב',
הולכת ההנאה לים המלח.
אמנם ,החזון איש )יו"ד נט:יב( תמה על הכס"מ שאמר שאלו תקנה
אחת .החזו"א הביא כמה טענות :א' ,למה כל תנא פירש רק חצי התקנה בלי לפרש
שזה רק חצי התקנה וצריכים לדברי התנא השני? ב' ,הרמב"ם הזכיר את תקנת
ר"א בהלכות עכו"ם )ז:יג( ולא הזכיר הצורך למכירה בכלל! ג' ,הרמב"ם כתב
)שם( שתקנת ר"א מועילה רק כשנתערב באחרות ,משא"כ בתקנת רשב"ג
שמועילה אפילו בלא תערובת! לכן החוז"א הסביר שהרמב"ם סבר כרש"י )ע"ז
מט :ד"ה ונשתרי( דרשב"ג לית ליה תקנת ר"א ,ולכן א"א לפרש שתי התקנות
כאחת .ומה שכתב הרמב"ם למכור הכל לגוי ואח"כ להוליך הנאה לים המלח הוא
מפני שאפילו לאחר הפדיון ישאר איסור שתייה על היין ואין ברירה לקבל הנאה
מן יינו אלא במכירה לגוי .ולכן הזכיר הרמב"ם שימכור הכל לגוי ,ולא שזה
מעיקר התקנה אלא רק עצה בעלמא .החזו"א הביא עוד ראיה שזו שיטת הרמב"ם
מפירוש המשניות לרמב"ם )ע"ז ג:ט( שמשמע כמו פירוש החזו"א בדבריו,
והוסיף החזו"א שכל הראשונים סברו שהן שתי תקנות נפרדות .ולדעת החזו"א,
הנכון בתקנת ר"א הוא להוליך ההנאה לים המלח ורק אח"כ למכור הכל לגוי ,ולא
למכור הכל לגוי בכסף מלא ורק אח"כ להוליך דמי הנאת האיסור לים המלח.


לזכר נשמת
הרב יהואש אבא בן ישראל זצ"ל


התורה מדברת על הפרטים של הלכות פסח בהרבה מקומות .בניגוד
לפרשיות שמדברות על שאר המועדים ,התורה לא רק הכילה הפרטים של
ההלכות של פסח בספר שמות פרק יב ,אלא אפילו כפלה את הסידור של המצוות
בשמות פרק יג .הדמיון בין הפרשיות האלו גם מבליט את השינויים שמבדילים
ביניהם .אם נשים לב לשינויים ,נראה שיש שני רעיונות עיקריים במצוות חג
הפסח.
ההקשר של הפרשה הראשונה של מצוות הפסח )שמות פרק יב( הוא
לפני מכת בכורות ולפני היציאה .בשמות יא:ז ,הקב"ה אומר שכוונת מכת בכורות
היא "למען תדעון אשר יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל" ,כדי להראות שהקב"ה
רוצה שתהיה הבחנה בין ישראל למצרים .הפרשה הבאה מתחילה בפסוקים ג-יא
במצוות הקרבת ואכילת קרבן פסח .אז ,בפסוקים יב-יד ,התורה ממשיך לפרש
הגורם למצוות אלו:
ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ
מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים
אני ה' .והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי
את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי
בארץ מצרים .והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג לה'
שמות יב:יב-יד
לדרתיכם חקת עולם תחגהו.
למה צוה הקב"ה לעשות קרבן פסח ולשים דם על פתח הבית? כדי
להפריש ישראל מהמצריים ולעשות היכר ביניהם .הגורם הוא שבני ישראל
צריכים ללמוד לזהות את עצמם כעם נבדל .הקדוש ברוך הוא רצה שילמדו איך
לבדל את עצמם ואיך להיות עם מיוחד .לכן ,התורה צוותה שבני ישראל יבדילו
עצמם מחמץ:
שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר
מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום
הראשון עד יום השבעי .וביום הראשון מקרא קדש וביום
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

שני מחייבים במצוות של פסח

133

השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך
אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם .ושמרתם את המצות
כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים
ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם .בראשן בארבעה
עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים
לחדש בערב .שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל אכל
מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ.
כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות) .שמות
יב:טו-כ(.
התורה אומרת שכל בן או בת ישראל שאוכל חמץ בשבעת ימי החג
ייכרת מן העם .כל הבוחר לאכול חמץ גם בוחר שלא להשתתף בגורל ובייעוד של
כלל ישראל .הפרשה מדגישה נקודה הזאת שתי פעמים :פעם אחת בפסוק של
מצוות 'תשביתו' ופעם שני במצוות 'לא ימצא' .הגורם למצוות אלו הוא "כי כל
אכל חמץ ונכרתה"" ,כי כל אכל מחמצת ונכרתה" .מסתבר שזה לא רק מפני
שחמץ "מזיק לנשמה" אלא מפני שההבדלה מחמץ בזמן ימי פסח היא מה
שמבדילה אותנו מעמים אחרים ומייחד אותנו כעם מיוחד ,כעם שרצה הקדוש
ברוך הוא להוציא ממצרים.
הפרשה מסיימת ,בפסוקים כא-כח ,בפרטי קרבן פסח פעם שניה.
הפרשה נראה כהקבלה הפוכה )א-ב-ב-א( .היא מתחילה וגם סוגרת במצוות קרבן
פסח .תוך הפרשה ,התורה שמה כמו בסוגריים את המצוות של 'תשביתו' ו'לא
ימצא' .תוך שלב הזה נמצא "ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את
צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם" )יב:יז(.
תשמרו את המצות ,ולא תהיה כעמים אחרים.
לעומת זה ,יש הרבה ראיות שהפרשה השניה שעוסקת במצוות פסח
הנמצאת בפרק יג מדברת על רעיון אחרת .ההקשר של פרק יג הוא אחרי מכת
בכורות ויציאת מצרים .הגאולה והחרות כבר התחילו:
ויאמר משה את העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים
מבית עבדים כי בחזק יד הוציא ה' אתכם מזה ולא יאכל חמץ.
היום אתם יצאים בחדש האביב .והיה כי יביאך ה' אל ארץ
הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת
לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה.
שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג לה' .מצות יאכל את
שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך.
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והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי
ממצרים )יג:ג-ח(.
פסוק ג מתחיל בציווי של "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים
מבית עבדים" )יג:ג( – הציווי של סיפור יציאת מצרים .כמו שמצאנו בפרק יב,
התורה אומרת ש"לא יאכל חמץ" .גם פה יש "תאכל מצת" )יג:ו( ו"לא יראה לך
חמץ" )יג:ז( .הפרשה סוגרת באותו מצוה שהתחילה בה ,במצוות סיפור יציאת
מצרים :והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים"
)יג:ח( .גם בפרשה הזאת ,יש הקבלה הפוכה .הציווים של סיפור יציאת מצרים הם
הסוגריים החיצוניים .תוך אלו ,יש איסור אכילת חמץ ו"לא יראה" .גם פה ,מצוות
אכילת מצה היא המצוה האמצעית.
נראה לע"ד שהמשמעות של ה"סוגריים החיצוניים" של שתי הפרשיות
היא לרמז לנו שיש שני מחייבים נפרדים במצוות של פסח .גם הלשונות וגם
ההלכות של כל מצוה בשתי הפרשיות מקיימות תזה הזה .הרעיון של פרשה
ראשונה ,כפי שביארנו ,היא הרעיון של הקרבן פסח ,המחייב של זיהוי כאחד מבני
ישראל ובגורל שלהם .התכלית של המצוות הם של חוויה דתית .המחייב הזה כבר
ניתנה לפני הגאולה ,בזמן שהעם עודם במצרים .מצד שני ,יש לנו פרק יג .כאן,
הרעיון העיקרי הוא הזכרון והחינוך לדורות העתידים.
אנחנו צריכים להביא ראיות לזה ,ונעשה את זה לכמה מצוות ,אחת אחת.
המצוה הראשונה שננתח היא המצווה של 'תשביתו' .המשנה במסכת פסחים בדף
כא .מביאה מחלוקת בין רבי יהודה והחכמים .רבי יהודה אומר שיש רק דרך אחת
לקיים המצוה של ביעור חמץ :שריפת החמץ .החכמים חולקים עליו ואומרים
שאפשר לקיים הציווי ע"י זריקה בים או ברוח .לוּ היה לנו רק המשנה ,אפשר היה
להבין שהמחלוקת היא בשיעורין .רבי יהודה סבור שהשיעור לביעור רק מקויים
בדרך הקיצוני ביותר ,ע"י שריפה ,ולחכמים הדרישה אינה קיצונית כל כך.
אבל ,מהגמרא בדף כז :לא נשמע כן ,דאיתא שם:
רבי יהודה אומר אין ביעור וכו' .תניא ,אמר רבי יהודה :אין
ביעור חמץ אלא שריפה .והדין נותן :ומה נותר שאינו בבל
יראה ובל ימצא טעון שריפה ,חמץ שישנו בבל יראה ובל ימצא
לא כל שכן שטעון שריפה? אמרו לו :כל דין שאתה דן תחלתו
להחמיר וסופו להקל אינו דין .לא מצא עצים לשורפו יהא
יושב ובטל? והתורה אמרה )שמות יב( תשביתו שאר מבתיכם
בכל דבר שאתה יכול להשביתו".
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רבי יהודה למד דין שלו מהדין בנותר שמצותו בשריפה .החכמים לא
הודו לזה הלימוד .יש מהראשונים ומהאחרונים שחשבו שיש רק נפקא מינה אחת
ביניהם – באיזה דרך מקיימים המצוה .אבל ,יש שלא סברו כן .המשנה בתמורה
בדף לג :רושמת איזה מהאיסורי הנאה צריכים שריפה ואיזה מהם קבורה .תוס'
שם אומרים ש"נשרפין כיון שצוה הכתוב לשורפן אחר שעשה כאילו נעשית
מצותו ואין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו ה"נ כיון שנעשית מצותו
הלך אסוריה" .בדברים אחרים ,כל דבר שיש לו מצוה לבער אותו ,כיון שקיים
החיוב ,מעכשיו הדבר מותר בהנאה .הטור פסק ש"ליהנות באפרו ]של חמץ[
אחר ששרפו ,זה תלוי בפלוגתא דר"י ורבנן .לרבי יהודה ,שהוא בשריפה ,מותר,
דקיימא לן כל הנשרפין אפרן מותר ,ולרבנן אסור ,דכל הנקברין אפרן אסור"
)או"ח הל' פסח ס' תמה(.
ר' חיים סולוביציק מסביר שסבר הטור שהמחלוקת של ר' יהודה וחכמים
היא יסודית:
ונראה דלא דמי המצוה של תשביתו דהשבתתו בכל דבר
למצות שריפה ,דמצות תשביתו בשארי השבתות הוי עיקר
המצוה שלא יהא  חמץ ,משא"כ אם מצותו בשריפה
הוי מצוה שחייל ב של החמץ דחלה בו דין שריפה
)חידושי ר' חיים הלוי הל' חו"מ א:ג(.
לכן ,לחכמים אין חיוב לבער החמץ בפועל ,אלא יש איסור עשה לחזק
בחמץ ,ואם כן ,אין השריפה מתירה חמץ בהנאה .ר' יהודה סובר שיש חיוב
פעולתי ,שמקורו נלמד מנותר ,ולכן גם יש לחמץ דין של 'נעשה מצותו' ,ואחר
שריפה ,האפר מותר בהנאה.
גם מהירושלמי מבואר שהמחלוקת היא יסודית" :מהו להצית את האור
במדורת חמץ? מאן דיליף לה מנותר אסור ,ומאן דלא יליף לה מנותר מותר"
)תלמוד ירושלמי מס' שבת פרק ב(.
הירושלמי שם אומר שיש איסור לשרוף תרומה טמאה בערב שבת אם
האש יהיה עוד דלוק בשבת עצמו מפני ש"אין שורפין קדשים ביו"ט" .הירושלמי
מוסיף שאם שריפת חמץ נלמדת מנותר ,כמו שיטת ר' יהודה ,אז יהיה אסור גם
לשרוף חמץ מערב יו"ט אם המדורה עדיין דולקת ביו"ט!
ונראה לפרש ,שלפי ר' יהודה ,המצוה של תשביתו נובעת לא רק
מהסלידה מחמץ .התורה צוותה שבפסח ,אנחנו צריכים להתיחס לחמץ בדרך
שונה .כמו שמצינו בנותר שתוך זמן אכילת הקרבן יש מצוה לאכול אותו ,יש זמן
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שאנחנו מתייחסים לחמץ כדבר טוב או ,לפחות ,נוטרלי ,שבכל השנה ,מתייחסים
לחמץ כצורך יום יום .אבל בפסח ,יש מצוות ביעור ושריפה ,יש מצוה לא רק
להפריש ממנו אלא להתיחס לו "כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל" )רמב"ם הל'
חו"מ ב:ב( .אם כן ,זה מתאים עם רעיון העיקרי של הפרשה ש'תשביתו' נמצא בו,
בפרק יב .בפסח ,הפרשה מחמץ היא הדרך לזהות כאחד מבני ישראל ,מובדל מכל
העמים האחרים .התורה אינה כופלת את המצוה הזאת בפרק יג מפני שהיא לא
נוגע לעניין של סיפור יציאת מצרים וחינוך הבנים על הגאולה.
אע"פ שהחכמים אינם סוברים כר' יהודה בנוגע ל'תשביתו' ,אפשר שהם
מודים לרעיונו ,לפחות במצוות אחרות של פסח .התורה מדברת על מצוות "בל
יראה ובל ימצא" בשלשה מקומות :שמות יב:יט ,שמות יג:ז ,ודברים טז:ד.
כידוע ,יש הרבה הבדלים בין הפסוקים בפרק יב ובפרק יג .הגמרא במסכת פסחים
דף ה :דורש את ההבדלים האלה:
תנו רבנן) :שמות יב( שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם מה
תלמוד לומר? והלא כבר נאמר )שמות יג( לא יראה לך שאר
]ולא יראה לך חמץ[ בכל גבלך .לפי שנאמר לא יראה לך
שאר שלך אי אתה רואה ,אבל אתה רואה של אחרים ושל
גבוה .יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרי תלמוד לומר לא
ימצא .אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ,ואין שרוי עמך בחצר.
נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין? תלמוד לומר לא ימצא
בבתיכם .אין לי אלא שבבתיכם ,בבורות בשיחין ובמערות
מנין? תלמוד לומר :בכל גבלך .ועדיין אני אומר :בבתים עובר
משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן
הנכרי .בגבולין שלך אי אתה רואה ,אבל אתה רואה של אחרים
ושל גבוה .מניין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה?
תלמוד לומר :שאר שאר לגזירה שוה.
הגמרא מסכם שכל ההלכות של "בל ימצא" ושל "בל יראה" שווים.
אבל ,יש להסתפק אם אחד משני הנוסחות דומננטי )יותר חזק( או אם יש שילוב
ביניהם למחייב אחד .יש מהראשונים שסברו ,בלי ספק ,שהמחייב הדומננטי הוא
"בל ימצא" .לפי דעה הזאת ,קביעת הגורם היא שהחמץ "ברשותו" .הרמב"ן היה
תומך לשיטה זו ,שהמחייב של ב"י וב"י הוא שהחמץ ברשותו:
עד שמצאתי במכילתא בבתיכם למה נאמר לפי שנאמר בכל
גבולך שומע אני כמשמעו ת"ל בבתיכם מה ביתך ברשותך אף
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גבולך ברשותך יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות נכרי אע"פ
שהוא יכול לבערו אבל אינו ברשותו יצא חמצו של נכרי שהוא
ברשותו של ישראל וחמץ שנפלה עליו מפולת אע"פ שהוא
ברשותו אבל אינו יכול לבערו     ,
        
       
  ומעצמו הוא מוכרע שאם אין אתה אומר כן
נמצאת אומר חמץ שלך אפי' מופקד ביד גוי בעיר ]אחרת[ אתה
עובר עליו ואע"פ שאינו בביתך ולא בגבולך ,חמץ שאינו שלך
אפילו בביתך אין אתה עובר עליו ,והתורה אמרה גבולך
ובתיכם )חי' הרמב"ן פסחים ו.(:
לחלופין ,יש גם מהראשונים שסוברים שהמחייב הדומננטי היא "בל
יראה" .לפי דעה הזאת ,הקביעת הגורם היא שהחמץ "שלו" .תוס' חכמי אנגליה
וגם אחרים מבעלי התוס' סוברים שהמחייב של ב"י וב"י הוא בעלות:
פסק .דאותם המפקידים חמץ אצל גוי וחוזרים ולוקחים אחר
הפסח ,יש עושין כן ,דאינו עובר בבל יראה כיון שאינו
ברשותו .ונ"ל דעברו בבל ימצא כיון שהוא שלו אף על פי
שאינו ברשותו )תוס' חכמי אנגליה מסכת פסחים דף ה.(:
ניתן להבין שגם הרמב"ם סובר כן .הרמב"ם כותב:
הא למדת שחמץ של ישראל אם הניחו ברשותו אפילו טמון
ואפילו בעיר אחרת ואפילו מופקד ביד גוים הרי זה עובר משום
לא יראה ולא ימצא ,וחמץ של הקדש או של גוי שהיה אצל
ישראל אפילו היה עמו בבית הרי זה מותר מפני שאינו שלו
)רמב"ם הל' חו"מ ד:ב(.
אולם ,יש שני דברים משונים בשיטת הרמב"ם .הראשון הוא שהרמב"ם
לא רק כותב המסקנא של הגמ' בפסחים ה ע"ב .בהל' חו"מ ד:א ,הרמב"ם כולל
אפילו הדרשות מכל אחד מהפסוקים של 'לא ימצא' ו'לא יראה' הנמצאים בגמרא.
איזה צורך יש לזה? הבעיה השניה היא שהרמב"ם כולל "לא ימצא" ו"לא יראה"
כשני לאוין נפרדים בספר המצוות )מצוות לא תעשה ר' ור"א( .למה הרמב"ם לא
מחשיב אותם כלאו אחד? הרי הגמ' משוה אותם ע"י גזירה שוה ואין נ"מ
ביניהם!
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בעניין השאלה השניה ,הכסף משנה כותב שהרמב"ם לא כוון שאע"פ
שאין נפקא מינה ,יש שני לאוין .יש שני לאוין מפני שיש נסיבות שאדם יכול
לעבור על רק אחד מהם .לדוגמא ,כותב הכס"מ" ,היכא דשייכי תרוייהו עובר
בשניהם ,דכל היכא דעבר על לא יראה עבר נמי על לא ימצא ,אבל בטמון לא עבר
אלא על לא ימצא" )כסף משנה הל' חו"מ א:ג(.
באמת ,אפשר לומר שאפילו בלי נ"מ ,פעמים הרמב"ם כולל שני
ניסוחים כשתי מצוות נפרדות .שמעתי ממו"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"א,
שהרמב"ם כולל ניסוחים של מצוות בנפרד כשיש להם מחייבים שונים,
אע"פ שלדין ,כל פעם שעובר על אחד מהם עובר גם על השני .וביאר כך המצב
בב"י וב"י.
הלאו של 'בל ימצא' נמצא בשמות פרק יב .כש"נ ,הרעיון העיקרי של
פרשת מצוות של פסח הנמצאת בפרק יב הוא שבני ישראל צריכים להקריב קרבן
פסח ולהיפרש מחמץ כדי לזהות עצמן כמשתתפים בגורלו של עם ישראל .אם כן,
אין הבדל בין חמץ של ישראל ובין של נכרי ,בין טמון ובין דבר גלוי .צריך
להיפרש מכל חמץ ולהתיחס לו כדבר בלי צורך בפסח .אם יש לישראל חמץ
ברשות נכרי ,אין לו שייכות אליו ואינו נוגע לעניין הפרשה מחמץ.
לעומת זה ,הלאו של 'בל יראה' נמצא בשמות פרק יג .הרעיון העיקרי
של פרשת מצוות של פסח הנמצאת בפרק יג הוא שכל איש ואשה צריכים למסור
את הסיפור של יציאת ישראל ממצרים וההסטוריה של עם ישראל לדורות
העתידים ולהעלות בזכרון כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ביציאתינו.
לכן ,חלק מחיוב הזה הוא לשחזר המצב שלנו במצרים ובמדבר.
במצרים ,לא היה לנו המותרות של חמץ .רק המצריים אכלו חמץ .גם
ביציאתינו לא היה לבני ישראל אפשרות לאפות חמץ .המצב של אי-חמץ אפיין
שם העבודה וגם הגאולה .אם כן ,בפסח ,אין לנו לראות חמץ שלנו .לא חשוב לנו
אם החמץ נמצא ברשות של נכרי ולא אכפת לנו אם יש חמץ של נכרי ברשות
ישראל .אסור לנו להיות בעלים בחמץ כדי לעשות ההזיה שאנחנו במצב של דור
הגאולה ממצרים .רק חמץ טמון לא הורס את החיקוי.
פירוש זה מסביר לנו למה הרמב"ם כותב כל הדרשות של הגמרא .רצה
ללמד לנו שאע"פ שאין מצב שאפשר לעבור על אחד מהלאוין בלי האחר ,יש שני
מחייבים נפרדים שמלמדים לנו היבטים שונים של האיסורים.
פירוש זה גם מסביר לנו דברים משונים בהלכה ,ובמיוחד בשיטת
הרמב"ם ,שנמצאים באיסור אכילה והנאה בחמץ .נתמקד בשלשה דינים פרטיים.
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הראשון נוגע למקור לאיסור הנאה .הגמרא מצטט שתי שיטות הענין זה – חזקיה
ור' אבהו:
אמר חזקיה :מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר )שמות
יג( לא יאכל חמץ לא יהא בו היתר אכילה .טעמא דכתב רחמנא
לא יאכל חמץ הא לא כתב לא יאכל הוה אמינא איסור אכילה
משמע ,איסור הנאה לא משמע .ופליגא דרבי אבהו ,דאמר רבי
אבהו :כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד
איסור אכילה ואחד איסור הנאה ]במשמע[ עד שיפרט לך
הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה )פסחים דף כא.(:
חזקיה סובר שבדרך כלל ,אם יש איסור אכילה ,אין הנחה שיש איסור
הנאה .אך בחמץ ,הגירסא של "ולא יאכל חמץ" משמע שיש איסור הנאה .לעומת
זה ,ר' אבהו סובר שבכל איסור אכילה ,יש גם איסור הנאה ,כל שאין לימוד
לאפוקי האיסור הנאה .רוב הראשונים סוברים כר' אבהו .גם הרמב"ם פוסק כן
בהל' מאכלות אסורות:
כל מקום שנאמר בתורה לא תאכל לא תאכלו לא יאכלו לא
יאכל אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע עד
שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבלה שנאמר לגר אשר
בשעריך תתננה ואכלה וכחלב שנאמר בו יעשה לכל מלאכה,
או עד שיתפרש בתורה שבעל פה שהוא מותר בהנאה ,כגון
שקצים ורמשים ודם ואבר מן החי וגיד הנשה שכל אלו מותרין
בהנאה מפי הקבלה אף על פי שהן אסורין באכילה )רמב"ם
הל' מאכ"א ח:טו(.
אולם ,הרמב"ם נראה כסותר את עצמו בהל' חמץ ומצה .שם ,הוא מצטט
שיטת חזקיה:
החמץ בפסח אסור א בהנייה שנאמר שמות י"ג לא יאכל חמץ
לא יהא בו התר אכילה ,והמניח חמץ ברשותו בפסח אע"פ
שלא אכלו עובר בשני לאוין שנאמר שמות י"ב לא יראה לך
שאור בכל גבולך ונאמר שאור לא ימצא בבתיכם ,ואיסור
החמץ ב ואיסור השאור שבו מחמצין אחד הוא )רמב"ם הל'
חו"מ א:ב(.
למה הרמב"ם חושב שרק בחמץ הדין כחזקיה? מה זה מוסיף על הדין
של ר' אבהו?
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ההלכה השניה נמצאת בגמ' ירושלמי .הירושלמי מדבר על הפסוק "לא
יאכל חמץ" )שמות יג:ג( .הגמ' מניח שהפסוק הזה מוסיף הלכה על האיסור הנאה
הנורמלי .הוספה הזאת ,למסקנא ,היא שיש איסור נוספת להאכיל חמץ לא רק
לבהמה של ישראל אלא אפילו לבהמת הפקר:
ואיידא אמר דא לא יאכל חמץ היום אפילו לכלבים הרי זה בה
לאוסרו בהנייה מה אנן קיימין אם לכלבו ההני איסור הנייה
אלא כי נן קיימין אפילו לכלב אחרי' זאת אומרת שאסור
להאכילו לבהמת הבקר )תלמוד ירושלמי מס' פסחים ב:א(.
המשנה ברורה הבין שדין זה רק מרחיב את האיסור הנאה .אסור להפיק
אפילו הנאה מועטת מחמץ כהנאה שקבל "במה שממלא רצונו להשביע לבהמה"
)משנה ברורה סימן תמח:כח( .לעומת זה ,המגן אברהם סובר שיש איסור נוסף
במה "דמהנה הוא כשנותן לבהמה" )מג"א ס' תמח:ט( .איך זה נובעת מהמילים
"לא יאכל חמץ"?
שלישית ,היא ההלכה של 'חצי שיעור' בחמץ .הגמ' במסכת יומא דף עד.
מצטט מחלוקת בין ר' יוחנן וריש לקיש בעניין אם חצי שיעור בדבר האסור אסור
מן התורה או רק מדרבנן .הרמב"ם בהל' מאכלות אסורות פוסק כר' יוחנן שחצי
שיעור אסור מן התורה:
ושיעור זה עם כל השיעורין הלכה למשה מסיני הם ,ואסור מן
התורה לאכול כל שהוא מדבר האסור ,אבל אינו לוקה אלא על
כזית ,ואם אכל כל שהוא פחות מכשיעור מכין אותו מכת
מרדות )רמב"ם הל' מאכ"א יד:ב(.
אבל ,בהלכות חמץ ומצה ,הרמב"ם מצטט מקור לדין חצי שיעור בחמץ:
האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל שהוא הרי זה אסור מן התורה
שנאמר )שמות י"ג( לא יאכל חמץ ,ואף על פי כן אינו חייב
כרת או קרבן אלא על כשיעור שהוא כזית ,והאוכל פחות
מכזית במזיד מכין אותו מכת מרדות )רמב"ם הל' חו"מ א:ז(.
הרמב"ם אומר שהמקור לדין חצי שיעור בחמץ הוא "לא יאכל חמץ"
)שמות יג:ג( .הרבה מהאחרונים שואלים מה זה מוסיף על דינו של ר' יוחנן ששייך
לכל איסורין שבתורה .מו"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"א הסביר ,שיש חילוק
בין העובר בדין של ר' יוחנן של חצי שיעור והעובר באיסור כשיעור .האוכל,
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לדוגמא ,כזית של נבילה ,עובר באיסור פרטי ,באיסור אכילה בנבילה .אבל ,מי
שאוכל פחות מכשיעור רק עובר באיסור כללי – אין ֵשם איסור אכילת נבילה.
הרב רוזנצוייג הסביר שהרמב"ם משמש בפסוק של "לא יאכל חמץ" ללמד
שחצי שיעור בחמץ היא גם איסור פרטי של חמץ ,ולא רק כללי של חצי שיעור.
יש ֵשם אכילת חמץ אפילו בפחות מכשיעור.
סברה זה מתאימה לתזה שלנו .בפרק יב ,התורה קובעת שאסור לאכול
חמץ .אם לא היה לנו אלא הניסוח הזאת ,היינו סבורים שהאיסור הנאה נובע מדין
של ר' אבהו בכל התורה כולה .לפי זה היה איסור הנאה בחמץ כמו שאר איסורי
הנאה בלי איסור האכלה לבהמת הפקר .דין חצי שיעור היה כדין חצי שיעור בכל
התורה כולה .לא היתה אכילת חצי שיעור נחשבת כפרישה מכלל ישראל כי זה לא
נקרא אכילת חמץ.
אבל זה לא המצב .בפרק יג ,קובעת התורה שיש רעיון שני באיסור חמץ.
אנחנו לא רק מצווים להרחיק מחמץ .יש באיסור חמץ גם קיום בסיפור יציאת
מצרים .הסביבה בלי אכילה ובעלות בחמץ היא חלק מהשחזור של יציאת מצרים.
הרמב"ם מצטט הדין של חזקיה להוסיף אספקט הזה על האיסור שנמצא בכל
התורה כולה .לא רק זה ,אלא שהאופי של האיסור שונה .איסור זה הוא שאסור
להראות בעלות על המותרות של חמץ .אפילו לענג בהמה של הפקר מראה בעלות
בחמץ ,לפי הירושלמי .אפילו לאכול פחות מכזית של חמץ הורס את החוויה
שצריכים כדי לקיים סיפור יציאת מצרים .לכן ,כתב התורה בלשון "לא יאכל",
בבנין נפעל ,ללמד לנו שהתחלית של האיסור היא גם כדי ליצור סביבה בלי אכילת
חמץ ,לא רק בעבור שבימי פסח האוכל חמץ מתנתק מכלל ישראל ,בעבור הגברא,
אלא יש גם בעיה מצד החפצא שאם יאכל חמץ ,הורס את החוויה ואת הקיום
בסיפור.
גם למצוות מצה יש שני דינים אלו .הרב רוזנצוייג הסביר שאנו מוצאים
שיש חיבור חזק בין חמץ ומצה .וזה בארבעה דרכים :הזמן ,הגברא ,החפצא,
והקיום.
לענין הזמן ,הגמ' אומרת" :אמר לו רבי שמעון :וכי אפשר לומר כן?
והלא כבר נאמר     שבעת ימים תאכל עליו מצות .אם כן
מה תלמוד לומר לא תאכל עליו חמץ בשעה שישנו בקום אכול מצה ישנו
בבל תאכל חמץ ,ובשעה שאינו בקום אכול מצה אינו בבל תאכל חמץ"
)פסחים כח.(:
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לענין הגברא ,הגמ' אומרת" :דאמר רבי אליעזר :נשים חייבות באכילת
מצה דבר תורה ,שנאמר     וגו' כל שישנו בבל תאכל חמץ
ישנו באכילת מצה" )פסחים מג.(:
לענין החפצא ,הגמ' אומרת" :וכן תנא דבי רבי אליעזר בן יעקב :אמר
קרא )דברים טז(     שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים
הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה ,יצאו אלו שאין באין לידי
חימוץ אלא לידי סירחון" )פסחים לה.(.
לענין הקיום ,הגמ' אומרת" :ואפילו מעשר עני ,מנין? תלמוד לומר
)דברים טז(  מי שאיסורו משום בל תאכל עליו חמץ ,יצא זה
שאין איסורו משום בל תאכל חמץ ,אלא משום בל תאכל טבל" )פסחים לה.(:
בזמן שיש מצוות מצה ,יש איסור חמץ .מי שיש לו איסור חמץ ,יש לו
מצוות מצה .רק מה שראוי לחימוץ ראוי להיות מצה .רק אם היה יכול לעבור
באיסור חמץ ,יכול לקיים מצוות מצה .נראה שהמצה היא ה'אנטי-חמץ' .וגם
מהירושלמי משמע כן" :מה טעמא דרבי יודה אך ביום הראשון זה ארבעה עשר
יכול כל היום כולו תלמוד לומר אך הא כיצד חלוק את היום   
) "תלמוד ירושלמי פסחים א:א( .מצה הוא ההפך לחמץ ולכן ,ברגע
שמתחיל איסור חמץ ,הירושלמי קורא אותו זמן "חציו למצה" אע"פ שאין חיוב
לאכול מצה עד ליל הסדר.
אפשר שהפסוק בשמות יב:טו משמע כך" .שבעת ימים מצות תאכלו
אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא
מישראל מיום הראשן עד יום השבעי ".המילה "כי" מתיחס ל'תשביתו' .צריך
להשבית החמץ כי אם אתה אוכל חמץ ,אתה כורת עצמך מכלל ישראל .אבל,
הציע הרב רוזנצוייג ,אפשר ש"כי" גם מתיחס למצוות מצה .צריך לאכול מצה
ולהשבית החמץ כי אם אתה אוכל חמץ ,אתה מתנתק מכלל ישראל .אכילת מצה
הוא אכילת האנטי-חמץ.
אבל ,יש במצה קיום שנית .תנן:
"רבן גמליאל היה אומר :כל שלא אמר שלשה דברים
אלו בפסח לא יצא ידי חובתו .ואלו הן :פסח ,מצה ,ומרור.
פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים] ,שנאמר
)שמות יב( ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח וגו'[ ,מצה

שני מחייבים במצוות של פסח
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] ,    שנאמר )שמות יב( ויאפו
את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגו'[ ,מרור על שום שמררו
המצריים את חיי אבותינו במצרים ,שנאמר ])שמות א( וימררו
את חייהם וגו'[        .
        
.         
לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר
לברך לעלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים
האלו) "...פסחים קטז.(:
יש חיוב לדבר על המצה ולפרש טעם לאכילתו .המצה היא "לחם
שעונים עליו דברים הרבה" )פסחים קטו .(.בפרק יג ,כתוב "מצות יאכל את שבעת
הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך .והגדת לבנך ביום ההוא
לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" )שמות יג:ז-ח( .אכילת מצה היא
חלק מ"והגדת לבנך ".כאן ,המצה לא רק האנטי-חמץ אלא היא מקבילה לאיסור
חמץ – שניהם תורמים לקיום במצוות סיפור יציאת מצרים.
מצה היה האוכל של עבדות וגם האוכל של חירות – "ויאפו את
הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו
להתמהמה וגם צדה לא עשו להם" )שמות יב:לט( .חיוני לאכול מצה ,שהיא חלק
גדול בסיפור הגאולה .לכן ,אמר רבן גמליאל ,אין אתה יוצא ידי חובתך אלא אם
אתה מדבר על המצה.
מהרמב"ם משתמע כתזה הזאת בתחילת הלכות חמץ ומצה:
"הלכה א    -כזית חמץ בפסח מתחלת ליל חמשה
עשר עד סוף יום אחד ועשרים בניסן במזיד חייב כרת 
 ,      בשוגג חייב קרבן
חטאת קבועה ,אחד האוכל ואחד הממחה ושותה.
הלכה ב          -
  לא יהא בו התר אכילה ,והמניח חמץ ברשותו בפסח
אע"פ שלא אכלו עובר בשני לאוין שנאמר )שמות י"ג( לא
יראה לך שאור בכל גבולך ונאמר )שמות י"ב( שאור לא ימצא
בבתיכם ,ואיסור החמץ ב ואיסור השאור שבו מחמצין אחד
הוא" )רמב"ם הל' חו"מ א:א-ב(.
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בהלכה א ,הוא מדבר על המחייב הראשון הנמצא בפרק יב ,בפרט,
 חמץ בשבעה ימים אלו .הלכה זו מתמקדת על הגברא ,שאם אחד מבני
ישראל אוכל חמץ בפסח ,הוא הקיצוץ עצמו מעם ישראל .בהלכה ב ,הוא מדבר
על האספקט באיסור חמץ המתמקדת על החפצא ,ש" בפסח אסור בהנייה
שנאמר )שמות י"ג( לא יאכל חמץ" .כמו שראינו ,פרק יג מלמד שיש חיוב לראות
את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ,וזה אי אפשר אם הוא אוכל חמץ ,נהנה מחמץ,
או אפילו מניח חמץ ברשותו .הבעיה לא רק במעשה של אכילת חמץ אלא יש
בעיה בחמץ עצמו.
ראינו שיש שני רעיונות עיקריים ושני מחייבים במצוות חג הפסח :אחת
בפרק יב ואחת בפרק יג .הראשונה היא לזהות כאחד מבני ישראל ע"י המנעות
מאכילת חמץ .השנית היא לספר ביציאת מצרים וליצור חוויה ההכרחי כדי
"לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ,שנאמר )שמות יג( והגדת לבנך ביום
ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" )פסחים קטז .(:שני מחייבים
אלו מודיעים לנו שיש לנו שתי מטרות בפסח – להתחדש מעמד שלנו כעם מיוחד
בגוים וגם לזכור הסטוריה שלנו ולמסור אותה לדור הבא כדי שהבנים יבינו
הכוונה של הפסוקים "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים"
)במדבר טו:מא( ו"וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ
מצרים" )שמות כ"ג:ט(.

 
ראש ישיבה
ראש הכולל העליון ע"ש וקסנר

 
 
התוס' )פסחים לז :ד"ה דכולי( כתבו וז"ל ,ואומר רבינו תם דדווקא
בבלילתו רכה פליגי ,דר' יוחנן סבר אפייתו באילפס עושהו לחם וחייב בחלה,
ור"ל סבר אין עושהו לחם ופטור .אבל בלילתו עבה כולי עלמא מודו דחייב
בחלה אפי' על ידי משקה ,דהא חיוב חלה הוי משעת גלגול כדמוכח בכמה
דוכתי .וכן משמע במס' חלה )פ"א מ"ה( ,דתנן עיסה שתחלתה וסופה סופגנין
פטורה מן החלה ,תחלתה סופגנין וסופה עיסה תחלתה עיסה וסופה סופגנין
חייבת בחלה .ונראה לרבינו תם דהכי נמי מברכין עליו המוציא .ומביא ראיה
ממנחות )דף עה (:ומכיצד מברכין )ברכות לז ,(:דאמר היה עומד ומקריב מנחה
בירושלים אומר שהחיינו ,נטלו לאוכלו אומר המוציא .וקפסיק ותני כל המנחות
אפי' מנחת מחבת ומרחשת ,אע"פ שמטוגנת בשמן ,ואין סברא לחלק בין מים
לשמן .א"כ על לפנצול"י ופניטלט"י אומר בורא מיני מזונות ,ועל גלטונ"י
וירבל"י מברך המוציא .ועל אופלטק"י נראה שאין מברך המוציא ,אף על פי
שעושין אותו בלא משקה ,דאין עליהם תוריתא דנהמא .תדע שהרי אין מפרישין
ממנו חלה ,אפילו יש הרבה בסל אחד כשיעור חלה ,אע"פ שהסל מצרפן לחלה.
ואע"ג דטריתא אמרינן בכיצד מברכין )שם( דחייב בחלה ומברכין עליו בורא
מיני מזונות ,ההוא כדמפרש התם דגובלא בעלמא הוא ואינו סועד הלב .ורבינו
תם היה אומר דאף על גרימזל"י אין מברך המוציא ,דלית בהו תוריתא דנהמא,
אף על גב דמסתמא חייב בחלה ,עכ"ל.
המבואר מדברי התוס' ,דלפי ר"ת בלילה עבה שנתבשלה במשקה
חייבת בחלה ,וזהו תחלתה עיסה וסופה סופגנין ,ומברכין עליה המוציא אם יש
תוריתא דנהמא .ואם פטור מחלה ,כאופלטק"י ,אף שעושין אותו בלא משקה,
מוכח דאין תוריתא דנהמא ואינו מברך המוציא .וגרימזל"י ,כל' איטריות ,שאין
בהם תוריתא דנהמא ,אינו מברך המוציא ,אע"פ דמסתמא חייב בחלה ,הרי
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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שבלי תוריתא דנהמא ,דאינו מברך המוציא ,יש שחייב בחלה ,כגרימזל"י ,ויש
שפטור מחלה ,כאופלטק"י ,וצ"ב.
ובברכות )לז :ד"ה לחם( כתבו התוס' וז"ל ,ומתחלה היה ר"ל ר"ת
דדוקא חייבין בחלה ,דמצות חלה בעודן עיסה דכתיב עריסותיכם ,והואיל שהיו
מתחלה עיסה חייבין בחלה .אבל מן המוציא פטורים ,דעכשיו הם סופגנין ,ול"נ,
דהא לעיל קתני נטלן לאכלן מברך עליהן המוציא גבי מנחה ,אף על פי דעכשיו
הם סופגנין שהמנחות מטוגנות בשמן ,עכ"ל.
כלומר ,שבתחלה סבר ר"ת דבסופה סופגנין חייב בחלה אע"פ שאינו
לחם ,דכתיב עריסותיכם .וכתב רבינו יונה שם )כז .בדפי הרי"ף( וז"ל :ומזה
הטעם יש להתיר חוטי הבצק שנקראין בלשון המשנה אטרי"ה ,ובלעז
וירמזיליוי"ש ובערבי אטרי' ,שאף ע"פ שבלילתן עבה מתחלה פטורין מן החלה,
ואין מברכין עליהם המוציא ,כיון שלא לשו אותה מתחלה אלא לבשל אותן ולא
לעשות מהם דרך פת כלל עכ"ל.
כלומר ,דלמסקנת ר"ת ,דסופה סופגנין מברך המוציא ,דהוי לחם ,שוב
י"ל דכל שאינו לחם ומעיקרא נילוש ע"מ שלא יהא לחם ,פטור מן החלה .וכ"כ
החזו"א )זרעים ליקוטים סי' ה סק"ב( עיי"ש.
אבל המרדכי )סי' תקצב( כתב דתחלתו עיסה ולא אפאה בתנור הוי
לחם לר"ת ,ומברך המוציא .ומ"מ כתב דוורימז"ל חייב בחלה ,אע"פ שאין
מברך עליו המוציא דאין תוריתא דנהמא ,וע"כ ס"ל דגם למסקנת ר"ת יש דין
עריסותיכם ,אע"פ שאין ראי' מתחלתו עיסה וסופו סופגנין ,דשם חייב משום
לחם מדמברך המוציא.

 
וז"ל הר"ן )יא .בדפי הרי"ף( ,אבל הרמב"ן ז"ל חולק עליו בהלכות
בכורים ,ואמר דכי תנן התם תחלתה עיסה וסופה סופגנין חייבת בחלה ,היינו
שעשאה תחלה על דעת לחם ,דבכי האי גונא היא דמחייבא בגלגול ,אע"פ
שנמלך לעשותה סופגנין לא פקע חיובא מינה .אבל כל שעשאה מתחלה על דעת
סופגנין ,אע"פ שבלילתה קשה ואיכא גלגול ,לא מיחייב .והיינו רישא דתנן עיסה
שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין ,והיינו דקרי לה עיסה ,ואבלילתה רכה לא
מיקרי עיסה .והיינו נמי דתנן )שם פ"א מ"ח( עיסת הכלבים בזמן שהרועים וכו',
אלמא כל שעשאה מתחלה על דעת שלא יאכלו הרועים ממנה ,אע"פ שלא עשה
בה שום שנוי ,אין גלגולה מחייבתה ,לפי שגלגול זה ע"מ לפטור הוא ,עכ"ל.
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והנה רבינו יונה )כו :בדפי הרי"ף( כתב דעיסת הכלבים פטורה כיון
שלא נעשית לאכילת בני אדם ,ק"ו מאטריות שלא נעשו לאכילת דרך פת.
והרמב"ן הקשה לפי הבנת המרדכי בשיטת ר"ת ,דחייב באטריות ,אף דאינו
לחם ,וקשה מ"ש מעיסת הכלבים .ותירץ )הל' חלה( דלפי ר"ת צ"ל דעיסת
הכלבים מיירי בבלילה רכה ,לשיטתו ,דלשון עיסה כוללת בלילה רכה ,וכפירושו
בתחלתו סופגנין ,וכנ"ל.ולהרמב"ן עצמו לשון עיסה ר"ל בלילה עבה דוקא,
וכנ"ל.
והנה ר"ת עצמו )ספר הישר סי' רצז ]שדמ[( נזהר בזה וכתב וז"ל ,דכל
גלגול עיסה חייבת בחלה בר מהנהו דממעט במסכת חלה כגון עיסת הכלבים,
עכ"ל .ומוכח דלא כתירוץ הרמב"ן .ובהערה  38לחי' רבינו דוד )לז (.פירש
שהמיעוט הוא כהספרי זוטא ,עריסותיכם ,שלכם חייבת ,של חי' אינה חייב,
מכאן אמרו עיסת הכלבים וכו'.
נמצא דנחלקו ר"ת והרמב"ן בתרתי )וכמש"ש הע'  (30בב"ר ואפיי',
ובב"ע ע"מ לבשל ,דלר"ת חייב ולהרמב"ן פטור .ולר"ת יש ב' מחייבים ,לחם –
בב"ר ואפיי' ,ועריסותיכם – בב"ע ע"מ לבשל ,וכמש"כ בתוס' ברכות הנ"ל .ואף
דלמסקנתו גם זה לחם מדמברך המוציא ,מ"מ מדמחייב באטריות ,וכדבריו
בתוס' בפסחים ,דמסתמא חייב בחלה אף דאין תוריתא דנהמא ,מוכח כן .וכ"כ
הפמ"ג )סי' קסח מ"ז סקט"ז(.
ולפי הרמב"ן ,נראה דיש רק מחייב אחד ,והוא עריסותיכם לשם לחם.
ולכן בב"ר ואפיי' פטור ,דאינו עריסותיכם ,שרק ב"ע בכלל עריסותכים דקרא
ועיסה דמשנתנו .ובב"ע ע"מ לבשל ג"כ פטור ,דאינו עריסותיכם לשם לחם,
דאם מבשל לבסוף אינו לחם ,דלחם הוא רק בתנור ,שנא' לחמכם בתנור ,לחם
האפוי בתנור ,וכגמ' )לז.(:
ובתוד"ה לחם פי' ר"ת לחם שרגילין לאפות בתנור ,היינו בלילתו קשה.
ובזה נידון כלחם גם אם מבשל בסוף ,וכמסקנת ר"ת הנ"ל .ולפ"ז י"ל דלמסקנת
ר"ת מצות חלה בעודן עיסה לא משום עריסותיכם ,כמש"כ מתחלה וכמש"כ
הפמ"ג ,אלא משום לחם .רק דיש ב' דינים בלחם ,לחם שרגילין לאפות בתנור
דהיינו בלילה קשה ,וכנ"ל ,ודינו כלחם אף אם בשלו בסוף ,וזה תחלתו עיסה
וסופה סופגנין .וגם לחם האפוי' בתנור ממש ,ובזה חייב אף בב"ר ,וזהו תחלתו
סופגנין וסופו עיסה.
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והנה הרמב"ן ,ורבינו דוד והר"ן שהביאו דבריו ,לא כתבו דיני ברכות
כלל ,ויש לעיין ,בב"ר ואפיי' ,האם דינו כלחם ומברך המוציא ,אע"פ שאין חיוב
חלה מפני שאינו עריסותיכם ,או ,דאין שם לחם בלי עריסותיכם ,דהיינו ב"ע.
אמנם בלחם שלנו תמיד נעשה בב"ע ,וא"כ אין נ"מ .אבל יש נ"מ בקובע סעודתו
על עוגה שבב"ר ,האם דינה כפת הבאה בכסנין )ש"ע סי' קסח ס"ז( ,ואם קובע
עלי' מברך המוציא וברכת המזון )ס"ו( .או דאינו פת כלל ,כיון שנילוש בב"ר,
ואף אם קובע עליו מברך במ"מ ומעין שלש.
ונראה שנחלקו בזה הראשונים ,דז"ל הריטב"א ,מתלמידי תלמידיו של
הרמב"ן )ברכות לז :ד"ה והגאונים ,ואף אם חדושים אלו אינם להריטב"א ,ע"ש
בהקדמה ,מ"מ ברור שהם מבית מדרשו של הרמב"ן( ,פטורה מן החלה ,דכיון
דליכא גלגול כלל פטורה .ומיהו כשקובע סעודתו עלי' מברכין עלי' המוציא,
עכ"ל .הרי שבב"ר ואפיי' פטורה מן החלה ,דאינו עריסותיכם ,ומ"מ הוי לחם,
ומברך המוציא כשקובע עלי'.
אבל המאירי כתב שיטת הרמב"ן ,והקשה )לז .ד"ה וממה( מטרוקנין
שבלילתו רכה ואעפ"כ חייבת בחלה ומברך המוציא ,ומוכח דבב"ר ואפיי' לחם
גמור הוא .ומזה שהקשה גם מהמוציא ,מוכח דס"ל דלפי הרמב"ן כשליכא
גלגול כלל אינו לחם ,ואינו מברך עליו המוציא אף אם קבע עלי' ,ודלא
כהריטב"א.
ותירץ המאירי )שם( וז"ל ,שאע"פ שבלילתו רכה ,קמח הרבה היה שם,
והרי הוא כעין לישה ,ויש שם קצת גלגול ,ולא קראוה גובלא בעלמא אלא מצד
שאינה מגולגלת בגלגול גמור אלא בגלגול רך ,וכשמניחין אותה בקרקע
מתפשטת אילך ואילך ,והרי שמה מעיד עלי' ,ר"ל גובלא ,כלומר גיבול ,ואין
גיבול אלא בעירוב ולישה וגלגול מועט .אבל בלילה רכה לגמרי ,כעין מים
עכורים ,אין אפיי' ביבש מחייבתו ,עכ"ל.
נמצא דיש ג' מדרגות ,ב"ע ,ב"ר עם קצת גלגול ,וב"ר בלי גלגול כלל,
כעין מים עכורים .ולפי הרמב"ן ,ב"ר עם קצת גלגול שאפאו לחם הוא ,וחייב
בחלה ומברך המוציא בקובע ,דדין אחד להם )שם ד"ה ושלשה( ,וב"ר בלי
גלגול כלל שאפאו אינו לחם .ולפי ר"ת כתב המאירי )ד"ה ויש( ,וז"ל ,וכל אפיי'
ביבש מחייבת ,אפילו היתה לישתה בלילה רכה ביותר ,שכל שנתחייב הן מצד
הלישה הן מצד האפיי' חייב ,עד שיפטר מצד שניהם ,עכ"ל .ולפ"ז שניהם מדין
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לחם ,וכמשכ"ל למסקנת ר"ת ,וז"ל ,מה שנקרא לחם לזה נקרא לחם לחברתה,
והפך להפך ,אלא שלקצת דברים צריך לענין המוציא קביעות סעודה ,עכ"ל.

 
וז"ל הר"ש )חלה פ"א מ"ה( ,תחלתה עיסה וסופה סופגנין ,פעמים
שאדם לש עיסה ונמלך ועושה אותה סופגנין ,עכ"ל .ומוכח שאם לש מתחלה על
דעת לעשותה סופגנין פטורה ,וכשיטת הרמב"ן ודלא כר"ת .מאידך ,כתב דב"ר
וסופו ע"י האור בלא משקה ,חייב בחלה ,וכר"ת] .אמנם כ"כ כשפירש
הירושלמי אליבא דר"ת ,וחזר בו וכתב ומיהו נראה דעיסה גמורה נמי פטורה
וכו' ,כל' בב"ע ע"מ לבשל ,אבל לא חזר בו בב"ר ואפיי' ,עיי"ש [.ונראה שלא
גרס הר"ש עיסה ,שהתחיל לפרש המשנה מתיבת תחלתה ,וכ"ה בתוס' )ברכות
שם( ,ודלא כהרמב"ן שגרס עיסה ופירש דכל המשנה בב"ע ,וכנ"ל.
ופירש הר"ש הא דבנמלך חייב )בסוגריים במהדורת נהרדעא(,
דעריסותיכם דקרא בסתם עיסה העשוי' ללחם ,כדמוכח מקרא דמלחם הארץ.
ומבואר דאם כשלש נתכוון לבשל בסוף אינו עריסותיכם דקרא ,כי אינה עשוי'
ללחם ,דר"ל שנאפה .ומשמע דבנמלך אחר שלש חייב משום עריסותיכם ,ולא
משום לחם .מאידך ,בב"ר ואפיי' חייב להר"ש ,דכל שנאפה לבסוף מיקרי לחם
וחייב בחלה .ודלא כהרמב"ן שמצריך עריסותיכם דוקא ,כל' ב"ע ,לחייב חלה.
ודלא כר"ת שסובר דבב"ע ובישול הוי לחם וחייב בחלה ומברך המוציא .ודלא
כדסבר ר"ת בתחלה ,דבזה הוי עריסותיכם וחייב בחלה ,אף דאינו לחם ואינו
מברך המוציא.
ולפי הר"ש נראה שתחלתה סופגנין וסופה עיסה כולל כל אופן שחייב
רק משום לחם ,ע"י סופה עיסה דהיינו אפיי' ,ולא משום עריסותיכם .והיינו או
משום ב"ר ,או משום שלש ב"ע ע"מ לבשל ,ובשניהם אם אפה בסוף חייב משום
לחם .והרא"ש )פסחים פ"ב סי' טז( כתב שיטת ר"ת ופירושו במשנה חלה,
ושהר"ש חולק בלש עיסה גמורה ודעתו לבשלה ,ומוכח שמודה לר"ת בב"ר
ואפיי' ,וכנ"ל.

 
וכ"כ הטור )יו"ד סי' שכט( דעיסה שב"ר ואפאה בתנור לכו"ע חייבת,
ובב"ע שדעתו לבשלה כתב המחלוקת ר"ת והר"ש ,ושהרא"ש סובר כהר"ש.
וכ"כ בשו"ע )סע' ב-ג( דב"ע ע"ד לבשל ובשל פטורה ,ע"ד לאפות ונמלך
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לבשלה חייבת ,וכן בגלגל ע"ד לבשל ונמלך ואפאה ,או בב"ר ואפה .ובהע'
לחדושי רבינו דוד )לז .הע'  (30הקשה ,שפסק כהרמב"ן בב"ע ע"מ לבשל,
וכר"ת בב"ר ואפיי' .ולפי הנ"ל השו"ע פסק כהר"ש והרא"ש.
ולמעשה ,הרבה נוהגים להקל בחלת חו"ל ,שלא להפריש חלה מב"ר
ואפיי' ,וכהרמב"ן .וכן פסק הגר"ח )נפש הרב עמ' רלה( .וכן נהגו האופים גם
בפולין ,וכמבואר באבני נזר )יו"ד סי' תיג סקי"ב ,יג( ,אף שחלק עליהם .ועיי"ש
שדחה השיטה שאם העיסה נשפכת דינה כמבשל במשקה ופטור .אך י"ל דשיטה
זו היא שיטת המאירי הנ"ל )אות ג( במים עכורים ,דאף אם אפה בסוף פטור.
אבל למשכ"ל )שם( ,לפי ר"ת חייב ,ורק הרמב"ן פוטר ,ושוב צ"ל כהגר"ח.
והנה קיי"ל דאם קבע סעודתו על פת הבאה בכיסנין מברך המוציא
ובהמ"ז ,וכנ"ל )שם( ,ונהגו כן גם בעוגה דב"ר ואפיי' .וצ"ע ,דאם נוהגים
כהרמב"ן בחלת חו"ל ,נמצא דיש עכ"פ ספיקא דדינא ,ולמה מברך המוציא
ובהמ"ז .וי"ל דאם קובע עלי' יש ספק חיוב מן התורה דכדי שביעה ,וספיקא
דאורייתא לחומרא ,ובפרט די"א דכל עיסה שנילושה בדבש וכדומה הוא ספק
פת גמור )בה"ל סי' קסח ס"ז ד"ה והלכה( .ועוד ,דלפי הריטב"א גם לשטת
הרמב"ן דפטור מחלה דאינו עריסותיכם ,מ"מ מברך המוציא ובהמ"ז כי דינו
כלחם .נמצא דבחלה יש ספק דרבנן ונהגו להקל ,ובבהמ"ז יש ספק ספיקא
לחייבו מדאורייתא.

 
והנה נחלקו הפוסקים בב"ע ע"ד לאפות ונמלך ובישל ,דחייב בחלה
לדינא ,וכמש"כ השו"ע ע"פ הר"ש ,וכנ"ל ,מה מברכין עלי' .דהמג"א )שם
סקל"ב( כתב דמברך במ"מ ,דהמוציא בא רק בשעת אפיי' ,ודלא כהב"ח שכתב
דלהר"ש מברך המוציא .והמג"א הוכיח מהר"ש שמביא ראי' מרקיק המבושל,
שאע"פ שהי' לחם גמור ,כיון שבשלו נפק מתורת לחם ,כ"ש כשהי' רק בדעתו
לעשות ממנו לחם .וגם מהא דמייתי חביצא  ,שסובר שבישול מבטל תורת לחם,
עיי"ש במחה"ש.
ובנתיב חיים )שם( דחה ,וז"ל ,דכשהי' דעתו לאפות ונמלך ,בזה מודה
הר"ש דאמרינן שזה ע"ד ראשונה הוא עושה ,שרוצה לאכול אחר בישול בתורת
לחם וכו' ,משא"כ ברקיק המבושל כוונתו ע"י בישול לבטלה מתורת לחם
ולעשות כמו תבשיל ,וגבי חביצא כמו כן ,עכ"ל .וצ"ע ,דלכאורה ביטול שם
לחם ע"י בישול תלוי במציאות ,ולא בכוונתו.
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וז"ל הרא"ש )סוף סי' טז( ,ורבינו מאיר היה נוהג כשלשין עיסה בביתו
כדי לבשלה במים או לטגנה בשמן ,היה מצוה לאפות ממנה מעט ,ועל ידי כך
נתחייבה העיסה כולה בחלה קודם שיקח ממנה מעט ,דחיישינן שמא תמלך .וגם
לא היה אוכל בלא המוציא אחר שנתבשלה או נטגנה ,וגם לא היה מברך עליה
המוציא ,אלא מברך על לחם אחר ואח"כ אכלה ,עכ"ל.
ובמג"א )שם( הוכיח מזה שאפילו אם חייב בחלה ,כגון שאפאה מעט,
מ"מ לפי הר"ש אינו מברך המוציא ,ושיטת הב"ח צ"ע.
ואולי י"ל ,דהרא"ש )סוף סי' יז( כתב דאין יוצאין ברקיק המבושל,
דבעינן טעם מצה וליכא .ובק"נ )סק"כ( כתב וז"ל ,כך היא מסקנת הש"ס
בברכות דף ל"ח .ואין להקשות א"כ מאי הביא ר' שמשון ראיה לעיל ס"ס ט"ז
מהך דר' יוסי דלא כר"ת דהבישול מבטל מתורת לחם .אימא דלחם הוי אלא
דאינו יוצא ידי מצה דנפקא ליה מתורת מצה .וכי היכי דלרב נחמן צ"ל דאם
עשה עיסה עבה בתחלה לעשות סופגנין אינו מברך המוציא ,דבישול מבטל,
ה"ה לדידן ,דמדרב נחמן נשמע לדידן ,עכ"ל.
אבל הגר"א )שם סקל"ב( כתב דקיי"ל בשו"ע )ס"י( דבישול אינו
מבטל דין לחם ,ודלא כהר"ש ,אלא כגמ' )ברכות לח (.הנ"ל .ואף דלרב נחמן
בישול מבטל אפיי' ,וכמש"כ הק"נ ,לא קיי"ל כן ,דקיי"ל דשלקות מברך עליהם
בפה"א )סי' רה ס"א( ,ודלא כר"נ דס"ל דלר' יוסי ,דקיי"ל כוותיה ,מברך שהכל.
ולפ"ז י"ל ,דאף דמוכח מהר"ש כהמג"א ,מ"מ לא קיי"ל כהר"ש בזה,
ומהר"ם ס"ל כהר"ש .אבל לפי השו"ע )ס"י( שפסק דלא כהר"ש י"ל כהב"ח.
עוי"ל ,דבנמלך ,דחייב בחלה מדינא ,נידון כלחם ,וכמש"כ הב"ח .אבל באפה
קצת ,דחייב רק גזירה שמא תמלך על כולה עד כדי שיעור חלה ותאפנו ,וכמש"כ
הרא"ש )סי' ט"ז( ,ולא מדינא )ועפ"ז נחלקו אם מברכים ,עי' ק"נ סק"ט ותפא"ש
סק"ח( ,מודה הב"ח דלהר"ש אינו מברך המוציא כדמוכח ממהר"ם ,ודו"ק.
ובשו"ע )סי"ג( כתב וז"ל ,אפילו דבר שבלילתו עבה ,אם בשלה או
טגנה אין מברך עליה המוציא ,אפילו שיש עליה תוריתא דנהמא ואפילו
נתחייבה בחלה ,דברכת המוציא אינו הולך אלא אחר שעת אפייה; ויש חולקין
ואומרים דכל שתחילת העיסה עבה ,אפילו ריככה אח"כ במים ועשאה סופגין
ובשלה במים או טגנה בשמן ,מברך עליהם המוציא ,וירא שמים יצא ידי שניהם,
ולא יאכל אלא ע"י שיברך על לחם אחר תחלה ,עכ"ל.
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וקשה ,דביו"ד פסק דלא כר"ת בב"ע ע"מ לבשל ,וכאן חש לשיטת
ר"ת .ולפי סברת הב"ח י"ל ,דהשו"ע מיירי כשהי' דעתו מתחלה לאפותה ונמלך,
וכמש"כ הט"ז )סקט"ז( ,ורק בזה כתב די"א דמברך המוציא ,ולשיטה א' בשו"ע
פטור גם בזה .ובדעתו לבשל אף לי"א מברך במ"מ ,ודלא כר"ת .וכן נראה בט"ז
)סקי"ט( ,דנחלקו ב' השיטות בשו"ע רק כשחייב בחלה ,אם מברך המוציא
בבשלו או לא .והמג"א )סקל"ג( לא כ"כ ,כי סובר דמיירי בדעתו לבשל ,ופירש
לשון השו"ע' ,ואפילו נתחייבה בחלה' ,אפילו למ"ד דמחייב בחלה ,דהיינו ר"ת,
ולא קיי"ל כוותיה ,עיי"ש .ופירש שיטת הי"א כר"ת ,אף דביו"ד השמיטו.
וז"ל הרמ"א )שם סי"ד( וכן דבר שבלילתו רכה שאפאו בתנור בלא
משקה ,דינו כפת ומברך עליו המוציא ושלש ברכות; וכן אם אפאו באלפס בלא
משקה ,ומעט משקה שמושחין בו האלפס שלא ישרוף העיסה לא מיקרי משקה;
אבל דבר שבלילתו רכה וטגנו במשקה ,לכולי עלמא לאו לחם הוא ,עכ"ל.
והגר"א )סקמ"ד( ציין לתוס' )לז .הנ"ל( ואומר ר"ת וכו' .ולמשכ"ל ,אף דלא
קיי"ל כר"ת בב"ע ע"מ בישול ,מ"מ בב"ר ואפיי' קיי"ל כר"ת ,דהר"ש מודה לו,
ודלא כשיטת הרמב"ן ,וכנ"ל )אות ד-ה( .ועיי"ש )סקמ"ה( דע"י משקין ר' יוחנן
מודה ,וכתוס' )שם( ע"פ הירושלמי במעשה אילפס ,דפטור מחלה ואינו מברך
עליו המוציא .וכיון דלאו לחם הוא ,וכמש"כ הרמ"א ,אף אם קבע עליו מברך
בורא מיני מזונות.

 
בתוס' רבינו פרץ הביא הירושלמי ,ופירש דהוי תחלתו סופגנין וסופו
סופגנין דפטורה .וכתב )ד"ה מיהו( וז"ל ,ומיהו ניאל"ש הוי כמו תחלתו סופגנין
וסופו סופגנין ,ואין חייבין לא בחלה ולא בברכת המוציא ,דלית בהו )לא(
תוריתא דהנמא ,ואין חייבין בחלה אע"פ שאינם אפויין ע"י משקה כדפירישית,
משום דתחלתו גובלא בעלמא נינהו ,והנ"מ כשלא קבע סעודתייהו עלייהו ,אבל
בפורים ובברית מילה דפעמים קובעים סעודה עלייהו ,אין לאכול אותן ניאל"ש
בלא ברכת המוציא וכו' ,עכ"ל .וצ"ע ,דאם אפויים שלא ע"י משקה ,למה הוי
כמו סופן סופגנין ,דר"ל בבישול .ועוד צ"ע ,דאם אין תוריתא דנהמא ,למה יש
צד שצריך לברך המוציא לחם מן הארץ ,והלא אינו לחם.
ואולי כונת תור"פ לב' אופנים שונים ,דבתחלתו וסופו סופגנין אינו
לחם כלל ,ופטור מחלה ומהמוציא אף בקבע .אבל כשאפו שלא ע"י משקה הוי
לחם ,ולכן בקבע יש צד שמברך המוציא .ומ"מ פטור מחלה ,דתחלתו גובלא

דין חלה והמוציא בבלילה רכה

153

בעלמא ,וס"ל כהרמב"ן והריטב"א הנ"ל )אות ג( ,דפטור מחלה כי אין כאן
עריסותיכם ,ומ"מ הוי לחם ,ודו"ק.
הרמב"ן )הל' חלה( כתב דברי ר"ת )בספר הישר( ,שמעשה אילפס ר"ל
ב"ר ,דאינו ראוי לעשות אלא באילפס ,כלומר דרק ב"ע ,שנדבק בכותלי התנור,
ראוי לעשות בתנור .ולפ"ז ר"ת סובר דחייב משום דקיי"ל כר' יוחנן ,ומודה
דלפי ר"ל פטור ,וכשיטת הרמב"ן.
הרי"ף )ברכות לז (:גורס טריתא פטורה מן החלה וכו' ,טריתא דארעא
מברכינן עלה במ"מ ,ואם קבע סעודתי' עילוה מברך עליו המוציא ושלש ברכות.
וכ"כ הטור )סי' קסח סט"ו( ,ופי' הב"ח ,דטריתא וטריתא דארעא חד הוא )ודלא
כרבינו יונה( ,ואינו לחם ,ואם קבע הו"ל לחם .וזהו חידוש גדול ,דהקביעות
עצמה פועלת שם לחם .וכ"נ ברמב"ם )ברכות פ"ג ה"ט( .וכ"כ המנ"ח )סי' י
סק"ה( לענין פת הבאה בכיסנין .ובקה"י )ברכות סי' כה( חולק בזה .ובשו"ע
)סט"ז( חולק על הטור ,וס"ל דאף אם קבע מברך במ"מ ,דאינו לחם.
ובשו"ע )שם( פירש טריתא ,דשופכים על הכירה והוא מתפשט ונאפה,
ואין עליו תורת לחם כלל .משא"כ טרוקנין ,שעושין גומא בכירה ,דאם קבע
מברך המוציא ,ופי' המ"ב )סקפ"ט( דאע"ג דב"ר ,מ"מ כיון שאופין אותו בגומא
ומתקבץ העיסה יחדיו נעשה כמו פת ,וכהרא"ש )פ"ו סי"א( .כל' ,משא"כ
בטריתא ,דאינו בגומא או תוך כלי ,ומתפשט מאליו .ומ"מ מברך במ"מ בלא
קבע ,כי בלילתה רכה מאד ,משא"כ בב"ר סתם )סי"ד( דמברך המוציא) מ"ב
סקפ"ח ע"פ מג"א סק"מ(.
והנה הר"ש )בתוס' ברכות מב .ד"ה לחמניות( צדד דאין לברך המוציא
אם קבע על נילאי"ש ,וכצד א' בתור"פ הנ"ל ,דהוי כמו דייסא .ואף דס"ל דב"ר
ואפיי' הוי לחם כנ"ל ,מ"מ נסתפק אם יש תוריתא דנהמא או לא ,וא"כ הוי
כדייסא ,עיי"ש.



 
איתא בגמרא פסחים )מג (.מחלוקת ר' אליעזר וחכמים בענין תערובת
חמץ וז"ל דתניא על חמץ דגן גמור ענוש כרת ,על עירובו בלאו ,דברי רבי
אליעזר .וחכמים אומרים על חמץ דגן גמור ענוש כרת ,על עירובו בלא כלום
עכ"ל .הרי,שלפי ר' אליעזר תערובת חמץ אסור מדאורייתא )וחייב מלקות
מדאורייתא באכילתו( ,והחכמים סוברים שרק חמץ דגן גמור אסור מדאורייתא.
ומבואר בגמ' להלן )שם( שמחלוקת זו תלויה בדרשה "כל מחמצת לא
תאכלו" )שמות יב:כ( .ר' אליעזר דורש "כל" לרבות תערובת חמץ ,וז"ל הגמ'
"כל מחמצת לא תאכלו" לרבות כותח הבבלי ,ושכר המדי ,וחומץ האדומי,
וזיתום המצרי .יכול יהא ענוש כרת-תלמוד לומר "כי כל אכל חמץ ונכרתה" על
חמץ דגן גמור ענוש כרת ,ועל עירובו בלאו .מאן שמעת ליה דאמר על עירובו
בלאו? רבי אליעזר היא עכ"ל .וגם איתא בהדיא )מג (:שהחכמים אינם דורשים
"כל" וממילא אין להם מקור לאיסור דאורייתא בתערובת חמץ.
וצריך לבאר ,מה מקום יש לכל מחלוקת זו בכלל ,הלא בכל התורה
כולה כולי עלמא מודים שיש איסור דאורייתא של תערובת מאכלות אסורות כל
זמן שהאיסור אינו בטל ברוב )במין במינו( או שטעם האיסור אינו בטל )במין
בשאינו מינו( .וא"כ ,לפי ר' אליעזר למה אנו צריכים לדרשה של "כל" ללמד
שיש איסור דאורייתא בתערובת חמץ? ואיך החכמים יכולים לסבור "על עירובו
בלא כלום" משום שהם לא דורשים "כל" ,מאי שנא חמץ משאר מאכלות
אסורות שיש להם איסור גם בתערובת?
ויש עוד דבר מענין בסוגייתנו ,ונקודה זאת היא באמת תחילת התשובה
לקושיא הנ"ל .לכאורה ,הביטוי "תערובת חמץ" כולל כל מיני תערובת חמץ
בעלום .כל חמץ שמעורב בדבר אחר נקרא "תערובת חמץ" .וכשרבי אליעזר
אומר "על עירובו בלאו" ,ולא מדייק יותר מביטוי זה ,מסתבר לומר שהוא מכוון
לכל מיני תערובת חמץ .אכן ,הברייתא המובא לעיל ,מצטט כמה מיני תערובת
חמץ מדוייקים ,כמו כותח הבבלי וכו' ,שאיסורם נלמדו מ"כל" .וגם המשנה
בריש פירקין )מב (.מצטט אותו מיני תערובת חמץ שעוברין עליהן בפסח,
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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כגון כותח הבבלי וכו' .ולכן השאלה היא מה החידוש בריבוי תערובת כמו
כותח הבבלי? להבין זה ,צריך לבאר קודם הדינים בתערובת מאכלות אסורות
בכל התורה ,ואחר כך להסביר מה מיוחד בתערובת חמץ כגון כותח הבבלי וכו'.
הרמב"ם בהל' מאכלות אסורות )ריש פרק טו( ובהל' נזירות )ה:ה(
כותב שמישהו שאוכל תערובת איסור רק חייב מדאורייתא אם יש בתערובת
שהוא אכל "טעמו וממשו" דהאיסור .להבין זה נביא דוגמא של נזיר ששותה
תערובת יין ומים .לפי הרמב"ם ,הנזיר אינו חייב מדאורייתא אא"כ הוא שותה
)   כגון יין( בכדי אכילת פרס .ואם כל התערובת )של יין ומים(
הוא ג' ביצים ,ובתוך התערובת יש כזית יין והשאר מים ,אע"פ שבכל התערובת
יש טעם יין ,אם הוא רק שותה כזית מכל התערובת אז הוא עדיין לא שתה כזית
של יין ,ולכן הוא עדיין פטור מדאורייתא .אבל אם שותה כל שלש ביצים
שבתערובת בכדי אכילת פרס ,הוא בודאי שתה כזית של יין ,וחייב מדאורייתא.
לזה קורא הרמב"ם"טעמו וממשו" ,דהיינו כשהוא אוכל )או שותה( כזית של
איסור עצמו בתוך התערובת )שאם יש כזית איסור בכל שלש ביצים ,צריך
לאכול שלש ביצים של התערובת( .באופן זה בלבד הוא חייב מדאורייתא.
אבל יש לומר שלא כדברי הרמב"ם ולומר שיש לחייב מדאורייתא
אפילו כשאוכל  ,  אע"פ שבאופן זה הוא לא אכל כזית של
האיסור עצמו .ניתן להציע שזה מבוסס או על הדין של   
)החצי זית איסור מצטרף עם חצי זית היתר( או מדין )כל היתר שיש
בה טעם האיסור נחשב כאיסור עצמו(.
ולפום ריהטא ,אפשר לתרץ שהחידוש של ר' אליעזר )שיש חיוב
דאורייתא על אכילת תערובת חמץ כגון כותח הבבלי( הוא שיש דין של היתר
מצטרף לאיסור בתערובת חמץ ,ולכן מישהו שאוכל אפילו כזית מכל התערובת
חמץ חייב מלקות מדאורייתא .מה שאין כן בשאר מאכלות אסורות שאינו חייב
על תערבותיהם עד שיאכל כזית מהאיסור עצמו בתוך התערובת ,שהוא אכילת
שלש 1או ארבע 2ביצים של כל התערובת 3.וצריך חידוש זה לדברים כמו כותח
 1רמב"ם הל' חמץ ומצה )א:ו(.
 2רש"י פסחים מד .ד"ה ומשני.
 3שיערום אלו תלויים במחלוקת רש"י ורמב"ם ,המובא לעיל )הערות  ,(4-3בענין שיעור פרס
)אם זה שלש או ארבע ביצים( .ושיעור אכילת פרס הוא בעצם שיעור בזמן ,הזמן שמישהו צריך
לאכל פרס ,ורק חייב אם אוכל כזית של איסור בתוך שיעור זה.
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הבבלי וכו' שאי אפשר לאכול שלש או ארבע ביצים מהם בכדי אכילת פרס
אא"כ אכלם שלא כדרך אכילה )ובזה אין איסור דאורייתא( .ולפי החכמים,
שאינם דורשים "כל" ,אין דין מיוחד של היתר מצטרף לאיסור בחמץ.
ובאמת זו מחלוקת אמוראים בגמ' )מג .(:לפי זעירי ,ר' אליעזר סובר
שהחידוש של "כל" הוא שיש דין של היתר מצטרף לאיסור בחמץ בפסח .וכעין
זה מסביר תוספות )מד .ד"ה אלא( בדעה אחת ,שהחידוש של ר' אליעזר היא
שיש כאן דין של היתר מצטרף לאיסור ,ולכן אפילו בדברים כמו כותח הבבלי,
שההיתר מרובה על האיסור ,יש איסור דאורייתא באכילת כל כזית מהתערובת.
ור' דימי )מד (.לא אומר בהדיא שהוא שיטת ר' אליעזר לגבי החיוב בכותח
הבבלי וכו' .הוא רק אומר שלפי החכמים אין איסור באכילת כותח הבבלי משום
שאם אכל כזית איסור בתוך התערובת בטלה דעתו אצל כל אדם.
אכן ,אי אפשר לומר תירוץ זה לפי הרמב"ם ור"ת )כנראה בסמוך(
ועדיין צ"ע מה החידוש בכותח הבבלי לפי ר' אליעזר אליבא דהרמב"ם ור"ת.
ועכשיו נבאר כל אחד בפני עצמו:
א .הרמב"ם בהל' חמץ ומצה )א:ו( פסק שיש איסור דאורייתא באכילת
כותח הבבלי וכדומה בפסח וז"ל עירוב חמץ כגון כותח הבבלי ושכר המדי וכל
הדומה להן מדברים שהחמץ מעורב בהן אם אכלן בפסח לוקה ...במה דברים
אמורים          הוא
שלוקה מן התורה עכ"ל .הרי ,לפי הרמב"ם יש איסור דאורייתא באכילת כותח
הבבלי רק באופן שהוא אכל כזית איסור עצמו בתוך התערובת ולא מדין היתר
מצטרף לאיסור .והשאלה הוא ממה נפשך :אי פסק כר' אליעזר 4למה אין דין
דהיתר מצטרף לאיסור ,ואי פסק כחכמים אפילו אם אכל שלש ביצים דכל
התערובת )שהוא כזית איסור עצמו( אין כאן איסור דאורייתא ,כמבואר בגמ'
)מד (.שהחכמים סוברים דאין איסור באכילת כותח הבבלי אפילו כשאכל שלש
ביצים דכל התערובת )דהוא כזית דחמץ עצמו( משום שאכילה זו שלא כדרך
אכילה ובטלה דעתו אצל כל אדם ופטור?
ויש שסוברים שבאמת הרמב"ם פסק כר' אליעזר כפשוטו ויש כאן
איסור דאורייתא בכל כזית התערובת מדין היתר מצטרף לאיסור 5.ויש קצת ראיה
 4עיין טור אורח חיים )תמ"ב( שכתב שהרמב"ם פסק כר' אליעזר.
 5עיין מועדים וזמנים )ג:ריז( ומנחת אשר )פסחים סימן נג(.
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לשיטה זו מלשון הרמב"ם בספר המצוות )לא תעשה רצח( וז"ל וכבר התבאר
בפסחים )מד        (.
 .אמנם אם היה בהן ערוב חמץ פחות מזה השעור אין
חייבין על אכילתן מלקות עכ"ל .והדיוק הוא דהרמב"ם לא כתב שצריך לאכול
כזית איסור בתוך התערובת )דהוא אכילת שלש ביצים דכל התערובת( ,אלא
שצריך שיהא כזית איסור בכל שלש ביצים )כדי שהכזית של חמץ ראוי להיות
נאכל בזמן של כדי אכילת פרס ,ובזה לא יבטל בהיתר( .ואם יש כזית חמץ בכל
שלש ביצים ,אפילו אם אכל כזית מכל התערובת הוא חייב מדאורייתא מדין היתר
מצטרף לאיסור .אבל תירוץ זה עדיין קשה עם מה שכתב הרמב"ם בהל' חמץ
ומצה )שם( "בשאכל כזית חמץ בתוך התערובת" שדייקנו לעיל.
הכסף משנה )שם( סבר שהרמב"ם פסק כר' אליעזר ,אבל לא אליבא
דזעירי ,מדין היתר מצטרף לאיסור ,אלא לפי ר' דימי )המובא לעיל ,שהוא
לא אומר בהדיא שהוא שיטת ר' אליעזר בתערובת חמץ( .ואם כן ,החידוש
דר' אליעזר הוא דאם אכל כזית איסור בתוך התערובת הוא חייב מדאורייתא
 ,ולא אמר בטלה דעתו אצל כל אדם ,כמו שסוברים
החכמים לפי ר' דימי .וזהו החידוש של "כל" ,דמרבה איסור אכילת תערובת
חמץ אפילו שלא כדרך אכילה .ויתכן לומר שאפילו בשאר תערובת חמץ )לא רק
כותח הבבלי וכדומה( יש איסור דאורייתא כשאכלם שלא כדרך אכילה ,מדרשה
ד"כל".
ואפשר להקשות ,דאי אפשר שתערובת חמץ יהיה יותר חמור מחמץ
עצמו ,דהיינו ,אם תערובת חמץ אסור אפילו שלא כדרך אכילה ,ק"ו חמץ עצמו
)דעליו יש ג"כ איסור דבל יראה ובל ימצא בהשהותו ועונש כרת באכילתו(!
אבל אפשר לומר שהחילוק הזה מסתבר דדווקא חמץ גמור שיש עליו עונש כרת
באכילתו צריך אכילה מעליא כדי שיהא עונש חמור כזה .אבל תערובת חמץ,
שעליו רק עונש מלקות ,חייב אפילו באכילה גרועה.
ב .ר' תם :הרא"ש בחולין )ז:לא( מצטט ר' תם שסובר ש"טעם כעיקר"
הוא דין דאורייתא ולוקין עליו מלקות דאורייתא על כל כזית .המקור לדין זה
הוא מחלוקת בסוגייתינו )מד .(.הרבנן לומדים טעם כעיקר מ"וכל משרת ענבים
לא ישתה"" ,משרת" לרבות טעם כעיקר לנזיר )ומנזיר לומדים לכל התורה(.
ולר' עקיבא המקור לדין זה הוא מגיעולי נכרים ,מ"כל דבר אשר יבא באש
תעבירו באש" ,שהוא אסור מדאורייתא אע"פ שאין בכלי אלא טעם האיסור
בעלמא )ומגיעולי נכרים לומדים לכל התורה(.
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אמנם ,רש"י )חולין צח :ד"ה לטעם כעיקר( והרמב"ם )מאכלות
אסורות טו:ג ,נזירות ה:ה( סוברים שטעם כעיקר הוא רק דין דרבנן 6.ולכן ,אם
יש תערובת איסור והיתר ,ובכל התערובת יש טעם האיסור ,אם אכל כזית
מהתערובת ר' תם סבר שחייב עליו מלקות דאורייתא אולם רש"י והרמב"ם
סוברים שבאופן זה הוא רק חייב מכת מרדות ,ואינו חייב מלקות דאורייתא עד
שיאכל כזית מהאיסור עצמו) .ואם כן למה צריך טעם האיסור בכלל ,כמו שכתב
הרמב"ם שאינו חייב אא"כ יש " וממשו"? והסיבה היא שכל כמה שיש
טעם האיסור אין האיסור בטל ברוב ,אבל אם אין טעם האיסור כלל אז האיסור
יבטל ברוב(.
על כל פנים ,כמה מהאחרונים הקשה על ר' תם מסוגייתינו ,אם טעם
כעיקר מדאורייתא וחייב על כל כזית וכזית מהתערובת ,מה החידוש
דר' אליעזר? 7הלא אין החידוש דיש דין של היתר מצטרף לאיסור ויש חיוב על
כל כזית מהתערובת ,שכבר יודעים את זה מדין טעם כעיקר? ואי אפשר לומר
שהחידוש הוא כמה שכתב הכסף משנה )לעיל חמץ ומצה א:ו( ,דיש כאן איסור
אפילו כשאכל שלא כדרך ,בגלל שהתשובה זאת שייך רק לפי הרמב"ם שסובר
שטעם כעיקר רק מדרבנן ולכן צריך לאכול כזית של איסור עצמו .ולכן צ"ע מה
באמת החידוש דר' אליעזר מ"כל" ואיך החכמים הסוברים שאין כאן איסור אם
טעם כעיקר מדאורייתא?
ונראה לומר על פי הטור )אורח חיים תמב( שהסביר שבדברים כמו
כותח הבבלי וכו' )שעליהם נחלקו ר' אליעזר וחכמים( אין האיסור )החמץ( נותן
טעם לתערובת ,ובגלל זה אין איסור דאורייתא לפי החכמים .וז"ל ודוקא ]אין
איסור דאורייתא לפי החכמים כ[    כגון כל אלו שאין
נותנין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא אבל אם יש בו טעם חמץ מחייבים עליו
דטעם כעיקר דאורייתא עכ"ל .ומבואר מדבריו שהמחלוקת בין ר' אליעזר
וחכמים היא בדברים כאלו )כמו כותח הבבלי( שאין טעם האיסור בתערובת.
ולכן ,אע"פ שטעם כעיקר דאורייתא בכל התורה ,אין כאן טעם בכלל וממילא
אין איסור .ור' אליעזר ,שדרש "כל" ,מחדש דאפילו כשאין טעם האיסור
 6עיין רש"י פסחים מד .ד"ה ליתןשמגדיר טעם כעיקר "לעשות טעמו של איסור כעיקרוו
ממשו" .וזה דומה לר' תם שסבר שהאיסור הולך אחר הטעם ,אבל רש"י סבר שכל זה רק
מדרבנן.
 7עיין דבר שמואל )פסחים מב.(.
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בתערובת חמץ עדיין חייב על כל כזית מהתערובת ,כדין טעם כעיקר בכל
התורה.
מיהו ,לפי ר' תם כו"ע לא פליגי בתערובת חמץ "רגיל" ,דהיינו
כשהאיסור נותן טעם לכל התערובת ,שיש איסור דאורייתא על כל כזית.
המחלוקת ,והחידוש דר' אליעזר ,הוא רק במיני תערובת חמץ שאין בהם טעם
איסור.
ולפ"ז יוצא עוד דבר מעניין בשיטת ר' תם בענין בל יראה ובל ימצא.
המשנה בריש פירקין )מב (.כותב ואלו עוברין בפסח כותח הבבלי ,ושכר המדי,
וחומץ האדומי ,וזיתום המצרי וכו' .ויש מחלוקת רש"י ור' תם איך להבין
הביטוי "ואלו עוברין" .רש"י כתב עוברין עליהן בבל יראה ובבל ימצא אבל
ר' תם חולק על רש"י וז"ל דכל הנך מרבינן מכל מחמצת לא תאכלו ואפילו
באכילה לא הוה מיחייב אי לאו דרבייא קרא ומהיכי תיתי בל יראה ובל ימצא
עכ"ל .ומבואר מדבריו שלפי ר' תם אי אפשר לרבות אלו )כותח הבבלי וכו'(
לאיסור בל יראה ובל ימצא כי יש רק דרשה אחת" ,כל" לרבות אלו באיסור
אכילה ,ולכן אין מקור לאיסור בל יראה .מיהו ,לכאורה לכל שאר תערובת חמץ,
שכבר אסורים באכילה מלבד הדרשה ד"כל" ,ג"כ אסורים בבל יראה ובל ימצא
אפילו לר' תם.
ויש לעיין בדין כרת לפי ר' אליעזר ,אליבא דר' תם .דבגמ' דידן )מג(.
יש מיעוט לכרת בתערובת חמץ מ"כי כל אכל חמץ ונכרתה" ,על חמץ דגן גמור
ענוש כרת ,ועל עירובו בלאו .יש לחקור אם מיעוט זה חל על כל מיני תערובת
חמץ או רק על מה שר' אליעזר מרבה בדרשה ד"כל" ,דהיינו כותח הבבלי
וכדומה ,אבל בשאר מיני תערובת חמץ "רגיל" יש עונש כרת .וצ"ע.

  

  
  
שנינו בפרק ד' דפסחים )דף נ"ג (:תא שמע ,עוד זו דרש תודוס איש
רומי :מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו ]עצמן[ על קדושת השם לכבשן
האש .נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ,ומה צפרדעים שאין מצווין על
קדושת השם כתיב בהו )שמות ז( ובאו ]ועלו[ בביתך ]וגו'[ ובתנוריך
ובמשארותיך .אימתי משארות מצויות אצל תנור ,הוי אומר בשעה שהתנור חם,
אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה.
ופירש רש"י שם )בד"ה מה ראו ,וע"ש בהגהות הב"ח אות א'( שלא
דרשו וחי בהם ולא שימות בהם .רש"י מתייחס לדרשת הגמרא בסנהדרין )דף
ע"ד (.שממנו למדנו שחייב אדם לעבור על כל מצוות התורה אם נאנס משום
הציווי ד"וחי בהם" ,כלומר שהמצוות ניתנו כדי לחיות על ידם ולא למות על
ידם .ולפי רש"י ,הגמרא בפסחים אומרת שחנניה מישאל ועזריה היו צריכים
להשתחוות לצלם בימיהם ,ולא למסור נפשם ,מפני החיוב של "וחי בהם" .ולכן
שואלת הגמרא מה ראו שלא עשו כן ,אלא היו מוכנים למסור את נפשם.
ומתרצת שנשאו קל וחומר מהצפרדעים.
ויש לתמוה ,דהא ידוע דעל ג' עבירות החמורות ,דהיינו ע"ז גילוי
עריות ושפיכות דמים ,חייב אדם למסור את נפשו ,כדאיתא בגמרא סנהדרין שם.
והרי השתחוייה לצלם לכאורה בכלל עבודה זרה היא ,והלא היו צריכים למסור
את נפשם אף בלי לימוד מהצפרדעים .וכן הקשו הרבה מן הראשונים בפסחים
שם ,דלא שייכת כאן דרשת וחי בהם ולא שימות בהם.
תוס' על אתר )ד"ה מה ראו( הביאו דברי רש"י והקשו דהלא בפרהסיא
הוה ,ולפי הגמרא בסנהדרין הנ"ל ,בפרהסיא אפילו על מצוה קלה חייב אדם
למסור את נפשו .1ותירצו התוס' בשם רבינו תם דלאו עבודה זרה ממש היה
 1וקצת קשה למה הקשו התוס' מזה שהיה מעשה חנניה מישאל ועזריה בפרהסיא ,ולא הקשו
שעצם העבירה היתה עבודה זרה ,כמו שבאמת הקשו ראשונים אחרים ,כמבואר להלן .ועוד,
הרי בתירוצם לא דנו על ענין פרהסיא ,וצ"ע .ועיין להלן מה שהבאנו מהמהר"ם שי"ף.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אותו הצלם ,אלא אינדרטא שנבוכדנאצר עשה לכבוד עצמו ,ועיי"ש שהביאו
כמה ראיות לזה .ולכן באמת לא היו צריכים חנניה מישאל ועזריה למסור את
נפשם ,ומובנת קושיית הגמרא" ,מה ראו" וכו'.
עוד הביאו התוס' שם את דברי הר"י ,שבאמת היה שם חטא עבודה
זרה ,אבל קודם למעשה היו יכולים חנניה מישאל ועזריה לברוח כמו שעשה
דניאל )כדאיתא בסנהדרין צ"ג .(.ולכן שאלה הגמרא מה ראו שלא ברחו .אבל
גם ר"ת וגם הר"י לא ביארו למה סוף סוף מסרו נפשם על פי הקל וחמר
מהצפרדעים ,כלומר ,באמת "מה ראו?" )ועיין להלן מה שהבאנו מחי' רבינו דוד
ומחי' הר"ן(.
המהר"ם שי"ף שם הקשה על תירוצו של ר"ת ,וז"ל" :הא אמרינן
בסנהדרין דף ע"ד .בשעת הגזירה היכא שמכוונים להעביר על דת אפילו על
ערקתא דמסאנא לא משנינן" ,עכ"ל .ולכן אף שהאינדרטא שעשה נבוכדנאצר
לא היתה לשם עבודה זרה ממש ,אלא לכבוד עצמו ,מכל מקום היה אסור להם
להשתחוות לה מפני שהיתה שעת השמד .ולכן היו חנניה מישאל ועזריה
מחוייבים למסור את עצמם אף בלי קל וחומר מהצפרדעים .ושוב אינה מובנת
קושיית הגמרא "מה ראו" .ותירץ המהר"ם שי"ף שהשתחוייה לאינדרטא אינה
גרועה כמו שינוי ערקתא דמסאנא ,ולכן באמת לא היתה שם שום עבירה בכלל.
כלומר ,דלא היתה שם עבודה זרה כי אם השתחוייה לדבר העשוי לכבוד המלך,
2
ועל זה אין שום חיוב למסור נפש.
ובתוס' רבינו פרץ על אתר הקשה הקושיא היותר פשוטה על הגמרא,
דהיינו ,למה הוצרכו חנניה מישאל ועזריה ללמוד מהצפרדעים ,הא חייבים היו
למסור את נפשם משום שהחטא היה עבודה זרה ,ועל זה יש חיוב למסור נפש
אף בלי קל וחומר מהצפרדעים .ותירץ )וכן תירץ הר"ש משאנץ בשם רבינו
מאיר( שידעו חנניה מישאל ועזריה שתבא להם הצלה בדרך נס ,כמו שבאמת
אמרו לנבוכדנאצר )עיין דניאל ג:יז( .ושאילת הגמרא "מה ראו" אין פירושה מה
ראו שמסרו את נפשם ,דבזה ודאי היו מחוייבים .אלא השאילה היתה מה ראו
לסמוך על הנס ,כלומר איך באמת ידעו שיבא להם נס להצילם .ואת זה למדו
מהצפרדעים ,שלאחר שמסרו נפשם להכנס לתנורי מצרים ,באמת ניצולו,
 2ואולי לזה גופא כיוון ר"ת בביאורו .דאפילו לפי קושייתו ,שפיר ידעה הגמרא שהשתחוייה
לאינדרטא זו לא היתה ע"ז ממש שחייב אדם למסור נפשו עליה .אלא חשבה הגמרא שזו עבירה
פחותה ,ולכן שאלה "מה ראו" .ועל זה הקשה ר"ת דהלא בפרהסיא הוה ,ובפרהסיא אף על
עבירה פחותה חייב אדם למסור נפשו ,ודו"ק.
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כמו שנאמר בסוף הענין )שמות ח:ח(" ,וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן
החצרות ומן השדות" ,ואילו תנורים לא מוזכרים שם) .עיין ועוד בדברי הדעת
זקנים מבעלי התוספות שם(.
אבל רבינו פרץ שם הביא שהר"י הקשה )וכן הקשה הר"ש משאנץ(
דהא ידוע הכלל דאין סומכין על הנס .ועוד הקשה הר"ש משאנץ דקשה לשון
הגמרא מה ראו שמסרו נפשם על קידוש ה' לכבשן האש ,דמשמע שקושיית
הגמרא היא על מסירת נפשם על קידוש ה' ,ולא על זה שסמכו על הנס .בקושיא
הראשונה ,טען התוס' רי"ד שלא סמכו על הנס באמת .אלא בטחו שיעשה להם
הקב"ה נס ,כי באמת כן הבטיח להם) .ולא הבנתי דבריו כראוי (.ועל הקושיא
השנייה יש לתרץ דיש גירסא אחרת בגמרא שבה אין מובא לשון זה שמסרו
נפשם על קידוש ה' ,אלא סתם שמסרו נפשם )עיין בהגהות וציונים שבשולי
הדף ,מהד' עוז והדר אות ג'(.
רבינו דוד בחידושיו על אתר הביא התירוץ שלא היתה שם עבודה זרה
ממש ,ולכן לא היה שום חיוב על חנניה מישאל ועזריה למסור את נפשם
)וכשיטת רבנו תם( .אבל מה שראו חנניה מישאל ועזריה הוא שעשה נבוכדנאצר
האינדרטא לא רק לכבוד עצמו אבל גם כדי למעט כבוד שמים .ולכן מסרו את
נפשם לכבשן האש מקו"ח מצפרדעים שמהם יש ללמוד ש"כל שיש בו ענין
קידוש השם  למסור את נפשו עליו" .ובזה שפיר מיושבת קושייתינו דלעיל
על שיטת ר"ת ,שגם כן פירש שלא היה שם חטא של ע"ז ממש ,והקשינו דא"כ
איך היה מותר להם למסור את נפשם .והתירוץ הוא דכשיש ענין של קידוש
השם ,מותר למסור נפש אף אם אין חיוב ממש לעשות כן .וכעין זה נמצא
בחידושי הר"ן שם ,והוא כתב בפירוש שזוהי שיטת רבינו תם.
והנה רבינו דוד בהמשך דבריו הביא דברי המדרש בשיר השירים רבה
)ז:י"ג ,על הפסוק זאת קומתך דמתה לתמר( דיחזקאל הנביא היה נוכח שם ,ובאמת
יעץ לחנניה מישאל ועזריה שיברחו ,ושכן קיבל מישעיה הנביא )עיין ישעיה כו:כ(
אבל לא קיבלו עצתו .ולכן ברור שמסרו חנניה מישאל ועזריה את נפשם בעצת
עצמם ולא מפני חיוב גמור ,כי אם באמת היה חיוב גמור ,בודאי לא היה יחזקאל
מיעץ להם לברוח )וגם דניאל לא היה בורח ,עיי"ש( .אלא החליטו חנניה מישאל
ועזריה למסור נפשם כי היתה שם אפשרות לקדש שם שמים ,אף דלא היה שם
חיוב גמור .ועל זה הקשה בגמרא "מה ראו" ,כלומר ,איך ידעו שבכה"ג מותר
לעשות כן ,ואת זה למדו מהצפרדעים .ובתירוץ זה גם כן ניחא קושייתינו דלעיל על
הר"י ,שגם לא ביאר "מה ראו" לא לברוח .ונראה ששיטת רבינו דוד הוא שילוב של
שיטת הר"ת ושיטת הר"י שהובאו בתוס' בפסחים שם ,ודו"ק.
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והנה לפי הראשונים האלו ,מותר לו לאדם למסור את נפשו אף כשאין
חיוב לעשות כן ,וזה קיום במצות קידוש השם .ועיין בשיטה מקובצת לכתובות
דף ל"ג) :בד"ה אלמלי( בשם הרשב"א שכתב דאם היו משתחוים לאינדרטא זו,
היה נראה כמשתחוה לעבודה זרה ,ויתמעט כבוד שמים .ולכן כשסירבו חנניה
מישאל ועזריה להשתחוות ,ממילא קידשו שם שמים.
אבל יש להביא כאן מה שכתב הרמב"ם בפרק ה' מהל' יסודי התורה
הלכה ד' ,וז"ל :כל מי שנאמר יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב
בנפשו ,עכ"ל .כלומר ,דאין רשות לאדם למסור את נפשו כשאין חיוב גמור
לעשות כן .ושמעתי בשם מרן הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל שלדעת הרמב"ם,
החיוב למסור נפש הוא אך ורק במקום שיש קידוש השם במיתתו ,ולדעתו יש
קידוש השם רק במקרה שיצא חילול השם אם יעשה העבירה .ועל כן אם אין
 למסור נפש ,אין חילול השם כשיעשה את העבירה ,ואם כן ,אם ימסור את
נפשו ,לא יצא מזה שום קידוש השם ולכן אסור לעשות כן .וכן נראה מדברי
הרמב"ם בהלכה א' שם ,שקשר את החיוב של קידוש השם עם האיסור של
חילול השם ,כלומר ,דוקא כשיש חילול השם בעשיית העבירה יש קידוש השם
במסירת נפשו .אלא קשה א"כ לפרש את הגמרא שחנניה מישאל ועזריה מסרו
את נפשם רק ע"פ הקו"ח מהצפרדעים ,דממ"נ :אם היו מחוייבים למסור את
נפשם ,היו מחוייבים אפילו בלי הקו"ח .ואם לא היו מחוייבים ,לפי הרמב''ם
היה אסור להם למסור נפשם.
ועיין בנמוקי יוסף לסנהדרין )דף יח .בדפי הריף( שכתב .וז"ל :אבל אם
הוא אדם גדול וחסיד ירא שמים ורואה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש השם
ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו העם וילמדו ליראה את השם
לאהבו בכל לבם והיינו דאמרינן ]פסחים נג [:מה ראו חנניה מישאל ועזריה
שהפילו את עצמן לכבשן האש פירוש ולא השתחוו לצלם שהרי לאו ע"ז היתה
אלא אנדרטי של מלכים לכבוד בעלמא אלא מתוך שהיו רובן טועין וסבורים
שהיתה ע"ז היה קדוש השם במה שעשאו עכ"ל .כלומר שמי שהוא גדול וחסיד
3
וכו' ,יש לו רשות למסור את נפשו אפילו שלא במקום חיוב ,לפי צורך הזמן.
ואולי גם הרמב"ם יסכים עם הנמו"י בדבר זה.
 3ועיין בדברי הישמח משה לפ' כי תשא ,שכתב שאדם שהוא דבוק במצוות מאד ,וכל חייו תלוי
במצוות ,באמת חייב למסור את נפשו על כל אחת ואחת מתרי"ג המצוות ,דאצלו החיוב של וחי
בהם הוא שיהיה לו חיות דוקא משמירת כל המצוות ,ובלי המצוות אין לו חיים ,ולכן לא שייך
אצלו הדרשה דוחי בהם – בלי אפילו מצוה אחת – ולא שימות בהם .וזה חידוש גדול.
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והנה ראיתי בספר אמת ליעקב )להרה"ג ר' יעקב קמנצקי זצ"ל(
לפרשת אמור )ויקרא כב:לב( שבמצות קידוש השם ,הכל תלוי בתוצאה .כלומר,
בכל מקרה ומקרה צריכים לחשב איך יצא קידוש השם היותר גדול )כנראה דזה
כעין סברת הנמו"י( .ועיי"ש שדייק שעל כן במצוה זו כתיב שם "ונקדשתי בתוך
בני ישראל" ולא "וקידשתם את שמי" או "תקדשו את שמי" וכדומה ,כי הכל
תלוי בתוצאה ,כלומר ,אם יצא משם קידוש השם או לא .ואולי זוהי סברת
הראשונים הנ"ל שהיה מותר לחנניה מישאל ועזריה למסור את נפשם אף שלא
היה שום חיוב )או מפני שלא היה שם ענין עבודה זרה בכלל ,או מפני שהיו
יכולים לברוח( כי הרי הם היו אנשים חשובים וגדולי הדור ,ואם היו משתחוים
היה יוצא חילול השם ,וא"כ יש קידוש השם במעשיהם שלא עשו כן )כסברת
מרן הגרי"ד הנ"ל בדברי הרמב"ם( .ואם היו מתים היתה יוצאת מזה תועלת
שעכ"פ קידשו שם שמים )וכדברי הגר"י קמנצקי( אף שלא היו מחוייבים למות.
וכפי שאמרנו ,אולי אף הרמב"ם יסכים לזה שלפעמים יש לאדם למסור את נפשו
אף בלי חיוב ,אם יצא מזה קידוש השם יותר גדול ,וכדברי הנמו"י שם .ודרך
אגב ,אולי ע"פ זה יש להבין למה מסר דניאל את נפשו על מצות תפילה אף
שאינה מג' החמורות ,וגם לא בפרהסיא הוה .ועיין בזה בדברי הנצי"ב בהעמק
שאלה על השאילתות ,שאילתא מ"ב אות ב'.
ונחזור לדברי רש"י בסוגיין שכתב "מה ראו" שמסרו נפשם ולא דרשו
וחי בהם ולא שימות בהם ,והקשו עליו שהרי אין כאן החיוב של וחי בהם ,כי
החטא שם היתה ע"ז) .ובאמת מטעם קושיא זו דחו הרבה מן הראשונים הנ"ל
את דברי רש"י (.ובמהרש"א על אתר )בחדושי אגדות( תירץ דהגמרא בפסחים
מבוססת על שיטת ר' ישמעאל בסנהדרין ע"ד .שסובר שבמקום אונס מותר
לעבוד ע"ז בצינעא ,כלומר דעדיין שייך החיוב דוחי בהם ,ולכן שפיר הקשה
הגמרא בפסחים "מה ראו" .אבל הצל"ח ,והחת"ס ושאר אחרונים דחו פירוש
זה .ושמא י"ל דגם רש"י הסכים לדברי הראשונים ,כפי שביארנו שיטתם,
שכשיש אפשרות לעשות קידוש השם יותר גדול ,מותר לו לאדם למסור את
נפשו אף בלי חיוב גמור לעשות כן .דהנה רש"י בסנהדרין שם )ד"ה סברא הוא(,
כשהסביר למה אסור לו לאדם להרוג את חבירו כדי להציל את נפשו ,כתב,
וז"ל :סברא הוא שלא תדחה נפש חבירו ,דאיכא תרתי אבוד 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,
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עכ"ל .כלומר שמקורו של "וחי בהם" הוא שכל נפש בישראל חביבה להקב"ה,
ורק נידחית לפעמים מפני טעמים מסויימים .בגמרא שם ,החיוב של וחי בהם של
הנאנס נדחה ,כי אם יהרוג את חבירו הרי בכל זאת יאבד נפש מישראל ,וגם יהיה
מעשה עבירה של רציחה )אף אם המעשה מותר לפי שעה( .וזה כמובן הפסד
גדול יותר!
וא"כ ,בגמרא פסחים אפשר לומר שחנניה מישאל ועזריה ראו שהחיוב
של "וחי בהם" שלהם נידחה מפני שאם היו משתחוים ,היה יוצא חילול השם
גדול )אפילו אם לא היה שם עבודה זרה ממש( ,ולדעתם היה זה הפסד גדול
יותר .ועל זה כתב רש"י שהקשה הגמרא "מה ראו" למסור את נפשם ,כלומר איך
ידעו שהחילול השם הזה באמת יותר גרוע מאיבוד נפשם שלכן דחו את החיוב
של וחי בהם שלהם .ובפרט לפי דברי מרן הגרי"ד שקידוש השם תלוי בחילול
השם ,כלומר שאם החילול השם שיצא על ידי השתחוויה לאינדרטא הוא יותר
גרוע מאיבוד נפשם ,הרי הקידוש השם שיצא אם לא ישתחוו יותר גדול הוא
משמירת נפשם – איך ידעו שהחשבון הזה נכון הוא .ועל קושיא זו תירצה הגמ'
שלמדו ממסירת נפש של הצפרדעים שאכן גדול קידוש השם ,וכנ"ל.


**






איתא במשנה פסחים ר"פ תמיד נשחט )נח" :(.תמיד נשחט בשמונה
ומחצה וכו' בערבי פסחים נשחט בשבעה ומחצה וכו' והפסח אחריו ".מבואר
במשנה ,דסדר עבודת ע"פ הוא דהפסח נשחט דוקא אחר תמיד של בהע"ב .ובגמ'
להלן )נח-:נט (.ילפינן דין זה מקרא ,וז"ל הגמ' שם" :ת"ר ,תמיד קודם לפסח וכו'
יאוחר דבר שנאמר בו 'בערב' ו'בין הערבים' לדבר שלא נאמר בו 'בערב' אלא 'בין
הערבים' לבד ".ומפשטות הגמ' היה אפשר לומר דהדין דפסח צריך להיות אחר
התמיד הוי לעיכובא .אבל יעו' לקמן במשנה )סא (.דמבואר שם שזה אינו:
"שחטו קודם לתמיד כשר ,ובלבד שיהא אחר ממרס בדמו עד שיזרק התמיד ואם
נזרק כשר ".וכן פסק הרמב"ם )הל' ק"פ א:ד( עיי"ש.
ויש לעיין בזה עוד ,לפי הסוגיא דזבחים צא .דהנה איתא שם" :איבעיא
להו ,תדיר ושאינו תדיר וקדים ושחט לשאינו תדיר מאי? מי אמרינן כיון דשחטיה
מקריב ליה ,או דלמא יהיב לאחר דממרס בדמו עד דמקריב ליה לתדיר והדר
מקריב לשאינו תדיר?" ושם רצתה הגמ' לפשוט ספק זו ממקרה דפסח קודם
התמיד וז"ל" :אמר ליה רב אחא בריה דרב אשי לרבינא ,שחטו קודם חצות פסול,
מפני שנאמר בו 'בין הערבים' .קודם לתמיד כשר ,ויהא ממרס בדמו עד שיזרוק
הדם )אלמא דקדים ושחטיה למאוחר אמרי ליה לשהות את הזריקה ולשחוט את
הראוי ליקדם ולזרקו – רש"י(? הכא במאי עסקינן ,כגון דקדים שחטיה לתמיד
ברישא ".ולכאורה מסתימת הסוגיא נראה דלא רק שבדיעבד אם שחט הפסח קודם
התמיד דכשר ,אלא דבמקרה דעדיין לא שחט את התמיד ,ובא ונמלך מה לעשות
בדם הפסח ,אומרים לו לזרוק .ולכאורה מדין זה היינו אומרים שדין פסח אחר
התמיד מצומצם לרמה של לכתחילה ,ושיש מקרים שדוקא הדין הנכון הוא
1
דהפסח יקדים לתמיד של בהע"ב.
* תודתי מסורה לחברותאי היקר ראובן אהרון אטלס נ"י שיגע ועמל יחד איתי בליבון הסוגיא
ובהבנתה .יישר כחו ,ותהא חילו לאורייתא!
 1ע' בשאגת אריה ס' י"ז ד"ה ואיכא למידק שהרגיש בזה ,ויצא לדון במסקנה זו ע"פ מה שמבואר
בפסחים שכבר ציינו .וז"ל השאג"א" :מאי פשיט מפסח דשחטו קודם לתמיד דממרס בדמו לקדים
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אבל המעיין יראה שדבר זה לא פשוט ,ובפרט במשנתו של הרמב"ם.
דהנה כתב הרמב"ם )הל' תמידים ומוספים ט:ג-ד(" :עבר או שכח ושחט את
שאינו תדיר או הפחות בקדושה תחילה ,מקריבו ואחר כך שוחט את התדיר או את
המקודש ".לכאורה ,זהו ע"פ מסקנת הסוגיא בזבחים צא .הנ"ל ,דאם עבר ושחט
2
את שאינו תדיר ברישא דמקריבין את שאינו תדיר מדין אין מעבירין על המצות.
אבל הרמב"ם פסק הלכות אלו לגבי שאר קרבנות ,למרות שהסוגיא שם מיירי
דוקא בשחיטת ק"פ! אולם ,זה בלחוד לק"מ .דלמרות שהגמ' מיירי במקרה פרטי
דהיינו פסח קודם התמיד ,ייתכן שהבין הרמב"ם שהדין שייך גם לשאר קרבנות.
אבל יעו' בהל' ק"פ )א:ד( שהביא הרמב"ם את המשנה סא .כצורתה
הפשוטה ,בלי שום חריגים .וז"ל הרמב"ם" :ואין שוחטין אותו אלא מאחר תמיד
של בין הערבעים וכו' .ואם שחטו אחר חצות קודם תמיד של בין בערבים כשר,
ויהיה א' ממרס בדם הפסח עד שיזרק דם התמיד ואח"כ יזרוק דם הפסח אחריו
וכו' ".ופשטות לשון הרמב"ם לא מדובר רק במקרה שכבר נשחט התמיד ולכן
ממרס מדם הפסח ,אלא אפילו במקרה דעדיין לא נשחט התמיד כלל ודלא
כהסוגיא דזבחים צא .הנ"ל .והיה אפשר לומר שזה אינו ,דהרי הסיק הגמ' דמיירי
במקרה דכבר נשחט התמיד מלשון המשנה עצמה ד"עד שיזרק דם התמיד"
)דמיירי שכבר שחוט( ולשון זה נקט הרמב"ם גם עצמו .ולמרות שהדבר לא ברור
בלשון הרמב"ם ,אמרינן דדבריו "עניים במקום א' ועשירים במקום אחר" וסמך
3
על מש"כ בפ"ט הל' תמו"מ.
ושחט שאינו תדיר? הא טעמא דתמיד קודם לפסח משום דיאוחר דבר שנאמר בו וכו'! וכיון דגלי
רחמנא גבי פסח בהדיא שיאחר משל תמיד הלכך אפילו קדים ושחטיה מאחרינן ליה!" ומכח קושיא
זו ,יצא לחדש אפילו לפי המסקנה בזבחים שם דכל דין פסח אחר התמיד מצומצם רק לשחיטת
הפסח .ולכן בכה"ג ,שכבר שחט הפסח מקודם ,יתבטל כל דין קדימת המתיד .דלדעת השאג"א" ,בין
הערביים" של עבודת התמיד שקול לדין "ערב" ששייך לעבודת הפסח חוץ משחיטתה.
ויש להעיר בדבריו ,שכל גישתו לדין פסח אחר התמיד הוא משום תדיר גרידא ונדון בזה בהמשך
המאמר .ועוד העירו האחרונים שכנראה נסתר ממנו דברי רש"י בפסחים סא .ד"ה ואם נזרק שכתב
"דאע"ג דאמרן יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים לא מפסל בהכי" .ומפורש לשיטת רש"י
דחידושו של יאוחר דבר נאמר על כל עבודות הפסח ודלא כהשאג"א .וע"ע באו"ש ק"פ פ"א ה"ד,
ורמב"ן עה"ת שמות יב:ו.
 2וכ"כ במהר"י קורקוס שם" :ופשטינן דלא מזלזלינן כולי האי לעכבו עד שישחוט האחר ,אלא
כיון שנשחט )האינו תדיר( מקריבו".
 3יעו' במהר"י קורקוס על אתר שכתב" ,דוקא כשקדם ושחט את התמיד ,אבל אם בא לימלך קודם
ששחט התמיד אומרים לו שיזרק דם הפסח ואח"כ ישחוט התמיד ".וע"ע בגליון רעק"א שם
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אבל לא כן הבין המנ"ח בדעת הרמב"ם ,וז"ל המנ"ח )מצוה ה'(" :ע' רמ'
כאן פ"א ה"ד וכו' ודבריו צ"ע .דמסקינן בזבחים הנ"ל דדוקא אם שחטו לתמיד ג"כ
יהא ממרס ,אבל לא נשחט התמיד עדיין אינו צריך למרס ויזרק דם הפסח ואח"כ
ישחט התמיד וכן מבואר בר"מ פ"ט מתמו"מ ה"ג וכו' וצ"ע ".הרי מבואר לפי
המנ"ח דהבין שהרמ' מיירי אפילו במקרה דעדיין לא שחט התמיד של בהע"ב,
4
ומ"מ אמרינן שצריך למרס בדם הפסח וימתין עד שחיטת וזריקת התמיד.
ובאמת אפשר שזו גם שיטת המאירי )סא .ד"ה שחטו קודם חצות( וז"ל:
"אבל כל ששחטו לאחר חצות ,אע"פ שאין ראוי לעשות כן וכו' ,ומ"מ צריך שיקדים
זריקת דם התמיד לזריקת דמו של פסח שלא יהא שונה בחטאו ,ומתוך כך כל
שהקדים פסח לתמיד נותן הדם לממרס שינידהו וכו' כדי שתהא ראוי לזריקה אחר
זריקת דם התמיד ".ובדקדוק לשונו ,שכתב "כל שהקדים פסח לתמיד ",היה נראה
שאפילו במקרה דעדיין לא נשחט התמיד וכהבנת המנ"ח בשיטת הרמ' .ובפרט לפי
מש"כ המאירי שזריקת דם הפסח קודם התמיד הוי כעין "שונה בחטאו!" וכדי
לעמוד על דברים אלו ,וקודם שנסבירם ,ננסה לנתח את גישות העיקריות בדין פסח
אחר התמיד.

 

בפשטות ,היינו אומרים דכל יסוד דין פסח אחר התמיד נובע מהכלל
הרגיל ד"תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם ".כנראה ,זהו כל כיוון הסוגיא דזבחים
צא .הנ"ל שרצה לפשוט האיבעיא ד"שאינו תדיר קודם לתדיר" ממקרה דפסח
אחר התמיד .ובאמת ,זהו מסקנת השאגת אריה סי' י"ז ,ונראה שדוקא הלך בכיוון
)מובא בדפוס פרנקל( שהרמב"ם סמך על מש"כ בהל' תמו"מ ט:ג .וע"ע בספר הליקוטים
)מהדורת פרנקל( מה שהביא מספר "שהם וישפה" שכתב כעין זה ג"כ.
 4וכן נראה שכך הבין הנובי"ת או"ח סי"ט את שיטת הרמב"ם" :ואני תמה על הרמב"ם פ"א
מהל' ק"פ ה"ג שסתם וכתב שיהי א' ממרס בדמו עד שיזרוק דם התמיד ,ולא ביאר שזהו דוקא אם
כבר שחט גם התמיד אחר שחיטת הפסח וכמו שפסק הוא עצמו ה"ט מתמו"מ ".אמנם לעומת זה,
יעו' בצל"ח ר"פ תמיד נשחט )נז (:שהרגיש בזה וכתב דהרמב"ם סמך על דיוק הגמ' בזבחים צא.
ועל מש"כ בהל' תמו"מ פ"ט.
וע"ע בקרן אורה לזבחים צא .דנקט כדעת המנ"ח בשיטת הרמ' דהשמיט דין זו מהל' ק"פ ,ולא סמך
על מש"כ בהל' תמו"מ ודלא כהנו"כ הנ"ל .וכן הוא ב"תסוספות חדשים" לפסחים פ"ה מ"ג ,עיי"ש.
ושוב מצאתי שכך משמע ב"סדר והלכות ק"פ ראשון בקצרה" ,שכתב "ויהא א' ממרס בדמו שלא
יקרוש עד שיזרוק התמיד".
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זה ע"פ פשטות הסוגיא בזבחים הנ"ל .וז"ל )ד"ה אלא ודאי(" :הילכך ,היכא דעבר
ושחט לפסח ברישא תו אין דין קדימה לתמיד של שאר עבודות של פסח וכו' אלא
שראוי להקדים תמיד לשאר עבודות של פסח מסברא משום דתמיד תדיר הוא.
הילכך דמי לקדים ושחטיה ואינו תדיר ".לכאורה מוכח לפי השאג"א ,דדין פסח
5
אחר התמיד נובע מדין תדיר דכהת"כ.
ובאמת ,נראה דמהלך זה כבר נמצא בראשונים .דהנה אם נאמר כדעת
השאג"א ,תקשי מהגמ' נט .דהוצרך למידרש מקרא ד"יאוחר דבר" דפסח אחר
התמיד דוקא .ואמאי? הרי הדין מושתת על הכלל של כהת"כ ולא צריכים דרשה
מחודשת! ויעו' בתוד"ה יאוחר )נט (.שלכאורה נתקשו בזה ,וז"ל :אע"ג דתמיד
תדיר ,איצטריך למיכתב דה"א שהפסח יקדים משום 'עליה השלם "'.והנראה
בכוונת התוס' דבאמת הדרא כללא דתדיר קודם לדוכתיה ,וזה יסוד לדין פסח אחר
התמיד .וכל חידושו של יאוחר דבר לפי התוס' הוא רק כדי לדחות האפשרות
דפסח תקדים משום עשה דהשלמה 6.וכך הבין המנ"ח )מצוה ה'( בדעתם של
התוס' 7.דהנה הקשה שם המנ"ח דמנלן דהפסח נקרב אחר התמיד דוקא? אולי אם
הגיע זמן התמיד אחר חצות ,ועבר ולא הקריב התמיד בזמנו ,נאמר שיקריב הפסח
מיד? וקודם שהביא תירוץ עצמו לקושיא זו ,תירץ המנ"ח את קושייתו ע"פ התוס'
שהבאנו ,וז"ל" :אך הטעם פשוט דהנה התוס' שם נט .וכו' א"כ ,כיון דהתורה
איחרה זמן הפסח וממילא מבואר דמקריבין אחר התמיד ,א"כ אפילו איחרו דהגיע
 5אולם ,לפי מש"כ לעיל בדעת הרמב"ם והמאירי דייתכן דדין זה לא שייך לפסח אחר התמיד,
נדחית הראיה מסוגיא זו בקלות .וכנראה שלזה כיוון הקרן אורה בזבחים צא) .ד"ה גמרא(" :היה
נראה דדוקא בתדיר ומקודש דקדימתן הוא מחמת מעליהן ,בהא קדים שחטיה לאינו תדיר לא
מזלזלינן ביה לממרס בדמו עד שישחוט ויזרוק התדיר .אבל פסח ותמיד באמרה תורה דתמיד
קודם ,אע"ג דאינו אלא למצוה ולא לעכב ,מ"מ לא יעבר המצוה לכתחילה וכו' ".הרי להדיא דלפי
הקר"א ,כל הנחת מהלך השאג"א לא נכון בפסח אחר התמיד משום דלאו מדין תדיר קאתינן עלה.
ונבאר עוד בהמשך.
 6ואולי יש רמז להבנה זו בפיה"מ להרמב"ם ר"פ תמיד נשחט ,וז"ל" :וערבי פסחים שמותר
להקריב פסח אחר התמיד נשחט שעה א' אחר העת בלבד ".ונראה שלא בכדי נקט הרמב"ם הך
לישנא ד"מותר להקריב ",שמשמע דדין פסח אחר התמיד אינו טבעי וצריכין היתר לזה .ואולי יש
להסביר את זה על דרך התוס' דבעינן דחיית עשה דהשלמה.
 7באמת היה אפשר להבין שיטת התוס' באופן אחר ,דכל הגישה של תמיד קודם מחמת "תדיר"
נשללת לפי המסקנה אחר דחידשה התורה דין דיאוחר .אבל המנ"ח לא פירש כך כמבואר במאמר
לעיל ,וע"ע בפני יהושע נח .ד"ה יאוחר במש"כ בפירוש כוונת התוס' .ונראה מדבריו בהבנת
התוס' ,אם במסקנתה דהוי משום תדיר או לאו ,דתלוי על השו"ט בגמ' גופא נט .יעוי"ש.
שוב מצאתי באבי עזרי קמא הלכות ק"פ א:ד שהבין את שיטת התוס' ע"פ דרכינו ג"כ.
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זמן הפסח ג"כ מ"מ צריך להקריב התמיד קודם מחמת תדיר וכו' .א"כ בכל ענין
התמיד קודם מחמת תדיר ,וזה ברור ".הרי לפי התוס' ,חושב המנ"ח דקושייתו
מתורצת וא"א להקריב הפסח מיד כשהגיע זמנו משום דעדיין מדין תדיר קאתינן
עליה.

 

ונראה שיש להוכיח שיש גישה יותר יסודית בדין יאוחר דבר .והוא,
שנתחדש כאן חובה להביא פסח אחר התמיד משום שזה עיקר זמן הקרבתו ,ולא
רק משום דין תדיר דכהת"כ .ובאמת ,כך משמע מעצם לשון הגמ' בפסחים נט,.
"תמיד קודם לפסח וכו' יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הערבים לדבר שלא
נאמר בו בערב אלא בין הערבים ".ונראה שכך הבין רש"י )שם ד"ה יאוחר דבר(
וז"ל" :תמיד קודם לפסח דדין הוא שיאוחר הפסח שנאמר בו בערב ובין
הערבים ".ולא בכדי נקט רש"י ד"דין הוא ".כנראה ,זה לא רק מדין תדיר גרידא,
8
אלא דהתורה ציוותה להקריב הפסח אחר התמיד דוקא דזהו זמנו.
וכך עולה ממסקנת המנ"ח הנ"ל .לעיל ציינו את קושייתו ד"מהיכן
שמעינן אם עבר ולא הקריב התמיד לכתחילה וכו' מנלן דתמיד קודם?" וכתב על
זה המנ"ח" :אך לפי מה שנתבאר לעיל נראה ברור דאם אין להם תמיד ,מ"מ זמן
הפסח אינו מתחיל כלל בזמן התמיד רק קצת אחר זה ,וצריכין להמתין עד שיגיע
מן הפסח וכו' וקים להו לחז"ל דהזמן הוא מאוחר ,א"כ הזמן של פסח מתחיל
מאוחר מזמן התמיד ".ובזה רצה המנ"ח לישב קושיות התוס' הנ"ל אמאי בעי
ילפותא דיאוחר דבר ,וביאר דמכח דרשה זו ידעינן ש"התורה גילתה דזמן הפסח
מאוחר מזמן התמיד ואף דליכא תמיד לא יתחילו לעשות הפסח לכתחילה בזמן
9
התמיד אלא מאוחר קצת".
 8ובאמת יש לחקור עוד בזה ,אם המחייב הוא לפסח שיהא זמנו אחר תמיד או לתמיד שיהא זמנו
קודם הפסח .מרש"י לכאורה מבואר דתלוי בפסח – "דדין הוא שיאוחר הפסח ".אבל אולי יש
לדייק מדברי הקרן אורה זבחים צא .הנ"ל שהוא הבין הפוך וז"ל" :פסח ותמיד דאמרה תורה
דתמיד קודם ",ועיי"ש.
 9והאחרונים היקיפו את המנ"ח בקושיות .ראה למשל אבי עזרי קמא פ"א הל' ק"פ ה"ד ,וע"ע
בחי' הר' אריה לייב מאלין זצ"ל ח"א סי"א .וע"ע שם בחידושי הר' אריה לייב שהביא סיוע
לשיטת המנ"ח מהתוס' פסחים ה .דאיתא בגמ' שם דילפינן ביעור חמץ בע"פ אחר חצות מקרא
ד"לא תשחט על חמץ דם זבחי" דתלוי בזמן שחיטת הפסח .והקשו שם התוס'" :היכי יליף מהכא
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ובזה נראה לי לבאר לשון הירושלמי פסחים פ"ה ה"א" :ויקרב הפסח
תחילה ותמיד אחריו? אם את אומר כן ,נמצאת מבטל 'בין הערבים' של פסח .אם
מקיים את בין 'הערבים' של פסח ,לא נמצאת מבטל 'בין הערבים' של תמיד?
תמיד אם מבטלו עכשיו ,אימתי את מקיימו? לאחר זמן .פסח אם את מבטלו
עכשיו ,אימתי את מקיימו?" ונראה בכוונת הירושלמי דיש קיום דוקא של "פסח
בין הערבים ",וכלשונו ד"נמצאת מבטל בין הערבים של פסח" ודיני קיום וביטול
שייכים לה .ולכאורה זה גם תומך ביסוד שהעלנו ,שדין יאוחר נובע מעצם זמן
הקרבת ק"פ.
אבל עדיין יש להעמיק בזה .אם נכון הוא שיש דין דזמן הקרבת הפסח הוי
דוקא אחר התמיד ,מה המחייב לזה? כלומר ,למה באמת יש קיום ודין לכתחילה
להקריב את הפסח בזמן אחר התמיד ,ולא רק מדין תדיר? ונראה לי שיש לפרש את
המושג הזה בב' כיוונים ,ויסודות אלו עולים מדברי הירושלמי פסחים פ"ה ה"ג.
וז"ל הירושלמי" :ותני כן .יכול אם קדם פסח לתמיד לא יאוחר התמיד ,ת"ל 'תעשה'
ריבה ".ולכאורה פלא עצום הוא ,דמאי ס"ד להירושלמי לומר דאם הקריב הפסח
קודם התמיד דלא מקריבים תמיד של בהע"ב כלל בכה"ג? הרי אפילו אם יש מחייב
10
של פסח אחר התמיד ,מהיכי תיתי לומר שזה פוגם בהקרבת התמיד עצמו?


ונראה לענ"ד שיש בזה שני כיוונים ,אבל הצד השוה שבניהם הוא דמה
שנתחדש כאן אינו דין בהקרבת תמיד של בהע"ב לחוד 11.אלא ,הירושלמי כאן
דחמץ אסור משש שעות וכו' ,והא זמן שחיטת הפסח אחר התמיד?" ואם נאמר דפסח אחר התמיד
רק מחמת תדיר הוא ,הרי מ"מ עיקר זמנו מתחיל מחצות ושפיר ילפינן מינה דאיסור חמץ מתחיל
מחצות .אבל אם נאמר דהוא דין בעיקר זמן שחיטת הפסח ,שפיר מקשים התוס' דאיסור חמץ ראוי
להתחיל מאוחר מחצות דוקא.
 10ושו"מ שכבר קדם בזה האור שמח פ"א ק"פ ה"ד וז"ל":וזה פלא לפום שיטת תלמודין וכו' שיהא
מאוחר הפסח ,א"כ כי הקדים הפסח הוא הפסח נשחט שלא כדין וכו' אבל בתמיד אין כאן שום שינוי
ומהיכי תיתי לומר שלא יקריבו התמיד" ועיי"ש מה שתירץ .ומה שנלענ"ד כתבתי בפנים.
 11והאמת היא דאולי יש בחינה של תמיד של בהע"ב בקרבן פסח עצמו ,ולכן צירכין שהפסח יהא
קרבן האחרון של היום אבל לא משום דיני ק"פ עצמם .לפ"ז ,יוצא דיש כעין קיום של עשה
דהשלמה כשמקריבין הפסח אחר התמיד דוקא .ואולי זהו כוונת הירושלמי הנ"ל דס"ד דאם
הקריב הפסח א"א להקריב התמיד אחריו דכבר נשלם עבודות היום מדין "עליה השלם!" וקמ"ל
בירושלמי דלא ,מקרא ד"תעשה".
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גילה טעם לדבר דבעינן להקריב הפסח אחר התמיד דוקא .והביאור הראשון בזה
הוא דבעינן שיהא הפסח הקרבן אחרון של היום דוקא .ואין זה רק מפאת דחיית
העשה דהשלמה ,אלא דדין הוא דזמן הפסח אמור להיות קרבן אחרון של היום
דוקא .ועפ"ז ,הביאור בירושלמי הנ"ל הוא כדלהלן .ס"ד דאם כבר הקריב הפסח
והתמיד עדיין לא הקריבה ,היינו אומרים דא"א להקריב התמיד שוב דהקרבן
אחרון של היום כבר נקרב! וקמ"ל הירושלמי מכח קרא ד"תעשה" דאה"נ
בעיקרון בעינן שהפסח תיהוי הקרבן אחרון של היום .אבל לא שנה בזה הכתוב
לעכב ,ואפילו אם הקריב הפסח קודם התמיד כשר בדיעבד כמבואר במשנה סא.
ומ"מ ,צריכין ילפותא מחודשת להכשיר תמיד זו .דהפסח אמור להיות הקרבן
אחרון של היום דוקא ,וזה מה שנתחדש מדין "יאוחר דבר".
ונראה שזה קשור ג"כ להסוגיא להלן נט .דהנה איתא )נח" :(:ת"ר תמיד
קודם לפסח ,פסח קודם לקטורת ,קטורת קודמת לנרות ,וכו'" ושם )נט" :(.אי הכי,
קטורת ונרות נמי נקדמו לפסח? שאני התם דמיעט רחמנא אותו ".ושם )נט (.איתא:
"ותנאי כי קושיין – תמיד קודם לקטורת ,קטורת קודמת לנרות ,ונרות קודמות
לפסח .יאוחר דבר שנאמר בו 'בערב' ו'בין הערבים' וכו' והא כתיב 'אותו?' האי
'אותו' מיבעי ליה למעוטי עבודה שבפנים וכו' ".הרי מבואר בסוגיין דנחלקו
הברייתות בהיקף כח יאוחר דבר לענין אם הקרבת הפסח קודם הקטורת והנרות ,או
דפסח נקרב אפילו אחר הקטורת והנרות 12.ונראה ע"פ הנ"ל דבירור מח' זו תלוי
ביסוד הנ"ל מדברי הירושלמי אם יש ענין שזמן הפסח הוי העבודה או הקרבן
האחרון של היום דוקא .להברייתא השנייה ,נראה דזה מה שנתחדש מדין "יאוחר
דבר" ולכן מקריבין הפסח אפילו אחר קטורת והנרות למרות דכתיב "אותו".
וסמוכין לדבר הוא לשון הגמ' לקמן )סו (.איתא" :ת"ר וכו' שכחן ולא ידעו אם פסח דוחה את
השבת אם לאו וכו' אמרו לא ,כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו? אמר להם ,וכי
פסח א' יש לנו בשנה שדוחה את השבת? והלא הרבה יותר ממאתים פסחים יש לנו בשנה דדוחין
את השבת!" ופשוט דהביאור בדמ' הוא ד"יותר ממאתים פסחים" הוי מליצה בעלמא לתמידי
ומוספי שבת ,שהם קרבנות ציבור שזמנם קבוע ולכן דוחים את השבת וע' רש"י )ד"ה וכי( שם.
אבל מעצם לישנא דגמ' מבואר דלענין דבר מה ,התמיד נקרא פסח! וע"ע ר"ח שם מה שהביא
מהירושלמי על אתר.
 12וגם לדינא נחלקו בזה הראשונים .הרמב"ם פ"א ק"פ ה"ד פסק כהברייתא השנייה ,דפסח
אחר הקטרת הקטורת והטבת הנרות .וכן הוא ב"סדר והל' ק"פ ראשון בקצרה"" :לכתחילה
צריך לשחוט אותו אחר התמיד של בין הערביים והקטורת להטבת נרות ".ולעומתם ,המאירי )נח:
ד"ה זה שבארנו( כותב" :ויש פוסקין שהפסח מתאחר לכלם וכו' וכן כתבוה גדולי המחברים,
ולא יראה כן".
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אבל נראה עוד בזה ,שיש להרחיק לכת בכוונת הירושלמי הנ"ל .והוא,
דנהי דנתחדש כאן יסוד בעצם זמן הקרבת הפסח אחר התמיד .אבל הביאור הוא
לא רק משום דבעינן שיהא הפסח הקרבן אחרון של היום וכנ"ל .אלא ,דהתורה
חידשה מכח יאוחר דבר דהקרבת הפסח הוי חוץ ממסגרת וסדר של עבודת
היום-יומי בביהמ"ק .וזהו הטעם דבעי פסח אחר התמיד .לכן ,הביאור בירושלמי
יוצא כך .סד"א ,דאם כבר הקריב הפסח של אותו היום ,דא"א להקריב קרבנות
אח"כ .והיינו משום ,דהקרבת הפסח עצמו מורה שעומדים עכשיו חוץ מן המסגרת
של עבודת היום והוי זמן עבודה מחודשת דהוא חוץ מן התמידים .וקמ"ל מקרא
ד"תעשה" לרבות התמיד אח"כ ,אבל זה לא שולל ההו"א לגמרי .אה"נ דהתמיד
כשר אח"כ .אבל כשמקריבין את הפסח כראוי ,דהיינו אחר התמיד ,התורה גילתה
דעיקר זמנו הוי חוץ מהמערכת הרגילה של עבודת המקדש .וזה עדיין נשאר
13
למסקנה ,דעכ"פ צריכין קרא כדי לרבות התמיד כשהקריב פסח קודם.
ולבסס מהלך זו יותר ,יל"ע בפסוקים עצמם שדיברנו בם עד כה .הנה
כתיב בשמות יב:ו "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים ".והרי להלכה
יודעים דשחיטת הפסח כשר אחר חצות )כמבואר במשנה סא ,(.והיה אפשר לפרש
כוונת הפסוק על דרך זו ,ד'בין הערבים' קאי על זמן אחר חצות .וכ"כ רש"י עה"ת
שם .וע"ע בפ' הרמב"ן שם )ד"ה בין הערבים( שהאריך לפרש דהפסוק קאי על
זמן אחר חצות ,ולשון "בין הערבים" פירושו "כי יבין ,במקום הזה איננו מבדיל
14
אבל הוא כענין בתוכם והוא כמו בינותינו וביניך".
 13מהלך זה הולם יפה עם מש"כ הגר"צ שכטר שליט"א בספרו "גינת אגוז" סי' נ"ג בענין "חינוך
כלי שרת ".וז"ל" :חזינן מדין זה )יאוחר דבר( ,שכל הקרבנות יש להם סדר אחד ,להביאם באיזה
זמן שירצו בין תמיד ש"ש לבין תמיד של בה"ע ,חוץ מקרבן פסח שיש לו סדר הקרבה
כשלעצמו ".והן הן הדברים שכתבנו ע"פ הירושלמי ,דעיקר זמן וסדר הקרבת הפסח אחר תמיד
של בה"ע משום דבעי להיות חוץ ממסגרת הקרבנות הרגילות.
ועיי"ש עוד בגינת אגוז שעל פי יסוד זה יצא הגרצ"ש לחדש דאפשר לחנך המזבח ע"י ק"פ
בע"פ אחר חצות! משום דלחינוך כ"ש בעינן "לחנך את כל כלי מהקדש מהתחלת עבודתן ",ולכן
כותב הגרצ"ש ד"שפיר אפשר לחנך ע"י הקרבת ק"פ אשר הקרבתו מהווה סדר עבודה כשלעצמו,
והרי יוצא שהתחלנו את עבודת המזבח מן ההתחלה".
 14ונקודה זה דלא כרש"י שם שפירש ד"בין" היינו "בין עריבת היום לעריבת הלילה" .דלהרמב"ן,
אין כאן "שני ערבים" אלא דתקופת "בין הערבים" הוי בתוך התקופה שנקראת "ערבים" שמתחיל
"כאשר יעברו הצהרים ויסור השמש מזרוח בשני הצדדין" )לשון הרמב"ן( והיינו מיד אחר חצות .אבל
בין לרש"י ובין לרמב"ן ,התקופה שהפסוק מדברת עליה היא התקופה מאחר חצות עד שקיעת החמה.

174

שמואל נחמן אש

אמנם ,האבן עזרא שם בפירוש הארוך מביא פירוש אחר בכוונת "בין
הערבים ",ודלא כרש"י ורמב"ן הנ"ל" :והנה על הפסח שכתוב בו "בין הערבים",
מצאנו )דברים טז:ו( 'שם תזבח את הפסח בערב כבא השמש' וכו' ".ורוצה
הראב"ע לדמות ה"כבא השמש" גבי ק"פ ל"ובא השמש וטהר" )ויקרא כב:ז(
דכתיב גבי טהרת מצורע! ולכן הסיק האבן עזרא שם דבאמת הפסוק מדבר על
אותו התקופה שמדובר בדברים טז:ו ,דהיינו "תזבח את הפסח בערב ".וז"ל:
"והנה יש לנו שני ערבים ,הא' עריבת השמש והוא עת ביאתו תחת הארץ והב'
ביאת אורו הנראה בעבים .והנה יש בניהם קרוב משעה ושליש שעה .אז יבא בעל
קרי אל המחנה וכו' .והזכיר הכתוב 'בין הערבים ',שרוב הפסחים היו אז נשחטים
15
שם והוא סוף הזמן שלא יעבור עד עריבת אור השמש".
ולכאורה צ"ב .למה הוצרך האבן עזרא לפרש דלא כרש"י והרמב"ן? הרי
עכ"פ קי"ל לדינא דשחיטת הפסח כשר אחר חצות ,ולמה דוקא פירש דקאי על
זמן הסמוך לערב? ואולי י"ל ע"פ הנ"ל ,דכוונת התורה ע"פ פשוטו לומר דהפסח
יש לה זמן בפני עצמו והוא סמוך לערב .ואה"נ דזה לא מעכב ,וכשר מיד אחר
חצות בדיעבד .אבל למצוה ,מדין יאוחר דבר ,חזינן שזמן הפסח סמוך לערב דוקא
16
דכתיב בהו "בערב" ו"בין הערבים" נמי.
ומצאתי סעד נכון לכל זה בפני יהושע בסוגיין )נט" :(.דלכאורה נראה
מוכרח בעשה דעליה השלם לא קאי אלא אהנך קורבנות דכתיבי בהאי ענינא דת"כ
כגון קרבנות חובה ונדבה וכו' דהנך מצויים ותדירין וכו' ומשו"ה הו"א נמי שאין
להם זמן קבוע כלל אפילו לאחר תמיד של בהע"ב .מש"ה כתיב עליה השלם.
משא"כ בפסח ,דלא דמי כלל לכל הנך קרבנות דלא כתיבא בהאי ענייני כלל אלא
לפני הדיבור ועיקר זמנו אינו אלא לערב .א"כ ,אין סברא לומר דקאי עליה האי עשה
בעליה השלם ".ולכאורה מבואר להדיא בפנ"י כדברינו ,דק"פ מהווה סוג קרבן
 15והמעיין בזה יותר תראה דהרמב"ן אזיל לשיטתו בדברים טז:ו .דהנה שם כתיב "שם תזבח את
הפסח בערב ,כבוא השמש מועד צאתך ממצרים" דלכא' משמע כשיטת האבן עזרא .והרמב"ן שם
)דברים טז:ד( פירש "כי לא הזכיר בפרשה הזאת יום י"ד ושחיטת הפסח כלל ,אבל הזכיר עשיית
הפסח בלילה כלומר אכילתו ואכילת מצה עליו" עי"ש באורך .ולכא' האבן עזרא יפרש כמו
שפירש בשמות יב:ו ,ויש לדייק הכי מדבריו שם )דברים טו:ד( .דכתיב שם "ולא ילין מן הבשר
אשר תזבח בערב" ופירש האבן עזרא "שהוא בשר הפסח" .ולכא' אזיל לשיטתו ,דהפסוק קאי על
שחיטת הפסח בערב דוקא .וע"ע בחזקוני דברים טז:ו מש"כ בכל זה.
 16ובאמת אפשר לפרש כוונתו ג"כ ע"פ המהלך הראשון שהצענו בכוונת הירושלמי ,דזמן הפסח
אחר התמיד כדי שיהא הקרבן אחרון של היום ומצורף יותר ל"ערב" דוקא .ולכן פירש האבן עזרא
כך בפסוקים אלו .אבל נ"ל יותר מש"כ בפנים.
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בפנ"ע ולכן יש לו זמן מחודשת לגמרי ולא שייך לה עשה דהשלמה כלל וכלל.
אלא" ,עיקר זמנו אינו אלא לערב" וכמש"כ בדעת האבן עזרא הנ"ל .וזהו ממש דלא
כהתוס' נט .הנ"ל דצריכין דין "יאוחר דבר" כדי לדחות העשה דהשלמה ,דאין
אפילו הו"א להפנ"י דקאי עלה דין השלמה! ונראה דהן הן הדברים שהצענו בביאור
17
הירושלמי ג"כ.

 

עד כה הצענו ב' גישות כלליות בדין פסח אחר התמיד .אבל בין כך
ובין כך ,אפילו אם עיקר זמן הפסח חוץ מן התמידים ,זה לא מוכיח שיש איזה יחס
בין ב' קרבנות אלו .ונראה שיש להציע כאן גישה שלישית בדין פסח אחר התמיד,
והוא מבוסס על היסוד שיש יחס לכתחילה בין ב' קרבנות אלו .דלעיקר הקרבת
הפסח ,בעינן התמיד קודם כדי להכשיר הקרבת הפסח עצמו .ועל אף שזה לא
מעכב בדיעבד ,צורת ההקרבה לכתחילה כולל הרעיון שהתמיד של בהע"ב
18
מכשיר עצם הקרבת הפסח.
וכדי לבסס יסוד זה ,יל"ע עוד בדברי רש"י על המשנה )סא .ד"ה
ואם נזרק( ,וז"ל" :קודם לתמיד כשר ,דאע"ג דאמרן יאוחר דבר שנאמר בו בערב
ובין הערבים וכו' לא מיפסל בהכי ".ולכאורה קשה בדברי רש"י אלו ,דמה ס"ד
לפסול זריקת דם הפסח קודם התמיד מכח דינא דיאוחר דבר? 19הרי פשוט לפי
התוס' הנ"ל דהמחייב משום תדיר דלא פסלינן באופן כזה בדיעבד! ואפילו אם
נאמר כדרך המנ"ח שיש חלות שם של זמן הקרבת הפסח וזה החידוש של יאוחר
דבר ,עדיין קשה לומר דזה יפסול בדיעבד ושיש הו"א כזה.
 17ועצם חילוקו של הפנ"י בין "קרבנות של ת"כ" ו"קרבנות של קודם הדיבור" הולם יפה עם
ביטוי שכבר שמעתי ממו"ר הרה"ג ר' מיכאל רוזנצוייג שליט"א דשאני ק"פ משום דהוא "קרבן
של ספר שמות" ואינו "כקרבן של ספר ויקרא ".ולכאורה הן הן דברי הפנ"י הנ"ל .וע"ע בכל זה
במאמרו ב"קול צבי" ה-ו )תשס"ג-ד( בענין "שיטת הרמב"ם בענין ק"פ ששחטו בחוץ" הע' ,15
ולכאורה כדברינו.
 18מהלך זה ע"ד מש"כ הגר"ש רוזובסקי זצ"ל ב"חידושי ר' שמואל" פסחים סי' י"ד ,וע"ע
בחידושי הר' אריה לייב הנ"ל במש"כ בדעת השטמ"ק המובא בפנים .אמנם ,אני ניסחתי את
הדברים בפנים כפי הבינותי את מקורות האלו ובאופן קצת שונה מהג' ר' שמואל זצ"ל .וההוספה
בענין מכשירים )ראה להלן( בכלל משלי הוא.
 19הערה זו מצאתי בשיעורי הרה"ג ר' ברוך דוב פוברסקי שליט"א למס' פסחים נט .ועיי"ש.
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ועוד רואים כעין זה מהירושלמי פ"ה ה"ג .לעיל ציינו לירושלמי דס"ד
דתמיד אחר הפסח פסול ,וקמ"ל קרא ד'תעשה' לרבות .וזה המשך הירושלמי שם:
"מר ר' אבין ,מתניתא שאמרה פסח שעצמו כשר .אין תימר פסול ,כמי שלא
קדמו ".ולכאורה הביאור הוא כמש"כ קרבן העדה שם" :מברייתא זו שמעינן
דפסח כשר אם נשחט קודם התמיד .דא"ת שהפסח פסול ,א"כ ל"ל קרא שמקריבין
התמיד אחריו? פשיטא ,דהפסח כמי שלא הקריבו מעולם הוא ,שהרי פסול הוא
)התמיד( .אלא ודאי ,דהפסח כשר ".ותמוה הוא ,דכיוון הירושלימי בזה ממש
אותו כיוון של שיטת רש"י הנ"ל דבעינן הוכחה דהפסח כשר כשהיקריב קודם
התמיד .ואמאי? הרי משנה שלימה היא בפסחים סא .דכשר בדיעבד בכה"ג ,ומה
ס"ד לפסול?
ואולי הביאור הוא כך .נראה ,שנטיית רש"י והירושלמי מראה לנו יסוד
חדש בדין יאוחר דבר .והוא ,שיש יחס בין התמיד והפסח שדורש שהפסח יהא
אחר התמיד .והיינו משום ,דבאופן לכתחילה ,התמיד מכשיר הפסח להיות נקרב
אחריו .והאחרונים העירו שיש לדייק כך המסוגיא דמנחות ה .ע"פ דברי השטמ"ק
שם .דהנה איתא שם במנחות )ה" (.קסבר ר"ל ,אין מחוסר זמן לבו ביום ".ושם
)ה" (.מתיב ר' פפא ,מקדים חטאתו לאשמו ,לא יהיה אחר ממרס בדמה אלא
תעובר צורתה ותצא לבית השריפה וכו' ואי אין מחו"ז לבו ביום ,יהא א' ממרס
בדמה וליקריב אשם והדר ליקרב חטאת? אלא אמר ר"פ ,היינו טעמא דר"ל
דקסבר האיר מזרח מתיר וכו' ".ודייקו התוס' )ד"ה אלא( והשטמ"ק )אות לה(
דממסקנת הסוגיא משמע דיש למחו"ז לבו ביום ,והקשו ע"ז התוס' מהסוגיא
דזבחים יב .עיי"ש מש"כ.
אבל השטמ"ק קישר קושיא זו לסוגיא שלנו ,וז"ל" :כאן משמע לפי
המסקנא דיש מחו"ז לבו ביום .ותימה דבפ' תמיד נשחט )דף סא (.תנן 'מקדים
פסח לתמיד בהע"ב יהא אחד ממרס בדמו עד שיזרוק התמיד ',ואע"ג דלמצוה
תמיד קודם לפסח .אלמא ,דאין למחוסר זמן לבו ביום!" ולכאורה ,עצם הקושיא
איננה מובנת בכלל .הרי הדין דמחו"ז לבו ביום קאי על קרבנות שסדר הקרבתם
מעכבים זא"ז ,ויש להוכיח לפחות בדין דאשם מצורע קודם החטאת דיש יחס בין
קרבנות האלו שמחייב סדר הקרבתם )ראה להלן( .אבל איך קישר השטמ"ק דין זה
למקרה דילן דתמיד קודם הפסח?
אמנם ,אם נאמר כגישה זו דצורת ההקרבה ע"פ דין הוא דהתמיד קודם
לפסח משום דמכשיר הפסח להקרבה ,קושיית השטמ"ק מובנת למדי .דהיות
וכשר הוא בדיעבד דלא כצורה הנכונה ,זה גופא ראיה דאין למחוסר זמן לבו
ביום! דאם הדין היה שיש למחו"ז לבו ביום ,הרי הפסח קודם התמיד כמחוסר זמן
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דמי ותיפסל בדיעבד .ולכאורה היינו משום דכדי להקריב הפסח בצורה הנכונה,
בעינן הקרבת התמיד קודם להכשירו .ובלא"ה ,הוי מחוסר זמן ממש! ובזה נראה
הביאור ברש"י סא .הנ"ל ,דס"ד לפסול פסח קודם התמיד בדיעבד מדין יאוחר
דבר וגם נטיית הירושלמי דבעינן להוכיח דפסח כשר מ"מ.
אבל יש להוסיף על זה .הרי השטמ"ק דימה הדין דחטאת מצורע קודם
אשם )לענין דין מחו"ז( לפסח קודם התמיד .אבל סוף כל סוף ,למסקנה ,אין
הנידון דומה לראיה .דבחטאת קודם אשם החטאת פסול בדיעבד כמבואור בסוגיא
דמנחות שם )ה .(.אמנם ,לגבי פסח קודם התמיד ,מבואר במשנה סא .הנ"ל דכשר
בדיעבד אפילו אם נזרק דמו קודם התמיד!
וע"כ נראה דהביאור הוא כך .אולי יש סוג א' של מכשירים ,כגון אשם
קודם חטאת ,דמעכבים בדיעבד משום שהאשם פועל חלות בגוף החטאת עצמו.
כך נראה מלשון התוס' הרשב"א פסחים נט .דשם הגמ' דנה בהאפשרות שקרבנות
המצורע יעלו על המזבח אחר תמיד של בה"ע מדין "מעלה ומלינה בראשו של
מזבח ".ורש"י שם כתב )ד"ה וכ"ת('" :וכ"ת אשם לא מעכב' לא גרסינן ,דהיכי
תסיק אדעתין דלא מעכב"? 20והוסיף על זה התוס' הרשב"א" :רש"י לא גריס ליה
)'אשם לא מעכב'( והדין עמו דבהדיא קתני וכו' 'אלא תעובר צורתו ותצא לבית
השריפה' אלמא בהדיא שאפילו החטאת אינו מתקדש לכפרה אלא א"כ ישחט
אשמו קודם ".הרי ברור לפי הר"ש דהאשם פועל חלות בגוף החטאת עצמה ,וסדר
21
דאשם קודם החטאת מעכב בדיעבד משום דמקדיש את גוף החטאת לכפרה.
אבל נראה עוד דיש סוג שני של מכשירים ,ואולי בזה יותר מובן הדין
דתמיד קודם הפסח לענין הכשר אפילו אם אינה מעכב .הנה איתא להלן )נט(:
דחלק מכפרת הבעלים תלוייה באכילת הכהנים ,וכלשון הגמ' ד"מלמד שהכהנים
אוכלים ובעלים מתכפרים ".ופירשו שם בתוס' )ד"ה יכול( דאכילת הכהנים
מעכבת רק באופן הלכתחילה .וז"ל התוס'" :ונראה לפרש דכל זמן דחזי בשר לא
 20רש"י שם ממשיך לבאר דאין הו"א שאשם מצורע לא מעכב ד"הרי עיקר טהרה תלויה בו שהרי
נותן מדמו ע"ג הבהונות ".וע"ע רש"י עה"ת ויקרא יד:יג על הפסוק "כי כחטאת כאשם הוא
לכהן" דס"ד דהואיל ויש מתן דמים על הבהונות ,דלא יהא טעון מתן דמים ע"ג המזבח! ואכמ"ל.
 21ראוי להעיר כאן שגישת הר"ש משאנץ בגדר דין אשם מצורע אינה מוסכמת לכל .למרות
שרש"י והר"ש לא גורסים "וה"ת אשם לא מעכב" ואין אפילו הו"א שזה יתכן ,ר' חננאל על אתר
גורס "וכ"ת הקרבת אשמו אינו מעכב מלאכול בקדשים ".ויעויין ברמב"ם פ"א מהל' מחוסרי
כפרה ה"ה "אבל העולה והאשם אינן מעכבים ".ויעו"ש בחידושי הגרי"ז על הרמב"ם מש"כ בזה,
ובקונטרסי חידושי מרן רי"ז הלוי על קה"ח ,יומא ,סוכה עמ' כב שמחלק בין הכשר הגברא
דמצורע שבזה האשם ודאי מעכב ובין הכשר מצורע לאכילת קדשים דבזה האשם אינו מעכב.
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מתכפרי בעלים עד שיאכלו כהנים .אבל אם נטמא אחרי כן ,או יצא ,או נעשה
נותר ,מתכפרי בעלים ".הרי לפי התוס' ,אכילת הכהנים מעכבת לכתחילה וכל זמן
שאפשר לאכול ולא אכלו הוי תנאי בכפרתם .אבל בסוף ,אם נטמא הבשר או
נאבד ,הבעלים מתכפרים מ"מ .ולפ"ז ,אפילו למסקנה י"ל שיש הדים של השוואת
השטמ"ק בין פסח אחר התמיד לדין מחו"ז לבו ביום .כמו שמצאינו גבי אכילת
הכהנים בחלקם כל זמן שאפשר ,ה"ה דהתמיד מכשיר הפסח להקרבה באופן
הלכתחילה .ונסביר בהמשך שלפי גישה זו ,אולי יש נפק"מ הכרחיות לדינא משום
הדין דהכשר לכתחילה.


הנפק"מ הראשונה בזה הוא אם אומרים דדין פסח אחר התמיד הוי חידוש
מצומצם לפסח ראשון דוקא ,או שייך אפילו לפסח שני .והנה איתא במשנה פסחים
)צה" (.מה בין פסח הראשן לשני? הראשון אסור בבל יראה ובל ימצא ,והשני חמץ
ומצה עמו בבית וכו' ".ובגמ' שם" :ת"ר 'ככל חוקת הפסח יעשו אותו '.במצוה
שבגופו הכתוב מדבר .מצוה שעל גופו מנין? ת"ל 'על מצות ומרורים יאכלוהו :יכול
אפילו מצות שלא על גופו? ת"ל 'ועצם לא ישברו בו '.מה שבירת עצם מיוחד מצוה
שבגופו אף כל מצוה שבגופו ".ולכאורה לפי הגמ' יוצא דהאבן הבוחן להשוות בין
פסח ראשון לפסח שני הוא מה שנקראת או "מצוה שבגופו" או "מצוה שעל גופו".
23 22
ולפי גדר זה ,יש לנתח את חקירתנו בדין יאוחר דבר.
והביא המשנה למלך פ"א הל' ק"פ דנחלקו בזה בעלי התוס' .יעו' תוס'
מנחות מט-.מט) :ד"ה ת"ל( וז"ל" :הא פסח שני זמנו נמי אחר תמיד ,דלא חשיב
ליה בין דברים שבין פסח ראשון לפסח שני ".הרי לפי התוס' במנחות מט ,.יאוחר
דבר קאי על פסח שני נמי דאינו מופיע בהרשימה של המשנה )פסחים צו.(.
ולעומתם ,התוס' ביומא כט-.כט) :ד"ה אלא( העלו ספק בשאלה זו וכתבו
 22באמת ,שאלה זו הוי שאלה כפולה (1 :פירושו של יאוחר דבר ואיך זה נחשב לעומת שאר דיני
הקרבן ,אם יותר דומה לדין ב"י ב"י והלל באכילתו או אם יותר דומה לדין הלל בעשייתו (2 .גדר
דין פסח שני בכלל ,עד כמה הוי תחליף לפסח ראשון או הוי חלות בפני עצמו .לענינו ,נעסוק
בשאלה הראשונה דהשאלה השניה חוץ מההיקף של סוגייתינו .אבל מוכח דלפי כמה אפשריות
שנציע ,תלויים הם זה בזה.
 23לענין הגדר של "מצוה שבגופו ",יש שאלה דומה בענין פסח מצרים ופסח דורות .יעו' בגמ' צו.
באורך .ואולי יש להשוות השאלות של פסח ראשון ושני ופסח מצרים ופסח דורות ע"פ מש"כ
הרמב"ן עה"ת שמות יב:ט" :שכל המצות בכאן בגוף הפסח מצוה לדורות .אבל המצוה באוכלים,
כגון מתניכם חגורים והדם על המשקוף איננו רק בפסח מצרים .וכן אמר הכתוב בפסח שני וכו'".
ע"ע שו"ת מנחת ברוך סי' כ"ז ענף ב' שמצמצם דברי הרמב"ן למצוות ל"ת .ויל"ע.
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)לפי הדעה שנייה או הצד השני(" :ואי אמרינן דפסח שני מצי לאקדומיה לתמיד,
כיון דלא כתיב 'בערב' אלא 'בין הערבים '.דהיינו טעמא דפסח ראשון קרב אחר
התמיד ,דדרשינן יאוחר דבר שנאמר בו 'בערב' ו'בין הערבים' לדבר שלא נאמר בו
אלא 'בין הערבים '.אבל פסח שני ,הי מינייהו דבעי קדים ועביד ברישא ".יוצא
לפי התוס' ביומא כט ,:דרושים אנו לחידוש הגזה"כ ד'בערב' ו'בין הערבים' כדי
לאחר הפסח מהתמיד וזה אינו בפסח שני .וקשה ,דמה יענו על זה התוס' בנמחות
מט :הנ"ל? ומה שורש ספק זה?
ואשר נראה בזה ,דלכאורה תלוי בהסברים השונים שהצענו בגדר דין
פסח אחר התמיד .לפי שיטת התוס' פסחים נט ,.הדין דיאוחר דבר דרוש כדי
לדחות עשה דהשלמה ושוב תמיד קודם מדין תדיר .אבל ייתכן שדרשה זו לא
נאמרה אלא בפסח ראשון דכתיב ביה "בערב" וגם "בין הערבים" .וזה ע"ד מה
שהקשו ביומא כט ,:דדרשה זו לא כתיב רק לגבי פסח ראשון 24.ולפי הגישה
השנייה ,דדין פסח אחר התמיד משום דעיקר זמן הקרבן אחר התמיד הוא ,יש
לדון עוד .הרי דייקנו מהירושלמי פ"ה ה"א דיש ענין של "ביטול בין הערביים"
לגבי ק"פ משום דעיקר זמנו בין הערבים דוקא .ואולי ה"ה בפסח שני ,למרות דרק
כתיב ביה "בין הערביים" לחוד 25.ואם כדברי הפני יהושע הנ"ל ,דפסח מופקע
מעשה דהשלמה דהוי קרבן של "לפני הדיבור" ,לכאורה תלוי על היחס בין פסח
ראשון לפסח שני )ראה לעיל הערה  (23ואם גישה זו לזמן הפסח נוגע לפסח שני
ג"כ .ובאופן דומה ,יש להעריך השאלה אם הצורך בזמן הפסח להיות הקרבן
אחרון של היום שייך נמי לפסח שני.

 24ובאמת ,התוס' ביומא כט :עצמם סוברים ד"הי מינייהו דבעי קדים ועביד ברישא ".וביאר בזה
הכלי חמדה במדבר פר' בהעלותך עמ' מט דלתוס' נדחית העשה דהשלמה וממילא נקרב התמיד
כקודם ,ואפילו לפי התוס' בפסחים )נט (.אמרינן הכי .ואולי נכון הוא לפי התוס' ביומא ,אבל
מהיכי תיתי להכלי חמדה לומר דהתוס' בפסחים מסכימים לזה? יותר נראה דלהתוס' בפסחים,
בעינן גזה"כ מיוחדת לדחות העשה דהשלמה ורק בזה שוב הדר דינא דתדיר .ולכאורה זה רק
בפסח ראשון דכתיב ביה הני דרשות.
ועוד ילה"ע דכל גישתו של הכלי חמדה יותר מובן ע"ד הפנ"י דלא שייך עשה דהשלמה לק"פ
כלל וכלל .אבל כפי שהסברנו ,להפנ"י זה משום עיקר דיני הפסח שחלוקים הם משאר קרבנות.
וראה להלן בפנים.
 25כך משמע לפי הדעה הראשונה בתוס' יומא כט :הנ"ל .וז"ל" :דאפילו פסח שני זמניה אחר
תמיד דכתיב ביה 'בין הערביים' כמו פסח ראשון" .הרי מבואר לפי התוס' דסגי דרשה ד"בין
הערביים" לחוד ,ואולי ע"ד מה שדייקנו בירושלמי.
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אבל אם נאמר כגישת השטמ"ק ,דהתורה גילתה לנו דעיקר סדר ההקרבה
דפסח אחר התמיד משום דהתמיד מכשיר הפסח להקרבה ,נראה ליישב קושיית
התוס' ביומא על התוס' במנחות .הרי הנחת התוס' ביומא מבוססת על הרעיון דדין
יאוחר דבר אינו אלא גזה"כ בעלמא ,וכפי המשמעות מהתוס' בפסחים נט .אבל אם
יאוחר דבר הוי יותר מזה ,ומגלה שיש יחס בין קרבן תמיד וקרבן פסח ,שפיר י"ל
כשיטת התוס' במנחות הנ"ל דיאוחר דבר שייך לפסח שני ג"כ .וזהו מה שאמרנו
לעיל ,דאם ננקוט כדרך זו על אף דהוי דין לכתחילה בלחוד תהא נפק"מ לדינא.
משום דאם יש סיכוי לכתחילה לבחור עיקר סדר ההקרבה ,למרות שיש גורמים
אחרים כנגד סדר זה ,אומרים דבעינן להקריב הפסח אחר התמיד.


ולפי מה שהצענו בסוגיא ,נראה עתה ליישב הקושיא בשיטת הרמב"ם
שפתחנו בה .הרי דייקנו לפי מסקנת הגמ' זבחים צא ,.דהיכא דעבר ושחט האינו
תדיר ברישא ,אינו ממרס בדמו אלא גומר ומקריב האינו תדיר מדין אין מעבירין
על המצוות .וכ"פ הרמב"ם בפ"ט הל' תמו"מ ה"ב-ג .אמנם ,הרמב"ם לכאורה
השמיט דין זה מהל' ק"פ פ"א ה"ד למרות שזה ההקשר גופא שהגמ' דנה על
מושג זה .ולפי כמה נו"כ ,הרמב"ם סמך על מש"כ בשאר קרבנות במתו"מ פ"ט
והביא המשנה סא .כצורתה מפני שמדוייק בש"ס דמיירי בכבר שחט התמיד .אבל
זה לא מוכח כלל בשיטת הרמב"ם ,וגם דייקנו מלשון המאירי פסחים סא.
דלהמשיך בעבודת הפסח אם עבר ושחט קודם התמיד הוי כעין "שונה בחטאו".
אבל נראה 26ע"פ האמור ליישב דברי הרמב"ם באופן אחר .הרמב"ם
בפ"א הל' מתו"מ ה"ד פסק "אין שוחטין את הפסח אלא אחר תמיד של בין
הערבים ".ורק אחרי זה ,בפ"א ק"פ ה"ד ,הרמב"ם מצמצם היקף דין זה ע"פ
המשנה פסחים סא" :.ואם שחט אחר חצות קודם תמיד של בה"ע כשר ויהיה א'
ממרס בדם הפסח עד שיזרק דם התמיד ואח"כ יזרק דם הפסח אחריו וכו' ".הרי
נראה דהרמב"ם רוצה לתת את הרושם שלמרות שכשר הפסח אחר התמיד
בדיעבד ,עדיין עיקר דינו הוא אחר הפסח והחידוש הוא שכשר בדיעבד בכה"ג
כפי שדייקנו ברש"י על המשנה )סא.(.
ולכאורה מובן מזה ,דאם התמיד מכשיר הפסח להקרבה בצורה
הלכתחילה ,שפיר פסק הרמב"ם כנגד המסקנה דזבחים צא .משום דלפי התוס'
 26שוב מצאתי שהר' שמואל זצ"ל בסי' הנ"ל )ראה הערה  (19כתב כעין זה לישב הרמב"ם )ע"פ
סיגנונו ,ראה שם( וברוך שכיוונתי לדבריו בזה.
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דמדין תדיר קאתינן עלה ,הרי פשוט דגומר הקרבת הפסח בכה"ג שהמחייב דאין
מעבירין על המצוות דוחה הדין דתדירות .וגם אם נאמר שיש זמן מחודשת לק"פ
דהוא הקרבן אחרון של היום ,אולי עדיין גומר הקרבת הפסח בכה"ג .וזה תלוי על
מה עדיף – או המחייב של אין מעבירין על המצות ,או זמן הקרבת הפסח .אמנם,
אם נפרש דהרמב"ם סובר דהתמיד מכשיר הפסח בצורה הלכתחילה ,אם עדיין
יכול לבחור או לגמור הפסח או למרס הדם ולהמתין לעשות התמיד פשוט דצריך
למהתין ודלא כהסוגיא דזבחים .ולפ"ז ,שפיר ס"ל להרמב"ם דממרס בדם הפסח
27
בכה"ג וכמש"כ.
ולפי דברינו ,נראה ליישב קושיית ה"אבי עזרי" פ"א הל' ק"פ ה"ד על
דברי המנ"ח הנ"ל .האבי עזרי שואל ,דאם נתחדש דין בעיקר זמן הפסח דהוי אחר
התמיד ,אמאי זה לא מעכב בדיעבד? הרי בשלמא אם הוא רק מחמת תדיר ,שפיר י"ל
דהוא רק לכתחילה .אבל לפי הגישה השנייה שהצענו ,וגם לפי הגישה השלישית,
יש להקשות נמי למה אינו מעכב בדיעבד? ולכן הסיק האבי עזרי כנגד המנ"ח.
ונראה דהתירוץ פשוט .דגם אם נאמר שהתמיד מכשיר הפסח להקרבה,
שפיר י"ל שזה נכון באופן  וגם יש נפק"מ לדינא ,כגון פסח שני וכמו
שביארנו בשיטת הרמב"ם במקרה דעבר ושחט קודם התמיד .ונהי דאין זה מעכב
בדיעבד .אבל באכילת הכהנים את חלקיהם ,רואים דיש צורה לכתחילה שמעכב
על רמה זו לפי שיטת התוס' הנ"ל ומ"מ אם נטמא הבשר או נאבד עדיין הבעלים
מתכפרים כדלעיל .ולכן ,נראה דקושיית האבי עזרי מיושבת שפיר לפי דרכינו
בסוגיא.
 27ולענין יאוחר דבר בפסח שני ,הכלי חמדה הנ"ל טוען דהרמב"ם ס"ל דיש דין פסח אחר התמיד
בפסח שני ג"כ .וזה הולם יפה עם דרכינו.
אבל אני מודה שמהלך זה ברמב"ם אינו מפרנס ניסוחו הבעייתי בפ"א הל' תמו"מ ה"ג ,וז"ל:
"ולא שוחטין קרבן אחר תמיד של בין הערבים חוץ מקרבן פסח לבדו שאי אפשר שיקריבו כל
ישראל פסחיהן בשתי שעות ".והקשו עליו רבים ,וע' לח"מ שם שהשאיר דברי הרמב"ם בצ"ע
דהם כנגד הסוגיא ספסחים נט .דמביא הטעם דיאוחר דבר! וע"ע בצל"ח פסחים נט) .ד"ה יאוחר(
שטוען שהרמב"ם הוצרך לטעם זה כדי להצדיק את דרשת הגמ' עיי"ש ,וצ"ע.
ובאמת ,עוד מוקשים דברי הרמב"ם מיניה וביה ממה שהביא ניסוח זה בפ"א ה"ג ומיד אחרי זה
כתב בפ"א ה"ד "אין שוחטין את הפסח אלא אחר תמיד של בין הערבים" דמשמע דדין הוי )ולא
רק מטעמא דאי אפשר( וכמו שהביאנו בפנים .שו"מ שגם עמד האבן האזל על אתר בדיוק זה,
ומחומר הקושיא העלה פירוש מחודש בלשון הרמב"ם עיי"ש .ויוצא לפי דבריו ,דניסוח הבעייתי
הנ"ל לא קאי כלל וכלל על הקרבן פסח! אלא דהרמב"ם רק מסביר טעם לזמן הקרבת התמיד
בע"פ עיי"ש .ולפי האבן האזל ,יתכן עדיין להעמיס גישתינו בשיטת הרמב"ם .והדבר צ"ע כעת.

 

 
 
איתא במשנה )פסחים סג :(.השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא
תעשה .רבי יהודה אומר :אף התמיד .רבי שמעון אומר :הפסח בארבעה עשר,
לשמו חייב ,ושלא לשמו פטור .ושאר כל הזבחים ,בין לשמן ובין שלא לשמן
פטור .ובמועד ,לשמו פטור ,שלא לשמו חייב .ושאר כל הזבחים ,בין לשמן בין
שלא לשמן חייב חוץ מן החטאת ששחטו שלא לשמה.
ויש לדון על כמה נקודות במשנה זו .ראשונה ,מה המחלוקת בין התנאים.
שנית ,מי עובר על לאו זה דלא תשחט .שלישית ,חמץ של מי גורם לעבור את
האיסור.
לגבי מי עובר נחקלו בו הראשונים .מדברי רש"י )סג .ד"ה עד שיהא
וכו'( משמע שסובר שכל הכהנים העובדים וגם כל בני החבורה עוברים ,אם יש
חמץ לאחד מהם .לעומת זאת ,תוס' )סג :ד"ה או לאחד וכו'( סובר דדוקא כהן
העובד בקרבן עובר על איסור זה ,וזה משמעות הפסוק "לא תשחט" .וצריך
להבין במה נחלקו רש"י ותוס' .ועוד צריך לדעת איך רש"י לומד שכל בני
החבורה בכלל האיסור והלא הפסוק משמע כתוס' דדוקא כהן העובד עובר עליו.
הגמ' )סג (:ממשיך ודן על איזה חמץ חייבין עליו וז"ל" ,בעא מיניה רב
אושעיא מרבי אמי אין לו לשוחט ויש לו לאחד מבני חבורה מהו אמר ליה מי
כתיב לא תשחט על חמצך לא תשחט על חמץ כתיב אמר ליה אי הכי אפילו
לאחד בסוף העולם נמי אמר ליה אמר קרא לא תשחט ולא ילין לא תשחט על
חמץ הנך דקיימי עליה משום לא ילין ,אמר רב פפא הילכך כהן המקטיר את
החלב עובר בלא תעשה הואיל וישנו בכלל הלנת אמורין" .נמצא שלומדים
מההיקש דלא ילין ללא תשחט דדוקא חמץ של בני החבורה והעובדים
יכוללגרום האיסור דלא תשחט .לכאו' צריך לומר שרש"י לומד מהיקש זה לא
רק חמץ של מי מחייב אלא גם מי בכלל לא תשחט ,ואע"פ דהוא קצת דחוק,
לכאו' צ"ל הכי .ואם זה נכון אולי אפשר לתרץ סתירה ברש"י ,שרש"י )סג :ד"ה
אפילו לאחד וכו'( אומר שרק השוחט עובר בלא תשחט ולכאו' זהו נגד דבריו
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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לעיל סג .דכולם עוברים .לפי מה שכתבנו נראה לומר שבדף סג :שכתב דדוקא
השוחט עובר איירי קודם שמגיע הגמ' להיקש ולכן אין אנו יודעים אלא
משמעות הפשוטה של הפסוק כדברי תוס' שדוקא השוחט עובר ,אבל אחר
שלומדים ההיקש יודעים שכולם עוברים כמו שכתב רש"י בדף סג .דאיירי לפי
המסקנא .ולפי זה נדחה גם ראיית התוס' דמשמעות הפסוק שלא כדברי רש"י,
דרש"י סובר דאין הכי נמי ,פשוטו של מקרא לא משמע כן אבל לומדים הכי
מההיקש] .אך עדיין צריך עיון דרש"י גם כותב בדף סג :דדוקא המקטיר עובר
ואיירי גם למסקנא ,ועיין לקמן שנחזור לזה[.
והנה צריכים להבין הגמ' )דף ד-:ה (.ששואל וז"ל" ,דכולי עלמא מיהא
חמץ משש שעות ולמעלה אסור ,מנלן?" והגמ' מביא כמה תירוצים ואחד מהם
הוא" ,רבא אמר מהכא ,לא תשחט על חמץ דם זבחי – לא תשחט הפסח ועדיין
חמץ קיים .ואימא כל חד וחד כי שחיט? זמן שחיטה אמר רחמנא" .ולכאו' צע"ג
דמה הקשר בין לא תשחט לאיסור שהייה דחמץ ,והלא אחד מהם איירי באיסור
חמץ 1של כל איש בביתו ואחד מהם איירי באיסור עבודה של בית המקדש? ועי'
בתוס' )ה .ד"ה זמן( וז"ל" ,אע"ג דאמת הוא דלא תשחט על חמץ כל חד וחד כי
שחיט ,דאמרינן בפרק תמיד נשחט השוחט את הפסח על החמץ עובר בלאו ,מ"מ
כיון דאשכחן דהזהיר על ההשבתה והזהיר שלא לשחוט פסח על חמץ סברא הוא
שבזמן שחיטה הזהיר על השבתה" .ויש לדון מהי ה"סברא" של תוס' דמקישים
שני האיסורים זה לזה ,האם זה סתם פרט טכני שיהיו באותו הזמן כיון דשניהם
קשורים לחמץ או האם יש משהו יותר יסודי שהם תלויים זה בזה.
עיין ברש"י על משנתנו ד"ה חייב שמביא איסור בל יראה בתוך דבריו
על איסור דלא תשחט .וצריך להבין אמאי הוא מקשר אותם ,ועוד ,למה אינו
מביא זה עד דברי ר' שמעון ולא הביא מקודם בדברי הת"ק .מזה משמע שלפי
רש"י אין איסור בל יראה משש שעות ,אבל לכאו' אי אפשר לומר הכי דאיתא
בהדיא ברש"י ד-.ד :דשפיר יש איסור בל יראה משש שעות ולמעלה ,ובפשטות
2
אזל לכולי עלמא.
ויש להביא יסוד אחד לתרץ כל הקושיות האלו .קודם כל צריך להבין
שיטת ר"ש במשנתנו דלכאו' קשה שהוא סובר דיש איסור לא תשחט בשאר
קרבנות בפסח ,ואי אפשר לומר שיש לו דרשה ד"זבחי" ,עיין בגמ' סג ,.דדרשה
 1נחלקו כאן הראשונים באיזה איסור איירי ,ורש"י ד-.ד :סובר דאיירי בבל יראה.
 2עיין בצל"ח שמתרץ סתירה זו דלפי רש"י נחלקו התנאים אם מתחיל בל יראה משש שעות או לא.
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זו בא ללמד רק שבזמן שחייב בפסח אינו חייב על שאר זבחים ובזמן שחייב
בשאר זבחים אינו חייב על פסח ,אבל הגמ' מניח כדבר פשוט שחייב בשאר
זבחים ואינו לומד הכי מדרשה ד"זבחי".
נראה לומר שיש שני דרכים להבין איסור דלא תשחט .אולי הוא דין
בקרבן פסח ואיסור עבודה ,או אולי הוא דין בשהיית חמץ ברשותו בזמן שחיטת
הפסח כעין בל יראה במעשה שחיטה ,ובאמת היא הרחבת איסור בל יראה.
ולכאו' שני צדדים אלו הן גופא המח' בין הת"ק ור"ש ,שהת"ק סובר שלא
תשחט הוא דין בקרבן פסח ולכן אינו איסור אלא בקרבן פסח ולא בשאר
קרבנות ,ור"ש סובר שהוא דין בשהיית חמץ ולכן שייך להמשיך איסור זה לכל
החג וגם לשאר קרבנות דכל זמן שחייב בבל יראה חייב נמי בלא תשחט .ובזה
אפשר להבין גם אמאי רש"י מביא בל יראה בדברי ר"ש ולא בדברי הת"ק,
משום דלפי הת"ק אינו שייך לקשר שני איסורים אלו דאחד איירי באיסור עבודה
ואחד איירי באיסור שהייה ,משא"כ לפי ר"ש איסור דלא תשחט הוא הרחבת
איסור בל יראה ולכן שייך לקשר אותם .אולי זוהי גם כן המח' רש"י ותוס' במי
עובר ,דלפי תוס' דוקא העובד עובר כיון שהוא איסור עבודה ,משא"כ לפי רש"י
כולם עוברים כיון שהוא דין בשהיית חמץ .ועיין תוס' סג .ד"ה השוחט דיש לו
הו"א שיהא איסור זה מעכב שחיטת הקרבן ,ולכאו' אי אפשר להבין הו"א זו
אלא אם אומרים שהוא איסור עבודה ,ואפי' למסקנא תוס' אומר שאינו מעכב רק
משום דלא שינה עליו הכתוב .ואתי שפיר לשיטתו ,דתוס' סובר שדוקא העובד
עובר עליו והוא דין בעבודת הקרבן.
ועכשיו אפשר לחזור לגמ' דף ה .דתוס' מביא "סברא" לקשר לא
תשחט לבל יראה לענין תחילת זמן האיסור .לפי תוס' והת"ק במשנתנו עדיין
הסברא קשה דמה הקשר ביניהם ,אך לפי רש"י ור"ש אתי שפיר לימוד הגמ'.
ומצאתי רש"י נפלא בדף צה :ד"ה לא תשחט ,דהגמ' שם מדבר על החילוקים
בין פסח ראשון לפסח שני ,ובברייתא יש ג' דברים דיש בפסח ראשון ואינם
בפסח שני :השבתת שאור ,בל יראה ,ולא תשחט .ורש"י שם כותב וז"ל" ,דמותר
לשוחטו על חמץ ,כדתנן מצה וחמץ עמו בבית ,אף על גב דכבר מיעט ליה
מהשבתת שאור ומבל יראה ,הוה אמינא הני מילי שלא בשעת שחיטה ,אבל
בשעת שחיטה לא ,להכי איצטריך למעוטי מלא תשחט" .ומזה יש ראיה ברורה
דאפשר )ולפי ר"ש כן הוא גם אליבא דאמת( דאיסור לא תשחט היא הרחבת
איסור דבל יראה) .ולפי הת"ק צריך לומר שכשרש"י דוחה את ההו"א היא
דחייה גמורה(.
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עיין רש"י סג :שבד"ה המקטיר את החלב כתב וז"ל" ,של פסח על
החמץ שיש לו בשעת הקטרה ,אי לא היה לאחד מבני חבורה חמץ בשעת
שחיטה ,ויש לו לכהן המקטיר בשעת הקטרה עובר הוא ,ואף על גב דלא כתיב
אלא לא תשחט ,וזריקה מתרביא במכילתא מדם ,אתי נמי הקטרה מדסמכיה ללא
ילין ,כל שישנו בעבודה שלהן באזהרת הלנה ישנו נמי באזהרת חמץ ,הילכך,
מקטיר נמי עובר" .נראה שלפי רש"י במקרה שאין חמץ אלא למקטיר דוקא,
הוא עובר ולא אחרים .ועיין במנחת חינוך )מצוה פט אות ב( שאומר דאם אין
חמץ לשוחט אבל יש לזורק אז אע"פ שהזורק עובר אין השוחט עובר כי שחט
בלי שום איסור והאיסור של הזורק אינו יכול לפגום שחיטתו שכבר היתה
בכשרות .ובזה המנחת חינוך גם מסביר שרק המקטיר חייב היכא דרק לו יש
חמץ.
המאירי )סג .ד"ה אמר( חולק על נקודה זו וסובר דאם יודע השוחט
שיש חמץ למישהו שעובד על קרבן זה ,גם הוא עובר עליו ,וז"ל" ,וכן לא סוף
דבר שהשוחט חייב אם הי' חמץ ברשותו ,אלא אף כל שהוא יודע שיש חמץ
ברשות אותו שעומד עמו לקבל או להוליך או לזרוק או להקטיר אימוריו או
ברשות אחד מבני החבורה לוקה" .ולכאו' נראה לומר שמח' זו תלויה במה
שחקרנו לעיל אם איסור דלא תשחט הוא איסור עבודה או איסור שהיית חמץ
כעין בל יראה ובל ימצא .לפי המנחת חינוך האיסור הוא איסור עבודה ולכן רק
מי שעושה העבודה יכול לעבור עליו ,והמנחת חינוך אף חולק על רש"י ואומר
שבני החבורה אינם עוברים ,וזה כדברינו לעיל בשיטת תוס' .מה שאין כן לפי
המאירי הוא איסור שהיית חמץ ולכן כולם שייכים לעבור עליו אפי' בלי עשיית
3
שום עבודה .יוצא מזה שרש"י ד"ה המקטיר סובר שהאיסור הוא איסור עבודה.
עוד ראיה לזה שרש"י ד"ה המקטיר סובר שהוא איסור עבודה יוצא
מדיוק הצל"ח שרש"י סובר דאין חיוב המקטיר אלא היכא דלא היה חמץ כבר
לשאר העובדים/בני החבורה .והצל"ח מסביר שהדין כן משום דאם היה להם
 3יש דיון באחרונים אם הקטרה היא המשך הקרבן או עבודה חדשה בפני עצמה )עיין מה שכתב
חברי היקר יעקב דנישבסקי בחוברת זו בסוגיא דהקטרה וחביבה מצוה בשעתה ודו"ק( ,ולפי
ההבנה שהיא עבודה חדשה בפני עצמה אז אפשר לומר שאפי' אם הוא איסור בל יראה רק
המקטיר יהא חייב דלא שייך שעל ידו ייתחייבו האחרים כיון שאנו רואים את ההקטרה
כהתחלה חדשה.
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חמץ כבר עברו עליו ופסלו את הפסח .ולכאורה רק אפשר לומר שאיסור זו פוסל
4
את הקרבן אם מבינים שהוא דין בעבודה.
אז לכאו' מוכח מהצל"ח והמנחת חינוך שרש"י זו סובר שהיא דין
באיסור עבודה .ויוצא לפי זה ולפי דברינו לעיל ,דצריך לומר שרש"י זו הולך
אליבא דת"ק שהוא איסור עבודה ולא אליבא דר"ש שהוא איסור שהיית חמץ.
אבל לכאו' קשה דאיתא בגמ' שיש סתירה בברייתות אם יש איסור במליקה
ואיסור בהקטרה ,והגמ' מתרצת הא והא ר"ש היא וכו' ,ולכאו' זה בהדיא נגד כל
מה שאמרנו .עיין תוס' סד .ד"ה הא והא שכתב על המשך הגמ' שמוכח
דהברייתא אזל לפי ר' שמעון וז"ל" ,נראה לר"י דההיא קמייתא לא הוה מצי
לאוקומי כרבנן משום דקתני בה אבל המולק את העוף בי"ד אינו עובר בולא
כלום אמאי נקט עוף אי לאו דאתא למידק דווקא בי"ד אבל בחול המועד אפילו
בעוף נמי מיחייב והיינו כר' שמעון ,ובקונטרס פי' לעיל טעם אחר אמאי נקט
עוף" .ועיין רש"י שמביא טעם אחר למה כתב הברייתא עוף דאורחא דמילתא
בהכי .אז לכאו' רש"י חולק על תוס' וסובר שאין הכרח לומר שהברייתא אזל
לפי ר"ש כיון שהוא חולק על הדיוק של תוס' .ולפי זה אפשר לפרש הברייתא
לפי הרבנן ואם כן אתי שפיר דברי רש"י שברייתא זו היא איסור עבודה כיון
דאזל לפי הרבנן ולא לפי ר"ש )ורק אחר כך הגמ' ממשיכה לפי ר"ש ואתי שפיר
5
שעד כאן הגמ' עדיין לא ידע שברייתא זו היא אליבא דר"ש(.

 4וזה נגד תוס' סג .ד"ה השוחט דאינו פסול כיון דלא שינה עליו הכתוב ,אך עיין במהרש"א
ובצל"ח שכבר תירצו לרש"י דבאמת שפיר שינה עליו הכתוב ,ועיין שם מה שתרצו לתוס'
דסובר שלא שינה עליו.
 5לכאו' שיטת רש"י עדיין קשה ,דלפי דברינו במקום אחד )סג :ד"ה המקטיר( סתם דבריו הם
אליבא דרבנן ,ובמקום אחר )סג .ד"ה עד שיהא ,ונראה גם הכי צה :ד"ה לא תשחט( סתם דבריו
הם אליבא דר"ש.

 

 
איתא בפסחים )סז :(:אמר מר זב וכל זב לרבו' בעל קרי ,מסייע ליה לר'
יוחנן דא"ר יוחנן מחילות לא נתקדשו ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות .רש"י
מפרש ששני דברים אלו אינם שייכים זה לזה ,אלא ששניהם שמעינהו כי הדדי.
ונראה דאזיל לטעמיה ,שרש"י מפרש מחילות לא נתקדשו ש"מחילות ומערות
שלתחת העזרה לא נתקדשו בקדושת העזרה" ,ולכאו' משמע שקדושת העזרה אין
להן אבל יש להן קדושת הר הבית ,וא"כ בע"ק אינו רשאי להיכנס לשם כיון שצריך
לצאת חוץ מב' המחנות .אבל אילו היה מפרש שמחילות אין להן קדושה כלל ,י"ל
דמשו"ה הוא שלא קידשו המחילות ,כדי שיצא בעל קרי דרך מחילות ,ולכן הביא
ר' יוחנן ב' מימרות אלו בהדי הדדי .מ"מ ,לכאו' מבואר מרש"י שמחילות שלתחת
העזרה אע"פ שאין להן קדושת העזרה ,ישכו להן קדושת הר הבית.
בפסחים פו .הגמ' מביאה דברי ר' יוחנן עוד פעם:
ת"ש הלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול תוכן חול וגגותיהן
קודש ,תרגמא רב חסדא בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה .אי הכי
אימא סיפא ,בנויות בחול ופתוחות לקודש ,תוכן קודש וגגותיהן
חול – ואי ס"ד בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה הויא לה מחילות,
וא"ר יוחנן מחילות לא נתקדשו? כי קאמר רבי יוחנן בפתוחות
להר הבית ,כי תניא ההיא בפתוחות לעזרה .והתני' ר' יוחנן אומר
מחילות מתחת ההיכל חול? כי תניא ההיא שפתוחות לחול.
כלומר ,יש חילוק במחילות שאם הן פתוחות לעזרה יש להן קדושה ,ואם
אינן פתוחות לעזרה הן חול.יש להעיר כמה הערות על דברי רש"י כאן .בתחילת
דבריו ,לגבי הלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול ,פי' רש"י )בד"ה תוכן חול
ובד"ה בששגותיהן שוין לקרקע העזרה( כמו שמדוייק בדבריו בדף סז ,שמחילות
לא נתקדשו פירושו שאין להן קדושת העזרה אבל יש להן קדושת הר הבית כיון
שהן פתוחות להר הבית 1.אבל בהמשך הגמ' )בד"ה כי אמרה ר' יוחנן( רש"י
מפרש:
 1ואינו בעיה במה שמפ' חול שעדיין יש לו קדושת הר הבית ואינן חול ממש ,כי הגמ' אומרת
בנויות בחול ופתוחות לקודש תוכן קודש וגגותיהן חול ופשוט שיש להגג קדושת ההר ולכן פ'
חול שאין לו קדושה כמו העזרה.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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להא דמחילות לא נתקדשו בפתוחות להר הבית ,דגבי שילוח
בעל קרי המשתלח חוץ להר הבית אמרה באלו דברים ,דקאמר
מחילות לא נתקדשו ובעל קרי משתלח חוץ לשתי מחנות,
ומותר ליכנס במחילות דהר הבית.
וצ"ע שדברי רש"י לכאורה סותרים דבריו בדף סז ,דמשם מבואר שאסור
לבע"ק להיכנס למחילות ולפיכך כתב שם רש"י ששתי מימרות ר' יוחנן אינם
שייכים זה לזה .אבל עי' במהרש"א )פו (.שכ' דרש"י בדף ס"ז מפרש רק לפי
ההו"א של הסוגיא בדף פ"ו שמדבר ר' יוחנן אפי' במחילות שפתוחות לעזרה,
וא"כ באמת אין שייכות בין ב' הלכות של ר' יוחנן ,כי א"א לבע"ק לילך בעזרה
2
כדי להיכנס למחילות.
אולם מלבד הסתירה מהסוגיא בדף סז ,לכאו' דברי רש"י בדף פ"ו
סותרים עצמן לעיל באותו הדף .בד"ה בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה רש"י מפרש
שיש למחילות קדושת הר הבית אפי' לר' יוחנן ,וא"כ איך כתב )בד"ה כי אמרה(
שמותר לבע"ק להכנס לשם אם בע"ק משתלח גם חוץ להר הבית? וכאן א"א
לתרץ כמו המהרש"א כי לכאו' שני דיבורים אלו הם אליבא דמסקנא!
אבל עי' מנחת חינוך )מ' שס"ב( שסובר שיש עוד חילוק במחילות,
שמחילות שמתחת לעזרה ופתוחות לעזרה יש להן קדושת העזרה גמורה,
והפתוחות להר הבית יש להן קדושת הר הבית .אבל ,המחילות שמתחת הר הבית
3
שאינן תחת העזרה ,אם הן פתוחות לעזרה יש להן קדושת העזרה רק לגבי אכילה,
ואם הן פתוחות להר הבית אין להן קדושה כלל .ולכאו' יש לומר שגם רש"י סובר
כן; וזה קצת מדויק מדבריו שהרי הוא כותב שבע"ק מותר לילך "במחילות דהר
הבית" ולא מחילות דעזרה .אבל לפ"ז צ"ל בשיטת רש"י וגם במנ"ח שהמחילות
שבע"ק יכול ליכנס להן אינן תחת העזרה אלא תחת הר הבית בלבד .אבל באמת
נראה שזה תלוי במח' אמוראים; דתנן בריש מס' תמיד שאם אירע קרי לא' מן
הכהנים שבבית המוקד בלילה ,הוא נכנס למחילה שפתוחה לבית המוקד בחצי
החול שלה ויוצא במחילה שהולכת מתחת לבירה .והמפרש שם כתב שנחלקו ר'
יוחנן ור"ל לגבי מקום הבירה :האם הבירה מקום בהר הבית או מקום כל המקדש,
כדאמרינן ביומא בדף ב' .אבל מ"מ ,יוצא דבר נפלא מאוד ,שרש"י והמנ"ח
 2אבל באמת יש מקום לפרש דברי רש"י שלא כדדייקינן ,כי גם המאירי כותב באותו לשון ועדיין
מפורש בדבריו שיכול בע"ק לצאת ממחילות ,וא"כ ברור שאין להן קדושה כלל.
 3בזבחים נו .אמרינן שלשכות הבנויות בחול ופתוחות לקודש הוקדשו רק לאכילה ,והמנ"ח סובר
שה"ה לגבי מחילות.

בענין מחילות לא נתקדשו
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מפרשים ר' יוחנן לשיטתו ,שר' יוחנן הוא הסובר שהבירה היתה מקום בהר ,וכיון
שהיתה תחת ההר יכול בע"ק ליכנס לשם כיון שאין לה קדושה כלל.
החילוק של המנ"ח נובע מסוגיא בזבחים דף כ"ד:
בעי רבי אמי :נדלדלה האבן ועמד עליה ,מהו? היכא דאין
דעתו לחברה לא תיבעי לך דודאי חייצא ,כי תיבעי לך –
דדעתו לחברה ,מאי? כיון דדעתו לחברה כמה דמחבר' דמיא,
או דילמא השתא מיהא הא תלישא? רבה זוטי בעי לה הכי ,בעי
רבי אמי :נעקרה האבן ועמד במקומה ,מהו? מאי קא מיבעיא
ליה? כי קדיש דוד – רצפה עליונה קדיש ,או דילמא עד
לארעית דתהומא קדיש? ותיבעי ליה כל העזרה כולה! לעולם
פשיטא ליה דעד ארעית דתהומא קדיש ,והכי קמיבעיא ליה:
דרך שירות בכך ,או אין דרך שירות בכך? תיקו.
פירוש :לפי הגרסא הראשונה ,אם א' מהאבנים מהרצפה נעקרה וזזה
אבל נשארת במקומה ודעתו לחברה שוב ,האם הוא יכול לעמוד עליה או האם
היא נחשבת חציצה? ולפי הגרסא השניה ,אם נעקרה האבן לגמרי ועמד הכהן
במקומה האם העבודה כשרה? אמרינן שדוד קידש את כל העזרה עד התהום ולכן
הוה משרת בקודש ,אבל שאלת הגמ' היא אם זה דרך שירות .ונשאר בתיקו.
מוכח מהגמ' שיש חילוק בין הקרקע שמתחת לעזרה לקרקע שמתחת
להר הבית ,שמתחת לעזרה דוד קידש עד לתהום .ולכן ,המנ"ח מחלק ביניהן
ואומר שיש לקרקע שמתחת לעזרה קדושה בעצמה 4,אבל בקרקע שמתחת להר
אין לה קדושה בעצמה אלא בגלל הפתח שלה 5,כלומר ,שקדושת המחילות
שמתחת להר ופתוחות לעזרה נובעת מהפתח שלהן .אבל כל זה מבוסס על ההנחה
שר' יוחנן עוסק רק במחילות שמתחת להר ואינן מתחת לעזרה ,ובע"ק הולך תחת
ההר ואינו הולך תחת העזרה .אבל לראשונים אחרים שמפרשים שהמחילות
הולכות תחת העזרה )ואע"פ שאמרנו שלכאו' ר' יוחנן לשיטתו שסובר שבע"ק
הולך תחת ההר ולא תחת העזרה( ,יש לשאול שכיון שדוד קידש עד התהום ,איך
6
יתכן שהמחילות שמתחת לעזרה לא נתקדשו?
 4ולכן אם פתוחה לעזרה יש לה קדושת העזרה ,ואם פתוחה להר יש קדושת ההר.
 5ולכן אין לה קדושה אלא לאכילה אגב הפתח.
 6וגם בפירוש הרא"ש בתמיד כותב שהמחילה היתה מתחת לבית המקדש ,ולא הביא המח'
שביומא .ועוד ,מפורש בירושלמי פסחים ז:יב שהמחילה שבע"ק נכנס לשם היתה תחת העזרה.
אבל שם לא הובא ר' יוחנן ,ע"ש.
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תוס' בפסחים ס"ז שואל איך המחילות לא נתקדשו אם דוד קידש עד
התהום ,ומתרץ שהדין של ר' יוחנן הוא רק אם המחילה פתוחה להר הבית אבל
אם היא פתוחה לעזרה היא קדושה .בפשטות ,מוכח מקושיתו שתוס' סובר שר'
יוחנן עוסק במחילות שמתחת לעזרה ומחלק בין אלו שפתוחות להר לאלו
שפתוחות לעזרה .וכ"כ המאירי בדף ס"ז ובדף פ"ו .זאת אומרת שאפי' המחילות
שמתחת לעזרה אינן קדושות אא"כ הן פתוחות לעזרה – וזהו נגד המנ"ח 7.אבל
עכשיו יש להקשות – אם דוד קידש עד לתהום למה המחילות שמתחת העזרה
ופתוחות לחול אינן מקודשות? אבל עי' אבנ"ז )יו"ד סי' ת"נ( שמסביר שכאשר
קדושה מתחללת כל הקדושה מופסדת ,ואינה רק יורדת לדרגה פחותה של
קדושה ,ואע"פ שהחילול לא פסל אותה מן הדרגה הנמוכה .הוא מוכיח את זה
מכתובות כ"ו שבן גרושה ובן חלוצה אינם נוטלים מעשר ראשון ,ומבכורות מ"ז
שבן כהנת שנתעברה מנכרי צריך פדיון וכתב תוס' שם שאפי' קדושת לויה נפקעה
מיניה ,אף דליכא דין חללות בלויה .נראה שבאופן דומה ,מה שהוקדש ונעשה
קצת מחולל הפסיד את כל קדושתו ,וא"כ גם לענין המחילות שפתוחות להר הבית
י"ל שהפסידו את כל קדושתן.
אבל מ"מ ,יש קושיא חריפה יותר על דברי תוס' והמאירי :למאי נ"מ
שקידש דוד עד התהום אם הכל הולך אחר הפתח? ובאמת ,תוס' הרשב"א,
שמפרש כתוס' ,הקשה קושיא זו על עצמו בדף פ"ו ונשאר בצ"ע.
ונראה לומר דנ"מ אם אמרינן שיש קדושה למחילות שמתחת לעזרה
לעצמן או רק אגב הפתח ,גבי מחילה שיש לה שני פתחים ,אחד לחול ואחד
לקודש :האם המחילה קדושה או לא .אם יש קדושה לעצמה אז אע"פ שהיא
פתוחה לחול כיון שגם פתוחה לקודש לכאו' עדיין יש לה קדושה .אבל אם
הקדושה היא רק בגלל הפתח אז כיון שיש לה פתח גם לחול לכאו' אינה קדושה,
כמו שמצינו גבי לשכות הבנויות בחול ופתוחות לחול ולקודש .ובאמת מצינו שני
דעות אלו בפוסקים .הציץ אליעזר )י:א( מביא בשם המגיד מראשית שמחילות
שאינן פתוחות אך ורק לקודש דינן חול .לעומת זה ,הרדב"ז )בשו"ת ב:תרצא(
סובר שמחילות שמתחת לעזרה ופתוחות לחול ולקודש יש להן קדושה גמורה.

 7ולגבי מה שכתב בזבחים נו שלשכות קדושות רק לאכילה ,לכ' צ"ל שזה רק ללשכות ולא
למחילות; משא"כ למנ"ח שה"ה לגבי מחילות שמתחת הר הבית .ולכאו' הרמב"ם בהלכות בית
הבחירה ו:ט וגם ח:ז מחלק כזה .ויל"ע.



 
איתא בגמ' )פסחים סח" ,(:והקטר חלביו ]דוחין את השבת[ :תניא,
אמר רבי שמעון בא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר חלבים
ואברים ופדרים כשרים כל הלילה ואין ממתינים להם עד שתחשך" .וצריך להבין
הדין דחביבה מצוה בשעתה ,ולכאו' צריך להבין קודם גדר הקטרת חלבים
ואברים מה היא ,ומה זמנה ,והאם יש לה זמנים שונים.
הגמ' והראשונים )משנה ברכות ב (.מניחים כדבר פשוט שהקטרה
כשרה ביום ,ועיין גמ' יומא לג" ,:וקטורת לאברים דתניא יוקדם דבר שנאמר בו
בבקר בבקר לדבר שלא נאמר בו אלא בקר אחד בלבד" ,ומבואר בגמ' דכתיב
"בקר" גבי הקטרה ,והאבני נזר )או"ח סי' כ"ג( מסביר שלומדים מהפסוק
)במדבר כח:ד(" ,את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין
הערבים"' ,תעשה' לרבות הקטרה .וזה מלמד דכשר ביום ,ויש עוד דרשה ללמד
שהקטרה כשרה גם בלילה) ,ויקרא ו:ב(" ,צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת
העולה הוא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד
בו" ,דלומדים מן 'היא העולה' דכשר הקטרה כל הלילה .ועיין משנה מגילה כ:
דהקטרה ביום ,והקטר חלבים ואברים בלילה ,ורש"י מסביר דהקטרה ברישא
קאי על קמיצה ,ובפשטות כך צריך לומר דאי לאו הכי יש סתירה בין הרישא
לבין הסיפא .אך הקושי היא שמבואר במשנה דהקטר חלבים ואברים הם בלילה,
והא כשרה ביום .עיין מאירי )שם( ותוס' )מנחות עב .ד"ה אף לילה( שכוונת
המשנה היא דהקטר חו"א אף בלילה ,אך הרשב"א כתב דדוקא בלילה וצע"ג
בדבריו ,ובהמשך ננסה בע"ה להציע יישוב לדבריו.
נחלקו הראשונים אם הדין דהקטרה כשרה בלילה הוא דיכול להתחיל
ולעשות הכל בלילה ,או רק שאם התחיל ביום אפשר להמשיך בלילה .הגמ'
)יומא כב (.אומרת דלא תקנו פייס לתרומת הדשן כיון דלא חשיבא דעבודתה
בלילה ,והגמ' שואלת והלא הקטרה דגם כן בלילה תקנו פייס? ומתרצת" ,סוף
עבודה דיממא היא" .ונחלקו הראשונים בפירוש הך תי' ,הריטב"א כ"י מסביר
דכל הדין דיכול להקטיר בלילה הוא היכא דכבר התחיל ביום ,הריטב"א )הנדפס
בשם הריטב"א( אומר דכיון דזריקת דמו היה ביום ,חשיב סוף עבודת יממא,
ועיין רש"י שם שגם הסביר כן דכיון דעבודת הקרבן נגמר ביום ,ומשמע דאין
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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צורך להתחיל ההקטרה עצמה ביום .ועיין רש"י ברכות ב .דגם נקט הכי
דהקטרה כל הלילה" ,של קרבנות שנזרק דמן ביום" ,ולא הזכיר שצריך להתחיל
הקטרתן מביום .ועיין בכנסת ראשונים זבחים דף פ"ו בשם רבינו הלל שאינו
כשר אלא אם התחיל ביום 1,ועיין מהר"ם חלואה פסחים ב :דגם הבין הכי
דצריך להתחיל ביום.
ועיין בגמ' )תענית טו (:דאנשי משמר מותרין לשתות יין בלילות אבל
לא בימים ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה ,ונחלקו הראשונים בסיבת התקנה,
הרמב"ם )פ"א הל' ביאת מקדש ה"ו( הסביר דכל החשש היא שלמחר עדיין יהו
בשכרותם" ,ואנשי בית אב של אותו היום אסורים לשתות בין ביום בין בלילה
שמא ישתה בלילה וישכים לעבודתו ועדיין לא סר יינו מעליו" .והראב"ד השיג
והסביר שחוששין שמא יקטירו הקטרות בשכרותם) ,ולקמן נסביר אמאי
הרמב"ם לא פירש כן( .ועיין רש"י תענית שם שהסביר" ,לפי שהיו מעלין כל
הלילה אברים ופדרים שפקעו מעל המזבח ,אי נמי לא גמרו ביום גומרים בלילה
וכו'" ,ואינו ברור כוונת רש"י "לא גמרו ביום" אם קאי על הקטרה זו וסובר
כשיטות שסוברים שצריך להתחיל ביום ,או דכוונתו רק שלא גמרו כל החלבים
ואברים ולכן צריך לעשות אלו בלילה ,ולפי שיטת רש"י לעיל היינו אומרים
דלשיטתו אינו צריך להתחיל ביום ,אך כבר מצאנו רש"י )במנחות עב .ד"ה
ולהקטיר חלבים( שסובר דצריך להתחיל ביום )"מה שמתעכל מן המזבח מחזיר
כל הלילה"( ,ונמצא לפי זה דשיטת רש"י סתרי אהדדי) ,ובהמשך ננסה ליישב
שיטת רש"י בע"ה(.2
ועיין בתורה שלמה ויקרא פרק ו' פסוק ב' )עמוד קל( שמביא מדרש
שדורש הפסוק לעיל שממנו לומדים דכשר בלילה לומר דההכשר בלילה אינו
אלא אם התחיל ביום ,וזהו המקור לשיטות דלעיל שסוברים הכי .אך לכאו' קשה
לפי שיטות אלו איך ניתן לפרש הגמ' שלנו בפסחים סח ,:דבפשטות הגמ'
אומרת דממה דהקטרה ביום דוחה שבת רואין כמה חביבה מצוה בשעתה ,אך
לפי שיטות אלו ,על כרחך צריך להתחיל ההקטרה ביום מדין ההקטרה עצמו
דאם אינו מתחיל ביום יהא פסול להתחיל בלילה ,ואין ראייה דהוא משום
 1רבינו הלל מוכיח כן מהמשנה מגילה כ :שהקטרה ביום ,אך כבר ראינו לעיל שהמשנה בסיפא
אומרת דהקטרה כל הלילה ומשום כך הוצרך רש"י לפרש דהרישא קאי על קמיצה ,וצע"ג איך
ר' הלל הבין את המשנה.
 2אך יש להעיר שיש דיון בפירוש רש"י על מס' תענית אם באמת הוי רש"י ,ועיין במהר"ץ חיות
ריש מס' תענית.
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חביבה מצוה בשעתה .אלא נראה שצ"ל דהם הבינו שהראיה של הגמ' היא שלא
רק התחילו ביום אלא גם גמרו ביום ומזה רואין כמה חביבה מצוה בשעתה.
אך קשה לומר שמזה רואין כמה חמב"ש ,דלכאו' היינו אומרים דאחר
שצריך לדחות שבת להתחיל אפשר לדחות שבת גם לגמור ,וכן מוכח מהגמ'
מנחות עב) .ונחזור לזה בהמשך( ,שכל הדין דהקטרה דוחה שבת אינו אלא
משום דשחיטה כבר דחתה את השבת .אבל אפשר שתי' זה נכון ,ונראה שצריך
שניהם ,שכבר דחה שבת וגם חמב"ש ,ואם כן לא היינו דוחין שבת לגמור כל
ההקטרה אי לאו דחמב"ש .ואף דזה שלא כפשטות הגמ' לכאו' צ"ל הכי לפי
ראשונים אלו .אך עיין בהערותיו של הגרמ"מ כשר )תורת שלמה ,ועיין שם
שהוא גם מביא העמק שאלה וכמה מקורות לזה( דהבין במדרש דלא רק שמותר
להתחיל ביום ולגמור בלילה ,אלא שכן צריך לעשות לכתחילה ,דיש מצוה
שיהא הקטרה על המזבח כל הלילה ,ואם כן צע"ג לפי"ז הלימוד דחמב"ש בגמ'
שלנו בפסחים ,דמדין הקטרה עצמו צריך להתחיל ביום ולהשאירם שם כל
הלילה ואם כן איך רואים דחמב"ש ,ולכאו' צע"ג לפי שיטה זו .אך עיין בתורה
שלמה שם עמוד קכ"ט שהביא תורת כהנים כעין מדרש זו אבל מוסיף שכל דין
זהשצריך להתחיל ביום ולגמור בלילה אינו אלא אם לא עשו הכל ביום ,זאת
אומרת ,דלכתחילה צריך לעשות הכל ביום ,אך אם לא עשה ביום אז אפשר
להתחיל ביום ולגמור בלילה ,ואם עושים כן אז לכתחילה משאירים אותם כל
הלילה ,ולפי זה אפשר לומר כהתי' שאמרנו ,דהחידוש הוא דגומרים ההקטרה
ביום ,משום דחמב"ש.
וצריכים להבין מה הדין דחביבה מצוה בשעתה ,דלכאו' מזה משמע
דיש זמנים של הקרבן ,אבל אם אמרינן שהקטרה כשרה ביום ובלילה מה הפשט
שעושין ביום דחביבה בשעתה ,והלא בלילה גם הוי שעתה?
ויש לומר דכיון דהקטרה היא חלק וחיוב מהקרבן )נחזור להוכיח אמאי
אנו מניחים כן( ואיירי כאן בקרבן פסח שמצותו ביום י"ד אז שפיר אמרינן
דאע"ג דמדין הקטרה אפשר לעשותו כל הלילה ,כיון שהיא חלק מהקרבן פסח
3
עדיף לעשותו בזמן הפסח .ונראה שכך הבין הגרי"ז )בחי' הגרי"ז תמורה יד(.
 3עיין שפת אמת סט .שכוונתו אינה ברורה לגמרי ,אבל אפשר שהוא גם מבין בדרך זו .שהגמ'
שם אומרת שלפי ר"א מכשירי מצוה דוחין שבת ,ובשלב אחת הגמ' רוצה ללמוד דמה הכשיר
מצוה שלאחריו דוחה שבת הכי נמי הכשיר מצוה שלפניו .ותוס' שם פירש דקאי על הקטרה
)נגד רש"י( .והשפת אמת שואל דהקטרה דוחה משום דהכשיר מצוה דוחה שבת ,ל"ל טעמא
דחביבה מצוה בשעתה? ואז הוא שואל עוד ,ד"דבאמת טעם ר"ש חביבה מצוה בשעתה צריך
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שהקשה על הרמב"ם איך כתב הרמב"ם שחביבה מצוה בשעתה כדין כללי
שבכל קרבן משתדלין להקטיר ביום ואפי' לדחות שבת ,דהא "זה לא שייך כי
אם לקבוע לו זמן אבל לקרבן יחיד שאין קבוע לו זמן למה לא יקטירו לכתחילה
בלילה דלא שייך בזה חביבה מצוה בשעתה כיון שאין לו זמן קבוע ,ומאי
נפק"מ בין היום והלילה ,ומדבריו דסתם משמע שכל הקרבנות כן וצ"ע ,וגם
ממה שכתב זה בהלכות מעה"ק ולא בתמידין ומוספין ג"כ מוכח דשייך זה בכל
הקרבנות ,וצ"ע" .ונראה שדבריו מבוססים על ההנחה שהעדיפות של מצוה
4
ב"שעתה" היא שיש לקרבן זה זמן קבוע ,ונראה להסביר דבריו כמ"ש.
אך לפי השיטות )לפחות הרמב"ם ואפשר דאחרים נמי כפי שנראה
בהמשך( ,שלא כהגרי"ז שמבינים שחמב"ש שייך לכל קרבנות ולא רק לקבוע
להם זמן אי אפשר לומר הכי .ונראה שדרך שני להבין היא שחמב"ש הוא כעין
הא דזריזין מקדימין למצוות ,ולכן אע"פ שמצות הקטרה היא בין ביום ובין
בלילה יש עדיפות לעשותו ביום כדי למהר בעשייתו .אך יש בזה חידוש גדול
דיהא זריזין דוחה שבת .אבל באמת כבר מצינו שיטה כזה ,עיין תוס' שבת קל.
ד"ה ר"א אומר ,שבמילה בשבת מביאים הכלי לתינוק ולא התינוק לכלי אע"ג
דבהבאת הכלי לתינוק יש איסור דאו' ,ובתינוק לכלי אינו אלא איסור דרבנן ,כיון
ד"דשרי ר"א דרך רשות הרבים דהוי דאורייתא כדי למהר המצוה אף על פי
שיכול לעשות ]בענין[ דליכא אלא איסורא דרבנן" .ועיין בתוס' הרא"ש שם,
ביאור כיון דזמן הקטרה כל הליליה היא מאי הוי בשעתה?" והוא מתרץ שזה גופא כוונת הגמ'
שהגמ' דוחה לימוד זה כיון דבהכשיר שלאחריו כבר דחתה שחיטה ,והשפ"א אומר" ,דחביבה
מצוה שכבר נעשה דהיינו שחיטה וזריקה דהיא עיקר המצוה שוב גם מכשירין דידה דוחין
השבת" .ואינו ברור לי כוונתו אבל יתכן דדומה לדברינו בשיטת הגרי"ז.
 4ולכאו' יש לשאול על מהלך זה דהלא המשנה אומרת דצלי אינו דוחה שבת ורש"י מפרש
דאפשר משתחשך ,וקשיא דלמה לא אמרינן חביבה מצוה בשעתה דכיון שהצלי היא חלק
מהקרבן פסח ומצות הפסח היא ביום יהא דוחה שבת כמו הקטרה? ונראה לומר דהגרי"ז אזל
לשיטתו מחי' הגרי"ז זבחים ט .שצלי אינו דין במצות הקרבת הפסח אלא דין במצות אכילת
הגברא ,ומצות אכילה היא בלילה ,ואם כן אתי שפיר דלא אמרינן שצלייתו דוחה שבת] ,אך
דדבריו לכאו' מוקשים מהגמ' פסחים ע .גבי שיטת בן תימא דחגיגת י"ד הוקש לפסח ואינה
נאכלת אלא ליום ולילה )ודלא כשאר חגיגות שנאכלין לשני ימים( ,והגמ' אומרת דבן תימא גם
לומד מהיקש זה דאינה נאכלת אלא צלי ,ואז הגמ' שואלת אם לומדים שאר דיני פסח לחגיגת
י"ד גם כן או לא ,וז"ל" ,כי אקשיה רחמנא לפסח למידי דאכילה אבל לכל מילי לא ,או דלמא
לא שנא וכו'" .ולכאו' רואים שהגמ' הבין דיש אותו הגדר של דין דאינו נאכל אלא ליום ולילה
והדין דצלי דשניהם הם דינים באכילה ,וצ"ע בדברי הגרי"ז[.
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"ואע"פ שיש בו חילול שבת ,משום חיבובי מצוה" ,ויש לדייק בלשונו דמשום
"חיבובי מצוה" ואפשר שכונתו לסוגיין.
ואגב יש להעיר דאם דוחין שבת משום חביבה מצוה בשעתה ,לכאו'
צריך לומר שזריזין אינו כסייג שמא ישכח או יטרד ולא יעשה המצוה ,אלא הוא
דין באופי העשייה ובעצם המצוה ,עיין במאירי )ביומא כח ,:פסחים קיב,.
פסחים ד ,.הוריות י ,(:שלכאו' מבין שהוא משום שמא יתרשל מלעשות .אולם
עיין רש"י מגילה כ :שמשמע מלשונו שיש הו"א שזריזין יעכב את המצוה ,וא"כ
ע"כ אינו משום סייג אלא חלק מהמצוה 5.ועיין דברי יחזקאל סי' י"ב אות ד'
שהביןשהוא חלק מהמצוה וז"ל" ,וע"כ מוכח מכאן דהקדמת מילה הוא חלק
מגוף המצוה ,ואע"פ שחיובה אינה אלא מצד זירוז לבד מ"מ חביבה מצוה
בשעתה לדחות את השבת .וכיו"ב אמרינן במנחות )דף ע"ב ע"א( בא וראה כמה
חביבה מצוה בשעתה לענין הקטר חלבים בשבת אע"פ שכשירין כל הלילה
יעו"ש" .ועיין שו"ע או"ח כה:א שמניחים טלית ואחר כך תפילין דמעלין
בקודש ואין מורידין ,אך אם היה תפילין מזומנים בידו ולית ליה טלית לפניו אין
6
צריך להמתין עד שיהיה לו טלית ,אלא מניח התפילין קודם.
אך קשה דלכאורה צ"ע בשיטת תוס' ותוס' הרא"ש דזריזין דוחה שבת
דעיין בגמ' מנחות עב :דדוקא בהקטרה אמרינן חמב"ש לדחות שבת כיון דכבר
דחתה שחיטה את השבת .ואם כן צ"ע גבי מילה איך דוחין שבת על ידי
זריזין/חביבין דליכא שם דחייה מקודם .וגם קשה על הדברי יחזקאל שמנסה
להביא משם ראיה דחמב"ש דוחה שבת כזריזין .וליישב דברי תוס' ותוס'
הרא"ש אולי י"ל דחלוק דין מכשירי מילה אליבא דר"א מקצירת העומר,
דבמכשירי מילה לא בעינן להא דכבר דחתה את השבת משום דר"א אית ליה
 5אגב ,לפי זה יש גם כן ריוח בגמ' פסחים קה :דלא אמרינן חמב"ש )ולפי הבנה זו ,היינו נמי
זריזין( להבדיל מיד אחר שבת דלא להוי עליו כטונא )כלומר ,שלא יראה דשבת הוי עליו
כמשאוי( ,ולהבנה שזריזין היא סתם שמא לא יעשה צריך לומר שהחשש שיראה עליו כטונא יותר
חשוב מזריזין ,אך לפי הבנה זו שזריזין היא דין באופי הקיום ,הפשט הוא שבעצם הדין של זריזין,
אם נראה עליו כטונא אז זה פוגע באופי עשייתו ולא מעלה אותו ,ואם כן מדין זריזין עצמו יש
חיוב שלא לעשות מיד ,וכעין דברי המאירי בפסחים ד .שמסקנת הגמ' דאור הנר יפה ואנשים
מצויים בבתיהם אינו דחיית ההו"א של זריזין אלא שהם גם מדין זריזין ,ולפי דברינו א"ש.
 6עיין לעיל הערה  3ששאלנו אמאי לא אמרינן דצלייתו דוחה שבת דחמב"ש ,והסברנו שם לפי
הבנתנו הראשונה ,אך לפי הבנה זו דחמב"ש היא כעין זריזין צ"ע אמאי לא אמרינן חמב"ש.
אלא אם אמרינן דאין שום ממשות למעשה הצלייה והדין היא רק שצריך לאכול קרבן צלוי,
וגם צריך להניח שלא יהא זריזין בדין כזה ,וצ"ע.
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ילפותא דמכשירי מילה דוחין את השבת ,משא"כ לפי ההו"א בגמ' מנחות לא
ידעינן דקצירת העומר דוחה שבת כלל ,וכן בהקטרה ,ליכא ילפותא דהקטרה
דוחה שבת ,וידעינן רק דעבודה דוחה שבת ,ולכן בעינן בהו דכבר דחתה שבת
אצל שחיטה.
ואולי יש להביא ראיה לזה ,דהנה משמע מדברי תוס' דס"ל דמכשירי
מילה דוחין את השבת בתורת דחויה ,אבל אי הוו דחי מתורת הותרה ,לא היה
קשה להם כלל למה מביאין הסכין אצל התינוק ולא התינוק אצל הסכין ,ולכאו'
מוכח מזה דאין הפי' דחביבה מצוה בשעתה דוחה את השבת ,דא"כ גם אם שבת
הותרה אצל מכשירי מילה ,היו צריכים לפרש משום חביבה מצוה בשעתה .ולא
דמי להא דהקטרה דשם ההקטרה אינה דוחה את השבת אלא משום דחביבה
מצוה בשעתה ,ובזה בעינן נמי התנאי של הגמ' במנחות שכברדחתה שבת אצל
שחיטה ,שאין ההקטרה מצד עצמה דוחה את השבת אלא משום חביבה מצוה
בשעתה .ולפי זה ,מייושב שיטת תוס' ותוס' הרא"ש אבל נפלה ראיית הדברי
יחזקאל מהא דזריזין מקדימין דוחה את השבת ,דע"כ זריזין מקדימין הוא חלק
מגוף המצוה ,די"ל דלא הוי חלק מגוף המצוה ומ"מ דוחה שבת לאו משום
7
עדיפות בגוף המצוה אלא משום דמכשירי מילה דוחין את השבת.
הקושי בהבנה זו שזריזין שווה לחביבה מצוה בשעתה היא שלכאו' אין
לומר דזריזין וחמב"ש הם אותו דבר ממש ,דאם כן אמאי צריכים שתי דרשות,
דלומדים חמב"ש מ"עולת שבת בשתו" וזריזין מ"וישכם אברהם בבקר" .ואם כן
מה החילוק ביניהם? ויש לומר דחביבין אינו מחייב אלא שיהא עושה מצוה
בתקופת זמן הקודמת ,כלומר ,אם יש לעשות ביום או בלילה יעשה ביום .אבל
זריזין אומר שצריך לעשות מיד כשיכול ,כלומר לא די שעושה ביום ואינו ממתין
עד הלילה ,אלא צריך גם שיעשה בתחילת היום בכל מהירות שיכול 8.ואפשר
שזה שיטת הרמב"ם שמבין שחמב"ש היא דין כללי בכל קרבנות ,ועל ידי
החילוק שאמרנו אפשר להבין אמאי בפ"ד הל' מעה"ק ה"ג הוא אומר" ,אע"פ
שמותר להקטיר אימורין ואיברים בלילה אין מאחרין אותן לדעת אלא משתדלין
להקטיר הכל ביום .חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר אימורין ואיברים אע"פ
 7וע"ע בספר דבר שמואל פסחים )עמוד רלד( בענין חביבה מצוה בשעתו.
 8והמגן אברהם שם סק"ב מסביר" ,וכ"ה ביבמות דף ל"ט כל שהויי מצוה לא משהינן אע"פ
שי"ל שיעשה אח"כ המצוה יותר מן המובחר וכ"ה בילקוט ויקרא סוף דף קכ"ט חביבה מצוה
בשעתה ע"ש ובמנחות דף ע"ב" ,ונראה מסוף דבריו שהוא הבין דחמב"ש וזריזין הם אותו דבר
ממש )ולית ליה החילוק שהצענו ,וצ"ע בשני הפסוקים(.
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שכשרים בלילה דוחין את השבת בזמנן ואין מאחרין אותן למוצאי שבת" .ושם
הלכה ו' הוא אומר" ,כל היום כשר לסמיכה ולשחיטה ולמליקה להקטר להגשה
ולהזייה ולתנופה ולקמיצה ולקרבן המוספין וכל הלילה כשר להקטיר אימורין
ואיברים זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום ודבר שמצותו בלילה כשר
9
כל הלילה ואף על פי כן זריזין מקדימין למצות" ,ולפי דברינו א"ש.
אך מה שקשה אם נימא דזהו גדר חמב"ש הוא הגמ' בפסחים קה:
שאומרת דמשום חמב"ש אפי' אי אמרינן דאפשר לקדש קידוש של לילה ביום,
היכא דאין לו יין אלא לכוס אחד לא ימתין עד היום כיון דחמב"ש ,ואע"פ שאם
ימתין עד היום יהיה קיום של שתי מצוות )קידוש לילה וגם כבוד שבת .ויש
ראשונים שם שמבינים שהריוח אם ימתין ליום אינו כבוד אלא שיקיים גם קידוש
היום ,עיין שם שלכאו' נחלקו בזה הרשב"ם והמאירי ,ועיין ר"ח שיקיים
שלשתן( ,והגמ' ממשיכה ושואלת ,האם אמרינן חמב"ש והלא הדין הוא דאם
אין לו אלא כוס אחד ונכנס לביתו במוצ"ש לא יבדיל מיד אלא ימתין עד ברכת
המזון? והגמ' מתרצת ד"שאני לן בין עיולי יומא לאפוקי יומא ,עיולי יומא כל
כמה דמקדמינן ליה עדיף ומחבבינן ליה ,אפוקי יומא מאחרינן ליה כי היכי דלא
ליהוי עלן כטונא".
אבל אם אמרינן כדברינו מה בכלל קושית הגמ' ,והלא לגבי הבדלה
אפ' אם הוא ממתין עד הבדלה עדיין הוי באותו זמן ,ולפי דברינו חמב"ש לא
יחייבנו לעשות מיד כיון שהוא עדיין מקיימו באותו זמן) ,כלומר ,אם אמרינן
דחמב"ש אינו מחייב אלא שיעשה באותו תקופת זמן אבל לא שמחוייב למהר
בתוך תקופה זו ,אז בכה"ג ההבדלה המוקדמת והמאוחרת הם באותו תקופה של
זמן ,ואם כן לא יהא חייב לעשותו מוקדמת( ,ומה קושית הגמ' בכלל ,ואמאי
הוצרך לתרץ דלא להוי עליו כטונא? אלא לכאו' לפי הבנה זו צריך לומר שהגמ'
שם אינו באמת הדין של חמב"ש דאיתא בגמ' שלנו פסחים סח) ,:ואף דזה דוחק
נראה שכבר יש סמך לזה מהר"ח שאומר שם דחמב"ש היא ד"אין מעבירין
מצות קידוש" ולכאו' פשוט שזה אינו הדין בגמ' סח 10,:דלכאו' אי אפשר לומר
שאין מעבירין על המצוות יהא דוחה שבת וגם אינו נלמד מהפסוק דעולת שבת
בשבתו ,חוץ מלפי התורה תמימה לקמן שאפשר ששפיר הבין דהם אותו הדין(.
אך עיין ברשב"ם שם שבהדיא אומר דהוי אותו הדין של הגמ' שלנו )סח,(:
 9כך הציע ברוך דוב בראון להסביר הרמב"ם.
 10אם אמרינן דכוונתו לדין דאין מעבירין על המצות ולא שהוא רק אשיגרא דלישנא.
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וגם אומר "דחביבה מצוה בשעתה וזריזין מקדימין למצוה" .ונראה שהוא מבין
דהם אותו דין ממש ,ואם כן שפיר קשור לסוגייתנו ואם כן אין קושיא דחמב"ש
אינו רק שיהא בזמן הקודמת אלא גם שיעשה מיד כשיכול .אך אם כן צע"ג
אמאי בעי שני מקורות .וגם יש להעיר דלשונו "דחביבה ...זריזין מקדימין וכו'"
ויש לדון מה כונתו .ושו"מ בתורה תמימה שמות יב:יז שנראה דהוא מבין שכל
הדינים של זריזין ,שהויי מצוה לא משהינן ,מצוה הבאה לידך על תחמיצנה,
חביבין וכו' כולם הם אותם הדין ,אלא דרק חבמ"ש דאו' והשאר רק אסמכתות
מדרבנן )ואף שדוחק לומר כן ,אבל לפי זה מיושבת שיטה זו(.
נמצא שלפי גישה זו בגדר חמב"ש יש להבין בשני דרכים ,או דהוי
זריזין ממש ,ואם כן יש להבין הגמ' בפסחים קה :דהוא אותו דין ,או שחמב"ש
היא רק קדימות בתקופת זמן אבל לא בתוך הזמן ואם כן צ"ל שהסוגיא בפסחים
קה :באמת מיירי בדין אחרת .אך נראה שיש דרך להבין הסוגיא בפסחים קה:
אפי' לפי ההבנה שחמב"ש הוא רק דין בתקופת זמן ואפי' אם הם אותו הסוגיא.
דעיין שם ברש"י שאומר דקושיית הגמ' מהבדלה היא דמאחרין הבדלה "ולא
אמרינן חביבה מצוה בשעתה ,דלא מבדיל מקמי סעודתא דהוי ."
ונראה שרש"י הבין שיש "שעת הבדלה" והחמב"ש היא לעשות המצוה בזמנו
הקודמת ,כלומר ,לא רק דיש זמן אחת של הבדלה ועדיף לעשות מיד כדי להיות
מהיר במצוה ,אלא דיש שני זמנים של הבדלה ,והזמן הראשון עדיף .ונראה
שהסברא לומר שיש זמני הבדלה היא שהבדלה מבדיל בין שבת לחול ,ולכן
הזמן העדיף לעשותו היא מיד אחר שבת קודם שיעשה שום דבר חול ,אך אם
עשה דבר עדיין אפשר להבדיל אבל היא בודאי ברמה פחותה 11.ונמצא לפי זה
שחמב"ש שם לפי רש"י היא אותו החמב"ש שאנו אומרים אצלנו דשניהם הוי
 11ועיין בסוגיא בערבי פסחים לגבי 'טעם מבדיל' שיש שאלה בגמ' אם אפ' יכול להבדיל בכלל
אחר שאכל ,ולכאו' כדי להבין הצד שאי אפשר להבדיל אחר שטעם צריך לומר משהו כעין זה,
ואפ' להצד שטעם מבדיל שאנו פוסקים כמותו ,עיין בשו"ע או"ח רצ"ט סק"ה שאומר ד"טעה
ואכל קודם שהבדיל יכול להבדיל אח"כ" ,משמע דדוקא אם טעה אבל במזיד לא יהא יכול
להבדיל ,ואם כן נראה שהדין דטעם מבדיל אינו אלא בגדר תשלומין .על דיוק זה העירני יצחק
צבי רוזנפלד וכן הסמך לדברינו בשיטת רש"י מהסוגיא דטעם מבדיל .והוא גם העיר שאם
אמרינן הסברא דשעת הבדלה בדרך קצת שונה דזמן העדיף לעשותו קודם דבר אחר היא מדין
כבוד שבת שיהא שבת נבדל משאר עבודה אז מרויחים שדברי הגמ' דלא אמרינן הכי דלא להוי
עליו כטונא אינו רק דמיחזי כטונא יותר חמור משעת הבדלה ,אלא דבגוף הדין דשעת הבדלה
דהיא משום כבוד שבת יותר טוב לאחרו.
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דיש שתי תקופות זמן של הדבלה ומשום חמב"ש מקדימין לעשותו בזמן
הקודמת )ועיין לקמן שיש דרך אחרת להבין רש"י(.
עד כה ראינו שני שיטות שחמב"ש אינו משום זמן מצות ההקטרה
עצמה ,אלא או שהוא דין בקרבן ,שקרבן פסח זמנו בי"ד ,והוא הדין בכל מצות
שיש להם זמן קבוע ,או שהיא דין כללי של זריזין .אך עיין במאירי )פסחים סח(:
דהסביר" ,ואף על פי שזו אפשר להמתינה עד הלילה ,שהרי הקטר חלבים
ואימורים כל הלילה ,מ"מ חביבה מצוה בשעתה ועיקר מצותה ביום הוא",
ובמגילה כ" ,:ומ"מ עיקר מצותן ביום" .ועיין גם בלחם משנה פ"א דהל' ק"פ
הי"ח" ,וי"ל דהקטר חלבים מ"מ מצותו הוי ביום וזו היא מצוה מן המובחר דהא
ביום טוב ...אף על פי שאפשר להיות בלילה מ"מ מצותן מן המובחר הוי ביום
מה שאין כן בהני"] ,דהיינו ,צלייתו והדחת קרביו שאינם דוחין את השבת כיון
דאפשר לעשותן לאחר השבת[ .וצריך להבין כוונתם.
עד כה הנחנו שיש דין אחת של הקטרה שכשרה בין ביום ובין בלילה
ולומדים הכי משום דיש פסוק אחת להקטרה ביום ופסוק אחרת לרבות שכשר
גם בלילה .אבל באמת יש להבין בדרך אחרת לגמרי .ויש להתחיל בשאלה
פשוטה בגדר הקטרה ,האם הקטרה היא חיוב של הקרבן והמשכת עבודת
הקרבן ,או היא חיוב חדש של האימורין עצמם .ונראה להוכיח מהגמ' מנחות
עב-.עב :שהיא המשכת הקרבן .שהגמ' אומרת דאמרינן דמשום חמב"ש דוחין
את השבת גבי הקטרה אבל לא גבי קצירת העומר ,והגמ' מסביר שהחילוק היא
דגבי הקטרה שבת כבר נדחה על ידי שחיטה משא"כ בקצירה דבשעת קצירה
עדיין לא הקריב העומר .ולכאו' מזה מוכח דההקטרה היא המשכת הקרבן דאי
לאו הכי מה חשוב שהשחיטה דחה את השבת והלא האימורין הם חיוב חדש,
אלא ע"כ היא המשכת הקרבן וקשור לעבודתו 12.אך הדיון היא שגמ' זו מיירי
בהקטרה ביום ,ויש לדון אם הקטרת לילה יהא אותו גדר או לאו.
ונראה לומר שיש חילוק בין הקטרת יום לבין הקטרת לילה ,וזה יתכן
בשני דרכים .הדרך הראשון היא ששני הפסוקים שראינו לעיל הם שני דינים
שונים ,שיש דין אחת של הקטרת יום שהיא מצות הקרבן ,כלומר ,חיוב הקרבן
והמשכת עבודתו .ויש דין שני של הקטרת לילה שהיא חיוב חדש של האימורין,
ומסתבר לומר הכי ,שאין שום עבודה אחרת של הקרבן שעושים בלילה .וא"ש
לפי זה הא דבעינן שני פסוקים שונים לגמרי) ,משא"כ אם הדרשה היא רק ריבוי
 12איני מבין בדיוק איך מועיל דיחוי השחיטה שיהא גם ההקטרה דוחה.
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של אותו דין של הקטרה ,דקצת מוזר שיהא שני פסוקים שונים ונפרדים לגמרי,
תיסגי ליה בריבוי בעלמא( 13.ויש להוסיף שאפשר דהשיטות שצריך להתחיל
ההקטרה ביום סוברים הכי משום דאינם רוצים לומר שיש דין שני של הקטרה
שהיא חיוב של האימורין עצמם ,ולכן אמרו דכל הדין היא שיתחיל ביום ,ואם
14
מתחילים ביום אז א"ש שעדיין יהא המשכת הקרבן.
הדרך השני היא לפי הרמב"ן עה"ת ויקרא פרק ו' פרק ב'" ,והנה
הכתוב הזה מלמד שלא נקריב העולה בלילה ,אבל אם נשחטה וזרק דמה ביום
נקטיר אבריה כל הלילה ...וכפי המדרש ,אין הכתוב מלמד שנעלה האברים מן
הארץ למזבח בלילה ,שכבר למדו זה מפסוק אחר )שמות כג יח( לא ילין חלב
חגי עד בקר ,כי משם ילמדו )מכילתא משפטים כ יח( שיהיו פסולין בלינה על
גבי הרצפה ,ומעלן כל הלילה ,וכאן ידבר באברים שהן כבר על גבי המזבח
ביום ,שמהפכין בהן כל הלילה עד הבקר וכו'" .ונראה שהוא הבין דיש ג' דינים,
דין אחת של הקטרה ביום ,וכמו שכתבנו שהיא דין בקרבן ,ויש דין שני של
הקטרה בלילה שהיא אינה עבודה חיובית ,אלא היא מניעת פסול ,כלומר ,דרך
שלא יעבור על לא ילין .ויש דין שלישי של הקטרה שהתחיל ביום וממשיך
בלילה .ונראה לומר כמ"ש לעיל שהדין האמצעי שהתחיל ביום וממשיך בלילה
הויא ג"כ הקטרה של חיוב והמשך הקרבן ,דכיון שהתחיל ביום אפשר לראותו
כהמשכת הקרבן .ועל פי זה יש להסביר כמה דברים 15:לעיל הבאנו דעת
הרשב"א שהמשנה במגילה כ" ,:כל הלילה כשר ...להקטר חלבים ואברים"
כוונתה ללילה דוקא ולא ליום ,והקשינו דאיך אפשר לומר הכי ,ובאמת צע"ג.
אולם על פי דברינו יש להציע) ,אבל הוא דוחק ,והקושיא עדיין עומדת
במקומה ,רק דאפשר להציע הכי( ,שהרשב"א לומד הרישא של המשנה דהקטרה
ביום לא כרש"י דקאי על קמיצה ,אלא דגם הרישא קאי על הקטרת אמורין ,אבל
אם כן מה הפשט בסיפא דהקטר אימורין בלילה? נראה לומר כמ"ש שיש
 13ובאמת נראה שזה כוונת האבני נזר )או"ח סי' כג( לעיל ,ע"ש בלשונו.
 14יש הרבה מקורות בדינים שונים שאם התחיל משהו בזמנו אפשר להמשיכו לאחר זמנו
ואפשר דהכא מרבינן דשייך לומר הכי.
 15הגמ' פסחים סד :אומרת'" ,והקטירו' ,שלא יערב חלביו של זה בזה ]חלבי קרבן אחד עם
חלבי קרבן אחר[' ...והקטירם' שיהא כולו כאחד"] ,כלו' שכל חלבי\אמורי קרבן זו יהיו נקטרים
ביחד[ .ויש לדון לפי הרמב"ן אם יהא דין זה דוקא ביום )כדאיירי שם בגמ'( או אפי' בלילה.
דלגבי לא ילין יש מקום לומר שלא יהא צורך לדינים אלו ,אך יש לומר דדינים אלו הם דין בגדר
שם הקטרה ולכן צריך אפי' בלילה.
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שני דינים ,דין אחת של הקטרה ביום שהיא חיוב הקרבן ,ודין שני של הקטרה
בלילה שהיא חיוב האמורין\מניעת האיסור דלא ילין .והמשנה נקטה הקטרה
כשני דברים שונים כיון שיש באמת שני דינים שונים.
ובזה יש להציע גם יישוב לשיטת רש"י לגבי השאלה שראינו לעיל אם
הקטרת לילה הוי דוקא היכא דהתחיל ביום או אפי' אפשר להתחיל בלילה.
וראינו שרש"י סותר את עצמו .ויש להציע שרש"י סובר כמו הרמב"ן דיש דין
של הקטרה שאפשר להתחיל בלילה כדי למנוע איסור לא ילין ,ויש עוד דין שאם
התחיל ביום אפשר להמשיך בלילה ועדיין יהא כהמשיך הקרבן .ובזה יש לומר
דרש"י ביומא נקט הדין הקטרה שאינו צריך להתחיל ביום כיון דבזה מרויחים
שלא יהא פייס בכל הקטרה ולא רק ההקטרה שמתחיל ביום .ובמנחות רש"י נקט
הדין הקטרה שהתחיל ביום כיון דדבריו קאי על המשנה במגילה )הגמ' שם
מצטט המשנה במגילה ועל זה קאי רש"י( ,ורש"י לא רצה לומר הקטרת לילה
שהתחיל בלילה כיון שזה אינו דבר חיובי אלא מניעת איסור לא ילין והמשנה
שם איירי בדברים של מצוות )לכאו' כולם בגדר מצוה ואפ' מה שאינו עדיין הוי
דבר חיובי ולא רק מניעת איסור.
ובזה יש לומר עוד הוספה :אמרנו לעיל שיש שני דרכים לקרוא רש"י
בתענית אם איירי בהקטרה שהתחיל ביום או לא .ובודאי אפשר לומר שרש"י
אינו אומר דצריך להתחיל ביום ,אבל אם קוראין שכן צריך להתחיל ביום יש
להסביר אמאי נקט הכי שם .דהגמ' שם אומרת סיבה למה תקנו שלא ישתה בית
אב בלילה ,ומסתבר לומר שאם הדין של הקטרת לילה אינו אלא למנוע האיסור
דלא ילין ,אין צורך שיהא בית אב מקטירו כיון דאינו עבודת קרבן זו אלא חיוב
חדש ובית אב הזאת אינו חייב אלא בעבודות שמיוחדות לאותו היום .ואם כן
א"ש שעל גמ' זו דוקא רש"י מפרש בהקטרה שהתחיל ביום דלזה צריך הבית
אב 16.ועיין בהגהות וחדושי רא"מ הורוויץ ברכות ב .שמסביר שיטת רש"י
 16עיין בספר שארית יוסף סי' צ"ד )של הג"ר שלמה וואהרמאן( שאמר סברא כעין זה להסביר
שיטת הרמב"ם שהבאנו לעיל ,שטעם הגזירה שהבית אב לא ישתה ביום ובלילה אינו משום חשש
שיקטירו ,אף דזה פשטות הגמ' וכהראב"ד .ורש"י שם מביא ב' הקטרות דשייך בלילה :אימורין
שנתותרו ,ואימורין שפקעו )נפלו מן המזבח( .וכתב הכסף משנה שהרמב"ם לא אמר דגזרו משום
אימורין שניתותרו משום דיכול לתקן שיקטירו אותם קודם שישתו .אך עדיין קשה מאמורין
שפקעו .והרב וואהרמאן מציע שהרמב"ם סובר" ,דבפקועין כבר נגמרה כל ההקטרה מפאת
הקרבן שנקרב ביום והמצוה לאהדורי פוקעין הוי דין דהקטרה חדשה שנתחדשה מדין לחמו של
מזבח ואין לה שום שייכות לעבודה הקרבן שנקרב .ולפי"ז י"ל דרק עבודות המיוחדות והשייכות
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שהגזירה דקר"ש ואכילת קדשים שאינם אלא עד חצות ,אינו חלה על הקטרה
משום "שהרי מצותן ביום דוקא ודוחין את השבת כמ"ש פ' אלו דברים ,בוא
וראה כמה חביבה מצוה בשעתה וכו' .ולענין דיעבד מה יועילו חכ' אם יקצרו
הזמן כיון שאח"כ לא יקטיר .ויותר יש לחוש שיעבור הזמן הקצר משיעבור
הזמן הארוך .משא"כ באכילת קדשים שקצרו הזמן כדי שלא יבוא לאיסור כרת
בעה"ש" .ובאמת איני מבין סברתו לגבי שיטת רש"י שם אמאי לא תקנו
17
בהקטרה ,אבל עולה מדבריו שהבין כדברינו בגדר וזמני ההקטרה.
ויש להוסיף עוד הערה אחת דלפי הרמב"ן יש לקרוא הגמ' מנחות כו:
בדרך חדש ונפלא ,וגם לתרץ הקושיא שכולם מקשים על השיטה שסובר
דהקטרה כשרה בלילה דוקא היכא דהתחיל ביום .הגמ' שם אומרת דהפסוק "על
המזבח כל הלילה" מרבה עבודת לילה והגמ' דנה באיזו עבודה מרבינן" :תניא,
אין לי אלא דברים שדרכן ליקרב בלילה ,כגון אברים ופדרים ,שמעלן ומקטירן
מבוא השמש ומתעכלין והולכין כל הלילה כולה ,דברים שדרכן ליקרב ביום,
כגון הקומץ והלבונה והקטרת ,ומנחת כהנים ומנחת כהן משוח ומנחת נסכים,
שמעלן ומקטירן מבוא השמש; והא אמרת :דרכן ליקרב ביום! אלא עם בא
השמש ,שמתעכלין והולכין כל הלילה מנין? ת"ל) :ויקרא ו'( זאת תורת העולה
– ריבה" .ולכאו' הגמ' אינה מובנת בכלל ,שהגמ' אומרת דהו"א שאין לרבות
אלא הקטרה כיון דדרכן ליקרב בלילה ,אבל צ"ע ,הלא כל הדין דאפשר להקטיר
בלילה נלמד גופא מפסוק זה! ועוד מקשים האחרונים שלכאו' מגמ' זו מוכח
דלא כשיטה שהקטרה כשרה בלילה דוקא היכא שהתחיל ביום ,שהגמ' אומרת
דדברים שדרכן ליקרב בלילה ודברים שדרכן ליקרב ביום הקרבתם היא מבוא
השמש דהיינו אחר שקיעה ,ואז הגמ' שואלת איך אמרינן דדברים שדרכן ביום
מתחילין לאחר מבוא השמש והלא זה אינו יום? ומתרצת דצ"ל עם בא השמש
דהיינו קודם שקיעה .ויוצא שהגמ' אומרת בהדיא שדברים שדרכן ליקרב בלילה
הוי אחר שקיעת החמה ואפי' התחלתם הוי אחר שקיעה ,משא"כ דרכן ביום
דהתחלתם קודם שקיעה ורק ממשיכים לאחר שקיעה ,ולכאו' מוכח שבהקטרת
אברים ופדרים אינו צריך להתחיל ביום!
לאותו היום נעשין ע"י כהנים מבית אב של אותו היום משא"כ עבודות שאינן מעבודות המיוחדות
לאותו יום שיכולין להעשות גם ע"י כהנים שאינם מבית אבל של היום".
 17ושו"מ בחידושי אנשי שם ברכות ב .שלכאו' סובר כדברינו ,דאהא דאיתא במשנה שם,
"הקטר חלבים ואברים מצותן עד שיעלה עמוד השחר" ,כתב" ,אל תטעה בזה הלשון לומר
שמצוה מן המובחר להעלותן בלילה דאדרבה המצוה האמתית הוא בו ביום עצמו וכמ"ש
ההתוי"ט משמא דגמ' ברפ"ו דפסחים" ,ולשונו "מצוה האמתית" לכאו' מוכח כדברינו.
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לגבי קושיא הראשונה ,איך לקרוא הגמ' ,הדרך הפשוטה ליישב הגמ'
היא שהמילים 'דרכן ליקרב בלילה' לאו דוקא וההו"א לרבות דוקא הקטרת
איברים ופדרים ולא קומץ לבונה וכו' דהפסוק קאי על עולה ואין דברים אלו
שייך לעולה ,ואולי כך הבין רש"י שמפרש "אברים ופדרים דדרכן ליקרב בלילה
מהאי קרא גופיה נפקא בתורת כהנים" .אך לפי הרמב"ן יש לומר שהגמ' נקראת
כפשוטה ובדרך נפלא ממש .לפי הרמב"ן קודם הריבוי ד"על המזבח וכו'" כבר
ידעינן שאפשר להקטיר בלילה מהפסוק ד"לא ילין" .ולכן הגמ' אומרת דהריבוי
ד"על המזבח" מרבה דוקא דבר שכבר שייך ללילה .ובזה גם מיושב הקושיא
לעיל ,שלפי דברינו דברי הגמ' שההקטרה היא מבוא השמש דהיינו אחר שקיעה
קאי על הפסוק דלא ילין ,דלפי הרמב"ן הוי אחר שקיעה ,ומזה מרבינן דיש עוד
דין של הקטרה דמתחילין ביום וממשיכים כל הלילה) .גמ' זו עדיין קושיא
גדולה על השיטות שסוברים דאין של הקטרה שמתחילה בלילה בכלל ,אך לפי
הרמב"ן נמצא גמ' זו מדוייקת בתכלית הדיוק(.
ולפי הבנה זו בזמני וגדרי הקטרה יש לומר הבנה שלישית בגמ'
דחביבה מצוה בשעתה ודוחין שבת להקטיר ביום אע"פ שיכול לעשותו בלילה.
18
אם אמרינן דהקטרת יום היא מצות הקרבן או לפחות דין חיובי של הקרבן,
והקטרת לילה היא חיוב חדש של האמורין )או שיש דין שהאמורין צריכים
הקטרה ,או דאינו אלא מניעת האיסור דלא ילין( ,נמצא דהדין דחביבה מצוה
בשעתה היא שדוחין שבת כדי לעשות בדרך מצוה ואפי' במקום שלא יהא פסול
ויהא יכול לעשות כדינו לאחר זמן בלי דיחוי שבת .ונראה לומר שזה כונת
המאירי דעיקר מצות הקטרה ביום ולא בלילה ולכן אמרינן דחביבה מצוה
בשעתה .ואפשר שזה גם כונת הלחם משנה דמצוה בן המובחר ביום) ,אף דלשון
20 19
'מצוה מן המובחר' קצת מוזר נראה שזה הפשט(.
 18אינו ברור לי בדיוק מה ההגדרה.
 19לכאו' השיטות הסוברים דהקטרת לילה צריך התחלה ביום) ,והסברנו דלפי שיטתם הגמ'
אומרת דחמב"ש אומרת שיעשה הכל ביום ולא רק ההתחלה( ,אם אמרינן דהם סוברים כמו
שהצענו שגם הקטרת לילה היא מצות הקרבן ולכן צריך להתחילו ביום כדי לקשרו להקרבן אז
אי אפשר לומר כההבנה השלישית כיון שאין להם חילוק בדין ההקטרה עצמה בין היום
להלילה ,אלא צ"ל כהבנה א' או ב' .או דאולי יש מקום שאע"פ שיכול לקשרו להקרבן על ידי
התחלה ביום עדיין עדיף לעשות הכל ביום ,ויש לדון.
 20עיין לעיל הערה  3והערה  5ששאלנו אמאי לא אמרינן חמב"ש לגבי צלי נמי ,ולפי הבנה זו
פשוט דלא אמרינן כיון דשוה דינו ביום ובלילה.
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ולפי זה יש להבין שיטת רש"י פסחים קה :שראינו לעיל .והסברנו שם
דדברי רש"י ניחא לההבנה דחמב"ש היא כעין זריזין אבל רק מחייב קדימות
בתקופת זמן אבל לא בתוך הזמן ,ועיין לעיל שהסברנו הסברא דיהא שני זמני
הבדלה והסמך לזה מהסוגיא ד'טעם מבדיל' .ויש להדגיש שלפי מה שאמרנו
שם יוצא שהזמן הראשון )דהיינו קודם שאכל( אינו רק זמן ראשון ,אלא היא
הבדלה מעולה מהבדלה בזמן שני .ובזה יש לומר שרש"י הבין חמב"ש כמו
שאנו אומרים עכשיו .דחמב"ש אומרת שצריך לעשות המצוה בזמן הקודמת לא
משום דממהרין לעשות מצוות ,אלא משום עדיפות במצוה .ונמצא לפי זה
דחמב"ש שם לפי רש"י היא אותו החמב"ש שאנו אומרים בהקטרה ,שהמצוה
מתקיימת בשלמותה ע"י שנעשית בזמנה הראוי.
ראינו לעיל שהרמב"ם פוסק דחמב"ש בכל קרבנות )כדיוק הגרי"ז( וגם
דייקנו שמדין חמב"ש אין צורך לזרז לעשותו מיד אלא דצריך לעשותו בזמן
הקודמת ,ורק בהל' ו' הוא מביא דמשום זריזין יש צורך לעשותו מיד .והסברנו
בדרך אחת לעיל ,ולפי דברינו עכשיו יש להסביר בדרך אחרת )ואין לי הוכחה
איזהו הנכון( ,שאם חמב"ש הוא שאפי' ידחה שבת כדי לעשותו בזמן מצותו ואל
ימתין עד שיהא רק נעשית כדינו ,אז אין מזה חיוב שיעשה מיד בתוך אותו זמן,
21
אלא רק שיעשה בתוך זמן מצותו .ולכן רק על ידי זריזין יש חיוב לעשותו מיד.

 21הגמ' במנחות עב-.עב :דנה אם לומדים דחמב"ש גבי קצירת העומר שיקצור העומר וידחה
שבת או לא )פשוט שדוחה שבת ,אלא השאלה היא אם הוי משום חמב"ש או לאו( מהקטרה
דאמרינן הכי .והגמ' למסקנא אומרת דאין חבמ"ש בקצירת העומר דדוקא גבי הקטרה דשחיטה
כבר דחתה שבת אמרינן דמשום חמב"ש דוחין שבת ,וכמו שראינו לעיל אך יש לדון על ההו"א
של הגמ' שנלמוד מהקטרה לקצירה דחמב"ש .דגבי קצירה פשוט בגמ' דהזמן שיעשה אם אינו
עושה בדיחוי שבת יהא זמן שאינו מצוה אלא זמן שיכול לעשותו כדינו ויהא מועיל ,ואם
אמרינן כהבנה השלישית שאמרנו א"ש שגבי הקטרה היא בדיוק אותו דבר .אך לפי הבנת
הגרי"ז ולפי ההבנה של זריזין איך לומדים מהקטרה לקצירה ,ונראה לומר בפשיטות שיהא
קו"ח ,אם אמרינן גבי הקטרה שחבמ"ש לדחות שבת אע"פ שבזמן המאוחר עדיין יש מצוה
ממש ,אז קו"ח לקצירה שבזמן המאוחר לא יהא מצוה דיהא חמב"ש לדחות שבת.

 

 
 
מכתב אלקים )שמות כח:לח(" :והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון
הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון
להם לפני ה' ".בגמ' במנחות )כה (.למדו מכאן דהציץ מרצה על עון טומאה
בקדשים ,ונחלקו התנאים בפסחים )עז (.היאך הוה:
דתניא :ציץ ,בין שישנו על מצחו ובין שאינו על מצחו מרצה,
דברי רבי שמעון .רבי יהודה אומר :עודיהו על מצחו מרצה,
אין עודיהו על מצחו אינו מרצה .אמר לו רבי שמעון :כהן גדול
ביום הכפורים יוכיח ,שאינו על מצחו ומרצה .אמר לו :הנח
ליום הכפורים ,שטומאה הותרה בציבור .מכלל דרבי שמעון
סבר טומאה דחויה היא בציבור.
ר' יהודה ס"ל דהציץ מרצה דוקא בעודו על מצחו של כה"ג ,אבל
ר' שמעון ס"ל דמרצה אף כשהוא מונח בקרן זוית 1.ר' שמעון הקשה מכה"ג
ביוה"כ ,דנכנס לפני ולפנים בלי הציץ )דהרי אינו נכנס בבגדי זהב( ואעפ"כ ודאי
שהציץ מרצה בהיותו בקדש הקדשים .ותירץ ר' יהודה דמשם אין ראיה ,כיון
דטומאה הותרה בציבור ולכן לא צריכינן כלל להאי טעמא דריצוי ציץ ,דלא שייך
אלא היכא דטומאה דחויה בציבור ,כמבואר בסוגיא שם.
 1נחלקו הראשונים אליבא דר"י מתי צריך הציץ להיות על מצחו .רש"י )יומא ז ,:פסחים עז .ד"ה
בין( כתב דאין הציץ מרצה אא"כ היה על מצחו של כה"ג "כשאירעה טומאה על הקרבן" ,אבל
היד רמ"ה )סנהדרין יב (:כתב" :ואינו נראה בעינינו ,דבשעת טומאה מאי ריצוי איכא ,אלא
מסתברא דבשעת הקרבה קאי דמרצה על הקרבן שנטמא ברצון"] .וע"ע ברדב"ז )הל' ביאת
המקדש ד:ח( שנסתפק בזה ונטה לדעת הרמ"ה [.ונראה לבאר ,דרש"י ס"ל דהציץ מרצה ע"י
החלשת הטומאה וממילא עלתה לו ההקרבה ,ואילו הרמ"ה ס"ל דהציץ אינו מחליש את הטומאה
אלא מתקן במישרין את ההקרבה גופה .אכמ"ל לדון בשאלה זו ,אך להתאפק לא אוכל ,ואציין הא
דאיתא בפסחים )עח" (.רבי אליעזר סבר מרצה עילויה ומשוי ליה כטהור "...ועיין היטב בפרש"י
ור"ח שם ,ובליקוטי ר' בצלאל אשכנזי )פסחים כה .תוד"ה על הבשר ]שייך לתוס' פסחים טז,([:
ובספר הישר לר"ת )חלק החידושים ,סי' תק"ט( ע"פ התוספתא במעילה )א:ד(.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

206

בן ציון למפל

והנה פסק הרמב"ם )הל' ביאת המקדש ד:ח( כר' יהודה ,וז"ל ,ואין הציץ
מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו שנאמר והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני
י"י ,עכ"ל .וז"ל להלן שם )ד:טו( ,ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר,
מפני שהטומאה לא הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא עתה מפני
הדחק ,ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה צריכה ציץ
לרצות עליה ,עכ"ל .מבואר ברמב"ם דפסק כר' יהודה ואעפ"כ פסק דטומאה
דחויה בציבור ,וזה נגד סוגיה ערוכה דלעיל דר' יהודה ס"ל דטומאה הותרה
בציבור .א"כ הדרא קושית ר"ש לדוכתה ,כהן גדול ביום הכפורים יוכיח ,דאם
טומאה דחויה אז שוב צריכינן לציץ גם לפני ולפנים ,והיאך מרצה ,וצ"ע.
ובאמת בירושלמי ביומא )א:ב( איתא ,וז"ל ,אית תניי תני הציץ מרצה
על מצחו אית תניי תני אפילו בזוית מאן דאמר הציץ מרצה על מצחו והיה על
מצחו תמיד ומאן דאמר אפילו בזויות מן הדא דיום הכיפורים ,עכ"ל .והנה כאן
הביאו ראיה מכה"ג ביום הכיפורים אלא דלא תירצו דטומאה הותרה בציבור,
ודלא כהבבלי .ונראה דמזה יצא מקורו של הרמב"ם ,דפסק הן כר' יהודה והן
כמ"ד טומאה דחויה בציבור ,דהרי בירושלמי לא הא בהא תליא .ואכן ,הרמב"ם
הביא את הסיפא של הפסוק "והיה על מצחו תמיד" כמו הירושלמי ,ולא את
הרישא "על מצח אהרן ונשא" כדאיתא בבבלי )יומא ז ,(:ומוכח דאזיל בתר
הירושלמי ולא הבבלי .אלא דעדיין צ"ע ,דהרי הירושלמי לא תירץ מאומה אודות
הראיה מיוה"כ ,וטעמא בעי .ויש לעיין במה פליגי הבבלי והירושלמי ,ואמאי לא
הוכרח הירושלמי לתרץ דטומאה הותרה בציבור כמו שתירץ הבבלי.

 
וכבר עמדו על קושי זה נושאי כליו של הרמב"ם .המהר"י קורקוס )הל'
ביאה"מ ד:ז-ח( כתב דאף למ"ד טומאה דחויה בציבור אין הציץ מעכב את
הריצוי ,וז"ל ,דלעולם עונש יש בדבר וכפרה בעי ולכך ציץ מרצה ,ובודאי דהיכא
דאיכא ציץ עדיף טפי שאין צורך עוד לכפרה ולא נשאר עונש בדבר ,ומ"מ כשאין
ציץ אין מבטלין הקרבן משום כך ובוחרים מן הרע מיעוטו ,עכ"ל .אולם ,זה נגד
פשטות הגמ' והרמב"ם דבעינן ציץ לעיכובא למ"ד טומאה דחויה בציבור ,וא"כ
לא הועילו דבריו.
אחרים תירצו על בסיס דברי התוס' ביומא )ז :ד"ה מכלל( ,דהקשו על
הגמ' שם וכתבו דאף אי נימא טומאה דחויה בציבור ,הרי דביוה"כ קרבן ציבור
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דוחה את הטומאה היכא דאי אפשר ,מידי דהוה אטומאת גברי :דתנינן )פסחים
פ (:אין הציץ מרצה על טומאת הגוף ,ואעפ"כ ודאי שאם נטמא רוב הציבור
יקריבו בטומאה אף למ"ד טומאה דחויה בציבור ,וחזינן דהכי הלכתא דקרבן
ציבור דוחה את הטומאה אף בלי הציץ היכא דאי אפשר ,וא"כ הוא הדין בכה"ג
ביוה"כ דאי אפשר להיכנס עם הציץ.
המאירי )פסחים עז (.לכאורה מתרץ כן עבור הרמב"ם ,וז"ל ,ומעתה יום
הכפורים בעבודת פנים שאין שם ציץ שהרי אינו נכנס לפנים בבגדי זהב אם
אירעה שם טומאה לא נרצה וי"א שביום הכפורים מיהא הלכה כר' יהודה שלא
להצריך בה רצוי ציץ הואיל ואי אפשר ,עכ"ל .לדעה הראשונה אמנם ביוה"כ
הציץ אינו דוחה כיון שאינו על מצחו ,אבל לדעה השניה ,גם ר' יהודה מודה דאין
אנו צריכינן לריצוי ציץ "הואיל ואי אפשר" ,וזה לכאורה כמו התוס' הנ"ל.
אלא דדברים אלה לא ניתנו להיאמר ,לא בדעת הרמב"ם ולא בדעת
המאירי ,וממקום שבאת – דהנה ,התוס' הביאו ראיה לדבריהם מטומאת הגוף
דסברי דאין הציץ מרצה ואעפ"כ מביאין בטומאה ,אבל הרי הרמב"ם )הל'
ביאה"מ ד:ז( פליג על זה ,וז"ל ,אבל אינו מרצה על טומאת הנאכלין ,ולא על
טומאת האדם שנטמא בטומאה ידועה ,אלא אם כן היתה הטומאה הדחויה
בציבור שהציץ מרצה עליה ,עכ"ל .הרי מבואר דעל טומאת גברי בציבור הציץ
אמנם מרצה ,וכן כתב המאירי עצמו בפירוש )שבועות ט ,(:וא"כ אין שום ראיה
דמביאין את הקרבן היכא דאי אפשר לציץ לרצות .ומשום הכי ,על כרחינו דיש
לפרש את המאירי באופן אחר ,ולהלן נבאר.
הרדב"ז )הל' ביאה"מ שם( תירץ בניסוח אחר ,וז"ל ,קצרו של דבר ,דאין
דנין אפשר משאי אפשר ...אבל עבודת יוה"כ בפנים שא"א להיות על מצחו בכל
גוונא מרצה אעפ"י שאינו על מצחו ותלוי בסיכתא ,אלא שיהיה שלם שלא נשבר,
עכ"ל .מבואר בדבריו דהיכא דאי אפשר לציץ להיות על מצחו ,הוא מרצה גם
בקרן זוית כדעת ר' שמעון .התוס' והמאירי כתבו דלא צריכינן לריצוי ציץ היכא
דאי אפשר ,אבל הרדב"ז הרי ס"ל דבעינן הציץ לעיכובא אלא דר' יהודה מודה
לר' שמעון בכהאי גוונא ,ודברים כגון אלה לא שמענו ולא ראינו מימינו ,ומניין לו
כל זאת דאיכא תרי דיני בציץ ,וצע"ג על הרדב"ז 2.ועדיין לא עלה בידינו ביאור
הוגן לשיטת הרמב"ם והירושלמי ,ולא נחה דעתנו.
 2האור שמח )הל' ביאה"מ ד:ח( כתב אף הוא דאיכא תרי דיני ,חדא דמרצה על מצחו ועוד
דבקרבן ציבור מרצה בקרן זוית ,אבל גם דבריו מוקשים ולא נראים בעינינו ,ועיי"ש.

208

בן ציון למפל

 
בטרם נבאר את ריצוי הציץ ,שומה עלינו לדון ביחס שבין הציץ לבין
קדושת כה"ג .דהנה איתא בגמ' )זבחים יז ,(:וז"ל ,בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם
עליהם ,אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם ,עכ"ל הגמ' .אבל נראה דמלבד דין
זה אשר נוהג בכל הכהנים ובכל הבגדים למיניהם ,לציץ איכא מקום מיוחד
ביצירת קדושתו העליונה של הכה"ג.
דהנה ,משמע בקידושין )נו (.דינאי המלך לבש את הציץ גם מחוץ
למקדש וגם שלא בשעת עבודה ,וכלל אצלנו דכהאי גוונא אסור 3,והתוס' )שם
ד"ה הקם להם( הביאו את דעת ר"ת ,וז"ל ,ומפרש רבינו תם דדוקא ציץ משום
דכתיב בו )שמות כח( והיה על מצחו תמיד משמע דמותר שלא בשעת עבודה אבל
בשאר בגדים לא ,עכ"ל .ותמה עליו הריטב"א ביומא )ז :ד"ה מי לא בעי( ,וז"ל,
דקדק מכאן ר"ת ז"ל שהציץ מותר לכהן גדול אפילו במדינה ...ואינו מחוור דהיכי
מקילין בציץ נזר הקדש טפי מבגדי כהן הדיוט ,וכל כי האי גוונא תמיהא רבה היא,
עכ"ל .ונראה לבאר דעת ר"ת ,דהציץ אינו רק חדא מבגדי העבודה אלא מהווה
חלק מעצם קדושתו של הכה"ג ,וזהו הך דינא ד"על מצחו תמיד" דבלי הציץ עצם
קדושתו נעשית פגומה ועלובה ,ולכן דוקא משום חומרתו של הציץ וחשיבותו
הוא רשאי להניחו בכל עת כיון דכך דינו של כה"ג דנזר הקדש תמיד על מצחו,
4
וזוהי גדולתו וכך היא תפארתו.
ועוד ראיה דלבישת הציץ מהווה חלק מעצם קדושתו של הכה"ג ,דהנה
בגמ' ביומא )ה-:ו (.שו"ט כיצד הלביש משה את אהרן ובניו הכהנים לראשונה,
ונחלקו רש"י והריטב"א בפירוש הסוגיא ,וכתב הריטב"א שם )ו .בבת אחת( ,וז"ל,
 3עיין ברש"י ותוס' ובשאר ראשונים שם ,ואכמ"ל.
 4ודברים אלה מסתברים דוקא בדעת ר"ת ,דהרי הוא ניהו דס"ל ,יותר משאר הראשונים ,דבגדי
כהונה הם חלק מקדושת כהונה וגם דהציץ הוי מבגדי כהונה .דהנה ,בהגהות מרדכי )גיטין סי'
תס"א( מסופר דר"ת ס"ל דבזמן שאין בגדיהם עליהם אין קדושתם עליהם אף לענין הדין
ד'וקדשתו' ,וזה חידוש עצום .ועוד ,בתוס' בנזיר )נד :ד"ה ת"ש( לגבי דין חרב כחלל איתא,
וז"ל ,ואור"ת דתכשיטי כלי מתכות שפיר מיקרו בגדים כדכתיב בבגדי כהונה )שמות כח( אלה
הבגדים אשר יעשו וחשיב ציץ ,עכ"ל .הרי דר"ת ס"ל דהציץ חשיב בגד ,ועיין למשל רבנו בחיי
)שמות כח:לו( דחולק ,וז"ל ,והנה הציץ הוא מכלל שמונה בגדי כהונה ואינו בגד אבל הוא
תכשיט ,ומה שיזכירו רז"ל תמיד :שמנה בגדי כהונה ,הם הולכים אחר הרוב כי השבעה מהם
הם בגדים שהכהן גדול מתלבש בהם ,עכ"ל .עכ"פ ,נמצאנו למדים דלדעת ר"ת הציץ הוי בגד,
ובגדי כהונה מקדשים את הכהן ,וא"כ אתי שפיר דברינו דהציץ מקדש את הכה"ג ולכן יכול
להניחו בכל שעה.
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ונראה מדברי רש"י דלמאן דאמר בבת אחת ,הלביש לאהרן כל בגדיו ואפילו בגדי
כהן גדול חוץ מן האבנט ואחר כך הלביש לכל אחד בגדיהם בזה אחר זה חוץ
מאבנט ,ואינו נכון – כי היאך ילביש לאהרן שאר בגדי כהונה גדולה קודם שיהא
מלובש מכל ארבעה בגדי כהן הדיוט ,עכ"ל הריטב"א .הרי הקשה הריטב"א דאי
5
אפשר דהלביש את אהרן בבגדי כה"ג קודם שיהא מלובש בכל בגדי כהן הדיוט.
אך דא עקא ,גרסינן בירושלמי )יומא א:א( ,וז"ל ,אמר רבי חנינה ציץ
ומצנפתו של אהרן קודם לאבניטן של בנים ,עכ"ל הירושלמי .הרי מפורש
בירושלמי דהלביש את אהרן בציץ קודם בגדי כהן הדיוט דיליה ,וזה נגד
הריטב"א ,וכן הקשה הגרעק"א בגליון הש"ס שם .אלא דיש לתרץ ולבאר את
הירושלמי ,דציץ שאני מכל שאר בגדי כהונה ולא הוי בגד בעלמא לעבודה,
וכדחזינן לדעת ר"ת דאפשר להניחו גם שלא בשעת עבודה ובגבולין כיון
דלבישתו מהווה חלק מעצם קדושתו ,ומשו"ה אפשר להקדים את הציץ גם לבגדי
כהן הדיוט ,משא"כ שאר הבגדים דהוו רק בגדים בעלמא וע"כ שייך הסדר
לגבייהו.
ונראה לבאר עוד ,דהציץ מקדש את הכה"ג בכך דהוא קובע את נוכחותו
של הכה"ג בתוך המקדש גם כשהוא נמצא מחוץ לו ,ולכן ס"ל לר"ת דמותר
לכה"ג להניח את הציץ במדינה ושלא בשעת עבודה .דהנה ,הרמב"ם פסק דחלק
מקדושתו של הכה"ג היא להיות במקדש ,וז"ל )הל' כלי המקדש ה:ז( ,ובית יהיה
לו מוכן במקדש והוא הנקרא לשכת כ"ג ,ותפארתו וכבודו שיהיה יושב במקדש
כל היום ,ולא יצא אלא לביתו בלבד בלילה או שעה או שתים ביום ,עכ"ל .ונראה
דקדושה זו קשורה דוקא לבגדי כה"ג ,דהרי נקט הרמב"ם בלישנא "תפארתו
וכבודו" וזה כמאמר הכתוב )שמות כח:ב( "ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד
ולתפארת" ,וכדהביא הרמב"ם במצוות לבישת בגדי כהונה )סה"מ עשה ל"ג(,
ועיי"ש.
ולא זו בלבד ,אלא דגם כשהוא יוצא מן המקדש חשיב ע"פ דין כבתוך
המקדש ,וכדפסק הרמב"ם בהל' ביאה"מ )א:י( ,וז"ל ,כשם שאין הכהנים מוזהרין
 5ונראה לפרש דרש"י והריטב"א פליגי בעצם יסוד קדושתו של הכה"ג ,דאליבא דהריטב"א
הכה"ג הוא בעצם כהן הדיוט רק עם תוספת קדושה ,ולפיכך לא יתכן דהלבישו בבגדי כה"ג
לפני בגדי כהן הדיוט ,דהרי אין להקדים את התוספת לפני העיקר ,כי לא ייעשה כן במקומנו
לתת הצעירה לפני הבכירה .אבל רש"י ס"ל דקדושת כה"ג שאני בעצם יסודה מקדושת כהן
הדיוט ,ולא הוי בכלל מאתיים מנה ,ולכן אפשר להקדים בגדי כהן גדול לבגדי כהן הדיוט.
וראוי להאריך בענין זה אבל לא ייעשה כן במקומנו.
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בן ציון למפל

על היין אלא בשעת ביאה למקדש כך אין אסורין לגדל פרע אלא בשעת ביאה
למקדש ,בד"א בכהן הדיוט אבל כהן גדול אסור לגדל פרע ולקרוע בגדיו לעולם,
שהרי תמיד הוא במקדש ולכך נאמר בו את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום,
עכ"ל .מבואר דהכה"ג חשיב תמיד במקדש ,וע"כ אסור בקריעת בגדים ופריעת
6
ראש לעולם.
ונראה דחלק מקדושת הכה"ג כנמצא בפנים ובתוך המקדש נובע דוקא
מן הציץ ,וכן אומר הרמב"ם במורה הנבוכים )ח"ג פרק מ"ז( בדברו על טעם
איסור הטומאה לכהנים ,וז"ל ,ולרוב הצורך להיות כהן גדול במקדש תמיד,
לאמרו והיה על מצחו תמיד ,הוזהר מלטמא למת כל עקר ואפילו לאלו הקרובים,
הלא תראה איך זאת האזהרה אינה כוללת הנשים ,בני אהרן ולא בנות אהרן ,מפני
שאין הנשים צריכות בהקרבה ,עכ"ל .הנה הביא רבנו את הפסוק לגבי הציץ
להוכיח שהכה"ג חייב להיות במקדש תמיד ,והדברים כמעט ומקשים על עצמם,
דמה ענין האי להאי? אלא דע"פ דברינו נראה לומר ,דהאי הלכתא דקדושתו של
הכה"ג מחייבא ליה להיות במקדש קשורה דוקא לציץ נזר הקדש ,כיון דהציץ
מקדש את הכה"ג לענין המקום אשר זהו גופא חלק מעצם הקדושה המיוחדת
לכה"ג ,וכדחזינן דזה הוי דין מיוחד בכה"ג דצריך להיות במקדש ,ולכן ראה
הרמב"ם לנכון להביא את הפסוק הזה לומר דהוא חייב להיות במקדש ,וכמשנ"ת.

 
נמצאנו למדים ,דהציץ אינו רק בגד בעלמא אלא הוא מקדש את הכה"ג
ומהווה חלק מקדושתו ,וכמו שביארנו .ולאור כל הני מילי דלעיל ,אפשר לחזור
ולדון בריצוי ציץ .הנה ר' יהודה ס"ל דמרצה רק כשעודהו על מצחו ,ויש לשאול
– מאי טעמא? והנראה ,דר' יהודה סבר דבאמת לא הציץ מרצה אלא הכה"ג
בכבודו ובעצמו מרצה ,אבל הכה"ג צריך להיות מלובש בציץ על מנת להיות
מקודש לגמרי ובר ריצוי .וכולי האי כתב רחמנא )שמות כח:לח( "ונשא אהרן
את עון הקדשים" ,ומקרא מלא דיבר הכתוב ,ואמור מעתה – אהרן עצמו נושא את
עון הקדשים ,ואילו החפצא של הציץ אשר מונח על מצחו אינו אלא הכשר
בעלמא שמקדש את הכה"ג .וממילא ,ודאי וודאי שהציץ אינו מרצה בקרן זוית,
כיון דהריצוי מתקיים ע"י הכה"ג ,והכה"ג אינו בקדושתו לגמרי כל עוד אין הציץ
על מצחו.
 6וע"ע בעניינים אלו ברמב"ם )הל' כלאים י:לב( וברדב"ז שם; שו"ת בית הלוי )א:ג(; שיעורי
הגרי"ד על ענייני סת"ם סי' כ"ט ,וקונטרס עבודת יוה"כ לגרי"ד דף יא ,:ואכמ"ל.
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אבל במה הדברים אמורים ,דוקא בשאר ימות השנה ,אבל ביוה"כ הרי
הכה"ג מקודש להפליא ע"י ז' ימי הפרשה וה' טבילות וי' קידושין וכל עבודת
היום אינה כשרה אלא בו ונכנס לפני ולפנים ויוצא בשלום בלי פגע ,וממילא אינו
צריך כלל את הציץ לקדשו ,דמקודש ועומד הוא .ונראה דכך יש להבין את
הרמב"ם והירושלמי ,וממילא אפשר לומר הנח לכהן גדול ביוה"כ שקדושתו
תמימה ושלמה גם בלי הציץ ,ולכן בעצם היום הזה הכה"ג מרצה בלי הציץ,
וכדבר ה' "ונשא אהרן את עון הקדשים".
והנה בתו"כ )אחרי מות ,פרשה א' א:ט( איתא ,וז"ל ,בתוך שנאמר בציץ
והיה על מצחו תמיד לרצון לפני ה' יכול יכנס בו לפניי ולפנים תלמוד לומר בד
ולא בציץ ,עכ"ל .הרי דאיכא מיעוט דאי אפשר להיכנס לפני ולפנים מלובש
בציץ 7,ונראה לפרש על פי דרכנו ,דביוה"כ כאשר הכה"ג נכנס לפני ולפנים אין
קדושתו זקוקה לציץ כלל .ואולי כך יש לבאר את דברי המאירי הנ"ל ,וז"ל ,וי"א
שביום הכפורים מיהא הלכה כר' יהודה שלא להצריך בה רצוי ציץ הואיל ואי
אפשר ,עכ"ל .ויש לבאר דבריו דהכה"ג עצמו מרצה גם בלי הציץ הואיל ואי
אפשר ,דהיינו שהוא מופקע מדינא דציץ דוקא מפני שביוה"כ הוא נכנס לפני
ולפנים וע"כ קדושתו אינה זקוקה להכשר דקידוש ע"י הציץ כדי לשאת את עון
8
הקדשים ,וכמשנ"ת.
 7המקדש דוד )קדשים לו:א( הקשה ,דמדוע אין הכה"ג יכול להיכנס לפני ולפנים עם הציץ,
דהרי אין בו משום ייתור בגדים ד"הא ציץ לאו בגד הוא שהוא של זהב" )וזה כרבנו בחיי ,ולא
כר"ת ,עיין לעיל הערה  ,(4ותירץ ע"פ התו"כ דאיכא מיעוט מיוחד.
 8ביארנו שהרמב"ם פסק כוותיה דהירושלמי ,דאין קושיה בכלל מיוה"כ כיון דבדרך כלל
הכה"ג מרצה והציץ אינו אלא הכשר דמקדש את הכה"ג ,והרי ביוה"כ לא בעי ציץ לקדשו .ויש
להוסיף בזה ע"פ הא דאיתא בהמשך הירושלמי )יומא א:ב( ,וז"ל ,רבי יוסי בי רבי בון בשם רבי
יהושע בן לוי :בכל יום כהן גדול מתלבש בכליו ובא ומקריב תמיד של שחר אם יש שם נדרים
ונדבו' הו' מקריבן והולך בתו' ביתו ובא ומקריב תמיד של בין הערבים ובא ולן בלישכת
פלהדרין .רבי עוקבה בשם רבי יהושע בן לוי :לא היה עושה כן אלא בשבתות ובימי' טובי'...
מאן דאמר הציץ מרצה על מצחו מסייע לרבי יוסי בי רבי בון ,מאן דאמר אפילו בזויות מסייע
לרבי עוקבה ,עכ"ל הירושלמי.
ופירש הטורי אבן )חגיגה יז (.וז"ל ,מ"ד הציץ מרצה על מצחו מסייע לר"י בר בון פי' כיון
דאינו מרצה כשאינו על מצחו בע"כ צריך לעבוד בכל יום כדי שיהיה הציץ מרצה על טומאת
הקדשים ומ"ד אפי' בזווית מסייע לר"ע פי' כיון דאפי' אינו על מצחו מרצה א"צ לעבוד בכל
יום ,עכ"ל .ומשמע מדבריו דלמ"ד הציץ מרצה על מצחו בעינן גם דיעבוד הכה"ג ,ולא די
בלבישה גרידא ,ולפי דברינו בדעת הירושלמי דהכה"ג מרצה ולא הציץ ,דברים אלה מתיישבים
כמין חומר.

 

 
 
המשנה בפסחים פג .קובעת שכשחל ט"ז ניסן להיות בשבת שורפין את
הנותר של קרבן פסח בי"ז לפי ששריפת נותר אינה דוחה שבת ויו"ט .הגמ'
בפסחים דף פג :דנה בענין" :חל ששה עשר וכו' .ואמאי? ניתי עשה וידחי לא
תעשה!  ...אביי אמר :אמר קרא עלת שבת בשבתו ,ולא עולת חול בשבת ,ולא
עולת חול ביום טוב".
נעיין בשיטת אביי :לכאו' לפי הבנה פשוטה בגמ' אביי סובר שדרשת
"ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב" מייחסת גם לשריפת נותר .אבל
מהפסוק עצמו – "עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה" – אין הכרח לומר
כן ,ואפשר להבין שהפסוק מדבר רק על הקרבת הקרבן .מנין לאביי ששריפת נותר
כלולה בדרשה זו? רש"י לכאו' מרגיש בשאלה זו ומסביר שהגמ' לומדת מכ"ש
שאין שריפת נותר דוחה שבת .שרש"י שם )ד"ה ולא עולת חול( כותב" :אלמא
אפילו הקטר עולה אינו דוחה יום טובוכל שכן שריפת פסול שלה ,ופסח קרבן
של חול הוא ,דזריקת דמו בארבעה עשר ,ואין יכול להקטירו בלילה"...
אבל צ"ע בשיטתו שאין אותו כ"ש מופיע בגמ' ,ובפשטות אפשר להבין
שהגמ' סוברת ששריפת נותר כלולה בעצם המונח "עלת שבת בשבתו" ,כלומר
שתופסת מקום במערכת עבודת הקרבן ,ובע"ה נראה תוקף הבנה זו .ואפי' לדעת
רש"י – אע"פ שאין הפסוק מייחס ישיר לשריפת נותר – עדיין קיים קשר מסויים
בין תהליך העבודה לשריפת נותר ,והדברים צ"ב ,שא"א להביא כ"ש משני ענינים
1
שאינם עולים בחדא ביקתא.
ואולי אפשר לומר שרש"י מבין מתוך דברי הגמ' שיש קשר הדוק בין
שריפת נותר לשאר חלקי העבודה .ומתוך כך הכ"ש בין שני ענינים אלו מוצדק.
ונעיין בגדר מצות שריפת נותר כדי להבין דברים אלו.
 1ויתכן שהכ"ש הוא מוצדק מתוך ששריפת נותר הוא דבר יותר קל מהקטרה אבל קושייתי
מבוססת על ההנחה שכ"ש מניח שיש קשר מסויים בין שני הנידונים.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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כתוב בתורה בענין נותר קדשים בויקרא פרק ז פסוק יז "והנותר מבשר
הזבח ביום השלישי באש ישרף" .וכתוב באותו פרק בפסוק יט בענין שריפת
קדשים שנטמאו "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל
טהור יאכל בשר" .ובע"ה נראה היחס בין שתי מצוות הללו ,אבל בקשר לשריפת
נותר עצמה הרמב"ן בפירושו על התורה )ויקרא ז:יז( כותב:
יאמר כי הנותר מבשר הזבח ,שלא נאכל ביום הקריבו וממחרת,
ישרף באש ביום השלישי בבקר .זהו שאמרו )זבחים נה א(
נאכלים לשני ימים ולילה אחד ,כי בלילה השני אינו נאכל ולא
נשרף ,כי הצריך הכתוב לשריפת פסולי המוקדשין הללו
שתהיה ביום. ,
מבואר שהרמב"ן רואה קשר הדוק בין שריפת נותר להקרבת כשרים.

2

יתכן שדרישת יום דוקא בשריפת נותר הוא בגין שיש לשריפת נותר דיני
עבודה .וזה מובן מתוך הגמ' ביומא )כז (:שאומרת:
אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן :זר שסידר את המערכה חייב.
כיצד הוא עושה פורקה וחוזר וסודרה .מאי אהני ליה אלא
פורקה זר ,וסודרה כהן .מתקיף לה רבי זירא :וכי יש לך עבודה
שכשירה בלילה ופסולה בזר? ולא? והרי אברים ופדרים! סוף
עבודה דיממא היא.
ר' זירא מקשה על הנחת הגמ' שיש עבודה שזמנה בלילה אבל עדיין
פסולה בזר .ולכאו' מהבנה פשוטה מקושית ר' זירא נראה שדבר שאפשר לעשות
בלילה חסר שם עבודה ,ומכש"כ לא יתכן שעבודה שכשרה בלילה תהיה פסולה
בזר .וכן הבינו התוס' ישנים על אתר )ד"ה וכי יש( שבביאור קושיית ר' זירא
כותבים "דפשיטא ליה שאין עבודה חשובה אלא של יום" ,ולכאו' זאת אומרת
3
שלדין יום יש מעמד משמעותי בתוך הגדרת עבודת הקרבנות.
 2ועיין בקובץ קול צבי ח' במאמרו של הרב ארי זץ על הבנת הקטרה ומעמדו בתוך מערכת
העבודה.
 3ויתכן שהתוס' סוברים שאם העבודה כשרה בלילה ,שם העבודה שלה עדיין קיים אבל חסר
שם עבודה חשובה.
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אלון עמר

לדעתי אותה הבנה של שריפת נותר – כחלק מתהליך ההקרבה – יוצאת
מתוך דברי החינוך .הרמב"ם )מצוה צ' וצ"א( והחינוך )מצוה קמ"ג וקמ"ו(
בעקבותיו מונים שתי מצוות נפרדות משני הפסוקים הנ"ל בענין שריפת קדשים:
מצוה לשרוף נותר קדשים ,ומצוה לשרוף קדשים שנטמאו .החינוך כותב שם
רשימה שלימה שכוללת כל דברים הנשרפין – נותר ,קדשים שנטמאו ,ערלה,
וכלאי הכרם ועוד אחרים .ואע"פ ששריפת נותר כבר נכללה באותה רשימה ,הוא
כותב מצוה נפרדת )מצוה קמ"ג( לשרוף נותר קדשים .החינוך מדגיש שני הבדלים
חשובים בין מצות שריפת נותר למצות שריפת קדשים טמאים .אחד מההבדלים
האלו הוא דין יום שנמצא אצל שריפת נותר בלבד.
החינוך כותב ," :שנאמר ]ויקרא שם[
ביום השלישי באש ישרף .ואע"פ שהשלמים אסורין באכילה מתחילת ליל שלישי
אין שורפין אותם אלא ביום".
המנחת חינוך )שם סימן ב( מעיר שלפי החינוך שריפת נותר צריך להיות
ביום בנגוד לשריפת קדשים טמאים .4המנח"ח שם מדייק ג"כ בלשון הרמב"ם
שהוא סובר שיש חילוק בין שריפת נותר )וגם פיגול שהוא בכלל נותר( לקדשים
טמאים בדין יום .בהלכות פסולי המוקדשין פרק יט הלכה ה לגבי דרישת יום
לשריפה הרמב"ם כותב רק נותר ופיגול ומשמיט טמא ואילו בקשר לדין שאין
שורפים קדשים ביו"ט גם טמא בכלל .ואולי חילוק זה מציין הבדל יסודי בין שתי
מצוות אלו גם בדעת הרמב"ם 5.וחילוק זה מוכיח ששריפת נותר חשובה עבודה
לעומת שאר שריפות קדשים.
 
ובנוסף לדין יום ,החינוך מציין הבדל אחר בין שתי מצוות אלו .שכותב
באותה מצוה )קמג(" :ונוהגת בזמן הבית  , וכהן
שעבר ולא שרף הנותר ביטל עשה ,ועבר על לאו דלא תותירו ,אבל אין לוקין על
לאו זה לפי שאין בו מעשה".
המשנה למלך )מובא בגליוני המנח"ח( מעיר שהחינוך מחלק בין מצות
שריפת נותר לשריפת קדשים טמאים :בשריפת נותר החינוך כותב "ונוהגת בזמן
הבית בזכרי כהונה ,כי להם העבודה" ,בנגוד למצות שריפת קדשים טמאים
 4ועיין בשו"ת נו"ב או"ח מהדו"ת סימו צו שדייק כך מלשון הרמב"ם.
 5ועיין לקמן בדעת הגר"מ בדברי הרמב"ם.
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שאפשר לקיימו ע"י זר 6.וממילא זאת אומרת ששריפת נותר – לעומת שריפת
קדשים טמאים – כלולה בעבודה .ודברי החינוך מוכיחים על הבנתנו של שריפת
נותר ,ואפשר לראות את הבנה זו כבסיס לדברי הגר"מ דלקמן.


דברי הגר"מ סולובייצ'יק 7באותו ענין תומכים דברינו .הרמב"ם בהל'
קרבן פסח )פרק א הלכה ז( כותב" :המניח אמורים ולא הקטירן עד שלנו ונפסלו
בלינה הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר ולא ילין חלב חגי עד בקר ,ואע"פ שעבר
אינו לוקה לפי שאין בו מעשה" .ובפרק י הלכה יא שם קובע" :צריך אדם להשתדל
שלא ישאיר מבשר הפסח עד בקר שנאמר לא תותירו ממנו עד בקר ,וכן בשני נאמר
לא ישאירו ממנו עד בקר ,ואם השאיר ממנו בין בראשון בין בשני עבר בלא תעשה,
ואינו לוקה על לאו זה שהרי ניתק לעשה שנאמר והנותר ממנו באש תשרופו".
ונושאי הכלים )כ"מ ומל"מ שם( מקשים למה שנה הרמב"ם הטעם
בשתי ההלכות הללו למה אין לוקין ,שביחס להלנת אמורים אין לוקין בגין שאין
בו מעשה ,וביחס להשארת בשר הפסח אין לוקין בגין שמדובר בלאו הניתק
לעשה? הגר"מ מציע שבנותר בלבד מקיימים עשה בשריפתו ,אבל בשריפת
אמורים "דין שריפה שלו הוה רק משום הך דינא דכל שבקדש פסול הוי
בשריפה" .אע"פ שמדובר ביחסו של שריפת נותר לשריפת אימורים ,יוצא מתוך
דבריו ששריפת נותר אינה נכללת בתוך דין שריפה של שאר פסוה"מ.
הגר"מ ממשיך לחלק בין שריפת נותר לשריפת קדשים טמאים :הרמב"ם
פוסק בהל' פסולי המוקדשין פרק יט הלכה א שיש מצות עשה "לשרוף כל
הקדשים שנטמאו" .הגר"מ מקשה בעקבות הגמ' בזבחים דף לג שמביאה דעת
ר"ל שטמא שנגע בקודש לוקה .ולמה אין לומר – בדוקא לשריפת נותר – שיש
כאן לאו הניתק לעשה ,שהרי מצוה לשרוף קדשים שנטמאו ,ולמה הנוגע בקודש
לוקה? הגר"מ מתרץ שאין דין לאו הניתק לעשה אא"כ העשה קשור לעצם הלאו,
כמו בשריפת נותר ,ששם "דין שריפה גופא הוי חלות דין של נותר" .הוא מוכיח
כן משום שבשריפת נותר קיימים חיובים שונים במעשה השריפה עצמו ,שאינם
קיימים בשריפת שאר פסולי המוקדשין .לכן ,בשריפת קדשים טמאים אין דין לאו
8
הניתק לעשה בגין ששם מדובר בשריפה כללית של כל פסולי המוקדשין.
 6כמבואר בחינוך מצוה קמו.
 7דברי הגר"מ נמצאים בחידושי הגר"מ הלוי עמ' קיג.
 8ועיין בחידושי הגרי"ז )תמורה ד (:שהביא את דברי הגר"ח ביישוב דברי הרמב"ם.
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וע"פ דברינו מובנים החילוקים שאליהם מתיחס הגר"מ :בשריפת נותר
מדובר בחלק מתהליך ההקרבה ,ובעקבות מעמדה כחלק מעבודת הקרבנות ,יש
לה דינים שונים כמו הקרבה ביום ,ושריפה ע"י זכרי כהונה ,והיא לאו הניתק
לעשה ,לעומת מצות שריפת קדשים טמאים .ונוסף לנ"ל הבנת שריפת נותר כחלק
מתהליך העבודה יעזור לנו להבין כמה ענינים אחרים.


ואפשר לומר שהרמב"ן אזיל לשיטתו )בשיטתו הנ"ל( בהשגותיו על
הרמב"ם בספר המצות שרש י"ב .הרמב"ם )מצוה פט( מונה מצוה לכהנים לאכול
בשר חטאת ואשם .הרמב"ן משיג על שיטתו:
"והכלל בכל חלקי הכהנים מן הקרבנות שהן מתנות שנתן
השם יתברך לאהרן ולבניו שיהיו זוכין בהן משלחן הגבוה שנ'
הנה נתתי לך וגו' .והנה הם חלק מחלקי מלאכת הקרבנות
שצוה בהם מי יאכלם ולמי יהיו וכפרתם תלויה ...והנה הם
קרבן ממש".
הרי הרמב"ן מוכן להרחיב "מלאכת הקרבנות" לכלול אפי' אכילת
הכהנים – ש"הנה הם קרבן ממש" ,ואע"פ שהרמב"ם מסרב לפרש כן .וייתכן
שהרמב"ן עושה כמו כן בשריפת נותר .כלומר ,הוא מבין שבהקשר שקיים נותר
מבשר קדשים ,שריפת אותו נותר כלול ב"מלאכת הקרבנות" ,וממילא דורש
שריפה ביום "כמו שהקרבת הכשרים ביום".
ואין להקשות 9שאם כך הוא הסבר דבריו ,למה הרמב"ן אינו משיג על
מצות שריפת נותר שהרמב"ם מנה כמצוה נפרדת? למה אינו סובר ששריפת נותר
כלולה במצות הקרבת הקרבנות הנ"ל? שהרי המשנה למלך )דרך מצותיך חלק
ראשון ,בספר המצוות מהדורת פרנקל עמ' תכ( מזהה כמה וכמה חריגות לכללו
של הרמב"ן שמוזכר בהשגותיו לשרש י"ב:
"והקרוב אלי יותר שנמנה כל מעשה הקרבנות אחת אין הפרש
לכהן בין שיעשה חטאת ואשם או עולה ושלמים ונצטוו כל זרע
אהרן בעבודתם מצות עשה אחת שנאמר )קרח יח ז( ועבדתם
עבודת מתנה אתן את כהונתכם ,ירצה לומר תעבדו בכל עבודת
 9מרדכי שיכטמן העיר לי את שאלה זו.
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הכהונה כי היא עבודה ומתנה עבודה לי ומתנה לכם שיש לכם
בה שכר כאשר תקחו מן השלחן הגבוה יתברך".
הרמב"ן מונה כמצוות נפרדות על כל קרבנך תקריב מלח )עשה סב( ,לא
תבנה גזית )עשה עט( ,שלא יבדיל בחטאת העוף )לא תעשה קיב( .והמל"מ מניח
קושיתו ב"צריך אצלי תלמוד" .ואנו מוכרחים לומר שיש שיקולים אחרים בדעת
הרמב"ן במנין אותן המצוות ,שאע"פ שהן שייכות לתהליך ההקרבה ,עדיין יש
למנות אותן כמצוות שונות.
לאור הבנת שריפת נותר כחלק מתהליך ההקרבה יתכן שאפשר לתרץ
קושיית הגרי"פ )רס"ג ,מצוה קטו ,עמוד שסא( :הגמ' בפסחים )פב (:כותבת שדין
שריפת קדשים פסולים בין בקדשי קדשים ובין בקדשים קלים נלמד מהלמ"ס.
מתוך כך הגמ' מקשה על הפסוק "בקדש באש תשרף" שכתוב לגבי חטאת  -הלא
הפסוק מיותר ,שכבר למדנו מהלמ"ס שכל פסולי קדשים נשרפים? הגרי"פ מקשה
למה הגמ' אינה שואלת אותה שאלה לגבי נותר ,שהרי כתוב בתורה "ביום
השלישי באש ישרף" ,ומכיון שיש הלמ"ס שלימדה שכל פסולי המקודשים
בשריפה הלא גם אותו פסוק מיותר? על פי דברינו יש לומר שהפסוק של שריפת
נותר מלמד שיש לשריפת נותר מעמד בתוך תהליך ההקרבה ודינה שונה משאר
פסולי המוקדשים שנלמדים מהלמ"ס.
ועוד אפשר לבאר על פי דברינו את דברי תוס' בתמורה )ד :(:בגמ' )שם(
מבואר שיש מחלוקת בין ר' יהודה ור' יעקב למה אין לוקין על לאו ד"לא ישאירו
ממנו עד בקר" .ר' יהודה מבין שמדובר בלאו שניתק לעשה של מצות שריפת נותר
ור' יעקב סובר שמדובר בלאו שאין בו מעשה ולכן אין מלקות .הגמ' ממשיכה
ומקשה על שיטת ר' יעקב ,שהרי עדיין יש פסוק שמחייב שריפת נותר ,ואם
הפטור ממלקות כבר נלמד מכיון שמדובר בלאו שאין בו מעשה ,מה הפסוק בא
ללמדנו? תוס' )ד"ה ורבי יעקב( מקשים "ואם תאמר הא איצטריך להורות לנו דין
שריפה "...ועיין שם בתירוצם .ומקשים האחרונים 10בקושיית תוספות שהרי דין
שריפה של כל קדשים פסולים נלמד מהלמ"ס ופסוק זה עדיין מיותר .וע"פ דברינו
שיש לשריפת נותר דינים מיוחדים וחלות מיוחדת בעקבות מעמדו כחלק מתהליך
ההקרבה מובן למה ההלמ"ס שלמדה על שריפת קדשים פסולים אינה כוללת גם
את שריפת נותר מכיון ששריפת נותר היא חלוקה משאר שריפות.
ומתוך הדברים הנ"ל ראינו שדין שריפת נותר כחלק מתהליך ההקרבה
מובן היטב והבנה זו מבוססת על דברי הראשונים העוסקים בענין.
 10ועיין בשפת אמת )שם ד"ה והנותר( שמתרץ את קושיית התוס' באופן זה.

 


תנן )פסחים צ" (:האונן והמפקח את הגל וכן מי שהבטיחוהו להוציאו
מבית האסורים והחולה והזקן שהן יכולין לאכול כזית שוחטין עליהן על כולם.
אין שוחטין עליהן בפני עצמן שמא יביאו את הפסח לידי פסול .לפיכך ,אם
אירע בהם פסול ,פטורין מלעשות פסח שני".
מבואר במשנה שאפשר לשחוט פסח בשביל אונן רק אם אחרים מנויים
על הפסח עמו אבל אם רק הוא נמנה על הפסח אז חוששין שמא יטמא למתו
ומפני זה הפסח יבא לידי נותר כי אין מי לאוכלו.
תוספות )ד"ה האונן( כתב שהמשנה מדברת רק כשנעשה אונן אחר
חצות ,וז"ל" :כגון שמת לו מת אחר חצות שכבר חל עליו חיוב פסח ,אבל קודם
חצות חל עליו אנינות כדאמר במי שהיה טמא )פסחים צח ."(.מבואר בתוספות
שאונן יכול להביא פסחו רק אם חל עליו חיוב פסח קודם אנינות אבל אם כבר
חל עליו אנינות ,אסור .לכן ,משנתנו ,שמדברת על אונן המביא פסח ,מוכרחת
להיות רק כשאנינות חל עליו אחר חצות.
לראיה תוס' מביא את הגמרא לקמן )צח (.שאומרת" ,המפריש את
פסחו ומת ,אם בנו ממונה עמו יביאו לשום פסח .אין בנו ממונה עמו ,יביאו
לשום שלמים" .ר"ל ,אם הבן היה ממונה עם האב ,אז הבן מביאו לשום פסח.
הגמ' ממשיכה ומקשה" ,דמית האב אימת? אילימא דמית קודם חצות ,בנו
ממונה עמו יביאנו לשום פסח? הא חלה אנינות עילויה מעיקרא!" תוספות
רוצה להוכיח מזה שאונן אינו יכול להביא פסח אם חלות האנינות היתה קודם
חצות ,קודם חלות חיוב הפסח .נראה שתוספות מבין שזה מחמת דין באנינות
שאונן אינו יכול להביא קרבנות כשאנינות חלה עליו קודם חצות .לכן המשנה
בדף צ' ע"ב ע"כ צריכה להיות כשהוא נעשה אונן אחר חצות.
ברם רש"י חולק על הבנת תוספות לגבי הסיבה שאין האונן יכול
לשלוח הפסח בגמרא שלנו .לפי רש"י הגמ' מדברת במצב שרק הבן בלבד היה
מנוי על הפסח ,ומפרש שהגמרא לפי הסיפא של המשנה בדף צ' ע"ב ,שאומרת
שאם אין אדם אחר ממונה על הפסח מלבד האונן ,אין מניחים לו לשחוט .לכן
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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הוא פירש שהסיבה שאין האונן יכול להביא פסחו כשנעשה אונן קודם חצות
היא משום חשש שמא יטמא האונן למתו ,אותו חשש של הסיפא של המשנה
בדף צ' ע"ב .הוא מסביר שהחילוק בין קודם ואחר חצות הוא שקודם חצות,
שהוא עדיין לא היה עסוק בפסחו ,אם חלה עליו אנינות ,לא יהיה זהיר מלטמא
ויטמא למתו ,ושוב אינו יכול להביא פסחו .ברם ,אם חל עליו חיוב פסח תחילה,
כשנעשה אונן אחר חצות" ,מזהר זהיר משום חובת פסח דחייל עליו מעיקרא".
לכן ,אין חשש שמא יטמא ומניחים לו לעשות פסחו.
אמרנו שרש"י פירש שהסיפא של המשנה בדף צ' ע"ב היא אותו המקרה
של קודם חצות בגמרא שלנו .יוצא מזה שרש"י סובר שהמשנה בדף צ' ע"ב היא
דווקא כשנעשה אונן קודם חצות ,כי כשנעשה אונן אחר חצות הוא יהיה זהיר
שלא לטמא למתו .לכן ,פשוט שגם הרישא ,שמדברת על אונן המביא קרבן פסח,
הוא מקרה של קודם חצות ושאונן יכול להביא קרבן אף אם חל אנינות קודם
חצות .זה לעומת תוספות שפירש שהמשנה ע"כ כשנעשה אונן אחר חצות כי
קודם חצות "כבר חל אנינות עליו" ואין האונן יכול להביא פסחו .רש"י ותוספות
חולקים על היכולת של אונן להביא קרבן כשחל עליו אנינות קודם חצות .רש"י
סובר שמצד האנינות ,אין שום עיכוב בעצם היכולת של אונן להביא קרבן ,רק
חשש טומאה .לכן ,כמו שמבואר ברישא של המשנה ,אם הוא מנוי עם אחרים ,אין
נ"מ אם הוא יטמא למתו כלפי הפסח ומניחים לו לשחוט .אף אם הוא יטמא ,עדיין
יהיו אוכלים לפסח ואין חשש נותר .כפי שביארנו ,תוספות סובר שיש דין שאונן
אינו יכול להביא קרבן כשאנינות חלה קודם חצות.
נפק"מ ביניהם ,אם האונן היה זהיר שלא לטמא והביא את פסחו ,אע"פ
שחלה אנינות עליו קודם חצות ,האם יש בעיה בהבאתו? לפי רש"י ,יש רק חשש
טומאה ולכן אם היה זהיר שלא לטמא ,בודאי שאין שום בעיה בהבאתו .אולם
לסברת התוספות ,שהבעיה היא לא רק חשש טומאה אלא דין באנינות שאינו
יכול להביא קרבן ,אז בכל אופן יהיה אותה הבעייה בהבאתו.
נפק"מ זה מדוייקת בלשון רש"י בגמ' דידן .מתרץ רבא שכשהגמרא
אומרת שהבן יביאו לשום פסח ,ר"ל שיביאו בפסח שני .על זה אומר רש"י "אם
לא עשה את הראשון מפני אנינותו" .דברי רש"י תמוהים מאד! למה הוא מזכיר
לנו שאונן אינו יכול לעשות פסח ,ושזה הסיבה שהביאו בפסח שני ,הרי זה
פשוט! אלא צ"ל שרש"י סובר שאף שהוא אונן ,עדיין יש לו אפשרות להביא
פסחו ,כמו שפירשנו בדעת רש"י ,ואז מוכרח רש"י להגיד לנו שהמקרה שאונן
מביא פסחו בפסח שני הוא רק כשאינו מביאו בפסח ראשון.
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אביי מתרץ שהמקרה שאונן יכול להביא הפסח הוא כשחלה אנינות
עליו לאחר חצות .רש"י מביא לישנא אחרינא שמפרשת את הגמרא כמו
תוספות ,והוא מוסיף שאם היתה אנינות חלה עליו קודם חצות ,הפסח "ודאי
מיקרב לפסח שני" .מבואר שרש"י פירש בדעת תוספות שאין אפשרות להביא
הפסח בשום ענין בפסח ראשון אם חלה עליו אנינות קודם חצות ,ונראה שזה
מפני שתוספות סובר שהבעיה היא לא רק חשש ,אלא דין באנינות שאינו יכול
להביא קרבן.
ביארנו את המחלוקת בין רש"י ותוספות ,אבל עדיין צריכים לדון על
מהות הדין של תוספות שאונן אינו יכול להביא קרבן .תוספות )צח .ד"ה הא(,
מדבר על זה וז"ל" ,אע"ג דקרינא ביה לפי אכלו בלילה ,מכל מקום אינו יכול
לשלח קרבנותיו כדאמרינן )זבחים צט' (:שלמים' ,בזמן שהוא שלם" .תוספות
מזכיר ב' דינים המתיחסים לדין אונן בקרבנות .א' הוא איסור אכילת קדשים
לאונן .ב' הוא איסור שאונן אינו יכול להביא קרבן ,שנלמד מהדרשה "שלמים,
בזמן שהוא שלם מביא ואינו מביא בזמן שהוא אונן" .יש שני דברים ,ונדבר על
דבר השני ראשון.

 
מבואר בתוספות שהבעיה עם הבאת קרבן פסח ע"י אונן היא הדין של
שלמים ,בזמן שהוא שלם ,שאונן אינו יכול להביא קרבן .ברם ,צ"ע בדעת
תוספות בדף צ' ע"ב שמפרש שאין בעיה באונן המביא קרבן פסח אלא כשחלה
אנינות עליו קודם חצות .בשלמא לדעת רש"י שסובר שאין שום בעיה בעצם
הבאתו ,רק חשש טומאה ,כבר ביארנו שיש חשש רק כשחלה אנינות קודם
חצות .אולם לתוספות ,מה חילוק יש בחלות דין שלימות בין קודם חצות לאחר
חצות?
גם צ"ע בדעת רש"י בדף צח ע"א ,אטו הוא אינו מסכים עם הדין של
שלמות? והא ליכא מחלוקת על דין זה ,וא"כ למה אונן יכול להביא פסח אף
כשחלה האנינות קודם חצות?
אפשר למצוא תירוצים לקושיות אלו באותה גמרא שמדברת על הדין
של שלימות ,בזבחים צט ע"ב .ראשון צריכים קצת רקע כדי להבין החשבון של
הגמרא .הגמרא שם רוצה להוכיח שהתנא שסובר אנינות לילה דרבנן הוא
רב שמעון ,וז"ל הגמ'" :מאן תנא אנינות לילה דרבנן? ר"ש היא דתניא אנינות
לילה מדברי תורה דברי רבי יהודה .ר"ש אומר אונן אינו מדברי תורה אלא
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מדברי סופרים .תדע שהרי אמרו אונן טובל ואוכל את פסחו לערב אבל לא
בקדשים" .רש"י שם )ד"ה תדע( פירש" :ואי דאורייתא ,פסח נמי לא ליכול".
שוב הגמרא מביאה שתי ברייתות בשם ר"ש שסותרות זו את זו ורוצה להסביר
שר"ש סובר אנינות לילה דאורייתא .בברייתא אחת איתא" ,אונן אינו משלח
קרבנותיו .מאי לאו ואפילו בפסח? לא ,לבר מפסח" .בברייתא השניה כתוב,
"ר"ש אומר שלמים ,כשהוא שלם מביא ואינו מביא כשהוא אונן ...מנין לרבות
בכור ומעשר ופסח? ת"ל וכו'" .יוצא ששתי הברייתות סותרות בדין של שלימות
בקרבן פסח לפי ר"ש .הגמרא רוצה לתרץ שר"ש סובר אנינות לילה דאורייתא,
וזה סותרת דברי הגמ' לעיל .הגמרא דוחה את ההסבר )עיין שם( ,ולעולם ר"ש
סובר אנינות לילה דרבנן ,אבל עדיין צריכה לתרץ הברייתות שמדברות על
שלימות בפסח לפי ר"ש.
עכשיו באנו לחלק הגמרא העיקרי בנוגע לסוגיא שלנו .אביי מתרץ,
"לא קשיא ,כאן שמת קודם חצות כאן שמת לאחר חצות .קודם חצות ,דלא
איחזי לפסח ,חיילא עליה אנינות .אחר חצות דאיחזי לפסח ,לא חיילא עליה
אנינות" .וזה ממש שיטת תוספות בפסחים ,שהדין של שלימות מעכב את הפסח
רק כשחלה אנינות קודם חצות ,אבל לאחר חצות" ,דאיחזי לפסח ,לא חיילי
עליה אנינות" ר"ל ,הדין שאונן אינו יכול להביא קרבן .רש"י שם )ד"ה אביי(
מסביר שיטת אביי וז"ל" :ודקתני בברייתא פסח אינו בא באנינות ,כשמת קודם
חצות דרחמנא דחייה מהאי קרא דדרשינן כשהוא שלם הוא מביא ולא כשהוא
אונן .ודקתני בפסחים טובל ואוכל פסחו ,אלמא מייתי ליה אונן ,כשמת אחר
חצות "
מבואר ברש"י ,ונראה שזה גם שיטת תוספות בפסחים ,שקודם חצות ,כשכבר
חלה אנינות עליו ,נדחה חיוב הפסח ואינו חל עליו בגלל שהוא אונן ואינו יכול
להביא קרבנות .ברם ,כשחל חיוב פסח ברישא ,אין אנינות יכול לדחות את חיוב
הפסח ואז האונן יכול להביא פסחו.
אח"כ הגמרא מנסה להביא ראיה לחילוקו של אביי בין קודם חצות
ואחר חצות .הגמ' מביאה שתי ברייתות שסותרות זו את זו ביחס לשאלה האם
מניחים לכהן לטמא למתו בערב פסח ,שלפי ברייתא אחת מותר ,ולפי ברייתא
שניה אסור .הגמרא מתרצת "לאו ש"מ כאן קודם חצות ,כאן לאחר חצות ".ר"ל
מניחים אותו לטמא למתו כשעדיין לא חל חיוב פסח עליו ,קודם חצות ,אבל אם
מת לאחר שחל עליו חיוב פסח ,אין מניחים לו לטמא .הגמרא מקשה שאין צורך
לחילוק זה כי יכול להיות ששני הברייתות מדברות כשמת אחר חצות ,והחילוק
הוא שהברייתא שאומרת שכהן צריך לטמא היא אליבא דשיטת רבי עקיבא
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שסובר שיש חיוב לכהן לטמא ,ומשום שיש לפסח תשלומין בפסח שני דוחין
אותו ,והברייתא השניה היא לפי רבי ישמעאל שסובר רשות לטמא ,ואז אין דוחין
חיוב הפסח מחמתיה .ע"ז אומר רש"י )ד"ה דילמא( שלכ"ע ,אי לא היה חיוב
לטמא ,האונן היה יכול להביא פסח אף כשחלה אנינות עליו קודם חצות .נראה
שזה כמו שיטת רש"י בפסחים )צח (.שאין בעייה בעצם יכולת של אונן להביא
פסח אף כשחלה עליו אנינות קודם חצות ,ואין שום עיכוב מחמת הדין של
1
שלימות .ברם ,גם אפשר שהם בכלל לא סוברים שיש דין של שלימות ,וצ"ע בזה.
מצאנו שיטות מקבילות גם לרש"י וגם לתוספות אבל צריכים להסביר
שורש מחלוקתם .לסכום ,תוספות סובר שחיוב הפסח אינו נדחה מחמת אנינות
אלא כשחלה תחילה ,ורש"י סובר שלא משנה מתי חלה האנינות ,הדין של
שלימות אינו מעכב האונן מלהביא פסחו.
בראשון צריכים לדעת למה ,אם חל חיוב הפסח קודם אנינות ,אין
שלימות דוחה אותו? איזו נקודה מיוחדת יש בקרבן פסח שמגן אותו מהדין של
שלימות? פשוט שזה החיוב כרת שבא מחמת ביטולו! תוספות בזבחים )ק .ד"ה
הא( ,בנוגע לשיטת רבי עקיבא שכהן חייב לטמא למתו אף כשחל אנינות אחר
חצות ,הקשה למה כאן דוחין חיוב הפסח מחמת חיוב הטומאה ,ואילו עשין
אחרים ,כמו בפסחים נט ע"א שמדברת על העשה דהשלמה )העשה שבגללו אין
שוחטין קרבנות אחר התמיד של בין הערבים( ,אין דוחין חיוב פסח מחמתו?
והא בגמרא שם מבואר שהטעם שחיוב פסח דוחה את העשה דהשלמה היא
"יבא עשה דפסח שיש בו כרת וידחה עשה דהשלמה שאין בו כרת" .תוספות
תירץ "ולא דמי )חיוב פסח( לעשה דהשלמה דאתי עשה דפסח ודחי ליה ".דברי
תוספות סתומים מאד .נ"ל בדעת תוספות שהחילוק הוא כמו שביארנו .כבר
אמרנו שהטעם שחיוב פסח דוחה העשה דהשלמה הוא בגלל שהעשה דפסח
הוא עשה שיש בו כרת ,ומפני זה דוחה העשה דהשלמה שאין בו כרת .ברם,
בגמרא זבחים ,העשה השני הוא לטמא למתו ,וכתב רש"י על זה" ,מטאמין ליה
וממילא אזיל ליה כרת דהוה ליה טמא" .ר"ל שהעשה לטמא למתו מסיר הבעייה
של כרת מחמת הקרבן פסח ומפני זה דוחין חיוב פסח .יוצא מזה שכל הכח של
חיוב הפסח לדחות דינים אחרים הוא מחמת החיוב כרת שבו.
 1דברי רש"י בנקודה זו סתומים מאד .הוא אומר ש"טעם דהכא לאו משום אנינות ".יכול לפרש
את זה בשני פנים שונות :לעולם אינם סוברים שיש בעייה מחמת אנינות ,רק משום החיוב
לטמא ,או ,ששניהם מסכימים שיש דין של שלימות ,אבל זה אינו נוגע למחלוקתם בכלל ,כי הם
מסכימים שאין שלימות מעכבת הבאת פסח אף אם היתה חלה קודם חצות.
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עכשיו מוכנים להבין המחלוקת בין רש"י לתוספות .נראה פשוט
ששניהם מסכימים שהכח של חיוב הפסח נגד שלימות היא מחמת החיוב כרת
שבו .אולם נראה שהם חולקים על המחייב של כרת בקרבן פסח ,ובגלל זה,
המשמעות שקרבן פסח הוא עשה שיש בו כרת.
תוספות סובר שמכיון שחל חיוב פסח ,יש גם חלות חיוב כרת עמו
שהגברא מחויב לפטור על ידי הבאת פסחו .יוצא מזה שהחומר של עשה דפסח
שיש בו כרת הוא בגלל שחיוב כרת חל על הגברא מיד ,ומפני זה ,אם עדיין לא
חל עליו חיוב פסח ,אין שום מעלה לעשה דפסח משאר מצות כי עדיין לא חל
החיוב כרת עליו .זה מסביר החילוק של תוספות בדין שלימות בין קודם חצות
לאחר חצות .אחר חצות ,כבר חל חיוב כרת מחמת החיוב פסח ואז אין האנינות
יכולה לדחות אותו .קודם חצות ,כשעדיין לא חל עליו החיוב פסח ,ולא החיוב
כרת ,שוב אין לחיוב פסח חומר להגן אותו מהדין של שלימות ,ואז נדחה
מחמתו .יש משמעות כהבנה זו בלשון רש"י בזבחים )ד"ה דילמא( .כשהוא
מפרש למה דוחין החיוב פסח מפני החיוב לטמא למתו לשיטת ר"ע ,הוא כותב
"מטמאינן ליה וממילא אזיל ליה כרת דהו"ל טמא ".המשמעות של "ממילא
אזיל ליה כרת" היא שהחיוב כרת כבר היה חל על הגברא ,וכשהוא נטמא ,שוב
אין לו חיוב כרת כי אין לו חיוב פסח מחמת טומאתו .מפני שהחיוב כרת היא
מקור החומר של העשה דפסח ,כשבא לדחות החיוב פסח ,צריך להסביר מה
קרה לכרת.
רש"י סובר שהחיוב כרת של קרבן פסח חל רק אחר שהגברא מבטל
את כל ההזדמנויות שלו להביא פסחו .הוא הבין שהמשמעות שהעשה דפסח
יותר חמור מפני שהוא עשה שיש בו כרת היא פשוט שהחיוב כרת שלו הוא
שיעור בחשיבות המצוה דקרבן פסח ,ר"ל החיוב כרת של ביטול קרבן פסח
מגלה על מעלת הקיום של קרבן פסח כעשה חמור ביותר .מפני זה ,לא משנה
אם כבר חלה אנינות עליו או לא ,החיוב פסח אינו נדחה מחמת שלימות כי הוא
עשה שיש בו כרת ,ר"ל עשה חשוב ביותר שאין שום דבר דוחה אותו.
יש תירוץ שלישי לסתירת הברייתות לגבי טומאת כהן למתו בערב פסח
בגמרא שהבאנו לעיל .רבא מתרץ "אידי ואידי אחר חצות ול"ק כאן קודם
ששחטו וזרקו עליו ,כאן לאחר ששחטו וזרקו עליו" .כתב רש"י )ד"ה אידי(
"ואפילו מת לאחר חצות קודם ששחטו עליו אית ליה לר"ש לא יביא את פסחו,
דרחמנא דחייה כדדריש ואזיל שלמים קרבנו כל קרבנותיו לא יביא אלא כשהוא
שלם ".מבואר שרבא סובר שאין החיוב פסח דוחה את הדין של שלימות,
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ואין נפקא מינה אם חלה עליו אנינות קודם או אחר חצות .רק אם חלה אחר
שכבר שחט הפסח ,אז האונן יכול לאכול בלילה ,כי כששחט ,עדיין לא היה
אונן .כבר דברנו על שיטת אביי שסובר שאין שלימות יכול לדחות החיוב פסח
כשחלה עליו אחר חצות .מה נקודת המחלוקת בין אביי ורבא? נראה שרבא
סובר שאין שלימות דין באנינות שאונן אינו יכול להביא קרבן ,אלא שלימות
היא תנאי בגברא המביא קרבן .רק אדם שלם יכול להביא קרבן ,ואונן אינו שלם.
אין זה דין שניתן לדחות כי אם הוא אינו שלם אז הוא אינו נקרא גברא הראוי
להביא קרבן .אביי סובר שהדין של שלימות היא רק איסור בעלמא .מפני זה ,יש
אפשרות לחיוב פסח שלא להידחות מחמתו.
יש שיטה אחרת בענין היחס בין הדין של שלימות לחיוב פסח .תוספות
)זבחים צט (:כתב שהסיבה שהאונן יכול להביא פסחו ואין בעייה מחמת
שלימות היא בגלל שעיקר הפסח לאכילה הוא בא ,והדין של שלימות שייך
לעיקר זמן הקרבן .מפני זה ,החלות שלימות היא רק בזמן אכילה ,דהיינו הלילה.
מכיון שאנינות לילה דרבנן ,האונן יכול לאכול בלילה.

 
איתא במשנה פסחים צב" .אונן טובל ואוכל את פסחו לערב אבל לא
בקדשים ".ובגמרא שם" ,מ"ט? קא סבר אנינות דלילה דרבנן וגבי פסח לא
העמידו דבריהם במקום כרת .גבי קדשים העמידו דבריהם במקום עשה ".מבואר
שיש איסור אכילת קדשים לאונן ,ורק בגלל שאנינות לילה דרבנן האונן יכול
לאכול את פסחו ,כי רבנן לא העמידו דבריהם במקום כרת .כבר דברנו על
הגמרא בזבחים )צט (:שמביאה המשנה הזאת ומייחס אותו לר"ש .הגמרא שם
דנה האם ר"ש באמת סובר שאנינות לילה דרבנן .הגמרא מביאה ברייתות
סותרות בשם ר"ש ורוצה לתרץ שהוא באמת סובר שאנינות לילה דאורייתא.
הגמרא דוחה תירוץ הראשון ומביאה תירוץ בשם אביי ,ולפי אביי ,יכול להיות
שר"ש סובר אנינות לילה דרבנן .רש"י )ד"ה אביי( מסביר למה לפי תירוץ אביי
צ"ל שאנינות לילה דרבנן וז"ל :מיהו על כרחך ש"מ אנינות לילה דרבנן דאי
מדאורייתא היא האי לא הוה אכיל ,נהי דקדמה חובת שחיטה לאנינות אבל
חובת אכילה לא קדמה ליה ואכילת פסחים לא מעכבא לאביי אלא דאנינות לילה
דרבנן ,עכ"ל .רש"י מסביר שאם אנינות לילה היתה דאורייתא ,לא היה היתר
לאונן לאכול פסחו כי אף בלילה אין אפשרות לאכול ואין איסור אכילת קדשים
נדחה כמו שלימות .למה? בשלמא בדין שלימות ,חיוב השחיטה היה חל קודם

בענין אונן בקרבן פסח

225

האנינות ולכן אינו נדחה מחמת שלימות ,משא"כ באיסור אכילה ,חיוב אכילת
הפסח אינו חל עד הערב ,אחר אנינות ,וכבר היה חל עליו האיסור של אכילת
קדשים.
אבל יש ברש"י כמה מילים שנראים כמיותרות" :ואכילת פסחים לא
מעכבא לאביי ".למה צריך רש"י להוסיף את זה? השיטה מקובצת )אות י"ז(
נותן הסבר לדברי רשי וז"ל :אבל אי סבירא ליה אכילת פסחים מעכבא אז מצי
ר"ש למיסבר אנינות לילה דאורייתא ואפ"ה כיון דחל עליו חובת פסח קודם
אנינות אכיל פסחו לערב דאי לא אכיל לא מצי להקריב ,עכ"ל .השיטה מסביר
שאם אביי היה סובר אכילת פסחים מעכבת ,היה יכול לסבור שאנינות לילה
דאורייתא ועדיין האונן יהיה רשאי לאכול ,שאין טעם להתיר האונן להביא פסחו
אם הוא אינו רשאי לאכול ,כי אם הוא אינו אוכל ,אינו יוצא ידי קרבנו! לכן ע"כ
צריך להתיר גם אכילת הפסח .ברם ,דברי השיטה צ"ע .בשלמא שאכילת פסחים
מעכבת ,אבל חיוב שחיטה וחיוב אכילה עדיין הם שני חיובים נפרדים ,ולמה
מקדימים החיוב אכילה רק כדי שיקיים החיוב שחיטה?
לכן נראה שהשיטה סובר כמו תוספות בדף צ' ע"ב ,שחלות חיוב כרת
של קרבן פסח היא מיד ,וצריך לפטור אותו ע"י הבאת פסחו .אם האונן אינו
רשאי לאכול פסחו אז אין לו יכולת לפטור עצמו מידי חיוב כרת .לכן ,מכיון
שחל עליו חיוב שחיטה ,שאינו נדחה מחמת שלימות ,ומורכב עם חלות חיוב
השחיטה ישנו חיוב כרת ,צריך ג"כ להתיר האכילה כדי להניח לו לפטור את
עצמו מידי חיוב כרת .זה מדוייק בלשון השיטה שכותב "דאי לא אכיל לא מצי
להקריב ".ר"ל ,דחיית חיוב שחיטת הפסח לשלימות היא מחמת חיוב כרת שחל
עליו ,שאנו נותנים לו היכולת לפטור את עצמו ע"י דחיית שלימות .ברם ,אם אין
מניחים לו לאכול ,אזיל הטעם שמבוסס עליו דחיית שלימות ,כי עדיין הוא אינו
יכול לפטור עצמו מידי כרת .לכן ע"כ צריך להקדים גם חיוב האכילה כדי לתת
לו אפשרות לפטור עצמו מידי חיוב כרת.

 
**





 
איתא בגמ' )פסחים צג (.דרבי ס"ל דפסח שני רגל בפני עצמו הוא ,ויש
בזה שתי נפק"מ ,חדא דחייב כרת על זדונו אע"ג דשגג בראשון ,ועוד דקטן
שהגדיל וגר שנתגייר בין שני הפסחים חייבים בפסח שני .ור' נתן פליג וס"ל דפסח
שני תשלומין דראשון הוא ,וע"כ לדידיה אינו חייב כרת אא"כ הזיד בראשון וגם
קטן שהגדיל וגר שנתגייר פטורין מלעשות פסח שני ,ד"כל שאין זקוק לראשון אין
זקוק לשני".
אמנם עיין במאירי )שם( דפסק כרבי בחדא וכר' נתן בחדא ,וז"ל ,אע"פ
שביארנו שפסח שני אינו תשלומין של ראשון מ"מ מי שלא היתה עליו תורת חיוב
בראשון אין בו חיוב שני כלל ולשיטתנו מיהא גר שנתגייר בין שני פסחים או קטן
שהגדיל אינן חייבין בפסח שני ,עכ"ל .דבר זה ודאי גדולי המתמיהים אמרוהו,
דהרי הוא מכריז בריש גלי שאינו הולם את הגמ' ,והיאך הרשה לעצמו להעלים
עין מסוגיא ערוכה בש"ס ,מה גם דע"י זה נמצא מזכי פסח שני לבי תרי ,וצ"ע.
אמנם יש להעיר ,דבמקצת הוא הולך בדרכו של הרמב"ם ,דהרי הרמב"ם
פוסק )הל' ק"פ ה:א( דרגל בפני עצמו הוא ,עם כל הנפק"מ שלו 1,אך ממתין שעה
ארוכה עד להלכה ז' לפסוק דקטן שהגדיל וגר שנתגייר חייבים בפסח שני ,וגם
בסה"מ )עשה נ"ז( אינו מזכיר נפק"מ זו .אבל הרמב"ם לכל הפחות פסק כרבי
בתרתי ,וצע"ג על המאירי דהפריד בין הדבקים.
* מאמר זה מוקדש לעילוי נשמתה הסגולית של סבתי ,יהודית בת יוסף ז"ל ,אשר נפטרה בי"א
אלול תש"ע בעת היותי עוסק בענייני פסח שני .מותהּ יקר בעיני ה' ועיני בני אדם יורדות מים על
פני הארץ ועל הלחיים .תנצב"ה.
חלק מסוגיא זו נבדק לאורו של שמואל ברגמן נ"י ,אבוקה יפה לבדיקה ,ומתוך לימוד משותף זה
צמח הגרעין שבמאמר הנוכחי.
 1הרמב"ם מוסיף כמה נפק"מ לרגל בפני עצמו שאינן מופיעות בגמ' ,כגון :א( נמנה כמצוה בפני
עצמה במניין המצוות; ב( דחיית השבת; ג( בסה"מ )עשה נ"ז( הוא מוסיף שלפי רבי הוא חייב
כרת על הראשון גם אם הקריב את השני ,אך חזר בו במשנה תורה )שם ה:ב( .ואכמ"ל להאריך
בכל אלה.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אך בעודנו רודפים אחר הרמב"ם והמאירי ,נמצאנו נרדפים ע"י התוספתא
)פסחים ח:ב-ג( ,גואלת דמם שלופת חרב ,וז"ל ,גר שנתגייר בין שני פסחים צריך
לעשות פסח שני דברי רבי ,ר' נתן אומר אין צריך לעשות פסח שני שכבר לא נתחייב
בראשון ...הראשון חייבין עליו כרת והשני אין חייבין עליו כרת דברי רבי ,ר' נתן
אומר אף השני חייבין עליו כרת ,עכ"ל התוספתא .הרי מפורש בתוספתא דרבי ס"ל
דגר שנתגייר חייב בפסח שני ואעפ"כ דאין חייבין עליו כרת ,וכן ר' נתן פליג על הנך
תרתי 2,ובתוספתא דא אין אנו מוצאים את ידינו ואת רגלינו ,ולוּ רגל אחת בפני
עצמה ,וצע"ג מהי סברת התוספתא ובמה פליג על הבבלי .וגם צ"ע אמאי השמיט
קטן שהגדיל בתוספתא ,ונקט גר שנתגייר בלבד ,דאיזה חילוק איכא ביניהם ,וצע"ג.

 
הרמב"ם בסה"מ )עשה נ"ז( מנה פסח שני כמצוה בפני עצמה ,ונימוקו
עמו ,דרגל בפני עצמו הוא .ר' דניאל הבבלי הקשה לר"א בן הרמב"ם )שו"ת
מעשה נסים סי' ז' ,נדפס בסה"מ מהד' פרנקל( ,דאי פסח שני נמנה כמצוה בפ"ע
משום דהוי רגל בפ"ע ,אז בפסח שני "היה לו למנות גם אכילת מצה שנמנית
בפ"ע בפסח ראשון ,וכן שאר המצוות התלויות בו" .הר"א בן הרמב"ם )שם( תמה
על קושיא זו ,וז"ל:
אכילת מצה שנמנית בפ"ע בלילי חמשה עשר בניסן אינה אלא
מקרא דבערב תאכלו מצות – שלא נאמר כגון זה בלילי חמשה
עשר באייר – ולא מקרא דעל מצות ומרורים שנאמר באכילת
הפסח שחיוב זה של אכילת מצה היא מן הנגרר למצות הפסח.
ואם כן איך יצטייר לבעל שכל שחובת אכילת מצה בפסח שני
מצוה בפ"ע משום שנאמר ככל חוקת הפסח יעשו אותו? ...
וחיוב אכילת מצה המיוחד בלילי ט"ו בניסן לחובה אינו מצד
הפסח כלל ,ולפיכך מצה בזמן הזה דאורייתא.
ובאמת צ"ע טובא על ר' דניאל הבבלי ,דהשגתו לכאורה אינה מובנת
כלל אף בלי עיון בפסוקים ,דמה ענין זה לרגל בפני עצמו – כאילו למעשה מנה
הרמב"ם את מצות אכילת מצה בפסח שני יחד עם אכילת מצה בפסח ראשון ,ועל
 2כן איתא בכל כתבי-היד .הגר"ש ליברמן )תוספתא כפשוטה ,פסחא פ"ח עמ' ] 184ח"ד עמ'
 ([620מעיר כי "המפרשים הפכו שם את הגירסא ע"פ הבבלי הנ"ל ,אבל קשה לשבש את כל
הנוסחאות" ,ונראים דבריו ,ועיי"ש.
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זה הוא משיג דאי רגל בפני עצמו הוא ,היה לו למנותה בנפרד ,ודבר זה יהיה
תמוה יותר מכמה מצוות בפ"ע בפסח שני!
עוד הקשה ר' דניאל הבבלי משיטת ר' אושעיא בקרבן חגיגה )חגיגה
ט ,(.דר' אושעיא ס"ל דשבעת ימי החג כולן תשלומין זה לזה ,ור' יוחנן ס"ל דכולן
תשלומין לראשון הן .ואיתא בגמ' שם וז"ל ,חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני
איכא בינייהו .רבי יוחנן אמר תשלומין לראשון ,כיון דלא חזי בראשון לא חזי
בשני .ורבי אושעיא אמר תשלומין זה לזה ,אף על גב דלא חזי בראשון חזי בשני,
עכ"ל.
ואומר ר' דניאל הבבלי ד"סברת רבי בפסח היא סברת ר' אושעיה
בשבעת ימי החג" ,כיון דגם לרבי הוא חייב בשני אע"ג דלא היה חזי בראשון,
וע"כ גר שנתגייר וקטן שהגדיל חייבים בשני ,וא"כ כי היכי דלר' אושעיא אין
ז' מצוות נפרדות לקרבן חגיגה ,כך לרבי אין פסח שני מצוה בפני עצמה .על זה
השיב הר"א בן הרמב"ם )שם(:
רבי אושעיא פירש להדיא דשבעת ימי החג בתשלומין באמרו
כולן תשלומין זה לזה כמו שהבאתו בכתבך ,ומי יתן וידעתי
איך ישתוו מה שמפורש בו התשלומין ומה שנשלל ממנו
התשלומין ,שהרי רבי שלל התשלומין מפסח שני ...אבל מה
שראוי לתוכחה ואין לך בו התנצלות הוא שדמית פסח שני
לדעת רבי לשבעת ימי החג לדעת ר' אושעיא ,ועזבת התדמותם
לשמיני שלחג אליבא דכולי עלמא ,שכשם שאמר רבי פסח שני
רגל בפ"ע כך נאמר )סוכה מז (.שמיני רגל בפ"ע ,וכשם
שהשמיני נבדל בחובותיו ואינו מצורף למה שקדם לו ,כך פסח
שני בלתי מחובר לשקדמו.
הר"א בן הרמב"ם משוה פסח שני לשמיני עצרת ,וכן אמרו הרמב"ן
)סוכה מח (.והריטב"א )שם מז .(:אמנם הרמב"ן והריטב"א ס"ל דשמיני עצרת
מחייב קרבן חגיגה בפ"ע בתנאי שלא חגג בראשון ,ואף אם לא היה חזי בראשון
הוא חייב בשמיני ,ואפילו לדעת ר' יוחנן .וא"כ שמיני עצרת דומה ממש לשיטת
רבי ,ושלום על ישראל.
אבל כלל לא פשוט שהר"א בן הרמב"ם סבור כן ,דוודאי אביו פליג על
זה .דהנה איתא בר"ה )ד (:וז"ל ,שמיני רגל בפני עצמו הוא .אימור דאמרינן שמיני
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רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב 3,אבל לעניין תשלומין דברי הכל תשלומין
דראשון הוא ,עכ"ל הגמ' .ומשמע דשמיני עצרת אינו מחייב קרבן חגיגה בפני
עצמו כלל אלא תשלומין דראשון הוא ,והא דאמרי' רגל בפני עצמו היינו לענין
דברים אחרים 4.כך לכאורה סובר הרמב"ם ,דהרי אע"ג דנראה בעליל דהוא פוסק
כמ"ד שמיני רגל בפני עצמו הוא ,הוא לא אומר זאת בפירוש בשום מקום ביד
החזקה )כי אם בסה"מ עשה נ"א( ,ואילו בפסח שני הוא כותב כן בהתחלה עם כל
הנפק"מ.
ולא זו בלבד ,אלא דהנה פסק בהל' חגיגה )א:ד( ,וז"ל ,מי שלא חג ביום
טוב הראשון של חג הסוכות חוגג את כל הרגל וביום טוב האחרון שהוא שמיני ואף
השמיני תשלומי ראשון הוא ,עכ"ל .ולהלן )שם ב:ה( הוא פוסק ,וז"ל ,מי שהיה חגר
או סומא ביום ראשון ונתרפא בשני ,פטור מן הראייה ומן החגיגה שביום חובתו היה
פטור ,שכל ימות החג תשלומי ראשון הן כמו שביארנו ,עכ"ל .עולה בבירור דשמיני
תשלומי ראשון הוא לגמרי ,ומי שלא היה ראוי בראשון אינו חוגג בשמיני ,ודלא
כמו הרמב"ן והריטב"א .ונראה לפי הרמב"ם ,דכל הדין של רגל בפ"ע אינו אלא
לענין פז"ר קש"ב ולא לענין תשלומין דקרבן חגיגה ,וכדברי הגמ'.
וא"כ צ"ע על בנו הרב אברהם ,דאיך יעלה על הדעת להשוות פסח שני
לשמיני עצרת במשנת הרמב"ם ,דהרי פסח שני הוא רגל בפ"ע לענין המחייב של
קרבן פסח ,ואילו שמיני עצרת אינו מחייב קרבן חגיגה בעצמו אלא תשלומין
דראשון הוא ,והצדק עם ר' דניאל הבבלי שהשוה לשיטת ר' אושעיא 5.ונמצא
ר' אברהם המצרי טובע בים ,כי כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו ,ואילו ר' דניאל
צף לו בשלום על נהרות בבל ,וצ"ע.
 3פייס בפ"ע ,זמן בפ"ע ,רגל בפ"ע ,קרבן בפ"ע ,שירה בפ"ע ,ברכה בפ"ע .עיין בסוכה )מח(.
ובראשונים שם.
 4הרמב"ן והריטב"א בסוכה שם הבינו כי לשמיני עצרת שני דינים נפרדים ,והינו גם תשלומין וגם
מחייב בפני עצמו ,כאשר הדין השני דומה לפסח שני אליבא דרבי.
 5ואמנם ,איתא בירושלמי בחגיגה )א:א( ,וז"ל ,חזקיה אמ' יראה יראה את שהוא חייב בא' חייב
בשיני את שאינו חייב בראשון אינו חייב בשני .א"ר יוחנן כל ז' תשלומין לראשון .א"ר אילא
מפסח השיני למד ר' יוחנן ,כמה דר' יוחנן אמ' תמן פסח שני תשלומין לראשון כן הוא אמר הכא
כל ז' תשלומין לראשון .ר' הושעיה אמר כל ז' חובה .מה נפק מן ביניהון? גר שנתגייר בשאר
הימי' ,על דעתיה דחזקי' פטו' ,על דעתי' דר' יוחנן ודר' הושע' חייב ,עכ"ל .משמע דדוקא ר' יוחנן
לומד מפסח שני ולא ר' אושעיא ,וכסברת ר' דניאל הבבלי ,אם כי לפי גירסא זו גם אליבא דמ"ד
תשלומין גר שנתגייר חייב בו ,וזה דלא כמו הבבלי ,וזה אף הפוך מסברת המאירי הנ"ל.
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לשם יישוב הקושיות שהקשינו לעיל יש לעיין בגדר יום י"ד ,הן של
ניסן והן של אייר .מחד ,ישנם אחרונים דסברו דיש להחשיב את יום י"ד ניסן
כמועד ,כמו הנצי"ב )ויקרא כג:ה( שהעמיק בדבר החילוק שבין "פסח לה'"
ל"חג המצות" .הרמ"א )יו"ד שצט:ג( פוסק דבערב פסח אחר חצות כמה איסורי
אבלות מתבטלים ,וביאר הגר"א )שם סק"ט( ,וז"ל ,נראה דחשיב כמו מועד
דקרא חשבו בתוך המועדים וכן מדמי בגמרא פ"ד דפסחים )נ"ה ב'( ובפ"ב
דמ"ק ,עכ"ל .הוא מפנה לפסוקים ,וכן להשואה בגמ' בין איסור מלאכה בי"ד
6
לחול המועד.
אולם ,נראה דמלבד המעמד העצמאי שלו ,יום י"ד ניסן נתפס בעיקר
כתחילת חג הפסח .ותדע ,דבביאור הפסוק )שמות יב:טו( "אך ביום הראשון
תשביתו" לגבי ביעור חמץ ,אמרו חז"ל )פסחים ה" (.מצינו ארבעה עשר שנקרא
ראשון ,שנאמר בראשון בארבעה עשר יום לחדש" ,וקבעו דקאי אי"ד ניסן .ולא זו
אף זו ,דנראה דמשום הכי אף קרבן הפסח עצמו נחשב חלק מהחג ויש בו קיום
של קדושת היום של חג הפסח ,אע"ג דהוא קרב בי"ד ולא בט"ו .וכן אומר להדיא
הספר החינוך )מצוה פ"ט( ,וז"ל ,ועל כן נזהרנו להשבית החמץ הנמאס בעינינו
לשעתו תחילה ,ואחר כך להתחיל בקרבן הפסח שהוא התחלת שמחת המועד
הטוב ,עכ"ל.
ואף אנן נמי תנינן לה )פסחים צו" :(.מה בין פסח מצרים לפסח דורות?
פסח מצרים מקחו מבעשור ,וטעון הזאה באגודת אזוב ,ועל המשקוף ועל שתי
המזוזות ,ונאכל בחפזון בלילה אחד .ופסח דורות נוהג כל שבעה" .הרי דאחד
הדברים שבין פסח מצרים לפסח דורות הוא דלדורות נוהג כל שבעה ,ומתני' זו קאי
7
אקרבן פסח ,ומוכח מזה דאיכא קיום של חג הפסח בהקרבת קרבן פסח בי"ד ניסן.
 6רבנו דוד )פסחים ב (:מחלק בין איסור מלאכה בי"ד הנובע ממעמד של "יום טוב" לבין זה
שנובע מעצם שחיטת הפסח .כל יום שבו יחיד מביא קרבן נעשה סוג של יו"ט בשבילו ,ולכן חלים
איסורי מלאכה והספד ותענית ,כמו שפוסק הרמב"ם )הל' כלי המקדש ו:ט( .אך המשנה למלך
)שם( מעיר ששם הרמב"ם אומר "דבר זה מנהג" ,ואילו בהל' יו"ט )ח:יח( הוא אומר" :יום
ארבעה עשר בניסן אסור בעשיית מלאכה מדברי סופרים כמו חולו של מועד".
 7וכעין זה דייק מו"ר הרב מאיר טברסקי שליט"א .על כל פנים ,אם אכן קרבן הפסח שייך לחג
הפסח ,יש לבחון מחדש את יישום דין 'חלבי חול אינם קרבים ביו"ט' בו ,כפי שנאמר בגמ'
)פסחים נט ,(:ובמיוחד את הניסוח התמוה ברמב"ם )הל' תמו"מ א:ח( ,ואכמ"ל.
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ובאשר לפסח שני וי"ד אייר ,נעמוד ונשמעה מה יצוה ה' .דהנה ,איתא
בפסחים )ו (.דשואלין ודורשין בהל' הפסח קודם הפסח ל' יום ,ויהיב טעמא )שם
ו" (:שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני" .ובירושלמי )פסחים
א:א( איתא "שואלין בהילכות הפסח בפסח ,הילכות עצרת בעצרת ,הילכות חג
בחג" ,וג"כ מביא הך ראיה" ,שכן משה עומד בפסח ראשון ואומר להן הילכות
הפסח השני" .ומבואר דדין זה נוהג בכל יו"ט ,ולא רק בפסח ,וכן כתבו נושאי כלי
השו"ע )או"ח תכט:א( .וא"כ הרי לן דיום פסח שני חשיב מועד ,ומשום הכי יכול
להיות מקור לדין שנוהג בכל המועדים.
וכן נראה מהא דשקלינן וטרינן לגבי הלל בפסח שני ,דהנה תנינן
בפסחים )צה (.דפסח שני טעון הלל בעשייתו כמו פסח ראשון ,אבל אינו טעון
הלל באכילתו ,ואמרו בגמ' )שם צה ,(:וז"ל ,מנא הני מילי? אמר רבי יוחנן משום
רבי שמעון בן יהוצדק :אמר קרא השיר יהיה לכם כליל התקדש חג ,לילה
המקודש לחג טעון הלל ,לילה שאין מקודש לחג אין טעון הלל .זה וזה טעונין
הלל בעשייתן כו' .מאי טעמא? איבעית אימא :לילה קא ממעט ,יום לא קא ממעט.
ואיבעית אימא אפשר ישראל שוחטין את פסחיהן ונוטלין את לולביהן ואין
אומרים הלל? עכ"ל הגמ'.
ובירושלמי )פסחים ט:ג( איכא הו"א דפסח שני מחייב חגיגה ,וז"ל ,אמר
רבי זעורה כליל התקדש חג את שהוא טעון הלל טעון חגיגה את שאינו טעון הלל
אינו טעון חגיגה ,עכ"ל .מן ההו"א דפסח שני טעון חגיגה ודאי משמע די"ד אייר
הוי מועד וחג ,אבל השקלא וטריא תמוהה מאד ,דמה ענין הלל אצל קרבן חגיגה?
כיון שכן ,הגר"ח קנייבסקי שליט"א מחליף את הגירסא ,וגורס "את שאינו טעון
חגיגה אינו טעון הלל" ,דהיינו דאין אומרים הלל בליל ט"ו אייר רק משום דאין בו
חגיגה ,אבל הוא עדיין בכלל "לילה המקודש לחג" ,וזה גם כדברינו דיש מועד של
8
יום פסח שני ,ואולי אף בליל ט"ו.
 8האבודרהם כותב )סדר העיבור ,המולדות והשנים(" :ואם תאמר למה עשו אדר שני מלא
משלשים יום ,ויש לומר שאדר שני הוא במקום שבט מה שבט שלשים אף אדר שני שלשים יום.
ובמכלתא מפרש טעם אחר מה מצינו בדחויים כשהם נדחים לפסח שני היו נדחים שלשים יום
מט"ו בניסן עד ט"ו באייר ,כך חג פסח היה נדחה שלשים יום דהיינו מט"ו באדר השני שהוא
במקום ניסן עד י"ד בניסן שהוא במקום אייר" .הוא כנראה מתכוון למכילתא דר' ישמעאל )בא,
מסכתא דפסחא פרשה ב'( ,וא"כ עיקר חסר מן הספר שם .בכל אופן ,לפי הפרשנות שלו במכילתא
יוצא שבכל שנה מעוברת אנו מתכוונים שחג הפסח יפול על י"ד אייר! ועל סמך זה נראה כי לי"ד
אייר יש מעמד סגולי ,ואולי זה מחזק את התפישה שלפיה פסח שני מהוה מועד במידה מסוימת.
ועיין במחלוקת בגמ' )סנהדרין יב (:לגבי פסח חזקיה ,ובדברינו להלן.
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ולאור זאת מתבארת מחלוקת ר' דניאל הבבלי והר"א בן הרמב"ם,
ובהקדם עיון בשמיני עצרת .דהנה איתא בגמ' דשמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין
פז"ר קש"ב ,דהיינו שאחד הנפק"מ לרגל בפ"ע הוא "רגל בפני עצמו" ,וכל
הראשונים התקשו מה זה ועל מה זה .הר"ח )סוכה מח (.פירש דהכוונה היא
דחשיב רגל לענין אבלות ,אך רש"י )שם( פירש "רגל בפני עצמו ,שאין יושבין
בסוכה" .הריטב"א )שם( הוסיף כהנה בשמו" ,ורש"י ז"ל פירש שהוא רגל בפני
עצמו שאין שם חג הסוכות עליו וכן מפורש בכתוב שהוא חלוק בלולב וסוכה".
והעיטור )עשרת הדברות הל' הלל ,דף צה (.הוסיף כהנה וכהנה" ,ורש"י פירש
שאין יושבין בסוכה ואין נוטלין לולב ואין מנסכין בה מים" .ולכאורה כולם לדבר
אחד נתכוונו ,דהיינו שיטת רש"י בראש השנה )ד (:דפירש בפשיטות "ורגל
לעצמו ,שאין שם חג הסוכות עליו" .והפירוש נראה ,דהכוונה היא דשמיני עצרת
חלוק בשמו ובקדושתו מחג הסוכות ,ולמעשה חילוק זה בא לידי ביטוי במצוות
המיוחדות לחג הסוכות.
ועפ"ז יש לפרש את שיטת הר"א בן הרמב"ם ,דהכוונה בפסח שני רגל
בפני עצמו היא דאין שם חג הפסח עליו ויש לו קדושת היום משלו ,וכיון שכן
חלילה שתהא מצות אכילת מצה בפסח שני משום דהוי רגל בפני עצמו ,כטענת
ר' דניאל הבבלי – ואדרבה ,דוקא משום הכי אי אפשר לחשוב כן וכל שכן
לאומרו ,דהרי מצות אכילת מצה קשורה היטב לקדושת היום דחג הפסח 9,ואי
פסח שני רגל בפני עצמו הוא אז הוא חלוק בעצם קדושתו ושמו מחג הפסח,
וממילא מצות אכילת מצה ליכא ביה כלל ,וכמו דבשמיני עצרת אין סוכה ולולב
וניסוך המים.
וא"כ אתי שפיר הא דהר"א בן הרמב"ם שלל את הדמיון לשיטת ר'
אושעיא בז' ימי החג ותפס את שמיני עצרת ,דברור דז' ימי החג הוו חדא קדושה
ושם עם יום הראשון ,משא"כ שמיני עצרת .ואף אם לענין הקרבן עצמו ,אי הוי
תשלומין או מחייב בפ"ע ,ברור דשיטת ר' אושעיא מתאימה לפסח שני יותר
משמיני עצרת ,ובייחוד אליבא דהרמב"ם כמו שביארנו לעיל ,הרי לענין שם החג
וקדושתו ראוי ונכון לדמות פסח שני לשמיני עצרת ,וכל דברי הר"א בן הרמב"ם
מבוארים היטב ,וייקרא שמו על שם אביו משה כי מן המים משיתיהו ,וכמשנ"ת.
 9דבר זה לכאורה פשוט אליבא דהגר"א )מעשה רב סי' קפ"ה( הסבור כי ישנו קיום מצוה
דאורייתא באכילת מצה כל ז' ימי החג ,על בסיס הפסוק "שבעת ימים תאכל מצות".
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והנה בדברי הימים )ב' ,ל( מצינו דחזקיהו עשה פסח בחודש השני,
ונחלקו בגמ' )סנהדרין יב (:אי עשה פסח ראשון ועיבר את השנה או "השיא את
ישראל לעשות פסח שני" .הסמ"ג מביא בשם רבנו משולם בר קלונימוס דלא יתכן
דהקרא קאי אפסח שני דהרי כתיב בהדיא דעשו ז' ימים ,וז"ל ,פסח שני אינו נוהג
אלא יום אחד שחיטתו בארבעה עשר ואכילתו בליל חמשה עשר על מצות
ומרורים לפי שפסח שני הוא תשלום לזביחת פסח ואין תשלום לחג המצות
והפסח שעשה חזקיהו בחדש השני כל הקהל עשו אותו וחגגוהו שבעת ימים
בשמחה גדולה ,עכ"ל.
נראה דאליבא דהר"א בן הרמב"ם ,רבי דאמר רגל בפ"ע – זה גופא קא
משמע לן" ,שפסח שני הוא תשלום לזביחת פסח ואין תשלום לחג המצות" .וכן
הוא אומר ,וז"ל ,כמו שאמר רבי פסח שני רגל בפני עצמו ,כן נאמר שמיני רגל
בפני עצמו ,וכמו שהשמיני נפרד במצותיו ואינו מחובר להקודמים ,כן פסח שני
אינו מחובר להקודמו ,עכ"ל הר"א בן הרמב"ם .אבל רוח אחרת עם ר' דניאל
הבבלי .איהו ס"ל דיום י"ד אייר ,או דלית ביה קדושה ומעמד מיוחד בכלל ,או
דקדושתו הוי חדא קדושה עם חג הפסח ,והכוונה ב"רגל בפני עצמו" אינה דהוי
קדושה נפרדת ,אלא אדרבה – הוא מחובר ומצורף לפסח ראשון ,עד כדי כך דאינו
אפילו תשלומין ,דהרי זמן הפסח עוד לא אזל ולא שייך לומר תשלומין .וכך הוא
מבאר דברי רבי ,וז"ל:
כי כונת מאמר ר' חייב על הראשון וחייב על השני ,כי הוא
רגל בפני עצמו ,לאמר כי השני כעיקר הרגל הראשון ,וכאשר
הזיד בו חייב ולא ינצל בשגגתו בראשון ,בעבור סברתו כי
שני הזמנים זמן אחד לענין חיוב כרת ג"כ ,כמו שבעת ימי
החג אשר כל יום מהם הוא במקום אחר אשר יחייב בו ,וכמו
שעות זמן השחיטה ,אשר האחת תקום מקום האחרת בחיוב
השחיטה.
מבואר להדיא דס"ל דהכוונה ברגל בפ"ע היא דאיכא "זמן אחד לענין
חיוב כרת" ,וכמו שתי שעות ביום אחד ,וזה הפוך מהר"א בן הרמב"ם דכתב דרגל
בפ"ע היינו ד"אינו מחובר להקודמו" .ולפי ר' דניאל הבבלי אולי מיושבת דעת
ר' שמעון בגמ' בסנהדרין דחזקיה השיא את ישראל לעשות פסח שני ,ונדחית
טענת רבנו משולם בסמ"ג ד"אין תשלום לחג המצות" ,דבאמת בפסח שני איכא
קיום של חג המצות ג"כ ,וע"כ ר' דנאיל הבבלי שולל את הדמיון לשמיני עצרת
וגם מקשה על הרמב"ם דלפי פירושו בדעת רבי היה לו למנות אכילת מצה
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בפסח שני כמצוה נפרדת ,כאילו הרמב"ם כלל אכילת מצה בפסח שני בהדי מצות
אכילת מצה בפסח עצמו .וא"כ אפשר דחזקיה עשה פסח שני לז' ימים להשלים
חג המצות ,ומבוארת דעת ר' דניאל הבבלי.

 
יש ריבוי מיוחד בתו"כ )דבורא דנדבה פרשתא י"ד ,יח:ד( לרבות הפסח
להקטרת האליה ,וצ"ע דמאן סבר למעוטיה? המשך חכמה )ויקרא ג:ז( מסביר,
וז"ל:
ולי נראה משום שבפסח אמרו במשנה :נטמא בשר וחלב קיים
אינו זורק את הדם .נטמא חלב והבשר קיים זורק הדם )פסחים
עח ,(:משום שעיקרו אינו אלא לאכילה )רש"י( .ובמצרים שלא
נאסר חלב לא היה מתן אימורים ,רק שאכלו הבשר עם החלב
שויסקי כדאמר שם )צו .(.הוי אמינא דבפסח לדורות שהאליה
מותרת באכילה תהא נאכלת ולא תהא נקרבת ,שאכילתו עיקר
כמו במצרים ,לכן מרבה פסח לאליה ,וזה ברור.
חידוש גדול מלמדנו ר' מאיר שמחה ,דהיינו דאיכא קשר בין פסח מצרים
ופסח דורות ,ובכל דור ודור קרבן פסח חייב להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו
קרב עתה במצרים .והכי מסביר המשך חכמה את אחד הענינים העיקריים בקרבן
פסח ,דלא בא מתחילתו אלא לאכילה ,דהרי פסח מצרים היה כולו נאכל ולא היתה
הקטרת אמורין )פסחים צו ,10(.ולכן גם פסח לדורות עיקרו לאכילה ,שפסח דורות
שואף לחסות בצל מצרים.
יתכן ונפק"מ לסברא זו היא "אף הם היו באותו הנס" ,דאי פסח דורות
נובע ומושפע מפסח מצרים מסתברא דאלה שהיו בניסי מצרים יתחייבו בפסח
דורות מדין זה .והנה בסוף פרשת פסח שני בבהעלותך ,בציווי על פסח דורות,
איכא פסוק נוסף לחייב את הגר ,ומסביר הרמב"ן )במדבר ט:יד( ,וז"ל:
 10המשך חכמה כנראה הבין כמו רבנו חננאל )פסחים צו (.שאימורי פסח מצרים נאכלו ,אבל
המאירי )שם( כותב "שצלאום בשפוד ושרפום לשם גבוה" .על כל פנים ,דברים דומים לאלה של
המשך חכמה מצינו בשפת אמת )פסחים נט :בהערה( ,שכתב שדוקא הפסח מותר באכילה קודם
הקטרת אמורין ,וז"ל" :אכן עדיין י"ל דבפסח דעיקרו לאכילה כדלקמן )ע"ו( ובפסח מצרים לא הי'
הקטרה כלל כדלקמן )צ"ו( כו"ע מודו דמותר באכילה קודם הקטרה" .האור שמח מגביר את כח
האכילה על סמך הבנתו בפסח מצרים ,וזאת כאמור בכפוף למחלוקת הר"ח והמאירי ,ואילו השפת
אמת רק מחליש את כחה של ההקטרה ,אבל שניהם גוזרים התאמה בין פסח מצרים לפסח דורות.
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וטעם וכי יגור אתכם גר לצוות הגרים בפסח זה של מדבר
כאשר יצוה בו לישראל .ויתכן כי מה שאמר בסדר בא אל
פרעה )שמות יב מח( וכי יגור אתך גר ועשה פסח ,הוא על
פסח מצרים ,כי הפרשה ההיא על פסח מצרים נאמרה כאשר
פירשתי שם )בפסוק מג( .והיה במשמע ,כי הגרים היוצאים
ממצרים ערב רב יעשו פסח שאף הם היו באותו הנס אבל
המתגיירים אחרי כן במדבר או בא"י לא יתחייבו בפסח
שלא היו הם או אבותיהם בכלל ואותנו הוציא משם )דברים
ו כג( ,לפיכך הוצרך בכאן לחייבם בפסח דורות במדבר
ובארץ.
הרמב"ן מפרש דהיתה הו"א דגרים נתחייבו בפסח מצרים משום אף הם
היו באותו הנס ,ומשו"ה לא יתחייבו בפסח דורות ,קמ"ל .לא ברור מהי המסקנה,
דהיינו אי כל הענין של אף הם היו באותו הנס נדחה על הסף ,או דילמא למסקנה
גם פסח דורות קשור לפסח מצרים ,לנסים ונקמה בפרעה ולאותות ומופתים
באדמת בני חם ,ולכן גרים דהיו באותו הנס חייבין גם בפסח דורות ,וצ"ע.
ברמב"ן אפשר להסתפק ,אבל אין ספקות בתשב"ץ .דהנה איתא בגמ'
)פסחים צא (:דנשים חייבות בפסח ראשון ,ויליף לה מקראי ,אבל התשב"ץ )א:ג(
אומר ,וז"ל:
ומה ששאל' הטעם למה חייבן בפסח ,גזרת הכתוב לחייב
בקצתן ולפוטרן בכלן .מיהו לענין פסח נראה הטעם מפורש
לפי שטעם הפסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו
במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל והם היו באותו הנס
11
ומטעם זה נתחייבו במגלה ובחנוכה.
מפורש בתשב"ץ דנשים חייבות בפסח ראשון משום דאף הן היו באותו
הנס ,וממילא ברור דפסח דורות קשור בטיבורו לניסי מצרים ,וכן לפסח מצרים
עצמו ,וכדברי המשך חכמה.
 11התשב"ץ מביא עוד טעם" ,א"נ כיון שחייבות במצה משום טעמא דכל שישנו בבל תאכל חמץ
ישנו בקום אכול מצה מה"ט גופיה נתחייבו באכילת פסח דהא כתיב על מצות ומרורים יאכלוהו
וכל שישנו בקום אכול מצה ישנו בקום אכול פסח" .טעם זה משמעותי לשאלת הקשר שבין מצות
אכילת מצה והקרבת הפסח ,וכפי שראינו בר' דניאל הבבלי והר"א בן הרמב"ם ,ואכמ"ל.
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אולם נראה ,דכל הא דאמרינן דפסח דורות קשור לפסח מצרים ולמופתי
החג ,הני מילי לענין פסח ראשון ,אבל פסח שני אין לו שיח ושיג עם פסח מצרים
ואותם ניסים ונפלאות .וראיה לצדך ,דהרי התשב"ץ חייב נשים בפסח ראשון
משום דאף הן היו באותו הנס ,ואילו לגבי פסח שני נחלקו התנאים )פסחים צא,(:
ואנן קיי"ל דנשים בפסח שני רשות הן )רמב"ם הל' ק"פ ה:ח ,ז:ג( ,ומוכח מזה
דפסח שני אינו בכלל הנס דמצרים ומשום הכי נשים פטורות בו אליבא
דהתשב"ץ.
ונראה עוד ,דבזה חלוק ביסודו פסח ראשון מפסח שני וזהו הפירוש
הנכון ל"רגל בפני עצמו הוא" ,דבפסח ראשון איכא קיום של פסח מצרים ושל חג
הפסח באופן כללי ,וכמו שביארנו לעיל ,ואילו פסח שני רגל בפני עצמו הוא ,ואין
לו קשר עם מעשי החג וקרבנו ,וכמו שביארנו בדעת הר"א בן הרמב"ם .וכן נראה
דמה שחסר בפסח שני הוא דאינו "קרבן ה' במועדו" ,דהיינו דלית ביה משום קיום
דחג הפסח ,על כל המשתמע מכך :את סיפור יציאת מצרים ,ואת מצוות החג כגון
אכילת מצה וביעור חמץ 12,ואת הפסח שעשו אבותינו למען יפסח המקום על
13
בתיהם במצרים.
 12ראוי לציין כי רש"י )במדבר ט:י( מחדש שלמרות דברי המשנה שבפסח שני מצה וחמץ עמו
בבית ,יש עדיין איסור חמץ "עמו באכילתו" ,כלומר אכילת הפסח וחמץ ביחד .דבר זה משמעותי
לגבי סוגיית הקשר שבין חמץ ומצה ,וכן היחס של שנים אלה לצלע השלישית ,דהיינו אכילת
הפסח ,ועיין בהערה הקודמת לגבי התשב"ץ .לגבי אכילת מצה בפסח שני ,כבר ראינו את ר' דניאל
הבבלי והר"א בן הרמב"ם ,ויש לציין שבגמ' בפסחים )קכ ,(.היתה הו"א שפסח שני מהוה
תשלומין לאכילת מצה לפסח ראשון ,וכך פירש הרשב"ם שם" :אית ליה תשלומין לפסח שני
הלכך לא יאכל מצה בראשון עד שיעשה פסח שני ויקיים על מצות ומרורים יאכלוהו" ,ועיי"ש.
ויש להעיר עוד שהכלבו )סי' מ"ט( כותב" :מתשעה שעות ולמעלה בין בפסח ראשון בין בפסח
שני לא יאכל אדם אפילו מיני תרגימה ...והטעם כדי שיכנס לאכול מצה תאב" .ועוד יש להעיר כי
כאשר הגמ' )פסחים קטו ,.קכ (.דנה במצות אכילת מצה עם הפסח ,היא מביאה את הפסוק "ועל
מצות ומרורים יאכלוהו" ,הנאמר דוקא ביחס לפסח שני ,ולא את הפסוק "ומצות על מרורים
יאכלוהו" הנאמר ביחס לפסח ראשון ,וכן אנו אומרים בנוסח ההגדה ,ומשמע שלגבי דין זה פסח
ראשון נובע דוקא מפסח שני ,ולא הפוך ,וצ"ע.
ולצד זה ,יש להעיר כי הרמב"ם והבאים מכחו מנו שתי מצוות נפרדות ,הקרבת הפסח ואכילתו ,הן
בפסח ראשון והן בפסח שני; הרס"ג והבאים מחמתו מנו מצוה אחת של הקרבה ואכילה,
הן בפסח ראשון והן בפסח שני; אך בביאורו לרס"ג הגריפ"פ )סוף עשה נ"ז( מעיר כי הבה"ג
וגאונים אחרים גיזרו את הילד החי לשנים ,כאשר מנו שתי מצוות ביחס לפסח ראשון ומצוה אחת
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והנה ראינו דהיתה הו"א לרמב"ן למעט גרים מפסח דורות משום
דהחיוב מעיקרא היה משום אף הם היו באותו הנס ,והעלינו למסקנה דגם פסח
דורות הוי בכלל הנס ,וכדחזינן בתשב"ץ גבי נשים ,משא"כ פסח שני דרגל בפני
עצמו הוא ואינו בכלל הנס .אם כנים הדברים ,אפשר ליישב את הגירסא
בתוספתא ,דאיתא שם דרבי ס"ל דאינו חייב כרת על השני אבל גר שנתגייר פטור,
ור' נתן ס"ל איפכא ,דחייב כרת על השני ואעפ"כ גר שנתגייר חייב ,וכדפסק
המאירי.
ויש לומר אליבא דהתוספתא ,דר' נתן ס"ל דפסח שני רגל בפני עצמו
הוא ,ולכן חייב כרת על השני ,אלא דדוקא משום הכי גר שנתגייר בין שני הפסחים
פטור מפסח שני ,דהרי אי רגל בפני עצמו הוי אז אית ביה קדושת היום משלו וגם
אינו קשור לפסח מצרים ואינו בכלל ניסי מצרים ,וכמשנ"ת לעיל ,וממילא גרים
פטורים בו ,דחסר בהו המחייב דאף הם היו באותו הנס ,אשר מטעם זה גופא הם
חייבים בפסח דורות ,וכדביארנו ברמב"ן .אמנם ,הני מילי גר שנתגייר בין שני
הפסחים ,אבל גר שנתגייר קודם פסח ראשון ולא הביא פסחו מאיזו סיבה שתהא,
כבר נתחייב בפסח וממילא הדר דינא דמחויב בפסח שני ,ולוּ מדין תשלומין
גרידא ,דלא גרע מהזיד ,שגג או נאנס דמקריב פסח שני 14.ובכל אופן ,נמצא
דדוקא אליבא דמ"ד פסח שני רגל בפ"ע הוא וחייב עליו כרת ,גר שנתגייר פטור,
דלא היה באותו הנס ,והם הם דברי התוספתא ,ודלא כהבבלי.
וגם מבואר היטב הא דהשמיט בתוספתא קטן שהגדיל ונקט רק גר
שנתגייר ,דהרי טעם זה דגרים לא היו באותו הנס לא שייך לקטן כלל ,ואתי שפיר
השמטת התוספתא 15.ועוד נראה ,דזוהי כוונת ר' נתן שם באומרו" ,אין צריך
בלבד בפסח שני .עובדה זו מעידה על כך שמצות אכילת פסח שני שונה מזו של פסח ראשון ,וזה
עשוי להיות רלוונטי לגבי מצה וחמץ עמו ,ואכמ"ל.
 13ואולי עוד ראיה לכך היא דין ביקור ד' ימים ,שמקורו בפסח מצרים ולפי התוס' )פסחים צה.
ד"ה מה בין( נוהג גם כן בפסח ראשון אך לא בפסח שני .אולם ,הרמב"ם השמיט כל זכר לדין
ביקור אף בפסח ראשון ,וכפי שהעיר המנחת חינוך )ש"פ( ,עיי"ש.
 14לגבי החילוקים שבין מזיד ,שוגג ,נאנס ,טמא ודרך רחוקה ,והאפשרות שחלקם מביאים פסח
שני מדין תשלומין וחלקם מדין רגל בפ"ע ,עיין במאמרו של מו"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"א,
"שיטת הרמב"ם בחיוב פסח שני" )אור המזרח כרך ג' ,חוברת ג-ד עמ'  .(33-40ולפי דבריו שם
יש לעיין האם ,אליבא דהתוספתא ,יהיה חילוק לגבי גר שהיה טמא או בדרך רחוקה בפסח ראשון,
האם הוא חייב בפסח שני ,ואכמ"ל.
 15אולם ,יש להעיר שמהלך זה אינו הולם לגמרי את דברי המאירי ,שהרי הוא אמנם פוסק שקטן
שהגדיל בין שני הפסחים פטור .נראה ,אפוא ,כי המאירי פשוט סובר שגם אם פסח שני רגל בפ"ע
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לעשות פסח שני שכבר לא נתחייב בראשון" ,ולא כמו שפירשו בבבלי מטעם
תשלומין ולכן הוא הדין לקטן שהגדיל ,אלא דאי נתחייב בראשון ממילא הוא
חייב בפסח שני מדין תשלומין ,ואינו צריך לטעם דאף הם היו באותו הנס ,אבל
לעולם הפטור מעיקרא הוא דלא היה באותו הנס ,אשר זה הוה המחייב של פסח
ראשון ,וכמו נשים אליבא דהתשב"ץ 16.והעולה מכל זה ,דאי פסח שני רגל בפ"ע
הוא ,אז קדושת ושם יום י"ד שאני מחג הפסח ,ופסח שני אינו קשור לחג הפסח
ונפלאותיו או לפסח מצרים; הבה ונשיר שיר חדש :אילו הוציאנו ממצרים ולא
17
נתן לנו פסח שני – דיינו.

לענין חיוב כרת ,עדיין אינו חייב אלא אם כן היה בכלל הראשון ,וזה משתלב עם שיטת הרמב"ם
)הל' ק"פ ה:ב( ,אשר מאומצת על ידי המאירי )שם( ,שפסק שטמא ומי שהיה בדרך רחוקה אינם
חייבים אף אם הזידו על השני ,משום שהם הופקעו ונדחו לגמרי מן הראשון ,ואילו חיוב הכרת
חייב לנבוע מן הראשון .וע"ע במאמרו של מו"ר הרב רוזנצוייג שליט"א הנ"ל.
 16כמובן ,אין מצב שבו איש יכול להפוך לאשה בין שני הפסחים ,וא"כ מובן וצפוי שיהיה חילוק
בזה בין פטור אשה ופטור גרים ,אף אם שניהם בנויים על "אף הם היו באותו הנס" .על כל פנים,
גם מלשון התוספתא עצמה" ,אין צריך לעשות פסח שני" ,משמע קצת שדין הגר דומה לנשים ויש
לו רשות להביא פסח שני אם הוא רוצה ,שנשים רשות בפסח שני ,רצו שוחטין רצו אין שוחטין.
 17הצענו שאחת הנקודות שמבדילות בין פסח ראשון לשני היא ,שפסח שני אין בו קיום של פסח
מצרים .בין היתר ,בנינו מהלך זה על גבי כתפי המשך חכמה ,שביאר כי פסח דורות עיקרו לאכילה
משום שבפסח מצרים לא היתה הקטרת אמורים .לפיכך ,אני מסתפק ביחס לפסח שני ,אם כל
הדינים התלויים בעיקרו לאכילה נוהגים גם בו ,או שמא דינים אלו קשורים באופן הדוק לקיום
פסח מצרים ,והרי בפסח שני ליתא?
נציג ארבעה ספקות הנובעים משאלה זו (1 :הדין הבסיסי מופיע במשנה )עו ,(:שם נאמר כי פסח
הבא בטומאה נאכל "שלא בא מתחילתו אלא לאכילה" .אנן קיי"ל דפסח שני אינו דוחה את
הטומאה )צה-.צה ,(:אבל ר' לר' יהודה אף פסח שני דוחה את הטומאה ,וא"כ יש לשאול האם
הוא נאכל בטומאה כמו פסח ראשון?  (2וכן לגבי דין נטמא הבשר והחלב קיים )פסחים עח(:
שאינו זורק את הדם ,וביארו רש"י )שם( והרמב"ם )הל' ק"פ ד:ב( שזאת משום שלא בא הפסח
אלא לאכילה ,יש להסתפק אם נוהג בפסח שני (3 .וכן שיטת רש"י )פסחים סא .ד"ה אבל( לגבי
שינוי בעלים ,שלמרות שהוא סבור בכל הזבחים שאין שינוי בעלים אלא בזריקה" ,פסח שעיקרו
לבעליו ליאכל בא ,שחטו שלא לשם בעליו להאכילו למנויין אחרים – פסול" ,ולאור דברינו יש
להסתפק מה הדין בפסח שני) .לגבי פסולי מחשבה באופן כללי יש להסתפק בפסח שני ,והאבני
נזר )או"ח תקיח:ב( הציע כי רק פסולי הגוף נוהגים בפסח שני ,ואם כן נצטרך לדון בשאלה
הארוכה האם שינוי בעלים )או ,ליתר דיוק ,שלא למנויין( מהוה פסול הגוף ,אבל בלאו הכי אין
דבריו מוכרחים ,ועיי"ש (4 (.וכן במה שאמרו התוס' )זבחים צט :ד"ה אמר רב חסדא(" ,שעיקרו
לא בא אלא לאכילה הלכך לא חיישינן ביה לאנינות בזמן הקרבה אלא בזמן אכילה" ,יש להסתפק
אם נאמר כן בפסח שני.

●

 
מצות "פרסומי ניסא" מופיעה בכמה מקומות בתלמוד בבלי .כולם
מסתובבים מסביב לשלשה חגים :חנוכה פורים ופסח .הדלקת נר חנוכה יש לה
קיום של פרסומי ניסא )עיין שבת כג ,:כד ,.רמב"ם הל' חנוכה פ"ד הל' י"ג
שו"ע או"ח סי' תרע"א סעי' ז'( 1,וכן קריאת המגילה בפורים יש לה קיום של
פרסום הנס )עיין ברכות יד .(.מאמר זה מתרכז על המצוה של פרסומי ניסא
בפסח ובמיוחד בליל הסדר.
המשנה בערבי פסחים )צט (.מביאה את ההלכה ש"אפילו עני
בישראל] ...ו[לא יפחתו לו מארבע כוסות של יין ואפילו מן התמחוי" .על
מימרא זו שואלת הגמ' )שם קיב" (.פשיטא" ,כלומר למה לא יספיקו גבאי צדקה
לעני די צרכו כדי לקיים מצות הלילה ,ובמיוחד שתפקידו של התמחוי לספק
אוכל ומשקה לעניים שבעניים? הגמ' מתרצת שבשביל דין פרסומי ניסא חייב
העני לקבל מקופת צדקה אפילו לפי שיטת רבי עקיבא שסובר "עשה שבתך חול
ועל תצטרך לבריות".
מפשטות דברי הגמרא יוצא איפוא שבמצות ד' כוסות בליל הסדר יש
קיום של פרסומי ניסא 2.ולכאורה יש לתמוה – מהו המקור לדין פרסומי ניסא
בכלל ובליל הסדר בפרט?
על שאלה זו כבר העיר הרב מרדכי וויליג שליט"א במאמרו "בענין
פרסומי ניסא" )בספר זכרון הרב ,עמ' נח-פב( שהמקור לדין פרסומי ניסא
מדאורייתא הוא דוקא בליל הסדר .הוא מביא לשון ספר החינוך )מצוה כ"א(
 1אין כאן המקום להאריך אם פרסומי ניסא בנר חנוכה הוא מצוה בפני עצמה או חלק ממצות
הדלקה דומיא להידור מצוה.
 2לפי דעת הג"ר שלמה זלמן אויערבך זצ"ל )הליכות שלמה הל' פסח פרק ז' דבר הלכה כ"ט(
יש מצוה מיוחדת של ד' כוסות שכפי הנראה קיימת בפני עצמה מלבד הקיום של פרסומי ניסא.
ולכן מי שחסר לו יין בזמן עריכת הסדר ונזדמן לו ד' כוסות לאחר גמר הסדר חייב לשתותן אז
)שם הל' י"ז(.

בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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על מצות סיפור יציאת מצרים" :שיזכור הניסים והענינים שאירעו לאבותינו
ביציאת מצרים והאיך לקח השי"ת נקמותינו מהם" .מצות "והגדת לבנך"
דורשת מיהודי היושב על יד שולחנו בליל הסדר לא רק להזכיר נסים אלו בינו
לבין עצמו אלא גם לספר ולפרש אותם לאחרים ובמיוחד לבני ביתו .חוט
מחשבה זה מרוקם בתוך ההגדה ובמיוחד ב"עבדים היינו"" :כולנו חייבים
לספר ביציאת מצרים".
לפי ספר החינוך ברור שמצות פרסומי ניסא בליל הסדר מתקיימת ע"י
סיפור יציאת מצרים .וא"כ לכאורה קשיא מהגמ' בפסחים הנ"ל שמקשרת דין
פרסומי ניסא למצות ד' כוסות .ברם נראה לנו שבאמת אינו קושיא .נכון הדבר
שקיום פרסומי ניסא קשור לסיפור יציאת מצרים ,אלא שמצות סיפור יציאת
מצרים בליל הסדר מתקיימת במסגרת ד' כוסות .יסוד הזה יוצא מלשון התוס'
)סוכה לח .ד"ה מי(" :מסתמא לא תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל
והגדה" .וכן משמע מלשון המאירי )פסחים קח" :(.ארבע כוסות כולם צריכים
הסבה בין בשתייתם בין הדברים שהם מסודרים עליהם ר"ל קידוש וקריאת
ההגדה וקריאת ההלל וברכת המזון" .כלומר ,כל כוס וכוס משקפת חלק מיוחד
של ליל הסדר .ולכן כשמשתמשת הגמ' במונח של ד' כוסות לקיומו של
פרסומי ניסא הכוונה היא לסיפור וללימוד ולכל הקיומים של ליל פסח.
וכן פסק השולחן ערוך )סי' תע"ב סעי' ח' ,עפ"י פסחים קח (:שצריך
לסדר את הסדר על ד' כוסות אלו" .ואם שתאן זה אחר זה שלא כסדר לא יצא".
המשנה ברורה )שם ס"ק כ"ז( הרחיק לכת וכתב שאפי' אם שתה רק כוס אחד
מד' כוסות שלא על הסדר ג"כ לא יצא וצריך לשתות כולן על הסדר .כלומר,
מצות שתיית ד' כוסות אינה רק הלכה שבליל הסדר צריך לשתות ד' כוסות יין
כמו שצריך לאכול שלשה כזיתים של מצה .אלא שתיית ד' כוסות היא המסגרת
שמסביבה בנוי טכס הסדר ויש חיוב לשתות כל כוס וכוס במקום המתאים.
וכן נראה שמאותה סיבה בניגוד לקידוש בליל שבת שמותר לקדש על
הפת ,הרי בליל הסדר לא יצא בקידוש על הפת .קידוש של ליל הסדר כולל לא
רק מצות קידוש היום אלא הוא גם חלק הראשון של מסגרת הסדר ,ורק על ידי
יין מסוגל הפרט לקיים החלק הראשון של המסגרת .ובאמת כן משמע מהמש'
בפסחים שחייבים גבאי הקופה לתת לעני ד' כוסות דלכאורה מדוע לא יספיק
לו ג' כוסות ויקדש העני על מצה? אלא בודאי שמצות ד' כוסות היא חבילה
שאי אפשר להפרידה ,ולכן חסרון הכוס מעכבת .וזו היא שיטת רב יוסף בר רב
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ורב האי גאון )המובאים בטור או"ח סי' תפ"ג(" :מי שאין לו יין מקדש על
הפת בלילי שבתות ויו"ט חוץ מליל פסח שהרי אמרו ולא יפחתו לו מד'
כוסות" .הבית יוסף מוסיף" :כשאין לו יין נמצא שלא קיים אפי' מצוה
הנעשית בכוס אחד" .כלומר ,כשחסר לו יין אין לסדר מסגרת ובלי מסגרת של
כל הד' כוסות אין תועלת לכוס הקידוש.
אבל רוב הראשונים חולקים על שיטת רב יוסף בר רב ורב האי גאון
)שם בטור( ובכללם הרי"ף ,רי"ץ גיאת ,בעל העיטור ,הטור ,רב נטרונאי גאון
)לפי הבנת הב"י שם בד"ה ומ"ש( ,רב שלום גאון )שם( ,והרמב"ם )הל' חמץ
ומצה פרק ח' הל' י"ב( .מ"מ אפשר להבין שאין ראשונים אלו מתנגדים לרעיון
הבסיסי של רב יוסף בר רב ורב האי גאון .כולם מסכימים שבמחסור יין לד'
כוסות הרי מתפרקת כל מסגרת הסדר .אלא שהם סוברים שכוס הראשון כוללת
שתי מצוות – כוס הראשון של ארבע כוסות וכוס של קידוש .אם אי אפשר
לקיים מצות כוס ראשון של ד' כוסות בלי יין מ"מ אפשר לקיים מצות קידוש
היום ע"י פת ,ולכן יש לקדש על מצה.
אמנם ,שונה שיטתם של הראשונים הנ"ל בפרטים מסוימים איך לסדר
מצוות הלילה בלי יין כיון שהתפרקה החבילה של ד' כוסות .נחלקו אם יש
להקדים קידוש לתחילת הסדר ולאכול המצה מיד או לאחרו עד לפני שולחן
עורך .וכן חולקים בזה אם לעשות טיבול הירק קודם או לאחר הקידוש על הפת
או להקדים אכילת מרור מיד לאחר הקידוש ואכילת מצה או לאחרו למקום
3
הרגיל .אולם כל זה מצביע שבנין הסדר מתפרק בלי הד' כוסות.
גישה זו מתאימה לשיטת הדרכי משה )טור או"ח סי' תפ"ג ס"ק א'(
נגד פסק הרא"ה )מובא בב"י שם ד"ה ורב יוסף( 4.הדרכי משה כותב שגם בלי ד'
כוסות מחוייבים לברך ברכת אשר גאלנו "דהא איתא במקום ברכת שעשה נסים
דמברכינן אכל ניסא" .כלומר ,ברכת "אשר גאלנו" שוה לברכת "שעשה נסים"
שמברכים בחנוכה ופורים על חיוב של פרסומי ניסא )וכן הסביר הגרי"ד זצ"ל
בשם אביו הגר"מ ,עיין בהררי קדם ח"א עמ'  .(2-5ולכאורה ,אם חסרות ד'
הכוסות לפי פשטות הגמ' בפסחים הרי אין כאן קיום של פרסומי ניסא ,ולמה
 3מצד שני אפשר לטעון שכל הראשונים האלו מתנגדים לעצם הרעיון של רב יוסף בר רב ורב האי
גאון ,ויסוד מחלוקתם הוא מחלוקת טכנית איך לקיים מצוות הלילה כשמוכרחים לקדש על מצה.
 4לפי הדרישה )שם( הוא הרמ"ה ולא הרא"ה.
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יברך? אלא צ"ל שסיפור יציאת מצרים הוא פרסום הנס והוא המחייב של ברכת
5
"אשר גאלנו" על פרסומי ניסא.
נשארת רק שאלה אחת והיא מדוע בחרו חז"ל דוקא ביין לבנות עליו
מסגרת הסדר? ועל זה ניתן לומר שמכל הסימנים שיש לנו בליל הסדר הרי רק
יין מסמל חירות מוחלטת' .מרור' בודאי בא זכר לעבדות' .מצה' ,הגם שהיא
מסמלת חירות של יציאת מצרים שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ וכו',
הרי גם מסמלת העבדות של 'לחם עוני' .אף ה'קרבן פסח' ,שמסמל תחילת
החרות ,מ"מ פסח מצרים הוקרב בתוך מצב של עבדות .הגאולה לא באה עד
עצם יום ט"ו בניסן והקרבן פסח הוקרב בי"ד ונאכל בליל ט"ו .בניגוד ל'פסח'
'מצה' ו'מרור' ,הרי 'יין' הוא הסמל של שמחה בשלימות )"ויין ישמח לבב
אנוש" תהלים קד:טו( .החיוב לשתות את ד' הכוסות בהסיבה מדגיש שבליל
6
פסח היין מסמל חירות.
לסיכומו של דבר ,חלק ממצוות ליל הסדר הוא לפרסם את יציאת מצרים
והנסים שנבעו מפעולות הקב"ה בכבודו ובעצמו דרך סיפור פסוקים בתנ"ך
ופירושם .חז"ל תקנו 'סדר' ל'סדר' ומסגרת לסיפור – ד' כוסות יין .יוצא ממאמרינו
שד' כוסות הם מילת המפתח ונקודה המרכזית המסמלת את הקיום של מצות
פרסומי ניסא של כל מצוות הלילה.

 5נראה שהרא"ה )או הרמ"ה( הסביר הגמ' לפי פשטותו .ולכן כשאין ד' כוסות אין מברכים
ברכת "אשר גאלנו" כי אין בסדר זה פרסומי ניסא.
 6במבט ראשון המחלוקת בגמ' )פסחים קח (.על מימרא דרב נחמן על איזה כוסות צריכים
להסב – אם שני הראשונים או שני האחרונים – אינה תואמת פירושינו .אולם ,לפי מסקנת הגמ'
שלכל ד' כוסות צריכים הסיבה אפשר לטעון שכולם מסמלים חירות .אבל עיין בר"ן )דף כג.
מדפי הרי"ף ד"ה והשתא(.

 
ראש ישיבה

 
מצינו שלשה סוגי כוס של ברכה :א' ,ד' כוסות בליל הסדר; ב' ,כוס
של קידוש והבדלה; ג' ,כוס של ברכת אירוסין ונישואין ,ברית מילה ,וברכת
המזון .ונראה מדברי הראשונים והפוסקים שיש חילוקי דינים ביניהם בנוגע
לחובת השתיה מכוסות הנ"ל .ולקמן נבאר בפרטיות הדין של כל אחד ואחד.

 
איתא במשנה )פסחים צט" :(:ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין".
וכתב התוס' )שם ד"ה לו יפחתו( וז"ל מתוך הלשון משמע קצת שאין נותנין
לבניו ולבני ביתו כי אם לעצמו והוא מוציא את כולם בשלו וסברא הוא דמאי
שנא ארבע כוסות מקידוש דכל השנה שאחד מוציא את כולם… ונראה להחמיר
ולהצריך ארבע כוסות לכל אחד עכ"ל.
עיין בחדושי הגרי"ז על הר"מ )פ"ז הל' חמץ ומצה הל' ט( שביאר
שיטת תוס' דמצות ד' כוסות הוי ברכה על הכוס .ומבואר עוד בספר דברי שירה-
פסח )סי' עח( להרה"ג ר' אליהו לוין שליט"א בשיטת תוס' וז"ל ונראה עוד דמה
דנאמר דארבע כוסות הוו כוס של ברכה אין הפירוש רק דבעי בורא פרי הגפן על
הכוס ומוציא בני ביתו בבורא פרי הגפן ,אלא דעיקר הדין הוא דבעי דההגדה
תאמר על הכוס וכן הקידוש וכן ההלל וברכת המזון .וכל שאמר דברים אלו על
הכוס הרי שיצאו בניו ובני ביתו באמירות אלו שנאמרו על הכוס עכ"ל.
ולפ"ז נראה שחיוב ד' כוסות הוא אמירת דברים הנ"ל על הכוס .אולם
אין כאן חובת שתיה על כל אחד ואחד אלא רק על מי שמברך בקול רם ומוציא
שאר המסובין ידי חובתן .אולם ,ביאר הגרי"ז דשיטת הר"מ הוא דבנוסף לחובת
אמירת דברים על הכוס יש חובת שתיה על כל אחד ואחד .וכדאיתא בר"מ )פ"ז
הל' חמץ ומצה הל' ז( וז"ל וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חייב לשתות
בלילה הזה ארבע כוסות של יין עכ"ל.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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החיוב לומר דברים על הכוס ,שהוא חובת ד' כוסות לפי תוס' הנ"ל,
וחלק מחיוב ד' כוסות לפי הר"מ הנ"ל ,טעון ביאור .בנוגע למקור חיוב זה,
איתא בשאילתות )פרשת יתרו שאילתא נד( לגבי קידוש על היין )וכן מובא
ברשב"ם פסחים קו .ד"ה אמר רב יהודה בורא פרי הגפן( וז"ל ומנלן דעל היין
דאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מניין שאין אומרים שירה אלא על
היין שנאמר )שופטים ט:יג( ותאמר להן הגפן החדלתי את תירושי המשמח
אלוקים ואנשים וגו' אם אנשים משמח דשתו ליה אלוקים במה משמח הוי אומר
בשירה מיכן אמרו שאין אומרים שירה אלא על היין ומאי היא היא שירה
דנסכים עכ"ל .הרי מבואר בשאילתות שכשם שאין אומרים שירה אלא על היין
וכמו שמבואר בש"ס )ברכות לה ,.ערכין יא ,.שם יב (.ה"ה שאין מקדשין אלא
על היין.
וביתר ביאור הענין עיין בספר אבני חושן )על עניני כוס של ברכה(
להרה"ג ר' שמואל ניימאן שליט"א שביאר דענין שתיקנו לברך ברכות כמו ד'
כוסות ,ברכת המזון ,קידוש והבדלה ,ברכת אירוסין ונישואין ,וברכת המילה על
הכוס הוא משום שאלו הוו ברכות השבח .ותקנו חז"ל לברך ברכות אלו יחד עם
הכוס כי השבח בברכות אלו הוא בגדר שירה ,וכמו שמנסכין יין על המזבח
בשעת שירת הלוים.

 
בענין שיעור השתיה בד' כוסות שמוטל רק על בעל הבית לפי שיטת
התוס' ,ועל כל אחד ואחד מבני הבית לפי שיטת הר"מ ,איתא בגמ' )קח (:השקה
מהן לבניו ולבני ביתו יצא אמר רב נחמן בר יצחק והוא דאשתי רובא דכסא.
עי"ש בתוס' )ד"ה דכסא( וז"ל היינו כמלא לוגמיו כדפרי' לעיל ומיהו לכתחילה
צריך לשתות רביעית עכ"ל .הרי דתוס' מבאר שלכתחילה צריך לשתות רביעית
שהוא שיעור כוס .אולם ,אם שתה מלא לוגמיו שהוא רוב רביעית יצא ידי חובתו
בדיעבד .והעיר מו"ר הגר"צ שכטר שליט"א שהמקור שדין רובו הוא רק
בדיעבד הוא מגמ' חולין )כז (.שמבואר שם ששחיטת רוב הסימנים ולא כל
הסימנים הוי בדיעבד.
עיין עוד בגמ' פסחים )קז (.אמר רב הונא אמר רב וכן תני רב גידל
דמן נרש המקדש וטעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא .דברי הגמ' הנ"ל
לגבי קידוש ששיעור השתיה הוא מלא לוגמיו נראה שהולכים ביחד עם דברי
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הגמ' והתוס' הנ"ל לגבי ד' כוסות שיוצאין בטעימת מלא לוגמיו .אולם ,מבואר
בב"ח )או"ח סי' תעב( שבאמת שתיית מלא לוגמיו בד' כוסות שונה מדין
שתיית מלא לוגמיו בכוס של קידוש .וכתב וז"ל דהתם ]לגבי קידוש וברכת
המזון[ לא בעינן רק טעימת הכוס ובטעימת מלוא לוגמיו הוי טעימה אפילו
בכוס גדול והלכך אפילו לכתחילה לא בעי למיטעם רביעית שלם אלא סגי
במלוא לוגמיו דהיינו רוב רביעית אבל כאן דבעינן שישתה ארבע כוסות ולא
הוה שתיית כוס אלא אם כן שותה רוב הכוס ולכך לא קאמר גבי ארבע כוסות
והוא דשתי מלא לוגמיו אלא קאמר והוא דשתי רובא דכסא וכו' עכ"ל .הרי
מבואר בב"ח שדין מלוא לוגמיו בארבע כוסות שונה מדין מלוא לוגמיו בכוס
של קידוש .בארבע כוסות שיעור השתיה הוא שיעור כוס והוא שיעור רביעית
למקצת רבוותא שהובאו בארחות חיים )סדר ליל הפסח סי' ו( ולרמב"ן הוא
שיעור כל הכוס שהוא לפניו אפילו מחזיק הרבה רביעיות .ולפ"ז הדין של
מלוא לוגמיו הוא מדין רובו ככולו שהוא רוב רביעית לפי השיטה הראשונה
ורוב של אותו הכוס שמשתמש בו לפי שיטת הרמב"ן .לפי"ז שדין מלא לוגמיו
בארבע כוסות הוא מדין רובו ככולו נמצאת דהוי רק בדיעבד וכמבואר בדברי
התוס' פסחים )קח (:הנ"ל .אולם בנוגע לטעימת מלא לוגמיו מכוס של קידוש
זה הוי דין לכתחילה כי כאן מלא לוגמיו הוא שיעור הטעימה ולא מדין רובו
ככולו.

 
דין רובו ככולו הנ"ל שאמרינן לגבי שתית ד' כוסות טעון ביאור .שהרי
בהרבה הלכות קבעה התורה או חכמים שיעור ולא אמרינן שרובו סגי ובעינן
שיעור שלם כמו כזית באכילת מצה .ובביאור הענין כתב החתם סופר בתשובה
)או"ח סי' קמ( וז"ל לפענ"ד לא שייך רובו ככולו אלא מתוך כולו מסנהדרין
ילפינן דבעינן רוב מתוך כל אבל אם לא נתועדו רק רוב סנהדרין אינו כלום וה"נ
לעולם שדנין המיעוט בתר הרוב אבל כולו בפנינו כגון יו"ד הוה עדה לדבר
שבקדושה ואם ז' מהם לא שמעו קדיש וברכו נמשך המיעוט אחר הרוב אבל אם
רק נתועדו ז' לא אמרינן דבר שבקדושה וכבר נתעורר בזה הרבה המאירי וכן
הציבור רוב שחטאו מביא המיעוט עמהם פר בהוראה לכן לענין טומאה וטהרה
בעשיית פסח וכן חיות שמיעוט סימנים נגררים בתר רוב דנפק חיותא וכן בכל
דוכתא אבל לאכול פחות מכשיעור או לטבול בפחות מכשיעור ולימא רובו
ככולו לא שמענו אה"נ אי איתא כאן מ' סאה ורובו בשר ומיעוטו שאובים נמשך
אחר הרוב אבל חסר קורטוב אינו טובל כנלענ"ד עכ"ל .הרי דהחת"ס מבאר
שרק אמרינן רובו ככולו היכא דיש חיוב שיהיה כולו בפנינו .שהרי בסנהדרין
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בעינן שיהיו כל הכ"ג דיינים נוכח בדין ולכן אם י"ג חייבו ועשרה פטרו הרי הוא
חייב ,אולם אם לא נתועדו כולם לא אמרינן כיון שהי"ג חייבו הרי הוא חייב כי
הפסק דין צריך לישמע מכל הכ"ג ולכן אם כולם בנוכח אע"פ שרק י"ג חייבו
אמרינן שהפסק יצא ע"י כולם.
עפ"ז מבואר החילוק בין ד' כוסות שאמרינן רובו ככולו ובין מצה שלא
אמרינן רובו ככולו .שהרי בד' כוסות צריכין לשתות שיעור כוס שהוא רביעית
ואפילו אם שותה רק רוב רביעית צריך לשתות הרוב מתוך כמות של רביעית יין
ולכן אמרינן רובו ככולו .אמנם ,במצה אין חיוב לאכול מתוך חתיכה של מצה
שיש בו כזית שהרי אפילו אם נחתך המצה לפרוסות פחותות מכזית ואוכל
שיעור כזית יוצא ידי חובתו ולכן אין דין של רובו ככולו.

 
אולם לגבי קידוש חזינן שנחלקו התוס' ורבינו ירוחם אם צריכים
לשתות מלא לוגמיו מכוס שיש בו רביעית או יכולים לשפוך שיעור מלא
לוגמיו מכוס שמחזיק רביעית לכוס אחר ולשתות מן הכוס השני .שיטת התוס'
בפסחים )קה :ד"ה שמע מינה טעמו פגמו ,מובא במ"א סי' רעא ס"ק כד( היא
שצריך לשתות מלא לוגמיו מן הכוס שמחזיק רביעית עכשיו .אולם שיטת
רבינו ירוחם )נתיב יב חלק א ,מובא במחבר סי' רעא סע' יא( היא שאם אין לו
רק כוס אחד בשביל קידוש הלילה והיום יכול לשפוך יין אחר שמקדש בלילה
לתוך כוס שני ולטעום ממנו כדי שלא לפגום הכוס הראשון והכוס הראשון
ישתמש בו לקידוש ביום כיון שלא נפגם .כמובן אין זה סתירה לדברינו דלעיל
שהרי לפי שיטת רבינו ירוחם י"ל כדברי הב"ח הנ"ל שדין מלא לוגמיו
בקידוש אינו מדין רובו ככולו וממילא יכולים לטעום מכוס אחר ולא בעינן
רובו מתוך כולו .או אפשר לומר שאפילו אם טועם מכוס שני כיון שכוס זה
הוצרך לבא מכוס ראשון שיש בו רביעית שפיר מקרי רובו מתוך כולו והיה
מועיל לשתות מכוס שני אפילו לד' כוסות שיש חיוב לשתות רובו מתוך כולו.

 
 
לעיל הבאנו דברי הגמ' פסחים קז .וז"ל אמר רב הונא אמר רב וכן תני
רב גידל דמן נרש המקדש וטעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא עכ"ל.
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נחלקו הראשונים אם דין טעימת מלא לוגמיו הוא רק לקידוש ובשאר כוסות
של ברכה כגון אירוסין ונישואין ומילה סגי בטעימת כל שהוא או דילמא
שיעור זה שמובא בגמ' לגבי קידוש שייך לכל כוס של ברכה .כתב בעל
העיטור )שער שלישי הל' מילה( וז"ל והא דאמרינן המקדש אם טעם מלא
לוגמיו יצא וכו' אבל בשאר ברכות לא בעינן מלא לוגמיו דקידוש שאני דכתיב
ביה זכור זכרהו על היין עכ"ל .וכן מבואר בב"י )יו"ד סי' רסה( ע"ש בתשובת
הרשב"א וז"ל ששאלת כמה שיעור טעימה גבי מקדש בעינן מלא לוגמיו הכא
גבי שאר ברכות לא בעינן מלא לוגמיו .אולם ,עיין בהגהות שער החדש על
העיטור )אות סג( שהעיר שמשמע מהטור )או"ח סי' קז( דלא כהראשונים
הנ"ל שהרי כתב שם בנוגע לכוס של ברכת המזון וז"ל והכא אי אפשר לשתות
פחות מכזית דכל דבר שצריך כוס צריך לשתות ממנו כמלא לוגמיו שהוא רוב
רביעית הילכך ישתה רביעית שלם .והעיר עוד מדברי הט"ז )יו"ד סי' רסה ס"ק
י( שכתב לחלק בין דבר שצריך כוס מדינא דגמ' כמו קידוש שצריך טעימת
מלא לוגמיו לדבר שאין צריך כוס מדינא דגמ' כמו ברית מילה דלא צריך
אפילו טעימת מלא לוגמיו .ובהגות שער החדש על העיטור הנ"ל כתב עוד
עפ"י דברי הט"ז הנ"ל שתלוי אם יש חיוב בגמ' לברך על הכוס וכתב וז"ל
ועפי"ז הוריתי לחלק בין ברכת אירוסין דא"צ מלא לוגמיו לברכות נישואין
דצריך מלא לוגמיו .והעיר עוד מדברי הבאר היטב )אבן העזר סי' לד ס"ק ו(
שהביא דברי הכנסת הגדולה שבטעימה לחוד די יעו"ש והיינו בברכת אירוסין
דוקא עכ"ל.

 
איתא בגמ' ערובין )מ (:המברך צריך שיטעום ופירש רש"י שם )ד"ה
לתביה לינוקא( וז"ל דטעמא משום דגנאי הוא לכוס של ברכה שלא יהנה אדם
ממנו לאלתר שתהא ברכת היין דבורא פרי הגפן שלא לצורך וכו' עכ"ל .וכבר
העיר בתשובת הר"ן )סי' נב( עפ"י הרשב"א שהרי הסבה שצריך לטעום אינו
משום דגנאי הוא לכוס אלא משום ברכה לבטלה שהרי אם מברך ואינו שותה
לכאורה הוי ברכתו לבטלה .ובישוב הדברים עיין בבית מאיר )יו"ד הל' מילה סי'
רסה ד"ה הגה שניה( שכתב וז"ל ור"ל לענ"ד דודאי משום ברכה לבטלה
מעיקרא ליתא דברכה לבטלה לא הוי אלא לבטלה ממש לא כן ברכה זו דניתקן
הקידוש או הזמן או ברכת המילה שתהא על הכוס שוב הברכה ג"כ שבח לבורא
ברוך הוא שברא היין לקדש עליה וזה צרכו כמו צורך השתיה ואפשר יותר .ואין
בה טעימה אלא משום דלא ליהוי גנאי לכוס עכ"ל .עיין גם בשו"ת מנחת שלמה
)ח"א סי' יח( להרה"ג שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שגם פירש כדברי הבית
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מאיר .וכוונת הדברים היא שכשמקדש או מברך אשר קדש ידיד וכו' על היין הרי
הברכה של קידוש או של מילה היא שירה להקב"ה ואין אומרים שירה אלא על
היין ולכן מברך ברכות אלו על הכוס .וכיון שמשתמש עכשיו ביין משום שאין
אומרים שירה אלא על היין התקינו ג"כ לומר ברכת בורא פרי הגפן לא בתור
ברכת הנהנין אלא בתור ברכת השבח להקב"ה שברא יין שנוכל לשיר לה' עליו.
ולפ"ז אם יברך בורא פרי הגפן על המילה וכדומה ולא ישתה לא הוי ברכתו
ברכה לבטלה שהרי ברכת בורא פרי הגפן שנאמרת ביחד עם דברי שירה
להקב"ה כמו קידוש וברכת המילה וכדומה הוי ברכת השבח.

 
איתא בשו"ע )או"ח סי' תרכא סע' ג( לגבי מילה ביום הכיפורים וז"ל
מברכין על המילה בלא כוס .הגה :ויש אומרים דמברכין אכוס ונותנין לתינוק
הנימול וכן נוהגין עכ"ל .הרי דנחלקו המחבר והרמ"א בענין מילה ביום
הכפורים .שיטת המחבר היא שאין מברכין על הכוס של יין כיון שאין מי
שישתה ממנו וממילא אם יברך הוי ברכתו ברכה לבטלה .אולם ,הרמ"א נקט
דמברכין בורא פרי הגפן ונותנין לתינוק הנימול מן היין שבכוס .עיין במג"א )סי'
תרכא סע' ג( שכתב שדברי הרמ"א מבוארים עפ"י רש"י עירובין הנ"ל והראב"ן
פ"ג דערובין שנקטו שטעימת כוס של ברכה בשעת המילה הוי רק משום דגנאי
לכוס שלא יטעום ולא משום ברכה לבטלה .וממילא אם נותן לתינוק הנ"ל סגי
בזה להוציא מידי גנאי .אולם ,המחבר סובר כדעת התשובת הר"ן )סי' נב( בשם
הרשב"א )ערובין מ :ד"ה ליתביה( דאם נותן לתינוק כזה הוי ברכה לבטלה
משום דסובר דבורא פרי הגפן בשעת המילה הוי ברכת הנהנין רגילה ואם לא
טועם ממנו לכל הפחות קטן שהגיע לחינוך הוי ברכתו לבטלה.

 
 
עפ"י הנ"ל ביאר המנחת שלמה )ח"א סי' יח( דברי המחבר והרמ"א
בנוגע לברכת בורא פרי הגפן על ד' כוסות .איתא בשו"ע )סי' תעד סע' א( וז"ל
שותה כוס שני ואין מברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה שאין
מברכין בורא פרי הגפן כי אם על כוס של קידוש ועל כוס של ברכת המזון ואין
מברכין על הגפן כי אם אחר כוס רביעי .הגה :והמנהג בין האשכנזים לברך
ברכה ראשונה על כל כוס וכוס אבל ברכה אחרונה אין מברכין רק אחר
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האחרון לבד וכן דעת רוב הגאונים עכ"ל .הרי דהמחבר נקט בפשיטות לברך
בורא פרי הגפן רק על כוס ראשון וכוס שלישי .ונראה שסובר שאפילו ברכת
בורא פרי הגפן לכוס של ברכה על דברי שבח כמו הגדה והלל וכו' הוי ברכת
הנהנין רגיל ,ולפי גדרי ברכת הנהנין רק צריכים לברך ברכה על כוס ראשון
ושוב בכוס שלישי אחר שהפסיק ובירך ברכת המזון .ועפ"ז הולך המחבר
לשיטתו במה שנקט בשו"ע )או"ח סי' תרכא סע' ג( הנ"ל שלא יכולים להטעים
כוס של מילה לתינוק הנימול כיון שעפ"י גדרי ברכת נהנין הרגיל לא יכולים
לברך בעד תינוק קטן כזה.
אולם ,שיטת הרמ"א היא שמברכין על כל כוס וכוס של הארבע כוסות
וביאר המג"א )שם ס"ק א( כיון שכל כוס הוי מצוה בפני עצמו שפיר מברכין על
כל חד וחד .וביאר המנחת שלמה שכיון שגדר של ברכת בורא פרי הגפן שנאמרה
על כוס שביחד עם דברי שבח כמו הגדה ,הלל ,ברית מילה וכדומה הוי ברכת
השבח על יצירת יין לצורך אמירת שירה על היין שפיר שייך לברך ברכת שבח של
בורא פרי הגפן על כל כוס וכוס .ומבאר המנחת שלמה שהרמ"א לשיטתו ממה
שכתב בהל' יו"כ )או"ח סי' תרכא סע' ג( שיכולים להטעים היין לתינוק הנימול
ביום כפור כיון שגדר הברכה הוא ברכת השבח וחיוב טעימה הוא רק שגנאי הוא
לכוס שלא יטעום ממנו ולא משום ברכה לבטלה ,ממילא סגי להטעים היין לתינוק
הנימול שבהכי סגי שלא יהא גנאי לכוס .אולם לשיטתו זה בדברי הרמ"א רק
שייכת אם ננקוט כדברי המג"א הנ"ל עפ"י הרי"ף שטעם שמברכין על כל כוס
וכוס הוא משום שהוי כל אחד מצוה בפני עצמה .אולם ,לפי מה שכתב בהמשך
דבריו שם שהוא ענין של הפסק ,וכמו שכתב ,וז"ל כיון דלא אפשר ליה למיקרי
ומשתי בהדי הדדי צריך לחזור ולברך בתר דגמר הגדה ובתר דגמר הלילא בורא
פרי הגפן עכ"ל ,נמצא לפי פירוש זה שאין שייכות בין דברי הרמ"א בהל' פסח
לגבי בורא פרי הגפן על ד' כוסות ובין דברי הרמ"א בהל' יו"כ לגבי טעימת
התינוק.

 
 
עיין במחצית השקל )סי' תעד ס"ק א( שכתב שבאמת יש ב' טעמים
לברך בורא פרי הגפן על ד' כוסות ד' פעמים :אחד משום כל אחד ואחד מצוה
בפני עצמו ואחד משום הפסק .ולפ"ז אפשר שהרמ"א נקט כביאור הראשון של
הרי"ף והוי לשיטתו וכנ"ל ,ואפשר שנקט כדברי הביאור השני של הרי"ף ולא
הוי לשיטתו .אולם ,עיין בספר דברי שירה )פסח  -חלה( להרה"ג ר' אליהו לוין
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שליט"א )סי' עב( שנקט שבאמת ב' הטעמים הנ"ל מישך שייכי אהדדי ולא הוי
ב' טעמים נפרדים .וז"ל והנה בדברי הרי"ף בתחילת דבריו מבואר דסברת
רבוותא הוה משום דכל כוס הוה מצוה בפני עצמה .אולם סיוע לדבריו הביא
מהא דמקרי ומשתי בהדי הדדי צריך לחזור ולברך ,דהיינו משום היסח הדעת.
וצריך ביאור דא"כ אף אם כל הכוסות היו מצוה אחת ,ג"כ הו"ל לברך על כל
שתיה ושתיה .ונראה דאי ארבעה כוסות הוו חד מצוה ,א"כ ההגדה לא היתה
מתיחסת רק לכוס שניה אלא היתה מתיחסת לכל הארבעה כוסות .דהרי אם היו
הארבעה כוסות חד מצוה לא היה זה רק חד קיום מצוה .דהרי גם למסקנא שכל
כוס וכוס מצוה בפני עצמה אין זה אלא דהחפצא דכוס הוה כוס נפרדת .אולם,
קיום המצוה ודאי דאחת הן ואם יהא לו רק שלש כוסות לא יקייום בזה כלום
והרי הם מעכבות זו את זו )כ"כ במהר"ל בפרק מט( .וא"כ אילו היו כולם מצוה
אחת ,הכונה שהיו נחשבים למעשה מצוה אחת והיה חל צירוף בעצם החפצא
דכוסות דמה"ט הוו להו זוגות .ועל כן ההגדה היתה נחשבת שבעיקרה נאמרת
על הארבעה כוסות ואע"פ שבפועל נאמרת על הכוס השניה ,אולם באופן קיומה
מתיחסת הנה לארבעה כוסות .וא"כ אי אפשר לומר שאמירת ההגדה מהוה
הפסק שבין כוס ראשון לכוס שני .דהרי גם מדיני כוס ראשון הוא שתאמר עתה
ההגדה וא"כ אין זה מפסיק וכו' וע"כ זה שכתב הרי"ף ב' טעמים להא דהגדה
הוה הפסק .דכל כוס מצוה בפני עצמה ,והגדה הוה הפסק .והיינו דמכיון דכל
כוס הוה מצוה בפני עצמה ,א"כ אין ההגדה מתיחסת לכוס ראשון ואינה
מצורפת לברכת בורא פרי הגפן .וע"כ ההגדה מהוה הפסק .וצריך לברך שנית
בורא פרי הגפן על כוס שניה עכ"ל .ולפי ביאור דבריו בדברי הרי"ף יוצא שעיקר
הטעם לברך ד' פעמים על ד' כוסות הוא משום הפסק ,ויש הפסק כיון שיש
מצוה בפ"ע בכל כוס וכוס .ולפי ביאור זה ברי"ף וברמ"א אין שייכות בין פסק
הרמ"א לגבי ד' כוסות ולבין פסק הרמ"א לגבי מילה ביום הכיפורים.

 
איתא בשו"ע )אה"ע סי' סב סע' ט( וז"ל וברכת אירוסין וברכת חתנים
אומרים אותה על ב' כוסות אפילו מקדש בשעת החופה )ונוהגין להפסיק ביניהם
בקריאת הכתובה( .וכתב החלקת מחוקק )שם ס"ק טו( וז"ל וכלומר מברכין על
כל כוס בורא פרי הגפן עכ"ל .וביאר מו"ר הרה"ג ר' צבי שכטר שליט"א )בספר
בעקבי הצאן סי' לט( שמנהג זה מבוסס עפ"י דברי הרי"ף בפסחים הנ"ל
שמברכין על כל כוס וכוס של הד' כוסות כיון שכל אחד הוי מצוה בפ"ע וה"ה
אירוסין ונישואין שכל אחד הוי מצוה בפ"ע .אולם ,כבר העיר הרה"ג ר' שלמה
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זלמן אויערבאך זצ"ל במנחת שלמה )ח"א סי' יח( הנ"ל שהרי גם הספרדים
נוהגים לברך בורא פרי הגפן ב' פעמים תחת החופה אע"פ שהמחבר פסק לגבי
ד' כוסות לברך רק על כוס ראשון ושלישי .וע"ש במנחת שלמה שביאר ענין עוד
ע"פ דברי הט"ז )סי' תעד ס"ק א( שכתב לבאר שיטת הרמ"א שמברכין על כל
כוס וכוס של ד' כוסות וכתב ,וז"ל כיון דחכמים תקנו ד' כוסות הוי כמתנה
בפירוש בשעת ברכה שאין בדעתו לשתות מחמת ברכה זו אלא כוס זה ,כיון
שצריך לכוס אחר חייב לברך עליו ,כן נראה לי עכ"ל.
וביאר המנחת שלמה דלא הוי ברכה שאינה צריכה משום שכיון לפטור
רק כוס אחד .ואמנם בדרך כלל אם יכול לפטור דבר עם ברכה אחת ומכוין שלא
לצאת הוי זלזול בתקנת חכמים שהרי החכמים אמרו שברכה זו שברך פוטר לא רק
כוס ראשון אלא גם כוס שני .אולם ,אם אינו נראה כמזלזל בתקנת חכמים לא הוי
ברכה שאינה צריכה .ועפ"ז כתב שלגבי ד' כוסות כיון שרוצה להודיע שכל כוס
הוי מצוה בפני עצמה אין כאן זלזול .ובנוגע לברכת אירוסין ונשואין כיון שלא
צריכים לעשות הארוסין והנשואין יחד לא זלזל אם כיון בכוס של ארוסין שברכת
בורא פרי הגפן תהא עליו בלבד .ובהמשך כתב עוד שטוב להזהיר לחתן לכוין
בברכת בורא פרי הגפן רק על כוס ראשון .אולם ,אפילו אם לא הזהיר נראה לומר
שכיון שמנהג העולם הוא לברך על כוס ארוסין לחוד ועל כוס נשואין לחוד
אמרינן מסתמא שדעתו היא לכוין רק על כוס ראשון של ארוסין בברכת בורא פרי
הגפן הראשונה.

 
 
אולם ,יש לעיין ביסוד הנ"ל בדברי הרמ"א לאור הלכה אחרת .איתא
בשו"ע )סי' רעא סע' ד( ,וז"ל ואם היו שותים יין תחילה אינו אומר אלא קידוש
בלבד בלא ברכת היין ,ואחר כך מברך ברכת המוציא עכ"ל .הרי דמפורש בשו"ע
שכיון שבירך בורא פרי הגפן לפני שקידש שוב אינו צריך לברך בורא פרי הגפן
בשעת קידוש אלא סגי שיחזיק את הכוס בידו בשעת הקידוש וישתה ממנו אחר
כך על סמך ברכת בורא פרי הגפן שבירך קודם הקידוש .המקור לדברי המחבר
הוא מהירושלמי )פ"ק דברכות הל' ה( דאיתא התם ,וז"ל הא קדושה שנייא היא
שאם היה יושב ושותה מבעוד יום וקדש עליו היום שאינו אומר בורא פרי הגפן
עכ"ל .כלומר הירושלמי מקשה דהרי ברכה הסמוכה לחברתה אינה פותחת
בברוך וא"כ למה בקידוש פותחין בברוך והרי קידוש סמוך לברכת בורא פרי
הגפן .ות' הירושלמי שכיון שאם שתה יין לפני קידוש שוב לא צריך לברך עוד
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בורא פרי הגפן בשעת הקידוש נמצא שברכת בורא פרי הגפן אינה תמיד צמודה
לקידוש וממילא לא הוי קידוש ברכה הסמוכה לחברתה ,ולכן פותחת בברוך.
עיין בחק יעקב )סי' תעד ס"ק א( דהעיר עפ"י ביאור המג"א ע"פ הרי"ף
בדברי הרמ"א ,שמברכין על כל כוס וכוס של ד' כוסות כיון דכל כוס הוי מצוה
בפני עצמה ,דא"כ היה לנו לברך בורא פרי הגפן בשעת קידוש אפילו אם שתה
יין מקודם דהרי עכשין שמקדש יש לנו מצוה חדשה שעלינו לברך עליו ,דהיינו
הקידוש .ויש לפרש עוד בקושייתו דבשלמא לפי שיטת המחבר שרק מברכין על
כוס ראשון ושלישי ,הרי אפילו ברכת בורא פרי הגפן דנאמרה ביחד עם דברי
שבח של קידוש וברכת המזון הוי בגדר ברכת הנהנין ולא ברכת השבח ,וממילא
מובנים דברי הירושלמי שכיון ששתה יין מקודם ובירך בורא פרי הגפן שוב אינו
צריך לברך עוד בורא פרי הגפן בשעת קידוש .אולם ,לפי שיטת הרמ"א ע"פ
המג"א בשם הרי"ף דעל כל מצוה שייך לברך עוד בורא פרי הגפן בתור ברכת
השבח היה לנו לחייב לברך עוד בורא פרי הגפן בשעת הקידוש אע"פ שכבר
בירך בורא פרי הגפן מקודם .ע"ש במה שתירץ .ונראה לומר שאם כנין דברי
המג"א הנ"ל בדברי הרמ"א שד' כוסות מברכין על כל כוס וכוס כיון דכל כוס
הוי מצוה בפני עצמה ה"ה דפליג הרמ"א על דברי המחבר בשם הירושלמי ,דאין
צריך לברך בורא פרי הגפן בשעת קידוש אם שתה יין קודם לכן ,אלא שפיר
צריך לברך בורא פרי הגפן עוד הפעם בשעת קידוש ואע"פ שהרמ"א לא הגיה
בדברי המחבר )סי' רעא סע' ד( אלא סמך על מה שכתב בשו"ע )סי' תעד סע' א(
שבד' כוסות מברכין על כל כוס וכוס.
אולם ,אם ננקוט שהפשט ברמ"א שצריך לברך ד' ברכות בד' כוסות
הוא משום הפסק וכנ"ל שא"כ אין חיוב לברך על כל מצוה ומצוה ומשום הכי
אתי שפיר דלא פליג הרמ"א על דברי המחבר )סי' רעא סע' ד( וסובר שאם בירך
בורא פרי הגפן מבעוד יום אין צריך שוב לברך בשעת הקידוש כיון שאין הפסק,
וכדברי המחבר הנ"ל.

 
איתא בשו"ע )סי' רעא סע' טו( ,וז"ל קידש וקודם שיטעום הפסיק
בדיבור חוזר ומברך בורא פרי הגפן ואינו צריך לחזור ולקדש וה"ה אם נשפך
הכוס קודם שיטעום ממנו יביא כוס אחר ומברך עליו בורא פרי הגפן ואינו צריך
לחזור ולקדש עכ"ל .ותמה עליו הלבוש )סי' רעא סע' יז( ,וז"ל איני יודע טעם
כיון שנשפך הכוס שקדש עליו ובירך כבר למה הוצרך להביא כוס אחר שהרי ידי
קידוש כבר יצא והברכה ראשונה כבר נפסדה והיתה ברכה לבטלה כיון שנשפך
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הכוס וכבר אמרו חז"ל בפרק בכל מערבין )ערובין מ (:דשתיה לא מעכבא וא"כ
הכוס השני למאי צריך ואולי כוונתו להודיענו שאם ירצו להביא כוס אחר
שצריכין לברך עליו ואינו יוצא בברכתו הראשונה שבירך על הכוס הראשון
שכבר נשפך והברכה הראשונה נעשית לבטלה אבל אין הכי נמי אם אינו רוצה
להביא כוס אחר הרשות בידו מיהו הכא שהפסיק בדיבור והכוס הראשון שקדש
עליו הוא עודנו לפניו צריך לברך ולטעום ממנו והברכה הראשונה הפסיד
בדיבורו ונעשית לבטלה נ"ל עכ"ל .הרי דהלבוש תמה על דברי השו"ע שאם
נשפך הכוס יביא כוס אחר ויברך עליו וישתה דמה מועיל שהרי כבר קידש על
הכוס והכוס השני לא היה הכוס שקידש עליו.
וראיתי בספר ברכת רפאל בעניני פסח ומועדים )סי' כא( להרה"ג ר'
רפאל רובינשטין שהעיר שדין זה של נשפך הכוס דיביא כוס אחר מובא בשו"ע
רק בנוגע לקידוש ולא לשאר כוסות של ברכה ,והוא מטעם שבקידוש יש חיוב
לשתות אחריו לכבוד היום מדין )פסחים קו (.זכור את יום השבת לקדשו –
זכרהו על היין – ויוצא ידי חיוב זה אפילו אם שותה מכוס אחר שלא קידש עליו.
אולם לגבי שאר כוסות של ברכה כמו מילה אם נשפך הכוס אין חיוב להביא כוס
אחר .וכן ביאר מו"ר הרה"ג ר' יצחק עבאדי שליט"א בספר אור יצחק )ח"ב סי'
קיט( שמתחילה כשתקנו קידוש חייבו שישתה מן הכוס ואפילו אם זה כוס אחר
ממה שקידש עליו.

 
 
עיין עוד בזה בספר קובץ רשימות שיעורים על מסי' פסחים – פרק
ערבי פסחים )חלק א( בקונטרס בענין כוס של ברכה )סי' ד'( להרה"ג ר' יוסף
יצחק קלמנסון שליט"א שהביא דברי האליה רבה שג"כ נקט ששתיית היין
בקידוש הוא לעיכובא ,והעיר על דברי הב"י שמשמע שאינו לעיכובא ,וביאר
שגם הב"י מודה שהוא לעיכובא .הרי שכתב הב"י )סי' רעא( ,וז"ל ונראה לי
שאם נשפך הכוס קודם שיטעום אינו צריך לחזור ולקדש דמאי דאמרינן אם לא
טעם לא יצא היינו לומר דלא יצא ידי מצוה כתקנה עכ"ל .וע"ז כתב האליה רבה
)סי' רעא – לג( ,וז"ל נראה לי ליישב דכוונת בית יוסף על מה דמשמע שצריך
לטעום מאותו כוס ,אמרינן אף דשתה מכוס אחר לא יצא ידי מצוה כתיקונה.
אבל כשאינו טועם כלל מודה דלא יצא כלל וכו' עכ"ל .הרי דאע"פ שקצת
משמע מדברי הב"י שחיוב טעימת מלא לוגמיו מכוס של קדוש הוא רק
לכתחילה ,וביאר האליהו רבה שכוונת הב"י היא שיש חיוב בטעימת מלא
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לוגמיו ולכתחילה צריך שיטעום שעור זה מכוס שקידש עליו .אולם אם שתה
מכוס אחר ולא מכוס שקידש עליו יצא ידי חובתו בדיעבד .אולם אם לא טעם
מלא לוגמיו כלל לא יצא ידי חובתו.
וביאר עוד הרשימות שיעורים בקונטרס כוס של ברכה הנ"ל )סי' ד(,
וז"ל וביאור הדברים הוא כמוש"כ דבהקידוש על כוס ישנו ב' חיובי שתייה,
משום מצות הקידוש ומשום דין כוס של ברכה וכנ"ל .והנה דין השתיה דמשום
כוס של ברכה אינו מתקיים אלא כששותה מאותו הכוס שבירך עליו .משא"כ
דין השתיה דהקידוש דהוא על שתיית יין .ואפילו מכוס אחר וכו' וזהו דקאמר
הב"י דבשנשפך הכוס וכו' לא יצא ידי מצוה כתיקונה היינו ידי המצוה דכוס
של ברכה דלזה לא תהני מה שישתה מכוס אחר .אכן דין זה אינו מעכב בעיקר
הקידוש שיהא צריך לחזור ולקדש אלא דלא קיים בזה מצות הכוס )וכמו
שהוא בשאר הברכות דטעונין כוס וכנ"ל( .ומה שמביא כוס אחר וכו' הוא
לקיים חיוב השתיה דמשום מצות הקידוש .דזה מעכב בהקידוש אבל מתקיים
גם בהשתיה מכוס אחר .וזהו שפסק בשו"ע דבנשפך ולא שתו ממנו צריך
להביא כוס אחר וכו' .והיינו משום דבנשפך ולא שתו ממנו אף דלא נתקיים
בזה דינא דכוס של ברכה אינו מעכב בעיקר אמירת הקידוש )דמשום חסרון דין
כוס של ברכה לא צריך לחזור הברכה וכנ"ל( ולכן סגי במה שיביא כוס אחר
ולשתות ממנו .דעי"ז מתקיים הדין מזכרהו על היין )דכן מעכב בהקידוש(
דאמירת הקידוש הרי היא על היין) .שהיה כאן כוס דיין בשעת אמירתו( והדין
דעל שתיית היין מקיים ג"כ בהשתייה דכוס האחר וכנ"ל.

 
ובקונטרס הנ"ל ג"כ העיר ששתיית יין לעיכובא שייך לא רק לקידוש
אלא גם להבדלה .וציין לדברי השו"ע הרב )סי' קצ סע' ב( שכתב וז"ל כל דבר
הטעון כוס לא די באחיזת הכוס לבדה בשעת אמירת אותו דבר שזה אינו מעכב
כלל בדיעבד אלא עיקר מה שהטעינו כוס הוא לשתות ממנו אחר אמירת אותו
דבר שתהא אותה אמירת כעין שירה הנאמרת על היין שמנסכין על גבי המזבח
שהיא שתיית המזבח אף כאן תהא נאמרת שירה על שתיית היין ואין שתייה
חשובה לומר שירה אלא אם כן שותה שיעור הראוי ליישב דעתו של אדם שהוא
כמלא לוגמיו שהיא שתייה של הנאה ובפחות משיעור זה לא קיים מצות הכוס
כלל וכל דבר שהכוס מעכב בו אפילו בדיעבד שאם אמר בלא כוס צריך לחזור
ולומר על הכוס כגון קידוש והבדלה ה"ה אם אמר על הכוס ולא שתה ממנו
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כמלא לוגמיו מיד קודם שעקר ממקומו ובלא היסח הדעת בינתיים צריך לחזור
ולקדש כמ"ש בסי' רעא )סע' כו( וכן בברכת המזון לא קיים מצות הכוס כלל
עכ"ל .הרי השו"ע הרב מבאר שענין של אמירת שירה על היין שלפי השאילתות
הנ"ל הוא הטעם שמקדשין על היין כולל החיוב לשתות היין דומיא דניסוך על
המזבח דהוא שתיית המזבח .ועפי"ז כתב שאם יש חובה להביא יין כמו בקידוש
והבדלה ,אם לא שתה לא יצא כלל וצריך לחזור לקדש או להבדיל.
והיוצא מדברי הקונטרס הנ"ל ע"פ דברי השו"ע הרב הנ"ל שאם נשפך
כוס של הבדלה לפני שתייתו יש חיוב להביא עוד כוס ולברך בורא פרי הגפן
עליו ולשתות ממנו כדי לקיים חובת הבדלה .אולם ,לגבי מצוה כמו ברכת המזון
שיצא ידי חובתו אפילו אם בירך בלא שום כוס ,לא צריך להביא כוס אחר אם
נשפך כוסו .אולם ,ע"פ הנ"ל שחיוב שתיית בכוס של קדוש הוא מטעם חובה
דזכור את יום השבת לקדשו זכרהו על היין הרי דהבדלה ג"כ נלמד מפסוק זה
לפי הר"מ )פרק כט הל' שבת הל' א( ,צריך לזכרהו בכניסתו ביציאתו ויהיה חיוב
שתייה לעכובא ומבואר גם בספר קדש הלולים )סי' קכט( להרה"ג ר' זלמן סופר
שליט"א להחולקים על הר"מ וסובר דזכור את יום השבת הוא בכניסתו לפי
הגירסא בפסחים )קו (.אפ"ה י"ל שהבדלה נתקן כעין קידוש ,ועפי"ז שתיית
מלא לוגמיו בהבדלה יהיה לעיכובא.
אולם ,עיין עוד בשו"ע הרב )סי' קצ סע' ה( שי"א שיש לחלק בין
קידוש לשאר כוסות של ברכה ,שרק בקידוש יש חיוב טעימה לעיכובא ובשאר
כוסות של ברכה יש רק ענין לטעום שלא יהא גנאי לכוס של ברכה .וציין בשו"ע
הרב )הוצאת עוז והדר אות ט( שהוא עפ"י דברי רש"י בערובין הנ"ל )מ(:
והראב"ן הנ"ל שטעימת הכוס הוא רק משום דגנאי הוא לכוס של ברכה שלא
ישתה ממנו .ולפי דעה זו הלכה זו נאמרת רק בשאר כוס של ברכה ,לעומת
בקידוש שיש חיוב שתיה בעצם ולא רק משום גנאי .ולכן הסיק שם השו"ע הרב
שלגבי הבדלה יש לסמוך על סברא זו שאם לא טעם מלא לוגמיו שא"צ לחזור
ולהבדיל שספק ברכות של דבריהם להקל.

●

 
איתא בגמ' פסחים )ק-.ק (:שכך מפסיקין הסעודה :פורסין מפה
ומקדשין ,ולפי"ז פריסת המפה דומה לעקירת השלחן וז"ל הגמ' שם" :תניא נמי
הכי שאין מביאין את השלחן אלא אם כן קידש ,ואם הביא פורס מפה ומקדש".
תוס' )שם ,ד"ה שאין( כתבו על זה שמנהגינו היום שונה ממה שמובא בגמ' בגין
מציאות שונה בבתינו שלא היה בזמני הגמ' ,וז"ל "אבל לדידן ,ששולחנות שלנו
שהם גדולים יותר מידי וקשה להביאם אחר הקידוש ולהפסיק בין קידוש לסעודתו
לכן נוהגין להביאם לכתחילה קודם הקידוש ולפרוס מפה ולקדש" ,עכ"ל.
יש שתי שאלות העולות מזו .חדא ,שנוהגין להקפיד שהלחם תהא על
השולחן בשעת הקידוש ,ומהיכא תיתי דבר זה? הלא מבואר היטב מלשון התוס'
שמעיקר הדין לא היו צריכים שום שולחן בכלל בשעת הקידוש ,ובאמת מן הראוי
היה לקדש ואח"כ להביא שולחנות כבר ערוכים ועמוסים עם כל מיני דמתענגין
ביה בשבתא ,כדי לקיים מש"כ בגמ' שבת קיט" :מצא שולחן מלאך טוב אומר כו'
לא קשה דערוך הוא במקום אחר ,אך אין מביאים אותו למקום סעודה עד אחר
קידוש ".דהיינו שהשולחן עצמו לא היה מצוי לפניהם כשקידשו על היין )וכן
נראה תיכף שעל יסוד זו בנוייה שיטת השאילתות דר' אחאי גאון( .ועוד צריך
ביאור כיצד עלינו לנהוג היום בשעת הקידוש ,ואולי יש עצה שמאפשר לנו לצאת
ידי כל השיטות בענין.

 
מצאנו בעיקר שלש שיטות שהן ארבע בענ' כיסוי הלחם בשעת קידוש,
ולכל שיטה יש הרבה נפק"מ .שיטת השאילתות )פרשת יתרו אות נד ,מובא
ברשב"ם ד"ה ה"ג רבה בר בר חנה ,וכן מובא בתוס' לעיל( בונה על הגמ' בשבת
שציטטנו לעיל שאין אנו מביאים את השולחנות של כאו"א עד שכבר קידשנו את
השבת ,ז"א שמכניסים את השולחן ערוך לאווירה שהיא כבר מקודשת ומיוחדת
ע"י אמירת הקידוש במקום .קרא השאילתות לאטמוספירה ההוא "יקרא דשבתא"
וז"ל" :וקרובי תכא מקמי דליקדש לא מקריבינן .מ"ט? כי היכי דתיתי סעודתא
ביקרא דשבתא .והיכי דקריבו לא מסלקינן ליה אלא פורס עליו מפה ומקדש",
עכ"ל .ולפי"ז נראה שסיבת כיסוי הלחם היא מין פשרה ,שעכשיו שהשולחן נמצא
לפנינו ערוך במקום שאנו מקדשין ,וא"א לסלקו ולהחזירו אחר הקידוש ,נשאר לנו
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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לכסות את השולחן כעין מין 'סילוק השולחן' בשעת הקידוש .לשיטתו ,לא סגי
בכיסוי החלות בלבד ,אלא צריך לכסות את כל השולחן וכל המאכלות שכבר
ערוכים עליו בכדי לפעול מעשה סילוק כזאת .לענ"ד נראה עוד שכך תופס תוס'
אף שהביא אחרי זה שי' אחרות בענ' ,שכ"כ "והטעם מפורש בשאילתות וכו'".

 
הרא"ש )פ"י סי' ג'( מביא מהירושלמי סיבה אחרת לכיסוי הלחם ,והוא
שלא יתבייש הלחם שמברך על היין קודם ,שהרי חיטה קודמת ליין בהפסוק של ז'
המינים ומדינא ברכתה קודמת לברכתו של יין .נמצא שסיבה זאת מחייבת רק
כיסוי הלחם בלבד ,ואין צורך לפי"ז לכסות את כל השולחן כי מאי בושה איכא
בשאר המאכלות כיון שקידש על היין קודם .דרך אגב ,מציין הקרבן נתנאל )שם,
אות ל'( ש"לא מצאתי" הירושלמי הזה ,ובאמת כשהביאו אותו סברא במרדכי
ובהגה"מ לא הביאו אותו בשם הירושלמי אלא בשם "הר"ר אברהם".

 
אמרנו לעיל שיש בענ' זה שלשה שיטות שהם ארבע ,ובאמת מתפצל
שיטה זו המובאה ברא"ש בשם הירושלמי לשנים .אי' בהגהות מיימוניות )הל'
שבת כט:יב אות ק'( שנהגו במקומו ליטול ידים לפני קידוש ואם כן אע"פ
שמקדש עכשיו אין ,מ"מ ידיו מוכנים לברך המוציא על הלחם ג"כ ,וז"ל "אמנם
נראה לי הטעם לפי שנוהגין עתה ליטול הידים ואחר כך מקדשין וכו' ועתה אם
לא היה הפת מכוסה היה צריך לברך עליו קודם ליין דכל הקודם בפסוק מוקדם
לברכה ולפיכך מכסין אותו דהוי כמאן דליתיה ע"כ ".נמצא שגם הגה"מ סובר
ששייך כאן באמת ענ' של בושה ללחם כמו מה שהביא הרא"ש בשם הירושלמי,
אמנם י"ל עוד נדבח בשיטה ,שהרי לכאו' בושת הלחם היא רק בעייתית מפני
שנטלו ידים קודם הקידוש ,ולכן דוק' במצב כזה שידיו ג"כ מוכנות לברך על
הלחם בשעת הקידוש יש קפידא לכסות הלחם ולפרוס מפה עלי' כשמקדש,
אמנם משמע שלגבי אלו שנוהגים ליטול אחרי קידוש ]וכן מובא להלכה בשו"ע
סי' רעא סע' יב' ,אבל הביא הרמ"א שם בשם יש אומרים שלכתחילה יש ליטול
ידים קודם הקידוש" ,וכן המנהג פשוט במדינות אלו ".כתב ע"ז המג"א )שם,
ס"ק כז'( וז"ל "דס"ל דאין קידוש מקרי הפסק כיון דצורך סעודה היא" עכ"ל[.
לא שייך טעם זה של בושה ללחם מפני שעוד לא מוכנים לברך המוציא בכל
אופן ,שעוד לא נטלו ידים.
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הטור )שם ,עמ' קס"ב במהד' מכון המאור( מביא את כל השי' הנ"ל ,אך
לבסוף אומר עוד טעם לדבר ,והוא שפריסת המפה היא זכר למן ,שבשעה שנפל
המן במדבר היה מצופה מלמעלה ומלמטה עם כיסוי של טל ,וז"ל" :ואני שמעתי
טעם לעשות זכר למן שהיה מונח כמו בקופסא טל למעלה וטל למטה וזכר לזה
נותנין מפה תחת הפת ואחרת על גביו ",עכ"ל .כך פירש"י על הפסוק )שמות
טז:יג( ,וכן מובא בספרי )פ' בהעלותך סי' פט'( ,ולכן הלחם משנה שלנו צריך
להיות מכוסה בדיוק באופן שהמן עצמו היה מכוסה ומצופה ,בכדי שהזכר למן
יהיה מושלם ומדויק .מה שעולה מדברי הטור הוא שסגי בכיסוי הלחם בלבד ,ואין
צורך לפרוס מפה על כל השולחן ,כיון דשאר הדברים המונחים שם אינם משום
זכר למן .עוד נראה שלא די בפריסת מפה ע"ג הלחם מלמעלה ,אלא שיש צורך
מיוחד משום דבר זה לכסות ג"כ מלמטה .י"ל שלתועלת זו יש לנו שתי אופציות:
או יאמר שהמפה שהיא פרוסה ע"ג כל השולחן מועלת להיות כיסוי מלמטה ,או
שנסירת החלה משמשת גם להיות נחשבת ככיסוי למטה .העיר על זה הפרישה
)שם ,אות יג'( עוד פאן בענין זכר למן שמכאן נובע המנהג להסיר את הכיסוי מעל
החלות כשמברכים ברכת המוציא ,משום שכשלקטו בנ"י את המן ,הוציאו אותו
מ'קופסת הטל' שלו ,וכך אנו עושים כשמסלקין מיד את המפה  הברכה .יש
להוסיף טעם בזה שכוונתו היא דוק' לפני שמברך שהרי לקטו בנ"י את המן בלבד,
וכמובן לא הביאו את הטל לביתיהם לברך עליו.

 
בעקבות כל השיטות הנ"ל עולות לנו כמה נפק"מ למעשה .אי' בס' נפש
הרב )עמ' קנח'( שהגריד"ס תפס שהסיבה העיקרית שאין מניחים את החלות שעל
השולחן מגולות בשעת הקידוש משמע מתוס' דידן שהוא מפני "יקרא דשבתא",
ודוחה הסיבות האחרות שהם על דרך אגדה ,ולכן אינן עיקריות להלכה .ולכך
החמיר שכל המאכלות על השולחן ולא רק החלות יהיו מכוסין בשעת הקידוש.
סברתו ג"כ מבוססת על הדין שכשם שאסור לאכול קודם קידוש ,כך אסור אפי'
להתחיל הסעודה קודם קידוש ,ובזה שעריכת השולחן עם כל מיני אוכלין היא
התחלת הסעודה ,ע"כ צריך לפרוס מפה על הכל כדי שיהא נחשב שעוד לא
התחיל הסעודה בשעת הקידוש ,כעין עקירת השולחן ממש .וכן נראה מדברי
הפמ"ג )שם ,משב"ז סי' יב'( שצריך לפרוס מפה על כל המאכלות שעל השולחן,
אך הוא מוסיף ראיה נוספת עפ"י דקדוק המילים וז"ל "פורס מפה על כל השולחן,
אבל מלת על 'גביו' משמע השולחן )פת משמע נקיבה ,משלי יז:א ,כג:ח( ".לכאו'
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אם סוברים שהטעם הוא משום "יקרא דשבתא" ,אז מסברא יש להקפיד לכסות
את כל השולחן שהרי עיקר הענין הוא לעשות כעין פעולת סילוקו ,ולא סגי בכיסוי
החלות בלבד.
גם נגענו קצת בענין צורך כיסוי החלות מלמטה אם סוברים שסיבת
פריסת המפה הוא משום זכר למן ,כשיטת הטור שהבאנו .והצענו שני טעמים
שיתכן שמועילים לקיים שיטה זו במלואה .עוד י"ל שאם סוברים כפי שיטת זכר
למן ,אולי יש להעיר ע"ז שמכאן המנהג שהמפה שבה אנו מכסים השולחן תהיה
דוק' לבנה ,כמו שמתאר הפסוק )שמו טז:לו( שכך היתה צבע המן] .אח"כ מצאתי
בשו"ת באר משה )ח"ו סי' קלד סע"ק ב'( שמסברא דנפשיה כתב כעין הדברים
האלו ,שלא נכון בעיניו מה שעושין 'המתחדשים' ו'אוהבי חדשות' שיש להם
מפות עם כל מיני צורות וצבעים שפורסים על שולחנות שבת שלהם ,שבזה ודאי
מבטלין הטעם של הטור שירמוז בכל ענין בציעת הפת בליל שבת לזכר המן .וכן
הוא מציע כעין ההצעה השנית שלנו המובא לעיל שא"כ משתמשים בטבלא
מיוחד לחתוך עליו הלחם ,מוטב שיהא ג"כ לבן בכדי לקיים רמזו של הטור,
עיי"ש דבריו החריפים[.
עוד נפק"מ למעשה הוא שבמצב שנצטרך לקדש על הלחם ,אי ס"ל
כמש"כ הירושלמי )שלא יראה הלחם בושתו מן היין( ,לכאו' נפקעת הסיבה
שנצטרך לכסות הלחם ,כיון שאינו מברך על היין .וכן אי' בט"ז )שם ,ס"ק יב'(
שכתב "ולפי"ז אם מקדש על הפת א"צ לכסות עליו מפה ",אמנם אם סובר אחרת
כשיטת הטור הרי עדיין שייך הטעם לכסות את הלחם מפני שעדיין שייך זכר למן,
אע"פ דהשתא מקדש עליו ,וז"ל "אבל לטעם אחר שכתב הטור וכו' לעשות זכר
למן שהיה מונח בקופסא טל למעלה וטל למטה עכ"ל ,ממילא גם במקדש על
הפת צריך לכסות במפה וכן אנו נוהגין ",עכ"ד .וצ"ע לשיטת השאילתות דמכסין
משום "יקרא דשבתא" אי צריך עדיין לכסות החלות כשמקדשין עליהם ,דמצד
אחד עדיין יסעוד עליהם בסעודה ,ומאידך היקרא עצמו נכנסת לתוקף משום
שעכ"פ עליהם מקדש .וראה מש"כ במחצית השקל )שם ס"ק כ'( שחולק על הט"ז
שהוא סובר שאפי' אם מקדשין על הפת עדיין צריך שיהיה מכוסה )אם ס"ל משום
זכר למן( ,שהרי באליה רבה הק' עליו שמפורש במג"א )בסי' ערב' ס"ק ז'(
שכשמקדשין על הפת ,צריך שיהיו ידיו מונחות עליו ]ותמיהני למה אינו צריך
להגביה את החלות כדרך שמגביה כוס של ברכה כשמקדש על היין[ ,וא"כ איך
יכסה את הפת כשמקדש עליו? ומתרץ המחצית השקל שאולי יש לפשר ביניהם
שבהתחלת הברכה יכסהו ,אבל כשמקדש עליו יגלנו ואז יניח ידיו עליו ]וע"ע סי'
תפ"ג לראיה מפורשת שצריך לאחוז את החלות כשמקדש עליהם[.
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ברם ,נשאר לנו כמה דברים שעדיין צריכים בירור .שאלה ראשונה היא
שלפי השיטות הנ"ל ,מתי אפשר להסיר את הכיסוי מעל החלות .נראה שיש שלש
גישות לזה למעשה .המג"א )שם ,ס"ק כ'( סובר שלפי הסיבה של יקרא דשבתא,
אינו רשאי לגלות החלות עד אחר הקידוש )אמנם אי משום בושתו דהלחם ,ס"ל
שיכול מיד אחרי שמברך בפה"ג כבר לגלות הלחם( .הפמ"ג )משבצות זהב ס"ק
יב'( סובר כמש"כ האליה רבה שבודאי יש לגלות החלות בשעת המוציא בכדי
לאחוז בלחם משנה ,ואין לו שמשום זכר למן צריך שישאר מכוסה כיון דמשום
זכר סגי לי' בכיסוי זמן מועט ,ואפי' תוך כדי הקידוש עצמו הוא מספיק לכך.
המשנ"ב )שם ,ס"ק מ"א( מביא בשם הח"א עוד אפשריות שמטעם זכר למן צריך
שיהיה מכוסה עד אחר ברכת המוציא .למסק' נמצא לנו לענ"ד שמוטב להשאיר
את החלות מכוסות משום סיבת זכר למן עד אחר המוציא ,ומשום חששא דהאליה
רבה יש להקפיד לגעת בחלות עצמן כשמגביהין אותן לברך ,בצורה שידיו
והחלות יהיו תחת הכיסוי )בכדי שלא יהיה חציצה בין ידיו לחלות(.
עוד ק"ל מה שנוהגים הרבה אנשים שמדקדקין דוקא שתהא החלות
מונחות על השולחן בשעת הקידוש על היין .הרי לפי מה שהסברנו ע"כ ,נראה
דאדרבה ,מוטב שלא יהיו החלות על השולחן ,ויש למנוע ככל מה דאפשר לערוך
את השולחן לפני קידוש ,משום מש"כ תוס' בשם השאילתות בענין יקרא דשבתא.
ורואים אלו שדוחים את הקידוש עד שמניחים כל מיני מאכלים וסלטים יחד עם
החלות על השולחן .והלא דין מפורש הוא בריש סימננו ש"כשיבוא לביתו ,ימהר
לאכול מיד" )דהיינו לקדש מיד ,כ"ל המג"א שם( .ונ"ל שיסוד מנהג זו מונח
בערוה"ש )שם ,ס"ק כב'( שלכאו' תמוה מאוד ,וז"ל "אבל עכשיו שהשולחן גדול
ועומד תמיד במקום האכילה והחלות מוכרחים להיות על השולחן בעת הקידוש
כי היכי דתיהוי הסעודה בעת הקידוש שזהו יקרא דשבתא ",ע"ש דבריו .ולכאו'
כתב הערוה"ש סברא מנפשיה שהרי מבאר את מושג "יקרא דשבתא" בדיוק הפוך
מכל הביאורים שהבאנו עד כה ,שמשום יקרא דשבתא נראה עדיף שלא תהא שם
שולחן בכלל בשעת קידוש ,כמו שהיה בזמני הגמ' ,ואיך ביאר את התוס' ככה
ולכאו' צ"ע בדבריו שם.

 
**





איתא בגמ' פסחים )ק-:קא (.אותם בני אדם שקידשו בבית הכנסת .אמר רב:
ידי יין לא יצאו ,ידי קידוש יצאו .ושמואל אמר :אף ידי קידוש לא יצאו .אלא לרב,
למה ליה לקדושי בביתיה? כדי להוציא בניו ובני ביתו .ושמואל ,למה לי לקדושי
בבי כנישתא? לאפוקי אורחים ידי חובתן ,דאכלו ושתו וגנו בבי כנישתא .ואזדא
שמואל לטעמיה ,דאמר שמואל :אין קידוש אלא במקום סעודה ,עכ"ל הגמ' .ומסיק
בגמ' בהמשך דגם רב הונא ורבה פסקו כשמואל בזה דאין קידוש אלא במקום
סעודה .ובסוף מובא שיטת ר' יוחנן דלא רק ידי קידוש יצאו ,אלא אף ידי יין ,ודעה זו
נדחית משום דהויא כנגד ברייתא דשינוי מקום צריך לברך.
ונקטו הפוסקים דאע"ג דבדרך כלל הלכה כרב באיסורי ,הכא כיון שגם רב
הונא ורבה ס"ל כשמואל הכי הלכתא .ונ"מ גם לקידוש בבהכ"נ דלפי הגמ'
מקדשין בבהכ"נ לשיטת שמואל רק כדי להוציא את האורחין ידי חובתם ,דשאר
אינשי אינן יוצאין ידי חובתם הואיל וסועדין במקום אחר .ואחר חתימת הש"ס
ברוב הימים נשתנו העתים וכבר לא היה כ"כ שכיח שיהיו אורחין אוכלים וישנין
בבהכ"נ כמקדמת דנא ,ולכן נתעוררה השאלה בתקופת הגאונים אם יש לקדש
בבה"כ כשלא נזדמנו אורחין שאוכלין שם ,ע' באוצר הגאונים פסחים )סי' רמ-
רמג( .ומטרתינו לברר את שיטות הגאונים בשאלה זו.

 
עי' בתוס' )דף ק :ד"ה ידי קידוש בסו"ד( וז"ל כתב בשם רב נטרונאי גאון
בתשובות מקדשין בבית הכנסת ונותן לתוך עיניו לרפואה כדאמר )ברכות מג(:
פסיעה גסה נוטלת אחד מת"ק מאור עיניו ואימת מהדרא ליה בקידושא דבי שימשי
ומיהו באבי העזרי כתוב דהאי רפואה מצי למיעבד בקידוש שבביתו ,עכ"ל .לפ"ז
יוצא דשיטת ר' נטרונאי גאון הוא דיש לקדש בבה"כ משום רפואה דיש סגולה
לרפואה ע"י קידוש בליל שבת כמבואר בגמ' ברכות שם דקידוש של ליל שבת יש
בו משום רפואה למחלת העינים שבאה ע"י פסיעה גסה .ומשמע דהבינו התוס'
דכוונת רב נטרונאי גאון דיש איזו הקפדה לקיים ענין הרפואה דקידוש בבהכ"נ
* תודתי נתונה בזה לד"ר ירחמיאל ברודי מו"ל דתשובות רב נטרונאי גאון שטרח הרבה בהבנת
דברי הגאונים ,ופתח לי פתח בענין תורת הגאונים.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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דוקא ,ולכן העירו דתמה עליו הראבי"ה דמה ענין זה לבהכ"נ ,הרי יכול לקיים ענין
הרפואה גם בביתו .וכן הוא בראבי"ה ח"ב סי' תקט ד"ה ומקדשין .ונראה לתרץ
בפשיטות ,דעי' בטור או"ח סי' רסט דהביא גירסא יותר ארוכה של תשובת רנ"ג
ושם מסיים רנ"ג וז"ל הילכך כיון דאיכא מן הציבור דלית להו יין תיקנו לקדש
בבהכ"נ על היין משום רפואה עכ"ל 1.ומבואר דס"ל לרנ"ג דאה"נ ענין הרפואה
יכול לקיימו בביתו ג"כ אלא דיש לקדש בבהכ"נ לזכות מי שאין לו יין 2.וכן תירץ
הב"ח שם דלפי גרסת הטור א"ש.
ובאמת תשובה זו הובאה בהרבה מקומות בראשונים 3ובליקוטים שונים
מהגאונים 4בגירסאות שונות ,וגם הובאה בקיצור בהרבה מקומות 5.וכדי לעמוד
היטב על שיטת רנ"ג יש לעיין בגירסאות הנ"ל ועי"ז יתלבנו הדברים.
ועי' בסדר רב עמרם גאון דשם נמצא הגירסא הארוכה ביותר של תשובה
זו ,וז"ל:
והכי א"ר נטרונאי ריש מתיבתא ,מקדשין ומבדילין בבתי כנסיות
אעפ"י שאין אורחים אוכלין שם .ולא מבעיא הבדלה דודאי מבדילין,
דכיון דאבדיל שליחא דצבורא יצא כל הצבור ידי חובה ,והרוצה
לחזור ולהבדיל בביתו הרשות בידו ,ואם לא רצה או שאין לו יין ,יצא
ידי חובתו בהבדלת שליח צבור ,אלא אפילו קדוש דהלכה רווחת היא
אין קדוש אלא במקום סעודה ,אעפ"כ יקדשו על היין בבתי כנסיות.
מה טעם ,שהטעמת יין של קדוש שבת רפואה היא.
 1וכן הקשה באו"ז ח"ב סי' כ וגם לפניו לא היה כל לשון התשובה וע' בס' העתים סי' קמ שהביא
קושיא זו בשם ר' שמואל הנגיד ,אלא דממשיך לתרץ דהוי משום מי שאין לו יין וממשיך להקשות
גם ע"ז ע' לקמן.
 2ודרך אגב יש להעיר דזה היה שכיח בזמן הגאונים שלא היה להם יין ע' באוצה"ג סי' ריט עד סי'
רלו שדנו הגאונים במי שאין לו יין לד' כוסות .ונראה דהיו מקומות שלא היה יין מצוי גם בזמן
חז"ל ע' בגמ' קז .במעשה דאמימר דאקלע למקום שלא היה יין מצוי.
 3והם ס' העתים סי' קמ ,סידור רש"י סי' תפא ,מחזור ויטרי סי' קו ,שו"ת הרשב"א ח"א סימן שכג,
טור או"ח סי' רסט ,ובאבודרהם מעריב של שבת ד"ה ענין סברי שמביא לשון הטור )אלא
שבאבודרהם קיצר מעט בלשון(.
 4והם סדר רב עמרם גאון סי' י' ,תשובות הגאונים החדשות עמנואל סימן קפה ,תשובות הגאונים
ליק סי' נב ,מעשה הגאונים סי' מא .וע"ע בתשובות רב נטרונאי גאון )ברודי( סי' עו שעסק בבירור
כל הגירסאות מהמקורות הנ"ל .ועי' באוצר הגאונים פסחים סי' רמ וסי' רמא.
 5והם האגור סי' שעא ,שו"ת הרשב"א ח"א סי' לז ,המנהיג עמ' קמד ,ראבי"ה ח"ב סי' תקט ,העיטור
עשרת הדיברות הלכות מצה ומרור דף קלא עמוד א ,ובתוס' פסחים ק :ד"ה ידי קידוש ,ספר המנהגות
לר' אשר מלוניל דף לח עמ' א ,ובהלכות פסוקות )מהד' מילר( סי' צה ובאו"ז ח"ב סי' כ'.
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וזה שטועם כל הצבור כולו ,לא שחובה היא לטעום ,אלא שחובה
לשמוע קדוש בלבד וכיון ששמע קדוש יצא ידי חובתו ואין צריך
לטעום .וזה שמקדש ומטעים לצבור משום רפואה מקדש ,ונותן להם
כדי ליתן ממנו על עיניהם .דקא אמרינן פסיעה גסה נוטלת אחת
מחמש מאות מאור עיניו של אדם ,ובמאי הדרא בקידושא דבי
שמשא .הלכך זמנין דאיכא מן הצבור דלית ליה יין ומקדש אריפתא,
ותקנו חכמים לקדש בבית הכנסת על היין משום רפואה.
ומלבד שנויים קלים בלשון בין המקומות הנ"ל ,יש כמה שנויים חשובים
שיכולים לשנות את כוונתו ,ועלינו לברר אם אפשר להכריע בין הגירסאות .ומזה
6
גם יתלבנו הדברים.
גרסת "כיון דאבדיל שליחא דצבורא" נמצאת ברוב הגרסאות .אך
בסידור רש"י ובמחז"ו איתא כיון .ומשמע דמה שיוצאין השומעים
ידי חובת הבדלה אינו נתינת טעם להא דמבדילין בבהכ"נ אלא פרט
נוסף .ונראה ע"פ רוב דהעיקר הוא גרסת דכיון .ואפשר דהגרסא
היתה קשה בעיני הנוסחאות האלו דמה נתינת טעם זה דמשום
דיוצאין ידי חובה יש להבדיל ,ולפיכך תקנו הגרסא להורות דדבר
פשוט הוא להבדיל משום דאין בזה שאלה משום מקום סעודה.
והענין של לצאת ידי חובה הוי פרט נוסף .אמנם יש ליישב גרסת
דכיון בטוב טעם דכוונת רנ"ג לומר שמשום שיוצאין הצבור ידי
חובה בלי פקפוק לפיכך שייך לומר הבדלה ולא מבעיא זה אלא אפ'
קידוש דאין יוצאין וכו'.
ב .מ"והרוצה לחזור" עד "בהבדלת שליח צבור" נמצא ברוב
בגרסאות ,אך בסדור רש"י ובשו"ת הרשב"א ליתא .ושוב נראה
להכריע ע"פ רוב דהעיקר הוא דגרסינן לה .וכן נראה מסברא
דהושמט ע"י הסופרים מפני שראו בה אריכות דברים ללא תועלת
דכל בר בי רב יודע דאם יכוין לצאת אז יצא ואם לא רצה אז לא יצא.
ובאמת זה נראה פשטות כוונת רנ"ג בפיסקא זו .אך יש קצת
משמעות שיוכל להחליט בדעתו שאינו רוצה לצאת אפ' אחר
ששמע הבדלה מפי הש"ץ .וכן משמע בגרסת הלכות פסוקות )עי'
לקמן( ,וכן הבין ר' שמואל הנגיד הו"ד בס' העתים שם ע"ש שהרי
 6אמנם יש להעיר דשכיח מאד שיש קיצורים בתשובות הגאונים המובאות במקומות שונים
דלפעמים נשמטים חלקים בטעות .לכן אע"פ שנשתדל לתת טעם למה הושמטו פסקאות מ"מ אין
זה כ"כ מוכרח .ומ"מ יש סייעתא מזה ללבן הסוגיא.
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הקשה דזה תמוה דהוי ברכה לבטלה לברך אחר שכבר שמע
מהש"ץ .ומ"מ נראה דזה אינו ,דמדוייק מדכ' דאינו רוצה יצא
דמשמע בהווה שאינו רוצה עתה בשעת הבדלה יצא ,דאין זה
רהיטת לשונו לומר ד"יצא" למפרע ,או אפ' לומר ד"יצא" היינו
דסגי בהבדלה ששמע בבהכ"נ .וכן משמע מדכלל מי שאין לו יין
ומשמע שיודע שאין לו יין עתה דלא פירט שמצא כשהגיע לביתו
7
שאין לו יין.
ג .מ"וזה שטועם כל הצבור" עד "בלבד" ליתא במחז"ו ובמקומו
גרס "מי שטעם נעשה כאילו טעמו כולן" .ואפשר דהיה ק' ליה דכ'
רנ"ג דאין צורך בטעימת כל הצבור וא"כ י"ל דלא נהגו לטעום כלל
ובאמת כ"כ הב"י בשם מהר"י אבוהב דטעימת הש"ץ גורם הרפואה
לכל הציבור .ומ"מ מיד אחר זה כ' המחז"ו "וזה שמקדש ומטעים"
ואפשר דס"ל דהיינו מטעים לעצמו וצ"ע .ובאמת עי' בתשובות
הגאונים החדשות עמנואל ובתשובות גאונים ליק דחסר הא ד"נותן
לציבור כדי שיתנו בעיניהם" ובמקום זה איתא ד"שותין" .וכן
בקיצור שיטת רנ"ג שכ' הרשב"א ג"כ חסר ענין זה ,אע"ג דכשהביא
התשובה במלואה כ' שנותנין בעיניהם .ונראה להכריע ע"פ הרוב
דגרסינן לה .ועי' בהערות המו"ל בתשובות רנ"ג הערה  7שהציע
דהשמיטהו משום דס"ל כרב האי גאון )עי' לקמן( דכ' וז"ל לא
שמענו מי שמשים את כוס הקידוש בלילי שבת על גבי עיניו אלא
בשתייה ודאי ,עכ"ל ,וכדפרש"י בגמ' שבת )קיג .(:וע' בריטב"א שם
 7ודלא כמו שכ' המו"ל בס' תשובות רב נטרונאי גאון סי' עו בהערה  4שרצה להציע דס"ל לרנ"ג
דכשיצא ידי ברכה ע"י שומע כעונה יכול לחזור ולברך דאין זה מסתבר דאע"ג דדנו האחרונים
בכופל מעשה מצוה אי יש לו קיום נוסף ואי שייך לברך ע"ז מ"מ אין טעם לחלק בזה בין בירך
בעצמו ליצא ע"י שומע כעונה ועוד דלא מצינו שיהיה דיון כזה לגבי ברכת השבח דכל הקיום הוא
בברכה עצמה ,אלא רק בברכת המצוות די"ל דהואיל ויש לו קיום בכפילות המעשה מצוה יכול
שפיר לברך ,עי' בגליוני הש"ס סוכה מו .דדייק כן בס' הפרדס ,וע"ע בהעמק שאלה שאילתא נג
עמ' שמג לגבי כפילות מעשה מצוה .ומה שהביא ראיה שם משו"ת הגאונים שערי תשובה סי' ע',
אין בזה הכרח דז"ל התשובה ,וששאלתם בענין הולכת לולב לבהכ"נ צריך אדם להפך אותו לולב
בשמאל ואתרוג בימין שאם אנו מוליכין אותו כדרכו אנו מחוייבין לברך עליו מיד .הילכך אנו
מהפכין אותו עד שעת ההלל .ומברכין עליו עם הצבור על נטילת לולב והשומע ברכה מש"ץ ועונה
אמן יצא מכלל הברכה ועכ"ז כל אחד הוא מנהג לברך אבל יברך תדיר קודם שיטלנו בידו כפי אשר
אמרנו ,עכ"ל .והיינו דאע"ג דיוצאין בברכת הש"ץ מ"מ נהגו שכל או"א מברך לעצמו .ונראה דיש
לפרש דהיינו דנהגו לכוין שלא לצאת ומחוייבין לברך ,ובא להשמיענו דאין טעם מנהג זה משום
דא"א לצאת ע"י ש"ץ.
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שהביא ב' הפירושים .עי"ל דק' שיטת רנ"ג מיניה וביה כנ"ל דמצד
א' כ' דאין צורך לשתות ,ואז כ' דמטעימים להם ,וע"כ משום
רפואה .ובאמת ליישב הדבר נראה לומר דנהגי להטעים לצבור ,אבל
באופן של שפיכה לידיהם וכדומה או שהעבירו הכוס לכל או"א ולא
שהטעים להם בפיהם ממש .והטעם כדי שיתנו על עיניהם ובזה
מבאר רנ"ג איך נשתרבב המנהג ששותין מהיין ג"כ .ועי' בב"י
שהביא מהר"י אבוהב דביאר דשותין על הצד היותר טוב אבל לא
משום שיש צורך בזה לרפואה.
ד .בס' מעשה הגאונים חסר מ"וזה שטועם" עד "על עיניהם" .ומזה
ג"כ משמע דהרפואה היא ע"י הטעימה וכנ"ל .ואפשר דהיה ק' ליה
כנ"ל דלא נהגו ליתן היין על העינים .ועי"ל דיש כאן קושי עוד יותר
גדול ,והוא שכ' רנ"ג ד"הטעמת" היין הוא לרפואה ולכן מקדש,
אבל אז כ' שאין חובה לטעום אלא לשמוע הקידוש .ומשמע שיש
חיוב לשמוע קידוש על היין משום רפואה .וראשית ,כל זה ק' איך
שייך רפואה ע"י שמיעת הקידוש ,ועוד דאח"כ כ' דנותן לציבור
כדי ליתן על עיניהם משום פסיעה גסה ,ומשמע דזה דבר חדש
דהרי ידי רפואה כבר יצאו בשמיעה .וא"כ מניין ליה שיש ענין
רפואה בכלל בקידוש של שבת .ואח"כ סיים שלפיכך תקנו לקדש
בבה"כ משום רפואה למי שאין לו יין וצ"ע דשוב משמע דחובה
היא .ובאמת כן י"ל דק"ל לגרסת התג"ע והתג"ל .דלפי גרסא דידהו
יוצא דכוונת רנ"ג הוא שאין חיוב מצד קידוש אלא לשמוע הקידוש
ותקנו לקדש רק משום רפואה ולכן טועמין הציבור משום רפואה
ולא משום חובה.
ה .מ"אלא שחובה" עד "משום רפואה מקדש" ליתא בשו"ת
הרשב"א .ונראה שהיא ג"כ עקב קושי בלשון רנ"ג שמצד א' משמע
דאין יוצאין ידי חובת קידוש ע"י הש"ץ דאין קידוש אלא במקום
סעודה ,וכפי שמבואר בסיום התשובה ברשב"א שחוזרין ומקדשין
בביתם ,וכפי המבואר בהמשך התשובה בסרע"ג ובס' העתים
"וכסדר הזה מקדש בביתו וכו'" .אך מצד ב' כ' רנ"ג דחובה עליהם
לשמוע הקידוש מהש"ץ ומששמעו יצאו ידי חובה ומשמע קצת
מזה דיש כאן חיוב .ואף דיש קצת סברא לומר דיש ענין רפואה
דרצוי לקדש בבהכ"נ על היין כדי לקיימו ,ואף אם נחליט דאפשר
לקדש עבור זה אפ' שלא במקום סעודה ,מ"מ יותר קשה לומר דיש
חובה על הצבור לקיים ענין הרפואה .ואפשר דלפיכך הושמט חלק
זה והשאיר הענין כרפואה בעלמא בלי לשון חיוב.
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והנראה לומר בביאור הגירסא המקורית הוא דס"ל לרנ"ג דיש 
     דהיינו להחזיר מאור העינים הנפסד על ידי פסיעה
גסה ,ולשם כך תקנו לקדש בבהכ"נ למי שאין לו יין .ומשמע דהוי חיוב ואפשר דס"ל
לרנ"ג דצ"ל כן דלכן שרי לקדש בלי סעודה לצורך חיוב דרפואה .וענין הרפואה הוא
 .       אבל אין חיוב לטעום את היין
מצד רפואה אלא לשמוע בלבד כדי שיוכל ליתן מן היין ששמע עליו קידוש על עינו.
ועי"ל כמהר"י אבוהב הו"ד בב"י דעיקר הרפואה הוא ע"י השמיעה ,ורק על הצד
היותר טוב נותנין בעינים ,אך גם שם סיים כדברינו לעיל וז"ל ,ואפשר גם כן לפרש
]ש[הרפואה אינה אלא מה שאמר ליתן על עיניהם ומה שאמר מפני )שהטעימה(
]שהטעמת[ וכו' פירושו כך בטעימת יין של קידוש נעשה לו הכוס כוס של רפואה
ליתן על עיניהם שאם לא יטעום לא היה בו רפואה לפי שלא נעשה עדיין יין לקידוש
עכ"ל וזה קרוב לדברינו אלא שכ' דצריך לטעום כדי שיהיה לו הרפואה .ועי' בב"ח
שכ' ג"כ כדברים האלו .ולפ"ז צ"ל דמה שבאמת שותין היין הוא רק מפני שנשתרבב
המנהג כן הואיל ונותן הש"ץ להם או משום דבאמת הוי על הצד היותר טוב כמו שכ'
מהר"י אבוהב .וע"ע בט"ז סי' רסט ס"ק א' דכ' דכוונת רנ"ג בהא דטועמין היינו
שטועמין הציבור בביתם מהסעודה דהיא ג"כ יש בה ענין הרפואה דכ' שם דס"ל
לרנ"ג דכל ענין הסעודה הוא משום רפואה ע' לקמן ,וזה דוחק .אך לפי הנ"ל נשאר
הקושיא מהא דכ' רנ"ג דיש בטעימת היין משום רפואה ושוב סתר עצמו באמרו
שאין חיוב לטועמו .ומתוך הדוחק צ"ל דכוונתו בזה לאו דווקא אלא נותן בעין ודיו.
ויוצא דשיטת רנ"ג היא דלענין הבדלה יש להבדיל בבהכ"נ להוציא מי
שרוצה לצאת או שאין לו יין .ולענין קידוש אין יוצאין ידי חובה בלי סעודה שם,
אבל יש לקדש אעפ"כ משום רפואת העינים הנצרכת משום פסיעה גסה ,להוציא מי
שאין לו יין .וביצוע הרפואה הוא שישמע קידוש ואח"כ יתן מהיין של קידוש על
עיניו .ואין צורך לטעום היין אלא שנשתרבב המנהג לשתותו משום שנותן לציבור
ליתן על העינים.
ועתה נבוא לסכם דברי הקיצורים שהזכרנו לעיל:
א .בהלכות פסוקות הביא את התשובה בייחוס לרנ"ג רק לענין שיוצא ידי
8
הבדלה בהבדלת הש"ץ וז"ל:
רב נטרונאי .והלכתא כיון שהתחיל שליחא דצבורא בבית הכנסת
יצאו כל הצבור ידיחובתן     
  והרוצה לחזיר ולהבדיל בביתו הרשות בידו
 8הדגשנו הקטעים שלא נמצאו בסדר רע"ג.
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ואם לא רצה או שאין לו יין יצא ידי חובתו בהבדלת שליח צבור
         
 עכ"ל .הקטע הראשון אפשר שהיה
במקור וכן נמצא בקיצור בס' המנהיג שעונין אמן .ומ"מ יותר
נראה שהיא הוספה ליתר ביאור 9.ויש להעיר דמשמע עי"ז דיכול
להחליט אח"כ לחזור ולהבדיל אע"פ שענה אמן וכיון דעתו
לצאת וצע"ג ,עי' לעיל שכתבנו מזה .ונראה ברור שהחלק השני
הוא הוספה על דברי רנ"ג שהרי רנ"ג עצמו ממשיך לדון בענין
קידוש בבה"כ כמבואר בסדר רע"ג .ורק בא ההלכות פסוקות
לבאר דס"ל לרנ"ג דצריך לחזור לקדש בביתו .ומה שכ' אע"פ
דיצא ידי יין צ"ע דבגמ' בטוי זה מתכוין לשיטת ר' יוחנן דאין דין
שצריך לברך משום שנוי מקום והא בגמ' דחו זה מפני ברייתא.
ואפשר דכוונתו לרמז שיצאו ידי רפואה שהוא ע"י יין.
ב .בשו"ת הרשב"א כ' רק התמצית לגבי קידוש בבהכ"נ דהוא משום
רפואה למי שאין לו יין ,אבל צ"ע שכ' דטועמין משום רפואה ,אע"ג דבתשובה
עצמה שהביא ג"כ בתשובותיו יש לו הגירסא המקורית.
ג .בס' המנהיג נראה דלא נתכוין להביא לשון התשובה ככתבה דיש בה
תקוני לשון שאינם במקורות ,אבל מ"מ רובו הוא לשון התשובה ככתבה,
בהשמטת החלקים של מי שרוצה להבדיל בביתו והביאור בחיוב השומעם לטעום.
ד .בראבי"ה ובתוס' הביאו רק עיקר הנקודה דמקדשין משום רפואה ליתן
היין על העין .ומקשה הראבי"ה עליו )וכן העתיקו בתוס' בשמו( דאמאי לא יעשה
כן בקידוש בביתו ,ומוכח דלא היתה לו כל הגירסא שבה מבואר דזה משום מי
שאין לו יין ,וכדביארנו לעיל .וכן הביא בס' העיטור רק תמצית הדברים האלו.
ה .ובס' האגור הביא רק סיום התשובה בקיצור שמקדש משום רפואה
שטעימת היין הוא לרפואה אבל אעפ"כ אין צורך לטעום אלא לשמוע הקידוש.
והאגור שם תמה עליו ,וכדמבואר לעיל לגבי גירסא זאת.
ו .ובס' המנהגות קיצר התשובה אבל הביא הפסק לגבי הבדלה ג"כ .ונראה
דהיתה לו גירסא חסרה ,דהבין שהשתייה משום רפואה ונותנין על העינים כתוספת.
ז .באו"ז הביא תשובה בענין זה וז"ל ותשובות הגאונים פירשו שמה שאנו
מקדשים במקום ]שאין[ אורחים דההוא קידוש לרפואה הוי שחזן הכנסת שופך
 9וכ"כ המו"ל בתשובות רנ"ג הערה  3משום דלא מסתבר דעניית אמן מעכבת .אך משכ' שם דג"כ
כוונה אינו מעכב יתכן ,אך צ"ע ואכמ"ל.
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)לפני( ]לבני[ הכנסת על ידיהן ומעבירין על עיניהם להחזיר מאור עיניהם עכ"ל .ויש
לעיין אי כוונתו לתשובת רנ"ג הנ"ל או לתשובה אחרת .דמצד אחד אין זה לשון
התשובה כלל דבתשובה המקורית אין זכר לשפיכת היין על ידיהם וגם לו לחזן
הכנסת .אך יש לדחות דאפשר שהבין שכך היו עושין .וגם ק' שלא הזכיר שם הגאון.
ומצד שני נראה דאין צורך להחליט שזה תשובה אחרת דסו"ס ענינה שווה ואפשר
שרצה לכתוב בקיצור מאוד .ועוד דתשובה זו נמצאת בשם רנ"ג בראבי"ה ,תוס',
מחז"ו ובסדור רש"י ולא מסתבר שלא היתה לפני האו"ז .אך עדיין דוחק דאמאי לא
הזכיר לכל הפחות שם הגאון וצ"ל דלא העתיק משם אלא ממקום אחר וצ"ע.
ועוד יש לדון בתשובה הנמצאת בס' העתים שם ומיוחסת לרב מנחם גאון
ואית דאמרי לה משום רב נטרונאי גאון .והיא דומה מאוד לתשובת רנ"ג הנמצאת
10
בכל שאר דוכתי ,אך יש בה ג"כ שינויים גדולים וז"ל:
 מר רב נטרונאי
היכא דליכא אורחין לא מיבעיא הבדלה דוודאי כי אבדיל ש"צ
יצאו כל הצבור כולו והרוצה לחזור ולהבדיל בביתו הרשות בידו
ואם לא רוצה או שאין לו יין הרשות בידו ויצא י"ח בהבדלות
הש"צ אלא אפילו קידוש דהלכה רווחת היא אין קידוש אלא
במקום סעודה אעפ"כ יקדשו על היין בביהכנ"ס מה טעם מפני
שטעימת יין של קידוש לאו משום דחובה היא לטעום אלא
    
    
כדאמרינן פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של
אדם ומהדר ליה בקדושא דבי שימשי 
      דזימנין דלא
מתרמי ליה לאינש חמרא      
מקדש אריפתא .
ויוצאין כמה שנויים חשובים ,דבסרע"ג איתא נתינת היין על העינים,
ושתקנו לקדש בבהכ"נ משום מי שאין לו יין ,ובס' העתים נמצא ענין אחד שונה,
שאין הציבור מכוין למצוה בשתייה ,ומביא ראיה ממי שאין לו יין שאין חיוב
שתיית היין .ובסוף כ' פסקא נוספת שמי שמקדש על פת יצא ידי חובת שמיעת
קידוש בבהכ"נ .אך תחילת התשובה היא זהה כמעט לגמרי .וגם סוף התשובה יש
 10הדגשנו הקטעים שלא נמצאו בסדר רע"ג ,והקטעים שנמצאו בסרע"ג אבל בסדר אחר סומנו
בכתב נטוי.
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בו כמה חלקים שנראין זהים ואפשר שהועברו ממקום למקום וכפי שצייננו לעיל .רק
שע"י שנוי סדר הדברים וכמה דברים נוספים יוצא שאע"פ שהתשובה בסרע"ג
מסיימת בב' נקודות – א' פסק שאין צורך בלשתות היין כדי לקבל הרפואה אלא
יוצא ידי חובה ע"י שמיעה ונתינה על העין וב' שתקנו לקדש בבה"כ משום מי שאין
לו יין ,מ"מ בס' העתים בתשובה זו מסיים בפסק א' בלבד – דאין השתייה בבה"כ
משום מצות קידוש אלא משום רפואה בלבד שאין חיוב בשתיית יין לקיים מצות
קידוש ,וראיה לזה ממי שאין לו יין דמקדש על פת ויצא ידי קידוש דהיינו יין ע"י
שמיעה בבה"כ .וזה ענין אחר לגמרי .ונראה דהזהוי כ"כ חזק דיש לשער דזה אותה
תשובה ותתייחס לרב נטרונאי גאון ולא לרב מנחם גאון .ולפ"ז אפשר דהשנויים באו
אח"כ ע"י תיקונים והוספות מאוחרות דבאמת יש להקשות על כל התשובה דמתחלת
במשמעות שהשאלה הוא לגבי אי מקדשין ומבדילין בבה"כ ומסיים באי הטעימה
11
היא כדי לצאת ידי חובת קידוש או משום רפואה ומה ענין זה לשאלה.
ויש בשיטת רנ"ג עוד כמה דיונים בדברי הראשונים:
א .לענין מהות הרפואה עי' בס' העתים בשם ר' שמואל הנגיד דדחה
שיטת רנ"ג משום דהרפואה היא ל"ד ע"י היין דמדייק דאמרו בגמ' דמהדר ליה
בקידושא דבי שימשי ,ולא ביין בלבד .ולכן גם מי שאין לו יין יוצא ידי ענין
הרפואה ע"י פת .ועוד כ' דהרפואה הוא ע"י אכילה ולא ע"י נתינה בעין כדמוזכר
לעיל ולקמן בשיטת רה"ג.
ב .עי' בשו"ת הרשב"א ובטור דהקשו איך שרינן ליה לש"ץ לשתות
מהיין בלי שיצא ידי חובת קידוש דבעי סעודה .והציע הרשב"א דאפשר דקידוש
שלא במקום סעודה מתיר שתייה והסעודה מתרת אכילה וכ' דזה דוחק .ובאמת
ע"ש שרמז לתירוץ על זה ,וז"ל ,ועיקר הדברים אלו משום דקדוש במקום סעודה
וקודם שיאכל אינו דבר תורה .אלא שדברי תורה לקדש בכניסתו והם תקנו על
הסעודה .ומשום אורחין ומשום רפואה אמרו שיהו מקדשין בצבור עכ"ל .ומשמע
שהתירו משום דמדאורייתא יצא ידי קידוש ורק דמדרבנן מחוייב לקדש במקום
סעודה בלבד ,והם אמרו והם אמרו .אלא דמ"מ סיים שם דהדבר תמוה דמשמע
מהגמ' דא"א לשתות אא"כ יצא לגמרי .וע' בב"י דנתן ב' תירוצים בזה ,די"ל דס"ל
לרנ"ג דמותר לשתות היין של קידוש כשמקדש שלא במקום סעודה כסברת השר
מקוצי הו"ד במרדכי פ' ערבי פסחים ע"ש ,א"נ דאינו שותה כלל ורק נותנין
בעינים .וצ"ל דכוונתו ג"כ דהם אמרו והם אמרו דרשאי לברך בפה"ג בכה"ג בלי
לשתות .וע"ע בט"ז ס"ק א' דחידש דס"ל לרנ"ג דכל עיקר הסעודה הוא משום
 11וכן כ' המו"ל בתשובות רנ"ג הערה .7
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רפואה וכ' שם דלכן סגי בשתיית הכוס של קידוש בלבד דבזה הוי רפואה דהוי
סעודה ,וכן הציע כבר בב"ח ג"כ דהוי ע"פ שיטת הגאונים הו"ד בטור ס' רעג דסגי
בשתיית רביעית יין.
ג .ע"ע בטור שהקשה איך יוצאין ידי חובה בקידוש זה .ובאמת י"ל דלא
יצא דגם לרנ"ג ס"ל דבעינן מקום סעודה וכוונתו באמרו לצאת היינו לצאת ידי
הרפואה וכנ"ל וכ"כ הב"י שם .אמנם יש להקשות דלפ"ז איך שרינן לברך כלל?
ובאמת כרוך בדברי הרשב"א תירוץ לקושיא זו דהם אמרו והם אמרו וכנ"ל .ורק
בסוף היה קשה ליה לרשב"א לגבי ענין השתייה ,אבל על הברכה עצמה לא הוקשה
לו.
ד .בס' המנהגות הניח דכוונת רנ"ג דיוצא ידי חובת קידוש בזה ולכן כ'
דנראה דס"ל לרנ"ג כדברי ר' ניסים גאון דאם מתכוין מבית לבית מהני .ולפי
המבואר לעיל אין צורך לזה.
ה .בטור ובאו"ז הקשו דבגמ' נתנו טעם לקדש אליבא דשמואל מפני
אורחין ומשמע דבלא"ה לא מקדשין .ובאו"ז הביא תירוץ ע"ז בשם ר' יעקב
מקורביל וז"ל ותו דבעי פ' ער"פ ושמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא הוה לי'
למימר בעבור רפואה כדברי הגאונים מיהו מזאת פי' הר' יעקב הקדוש דקורביל
זצ"ל למה לי לקדושי בבי כנישתא להטעים לתינוק שזהו דרך חובה אבל מקידוש
של רפואה לא שאל שזה היה פשוט להם עכ"ל .והיינו דכבר בימיהם נהגו לתת
היין לתינוק וכמו שהזכיר האו"ז מהירו' ,ולכן שאלו אמאי עושין כן הא אי הוי
משום רפואה אין צורך לשתות כלל ,אלא ע"כ דיוצאין בזה ידי חובת קידוש ולכן
תי' משום אורחין .ועי"ל ע"פ שו"ת הרשב"א הנ"ל דכ' ומשום אורחין ומשום
רפואה אמרו שיהו מקדשין בצבור עכ"ל ואפשר דמרמז בזה דזה טעם נוסף וכעין
12
אורחין דמקדשין כדי להוציא מי שאין לו ,וחד מינייהו נקט.
ובאגור ג"כ דחה דברי רנ"ג .אך בס' המנהיג ,מחז"ו ובסידור רש"י הביאו
דבריו בלי לחלוק ומשמע דס"ל הכי.

 
תשובת רב מתתיה גאון הובאה בס' העתים ובתשובות הגאונים שערי
תשובה סי' קיד 13.וז"ל התשובה בשע"ת:
 12וראיתי למו"ל בתשובות רנ"ג הערה  6שתירץ עוד דדברו חכמים בהווה דבזמנם הוו שכיחי
אורחין ונקטו הטעם הזה דהיה פשוט יותר.
 13וע' באוצר הגאונים סי' רמב.
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וששאלתם על ענין קידוש והבדלה בב"ה בין דאיכא אורחים
דאכלי תמן בין דליכא מקדשין ומבדילין בבית הכנסת דבעינן
זכרהו על היין דילמא איכא איניש דלא שכיח ליה חמרא ונפיק
בקדושא דב"ה ואבדלתא ואע"ג דאמרינן אין קדוש אלא במקום
סעודה שעת הדחק שאני ונפיק בההוא קדושא אי שוי רעותא
למיפק ביה.
וז"ל סי' העתים:
ואמר מר רב מתתיה בין איכא אורחים דאכלי בבית הכנסת ובין
ליכא מקדשין ומבדילין בבית הכנסת דבעינן זכרהו על היין
בכניסתו דילמא איכא איניש דלא שכיח ליה חמרא ונפיק
בקידושא דבית הכנסת.
וברור דאלו ב' גירסאות של אותה תשובה .ומסתבר דהתשובה המקורית
דנה בכל האורך גם לגבי הבדלה כמו שכ' בתה"ג שערי תשובה ובס' העתים נשאר
רק ברישא ,דעי' בס' העתים שם דמלקט פסקי הגאונים בענין קידוש בבהכ"נ ולא
בענין הבדלה ולכן מסתבר דהשמיט ענין הבדלה ,ורק השאיר ברישא דמבדילין
בבהכ"נ .ובשע"ת משמע דזכרהו על היין קאי גם אהבדלה .ולענין הסיום בשע"ת,
יש טעם גדול להוסיפו ליתר ביאור וכ"כ באיי הים על השע"ת דבא לחלוק על דברי
ר' שמואל הנגיד המובאים בס' העתים אחר תשובה זו שכ' שם דאיירי דוקא במביא
סעודתו לבהכ"נ משום דאין קידוש אלא במקום סעודה ולכן באה ההוספה אחר
לבאר דז"א .ויש להוסיף דאם היה מקורי אמאי השמיטו ס' העתים ואמאי לא
העיר עליו ר' שמואל הנגיד בפירוש ואפשר דזה לא היה לפניהם דהושמט מקודם
וזה דוחק דהוא חלק גדול מחידושו של הגאון .לכן נראה להכריע דזה הוספה
14
מאוחרת.
ויוצא דשיטת רב מתתיה היא ברורה דמקיים המנהג לקדש ולהבדיל
בבה"כ אפ' בלי אורחים ומקשרו לצורך כל או"א לקיים דין זכרהו על היין .וס"ל
לרמ"ג דאע"פ שאמרו בגמ' קו :דזימנין דריפתא חביבא עליה דרב והוה מקדש
אריפתא ,והבינו הגאונים דהיה אומר הקידוש על פת ממש )דלא כהבנת ר"ת בתוס'
שם ד"ה מקדש( ,שכן מוכח בכמה תשובות שהובאו באוצה"ג פסחים וביניהם סי'
רכו ,רפח ,ורפט ,מ"מ יש ג"כ חיוב נפרד לקדש על היין ממש וכמו שדרשו בגמ'
פסחים קו .זכור את יום השבת לקדשו – זכרהו על היין .ולצורך זה יכול לצאת ידי
חובה בקידוש בהכ"נ.
 14וכן שמעתי שהרבה מהתשובות בשע"ת הועתקו מס' ההעתים.
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ולענין הבדלה הרי הפסק ברור לפי הנ"ל דאע"ג דאיתא בגמ' פסחים קז.
דאמימר קידש על חמר מדינה ,מ"מ לכתחילה לפי הנ"ל צריך לקיים הדין דזכרהו
על היין דקאי גם אהבדלה.
ולגבי השאלה של קידוש במקום סעודה ,נראה דיש לתרץ בכמה אופנים.
דלפי הסיום בשע"ת הרי מחדש חידוש גדול דיכול לצאת ידי חובת קידוש שלא
במקום סעודה בשעת הדחק .בנוסף לזה יש גם ביאור הר' שמואל הנגיד הובא בס'
העתים שהבאנו לעיל דאיירי במביא סעודתו לבה"כ וזה נלענ"ד דחוק דא"כ הוי
כמצויין אורחין ומקדש סתם להוציאם ידי חובה ,וגם ק' דהוה ליה לאשמועינן
תנאי חשוב זה ,ולפי מה שביארנו אין זה בנוסח התשובה במקור .ועי"ל דס"ל דלא
אמרינן אין קידוש אלא במקום סעודה ,וזה דוחק דלא מצינו שיטה כזו בגאונים
כלל .לכן נלענ"ד לחדש דאין כוונתו שהשומע יצא ידי חובת קידוש ,אלא דיצא ידי
חובת זכרהו על היין שהוא חיוב אחר ,ויחזור לקדש בביתו על הפת .ולפ"ז אפשר
דכן הכוונה גם בהבדלה ,דיחזור לביתו להבדיל על חמר מדינה אם ירצה .ועדיין
צ"ע .ויש להוסיף דזה מתיישב היטב לפי שיטת השאילתות דכ' בשאילתא קכב
ד"ה ברם דזכרהו על היין מחייב קידוש על היין מדאורייתא ,ומ"מ אפ' א"ת דהוי
אסמכתא בעלמא מ"מ שייך שפיר ענין זה.

 
ע' בטור או"ח סי' רסט שכ' בשם רב האי גאון דאין מקדשין בבהכ"נ
כשאין שם אורחין .וכן העידו בשמו כמה מגדולי הראשונים 15.והתשובה במלואה
הובאה בס' העתים שם וז"ל:
ואמר מר רב האיי לקדושי שליח צבור על הכוס ולאבדולי
בדליכא אורחין ]הכין חזינן[ כיון דאיכא בני מתא שפיר דמי
לאבדולי שלוחא דציבורא על הכוס אע"ג דליכא אורחין אבל
לקדושי כיון דקידוש במקום סעודה היא אי איכא אורחים
דהתם ]אכלי[ סעודתן מקדש ואי ליכא אורחים ליזיל כל חד
וחד מבני מתא ולקדש במקום סעודתו.
ויש להעיר דבס' העיטור שם כ' וז"ל ורבי' האיי אמר מבדילין בביהכ"נ
ואין מקדשין בלא אורחין וטעמא משום דאין קידוש אלא במקום סעודה הלא"ה

 15ס' העיטור במאמר עשרת הדברות הל' מצה ומרור דף קלא עמ' א' ,שו"ת הרשב"א ח"א סי' לז
ובס' האגור סי' שעא.
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יצא אעפ"י שלא שתו אחרי' כדאמרינן בעירובין ליתבי לינוקא עכ"ל ומשמע דהיה
לפניו לשון התשובה הנ"ל.
ויש להוסיף דרה"ג דחה לא רק את שיטת רנ"ג דמקדשין בבהכ"נ לצורך
רפואה ,אלא גם את שיטתו דענין הרפואה הוא ע"י נתינה בעינים .ותשובתו בענין
זה ג"כ הובאה בס' העתים שם וז"ל:
וכתב נמי רבינו האיי גאון ז"ל הכי ושכתבת בקדושי דבי שמשי
בשתיה או לשום על גבי העין ,לא שמענו מי שמשים את כוס
הקידוש בלילי שבת ע"ג עיניו אלא וודאי בשתיה.
וכן הובא בשם רה"ג בתשובות הגאונים ליק סי' נד ותשובות הגאונים
שערי תשובה סי' קיג 16וכן פרש"י בגמ' שבת שם ,וע' בריטב"א שם שהביא שני
הפירושים .ואפשר דנשאל גופא לגבי שיטת רנ"ג בזה.

 
ולסיכום מצינו בזה ג' שיטות בגאונים .לרב נטרונאי גאון ורב מתתיה
גאון יש לקדש בבהכ"נ כשאין אורחין משום מי שאין לו יין .לרנ"ג משום רפואה
שנותנין על גבי העינים ולרמ"ג משום דין של זכרהו על היין .ולרה"ג אין לקדש
בכה"ג כשאין אורחים ,וגם ענין הרפואה פירש שהוא ע"י שתייה .אבל הבדלה כ"ע
לא פליגי דמבדילין בבה"כ.
ויש להעיר דכל ג' התשובות דנו בין בקידוש בין בהבדלה .וכבר הערנו
דיתכן מאוד שנשאל רה"ג על פסקו של רנ"ג .נוסף לזה יש להעיר דלפי היוצא
מאגרת רב שרירא גאון ,רנ"ג ורב מתתיה גאון מלכו באותה תקופה בישיבות
שונות .והציע המו"ל בתשובות רנ"ג 17דאפשר שנשלחה שאלה זו לשניהם בבת
אחת כמו שהיה נהוג לפעמים אז לשלוח שאלה לשתי הישיבות גם יחד.

 16ע' באוצה"ג ברכות סי' רעא.
 17שם ,הערה .1

 

 
 
איתא בסוטה ח :ת"ר אין משקין שתי סוטות כאחת כדי שלא יהא לבה
גס בחבירתה רבי יהודה אומר לא מן השם הוא זה אלא אמר קרא אותה לבדה
ות"ק הכתיב אותה ת"ק ר"ש היא דדריש טעם דקרא ומה טעם קאמר מה טעם
אותה לבדה כדי שלא יהא לבה גס בחבירתה מאי בינייהו איכא בינייהו רותתת
ורותתת מי משקין והא אין עושין מצות חבילות חבילות דתנן אין משקין שתי
סוטות כאחת ואין מטהרין שני מצורעין כאחת ואין רוצעין שני עבדים כאחת ואין
עורפין שתי עגלות כאחת לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות אמר אביי
ואיתימא רב כהנא לא קשיא כאן בכהן אחד כאן בשני כהנים ע"כ.
ועוד שייך דין דאעמ"ח גבי כוס של ברכה .דאיתא בפסחים קב :גמרו
כוס ראשון מברך עליו ברכת המזון והשני אומר עליו קדושת היום אמאי
ונימרינהו לתרוייהו אחדא כסא אמר רב הונא אמר רב ששת אין אומרים שתי
קדושות על כוס אחד מאי טעמא אמר רב נחמן בר יצחק לפי שאין עושין מצות
חבילות חבילות ע"כ .ומקשה מהא דאמרי' יקנ"ה במוצאי שבת דמברכינן קידוש
היום והבדלה על כוס א' ,ומתרץ וז"ל אלא הבדלה וקידוש חדא מילתא היא ברכת
המזון וקידוש תרי מילי נינהו ע"כ.
ואף בחתימות הברכות פסקינן דאעמ"ח ,דגרסינן בברכות מט .גופא
רבי אומר אין חותמין בשתים איתיביה לוי לרבי על הארץ ועל המזון ארץ דמפקא
מזון על הארץ ועל הפירות ארץ דמפקא פירות מקדש ישראל והזמנים ישראל
דקדשינהו לזמנים מקדש ישראל וראשי חדשים ישראל דקדשינהו לראשי חדשים
מקדש השבת וישראל והזמנים חוץ מזו ומאי שנא הכא חדא היא התם תרתי כל
חדא וחדא באפי נפשה וטעמא מאי אין חותמין בשתים לפי שאין עושין מצות
חבילות חבילות ע"כ.
וב' סיבות נמצאות בראשונים אמאי אעמ"ח .רוב הראשונים בארו על
דרך רש"י ,שכתב רש"י בסוטה שם וז"ל חבילות שנראה כמי שהיו עליו למשאוי
וממהר לפרק משאו עכ"ל .ולדעת אלו הראשונים פשיטא דאי אינו נראה כעושה
במהירות ,אין כאן משום אעמ"ח ,וכשאכתוב לקמן .ועוד הסבר נמצא בתוס'
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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מו"ק ח :ד"ה לפי ,וז"ל שאין עושין מצות חבילות דבעינן שיהא לבו פנוי למצוה
אחת ולא יפנה עצמו הימנה עכ"ל .הרי לרוב הראשונים אעמ"ח משום דנראה
1
כמשאוי ,ולתוס' מו"ק אעמ"ח משום שא"א לכוון כראוי בב' מצוות.

 
כתבו תוס' בסוטה שם ד"ה אין משקין וז"ל נראה לפרש שיעמיד שתיהן
בעזרה בבת אחת להשקותן אע"פ שאין שותות כאחת וכן רציעה ובתוספתא דפרה
תנא נמי אין שתי פרות נעשות כאחת משנעשית אפר מביא אחרת ושורפה על גבה
ותימה וכי היה אוסר בכה"ג לשחוט שני זבחים כאחד כגון שני עולות או שני
חטאות שיעמיד שניהן בעזרה וישחוט א' ואחר כך ישחוט השני והא דאמרי'
בפ"ב דשחיטת חולין תזבחהו שלא יהא א' שוחט שני זבחים מיירי שיחתוך שני
צוארין כאחד דאיכא איסור דאורייתא אבל בכה"ג לא מיירי התם ובפ' נערה
המאורסה בנדרים בעי מהו שיפר אדם לשתי נשיו כאחד אותה דוקא או לאו
דווקא ופשיט להו מהכא עכ"ל .והא דהשוו העמדת ב' סוטות לרציעת ב' עבדים
והעמדת ב' עולות 2,דייק מינה דס"ל לתוס' דאיסור העמדה בכל אלו הוא משום
3
דאעמ"ח.
אלא דעוד כתבו תוס' שם בד"ה איכא בינייהו רותתת וז"ל נראה דהוה
מצי למימר איכא בינייהו אשה אחרת שאינה סוטה לר' שמעון מותר לר' יהודה
אסור שום אשה בשער נקנור דאמר בפרק טרף בקלפי )יומא מב(:
דפליגי נמי הכי רבי ורבי שמעון בקרא דוהוציא אותה דכתיב גבי פרה ואמר איכא
בינייהו חמור דלרבי דאמר אותה לבדה אסור להוציא עמה חמור עכ"ל .ומדהביאו
ראיה לדבריהם מגזה"כ דאותה בפרה אדומה ,הרי צ"ל דילפו איסור העמדה אף
מגזה"כ דאותה דאיתא בסוטה .ואין נראה לומר דפליגי אהא דכתבו לעיל ,אלא
וודאי ר"ל דנאסרה העמדה גם מגזה"כ דסוטה וגם משום דאעמ"ח .וצריכא,
דבלאו גזה"כ דאותה גבי סוטה ופרה לא הוה אסרינן אלא בכהן א' ,ובלאו דין
דאעמ"ח לא הוה אסרינן בעבדים ועולות כדלעיל .אלא צ"ב מנ"ל לתוס' דהעמדה
אסורה גם משום גזה"כ וגם משום דאעמ"ח.
 1ואין רצוני ליכנס אי איסורו דאו' או דרבנן ,ועי' תוס' סוטה שם.
 2אמנם גבי שריפת ב' פרות כתיב והוציא אותה לבדה כדאיתא גבי סוטה וא"כ ליכא ראיה
דאיסורה משום דאעמ"ח דהא איתא גזה"כ דגופה .ולצריכותא דשניהם עי' מש"כ לקמן.
 3ונראה דמה"ט הוא דנוהגין בשבע ברכות שלא למזוג כוס של ז' ברכות עד אחר ברכת המזון,
ועי' לקמן בענין אעמ"ח בבה"מ וז' ברכות.
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והנה נחלקו הראשונים בגזה"כ גבי סוטה ,דגרסי' בגמ' אותה לבדה
בלתי עוד מן המקרא ,וכתיב "אותה" גבי סוטה ב' פעמים במעשה סוטה ,דהיינו
והקריב אותה הכהן )במדבר ה:טז( ,והשביע אותה הכהן )ה:יט( .ועי' ברמב"ם
4
הל' סוטה ד:ב וז"ל ואין משקין שתי סוטות כאחת שנאמר והעמיד אותה עכ"ל.
ואפשר שיש לבאר דתוס' פירשו דיליף מן והעמיד כמש"כ הרמב"ם ,ומש"ה אסרו
העמדת ב' סוטות כא' משום גזה"כ דסוטה .אלא צ"ע מהא דכתבו תוס' שם בד"ה
אין וז"ל   שיעמיד שתיהן בעזרה בב"א עכ"ל ,ואי ר"ל דאתי מלשון
והעמיד אפשר דאין זה "פירוש הנראה" אלא ביאור עצם הדרשה ,ולפי' צע"ע אם
יש לפרש תוס' כך.
ועי"ל דילפו תוס' מטעמא דאיתא בגמ' דאסור להשקות ב' סוטות כא'
כדי שלא יהא לבה גס בחבירתה ,ומש"ה פשיטא דאף העמדה אסורה .וא"ת דהאי
סברא הוא דוקא לר"ש דדריש טעמא דקרא ,ולר"י דלא דריש טעמא דקרא מנ"ל
דנאסרה העמדה ,י"ל דלר"י אע"ג דלא ממעטינן רותתת מאיסור השקאת ב' סוטות
כאחת ,מ"מ איסור השקאה מוגדר ע"פ טעמא שלא יהא לבה גס בחבירתה ,אלא
דקשה לתירוץ זה מגיטין מט :ותד"ה ורבי ע"ש וצע"ע .ועי"ל דנהי דלא דרשינן
טעמא דקרא במיעוטין ,כגון דליתא לדינא דלא תחבול בחובל מאלמנה עשירה
)ב"מ קטו (.ודליתא לדינא דהשקאת סוטה לבדה ברותתת ,וכו' .אלא דאי אתא
טעמא דקרא לרבות ,כגון דכתיבי דינים בשור וחמור ומרבינן דה"ה לכל בהמות
)ב"ק נד ,(:קרינן ביה "דיבר הכתוב בהווה" ואודו רבנן לר"ש דדרשינן בכה"ג.
5
וה"נ הכא מרבינן העמדה דאיסור השקאת ב' סוטות כא' משום טעמא דקרא.
ונחזור לענין דידן ,מהיכא ידעו תוס' שנכלל איסור העמדה באיסור
אעמ"ח .ונראה דמוכח הכי ממסקנא דגמ' ,דהא כשהקשה ורותתת מי משקין
דהא אסורה משום דאעמ"ח ,הרי לא ה"ל למימר כאן בכהן א' כאן בב' כהנים,
אלא ה"ל לתרוצי כאן במעמידן בעזרה כאן במשקן ,דהיינו שנצרכת גזה"כ גבי
סוטה לרבות איסור העמדה משום גסות הלב ,והשקאה גופה כבר נאסרה משום

4
וצ"ע דהאי קרא ליתא ,ונראה דכיוון לקרא "והקריב אותה הכהן והעמידהּ לפני ה'" ,ודרשיה או
מלשון והקריב אותה ,או מדכתיב והעמידהּ במפיק ה"א .ופליג ארש"י דהכא דפירש גזה"כ
והשביע אותה הכהן .וע"ע בגמ' נדרים עג .דגרסי' והשקה אותה ,ולכאו' האי קרא נמי ליתא ,ופי'
הר"ן שם דדרשינן מדכתיב והשקהּ במפיק ה"א ,ופירושו והשק ֿה אותה דהיינו לבדה .ואית גירסי
סגיאי שם בנדרים ואין זה סוגיין.

 5ושו"מ מש"כ הרב נתנאל וידרבלנק בזה בבית יצחק חוברת מ' )תשס"ח( "תפקיד הסברא
בקביעת דינים דאורייתא" ע"ש ואכ"מ.
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דאעמ"ח 6.וכיון דמוכח מגמ' דנאסרה העמדה בדין אעמ"ח שפיר פרשו תוס'
דנאסרה רציעת ב' עבדים כא' ושחיטת ב' עולות כא' ,וניחא הא דאסורה העמדה
גם משום דאעמ"ח וגם משום גזה"כ דסוטה ופרה.

 
כבר נזכר גמ' פסחים קב :דאין מברכין ב' ברכות על כוס א' משום
דאעמ"ח ,אא"כ חשיבן "חדא מילתא" .כמו כן איתא בגמ' ברכות מט .הנ"ל בענין
חתימת ברכות .וצ"ב מאי חשיבא כחדא מילתא דלא מיקריא חבילה ,ובזה כמה
7
הגדרות נמצאות בראשונים.
יש שהתירו לעשות מצוות חבילות אם יש לב' המצוות  א' 8.והוא
דכתיב בהדיא בס' מגן אבות למאירי )בענין החמישי( להתיר ברכת אירוסין
ונישואין על כוס א' ויהב טעמא וז"ל מידי דהוה אקדושא ואבדלתא שמסדרים
אותם על כוס אחד ביקנה"ז ומפני שקידוש והבדלה שניהם באים לענין אחד ,והוא
קדושת שבת .ואף קידושין וחופה שניהם לדבר אחד נתכונו ואין לחופה שום
עיקר בלא קידושין וגמר קידושין היא כו' עכ"ל 9.ועל דרך זה נראה לבאר תוס'
פסחים שם ד"ה שאין וז"ל ויש נוהגין בחופה מטעם זה שלא לומר שבע ברכות
על כוס ברכת המזון אלא מביאין כוס אחר כו' אך רבינו משולם היה אומר הכל
 6ויש להסביר סברא דגמ' דנאסרה העמדה משום אעמ"ח ,דמעמיד חפצי מצוה בבת אחת נראה
כמקיים מצות במהירות .וה"ז לשיטתם בתד"ה והא ,דכתבו בהדיא דטעמא דאעמ"ח הוא דנראה
כמשאוי .ואין להקשות מנ"ל לגמ' האי סברא ,דצ"ל דהוא עצם גדר אעמ"ח ,ופשיטא דאמוראי
ל"צ מקור להא הגדרה כשם דל"צ מקור לעיקר סברא דאעמ"ח.
 7ועפ"ז איכא לבאר גם הא דמצרפין ב' ענינים בברכה א' בתפלת מוסף של ר"ה ,ועי' משנה ר"ה
לב .ואכ"מ .ויש לעיין באיזה מאלו אפשר לפרש גמ' ברכות דברכת מקדש השבת וישראל והזמנים
חשיבא כדבר א' ,ועי' גירסא דרי"ף שם וגירסא דבה"ג שהביא רש"י ,וצ"ב.
 8כוונתי בזה דענין א' הוא שעיקר הדברים אחד הם ,כגון קידושין ונשואין דשניהן ענין חתנות הן
או קידוש והבדלה דשניהם ענין קדושת היום .משא"כ בה"מ וז' ברכות דאע"ג דאיכא שיתוף ע"פ
גרמא וזמן דלקמן ,מ"מ בה"מ באה לענין אכילה וז' ברכות לענין חתונה.
 9וע"ש דמנהג היה לברך ז' ברכות ובה"מ על כוס א' ,ונראה דהוא מהאי טעמא .וכן איתא בס'
המכתם בפסחים ,ואף הוא יהב טעמא בהדיא דענין א' הם ובאר דבריו וז"ל מאחר שהסעודה מפני
השמחה היא הכל עולה לענין אחד ע"כ .ואפי' אם כוונתו דז"ב ובה"מ נגרמות ע"י שמחה ,מ"מ
אין זה כרש"י ורשב"ם דלקמן ,שהרי לס' המכתם אינו מותר אלא משום דתרוייהי דיני שמחה הן
ולפיכך ענין א' ,משא"כ לאידך דאין גרמא תלוי בענין א' ודהוו דיני שמחה דוקא ,אלא דכל
דנגרמות מא' מצטרפין.
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על כוס אחד כו' ע"כ .ובאר המהר"ם חלאווה שם את שיטת תוס' וז"ל וכתבו
מקצת חכמי הצרפתים ומינה שמעינן לברכת המזון ושבע ברכות של חתנים
שצריכין שתי כוסות שזה לאכילה וזה לחתונה עכ"ל ,דהיינו דחשיבן ז' ברכות
ובה"מ כב' ענינים ,משא"כ קידוש והבדלה.
ועי' בר"ן )פסחים כ :בדה"ר ד"ה כוס( וז"ל דקדושא ואבדלתא חדא
מילתא היא דתרוייהו עיולי יומא נינהו אבל ברכת המזון וקידושא תרתי מילי נינהו
דברכת המזון למפרע על מזונו וקדושה להבא עיולי יומא הוא עכ"ל .והיינו ע"פ
הנ"ל דעיולי יומא ענין א' הוא משא"כ עיולי יומא ומזון דב' עניינים נינהו ,אלא
דמ"מ הדגיש עוד דהא למפרע והא להבא .ונראה לבאר שהוסיף ענין זמן המצוה
לדוגמא וראיה דחשיבן כב' ענינים כמו שהזכיר ,ובעיקר ס"ל כמאירי .וכן איתא
ברא"ש )פסחים י:ח( וז"ל ומטעם זה נהגו בחופה שאין אומרים שש ברכות על
כוס של ברכת המזון אלא מביאין כוס אחר ואומרים עליו שש ברכות כו' וברכת
אירוסין ונשואין הנהיג רבינו משולם לעשות על כוס אחד ולא דמי להא דאמר
דברכת המזון וקידוש תרתי מילי נינהו 
 כו' עכ"ל .הרי גם הרא"ש כתב דבה"מ וקידוש שונין גם בענין וגם בזמן,
ונראה לפרש כמש"כ דחילוק הזמן נחשב כדוגמא וראיה לחילוק בענין.
ועוד מרבותינו הראשונים בארו היתר חדא מילתא ע"י  .והנה איתא
בזה ד' פירושים:
א .גם בתוס' וגם ברא"ש נזכרה מח' ר"ת ור' משולם ,אלא דנחלקו תוס'
והרא"ש באיזו ברכות התיר ר' משולם לברך על כוס א' .דלדעת תוס' התיר
ר' משולם לברך בה"מ וז' ברכות ,ולדעת הרא"ש לא התיר אלא ברכת אירוסין עם
ז' ברכות בלבד ,ומשמע דאסר בה"מ עם ז' ברכות כנ"ל 10.ופירשו תוס' דהתיר
ר' משולם בבה"מ וז' ברכות משום דבה"מ גורם לברכת נישואין ,ור"ל דליכא
לאיסור דאעמ"ח אם א' מהמצוות גורמת לב' ,דחדא מילתא הן 11.וכן כתבו
תלמידי ר"י בברכות וז"ל אבל מקדש השבת וישראל והזמנים אע"פ שנראים
כשתים ענין אחד הוא שקדושת ישראל תלויה בקדושת השבת וקדושת הזמנים
 10ועיין בריטב"א שכתב כמו הרא"ש ,וע"ע בס' הישר לר"ת )שו"ת סי' מה אות ה( שבאר
מחלוקתו עם ר' משולם כדאיתא ברא"ש ,וע"ש לחריפות דבריו נגד ר' משולם .ואפי' אם לא אמר
ר' משולם כך ,כתוב בתוס' כך ,וראוי לבארו.
 11וע"פ הגדרה זו אפשר להסביר גם היתר קידוש והבדלה על כוס א' ,וכדלקמן בדעה הראשונה
למהר"ם חלאווה.
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וראשי חדשים תלויה בקדושת ישראל וכיון שתלוי זה בזה כמו קדושה אחת
דיינינן ליה ע"כ 12.הרי חשיבן ענין א' כיון דאיכא גרמא בינייהו.
ב .ועוד הסביר נ"י בפסחים וז"ל חדא מילתא היא ששתיהן להתיר לו
לאכול והתחלת אכילה הן עכ"ל .הרי לשיטתו גרמא דחדא מילתא הוא כשב'
המצוות גורמות לדבר שלישי ,דהיינו דגרמא לדבר שלישי נחשב כמשתף ביניהן
ומצרפן.
ג .והבין מהר"ם חלאווה )בדעה הראשונה( דסוגיין תלוי בעוד הגדרה
בגרמא .דכתב וז"ל קדושא ואבדלתא חדא מילתא היא דאי אפשר זה בלא זה דאי
אפוקי שבתא עיולי יומא טבא הוא ואי עיולי יומא טבא אפוקי שבתא הוא משא"כ
בקדושא וברכת המזון דלאו הא בהא תליין כלל והלכך צריכי תרי כסי עכ"ל.
ומדאפקיה בלשון הא בהא תליין ,משמע דלא כמש"כ בעלי התוס' הנ"ל דא'
13
מהמצוות גורמת לשניה ,אלא דוקא דתליין זה בזה.
ד .וכתבו רש"י ורשב"ם בפסחים דב' מצוות חשיבן חדא מילתא
כשנגרמות ע"י דבר שלישי משותף ,דהוי סימן דבעצם חשבינן להן לאותו דבר.
אלא שהוסיפו סברא אחר ,וז"ל רשב"ם קידושא והבדלה חדא מילתא היא תרוייהו
משום קדושת ימים טובים נינהו ובהבדלה עצמה הוא מזכיר קדושת יו"ט
דהמבדיל בין קדש לקדש מברך עכ"ל .ונראה דבעו הני ראשונים גם גרמא וגם
זכירה בפה .והיינו לשיטתם נגד תוס' מו"ק הנ"ל ,דאעמ"ח משום  כמשאוי,
וא"כ מסתברא דליתא להיתר חדא מילתא אא"כ מזכירו בפה .ופירש"י לשיטתו
גם בברכות וז"ל חדא היא אין כאן אלא ברכת מקדש שמברך להקב"ה שמקדש
14
השבת והזמנים ע"כ .דהיינו נמי שמזכיר בפה הגורם לקדושת השבת והזמנים.
 12וע"ש דהאריכו בביאור לשון הרי"ף דכתב ז"ל הנך כל חדא באנפי נפשה כתיבא ע"כ והגדרתו
צע"ע ולא זכיתי להעמיד שיטת הרי"ף על בוריה .ועי' בס' המאורות בפי' שני דהסכים עם תלמידי
ר"י ,אלא דליכא שם הא דכתבו בביאור מש"כ הרי"ף דכל חדא באנפי נפשא כתיבא.
 13וכבר נזכר מש"כ מהר"ם חלאווה בשם חכמי הצרפתים לברך בה"מ וז"ב בב' כוסות וז"ל שזה
לאכילה וזה לחתונה ותרי מילי נינהו ולא נהגו כן עכ"ל .וודאי ז' ברכות ובה"מ לא תליין הא בהא וא"כ
נראה דהסכים לחכמי הצרפתים לדינא נגד המנהג שהזכיר )ובהסבר השני העמיד המנהג כדלקמן(.
ואין נראה לומר שהסכים עם חכמי הצרפתים בטעמא שזה לאכילה וזה לחתונה ,דהא א"כ צ"ל דדעתו
היא דלא תליין הא בהא  שזה לאכילה וזה לחתונה )וביאורו צ"ע( וא"כ ראוי לו לומר כך בסוגיין
דקידוש ובה"מ שזה לאכילה וזה לעיולי יומא .ומדלא כתב כן נראה דהסכים בדינא ופליג בסברא,
דלדידיה תרי מילי נינהו משום דלא תליין הא בהא ,ולדידהו משום דב' עניינים הם כנ"ל.
 14וכן פירש ס' המאורות שם בפי' ראשון ,ואיכא פירוש אחר בסוף דברי תלמידי ר"י ע"ש .ועי'
מש"כ ר' יהונתן מלוניל דנראה דפי' הכי אף לרי"ף.
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מרדכי קארנבלוטה

ועוד כתבו הראשונים דרך שלישי דחשיבן ב' מצוות כחדא מילתא ,והוא
אי איתנהו בזמן א' .דכתב מהר"ם חלאווה בפסחים בפירוש שני וז"ל וי"א דטעמא
דקדושא ואבדלתא דחדא מילתא נינהו היינו משום דשניהן באין קודם סעודה
וה"ה היכא דשניהן באין לאחר סעודה כי הכא ע"כ )ור"ל כי הכא בבה"מ וז'
ברכות( .ועל דרך זה כתב ר' אפרים הספרדי )שהובא בתלמידי ר"י בברכות( גבי
קדושת שבת ויו"ט וז"ל רוצה לומר אע"פ שנראה כשני ענינים כיון ששתי
הקדושות באין בזמן אחד כמו קדושה אחת הוי ולפיכך חותם בשתיהם עכ"ל,
והיינו דכיון דקדושת שבת ויו"ט באות בהדי הדדי שפיר מברך מקדש השבת
וישראל והזמנים .ופשיטא דבהא פליגו אתוס' מו"ק דלעיל ,דא"א דכוונה בב'
מצוות תלויה הכי בזמן קיום המצוה ,אלא אדרבה כל כמה דאיתנהו בבת אחת
אינו יכול לכוון בשתיהן.
אלא שיש להקשות לפירוש מהר"ם חלאווה ,דהא כתב דלישנא דגמ'
פסחים הבדלה וקידוש חדא מילתא היא היינו דאיתנהו בזמן א' ,וא"כ נמי לישנא
דגמ' ברכת המזון וקידוש תרי מילי נינהו היינו דליתנהו בזמן א' ,והא שם בגמ'
איירי בבני חבורה שהיו מסובין וקדש עליהן היום דמברך בהמ"ז וקידוש זה אחר
זה ,וודאי הן באותו זמן דהיינו בין סעודה לסעודה.
ונראה לפרש ע"פ ר' חננאל שם בפסחים וז"ל אבל קידושא ואבדלתא
חדא קידושא היא כלומר וברכת המזון והקידוש של יום שתי קדושות הן ומאי
שנא ופירוש קידוש היום והבדלה תרוייהו קודם אכילה הן קידוש וברכת המזון
הקידוש קודם אכילה וברכת המזון אחר הסעודה לפיכך שתי קדושות הן עכ"ל.
וצ"ב אמאי חשיבין קדושה אחת משום דאיתנהו בזמן א' .ונראה דר"ל שאין היתר
חדא מילתא תלוי בזמן א' ממש ,אלא צריכי זמן א' מחמת דבר א' ,ולפיכך כיון
דקידוש היום והבדלה באין מחמת סעודת לילה מצטרפין למיחשב כחדא מילתא
)ולגירסא דר"ח קדושה אחת( ,משא"כ קידוש ובה"מ דהאי בא מחמת סעודת
לילה ואידך מחמת סעודת יום ולפי' ב' מילי וב' קדושות הן .והא דמהר"ם
חלאווה קרי חדא מילתא בז' ברכות ובהמ"ז ,ע"כ משום דשתיהן באות מחמת
סעודת מצוה שעברה ולפי' באות בזמן א' מחמת דבר א'.
ועתה נחזור לבאר דברי ר"ת כפי שהובא ברא"ש וז"ל ור"ת אומר שצריך
שתי כוסות לפי שאומרים ברכת אירוסין בבית האירוסין וגם לפעמים אדם מקדש
אשה ונושאה לאחר זמן מרובה ויש מקומות שנהגו לקרות הכתובה בינתים הלכך
צריך שתי כוסות עכ"ל .ונראה שיש לפרשו בב' דרכים .אפשר שהסכים ר"ת
ביסודו של ר' משולם דחדא מילתא פירושו ענין אחד ,אלא דכיון דאיכא הפסק
ביניהם ולפעמים זמן מרובה אין לברכם על כוס א' אע"ג דחדא מילתא נינהו.

אין עושין מצוות חבילות חבילות
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והשני ,אפשר דרצונו לומר דכיון דאיכא הפסק א"נ זמן מרובה מש"ה איסורו
משום דאעמ"ח גופיה ,דהיינו דכיון דליכא לתרוייהו בזמן א' חשיבן ב' מילי
וכאלה הראשונים.
וברור דאע"ג דאשכחן הני הגדרות בהיתר חדא מילתא מ"מ מעורבין הן.
והיינו ,דאפשר דכמה מההגדרות הנ"ל בכלל היתר חדא מילתא .דכתב הרא"ש
ברכות )סי' כב( את דברי רש"י הנ"ל דתלה היתרו בגרמא ,ואע"ג דגם כתב
בפסחים דתלוי בענין א' כנ"ל .ואע"ג דלכאו' אפשר לתרץ דבריו )כגון למימר
דדילמא גרמא חשיבא כסימן וראיה דבעיקרן ענין א' הם( מ"מ גם אפשר דס"ל
דחשיבא חדא מילתא כדאיתנהו או ענין א' או נגרמים מדבר שלישי .ולעולם כל
ההגדרות הנ"ל הן הסברים להיתר חדא מילתא ,ואינן סותרות זא"ז אלא מבארים
היכא אמרינן היתר חדא מילתא.
ועוד אפשר לערבן בדרך אחר ,דאיכא סברא דבב' מילי אסור אפי' בלאו
סברא דאעמ"ח .דכתבו תוס' בפסחים שם )ד"ה ונימרינהו( טעם שמברכין ברכת
המזון וקידוש על ב' כוסות ,וז"ל אבל לר' יהודה לא פריך כיון דברכת המזון
אסעודת חול וקידוש על סעודה הבאה אין לומר שניהם על כוס אחד עכ"ל ,וכ"כ
רשב"ם ומרדכי שם .והיינו דאפילו קודם שהשיב בגמ' דאעמ"ח ,מ"מ אסור לברך
בה"מ דחול וקידוש דשבת על כוס א' .ונראה דכיון אין ביניהן חיבור כל שהוא
ואין שייכים זל"ז כלל ,מש"ה אין לברך שניהם על כוס א' מסברא אחר ולא משום
דאעמ"ח.



 

איתא בגמ' פסחים )קה" ,(:שמע מינה :המבדיל בתפלה צריך שיבדיל
על הכוס" .ויש לעיין באופיין של שתי הבדלות אלו.
ראשית כל יש לפתוח בדברי הרמב"ם הידועים ריש פרק כט של הל'
שבת" ,מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים שנאמר זכור את יום
השבת לקדשו ,כלומר זכרהו  ,  וצריך לזכרהו בכניסתו
וביציאתו ,בכניסתו בקידוש היום."
ומשמעות הדברים היא שלפי הרמב"ם קידוש והבדלה שווים הם,
ששניהם הם זכירות של שבח וקידוש של יום השבת .וכן יש להביא ראיה מדברי
התוספות שהבדלה היא שבח .עיין בגמ' ברכות )כט",(.אמר רבי תנחום אמר רב
אסי טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים מחזירין אותו ,שאלה
בברכת השנים אין מחזירין אותו ,מפני שיכול לאומרה בשומע תפלה ,והבדלה
בחונן הדעת אין מחזירין אותו ,מפני שיכול לאומרה על הכוס" .ובתוס' על אתר
כתבו )ד"ה מפני שיכול וכו'( "כדאמר ]לקמן דף לא [.שואל אדם צרכיו בשומע
תפילה ,ודוקא צרכיו כגון שיש לו חולה בתוך ביתו או שצריך שדהו מים דהוא
מעין תפלה וכן שאלה ,
."
אמנם צ"ע ממה שכתב הטור בשיטת הרמב"ם )או"ח סי' רצ"ד( "...אם
נזכר קודם שומע תפלה כ' הרמב"ם ז"ל יש מי שהורה שמבדיל בשומע תפלה".
ולכאו' מזה משמע שהבדלה לפי הרמב"ם אינה דוקא ברכת השבח.
ובאמת עי' בכס"מ )הל' תפילה פרק י' הל' יד( שמביא גירסת הטור
וכתב עליו שהוא טעות סופר .אלא שבב"י )או"ח סי' רצ"ד( כתב שיש לדחות
ולומר דכיון דכשאנו מבדילים בתפלה אנו מתפללים ואומרים כשם שהבדלתנו
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

בענין הבדלה
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וכו' שפיר הוי מעין שו"ת) 1.אלא שמסיים שם שהגירסא הנכונה הוא כמש"כ
בכס"מ וכמו שמצא ברמב"ם מדוייק(.
ויש לומר לפי דברי הב"י שבאמת שאני הבדלה של תפלה מהבדלה על
הכוס .שהבדלה בתפלה איננה ברכת השבח רגילה אלא יש בתוכה בקשה ולכן
שפיר שייכת לברכת שו"ת.
ואולי זהו גופא הענין בתקנה זו שאומרים הבדלה ב' פעמים .שתקנת
הבדלה על הכוס היא קיום אך ורק של ברכת השבח ,ובהבדלה בתפילה יש קיום
של בקשה.
ונחלקו התנאים במשנה מס' ברכות )דף לג (.מה מקומה של הבדלה
בשמונה עשרה" :מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושאלה בברכת השנים,
והבדלה בחונן הדעת; רבי עקיבא אומר :אומרה ברכה רביעית בפני עצמה;
רבי אליעזר אומר :בהודאה".
ויש להבין במה נחלקו .ועי' במאירי שם שמסביר שיטת ר"א שמבדיל
בהודאה ,וז"ל" :ר"א אומר בהודאה במק' הודאת נסים שאנו צריכין להודות על
שנתן לנו את השבת" .וסברא זו מאד דומה לשיטת הרמב"ם לעיל שהבדלה היא
הכרה שלנו להקב"ה על נתינתו של יום השבת .אלא שיש הבדל .שלרמב"ם
הבדלה היא שבח ,ולפי ר"א שמקומה בהודאה אינה שבח אלא הודאה על שנתן
לנו את השבת 2.ובפשטות לשיטת חכמים שמקומה בברכת חונן הדעת יוצא
שברכה זו היא כעין בקשה.
והעירני תלמידי היקר י' רוזנפלד שלפי מש"כ הרמב"ם באופיה של
הבדלה בתפלה יוצא שמקומה של הבדלה בתפלה הוא מאד מדוייק .שלרמב"ם
יש ב' חלקים להבדלה בתפלה .חלק אחד של בקשה וחלק ב' של שבח .ולכן
מתחיל ברכת אתה חונן בדברי שבח וממשיך עם אתה חוננתנו שהוא גם חלק
 1ועי' באשל אברהם )בוטשאטש סי' רצ"ד( שמציע שלפי נוסח שלנו באתה חוננתנו )"אבינו
מלכנו החל עלינו הימים הבאים וכו' "( גם תוס' יסכימו ששייך לשו"ת כיון שיש בתוכה בקשה
אמיתית.
 2ועי' בריטב"א שביאר אחרת שם ,וז"ל" ,ר"א אומר בהודאה .פי' קודם שיחתום בברכת מודים
וטעמא דידיה מפני שמודה לשם  ."לפי הריטב"א
ההדגש אינו על השבת עצמה אלא הודאה שמבינים באותו הבדל.
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הרב יהודה וויליג

של שבח שבהבדלה .ולפני שגומר ברכת אתה חונן עם הבקשה של "חננו
3
מאתך "...הופכים בהבדלה לחלק של בקשה השייכת לחלק זו.


ויש לחקור באופי של הבדלה .האם הבדלה שייכת ליום השבת או לימי
החול .וכבר הזכרנו דברי הרמב"ם שהבדלה הוא ברכת השבח על השבת .וכן
מבואר ממש"כ המאירי לעיל בדברי ר"א שהבדלה שייכת לשבת.
וכן משמע מגמ' פסחים )קג (.שדנה על סדר הברכות ביו"ט שחל
במוצ"ש .לפי ר' יהושע בן חנניה צריך לומר הבדלה קודם שאומר קידוש.
וביארה הגמרא" ,אמר רבי חנינא :משל דרבי יהושע בן חנניה למלך שיוצא
ואפרכוס נכנס ,   ,ואחר כך יוצאים לקראת אפרכוס" .ומשמע
4
שהבדלה בעיקרה באה להלוות את השבת ואינה מתייחסת לימי החול.
אמנם גם יש להוכיח כצד השני .עי' בגמרא ברכות )ל"ג" ,(.הבדלה
בחונן הדעת .מאי טעמא? אמר רב יוסף :מתוך שהיא חכמה קבעוה בברכת
חכמה; ורבנן אמרי :מתוך שהיא חול לפיכך קבעוה בברכת חול".

 3ועי' בביאור הגר"א )או"ח סי' רצ"ד סע' א'( שביאר באופן אחר מקומה של הבדלה לפי
מהנגינו .והוא לפי הבנתו של מח' רב יוסף ורבנן בברכות )לג (.ע"פ מה שנחלקו בירושלמי
)פרק ה' דברכות( דדיעה א' בירושלמי הוא שאם אין דיעה הבדלה מנין ,ולכן מקומה של
הבדלה הוא בברכת הדעת .ודיעה אחרת שם הוא שאסור לתבוע צרכיו קודם הבדלה ולכן צריך
לומר הבדלה מיד .וסיים הגר"א בזה"ל" ,ולפ"ז מנהגינו אליבא דכ"ע שאנו אומרים תחילה
אתה חונן כו' כסברא ראשונה הנ"ל אם אין דעה כו' ,ואח"כ הבדלה קודם הבקשה לצאת ג"כ
סברא שניה הנ"ל דס"ל אסור לתבוע צרכיו כו' ".
 4ועי' בערוך השולחן )או"ח סימן ש' סעיף ב'( וז"ל" ,וטעם סעודה זו כתב הרמב"ם בפ"ל
)הל' ה'( כדי לכבד השבת בכניסתו וביציאתו ,כלומר שזהו כמלוה את המלך בכבוד סעודה ולכן
נקראת סעודה זו מלוה מלכה ולכן נהגו לומר פיוטי וזמירות ללוות השבת כדרך שמלוין את
המלך בכניסתו וביציאתו )ב"י( ולכן נכון לומר הזמירות אחר הבדלה )ט"ז( ".
וכן עי' בדבריו )או"ח סימן רצו סעיף יז( "רבינו הב"י פסק דהבדלה מיושב והטעם דכל דבר
שמוציא לאחרים צריך להיות בקביעות ורבינו הרמ"א פסק דמעומד וכן נוהגין במדינות אלו,
."
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ועי' במהרש"א שפירש וז"ל" ,ר"ל מתוך שבו מבקשים שיחולו ימי
החול לטובה וברכה לפיכך קבעוה בתחלת הברכות של ימי חול שהיא חונן
הדעת "...ויתכן שהבין שעיקר ברכה זו שייך לימי החול ולא לשבת.
עוד איתא בגמ' פסחים )קב (:דיון בסוגיא של אין עושין מצוות
חבילות חבילות .ושם הגמ' הקשה על שיטה זו מברייתא" ,והא תניא הנכנס
לביתו במוצאי שבת מברך על היין ,ועל המאור ,ועל הבשמים ,ואחר כך אומר
הבדלה על הכוס .ואם אין לו אלא כוס אחד מניחו לאחר המזון ומשלשלן כולן
לאחריו" .והגמרא דוחה שאין לו שאני .ובהמשך הגמ' מקשה ממה שאנו
אומרים יקנה"ז ואין זה בעיה של אין עושין מצוות חבילות חבילות .והגמ'
מיישבת שם" ,אלא הבדלה וקידוש חדא מילתא היא ,ברכת המזון וקידוש תרי
מילי נינהו".
ועי' ברמב"ם )הל' שבת פרק כ"ט הל' י"ב( שפסק וז"ל" ,מי שהיה
אוכל בערב שבת וקדש עליו היום והוא בתוך הסעודה פורס מפה על השולחן
ומקדש וגומר סעודתו ואחר כך מברך ברכת המזון    .
           
 ,ואם היה בתוך השתיה פוסק ומבדיל ואחר כך חוזר
לשתייתו".
ומשמע מהרמב"ם שלכתחילה יכול להבדיל ולברך בהמ"ז על כוס א'.
ולכאו' תמוה שהוא כנגד הגמ' .וכן תמה שם בהג' הרמ"ך .והראב"ד שם השיג
על פסק זו וכתב "ומברך ברכת המזון על הכוס ואחר כך מבדיל עליו – א"א
בשאין לו אלא אותו כוס" ,שדוקא בשאין לו אפשר לעשות שתיהם על כוס א'.
וע"ש במ"מ שביאר מח' זו וז"ל" ,אבל בהשגות כתוב אמר אברהם
בשאין לו אלא אותו כוס ע"כ .וכ"כ קצת המפרשים ז"ל .והכריחם לזה מה
שאמרו פרק ערבי פסחים )דף ק"ב (:גבי מזון וקידוש שאין אומרים אותן על
כוס אחד לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות כמבואר בסמוך ,והקשו על זה
והעלו דקדושא ואבדלתא חדא מלתא היא ויכול לאמרן על כוס אחד ברכת
המזון וקדושא תרי מילי נינהו ,והם מפרשים דברכת המזון הוא למפרע למה
שאכל וקידוש להבא ועיולי יומא וה"ה לברכת המזון ]והבדלה[ עכ"ל אחד מן
המפרשים ז"ל .ורבינו ז"ל סבור דברכת המזון והבדלה הכל הוא על מה שעבר
שחיוב ההבדלה אינו בשביל הזמן ההווה והעתיד שהוא חול ,אלא בשביל הזמן
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שעבר שהיה שבת .ומ"מ מדברי הגאונים ז"ל נראה שאם יש לו שני כוסות שעל
5
אחד מברך ברכת המזון ועל האחר מבדיל ועיקר".
ונראה מביאורו של המגיד משנה שנחלקו הרמב"ם וראשונים גופא
בענין זה .כלומר שיטת הרמב"ם היא ,שלפי מסקנת הגמ' דהיכא שהוא חדא
מילתא כגון קידוש והבדלה אין בזה משום חבילות חבילות ,אז הה"נ ברכת
המזון והבדלה חשיבי חדא מילתא .וטעמו משום ששתיהם על העבר .וזו
לשיטתו במה שאמר לעיל שענין של הבדלה הוא לומר דברי שבח על יום
השבת .וכיון שבהמ"ז גם היא על העבר יוצא שהם חדא מילתא.
אמנם החולקים על הרמב"ם סברי שברכת המזון היא על העבר
והבדלה היא על העתיד .שהם סוברים שעיקר ענין של הבדלה שייך לעתיד לימי
החול הבאים אחריו.
ובעיקר תירוץ הגמ' לעיל נראה שיש מח' ראשונים יסודית שמאירה על
שאלה זו .הגמ' אומרת שאין בעיה לקדש ולהבדיל בכוס א' משום 
 .מהו פירושו של תשובה זו?
ופשטות י"ל לפי הרמב"ם שקידוש והבדלה שניהם שייכים לשבת.
וכאן שניהם הם שבח לימי הקדושה ,לכן הם חדא מילתא 6.וכן פירש המאירי
 5וכן עי' במאירי )פסחים קב (:שכתב" ,יש מתירין בה אף ביש לו ומפני שהבדלה אינה אלא
מדברי סופרים ואף ביש לו מותר ,אבל ברכת המזון וקידוש שהם שתי ברכות של תורה אין
מברכין אותם על כוס אחד אף באין לו ,וכן דעת גדולי המחברים .וי"מ הטעם מפני שברכת
המזון וקידוש הוא שהם שני ענינים ,מפני שברכת המזון אמורה על מעשה שנעשה כבר
והקידוש על היום שעתיד לבוא ,ונמצא זה למפרע וזה להבא  .
 ונמצאו שתיהן נתקנות על מה שעבר".
 6ובאמת שיטת הרמב"ם בזה הוא מיושבת שפיר .שברכת קידוש והבדלה הם קיום של "זכור"
שמשבח בהם את השבת .אמנם שיטת הרמב"ן צ"ע .שכתב הרמב"ן )שמות פרק כ'( שענין של
קידוש הוא לקדש את השבת כמו שמקדשים ב"ד את שנת היובל ואת יום ראש חדש .וא"כ מהו
ענין של הבדלה ,ואיזה סוג ברכה הוא זה .וקשה לומר שכאן יודה הרמב"ן שהוא ברכת השבח
ליום השבת .וי"ל בב' אופנים .יתכן שכמו שיש מושג להקדיש את השבת כמו כן יש מושג
להסיר את הקדושה ולהביא ימי החול .וכן הוא לשון של המגדל עוז )הל' שבת פרק כ"ט(
"...ועוד ראיתי אני כי אמרו ז"ל בפירוש זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו ,לשון זכור הוא מצות
עשה ,זכרהו בכניסתו שמקדשין אותו בדברים ...ולשון שמור שייך ביציאתו שלאינהג בקדושת
קדש מנהג חול."
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)שם(..." ,ואע"פ שביום טוב אחר השבת מברכין יקנה"ז שיש בו קידוש והבדלה
קדושא ואבדלתא חדא מילתא היא  ,ומותר לעשותן
7
על כוס אחד אף במקום שיש לו כמה כוסות".
ועוי"ל ע"פ הרמב"ן עצמו שם .שהאריך שם למנות עוד מצוה שהוא חלק של מצוות זכור את
יום השבת .שהוא מ"ע מה"ת לזכור בכל ימות השבוע את יום השבת ,וז"ל שם" ,ועל דרך
הפשט אמרו )במכילתא כאן( שהיא מצוה שנזכור תמיד בכל יום את השבת שלא נשכחהו ולא
יתחלף לנו בשאר הימים ,כי בזכרנו אותו תמיד יזכור מעשה בראשית בכל עת ,ונודה בכל עת
שיש לעולם בורא ...ובמכילתא )כאן( רבי יצחק אומר ,לא תהא מונה כדרך שהאחרים מונים,
אלא תהא מונה לשם שבת .ופירושה ,שהגוים מונין ימי השבוע לשם הימים עצמן ,יקראו לכל
יום שם בפני עצמו ,או על שמות המשרתים ,כנוצרים ,או שמות אחרים שיקראו להם ,וישראל
מונים כל הימים לשם שבת ,אחד בשבת ,שני בשבת ,כי זו מן המצוה שנצטוינו בו לזכרו תמיד
בכל יום .וזה פשוטו של מקרא ,וכך פירש ר"א .ואומר אני שזהו מדרשו של שמאי הזקן
)במכילתא דרשב"י( שפירש מצות זכור עד שלא תבא ,כלומר שלא נשכחהו בשום פנים ,אבל
הזכירו בברייתא )בביצה טז ב( עוד מדת חסידותו שהיה הוא מזכירו גם במאכליו ואוכל לכבוד
שבת כל ימי חייו ,והלל עצמו מודה במדרשו של שמאי ,אבל היתה בו מדה אחרת במאכלים
מפני שכל מעשיו היו לשם שמים ,והיה בוטח בה' שיזמין לו לשבת מנה יפה מכל הימים".
ואולי לפי הרמב"ן זהו יסודה של הבדלה .שאינה שווה לקידוש כלל .אמנם הוא קיום של מ"ע
זו הנכללת בתוך זכור את יום השבת ,שצריך לזכור שבת הבאה מיד לאחר שיצאה השבת
שעברה.
 7וע"ע חידושי הרשב"א )מסכת כתובות דף ח (.שכתב וז"ל..." ,אמר רב הונא בר יהודה אמר
רב ששת לפי שאין אומרים שתי קדושות על כוס אחד מאי טעמא אמר רב נחמן בר יצחק לפי
שאין עושין מצות חבילות חבילות ,ואקשינן והא יו"ט אחר שבת דאמר רבא יקנה"ז ,ופרקינן
."
הרי שהרשב"א קורא לזה חדא מצוה ולא רק חדא מילתא .ובאמת זה גם מבואר ע"פ הרמב"ם
שקידוש והבדלה שניהם נלמדים מזכור את יום השבת לקדשו ושניהם הם שבח על יום השבת.
ועי' בשו"ת הרשב"א )חלק ד' סי' רצה( שכתב בהדיא כשיטת הרמב"ם שענין של קידוש הוא
לתת שבח ליום השבת.
והנה באומר קידוש והבדלה ביחד איזה מהם קודם ,נחלקו בזה האמוראים )דף קב (:אם קידוש
קודם או אם הבדלה קודמת .ולפי הרשב"א ששניהם הם מצוה א' יש לבאר מח' זו שיתכן
שבתוך מצוה זו של זכור יש חלק עיקרי וחלק שטפל לו .וכן מבואר מתוס' )פסחים קו :ד"ה
מקדש אריפתא( בשם רב עמרם גאון שכתבו" ,ומיהו בסדר דרב עמרם יש אע"ג דאין מבדילין
על הפת ,ביו"ט שחל במוצאי שבת מבדילין
ומבדיל על הפת עם הקידוש".
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אמנם עי' בדברי הר"ן )פסחים כ :בדפי הרי"ף סד"ה כוס וכו'( שכתב
"דקדושא ואבדלתא חדא מילתא היא , ,אבל ברכת
המזון וקידושא תרתי מילי נינהו דברכת המזון למפרע על מזונו וקדושה להבא
עיולי יומא הוא" .והוא אותה סגנון של הרב המגיד אלא שהוסיף לבאר שזה
פירושו של הגמ' כאן ,שכיון שקידוש הוא עיולי יומא והבדלה היא גם עיולי
8
יומא של ימי השבוע הבאים ,ממילא הם חדא מילתא.

מבואר מתוס' שמח' זו איזה מהן קודם תלויה בשאלה הנ"ל איזה מהם עיקר ואיזה טפל .ועי'
במשנה ברורה )או"ח סימן רצו ס"ק כ"ח( על מה שכתב השו"ע" ,אומר הבדלה מיושב",
והרמ"א הגיה" :וי"א מעומד וכן נוהגין במדינות אלו" הוסיף המשנ"ב ד"יקנה"ז לכו"ע טוב
לברך מיושב כמו בשאר קידושלעיל בסימן רע"א ס"י בהג"ה" .ולכאו' מובן ע"פ הנ"ל.
וע"ע במגדל עוז )הל' שבת פרק כ"ט( וז"ל" ,ואומר זכירה בקידוש ושמירה בהבדלה בלאו הבא
מכלל עשה ...           ,והכי נמי
אסיקנא הא דאמר רב עמרם אמר רב ,שבת קובעת לקדוש ואינה קובעת להבדלה  
 ,   כל שומר שבת מחללו ,ואף כי שניהם מן התורה בזכירה
ובשמירה הדברים אמורים"...
ועי' בחינוך )מצוה ל"א( "מצות קידוש שבת בדברים :
,
שנאמר )שמות פרק כ' פסוק ח'( זכור את יום השבת לקדשו ,כלומר זכרהו זכר קדושה וגדולה".
וע"ע במנ"ח )ס"ק ז'( שכתב שאע"ג שקידוש והבדלה נימנית במנין המצוות כמצוה א' ,וודאי
הוו כב' מצוות כמו ק"ש של שחרית וק"ש של ערבית שכ"א מצוה בפנ"ע.
 8ועי' רש"י שם )ד"ה קידוש והבדלה חדא מלתא היא( שכתב "דתרוייהו משום קדושת יום טוב
נינהו ,ובהבדלה עצמו הוא מזכיר קדושת יום טוב דהמבדיל בין קדש לקדש קא מברך" .ואולי
לרש"י הענין של הבדלה הוא על העתיד ולכן דוקא כאן שמקדשים את היו"ט וגם מזכירים
בהבדלה קדושת יו"ט נחשב ששייכים להדדי .ועי' מגן אברהם )סימן רצט ס"ק ט( שמביא
נפק"מ להלכה ע"פ שיטת רש"י וז"ל" ,כתב בשל"ה הל' ר"ה מי שמתענה ב' ימים וב' לילות
קודם ר"ה מבדיל מוצאי יום ב' ואם חל ר"ה ביום ג' אין להמתין עד ליל ג' דא"כ יצטרך
להבדיל יקה"ז ויהיה מילתא דתמיה ,ול"נ דאם אירע שהמתין לא יאמר קידוש והבדל' על כוס
א' דהא אמרי' בפסחים דף ק"ב דא"א ב' קדושות על כוס א' אלא קדושה והבדלה משום דחדא
מלתא היא,ופירש רש"י דתרווייהו משום קדושת י"ט נינהו ובהבדלה עצמה הוא מזכיר קדושת
י"ט דהמבדיל בין קודש לקודש הוא מברך עכ"ל וכ"כ הרשב"ם ,אבל הבדלה דחול אין לה
ענין"...
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יש לחקור בחובת הבדלה שבתפילה .האם הוא בעצם חיוב הבדלה
וקבעוה בתוך התפילה .או שתקנוה להיות חלק של תפילה .וע' בספר דבר
שמואל )פסחים דף קה (:שהאריך בזה ,ותלה שאלה זו במח' בין הרמב"ם
והרא"ה .שכתב הרמב"ם )הל' תפילה פרק ג' הל' ז'( "...ויש לו להתפלל תפלת
ערבית של לילי שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה ,וכן יתפלל ערבית של
מוצאי שבת בשבת לפי שתפלת ערבית רשות אין מדקדקין בזמנה ,ובלבד
שיקרא ק"ש בזמנה אחר צאת הכוכבים".
ודייק החיד"א )ספר מחזיק ברכה( שלרמב"ם גם ערבית במוצאי ש"ק
הוי רשות ,אף שמבדיל בתפילה .אמנם בחי' הרא"ה )ברכות דף כ"ז (:כתב,
"מיהו ודאי במוצ"ש מסתברא  בחונן
הדעת".
ולכאו' נחלקו בזה .שאם נימא שהבדלה בתפילה הוא רק חלק של
מצות תפילה ממילא אם תפילת ערבית רשות ,גם במוצ"ש יהיה רשות .אמנם אם
החיוב הוא משום הבדלה ,יוצא שמחוייב להתפלל ערבית במוצ"ש מפאת
9
החיוב להבדיל בתפילה.
והוסיף הדבר שמואל לדייק מזה שכתב הרמב"ם דיני הבדלה בתפילה
בהל' תפילה ולא בהל' שבת שמשמע שאין הבדלה בתפילה קיום בהבדלה אלא
קיום בתפילה.
ואולי יש להוסיף בשיטת הרמב"ם מה שמניח הב"י )או"ח סי' רצ"ט(
בדברי הרמב"ם וז"ל" ,ודייק רבינו ]הטור[ מדכתב ברוצה לעשות חפציו קודם
 9ויש לתלות שיטה זו של הרמב"ם במה שמצינו לעיל בדבריו ,שעיקר מצוה של הבדלה הוא
שבח .וע"כ סובר הרמב"ם שאם קבעו הבדלה בתפילה באתה חונן ,ואם אפשר ג"כ להכניס
אותה בברכת שומע תפילה )דהיינו מק' בקשה( ,צריך לומר שיש אופי אחר להבדלה בתוך
התפילה .ולפי מש"כ הרמב"ם כאן מובן שהבדלה בתפילה הוא מחובת תפילה ולא מחובת
הבדלה.
ובספר דבר שמואל )שם( הביא מחכם א' ,שלכן כשכתב הרמב"ם בריש פרק כ"ט שיש מצות
הבדלה מה"ת לתת שבח לא הביא הנוסח של הבדלה בתפילה אלא הנוסח שאומרים על הכוס
משום שהבדלה בתפילה אינו מחובת הבדלה אלא מחובת תפילה ,ועיין.

290

הרב יהודה וויליג

שיבדיל על הכוס ולא כתב קודם שיבדיל בתפלה ועל הכוס אלמא כל שלא
הבדיל על הכוס אסור במלאכה ואפילו אם הבדיל בתפלה עד שיאמר ברוך אתה
ה' אלהינו מלך העולם המבדיל בין קודש לחול ,
 ויאמר המבדיל בין
קודש לחול".
ומובנת שיטה זו ברמב"ם ,שכיון שהבדלה בתפילה היא חובת תפילה
10
ולא חובת הבדלה ,אין שום היתר מלאכה ע"י אמירתה.
וע' בדרכי משה )או"ח סי' רצ"ו אות ג'( שמביא מתשובת מהר"ם
מרוטונבורג )דפוס קרימונא סי' ק'( שכתב שאם אין לו יין צריך להבדיל בלא
כוס כמו בברכת המזון שצריך לברך אף אם אין לו כוס .והק' עליו הד"מ שם,
"צ"ע ,דגבי הבדלה כבר הבדיל בתפילה".
אולי יש לומר שנחלקו בהבנת הבדלה בתפילה .לפי הד"מ ,אינו מרויח
אם מבדיל בלא כוס שהרי כבר קיים הבדלה בלא כוס .אמנם לפי המהר"ם ,יתכן
שהבדלה בתפילה הוא קיום בתפילה ולא בהבדלה ולכן מחוייב לחזור ולהבדיל
11
בלא כוס לאחר תפילה.
 10אמנם עי' בחי' הגרי"ז הל' שבת מש"כ בשיטת הרמב"ם בענין איסור מלאכה קודם הבדלה.
 11אמנם עי' בפמ"ג )שם ס"ק ז'( שמשמע שהבין טעם אחר בשיטת הד"מ .שכיון שאין לו יין,
חוזר להיות כתקנה הראשונה שהיו מבדילים בתפילה לחוד .לכן אין צורך להבדיל אח"כ,
שוודאי היו זמנים שהיו עניים וקיימו הבדלה בתפילה .אלא שנ"ל שזה תלוי בהבנת הגמ' ברכות
)לג" ,(.אמר ליה רב שמן בר אבא לרבי יוחנן מכדי אנשי כנסת הגדולה תקנו להם לישראל
ברכות ותפלות קדושות והבדלות ,נחזי היכן תקון .אמר ליה :בתחילה קבעוה בתפלה .העשירו,
קבעוה על הכוס .הענו ,חזרו וקבעוה בתפלה .והם אמרו :המבדיל בתפלה צריך שיבדיל על
הכוס" .ומהריטב"א שם משמע שמסקנת הגמ' באה לומר שגם לאחר שתקנו בימי עניות לאמרה
בתפילה ,אם יש ליחיד היכולת להבדיל גם על היין ,חייב להבדיל על הכוס .ויש לחקור ,האם
היה עוד תקנה לזמנינו שרובם יכולים להשיג כוס להבדלה שצריך להבדיל גם על הכוס כעין
תקנה שנייה בזמן שהעשירו )ועי' ברשב"א שם שפי' שלפי המסק' גם אם העשירו לא זזה
הבדלה מתפילה שלא יהא מטולטלת כל הזמן( או שתקנה הקדומה קיימת שמי שיכול להשיג
כוס חייב לעשות כן .לכן בזמנינו שעשירים הם ,חייבים להבדיל כל יחיד לעצמו על הכוס.
ואולי נפק"מ הוא בזמן שרובם עשירים ,האם יש חיוב על המיעוט להבדיל על הכוס או לא.
שאם נימא שלא היה עוד תקנה אז ממילא אלו שהם עניים עומדים בתקנתם להבדיל בתפילה
לחוד.
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ועי' בשו"ת הרדב"ז )חלק א' סי' שסא( שדן במי שלא התפלל ערבית
במוצ"ש כלל .והסיק שבין אם הבדיל על הכוס בין אם לא הבדיל על הכוס
למחרת אינו אומר אתה חוננתנו .אכן עי' במג"א )או"ח סי' רצד ס"ק א'( שחולק
וסובר שבין כך ובין כך חייב לאומרה למחרת.
נחלקו האחרונים בשיטת המג"א ,באיזו תפילה צריך לומר אתה
חוננתנו .רעק"א )שם( כתב בהחלט שלפי המג"א צריך להשלים ההבדלה בתוך
תפילה ראשונה ,ודלא כשיטת התוספת שבת שפירש דברי המג"א שצריך
להשלים ההבדלה בתפילה שנייה .ואפשר שתלוי בשאלה הנ"ל .כלומר לפי
רעק"א ,אין קשר מהותי בין הבדלה לתפילת ערבית ,רק שיש חיוב להבדיל
בתוך התפילה .ומסתבר להכניס הבדלה בתפילה ראשונה שאפשר .לכן אם
לא הבדיל בערבית חייב להבדיל מיד בתפילה ראשונה למחרת .אמנם לפי
התוספת שבת נ"ל שחיוב הבדלה שבתפילה הוא חובת תפילה ,ומסתבר
שנתקן כחלק של תפילת מוצ"ש .ולכן דינו להיות נכלל בתוך תפילת תשלומין
12
לתפילת ערבית.
ועי' בשלחן ערוך הרב )או"ח סי' רצד סע' ב'( שכתב "ואח"כ כשהעשירו ישראל קבעוה חכמים
על הכוס וכשחזרו והענו חזרו חכמים וקבעוה בתפלה וכדי שלא יהא ההבדלה מיטלטלת תדיר
ע"י עושר ועוני מתפלה לכוס ומכוס לתפלה התקינו חכמים שלעולם צריך כל אדם המבדיל
בתפלה להבדיל גם על הכוס אם יוכל למצוא" .משמע שמכח זה גם בזמנינו שהעשירו מבדילים
פעמים.
ולפ"ז יש ליישב קושיא על הגמ' פסחים )קה (:שאומרת "ש"מ המבדיל בתפילה צריך להבדיל
על הכוס" .אמנם ל' זו שהובא מגמ' ברכות לכאו' אינו שייך לאותה סוגיא .שהגמ' בברכות ע"פ
פי' הריטב"א מיירי בזמן שהיו עניים שאם יש לא' כוס צריך להבדיל על הכוס .ואיך זה שייך
להלכתא בזה"ז .אמנם לפי דברי השו"ע הרב מובן ,שבאמת לא היה עוד תקנה אח"כ ,ולכן
לאחר שהעשירו אין תקנה חדשה אלא שלכל או"א יש חיוב מפני דין הקדום שאם יש לו צריך
להבדיל על הכוס.
והשתא יוצא לפי המהר"ם שחולק על יסוד זה וס"ל שאם אין לו לאותו יחיד אינו יכול לסמוך
על הבדלה שבתפילה לחוד .דכיון שיש תקנה בזמן שהעשירו ,לא מספיקה ההבדלה שבתפילה.
 12עי' בשו"ת פעולת צדיק )חלק ב סימן קכט( וז"ל" ,אלא דצל"ע על מה שהקשה מג"א
להרדב"ז מהא דמשמע בגמ' דצריך להבדיל על הכוס ביום א' אף שכבר הבדיל בתפלה דנר'
דלא דמו דשאני התם שזמן הבדלה על הכוס הוא עד סוף יום ד' משא"כ בתפלה דאזלינן בה
בתר חובת שעתיה וכמ"ש )או"ח סי' ק"ח( בב"י אבל 
 .ראיה ממי שלא התפלל בשבת או בר"ח ומתפלל במוצ"ש או
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ולכאו' עוד נפק"מ בין רעק"א והתוספת שבת הוא אם הזיד ולא
התפלל ערבית במוצ"ש .שלפי התוספת שבת אין אפשרות להשלים בכה"ג
כשאר מזיד בתפילה ,וא"כ אינו מבדיל בתפילה .ולפי רעק"א יצטרך להבדיל
בתפילה ראשונה כיון שאינו שייך לדין תשלומין )כמש"כ הוא עצמו שם(.
וע' בשערי תשובה )שם ס"ק א'( שכתב" ,וכת' בר"י בשם דבר משה
אונן במוצ"ש שאינו חייב בתפלה יום ראשון אחר הקבורה ,כשמתפלל שחרית
לא יאמר אתה חוננתנו בתפלתו ע"ש" .ולכאו' לפי שיטת רעק"א יש להבדיל
בכה"ג בתוך תפילת שחרית .וכן מצאתי באחרונים )עי' בדי השלחן יו"ד סי'
שמ"א ס"ק ס"ה ,ועי' בדברי סופרים שם ס"ק נ"א(.
וע' בס' שמירת שבת כהלכתה )סי' נ"ח הע' כ"ח( שחקר באחד שאמר
אתה חוננתנו במעריב ובתפילתו טעה ולא הזכיר ותן טו"מ בימות הגשמים ,האם
צריך להזכיר אתה חוננתנו בתפילה שנייה .ועמש"כ שם מהגרש"ז שהציע שכיון
שאמר הבדלה בתפילה ראשונה כבר הועיל להתירו במלאכה וא"א לאסרו
במלאכה אח"כ ,לכן ל"צ לחזור ולומר הבדלה בתפילה שנייה .ועי' בספר אשי
ישראל )פרק ל' הע' ע"ג( שהביא דעות החולקים .ולכאו' תלוי בספק הנ"ל .שאם
הוא חיוב הבדלה אין לאומרה עו"פ ,אמנם אם הוא חובת תפלה י"ל שכן חייב
13
להזכירה פעם שניה.
במוצאי ר"ח תשלומין דאז אינו מזכיר בתשלומין המאורע הראשון ודוק .ושוב מצאתי בס'
עמודי שמים דף ת"א ע"ב שהשיג על המג"א ז"ל יע"ש שלי"ת שכוונתי לד' גדול".
ומזה שקראו לאתה חוננתנו "מעין המאורע" משמע שהבין שהוא דין בתפילה ולא חיוב אחר.
ולפ"ז יש להסביר שיטה שסובר שאין להכניס כלל אתה חוננתנו בתפילה אם אינו מוצ"ש.
שהבדלה בתפילה הוי חלק של תפילה ,אלא שכיון שהוא מעין המאורע א"א לאמרה אחר זמנה.
אמנם עי' ל' הרדב"ז שמשמע שיש עוד שיקול שהביאו למסקנתו.
 13במיוחד לפי הערה הנ"ל שאתה חוננתנו נקראת מעין המאורע וצריך לאומרה בתפילה שנייה.
והוא דומה למי ששכח גבורות גשמים בר"ח ,כשחוזר להתפלל צריך להזכיר מעין המאורע.
אלא שעיין באריכות בשו"ת ארץ צבי )סי' כ"ד( שדן בשאלה כעין זה במי שטעה בתפילה בר"ח
ולא אמר ותן טל ומטר והזכיר יעלה ויבוא ,האם חייב ,כשמתפלל שנית להזכיר יעלה ויבוא.
ותלה במח' רבינו יהודה ור"מ מאלאוור )ע' תוס' ברכות כו (:אם תפילה ראשונה נקראת תפילה
או לאו .ואז פלפל שגם לר' יהודה שתפילה א' בלא הזכרת גבורות גשמים נקראת תפילה עדיין
יש לומר שכיון שמתפלל והוא ר"ח עליו להזכיר יעלה ויבוא שבכל תפילה שמתפלל ,עליו
להזכירה.
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איתא בגמ' פסחים )דף קו" (.אמרי בני רבי חייא מי שלא הבדיל
במוצאי שבת מבדיל והולך בכל השבת כולו .ועד כמה אמר רבי זירא עד רביעי
בשבת .כי הא דיתיב רבי זירא קמיה דרב אסי ,ואמרי לה רב אסי קמיה דרבי
יוחנן ,ויתיב וקאמר לענין גיטין ,חדא בשבתא ,תרי ותלתא בתר שבתא ,ארבע
וחמשא ומעלי יומא קמי שבתא".
ובגמ' שם )קז (.נחלקו בשיטת רבא" ,אמר רבא ,הילכתא ...מי שלא
הבדיל במוצאי שבת מבדיל והולך  .  אמימר פתח לה להא
שמעתא דרבא בהאי לישנא :אמר רבא ,הילכתא ...מי שלא הבדיל במוצאי שבת
מבדיל והולך."
וצ"ב מהו יסוד המח' בין שיטות אלו אם יכול להבדיל עד סוף יום
ראשון או עד סוף יום ג' .ועי' בר"ן )פסחים דף כ"א :בדפי הרי"ף ד"ה מי שלא(
שהביא שיטת הבה"ג שפסק כל"ב שרק מבדילים עד סוף יום ראשון .ואעפ"כ
פסק שאם ט' באב חל ביום ראשון אפשר להבדיל אחריו בליל ב' ,וכתב על זה
וז"ל" ,והקשו עליו דכיון שנקטינן שאינו מבדיל אלא כל היום כולו נמצא שאין
לה תשלומין כלל.",
ונראה מקושיא זו שהקשו על הבה"ג שהמקשים הבינו שמח' זו אם
אפשר להבדיל עד סוף יום א' או עד סוף יום ג' הוא מח' יסודית באופיה של
הבדלה שלא בזמנה .כלומר ,לפי מ"ד שמבדיל רק עד סוף יום ראשון ,הטעם
הוא שכל יום ראשון הוא מוצאי שבת והוי זמן הבדלה .ולפ"ז אין אפשרות
להבדיל אח"כ .אולם ,משמע דמ"ד שיכול להבדיל עד סוף יום ג' ס"ל שהוא
מדין תשלומין.
ונראה שדברי המקשה בר"ן הוא מדברי הרמב"ן )תורת האדם שער
האבל ענין אבלות ישנה( ,וכמדומה שביאור הנ"ל בולט בדבריו .לאחר שהביא
שיטת הבה"ג כתב הרמב"ן וז"ל" ,ואנן לעניות דעתין לא חזינן לה להך סברא,
דכיון דלא חזי לאבדולי אלא מוצאי שבת ויומו ,כי אסור למיכל בהו מאי טעמא
ליבדיל מכאן ואילך ,ואדרבה איפכא מסתברא דכי אסיר למיכל באפוקי שבתא
ולא חזי לאבדולי בחד בשבא לא מבדיל בתרי בשבא ,דהא לא חזי בשעתיה
לאבדולי ,וטפי בטפי איכא למימר 
 הני מילי היכא דבמוצאי שבת חזי לאבדולי ,אבל היכא דבמוצאי שבת
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לא חזי לאבדולי תו לא מיבדיל עד רביעי בשבת   ,
 14,משל כל הראוי
לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאינו ראוי לבילה בילה מעכבת בו ,

 ,מילתא מחוורתא היא דכי נמי אסור למיכל ולמשתי במוצאי שבת לא
מבדיל מכאן ואילך . ,וכיון
שראינו לרבינו הגדול ז"ל שהסכים לפסוק הלכה מבדיל והולך כל היום כולו אין
לנו הבדלה על הכוס בתשעה באב שחל להיות באחד בשבת".
אמנם יש להוכיח בעוד ראשונים עוד הבנה במח' זו .דעיין במאירי
)תענית דף ל (:שכתב "...
 ,    וכמו שהביאו בהדיא שאמרו בענין גיטין חד
בשבא תרין בשבא ותלת בשבא בתר שבא והילכך מבדיל במוצאי התענית אבל
לא על האור ולא על הבשמים וכן המנהג בכל גלילותינו מימות הגאונים
והרבנים שבהם ,והדבר נאה שאין שבת יוצא בלא הבדלה" .ומבואר שגם למ"ד
שיכול להבדיל עד סוף יום ג' יתכן דס"ל שכל ימים אלו הם מוצ"ש ולא מדין
תשלומים .ולכאו' נחלקו גופא בזה ,עד מתי נקראת מוצאי שבת.
וכן להיפך מצינו בראשונים שגם למ"ד שמבדילים רק עד סוף יום
ראשון היינו מדין תשלומין .דעיין בר"ן לעיל שמיישב שיטת הבה"ג מקו' הנ"ל
וז"ל שם" ,ואפשר לומר לדעתו ז"ל 
 ,       כדאמרינן בפ' תפלת השחר דמי
ששכח ולא התפלל מנחה מתפלל ערבית ב'  
 וכאן אפי' שכח דשוכח מזיד הוא כיון שעבר יום א' ולא נזכר אבל
היכא דלא אפשר כגון בט' באב סמכינן אלישנא דאמימר דאמר מבדיל והולך כל
השבת כולה".
השוואה זו של הר"ן מורה על הבנה בשיטת הבה"ג שגם יום ראשון
הוא מדין תשלומין כמו בתפילה .ולפיכך ,אם לא היה אפשר לו להבדיל ביום
 14ועיין במאירי )מס' תענית דף ל (.שחולק על זה וכתב..." ,ואע"פ שבמסכת חגיגה )דף ט(.
אמרו בחגיגה שיש לה תשלומים כל ז' שאם היה חגר ביום א' ונתפשט בשני שאין כאן
תשלומים הואיל ובזמנו לא היה בר חיוב         ,
"...
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ראשון לא דנו אותו כפושע ,ויכול להבדיל גם אח"כ .ונראה שמצינו דברים
דומים למ"ד שיכול להבדיל עד סוף יום ג' .והוא ע"פ התרומת הדשן מובא בב"י
)או"ח סי' רצ"ט( וז"ל:
"כתוב בתרומת הדשן )ח"א( סימן קנ"ד בני אדם שמתענים שלשה
ימים רצופים לילה ויום מתחילין במוצאי שבת איך יעשו בהבדלה על הכוס
הואיל ואין יכולין לשתות במוצאי שבת יראה דיש דרכים בדבר בשלשה פנים
האחד שיבדיל מבעוד יום וליכא למימר כיון דאבדיל שוייה חול ואתסר ליה
למשתי דכיון דמנפשיה קביל עליה הנך תעניות לא שייך למימר דעל כרחך חל
עליו כדאמרינן )עי' פסחים נד (.גבי תשעה באב ואי משום חובת הנדר הא
קיימא לן )נדרים ל :וש"נ( בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ובלשון בני אדם לאו
לילה מיקרי לענין ההבדלה .
             

 והמחוור שבכל הדרכים שאם יש אצלו במוצאי שבת מי שמבדיל
יכוין לצאת עמו בברכה ויענה אמן ויוצא שפיר אפילו שאינו טועם".
ומשמעות הדברים שאין היתר להבדיל בתוך ג' ימים משום שהם
נקראים מוצאי שבת ,דא"כ מה מהני שלא היה יכול להבדיל ,וכקו' הרמב"ן .ואם
משום שהוא תשלומין יתכן דהיכא שלא אפשר התירו להשלים גם לאחר ג'
15
ימים.
ולכאו' יש להביא ראיה שזוהי שיטת הבה"ג ממש"כ הטור בדבריו
)או"ח ס' רצט(" ,טעה ואכל קודם שהבדיל יכול להבדיל אחר כך ...כתב בה"ג
ה"מ דמבדיל ביום ראשון דלא טעם מידי אבל טעם מידי לא ואע"ג דקי"ל טעם
מבדיל ה"מ היכא דאבדיל לאורתא אבל אי מבדיל למחר אי טעים מידי אינו
מבדיל ואיני יודע מה יש בין לילה ליום לענין אי טעם מבדיל".
ואם הבדלה ביום ראשון הוא משום שגם היום נקרא מוצאי שבת אז
קשה שיטה זו .אמנם אם נימא שהוא מדין תשלומין אז יש להבין למה לא התירו
להשלים בכה"ג .שו"מ כעין זה בסוף הגליון של רעק"א על השו"ע )או"ח סי'
רצט סע' ו'(.
 15שו"מ התשובה בפנים ,שבהדיא משווה הצעה זו לשיטה של הבה"ג הנ"ל.
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ויש לדון למ"ד שמבדיל והולך עד סוף יום ג' והוא מדין תשלומין האם
יום א' גם כן מדין תשלומין או שהוא דין אחר .כלומר דאולי יש ב' דינים :יום א'
שיש לו דין מוצאי שבת ,ודין שני ליום ב' וג' שהם מדין תשלומין.
ועי' ברא"ש )מסכת ברכות פרק ג' סימן ב'( שמביא מח' גדולה בין
הראשונים היכא שהיה אונן במוצ"ש וז"ל" ,אמרו שפעם אחת היה ר"י ז"ל אונן
ואכל בלא הבדלה .א"ל תלמידיו ונבדיל לפניך .אמר להם האמרינן בירושלמי
אם ברכו אין עונה אחריהם אמן .
          
 .שכן מצינו
בפרק קמא דחגיגה )דף ט א( חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני כיון שנדחה
ביום ראשון שוב אינו חייב ביום שני .וה"ר מאיר ז"ל דנורנבערג כתב בהלכות
שמחות שלו מי שיש לו מת בשבת ולא נקבר עד למחר ולא הבדיל במוצאי שבת
נ"ל שמותר לאכול בלא הבדלה .דאמרינן בפ' מי שמתו מי שמתו מוטל לפניו
פטור מכל מצות שבתורה .ואמרינן עלה בירושלמי כל הפטור מן הדבר ועושהו
נקרא הדיוט .וביום המחרת לאחר שנקבר מתו אסור לאכול עד שיבדיל דהא
קי"ל בערבי פסחים )דף קו ב וקז א( טעם מבדיל .ואמרי' נמי מי שלא הבדיל
במ"ש מבדיל והולך כל השבת כולה ...וא"כ בנדון זה כיון דזמן ההבדלה כל יום
המחרת וכל השבת כולה אע"פ שלא היה יכול להבדיל קודם שנקבר מתו יבדיל
לאחר שנקבר מתו כדפרישית .ואין לומר כיון שאין יכול להבדיל לא יאכל .דהא
אמרינן דאינו מברך ואינו מזמן אפילו הכי אוכל    

 מיהו אינו מברך על הבשמים ועל המאור .שמעתי
שיש גדולים שאומרים לאחר להבדיל ובזה נפטר האבל .ואין נראה לי כלל אלא
כדפרישית .ושוב הגיד לי הר"ז הלוי ז"ל משפיר"א בשם ה"ר יקותיאל משפיר"א
שמצא גדול אחד שכ' כדברי ואת שמו לא הגיד לי ע"כ לשון ר"מ ז"ל".
ומבארים האחרונים 16שמח' בין הר"י ומהר"ם היא גופא בנידון דידן,
17
כלומר ,האם הבדלה לאחר מוצ"ש היא מדין תשלומים או לא.
 16כן מבואר מדברי הט"ז )יו"ד סי' שצ"ו ס"ק ב'( .ובאמת עי' בשו"ת חת"ס )או"ח סי' י"ז(
שמביא סתירה בשו"ע בזה .שהשו"ע פסק )יו"ד סי' שמ"א סע' ב'( כשיטת המהר"ם שאונן יכול
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אמנם רואים בהדיא לר"י דס"ל שהיא מדין תשלומין ולא רצה להבדיל
אחר מוצ"ש ,גם ביום א' לא הבדיל וכמעשה שהיה .ומוכח לפ"ז שאין הבדל בין
יום א' ליום ב' וג' לפי שיטתו.
אכן עי' בהג' רעק"א )או"ח רצט סע' ו'( שהאריך להוכיח כצד השני ,דיום
ראשון אינו תשלומין אבל יום שני ושלישי הם תשלומין .לרעק"א גם אם אין מושג
של ג' ימים במוצאי יו"ט כיון שלא שייך בתר שבתא לענין יו"ט ,עכ"פ יש מושג של
יום א' .דלכו"ע )אפי' למ"ד שמבדיל ג' ימים( יום ראשון הוא מדין שהיום הולך
אחר הלילה והוי עיקר זמנה של הבדלה ולכן מותר להבדיל גם במחרת יו"ט.
להבדיל אחר מוצ"ש .משמע מזה שאינו מדין תשלומין .אמנם בהל' הבדלה )או"ח סי' רצ"ו
סע' ו'( פסק שדוקא אם שכח ולא הבדיל מותר להבדיל אחר מוצ"ש .משמע שהוא מדין
תשלומין .ומציע החת"ס שם שיתכן דהשו"ע ס"ל שהוא מדין תשלומין ולכן דוקא אם שכח
ולא היה מזיד מבדיל .אבל באונן מבדיל לאחר מוצ"ש לפי שאין באונן הפקעת חיוב הבדלה,
וחייב הוא בהבדלה אלא שא"א לו לקיים חיובו .ולכן אח"כ כשיכול לקיימו חייב .עיי"ש עוד.
ומלשון המהר"ם למעלה" ,כיון דבההיא שעתא לאו בר חיובא הוא "...משמע שהוא עצמו לא
הבין כן .וע' לקמן בהע'  19עוד בסתירה זו בשו"ע.
 17ואולי יש לבאר שגופא זה תלוי על מש"כ לעיל .אם נאמר שעיקר הבדלה שייכת לימי החול אז
י"ל שגם הימים לאחר מוצ"ש הם בימי החול ולכן נחשב זמן הבדלה .ואם נימא שהבדלה בעיקרה
שייכת לשבת יתכן שעיקר זמנה הוא במוצ"ש וזה שהתירו להבדיל אח"כ הוא מדין תשלומין.
ואולי יש לדייק ברמב"ם שהבדלה לאחר זמנה הוא מדין תשלומין וכשיטתו לעיל שהבדלה
שייכת ליום השבת .דעיין ברמב"ם )הל' שבת פרק כ"ט הל' ד'( שכתב" ,עיקר הקידוש בלילה,
מקדש והולך כל היום כולו ,
,ומבדיל והולך עד סוף ג יום שלישי"...
ועי' בטור )או"ח סי' רע"א( שכתב..." ,וכתב ר"ע אם לא קידש בלילה מחמת שכחה או אונס
יקדש למחר אבל הרמב"ם ז"ל כתב ,לא קידש בלילה בין בשוגג בין במזיד יקדש למחר ,והכי
מסתבר טפי" .וע"ש בב"ח שמסביר מח' הרמב"ם ור' עמרם גאון הוא אם קידוש למחרת הוא
מדין תשלומין או לא .דאם הוא מדין תשלומין ,הגמ' במס' ברכות )דף כו (.אומרת שהיינו רק
אם היה בשוגג ולא במזיד .וע"כ לרמב"ם קידוש למחרת הוא מעיקר זמן קידוש ולא תשלומין.
ולכן יכול לאומרה גם אם הזיד ולא אמר קידוש מאתמול.
אמנם מל' הרמב"ם משמע שזה רק בקידוש אבל בהבדלה אינו מזכיר שאם היה במזיד אפשר
לאמרה עד סוף יום ג' .וכן דייק בשו"ת שיח יצחק )סי' נ"ג(.
ולפי הנ"ל חילוק זה מאד מסתבר .לרמב"ם דוקא הבדלה שהיא שבח ליום השבת הוא מדין
תשלומין כיון שלאחר מוצ"ש הלך עיקר הזמן של אמירת הבדלה וכנ"ל .משא"כ לענין קידוש,
אע"ג שלא קידש השבת בלילה ,יום מחרת חשוב עיקר זמן קידוש כיון שהוא עדיין שבת.
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והוכיח כן משיטת הרא"ש שפסק שיכול להבדיל עד סוף ג' ימים
בערבי פסחים 18.אמנם פסק במס' ברכות שאם מצפה לכוס להבדלתו שיבוא
ביום ראשון ,אינו חוזר ומתפלל היכא דשכח הבדלה בתפילתו .ותמה עליו
רעק"א שאם לרא"ש אפשר להבדיל עד יום ג' למה רק אם מצפה שיבוא הכוס
ביום ראשון ,גם אם יבוא ביום ב' או ג' יכול להבדיל על הכוס.
אע"כ שלרא"ש שאני הבדלה על הכוס ביום א' מיום ב' וג' .שיש ב'
19
דינים .דין א' של עיקר זמנה שיום הולך אחר הלילה .ויום ב' וג' אינו עיקר זמנה.
וע' שו"ת חת"ס )או"ח סי' י"ז( שנשאל על קושיא זו בגמ' פסחים
)ק"ה (.שהגמ' משווה קידוש להבדלה .כמו שיכול להבדיל גם לאחר מוצ"ש
הה"נ יש לקדש ביום השבת אם לא קידש בליל שבת ,אמנם קשה ,שהשו"ע
)או"ח סי' רע"א( פסק כשיטת הרמב"ם בקידוש שיכול לקדש למחרת גם אם
הזיד בקידוש לילה .וחזינן דס"ל שהוא זמנה ולא מדין תשלומין .ובהל' הבדלה
)או"ח סי' רצ"ט סע' ו'( כתב שדוקא אם שכח להבדיל במוצ"ש יכול להבדיל
 18כן משמע מהב"י )סי' רצ"ט( בשיטת הרא"ש .שהרא"ש )סי' י"ג( גרס בסוגיא דע"פ )דף קז(.
שב' לשונות שווים שיכול להבדיל עד סוף יום ג' .ויש להעיר שהטור עצמו שם לא הביא
הרא"ש כלל בנידון זה.
 19ובאמת ממש"כ הרא"ש במס' ברכות על מח' בין ר"י ומהר"ם לא משמע כן ,וז"ל" ,ונ"ל
כדברי ר' יהודה דהא דאמרינן בע"פ מי שלא הבדיל במ"ש מבדיל והולך כל השבת כולה .היינו
כשלא היה לו יין במ"ש או שאירעו אונס אחר שלא היה יכול להבדיל .אבל אונן דבשעה שחל
עליו חיוב הבדלה היה פטור נפטר לגמרי . ,ודמיא לגמרי לההיא דחיגר ביום
ראשון ונתפשט ביום שני" .משמע שהסכים לגמרי לשיטת רבינו יהודה שאפי' אם היה ביום א'
אין לחזור ולהבדיל.
אמנם ראיתי בספר חזון לימים )למו"ר ר' יונתן זקס( הובא מס' אשר לשלמה בשם הגר"ח לחלק בין
ב' סוגים של תשלומים .א' שהתשלומים אינו אותו קיום של העיקר .שנאבד משהו כמו בתפילה .וסוג
שני של תשלומים שתשלומים מקיימים כל מה שעליו .ומציע שחגיגה הוא כצד שני.
וביאר לפ"ז שוודאי הבדלה לאחר שבת הוי תשלומין למוצש"ק .אלא שחלוק יום א' מיום ב'
וג' .שיום א' מקיימים ממש הקיום של הבדלה בכולה .ולכן אם מצפה לכוס ליום א' כדאי
להמתין .ואם אינו מגיע אלא אחר יום א' אין כדאי להמתין .אבל בשניהם אם אינו חייב בשעת
חיוב שהוא מוצש"ק אינו חייב אח"כ ולכן באונן הרא"ש הכריע כר' יהודה.
אמנם עי' בשו"ת הרא"ש )סי' כ"ז( שמביא שהרא"ש היה אונן במוצ"ש והבדיל ביום א' אחר
הקבורה .ועי' ב"י )יו"ד סי' שמ"א( שמביא שכל היכא שסותר הרא"ש א"ע בין התשובות
למש"כ בפסקים הולך אחר הפסקים שהיה אחרון.
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אח"כ .משמע שהוי מדין תשלומין ולכן במזיד אינו יכול להבדיל .וא"כ איך
הגמ' מוכיחה שאפשר לקדש למחרת אם קידוש שונה לגמרי במהותו מהבדלה
20
שלא בזמנה.
וראיתי בבנין שלמה שמיישב ע"פ חילוק זה בין יום ראשון ליום ב' וג'
לענין הבדלה .שיום ראשון הוי עיקר זמן ושאר ימים הם תשלומים .וגמ' שלנו
משווה רק ליום א' ששניהם הוו עיקר זמן .ושיטות בראשונים דס"ל שהבדלה
הוא תשלומין היינו רק לאחר יום ראשון.
 20ועי' בחת"ס איך שיישב שאלה זו .ועי' לשון השו"ע )או"ח סי' רצט סע' ה' -ו'( " :ואכל
קודם שהבדיל יכול להבדיל אח"כ  .ולא הבדיל במוצ"ש ,מבדיל עד סוף יום ג' .וי"א
שאינו מבדיל אלא כל יום ראשון ולא יותר"...
וע"ש במשנ"ב שכתב בזה"ל) ,ס"ק טו ד"ה טעה ואכל וכו'( "וה"ה אם הזיד ואכל אף דעבר
במזיד מ"מ צריך להבדיל אח"כ בלילה אלא אורחא דמילתא נקט ,
".
ומבואר מהמשנ"ב שהבין שדברי השו"ע הם לאו דוקא ואם הזיד בהבדלה גם כן יכול להבדיל
למחרת .ורואים שאינו מדין תשלומין .ולפ"ז אין סתירה מסי' שמ"א שפסק כמהר"ם.
אמנם מהחת"ס מבואר של' השו"ע הוא מאד מדוייק .ולפ"ז גם בסע' ה' צריך להיות דוקא .וע' ל'
הרמב"ם )הל' שבת פרק כט הלכה ה( "אסור לאדם לאכול או לשתות יין משקדש היום עד
שיקדש ,וכן משיצא היום אסור לו להתחיל לאכול ולשתות ולעשות מלאכה או לטעום כלום עד
שיבדיל ,ולשתות המים מותר  ,ואכל ושתה קודם שיקדש או קודם שיבדיל הרי זה
מקדש ומבדיל אחר שאכל" .יוצא שיש מח' בין הרמב"ם והשו"ע אם הזיד ואכל קודם הבדלה אם
יכול להבדיל אח"כ .ולכאו' תלוי אם פסק שלנו שאם טעם מבדיל הוא מדין תשלומין או לא.
והעיר לי תלמידי היקר ע' גלסבורג שלכאו' תלוי בעוד שאלה ביסוד איסור אכילה לפני הבדלה.
האם הוא סניף באיסור אכילה לפני מצוות או הוא דין מיוחד בהבדלה שלפני שעוסק במידי
דחול צריך להבדיל ואם לא הבדיל קודם יש חסרון בהבדלה עצמה .וודאי אם הוא סניף באיסור
אכילה לפני מצוות אם עבר במזיד ואכל עדיין הוא עיקר זמן הבדלה ויכול להבדיל אח"כ.
)וודאי אם א' אכל במזיד לפני שקיים מצוות לולב עליו לקיים המצוה אח"כ (.אמנם אם הוא דין
מיוחד במצוות הבדלה ,יתכן שעיקר זמן הוא דוקא לפני אכילה ,והיכולת להבדיל אח"כ הוא
מדין תשלומים בלבד.
אמנם יש להעיר מל' השו"ע בהל' קידוש )או"ח סימן רעא סע' ז(" :אע"פ שאסור לו לטעום
קודם קידוש ,אם טעם ,מקדש" .וכאן לא הזכיר שדוקא אם הוא בטעות .משמע גם במזיד יכול
לקדש לאחר שאכל .ודומה למש"כ השו"ע )או"ח סי' רעא סע' ח'( "אם לא קידש בלילה ,בין
בשוגג בין במזיד ,יש לו תשלומין למחר כל היום" .כנראה בקידוש הזמן הוא כל היום בין אם
אכל בין אם לא קידש בלילה.

 

**





 
הלכה פסוקה היא בגמ' פסחים )קה (:שהמברך צריך שיטעום .דין זה
נלמד מברייתא שם לגבי כוס של ברכת המזון ,ובפשטות הוא הדין בכל כוס של
ברכה דהא מובא דין זה בגמ' עירובין )מ (:לגבי אמירת ברכת שהחיינו על הכוס
ביום הכיפורים .שקלו וטרו בגמ' שם אם יש חיוב לברך זמן ביוה"כ .ומקשה
הגמ' דאם יש חיוב לברך ,הברכה טעונה כוס וא"כ היכי עביד .וז"ל הגמ' שם:
"אי מברך עליה ושתי ליה כיון דאמר זמן קבליה עליה ואסר ליה] ,כלומר ,א"א
לשתות אחרי אמירת שהחיינו כי ע"י אמירת הברכה הוא מקבל על עצמו קדושת
היום ואסור לשתות[  ...ולנחיה] ,כלומר ,שיברך ויניח את הכוס בלי לשתות[
המברך צריך שיטעום ]כלומר ,א"א לא לשתות כי המברך צריך שיטעום[ ".שוב
מציעה הגמ' ליתביה לקטן לטעום כדי לפטור את העיכובא דהמברך צריך
שיטעום ,אבל הגמ' דוחה דא"א דילמא אתי למסרך ,ופירוש רש"י שאולי ילמד
הקטן הזה לשתות ביוה"כ אחר שיגדל .מסקנת הגמ' היא שמברכים בלי כוס
כרב נחמן דאר"נ" :זמן אומרו אפילו בשוק".
איתא פלוגתא בגמ' פסחים )קז (.לגבי השאלה כמה יין צריך המקדש
בשבת לשתות ,וז"ל הגמ'" :משום ר' אלעזר בר רבי שמעון אמרו מקדשין
מטעימת יין כל שהו ,ר' יוסי בר יהודה אומר מלא לוגמא ",ומסקנת הגמ' היא
וז"ל" :המקדש וטעם מלא לוגמא יצא ואם לאו לא יצא ".וכן פסק השו"ע לגבי
ברכת המזון )או"ח ס' קצ סע' ג( וקידוש )ס' רעא סע' יג( .מפרש הרשב"ם )שם
ד"ה מטעימת יין( ,בדברי ר' אלעזר בר רבי שמעון ,דמיירי "באותה טעימה
שאמרו המברך צריך שיטעום ",ובפשטות חולקים כמה צריך לטעום כדי לצאת
הדין שהמברך צריך שיטעום .א"כ ,יוצא ששיעור זה נאמר בכל דבר שצריך כוס
ולא רק בקידוש ,כדאיתא בשו"ע בהל' ברכת המזון )ס' קצ שם(.
*רציתי להודות לחברותא שלי ר' יחזקאל שרגא גבירץ שהתחיל את לימוד הסוגיא אתי.
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יש להבין את הדין שהמברך צריך שיטעום .מפרש הריטב"א בעירובין
)שם ד"ה המברך( שהמברך צריך שיטעום כדי שלא תהא הברכה לבטלה .אבל
קשה לפירושו ,חדא דפשיטא דמי שמברך ואינו שותה בירך ברכה לבטלה ,ועוד
למה צריך לשתות דווקא מלא לוגמא .נחזור לשיטתו בהמשך.


רש"י )שם ד"ה ליתביה לינוקא( מפרש וז"ל" :דגנאי הוא לכוס של
ברכה שלא יהנה אדם ממנו לאלתר ".משמע לכאורה שאין כאן חשש ברכה
לבטלה ,אלא שהמברך צריך לטעום רק משום גנאי של הכוס .אולם ,אחי
גבריאל ישראל נ"י טען שאולי כוונת רש"י הוא שבודאי תהיה הברכה לבטלה
אם אף אחד ישתה מן הכוס ,ורש"י לא כתב זה כי הוא פשוט .אלא שרש"י בא
לפרש למה המברך צריך שיטעום דווקא מלא לוגמא ,כדאיתא במס' פסחים
כנ"ל ,דהיינו משום גנאי .אח"כ מצאתי בשו"ת הר"ן )ס' נב( שגם כן הבין כך
בכוונת רש"י וז"ל" :כשלא שתה אדם ממנו כלל הדבר ברור שאינו גנאי בלבד
אלא איסור גמור דהא קי"ל דמברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשא".
]ברם השואל הציע כהצעתנו הראשונה[.
חשבתי שיש ביאור אחר בדברי רש"י .אפשר דבאמת לפי רש"י
כשמברכים בפה"ג על כוס של ברכה לא נחשב ברכה לבטלה אפילו אם אף אחד
שותה מן הכוס .ביאור הדבר הוא שכשאוחזים כוס יין ככוס של ברכה כדי לתת
חשיבות למצוה ולכן מברכים בפה"ג ,אז הברכה כבר אינה לבטלה דהרי היא
נותנת חשיבות למצוה .נ"ל שלזה כיוון הפתחי תשובה באה"ע )ס' לד אות ה(.
הפ"ת מקשה בשם הפני יהושע איך נהגו בברכת האירוסין שהחתן והכלה
יוצאין בבפה"ג של המסדר קידושין .הרי איתא במס' ר"ה )כט (.שבברכת הלחם
וברכת היין אם לא יצא מוציא ואם יצא ,כלומר אם הוא מברך רק כדי להוציא
חבירו ,אינו מוציא .ומפרש רש"י שם דכוונת הגמ' היא לאו דוקא לברכת הלחם
והיין אלא לכל ברכת נהנין ,ורק בברכת המוציא של מצה בליל הסדר וברכת
היין של קידוש בשבת ,שהם נצטרכים כדי לצאת המצוה ,אפשר להוציא אחרים
אע"פ שהוא אינו אוכל .תירץ הפ"ת וז"ל" :ואפשר כיון דמ"מ עיקר היין לאו
ליהנות מכווין ,חשיב שפיר כברכת מצוה ".נראה שכוונתו דבאמת ברכת בפה"ג
על כוס של ברכה אינה רק ברכת הנהנין אלא גם ברכת המצוה ,ולכן אע"פ שיצא
מוציא ולכן ה"ה כאן אינה נקראת ברכה לבטלה אם לא טועמים כלל מן הכוס.
יוצא שלפי רש"י ,המברך צריך שיטעום רק כדי שלא יהיה גנאי לכוס בזה
שמברכים עליו ולא שותים ,ולא משום דאל"ה הויא ברכה לבטלה.
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שו"ר בס' בית מאיר על יו"ד )ס' רסה( שכתב כך בפירוש בשיטת רש"י
וז"ל" :לענ"ד דודאי משום ברכה לבטלה מעיקרא ליתא דברכה לבטלה לא הוי
אלא לבטלה ממש ,לא כן ברכה זו דניתקן הקידוש או הזמן או ברכת המילה
שתהא על הכוס ,שוב הברכה ג"כ שבח לבורא ב"ה שברא היין לקדש עליו ,וזה
צרכו כמו לצורך השתיה ואפשר יותר ,ואין בה טעימה אלא משום דלא ליהוי
לגנאי לכוס ".אמנם נוסחו הוא שברכה הוא כמו ברכת השבח ובפ"ת כתב
שהברכה הוא כברכת המצוות מ"מ כוונתם שוה שאינו כשאר ברכות הנהנין.
נראה שגם הרשב"ם סבר בעיקרון כרש"י זקנו אלא באופן שונה .איתא
ברשב"ם בגמ' פסחים )קה :ד"ה וש"מ המברך( דלכתחילה המברך עצמו צריך
שיטעום אבל בדיעבד אם טעם אחד מן המסובין יצאו כולם .לפי רש"י בפשטות
לא משנה מי טועם את הכוס ,רק צריך שמישהו ישתה כדי שלא יהיה גנאי.
חשבתי לבאר דלפי הרשב"ם אין דין המברך צריך שיטעום משום גנאי ,אלא כדי
לתת כבוד לכוס של ברכה ואולי זה יותר כבוד לכוס אם המברך עצמו שותה.
שו"ר שכך ביאר המשנ"ב בשער הציון )ס' רעא אות סה( את שיטת הריטב"א
)עירובין עט :ד"ה הא דאמרי' המקדש( המובא בשו"ע )שם סע' יד( דטיעמות
כולם מצטרפות למלא לוגמא אף אם אין אחד שטעם בעצמו מלא לוגמא .ז"ל
בשער הציון" :על כרחך טעמא אחרינא ,דחז"ל חלקו כבוד לכוס של חובה
שיצטרך מלא לגמיו דווקא ",כלומר שמן הכוס ישתה מלא לוגמא ולא שאדם
אחד ישתה מלא לומגא .ברם ,שיטת הרשב"ם לא מבוא בשו"ע )אמנם מובאת
שיטת הגאונים שבקידוש דווקא צריך המברך עצמו לשתות ,ונבארו לקמן(,
ושיטת הריטב"א מובא רק כי"א ,ואיתא במשנ"ב )שם סקע"ב( דלכ"ע היינו רק
בדיעבד אבל לכתחילה לא.

 
עכ"פ ,עתה מובן מה חידש הגמ' בדין שהמברך צריך שיטעום .הקשינו
על הריטב"א דפשיטא שאם אף אחד ישתה מן הכוס הוי ברכה לבטלה ,אבל
האמת היא שזה אינו פשוט דהא רש"י סובר שזה אינו ברכה לבטלה .לכן נראה
דלפי הריטב"א הדין שהמברך צריך שיטעום בא לאפוקי שיטת רש"י דאף בלי
הטעימה לא הוי ברכה לבטלה] .כן איתא בס' בית מאיר הנ"ל[.
מ"מ עדיין קשה לפי הריטב"א למה צריך לשתות דווקא מלא לוגמא.
לכאורה די בטעימה בעלמא כדי שלא יהיה ברכה לבטלה .לולי דמסתפינא הייתי
אומר דבאמת לפי הריטב"א ,מסקנת הגמ' בפסחים )קז (.שהמקדש צריך לטעום

בדין המברך צריך שיטעום

303

מלא לוגמא כדי לצאת ידי חובתו במצות קידוש ,אינו מדין שהמברך צריך
שיטעום ,אלא הוא פרט במצות קידוש .ובאמת לא מצאתי בש"ס דהובאו שני
הדינים ביחד .ולכן אפשר דדין המברך צריך שיטעום היינו דווקא טעימה
בעלמא ,ובאמת הריטב"א הנ"ל לא הזכיר שהמברך צריך לטעום מלא לוגמא.
ואולי אפשר לדייק כך בדברי הריטב"א )שם עט ,(:שבביאורו לדין שהמקדש
צריך לשתות מלא לוגמא כדי לצאת ,דגם מופיע בגמ' עירובין )עט ,(:לא הזכיר
הריטב"א שזהו הדין שהמברך צריך שיטעום כמו שפירשו הרשב"ם הנ"ל,
ר' דוד )פסחים קז .ד"ה והא דאמרי'( והרא"ש )שם פ"י ,ס' יח( .ואמנם מצינו
שיש שחילקו בין הדינים האלו .הטור )או"ח ס"ס רעא( מביא דעת הגאונים
דבכל כוס של ברכה סגי בטעימת אחר כדי לצאת הדין שהמברך צריך שיטעום,
כדמוכח בסוגיא בגמ' בעירובין )מ (:דאמרו לתת לתינוק לטעום ,אבל בקידוש
מצריכין שדווקא המקדש עצמו ישתה .וביאר הט"ז )שם סקי"ח( טעמם וז"ל:
"דבקידוש אסמכוה אדאורייתא לקדש על היין ".ונראה דכוונתו לגמ' פסחים
)קו (.דאיתא" :זכור את יום השבת לקדשו ,זוכרהו על היין ".ולשון המהר"ם
חלאוה )פסחים קה :ד"ה וש"מ מברך( כשמביא שיטה זו הוא שזה "חומר
בקידוש משאר ברכות ".לכן אפשר שסובר הריטב"א שיש עוד חומר בקידוש,
דלפי שבקידוש יש קשר גדול בין המצוה והיין ,צריכים לשתות מלא לוגמא,
משא"כ בשאר דברים הטעונים כוס ,וצ"ע.
ברם ,לא מצאתי מי שכתב בפירוש דדין המברך צריך שיטעום אינו
צריך מלא לוגמא .וכתב הטור )או"ח ס"ס קצ( וז"ל" :כל דבר שצריך כוס צריך
לשתות ממנו כמלא לוגמא ",וכן פסק בשו"ע )שם סע' ג( .ואיתא בב"ח )ד"ה
ומ"ש והכא( דפשוט הוא .לכן לא נ"ל לבאר כך בדברי הריטב"א.
המהר"ם חלאוה בפסחים )קז .ד"ה המקדש( הביא שהרי"ץ גיאות כתב
בשם רס"ג וז"ל" :המברך על היין או על המים צריך לטעום מלא לוגמיו ".לפי
רס"ג בכל ברכת הנהנין צריך המברך לשתות מלא לוגמא כדי שלא תהיה הברכה
לבטלה .ולכן אפשר שלזה התכוין הריטב"א דבאמת שתי הסוגיות עולות בקנה
אחד דהמברך צריך שיטעום מלא לוגמא ,כדאיתא בפסחים )קז ,(.כדי שלא תהא
ברכת בהפ"ג לבטלה .אבל גם זה קשה דהרי לא מצאתי במקום אחר )חוץ
משיטת הכלבו המובא בב"י )או"ח ס' ר"י( דאין מברכים שהכל על פחות
מכשיעור ,ואף זה רק כעין שיטת רס"ג( דברכת הנהנין על פחות ממלא לוגמא
הוי ברכה לבטלה ,וגם כתב המהר"ם חלאוה שלא נראה לו שיטת רס"ג ושגם
הרמב"ן ,שהוא אחד מרבותיו של הריטב"א ,דחה דבריו.
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נראה שיש שיטה שלישית בהבנת הדין שהמברך צריך שיטעום .בעי
רבא בגמ' ר"ה הנ"ל אם אומרים דמי שאינו רוצה לאכול ולשתות ,שאינו יכול
להוציא אחרים בברכת הנהנין ,ג"כ אינו יכול להוציא אחרים בברכת המוציא על
מצה בליל בסדר ובבפה"ג של קידוש בשבת .פרש"י וז"ל" :ברכת המוציא וברכת
היין מיבעיא לן שאין באות אלא לפי שהמברך צריך שיטעום ואי אפשר ליהנות
בלא ברכה ".משמע מדבריו שברכת בפה"ג הוי משום דיש לנו הדין שהמברך
צריך שיטעום .זה ודאי אינו כהבנת הריטב"א דכל הדין שהמברך צריך שיטעום
הוא כדי שלא יהיה ברכת בפה"ג לבטלה .אבל זה גם לא כדברי רש"י בעירובין
)מ (:הנ"ל ,דכתב וז"ל" :דגנאי הוא לכוס של ברכה שלא יהנה אדם ממנו לאלתר
שתהא ברכת היין דבורא פרי הגפן שלא לצורך ".משמע מרש"י שם שהברכה
קודמת לדין דהמברך צריך שיטעום .נבאר להלן הטעם בשיטת רש"י בר"ה .אגב,
קצת נראה מדברי רש"י אלו כדביאר אחי כנ"ל בשיטת רש"י דהא כתב שאם אף
אחד יטעום תהיה ברכת בפה"ג שלא לצורך .אבל בס' בית מאיר הנ"ל מובאות
דברי הראב"ן )הל' עירובין דף ע( דהגנאי הוא שלא יאמרו אחרים דהברכה היא
שלא לצורך ,ואפשר דהיינו ג"כ כוונת רש"י.

 
צריך ביאור במה חולקים ג' שיטות אלו .נראה דלפי רש"י בעירובין,
אחיזת הכוס ביחד עם אמירת בפה"ג הוא זה שנותן חשיבות לברכה או למצוה
שנעשית על הכוס .ולכן מסתבר דאף אם לא ישתה לא הוי ברכת בפה"ג לבטלה
דהרי יש לה צורך במה שנותנת חשיבות לברכה או למצוה .אחר שמברכים יש דין
שהמברך צריך שיטעום כדי שלא יהיה גנאי לכוס .וכן הסביר הגר"ז בש"ע הרב
)או"ח ס' קצ סע' ד( .מאצתי בשו"ת חכם צבי )ס' קסח( שדן בזה לגבי שאלה אם
נזיר יכול לברך בהמ"ז על הכוס וכתב שם וז"ל" :תדע דע"כ לא מיקרי מברך על
הכוס אלא שכאותו שאומר עליו בהמ"ז ]ונראה להלן מראייתו דכוונתו לכל כוס
של ברכה[ הוא מברך עליו בפה"ג ",והיינו כדכתבתי .ועיין שם שהביא ראיה לזה
מהגמ' בעירובין )מ (:דאמרי' התם לתת הכוס לתינוק לשתות ,ופשטות הדברים
כמ"ש רש"י שם דהיינו שגדול מברך והקטן שותה ,ואי לאו דחלק מן הקיום בכוס
של ברכה הוא שהמברך עצמו יברך בפה"ג על כוס ,למה אין נותנים את הכוס
לקטן לברך עליו עצמו ולשתות ממנו .ופשוט שגם הריטב"א שם סבר כך דהרי
הוא כתב שהמברך צריך שיטעום כדי לא יהיה ברכת בפה"ג לבטלה ואם הוא לא
סבר כרש"י למה ליה לברך בפה"ג כלל.
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חשבתי שאולי יש ב' ביאורים בדברי רש"י בר"ה .אפשר דדעתו
שהחשיבות בכוס של ברכה הוא רק במה שאוחז המברך את הכוס בשעת המצוה
או בשעת הברכה ,ודלא כהחכ"צ .אח"כ יש דין שהמברך צריך שיטעום כדי שלא
יהיה גנאי לכוס שלא ששותים ממנו ולכן הוא צריך לברך בפה"ג .לפ"ז פשוט
דאין לפרש כדפי' הריטב"א בעירובין דהא אין כאן בכלל חשש של ברכה לבטלה
דהרי השתיית מלא לוגמא קדם לברכת בפה"ג .יוצא מזה דרש"י בר"ה מסכים
להבנתו בעירובין בדין של המברך צריך שיטעום אלא דהתם יש לו הבנה אחרת
בדין כוס של ברכה.
אולם אפשר שהיה לרש"י בגמ' ר"ה הבנה אחרת לגמרי .איתא בר' דוד
בפסחים )קז (.על הדין דהמקדש צריך לטעום מלא לוגמא שזה מדין המברך צריך
שיטעום והוא מסביר וז"ל" :שאין הכוונה אלא שאין חובת הכוס ליטלו בידו
בלבד אלא שיהנה ממנו ,ואין צריך שיהנה הוא עצמו אלא כל שנהנה ממנו אדם,
ואם לא נהנה ממנו אדם הרי הוא כמי שלא היה שם כוס כלל ".הרי דלפי ר' דוד
אין האחיזה או הברכה בלבד שנותן החשיבות לכוס של ברכה אלא השתייה .לפ"ז
אפשר דרש"י סובר שכיון שיש דין דהמברך צריך שיטעום כדי שתהא הכוס נחשב
ככוס של ברכה ,צריך לברך בפה"ג כדי לשתות ,אבל אין כאן בכלל ענין של גנאי.
לכן מקשה הגמ' דאולי דינו כברכת המצוה ולא כברכת הנהנין לגבי הדין דאע"פ
שיצא מוציא ,אף דבאמת הוא רק ברכה הנהנין ולא כמו שפירש רש"י בגמ'
עירובין .ולפ"ז אפשר דגם רש"י בגמ' ר"ה מסכים לשיטת הריטב"א דבלי טעימה
כלל ברכת בפה"ג על כוס של ברכה הוי ברכה לבטלה.
מצאתי טעם יפה לדין זה בש"ע הרב )שם ,סע' ב( .ז"ל" :כל דבר הטעון
כוס לא די באחיזת הכוס לבדה בשעת אמירת אותו דבר שזה אינו מעכב כלל
בדיעבד ]ודלא כשו"ת חכ"צ הנ"ל ,ויש לעיין עוד בזה[ ,אלא עיקר מה שהטעינו
כוס הוא לשתות ממנו אחר אמירת אותו דבר שתהא אותה אמירה כעין שירה
הנאמרת על היין שמנסכין על גבי המזבח שהיא שתיית המזבח ,אף כאן תהא
נאמרת שירה על שתיית היין ".ג"כ מצאתי בב"י בהל' מילה )יו"ד ס' רסה( שהביא
טעם זה מהמרדכי ביומא )ס' תשכז( לגבי ברכת כורת הברית במילה על הכוס .וזה
הנעל"ד בכוונתם .מהיכי תיתי דיש לומר ברכות על כוס של יין .הייתי סובר
ששתיית יין היא שתייה חשובה ,דהא מטעם זה מפרש המשנ"ב )ס' קעד סק"ג(
שיין טעון ברכה אפילו באמצע הסעודה ,ולכן לשתות יין ביחד עם ברכה אחרת
נותן חשיבות לברכה .אבל הגר"ז מסביר דכל דתקון דרבנן כעין דאורייתא תקון
ומצאנו ששירת הלויים היתה רק על היין ,כדאיתא בגמ' ברכות )לה ,(.ולכן אפשר
דכשרצו חז"ל לתת חשיבות לקידוש וברכת המזון ועוד דברים ,תקנו לברכם על
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כוס יין כעין שירת הלויים .ביאור זה הוא כפתור ופרח לפי ביאור ששמעתי מו"ר
הגר"צ סבלפסקי שליט"א בשיטת תוס' בר"ה )ל :ד"ה ונתקלקלו( דבאמת הקרבן
הוא דמחייב שירת הלויים אלא דניסוך היין הוי תנאי באמירת השירה ,כמו כן
המחייב בקידוש ובברכת המזון הוא המצוה אלא דהיין הוא כעין תנאי דרבנן
באמירתם )וע"ע בספרו ראשית כח עמ' צז-צח( .לפי טעם זה מסביר הגר"ז למה
צריכים לשתות מלא לוגמא .ז"ל" :ואין שתייה חשובה לומר שירה אלא אם כן
שותה שיעור הראוי ליישב דעתו של אדם שהוא כמלא לוגמיו שהיא שתיה של
הנאה ובפחות משיעור זה לא קיים מצות הכוס כלל] ".שמעתי ממו"ר שליט"א
שתמה על המנהג בסעודה שלישית אחרי שקיעה שמברכים על הכוס ואינם
שותים עד אחרי הבדלה .אפשר דלפי רש"י בר"ה שפיר דמי .לפי הביאור הראשון
בודאי שפיר דמי ואף לפי ביאור השני אפשר דיוצאים אפילו בשתייה בהבדלה[.
יוצא שיש ג' שיטות בדין המברך צריך שיטעום .לפי רש"י בעירובין הוא
משום גנאי ,לפי הריטב"א הוא רק כדי שלא תהא ברכת בפה"ג לבטלה ולפי
ר' דוד ,ואולי רש"י בר"ה ,הוא כדי שתהיה השירה על היין .יש ג"כ ג' ביאורים
במה כוס נחשב כוס של ברכה .לפי רש"י והריטב"א בגמ' בעירובין הוא האחיזה
עם הברכה דבפה"ג ,לפי ביאור אחד בדברי רש"י בגמ' ר"ה הוא האחיזה גרידא,
ולפי ר' דוד ,ואולי רש"י בר"ה ,הוא שתיית היין ,והנ"מ למעשה בין ג' ביאורים
אלו הוא אם יש מקום לא לאחוז הכוס בשעת הברכה.

 
הראשונים דנו באיזה קטן מיירי בה"א בגמ' עירובין )מ (:ליתביה לינוקא
במקום שהמברך עצמו אינו יכול לטעום מן הכוס .לפי הריטב"א פשוט דמיירי
בקטן שהגיע לחינוך ברכות )אך לא חינוך בצום( ,דאל"ה הוי ברכה לבטלה ,וכן
כתב שם בפירוש .לפי מ"ש בדעת רש"י בגמ' ר"ה אפשר דגם הוא מצריך דווקא
קטן שהגיע לחינוך ,ולפי שו"ת הר"ן הנ"ל בדעת רש"י בגמ' עירובין הנ"ל יוצא
דבאמת כל הראשונים שהזכרנו חוץ מן הראב"ן הנ"ל נקטו דבלי טעימה הוי
ברכה לבטלה .גם כן מצאתי כך בשו"ת תשב"ץ )ח"ג ס' סה( בשם הרמב"ם וז"ל:
"נשאל הרמב"ם ז"ל מילה שנזדמנה ביוה"כ או בט' באב אם מברכין על הכוס
כורת הברית ומשקין ממנו לתינוק ולא ניחוש דלמא אתי למסרך או אין מביאין
כוס כלל ומברכין בלא כוס ,והשיב ז"ל אין הברכה טעונה כוס ומי שבירך בפה"ג
בימים אלו ברכו ברכה לבטלה מפני שלא שתה הוא ולא זולתו ממי שיבין ענין
הברכה עד שיהי' זה על צד לימוד התינוק ,ולפיכך אין מביאין כוס כלל באלו
השני ימים ולא בזולתם מימי התענית עכ"ל ".וכן איתא בב"י בהל' מילה )יו"ד
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ס' רסה( ,ולכן בהל' יוה"כ כתב בשו"ע )או"ח ס' תרכא סע' ג( דאם יש מילה
ביוה"כ מברכים על המילה בלא כוס .ומסביר המשנ"ב )שם סקי"א( דאף לתת
לקטן שהגיע לחינוך אינו כדאי דחיישינן דילמא אתי מסרך כדאיתא בגמ' עירובין.
ברם תוס' בעירובין )שם ד"ה דלמא אתי( חלקו וכתבו וז"ל" :אומר
רבינו שמואל דוקא גבי זמן שהוא קבוע חיישינן דילמא אתי למיסרך ,אבל אם
אירע ברית מילה בט' באב או ביוה"כ דלא הוי אלא אקראי בעלמא לא חיישינן
דילמא אתי למיסרך ",וכתבו דבמעשה שהיה פסקו כך .אולם הפוסקים לא נקטו
כדעת התוס' לגבי יוה"כ )ואפילו המקילים כדלקמן( ,לגבי ט' באב כן פסקו כתוס'
כדאיתא בטור ומחבר )או"ח ס' תקנט סע' ז( .ומסביר המג"א )שם סק"ט( "]ד[כיון
שט"ב הוא דרבנן לא מחמרי' כ"כ".
כל הנ"ל הוא לפי רש"י ושאר הראשונים שנקטו דבלי טעימה כלל הוי
ברכה לבטלה .אבל כתב הרמ"א )או"ח ס' תרכא שם( דהמנהג ליתן לתינוק
הנימול לשתות מן הכוס ביוה"כ .ואיתא במג"א )שם סק"ג( דהיינו דעת הראב"ן
הנ"ל ,ובבית מאיר הנ"ל כתב דדעת רוב הפוסקים כך ,חוץ מן הב"י .ואף דלפ"ז
אין שתייה כמלא לוגמא ,כתב הט"ז )יו"ד ס' רסה סק"י( דשתיית מלא לוגמא הוא
רק לעיכובא בדברים שטעונין כוס מן הדין ,כברכת המזון ,קידוש והבדלה,
"משא"כ כאן ]כלומר מילה[ שאינו אלא מצד שאין אומרים שירה אלא על היין
כמ"ש ב"י בשם המרדכי] ".אמנם לכתחילה נראה דיש להחמיר לשתות כמלא
לוגמא כדי לצאת הדין כתיקונו ,וכן ראיתי שנהג הגר' דוד מילר שליט"א [.יוצא
לפ"ז דאף דמצד כמות השתייה אומרים שאינו נחשב כל כך ככוס של ברכה ,לגבי
הדין דלא נחשב כברכה לבטלה כן נחשב ככוס של ברכה .דומה לזה מצאתי
בערה"ש )אה"ע ס' לד סע' ט( דלגבי ברכת האירוסין ,א"צ לשתות מלא לוגמא
דאין חיובו מדינא כקידוש והבדלה ,מ"מ כיון דנתקנה על הכוס הו"ל כקידושא
ואבדלתא דמוציא אחרים בברכת היין ",כדאיתא בפ"ת הנ"ל .ואף בברכת
נישואין ,דהוא לעיכובא לדעת כמה ראשונים ,איתא בערה"ש )ס' סב סע' ח(
דהמנהג שהחתן והכלה רק טועמים מעט ,ואף דהוא לא מסביר טעמו נראה דגם
זה אינה מדינא] .לפ"ז ק"ק לשון השו"ע )או"ח ס' קצ סע' ג( דכתב שהמברך
ברכת המזון על הכוס צריך לשתות מלא לוגמא "דכל דבר שצריך כוס צריך
לשתות ממנו כמלא לוגמיו ",דהרי כוונתו לכאורה רק לקידוש והבדלה )ואולי ד'
כוסות אם מלא לוגמיו יותר גדול מרוב רביעית( ,וצ"ע[.
כמובן אין זה מספיק לדעת הש"ע הרב שכתב דאין אומרים שירה אלא
היין הוא מקור לכל הדין של כוס של ברכה ולא רק מילה וברכת אירוסין ,ולכן
כתב )ס' קצ סע' ד(" :ואפילו מטעים ממנו לתינוק )כמלא לוגמיו של תינוק( יצא
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ידי חובה )ששיעור מלא לוגמיו הוא בכל אדם לפי מה שהוא הגדול לפי גדלו
והקטן לפי קטנו( אע"פ שהתינוק אינו מחויב בדבר אין בכך כלום לפי שגם על
המברך לא חל החיוב כלל שלא חייבוהו אלא לומר שירה על היין שישתה ממנו
איזה אדם מישראל שיהיה שתיה שהיא חשובה הנאה לו )ואפילו תינוק בן יומו(".
דעתו שגם כשנותנים לתינוק הנימול לשתות צריך שיהיה כשיעור מלא לוגמא,
אלא דמספיק אם הוא המלא לוגמא של התינוק .וכן נראה כוונת המשנ"ב הל'
יוה"כ )שם סקי"ב( וז"ל" :מלבד מה שנותנין בפי התינוק כשאומר בדמיך חיי,
צריך ליתן לו לשתות קצת מן הכוס ,דאם לא כן איכא גנאי להכוס".

 
היה קשה לי מנהג העולם לקדש בבית הכנסת בליל שבת ,דהרבה פעמים
נותנים לקטנים שלא הגיעו לחינוך לשתות מן הכוס ולכן הוי ברכה לבטלה ,ואף
כשנותנים לקטנים המגיעים לחינוך ראיתי שהם אינם מקפידים לא להפסיק בין
ברכת המברך לשתייה ואז שוב הוי ברכה לבטלה .אבל יוצא מדברינו שמעיקר
הדין הרמ"א פוסק כדעת הראב"ן ורש"י דברכת בפה"ג בכוס של ברכה לא נחשב
לבטלה אף אם לא שותים ממנו .ומצאתי בערה"ש )או"ח ס' רסט סע' ה( דהמנהג
הוא לתת דווקא לקטנים שלא הגיעו לחינוך ,דזה מתרץ מה שהקשו האחרונים
דאיך מותר לתת לקטן שהגיע לחינוך דהוי כמאכיל איסור בידים לקטן דאסור.
]ע"ש שכותב שנוהגים לתת מעט מעט להרבה קטנים ונראה שזה כשיטת
הריטב"א הנ"ל דשתיית כולם מצטרפת ,ובאמת נראה שהערה"ש עצמו )ס' רעא
סע' לו( נקט לדינא שיטת הריטב"א[.
אמנם במשנ"ב )ס' רסט סק"א( מביא בשם המג"א דעדיף לתת לקטן
שהגיע לחינוך ,וכתב המשנ"ב דלמעשה אם אין קטן שהגיע לחינוך בבית הכנסת,
"אזי ישתה ]המברך עצמו[ כשיעור רביעית שיהא חשוב במקום סעודה כמו שכתב
ס' רעג סע' ה ,ויוצא בזה ".המג"א חשש לשיטת הריטב"א דבטעימת קטן שלא הגיע
לחינוך הוי ברכה לבטלה .דהרי על הדין של הרמ"א שבמילה ביוה"כ נותנים את היין
לתינוק הנימול מביא המג"א )ס' תרכא סק"ג( את שיטת הריטב"א ,ואף דלגבי יוה"כ
המג"א הסכים לדעת הרמ"א ,לגבי ט' באב העיר המג"א )ס' תקנט סק"ט( דהרמ"א
לא חלק על השו"ע דכתב לתת לתינוק שהגיע לחינוך כי בט' באב יותר טוב להקל
לגבי החשש דילמא אתי למיסרך כי אכילה בט' באב הוי רק דרבנן .ולכן ה"ה דלגבי
קידוש בביה"כ ,דלדעת כמה פוסקים יוצאים קידוש במקום סעודה עם שתיית
רביעית ,עדיף לא ליכנס לשאלה של ברכה לבטלה .רק ביוה"כ נקט המג"א כעיקר
הדין ,שאין בפה"ג בכוס של ברכה נחשב לבטלה אף אם אין מי שטועם.

 
שואל ומשיב
ישיבת רבינו יצחק אלחנן בירושלים
לע"נ הרב בנימין אייזנר ז"ל
השריש ערכי אהבת התורה ,העם והארץ
בבית מדרשנו למעלה מחצי יובל שנים.
זכה לראות ולהשתתף בישועתן של ישראל
ושיבח והילל את הקב"ה על כך.
ת.נ.צ.ב.ה.

 
 
 
יש לעיין מהו אופי הקיום של מצות קריאת הלל .הגמ' בפסחים )קיז(.
אומרת שלפי חכמים" ,נביאים שביניהן תיקנו להם לישראל שיהו אומרים אותו
על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהם לישראל ולכנגאלין
אומרים אותו על גאולתן" .בפשטות נראה שקריאת הלל מהווה קיום בחיוב
שבח והודאה לה' על הגאולה שהתרחשה .לפי הבנה זו הלל דומה באופיו
1
לברכות השבח כמו ברכת המזון ,שתכליתן לשבח ולהודות לה'.
לעומת הבנה זו ,ניתן לומר שקריאת הלל אינה רק דרך לשבח את ה',
אלא היא דרך לפרסם את הנסים שה' עשה עמנו ויש בה קיום של "פירסומי
ניסא" .ועיין בגמ' בברכות )יד (.שדנה בשאלת ההיתר להפסיק באמצע קריאת
הלל וקריאת המגילה ,ומעלה הו"א שאסור להפסיק באמצע הפרק של קריאת
הלל וקריאת המגילה ,שהם חיובים דרבנן ,אע"פ שמותר להפסיק באמצע הפרק
של קריאת שמע ,שהיא חיוב דאורייתא ,מפני ש"פרוסמי ניסא עדיף" .ומשמע
שיש בקריאת הלל ,כמו בקריאת המגילה ,קיום של פירסומי ניסא .ועיין
בריטב"א )שם ד"ה בהלל( שמדגיש זאת ,וז"ל" :שהלל נמי אומר אותו לפרסם
 1כפי שנזכיר לקמן ,מסברא יש מקום לחלק בין אופי הלל על נס לעומת הלל של רגלים ,אך יש
לציין שהרשב"ם )שם ד"ה על כל ,נדפס בדף קטז (:גורס בגמ' ,וז"ל" :ועל כל רגל ורגל ועל כל
צרה שלא תבא עליהן" .לפי"ז יתכן אף הלל של רגלים מהווה קיום בשבח והודאה.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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הנס שעשה עמו הבורא בכל זמן וזמן" .לפי"ז יוצא שיש קיום של "פירסומי
2
ניסא" בקריאת הלל.
לעומת הבנות אלו ,ניתן לומר שהלל מהווה קיום בשמחת יו"ט ,וכך
כותב הרמב"ן בהשגותיו לסה"מ )שורש א' ,עמ' לו-לח במהדורת פרנקל( ,וז"ל:
"שהוא בכלל השמחה שנצטוינו בה כמו שכתוב וביום שמחתכם ובמועדיכם
ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם ,כי עיקר
השירה בפה וכלי לבסומי קלא הוא ונצטוינו בשמחת השיר על הקרבן ושלא
בשעת הקרבן בכלל השמחה ,אלא שמיעטו ראשי חדשים בגבולין מפני שאינו
מקודש לחג ואינו טעון שירה ...אם כן אפשר שנדרוש בימים טובים שכתוב
שמחה ותרבו כל מיני שמחות שתהא השירה מכללם" 4 3.ועיין ברמב"ן עה"ת
)ויקרא כג:ב( שכותב שחלק ממצות "מקרא קודש" שנאמר לגבי ימים טובים
הוא קריאת הלל בציבור ,וז"ל" :שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש
אותו כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית האלקים ביום מועד לקדש היום
בפרהסיא בתפילה והלל לא-ל בכסות נקיה ולעשותו אותו יום משתה וכו'".
ויוצא שלפי הרמב"ן קריאת הלל מהווה קיום בשמחת היום ובמצות "מקרא
65
קודש".
 2וכן כותב תר"י בברכות )ז :בדפי הרי"ף ד"ה בהלל(.
 3עיין בספר רסיסי לילה לרבי צדוק הכהן מלובלין )אות ח( שמסביר שאומרים שירה והלל
כאשר יש התגלות שכינה .רבי צדוק מסביר שאומרים הלל במועדים ובשעת ניסים מפני שדוקא
אז יש ריבוי בהתגלות שכינה .הבנה זו עולה עם דברי הרמב"ן שמקשר בין קריאת הלל ושמחה,
שהרי ברור שיש קשר בין שמחה וגילוי שכינה כמו שחז"ל אומרים בגמ' בפסחים )קיז (.ש"אין
השכינה שורה ...אלא מתוך דבר שמחה של מצוה" ,ואכמ"ל.
 4יש לעיין אם לפי הרמב"ן הלל מהווה ביטוי לשמחת החג או שהלל מוסיף ומרבה את
השמחה .הגרי"ד הניח שמצות שמחת יו"ט מתקיימת בלב ,והפעולות החיצוניות שהאדם עושה
כגון אכילת בשר ,שתיית יין ,וכד' באות לעורר התחושה של שמחה פנימית )עיין בזה
בשיעורים לזכר אבא מרי ז"ל חלק ב עמ' רג-רו בהוצאת מוסד הרב קוק( .לפי"ז יתכן שקריאת
הלל באה לעורר שמחה פנימית ,אך גם יתכן שהיא באה כביטוי לשמחה שהאדם מרגיש בזמנים
אלו ,וצ"ע בזה.
 5בעקרון ניתן לחלק בין הקיום של "שמחת היום" לעומת הקיום של "מקרא קודש" אך
לענינינו אני מניח שיש קשר בין הדברים.
 6כפי שנזכיר לקמן ,הרמב"ן מגביל הבנה זו של הלל כקיום של שמחת היום להלל במועדים,
אך הלל בחנוכה ובימים שאין היחיד גומר את הלל שונה באופיו .אך מסברא יתכן שהלל תמיד
מהווה קיום בשמחת היום ,ונדון בזה בהמשך.

בענין אופי מצות קריאת הלל
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ויוצא שיש שלש הבנות בסיסיות לאופי הקיום של קריאת הלל .ניתן
להבין שהלל מהווה קיום ב"שבח והודאה" גרידא .לעומת זאת ניתן לומר שהלל
מהווה גם קיום בפירסומי ניסא ,או בשמחת היום וחיוב "מקראי קודש" .נעיין
בכמה נפקא מינות העולות מתוך ההבנות השונות של מצות קריאת הלל .נתחיל
בעיון בפרטי החיוב של קריאת הלל ,ונעבור משם לעסוק בפרטי מעשה קריאת
הלל .נסיים בעיון בדיון בזמנים השונים שאומרים הלל ובאפשרות לחלק בין
7
אופי קריאת הלל בזמנים אלו ,ובאפשרות שיתכן שיש כמה דינים בקריאת הלל.

 
 
יש לעיין בכמה מדיני קריאת הלל שקשורים להבנות השונות באופי
מצות קריאת הלל.
 
נחלקו הראשונים אם החיוב לקרוא הלל הוא מדאורייתא או מדרבנן.
רוב הראשונים שסוברים שהוא חיוב מדאורייתא מוצאים מקור למצוה זו
בפסוקים 8.ועיין בסמ"ק )קמו( שמזכיר את הפסוק בדברים )י:כא( כמקור לחיוב
קריאת הלל ,וז"ל הפסוק" :הוא תהלתך והוא אלקיך אשר עשה אתך את הגדלת
ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך" .אך עיין במדרש שמובא בספר תורה שלמה
)שמות יב:יד אות רפז*( שמפרש את הפסוק )שם( שמגדיר פסח כ"חג לה'".
וז"ל המדרש" :חג לה' מלמד שטעון שירה וכן הוא אומר השיר ]יהיה לכם[
כליל התקדש החג ,וכן כל יום שקרוי חג טעון שירה וכו'" .לפי מדרש זה החיוב
לומר הלל נלמד מכך שכל "חג" טעון "שירה" .ועיין בספר מעשה ניסים )א(
 7יש להעיר שקשה להוכיח את אופי קריאת הלל מתוך תוכן הפסוקים שקוראים בהלל .שהרי
אף שרוב הפסוקים מדגישים הענין של "הלל והודאה" יש פסוקים שמדגישים גם פירסום הנס.
וכך לדוגמא במזמור "בצאת ישראל ממצרים" )תהלים קיד( שמתאר ומפרסם את הנסים של
יציאת מצרים ,וכך בפסוק )תהלים קיח:יז( "לא אמות כי אחיה ואספר מעשה י-ה" שמתאר
האדם שמפרסם ומספר מעשי ה' ברבים .כמו כן ,יש פסוקים שמדגישים את הענין של
"שמחה" ,וכך בפסוק )תהלים קיח:כד( "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" .ויוצא שקשה
להוכיח אופי הדין של קריאת הלל מתוכן הפסוקים.
 8יש ראשונים שלמדו שהחיוב לקרוא הלל הוא חיוב דאורייתא אך שהוא נלמד מהלכה למשה
מסיני ולכן אין לו מקור מפורש בפסוקים.
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לרב אברהם בן הרמב"ם שמביא שרב דניאל הבבלי סובר שהמקור לחיוב קריאת
הלל הוא הפסוק בויקרא )יח:כא( "ולא תחלל את שם אלקיך" ,וז"ל" :ולפיכך
אמרו ז"ל שהלל בימי חנוכה דאורייתא ,לא שימי חנוכה כתובים בתורה .ומצות
פרסומי ניסא סמוכה היא על אומרו ית' )ס"פ אחרי( ולא תחלל את שם אלקיך
ואמרו בפירושו )ת"כ אמור פ"ג( ממשמע שנאמר לא תחלל אמור ַק ֵדש ולפיכך
נתחייבנו לפרסם הנסים בכל מקום שנעשו בו" .ויוצא שהראשונים הסוברים
שחיוב קריאת הלל הוא מדאורייתא מביאים מקורות שונים לכך.
יש לתלות שאלת מקור חיוב קריאת הלל בחקירתנו .אם הלל מהווה
קיום בפירוסמי ניסא ,מסתבר לומר כמו רב דניאל הבבלי ,שחיוב זה נלמד
מהפסוק שדן באיסור חילול ה' ובמצות קידוש ה' ,כפי שהוא כותב בפירוש .אם
החיוב של קריאת הלל מהווה חיוב כללי של "שבח והודאה" ,מסתבר שלומדים
חיוב זה מהפסוק של "הוא תהלתך" שמתייחס לחיוב כללי לשבח את ה' .ועיין
ברס"ג )שם( שפירש את הפסוק ,וז"ל" :תהלתך ,לו תשבח" 9.אם הלל מהווה
קיום בשמחת החג ,מסתבר ללמוד חיוב זה מהמדרש שדורש שכל "חג לה'" טעון
שירה כ"ליל התקדש חג".
 
המשנה בסוכה )לח (.אומרת שאיש השומע הלל מאישה אינו יוצא ידי
חובתו ,והאיש חייב לענות אחרי האישה מלה במלה על מנת לצאת ידי חובה.
רש"י )ד"ה מקרין( מסביר שנשים פטורות מקריאת הלל ,וממילא אי אפשר להן
להוציא אנשים ידי חובתם .ועיין בתוס' )שם ד"ה מי( שכותב ,וז"ל" :משמע
כאן דאשה פטורה מהלל דסוכות וכן דעצרת וטעמא משום דמצוה דהזמן גרמא
היא אע"ג דבהלל דלילי פסחים משמע בפרק ערבי פסחים )דף קח (.דמחייבי
בד' כוסות ומסתמא לא תיקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל ואגדה שאני
הלל דפסח דעל הנס בא ואף הן היו באותו הנס אבל כאן לא על הנס אמור".
ויוצא שלפי התוס' אף שנשים פטורות מקריאת הלל במועדים ,הן חייבות
בקריאת הלל בליל הפסח שבא "על הנס" .דעה זו מניחה לכאורה שיש שני סוגי
הלל ,הלל של מועדים והלל שבא לפרסם הנס .לפי"ז מסתבר לומר שנשים
 9עיין גם ברמב"ן )שם( שכותב ,וז"ל" :וטעם 'הוא תהלתך והוא אלקיך' ,הוא יהיה תהלתך,
שתתן כל תהלתך אליו ,ואותו תהלל תמיד וכבודו לאחר לא תתן וכו'" .לפי הרמב"ן שהפסוק
עוסק במהלל "תמיד" ,קשה לומר שזה מתכוון לחיוב הלל ,שהרי אסור לומר הלל בכל יום.
ועיין בזה בהמשך בהערה .27
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חייבות רק בהלל שמהווה קיום ב"פירסומי ניסא" ולא בהלל שהוא מדין שמחת
המועד.
יש לתלות שאלה זו בחקירתנו .אם הלל מהווה קיום בפירסומי ניסא,
מסתבר לחייב נשים בקריאת הלל אף שהיא מצות עשה שהזמן גרמא מפני
ש"אף הן היו באותו הנס" 10.אם הלל מהווה קיום במצות שמחת המועד,
מסתבר לפטור נשים מקריאת הלל 11.אם הלל מהווה קיום בהלל והודאה לה',
יש לעיין אם נשים פטורות מפני שקריאת הלל היא מצות עשה שהזמן גרמא או
שהן חייבות מדין "אף הן היו באותו הנס" ,למרות שחיוב הלל אינו המהווה
קיום בפירסום הנס ורק בא כשבח על הנס.
 
12

נחלקו הפוסקים אם אבל בתוך שבעה חייב בקריאת הלל בחנוכה.
מסברא יש לחייב אבל בקריאת הלל שהרי אבל חייב בכל מצוות התורה ,וכן
פוסק השו"ע הרב )או"ח קלא:ה( .אך עיין בפ"ת ביו"ד )שעו:ב( שמביא פוסקים
שסוברים שאבל אינו קורא הלל מפני שכתוב בו "זה היום עשה ה' נגילה
ונשמחה בו" ,ואבל אסור בשמחה 13.ויש לתלות שאלה זו בחקירתנו .אם הלל
מהווה קיום בשמחה יש מקום לפטור אבל מקריאת הלל ,כדעות המובאות
בפ"ת .אך אם הלל מהווה קיום בשבח והודאה לה' או בפירסומי ניסא ,יתכן
שאבל חייב בקריאת הלל כמו בשאר מצוות התורה.
 10תוס' במגילה )ד .ד"ה שאף הן( מקשים מדוע יש צורך ללימוד לחייב נשים במצות מצה ,הרי
אף הן היו באותו הנס .תוס' מניחים שבעקרון דין אף הן היו באותו הנס יכול לחייב נשים
במצות מצה ,אך העירוני ר' נח גולדשטיין שהגרי"ד באגרותיו )הל' חנוכה ד:ט אות ג'( הסביר
שדין "אף הן היו באותו הנס" אינו יכול לחייב נשים במצוות שיש בהן איזה קשר לנס ,ורק יכול
לחייב נשים במצוות שכל מהותן הן פירסום הנס ,ע"ש.
 11בהנחה שנשים פטורות משמחת הרגל .ועיין בגמ' ברה"ש )ו (:שנחלקו אביי ורבי זירא אם
אישה חייבת בשמחת הרגל או שיש חיוב על בעלה לשמחה אך היא אינה חייבת במצוה זו,
ועיין שם בראשונים ,ואכמ"ל.
 12שאלה זו אינו עולה בנוגע להלל של רגלים שהרי רגלים מפסיקים אבילות.
 13בנוסף לשאלה אם אבל חייב בקריאת הלל יש גם שאלה אם ראוי לקרוא הלל בבית האבל,
שיתכן שזה כלועג לרש שאומרים "לא המתים יהללו י-ה" ,ועיין בזה ברוקח )שטז( .בנוסף ,אף
אם קוראים הלל בבית האבל יש שאלה אם האבל עצמו ישמש כש"ץ בשעת קריאתה ,ואכמ"ל.
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יש לעיין בכמה מדיני מעשה קריאת הלל הנוגעים לאופי מצות
קריאתו.
 
המשנה במגילה )כ (:אומרת שניתן לקרא הלל במשך כל היום .הגמ'
)שם( מביאה שתי מקורות לכך מפסוקים בתהלים .המקור הראשון הוא הפסוק
בתהלים )קיג:ג( "ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'" ,והמקור השני הוא
הפסוק )שם קיח:כד( "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" .ויש להעיר
שפסוקים אלו לכאורה מדגישים פנים שונות של קיום קריאת ההלל .הפסוק
הראשון" ,זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו" מדגיש הקיום של שמחה שיש
בקריאת הלל .ואילו הפסוק השני" ,ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'"
מדגיש את הקיום של שבח והודאה ,ואולי אף את הקיום של פירסום הנס ,שיש
14
בקריאתו.
 
כאמור הגמ' בברכות )יד (.דנה בהיתר להפסיק באמצע קריאת הלל,
ומעלה הו"א שאין להפסיק כלל באמצע פרקי הלל מפני שיש בהלל קיום של
"פירסומי ניסא" .מפשטות הגמ' נראה שהו"א זו נשללה ושמותר להפסיק
באמצע הפרק לצורך שאלת שלום וכדו' ,כמו בקריאת שמע .אך הגמ' אומרת
שלפי רבה בימים שיש חיוב לקרא את ההלל אסור להפסיק כלל באמצע הפרק.
ועיין בתר"י )ז :בדפי הרי"ף ד"ה אמר( שמסביר מדוע הלל חמור מקריאת שמע,
וז"ל" :ורבא 15חולק על דברי ר' חייא ואומר דבאמצע הפרק לעולם אינו פוסק
ואפי' בפני היראה ...ואע"פ שפוסק באמצע ק"ש אינו פוסק בהלל שאינו פוסק
בשבחו של מקום" .ועיין במאירי )שם ד"ה מגלה דינה( שמביא דעה זו ומדמה
קריאת הלל לתפילה שלעולם לא מפסיקים בו ,וז"ל" :ויש מפרשים אינו פוסק
כלל מפני שהוא שבח והודאה ודומה לתפלה ולא שנון כק"ש".
 14שוב ראיתי שכך מובא בשם הגרי"ד בספר דברי הרב )עמ' קנ( .ויש להעיר שבליל הסדר
קוראים הלל בלילה ,ויתכן שיש לקריאה זו אופי שונה ,ועיין בזה לקמן.
 15רבינו יונה גורס "רבא" במקום "רבה".
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יש לתלות שאלת היתר להפסיק באמצע קריאת הלל בחקירתנו .אם
הלל מהווה קיום של פירסומי ניסא או של שמחת היום מסתבר שמותר
להפסיק באמצע קריאתו .אך אם הלל מהווה קיום של שבח והודאה לה' ,ואם
נניח שחיוב זה של שבח דומה באופיו לתפילה ,יתכן שאסור להפסיק כלל
16
באמצע קריאת הלל כמו באמצע תפילה.
 
הראשונים כותבים שיש לעמוד בשעת קריאת הלל ,והם מביאים
מקורות שונים לכך .השבלי הלקט )קעג( מביא סברא לחייב עמידה בשם
אחיו הרב בנימין ,וז"ל" :לפי שההלל עדות שבחו של מקום ונפלאותיו ונסיו
שעשה לנו ומצות עדות בעמידה ]שנאמר ועמדו שני האנשים ובעדים הכתוב
מדבר" [.השבלי הלקט )קצח( מביא גם שהחיוב לעמוד בשעת הלל נלמד
מכך שהלויים עמדו בשעת השיר של הקרבנות ,וז"ל" :הלל גמרי' לה משיר
הנאמר על הקרבן דכתיב ויאמר דוד להעמיד משוררים וגו'" .ויתכן לומר על
פי המאירי שמשווה בין האיסור להפסיק בתפילה לאיסור להפסיק בקריאת
הלל ,שהחיוב לעמוד בשעת קריאת הלל נובע מכך שהלל הוא כתפילה
שטעונה עמידה.
יש לתלות שאלה זו בחקירתנו .אם הלל מהווה קיום בפירוסמי ניסא,
מסתבר לעמוד בשעת קריאתו מפני סברתו של הרב בנימין ,שהלל הוא כעין
עדות שנאמר בעמידה ,וז"ל" :לפי שההלל עדות שבחו של מקום ונפלאותיו
ונסיו שעשה לנו ומצות עדות בעמידה" .אם הלל מהווה קיום בשבח והודאה
לה' ,ונניח שקיום זה דומה לתפילה ,מסתבר לחייב לעמוד בשעת קריאתו כמו
בתפילה .אך אם הלל מהווה קיום בשמחת היום ,יש לומר שחייבים לעמוד
בשעת קריאתו כמו שעמדו בשעת שירה על קרבן ,שהרי שירה על קרבן מהווה
קיום בשמחה כמו שכתוב בתורה )במדבר י:י( ,וז"ל הפסוק" :ביום שמחתכם
 16יש להעיר שלפי"ז יתכן ששאלת אופי הקיום של קריאת הלל שנוי במחלקות האמוראים,
שהרי בתחילת הגמ' כתוב שהלל מוגדר כ"פירוסמי ניסא" ושמותר להפסיק באמצע קריאתו.
אך לפי רבא יתכן שהלל מהווה קיום בשבח והודאה ולכן אסור להפסיק בקריאתו כלל כמו
בתפילה) .כאמור הקושי בהצעה זו היא שהמ"ד שהלל מהווה קיום בפירסומי ניסא לכאורה
מסכים לכך שהלל מהווה קיום גם בשבח והודאה ,ואם כן מדוע מותר להפסיק באמצע
קריאתו .וצ"ל שעיקר הקיום של קריאת הלל הוא מדין פירסומי ניסא ולכן מותר להפסיק
באמצע קריאתו ,ויתכן שהקיום של פירסומי ניסא הוא בעיקרו קיום של קידוש השם ,וצ"ע
בזה(.
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ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על עלתיכם ועל זבחי
שלמיכם".
 
יש לעיין אם יש צורך מיוחד לכוון בשעת קריאת הלל .ועיין בספר
עמק ברכה )עמ' ט( שמביא דברי תלמידי רבינו יונה בברכות )ו .בדפי הרי"ף
ד"ה אמנם( המפורסמים שלומדים שהמחלוקת אם מצות צריכות כוונה מוגבלת
ל"דבר שיש בו מעשה שהמעשה הוא במקום כוונה" אך "במצות שתלויות
באמירה בלבד ודאי צרכיה כוונה שהאמירה היא בלב וכשאינו מכוין באמירה
ואינו עושה מעשה נמצא כמי שלא עשה שום דבר מהמצוה" .העמק ברכה
מזכיר שהלחם משנה בהלכות מגילה )ב:ה( מקשה על שיטה זו מהגמ' בברכות
)יג (.שאומרת שאם מצוות אינן צריכות כוונה ,יוצאים ידי חובת מצות קריאת
שמע בלי כוונה ,אף שאין בקריאת שמע שום "מעשה" .העמק ברכה מתרץ שיש
לחלק בין קריאת שמע ,שעיקר מצותה היא "קריאת הפרשה" שהיא בעצם
מעשה קריאה ,לעומת אמירת ברכות "דעיקר ענינם היא אמירת הודאה ,וזה תלוי
18 17
בלב ,ובלי כוונה אין כאן אמירת הודאה כלל".
לפי"ז יוצא ששאלת הצורך לכוונה בקריאת הלל ,אף למ"ד מצוות אינן
צריכות כוונה ,תלויה בחקירתנו .אם הלל מהווה קיום של הלל והודאה ,שעיקר
קיומה בלב ,מסתבר לומר שלפי שיטת תלמידי רבינו יונה צריכים לכוון
בקריאתה .אך אם הלל מהווה קיום בשמחה או בפירסומי ניסא ,מסתבר שלמ"ד
19
מצוות אינן צריכות כוונה אין צורך לכוון בקריאתו.

 17לכאורה קשה לומר כן שהרי יש קיום של קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע ,וקריאה
בלא כוונה אינה מהווה קיום של קבלת עול מלכות שמים ,וצ"ע בדבריו.
 18העמק ברכה ממשיך לדון בשיטת המגיד משנה בהלכות מגילה )שם( שמחדש שלכו"ע צריך
כוונה לצאת ידי חובת קריאת המגילה ,ומסביר שמצות קריאת המגילה אינה רק מצוה של
"קריאה" אלא יש בה גם קיום של "הלל והודאה ",ולכן אף שמצד הקריאה ,למ"ד מצוות אינן
צריכות כוונה ,יוצאים בלי כוונה ,אך מצד הקיום של הלל והודאה שיש בקריאת המגילה
חייבים לכוון בקריאתה ,וז"ל" :וע"כ הכל מודים בקריאת המגילה דצריך כוונה ,משום דין
אמירה שבה דאין אמירת הודאה והלל אלא בלב".
 19אלא כן נניח שמצות שמחה תלויה דוקא בלב ,ואכמ"ל.
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יש לעיין אם יש צורך מיוחד להבין את הפסוקים של הלל או שיוצא
ידי חובה אף אם אינו מבין מה שאומר .המ"ב )סב:ב( מניח שהקורא הלל
בעברית יוצא ידי חובתו אע"פ שאינו מבין מה שאומר ,כמו בשאר חלקי
התפילה .אך יש מקום לחלק בין הלל לשאר התפילה ולומר שבהלל חייבים
להבין את משמעות הפסוקים .ויש לתלות שאלה זו בחקירתנו .אם הלל מהווה
קיום בפירסומי ניסא ,מסתבר שאין צורך להבין את כל מה שאומר ,שהרי הגמ'
במגילה )יח (.אומרת שהלועז ששמע את המגילה באשורית יצא אע"פ שאינו
מבין ,שהרי יש בקריאה זו "מצות קריאה ופירסומי ניסא" .אך אם הלל מהווה
קיום בשבח והודאה לה' יתכן שאין משמעות לשבח והודאה אם אינו מבין מה
20
שאומר.
 
נחלקו המפרשים אם ניתן לקרא הלל ביחיד או שחייבים לקראו
בציבור .הגמ' בערכין )י (.מזכירה הימים "שהיחיד גומר בהן את ההלל",
ובפשטות נראה שבימים אלו חיוב קריאת הלל אינו קשור לקריאה בציבור
דוקא .אך יש גאונים שלמדו שאין לקרא הלל ביחידות ,ואף בימים ש"היחיד
גומר את הלל" ,וכן סובר רב פלטוי גאון שמבוא ברי"ץ גיאות )חלק ב עמ' ג(.
הרוב המוחלט של הגאונים והראשונים שוללים דעה זו לגמרי ,אך הראב"ן
בספר המנהיג )הלל לב( מביא שלפי רב האי גאון ,אף שיחיד חייב לקרוא את
ההלל בימים אלו ,אינו מברך על קריאתו .גם דעה זו נשללה להלכה ,אך הרמ"א
באו"ח )תכב:ב( פוסק שלכתחילה עדיף שאדם שקורא את ההלל ביחידות יחפש
עוד שני אנשים כדי שהם יענו אחריו לפסוקי "הודו לה' כי טוב" וכו' .ועיין
21
במ"ב )שם יח( שכותב שדבר זה נכון אף בימים שהיחיד גומר בהם את ההלל.
יש לעיין מדוע יש צורך לקרוא את ההלל בציבור או לפחות להצריך לקראו לפני
 20אם הלל מהווה קיום של שמחת היום ,יש לעיין אם יש משמעות לקריאתו אם אינו מבין מה
שאומר.
 21הרמ"א מתייחס לקריאת הלל בר"ח ,ובקריאה זו הרבה ראשונים סוברים שאין לברך על
קריאתו ביחידות ולכן פשוט יותר להצריך קריאה לפני שני אנשים אחרים לקיים במקצת הצורך
לקריאה בציבור .והעירני ר' נח גולדשטיין שמפורש בראבי"ה )ג:תתעט( שתמיד עדיף לומר
הלל בציבור מפני הקיום של ברוב עם וכדי שיענו אחריו ב"הודו לה'".
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שני אנשים אחרים ,ויש לתלות שאלה זו בחקירתנו .אם הלל מהווה קיום בשבח
והודאה או בשמחת היום ,לכאורה אין צורך לקראו בציבור דוקא .אך אם הלל
מהווה קיום של פירסום הנס יש מקום לומר שלכתחילה צריכים לקוראו בציבור
22
או לפחות לפני שנים.
 
הירושלמי בפסחים )ה:ז( מספר על חזן שעבר לפני התיבה לקריאת ההלל,
ואמר לציבור לענות אחריו .הירושלמי אומר שחשבו שהחזן אמר כן מפני שהיה לו
נוסח אחר של הלל ,ורבי מנא הסביר שאף שהיה לחזן אותו הנוסח הוא ביקש
מהציבור לענות אחריו ,ונחלקו המפרשים בכוונתו של החזן בכך .הפנ"מ )שם(
כותב ,וז"ל" :ולפי דניסא הוה רב שמפורש בו יציאת מצרים ולחבב נס הגדול בגין
כן אמר לו ענון בתריי מה דאנא אמר ולא יקראו אותו במהירות ובמרוצה" .ועיין
בקרבן העדה )שם( שמסביר ,וז"ל" :ודקאמר להם ענו אחרי מפני שהיה הנס גדול
ולפיכך אמר להם ענו אחרי כדי שיאמרו קול אחד א"נ עם רב היו שם והיו בהם עמי
הארץ ולא ידעו אפילו בהלל דידן" .ויוצא שלפי הפנ"מ יש צורך לקרוא הלל
בנעימה ולא במהירות ובמרוצה ,ולפי הדעה הראשונה בקרבן העדה יש צורך
שהציבור יקרא הלל בקול אחד .הלכה זו אינה מוזכרת בבבלי או בראשונים ,ומתוך
23
כך נראה שלהלכה אין צורך לקרא הלל באופן מיוחד.
יש לתלות שאלה זו בחקירתנו .אם הלל מהווה קיום בפירסומי ניסא ,יתכן
שיש ענין לקרא הלל בנעימה או בקול אחד כדי לפרסם את הנס באופן ברור 24.אך
 22אך כמובן שאין זה מוכרח שהרי אנן קיי"ל שניתן לקרוא את המגילה בזמנה ביחיד ,ויוצא
ששייך פירוסמי ניסא אף ביחיד .ועיין בגמ' בשבת )כד (.שאומרת שיש קיום של "פירסומי
ניסא" בהזכרת "על הנסים" בתפילה ובברכת המזון .דין זה נוהג אף אם מתפלל או מברך
ביחידות ,ויוצא ששייך פיסומי ניסא אף ביחיד )אף שברור שיש יותר פירוסי ניסא ברבים( .אך
העירני ר' נח גולדשטיין שמרש"י במגילה )ה .ד"ה בזמנה ,שלא בזמנה( נראה שאין קיום של
פירסומי ניסא ביחיד ,ואכמ"ל.
 23שוב הערוני שבמסכת סופרים )כ:ט( מובא שיש לקרא הלל "בנעימה" .דבר זה עולה עם
הבנת הירושלמי ,ושמעתי שהגר"א נהג לשיר כל ההלל בקול רם ,אך לא מצאתי מנהג זה מובא
בספר מעשה רב.
 24שוב הערוני ר' נח גולדשטיין ,שאף שדבר זה נראה מסברא ,הפנ"מ מפרש שבמקרה
בירושלמי קראו הלל מפני ירידת גשמים ,ולפי"ז קשה לומר שהלל זה נאמר בתורת פירסומי
ניסא ולא בתורת שבח והודאה.
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אם הלל מהווה קיום בהלל והודאה או בשמחה יתכן שאין צורך לקראו באופן
25
מיוחד.
 
המשנה בסוכה )לח (.אומרת שהיו מקומות שנהגו לברך לאחר קריאת
הלל ,והיו מקומות שלא נהגו כן .נחלקו הגאונים והראשונים בנוסח הברכה
שלאחר הלל .לפי סידור רב סעדיה גאון )עמ' קמח( הברכה מתמקדת בשבח
לה' ,וז"ל גירסתו" :יהללוך ה' אלקינו עמנו כל מעשיך וחסידיך ...ברנה יודו
ויברכו ושבחו ויפארו וירוממו את שמך כי לך טוב להודות וכו'" .אך לפי סדר
רב עמרם גאון )סדר ראש חודש עמ' קל( מזכירים גם את הנסים שה' עשה עמנו,
וז"ל" :יהללוך מעשיך ישבחוך עמוסיך יודוך חוסיך כפי גודל ניסך וכו'" .ויש
לתלות נוסח הברכה בחקירתנו .אם הלל מהווה קיום בשבח והודאה ,מסתבר
שיש להזכיר רק מושגים אלו בנוסח הברכה ואין צורך להזכיר את הנסים .אך אם
הלל מהווה קיום גם בפירסום הנס ,מסתבר שיש להזכיר הנסים בנוסח הברכה
27 26
שלאחריה.
 25כמובן שאין זה מוכרח שיתכן שאף מצד שבח והודאה יש ענין לשבח באופן מיוחד.
 26כמובן שאין הכרח לפרש לפי רב עמרם גאון שהלל הוא דין בפירסומי ניסא ,שיתכן
שמזכירים הנס רק מדין שבח והודאה ,אך מסתבר שיש להזכיר את הנס אם הלל הוא דין
בפירסומי ניסא.
27

 

יש להעלות עוד נפק"מ מדיני קריאת הלל שאולי קשורה לאופיו של החיוב .הגמ' בשבת )קיח(:
אומרת שאין לקרא הלל בכל יום ,וז"ל" :ואמר מר הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף",
ויש לעיין מדוע .רש"י )שם ד"ה הרי( מפרש ,וז"ל" :וזה הקוראה תמיד בלא עתה אינו אלא
כמזמר שיר ומתלוצץ" .אך עיין ברבינו ירוחם )נתיב יא חלק ב( שמפרש ,וז"ל" :כי לא נתקן
אלא להודאת נס" .ויש לומר שאם הלל מהווה קיום שבח והודאה יש לומר כרש"י שזה נראה
כאילו מתלוצץ אם משבח בכל יום .אך לפי רבינו ירוחם נראה שהלל מהווה קיום בפירסום הנס
ואין לקראו בכל יום שזה גורע מהכח של הפירסום ,שהרי רק מפרסמים דברים מיוחדים בזמנים
מיוחדים ואם מפרסמים הדבר תמיד זה גורע מחשיבותו של הנס.
)יש להעיר שלא ברור לפי הסברים אלו מדוע האומר הלל בכל יום "מחרף ומגדף" .ועיין
בליקוטי רבינו בצלאל אשכנזי שמפרש ,וז"ל" :פירוש דדבר שאומר בכל יום אין אדם יכול
לכוין דעתו ,ואתי למימר 'כל אשר חפץ עשה עצביהם' ,דסמך עצביהם בהדי עשה בלא הפסק,
ומשמע ח"ו שהש"י עם עצביהם .זה העתיקי בשם ר' אלעזר בר שלמה ז"ל" .לפי דבריו האומר
הלל בכל יום יבא לידי חירוף ממש .אם לא נקבל הסבר זה יש לומר שזה "כאלו מחרף ומגדף".
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חקרנו אם קריאת הלל מהווה קיום בשבח והודאה לה' או שיש גם
קיום של פירסומי ניסא או שמחת המועד בקריאתו .הזכרנו שיתכן שיש לחלק
בין אופי קריאת הלל בזמנים שונים ,ויש לעיין באופי הקיום של קריאת הלל
בזמנים שונים על מנת לעמוד על אופיין.
הגמ' בערכין )י (:דנה בימים שחייבים לקרוא הלל ואומרת שקוראים
הלל בימים שנקראו "מועד" ושנאסרו בעשיית מלאכה .הגמ' מקשה שלפי"ז אין
לומר הלל בחנוכה שאין בו תנאים אלו ,והגמ' מתרצת שאומרים הלל בחנוכה
"משום ניסא" .ההו"א בגמ' להגביל קריאת הלל לימים שנקראים "מועד"
ושנאסרו במלאכה מובן יותר לפי ההבנה שהלל מהווה ביטוי לשמחת היום
וקיום במצות "מקראי קודש" ,שהרי יתכן שמצות שמחה ודין מקראי קודש
מוגבלים לימים אלו .למסקנת הגמ' קוראים הלל בחנוכה "משום ניסא" ,ויש
לעיין אם הגמ' שינתה את הבנתה של האופי מצות קריאת הלל למסקנה.
ניתן לומר שלמסקנת הגמ' שוללים את ההו"א לגמרי ,ושהמחייב של
קריאת הלל הוא החיוב הכללי "להודות והלל לה'" ,או זה חיוב מדין פירסום
הנס ,ולכן חייבים לקרוא הלל בחנוכה למרות שאינה נקראת "מועד" ואינה
אסורה במלאכה .לעומת זאת ניתן להבין שאף למסקנת הגמ' מקבלים את
ההבנה של ההו"א ,שהלל מהווה קיום בשמחת היום ,אך למסקנה קוראים הלל
אף בחנוכה ובימים שאין בהם מצוה מדאורייתא של שמחה וחיוב של "מקראי
קודש" ,מפני שאף בימים אלו יש קיום או חיוב של שמחה שמחייב קריאת הלל.
לעומת הבנות אלו יש להציע שלמסקנת הגמ' יש שני ערוצים בקריאת
הלל .א' ,הלל של מועדים שמהווה קיום בשמחת היום ודין "מקראי קודש".
ב' ,הלל על הנס שמהווה קיום בשבח ופירסום הנס .וכך מסתבר לומר לפי
הרמב"ן בסה"מ )שם( שסובר שיש חיוב מדאורייתא לקרוא הלל ברגלים אך
בחנוכה חיוב קריאתו הוא רק מדרבנן .הרמב"ן התקשה בגמ' בברכות )יד(.
שאומרת בפירוש שהחיוב לקרוא הלל הוא רק חיוב מדרבנן ,ומפרש שהגמ' דנה
רק בהלל בחנוכה .לפי"ז מסתבר לומר שקביעת הגמ' בברכות )שם( ,שהלל
ויתכן שזה כן מפני זה הופך את הלל ל"מצות אנשים מלומדה" ,שאי אפשר לכוון בקריאתו בכל
יום ,וזה הופך הלל לכעין "שקר" ,שהרי מהללים ולא מתכוונים למה שאומרים .ומפני
ש"חותמו של הקב"ה אמת" כל "שקר" מתנגד להקב"ה ונחשב לחירוף וגידוף(.
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מהווה קיום בפירוסמי ניסא ,תקפה רק בנוגע להלל של חנוכה ,אך הלל של
המועדים מהווה חיוב של שמחת החג.
אך עיין ברשב"ם בפסחים )קטז :ד"ה ה"ג( שגורס אחרת בגמ' )שם
קיז (.ומכניס את החיוב של קריאת הלל ברגלים לתוך תקנת הנביאים לקרא הלל
על גאולה מצרות .וז"ל הגמ' לפי גירסת הרשב"ם" :על כל פרק ופרק ועל כל
רגל ורגל ועל כל צרה וצרה" 28.לפי הרשב"ם הגמ' כוללת החיוב לקרוא הלל
במועדים ועל הנס ביחד ,ולפי"ז יתכן לומר שיש קשר בין אופי הקיום של
קריאת הלל ברגלים ועל הנס ,ואין לחלק בין אופי קריאת הלל בזמנים שונים.
ויוצא שיתכן שנחלקו הראשונים אם יש לחלק בין אופי קריאת הלל
בזמנים שונים או שיש לקריאת הלל אופי אחיד .נעיין בחיוב קריאת הלל בזמנים
שונים לנסות לעמוד על אופיין.
 
הגמ' בשבת )כב (:אומרת שחז"ל תיקנו שימי חנוכה יהיו "ימים טובים
בהלל והודאה" .ויש לעיין מהו אופי הקיום של קריאת הלל בחנוכה .בפשטות
נראה שהלל בחנוכה מהווה קיום של שבח והודאה לה' 29.אך כאמור לפי הבנת
הרמב"ן בסה"מ )שורש א( על פי הגמ' בברכות )יד (.נראה שהלל בחנוכה
30
מהווה קיום של פירסומי ניסא.
 28בגירסת הגמ' לפנינו המילים "על כל רגל ורגל" אינו מופיע .אך יש להעיר שהחיוב לומר הלל
"על כל פרק ופרק" אולי מתייחס להלל של מועדים ,ולפי"ז אף בלי גירסת הרשב"ם הגמ'
מקשרת בין חיוב הלל בזמנים אלו .ועיין במה שכתב בזה הגרי"ז בהל' חנוכה )ג:ו(.
 29נחלקו הראשונים בפירושו של מושג "הודאה" שנאמר בגמ' בשבת )שם( .רש"י )שם ד"ה
ה"ג( מפרש ש"הודאה" מתכוונת לחיוב לומר "על הנסים" בברכת הודאה בתפילה וברכת
המזון .אך עיין בספר משנת יעב"ץ )או"ח עג( שמציין שהפסקי ריא"ז לשבת מפרש ,וז"ל:
"ומודים על הנס בהדלקת הנר" .לפי"ז "הודאה" מתכוון להדלקת הנר .ויוצא שיש קיום של
הודאה בעצם ההדלקה .ועיין שם שטוען שהרמב"ם הבין כן ,ולכן הביא הדין של "על הנסים"
רק בהלכות תפילה ולא בהלכות חנוכה) .וכמדומני שראיתי דברים אלו גם משמו של הגרי"ד
אך כעת איני מוצא מקור הדברים (.ויתכן לומר שהרמב"ם סובר שלשון הגמ' של "הלל
והודאה" מתכוון לקריאת הלל ,אך יש שני קיומים בקריאת הלל .א'" ,הלל" .ב'" ,הודאה".
ויתכן ש"הלל" מתייחס לפירסום הנס ו"הודאה" מתייחס לחיוב לשבח ולהודות .ועיין בזה
בדברי העמק ברכה שנזכיר בהמשך ובהערה .44
 30עיין בעמק ברכה )עמ' קכג-ד( שלומד שהחיוב לקרוא הלל בחנוכה נוגע רק לנס הנצחון,
ושיש חיוב להלל מדין פירסום הנס .אך בנוגע לנס פח השמן ,אין חיוב לקרוא הלל שהרי אף
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ועיין ברמב"ם בהלכות החנוכה )ג:ג( שכותב ,וז"ל" :ומפני זה התקינו
חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו שתחלתן ליל חמשה ועשרים
בכסלו ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה
ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס" .לפי הרמב"ם ברור שמצות
הדלקת הנר היא "להראות ולגלות הנס" ,אך יש לעיין אם דברים אלו מוסבים
אף על ראשית דבריו ,כלומר שאף החיוב לקרא הלל נובע מחיוב "להראות
ולגלות הנס" .ועיין בספר כלי חמדה )קונטרס המילואים ,פרשת מקץ ,אות ב(
שמניח שלפי הרמב"ם ,הדלקת הנרות לבד ,ולא קריאת הלל ,מהווה קיום
בפירסום הנס ,ולכן לדעתו נשים חייבות בהדלקת הנרות מדין "אף הן היו באותו
הנס" אך פטורות מקריאת הלל ,וז"ל" :צ"ל מצד פירסומי ניסא תקנו חז"ל דגם
נשים חייבות בקריאת המגילה אע"ג דהוי מצ"ע שהזמ"ג ,ומעתה נראה דז"ד
בקריאת המגילה דליכא אלא קריאת המגילה תקנו חכמים שגם נשים יהי' חייבין
בהן מכח פירסומי ניסא ,משא"כ בחנוכה דיש בהם מצוה דנרות ולהלל ולהודות
וכיון דנרות לא הוי בכלל זמ"ג וחייבות בהם שוב יש בזה פירסומי ניסא וא"ח
בהלל משום דהוי זמ"ג" .הכלי חמדה סובר שנשים פטורות מקריאת הלל
בחנוכה מפני שחיוב קריאתו אינו קשור לפירסום הנס .הכלי חמדה מדייק כן גם
מכך שהרמב"ם )שם ג:ה( מגדיר הלל כ"מצוה מדברי סופרים" ,ואינו מזכיר
שיש בו קיום של פירסום הנס .לפי הבנה זו יוצא שהלל מהווה קיום רק ב"הלל
והודאה" ולא בפירסום הנס 31.כמובן שאין הכרח לומר כן ,ויתכן לפרש שלפי
הרמב"ם אף הלל מהווה קיום בפירסום הנס ,ולפי"ז מסתבר לחייב נשים בהלל
מדין "אף הן היו באותו הנס".
ויש להדגיש שהרמב"ם )שם ג:ג( מגדיר ימי חנוכה כ"ימי שמחה
והלל" .ראשונים אחרים אינם מזכירים שיש חיוב וקיום של שמחה בחנוכה,
למרות שברור שיש איסור של הספד ותענית בחנוכה כמו שמפורש בברייתא
שבנס זה רואים "גבורות ה" ,מפני שאין רואים "הטבות ה'" אין חיוב להלל .ולפי"ז מצות נר
חנוכה אינה מהווה קיום בהלל אלא בזכר לנס) .וע"ש שמסביר שברכת "שעשה ניסים" לא נתקן
על הנס של פח השמן אלא על הנצחון (.העמק ברכה מסביר ע"פ זה מדוע הגמ' בשבת )כא(:
מדגישה את הנס של פח השמן וב"על הנסים" אנו מדגישים את נס הנצחון .שהרי ב"על הנסים"
אנו משבחים ומהללים את ה' מפני הנצחון אך תקנת הדלקת נר חנוכה נתקנה כנגד נס פח השמן
ולכן הגמ' בשבת ששאלה "מאי חנוכה" מדגישה את הנס של פח השמן.
 31יש להעיר שאף אם אין בהלל משום פירסום הנס ,יש לעיין מדוע לא מחייבים נשים מדין
"אף הן היו באותו הנס" ,וצ"ל שחיוב זה נוהג רק כאשר המצוה בא לפרסם את הנס .ושוב
העירוני שכך כתוב באגרות הגרי"ד ,עיין לעיל בהערה  .10

בענין אופי מצות קריאת הלל

323

בגמ' בשבת )כא .(:ויש לומר לפי הרמב"ם שיתכן שהחיוב לקרא הלל בחנוכה
33 32
מהווה קיום בשמחת היום ,כעין דעת הרמב"ן באופי חיוב הלל במועדים.
 
הגמ' בתענית )כח (:מספרת שהמנהג בבבל היה לקרוא הלל בראש
חודש ,אך בארץ ישראל לא נהגו כן .נחלקו הראשונים אם יש לברך על הלל זו,
שהרי בדרך כלל אין מברכים על מנהג .לדעת רוב הראשונים אין מברכים על
קריאת הלל בר"ח ,וכן פוסק הרי"ף בשבת )יא ,(:הרמב"ם בהלכות חנוכה )ג:ז(,
וכך מובא בשם רש"י במחזור ויטרי )עמ'  .(192אך לדעת ר"ת בספר הישר )חלק
החידושים תקלז ,ובתוס' ברכות יד .ד"ה ימים( מברכים על קריאת הלל בר"ח.
יש לעיין במקור למנהג לקרוא את ההלל בראש חודש .המאירי בתענית
)שם ד"ה זהו( כותב ,וז"ל" :אבל הלל של ר"ח מנהג קבוע לכל בבבל כדי
שיתפרסם הדבר לכל שהוא ר"ח" .ועיין בשל"ה )מסכת תמיד ,נר מצוה ,אות צ
בהוצאה עוז והדר( שלומד שקוראים הלל בר"ח מדין זכר ליציאת מצרים ,שהרי
ע"י קביעת ראשי חדשים אנו יודעים מתי לחגוג המועדים שהם זכר ליציאת
מצרים .ועיין בספר נפש הרב )עמ' קצד( שמביא שהגר"מ טען שלדעת הרמב"ן,
יתכן שבמקדש היו קוראים הלל שלם על הקרבנות בראש חודש ,שהרי יש בר"ח
קדושת היום שמחייבת קרבן מוסף ,ור"ח איתקיש למועד בפסוק בבמדבר )י:י(,
וז"ל הפסוק" :ביום שמחתכם ומועדיכם ובראשי חדשיכם וכו'" .הגר"מ טען
שיתכן שהמנהג לקרא הלל בר"ח בגבולין הוא הרחבה מהחיוב דאורייתא לקרוא
הלל במקדש 34.ועיין באבודרהם )ראש חודש ד"ה אלקינו( שמסביר מדוע נהגו
 32הגמ' בשבת )שם( אומרת ש"קבעום ועאשום ימים טובים בהלל והודאה" .רוב הראשונים
כנראה פירשו שלשון "ימים טובים" מתייחס ל"הלל והודאה" ,כלומר שאלו ימים טובים בכך
שקוראים בהם הלל .אך שמעתי שהרמב"ם כנראה הבין שאלו שני דברים שונים ,ו"ימים
טובים" מתייחס לחיוב שמחה בחנוכה.
 33עיין במה שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו פרי צדיק )חנוכה ט( ,וז"ל" :גמרא לשנה
אחרת קבעום ועאשום ימים טובים בהלל והודאה .והוא שהיו"ט הוא רק לומר בהם הלל...
והיינו שע"י הנס היה בכח הכהנים הקדושים לעשות אותם כיו"ט לענין קריאת הלל אף דלא
איקרי מועד ולא נאסר במלאכה" .לפי"ז יתכן שהלל מהווה קיום של שמחת החג ,אף ששמחה
זו מוגבלת לקריאת הלל.
 34עיין במה שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו רסיסי לילה )אות ח( שאומרים הלל בר"ח
מפני שלעתיד הוא יהיה מועד ,וז"ל" :וזה ענין קדושת ר"ח שלא נזכר בתורה כלל כי לא הי' בו
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לומר המזמור של "ברכי נפשי" )תהלים קד( כשיר של יום לראש חודש ,וז"ל:
"שכתוב בו עשה ירח למועדים ויצירת בראשית" .לפי"ז יתכן שבחרו פרק זה
מפני שהוא מתאר נפלאות הבריאה כמו שכתוב שם )פסוק כד(" :מה רבו
מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך" ,וזו דרך להלל את ה' על
הבריאה .ויתכן שמשבחים ומודים על הבריאה כולה בר"ח מפני שהעולם נברא
36 35
בר"ח תשרי או בר"ח ניסן ,כמו שמבואר בגמ' ברה"ש )י.(:
ויש לתלות טעמים אלו לקריאת הלל בראש חודש באופי חיוב הלל
בכלל .אם הלל מהווה קיום בפירסום הנס ,יתכן לומר כמאירי שנהגו לקרוא הלל
כדי לפרסם שהיום הוא ר"ח 37.אם הלל מהווה קיום בשמחה יש לומר כגר"מ
שמפני שבמקדש היה חיוב לקרא הלל מדאורייתא בר"ח מפני קדושת היום
שמחייבת קרבנות מוסף ,ממילא נהגו לקרא הלל אף בגבולין .אם הלל מהווה
קיום בשבח והודאה לה' יתכן שקוראים הלל בר"ח מדין שבח על הבריאה.
 
המשנה בפסחים )קטז (:אומרת שקוראים הלל בליל הסדר ,ויש לעיין
מהו אופי קריאה זו .הרמב"ם בהלכות חנוכה )ג:ו( כותב שהלל הוא מצוה
מדברי סופרים .הראב"ד )שם( משיג ,וז"ל" :א"א ויש בהם עשה מדברי קבלה
השיר יהיה לכם כליל התקדש חג" .הגרי"ז בהלכות חנוכה )ג:ו( מסביר שלפי
התגלות שכינה בעבר רק לעתיד נא' והי' מדי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו יבוא וגו'" .ויש
להוסיף שקרבנות ר"ח מכפרין ,ויתכן שחלק משמחת היום נובע משמחת הכפרה ,ואכמ"ל.
 35יש להעיר שהגמ' אומרת רק ש"בתשרי נברא העולם" ולא מוזכר שהעולם נברא בר"ח דוקא.
אך התוס' בר"ה )ח .ד"ה לתקופות( הניחו שהעולם נברא בכ"ה אלול ,ואדם הראשון נברא
בר"ח תשרי .ועיין בפרקי דרבי אליעזר )פרק ח( שכתוב שהחמה והלבנה נבראו בכ"ח אלול,
ועיין בביאור רד"ל שמביא הרבה מקורות לתאריך המדוייק לבריאת העולם) .תודתי נתונה
להרב דוד בוכבינדר שהראה לי מקורות אלו(.
 36יש להעיר שההפטרה לשבת ר"ח היא מישעיהו )סו:כב( שבו כתוב" :כי כאשר השמים
החדשים והארץ החדשה אשר אני עשה עמדים לפני נאם ה' וכו'" .ויתכן שאנו קוראים הפטרה
זו בשבת ר"ח מפני שהיא מזכירה חידוש הבריאה ,והעולם או אדם הראשון נברא בר"ח) .עיין
בהערה הקודמת( .אך כמובן יתכן גם שקוראים הפטרה זו מפני שמוזכר בו ראש חודש ,וז"ל:
"והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו וגו'".
 37בהנחה שאם הלל מהווה קיום בפירסום הנס ,ניתן גם להשתמש בו לפרסם שהיום הוא ר"ח.
אך כמובן שאין זה מוכרח כלל ,וצ"ע .
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הראב"ד הלל בליל הסדר הוא מדין הלל על הנס ,ומציין להסבירו של רבינו האי
גאון שמובא בר"ן בפסחים )כו :בדפי הרי"ף ד"ה אבל( שאין לברך על הלל
בליל הסדר מפני שהוא נאמר בתורת "שירה" ולא בתורת "קריאה" .הגרי"ז
מסביר שמפני שקריאת הלל בליל הסדר היא מדין "שירה" ממילא אין מברכים
על קריאתו ,ומותר להפסיק באמצע קריאתו לאכילת מצה ,מרור ,וסעודת החג,
ולברכת המזון .ויש שהסבירו על פי זה מדוע קוראים הלל בליל הסדר בישיבה,
אף שבדרך כלל הלל נאמר בעמידה ,ומדוע קוראים אותו בלילה ,אף שבדרך
כלל הלל נאמר רק ביום.
לפי הבנתו של הגרי"ז בדברי רב האי גאון ,נראה שהלל בליל הסדר הוא
דין ב"הלל בשעת הנס" ,ויתכן שזה מהווה קיום בשבח והודאה לה' על הנס.
כמו כן יתכן שהלל בליל הסדר מהווה קיום בפירסומי ניסא ,וכך משמע בתוס'
בסוכה הנ"ל שכותבים שנשים חייבות בהלל בליל שהסדר "שאף הן היו באותו
הנס" .כמו כן יתכן שקריאת הלל בליל הסדר מהווה קיום בשמחת החג ודין
39
"מקראי קודש".

38

 
הגמ' במגילה )יד (.דנה במדוע לא תיקנו לקרא הלל בפורים .לפי דעה
אחת בגמ' אין אומרים הלל בפורים מפני שהנס של פורים התרחש בחוץ לארץ,
ואין אומרים שירה על נס שבחוץ לארץ .לפי דעה אחרת בגמ' אין קוראים הלל
 38כידוע נחלקו הראשונים אם יש חיוב תפילה מדאורייתא .הרמב"ם בסה"מ )מ"ע ה( מונה
תפילה כמצות עשה ,והרמב"ן בהשגותיו לסה"מ )שם( חולק וטוען שיתכן שחיוב התפילה הוא
רק מדרבנן ,ואפילו אם יש חיוב מדאורייתא להתפלל ,הוא מוגבל לתפילה בעת צרה .ועיין
בגרי"ז )שם( שמביא שיתכן שיש להגדיר הלל בשעת הנס כ"שירה" ,וזה בניגוד להלל של
מועדים שהוא מדין "קריאה" .ולפי"ז יש הקבלה מסוימת בין תפילה בעת צרה להלל בשעת
הנס ,שבשני מקרים אלו האדם מתייחס ומגיב למציאות חריגה וצועק או משבח את הרבש"ע
באופן ישיר .וזה מעניין שהרמב"ן סובר בדעה אחת שתפילה בעת צרה היא מדאורייתא אף אם
חיוב להתפלל בזמנים הקבועים היא מדרבנן ,ושהראב"ד )ע"פ המגיד משנה שם( סובר שחיוב
הלל על הנס הוא מדברי קבלה אף אם חיוב קריאת הלל בימים הקבועים הוא מדרבנן.
 39יש להעיר שאף שאין חיוב שמחה בליל יו"ט ראשון כמו שמבואר בגמ' בסוכה )מח ,(:יש
כמה ראיות שמיעוט זה מוגבל לחיוב שמחה של קרבנות .ועיין בגמ' בפסחים )קח (:אומרת
בנוגע לשתיית ד' כוסות בבת אחת ש"ידי יין יצא" והרשב"ם )שם ד"ה ידי( מפרש וז"ל" :משום
שמחת יו"ט כדתניא לקמן 'ושמחת בחגך' במה משמחו ביין" .ומבואר שיש קיום של שמחה אף
בליל יו"ט ראשון ,ועיין בזה בשאגת אריה )סח( ובספר עמק ברכה )עמ' קח( ובמאמרו של מו"ר
הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א ב"ספר היובל לישיבת הר-עציון".
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בפורים מפני ש"אכתי עבדי אחשורוש אנן" .הגמ' אומרת שלפי רב נחמן בעקרון
חייבים לומר הלל בפורים ,אך לדעתו קריאת המגילה מהווה תחליף לקריאת הלל
מפני ש"קרייתא זו הלילא" ,ולכן אין צורך לקרוא הלל בפורים .הרמב"ם בהלכות
חנוכה )ג:ו( מביא הסברו של רב נחמן ,ומשמע שלדעתו קריאת המגילה מהווה
תחליף לקריאת הלל ,ואולי אף קיום של קריאתה 40.ויש להעיר שברור שקריאת
המגילה מהווה קיום בפירסום הנס ,וכך מפורש בגמ' במגילה )יח (.שאומרת
שהלועז ששמע המגילה באשורית יצא אע"פ שלא הבין ,שהרי יש בקריאה זו
"מצות קריאה ופירסומי ניסא" .לפי"ז יש מקום לומר שהעובדה שקריאת המגילה
משמש כתחליף לקריאת הלל מראה שאף קריאת הלל מהווה קיום בפירסום
הנס 41.אם נבין שהלל מהווה קיום בשמחת המועד ,יש לעיין אם אכן יש קיום של
שמחה בפורים ,שהרי הגמ' הניחה שבעקרון יש לקרא הלל בפורים .ועיין ברמב"ם
בהלכות מגילה )ב:יד( שכותב על פי אסתר )ט:יט( שימי פורים הם ימים של
"שמחה ומשתה" .לפי"ז יש לומר שבעקרון יש חיוב לקרא הלל בפורים משום
שיש קיום של שמחה בפורים 42.אם הלל מהווה קיום בשבח והודאה ,מסתבר
לומר שבעקרון חייבים לקרא הלל בפורים כדי לשבח לה' על הנסים שעשה
לאבותינו.
 
נחלקו המפרשים אם חייבים לקרא הלל על נס שמתרחש לעם ישראל
במשך הדורות .מפשטות הגמ' בפסחים )קיז (.נראה שחייבים לומר הלל על כל
צרה שנגאלים ממנה ,וז"ל" :נביאים שביניהן תיקנו להם לישראל שיהו אומרים
אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהם לישראל ולכנגאלין
אומרים אותו על גאולתן" .ועיין בשו"ת חת"ס )יו"ד רלג( שמניח שחייבים לומר
הלל על כל גאולה ,וחיוב זה הוא מדאורייתא .שהרי הגמ' במגילה )יד (.מקשה
שצריכים לומר הלל בפורים מדין קל וחומר שהוא אחד מהמידות שהתורה
נדרשת בהם ,וז"ל החת"ס" :דקביעות יום מועד ביום עשיית נס הוא ק"ו דאוריי'
 40כידוע המאירי במגילה )יד .ד"ה דבר( פוסק שאם אין לאדם מגילה בפורים ,יקרא הלל
במקומה .אך הרבה אחרונים חולקים על זה ,שהרי חז"ל תיקנו רק לקרוא את המגילה בפורים,
ואף אם המגילה היא במקום הלל ,למעשה חז"ל לא תיקנו לקרא הלל ,ורק לקרוא את המגילה.
 41כמובן שאין הכרח לומר כן שיתכן שהלל מהווה קיום רק בשבח והודאה לה' ,אך קריאת
המגילה מהווה קיום גם בפירוסמי ניסא.
 42אך לא ברור אם שמחה נוהגת בכל יום פורים או דוקא בשעת הסעודה ,ועיין בזה בספר הררי
קדם )א:רד(.
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ולפע"ד לפ"ז יום פורים וימי חנוכה דאוריי' הם אך מה לעשות בהם אם לשלוח
מנות או להדליק נרות או לעשות זכר אחר זהו דרבנן ...ואפשר קריאת הלל
ומגילה הוה ק"ו דאוריי' לומר שירה כמו שצוה בפסח לספר י"מ בפה ה"נ ממות
לחיים החייב לומר שירה בפה דוקא" .אך עיין בשאלתות )כו( שכותב ,וז"ל:
שאילתא דמחייבין דבית ישראל לאודויי ולשבוחי קמי שמיא בעידנא דמתרחיש
ניסא" .הנצי"ב )שם אות א( מעיר שלפי השאלתות החיוב דאורייתא לומר הלל
על הנס מוגבל ל"שעה שאירע הנס" ,ולדורות החיוב לומר הלל באותו יום הוא
רק מדרבנן .ויש להעיר ששאר הראשונים והפוסקים שאינם מזכירים חיוב לומר
הלל בשעה שמתרחש נס לכאורה מניחים שאין חיוב לומר הלל על נס שאירע
לאחר שחז"ל תיקנו הימים הקבועים לקריאת הלל.
ויש לתלות שאלה זו בחקירתנו .אם הלל מהווה קיום בשמחת החג
ובדין "מקראי קודש" ,מסתבר שאין חיוב לומר הלל בשעת הנס ,שהרי לכאורה
אין ליום זה חלות שם מועד או חיוב שמחה 43.אך אם קריאת הלל מהווה קיום
בשבח והודאה לה' או בפירסומי ניסא ,יתכן שיש חיוב לשבח את ה' ולפרסם
את הנסים שהוא עשה בשעת הנס ,ואולי אף לדורות .ויש לעיין בכמה דיני
קריאת הלל על הנס לראות אם ניתן להוכיח מהם את האופי של חיוב קריאת
הלל בשעת הנס.
  יש כמה סוגי נסים ,ויש לעיין על איזה
סוג נס חייבים לומר הלל .ועיין בספר עמק ברכה )עמ' קכג-ה( שמחדש שהחיוב
לומר הלל על נס מוגבל לנס שיש בו "הטבות ה'" ,כלומר שה' מטיב לעם
ישראל ,עם "גבורות ה'" ,כלומר שרואים גבורות ה' באופן בלתי-טבעי .אך אם
חסר אחד ממרכיבים אלו ,כגון שרואים "הטבות ה'" בלי "גבורות ה'" ,או
להיפך ,אין חייבים לומר הלל .העמק ברכה מסביר לפי"ז את נוסח תפילת "על
הנסים" שבו כתוב" :ולך עשית שם גדול בעולמך ולעמך ישראל עשיית תשועה
גדולה ופורקן כיום הזה" .ומסביר העמק ברכה שחייבים לומר הלל על הנס של
חנוכה מפני שהיה בו גבורות ה' ,וזה נרמז במילים "שם גדול בעולמך" ,והיה בו
הטבות ה' ,וזה נרמז במילים "ולעמך ישראל עשיית תשועה גדולה ופורקן".
העמק ברכה מחלק גם בין החיוב של "הודאה" ,שמתייחס ל"הטבות ה'" ,לחיוב
של "הלל" ,שמתייחס ל"גבורות ה'" ,ומשמע בדבריו ש"הודאה" היא קיום של
 43אלא אם כן חז"ל תיקנו שיש קיום של שמחה ביום זה ,כמו שהזכרנו בשיטת הרמב"ם בחנוכה.
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שבח על הטבות ה' ,ו"הלל" הוא קיום של פירסומת גבורות ה' 44.ולפי"ז יוצא
שקריאת הלל על הנס מהווה קיום של שבח והודאה לה' וגם מהווה קיום
45
בפירסום הנס ,וכך נראה מכל הראיות שהבאנו.
  בדרך כלל קוראים הלל לאחר ההצלה והישועה,
אך יש לעיין אם בעקרון ניתן לומר הלל קודם שמתרחש הנס .ועיין בספר עמק
ברכה )עמ' קכד( שמביא שהגר"ח אמר שאף אם נביא יאמר שיתרחש לנו נס
או אם אדם יבטח בה' לגמרי וחושב שה' יעשה לו נס ,בכל זאת אי אפשר
לומר הלל על נס עד שזה מתרחש .הגר"ח ביאר ע"פ זה את הפסוק בתהלים
)יג:ו( שאומר ,וז"ל" :ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה' כי
גמל עלי" .והסביר הגר"ח שהפסוק מלמד שאף אם בוטחים לגמרי בחסדו של
ה' ויודעים שה' יעשה נס ,בכל זאת אי אפשר לשיר ולהלל על הישועה עד
לאחר שהיא מתרחשת .הדבר מרומז בכך שכתוב בסוף הפסוק את המילים "כי
גמל עלי" בלשון עבר ,כדי ללמד שהחיוב ל"שיר" ולהלל לה' רק נוהג לאחר
46
הנס.
ויש להעיר שדעת הגר"ח מובן יותר אם נניח שקריאת הלל מהווה קיום
של פירסומי ניסא .שברור שאי אפשר לפרסם נס שעדיין לא התרחש .אך אם
קריאת הלל מהווה קיום בהלל והודאה לה' או בשמחה ,קשה יותר להבין מדוע אי
אפשר לומר הלל לפני שהנס מתרחש אפילו אם אם יש בטחון גמור שהנס יתקיים.
 44עיין שם בסוף דברי העמק ברכה שכותב ,וז"ל" :אמנם לפי הנתבאר לעיל ,דלדין שירה על
הנס צריך בי' תרתי :גבורות ה' והטבות ה' ,ומפני שזה השירה כלולה מהלל והודיה :הלל על
גבורות ה' והודיה על הטובות ה' ,נראה דמפני זה הי' סובר חזקיהו ,דעיקר חלק ההילול
שבשירה על הגבורות ה' ,חיובו אינו אלא כדי לפרסם את יד השם הגדולה וכחו וגבורתו של
הקב"ה וכו'" ,ע"ש.
 45העמק ברכה אינו מתייחס לשאלה אם הלל מהווה קיום בשמחת היום ,אך מסברא יתכן שיש
בהלל גם קיום בשמחת היום ,אם נניח שאכן יש שמחה בימים שמהללים ומשבחים על נסים,
כמו בחנוכה ,ועיין לעיל שעסקנו בזה.
 46יש להעיר שעצם השאלה אם ניתן לאדם שבוטח שה' יעשה לו נס לומר שירה קודם שהנס
מתרחש מניחה ש"בטחון" מבטיח שה' יעשה רצונו ,כהבנת בעל "מדרגת האדם" )דרכי
הבטחון פרק ב( .אך כידוע החזו"א ב"אמונה ובטחון" )ב:א-ג( חולק בחריפות על הנחה זו,
וכותב ש"בטחון" רק אומר שהכל בא מאת ה' ,אך אין זה מבטיח שה' יעשה רצונו .ולפי"ז ברור
שאין ל"בוטח" לומר שירה קודם הנס שהרי לא ברור לו אם ה' אכן יעשה לו נס .ועיין בזה
במאמרו של רב דניאל שטיין .Tradition vol. 43, No. 2

 

 
 
דבר מפתיע הוא שמצאנו פרסומי ניסא בש"ס רק אצל ג' נסים – יציאת
מצרים ,נס פורים ,ונס חנוכה שהרי ישנם הרבה נסים שקרו בהסטוריה ,והרבה
מהם אפילו מופיעים בתנ"ך ,ולא ברור למה לא מצאנו חיוב לפרסמם .למשל,
למה אין חיוב לפרסם את הנס שקרה לאליהו בהר הכרמל ,או לאלישע ביריחו?
צריכים לחקור מהו המכנה המשותף בין ניסי פסח ,פורים ,וחנוכה.
ראשון ,יוצא שכל אחד מהם השפיע על כל ישראל .והנה יש משמעות
הלכתית לסוג נס כזה ,שהרי דוקא עליו חייבים לברך "שעשה נסים לאבותנו
במקום הזה" )עיין ברכות נד .ושו"ע או"ח ריח:א-ב( .אבל יש עוד כמה נסים
שהשפיעו על כל ישראל שלגבם לא מוצאים את הדין של פרסומי ניסא כגון
קריעת הירדן ,הפלת חומות יריחו ,וכדומה.
הרב ירוחם פישל פרלא )ספר המצות לרס"ג עמ'  (515טוען שיש
פרסומי ניסא באכילת פסח ,מצה ,ומרור ,וכן בישיבה בסוכה ,שכן קוראים את
ההלל בפסח ובסוכות ,ומפורש בגמרא )ברכות יד (.שיש בהלל קיום של פרסומי
ניסא .אז מניח הגריפ"פ שכיוונה הגמ' לכל ימים שבהם קוראים את ההלל 1,וגם
שיש קיום פרסומי ניסא בכל המצוות השייכות לימים אלו .ואז נראה שהוא סובר
שיש קיום של פרסומי ניסא בכל מצוה הקשורה לנס שנעשה לכל ישראל .אבל
הוא לא הסביר את סברתו ככל הנצרך – למה נתקנו מצוות לפרסם דוקא את
הנסים שקרו בימים שבהם קוראים את ההלל? ולכן עדיין מוטל עלינו לחדד את
התשובה לשאלתנו.
ועיין בתלמידי ר' יונה )ברכות ז :בדפי אלפס ד"ה ר' יעקב( שהביאו
בשם ר"ת שעיקרו של ההלל הוא עבור הנסים שעל ידם נגאלו כל ישראל מצריהם.
דברים דומים מופיעים בשו"ת מהר"ם )דפוס פראג ס' תע"ג( ביחס לדין 'אף הן
היו באותו הנס' 2.וז"ל" :לא שייך טעמא שאף הן היו אלא היכא דהמצוה באה על
 1מאד ייתכן שיש לחלק בין סוגים שונים של הלל .לדוגמה ,בפשטות אין קיום פרסומי ניסא
בהלל של ראש חודש .ואכמ"ל.
 2נאריך בדין זה בהמשך.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

330

נח גאלדשטיין

הנס שאירע לישראל שהיו בסכנה ונמלטו ,דומיא דמגילה ובד' כוסות ובנר
חנוכה 3".שני מקורות אלו מעניקות חשיבות מיוחדת לנס שבו נגאלו כל ישראל
מאויביהם .והנה כבר הזכרנו שהביטוי "פרסומי ניסא" מופיע בש"ס דוקא אצל
ג' נסים של פסח ,פורים ,וחנוכה .ולגבי כל אחד מנסים הללו ,נגאלו כל ישראל
4
מאויביהם :המצרים ,העמלקים ,והיוונים.
ניתוח נוסף בנסים אלו מגלה שלא היה בהם פעולה בלעדית מאת
הקב"ה ,שהוא הצילנו ואנו לא עשו שום דבר ,אלא אחרי כל הצלה נסית מאת
הקב"ה ,עם ישראל השיבו עם פסיעה רוחנית לאביהם שבשמים :קרבן פסח ואז
קבלת התורה בסיני אחרי הנפלאות במצרים" 5,קימו וקיבלו" אחרי ההצלה
בפורים 6,וחנוכת המקדש אחרי נצחון החשמונאים .בקיצור ,נכרת ע"י נסי מצרים,
פורים ,וחנוכה ברית חדש בין עם ישראל לאביהם שבשמים .שוב מצאתי שהרב
משה ליכטנשטיין שליט"א כבר האריך להוכיח גישה זו במאמרו בספר "זכרון
כתונת יוסף" לזכר נשמת הרב יוסף וונפסקי זצ"ל )עמ' רמ"א-רמ"ח( ,ולא נאריך
במקום שכבר האריך הרב .ברוך שכיוותני לדעתו ,ויעויין שם ויוסיף לקח.

 
והנה ,אם נגיד שדוקא נס שהיה בו כריתת ברית בין עם ישראל לרבש"ע
יוצר חיוב לפרסמו ,זה אמור להשתקף בהגדרת הביטוי "פרסומי ניסא" .שהרי לא
ברור מה בדיוק מטרת קיום זה ,ונראה לציין כמה פנים בקיום.
 3הביא המהר"ם את שיטה נגדית של ר"ת ,לפיה "אף הן היו" שייכים לנסים אחרים ,וצ"ע למה
הבחין ר"ת בין הלל ואף הן היו לפי ציטוטים אלו.
 4יש לכלול בגדר זו הלל הבא על נסים אלו ,ועיין בברכות )יד (.ובתוס' )סוכה לח .ד"ה מי(.
 5אומר הירושלמי )פסחים י:א( שתקנו חז"ל ד' כוסות כנגד ד' לשוני גאולה .ועיין בספר
המכתם )פסחים צט :ד"ה ולא( שהסביר שקשר הירושלמי את בחירת בני ישראל כעם ה'
למהותו של מצות ד' כוסות .וז"ל ביחס לכוס האחרון והאולטימטיבי" :הוא יתברך הוסיף
והגדיל לעשות עמנו )מעבר לגאולה פיזית הנזכרת בג' לשוני גאולה הראשונות( ולקח אותנו לו
לעם סגולה ונתן לנו תורתו התמימה ,וזהו גאולה אחרת גדולה מכולן ,שזו לנפש והשאר
לגופות ,ועל זה אמר 'ולקחתי אתכם לי לעם' ".הרי לפי זה עיקר קיום מצות ד' כוסות הוא
הזכרה שהקב"ה כרת עימנו ברית ולקחתנו לו לעם בליל פסח ,והזכרת הגאולה הפיזית רק באה
לערוך את השולחן להזכרת הגאולה הרוחנית.
 6עיין בתוס' )שבת פח .ד"ה מודעא( ,שם הדגיש ר"ת שחשיבותה של ברית זו נובעת מכך
שקיבלו בני ישראל "מדעתם מאהבת הנס" ולא מחמת לחץ ישיר מהקב"ה.
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פשוט הוא שיש בפרסומי ניסא פן של הלל והודאה ,ויש להוכיח את זה
בקלות .הגמ' )שבת כד (.פוסקת שמזכירים "על הנסים" בברכת המזון שלחנוכה
משום פרסומי ניסא .רש"י )שם ד"ה מה תפלה( פירש" :דהא כולה מילתא דחנוכה
עיקרה להודאה נתקנה ".והסברה לזה פשוטה :הקב"ה הצילנו ועשה נסים
ונפלאות לנו ,ולכן אנו משובעדים לו ומוטל עלנו חובה להודות להלל ולשבח לו,
ועושים את זה ע"י פירסום נסיו ונפלאותיו.
אך הבנה פשוטה כזו אינה מספקת להבין את הסוגיה ,שהרי מיד אח"כ
מופיעה מחלוקת מוזרה .מזכירים את "על הנסים" בברכת הודאה של תפילה
לכו"ע ,אבל נחלקו האמוראים אם מזכירים אותו גם בברכת הודאה של ברכת
המזון )שיטת רבא ור' ששת( או בברכת בונה ירושלים )שיטת ר' הונא בר יהודה(.
אמנם ר' ששת דוחה למסקנה את ההו"א של רהב"י ,כי אין לחלק בין מיקום על
הנסים בברכת המזון לתפילה .אבל שיטת רהב"י קשה למדי .שהרי ברכת בונה
ירושלים היא חפצא של תפילה ותחנונים ,כפי שהעירו התוס' על אתר )ד"ה בבונה
ירושלים( ,וא"כ לכאורה רהב"י סובר שיש קיום של תפילה בהזכרת על הנסים
בברכת המזון .אך לגבי תפילה ,רהב"י חוזר להבנה המקובלת ,דהיינו שמזכירים
על הנסים בברכת הודאה ,וזה מעיד על קיום של שבח והודאה! וצ"ל שלפיו ,שני
7
קיומים אלו כרוכים בפרסומי ניסא.
צריכים להסביר מהו הפן של תפילה בפרסומי ניסא ,אבל קודם כן יש
לחקור אם פן כזה נשמר להלכה .שהרי כאמור ,שיטת רהב"י נדחית ,ולמסקנא
מזכירים את על הנסים הן בברכת הודאה של תפילה הן בברכת הודאה של ברכת
המזון.
והנה הלבוש )או"ח תרפב:ב( פוסק" :אין אומרים בעל הניסים 'כשם
שעשית ניסים לאבוניתו כו' כן תעשה לנו בעת הזאת' לפי שברכת ההודאה הוא
על שעבר ולשון 'כן תעשה לנו' כו' הוא תפלה להבא ואין מערבין להבא
בלשעבר ".מבואר בדבריו שמעיקר הדין אמור להיות תפילות ותחנונים מפורשות
 7אך צריכים לבאר למה רהב"י שם על הנסים בברכת הודאה של תפילה אך בברכת בונה
ירושלים של ברכת המזון .אפשר להציע שעצם הזכרת על הנסים בשמונה עשרה מגדירו
כתפילה ,שהרי אם אינו תפילה ,אי אפשר להכניסו לשמונה עשרה! לכן מזכירים אותו בברכת
הודאה כדי להדגיש אף את פן ההודאה שבו ,ויוצא ששני הקיומים מודגשים .במקביל ,עיקר
ברכת המזון אינו להתפלל להקב"ה ,אלא להודות לו על הארץ ועל המזון ,ולכן מזכירים את על
הנסים בברכת בונה ירושלים להגדיש אף את הפן של תפילה.
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בנוסח של על הנסים ,אלא שקיים דין טכני בהלכות ברכות שאין מערבין תפילה
להבא בברכת הודאה על העבר ,המונע מאמירת תפילה זו.
ולגבי ד' כוסות ,הירושלמי )פסחים י:א( מציע ד' סיבות למה תקנו דוקא
ד' כוסות .שני הנימוקים הראשונים מתייחסים לגאולת מצרים ,והאחרונים
מתייחסים לגאולה שלעתיד לבא" :כנגד ד' כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד
להשקות את אומות העולם" ,ו"כנגד ד' כוסות של נחמות ".ונראה שלפי
הירושלמי ,קיים דיכוטומיה במצות ד' כוסות בין שבח והודאה עבור הישועה
המופלאה שעברה ,ותפילות ותחנונים לישועה המופלאה שתבוא 8.המהר"ם
חלאווה )פסחים צט :ד"ה ואפילו מן התחמוי( אפילו מציע שתקנו הזכרת "שפוך
חמתך" בליל פסח בהקבלה לתשובה השלישית של הירושלמי )כוסות של
פורענות( ,ופשוט ש"שפוך חמתך" הוא תפילה ללא קשר לשבח והודאה.
בנוסף לשבח והודאה וגם תפילה ,יש עוד קיום כרוך בפרסומי ניסא,
דהיינו קידוש השם .פירסום גבורת השם והטבת השם 9,שמשתקפות בנסיו
ונפלאותיו שעל ידיהן נגאלנו ,מקדשות את השם .ר' דניאל הבבלי )"מעשה נסים"
שאלה א'( סובר שפרסומי ניסא דאורייתא הוא ,ונלמד מ"לא תחלל את שם
אלקיך" ,שהבין הספרא )אמור פרק ט הל' ד( כציווי לקדש את שמו ברבים.
נראה א"כ שכרוך בפרסומי ניסא קיום מורכב ,וזה הולך יפה עם דברינו
לעיל ,שדוקא נס שהיה בו כריתת ברית בין הקב"ה לישראל יוצר חיוב פירסום.
שהרי פרסומי ניסא אינו הודאה גרידא ,אלא הזכרה וחגיגה עבור היחס הנפלא
שקיים בין הקב"ה לעמו .אז מצד אחד אנו מודים לו ומשביחים אותו עבור הברית
שקיים אתנו עד עכשיו ,ובפרט ע"י נסיו ,ומצד שני אנו מתפללים שימשיך לנהוג
אתנו כעם סגולה עם ברית זו ,וכל זה נעשה ברבים כדי לקדש את שמו.

 
ונראה לומר עוד בזה ,שאמנם מעשה מצות פירסום הוא מעשה דיחיד,
אבל יש ע"י מעשה זו קיום דרבים .הסיבה היא שעצם פרסומי ניסא מתרכז על
היחסים שבין הקב"ה לבין עם ישראל ,וזה אי אפשר אם אין קיום ציבורי אלא
אוסף גרידא של יחידים מובדלים .מאד יותר ברור שהעם מכיר ומחגג את בריתו
 8זה יותר מתאים אם ההצעות השונות בירושלמי לא חולקות ,אלא מציגים פנים משלימים של
המצוה.
 9הביטוי של העמק ברכה )בענין "הלל על הנס"( ועיי"ש.
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עם הקב"ה אם כל העם מקיים את המצוה – ביחד ובפרהסיא 10.נ"ל שניתן
להסביר מספר דינים שקשורים לפרסומי ניסא ע"י הצעה זו.
 
ידועה המחלוקת בין הרשב"ם )פסחים קח :ד"ה שאף הן היו( ותוס'
)פסחים קח :ד"ה היו באותו הנס ,מגילה ד .ד"ה שאף הן היו( בהסבר הביטוי "אף
הן היו באותו הנס" ,המחייב נשים במצוות מסוימות אע"פ שהזמן גרמן .לפי
הרשב"ם זאת אומרת שנגאלו ישראל ע"י נשים ,ולפי התוס' אף הן היו באותה
הסכנה ,והקב"ה הציל אף הן ממנה 11.אז הקשו התוס' למה אף הן היו אינו שייך
לסוכה ומצה ,ועיי"ש מה שתירצו .אבל הגרי"ד סולוביצ'יק )אגרות הגרי"ד הל'
חנוכה ד:ט-יא אות ג'( תקף את עיקר הנחתם .וז"ל:
דנראה פשוט דכל הך טעמא של אף הן היו באותו הנס שייך
רק לאותן המצות דהנס הוא דין וחלות בפ"ע בעצם קיום
המצוה ,דאיכא בה קיום של נס ופרסומי ניסא ...והרי הך שאף
הן היו באותו הנס מצינו רק גבי נר חנוכה ומקרא מגילה וארבע
כוסות ,והוא משום דבכל הני מצות דין נס אינו רק טעם המצוה
אלא דנאמר בעצם קיום ומעשה המצוה.
אבל הרב השאיר לנו מקום עיון ,דהיינו מה אופי הקשר בין פרסומי
ניסא ואף הן היו? אפשר להציע שיש בפרסומי ניסא קיום דרבים ,וא"כ מוכרח
שנשים נכללות בחיוב .הרי אף הן היו באותה הסכנה – "להשמיד להרג ולאבד את
כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים" – כי אף הן נמצאות כחלק אינטגרלי של עם
ישראל .ואם חוסר קיום נשים ,זה פוגע בקיום דרבים של פירסום הנס שנעשה ע"י
12
כל העם ביחד ,וממילא אף הן חייבות באותו קיום.
 10לגבי מטרת הפירסום בפרהסיא ,נראה שניתן לחלק בין נר חנוכה ומקרא מגילה מצד אחד וד'
כוסות מצד שני .אשר לגבי נר חנוכה ומקרא מגילה ,אנו מכריזים את בריתנו לרבים ,לעומת ד'
כוסות שבהם עיקר הפירסום מכוון אל הבנים הקטנים.
 11דברי רש"י שמופיעים לנו בפסחים הם כמו דברי הרשב"ם ,אבל במגילה )ד .ד"ה אף הן(,
רש"י כותב כמו התוס' ,והתוס' בפסחים ובמגילה רק מצטטים את פירוש הרשב"ם .וידוע
שפירוש רש"י לפרק ערבי פסחים אינו מושלם לגמרי ,ואכמ"ל.
 12ע"י רעיון זה ניתן לתרץ קושיה במקום אחרת .שמעתי מו"ר הרב דני וולף שליט"א שהקשה
על דעת הרמב"ם )הל' בית הבחירה א:יב( שאין בונין את המקדש בלילה ,ואז לכאורה זו מ"ע
שהז"ג ,אך המשיך לכתוב שאפילו נשים חייבות במצות הבנין! ונראה לומר שמכיון שקיום
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נחלקו הראשונים ואחרונים אם עבדים חייבים במצות מקרא מגילה,
ועיין בשו"ע )או"ח תרפט:א( ונושא כלים שם )ובפרט המגן אברהם וביאור
הגר"א( לסיכום הדעות 13.חקר הגרי"ז )ערכין ג .ד"ה בגמ'( אם אף הן היו מפקיע
את הפטור של מ"ע שהז"ג ,או אם ברמה עקרונית הפטור חל אך אף הן היו יוצר
חיוב חדש .הוא הציע כנפק"מ חיוב עבדים :אם אין פטור בכלל אז גם הם חייבים,
אבל אם אף הן היו יוצר חיוב חדש ,ייתכן שחיוב זה כולל נשים דוקא ,ולא עבדים.
לפ"ז ,א"א לומר גם שיש לנשים אותו חיוב של אנשים במצוות אלו וגם שעבדים
פטורים .אבל נלענ"ד שאין הכרח להבין את הסוגיה ככה .אם נגדיר את הקיום של
פרסומי ניסא כקיום דרבים ,שכולל את כל העם ,אז ייתכן שהקיום חל מעיקרא
דוקא על נשים ולא עבדים אפילו בלי פטור של מ"ע שהז"ג .שהרי פשוט ביותר
שעבדים כנענים אינם בכלל העם כמו בנות ישראל – הן ברמה לאומית ,הן ברמה
14
רוחנית – הם היו בכלל "ושללם לבוז" ולא בכלל "להשמיד ולהרג טף ונשים".
 
מעניין מאד שחיוב קטנים מקבל מקום מרכזי בכל מצוה שיש בה קיום
פרסומי ניסא :פסקם של החכמים ש"הכל חייבין בד' כוסות הללו ,אחד אנשים,
ואחד נשים ,ואחד תינוקות" )פסחים קח :ועיין רשב"ם ור' דוד שם( ,טענת של ר'
יהודה שקטנים כשרים לקרוא במגילה )מגילה יט :וע"ע ירושלמי שם ב:ה(,
ושיטת בעל העיטור )הל' מגילה קיג :ובהל' חנוכה קטו-:קטז (.שקטנים מוציאים
את הרבים ידי חובת מקרא מגילה והדלקת נר חנוכה.

מצות בנין בית הבחירה הוא קיום דרבים) ,כמבואר בסנהדרין דף כ :וכן פסק הרמב"ם בריש
הל' מלכים ומלחמות( ,ממילא גם נשים חייבות בה.
 13יש לציין שכנראה הרמב"ם סובר בעקביות שדין אף הן היו לא שייך לעבדים .בהל' מגילה
)א:א( כתב" :והכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים ".ובהל' חנוכה
)ג:ד( כתב" :כל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת נר חנוכה .ובהל' חמץ ומצה )ז:ז( כתב:
"וכל א' וא' ,בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ד' כוסות של יין" ,ולא הזכיר עבדים.
שוב מצאתי שכך פירש הגר"י אברמסקי )חזון יחזקאל על התוספתא ראש השנה ב:ד בחדושים(
את דעת הרמב"ם .ע"ע בתוספתא )מגילה ב:ז במהד' ליברמן( ובתוספתא כפשוטה )עמ' 1146
מס' .(19
 14ניתן להפקיע את עבדים מחיוב לפרסם את הנס מסיבה אחרת ,דהיינו שלא סביר שעבדים
יזכרו ויחגגו גאולה נסית כשהם עומדים במצב של "לעולם בהם תעבדו".
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נחלקו התוס' והרמב"ן בהבנת שיטת ר' יהודה .לפי התוס' )מגילה יט:
ד"ה ור"י מכשיר( ,הטילו הרבנן חיוב מצוות על קטנים שהגיעו לחינוך ,ואז
מחלוקת התנאים היא אם קטן ,שיש לו תרי דרבנן )א' חיוב חינוך וב' עצם חיוב
מקרא מגילה( יכול להוציא גדול שיש לו רק חד דרבנן .אך הרמב"ן )הובא בר"ן
מגילה ו :בדפי אלפס ד"ה מתני' ,וע"ע מלחמות ברכות יב :בדפי אלפס( טוען
שבדרך כלל אין שום חיוב מצוות על קטן ,וחיוב חינוך שייך רק לאביו .אך שאני
מקרא מגילה לפי ר' יהודה ,כי אף הקטנים היו באותו הנס .ולכן החיוב מוטל אף
על הקטנים ,ואפילו יכולים להוציא את הרבים ידי חובותם 15.הר"ן תקף את
הרמב"ן בקושיה חזקה .וז"ל" :דאי איהו לאו בר חיובא הוא במצות אפילו
מדרבנן ,כי הוי באותו הנס מאי הוה!" מה ענין אף הן היו אצל חיוב קטנים.
ניתן להסביר שקיום דרבים כולל את כל העם שהיו באותו הנס ,ולכן חידש
ר' יהודה שאע"פ שבדרך כלל קטנים מופקעים ממצוות ,דוקא כאן יש לכללם כי הם
חלק של העם ,ונגאלו ע"י הנס 16.אפילו החכמים שחולקים על ר' יהודה יכולים
להסכים ביחס לאופי אף הן היו ופרסומי ניסא ,אך לשלול חידושו לגבי קטנים – או
משום שאע"פ שהם חלק מן העם ,יש כלל ברזל שהם פטורים מכל מצוות ,או משום
שלמרות שנגאלו ,לא השתתפו בפעילות לקבל את הברית החדש עם הקב"ה .אמנם
ניצולו הטף ,אבל דוקא אביהם ואמותיהם קימו וקיבלו אח"כ.
 
במס' מגילה )ג ,(:רבא מנסה לערך את מצות מקרא מגילה לעומת
מצוות אחרות .הוא מגיע למסקנה שמקרא מגילה דוחה עבודת הכהנים ותלמוד
תורה .אז הוא שואל מה עדיף :מקרא מגילה או מת מצוה? פרסומי ניסא או כבוד
הבריות? אמנם מיד פושט רבא את בעיתו ,ופוסק שמת מצוה עדיף כי כבוד
הבריות דוחה לא תעשה שבתורה 17,אבל יש להבין מה הייתה סברתו .אם אין
 15הסבר זה גם מופיע ברשב"א וריטב"א על הסוגיה ,וגם בתוס' במקום אחר )מגילה כד .ד"ה
אבל(.
 16בדרך דומה ניתן להסביר את מאמרו של ריש לקיש )שבת קיט (:שאין מבטלין תינוקות של בין
רבן מבנין בית המקדש .הרמב"ם )הל' בית הבחירה א:יב( הבין שזה פסק הלכתי ולא רק מילתא
דאגדתא ,וא"כ יש להקשות למה צריכים לפטור את התינוקות מבנין המקדש – איזה חיוב מוטל
עליהם! שוב נתרץ שאפילו קטנים ,לפחות ברמה מסויימת ,נכללות בקיום דרבים ,ולכן היה מקום
להשתתפם במצות בנין בית המקדש אם לא היו עוסקים בתלמוד תורה בבית רבן.
 17יש דיון ארוך בשאלה איזה סוגים של איסורים נדחים מחמת כבוד הבריות; ואכמ"ל.

336

נח גאלדשטיין

בפרסומי ניסא אלא מצוה אישית ,אינני יכול להסיג איך הוא יכול להתגבר על מת
מצוה ,שהיא אחת מהמצוות ההכי חשובות במסורתנו .אך אם קיום הפירסום אינו
נוגע רק לבעל מעשה הפירסום עצמו ,אלא לכל הציבור ,אז אפשר שקיום דרבים
ידחה כבוד הבריות ,כי גם הוא נוגע לאחרים ,אע"פ שהוא מדרבנן 18.ויש לציין
שבמסקנתו ,רבא לא החליש את חשיבותו של פרסומי ניסא ,אלא התגבר את
חשיבותו של כבוד הבריות ,שדוחה לא תעשה שבתורה.
 
המשנה )פסחים צט (:ציווה לפרנס את העני כדי ד' כוסות מן התמחוי.
אומרת הגמ' )קיב" :(.אפילו לר' עקיבא דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך
לבריות ,הכא משום פרסומי ניסא מודה ".ואמנם הרמב"ם )הל' חנוכה ד:יב(
19
הרחיב את פסק זה אף לנר חנוכה ,לכאורה מדין פרסומי ניסא.
אבל צריכים לחקור מה בפרסומי ניסא מחייב את הציבור לפרנס את
העני 20.הרי לא מצינו דין כזה במצה! ולפי דברינו התשובה היא פשוטה .כי אם
יש בפרסומי ניסא קיום דרבים ,אז חיסרון של קיום עניי העם פוגע בקיום של כל
הציבור! אז מצד אחד יותר חשוב לעני לקיים את המצוה ,אבל גם מצד שני מוטל
חיוב על הציבור לעזרו לפרסם את הנס לא רק בגלל קיומו האישי ,אלא בגלל
קיומם הציבורי.

 18הירושלמי )למשל ברכות ג:א( ניסח "כבוד הרבים" במקום "כבוד הבריות" שמופיע בבבלי.
אם נניח שזה אותו מושג ,מובן שצריכים לדון אם קיום דרבים דוחה כבוד הרבים.
 19עיין במ"מ ולח"מ שם .צ"ע למה אצל נר חנוכה לא כתב הרמב"ם שיקח מצדקה כמו אצל ד'
כוסות ,אלא ש"שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות ומדליק ".אמנם הביאור הלכה
)תרעא:א( לא ראה חילוק בין מצוות אלו בדעת הרמב"ם ,וצ"ב.
 20הובא בשם הגרי"ד בספר "הררי קדם" )ס' קעט( שאדם חייב לבזבז את כל ממונו כדי לפרסם
את הנס מדין קידוש ה' שכרוך בקיום פרסומי ניסא .אבל לכאורה יש לדחות ולומר שחיוב "בכל
מאדך" שייך דוקא לקידוש ה' הדורש גם את "בכל נפשך" ,כמו שסובר הגר"א )ביאור הגר"א
יו"ד קנז:ה( ,או לפחות לצמצמו לקידוש ה' מקביל שבו נכרי מאיים לתפוס את כל ממונו אם
לא יעבור על איזה לאו )כמו שיטת הר"ן שהביא הרמ"א שם( .בנוסף ,יישומת "בכל מאדך" רק
מסביר למה מחייבים את העני עצמו לבזבז את כל ממונו בשביל נר חנוכה ,אבל אינו שופך אור
על החיוב הציבורי לפרנסו כדי ד' כוסות מן התמחוי.

 

 
 
התורה מתייחסת שלש פעמים לתופעת חזרה ,או אי-חזרה ,של בני
ישראל לארץ מצרים .הפעם הראשונה היא בפרשת בשלח )שמות יד:יג( ,כשמשה
רבינו מדבר אל בני ישראל לפני קריעת ים סוף" :ויאמר משה אל העם אל תיראו
התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום
לא תסיפו לראֹתם עוד עד עולם" )להלן :הפסוק הראשון( .המקום השני הוא
בפרשת שופטים )דברים יז:טז( ,בנוגע למצוותיו של המלך" :רק לא ירבה לו
סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס וה' אמר לכם לא תספון לשוב
בדרך הזה עוד" )להלן :הפסוק השני( .המקום השלישי בו הוזכרה החזרה למצרים
הוא בפרשת כי תבוא )דברים כח:סח( כשמשה רבינו מזהיר לקראת סוף התוכחה:
"והשיבך ה' מצרים באניות בדרך אשר אמרתי לך לא תסיף עוד לראותה
והתמכרתם שם לאֹיביך לעבדים ולשפחות ואין קנה" )להלן :הפסוק השלישי(.
הבדל בולט בין הפסוק בספר שמות לשני הפסוקים בספר דברים הוא
שבספר שמות מודגש העם המצרי )"לא תוסיפו לראותם"( ,בניגוד לשני הפסוקים
בספר דברים שמדגישים את המקום הפיזי של ארץ מצרים .עקב הבדל זה ,מתעוררת
שאלה מהותית ,שנדון בה בהמשך ,לגבי טעמו של האיסור לחזור למצרים :האם
האיסור נועד להרחיק את בני ישראל מהעם המצרי או ,לחלופין ,מארץ מצרים?
האם האיסור נועד להגשים את שתי המטרות האלה גם יחד? בנוסף ,יש לשאול על
עצם בחירת התורה להתייחס לאיסור זה לא פחות משלש פעמים ,ויתרה מזאת ,יש
לשאול על היחס בין הפסוקים השונים .האם שלשה מקורות אלו הם בעלי תוקף
הילכתי שווה או שרק חלק מפסוקים אלו מהווים מקור מרכזי לאיסור? במידה שיש
רק מקור אחד לאיסור ,באיזה פסוק מדובר והאם יהיו הבדלים לדינא בין הפסוקים
השונים? במאמר הזה ננסה לדון ,בין היתר ,בשאלות האלה תוך כדי נסיון להבין את
אופיו והשלכותיו המעשיות של האיסור לחזור למצרים.

 
חז"ל היו ערים לתופעת ריבוי הפסוקים בתורה בסוגיתנו ,וקבעו
במכילתא )מכילתא דרבי ישמעאל ,בשלח פרשה ב ,ד"ה כי אשר ראיתם את
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

338

הרב אליחי ביטר

מצרים( שכל אחד מהפסוקים מהווה ציווּי עצמאי )"אזהרה"( שאוסר את החזרה
למצרים" :בשלשה מקומות  המקום לישראל שלא לחזור למצרים 1"...ניתן
להסיק מכאן שכל אחד מהפסוקים הוא בעל תוקף של לאו בפני עצמו ושכל
הפסוקים הם שווים בתוקפם.
לעומת זאת ,דרשה דומה לזו של המכילתא מופיעה בילקוט שמעוני
)בשלח רמז רלג ,בדפוס ברלין משנת ה'תרפ"ו ,וכן בהרבה דפוסים( שקובעת
ששלשת האיזכורים בתורה הם "הזכרות" גרידא" :בשלשה מקומות 
הקב"ה שלא לחזור למצרים "...לפי אותו מדרש ,שמחליף את המילה "הזהיר"
במילה "הזכיר" ,אין להניח ,על סמך ריבוי הכתובים בענין בלבד ,שיש שלש
אזהרות בתורה בנוגע לחזרה למצרים .ייתכן שלפי אותו מדרש ,יש אזהרה אחת
בלבד ואם יש רק אזהרה אחת בתורה ,יש לברר מאיזה פסוק היא נלמדת.
הגמרא בסוכה )נא (:מציעה שהעבירה שבגללה נחרבה הקהילה
היהודית בעיר המצרית אלכסנדריא היא עצם עבירת החזרה למצרים" :מאי טעמא
איענשו? משום דעברי אהאי קרא )דברים יז( לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד,
ואינהו הדור אתו" .הגמרא מביאה רק פסוק אחד ,שהוא הפסוק השני ,כמקור
האיסור .כמו כן ,ר' אליעזר ממיץ בספרו )ספר היראים ,סימן שט( מצטט את
הפסוק השני בלבד כמקור האיסור" :צוה הבורא שלא ישובו ישראל במצרים
2
דכתיב בפר' שופטים וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד".
במקומות אחרים ,מופיע פסוק אחר מהשלשה כמקור הבלעדי לאיסור.
כשדורשים חז"ל את הפסוק השני במדרש תנאים )דברים יז :טז ,ד"ה ולא יש' את
העם( ,הם נשענים בצורה בלעדית על הפסוק הראשון כדי לקבוע שהאיסור אינו
 1כמו כן ,מובא בירושלמי בסוכה )ה:א(" :תני רבי שמעון בן יוחי בשלשה מקומות הוזהרו ישראל
שלא לשוב ארץ מצרים"...
 2ניתן להקשות על שימושם של חז"ל ,בתלמוד ובמדרש ,ושל הראשונים בפסוק השני כמקור
לאיסור ,ואולי אף כמקור המרכזי שלו ,מכיון שאותו פסוק מתייחס למלך ולא לעם .הרב ירוחם
פישל פערלא דן בשאלה הזאת )ספר המצוות לרס"ג ,ל"ת רל"ה( ומציין שבעוד שהבה"ג מנה
שתי מצוות שאוסרות את החזרה למצרים ,אחת על המלך ואחת על העם ,רס"ג מנה רק מצוה על
המלך שלא להשיב את העם מצרימה .הוא מסביר )שם ,עמ' " (512-3דכיון שהזהיר הכתוב על
המלך שלא להשיב את העם מצרימה יש בכלל זה ג"כ אזהרה להעם עצמו שלא ישוב מצרימה
אע"פ שלא נאמרה האזהרה בפירוש להעם עצמו .שאם לא הי' העם עצמו מוזהר על כך היאך
יזהיר הכתוב להמלך שלא להשיבם ...ומענין הכתוב שמענו שגם העם מוזהר מזה .ודאי הרי זה
חשוב אזהרת לאו גמור גם לגבי העם .וכדמשמע נמי בהדיא מגופי' דקרא ...שבלאו זה נכללו
כולם יחד המלך והעם ...ומ"מ עיקר האזהרה לא נמנית אלא משום אזהרת העם שנכללה בה .כן
נראה שיטת רבינו הגאון ז"ל כאן .ועדיין צ"ע בזה".

בענין האיסור לחזור למצרים

339

שייך לחזרה זמנית בשביל מסחר" :כשהוא אומר )שמות יד יג( אשר ראיתם את
מצ' היום ]וגו'[ :חזירה לישיבה ,לא חזירה לסחורה .וה' אמר לכם לא תס' לשוב
היכן אמר? כי )כאשר( ]אשר[ ראיתם את מ' היום כו'" .יוצא מפה שהפסוק
הראשון אינו רק ההזכרה הראשונה של האיסור בתורה ,אלא הוא המקור המרכזי
3
להאיסור שממנו לומדים את הפרטים והיקפו של האיסור.
כמו כן ,רש"י )סנהדרין כא ,:ד"ה לו( מסביר שהתורה ,בפסוק השני,
אסרה על המלך להרבות ברכישת סוסים כדי להגן על האיסור לחזור למצרים
שנזכר בפסוק הראשון" ,הסוסים באים ממצרים לארץ ישראל וצריך לשלוח
שלוחים לקנות לו סוסים ,ועוברים בלא תוסיפו לראותם עוד עד עולם" 4.לפי
5
רש"י ,הפסוק השני מפנה אותנו לפסוק הראשון ,שהוא המקור העיקרי לאיסור.
הרמב"ם בסה"מ )לא תעשה מו( מניח ,כמו המכילתא ,ש"הנכפלה
האזהרה בזה שלש פעמים" .בכל זאת ,דבריו רחוקים מאד מציטוט ישיר של
המכילתא מכיון שהרמב"ם שינה את סדר הפסוקים .המכילתא ,ושאר הראשונים
 3זאת בניגוד להירושלמי )סוף מסכת סנהדרין( שלומד את הפטור לחזור עם מטרת מסחר מהפסוק
השני":לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד ,לישיבה אין את חוזר חוזר את לסחורה ולפרקמטיא
ולכבוש את הארץ" .והרמב"ם בסה"מ )לאוין מ"ו( מביא דברים אלו.
 4לעומת זאת ,צריכים לקחת בחשבון גם את פירוש רש"י על התורה על אותו הפסוק )שמות
יד:יג( בפרשת בשלח ששם הוא מבין שהפסוק נאמר בדרך הבטחה ולא בדרך צווי ,וז"ל )שם,ד"ה
כי אשר(" ,מה שראיתם אותם אינו אלא היום .היום הוא שראיתם אותם ולא תוסיפו עוד".
למרות שמצינו שהמדרש תנאים ורש"י בסנהדרין מסכימים שהמקור העיקרי הוא הפסוק הראשון,
הם מגיעים למסקנות הפוכות בקשר לחזרה למטרת מסחר .רש"י אוסר לעבדי המלך לחזור
למצרים לשם קניית סוסים ,שזה מניע מסחרי ,בעוד שהמדרש תנאים התיר את הדבר .אפשר לומר
שיש יותר מקום לאסור לגבי עבדי המלך מכיון שיש להניח שילכו בתדירות ,ויכירו את המצרים
במידה יותר מרובה .ועיין ברמב"ן )דברים יז:טז( שמקשה קושיה דומה על הרעיון שאסור על
עבדי המלך לחזור למצרים כדי לרכוש סוסים מצד האיסור לחזור למצרים ,מכיון שמטרתם
המסחרית אמורה לנטרל את האיסור .ועיי"ש שתירץ "ויתכן שדרך הכתוב ...שלא יבטח על רכבו
כי רב ...אבל יהיה מבטחו בשם אלקיו"...
ועיין ביראים )סימן שט( שמביא את המקרה של יציאת דניאל למצרים כדי להביא חזירים
מאלכסנדריא )ע"פ הגמרא בסנהדרין צג (.כבעיה פוטנציאלית של חזרה למצרים ללא ההיתר
שהוא מציע שם )שנדון בו בהמשך( .משתמע שהיראים לא אימץ את ההיתר של חזרה למטרת
מסחר מכיון שלכאורה דניאל יצא עם מטרה מסחרית.
 5עיין בהערה  2לעיל ששם הבאנו את שיטת הר' ירוחם פישל פערלא )עמ'  (513שהלאו לחזור
למצרים מפורש בהדיא בתורה רק אצל מצות המלך בפסוק השני ,ושבכל זאת "עיקר אזהרת
המלך אינה אלא כדי שלא להכשיל בכך את העם שהוזהרו על כך" .הוא מעלה נימוק דומה לרש"י
לגבי טעמו של מצות המלך בעוד שהוא חלוק על רש"י בהגדרת המקור המקראי המרכזי לאיסור.
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שמצטטים אותה ,מביאים את הפסוקים באותו סדר שהם מופיעים בתורה .זאת
צורת הסדרה הגיונית ,במיוחד אם כל פסוק מהווה מקור עצמאי ושווה לאיסור.
הרמב"ם ,מאידך ,הביא קודם את הפסוק השני והשלישי ורק לאחר מכן את
הפסוק הראשון" :והוא אמרו יתעלה )שופטים יז( לא תוסיפון לשוב בדרך הזה
עוד .וכבר נכפלה האזהרה בזה שלש פעמים .אמרו )מכילתא בשלח; ירושלמי
סוכה רפ"ד( בשלשה מקומות הזהיר הקב"ה את ישראל ...אחד מהם אשר
זכרנוהו .והשני אמרו יתעלה )ס"פ תבוא( בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד
לראותה .והשלישי אמרו )בשלח יד( אשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו
לראותם עוד עד עולם".
לכאורה ,יש טעם בקביעה שהפסוק הראשון אינו מקור מרכזי לאיסור
מכיון שעל פי פשטו של אותו פסוק ,משה רבינו מביע הבטחה לבני ישראל שלא
ישתעבדו שוב על ידי האומה המצרית; ברגעים דרמטיים אלו לפני קריעת ים סוף,
משה עוסק בעידוד ולא בחיקוק .השאלה הזאת הטרידה את מפרשי המקרא,
ורובם פירשו את אותו פסוק כפשוטו ,כהבטחה גרידא ,בניגוד לדרכה של
המכילתא 6.הרמב"ם מודע לקושי הזה ,ומתייחס אליו במפורש )שם(" :ואע"פ
שהנראה מן הדברים שהוא ספור באה הקבלה שהוא אזהרה" 7.בסופו של דבר,
הרמב"ם מקבל את הבנת חז"ל שהפסוק הראשון הוא בעל תוקף הילכתי כאחד
משלש האזהרות מלחזור למצרים ,ובכל זאת מקבלים את הרושם שלפי הרמב"ם
הוא בעל תוקף חלש יותר מהשאר מכיון שהוא נדחה במכוון לסופה של הרשימה.
בנוסף לכל זה ,הרמב"ם כנראה מעדיף את הפסוק השני ,מכיון
שבתחילת תיאורו על המצוה )שם( הוא מסתמך על הפסוק השני בלבד כשאומר:
"והמצוה המ"ו היא שהזהירנו משכון בארץ מצרים ...והוא אמרו יתעלה )דברים
 6עיין בפירוש ר' יוסף בכור שור )שמות יד:יג ,ד"ה כי אשר ראיתם( שמפרש את הפסוק כהבטחה
על השמדת עם המצרי ,וז"ל" ,כלומר :מה שראיתם את מצרים היום ,לאבדם מן העולם מתכוין
הקב"ה" .כמו כן ,טוען הספורנו )שם ,יד:טו( שמשה "כבר הגיד לישראל את מפלת מצרים
ומיתתם כאמרו לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם" .גם משתמע מתרגום הירושלמי )שם ,יד:יג(
שמשה מבטיח לעם שלא ישובו למצרים להיות עבדים ,וז"ל" ,לא תוסיפון למחמי יתהון עד
עלמא בשעבוד" ,וכך העיר רב מ"מ כשר בתורה שלמה ,פרשת בשלח ,עמוד רפ.
ר' אברהם אבן עזרא ,בפירושו על הפסוק השני )ד"ה לא תוסיפון( ,מביא את שתי הדעות לגבי
הפסוק הראשון ,וז"ל" ,מצוה היתה ,ולא נכתבה .ויש אומרים ,מטעם לא תוסיפו לראותם עוד עד
עולם )שמות יד ,יג( .וזאת דרך אחרת" .משתמע מדבריו שאין שום פסוק בתורה שבכתב האוסר
את השיבה למצרים ,אלא שזו מצוה שקיבלנו מהתורה שבעל פה.
 7החינוך )מצוה תק( ,בין בסדר הפסוקים ובין בקביעה שיש מסורה שפסוק הראשון הוא מצוה,
הולך לפי שיטת הרמב"ם.
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יז( לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד" .ואם כן ,סביר להניח שלפי הרמב"ם המקור
8
המרכזי לאיסור הוא הפסוק השני.
קריאה זאת של דברי הרמב"ם בספר המצוות מקשה עלינו לסמוך על
דברי אחד מנכדי הרמב"ם ,המצוטטים על ידי רב אישתורי הפרחי בספרו כפתור
ופרח )סוף פרק ה ,ד"ה ואומר אני שהיום(" :ושמעתי במצרים מפי ה"ר שמואל
ז"ל אחד מבני בניו של הר"מ במז"ל שכשהר"ם היה חותם שמו באגרת היה
מסיים הכותב העובר בכל יום שלשה לאוין פלוני" .רבים הקשו בצורה עקרונית
על ההעדה הזאת על סמך שיטת הרמב"ם בשורשיו לסה"מ )שורש ט'( שלפיה אין
למנות יותר מלאו אחד באיסור שהוזכר כמה פעמים בתורה אלא אם כן "יהיה שם
ענין נוסף" 9.יש להעלות קושיה נוספת על אותו דיווח על בסיס קריאתנו בדברי
הרמב"ם ,שהרי משתמע מהניסוח של "שלשה לאוין פלוני" ששלש האזהרות
מהוות מקורות עצמאיים ושווים לחיוב ,והרושם הזה לא מתיישב עם מה שראינו
בדברי הרמב"ם בספר המצוות.
בניגוד לאותן שיטות שהבאנו שמעדיפות פסוק אחד מהקבוצה,
שיטת הרדב"ז ,בפירושו על המשנה תורה )הל' מלכים ,ה:ז( ,דוגלת בשיטת
המכילתא וטוענת שכל שלשת הפסוקים הם בעלי תוקף הילכתי שווה .לדעת
הרדב"ז ,צריכים לבחון את כל פרטי האיסור ,וכל נסיון להתירו ,לאור כל אחד
מהפסוקים .הוא דן בהיתר שלפיו האיסור שייך רק למי שמגיע למצרים מארץ
ישראל ,ולא למי שמגיע מארצות אחרות .ההיתר הזה מופיע לראשונה בספר
יראים )סימן שט( .מסיק הרדב"ז שאין לסמוך על אותו היתר מכיון שהוא
 8מקומו של הפסוק השלישי בשיטת הרמב"ם הוא פחות קריטי לדיון ,מכיון שהמכנה המשותף
בין הפסוק השני והשלישי הוא מאד דומיננטי ,מכיון ששניהם מתייחסים למקום הפיזי של מצרים,
בניגוד להיחס בין שני פסוקים אלה להפסוק הראשון ,שמתייחס לעם המצרי.
 9יש שהקשו על זה מהעובדה שלא מצאנו אגרת שבה כך חתם הרמב"ם את שמו .לגבי הקושי הזה
יש להשתמש בהסברו של ר' יואל שוורץ )מובא בספרו "תולדות רבנו משה בו מימון" ,עמ' (96
בשאלת הסיבה שהרמב"ם השתקע במצרים" ,הרמב"ם בתחילה כנראה עוד קיוה לחזור לארץ
ישראל משום שבעל הכפתור ופרח העיד בשם צאצאי הרמב"ם שבמכתביו הראשונים היה חותם
'העובר בג' לאוין בכל יום' אלו ג' מקומות שנאמר בתורה בענין האיסור לחזור למצרים ,אך
בהמשך הזמן לא מצאנו דבר זה באגרות וכפי הנראה הוא הגיע למסקנה שעליו לשהות שם כדי
להציל את יהודי המקום וגם כדי לסייע ליהודים במקומות אחרים" .ניתן להעלות שהרמב"ם
הפסיק לחתום כל את שמו אחרי שהפך להיות לגדול הדור .דרכו של עולם היא ששומרים על
אגרותיהם של אנשים חשובים ומפורסמים רק אחרי שהפכו להיות גדולים .האגרות שחתם
הרמב"ם לפני שנהיה לגדול הדור ושינה את דעתו לגבי האיסור לחיות במצרים ,לא נשמרו
לדורות .אבל מאד ייתכן שבתוך מעגלו הפנימי של הרמב"ם ,כולל משפחתו ,שמרו על כמה
מאגרותיו מהשנים הראשונים שלו במצרים ,ולכן דווח נכדו ,ר' שמואל ,באותו דו-שיח שקיים עם
רב אישתורי הפרחי במצרים ,שהיו מכתבים כאלו.
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נתמך רק על ידי הפסוק השני ולא על ידי שאר הפסוקים" :ואין זה טעם מספיק
דהא קרא דלא תשוב בדרך הזה ניחא אבל הנך קראי דכתיב לא תוסיפו
לראותם עוד מאי איכא למימר" .ברור שלפי הרדב"ז יש קשר אדוק והדדי בין
כל שלשת הפסוקים ,ומידת תוקפם והשפעתם ההילכתי שווה.

 
כפי שצייננו בראשית דברינו ,קיים הבדל בולט בין הפסוק בספר שמות
לשני הפסוקים בספר דברים ,שהרי בספר שמות הדגש הוא על העם המצרי,
בניגוד לשני הפסוקים האחרים ,ששם הדגש הוא על המקום הפיזי של ארץ
מצרים .בהתאם ,מוצאים את שני הרעיונות האלה של העם המצרי והארץ של
מצרים ,לפעמים ביחד אבל לרוב בנפרד ,בדברי המפרשים השונים.
הרמב"ן )דברים יז:טז( טוען ש"טעם המצוה הזאת מפני שהיו המצרים
והכנענים רעים וחטאים לה' מאד כמו שאמר )ויקרא יח:ג( כמעשה ארץ מצרים
אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען וגו' ,והנה רצה ה' שלא ילמדו
ישראל ממעשיהם" .לפי הרמב"ן ,טעם האיסור לחזור למצרים הוא מניעת השפעה
רעה מהחברה המצרית .על סמך הפסוק בפרשת אחרי מות )ויקרא יח:ג( שמקשר
בין המעשים הרעים שהתרחשו בארץ מצרים ובארץ כנען ,הרמב"ן סבור שהמכנה
המשותף ביניהם הוא התנהגות פסולה שאסור לבני ישראל להתקרב אליה .הרמב"ן
השתכנע מאותו פסוק שכל הבעיה היא התנהגות אנשי מצרים ,ולא ההימצאות
במקום הפיזי של ארץ מצרים .גישה זאת ,שמדגישה את העם המצרי ולא המקום
שלו ,תואמת לניסוח הפסוק בספר שמות ,למרות שדברים אלו של הרמב"ן מוסבים
על הפסוק השני,שאינו מזכיר את העם המצרי .הרמב"ם ,בספר המצוות )לאוין
מ"ו( ,אימץ עמדה דומה שמדגישה את ההתנהגות הפסולה של אנשי מצרים.
הרמב"ם מסביר "שהזהירנו משכון בארץ מצרים לעולם כדי שלא נלמד ממעשיהם
ושלא נלך בדרכיהם המגונים" 10,ונתייחס לשיטת הרמב"ם בהמשך.
 10הרמב"ם לא מבאר בספר המצוות מה בדיוק הם "דרכיהם המגונים" של אנשי מצרים .בהל'
מלכים )ה:ח( הרמב"ם אומר "שמעשיה מקולקלין יותר מכל הארצות" .במהדורת פרנקל של אותו
קטע שהבאנו מספר המצוות מופיעים שני שינויים משמעותיים" :שהזהירנו ...שלא נלמוד
כפירתם ]במקום 'שלא נלמוד ממעשיהם'[ ושלא נלך בדרכיהם המגונים  ."השינויים
האלה נותנים את הרושם שהחטאים במצרים היו יותר חמורים מכיון שברמה האידיאולוגית הם
היו מנוגדים לחלוטין למצוות התורה .פשט הכתוב בפרשת העריות )ויקרא י"ח( שמתחילה
במילים "כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו" מוכיח שאנשי מצרים חטאו בכל סוגי
איסורי העריות המופיעים בפרשה .המדרש בילקוט שמעוני )פרשת אחרי מות ,רמז תקצ( מרחיב
את היריעה בקביעתו שהמצרים היו "שטופים בעבודה זרה ובמשכב זכור ובהרבעת בהמה".
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לחלופין ,המדרש בשמות רבה )מהד' וילנא ,פרשה כ"ד( מביא את דברי
משה רבינו שלפיהם אסור לחזור לארץ מצרים גם כשאנשי מצרים אינם נמצאים
שם .מספר המדרש ,שאחרי שבני ישראל אמרו שירה על הים ,הם בקשו לחזור
למצרים .לטענתם ,הגאולה ממצרים כבר השיגה הישגים משמעותיים ,שהרי
הקב"ה "כבר נתן לנו ביזת מצרים ,והרכיבנו על ענני כבוד ,וקרע לנו את הים,
ופרע מן המצריים ,ואמרנו שירה לפניו" .בנוסף ,הם טענו שמכיון ש"כבר מתו
כולן ,נחזור למצרים" .השיב להם משה שגם אם כל אנשי מצרים מתו בתוך הים,
יש איסור לחזור לארץ מצרים ,שהרי יש לעם שלב נוסף לתהליך הגאולה מעבר
להישגיו הקודמים" :בואו ופרעו את השטר שכך אמר לי הקב"ה )שמות ג:יב(
בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה" .מטרת הגאולה
היא מתן תורה ולכן אסור לחזור לארץ מצרים ,ללא קשר למציאות העם המצרי
במקום .ניסוחם של הפסוקים בספר דברים שמדגישים רק את המקום הפיזי של
11
ארץ מצרים ולא האנשים הגרים בתוכה ,הולמים את דברי משה רבינו במדרש.
בעיקר ,הפסוק השלישי ,שהוא חלק מהתוכחה ,תואם יותר לרעיון החמור והטרגי
של שלילת תהליך הגאולה ממצרים.
לפי אותו מדרש ,קיים מימד לאיסור לחזור למצרים שאינו קשור כלל
להשפעה הרעה של העם המצרי; חזרה לגור במצרים מפסיקה ואף סותרת את
תהליך הגאולה של עם ישראל מארץ מצרים .אפשר להציע שאותו תהליך של
גאולה אינו מסתיים בקבלת התורה אלא כולל את הכניסה לארץ ישראל .שהרי
באותו הדו-שיח ליד הסנה הבוער ,שבו הקב"ה אמר למשה שתכלית הגאולה היא
קבלת התורה ע"י עם ישראל ,הקב"ה גם אמר )שם ג:ח( שמטרת הגאולה היא
הבאת העם לארץ ישראל" :וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההיא אל
ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש" .לפי זה ,ייתכן שהאיסור לגור בארץ
מצרים נובע מהרעיון שארץ מצרים היא האנטיתזה של ארץ ישראל מכיון שאחת
ממטרותיה של הגאולה היא המעבר מארץ מצרים לארץ ישראל 12.אם כן ,אפשר
 11ייתכן שלפי המדרש קיימים שני ההיבטים של האיסור – של העם המצרי ושל ארץ מצרים – גם
יחד .עם ישראל סבר שהאיסור קשור לעם המצרי בלבד ,ולכן טענו שאין איסור מאחר שמתו כל
העם המצרי ומשה השיב להם שעצם המקום הוא בעייתי .הבנה אחת של תגובת משה רבינו היא
שהוא שולל לחלוטין את הרעיון שהאיסור לחזור למצרים קשור בהעם המצרי .מאידך ,תיתכן הבנה
שניה שלפיה גם אליבא דמשה רבינו האיסור קשור לעם המצרי ,אבל יש היבט נוסף ,ואולי מרכזי,
שהוא הארץ עצמו .יוצא ,שאין סתירה בין הפסוקים מכיון שיש שני מימדים לאיסור .בהמשך ,נביא
כמה שיטות שמחברות בין שני הרעיונות של העם המצרי וארץ מצרים במישור ההילכתי.
 12יש לפחות שלשה ביטויים בההגדה של פסח לזה שהכניסה לארץ ישראל היא חלק אינטגרלי של
גאולת מצרים ,שאינה מסתיימת במתן תורה .הביטוי הראשון הוא ב"דיינו" שבו מציגים את הכניסה
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להסביר שלפי אותה גישה ,הבעיה היא המקום הפיזי של ארץ מצרים מפני שהוא
מייצג את ההיפך של המקום הפיזי של ארץ ישראל ,שהובטח לבני ישראל.
אם נקבל את דברי המכילתא כפשוטם ,שלפיהם כל שלשת הפסוקים הם
בעלי ערך שווה ,ניתן לאמץ שיטה המשלבת את שתי המטרות האפשריות של
האיסור ,שהם הרחקה מהעם המצרי והרחקה מארץ מצרים .אפריורית ,אפשר
לשלב את שני הגורמים האלו בשתי דרכים שונות .הדרך הראשונה היא להגיד
ששתי מטרות האיסור פועלים זה לצד זה ,באופן נפרד אבל שווה .כך טוען הרב
יוסף בלומנפלד )בפירושו "גן יוסף" על הספר כפתור ופרח ,ניו יורק ,ה'תשי"ח,
עמ'  (192לגבי שיטתו של בעל הכפתור ופרח בסוגיה" :והכפתור ופרח כאן בא
בחידוש שיש שני לאוין ,לגור במצרים שלא ישובו בדרך הזה עוד וכן דלא
תוסיפון לראותם עד עולם ,והלאו הראשון הוא על הארץ והשני על העם" 13.כך
משתמע משיטת הרדב"ז שראינו לעיל שבוחנת את היתרו של היראים בשני
מבחנים בנפרד ,כשהמבחן הראשון הוא האם היתרו פותר את בעיית העם המצרי
וכשהמבחן השני הוא האם היתרו פותר את בעיית ארץ מצרים.
הדרך השניה לשלב את שני הרעיונות היא לומר שיש פה רק איסור אחד
שמשלב את שניהם כאחד .כנראה ,הלך בדרך זו בעל ספר החינוך )מצוה תק(,
שמשלב את שני הרעיונות כשטוען שמטרת הגאולה ממצרים היא הרחקת עם
ישראל מהטומאה הרוחנית העמוקה ששרויה במצרים" :משרשי המצוה לפי
שאנשי מצרים רעים וחטאים והאל ברוך הוא הוציאנו משם וגאלנו בחסדיו מידם
לזכותנו ללכת בדרכי האמת ,ורצה בטובו הגדול עלינו לבלתי נשוב עוד להטמא
בתוכם כדי שלא נלמוד כפירותיהם ולא נלך בדרכיהם המגונים אצל תורתנו
השלמה" .לפי החינוך ,הרעיון של שלילת הגאולה ,שמודגש בשני הפסוקים מספר
דברים ,נובע מהסכנה של מעשיהם הרעים של החברה המצרית ,שדיבר עליה
משה רבינו בפסוק הראשון 14.לפי החינוך ,מעשיהם הרעים של המצרים אינם
לארץ כהמשך למתן תורה" :אילו נתן לנו את התורה ולא היכניסנו לארץ ישראל" .הביטוי השני הוא
בקטע של "מתחלה עובדי ע"ז" ,שמדגיש שתחילת הסיפור של השעבוד למצרים היא עקירת בני
ישראל מארצו; אפשר להסיק מפה שסוף הסיפור יהיה כשהמעגל נסגר ,ובני ישראל יחזור לארצו.
הביטוי השלישי לכך נמצא בנוסח הברכה של "אשר גאלנו" ,שכולל את התפילה ש"כן ה' אלוקינו
יגיענו ...שמחים בבנין עירך ...ונאכל  מן הזבחים ...ונודה לך שיר חדש על ."
 13לשונו של בעל הכפתור ופרח עצמו הוא "הדר בארץ מצרים שעובר בשלשה לאוין" .כנראה,
הבין הרב בלומנפלד שהפסוק השני והשלישי הם בעצם לאו אחד ,מכיון ששניהם מזכירים את
החזרה אל ארץ מצרים ולא החזרה אל העם המצרי .הרב יוסף בלומנפלד ,זצ"ל ,סבא רבא של
מחבר המאמר הנוכחי ,עלה ארצה עם משפחתו לפני השואה ושימש כראב"ד בתל אביב.
 14דברי החינוך האלו גם כן מוסבים על הפסוק השני ,כמו שראינו ברמב"ם וברמב"ן .אבל ההבדל
הוא שהחינוך מנסה לשלב את רעיון המדרש של שלילת הגאולה לתוך ההסבר שלו.
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כשלעצמם גורמים להאיסור לחזור ממצרים .מאידך ,ראינו שהרמב"ן כלל את
המצרים והכנענים באותו רעיון של השפעה רעה בקשר לאיסור זה .ברור שלפי
החינוך ,שמוסיף את הפן הייחודי של הגאולה ממצרים ,אין להזכיר את עניין
עריכת מלחמה נגד הכנענים בהקשר זה .והנה כי כן ,החינוך מזכיר שהתורה לא
רצתה שבני ישראל ילמדו ממעשיהם הרעים של הכנענים במקום אחר בספרו,
15
בהקשר הספציפי של המצוה לערוך מלחמה נגד שבעת העממים הכנעניים.

 
רבנו בחיי )דברים יז:טז( מצדיק את העובדה שבמשך הדורות התיישבו
קהילות יהודיות במצרים בטענה שהאיסור לחזור למצרים אינו מצוה לדורות .הוא
מבסס את עמדתו שהמצוה היא לשעה גרידא על הבנתו שטעם המצוה הוא כדי
למנוע השפעה רעה מהעם המצרי" :זו מצוה לשעה כדי שלא ילמדו ישראל
מעשיהם ולפי שהיו המצרים נודעים ומפורסמים בכל תועבה ...לכך צוה להם כן
ואינה מצוה לדורות שיאסר הכתוב הדירה במצרים לעולם" .מניח רבנו בחיי שעם
המצרי הפסיק להתנהג בצורה כה מופקרת ולכן המצוה אינה רלוונטית עוד 16.לפי
העמדה שהאיסור מבוסס על ארץ מצרים מבחינה פיזית ,אין שחר לטיעון
שהמצוה היא רק לשעה שהרי אותו מקום פיזי קבוע וקיים מאז ועד ימינו עתה.
גם אם לא נרחיק לכת ונאמר שהמצוה רק נאמרה לשעה ,אפשר להתיר
את האיסור בצורה דומה ,תוך הנחה שמוקד האיסור הוא העם המצרי ולא ארץ
מצרים ,בטענה שהאנשים שיושבים כעת במצרים אינם צאצאיהם של המצרים
המקוריים מתקופת יציאת מצרים .הרב משה מקוצי מעלה בספרו )סמ"ג ,לאוין
רכז( את הסברא ש"שמא טעמו משום שעלה סנחריב ובילבל כל העולם כולו וגם
מצרים נתבלבלו" .הסמ"ג סומך על התוספתא בקדושין )ה:ד( שמביאה את שיטת
 15וזה לשונו במצוה תכ"ה" :ובמצותנו זאת עליהם להחרימם ימצא לנו תועלת ,שנאבד זכרם מן
העולם ולא נלמוד ממעשיהן".
כפי שצוין לעיל בהערה  ,7החינוך מצטט את דברי הרמב"ם בספר המצוות ,שמשנים את סדר
הפסוקים .ניתן לחשוב שהחינוך הושפע ממאמצי הרמב"ם להראות ששלשת הפסוקים אינם שווים
בתוקפם ,והסיק מהם שאין פה שני איסורים נפרדים וצריך לשלב את שני הרעיונות של הפסוקים
השונים לאיסור אחד .כפי שנראה בהמשך ,הרמב"ם משלב את שני הרעיונות בצורה שונה.
 16למרות שנראה ששיטת רבנו בחיי היא דעת יחיד ,מובא בשם הרב יעקב עמדין שסבר כך,
ש"באמת נראין הדברים שאינה מצוה לדורות אלא בזמן שהיה ארץ מצרים מלאה גלולים וגם
באותה דרך שיצאו ממנה ישראל הזהרו שלא לשוב" )קונטרס תקוני השגיאות על הספר כפתור
ופרח ,ד"ה עמ' יב ,במהדורת כפתור ופרח של הרב צבי הירש עדלמאן ,ברלין ה'תרי"א ,עמ' לט(.
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רבי עקיבא ש"משעלה סנחריב ובלבל את כל האומות לא עמונים ומואבים
במקומן ולא מצרים ואדומים במקומן".
ההגהות מיימוניות )הל' מלכים ה:ז( מביא את שיטת הסמ"ג ודוחה
אותה על פי מקורות מהתוספתא ומהתלמוד שמשתמע מהם שבלבול סנחריב לא
הועיל לנטרל את האיסור 17.היראים )סימן שט( מצטט את דברי הסמ"ג וחולק
עליהם גם מסיבה עקרונית כשטוען ש"אין להתיר מטעם זה לשוב שהרי דרך
במצרים הדבר תלוי" .היראים אומר להדיא שהאיסור אינו
ִ
המצרים נאסר ולא
מתמקד באנשי מצרים אלא ב"דרך" מצרים ,שהיא מקום פיזי ,ולכן גם כן אומר
שאין להסתמך על בלבול סנחריב כדי להתיר את האיסור.

 
הרמב"ם )הל' איסורי ביאה יב:כה( מביא שיטת רבי עקיבא להלכה:
"סנחריב מלך אשור בלבל כל האומות ...ואלו המצרים שבארץ מצרים עתה
אנשים אחרים הם" .לכן ,גר הבא ממצרים מותר לבוא בקהל מיד בזמן הזה.
בהנחה שהרמב"ם סבור שטעם האיסור הוא ההשפעה הרעה של העם המצרית,
היינו מצפים שיתיר כמו הסמ"ג.
לגבי טעם האיסור לגור במצרים ,הרמב"ם אכן סבור בספר המצוות
)לאוין מ"ו( "שהזהירנו משכון בארץ מצרים לעולם כדי שלא נלמוד ממעשיהם
]מהד' פרנקל גורס "שלא נלמוד כפירתם"[ ושלא נלך בדרכיהם המגונים ]מהד'
פרהקל מוסיף" :אצל התורה"[ .בכל זאת ,לפתע ,הרמב"ם סבור שהמעשים
שמתרחשים במצרים גם בזמנו הם בעל אופי חמור כמו שהיו בימי יציאת מצרים,
למרות שהחברה שנמצאת שם אינה קשורה לחברה המצרית דאז .כך הוא קובע
בהל' מלכים )ה:ח( ,כשאוסר את החזרה למצרים כשהמקום תחת שליטת עכו"ם
"מפני שמעשיה מקולקלין יותר מכל הארצות ,שנאמר כמעשה ארץ מצרים".
וכאן הבן שואל :ראינו איך טרח הרמב"ם לדחות את הפסוק הראשון
)שעוסק בעם המצרי( ולהעדיף את הפסוק השני )שעוסק במקום פיזי( .אם לפי
הרמב"ם טעם האיסור הוא מניעת השפעת העם המצרי ,הרי ראינו שדווקא הפסוק
 17הוא מביא תוספתא נוספת )ידים ב:יח במהד' צוקרמאנדל( שלפיה נבואת יחזקאל )כט:לג( שבה
שהמצרים המקוריים יחזרו לארצם
ִ
אמר הקב"ה "מקץ ארבעים שנה אקבץ את מצרים" מבטיחה
לאחר ארבעים שנה מעת בלבולם בידי סנחריב .בנוסף ,הוא מביא דיווח הגמרא בסוכה )נא (:שלפיו
נענשה הקהילה היהודית באלכסנדריא )במאה הרביעית לפני הספירה הלועזית( בגין ישיבתה
במצרים ,מאות שנים לאחר מלוכת סנחריב )שהיתה במאה השמינית לפני הספירה הלועזית(.
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הראשון הוא הפסוק היחיד שמתייחס לעם המצרי והיינו מצפים שהרמב"ם יעדיף
דווקא את הפסוק הראשון? מדוע הרמב"ם העדיף את הפסוק שהוא לכאורה טפל
ודחה את הפסוק שהוא לכאורה עיקר ,ולמה טרח כולי האי לעשות את זה? יתרה
מזאת ,איך הרמב"ם יכול לומר שהאיסור שייך לחברה החדשה שקמה במצרים
לאחר בלבול סנחריב אם האיסור קשור לחברה המצרית שהייתה קיימת בזמן
יציאת מצרים?
על כרחינו ,הרמב"ם סבור שהאיסור הוא לדור במצרים בתוך החברה
המצרית שקיימת בכל דור ודור ,ללא קשר לשורשיה של הקהילה המצרית
הנוכחית .מניח הרמב"ם שה"מקום גורם" להחברה שנמצאת שם להתנהג בצורה
פסולה .אותה התנהגות אינה נובעת מהחומר ה ֶגנֶטי של החברה אלא מעצם
העובדה שגרה כעת בארץ מצרים .התורה קובעת חזקה על החברה שגר בארץ
מצרים בכל דור ודור שהיא מתנהגת בצורה פסולה 18.הרעיון הזה עולה יפה עם
לשון הפסוק שהביא הרמב"ם מפרשת אחרי מות )ויקרא יח:ג( ,שגם נמצא בדברי
הרמב"ן שראינום לעיל ,שמדגיש את המקום הפיזי ,ה"ארץ" ,שבו מתרחשים
החטאים האלה" :כמעשה  מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו" .במקום לומר
 18עיין בספר נפש הרב )עמ' פא( שמובא בשם הגרי"ד ,זצ"ל ,שהקשה על ההלכה הזאת של
הרמב"ם" :דאם יכבוש מלך ישראל את ארץ מצרים על פי בית דין ,הרי תתקדש בקדושת הארץ...
וא"כ יהיה דינה כארץ ישראל ממש ,ומה שה שכתב הרמב"ם 'יראה לי' ,כאילו יש כאן איזה
חידוש ,ושיש מקום לדון ולפלפל בזה ."...ועיי"ש מה שתירץ הרב .אפשר להוסיף שאלה נוספת:
מדוע הרמב"ם מזכיר שמדובר במלך שכבש על פי בית דין ,הרי זה דבר פשוט שבמקרה כזה
המלך זקוק לרשות כזאת ,מכיון שעוסקים במלחמת רשות .הרי קבע הרמב"ם לפני כמה הלכות
באותו הפרק )הלכה ב'( ש"מלחמת הרשות אינו מוציא העם בה אלא על פי בית דין של שבעים
ואחד" .מדוע הרגיש הרמב"ם צורך להזכיר לנו שיש רשות בית דין פה?
ניתן להשיב שההו"א של הרמב"ם שגם לאחר כיבוש הארץ בידי מלך ישראל על פי בית דין
מבוססת על הרחבה קיצונית של היסוד שפיתחנו ברמב"ם .מכיון שאצל ארץ מצרים" ,המקום
גורם" למושחתות העם היושב בה ,היה חשש שגם לאחר כיבוש ע"י מלך ישראל ברשות בית דין
יהיה חשש שהיהודים שישבו אז במצרים יתנהגו בהתנהגות פסולה ,ח"ו .ההו"א של הרמב"ם
היתה שאותו מקום של מצרים ,שהפך לרשעים את התושבים החדשים שהגיעו לשם )ונשארו שם,
כדברי הרמב"ם בהל' איסורי ביאה( בימי סנחריב ,גם מסוגל להשפיע על בני ישראל במידה דומה,
ח"ו .לכן ,מרגיש הרמב"ם צורך לשלול את אותה הו"א שלאור הבנתנו ברמב"ם שהמקום גורם
אינה כה מרחיקה לכת .כמו כן ,אפשר להסביר שהרמב"ם מרגיש צורך להזכיר לנו שהמלך יכבוש
את מצרים דווקא ברשות בית דין ,למרות שכבר הזכיר בסמוך שכך הדין בכל מלחמת רשות,
מכיון שהגורם של רשות בית דין מכריע שלמסקנה אין חשש שהמקום של מצרים ישפיע על בנ"י
לרעה לאחר הכיבוש .ההשראה של בית הדין של ע"א היושב בלשכת הגזית ,שמסכים לאותו
כיבוש ,תבטיח שתושבי המקום יתנהגו על פי התורה.
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המצרים" התורה אומרת "כמעשה  מצרים" ,למרות שברור שהתורה
ִ
"כמעשה
מתייחסת למעשיהם של האנשים המקומיים.
אם נסתכל שוב בניסוחו של הרמב"ם בספר המצוות ,נבין כעת מדוע
הרמב"ם הוסיף את מילת "לעולם" כשהגדיר את תוקף האיסור .הרמב"ם רוצה
להדגיש פה שהמצוה הזאת אינה רק לדורות ברמה העקרונית )בניגוד לשיטת רבנו
בחיי( אלא גם ברמה המעשית ,מכיון שכל עוד שארץ מצרים נשלטת בידי עובדי
כוכבים ומזלות יש חזקה שהחברה המצרית מתנהגת בצורה פסולה.
יוצא שהרמב"ם ,שנאמן למסורת המכילתא שיש שלש "אזהרות"
בתורה בקשר להחזרה למצרים אך בכל זאת נותן עדיפות להאזהרה השניה,
משלב באופן ייחודי את שני הרעיונות שנובעים מאותם שלשה פסוקים .מוקד
האיסור הוא ארץ מצרים ,שיש ביכולתה להפוך את החברה שלה לחברה שהיא
מסוכנת ,במובן הדתי ,לעם ישראל .לכן ,הרמב"ם שינה את הפסוק המרכזי
לפסוק השני ,גם אם לדעתו טעם האיסור הוא השפעת העם המצרי .למרות
שהפסוק הראשון מתייחס במפורש להעם המצרי ,הפסוק הזה חסר מכיון שהוא
אינו מתייחס לארץ מצרים כלל .הרמב"ם רוצה להדגיש שבסופו של דבר המקום
הפיזי של מצרים גורם להאיסור להיות רלוונטי בכל דור ודור.

 
 
הזכרנו לעיל את שיטת היראים )סימן ש"ט( ,שלפיה אין איסור לחזור
למצרים אלא על מי שמגיע מארץ ישראל" :ויש לומר מדכתיב בדרך הזה שלא
אסר הכתוב אלא לשוב מארץ ישראל למצרים אבל בשאר ארצות מותר" .ראינו
שהרדב"ז )הל' מלכים ה:ז( ,שסובר שצריכים לקחת את כל שלשת הפסוקים
בחשבון במידה שווה ,דחה את שיטת היראים על סמך הפסוק הראשון ,שמדגיש
את פן האיסור של העם המצרי .כלומר ,הנתון של ארץ המוצא שממנה האדם
19
הגיע למצרים לא ישנה את העובדה שהאדם יהיה חשוף להשפעה מצרית.
 19אבל עיין בתשובה שכתב הרדב"ז )ד:עג( ככל הנראה בעודו יושב כמנהיג הקהילה היהודית
בעיר קהיר במצרים ,ששם מביא רק את הפסוק השני כמקור האיסור" :אנו סומכין לדור במצרים
אעפ"י שהתורה אמרה לא תשוב בדרך הזה עוד" .הרדב"ז מציע הצדקה לישיבת קהילתו במצרים:
"דכיון שאין אנו יורדים להשתקע אלא לגור וכאשר תמצא ידינו נלך לא"י אין אנו עוברין" .ייתכן
שהיתר זה מסתבר רק לפי הפסוק השני ,שמדבר על הפיכת הגאולה ,מכיון שאפשר לחשוב
שקהילה שדעתה לחזור לארץ ישראל בתווך הארוך אינה שוללת בכך את הגאולה ממצרים.
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לחלופין ,לאור הגישה שלפיה האיסור ממוקד בארץ מצרים ,מכיון
שארץ מצרים היא ההיפך של ארץ ישראל בתהליך הגאולה ,אפשר בהחלט לאמץ
את שיטת היראים 20.לא לפתע ,היראים מצטט רק את הפסוק השני ,שמדגיש את
המקום הפיזי של ארץ מצרים .אפשר להסביר שלפי היראים ,ה"מחייב" של
האיסור הוא הפיכת הגאולה ,ואדם רק עובר על האיסור אם הוא הופך את הגאולה
בצורה ההכי קיצונית ובוטה :שילך מארץ ישראל לארץ מצרים ,מהיעד הסופי אל
היעד המקורי.
הריטב"א )יומא לח ,.ד"ה לאלכסנדריא של מצרים( מצטט את דברי
היראים וחולק עליו" :והנכון יותר שאין האיסור ההוא אלא בזמן שישראל שרויין
על אדמתם ,אבל בזמן הזה שנגזר עלינו להיות נדחים בכל קצוי הארץ ,כל חוצה
לארץ אחד הוא" .משתמע מלשון הריטב"א ,שמגדיר את החלופה שהוא מציע
כ"נכון יותר" ,שאינו חולק על היראים בצורה עקרונית וחריפה ,בניגוד לדרכו של
הרדב"ז 21.כמו היראים ,הריטב"א מצטט רק את הפסוק השני כמקור האיסור.
אבל לפי הטעם שיוצא מהפסוק הראשון ,שאינו מצוטט באותו תשובה של הרדב"ז ,של השפעה
רעה מהמצרים ,קשה לסמוך על אותו היתר.
כשנשווה את דברי הרדב"ז האלו לדברים שכתב על הל' מלכים של הרמב"ם ,כשכבר חזר לארץ
ישראל )"ושוב באתי לירושלים"( ,נבחין בכמה הבדלים משמעותיים .כפי שראינו הוא מביא את כל
שלשת הפסוקים כמקורות שווים לאיסור ,ולכן דוגל בשני ברעיונות של העם המצרי וארץ מצרים.
לכן ,כשהוא מביא בפירושו על הרמב"ם נימוק שדומה לההיתר שהציע בתשובה ,הוא אומר שיש
בישיבה כזאת איסור דרבנן )למרות שניתן להקל בו משום הטורח לצאת מהמקום( .יכול להיות
שאותו איסור דרבנן נובע מההשפעה של העם המצרי ,רעיון שהוא התחיל לאמץ דווקא פה
בפירושו .וכן ,הוא מציע בפירושו היתר אחר להצדיק את נוכחותו במצרים" :וגם אני נתישבתי שם
זמן מרובה ללמוד תורה וללמדה וקבעתי שם ישיבה וכי האי גוונא מותר ושוב באתי לירושלים".
כנראה ,לפי הרדב"ז ,לא תהיה בעיה מצד אף אחד משלשת הפסוקים במצב של חזרה למצרים
ללמוד תורה .ניתן להסיק מהסוגיא ביומא )לח (.שמספרת ש"שלחו חכמים והביאו אומנין
מאלכסנדריא של מצרים" כדי ללמוד את מעשה לחם הפנים ,שמותר ללכת למצרים לשם מצוה.
 20ההגהות מיימוניות )הל' מלכים ה:ז( אימץ את שיטת היראים ,שהאיסור רק שייך למי שיורד
למצרים מארץ ישראל ,כדי להצדיק את הישיבה של הרמב"ם ושל הרבה קהילות יהודיות
במצרים .לאור דברינו בשיטת הרמב"ם ,לא ברור כלל שהרמב"ם עצמו היה מאמץ את שיטת
היראים ,שמתעלמת מההשפעה הרעה של המצרים.
 21אבל עיין שם בריטב"א שמצטט שיטה נוספת ,בשם "יש אומרים" ,שדומה מאד לשיטת
הסמ"ג" :ויש אומרים שאותן עיירות כבר נתבלבלו ונחרבו ואלו עיירות אחרות הן" .והרי גם
אצלה הריטב"א אינו חולק באופן מפורש .אם נכונה הבנתנו בשיטת הסמ"ג ,שהיא מתמקדת
בהעם המצרי ,אז יש לדייק שהריטב"א גם מאמץ אותה הבנה של האיסור .אבל עיין בהגהת
המהדיר ,הרב אליהו ליכטנשטיין )במהד' מוסד הרב קוק ,טור רלז ,הערה  ,(647שמאד תמה על
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נראה כי שיטת הריטב"א ,כמו שיטת היראים ,מבוססת על הרעיון ש"מחייב"
האיסור הוא הפיכת תהליך הגאולה ,אלא שהמחלוקת בין שתי השיטות היא
בהנקודה הספציפית של הגדרת היעד הסופי של הגאולה ממצרים.
בעוד שלפי היראים כל עת שהאדם הפרטי מבני ישראל מגיע לארץ
ישראל ניתן להחיל עליו את האיסור ללכת לגור במצרים ,מכיון שהוא כבר הגיע
אל היעד הסופי של הגאולה ,הריטב"א מצריך שהקולקטיב של כלל ישראל ישב
וישלוט בארץ ישראל באופן קבוע .הריטב"א מפנה את תשומת לבנו מהפרט אל
הכלל ,מכיון שלדעתו תהליך הגאולה עוד לא יסתיים עד "שישראל שרויין על
אדמתם" .לכן ,טען הריטב"א שאין איסור לחזור למצרים עד שעם ישראל יגיע
לאותו שלב בהיסטוריה ,שלב שברור שלא הגיעו אליו בימי הריטב"א.
המחלוקת בין הרדב"ז ,המתחשב בהעם המצרי ,והריטב"א ,המתחשב
בחזרה אל ארץ מצרים ,מתבטאת בהקשר נוסף .הרדב"ז ,בפירושו על הרמב"ם
)הל' מלכים ה:ז( מצדיק את העובדה שהרמב"ם השתקע במצרים שנים רבות
בטענה "דאנוס היה ע"פ המלכות שהיה רופא למלך ולשרים" .בעל הכפתור ופרח
)סוף פרק ה' ד"ה ואומר אני שהיום( אומר סברה דומה לאותו נכד של הרמב"ם
שפגש במצרים" ,אמרתי לו דרך  שמא הר"ב ז"ל היה מוכרח לעמוד
שם שהרי היה רופא למלך מצרים" .סביר להניח שהנימוק של "אנוס" אינו מהווה
הצדקה חזקה במיוחד .הוא אומר לנו שפוטרים את האדם ,למרות שהיה נמצא
במצב שבו היה אמור לעבור על העבירה לו היה לו רצון בכך .לכן ,הגדיר בעל
הכפתור ופרח את דבריו הנ"ל כ"חצי נחמה" גרידא.
לחלופין ,משתמע מדברי הריטב"א )שם( שבהקשר שלנו אנחנו לא
זקוקים לפטור "אנוס" של כל התורה כולה אלא שאין מצב של איסור כלל
כשאדם לא חוזר למצרים מרצונו .טוען הריטב"א ש"אין איסור אלא אלא שלא
לצאת  מן הארץ לחוצה לארץ" ,ומשתמע שההיעדר של "דעת" ורצון לגור
במצרים הופך את ישיבת האדם במצרים כמנוקה מכל עוון .יש לדברי הריטב"א
שורש בדברי הרמב"ן )שמות יד:יג( ,שלפיהם "הקב"ה מצוה אתכם עוד שלא
תוסיפו  לראותם מעתה ועד עולם" .לפי חכמי ספרד אלו ,אין איסור אלא
ניסוחו של היש אומרים שמדגיש את המקום הפיזי של "העיירות" ולא מדגיש כמו הסמ"ג אנשי
מצרים .אפשר להציע שאותה שיטה אינה זהה לשיטת הסמ"ג מכיון שהיא מדגישה בכוונה תחילה
את המקום הפיזי של העיירות ,משום שגם לפיה "המקום גורם" ולא האנשים .משום כן ,הריטב"א
אינו חולק על אותה שיטה במפורש ,למרות שניתן לחשוב שהיה חולק במפורש על ניסוחו של
הסמ"ג שרק מדגיש את העם המצרי.
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במצב של חזרה "ברצון" ו"מדעת"; מי שנמצא במצרים בעל כרחו אינו עובר על
האיסור משום "חוסר רצון ודעת" מצידו ,מעל ומעבר להפטור הכללי של "אונס".
מסברא ,אפשר לטעון שאם מטרת האיסור היא להרחיק את העם
ממעשיהם הרעים של אנשי מצרים ,אז במקרה שאדם נמצא שם בעל כרחו
נצריך להשתמש בפטור "אנוס" של כל התורה כולה .שהרי גם אם האדם אנוס
להיות במצרים ,מכיון שבמציאות הוא נמצא בתוך אותה חברה שהתורה לא
רצתה שיהיה איתה ,ומכיון שלמעשה הוא עלול להיות מושפע ממנה ,מדובר
במצב שמאד דומה למצב של חטא .לכן ,אנחנו זקוקים להיתר הכללי של
"אנוס" שלפיו האדם פטור ,למרות שחלק ממרכיבי החטא נמצאים .הרדב"ז,
שגם לוקח בחשבון את נוכחות העם המצרי במצרים ,זקוק לטעון שיש פטור
כזה של "אנוס" .לחלופין ,הריטב"א ,שנוקט שבעייתיותה של חזרה למצרים
נובעת מההפיכה של התהליך ההיסטורי של הגאולה ,יכול לטעון שאין איסור
כלל אצל אדם ,ואף ציבור שלם ,שנמצא במצרים בעל כרחו .יתרה מזאת ,עצם
ההימצאות של גורם מצרי מאיים שאינו מאפשר יציאה מהארץ שלו משקפת את
העובדה שעוד לא הגענו לשלב בהיסטוריה שהוא תכלית הגאולה 22.אם כן,
יוצא שהרדב"ז והריטב"א נאמנים לשיטתם גם במחלוקת זו.

 
למרות שמדובר בסוגיה ללא עוגן משמעותי בתלמוד ,מצאנו שחכמי
ההלכה דנו בסוגיית האיסור לחזור למצרים לעומקה .השאלות המרכזיות
שנובעות מפסוקי התורה שימשו כמפתח להבנת הספרות הרחב בנושא בקשר
לאופיו ,מגמתו והיקפו של האיסור לחזור למצרים .ומי יתן שכל אחד מישראל
יזכה לומר את הדברים שאמר הרדב"ז על עצמו )הל' מלכים ה:ז(" :ושוב באתי
לירושלים".

 22שיטת הרמב"ן היא מסובכת קצת יותר לאור העובדה שהוא מדגיש שטעם האיסור הוא להרחיק
את עם ישראל מהשפעת העם המצרי .נצריך להסביר את הפטור הספציפי של "חוסר רצון" בצורה
יותר טכנית – שאדם שנמצא במצרים בעל כרחו סיכוייו להיחשף להשפעה מצרית הם יותר
נחותים.

חדר מסכת ביצה

 ● 

 
איתא בגמ' )ביצה ו" (.אתמר אפרוח שנולד ביום טוב רב אמר אסור
ושמואל ואיתימא רבי יוחנן אמר מותר רב אמר אסור מוקצה הוא ושמואל
ואיתימא רבי יוחנן אמר מותר הואיל ומתיר עצמו בשחיטה אמרי ליה רב כהנא
ורב אסי לרב וכי מה בין זה לעגל שנולד ביום טוב אמר להו הואיל ומוכן אגב אמו
בשחיטה ומה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה שתיק רב אמר רבה ואיתימא רב
יוסף מאי טעמא שתיק רב לימא להו הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים".
והקשו התוס' לגבי עגל שנולד מן הטריפה מאי טעמא שתיק רב" :הא
מוכן הוא דאמרינן בחולין )עה (.דבן פקועה ניתר בארבעה סימנין בשחיטת אמו
או בדידיה ואם כן יכול להושיט ידו במעי אמו וישחטנו ויהיה מוכן כהאי גוונא".
ותירצו התוס'" ,דהתם מיירי דאירע שכלו לו חדשיו והכא מיירי בלא כלו לו
חדשיו עד היום וא"כ לא הוי מוכן היום הואיל ובין השמשות לא הוה חזי".
המהרש"א הקשה על שיטת רב דאפרוח שנולד ביו"ט אסור ,וז"ל" :תקשי ליה
מעגל שנולד קודם י"ט ולא כלו לו חדשיו ויום ח' שלו הוא בי"ט דהשתא לא הוי
מוכן היום דבין השמשות לא הוי חזי .ומיהו למאי דמסיק היתרא בנולד מן
הטריפה הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים ניחא דקושטא דמילתא הוא דעגל שנולד
קודם י"ט ויום ח' שלו הוא בי"ט דאסור לרב משום דלא הוי חזי בין השמשות
אפילו לכלבים" .וכעי"ז כתב רע"א .הצל"ח חלק על המהרש"א וכתב" :עיין
במהרש"א שחידש לנו דין חדש שעגל שנולד שבעה ימים קודם יו"ט ולא ידעי'
שכלו חדשיו ויום ח' שלו הוא ביו"ט אסור לשחטו ביו"ט דלא היה מוכן מאתמול
אפי' לכלבים .ואחר מחילת כבודו של מהרש"א נר' שהוא מותר דמה דלא חזי
מאתמול הוא רק מטעם ספק נפל ועכשיו שהגיע יום ח' נודע למפרע שמותרת
היתה גם אתמול" .וכעי"ז כתב החת"ס .ונמצא שהגמ' וראשונים ואחרונים דנו
בה' מאורעות ,ואלו הם:
א .עגל שנולד ביו"ט מותר הואיל ומוכן אגב אמו.
ב .עגל שנולד מן הטריפה ביו"ט מותר ,וס"ד שטעם ההיתר עלום,
ומסקינן שהוא משום שמוכן אגב אמו לכלבים.
ג .אפרוח שנולד ביו"ט לשמואל מותר הואיל ומתיר עצמו בשחיטה,
ולרב אסור דמוקצה הוא.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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ד .עובר במעי אמו ספק כלו לו חדשיו קודם צאת הכוכבים ספק לא כלו
לו חדשיו ,כתבו התוס' דאסור )לולא הטעם של מסקנת הסוגיא דמוכן אגב אמו
לכלבים(.
ה .עגל שנולד קודם שכלו לו חדשיו ,דקי"ל שהוא ספק נפל ספק בן
קיימא ,ואם יחיה ח' ימים נתגלה למפרע שהיה ב"ק ,ואם מת קודם יום ח' נתגלה
למפרע שהיה נפל ,והגיע יום ח' שלו ביו"ט ,לצל"ח מותר ולמהרש"א אסור.
הצל"ח טען דעגל זה צ"ל מותר משום שבשעת בין השמשות העגל היה
אליבא דאמת מותר באכילה ומותר בטלטול .ואע"ג דלא נודע לבעליו שהעגל היה
מותר ,וגם לא היה אפשר להוודע לשום אדם שהעגל היה מותר עד צאת הכוכבים,
מ"מ חסרון ידיעה זה לא מגרע מהסטטוס של היתר של העגל .לעומת זאת
להמהרש"א צ"ל אסור בטלטול מאחר שבביה"ש אצל הבעלים היה צד שהעגל
הוה נפל ואסור באכילה.
ויש שהביאו ראיה לשיטת הצל"ח מהגמ' )כו" (:אמר רב כהנא מוקצה
שיבש ואין הבעלים מכירין בו מותר" .הרי שגרוגרות וצימוקים שלא נודעו
לבעלים אם יבשו ונעשו ראויות לאכילה קודם ביה"ש או לא – מותרות .והה"נ
עגל ספק נפל ספק ב"ק ,שלא נודע לבעלים אם היה ראוי לאכילה קודם ביה"ש או
אם לא היה ראוי לאכילה – יש לנו לומר שמותר .אכן ,לענ"ד נראה דלא דמו
גרוגרות לעגל ,דגבי הגרוגרות היה אפשר להבעלים לדעת קודם ביה"ש
שהגרוגרות נעשו ראויות לאכילה קודם ביה"ש ,ומשו"ה הגרוגרות מותרות.
דגרוגרות אלו לא נכנסו למצב של ספק אמיתי ,דכל הספק אצלם אינו אלא חסרון
ידיעה ,ולא נקרא ספק ,ובאמת הגרוגרות היו במצב של ודאי קודם ביה"ש .וכעי"ז
כתב הלבושי שרד באו"ח סי' ש"י ,דגרוגרות מותרות משום דהויין כמוקצה
בטעות .משא"כ גבי עגל שא"א לבעלים לדעת קודם ביה"ש אם העגל הוא ראוי
לאכילה ,משו"ה העגל אסור .עגל זה נכנס ממש למצב של ספק אמיתי ,ולא רק
לספק מחמת חסרון ידיעה ,דהא א"א לברר הספק עד לאחר צאת הכוכבים .וא"כ
רק בשעת צה"כ נשתנה העגל ממצב של ספק למצב של ודאי .ואע"ג דספק
תערובת אם אפשר לבררו לאחר זמן נקרא ספק חסרון ידיעה ,מ"מ בנידו"ד י"ל
דלכל הפחות ספק שאי אפשר לברר בשעתו הוי יותר קרוב לספק גמור מספק
שאפשר לברר בשעתו.
בקשר לסוגיא דגרוגרות ,יש להחת"ס הערה מעורפלת .וז"ל החת"ס:
"בשכלו לו חדשיו בי"ט עצמו פשוט דהכא לא שייך דהוה מוקצה בין השמשות
מחמת יום שעבר .דהא הוה כמו ספק אם יבשו הגרוגרת וצמוקים או לא יבשו
דאסור מספק דכל זמן שלא יצאו כוכבים של לילה אחרונה לא נגמר הולד במעי
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אמו .אמנם מ"ש מהרש"א מיום שמיני זה הוה ודאי מוקצה מחמת יום שעבר.
דהרי אח"כ כשחי שמנה ימי' הוברר למפרע שנולד כשכבר כלו לו חדשיו".
החת"ס מניח דגרוגרות שאנו מסופקים אם נתייבשו ונראו לאכילה קודם ביה"ש
או אם לא נראו לאכילה – אסורות) .הנחה זו לכאורה מתנגדת להגמ' הנ"ל ,ואולי
צ"ל דהגמ' מיירי בספק שאפשר לברר מבעוד יום וכמשנ"ת ,משא"כ החת"ס
מיירי בספק שא"א לברר עד לאחר ביה"ש .והקשינו קושיא זו לשני חכמים
מובהקים ,והם יישבו דברי החת"ס כדברינו אלו (.ועפ"ז יצא החת"ס ללחום נגד
המהרש"א ,וטען שגרוגרות אלו דומות לעגל שכלו לו חדשיו אבל שונות בהחלט
מעגל שהגיע יום ח' שלו ביו"ט .ולכאורה סברת הדמיון בין גרוגרות ועגל שכלו
לו חדשיו ביו"ט הוא דבתרוייהו יש להסתפק בכל רגע של ביה"ש אם עוד לא
נראו או אם שפיר נראו .ולכן אין בירור ספיקן פועל למפרע להתירם ,ורק מתירם
מכאן ולהבא ,ומשו"ה הם אסורים .משא"כ עגל שהגיע יום ח' שלו ביו"ט אין
להסתפק בכל רגע אם באותו רגע נראה או לא ,רק יש להסתפק אם מעולם היה
ראוי לאכילה או אם מעולם לא היה ראוי לאכילה .הרי שבירור ספיקו פועל
למפרע .אכן ,המהרש"א יכול לטעון דאדרבה ,גרוגרות גריעי הואיל ולא ודאי
שיופקע איסורן ,דאולי לא יתייבשו ולא יראו לאכילה עד מוצ"ש ,ומשו"ה אמרינן
מגו דאתקצאי לביה"ש אתקצאי לכולי יומא .משא"כ עגל שכלו לו חדשיו ביו"ט,
וכן עגל שהגיע יום ח' שלו ביו"ט ,ודאי שיופקע איסורם .וא"כ היה ראוי להתיר
תרוייהו :העגל שהגיע יום ח' שלו ביו"ט וכמו"כ העגל שכלו לו חדשיו בצה"כ
דיו"ט .א"ו דאין מתירים עגל שכלו לו חדשיו ביו"ט כמ"ש רע"א משום שלא
נראה לשחיטה בביה"ש והוה כנויי סוכה ואסור ,והה"נ עגל שהגיע יום ח' שלו
ביו"ט לא נראה לשחיטה בביה"ש והוה כנויי סוכה ואסור.
המהרש"א הביא ראיה לשיטתו מסוגיין )ו (.שהגמ' הקשה לרב ,מאי
שנא אפרוח שנולד ביו"ט שאסור מעגל שנולד מן הטריפה ביו"ט דמותר ,והגמ'
לא הקשה מאי שנא אפרוח מעגל שהגיע יום ח' שלו ביו"ט .וע"כ היינו טעמא
שהגמ' לא הקשה הכי ,משום שכמו שאפרוח אסור כך עגל שהגיע יום ח' שלו
ביו"ט אסור .אכן ,אי"ז ראיה מספיקה לדחות דעת הצל"ח ,דיש ליישב שהגמ' לא
הקשה מעגל שהגיע יום ח' שלו ביו"ט לאפרוח משום שהחילוק פשוט ,דגבי
העגל הספק מתפשט למפרע ,ונמצא דאליבא דאמת העגל לא היה מוקצה
בביה"ש ,ודומה למוקצה בטעות ,ומשו"ה מותר .משא"כ האפרוח שנולד ביו"ט,
שנשתנה ביו"ט עצמו ,ובביה"ש ודאי היה מוקצה ,ומשו"ה אסור.
הצל"ח מביא ראיה להמהרש"א מבכור ספק בעל מום שראהו חכם
ביו"ט ,דאסור בטלטול ביו"ט הואיל והיינו מסופקים בביה"ש אם הבכור נראה
לאכילה או לא .הצל"ח שוב דחה ראיה זו ע"פ מ"ש הט"ז באו"ח סי' תצ"ח סק"ט
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דחזקת איסור לשעבר מגרע סטטוס הספק ועושהו כודאי איסור ,ומשו"ה הבכור
נאסרה לכולי יומא .משא"כ עגל שהגיע יום ח' שלו ביו"ט ,דאין עליו חזקת
איסור ,הוה כהיתר לבתר דנתגלה דהוה חזי בביה"ש .והצל"ח מביא ראיה לשיטתו
מבכור שנולד ומומו עמו ,שלא חל עליו מעולם חזקת איסור ,וכ"ש בהמה ספק
טריפה שהיה מקודם בחזקת היתר ,דהויא כהיתר לבתר דנתגלה דהוה חזי
בביה"ש כמ"ש בשו"ע שם ס"ט .וה"ה עגל שהגיע יום ח' שלו ביו"ט ,שלא הוחזק
מעולם בחזקת איסור ,הוי כהיתר לבתר דנתגלה דהוה חזי בביה"ש.
הקה"י )סי' ב'( מייסד דלא אמרינן מגו דאתקצאי לביה"ש אתקצאי
לכוליה יומא כשההקצאה תופקע מאליה במשך השבת או היו"ט .למשל ,תבשיל
שנתבשל בשבת עיו"ט שאסור ביו"ט בכדי שיעשו ,אע"פ שאסור באכילה
ובטלטול בביה"ש ,מותר באכילה ובטלטול לאחר כדי שיעשו .וכן חמץ בשבת
מוצאי יו"ט האחרון של פסח ,אע"ג שאסור באכילה ובטלטול עד צה"כ ,מ"מ
מותר בטלטול אחר צה"כ .וכן בהמה בשבת מוצאי יוה"כ ,מכיון שאיסור אכילה
דמעשה שבת ,דחמץ בפסח ,ודיוה"כ ודאי יופקעו מאליהם באמצע היו"ט
ובאמצע השבת ,לא אמרינן בהו מגו דאתקצאי לביה"ש אתקצאי לכוליה יומא.
והוה כמו דבר שגמרו בידי אדם ,דאמרינן בגמ' )כז (.דאע"ג דלא חזי בביה"ש
מ"מ לבתר דאיחזי מותר בטלטול .ולכאורה עפ"ז יש להסביר מש"כ התוס' )ד(.
דלא אמרינן מגו דאתקצאי לביה"ש אתקצאי לכוליה יומא גבי מוקצה מחמת יום
שעבר ,דאיסור טלטול של מוקצה מחמת יום שעבר ודאי יופקע בשעת צה"כ.
)אלא דצ"ב במ"ש רע"א דעגל שלא כלו לו חדשיו הוי מוקצה מחמת יום שעבר
הואיל ואסור בשחיטה ביה"ש ואם ישחטנו יהיה אסור באכילה לעולם ,מה בכך,
הא סוף כל סוף איסור שחיטה יופקע מאליו בצה"כ .ואולי י"ל דעגל שלא כלו לו
חדשיו לא חשיב אוכלא ,ומשו"ה לא איכפת לן שיופקע איסורו מאליו וכמ"ש
לקמן ,אלא דלשון רע"א לא משמע הכי כלל ,וצ"ע(.
יסוד זה של הקה"י קשה מאד לשיטת המהרש"א .דהא ודאי יופקע
איסור עגל ספק נפל ספק ב"ק שהגיע יום ח' שלו ביו"ט בשעת צה"כ .דממ"נ ,אם
יחיה עד לאחר צה"כ ,אז נתגלה דהיה מעולם ב"ק ,ויהיה מוכן לאכילת אדם .ואם
ימות קודם צה"כ אז יתגלה למפרע שהיה נפל ויהיה מוכן לאכילת כלבים .וכיון
שיופקע המוקצה שלו בודאי ,לא הל"ל מגו דאתקצאי לביה"ש אתקצאי לכולי
יומא ,אלא הל"ל דלאחר שנתגלה שהעגל הוה ב"ק ופקע איסור אכילה שלו ,פקע
נמי איסור הטלטול ממנו .ונדצ"ל בדעת המהרש"א דאע"ג דודאי יופקע מאליו
חסרון הכנה לטלטול ,אינו ודאי שיופקע חסרון הכנה לתשמיש פרטי כגון אכילת
אדם או אכילת כלבים .דאפילו אם יחיה העגל ויראה לאכילת אדם ,מ"מ קיים
חסרון הכנה לכלבים .ואם ימות העגל קודם צה"כ ויראה לאכילת כלבים ,מ"מ
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קיים חסרון הכנה לאדם .וכעי"ז ראיתי בספר שלמי יוסף היו"ל ע"י כולל פוניבז'
)סי' נ"ג ,עמ' רכ"א( ,דהכנה לטלטול בעלמא אינה כלום ,ובכדי להתיר חפץ
בטלטול צריך להכינו לתשמיש מסוים .ומשו"ה סובר המהרש"א דאע"ג דיופקע
איסור טלטול מאליו ,מ"מ כיון שלא ודאי שיופקע חסרון הכנה לתשמישים
דאכילת אדם או אכילת כלבים ,אמרינן מגו דאתקצאי לביה"ש אתקצאי לכולי
יומא.
הקה"י )שם( מייסד ג"כ דבכל איסור טלטול המושרש בחסרון שם
אוכלא ,אע"ג דיופקע האיסור מאליו ,אמרינן לגביה מגו דאתקצאי לביה"ש
אתקצאי לכולי יומא .כמו שמצינו בר"ן )א (.דביצת תרנגולת העומדת לגדל ביצים
הויא מוקצה אף אחר לידתו ,ואע"ג דודאי יופקע הקצאתו בשעת לידתו ,משום
שאיסור טלטול שלו נובע מחסרון שם אוכלא .וכמו שמצינו )כז (.דאיסור טלטול
הבא מחמת הקצאה בידים ,אע"ג דיופקע האיסור מאליו ,אמרינן ביה מגו
דאתקצאי לביה"ש אתקצאי לכולי יומא .ועפ"ז כתב הקה"י דבעגל שהגיע יום ח'
שלו ביו"ט ,שחסר שם אוכלא משעת לידתו עד הגעת יום ח' שלו )כיון שאינו
עומד עדיין לאכילה ,וכדאמרי' בריש טהרות דנבלת עוף טהור אין לה שם אוכלא
לגבי טומאת אוכלים הואיל ואינו עומד לאכילה( ,אמרי' ביה מגו דאתקצאי
לביה"ש אתקצאי לכולי יומא .וזה מיישב את שיטת המהרש"א כמין חומר ,דהא
קודם שהגיע יום ח' של העגל ,מסתמא לא חשיב אוכלא ,ונהפך לקושיא עצומה
על דעת הצל"ח .ונראה ליישב ולומר דהצל"ח סובר דעגל זה משעת לידתו ועד
הגעת יום ח' שלו שפיר חשיב אוכלא לענין מוקצה ,ואע"ג דלענין טומאת אוכלים
לא חשיב אוכלא ,אין הקבלה בין גדרי אוכלא לגבי טומאה וגדרי אוכלא לגבי
מוקצה .וצע"ע בזה .א"נ הצל"ח סובר דאע"ג דנבלת עוף טהור אינו עומד
לאכילה ,היינו משום שודאי לא יראה עוד לאכילה ,משא"כ עגל שהגיע יום ח'
שלו ביו"ט ,חשיב עומד לאכילה הואיל ועדיין אפשר להיות שיראה לאכילה .ולא
דמי עגל זה לביצה שנולדה ביו"ט דאמרינן ביה לכ"ע מגו דאתקצאי לביה"ש
אתקצאי לכוליה יומא ,דהעגל כבר היה בעולם וכבר היה מוגדר כאוכלא בשעת
ביה"ש ,רק לא נודע לנו שהיה מוגדר כאוכלא עד לאח"ז ,ומשו"ה לא אמרינן בה
מגו דאתקצאי לביה"ש אתקצאי לכולי יומא .משא"כ הביצה ,לא היתה בעולם
ולא היתה מוגדרת כאוכלא בשעת ביה"ש ,אלא היתה בטילה להתרנגלת והיתה
מוגדרת כלאו אוכלא בשעת ביה"ש ,ומשו"ה אמרינן בה מגו דאתקצאי לביה"ש
אתקצאי לכולי יומא.

 

 
 
כתב הדרכי משה בסי' פ"ז סק"ג בשם מהרא"י שנהגו הנשים שלא
לאכול כל ביצה הנמצאת במעי תרנגולת שחוטה ,ואפי' נגמרו החלמון והחלבון
ונתקשה הקליפה ואינה מעורה בגידים .וצ"ב דאמרי' בגמ' ביצה דף ז' ע"א
דביצה שאינה מעורה בגידים לכ"ע מותר ,ואיך נהגו מנהג נגד הגמרא .ונל"פ
עפמ"ש התוס' בביצה דף ו' ע"ב ,דאמרי' בעדיות פ"ה מ"א דביצת נבילה
כנבילה ,דדין הביצה כדין התרנגלת ,וה"ה דהל"ל דביצה כבשר ,דדין הביצה
כדין התרנגולת .ואע"פ שהתוס' תי' דשאני נבילה דחמיר דגזרי' אטו ביצת
טריפה א"נ שאני ביצה דקיל דגזרי' אטו בשר עוף בחלב דהוא דרבנן ,מ"מ
אפ"ל דהנשים נהגו ע"פ קושיית התוס' וכמתני' דעדיות נגד סוגיא דגמ' .וכעי"ז
איתא בד"מ שם.
ונל"פ בסברת המנהג דמה שהביצה נמצאה במעי התרנגלת ,והיא
קלוטה בתוכה ,ומוקפת על ידיה בכל הצדדים ,גורמת צירוף חזק בין התרנגלת
לביצה ,ומשו"ה נהגו הנשים לדון ביצה כבשר .אלא דצ"ב מ"ש מפרש ,דפרש
נמי קלוט בתוך התרנגלת ומוקף מכל הצדדים ,ואפ"ה לא נהגו הנשים לדון פרש
כבשר .ואפ"ל ע"פ מ"ש הרא"ש בפ"ק דביצה ס"ז ,דביצה עם יציאתה נגמרה,
שבעודה במעי התרנגלת איננה יכולה לגדל אפרוח ,וגם לא הגיעה לשיא טוב
טעמה ,משא"כ כשיצאה ,אז יכולה לגדל אפרוח ,ואז הגיעה לשיא טעמה הטוב.
וא"כ שפיר שאני ביצה מפרש ,דביצה הקלוטה בתרנגלת חסרה בעצמאותה
מאחר שלא הגיעה לשיא תקפה בגידול אפרוחים ובטעם ,והביצה עדיין צריכה
להתרנגולת כדי שתגיע לשיא תקפה ,משא"כ פרש הקלוט בתרנגולת כבר נגמר
ומשו"ה אינו חסר בעצמאותו .א"נ יל"פ דביצה הויא אוכלא כמו התרגולת,
ודמיון זה שבין הביצה לתרנגלת מעניק להם צירוף הדוק ,ומשו"ה נהגו הנשים
לדון ביצה כבשר התרנגלת ,משא"כ פרש לאו אוכלא ,וחסרון הדמיון בין פרש
לתרנגלת גורם לניתוק ,ומשו"ה לא נהגו הנשים לדון פרש כבשר.
ועפ"ז יל"פ מ"ש הש"ך בסק"י דביצה שלא נתקשה קליפתה דינה
כבשר ,אבל ביצה שנתקשה קליפתה אינה כבשר .דנל"פ דחלבון וחלמון תרוייהו
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אוכלא נינהו )ואולי ה"ה הקליפה כשעדיין רכה הויא אוכלא( ,כמו שהתרנגולת
הויא אוכלא ,וע"י דמיון זה יש להם צירוף הדוק לתרנגולת ,וכל שיש רציפות
ודמיון בין החלבון והחלמון לתרנגלת ודאי ידונו החלבון והחלמון כבשר,
משא"כ הקליפה הקשה לאו אוכלא היא ,ואיננה דומה לתרנגולת ,ואיננה
מצטרפת לתרנגולת ,ומשו"ה הקליפה הקשה יכולה להפסיק בין החלבון
לתרנגלת בהפסק המעניק עצמאות לחלבון ולחלמון .ודו"ק.

 
הרא"ש כתב בפ"ח ממס' חולין סי' כ"ט דדגים שנתבשלו בקערה בשרית
מותרים לאכול עם חלב ,אבל דגים שנצלו בקערה בשרית אסורים לאכול עם חלב.
וצ"ב דהכא משמע דצלי עדיף מבישול ,ובעלמא אמרי' דצלי גרע מבישול,
כדאמרי' דהיתר שנתבשל עם איסור נאסר לגמרי והיתר שנצלה עם איסור נאסר רק
בכדי קליפה ,וכדאמרי' )עי' פר"ח סי' פ"ז סק"ב בשם הר"ן ,ורע"א שם סק"א(
דאפ"ל דבישול בב"ח אסור מה"ת אבל צליית בב"ח מותרת מה"ת ואסורה רק
מדרבנן .ומאי שנא הכא גבי נ"ט בר נ"ט דאמרי' צלי עדיף מבישול.
ונל"פ כמ"ש הרא"ש דבבישול יש צירוף חלוש בין הקדירה לדגים,
שהרי המים מפסיקים ביניהם ומנתקים הקדירה מהדגים .משא"כ בצלי יש
רציפות וצירוף הדוק בין הקדירה לדגים ,שאין המים מפסיקים ביניהם .ומפאת
צירוף לקדירה צלי עדיף מבישול .ודינא דנ"ט בר נ"ט תלוי רק בצירוף וניתוק
בין הדגים לקדירה )או בצירוף וניתוק הדגים והבליעות שבקדירה( .אבל לגבי
התפשטות האיסור ,שפיר אמרי' דבישול עדיף ,דבבישול האיסור מתפשט בכל
חתיכת ההיתר ובצלי האיסור מתפשט רק בכדי קליפה .וכן לגבי בישול בב"ח,
אפ"ל דתלוי בהתפשטות טעמו וממשו של החלב בחתיכת הבשר ,ובזה ודאי
שצלי חודר רק בכדי קליפה בחתיכת הבשר ובישול חודר ממש לאמצע חתיכת
הבשר ,ובישול עדיף מצלי מפאת התפשטות טעם וממשות.
ועפ"ז יש להבין מה שצידד הפמ"ג במ"ז סי' צ"ה סק"א דאמרי' נ"ט
בר נ"ט בכלים ,וכגון שמותר לאכול דגים עם חלב אע"פ שעלו בקדירה בשרית,
וכן מותר לבשל חלב בכלי שנגע בדגים שנגעו בבשר ,אבל לא אמרי' נ"ט בר
נ"ט באוכלים ,וכגון דאסור לאכול דגים עם חלב כשבלעו מירקות שבלעו
מבשר ,דנ"ט בר נ"ט מותר רק כשהצירוף חלוש בין הדגים לקערה ,וכגון בדגים
דהויין אוכלא וקערה דלאו אוכלא היא ,אבל כשיש צירוף הדוק וכגון דגים
וירקות דתרוייהו אוכלא נינהו ,אז אפי' נ"ט בר נ"ט אסור.
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ועפ"ז יש ליישב קושית הבית יוסף בסי' צ"ה ד"ה מצאתי כתוב ,למה
אמרי' גבי נ"ט בר נ"ט דאסור לאכול דג חם שנפל לקדירה בשרית חמה עם חלב,
ומותר לאכול דג צונן שנפל לקדירה בשרית חמה עם חלב ,הרי דצונן לתוך חם
גרע מחם לתוך חם ,ובעלמא )בסימן ע' ובסימן צ"ב ובסימן ק"ה( אמרי' דתתאה
גבר ,וצונן לתוך חם דינו ממש כחם לתוך חם .ותי' הב"י דכשהעליון צונן ליכא
נתינת טעם כ"כ כמו שיש כששניהם חמים .וצ"ב למה גבי נ"ט בר נ"ט בעי כ"כ
נתינת טעם ,ובעלמא סגי בלא כ"כ נתינת טעם .ולדברינו י"ל דנ"ט בר נ"ט תלוי
בצירוף הדג והקדירה ,וכשהדג דומה לקדירה ,ששניהם חמים ,ואע"פ שחמימותן
ההדדית היא רק מקרית ולא קבועה ,מ"מ סוכ"ס יש דמיון וצירוף ביניהם ,משא"כ
כשהדג צונן והקדירה חמה או כשהדג חם והקדירה צוננת ,אז ליכא דמיון ,וליכא
צירוף הדוק ,ואז הדג אינו מצטרף כ"כ לקדירה .אבל הא דקי"ל בעלמא דתתאה
גבר היינו בדינים התלוים בהתפשטות הטעם ,דמפאת התפשטות הטעם אז
חמימות התחתון לעולם גורמת התפשטות והתבוללות טעמים בין העליון
לתחתון ,לא שנא כשהעליון חם ולא שנא כשהעליון צונן.

 
כתב הש"ך בסי' צ"ח סקכ"א דלפי המרדכי כלי חרס חדש אינו נעשה
נבילה .ונל"פ דליכא צירוף הדוק בין האיסור לכלי .דהאיסור הוי אוכלא והכלי
איננו אוכלא .וליכא דמיון ביניהם .אבל הט"ז שם בסק"ח חולק וס"ל אליבא
דהמרדכי דכלי חרס חדש נעשה נבילה ,ולפ"ז צ"ל דיש צירוף הדוק בין האיסור
לכלי ,משום שהאיסור נקלט ומשולב בתוך הכלי ,ומשום שא"א להפריד האיסור
מדופני הכלי .וכעי"ז מצינו ברשב"א בתורת הבית דף ה' ע"ב דחרסית הכלי
אינה מצטרפת לבטל איסור שנתבשל בתוכו ,דהא אין צירוף בין הכלי לאיסור.
דהכלי איננו אוכלא והאיסור אוכלא .אבל הרשב"א הביא י"א דחרסית הכלי
שפיר מצטרפת לבטל האיסור ,וע"כ דהי"א סוברים דהכלי מצטרף לאיסור .וזה
יותר מחודש מהנ"ל ,דהכא ליכא קליטת כל האיסור בתוך הכלי ,וליכא שילוב
האיסור עם הכלי .אלא דק"ק לפרש שהש"ך לא החשיב קליטת ושילוב האיסור
בחרסית הכלי לכלום ,ובפרט לפמש"כ הרמב"ן דיש צירוף בין האיסור לקדירה
אע"פ שהרמב"ן סבר בעלמא דאין חרסית הקדירה נעשית נבילה.
לפיכך נל"פ דכל מאורע של חנ"נ אית ביה איסור שנתערב בהיתר ושוב
נתערבה התערובת בהיתר שני ,וכדי ליצור חלות דחנ"נ בעי ב' דברים :א',
שיצטרף האיסור לההיתר ,ב' ,שימנע ההיתר שבתערובת מלהצטרף להיתר השני,
דאם ההיתר שבתערובת יצטרף לההיתר השני אפ"ל דחוזר וניעור .ויש לחקור אם
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עיקר דין חנ"נ תלוי אך ורק בצירוף האיסור וההיתר ,או אם דינא דחנ"נ תלוי ג"כ
במניעת ההיתר שבתערובת מלהצטרף לההיתר השני .והנה בנ"ד איכא יותר צירוף
בין קדירת ההיתר לאיסור מפני שטעם האיסור נקלט ומשולב בתוך קדירת ההיתר,
ויש פחות צירוף בין ההיתר שבתערובת )דהיינו הקדירה( להיתר השני ,דהא
ההיתר השני אין כולו נקלט ומשולב בתוך הקדירה .וא"כ י"ל להט"ז דדין חנ"נ
תלוי גם בצירוף האיסור וההיתר וגם בניתוק ההיתר שבתערובת מההיתר השני,
ומשו"ה חרסית הקדירה נעשית נבילה משום שצירוף האיסור לקדירת ההיתר חזק
יותר מהצירוף שבין הקדירה להיתר השני ,ועי"ז הקדירה מצטרפת דוקא להאיסור
ואינה מצטרפת לההיתר השני .ואפי' את"ל שצירוף האיסור להקדירה חלוש
כשלעצמו ,מ"מ הצירוף הוא חזק מפאת ההיתר השני .משא"כ להש"ך דאין
חרסית הקדירה נעשית נבילה ,צ"ל דכל דין חנ"נ תלוי בצירוף האיסור והקדירה
המותרת ,ולא איכפת לן אם הקדירה מצטרפת לההיתר השני או לא .ומשו"ה כיון
שצירוף האיסור וההיתר חלוש כשלעצמו ,לא אמרי' חנ"נ.

 
הגמ' בע"ז דף ל"ב ע"א שואלת מה הדין גבי רוצה בקיומו ע"י דבר
אחר .כוונת הגמ' לשאול מה הדין בכלי שבלע איסור הנאה ,האם הכלי נאסר
בכל הנאות שבעולם או אינו נאסר אלא בהנאות מסויימות .הרמב"ן פירש
דפשיטא שאפי' צד האיסור שבגמ' אינו מכוון לאסור הכלי לצורך הנאות שאינן
מסתייעות כלל וכלל מאיסור הבלוע ,וצד האיסור שבגמ' קאי רק על אותן הנאות
המסתייעות מאיסו"ה הנבלע ,וכגון חרס או שטיח שמתחזקים ונעשים יותר ראוי
לסמוך מטה או לרכוב עליו עי"ז שבלע יי"נ .לפי הרמב"ן ,איסור השתמשות
בכלי זה הוא ישיר מחמת איסו"ה הבלוע בתוכו .אמנם ,שאר הראשונים
מפרשים ששאלת הגמ' היא גם על הנאות שאינן שייכות כלל לאיסו"ה הבלוע,
ולפי ראשונים אלו יש לשאול אם איסור ההשתמשות מתייחס ישיר לאיסו"ה
הבלוע ,או אם איסור ההשתמשות מתייחס לכלי ,שהכלי נאסר עי"ז שקלט
והצטרף לאיסו"ה.
ויעויין בתוס' שהביא דעה הסוברת דאסור ליהנות לגמרי מן הכלי
הבלוע מאיסו"ה ,ולפי"ז שפיר איכא למימר דנאסר הכלי עי"ז שנעשה מקלט
לאיסו"ה הבלוע בתוכו .אמנם ,התוס' פסקו למסקנא דרק מקצת הנאות אסורות,
כגון שאסור לשים דבר לח בתוך כלי הבלוע מיי"נ ,אבל שאר הנאות מותרות,
כגון סמיכת כרעי המטה .הרי דאע"ג שהתוס' לא ס"ל כהרמב"ן שמצריך
שהתשמיש יסתייע מאיסו"ה הבלוע ,מ"מ ס"ל להתוס' דאין כלי גופו נאסר,
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אלא תשמישים מסויימים והנאות מסויימות נאסרים ישיר ע"י איסו"ה הבלוע
בכלי .וכן הש"ך בסי' צ"א סק"ג אסר כל תשמיש תדיר ,והתיר רק תשמיש עראי,
והב"י בסי' צ"ד אסר תשמיש בחמין והתיר תשמיש בצונן ,והב"י שם הביא
מהמרדכי שאסר תשמיש בלח והתיר תשמיש ביבש )וכ"ה שיטת ר"ת בתוס'
הנ"ל( ,והרמ"א באו"ח סי' ת"נ ס"ז אסר תשמיש בחמין בכוונה לאכלן והתיר
בכוונה לרחוץ בהן ,והמהרש"ל )הו"ד במג"א שם סקי"ב( אסר בחמין הראוים
לאכילה והתיר בחמין שאינן ראוין לאכילה ,והבית מאיר ביו"ד סי' צ"ד אסר
תשמיש לעצמו והתיר תשמיש דמכירה ושכירה לגוי .כל החילוקים האלו לא
ייתכנו אא"כ נאמר דהכלי נשאר בהיתרו ,שהצירוף הנוצר עי"ז שהכלי הוא
מקלט לאיס"ה אינו מספיק לאסור גוף הכלי ,ורק הנאות מסויימות נאסרו ישיר
ע"י איסו"ה הבלוע בהכלי.

 

 
 
איבעיא לן בביצה )יז (.בסוגיא דעירוב תבשילין מי שלא הניח עירוב
ואפה לשם שבת מאי ,וכתב רש"י שם ,מהו שיאכל בשבת עכ"ל .ומשמע
מדבריו דלעולם פשיטא דמותר במוצאי שבת ובו ביום ביו"ט ,ורק איבעיא לן
בדין האכילה בשבת בלבד .וכן משמע מדברי הרמב"ם בפ"ו מיו"ט ה"י ,וז"ל,
מי שלא הניח עירובי תבשילין ובישל ואפה לאכול בו ביום והותיר או שזימן
אורחים ולא באו הרי זה אוכל המותר למחר ואם הערים הרי זה אסור לאוכלו
עבר ואפה ובישל לשבת אין אוסרין עליו עכ"ל .ומדכתב הרמב"ם בתחילת
דבריו הרי זה אוכל המותר למחר ושוב גבי עבר ואפה כתב דאין אוסרין עליו
נראה דפסק דאין אוסרין עליו בשבת כי כן הבין במסקנת סוגיין ,אבל לעולם
פשיטא דמותר במוצאי שבת וכן בו ביום .ויש לעיין בדבריהם ,דאמאי פשיטא
להו דמותר בחול ,דהא אי הוי כמעשה שבת אסור לו לעולם כדברי ר' יהודה,
כדפסק הרמב"ם פ"ו מהל' שבת הכ"ג וז"ל ישראל שעשה מלאכה בשבת אם
עבר ועשה בזדון אסור לו ליהנות באותה מלאכה לעולם עכ"ל .וכמו"כ קשה,
אמאי מותר ביו"ט עצמו קודם הערב אף דאפה באיסור ואמאי לא נאסר בו ביום
כדין מעשה שבת דעלמא 1,וצ"ע.
והנה בהמשך הסוגיא הביאו ראיה ממתני' דתרומות דהמעשר פירותיו
בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל )פי' רש"י  -שעבר על השבות דאין מגביהין
תרומות ומעשרות ביו"ט אלמא אחמור רבנן במילתייהו ואפי' גבי עונג שבת(,
ודחינן לא צריכא דאית ליה פירי אחריני .והיינו ,דאה"נ בדאית ליה פירי אחריני
לשבת אחמור רבנן אבל בדלית ליה פירי אחריני מותר ,וכן הכא גבי עירוב
 1ונראה דאין לדחות דכשאכלו ביו"ט מותר משום דאגלאי מילתא דנתבשל לשם יו"ט ולא עבר
איסורא דא"כ המבשל לחול ג"כ לא ללקי אף לפי רב חסדא דלית ליה הואיל היכא דאכלו
לבסוף ,ולא מצאנו כזה כלל .ותו ליהוי כהמבשל בשבת דחייב אף כשאח"כ האכילו לחולה,
כיון דלא היתה דכוונתו לזה מעיקרא .ואף דיש לחלק בזה לדעת הר"ן הכא שכתב דאוכל נפש
הותרה ואינו דומה לפקוח נפש בשבת דדחויה היא ,מ"מ בנד"ד אין נראה לחלק.
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תבשילין היכא שחסר לו עירוב לבשל על ידו לשם שבת מותר לאכלו בשבת.
ועי' ברמב"ם בפכ"ג מהל' שבת הט"ו וז"ל המגביה תרומה ומעשרות בשבת או
ביום טוב בשוגג יאכל ממה שתיקן במזיד לא יאכל עד מוצאי שבת עכ"ל.
והיינו ,דהוא ביאר דהא דאסור במזיד היינו דוקא עד מוצאי שבת ואינו דומה
למעשה שבת ממש דאסור לו לעולם ,דגבי שבות דרבנן לא החמירו אלא לבו
ביום .וכן כתב הרמב"ם שם בה"ח גבי טבילת כלים בשבת .ולפי זה י"ל דהא
דעבר ואפה פשיטא להו דמותר בחול הוא משום דעבר ואפה אינו אלא מדרבנן,
2
דהא מדאורייתא אמרי' הואיל ,וע"כ לא החמירו אלא לבו ביום.
אכן עדיין קשה ,דהא ביארנו דהכא דדינו הוא דמותר הוא בו ביום
ביו"ט עצמו ואסור בשבת שהוא במוצאי יו"ט ,וא"כ מה בא להוכיח מהגבהת
תרומה ,הרי התם אסור בו ביום דוקא והכא מותר לבו ביום ואסור לערב .וכן
הק' בראש יוסף לבעל הפמ"ג .ובאמת דברי הרמב"ם עצמן גבי הגבהת תו"מ
קשים ,דמנ"ל דמותר למוצ"ש ,דהא איתא במתני' דתרומות שם )פ"ב מ"ג(,
המטביל כלים בשבת שוגג ישתמש בהם מזיד לא ישתמש בהם המעשר
והמבשל בשבת שוגג יאכל מזיד לא יאכל ע"כ .והיינו ,דכלל דין המעשר
והמבשל יחד ומשמע דחד דינא לתרוייהו ,וכיון דהמבשל בשבת קי"ל דאסור לו
לעולם א"כ מנ"ל להרמב"ם דהמגביה תו"מ לא נאסרו פירותיו אלא עד מוצ"ש
)וכן עי' בתוספות יו"ט שם שהק' אמאי שנאן בחד בבא עיי"ש(.
והנה ,בענין מעשה שבת איתא בב"ק )עא ,(.דריש רבי חייא אפיתחא
דבי נשיאה ושמרתם את השבת כי קדש היא לכם מה קדש אסור באכילה אף
מעשה שבת אסורין באכילה אי מה קדש אסור בהנאה אף מעשה שבת אסור
בהנאה ת"ל לכם שלכם יהא יכול אפילו בשוגג ת"ל מחלליה מות יומת במזיד
אמרתי לך ולא בשוגג פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מעשה שבת דאורייתא
וחד אמר מעשה שבת דרבנן מ"ד דאורייתא כדאמרן ומ"ד דרבנן אמר קרא קדש
היא היא קדש ואין מעשיו קדש ע"כ .ומשמע דבמעשה שבת איכא איסור אכילה
גמור דגמרינן מהקדש ,ואפי' לדידן דקי"ל דהוי מדרבנן מ"מ אסמכוה אקרא
דקודש היא והוי איסור גמור של דבריהם .וא"כ קשים המשך דברי גמ' דידן גבי
המעשר פירותיו בשבת דמותרין כשאין לו פירי אחריני ,וכי יש להקל באיסור
גמור דדבריהם במקום עונג שבת.
 2לגבי הא דלא כתב הרמב"ם דבדלית ליה פירי אחריני מותרין באכילה כדאיתא בסוגיין עי'
בלח"מ פ"ו יו"ט ה"י ,שכתב דס"ל להרמב"ם דלמסקנא לא קיימא הך אוקימתא ואפי' בדאית
ליה פירי אחריני וכדומה ג"כ מותרין ,עיי"ש.
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והנראה בזה הוא ,דדין מעשה שבת במלאכה דאורייתא כגון המבשל
ודין מעשה שבת בשבות דדבריהם ,דשניהם אסורין באכילה ,תרי דינים נפרדים
הם .וס"ל להרמב"ם דדוקא גבי מעשה שבת במלאכה גמורה אמרינן דהוי איסור
גמור של אכילה והוי כמאכלות אסורות ,ובזה אה"נ דודאי אין להקל בו אפי'
במקום עונג שבת כשאין לו פירי אחריני .אבל דין מעשה שבת שנאמר גבי הטבלה
ומעשר פירותיו אינו איסור אכילה ממש אלא דגזרו בו דאסור להנות ממנו כדי
שלא יהא חוטא נשכר והוי קנס בעלמא וזה אינו נלמד מקרא דקודש היא .ומהאי
טעמא גופא כתב הרמב"ם דבמעשה שבת משום שבות דאינו אסור לעולם אלא
לבו ביום ,דמאחר ויסוד איסורו הוא שלא ישכר החוטא מחטאו ,ולערב הרי היה
אפשר לו לבשל ,א"כ לא מקרי נשכר בהיתר אכילה לערב ומותר.
והנה נראה נ"מ עוד בזה לגבי דין טעם כעיקר ,דעי' במג"א סי' שיח
סק"א שהביא בשם הרשב"א דקדירה שבישל בה בשבת אסורה .ונראה לומר
דדין זה שייך דוקא גבי מעשה שבת באיסור תורה דהוא כמאכלות אסורות ,אבל
מעשה שבת בשבות כגון המתקן פירותיו ביו"ט אם אח"כ בישלן בקדירה אינן
אוסרות הקדירה ,דאינו אלא משום קנס וע"כ לא אסרו אלא ממשו ולא טעמו.
וכן הוא לענין ביטול ,די"ל דבטל הוא ברוב ,דלא אמרינן גביה טעכ"ע .אכן יש
לדחות ולומר דלעולם הקדירה אסורה אף היכא דהאיסור מעשה שבת לא הוי
כמאכ"א ,דעי' בדברי הגר"צ שכטר שליט"א בס' בעקבי הצאן )סי' כו( ,שכתב
דיש לחלק בין איסור טעכ"ע לאיסור קדרה ,והוא ע"פ דברי האו"ש דאיסור
כלים הוא איסור בפנ"ע ולא משום טעכ"ע .וכתב שם לפרש דלפיכך אפי' היכא
דהקדירה לא תאסור את התבשיל ,כגון בבישול עכו"ם ,דלדברי הש"ך )סי' קיג
ס"ק כא( טעמו בטל ברוב ,מ"מ י"א דהקדירה אסורה משום איסור כלים ע"ש.
וא"כ י"ל דאף לפי דברינו דאיסור מעשה שבת באיסור שבות אינו כמאכלות
אסורות ,ולגבי הדין טעכ"ע אמרינן דבטל חד בתרי ,מ"מ הקדירה אסורה כמו
במעשה שבת גמור כדברי הרשב"א .אבל במע"ש גמור נראה דאינו בטל ברוב
אלא בס' ,והוא משום דהוי כשאר מאכלות אסורות.
ועכ"פ נראה ,דדברינו לחלק בין דין מעשה שבת בעבר על איסור
דאורייתא לבין מעשה בשבת בעבר על איסור שבות מדוייקין בדברי סוגיין.
דהנה אתא להוכיח דין עבר ואפה מטבילת כלים והגבהת תו"מ בשבת דהן
אסורין משום שבות ודחינן דשאני התם דאית ליה פירי אחריני ,אבל כי אתא
להוכיח מהמבשל בשבת דחינן דאסורא דשבת שאני ,ואמאי לא אמרינן אף בזה
כדמעיקרא דהתם אית ליה פירי אחריני .אכן על פי הנ"ל י"ל דביאורו הוא דאין
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להקל כלל במבשל בשבת ,דהא הוי מעשה שבת גמורין ואסורין ,משא"כ גבי
טבילת כלים והגבהת תו"מ דאינן אסורין אלא משום שבות ואיסור אכילתו אינו
איסור אכילה אלא קנס בעלמא שלא יהא חוטא נשכר ובזה יש להקל בשבת
כשאין לו מה לאכול.
ולפי זה ניחא גם הא דאיכא למימר דעבר ואפה אסור לאכלו בשבת
שלאחריו אף דכתב הרמב"ם גבי טבילת כלים והגבהת תו"מ דמותרין לערב
מיד ,דהא דמותרין בלילה אין ביאורו דלא נאמר איסור זה אלא לבו ביום ,אלא
משום דבכה"ג לא נקרא עוד נשכר ממעשיו ,דהא היה יכול להטביל כליו או
לתקן פירותיו בלילה שהוא יום חול .ולכן הכא ,היכא דחל יו"ט בערב שבת
ועבר ואפה ,אסורין בלילה דהא אינו יום חול וזמן היתר אפיה ועדיין נשכר
מקרי .ומובן נמי משמעות דברי רש"י והרמב"ם הנ"ל ,דפשיטא לן דעבר ואפה
מותרין לבו ביום ,והוא משום דלא נשכר מאיסורו דהא מותר לו לבשל היום
לצורך אכילה והוי כמו מוצ"ש גבי טבילת כלים והגבהת תו"מ.3
אכן עדיין צ"ע בדברי הרמב"ם ,דפסק בפ"ו מהל' יו"ט ה"י דעבר
ואפה מותר ובפכ"ג מהל' שבת ה"ח פסק דהמטביל כליו ביו"ט אסורין ,והרי
כיון שעבר על איסור דרבנן שבישל לצורך שבת אמאי אינן אסורין כמו גבי
טבילת כלים .וכעין זה הק' בלחם משנה בהל' יו"ט שם ,ע"ש.
והנה ,עי' בבעה"מ בפסחים )יד :בדפי הרי"ף ,ד"ה איתמר האופה
מיו"ט לחול( ,וז"ל ומפרש בגמ' טעמיה דרבה קסבר אמרינן הואיל ורב חסדא
סבר לא אמרינן הואיל מיהו אע"ג דפליג רבה לענין מלקות מודה הוא דלכתחלה
אין לו לאפות וכו' ובכל שעת הדחק הוי שרי רבה בכהאי גוונא אפילו לכתחלה
כגון מיום טוב לשבת אלא דאצרכוה רבנן עירובי תבשילין כטעמיה במס' יו"ט
דאמר כדי שיברור מנה יפה לשבת וכו' וכן בהני בני באגי דרמו עלייהו קמחא
דבני חילא הוה שרי להו אפי' לכתחלה היכא דלא קפדי דאמרינן הואיל וכל חדא
וחדא חזיא לינוקא וכו' עיי"ש .והיינו ,דלפי רבה המבשל לצורך מחר או לצורך
עכו"ם מותר מדאורייתא משום דאמרינן הואיל ומקלעי ליה אורחים ,ואינו אסור
 3לפי דברינו אם אפה ביו"ט לשם חול אין לאסרו עליו כלל דהא ביו"ט עצמו מותר כנ"ל משום
דלא מקרי נשכר ע"י זה ,ואין לאסרו בחול משום דהוא זמן היתר בשול .אכן עי' בלח"מ פ"א
יו"ט ה"ט שהביא דברי המהרלב"ח )סי' נג( שהבין בדברי הרמב"ם שם דהמבשל ביו"ט לשם
חול אסור לאכלו לעולם כמו במבשל בשבת ,ודלא כדברינו .אבל בשו"ע או"ח סי' תקכ"ז סכ"ג
פסק דמותר לאכלו בחול ,והוא כדברינו.
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אלא מדרבנן .אמנם אף איסור זה דדבריהם התירו בשעת הדחק ,ומה"ט מותר
לבשל ביו"ט לצורך שבת ,דחשיב כשעת הדחק ,ורק הצריכו רבנן עירובי
תבשילין מטעמא אחרינא .נמצא דאיסור בישול לשם שבת בלא עירוב אינו נכלל
באיסור המבשל לשם חול ולשם עכו"ם אלא דהוי איסור בפני עצמו.
וכן יש לדייק בדברי הרמב"ם ,דאיסור המבשל בלא עירוב אינו משום
דיני שבות דיו"ט אלא משום איסור עירוב ,דז"ל בהל' יו"ט שם ,ואם הערים הרי
זה אסור לאוכלו ,עבר ואפה ובישל לשבת אין אוסרין עליו ולמה החמירו ואסרו
על המערים ולא אסרו על המזיד שאם תתיר למערים נמצאו הכל מערימין
וישתקע שם עירובי תבשילין עכ"ל .והיינו ,דכתב דע"י הערמה נעקר דין עירוב
לגמרי ,ואם הא דאסור לבשל בלא עירוב נכלל באיסור דמבשל לשם חול דעלמא
הרי הול"ל דנעקר איסור דמבשל לשם חול .וע"כ נראה דאף הרמב"ם ס"ל
כדברי הבעה"מ בזה דבישול לשם שבת אסור משום דהוא ביטול מצות עירוב.
ולפי זה שפיר יל"פ הא דחילק הרמב"ם בין הא דעבר וטבל את כליו
דאסור להשתמש בהם לבין עבר ואפה דמותר לאכלו בשבת .והיינו ,דטבילת
כלים והגבהת תו"מ ביו"ט אסורין משום דנראה כמתקן ,וכמ"ש שם בהל' שבת,
והוו שבות ומלאכה דרבנן ,ולכן אמרינן גבייהו דמעשיו נאסרין .משא"כ
המבשל לשבת בלא עירוב הרי אינו אסור משום שבות ,אלא הוי איסור בעלמא
משום דתקנו עירוב תבשילין והמבשל בלא עירוב ביטל מצות עירוב כנ"ל ,ובזה
לא נאמר דין איסור מעשיו.

חדר אורח חיים

 


יש חקירה מפורסמת בגדר החיוב של קריאת התורה .האם זה חובת
היחיד ,שהוא בעצמו חייב לשמוע קריאת התורה בכל שבת ,שני ,וחמישי ,או
האם זה רק חובת הצבור שתהיה קריאה במנין בכל זמן שתקנו קריאת התורה,
אבל אין על היחיד שום חיוב לשמוע בעצמו.
נמצא בגמ' בב"ק פב .עשר תקנות שתיקן עזרא הסופר וביניהם הוספת
עזרא על תקנת משה רבינו .משה תיקן חיוב לקרוא או שלשה אנשים לקרא אפילו
פסוק אחד לכל אחד ואחד מהם ,או שאדם אחד קורא שלשה פסוקים .עזרא הוסיף
שחייב לקרוא לתורה שלשה אנשים לקרוא סך הכל עשרה פסוקים .הגמ' אז דן
בתקנת משה עצמו .הפסוק 1אומר על בנ"י אחרי קריעת ים סוף "וילכו שלשת ימים
במדבר ולא מצאו מים" .הגמ' דורשת שבנ"י הלכו שלשה ימים בלי תורה "כי אין
מים אלא תורה ".משה תיקן קריאת התורה בשבת ,ביום שני ,וביום חמישי כדי
שלא ילינו ג' ימים בלי תורה .מהגמ' לא ברור על מי חל החיוב של קריאת התורה.
התקנה מנוסחת בביטוי "קורין בתורה" ולא "חייבין לשמוע קריאת התורה" ,ומזה
קצת משתמע שקריאת התורה היא חובת הצבור ולא חובת היחיד.
הגמ' במגילה ה :מביאה מחלוקת אם אפשר לקרוא מגילת אסתר
ביחיד בזמנו או אם צריך מנין י' אנשים בין בזמנו בין שלא בזמנו .אע"פ שרב
סובר שאפשר לקרוא ביחיד ,הוא היה מקפיד לחומרת רב אסי שסובר שאין
לקרוא אלא במנין .מזה משמע שההלכה כרב אסי מדחש ליה רב אבל הרי"ף
ובעל המאור פוסקים כרב שלא צריך מנין .בע"מ נותן טעם לפסקו ומסביר
שקריאת מגילה לא נרשם במגילה כג :עם דברים שבקדושה שצריכים מנין כמו
חזרת הש"ץ ,נשיאת כפים ,וקריאת התורה .הרמב"ן דוחה הראיה ואומר שכל
הנרשמים פה הם חיובי צבור אבל קריאת מגילה היא חובת היחיד ואז לא שייך
להרשם פה .לא צריך י' לקריאת המגילה אלא לענין פרסומי ניסא ולא מעיקר
2
הדין .ברם ,קריאת התורה היא חובת הצבור שצריך י' מעיקר הדין.
 1שמות טו :כב.
 2יש דיון בפוסקים אם צריכים י' שלא שמעו קריאת התורה או אם סומכים על רובא ככולה.
עיין ביאור הלכה או'ח סימן קמג'.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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יש כמה נפק"מ הלכתיות שיוצאות מחקירה הזאת .לדוגמא ,האם יש
חיוב תשלומין אם אדם לא שמע קריאת התורה .בנוגע לקריאת הפרשה בשחרית
בשבת יש חיוב נוסף לשמוע כל התורה בכל שנה ושנה ,ולכן אפילו אם אין חובת
יחיד מצד החיוב של קריאת התורה ,אם פספס שמיעת פרשה אחת ,עדיין יש חיוב
להשלים 3.אבל עדיין יש שאלה אם חייב להשלים אם לא שמע בב' או ה' .רוב
האחרונים פוסקים כדברי הרמב"ן שקריאת התורת חובת הצבור ואז לא חייב
להשלים .אבל יש מבית בריסק שמחמירים לדברי החולקים שקריאת התורה חובת
4
הגברא וחוזרים אחר מנין כדי לשמוע קריאת התורה אפילו בב' וה'.
בכל זאת ,התקנה של קריאת התורה קצת מוזרה .מה שכנע את משה
רבינו לתקן קריאה כזאת כשבנ"י לא עסקו בתורה לשלשה ימים? היה יכול לזרז
העם במצות תלמוד תורה בדרך אחרת שהיה יכול לגרום לת"ת בכל יום .יתירה
מזאת ,שואל הפמ"ג 5כנראה לאור הגמרא במנחות )צט (:שפוסקת שבאמירת
ק"ש בכל יום יוצא אדם חובתו של "והגית בו יומם ולילה" ,נראה שבנ"י אכן
עסקו בת"ת באופן מינימלי ,ומה מוסיף תקנת קריאת התורה?
ר' משה פיינשטיין 6מחלק בין שני סוגים של קריאת התורה .אחד הוא
דין של לימוד תורה ברבים וכולל קריאה בכל שבוע בשבת ,ב ',וה' ,וגם ביו'ט.
הסוג השני הוא קריאה של פרסום הד' פרשיות .כמה דינים של קריאת התורה
קשורים דוקא לדין של לימוד תורה כמו השיעור המינימלי של כל עליה ,מספר
העליות ,וכדומה .דינים אלו מיצרים מסגרת ששייכת אך ורק למצבים של
"לימוד תורה ברבים" ,ולא לקריאות שאינן מוגדרות ככה 7.מהסבר זה עולה
שקריאת התורה לא רק "קריאה" אלא סוג של לימוד תורה ברבים.
אבל עדיין צריכים להבין משמעות הדברים והשפעתה על אופיה של
קריאות אחרות .בפרט ,יש קריאות אחרות שאינן מוגדרות כקריאות של לימוד
תורה .ראשון ,יש קריאות של ד' פרשיות שהרב פיינשטיין אינו כולל בקטגוריה
של "לימוד תורה ברבים ".בנוסף ,יש קריאת ג' הפרשיות של קריאת שמע,
 3ראה שו"ת אגרות משה או"ח חלק ד' סימן מ' קטע ה'.
 4ראה בספר נפש הרב מהגר"צ שכטר דף קל'.
 5פרי מגדים :אשל אברהם או"ח ריש סימן קלה.
 6אגרות משה או"ח א:קא.
 7אבל ר' פיינשטיין אומר שההלכות עדיין שייכים לקריאות אחרות שהם נעשים כמין לימוד
תורה מפני שנקראים באופן פורמלי.
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שכנראה אינה מוגדרת כלימוד תורה .ההבנה זו יוצאת מהגמ' ברכות יא:
שמביאה שיטת שמואל שאם לא בירך ברכות התורה לפני תפלת שחרית אין
צריך לחזור ולברך שכבר נפטר בברכת אהבה רבה .תוס' שם סובר כדעת
הירושלמי שרק יוצא באהבה רבה אם למד תורה מיד אחרי התפלה אע"פ
שבדרך כלל אדם שמברך ברכות התורה קודם התחלת התפלה אין צריך ללמוד
מיד .הבית יוסף 8מקשה על הירושלמי למה קריאת שמע עצמה אינה פוטרת
החיוב ללמוד ולמה צריכים לימוד אחר .הוא מתרץ שקריאת שמע נחשבת דברי
תחנונים ותפלה ואינה מוגדרת כלימוד תורה כלל .אז עלנו להבין למה ק"ש
9
מוגדר כתפלה ,וקריאת התורה מוגדרת כת"ת?
כדי לתרץ את הקושיות ,יש להציע שקריאת התורה אינו סוג של לימוד
תורה אלא דבר שונה .יש להוכיח את זה מדברי הרמב"ם .הרמב'ם 10מתחיל
הלכות קריאת התורה ככה" :משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה
 בשבת ובשני ובחמישי בשחרית כדי שלא ישהו שלשה ימים בלא שמיעת
תורה ".הוא גם מדגיש את החשיבות של הצבור בהלכה ב' וז"ל "ואלו הן הימים
שקורין בהם בתורה  ."לעומת זאת ,הגמ' בב"ק אינה מזכיר הצבור בכלל.
א"כ ,למה הדגיש הרמב"ם את חשיבותו של ציבור בקריאת התורה? יש להציע
שהרמב'ם הדגיש את זה מסיבה טכנית בלבד ,לומר שיש צורך במנין .אבל יש
להסביר אחרת ,ולומר שכוונתו היה למשהו יותר עקרוני .יש להציע שהרמב"ם
הדגיש את הצורך לצבור מפני שקריאת התורה התורה ביסודו קשורה לציבור.
הצורך בצבור הוא לא רק הלכה צדדית .תקנת משה רבנו היתה לא רק שבנ"י
יעסקו בתורה כיחידים ,אלא שיהיה תלמוד תורה ציבורי .במילים אחרות ,קריאת
התורה אינו תלמוד תורה ציבור ,אלא תלמוד תורה ציבור .דרשת הגמרא
היא ככה :בזמן קריעת ים סוף ,בנ"י אמרו שירות ותשבחות לה' בחבורה אחת,
כעם אחד .מיד אחרי זה הם התלוננו על משה ועל ה' ביחד .משה רצה להדגיש
שהם צריכים להיות אחדות כדי לקיים דבר ה' ולא להיפך .לעשות זה ,הוא תיקן
 8או"ח סימן מז'.
 9יש לתמוה על תירוץ זה מדברי רשב"י במנחות צט שסובר שאפשר לצאת חובת תלמוד תורה
בקריאת שמע ,וא"כ איך יכולים לומר שק"ש אינה מוגדרת כת"ת .בספר שמן המאור סימן קלה'
נמצאית ההצעה שרק אפשר לצאת חובת ת"ת בק"ש בשעת הדחק .ידידי יונתן זירינג הציע
שאולי צריך כוונה לצאת מצות ת"ת בק"ש ,אבל בלי זה אינו יוצאים )בלי להכנס לכל הפרטים
של הסוגיא של מצוות צריכות כוונה.
 10רמב"ם הלכות תפלה יב:א.
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לימוד תורה  רבים וחייב את בנ"י להתחבר שלש פעמים בשבוע ללמוד תורה
ביחד .מזה רואים הוא דין של ת"ת ,אבל יש לה אופי שונה מזה שמצות ת"ת
הרגילה .מזה מובן למה משה לא תקן שכל יחיד ילמוד בכל יום ,ולמה ק"ש לא
היתה מספיק .החסרון במדבר לא היה ת"ת ,אלא ת"ת דרבים.
יש להסביר כמה דברים עם ההבנה שלנולמקום המיוחד שלצבור
בתקנת קריאת התורה .אחת ,כשהרמב"ם 11מתאר את סדר העליה לתורה הוא
מדגיש את עניית אמן של הצבור אחר הברכה של העולה לפני הקריאה אבל לא
מזכיר אמן לברכה שלאחר הקריאה .למה יש לו להזכיר רק האמן האחת?
הגרי"ד 12מסביר ע"י פסוקים בספר נחמיה .13שם עזרא הסופר קורא את התורה
ברבים והנביא דוקא מזכיר גם ברכתו וגם עניית אמן של בנ"י" .ויברך עזרא את
ה' האלקים הגדול ויענו כל העם אמן אמן" .הגר"ח מסביר שכוונת "הגדול"
לחיוב ברכו לפני הקריאה .הגרי"ד מסביר שנראה מהדגשת הפסוק שברכו,
הברכה ,וגם עניית אמן לפני הקריאה הם חלקים עיקריים של הקריאה עצמה .יש
לנו לומר שהחשיבות הזאת להשתתפות השומעים לקריאה היא מפני שעצם
התקנה לא רק היתה הקריאה גרידא אלא החויה הציבורית שבאה בעקבות
הקריאה .הברכה והאמן מסמלים שמטרת הקריאה היא ליצור צבור שמבקשים
דבר ה' ,ולכן כל איש ואיש ששמע את הקריאה צריך להשתתף .אבל דין זה הוא
רק לפני הקריאה ,כשיש את הצפייה לדבר ה' .אבל ,אחרי הקריאה האמן הוא רק
דין נורמלי של אמן לאחר ברכה ואין בו דין שני של השתתפות הצבור .אולי
אפשר להסביר גם את נוסח הברכה שלפני הקריאה .יש שני ברכות שאנחנו
אומרים בכל יום בזמן ברכות התורה :אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו וגם ברכת לעסוק בדברי תורה .לפני קריאת התורה רק מברכיםאשר בחר
בנו .יש לומר שדוקא ברכה הזאת שמזכיר העם כולו מבטא את האופי של
קריאות התורה כתלמוד תורה ציבורי.
14

עם זה ,יש גם להבין חיוב של שנים מקרא ואחד ותרגום .ר' אמי
אומר "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ".למה
צריך לומר "עם הצבור" ,הלא אנחנו יודעים שצריך לעשות את זה בכל שבוע
 11הלכות תפילה יב:ה.
 12מובא בספר הררי קדם חלק ב סימן קכא.
 13נחמיה ח:ה-ו.
 14ברכות ח.
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מן מהמלה "לעולם ".אבל ,בדרכנו יש להסביר שלימוד שנים מקרא מחבר את
אדם לציבור כי הוא קורא את הסדרה שהציבור קוראים באותו שבוע .אם קריאת
התורה היתה רק קיום בלימוד תורה ,לא היתה סבה מיוחדת שהיחיד צריך
ללמוד ביחד עם הצבור .אבל ,אם קריאת התורה היא לימוד תורה של הצבור יש
קיום נוסף כאשר האדם מזהה עם הצבור בלימוד שלהם אפילו לא במסגרת של
בית הכנסת.
לסיכום ,יש בתקנת קריאת התורה מקום מיוחד לציבור ,וכל הקריאה
מוגדרת כת"ת דרבים .הקיום של לימוד תורה דרבים מיצר ציבור של מבקשי ה'
שלש פעמים בשבוע .לכן ,אינו מספיק שכל יחיד בתוך הציבור ילמוד תורה ,כי
יש צורך בת"ת ציבורי .יש חיוב שיהיה צבור שקוראים בתורה בכל זמן שמשה
רבינו תיקן קריאת התורה ואינו חשוב אם פלוני בתוך הצבור .אולי גם יכול
להסביר חובת היחיד על דרך שאמרנו .יש לכל אחד חיוב להיות חלק מן הצבור
כדי לקיים תקנת משה רבינו .אחרי שבנ'י עשה חבורה לרע כל אחד משלנו
חייבים להיות בחבורה לשם שמים .אפשר שאפילו למ"ד קריאת התורה הוי
חובת היחיד ,יש רעיון מקביל להבנה זאת .אפילו שמטרת התקנה היתה ליצר
ציבור עדיין יש חיוב על כל איש להיות חלק מהצבור .איננו מספיק שיש צבור
שקוראים אלא חיוב על כל אדם לשים את עצמו בתוך הצבור שעוסק בתורת ה'
תמימה.



 
נשאלתי אם יכולים לקרוא לעלות לתורה מי שהוזקק לכיסא גלגלים
ואינו יכול לעמוד אפילו בדוחק גדול .ויותר צ"ע בבית הכנסת הזה שמפני דוחק
המקום אין יכולים לדחוף הכיסא למקום שבו עומדים כל העולים לתורה ,אלא
לצד השלחן.
כתוב בשו"ע )או"ח סי' קמ"א סע' א'( "צריך לקרות מעומד ואפילו
לסמוך עצמו לכותל או לעמוד אסור אלא אם כן הוא בעל בשר ".והמקור לדין
הזה הוא במגילה )כא (.דתנן "הקורא את המגילה עומד ויושב" ,ואיתא בגמרא
"תנא מה שאין כן בתורה .מנא הני מילי אמר רבי אבהו דאמר קרא ואתה פה עמד
עמדי ".ואמרו בירושלמי )מגילה פ' הקורא עומד הל' א'( "זה שהוא עומד לקרות
בתורה ...מפני כבודה" ,ולכאורה היינו שצריכים לנהוג בקריאת התורה בצבור
דוגמה לדרך שניתנה תורה בסיני .ומה"ט אמרו בירושלמי )שם( "ר' שמואל בר
רב יצחק עאל לכנישתא חמא חד בר נש קאים מתרגם סמיך לעמודא אמר ליה
אסור לך כשם שניתנה באימה וביראה כך אנו צריכין לנהוג בה באימה וביראה".
ונחלקו רבותינו מה דינו בדיעבד להקורא מיושב .הרי הטור )סי' קמ"א(
נקט לשון הגמרא ,וז"ל "וצריך לקרות מעומד דתנן הקורא את המגילה יושב יצא
משא"כ בתורה ".ומדלא חילק בין לכתחילה לדיעבד משמע מדבריו שאף בדיעבד
לא יצא בקריאת התורה .וכן מפורש בדברי הב"ח )סי' תר"צ ד"ה הקורא( שכתב
לענין קריאת התורה "אבל יושב אפילו דיעבד לא וצריך לחזור ולקרות מעומד נ"ל".
מאידך ,כתב המג"א )סי' קמ"א ס"ק א'( "אבל ממ"ש הרב"י בשם רש"י
משמע דדוקא לכתחילה קפדי' אבל בדיעבד יצא ע"ש ,וכ"מ מספ"ז דסוטה
דאמרינן דהמלך יושב ואי איתא דאפילו בדיעבד לא יצא משום כבודו של מלך לא
שרי לכתחילה ,וכה"ג דייקינן בח"מ סי' כ"ח גבי עדות ויש לחלק ".וכן כתב
המ"ב )שם ס"ק א'( כדברי המג"א .ועיין בלבושי שרד )או"ח שם( שפירש מש"כ
המג"א "ויש לחלק" שהחילוק הוא שדין עמידה בעדים הוא מה"ת ועמידה
בקה"ת אינו אלא מדרבנן )וא"כ ק"ו שיש להקל בקריאת התורה( ,א"נ שאין
לדמות כבוד המלך לכבוד ת"ח )וא"כ אין מקור להקל בנ"ד מהל' עדות רק מדין
קריאת התורה של הקהל(.
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לענין עמידה בעדים כתב השו"ע )חו"מ סי' כ"ח סע' ה'( "צריכים העדים
לכתחילה להעיד מעומד ,ואם העיד ת"ח מושיבין אותו ".אך אין נוהגין כן אף
לכתחילה ,שהרי הורו הפוסקים )חו"מ סי' י"ז סע' ג'( "כבר נהגו כל בתי דיני
ישראל לאחר התלמוד שמושיבין בעל דינים וגם העדים כדי להסיר המחלוקת"
)ודומה לזה כתב ס"ס כ"ח סע' כ"ו( .הרי לכתחילה נוהגים להושיב עדים ת"ח,
וגם נוהגים להושיב כל אדם בזה"ז מפני המחלוקת.
ולכאורה מכל זה יש מקום להקל בנידון דידן .אך צ"ע אם באמת יש
לדמות ישיבה של המלך למי שנזקק לכיסא גלגלים ,שהרי כבודו של מלך גדול
מכל בשר ודם שהרי מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול )קידושין לב ,:רמב"ם
הל' מלכים פ"ב הל' ג'( ,וגם "שכל העם באין אליו בעת שירצה עומדין לפניו
ומשתחוים ארצה" )שם הל' ה'( .וכל זה לא נמצא בשאר העם ,שהרי אף תלמידי
חכמים מופלגים יכולים למחול על כבודם וגם אין משתחוים לפניהם .וא"כ אין
לנו מקור מפורש להקל לענין קריאת התורה ,רק לענין קבלת עדות ,ושמא יש
לחלק ביניהם כמש"כ המג"א ולבושי שרד )הנ"ל(] .וע"ע תוס' )שבועות ל :ד"ה
עשה( שנסתפקו אם כבוד המלך גדול מכבוד ת"ח שלא מחל על כבודו ,ולכאורה
זהו מש"כ הלבושי שרד לפרש דברי המג"א "שאין לדמות כבוד המלך לכבוד
תלמיד חכם" .ולפי זה אין להוכיח מדין עדות לדין קריאת התורה כמ"ש[.
מיהו נראה שיש כמה טעמים להקל בנ"ד ולהתיר ישיבה בכיסא גלגלים.
הרי כאן מיירי במי שהוא חולה או זקן ויש כאן ענין גדול של כבוד הבריות ,ואמרו
חז"ל שגדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה של דבריהם כמפורש בגמרא
)ברכות יט .(:ואם יש מקרה שבולט כשאין קורין אותו לעלות לתורה כגון יום
שמת בו אביו או אמו ,וק"ו לשמחות כגון שנולד לו בן או נכד או שנשאת בנו או
בתו ,נראה שיש בזה משום כבודו שהרי כל אדם שיש לו מאורעות הללו עולה
לתורה .ונראה שאף בלא מאורעות הללו ,במקום שרגילים לקרוא לכל אנשי הקהל
ואם לא יקראוהו לעלות יש לו בזיון בזה ,נראה דה"ה.
ועוד אפשר לדון בכה"ג מטעם אחר דהיינו כיון שא"א בענין אחר )שהרי
א"א לו לעמוד אף אם יעזרו אחרים( הוי כשעת הדחק ,וכל שעת הדחק כדיעבד
דמי] .וכלל זה מוזכר בכמה מקומות לדינים שונים ,ועי' שו"ת חת"ס אה"ע ח"ב
סי' ל"ג לענין קביעות מקום לגיטין ,שו"ת חכם צבי סי' ק"ל לענין עירוב
תשבילין ,שו"ת האלף לך שלמה השמטות סי' ל"ז לענין חמץ בפסח ,ועוד[ .וע"ש
בשו"ת אלף לך שלמה שכתב "וגם זה אינו רק בעת הדחק ולא בלא"ה והיכא
דשוין אין להתיר אף בעת הדחק זולת אם הוא דחק ביותר שא"א בשום ענין אז כל
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שעת הדחק בכדיעבד דמי" .ובנ"ד הרי א"א בענין אחר וגם כיון שאם קרא מיושב
יצא בדיעבד ,יש מקום להתיר אף לכתחילה.
וכעין זה הורה הגרש"ז אויערבאך לענין סומא )הו"ד ספר נשמת אברהם
ח' או"ח סי' קל"ט אות ב'( וז"ל "נהוג שגם סומא עולה לתורה משום דחשיב
כשעת הדחק וגם רבים מעמי הארץ שאינם יודעים לקרוא יחד עם הקורא עולים
לתורה".
ועוד כיון שבזה"ז אינו קורא לעצמו אלא ש"צ קורא לכולם והוא מברך,
שמא אין להחמיר עליו כ"כ ,והוי כמו זה שמתירים לקרוא לסומא וע"ה )ועי' סי'
קל"ט סע' ג'(.
ועוד אם האיש זקן יש גם בזה משום מפני שיבה תקום והדרת פני זקן
והוי דומה למה שכתבו הפוסקים שאין ת"ח חייבים להעיד מעומד )עי' חו"מ סי'
כ"ח סע' ה'( שפ' הסמ"ע )ס"ק ל"ב( "דאת ה' אלקיך תירא כתיב לרבות ת"ח וה"ל
היא 'ועמדו' עשה והאי 'את ה' אלקיך תירא' עשה ,ועשה דכבוד תורה עדיף,
גמרא ".וכאן הכבוד אינו במה שצריכים לעמוד אלא במה שאם לא כן לא היו
קורין אותו לעלות לתורה ויש בזה בזיון גדול לאיש כזה.
ומה שהקפיד השו"ע )או"ח סי' קמ"א סע' א'( "ואפילו לסמוך עצמו
לכותל או לעמוד אסור" אינו ענין לנ"ד שהרי כל הטעם שאין לסמוך היינו משום
"דצריך לעמוד באימה" )לשון בה"ט או"ח סי' קמ"א ס"ק ב' בשם ב"י( ,וכאן אין
ישיבתו אלא מחמת חולשתו ולא מפני חסרון יראתו ,וכן מוכח ממש"כ השו"ע
בסוף דבריו "אלא אם כן הוא בעל בשר".
כבר דנו רבותינו אם יכולים לקרוא סומא לתורה ,וז"ל השו"ע )סי' קל"ט
סע' ג'-ד'( "סומא אינו קורא לפי שאסור לקרות אפילו אות אחת שלא מן הכתב
]ומהרי"ל כתב דעכשיו קורא סומא כמו שאנו קורין בתורה לעם הארץ "[.ולפי
מנהגינו שקורין לסומא וכל מי שאינו יכול לקרוא ,לכאורה ה"ה למי שהוזקק
לכיסא גלגלים.
אך עדיין צ"ע בנ"ד מטעם אחר שהרי בבית הכנסת הנ"ל אין מקום
לדחוף הכיסא מול התורה למקום שכל העולים רגילים לעמוד ,מה שאינו כן
בסומא ומי שאינו יודע לקרוא ,וא"כ שמא אין לקרותו שהרי אינו נראה כמי
שעולה לתורה .ונראה שאם הוא סמוך לשלחן באופן שנראה לכל שהוא אצל
התורה ,בין שהוא במקום הרגיל ובין שהוא בצד השלחן ,שיכולים לקרותו משום
כבוד הבריות ,בפרט אם הוא בגדר "חיוב" כגון שהוא יום שמת בו אביו או אמו
או שנולד לו בן וכיוצא באלה.

 
ראש ישיבה

 
 
איתא בברכות דף נד ע"ב" :אמר רב יהודה אמר רב :ארבעה צריכין
להודות – יורדי הים ,הולכי מדברות ,ומי שהיה חולה ונתרפא ,ומי שהיה חבוש
בבית האסורים ויצא" .ובהמשך הסוגיא כתוב שעל כולם כתב דוד המלך
)תהלים פרק קז ,ו-ח(" ,ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם וכו' יודו
לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" .ובלבוש כתב שדוד המלך צוה להודות ,דהיינו
בגדר  ,  ושוב קבעו חז"ל מטבע הברכה שעל ידו מקיימים
החיוב שקבעו דוד המלך ובית דינו.
עי' בפירוש רש"י עה"ת )ויקרא ז ,יב( ,וז"ל" ,אם על דבר הודאה על נס
שנעשה לו ,כגון יורדי הים והולכי מדברות וחבושי בית האסורים וחולה
שנתרפא )  תהלים קז ,כא-כב( יודו לה' חסדו
ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה  ,
 ,וטעונות לחם האמור בענין ,ואינן נאכלין אלא ליום ולילה ,כמו
שמפורש כאן והקריב על זבח התודה  -ארבעה מיני לחם" .מלשונו משמע שדוד
המלך גילה לנו     בהצלתנו ממצבים אלו ,ועוד
שאם נודר מטעם נסים אלו ,החיוב מה"ת להודות מיחל שם תודה על קרבן
שלמים .ולאור זה אפשר לבאר את דברי רבינו גרשום )במנחות עט (:בפירושו
על לשון הגמ' שם )פ" (.תודה חובה" ,וז"ל" ,היינו תודה חובה כגון שהי' מפרש
בים ונסתכן ונדר אם ינצל שיביא תודה כדאמרינן ד' צריכים להודות ,ותודה
חובה היינו דקאמר הרי עלי דנתחייב באחריותה" ,שמשמע שיש שני חיובי
תודה :או מטעם אחריות לקיים נדרו ,שנאבד קרבנו ,או שנדר כשנסתכן וניצל
וממילא חל עליו שם תודה )כלומר מש"כ רגמ"ה "ונדר" היינו שנדר סתם,
ועכשיו שניצל עליו להביא קרבן תודה דוקא( שאם לא נבאר כן )ונפרש שנדר
להביא קרבן תודה אם ינצל( ,קשה להבין למה לו להזכיר דברי דוד המלך בכלל,
הרי מספיק שיבאר שהוא חובה מטעם נדרו ,אלא ברור שאין זו כוונתו ,וא"כ
מוכח שהבין רגמ"ה שדוד המלך בא לפרש את דין התורה.
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איברא שרש"י בכת"י )בגליון מנחות עט (:כתב בביאור תודה חובה,
"ל"א תודת חובה כגון מפרש בים והיוצא בשיירא וחולה שניצל מחליו וחבוש
שיצא מבית האסורים ,דאמרי' בברכות ארבעה צריכים להודות ,דכתיב בהו
ויזבחו זבח תודה בספר תהלים" .משמע מדברי רש"י שדוד המלך כיוון לפרש
דין תורה דקרבן תודה ,ויותר ממה שאמרנו ,שדוד המלך גילה לנו 
 ,ולא רק שאם נדר שלמים אז נעשים שלמי תודה.
היוצא מדברי רש"י ורבינו גרשום שדוד המלך גילה לנו חיוב מן
התורה להודות במצבים אלו ,ולחיוב זה יש השלכות לקרבן תודה ,ואנשי כנסת
הגדולה תקנו נוסח הברכה ,שעל ידו אדם  .    וכ"כ
הרא"ש )ברכות פ"ט סי' ג'( שברכת הגומל במקום קרבן תודה נתקנה.
והחת"ס )שו"ת או"ח סימן נא( דייק בלשון הפסוק בתהלים שיש לחלק
בין יורדי הים ושאר החיובים .וז"ל" ,וסידר יורדי הים לבסוף ואחר ג' ראשונים
סיים ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברנה ,נראה היינו בשעת זבחי תודה
אומרים שירה על הנסכים מזמור לתודה ואז גם הבעלים אומרים שום שבח מעין
המאורע ...אחר ג' אלו סיים ויזבחו זבחי תודה ,
שוב מתחיל ]צ"ל מיורדי הים[ ומסיים וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים
יהללוהו ,משמע מזה דיורדי הים שהוא עצמו הכניס עצמו אל הסכנה וגם נמסר
לדין שמים כי רבים רחמיו ולא בידי בעלי חיים ,ע"כ אינו חייב קרבן אלא
לרומם בקהל עם ותרי רבנן ,נמצא לפ"ז תלת קמייתא יזבחו זבח תודה ולא
צריכי קהל עם ומושב זקנים ,ויורדי הים סגי להו בהודאה בציבור ותרי רבנן".
וא"כ לפי דבריו דוד המלך קבע חיוב להביא קרבן תודה אצל יוצא מדבר ,חבוש
וחולה ,וליורדי הים תיקן רק חיוב להודות בציבור.
וממשיך החת"ס" ,ובזה יתיישב לן לשון הרא"ש דכ' דתקנו הודאה
במקום קרבן תודה ,וקשה נאמר וירוממוהו
בקהל עם והו"ל דברי קבלה ולא תקנת חז"ל ,ולהנ"ל א"ש 
  אבל   לא כתיב גבייהו וירוממוהו בקהל עם ,אלא
משחרב בהמ"ק בעו"ה     דעכ"פ יתפסו הטוב במיעוטו
וירוממוהו בקהל עם ,וכו'".
ולכאורה הרמב"ם חולק על שיטת רבנו גרשום ורש"י ,שהרי הוא
השמיט דין ד' אלו מהל' מעשה הקרבנות .ומשמע מלשונו בענין ברכת הגומל
שאנו לומדים מדוד המלך שיש חיוב להודות ברבים אחרי ד' הנסים ,ושחז"ל
תקנו את נוסח ברכת הגומל .וז"ל הרמב"ם )הל' ברכות פ"י ה"ח(" ,ארבעה
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צריכין להודות :החולה שנתרפא ,וחבוש שיצא מבית האסורים ,ויורדי הים
כשעלו ,והולכי דרכים כשיגיעו לישוב .וצריכין להודות בפני עשרה ושנים מהם
חכמים שנאמר וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו .וכיצד מודה וכיצד
מברך ,עומד ביניהן ומברך ,ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם הגומל לחייבים
טובות שגמלני כל טוב ,וכל השומעין אומרים שגמלך טוב הוא יגמלך סלה".
סיכום דברי הראשונים בענין ארבעה שצריכים להודות שהזכירם דוד
המלך :לרש"י )כת"י( ולרא"ש משמע  ,    וכן
נראה שסובר החת"ס לגבי כולם חוץ מיורדי הים; ולרש"י עה"ת ולרבינו גרשום יש
אם מביא קרבן תודה; ולרמב"ם אין להם שום מעמד מיוחד מדאו'.
ולענין   לרש"י ולרבינו גרשום יש   
 ולרמב"ם )ולשיטת הלבוש( יש .

 
כתב המג"א בשם הכנה"ג שבזמנו נשים לא נהגו לברך ותמה המג"א
ע"ז וכתב לתרץ דבריו" ,שמנהגן מפני שס"ל שברכות אלו רשות" .ולכאורה
פירוש דבריו הוא שלמדו חז"ל מדוד המלך שנכון לו אדם להודות לה' בהצלתו
מארבעה מצבים הנ"ל ,והרבה דרכים לפני כל אחד ואחד להודות ,כגון ע"י נתינת
צדקה או אמירת מזמור לתודה וכיו"ב ,ושוב קבעו חז"ל מטבע של ברכה כדי
להודות ,ורשות ניתנה לברך ,שאינה ברכה לבטלה .ועוד יש לומר בכוונת המג"א
שחז"ל לימדו לנו איך להודות על הצלת נפשו ,שיש לברך "הגומל לחייבים
טובות" להכיר שאולי נמסר לדין שמים ,ולולא חסדי המקום לא הי' נמלט.
ועל שיטתו של המג"א תמה הפמ"ג וז"ל" ,איני יודע מאן אומרים
רשות ,דאף הראב"ד לא אמר אלא שאין צריך שם ומלכות אבל וודאי צריך
להודות" .ובפתיחה כוללת כתב הפמ"ג )א ,יח( שבספק דברי קבלה מחמירים,
ולכן כתב )בפתיחה לסי' ריט( שמי שמסתפק אם בירך ברכת הגומל חוזר בלי
שם ומלכות .ובודאי שהמג"א חולק עליו ולא יחייבנו לחזור כלל .ומסתימת
לשונו של הפמ"ג משמע שסובר שמי שמסתפק ,עדיין צריך להודות בפני רבים
לקיים מה שכתוב" ,יודו לה' חסדו ונפלאותיו  ,"וצ"ע אם באופן זה
צריך לברך דווקא כפי נוסחם של חז"ל.
ולכאורה נפק"מ בין המג"א והפמ"ג בדין מי שמתבייש לברך ברבים,
שלפי המג"א יתן צדקה ויאמר מזמור לתודה וכיו"ב ,ולפמ"ג נראה להורות
שיחזק עצמו ויברך ברבים כפי שמחויב מדברי קבלה.
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וברור שהפמ"ג הולך בעקבות שיטת הרמב"ם והלבוש שיש מצוה
מדברי קבלה לברך ברכת הגומל ,ואפשר שהמג"א סובר כרש"י וכרבינו גרשום
שע"י ברכה זו יש קיום מן התורה ,אמנם סוף כל סוף רשות נתנה לו ולא חיוב.
ומריהטת לשונו של המחבר שמביא לשונו של הרמב"ם הנ"ל ,משמע
שסובר כדברי הפמ"ג שחיוב עליו לברך .גם נראה להביא ראיה שכן פוסקים,
מלשונו של הרמ"א ,דעל מה שכתב המחבר )סי' ריט סע' ד'(" ,אם בירך אחר
ואמר :בא"י אמ"ה אשר גמלך כל טוב ,וענה אמן ,יצא .וכן אם אמר :בריך
רחמנא מלכא דעלמא דיהבך לן ,וענה אמן ,יצא" ,הגיה הרמ"א וז"ל" ,ואין זה
ברכה לבטלה מן המברך ,אע"פ שלא נתחייב בברכה זו ,הואיל ואינו מברך רק
דרך שבח והודאה על טובת חבירו ששמח בה )טור(" .וממה שחילק הרמ"א בין
מי שבירך על הצלתו של חבירו ,שאינו חייב כלל ,לבין מי שבירך על עצמו,
משמע שהמברך על עצמו מחוייב הוא בברכה.

 
כתב המחבר )סי' ריט ס"ט(" ,הני ארבעה לאו דווקא ,דה"ה למי
שנעשה לו נס ,כגון שנפל עליו כותל ,או ניצול מדריסת שור ונגיחותיו ,או
שעמד עליו בעיר אריה לטורפו ,או אם גנבים באו לו אם שודדי לילה וניצול
מהם וכל כיו"ב ,כולם צריכים לברך הגומל ,וי"א שאין מברכין הגומל אלא הני
ארבעה דוקא ,וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות" .ובמשנ"ב הסיק )ס"ק לב(,
"והאחרונים כתבו דהמנהג ."

ועיין בב"י שיסוד דבריו בענין זה נמצאים בדברי האבודרהם והרא"ה.
ומפני שקיצר לשונם בב"י ,כדאי להביא לשונם בהרחבה כדי לעמוד על כוונותם
וגדרם .וז"ל האבודרהם )ברכת הראייה ,השבח וההודאה(" ,וכתב ה"ר גרשום
ברבי שלמה ,פעם אחד קם אחד מהמון העיר שאירע נס לבנו וברך בבית הכנסת
הגומל ואני גערתי בו מפני שטעה ב' טעיות ובירך ברכה לבטלה .הטעות הא' כי
אפי' על נס עצמו אינו חייב לברך הגומל אלא ברוך שעשה לי נס א"כ שלא כדין
בירך ששנה מטבע הברכה שנתקנה לנס  
 ועוד כי אפי' הברכה ההיא שנתקנה לנס לא הי' לו לברך
אלא במקום הנס .והטעות האחר וכו' עכ"ד" .ובהמשך כתב האבודרהם "
 דס"ל שלא הצריכו
להודות אלא להולכי מדברות דשכיחי בהו חיות ולסטים ,והא דאמרינן
בירושלמי )ברכות ד ,ד( כל הדרכים בחזקת סכנה לא אמרו אלא לענין תפלת
הדרך בלבד שכל הדרכים צריך אדם לבקש רחמים על נפשו אבל ברכת הגומל
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במקום סכנה איתקון 
 . ואמרינן בירוש' ר' ינאי כד הוה נפיק לאכסניא
הוה מפקיד גו ביתיה דכל הולכי דרכים בחזקת סכנה .וא"ת ההולך תחת הקיר
נטוי דאמרינן בגמ'     יברך הגומל כיון שעבר .וי"ל
      לפי שהוא דבר קצר וקל לעבור במהרה ,אבל
הולכי דרכים שהוא דבר ארוך צריך לברך הגומל".
והמנהג שמביא שמי שנוסע מעיר לעיר מברך ,ומזה נוהגים לברך
כשיצא ממקום סכנה ,אפי' אינו מד' המנויים ע"י דוד המלך ,י"ל שלמד כן
מלשון הרמב"ם )ברכות פ"י ה"ח(" ,ארבעה צריכין להודות ,חולה שנתרפא,
וחבוש שיצא מבית האסורים ,ויורדי הים כשעלו ,והולכי דרכים כשיגיעו
לישוב" .וממה שהרמב"ם נטה מלשון הסוגיא וכלל כל הולכי דרכים ולאו
דווקא הולכי מדברות ,יש להסיק שכוונתו לכלול עוד דרכים המסוכנים ולאו
דווקא המנוים בברייתא.
ונראה לתלות מח' הרמב"ם וה"ר גרשום אם תקנו ברכת הגומל דווקא
לד' מצבים המנויים ע"י דוד המלך או שתקנוהו לכל מי שיצא מסכנה ,על
המחלוקת ביסוד הדין הנ"ל שדייקנו מדברי רש"י עה"ת ורבינו גרשם בר'
שלמה .הרי אם יש קיום מה"ת אם מביא קרבן תודה ומודה על ד' מצבים אלו,
זה סביר שחז"ל תקנו הברכה לד' מצבים אלו בלבד כדי לקים הודאה מה"ת,
ולרמב"ם שאין להם דין מיוחד מדאו' והם רק דוגמאות לפרשיות של סכנה,
1
סביר שחז"ל יתקנו ברכת הגומל על מצבים הדומים לאלו המנוים.
גם האורחות חיים )הל' קריאת ס"ת( סובר שמברכים הגומל כשיוצא
מכל סכנה ולכן שואל למה אינו מברך כשעובר מתחת לקיר נטוי .גם ביאר
שצריכים לתת שיעור פרסה להליכתן במדבר חוץ מהישוב ,שאם לא יצא מרחק
פרסה אינו מברך" ,כיון שאנו בגלות כשׂה פזורה כל היום חייבים אנו לתת
הודאה לש"י שלא נתננו טרף לשיניהם" ,משמע שבעצם היינו מחויבים לברך
כל היום ,וא"כ נראה שסובר כמנהג המובא בס' אבודרהם.
שוב הביא הב"י )סי' ריט( שנחלקו התוס' והריב"ש אם תקנו ברכת
הגומל לשאר נסים חוץ מד' מצבים שהוזכרו בגמרא ,וז"ל" ,וכן פסק ה"ר שם
טוב פלכו בשם התוספות דאלו  ,והוא הדין בכל מקום שמזכיר
] 1הערת העורך :נראה שלא בא הרמב"ם לרבות כל סכנות ,אלא שכולל כל הולכי דרכים
שעדיין לא הגיעו ליישוב בכלל הולכי מדברות ,דמדברות לאו דוקא ,ומ"מ בעינן ארבעה סכנות
הללו דוקא[.
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התלמוד מספר .אבל הריב"ש כתב בתשובה )סי' שלז( שאלת הא דאמרינן בפרק
הרואה ארבעה צריכים להודות מי נימא הני דוקא וא"כ אפילו נפל עליו כותל או
ניצל מדריסת שור ונגיחותיו וכיוצא בנסים כאלו אינו חייב לברך או נימא דכל
שכן הוא .תשובה :נראה שצריך לברך 


ולא הוזכרו הארבעה בכתוב אלא 
 בדרך מנהגו של עולם ברוב האנשים וכל שכן הנעשה לו נס וניצול ממיתה
עצמה שהרי קבעו עליו ברכה אחרת לברך כשיעבור עוד במקום ההוא ברוך
שעשה לי נס במקום הזה וכל שכן שמיד שניצל צריך הוא להודות כדרך
הארבעה שצריכים להודות ולא שיפטר מברכת ההודאה בברכת שעשה לי נס
שחייבוהו לברך כשישוב לעבור במקום ההוא ואולי לא יעבור שם לעולם ולא
יברך אותה ברכה אלא ודאי נראה שברכת ההודאה מברך אותה מכל מקום".
ומה שהמשנ"ב העלה לדינא שנוהגים לברך לכל מי שנעשה לו נס,
ולאו דוקא הני ד' ,לעומת הכרעת המחבר לחוש לספק ברכות ,נראה לסייע ממה
שכבר הביא האבודרהם שכן כבר נוהגים ,ושהמנהג בנוי על הרמב"ן בב"י
והרמב"ם והרא"ה והריב"ש ,ובשיטתם עלו הפמ"ג והלבוש.

 
עי' ברבנו מנוח על הרמב"ם )ברכות פ"י ה"ח( שמביא דברי הראב"ד
הסובר שכולם אינם מחויבים לברך  כגון שהגיעו למקום סכנה
ונצולו הימנו ,כדכתיב" ,ויגיעו עד שערי מות" .ומוסיף הרבנו מנוח שלפי זה
ההולך בדרכים שאין לחוש בהם לתעיה אינו צריך לברך.
ועי' בלשון הרמב"ם )ברכות פ"י ה"ח( "ארבעה צריכין להודות ,חולה
שנתרפא ,וחבוש שיצא מבית האסורים ,ויורדי הים כשעלו ,והולכי דרכים
כשיגיעו לישוב" .ודנו המפרשים במה שהרמב"ם נטה מלשון הסוגיא וכלל כל
הולכי דרכים ולאו דווקא הולכי מדברות .רבנו מנוח מעלה שאולי כוונתו לכלול
כל הדרכים אפי' אין בו שום סכנה ומניח ביאור זה בתמיה .וכן יש להסיק
מסתימת לשונו הכולל כל חולה ולאו דווקא חושיב"ס ,וכל יורדי ים ולאו דווקא
שנסתכנו.
וכן מצינו בהגה"מ )אות ה(" ,פירש רבינו יוסף דדוקא חולה שנפל
למשכב אבל חש בראשו או במעיו ולא נפל למשכב אין צריך לברך אמנם בערוך
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בערך ארבעה פירוש בשם רב האי גאון שאפילו חושש בראשו או בגרונו נהגו
לברך אחר שקראו בתורה ע"כ" .משמע מדבריו שכל חולה שנתרפא לדעתו של
רבינו יוסף ,ואפי' בריא עם מיחוש בעלמא לדעתרב האי גאון ,הוא חולה ע"פ
דין ,ודומים הדברים לפשוטו של לשון הרמב"ם.
וכן מביא הב"י בשם הרמב"ן ,וז"ל הב"י )סימן ריט ,ד"ה ומ"ש בשם
הרמב"ם(" ,שכ"כ בספר תורת האדם )שער המיחוש ענין הרפואה( דלאו דוקא
בחולי שיש בו סכנה ולא במכה של חלל דוקא אלא כל שעלה למטה וירד צריך
להודות שדומה כמי שהעלוהו לגרדום לידון )שבת לב (.וכן בדרך כל הולכי
דרכים צריכים להודות" .וכן כתב הרשב"א בתשובות )ח"א סי' פב(.
ברם ,מסיים רבנו מנוח שיש מפרשים את דברי הרמב"ם ,לאור
הירושלמי ,שכל הדרכים הן בחזקת סכנה ,וכל הליכה בים היא סכנה .וכוונתו
לומר שכל חולה שנחלה הוא כאילו נחלה במכה של חלל ,וכל מי שחבוש בבית
האסורים הרי "מי יודע אם יעלילוהו על דבר אחר או יעידו בו אנשי בליעל",
ולכן כל חולה וחבוש בבית האסורים צריך לברך .ומסיים שמברך כל המסתכן
אעפ"י שלא הגיע ל"סכנה גדולה".
ומכל הנ"ל נמצא  המחויב לברך ברכת הגומל.
הראב"ד סובר שחייב רק במי שניצול מסכנה ע"י נס .והרמב"ם אליבא דרבנו
מנוח סובר שאפי' הניצול ממצב שעלול שיבוא לידי סכנה מברך .ורמב"ן
ורשב"א ורבינו יוסף סוברים שאם הם חולים ע"פ דין שנפלו למשכב מברכים,
ורב האי גאון סובר שאפי' מי שיש לו מיחוש בעלמא מברך.
וכבר עמד הגרצ"פ פרנק )שו"ת הר צבי ,ח"א סי' קיג( על כל זה מספרי
האחרונים וז"ל" ,הנה בספר יד המלך על הרמב"ם )הלכות ברכות פ"י ה"ח(
רצה לומר כן ,שיורדי הים שמברכים הוא דוקא היכי שקרה לאדם מקרה רע ר"ל
ונחלץ מצרה ,אז צריך לברך ברכת הגומל ,אבל אם עלה בשלום באין שום פגע
אינו צריך לברך .אולם בספר עמודי אור השיג עליו בזה וכתב שמשמעות הש"ס
והפוסקים שבכל גוונא צריך לברך והכי נהוג עלמא .וכן הסכים השדי חמד
)אסיפת דינים ,מערכת המ"ם ,אות לח( .ובביאור הלכה )סימן ריט( נקט כן
מסברא דנפשיה לדבר פשוט ,וז"ל שם" ,ודע עוד דפשוט דלכו"ע בין בים ובין
במדבר מברכין אפילו לא קרה לו שום סכנה ,כגון שעבר הים ולא היה לו שם
רוח סערה וכה"ג או הלך במדבר ולא תעה בדרך ולא חסר לו מים וכה"ג ,אפ"ה
תקנו רבנן לברך ואע"ג דבקרא כתיב תעו במדבר בישימון וכו' וכמו כן גבי יורדי
הים ויאמר ויעמד רוח סערה וגו' ,לא דוקא שקרה לו אלא כיון שעלול לו לקרות
מקרים כאלה צריך לאדויי שינצל מזה עכ"ל".
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ועי' במאירי )ברכות נד (:שסיכם והגדיר השיטות בדרך כלל באופן
ששייך לכל הד' מצבים ,וז"ל" ,יש מי שאומר שאין הדברים הללו אלא בהולכי
המדברות שתעו ויורדי הים שעמד עליהם נחשול שבים וחולה שיש בו סכנה
שבאלו  והרי הן כעין היוצא מבית האסורים אבל אם לא אירע להם
כן אין צריך לברך וכן הולכי דרכים שלא במדברות אין צריכין לברך ואע"פ
שפשוטי המקראות מוכיחים כך אין אני מודה בכך אלא 
מברך כבר אמרו עליה למטה הרי הוא כמי שעלה לגרדום וכן 
במשמע בתלמוד המערב אמרו בפ' תפלת השחר כל הולכי דרך  
והוא הדין ל ולא עוד אלא שנראה לי שלא נאמרו אלו בפרט אלא
שאע"פ שלא אירע להם סכנה צריכים להודות הואיל  אבל
כל שאירע לו סכנה הן סכנת נפשות וניצל ממנה בכל דבר צריך להודות ויש בזה
חולקים  ודאי מברך".
והוסיף הגרצ"פ פרנק מתוך ספרי אחרונים שגם אצל חבוש נחלקו
לדינא אם מברכים דווקא לחבוש שהי' בסכנת נפשות או לכל חבוש שיצא וז"ל,
"ויעויין במג"א )ס"ק א( שכתב לענין חבוש דמיירי בחבוש על עסקי נפשות
וכו' ,ובספר אליה רבה וכברכ"י חלקו עליו והוכיחו מהרבה ראשונים דאפילו
חבוש מחמת ממון ולא היה שום סכנה ג"כ מברך וכו' .ויעויין שם בביאור הלכה
שהביא בשם אחרונים שכתבו שגם מג"א לא כתב כן אלא לפי מנהג אשכנז
המובא בס"ז ובס"ח ,דדוקא בדרך שיש בו סכנה או בחולי שבחלל הגוף,
משא"כ למנהג ספרד דאפילו בחולי כל דהו ,ה"ה גבי חבוש אפילו על עסקי
ממון ,ועיי"ש מה שהאריך בזה".
ולאור דברי המאירי י"ל שארבע שיטות הנ"ל שתים הן .הראב"ד סובר
שקבעו חז"ל לברך למי  וכן למד מלשונו של דוד המלך,
והרמב"ם והרמב"ן והרשב"א ואולי רב האי גאון סוברים שחז"ל קבעו ברכה
לכל מי שהיה .
וכדרכו בקודש הגר"מ פיינשטיין זצ"ל חידש והגדיר מה שנ"ל כשיטת
הרמב"ם והרמב"ן שחז"ל קבעו לברך לכל מי שהיה במצב של סכנה וניצל .וז"ל
)שו"ת אגרו"מ או"ח ח"ב סי' נט(..." ,בספינה שהוא על המים הרי 
 שצריך לינצל ממנה דהא במים א"א לחיות אלא זמן משהו בלא
הצלתו מהמים ע"י שנמצא בספינה ,ולכן כיון שאירע לפעמים שמתקלקלת
הספינה ונמצא שאין ההצלה ברורה צריך להודות ולברך הגומל ...ול"ד להולכי
סתם דרכים שבעצם אין בזה סכנה ואין צורך להצלה ורק כשאירע איזה דבר
כליסטים וכדומה צריכים להצלה ,אבל כיון שלא אירע שלא היה שם שום דבר
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המזיק הרי נתברר שלא היה שם שום חשש סכנה ולא נעשה עמו יותר חסד מכפי
שהיה בביתו ...וטעם מנהג ספרד שאיתא סי' רי"ט ,בסעיף ז' שנוהגים לברך
הגומל כל הולכי דרכים מפני שכל הדרכים הם בחזקת סכנה ,נראה שלא מחמת
שמדמין ליורדי הים באניות שמזה אין למילף כדבארתי שאם לא אירע כלום הרי
לא היה שום חשש סכנה ,אבל דימו זה להולכי מדברות שאף כשלא אירע שום
חיה וליסטים מברכין שצריך לומר דהטעם דכיון ששכיחי שם חיות רעות וליסטים
הוא בשמירה מהשי"ת שבלא חסד השי"ת עליו היה אירע שם איזה חיה וליסטים
ובחסד השי"ת נתן דעה בלב החיות והליסטים שלא יבואו לשם בשעה שעברו
שם ,ולכן צריכין להודות בברכת הגומל ,לכן מדמין כיון שכל דרכים בחזקת סכנה
אף שאינו כמו במדברות הוא נמי מחסד השי"ת ששמרם שלא יארע שם אויב
ואורב בדרכם .והחולקין עליהם סברי דמדברות דשכיחי הוא כידוע שהיו צריכין
להיות בכאן החיות רעות והליסטים והשי"ת לא הניחם לבא מחסדו עליהן".
ומ"ש שעצם הליכה בספינה על הים נחשב כמצב של סכנה ,הרי הוא
מבואר במס' שבת )יט (.אליבא דרז"ה ,האומר שמה שאין מפליגין שלשה ימים
קודם שבת הוא משום שאז נחשב כמתנה לחלל את השבת ,שהרי יצטרכו לחלל
את השבת כדי להצילו מסכנת נפשות ,ולכן בודאי יצטרכו לחלל את השבת.
ואמנם רוב ראשונים חולקים על דינו ,שהרי הוא סובר שיכול אדם להתנות
לדחות את השבת מחשש סכנה לפני שלשה ימים קודם השבת ,והם חולקים
וסוברים שההיתר לנסוע בימים אלו הוא בספינה של רוב גויים )עי' במשנב"ר
סי' רמח( ואסור לנסוע מיום ד' מטעם עונג שבת ,מ"מ נ"ל שלא חולקים
במציאות אלא בסברא ,ולכו"ע בעינן פעילות כל הזמן כדי שלא יטבע.
המחבר הביא את ב' השיטות )סימן ריט ,סע' ז-ח(" ,באשכנז וצרפת
אין מברכין כשהולכין מעיר לעיר ,שלא חייבו אלא בהולכי מדברות 
 ;   ובספרד נוהגים לברך ,מפני   
 , .אפילו אינו חולי של סכנה ולא מכה של חלל ,אלא
כל שעלה למטה וירד ,מפני שדומה כמי שהעלוהו לגרדום )פי' מעלות שעושין
דיינים לשבת כשדנין( לידון ,ואין הפרש בין שיש לו מיחוש קבוע ובא מזמן
לזמן ,ובין שאינו קבוע" .לכאורה מהמשך דבריו נראה שפוסק כמנהג ספרד,
וכשיטת הרמב"ם ורמב"ן וסיעתם.
וז"ל הרמ"א" ,י"א דאינו מברך  ,כגון מכה
של חלל )טור בשם הראב"ד והר"ר יוסף וכן נוהגין באשכנז(" .ומה שלא הגיה
בסעיף ז' הוא או משום שפשוט לו לנהוג כמנהג אשכנז ,או שסובר שמה
שנמצא בחזקת סכנה ויצא ממנה ,ג"כ נחשב כנעשה לו נס.
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והמשנב"ר הביא בשם המג"א שיש נוהגים כהמחבר ושכן סוברים
לדינא האליה רבהוהמגן גיבורים בשם הרדב"ז .והחיי אדם סובר שכל חולי בכל
גופו שמפילתו למטה למשך שלושה ימים מברך כשיתרפא ,וא"כ משמע שפוסק
כהמחבר למעשה.

 
שיטת הראב"ד שאינו מברך אלא אם ניצול ממצב של סכנה מבוארת
אם נימא שחיוב הודאה זה נקבע ע"י דוד המלך ,או כגילוי וביאור בקיום מצוה
מה"ת ,או כתקנת חז"ל ,וסובר הראב"ד שכשחז"ל תקנו את הברכה ,ע"פ דברי
דוד המלך תקנוהו ,וא"כ אין לנו לחדש חיוב לברך יותר ממה שנמצא בס'
תהלים ,והרי שםמשמע בכל מצב ומצב שנסתכנו.
ושיטת הרמב"ם והרמב"ן וסיעתו דחייב אפילו בדליכא סכנה מבוארת
ע"י דיוק בלשונם של הרשב"א והמאירי שהביאם המחבר ,ולשון האבודרהם
שהביא הב"י .עי' בשו"ת הרשב"א )סי' פב(" ,שכל שעולה למטה 
  שאומרין לו הבא ראיה והפטר" .ועי' במאירי שביאר שמה
שמברך חולה הנופל למטה הוא מטעם שעלה לגרדום לידון .ודבריו מבוססים
על מ"ש בגמ' )ר"ה יח" ,(.היה רבי מאיר אומר :שנים שעלו למטה וחוליין שוה,
וכן שנים שעלו לגרדום לידון ודינן שוה זה ירד וזה לא ירד ,זה ניצל וזה לא ניצל
מפני מה זה ירד וזה לא ירד ,זה ניצל וזה לא ניצל? זה התפלל ונענה ,וזה התפלל
ולא נענה .מפני מה זה נענה וזה לא נענה? זה התפלל תפלה שלימה נענה ,וזה
לא התפלל תפלה שלימה לא נענה .רבי אלעזר אמר :כאן קודם גזר דין ,כאן
לאחר גזר דין" .גם מה שביאר האבודרהם שיש לברך על כל סכנה וסכנה מכיון
שמזכירים לו עוונותיו ,מבוסס על מ"ש בגמ' )שבת לב" ,(.וגברי היכא מיבדקי?
אמר ריש לקיש :בשעה שעוברים על הגשר .גשר ותו לא? אימא :כעין גשר .רב
לא עבר במברא דיתיב ביה גוי ,אמהר :דילמא מיפקיד ליה דינא עליה,
ומתפיסנא בהדיה .שמואל לא עבר אלא במברא דאית ביה גוי ,אמר :שטנא
בתרי אומי לא שליט .רבי ינאי בדיק ועבר .רבי ינאי לטעמיה ,דאמר :לעולם אל
יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס שמא אין עושין לו נס .ואם עושין
לו נס מנכין לו מזכיותיו".
וכן הבין החת"ס ,וז"ל )שו"ת או"ח סי' נא(" ,משמע ]מלשון הפסוקים[
דיורדי הים שהוא עצמו הכניס עצמו אל הסכנה 
     ע"כ אינו חייב קרבן אלא לרומם בקהל עם ותרי
רבנן".
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ויש ללמוד כן מהמשך הסוגיא )ברכות שם(" ,רב יהודה חלש ואתפח,
על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנן ,אמרי ליה :בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא
יהבך לעפרא .אמר להו :פטרתון יתי מלאודויי".
וכן ביאר המשנב"ר את השיטות המובאות בהגה"מ ,שכל מי שנפל
למשכב ונתרפא מברך ,וז"ל )ס"ק כה(" ,כיון שנפל למשכב אין אנו יודעים סופו
שכמה פעמים אע"פ שתחלתו לא היה סכנה לבסוף מתגברת המחלה ובא לידי
סכנה".
ולכאורה זהו ביאור לשון חז"ל " ,"  כלומר
שמרגיש שיצא בחסדי ה' ,זכאי מן דין .ועי' בשו"ת הר צבי )הנ"ל( שהאריך
לבאר את נוסח הברכה אליבא דכל השיטות וז"ל" ,ולענין שאמרו בטעמא
דדוקא מושכב חולה והיו לו יסורין אז שייך לברך ,אבל בנס שלא הגיע עדיין
אליו כלל אין לברך ,ואמרו משום דהכלל הוא דאין יסורים בלי חטא ולכן שייך
לברך הגומל לחייבים טובות ,משא"כ בכה"ג שניצול בטרם שבא לכלל יסורין,
אין זה לחייבים ,הנה לסברא זאת יש לתמוה מדברי הגריעב"ץ שתמה על הא
דאין מברכין בחו"ל על יולדות ,ולפי הטעם הנ"ל אתי שפיר ,דלא שייך בכה"ג
הגומל לחייבים ,דאין זה לרשעים דוקא".
אולם יש לומר שזה תלוי  שבברכת הגומל,
אם קאי על המברך ,או על שאר אינשי דעלמא ,דאם קאי על המברך ,שפיר י"ל
סברא זאת דבכה"ג שניצול טרם שבא לכלל יסורים אין זה "לחייבים" ,אבל אם
נאמר ד"לחייבים" לא קאי כלל על המברך אלא אשאר אינשי דעלמא ,גם אם
המברך אינו מן החייבים מברך ברכת הגומל.
והנה ,המג"א פשיטא ליה דלחייבים קאי על המברך ,ולכן הוא סובר
שבקטן דאינו בר עונשין א"צ להודות ,וכן הוא לשון המג"א )סימן ריט ס"ק א(,
"קטן אין צריך להודות דלא שייך לומר לחייבים טובות דהא לאו בר עונשין הוא
וכו' ואם נאמר דידלג מלת חייבים אין לשנות ממטבע שטבעו חכמים ,עכ"ל.
אולם הגריעב"ץ אזיל בזה לשיטתו ,שהרי בספר מור וקציעה חולק בזה על
המג"א וסובר שקטן צריך להודות משום דחייבים קאי אשאר אינשי דעלמא .וכן
הוא לשון המור וקציעה שם" ,ולדידי לאו ברירא כולי האי )מ"ש המג"א דקטן
א"צ להודות( ,דמ"ש מכל הברכות דמחנכין אותן בהן וכו' ,ואי משום
ד'חייבים' ,קאי אשאר אינשי דעלמא ,דאינו מוכרח לפרש חייבים דוקא על
המברך שנעשה לו נס ,כי הגע בעצמך שהוא צדיק גמור ואעפי"כ מברך כך ,ואם
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שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא ,מ"מ הא אמרינן לא יפתח אדם פה
לשטן וכו' ואיך יתקנו חז"ל כלשון זה במטבע ברכה אלא ודאי מטבע ברכה כך
היא ,שכללו בתוך הודאה זו באגב להודות לו ית' על כל הטובות שעושה תמיד
בין לראויים ובין לשאינם ראויים ,שאפילו להחייבים עושה להם טובות" וכו',
עיי"ש .ויעויין בחדושי רע"א שמביא גם בשם מהר"י באסאן דקטן מברך ברכת
הגומל .וע"ע מה שמביא הגרא"י וואלדינברג )ציץ אליעזר חלק יב סימן יח(
בביאור הנוסח מהמהר"ם חאגיז )בהקדמה לשו"ת שתי הלחם(.
ואולי יש לבאר עוד שהראב"ד הדגיש שדוד המלךמתאר
 ,והרמב"ם והרמב"ן מדגישים מה שדוד המלך מתאר שבאו  
   כמו שכתוב" ,ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם
יצילם" .ומי שמרגיש שענה לו בעת תפילותיו תקנו לו ברכת הגומל .וכן יש
לדייק מלשון המאירי והאבודרהם ,שמדמים מה שיש לברך לאחר שנסע מעיר
לעיר למה שכבר תקנו תפילת הדרך על נסיעה זו .והיינו שברכת הגומל נתקנה
להודות על קבלת תפילתו ,וא"כ יוצא שמאחר שחז"ל תקנו תפילה מיוחדת
למצב ,מי שמרגיש שנתקבלו תפילותיו ,יש לו לברך ברכת הגומל.
עוד יש לבאר מתוך לשונו של האבודרהם" ,וא"ת ההולך תחת הקיר
נטוי דאמרינן בגמ' שמזכירין עונותיו של אדם יברך הגומל כיון שעבר .וי"ל
      לפי שהוא דבר קצר וקל לעבור במהרה ,אבל
הולכי דרכים שהוא דבר ארוך צריך לברך הגומל" .ולכאורה קשה לבאר את
החילוק בין סכנה ממושכת וסכנה קצרה .ולאור הנ"ל ניתן לפרש שסכנה
ממושכת שניתנה לתפילה ולהרבות בזכויות נחשבת כעליה לגרדום ,אבל סכנה
קצרה שלא ניתנה לתפילה אינה כעליה לגרדום אלא חלק מעונשין לבד ,וזה
פירוש מ"ש מזכירין לו עונותיו.
ומבואר לאור זה כוונת המהר"ל )נתיבות עולם נתיב העבודה פרק י"ג(,
שמחלק בין    ובין  ,    ומגדיר
שכדי לברך צריך להיות דומה לד' הדברים שחייבים להודות עליהם ,דבאלו ד'
הדברים כבר נכנס לסכנה ,שהיה בים או במדבר ,וכן כבר היה חולה או בבית
האסורים ,אבל במקרה אחר שלא היה בצרה ,רק שלא בא עליו צרה ,אינו בכלל
הארבעה שצריכים להודות .ודברי המהר"ל מצאתי בשו"ת ציץ אליעזר )חלק יח
סימן כב( ,והוא מסיים לדינא" ,והנה לענ"ד נראה שההגדרה של המהר"ל היא
ההגדרה הנכונה ,ועל פיה צריכים לשער ולדון על כל מקרה ומקרה ,שלא
יקרה" ,וע"ש בציץ אליעזר שהאריך בדיעות הפוסקים בזה.
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פוק חזי שנוהגים בני אשכנז כשיטת הרמ"א לברך ברכת הגומל
כשיתרפא מחולי מסוכנת וכשניצל מדרך מסוכנת ,וכן כתב הגרצ"פ פרנק )הר
צבי ח"א ,סי' קיג( ,ודלא כהכרעת המשנב"ר )ס"ק כח ,לא( שסובר שמי שנחלה
בכל גופו ונפל למטה ג' ימים כשיתרפא מברך ,אע"פ שאין בו סכנה .וכן הכריע
הגרא"י וולדינברג )שו"ת ציץ אליעזר חלק יב סי' יח ,א( כהרמ"א.
ומה שעלה על שולחן מלכים בדור הקודם כשרבים טסו מעבר לים
ונחלקו הגדולים אם לברך ברכת הגומל ,האדמו"ר מבעלז זצ"ל )הביא דבריו
בשו"ת חלקת יעקב ח"א סי' נה( הורה לברך בלי שם ומלכות ,והוסיף הגר"י
ברייש שכן יש לנהוג כל מי שטס אפי' מעיר לעיר ,וכן הורה הג"ר דוב בעריש
וויידענפעלד הגאב"ד דק"ק טשעבין זצ"ל )הביא דבריו בשו"ת בצל החכמה
חלק ה סימן פח(.
והרבה נוהגים שמי שטס מעבר לים או מעבר למדבר דוקא יברך בשם
ומלכות ,וכן מובא כמנהג אירופא )שו"ת מנחת יצחק חלק ב סימן מז( ,וכן הורה
הגרא"י וולדינברג )שו"ת ציץ אליעזר חלק יא סימן יד( ,וכן הורה האדמו"ר
מסאטמאר.
והגר"מ פיינשטיין )אגר"מ או"ח ח"ב סי' נט( והגר"פ עפשטיין זצ"ל,
ראב"ד העדה החרדית בירושלים ת"ו )מובאים דבריו בשו"ת בצל החכמה ח"א
סי' כ( והגר"ע יוסף )שו"ת יבי"ע ח"ב או"ח סי' י"ד ,ושו"ת יחווה דעת חלק ב
סימן כו( הורו שכל מי שטס אפי' מעיר לעיר יברך בשם ומלכות )והגר"ע יוסף
מחייב ברכה רק במקום שטס לפחות שעה וחומש ,וע"ש(.
והסוברים לברך ,ובראשם הגרמ"פ ,סוברים כמ"ד שמברכים על כל
מצב שדומה לד' שצריכים להודות ,והרי האוירון דומה וכלול בענינה של
ספינה ,שהוא "ממש כספינה דהוא נמי אינו הולך על הארץ ,דזהו עיקר חלוק
ספינה מדרכים דיבשה דהדרכים דיבשה אין עצם הליכה חלוק מישיבתו בבית
שאם לא יארע כלום הרי לא היה שייך לחוש לכלום" .ועוד "ספינה שהוא על
המים הרי עצם ההליכה הוא ענין סכנה שצריך לינצל ממנה דהא במים א"א
לחיות אלא זמן משהו בלא הצלתו מהמים ע"י שנמצא בספינה ,ולכן כיון
שאירע לפעמים שמתקלקלת הספינה ונמצא שאין ההצלה ברורה צריך להודות
ולברך הגומל ,וא"כ כ"ש בעראפלאן שגרוע ממים שאף רגע אחד אין יכול
להיות באויר שודאי שישיבתו בעראפלאן הוא הצלה ,וכיון שאירע לפעמים
שמתקלקל העראפלאן הרי נמי נמצא שאין ההצלה ברורה שלכן יש לו להודות
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בברכת הגומל" עכ"ל הגאון בעל אגרות משה )שם( .ומה שהסכנה מועטת ממה
שהיו הספינות בזמנו של דוד המלך ע"ה ,אין זה קושיא שמברכים על חסד
שהוא מאותו סוג של חסד שתיקנו חז"ל לברך ,דומה לברכת הנאה שאין
מחלקים בין הנאה גדולה או פעוטה.
והוא מבאר עוד שאפי' למ"ד שמברכים דווקא ד' שצריכים להודות,
הרי לדעתו זה כולל כל הדרכים שסכנתן דומה להולכי מדבר ,שסובר הגר"מ
פיינשטיין שהמחבר פוסק כספרדים וגם פוסק שמברכים על כל הולכי דרכים
שהרי הם בחזקת סכנה ,וז"ל" ,אלא הוא משום דיש למילף גם דברים אחרים
ומדמין גם הולכי דרכים שיש ג"כ חשש סכנה אף שאינו כמדברות כיון שעכ"פ
איכא חשש סכנה כדבארתי לדידהו ,ונצטרך לתרץ דהא דבקרא איתא הולכי
מדברות הוא משום דבימי דוד המלך לא היה על הדרכים שום חשש ,שלא יקשה
ממה שפסק )סי' רי"ט( בסעיף ט' לחוש להי"א מדין ספק ברכות להקל שלא
לברך אלא על הני ארבעה ולא מדמין ,אלמא דטעם דהני דוקא הוא משום דלא
חייבו אלא מלתא דשכיחא ולכן בהולכי דרכים ששכיחא הולכים טובא גם
לדידהו יש לברך .וא"כ בעראפלאן שהוא מלתא דשכיחא הולכים טובא וגם
מצוי הסכנות טובא יש לברך גם לדידהו".
והוסיף הגר"ע יוסף" ,שהרי עיקר חיוב ההודאה תלאה הכתוב במה
שהנחם השי"ת אל מחוז חפצם ,וכמו שכתוב ביורדי הים ,יקם סערה לדממה
ויחשו גליהם ,וינחם אל מחוז חפצם ,ויורדי הים והולכי מדברות דין אחד להם".
ומיהו כתב הגרא"י וולדינברג לחלק בין הטס מעבר לים ולמדבר לבין
הטס באותו מדינה ,וז"ל" ,מיהו בטיסה מעיר לעיר באותה מדינה ,ובפרט כשזה
לא לוקח כי אם שעה או שעתיים ,פחות או יותר ,נראה דאין לברך בכגון דא
הגומל ,דבזמן קצר כזה ובאותה מדינה איננו עלול בכה"ג לסכנתא כ"א לעתים
רחוקות מאד .וחילי דידי מדברי הכנה"ג הגהב"י שכותב בדומה לזה בנוגע לים,
דבהליכה דרך ים מעיר לעיר או לכפר שלא לברך בכה"ג ,ושכן נהגו .וכ"כ גם
החיד"א ז"ל בספרו לדוד אמת סי' כ"ג אות ט' עיי"ש".
גם הגר"י ברייש הביא ראיות שיש לכלול אוירון הנוסע מעבר לים
כיורדי ים והביא סיוע לזה" ,כשנוסע האוירון דרך ים לכאורה הוא בכלל יורדי
הים דמבואר בכתוב יעלו שמים ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג] ,וגם[ דכלפי
סכנת אוירון אין שום חילוק" ,אלא שמסתפק אם למעשה יש לכוללם בתוך
"יורדי ים" ולחדש שחייבים לברך .והוא חולק על שיטתו של הגר"מ פיינשטיין
שמי שנמצא במצב שיתכן להיות סכנה כגון ים מברך ,וסובר שלהתחייב בברכה
בעינן שינצל מסכנה ממש.
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וביסוד המחלוקת ,נראה שבנוסף למה שיש לדון אם הטס באוירון
נכלל בתוך יורדי ים ומדבר ,דנו הני גדולים במחלוקת הראשונים ומחלוקת
הרמ"א והמשנב"ר לדינא אם תקנו חז"ל שיברך מי שאירע לו נס וניצל ,ולכן אין
לברך אלא מדין ספק בלי שם ומלכות ,או שיברך מי שהיה במצב שעלול לו
להסתכן ,ולכן יש לברך בשם ומלכות .ועוד נחלקו בגדר שיטת הראשונים,
הרמב"ם והרמב"ן והכרעת המשנב"ר שמברכים על כל מצב בו עלול להסתכן.
הגרמ"פ מפרש שחז"ל תקנו ברכה לכל מי שהיה במצב של סכנה ,אפי' אם אינו
עלול להסתכן אלא שבעינן השתדלות תמידי כדי שלא יסתכן ,אבל הגר"ע יוסף
מפרש "שהרי עיקר חיוב ההודאה תלאה הכתוב במה שהנחם השי"ת אל מחוז
חפצם ,וכמו שכתוב ביורדי הים ,יקם סערה לדממה ויחשו גליהם ,וינחם אל
מחוז חפצם" ,ולכן יש לברך בכל טיסה וטיסה .ואלו שמחלקים בין טיסה מעבר
לים לבין טיסה בין עיר לעיר ,או שסוברים דבעינן כמו שתיקנו חז"ל והוא דוקא
יורדי הים ומדבר ,או סוברים שדוקא מי שהיה קרוב לסכנה מברך ,ויש מקום
לחלק בין הסכנה של טיסה מעבר לים לבין טיסה מעיר לעיר.

 
עוד צריכים לדעת שמי שאינו חייב לברך ברכת הגומל עדיין יודה,
כדברי המשנ"ב )סימן ריח ,ס"ק לב(" ,כתבו האחרונים מי שנעשה לו נס יש לו
להפריש לצדקה כפי השגת ידו ויחלק ללומדי תורה ויאמר הריני נותן זה לצדקה
ויהי רצון שיהא נחשב במקום תודה שהייתי חייב בזמן המקדש וראוי לומר
פרשת תודה .וטוב וראוי לו לתקן איזה צרכי רבים בעיר ובכל שנה ביום הזה
יתבודד להודות לה' יתברך ולשמוח ולספר חסדו" .ובכתבי הגרי"י קנייבסקי
כתב שיאמר או פרשת תודה או תפילת נשמת .ויש שהורו שיעלה לתורה ויכוין
בשעת אמירת ברכו .והחו"י הורה שיכוין בשעת מודים על המילים" ,על נסיך
שבכל יום עמנו" ובשעת אמירת "הגומל חסדים טובים" בברכת המעביר שינה.
עוד מביא החו"י שיש לאכול סעודת מצוה ולהזמין את חבריו ולפרסם את הנס
– ואם מאיזו סיבות קשה לו – ישחה בינו לבין קונו.

 

 
 
–
במסכת ב"ק דף פב .איתא שאחד מתקנות עזרא היתה "שיהו מכבסין
בחמישי בשבת משום כבוד שבת" .ורש"י שם )ד"ה ומכבסים( פירש ז"ל
"בגדיהם לכבד שבת" .משמע שעיקר התקנה היה שיכבס בגדיו לכבוד שבת
וכיבוס ביום חמישי הוי פרט צדדי לעיקר התקנה .וכן משמע בר' יונתן )מובא
בשיטה מקובצת( ז"ל "ומכבסין בחמישי בשבת כל ישראל ואפילו משמר של
אותה שבת שאסורין לספר ולכבס כל ימות השבוע כדי שלא יכנסו למשמרתן
כשהן מנוולין אפילו הכי בחמישי מותרין מפני כבוד השבת ובפחות משני ימים
לא סגי דבערב שבת יש להם להתעסק בצרכי שבת כדכתיב והיה ביום הששי
והכינו וגו'" .וכן הוא באליה רבה )סימן רמב סעיף ט( ז"ל "משמע דעיקר
התקנה לכבס לכבוד שבת ,והא דלא תיקן בערב שבת משום שאין פנאי לכבס,
או דבדוחק נתכבס ונתייבש באותו היום".
מאידך גיסא איתא במג"א )סימן רמב סעיף א( "כבוד השבת  -כלו'
שלא יכבסו בע"ש שיהיו פנוים לכבוד שבת" ,משמע שהתקנה לא היתה לכבס
לכבוד שבת אלא שלא יכבס ביום ששי שיהיה פנוי לשאר צרכי שבת 1.ואולי
לזה כיון המאירי ז"ל "שיהו מכבסין בחמישי בשבת לכבוד שבת ולא ימתינו עד
2
ערב שבת מפני שיניחו ערב שבת כלו לצרכי הכנת שבת".
ולכאורה יש לדייק שכן הוא שיטת הרמב"ם ,דבהלכות שבת )פרק ל
הלכה ג( כתב ז"ל "ומכבוד השבת שילבש כסות נקיה ,ולא יהיה מלבוש החול
 1עיין באליה רבה שם שאחרי שכתב דבריו כתב "ודלא כמג"א דמשמע מיניה שהבין דעיקר
תקנה היה שלא לכבס בערב שבת שיהא פנוים לכבוד שבת ,דליתא" .אמנם עיין במחזיק ברכה
סימן רמב סעיף ז דאין מחלוקת כאן ,ז"ל" ,ואפשר דלאו דוקא וגם המג"א סבר דעיקר התקנה
לכבס לכבוד שבת וכונתו לפרש דמ"ש בחמישי ל"ד אלא נקט חמישי לאפוקי ע"ש".
 2וכ"כ הגר"ע יוסף שליט"א בספרו חזון עובדיה )שבת חלק א דף כג( שדעת המאירי כהמג"א.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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כמלבוש השבת ,ואם אין לו להחליף משלשל טליתו כדי שלא יהא מלבושו
כמלבוש החול ,ועזרא תיקן שיהו העם מכבסים בחמישי מפני כבוד השבת".
משמע מדבריו שמדין כבוד שבת כבר יש הלכה ללבוש כסות נקיה ,ורק אח"כ
כתב שתקנת עזרא לכבס ביום חמישי .ובאמת כ"כ המחצית השקל לסייע המג"א
ז"ל "אבל מי שאין לו מכובס וצריך לכבס שמחוייב לכבס לכבוד שבת אין צריך
3
לזה תקנת עזרא ,ועל זה לא תיקן ,כי הוא מכלל עונג שבת".
נפק"מ ממח' הנ"ל נמצא במשנה ברורה )סימן רמב ס"ק ה( שכתב ז"ל
"היינו כדי שיהיו לבנים לשבת אבל לא בע"ש כדי שיהיו פנוים להתעסק בצרכי
שבת" ,ובשעה"צ שם כתב "כן הסכים באליה רבה וכן במאמר מרדכי ושאר
אחרונים ,דזהו עצם התקנה ,ודלא כמגן אברהם דמשמע מיניה דעיקר התקנה
היה שלא לכבס בערב שבת" 4.ואח"כ במ"ב שם כתב דכיון דהעיקר כהא"ר,
"צריך ליזהר שלא לילך בחלוק אחד כמה שבתות כדי שלא לעבור על תקנות
עזרא" .דהיינו כיון דעיקר התקנה הוא שתהיה כסות נקיה לכבוד שבת א"א
ללבוש אותו חלוק לכמה שבתות ברציפות ,אבל לפי המג"א שהתקנה היא רק
לא לכבס ביום ששי ,מדין תקנת עזרא אין בעיה ללבוש אותו חלוק לכמה
שבתות] .אמנם י"ל דאין נפק"מ לדינא דאפי' להמג"א אולי יש בעיה ללבוש
אותו חלוק לכמה שבתות מדין כסות נקיה של הרמב"ם כנ"ל[.
ועוד נפק"מ אם מותר לכבס בגדים ביום ששי שלא לצורך שבת .לפי
האליה רבה שעיקר התקנה הוא לכבס לכבוד שבת ואין בעיה בעיקרון לעשות
את זה ביום ששי אלא שאולי לא יתייבשו לפני שבת לכאורה אין בעיה ,אבל לפי
המג"א הדין הוא שא"א לכבס ביום ששי ,ל"ש אם הבגדים לכבוד שבת או
לאחר שבת 5.ואולי עוד נפק"מ אם לא כיבס ביום חמישי ואין לו בגדים לכבוד
שבת ,דנראה פשוט לפי הא"ר שיש לכבס ביום ששי ,אבל יש לעיין לפי המג"א
מה התוקף של התקנה לפי שיטתו ,די"ל דעדיין אסור לכבס דעזרא אסר לכבס
 3אבל נראה דלא קשה מידי על האליה רבה ודעימיה דבאמת מקור הרמב"ם דבעינן כסות נקיה
לכבוד שבת אינו ברור ,דכתב המ"מ שמקורו בשבת )דף קיג (.דכתוב שם "וכבדתו שלא יהא
מלבושך של שבת כמלבושך של חול" ,ולא נזכר שם דבעי כסות נקיה רק שיהיה מלבושך שונה
ממלבושך של חול ,ולפ"ז י"ל שעזרא תיקן שיכבס ביום חמישי כדי שיהיו בגדים נקיים.
 4ואע"פ שהמ"ב פסק כהא"ר ,עיין בחזון עובדיה )שבת חלק א דף כג( שפשוט לו שהעיקר
כהמג"א ,וכ"כ החיד"א במחזיק ברכה )סי' רמב:ז(.
 5וכ"כ הגר"נ קרליץ בספרו חוט שני על הל' שבת )חלק א דף נא(.
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ביום ששי אפי' לכבוד שבת דלא פלוג ,או י"ל דאפי' המג"א מודה שמותר
במקרה כזה דסוף כל סוף לא מוזכר בתקנה שאסור לכבס ביום ששי ובמקום
מצוה לא תיקן 6.ואפי' את"ל שמותר לכבס במקום מצוה ,עדיין יש לדון אי פלוג
רבנן שלא במקום מצוה .לדוגמא ,האם אסור לכבס בגד א' בנהר 7,ואת"ל
שאסור ,האם מותר לכבס בגד א' בבית שודאי אין בפעולה זו הרבה טרחא.
ויל"ע ,מה הדין אם שאר צרכי שבת כבר נעשו ויש פנאי לכבס ,או אם יש שפחה
בבית שיכולה לכבס ובעה"ב יהיה פנוי לשאר צרכי שבת? 8וקשה לדעת בדיוק
מה היא ההגדרה כיון דאינה מפורשת בגמ' או בראשונים.

 
בזה"ז שיש לנו מכונת כביסה יש לעיין אם מותר לכתחילה לכבס ביום
ששי כיון שאין כ"כ טרחא בכביסה או י"ל שתקנת עזרא שמכבסין ביום חמישי
במקומה עומדת .ונראה שהלכה זו תלויה בסוגיא בביצה דף ה-.ה :בענין דבר
שבמנין צריך מנין אחר להתירו ,שמפורש שם שאם ב"ד תיקן משהו ,אף אם
טעם התקנה בטל ,התקנה עדיין עומדת אא"כ ב"ד אחר בא והתירה .ולפום
ריהטא י"ל דה"ה כאן ,דכיון דעזרא תיקן לכבס ביום חמישי ,אף אם אין עוד
טעם לדין זה בזה"ז כיון דב"ד אחר לא התירו ,עדיין במקומו עומד.
אמנם ,יש כמה מקרים בש"ס דלכאורה יש לאסור משום דבר שבמנין
צריך מנין אחר להתירו ,והראשונים והאחרונים נסו ליישב המנהג להתיר ,ועלינו
לעיין בדבריהם לראות אם יש מקום להתיר ע"פ תירוציהם בנידון דידן ג"כ.
ומצינו ט' ישובים.
9

א .בגמ' ביצה דף ו .איתא דא"א לקבור ביו"ט שני כיון דאיכא חברי,
ותוס' שם כתבו דבזה"ז דאין חברי מותר לקבר ביו"ט שני "ואין לומר שצריך
מנין אחר להתירו דכיון דזה הטעם משום חששא ועברה החששא עבר הטעם
וה"נ אמרינן גבי מים מגולין דאסורין שמא נחש שתה מהן ועכשיו שאין נחשים
 6הגר"נ קרליץ כתב שם שאפ' המג"א מודה במקרה שאין לו בגדים.
 7הגר"נ קרליץ כתב שם שאסור לכבס אפ' בגד א'.
 8הגר"מ קליין ,מצוטט בפסקי תשובות )דף רנה( ,כתב שאסור.
 9פרש"י "אומה רשעה שהיו בימי פרסיים ,וכופין את ישראל לעשות מלאכתן ,וביום טוב היו נדחין
מהן על ידי שאומרים להם :יום טוב הוא ,ואם יראו אותם מקברין מתיהם  -יכופו אותם למלאכה".
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מצויין בינינו אנו שותין מהן אפילו לכתחילה אע"פ שהוא דבר שבמנין" .וע"פ זה
כתב הגר"א הלוי נבנצל שליט"א )בהערותיו על המ"ב( ז"ל" ,בימינו שיש מכונות
כביסה יש מקום להקל" ,ובהרחבה בסוף הספר כתב" ,מה שתיקן עזרא לכבס
ביום חמישי ולא ביום ששי ,הוא כדי שביום ששי יהיו פנויים להתעסק בצרכי
שבת ,כמבואר במ"ב כאן .ועל כן בימינו ,שפעולת הכיבוס נעשית ע"י מכונה
ואינה גוזלת זמן רב כמו בזמנים עברו ,יש מקום להקל דא"צ לכבס ביום חמישי
דוקא .ומצד דבר שנגזר במנין ...אין להחמיר כאן .דכבר כתבו התוס' )ביצה ו .ד"ה
והאידנא( דדבר שהוא רק משום חשש ועבר החשש ,א"צ מנין אחר להתירו .וכאן
10
הרי התקנה היתה משום חשש שלא יהיה לו פנאי להכין צרכי שבת".
ב .הרדב"ז בהל' ממרים פרק ב הלכה ב כתב "דלא אמרינן אע"פ
שנתבטל הטעם לא נתבטלה התקנה אלא היכא דתקנו סתם אבל אם תלו תקנתם
בהדיא משום דבר פלוני אם נתבטל הדבר ההוא נתבטלה התקנה" .ובשמירת
שבת כהלכתה )חלק ב פרק מב הערה יג( כתב "ויל"ע אם תקנת עזרא נוהגת גם
היום שכולם מכבסים במכונת-כביסה ,ואין לחשוש שיהיו טרודים בע"ש ,ולא
שייך לומר כן דבעינן גדול בחכמה ובמנין לבטל תקנת עזרא ,די"ל דכיון דנקיט
טעם לדבריו ,דיש לחשוש שימנע מלהתעסק בצורכי שבת ,אם בטל הטעם ,גם
הגזרה בטילה ,עיין רדב"ז פ"ב מה' ממרים ה"ב" .דהיינו ,השש"כ ציטט הרדב"ז
לראיה שאין בעיה של דבר שבמנין כאן כיון דהגמ' נקט הטעם של כבוד שבת,
וכיון שבטל הטעם בטלה התקנה.
ג .בשו"ת הרא"ש חלק ב סימן ח כתב להתיר סדין בציצית וכתב לחלק
בין דבר שטעם האיסור ידוע ,שאם נתבטל הטעם בטל האיסור ממילא ,לתקנה
שטעם האיסור אינו ידוע כ"כ דבעיא מנין אחר להתירו .ויש לעיין בנידון דידן,
דמחד גיסא נזכר בגמ' הטעם של כבוד שבת ,וי"ל שהטעם ידוע .מאידך גיסא
יש מח' בין המג"א לא"ר מה בדיוק הוי עצם התקנה ואולי זה מורה שאין טעם
האיסור ידוע כ"כ .וצ"ע אם יכול לסמוך על שיטה זו כאן.
ד .המלבי"ם בארצות החיים סימן ט ס"ק מא ,בקשר למח' הרא"ש
ור"ת אם בשעה"ד יכול ללבוש סדין בציצית בזה"ז כיון דאין לנו תכלת ,כתב
לחלק בין מקרה שהדבר אינו בנמצא בכלל שאינו צריך מנין אחר להתירו,
למקרה שאף אם אינו שייך עכשיו ,הדבר תלוי בנו ושמא נלמדנו ,וצריך מנין
 10ויש להעיר דלפי סברא זה היה נראה להתיר רפואה בשבת בזה"ז דלא שייך החשש של
שחיקת סממנין ,ועוד יש להעיר שהפר"ח )קטז:א( כתב שלא נראין דברי תוס' בביצה.
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אחר להתירו .ולפ"ז לכאורה היה לנו להתיר כאן שכביסה ע"ג הנהר אינו בנמצא
בכלל.
ה .המלבי"ם שם כתב עוד שיש לחלק בין מקרה שגזרו כנגד מצוה
דבמקרה כזה בתחלה לא גזרו אא"כ הטעם עדיין נוהג ,למקרה שלא תקנו כנגד
מצוה שעדיין אסור עד שבא מנין אחר להתירו.
ו .טעם אחר במלבי"ם שם ,שלא בעי מנין אחר להתירו אם אינו ידוע
בבירור שסנהדרין הגדולה גזרו במנין ,אבל אם ידוע בבירור שכן גזרו במנין בעי
מנין אחר להתירו .ולפ"ז בנד"ד כיון דידוע שזה א' מתקנות עזרא נראה שידוע
בבירור שגזרו במנין וצריך מנין אחר להתירו.
ז .המאירי )ביצה דף ה (.יישב כל הסוגיות באופן אחר ,דהיינו שצריך
מנין אחר להתירו "דוקא במה שלא עלה על דעת האוסרים להיות אותה סבה
בטלה כגון זה שהזכרנו בכרם רבעי שלא עלה על דעתם שיחרב בית המקדש
ותבטל הסבה אבל דברים שנאסרו במנין מחמת סבה שראוי להעלות בטולה על
דעת האוסרים הרי הוא כאלו תקנו בפרוש עד שתעבור אותה סבה ומותרת בלא
היתר מנין אלא שאין לסמוך בה למעשה" .ולפי דבריו לכאורה אין היתר כאן
כיון שודאי לא עלה על דעת עזרא ובית דינו שתהיו מכונות כביסה.
ח .תוס' )ע"ז דף לה (.כתבו שאינו צריך מנין אחר אם כשאסרו תחלה
אסרו רק במקום מסוים ,כגון שלא אסרו אלא במקום שהנחשים מצויים ,משא"כ
אם גזרו בכל מקום צריך מנין אחר להתירו .וכן פסק הפר"ח )יו"ד קטז:א(.
ולכאורה לפי טעם זה אין היתר כאן כיון דבפשטות עזרא תיקן בכל מקום ועל
כל אדם כנ"ל ,ולכן ודאי צריך מנין אחר להתירו.
ט .באופן דומה כתבו תוס' )ע"ז דף נז (.שאם גזרו תחלה רק על סוג
אנשים מסוים אז לא בעי מנין אחר להתירו ,וכגון המדובר שם שלא גזרו אלא
על המנסכים ,וכיון דעכשיו אין מנסכים יש להתיר ,משא"כ אם גזרו על כו"ע
נראה מדבריהם דבעי מנין אחר להתירו .וגם לפי טעם זה תקנת עזרא במקומה
עומדת.

 
העולה מכל זה דלפי כמה מהמהלכים לכאורה תקנת עזרא דבעי לכבס
ביום ה' עדיין שייכת היום אע"פ שיש לנו מכונות כביסה ויש פחות טירחא .וכן
פסק הגר"נ קרליץ בספרו חוט שני )עמוד נא( להחמיר ,וז"ל "מ"מ גם בכיבוס זה

בענין כביסה בע"ש ודבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו

401

הוא בכלל התקנה שכל ההתעסקות בעסק הכביסה יהיה ביום ה' וכו'" .וכן
הגרח"פ שיינברג ,מובא במ"ב הוצאת דרשו ,החמיר גם בזה"ז .וכן בעל משנה
11
הלכות ,מובא בסוף ספר פסקי תשובות )עמוד רנה( כתב להחמיר מכמה טעמים.
וגם ראינו שלפי כמה מהלכים יש מקום להקל ,אבל יש להעיר
דהשש"כ לא כתב דינו להלכה ,אלא בלשון יל"ע .וכן בספר הליכות עולם )ח"ג
עמוד נא( ,הגר"ע יוסף פסק שמותר לכבס במכונת הכביסה בע"ש אבל "מכל
מקום הנכון להקדים ,כדי שיום הששי כולו יהיה פנוי לצרכי שבת" .וכן בספר
מקור חיים להגרח"ד הלוי )חלק ג עמוד מ( כתב "נראה לענ"ד שיכולים לכבס
גם בע"ש אף כי לכתחילה אין ראוי לנהוג כן".
אמנם ,עיין בחזון עובדיה להגר"ע יוסף ,שנכתב אחרי הליכות עולם
הנ"ל ,שכתב "מותר לכתחילה לכבס אפילו בערב שבת במכונת הכביסה" ,ולא
הזכיר שיותר טוב להקדים .וכן אמר לי הגר"צ שכטר שמותר לכתחילה לכבס
במכונת הכביסה ביום ששי ,שבפשטות התקנה היתה רק על כביסה כעין בזמניהם
על שפת נהר שמבזבז זמן רב ,משא"כ במכונת הכביסה ,שלא גזרו על כביסה כזו
כלל .וכן אמר לי הגר"מ וויליג שאין בעיה בכלל לכבס ביום ששי .הגרי"ד בלייך
נתן עוד סברא להקל ,שבדרך כלל בתקנות כגון זו לא גזרו על גרמות ,וכיון
דכביסה במכונת כביסה הויא רק גרמא ,אין שום בעיה לכבס ביום ששי.
נמצינו למידים ,דיש מחמירים אפי' בזה"ז לכבס ביום חמישי ולא ביום
ששי ,יש מסתפקים בדבר ,יש שכתבו דיש מקום להקל ,ויש שמתירים לגמרי.
ונראה שיש לעיין בכל מקרה ,דאם יש הרבה בגדים וצריך לירד למרתף לגהץ
ולקפול ,וזה כן גוזל הרבה זמן ,אולי יש יותר מקום להחמיר .ולעומת זה,
בהרבה ישיבות אין סדרי לימוד ביום ששי ולכאורה להם יש לכבס ביום ששי
12
כדי שלא יבטלו מלימודם.

 11והם (1 :התקנה היתה על כל היהודים ,בין עשירים בין עניים ,וכיון דעדיין יש עניים היום
שאין להם מכונות כביסה ,התקנה במקומה עומדת] ,וצ"ע שאפילו עני שבעניים אינו מכבס
בגדו בנהר בזה"ז[;  (2יש חשש שהמכונה תשבר ולא יהיה פנאי לכבס לכבוד שבת;  (3ע"פ
הגמ' בעירובין כא :שיש ק"נ טעמים לכל תקנה ,ונראה שאפי' אם טעם א' בטל עדיין יש קמ"ט
טעמים אחרים.
 12וכ"כ בספר חידושי בתרא דף י ,שאע"פ דבדרך כלל יש להחמיר ,לבחורי ישיבה יש להקל.

 
ראש ישיבה

 
 
 
כתב רבינו ,וז"ל ,דהנה באמת במפיס מורסא דהיתרה הוא כשאינו
מתכוין לעשות לה פה רק להוציא ממנה ליחה ,וכדתנן כן להדיא במתני' דאם
לעשות לה פה חייב ורק אם כוונתו הוא להוציא ממנה הליחה בלבד אז הוא דשרי,
וא"כ הא נמצא דהוי באמת דבר שאינו מתכוין דפטור בשבת לכו"ע ,ואע"ג דהוי
פסיק רישי' ...וכן בהך דצידת נחש לפי המבואר בדברי הרמב"ם שכתב וז"ל מותר
לצוד אותן בשבת והוא שיתכוין להנצל מנשיכתן עכ"ל .וא"כ הא נמצא דאינו
מתכוין כלל לצוד רק להציל עצמו בלבד ,וא"כ הא הוי דבר שאינו מתכוין בפסיק
רישי' דלא ניחא לי' ,עכ"ל.
דעת רבינו שהמפיס מורסא להוציא ממנה ליחה אינה אלא פסיק רישיה,
וכן העלה רבינו לענין צידת נחש שלא ישכנו שבעצם הוי דבר שאינו מתכוין
באופן של פסיק רישיה .וכל דבריו של רבינו בנויים ע"פ הבנה זו ,ולכאורה היא
תמוהה מאד .הרי הדרך להוציא ליחה הוא דרך פה ,וא"כ מתכוין הוא לעשות לה
פה ,אלא שסוף כוונתו אינה עשיית הפה כשלעצמו – זאת אומרת ,לשם פה – אלא
כדי להוציא ממנו ליחה .וא"כ אינו פסיק רישיה אלא מלאכה שאינה צריכה
לגופה .עיין כסף משנה פרק א' מהלכות שבת )הל' ז'( שכתב ,וז"ל ,ההפרש שיש
בין מלאכה שאינה צריכה לגופה ובין פסיק רישיה ולא ימות הוא דגבי פסיק
רישיה אינו מכוון למלאכה כל עיקר אלא שהיא נעשית בהכרח .כגון שסגר פתח
ביתו והיה שם צבי שהוא לא כיוון לשמירת הצבי אלא שהמלאכה נעשית בהכרח.
אבל מלאכה שאינה צריכה לגופה הוא מתכוין לגוף המלאכה אלא שאינו מכוין
לתכליתה .מיסוד ה"ר אברהם החסיד בשם אביו ז"ל ע"כ ,עכ"ל .וא"כ לכאורה
ה"נ המפיס מורסא מתכוין לגוף המלאכה דהיי' עשית פה ,אלא שמכוין לתכלית
אחרת ,דהיינו הוצאת ליחה.
וביותר תמוה הך דצידת נחש ,שהרי לשון הרמב"ם ,שהוא לשון המשנה
מס' עדיות )ב:ה(  -שמותר לצוד נחש ,הרי שמדובר במעשה צידה ,וא"כ היאך
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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שייך לומר שאינו אלא דבר שאינו מתכוין באופן פסיק רישיה .וכבר הקשה זאת
החזון איש בגליונותיו ,עיי"ש.
והנראה לומר ,בשבת )עג (:שנינו תנא הזורע והזומר והנוטע והמבריך
והמרכיב כולן מלאכה אחת הן ,פירש"י )ד"ה כולן( דזומר נמי לצמוחי אילנא הוא
עכ"ל .עוד שם בגמ' ,תנא החורש והחופר והחורץ כולן מלאכה אחת ,וברש"י שם
)ד"ה מלאכה אחת הן( דכולהו לרפויי ארעא עבידי עכ"ל .הרי שמלאכות שבת
מוגדרות לפי תכליתן ,ולא לפי הפעולה ,שהרי מצד הפעולה זומר אינו דומה כלל
לזורע )אמנם מטעם זה זומר אינו אלא תולדה ,וכפי שיסד אא"ז זללה"ה ,וכן הוא
בס' תוצאות חיים להגרמ"ז הי"ד ,אכן הבדל זה בין אב לתולדה אינו ענין לנדון
דידן ,ופשוט( ,והוא שהגדיר רש"י הן לענין זורע הן לענין חורש שכולן נעשות
לשם אותה תכלית.
וע"פ הנ"ל נראה שרבינו חידש מכיון שמלאכות שבת מוגדרות ע"פ
תכליתן הסופית ולא ע"פ פעולתן ,אם באנו להבחין אם מדובר בדבר שאינו מתכוין
דרך פסיק רישיה או במלאכה שאינה צריכה לגופה צריך להסתכל על התכלית
המכוונת ולא על הפעולה המכוונת .כלומר ,בכל התורה כולה ,אם באנו לדון אם
מדובר באיסור עצמו או בפסיק רישיה יש להסתכל על הפעולה המכוונת ,ולפי קנה
מדה זאת במפיס מורסא וצד נחש מדובר באיסור עצמו )אמנם באופן של מלאכה
שא"צ לגופה( ולא בפסיק רישיה .אכן הוא שחידש לנו רבינו שבשבת יש להסתכל
על התכלית המכוונת ,ולפ"ז שפיר מדובר בפסיק רישיה ,וכדברי רבינו.
והשתא באו על נכון דברי רבינו .אמנם הדרך להוצאת ליחה היא ע"י
עשית פה ,וע"כ נזקק המפיס לעשית פה מכל מקום תכליתו הסופית אינה עשיית
הפה אלא הוצאת ליחה ,וע"כ יש לדון בו כדבר שאינו מתכוין באופן פסיק רישיה.
וה"נ מיושב מה שהקשינו שהרי במשנה )ובעקבותי' ה"נ כתב הרמב"ם( שנינו
הצד נחש ,והשתא י"ל אמנם פעולתו היא פעולת צידה אבל מכיון שתכליתו היא
להנצל מנשיכתן הוי דבר שאינו מתכוין באופן פסיק רישיה.
ואם נשוב לדברי רבינו שהובאו לעיל נזכה לעמוד על כוונתו העמוקה
במש"כ ,וז"ל ,וכן בהך דצידת נחש לפי המבואר בדברי הרמב"ם שכתב ,וז"ל,
מותר לצוד אותן בשבת והוא שיתכוין להנצל מנשיכתן ,עכ"ל .וא"כ הא נמצא
דאינו מתכוין כלל לצוד רק להציל עצמו בלבד ,וא"כ הא הוי דבר שאינו מתכוין
בפסיק רישיה כו' ,עכ"ל .דייק רבינו שהרמב"ם כתב והוא שיתכוין להנצל
מנשיכתן ובאמת היה לו לכתוב הוא שלא יתכוין לצודן ,שלכאורה כ"ה הגדרת
מלאכה שא"צ לגופה שאינו מכוין לתכליתה .אלא לפי דברי רבינו שנתבארו מובן
היטב ,הרי הכא עושה פעולת צידה .ואם נתאר כוונתו באופן שלילי לחוד שאינו
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מכוין לתכלית הצידה )כגון שלא ישתמש בעור ולא יאכל הבשר אלא עושה כן
לצחוק בעלמא( ,אזי תחשב למלאכה שא"צ לגופה .אכן אם יש לו כוונה חיובית
אחרת מאשר כוונת צידה כגון להנצל מנשיכתן אזי שבה להיות דבר שאינו מתכוין
באופן פסיק רישיה.

 
לכאורה כוונת רבינו וסדר דבריו אינם ברורים .הלומד בד"ה זה מרגיש
שתרוצו של רבינו לפסק הרמב"ם בנוי על החידוש בענין דבר שאינו מתכוין שיסד
רבינו ע"פ הסוגיא בפסחים "דבדין דבר שאינו מתכוין העיקר תלוי בכוונתו
ורצונו ,ואפילו אם יודע בודאי שיעשה הדבר והוא עושה את הדבר בדעת ,מ"מ
תלוי בכוונתו אם מתכוין לזה אם לא ,וכמבואר להדיא בפסחים דף כ"ה" שהרי
בהמשך מיישב פסק הרמב"ם שיש להתיר מפיס מורסא וצידת נחש מדין פ"ר דלא
ניחא ליה .אכן לכאורה רז זה שיש להתיר ע"פ שיטת הערוך כבר גילה לנו רבינו
לעיל בד"ה והנראה לומר ,וז"ל:
דהנה באמת במפיס מורסא דהיתרה הוא כשאינו מתכוין לעשות
לה פה רק להוציא ממנה ליחה ,וכדתנן כן להדיא במתני' דאם
לעשות לה פה חייב ורק אם כוונתו הוא להוציא ממנה הליחה
בלבד אז הוא דשרי ,וא"כ הא נמצא דהוי באמת דבר שאינו
מתכוין דפטור בשבת לכו"ע ,ואע"ג דהוי פסיק רישי' ,אכן הרי
דעת הערוך היא דפסיק רישי' דלא ניחא לי' מותר ,הובא בתוס'
שבת דף ק"ג ועוד בכמה דוכתי ,וכן בהך דצידת נחש לפי המבואר
בדברי הרמב"ם שכתב וז"ל מותר לצוד אותן בשבת והוא שיתכוין
להנצל מנשיכתן עכ"ל ]הרמב"ם[ ,וא"כ הא נמצא דאינו מתכוין
כלל לצוד רק להציל עצמו בלבד ,וא"כ הא הוי דבר שאינו מתכוין
בפסיק רישי' דלא ניחא לי' ,דפטור בשבת לכו"ע לדעת הערוך.
הרי זה שיש לתלות ההיתר בדין דבר שאינו מתכוין דבעי' דוקא פ"ר
דניחא ליה בכדי שיהא אסור כבר גילה לנו רבינו .ואילו בד"ה דידן נראה בעליל
שרבינו מחדש לן דדבר שאינו מתכוין תלוי ברצונו ,והא כן הוא שיטת הערוך
דדוקא פ"ר דניחא ליה אסור .אמנם ההגדרה של מלאכת מחשבת לא נשנתה לעיל
בד"ר ,אבל אין זה נגע לקושייתנו שהרי בד"ר מבואר שחדש זה עתה בענין דבר
שאינו מתכוין ופתח פתח לישוב דברי הרמב"ם ,וצ"ע.
והנראה ,בהביאו דברי הערוך ציין רבינו לדברי התוס' שבת קג ,וז"ל,
בד"ה לא צריכא ,פי' בערוך )ערך סבר( דבספיק רישיה דלא ניחא ליה כגון
דקעביד בארעא דחבריה וכגון באחר שאינו אוהבו והקוצץ בהרת בשעת מילה
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שאין לו הנאה מותר לכתחילה ואפילו איסור דרבנן ליכא ,עכ"ל .אמנם עצם שיטת
הערוך דפסיק רישא דלא ניחא ליה מותר מבוארת בדברי התוס' ,אכן אין זכר
ואפי' רמז אין שדבר שאינו מתכוין תלוי ברצונו .מדברי התוס' שיטת הערוך
מתבארת כדלהלן .כשמתכוון לעשות מעשה מסויים ובהכרח תעשה גם מעשה
אחר )כגון גרירת ספסל שהוא כה כבד שבהכרח יעשה חריץ( אין לומר שמתכוין
גם למעשה השני .הוא מתכוון להעברת הספסל .אמנם מודע לכך שיעשה חריץ
אבל אין לומר שזה נטפל לכוונתו )פוקו"ס ,אינטענ"ט בלע"ז( אכן אם מגיע לו
הנאה מהמעשה השני ,אזי סובר הערוך דכה"ג כיון שיודע מהמעשה השני והוא
בשבילו הנאה ,נטפל גם זה לכוונתו וע"כ אסור.
יתכן שכוונתו העקרית בהעברת הספסל הוא שצריך לו במקום אחר ,אבל
אם עשיית החריץ היא לו הנאה ,א"א לומר שזה לא נכנס לדעתו וכוונתו ,וכנ"ל.
הנה מה שחשוב להבין בכל הנ"ל שאין שיטת הערוך לפי הבנה זו תלויה
ברצון כלל וכלל .ניחא ליה היינו שמגיע לו הנאה ,והנאה קובעת דעתו .וההיתר
של דבר שאינו מתכוין לדעת הערוך כמו לדעת הראשונים שחולקים עליו תלויה
בדעתו וכוונתו ,ולא ברצונו אלא דבהכי פליגי ,לדעת החולקים עליו כל שבהכרח
יעשה ממילא נחשב כמתכוין לכך ,ואילו לדעת הערוך דוקא אם מגיע לו הנאה
נחשב כמתכוין.
ולפי ההבנה הנ"ל באמת שוה דין פסיק רישיה לר' שמעון בכל התורה
לדין פסיק רישיה לר' יהודה בשבת .בכל התורה סובר ר' יהודה דגם דבר שאינו
מתכוין אסור דלא בעי' דעתו וכוונתו לאסור ,אכן מודה הוא ,דבעי' דעתו וכוונתו
לענין שבת בכדי שיחשב מלאכת מחשבת .וע"כ לכאורה לדעת הערוך לר' יהודה
בכדי שיהא אסור מן התורה בשבת בעינן דוקא פסיק רישיה דניחא ליה וכמו לר'
שמעון בכדי שיהא אסור בכל התורה כולה.
והם הם דברי רבינו בד"ה והנראה ,וז"ל ,וא"כ הא נמצא דאינו מתכוין
כלל לצוד רק להציל עצמו בלבד ,וא"כ הא הוי דבר שאינו מתכוין בפסיק רישי'
דלא ניחא לי' דפטור בשבת לכו"ע לדעת הערוך .אלא דלפ"ז צ"ע הסוגיא דתלי
להו בדין מלאכה שא"צ לגופה והא הוי דבר שאינו מתכוין ,דבשבת מותר מה"ת
לכו"ע ,וצ"ע.
בדבור זה כוונת רבינו להוסיף ולהקשות דלכאורה לדעת הערוך יש
להתיר מפיס מורסא בכדי להוציא ליחה וצד נחש להנצל מנשיכתן אליבא דכו"ע
מטעם דבר שאינו מתכוין דהוי פ"ר דלא ניחא ליה .וא"כ אפילו לר' יהודה י"ל
שאינו אסור אלא מדרבנן ,ובמקום צער התירו רבנן וא"כ קשה למה נזקק ר"י אמר
רב לטעמא דמלאכה שא"צ לגופה.
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בדבריו בד"ה והנה בא רבינו לתת הבנה מחודשת בדעת הערוך בענין
פסיק רישיה דניחא ליה .הכל תלוי בניחותא לא משום שהנאה קובעת דעתו ,אלא
משום שהכל תלוי ברצונו .הוא החידוש אשר הוכיח רבינו מהסוגיא בפסחים )עי'
בדברינו לקמן בעזה"י( וע"פ חידוש זה בוקע ועולה שלר' שמעון הסובר דבר שאינו
מתכוין מותר בכל התורה כולה מכיון שתלוי ברצונו ,דוקא פ"ר דניחא ליה אסור.
אבל לפי ר' יהודה האוסר דבר שאינו מתכוין בכל התורה ולא בעי רצונו ובשבת
פוטר מטעם מלאכת מחשבת שתלוי בדעתו ובידיעתו ,גם פ"ר דלא ניחא ליה אסור
מן התורה ,אא"כ נימא דמלאכה שא"צ לגופה פטור עליה ,ובדרך זו יישב רבינו
הקושיות שקדמו.

 
כתב רבינו ,וז"ל ,דבדין דבר שאינו מתכוין העיקר תלוי בכוונתו ורצונו,
ואפילו אם יודע בודאי שיעשה הדבר והוא עושה את הדבר בדעת ,מ"מ תלוי
בכוונתו אם מתכוין לזה אם לא ,וכמבואר להדיא בפסחים דף כ"ה איתמר הנאה
הבאה לאדם בעל כרחו אביי אמר מותרת ורבא אמר אסורה וכו' כי פליגי דלא
אפשר וקא מיכוין ואליבא דר"ש דאזיל בתר כוונה כו"ע לא פליגי דאסור ,הרי
דאע"ג שיודע בודאי שמגיע לו ההנאה מ"מ אם מתכוין אסור ואם אינו מתכוין
שרי ,ועיין בתוס' שם שכתבו דאיירי היכא דלא הוי פסיק רישי' ,אכן הר"ן בפ' גיד
הנשה חולק ע"ז וס"ל דאיסור הנאה שאני וחשוב דבר שאינו מתכוין גם בפסיק
רישי' ,וכן הוא דעת הרמב"ם בפי"ד ממלאכלות אסורות הי"ב שפסק בסתמא
דהנאה הבאה לו לאדם בע"כ ולא קא מיכוין שרי ,ומדסתם הדברים ש"מ דגם
בפסיק רישי' מותר ,אכן אע"ג דאיסור הנאה שאני מ"מ מדתלי לה הגמ' בפלוגתא
דר"י ור"ש בדבר שאינו מתכוין ש"מ מיהא דהדין דדבר שאינו מתכוין בניחותא
דידי' וכוונתו תליא מילתא ,וכדחזינן דאע"ג דבאה לו ההנאה ודאי מ"מ כל שאינו
מכוין להנאה הוי בכלל דבר שאינו מתכוין ,עכ"ל.
בכדי להבין ולהבהיר דברי רבינו יש לעמוד על כמה דברים .בראשונה,
מהו הכרחו של רבינו דקא מכוין פירושו רוצה ,דלמא פירושו יודע .והנראה ,הנה
כפי שכתב רבינו להדיא הוא מפרש הסוגיא כהר"ן דמיירי בפ"ר מכיון שכן משמע
ברמב"ם נמי .ולפי הבנה זו הרי בלא אפשר ולא קא מכוין דשרי ר"ש ג"כ יודע
שתגיע לו הנאה ,ואעפ"כ שרי ,הרי שידיעה איננה קובעת ,וא"כ ע"כ קא מכוין
פירושו שרוצה בו.
עוד יש להעיר שלכאורה הפירוש של הר"ן ,עליו בונה רבינו חדושו
בסוגיא ,סותר שיטת הערוך .דהנה כתב הר"ן אע"ג דמיירי בפ"ר ומן הדין היה
שיהא אסור ,שאני איסור הנאה דאפי' פ"ר שרי .ואם מדובר בפ"ר דלא ניחא ליה,
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א"כ אדרבה מבואר שבכל התורה פ"ר דלא ניחא ליה נמי אסור .אלא ע"כ צ"ל
דמיירי בפ"ר דניחא ליה ואפילו כה"ג שרי באיסור הנאה .וה"נ מסתברא שהרי
מדובר בהנאה ,ומן הסתם ניחא ליה לאדם בהנאה .ובכל התורה כולה פ"ר דניחא
ליה אסור ,והכא בעי' שירצה בו.
אכן גם זה אינו מובן לכאורה שהרי רבינו יסד דגם בכל התורה כולה
בעי' רצונו וע"כ שניחותא נחשב לרצון ,וא"כ אמאי שרו איסורי הנאה בפ"ר
דניחא ליה .ומה זה ששייך להוסיף על ניחותא דידיה בכדי שיהא אסור.
ונראה דבכל התורה כולה הניחותא שלו היינו שמתרצה בשעת מעשה
בהנאה המגיעה לו .וזה נחשב לרצון .אכן באיסורי הנאה לא סגי בזה שמתרצה
בשעת מעשה אלא שרוצה בו וחושב עליו אפילו לכתחלה .וצריך באור בכל זה.
בעצם מעי"ז צ"ב בדברי הר"ן עצמו מאיזה טעם שרי פסיק רישיה בא"ה.
והנראה לומר בזה ,הנה פלוגתת ר' יהודה ור' שמעון בדבר שאינו
מתכוין היא פלוגתא יסודית בהגדרת מעשה הגברא .דהיינו ,לא כל הנעשה ע"י
האדם נחשב מעשה שלו .למשל ,מתעסק לדעת רבינו אינו פטור קרבן גרידא אלא
שלא נחשב מעשה עבירה כלל וכלל .הכי מרגלא בפומיה דאא"ז זללה"ה ע"ש
רבינו ,וכ"ה לעיל בדברי רבינו עצמו בפרק ד' מהלכות תפלה ד"ה ונראה לומר,
וז"ל ,והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה כלל ,עכ"ל .הרי שאע"פ שנעשה
ע"י האדם אינו נחשב למעשה שלו.
אשר ע"כ בוקעת ועולה שאלת הגדרת מעשה הגברא .ר' יהודה האוסר
בדבר שאינו מתכוין סובר כל שעושה מדעתו ושייך לדעת התוצאות האפשריות
)לאפוקי מתעסק( כה"ג כל מה שנעשה נחשב למעשה שלו .וממילא אסור לגרר
מטה כסא וספסל שאם יעשה חריץ יחשב כמעשה שלו .ר"ש פליג וסובר שיש
להחשיב את התוצאה השניה )כגון עשיית חריץ( כמעשה שלו דוקא אי ניחא ליה.
אכן בניחותא ,דהיינו שמתרצה בזה כפי שנתבאר לעיל ,סגי שיחשב מעשה שלו.
בד"א היכא שעושה מעשה בידים בצירוף ניחותא נחשב הכל כמעשה
דידיה אבל בהנאה הבאה לאדם בע"כ שאינו עושה מעשה )א"צ מעשה בכדי
להריח ,ההנאה באה לאדם בע"כ ,וכלשון הש"ס( לא סגי בניחותא אלא בעי' רצון
גמור לכתחלה .כה"ג נחשב למעשה דידי' כיון דמעיקרא רוצה בזה .ומבוארים
היטב דברי הר"ן ודברי רבינו ,בעזה"י.

 
ראש ישיבה

 
 
איתא במש' שבת )עג" :(.אבות מלאכות ארבעים חסר אחת :הזורע,
וכו'" .וכתוב בגמ' )שם(" :תנא :הזורע ,והזומר ,והנוטע ,והמבריך ,והמרכיב כולן
מלאכה אחת הן" .רש"י )שם ד"ה כולן( מבאר "דזומר נמי לצמוחי אילנא הוא",
פירושו ,דכולן דומין בפעולה ותכלית למלאכה שהיה במשכן דבכולן כוונתו
שיגדל האילן יותר .ולכן כל אלו נקראין אבות מלאכות.
לגבי השיעור של הל"ט מלאכות ,רש"י )שם ד"ה האופה( כותב
"ושיעורן של אלו כגרוגרת חוץ מחורש דבכל שהוא" .אבל לא כן דעת הרמב"ם
)שבת ח:ב( דכותב "הזורע כל שהוא חייב ,הזומר את האילן כדי שיצמח הרי זה
מעין זורע ]דהיינו ,אב מלאכה[ .אבל המשקה צמחים ואילנות בשבת הרי זה
תולדת זורע וחייב בכל שהוא .וכן השורה חיטין ושעורין וכיוצא בהן במים ,הרי
זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא".
בדף קג .רש"י )ד"ה דביזרא דקרא( מסביר שיטתו דזורע שיעורו לחיוב
חטאת הוא כגרוגרת ,אבל חורש שיעורו בכל שהוא .דלענין חרישה כל גומא וגומא
באפי נפשיה עביד ליה אבל לענין הוצאת זרע ,וכן זריעה עצמה ,אין אדם טורח
בנימא אחת ,ולכן אינה מלאכה חשובה ,שהתבואה או הפירות שיגדלו אין להם
חשיבות בפחות משיעור גרוגרת ,ואין זה מלאכת מחשבת שאסרה תורה באיסור
כרת .אבל לכאורה איסור דאורייתא יעבור ,כדין חצי שיעור דאסור מדאורייתא.
כדי להבין סברת מחלקותן וגם מה שחידש הרמב"ם דאפילו "שורה
חיטין ושעורין וכיוצא בהם במים" ג"כ חייב בכל שהוא יש לעיין במחלוקת
האגלי טל ,המנחת חינוך ,והרש"ש במלאכת זורע .האגלי טל כתב במלאכת זורע
)דף יג(" :ייראה לי שאפילו לא חיפה הזרע בעפר מאחר שהניחה בקרקע במקום
הראוי שתצמח חייב מיד ואפילו חזר ולקטן קודם שצמחו .ושיעור הזורע בכל
שהוא )כשיטת הרמב"ם(" .פירושו ,צורת המלאכה ותכליתו היא פיזור הזרעים על
אדמה במקום הראוי שתצמח ואע"פ שלא ישרש עד אחר כמה ימים .שכן הוא
במלאכת אופה דחייב על מה שדבק העיסה בתנור אע"פ שלא יקרמו פניה עד כמה
זמן אחר כך.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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והקשה הרש"ש )דף עג..." :(.כיון דע"י זריעתו עתה ישרש אח"כ חייב,
כמו אופה וצולה דחייב אע"פ שנאפה ונצלה אח"כ מאליו .והנה אם לקט הזרע
קודם שנשרש נראה דפטור למפרע על מה שזרע כיון דלא נתקיימה מחשבתו ודבר
זה יש ללמוד מבעיא דרב ביבי בר אביי' ,הדביק פת בתנור התירו לו לרדותו קודם
שיבא לידי חיוב חטאת' ...הכא היכא דלא נשרש עדיין לא נעשה כלום דכמאן
דשדא בכדא דמי ,והנה בזורע משמע דחייב אף דהשרשה לא תהיה אלא בחול...
ומזה נראה לי דכן האופה בשבת עם חשכה חייב אף דאין שהות שתגמר אפייתו
מבעוד יום".
לענ"ד מה שמדמה האופה בשבת עם חשכה ,דלסברתו חייב כמו כל
מבשל בשבת שנגמר מלאכתו אחר זמן וחייב על ההנחה על האש ,אין ברור!
דאפשר לדמות יציאת השבת להסרת הקדירה מהאש קודם שהגיע לשיעור בישול
של יד סולדת דודאי לא יתחייב חטאת ו"סילוק השבת" הוי כסילוק הקדירה מעל
האש שלא נגמר מלאכת שבת בשבת.
המנחת חינוך )מצוה לב:ב( חולק על הרש"ש ומסכים לפסק של האגלי
טל ,וז"ל "והנה במלאכת הזריעה אם זורע במקום שראוי לצמוח ...חייב אף בלא
השריש ונקלט כלל כגון שתנקלקל תיכף ע"י איזה סיבה או שתיכף הגביהה מן
הקרקע חייב על מעשה הזריעה ...ואפילו אם זרע אדעתא להגביה תיכף מן הקרקע
ולא יצמח כלל מ"מ מעשה הזריעה במקום צמיחה אסרה התורה ...והו"ל כבונה
ע"מ לסתור או כותב ע"מ למחוק דודאי חייב על המעשה".
נ"ל להסביר שיטתן של האגלי טל והמנחת חינוך ,וגם שיטתו של
הרמב"ם דשיעור זריעה בכל שהוא וחידושו שאפילו השורה זרעים במים בשבת
ג"כ חייב בכל שהוא .תוצאת מלאכת זורע ותכליתו אינו הפירות או התבואה
שיצמחו ,אלא במה שלקח זרע דומם ומהפכו לצומח .שכ"ז שמונח בכדא הוי דומם
כמו הקרקע עצמה .ומיד שמכניס הזרע למקום שאפשר שיצמח או לאדמה או למים
מיד מאפשר הכח הטמון בו לחיות ולצמוח .התעוררות מהשינה הטבעית ע"י זריעה
במקום שאפשר שיצמח זהו תכליתו של מלאכת זורע ולא ההשרשה כמו בהלכות
כלאים ,עומר ,ושביעית ,דשם האיסור הוא מה שלא שבתה הארץ בשביעית או
שעבר על "לא תזרע שדך כלאים" שהאיסור תלויה בהארץ ולא בהזרע.
ולכן סובר הרמב"ם ,וכן האגלי טל והמנחת חינוך ,דאיסורו בכל שהוא,
שאין כאן שיעור של כמות המלאכה אלא איכותו ,ואפילו זרען לזמן מוגבל ואח"כ
לקטן קודם שנשרשו הרי כבר עבר על איסור זריעה כשהוציא הזרעים המונחים
בכד וזרע אותם במקום חיותם .לכן אם לקטן אחר כך מיד אחר שזרען ,הוי ככותב
ומוחק מיד או בונה וסותר מיד ,דודאי חייב על הזריעה.

 

 
מאז שהתחיל מהפכת החשמלי להתפשט בסוף מאה ה  ,19-ענין
החשמל בהלכה עלה להיות אחד מהדיונים הכי מקיפים ומסובכים שעמד בפני
חכמי הדור בתקופה האחרונה .והוא מכמה סיבות :מצד אחד ,היקף המהפכה
הוא כך שכמעט ואין תחום בכל חיי נפשנו שכח החשמל לא נכנס בו .הן בבית,
הן בעסקים ,תקשורת ,תחבורה ,רפואה או בטחון ,אי אפשר להמלט מהשגת ידו
של החשמל ,ולכן שאלות ובעיות הלכתיים מופיעים בתמידות בכל התחומים
הנ"ל .מצד שני ,מהפכת החשמלי ,שהוא תחום מחודשת שאין לה יסוד
בהסטוריה או בטכנולוגיה הקדום ,הציג בעיה אחרת ברמת ההלכה והמסורה.
תהליך ההלכתי ,המבוסס על בנין אב ממקורות ותשובות מדורות הקודמים
ומהשוואה למקרים דומים בתלמוד ובראשונים ,עמד בפני נסיון מיוחד לבטא
ולחבר תשובות בתחום כזה שפשוט אין לו תקדים .כתוצאה לזה ,דיון ההלכתי
בחשמל מבוססת כמעט כולו בדעת אחרוני האחרונים – חכמי דורינו וחכמי
הדור של מאות ה 19-ו 1.20-בנוסף לזה ,ענין החשמל בהלכה הולך ומסתבכת
כל עוד שהטכנולוגיה מתקדמת .אכן ,שינויים במהות או הפעלת הטכנולוגיה
משפיעים באופן ישיר על דיון ההלכתי ,הצריך להתמודד עם כל שינוי וקידום
במציאות הטכנולוגי 2.בעניין זה ,הצומת בין ההלכה וטכנולוגיה החשמלית הוא
 1ראה מה שכתב בהקדמה לנספח לערך חשמל באנציקלופדיה תלמודית עמ' תרמב בנוגע לזה
)כל הפניות לאנצקלופדיה תלמודית סתם הם לערך זה(.
 2ניקח לדוגמה את מחלוקת המפורסמת שעלה בן הגרש"ז אויערבך והרש"א יודלביץ בשאלה
אם יש לחשוש שהשימוש בחשמל בשבת יגרום לכך שיבעירו יותר דלק בתחנת החשמל .לדעת
הגרש"ז אויערבך ,אין לחשוש לזה ,שהרי "אינו אלא גרמא ,וגם יש לסמוך ע"ז שלרוב אין
כניסתו של איש אחד גורמת לצריכת דלק גדולה יותר ,וגם יתכן שבשעה שהוא נכנס למעלית,
יוצא איש אחר ממעלית אחרת וכדו'")שש"כ א:כג הע' קלז( .לעומת זו ,הר' יודלביץ חושש
לדבר זה בספרו "חשמל לאור ההלכה" )סימן ב' ר"פ ו( .מעניין שהוא מקדים דבריו בביאור
"תהליך המכוניות שבתחנת כח החשמל" ,וע"פ העיון הזה באופי פעולת ה"ג'נריטור" הוא
מכריע שאכן יש לחשוש להבערת דלק נוסף בג'נרטור .אמנם לפי הדיון של הרב יודלביץ ,יוצא
בבירור שהוא כותב על סוג מסוים של ג'נרטור שהיה בשימוש בארץ לפני הקמת המדינה .כיום,
בארצות הברית לפחות ,מערכת חלוקת החשמל הוא הרבה יותר מורכב .החשמל שמגיע לתקע
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אחד מקווי החזית המרכזיים בפגישה של התורה והמדע ,החיים המודרניים
ועולם הנצחי של התורה ,והוא דורש מומחיות מרבני דורינו לא רק ביסודות
התורה וההלכה ,אלא גם ביסודי המדע וההנדסה המבססים את הקדמת
3
הטכנולוגיה.
נעסוק פה רק בענין השימוש בחשמל בשבת ,ונעמוד במיוחד בשיטה
המקובלת בין הפוסקים בענין איסור החשמל בשבת לאור היבט מדעי במהות
תנועת החשמל ברמת האטומי .בצומת זה של התורה והמדע ,נראה היטב את
התוצאות של המצב המסובך המוצג לעיל.
ענין שימוש בחשמל בשבת כולל לא רק יסודי המלאכות ותולדותיהם
בשבת ,אלא גם כולל שאלות בהגדרת כח האדם ופעולותיו בשבת – פסיק
רישיה דניחא ולא ניחא ליה ,מתעסק ,גרמא וכדו' .ולכן יוצא שכמעט בכל
שאלה שעולה בענין שימוש בחשמל בשבת אנו צריכים לדון בשתי ענינים :הא',
מהי אופי האיסור המדובר כאן – האם שימוש במכונה או בטכנולוגיה המובא
לפנינו מהווה איסור מדאורייתא או מדרבנן ,או האם אין בו איסור כלל? וב',
אפילו אם הפעולה אסורה ,האם אופן עשייתו הוא כך שאסור לאדם? 4הסיבוך
יכל לבוא מכמה מקורות :מהבערת פחם או דלק ,מגלגילון רוח ,מתא סולארי או ממקור גרעיני
– ואי אפשר לדעת בדיוק מהכין נוצר החשמל הספציפי שמגיע אליך ,שהרי חברת החשמל
סומך על כל המקורות הנ"ל כדי לספק צרכי החשמל באתר .יתר על כן ,בדרך כלל המערכת
פועל ברמה קבוע ,המתוכנן כדי שתמיד יהיה יותר חשמל זמין מאשר צפוי להדרש באותו זמן.
מטרת המערכת כולו הוא לתכנן בהקדם שיהיה חשמל בעודף – ולכן כשמדובר במערכת
מודרני שבשימוש בעיירות שלנו ,אין מצב שמעשה פרטי של אדם יכל להשפיע על פעולת
תחנת החשמל .מה שיוצא מזה הוא שאפשר לתלות המחלוקת בין הגרש"ז איוערבך והר'
יודלביץ כחילוק בין טכנולוגיים שונים – הרב יודלביץ כותב על מקור אחד ספציפי של חשמל
הפועל באזור מוגבל ,וכנראה הרב איוערבך מדבר על מצב של מערכת יותר רחב ומתקדם של
חלוקת החשמל .במבט זו ,ברור שהדיון תלוי באופן ישרית על סוג הטכנולוגיה שבשימוש,
וע"י הבנה מפורט באופן פעולתו .כל עוד שהטכנולוגיה הזה הולך ומתקדם – ובמיוחד בנוגע
למערכות ה" "smart gridsומקורות הנקיים הנקראים בכינוי " "green energyשיצאו בשנים
הקרובות – הנ"מ להלכה יעקבו אחריו.
 3ראה ,לדוגמא ,מ"ש באנציקלופדיה תלמודית עמ' תרמח דשיטת החזו"א המובא לקמן דסגירת
מעגל חשמלית אסור משום בונה מבוסס על הבנתו במהות זרימת החשמל .ראה עוד שם עמ'
קסו-קעא על שיטה זאת.
 4הגדרת יחסו של האדם לפעולותיו בשבת הוא תחום חשוב בהלכה .באופן כללי ,אין מחייבים
אדם בשבת על מלאכתו אא"כ יש קו ישיר בין פעולותיו לתוצאותיה – ולכן קיים הגדרות שונות של
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והמחלוקת שעולה בתחום זה נובע בעיקר מדיון בשאלה א' – הגדרת מהות
ורמת האיסור .השימוש בחשמל יכול להתגבש בהרבה דרכים שונים; מ"מ ,לכל
פעולת חשמלי ישנה אותו יסוד :סגירת מעגל חשמלי 5.בהגדרת פעולה זה ביחס
לאיסורי שבת יש לפנינו לא פחות משבעה סברות שונות בין האחרונים שדנו
בענין זה 6:לאסור אותו מדין מוליד 7,או מדין בונה 8,מכה בפטיש 9,בישול 10,או
מעשה האדם ,כמו מתעסק ,גרמא ,פסיק רישיא ,מלאכה שאינו צריכה לגופה ,שינוי ,וכו' .וראה
מאמרם של הרבנים ברויד וג'קטרModern Technology and the Sabbath: Some General " ,
 "Observationsבקובץ  ,Halacha and Contemporary Societyמס'  XXIIIעמ'  .63-100לכן,
אפילו בפעולה שמהווה איסור בשבת ,אפשר שיש להתיר הפעולה מצד אופן עשייתו .לדוגמה ,אם
נניח שסגירת מעגל חשמלית הוא אסור מדרבנן )וראה לקמן( ,יש מקום להתיר פעולה חשמלית
העשויה על ידי פסיק רישיה דלא ניחא ליה )והוא מצב שמופיע בהרבה מקומות והרבה מכונות
היום( .וכן גם בענין פתיחת דלת המקרר בשבת ,ההיתר המקובל של הגרש"ז אויערבך ואחרים
מבוסס על זה שאפשר להגדיר הפעולה כגרמא או דבר שאינו מתכוון – וראה מנחת שלמה סימן
י' שגם התיר מכמה טעמים נוספים .ענין זה של הגדרת כח האדם הוא דיון רחב מאוד בהלכה,
ושייך גם להרבה דיני תורה התלויים במעשה אדם ,כמו אפיית מצה או טווית חוטים למצוות
ציצית על ידי מכונה המופעל ע"י אדם .בעניין זה עי' באנציקלופדיה תלמודית עמ' קנה-קסג.
 5שימוש בחשמל המביא לידי יצירת אור או חום יכל לבוא לידי איסור דאורייתא של מעביר או
מבשל ,ושוב תלוי במכונה או בטכנלוגיה המדובר בו .פה לא נעסוק בענין זה ,ונדון רק בענין
סגירת מעגל גרידא – אמנם ראה לקמן בהע'  9ו .13-מאידך גיסא ,שימוש במכונה ע"י הגברת
או הקטנת זרימת חשמל הזורם במעגל שכבר סגור הוא טכנולוגיה מתוחכם שהופיע בהרבה
מכונות בשנים האחרונות )לדוגמא ,עצם השימוש במסך-מגע של ה" "Ipodאינו מהווה סגירת
מעגל חדש – אמנם אפשר שהוא גורם לסגירת מעגל אח"כ ע"י פעילות המחשב שבתוכו( .יש
הרבה שכתבו עליו שאין בו איסור – וראה לקמן בהע'  33בענין זה – וטכנולוגיה זו מופיע
בהרבה מכונות המוכשרים לשימוש בשבת ע"י חברת "צומת" ואחרים.
6

ראה מאמרו של הרב מיכאל ברוייד והרב ג'קטר " The Use of Electricity on Shabbat and
 " Yom Tovהמובא בקובץ  Halacha and Contemporary Societyמס'  XXIIIעמ' .63-100

 7שו"ת בית יצחק להר' יצחק שמעלקיש ) ,(1828-1906יו"ד ח"ב במפתחות לסי' לא.
 8חזו"א או"ח סי' נ ס"ק ט.
 9שם.
 10שם .לסברא זו הוא סומך על דברי הראב"ד המובאים ברמב"ם בהל' שבת יב:א שהמחמם את
המתכת כדי לצרפה חייב משום מבשל .אמנם הרב בריוד סיפר לי אישית שאי אפשר לקבל
סברה זו של החזו"א ,שהרי לכאורה לפי שיטה זו ,שיש חשש בישול בכל חימום מתכת ,יש,
לדוגמה ,לאסור נתינת כלי אלומיניום על הבלעך בשבת מאחר שהכלי יתחמם ,אע"פ שאין בזה
חשש בישול ביחס לאוכל שבתוך הכלי ,וטען הרב בריוד ששיטת הראב"ד כאן מדובר רק
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משום שהוא מוציא נצוצות 11,או משום מבעיר ע"י שגורם להבערת דלק נוסף
בתחנת הכח 12,או שבאמת אין איסור מלאכה פורמלי בשימוש בחשמל בשבת,
13
אלא שעדיין יש לאסור אותו אא"כ מדובר בשעת הדחק.
למעשה ,בין כל יתר השיטות ,כשמדובר במכונה שאין בשימושה
יצירת אור )אש( או חום 14,ההנחה המקובלת בין הפוסקים היא שמדובר באיסור
מדרבנן .לכאורה ,פסק זה סומך על שיטת הבית יצחק הנ"ל דסגירת מעגל
חשמלי הוי אסור משום מוליד 15.מבקש אני לעמוד על שיטה זו.

כשמחממים המתכת עד כדי כך שהוא מתלהט ומתאדם .מ"מ יש לציין שבהרבה מכונות
)לדוגמה ,במחשב נייד( ,המעגל והמתכת שבתוכם עלולים להתחמם למעלות גבוהים ביותר,
ולכן יש בהם מאוורר פנימי להגן נגד חימום יתר.
 11שו"ת מלמד להועיל להרב דוד צבי הופמן ) (1921-1843חלק א )אורח חיים( סימן מט.
כנראה יסוד האיסור לדעתו הוא משום מבעיר ,אמנם אפשר גם שהוא אסור משום שבות כדין
המשנה )ביצה לג (.ש"אין מוציאים את האור ,לא מן העצים ולא מן האבנים" )ע' חזון איש ס' נ
אות ט ומ"ש האנציקלופדיה תלמודית בענין זה עמ' קעא-קעג(.
 12ספר החשמל לאור ההלכה להרש"א יודלביץ ס' ב פ"ו .וע"ע לעיל בהערה  .2לדעתו
המשתמש בחשמל יחייב משום מבעיר בזה שבגללו הוסיפו דלק בג'נרטור.
 13זוהי שיטת הגרש"ז אויערבך ,המובא בספרו מנחת שלמה ס' ט ענף ג' אות ז' – ועי' לקמן.
 14ביצירת אור יש ע"י חימום מתכם )כמו בחוטי להט( ,יש לחשוש לדברי הרמב"ם בהל' שבת
יב:א שהוא אסור מדין מבעיר ,וכן יש שחוששים בפעולה זה לשיטת הראב"ד שם דהוא אסור
משום בישול .אמנם ראה מה שכתבתי לעיל בהע'  .7יש לציין שאיסור זה שייך רק כשאור נוצר
ע"י חימום מתכת; אולם יצירת אור בדרך אחרת ,כמו בנורות  ,LEDפלורסנטיות וכדו' הנמצאים
היום בהרבה מכונות אין כאן איסור דאורייתא ,והם נדונים רק משום סגירת מעגל חשמלי
שבתוכם.
 15ע' שם במאמרם של הרבנים ברויד וג'קטר )לעיל הערה  (6עמ'  20הע'  41שזוהי השיטה
המקובלת ע"י רוב הפוסקים ,וע"ש באנציקלופדיה תלמודית עמ' קסג-קסה ובהע' צח-קיד.
אמנם ,חשוב לציין שייתכן גם שפיסקא זה הוא לא מבוסס באופן פורמלי על איסור מוליד ,אלא
הוא כעין "פשרה" בין הסברות האוסרים מדאורייתא לבין השיטה הסובר שאין פה שום איסור,
והוא כעין מנהג הסומך על מסורת החכמים שאין להשתמש בחשמל בשבת – ועיין לקמן בסוף
המאמר ובהע'  .37אמנם ראיתי לאחרונה בס' אורחות שבת כתוב שלדעת הר' י.ש .אלישיב יש
לאסור שימוש בחשמל מטעם בונה כדברי החזון איש הנ"ל – ולכאורה שיטה הזאת מבססת את
הכרעת החדש שלו דאין להשתמש במעליות המוכשרים לשימוש בשבת .אין כאן המקום לדון
בשיטה הזאת ,אמנם דברינו במאמר זה שייכים היטב לשיטת הזאת של החזון איש ,ובע"ה
נעסוק בה במקום אחר .אמנם יש לציין שסברא זו הרבה יותר מחמירה משיטת המקובלת ע"י
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איתא בגמ' )ביצה כג:(.
רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו :סחופי כסא אשיראי ביומא
טבא אסור .מאי טעמא? משום דקמוליד ריחא .ומאי שנא
ממוללו ומריח בו ,וקוטמו ומריח בו? התם ריחא מיהא איתא,
ואוסופי הוא דקא מוסיף ריחא .הכא אולודי הוא דקמוליד
ריחא.
רש"י על אתר )ד"ה דקמוליד ריחא( מסביר שעצם יצירת הריח
במלבוש "אסור מדרבנן ,שהמוליד דבר חדש קרוב הוא לעושה מלאכה
חדשה ,"",ועל ידי זה כותב הבית יצחק לאסור בענין דיבור ב"מכונה הנקראת
טעלעפאן" ,משום סגירת מעגל חשמלי:
דע"י סגירת זרם העלעקטרי נולד כח עלעקטרי וזה אסור
בשבת דכמו בסחופא כסא אשיראי ...דאסור משום דמוליד
16
ריחא.
והנה יש מן האחרונים שכתבו כנגד פסיקתו של הבית יצחק ,וזה מכמה
סיבות שונות .לדעת הציץ אליעזר ,אין איסור מוליד אא"כ אפשר לחוש את דבר
הנולד באחד מחמשת החושים – וביצירת זרם בחוטים ,כיון שאי אפשר להרגיש
אותו בכלל ,אין בו איסור 17.וכן לדעת הגרש"ז אויעבך ,אין בסגירת מעגל
חשמלי משום מוליד משום שלשה טעמים נוספות :הא' הוא שאיסור מוליד
שייך רק בהולדת דבר של קיימא ,ו"בדבר שהזרם מתחדש בו ונפסק ק׳ פעמים
הפוסקים הנ"ל ,וכנראה דורשת החמרה אפילו בעניני רפואה וביטחון ושעת הדחק .תודה להרב
יעקב נויברגר לההפניה.
 16שו"ת בית יצחק יו"ד ח"ב במפתחות לסי' לא .באנציקלופדיה תלמודית )שם הע'  (101נסתפקו
אם הבית יצחק התכוון לכח הנוצר בחוטים המובילים החשמל או אם הוא התכוון להולדת הכח
במכונה עצמו שעכשיו מוכן לשימוש .אמנם ,יש לציין שכח החשמל הוא כלול בתוך האלקטרונים
הזורמים בתוך החוטים והמכונות – והם לא משתנים בין כשהם בחוטים ובין לאחר שהם מגיעים
למטרתם .במילים אחרות :הולדת זרם בחוטים והולדת כח במכונה הם ביטויים שונים לאותו
תופעה :זרימת אלקטרונים ,שהוא ה"כח העלעקטרי" שעליו הבית יצחק כתב לאסור.
 17שו"ת ציץ אליעזר חלק א סימן כ פרק י" :לא דמי להך דביצה דמוליד ריחא והוא דבר הנרגש
באחד מחמשת החושים ,אבל כח העלקטרי אשר לא יוכל לא לראות ולא לשמוע ואינו מושג
לאחד מחמשת החושים ולא נדע מה הוא ,איך יאמר עליו כי אסור לעשותו בשבת?" אמנם עיין
באנציקלופדיה תלמודתית עמ' קסד הע'  108שצויין שאפשר להרגיש היטב את זרם החשמל ע"י
נגיעה בחוטים )שהוא מאד מסוכן אם מדובר במתח גבוה!( ,וצ"ע.
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ביום מהיכ"ת נימא שנראה כדבר חדש?" 18וכיון שרק משתמשים בחשמל בעת
פעולת המכונה ,ולרוב הזמן עתידים לנתקו או לכבות אותו אח"כ ,אין בזה
הולדת דבר של קיימא .ב' ,הוא כותב שאיסור מוליד שייך רק בדברים שחז"ל
אסרו בפירוש ,כגון ריסוק שלג והולדת ריח – אבל "קשה מאד לחדש איסור
מוליד כזה שלא נזכר כלל בש"ס" 19ולכן אין לנו לדמות הולדת כח חשמלי
להולדת ריח של הגמ' שם .לטעם הג' של הגרש"ז אויעבך נחזור לאחר עיון
נוספת בדברי הגמ'.
הזכרנו לעיל שהגמ' מחלק בין שתי מצבים שונים של הולדת ריח:
הא' ,הוא המצב של "אסחופי כסא אשיראי" ,כשאדם מכניס ריח ממקור חיצוני
לתוך בגדיו ,והוא אסור משום מוליד .המצב השני הוא של "מוללו ומריח בו",
שאדם מולל עצי בשמים בין אצבעותיו כדי להוציא ריחו 20,והוא מותר בשבת.
יש לנו לעיין בזה ,שהרי מה בדיוק מאחורי החילוק הזה? מהי ההבדל
האופרטיבי בין שתי הפעולות ,האחת אסורה והשניה מותרת? הגמ' מיד עונה
ואומר ד"התם ריחא מיהא איתא ,ואוסופי הוא דקא מוסיף ריחא .הכא אולודי
הוא דקמוליד ריחא" .כלומר ,האיסור הוא לא רק בעצם הולדת הריח – הוא גם
תלוי במקור ומטרת הריח .כשמדובר בעצי בשמים ,כח-הריח כבר טבוע בתוכו;
הוא מיועד ומוכן לכן ,ויש רק לשחרר הכח שגנוז בתוכו .לעומת זו ,בגד אינו
מיועד להריח כלל .בעצם נתינת הריח בבגד לא רק מדובר בהולדת ריח גרידא,
אלא מדובר בהולדת ריח  .      יסוד
האיסור פה הוא בנתינת כח חיצוני בגוף שכלל לא היה בו הפוטנציאל לכח הזה
21
מקודם.
 18שו"ת מנחת יצחק ס' ט ענג ג' אות ו.
 19שם בסוף דבריו.
 20רש"י שם ד"ה מאי שנא.
 21לכאורה י"ל דפשטות החילוק בגמ' הוא שבעצי בשמים יש כבר ריח ובבגד אין כאן ריח.
אמנם כפי שנראה להלן ,כנראה הגרשז"א הבין שיסוד הגמ' פה הוא גם תלוי בעובדה שעצי
הבשמים הם מוכשרים ועומדים לשימוש זה – ואפילו לו יצויר דלא היה בו ריח כעת ,שכן כתב
הגרש"ז" :דאפשר שרק בדבר שאינו מיוחד לריח אז שפיר נראה כדבר חדש ואסור ,משא״כ אם
הבגד מיוחד ועומד לכך אפשר דבכה״ג אין זה נראה כלל כדבר חדש" )ראה להלן בהע' .(25
ההדגשה של הרב פה הוא "אם הבגד מיוחד ועומד לכך" – כלומר ,שיש לו הפוטנציאל לכח זה
– ולא על הנוכחות המיידי של הריח ,ולכן נקטינן כדבריו כאן.
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אמנם כדי לנמק ולחדד את החילוק הזה בדין מוליד ,עלינו לעיין במח'
בין המג"א לבעל שו"ע הרב בדבר הוספת ריח בבגד שכבר יש בו ריח .לכאורה,
נקודת המח' הזה הוא בטעם היתר "מוללו ומריח בו" :האם הוא משום דעצי
בשמים הם כבר מיועדים ומוכנים להוצאת ריח ,או האם הוא משום דהריח
היוצא ממנו הוא דבר פנימי שגנוז בו ,ולא דבר חיצוני .הנ"מ לשאלה זו הוא
בבגד שכבר יש בו ריח .מצד אחד ,יש לומר דאם יש כבר ריח בבגד ,אז שפיר
אמרינן דעכשיו הוא כשר לכח הזה ,דהרי כבר נוצר בו כח-הריח – ולכן אין
לאסור הוספת ריח גרידא– אפילו אם הוא ממקור חיצוני .כנראה ,זו שיטת בעל
שו"ע הרב הכותב ש"אם כבר היה מונח מין בושם זה על בגד זה בענין 
 מותר להניח עליו ביו"ט עוד ממין בושם" 22.אמנם ,מצד
שני ,אולי יש לומר דעדיין יש לאסור הוספת ריח במצב זה מדין מוליד .אולי
עצם החילוק בגמ' הוא בין הכנסת כח חיצוני לבגד – דאסור – לבין הפעלת כח
פוטנציאלי הטמון בדבר מקודם ,דמותר – ולא אכפת לנו אם כבר יש בבגד זו
כישרון הריחות .לכן ,יש לאסור כל נתינת ריח  לבגד ,אפילו במקום שריח
זה כבר נמצא בו; זה כנראה דעת המג"א ,שכותב כדברינו:
אע"ג דמותר למלול עשבים ...התם ריחא מיהא איתא ואסופי
היא דקמוסיף .ואין להביא ראיה מכאן דבגד שמריח כבר
מותר ליתן עליו בשמים שיריח יותר   ,
  רק שמוסיפו במלילתו שיצא הריח ,משא"כ בבגד
23
דמ"מ מוסיף . 
נחזור עתה לטעם השלישית של הגרש"ז אויערבך דאין בסגירת מעגל
חשמלי מדין מוליד:
בההיא דסחופי כסא אשיראי מה שנראה כדבר חדש הוא רק
מפני השינוי שהבגד נשתנה והתתיל פתאום ליתן ריח ,בכה״ג
נראה דאפשר שרק בדבר שאינו מיוחד לריח אז שפיר נראה
 22ס' תקי"א סע' ז .ההדגשה שלי.
 23בס' תקי"א ס"ק יא ,ההדגשה שלי .שיטת המג"א מובא במ"ב ס' תקי"א ס"ק ,ויש לציין דהוא
חמור טפי ממ"ש בעל שו"ע הרב ,שהרי דברי המג"א הרבה יותר מקיפים ורחבים – וכנראה על
פיהם יש טעם לאסור גם נתינת ריח למים ואפילו לידים .ע"ע בבאר היטב ובשערי תשובה שם
אות ז.
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כדבר חדש ואסור ,משא״כ אם הבגד מיוחד ועומד לכך אפשר
דבכה״ג אין זה נראה כלל כדבר חדש .ואפשר נמי דמשום כך
לא חשבינן את הולדת כח התנועה והשמעת קול של השעון
כמוליד ,אע״פ שהשינוי משעון עומד לשעון הולך הוא יותר
מהולדת ריח ,משום דכיון שכך תפקידו של שעון להיותו
הולך וקולו נשמע לכן אין זה נראה כלל כדבר חדש ...אם
רגילים תמיד להוליד ולחזור ולהוליד אותו דבר עצמו שכבר
נולד קודם וכך הוא תשמישו תדיר נראה דלא שייך בו כלל
24
איסור מוליד.
ממה שהצענו לעיל ,ברור שהגרש"ז אויערבך נקט כסברת בעל השו"ע
הרב בדבריו כאן 25.כלומר ,הוא מתיר את סגירת מעגל החשמלי משום
שהחוטים והמכונות הם מיועדים לפעולת זה ,ומשתמשים בהם בתמידות – ולכן
אין לומר דיש בו דבר "חדש" .אמנם ,לדברי המג"א ,עדיין יש מקום לחלוק על
סברת הגרש"ז ולומר דנתינת כח חיצוני כמו חשמל לחוטים ולמכונות תמיד
יהיה אסור ,אפילו אם הם עשויים לדבר זה!
ועכשיו לעיקר :האם יש טעם להתיר סגירת מעגל חשמלית אפילו
לדעת המג"א הנ"ל? כדי לענות שאלה זה אנו צריכים להבין אופן תנועת
החשמל בחוטים .בדרך כלל אנחנו מתארים את תנועת האלקטרונים בחוטים
כ"זרימה" – האלקטרונים זורמים בצורה ישירה מנקודה א' )תחנת הכח( לנקודה
ב' )שימוש בבית( .במבט זו ,החוטים ,ואפילו המכונות עצמם ,נחשבים כמוביל
או צינור פסיבי הנותן מעבר לזרימת האלקטרונים .וכן מצינו כמה דוגמאות
בדברי הגרש"ז אויערבך:
לחיצה בכפתור שעושין בקל חיש מהר הרבה פעמים בכל
יום ,מסתבר לכאורה דאין זה קרוי לא בונה ולא מכה בפטיש
רק חשיב כנותן מעבר לזרם כדי שיתן כח להאיר ,
26


 24מנחת שלמה ס' ט ענף ג אות ו.

 25ועי' במנחת שלמה סי' ט ענף ג' סוף אות ז' שכתב את זה בפירוש.
 26שם סימן יא ענף ג אות ז'.
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וכמו כן כתב במקום אחר:
כיון שהזרם החשמלי הוא רק מהאלקטרונים שבתוך חוטי
הנחושת אשר הם יכולים לנוד ולנוע באופן חפשי מבלי
לשנות כלל את עצם הנחושת ,ובשעה שהם זורמים ממקום
למקום אינם גורמים בו שום שינוי אף טרם שבאו ונכנסו
אלקטרונים אחרים במקומם .וכיון שכן 
27

אמנם לא כך היא אופן תנועת האלקטרונים המדיוקת 28.לכל גרעין
אטומי יש פרוטונים ,שהם טעונים חשמל חיובי ,וגם אלקטרונים ,שהם טעונים
חשמל שלילי 29.יש סוגי אטומים ,במיוחד של המתכות ,שבהם האלקטרוניים
הם "חופשיים" יותר; ביחס לאטומים אחרים ,יותר קל בהם להוציא או לנתק
האלקטרונים מהאטום עצמו .החוטים והמכונות החשמלים הם עשויים ממתכת
כזה )לרוב הזמן ,מנחושת( שאפשר לסלק האלקטונים מהאטום בקלות ,יחסית.
לכן ,מה שקורה בזרימת האלקטרונים הוא שאלקטרון נכנס לחוט ממקור
החשמל ,לדוגמה מתנחת הכח או מסוללה .האלקטרון הזה "דוחף" את
האלקטרון הסמוך לו ,מנתק אותו מהאטום השייכת לו ,ונכנס למקומו .אחרי זה,
האלקטרון המנותק הולך ו"דוחף" אלקטרון של האטום הסמוך לו ונכנס
למקומו – וכן להלן לכל אורך החוט ,האלקטרונים דוחפים אחד את השני
קדימה עד סוף החוט והמכונה ,וכשהאלטרון "האחרון" מגיע למטרתו ,המכונה
30
משתמש בכח שלו לשימוש המיועד.
 27שם אות ב .וע"ע שם אות יד ועוד.
 28יש להקדים דברינו בדברי הגרש"ז אויערבך ,שהזכיר ש"עפ"י כללי ההלכה נראה שאין
להתחשב כלל עם דברים שאין חושי האדם מרגישים אותם" )ס' מאורי אש להגרש"ז אויערבך
עמ'  ,(112וכן באנציקלופדיה תלמודית ציינו גם ש"דיני ההלכה נקבעים בדרך כלל על פי מראה
עינינו" )עמ' תרמח( – ודבריהם שייכים היטב לנ"ד ,שזרימת אלקטרונים ברמת האטומי שנתאר
בהמשך אינו נראה אפילו למיקרוסקופים חזקים ביותר .חשוב גם להזכיר עוד מה שכתב
הגרש"ז אויערבך "שבעניני הלכה אין לסמוך כלל לקולא על מדע חולף של זרם אלקטרונים
שהוא רק בגדר השערה גרידא" )מנחת שלמה סימן יא ענף ג אות ב( .אמנם ע' שם ,שהוא מוסיף
וכותב ש"כמו כן אי אפשר כלל להתעלם מהאמת".
 29לרקע כללי לפעולת החשמל ,עיין באנצקלופדיה תלמודית ,עמ' תרמד-תרמח.
 30נתאר את התנועה הזה דרך משל :בתחרות-ריצה יש שתי צדדים .המטרה בתחרות זה היא
להגיע מנקודה א' לנקודה ב' בהזמן המהיר ביותר ,ובהגעה לנקודה ב' ללחוץ בכפתור .קבוצה
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לאור הבנה זו 31יש לציין שני דברים חשובים :א' ,היוצא מכל זה הוא
שבחיבור או סגירת מעגל חשמלי ,כח האלקטרוני המידי לא בא ממקום חיצוני;
האלקטרון הראשון ש"מגיע" להשתמשות במכונה הוא אלקטרון שהיה טבוע
בתוך המתכת עצמו לפני רגע אחת .בהשוואה לפעולת המלילה של הגמ',
האלקטרון הנכנס לחוט מתחנת הכח הוא כמו ה"מולל החיצוני) ",אצבעי האדם
המולל את הבשמים( ,המשחרר את כוחות הגנוזים של המתכת .ב' ,חשוב גם
לציין שאלקטרון ה"חיצוני" הבא מתחנת הכח לא נשאר בתור חיצוני להרבה
זמן – הוא נכנס לחוט ומיד הופך להיות חלקו .כמו שהסברנו ,אחרי שהוא
"דוחף" את האלקטרון שמלפניו ,הוא מיד נכנס למקומו בהקפת האטום ,ועכשיו
אי אפשר להבחין בינו לבין האלקטרונים האחרים של אטומי המתכת ,ויתר על
כן ,כשהזרם נפסק ,האלקטרון נשאר במקומו כחלק מלא של החוט .לכן ,אע"פ
שהוא מגיע בסוף ל"ראש השורה" ונכנס בעצמו למכונה 32,הוא נכנס לו בתור
אחד מאלקטרוני החוט ,ולא כאלקטרון השייך לתחנת הכח .במילים אחרות,
א' מונה את אדם שהוא מוכשר מאד בריצה שכבר זכה בכמה תחרויות דומות .קבוצה ב' יודעים
שאין אדם ביניהם שיכל לרוץ יותר מהר מהנציג של קבוצה א' .במקום זה הם מחליטים לפעול
אסטרטגיה מתוחכם :במקום שאדם אחד ירוץ מנקודה א' לנקודה ב' ללחוץ בכפתור ,הם כולם
יעבדו ביחד :הם יעמדו בשורה ערוך ,אחד סמוך לשני .במקום לרוץ ,כשמתחיל התחרות,
העומד בנקודה א' ידחוף את העומד לפניו ,ומיד אח"כ הדחוף ידחוף בעצמו את העומד לפניו
– וכן לכל אורך השורה ,כולם ידחוף אחד את השני ,זה אחר זה ,עד ש"גלגל הדחיפה" יגיעה
לעומד בסוף השורה .כשהוא מקבל את דחיפתו ,הוא לוחץ בכפתור .כמובן ,הקבוצה הזה יזכה
בתחרות כל פעם – וכך הוא גם בחשמל – האלקטרונים עצמם לא "רצים" מנקודה לנקודה,
אלא דוחפים אחד את השני עד הסוף.
 31יש לציין שלמרות המקורות שראינו כבר ביחס להבנתו של הגרש"ז אויערבך במהות זרימת
החשמל ,דעתו המדיוק פחות ברור ,שהרי יש מקומות אחרים שבהם הוא מיצג הבנה אחרת
בתנועת החשמל .לדוגמא ,הוא כותב ,נגד פשוטו של דבריו הנ"ל ,ש"אמנם הזרם הזה נעשה
ממש מעצם החשמל שבתוך החוטים 
 שהם רק זורמים בתוך חלל ריק של צינור אבל לא שהצינור עצמו זורם" )מנחת
שלמה סימן יא ענף ג' אות ב'( – והרי זו נשמע ממש כדברינו .ע"ע שם באות ב' לדיון חשוב
של הרב אויערבך בענין החשמל .הדיון הזה מתיחס למח' בין הרב אויערבך לבין החזון איש
בדין איסור חשמל משום בונה ,ועי' לעיל הערה  .3וע"ע מה שכתב באנצקלופדיה תלמודית עמ'
קסט-קע בהסבר דבריו" :כשבאים אלקטרונים ממקור הזרם הרי הם כ"דוחפים" את
האלקטרונים שבחוטים לזרום ,והחוט עצמו אינו משתנה על ידי שהחשמל זורם בו".
 32ולכן היה מקום לומר בדעת המג"א שאע"פ שהוא "מאותו מין בושם" עדיין יש לאסור משום
שהוא כח חיצוני.
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מיד בהכנסתו לחוט ,האלקטרון הופך להיות חלק איטגרלי של המתכת – ולכן
33
אין להגדיר אותו ככח חיצוני.
לאור זה ,אפשר שאפילו לשיטת המג"א הנ"ל ,אין לדמות כח החשמל
– במיוחד ,תנועת האלקטרונים – לאיסור מוליד של הגמ' 34.למה ,איפוא ,יש
לאסור החשמל? האם יש להשוות אותו לאיסור אחרת ולחפש אחר מלאכה
שהוא יותר דומה לו? ראינו שכבר יש הרבה חולקים על השיטות האחרות בין
החכמים לטעם איסור חשמל .מצד אחר ,האם יש להתיר את שימוש בחשמל
באופן כללי? ברור שזה יגרום לשבירת מהותה ,קדושתה ומשמעותה של השבת.
אלא נראה שיש להמשיך בעקבות הגרש"ז אויעבך ,שהוא גם דחה את מלאכת
מוליד כמקור לאיסור חשמל בשבת ,אבל עדיין מצא טעם משמעותי לאסור
שימוש בחשמל באופן כללי:
נתבאר לפי זה דלענ"ד נראה דבכה"ג דלא עשה כלל שום
הדלקה או כיבוי כי אם מחבר רק את הטלפון עם הזרם אין
לאסור בשבת ויו"ט לא משום מכה בפטיש ולא משום מוליד.
)אך חושבני שהמון העם אינו יודע כלל להבחין בכך ויכול
לטעות ע״י זה לומר שמותר גם להדליק ולכבות את החשמל
בשבת ,ולכן אף לדידן אין להתיר דבר זה כי אם במקום
צורך גדול (...ועיין גם בשערי דיעה שאף גם הוא מתיר 35אך
 33זה שונה לחלוטין ממצב של הוספת ריח לבגד .אחרי שמוליקולרי הריח נכנסים לבגד ,הם לא
הופכים להיות כבגד עצמו .ברמת המיקרוסקופי ,אפשר להבחין היטב בין חומר הבגד לבין
הכימיקלים של חומר הריחות; הם נשארים שונים ונפרדים מחומר הבגד המקורי.
 34יש לזה נ"מ לא רק לסגירת מעגל ,אלא לשימוש במעגל סגור ,שהרי יש שכתבו ששימוש כזה
יהיה אסור לדעת המג"א ,למרות שברור שהוא מותר לדעת בעל שו"ע הרב ושאין בו חשש
לשאר הטעמים המובאים לעיל לאיסור חשמל .אמנם לפי מה שהבאנו כאן ,ודאי יש לומר שגם
לשיטת המג"א השימוש במעגל סגור יהיה מותר מדין "מוללו ומריח בו".
 35שו"ת שערי דעה להר' חיים יהודה ליב ליטווין ) ,(1902 – 1840שער החיים סי' קצד.
במהדורה אשר בדפוס ישנה שני חלקים בספר אחד ,שער החיים ושער יהודה – התשובה השייך
לעניננו נמצאת בשער החיים .הוא כתב שם בענין הדיבור בטלפון ש"אחרי התבוננות קצת לא
מצאתי שום איסור בזה" .אמנם בהמשך דבריו הוא כותב ש"הכלי הנ"ל עוד לא נתפשטה
במחוז זה ...ומוכרחים אנו להניח קצת מקום להבאים אחרינו" – ולכן ברור שדעתו כאן לא
מבוסס על הבנה אישית בפעולת המכונה החדשה ,ולמעשה הוא דן רק בענין איסור השמעת
קול ועשיית כלי שיר ,ולא עוסק באופן ספציפי בענין החשמל עצמו.

בענין "הולדת" כח חשמלי בשבת
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מה אעשה שכבר הורה זקן והוא הגאון מוהר"י שמעלקיש
36
ז"ל...
לכן ,למעשה ,בדעת הרב אויערבך ,יש פה שתי טעמים לאסור השימוש
בחשמל אע"פ שאין בו איסור מוליד פורמלי 37.הא' הוא סיבה פרקטי :מאחר
שיש מכונות ודרכי שימוש בחשמל שעלולים לבוא לידי איסור דאורייתא ממש,
יש לנו לגדור גדר בענין החשמל כדי שלא יכשלו רבים בענין זה .יחד עם זאת,
יש גם בגישה זאת גמישות למצבים שונים של רפואה ובטחון העולים בתמידות
אשר אפשר להקל בהם משום שעת הדחק .יסודו של הסיבה הב' של הרב
אויערבך הוא בתהליך ההלכה ומסורה .בסופו של דבר ,ההלכה הוא מסגרת
משפטי שיש לו פרוטוקולים ומתודולוגיות ספציפיים ,ועלינו לשקול "מה
שהעינים רואות" נגד התקדים של אלו שעמדו לפנינו ,שהרי ההלכה לא נקבע
במהפכה או בחלל ריק ,אלא הוא בנוי בעדינות ובהתמסרות רבה .כמובן ,ענין
זה היה אחד משדות הקרב במאבק בין תנועות ה"ריפורם" ו"קונסרבטיבי" לבין
האורטודוקסיה במאה ה ,20-ולכן אופי תהליך ההלכה וגם ההשפעה החברתי
38
והקהילתי הם חלק מהדיון המלא בפסק ההלכה בנוגע לחשמל.

 36מנחת שלמה ס' ט ענף ג' אות ז'.
 37אפילו לדעת הסוברים היום שאיסור חשמל הוא משום מלאכת מוליד ,הרב בריוד סיפר לי
אישית שלדעתו פסק זה הוא פשרה בין כל השיטות בענין זה ,ולא איסור ממש של מוליד –
שהרי שיטת הבית יצחק כבר נדחה ,כמו שראינו .כמובן ,הפסק המקובל הזה גם מהווה גדר
הלכתי להגנת קדושת השבת בזמנינו.
 38ובמיוחד לאור השגת ידו של החשמל בכל עניני חיינו ,שלאחרונה הרבה חוקרים כותבים על
השפעתה הפסיכולוגי ,המשפחתי והחברתי השלילי של פלישת הטכנולוגיה לתוך חיינו ,מודגש
הצורך והתועלת של הניתוק החשמלי של שבת.

  ● 

 
 
 
איתא בשו"ע )או"ח ס' שלו סע' ג( בשם הסמ"ג ,סמ"ק וספר התרומה,
וז"ל" :האוכלים בגינות אסורים ליטול ידיהם על העשבים שמשקים אותם אע"פ
שאינם מכונים ,פסיק רישיה הוא ".מקור איסור זה הוא במס' מ"ק )ב (:דנחלקו
רבה ורב יוסף משום איזו מלאכה יתחייב המשקה זרעים .רבה סבר שחייב משום
חורש ורב יוסף סבר שחייב משום זורע .סברת רבה היא דדרכו של חורש לרפויי
ארעא ומשקים מרפים הארץ ,וסברת רב יוסף היא דדרכו של זורע להצמיח זרעים
ומשקים מצמיחים הזרעים .הקשה שם אביי למה לא יתחייב משום שניהם ,וכן
מסקנתו ,וכן פסק ההגהות מימוני )הל' שבת פ"ז אות ב( וכך כתב המ"ב )שם
סקכ"ו( .עכ"פ אסור מדאורייתא להשקות זרעים .לכן הראשונים אסרו ליטול ידים
על עשבים ,ואע"פ שהוא דבר שאינו מתכוין דהא כוונתו רק ליטול ידיו ולא
להשקות את הזרעים ואנו פוסקים כר' שמעון דדבר שאינו מתכוון מותר ,מ"מ זה
פסיק רישיה דברור שהמים יפלו על הזרעים ,ואיתא במס' שבת )קג .ועוד( ובכמה
דוכתי דמודה ר' שמעון בפסיק רישיה ולא ימות.
כל זה מיירי כשנוטל ידיו בשדה שלו .אבל יש לדון בדין השקאת עשבים
בשדה שאינה שלו .איתא במס' שבת )שם(" :ת"ר התולש עולשין והמזרד זרדים
אם לאכילה כגרוגרת אם לבהמה כמלא פי הגדי ...אם לייפות את הקרקע כל
שהן ".והקשה הגמ' דכולם מייפים את הקרקע ולמה אין מתחייבים בכולם בכל
שהו .אביי תירץ דמותר משום דהוי דבר שאינו מתכוין ואע"פ דהוי פסיק רישיה
שאני הכא דקעביד בשדה דחבריה .תוס' שם )ד"ה לא צריכא( הביאו שיטת הערוך
דמותר לגמרי בארעא דחבריה משום דהוא פסיק רישיה דלא ניחא ליה ופ"ר דלא
ניחא ליה מותר .אבל תוס' חלקו עליו וכתבו דפ"ר דלא ניחא ליה פטור אבל אסור
מדרבנן ,וכוונת הגמ' דאינו מחייב חטאת ,אך מ"מ איסורא איכא.
ועיין בקובץ שיעורים )כתובות ס' יח( שביאר דסברת הערוך היא דהטעם
דמודה ר"ש בפ"ר הוא משום דא"א לומר דאינו מכוין לדבר שודאי יקרה .אבל אם
לא ניחא ליה אנו יודעים שאין לו כוונה לפעולה האסורה .משא"כ שיטת התוס'
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

בדין השקאת עשבים בשבת ובחומרת הרמ"א לאסור אכילה בגינות
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שהיא דמודה ר"ש בפ"ר מפני שבפ"ר א"א להפריד בין הפעולה שעושה לבין
הפעולה האסורה ולכן הפעולה האסורה נחשבת הפעולה שלו אע"פ שלא כיוון.
ולפ"ז לא שנא דלא ניחא ליה דמ"מ הפעולה נחשבת הפעולה שלו.
שני דעות הנ"ל הובאו במ"ב )שם סקכ"ז( לגבי נטילת ידים בגינה ,וז"ל:
"ואם אוכל בגינה שאינה שלו ולא של אדם האוהבו יש מתירין דסבירא להו כיון
דפ"ר דלא ניחא לה הוא שרי אף לכתחילה" ]דהיינו שיטת הערוך[ "והרבה
פוסקים אוסרין גם בפ"ר דלא ניחא לה לכתחילה" ]דהיינו שיטת התוס'[ .הכרעת
המחבר )ס' שכ סע' יח( לפי הבנת הביאור הלכה )שם ד"ה טוב להנהיגם( היא
כדעת התוס'.

 
השו"ע הוסיף דהאיסור הנ"ל נוגע רק למשקים המצמיחין אבל לא למי
רגלים או שאר משקים העזים שאינם מצמיחין .הקשה הביה"ל )ד"ה או( דאף
שיש היתר לגבי זורע ,מ"מ מדוע לא יתחייב משום חורש ,דההגהות מיימוני הנ"ל
פסק כאביי דמשקה חייב גם משום חורש ,ואפילו משקים שאינם מזריעים עכ"פ
מרפים את הקרקע .ונראה לומר דהמחבר נקט כשיטת הרמב"ם )פ"ח ה"ב(
דמשמע שפסק כרב יוסף דמשקה זרעים חייב רק משום זורע .מ"מ נראה דהביה"ל
לא סבר כן דהוא הניח את דברי המחבר בצ"ע.
שו"ר ס' חוט שני )פרק י' סק"ד( שהביא תירוץ מהגהות חת"ס על המ"א
)שם סק"ז( ,וז"ל" :כיון שאחר שיבשו המי רגלים או היין שוב לא הוי ריפוי ארעא
ובשעה שהמשקה טופח קשה לזרעים ואינו מצמיח א"כ ליכא משום חורש ".ביאר
הגר"נ קרליץ דהחיוב במלאכת חורש הוא בריפוי המועיל לזריעה ,ובחורש בכלי
וכדו' התועלת נשארת להרבה זמן .משא"כ במשקה מים דאמנם יש ריפוי המועיל
מ"מ הקרקע נשאר רך רק בזמן שהיא לחה .אבל במי רגלים כל זמן שהקרקע לחה
אי אפשר לזרוע שם ואינם מועילים לזריעה ואחר שהקרקע כבר יבש ג"כ אין
מועילים לזריעה .לכן אין כאן ריפוי המועיל לזריעה ,ולכן אין חיוב משום חורש.
]סיים הגר"נ קרליץ דלפ"ז מותר להשקות מים במקום שאין אפשרות של זריעה
דהא אין תועלת לזריעה .מ"מ כתב שם דאם הקרקע עומדת לזריעה יש בזה איסור,
ע"ש[.
עוד הקשה הביה"ל )שם( וז"ל" :דבספר תפארת ישראל כתב דבחכמת
אקאנאמיע ]בילק"י )ס' שלו סק"ט( איתא הלשון אגרונומיה[ אמרו שמי רגלים הם
טובים מאד לזבל הקרקע אם כן מזבל תולדת חורש הוא ".עכ"פ סיים הביה"ל
דלא נהגו העולם ליזהר בזה כלל .ובס' ל"ט מלאכות )עמ'  (268התיר למעשה,
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ולפחות במקום צורך .ובס' הלכות שבת השייכות לבית )עמ'  (236התיר לגמרי.
מ"מ שמענו מהגר"צ סבלפסקי דלפי שאין אנו בקיאין באיזו משקים קשים
לזריעה יש להחמיר בכל גווני חוץ ממי רגלים.

 
משום כל הנ"ל כתב הרמ"א בשם ס' התרומה ,וז"ל" :ולכן טוב להחמיר
שלא לאכול בגינות אם ישתמש שם עם מים דבקושי יש ליזהר שלא יפלו שם
מים ".לכאורה חשש הרמ"א דקרוב לודאי שמי שאוכל בגינה יבוא לידי פ"ר
דהשקאת זרעים ולכן כתב להחמיר לא לאכול שם .וכן הורה בשש"כ )פרק כו ,סע'
ה ,מהדורא שלישית( ובס' ל"ט מלאכות )עמ'  (268חוץ מאכילה בסוכה ,דלא
מסתבר לבטל אכילה בסוכה משום חומרת הרמ"א ,ואז מותר ויזהר שלא ישפוך
מים .ולפי דברי הרמ"א קשה איך נוהגים לערוך סעודות וקידושים בגינות.
איתא בס' הלכות שבת השייכות לבית )עמ'  244הע'  (51בשם הגר"ש
פעלדער דיש לדייק בלשון המ"ב דחומרת הרמ"א היא רק בגינה שלו ולא של
חבירו .שכתב המ"ב )סק"ל( בשם הט"ז דבגינה שיש בה יותר משבעים אמה
דהויא כרמלית ולא מהני בה שום היקף בלאו הכי צריך ליזהר ]ר"ל בלאו חומרת
הרמ"א יזהר מלאכל שם[ דהא אסור בטלטול ד' אמות ,ולפ"ז אפילו בגינת חבירו
יש ליזהר ,עכ"ל .משמע דאי לאו איסור טלטול היה מותר לאכול בגינת חבירו אף
שיש לחוש שיפלו שם מים .ונראה שהרמ"א כתב לחוש רק במקום פ"ר דניחא
ליה משום דהוי חשש דאורייתא ,אבל בגינת חבירו דהוי פ"ר דלא ניחא ליה
דאיתא במס' שבת הנ"ל )קג (.דהוא איסור דרבנן או אפי' מותר ,אין להחמיר.
]ואף דאיתא במ"ב הנ"ל דבשדה של אדם שהוא אוהב מקרי ניחא ליה ,ויש מקום
לאסור בקידושים דהא בדרך כלל אולכים בגינות של חברים ,מ"מ נראה דלרוב
בנ"א לא איכפת להם אם ישפוך שם מים [.לכן מותר לאכול בסעודות ובקידושים
הנערכים בגינות של אחרים .ברם השש"כ )שם ,הע' יט( אסר אפילו בגינה שאינה
שלו ,ומקורו הוא במ"ב )סקכ"ז( שהביא המחלוקת בין תוס' לערוך ונטה להחמיר.
אולם דבר המ"ב שם בדינו של השו"ע שאסור לשפוך ממש על הקרקע ,ושם
באמת אסור לפי שיטת התוס' ,אבל לא דבר שם בחומרת הרמ"א ,ולכן צ"ע בדברי
השש"כ.

 
עכ"פ ,יש לעיין אם יש היתר לבעלי הגינות עצמם לאכול בגינות שלהם.
איתא בשלחן שלמה )ס' שלו סק"ו( דכתב המהר"ל בחידושיו למס' שבת )עג(:
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דפ"ר הנעשה לאחר זמן מותר לר' שמעון ולכן מותר ליטול ידים בגינה .והסביר
הרב אסף בדנרש דשיטה זו ניחא לפי ביאור הקובץ שיעורים הנ"ל בדעת הערוך
דפ"ר אסור לפי שא"א לומר שאינו מכוון אם ברור דבודאי תקרה הפעולה
האסורה .אבל כאן אפשר לומר דאין לו כוונה דהרי הוא אינו רואה את התוצאה
של הפעולה ולכן אין מוכרחים לומר שהוא מתכוון ,ורק כשהתוצאה מיידית א"א
לטעון שהוא לא כיון לתוצאה האסורה .ברם שמענו מהגר"מ ווליג שאדרבה קשה
לומר שהוא לא מתכוון לזריעה שהרי כל אחד ,אף שהוא אינו חקלאי ,יודע מה
יקרה כששופכים מים על הקרקע .לכן אמר הרמ"ו שיש לומר שסברת המהר"ל
כצד השני הנ"ל וכשהתוצאה נעשית לאחר זמן א"א לחשב אותה כחדא מעשה.
עכ"פ יש כמה קושיות על חידושו של המהר"ל .אחד ציין הרמ"ו שהנחתו של
המהר"ל היא שמלאכת זורע נעשית לאחר זמן אבל זה לא פשוט כי יש סוברים
שהמלאכה היא הכניסה לעפר וזה נעשית מיד] .עיין ברש"ש על המש' עג .ובמנ"ח
ואגלי לט במלאכת זורע ואכמ"ל [.וגם המהר"ל רק דן שם במלאכת זורע אבל
במ"ב הנ"ל מובא שהמשקה זרעים חייב גם משום חורש; ומלאכת חורש ,דהיינו
ריפויי הקרקע ,בודאי נעשית מיד .לכן אע"פ שהגרשז"א נקט חידושו של המהר"ל
כצד לקולא להתיר לפתוח חלון אע"פ שהשמש משבח הצמחים או שנכנס אויר
והמנורה דולקת יפה ,שיטתו לא פשוטה וכמובן השו"ע הנ"ל לא סבר הכי ולכן
אין לסמוך על זה למעשה.
שמענו סברא טובה להקל מהרב אליאב סילברמן) ,בעל ס' משיב נפש
ושו"מ במכון גרוס בירושלים עיה"ק ת"ו( .שנראה דהסכמת הפוסקים הוא
דפירוש לא ניחא ליה הוא אפילו לא איכפת ליה גרידא ,ואינו צריך שיהיה קשה לו
בדוקא ,כדאיתא בפירוש בביה"ל )ס' שכ ד"ה דלא ניחא ליה( .לפ"ז טען הרב
סילברמן שבזה"ז להרבה אנשים לא איכפת להם אם ישפוך מים בגינה בשבת,
שיש להם מערכת קבועה להשקות את הגינה ואין משנים את תכנית ההשקאה על
חשבון מה שנשפך בשבת .לכן אולי בזה"ז המציאות היא שזה פ"ר דלא ניחא
ליה .וכאשר הצענו סברא זו לפני הגר"א נבנצל שליט"א הוא הסכים לדברינו.
וכמובן במי שניחא ליה שישפוך מים בגינה בשבת הדרא חומרת הרמ"א למקומה.
המקור של חומרת הרמ"א הוא בס' התרומה וז"ל בס' רלה" :שבקושי
יש לאכול בשבת במקום שיש זרעים שאי אפשר שלא יביאו לשם מים לרחוץ ידים
או לשתות או לרחוץ כלים ושופכין מים על העשבים במזיד בשעת רחיצת ידיו
ובשעה שרוצה לשתות וצומחין העשבים ".בס' הלכות שבת השייכות לבית )עמ'
 (245דייק דכל האיסור משום שבכוונה ישפוך מים לאיזהו טעם ,דאי בלי כוונה
כלל בודאי אין להחמיר דהרי הוא מתעסק בעלמא .ולכן טען שם דאחד מן
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החששות הוא שיביאו מים לרחוץ הכלים ,ואין זה מצוי האידנא דשוטפים הכלים
בבית ולא בגינה ,וכ"ש בקידושים שלנו שמתשמשים בכוסות חד פעמיות .מצד
שני חשבנו שאולי החשש הוא דכששותים בחוץ ביום חול מי שגומר לשתות
שופך השיריים על הקרקע ואולי ישכח ויעשה כן בשבת .מ"מ שמענו מהגר"א
נבנצל דעיקר החשש הוא בנטילת ידים ולכן הסכים לחלק ולאסור בסעודה
דנוטלים שם ידים ולהתיר בקידוש דאוכלים שם רק מיני מזונות.
כל הדיון הנ"ל הוא באוכל על העשבים ממש .אבל נ"ל שמותר לגמרי
לאכול על מרפסת או קרקע מרוצפת אף אם מים שנשפכו בדואי יזחלו לגינה.
חדא ,דאף אם הוא ישפוך בכוונה הרי זה רק גרמא דמשקה זרעים ,דהיינו שאינו
משקה את הגינה אלא ע"י שיזחל ע"ג דבר אחר ,ואיתא במס' שבת )קכ" :(:לא
תעשה כל מלאכה – עשייה הוא דאסור ,גרמא שרי] ".אפשר דזה אינו נחשב גרמא
לפי הגדרת מרן הגרי"ד שנמצאת בס' נפש הרב עמ' קסט ,אבל לפי הביאור
המקובל בפוסקים כן הוי גרמא ואכמ"ל [.ואף דגרמא בשבת עכ"פ אסורה מדרבנן
שלא במקום פסידא כדאיתא במרדכי )שבת שצט( ,הלוא ראינו דחומרת הרמ"א
שייכת רק במקום שיש לחוש לאיסור דאורייתא ,ולכן אין להחמיר במקום שיש
לחוש לאיסור ע"י גרמא בלבד.
יתירה מזו ,איתא בס' הלכות שבת של הגר"ש איידר )מלאכת זורע ,הע'
לו( בשם הגרמ"פ דמותר לשפוך מים ,אפילו בכוונה ,על קרקע מרוצף אף שיזחל
אח"כ על העשבים ,דכשאינו מכווין ,גרמא מותר .ואיתא בשש"כ )פי"ב ,הע' נג(
בשם הגרשז"א בפירוש דהיינו אף במקום פ"ר .ואח"כ שמעתי מהרמ"ו שסברא זו
מפורשת בשלטי גיבורים )מה .בדפי הרי"ף אות ב( ,וז"ל" :כשאינו מכוין לכך
אע"פ דהוי פסיק רישיה שרי ע"י גרם ".לפ"ז כתב הרי"צ רימון בס' צבא כהלכה
)עמ'  (28דחייל הנמצא בשדה שצריך ליטול ידיו בשבת יטול על גבי דבר אחר
כגון טנק או רכב ואף שיזובו אח"כ על העשבים מותר .ונראה לבאר ע"פ דברי
האבני נזר )או"ח ס' קצד,ב( וז"ל" :פסיק רישיה לא מהני לחשוב גרמא כמעשה".
לפי ביאור הקובץ שיעורים הנ"ל בשיטת התוס' ניתן לבאר דאף דבפ"ר א"א
להפריד בין פעולותיו ,אפשר דכשהפעולה נעשית ע"י גרמא ,דהיינו שהפעולה
האסורה נעשית לאחר זמן או ע"י כח אחר ,אפשר להפריד בין פעולותיו .וגם לפי
דבריו בשיטת הערוך אולי אפשר לבאר כמו שביאר הר"א בדנרש את דברי
המהר"ל הנ"ל דהיינו כשהפעולה האסורה נעשית ע"י גרמא ניתן לומר שבאמת
הוא אינו מכווין לה .ואם מותר לשפוך בכוונה על קרקע מרוצפת ,כ"ש דמותר
לאכול ולערוך קידושים וסעודות שם.

 

 
בעירובין מו .קבע ר' יהושע בן לוי שהל' כדברי המיקל בעירובין ,ואפ'
ביחיד במקום רבים .הכלל הזה אינו מקובל לדברי הכל .עי' ברמב"ן שם שהוכיח
שנחלקו בו האמוראים 1.אמנם ,לפי הריטב"א )ערובין מז :ד"ה ושמעינן( אין חולק
על הכלל ,אלא שהכלל נאמר רק על הרוב ואין למדים מן הכללות ,ובמקום שנאמר
בפירוש הלכה כהמחמיר שם אין הלכה כהכלל 2.להלכה הרי"ף והגאונים לית להו
האי כללא ,אבל הרמב"ן עצמו סובר שקי"ל כריב"ל שהל' כדברי המיקל ,ושכן
סוברים הצרפתים 3והראב"ד 4.נראה שלפי רוב הראשונים קי"ל שהל' כדברי המיקל
בעירובין.
חוץ ממה שפוסקים להקל לגבי מח' בהל' עירובין ג"כ מקילין בתחומין
אחרים בדיני עירובין ,וכמו דאמרינן "כל בעירובין להקל ",וכגון לגבי דבר שיש לו
מתירין ,וכל שבזה אחר זה בב"א אינו .וכן אמרינן בדף פ" .כל שיש לך להקל
5
בעירובין הקל".
במאמר זה ננסה להגדיר כללים אלו .גם נעיין קצת בכללים מקבילים ,כגון
הא דקי"ל שהל' כדברי המיקל באבל ,שהרי כתב הנצי"ב בהעמק שאלה פרשת חיי
שרה ס"ס ט"ו שמסתבר שיש לדמות הכללים של הל' כדברי המיקל באבל ובעירוב
]כגון שלא נאמר הכלל הזה לגבי מח' אמוראים[ ד"עירוב ואבלות חד ביקתא
נינהו ".אבל נראה שהדמיון אינו כ"כ פשוט .וכן נבדוק אם יש דמיון בין "בעירובין
שומעין להקל" ל"בכתמים שומעין להקל ",שעל שניהם איתא בגמ' "שלא אמרו
חכמים את הדבר להחמיר ,אלא להקל".
תוכן :א .הל' כדברי המיקל בדיני תחומין ועיקר הטעם למה מקילין כ"כ בעירובין;
ב .אפ' ביחיד כנגד רבים וגדר אחרי רבים להטות; ג .בתרתי דסתרי  -מח' ראשונים
ואחרונים אם הוא הכרעה או הנהגה; ד .במחיצות; ה .בספק בגמ'; ו .במח'
אמוראים; ז .כשהוא כנגד כלל אחר של פסיקה; ח .במח' הפוסקים; ט .על מי
אמרינן הל' כדברי המיקל; י .ספק במציאות; יא .כשיש קולא וחומרא לכל צד;
יב .ספק הינוח; יג .כל בעירובין להקל; יד .מקומות אחרים שמצאנו קולא בעירובין
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יש לעיין מהו הטעם של הלכה כדברי המיקל בעירוב ,ומ"ש משאר מילי
דרבנן שאין אנו מקילים ביחיד כנגד רבים .מבואר בהגמ' מו .שאומרים הל' כדברי
המיקל בעירוב אף בדיני תחומין .ולכאו' זהו דוקא למ"ד תחומין דרבנן .ומ"מ אף
שהוא מדרבנן יש כאן חידוש שהרי מצאנו שמחמירים בעירובי תחומין יותר
מבעירובי חצירות ,כמבואר בשבת לד .שאין מערבין עירובי תחומין בביה"ש אע"פ
שמערבין עירובי חצירות בביה"ש .וכתב רש"י שזה אף למ"ד תחומין דרבנן,
"דאסמכוה רבנן תחומין אקראי ...כדאמרינן בעירובין )נא ,א( ילפינן מקום ממקום
ומקום מניסה כו' 6".ולכן תי' ר' פפא בדף מו :שיש צורך לר' יהושע בן לוי למימר
שהלכה כר' יוחנן ,ואף על גב דאמר הלכה כדברי המיקל בעירוב ,ד"סלקא דעתך
7
אמינא הני מילי בעירובי חצירות ,אבל בעירובי תחומין אימא לא ,צריכא".
ויש לחקור אמאי מקילין גם בתחומין אם הם חמירי טפי ,ומ"ש משאר
מילי דרבנן שאין אנו מקילים ביחיד כנגד רבים ,ובפרט להראשונים )הרי"ף
והרמב"ם( שסוברים שיש איסור תחומין מה"ת בי"ב מיל צ"ע אמאי מקילין ביחיד
כנגד רבים.
שמא יש ליישב ע"פ הגמ' דף לו .שאע"פ שר' יוסי מחמיר בספק טבילה
ואף בטומאה קלה דדבריהם ,מ"מ הוא מיקל בספק עירוב תחומין משום שאין לו
עיקר מה"ת .והרשב"א הקשה מכאן להראשונים שסוברים שיש איסור תחומין
מה"ת בי"ב מיל .ותי' בשם הראב"ד "דהני טומאות דקא חשיב הכא ...משום
טומאה דאורייתא גזרו עלייהו ...והילכך כשל תורה הן והלך בהן ר' יוסי לחומרין
כשל תורה ,אבל תחומי אלפים אמה לא גזרו עליהן משום לתא דתחומין דשנים
עשר מיל דרחוקין הן זה מזה מאוד אלא דרבנן הן לגמרי דאסמכינהו אתחומי ערי
מקלט לערי הלוים ואסמכינהו אגזירה שוה כדאי' לקמן בפרק מי שהוציאוהו
והילכך דרבנן גרידתא הוא ולקולא ".והיינו שאף אם שייך תחומין דאו' של י"ב מיל
אין התקנה דרבנן של איסור תחומין של אלפיים אמה הרחבה של האיסור דאו',
8
אלא הוא ענין אחר לגמרי.
והוסיף הרשב"א לתרץ שאפ' אם תחומין של י"ב מין הם דאו' יש לנו
להקל בתחומין דרבנן של אלפיים אמה דע"י זה שמקילין "א"א לבוא לידי איסורא
דאורייתא ...דתחומי שנים עשר מיל אינן ניתרין לעולם ע"י עירוב וא"א ליגע בהן
מחמת קולת הספק הזה ".כלומר ,לא שייך לבוא להקל באיסור תחומין דאו' ע"י
שמקילין בתחומין דרבנן ,וכעי"ז ברש"י שם.
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ושמא זהו ג"כ הטעם שאנו יכולים לומר הל' כדברי המיקל בעירוב ,ואף
בעירובי תחומין ,משום שאין להאיסור עיקר מה"ת ,ועוד שלא שייך לבוא לידי
איסור תורה ע"י זה שמקילין ,ואף שמחמירין יותר בעירובי תחומין יותר מעירובי
חצירות משום דאסמכוה רבנן תחומין אקראי.
ויש להוסיף שעיקר הטעם שאנו מקילין כ"כ בעירובין ואף בתחומין הוא
כמו שמבואר במתני' בדף נח" :ואפילו עבד אפילו שפחה נאמנין לומר עד כאן תחום
שבת .שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר ,אלא להקל ".וביאר בגמ' נט" .והתניא:
לא אמרו חכמים את הדבר להקל ,אלא להחמיר! אמר רבינא :לא להקל על דברי
תורה אלא להחמיר על דברי תורה ,ותחומין דרבנן ".וזהו כעין מאי דאמרינן בנדה
נח :אחר שהקיל ר"ע טפי בכתם "ראה תלמידיו מסתכלין זה בזה ,אמר להם :מה
הדבר קשה בעיניכם? שלא אמרו חכמים הדבר להחמיר ".ובגמ' שם נט .מפרש:
"אמר רבינא :לא להקל על דברי תורה אלא להחמיר על דברי תורה ,וכתמים עצמן
דרבנן ".ופרש"י" :האי דגזור רבנן בכתמים להחמיר על ד"ת שלא להקל בנדה
גמורה ומיהו כתמים עצמן דרבנן ואזלינן בהן לקולא ותלינן בכל מידי ".וכמו
שמקילין הרבה בכתמים ה"ה בתחומין וכ"ש בעירובי חצרות דהוי גזירה רחוקה
9
טפי.

 
ועי' בעירובין מו .תוד"ה דאמר שדייק "דאפילו הוי דאורייתא הלכה
כדברי המיקל ",וכ"כ תוס' לגבי הא דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל שאפ'
ביום ראשון של אבלות דהוי דאורייתא )לפי כמה ראשונים כמו בה"ג ,רי"ף,
ורמב"ם( דהלכה כדברי המיקל באבל .הרי מבואר שהיישום של הלכה כדברי
המיקל באבל ובעירובין אפ' ביחיד במקום רבים שייך אף במצב של דין דאו' .וצ"ע
דלכאו' הכלל של אחרי לרבים להטות הוא דאו' ,והאיך שייך להקל כנגד רבים.
וצ"ל שתוס' סוברים שהכלל של יחיד ורבים הל' כרבים אינו דאו' כשליכא
עמידה למנין 10,דלא כהחינוך )מצוה עח( ודרשות הר"ן 11והש"ך 12.וע"כ צ"ל
כמש"כ בתוס' ]שהכלל של יחיד ורבים הל' כרבים אינו דאו' כשליכא עמידה למנין[
להב"ח ולהט"ז יו"ד סי' רצ"ג לענין חדש שסומכין על דעת יחיד בשעת הדחק אפ'
באיסור דאו' ,דלהחינוך והר"ן קשה לסמוך על מיעוט באיסור דאו' ,דע"י זה יעברו
על אחרי רבים להטות ,וכמש"כ הש"ך 13.אבל לפי מש"כ בתוס' כאן שהל' כהמיקל
אף כשהרבים כנגדם ואפ' בספק דאו' ניחא שיטת הב"ח והט"ז 14.ועפ"ז יש לבאר
15
שיטת ר"ת והר"י בריש פ"ק דברכות.
אבל עי' ברא"ש מו"ק ג:ג שחולק על תוס' והוכיח שאבלות אף ביום
ראשון הוא דרבנן שהרי אמרו הל' כדברי המיקל באבל ומשמע שאפ' ביום ראשון.
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ועי' רמב"ן בתורת האדם )עמ' רז-ריג( שהאריך בזה וכתב דאפשר דלא אמרו הל'
כדברי המיקל אלא באבלות דרבנן ,או אפשר שאף בדאו' הקילו מפני שאין דעתו
של אדם אוננת מספק ולבו נמשך אחר השמחה ,עי"ש.

 
 
בפרק מי שהוציאוהו נחלקו ר' יוחנן בן נורי ורבנן אם צריך דעת כדי
לקנות שביתה ,לריב"נ לא צריך דעת ולכן ישן קונה שביתה וכן נכסי הפקר קונים
שביתה ואסור להוציאם מתחומם ,והחכמים סוברים שצריך דעת לקנות שביתה,
ולכן מי שישן בדרך ולא ידע שחשיכה אין לו אלא ד"א ונכסי הפקר אין קונין
שביתה והרי הן כרגלי כל אדם .ר' יהושע בן לוי פסק להקל בב' הנידונים ,דלענין
אדם הלכה כרבי יוחנן בן נורי דקני שביתה ,ולענין כלים הלכה כרבנן דלא קנו
שביתה והרי הן כרגלי כל אדם ,ואע"פ שזה דלא כמר ודלא כמר .ומשמע שהכלל
של הל' כדברי המיקל קובע שאנו מקילים אף בתרי קולי דסתרי אהדדי.
אבל עי' ברד"ה קמ"ל ותוד"ה קמ"ל שפירשו דלא הוי תרי קולי דסתרי
אהדדי ,דאף דקיימא לן כרבנן דאמרי אין חפצי הפקר קונין שביתה שצריך דעת,
מ"מ עדיין מסתבר לומר שישן גם קונה שביתה ,דהואיל וניעור קני ישן נמי קני,
ואע"פ שריב"נ לית ליה הך סברא ,מ"מ זה מסתבר .הרי מבואר שצריך סברא לחלק,
ולא אמרינן שהל' כדברי המיקל באופן דאיכא תרתי דסתרי .ולכן דוקא משום שיש
חילוק בין אדם לכלים ]דכיון דניעור קנה  -ישן נמי קנה[ שייך לומר שהל' כר' יוחנן
בן נורי לגבי אדם ]שמי שישן בדרך ולא ידע שחשיכה יש לו אלפים אמה לכל רוח[
שהוא קולא ,ולא לגבי כלים ]שנכסי הפקר אין קונים שביתה[ שעל הרוב הוי חומרא.
אבל הרמב"ן הקשה דא"כ ריב"ל הוא הכרעה שלישית ,דהא תרוייהו ס"ל
דלא אמרינן הואיל .ולרש"י ותוס' צ"ל שמכיון שיש סברא לחלק ,לא משנה שאין
תנא שסובר כן ,ובפרט כאן שליכא הכרח שחולקים בעצם על החילוק ,אלא
16
ששניהם סוברים שהדין קיים בשניהם.
מכח קושייתו ,הרמב"ן ביאר שהכלל של הל' כדברי המיקל בעירוב דומה
לב' שבילים ,כלומר שלא פוסקים באופן כללי אלא בכל מקרה ומקרה שבא לפנינו
אנו יכולים להקל ,ובלבד שלא יהיה סתירה בפסק א' .וז"ל" :ולי נראה דכי לא
עבדינן כתרתי בחד גברא וחד מקום אבל בתרי גברי עבדינן כדאמרינן בעלמא
)פסחים י' א'( בבאין לישאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו דברי הכל טהורין ,הילכך
בבא לישאל על אדם מורין לקולא כר' יוחנן בן נורי ובבאין לישאל על כלים לקולא
17
כרבנן".
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ונראה שחכמי ספרד הם לשיטתם בענין זה דהנה בדף עג .נחלקו התנאים
אם נשים או עבדים שאינן סומכין על שולחן בעליהן או רבן תמיד אבל אוכלין הם
על שלחנו בשכר מלאכה שעושין לו ,אם צריכים לערב כשאין עמהן דיורין אחרים
בחצר .לרבי יהודה בן בתירא נשים אין צריכות לערב אבל עבדים צריכים לערב,
ולרבי יהודה בן בבא ההפך .ועי' ברשב"א וריטב"א שפסקו הלכה כר' יהודה בן
בבא בין להקל ובין להחמיר ,ושניהם תמהו על הרמב"ם ]עירובין ד:ו[ שפסק כדברי
שניהם להקל כדברי המיקל בעירוב.
וי"ל שהרמב"ם סובר כרש"י ותוס' מו .שכששייך לחלק פוסקים להקל,
ולא איכפת לן במה דזה לא כשיטה א' 18.וכן יישב הרא"ש )ו:ט( את דברי
הרמב"ם 19.והרשב"א והריטב"א סוברים כהרמב"ן ,דלא שייך לפסוק דלא כחד,
וכמו שא"א לפסוק שישן קונה שביתה אבל נכסי הפקר אין קונים שביתה ,ואע"פ
שיש סברא לחלק ביניהם .וה"ה כאן ,דאע"פ שמסתבר לומר שגם עבד וגם אשה
אינם צריכים עירוב ,מכיון שזה דלא כמר ולא כמר ,א"א לומר הל' כדברי המיקל.
אלא שגם זה לא מסתבר ,שאע"פ שלהרמב"ן לא היה לנו לפסוק כהכרעה
שלישית כמו שפסק הרמב"ם ,גם לא היה לנו לפסוק כרבי יהודה בן בבא כמו
שפסקו הריטב"א ורשב"א .אלא היה לנו להקל בכל נידון שבא לפנינו ,ורק אם יש
בחצר אחד נשים ועבדים היה לנו להחמיר כרבי יהודה בן בבא .ועוד ,עי' בדברי
הרשב"א והריטב"א בדף מו .דלא נקטו כדעת הרמב"ן ,ופסקו כר' יוחנן בן נורי
לגבי ישן ,והקילו דלא כוותיה לגבי נכסי הפקר .וצ"ע דאדרבה ,בדף ע"ג ליכא דוחק
כלל לחלק ביניהם ,וקיל טפי מדף מו .שצריך לחדש מיגו כדי לחלק בין אדם ישן
וכלים .וע"כ צ"ל דכיון שרבי יהודה בן בבא ורבי יהודה בן בתירא אמרו שיטתם
בב"א ,א"א לחלק ביניהם ]אע"פ שאינו תלויים זב"ז[ ,משא"כ גבי ר' יוחנן בן נורי
שאמר את דבריו ]לגבי ישן ולגבי הפקר[ בב' מאמרים.
ונראה להוסיף שהאחרונים ג"כ חולקים באותה מח' שיש בין הרמב"ן
לרש"י ותוס' ]בלי להתיחס למח' הראשונים[ .בשו"ע תא:א קי"ל שנכסי הפקר אין
קונין שביתה ,ואע"פ שישן קונה שביתה ,דשאני ישן דהואיל ואם היה נעור היה
קונה ,ישן נמי קונה ,וכמש"כ רש"י ותוס' .ועי' בט"ז סק"א שלפעמים יש חומרא
במה דקי"ל שנכסי הפקר אין קונין שביתה ,כגון ששנים זכו בו בפעם א' וא' עירב
למזרח וכלה תחום שלו סמוך למקום החפץ והשני עירב למערב וג"כ כלה תחום
שלו סמוך למקום החפץ ,דבזה אמרינן שאין א' מהם יכול להוליכו ,רק למקום
שמותר לשניהם דהיינו באותו מקו' החפץ וסמוך לו קצת ותו לא .אבל להצד שנכסי
הפקר קונים שביתה יכול להוליך כל א' עד אלפים ממקום שכלה תחום של החפץ.
וכתב הט"ז שבכה"ג אמרינן שנכסי הפקר קנה שביתה מכיון שהוא קולא.
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אבל עי' בביה"ל שם שכתב בשם התו"ש ומאמר מרדכי ושארי האחרונים
שאם זכו בו שנים ואחד עירב למזרח ואחד עירב למערב "הרי הוא כרגלי שניהם
ואסור לזוז אותו ממקומו ,דלא כט"ז ".ולכאו' הט"ז סובר כהרמב"ן ולכן אם זה
קולא לומר שנכסי הפקר קונים שביתה ]כגון ששניהם זכו בב"א[ אמרינן שנכסי
הפקר קונים שביתה ,והביה"ל מחמיר כדעת רש"י ותוס'.
וצ"ע במאי פליגי הראשונים והאחרונים .ונראה שהביאור הוא שלפי רש"י
ותוס' יש הכרעה ע"י הל' כדברי המיקל בעירוב ,ולכן צריך להחמיר כשהקולא
גורמת חומרא .אבל לפי הרמב"ן והט"ז אין הכרעה כללי אלא דכל ספק שבא לפנינו
דנין בו להקל.
עוד מקום שלכאו' תוס' הם לשיטתם מופיע בדף סה :ד"ה איקלעו ,דעי'
במתני' פו .שנחלקו התנאים מה הדין במי שמניח ביתו והולך לשבות בעיר אחרת,
האם הוא אוסר את חצירו ]בישראל כשלא עירב ובגוי כשלא שיתף[ .לרבי מאיר,
אחד נכרי ואחד ישראל אוסר ,לרבי יהודה אינו אוסר ,ולרבי יוסי נכרי אוסר אבל
ישראל אינו אוסר ,שאין דרך ישראל לבא בשבת ,ולרבי שמעון "אפילו הניח ביתו
והלך לשבות אצל בתו באותה העיר  -אינו אוסר ,שכבר הסיע מלבו ".ולא ברור מה
סובר ר"ש לגבי גוי .ועי' בתוס' שפסקו כר"ש לגבי ישראל וכר' יהודה לגבי גוי,
דהיינו ששניהם להקל דקיימא לן כדברי המיקל בעירוב ,ואפ' אם ליכא שום תנא
20
שסובר כן ,ולכאו' זהו תוס' לשיטתם ,דלהרמב"ן א"א לפרש כן.
ועי ברא"ש ו:יג שהביא שיטת הר"מ דקי"ל דצדוקי הרי הוא כנכרי לענין
עירוב וביטול רשות ,שעובר אמילי דרבנן בפרהסיא כיון דת"ק סבירא ליה הכי,
ואע"פ דר"מ אליבא דר"ג סבירא ליה דאינו כנכרי" .ואע"ג דהלכה כדברי המיקל
בעירובין .הא לא חשיב קולא אי אמר צדוקי אין כנכרי דאיכא  דאי
כנכרי הוא אין מבטל רשות אבל שוכרין ממנו ,ואי לאו כנכרי הוא מבטל רשות ואין
שוכרין הימנו עכ"ל 21".ומבואר שלא ייתכן לומר שלגבי שכירת רשות הוא כנכרי
]להקל[ ולגבי ביטול הוא כישראל ]להקל[ .וזהו כמו רש"י ותוס' מו .שלא שייך תרי
קולי דסתרי אהדדי ,אבל להרמב"ן שם ייתכן לומר ששייך להקל לב' צדדין ובלבד
שלא יקל בב"א באופן שיש סתירה ,דומיא דשני שבילין.
ועי' לקמן לגבי  בעירובין שמקילין כהצד שנחשב  לקולא
]כגון ספק אם נתגלגל העירוב מחוץ לתחום[ ואף שיש בזה גם חומרא ]שאם
העירוב חל ,הוא אסור לצאת מן העיר לצד השני[ ,ולא אמרינן מאי חזית .אבל לענין
 לא שייך לומר כן לפי הרא"ש ]ורש"י ותוס'[ דהל' כדברי המיקל הוא 
ולא רק הנהגה .אבל להרמב"ן כמו שב עירוב תלינן לקולא במה שהוי קולא
בשבילו ה"ה ב מקילין במה שהוא עכשיו קולא בשבילו.
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ובענין תרתי דסתרי יש להוסיף שלפי כמה ראשונים ג"כ אמרינן 
 אף במקום תרתי דסתרי ]ועי' לקמן שבע"ה נפרש את הענין של כל
בעירובין להקל[ .כגון רש"י סד .שאמרינן ששכירו ולקיטו הוי כבעלים לענין דלא
צריך שכירות רשות מהנכרי שהוא בעל הבית ]דאמר שמואל אפ' שכירו ולקיטו
נותן עירובו ודיו[ אבל לא אמרינן ששו"ל הוו כבעלים כדי לאסור אם לא עירבו
ביניהם ,ולכאו' אף בב"א אמרינן שהוי כבעלים לענין שכירות רשות ולא הוי
כבעלים לענין עירובין ,ואף דהוי קצת תרתי דסתרי .הרי מבואר שמה שמקילין
בעירובין יותר משאר דיני דרבנן הוא אף במקום תרתי דסתרי ,וה"ה לגבי הל' כדברי
המיקל בעירוב לפי כמה ראשונים יכולים להקל דלא כמר ודלא כמר ,וכל זה משום
שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל )נח.(:
והנה יש להסתפק מה הדין כשהמח' נשנית במקום אחר ושם הוכרע
לאיסור ,האם עדיין שייך להקל בעירובין .ושמא יש להביא ראיה ממה שכתב
הרמב"ם בפ"א מהלכות אבל ה"ח" :בן תשעה חדשים שנולד מת ובן שמונה שמת
אפילו לאחר שלשים ,ומי שיצא מחותך או מרוסס אע"פ שכלו לו חדשיו הרי זה נפל
ואין מתאבלין עליהן ולא מתעסקין עמהם ".והשיג הראב"ד שקי"ל כרשב"ג .והוסיף
הלח"מ לתמוה ממה שכתב הר"מ בהלכות רוצח פ"ב שאם נולד פחות מתשעה
חדשים הרי הוא כנפל עד שישהא שלשים יום ,משמע שאפ' בן שמונה ששהה
שלשים יום נהרג עליו וכאן כתב דאפ' שהה שלשים אינו מתאבל עליו .וכתב הלח"מ
"ואפי' נאמר דכאן רבנו לענין אבילות אזיל לקולא טפי ופסק כרבנן דפליגי עליה
דרשב"ג בבן שמונה ששהה ל' דאית להו דהוי נפל וכדכתבו התוס' בפרק ר' אליעזר
דמילה דבהא נמי פליגי רבנן ארשב"ג מ"מ דבר תימה הוא לומר כן דיותר היה לו
להקל בספק נפשות גבי רוצח .
 ".הרי
סובר שמקילים בהל' אבל אע"פ שכבר הוכרע לאיסור במקום אחר .ושמא ה"ה
22
לענין עירובין.

 
נחלקו הראשונים אם אמרינן את הכלל של הלכה כדברי המיקל בעירובין
לגבי מח' במחיצות ,או רק בעירובין .הטעם לחלק מבואר ברשב"א דף יא .גבי
אמלתרא ]אי מהני ברחב מעשר[" :כיון דעיקר מחיצות דאורייתא אף ברביעית נמי
אזלינן לחומרא כשל תורה ".ולכאו' מבואר מזה דלא רק שלא אמרינן הל' כדברי
המיקל לגבי מחיצות ,אלא שגם לא אמרינן ספק דרבנן לקולא .ולכן פסק הרשב"א
23
לחומרא לגבי ספיקת הגמ' לגבי אמלתרא ברחבה מי'.
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אבל צ"ע דהרשב"א בדף ג .כתב "ולענין פירוש דאמלתרא כיון דדרבנן
היא קיימא לן כדברי המיקל דאמר פיסקי דארזא וכ"ש קיני ".וצ"ע דבדף ג .מיירי
באמלתרא ופסק להקל משום שהוי דרבנן ,ובדף יא .פסק להחמיר גבי אמלתרא ]אי
מהני ברחב מעשר[ משום שיש לו עיקר מן התורה.
וי"ל שעיקר הנידון בדף יא .אינו בגדר אמלתרא ,אלא בגדר פירצה ,דאם
פירצה יותר מי' הוי פירצה ולא פתח וממילא לא מהני אמלתרא ,ולכן עיקר הנידון
הוא על מחיצות ולא אמלתרא ,משא"כ בדף ג' שפשוט שהוי פתח ולא פירצה,
ועיקר הנידון הוא לגבי התיקון כל דהו ,באיזה מין נחשב אמלתרא ]האם פסקי
דארזא נחשבים היכר מספיק [.מ"מ אף בדף ג' לא הקיל משום שהל' כדברי המיקל
בעירוב ,שהוי מח' במחיצות ,אלא משום שספק דרבנן לקולא.
ולכאו' ע"כ צריך לחלק כן שהרי אע"פ שכתב הרשב"א לגבי מחיצות "כל
שיש לו עיקר מן התורה לא מקילינן בספקו ",איתא בגמ' גבי ספק אם יש עומד
מרובה על הפרוץ או לא שיכול להקל משום "ספק דבריהן להקל ".וע"כ צ"ל דהתם
כל הנידון הוא על התיקון ברוח רביעית ולכן מקילין בספיקתו דהתיקון על הרוח
רביעית לא נחשב דבר שעיקרו מה"ת.
חילוק זה ,בין עירובין למחיצות ,מבואר בירושלמי בפ"ק דעירובין .איתא
התם שריב"ל סובר הל' כדברי המיקל בעירובין ואפ' ביחיד כנגד רבים ,וכמש"כ
הבבלי ,אלא שמסיים התם" ,אמר ליה רב חייה בר אשי כגון ההיא דתנינן תמן וכן
גשרים המפולשין מטלטלין תחתיהן בשבת דברי רבי יודה וחכמים אוסרין ]כלומר
האם גם במח' זו אמרינן שהל' כר' יהודה שמותר לטלטל תחת הגשר[ אמר ליה 
".
אולם מדברי הר"ח מבואר שהלכה כדברי המיקל בעירובין ]ואפילו
בפלוגתא דאמוראי[ אפילו בפלוגתא דמחיצה דכתב )כה" (:וקי"ל כר' זירא דמיקל
בעירובין ",לגבי מקום שהוקף שלא לשם דירה שיש בו בית שלש סאין וקירו בו
בית סאה שקירויו מתירו.
מיהו כמה ראשונים חולקים על הר"ח בזה .הרשב"א עירובין )יא ,.פ :ד"ה
מאי( וריטב"א עירובין )פ ,:פט .ד"ה והא( פוסקים כהירושלמי שרק אמרינן האי
כללא גבי עירובין ולא לגבי מחיצות .ולכאו' כן מבואר בגמ' פא :דתנן התם ר'
יהודה אומר בד"א שאין מערבין אלא לדעתו ,בעירובי תחומין ,אבל בעירובי חצרות
מערבין אף שלא לדעתו שזכין לאדם שלא בפניו .ופסק שמואל התם כר' יהודה ולא
עוד אלא שכל מקום ששנה ר' יהודה בעירובין הל' כמותו .והקשה הגמ' אפ' במבוי
שניטלו קורותיו או לחייו דאמר ר' יהודה שמותרים לאותו שבת ודחה הגמ' שהל'
כר' יהודה רק בעירובין ולא במחיצות.
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אבל הר"ח לעיל ,והמרדכי ]דף יג ,רמז תפב ,בשם הר"מ ,[24וההגה' מיי'
]בהלכות שבת פרק טז הלכה ז ,בדעת הרמב"ם[ סוברים שאפ' במחיצות אמרינן
הל' כדברי המיקל בעירובין .וצ"ע מהגמ' בדף פא .:וי"ל שהתם אינו ענין של קולא
וחומרא אלא כלל בהל' – שהל' כר' יהודה בעירובין ,ולכן א"א להוכיח מהתם
להכלל של הל' כדברי המיקל .א"נ י"ל ,וכ"כ המרדכי ,שמכיון שקי"ל כריב"ל שהל'
כדברי המיקל בעירובין ולא כשמואל שסובר הל' כר"י בעירובין ]וע"כ לית ליה
לשמואל הכלל של הל' כדברי המיקל ,וכמש"כ הרמב"ן ,דאי אית ליה הכלל של
הל' כדברי המיקל לא צריך להכלל של הל' כר"י[ ,ומכיון שריב"ל לא חילק בין
עירובין למחיצות ,גם אנחנו לא נחלק.
כמה פוסקים מקילים כשיטת הר"ח לגבי הל' כדברי המיקל לענין מחיצות.

25

כבר ראינו שלגבי מח' בכשרות העירוב אמרינן הל' כדברי המיקל אבל לגבי
מח' במחיצות נחלקו הראשונים אם אמרינן הל' כדברי המיקל .והנה יש לדון מה הדין
במח' שאינו בעירוב וגם אינו במחיצות .ונראה שנחלקו בזה הראשונים ,דעי' בחידושי
הרשב"א פח :לגבי האיסור דרבנן לשפוך מים בחצר אטו שפיכת מים ברה"ר:
ולענין פסק הלכה יש מי שפוסק הלכה כר' אליעזר בן יעקב ]במש'
פח [.משום דקיי"ל משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ...ועוד
דקיי"ל הלכה כדברי המיקל בעירוב ,וה"מ דחצרות הויא ואזלינן
בהו לקולא כדברי המיקל ,וכן פסקו רבותינו בעלי התוס' ז"ל.
ויש מי שאומר דלית הלכתא כוותיה והא דאמרינן משנת ר'
אליעזר בן יעקב קב ונקי לאו כללא הוא ...ואי משום דקיי"ל
הלכתא כדברי המיקל בעירוב וה"מ בחצרות נינהו ,שאני הכא
דאיסורא דאסרי רבנן הכא משום גזירת רה"ר הוא הלכך לא דמיא
לעירובי חצרות דרשויות דרבנן נינהו ולא אתי למיטעי באיסורא
דאורייתא כלל ,וכן כתב הראב"ד ז"ל וכן פסק הרמב"ם ז"ל,
ומסתברא כפסקא קמא...
כאן מבואר שנחלקו הראשונים אם אמרינן הל' כדברי המיקל בעירוב לגבי
האיסור דרבנן לשפוך מים בחצר אטו שפיכת מים ברה"ר .לפי הדעה השניה ,הכלל
של הל' כדברי המיקל בעירוב לא שייך כאן ,דלא אמרינן האי כללא אלא בדין
הקשור להל' עירובין ,והגזרה הזאת לא שייכת כלל להל' עירובין אלא הוא גזרה
אטו הוצאה .וכמו שלא אומרים הל' כדברי המיקל גבי מחיצות ה"ה הכא .אבל
הדעה הראשונה גם כאן אומרים הל' כדברי המיקל .ואע"פ שאף במחיצות דרבנן
לא אמרינן כן ,שמא צ"ל דוקא במחיצות לא אמרינן כן ,דיש למחיצות עיקר מן
26
התורה ,משא"כ הך גזירה שלית ליה עיקר מן התורה אמרינן הל' כדברי המיקל.
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הגמ' משתמשת בהכלל של הל' כדברי המיקל בעירובין לגבי פלוגתא,
ויש לבאר מה הדין בספיקא דדינא .ונראה שיש ג' דעות בראשונים לגבי קושיא זו.
יש שלא מחלקים וסוברים שכמו שמקילים במח' כן מקילים בספק .ויש שמחמירים
בכה"ג ולא אומרים הל' כדברי המיקל אפ' אם בעלמא אמרינן כן .ויש אומרים
הפוך ,שאפ' אם בעלמא לא אמרינן שהל' כדברי המיקל בעירוב ]כגון המהר"ם
שסובר שלא אמרינן כן לגבי מח' אמוראים[ בספיקא דדינא אפשר להקל משום הל'
כדברי המיקל.
כפסק הר"ח לעיל כן פסק גם הרמב"ם בהלכות שבת פרק טז הלכה ז:
"מקום שהוקף שלא לשם דירה שיש בו בית שלש סאין וקירו בו בית סאה קירויו
מתירו שפי תקרה יורד וסותם ".אלא שמדברי הרמב"ם ליכא כ"כ ראיה דשמא פסק
לקולא משום שספיקא דרבנן לקולא ,דהאיסור טלטול בקרפף אינו אלא מדרבנן.
אולם כתב ההגהות מיימוניות שם שהר"מ הבין שהרמב"ם פסק להקל משום דסובר
כהר"ח וז"ל" :וכתב מהר"ם וז"ל מדבריו למדתי דס"ל הלכה כדברי המיקל
בעירובין ואפילו בפלוגתא דאמוראי אפילו בפלוגתא דמחיצה כגון הכא".
ועפ"ז הקשה הבית יוסף סימן ש"ס על מה שכתב הרמב"ם טז:יב שאין
קטן מצטרף למנין בשיירא כדי להתיר טלטול .ותמה הב"י שזהו ספק בירושלמי
)עירובין פ"ה ה"י( ולמה נקטה הרמב"ם לחומרא ,והניח בצ"ע 27.הרי מבואר
שהב"י סובר שאין חילוק בין ספק לבין מח' לגבי הכלל של הל' כדברי המיקל
בעירוב.
וליישב הרמב"ם יש לחלק בין מח' לספק ,דדוקא במח' אמרינן הל' כדברי
המיקל בעירוב אבל לא בספקא דדינא .ואולי טעם החילוק הוא שהכלל של הל'
כדברי המיקל אינו דין כללי ,אלא הל' כדברי המיקל בעירובין הוא כלל שקבעו
30 29 28
חכמים אחרי שראו את כל המחלוקות ,שיש לנו לפסוק לקולא בכל המחלוקות.
וזהו הצד שרק אמרינן הל' כדברי המיקל לגבי פלוגתא דתנאים ולא
אמוראים ,דאם הטעם של הכלל הוא משום שמקילים בעירובין ,מנין לנו לחלק בין
תנאים ואמוראים ,אבל אם הפשט הוא שמאחר שהסתכלו בכל המח' בהל' עירובין
קבעו להקל ,א"כ מובן אמאי יש לחלק בין מח' תנאים ואמוראים .ולפ"ז ג"כ ניחא
אמאי שייך לפסוק כיחיד נגד רבים–כי אין זה מדין ספק להקל ,שלא שייך כנגד רוב,
אלא שהוי הכרעה עצמאית .וכ"ש שצריך לפרש כן לפי שיטת תוס' שאפ' במח'
בדין דאו' מקילים כנגד רבים .ולפ"ז ניחא קושית הב"י] .ובודאי שסברא זו לא ייתכן
לדברי הרמב"ן בדף מו .שהכלל של הל' כדברי המיקל בעירוב דומה לב' שבילים,
אבל סברא זו ייתכן לפרש"י ותוס' התם שסוברים שיש קביעה כללי בפסק ההל'[.
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שו"מ שכן כתב הקרבן נתנאל )על הרא"ש ד:ג( ליישב את הרא"ש,
שהחמיר גבי תחומין למעלה מי' ולא אמרינן הל' כדברי המיקל בעירובין גבי ספק.
וכ"כ הב"ח אורח חיים סימן ת"ד סק"א] .אלא שעדיין צ"ע דאף אם לא מקילים
משום שהל' כדברי המיקל בעירוב היה לנו להקל משום ספק דרבנן לקולא .ועי' מה
שנתרץ בזה לקמן בע"ה[.
ויותר מזה חידש הב"ח אורח חיים סימן שצח ד"ה שתי עיירות גבי הא
דהחמיר הטור כב' תי' בתוס':
ודברי רבינו כחומר ב' הפירושים שכתבו התוספות ...ואע"ג
דהלכה כדברי המיקל בעירוב     
         
וכמו שפרישית בסמוך )עמ' תנד ד"ה היה( דבעיא דלא
איפשיטא נמי לא הוי בכלל הלכה כדברי המיקל...
וצ"ע בכונתו .ושמא סובר שמח' ראשונים הוי כמו ספק בהבנת הגמ' ולכן
לא מקילין בעירובין ,ועי' במה שנכתוב לגבי הל' כדברי המיקל במח' הפוסקים.
ולפי הב"ח יש עוד טעם אמאי לא אמרינן הל' כדברי המיקל בעירוב
כשיש ספק בגמ' ,והוא דעיקר ענין הל' כדברי המיקל הוא משום שאמרינן כדאי
הוא לסמוך עליו בהל' עירובין הקל ,וכמו שמקילים על דעת יחיד בשעת הדחק ג"כ
מקילין כדעת יחיד בהל' עירובין הקל .ולקמן נביא קצת סימוכין לדמיון הנ"ל.
ולפ"ז מובן אמאי א"א להקל בספק ,שלא היה שום שיטה שהקיל בענין זה ,ולא
שייך לסמוך עליו .וכן משמע מדברי הב"ח אורח חיים סימן ת"ד סק"א:
בעיא דלא איפשיטא ...וכתב הרא"ש דלחומרא נקטינן וטעמו
דאין זה בכלל הלכה כדברי המיקל בעירוב כיון דאיכא ספיקא
לכולהו רבנן דדוקא בדאיכא מאן דמיקל ואיכא מאן דמחמיר
אית לן למימר       
  אבל היכא דליכא מאן דאמר דשרי אין בידינו
להקל.
מ"מ אין כולם מסכימים להחילוק שבין ספק למח' לגבי הכלל של הל'
כדברי המיקל בעירובין .כבר הוכחנו דממה שכתב הב"י שס:א "קיימא לן כדברי
המיקל בעירוב ואם כן בספיקו נמי נקטינן להקל ",יש להוכיח שכלל זה דומה לספק
דרבנן להקל .וכ"כ הרמב"ן שהטעם שמקילים בתחומין למעלה מי' הוא משום
שהל' כדברי המיקל ,ואע"פ שהוי ספק.
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עד כאן ראינו שלפי מקצת ראשונים לא מחלקים בין ספק לפלוגתא,
ומקצת ראשונים מקילים בפלוגתא אבל לא בספק .וייתכן שיש מי שסובר שמקילים
בספק אף כשלא מקילין בפלוגתא .דהנה איתא בעירובין נט" .עיר של יחיד ונעשית
של רבים ...אין מערבין אותה לחצאין ,אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו".
והטעם הוא משום שכיון שבני העיר רגילים לטלטל בכל העיר ,אסור לעשות ב'
עירובין שמא יטלטלו מא' לשני כהרגילם .בהמשך הגמ' אמר רב פפא לא שנו אלא
לארכה אבל לרחבה מערבין .ואיכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא דלארכה הוא
דאין מערבין הא לרחבה מערבין אלא אפילו לרחבה נמי אין מערבין .כלומר ,לל"ק
מערבין לרחבה ולל"ב אין בערבין לרחבה .הרי"ף לא הביא הני תרי לישני דרב
פפא ,וכתב הרא"ש שזהו משום דסבירא ליה כלישנא בתרא לחומרא .וכתב הרא"ש
עליו" :ולא מסתבר כלל למיזל לחומרא בתרי לישני לענין עירובין וכן כתב ר"מ ז"ל
ונראה כלישנא קמא דבשל סופרים אפילו בעלמא הלך אחר המיקל וכל שכן בעירוב
שאין לו עיקר מן התורה  .   ועוד דמסתבר דאיכא
דאמרי הוי כטפל לגבי העיקר".
כאן לגבי תרי לישני בר' פפא הר"מ מיקל שהלכה כדברי המיקל בעירוב,
אבל לעיל ברא"ש פ"ב אות ד' הר"מ החמיר במח' אמוראים משום שלא אמרינן הל'
כדברי המיקל לגבי מח' אמוראים ,וצ"ע מ"ש 31.ושמא י"ל שב' לישני שאני דהוי
כמו ספק ,ומודה הר"מ שמקילין במקום ספק ,ורק לגבי מח' א"א להקל ,שיש שיטה
שסוברת בודאי שצריך להחמיר 32.ולפ"ז יוצא הפוך מהקרבן נתנאל שסובר
שמחמירים בספק ,כגון תחומין למעלה מי' ,ומקילים במח'.
לעיל כתבנו שהטעם להמחמירים בתחומין למעלה מי' ולא אמרינן שהל'
כדברי המיקל בעירוב הוא משום שרק אמרינן שהל' כדברי המיקל לגבי מח' אבל
לא לגבי ספק .אבל עדיין נשארת קושיא ,דאף אם נימא שלא אמרינן הל' כדברי
המיקל ,מ"מ היה לנו להקל מכח ספק דרבנן לקולא .וכן תמה הב"י סימן ת"ד:
"וכתב הרא"ש )סי' ג( דלחומרא נקטינן וכן כתבו הגהות בפרק ל' )מהל' שבת אות
מ( בשם הר"מ )פסקי עירובין סי' פז( ויש לתמוה עליהם דהא ספק בשל דבריהם
הוא בתוך י"ב מיל ולהרא"ש אפילו חוץ לי"ב מיל וכמ"ש בסימן שצ"ז וגם רבינו
ירוחם בחי"ח )ני"ב צו ע"ד( תמה על הרא"ש".
ובסוף כתב הב"י "ואפשר שטעמא של המחמירים מדאמרינן בגמרא האי
תנא ספוקי מספקא ליה אי יש תחומין ולחומרא] ".ומדיוק הזה אנו באין למח'
ראשונים בענין פסק אם יכולים להקל בספק דרבנן )ספקא דדינא( שנתגלגל להיות
ספק דאו' ,עי' בהע' [33.אלא שאף אם נניח שהדיוק הזה הוא המקור להמחמירים
]וכעי"ז בראשונים אחרים[ עדיין צ"ע אמאי אותו תנא החמיר מספק ,והיה לו להקל
משום ספק דרבנן לקולא.
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ושמא יש ליישב ע"פ מה שכתב המנחת יעקב )כלל א' סק"ו( דהיכא
דאסתפקא לתנא עצמו בדין ,מחמרינן בספיקו אף בדרבנן דהוי כמו ספק חסרון
ידיעה 34.ולפ"ז הכל מיושב דעי' בעירובין מג :דמסיק הגמ' "  
]למעלה מי'[ ",ולפי דברי המנחת יעקב ניחא שכאן הוי
ספק חסרון ידיעה.
אבל נראה שזה אינו ,דהנה איתא בעירובין דף סה :שריש לקיש ותלמידי
דרבי חנינא היה להם איזה שאלה בהל' עירובין ולא ידעו מה לעשות ,ואמר להם
ר"ל שיכולים להקל "ולכשנגיע אצל רבותינו שבדרום נשאל להן ".ופרש"י שהיה
מותר להם להקל "דספק דבריהם להקל ".אבל עי' בריטב"א שפי' "דבספיקא
 לקולא עבדינן ואפילו לכתחלה ",ומשמע שיכולים להקל משום שהוא
ספיקא דעירוב דקיל טפי משאר ספיקות דרבנן .ובודאי שרש"י הוא כנגד המנח"י,
אבל להריטב"א אפשר ליישב המנח"י ולומר שכשאמורא הסתפק בדבר ה"ז נחשב
35
ספק חסרון ידיעה ,אלא שצ"ל שבהל' עירובין מקילין אף בספק חסרון ידיעה.

 
המהר"ם ברא"ש ב:ד קבע שלא אמרינן הל' כדברי המיקל בעירובין לגבי
מח' אמוראים .הוא הביא ראיה מדף מז :שנחלקו שמואל ור' יוחנן אם חפצי נכרי
קונין שביתה .והגמ' הביאה מעשה שרבא הקיל כשמואל ,והקשה לו רבינא" :מאי
דעתיך ...והא שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן ",וחזר בו רבא .הרי פסקו שההלכה
כרבי יוחנן אע"ג דשמואל מיקל ,וע"כ שלא אמרינן הל' כמיקל אלא במח' תנאים.
ולכאו' זהו דוקא במקום שאנו צריכים להך כללא דהל' כדברי המיקל,
36
דהיינו ביחיד נגד רבים ,אבל במח' שקולה אזלינן לקולא ככל ספק דרבנן.
וכן לגבי הא דקי"ל הל' כדברי המיקל באבל )מו"ק יח (.עי' תוס' כתובות
37
)ד .ד"ה אבל דברים( בשם בה"ג שדוקא במח' תנאי.
אבל כבר ראינו שכמה ראשונים חולקים ופוסקים כהמיקל בעירובין אף
במח' אמוראים 38,ובביאור מחלקותם כבר כתבנו דשמא פליגי אם הל' כדברי
המיקל הוא דין כללי כמו ספק דרבנן לקולא ,דהיינו דעירובין קיל יותר משאר דרבנן
ולפיכך שייך להקל אף כנגד רבים ,וכדברי הב"ח תד:א שהגדר של הל' כדברי
המיקל בעירוב הוא כמו כדאי הוא לסמוך עליו בהל' עירובין הקל .או שהל' כדברי
המיקל הוא כלל שקבעו חכמים אחרי שהסתכלו בכל המחלוקות ,שיש לנו לפסוק
לקולא בכל המחלוקות .לפי הצד הראשון לא ברור אמאי שייך דוקא במח' תנאים,
אא"כ נימא שיש כח מסוים לשיטה בתנאים ,אבל להצד השני מובן אמאי יש לחלק
בין מח' תנאים לאמוראים.
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וכן מבואר ברשב"א מז :שהצד שרק אומרים הל' כמיקל במח' תנאים הוא
משום שכבר ראו שיש לקבל שיטה מקילה בכל מקום:
וקיי"ל כר' יוחנן ...ותמיהא לי דהא אמר ר' יהושע בן לוי הלכה
כדברי המיקל בעירוב ,ויש לי לומר דדוקא במתניתין וברייתא
אבל בדברי האמוראין  לא ,דמה שלא
שמע היאך פסק שלא כמותם דדילמא אי הוה שמע ליה הא דר'
יוחנן הוה ]מודי[ בה דלא מיסתר כלליה משום הא ,וכדאמרינן
לעיל גבי כללי דר' יוחנן ודילמא היכא דאיתמר איתמר והיכא
39
דלא איתמר לא איתמר.
ולכאו' ר"ל שר' יהושע בן לוי שקבע שהל' כדברי המיקל אמר כן לאחר
ששמע כל המחלוקות של התנאים .אבל הוא לא שמע כל מחלקותן של האמוראים,
דשמא אילו היה שמע הא דר' יוחנן היה קובע הל' כמותו אע"פ שהחמיר .ומבואר
40
שאינו טעם כללי מחמת קולא בעירובין אלא שידע כל המחלוקות וקבע כמותם.

 
כבר ראינו שהמהר"ם הביא ראיה מהגמ' מז :שלא אמרינן הל' כדברי
המיקל במח' אמוראים .וליישב שיטת הר"ח שסובר שאף במח' אמוראים אמרינן
שההל' כדברי המיקל 41כתב הרא"ש:
וי"ל דודאי הואיל ואיתמר כללא דשמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי
יוחנן אף לגבי עירובין אייתינן להאי כללא .אבל היכא דלא
איתמר כללא כגון הכא דפליגי רבה ור' זירא אמרינן הלכה
כדברי המיקל בעירובין אף במחיצות כגון הכא.
נמצא שאמרינן שההל' כדברי המיקל בעירוב דוקא כשאינו סותר כלל
אחר בפסיקה.
ויש להביא ראיה שלא אמרינן הל' כדברי המיקל כנגד כלל של פסיקה
מדף מו" :אמר רב משרשיא :ליתנהו להני כללי ]שרבי יהודה ורבי שמעון הלכה
כרבי יהודה[ .מנא ליה לרב משרשיא הא? אילימא מהא דתנן ,רבי שמעון אומר...
ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב :הלכה כרבי שמעון .ומאן פליג עליה ,רבי יהודה.
והא אמרת :רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה ,אלא לאו שמע מינה:
ליתנהו ".וצ"ע דשמא פסק כר' שמעון שמיקל בעירובין .שו"מ שכן הקשה
המהרש"א והניח בצ"ע.
אבל לפי מש"כ הרא"ש לק"מ שלא אמרינן הל' כדברי המיקל כשהוא נגד
כלל של פסיקה וא"כ יש ראיה שליתנהו להני כללי.
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אבל צ"ע דהרשב"א בדף סט .פליג על הרא"ש וסובר שאמרינן הל' כדברי
המיקל אף כנגד כללי פסק 42.וי"ל שהראיה מדף מו :אינה ראיה שהרי כל הראיה
היא מדברי רב וכבר כתבנו שמדף מב :משמע שרב לית ליה הל' כדברי המיקל.
ובאמת הרמב"ן מו .ד"ה ובודאי הוכיח מסוגיין דרב שפסק הל' כר"ש בג' חצירות
פליג על ריב"ל ולית ליה הל' כדברי המיקל ,דאי סבר כמותו ,בשביל מה פסק כר"ש
בסוגיות דג' חצירות ,במניח את ביתו ,בשיור ,ובמערב ברגליו ,תיפוק ליה מדין הל'
כדברי המיקל.
שו"מ שגם הריטב"א הקשה קושית המהרש"א ותי' דאם הטעם שר' חמא
בר גוריא אמר רב פסק כר"ש הוא משום שהל' כדברי המיקל לא היה צריך לפסוק
כר"ש אלא ממילא היינו יודעים דהל' כר"ש משום דמיקל .א"נ הו"ל לפרש בהדיא
דפסק כר"ש דהל' כדברי המיקל .ומדלא תי' כהרא"ש שלא אמרינן הל' כדברי
המיקל כשהוא נגד כלל של פסיקה משמע דחולק על הרא"ש .גם יש להוכיח
שהמהר"ם לית ליה להרא"ש ממה שהוכיח מהגמ' מז :שלא אמרינן הל' כדברי
המיקל במח' אמוראים.
וצ"ע לשיטת הרא"ש דאמרינן שההל' כדברי המיקל אף כנגד רבים ,ומ"ש
שעוברים על הכלל של יחיד ורבים הל' כרבים ולא עוברים על הכלל של שמואל
ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן.
אבל נראה דזה לק"מ דהכלל של יחיד ורבים הל' כרבים לא נקרא קביעת
הל' וכמו שמצינו לגבי "כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק" )נדה ו ,(.דזהו
דוקא כשלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ,ועבדינן כרבים משום שיחיד ורבים
הל' כרבים ,שבכה"ג אמרינן שבשעת הדחק יכול לסמוך על דעת יחיד 43.נמצא
דכשלא איפסק בגמ' הלכה כחכמים בפירוש רק משום שהלכה כרבים כדאי הוא
היחיד לסמוך עליו בשעת הדחק באיסור דרבנן כמפורש בש"ך יו"ד ס"ס רמ"ב
בהנהגות הוראת או"ה] 44.וכבר כתבנו לעיל בשם הב"ח תד:א שהגדר של הל'
45
כדברי המיקל בעירוב הוא כמו כדאי הוא לסמוך עליו בהל' עירובין הקל[.
ובביאור המח' בין הרשב"א לרא"ש אם אמרינן הל' כדברי המיקל כנגד
כלל אחר של פסיקה ,יש להעיר שבעצם יש ב' מיני כללים בפסק .דעי' בעירובין מו:
שר' יוחנן מביא כמה כללים בפסק כגון רבי מאיר ורבי יהודה ,הלכה כרבי יהודה,
רבי יהודה ורבי יוסי ,הלכה כרבי יוסי ,ורבי יהודה ורבי שמעון ,הלכה כרבי יהודה.
ואף שרב פליג על הני כללי ,כתב הריטב"א )מז :ד"ה אלא( והרא"ש )סי' ט'( שקי"ל
כהני כללי .מ"מ לגבי הני כללי אמרינן "היכא דאיתמר איתמר ,היכא דלא איתמר
לא איתמר ",כלומר לא אמרינן הני כללי במקום שאיתמר בהדיא במקום מסוים
שאין הל' כהכלל.
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לפי הרא"ש הכלל של הל' כדברי המיקל בעירוב דומה להני כללי
דר' יוחנן ,דרק היכא דאיתמר איתמר ,אבל היכא דלא איתמר לא איתמר .אבל
להראשונים שחולקים על הרא"ש ,כמו הרמב"ן ,ריטב"א ,פשטות הרשב"א,
והמהר"ם ,אינו דומה הל' כדברי המיקל להני כללי .וצ"ע מ"ש .ושמא י"ל ע"פ
מש"כ שהני ראשונים סוברים שענין הל' כדברי המיקל הוא כלל שקבעו חכמים
אחרי שהסתכלו בכל המחלוקות שיש לנו לפסוק לקולא בכל המחלוקות – ולכן
לא אמרינן היכא דאיתמר איתמר .ולפ"ז המהר"ם הוא לשיטתו ,וכמש"כ .אבל
א"א לפרש כן בהרמב"ן ,וכמש"כ.
ועי' בב"י יו"ד סי' שצ"ו גבי הל' כדברי המיקל באבל שכתב שאמרינן כן
אף בתלמיד נגד רבו .והב"ח שם כתב דבתלמיד נגד רבו כגון הרא"ש נגד המהר"ם לא
אמרינן .ע"ע במו"ק כג .תוד"ה רבא שאזלינן גבי כללי פסיקה במח' רבא ואביי ,ולא
אמרינן הל' כדברי המיקל.

 
בפשטות הכלל של הל' כדברי המיקל בעירובין לא שייך לגבי מח'
הפוסקים ,שהרי נחלקו הראשונים לגבי מח' אמוראים ,אבל פשיטא שלגבי מח'
פוסקים לא אמרינן כן .אולם נראה שאין זה כ"כ פשוט ,דהנה לגבי מש"כ הרא"ש
מובא לעיל "ועוד דמסתבר דאיכא דאמרי הוי כטפל לגבי העיקר ",בפשטות הכונה
שתמיד אומרים שהאיכא דאמרי הוי כטפל לגבי העיקר ,וכשיטת ריב"א בתוס' ע"ז
ז' ע"א .אבל עי' ברא"ש ע"ז א:ג שלא פסק כהריב"א .וע"כ צ"ל כהק"נ שר"ל שכאן
לגבי מח' בעירובין יש להקל כהריב"א .והוסיף הק"נ שזהו משום שאמרינן הל'
47 46
כדברי המיקל אף במח' הפוסקים ]המח' ראשונים האיך פוסקים בתרי לישני [.
וכ"כ בשו"ת מהרי"ט סו"ס צ"ד שמקילים במח' הפוסקים בהל' עירובין.
ושמא יש לדייק שכן סובר האליה רבה ]ושמא אפ' המ"ב[ דאיתא בשו"ע
שסו:ג דאין מניחין עירוב אלא בבית שיש לו ד"א על ד"א דאז הוא ראוי לדירה.
ועי' במ"ב שהביא מח' הפוסקים אם הוא רחב יותר מד' אלא שהוא קצר בארכו ויש
בו לרבע ד' על ד' .ובשער הציון אות י"ג הביא שהאליה רבה כתב שהולכין להקל
בעירובין .ואף המ"ב לא חלק עליו בעצם אלא שכתב דמנא לן שהולכין להקל
לכתחלה במקום שיש עוד בתים ,שהרי וודאי יש בתים אחרים שהרי אין חצר חייב
48
בעירוב אלא כשיש לו שני בתים פתוחים לתוכו.
עוד ראיה שהמ"ב סובר שאמרינן הל' כדברי המיקל אף במח' הפוסקים
גבי הא שפסק הרמ"א כדעת תוס' בסימן שצח שמודדים אלפיים אמה מן המקום
שנתקצר שם הקשת שאין בו ארבעת אלפים אמה ,ואע"פ שכמה ראשונים חולקים
עליו ,כתב הביה"ל בד"ה וי"א "ואף דאפשר לסמוך על הפוסקים שהביא הרמ"א
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משום דהלכה כדברי המיקל בעירוב ".הרי כתב בהדיא שאף במח' הפוסקים אמרינן
49
הלכה כדברי המיקל בעירוב.
עוד ראיה מהרמ"א שאמרינן הל' כדברי המיקל אף במח' הפוסקים דאיתא
בסי' שס"ו סעי' י' "ויש אומרים שאינו מזכה ע"י בנו ובתו הסמוכים על שלחנו,
אפילו הם גדולים ,ולא ע"י בתו ,אפילו אינה סמוכה על שלחנו ,כל זמן שלא בגרה,
ולא ע"י אשתו שמעלה לה מזונות או שאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך ואפילו
יש לה בית בחצר ...ולכתחלה טוב לחוש לדברי שניהם היכא דאפשר .הגה:
 50".     ומש"כ ובדיעבד סומכין על דברי
המיקל בערוב משמע שהל' כדברי המקיל בעירובין אפ' במח' ראשונים ]עי' תוס'
עט .[:אלא שאם פסק כן מכח הכלל של הל' כדברי המיקל ממש לכאו' היה מותר
לכתחילה .ולפיכך נראה שסובר הרמ"א שאין לנו להקל אפ' בעירובין לכה"פ במח'
הפוסקים כשאפשר לעשות ככו"ע באופן קל כמו שראינו במ"ב.
ויש להעיר שכאן אנו מקילים כב' השיטות ,ואין שום הכרעה .ויכול לזכות
פעם ע"י בנו הגדול הסמוך על שולחן אביו ]שמהני להר"מ ולא להרא"ש[ ופעם ע"י
קטן שאינו סומך על שולחן אביו ]שמהני להרא"ש ולא להר"מ[ ,ובכל מקרה
העירוב חל ,שזהו הקולא .וזה דומה למה שכתב הרמב"ן בענין הל' כדברי המיקל,
שהענין הוא שליכא הכרעה אלא שבכל מקום אזלינן בתר המיקל .וע"כ צ"ל שעל
הצד שאמרינן הל' כמיקל במח' הפוסקים לכו"ע אין זה הכרעה ,ויכול להקל במה
שקיל טפי באותו מקרה ]ובלבד שלא יהיה כתרתי דסתרי[.
אבל עי' בעירובין עז :שיש סתירה בין תחילת הגמ' לבין סופה אם מהני
דבר כמו אצטבא למעט כותל שבין ב' חצירות ,שע"י האטצבא יכול להשתמש
בגובה הכותל ,וגם שאם יבנו אצטבא בב' צדדי הכותל יכול החצרות להתערב יחד.
הרא"ש תי' שרק ממעט אם הוא ד' על ד' והר"מ תי' שצריך לחלק בין מיעוט כדי
להתיר שימוש ע"ג הכותל לבין מיעוט כדי לערב יחד .הטור בסי' שע"ב החמיר
כשניהם .ועי' בב"י שהשיג עליו" :ורבינו הצריך ארבעה רוחב כתירוץ הרא"ש
ולהיות כפתח הצריך שיגיע לראש הכותל כתירוץ ר"מ ולא ידעתי למה דכיון
דבאיזה תירוץ מהם מתיישב למה ליה למנקט כחומרי שניהם 51".ועי' בעצי
אלמוגים סקכ"ח שיישב שבכל צד יש חומרא וקולא ולכן א"א להקל וע"כ צריך
להחמיר כשניהם .כלומר במקום שאין לנו שום אופן להכריע בעצם חוץ מלומר
שהל' כדברי המיקל ,ואין א' מקיל יותר מבירו ,וא"א להקל כשניהם–לית ברירא
וצריך להחמיר .וזה דלא כמש"כ ברמ"א 52.אלא שיש לחלק דשאני הכא דבעצם הוי
ספק במחיצות ולא בעירובין ,ולכן א"א להקל כשניהם.
למעשה ,הקילו כמה אחרונים במח' הפוסקים ,עי' בהע'.
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אבל החזו"א קיב:י סובר שהכלל של הל' כדברי המיקל בעירובין לא
שייך במח' הפוסקים וכתב שכן נראה מהב"י ,ולכאו' כונתו שהב"י תמיד פסק
כרוב שיטות בין הרי"ף רמב"ם ורא"ש ,כדרכו בכ"מ .ושמא הרמ"א פליג שכתב
בדרכי משה שצו:ב גבי מי שיצא חוץ לתחום שיש לו ח' אמות על ח' אמות ,כדעת
הרז"ה משום "דיש להקל בתחומין דרבנן ".והב"י ,לשיטתו ,פסק שאין לו אלא
ד"א ,כדעת רוב הפוסקים .אבל לכאו' אין ראיה מכאן שהדרכי משה לא כתב שהל'
כדברי המיקל בעירוב אלא שהוא משום תחומין דרבנן ,ואע"פ שבעלמא אזלינן
בתר רוב פוסקים אף בדין דרבנן כמבואר בע"ז ד"ז וגם כל אמוראי בתראי דפליגי
ארבא בעירובין מו ,.מ"מ מסיק הדרכי משה שגם הרשב"א סובר כן ,ולכן לא הוי
מיעוט ממש ויש לפסוק כן בדין דרבנן] .ועי' בההגהותיו על השו"ע שבאמת רק
הביא שיטת הבעה"מ כי"א[.
אבל נראה להוסיף שאף שייתכן שהב"י בספר ב"י סובר שהכלל של הל'
כדברי המיקל בעירובין לא שייך במח' הפוסקים ,בשו"ת אבקת רוכל סימן מז ודאי
לא סובר כן שכתב שיש לפסוק כהרשב"א ומגיד משנה והריב"ש בענין מסויים,
"הונח שהטור והר"מ לא יודו בזה והנה חולקים אלו עם אלו והלכה כדברי המיקל
בעירוב כדגרסינן במסכת עירובין דאמר ריב"ל הלכה כדברי המקל בעירוב
והלכתא כוותיה".
וע"ע בב"ח סו"ס תטז שבפוסקים נוקטים להחמיר ,וז"ל" :ולענין הלכה
נקטינן בעירובי תחומין לחומרא בפלוגתא דרבוותא ",וקצ"ע דמסתבר שלא להקל
מכח הל' כדבי המיקל בעירוב ,אבל מנין לנו להחמיר ]ובפרט שהתם רוב
הראשונים מקילים )רמב"ם והרשב"א ורק הראב"ד מחמיר([.
ולהצד הזה שאף במח' הפוסקים אמרינן שההל' כדברי המיקל יש לעיין
מה הדין לגבי מה שנפסק כבר בפוסקים .והנה לעיל כתבנו שהכלל של הל' כדברי
המיקל בעירוב דומה קצת להכלל של סומכין על דעת יחיד בשעת הדחק ,וכמש"כ
הב"ח תד:א .דהיינו כמו שבכה"ת סומכין על דעת יחיד בשעת הדחק ,בעירובין
סומכין על דעת יחיד לכתחילה .ולכן כתב הרא"ש שלא אמרינן הל' כדברי המיקל
בעירובין כשהוא כנגד כלל אחר בקביעות הל' ]כמו שמואל ור' יוחנן הל' כר'
יוחנן[ כמו שלא סומכין על דעת יחיד כשהוא כנגד כלל אחר בקביעות הל' ]ורק
היכא דלא איתמר הל' לא כמר ולא כמר[ 54.ולפ"ז י"ל שאפ' לגבי מה שנפסק כבר
בפוסקים ייתכן להקל בעירובין ,דעי' בשו"ת אגרות משה או"ח ח"א סימן נא
שכתב "ואין לומר דהפסק שבפוסקים הוא כאיפסק בפירוש דהא הפוסקים לא
הכריעו מצד עצמם שהלכה כחכמים דאין להם כח להכריע בין התנאים
והאמוראים רק שהעתיקו הדין כחכמים מהכלל הלכה כרבים .ול"ד לנפסק בגמ'
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בפירוש שהתם הכריעו חכמי הגמ' שדברי השני אינם כלום ואין לסמוך עליו אף
במקום הדחק אבל פסקי הגאונים במחלוקת חכמי הגמ' אינם הכרעה והוא כלא
איתמר הלכתא רק מצד שהלכה כרבים פסקו שמצד זה הא יש לסמוך על היחיד
בשעת הדחק".
לגבי הל' כדברי המיקל באבל מבואר בב"י שאף בפוסקים אמרינן כן .עי'
בב"י יורה דעה שצו:ג שכתב לגבי המח' ראשונים גבי מי שמת אביו או אמו והיה
קטן באותה שעה והגדיל וכו' "ורבינו ירוחם )נכ"ח ח"ב רלד ע"ג( אחר שהביא
דברי הרב רבינו מאיר ודברי הרא"ש כתב ומכל מקום דברי הרב רבינו מאיר רבו
דברי קבלה הן כל שכן להחמיר .ואינו נראה לי דהא קיימא לן) ...מו"ק יח (.הלכה
כדברי המיקל באבל הילכך נקטינן כדברי הרא"ש ".וכן הקיל הב"י במח' הפוסקים
בס"ס שמ"ב 55.ועי' בשיירי ברכה ס"ס שע"ד שכתב דמסורת בידו של כל מורה
דהל' כדברי המיקל באבל אף בפוסקים .ועי' בשו"ת יביע אומר חלק ח יורה דעה
סימן לג שקי"ל שהלכה כהמיקל באבל אפי' ביחיד במקום רבים ,ואפי' בפוסקים,
וכמו שכתב הגנת ורדים ומסגרת השלחן בשו"ת דבר משה )חיו"ד סי' עז ופ(
ושו"ת חיים שאל )ח"ב סי' כג( ועוד) .וע' מה שהאריך בשד"ח מע' ה כלל קיח(.
ועי' בספר דברי סופרים סי' שצ"ח עמק דבר אות ו' שזהו הסכמת האחרונים .מ"מ
עי' בשו"ת יביע אומר חלק א יורה דעה סימן כה שלא אומרים הלכה כדברי המיקל
באבל אף נגד השולחן ערוך ,וכעי"ז באגרו"מ א:רנו שלא אמרינן הל' כמיקל
בפוסקים כשיש הכרעה בבירור.
כבר אמרנו מקודם שיש דמיון בין "בעירובין שומעין להקל" ל"בכתמים
שומעין להקל ".והנה איתא ברמ"א יו"ד קצ:כו לגבי מח' הפוסקים" ,ומכל מקום
56
נראה דיש לסמוך אמקילין ,דבכתמים שומעין להקל".
אלא שיש להוסיף שאפ' אם קי"ל כדברי המיקל אף במח' הפוסקים ,מ"מ
מי שלומד הסוגיא ויש לו ראיה מכרעת כהמחמיר ,אין שייך בכה"ג לומר הל'
כדברי המיקל .וזה דומה למה שכתבנו לעיל שלא אמרינן הל' כדברי המיקל
כשהוא כנגד כלל אחר בפסיקה .ולכן מצאנו שכל הפוסקים לפעמים החמירו
57
בעירובין כנגד פוסקים אחרים שהקילו ,דא"א להקל כנגד ראיה מכרעת.
ויש לסיים בדברי שו"ת זקן אהרן ס"ס צ"ד" ,ואפ' אם ימצא בין הפוסקים
מי שיורה בזה להיתר לא חיישינן ליה אלא עבדינן לחומרא ,דלא אמרינן הל'
כדברי המיקל באבל אלא בחכמים הראשונים שהיו דברי תורה שגורים בפיהם"...
וכעי"ז בספר דברי סופרים סי' שצ"ח ו:ז שרק מקילים ]כנגד הרוב[ כשהמיקל הוא
מגדולי הפוסקים.

446

הרב נתנאל וידרבלנק

 
עי' במתני' פ :שר' יהושע סובר שצריך לערב בככר שלם ולא בפרוסה,
ואע"פ שר' אליעזר פליג התם ומיקל פסקו רוב הראשונים כר' יהושע .וכתב
הרשב"א "ואע"ג דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב אפ"ה בהא קיי"ל כר'
יהושע דדוקא פת ושלימה ,חדא דר' אליעזר שמותי הוא וב"ש במקום ב"ה אינה
משנה 58"...ולכאו' זהו חידוש גדול ,דאיתא בנדה ו" .כדי הוא ר"א לסמוך עליו
בשעת הדחק ",ואם קי"ל כר"א בשעת הדחק ,וכמעשה דרבי בנדה ,ע"כ שדינו
59
כיחיד ,וקי"ל כיחיד במקום רבים בעירובין .וצ"ע.
ושמא מכאן מבואר כמו שכתבנו לעיל לפי מקצת ראשונים שהכלל של
הל' כדברי המיקל אינו דין כללי כמו ספק דרבנן לקולא או כמו סומכין על דעת
יחיד בשעת הדחק אלא הל' כדברי המיקל בעירובין הוא כלל שקבעו חכמים אחרי
שהסתכלו בכל המחלוקות שיש לנו לפסוק לקולא בכל המחלוקות .וזהו הצד שרק
אמרינן כן לגבי פלוגתא דתנאים ולא אמוראים–דאם הטעם של הכלל הוא משום
שמקילים בעירובין ,מנין לנו לחלק בין תנאים ואמוראים ,אבל אם הפשט הוא
שמאחר שהסתכלו בכל המח' בהל' עירובין קבעו להקל ,א"כ מובן אמאי יש לחלק
בין מח' תנאים ואמוראים .ולפ"ז ניחא אמאי לא אמרינן כלל זה לגבי ר"א דשמותי
הוא ובודאי לא קבעו הל' כמותו אע"פ שנידון כדעת יחיד ולכן אפשר לסמוך עליו
בשעת הדחק.
ע"ע ברא"ש ו:ט שנחלקו הראשונים אם אמרינן הל' כדברי המיקל
60
בעירוב כשיש דיוק ]אבל לא פירכא[ מברייתא דלא כחד אמורא.

 
יש לדון האם מקילין בספק במציאות כמו שמקילין במח' בדין .ושמא יש
להביא ראיה מעוד כלל בפסיקה הדומה להל' כדברי המיקל בעירובין–הכלל של
כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל .הכלל הזה אינו דומה לשאר מקומות
שמקילין בדין דרבנן משום שאף בזה מקילין כיחיד במקום רבים 61.ולא עוד אלא
שעי' ברכות לו .שאמרינן כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל אף לגבי ערלה
בחו"ל ,ולכאו' אפ' למ"ד דהוי הל' למשה מסיני 62.וצ"ע דמניין לנו להקל כה"ג,
דאף שיש לנו קבלה להקל בספק ערלה שהוא ספק במציאות מניין לנו להקל
בפלוגתא ,ובפרט כנגד רבים .ושמא ב' הדינים תלויים זב"ז ,וא"כ ייתכן שנימא
63
שכמו שמקילין בעירובין במקום מחלוקת ,ה"ה שיכולים להלק במקום ספק.
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מצד שני ,שמא י"ל שא"א להשוות ספק עירובין לספק ערלה )לכה"פ להר"ן(
64
שלפי הר"ן מקילין הרבה בערלה.
ומקופיא נראה שאין לדמות הא דמקילין בעירובין להא דמקילין בערלת
חו"ל ,שהרי יש סוגיא שלמה שעוסקת בספק במציאות לגבי עירובין ,עי' במתני'
עירובין לה .שאם יש ספק אם נתגלגל העירוב מחוץ לתחום או נטמאה קודם
חשיכה ]וא"כ לא חלה העירוב[ או לאחר חשיכה ]וחלה העירוב[ שלפי ר"מ ור'
יהודה "ה"ז חמר גמל ",כלומר מחמירים ,ולפי ר' יוסי ור"ש "אומרים ספק עירוב
כשר ".אלא שלפ"ז צ"ע מ"ש ממצות התלויות בארץ שילפינן ממה שמקילין
בפלוגתא להא דמקילין בספק במציאות.
ושמא יש לדחות הראיה ממתני' דספק נתגלגל עירובו חוץ לתחום ע"פ
המ' לה :שהטעם שר"מ מחמיר בספק עירוב הוא משום שסובר שתחומין דאו',
ועוד שמיירי בשתי כיתי עדים ,א' שאומרת מבע"י נטמאה ]או נתגלגל[ וא' אומרת
משחשיכה .ופרש"י שר"מ סבר כיון דאיכא כת דמפקע ליה מחזקיה בספיקא דאו'
לא אזלינן בתר חזקה 65.ולפ"ז לא קשה במה שמחמיר בספק עירוב ,משום שסובר
שתחומין דאו' ,וא"כ לכאו' לית ליה הל' כדברי המיקל בעירוב.
לגבי הטעם אמאי מיקל ר' יוסי בספק עירוב ]אף שמחמיר בספק טבילה
בטומאה קלה דרבנן[ יש ג' תי' בגמ' )לו 66(.אבל בעיקרון הוא מיקל משום ספק
דרבנן לקולא .ולפ"ז יש לעיין קצת אמאי לא הזכירו שיש טעם נוסף להקל בספק
משום שהל' כדברי המקיל בעירוב .ושמא זהו עיקר כונת ר' הונא בר חיננא.
עכ"פ משמע שאפ' אם נימא שמקילין בעירובין במקום ספק במציאות,
מ"מ לא מקילין כנגד רוב .לפ"ז י"ל שיש חילוק בין הל' כדברי המיקל בעירוב
והל' כדברי המיקל באבל ,שהרי לפי תוס' יבמות )לו ב ד"ה הא( מבואר שלא
מתאבלים על סתם ולד שמת בתוך ל' יום ,אע"פ שיש רוב שאינו נפל ,דכמו שהל'
כדברי המיקל כנגד הרבים ,ה"ה שיש להקל כהמיעוט כנגד רוב .לפ"ז יש להקשות
אמאי לא אמרינן כן בעירובין .מיהו עי' בתוס' יבמות )קיט א( ד"ה מחוורתא שכתב
שדוקא כה"ג מקילין כהמיעוט כדי שלא יבאו להקל בערוה לסמוך ג"כ על הרוב
67
ולהתירה לשוק בלא חליצה .לפ"ז פשוט שבעירובין אין להקל כה"ג.

 
לגבי ספק דרבנן לקולא עי' בתוספות מסכת ביצה ]יד .ד"ה איכא בינייהו[
שצריך להחמיר כשיש צד להקל ולהחמיר בכל צד" :ופסק ר"י שיש לאסור בכל
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ענין דאזלינן לחומרא אע"ג דבשל סופרים הלך אחר המיקל הואיל ולכל אחד
ואחד יש קולא וחומרא מכל צד עבדינן לחומרא ".וא"כ יש לעיין מהו הדין לגבי
עירובין.
כבר ראינו שר' יוסי ור"ש מקילים בספק כשרות העירוב כגון בספק אם
נתגלגל העירוב מחוץ לתחום או נטמאה קודם חשיכה ]וא"כ לא חלה העירוב[ או
לאחר חשיכה ]וחלה העירוב[ .וצ"ע שבדרך כלל כשיש קולא וחומרא לכל צד בדין
דרבנן אסור להקל לשני צדדים וגם אסור לבחור צד א' אם אין סיבה להקל יותר
לאותו צד .עי' במס' מקואות ב:ג" ,היו שניהם פחותים מארבעים סאה ונפל לא'
מהם ואינו יודע לאיזה מהן נפל ספיקו טמא שאין לו במה יתלה ".וכעי"ז בשולחן
ערוך יורה דעה סימן קיא סעיף ה 68.ולפ"ז יש להקשות אמאי יכול לתלות שלא
נתגלגל העירוב מחוץ לתחום.
ועי' בחי' רע"א עירובין לח .שהוכיח שלגבי עירובין מקיימין רצונו ,וזה
נקרא קולא ,וז"ל" :ולזה נ"ל ביסוד הדבר ,דכיון שברצונו שיתקיים העירוב ,ולכך
דעתו מתחילה ,מקיימים רצונו ותופסים לקולא כאלו ודאי קיים העירוב ,ואסור לו
לילך לצד השני ".ויש לעיין אם גם זה הוא קולא בעירובין ,או שאמרינן כן בכל
איסור דרבנן .והנה כתב הש"ך ביו"ד קי"א שא"א לתלות שהאיסור דרבנן נפל
לתוך הקטן ,אף שבודאי הוא מעדיף שהקטנה תיאסר כדי שהגדולה תהיה מותרת.
מכאן משמע שזה קולא בעירובין ,אבל באמת נראה שאין זה קולא בעירובין ,דאינו
דומה למש"כ הש"ך ,דהתם לא עשה שום מעשה ולא גילה דעתו מעיקרא במה
שהוא רוצה ,ולפיכך אמרינן מאי חזית ]אע"פ שידעינן מה יהיה דעתו[ ,אבל
69
בעירובין שגילה דעתו מעיקרא לא.
לגבי הל' כדברי המיקל באבל ,עי' במו"ק כד .תוד"ה הל' שכשיש צד
חומרא אע"פ שעיקר להקל לא אמרינן הל' כדברי המיקל .אבל עי' בריטב"א שם
שזהו מח' בהגמ' שם בין הלשונות ,ולפי הל"ב אמרינן הל' כמיקל אם הוא קולא
באופנים המצויים יותר .ע"ע בשו"ת חתם סופר )חיו"ד סי' שמג( שנשאל אודות
תינוק שמת בליל ל"א ללידתו בטרם שלמו לו שלשים יום מעת לעת ,האם צריך
להתאבל עליו ,וכתב       
          
70
.
אבל רבים פליגי על החת"ס בזה ,כמו שכתוב בשו"ת יביע אומר חלק ח יורה דעה
סימן לג ,וסוברים שבכה"ג אמרינן שא"צ מעל"ע משום שהל' כדברי המיקל,
ואע"פ שבשאר תחומין הא קי"ל להחמיר כה"ג.
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אף שקי"ל שספק עירוב כשר ,עי' מט :שלפעמים מחמירים בספק גבי
עירוב תחומין כשלא מסתבר להקל ,דאפ' לשמואל שמיקל התם מ"מ כשיש ספק
איזו ד"א קנה ,ידו על התחתונה ומפסיד מארבעת אלפים כשיעור תחתיו של
אילן 71.וכן אם אמר שביתתי תחת האילן וחלק מן האילן הוא מחוץ לתחומו
שלכו"ע לא יזוז ממקומו דשמא התכוון לחלק שהוא מחוץ לתחומו ,וכמש"כ רש"י
היכא דמספקא לן אזלינן בתרוייהו לחומרא.
וצ"ע מאי שנא מספק נתגלגל שמקילין ואמרינן כיון שברצונו שיתקיים
העירוב מקיימים רצונו ותופסים לקולא .ושמא זה שייך בספק במציאות אבל לגבי
ספק מה היה בדעתו א"א להקל .אלא שצ"ע דמ"ש מכל ספק דרבנן שמקילין.
72
]ובפרט להציור של דף נ :ששם פשוט מהו הקולא[.
ושמא מחמירים משום שנחשב ספק הינוח ,דמחמירים אף בעירוב
תחומין ,כדאיתא בעירובין לו" .אבל עירב בתרומה ספק טהורה ספק טמאה וכן
בפירות ספק נתקנו ספק לא נתקנו אין זה ספק עירוב כשר ".ופירשו רש"י ותוס'
דכאן מחמירים מספק דלא אמרינן עירוב כשר אא"כ יש לו חזקת כשרות כגון עירב
בתרומה ספק מבעוד יום נטמאת ספק משחשיכה .אבל בספק טמאה או טהורה,
כגון שנטל מב' ציבורין לפניו אחד טמא ואחד טהור ,מכיון שאין כאן חזקת כשרות
אין העירוב כשר מספק.
וצ"ע אמאי לא מקילים גם כשליכא חזקה .מרש"י ,ריטב"א ,ור"ן ,מבואר
שרק אמרינן ספק עירוב כשר במקום שיש חזקה לעירוב ,וא"א להקל משום משום
ספק דרבנן לקולא.
אבל עי' ברשב"א שכתב" :וא"ת הכא נמי אמאי לא דהא ספק בדרבנן
הוא .י"ל דשאני הכא דאיכא חזקה דגברא ואמרינן אוקי גברא אחזקת ביתיה".
ויש שדייקו ]עי' בהע'  277ברשב"א[ שהרשב"א חולק על שאר הראשונים וסובר
שספק עירוב כשר הוא משום ספק דרבנן לקולא ולא כשאר הראשונים שהוא
משום חזקת הכשרות של העירוב .והקשו דא"כ הרשב"א סותר את עצמו במה
שכתב בעבוה"ק ש"ה ב' שכתב כשאר ראשונים .אבל ייתכן שליכא מח' ,שגם
הטעם ששאר הראשונים סוברים שצריך חזקה כדי לומר ספק עירוב כשר הוא
גופא משום חזקת תחום ביתו ,דאם לא נימא הכי אמאי לא אמרינן ספק דרבנן
לקולא לגבי עירוב .אלא שאין זה כ"כ ראיה ,שייתכן שיש להציע תשובות
74 73
אחרות.
עכ"פ חזינן שלפעמים מחמירים בספק עירוב תחומין ,וכמו בספק הינוח,
וא"כ יש לחקור מהו הדין בספק עירוב חצירות .ולכאו' זה תלוי בהטעם אמאי לא
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אמרינן ספק דרבנן לקולא לגבי ספק הינוח בעירוב תחומין .דאם הטעם משום
חזקת תחום ביתו ,בע"ח ליכא חזקת תחום ביתו .מ"מ עדיין יש ספק על חלות,
דאסור לטלטל בחצר עד שיעשה עירוב כשר .ועוד מצאנו קולות אחרות בעירובי
חצרות ,כגון הא דמערבין לכתחילה בביה"ש כדאיתא בס"פ במה מדליקין ,ומשום
דלא אסמכוהו אקרא ,משא"כ בעירובי תחומין.
ועי' בטור סי' שצד שסובר שמחמירים בספק הינוח בעירובי חצרות.
אע"פ שמותר להניח עירובי חצירות בביה"ש אע"פ שהוא זמן של ספק ,מ"מ
כשיש ספק אם העירוב עצמו כשר בכלל גרע טפי 75.וכ"כ השו"ע שצד:ח .וכ"כ
המג"א סק"א .אבל רוב ראשונים סוברים שרק בעירובי תחומין צריכים להחמיר
בספק הינוח] 76.יש להוסיף שלשיטת המ"מ )עירובין ו:יג( בדעת הר"מ אף בעירוב
תחומין אין דין להחמיר מספק כשליכא חזקה ,והטעם שבספק טומאה אין עירובו
עירוב הוא משום דאינה סעודה הראויה לאכילה דאסור לאוכלו מספק .ולכן כתב
הר"מ שאם הניח עירובי תחומין בביה"ש ה"ז כשר ,דתמיד אומרים ספק עירוב
כשר אף כשליכא חזקה ,ובלבד שיהיה סעודה הראויה[77.


עוד כלל אחר מצאנו בכמה מקומות ברש"י ,והוא הכלל של כל בעירובין
להקל .עי' למשל רש"י ס .שסולם יש לו תורת פתח ותורת מחיצה ,ושניהם להקל.
וז"ל" :תורת מחיצה עליו  -ואין מבטלין המחיצה למהוי כנפרץ הכותל יותר
מעשר ,דאמר לקמן :מערבין אחד ואין מערבין שנים ,אלא רצו אחד מערבין
ולקולא ,והוי כפתח רצו שניהם מערבין ,דלחומרא לא אמרינן דליבטליה למחיצה,
 ".  ואע"פ שזה כעין תרתי דסתרי ,דאם אינו כמחיצה הרי
הפתח הוא יותר מעשר והוי כנפרצה במילואו ]כשהכותל נפרצה בסולמות[ ואם
הוא כמחיצה אין מערבין א' ,מ"מ אמרינן שהוי מחיצה לקולא ולא לחומרא דכל
בעירובין להקל.
וכעי"ז מבואר בגמ' מח :בדעת ר' ששת ששייך לומר דין מסויים רק
לקולא ולא לחומרא אע"פ שבעצם אין חילוק ביניהם" :אם אמרו דיורין להקל,
יאמרו דיורין להחמיר ".כלומר ע"י העירוב אמרינן שהוי כאילו דרים בחצר א'
לקולא ]כדי להתיר טלטול בחצר[ ,אבל לא אמרינן שהוי כאילו דרין כאן לחומרא
כדי ליצר איסור 78,אלא אמרינן שלהתיר טלטול הוי כאילו דרים כאן ,אבל ליצר
80 79
איסור לא הוי כאילו דרים כאן ,ואע"פ שהוי קצת תרתי דסתרי.
כעי"ז איתא ברש"י סד) .ד"ה חמשה( שאמרינן ששכיר ולקיט הוי
כבעלים להקל ולא להחמיר ,ואע"פ שזה הוי כעין תרתי דסתרי דאמרינן שהשו"ל
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הוי כבעלים לענין דלא צריך שכירות רשות מהנכרי שהוא בעל הבית ]דאמר
שמואל אפ' שכירו לקיטו נותן עירובו ודיו[ אבל לא אמרינן שהשו"ל הוי כבעלים
כדי לאסור אם לא עירבו ביניהם ,ולכאו' אף בב"א אמרינן שהוי כבעלים לענין
שכירות רשות ולא הוי כבעלים לענין עירובין ,ואף דהוי קצת תרתי דסתרי.
יותר מזה מבואר בתוס' עה .שאפ' בב"א אמרינן תרתי דסתרי ,וז"ל:
"הוה אמינא דירת עובד כוכבים שמה דירה  -אע"ג דאמר בריש פרקין דלכולי
עלמא לא שמה דירה   להתיר המבוי להחשיב כבתים וחצירות פתוחים
לתוכו אמר שמה דירה 81".תוס' כאן סוברים שאמרינן דירת גוי לא שמה דירה
להקל ,שאינו אוסר ]מעיקר הדין[ כשדר עם ישראל בחצר ,אבל אמרינן שמה דירה
להקל ,שמשום דירתו יוכל להתיר המבוי בלחי וקורה שבשבילו צריכים שיהיו
בתים וחצירות פתוחות לתוכה ]לכה"פ בהס"ד של הגמ' ,ובתוס' עד :ד"ה מבוי
כתב בחד תי' שכך קי"ל ,וכמבואר בהגהמי"י[ .ולכאו' כאן ליכא פלוגתא בזה,
82
ומבואר שאמרינן להקל בעירובין בכללי הלכה.
וכן מבואר בטור סי' שס"ג שמבוי "אינו ניתר בלחי וקורה עד שיהו שתי
חצירות פתוחים לתוכו ולכל חצר שני בתים ואפילו כל החצירות פתוחות זו לזו
שפיר דמי ואפי' אין דרין בו אלא האב ובניו או הרב ותלמידיו חשיב כרבים 83וניתר
בלחי וקורה ".ועי' בב"י שאע"ג "דלענין לאסור זה על זה חשבינן להו כאחד
כמבואר בסימן ש"ע ".       
דהיינו חשבינן אב ובנו כרבים כדי להתיר המבוי בלו"ק ]שצריך ב' חצירות עם ב'
בתים ,וזה נחשב ב' בתים[ וכיחיד שלא צריך עירוב בחצר שדר בו רק אב ובנו,
ואע"פ שזה תרתי דסתרי ,ולכאו' משום דכל בעירובין להקל.
וכן מבואר ברמ"א תח:א )ע"פ המגיד פכ"ז מה' שבת( דאמרינן עיבור
העיר כהעיר להיות נחשב כד"א קולא אבל לא לחומרא .דהיינו ,אם כלתה מדתו
בסוף העיר ,ואע"ג דעדיין עיבור לפני העיר ,כל העיר כד"א" ,דלא אמרינן עיבור
של העיר כעיר להחמיר" דנימא דהוי ככלה מדתו באמצע העיר .אבל מצד שני
אמרינן עיבור של העיר כעיר להקל על מדת התחומין ונחשב הכל כד"א ומתחיל
מדתו מסוף העיבור וחוצה.
אבל לפעמים לא אמרינן מקילין בכה"ג שלא יהו מילי דרבנן כי חוכא
84
ואיטלולא כמבואר בעירובין ע"ו ע"א.
גם אמרינן כל דעירובין להקל במבט אחר ,שאם שייך לפרש דברי תנא או
אמורא באופן שיצא מהם קולא או באופן שיצא ממנו חומרא ,תמיד מפרשים אותו
להקל .למשל ,איתא בעירובין סו" .והאמר רבי יוחנן :שוכר כמערב דמי .מאי לאו:
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מה מערב מבעוד יום ,אף שוכר מבעוד יום! לא ,מה מערב ,ואפילו בפחות משוה
פרוטה אף שוכר בפחות משוה פרוטה ".ופרש"י" :לא מה מערב אפילו בפחות כו'
דלקולא אקשינהו ר' יוחנן ולא לחומרא". ,
85





עי' תוס' עירובין מה :ד"ה איבעית אימא ]גבי ספק אם הגשם שירד ביו"ט
היה בתוך התחום בבין השמשות[ דאיתא בגמ' שיכולין להקל משום דהוי ספק
דדבריהם ]ומשמע שאין זה קולא מסויימת בהל' עירובין[ והקשה תוס' האיך
מקילין דהוי דבר שיש לו מתירין ואמר רב אשי בריש ביצה )דף ד' (.דדבר שיש לו
מתירין אפי' באלף לא בטיל אפילו בספק דבריהם .ותי'" ,בעירוב הקילו] ".ואע"פ
שבגמ' איתא שזה משום ספק דבריהם להקל מ"מ הוי קצת לאו דוקא[.
עי' תוס' מט :ד"ה מאי ]בתי' הראשון[ "שבתחומין הקילו ואין להחמיר
בהן" ולכן לא אמרינן כל שזה אחר זה אפ' בב"א אינו .ולכן כשאמר שביתתי תחת
האילן ויש ח' אמות תחת האילן הרי הוא קונה שביתה שם ואע"פ שלא שייך לקנות
שביתה אלא בד"א ,ולכן היה לנו לומר כל שאינו בזה אחר זה ]שהרי לא יכול
לקנות שביתה בד"א ואח"כ בד"א אחרות[ אפ' בב"א אינו ,ואין לו שביתה תחת
86
האילן כלל ,מ"מ בתחומין הקילו.
גם יש קולות בנאמנות לגבי עד היכן תחום שבת מגיע ,עי' במש' נח:
ובתוס' נט .ד"ה אפילו וד"ה ותחומין.
עי' תוס' יז .שקי"ל שאמרינן הואיל והותרה הותרה לגבי עירובין אבל לא
לגבי מחיצות.
עי' עט :שאפ' למ"ד שצריך להגביע חפץ ג' טפחים בעירובין הקילו וסגי
בטפח.
עי' פ .שרב סובר שבשיתופי מבואות לא צריך לזכות את השיתוף לשאר
בני המבוי או חצר .ופרש"י שזהו משום שאם לא יזכה את העירוב לכל בני המבוי
לא יוכל הוא בעצמו לטלטל ולכך גמר ומקני .והקשה הרשב"א ,מ"מ מאן קא זכי
ליה ,שהרי אין אדם יכול להקנות לאחרים את חפציו בלא סיוע ע"י אדם אחר .ותי'
שכיון שכל דין שיתוף הוא רק מדרבנן שייך לזכות בלי אדם אחר] .אבל עי'
בריטב"א שביאר שמהני משום ההיא הנאה שהוא מדין שוה כסף [.לא קי"ל ברב
בענין זה.
לפי ר' אליעזר פא .מקילין לומר מעות קונות לגבי עירוב] .אבל קי"ל כן,
עי' רמ"א חו"מ קצט:ג[.
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 1בהרבה מקומות לא ברור אם שיטה סוברת כריב"ל .למשל ,לכאו' שמואל בעירובין מב :לית ליה האי כללא,
דגבי מי שהוציאוהו נכרים ונתנוהו בדיר וסהר ,שמואל מחמיר כר"ע שאין לו אלא ד"א .גם בדף פא :משמע
ששמואל לית ליה הל' כדברי המיקל ,שקבע שההל' כר' יהודה בעירובין .אבל עי' מט .שרש"י סובר שגם שמואל
מיקל בעירובין וכן איתא בירושלמי ,ותוס' מח :חולקים .ע"ע ברשב"א ס"ט ע"א שלכאו' מסתפק בשיטת
שמואל .גם לגבי רב יש משמעויות מנוגדות .מצד א' כתב בדף מב :שהל' כר"ג שמיקל וסובר שמהלך את כולה,
מ"מ אילו היה מיקל תמיד בעירובין לא היה צריך לקבוע שההל' כר' גמליאל ,וע"כ שלית ליה כלל של הל' כדברי
המיקל בעירוב ,כן דייק הרמב"ן אבל עי' לקמן שנחלקו בזה הראשונים.
 2ועי' רשב"א שם ד"ה מאי דעתיד שכ"כ בתורת ואולי נאמר.
 3אע"פ שיש מקומות שהזכיר תוס' שהל' כדברי המיקל יש גם מקומות שלא הזכירוהו .כגון תוס' מב .שלא כתב
שהטעם שמקילין כהרבנן ]גבי פירוש שיצאו מחוץ לתחום בשוגג כשהם לא במקומו[ משום שהל' כדברי המיקל
בעירוב כמש"כ הרא"ש שם.
 4יש לעיין בשיטת הראב"ד ,דמצד א' פסק בהל' שבת כז:י כר' יוחנן בן נורי שנכסי הפקר קונין שביתה ,ומשמע
דלית ליה הל' כדברי המיקל ,עי' במ"מ שם ובגאון יעקב .מצד שני בהל' יא שם הר"א מיקל טפי משאר ראשונים
וסובר שתמיד אומרים הבלעת תחומין )מיהו עי' במ"מ( .וע"ע ברשב"א סט .שהראב"ד התם פסק כר' יהודה
]שבין צדוקי בין ישראל שביטלו ואח"כ הוציאו ואפי' לאחר שהחזיקו בני המבוי במבוי ואפי' הוציאו במזיד
אוסר[ משום ד]דאמר שמואל[ כל מקום ששנה ר"י בעירובין הלכה כמותו .ומסתפק הרשב"א אם זה משום שלית
ליה להראב"ד הא דריב"ל דהל' כדברי המיקל בעירוב ,או משום שסובר שריב"ל לא פליג על שמואל .וע"ע
בריטב"א מה .שהראב"ד סובר כריב"ל ,ואכמ"ל.
 5אפ' לאלו שלית להם הכלל של הל' כדברי המיקל בעירוב ,יש כלל אחרת לקולא בהוראה שג"כ מיוחד
לעירובין .איתא בדף עא :בדעת רב "דלא עבדינן כתרי חומרי בעירובין ".כלומר אין לפסוק כדעת תנא אחד
שמחמיר שתי חומרות יחד בעירובין בשתי חומרותיו] .כגון ר"מ שפסק שאין סומכין על שיתוף במקום עירוב
)חד חומרא( ואפ' בפת )תרי חומרות([.
 6וכן לא מאמינים לקטן לגבי עירוב תחומין משום דאסמכוה אקרא משא"כ עירובי חצירות )תוס' לא :ד"ה כאן(.
 7עי' פ .תוד"ה רב שיש דברים שאנו מחמירין בחצירות מבתחומין ,דבחצירות צריך לזכות לשמואל ]בדף פ[.
ובעי פת ,ובתחומין אין צריך לזכות ]לשמואל בדף פ .אבל רב סובר הפוך ור' נחמן סובר שבשניהם צריך לזכות[
ואין צריך פת .ויש דברים שאנו מחמירין בתחומין טפי ,דבתחומין בעי ב' סעודות לכל אחד ובחצירות בזמן שהן
מרובין סגי במזון ב' סעודות לכולם ובזמן שהן מועטין סגי בגרוגרת לכל אחד ]פ ,[:והשולח עירוב ביד חרש
שוטה וקטן אינו עירוב בתחומין ובחצירות קטן גובה את העירוב .ע"ע בגליוהש"ס פ :על תוד"ה מעשה.
 8ועפ"ז אפשר לבאר מה שהקשו הראשונים על שיטת הרי"ף והר"מ שמבואר בכל מקום ]כמו שבת סט [.שרק
לר"ע יש איסור דאו' של תחומין .ולהנ"ל מיושב שרק איסור יציאה מהתחום של אלפיים אמה נחשב מלאכה,
אבל לא יציאה מהתחום של י"ב מיל ,שזה הוי ענין אחר לגמרי ,ואכמ"ל.
 9אע"פ שבעיקרון הכלל של כתמים שומעין להקל לא נאמר לגבי פסק של בעיא בגמ' ]כמו שאומרים הל' כדברי
המיקל[ ,מ"מ מצאנו שהראשונים לפעמים השתמשו בו גם בזה .למשל הרא"ש )נדה פ"ח סי' ב( כתב גבי טיפין
עשויין כשורה וטיפין טיפין" ,משום דלא איפשיטא איכא דאמרי בכתמים להקל ".וכן כתוב בב"י יו"ד סי' ק"צ
לגבי בגד צבוע שפליגי בה תנא קמא ]מטמא[ ורבי יונתן ]מטהר[ .הרמב"ן )בהלכותיו פ"ד ה"ז( פסק לחומרא
כתנא קמא .אבל הרמב"ם )איסו"ב פ"ט ה"ז( פסק כרבי יונתן .וכתב הב"י ש"בכתמים שומעין להקל וגם
הרשב"א )תוה"א ב"ז ש"ד כג (:כתב נראים דברי הרמב"ם שלא אמרו כתמים להחמיר אלא להקל ".וכן איתא
ברמ"א יו"ד קצ:כו לגבי מח' הפוסקים" ,ומכל מקום נראה דיש לסמוך אמקילין ,דבכתמים שומעין להקל".
 10עי' במהר"ץ חיות ברכות לז .שדייק לחלק בין הכלל של "יחיד ורבים הלכה כרבים" להכלל של "אחרי רבים
להטות ".לפי המהר"ץ חיות "אחרי רבים להטות לא שייך רק היכי דהיה בישיבה אחת ונתבטלו המעוטים ע"י
המרובים דרך משא ומתן שהיה ביניהם ,אבל היכא דלא היו החילוקים במעמד אחד ובישיבה אחת רק כל אחד דן
והורה למקומו ולשעתו ולא שמעו טענות המתנגדים ,אין זה בכלל אחרי רבים להטות רק בכלל יחיד ורבים הלכה
כרבים] ".אולם ,עי' בתוספתא ברכות ד:יב שממנו שייך לסתור דיוקו [.ע"ע בשו"ת הרלב"ח בקונטרוס הסמיכה
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ושו"ת עונג יו"ט סי' ט' .החזו"א יו"ד קנ:א כתב שרשאי כל אדם לעשות כרבו בין להקל בין להחמיר כל זמן
שלא היה הכרעה ,וכמו דאמרינן בעירובין ו :דקודם בת קול הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה הרוצה לעשות
כדברי ב"ה עושה ,וכונת הגמ' שיכול לבחור להיות מתלמידי ב"ש או מתלמידי ב"ה .ודומה להא דאמרינן יבמות
יד .שבמקומו של ר"א היו כורתין עצים .ולכאו' היה רוב כנגד ר"א אלא מכיון שלא היה עמידה למנין אין דין
דאו' שהל' כהרוב .ואפ' אם חכם שהגיע להורעה צריך לבטל דבריו לב"ד הגדול ]כמו שסובר הרמב"ן בשרשים[
מ"מ אינו צריך לבטל דבריו לסתם רוב .אבל לאלו שאין להם שיטה או שאינם ראויים לחלוק בודאי צריך לקבל
דעת הרוב מדאו' .א"נ י"ל שדוקא חייב לשמוע להרוב בלי עמידה למנין במי שלא הגיע להוראה ,ואינו יכול
לפסוק הדין לעצמו.
 11עי' בדרשות הר"ן הדרוש השנים עשר שהקשה מנין לנו שנתחייב לעשות מעשה כפי הכרעת חכמי הדורות
]דמה שכתוב ועשית ככל אשר יורוך נאמר רק לסנהדרי גדולה[ .ותי'" :שזה יש לנו ממה שאמר הכתוב )שמות כג
ב( אחרי רבים להטות ,והיא אזהרה כוללת ללכת במשפטי התורה גם כן )נשפטם( כפי רובם ,לבד מהדברים
שהוציאו רבותינו ז"ל מהכלל בפירוש .והוא אמרם בפרק קמא דחולין )יא א( מנא הא מלתא דאמור רבנן זיל בתר
רובא ,דכתיב אחרי רבים להטות ,רובא דאיתא קמן כגון תשע חנויות וסנהדרי לא קא מיבעיא לן .וזו אזהרה
כוללת ,אינה תלויה בזמן ,ולא במקום .ולפיכך אמרו רבותינו זכרם לברכה בפרקא קמא דמסכת אלילים )ז א( תנו
רבנן שאל לחכם וטימא לא ישאל לחכם ויטהר ,לחכם ואסר לא ישאל לחכם ויתיר ,ואם היו שנים אחד מתיר
ואחד אוסר אחד מטהר ואחד מטמא ,אם היה אחד מהם גדול בחכמה ובמנין הלך אחריו ,ואם לאו הלך אחר
המחמיר .ופירוש)ו( במנין ,הוא מנין חכמי הדור שהסכימו לדבריו .וזה מן הפסוק שאמרנו ".והוסיף שזה ענין
הסכמת הגמרא ,ושאין ישראל רשאי לחלוק על דבריו כלל.
 12בפלפול בהנהגת הוראות באיסור והיתר )בסוף סי' רמב(.
 13וע"כ לפי הר"ן והחינוך צ"ל כהש"ך בנקה"כ שם ובפלפול בהנהגת הוראות באיסור והיתר )בסוף סי' רמב(
שרק סומכין על דעת יחיד בשעת הדחק באיסור דרבנן.
 14וע"ע בשו"ת שרידי אש )חלק א סימן צ עמוד רמו( שקי"ל כהט"ז בזה ולכן במקום עיגונא דאתתא יכולים
לסמוך על דעת יחיד כנגד רבים )עיין מכתב מאליהו בקונטרס העגונות סעיף ו'( וכתב שההסבר נ"ל כדעת הט"ז
הנ"ל ,שאף בדאורייתא אומרים כדאי ר' פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק "וטעמו נ"ל ,מפני שהכלל הזה שכללה
תורה לילך אחרי הרוב הוא ברוב מתוך כל ושנשאו ונתנו זה כנגד זה ,אבל במחלוקת הפוסקים שאין הדבר כך,
נשאר הדבר ספק ".אלא שצ"ע דאפ' אם נימא דמדאו' נשאר כספק אמאי לא אמרינן ספק דאו' לחומרא .וכתב
השרידי אש שע"כ "אנו הולכים אחרי דעת רבינו הגדול הרמב"ם ז"ל ,שכל ספק אף בשבת ועריות וכו' ספיקו
לקולא ,ואין בסופו של דבר אלא איסור דרבנן ".ולכאו' זהו חידוש עצום.
ונראה להביא עוד ראיה שאין הכלל של יחיד ורבים הלכה כרבים דאו' בלי עמידה למנין ממה שאמרינן בכל
מקום ]וכגון עירובין דף ל [:שצריך לקבוע ההל' כהרבים כנגד יחיד ד"מהו דתימא :מסתברא טעמא דרבי
ישמעאל ...קמ"ל" ומבואר שלפעמים לא קי"ל כהרבים כשמסתבר טעמא דיחיד.
 15הראשונים שם נתקשו על הא דנוהגים לקרוא ק"ש קודם צאת הכוכבים .ר"ת תי' שסומכין על שיטת ר' יהודה
שיכולים להתפלל ערבית מפלג המנחה .הר"י תי' שסומכין על שיטת תנאי אחריני ]כמו ר"א שסובר משעה
שקידש היום בערבי שבתות ור"מ סובר משעה שהכהנים טובלים[ שיכולים לקרוא ק"ש קודם ציה"כ .וצ"ע על
הצד שק"ש הוא דאו' האיך מקילין לסמוך על שיטת ר"י ]לר"ת[ או אבל כנגד החכמים והסתם מש' ]לר"י[.
ולהנ"ל ניחא ש יש לסמוך על יחיד במקום הדחק ונראה שכן הוא משמעות הרא"ש .ברם ,האחרונים יישבו את
קושיא זו בע"א:
א .שאג"א סי' ג' תי' שע"כ שתוס' סוברים שק"ש הוא מדרבנן.
ב .מעדני יו"ט על הרא"ש אות ק'-ע"י עקירת דבר מה"ת.
ג .עונג יו"ט סי' יד במקום אונס שייך לקרוא שלא בזמנה.
 16הרמב"ן עצמו יישב כן לרש"י" :אבל י"ל דודאי טעמא דרבי יוחנן בן נורי משום חפצי הפקר כדאוקימנא ,ורבי
יהושע בן לוי משום דמקילינן בעירוב כקולי דמר וכקולי דמר".
 17ייתכן עוד נפק"מ בין הרמב"ן לרש"י ותוס' במקרה שיש קולא וחומרא שנובע משיטה א' .עי' ברא"ש ו:טו
שכתב" :ועוד דלא שייך הכא הלכה כדברי המיקל בעירוב כיון  .דלדידיה אין
מבטלין וחוזרין ומבטלין ולרבנן מבטלין וחוזרין ומבטלין .הלכך עבדינן כרבנן בין לקולא בין לחומרא ולא
עבדינן תרי קולי דסתרי אהדדי ".וצ"ע מה יסבור הרמב"ן כה"ג.
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 18ובאמת הרמב"ם הוא לשיטתו בזה שפסק שישן קונה שביתה )הל' שבת כז:ד( וג"כ פסק שנכסי הפקר אין
קונים שביתה )הל' יו"ט ה:ה(.
 19וז"ל" :והרמב"ם ז"ל )פ"ד מהל' עירובין הל' ו( פסק כדברי שניהם להקל .ואין זה תרי קולי דסתרן אהדדי
דלמר סבירא ליה דאשתו כגופו ועבד לאו כגופו .ולמר ס"ל כיון דהעבד משועבד לעבודת רבו חשיב כאילו הוא
תדיר אצל רבו .וכיון דקיימא לן הלכה כדברי המיקל בעירוב תפסינן סברת המיקל בעבד וסברת המיקל באשה".
 20ודלא כהרמב"ם דפסק בהלכות עירובין ד:יג" ,אחד מבני חצר שהניח ביתו והלך ושבת בחצר אחרת אפילו
היתה סמוכה לחצירו ,אם הסיע מלבו ואין דעתו לחזור לביתו בשבת הרי זה אינו אוסר עליהן ,במה דברים
אמורים בישראל אבל גוי אפילו הלך לשבות בעיר אחרת אוסר עליהן עד שישכרו ממנו מקומו שהרי אפשר
שיבוא בשבת ".ועי' ברשב"א סה :שזהו משום שהלכה כר' יוסי וכ"ש דקאי ר' יוסי כר' מאיר בחדא שיטתא
"אע"ג דר' יהודה מיקל הא קאי ר' יוחנן כר' יוסי ור' יוסי ור' יהודה הלכה כר' יוסי ",ומשמע שסובר שלא מקילין
בעירובין כשהוא כנגד כלל אחר בפסק כמו ר' יוסי ור' יהודה הלכה כר' יוסי ]אע"פ ששמואל פסק בכל מקום
בעירובין כר' יהודה )פא (:ועי' בדף מו .[:ועי' במ"מ שהוסיף "וכ"ש דהוו להו ר"מ ורבי יוסי תרי לגבי רבי יהודה
באיסור הנכרי והוי ליה רבי יהודה יחיד לגבייהו ",וזה אע"פ שבעירובין אמרינן הל' כיחיד ואף כנגד רבים .ושמא
יש חילוק בין יחיד כנגד "חכמים" ובין יחיד כנגד רבים כשיודעים מי הם .אבל עי' במ"מ הל' שבת כח:א שלכאו'
סובר שהר"מ לא מיקל בעירובין ביחיד כנגד רבים.
 21אבל הרא"ש פליג עליו ,ולגבי מה שכתב דאיכא כאן קולא וחומרא דאי כנכרי הוא הרי אין מבטל רשות
ושוכרין ממנו .ואי לאו כנכרי הוא מבטל רשות ואין שוכרין ממנו השיב הרא"ש" ,דבריו אינן מובנים דודאי קולא
הוא דאינו כנכרי ומבטל רשותו בדיבור ואין צריך שכירות .ומה שכתב דאם אינו כנכרי דמבטל רשות ואין שוכרין
ממנו הא ליתא דישראל שלא רצה לבטל אלא לשכור שוכרין ממנו ".כלומר הרא"ש סובר ששייך שכירות גם
מישראל וא"כ אין שום צד להקל גבי גוי.
 22זה קשור לנושא כללי – האם שייך לחלק בתחומין לענין הל' .מצד א' אמרינן בעירובין ז .שלא שייך שתי
הכרעות דסתרי אהדדי בב' תחומין של הל' כגון שדרה וגולגולת .מצד שני ,ייתכן ,שלגבי כללי פסיקה שייך
לחלק .למשל ,עי' בבעלי הנפש שער תיקון הוסתות סימן ג' שכתב שצריך להשוות ווסתות לנגיחות לגבי חזקה,
והשיג הרז"ה " ,
 , מידי דהוה אנשואין ומלקיות דקי"ל כרבי ווסתות ובשור המועד כרשב"ג )יבמות סד ב(".
הראב"ד הוא לשיטתו שפסק בהל' אבלות ,דהנה כתב הרמב"ם בפ"א מהלכות אבל ה"ח" :בן תשעה חדשים
שנולד מת ובן שמונה שמת  ...  הרי זה נפל ואין מתאבלין עליהן ולא מתעסקין עמהם".
והשיג הראב"ד שקי"ל כרשב"ג שלאחר שלשים יום בידוע אינו נפל .והוסיף הלח"מ לתמוה ממה שכתב הר"מ
בהלכות רוצח פ"ב הלכה ו" :אחד ההורג את הגדול או את הקטן בן יומו ,בין זכר בין נקבה ,הרי זה נהרג עליו אם
הרג בזדון ,או גולה אם הרג בשגגה ,והוא שכלו לו חדשיו ,אבל נולד לפחות מתשעה חדשים הרי הוא כנפל 
 יום וההורגו בתוך שלשים יום אינו נהרג עליו ".הרי כתב שנהרג עליו לאחר ל' ,דליכא שום צד
שהוא נפל כה"ג כדברי רשב"ג ,ובכל זאת כתב דאפי' שהה שלשים אינו מתאבל עליו .וכתב הלח"מ "ואפי' נאמר
דכאן רבנו לענין אבילות אזיל לקולא טפי ופסק כרבנן דפליגי עליה דרשב"ג בבן שמונה ששהה ל' דאית להו
דהוי נפל ...דבר תימה הוא לומר כן דיותר היה לו להקל בספק נפשות גבי רוצח .מיהו י"ל דמ"מ כיון דאית לן
הלכה כדברי המקל באבל מה שלא אמרו כלל זה גבי ספק נפשות משמע דבאבילות מקלינן טפי ".הרי מבואר
שלהרמב"ם מקילים בהל' אבל אע"פ שכבר הוכרע לאיסור במקום אחר .נמצא שלפי הרמב"ם שייך לחלק בין
תחומין בהל' ,ולפסוק כרבנן באבל וכרשב"ג בשאר מקומות ,וזה לא נחשב תרתי דסתרי .ולכאו' אפ' בתרתי
דסתרי ,כגון מי שרצח בן שמונה שמת לאחר שלשים שהורגים את הרוצח משום שרצח בר קיימא ,ומ"מ אין
מתאבלים על הילד דלענין אבלות תלינן שהיה נפל.
עוד עי' בברכות לו :שדנה הגמ' איזה ברכה מברכים על קפריסין ,שזה תלוי אם הם נחשבים פרי או לא .ולכן
איכא נפקותא גם לגבי ערלה ,דעל הצד שהם נשחבים פרי הרי הם אסורים ,וגם נפקותא לגבי ברכות ,דאם
נחשבים פרי מברכין בורא פרי העץ .להל' כתב הבה"ג "מדלגבי ערלה לאו פירא הוא לגבי ברכות נמי לאו פירא
הוא ".והקשה הר"מ בתוס' שם ד"ה והלכתא שא"א להוכיח מערלה ,שהטעם שמקילים בערלה משום דכל
המיקל בארץ הל' כמותו בחו"ל ,אבל בארץ ודאי הוי פירא ומברכין עליו בורא פר העץ ,ובברכות ליכא חילוק בין
ארץ לחו"ל ,ולכן מברכין העץ .ומשמע שלפי הר"מ מותר לאכול קפריסין אף בשני ערלה ,ולברך עליהם בורא
פרי העץ ,אע"פ שהוי תרתי דסתרי .שו"ר בשאגת אריה סימן כג שכתב שבאמת זהו טעמו של הבה"ג ,דכיון
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שמותר לאוכלם בשני ערלה ע"כ שא"א לברך עליהם בורא פרי העץ .הרי חזינן לדבריו שנחלקו הראשונים אם
שייך לחלק בפסק בין תחומין בהל' .אלא שיש לדחות שליכא כ"כ ראיה מהתם ,שהרי השאג"א היה חושש
]לדעת הבה"ג[ רק במקום שהוי תרתי דסתרי בב"א ,אבל בלא"ה י"ל שלכו"ע שייך לחלק .וכן בדעת הר"מ,
אע"פ שכאן סובר ששייך לפסוק תרתי דסתרי ,שמא דוקא הכא מכח הכלל של כל המיקל בארץ הל' כמותו
בחו"ל דאינו דומה לשאר כללי הוראה ,וכמש"כ הר"ן בקידושין ,דהוא קשור ]לכה"פ לגבי ערלה[ להא דמקילין
בספק ערלה בחו"ל אפ' אם הוא הל' למשה מסיני ואפ' אם אפשר לברר האיסור וכדומה ,ולכן א"א להוכיח מהא
דמקילין בערלה להל' ברכות ,וע"כ מברכים העץ .אבל בעלמא יש להוכיח מתחום בהל' לחבירו .שו"ר בשו"ת
עונג יום טוב סימן יד שדחה תי' זה אבל נראה שיש להעמידו ,ואכמ"ל.
 23והביא ראיה מדף פא" :כל שיש לו עיקר מן התורה לא מקילינן בספקו".
 24גם פסק ]רבינו מאיר[ דהכי הלכתא ]גבי קורה[ רחבה אע"פ שאינה בריאה דהלכה כדברי המיקל בין בעירובין
בין במחיצות כר' יהושע בן לוי ]מו [.ולא כשמואל דאמר בעירובין ולא במחיצות.
 25עי' למשל בשו"ת חת"ס ו:פב לגבי ספיקת המג"א אודת מבוי א' הפרוצה משני צדדים פחות מעשר ומתוקן
בלחיי' שרצה להקל ,וכתב "וא"נ החליט מג"א לאיסור ולא היה בידינו להכריע מ"מ הלכה כדברי המיקל
בעירוב ".כלומר במח' בין המג"א ומקור חיים למהרי"ט ומהרי"וו פסק להקל מכח הל' כדברי המיקל בעירוב,
ואף שהוא מח' לגבי מחיצות] .עוד מבואר שהקיל במח' הפוסקים ,עי' מש"כ לקמן [.וכן עי' במהרש"ם ד:קה
שג"כ הקיל לגבי מחיצות ,ואח"כ כתב" :והן אמת דלפמ"ש הריב"ש סימן ש"ה דוקא בעירוב ולא במחיצה וכן
נראה דעת ריטב"א עירובין פ"ה ב' ואולם דעת ר"ח שבהגמ"י הנ"ל מבואר דגם במחיצות הלכה כהמיקל ועוד
דעכ"פ לא גרע משאר ספיקא דפלוגתא בדרבנן דאזלי' להקל וה"נ בנ"ד ".ע"ע מהרש"ם ח:נח:ה ,ט:יח.
 26וכעי"ז ראינו מקודם שייתכן דבר שלא צריך להחמיר משום שיש להם עיקר מה"ת ,אף שלא מותר להקל לגמרי
שלא נחשב "עירובין ",שהרשב"א יא .מחמיר באמלתרא בפירצה יתירה על י' משום שהוי מח' במחיצות ויש
למחיצות עיקר מה"ת ]ואף שמיירי במחיצה רביעית שאינו אלא מדרבנן[ .אבל הרשב"א ג .היקל במח' בגמ' מהו
אמלתרא משום שהוי מח' בדברי סופרים .וביארנו שהחילוק הוא שבדף ג .עיקר הנידון הוא על התיקון ובדף יא.
עיקר הנידון הוא אם פירצת יתר מי' נחשב פירצה או פתח .ועי' בריב"ש סימן תה שכתב "ודוקא בערוב ,דלית ליה
עקר בדאורייתא ,הלכה כדברי המיקל .אבל במחיצות ,אפילו דרבנן ,כיון דאית להו עקר בדאורייתא ,לא אמרינן
בהו :הלכה כדברי המיקל ".ומשמע שהכלל של הל' כדברי המיקל בעירוב שייך בכל מקום שאין לו עיקר מה"ת.
אבל לפי מה שכתבנו ברשב"א אין זה מוכרח.
 27לגבי עצם הנחת הב"י שיש להשוות הל' כדבי המיקל בעירובין וספק עירובין להקל עי' ברכות לו .שמשמע
שכמו שמקילין בספק ערלה בחו"ל אפ' למ"ד דהוי הל' למשה מסיני ,ה"ה שמקילין בפלוגתא ]וכאן כתב ב"י
שכמו שמקילין בפלוגתא ה"ה בספק[ .ועי' בר"ן קידושין טו :שהשוה הא דמקילין בספק ערלה בחו"ל להא
דאמרינן )ברכות דף לו א( דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ ואפילו יחיד במקום רבים דכל ספקא
שריא ואפילו קרוב לודאי .ולפ"ז מסתבר לומר דכמו שמקילים בעירובין ,ואפ' יחיד במקום רבים ,ה"ה שהיה לנו
לומר דכל ספקא שריא ואפ' קרוב לודאי .אלא שיש להדגיש שהגמ' בברכות והר"ן בקידושין עוסקים בספק
במציאות ולא בספיקא דדינא .ועי' מה שנכתוב בזה לקמן בע"ה גבי ספק במציאות.
 28גם יש לדון לגבי ספק דרבנן להקל ,האם זה אותו דין של הא דאמרינן ברפ"ק דע"ז )ז' א'( היה א' מטמא וא'
מטהר א' מתיר וא' אוסר אם היה א' מהם גדול בחכמה ובמנין הלך אחריו ,ואם לאו בשל תורה הלך אחר
המחמיר בשל סופרים הלך אחר המקל .ונראה שיש כמה ראשונים שמחלקים בין הכלל של "בשל סופרים הלך
אחר המיקל" להכלל של "ספק דרבנן לקולא ",ואכמ"ל.
 29ושמא זה קשור להדיון אם מחמירים בדבר שיש לו מתירים בספיקא דדינא בדין דרבנן או רק בספק במציאות,
דהיינו האם ספיקא דדינא נחשב כספק במציאות וצריך להחמיר או שנחשב כמח' ויש לנו להקל] .לגבי מח',
הפר"ח בא"ח )סימן תלז ס"ג( כתב דמה דכ' הרא"ש והר"ן בדין מוקצה לחצי שבת כיון דפלוגתא הוא נקטי'
להקל במוקצה דרבנן ,אף דהוי דבר שיל"מ ,מ"מ כיון דהוי פלוגתא נקטי' ככללא דאית לן בכל התלמוד ,בשל
סופרים הלך אחר המיקל ,ואין לנו להחמיר אלא בס' במציאות ,אבל לא בס' דפלוגתא [.שמא מקילים בדבר שיש
לו מתירים רק במח' אבל בספיקא דדינא נאמר שכשם שצריך להחמיר בספק במציאות ג"כ צריך להחמיר
בספיקא דדינא .או שמא רק מחמירים בספק במציאות בדבר שיש לו מתירים ,אבל ספיקא דדינא דומה למח' ואנו
יכולים להקל.
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והנה עי' ברבי עקיבא איגר מסכת עירובין דף לח עמוד א שהביא מהבית מאיר רצה לחלק די"ל דוקא בספיקא
דפלוגתא ,או בב' לישני בש"ס כיון דיסדו לנו חז"ל הכלל בשל סופרים הלך אחר המיקל ,הוי הכרעה שהלכה
כפלוני ,וכאלו פסקו כן בהדיא במקומו ,דהלכה כפלוני ,ותו לא מקרי ספיקא ,אבל בספיקא דאיבעיא י"ל דהוי
כמו כל ס' דרבנן ,דבדשיל"מ ספיקו לחומרא .אבל רע"א חלק עליו והביא ראיה מדברי הר"ן ז"ל בנדרים )דף מז
ע"ב( דכ' באיבעי' דרמי בר חמא ,דאמר פירות אלו על פלוני מהו בחילופיהן דכיון דלא איפשיטא האיבעיא
נקטינן לקולא ,בין בפירות אלו על פלוני בין בנודר עצמו ולא אמר אלו ,כיון דהוא ספק דרבנן ,וקשה הא בנודר
עצמו ,בדידיה קאי לאיתשולי על נדרו ,והוי דשיל"מ ,אלא ע"כ מוכח דגם בספיקא דאי בעי בדרבנן בדשיל"מ
אזלינן לקולא.
 30כעי"ז יש לחקור בשאר מקומות שיש כלל בפסק ,האם הפשט שהסתכלו בכל המקומות וראו שהיה נכון או
שאמרו שאותו תנא או אמורא הוא יותר בקי ]בכלל או בתחום מסויים[ ולכן קבעו שההל' כמותו .והנה אמרינן
שהל' כראב"י דמשנתו קב ונקי )גיטין סז (.ומשמע שזהו טעם שהוא נכון .מיהו יש ראשונים שסוברים שרק
אמרינן כן בברייתא ולא במש' וע"כ שאינו טעם גמור )עי' בריטב"א יבמות סוף לז .ויד מלאכי סי' תיד ומלוא
הרועים ח"ב עמ' קנט( .ע"ע ריק"ו על בכורים )יא:יב\יח( לגבי המח' רב ושמואל בפדיון תוך שלשים שכותב
בהדיא שהטעם שפוסקים כחד מ"ד משום שהיה בקי בדינים אלו .וכן משמע מרשב"ם מסכת בבא בתרא דף נד
עמוד ב" :רב נחמן דדיינא הוי ]כתובות צד [:והלכתא כוותיה בדיני ]כתובות יג ".[.וכעי"ז באור זרוע ח"ג פסקי
בבא קמא סימן רצא" :פר"ח זצ"ל וקיי"ל כר"נ דדיינא הוא ".ובשו"ת רדב"ז חלק א סימן שנט "דרב נחמן דיינא
הוא ונחית לעומקא דדינא אלא מאי אית לך למימר דלא אמרינן הכי אלא בבני דורו אבל לא בבתראי כאשר כתב
וכן הוא ודאי ".מכל המקומות האלו משמע שכשקובעים הל' כפלוני ה"ז משום שהוא יותר בקי בדינים אלו .וכן
עי' בגיטין סז .ובעירובין יד :אמר רבי הלכה כרבי יוסי דנימוקו עמו ,ופרש"י" :טעמי ראיותיו מביא לו בכל
מקום ".כלומר קי"ל כוותיה משום שמביא ראיות .וכן עי' בשו"ת חוות יאיר סימן צד שנתן טעם מעד מעניין למה
קי"ל כשמואל בדיני:
כי שמואל לרוב חקירתו וידיעתו באצטגנינות ורפואות לא היה בקי אף כי אמר שלא נסתכל
באיצטגנינות רק כשהולך לעשיית צרכים מ"מ היתה דעתו משוטטות עד כי היו נהירין לו
שבילין דרקיע וכו' והיה מופלג בעיון ושיקול הדעת שהוא כח המצייר והמדמה והמפריד
בין דבר לדבר בסברא כל דהו ומצד זה דיני ממונות הם מקצוע גדול דיש חדשים לבקרים
ומעט מזעיר נמצא במשנה וברייתא וצריך שיקול הדעת קולע אל השערה ולא יחטיא
ע"ע בעירובין דף יג עמוד ב" :אמר רבי אחא בר חנינא :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של
רבי מאיר כמותו ,ומפני מה  הלכה כמותו  -שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו .שהוא אומר על טמא
טהור ומראה לו פנים ,על טהור טמא ומראה לו פנים ".וצ"ע מהו ענין לא קבעו הל' כמותו ,הלא קובעים הל' ע"פ
רוב .ושמא י"ל מכל הנ"ל שקובעים כללים ולא דנים בכל פרט ופרט .אלא ששמעתי מהגרצ"ש בשם ר' אהרון
סולוביציק שהכונה שאחר שקבעו כל ההל' ע"פ רוב הסתכלו אחורה ואמרו למה למעשה פסקו דלא כר"מ .ע"ע
בעירובין יג :שהל' כב"ה משום מדותיהם .ועי' הליכות עולם שער חמישי פרק א" :וכי מפני רוב המידות הטובות
שבהם קבעו הלכה כמותן .ואפשר דה"ק ,מפני מה זכו שיכונו תמיד האמת .ובחיד"א בפתח עינים כתב דמי
שענין מסתפק תמיד אם כיון לאמת וחוזר הרבה פעמים לראות האם סברתו היא אמת ,ועי"ז זוכה לכוין לאמת.
נמצא שלפי הב"י ה"ז בתורת סייאתא דשמיא אבל לחיד"א הוי טבע .ושמא יש להביא ראיה להב"י מלשון הגמ'
"וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים חיים מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן" ,ולמה כתוב וכי מאחר
שאלו ואלו ,ומשמע שמצד האמת ליכא עדיפות לדברי ב"ה .וזה ניחא לפי המהלכים באלו ואלו שא' אינו יותר
אמת מהשני .גם יש לפרשו לפי הב"י ,בדוחק ,אבל להחיד"א צ"ע למה צריך להקדים "וכי מאחר".
 31ויש לדחות שכאן לא מיקל משום שהלכה כדברי המיקל בעירוב אלא משום שיש להקל בב' לישני בדבר שאין
לו עיקר מה"ת ,והראיה שאין לו עיקר מה"ת ]ולכן נוטין להקל[ הוא משום שהלכה כדברי המיקל בעירוב.
 32כמו שמצאנו בשיטת החכמים בע"ז ז" .ת"ר הנשאל לחכם ...אחד מטמא ואחד מטהר ,אחד אוסר ואחד מתיר,
אם היה אחד מהם גדול מחבירו בחכמה ובמנין  -הלך אחריו ,ואם לאו  -הלך אחר המחמיר ".הרי החכמים
סוברים שמחמירים במח' ואפ' בדין דרבנן .ואף שלא קי"ל הכי אלא כר' יהושע בן קרחה שסובר שבשל תורה
הלך אחר המחמיר ובשל סופרים הלך אחר המיקל ,מ"מ יש לעיין מה סוברים החכמים .ומסתבר לומר שמודים
להכלל של ספק דרבנן לקולא אלא שסוברים שבפלוגתא שא' מחמיר בודאי ,שאין לנו להקל מספק .וכעי"ז יש
לפרש דברי הר"מ ,שאע"פ שבמח' אין אומרים הל' כדברי המיקל במח' אמוראים בספק עדיין שייך להקל.
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הרב נתנאל וידרבלנק

 33דהנה איתא בברייתא בעירובין מג" .הריני נזיר ביום שבן דוד בא  -מותר לשתות יין בשבתות ובימים טובים,
ואסור לשתות יין כל ימות החול ".ומבואר בגמ' שמותר בשבת משום שמובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא
בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח ,ומכיון שאליהו לא יכול לבוא בע"ש בן דוד לא יכול לבוא
בשבת .והקשה הגמ' ,בחד בשבא לישתרי ,דאליהו לא יכול לבוא בשבת וא"כ בן דוד לא יכול לבוא בראשון .ותי'
הגמ' שמכאן יש ראיה דאין תחומין למעלה מעשרה וא"כ יכול אליהו לבוא בשבת ]דיכול לבוא מחוץ לתחום ע"י
קפיצה ממקום רחוק בלי לעבור על איסור תחומין[ .ודוחה הגמ' דליכא ראיה משום ש"האי תנא ספוקי מספקא
ליה אי יש תחומין או אין תחומין ,ולחומרא".
וכבר ראינו שדייקו כמה ראשונים ממה דקאמר "ולחומרא" שמחמירים שיש תחומין למעלה מי' .והקשה
הרשב"א ]וכעי"ז בראשונים אחרים[ דשמא רק מחמירים לענין נדרים שהוא איסור דאו' אבל מניין לנו
שמחמירים גם בעירובין ,דבעירובין תמיד אזלינן להקל .ותי' "מי איכא מידי דאינהו גופייהו עבדינן לקולא ומאי
דתלי בהו עבדינן לחומרא ",כלומר אילו היה הדין שמקילין לענין תחומין ,משום שהל' דבעירובין שומעין להקל,
בודאי שיכולים להקל במה דתלי בהו אף שהוא דאו' .ומכאן מבואר שיכולים להקל בספק דרבנן ]ספקא דדינא[
שנתגלגל להיות ספק דאו'.
אבל עי' בב"י סי' ת"ד שכתב בשם הריטב"א על הדיוק של המחמירים "דאפשר דלגבי נזיר אמרינן הכי משום
דספיקא דאורייתא הוא אבל בתחומין ספיקא דרבנן הוא ולקולא וכן הגיה עליו רבינו הגדול )רמב"ן שם ע"א ד"ה
ובתוספות( .הרי סובר הרמב"ן והריטב"א שייתכן להחמיר לגבי נדרים ונחשב ספק דאו' ,ואע"פ שנובע מספק
בדין דרבנן ]תחומין[ ודלא כהרשב"א.
 34לגבי הא דמחמירים בספק חסרון ידיעה ואף בספק דרבנן עי' בכללי ספק ספיקא של הש"ך אות לד ,רשב"א
בת"ה ב"ד )ש"א ז (:וב"ז )ש"ד כא ,(.מהרי"ט אלגאזי )בכורות פרק א' אות י"א ]ב[ ד"ה ויש לישב( ,והמרדכי
בע"ז )סי' תקנ"ד( .ע"ע במה שכתבתי בקובץ קול צבי י"א.
 35ועי' בחי' רבי עקיבא איגר לעירובין לח .שהביא ראיה להמנח"י ממה דאיתא התם "רבנן ספוקי מספקא להו
בשבת ויו"ט אי קדושה א' הן או ב' קדושות" ולכן החמירו מב' דצדדים לחוש שחדא קדושה היא וא"י לערב ב'
רוחות וגם לחוש שב' קדושות הן ולכן אי נאכל עירובו בראשון דאין עירוב לשני .והקשה רע"א הא כיון דקיי"ל
ספק עירוב כשר הו"ל למיזל לקולא .ותי' ע"פ מ"ש המנחת יעקב דהיכא דאסתפקא לתנא עצמו הדין מחמרינן
בספיקו אף בדרבנן דהוי כמו ספק חסרון ידיעה ,וא"כ הכא דלרבנן עצמם מספקא להו הדין אם יו"ט ושבת ח"ק
נינהו או ב"ק הן מש"ה מחמרינן בספיקו.
 36כ"כ בגנת ורדים כלל ה' סי' ט' בתשובה למהר"י זיין ובשו"ת זרע אמת ב:קסא לגבי הל' כדברי המיקל באבל.
 37וכ"כ הרא"ש כתובות א:ז ותוס' מו"ק כד .ד"ה הכי והג' מיי' פ"ו הל' אבלות אות א' בשם ספר התרומה.
 38ולגבי אבלות עי' רדב"ז סי' תקנ"ח.
 39אבל הרשב"א סיים" :אלא שאין אני רואה כן דעת הפוסקים שאפילו בדברי האמוראין נהגו כן לפסוק כדברי
המיקל מהא דר' יהושע בן לוי".
 40ושמע יש לפרש דבריו בע"א ,שלא שמע כל אמורא דברי חבירו שפליג עליו ,אבל אי שמע שמא יחזור .ולפ"ז
אם ידע את שיטת מי שפליג נימא הל' כמיקל .אבל לשון הרשב"א לא משמע כן .ועוד שלפירוש זה משמע
שהתנאים ידעו והבינו מה שסובר השני משא"כ אמוראים ,אבל נדה ז :רד"ה הא "דאין למידין הלכה מפי תלמוד
מתוך המשנה וברייתא ששנויה בהן הלכה כפלוני אין למידין מהן שהאמוראים האחרונים דקדקו בטעמי התנאים
והעמידו הלכה על בוריה אבל הראשונים לא דקדקו איש בדברי חבירו"...
 41וכן מבואר מתוס' ]סב :ד"ה ורבי ,סו .ד"ה יפה[.
 42ועי' ברשב"א סט .שמסופק בזה שהראב"ד התם פסק כר' יהודה ]שבין צדוקי בין ישראל שביטלו ואח"כ
הוציאו ואפי' לאחר שהחזיקו בני המבוי במבוי ואפי' הוציאו במזיד אוסר[ משום ד]דאמר שמואל[ כל מקום
ששנה ר"י בעירובין הלכה כמותו .והקשה הרשב"א "ותמיהא לי דהא קיי"ל כדברי המיקל בעירוב כדקאמר
ריב"ל ,ואע"ג דפליג שמואל ופסק כר' יהודה ,שמואל וריב"ל הלכה כריב"ל ".וליישב הראב"ד תי'" ,ועוד יש לי
לומר דהא דריב"ל לא מפקא מדשמואל דהיכא דאיתמר איתמר היכא דלא איתמר לא איתמר ".הרי בתחילה סבר
שריב"ל פליג על שמואל ,ולריב"ל מקילין בכל מח' בעירובין ואפ' כשהוא נגד כלל אחר בפסיקה .ובסוף כתב
שהכלל שריב"ל לא פליג על שמואל ,שכשיש כלל אחר בפסיקה ]כגון כל מקום ששנה ר"י בעירובין הלכה
כמותו[ לא אמר ריב"ל שהל' כדברי המיקל .ע"ע שם ברשב"א שהבין שהרמב"ם סובר דצדוקי וביתוסי אינו כגוי
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ופסק נמי שישראל שביטל רשותו והחזיקו בני המבוי במבוי והוציא אפי' במזיד אינו אוסר משום שהכלל של הל'
כדברי המיקל נאמר אף במקום שמתנגד לכללים אחרים של פסיקה.
 43וזהו כמו דאמרינן בסנהדרין ו" .היכי דמי ]טעות[ בשיקול הדעת? אמר רב פפא :כגון תרי תנאי ותרי אמוראי
דפליגי אהדדי ,ולא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ,וסוגיין דעלמא אליבא דחד מינייהו ,ואזל איהו ועבד כאידך
– היינו שיקול הדעת ".הרי מבואר שבטעות בשיקול הדעת אין הדין חוזר ,ובדיעבד הדין הוא דין .ומהו טעות
בשיקול הדעת כשלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר ,ולכאו' זהו אותו גדר של הגמ' בנדה – וא"כ י"ל
שהביאור הוא ששעת הדחק כדיעבד דמי .ודין זה אינו רק בחושן משפט אלא אף ביו"ד וכמש"כ הר"ן חולין ט:
בדה"ר לגבי של חכם שטימא אין חבירו רשאי לטהר אסר אין חברו רשאי להתיר ,שזהו דוקא כשטעה בשיקול
הדעת ,דבכה"ג "קם דינא" אבל אם טעה בדבר משנה רשאי חברו להתיר.
 44וכ"כ האגרות משה אורח חיים ח"א סימן נא .וכל זה דלא כהחזו"א יו"ד קנ:ג שהקשה מביצה )דף יא .(.הגמ'
שם הקשה על על הא דאמר רב מתנה אין הלכה כרבי יהושע "פשיטא ,יחיד ורבים הלכה כרבים ".ותי' הגמ',
"מהו דתימא מסתבר טעמיה דרבי יהושע ,דאי לא שרית ליה ממנע ולא שחיט ,קא משמע לן ".והקשה החזו"א
על הא דמקשה הגמ' פשיטה ,הלא יש נפק"מ טובא דאי אתמר "הלכתא כ "...א"כ אין לסמוך עליו בשעת הדחק.
וע"כ שגם לגבי הכלל של יחיד ורבים הוי כאילו אמר הלכתא כפלוני ,ולא נחשב "לא איתמר הלכתא לא כמר ולא
כמר ",היכא דכתוב בגמ' דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר] .שמא יש לדחות שכל הטעם שאמרו אין הל' כר'
יהושע הוא משום שהל' כרבים וא"כ אין שום חידוש להודיע זה דעדיין יש לסמוך עליו בשעת הדחק[.
 45שו"מ בביאור הגר"א לסימן שנ:ח סעיף ה' שג"כ הקשה על הרא"ש ,ודחה דבריו ש"אין לך כללא כמו זה
דיחיד ורבים הלכה כרבים ",ולהנ"ל מיושב.
 46יש כמה דעות בראשונים האיך פוסקים בתרי לישני )עי' תוס' ע"ז ז:(.
א .רש"י היה פוסק בכל איכא דאמרי שבתלמוד בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר האחרון
ב .וריב"א פי' דכל איכא דאמרי לגבי לשון ראשון כטפל לעיקר והלכה כלישנא קמא
ג .ור"ת פירש בדאו' לחומרא בדרבנן לקולא כרבי יהושע בן קרחה דהכא ]כדין שני חכמים שקולים החולקים[.
ד .ורבינו שמשון היה מפרש דבכל מקום שיש להתברר כחד מינייהו משיטת התלמוד בתריה אזלינן.
ה .רא"ש פרק א סימן ג מביא רי"ץ גיאות ז"ל כתב דלעולם הלכה כאיכא דאמרי
ו .ומקצת הגאונים פסקו בממונא כאיכא דאמרי ובאיסורא לחומרא:
 47הקרבן נתנאל הוא לשיטתו לגבי הל' כדברי המיקל באבל שכתב במו"ק פ"ג ]על סי' צו[ אות מ' ,והביא שכן
סובר הב"י בסי' שצ"ו.
 48וראיתי בספר אוצר העירוב עמ' שצ"ד שדייק מהבה"ל שסו:ט ד"ה צריך שסובר שבמח' הפוסקים קי"ל כדברי
המיקל בעירוב ,אבל עי"ש ונראה שליכא כ"כ ראיה ,ששם באמת יש להקל אף בשאר דין דרבנן ,שרוב פוסקים
לא מחמירים ,ומש"כ "ובעירובין סמכינן להקל כדעה שניה ",הוא לרווחא דמילתא.
 49עוד ראיה מהביאור הלכה סימן שסו סעיף ט לגבי הא דאיתא שצריך להגביה את העירוב מן הקרקע טפח ואף
שי"א שצריך ג"ט כתב דיש להקל ד"בלא"ה שתי דיעות בחו"מ סימן קצ"ח ובעירובין סמכינן להקל כדעה
שניה ".אבל יש לדחות הראיה דשמא אין זה הכלל של הל' כדברי המיקל בעירובין אלא ספק דרבנן לקולא.
 50גם הב"י כתב שיכול להקל בדיעבד אבל לא משום שסומכין על דברי המיקל בעירוב אלא משום "דכיון דמידי
דרבנן הוא סומכין על דברי המיקל ".ולקמן נראה שזהו הב"י לשיטתו.
 51למרות טענתו הוא פסק בשו"ע כהטור.
 52עי' בספר נהר שלום סק"ג ]מובא בהע' ל' בטור מהדורת מכון ירושלים[ שיישב קושיית הב"י באופן אחר.
 53כך מבואר בשו"ת חת"ס ו:פב לגבי ספיקת המג"א אודת מבוי א' הפרוצה משני צדדים פחות מעשר ומתוקן
בלחיי' שרצה להקל ,וכתב "וא"נ החליט מג"א לאיסור ולא היה בידינו להכריע מ"מ הלכה כדברי המיקל
בעירוב ".כלומר במח' בין המג"א למהרי"ט ומהרי"וו פסק להקל מכח הל' כדברי המיקל בעירוב] .ואף שהוא
מח' לגבי מחיצות ,עי' מש"כ לעיל [.וכן עי' בשו"ת מהרש"ם חלק ד סימן קה שכתב שאפ' אם נימא שהל' כדברי
המיקל "דוקא בתנאי ולא באמוראי ואמנם בפוסקים קיי"ל דהלכה כהמיקל ",וזהו הפוך מהחזו"א ,עי' לקמן.
וראיתי מי שמביא ראיה מדברי שו"ת תשב"ץ חלק ב סימן לח להקל במח' הפוסקים:
השנים עשר אם נלך בעירובין להקל בדברי רבותינו ז"ל כבר ידעת שבפ' מי שהוציאוהו
אמרי' דהלכה כדברי המיקל בעירוב ואפילו יחיד במקום רבים ואפי' בעירובי תחומין וע"ז
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סמכו הפוסקים ז"ל בכמה מקומו' לפסוק לקולא בהרבה מחלוקו' .ואיני חושב שתהי'
שאלתך ע"ז שלא נתן לנו היום לפסוק במחלוק' הגמרא כלום כי כבר מתוקן ועומד הוא
בפסקי הראשונים והאחרונים ז"ל) .ולכאו' ר"ל שאם כבר פסקו "הראשונים והאחרונים"
]כמו הרמב"ם והרא"ש[ כחד מ"ד בגמ' אין לנו לפסוק כנגדם כשיטה אחרת בגמ' "שלא נתן
לנו היום לפסוק במחלוק' הגמרא כלום(".
אבל נ"ל שאלתך היא בדיני ספיקו' הנופלו' בענייני ערוב אם נלך בהם לחומרא או לקולא
והדבר פשוט הוא דאזלינן לקולא כדין כל ספק שבדברי סופרים וכדאי' בפ"ק דע"ז )ז' ע"א(
וק"ו הדברי' לעירובים שהם מד"ס ויש בהם קולא אחרת שהלכה כדברי המיקל בהם ואפי'
יחיד במקום רבים.
אבל מסוף דבריו משמע שאין מקילים בספקות כאלו משום שהל' כדברי המיקל בעירוב אלא משום שמקילים
בדברי סופרים ,ולפ"ז אין לנו להקל כנגד הרוב.
 54אולם ,לקמן נראה שלהרשב"א יש חילוק בין הכללים ,שסומכין על ר"א בשעת הדחק ,אבל לגבי הל' עירובין
אמרינן שהוא שמותי ולא סומכין עליו.
 55כן דייק השו"ת משאת בנימין .אבל יש מקומות שלא משמע כן ,עי' בדרכי משה שעה:ה ,ש"ך שעה ססקי"ב,
ב"י שעח:א ,ב"י שפז ,ב"י שצב:א .שו"מ בשדי חמד )מערכת ה' כלל קי"ח( שליקט מדברי הב"י במקומות
שכתב הל' כדברי המיקל באבל ומסיק שאין לנו להחליט בטעת מרן דס"ל דאיתיה להאי כללא גם בפוסקים כי יש
מקומות שנראה כך ויש מקומות שנראה כך.
 56לעיל ראינו שגם הרשב"א והרא"ש והב"י השתמשו בכלל הזה.
 57וכ"כ בספר דברי סופרים על הל' אבלות עמ' תרע"ה בבירור הל' לגבי הל' כדברי המיקל באבל.
 58אבל כמה ראשונים חולקים על זה וסוברים שאמרינן הל' כדברי המיקל אף לגבי ר"א ,כמו הראב"ד בכתוב שם
והריא"ז מובאים בריטב"א מה .לגבי הבלעת תחומין שנחלקו בו ר"א וחכמים.
 59גם לגבי תחומים אחרים בהל' מחלקים בין ר"א לב"ש .עי' בברכות לו :שלא אמרינן כל המיקל בארץ הל'
כמותו בחו"ל לגבי ב"ש דב"ש במקום ב"ה אינה מש' ,אע"פ שלגבי ר"א לכאו' לא אמרינן כן .אולם עי' ברבינו
יונה שם ]כה :בדפי הרי"ף[ שהביא י"מ בדעת הריף ]שפוסק שאפי' בארץ זורק את האביונות ואוכל את
הקפריסין[ "דה"ק בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה ולא נאמר בו הלכה כדברי המיקל דכיון שאינה משנה
כלל לא נפסוק כדברי בית שמאי דמקילין טפי וכי היכי דבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה הכי נמי ר'
אליעזר במקום רבי עקיבא אינה משנה שהדבר ידוע שהלכה כרבי עקיבא מחבירו] ".בסוף ר' יונה דחה פי' זה[.
 60וז"ל :קיימא לן בכל דוכתא כר' יוחנן ]שמבטלים מחצר לחצר[ לגבי שמואל וכדברי המיקל בעירוב .ור"י פסק
כשמואל דלקמן )דף ע ב( דייקא ברייתא חדא כוותיה ]והרא"ש פליג וסיים[ ועוד דהלכה כדברי המיקל בעירוב.
 61כן מוכח משבת קלט .וכ"כ הר"ן קדושין טו :והאו"ז ח"א סי' רכ"א.
 62כ"כ הר"ן קדושין טו :וכ"כ בשו"ת שאילת יעבץ ח"ב סי' יט וכ בארוכה .אבל מרש"י ברכות לו .ד"ה ערלה
משמע שרק מקילין במח' לגבי ערלת חו"ל על הצד שהוא מדברי סופרים וכ"כ הפנ"י ברכות שם ,ועי' שו"ת עמק
יהושע סי' טו.
 63וכעי"ז יש לדון לגבי הא דאמרינן הל' כדברי המיקל באבל ,שהרי עי' בשאגת אריה )בחדשות סי' י( שהעיר
שהא אפי' בדיני נפשות אזלינן בתר רובא )סנהדרין סט א( ,ואילו גבי אבלות קי"ל )בשבת קלו א( שכל שלא שהה
שלשים יום באדם אין מתאבלים עליו ,ואע"פ שרוב ולדות אינם נפלים ,מ"מ כיון שיש מיעוט המצוי שהם נפלים
א"צ להתאבל ,וכמ"ש התוס' יבמות )לו ב(.
 64שמקילין אף במקום שהוא קרוב לודאי לאסור ולא עוד אלא שמותר לספוקי להדדי ,ואילו בשאר איסורים
בכה"ג ודאי עובר משום לפני עור .והטעם לחלק הוא ע"פ דברי השערי יושר )שער א פרק ב( שהבין שההיתר
לעברה .לכן כאשר אין האוכל יודע בוודאות
להר"ן לספוקי להדדי מוכיח שבחו"ל ידיעת איסור הערלה היא תנאי ֵ
כי הוא עובר על איסור ,באמת אין כאן איסור ,וממילא גם אין כאן משום לפני עיוור .דהיינו שאיסור ערלה בחו"ל
קיים רק כאשר ישנה ידיעה ודאית של האוכל כי הפירות הם ערלה .לפ"ז אינו קשור כלל להא דמקילין בעירובין.
 65זהו תי' רבה ור' יוסף בגמ' ועי' ברש"י לו .שאף רבא מודה שמתני' בתרי כיתי עדים ורק חולק איך להעמיד
המש' של נגע בא' בלילה.
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 :66שאני טומאה ,הואיל ויש לה עיקר מן התורה ,משא"כ עירובין : .הא דידיה
]זה שמטמא ספק טבילה אפ' בטומאה קלה ,כלומר ר' יוסי עצמו מחמיר בספק דרבנן כשיש חזקת
איסור\טומאה[ ,הא דרביה ]ספק עירוב כשר[ : .ר' יוסי מחמיר בספק טבילה משום העמד טמא על חזקתו,
ואימא לא טבל .אבל גבי עירוב הוא מיקל שספק דרבנן לקולא ואינו כנגד חזקה ,ופרש"י :אבל מתניתין איכא
חזקה לקולא ולחומרא )כלומר יש חזקות מנוגדות(; העמד אדם על חזקת תחום ביתו ואמר לא עירב ,העמד
תרומה על חזקתה ועירב ,ובדרבנן לקולא אזלינן".
 67לגבי חזקה באבלות עי' בשאגת אריה )חדשות סי' י( שאע"פ שבכל מקום שיש ספק ,אזלינן בתר חזקה ,מ"מ
אבלות קילא טפי ,ולא אזלינן בה בתר חזקה להחמיר ,דהא אפי' בדיני נפשות אזלינן בתר רובא )סנהדרין סט א(,
ואילו גבי אבלות קי"ל )בשבת קלו א( שכל שלא שהה שלשים יום באדם אין מתאבלים עליו ,ואע"פ שרוב ולדות
אינם נפלים ,מ"מ כיון שיש מיעוט המצוי שהם נפלים א"צ להתאבל ,וכמ"ש התוס' יבמות )לו ב ד"ה הא( .וכ"כ
החכם צבי )סוף סי' ג( ,שמכיון שבאבילות לא אזלינן בתר רובא להחמיר ,כגון ולד שלא שהה שלשים יום שא"צ
להתאבל עליו ,ה"נ לא אזלינן בתר חזקה להחמיר .אמנם הבית מאיר )סי' שצז( כתב לדחות דברי הח"צ ,לפי מ"ש
התוס' יבמות )קיט א( ד"ה מחוורתא ,דהא דקי"ל כל שלא שהה שלשים יום א"צ להתאבל עליו ,אע"פ שהרוב
אינם נפלים ,התם הוא כדי שלא יבאו להקל בערוה.
 68איתא שם" :היו כאן שתי קדרות של היתר ,ולפניהם שתי חתיכות ,אחת של היתר ואחת של איסור ,ונפלה אחת
לתוך זו ואחת לתוך זו ,אסורות שתיהן ,אפילו באיסור דרבנן ,אם אין בשום אחת כדי לבטל האיסור ".ועי' בש"ך
שא"א לבחור א' מהם ולהתירו ,ו"ל:
לפי שאין אנו אומרים שאני אומר אלא היכא שאנו תולין את האיסור באיסור אין אנו אוסרים
את האיסור יותר ממה שהיה כבר אבל כאן ששתיהן של היתר אם אתה תולה האיסור בא'
ומתיר השני הרי אתה אוסר א' מהן מהיתירו וא"כ כיון שאתה אוסר עכ"פ אחד מהן מאי
חזית דאסרת להאי דלמא איפכא וע"כ שתיהן אסורות כ"כ הטעם הרשב"א בתה"א .וכה"ג
אמרינן לקמן סי' ק"ץ סעיף מ"ג וכ"כ גבי כתם ע"ש .

 כו'
וכן הרשב"א והנמשכים אחריו לא חלקו כלל בזה וכן נראה לי 
.
וכן יש להקשות מתוס' )נדה דכ"ז ע"א ד"ה ב' ולדות וכו'( לענין ס"ס )ועיין במל"מ פ"א הי"א מהל' מגלה(.
 69כשיש צד קלוש לתלות בצד א' יש לנו להקל ,עי' למשל ט"ז יו"ד קפד סק"ז.
 70אבל צ"ע דאף לגבי דין נפל מחלקין בין תחום לתחום .למשל ,הרמב"ם סובר שלא מתאבלים על בן ח' אף אם
מת לאחר ל' יום ,ומשום שהל' כדברי המיקל באבל וחוששין לשיטת הרמבן ,אע"פ שבכה"ג מי שרצח אותו
נהרג ,דבאמת קי"ל כרשב"ג דכל ששהה שלשים יום אינו נפל .ואף במקום דתרתי דסתרי אמרינן כן ,כגון באותו
ציור ,לא מתאבלים אע"פ שהרוצח נהרג .מיהו הראב"ד בהל' אבל פליג וסובר שלא שייך סתירה בפסק ,ועי' מה
שכתבנו בהע' בסוף אות ג'.
 71בעירובין מט :תנן מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר אילן ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום .וביאר
שמואל ]והל' כמותו[ שלא אמר כלום לביתו אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל.
כלומר ,צריך להחמיר לגבי תחומו של אילן ]אם הד"א הקרובים לו הם מקום שביתתו או הד"א הרחוקים ממנו
הם מקום שביתתו[ אבל קנה שביתתו בין שניהם.
 72ושמא עיקר הטעם שמחמירים כאן אינו משום ספק מה היה בדעתו ,דפשיטא לן בדף מט :שרוצה להגיע לביתו
דמשום כך עשה העירוב ,וכן בדף נ :פשיטא לן שרוצה לקנות שביתה בתוך תחומו .אלא שעיקר החסרון כאן
בלשונו ,שכדי שהעירוב יחול צריך להפקיע את שביתתו ממקומו באופן ברור ,וכאן כיון ששייך ספק בכונתו,
אע"פ שאין אנו באמת מסופקים ,אין העירוב חל .אלא שזה אינו ,דא"כ בדף נ :אמאי אסור לזוז ממקומו מספק,
היה לנו לומר שקונה שביתה במקומו עד שמקיע שביתתו באופן ברור] .וכמו שמצאנו בביתו ,כמש"כ רש"י ס.
"דמסתמא בביתו ניחא ליה למיקני בשאין עירובו עירוב ",וכ"כ תוס' מט [.:ושמא כאן אנו מחמירים משום
שבאמת מסופקים אנו בדעתו ,שאע"פ שאנו יודעים שלא כיון לשבות מחוץ לתחום מ"מ אין אנו יודעים שהוא
יודע שחלק מן האילן הוא מחוץ לתחום .אלא שלפ"ז עדיין קשה אמאי צריך להחמיר כשאנו מסופקים מה היה
בדעתו.

462

הרב נתנאל וידרבלנק

 73עי' בתוס' לה :שכתב " ,ואי הוה אמרינן דחזקה שלא עירב לא חשיב ליה הש"ס חזקה אתי שפיר ".ולא ביאר
מהו הצד שלא הוי חזקה .ועי' בראשונים אחרים שמעלים כמה סברות .התוה"ר כתב שלא הוי חזקה משום שלא
שייך שביתה ותחומין בע"ש ,וממילא אין חזקה" :אלא ודאי לאו חזקה היא משום דלא שייך עירוב בערב שבת
ולא מקרי חזקה אלא בדבר שהיינו צריכין לה עד עתה ".ולכאו' עיקר סברת תוה"ר הוא שכדי להיות חזקה צריך
חזקה דמעיקרא ,כלומר צריך שיהא מצב מקודם ,ואע"פ שגבי תחומין אזלינן בתר תחום ביתו אם הוא לא מערב,
אין זה חזקה .ורש"י שפליג וסובר שייך חזקת תחום ביתו סובר שכיון שביתו עומד להיות מקום שביתתו כל זמן
שלא עירב ה"ז ג"כ נחשב חזקה .וצ"ע במה חולקים .ונראה שתוה"ר סובר שענין חזקה הוא המשכיות של המצב
הקדום ,דומיא דבית המנוגע ,וא"כ לא שייך כאן במקום שאין מצב קדום .בניגוד לזה ,רש"י סובר שחזקה היא
המצב הפשוט ,וכמש"כ הר"ש כת"י על מקואות ב:ב "דאין לנו לבדות מדעתנו דנשתנה הדבר מכמות שהיה".
וכמש"כ בפיהמ"ש להר"מ במס' נזיר.
עוד ייתכן לומר שמכיון שעשה מעשה עשיית עירוב אע"פ שיש לנו ספק אם חל ]שהרי אנו מסופקים אם נטמאת
התרומה קודם ביה"ש או אח"כ[ המעשה הזאת מגרעת כח חזקת תחום ביתו .ולכאו' זה קשור למח' ראשונים
לעיל לגבי האם מעשה מספיקה להוציא מחזקה דמעיקרא כשאנו מסופקים אם יש חלות להמעשה .וכמש"כ
הריטבא דאם טבל אלא שיש ספק אם טבל בארבעים סאה ספק לא טבל בארבעים סאה ,בכה"ג "איכא דררא
דטבילה" ואינו דומה לספק טבל ספק לא טבל .וכן בהמשך הריטב"א כתב "דקס"ד דכיון דודאי עירב ואין הספק
אלא אם נטמא העירוב הא נפק גברא מחזקת בית זה ".אלא שצ"ע האיך מעשה מסופקת מוציאו מידי חזקתו,
הלא זה סותר כל ענין של חזקה דתולין שלא היה שינוי כל זמן של ברור לנו שנשתנה .ושמא הפשט הוא שיש
שעה שע"פ הל' אנו דנים עליו שיצא מחזקתו ]כגון מיד אחרי טבילתו קודם שמודדים את המקוה ,או קודם לידת
הספק בהעירוב דהיינו קודם שרואים שהעירוב שלו חסר[ .וזה קצת דומה להמח' רש"י כתובות כ .ותוס' ב"ב לב.
גבי ע"א מעלה לכהונה ואח"כ ב' עדים פוסלים ואח"כ בא עוד ע"א להעלותו ,שלפי פרש"י נשארת החזקה
שנבנתה ע"י הע"א הראשון ,ולא אומרים שנהרסה ע"י ב' העדים .ולפ"ז י"ל שגם כאן יש חזקה על העירוב או על
הטבילה קודם לידת הספק] .ע"ע רע"א על מש' מקואות שדייק ממה דאיתא "אבל בטומאה קלה ...וירד לטבול,
ספק טבל ,ספק לא טבל...ספקו טהור ",שמשמע דוקא אם ירד לטבול וספק רק אם טבל כדינו ,אבל אם נסתפק
שמא לא ירד לטבול כלל אזלינן לחומרא .ורע"א ציין לאו"ח שצד:א[.
גם ייתכן לפרש ע"פ הר"מ בר שניאור מובא בריטבא שנתן "טעם לדבר למה אלימא חזקת העירוב שבכל מקום
אין לנו לדון חזקה אלא מדבר שהספק בא ממנו וכן גבי מקוה אמרינן העמד אדם על חזקתו ולא אמרינן העמד
טהרות על חזקתן ".כלומר החזקת טהרה של העירוב עדיף מחזקת בני העיר של המערב שאזלינן בתר מקור
הספק–וחזקה רק מהני במקור הספק .מ"מ מבואר שלהר"מ ב"ר שניאור רואים שבעצם יש חזקת תחום ביתו
וכמו שסובר רש"י אלא שהחזקה על העירוב עדיף.
 74נידון זה קשור לספק דרבנן במקום חזקה דעלמא .דהנה הש"ך בכללי ס"ס אות כ' הוכיח מהסוגיא דעירובין
שצריך להחמיר בכה"ג .וע"ש בפר"ח ס"ק ט"ו בכללי ס"ס שהשיג עליו ,ראשית משום שנקט כהרשב"א שהל'
כר' יוסי שסובר שרק מקילים במקום שליכא חזקה ודלא כהר"מ מקוואות י:ו שפסק כר"מ שמקילין אף כשאיכא
חזקה בספק דרבנן שאין לו עיקר מה"ת .ועוד השיג שאפ' לר' יוסי א"א ללמוד מטומאה לאיסור .אלא שלא
הבנתי קושייתו שהגמ' בעירובין הקשה מטומאה על איסור .ולכאו' צ"ע על הפר"ח מה שמחמירים בספק הינוח.
וצ"ל שסובר שגרע טפי ,וכמש"כ.
 75אלא שבאמת צ"ע מ"ש .עי' בבית מאיר שביאר שצריך לחלק בין ספק על העירוב וספק על הזמן .ואם נימא
שיש חזקת חול בביה"ש ניחא ,וכמו שאומרים בעירובין לו .מספיקא לא לחתא ליה קדושה ]ודלא כהבנת תוס'
לו :והגר"ח עירובין ו:טז שתלוי בכונתו ולא בחזקה[ ,ועי' מג"א שמ"ב שמה שמחמירים בביה"ש במוצ"ש הוא
משום דמספיקא לא פקע ליה קדושה מיניה .אלא שבשאר דינים של ביה"ש לא משמע ששייך חזקה זו ,וכבר דנו
בזה האחרונים ,ואכמ"ל .ושמא כדי להבין אמאי ספק הינוח גרע טפי צריך לחלק בין ספק הסרת האיסור וספק
עשיית חלות\מתיר .וע"כ צ"ל כן לפי הפר"ח ,דבכה"ג אף הפר"ח מודה דאזלינן בתר חזקה ,וכמש"כ .ושמא
להפר"ח זה דומה להכלל של אין ספק מוציא מידי ודאי שר"ל אף במקום שיש רוב ]עי' ברש"י בפסחים "גמגום
והילוך אחר הרוב"[ אין לנו לתלות שהיה שינוי אלא כשיש לידת הספק .ועי' בתוס' נדה טז :ד"ה בהמתו ]וכעי"ז
בפסחים[ שיש ב' דעות אם אמרינן כן אף באיסור דרבנן ]ועיקר הנידון הוא אם יש לידת הספק ושייך לומר ספק
דרבנן לקולא או שאף הרוב אינו די חזק להוליד ספק וממילא לא שייך להקל ע"פ ספיקא דרבנן לקולא[ .ולפ"ז
י"ל שניחא שיטת הפר"ח להצד שגם בדרבנן אמרינן אין ספק מוציא מידי ודאי ,דלגבי ספק הינוח אמרינן שאין
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ספק מוציא מידי ודאי ולכן מחמירים מכח החזקת איסור ,ומה דפליג הפר"ח על הש"ך הוא במקום שיש לידת
הספק שבכה"ג אמרינן ספק דרבנן לקולא אף כנגד חזקה דמעיקרא.
 76כן סובר ר"ת ור"ח בתוס' שבת לד .ד"ה שניהם ,ריטב"א עירובין עו .ד"ה אמר ,ר"ן סוף פ"ב דשבת ,ומרדכי
עירובין סי' תפ"ח ,הובאו בביה"ל שצ"ד ד"ה אבל.
 77ברם ,השער הבלך ואבן העוזר מובאים ברע"א ביארו שהר"מ מודה לשאר הראשונים שבדעת ר' יוסי צריך
חזקה כדי להכשיר ספק עירוב ,אלא שהר"מ פסק כר"מ בפ"י ממקואות ה"ו ,ולכן מותר לערב בביה"ש.
 78כגון בג' חצרות פתוחות זל"ז ועירבה כל אחת מהחיצונות עם האמצעית ונתנו את העירוב בחצר האמצעית
אבל החיצונות לא עירבו יחד .לא אומרים שכיון שהחיצונות עירבו עם האמצעית שהוי כאילו דרים באמצעית
ממש ולכן מכיון שלא עירבו זו עם זו תיהוי כחמשה ששרויין בחצר א' וא' מהם לא עירב כולם אסורים .אבל עי'
בתוס' שר' יהודה סובר שאמרינן דיורין להחמיר.
 79אבל עי' ברש"י דפי' באופן דלא הוי כ"כ תרתי דסתרי.
 80אבל עי' בקרבן נתנאל על הרא"ש ו:יט ס"ק ט'.
 81תוס' מדגישים שהטעם שלענין זה אמרינן שדירת גוי שמה דירה הוא משום שהוי קולא–ולא משום שיש סברא
לחלק בעצם .וזהו בניגוד להרשב"א ,שג"כ סובר כתוס' שלענין זה אמנינן שדירת עכו"ם שמה דירה ,אלא שכתב
טעם אמאי מסתבר לומר כן:
והשתא נמי דאסיקנא דמשום האי טעמא הוא לא שמעי' מינה דדירת עכו"ם לא שמה דירה
לגבי האי אלא שמיה דירה להתיר את המבוי בלחי וקורה על ידי חצרו 
...
ויש להעיר שהרשב"א לשיטתו במה שכתב בשו"ת מובא בב"י שסג:כו שהטעם שצריך בתים וחצירות כדי
להתיר מבוי בלחי וקורה משום דהא דהתירו במבוי בלחי וקורה מחמת דיש בו ריבוי דיורין ואין משתמשין בו
בהצנע כ"כ לפיכך סגי בתיקון כזה משא"כ בחצר שאין מצוי בו דיורין כ"כ משתמשין בו בהצנע טפי לכך צריך
הכשר טפי שני פסין או פס ד"ט ולכך ה"נ במבוי שאין בו שני חצרות פתוחין דיוריהן מועטין ועושין בו תשמישי
הצנע ולכן לא סגי בלחי וקורה .ולכאו' תוס' ג"כ לשיטתו דלכאו' פליג על הרשב"א בדף יב ,:ואכמ"ל.
 82וכ"כ הרא"ש )סי' כא( דלמאי דמסקינן דטעמיה דרב משום דאסור לעשות יחיד במקום גוי לא נאמר דדירת גוי
לאו שמה דירה כדהוה בעי למימר מעיקרא אלא אמרינן דחשיבא דירת גוי דירה לקולא למישרייה למבוי בלחי
על ידי חצירו של גוי אע"פ שאין הגוי אוסר על ישראל יחידי דאמרינן דירת גוי לא שמה דירה לקולא .ואפ' באותו
חצר ובב"א ,אמרינן ששמה דירה וסגי בלו"ק ולא שמה דירה שאינו אוסר ,ואע"פ שהוי תרתי דסברי ,ולכאו'
משום שכל בעירובין להקל .וכ"כ הב"י סי' שסג.
 83עי' בב"י שמיירי בבן המקבל פרס מאביו ותלמיד מרבו והם אוכלין לעצמן בבתיהן.
" 84ב' חצרות וב' בתים ביניהם זה בא דרך זה ונתן עירובו בזה וזה בא דרך זה ונתן עירובו ",שלא אמרינן שקנו,
דממ"נ ,אם "בית שער משוית ליה הנותן את עירובו בבית שער ...אינו עירוב ואי בית משוית ליה קא מטלטל
לבית דלא מערב ליה ".כלומר א"א שיהיה בב"א בית שער לחצר א' ובית לחצר השני .והקשה הגמ' ,הלא
במקומות אחרים בכה"ג מקילין בעירובין .ותי' הגמ' דשאני הכא שלא יהו מילי דרבנן כי חוכא ואיטלולא.
 85יש כמה קולות בעירובין משום שהוא מדרבנן ,כגון הא דאיתא בדף עט :שיכול לזכות עירוב ע"י אמה עבריה
אע"פ שהיא קנטה ועי' בפרק התקבל סד :שזהו משום ש"שאני שיתופי מבואות דרבנן ".מ"מ משמע שיש כמה
דינים שמקילים בהם יותר משאר דיני דרבנן.
 86בעירובין מט :תנן מי שבא בדרך וחשכה לו והיה מכיר מכיר אילן ואמר שביתתי תחתיו לא אמר כלום .וביאר
שמואל ]והל' כמותו[ שלא אמר כלום לביתו אבל לתחתיו של אילן מצי אזיל ונעשה תחתיו של אילן חמר גמל.
כלומר ,צריך להחמיר לגבי תחומו של אילן ]אם הד"א הקרובים לו הם מקום שביתתו או הד"א הרחוקים ממנו
הם מקום שביתתו[ אבל קנה שביתתו בין שניהם אע"פ שאינן בזה אחר זה.

 
ראש הישיבה ונשיאה לשעבר

 
יש פולמוס בפוסקים אם מותר או אסור להקדים להתפלל ולקדש ליל
שבועות מבעו"י .מגמתנו במאמר זה היא להביא את השיטות ,לברר נימוקיהם
ולבחון את היחס ההלכתי בין ימי העומר לחג השבועות.
על כן נדון בסוגיא של "תמימות" ,ואח"כ בדין תוספת שבת )תו"ש(
לענין תפילה וסעודה ,וקידוש והבדלה ,ונבחן בדברי כמה מן הפוסקים לדעת
לאן הם נוטים.

 
המג"א )או"ח תצ"ד ,הקדמה( כתב" ,בליל שבועות אין מקדשין על
הכוס עד צאה"כ דכתיב תמימות תהיינה" .וכ"כ הרבה מן האחרונים החל מר'
יעקב פולאק )רבו של רבי שלום שכנא שהיה רבם של הרמ"א והמהרש"ל( ועד
למשנה ברורה – והוסיפו גם לא לאכול עד צאה"כ ,אבל לא הזכירו כלל תפילת
ערבית ,ולכאורה משמע שמותר להקדים ולהתפלל מבעו"י .וטעמם :שקידוש
וסעודה סותרים "תמימות" ,שאם יש קדושת יו"ט הרי מחסר מתמימות ביום של
ערב החג ,אבל תפילה איננה סתירה ל"תמימות" וראיה מרבי אושיעא ברכות
דכ"ז שמתפלל של שבת בע"ש ושל מוצ"ש בשבת אע"פ שהוא שבת גמור .אבל
הט"ז מוסיף תפילה וסעודה לקידוש שגם הם מהווים סתירה ל"תמימות".
ולעומתם :דגל מחנה אפרים )לה"ר אפרים לאנייאדו ,מחכמי ארם
צובה מלפני מאה שנה( וריעב"ץ בסידורו )עפ"י תוס' ורא"ש( קוראים תגר על
"מנהג קלוש מהאחרונים" .וכמה נימוקים יש להם :א' ,שכ"כ בתד"ה עד
שתחשך בפסחים צ"ט ע"ב" ,אבל סעודת שבת וימים טובים מצי אכיל להו
מבעוד יום" .1וב' ,והוא עיקר ,בגין תוספת שבת ויו"ט .וכן היוסף אומץ כתב
שנהגו באשכנז להקדים" .הפה הק' שאמר תמימות תהיינה הוא עצמו ציוה
להוסיף מחול על הקודש" ,ומכיוון שקיבל עליו יו"ט ,אפילו במוקדם ,חלף
 1זה לדברי הר"י מקורבי"ל בתוס' שם ,ועי' לקמן הערה .5
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ועבר אותו יום ,ונתקיימו ה"תמימות" .ואותו יום אחרון של ספה"ע אינו כשאר
ימי הספירה אלא יומו מגיע עד לקבלת יו"ט.
נמצא שהמאחרים ס"ל שקדושת היום פוגעת בתמימות ,והמקדימים –
להיפך ,שקדושת היום מסמנת סוף ימי ספה"ע ואין פגם בתמימות של היום
המ"ט .ולכאורה קשה להכריע ביניהם עפ"י סברא ,ולכן נפנה לפוסקים אחרים
לראות מה דעתם.

 
זכורני שבימי נעורי שמעתי שיעור ממו"ר הגריד"ס זצ"ל ,ותלמיד אחד
שאל אותו על השינוי בין מנהג אשכנז למנהג ספרד בנוסח ספירת העומר ,שרוב
האשכנזים אומרים היום כך וכך ימים בעומר )וכ"כ הרמ"א או"ח תפ"ט ,וכ"כ
הט"ז שם ,שכן מנהגנו( ,ואילו הספרדים )וכ"כ הר"ן סוף פסחים ,והשל"ה
והאריז"ל( אומרים לעומר ,והרב הסביר ,שהמנהג האשכנזי הוא למנות "מספר
יסודי" ) (cardinal numbersוהספרדי "מספר סידורי" ) .(ordinal numbersדהיינו
שלפי מנהג אשכנז ,הספירה העיקרית היא של כל יום העומר לעצמו ,ולפי
הספרדים ,הספירה היא כל יום ביחס לשאר הימים ,וא"כ אלה שהולכים בשיטת
האשכנזים שהספירות הם מספרים יסודיים סוברים ששבועות אין לו קשר יסודי
לספה"ע .ואלה ההולכים בעקבות השיטה שימי הספירה הם סידוריים )(ordinal
2
כמנהג האר"י והספרדים ,יסברו ששבועות הוא כעין היום החמישים לעומר זה.
ולפע"ד עי"ז נזכה להבין את המחלוקת הידועה בין בה"ג ותוס'
)מנחות דף ס"ו ע"ב תד"ה זכר למקדש בסוה"ד( שכתבו" ,עוד פסק בהלכות
גדולות שאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר משום דבעיא תמימות,
ותימה גדולה הוא ולא יתכן" .וברור שהבה"ג פסק שאם הפסיק שוב אינו מונה
מאחר שהמנין הוא בתורת מספרים סידוריים ,ואי אפשר לומר על יום תשיעי
שהוא יום תשיעי לעומר – בלמ"ד – אם אמנם חסר יום שמיני ,והמנין הוא
לרציפות כל הימים בזה אחר זה ללא הפסק ,אבל תוס' פוסק שאפי' אם הפסיק
ממשיך למנות ,מאחר שנוסח הספירה הוא בבי"ת ,דהיינו שכל יום ויום נחשב
לגוף עצמאי ,וזה הפירוש של מספרים יסודיים .ולפ"ז כל יום ויום כאילו שומר
על עצמאותו ,ויום תשיעי הוא יום תשיעי אף אם מישהו שכח למנות יום שמיני,
שאין כל יום ויום תלוי בכל שאר הימים ,ורק גוף היום כשהוא לעצמו חשוב.
)ואולי לזה התכוון הט"ז או"ח תפ"ט-ג' ,אם כי לשונו מגומגם(.
 2והשוה מה שכתבתי על זה באופן שונה בספרי "הלכות והליכות" סימן א'.
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ומזה אנו יכולים לדון בנ"ד ,דהיינו גבי תפילה מוקדמת או מאוחרת
בליל שבועות ,שבעצם יש הבדל בין שתי הגישות שהתווינו .לפי הבה"ג ,הנושא
של תמימות הוא של צירוף כל הימים לפי המספר הסידורי ,א"כ מכיון שהלילה
לפני כן מנה היום תשעה וארבעים יום לעומר ,כבר הגיע בזה לידי "תמימות",
ואין צורך להשהות תפילתו עד אחרי צאה"כ ,ואדרבה ,עליו לקיים מצות תוספת
יו"ט .אבל לפי תוס' שכל המנין הוא לפי המספר היסודי וכל יום נחשב יום שלם
בזכות עצמו ,והתורה הצריכה מ"ט ימים שלמים ,א"כ לא מספיק מה שהזכיר
הלילה לפני כן שהוא תשעה וארבעים ,שהלא היום עצמו הוא העיקר ,והיום
המ"ט אינו נגמר אלא בצאה"כ של היום שלאחריו ,ולפיכך תוס' יסברו שמוטב
3
להשהות תפילתו ולוותר על תוספת יו"ט.
וברוח זה הציע חתני ה"ר משה ב"צ דראטש יצ"ו הסבר במחלוקתם
אם מותר להקדים או לאחר ,שתלוי איך משיגים טיבו של חג השבועות .הכתוב
אומר" :וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע
שבתות תמימת תהיינה .עד מחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם
מנחה חדשה לה'" )ויקרא כ"ג-ט"ז( .יש ב' דרכים להבין את הפסוק :א',
ששבועות אין לו קשר יסודי לימי הספירה כלל ,ומה שכתוב "חמישים יום" זה
רק סימן לקבוע מתי חל החג ומתי סופו .לפי"ז ,כל יום הוא עצמאי ,כך שאין
קשר ביניהם ,ולכן כל מי שמקדים את החג פוגם בתמימותו של היום המ"ט ,וזה
אסור .וב' ,ששבועות הוא כעין יום החמישים לספה"ע ,והוא תלוי בימים
שקדמו לו ,אלא שלא סופרים במפורש "היום חמישים יום" מאחר והוא
המשלים לכל הספירות שבאו לפניו .והפשט בפסוקים אלה הוא ש"שבע
שבתות" מוכרחים להיות "תמימות" ,דהיינו שכל יום יהיה קשור ליום שלפניו
ויום שלאחריו ,והיום המ"ט נחשב כ"תמים" אם מקדימים לקדש את החג,
שהכתוב אומר "עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום" דהיינו שהוא
קשור ליום החג שהוא כעין היום החמישים לספירה .לפי"ז ,אין סברא לאסור
הקדמת החג ע"י קידוש או תפילה או סעודה מאחר ושבועות הוא גם קשור לימי
4
הספירה שלפניו ללא צורך לספור בו ,כך שאין פגם ב"תמימות".
 3וליתר ביאור ,הבה"ג יסבור שהחובה של "תמימות" חלה רק על שבועות ,ותוס' יסבור שהיא
חלה גם על ימים .ועוד ,הבה"ג יכול להשתמש בעקרון של מקצת היום ככולו ,שזה שייך
לאחרון שבשורה של יחידים ,משא"כ לתוס' שמתמקד על כל יום בפני עצמו ,ואז אין לוותר על
מקצת היום שעומד לבדו ולעצמו.
 4ועוד שיטה ,לטובת המאחרים ,חוץ מזו של "תמימות" ,היא להנצי"ב )לויקרא כג-כא; ועי' גם
בשו"ת משיב דבר ח"א סי' י"ח( דלומדים מ"עצם" הכתוב במצוות שבועות שהחג מצומצם
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יש מחלוקת רווחת בראשונים בענין תו"ש ותוי"ט .הרא"ש )ברכות
פ"ד סי' ו( והר"ן )סופ"ב דשבת( סוברים שתו"ש מה"ת .ומג"א פוסק שתו"ש
הוא רק מד"ר .ולרמב"ם )הל' שביתת עשור פ"א ה"ה( אין תו"ש כלל ,ורק
ביוה"כ לגבי עינוי בלבד יש דין תוספת )וכ"כ הגר"א :לרמב"ם אין דין תו"ש או
יו"ט מד"א ,ועי' ב"י או"ח סי' רס"א שהרמב"ם אינו נוקט תו"ש אפ' מד"ר.
ומ"ש הרדב"ז שהרמב"ם ס"ל תו"ש מה"ת ,אין נראה כן( .והרי"ף – יש שכתבו
שלפיו אין תו"ש כלל ,אולם עי' ברי"ף סופ"ח דיומא דברור שיש תו"ש ומסתמא
5
מד"א.
ללילה ולא לקודם לכן" .ומכאן נהגו ישראל שלא להתפלל בעצרת מבעו"י .ולא כמ"ש המג"א
שהטעם הוא משום "תמימות" ,דא"כ ה"ה בכל לילה מפסח ועד עצרת ,ותו דתמימות בשבועות
כתיב ,ואין מונים שעות אלא לימים" )ולא לשבועות( .אבל יש אחרונים שחלקו על הנצי"ב
דמהיכי תיתי לחדש דרשה שלא נזכרה בשום מקום קודם לכן.
 5יש מחלוקת ראשונים אם תו"ש ויו"ט )לאלה החולקים על הרמב"ם( אוסרת רק מלאכה
בזמן התוספת ,או גם כל מצוות היום הנוהגים בשבת או יו"ט .המשנה בריש ערבי פסחים
אומרת" ,ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך" .ותד"ה עד שתחשך מקשה
אמאי איצטריך עד שתחשך פשיטא ,ועוד ,דבגמרא גבי שבתות ויו"ט לא קתני ליה ואומר
הר"י מקורבי"ל דגבי מצה דווקא בעינן עד שתחשך ...וטעמא משום דכתיב יאכלו את הבשר
בלילה הזה ,ומצה ומרור איתקשו לפסח ,אבל סעודת שבת וימים טובים מצי אכיל להו
מבעוד יום כדאמר בפרק תפלת השחר )ברכות דף כז (:מתפלל אדם של שבת בע"ש ואומר
קידוש היום מבעו"י ...ורבינו יהודה תירץ אפ' אי בעינן גבי שבתות ויו"ט עד שתחשך הכא
איצטריך למיתני דאתא לאשמועינן דאע"ג דשחיטת פסחים מבעו"י ,אינו נאכל מבעו"י
כשאר קדשים .וכן יש בירושלמי בריש פירקין תני ע"ש מן המנחה ולמעלה לא יטעום כלום
עד שתחשך.
נמצא דהר"י מקורבי"ל ס"ל דתו"ש ויו"ט )מלבד פסח( אוסרים רק במלאכה ולא בסעודה,
ורבינו יהודה דאין הכרח ואולי גם סועודה וכו' אסורים בזמן תו"ש ויו"ט.
והרב מנחם גנק שליט"א )בספרו גן שושנים סי' יב( מוסר בשם רבנו זצ"ל שהסביר שלר"י
מקורבי"ל שע"י קבלת התוספת נעשה זמן התוספת כחלק מהשבת והיו"ט שלאחריו ,ורבנו
יהודה יסבור שהתוספת פועלת רק לגבי איסור מלאכה ולא שאר דינים של מצוות היום.
ולע"ד הקלושה ,אם כי אין משיבין את הארי אחרי מיתתו" ,תורה היא וללמוד אני צריך" כלשון
הרא"ש במו"ק ,אין הכרח מדברי רבנו יהודה שסובר שתו"ש פועלת רק לגבי איסור מלאכה,
ואפשר ואפשר שרבנו יהודה פוסק כהרמב"ם שאין דין תו"ש ויו"ט כלל ,והטעם שאוסר לאכול
עד שתחשך הוא שלא ייכנסו לשבת או לרגל שבעים ובלי תאבון ,או שס"ל שסעודה זו לאחר
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והנה בגמ' ברכות דף כ"ז ע"ב – "אמר רבי חייא בר אבין :רב צלי של
שבת בערב שבת ,רבי יאשיה מצלי של מוצאי שבת בשבת" ,ומסיק דמקדש על
הכוס בע"ש ועל הכוס להבדלה אפילו מבעו"י .והרמב"ם הל' תפילה פ"ג ה"ז כ'
)עפ"י הגמ' הנ"ל( "ויש לו להתפלל תפלת ערבית של לילי שבת בע"ש קודם
שתשקע החמה ,וכן יתפלל ערבית של מוצ"ש בשבת ,לפי שתפלת ערבית רשות
אין מדקדקין בזמנה .ובלבד שיקרא ק"ש בזמנה אחר צאת הכוכבים" .ותוס'
דכ"ז ע"א ד"ה רב צלי ס"ל שהטעם הוא דפסקינן כרבי יהודה שמפלג המנחה
ולמעלה הוי זמן ערבית .מכאן שלהרמב"ם אין תפילה קובעת כלום לגבי טיב
היום ,וודאי שאינו מבטל תמימות.
ועיין רש"י לגמ' דף כ"ז ע"ב ,במקרה שקיבל על עצמו שבת בטעות
שהיה יום מעונן ואח"כ התפזרו העננים ,שאביי התיר לעשות מלאכה .כ' רש"י
ד"ה טעותא" :לא קיבל עליו תו"ש משעת תפילה מדעת ,אלא היום המעונן".
והגמ' מביאה עוד מעשה מרבי שהציבור התפלל של מוצ"ש בשבת בטעות
בגלל יום מעונן ,ורבי אמר הואיל והתפללו יתפללו ,דהיינו שאין צורך לחזור
ולהתפלל ערבית בזמנה ,וזה בגלל טרחת הציבור .ורש"י" :אבל לענין תוספת
אע"ג דבטעות הוה ,תוספת הוא על ידי תפלה ,הואיל ואמר תפלה ,קבלה היא".
משמע מזה ,שרש"י פוסק כרבי ולא כאביי ,שאביי התיר מלאכה במעשה שהיה
בע"ש ,אבל לרבי בע"ש התפילה אפי' בטעות נחשבת כקבלת שבת ואז מתחיל
תו"ש .ולכאורה מרש"י שע"י תפילתו קיבל עליו תוספת יו"ט ,אפשר לומר או
שקדושת היום זו סותרת ופוגמת ב"תמימות" עי"ז שמקדים קדושת היום ביום
המ"ט לספירה ,או להיפך ,שזה מסמן חג השבועות ושנגמרו ימי הספירה
וממילא אין סתירה לתמימות .וא"כ ,אין הכרע לעניננו.
אבל מתוס' ברכות דף כ"ז ע"א ,ד"ה דרב צלי ,לא נראה כן .תוס'
הקשה מגמ' שבת "שלא יקדים ולא יאחר" שמשמע שאסור להקדים ,ואיך אמר
רב שיכול להתפלל בשעה מוקדמת – של שבת בע"ש? )ויש להעיר ששם בשבת
מיירי לא בתפילה אלא בהדלקת נרות ,אלא כנראה שתוס' סובר ששניהם יש
להם דין אחד( .ותירץ ששם מדובר כשלא קיבל את השבת ע"י הדלקתו ולכן לא
יקדים )אולי לא יהא ניכר שהדליק לשם מצות שבת( ,אבל בסוגיא שלנו מיירי
שקידש ולפני תחילת היום אינה נחשבת כאחת משלש הסעודות הואיל וקידוש אינה מסמנת
התחלת קדושת היום ,והטעם שהמשנה אומרת כן דווקא לערבי פסחים הוא שהו"א שאז מותר
היות וק"פ נקרב בע"פ ,אבל אין כל זה עניין לתו"ש.
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שקיבל עליו את השבת ע"י תפילתו .ונראה מדברי תוס' שמסכים לרש"י
שתפילה )שלא כהדלק"נ( ממילא הוי כקבלת שבת .אבל תוס' מוסיף ארבע
מלים חשובות" :הלכך לא הויא הקדמה" ,כלומר ,מכיוון שע"י תפילתו קיבל
עליו את השבת וחייב בכל מצות ואיסורים של שבת ,לא שייך לומר עליו "שלא
יקדים" ,שזה נאמר רק על מי שעשה מעשה )דהיינו הדלק"נ( מבלי לקבל שבת,
אבל אם אמנם קיבל "לא הויא הקדמה" ,כלומר לא נחשב כאילו קידם שלא
כדין ,שהלא אצלו כבר שבת .ומזה נראה שלגבי ערבית בליל שבועות אם
התפלל בשעה מוקדמת נחשב תפילתו כאילו קיבל על עצמו קדושת יו"ט וכאילו
קדושת היום חלה עליו ממילא ע"י ששקעה השמש ,וא"כ אין לזה שום פגם
בתמימות .כלומר ,רש"י ותוס' שניהם סוברים שתפילה היא קבלת שבת 6,רק
שלרש"י אין הכרע אם קדושת היום פוחתת מתמימות או לא ,אבל תוס' יצדד
בעד אלה המתירים ערבית קדומה בליל שבועות.
אבל לפי הרמב"ם שאין דין תו"ש כלל ,ומתיר להתפלל של שבת
בע"ש שאז אין עליו כלל קדושת שבת עד שחשיכה ,ועדי אז אפי' התפלל ועשה
קידוש מותר )ואולי אפי' לעשות מלאכה – כאביי (.ומזה נמצא לגבי תפילה
מוקדמת בליל שבועות ,יכול להתפלל ולקדש ואולי אף לאכול סעודתו מבעו"י,
ועוד חול אצלו שהרי אין תוס' יו"ט שהתחיל קדושת יו"ט עליו ,וממילא אין
תפילתו וקידושו סותרות לתמימות.
וראיה לזה שגם קידוש כתפילה שאינו קובע קדושת היום ,מדבריו
בפכ"ט מהל' שבת הי"א" :יש לו לאדם לקדש על הכוס ערב שבת מבעוד יום
אף על פי שלא נכנסה השבת ,וכן מבדיל על הכוס במעוד יום אף על פי שעדין
היא שבת ,שמצות זכירה לאמרה בין בשעת כניסתו ויציאתו בין קודם לשעה זו
במעט" .מזה נראה לגבי נ"ד ,שקידוש והבדלה אינם קובעים קדושת היום ,ודינם
כתפילה ,וממילא אינם סותרים "תמימות" בערב שבועות .ולהלן נדון בשאלה
איך יכול לקדש אם אין קדושת היום.
אולם מדברי התוס' הנ"ל נראה שלא כהרמב"ם ,שתוס' כ' שבמקרה
של הדלק"נ כשלא קיבל עליו את השבת ,על זה אמרו "ובלבד שלא יקדים",
דהיינו שאין להקדים קבלת החג .כלומר ,שלמעשה הרמב"ם והתוס' יסברו
שמותר להקדים תפילה וקידוש ,כמ"ש ,אבל מטעמים הפוכים – תוס' שתפילה
 6ועי' עוד על זה במהרש"א על אתר ,ובספר אסיפת זקנים לברכות כ"ז ע"ב ד"ה גמ' מי בדלת,
ובספר חידושי מהר"ם בנעט לברכות כ"ז ע"ב על תד"ה הואיל.
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אינה כהדלק"נ ,שבמקרה של נרות לא הוי קבלת החג ,ורמב"ם שאינו מפלה
ביניהם וכנראה שאין תו"ש לא ע"י תפילה וקידוש ולא ע"י הדלק"נ.
ולפי"ז ,לרמב"ם ולתוס' אין איסור להתפלל בשעה מוקדמת בליל
שבועות ,ומרש"י אין הכרע לא לזה ולא לזה.

 
א .ברכות דף ל"ג ע"א" ,הבדלה בחונן הדעת .מאי טעמא? אמר רב
יוסף :מתוך שהיא חכמה )פרש"י :החכם יודע להבדיל בין קדש לחול ובין טמא
לטהור( קבעוה בברכת חכמה; ורבנן אמרי :מתוך שהיא חול לפיכך קבעוה
בברכת חול") .כלומר :לר' יוסף" ,מתוך שהיא חכמה" ,שהנוסח הוא "אתה
חוננתנו למדע תורתך" ,ו"קבעוה בברכת חכמה" ,דהיינו בברכת "אתה חונן
לאדם דעת" .ומשמע שקבעוה באתה חונן בגלל ההתאמה שביניהם ,אבל לא
משום קשר הדוק ביניהם .ולרבנן ,ההתאמה היא ש"אתה חונן" היא הברכה
הראשונה של חול(.
ב .ירושלמי ברכות פ"ה ה"ב )דף ט טור ב(]" :רבי[ אמר תמיהני היאך
ביטלו חונן הדעת בשבת אם אין דיעה תפילה מניין ,וכה אם אין דיעה הבדלה
מניין" )לפי"ז במוצ"ש מוכרח לומר "אתה חונן לאדם דעת" ,ואח"כ לעבור
ל"אתה חוננתנו למדע תורתך"( .ושם טור ג" :זאת אומרת שאסור לעשות
מלאכה עד שיבדיל ...ודכותה אסור לו לאדם לתבוע צרכיו עד שיבדיל") .מזה
נראה שלא כהבבלי ,ושיש קשר טבעי חזק בין הבדלה לברכת אתה חונן ,או
7
משום "דיעה" או משום איסור תביעת צרכיו בשאר ברכות השמ"ע(.
 7הערה שלא בענין דידן :בש"ע או"ח ריש סי' רס"ח כתב המחבר לגבי מי שטעה בערבית בליל
שבת והתחיל לומר "אתה חונן" במקום "אתה קדשת"" :אם טעה והתחיל תפלת החול ,גומר
אותה ברכה שנזכר בה שטעה ומתחיל של שבת ,לא שנא נזכר בברכת אתה חונן לא שנא שנזכר
בברכה אחת משאר הברכות ,בין בערבית בין בשחרית ,מוסף ומנחה .ואם היה סבור שהוא חול
והתחיל אדעתא דחול ומיד כשאמר תיבת אתה נזכר קודם שאמר חונן ,הוה ליה התחיל בשל
חול וגומר אותה ברכה" .וזה על יסוד שבדין היה להתפלל כל י"ח ברכות ולהזכיר שבת
בעבודה ,כעין ר"ח ומועד ,ורק משום כבוד שבת לא אטרחוהו רבנן ותיקנו ברכה אחת אמצעית
לשבת ,וכמ"ש במשנה ברורה שם .ולכאורה יש להשיג על מ"ש שאין הבדל בזה בין ברכה
ראשונה דהיינו אתה חונן לשאר ברכות השמ"ע ,דלשיטת רבי בירושלמי שהבאנו יש אמנם
הבדל ברור בין ברכת אתה חונן לשאר ברכות ,וכמ"ש "תמיהני היאך ביטלו חונן הדעת בשבת
אם אין דיעה תפילה מניין".
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ג .רמב"ם )סדר תפילות ,נוסח ברכות התפילה(" :בליל מוצ"ש
ובמוצאי יו"כ ובמוצאי יו"ט מברך ברכה רביעית בנוסח זה :אתה חונן לאדם
דעת ומלמד לאנוש בינה ,אתה הבדלת בין קדש לחול בין אור לחשך בין ישראל
לעמים בין יום השביעי לששת ימי המעשה ,כשם שהבדלת בין קדש לחול כן
פדנו והצילנו מכל מיני משחית ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבא בעולם
ושמרנו מן הכל וחננו מאתך" וכו') .וכן הוא לפי הב"י או"ח סי' רצ"ד ,והארחות
חיים( .ונוסח אשכנז וגם הרבה מעדות המזרח וגם מספרד ופורטוגל" :אתה חונן
לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה ,אתה חוננתנו למדע תורתך ותלמדנו לעשות
חוקי רצונך ותבדל ה' אלקינו בין קודש לחול" וכו' 8.ומזה משמע שהרמב"ם
כבבלי ,שאין קשר עצמי בין הבדלה לברכת החכמה ורק התאמה שטחית ,ולכן
לא הזכיר דעת או בינה בחלק של "אתה הבדלת" .ונוסח אשכנז )והספרים
האחרים( נוטה יותר לירושלמי ,ולכן מזכירים את היסוד של דעה או בינה בנוסח
9
ההבדלה.
ד .והנה קשה על הרמב"ם שאם אמנם אין תו"ש )וכמ"ש בהל' שביתת
עשור( ,איך פסק בהל' שבת )כ"ט י"א( שיכול לקדש מבעו"י ,כי אם אין קדושת
שבת איך יכול לקדש? אלא שלהרמב"ם דין קידוש והבדלה אינו תלוי בקדושת
היום) ,דהיינו שודאי מתכוון לקדושת היום אבל לא כמצב עכשווי ,וכאילו
הקידוש וההבדלה תלויים ועומדים עד שקדושת היום תתחיל או תסתיים( והוא
דין נפרד ששייך לשבת עצמה בלי לנגוע בקדושתה .וביתר ביאור :דין קידוש
והבדלה הוא בעיקרו היכר ליום שביעי ,להבדילו מיום ו' שלפניו ומיום א'
שלאחריו )וכמו"כ בקידוש ,המצוה של "זכור" היא להבדיל את היום הז' מיום
הו' שקדמו ,ולפיכך נוסח הקידוש הוא שמתחילים במלים "יום השישי"( .א"כ
הרמב"ם מדגיש את ההבדל האחרון" ,בין יום השביעי לששת ימי המעשה",
וכמשמעות הבבלי ,ואילו האשכנזים ,הנוטים לירושלמי ,מבליטים את ההבדל
הראשון" ,בין קודש לחול" .וזה "לשיטתם" :להרמב"ם שאין קדושת שבת
לפני או לאחר צאה"כ ,מאחר שאין דין תו"ש ,ההבדל הוא רק בין יום ז'
ליום ו' שקדמו וליום א' לאחריו ,אבל להחולקים עליו וסוברים שע"י תו"ש

 8על שינויי הנוסחאות בהבדלה ,עי' ב"יסודי ישורון" להגר"ג פעלדער עמ' .533-534
 9ואולי יש נ"מ להלכה בכגון שאשה רוצה לעשות מלאכה אחר צאה"כ טרם חזר בעלה
מביהכנ"ס ,להרמב"ם יכולה לומר רק "המבדיל בין קודש לחול" וכו' ,אבל לשיטת האשכנזים
מוכרח לבטא היסוד של דעת ולכן אין "המבדיל" מספיק .ועליה לומר "אתה חוננתנו" וכו'.
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יש קדושת שבת שמתמשכת לפני ולאחר צאה"כ ,ההבדלה האמיתית היא "בין
קודש לחול".
ה .ונראה ששתי השיטות האלה מקורן בהבנת מושג ונוסח ההבדלה
כפי מחלוקת התנאים בפסחים דף ק"ג ע"ב וק"ד ע"א ,שלרבי יהודה הנשיא,
ההבדלה היא רק "המבדיל בין קודש לחול" ,ולרבי אושעיא הנוסח כולל "בין
קודש לחול ,בין אור לחושך ,בין ישראל לעמים" .ומה על "בין יום השביעי
לששת ימי המעשה"? את זה איננו מונה בין ההבדלות אם כי חייב להזכירו,
מטעם שהבדלה זו אינה נזכרת בתורה בפירוש .הגמרא אומרת" ,ואמר רב יהודה
אמר שמואל ,המבדיל צריך שיאמר מעין חתימה סמוך לחתימתן ,ופומבדיתאי
אמרי :מעין פתיחתן סמוך לחתימתן" .כוונת הגמ' היא שלפומבדיתאי" ,בין
קודש לחול" הוא עיקר וחשוב מכולם ,ולכן הוא גם הפתיחה וגם החתימה.
ולשמואל "בין יום השביעי לששת ימי המעשה" מעין חתימה היא ,דהיינו ,שזה
מעין "בין קודש לחול" ,כלומר ,שבא להבליט את הקשר בין החתימה לברכה.
נמצא שלשמואל ,שסובר "מעין חתימה סמוך לחתימתן" ,ההבדל "בין יום
השביעי לששת ימי המעשה" הוא "מעין החתימה" של "המבדיל בין קודש
לחול" ,דעי"ז מבהיר את התוכן הפנימי של ההבדלה בין קודש לחול.
ו .לפי הנ"ל ,החולקים על הרמב"ם מצדדים בעד ה"פומפדיתאי",
וההבדל של יום ז' לשאר ימים אינו מעיקר ההבדלה אלא הכנה להבדלה
העיקרית ,וההבדלה האמיתית והתמציתית היא רק "בין קודש לחול" ממש,
דהיינו קדושת שבת לגבי חול .והרמב"ם תוקע יתדותיו בשמואל שלדעת שמואל
המבדיל צריך שיאמר מעין חתימה סמוך לחתימתן ,ולדידו "בין יום השביעי
לששת ימי המעשה" מבהיר "בין קודש לחול" והא הוא תוכנו האמיתי ,והבדל
זה הוא עיקר ההבדלה של מוצ"ש) .ועי' שם ק"ד ע"א תד"ה בין יום השביעי,
ועי' ג"כ במאירי על אתר שכתב ש"בין יום השביעי לששת ימי המעשה בין
קודש לחול הוא"( .ומצד הסברא ,ההבדל בין יום ז' לשאר ימים קודם ההבדל
בין קדושת שבת לחול ,שאם אין הבדל בין יום ז' לשאר הימים על מה תחול
10
הקדושה?
 10ולכאורה קשה מלשון הרמב"ם הל' שבת פכ"ט ה"ו ,שם כתב וז"ל ,ומאחר שיבדיל ויאמר
בין קדש לחול מותר לו לעשות מלאכה אע"פ שלא הבדיל על הכוס .עכ"ל .מזה לכאורה סתירה
למה שכתבנו ,שהלא עצם ההבדלה הוא "ויאמר בין קדש לחול" ,ולא "בין יום השביעי לששת
ימי המעשה" .א"ו שהרמב"ם סובר ש"בין קודש לחול" מבוסס בעיקר על ההבדל בין יום ז'
לשאר הימים ואינו מצטמצם לקדושת שבת ממש ,שאילולי כן איך פסק שאין תו"ש לפני

על תפילה מוקדמת בליל שבועות
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ז .ואולי יש להוסיף ששתי השיטות יש להם על מה שיסמכו במקרא
מפורש" :ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו" )וכן" ,על כן ברך ה' את
יום השבת ויקדשהו"( :האם אלה שתי פעולות ע"י הבורא ,ויברך ויקדש ,או
שמא הן פעולה אחת של ברכה וקידוש? הרמב"ם יסבור שהן שתי פעולות
נפרדות ,והבדלה מתייחסת ל"ויברך" דהיינו להבדיל בין יום ז' ליום א' ,ואח"כ
קידש את היום הזה ,והחולקים יסברו ששתיהן אחת הנה ,והבדלה היא להבדיל
בין קודש לחול ,מאחר ש"ויברך" ו"ויקדש" הן אחת .פירוש רש"י על אתר הוא
ששתי המלים מתכוונות לנושא אחד ,דהיינו המן ,שהברכה היא שתרד מנה
כפולה ביום השישי ,והקדושה – שלא ירדה כלל ביום השביעי 11.מכאן סיוע
להחולקים על הרמב"ם .וראיות לצד הרמב"ם הן :ת"י על אתר ,ומקורו
בפרדר"א פי"ח" ,ובריך ה' ית יומא שביעאה מן כולהון יומי שביעאה )=ויברך
ה' את יום השביעי מן כל שבעת הימים( ,משמע שברכה וקדושה נבדלות זו מזו.
וכן עפ"י קבלה ,עי' תקו"ז לבראשית עמ' ס"ט" ,.ויברך דא ברכה ,ויקדש דא
קדושה ,ולגבי תרווייהו הוו נפקו קמאי לקדמות כלה והוו אמרי תרי זימני בואי
כלה בואי כלה ,בההוא זימנא – קול חתן וקול כלה" .משמע ג"כ שברכה
12
וקדושה אינן חטיבה אחת.
ולאחר עצם יום השבת ,והסברא בזה הוא כמו שכתבתי ,שההבדל בין יום ז' לשאר הימים קודם
לקדושת השבת ,שבלי ההבדל הזה ביום מיוחד משאר הימים אין ל מה שקדושת שבת יכולה
לחלות ,ומה שלא מזכירים בפירוש "בין יום השביעי" וכו' היא מפני שלא נזכרה הבדלה הזו
בפירוש בתורה .וא"כ כשהרמב"ם כותב "שיבדיל ויאמר בין קדש לחול" כוונתו בעיקר ל"בין
יום השביעי לששת ימי בראשית".
 11מקור רש"י הוא בראשית רבה י"א ,ושם נזכרים הרבה פירושים דומים כגון נר ,אור פניו של
אדם ,מאורות ,וכו' והצד השוה בהם שכולם מתכוונים לנושא אחד אלא הם כשני צדדי המטבע.
 12ועוד סיוע לרמב"ם :לרס"ג יש שני פירושים על הפסוק הזה ,א' מובא באבן עזרא על אתר,
שברכה מתכוונת לנשמה יתירה הבאה לאדם בשבת ,וקדושה מתכוונת לאיסור מלאכה .והשני
מובא בספרו של צוקר על התרגום של רס"ג לערבית ,ש"ויברך" מוסב על עצם היום – "ובנוגע
לויברך זהו ציון היום בעצמו באופן שנבדל מן הימים שלאחריו ושלפניו" ,וגם "ברכו כדי
שייבדל מן הימים שאחריו בברכה ,אם אינו נבדל מהם במלאכה )=שגם יום הז' גם שאר הימים
עוד לא נאסרו במלאכה עד שהבורא קידש את יום הז'( וקידש אותו להיות מצווה לאומה
הנבחרת כדי שלא יעלה על דעתנו שציוה עלינו איזה יום שביעי סתם ,לא היום שבו שבת
ממלאכתו" .וראה הרב מנחם כשר" ,תורה שלמה" פר' בשלח ,מילואים טו ,עמ'  .307ושני
הפירושים של רס"ג מפרנסים שיטת הרמב"ם כפי שבארנו אותה.
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מוה"ר נחום לאם

ח .ומכל הנ"ל נראה שהשיטות עקביות ,הרמב"ם שאינו גורס "דעה"
או "בינה" בהבדלה ,והטעם הוא שאין ההבדלה מענין קדושת שבת ,ו"דעת" יש
לה שני מושגים ,דעת אוניברסלית של חול ,דהיינו מה שנוגע לכל שטחי החיים
היום-יומיים שזקוקים להתבוננות ,וזה מזכירים ב"אתה חונן" ,והשני הוא הדעת
הייחודית והסגולית של תורה וקדושה .ולפיכך נוסח הרמב"ם הוא "אתה חונן
לאדם דעת" וכוונתו לדעת האוניברסלית ,וב"אתה הבדלת" אין זכר לדעת מאחר
שההבדלה הזאת אין לה בעיקרה ענין לקדושת שבת ,אלא להבדלת יום ז' משאר
הימים ,ולזה מספיק הדעת האוניברסלית של "אתה חונן" ואין צורך ל"דעת"
הסגולית של תורה וקדושה .והחולקים על הרמב"ם גורסים אתה חוננתנו וכו'
מאחר שלפיהם תו"ש מסמנת התחלת קדושת היום ולזה זקוקים ל"דעת"
העילאית ,דעת התורה והקדושה 13.וייתכן שהרמב"ם יודה שקדושת החג סותרת
את ה"תמימות" ,אבל הלא לשיטתו קידוש והבדלה שווים לתפילה בזה שאינם
יוצרים מצב של קדושה ואינם מפסיקים קדושת היום ,ועל כן אין שום סתירה
ל"תמימות" אף אם התפלל וקידש או הבדיל .אבל להחולקים על הרמב"ם
קידוש והבדלה )ואולי גם תפילה( סותרים את ה"תמימות" .ולהחולקים,
ההבדלה היא בעיקרה בין קודש לחול ,ולכן ההבדלה בשמ"ע זקוקה ל"דעת",
ש"אם אין דיעה הבדלה מניין" ,משא"כ להרמב"ם שקדושת היום באה ממילא,
אין צורך לדעת התורנית ,ומספיק ב"דעת" האוניברסלית ולכן מנסח ההבדלה
"אתה חונן לאדם דעת" וכו' אבל ללא זכר של "דעת" ב"אתה הבדלת".
ובסיום :סוף דבר אחרי שהכל נשמע ,תוס' ורמב"ם מתירים להקדים
את חג השבועות ,והחולקים על הרמב"ם למיניהם אוסרים 

 13אם טעה בתפילת ערבית במוצ"ש ואמר "אתה חוננתנו" ודלג על "אתה חונן" ,יש בזה
מחלוקת אחרונים אם צריך לחזור ולומר "אתה חונן" או א"צ מאחר שהוא כפל עניין ,עי'
בערוה"ש או"ח רצ"ד-ב ,ויש לומר שזה תלוי בשינוי הנוסחאות בין הרמב"ם והאשכנזים ,וזה
עצמו מבוסס על ההבדל בין הבבלי והירושלמי כנ"ל.

 

 
 
"הרואה את הלבנה בחידושה אומר ברוך מחדש חדשים" )ירושלמי
ברכות ט,ב( .חז"ל מעניקים חשיבות רבה לברכה זו .הגמ' )סנהדרין מב(.
אומרת:
תנא דבי רבי ישמעאל אילמלא זכו ישראל אלא להקביל
פני אביהן שבשמים כל חדש וחדש דיים אמר אביי הלכך
נימרינהו מעומד.
אבל צריכים אנו להגדיר מה זה הרואה לבנה בחידושה ,ומתי ניתן לברך ברכה זו.

 
נפסק בשו"ע )או"ח תכו ,ד(" :אין מברכין עליה עד שיעברו שבעת
ימים עליה".
אולם ,המ"ב )שם ס"ק כ( משיג שהרבה אחרונים ,ובכללם הב"ח,
המגן אברהם ,הט"ז ,והפרי חדש ,חולקים וסוברים שניתן לברך ברכת הלבנה
מג' ימים אחר המולד מעת לעת ואילך ,משום שכבר ניתן ליהנות מאורו .גם הרב
עובדיה יוסף )יחוה דעת או"ח ב ,כד( ,שבדרך כלל פוסק כהמחבר ,מסיק
שמדינא ניתן לברך ברכת הלבנה מג' ימים ואילך ,ופסק המחבר שלא לברך
ברכת הלבנה עד ז' מהמולד הוא חומרא שמקורה ע"פ קבלה ואין לו מקור
בדינא דגמרא .ולכן מסיק שבודאי אין צורך להחמיר ולהצריך ז' ימים מעת לעת
אם חסר כמה שעות ,ואפי' בחסר יותר מזה עד ג' ימים ,ניתן להקל אם חושש
שאל"כ יפסיד את הברכה.
הש"ך )שם ס"ק יג( אף מציין את דברי הרבמ"ם )ברכות י ,יז( שכתב
"אם לא בירך עליה בליל הראשון מברך עליה עד ששה עשר יום בחדש עד
שתמלא פגימתה" ,שמשתמע שניתן לברך ברכת הלבנה מיד ביום א' לחודש,
ושא"צ לשהות אפי' עד ג' בו.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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דוד חיים רוט

 
איתא בגמ' )סנהדרין מא" :(:ואמר רבי אחא בר חנינא אמר רב אסי
אמר רבי יוחנן עד כמה מברכין על החדש עד שתתמלא פגימתה וכמה אמר רב
יעקב בר אידי אמר רב יהודה עד שבעה נהרדעי אמרי עד ששה עשר".
ונפסק בשו"ע )או"ח תכו ,ג( כנהרדעי" :עד אימתי מברכין עליה ,עד
י"ו מיום המולד ,ולא י"ו בכלל" .ומוסיף שם הרמ"א" :ואין לקדש אלא עד חצי
כ"ט י"ב תשצ"ג מן המולד".
במלים אחרות ,לפי המחבר ,סוף זמן ברכת הלבנה נקבע לפי ימי
החודש ,וניתן לברך ברכת הלבנה כל ליל ט"ו ,וא"צ לחשב את הרגע המדוייק
שבאמצע המולדות 1,ואילו לפי הרמ"א סוף זמן ברכת הלבנה נקבע לפי זמן
המולד ,ולא ניתן לברך ברכת הלבנה אפי' בליל ט"ו אם כבר עבר חצי הזמן
2
שבין המולדות.
ויש כמה אחרונים )כגון שיירי כנסת הגדולה או"ח תכו ,ב ,שואל
ומשיב מהדורא א' ג ,קנא ,השיב משה סי' יד( שסוברים )ע"פ משמעות כמה
ראשונים( שניתן לברך ברכת הלבנה אפי' בליל ט"ז משום שאין פגימת הלבנה
ניכרת אלא לאחר ט"ז יום .ומסקנת כמה אחרונים )ביאור הלכה תכו ד"ה ולא
ט"ז בכלל ,יביע אומר או"ח ח ,מב ,ה( שבשעת הדחק ניתן לברך כל ליל ט"ו
)אפי' אחר הזמן האמצעי בין המולדות( בשם ומלכות ,ובליל ט"ז יש לברך
4,3
ברכת הלבנה בלי שם ומלכות.
 1עי' מג"א )או"ח תכו ,יב( שמצטט את דברי הטור שהני ט"ו יום נחשבים מעת לעת משעת
המולד ולא לפי ימי החודש ,וע"ע במ"ב )תכו ,יז( שג"כ הבין כך .וצ"ע .מאידך ,הרי להדיא
ששיטת הרמב"ם )ברכות י ,יז( שניתן לברך לפי ימי החודש ושא"צ לחשב מעת לעת משעת
המולד ,וכן פסק הרב עובדיה יוסף )יביע אומר או"ח ח ,מב ,ה( .ובעורה"ש )או"ח תכו ,יא( יש
הבנה שלישית בדברי המחבר ,ועיי"ש .ובמאמר הזה נניח כפשטות לשון המחבר שניתן לברך
כל ליל ט"ו לימי החודש.
 2ועי' ערוה"ש )או"ח תכו ,יא( שטוען שבאמת אין מח' לדינא בין המחבר לבין הרמ"א ,אלא
שמדינא ניתן לכו"ע לברך כל ליל ט"ו כיון שלא דקדקו חז"ל בשעות ספורות ,אלא שכתב
הרמ"א שראוי לכתחילה שלא לאחר את חצי הזמן שבין המולדות.
 3ודלא כערוה"ש )או"ח תכו ,יב( שכתב שזה נגד הסברא לברך על הלבנה שכבר נחסרת קצת,
אע"פ שהחיסורון אינו ניכר ,וחלילה לסמוך על זה ולברך בליל ט"ז .ומשמע מדבריו שאין
תועלת אפי' בלברך בלי שם ומלכות מכיון שכבר נחסר הלבנה.

זמן ברכת הלבנה ואם נחשבת כמצות עשה שהזמן גרמא
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כתב הרמ"א )או"ח תכו ,א(" :ואין לקדש החדש אלא בלילה בעת
שהלבנה זורחת ונהנין מאורה".
מה הדין בבין השמשות? שיטת המ"ב )תכו ,ב( שאין מברכין ברכת
הלבנה בבין השמשות ,כי הוא עדיין קצת יום .לעומתו ,הרב עובדיה יוסף )יביע
אומר או"ח ה ,לו( מדייק מדברי הרמ"א )תכו ,א( שקידוש החדש טעון רק קצת
הנאה מזריחת הלבנה ,לעומת השלמת תענית "שהלבנה זורחת בכח ותאיר על
הארץ" ,ומשתמע שלא בעינן לילה ממש ,וסגי בנהנה קצת מאור הלבנה.
ועקרונית היה יכול לברך מבעוד יום ממש ,אלא ששרגא בטיהרא מאי מהני,
ואחר שקיעת החמה כבר נחשב כראוי שיאותו לאורו.
וה"ה גבי אחר עלות השחר קודם שהאיר פני המזרח ,שע"פ דין נחשב
כבר כיום ,אבל עדיין ניתן ליהנות מאור הלבנה ,שלפי הרב עובדיה יוסף ניתן
עדיין לברך ברכת הלבנה שעדיין אפשר ליהנות מאורה ,ואילו לפי המ"ב
לכאורה לא ניתן לברך בזמן זה ,שהוא כבר נחשב ליום.
יש לציין עוד שבגור אריה יהודא להרב אריה יהודה ליב תאומים )שערי
תשובה ]המפתח בסוף הספר[ או"ח סי' קמד( ,נפסק שאם הוא קודם הלילה קצת,
וחוששים שאם ימתינו עד הלילה יפסידו את הברכה ,ניתן לברך מיד .ומשמע
שמדובר ביום ממש ,אפילו בין השמשות ,אבל צ"ע מה בדיוק נקרא "קודם הלילה
קצת".

 
 
איתא במס' סופרים )יט ,י(" :ואין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת,
כשהוא מבושם ,ובכלים נאים" .וכן נפסק בשו"ע )תכו ,ב(" :אין מברכין על
הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו נאים".
והשיג על זה הרמ"א )תכו ,ב( שיש להמתין עד מוצא"ש דוקא אם הוא
קודם י' לחודש ,אבל אין להמתין אח"כ שמא יהיו כמה לילות מעוננים ויעבור
 4לדיון יותר נרחב לגבי ברכת הלבנה בליל ט"ז ,עי' מאמרו של מו"ר הרב זבולון חרל"פ בבית
יצחק מ' )תשס"ח( עמ' .279
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הזמן .שהדין שאין לברך במוצא"ש ודאי אינו לעיכובא ,אלא להידור בעלמא
)מ"ב תכו ,ד ,ערוה"ש או"ח תכו ,ו(.
ועיין ביאור הלכה )סי' תכו ד"ה במוצאי שבת( שמציין את דברי הב"ח
)או"ח תכו ד"ה אר"י( ואת דברי המעשה רב )סי' קנה במהדורת תוספת מעשה
רב תרנ"ו( בשם הגר"א שאין להחמיץ את המצוה עד מוצא"ש ,אלא יש לברך
מיד אחר שעברו ג' ימים מהמולד.
ופסק הרמ"א )תכו ,ב(" :ואין מקדשין אותה במוצאי שבת שחל בו
יו"ט" .והוסיף על זה המג"א )תכו ,ז(" :ומכל שכן שלא יקדשו בליל שבת".
ועיין ערוך השולחן )או"ח תכו ,י( שמדינא ניתן לברך ברכת הלבנה
בליל שבת ,אלא שנהגו שלא לעשות כן ע"פ הקבלה .ולכן מסקנת האחרונים
)מג"א תכו ,ו ,מ"ב תכו ,יב ,ערוה"ש או"ח תכו ,י ,ועוד( היא שזה אינו אלא דין
לכתחילה ,ואם יש חשש שיעבור הזמן ,ניתן לברך אף בליל שבת ובליל יו"ט.
אך כתב הערוה"ש )או"ח תכו ,י( שאם מברכים ברכת הלבנה בשבת ,אין להוסיף
שום פסוקים.
וכן כתב הרמ"א )תכו ,ב( שאין לברך ברכת הלבנה לא קודם ת"ב ולא
קודם יוהכ"פ ,משום שאינו יכול לשמח כ"כ )מג"א תכו ,ד-ה ,מ"ב תכו ,ח-ט(.
מאידך ,הביא הביאור הלכה )סי' תכו ד"ה ולא קודם יוהכ"פ( את דברי הלבוש
)לבוש החור תכו ,ד( שנכון וראוי לברך ברכת הלבנה קודם יוהכ"פ שמא תכריע
מצוה זו את הכף .וכן כתב במעשה רב )סי' קנה במהדורת תוספת מעשה רב
5
תרנ"ו( בשם הגר"א שיש לברך ברכת הלבנה אפילו קודם תשעה באב ויוהכ"פ.

 
בפשטות ,אחרי שהזכרנו כל המגבלות הנ"ל ,צ"ל שברכת הלבנה היא
מצות עשה שהזמן גרמא ,ונשים צ"ל פטורות .אולם ,אין זה כ"כ פשוט.
איתא בגמ' )סנהדרין מב" :(.אמר ליה רב אחא לרב אשי במערבא
מברכי ברוך מחדש חדשים אמר ליה האי נשי דידן נמי מברכי".
 5אך עי' בביאור הגר"א )או"ח תכו ד"ה אין וכו' קודם וכו'( שמשמע שמסכים שאינו מברך
ברכת הלבנה קודם ת"ב ,וצ"ע.

זמן ברכת הלבנה ואם נחשבת כמצות עשה שהזמן גרמא
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משמע מגמ' זו שנשים חייבות בברכת הלבנה ,וא"כ מוכח שאינה
נחשבת כמצות עשה שהזמן גרמא .שיטה זו עולה מדברי הגר"ש קלוגר בשו"ת
האלף לך שלמה )או"ח קצג( שטוען שאין ברכת הלבנה נחשבת כמצות עשה
שהזמן גרמא כלל ,שהרי המניעה אינו מכח הזמן גופא ,אלא מכח הלבנה שאינה
מתחדשת בכל יום ]ולפ"ז לכאורה צ"ל ג"כ שהצורך בלילה אינו דין עקרוני
שברכת הלבנה צ"ל דוקא בלילה ,אלא שהוא דין טכני משום ששרגא בטיהרא
מאי מהני[.
אולם ,המגן אברהם )ר"ס תכו( כתב שנשים אכן פטורות מברכת
הלבנה משום דהויא מצות עשה שהזמן גרמא ,והגמ' בסנהדרין היא לאו דוקא.
ואע"ג דבעלמא נהגו הנשים לקיים מצוות עשה שהזמן גרמא ,נהגו שהנשים
אינן מברכות ברכת הלבנה משום שהן גרמו את פגם הלבנה.

6

כתב הרמ"א )רצו ,ח( שנשים לא יבדילו לעצמן .וכתב שם המגן
אברהם )רצו ,יא( שאע"פ שפסק הרמ"א כשיטת התוס' שנשים יכולות לברך על
קיום מצוות עשה שהזמן גרמא ,אפשר דשאני ברכת הלבנה משום דכל קיום
המצוה אינו אלא בברכה ,משא"כ בשאר מצוות שמקיימות את המצוות ע"י
מעשה ומברכות על אותו קיום.
מכל זה עולה שברכת הלבנה נחשבת כמצות עשה שהזמן גרמא,
והזכרנו שני טעמים אפשריים שהנשים אינן מברכות ברכת הלבנה ,אפילו בתור
אינו מצוה ועושה .מאידך ,המאירי )סנהדרין מב (.מפרש את הגמ' כפשוטה
שנשים באמת חייבות בברכת הלבנה .א"כ ,נצטרך להסביר למה נשים תתחייבנה
במצוה זו ,ולמה אינן פטורות משום דהויא מצות עשה שהזמן גרמא .אפשר
להבין את דברי הגמ' ע"פ שיטת הרא"ש )קידושין א ,מט( שאפילו למד"א
שבעלמא אין נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא ,היינו דוקא כשיש
מלת "וצונו" בנוסח הברכה משום שמחזי כשיקרא לומר "וצונו" אם אינה
חייבת באותה מצוה .אם כן ,כאן שאין המלה וצונו בנוסח הברכה כלל ,נשים
יכולות לברך .ואם נתרץ ככה צ"ל שכונת הגמ' היא שנשים יכולות לברך ברכת
הלבנה ,אע"ג דבעלמא אינן מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא )לדעת אותן
הראשונים שאינן מברכות כלל על מצוות עשה שהזמן גרמא אפי' אם מקיימות
את המצוה( ,אבל אינן חייבות לברך.
 6יש לציין שיש מחלוקת יסודית בענין גדר מעש"ג ,וזה ישפיע על נידונינו ,ואכמ"ל.
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ויתכן ששתי ההבנות הנ"ל אם זמן ברכת הלבנה הוא דין עקרוני
בהלכות ברכת הלבנה או שהוא דין טכני בגדר מה נחשב כלבנה בחידושה
תלויים בשתי השיטות הנ"ל אם ניתן לברך בבין השמשות .לפי המשנה ברורה,
משמע שהדין שצריך לברך ברכת הלבנה דוקא בלילה הוא דין עקרוני בהלכות
ברכת הלבנה ,ולכן א"א לברך בבין השמשות ,ולפ"ז נחשבת כמצות עשה
שהזמן גרמא .ואילו לפי הרב עובדיה יוסף ,הצורך לברך ברכת הלבנה דוקא
בלילה אינו אלא דין טכני משום ששרגא בטיהרא מאי מהני ,ולכן אפשר לברך
בבין השמשות משום שכבר יכול ליהנות מאור הלבנה ,ולפ"ז אינה נחשבת
7
כמצות עשה שהזמן גרמא.
יה"ר שבזכות קיום מצות ברכת הלבנה כהלכתה ובזמנה ,נזכה במהרה
לקיום נבואת "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור
שבעת הימים" )ישעיה ל ,כו(] .עי' גמ' סנהדרין צא.[:

 7אבל ניתן לדחות ולומר שהצורך בלילה נחשב כדין טכני משום שרגא בטיהרא מאי מהני ,אך
הימים בחודש שניתן לברך בהם נחשב כדין עקרוני בדיני ברכת הלבנה ,וא"כ עדיין נחשבת
כמצות עשה שהזמן גרמא ,וצ"ע.

 
רב בקהילת צע"י דמאנסי ,נוא יורק

 
 
בתשו' ריב"ש )סי' רפ"ח( ייסד דאסור מדבריהם לטעום )בלי לבלוע(
מאכ"א ,אפי' המותרים בהנאה ,גזירה שמא יבלע מהם ,והרי אפי' ח"ש אסור
מה"ת .וכ"פ הרמ"א )יו"ד ק"ח ,ה'( בעקבותיו .ולכן רק נחלקו בגמ' ע"ז )סו (:בבת
תיהא ,אי ריחא מילתא ,הא לבדוק ע"י טעימה וודאי אסור .ואף דהתם לענין יינם
האסור בהנאה ,הה"נ איסור אכילה גרידא.
ובתשו' צמח צדק )הקדמון ,להרמ"מ קרומכאל ,סי' מ"ז( חי' דלטעם
הריב"ש שמא יבלע ח"ש לא אסרו חכמים בלא פלוג ,אלא דווקא באיסור דאו'
דינא הכי ,הא בדרבנן מותר לטעום ,דתו ליכא למיגזר משום ח"ש האסור מה"ת.
ועפי"ז התיר המבשל בורית המעורב בחלב לטעום את הבורית כדי לבדוק אם יש
מספיק מלח ,דמאחר שהחלב פגום ,אין כאן כ"א איסור דרבנן .וכ"מ מהפרמ"ג
)שפ"ד מ"ב ,ד'( ,שפסק השו"ע )שם ,ג'( לקרוע את הכבד שתי וערב ולטעמו
בלשונו כדי לבדוק אם ניטלה המרה דהבהמה טריפה ,או אם רק נימוחה במקומה,
שאם נימוחה יורגש עדיין טעמה בכבד ,כמו שאמרו ז"ל ,שהכבד כועס ומרה
זורקת בה טיפה .ופי' הפרמ"ג דהא דמותר לטעום ספק טריפה ,משום דאיסור
טעימה מטעם ספק שמא יבלע ,וא"כ בספק איסור הו"ל ס"ס ולקולא .הרי שלא
קבעו איסור טעימה בלא פלוג ,וא"כ לכאו' הה"נ לדידיה דבכל איסור דרבנן אין
לאסור ,דהו"ל כגזירה לגזירה.
ובהג"ה שבסוף הצ"צ )מבן המחבר( הק' על דברי אביו מגמ' חולין
)קי"א ,(:דאמר רב יהודה אמר שמואל ,קערה שמלח בה בשר ,אסור לאכול בה
רותח ,משום דמליח כרותח וא"כ בלעה הקערה דם .ול"ד לצנון שחתכו בסכין של
בשר שמותר לאכלו בכותח אם יטעמנו קודם ,דהאי אפשר למטעמיה והאי לא
אפשר למטעמיה ,ופרש"י לפי שאסור הוא .אלמא אסור לטעום אפי' אי' דרבנן,
דהא דם שבישלו או מלחו אסור רק מדבריהם .וכן הק' הפר"ח ,ומשום כך יצא
לאסור טעימת סתם יינם.
ובתשו' נודע ביהודה )תניינא יו"ד סי' נ"ב( דחה ,דלעולם מותר לטעום
ולפלוט אי' דרבנן ,ומה שאסרו לטעום קערה שבלעה דם ,משום דקים להו שבכדי
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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לעמוד על טעם הבלוע לא תספיק טעימה בלשונו או אפי' להכניס האוכלין לפיו
ולפלטן ,אלא יצטרך לבולען ,וזה בוודאי אסור .אמנם למעשה חוכך הנוב"י
להחמיר ,שהמהרש"ל )הו"ד בב"ח יו"ד סי' צ"ו וש"ך שם מ"ב ,ד'( למד מכאן
שאסור לטעום בשר בלשונו כדי לברר אם נמלח או לא ,הרי שהבין שטעימה
הנדרשת בלשונו לבד ,ובבל זאת אסרינן בקערה שמלח בה בשר ,אע"ג שהוא אי'
דרבנן ,וכ"ש להכניס לפיו אי' דרבנן ולפלטו .והוסיף דגם מהרמ"א הנ"ל משמע
דלא שנא דאו' לא שנא דרבנן ,שלאחר שהביא דין הריב"ש לאסור טעימת איסור
שכולל טעימת יינם ,חילק לענין זילוף בין יי"נ ,דאסור ,לסתם יינם המותר בהנאה,
דמותר .אבל לענין טעימה לא חילק ,אלמא דאסור אפי' בסתם יינם) .וע"ש בש"ך
שדן בעיקר דברי הרמ"א להתיר הנאה בסתם יינם ,הא קיי"ל דאסור לכתחילה(.
והנה ביאר הש"ך )יו"ד מ"ב ,ד'( היתר טעימת הכבד משום דקים להו
להגאונים דמילתא דלא שכיחא היא שתהא המרה נטולה לגמרי ,הא לא"ה אסור
לטעום בלשונו אפי' ספק איסור דאו' כהמהרש"ל .והט"ז )צ"ח ,ב'( ביאר דגם
הריב"ש לא אסר כ"א הכנסת האוכלין לפיו ,אבל לטעום בלשונו בלבד ,ל"ח שמא
יבלע ,ומותר אף באי' דאו' ,ודלא כהמהרש"ל .וראיית הדרישה לדין המהרש"ל
ממה דבעינן קפילא לטעום תערובת מבשא"מ ,ואין מניחים לישראל לטעום ,דחה,
דהתם קים להו דלא סגי בטעימה בלשונו ,שא"א לעמוד על טעם המעורב אא"כ
יכניס התערובת לפיו ,וזה וודאי אסור .אבל לטעום בלשונו בשר לבדוק אם הוא
מלוח מותר ,וע"ד דחיית הנוב"י הנ"ל .ואמנם הצד השווה שבהם ,שנמנעו מלבאר
ההיתר מטעם ס"ס כהפרמ"ג ,ומותר אפי' להכניס לתוך פיו ולפלוט ,משמע שתפסו
דאי' טעימה נגזר בל"פ וא"כ אסור לטעום גם אי' דדבריהם .אך יש לדחות,
דלעולם לא נאסרה הטעימה בל"פ ,ומה דלא נחתי לביאור הפרמ"ג ,משום דס"ל
שאין להכניס עצמו לס"ס לכתחילה .משא"כ אי' דרבנן ,די"ל שמתחילה לא נגזרה
גזירה לגזירה ,וכהצ"צ ,והיינו אפי' להכניס האוכלין לפיו ,ודו"ק.
יהיה איך שיהיה נ"פ להתיר טעימת אי' דרבנן בלשונו ,דאיכא תרתי
לטיבותא ,שהרי הצ"צ התיר אפי' טעימה גמורה בדרבנן כמפורש בדבריו ,והט"ז
התיר אפי' טעימת דאו' כשהטעימה רק בלשונו) .ודין הרמ"א שאין לחלק בין דאו'
לדרבנן ,בפשוטו מיירי בהכנסת היין לפיו ,שבאותה טעימה איירי הריב"ש שהוא
מקור דבריו(.

 
בט"ז הנ"ל הזכיר דין טעימה בתענית ,וכ' דחלוק הוא משאר אי',
דלשיטתו בשאר אי' מותר לטעום רק בלשונו ,ואילו בתענית מותר להכניס אוכלין
לפיו ולפלטן .אבל לא ביאר פרטי הדין ומקורו.

בענין טעימת מאכ"א וטעימה ביום תענית
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הנה איתא בגמ' ברכות )יד" :(.בעי מיניה אשיאן תנא דבי רבי אמי מרבי
אמי :השרוי בתענית מהו שיטעום? אכילה ושתיה קביל עליה והא ליכא ,או
דילמא הנאה קביל עליה והא איכא? אמר ליה :טועם ואין בכך כלום .תניא נמי
הכי :מטעמת אינה טעונה ברכה ,והשרוי בתענית טועם ואין בכך כלום .עד כמה?
רבי אמי ורבי אסי טעמי עד שיעור רביעתא ".משמע שלמסקנת הגמ' רק אסר
עצמו באכילה ולא בהנאה ,אשר מזה"ט מותרת הטעימה ,וא"כ צ"ב אמאי אינו
מותר לטעום אפי' יותר מרביעית .ועי' בתוס' )ד"ה טועם( שכ' וז"ל" :פירש ר"ח
שחוזר ופולט  אבל בולע לא אפילו בשאר תעניות
ומשום הכי הפולט אינו צריך ברכה שאינו נהנה" ,עכ"ל .הרי שדייק לבאר ההיתר
משום שאין טעימה כזו בכלל הנאה האסורה ,ואינו משום שלא קבל ע"ע אי'
הנאה .והיינו דלמסקנא נקטינן שקיבל ע"ע איסור ליהנות בחיכו ,גם אם עפ"י דין
ל"ח אכילה ,אולם רק הנאה חשובה בכלל קבלתו ,באופן דקים להו לחז"ל דיותר
מרביעית מיהת בכלל הנאה חשובה האסורה .וכ"פ הב"י )או"ח סי' תקס"ז(
והלבוש )שם ,ס"א( בהדיא ,דטעם אי' רביעית משום דהנאה כזו אסורה ,וגם אם
לא יבלע כלום.
וכן מוכח בדעת תרוה"ד )סי' קנ"ח( ,שהתיר רחיצת פיו במים בתענת
יחיד ,ואפי' יותר מרביעית ,אי משום דהמתכוון לרחוץ פיו אינו נהנה במידה
מספיקה ,אי משום שאין במים טעם להנות חיכו ,וכדבעינן למימר לקמן) ,ושם
נביא לשונו( .שמעינן מיהת דבהנאה תליא מילתא.
וכן צ"ל לדעת ההגמ"י ]פ"א מהל' תענית אות ל' ,וכפי שפירשו בדעתו
המג"א )תקס"ז ,ד'( והמ"ב )שם ,ז'([ ,שאסר לטעום אפי' קרוב לרביעית בב"א,
ופירש דמה שהתירו בגמ' עד רביעית היינו ע"י הצטרפות כמה אכילות זו אחר זו,
באופן שבכל פעם טועם ופולט מעט אבל סה"כ יש יותר מרביעית) .ההגמ"י כ' רק
שאינו מותר אלא לטעום מעט מעט .אבל המג"א ומ"ב תפסו דצ"ל לפי"ז שע"י
הצטרפות האכילות מיתסר ,כדעת הרי"ץ גיאת ,דאל"כ ,לשם מה אמרו 'עד
רביעתא' (.ודלא כהרשב"א לברכות )שם( בשם הרב האי גאון שהתיר לטעום
כמה פעמים שירצה ,ואפי' אם יש סה"כ יותר מרביעית ,ובלבד שלא יכניס רביעית
לפיו בב"א ,עי' בשו"ע )תקס"ז ,ב'( ב' הדעות ,ובמ"ב )שם ,ח'( ,שהחיי"א
סתם להחמיר) ,ואילו הלבוש וא"ר הקילו ,ע"ש( .ופשוט דלההגמ"י האי' ביותר
מרביעית הוא הנאה ,דגם ע"י הצטרפות האכילות נמצא נהנה ,אבל אם באת לפרש
שהאי' ביותר מרביעית הוא מחשש שמא יבלע ,מאי איכפת לן במה שסה"כ מכניס
לפיו יותר מרביעית כ"ז שאין בפ"א יותר מן השיעור ,וק"ל) .ומ"מ מה שאוסר
ההגמ"י לטעום אפי' קרוב לרביעית בב"א הוא מחשש שמא יבלע ,ועי' מש"כ בזה
באות ג'(.
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ואמנם הא וודאי ק' ,דמה בכך שבפחות מרביעית ,או בטועם מים ,אינו
נהנה ,אכתי ליתסר הכנסת האוכלין לתוך פיו מטעם אי' טעימה שמא יבלע
כדמצינו בעלמא .והיינו אפי' להצ"צ ודעמיה ,דהא אי' אכילה בת"י הוא דאו'
מטעם נדר .וי"ל דאמנם אי' האכילה הוא מה"ת ,אבל אין אי' ח"ש בנדרים
וקונמות ,וכדהביא הר"ן לשבועות )ט .בדפי הרי"ף( בשם י"א" ,דהכא אי' הבא
מעצמו הוא ,וכיוון שלא נתכוון אלא לכזית ". ,ועי'
בס' מו"ז )ח"א סי' ס"א( ,שהגר"י מסאלנט ז"ל הורה בשעת המגיפה לידור עיוה"כ
הנאה מכזית אוכלין ,וממילא לא יחול עלייהו אי' יוה"כ ,דאאחע"א ,וביוה"כ יוכל
לאכול ח"ש בתורת היתר גמור ,שאין אי' ח"ש בנדרים .וא"כ ,ל"מ דלהצ"צ תהא
הטעימה מותרת כה"ג ,אלא אף להחולקים ,י"ל דל"ח שמא יבלע כשאין בח"ש
אפי' אי' דרבנן.
אכן ,א"ז מוסכם ,דעי' בר"מ )פ"ד מהל' שבועות ה"א( שכ' ,וז"ל" :מי
שנשבע שלא יאכל היום כלום ואכל פחות מכזית פטור ,שאין אכילה פחותה
מכזית ,         ,ואם אמר
שבועה שלא אוכל דבר זה ואכלו חייב ,ואפילו היה הדבר שנשבע עליו זרע חרדל
אחד או פחות ממנו ,".עכ"ל .הרי בהדיא דדין ח"ש בנדרים כבכל אי' תורה ,ע"ש
במשנל"מ באריכות .וכן דייק הר"ן )שם( ממ"ש הר"מ בפ"א מהל' נדרים )ה"ה(,
וז"ל" :האוסר על עצמו מין ממיני מאכל כגון שאמר תאנים אסורין עלי או תאנים
של מדינה פלונית אסורים עלי או תאנים אלו אסורין עלי וכיוצא באלו ואכל מהן
כל שהוא לוקה מן התורה שנאמר לא יחל דברו ,שאין לנדרים שיעור ,שכל הנודר
מדבר הרי זה כמפרש כל שהוא ,אמר אכילה מפירות מדינה פלונית אסורין עלי או
אכילה מפירות אלו  ,"    עכ"ל ,דממ"ש 'אינו לוקה',
משמע דאי' מיהת איכא אפי' בפחות מכזית .וכ' הר"ן" ,וכדבריו נ"ל ,אע"פ שלא
כתבתי כן בחידושי ".ולפי"ז הדק"ל.
והיה מקום לתרץ בפשיטות דהר"מ ודעמיה חולקים על עיקר דין
הריב"ש ,ול"ל אי' טעימה מחשש שמא יבלע גם במאכ"א) .ורק באיסוה"נ אסורה
מצד עצמו (.אמנם ,מלבד מה שאין לחדש מח' חדשה שלא הוזכרה בפוסקים,
אכתי יקשה לן מדברי הריב"ש בעצמו ,דלעיל מיניה )סי' רפ"ז( כ' בהדיא דהיכא
שקבל ע"ע תענית ,אסור בח"ש אבל לא בטעימה ,וז"ל" :ומה שאמרו בברכות:
אכילה ושתיה קביל עליה; לא לומר שיהיה כמפרש חצי שעור ,אלא למעט הנאת
טעימה אמרו כן; כלומר ,כיון שאין אסור אלא מחמת קבלתו ,אין לאסרו מחמת
חצי שעור ,אלא באכילה גמורה ,אבל בהנאת טעימה ,לא .
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או דלמא ,הנאת טעימה ג"כ בכלל
קבלתו ,שיהא אסור בה מדרבנן ,כמו בשאר אסורים; ופשטינן :דטועם ,ואין בכך
כלום ,שאין זה בכלל קבלתו ,".עכ"ל .הרי בהדיא אי' ח"ש בת"י 
 ,   ובכל זאת אין כה"ג אי' דרבנן לטעום ,הגם שבתשו'
הסמוכה )רפ"ח( ביאר דאי' טעימה מחשש שמא יבלע ,והדברים מרפסין איגרי.
ונל"פ ,דהנה הנודר בוודאי אינו מקבל ע"ע אי' ח"ש וכ"ש אי' טעימה,
דאכילה קביל עליה ,הנאה )עכ"פ שאינה חשובה( לא קביל עליה .אמנם מאידך ,אין
שום אומדנא דמוכח לבטל הנדר מטעם נדרי טעות אילו יאסר עליו ממילא ח"ש או
אפי' טעימה לאחר שקיבל ע"ע שלא לאכול כזית .ומעתה ,איברא דהוא קבל ע"ע
רק כשיעור ,אבל היות שכן ,נאסר עליו  ח"ש מה"ת ,דחזי לאיצטרופי.
משא"כ טעימה ,שאינו מתכוון לבלוע כלל ולכן לא חזי לאיצטרופי) ,עפי"ר ,אא"כ
יבלע בשוגג( ,לכן לא נאסרה עליו הטעימה ממילא מה"ת .ואף דבשאר אי' עשו
החכמים סייג שמא יבלע ,היינו באי' קיימים שאסרה התורה .אבל באי' שאסר ע"ע,
הרי הוא הבעלים ,ולא נחתי אינהו לאסור עליו יותר ממה שאסר ע"ע.
ויתכן דמה שאין מוסיפים חכמים סייגים לאי' שאסר ע"ע ,משום דחיוב
החכמים לעשות סייגים נלמד בגמ' יבמות )כא (.מדכתיב "ושמרתם את משמרתי",
ודרשינן ,עשו משמרת ל' ,למשמרתי' דייקא ,דהיינו למצ' דאו' ,אבל אין
גוזרין גזירה לגזירה ,דהו"ל משמרת למשמרת ,וכדפרש"י בריש ביצה )ב :ד"ה
והתניא( .וה"נ דכוותה ,אין עושין סייג כדי לשמור על אי' שאסר ע"ע .ואע"ג
דסוכ"ס הרי קם הוא בבל יחל דאו' ,מי עדיף מאי' דרבנן שגם הוא בכלל לא תסור
ובכל זאת ל"ח משמרת למשמרתי.
כנלע"ד בכוונת הריב"ש ,ונמצא א"כ שאין אי' טעימה מחשש שמא יבלע
תלוי במח' הראשונים בדין ח"ש בנדרים ,וכמו שנתבאר.

 
ביארנו לעיל דבת"י אין אי' טעימה מחשש שמא יבלע ,דא"כ היה אסור
לטעום אפי' פחות מרביעית כבשאר אי' ,אבל אכתי אסור לטעום יותר מרביעית
מטעם קבלתו ,שכללה הנאה חשובה כזו .אכן ,נראה שלהראבי"ה שיטה אחרת.
דהנה חי' הראבי"ה )הל' תענית ,סי' תתס"א ,הו"ד במרדכי פ"ק דתענית
סי' תרכ"ו( דכי היכי דטעימה מותרת ,ה"נ לעיסת עצי קנמון ללחלח את הגרון.
וז"ל" :ונראה לי דכיון דאסקינן בהנאה לא קיבל עליה ,דיכול לכוס עצי קנמון
ולקריצ"א בלע"ז ללחלח גרונו ולפלוט .ואמרינן בפרק כיצד מברכין כס)א(

486

הרב אהרן ליב יעקבסון

זנגבילא ביומי דכיפורי פטור ,והוא הדין נראה לי דמותר ,ופטור דנקיט משום
דשייך באכילה גמורה חיוב חטאת ,וכדאמרינן במסכת שבת ,כל פטורי דשבת
פטור אבל אסור ,מכלל דשאר פטור לא ,ואפילו ]אם[ ביום הכיפורים היה אסור,
התם משום דטובת הנאה נאסרו בו מה שאין כן בשאר תענית ,ותו דדאורייתא
הוא" ,עכ"ל.
ולכאו' ק' ,היאך מדמה כ"כ בפשיטות לעיסת קנמון לטעימת פחות
מרביעית ,הלוא למסקנת הגמ' יותר מרביעית מיהת אסור ,והיינו לכאו' משום
דהנאה חשובה דרך פיו עכ"פ קיבל ע"ע ,וכנ"ל .וא"כ מאן יימר שהנאת לחלוח
הגרון היא כשיעור ההנאה המתקבלת מטעימת פחות מרביעית ,דלמא דומה יותר
להנאה חשובה המתקבלת מטעימת יותר מרביעית ,ואפי' אם לועס פחות מרביעית.
ושמא י"ל שנקט הראבי"ה שכל מיני ההנאות המתקבלות מפחות מרביעית שוות.
ולולי דמסתפינא הייתי מתרץ באופן יותר מרווח ,דאמנם הר"ח ותרוה"ד
והב"י פי' דלמסקנת הגמ' המקבל ע"ע להתענות נתכוון לאסור עכ"פ הנאה
חשובה ,וה"ט דיותר מרביעית אסור ,אבל נראה דהראבי"ה תפס דלמסקנא לא קבל
ע"ע שום הנאה ,אפי' הנאה חשובה ,כפשטות ל' הגמ' ,וממילא פשיטא ליה דמותר
ללעוס הקנמון ,דכל ההנאות שוות להיתירא ,עד שיאכל ,דאכילה ושתייה קביל
עליה ,הנאה לא קביל עליה .ומה שאסור לטעום יותר מרביעית ,צ"ל לפי"ז שהוא
מחשש שמא יבלע ,דהא איסוה"נ אי"כ אפי' הנאה חשובה .אבל בפחות מרביעית
ל"ח שמא יבלע.
שוב מצאתי בעזהי"ת שכן פי' בביאור הגר"א )תקס"ז ,ב'( בשם
הרשב"א ,דהטעם שאסרו לטעום יותר מרביעית הוא מחשש שמא יבלע ,ולא
מטעם הנאה .וכוונתו למ"ש בחי' הרשב"א לברכות )שם( ,וז"ל" :רב אמי ורב אסי
טעמי עד שיעור רביעתא ,כתב רבינו האי גאון ז"ל דאפי' בפעם אחת  
 ,"עכ"ל .וכבר הזכרנו עיקר השיטה
לעיל באות ב' ,אבל הנחנו דמ"ש 'אם יודע וכו'' אינו סיבת גוף האיסור לטעום יותר
מרביעית ,כ"א תנאי נוסף בכדי להתיר ,דאילו סיבת האיסור מטעם הנאה כאינך
רבוותא) .ובכל זאת מותר לטעום עד רביעית כמה פעמים שירצה (.אבל הגר"א
מפרש דלשיטה זו סיבת האי' לטעום יותר מרביעית היא שמא יבלע ,ולא מטעם
הנאה ,וה"ט גופא דמותר לטעום עד האי שיעורא בפעם אחת ,ואפי' כ"פ ,דאילו
היה האי' מטעם הנאה ,היינו אוסרים לטעום יותר מרביעית ע"י הצטרפות כמה
טעימות כדעת ההגמ"י הנ"ל .כן נ"ל בכוונת הגר"א.
והנה מעצם פי' זה שביותר מרביעית הוא דחיי' שמא יבלע אין סתירה
לדין הריב"ש לאסור בעלמא טעימת מאכ"א אפי' משהו שמא יבלע .וכן ממה
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שמפרש ההגמ"י דשיעור רביעית שבגמ' היינו ע"י הצטרפות כמה אכילות קטנות,
דאילו קרוב לרביעית בב"א חיי' שמא יבלע ,הא בכמות קטנה ל"ח שמא יבלע.
די"ל שגם להראבי"ה והרשב"א והגמ"י חיי' בעלמא שמא יבלע אפי' בטעימת
משהו ,ומה שאינו חושש כאן בפחות מרביעית ,או פחות משיעור קרוב לרביעית,
שאני אי' ת"י שקבל ע"ע ,וכביאור הריב"ש בעצמו שהבאנו באות ב' .ואמנם סברו
הני רבוותא דביותר מרביעית ,או יותר מקרוב לרביעית ,חיי' שמא יבלע אף באי'
מחמת קבלת עצמו ,שבכמות כה גדולה קרוב ביותר למכשול.
אבל מהמשך דברי הראבי"ה מוכח דאין עיקר דין אי' טעימה דעלמא
מוחלט אצלו ,שכן מספק"ל אם אפי' ביוה"כ )שכמובן אינו תלוי בקבלתו( יש
להחמיר לאסור לעיסת קנמון ,וטעמיו להחמיר "משום דטוה"נ נאסרו בו וכו' ותו
דדאו' הוא ".הרי שמספק"ל רק אם אפי' באי' דאו' אסרינן טעימה מחשש שמא
יבלע ,ואילו בדרבנן ,וכן באי' מחמת קבלתו ,משמע דפשיטא ליה דל"ח.
ואמנם יהיה נפק"מ בין ב' הביאורים שהצענו בראבי"ה ,דלביאור
הראשון שאי' טעימת יותר מרביעית מטעם הנאה ,אין כל מקור לאסור לדעת
הראבי"ה אפי' טעימה  מרביעית באי' דרבנן ,ואפי' באי' דאו' ,שאינו מחמת
קבלתו ,שהרי אינו תלוי בהנאה ,וא"כ  בכלל ס' הראבי"ה אם
צריך לחוש בדאו' שמא יבלע .משא"כ לביאור הב' אליביה ,דיותר מרביעית אסור
בת"י מחשש שמא יבלע ,ולא מטעם הנאה ,דמוכח לפי"ז ד האי' )עכ"פ אי'
דאו'( אסור לטעום יותר מרביעית ,שמא יבלע ,ובזה מיהת מודה להריב"ש,
ובפחות מרביעית בלבד הוא דמספק"ל.
ונראה להוכיח דביאור הב' הוא הנכון ,שהרי לביאור הא' צ"ל דס' הראבי"ה
אפי' ביוה"כ הוא גם ביותר מרביעית ,ול"מ כן מדבריו ,שבפשטות מניח דדין הקנמון
כבפחות מרביעית ,וא"כ צ"ל מותר  ,ומספק"ל אם ביוה"כ יש לאסור אפי' פחות
מרביעית .מה עוד ,דלביאור הא' יוצא דבשאר ת"צ שהן מדבריהם ,וגם אינן תלויות
בקבלתו ,טעימת אפי' יותר מרביעית צ"ל מותרת ,ומסתימת דברי הראבי"ה על הגמ'
)סי' מ"ח( משמע דכל התעניות שוות בדין הגמ' לחלק בין פחות מרביעית ליותר
ממנה ,ורק ביוה"כ מספק"ל לקמן )בסי' תתס"א( אם חמיר טפי ,וכנ"ל .אלא העיקר
כביאור הב'.

 
ע"כ לענין טעימה בתענית יחיד .לענין ת"צ ,עי' בפנ"י לברכות )שם(
שמצד א' קיל מת"י ,שהרי אי' טעימת יותר מרביעית בת"י מטעם הנאה) ,לפי פי'
המקובל ,דלא כהגר"א בשם הרשב"א וביאורינו הנ"ל בראבי"ה( ,דהנאה חשובה
קביל עליה ,וא"כ בת"צ שאינה תלוייה בקבלתו ,יהיה מותר לטעום אפי' יותר
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מרביעית ,דבת"צ אסרו חכמים אכילה ,שבכלל הגדרתה בליעה ,ולא שאר הנאות,
ואפי' אותן שהן דרך פיו .ואמנם אין כן דעת הפוסקים ,משום דבנוסף לאי' הנאה
חשובה ,איכא בטעימה חשש שמא יבלע ,מר כדאית ליה ,ובזה חמור מאי' שקבל
ע"ע דל"ח לכך לרוב פוסק' ,וכמשי"ת .ואפי' הראבי"ה ,שהוא המיקל ביותר ,אסר
עכ"פ יותר מרביעית בכל התעניות מחשש שמא יבלע ,ועכ"פ ביוה"כ חוכך
להחמיר אפי' בפחות מזה"ט ,הכל כנ"ל.
ושאר הפוסקים החמירו יותר ,ומצינו ביניהם עוד ג' או ד' שיטות.
המהרי"ל )הל' תענית ,סי' י"ג( נשאל אם מותר לשפשף פיו כשקם ממטתו ביום
התענית .והשיב "דהוא אינו מונע מלעשות אף כופף צוארו שלא יזובו המים לגרון,
וח"ו לעשות כן ביום הכפורים ".ונראה דלאו מטעם אי' רחיצה אי' עלה ,ואף לא
משום חומרת עינוי ,שהרי בט"ב משמע דמותר ,אלא חשש המהרי"ל שמא יבלע,
וזהו שהדגיש שהקפיד לכוף ראשו .ולפום ריהטא ,ס"ל להמהרי"ל כהצ"צ ,דדווקא
באי' דאו' חיי' שמא יבלע ,ולא בדרבנן.
אולם בדרכ"מ )תקס"ז ,א'( הביא בשם המהרי"ל להחמיר גם בט"ב ,וכן
הביאו הרא"ש )פ"ק דתענית ,סי' ט"ו( וב"י בשם הר"י הברצלוני ,וכ"פ הטור .והיה
מקום לפרש דטעמייהו חומרת עינוי ,אבל הריב"ש )סי' רפ"ז( ביאר טעמייהו דחיי'
שמא יבלע ,ומה דמותר לטעום פחות מרביעית )ולשטוף פיו( ביתר ד' הצומות,
היינו משום דהני תלויין מעיקרא בקבלתן ,דרצו מתענין וכו' ,וא"כ דינייהו כת"י.
והתוס' )שם ד"ה או דילמא( החמירו עוד יותר ,וז"ל" :או דילמא הנאה
קביל עליה – האי לישנא משמע דמיירי בתענית יחיד שקבל עליו אבל בתענית
הכתוב לא" ,עכ"ל .ופי' הריב"ש )שם( דלדידהו הטעימה אסורה אף ביתר ד'
הצומות מחשש שמא יבלע .וצ"ל דאע"ג דרצו מתענין וכו' ,לאחר שקבלום חייבים
להתענות בהם מתק"ח ככל חיובים מדבריהם ,ולא רק מטעם נדר או מנהג ,שכן
התנו חכמים ,שאם יקבלום ,הרי חייבים להתענות בהם.
והנה משמע דלדעת התוס' והטור חיי' שמא יבלע אף בדרבנן ,ודלא
כהצ"צ .ויש לדחות ,דהד' צומות הם מדב"ק וחמירי ,ע"ד המבואר בפרמ"ג
בפתיחה הכוללת )ח"א ,י"ח( להחמיר בס' דדב"ק.
גם בתרוה"ד )סי' קנ"ח( החמיר לאסור רחיצת הפה בכל ד' הצומות
כהתוס' ובפשוטו מטעמייהו ,שמא יבלע ,ורק בת"י ל"ח לכך כנ"ל .ואולם בב"י
הציע דאולי החמיר יותר מהתוס' ,והרי כאן שיטה רביעית ,דהתוס' אסרו כל
טעימה 'בתענית הכתוב' ,משמע דבת"צ שאינה כתובה ,רק גזרו לפי שעה על כל
צרה שלא תבוא ,דינה כת"י .וכ"פ שעה"צ )תקס"ז ,ד'( בדעת הגר"א )שם ,א'(.
ואילו תרוה"ד סתם "דבת"צ לא כשר למיעבד הכי" ,משמע דבכל ת"צ דינא הכי,
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ול"ד בכתובים .ודחה הב"י דצ"ל דל"ד קאמר ,שהרי שאר ת"צ תלויי בקבלתו
וא"כ דינה כת"י.
אכן ,יעויין בשו"ע )תקס"ב ,י"ב( שהביא ב' דעות אם בזה"ז צריך כל
יחיד לקבל ע"ע תענית שגזרו על הציבור במנחה שלפניו .דבדעה קמייתא סבר
דא"צ" ,אלא ש"ץ מכריז התענית והרי הוא מקובל ".וי"א דה"מ בא"י שהיה להם
נשיא שגזירתו קיימת על כל ישראל ,אבל בחו"ל צריך כל הציבור לקבל ע"ע
כיחידים .וע"ש במ"ב שיש להחמיר כדעה קמייתא ,וא"כ ,ה"נ י"ל שתהא כל ת"צ
נידונה כד' הצומות לשיטה זו ,דתו לא תליא בקבלתו .אך יש לדחות ,דגם לדעה
קמייתא בעינן קבלה ,רק ס"ל דאהניא קבלת הש"ץ לכל הציבור ,ועוד חזון למועד.
להלכה ,המחבר )תקס"ז ,א'( פסק דהשרוי בתענית יכול לטעום כדי
רביעית ובלבד שיפלוט ,וביוה"כ וט"ב אסור .ופי' המ"ב )ס"ק ד'( דא"א לומר שלא
קיבל עליו ,דהני לאו בקבלתו תליא ,ואפי' בפחות מרביעית אסור .ומה שלא
החמירו בשאר ד' הצומות ,פי' הגר"א )שם( דהני כיוון דברצו תליא ,א"כ תליא
בכוונה .והיינו כהטור ודעימיה כפי שפי' הריב"ש .אבל הלבוש )שם ,ב'( פי'
דהמחבר אוסר ביוה"כ אפי' פחות מרביעית מפני שהוא דאו'" ,ובט"ב ,שהחמירו
בו ג"כ ".משמע דבדרך כלל ל"ח שמא יבלע באי' דרבנן ,כהצ"צ ,ורק בט"ב
החמירו ,וע"ד מה שהשווהו ליוה"כ לענין עינויים .אכן ,אין נפקותא לדידן ,שכבר
כ' הרמ"א" ,ויש מחמירין בכל ת"צ ,והכי נוהגין) ".ופי' הגר"א ,דהיינו הכתובים,
ודלא כאותו צד בב"י אליבא דתרוה"ד ,וכ"פ המ"ב בס"ק ה' (.הרי דחיי' שמא
יבלע אפי' בדרבנן ,ודלא כהצ"צ .אלא שכבר דחינו דשמא בדב"ק החמירו.

 
כבר הזכרנו מדברי הפוסקים ב' דינים המסתעפים מדין טעימה ,רחיצת
הפה ולעיסת עצי קנמון וכד' ללחלח את הגרון .כאמור ,התרוה"ד )סי' קנ"ח( התיר
רחיצת פיו במים בתענית יחיד מב' טעמים .הא'" ,דדווקא הרוצה לטעום אסור
ביותר מרביעית ,דכיון דמתכוין לטעום מיתהני מיניה אע"ג דפולט .אבל המתכוין
לרחוץ פיו לא מיתהני ליה אפי' יותר מרביעית ,אם חוזר ופלטן ".והב'" ,דדווקא
תבשיל ושאר משקים לא שרי אלא עד רביעית ,משום דבטפי מרביעית אית ליה
הנאה אפילו אי פליט .אבל מים אפילו ביותר מרביעית לא חשיב מיתהני ,כיון
דפליט ".ונפק"מ בין ב' הטעמים ,לרחוץ פיו ביותר מרביעית משאר משקין ,עי'
מ"ב )תקס"ז ,י"ב( דאפשר שיש להחמיר .והא דל"ח שמא יבלע ,ואפי' ביותר
מרביעית ,אע"ג דאי' אכילה בתענית יחיד דאו' מטעם נדר ,צ"ל דאין אי' ח"ש
באיסור מחמת עצמו ,וכדעת הי"א שבר"ן הנ"ל .א"נ אף אם יש אי' ח"ש
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וכמשמעות הר"מ ,לא נחתי חכמים לאסור עליו יותר ממה שאסר ע"ע ,וכדהעלנו
לדעת הריב"ש.
אבל אין לומר דלדעת תרוה"ד גם בעלמא ל"ח שמא יבלע ,או עכ"פ
היכא שכוונתו לרחוץ פיו במים ולא לטעום ,שהלא ביאר באותה התשו' דכ"ז לענין
תענית יחיד ,דאילו ת"צ "לא כשר למיעבד הכי ביום תעניתו ".ולא חילק בין יוה"כ
לשאר תעניות ,והיינו משום דבכולהו חיי' שמא יבלע ,וכמבואר בהדיא בב"י
)תקס"ז( ולבוש )שם ,ס"ג( אליביה .ואף דשאר ד' צומות מדבריהם ,ס"ל דגם באי'
דרבנן אסרו הטעימה ודלא כהצ"צ ,א"נ חמירי הני שהן מדב"ק ,הכל כמו שנתבאר
באות הקודם בעיקר אי' טעימה בת"צ.
אכן ,כ"ז לדעת תרוה"ד ,דאילו המהרי"ל )סי' י"א( התיר רחיצת הפה
בכל התעניות חוץ מיוה"כ ,וכ' ע"ע" ,דהוא אינו מונע מלעשות אף כופף צוארו
שלא יזובו המים לגרון ,וח"ו לעשות כן ביום הכפורים ".והיינו דל"ח לא להנאה
חשובה דרך פיו בת"י התלויה בקבלתו ,ולא לשמא יבלע ,השייך לכל התעניות.
אבל ביוה"כ מיהת אסור ,בפשוטו משום דבאי' דרבנן ל"ח שמא יבלע ,עכ"פ במים
שאין להם טעם ,וכשהוא דרך רחיצה ,ובדאו' חיי' אף כה"ג .אבל לכאו' אין לפרש
דביוה"כ אסר מטעם רחיצה ,דא"כ אף בט"ב היה לו להחמיר ,דרוב דיני אי'
הרחיצה בו שווין ליוה"כ .ואמנם למה שהביא הדרכ"מ בשם המהרי"ל להחמיר גם
בט"ב ,היה מקום לפרש דמטעם אי' רחיצה איי' עלה ,אלא דעיקר הדבר לחוש לאי'
רחיצה אינו במשמעות הראשונים ,וכמו שאבאר בסמוך.
להלכה ,המחבר )תקס"ז ,ג'( פסק כתרוה"ד ,שאין כשר לרחוץ פיו בת"צ,
אבל בת"י מותר במים אפי' יותר מרביעית .והק' המג"א )ס"ק ו'( ,שלא היה
להמחבר לאסור בכל ת"צ ,דבעיקר אי' טעימה החמיר רק ביוה"כ ובט"ב בס"א,
ופי' המג"א דכוונת המחבר כאן לאסור רחיצת הפה ביותר מרביעית ,דאסור בכל
ת"צ .והיינו משום דבמכניס שיעור כה גדול לפיו יש לחוש ביותר שמא יבלע,
באופן דאף אם בעלמא ל"ח בדרבנן ,כה"ג חמיר משום חשש קרוב) .ובת"י אכתי
ל"ח מהטעמים שביארנו (.ואמנם לדידן דקיי"ל כהרמ"א לאסור טעימה בכל ת"צ
גם בלא"ה אסורה רחיצת הפה במים שמא יבלע מהם משהו.
והנה עי' במ"ב )ס"ק י"א( דבמקום צער יש להתיר רחיצת הפה בכל ת"צ
רק שיזהר ביותר לכפוף ראשו ואפילו בט"ב כשהוא בצער גדול ,ורק ביוה"כ יש
להחמיר גם בזה ,וכמבואר בחיי"א )קל"ב ,כ'( .וסיים שכ"כ בא"ר .אך ע"ש בא"ר
)ס"ק ה'( דעיקר סברת הא"ר להקל משום דאין במים טעם ואין החיך נהנה כלל.
ודבריו תמוהים ,דמה בכך שאינו נהנה ,הלוא בת"צ ל"מ איסוה"נ ,ואפי' הנאה דרך
החיך ,כ"א אי' אכילה ,ומה דאסרו טעימה הוא מחשש שמא יבלע .ואולי כוונת
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הא"ר דמאחר שאינו נהנה בטעם המים ,ל"ח שמא יבלע .ול"מ כן מדבריו .וא"כ
הצד להקל הוא ע"פ המהרי"ל בלבד ,וגם הא"ר הזכירו בסוף דבריו .ובדרכ"מ
הביא בשמו להחמיר גם בט"ב .אולם יש לצרף גם דעת הראבי"ה דלא ברירא ליה
אי' טעימה פחות מרביעית אפי' ביוה"כ ,ולא הזכיר צד להחמיר בטעימה בט"ב.

 
ע"כ לענין רחיצת הפה במים .אבל לדעת הצ"צ ,בוודאי צ"ל מותר לרחוץ
פיו במשקין מרים שאינן ראויין לאכילה ,והרי"ז כנדון דידיה דחלב שבבורית
ממש .שאף אם באנו לחוש לאי' אכילה בד' צומות שהוא מדב"ק ,הרי שלא כדרך
אכילתו בוודאי רק אי' דבריהם ,ואפי' ביוה"כ ,וכמ"ש הר"מ )פ"ב משביתת עשור
ה"ה(" ,אכל אוכלים שאינן ראויין למאכל אדם כגון עשבים המרים או שרפים
הבאושין או ששתה משקין שאינן ראויין לשתייה כגון ציר או מורייס וחומץ חי
אפילו אכל ושתה מהן הרבה הרי זה פטור מן הכרת אבל מכין אותו מכת מרדות".
וכ"ה ברמ"א )תרי"ב ,ט'(.
מה עוד ,יתכן דאם רוחץ פיו במאוטווא"ש מותר אף לדעת בן הצ"צ
והנוב"י שנטו להחמיר לאסור טעימה גם באי' דרבנן ,דעדיף מעשבים המרים
וחומץ חי וכיו"ב ,דהני עדיין ראויין לאכילה ע"י תיקון ,ואם יתקנם הרי אסורים ,רק
מיקרי שלא כדרך אכילתן כ"ז שהן מרים או חיים .משא"כ נבילה שא"ר לגר ,דתו
לא מיקרי נבילה ,ואפי' יתקנו אח"כ מותר באכילה ,וכמבואר בחוו"ד )ק"ג ,א'(,
וה"ט דהיתר שרץ שרוף )יו"ד פ"ד ,י"ז -אלא שלפי"ז צ"ל מותר אף לבריא ,ע"ש
בגר"א ונו"כ( .וכ"ש מאוטווא"ש דידן שאינו אוכל בכלל ,ושוב לא שייך בו שמא
יבלע ,שאפי' יבלע אי"כ אי' אפי' מדבריהם ,דקיל מחומץ חי ודכוותיה האסורים
עכ"פ מדרבנן.
ועי' תשו' רבבות אפרים )ח"ג ,שס"א( בשם הר"ש איידר ז"ל שלמד
מדברי המ"ב )תקס"ז ,י"ב( שחומץ ודברים שאינם ראויים לשתייה דינם כמים,
ליאסר בהם רחיצת הפה בשאר ת"צ .וכוונתו למ"ש שם מהמג"א )שם ,ז'( להתיר
רחיצת פיו במשקין הרעים אפי' ביותר מרביעית בתענית יחיד .אלמא דגם משקין
הללו היו בכלל אי' טעימה ,ויצאו להקל בת"י ,התלויה בקבלתו ,דאל"כ פשיטא,
מאי קמ"ל .וממילא דינם בת"צ ג"כ כמים ,ליאסר הרחיצה בהן אפי' בפחות
מרביעית .וכעי"ז כבר העלה הרב מט"א )באלף למטה תרי"ג ,ה'( ,דמ"ש המג"א
להקל בחומץ ,היינו בת"י דווקא ,אבל בת"צ אסור ,כדין מים .וכ"פ בגוף הספר
)שם ,ג'( .ולענ"ד אין משם ראייה ,דלעולם אין בשום תענית אי' טעימה בחומץ
ודכוותיה מחשש שמא יבלע ,שאפי' יבלע הו"ל שלא כדרך אכילתו ,וכהצ"צ,
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ועדיף בזה ממים .ואולם בת"י הוצרכו המג"א ומ"ב להורות דמאחר שהם מרים,
גם  אין בהם כלל ,דאל"כ היו אסורים בתענית יחיד התלויה בקבלתו
הכוללת הנאה חשובה לחיך מצ"ע ,למרות דל"ח כה"ג אכילה ,ובזה חמורה ת"י
מת"צ וכמו שנתבאר ,קמ"ל דל"ח הנאה כלל.
והנה הביא הרבב"א )שם( בשם הגרמ"פ ז"ל לאסור רחיצת הפה
במאוטווא"ש בט"ב )וכ"ש יוה"כ( מטעם אחר ,דאת"ל שאי"כ אי' טעימה מחשש
שמא יבלע ,סוכ"ס אסורה רחיצת הפה מטעם אי' רחיצה) .וכ"מ קצת ממ"ש
הרמ"א אי' רחיצת הפה ביוה"פ בסי' תרי"ג בהדי דיני אי' רחיצה ,ולא בסי' תרי"ב
העוסק באי' אכילה .ויש לדחות (.אמנם ,ל"מ מסתימת הראשונים והפוסקים שיהא
אי' מצד רחיצה ,שהריב"ש וב"י ולבוש ודעימיהון דנו אפי' ביוה"כ רק מצד חשש
בליעה.
וכן מוכח מדברי הסמ"ק )מצ' רכ"א במהדורת סאטמר ,תרצ"ה .אבל לא
במהד' ירושלים מצ' רי"ח( ,וז"ל" :אבל לרחוץ פניו ופיו ושיניו אסור ,פניו משום
תענוג ,פיו ושיניו משום דאפילו חצי שיעור אסור מן התורה) ,כלומר אפי' כל
שהוא( ושמא יבואו לו מים בגרונו" ,עכ"ל .הרי דאין ברחיצת פיו משום רחיצה.
ונראה משום דמאחר שכל כוונת הרוחץ את פיו היא להעביר את הרירים
שבפה ,אינה בכלל רחיצה של תענוג ,ל"מ לדעת המג"א )תרי"ד ,א' ,ע"ש בבה"ט
ס"ק א'( שהתיר רחיצה כדי להעביר את הזוהמא ,אלא אף להט"ז )תרי"ג ,א'(
שאסר ,י"ל דהרירים שבפה בכלל לכלוך שמותר להעבירו לכו"ע .ויתכן דגם
הגרמ"פ ז"ל יתיר כשכוונתו להעביר הרירים ולא לשם מניעת ריח רע מהפה ,שהוא
נדון הרבב"א ,ע"ש .ובוודאי יש להקל אף לדידיה לשטוף את הפה ביוה"כ היכא
שהקיא ,דאז הוא לכלוך של ממש .ואמנם דווקא במאוטווא"ש או חומץ וכיו"ב
דברים המרים ,דאל"כ אסור שמא יבלע ,שאינו כ"כ פשוט להתיר טעימת מים כה"ג
מטעם כבוד הבריות ,ונראה דעדיף במאוטווא"ש מבחומץ ,למרות שנהנה יותר,
משום שאינו אוכל כלל ואולי גם להחולקים על הצ"צ שרי כה"ג ,וכמשכ"ל.

 
הרמ"א )תקס"ז ,ג'( התיר לעיסת עצי קנמון ושאר בשמים ועץ מתוק
ללחלח את גרונו ולפלוט ,מלבד ביוה"כ דאסור .ומקור הדין דברי הראבי"ה,
שהובאו בלשונם לעיל )אות ג'( .ותמה המג"א )ס"ק ח'( ,דאף שכ"ה בראבי"ה,
הלוא המחבר )ס"א( אסר כל טעימה גם בט"ב ,והרמ"א גם בשאר ת"צ ,וא"כ לדידן
אסור בכולן .וכ"פ המ"ב )ס"ק י"ג( .אבל הלבוש )שם ,ג'( הקיל ,דע"כ לא אסרינן
אלא מחשש שמא יבלע ,ובזה ל"ח ,שיכול האדם לעמוד ע"ע שלא לבלעו .וסיים,
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"אבל ביוה"כ מיהא אסור משום שיש בו הנאה ,והתם עינויי בעינן ,דועניתם
כתיב) ".ומשמע דלענין זה לא השוו ט"ב ליוה"כ ,אע"ג שהלבוש הוא שביאר
אליבא דהמחבר שעיקר אי' טעימת פחות מרביעית בט"ב משום שהחמירו בו
כביוה"כ(.
ונראה שבוודאי אין כוונת הלבוש לאסור כל ההנאות ביוה"כ] ,דעי' מג"א
)תרי"ב ,ד'( דפשוט שלהריח מותר ,ואף עינויים האסורים אינם אלא מדרבנן
להרא"ש ורוב הראשונים[ .וגם אין ר"ל ששונה הגדרת אי' האכילה שביוה"כ
משאר אכילות ,דא"צ שיבלע ,שגם ז"א ,דאדרבה ,ילפינן ממה דאפקיה רחמנא
להאי' בל' עינוי דאינו חייב עד שיבלע ככותבת .אלא כוונת הלבוש ע"ד אסמכתא,
דהיות דאפקיה רחמנא לאי' אכילה בל' עינוי ,מסתבר שיאסרו חכמים עכ"פ כל
ההנאות שהן דרך פיו .ואם אסרו כבר שאר הה' עינויים ,מי לא מסתברא שיאסרו
גם עינויים הקרובים יותר לאכילה .וכן יל"פ בכוונת הראבי"ה גופא במ"ש דיוה"כ
שאני "משום דטוה"נ נאסרה בו".
והנה השגת המג"א ומ"ב היא רק על מה שהתיר הרמ"א לעיסת הקנמון
בת"צ ול"ח שמא יבלע .אבל בת"י גם לדידהו ש"ד כשלועס פחות מרביעית.
ולמש"כ לעיל )אות ג'( יש מקום לאסור בת"י ,ואפי' להלבוש דל"ח בת"צ אלא
ביוה"כ ,די"ל שהיתר הראבי"ה הוא לשיטתו ,דלמסקנת הגמ' לא קבל ע"ע שום
איסוה"נ ,וכפי' הגר"א לדעת הרשב"א ,ולכן כי היכי דטעימה פחות מרביעית
מותרת ה"נ לעיסה ללחלח גרונו .אבל להר"ח וב"י ודעימיהון ,שפי' דלמסקנא קבל
ע"ע הנאה חשובה ,אפשר שגם הנאה כזו בכלל קבלתו ,וגרועה מטעימה פחות
מרביעית .ולפי"ז יהיה אסור ללעוס עצי קנמון בת"י גם להלבוש שמיקל בת"צ,
דאף דל"ח שמא יבלע ,אכתי אסור מטעם קבלתו שלא ליהנות דרך פיו .וכן בשאר
ד' הצומות חוץ מט"ב לדעת הטור והמחבר הסבורים דנדונים כת"י משום דברצו
תליין .וכן להרמ"א י"ל שלא השווה כל תעניות הציבור להקל אלא להחמיר .ויוצא
לפי"ז דבט"ב יהיה מותר ללעוס קנמון לדעת הלבוש ,ואילו ביתר ד' הצומות אסור.
ויתכן דה"ה עישון ולעיסת טאב"ק להפוסקים המשווין אותן ללעיסת עצי קנמון
דהכא ,עי' ברכ"י )תקס"ז ,א'( ובה"ט )שם ,ח'( בשם שכנה"ג .ובפוסקים מובא
להפך ,דיש אוסרים בט"ב ומתירים בשאר התעניות .וצ"ל שנקטו כדבר פשוט שכל
הנאות דרך פיו שוות ,ושפיר אפשר למילף דין לעיסה בכדי ללחלח גרונו ודדמי לה
מטעימת פחות מרביעית.

 
ראש ישיבה

 
 
בכל יו"ט מברכים שהחיינו על עצם היו"ט כמבואר בגמ' ערובין )מ.(:
אולם ,יש איבעיא בגמ' ערובין הנ"ל לגבי אם אומרים שהחיינו בר"ה ויו"כ .ואיתא
שם בגמ' ,וז"ל ואמר רבה כי הוינא בי רב הונא איבעיא לן מהו לומר זמן בראש
השנה וביום הכפורים כיון דמזמן לזמן אתי אמרינן או דלמא כיון דלא איקרו רגלים
לא אמרינן וכו' .ומסיק שם בגמ' והלכתא אומר זמן בר"ה וביוה"כ .הרי דמסקנת
הסוגיא היא שמברכין זמן על עצם היום של ראש השנה ויום הכפורים אע"פ שלא
נקראו רגלים כיון דבאים מזמן לזמן .וכן נוהגין לברך שהחיינו בליל יו"ט שני
משום ספיקא דיומא ,וכמו שנפסק בשו"ע )סי' תרסא סע' א(.

 
אולם ,בנוגע לאמירת שהחיינו ביו"ט שני של ראש השנה נחלקו
הראשונים .עיין ברא"ש )פ"ד דראש השנה סי' יד( שכתב ,וז"ל ולענין זמן בליל
שני כתב רש"י בתשובה רבותינו אמרו שאין אומרים אלא ביום ראשון לפי שהן
קדושה אחת וכיומא אריכתא דמי מה שאין כן בשני ימים טובים של גליות שהן
משום ספק ושתי קדושות הם ואומר זמן בשניהם .אבל אני אומר שצריך לומר בו
זמן וכן נוהגין במקומינו ובכל המקומות שעברתי ואין חילוק בין יו"ט של ר"ה
לשאר ימים טובים של גליות אלא לענין ביצה ומחובר אסור את של זה בזה
וטעמא משום דאף בזמן ב"ד פעמים שהיו עושים שניהם יום טוב אע"פ שלא היה
שם ספק דיום שני היה עיקר יום טוב והיו גומרים יום ראשון בקדושה כדי שלא
יזלזלו לשנה הבאה אבל לענין זמן ממה נפשך אי ספיקא הוא אומר ואי אמנהגא
דב"ד סמכינן שהיום נוהגים קודש ולמחר קודש אומר זמן דהא מיום שני היו
מונין תיקון המועדות והוא עיקר ר"ה וצ"ל בו זמן וכן הלכה ע"כ וכו' .וטוב שיקח
אדם פרי חדש ויניחנו לפניו ויברך שהחיינו ויהיה דעתו על הפרי ויצא ידי ספק וכן
היה אומר רבינו מאיר ז"ל עכ"ל.
הרי דנחלקו הראשונים אם הענין שמבואר בגמ' ביצה )ד-:ה (:ששני
ימים של ר"ה הוי קדושה אחת ונולדה בזה אסורה בזה שייך ג"כ לאמירת שהחיינו
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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שהאמירה בליל ראשון פוטרת חיוב אמירה בליל יו"ט שני .ונראה שהרא"ש נקט
שמעיקר הדין נקטינן שחיוב אמירת שהחיינו הוא בליל ראשון וגם בליל שני של
ראש השנה ,אולם יש הידור להביא פרי חדש להשלחן ולכוין באמירת הקידוש גם
על הפרי לצאת ידי חובת הראשונים שסברי שאין אומרים שהחיינו בליל שני של
ראש השנה .וכן מבואר בשו"ע )סי' תר סע' ב( ,וז"ל בקידוש ליל שני ]ילבש בגד
חדש או[ מניח פרי חדש אומר שהחיינו ואם אין מצוי ]בגד חדש או[ פרי חדש עם
כל זה יאמר שהחיינו .הרי דנקט השו"ע דמעיקר הדין מברכין שהחיינו על עצם
היום של יו"ט שני של ר"ה ,ולכן אם אין מצוי פרי חדש עדיין יכול לברך שהחיינו
בליל שני .אולם יש הידור לקחת פרי חדש לצאת כל הדעות.

 
עיין בשו"ת פרי השדה )ח"ג סי' קיט( להרה"ג ר' אליעזר דייטש זצ"ל
שהעיר דאכתי יש לבאר מה מועיל לקיחת פרי חדש .דהרי טעמא דמילתא,
כמבואר לעיל ,הוא כדי לצאת ידי השיטות הסוברות שאמרינן שב' ימים טובים
של ר"ה הוי קדושה אחת גם לגבי ברכת שהחיינו ,ואז לא יכולים לברך שהחיינו
על יו"ט שני של ר"ה .וא"כ מה מועיל לקיחת פרי חדש ,הרי אמירת שהחיינו על
פרי חדש אינה שייכת בכלל לאמירת קידוש שהוא ברכה על קדושת היום ,וא"כ
הוי ברכת שהחיינו הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לשתיית היין.
וכתב בספר הנ"ל ליישב ,וז"ל פשוט דכיון שהיא עכ"פ ספק שמא צריך
לברך שהחיינו ממילא לא הוי הפסק ,וכמו דקיי"ל באו"ח )סי' קסז סע' ו( דנתנו
לאכול לבהמה לא הוי הפסק בין ברכה לאכילה .ופשיטא דאפילו אם היה מסופק
אם כבר נתנו לאכול לבהמה מ"מ כיון שהיה סבור שעדיין לא נתנו לא הוי הפסק,
א"כ הה"ד בנידון דידן כיון שמספק צריך עכ"פ לברך שהחיינו לא הוי הפסק.
והגם שבלאו הכי פשיטא דלענין קידוש בליל ב' של ראש השנה אפילו אם אין
פרי חדש מ"מ צריך לברך שהחיינו כמ"ש הפוסקים שם ,והנחת פרי היא רק
לרווחא דמילתא כדי לצאת אפילו מחשש ספק כל דהוא וכו' עכ"ל.

 
וביתר ביאור בענין הנ"ל עיין בספר מנחת שלמה )ח"א סי' כ( להרה"ג
ר' שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל שקבע יסוד בענין הפסק בברכות שהפסק דברים
לא הוי הפסק אא"כ היה היסח הדעת .וכתב כדברי הפרי השדה הנ"ל ,וז"ל וכיון
שכן נראה דה"ה נמי אם אמר הבא מלח ואמרו לו אתה בעצמך כבר הבאת מלח
והרי הוא לפניך ,או אמר גביל לתורי ונזכר שהשור כבר מת או שהוא עצמו מכרו
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לאחרים ,ג"כ לא חשיב הפסק אע"ג שנתברר שדבריו היו לבטלה ,כיון שלפי
מחשבתו לא היה בזה שום היסח הדעת וכו' .כללא דמילתא הוא שלגבי היסח
הדעת אין מתחשבין כלל אם זהו אמת או שהוא רק טעות וכמו שאמרנו שאם לפי
טעותו חשב שצריך להפסיק בדברים אין זה חשיב הפסק ,ה"נ אם לפי טעותו
הסיח דעתו שפיר מיקרי היסח הדעת אע"פ שהוא טעות .וממילא נראה דה"נ
לענין ברכת שהחיינו ביום ב' של ראש השנה ,כיון שעיקר ברכה זו הוא על קדושת
היום של ראש השנה ,לכן אף אם יבוא אליהו ויכריע ששני הימים הם כיומא חדא
אריכתא ולא היה צריך כלל לומר שהחיינו ,מ"מ לפי טעותו אין זה חשיב הפסק,
ולאו דוקא בראש השנה דחייב לברך מספיקא ,אלא גם אם אחד טעה בשביעי של
פסח ובירך שהחיינו בסוף הקידוש ג"כ אפשר דלא חשיב הפסק ,כיון שלפי טעותו
הרי זה דומה למי שאומר גביל לתורי ונזכר שכבר מכר את השור ,וכמו כן אם
אחד קידש בליל יו"ט שחל ביום חול וטעה ואמר יקנה"ז ,אע"פ שהפסיק לאחר
ברכת היין בנר והבדלה דלא שייכי כלל לברכת היין ,אפ"ה נלענ"ד דאינו חוזר
ומברך שנית בורא פרי הגפן כיון שלפי טעותו הרי חשב שהברכות הן לצורך.
אלא שעם כל זאת נראה דיש להזהיר את ההמון הפשוט לבל יחשבו
דברכת שהחיינו שאומרים בליל ב' דר"ה הוא על הפרי או על הבגד החדש ,אלא
יתנו את לבם שברכתם היא על הזמן על ראש השנה ,ורק כדי להוציא עצמם מספק
איסור ברכה לבטלה מכוונים גם על הפרי והבגד ,כי אם רק יתנו את לבם אל הבגד
והפרי ,הרי זה דומה למי שיברך המוציא על הפת והפסיק בין הברכה והטעימה
בברכת שהחיינו על בגד חדש דהוי ודאי הפסק וצריך לחזור ולברך .אולם בדיעבד
אף אם המקדש הוא עם הארץ וחשב שבליל ב' דר"ה צריכים לברך לאחר הקידוש
שהחיינו על פרי חדש ,ג"כ נלענ"ד שאינו חוזר ומברך שנית על היין דכיון שלפי
טעותו הרי חשב שזקוק הוא לאמירה זו כדי שהקידוש תעלה לו יפה ,לכן אין זה
חשוב כלל הפסק עכ"ל.
הרי דיסד הגרש"ז זצ"ל שהפסק של מילים שאין צריכים בין ברכה לעשייה
רק הוי הפסק אם מילים אלו הוי שלא לצורך לפי דעת המברך ,אולם אם חושב
שמילים אלו הם לצורך אע"פ שטעה לא הוי הפסק .וכל זה משום שיסוד הפסק הוי
מדין היסח הדעת ,ואם חשב שצריכים לומר מילים אלו הרי לא הסיח דעתו ,כגון
שטעה וחשב שצריך לברך שהחיינו בליל שביעי של פסח ,ולכן אין כאן הפסק בין
בפה"ג לשתיה.

 
יסוד הנ"ל קבע הגרש"ז במנחת שלמה הנ"ל עפ"י ביאור בדברי המג"א.
איתא בשו"ע )סי' רעא סע' טו( ,וז"ל קידש וקודם שיטעום הפסיק בדיבור חוזר

בענין אמירת שהחיינו בליל שני דר"ה ובליל שני דסוכות

497

ומברך בורא פרי הגפן ואינו צריך לחזור ולקדש .והוא הדין אם נשפך הכוס קודם
שיטעום ממנו יביא כוס אחר ומברך עליו בורא פרי הגפן ואינו צריך לחזור ולקדש
עכ"ל .ועיין במג"א שכתב )שם ס"ק לב( ,וז"ל כתוב בפסקי מהרא"י )תה"ד ח"ב
סי' קטו( אם קידש על מים וסבר שהוא יין ,יחזור ויקדש ,אע"ג דקידוש על היין
דרבנן ,גם במילי דרבנן צריך לחזור עכ"ל ואם היה דעתו לשתות יין יותר אין צריך
לברך שנית בורא פרי הגפן כמו שכתוב סוף סימן ר"ט עכ"ל .ותמה ע"ז הגאון
רע"א )שם ד"ה אין צריך לברך שנית( ,וז"ל לענ"ד כיון דנוסח הקידוש שאמר על
הכוס של מים לא הוי קידוש ,זהו הוי הפסק בין ברכת בורא פרי הגפן לשתיית יין
אחר עכ"ל .הרי שהמג"א נקט שאם פלוני טעה וקידש על המים במקום יין ובירך
בורא פרי הגפן ושוב אמר נוסח הקידוש ,ובשעה שבירך בורא פרי הגפן היה
בדעתו לשתות עוד יין ,צריך לומר נוסח הקידוש עוד פעם כיון שקידש על מים
ולא על יין .אולם אינו צריך לברך בפה"ג עוד פעם כיון שדעתו היה לשתות עוד
יין .ותמה ע"ז הגאון רע"א שהרי אע"פ שבשעה שבירך בורא פרי הגפן על המים
דעתו לשתות עוד יין ,כיון שהפסיק בקידוש על המים שלא יצא בו וצריך לחזור
לומר נוסח הראשון ,הרי הקידוש הראשון הוי הפסק בין בורא פרי הגפן והשתיה,
ולכן צריך לחזור ולברך.
בישוב הדברים כתב הגרש"ז במנחת שלמה הנ"ל ,וז"ל כיון שלפי
מחשבתו שהקידוש הוא כדין הרי היה זקוק לאמירה זו לצורך היתר שתיה כיון
שבלא קידוש אינו רשאי לשתות ,לכן אין זה חשוב כלל הפסק אף אם טעה
באמירתו ונתברר דנוסח הקידוש היה לבטלה ולא הוי כלל קידוש וכו' וכיון שכן
אף גם בנד"ד הקידוש שאמר בשוגג לא גרע מאומר גביל לתורי בטעות ]כלומר
שחשב שיש לו בהמה ובאמת אין לו[ עכ"ד) .עיין בכ"ז בספר אבני שהם על
מועדים וזמנים )אלול ,ר"ה יו"כ( להרה"ג ר' ישעיה שלאמאביץ שליט"א סי' מט(.

 
כעין יסוד הנ"ל בנוגע להפסק בברכות מצינו בדברי רבינו אברהם בן
הרמב"ם .בתשובה אחת )פד( בנידון של אנשי תימן שלא היה להם לחם רגיל אלא
לחם העשוי מדוחן שברכתו שהכל ובורא נפשות ,וכן לא היה להם יין מענבים אלא
מצמוקים ,הורה רבינו אברהם בן הר"מ לברך שהכל על פת דוחן ולומר נוסח
הקידוש בלי שם ומלכות שלא תשתכח תורת קידוש .והסיק וז"ל באופן זה לא יבואו
לידי ברכה לבטלה ולא ישכח הקידוש עכ"ל .עיין בספר מועדים וזמנים להגר"מ
שטרנבוך שליט"א )ח"ז סי' קיז( שהביא דברי רבי אברהם בן הר"מ וכתב ע"ז ,וז"ל
ולא חש להפסק באמירת נוסח הקידוש שאין זה שיחת חולין רק לצורך שלא
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תשתכח תורת קידוש וסגי דלא להוי הפסק .חזינן דרק בשיחה בעלמא הוי הפסק
ולא כשיש איזה צורך עכ"ל .יש לפרש עפ"י דברי המנחת שלמה הנ"ל שרק שיחה
של היסח הדעת ,דהיינו דברים שאינם שייכים לברכה ,הוי הפסק .אולם אם אמר
נוסח הקידוש בלא שם ומלכות שלא תשתכח תורת הקידוש לא הוי היסח הדעת,
אלא אדרבה כוונתו שהוי כאילו מקדש על הכוס והכל הוא מענין קידוש אע"פ
שבאמת לא יוצא בקידוש זה ,ולכן לא הוי הפסק.
ועפ"י הנ"ל דן הגר"מ שטרנבוך שליט"א בהגדה של פסח מועדים
וזמנים )עמ' נו( שנשים שמברכות שהחיינו בשעת הדלקת נרות יו"ט אינן יכולות
לענות אמן על שהחיינו בשעת קידוש אם רוצות לטעום מכוס של קידוש משום
דכיון שכבר יצאו ידי חובתן בברכת שהחיינו בשעת הדלקה א"כ אמירת אמן הוי
הפסק .אולם ,עפ"י דברי רבי אברהם בן הר"מ הנ"ל נראה שלא הוי הפסק כיון
דלא הוי שיחה בעלמא אלא מענין הקידוש.

 
אולם ,הערני התלמיד רק יונתן טעלעקי הי"ו שיש ליישב הענין של
שהחיינו בליל יו"ט שני באופן אחר .עיין בתשב"ץ קטן לרבנו שמשון ב"ר צדוק
זצ"ל מלמידי המהר"ם מרוטנבורג שהוא המקור לדברי הרא"ש הנ"ל עפ"י המהר"ם
ליקח פרי חדש בליל שני של ר"ה .וכתב )שם סי' קכ( ,וז"ל מברך שהחיינו בשני
הימים קודם התקיעה ובשתי הלילות בקידוש .אמנם הוא רגיל להמתין מלשתות יין
חדש עד ליל שני של ר"ה ומברך שהחיינו לאפוקי נפשיה מפלוגתא כי יש גדולים
שאמרו שאין לברך זמן ביום שני .אמנם אפילו לא היה לו יין חדש מברך זמן עכ"ל.
והעיר התלמיד הנ"ל שמנהגו של המהר"ם היה לקדש עם יין חדש ולא סתם להניח
פרי חדש ,ולכן יש לפרש כוונתו דבפרי חדש לא יועיל כלום שהרי אין לו שום
שייכות לקידוש ,וא"כ על הצד שלא מברכין שהחיינו בליל שני של ר"ה השהחיינו
הוי הפסק באמצע הקידוש .ולכן מנהגו של המהר"ם היה דוקא לקדש על יין חדש
ולברך עליו שהחיינו דאפילו על הצד שלא מברכין שהחיינו על ליל יו"ט שני של
ר"ה השהחיינו אינו נחשב הפסק כי עדיין יש שייכות בין השהחיינו והקידוש ,דהדין
הוא שאם קידש על יין חדש מברכין עליו שהחיינו.

 
עיין במג"א )סי' תר ס"ק ב( שכתב ,וז"ל ויש טועים ליקח אף בשאר
ימים טובים פרי חדש וטעות הוא עכ"ל .הרי שהמג"א קרא תגר על אלו שנוהגים
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ליקח פרי חדש בליל יו"ט שני של שאר ימים טובים כיון שבאלו בודאי יש לברך
עליהם שהחיינו מחמת ספיקא דיומא .אולם ,עיין בספר בכורי יעקב )סי' תרמא
ס"ק ד( להרה"ג יעקב עטטלינגר זצ"ל ,בעל הערוך לנר ,שהביא דברי המג"א
הנ"ל אבל העיר שיש לימוד זכות למנהג הזה בליל שני של סוכות .דאיתא בגמ'
סוכה )מו (.העושה סוכה לעצמו אומר ברוך שהחיינו וקיימנו וכו' נכנס לישב בה
אומר אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה .עיי"ש בתוס' )ד"ה נכנס( שכתב
שאם בירך שהחיינו בשעת העשייה אינו צריך לברך שהחיינו בשעת הישיבה .עיין
בכל בו )סי' עב( שהעיר ,וז"ל ויש שואלין למה מברכין שהחיינו כלל בליל שני מי
גרע ליל ראשון משעת עשיית הסוכה דאמרינן בגמרא ואם ברך שהחיינו בשעת
עשיית הסוכה לא יחזור ויברכנו על הכוס ,ותירץ הבעל ההשלמה ז"ל דאין גרע
וגרע משום דכי בריך בליל ראשון נתכוון הוא שהיום הוא עיקר מצותו ושמא אינו
עד למחר ולכך צריך לברכו בליל שני עכ"ל .הרי שהכל בו מקשה דלמה מברכין
שהחיינו בליל שני של סוכות הרי כשם שאם בירך שהחיינו בשעת עשיית הסוכה
לא צריכים לברך שהחיינו על ישיבת סוכה ,ה"ה נמי נאמר שאם בירך בליל יום
ראשון פוטר ליל יום שני .קושיא זו מיוסדת עפ"י שיטת התוס' הנ"ל שאם בירך
על עשיית הסוכה אינו צריך לברך על מצות סוכה וגם על יו"ט דסוכה דכיון
דסוכה בא מחמת היו"ט שפיר יוצאין בשהחיינו של מצות סוכה על יו"ט של
סוכות .אולם ,ההשלמה נקט שכיון שביו"ט ראשון מכוין רק ליום ראשון אינו
יוצא ידי חובת שהחיינו בעד יו"ט שני.
וכתב האליה רבה )סי' תרמא ס"ק א( שלפי דברי הכל בו בקושיתו נמצא
שכיון שבירך שהחיינו בליל ראשון של סוכות אע"פ שאפשר שהוי יום חול כפי
החשבון של ספיקא דיומא ,הרי לא גרע משעת עשיית הסוכה שיוצאים בשהחיינו
של העשייה על מצות סוכה וגם על יו"ט דסוכות לפי שיטת התוס' .ולכן כתב
האליה רבה שזה סמך למנהג שלוקחין דבר חדש בליל שני של סוכות לצאת ידי
הספק .וכן כתב הבכורי יעקב )ס' תרמא ס"ק ג( שלקיחת פרי חדש בליל שני
דסוכות הוא מנהג יפה ,אבל העיר שפשוט הוא שזה לא שייך רק לליל שני של
סוכות ולא של פסח ושבועות .אולם ,נראה מעיקר הדין לא נקטינן כתוס' ,אלא
שברכת שהחיינו של עשייה רק פוטר מצות סוכה ולא יו"ט של סוכות ,וממילא
אין ספק שודאי מברכין שהחיינו בליל שני דסוכות אפילו בלי פרי חדש .עיין
בברכי יוסף )סי' תרמג סע' א( שהעיר שנראה שהר"מ פליג אדברי התוס' שהרי
הר"מ בפי"א הל' ברכות הל' ט נקט שמברכין על עשיית הסוכה ופסק נמי בפ"ו
הל' סוכה הל' יב שמברכין שהחיינו על הכוס .וכתב הברכי יוסף ,וז"ל ומוכח
דס"ל ]להרמב"ם[ דאף דמברך זמן אעשייה עכ"ז מברך זמן ארגל .וכן הוא דעת
הרמב"ן והריטב"א כמבואר בחידושי הריטב"א )סוכה מו .אמר רב אשי( עכ"ל.
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מח' זו הנ"ל אם ברכת שהחיינו על העשייה פוטרת הברכה על היו"ט
שייכת ג"כ לנדון אם יכולים לברך שהחיינו על יו"ט ולהתנות שאינו מקבל עליו
איסור מלאכה .עיין בשו"ת פרי יצחק )ח"ב סי' ט( להגאון רבי יצחק בלאזער שנקט
שלא מועיל תנאי בשהחיינו של יו"ט .והביא ראיה מדברי הגמ' ערובין )מ (:דאיתא
שם לגבי ברכת שהחיינו אי בעי כוס או לא ,וז"ל התינח עצרת ור"ה ,יום הכפורים
היכי עביד אי מברך עליה ושתי ליה כיון דאמר זמן קבליה עליה וכו' .וכתב ע"ז
הפרי יצחק שמדברי הגמ' נראה שכיון שבירך שהחיינו על היום הרי קיבל עליו היום
ואין מועיל שום תנאי .ובסוף דבריו כתב ,וז"ל עכ"פ מכל הני ראיות מבורר דבתפלה
אין מועיל שום תנאי וכן דה"ה בזמן דאין מועיל שום תנאי כדמוכח בערובין .ולפ"ז
הני נשי דידן דמברכות זמן בהדלקה אין מועיל להן שום תנאי וחל עליה שבת ויו"ט
בע"כ ואסורות במלאכה וכן לטעום קודם קידוש וכנ"ל עכ"ל.
אולם ,עיין בספר ברכת הזמן להרה"ג ר' מיכאל מנחם שילוני שליט"א
)סי' ג עמ' צח( שכתב ,וז"ל והנה כבר נתבאר לעיל שמגמ' ערובין אין זה הכרח
גמור די"ל דלא רצו ליתן תורת כל אחד בידו דשמא לא ידעו להתנות ולא יתנו
ויקבלו עליהם יוה"כ ונמצא שותים אחר שקיבלו עליהם יוה"כ עכ"ל .הרי די"ל
שמה שמבואר בגמ' שכיון שאמר שהחיינו קבליה ,אין הכוונה שלא מועיל תנאי,
אלא שלא רצו לתקן שכל הצבור יתנו שמזה יכול לצאת תקלה דאפשר שכמה
אנשים לא ידעו להתנות ויקבלו עליהם יו"כ וישתו בלי תנאי כראוי.
עיין בשו"ת ציץ אליעזר )ח"י סי' ט( שהציע שיכולים לברך שהחיינו על
יו"ט ולהתנות שלא לאסור במלכאה ואין זה סתירה לומר שהחיינו על זמן של
יו"ט ולהתנות שאינו מקבל איסור מלאכה .והביא ראיה מדברי תוס' )סוכה מו.
ד"ה נכנס( שברכת שהחיינו בעשיית הסוכה פוטרת ברכת שהחיינו על מצות סוכה
וגם על קדושת היום .הרי רואים להדיא דשהחיינו על קדושת היום אינו צריך לבא
בזמן קודש ,ולכן הוא הדין נמי אם מברך שהחיינו על יו"ט ומתנה שלא לעשות
מלאכה שהרי לא גרע מברכת שהחיינו על עשיית הסוכה שפוטר גם שהחיינו על
עצם היום .מ"מ הציץ אליעזר העיר מהברכי יוסף הנ"ל שיש ראשונים שחולקים
על התוס' הנ"ל .אולם ,גם העיר שהברכי יוסף חשש לשיטת התוס' ונקט שאם
בירך על עשיית הסוכה לא יברך זמן על ישיבת סוכה וגם על קדושת היום של
סוכות .עכ"פ ,למעשה הרבה מורי הוראה מורין כדברי הפרי יצחק הנ"ל לחשוש
לשיטות הסוברות ששהחיינו על יו"ט צריך להיות ביחד עם קבלת קדושת היום,
ולא יכולים לברך שהחיינו על קדושת היום ולהתנות שלא יקבל עליו איסור
מלאכה.

 

 
איתא במס' שבת )כא ,(:ת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו
מבחוץ ,אם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים ,ובשעת
הסכנה מניחה על שלחנו ודיו ,ע"כ .ופרש"י שם )ד"ה מבחוץ( :משום פרסומי
ניסא ולא ברה"ר אלא בחצרו שבתיהן היו פתוחין לחצר; ופירש נמי )ד"ה ואם
היה דר בעלייה( :שאין לו מקום בחצרו להניחה שם .הרי ס"ל לרש"י דמדליק
בחצר כשאפשר .ועיין שם בתוס' )ד"ה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ(,
"ומיירי דליכא חצר אלא בית עומד סמוך לרה"ר אבל אם יש חצר לפני הבית
מצוה להניח על פתח חצר ".ועיין בשולחן ערוך )או"ח סי' תרע"א ס"ה(" ,נר
חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים מבחוץ .אם הבית פתוח לר"ה
מניחו על פתחו .ואם יש חצר לפני הבית מניחו על פתח החצר .ואם היה דר
בעליה שאין לו פתח פתוח לר"ה מניחו בחלון הסמוך לר"ה ".וכן הוא נמי
שיטת הטור )שם סי' תרע"א(.
מיהו עיין דברי הרמב"ם בהל' חנוכה )פ"ד ה"ז(" ,נר חנוכה מצוה
להניחו על פתח ביתו מבחוץ בטפח הסמוך לפתח על שמאל הנכנס לבית כדי
שתהיה מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל .ואם היה דר בעליה מניחו בחלון
הסמוכה לרשות הרבים ".הרי בניגוד לשיטת רש"י ,תוס' ,הטור ,והשו"ע ,לא
כתב הרמב"ם דמניחו בחצר או על פתח חצר של ביתו )או בפתח עלייתו( אם יש
לו והוא פתוח לרשות הרבים ,ואדרבא משתמע מפשטות דברי הרמב"ם דמניחו
על פתח ביתו או בחלון עלייתו בכל ענין ,ואינו מדליק בחצרו או על פתח חצרו
או פתח עלייתו כלל .והדבר צריך באור.
והנה כתב הרמב"ם" ,מצוה להניחו על פתח ביתו מבחוץ בטפח הסמוך
לפתח על שמאל הנכנס לבית כדי שתהיה מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל".
מיהו כתב השולחן ערוך )שם סע' ה'(" :נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות
הרבים מבחוץ .אם הבית פתוח לרשות הרבים מניחו על פתחו .ואם יש חצר
לפני הבית מניחו על פתח החצר ".ובהמשך )סע' ו'( כתב" :מניחו למעלה מג'
טפחים ומצוה להניחו למטה מעשרה טפחים ...אבל אם מניחו למעלה מעשרים
אמה לא יצא ".ועוד כתב )סע' ז'(" ,מצוה להניחו בטפח הסמוך לפתח משמאל
כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ,ואם אין מזוזה בפתח מניחו מימין".
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

502

הרב אברהם גארדימער

הנה הרמב"ם כלל את דין הדלקה אל פתח ביתו מבחוץ בהדי דין הדלקה
על צד שמאל ,אולם השו"ע הפריד את אלו ב' דינים זה מזה] .ועיין בסוגיא במס'
שבת ,דדין הדלקה על פתח ביתו מבחוץ הובא בברייתא )כא ,(:ודין הדלקה על
צד שמאל הובא רק במימרא דרבה בשם רב שמואל מדפתי )כב [.(.משתמע
מדברי השו"ע דהדלקה בצד שמאל היינו רק דין לכתחילה ואינה מעיקר מצות
הדלקה ,שהרי כתב בסעיף ה'" ,נר חנוכה מניחו על פתח הסמוך לרשות הרבים
מבחוץ ",ובסעיף ז' כתב " ,להניחו בטפח הסמוך לפתח שמאל ".כלומר,
דבע"כ צריך להדליק נר חנוכה על פתח ביתו הסמוך לרשות הרבים ,ויש מצוה
נוספת לכתחילה להדליקו בטפח הסמוך לפתח שמאל] .השוה לשונו כאן ללשונו
בסעיף ו' ,שכתב" ,מניחו למעלה מג' טפחים ו להניחו למטה מעשרה
טפחים ".התם נמי למעלה מג' טפחים היינו לעיכובא ,ולמטה מי' טפחים היינו רק
לכתחילה ,ולהכי בטאו בלשון 'מצוה' .ולשון השולחן ערוך וסדר הערכתו את
דינים אלו הוו כלשון וכסדר הערכת הדינים האלו בטור[.
מיהו לא משתמע כן מהרמב"ם ,דכלל דין הדלקה על פתח ביתו
מבחוץ עם דין הדלקה על צד שמאל ,ולא הפריד דין זה מדין זה כלל; לכן נראה
דס"ל להרמב"ם דהדלקה בצד שמאל הוי מעיקר מצות הדלקת נר חנוכה] .ועיין
במס' סופרים )כ:ה( ,דדין הדלקה על פתח ביתו מבחוץ ודין הדלקה על צד
שמאל מובאין בחדא מחתא ,כדברי הרמב"ם [.והנה הרמב"ם ג"כ לא כתב כמו
השו"ע )וכלשון הרא"ש שהובאה בטור( דאם אין מזוזה על פתח ביתו שאז
ידליק על צד ימין; אדרבא ,ס"ל להרמב"ם דלעולם מדליק על צד שמאל ,והיינו
טעמא משום דס"ל דהדלקה על צד שמאל הויא חלק דעצם דין הדלקה על פתח
ביתו מבחוץ והויא מעיקר דין הדלקת נר חנוכה.
ונראה לבאר דשיטת הרמב"ם היא דנר חנוכה צ"ל מתקוני הבית וחלק
ממנו ,וע"כ אי אפשר להדליקו בחצר ,דהוא נפרד מן הבית .וכיון דנר חנוכה הוי
מתקוני הבית וחלק ממנו ,צ"ל קבוע לעולם במקום אחד ,דהיינו על פתח הבית
מבחוץ בצד שמאל או בחלון ,אם היה דר בעלייה ,והדלקתו שם הויא מעיקר הדין
ולא מצוה בעלמא; ומהאי טעמא נמי ס"ל להרמב"ם דאפילו אין לו מזוזה על פתח
ביתו ,אין להדליק בצד ימין ,דצד שמאל הוי מקומו דנר חנוכה ,דבעי לאדלוקי
התם כדי למקבעיה באתריה בתורת תקון הבית וחלק ממנו כפי תקנת חכמים.
ואין זה אומר דס"ל להרמב"ם דנר חנוכה הוי חובת הבית ,שהרי אפילו
אי ס"ל דהוי חובת הגברא ,ס"ל דנתחייב הגברא להדליק בצד שמאל )או בחלון
אם היה דר בעלייה( כדי שיהא נר חנוכה לעולם קבוע שם בתורת תקון הבית
וחלק ממנו ,דכך היא דרך עשיית המצוה.
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עיין בחידושי הר"ן במס' שבת )כב :ד"ה כדי שתהא מזוזה בימין(:
"והלכך מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל ויבא בעל הבית בטלית מצוייצת
ביניהן) ".וכ"ה בריטב"א שם (.הנה ס"ל דענין מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל
הוי ענין של היות הגברא מסובב במצוות .אולם לפי הנתבאר בשיטת הרמב"ם,
נראה לפרש באופן אחר, ,
דכמו שהמזוזה הויא מתקוני הבית וחלק ממנו בצד ימין ,כך צ"ל נר חנוכה
מתקוני הבית וחלק ממנו בצד שמאל .ס"ל להרמב"ם דדומה נר חנוכה למזוזה
בהאי גוונא ,דתרווייהו הוו מתקוני הבית וחלק ממנו ,ודין מזוזה בימין ונר
חנוכה משמאל רק ענין של היות הגברא מסובב במצוות .מיהו רש"י ,תוס',
הטור ,והשו"ע ס"ל דאין נר חנוכה מתקוני הבית וחלק ממנו ,וע"כ ס"ל דשפיר
מדליק בחצרו ,ומהאי טעמא נמי כתבו הטור והשו"ע דהדלקה בצד שמאל הויא
רק מצוה לכתחילה ,ואם אין מזוזה אז ידליק נר חנוכה בצד ימין.
הגם דרוב ראשונים פליגי אהרמב"ם בהאי עניינא ,כדנתבאר ,יש
להעיר דפשטות לשון הגמ' מסייעת את שיטתו .הנה אע"ג דקיימא לן דהדלקה
עושה מצוה ולא הנחה )עי' מס' שבת כג ,.וברמב"ם הל' חנוכה פ"ד ה"י,
ובשו"ע או"ח סי' תרע"ה ס"א( ,מכל מקום כל דיני מקומו דנר חנוכה מופיעים
בלשון הנחה" :נר חנוכה מצוה  על פתח ביתו מבחוץ אם היה דר
בעלייה  בחלון הסמוכה לרשות הרבים ובשעת הסכנה  על השלחן
ודיו ...נר חנוכה מצוה  בתוך עשרה ...נר חנוכה ש למעלה
מעשרים אמה פסולה" )שבת כא-:כב ,.וכן העתיקו הפוסקים ,אע"ג דבשאר דיני
נר חנוכה השתמשה הגמ' והעתיקו הפוסקים בלשון של הדלקה ולא הנחה(.
ואתי שפיר להנתבאר בשיטת הרמב"ם ,דאע"ג ד המצוה היינו ה,
ס"ל להרמב"ם ד מצות נר חנוכה מיהא היינו  ע"י שנדלק בטפח
הסמוך לביתו מבחוץ על צד שמאל או בחלון עלייתו הסמוכה לרשות הרבים,
דע"י זה שנר חנוכה נדלק כש שם ,נקבע להיות מתקוני הבית וחלק ממנו.
והנה הרעיון שנר חנוכה הוא זכר לנרות המנורה שבמקדש מתגשם
היטב בגישת הרמב"ם ,שהרי המנורה היא מתקוני המקדש ומתקיים דינה רק
כשהיא בהיכל ,וה"נ הוי נר חנוכה מתקוני הבית ומתקיים דינו רק במקום
המיוחד של הבית.

חדר יורה דעה

 
ראש ישיבה

 
 
תנן במתני' בחולין )קח" (.טיפת חלב שנפלה על החתיכה אם יש בה
בנותן טעם באותה חתיכה אסור ,ניער את הקדירה אם יש בה בנותן טעם באותה
קדירה אסור" .ובגמ' שם "אמר רב כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית
נבילה ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה .א"ל מר זוטרא בריה דרב מרי
לרבינא מכדי רב כמאן אמר לשמעתיה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל".
ופי' רש"י שם )ד"ה אמר רב( דכוונת רב היא דהא דתנן ברישא דמתני'
"אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה אסור" לאסור כל הקדירה קאמר" ,דכיון
דנאסרה החתיכה היא עצמה כולה נעשית איסור ואוסרת כל החתיכות כולן ,ואפי'
יש בהן כדי לבטל החתיכה כולה נאסרות כולן" .כלומר ,דהואיל ורב סבר כר'
יהודה דמין במינו לא בטיל ,ממילא אם נאסרה חתיכה א' חוץ לרוטב הרי היא
אוסרת שאר החתיכות אפי' יש בהן כדי לבטל החתיכה.
ומשמע שהבין רש"י דאף אם לא ניער הקדירה ולא כיסה הרוטב את כל
החתיכות ,מ"מ החתיכה אוסרת הכל ,שהרי ברישא דמתני' לא הוזכר הך דניער
כלל .וכ"כ הר"ן )מג .בדפי הרי"ף( בדעתו .ואמנם הכי מבואר גם ממה שפי' רש"י
אסיפא דמתני' )ד"ה ניער( דהא דתנן "ניער את הקדירה אם יש בה בנ"ט באותה
קדירה אסור" ,היינו אם הגיס הקדירה קודם שקבלה החתיכה טעם מן הטיפה ,דאז
אין החתיכה נאסרת אא"כ יש כח בטיפת החלב לתת טעם בכל הקדירה .הרי להדיא
דסבר רש"י דהא דמהני ניעור היינו רק כדי להציל שאר החתיכות שבקדירה קודם
שקבלה החתיכה הראשונה טעם מן הטיפה .אבל אם כבר נאסרה החתיכה חוץ
1
לרוטב שוב לא יועיל ניעור כדי להתיר שאר החתיכות שבקדירה.
 1עי' בתוס' )צו :ד"ה אם( שפי' בדעת רש"י דמיירי כשהחתיכה שנאסרה היא מקצתה ברוטב
ומקצתה חוץ לרוטב ונפלה טיפת החלב על חלק החתיכה שחוץ לרוטב ,וקמ"ל מתני' דטיפת
החלב אוסרת חלק החתיכה שחוץ לרוטב ושוב נאסר חלק החתיכה שבתוך הרוטב וגם שאר
החתיכות אף בלא ניעור .וכבר טרחו המפרשים ליישב אמאי אין הרוטב מסייע לבטל הטיפה
אם מקצת החתיכה שנאסרה בתחילה היא בתוך הרוטב .עי' בד"מ )יו"ד סי' צב אות ב'( שהביא
ג' שיטות בביאור הדבר.
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כל זה בדעת רש"י .אבל התוס' שם )ד"ה טיפת( כתבו שאין כח בטיפת
חלב לאסור כל הקדירה בלא ניעור ,כדמשמע בגמ' לקמן )קח" (:אילימא לא ניער
כלל ולא כיסה כלל ]אמאי כל החתיכות אסורות[ מיבלע בלע מיפלט לא פלט".
כלומר ,דאין טעם החלב מתפשט לשאר החתיכות בלא ניעור וכיסוי .וכן כתבו
הר"ן שם והרשב"א שם )ד"ה ולפיכך( בשם התוס' דלעולם אין חתיכה הנאסרת
מחמת בליעת איסור אוסרת חתיכת היתר שאצלה ,ואפי' שתיהן חמות ,לפי שאין
הבליעה הולכת מחתיכה לחתיכה בלא רוטב .ואע"פ שאם היתה נבילה גמורה
היתה אוסרת חתיכה שאצלה ,וגם כאן הפליטה מחלק ההיתר שבחתיכה שפיר
יוצאת לחתיכה שאצלה בלא רוטב ,מ"מ אין החתיכה יכולה להוציא ולהוליך
בליעת האיסור אלא במקום שהבליעה עצמה יכולה לילך ולהתפשט שם.
וכתבו התוס' דהכי מוכח מהא דקיי"ל דאין חתיכה נאסרת בצלי אלא כדי
קליפה )חולין צו .(:ואם נאמר שהנאסר מוליך הבליעה לחתיכה שאצלה ,א"כ
אמאי אין הקליפה אוסרת חלק החתיכה שאצלה ,ואותו חלק יאסור החלק שאצלו
עד הסוף .אלא ע"כ דאין הנאסר יכול לאסור יותר מן האיסור ,ואם האיסור אינו
יכול לאסור יותר מכ"ק ,גם הנאסר לא יוכל לאסור יותר מזה .ועוד ראיה לכך,
דכשמולח בשר להכשירו לאכילה הרי המלח בולע דם ונאסר מחמתו ,ואע"פ
שהמלח נותן טעם בבשר ,מ"מ אין הבשר נאסר מחמת הדם שבמלח משום דאיידי
דטריד למיפלט דם לא בלע דם אחר ,ואין המלח יכול לאסור הבשר יותר מהדם
שבו .וצ"ע בדעת רש"י ,דהיאך חתיכה הנאסרת מחמת טיפת חלב יכולה לאסור
חתיכה שכנגדה בלא ניעור אם אין כח באותה טיפה להתפשט לשם.

 
והנה הר"ן שם דחה דברי התוס' עפ"י מאי דאיתא בהמשך הגמ' )קח(.
"ומאי קסבר )פי' מאי קסבר רב( ,אי קסבר אפשר לסוחטו מותר חתיכה אמאי
נעשית נבילה ,אלא קסבר אפשר לסוחטו אסור" .ופי' התוס' )ד"ה אפשר( דלמ"ד
אפשר לסוחטו מותר אם נסחט האיסור ונתבטל מותרת גם החתיכה שכבר נאסרת.
ומשמע דלמ"ד אפ"ל אסור הכוונה היא דאף אם נסחט מהאיסור עד שנתבטל מ"מ
החתיכה נשארת באיסורה .וכן פי' רש"י שם )ד"ה אלא( דלמ"ד אפ"ל אסור
משנאסרה החתיכה שוב אין לה היתר בסחיטה.
ומדברי רש"י ותוס' מבואר דס"ל דעיקר מה שנחלקו האמוראים אם
אפשר לסוחטו אסור או מותר היינו אם חתיכה שנאסרה יש לה היתר אם יסחט
האיסור ממנה עד שנתבטל .ועוד מבואר דס"ל דמח' זו שייכת לא רק בבשר בחלב
אלא אף בשאר איסורים .ומה שהגמ' תלה ענין חתיכה נעשית נבילה באפשר
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לסוחטו אסור פירוש הדבר שאם אפ"ל מותר ,דהיינו אם החתיכה חוזרת להיתרה
כל שנסחטה בליעת האיסור ממנה עד שנתבטל האיסור שבתוכה ,א"כ היאך אפשר
לומר חנ"נ ,הרי אם ינער את הקדירה אח"כ ויסחט האיסור שוב תחזור החתיכה
להיתרה ולא תאסור שאר החתיכות אם אין החלב נותן בהן טעם .ורק אם אפ"ל
אסור ואין החתיכה חוזרת להיתרה מאחר שנאסרה ,אז אפשר להחשיב החתיכה
כחתיכה דאיסורא לאסור שאר החתיכות מפני שהן מינה.
אמנם הרמב"ן כתב בחידושיו בסוף המסכת )נדפס מחדש בסוגיין ,קח:
ד"ה נראה לי( דכל המח' אם אפ"ל אסור או מותר לא נאמרה אלא בבשר בחלב
ולא בשאר איסורין ,ואין הדיון אם להתיר החתיכה או לאוסרה" ,אלא כלומר אפילו
אפשר לך לסוחטו וסחטת אותו לגמרי ,בשר שבו כבר נעשה אסור והוה ליה בשר
אסור ואוסר במינו במשהו ,וכן החלב ,ואם תאמר אפ"ל מותר בשר שבו היתר הוא
לגבי בשר ,והחלב שבו לגבי חלב" .כלומר ,שהרמב"ן הבין דהמח' אם אפ"ל אסור
או מותר היא )בלשון הגרי"ד( אם "אפשר להפרידו" )דהיינו אם אפשר לסוחטו
לגמרי( אסור או מותר .כלומר ,אם היה אפשר להפריד הבשר והחלב זמ"ז האם היו
2
חוזרין להיתרן או לא.
והוסיף הרמב"ן" ,והטעם לזה )פי' למ"ד אפ"ל אסור( דכיון שאנו רואין
שהתורה אסרה בב"ח ,מכיון שנתבשלו זה עם זה נעשו שניהם איסור ,שהרי הוא
לוקה על חצי זית בשר וחצי זית חלב ,שהיתר נעשה איסור ,הילכך אע"פ שרבה
עליהם בשר עד שבטל טעם החלב לגמרי וכו' אסור לעולם ,שהרי נעשו איסור,
ומפני זה אוסרת החתיכה במין הבשר במשהו והחלב היוצא ממנו במשהו במב"מ,
שזה בשר אסור וזה חלב אסור ומחמת עצמן איסורן .אבל בשאר כל האיסורין
]כגון אם[ נפלה טיפה של דם לחתיכה ואח"כ ניער הקדירה או הוסיף עליה מים
זהו שאמרו אין מבטלין איסור לכתחילה ,מיהו דיעבד מותרת בשוגג".
הרי שהבין הרמב"ן דלמ"ד אפ"ל אסור פירוש הדבר דבב"ח הוי איסור
מחמת עצמו ,והבשר והחלב נאסרין כגופו של איסור ,ולא רק כדבר שיש בו בליעת
איסור .ומה"ט אף אם היה אפשר להפרידן זמ"ז עדיין הבשר והחלב היו אסורין.
משא"כ בשאר איסורין כגון אם נפלה טיפת דם על חתיכת בשר אין החתיכה
נאסרת אלא מחמת בליעת האיסור ,אך לא נהפכה לגופו של איסור .ומה"ט אם היה
אפשר לסחוט בליעת האיסור לגמרי מן החתיכה היתה חוזרת להיתרה.
ומדברי הרמב"ן מבואר דס"ל דלא אמרינן אפ"ל אסור אלא בבב"ח
משום דאפ"ל אסור הכוונה שהחתיכה נהפכה לחתיכה דאיסורא ,כאיסור מחמת
 2וע"ע בזה בשיעורי הרב )עניני בשר בחלב ,סי' סה אות א'(.
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עצמו ,ולא שייך לומר כן אלא בבב"ח דשניהן מותרין בפני עצמן ולא נאסרו אלא
בתערובת ,לכן הכל חשיב כגופו של איסור .משא"כ בשאר איסורין ,דהואיל וגם
לפני לידת התערובת היה איסור בעולם ,ולא נתהווה חתיכה חדשה של איסור ע"י
התערבות המינים ,ממילא מסתבר לומר דכשנבלע האיסור בהיתר חשיב רק כאיסור
בלוע ולא כאיסור מחמת עצמו .ומזה שלא פי' התוס' כמו הרמב"ן משמע דס"ל
דלעולם אף מ"ד אפ"ל אסור מודה שאם היה אפשר להפריד הבשר והחלב זה מזה
בודאי היו חוזרין להיתרן ,שלא נעשו כגופו של איסור ,אבל כל זמן שלא נפרדו
לגמרי זמ"ז רק נסחטו עד שנתבטלו עדיין אסורין.
ועיי"ש בר"ן )מג .בדפי הרי"ף( שפי' כמו הרמב"ן דאפ"ל אסור הכוונה
דאפי' אם היה אפשר לסחוט האיסור מן ההיתר לגמרי מ"מ הרי הוא אסור משום
דחשיב כגופו של איסור .אלא שמדברי הר"ן )מג :בדפי הרי"ף( מבואר דס"ל
דקיי"ל דאפ"ל אסור וחנ"נ אף בשאר איסורין )ודלא כהרמב"ן( ,אך אין זה אלא
מדרבנן ,שחכמים השוו כל האיסורים לבב"ח כל שנתערב האיסור דרך בישול.
וכתב הר"ן )שם מג .בדפי רי"ף( דלפ"ז יש לדחות סברת התוס' דאין
הנאסר יכול לאסור יותר מן האיסור ,דאם החתיכה נהפכה לגופו של איסור שפיר
תאסור חתיכה שכנגדה בפליטתה )דהיינו בפליטת הבשר( אף אם לא תצא ממנה
בליעת החלב בלא רוטב .ומאי דלא אמרינן הכי גבי מליחת בשר – אע"ג דאפ"ל
אסור וחנ"נ גם בשאר איסורין – היינו משום דדם נשרף וכלה בתוך המלח לגמרי,
ולפיכך אינו אוסר את הבשר .ומהא דצלי אוסר רק כדי קליפה אין ראיה ,דהואיל
ועיקר דין חנ"נ למדנו מבב"ח ,ממילא לא אמרינן הכי אלא דומיא דבב"ח ,ואין
בבב"ח קליפה מה"ת משום דדרך בישול אסרה תורה.
וסיים הר"ן דלפיכך נראין דברי רש"י שפי' דאם נפלה טיפת חלב על
החתיכה ויש בה בנותן טעם ,כל הקדירה אסורה אף אם לא ניער ,ורק אם ניער מיד
קודם שקיבלה החתיכה טעם מן החלב אז משערין בכל הקדירה.

 
אך צ"ע ,דאף אם אפשר לדחות פירוש התוס' ולקיים פירוש רש"י עפ"י
סברת הרמב"ן והר"ן ,מ"מ לכאורה א"א לפרש כן בדעת רש"י .שהרי כבר נתבאר
שרש"י מפרש שהמח' אם אפ"ל אסור או מותר היא בנוגע להיתר החתיכה אם
נסחט האיסור ממנה עד שנתבטל .כלומר ,שרש"י פי' כמו התוס' ודלא כהרמב"ן.
וא"כ מסתבר דס"ל לרש"י דבב"ח נחשב כאיסור בלוע ,ואם היה אפשר להפריד
הבשר והחלב זמ"ז היו שניהן מותרין .ועוד קשה ,דהא מבואר מדברי רש"י דמ"ד
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אפ"ל אסור ס"ל הכי אף בשאר איסורין ולא רק בבב"ח .וגם מזה מוכח דאפ"ל
אסור אין פירושו שבב"ח נחשב כאיסור מחמת עצמו ,דזה שייך רק בבב"ח ולא
בשאר איסורין .ואין לומר דרש"י אזיל בשיטת הר"ן דהא דאפ"ל אסור וחנ"נ
בשאר איסורין אין זה אלא מדרבנן ונלמד מבב"ח ,דלא משמע הכי מדברי רש"י.
והנראה בזה ,דהנה קיי"ל בכל האיסורין דטעם כעיקר .אלא שנחלקו
הראשונים אם טכע"ק דאורייתא או דרבנן .דעת רש"י בחולין )צח :ד"ה לטעם(
היא דטכע"ק דרבנן ,כדמשמע מהא דקאמר ר' יוחנן דטעמו ולא ממשו אין לוקין
עליו )ע"ז סז .(.והא דבפסחים )מג (.ילפינן ליה לטעם כעיקר מנזיר וגיעולי כלי
מדין ,אסמכתא בעלמא היא ,דהוו ב' כתובין הבאין כא' ,א"נ גיעולי כלי מדין
חידוש הוא .אבל התוס' שם )ד"ה רבא( סוברים דטכע"ק דאורייתא
ועוד נחלקו הראשונים בגדר דין טכע"ק .הרא"ש בחולין )פ"ז סי' לא(
כתב בשם ר"ת דטכע"ק מין בשאינו מינו דאורייתא "דכיון שנתן האיסור טעם
בהיתר נהפך כולו להיות איסור ולוקין עליו בכזית כאילו הוה כולו איסור" .וההיא
דריו"ח דטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו מיירי במין במינו ,ואין לוקין מפני שאינו
מכיר את האיסור ,והא דקאמר ריו"ח דטעמו וממשו לוקין עליו מיירי במכיר את
האיסור ,אבל במין בשא"מ לוקין אף על טעמו ולא ממשו.
והוסיף הרא"ש שם שרבינו חיים כהן סובר דטעמו ולא ממשו היינו
כשאין בתערובת כזית איסור בכדי אכילת פרס ,וטעמו וממשו היינו כשיש כזית
בכא"פ ,ד"כיון שיש כ"כ מן האיסור שבתוך אכילת פרס אוכל כזית ,נעשה כולו
איסור" .הרי שגם ר"ח כהן מודה לר"ת דמדין טכע"ק נהפך ההיתר כולו להיות
איסור ,אלא שהוא סובר דהיינו רק כשיש בו כזית בכא"פ.
ועיי"ש ברא"ש שר"ת הביא ראיה לשיטתו מהא דאזלינן בתר טעמא אף
לקולא ,ויוצאין ידי חובת מצה בעיסת אורז שיש בה טעם חטה אף היכא דרובא
אורז .ולכאורה כוונתו דלא שייך לומר שאם אכל מצה שיש בה רק טעם חמשת
מיני דגן יצא ידי חובתו ,אלא צריך דוקא לאכול מצה שעיקרה היא מחמשת מיני
דגן .וע"כ צ"ל דע"י נתינת טעם איסור בהיתר נהפך כולו להיות איסור מדין
טכע"ק ,ומה"ט אם יש טעם חטה בעיסה יש לכל העיסה דין מצת ה' מיני דגן.
וכ"כ הרא"ש בסוף הל' חלה )סי' טו( .ועיי"ש שתמה על הרמב"ן שהביא
מהירושלמי שיוצא במצת אורז שיש בה טעם חטה מדין גרירה ,דהיינו שהחטה
גוררת את האורז .ומשמע דבלא דין גרירה אינו יוצא .הרי דסבר הרמב"ן דמדין
טכע"ק לא חשיב כאילו נהפך הכל להיות איסור .אבל הרא"ש דחה דאולי לא
הוצרכו לטעמא דגרירה אלא כדי שתוכל העיסה לבוא לידי חימוץ ,דאף אם העיסה
היא מה' מיני דגן מ"מ אינו יוצא בה ידי חובת מצה אא"כ העיסה יכולה לבוא לידי
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חימוץ בפועל ]דהא דאמרינן בפסחים )לה (.דאינו יוצא מצות מצה אלא בדבר הבא
לידי חימוץ אין זה רק סימן לקביעת המין דחמשת מיני דגן אלא דין הוא דצריך
שתוכל העיסה לבוא לידי חימוץ בפועל[ .אבל כדי שתיחשב כמצת ה' מיני דגן
ל"צ דין גרירה ,דמדין טכע"ק חשיבא כבר כמצת ה' מיני דגן.
הרי שנחלקו ר"ת ור"ח כהן נגד הרמב"ן אם מדין טכע"ק חשיב כאילו
נהפך ההיתר כולו להיות איסור .והנה כתב רש"י בפסחים )מד :ד"ה חייב( דמאי
דאמרינן בגמ' שם דילפינן ליה לטכע"ק מקרא דמשרת גבי נזיר ,שאם שרה
ענבים במים ויש בהם טעם יין חייב "לאו משום היתר מצטרף לאיסור הוא אלא
משום דאיתעביד ליה כוליה איסור" .ומשמע שגם רש"י הבין דטכע"ק פירושו
שהכל נעשה איסור .ואע"ג דסבר רש"י דטכע"ק לאו דאורייתא ,מ"מ בגדר
הדבר מודה הוא לר"ת ור"ח כהן ,כלומר דסבר רש"י שהחכמים הם שקבעו דע"י
נתינת טעם נהפך ההיתר כולו להיות איסור.

 
ונראה דלפ"ז יש ליישב שיטת רש"י בסוגיין .דלעולם סובר רש"י דמצד
דיני בב"ח לא היה נחשב בב"ח כאיסור מחמת עצמו )ודלא כדעת הרמב"ן והר"ן(.
אלא דמ"מ סובר רש"י שחתיכה הנאסרת מטיפת חלב יכולה לאסור שאר החתיכות
אף בלא רוטב ,ולא אמרינן דאין הנאסר יכול לאסור אלא במקום שהאיסור יכול
לילך שם .וה"ט משום דסבר רש"י דמדין טכע"ק נהפך ההיתר כולו להיות איסור,
וממילא יש גם לחלק ההיתר שבחתיכה דין חתיכת איסור ,וכגון אם טיפת דם נתנה
טעם בחתיכת בשר ,ואח"כ אותה חתיכת בשר נתנה טעם בשאר כל הקדירה ,חשיב
כאילו חתיכת דם נתנה טעם בקדירה .ובכה"ג לא שייך לומר אין הנאסר יכול
לאסור וכו' ,דכל דין אין הנאסר וכו' נאמר רק אם הבליעה בלבד יכולה לאסור,
דהואיל והבליעה אינה יוצאת בלא רוטב ,ממילא אף אם הנאסר יכול להתפשט
לחתיכה שאצלה בלא רוטב ,מ"מ אינה אוסרתה ,שהרי אין הנאסר אוסר אלא
הבליעה אוסרת .אבל אם נאמר דטכע"ק פירושו דההיתר נהפך להיות איסור ,א"כ
גם ההיתר יכול לאסור ,שהרי דינו כחתיכת איסור ולא רק כחתיכה שיש בה בליעת
איסור.
ואמנם מלשון רש"י )ד"ה אלא( מדוייק דס"ל דמאי דאפ"ל אסור היינו
מדין טכע"ק דכל האיסורין .שהרי כתב דלמ"ד אפ"ל אסור" ,משנאסרה החתיכה
שוב אין לה היתר בסחיטה ,ואשמועינן אף ההיתר שבה נעשה איסור להיות כאן
שיעור גדול לאסור אחרים הרבה" .הרי שהבין רש"י דלמ"ד אפ"ל אסור ההיתר
שבה נעשה איסור ,ומה"ט חתיכה נעשית נבילה.
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ולכאורה לדעת רש"י למ"ד אפ"ל אסור מסתבר שאף אם יפרדו החלב
והבשר זמ"ז לא יחזרו להיתרן הואיל וכבר נאסרו .וצ"ל דמש"כ בתחילה
שמשנאסרה החתיכה שוב אין לה היתר בסחיטה – ולא כתב חידוש יותר גדול
שאף אם יפרדו החלב והבשר זה מזה לגמרי מ"מ עדיין יהיו אסורין – לא כתב כן
אלא לסימן בעלמא דשייך לומר שההיתר נהפך כולו להיות איסור ,דאילו למ"ד
אפ"ל מותר הואיל ואם יסחט האיסור יחזור להיתרה ,ע"כ לא חשיב שנהפך ההיתר
להיות איסור ולא אמרינן חנ"נ.
ונראה דמה שלא פי' רש"י בפשטות כמו הרמב"ן והר"ן דמ"ד אפ"ל
אסור סבר דבב"ח הוי איסור מחמת עצמו היינו משום דרש"י סבר דמאי דבב"ח
דינו כאיסור מחמת עצמו אין זה דין מיוחד בבב"ח כמו שכתבו הרמב"ן והר"ן,
דבשר וחלב תרוייהו מותרין ולא נאסרו אלא בתערובת ,אלא דין כללי הוא דכל
שנבלע איסור בהיתר ונתן בו טעם נהפך ההיתר כולו להיות איסור .ודין זה שייך
אף בשאר איסורין ,ובב"ח הוא רק דוגמה לזה ,דבשר וחלב שניהם נחשבים כאיסור
זה לגבי זה ,ולכן כל שנתנו טעם זב"ז הרי שניהם נחשבים כחתיכה דאיסורא ולא
רק כאיסור בלוע .ולפ"ז ניחא מה שרש"י פירש עיקר דין אפ"ל אסור גבי שאר
איסורין ,שהרי זהו עיקר הדין ,ומיניה ילפינן לבב"ח – ודלא כמש"כ הר"ן שעיקר
3
דין אפ"ל אסור וחנ"נ הוא בבב"ח ,ובשאר איסורין גזרו חכמים אטו בב"ח.
ושוב העירוני שגם הרא"ה כתב בבדה"ב )ב"ד ש"א ,סוף ח (:דיותר ראוי
לומר חנ"נ בשאר איסורין מבבב"ח" ,דבשאר איסורין איכא אוסר ונאסר דהיינו
היתר ,מכיון שנבלע ההיתר מן האיסור ראוי לומר שכבר נאסר ואינו חוזר להיתרו,
ואפי' נפלט כל איסור שבו ,בשכבר נבלע האיסור בגופו ונעשה הכל כגוף א' ,אבל
בב"ח שהוא היתר בהיתר וצירופן הוא שאוסרן ,אפשר שאם נתפרש צירופן בכדי
 3ולכאורה היה נראה לומר לדעת רש"י דחנ"נ אף בבב"ח אינו אלא מדרבנן הואיל ולא עדיף
מדין טכע"ק וחנ"נ בשאר איסורין דלדעת רש"י אינן אלא מדרבנן .אך אין זה מוכרח ,דהא אף
רש"י מודה גבי בשר בחלב דטכע"ק דאורייתא )ולא פליג אתוס' אלא בשאר איסורין( ,וא"כ
יתכן אף לדידיה דדין חנ"נ בבב"ח יהיה מה"ת .עכ"פ זה ברור דלדעת רש"י חנ"נ אינו דין
מיוחד בבב"ח.
וצ"ע לדעת רש"י ,דאמאי אין קליפה אוסרת קליפה שאצלה וכמו שהק' התוס' ,הא לדעת רש"י
א"א ליישב כמש"כ הר"ן דחנ"נ בשאר איסורין נלמד מבב"ח ולכן בעינן דוקא דרך בישול כמו
בבב"ח ,דלפי רש"י איפכא מסתברא דחנ"נ בבב"ח אינו אלא דוגמה לחנ"נ בשאר איסורין.
וע"כ צ"ל כמש"כ התוס' בחולין )צו :ד"ה אפילו( בשם ר"א ממי"ץ דדין הוא דלא אמרינן חנ"נ
במקצת חתיכה אלא בכל החתיכה .ואולי הכוונה היא דאף אם ההיתר נהפך להיות איסור בשאר
איסורין היינו רק בחתיכה חשובה ,אבל במקצת חתיכה לא אמרינן שההיתר נהפך להיות איסור.
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שנשאר כל א' נקי כתחילתו שיהו מותרין" .והוסיף עוד הרא"ה שם דאולי מה"ט
לא הזכירו הא דאפ"ל מותר גבי שאר איסורין )בגמ' ק ,(.דהתם פשיטא דאפ"ל
אסור וחנ"נ .והן הן הדברים שאמרנו בביאור דעת רש"י ,דעיקר דין חנ"נ הוא
בשאר איסורין ,הואיל ומדין טכע"ק נהפך הכל להיות כגופו של איסור ,משא"כ
בבב"ח שהאיסור הוא רק בתערובת ,ממילא יש מקום לומר דאולי לא שייך דין
חנ"נ.
ומה שהתוס' לא רצו לפרש כמו רש"י ,אלא כתבו דאין שאר הקדירה
נאסרת בלא ניעור משום דאין הנאסר יכול לאסור יותר מן האיסור ,היינו מפני
שהתוס' סוברים דמדין טכע"ק לא נהפך ההיתר להיות איסור ,אלא יש רק בליעת
איסור בחתיכה ,ואותה בליעה אינה יכולה לצאת ולאסור שאר כל הקדירה בלא
רוטב .ואמנם הרשב"א שם הביא שיטה זו בשם הר"י בעל התוס' ולא בשם ר"ת.
ונראה שהר"י חולק על ר"ת בזה ,וסובר הר"י דלא נהפך ההיתר להיות איסור מדין
טכע"ק .וכן מוכח גם ממה שכתבו התוס' בחולין )קח :ד"ה אמאי( בשם הר"י
דתבלין הבלועים מדם שנפלו לקדירה מתבטלין בששים ,ואע"ג דהתבלין נותנין
טעם אפי' באלף הכל מותר ,דאין התבלין חמורין יותר מן האיסור הנבלע בהן.
הרי להדיא דסבר הר"י דמדין טכע"ק לא נהפך ההיתר כולו להיות איסור 'וכמו
4
שנתבאר.

 4ולדעת הר"י מאי דאמרינן חנ"נ וצריך ס' כנגד כל החתיכה כדי לבטל טעם האיסור שבה ע"כ
אין זה מדין טכע"ק והיתר נהפך להיות איסור אלא מטעם אחר הוא .וע"ע מש"כ בזה בשיעורי
הרב )עניני תערובות ,סי' עו אות ג'(.

 

 
 
איתא בגמ' חולין ק"ח ע"א :אמר רב כיון שנתן ]טיפת חלב שנפלה על
חתיכת בשר[ טעם בחתיכה ,חתיכה עצמה נעשית נבלה ואוסרת כל החתיכות
כולן מפני שהן מינה )דסבר רב כר' יהודה דמב"מ לא בטל( כו' ומאי קסבר אי
קסבר אפשר לסוחטו מותר חתיכה אמאי נעשית נבלה אלא קסבר אפשר לסוחטו
אסור כו'.
והנה משמע לכאורה מהגמ' שחנ"נ ואלס"א הם ב' דינים נפרדים ,אלא
שחנ"נ תלוי באלס"א ,דאפשר לומר חנ"נ רק א"ת שאלס"א .כך סובר הרמב"ן
ומסביר )השמטות ד"ה ונראה לי ,נדפס בסוף המסכת( דהמחלוקת באל"ס היא
דאם היה אפשר להפריד את החלב מהבשר לגמרי ,האם ישארו הבשר והחלב
באיסוריהם של בב"ח או לא .מ"ד אלס"א סובר שכן ישארו באיסוריהם ,דכבר
נאסרו בעצמותם ונעשה הבשר כבשר נבילה והחלב כחלב נבילה .ומ"ד אלס"מ
סובר שהבשר רק אסור משום חלב המעורב בו .וזהו הפי' בגמ' ,שאם סובר רב
שחנ"נ זאת אומרת שמחשיב את הבשר כאיסור בעצמותו .א"כ ע"כ סובר
שאלס"א ,דמהא דנשאר הבשר באיסורו אפי' אם תסיר ממנו כל החלב חזינן
שנאסר הבשר בעצמותו כבשר נבילה .וכ"כ הר"ן )מג :בדפי הרי"ף(.
והקשו הרמב"ן ור"ן על פי' עצמם דמהגמ' בדף ק"ח ע"ב משמע
שחתיכה שנאסרה ונעשית נבילה לא יאסור שאר חתיכות אלא א"כ ינער או
יכסה הקדירה .וקשה ,נהי דבלי ניעור וכיסוי אפשר שלא יצא החלב מחתיכה
לחתיכה ,אבל טעם חתיכת הבשר עצמה יצא ,שהרי בב' חתיכות הנוגעין בהדדי
יבלע טעם א' בשני גם בלי רוטב ,והרי החתיכה כבר נאסרה והויא כבשר נבילה.
ודוחים דאה"נ לא בעי נו"כ ,והגמ' רק הזכיר נו"כ למ"ד דלא סבר חנ"נ.
ועיי' היטב בדברי רבינו הגדול הגר"ח בספרו )הל' מאכ"א פ"ט ה"ט(,
שיוצא לכאורה שמבין דעת הרמב"ם כדעת הרמב"ן והר"ן .דאהא דמביא הרמב"ם
הל' דחנ"נ ,משיג הראב"ד וטוען דחנ"נ שייך רק לדעת ר"י דמב"מ לא בטיל .ומביא
ראיה ממה דבעי נו"כ ,וא"ת שחנ"נ למה בעי נו"כ ,והיינו כסברת הרמב"ן הנ"ל ,דאי
בעינן נו"כ ל"א חנ"נ.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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וכותב בזה הגר"ח ,שסובר הראב"ד שהגם שהבשר והחלב נאסרו
בעצמותם ,מ"מ זהו רק כשהם מעורבים זב"ז .אבל אם יתפרדו זמ"ז לגמרי,
יפקע מהם איסור בב"ח .וגם מ"ד אלס"א מודה לזה אלא שסובר שדבר שכבר
נאסר א"א להתירו ,ולא מאיסור בב"ח אלא מאיסור נפרד של אלס"א .לעומת זה
סובר הרמב"ם שהבשר נשאר אסור בעצמותו מאיסור בב"ח גם אם יצא ממנו כל
החלב .ונפק"מ לטכ"ע ,דטעם בשר יאסור מדין חלות איסור דטכ"ע 1רק אם
הבשר אסור מדין בב"ח ,וכדעת הרמב"ם .אבל בדינו של ר' יהודה דמב"מ לא
בטיל דהוי הפקעת ביטול בעלמא ,בזה שפיר שייך גם האיסור הנפרד של אלס"א
2
של הראב"ד.
וזהו מה שטוען הראב"ד על הרמב"ם ,שא"ת שחנ"נ שייך גם למאי
קיי"ל להלכה דמב"מ בטיל ,ואוסר מדין טכ"ע ,זאת אומרת שישארו הבשר
והחלב באיסור בב"ח אפי' אם יתפרדו זמ"ז לגמרי .א"כ למה בעינן נו"כ ,הלוא
גם בל"ז יצא טעם הבשר .אלא ע"כ שאין זה הפשט בחנ"נ ואלס"א כלל ,ולא
שייך דינים אלו אלא לדעת ר' יהודה דסובר דמב"מ לא בטיל ,ולכן מצריכים
החולקין על ר"י נו"כ כדי שילך החלב אם טעם הבשר ולכן שפיר אפשר לאסור
מדין טכ"ע ,דהבשר נשאר באיסור בב"ח כל זמן שהחלב עדיין עמו )אלא שלא
תצטרך לשער כנגד כל החתיכה ,דזהו דין של חנ"נ( .כך הסביר הגר"ח
במחלוקתם ,אבל לא כתב מה יענה הרמב"ם לקושית הראב"ד מנו"כ .ולכאורה
צ"ל שיאמר כרמב"ן ור"ן דאה"נ לא בעינן נו"כ ,ועיי' במגיד משנה שם בפ"ט
ה"י שמסתפק בזה בדעת ברמב"ם.
והנה כותב הגר"ח בתו"ד )באד"ה ונראה לומר( וז"ל :ודעת הראב"ד
]באיסור בב"ח[ היא דאינן אסורין אלא כל זמן שהן ביחד בשר וחלב ,אבל
כשנתפרדו זמ"ז חוזרין להיתרן ,ואע"ג דכשהן ביחד כ"א בפ"ע הוי עצם
האיסור ,מ"מ כשנתפרדו פקע מינייהו דין בשר בחלב וחוזרין להיתרן ,וכו',
ולפ"ז לפ"ד הראב"ד דבשר בחלב חוזר להיתרו ,א"כ הא דאפשר לסוחטו אסור
אין זה משום דנעשה נבילה והוי עצם האיסור ,דכיון דנתמעט בלוע החלב שבו
מנתינת טעם הרי ג"כ פקע מיני' שם בשר בחלב ,וכמבואר בסוגיא דחולין דף

 1כמו שיסד הגר"ח כמה פעמים בספרו ,עיין דבריו שם וגם במאכ"א פט"ו ה"א ,חו"מ פ"ו
ה"א ,מעה"ק פ"י הי"ב.
 2עיי"ש הסבר הגר"ח בזה.
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ק"ח דכל שאין בו בנו"ט לא הוי דרך בישול ,וא"כ הרי הוא שוה ממש לנתפרד
לגמרי הבשר מהחלב דצריכין להיות חוזרין להיתרן ,ובע"כ צ"ל דהא דאפשר
לסוחטו אסור הוא דין בפ"ע דהואיל וכבר נאסרה שוב אין אותה החתיכה
ניתרת ,וזהו הדין של אפשר לסוחטו שהוא אסור וכו' ,עכ"ל.
ויש לעיי' במה שכתב דהיכא דליכא כדי נ"ט אין לו דין בב"ח דדרך
בישול אסרה תורה :א' ,משנה מפורשת היא שם בדף ק"ח שאיסור בב"ח הוי רק
ע"י נ"ט ,ואי"צ לדייק מהא דאיתא בגמ' שדרך בישול אסרה תורה .וב' ,גדר
איסור בב"ח שנאסר חתיכת בשר ע"י טיפת חלב ע"כ הוא כדין מבשא"מ .וא"כ
הא כללא הוא בכל איסורין שטכ"ע הוי רק היכא דאיכא נ"ט ,וגם בלי גזה"כ
מיוחדת של דרך בישול אסרה תורה כבר נודע דבעינן כדי נ"ט בבב"ח כמו
בשאר איסורין .וג' ,כל מה שמוסיף ראייה דאלס"א הוא דין נפרד מהא דנתמעט
החלב שבו לכאורה מיותר ,דהרי כבר כתב שלפי הראב"ד דין בב"ח הוא רק כל
זמן שנוגעין הבשר וחלב זב"ז ,וא"כ ע"כ דין אלס"א – דהיינו שהחתיכה אסורה
לאחר שנסחט ממנו החלב – הוא דין בפנ"ע.
ונראה ,דהנה אפי' אם תימא שאלס"מ ,אינו ברור שעי"כ ניתרת חתיכה
הראשונה שנאסרה .האומנם שפרש"י בדף ק"ח ע"א )ד"ה אי קסבר( שכן ניתרת
אבל אי"ז מוסכם בראשונים .דעי' בתורת הבית )ב"ד ש"א ח' ע"א( שכתב
הרשב"א שאפי' א"ת דלא אמרינן חנ"נ או אלס"א בשאר איסורין אלא לגבי
בב"ח בלבד ,מ"מ אם יש חתיכה שנאסרה ע"י בליעת איסור משאר איסורין דלא
היה ס' בחתיכה כנגדה ,ונתנה בקדירה שיש ס' כנגד בליעת האיסור ,הגם
שהתבשיל שבקדירה לא יאסר ,מ"מ החתיכה שנאסרה אינה ניתרת .ובתשובה
)תשובות המיוחסות לרמב"ן סי' קנ"א( ביאר הרשב"א טעמו ,דאין הגעלה
באוכלין 3.וכן נפסק להל' בשו"ע )קו:א( כרשב"א.
ועיי' בב"י שם שביאר בדעת הרשב"א ,דאין ר"ל דחיישינן שישאר
בחתיכה שנאסרה כדי נ"ט ,דא"כ ליטעמיה קפילא .אלא ר"ל דאע"ג דמתחילה
אינה נאסרת אלא ע"י כדי נ"ט של איסור ,אבל לאחר שנאסרה נשאר באיסורו
כ"ז שנשאר בו אפי' פחות מכדי נ"ט מהאיסור ,דהיינו כ"ז שלא יצא כל האיסור
ממנו לגמרי .ובמציאות זה א"א ,דאין הגעלה באוכלין.

 3וכ"כ גם בחי' למס' חולין ,בסו"ד בסוגיא בדף ק"ח.
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א"כ היה מסתבר דהוא הדין והוא הטעם שגם בבב"ח ,למ"ד אפשר
לסוחטו מותר ,אפשר שחתיכה הראשונה שנאסרה ישאר באיסורה מחמת החלב
שנשאר בו הגם שנפחת מכדי נ"ט ,דודאי א"א ליסחט ממנו לגמרי דאין הגעלה
באוכלין .ומסברא זו הוא שבא הגר"ח לאפוקי .דביאר מתחילה שגם לפי
הראב"ד עצם הבשר ועצם החלב אסורים כשנוגעין זב"ז ,רק דכשנתפרדו זמ"ז
סובר שפקע מהם שם בב"ח .א"כ היה אפשר לומר שכ"ז שלא נתפרדו זמ"ז
לגמרי ,אע"ג שנתמעט מכדי נ"ט ,אכתי תחשב בב"ח וכמש"כ הרשב"א בשאר
איסורין דאכתי עומדין באיסורן אע"ג שנתמעט האיסור מכדי נ"ט 4.אבל א"כ
יצא דאלס"א הוי משום דין בב"ח ולא משום דין נפרד דאלס"א .לכן כותב
הגר"ח שאפי' אם בשאר איסורין אפשר לומר כן ,לגבי בב"ח א"א ,וזהו מגזה"כ
של דרך בישול אסרה תורה ,דכ"ז דליכא כדי נ"ט "פקע מיני' שם בשר בחלב".
ולכן סיים הגר"ח שפיר שע"כ אלס"א לפי הראב"ד הוי דין בפנ"ע.
ויש להעמיק בחילוק הזה בין בב"ח ושאר איסורין .דבש"א ,המאכל
של היתר נאסר משום טעם איסור שבו ,ומדין טכ"ע .לפו"ר ,אם שוב נתמעט
האיסור מכדי נ"ט היה מסתבר לומר שפקע דין טכ"ע ,וממילא יבטל האיסור.
וחידש הרשב"א שלא אמרינן כן .ונראה לבאר ,דכבר יסד הגר"ח )הל' תרומות
פי"ג ה"ט( דששים הוי דין ביטול ולא רק העדר טעם בעלמא .והיינו ש"טעם"-
וממילא טכ"ע -בעצם שייך אפי' היכא שיש ס' כנגדו ,אלא שההלכה היא שס'
מבטל את הטעם ומתירו.
וא"כ ,י"ל שסובר הרשב"א שהמבטל של ס' מהני רק בשעה שנופל
הטיפה לחתיכה .אבל אם נפל בו כדי נ"ט ושוב נתמעט ,נהי שבפועל ליכא ס'
כנגדו אבל מכ"מ אכתי יאסר הטעם מדין טכ"ע .דאע"ג שס' איכא אבל מכ"מ
המבטל של ס' ליכא 5.ואה"נ אם היה יוצא המשהו של איסור מההיתר לגמרי
עי"ז ע"כ יותר חתיכת ההיתר ,אלא שחוששין שלא יצא לגמרי ,ולגבי זה א"א
לבדוק ע"י טעימת קפילא .וטוען הגר"ח שלגבי בב"ח אאל"כ ,דאם יתמעט
 4ובאמת זהו ציורו של הרמב"ם ,חתיכת בשר שנאסר ע"י נ"ט של חלב ,ואח"כ כשנבשל
חתיכת בשר זו אם שאר חתיכות ,נתערב אותו טיפת חלב בכל התערובת .ואותה טיפה אינו
מספיק לאסור כל החתיכות ,אלא שטעם חתיכת בשר שנאסרה ,שהוא עכשיו כבשר נבילה
משום שהוא בו"ח ,אוסר כל שאר החתיכות משום טכ"ע.
 5ואפשר שזוהי עומק הכוונה במה שמטין בשם הגרי"ד ,ד"אין ביטול אלא מתחילת
התערובת".
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החלב מכדי נ"ט ע"כ אין בזה איסור בב"ח ,דדרך בישול אסרה תורה פי'
שנחשב בב"ח רק אם יש כדי נ"ט זו בזו.
אם כנים הדברים ,לכאורה מקורו של הגר"ח בדברי הרא"ש בהל' כלאים
)נדפסו בפ"ט דמס' נדה ,סי' ה'( לחלק בין כלאים ובב"ח ,דבכלאים אמרינן שע"י
חוט אחד נחשב כל הבגד כלאים ולא דיינין ליה מדין ביטול ברוב" ,דלא שייך
בב"ר אלא איסור שנתערב בהיתר אבל היתר שנתערב בהיתר וע"י תערובת זה
נאסר לא שייך ביה ביטול דאין כאן אלא חתיכה אחת של איסור" .והקשה דגם
בבב"ח הול"ל כן ,ולמה מתבטל בס' כשאר תערובת לב"ל .ותי' דשאני התם,
"דדרך בישול אסרה תורה ולא מיקרי בשר בחלב בלא נתינת טעם" .והם הם
הדברים ,דאפי' את"ל שלא שייך דיני ביטול דכל התורה כולה ,מכ"מ לא הוי חפצא
דבב"ח אא"כ יש בו כדי נ"ט זב"ז.

 
בהגהות שע"ד ,מובא בש"ך יו"ד קה:יז ,כתב וז"ל :ודאי בב"ח כ"ז
שהוא מעורב מיקרי שרשו וגופו של איסור ואפילו הבשר בלא החלב ,כמו כלאי
בגדים בזמן שחוט פשתן מעורב בטלית צמר אסור להתכסות בכל הטלית אפילו
באותו צד שאין חוט פשתן בו ,ואם נחתך הטלית אותו צד שאין בו פשתן מותר
אותו צד ,הכי נמי קים להו לרבנן שאין שום טעם הולך מחתיכה זו )בלי נו"כ(
רק טעם דבשר לחוד ולא שום חלב אא"כ ע"י רוטב כו' עכ"ל .הרי דעתו מפורש
שהגם דקיי"ל שאלס"א בבב"ח ,אם אפשר להפריד החלב מהבשר לגמרי שוב
ניתרו שניהם ,ולכן בעי נו"כ ,דאל"ה רק ייזיל טעם הבשר בלבד ולא יאסור
משום בב"ח .וכן עולה להדיא מהגהות או"ה ,מובא בב"ח צח:ד ,עיי"ש היטב.
ויש לדון בדעתם לאור מה שכתבנו לעיל .דע"כ אינם מבינים אלס"א
כרמב"ן דאפי' אם יציור שיתפרד החלב מהבשר לגמרי ישארו באיסורם,
דאדרבה ,הרי כותבים להדיא שאם יתפרדו זמ"ז לגמרי יפקע איסורם .וגם אינם
יכולים לומר כראב"ד ,דא"כ לא שייך אלס"א אליבא דהלכתא כלל לפי מה
דקיי"ל כרבנן דר"י ,דמב"מ בטיל.
והנראה בזה ,דעיי' בספר האגודה למס' נדה )סי' לו( ,שמשמע לכאורה
שחולק על הרא"ש דז"ל:
בגד שאבד בו כלאים וכו' פר"י הא דאינו בטל ברוב וכו' וי"ל משום
דלא שייך ביטול ברוב אלא כשאיסור מעורב בהיתר אבל כלאים ששניהם היתר
ונאסרים ע"י תערובת כך איסור מועט כמו המרובה .ולא תיקשי מבשר בחלב
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דהתם נמי לא מבטלינן דבר שהוא בעין אלא דבר שאינו בעין אבל הכא
החוט הוא קיים ועל כן אין לבטלו וכו' עכ"ל .הרי הקשה כמו הרא"ש מבב"ח
אך לא תי' כוותיה דרק דרך בישול אסרה תורה .ומשמע שסובר שבעצם אין
חילוק בין בב"ח וש"א ,ולגבי בב"ח "מבטלינן" ליה בס' כמו שאר תערובת
לב"ל ,ורק בכלאים אין בו דין ביטול על החוט כיון שהוא בעין.
וא"כ נראה שסוברים ההגהות שע"ד והאו"ה כאגודה ,וכפירוש שדחה
הגר"ח .דהיינו ,אלס"א פי' שהגם שאפשר ליסחט הבשר מרוב חלב הבלוע בו,
אכתי ישאר בו משהו של חלב ,וכיון שכן לא יפקע ממנו שם בב"ח .וכמו שחזינן
בש"א ,דאם נאסר חתיכה ע"י נ"ט ישאר באיסורו אפי' אם נתמעט אח"כ האיסור
מכדי נ"ט ,כ"ז שלא יצא ממנו לגמרי .וגם בבב"ח הדין כן ,דהא דליכא איסור
בב"ח היכא דנתמעט מכדי נ"ט הוא רק משום שדין ביטול נגע ביה ,וכדעת
האגודה .ועל כן הדין חלוק ,דאם לא ינער או יכסה ,טעם הבשר שיצא חוזר
להיתרו ,דאין עמו אפי' משהו של חלב .אבל אם כן ינער או יכסה ויצא מעט
מהחלב אם הבשר ישאר הטעם בבשר באיסורו של בב"ח ,והוי כטעם בשר
נבילה ושפיר שייך שיחול מדין טכ"ע.
ולכאורה יש לדייק גם מתוס' בע"ז דף ע"ד ע"א שסוברים הם כשיטת
האגודה .דשם בד"ה אי נמי ,כתבו להוכיח דאיסור הנאה אינו אוסר במשהו אם
אינו דבר שבמנין ,וז"ל :הכא הוי ודאי למעוטי איסורי הנאה דלא הוי במשהו
אלא בטל כיון דלא הוי דבר שבמנין כדפי' וכו' עכ"ל .וכוונתם למש"כ לעיל
בד"ה ד"ה אלו אסורין ,דטיפת חלב אינו אוסרת בשר באיסור בב"ח במשהו –
אף שבב"ח אסור בהנאה – אלא בנ"ט.
א"כ מוכרח שסוברים כאגודה .דאם היו סוברים כרא"ש ,מה דטיפת חלב
שנפל בבשר אינו אוסרתו אלא בנ"ט לא שייכא כלל לדיני ביטול בעלמא שיש
להוכיח ממנו שבב"ח וממילא שאר איסורי הנאה אינם אוסרים במשהו ,דשאני
התם דגזה"כ היא שלבב"ח בעי נ"ט משום דדרך בישול אסרה תורה .אע"כ סוברים
כאגודה ,דהא דטיפת חלב אינה אוסרת הוא מדין ביטול ,על כן שפיר הוכיחו ממה
דחזינן שבב"ח אינו נעשה אלא בכדי נ"ט שבפחות מכאן בטל החלב ,אע"ג דבב"ח
6
הוי מאיסורי הנאה ,א"כ הוא הדין נמי ששאר אס"ה אינם אוסרים במשהו.
 6אגב ,יש עוד חידוש בדבריהם .דכאן דנין בתערובת יב"י ,דבזה שייך דבר שבמנין .א"כ הדיון
היא האם חתיכה א' שאסורה בהנאה תיבטל ברוב חתיכות .אכן לעיל לגבי בב"ח ,אפ' א"ת
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ובאמת כן משמע גם מדבריהם בד"ה אלו אוסרין גופם .דרש"י שם
מביא דעת רבותיו ,שחתיכת בשר נאסרת ע"י טיפת חלב אפי' היכא דלית בו כדי
נ"ט 7.והקשו עליהם תוס' וז"ל :הא אסקינן כל איסורין שבתורה בנ"ט .ואפילו
רב ושמואל דאמרי מב"מ במשהו ,בשלא במינו מודו .ועוד ,דבכולה שמעתא
דטיפת חלב דכל הבשר מיירי בהדיא דבשר בחלב בנ"ט עכ"ל .והנה לפי הרא"ש
לא שייכא הא דבב"ח בעי נ"ט למאי ד"כל איסורין שבתורה בנ"ט" ,דהתם הוי
מדיני ביטול ,דבפחות מכדי נ"ט יתבטל האיסור ,ובב"ח הוי מגזה"כ דדרך
בישול אסרה תורה .אלא מדברי תוס' מדוייק כאגודה ,שמה שטיפת חלב אינו
אוסרת אפ' בפחות מכדי נ"ט הוא משום דבטל ככל איסורין שבתורה שבטלים
היכא דאין נותנין טעם .ועוד מדוייק כן מהמשך דבריהם ,דמביאים מהגמ' חולין
דף ק"ח רק שכל המשמעות של הסוגיא היא דבעי נ"ט לאסור ,ולא כותבים
שמוכרח להיות כן מגזה"כ דדרך בישול אסרה תורה.
נמצא א"כ שהגם שהגר"ח הניח כדבר פשוט כרא"ש ,גם בדעת
הרמב"ם וגם בדעת הראב"ד ,ודאי שלא כל הראשונים מסכימים לזה .והאגודה
8
אינו דעת יחיד בזה ,דההגהות שע"ד ,וההגות או"ה ותוס' בע"ז סוברים כוותיה.

שמתייחסים לו בדיני ביטול דכל האיסורין ,הוי כביטול דתערובת לב"ל ,וכמבואר מדבריהם
דתלוי בנ"ט .והיה ניתן להיאמר לכאורה שאפ' אם איסורי הנאה לא הוי איסורי משהו לגבי
תערובת לב"ל ,מכ"מ תהיו איסורי משהו בתערובת יב"י .וע"כ סוברים תוס' שאין לחלק.
ובאמת מבואר כן בהמשך דבריהם וז"ל :וכו' מ"מ אמת הוא דאיכא איסורא דהוי במשהו כגון
חמץ בפסח שאסור בהנאה והוי במשהו אפי' בלא חשיבות דבר שבמנין דהא אפי' תערובת
דחמץ בעלמא הוי במשהו וכו' עכ"ל .הרי הוכיחו שממה שתערובת חמץ דלב"ל הוי במשהו,
הה"נ בדיונם ,בתערובת יב"י.
 7בתשובה )סי' שפב( מביא רש"י את זה מרבינו יצחק הלוי ,וכותב שסובר הוא שכל הסוגיא
בחולין דף ק"ח הוא לא אליבא דהלכתא ,ונדחה בפני המש' בע"ז שם ,דמשמע לדעתו שבב"ח
נאסר במשהו.
 8ולכאורה מוכרח כן גם בדעת הרשב"א שפסק חנ"נ ואלס"א אבל רק אם ינער או יכסה
הקדירה ,ואכמ"ל בשיטתו.

 

 
 
איתא בע"ז )סו" ,(:האי בת תיהא עכו"ם בדישראל שפיר דמי .ישראל
בדעכו"ם אביי אמר אסור רבא אמר מותר .אביי אמר אסור ריחא מילתא היא
רבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא" .וכמו שכתב הגמ' להלן ,המקור הראשון
לדבריהם נמצא במשנ' בתרומות )י:ג( ,וז"ל" ,הרודה פת חמה ונתנה ע"פ חבית
של יין תרומה רבי מאיר אוסר ורבי יהודה מתיר רבי יוסי מתיר בשל חטים
ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות" .לכן אביי סבר כר"מ ורבא
כדעת ר"י .והרי ,מסתבר שסוגיה הנ"ל מתייחסת למש"כ בפ' כיצד צולין
)פסחים עו" ,(:אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבילה כחוש אסור.
מאי טעמא? מפטמי מהדדי .ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם
בשר נבילה שמן מותר .מאי טעמא? ריחא בעלמא הוא ,וריחא לאו מילתא
היא" .דהיינו ,י"ל דרב סבר כדברי ר"מ ואביי ,ולוי סברי כדברי ר"י ורבא.
בגדול ,פסק הרמב"ם כדברי אלו שסוברים ריחא לאו מילתא היא .וכ"כ
הרמב"ם בפט"ו מהל' מאכ"א הי"ד והל"ג .וכן ,ע"ע להלן מש"כ הרמב"ם בהל'
תרומות )טו:יד( .אולם ,לפי הרמב"ם קי"ל דריחא לאו מילתא רק בדיעבד ,אבל
לכתחילה לא התיר הרמב"ם לערבב שום מאכל עם ריח של איסור .וכן להלכה
פסקו השו"ע והרמ"א )יו"ד קח:א( שריח של איסור הוה מותר רק בדיעבד.
ונראה דבראשונים מצינו שרק לדעת רש"י )פסחים עו :ד"ה 'אמר'( בשם
הגאונים )נראה דכוונתו לדברי הבה"ג( ריחא לאו מילתא אף לכתחילה .וז"ל
רש"י" ,הילכתא כוותיה דלוי דהא איפליגו בה אביי ורבא גבי בת תיהא וכו'
ואביי ורבא הילכתא כרבא" .ובכן ,לא מצינו שהגביל רש"י את דינו של לוי
בלשון 'בדיעבד' .ועיין מש"כ הטור )קח:א( לפרש בדבריו.
לעומת כ"ז ,העידו התוס' )פסחים עו :ד"ה 'אסרה'( ,ש"פוסק ר"ת כרב
ורבא" .ונראה דבעוד מקום בתוס' )ע"ז סו :ד"ה 'אביי'( מצינו שפסק ר"ת כרבא
בבת תיהא משום דאע"ג ד"חשבינן ליה כשותה אבל אין לומר דחשבינן נהנה
וכו' לפי שהריח נכנס בפניו ומזיקו" .אולם ,בפלוגתא דרב ולוי ,סבר ר"ת כרב
משום שיש להנות מריח האיסור ממש .וע"ע מש"כ התוס' בע"ז )סו :ד"ה 'רבא'(
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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דלא נראה דברי רש"י הנ"ל משתי סיבות  :משום דהסוגיא בפסחים על אתר,
"קאמר דעובדא הוה בההוא ביניתא דאיטווא בהדי בישרא ואסריה רבא מפרזקא
למיכליה בכותחא";  וגם יש לחלק בין פלוגתא דרב ולוי ובין פלוגתא דאביי
ורבא" ,דאי פליגי אביי ורבא בפלוגתא דרב ולוי א"כ ה"ל לאיתויי פלוגתייהו
התם" .לכן ,נראה לר"ת לפסוק כרב בפסחים וכרבא בע"ז .עוד מצי אמר דאף
לוי דאמר ריח לאו מילתא היא סבר כאביי ,דשאני בת תיהא משום "שהוא נהנה
ומריח מן האיסור היין עצמו" .הלכך ,י"ל שאכילה זאת כאילו שותה מן היין
עצמו .אולם ,בסוגיא בפסחים אינו כן משום שריח האיסור "נכנס בתוך ההיתר
והוא אוכל את ההיתר ובהא אפילו אביי מודה דריחא לאו מילתא היא" .ועוד
כתבו התוס' דגם מצי אמר שרבא סבר כרב דשאני בת תיהא "שהריח מזיק לו
לפי שנכנס בגופו ולכך אמר דריחא לאו מילתא היא" .וע"ע מש"כ התוס' בע"ז
לעיל )יב :ד"ה 'אלא'( .ועיין מש"כ הרא"ש דנראה שהסכים הרא"ש בע"ז )ה:ח(
לדברי ר"ת ,וכן העיד בנו הבעל הטורים )יו"ד קח:א( ,ודו"ק.

 
נחזור לשיטת הרמב"ם .בפלוגתא דר"מ ור"י הנ"ל ,הרי פסק הרמב"ם
לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא כשיטה השלישית – רבי יוסי .וז"ל )תרומות
טו:יג(" ,הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין תרומה .אם היתה פת חטים
ה"ז מותרת .ושל שעורים אסורים מפני ששואבות" .ובפה"מ על אתר ,ביאר
הרמב"ם שאם הניח ככר חם ע"פ חבית "הרי הוא מזיע ומתלחלח מחמת היין"
ובסוף "מושכות" בטעם היין )ועיי' מש"כ בפה"מ במכשירין ג:ג( .וכ"כ הלח"מ
)מאכ"א ט:כג(" ,וי"ל דרבינו אינו מפרש כן אלא דרבי יוסי מצי סבר ריחא לאו
מילתא וטעמא דשעורים הוי משום דשואבות הרבה והוי טפי מריחא" ,ע"ש.
אולם ,איתא בגמ' בפסחים להלן בעמ' הנ"ל" ,תני רב כהנא בריה
דרב חיננא סבא פת שאפאה עם הצלי בתנור אסור לאכלה בכותחא .ההיא
ביניתא דאיטווא בהדי בישרא אסרה רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא" .כנראה
רב כהנא ורבא מפרזיקיא סברו כר"מ ואביי דריחא מילתא היא .והרי ,כמו
שציין הטור )יו"ד ס' צ"ה( ,פסק הרמב"ם כדבריהם .וז"ל במאכ"א )ט:כג(" ,פת
שאפאה עם הצלי ודגים שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בחלב" .ויש להקשות
משום דכבר מצינו שפסק הרמב"ם )בהל' מאכ"א טו:לג ,יג:יד ובהל' תרומות
טו:יד( כדברי האומרים ריח לאו מילתא ,וצ"ב.
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נראה לתרץ עקב הרמב"ם כדברי הרי"ף בפ' גיד הנשה )ס' תתכ"ג(.
וכן ,לדעת הרי"ף אין סתירה כלל בין פסקי רב כהנא ורבא מפרזיקיא ושיטת ר"י
ולוי )שאומרים ריחא לאו מילתא( משום דאף ר"י ולוי לא איכפת להו ריח אלא
בדיעבד .ועוד ,הא לוי 'שצלאו' קאמר – בלשון עבר .ובכן ,יש לחלק בעובדה
של רב כהנא ,שב' הדגים מותרים לגמרי בלחוד בלא כותחא ,והויא ליה דבר
שיש לו מתירין ,וכל דשיל"מ אפילו באלף לא בטל כמש"כ בביצה )ג (:ובשו"ע
)יו"ד קב:א( .אזי ,י"ל דגם לדברי האומרים ריחא לאו מילתא מ"מ הסכימו
שבדשיל"מ אין להתיר .וע"ע מש"כ האבי עזרי במאכ"א )ט:כג(.

 
עיי' בס' אבן האזל )מאכ"א טו:לג( שטען דלפי דברי האומרים ריחא
לאו מילתא היא ,י"ל "דריח אינו נכנס במקום אכילה וליכא אכילה במעיו אלא
אברי הנשימה נהנין מזה" .ועוד כתב ,לפרש שיטת הרמב"ם ,דהיינו כשצלה
שחוטה עם נבלה ,הרי זה עדיין אסור לכתחילה כיון שאדם אוכל הבשר שיש בו
ריחא של נבלה "דלא יהא ריח הנבלה אלא כשאר דברים מן הנבלה שאינם בני
אכילה דפטור עליהם ,ומ"מ אסור" .ה"נ ריח הנבלה ג"כ אסור .לכן ,כשריחא
לאו מילתא היא" ,לא הוי כמו אכילה ומ"מ אם אוכלה הוי כמו שאוכל כל מה
דלאו בר אכילה מן הנבלה דפטור אבל אסור" .וכן מצינו במעשה רקח )מאכ"א
טו:לג( ,שרק דברים "כשהוא בדרך אכילה" כפת שאפאה עם דגים או דגים עם
בשר "שכמעט נרגש טעם הריח אסור" .ויש להוכיח דבריהם ממש"כ בברכות
)מג" ,(:מנין שמברכין על הריח? שנאמר כל הנשמה תהלל וגו' איזהו דבר
שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו הוי אומר זה הריח".
אולם ,יש להקשות על דברי האבה"א מפני שלכאורה אינו מוכח
שהרמב"ם סבר ששאר דברים מן הנבלה פטור עליהם בדיעבד .מחד גיסא ,כתב
הרמב"ם במאכ"א )ד:יח( שמי שאוכל "מן העור ומן העצמות ומן הגידים" של
נבלה ,טריפה או מבהמה וחיה הטמאים ,אע"ג שבשרם אסור לאכול ,מי שאוכל
משאר הדברים אלו פטור "מפני שאלו אינן ראויין לאכילה ואין מצטרפין עם
הבשר לכזית" .וכ"ז מסייע דברי האבה"א .אבל פסק הרמב"ם בהל' שאר
אבוה"ט )א:ז(" ,ואלו דברים שאין מטמאין מן הנבילות .העצמות והקרניים
והטלפים וכו'" .מצד שני ,נראה שלפי הרמב"ם אין לדון העצמות והקרנים
וכיו"ב כבשר הנבלה .ואזי ,צ"ב.
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יש להביא כמה תירוצים  :פירש הגה"ר חיים עוזר גראדזענסקי
)שו"ת אחיעזר ג:לג( על דברי הרמב"ם במאכ"א הנ"ל ,שכוונתו להתיר עצמות
נבלה רק בדיעבד "היינו בעצמות הרכין או שיש בהם מוח )וכן עיי' מש"כ בהל'
שאר אבוה"ט א:ו( ,אבל בעצמות הקשים והיבשים בודאי גם איסורא ליכא".
לכן ,נפלה הסתירה מפני שבשני מקומות אלו ,סבר הרמב"ם שעקבי שעצמות
יבשים של נבלה )פרט לעצמות רכים( מותרים לאוכלם  .י"ל שמן התורה
עצמות נבלה מותרות ולפיכך העצמות אינן מטמאות כבשר נבלה .אולם ,לפי
הרמב"ם ,מדרבנן החמירו חז"ל על עצמות נבלה .ועיי' מש"כ גדולי התורה
בדור האחרון באג"מ )יו"ד ב:לב( ובשו"ת משנת רבי אהרן )א:יז( שמעדיפים
הפירוש הזה .וע"ע מש"כ בכלי חמדה עה"ת )פ' וישלח ב'( ,בשעה"מ )מאכ"א
ח:ו( ,ובמנ"ח )רפא:ז( .ובכן ,התירוץ הב' מסתבר כפי מש"כ בחידושי השפת
אמת בפסחים )עו ,(:שאפילו לרב ואביי ריח אינו נכנס לגדר טעם כעיקר אלא
מדרבנן )ובלשון השפ"א הוה 'גזרה' מדרבנן ,וע"ש( .וע"ע בחידושי החת"ס
)פסחים עו (:שגם כן סבר שריח אינו אסור לכתחילה אלא רק מדרבנן .ולפ"ז,
יפה מש"כ האבה"א שריח כשאר דברים מן הנבלה ש"אינן ראויין לאכילה".

 
עיי' בשעה"מ )מאכ"א יא:ג( שמדקדק בלשון הרי"ף הנ"ל )זוהי גם
כוונת הרמב"ם( בעובדה של רב כהנא ב"פת שאפאה עם הצלי בתנור אסור
לאכלה בכותחא" ,דיש להחמיר בכה"ג משום דהוה דשיל"מ .וא"כ ,העיד
השעה"מ ,יש לדון לפי הרי"ף בכל מקום שיש איסור תערובות במשהו
כדשיל"מ וכיו"ב – ואפילו באלף לא בטל – הריח נחשב כמשהו ואזי אוסר את
כל המאכל .וגם לפי האבה"א הנ"ל ,אע"פ "דריח אינו נכנס במקום אכילה וכו'
אלא אברי הנשימה" ,י"ל דמשהו של ריח נכנס לטעם המאכל אע"פ שאי אפשר
לשער הטעם כלל.
ובע"כ ,יש להקשות על הרי"ף כפי מש"כ בע"ז )עג .(:וז"ל הגמ'" ,כל
איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנ"ט חוץ מטבל ויין נסך" .וכ"כ
הרמב"ם במאכ"א )טו:ו( .וכפי שאפשר להניח ממש"כ על רי"ף ,ריח של יין נסך
ג"כ אסור במשהו כדשיל"מ .וא"כ איך יכול הרי"ף לפסוק כרבא בבת תיהא
דעכו"ם )וזה בבירור עובדה של יי"נ( הוה מותר? ויש לתרץ בב' אופנים ]ויש
להעיר דכ"ז לא כהסבר של המהרי"ל בתשובתו )ס' קפ"ו([ .א' ,לדעת רבי
יהונתן אייבשיטץ )בס' 'כרתי ופלתי' קח:ו( ,י"ל שבכ"מ שריחא מילתא היא,
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נמצא שיש רק איסור דרבנן .ולכן ,משום שבבת תיהא כשהריח מזיק את היין,
יש מקום להקל .וז"ל הרבי יהונתן" ,בת תיהא מותר דמזיק ליה ,ואי מן התורה
אסורה וכי בשביל דמזיק ליה יעבור דבר תורה ,הא אכ"פ טועם ריח יי"נ,
משא"כ אי אמרינן דרבנן במקום דמזיק ליה לא אמרו כלום" ,ע"ש .ב' ,עיי' בס'
'קהלת יעקב' )פסחים ס' נ"ב( שהביא דברי המחבר )יו"ד קח:ה(" ,מותר לשאוף
בפיו ריח יי"נ דרך נקב שבחבית לידע אם הוא טוב" .כתוצאה מכך ,כתב הקהלת
יעקב אליבא דבת תיהא שאפילו ביי"נ שנתערב בחביות אחרים ,יוכל לברר כי
זה "אינו מרויח מאומה מן האיסור" אלא לברר האיסור לתועלת .ולפיכך ,ניחא
שיטת הרי"ף שמשהו של ריח אסור אפילו בדיעבד ואין סתירה ממש"כ בבת
תיהא.

 
השו"ע בהל' פסח )או"ח תסא:ה( העלה" ,אם אפו חמץ עם מצה ,לא
נאסרה אא"כ נגעה בחמץ ונוטל ממקום שנגעה כדי נטילת מקום ,והשאר
מותר" .וע"ע מש"כ הרמ"א באו"ח ריש ס' רמ"ז )וגם ביו"ד קח:א( .אמנם,
המקור לדברי המחבר נמצא במש"כ המרדכי בשם רבינו תם .וז"ל המרדכי
)פסחים ס' תק"ע(" ,השיב ר"ת לבני מינטפט על חמץ ומצה שנאפו יחד בתנור
אחד והשיב כמה ריחות מצינו בתלמוד :ריח נבילה ,ריח כמון של תרומה ,וריח
יין בפת .אבל ריח פת איסור בפת היתר לא מצינו וכמה פעמים שאנו אופין חלה
עם הפת בפחות מכ"ד ואין מקפידין בכך" .כנראה ,אזל ר"ת לשיטתו כפי מש"כ
הנ"ל כי באמת פסק ר"ת שריחא מילתא היא אבל סבר כן רק בריחות שנמצאו
בפירוש בש"ס.
ברם ,כשכבר פירש בדעת הרי"ף שריחא לאו מילתא חוץ מדשיל"מ
וכיו"ב ,י"ל שריח חמץ שנכנס למצה כשאפו ביחד בתנור אחד אסור בכל פסח
משום דהוה דשיל"מ כמש"כ בכמה מקומות בש"ס ובפירוש בהל' מאכ"א
)טו:ט( ,ועי' מש"כ בנושאי כלים שם .וצ"ב על דברי המחבר )וגם על הרמ"א(
דסותר את דבריו כשפסק כהרמב"ם והרי"ף בדין ריח ופסק כר"ת בהל' פסח.
וי"ל ,שלפי השו"ע השווה הרי"ף את בת תיהא וריח של חמץ כנ"ל ודן לקולא
בשניהם ,וצ"ע.

 
ביו"ד )צב:ח( הביא השו"ע את דברי הרא"ש )כ:כו( וז"ל" ,מחבת של
חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר ,הזיעה עולה ונבלע בקדירה,
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ואוסרתה" .ולסייע לדבריו ,הביא הרא"ש את דברי המשנ' במכשירין )ב:ב(,
"מרחץ טמאה זיעתה טמאה וטהורה בכי יותן הבריכה שבבית הבית מזיע
מחמתה אם טמאה זיעת כל הבית שמחמת הבריכה טמאה" .ועי' בחידושי
הגרע"א )סו ,(:שכותב שהתייחס תשובת הרא"ש בענין מחבת של חלב לנושא
של ריחא מילתא היא .דהא ,במחבת של חלב תחת קדירת בשר" ,הכח היוצא
ממנו חשוב כמשקה עצמו" .וכמ"ז ,ברודה פת חמה דבחבית פתוחה אסור
משום "דריח חזק כי האי מילתא הוא" .ועוד י"ל שמחבת של חלב כשריחו
מתועב מאד ,ראוי ללכת אחר הרא"ש שסבר כר"ת שאסור אפילו בדיעבד .וע"ע
מש"כ בשו"ת הר צבי )יו"ד ס' פ"ד(.
ומאידך גיסא ,עיי' מש"כ הרמב"ם )טומ"א ז:ד( שנחיל דבש הזיפים
ודבש הצפחת וכיו"ב ,אפילו היה מערה מצונן ,קרוי חיבור מפני "שיש להן ריר
והרי הן נמשכין כדבק" .והביא הפ"ת )יו"ד צב:ו( את הפמ"ג בהנהגת הוראות
)או"ה ב:לד( שציין מדברי הרמב"ם הנ"ל ש"מבואר דדוקא זיעת משקין כמוהו
אבל אוכלין כמו חלב המהותך אין זיעתו כמוהו" .אולם ,לפי כל מש"כ לעיל,
יש לדון אם החשיב הרמב"ם את זיעת החלב כרודה פת חמה שאסור כרבי יוסי
או כשאר דוגמאות של ריח במאכ"א שהתיר הרמב"ם כדעת רבא ולוי .ויש לעיין
בדבריו לגבי רודה פת חמה בפה"מ הנ"ל ד"הרי הוא מזיע ומתלחלח מחמת
היין" .ומסתמא ,יש לדקדק מדבריו ש'מזיע' הוא לשון לתאר ריח שהעיב כזיעה
עבה מאד וכל ריח כזה נחשב כזיעה ,ולפיכך יש להחמיר בזה גם להרמב"ם.
ודו"ק.

 
**





 
איתא בע"ז ס"ז ע"א-ע"ב" ,אמר רבי יוחנן ,כל שטעמו וממשו אסור
ולוקין עליו וזהו כזית בכדי אכילת פרס ,טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין
עליו" .ובחולין צ"ח ע"ב איתא" ,רבא אמר לא נצרכא אלא לטעם כעיקר
דבקדשים אסור ,קא משמע לן דהכא שרי" ,וכתב רש"י שם )ד"ה לטעם כעיקר(,
"ורבא לית ליה טעם כעיקר בחולין כדמפרש ואזיל מדאורייתא ברובא בטיל,
אלא מדרבנן ,והכי נמי שמעינן ליה לר' יוחנן במסכת ע"ז )דף סז (.כל שטעמו
ולא ממשו אין לוקין עליו" .הרי דסובר רש"י דרבא ור' יוחנן ס"ל טעכ"ק
מדרבנן ,ואע"ג דבנזיר ל"ז ע"א-ע"ב נחלקו ר"ע וחכמים במקור דין טכע"ק ,אם
הוא מקרא ד"משרת ענבים לא תשתה" הנאמר גבי נזיר או מקרא ד"כל דבר אשר
יבא באש" הנאמר גבי גיעולי מדין ,כתב רש"י דהני אמוראים ס"ל דקראי אינן
אלא אסמכתא בעלמא .אכן ,כתבו התוס' בע"ז שם )ד"ה א"ר יוחנן( דשיטת ר"ת
אינו כן ,אלא דדינא דטכע"ק לעולם הוי דינא דאורייתא לכו"ע.
וכתב הרמב"ם בפט"ו מהל' מאכלות אסורות ה"א-ג'" ,דבר אסור
שנתערב בדבר מותר מין בשאינו מינו בנותן טעם ,ומין במינו שאי אפשר לעמוד
על טעמו יבטל ברוב .כיצד ,חלב הכליות שנפל לתוך הגריסין ונמוח הכל
טועמין את הגריסין אם לא נמצא בהן טעם חלב הרי אלו מותרין ,ואם נמצא בהן
טעם חלב והיה בהן ממשו הרי אלו אסורין מן התורה ,נמצא בהן טעמו ולא היה
בהן ממשו הרי אלו אסורין מדברי סופרים .כיצד הוא ממשו ,כגון שהיה מן
החלב כזית בכל שלש ביצים מן התערובת ,אם אכל מן הגריסין האלו כשלש
ביצים הואיל ויש בהן כזית מן החלב לוקה שהרי טעם טעם האיסור וממשו,
אכל פחות משלש ביצים מכין אותו מכת מרדות מדבריהם .וכן אם לא היה
בתערובת כזית בכל שלש ביצים אע"פ שיש בהן טעם חלב ואכל כל הקדירה
אינו לוקה אלא מכת מרדות" .ובפשטות מבואר בדבריו דמחלק בין היכא דאיכא
כזית בכא"פ ואכל בדרך זו ,דנחשב כטעמו וממשו ואסור מדאורייתא ,לבין
* תודתי נתונה לחברי דוד יוסף סניידר שיחי' ,אשר בלמדינו יחד נתחדשו ונתלבנו הדברים
הנוכחים.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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היכא דאינו כן ,דאינו אלא מדרבנן .ומקורו דאסור לאכול כזית בכא"פ כתב
בפ"ה מהל' נזירות ה"ה ,דהוא מקרא ד"משרת" ,וע"פ הגמ' בנזיר ל"ז ,וז"ל,
"וכן אם שרה פתו ביין והיתה רביעית יין בכדי פרס מן הפת ואכל כדי פרס
שנמצא שאכל רביעית יין הרי זה לוקה ,ועל זה וכיוצא בו נאמר בתורה וכל
משרת ענבים ,לאסור דבר שנתערב בו היין וטעמו כטעם היין ,והוא שיהיה
טעמו וממשו כשאר איסורי מאכלות".
והנה ,איתא במתני' בע"ז ע"ה ע"ב" ,הלוקח כלי תשמיש מן העובדי
כוכבים ,את שדרכו להטביל יטביל ,להגעיל יגעיל ,ללבן באור ילבן באור,
השפוד והאסכלא מלבנן באור ,הסכין שפה והיא טהורה" .והם דינים הנלמדים
מפרשת גיעולי מדין אשר כתוב בו )במדבר ל"א ,כ"ג(" ,כל דבר אשר יבא באש
תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים".
ובפשוטו יסוד דין זה דהכשר כלים הוא להעביר את הבליעה הנמצא תוך דפנות
הכלי ,וכלשון חז"ל בכ"מ" ,כבלעו כך פולטו" .ויש לעיין בגדר איסור בליעה זו,
אם שוה הוא לדין דטכע"ק גבי אוכלים או דשונה הוא בעצם יסודו .ובהכרח
צ"ל לדעת רש"י והרמב"ם דחלוק הוא ,דהא לרש"י כל דין טכע"ק אינו אלא
מדרבנן ואילו הכשר כלים הוי דינא דאורייתא ,וכן לרמב"ם כל היכא דאינו כזית
1
בכא"פ אינו אסור אלא מדרבנן.

 
ובתוס' ע"ז ס"ז ע"ב )ד"ה מכלל( באמת מבואר דחלוק הוא האיסור
דבליעת כלים מטכע"ק דאוכלים ,דבגמ' שם איתא" ,מכלל דאיכא למ"ד נותן
טעם לפגם אסור ,אין ,והתניא ]בניחותא[ אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן טעם
לשבח אסור דברי ר"מ ,ר"ש אומר לשבח אסור ולפגם מותר ,מ"ט דר"מ גמר
מגיעולי עובדי כוכבים ,גיעולי עובדי כוכבים לאו נותן טעם לפגם הוא ואסר
רחמנא ה"נ לא שנא ,ואידך כדרב הונא בריה דרב חייא דאמר רב הונא בריה דרב
חייא לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא דלא לפגם הוא ,ואידך קדירה בת
יומא נמי אי אפשר דלא פגמה פורתא וכו'" .ובתוס' שם הוכיחו דאף ר"ש מודה
דבקדירה בת יומא א"א דלא פגמה פורתא ,וז"ל" ,ועוד יש להביא ראיה לזה
דמודה רבי שמעון דקדירה בת יומא נמי א"א דלא פגמה פורתא כדפרישית
 1ואין לדחות דרק נאסרו הכלים מה"ת היכא דאיכא כזית בכא"פ ,דהא הוכיח רע"א )דו"ח
חולין ח' אות ב'( בראיות מוכיחות דשיטת הרמב"ם היא דל"ח טעמו וממשו בבליעה בעלמא,
אלא בעינן שימחה בו גוף האיסור.
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אברהם אליעזר הררי

דאי לא פגמה כלל לר"ש גיעולי עובדי כוכבים דכתב רחמנא ל"ל ,פשיטא ,כיון
דהוי לשבח דמיתסר דטעם הוי כעיקר" ,והמשיכו להוכיח דר"ש גמר טכע"ק
מקרא ד"משרת" ,ואעפ"כ הוצרך לקרא דגיעולי עכו"ם לחדש דאע"ג דפגמה
פורתא אפ"ה אסור .הרי לפנינו דניתן ליחלק בין דין הבליעות האוסרות בכלים
2
לדינא דטכע"ק דאוכלים.
ויתירה מזו כתב הרא"ה בבדק הבית )י"א ע"ב( בשם הרמב"ן ,להקשות
על הסוברים דטכע"ק אינו אלא מדרבנן ,וז"ל" ,ויש כאן שאלה חזקה ,כיון
דאמרינן בגיעולי נכרים דטעמו ולא ממשו אסור ,היאך אפשר לומר דבשאר
איסורין מותר ,וכי גיעולי נכרים משם אחד הוא ,גיעולי נכרים משום כל איסורין
שבתורה הוא דמיתסר ,וכיון דבגיעולי נכרים מתסרי כל איסורין שבתורה בטעמו
ולא ממשו ,היכי אפשר דלא מתסרי בעלמא .וזו קושיא הקשה בה מורי הרב רבנו
משה ז"ל ,ותירץ דאפשר דמשום מעלה הוא ,דכיון דנבלע הכלי מאיסור ,אע"פ
שעכשיו כשפולט אין כאן אלא טעם ,לא יבטל ברוב ,שהכלי נאסר עלינו משום
מעלה ,ולפיכך אסר פליטתו כל היכא דחשיבא פליטה כלל ,כלומר דאיכא טעמא
דהוי בשאינו מינו ,דומיא דטבילה דאצרכה קרא אפילו לכלים חדשים ,דמסתמא
דטבילה דאורייתא היא משום מעלה וכו'" .והיינו ,דמכח הקושיא הנ"ל מדינא
דאורייתא דהכשר כלים למאן דס"ל דטכע"ק אינו אלא מדרבנן ,חידש הרמב"ן
דלעולם אין הבליעה אוסרת בכלים ,אלא דנאסרו הכלים מחמת "מעלה" ,ואע"ג
דבליעת האיסור הוי תנאי לאיסור אינה מהוה עצם גופא דאיסורא .ובאמת יתכן
דאף הרמב"ם ורש"י ס"ל כשיטה זו של הרמב"ן ,ועפ"ז תתבאר שיטתם ,אלא
דשיטה זו היא חידוש גדול )והעיד עליה המאירי בפסחים מ"ג ע"ב שהיא "דחוק
מאוד"( ,וללא משמעות בדבריהם דס"ל כן קשה להציע כן .

 
ובפמ"ג )פתיחה להל' בב"ח ד"ה טכע"ק ושפ"ד צ"ג ,ג'( עמד בקושיא
הנ"ל בשיטת הרמב"ם מגיעולי כלי מדין ,וכתב דשאני דין בליעת האיסור
בכלים מבאוכלים ,אשר ממילא ל"ש למילף דינא דטכע"ק דאורייתא מגיעולי
 2וע"ע בדברי האו"ה )כלל נ"ח דין כ"ג( שהביא הש"ך )סי' קכ"א ,סק"כ( ותמה עליהן ,וז"ל,
"ואפי' אם הגעיל בו כ"כ כלים ב"י עד שלבסוף אין ס' במים נגד כולם רק שמגעילין בזה אח"ז
ובכל פעם יש ס' נגד כל אותו הכלי שבתוכו אע"פ שאפילו בהפלטת טעם האיסור אמרינן בדבר
לח מצא מין את מינו וניעור היינו דוקא לאכול האיסור עצמו אבל להגעיל בו כלי אחר כתב
בסמ"ג דמהני הביטול".
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עכו"ם ,דדין הכשר כלים אינו אלא לכתחלה ומדין אין מבטלין איסור לכתחלה,
אבל אינו אוסר את התבשיל .ואף האו"ש )פ"ט מהל' מאכ"א ה"ט( ,אחר הצעת
שיטת הרמב"ן הנז' ,הסיק כדברי הפמ"ג הנ"ל בדעת הרמב"ם.
אכן ,יש להעיר על דבריהם מלשון הרמב"ם בדין זה )פי"ז מהל'
מאכ"א ה"ב(" ,ולא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה בלבד הואיל ועדיין לא
נפגם השומן שנבלע בקדרה ,ומדברי סופרים לא יבשל בה לעולם ,לפיכך אין
לוקחין כלי חרש ישנים מן הגוים שנשתמשו בהן בחמין כגון קדרות וקערות
לעולם וכו' ואם לקח ובישל בהן מיום שני והלאה התבשיל מותר" .וממה שכלל
באותה הלכה ד"ולא אסרה תורה" דין התבשיל דמיום שני והלאה מותר )הא
ביום ראשון אסור( מבלי להזכיר צווי ההגעלה משמע דאיסור התבשיל אפי'
בדיעבד הוי מדאורייתא 3.וכן משמע ממש"כ בהל' ד' שם" ,וכולן שנשתמש בהן
עד שלא הרתיח או עד שלא הדיח ועד שלא הלבין ועד שלא הטביל מותר ,שכל
השומן שבהן נותן טעם לפגם הוא כמו שביארנו" .והיינו ,דטעם היתר התבשיל
הוא מדינא דנטל"פ הנזכר בהל' ב' ד"ולא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה
בלבד".

 
והקר"א )נזיר ל"ז ע"ב ד"ה והי' נראה( חידש דלעולם שיטת הרמב"ם
היא דטכע"ק אף היכא דאינו כזית בכא"פ הוי מדאורייתא ,ומש"כ דאינו אלא
"מדברי סופרים" הוא כשיטתו בכ"מ ,דדבר שאינו מפורש בקרא מיקרי "מדברי
סופרים" ואין לוקין עליו מה"ת .וכבר הבאנו דמקור הרמב"ם להא דטכע"ק
דאורייתא היכא דהוי כזית בכא"פ הוא מקרא ד"משרת" ,אמנם חידש עוד
הקר"א דמקורו היכא דאינו בכא"פ הוא מפרשת גיעולי מדין ,דמהתם ילפינן
דמדאורייתא נאסר טעם איסור אף היכא דאינו כזית בכא"פ ,אלא דאינו מפורש
כן בקרא ,וע"כ קראו "מדברי סופרים" .אכן ,יש להעיר דהרמב"ן )חולין צ"ט
ע"ב( כתב בהדיא דשיטת הרמב"ם היא דדין טכע"ק הוא מדרבנן .וכ"כ הב"י
)סי' צ"ט ,ד"ה ומ"ש עוד( והב"ח )שם ,ד"ה עוד כתב(.
ויש להעיר עוד על דבריו ממש"כ הרמב"ם בפי"ד מהל' מאכ"א ה"י-
י"א ,וז"ל" ,כל האוכלין האסורין אינו חייב עליהן עד שיאכל אותן דרך הנאה
חוץ מבשר בחלב וכלאי הכרם לפי שלא נאמר בהן אכילה וכו' לאסור אותן
ואפילו שלא כדרך הנייה .כיצד ,הרי שהמחה את החלב וגמעו כשהוא חם עד
 3שו"מ שכן העיר הגרא"ז זצ"ל באבן האזל )פט"ו מהל' מאכ"א ה"ב(.
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שנכוה גרונו ממנו או שעירב דברים מרים כגון ראש ולענה לתוך קדרה של נבלה
ואכלן כשהן מרין או שאכל אוכל האסור אחר שהסריח והבאיש ובטל מאוכל
אדם הרי זה פטור ,ואם עירב דבר מר בתוך קדרה של בשר בחלב או ביין כלאי
הכרם ואכלו חייב" .ומבואר דאע"ג דבשאר איסורים פטור היכא דאינו כדרך
הנאה ,בב"ח וכלה"כ חייב .אכן ,בפט"ו מהל' מאכ"א ה"ל כתב" ,ואם היה בשר
בחלב או יין נסך ויין ערלה וכלאי הכרם שנפלו לדבש או בשר שקצים ורמשים
שנתבשל עם הירק וכיוצא בהן טועם אותן הגוי וסומכין על פיו ,אם אמר אין בו
טעם או שאמר יש בו טעם ומטעם רע הוא והרי פגמו הכל מותר ,והוא שלא
יהיה סופו להשביח כמו שביארנו וכו'" .וצ"ע מה שייך ההיתר של נטל"פ
בבב"ח וכלאה"כ ,הא אפי' אכלן שלא כדרך הנאתן חייב.
ותירץ הגר"ח זצ"ל בספרו על הרמב"ם )פט"ו מהל' מאכ"א ה"א(,
"והנראה לומר בדעת הרמב"ם דס"ל דאע"ג דעיקר האיסור של בב"ח וכלה"כ
לא תלוי בראוי לגר ,מ"מ בהטעם כעיקר שלהן בעינן שיהא ראוי לגר ,ומשום
דהך דינא דטעם כעיקר נהי דנכלל בזה דלא בטל מ"מ אין עיקר דינו בדין ביטול,
דבאיכא טעמא פקע דין ביטול ,כי אם שהוא זה דין מחודש מקרא דמשרת
וחלות דין בפ"ע דטעם כעיקר ,ומכח זה החלות דין הוא דלא בטל ג"כ ,וא"כ
י"ל דהך דינא דטעם כעיקר יסוד דינו הוא דין אזהרת אכילה ולא נאמר רק בדין
אכילה ולא זולת ,ובמקום דפקע מהחפצא דין ואיסור אכילה ממילא לא שייך
בי' שוב גם הך דינא דטכע"ק .אשר ע"כ נראה דגם בבב"ח וכלה"כ נהי דבעצם
איסורן ליכא בהו דין דראוי לגר ומשום דלא כתיב בהו אכילה ,מ"מ הך דינא
דטעם כעיקר כיון שהוא דין מחודש וחלות דין של אזהרת אכילה ,וכתיב בי'
אכילה בקרא דוכל משרת ענבים לא יאכל ,ממילא דאינו נוהג רק בראוי לגר,
ובאינו ראוי לגר דנאמר גזה"כ דפקע איסור אכילה ממילא דלא שייך בי' שוב הך
דינא דטכע"ק ,וע"כ זהו שפסק הרמב"ם דגם בבב"ח וכלה"כ נו"ט לפגם מותר,
משום דהוי בכלל דין דאינו ראוי לגר וליכא גבי' חלות הדין של טכע"ק ,וממילא
דהרי הוא בדין ביטול ולית בי' איסורא כלל".
והיינו ,דחידש הגר"ח זצ"ל דהגם דנאסר האכילה שלא כדרך הנאה
בב"ח וכלה"כ ,אכתי מותר האכילה היכא דנטל"פ ,משום דדין טכע"ק אינו
הפקעת ביטול גרידא אלא הוי חלות איסור אכילה ,וע"ז שפיר שייך היתר
נטל"פ .אכן ,לפי דברי הקר"א הנ"ל הרי ישנה גם איסור דאורייתא הנלמד
מפרשת גיעולי עכו"ם ,שאינו איסור אכילה ואוסר אף בדליכא כזית בכא"פ,
ושוב קשה אמאי לא אסר הרמב"ם בב"ח וכלה"כ אף היכא דנטל"פ בפט"ו ה"ל
מכח איסור זה .אמנם יש לדחות דאין הקר"א סובר כדברי הגר"ח זצ"ל הנ"ל,
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אלא כמ"ש החוות דעת )סי' ק"ג ,א'( לדייק בלשון הרמב"ם )בהל' י"א( דרק
היכא שעירב בהו דבר מר הוא דנאסרו בב"ח וכלה"כ ,דנאסרו אף שלא כדרך
אכילה בכה"ג ,אבל בהסריח או נטל"פ לעולם מותר מדינא דאינו ראוי לגר,
וכמ"ש בפט"ו ה"ל 4.ויש לדחות עוד דס"ל לקר"א כמו שהובא מהגרי"ד זצ"ל
)שיעורי הרב לבב"ח סי' ע"ב ,אות ג'( לבאר דהרמב"ם ס"ל כשיטת הרשב"א
5
)הו"ד בסמוך( דהיתר נטל"פ הוא מסברא ,דלא חל דין טכע"ק על טעם פגום,
וא"כ אף שלא נאמר היתרא ד"אינו ראוי לגר" בבב"ח וכלה"כ ,מ"מ דין נטל"פ
נאמר בהו .ולפ"ז י"ל דאע"ג דישנו איסור דאורייתא אף בדליכא כזית בכא"פ
מ"מ אף איסור זה ניתר היכא דנטל"פ ,ומן הסברא הנ"ל.
אמנם נראה דיש להעיר עוד מדברי הרמב"ם בהל' ד' שם שהזכרנו,
"וכולן שנשתמש בהן עד שלא הרתיח  ועד שלא הלבין ועד
שלא הטביל מותר ,שכל השומן שבהן נותן טעם לפגם הוא כמו שביארנו".
וממש"כ "או עד שלא הדיח" מוכח דס"ל דאף האוכל הנמצא על הכלי בעין
נפגם כשאינו בן יומו ומותר מה"ת .והוא דבר השנוי במחלוקת הראשונים ,כמו
שהביא הב"י )סי' קכ"ב ,ד"ה והא דחשוב( .אכן ,בהזכירו דין נטל"פ באוכלים
)פט"ו מהל' מאכ"א הכ"ח( כתב" ,כבר ביארנו שאם נתן דבר האסור טעמו
בדבר המותר נאסר הכל ,בד"א בשהשביחו אבל אם פגם זה האסור למותר
 4ובגנזי הגר"ח )סי' קכ"א( דייק כנ"ל ,ודלא כדבריו בספרו על הרמב"ם .ובביאור החילוק שבין
עירוב דבר מר לאוכל שנסרח או גמעו כשהוא חם עד שגרונו נכוה כתב המעיל שמואל )פסחים
כ"ד( דבעירב דבר מר אכתי שם אוכל עליו אלא דלית ביה הנאה והחס על ממונו יאכל אותו אף
כשהוא מר ,משא"כ כשנסרח או חם הרי בטל ממנו שם אוכל ואינו ראוי לגר .ונראה דר"ל
דבעירב דבר מר חשיבא מיהא "הנאה פורתא" .ונראה דעפ"ז אפשר ליישב את שיטת הרמב"ם
הידועה ב"נקודה הנפלאה" שהזכיר בפה"מ לכריתות )פ"ג ,מ"ד( .דהנה כתב הרמב"ם שם
דבב"ח דנבילה נאסר רק באכילה אבל לא בהנאה ,דקיי"ל דאאחע"א ,ול"ח איסור מוסיף משום
דאיסור ההנאה תלוי באיסור האכילה ,וכמ"ש גם בסה"מ )ל"ת קפ"ז( .והקשה עליו הג"ר אלחנן
זצ"ל בקובץ הערות )סי' ל' ,אות ה'( דהא ישנו לאיסור אכילת בב"ח אף היכא דאינו נהנה,
וכמ"ש בהל' מאכ"א הנ"ל ,וא"כ האיך אפ"ל דתלויים הם זב"ז וחשיבי איסור א' .אמנם לפי
דברי החוו"ד ודעימי' י"ל דכונת הרמב"ם במש"כ בנקודה הנפלאה וסה"מ דאיסור ההנאה תלוי
באיסור האכילה בב"ח הוא בענין אשר ע"י ביטול ההנאה תיבטל ממנו שם אוכל ,אע"פ
שלעולם ישנו איסור אכילה היכא דליכא אלא ביטול הנאה בלחוד ,וכגון גוונא דעירוב דבר מר.
 5כ"כ הפמ"ג )משב"ז סי' ק"ג סק"א( והחוו"ד )שם( .אכן ,היד יהודה )פיה"א סק"א( חלק ע"ז
בתקיפות ,וגם דברי הגר"ח זצ"ל )הובאו בסמוך( מורים להדיא דס"ל דגם לרשב"א היתר
נטל"פ הוא מדינא דאינו ראוי לגר ,וכפשטות דברי הגמ'.
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והפסיד טעמו הרי זה מותר ,והוא שיהיה פוגם מתחלה ועד סוף ,אבל אם פגם
בתחלה וסופו להשביח או השביח בתחלה אע"פ שסופו לפגום הרי זה אסור",
ולא הזכיר היתר דאינו בן יומו .ובשלמא אי נימא דהיכא דליכא כזית בכא"פ הוי
מדרבנן איכ"ל דדין נטל"פ דאינו ב"י הוי דין מיוחד הנאמר דוקא באוכל הנמצא
על הכלים ,אבל לפי דברי הקר"א הרי דין טכע"ק בדליכא כזית בכא"פ הוי
מדאורייתא ומקורו הוא מפרשת הכשר כלים ,וא"כ היה לו לרמב"ם להזכיר
היתרא דאב"י אף בדינא דנטל"פ באוכלים.

 
והנראה בזה הוא דלעולם צ"ל לדעת רש"י והרמב"ם דחלוק הוא דין
איסור בליעת הטעם שבכלים מדין טכע"ק שבאוכלים ,וכמ"ש הפמ"ג ודעימיה,
אלא דיש לבאר את יסוד החילוק באו"א .ונקדים ביסוד ההיתר דנותן טעם לפגם.
כתב הרשב"א בתורת הבית )ב"ד ,ש"א(" ,פגם זה שאמרו ,לא שפוגם לגמרי עד
שאינו נאכל מחמת פגם זה ,אלא אפילו פוגם קצת ,שהרי קדירה שאינה בת יומה
אינה פוגמת אלא מעט ,ואפילו הכי אמרו דקדירה שאינה בת יומה אינה אוסרת.
ואם תאמר והלא נותן טעם לפגם מנבלה גמרינן לה והתם נבלה הראויה לגר
שמה נבלה ,לא קשיא ,דהתם היינו להתירה בפני עצמה ,והילכך עד דמיפגמה
לגמרי מאכילת גר אסורה ,אבל איסור תערובת שהולכין בו אחר נתינת טעמו
כיון שנותן טעם לפגם כל שהוא בתערובתו מותר ,לפי שאינו נותן טעם,
דאדרבה פוגם" .והיינו ,דדין נטל"פ הוא אף היכא ד"אינה פוגמת אלא מעט",
וכן ס"ל לרוב הראשונים ,כמ"ש הב"י ר"ס ק"ג .אמנם השיג עליו הרא"ה בבדק
הבית שם דלפי דבריו נמצא דהבלע עצמו אף כשהוא לשבח אסור ,וא"כ אמאי
מותר לבשל בה ,הא נמצא שע"י בישולו מבטל איסור לכתחלה .והרבה עוד
להקשות עליו והסיק" ,אלא דברים אלו אינן ,אבל קדרה שאינה בת יומא
שהותרה בשביל שהבלע שבה כיון שנשתהא מעת לעת בידוע שהוא פגום מכדי
גר ,ואעפ"י שאין זה ניכר בהיתר שבה ,היינו מפני שתערובת זה של היתר מחפה
עליו בכדי שאינו ניכר או מתוך רבויו של היתר זה ,אבל ודאי בלע עצמו נפגם
כדי גר או יותר ,וכיון שכן א"א לאסור ,שאין לך דבר שהותר מתוך שנפגם חוזר
לאיסורו לעולם וכו'".
ונמצא דנחלקו הרשב"א ורא"ה בדינא דנטל"פ ,דלרשב"א בעינן ביטול
לחלות היתרה ,ואע"ג דנתחדש בדינו דל"א בבליעה זו טכע"ק היינו רק לומר
דל"ב ס' לבטל את טעמו ,אבל מ"מ בעינן רוב כנגד עצם הבליעה .אמנם שיטת
הרא"ה היא דבליעת האיסור שנפגם לגמרי נחשב כ"נבלה סרוחה" ,ול"ב לה דין
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ביטול אלא נתבטלה ממילא .אמנם אכתי נתקשו האחרונים בביאור שיטת
הרשב"א ודעימיה ,דאף אם הבליעה אינו מוסיף טעם לשבח בתערובת ,הרי כל
שלא נפגם גוף האיסור מכדי גר נשאר הוא באיסורו ,ולמה לא תיאסר מצד עצמו.
וכתב הגר"ח זצ"ל בספרו )פ"י מהל' מעה"ק הי"ב(" ,וכבר הקשו הראשונים דהא
נו"ט לפגם ראוי לגר הוא אלא שפוגם טעמו מאשר בתחלה ,ותירצו דכיון דאיסור
הוא משום טעמא ע"כ אמרי' דבכל שבעיקר טעמו הוא פוגם הרי הוא כאינו ראוי
לגר ולית בי' איסורא ,וכ"ז לא שייך אלא אם נימא דהוי דין מסויים דטכע"ק ,ואז
האיסור תלוי בתר טעמו ,משא"כ אם נימא דדין טעם כעיקר הוא דחשוב ניכר
האיסור ,א"כ הא יש כאן ממשו של איסור הניכר ,וצריך להיות באיסורו כל זמן
שהוא ראוי לאכילת אדם ,והרי גם ע"י טעם פגום איכא היכרא והאיסור ניכר ,אלא
ודאי כמש"כ דהוי דין מסויים דטעם כעיקר ,ועיקר איסורי' הוא משום טעמא והא
דלא בטיל הוא ממילא ע"י הדין של טכע"ק וע"כ בנו"ט לפגם דלית בי' איסורא
דטעמא ממילא הדר גבי' דין ביטול ושרי" .והיינו ,דחידש הגר"ח זצ"ל בביאור
שיטת הרשב"א ודעימיה דדין טכע"ק אינו "הפקעת ביטול" גרידתא ,אשר עפ"ז
ייחשב כ"ניכר האיסור" ,אלא הוי "דין מסויים" וחלות מחודש של טכע"ק,
עכת"ד 6.אמנם בדעת הרא"ה אין הכרח לומר כן ,ואדרבה הביאור הפשוט באיסור
טכע"ק הוא דהוי הפקעת ביטול ,ולזה לא תיקשי משיטת הרא"ה דגדר דין נטל"פ
הוא דנפגם הבלע לגמרי.

 
וכתב הרמב"ם בפט"ו מהל' מאכ"א הכ"ח" ,כבר ביארנו שאם נתן דבר
האסור טעמו בדבר המותר נאסר הכל ,בד"א בשהשביחו אבל אם פגם זה האסור
 6אכן ,יש להעיר על מה דס"ל לגר"ח זצ"ל דדין נטל"פ מתיר את הדין טכע"ק ממה דס"ל
להרבה ראשונים )עי' טור וב"י או"ח סי' תמ"ז ס"י( דאף בחמץ האוסר במשהו שייך דינא
דנטל"פ .אמנם י"ל דהנה כתב הרא"ש בע"ז )פ"ה ,סי' ל'( בביאור מה דחמץ אוסר במשהו,
"דלענין תערובת דיבש ביבש אין חילוק בין חמץ בפסח לשאר איסורין ,דלא החמירו חכמים
לאוסרו במשהו אלא היכא דשאר איסורים בנ"ט וחמץ דמשום דלא בדילי אינשי מיניה אסור
במשהו בלא נ"ט כשאר איסור וכו'" .והמתבאר מדבריו הוא דלעולם אף באיסור חמץ אזלינן
בתר טעמא ושייך דין ביטול ,ומה"ט ל"א דאוסר במשהו ביבש ,אלא דמ"מ ישנה גזירה במקום
לח בלח מאחר דשייך טעם ו"לא בדילי אינשי מיניה" .אכן ,כעין קושיא זו הקשה רע"א )בשו"ת
קמא סי' קס"ו וחידושיו לחולין צ"ז ע"ב( על פסקי השו"ע ,דביו"ד פסק כרשב"א דלהיתר
נטל"פ בעינן רוב ,אבל באו"ח פסק דנטל"פ בפסח מותר ,ע"ש .ולזה לא תיהנו דברי הרא"ש
הנ"ל ,דהא פסק המחבר )סי' תמ"ז ,ס"ט( כחולקים על הרא"ש ,דאף יבש ביבש אוסר במשהו
בחמץ ,ובב"י )שם( ביאר דהיינו משום דבחמץ לא אזלינן בתר טעמא .ונמצא דאף קושייתנו
הנ"ל הדרא לדוכתא למאן דלא ס"ל כרא"ש בביטול יבש ביבש דחמץ.
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למותר והפסיד טעמו הרי זה מותר ,והוא שיהיה פוגם מתחלה ועד סוף ,אבל אם
פגם בתחלה וסופו להשביח או השביח בתחלה אע"פ שסופו לפגום הרי זה
אסור" .והוא דין נטל"פ באוכלים ,וע"פ סוגיית הגמ' בע"ז שם .ובפי"ז מהל'
מאכ"א ה"ב הזכיר את דינו גבי כלים" ,ולא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה
בלבד הואיל ועדיין לא נפגם השומן שנבלע בקדרה ,ומדברי סופרים לא יבשל
בה לעולם" .ויש לדקדק בדברי הרמב"ם ,שבהזכירו דין נטל"פ באוכלים בפט"ו
הגדירו כ"פגם זה האסור למותר והפסיד טעמו" ,דהיינו שע"י הוספת דבר
האיסור לתבשיל נפגם ה ,ואילו בדין נטל"פ באוכלים כתב דבבן
יומו "לא נפגם השומן שנבלע בקדרה" ,הא באינו בן יומו נפגם השומן עצמו,
דהיינו שגדרו הוא ד  גופא פגומה היא .ובביאור החילוק י"ל
דשיטת הרמב"ם בדין נטל"פ שבאוכלים דומה לזו של הרשב"א ,וע"כ ל"ב
דעצם הבליעה תיפגם אלא רק שתפגם את התבשיל שנפל לתוכה ושוב תתבטל
ברוב .אמנם בדין נטל"פ שבכלים דומה שיטתו טפי לזו של הרא"ה ,וע"כ בעינן
שעצם הבליעה תיפגם ,אשר עי"כ תיחשב כ"נבילה סרוחה" המתבטלת מאליה.
אכן קשה ממש"כ להלן בפי"ז הכ"ב ,וז"ל" ,שמן של גוים מותר וכו'
ואפילו נתבשל השמן הרי זה מותר ,ואינו נאסר וכו' ולא מפני גיעולי גוים מפני
שהבשר פוגם את השמן ומסריחו" .ומש"כ דשמן של גויים מותר משום דנטל"פ
הוא ע"פ הא דאיתא בע"ז ל"ח ע"ב" ,אמר רב ששת האי מישחא שליקא
דארמאי אסור ,אמר רב ספרא למאי ניחוש לה אי משום איערובי )פרש"י שמא
נתערב בו יין( מיסרא סרי )פרש"י מסריח( וכו' אי משום גיעולי עובדי כוכבים
נותן טעם לפגם הוא ומותר" .ולשון הרמב"ם בהבאת דברי הגמ' לגבי גיעולי
עכו"ם הוא "מפני שהבשר פוגם את השמן ומסריחו" ,והיינו דפירש דמה שנפגם
אינו הבשר )דבר האסור( אלא השמן .אמנם יתכן דיש ליישב ע"פ דיוק אחר
בדבריו ,דהגם דבגמ' איתא רק ד"מיסרא סרי" גבי החשש שמא עירבו בו יין,
כתב כן הרמב"ם גבי מה שהבשר נותן טעם לפגם בדבש .והגם די"ל דנקט כן
הרמב"ם משום דידע דהכי הויא המציאות ,דבשר בשמן נסרח ,וכעין מה דאיתא
בגמ' גבי יין בשמן ,לפי דברינו י"ל דבדוקא נקט כן ,ומשום דאם רק נתן טעם
לפגם בלבד לא היה ניתר ,דהא בכלים בעינן דעצם האיסור תיפגם ,וע"כ חידש
הרמב"ם דאף דבבשר ושמן ל"ה כן מ"מ מותר מאחר דנסרח השמן לגמרי.
והנה ,הפמ"ג )משב"ז סי' ק"ג סק"א( הביא את שיטת הרשב"א הנ"ל,
דלדין נטל"פ בעינן ביטול ברוב לבליעת האיסור ,וכתב שנחלק עליו הר"ן וס"ל
דל"ב לדין ביטול כלל ,אלא דכל היכא דהמאכל נפסל מאכילת אדם נהפך הוא
להיות היתר .וכתב דנפק"מ ביניהן הוא בדין נטל"פ בחמץ ,דהא חמץ אינו ניתר

בענין טעם כעיקר והכשר כלים

537

בביטול אלא אוסר במשהו ,וע"כ לרשב"א תיאסר אף בנטל"פ ולר"ן תהיה
מותר .ונחלקו בזה להלכה המחבר ורמ"א )או"ח סי' תמ"ז ,ס"י( ,דהמחבר התיר
והרמ"א אסר .ובס' בעקבי הצאן )סי' כ"ד ,אות ג'( חקר הגר"צ שכטר שליט"א
אם יתכן דאף הרמ"א האוסר בחמץ הנטל"פ יחלק בכלים שאב"י ויתיר ע"פ
שיטת הרא"ה הנ"ל ,דהאיסור שבכלים שאב"י נסרח לגמרי ,וע"כ יהיו מותרים
אף בחמץ .והביא דהרמ"א )סי' תנ"א ,ס"א( החמיר אף בזה .אכן ,לפי דברינו
הרי חילוק זה דומה מאוד לשיטת הרמב"ם שהזכרנו ,דבדין נטל"פ שבאוכלים
ס"ל כעין שיטת הרשב"א ,דמותר אף היכא דאינו אלא נותן טעם לפגם במאכל
המותר ,ואילו בבליעת האיסור שבכלים ס"ל כעין שיטת הרא"ה ,דבעינן דעצם
בליעת האיסור תיפגם או דעכ"פ יסריח את מאכל.
ואם כנים הדברים ,יתכן דביאור החילוק שבין דין טכע"ק שבאוכלים
לדין הטעם האוסר שבכלים לדעת הרמב"ם הוא דדין טכע"ק שבאוכלים הוי
חלות איסור ודין מסויים ,וכמ"ש הגר"ח זצ"ל ,ואילו דין טעם האוסר שבכלים
אינו אלא הפקעת ביטול .ומשו"ה שינה הרמב"ם בהגדרת דין הנטל"פ
שבשניהם ,דבאוכלים לא הצריך דתיפגם עצם האיסור ,אלא סגי בפגימת המאכל
המותר ,וכעין שיטת הרשב"א הנ"ל אשר לפי"ד הגר"ח זצ"ל מבואר דטכע"ק
הוי חלות איסור ,אמנם בכלים הצריך הרמב"ם דעצם בליעת האיסור תיפגם או
דהמאכל יסריח ,וכעין שיטת הרא"ה הנ"ל ,אשר ממילא אין הכרח לומר
החידוש דנחשב כחלות איסור ,אלא הויא הפקעת ביטול בעלמא .והסברא לחלק
כן הוא עפמש"כ הרמב"ם בפי"ד ממאכ"א ה"י שהזכרנו ,דהיתר האכילה שלא
כדרך הנאה נאמר רק היכא דנאסר כאיסור אכילה ,וכמו שביאר הגר"ח זצ"ל
דלהכי חלוק הוא דין נטל"פ באיסורי הנאה ,דהא דין טכע"ק דידהו הוי איסור
אכילה ,אבל איסור הטעם שבהכשר כלים הנלמד מפרשת גיעולי מדין הרי אינו
איסור אכילה כלל ,וא"כ אין להתירן בנטל"פ אא"כ נימא כעין שיטת הרא"ה,
שאז נפגם עצם הבליעה ומותרת כדין נבילה סרוחה.

 

 
איתא בזבחים דף צ"ה ע"ב" ,בעי רמי בר חמא תלאו ]לבשר חטאת[
באויר תנור מהו ,אבישול ובילוע הוא דקפיד רחמנא ]להצריך שבירה בכלי חרס
ומריקה ושטיפה בכלי נחשת[ או דילמא אבישול בלא בילוע .אמר רבא ת"ש
אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח .בלוע בלא בישול לא קמיבעיא לן כי
קמיבעיא לן בישול בלא בילוע מאי" .הרי שלרבא ס"ד שרמב"ח צידד דאם
נבלע טעם חטאת בכלי חרס אך לא נתבשל בשר החטאת באותו כלי ,דאין החרס
צריך שבירה .ולכאורה צ"ב ,אם הדין דשבירת כלי חרס תלוי בבליעת בשר
חטאת ,איך ס"ד דחרס שבלע בשר חטאת א"צ שבירה .ואפ"ל דדין דשבירת כלי
חרס תלוי בבליעה ובבישול גם יחד ,וכל שחסר או בליעה או בישול א"צ
שבירה .א"נ י"ל דדין דשבירת כלי חרס אינו תלוי כלל בבליעה ,אלא תלוי
1
בצירוף בשר וכלי הנוצר ע"י מעשה בישול.
 1סברא זו ,דצורך שבירת כלי חרס ומרו"ש לכלי נחשת אפ"ל תלוי בבישול לבד ,תלויה במח'
ב' דעות בתוס' .התוס' בדף צ"ו ע"א ד"ה אלא חקרו אם טעמא דשבירת כ"ח ומרו"ש דכ"נ
הויא בכדי להפליט הבליעות של קדשים שבתוך כלים אלו ,או אם שבירה ומרו"ש הן גזה"כ
בלבד .ולכאו' מהא דמהניא שבירה בכ"ח אע"ג שאינו מפליט הבליעות מהחרס ,שהרי
התורה העידה על כ"ח שאין בליעות יוצאות מידי דופנו לעולם ,מוכח דצורך שבירה אינו
להפליט הבליעות אלא הוי גזה"כ .וגם מהא דהגעלת חמין לבדה לא מהניא לכ"נ ,אלא צריך
מרו"ש ,כלומר תוספת הדחה בצונן פעם א' או ב"פ ,מוכח דטעמא דמרו"ש לאו להפליט
הבליעות לבד היא ,אלא הויא גזה"כ ,דאם טעמא היא רק להפליט בליעות ,למה לא סגי
בהגעלה לבדה .וה"נ נר' מכל הדינים השייכים למרו"ש שאינם שייכים להגעלה ,כגון הא
דהגעלה מספיקה למקצת הכלי שנגע באיסור ,ומרו"ש צ"ל דוקא בכל הכלי ,והגעלה אפ"ל
ביין ומזוג ומרו"ש צ"ל דוקא במים .וכן מהא דשפוד ואסכלא סגי במרו"ש וא"צ ליבון ,אע"ג
שבלעו ע"י ליבון ,וא"כ במרו"ש לבד יישאר בהן בליעות של חטאת .וכן מהא דס"ל
להראב"ד פ"ח ממעה"ק הי"ד וכן לתוס' דף צ"ז ע"א דמצות מרו"ש היא דוקא לאחר שנעשו
הבליעות נותר ,ואם טעמא דמרו"ש היא רק להפליט בליעות ,למה לא סגי להפליטן קודם
שנעשו נותר ,א"ו טעמא דמרו"ש אינה מחמת הפלטת בליעות לבד ,אלא הוין ג"כ גזה"כ
לנתק הצירוף שבין החטאת להכלי .ומשמע מתוס' דהכי הויא מסקנת ר"ת ,דשבירת כ"ח
ומרו"ש דכ"נ הויין גזה"כ .ולפי"ז שפיר י"ל דבישול בלא בליעה מצריך שבירת כ"ח ומרו"ש
בכ"נ משום צירוף לבד אע"ג דליכא בליעות .אמנם ,התוס' בדף צ"ו ע"א ד"ה אלא הק' ע"ז
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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בגמ' שם ,רמב"ח צידד דאם תלה ובישל חטאת בתנור של חרס
שהתנור צריך שבירה אע"פ שלא בלע כלום מהחטאת .וע"כ דצורך שבירת כלי
חרס אינו תלוי במדריגת החום של בישול או בהפלטה והבלעה דבישול ,אלא
תלוי בדבר אחר .ונל"פ דצורך שבירה בא בעקבות יצירת צירוף הדוק בין
החטאת לכלי החרס ,וצירוף זה נוצר בנידו"ד עי"ז שהתנור של חרס היה אמצעי
לבישול החטאת .כלומר ,התנור היה מסבב את החטאת בשעת בישולו ,והתנור
גם סייע בבישול שמנע את החום מלצאת 2.ויל"ע מה הדין אם תלה חטאת באויר
כלי ועירה עליו מים רותחים אך לא נבלעו המים בכלי ,למ"ד דעירוי מבשל ,אם
הכלי צריך שבירה .דמחד גיסא הכלי מסבב את בשר החטאת בשעת בישול,
אבל מאידך גיסא הכלי לא סייע בבישול.
מגמ' דס"ד דהחזרת כ"ח לכבשונות מועילה במקום שבירה ,וזה א"ש אם בעי' רק הפלטת
בליעות שבתוכו ,דכבשונות מפליטות הבליעות ,אבל לא א"ש אם טעמא דשבירה מגזה"כ,
דהא החזרה לכבשונות אינה מקיימת ציווי הכתוב .ועוד הק' התוס' דאם טעמא היא מחמת
גזה"כ ,ולא מחמת הפלטת בליעות ,למה גזר הכתוב מרו"ש לכ"נ ושבירה לכ"ח ,ה"ל לגזור
מרו"ש בין לכ"נ ובין לכ"ח ,א"ו ההבדל בין כ"נ לכ"ח הוא משום שמרו"ש מספיקות
להפליט הבליעות מכ"נ ,ואינן מספיקות להפליט הבליעות מכ"ח ,ורק שבירת כ"ח תבטיח
שלא תצאו הבליעות שבכ"ח לתוך תבשיל אחר .ועפ"ז כתבו התוס' דבישול בלא בליעות
צריך שבירה בכ"ח ומרו"ש בכ"נ משום חומרא דקדשים ,שהתורה החשיבה בישול בלא
בליעות כבישול עם בליעות .ועפ"ז פי' התוס' דף צ"ב ע"א ד"ה יכול למה הגמ' הקישה צורך
שבירת כלי חרס ומרו"ש דכלי נחשת לצורך הנהגת קדושה בבשר חולין שבלע מבשר
קדשים ,שיהיו שני דינים אלו נוהגים בכל הקדשים ,משום דתרוייהו תליין בבליעות ,והגמ'
לא הקישתם לצורך כיבוס בבגד שהוזה עליו מדם חטאת שיהיה נוהג בכל הקדשים משום
שצורך כיבוס אינו מחמת בליעות .וכעי"ז ילה"ע מגמ' דף צ"ז ע"א דכל יום ויום נעשה גיעול
לחבירו ,ומכיון שכבר נפלטו בליעות החטאת שבכלי א"צ מרו"ש עד סוף הרגל ,ואם מרו"ש
הויין גזה"כ ,למה סגי בהפלטת הבליעות להסיר צורך מרו"ש .וע"ע בלשון רש"י דף צ"ו ע"א
ד"ה אלא וז"ל הא אוקימנא דטעמא משום בלוע היא ולא אבישול קפיד קרא דנימא גזה"כ
היא עכ"ל .וכ"ז דלא כדברינו בפנים ,דהא ס"ל לרש"י ולתוס' דטעמא דשבירת כלי חרס
ומרו"ש בכלי נחשת הויא אך ורק משום בליעות.
 2התוס' פירשו דעירוי רוטב של חטאת לתוך כלי חשיב בלוע בלא בישול ואע"ג דעירוי
מבשל ,וא"כ לכאו' ה"ל לקרוא לעירוי בלוע  בישול ,והא דקרינן לעירוי בלוע  בישול
הוא משום שאין הבישול בא באמצעות הכלי ,אלא ע"י העירוי .וא"כ ה"נ בישול בלא בלוע
ר"ל בישול באמצעות הכלי בלא בלוע .הרי שהתוס' הדגישו שהכלי הוא אמצעי לבישול
החטאת .וזה בניגוד לדעת הר"ש משאנ"ץ ,בתו"כ צו פרק ז' ה"א ,שפי' דעירוי אינו נקרא
בישול משום דלא הוי בישול כדרך המבשלים ,והרי שבמקום שהתוס' הדגישו שעירוי חסר
אמצעות הכלי במעשה הבישול ,הר"ש הדגיש שעירוי חסר רק דרך בישול .ודו"ק.
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והנה מצינו בירושלמי דמס' שבת פ"ג ה"ה דכלי חרס שעירו על בשר
חטאת שבו צריך שבירה משום שבלע מהחטאת ,ומשו"ה אין להביא ראיה מזה
שעירוי מבשל )ונ"מ להתחייב אם עירה על תבלין בשבת או לאסור בבישול
ובהנאה עירוי חלב ע"ג בשר( רק שעירוי מפליט ומבליע בחרס ,אבל כלי נחשת
שעירו על בשר חטאת שבו צריך מריקה ושטיפה משום שנתבשלה החטאת
בתוכו ,ומשו"ה יש להביא ראיה מזה שעירוי מבשל בכ"מ 3.והכא כלי הנחשת
 3פתרון זה בירושלמי ,דמיירי בעירוי חמין ע"ג בשר קדש שבכלי ולא מיירי בעירוי רוטב של
קדשים לתוך כלי ,תלוי במח' .דאיתא בתו"כ צו פרק ז' ה"א וז"ל אין לי אלא שבישל בו עירה
לתוכו רותח מנין ת"ל אשר תבושל בו ישבר אין לי אלא כלי חרש שעירה לתוכו רותח כלי
נחשת שעירה לתוכו רותח מנין ת"ל אשר תבושל בו ישבר עכ"ל .הירו' בשבת פ"ג ה"ה הביא
ברייתא זו לגבי שאלת אם עירוי חשיב ככלי ראשון או ככלי שני .וז"ל הירו' מהו ליתן תבלין
מלמטה ולערות עליהן מלמעלה רבי יונה אמר אסור ועירוי ככלי ראשון הוא חייליה דרבי יונה
מן הדא אחד שבישל בו אחד שעירה לתוכו רותח אמר רבי יוסי תמן כלי חרס בולע תבלין אינן
מתבשלין התיב רבי יוסי בי רבי בון והתני אף בכלי נחושת כן אית לך למימר כלי נחושת בולע
עכ"ל .רו"ר הבינו בכוונת התו"כ דמיירי בעירוי רוטב של חטאת לכלי ,והכלי נאסר מחמת
בליעת הרוטב .ע' ר"ש משאנ"ץ בתו"כ שם ,תוס' זבחים דף צ"ה ע"ב ד"ה עירה ,גר"א יו"ד סי'
ק"ה סקי"ג ,ובאור הגר"ח קניבסקי שליט"א לירו' .ועפ"ז פי' בירו' דס"ד שיש לעירוי חום של
כלי ראשון ומשו"ה נתרבה עירוי להצריך שבירה בכלי חרס ,והה"נ חום של עירוי מספיק לחלל
שבת בבישול תבלין ,ודחי' דהחום מספיק להצריך שבירת כ"ח אבל לא מספיק לבשל תבלין,
דמדריגת החום הנצרכת לחייבנו בשבירת כ"ח היא פחותה ממדריגת החום הנצרכת לחייבנו
בעבור חילול שבת ,ושוב הקשה דמדריגת החום דעירוי מספיקה להצריך מרו"ש לכלי נחשת,
והה"נ מספיקה לחלל שבת בבישול תבלין ,ועל זה אין לדחות ולחלק בין מדריגת החום
הנצרכת להבליע טעם חטאת בכלי נחשת למדריגת החום הנצרכת לחלל שבת .שו"ט זאת לכאו'
מפליאה קצת ,דלא דמי בישול תבלין דשבת לבישול דגבי קדשים ,דתבלין צריכי להתבשל
בכדי שיתחלל השבת ,אבל כלי חרס וכלי נחשת רק צריכים לבלוע בכדי להצטרך שבירה
ומרו"ש ,וא"כ איך מדמינן להו להדדי .ובפרט מאחר שהגמ' כבר חילקה גבי כלי חרס בין
מדריגת החום הגבוהה הנצרכת לבישול להמדריגה הנמוכה הנצרכת להבלעה ,מנ"ל דהמדריגה
הנצרכת להבליע בכלי נחשת שווה ממש להמדריגה הנצרכת לבשל תבלין .ברם ,הר"ש
משאנ"ץ הביא שר' חיים כהן הבין בכוונת התו"כ דמיירי בעירוי חמין ע"ג בשר חטאת בכלי.
ועפ"ז ינוחו הקושיות הנ"ל ,דשפיר דמיין בישול תבלין ע"י עירוי לבישול בשר חטאת ע"י
עירוי ,ובתחלה ס"ד דכלי חרס טעון שבירה הואיל ונתבשל בשר החטאת בתוכו ,ודחי' דאולי
טעון שבירה משום שבלע מהבשר ,ושוב מקשים דכלי נחשת טעון מרו"ש הואיל ונתבשל בשר
החטאת בתוכו ,ולזה ודאי אין לדחות משום בליעה ,דכלי נחשת אינו נוח לבלוע ,א"ו דכלי
הנחשת טעון מרו"ש משום שנתבשל בשר החטאת בתוכו ע"י העירוי .הרי שהירו' אינו מדמה
הבלעה דקדשים לבישול דשבת ,אלא מדמה בישול דקדשים לבישול דשבת .וכעי"ז יל"פ
בדברי הקרבן העדה ,אלא שדבריו מגומגמים קצת .הקה"ע פי' דס"ד דעירוי יכול להצריך
שבירת כ"ח כמו בישול ,וא"כ דייני' עירוי כבישול ,והה"נ שנדון עירוי כבישול לענין שבת.
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היה מקום החטאת בשעת בישול ,וגם הכלי היה נוגע בהחטאת בשעת בישול,
אבל לא סייע כלום בבישולו .ואכתי יל"ע מה הדין אם תלה בשר חטאת באויר
כלי חרס ועירה עליו ,דאז הכלי אינו נוגע בהחטאת וגם אינו מסייע בהבישול,
והכלי רק מסבב את הבשר .מ"מ הרי מוכח מהגמ' בזבחים ומהירו' דדיני שבירת
כלי חרס ומריקה ושטיפה דכלי נחשת לא תליין בהפלטה והבלעה ,אלא תליין
ביצירת צירוף בין הבשר להכלי ע"י מעשה בישול.
אמנם ,המרכבת המשנה בפ"ח מפסוה"מ הי"ד הק' סתירה בדברי
רמב"ח ,דבזבחים דף צ"ו ע"ב אמר רמב"ח דאם בשל במקצת כלי נחשת א"צ
מרו"ש בכל הכלי ,כלומר שא"צ מרו"ש במקומות שלא נגעו בבשר החטאת.
ושם בדף צ"ה ע"ב בעי רמב"ח )כפי הבנת הרמב"ם( אם בישול בלא נגיעה
מצריך שבירה בתנור של חרס או לא .והק' המרכה"מ למה לא אמרי' בישל
במקצת תנור א"צ שבירה בכל התנור ,כלומר שא"צ שבירה בכל התנור הואיל
ולא נגע בבשר החטאת .ותי' המרכה"מ דשאני מרו"ש דכלי נחשת ושבירה דכלי
חרס .דבכלי נחשת ודאי צריך בישול וגם נגיעה להצריך מרו"ש ,ורק בכלי חרס
איבעיא ליה לרמב"ח אם סגי בבישול בלא נגיעה .ורע"א בזבחים שם תמה על
תי' של המרכה"מ .ולדברינו יש לתרץ באופן אחר ,דשאני בישול בכלי ובישול
בתנור .שהכלי מסבב את בשר החטאת בשעת בישול ,אבל זה אינו מספיק
להצריכו מרו"ש בנחשת או שבירה בחרס ,ולפיכך דוקא מקום נגיעת הכלי
ודחי' דעירוי לא מצריך שבירת כ"ח מטעם בישול ,אלא מטעם בליעה .ושוב מקשים דעירוי
מצריך מרו"ש בכלי נחשת ,וע"כ אי"ז מטעם בליעה דכלי נחשת אינם נוחים לבלוע ,א"ו מטעם
בישול ,וא"כ הרי מצינו עירוי כבישול לענין מרו"ש ,והה"נ שנדון עירוי כבישול לגבי שבת.
ונ"ל דאע"ג דהקה"ע צודק במ"ש דלמסקנא כלי חרס טעונים שבירה מחמת שבלעו וכלי נחשת
טעונים מרו"ש מחמת דין בישול ,מ"מ דבריו הם קצת מגומגמים ,דלא דמו כלל בישול ועירוי,
דבישול ר"ל שנתבשלה החטאת בתוך הכלי ,ואע"פ שלא נבלעה החטאת בהכלי ע"י הבישול,
ועירוי ר"ל שנשפך רוטב של חטאת לתוך הכלי ,אע"פ שלא נתבשל בתוך הכלי ,וא"כ הדמיון
מוזר ,וגם תאור המאורע מוזר ,דאיך שייך עירוי המבשל את הכלי אך שאינו נבלע בתוך הכלי.
וגם עצם הדין דעירוי בלא בליעה מצריך מרו"ש מוזר ,דליכא בישול חטאת בתוך הכלי וליכא
גם בליעת טעם חטאת בתוך הכלי ,וא"כ למה בכלל צריך מרו"ש .ואולי ר"ל דמכיון שרוטב
החטאת מבשל את הכלי ,הרי שהחטאת פועל על הכלי ,וזה יוצר צירוף בין החטאת להכלי,
והצירוף גורם שהכלי צריך מרו"ש ,וצ"ע .א"ו יותר ניחא לפרש כדברי הר' חיים כהן ,דמיירי
בעירוי חמין ע"ג בשר חטאת בכלי ,ואע"ג דליכא בליעת טעם חטאת בכלי ,מ"מ איכא פעולת
בישול שנתהווה בין כתלי הכלי ,וזה מספיק לצרף החטאת להכלי ,ולהצריך הכלי מרו"ש,
וא"ש ,ודו"ק.
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בבשר החטאת צריך מרו"ש .אבל תנור מלבד שהוא מסבב את הבשר הוא גם
מסייע בבישול ומונע החום מלצאת ,והוי כאילו התנור יצר את הבשר בצורתו
המבושל ,וזה אולי מספיק ליצור צירוף ביניהם אף בלא נגיעה שתצטרך שבירה.
בגמ' זבחים שם ,נוסח הספק הוא אם בישול בלא  מספיק
להצריך שבירה או אם דוקא בישול עם בליעה מצריך שבירה .אמנם ,הרמב"ם
בפ"ח מפסוה"מ הי"ד מביא הספק בנוסח אחר ,אם בישול בלא  מספיק
להצריך שבירה או אם דוקא בישול עם נגיעה מצריך שבירה .ונר' שכוונת
הרמב"ם היא להסיר הדגש מבליעה ,ולפיכך השמיט תיבת בלוע מן הספק,
ותמורתו הדגיש שאר סוגי צירוף ,ולפיכך הכניס תיבת נגיעה המורה על צירוף
של חיבור .דשבירת כלי חרס אינה תלויה בבליעה אלא תלויה בצירוף .מקור
הרמב"ם אפ"ל מהירו' הנ"ל ,דאם בשל בשר חטאת בכלי נחשת ונגע בכלי
אע"פ שהכלי לא בלע ,צריך מריקה ושטיפה .א"נ מקור הרמב"ם אפ"ל מלשון
הגמ' בתאור המאורע שעליו נשאלה השאלה" ,תלאו באויר תנור" ,דלמה
הוצרכה הגמ' לנקוט דוקא תלאו באויר ,הל"ל בשלו בתנור בלא בליעות ,א"ו
דוקא בתלאו באויר איכא ספיקא ,אבל אם בשלו בתנור בנגיעה בלא בליעות
ודאי התנור צריך שבירה .יוצא למעשה שלהרמב"ם התנור צריך שבירה בתורת
ודאי – אע"פ שלא בלע כלום – וע"כ משום שמעשה הבישול יצר צירוף הדוק
בין בשר החטאת להתנור.
עוד איתא בגמ' זבחים דף צ"ו ע"ב דאם בישל חטאת במקצת כלי
נחשת צריך מריקה ושטיפה בכולה .בספר האגודה )הו"ד בגר"א יו"ד סי' צ"ב
סקכ"ו( מבואר דאם מקצת כלי הנחשת צונן ומקצתו חם ,אז א"צ מרו"ש אלא
המקום החם .אבל אם כולו חם ,כולו צריך מרו"ש .והתוד"ה בישל כתבו דזה
דוקא בחטאת ,אבל בחולין אם בישל במקצת כלי א"צ להגעיל כולו .דלא אמרי'
חם מקצתו חם כולו .וע"כ דצורך מרו"ש בכולו בחטאת לאו משום שטעם
החטאת מפעפע ע"י החום לכל הכלי ,דא"כ מ"ש חולין מחטאת .אלא נל"פ
שיש צירוף בין המקומות החמים ,מפני שחמימות של שאר מקומות הכלי
מסייעת להחזיק חום באותו מקום שבכלי המבשל את הבשר ,ועוד מפני
שהמקומות החמים דומים להדדי מחמת חמימותן בשעת נגיעתם בבשר החטאת
ודמיון זה יוצר צירוף ,ומשו"ה נגררים המקומות שלא נתפשט להם האיסור בתר
המקומות ששפיר נתפשט להם האיסור ,וכיון שהוזקק מקום האיסור למרו"ש,
הוצרכו כל המקומות החמים שבכלי למרו"ש .משא"כ המקום הצונן אינו דומה
למקומות החמים ,ואינו מסייע אותן להחזיק חום ,ואינו מצטרף עמהם ואינו
נגרר אחריהם ,ומשו"ה המקום הצונן א"צ מרו"ש.
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והנה בשו"ע סי' קכ"ב פסקי' דלכ"ע לא אמרי' חם מקצתו חם כולו
לגבי הגעלה להתיר כל הכלי בהגעלה או בליבון של מקצת הכלי .וצ"ב ,דלדעת
ר' פרץ דסבר דבעלמא אמרי' חם מקצתו חם כולו ,למה לא אמרי' נמי דליבון
במקצתו מחמם כולו ומתיר כולו ,וכמ"ש הפ"ת בסי' צ"ד סק"ג בשם הפ"מ
דהל"ל כמו שחמימות מקצתו מבליע בכולו כך חמימות מקצתו מפליט כולו
דכבולעו כך פולטו .ונל"פ דדין חם מקצתו חם כולו לא ר"ל שהחום מתפשט
בכל הכלי ,אלא ר"ל שיש צירוף בין כל מקומות שבכלי ,בין חמים ובין צוננים,
וכל שמקצת הכלי הוזקקה לליבון או הגעלה ,נגרר כל הכלי בתר אותה מקצת
וצריך ליבון או הגעלה .וילפי' מסוגיא דזבחים הנ"ל ,דאם בישל חטאת או
תרומה או שאר איסורים במקצת כלי ,צריך הגעלה בכל הכלי )כדעת רבא לגי'
השטמ"ק( ואפי' מקצתו חם ומקצתו צונן .וממילא ,דוקא לגבי חובת ליבון
מגררים כל הכלי בתר מקצתו כמו חובת מרו"ש ,אבל לגבי היתר תשמיש אין
מגררים כולו בתר מקצתו.
נמצא דלפי ספר האגודה ,הא דבישל במקצת כלי צריך הגעלה בכולו
ע"כ מיירי בכולו חם ,דצונן אינו נגרר בתר חם ,ולדעת ר' פרץ ,בישל במקצת
צריך הגעלה בכולו אפי' במקצתו צונן ,דצונן שפיר נגרר בתר חם .והנה התוד"ה
בישל הק' על דעת ר' פרץ מלשון הגמ' ,דאיתא בגמ' דבישול מפעפע ודם אינו
מפעפע ,והתוס' סברו דכוונת הגמ' היא שבישול מפעפע בכולו ודם מפעפע רק
במקצת ,ומשו"ה הק' דכשמקצת הכלי צונן אז בישול נמי אינו מפעפע אלא
במקצת הכלי ,וע"כ דמיירי בכולו חם .ונר' דלר' פרץ צ"ל בכוונת הגמ' דבישול
מפעפע לכה"פ במקצת הכלי ,ודם אינו מפעפע כלל .וסברת דבריו היא דמגררים
כל הכלי בתר מקצתו דוקא בבישול דמפעפע במקצת ,דכיון שאין אנחנו יודעים
בדיוק מקום המעבר בין מקום האסור למקום המותר ,אלא יש מקום ספק בין
מקום של איסור ודאי למקום דהיתר ודאי ,אז מקום הספק השייך גם לאיסור וגם
להיתר מצרף כל מקומות הכלי ,ומשו"ה נגררים מקומות ההיתר בתר מקומות
האיסור וכולם הוזקקו לליבון .משא"כ בדם שנבלע בבגד ,שאנחנו יודעים בדיוק
מקום המעבר בין איסור להיתר ,ואין כאן מקום ספק המצרף כל מקומות הבגד,
ומשו"ה אין אנחנו מגררים מקומות המותרים בתר מקומות האסורים .ואע"פ
שבכלי המקומות הצוננים בודאי מותרים ,אין זה מספיק לנתקם ממקומות
האסורים ,הואיל ומקומות הספק מצרפם .ודו"ק.

 
חבר כולל להוראה

 
 
איתא בתחילת פרק איזהו נשך )סא" (.למה לי דכתב רחמנא לאו
בריבית לאו באונאה לאו בגזל" .וממשיכה הגמ' דאי כתב רחמנא רק את איסור
אונאה ,לא היינו יודעים שיש איסורי ריבית וגזל" ,משום דלא ידע דמחיל".
ונחלקו הראשונים מה בעצם ההו"א שלא ללמוד ריבית מאונאה משום שבריבית
יכול למחול משא"כ באונאה ,ומה מסקנת הגמ' .ועי' ברא"ש )ה:ב( דאולי
אפשר ללמוד הגמ' הכי ,דהו"א דשאני ריבית דידע הלוה ,ולכן יכול למחול,
קמ"ל דריבית אסור אע"פ שמחל הלוה .אולם המאירי )ב"מ סא :עמ' (227
מדייק ההיפך וז"ל ,מ"מ לדעת האומרים שאין מחילה מועלת בה ,אתה צריך
לשאול מה שאמר בכאן אונאה לא ידע דניחול 1שיראה מזו שהריבית יש לו
מחילה.
וכבר נחלקו הגאונים והרמב"ם בענין מחילה בריבית ,וז"ל הרמב"ם
בהל' מלוה ולוה פרק ד' הלכה יג:
הורו מקצת הגאונים שהלוה שמחל למלוה בריבית שלקח
ממנו או שעתיד ליקח אע"פ שקנו מידו שמחל או נתן מתנה
אינו מועיל כלום      ,
   ואסרה מחילה זו ,ולפיכך אין המחילה
מועלת בריבית אפילו בריבית של דבריהם .יראה לי שאין
הוראה זו נכונה אלא מאחר שאומרים למלוה להחזיר לו וידע
המלוה שדבר איסור עשה ויש לו ליטול ממנו אם רצה למחול
מוחל , ,וכו'.
 1ומשמע שהיה למאירי גירסא אחרת "דלא ידע דניחול" בלשון עתיד ,משא"כ גירסתנו שהוא
"לא ידע דמחיל".
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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והשיג הראב"ד שם וז"ל" ,חיי ראשי הוראת הגאונים נכונה היא ,א"כ
מלוי בריבית יעשו כן להתיר להם הריבית" .לפי המגיד משנה שם הרמב"ם
מודה לראב"ד שאסור למחול רבית שלעתיד שעדיין לא שילם ,ולא כתב
הרמב"ם שיכול למחול אלא רבית שכבר שילם ,ויתכן שבזה מודה הראב"ד
שיכול למחול )המגיד משנה לא ביאר בפירוש דעת הראב"ד( .אבל לפי
הריטב"א )ב"מ סא (.והכנסת הגדולה )יו"ד ס' ק"ס אות ד( הראב"ד חולק על
הרמב"ם ומסכים עם הגאונים דמחילה לא מהני כלל בריבית.
למסקנא רואים שיש ג' שיטות בראשונים לגבי מחילת ריבית.
א .מחילה מהני בכל מקרה )שיטת הרמב"ם לפי הראב"ד(
ב .מחילה לא מהני בכל מקרה )שיטת הגאונים(
ג .מחילה מהני רק אם כבר שילם הלוה למלוה )שיטת הרמב"ם(
ועכשיו יש לעיין במה נחלקו הגאונים והרמב"ם בענין זה 2.וראיתי
שתי דרכים באחרונים בביאור מחלוקת זו .הדברי סופרים )בבאור הלכה עמ' יג(
סובר דלפי הגאונים הלוה אינו יכול למחול אפילו אחר ששילם למלוה ,מכיון
שכל ריבית שבעולם מחילה היא ואעפ"כ אסרה תורה .וכיון שהלוה אינו יכול
למחול בשעת ההלואה ,כל מחילה אחר כך הוי המשך של מחילה זו האסורה,
דמתוך שהתורה אסרה מחילה בתחילה ,אינו יכול למחול אחרי זמן זה ג"כ,
כי הכל נחשב כמחילה אחת האסורה.
ומפורסמים דברי הברכת שמואל )ב"מ ס' מח( שהסביר דלפי הגאונים
כל ריבית הוי נתינה מדעתו של הלוה ,כמו מתנה ,והמלוה קונה אותה מיד כי
אינו נחשב כממון חבירו בידו בעל כרחו .לכן ,אין החיוב להחזיר נובע מצד
הדיני ממונות שבו ,אלא מכח מצוה מיוחדת כמו צדקה והענקה ,והלוה אינו
יכול למחול ולהסיר מצוה זו מהמלוה .משא"כ הרמב"ם סובר שהריבית ביד
המלוה הוי כגזל ממש עם חיוב חזרה ,וכמו שהנגזל יכול למחול שיעבודו על
3
הגזלן ולפוטרו מלהחזיר ,הוא הדין נמי כאן לגבי ריבית ביד המלוה.
 2ולגבי המח' בין שני גישות בשיטת הרמב"ם )אם מהני מחילה בכל מקרה או רק אחר ששילם
הלוה( נראה לפרש דאולי נחלקו אם המחילה בשעת פירעון נחשב כ"מחילת אונס" )ע' ריטב"א
סא .(.או אפשר לומר דבשעת הפרעון עדיין נראה כאגר נטר אבל אחרי שהכסף של ריבית כבר
נתערב בכל כספו של הלוה וקונה אותה עכשיו הלוה יכול למחלו.
 3וראיתי באחרונים כמה נוסחאות שונות בחקירה זו של הברכת שמואל להסביר המח' בין
הגאונים והרמב"ם .יש שהגדירו חיוב השבה כחיוב מצוה לפי הגאונים ,וכחיוב של דיני ממונות
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וחשבתי שאולי אפשר להציע גישה בין שתי גישות הקיצוניות של
הברכת שמואל ,ולומר שיש למלוה מצות השבה שנובעת מאיסור גזל מהלוה.
וא"כ יש אפשרות ללוה למחול אע"פ שהוא נחשב כמצוה ביד המלוה ולא גזילה
גרידא .ואח"כ שמחתי כשראיתי סברא זו 4אצל גדולי רבוותא – החזו"א )חו"מ
5
ס' אות ב'( ור' שמואל רוזבסקי )שיעורי ר' שמואל מכות ב ,:אות קב(.

 
אע"פ שבשו"ע )יו"ד קס:ה( פוסק כדעת הרמב"ם ,דמחילה מהני אחר
שהלוה שילם למלוה ,עדיין יש הרבה ראשונים ואחרונים שדעתם כמו הגאונים.
וראיתי לסדר כמה מהם כדי לברר את הענין .וז"ל הריטב"א )ב"מ סא(.
ודעת מורי נ"ר כדעת הגאונים ,וטעם הדברים אומר מורי נ"ר
דתביעת ריבית לא הויא כשאר תביעות בגזל ואונאה וכיוצא
בהן דאית ליה על חבריה שיעבוד ממון ,אלא חיוב הוא
שחייב הכתוב  ...אלא דהתם איכא דין
לפי הרמב"ם .ויש שכתבו שלפי הגאונים הוא דין של איסור והיתר ומקומו שייך בעניני יורה
דעה ,ולהרמב"ם הוא דיני ממונות ושייך לחושן משפט .ועי' בספר גינת אגוז )סי' יח( למו"ר
הרב שכטר שליט"א שהגדיר שיטת הגאונים כדין בין אדם למקום ,ולהרמב"ם כדין בין אדם
לחבירו.
 4עי' בספר ליקוטי שושנים על מס' ב"מ פ' איזהו נשך חלק א' עמ' ק-קב.
 5שניהם באו לתרץ קושיא א' ,והוא למה לגבי מי שנדר ליתן מתנה לחבירו ואח"כ כופר במה
שחייב לחבירו אינו חייב שבועת היסת ,אבל אם המלוה כופר חיובו ללוה ואמר שכבר שילם לו
הריבית קצוצה חייב לישבע שבועות היסת ,והרי שניהם רק מצוה בין אדם למקום וצריך להיות
פטור משבועה גם למלוה כשהוא כופר? ותירצו דחיוב של המלוה הוא "מצוה דממונא" ויש
קשר בין המלוה והלוה בחיובו .משא"כ מי שנדר מתנה לחבירו ,חבירו הוא רק היכי תמצא כדי
שהוא יקיים מצות בוראו .והעדיפות במהלך זו הוא שמסביר מקומות שרואים קצת סתירה
בדברי הראשונים ואחרונים אם הם בוחרים כשיטת הגאונים או כהרמב"ם .ועכשיו אפשר לומר
שאע"פ שהחיוב הוא לשמים ,עדיין יש קשר ללוה ויש כאן דין של ממון חבירו בידו ג"כ.
ובמיוחד ,החזו"א ור' שמואל תירצו סתירה בקצות )חו"מ סי' ט( ששם הוא הניח כשיטת הט"ז
)יו"ד קסא:ג( שהצריך תביעת ממון מהלוה כדי לקבל הרבית בחזרה ,שמשמע כשיטת הגאונים
דיש רק "מצות חזרה" ואין שיעבוד ממון ,אבל בתוך דבריו הקצות ג"כ סובר שמחילת הלוה
מהני אף קודם שתבע ,דמשמע כשיטת הרמב"ם דמחילה מהני דאחרי שנתן הדמים למלוה
הלוה יכול למחול.
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ממון לחברו ומהניא מחילה ,אבל הכא לשמים הוא חייב
וכיון שכן לא תועיל לו מחילת חברו ,וכן עיקר ,עכ"ד.
וכן נראה בחי' הרמב"ן )ב"מ סב .ד"ה מכלל( במה שמסביר למה
החזרת ריבית אינו נחשב כלאו הניתק לעשה .וז"ל ,שעל נתינת הריבית הקפידה
תורה אע"פ שהחזיר ,ומלוה חייב כמו שחייב הלוה    ,
  אלא מפני שזה מעשה איסור ,בין החזיר בין לא החזיר ומה
שהזקיקתו תורה להחזיר  ולא לתקוני לאויה עכ"ד.
וכן נראה משיטת הנימו"י )לד .בריף( שכותב דב"ד כופין למלוה להחזיר
הריבית קצוצה כמו בכל מצות עשה כמו לולב וסוכה ,אבל אין יורדין לנכסיו .ועי'
באור זרוע )ב"מ אות קסו ,רלז( שמסכים לגאונים נגד הרמב"ם "דלאו משום
6
דחסריה ממוניה".

 
ולכאורה נראה שהרמב"ם והרמב"ן הולכים לשיטתם בסוגיא זו .דהנה
לפי הרמב"ם ריבית הוי כמו גזל בידים ולכן הוא סובר )הל' מלוה ולוה ד:יג
הנ"ל( שיש אפשרות למחול ,וכן פסק )הל' מלוה ולוה ד:יד( דריבית קצוצה
יוצא בדיינים וגם יורדים לנכסיו ומוציאין ממנו ,וכן במה שלא מנה מצוה
מיוחדת של החזרת ריבית )וביאר המגילת אסתר משום דהוי בכלל מצות השבת
גזילה( ,וגם במה שכותב )שם ד:ג( דריבית הוי ניתק לעשה ואין לוקין עליו מפני
שניתן להשבון .ועי' בהל' עדות פרק י' הלכה ד' תוך רשימת אלו שפסולים
לעדות מפני שהם רשעים דחמס הרמב"ם מונה מלוה בריבית מפני שהוא "לוקח
ממון שאינו שלהם בחמס".
הרמב"ן חולק על הרמב"ם בכמה נקודות .בהשגות לספר המצות
)במ"ע ששכח הרמב"ם י"ז( כותב הרמב"ן שיש מצוה מיוחדת של החזרת
 6ויש שמדייקים בשיטת רש"י )ב"מ סא .ד"ה ע"כ( דיוצא בדיינים ככפיה על המצות וכן במה
שכותב דרק אם תובעו חייב להחזיר ללוה .וכן ברש"י קידושין ו :שהמלוה קונה הריבית לגמרי.
וכן מרע"א )ב"מ סא .ד"ה והנלע"ד( ומהגר"א )יו"ד קסא:יב( שכולם הולכים כשיטת הגאונים.
וליתר עיון בדברי הרמב"ם וראשונים ואחרונים שמסיכים אתו ,עי' בשיטת רמי בר חמא )ב"ק
קיב ,(.תוס' שאנץ )הובא בשט"מ ב"מ סא :יורשים פטורים מלהחזיר הריבית משום גזה"כ(,
שיטת ר' ירוחם )שהובא בב"ש אבה"ע כח:כו שאסור לקדש אשה בכסף של ריבית( ,ספר
החינוך )מצוה שמג – ב"ד יורדים לנכסיו( ,מחנה אפרים )הל' ריבית סי' ב( וש"ך )יו"ד קעז:סח(.
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ריבית ,ואינו נכלל בתוך מצות השבת הגזילה ,וז"ל שם ,אע"פ שנתנו לו ברצון
נפשו ולא גזלנוהו ע"כ .וכן בחידושיו לב"מ )סב ,.סה (.מדגיש שריבית ביד
המלוה לא הוי ממון חבירו בידו ולכן אינו נחשב כלאו הניתק לעשה .וגם במה
שמתאר איסור ריבית בפירושו עה"ת )ויקרא כג:כ( משמע שאיסור ריבית הוא
משום חסד ואחוה ששיך בין עם ישראל ,משא"כ בעכו"ם .ומזה נראה שאם עבר
ולוה לישראל בריבית אינו כמו גזל בידו אלא שהוא הפסיד אפשרות לעשות
87
חסד עם חבירו.

 
יש הרבה נ"מ בין הגאונים והרמב"ם ,וחשבתי לסדרם במקום אחד תוך
שלשה סוגי חילוקים.

 .1מיקום בשו"ע :האם נכון לשים הלכות ריבית תוך דיני איסור והיתר
ביו"ד או תוך הל' דיני ממונות בחו"מ 9.דלפי הגאונים צריך להיות בתוך חלק
יו"ד ,ולפי הרמב"ם בתוך חלק חו"מ.
 .2טעם הפסק דין :החזון יחזקאל )ב"מ ו:ו( מחלק בין הגאונים
והרמב"ם לגבי אפשרות ללוה לשאול את ב"ד "לאיזה טעם דנתוני" דשייך רק
בנוגע לדיני תורה על דיני ממונות ולא לאיסור והיתר.
 .3תשובה :עי' בשו"ת אבני נזר )יו"ד קע:ב( שסובר דאם החזרת ריבית
הוי רק מצוה בין אדם למקום אז תשובה ומיתה מכפרות ,ולכן היורשים אינם
חייבים להחזיר הריבית ללוה .אך אם מדובר בחוב ממוני ממש ,ויש גם חיוב בין
אדם לחבירו ,אז יוה"כ ומיתה אינם מכפרים עד שירצה את חבירו ,ולכן
היורשים חייבים להחזירו אחר מיתת אביהם.
 7ולראיה נוספת עיין בפרדס יוסף )פ' בהר( שמביא בשם שפתי צדיק שמדייק שהרמב"ן סובר
כהגאונים שא"א למלוה למחול בריבית.
 8וכן אפשר לומר שהריטב"א הולך לשיטתו במה שמתאר איסור ריבית )ב"מ סא (.ובמה שפסק
)חידושים לקידושין ו (:שהמלוה יכול לקדש אשה בכסף של ריבית מפני "דמעות שפרעם לוה
למלוה קנהו לגמרי וממון גמור הם לו אלא שיש עליו חיוב להחזירו".
 9ועי' בהקדמת הטור ליו"ד )סי' קס( "ריבית הואיל ואתא לידן נימא ביה מילתא" ,ומפרש
הב"ח שהטור בא לפרש למה הרמב"ם קבע הל' ריבית תוך דיני מלוה ולוה "ונמשך אחר רבינו
הקדוש שקבעה בב"מ והרב לא עשה כן".
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 .4ספק ריבית :אם הריבית נחשב כחיוב מדיני ממונות ,ניתן לומר
ללוה המוציא מחבירו עליו הראיה אם המלוה חולק על טענתו .ומצד שני ,אם
הוא דבר איסור אפשר לומר ספק איסור דאורייתא לחומרא )וחייב להחזיר(
וספק דרבנן לקולא .הש"ך )סוף הל' ריבית יו"ד קעז:סח( מביא ב' דעות
באחרונים בנוגע לשאלה זו .ועי' בשער המשפט סוף הל' ריבית בענין זה.


 .1קידושין :הבית שמואל )אבה"ע כח:כו( מביא מח' בין הריטב"א ור'
ירוחם אם הקידושין חלים בממון ריבית ביד המלוה ,ונראה דנחלקו במח'
הגאונים והרמב"ם.
 .2אתרוג :וכן נראה אותו מח' לגבי אפשרות לקיים מצות אתרוג
באתרוג שלקח המלוה בריבית ,ועי' פתחי תשובה )יו"ד קסא:י( בשם התפארת
צבי )סי' סג( "מה שפלפל בענין אתרוג של ריבית לצאת בו".
 .3יורשים :יש לברר אם יורשי המלוה חייבים להחזיר הריבית קצוצה
ללוה ,וגם לחקור אם המלוה חייב להחזיר הריבית קצוצה ליורשי הלוה .ועי'
בדגול מרבבה )יו"ד קסא:ו( שאם מת הלוה ,אין המלוה חייב להחזיר הריבית
ליורשיו כי כל חיובו נובע מ"וחי אחיך" ואם מת לא יבוא לחיותו .ומדייק ר'
שמואל רוזובסקי )ב"מ ח"א עמ' רנח( שנראה מדבריו דיש רק מצוה להחזיר
הריבית ,אבל אם הוא נחשב כגזל בידו חייבים להחזיר ליורשיו ג"כ.
 .4יורד לנכסיו :החינוך )מצוה שמג( מביא ב' דעות אם ב"ד כופין
המלוה בשוטים להחזיר הריבית קצוצה כמו בכפייה על מצות עשה ,או אף
יורדים לנכסיו ומוציאים הריבית מידו כמו שעושים בגזלות .הרבה ראשונים
)נמו"י ב"מ לד ,.ר"ן שם בשם הרשב"א( סוברים שאין יורדים לנכסיו .אבל
הרמב"ם )מלוה ד:ג( הולך לשיטתו ופוסק שיורדים לנכסיו כמו כל גזילות
10
וחבלות.
 10ועי' בביאור הגר"א )יו"ד קסא:יב( .וצ"ע שהשו"ע )קסא:ה( פוסק כנגד הרמב"ם דאין יורדין
לנכסיו ,אבל פוסק כהרמב"ם )יו"ד קס:ה( שמועלת מחילה לפוטרו כמו בכל גזל .ואולי אפשר
לומר כדרך השלישית שהבאנו למעלה ,דהחיוב להחזיר ריבית הוא מצוה בין אדם למקום אבל
נובע ממה שלקח מהלוה ויש קשר ביניהם ,ולכן פוסק השו"ע דמהני מחילה ,כמו הרמב"ם,
אבל מכיון שבעיקר הוא מצוה ,אין הב"ד יכול לירד לנכסיו ולגבותו ממנו.
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 .5אם הלוה צריך לתבוע מהמלוה–לפי הט"ז )יו"ד קסא:ג( ריבית
קצוצה יוצאה בדיינים רק אם תבע הלוה מהמלוה )והוא ע"פ רש"י סא .ד"ה
ע"כ( ,אבל הפ"ת )שם ס"ק ה'( מביא אחרונים שחולקים עליו 11.ונראה דנחלקו
אם החזרת ריבית הוי רק מצוה ולכן מצריך תביעה או ככל חוב הוא ויש שיעבוד
על המלוה להחזיר הריבית גם בלי תביעת הלוה.


 .1מנין המצות :כבר הזכרנו שנחלקו הרמב"ם והרמב"ן אם יש מצוה
מיוחדת להחזיר ריבית ביד מלוה ,ונראה דהולכים לשיטתם.
 .2עכו"ם בריבית :תוס' )ב"מ ע :ד"ה תשיך( מביא ב' תירוצים אם
עכו"ם מצווה באיסור ריבית וז"ל ויש לומר דשמא בני נח הוי מוזהרין על
הריבית כמו שהוזהרו על הגזל .ופשוט דאם החזרת ריבית הוי מצוה נפרדת אינם
חייבים.
 .3השבת הריבית בע"כ :עיין שו"ת שואל ומשיב )ח"ב תנינא סי' יז(
שב"ד כופין על מצות עשה רק אם התוצאה תהיה קיום המצוה כמו במקרים של
צדקה ופריעת בע"ח ,מכיון שבסוף העני מקבל הצדקה או הבעל חוב את חובתו.
משא"כ לגבי ריבית ,שהיא יותר מהחזרת כסף גרידא ,אלא בא להסיר "האיסור
שבלע" )כלשון הריטב"א( א"א ללוה לקיימו בע"כ .ונראה שהוא הולך כדרך
הגאונים ,אבל לפי הרמב"ם החזרת הריבית הוי כמו פריעת בע"ח או גזל ואפשר
לקיימו בעל כרחו.
 .4מחילה בשוחד :הקצות )חו"מ ט:א( תולה אם מחילה מהני לפטור
הדיין שיש בידו שוחד במח' הגאונים והרמב"ם .דלדעת הגאונים אינו מועיל
12
ולדעת הרמב"ם כן מועיל.
 .5פריעת הקרן ממה שכבר גבה הריבית :בשו"ת לב אריה )ס' טו(
שואל אם ראובן לוה משמעון אלף דולר בריבית ,וכבר שילם חמש מאות דולר
מחיוב ריבית שעליו ולא פרע לו מהקרן כלום ,ועכשיו רוצה לפרוע חובו–האם
חייב למלוה אלף דולר או רק חמש מאות דולר? והביא שם דברי המחנ"א )הל'
 11וכן עיין בסמ"ע )חו"מ ט:יג( וקצות )ט:א( בענין זה.
 12אבל לפי האמרי בינה )חו"מ ס' טז( אפילו לדעת הגאונים מהני מחילה בשוחד.
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ריבית סי' ד( שחולק בזה על הראנ"ח וסובר שרק חייב חמש מאות דולר מכיון
שאנו חושבים שהריבית ביד המלוה כממון חבירו בידו.

 
לפני שניכנס לפרטי דינים ראוי לציין שהאגרות משה )יו"ד חלק ג' הל'
ריבית הערה ו,ז( כותב שאפילו אם מחל הלוה למלוה ,כבר עבר המלוה על
איסור ריבית ואין המחילה מוחק מה שכבר עבר 13.ואפילו אם הלוה הופך את
הריבית למתנה ,עדיין יש כאן איסור דרבנן של ריבית מאוחרת.

המנחת יצחק )חלק ט' סימן פח( מקיל ללוה לשלם למלוה יותר מדמי
הלוואתו אם אין לו הכסף בדיוק .לדוגמא מי שלוה תשעים ותשע דולר ורק בידו
מאה דולר ואינו רוצה לפוטרו עכשיו ,רק שישלם את המאה דולר למלוה.
ומדמה זה להיתר בין ב' ת"ח ש"אין מקפידין זה על זה" ,ואין דעתו לתת לו
מתנה ולהוי ריבית בידו אלא שאינו רוצה להטריח עצמו .אבל לכתחילה טוב
יותר לומר למלוה לתת העודף לצדקה .וכן פוסק החלקת בנימין )סי' קס ציון
קצג( אפילו אם אינו אומר לו לתת לצדקה אם נראה שרק עושה זאת כדי שלא
להטריח את עצמו .ועי' בנתיבות שלום )קס:ד:ח( דכן מותר להחזיר סקית מלא
חלב אפילו אם לוה סקית שאינה מליאה ,שהולכים אחר דעת הלוה ,ואם אין
15 14
דעתו לתת עודף ומתנה למלוה בתורת אגר נטר ,מותר.
 13ונראה דנחלק עליו המשאת משה )ב"מ סט .ד"ה יש בלשון "יתכן"( שאולי המלוה אינו עובר
באיסור ריבית עד שיגבה הריבית והקרן.
 14ועיין בנתיבות שלום )קס:ה( איך שהולך לשיטתו ומדגיש חשיבות של דעתו של הלוה
כשנותן מה שאולי נראה כעודף ומתנה למלוה ,דרך הסברו של המחנה אפרים )הל' ריבית ס' י(
דאם נותנו אפילו בשעת פירעון "משום הקורבא" ביניהם ולאו משום מתנת אגר נטר ,מותר
לכתחילה .ומחדש המרבה תורה )הובא בדרכי תשובה קס:כו( דאם הלוה נותן למלוה לשם
מתנה רק אסור על המלוה מכיון "שאינו יכול לידע כונת לב הנותן" ,אבל אם הלוה תלמיד חכם
אז מותר לגמרי גם למלוה שהוא יודע שנתנה לו במתנה גמורה ולאו משום ההלואה.
 15ונראה לומר דהיתר זה ,שכל זמן שהלוה אינו רוצה להטריח עצמו מותר לתת העודף למלוה,
מבוסס על רעיון שכל זמן שהלוה עושה דבר לעצמו ולא ליהנות למלוה ,אינו נראה כריבית
ומותר .ואולי זאת הסיבה שמותר ללוה לומר תודה כשמשלם להמלוה ,דהוא אומרה להנאת
עצמו משום מידותיו ונימוסיו ,ולא ליהנות למלוה .ועיין שו"ת מנחת שלמה סי' כז.
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יש שני מקרים שנוגעים למעשה לגבי ספק ריבית .אחד ,ספק כמה לוה
ואם ישלם יותר הוי נראה כריבית .שני ,ספק על מה הסכימו בתחילת ההלואה
ואולי לא עשו היתר עיסקא או ההסכם כדינא ,והלכו לב"ד ,האם אפשר לפסוק
פשרה ביניהם או זה נוגע לספק ריבית ביד המלוה.
הברית יהודה )פרק ה' הערה לג( סובר שדבר פשוט שמותר לשלם כל
מה שיש בספק אם חייב ליתן למלוה ,אלא שיותר טוב שיאמר למלוה שנותן לו
מתורת ספק ולא מתורת ריבית .וכן ראוי לכתחילה לתת תחילה מה שכולם
מודים שחייב לו ,ואח"כ לתת מה שבספק בגדר מתנה בלבד ,לצאת ידי השיטות
שמחילה לא מהני .ועי' בשו"ת אבני נזר )חו"מ ס' כג( שמתיר לב"ד לפסוק בין
המלוה והלוה דרך פשרה והלוה נותנו על דרך זו ולא משום מתנה דרך ריבית.
ועי' בחלקת בנימין )קס:לג( בדעת הטוטו"ד )ב:מא( שהלוה יכול לשלם מספק
על מה שחולק על המלוה במה שחייב לו ,במקום לישבע בב"ד על חיוב זה.

 
חבר כולל להוראה

 
 
מקור לאיסור הלוואת סאה בסאה איתא במשנה ב"מ )עה:(.
לא יאמר אדם לחבירו הלויני כור חטים ואני אתן לך לגורן
אבל אומר לו הלויני עד שיבא בני או עד שאמצא מפתח והלל
אוסר וכן היה הלל אומר לא תלוה אשה ככר לחברתה עד
שתעשנו דמים שמא יוקירו חטים ונמצאו באות לידי רבית.
ונפסק להלכה בשו"ע )יו"ד קסב:ב( כתנא קמא ולא כהלל .הראשונים
ואחרונים הביאו כמה סברות לאיסור זה ,ולכאורה אינו אלא איסור ריבית מדרבנן.
אבל הריטב"א )ב"מ מד (:מבאר דהלוואת סאה בסאה אסור מדאורייתא .וכתב
הדברי סופרים )קסב:א( שנראה מלשון הטור )יו"ד ס'קסב( וגם לשון השו"ע
)הנ"ל( דיוק נפלא לחזק דברי הריטב"א .הם כתבו ש"אסור ללות סאה בסאה"
ומדבריהם אין חילוק בין מלוה ללוה בענין זה .ודע ,דבאופן כללי באיסור ריבית
דרבנן יש רק איסור על המלוה ולא על הלוה 1.לכן ,כיון דהטור והשו"ע לא
מחלקים בין מלוה ללוה ,נראה דיש איסור הלוואת סאה סאה גם על הלוה ,ואינו
כמו שאר איסורי ריבית דרבנן ,ומסתבר שדיוק הזה עולה יפה בשיטת הריטב"א.

 
ממשנה בב"מ )עה (.נראה דיש היתר להלוואת סאה בסאה כאשר יש
ללוה אותו פירא ברשותו אבל הוא צריך להמתין "עד שיבא בני או עד שאמצא
מפתח" .וזה מקור להיתר  בענין הלוואת סאה בסאה .ולא זו בלבד ,אלא
 1יש כמה נ"מ בין ריבית דאורייתא לריבית דרבנן .חד מהם הוא חילוק בין מלוה ולוה הנ"ל וזה
מופיע ברמ"א )קס:א( ,ואע"פ דהלוה אינו עובר אלא בריבית דרבנן ,מ"מ כתב הרמ"א )שם(
דהלוה עובר משום לפני עור .ומקור לדברי הרמ"א מפירוש הרשב"א על אתר בגמ' ב"מ )סח,(:
אבל הרא"ש )ב"מ ה:מב( חולק וסובר דרק בעיסקא כמו בב"מ )סח (:הלוה אינו מוזהר ,אבל
באופן כללי יש איסור על הלוה באיסורי ריבית דרבנן .ע"ע בנתיבות שלום )דף פב(.
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יש גם היתר של  כאשר יש שער קבוע בשוק ,ונתבאר להלן בעז"ה
היחס בין היתר יש לו והיתר יצא השער.
יש עוד היתר בענין סאה בסאה :כתב הרמ"א )קסב:א( "יש מי שאומר
דמותר ללוות ככר לחם בככר לחם ,כמטבע של כסף ,דמאחר דדבר מועט הוא לא
קפדי בני אדם להדדי בזה .וכן נוהגין להקל" .בספר נתיבות שלום )דף קצה(
מבאר כמה סברות להיתר זו :א' – רש"י )ב"מ עה (.מבאר שיש היתר בדבר מועט
כיון דלא החמירו חז"ל בדבר מועט .ב' – תוס' )שם( כתבו דיש היתר משום דבני
אדם אין מקפידין על דבר מועט ,ומדברי הרמ"א משמע כסברא זו .ג' – הרמב"ן
מביא בשם רב האי גאון דיש היתר להלוות ככר בככר משום דככרות מצויות
ביותר 2.עכ"פ מצינו סוג שלישי להיתרסאה בסאה ,והוא .
כתב בסוגריים בדברי רמ"א ד"הטור והרבה פוסקים" סוברים כהיתר
זו ,מ"מ הרי"ף הרמב"ם חולקים וסוברים שאין היתר להלוואת סאה בסאה בדבר
מועט .ויש לדייק דכיון דהמחבר בשו"ע לא הביא ההיתר של דבר מועט ,הוא
סובר דאין מקום להיתר זו .וכן כתב הגר"א )ועיין בדברי סופרים ]קסב:יז[ על
זה( .נמצא שיש מחלוקת בין השו"ע ורמ"א אם יש היתר בדבר מועט.
סוף סוף יש ג' דרכים להתיר הלוואת סאה בסאה וכדי להבין את שנים
מהם – היתר יש לו והיתר יצא השער – עלינו להסביר אופי שניהם ופרטיהם.
נתחיל בהיתר יש לו ,ופרטים השייכים לו ,ואחרי כן נבאר ענין של יצא השער.

 
יש הרבה פרטים בענין היתר זו ,אך נדון רק בקצת מהם .ראשון,
הנתיבות שלום )דף רב( מסביר דמותר להלוות סאה בסאה במצב דיש לו משום
שהפירא שברשות הלוה נחשב כאלו נקנה למלוה ונתייקר ברשותו ולזה רמז רש"י
ב"מ )ב"מ סג .ד"ה יש לו מותר( 3.וכיון שכן ,כאשר יש ללוה פירא ברשותו,
ההלוואת סאה בסאה אינה נחשבת כ אלא כ בעלמא .אבל צריך
לעיין ,האם יש צורך שהפירא יהיה בבעלותו וברשותו ממש של הלוה או האם
שליטתו גרידא גם מועילה? ובחקירה זו אפשר לפענח כמה עינינים בסוגיא זו.
 2מזה נראה דהלואת ככר בככר לא משום דבר מועט הוא ,אלא משום דיש שייכות ל"יש לו".
 3עיין בחלקת בנימין שמביא דברי השטמ"ק )ב"מ עה (.שמסביר את זה באופן אחר .אבל אנו
עוסקים רק על הנחת דברי הנתיבות שלום הנ"ל.
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א' ,דבר נגזל ביד הלוה .אם הלוה גזל פירא האם זה נחשב כיש לו?
מצד אחד ,הלוה אינו בעל הפירא בגלל שהוא גזלן ,ומעשה גזילה לא הוי קנין
ממש אלא יש חיוב להחזיר והפירא ברשותא דמרא קאי .לכן ,הפירא רק 
אבל אינו שלו .על פי דברי הנתיבות שלום דפירות הלוה נחשבות כאילו נתייקר
ברשות המלוה ,אפשר לומר דיש שינוי רשות לפירות הנגזל ואם יש יאוש
4
מבעלים הראשונים ,שייך היתר יש לו.
ב' ,פירות של לוה חוץ לעיר .כתב הרמ"א )קסב:ב( דלא מיקרי יש לו אם
יש ללוה פירא במקום אחר "ואין ל דרך לשם" .אבל אם יש למלוה דרך
לשם ,נחשב כיש לו .יש דיון באחרונים אם יש היתר יש לו כאשר יש רק ל דרך
לשם .ביאר הנתיבות שלום )עמ' רה-רו( דלפום ריהטא יש היתר יש לו כיון דיש
נגישות ללוה ויכול להביא פירותיו מתי שירצה .אבל לבסוף מסביר הנתיבות
שלום דכיון דסברת יש לו היינו שפירות הלוה כאלו נתייקר ברשות המלוה ,לא
מספיק דיש רק דרך ללוה וצריך למלוה לנגש הפירות מתי שירצה .אבל כתב
בבירור הלכה של הדברי סופרים )קסב:ב ד"ה וכן( דיש היתר יש לו כאשר יש
ללוה דרך לשם ,והוא מוסיף דכיון שהרמ"א כתב בלשון מיעוט "מלוה" צ"ע
להלכה.

 
בענין רשות הלוה ופרטיה ,נראה דיש כמה מעלות למתי נחשב כרשותו
לענין יש לו .ברור דהמעלה הפחותה ביותר נקרא "אשראי במתא" .דכאשר יש
ללוה חוב מאדם אחר יש סטטוס של "אחרים חייבים לו" .נראה מגמ' ב"מ )סג(:
דכאשר יש דבר בסטטוס של אשראי במתא אינו נחשב כשל בעל החוב וכיון שכן
אם אין ללוה פירות ממש ברשותו אלא שאחרים חייבים לשלם לו איזה פירות,
אינו נחשב כיש לו .דבר זה גם כן מופיע בבית יוסף )יו"ד סי' קסב( שכתב דאם יש
ללוה מעט מאותו המין והיה נפקד ביד אחר הוא נחשה "בידו ",אבל כתב הב"י
דכאשר אחרים חייבים לו – ולא פקדון ביד הנפדק – לא נחשב כיש לו.
המעלה הטובה ביותר היא כאשר יש פירות ביד הלוה ממש ,ואותם
פירות היו בהלוואת סאה בסאה עם המלוה.
אבל מה הדין אם יש ללוה מעות בידו? עיין בדברי ט"ז )קסב:ב(
"אפילו אין לו רק זהב אחד יוכל ללוות עליו כמה זהובים אבל גבי סאה בסאה
 4זה תלוי במחלוקת ראשונים אם הסדר של יאוש ושינוי רשות מעכב או לא.
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לא מהני מטלטלין רק מזומנים" וביאר הבאר היטב )קסב:ג( ד"לפי זה אם היה
]ללוה[ מעות מותר ללות לו סאה בסאה וצ"ע דלא משמע כן מהפוסקים" .אבל
כתב ר' ישראל רייזמאן בספרו על הלכות ריבית )פרק  14הערה  (12דסברת
הט"ז מבוסס על דברי התרומת הדשן דאם יש ללוה רק מעות או אפילו רק
דברים שאפשר למכור בשוק ,נחשב כיש לו .הוא מסביר דלפי הט"ז כל האיסור
של הלוואת סאה בסאה בטילין ומבוטלין כיון דבאופן רגיל יש לכל אחד מעות
או איזה דבר שיש למכור וכמעט א"א שיהיה מצב של איסור 5.מ"מ כתב הש"ך
)קסב:ה( להדיא שאם יש ללוה רק מעות ,אין זה נחשב כיש לו.
6

מ"מ יש עוד רמה בין "מעות בידו" ו"אחרים חייבים לו" :מעות בבנק.
הנתיבות שלום )דף רה'( סובר דמעות בבנק נחשב כהלואה בטוחה ולא גרע מיצא
השער ,כיון שהוא יכול לקבל מעות מהבנק וליקח פירות בשוק – ופסק הנתיבות
שלום ש"קצת נראה להקל ".אמנם ,החלקת בינימן )קסב:מ( חולק וסובר דמעות
שבבנק אינן נחשבות כיש לו .ולע"ד אפשר להסביר דכיון שלהלכה הבנק נחשב
כלוה ובעל המעות – מי שהפקיד מעות בבנק – נחשב כמלוה ,המעות בבנק הן רק
7
כ"אחרים חייבים לו" ולפי החלקת בינימן א"א להתיר הלוואת סאה בסאה בזה.

 
ענין של היתר יצא השער הוא דיש מאותו פירא שער קבוע בשוק ,ואם
יש רק מעות ללוה ,אפשר להתיר ההלוואה .ומקור להיתר זו מופיע בגמ' ב"מ
)עב (:ואיתא שם:
 5ועיין בברית יהודה )פרק יז' ]מו[( דיש עוד דרך לבטל איסור סאה בסאה .הוא סבור דדברים
הנקנים בשוק אע"פ שאין שער קבוע ממש נחשב כיצא השער כיון שרגילים לקנותם ולמכורם.
לפי זה ,כיון שכמעט כל דבר נקנה בשוק אפשר שיש היתר של יצא השער בכל אופן.
 6דבר זה שייך להלואת דולרים בשקל בארץ ישראל :האם מעות דולרים בבנק נחשב כיש לו
בהלוואת שקל בשקל .ויש בזה מחלוקת הפוסקים .כתב האג"מ )יו"ד ג:לז( שדולרים בא"י
נחשב כפירא ולא טיבעא ולכן אין בעאות של ההלואת סאה בסאה .וכן הסכים ר' אלישיב
)המובא בתורת ריבית ]יט:ח[( .אבל התורת ריבית עצמו סובר שהאג"מ ור' אלישיב כתבו
שיטתם בתקופה שהיתה השקל מבוסס על דולרים שבארה"ב )בעשור  .(1970sאבל בזמן הזה
השקל עומד בפני עצמו .משום הכי דולרים נחשבים כטיבעא ולא פירא.
 7לפי הט"ז הנ"ל אפשר לומר שמעות בבנק נחשבות כמעות בידו כיון שיש הלואה בטוחה.
אבל מצד אחר ,אולי הט"ז מיקל רק באופן שיש מעות ממש בידו אבל מעות בבנק לא מספיק.
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אמר רב ששת אמר רב הונא :אין לוין על שער שבשוק .אמר
ליה רב יוסף בר חמא לרב ששת ,ואמרי לה רב יוסי בר אבא
לרב ששת ,ומי אמר רב הונא הכי והא בעי מיניה מרב הונא הני
בני בי רב דיזפי בתשרי ופרעי בטבת ,שרי או אסיר ,אמר להו:
הא חיטי בהיני והא חיטי בשילי ,אי בעי זבני ופרעי ליה.
נראה שיש היתר להלוות על סמך שער שבשוק כיון ד"הא חיטי בהיני
והא חיטי בשילי" .ורש"י על אתר מביא הבה"ג – וכן הסכימו רוב ראשונים –
דהגמ' עוסק בענין הלוואת סאה בסאה .מדברי הבה"ג נראה דיש להתיר הלוואת
סאה בסאה כיון דיש שער קבוע בשוק ובזה יש מקור להיתר יצא השער .אבל יש
הבדל בין המקור ליש לו לבין המקור ליצא השער .ההיתר של יש לו נכתב בפירוש
בגמ' ב"מ )עה (.ולעומת זו ,ההיתר של יצא השער לא נמצא בפירוש בגמרא אלא
מדברי הראשונים על אתר .ואפשר לומר שזה מורה על אופי ההיתר של יצא
השער דהיתר זו בנוי על היתר יש לו .ובאמת ,זה תלוי במחלוקת ראשונים.
הנתיבות שלום )דף רי( מביא ב' ביאורים להיתר יצא השער :א' ,דכשם
שהתירו הלוואת סאה בסאה ביש לו כאילו פירות הלוה   
  הכא נמי ביצא השער .מכיון שהלוה יכול לקנות פירות בשוק,
הפירות כאילו נתייקרו ברשות המלוה .וא"כ מסתבר מה שמקור להיתר של יצא
השער לא נכתב בפירוש ,כיון שזה רק פרט בהיתר יש לו .ב' ,טעם ההיתר אינו
משום שהפירות נקנו ונתייקרו ברשות המלוה ,אלא כיון דהלוה 
וכיון דיצא השער יכול הלוה ליקח פירות באשראי או ללוות פירות מאחרים.
ומטעם זה ,היתר של יצא השער אינו מתייחס להיתר יש לו ,אלא הוא דין אחר
לגמרי.
ומחקירה זו מסביר הנתיבות שלום מחלוקת יסודית בענין היתר יצא
השער .לפי הראב"ד )המובא ברא"ש ב"מ ה:סא( ללוה צריך שיהיה מעות בידו
כדי להתיר מדין יצא השער אבל הרא"ש עצמו סובר דאפי' אין מעות ללוה יש
היתר של יצא השער כיון דיכול לקבל מעות או פירות באשראי או מהלואה
מחבירו 8.ביאר הנתיבות שלום שהראב"ד סובר שיצא השער מתייחס ליש לו,
ואם כן יש צורך שיהיו המעות ביד הלוה ,אבל לפי הרא"ש כיון דכל ההיתר
משום דמצי יזיף ליה ,אפילו אין מעות ביד הלוה עכשיו ,עדיין יש מקום להיתר
של יצא השער.
 8הרא"ש מוסיף שלפי הראב"ד אפשר להתיר אפילו יש ללוה רק מעות מועטים.
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לפי הרא"ש יש חילוק עצום בין היתר של יש לו ליצא השער ,ונבוא
להסביר עוד חילוק ביניהם :האם המלוה והלוה צריכים להיות מודעים להיתר
זו .לדוגמא ,האם המלוה צריך לדעת שיש ללוה פירות בידו כדי לסמוך על היתר
יש לו .ובזה יש מחלוקת ראשונים ופוסקים.
רמב"ם )הל' מלוה ולוה י:א-ב( סובר דאין צורך ידיעה בהיתר יש לו
ומדייק הט"ז )קסב:ג( מלשון הרמב"ם דאין צריך ידיעה ביש לו אבל צריך
ידיעה ביצא השער .הט"ז )שם( פוסק ,דלכתחילה רק צריכים ידיעה ביש לו,
אבל בדיעבד אין צריך ידיעה .וכן הסכים הש"ך )קסב:ז( .אמנם ,הב"ח סובר
שיש צורך לידיעת שניהם – המלוה והלוה –בהיתר יש לו ,וידיעה זו לעיכובא.
אבל ביצא השער ,יש ב' ענינים לידיעה:
א' ,מה הם צריכים לדעת? הש"ך )קסב:ט( מביא מהבית יוסף שרק
צריכים שידעו שיש שער קבוע אבל לא הצריכו לדעת כמה השער .ועוד כתב
הט"ז )קסב:ה( דאם יצא השער במקום אחר אע"ג שבמקומות שסביבותיו לא
יצא השער ,אפשר לסמוך על מקומות אחרים.
ב' ,האם צריכים ידיעה? ש"ך )קסב:ט( הולך בעקבות שיטתו ביש לו
וסובר שיש צורך לידיעה רק לכתחילה אבל לא בדיעבד .אמנם ,הט"ז כאן )קסב:ג(
סובר דביצא השער יש צורך לידיעה אפי' בדיעבד .הט"ז מחלק בין יצא השער ויש
לו וכתב דביצא השער "לא שייך לומר שנקנו למלוה דהא של אחרים הם" ולכן יש
הבדל ביניהם .לפע"ד אע"פ שלא ברור השייכות בין ידיעה וחילוק הט"ז ,מ"מ
נראה מדברי הט"ז שאופי של היתר יצא השער היא דזה שונה לגמרי מיש לו ,וא"א
לומר שיש יחס ביניהם .אפשר לומר שסובר הט"ז דהיתר יצא השער בא מסברת
9
מצי יזיף ליה.

 
ההיתרים של יצא השער ויש לו גם פועלים להתיר פסיקה על הפירות:
אחד מהאיסורי ריבית דרבנן מלבד הלוואת סאה בסאה היא פסיקה על הפירות.
בפסיקה על הפירות הלוקח נותן מעות עכשיו כדי שהמוכר יתן פירות ללוקח
לאחר זמן .אם נתייקרו הפירות בין שעת נתינת המעות לשעת נתינת הפירות,
נמצא שהלוקח ירויח ויהיה איסור ריבית ,על כל פנים ,מדרבנן .החלקת בנימין
 9אפשר לומר דהש"ך סובר שיש התייחסות בין היתר יצא השער ליש לו ,אבל לא ברור מתוך
דבריו.
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)הקדמה לסי' קסג( כתב שאיסור זה הוא סוג של דרך מקח וממכר ונראה לי שזה
שונה מאיסור סאה בסאה .בסאה בסאה האיסור בדרך ההלוואה ,משא"כ
בפסיקה על הפירות האיסור בדרך מקח וממכר.
על כל פנים ,יש אפשרות להתיר פסיקה על הפירות כאשר יש לו למוכר
או יש שער קבוע בשוק ועלינו להסביר היחס בין ההיתרים של סאה בסאה
לבפסיקה על הפירות.
אע"פ שהיתר יש לו פעול בפסיקה על הפירות ,יש פרטים שונים לבין
יש לו בהלוואת סאה בסאה לבין פסיקה על הפירות .כתב הש"ך )קסג:ב(
דפסקנין בסאה בסאה דיש אפשרות להיתר יש לו כאשר יש ללוה מעט מאותו
המין ,משא"כ בפסיקה על הפירות דמצריכנן כשיעור מעותיו .כתב הש"ך
דבסאה בסאה "חושבין אותה טיפה כאלו היא נחלטת למלוה נגד טיפה שמלוה
לו ואחר שלוה בהיתר טיפה ,יש לו שתי טיפות מלוה עליה עוד שתי טיפות וכן
לעולם" אבל לא שייך בפסיקה על הפירות דנחשב למכירה .וביאר הבאר היטב
)קסג:א( ד"אין המכירה חלה אלא על מה שיש לו" .ולכן ,לא מספיק כשיש
ללוה רק מעט מאותו המין בפסיקה על הפירות.
יש עוד הבדל בין פסיקה על הפירות להלוואת סאה בסאה בענין יש
לו :האם דבר דלא נגמרה מלאכתו נחשב כיש לו לענין היתר .בפסיקה על
הפירות ,השו"ע )קעה:ד( פסק ד"אם היה למוכר מאותו המין אע"פ שעדיין לא
נגמרה מלאכתו מותר לפסוק עליו עד כדי השיעור שיש לו אע"פ שלא יצא
השער והוא שלא יהא מחוסר אלא מלאכה אחת או ב' אבל אם מחוסר ג'
מלאכות אסור" 10.השער דעה )קסב:ב( סובר שהלכה זו לא שייך לסאה בסאה,
ואם יש פירא דלא נגמרה מלאכתו ברשות הלוה ,אין אפשרות להיתר יש לו.
מאידך ,הברית יהודה )פרק יז' ]לב[( סובר כמו המאירי דיש להתיר לא נגמרה
מלאכתו במחוסר ב' מלאכות בענין סאה בסאה ,כמו בפסיקה על הפירות.
וממחלוקת הנ"ל צריך להבין ב' ענינים .אחד ,לפי הברית יהודה איזה
טעם יש להתיר לא נגמרה מלאכתו בהלוואת סאה בסאה אבל לאסור סאה בסאה
 10השו"ע פוסק כמו שיטת רב בגמ' ב"מ )עד (.דלפי שמואל "בידי אדם אפילו מאה פוסק בידי
שמים אפ' אחת אינו פוסק" .וידוע דאנו פוסקים כרב באיסור וכשמואל בדינים .אפשר לומר
שפסק המחבר היא סימן שאיסור ריבית נחשב כ"איסור" מדין יו"ד ולא מדין חו"מ .חקירה זו
נמצא בכמה אחרונים ועיין במנחת אשר )דברים סי' מד( לעוד מראי מקומות בענין זה .ועוד,
דיוקים אלו שונים מדברי גרצ"ש בספרו גנת אגוז )סי' יח( שכתב דכל איסורי ריבית דרבנן הם
מדיני חו"מ )כלומר ,בין אדם לחבירו( ולא מדיני יו"ד )כלומר ,איסורים בין אדם למקום(.
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כאשר יש ללוה אשראי במתא? לפע"ד יש חילוק נפלא בין אשראי במתא לבין
לא נגמרה מלאכתו .באשראי במתא לא חשבינן דיש דבר הנמצא ברשות הלוה
כלל אלא נחשב היא ברשות אחרים אבל מ"מ יש חיוב עליהם לשלם – זה רק
דבר הראוי להתקבל ועדיין לא ברשותו .לפ"ז ,א"א לומר שהם נקנו ונתייקרו
ברשות המלוה .משא"כ בלא נגמרה מלאכתו ,אף על פי שמחוסר מלאכה כדי
להיות שוה לאותו סאה הנלוה לו ,מ"מ כיון שיש דברים מסויימים הנמצאים
ברשות הלוה ,שיכול להיות כאותו סאה ,הברית יהודה סובר שזה מספיק כדי
להחשב שזה נקנה למלוה ונתייקר ברשותו .ומזה עדיף מדבר שרק ראוי
להתקבל ממקום אחר .מ"מ השער דעה סובר שכיון שמחוסר מלאכה ,א"א לומר
שזה נתייקר ברשות המלוה.
אבל יש עוד דבר שטוען ביאור :לפי השער דעה מה החילוק בין סאה
בסאה לפסיקה על הפירות בענין לא נגמרה מלאכתו?

 
לפע"ד החילוק בין סאה בסאה לפסיקה על הפירות היא הזמן של
קנייית הפירות מצד אחד לצד שני .בענין פסיקה ,שכל העסק ענין של מכירה בין
המוכר ללוקח ,המוכר יתן הפירות שברשותו לאחר זמן אבל משעת הפסיקה יש
רק חיוב על המוכר ליתן ממה שיש לו ברשותו באותו זמן הנפסק והנתינה וקנין
הפירות יהיו לאחר זמן .מפסיקה זו ,המוכר מחייב את עצמו ליתן או לקבל עונש
מי שפרע אבל לא שפירות ממש קנויים ללוקח באותו זמן .לכן ,היתר של יש לו
כן שייך כאשר יש ללוה דברים מסויימים ברשותו בשעת הפסקה ,ואפילו לא
נגמרה מלאכתם .מ"מ יש גבול במחוסר ב' מלאכות ,דאם לא כן אינו נחשב
כברשותו כלל לענין פסיקה זו.
משא"כ בסאה בסאה שהיה הלוואה לבין המלוה ולוה וביש לו אמרינן
דנתקנה בשעת הלואה ונתייקר ברשות המלוה .אנו לא ממתינין עד זמן של
נתינת הסאה מלוה למלוה ,אלא חשבינן כאלו נתקנה  ונתייקר מזמן ההוא
ברשות המלוה .לכן ,השער דעה סובר שבלא נגמרה מלאכתו ,וכאשר יש פגם
בהשוויות סאה בסאה ,א"א לומר שנתקנה עכשיו למלוה .אמנם ,צריך לומר
דסבר הברית יהודה דכן נתקנה בלא נגמרה מלאכתו .מ"מ לפי השער דעה
הבסיסים של הלוואת סאה בסאה לפסיקה על הפירות שונים ויש השכלות בענין
דבר שלא נגמרה מלאכתו.

  ● 

 
ת"ח אחד שהוא מורה הוראה מובהק טען לנו על מה שהרבה
מהמדריכות את הכלות אינן מלמדות להן להצריך בדיקה לפני תשמיש במקום
שכבר עברו כל עונות הוסתות .ובהיות שאמרנו לו ששמענו מכמה רמי"ם
בישיבתינו שבאמת א"צ לכך ,ביקש לנו לעיין בסוגיא זו לפרש הענין על בוריו.
ובודאי אין ביכולתינו ודעתינו להכניס ראשינו בין ההרים הגבוהים ,ובפרט
שהענין נוגע למעשה .ולכן מש"כ לקמן אינו אלא להציע הענין לפי מיעוט
שכלינו וקוצר דעתינו ולעורר לב המעיין.
הנה לענין חשש הוסתות ,לא מצינו דין בדיקה מפורש בשו"ע ונו"כ
אלא ביום הוסת ועונה בינונית בלבד )עיין יו"ד סי' קפד ,סי' קפט( .אמנם ,לענין
ניד"ד עיין שו"ת אגר"מ )יו"ד ח"ג סי' נ( בתשובה להגר' אלימלך בלוט שליט"א
וז"ל ,ואעפ"י דכשעבר יום הוסת ועונ"ב ויה"ח אינה חוששת עוד לוסת אם אין
לה וסת קבוע ליום החודש ,
            
 ,ולכן צריכה לברר אם עדיין היא בחזקתה לבעלה וגם לאחר
תשמיש תבדוק שמא חימוד התשמיש גרם לדם לבוא וכו' ,עכ"ל הנוגע לענינינו
)ועיין מש"כ לקמן בדעת הגרמ"פ זצ"ל(.
וכאמור ,שמענו מכמה מרבותינו שליט"א שאין להורות כן ואין לאשה
לעשות בדיקת עד באו"מ בכה"ג ,ואולי יש להציע להסתכל בבגדיה התחתונים
סמוך לתשמיש ממש כדי לברר שלא התחילה להכתים ,ובזה סגי .והביאור
בעצה זו ,דהנה לא חיישינן שכותלי ביה"ר העמידו דם )אלא בטהרות ,כדמוכח
ריש מס' נדה( ,ואי נימא שכבר התחילה הוסת ,ברובא דרובא מן המקרים היה
כבר נמצא דם כמעט מיד אח"כ על בגדים התחתונים שלה .ואף שמצינו לפעמים
שחז"ל תקנו בדיקה כה"ג בכמה מקרים ,אין לנו לחדש מעצמינו יותר ממה
שתקנו חז"ל וא"צ להוסיף בדיקות במקום שלא חייבוה חז"ל לשם זהירות
בעלמא .ובפרט בניד"ד ,דאדרבה מסתבר להקל שיש לתלות שיבא וסתה לאחר
עוד כמה ימים או שנתעברה ולא תראה כלל וכמו שיתבאר לקמן.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א

562

הרב נתן אריה ריטש●הרב איתן אביגדור חיים שנאל

ועוד יש לציין שבאמת כבר טען כעי"ז בשו"ת אמרי בינה )סי' ו(,
שחלק על החוו"ד )סי' קפד( דס"ל דאשה צריכה לשים מוך דחוק לכל משך
עונת הוסת .וכתב שם דמבואר בפוסקים שיש חזקה שבשעת וסתן נשים מזלפות
הרבה דם ואם עדיין לא זלפה כדרכה ,חזקה שלא בא האורח בזמנו ולכן יש
להקל גם בבדקה ונאבד העד 1.והגם דחייבו חז"ל בתקנת וסתות לבדוק ולחוש
אעפ"כ ,מ"מ אין לנו לחדש עוד בדיקות במקום שיש חזקה הנ"ל להקל.
והנה יש להעיר ,דלשונו של הגרמ"פ זצ"ל בתשובתו הנ"ל ד"וכי
לעולם לא תראה" הוא מדברי הרמב"ן לנדה )טו ע"א( .והאמת היא שלא מדובר
שם לענינינו ,אלא שהביא סברא זו לפרש טעמא דגם למ"ד וסתות דרבנן ,הבא
מן הדרך צריך לחוש לעונ"ב כשכבר עבר וסתה שלפני ל' יום" ,שלא לעולם לא
תראה ".וז"ל ,נמצא עכשיו לדברינו כל אשה שאין לה וסת בעלה חושש לימי
עונתה ושיש לה וסת חושש לימי עונה שאחר הוסת ואפילו בבא מן הדרך וכו'


 ,     עכ"ל .ולפו"ר נלענ"ד דאין הכרח דמיירי
שצריכים לחוש ולבדוק גם כשעברו כל הוסתות ,וגם לא משמע כן .אלא רק
שבמקום שכבר א"א לתלות על הוסת מפני שעבר ,וגם איכא סברא שלא לעולם
לא תראה ,אז מסתבר לחוש לעונ"ב דרוב נשים רואות בה ,והוי כעין רגלים
לדבר שתראה.
וכעי"ז שמענו מא' מרבותינו שליט"א ,דלאחר שאין עוד "מסתמא
תראה" ביום מסויים מפני שעבר העונ"ב ,נימא שהיא מעוברת או שמאיזה טעם
מאריך וסתה בחודש זה כמו שקורה לפעמים כידוע .והיינו כנ"ל ,דסברא דוכי
 1אגב ,יש לציין מש"כ ערוה"ש )סי' קצ סעיף ח( וז"ל ,ולענ"ד נראה דתלינן עד מעת לעת דזהו
וודאי א"א לומר ,דבחולין אין סברא כלל לומר כותלי בית הרחם העמידוהו דא"כ איך נחמיר
בתרומה וקדשים דבר שא"א כלל אלא וודאי דדבר זה אפשר ויכול להיות כן אלא דבריש נדה
הכי קאמרינן דזהו פשיטא דגם אין הכרח לומר כן דכותלי בית הרחם העמידו ולכן לענין חולין
מנ"ל לחשוש חששא בעלמא כיון שאינה זוכרת משום הרגשה מיום אתמול למה לנו לחשוש
ורק לתרומה וקדשים אנו חוששים מפני הסייג וכל זה כשלא ידעה מהרגשה מקודם אבל בכאן
שידעה מקודם מהרגשה פשיטא דתלינן בהעמדת כותלי בית הרחם מעת לעת והוי תלייה גמורה
ועוד דאיך תיסק אדעתין לומר דלתרומה וקדשים ניחוש אף כשלא הרגישה מקודם ולחולין לא
ניחוש חששא זו עצמה אף בהרגישה מקודם ועוד דכבר בארנו בדעת הרמב"ם דבנמצא
בפרוזדור חיישינן שזה זמן רב שיצא מהמקור והרגישה ולאו אדעתה ואשתהי הדם בפרוזדור
וה"נ כן הוא ,עכ"ל.

בענין בדיקה לאחר שעברו כל הוסתות
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לעולם לא תראה אינה תקיפה בפנ"ע ,ויש להחמיר רק בצירוף מה דיש חשש
מצד עונ"ב שהיא יום הראייה לסתם נשים .וסמוכין לכך מצינו בדברי הר"ן
לשבועות )ה ע"א בדפי הרי"ף ,סד"ה גרסי'( וז"ל ,וה"ה שלפעמים תולה להקל
שראתה בשעת וסתה ולא בעונה שאחר הוסת כגון שזמן וסתה רחוק דאפשר
שטבלה לאחר מכאן וזמן עונתה קרוב עד שא"א שטבלה בינתים ואמר שבעלה
מחשב ימי וסתה כלומר שתולה להקל שראתה בוסתה וטבלה לאחר מכאן ולא
ראתה בעונתה ,דמאי דתלי רבה בר בר חנה בעונה שאחר הוסת היינו לקולא 
 ,עכ"ל .וה"ה בניד"ד ,נימא דיש לתלות
שהיא מעוברת או שמפני איזה סיבה אחרת וסתה מתאחר לבא ,ואולי יש
לדחות.
עוד נראה ,דהנה עיין תוה"ב הארוך )ד ע"ב( שכתב הרשב"א דיסוד דין
עונ"ב היינו דבאשה שאין לה וסת קבוע" ,הרי הוא לה כוסת קבוע לדבר זה",
היינו לאוסרה אעפ"י שלא הרגישה עד שתבדוק ,וכן הביא הב"י )ס"ס קפד(
בביאור קולת הרשב"א בעבר וסת שא"ק ולא בדקה דמותרת .ויש להעיר דלא
הביא הרשב"א את חומרת הרמב"ן והר"ן דלעיל ,וסתם דבריו שלאחר שעבר
וסת קבועה א"צ לחוש לעונ"ב .וכ"כ עוד שם בתוה"ב )טו ע"ב( ,וכ"ה בחי'
הרשב"א על סוגיין ,והוסיף שם דדבריהם "חומרא גדולה ".וביאור שיטתו,
 ,אבל אין לעונ"ב שום חלות
דין לגבי אשה שיש לה וסת ,וכן נראה מבואר מלשונו.
ולכן נראה לענ"ד דכוונת הרמב"ן במה דחושש דוכי לעולם לא תראה,
אין כוונתו לקבוע סברא זו שתהא שייכת לכל אשה בכל עת ,אלא דבא לאפוקי
מסברת הרשב"א ולפרש טעמו להחמיר בעונ"ב לאחר שעבר וסתה .כבר העירו
דמדוייק בדברי הרמב"ן דכל מה דחוששין לעונ"ב לאחר שעבר וסתה אינו אלא
למ"ד וסתות דרבנן .והיינו ,דהבא מן הדרך וכבר עבר וסתה למ"ד וסתות דרבנן,
כל שלא הגיעה העונ"ב ,לא מחזקינן לה כטמאה שכבר ראתה ,כדמבואר בגמ'
)טו ע"א( .וכוונת הרמב"ן היא לפרש מאיזה כח מסתבר להקל ולתלות שלא
ראתה בוסתה כה"ג .כיון דוסתות דרבנן ,חיישינן שאורח בזמנו בא וצריכים
לפרוש בעונת הוסת ,אבל לא חיישינן לזה עד כדי כך לאוסרה גם בדיעבד בבא
מן הדרך .אמנם ,כיון דמן הסתם אורח בזמנו בא ,א"א להקל כן בלי לתלות
שמסתמא אורח יבא ביום אחר שהוא כזמנו .דאל"ה ,מהיכ"ת שלא ראתה
בוסתה; והרי רגלים לדבר שראתה בוסתה משום חזקה דרוב פעמים אורח בזמנו
בא .ולכן על זה אנו משיבים דיש לתלות שעוד תראה בעונ"ב ,שהיא וסת לרוב
נשים.
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אח"כ מצאנו בעזה"י דעיקרי דברינו מבוארים בספר שלמי יוסף שע"י
כולל פוניבז' )ח"א סימן סח-סט( .ובתוך הדברים איתא )עמ' רפז( וז"ל ,ויש
לפרש בנוסח אחר דאף הרמב"ן מודה שדין עונ"ב הוי דין וסת שאמנם תחילת
יסודו מכח הא דוכי לעולם לא תראה ,אבל סוף דבר שמכח זה אמרינן שמסתמא
יהיה לה הוסת של רוב הנשים ,אבל לא אסרינן לה מטעם דוכי לעולם לא תראה
גרידא ,שהרי אם עבר יום ל' ובדקה בו ונמצאת טהורה לא אסרינן כשעבר ל'
משום וכי לעולם לא תראה       ,

           
 , ואמרינן דאם
לא ראתה בוסת שלה אולי תראה בוסת דעלמא שאולי בחודש זה יש לה המחזור
דסתם נשים ,אבל שלא ביום ל' אין לה לחשוש למידי וכו' אלא שמ"מ ס"ל שאף
באשה שיש לה וסת שייכא בה וסת דעלמא ,דאף שבדר"כ היא רואה בוסת
הקבוע שלה ,אבל אם אירע שלא ראתה בחודש זה בוסתה הרגיל לה ,אמרינן וכי
2
לעולם לא תראה מחזור זה ,וע"כ יהבינן לה וסת דרוב נשים וכו' ,עכ"ל.
סוף דבר ,נראה דאין כוונת הרמב"ן לקבוע דלעולם צריכה לחוש שמא
תראה ,ולא הזכיר דבר זה אלא בקשר למה דצריכים איזה תלייה כדי להקל
במקום שעבר וסתה .והגם די"ל דשאני נשי דידן דבדרך כלל אין להן וסת קבוע
ואולי איכא לחוש טפי שמא תראה בכל רגע ,לכאו' אינו מסתבר לחלק בזה בלי
ראיה לכך.
שו"ר בספר משמרת הטהרה להגרמ"מ קארפ שליט"א )ח"א עמ' רנח(
וז"ל ,אשה שאין לה וסת קבוע ולא ראתה בעונ"ב מותרת לאחר מכן לבעלה
מדינא ,ומ"מ יש לה לבדוק קודם תשמיש ,עכ"ל .ובהערה שם איתא וז"ל ,כן
פשוט ברשב"א ובטוש"ע )סי' קפד סעיף ט( וכל הפוסקים דרק אם לא בדקה
בעונת הוסת אסורה בעברה עונת הוסת עד שתבדוק ,אבל בלא"ה מותרת .

 2ע"ע שם )עמ' רפו( שהעלה לפרש מח' הרשב"א והרמב"ן לשיטתם .דעת הרמב"ן ,דאם עבר
יום וסת הפלגתה ,אין מונים עוד להפלגה שניה מאותו היום שהיתה ראויה לראות ,והרשב"א
ס"ל דמונים .וי"ל דלדעת הרמב"ן יש להחמיר לעונ"ב מסברא דוכי לעולם לא תראה ,דהרי אין
עוד יום אחר לתלות עליו אלא זה של עונ"ב ,דעכ"פ בקבעה וסתה להפלגות ,אין מקום למנין
חדש וחישוב יום הוסת חדש כיון שעבר הוסת ולא ראתה .מאידך ,להרשב"א הרי איכא יום אחר
לתלות ראייתה בו בחודש הבא ,ולכן אין מקום לסברא דוכי לעולם לא תראה ,ועיין.
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והוסיף דמ"מ יש לה לבדוק קודם תשמיש כדי שאם
תראה בשעת תשמיש ,שלא תהי' שוגגת אלא אנוסה ,עכ"ל .והוא כדברי
רבותינו ,ואין הבדיקה הנ"ל אלא לרווחא דמילתא ולא מעיקר חשש וסתות .ע"ע
שם שהעיר במה שפסקו זה של הגריש"א שליט"א חולק על דברי הגרמ"פ זצ"ל
שהבאנו לעיל .והלום זכינו לדון בזה לפני גאון אחד שליט"א הנודע כמחשובי
תלמידי הגרמ"פ זצ"ל .ואמר לנו שלמרות מש"כ בשו"ת אגר"מ ,ראה אצל רבו
זצ"ל שהיה מורה להקל בניד"ד למעשה .וכן שמענו מתלמיד אחד של הגר"ד
פיינשטיין שליט"א שהשיב בזה דהרי אין הלכה פסוקה בדבר זה ולכן הרוצה
להחמיר יחמיר ,אבל אין מלמדים כך.
עוד יש להעיר דבהל' נדה )ב:יב ,ה:ה( סתם הרמב"ן דאין לחוש
לעונ"ב כלל אחר שעבר וסתה ,גם במקום שוסתה קצרה ובאה לפני העונ"ב
כמש"כ רוב ראשונים ,ודלא כמש"כ בחי' על הש"ס .נמצא לפ"ז דאפי' אם נתפוס
דסברא זו שלעולם לא תראה שייכת לניד"ד ,הרמב"ן עצמו לא פסק סברא זו
למעשה אפי' לענין עונ"ב עצמה ,וצ"ע.
ובאמת י"ל דמשמעות השו"ע )ריש סי' קפט( נראה דלא כהרמב"ן,
וז"ל ,כל אשה שאין לה וסת קבוע חוששת ליום ל' לראייתה דהיא עונ"ב לסתם
נשים ואם יש לה וסת קבוע לזמן ידוע וכו' חוששת לזמן הידוע ,עכ"ל .הרי סתם
המחבר דכל אשה שיש לה וסת קבוע אינה חוששת לעונ"ב ,ולכאו' אם א"צ
בדיקה כה"ג ,ק"ו דא"צ בדיקה בזמן אחר ,דמהיכ"ת לחוש טפי גם באריכות
הזמן מעונ"ב שהוא וסת לרוב נשים .אמנם ,עיין שיעורי שבט הלוי )עמ' קו(
שנקט להחמיר כהרמב"ן ע"פ מש"כ לחו"ש )סי' קפט סק"ב( להחמיר ,וכעת לא
מצאנו ללחו"ש לפסוק כן אלא שסידר השיטות בזה ולא זכינו עדיין להבין דעתו
הגדולה בזה ,וצ"ב.
סוף דבר ,לפי מה שבארנו נראה דהרבה סמוכין איכא להקל בניד"ד
ודלא כהגרמ"פ זצ"ל ,וכאמור לא באנו אלא לעורר לב המעיין.

  ● 

 
 
עיין שו"ע )יו"ד סי' קצו ס"ג( וז"ל ,ביום שפסקה מלראות ובודקת
עצמה כאמור ,תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם ,ובלילה תשים סדינים
הבדוקים מכתמים ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים .הגה ,ומנהג כשר
הוא כשהאשה פוסקת בטהרה שתרחץ ולובשת לבנים ,אמנם אם לא רחצה רק
פניה של מטה די בכך וכן נוהגין ואין לשנות ,אבל בשעת הדחק כגון אשה
ההולכת בדרך ואין לה בגדים ,תוכל לספור ז' נקיים רק שהחלוק יהיה נקי ובדוק
מדם ,עכ"ל.
הנה מקור דברי המחבר ממש"כ הטור בשם הרא"ש ,ושם לא הוזכר
שתלבש חלוק לבן אלא שיהא בדוק ,ובאמת השמיט המחבר את ענין לבן
שהזכיר בב"י בשם רוקח ,ע"ש .ויש שפירשו דלכאו' מוכח בדעת המחבר דלשון
לבן המוזכר בכמה ראשונים לאו דוקא דמורה על צבע לבן בפרט ,אלא שיהיו
הבגדים נקיים מדם בלבד .ואע"פ שהוסיף הרמ"א לשון לבנים ,י"א דגם כוונתו
לאו לבגדים בצבע לבן דוקא אלא שיהיו הבגדים מכובסים ,ולא נקיים בלבד.
ולשון לבן המורה על מכובס מבואר בכמה מקומות ,כגון בהל' תשעה באב
)או"ח סי' תקנא ס"ג ,ע"ש ובפמ"ג א"א ס"ק יג( .וכבר העירו האחרונים בזה,
עיין פרד"ר )סי' קצו ש"ח סק"ז ד"ה וראיתי( 1.וכן עיין ערוה"ש )סכ"ב( שלא
הזכיר לשון לבנים כלל אלא בדוקים וז"ל ,ותלבש חלוק הבדוק לה כדי שאם
תראה עוד יהיה הדם ניכר בחלוקה ותבדוק את החלוק מכתמים ותלבשנו
ובלילה על מיטתה תשים סדינים הבדוקים מכתמים ,עכ"ל.
אכן ,בודאי מנהג ישראל תורה הוא דלא כנ"ל ,אלא לכתחילה צריכה
ללבוש בגדים בצבע לבן דוקא במשך ז"נ ,עיין פת"ש )סי' קצו ס"ק כב( בשם
 1וכן מבואר בתוה"ש )סק"ח( ,וכן עיין בס' פתחי הלכה )ח"ב עמ'  (212וס' הל' נדה להגר"ש
איידער זצ"ל )עמ' .(118
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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ס' עמודי כסף דמש"כ הרמ"א )שם ס"י( שתלבש צבעונים להציל את עצמה
מכתמים קאי בימי טהרתה בלבד ,וכ"כ בחכ"א )קיז:ח( ועוד.
ובאחרונים שם )סי' קצו( מצינו ב' טעמים למנהג לבנים )ובצירוף
לטעם מנהג רחיצה שהביא הרמ"א( .עיין תוה"ש )סק"ו( וז"ל ,הטעם בכ"ז
דאולי נתלכלך גופה או חלוקה באיזה כתם ותמצא בתוך הז"נ דאז אין תולין
כמבואר בסמוך )ס"י( ,עכ"ל .והיינו ,דנהגו להקפיד על בגדים בדוקים מכתמים,
שאם תלבש בגד שיש בו כתם ולא תמצא את הכתם עד לאח"ז במשך ימי ז"נ,
אפשר שתחשוב שהוא כתם חדש ותרצה להתירו משום איזה תלייה שיש לה,
ואנן מחמירים שלא לתלות כתם בתוך ג"י ראשונים דז"נ ונמצא שנטמאה בחנם.
ולכן נהגו ללבוש בגד נקי מכתמים כדי שלא תהיו לה כתמים המקלקלים אותה
בתוך ג"י ראשונים ,ונמצא דמנהג זו לטובתה היא ולהקל עליה .אולם ,צ"ע בזה
אמאי נהגו ללבוש לבנים לכל ז"נ ,הרי סו"ס תועלת זו שייכת אך ורק בתוך ג"י
ראשונים .ואולי נהגו בלא פלוג בכל ז"י ,ודחוק .עוד העירו על טעם זה ,דהרי
המחבר לא הביא חומרת הרמ"א שלא לתלות בג"י ראשונים ,ומ"מ הביא מנהג
חלוק הבדוק ,ובע"כ צ"ל דאיכא טעמא אחרינא עכ"פ לדעת המחבר.
והנה עוד טעם מובא בכמה אחרונים ,עיין סד"ט )ס"ק יב( ,שמא תמצא
כתם לאחר ג"י ראשונים ותתלה שהיה שם מקודם ותטהר את עצמה ,ואולי
טועה היא ובאמת כתם חדש הוא .והיינו ,דבאמת מנהג הלבנים לאו להקל עליה
הוא ,אלא כדי לטמא אותה במקום שעלולה לטהר את עצמה שלא כדין .וכדי
לגדור מזה שלא תתלה על ימי נדתה וכדו' בטעות ,נהגו ללבוש בגדים בדוקים
מכתמים דוקא .ולפי טעם זה ,מבואר שפיר אמאי נהגו בלבנים לכל ז' הימים,
2
וכעי"ז כתב הלבוש.
אולם ,גם לפי טעם השני יש להקשות וכ"ה בספר פי כהן )עמ' תעד(
על הסד"ט וז"ל ,צ"ע דאם דינא הוא לתלות בו ,א"כ תשאיר הדין על קנקנו,
ומהיכ"ת יחסר עי"ז בתורת ז"נ ,עכ"ל .והיינו ,כיון דאין כאן אלא כתם שהוא דם
בלא הרגשה ואינה טמאה מדאו' ,הרי אמרו חכמים דבמקום ספק יש לתלות
כתמים ולגבייהו שומעים להקל ולטהר את האשה כדאי' במתני' )נדה נח ע"ב(.
וא"כ אמאי טרחו ונהגו בלבנים כדי לטמא אותה )היינו לסלק ממנה יכולת
לתלות כדין( ,הרי סו"ס כה"ג ע"פ דין צ"ל טהורה ,וצ"ע .ושו"מ שכבר הקשה
 2ע"ע חכ"א )קיז:ח( שבאמת הביא ב' הטעמים.
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כן בפרד"ר )סי' קצו ש"ח סק"ז( וז"ל ,דמשורש הדין לא חיישינן כלל לכתמים
ולא כתבו רק שתבדוק היטב באו"מ וכו' ומעתה תו א"א לומר כטעמם של
העט"ז והסד"ט הנ"ל שמש"כ שתרחוץ ותלבוש לבנים הוא להחמיר עליה אם
תמצא כתם כנ"ל ,דלא חיישינן לכתמים וכנ"ל ובע"כ צ"ל כטעמו של המנחת
יעקב ]בתוה"ש[ ,עכ"ל.
וכן יש להקשות עוד לפי מנהגינו דבעינן בגדים בצבע לבן דוקא
בז"נ ,את"ל כדברי הסד"ט דמנהג הלבנים מצד התלייות הוא ,הרי אפילו אם
הוא באמת כתם חדש יש להקל בבגד צבוע .וכן הקשה ג"כ בספר פי כהן
)שם( וז"ל ,צ"ע דכיון דכתם על בגד צבוע טהורה ,א"כ למה נגרע ערכה
של הז"נ במה שמשאירה אפשרות של כתם על בגד צבוע ,והרי אם תמצא
כתם על בגד צבוע אפי' בז"נ היא טהורה 3,עכ"ל.

 
והנה יש לעיין בדברי הראשונים ,עיין ב"י בשם הרוקח דלובשת חלוק
לבן וז"ל ,שאם תראה עוד שיהא ניכר בחלוקה ,עכ"ל .ולפו"ר יש להבין דבריו
כטעם הסד"ט ,דע"י נקיות )או צבע( הבגד יהא ברור וניכר שכתם שתמצא הוא
כתם חדש ,ולא תבוא לתלות על דם אחר ,ומטרת הלבנים היא כדי להחמיר עליה
ולטמא אותה .וכן י"ל דכוונתו שיהא צבע הכתם ניכר על בגד לבן ונוכל לאוסרה
מחמת כתם ,משא"כ בכתם על בגדים צבעונים.
אולם ,יש להבין דבריו באופן אחר .עיין בדה"ש הל' נדה בסוף הספר
בענין מנהגינו בצבע לבן )חלק המלואים סי' קצו ס"ק נב( וז"ל ,דלפי מה דקי"ל
דאין טומאת כתמים בבגד צבוע א"כ זה עצמו הוא הטעם להצריך בגד לבן לימי
ליבונה דאילו בגד צבוע אפי' תכיר בדם שעליו היא טהורה .אמנם ,יש לדון ע"ז
דיש לפרש דהטעם של לבישת לבנים אינו משום טומאת כתמים דאינו אלא
מדרבנן וגם דהרי היא באמת טהורה במוצאת כתם על בגד צבוע אלא הטעם
הוא דשמא תהא לה הרגשה ותבדוק בחלוקה אם היא מראה טהורה או טמאה
ובגד צבוע כיון שאין ניכר היטב מראה הדם חיישינן שתטעה ותסבור שהיא
מראה טהורה כשבאמת היא טמאה ,עכ"ל.
 3כדאיתא בפת"ש )סי' קצו ס"ק יב( בשם שו"ת מעי"צ )סי' סב(.
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ומה שדן בב' צדדים הנ"ל ,נראה דהיינו הצדדים שבארנו לעיל .ובאמת
יסוד הערתו הוא כעין מש"כ ,דצ"ע בזה דקפדינן לטמא אותה ע"י לבישת בגדים
לבנים בכתם שהיה מותר מדינא ע"ג צבעונים .ולכן מסיק – ונראה כוונתו
להעמיס כן בדברי הרוקח – דהך לישנא "שיהא ניכר בחלוקה" היינו שיהא ניכר
אם הדם הוא מצבע דם טמא ,באופן שראתה בהרגשה וטמאה מדאו' ,ומאיזה
טעם נהגו להחמיר טפי להוציא מידי ספק כה"ג דוקא בז"נ .וגם נתבאר סברא
למה שנוהגים דוקא בצבע לבן ,שיהא צבע הדם ניכר היטב 4,שהרי ע"פ הטעמים
של התוה"ש וסד"ט אין הכרח להצריך צבע לבן דוקא אלא כל דנקי ובדוק
מכתם ,וכמו שנתבאר.
ובדף אחרון למהדורה חדשה הוסיף על דבריו וז"ל ,שו"ר בראב"ן
מסכת נדה )סוף אות שכג( שכתב וז"ל ,בין נדה בין יולדת כי פסקי מדם צריכי
ללבוש בגדים לבנים ואף למפרס סדין לבן על ערסייהו כדי להבחין שיהיו להם
נקיים דאי לא דילמא חזאי בנקיים ולאו אדעתייהו וליכא נקיים ,עכ"ל ,ומשמע
דר"ל דלאו אדעתייהו להבחין שיש דם על הבגד ותטהר עצמה שלא כדין והוא
קרוב למה שכתבנו כאן במלואים ,עכ"ל בדה"ש .וגם בדברי הראב"ן נראה
דנהגו בלבנים משום חששא שתראה ראיה דאו' ,ושוב צ"ל דמאיזה טעם
החמירו להוציא מידי ספק זו דוקא בז"נ .אמנם ,נראה מבואר לפ"ז דאין טעם
לבנים כפי דרכו של הסד"ט דסיבת המנהג היא לתופסה ולטמא אותה בכתם
שהיה צ"ל טהור ,אלא כדי לגדור מפני חשש ראתה ולאו אדעתה 5.וכן לק"מ מה
שהקשינו לעיל ,דחיישינן רק לראיה דאו' שבאמת טמאה מ"מ ולא שייך תלייות
וכדו' ,ואין מטמאין אותה בחנם ע"י לבנים.
אמנם ,עיין פרד"ר )פתיחה לסי' קצו ,סוף פ"א ד"ה וראיתי( שכתב
עד"ז בדברי המרדכי בשם הרוקח שממנו נובע פסק המחבר וז"ל ,אולם כוונת
הרוקח הוא להקל עליה שלא נטמאינה בחנם ,והוא שאם תרגיש שיצא ממנה
דבר מה על חלוקה ,אם לא יהיה החלוק לבן ,לא תוכל להכיר איזה מראה היא,
ונטמאינה מספק ,וכבר אפשר שתהיה מראה לבנה וכדו' ממראות הטהורות ,ע"כ
נתן לה עצה טובה שתלבש חלוק לבן ,בכדי שנוכל להכיר המראה שיצא מגופה
 4עיין רש"י נדה סא ע"ב ד"ה להקל.
 5ויש לדון בדברי הבדה"ש אם זהו באמת כוונת הראב"ן ,עיין ס' משמרת הטהרה )ריש פי"א(.
וע"ע בראב"ן )סי' שיט( דמשמע קצת דחזיא ולאו אדעתה היינו דראתה והרגישה ,והרגשתה
לאו אדעתה ,ע"ש ואכמ"ל.
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על החלוק ,עכ"ל .עכ"פ מבואר היטב דענין הלבנים לאו בכדי לטמא אותה כלל,
ודו"ק.
ולענ"ד יש לדייק מדברי האו"ז כדעת המקילים .עיין ב"י )יו"ד סי'
שפא( שהביא דבריו וז"ל ,ואפילו לרחוץ כדי ללבן כתב באור זרוע דשרי רק
שתשנה הרחיצה קצת אבל חלוק לבן ודאי תלבוש וסדין לבן תציע 
 , עכ"ל .ולכאו' הלשון מורה דמטרת הלבנים היינו להקל עליה,
ולהוציא אותה מידי ספק .ונראה כעין מש"כ בתוה"ש דאיכא היכ"ת שיוליד
איזה ספק הנוטה לחומרא )כגון מה דאין תולים בג"י ראשונים( ,וע"י מה
שלובשת לבנים תוציא את עצמה מידי ספק זו ותטהר .א"נ יש לפרש כעין
דברי פרד"ר דע"י חלוק לבן ,אם תראה ,לא תהא שום ספק על ראייתה אם צבע
דם טמא הוא ולא תטעה .אבל למימר דמטרת הלבנים היינו להחמיר ולטמא
אותה ,לכאו' לא נראה מפשטות לשונו.

 
אולם ,שו"מ להגר"ש איידער זצ"ל בס' הל' נדה )עמ'  ,118הע' קעא(
שהסיב לשון האו"ז להפך וז"ל ,ואפשר דמחמת פשיטותו סתמו הראשונים
דהטעם שאין לה ללבוש מלוכלכים שלא תבא לידי ספק ]עיין ב"י סי' שפא[ אם
מז"נ או מקודם ונבא לטהר כתם ורצו חז"ל בירור בז"נ כמו שהחמירו בב'
בדיקות בכל יום כבטהרות ,ואכמ"ל ,עכ"ל .והיינו ,דהבין הלשון שם לצד
חומרא ,שאם תמצא כתם בז"נ יולד ספק אם הכתם חדש וטמא או שמא מקודם
לז"נ הוא וטהורה היא ,ועי"ז לא תבא לידי ספק ולא תטעה לקולא ,ודלא כמו
שבארנו ,וצ"ע .עכ"פ ביאורו באו"ז מכוון שפיר עם מש"כ הסד"ט ,דלובשת
לבנים שלא תתלה כתם להקל שלא כדין.
ויש לפרש ,דלכאו' כ"כ לשיטתו ,ע"ש בספרו )עמ'  120הע' קפו( וז"ל,
וכן שמעתי מפי הגרמ"פ )שליט"א( ]זצ"ל[ דאשה שקשה לטהר מחמת כתמים
יש להורות לה שתלבוש בגד לבן רק ביום א' ויום ז' ,דבשאר הימים בודקת רק
לכתחילה  ולא הצריכוה לבדוק בשעת הדחק בשאר
הימים כן לא הצריכוה ללבוש לבן .ואם קשה לה להטהר מחמת כתמים בז"נ יש
להתירה בלא לבנים אף ביום א' וז' ,עכ"ל.
והנה דעת הגרמ"פ זצ"ל להקפיד על לבנים עכ"פ ביום א' ויום ז' גם
בשעת הדחק לפו"ר מחודשת היא .הרי מה דיש להקל במנהג לבנים בשעת
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הדחק כבר נודע בשערים מגדולי הפוסקים ,עיין שו"ת הגרע"א מהדו"ת )ס"ס
לד( ועוד הרבה .אמנם ,האחרונים סתמו בכה"ג שא"צ לבנים כלל ,וכן משמע
בדברי הגרע"א שם .אולם ,נימוקו של הגרמ"פ זצ"ל עמו ,שעוד חידש 
 .וכשם שמחמירים לתחילתן וסופן לענין
בדיקת עד גם בשעת הדחק ,ה"ה דיש להחמיר כה"ג "בבדיקות" של לבישת
לבנים ,והלא דבר הוא ,וגם זה צ"ב.
ועכ"פ לענ"ד יש לדייק כדברי הגרמ"פ זצ"ל ביסוד מנהג לבנים מלשון
הרא"ש בפ' התינוקת )סי' ה( וז"ל ,ונהגו הנשים ללבוש חלוק לבן בבין
השמשות של התחלת שבעת הימים      בכל יום,
עכ"ל )וכעי"ז בקיצור הל' נדה להרא"ש( 6.ונראה דדעת הרא"ש דמנהג חלוק
לבן ובדיקתו חדא הוא עם דין בדיקות או"מ דז"נ ,וכמו שבודקת את עצמה,
ה"ה דצריכה לבדוק את חלוקה .וי"ל דזהו כמש"כ הגרמ"פ זצ"ל דלבנים משום
7
בדיקה.

 
לעיל הבאנו מה דצ"ב להסוברים דמטרת לבנים היא להחמיר על
האשה כדי שלא תתלה כתמיה בז"נ ,הגם דמדינא בודאי מותרים ע"י תלייה,
ע"ש .ובאמת קרוב הדבר הוא למה שדנו האחרונים ביסוד חיוב בדיקות בז"נ.
הנה רבים תמהו על מה דבעינן בדיקות אלו כדי שיהיו הימים נקיים ,הרי כבר
הפסיקה בטהרה ומוחזקת במעין סתום )עיין פת"ש סי' קפז ס"ק כד( ,ואמאי
צריכה לבדוק טפי .ובפרט ,הרי היא בודקת אף במקום שלא הרגישה דם וממ"נ
אינה טמאה מה"ת ואינה סותרת ,ואם תמצא דם ע"י בדיקה הרי תתקלקל את
עצמה ותטמא בחנם )בפרט לפי מה שכתבו האחרונים דע"י בדיקת עד חיישינן
שמא ארגשה( ,וצ"ב .עיין סד"ט )סי' קצד ס"ק ד ד"ה ועוד נ"ל( דבאמת מוכח
מזה דחייבוה בבדיקות ,דבתוך ז"נ אפי' ראתה שלא בהרגשה אותו יום אינו
עולה למנין ז' ,שהרי אלת"ה ראיה שלא בהרגשה לאו כלום היא מדאו' ואין
טעם לבדוק כדי למצוא דם ,וכנ"ל .זאת ועוד ,עיין חו"ד )סי' קצו ביאורים
סק"ג( דמחמיר טפי וס"ל דראיה שלא בהרגשה בז"נ סותרת את כל המנין.

 6וכ"ה בחי' הרשב"ץ לנדה ,ס"פ התינוקת.
 7ע"ע מש"כ לקמן בשיטת רש"י.
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אמנם ,למעשה לא נתקבלו דבריהם בין הפוסקים )עיין שו"ת מהרש"ם ח"ב סי'
קפב( 8,וא"כ עדיין צ"ב בהנ"ל.
אולם יש ליישב ,דהנה את"ל כהגרמ"פ זצ"ל דלבנים משום בדיקות,
נראה דשניהם דיון א' הם .מאיזה טעם שצריכה לבדוק בעד גם בדלא ארגשה
ולטמא אותה עי"ז אם מצאה דם ,כמו"כ נהגו ללבוש לבנים ולטמואתה ע"י
כתם.
ולפ"ז לענינינו יש לעיין ביסוד דין בדיקות דז"נ ,ובין גדולי האחרונים
מצינו ב' מהלכים עיקריים ,וכדלהלן .עיין שו"ת חת"ס )יו"ד סי' קעח( וז"ל,
והנה לר"א )סח ע"ב( דס"ל דחזקה מעלי' היא כאלו בדקו לפנינו מ"מ דברים
שבלב אינם דברים ומה מועיל כוונה בלב בלי דיבור אך קיי"ל במחשבתו ניכר
מתוך מעשיו מהני דברים שבלב ,ע"כ הבדיקה ביום א' הוה הוראה שמכנת
עצמה לספור ולשמור הימים האלה ושוב אינה צריכה בדיקה יותר כי הוא כאלו
ידענו שהבדיקות טהורות שהרי מוקמי' אחזקה ורק בדיקת יומא קמא הוא
להורות אדברים שבלב שבתחלת ימי ספירתה וכן אם בודקת בז' מורה על
מחשבת לבה כאלו היום פסקה כוונת ספירתה ובזה יי"ח ספירה ,אבל הספורים
הם ע"י חזקת פסיקת טהרה וזה שייך בראשון או בז' אבל באמצע אין זה שום
הוראה על דבר מה ,ונהי שהיא בחזקת טהרה וגם במחשבתה כיוונה לשמור
נקיי' מ"מ דברים שבלב אינם דברים ,זהו סברת ר"א שהלכה כמותו ,עכ"ל.
והיינו ,דאה"נ הוחזקה באינה רואה ע"י הפסק טהרה ,אלא מה דאמרה
תורה וספרה לה ,באמת הפסק טהרה לחוד היה מועיל לזה .אולם ,צריכה לבדוק
שלא תהיה ספירתה בכלל דברים שבלב בעלמא .עכ"פ דין בדיקות הוא חלק
מדין מעשה הספירה .ולפו"ר ,מטעם זה היה קשה להבין מנהג לבנים מטעם
בדיקה ,דמה יתן לה ומה יוסיף לה אם תלבוש לבנים כל היום מכיון דעשתה
כבר מעשה ספירה ע"י הבדיקה המוכיחה על מחשבתה .וממ"נ י"ל עוד דאין
לבישה כמעשה ספירה בכלל המוכיח בפועל כמעשה בדיקת עד.
ולנד"ד טפי נראה לפרש כמש"כ בחזו"א )יו"ד ריש סי' צג( וז"ל ,והא
דהצריכה תורה בדיקה היינו דבהכי הוי גזה"כ שלא תצא מטומאתה אלא
בספירת ז' 
 8ע"ע שו"ת שואל ומשיב מה' רביעאה )ח"ג סי' מג( דמשמע דתפס כדברי החו"ד בעיקר יסוד
מנהג לבנים.
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 וס"ל לר"א דבכל ז' ימים סגי להו בספירה א' היינו תבדוק ביום הראשון
וביום השביעי וזה חשיב ספירה ,עכ"ל .וביאר דלר"א מדאו' סגי בא' וז',
9
ומדרבנן בעלמא תקנו לבדוק בכל יום.
ויש לפרש בב' אופנים :א' ,דחזקה דהפסק טהרה לא סגיא לספירת ז"נ
וחייבת להחזיק את עצמה שוב בכל יום ע"י בדיקה ,ובלי הוכחה דנקייה היא
באותו היום ע"י בדיקה ,אין היום נחשב כנקי וכספור .ב' ,עוד יש לפרש
דחיישינן בז"נ שמא ארגשה וראתה ולאו אדעתה ולכן צריכה לבדוק למצוא דם
שאינו ידוע לה ולטמא אותה על ידו ,כמו שמצינו ריש מכילתין לענין טהרות.
ובאמת י"ל דנחלקו בזה הראשונים .כצד א' מצינו ברא"ש )פ"י ס"ד(
וז"ל ,שבעה נקיים דקא אמר רבא  ,  עכ"ל .וכ"כ בשו"ת
אגר"מ )יו"ד ח"ב סי' ע( שביאר דגזה"כ דבדיקה היא שיהיו הימים ספורים לא
מטעם חזקה לחוד אלא צריכה ידיעה ברורה במציאות שהיום נקי ,ולא סגי
בידיעה ברורה ע"פ דינא דחזקה להיות יום ספור ,ע"ש 10.וכצד ב' נראה לציין
דברי הרשב"א )ה ע"א ד"ה מתוך( וז"ל ,ואם לא בדקה כלל   
 ,עכ"ל .ומשמע דלא זו בלבד דאם לא בדקה אע"פ דאין סומכין על
החזקה לעשות הימים כספורים ,מ"מ לא חיישינן מדינא דהיא טמאה – אלא
באמת חיישינן שראתה ולכן אדרבה בחזקת טמאה היא.
ולשני הצדדים יש לפרש מה דנהגו בלבנים .את"ל דגזה"כ היא דצריכה
להחזיק בטהרה בכל יום ע"י בדיקה ,הרי נתבררה חזקתה טפי ע"י לבישת לבנים
כל היום שאם תראה יהא ניכר על בגדיה היטב אם טהורה או טמאה היא )ונהגו
להחמיר ל"בדיקת כל היום ",כמו שהחמיר ר"א מדרבנן לבדוק כל יום ויום
מז"נ ,כדלעיל( .ולצד השני דחיישינן שמא ראתה ובודקת כדי למצוא דם ולטמא
אותה גם כן מובן מנהג לבנים ומטרתם למצוא כל דם ושיהא ניכר כדי לטמא
אותה אם ראתה ,וחד דינא נינהו.
 9וכעי"ז כתב החת"ס בחי' לנדה )סח (:וז"ל ,אלא ע"כ וספרה לה לומר שצריך לברר הספירה
והבדיקה ולא תסמוך על החזקה והיינו אפי' לעכבה דאי לכתחלה ולמצוה בעלמא פשיטא דהא
אין סומכין על החזקות היכי דאיכא לברורי אע"כ לעכבה ,עכ"ל .ע"ע ליקוטי הערות על שו"ת
חת"ס יו"ד סי' קעח.
 10ע"ע סד"ט )סי' קצב סק"ו ד"ה ולי נראה( ובספר מורשת משה נדה )סי' קיב( ע"פ עוד מן
הראשונים.
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ועיין שו"ת אגר"מ )יו"ד ח"א סי' צד( וז"ל ,דהנה טעם שתי הבדיקות
שהצריכו ביום הוא בשחרית להוציאה מידי ספק שמא ראתה בלילה שלפניו
ובערבית להוציאה מידי ספק שמא ראתה ביום ולמדו זה מהבדיקות לטהרות
שהצריכו פעמים בכל יום וכ"כ בספירת הז' נקיים שגם לבעלה הצריכו בדיקה
משום דהיא בחזקת טמאה נמי צריכה שתי פעמים כדאיתא בסד"ט )סי' קצו ס"ק
יד( .וא"כ הרא"ש שסובר דא"צ אלא בדיקה אחת ביום ולא יליף מבדיקת טהרות
וכו' שסובר דלא משום החשש דראיה קודם הצריכו בדיקה דכיון דהפסיקה
בטהרה שוב אין לחשוש לשמא ראתה 
 11,לא סגי במה שעברו ז' ימים בלא בדיקה
שהחשיבות הוא רק ממה שהוחזקה לפסקה דמיה מקודם הז' ימים 
 ,עכ"ל .ע"ע בחזו"א שם
מש"כ עוד ע"ד זה.
ונראה לפ"ז דמה שהבאנו ב' פירושים בהא דאין סומכים על חזקה
דהפסק טהרה היינו אותם ב' הפירושים שהביא הגרמ"פ זצ"ל בביאור ענין
בדיקות בז"נ .ואת"ל דמנהג לבנים משום בדיקות הוא ,ממילא גם ביאור המנהג
תלוי בפירושים האלו .למ"ד דבודקת פ"א ביום ,נראה דלבישת לבנים ג"כ לאו
כדי למצוא דם ולטמא אותה דוקא ,אלא כדי לברר היטב חזקת טהרתה שאינה
רואה ,וכדי להחשיב היום כנקי למנין ז' .אולם ,לפי מה דקי"ל בשו"ע לכתחילה
כמ"ד צריכה לבדוק ב' פעמים ביום שמא ראתה כדין טהרות ,י"ל דה"ה
"בדיקת" לבנים היא כדי לחוש שמא ראתה בהרגשה ולמצוא דם ולטמא אותה.
ולפ"ז י"ל דכשם שנתקבל להחמיר )שלא בשעת הדחק( כדעה זו וכדברי המחבר
)סי' קצו ס"ו( ,ה"ה דנתקבל המנהג ללבוש לבנים המטמאים כתמיה בימי
ליבונה גם בכה"ג שאם היתה על צבעונים היתה טהורה ,וגם כה"ג דהיה אפשר
לה לתלות אי לאו משום דלובשת חלוק בדוק ונקי וכנ"ל.
ונראה דזהו מש"כ הגר"ש איידער זצ"ל כשהעלה טעם לבגד בצבע לבן
בדמיון לבירור גמור דטהרות ,עיין לעיל .וכן לפ"ז נקט לשון האו"ז "שלא תבא
לידי ספק" באופן המחמיר .והפירוש ,דאת"ל דלבנים משום בדיקות ,ושבדיקות
הן לבדוק ולמצוא דם משום דדיינינן לה כספק שמא ראתה דכ"ה גזה"כ דז"נ –
כדי שלא תטעה ותטהר את עצמה מחמת שחושבת שלא ראתה מחדש ,ה"ה
 11ונמצא עכ"פ דברי הרא"ש לשיטתו כדלעיל.
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דצריכה ללבוש לבנים כדי שלא תבא לידי ספק שמא ראתה ותטהר את עצמה
שלא כדין ,אלא צריכה לראות בבירור שלא ראתה דם כלל ,גם ע"י בדיקת
חלוקה.
ואגב יש להעיר ,דהנה עיין סד"ט )ס"ק טו( שתמה על הטור ושו"ע
שהשמיטו ענין בדיקת חלוקה שכתב הרא"ש המורים על דברי הגרמ"פ זצ"ל
דלבנים משום בדיקות הם ,וכמו שדייקנו לעיל .וי"ל דבכוונה השמיטו דלא ס"ל
כדברי הגרמ"פ זצ"ל בזה ,ובפרט לפי מה שהערנו לעיל מדברי הב"י ששינה
מלשון המרדכי ולא הביא ענין לבן אלא בדוק ,ועיין .ע"ע בקיצור פסקי הרא"ש
שם ,שהשמיט הטור את ענין זה של בדיקת חלוק המוזכר ברא"ש ,ולשיטתו
12
הוא.
שו"מ כעי"ז בפרד"ר )ש"ח סק"ז( שהעיר על מש"כ הסד"ט בביאור
ענין הלבנים ,דלכאו' לא יתכן אלא לדעת הרא"ש דצריכה בדיקת חלוק מלבד
בדיקה באו"מ ,וכנ"ל .והוא אשר דברנו ,דיסוד הביאור בהצד דלבנים להחמיר
עליה הם שלא תטהר שלא כדין )כמש"כ סד"ט( משום דיסוד לבנים בבדיקות
הוא .אם כנים הדברים ,מסתבר טובא מה שהקשה הסד"ט על השמטת דברי
הרא"ש בבדיקת חלוק מדברי המחבר ,דלדעתו זהו מיסוד דין לבנים ,שלא לטהר
אותה ע"י תליות אע"פ שמדינא טהורה היא ,אלא צריכה לבדוק אחר דם כעין
בדיקות עד.
ע"ע ביאור הגר"א )סק"י( שציין לסוגיא דפ"ק דשבת )יג (:בענין ימי
ליבוניך ,וכתב רש"י שם וז"ל ,כגון זבה שסופרת שבעה נקיים משפסקה ,
 שמא תראה ותסתור ספירתה ,עכ"ל .וי"ל דכוונת
רש"י כדברי הגרמ"פ זצ"ל דמנהג לבנים משום בדיקות ז"נ הוא ,וצ"ע .ומסוף
דבריו ,שמא תראה ותסתור ספירתה ,היה אפשר לומר דכוונתו למה שבארנו
לעיל באו"ז וע"פ הראב"ן ,דצריכה לבנים שיהיה צבע הדם ניכר כה"ג דרואה
בהרגשה שלא תבא לידי ספק ,אבל לכאו' מש"כ רש"י דטעם לבנים לבדיקה
דוקא ,משמע דאין זה להוציאה מן הספק ,אלא לבדוק ולראות מצד חשש שמא
תראה ותסתור ,יתר על מה דצריכה לעשות כן ע"י בדיקות עד דז"נ ,ועיין.
 12ע"ע הגהות הגרע"א שהוסיף על השו"ע בדיקת חלוק ,ואין סתירה למה שהבאנו לעיל
מתשו' ,די"ל דס"ל דלבנים משום בדיקה ומ"מ ס"ל דבמקום הדחק לא נהגו כלל אף ביום א'
וז' ,וז"פ .אכן ,לפי דברינו את"ל דלבנים לאו משום בדיקות ודלא כהגרמ"פ זצ"ל ,בזה מוכרח
דלא שייך להחמיר בלבנים ביום א' ויום ז' ,ודו"ק.
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הנה לפי דברינו יש לדון לענין לבישת בגד שאמק"ט בתוך ז"נ ,ובכלל
זה בזמנינו גם לבישת תחבושת היגיני לנשים )פ"ד בלע"ז( ,וכפי מש"כ הרבה
פוסקים דגם זה בכלל דשאמק"ט 13,ואף בג"י ראשונים כתם על דשאמק"ט
טהור ,כמש"כ בפת"ש )ס"ק יב( בשם שו"ת חמדת שלמה )סי' כ( .ואולי תלוי
על הנ"ל ,דאת"ל דמנהג לבנים היינו לטמא את האשה ,כשם שנהגו שלא לטהר
כתמיה ע"י צבעונים וע"י תלייות ,ה"ה שאין להציל כתמיה ע"י לבישת
דשאמק"ט .משא"כ את"ל דבדיקות אינן אלא משום בירור חזקת שאינה רואה
מקרא דוספרה )כצד א' בדברי החזו"א( ,אין הכרח כלל דצריכה ללבוש בגד
המטמא אותה ע"י ראיית כתם .וכן לפי דרכו של התוה"ש ,כל דהוי נקי סגי כדי
שלא לתלות לחומרא בטעות ,כנ"ל.
ולפי הנ"ל נראה דיוצא מדברי הגרמ"פ זצ"ל להחמיר בזה ,אף דלא
מוזכר להדיא מנהג כזה בפוסקים ,וכן דרכם של מורי הוראה שאין לאשה
ללבוש דשאמק"ט לכתחילה בז"נ )שלא בשעת הדחק( .ושמענו שיש להוסיף
עוד טעם לשבח ,דהרי בזמנינו מצוי בהרבה מן המקרים שאשה עלולה לפעמים
לראות הרבה כתמים רצופים ,אבל לא כשיעור שרואה בוסתה ,ובפרט מחמת
כדורים .ומזה נולד ספק חמור אם לדון הכתמים לקולא או לחשש ראיה
בהרגשה ,עיין מש"כ בזה מו"ר הגר"מ וויליג שליט"א )בית יצחק לט( .והנה אם
רואה כתמים הרבה על דשאמק"ט יכולה לטעות שהם מותרים לגמרי כשאר
דשאמק"ט ,ובאמת נכנסים הם בכלל ספק הנ"ל.
אולם ,יש לציין דלאחרונה יצא לאור משו"ת כת"י של הגרשז"א זצ"ל,
הובא בס"ס אוצרות הטהרה )עמ' תתפג( .ושם שאלו אם ניתן להשתמש
בתחבושות אלו בז"נ כשמדביקים אותן לבגד .וז"ל תשובתו ,בז"נ ודאי טוב
שהרי הן לבנות ,אך צריכים גם סדינים לבנים אם הן זזות ,עכ"ל 14.וע"פ מש"כ
 13עיין חק וזמן )עמ' קד( ,וע"ע אוצרות הטהרה )עמ' קטז(.
 14וכך מצאנו בספר טהרה כהלכה )עמ' פ' הע'  (*15וז"ל ,אלא שבנוגע לז"נ לא מצאתי מי
שידבר בזה ,ולכאו' הוא היתר מבורר – שהרי לא מצינו בשום מקום שתהיה חייבת להלך בז"נ
דוקא בבגד המקבל טומאה ,ורק הקפידו שיהיה בגד לבן ונקי ובדוק מכתמים כו' .לאידך גיסא,
הרי שעפי"ז יטהרו כל הכתמים הנמצאים בז"נ .ושאלתי כמה וכמה מגדולי המורים ולרבותי
בשימוש חכמים ,ואין מגיד לי דבר ברור בזה – אף שבהשקפה ראשונה נראה לכולם כדבר נכון
מאד ,עכ"ל.
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לעיל איכא כמה אופנים לפרש צדדי הקולא 15.וכן י"א שאין לאוסרה ללבוש
דשאמק"ט דבאמת לא מוזכר מעולם מנהג כזה אלא לבנים ,ומהיכ"ת לחדש
מנהג .אולם ,כאמור נראה דמנהג רוב המורים אינו כן אלא דצריכה ללבוש בגד
המקבל טומאה לכתחילה בז"נ.
ויש להוסיף מה ששמענו מאת מו"ר הגר"י ניוברגר שליט"א דעכ"פ גם
להמחמירים י"ל דאשה הלובשת תחבושת כל ימיה ממ"נ כגון מחמת נקיות
ונוחיות וכדו' ,ולובשת ג"כ בז"נ בלי כוונה לטהר את עצמה כלל ,אין למנוע
אותה שה"ה מנהג במקום כבוד הבריות ויש להתיר ,שגם באיסורים דרבנן מצינו
דלא גזרו במקום כבוד הבריות.
עוד יש להעיר דגם במקום שמורים לאשה ללבוש צבעונים משום קושי
לטהר לבעלה ,י"ל דעדיף לה ללבוש תחבושת היגיני שאמק"ט ע"ג הצבעונים.
עי"ז ,הגם את"ל דלא קיימה מנהג לבנים לצד המחמירים הנ"ל דטעם לבנים
לטמא ראייתה ,מ"מ קיימה מנהג הלבנים לדעת אלו הסוברים דמטרת הלבנים
היא להחזיקה בטהרה וכדי שיהא הדם ניכר בבגדה ,וכן לפי הגרשז"א זצ"ל
ודעימיה הרי קיימה המנהג בשלימותה .ע"ע בס' פתחי הלכה )ח"ב עמ' (214
שהביא כן בשם הגר"י ראטה שליט"א ,ובס' פתחי תשובות )עמ' שצא( בשם
גדולי הוראה שליט"א.
ואין הכוונה בזה להכניס ראשינו בין ההרים הגבוהים ,אלא להציע
הענין ולפלפל בו כפי מיעוט שכלינו וקוצר דעתינו ולעורר לב המעיין ,ואין אחר
דברי הפוסקים כלום.

 15ועוד יש לציין לפי מה שהציע הגרמ"פ זצ"ל באותה תשובה עוד ביאור למ"ד דבודקת ב"פ
בכל יום ,שהוא כדי להחזיק כל יום ויום בפנ"ע כדי לצרפו למנין ימים הספורים ,וא"כ אין
מטרת הבדיקות לטמא אותה אלא כדי להמשיך חזקתה שאינה רואה ,וכמו שפירש שם בדעת
הרא"ש.

  ● 

 
 
כתב רמ"א )יו"ד ריש סי' קצח( וז"ל ,ולכתחילה לא תטבול אפי'
בדברים שאינן חוצצין גזירה אטו דברים החוצצין ,עכ"ל .ומקורו מצויין שם
מדברי הגהות שערי דורא למהרש"ל )הל' נדה סימן יב ד"ה חוטין( דמיירי שם
בשרשראות רפויות ,דאין לאשה לטבול כשהן עליה גזירה שמא תבוא לטבול גם
בשאינה רפויה ,עכ"ל .ע"ע ט"ז שם )סק"ד( דכוונת הרמ"א גם על מיעוט שאינו
מקפיד ,הגם דמעיקר הדין אינו חוצץ .וקצת יש להעיר דלפי הגהות שערי דורא,
אין הכרח לאסור גם חציצה דמשא"מ .ואולי אדרבה יש לחוש טפי דוקא בהך
דמהרש"ל ,דאיכא דבר החוצץ בעצם ,רק דבמקרה הוי רפוי ואינו מעכב.
משא"כ בכה"ג דהוי משא"מ ,י"ל דבאמת ליכא חפצא של דבר החוצץ כלל.
אולם ,עיין דרכי משה )שם סק"ב( שכתב דדעת הגהות שערי דורא היא שלא
תטבול לכתחילה "אף בדברים שאינם חוצצים ",גזירה אטו דברים שחוצצים,
1
וצ"ע אם הבין דברי המהרש"ל ככוללים גם משא"מ כדברי הט"ז או לא.
הנה עיין ביאור הגר"א שם )סק"ד( שציין על דברי הרמ"א סוף פ'
מרובה ותוס' שם )ב"ק פב ע"א ד"ה ושתהא( .וצ"ב בכוונתו ,דמיירי בסוגיא שם
בחפיפה ,ובתוס' שם הובאה דעת ר"ת דתקנת עזרא היתה לחוף ראשה בלבד
ולא שאר גופה )דסגי בעיון דאו' בלבד( ,ולכאו' כ"ז לא שייך לענינינו.
ונ"ל דכוונתו למש"כ בסוף דבריהם ,דמנהג הנשים מזמן חז"ל הוא
לרחוץ כל הגוף במים חמין ,ע"פ המבואר בסוגיא דנדה )סח ע"א ,ע"ש בתוס'
סו ע"ב ד"ה אם( .והיינו ,דאה"נ תקנת חפיפה אינה אלא לשערות ראשה ,ובשאר
גופה א"צ אלא עיון בלבד מד"ת ,אבל נהגו לרחוץ כל גופן מ"מ .ונראה דעת
 1ע"ע שו"ע או"ח )סי' קסא סעיף ג( לענין נט"י דצריך להסיר טבעת מעל ידו ,וכתב הרמ"א שם
וז"ל ,ונהגו קצת להקל אם הוא רפוי אבל יש להחמיר כי אין אנו בקיאים איזה מיקרי רפוי ,עכ"ל.
והמעיין בב"י שם יראה שהביא ב' טעמים להחמיר בזה ,טעם א' כמש"כ הרמ"א ,וטעם ב' משום
דלא ליתו להתיר אף במהודקת .וטעם ב' הוא כטעם הגהות שערי דורא ,וצ"ב אמאי השמיט
הרמ"א טעם זה שהביא בהל' טבילה ולא הביאו אלא טעם א' בהל' נטילת ידים ,ויש לחלק.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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הגר"א דאותה רחיצה הונהגה כדי להוריד כל חציצה שבגופה ,גם לכלוך
וכיוצ"ב שאר דברים שאינם חוצצים .ולפו"ר ,נראה דבזה איכא סמוכין טפי
לדברי הט"ז בכוונת הרמ"א להקפיד גם על משא"מ ,דרחיצה מועלת טפי
להוריד גם חציצות כאלה )ואולי נהגו לרחוץ מפני שחציצות מועטות כאלו
2
לפעמים לא נראות ע"י עיון בלבד ,וע"י רחיצה מהניא טפי(.
והנה לפום ריהטא ,דברי הגר"א באמת מחודשים הם לעומת דברי
הראשונים בסוגיא דחפיפה .עיין בראשונים שהביאו בשם ר' שמעיה דדעת רש"י
דתקנת עזרא היתה לחוף גם את כל גופה ,ודעת ר"ת דא"צ לחוף אלא ראשה
בלבד .וכל הראשונים הביאו מנהג הנשים הנ"ל לרחוץ את כל גופן בחמין,
ונראה דנחלקו בטעם מנהג זה.
עיין חי' הר"ן )סו ע"ב( וז"ל ,ומשום דמדאורייתא בעיא עיוני בכולה
גופא ,נהוג השתא נשי למשטף כולה גופא בחמימי בשעת טבילה ,עכ"ל .ולכאו'
מפורש יוצא מדבריו דרחיצת כל הגוף היינו כדי לקיים דין עיון על צד היותר
טוב .ע"ע מש"כ הריטב"א שם וז"ל ,וכבר נהוג עלמא דבשעת חפיפה שטפן כל
גופייהו בחמין  ,עכ"ל .ומשמע לפו"ר דגילוי כל
הגוף היינו כדי לעיין היטב ,ואינה מטעם חפיפה אלא רק שהיא בשעת חפיפה.
מאידך ,כתבו התוס' שם )ד"ה אם( וז"ל ,הילכך אין לנו ראיה שיצטרך
חפיפה בגוף אלא לעיוני בעלמא כמו בראש מדאורייתא ואע"פ שאנו מדמין אין
לעשות מעשה אלא צריך לחפוף כל הגוף וכן מנהג כל הנשים לרחוץ כל הגוף
עכשיו ,עכ"ל .ונראה למסקנתם דאע"פ שיש לדחות את כל הראיות למ"ד דתיקן
עזרא חפיפה בכל הגוף ,מ"מ לאו פשוט הוא להקל ,ותפסו דמזה נשתרבב מנהג
הנשים לרחוץ כל גופן וכדי להחמיר לאותה שיטה.
והיינו דנחלקו אם יסוד מנהג הנשים הוא כדי לקיים דין עיון באופן
מעולה ,או כדי לחוש לכל השיטות בגדר דין חפיפה דתקנת עזרא 3.אולם ,לפי
 2ע"ע ס' אמרי יוסף על הל' נדה )ריש סי' קצח( שביאר אחרת בדעת הגר"א ,ולפמש"כ נתיישבו
כל קושיותיו ,ע"ש .וע"ע ס' שמלת אליהו.
 3ויש להעיר ,דיש מקצת נשים שנוהגות כשחלה טבילתן בליל שבת ,להוסיף טבילה אחת לפני
טבילת מצוה מפני שאין רוחצות מיד לפני טבילתן כמו שעושות בלילי חול )עיין מנחת אשר
נדה סי' יט( ,אבל רוב נשים אין נוהגות כך .וי"א בטעם מנהג זה שהוא לקיים דין עיון שלפני
הטבילה ,וע"ד החידוד י"ל דתלוי על הנ"ל .דהנה כתבו הראשונים בסוגיין דמכיון דדין עיון
הוא דאו' ,בע"כ צריכה לעיין מיד לפני הטבילה .משא"כ תקנת חפיפה שאינה אלא מדרבנן,
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מש"כ בדעת הגר"א ,י"ל דנהגו לרחוץ כדי להוריד את הכל מגופה ,גם דברים
שאינם חוצצים ,וכמש"כ הרמ"א .ואה"נ דהוי סניף לחיוב עיון ,אבל נראה
מדברי הגר"א דאי לאו משום דאיכא קפידא להוריד גם מה דאינו חוצץ ע"פ דין,
לא היו נוהגות לרחוץ מצד חיוב דאו' דעיון .משא"כ להר"ן ,נהגו לרחוץ גם
להועיל לעיקר הדין ,ולתוס' נהגו כן לחוש לדין חפיפה .ע"ע רמב"ן ומאירי
בטעמים אחרים במנהג הרחיצה ,ואכמ"ל.
ויש להעיר ,דהנה עיין סד"ט )סק"ו( שהאריך להוכיח דחומרת הרמ"א
הויא נגד הגמ' וכל הראשונים .ומסיק" ,וע"כ דדברי הגהות שערי דורא ז"ל אינו
אלא מחומרות האחרונים וזהירות בעלמא ".אולם ,לפי מה שביארנו אליבא
דהגר"א ,החשש למשא"מ באמת יסודו מן הראשונים הוא ,ע"פ מנהג הנהוג עוד
בזמן חז"ל לרחוץ כל הגוף.
ע"ע איסור והיתר הארוך )נח:צג( לענין חציצה בטבילת כלים וז"ל,
אבל היכא דאפשר יזהר אפי' במיעוט ]שאינו מקפיד[ ,עכ"ל .ע"ע שם שדייק
דכן ס"ל ר' אלחנן להלכה ,וכן תפס בדעת המרדכי .ע"ע ספר טבילת כלים )פ"ה
ס"ד( שדייק כן גם בשאר פוסקים .ולפו"ר ,אם החמירו כן לענין טבילת כלים
הקל ,ק"ו דיש להחמיר לכתחילה בטבילת נדה שדינה בכרת .וא"כ ,מקור חדש
הוא להקפדה זו מדברי האו"ה ועוד מימי הראשונים הוא ,דלא כמש"כ בסד"ט.
אולם ,יש להעיר דשתק מזה הרמ"א וכל הנו"כ לעיל בהל' טבילת כלים )סי'
קכ( ,וע"ע שו"ת חיי הלוי )ח"א סי' נז(.
זאת ועוד ,עיין מאירי עירובין )ד ע"ב ד"ה כבר( וז"ל ,ומדברי תורה
אין חציצה אלא בשחופה רוב האדם או רוב הכלי וכן שיהא מקפיד על חציצתו
ליטלה ,הא כל שבמיעוטו אע"פ שמקפיד עליה או אף ברובו אם אינו מקפיד
עליה אינה חוצצת .ומדברי סופרים לחוץ אף במעוטו אם הוא מקפיד או אף
בשאינו מקפיד אם הוא ברובו הא אם אינו מקפיד ובמעוטו עלתה לו טבילה,
 ,עכ"ל .שוב איכא מקור נוסף לחומרא זו
מן הראשונים ,וקצת יש לדייק בדברי המאירי דחומרא זו מדברי חז"ל הוא ולא
מנהג בעלמא ,ודו"ק.
במקום דא"א לסומכה לטבילה ממש ,יצאה יד"ח גם במופלג .ואת"ל דדין רחיצת כל הגוף
מחשש חפיפה הוא ,י"ל כנ"ל דבמקום דא"א לחוף סמוך ממש לטבילה אינה מעכבת .וחשיב
כה"ג כאי אפשר ,מכיון דאיכא איסור רחיצה בשבת ולא נהגינן היתר אלא בטבילת מצוה ,ואין
זה בכלל טבילת מצוה )עיין שו"ת אבנ"ז או"ח סימן תקכו( .ע"ע שו"ת חוות יאיר )סי' קפא(,
שו"ת משיב דבר )ח"ב סי' לז( ונט"ג הל' נדה ח"ג )עמ' רסד(.

 

 
 
אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה ,שנ' ולמדתם אותם את
בניכם לדבר בם וכו' כשם שאדם חייב ללמד את בנו כך הוא
חייב ללמד את בן בנו שנ' והודעתם לבניך ולבני בניך ,ולא
בנו ובן בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם וחכם מישראל
ללמד את כל התלמידים אע"פ שאינן בניו ,שנ' ושננתם
לבניך ,מפי השמועה למדו בניך אלו תלמידיך ,שהתלמידים
קרויין בנים שנ' ויצאו בני הנביאים.
וכתב הרמב"ם בסה"מ )מ"ע י"א( ,וז"ל" ,המצוה הי"א היא שצונו
ללמוד חכמת התורה וללמדה ,וזה הוא שנקרא תלמוד תורה ,והוא אמרו ושננתם
לבניך .ולשון ספרי לבניך אלו תלמידיך ,וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים
קרוים בנים ,שנאמר ויצאו בני הנביאים .ושם נאמר ושננתם שיהו מחודדין בתוך
פיך כשאדם שואלך דבר לא תהא מגמגם לו אלא אמור לו מיד .וכבר נכפל
הציווי הזה פעמים רבות ,ולמדתם ועשיתם ,למען ילמדון וכו'" .וקשה ,מדוע
השמיט הרמב"ם את חיוב האב ללמד את בנו )מקרא ד"ולמדתם אותם את
בניכם"( ובן בנו )מקרא ד"והודעתם לבניך ולבני בניך"( ,הנזכרים בריש הל'
1
ת"ת.
והנה ,בהמשך דבריו בהל' ב' כתב ,וז"ל" ,אם כן למה נצטוה על בנו
ובן בנו ,להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו" ,ובהל' ג'" ,וחייב לשכור
מלמד לבנו וללמדו ,ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם" .ובכס"מ ביאר
דהל' ג' הוא המשך לתירוץ קושייתו בהל' ב' "להקדים בנו לבן בנו ובן בנו
לבן חבירו" ,דמלבד חילוק בנו ובן בנו לבן חבירו בדין הקדמה עוד חלוקין הן
 1ובספר החינוך )מצוה תי"ט( כתב בריש דבריו כמעט מלה במלה כלשון הרמב"ם ,וכשהביא
את הא ד"נכפלה מצוה זו במקומות רבים" אכן הוסיף קרא ד"ולמדתם אותם את בניכם".
ובהערות הגר"ח העליר לסה"מ )מס'  (4כתב דבמקור הערבי הנדפס ג"כ הובא פס' זה.

בית יצחק מ"ג ● תשע"א

582

אברהם אליעזר הררי

בדין השכרת מלמד לבנו ובן בנו מעל בן חבירו .אכן ,יל"ע בחילוק השני,
דלכאורה החיוב לשכור מלמד לבנו ובן בנו נובע ממה שחייב להוציא ממון
על קיום המצוה ,וא"כ מ"ש חיוב הלימוד לבן חבירו דלית ביה חיוב הוצאת
דמים.
בישוב קושיא זו כתב הקרית ספר )פ"א מהל' ת"ת מצוה י"ב( ,וז"ל,
"וחייב לשכור מלמד לבנו ,ונראה דהוא הדין לבן בנו דבני בנים הרי הן כבנים,
אבל אינו חייב לשכור מלמד לבן אחרים ,כי חיוב לשכור מלמד לבנו הוא
מולמדתם אותם את בניכם ומוהודעתם לבניך ולבני בניך והוא עשה וכפינן עליה
כמה דכפינן לעשות סוכה או מצוה אחרת ,אבל חיוב לימוד בן חברו הוא מפסוק
ושננתם לבניך ,ומשמע שיהיו מחודדין בתוך פיו כשאדם שואל דבר אל תגמגם
בו אלא אמור לו מיד וזהו ללמד הוא עצמו לאחרים לא לשכור לו מלמד".
והיינו ,דחילק בין החיוב ללמד לבנו ובן בנו ,דנפק"ל מקראי ד"ולמדתם אותם
את בניכם" ו"והודעתם לבניך ולבני בניך" לבין החיוב ללמד לתלמידים,
דנפק"ל מקרא ד"ושננתם לבניך" ,שדרשוהו חז"ל "שיהו ד"ת מחודדים בפיך".
ויל"ע בביאור חילוק זה ,דהיכי חזינן בפסוקים אלו רמז לגדר חיובן כמצוה
שידאג שילמד אף ע"י אחרים או שילמד בעצמו.
ובביאור הדברים יש להקדים במה שיש לעיין בעצם דרשת חז"ל
)קדושין ל' ע"א( ד"ושננתם – שיהו דברי תורה מחודדים בפיך ,שאם ישאל לך
אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו ,אלא אמור לו מיד" ,דלכאורה קשה היאך שייך
לדרוש כן ,הא כתיב "ושננתם לבניך" ,דה"שינון" הוא לבנים ולא לעצמו .אמנם
י"ל דהביאור בזה הוא דדרשת חז"ל באה ללמד דתכלית הלימוד לתלמידים הוא
כדי שהמלמד בעצמו יתעלה בלימוד דידיה .ודרשת חז"ל מתפרשת הכי – תלמד
תורה לתלמידים כדי שתבוא לידי כך שיהו ד"ת מחודדים בפיך ,וכדברי
הרמב"ם בפ"ה מהל' ת"ת הי"ג" ,התלמידים מוסיפין חכמת הרב ומרחיבין לבו,
אמרו חכמים הרבה חכמה למדתי מחבירי יתר מרבותי ומתלמידי יתר מכולם,
וכשם שעץ קטן מדליק את הגדול כך תלמיד קטן מחדד את הרב עד שיוציא
2
ממנו בשאלותיו חכמה מפוארה".
 2שוב מצאתי שהביאו כן בכ"מ בשם הגרי"ז זצ"ל ,בהוסיפו דעפ"ז יתבאר למה דרשו חז"ל
ד"בנים" ר"ל "תלמידים" דוקא בקרא ד"ושננתם" )הל' ב'( ,ואילו קרא ד"ולמדתם" פירשו
כפשוטו ,דמיירי בבנים ממש )הל' א'( ,כי החידוד נעשה ע"י לימוד התלמידים ולא ע"י לימוד
הבנים.
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ולפ"ז י"ל דהיינו ג"כ ביאור החילוק הנז' בקרי"ס בהבדל המקורות בין
החיוב ללמד לבניו ובני בניו לחיוב ללמד לתלמידיו .והיינו ,דקראי ד"ולמדתם
אותם את בניכם" ו"והודעתם לבניך ולבני בניך" מחייבים בלימוד התורה לבנים
כפשוטו ,שידאג לכך שבניו ובני בניו ילמדו תורה ,ואשר ע"כ יש חיוב להוציא
ממון עליה ככל שאר המצוות .לעומת כן ,דרשת חז"ל בקרא ד"ושננתם לבניך –
שיהו ד"ת מחודדים בפיך" מורה על כך שתכלית הלימוד לתלמידים היא
לתועלת הרב ,ואשר ע"כ לא יתקיים חיוב זה אא"כ הוא בעצמו ילמדם.
ומעתה נשוב לבאר את השמטת הרמב"ם לחיוב הלימוד לבנים ובני
בנים בסה"מ .בריש הל' ת"ת כתב ,וז"ל" ,הל' ת"ת ,יש בכללן שתי מ"ע,
ראשונה ללמוד תורה ,שנייה לכבד מלמדיה ויודעיה'" .ומשמע דמצות ת"ת היא
מצוה ללמוד התורה לעצמו .ולפ"ז י"ל דמה"ט הזכיר בסה"מ את החיוב ללמד
לתלמידים ,בהזכרת דרשת חז"ל "שיהו ד"ת מחודדים בפיך" ,דהא עיקרו הוא
ללימוד עצמו וזהו עצם מצות ת"ת ,והשמיט את חיוב ללמד לבניו ובני בניו,
דהא עיקרו הוא ללימוד עצמם.
ונראה שהדברים מדוייקים המה בלשון הרמב"ם שם בהל' ב'" ,כשם
שאדם חייב ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנ' והודעתם לבניך
ולבני בניך .ולא בנו ובן בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד
את כל התלמידים אע"פ שאינן בניו ,שנ' ושננתם לבניך ,מפי שמועה למדו בניך
אלו תלמידיך וכו'" .ויש לדייק דחלוקין החיוב ללמד את בנו ובן בנו מן החיוב
ללמד תלמידים ,דהא התחיל " שאדם חייב ללמד את בנו כך הוא חייב
ללמד את בן בנו" ,דמשמע דיסוד חיובן שוה ,ואילו בחיוב ללמד לתלמידים
כתב רק "ולא בנו ובן בנו בלבד וכו'" ,דאינו "כשם" שחייב בהן אלא חיוב נפרד
ללמד .ועוד מדוייק כן ממש"כ "כשם  חייב ללמד את בנו וכו'",
וכשהזכיר את החיוב ללמד תלמידים שינה את לשונו וכתב "מצוה על כל 
 ללמד את כל התלמידים" .ונראה דשינוי לשונו בא להדגיש את
החילוק הנזכר ,דהחיוב ללמד את בנו ובן בנו הוא לכל "אדם בישראל" ,דכל א'
מחוייב לדאוג שילמדו בנו ובן בנו ,ואילו החיוב ללמד תלמידים הוא דוקא
ל"חכמי ישראל" ,לתועלת הלומדי תורה ולהשלמת לימודם.
אכן ,יל"ע לפ"ז בקושיית הרמב"ם בסוף הל' ב'" ,אם כן למה נצטוה
על בנו ובן בנו" ,ותירוצו" ,להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו" ,שהרי
בהלכה זו גופא חילק בין ב' חיובים אלו ,וכיון שהחיוב ללמד תלמידים הוא
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דוקא בחכם ,א"כ שפיר צריכינן חיוב ללמד את בניו לאבות שאינן "חכמים".
ומצאתי דבשלחן ערוך הרב )קו"א סק"א( עמד בזה ותירץ דדין הקדימה שהזכיר
הרמב"ם בהל' ב' הוא באמת לחכמים בלבד ,שחייבים ללמד תלמידים מלבד
בניהן ובני בניהן ,וחיוב שכירות מלמד לבנו הנזכר בהל' ג' הוא אף לאבות
שאינן חכמים.

 
מי שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנ'
ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם .וכן אתה מוצא בכל מקום
שהתלמוד קודם למעשה ,מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה
ואין המעשה מביא לידי תלמוד.
מקור דבריו הוא מהא דאיתא בקדושין כ"ט ע"ב" ,והיכא דלא אגמריה
אבוה מיחייב איהו למיגמר נפשיה דכתיב ולמדתם" .ויל"ע האם והאיך שונה
חיוב זה מהנזכר בהל' ח'" ,כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה ,בין עני בין
עשיר ,בין שלם בגופו בין בעל יסורין ,בין בחור בין שהיה זקן גדול שתשש כחו,
אפילו עני המחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן
לתלמוד תורה ביום ובלילה שנ' והגית בו יומם ולילה" .ואין לומר דמצוה בפנ"ע
היא לבן שלא למדו אביו ,דהא לא מנה הרמב"ם בסה"מ אלא מצוה א' לת"ת.
וא"כ ממה דאיתיה לגזה"כ בפנ"ע לחיוב הבן היכא דלא אגמריה אביו משמע
דקיום מיוחד הוא.
ונראה דחידש הרמב"ם בהל' זו דמלבד קיום מצות ת"ת הכללי הנלמד
מקרא ד"והגית" ישנו עוד קיום כהכשר למעשה ,עי"ז שילמוד את הלכות
המצוות קודם עשייתן .ומה"ט הביא הרמב"ם קרא ד"ולמדתם אותם ושמרתם
לעשותם" לחיוב זה ,דכיון דעיקר חיובו אינו אלא מחמת ידיעת המצוות ע"מ
לעשותם ממילא ליכא למיפקיה מקרא ד"והגית בו יומם ולילה" ,אשר אין לו
שייכות מיוחדת לידיעת הלכות המצוות .וכעי"ז יוצא מדברי הכס"מ שם ,שהק'
על מש"כ הרמב"ם "וכן אתה מוצא בכל מקום וכו'" ,דמהי השייכות שבין זה
למש"כ מעיקרא ,דנימא ביה "וכן" ,ותירץ" ,ויש ליישב דהכי קאמר ,אע"פ שלא
למדו אביו חייב ללמד את עצמו ,ותדע שהוא מצווה בכך שהרי מצינו בכל
מקום קודם התלמוד למעשה מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה ,ומאחר שהוא
חייב לעשות חייב הוא ללמוד" .והיינו ,דכונת הרמב"ם בזה היא דדוקא מחמת
חיוב המצוות הוא דאיתיה לקיום מצות ת"ת זה.
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אכן ,יל"ע אם חיוב זה הנלמד מקרא ד"ולמדתם אותם ושמרתם
לעשותם" מהוה קיום במצות ת"ת או דעיקרו הוא מדין קיום המצוות כהלכתן.
ונראה דיש להוכיח דהו"ל קיום במצות ת"ת ממש"כ הרמב"ם בספר המצוות
)מ"ע י"א( ,וז"ל" ,המצוה הי"א היא שצונו ללמוד חכמת התורה וללמדה ,וזה
הוא שנקרא תלמוד תורה ,והוא אמרו ושננתם לבניך וכו' וכבר נכפל הציווי הזה
פעמים רבות ,ולמדתם ועשיתם ,למען ילמדון"" .ולמדתם ועשיתם" ליתא
במקרא ,אמנם נזכר הוא ביבמות ק"ט ע"ב" ,אלא כל האומר אין לו אלא תורה
אין לו אלא תורה ,הא נמי פשיטא ,אלא דאפילו תורה אין לו ,מאי טעמא ,אמר
רב פפא אמר קרא ולמדתם ועשיתם ,כל שישנו בעשייה ישנו בלמידה כל שאינו
בעשיה אינו בלמידה" ,וביארו המפרשים דהכונה בזה היא לקרא ד"ולמדתם
אותם ושמרתם לעשותם" .ונמצא לפ"ז דחובת לימוד זו אכן מהוה קיום במצות
ת"ת ,ואשר על כן הביא הרמב"ם קרא ד"ולמדתם ועשיתם" בביאור מצות ת"ת
בסה"מ.
והנה ,מצינו דוגמת לימוד כי האי בנשים ,אשר רק בלימוד הלכות
המצוות השייכות להן בלבד הוא דנתחייבו ,וכמ"ש בשו"ע הרב )פ"א מהל' ת"ת
הי"ד(" ,ומכל מקום גם הנשים חייבות ללמוד הלכות הצריכות להן לידע אותן
כמו דיני נדה וטבילה ומליחה ואיסור יחוד וכיוצא בהם וכל מ"ע שאין הזמן
גרמא וכל מצות ל"ת של תורה ושל דברי סופרים שהן מוזהרות בהן כאנשים",
והוא עפמש"כ בהקדמה לסמ"ק.
ובבית יוסף )סו"ס מ"ז( הביא מהאגור בשם המהרי"ל )עי' שו"ת
מהרי"ל סי' מ"ה(" ,דנשים מברכות ברכת התורה אע"פ שאינן חייבות ולא עוד
אלא שהמלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות )סוטה כ' ע"א( זהו בתורה
שבעל פה אבל לא תורה שבכתב ,ואע"פ שלשון ברכת לעסוק בדברי תורה
משמע תורה שבעל פה מ"מ אין לשנות מטבע הברכות ,ועוד כי הן מברכות על
קריאת הקרבנות ותפלה כנגד קרבנות תקנום )ברכות כ"ו ע"ב( והן חייבות
בתפלה )שם כ' ע"ב( ,ואם כן חייבות ג"כ בקריאת העולה והקרבנות וכ"ש
לדברי סמ"ק שכתב שנשים חייבות ללמוד הדינים השייכין להן" .וממה שהביא
בסוף דבריו את ה"כל שכן" משיטת הסמ"ק משמע דחובת לימוד זו הויא קיום
במצות ת"ת ,ומה"ט הוי טעם לכללן בברכה"ת.
ובשאגת אריה )סי' ל"ה( הקשה על מה שפטר הרמב"ם את הנשים
ממצות כתיבת ס"ת אע"פ שהן בכלל מצות תלמודה ע"י לימוד הלכות המצוות
השייכות להן .ובשו"ת בית הלוי )סי' ו'( חלק עליו והוכיח מכ"מ דחובת לימוד
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הנשים בהלכות המצוות השייכות להן אינה מהווה קיום במצות ת"ת ,וע"כ
ביאר דדברי האגור בשם הסמ"ק מוסבים הם על הקושיא הראשונה ,דהיינו על
הא דאיתא ד"כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות" ,וכונתו היא
דנשים מברכות ברכה"ת אע"פ שהן פטורות ממצות הלימוד ,מידי דהוה אשאר
מ"ע שהז"ג ,אלא דס"ד דתורה שאני משום דאית בה איסור ,ולזה קמ"ל האגור
דאעפ"כ יכולות לברך מן הטעמים שהזכיר ומכל שכן דלשיטת הסמ"ק חייבות
ללמוד את הדינים השייכות להן.
אכן ,קשה לומר כן בדעת השו"ע ,אשר שיטתו בכ"מ היא דנשים אינן
מברכות על מ"ע שהז"ג ,ואעפ"כ כתב )סי' מ"ז ,סי"ד(" ,נשים מברכות ברכת
התורה" .וגם מביאור הגר"א שם )סקי"ח( מבואר דהבין את כונת האגור
כפשוטו ,דאיכא מצות ת"ת לנשים ,דהא כתב" ,עיין מ"א )סקי"ד( בשם אגור,
ודבריהם דחויין מכמה פנים ,וקרא צווח ולמדתם את בניכם ולא בנותיכם ,האיך
תאמר וצונו ,ונתן לנו .אלא העיקר על פי מה שכתבו תוס' )קדושין ל"א ע"א
ד"ה דלא( ושאר פוסקים דנשים מברכות על כל מ"ע שהז"ג ,וכמ"ש לעיל סי'
י"ז ס"ב )סק"ה( ,ואף דקיי"ל )סוטה כ"ו ע"א( כאלו מלמדה תיפלות ,דווקא
בתורה שבע"פ ,כמ"ש ביו"ד סי' רמ"ו ס"ו" .ומבואר דנקט דכונת האגור היא
דאכן ישנו קיום במצות ת"ת לנשים ע"י לימוד הלכות המצוות השייכות להן,
וע"ז חלק עליו וס"ל דמחוייבות בת"ת ומברכות רק משום דלא גרע מצות ת"ת
משאר מ"ע שהז"ג.
עכ"פ נראה דיש להוסיף סמך לשיטות הגר"א ובית הלוי מדברינו הנ"ל
בדעת הרמב"ם ,דלפי משנ"ת משמעות דבריו בסה"מ היא דבאמת ישנו קיום
מיוחד במצות ת"ת בלימוד הלכות המצוות ,ובסוף דבריו שם כתב" ,ונשים אין
חייבות בה מאמרו בה ולמדתם אותם את בניכם ואמרו בניכם ולא בנותיכם ,כמו
שהתבאר בגמרא קדושין" ,אשר מבואר דהגם דלאנשים ישנו קיום מיוחד
במצות ת"ת ע"י לימוד הלכות המצוות ,אין לנשים קיום במצות ת"ת בכלל.
אמנם לפי דברינו מסתבר דאף מי שלמדו אביו יהיה בכלל קיום זה
דת"ת ע"י לימוד הלכות המצוות ,וכ"מ מסתימת לשון הרמב"ם בסה"מ ,וא"כ
צ"ע אמאי ייחד הרמב"ם חיוב זה דוקא למי שלא למדו אביו .והנראה בזה הוא
ע"פ מה שהביא הג"ר יעקב קמנצקי זצ"ל באמת ליעקב עה"ת )דברים ו' ,ז'(
מהצמח צדק דקטן אכן חייב במצות ת"ת ,והוכיח כן הג"ר יעקב זצ"ל מלשון
הרמב"ם הנ"ל ,שכתב דקטן שלא למדו אביו חייב ללמד את עצמו "כשיכיר"
ולא הזכיר דחייב "כשיגדל" ,אשר שונה מלשונו בפ"א מהל' מילה ה"ב,
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"נתעלם מב"ד ולא מלו אותו הוא חייב למול את עצמו" ,ובפי"א מהל'
בכורים ה"ב" ,עבר האב ולא פדהו חייב לפדות את עצמו  ."ועפ"ז ביאר
גם את המשך לשונו שם" ,וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה
וכו'" ,שהיה קשה לרמב"ם איך אפשר להטיל על הקטן חובת לימוד ,ולזה תירץ
דכיון דתיכף כשיגדל יתחייב במעשה צריכים אנו לחייבו בתלמוד קודם גדלותו,
ומי שיש לו אב הטילה התורה חיוב זה עליו אבל מי שלא לימדו אביו ע"כ חייב
הוא ללמד את עצמו אף בקטנותו .וביאר דאע"פ שאין קיום מצוה חיובית
כשהבן עושה כן ,דהא קטן לאו בר חיובא הוא ,מ"מ רצון ה' מתקיים ע"י
לימודו 3.ולפ"ז י"ל דאע"ג דקיום זה דמצות ת"ת ע"י לימוד הלכות המצות
הנלמד מקרא ד"ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם" שייך אף לאנשים שלמדם
אביהם ,מ"מ ייחדו הרמב"ם להלכה זו ללמד דאף הקטן בקטנותו הינו בכלל
הלכה זו )בתור קיום רצון ה'( היכא שלא למדו אביו.

 
מאימתי מתחיל אביו ללמדו תורה ,משיתחיל לדבר מלמדו
תורה צוה לנו משה מורשה וגו' ופסוק ראשון מפרשת שמע,
ואחר כך מלמדו מעט מעט פסוקים פסוקים עד שיהיה בן שש
או בן שבע ,לפי בריו ,מוליכו אצל מלמד תינוקות.
מקור דבריו הוא מהא דאיתא בסוכה מ"ב ע"א" ,ת"ר קטן היודע לנענע
חייב בלולב ,להתעטף חייב בציצית ,לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין ,יודע
לדבר אביו לומדו תורה וק"ש ,תורה מאי היא א"ר המנונא תורה צוה לנו משה
מורשה קהלת יעקב ,ק"ש מאי היא פסוק ראשון" .ובפשטות משמע דישנן ב'
קיומי חינוך חלוקין בהא ד"תורה" ו"ק"ש" ,ולכל א' ישנו פסוק מיוחד שצריך
האב ללמד למצות חינוך דידיה .אכן ,מדברי הרמב"ם משמע דאף חיוב האב
 3אכן ,בשו"ע הרב )פ"ב מהל' ת"ת ה"א( ועבודת המלך נקטו דלשון "משיכיר" לעולם ר"ל
"כשיגדל" ,ע"ש .ובאמת ליעקב )שם( התקשה בלשון הרמב"ם בריש הל' ת"ת" ,נשים ועבדים
 פטורים מתלמוד תורה" ,אמנם יש להעיר דבנוסח מהדורת פרנקל הרי הושמט מלת
"וקטנים" ,וא"ש .ובנוגע לעצם חידושו יש להשוות את מש"כ כמה מגדולי האחרונים בביאור
מה דס"ל לכמה מן הראשונים דמצות חינוך רמיא אקטן הגם דקטנים לאו בני חיובא נינהו,
דר"ל דכיון שתיקנו כן חכמים ואנו יודעים שהסכימה דעתן לדעת המקום ,ממילא חייב לעשות
כדבריהם ,שכן הוא רצון ה' – עי' בקונטרס דברי סופרים )סי' א' ,אות י"ד-ט"ו( להג"ר אלחנן
זצ"ל ,שו"ת מנחת שלמה ח"ג )סי' פ"ב( וחידושי רבי ראובן על סוכה )סי' ב' ,אות ג'(.
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ללמד את בנו פסוק ראשון דק"ש אינו מדין חינוך לק"ש או קבלת עומ"ש ,אלא
מדין חינוך למצות ת"ת.
בביאור מה דנקט הרמב"ם דחובת לימוד הפסוק ראשון דק"ש לבנו
אינו מדין חינוך לק"ש אלא לת"ת נראה לומר ע"פ משמעות דבריו בפ"א מהל'
ק"ש ה"ב ,דליכא קיום מצות ק"ש אא"כ יקרא את כל ג' הפרשיות ,אשר נמצא
לפי המבואר בדברי הראשונים דמצות חינוך אינה מתקיימת אלא היכא שהקטן
עושה את המצוה כהלכתה ,דאינו מקיים מצות חינוך בלימוד פסוק ראשון דק"ש
בלבד 4.אמנם אכתי קשה לפ"ז האיך יוצא האב י"ח הלימוד לבנו אם איירי בבן
"המתחיל לדבר" ,אשר לכאורה אין בכחו להבין את פירוש הפסוק ,ואמאי לא
5
נקבע במקום זה גיל החינוך ללימוד בעת אשר מבין הבן.
והנראה בזה הוא דהנה כתב בשו"ע הרב )פ"ב מהל' ת"ת הי"ב-י"ג(,
"אך אם מוציא בשפתיו אע"פ שאינו מבין אפילו פירוש המלות מפני שהוא עם
הארץ הרי זה מקיים מצות ולמדתם וכו' במה דברים אמורים ,בתורה שבכתב,
אבל בתורה שבע"פ אם אינו מבין הפירוש אינו נחשב לימוד כלל" .וכיון הגרי"ד
זצ"ל לדברים הללו בשעורים לזא"מ ח"א )עמ' קע"ח-ק"פ( ,והביא לכך כמה
וכמה ראיות ,דשאני תושב"כ מתושבע"פ בזה דבתושב"כ ישנו קיום אף כשאינו
מבין משא"כ בתושבע"פ ,ע"ש 6.ולפ"ז יתיישבו גם דברי הרמב"ם הנ"ל,
 4הראבי"ה )סי' תרפ"ג( ,מרדכי )סי' תשס"ג( והגה"מ )פ"ז מהל' לולב הי"ט( הביאו מן
הירושלמי )דליתא לפנינו(" ,יודע לנענע חייב בלולב ,לא סוף דבר לנענע אלא מוליך ומביא
מעלה ומוריד כשורה ומנענע ,יודע להתעטף בציצית אביו לוקח לו טלית ,לא סוף דבר להתעטף
אלא להשליך שתי כנפות לאחוריו ושתי כנפות לפניו ואוחז בציצית כשורה בשעת ק"ש" .וע"ע
בחידושי הריטב"א לסוכה ב' ע"ב )ד"ה אר"י( ,ובפירוש רש"י לברכות כ' ע"א )ד"ה קטנים(.
וכבר הרבו האחרונים לייסד כן ,עי' לדוגמא בטורי אבן בחגיגה ו' ע"א )ד"ה איזהו קטן ,ד"ה
שנאמר וד"ה והא( ,ביכורי יעקב )סי' תרנ"ז סק"ג( ,ביאור הלכה )שם ,ד"ה כדי( ,חידושי הגרי"ז
לערכין )ב' ע"ב( ורשימות שיעורי הגרי"ד לסוכה )מ"ב ע"א(.
 5ומצאתי שכיונתי בדברים הראשונים למש"כ ברשימות שיעורי הגרי"ד )שם( ,ובישוב מה
דיוצא אף שהבן אינו מבין חידש הגרי"ד זצ"ל דבזה אכן שאני המצוה דאורייתא דת"ת לבנו
משאר דיני חינוך דרבנן ,דל"ב לה קיום המצוה כהלכתה ,אמנם סתם ולא פירש טעם הדבר.
ובפרט קשה לחלק כן לפי מה שחידש המשך חכמה )בראשית י"ח ,י"ט( ,דמצות חינוך נקבעה
בדוגמת מצות תלמוד תורה לבנים ,ומה"ט נפטרו הימנה הנשים ,ע"ש.
 6ועי' במגן אברהם )סי' נ' ,סק"ב( ,דמשמע מדבריו שאף בתושב"כ ליכא קיום כשאינו מבין,
ודוקא בתפלה הוא דיוצא י"ח אף כשאינו מבין .וע"ע בגבורות ה' )פס"ב( למהר"ל ,שהעלה
לאידך גיסא ,שאף בתושבע"פ ישנו קיום כשאינו מבין.

הערות בהלכות תלמוד תורה

589

דבלימוד פסוק ראשון דק"ש לקטן המתחיל לדבר ,אף שאינו מבין את פירוש
המלות יוצא י"ח ,דהא אף בגדול ישנו קיום בתורה שבכתב באינו מבין.


תחלת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד ואח"כ על
שאר מעשיו .לפיכך אמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה
אפילו שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה.
איתא בהוריות י' ע"ב" ,אמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם
בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה ,שבשכר
מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצתה ממנו רות" .והנה ,איתא בברכות
י"ז ע"א" ,מרגלא בפומיה דרבא ,תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים ,שלא
יהא אדם קורא ושונה ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שגדול ממנו בחכמה
ובמנין ,שנאמר ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם ,לעושים ]נ"א
ללומדיהם[ לא נאמר אלא לעושיהם ,לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה,
וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא" .ואיתא עוד בתענית ז' ע"א" ,תניא
היה ר' בנאה אומר כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים וכו' וכל
העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות" .ועמדו התוס' בכ"מ בסתירת
המימרות וכתבו שיש לחלק בין הלומד ע"מ שיכבדוהו אחרים ,דבכה"ג אמרי'
"מתוך שלא לשמה בא לשמה" ,לבין הלומד ע"מ לקנטר ,דבכה"ג אמרי' "נוח
לו שלא נברא" ו"נעשית לו סם המות" .ולפ"ז הק' המהרש"א על ראיית הגמ'
מבלק ,שהרי תכלית מעשי בלק בהקרבת הקרבנות היתה לקלל את בני ישראל,
ואין לך עושה לקנטר גדול מזה.
והנראה בזה הוא דיש לדקדק דב' המאמרים דאיירו בגנות העשייה
שלא לשמה כדי לקנטר הם דוקא בלימוד התורה ,אבל לא בעשיית המצוות.
וי"ל דדוקא בת"ת הוא דאמרינן דאינו ראוי לעסוק בה שלא לשמה כדי לקנטר,
7
ואילו בעשיית המצוות אמרי' דראוי לעסוק בהן אף שלא לשמה כדי לקנטר.
 7תירוץ זה תהני לפי"מ שחילקו התוס' כנ"ל בכ"מ ,אך לא לדרך שחילקו בסוטה כ"ב ע"ב )ד"ה
לעולם( בין העוסק שלא לשמה מחמת יראת העונש או אהבת הפרס לבין הא דברכות ,שהוא
"אינו עוסק בתורה כדי לקיים לא מאהבה ולא מיראה אלא להוסיף על חטאתו פשע ,שעתה
שגגות נעשו לו זדונות ,שאע"פ שידע שעובר לא מנע מכל תאות לבו" .ודוגמת הצד המותר
הביאו מהא דבלק ,וביארו" ,גם הוא נתכוין להנאתו שהעלה קרבן לשם להשלים חפציו בשכרו
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ובביאור הסברא לחלק כן יש להקדים בדברי הרמב"ם בפ"ג מהל' ת"ת
ה"ה ,וז"ל" ,תחלת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד ואח"כ על שאר
מעשיו .לפיכך אמרו חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה,
שמתוך שלא לשמה בא לשמה" .ותמה האגלי טל בהקדמה לספרו ,אמאי העתיק
הרמב"ם מימרא זו רק בנוגע לתורה ,מבלי להזכיר כן אף במצוות .ותירץ הג"ר
יצחק הוטנר זצ"ל בפחד יצחק לשבועות )מאמר ו' ,אות ב'(" ,ונראה בזה דאף
על גב דבמימרא דר' יהודה אמר רב נכללו תרווייהו ,תורה ומצות ,מכל מקום
חלוקים הם בענינם .דבמצות אלולא טעמא דמתוך שלא לשמה בא לשמה לא
הי' כאן שום איסור בעשיית המצוה ,דאטו משום דחסרה לו מדרגת הלשמה
תאסר עליו המצוה? אבל בתלמוד תורה בודאי דאלולא טעמא רבה שמתוך שלא
לשמה בא לשמה הי' כאן איסור של לימוד תורה שלא לשמה .וטעמא דמילתא
הוא מסוגיא דברכות )כ"ב ע"א( ,דבעל קרי אסור בדברי תורה משום 'כנתינתה',
מה נתינתה באימה וביראה וברתת ובזיע אף לימודה לדורות כן .וחזינן
ד'כנתינתה' הוא תנאי בלימוד התורה ,וכל שאינו כנתינתה הרי זו אסורה
ועומדת ,ושפיר מסתבר דלימוד שלא לשמה בודאי דלא הוי 'כנתינתה' 8,ורק
מחמת האי טעמא דר' יהודה שמתוך שלא לשמה בא לשמה נפקע מלימוד שלא
לשמה איסורא דאינה כנתינתה".
והמשיך" ,ונמצא דנהי דעצם הטעם דמתוך שלא לשמה בא לשמה
שייך בין בתורה בין במצות ,מכל מקום לענין תלמוד תורה נתחדשה על ידו
הלכה באיסור דאינה כנתינתה ,מה שאין כן במצות אין שום נפקא מינה להלכה
בטעם זה ,דבין כך ובין כך חובת המצוה במקומה עומדת .ולענין מצות אין
בטעם זה אלא גילוי הסגולה הגנוזה במצות שמטביעים הם בהאדם המקיימם
את תכונה הלשמה .ולפי זה אתיא שפיר השמטתו של הרמב"ם לתיבת 'מצוות'
ולא לשם שמים" .ובאבי עזרי )פ"ג מהל' ת"ת ה"ה( אכן תמה עליהם האיך שייך להתיר את
מעשי בלק במה שכיון לקלל את ישראל ע"י קרבנותיו .אמנם נראה דביאור דבריהם הוא כמ"ש
הג"ר יעקב זצ"ל מעצמו בס' אמת ליעקב עה"ת )במדבר כ"ג ,כ"ט( דביאור האיסור לקנטר
היינו שמכוין שע"י לימודו יהיה לו במה לנצח את חבירו ,אבל כונת בלק היתה שבזכות
הקרבנות יזכה לשכר ,והוא רצה ששכרו יהיה שהקב"ה יקבל תפלתו ויעשה בקשתו ,וזה אינו
נחשב קינטור האסור.
 8עי' בפי' הספורנו ל"נעשה ונשמע" )שמות כ"ד ,ז'( ,וז"ל" ,נעשה לתכלית שנשמע בקולו
כעבדים המשמשים את הרב שלא על הדרך לקבל פרס ,כענין עושי דברו לשמוע בקול דברו".
ומבואר דעצם קבלת התורה היתה קבלה לשמה.
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במימרא דר' יהודה ,שכן אין בענין זה נפקא מינה לפסק הלכה ,ורק לענין תורה
9
יש בה משום פסק הלכה".
ועפ"ז י"ל דאיסור העסק כדי לקנטר אינו איסור חדש העומד בפנ"ע,
אלא נובע הוא מאיסור העסק שלא לשמה מדינא ד"כנתינתה" .וע"כ צריכים
לחלק בין העוסק בתורה כדי לקנטר לבין העוסק כן במצוות ,דמאחר דכל דין
"מתוך שלא לשמה בא לשמה" שלגבי ת"ת הוי היתר לאיסור הבא ע"י דין
"כנתינתה" שבו ,אזי אפשר לחלק ולומר דההיתר אינו אלא באופנים מסויימים,
אבל בעוסק כדי לקנטר לא נאמר ההיתר ,וע"כ נשאר באיסור "כנתינתה".
משא"כ בעוסק במצוות ,דדין "מתוך שלא לשמה בא לשמה" הנאמר בו אינו
אלא "גילוי הסגולה הגנוזה במצות" ,אין טעם לאסור את העוסק בהן כדי
לקנטר ,שהרי מעיקרא דדינא לית בהו איסור עסק שלא לשמה כלל.

 9וכעי"ז כתב מו"ר הג"ר מאיר טברסקי שליט"א בבית יצחק )כרך מ"א ,עמ'  ,(510-514אלא
שבמקום להוכיח דקיים איסור לימוד שלא לשמה מהא דבעינן לימוד "כנתינתה" ,הוכיח
דהרמב"ם )בהקדמה לפרק חלק( ס"ל כתוס' ד"שלא לשמה" ר"ל לשם כבוד ,ושבלא"ה לימוד
כה"ג היה נאסר ,כדתנן באבות )ד,ז(" ,רבי צדוק אומר לא תעשם עטרה להתגדל בהם ולא
קורדום לחפור בהם" )וע"ש בפה"מ( ,וכמ"ש הרמב"ם בפ"ג מהל' ת"ת ה"י )בא"ד(" ,אמרו
חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם ,ועוד צוו ואמרו לא תעשם עטרה להתגדל
בהם ולא קורדום לחפור בהם".

 


 
בדרך כלל ,כל החיובים שחלים על האדם מתחילים מגיל יג ,שאז הוא
נחשב לבר מצוה .אולם ,לענין מצות קידושין ו\או פרו ורבו 1נמצאים במשנה
ובגמרא גילים שונים .במשנה באבות )ה:כא( נמצא "בן שמונה עשרה לחופה".
הרמב"ם )הל' אישות טו:ב( מפרש שזה תחילת שנת השמונה עשרה ,כלומר גיל
שבע עשרה .2בגמרא בקידושין )כט-:ל (.נמצאים גילים אחרים" :רב הונא
לטעמיה ,דאמר :בן עשרים שנה ולא נשא אשה – כל ימיו בעבירה .בעבירה
סלקא דעתך? אלא אימא :כל ימיו בהרהור עבירה .אמר רבא ,וכן תנא דבי
ר' ישמעאל :עד כ' שנה ,יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה ,כיון שהגיע כ'
ולא נשא ,אומר :תיפח עצמותיו .אמר רב חסדא :האי דעדיפנא מחבראי –
דנסיבנא בשיתסר ,ואי הוה נסיבנא בארביסר ,הוה אמינא לשטן גירא בעיניך".
לפי רש"י הסוגיא שם מציעה עוד שני שיעורים .הגמרא אומרת "א"ל רבא לר'
נתן בר אמי :אדידך על צוארי דבריך ,משיתסר ועד עשרים ותרתי ,ואמרי לה:
מתמני סרי עד עשרים וארבעה" ורש"י מסביר "משיתסר שנין הגיע זמן לכנוס
ויותר מעשרין ותרתין אל תאחרהו".
אולם ,בטור )אבן העזר סימן א'( ובשו"ע )אבן העזר א:ג( נמצא
שמצוה מן המובחר מגיל י"ג וז"ל "מצוה על כל אדם שישא אשה בן י"ח,
3
והמקדים לישא בן י"ג ,מצוה מן המובחר ,אבל קודם י"ג לא ישא דהוי כזנות".
 1הראשונים דנו באריכות בשאלה אם קדושין עצמו הוא מצוה או לא .עיין לדוגמא ברמב"ם
בתחילת הלכות אישות שסובר שהוא מצוה ,וברא"ש כתובות א:יב שסובר שאינו מצוה .אולם,
למרות שזה סוגיא חשובה ,לעניננו לא כל כך חשוב אם המצוה הקובעת היא קידושין או פרו ורבו.
 2וז"ל הרמב"ם "האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה ,ומאימתי האיש נתחייב במצוה
זו מבן שבע עשרה ,וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אשה הרי זה עובר ומבטל מצות
עשה "....האחרונים עמדו על הקושי בדברי הרמב"ם ,שכנראה שבשאר המשנה השנים שעליהן
מדברים הן שנים שלמות .עיין לדוגמא בב"ח אבן העזר סימן א') .וע"ע בספר יד פשוטה
שביאר היטב דעת הרמב"ם(.
 3יש דיון בפוסקים אם כוונתו ליג שנים שלמות או תחלת יג .יש שסברו שזה מח' בין רש"י
)סנהדרין עו :ד"ה סמוך לפרקן שאני( ותוס' )שם ד"ה סמוך לפרקן( מצד אחד שסוברים שקטן
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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וצ"ע למה שונה מצוה זאת משאר מצוות שמתחילות מגיל י"ג? יש מן
הראשנים שמסבירים את זה על פי גזרת הכתוב .לדוגמא ,רש"י )אבות ה:כא( מסביר
שנכתב "אדם" יח פעמים מהתחלת התורה עד הפסוק "כי מאיש לוקחה זאת" ,וכן
הוא ברע"ב )שם( ובמחזור ויטרי )סימן תכ"ח( .בלבוש )אבן העזר א:ג( מובאת
דרשה אחרת ,שהגמטריא של "טוב" )מהפסוק "לא טוב היות האדם לבדו"( הוא
י"ז ,ועל בסיס זה הוא מסביר שיטת הרמב"ם שמובאת לעיל .אולם ,לא ברור אם
דרשות אלו הן דרשות גמורות או שהן אסמכתות בעלמא 4.בשו"ת דברי יציב )אבן
העזר ג'( נמצא עוד שתי הצעות ,או שזה אחת מן השיעורים שנמסרו למשה בסיני
או שזה גזרה מדרבנן כדי שאנשים יקיימו את מצות פו"ר קודם שיגיעו לזמן חיוב
5
עונשים בידי שמים דחששו חז"ל שמא ימותו בלי שיקיימו את המצוה.
אולם ,יש שהסבירו את הגיל הזה מסיבות פרקטיות .לדוגמא ,במחזור
ויטרי )המובא לעיל( כתב "ואף דרך ארץ כן הוא ומידה שוה היא זו ,כדאמר רב
חסדא בפ"א דקידושין האי דעדיפנא מחבריא משום דנסיבי בר שיתסר ואילו
נסיבי בר ארבסר ,הוה אמינא לסטנא גירא בעיניה ...ואעפ"כ אין זו דרך ארץ
שהרי ממהר לישא אשה יותר מדאי ,שכן ריחים בצוארו ואי איפשר לו לעסוק
בתורה .אלא יעסוק ג' שנים ואחר כך ישא אשה" .בשו"ע הרב )הלכות ת"ת ג:א(
נמצא הסבר פרקטי אחרת" :ולכן בימיהם שהיו לומדים עם הנערים מבן עשר
שנים ואילך חמש שנים משנה וחמש שנים תלמוד שהם הטעמים בדרך קצרה
אם לא היה נושא כשעברו עליו עשרים שנה היה עובר על מצות עשה של תורה
פרו ורבו ותחלת זמנה הוא מבן שמונה עשרה כי גם אחר הנישואין יוכל ללמוד
ב' או ג' שנים בלי טרדה גדולה כל כך בטרם יוליד בנים הרבה".
לסיכום ,יש סוברים שבעקרון זמן החיוב חל כבר מגיל יג ולפי סיבות
פרקטיות דוחים את המצוה ויש סוברים שעקרונית מצוה זאת שונה משאר מצות
וזמן חיובה הוא אחרת.
יכול להתחתן מדרבנן מגיל י"ב ,והרמב"ם )הלכות איסורי ביאה כא:כה( מצד שני שחולק .עיין
לדוגמא בשו"ת ר"ח הכהן רפפורט אבן העזר סימן א'.
 4לסיכום של השיטות עיין בשו"ת דברי יציב אבן העזר סימן ג'.
 5המושג הזה שאין חייבים עונשים בידי שמים עד גיל כ' נמצא גם בפהמ"ש להרמב"ם
)סנהדרין ז:ד( ובתוס' )מו"ק כח .ד"ה מת( ומבוסס על הירושלמי .אולם יש כמה אחרונים
שחלקו על זה .עיין לדוגמא בשו"ת נודע ביהודה מהדורה תנינא יו"ד סימן קסד ובשו"ת חכם
צבי סימנים מט-נ .ועיין עוד בהערות המהר"ץ חיות במו"ק )לעיל( שמציין את שיטת הראשונים
ומכריע כדבריהם.

594

יונתן מתתיהו הלוי זירינג

 
הגמרא בקידושין )כט (:מביאה את הדיון הבא" :ת"ר :ללמוד תורה
ולישא אשה – ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה ,ואם א"א לו בלא אשה – ישא
אשה ואח"כ ילמוד תורה .אמר רב יהודה אמר שמואל ,הלכה :נושא אשה
ואח"כ ילמוד תורה .ר' יוחנן אמר :ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה? ולא פליגי:
הא לן ,והא להו" 6.בסוף הסוגיא נמצא "משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב
המנונא דאדם גדול הוא ,א"ל :כשיבא לידך הביאהו לידי .כי אתא ,חזייה דלא
פריס סודרא ,א"ל :מאי טעמא לא פריסת סודרא? א"ל :דלא נסיבנא .אהדרינהו
לאפיה מיניה ,א"ל :חזי ,דלא חזית להו לאפי עד דנסבת .רב הונא לטעמיה,
דאמר :בן עשרים שנה ולא נשא אשה  -כל ימיו בעבירה .בעבירה סלקא דעתך?
אלא אימא :כל ימיו בהרהור עבירה .אמר רבא ,וכן תנא דבי ר' ישמעאל :עד כ'
שנה ,יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה ,כיון שהגיע כ' ולא נשא ,אומר:
תיפח עצמותיו .אמר רב חסדא :האי דעדיפנא מחבראי – דנסיבנא בשיתסר ,ואי
הוה נסיבנא בארביסר ,הוה אמינא לשטן גירא בעיניך".
רוב הפוסקים סוברים שהפטור של עוסק בת"ת שייך גם לאחרי גיל
עשרים ,וכן נמצא בטור ושו"ע בהתחלת אבן העזר )א:ג( ,וברמב"ם )הלכות
אישות טו:ב( .אולם יש שסבורים שההיתר להתאחר כדי ללמוד הוא רק שייך
מגיל יז או יח עד כ' ,ואחרי זה אין שום היתר להתאחר 7.כך סוברים החזון איש
)קידושין כט :ד"ה בגמ' ר"ה לטעמיה( והדברי יציב )לעיל(.
בכל מקרה ,הבעיה העיקרית שהעלו הפוסקים היא בשיטת הרמב"ם.
הרמב"ם )הלכות אישות טו:ב( מבסס את ההיתר להתאחר על הכלל "עוסק
במצוה פטור מן המצוה" וממשיך וכותב "וכל שכן בתלמוד תורה" .אולם,
מהגמרא במו"ק ט :יוצאת שהכלל הזה לא שייך לתלמוד תורה )במקרה שא"א
למצוה להיעשות ע"י אחרים ,(8וכך גם נמצא בשבת יא ע"א לענין תפלה ,וכך גם
 6יש מח' ראשנים בענין החילוק של בני א"י ובני בבל ,אבל לא ניכנס לזה כעת.
 7כמובן ,אם מישהו לא מוצא את זיווגו מותר להתאחר .לסיכום השיטות עיין באוצר הפוסקים
לאבן העזר א:ג .יש דיון שמה גם אם ההיתר הזה מתיר לו להתעכב עד שהוא מוצא אשה ראויה
או אפילו האשה הכי ראויה .עיין לדוגמא בשו"ת מהרי"ק קסו:ג ,תשובת משיב נפש מ"א,
ובאוצר הפוסקים לעיל.
 8הכ"מ מבסס את ההלכה הזאת על הירושלמי בפסחים ג:ז ,אבל מו"ר הרב אהרן ליכנשטיין
ציין שההלכה הזאת יוצא גם מדברי הבבלי בענין.
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נפסק ברמב"ם )הלכות ק"ש ב:ה ,הלכות תפלה ו:ח( .לגבי הכלל הרמב"ם
)הלכות ת"ת ג:ג-ד( קובע "אין לך מצוה בכל המצות כולן שהיא שקולה כנגד
תלמוד תורה אלא תלמוד תורה כנגד כל המצות כולן שהתלמוד מביא לידי
מעשה ,לפיכך התלמוד קודם למעשה בכל מקום .היה לפניו עשיית מצוה
ותלמוד תורה אם אפשר למצוה להעשות ע"י אחרים לא יפסיק תלמודו ,ואם
לאו יעשה המצוה ויחזור לתלמודו" .לאור זה ,הרבה מן האחרונים דנו בקושי
הזה בדברי הרמב"ם.
למרות שהקושי הזה עומד במרכז הסוגיא ,כבר דן בזה מו"ר הרב אהרן
ליכטנשטיין שליט"א 9,ואין לי כל הרבה להוסיף בפן הזה .לכן אני רק מביא
סיכום של כמה יישובים שעולים מדברי האחרונים.
המהר"ם שיק )שו"ת מהר"ם שיק אבן העזר סימן א'( מסביר שפרו
ורבו מוגדר כמצוה שאפשר לעשות ע"י אחרים על בסיס ההסבר של בן עזאי
10
)ביבמות סג (:לזה שהוא לא התחתן – אפשר לעולם שיתקיים ע"י אחרים.
לכן ,עוסק במצוה כן שייכת ,כי ת"ת רק מופקע מהכלל הזה לענין מצות שאי
אפשר לעשות ע"י אחרים .אולם ,ההסבר הזה מבוסס על היסוד שאין שום פן
של חיוב פרטי בפו"ר ,יסוד שעל פניו די דחוק ,וכן העיר השו"ע הרב )הלכות
ת"ת ג:א( ומו"ר הרא"ל.
הערוך השלחן )אבן העזר א:יג( ור' אלחנן וסרמן )קובץ הערות
הוספות א'( מסבירים אחרת ,ומציעים שפו"ר הוא מצוה שאינה עוברת ,וכוונת
הביטוי של "עוסק במצוה פטור מן המצוה" הוא "עוסק במצות ת"ת מותר
לאחר מצות פו"ר".
בשלחן ערוך הרב )הלכות ת"ת ג:א( מובא הסבר אחרת 11.הוא מסביר
שיש שתי מצות בת"ת – לימוד וידיעה .לחיוב ידיעת התורה יש קצבה – יש
חומר מסוים שכולל החלקים הבסיסיים של תורה ,ובשביל חיוב הזה אפשר
לאחר מצות פו"ר והכלל של עוסק במצוה שייך .אולם ,לחיוב של לימוד אין
קצבה ,אלא החיוב הוא יומם ולילה .לחיוב הזה א"א להשתמש בכלל של עוסק
" 9העוסק בתורה פטור מן המצווה" ,בית יצחק טז " -כבוד הרב" )תשמ"ג( ,עמ' .187-201
 10בכמה גמרות משמע שבסוף בן עזאי כן התחתן ,אבל לא נכנס לזה כעת .עיין בכתובות סג.
וסוטה ד.:
 11ועיין עוד בדברי הגאון ר' שלמה יוסף זוין בספרו לאור ההלכה שדן בדבריו.
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במצוה פטור מן המצוה ,כי אם משתשמים בכלל הזה האדם אף פעם לא יהיה
חייב במצוות.
מרגלא בפומיה של מו"ר הרא"ל הסבר אחרת לדברי הרמב"ם .הוא
מסביר שבאמת העקרון של עוסק במצוה שייך לת"ת .אולם ,יש בעיה טכנית –
ת"ת מוגדר כלימוד ע"מ לעשות ,ואם האדם לא מקיים מצוות שבאים לידו
בשעת הלימוד יהיה ליקוי בתלמודו ,ותלמודו לא יהיה מוגדר כמצוה במלא
מובן המלה .לכן ,האדם צריך להניח את תלמודו בצד ולקיים את המצוה .אולם,
אם הוא לא מבטל את המצוה אלא מאחר אותה )כמו בפו"ר( ,אז תלמודו עדיין
מוגדר כלימוד שמביא למעשה ,והכלל של עוסק במצוה פטור מן המצוה חוזר
בכל תוקפו.
יש שיטות אחרות באחרונים ,אבל לעניינו זה יספיק.

 
עד מתי הפטור של עוסק במצוה מאפשר לו לאדם לאחר קדושין? כבר
הבאנו את הגמרא לעיל שקבעה "ללמוד תורה ולישא אשה ,ילמוד תורה ואח"כ
ישא אשה .ואם א"א לו בלא אשה ,ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה" .מה פשר
הדבר של "א"א לו בלא אשה"?
כמעט כל הפוסקים מבינים את השורה הזאת לאור סוף הסוגיא שמדבר
על הרהורי עברה .כלומר ,הבנתם בסוגיא הוא שההיתר לאחר את הקדושין
מבוסס על עוסק במצוה .אבל ,אם יש לאדם גם הרהורי עברה ,אז הת"ת שלו
צריך לדחות גם מצות קדושין/פו"ר וגם עברה ,וזה הוא לא יכול לעשות .שיטת
זאת מתבטאת בבהירות בשו"ת דברי יציב )אבן העזר ג'( "דאטו מי שעוסק
בת"ת מותר לו להיות כל ימיו בהרהור עבירה?" כך כנראה היא שיטת השו"ע
)יו"ד רמו:ב( וז"ל" ,ילמוד אדם תורה ואח"כ ישא אשה ,שאם ישא אשה תחילה
א"א לו לעסוק בתורה מאחר שרחיים בצוארו .ואם א"א לו בלא אשה ,מפני
שיצרו מתגבר עליו ,ישא אשה תחילה".
אולם ,נדמה לי שלרמב"ם היה רוח אחרת בסוגיא ,ונדייק בלשונו.
בהלכות ת"ת )א:ו( כותב "לעולם ילמוד אדם תורה ,ואחר כך יישא אישה ,שאם
נשא אישה תחילה ,אין דעתו פנויה ללמוד .ואם היה יצרו מתגבר עליו ,עד
שנמצא שאין ליבו פנוי ,יישא אישה ואחר כך ילמוד תורה" .יש הקבלה בדברי
הרמב"ם .בתחלת דבריו הוא כותב שהסבה שמותר לאחר מצות קידושין הוא
כדי שיהיה דעתו פנויה .בסוף ההלכה הוא כותב שה"שיעור" ליצרו מתגבר עליו
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הוא "עד שנמצא שאין לבו פנוי" .א"כ ,למרות שמביא גם הרמב"ם את הסברא
של יצרו מתגבר עליו ,אין זו הסיבה שישא אשה קודם .לפי הרמב"ם ההיתר
לאחר קידושין הוא אם זה יאפשר לו לרכז דעתו וללמוד .ברגע שזה אינו ,שהוא
אינו יכול להתמקד ,ממילא אין פטור של עוסק במצוה כי לימודו לקוי .א"כ,
יצרו מתגבר עליו הוא רק למקרה שאין היתר לאחר מצות קידושין.
אם אכן זוהי שיטת הרמב"ם ,יוצא שני דברים .לשיטת רוב הפוסקים,
הרהורי עבירה עצמם מחייבים אותו לישא ,אף שעדיין אינם פוגעים בלימודו.
לשיטת הרמב"ם ,חייב הוא לכבוש את יצרו ,אבל אם הוא עדיין יכול להתמקד,
עיקר פטורו ממצות קידושין ימשיך .מצד שני ,אם מישהו ,לאור זה שהוא לא
נשוי ,הוא במצב רגשי שאינו יוכל להתמקד ,אפילו אם הוא צדיק גמור שלא היה
לא הרהור עברה מימיו ,חייב הוא להתחתן .לדברי שאר הפוסקים ,כל עוד שאין
לו הרהורים ,פטור.
אולם ,יש לדייק בדברי הרמב"ם גם בהלכות אישות )טו:ב-ג( .שם
הוא כותב "האיש ,מצווה על פרייה ורבייה; אבל לא האישה .ומאימתיי יתחייב
האיש במצוה זו ,מבן שש עשרה שנה או מבן שבע עשרה שנה .וכיון שעברו
עשרים שנה ולא נשא אישה ,הרי זה עובר ,ומבטל מצות עשה; ואם היה עוסק
בתורה ,וטרוד בה ,והיה מתיירא מלישא אישה ,כדי שלא יטרח במזונות וייבטל
מן התורה ,הרי זה מותר להתאחר :שהעוסק במצוה ,פטור מן המצוה; וכל שכן,
בתלמוד תורה .מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ,ושגה בה כבן עזאי ,ונדבק בה
כל ימיו ,ולא נשא אישה ,אין בידו עוון :והוא ,שלא יהיה יצרו מתגבר עליו;
אבל אם היה יצרו מתגבר עליו ,חייב לישא אישה ,ואפילו היו לו בנים ,שמא
יבוא לידי הרהור" .כאן הרמב"ם אכן מביא את הסברא של יצרו מתגבר עליו
כמו שנמצא בשאר הפוסקים ,ואכן הכס"מ מציין שמקורו הוא הסוגיא בקידושין
)כט .(:אבל ,אם נדייק בדבריו ,רואים שיצרו מתגבר עליו כמחייב עצמאי רק
דוחה את היכולת לדחות את קידושין כל ימיו כמו בן עזאי )יבמות סג .(:אבל,
הפטור הרגיל הוא עדיין יצרו מתגבר עליו כדוגמא לדברים שגורמים אי-
התמקדות בלימוד.

 
כמו שצייתי לעיל ,יש שני נפק"מ להבדל הזה בין הרמב"ם לשאר
הפוסקים .אבל ,האם יש סיבה לפסוק כדבריו נגד שאר הפוסקים? נדמה לי
שבהרבה חלקי עם ישראל ,אין סיבה .אין ספק שיש הרבה פוסקים שפוסקים
שהגורם היחיד הוא אם יש לאדם הרהורי עברה או לא .אבל ,הרבה פוסקים,
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למרות שבתאוריה הם מסבירים את דברי הגמרא כמו שאר הפוסקים ,כשבחורים
שואלים מהם מתי ראוי להתחתן ,הם משיבים אחרת .הם אומרים להם שאם הם
מרגישים שאפשר להם להמשיך באופן חיובי יותר בעבודת ה' כרווקים ,אז כדאי
לדחות את קידושין קצת .ברגע שלאיזושהי סיבה הם לא יכולים ,או בשביל
הרהורים ,או בשביל שהם מרגשים שצריכים "עזר כנגדם" ו"לא טוב היות האדם
לבדו" ודברים דומים ,אז כדאי להתחתן .במילים אחרות ,הם מציעים עצה
פרקטית שמשתקף פרספקטיבה כל חיים בכלל" .הרהורי עברה" אינו פועל
כמחייב קוסמי שדוחה כל שיקולים אחרים .עצתם היא שצריך לחיות חיים הכי
חיוביים שאפשר ,וצריך להבין בכל שלב של החיים מה מאפשר לו לאדם לחיות
בצורה כזאת.
מה פשר דבריהם? נדמה לי ,שדבריהם יש להם יסוד בדברי הרמב"ם.
הם מרחיבים את ההיתר של הרמב"ם מת"ת לשאר מצות ,לעבודת ה' בכלל
ופוסקים שבדברי הגמרא באמת יש עצה פרקטית שבה עולים לחשבון כל
הסיבוכים של חיים יומיומיים ,ולא איזשהו גזירת הכתוב שהרהורים רעים
דוחים כל שאר שיקולים .א"כ ,נדמה לי שיש הרבה פוסקים שכבר פוסקים
כדברי הרמב"ם ,שההלכה כאן מבינה כמה מורכבים הם החיים ,ובפרט בדברים
הגדולים כמו קידושין .אם כן ,עלינו לומר לא שבתאוריה פוסקים כדברי שאר
הפוסקים ,להלכה ולא למעשה .אלא נאמר ,שלרמב"ם היתה רוח אחרת עמו
ופסק זה משקף דעת הרמב"ם .ע"פ זה יבינו שההלכה תמיד ממשיכה להיות
רלבנטי ,ואין צריכים לומר שההלכה היא אחת ,אבל אנחנו נוהגים אחרת כי
12
בזמנינו יש שיקולים אחרים.

 12העלתי דברים אלו לפני מו"ר הרב מרדכי וויליג והרב דניאל שרייבר ,ומצאו חן בעיניהם.

 
ראש ישיבה

 
המחבר שו"ע יו"ד סי' רס"ה סעיף ז' מביא שיטת הרמב"ם שפסק )פ"ג
הל' מילה ה"ג( ואבי הבן מברך שהחיינו ,משמע מהרמב"ם אפילו אם אבי הבן
לא עשה מעשה חתיכה אלא נעשה מעשה חתיכת הערלה ע"י שליח אעפ"כ
מברך שהחיינו .אבל יש שיטה בשו"ע ]טור בשם בעל העיטור[ שסובר דדוקא
אם האב הוא המוהל בעצמו יכול לברך שהחיינו אבל אם המילה נעשית ע"י
אחר אינו מברך שהחיינו.
והרמ"א כתב ,ובמדינתנו אלו נוהגין שלא לברך שהחיינו אפי' כשהאב
עצמו מל בנו ,וצ"ב מאי שנא מילה משאר מצוות שמברכים עליהם שהחיינו.
ועיין בהגהות מיימוניות ,י"מ אינו מברך שהחיינו בשעת מילה משום צערא
לינוקא .אבל הרשב"א בתשובות דוחה סברא זו של צערא דינוקא ,ואע"פ
שהוזכר בגמ' כתובות ,דטעם זה הוי רק בנוגע לברכת המזון בסעודת ברית מילה
שלא יאמרו בשעת שהשמחה במעונו ,אבל לא נאמרה לענין ברכת שהחיינו .עוד
טעם שלא לומר שהחיינו בשעת מילה הוא לפי הרוקח שעדיין לא יצא הולד
מתורת נפל ]ודלא כמו מצות פדיון הבן ,שמברך אבי הבן הבכור שהחיינו,
משום שאז יצא מתורת נפל[ ,והרשב"א דחה גם טעם זה של הרוקח מפני שכלו
לו חדשיו וגמרו סימני שעריו וצפרניו ,וסומכים על הסימנים ,ומותר למולו
בשבת החמורה ,כל שכן לענין ברכה .אף על פי כן נוהגים אנו כהרמ"א ,כמנהג
העולם וגדולי הדור ולא לברך שהחיינו בשעת מילה.
ולפי השיטה שאין מברכין שהחיינו בברית מילה משום צערא דינוקא,
הקשו הראשונים על זה משום שהרי מברכין שהחיינו גבי מת אביו וירשתו
אע"פ שיש צער גדול על מיתת האב ,מ"מ מברך כיון שיש שמחה בירושתו.
ועיין בספר "משמרת חיים" שרצה לחלק בין מת אביו והוא יורשו למילה ,דגבי
מילה הצער והשמחה הם באותו דבר עצמו ,דהיינו המילה ,וא"כ אין מברכין
שהחיינו על זה משום דאין המילה שמחה גמורה כיון דהיא מעורבת עם הצער
דינוקא .משא"כ גבי מת אביו והוא יורשו ,השמחה והצער הם שני דברים
נפרדים ,הצער הוא מחמת מיתת אביו ,והשמחה היא משום הממון שיורש,
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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ואף שהממון בא לו ע"י מיתת אביו ,מ"מ קבלת הממון הוא דבר נפרד ממיתת
אביו שהאב היה יכול ליתנו לו במתנה מחיים.
ועיין בהגהות מיימוניות שכתב עוד טעם שאין לברך שהחיינו בברית
מילה ,משום שאין השמחה רק לעצמו אלא גם לאשתו ,אמו של הרך הנימול,
וראייה לזה מהגמ' בפרק הרואה )ברכות נט (:בנה בית חדש שכולו שלו אומר
שהחיינו )עיין רש"י( ,שלו ושל אחרים הטוב והמטיב .לפי הגמ' ,ברכת שהחיינו
הוי דוקא אם המצוה או דבר שמברך עליו הוי רק שלו ,אבל אם שמחתו משותף
עם אחרים אינו מברך שהחיינו .ובמצות מילה איכא אשתו ֵאם הנימול בהדיה,
משא"כ במצות פדיון הבן ליכא שמחה אלא שמחה של קיום המצוה ונשים
פטורות אבל שמחה בברית מילה לא הוי שמחת קיום המצוה גרידא אלא גם
קיום של וולד מהול ויש שמחה לאם ג"כ וממילא אין כאן ברכת שהחיינו.
ויל"ע מהי הסברא ששמחת מילה שייכת גם לנשים אע"פ שאינן מצוות
במצוה ,ולא דמי למצות פדיון הבן שהתם מברך האב שהחיינו משום שהשמחה
היא רק לאב .ואפשר לומר שמצות מילה אינו מעשה חתיכת הערלה גרידא ,ע"פ
דברי התוס' רי"ד )קידושין כט (.דאע"פ שמילה תלוי בזמן יום השמיני ,אינו
מצות עשה שהזמן גרמה ,משום שאין המצוה מתחיל ביום השמיני אלא עיקר
המצוה היא ההשתדלות לראות שהבן יהא מהול ,וזו אין לה זמן .ולא מצינו
בפדיון הבן אלא מעשה הפדיון ותו לא.
וגם מצינו בדוד המלך בשעה שנכנס לבית המרחץ היה מצטער משום
שהוא חשב על עצמו שהוא ערום מן המצות ואין שום מצוה על גופו כמו
תפילין ציצית וכו' עד שהסתכל במקום המילה ושוב אמר "שש אנכי על
אמרתך" .פסוק זה קשור למצות מילה שיש בו ענין של שמחה שהוא גברא
מהול אע"פ שמעשה חתיכת ערלה היה בעבר כמה שנים ,והגרי"ז למד מזה
שמצות מילה יש בו ג"כ קיום במה שהוא גברא מהול ,ויש שני ענינים במצות
מילה :א' ,מעשה חתיכת הערלה ,ב' ,שהוא גברא מהול והסיר ממנו שם גברא
ערל ,שערל אסור באכילת תרומה וקרבן פסח וכו' .ואם כן יש קיום מצוה תדיר
על גופו שהוא גברא מהול.
ואם כן יש לאשה ג"כ שמחה במילת בנה אע"פ שאשה פטורה ממצות
מילה ,אבל יש לה שותפות עם בעלה בנוגע להכנת המצוה ובפרט לאחר מילה
שהבן מהול ,ויש לה שמחה בקדושת בנה שהוא מובדל משאר אומות העולם
וממילא אין כאן ברכת שהחיינו מפני שאין השמחה רק לחד גברא אלא ג"כ לאם
הילד .והיינו כמנהג שלנו דלא מברכים שהחיינו בשעת מילה.

ברכת שהחיינו בברית מילה
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עיין גמ' סוכה )נב ,(.דרש רבי עוירא ,ואיתימא רבי יהושע בן לוי
שבעה שמות יש לו ליצר הרע ,הקדוש ברוך הוא קראו רע שנאמר כי יצר לב
האדם רע מנעוריו ,משה קראו ערל שנאמר ומלתם את ערלת לבבכם ,וכו' .וצ"ב
למה שינה משה רבינו את השם שהקב"ה נתן ליצר הרע ,וקראו ערל ולא רע?
וביארו בעלי המוסר כך :קודם מתן תורה ,אכן היצר לא היה ניתן לשינוי מהותו.
מי שנולד רע–היה מת רע ,ולפיכך קראו הקב"ה "רע" ,שאכן היה רע גמור,
בלתי ניתן לתיקון .אבל לאחר מתן תורה ,ניתן לתקן את היצר ,בראתי יצר הרע
בראתי תורה  ,אלא יצר הרע דומה לערל שיכול להיתקן ,ולפיכך משה
קראו ליצר הרע "ערל" ,כי זהו שמו הראוי לו אחר מתן תורה ,שכבר אפשר
לתקנו על ידי לימוד התורה ושמירת המצות .רע הוא גרוע לעולם ,אבל ערל הוי
כשר מאיס )זבחים כב ,(:וא"כ יכול לתקן .ולפי זה מובן שיש חלק לאשה
במילת בנה להעלות את חרפתו ,וגם התעלה בנה להיות בן ברית.
וגם כן לבני תורה בישיבתנו יש אפשרות על ידי לימוד התורה ולימוד
המוסר ,וגם סביבה של חבירים שהם מתמידים ויראי שמים ,להעלות למדרגה
גבוהה בעבודת השם .אשרי התלמיד שיודע ומרגיש שכל יום ויום וכל עת ועת
יש אפשרות להעלות ברוחניות ולעסוק בלימוד התורה ובעבודת השם יתברך
מתוך אהבה ושמחה.



 
 
הגמרא )ע"ז כט (:קובעת שמת אסור בהנאה ,ולפי פשטות הסוגיא
המקור הוא גזירה שוה מעגלה ערופה .אבל הגמרא בסנהדרין )מו (:מביאה
עבודה זרה כמודל לקבוע היקף האיסור 1.ובגלל בעיות מסיומות בפסקי
הרמב"ם ,המראה פנים )ירושלמי ב"ק ג (:מציע שהרמב"ם מבין שיש מחלוקת
אמוראים אם המקור הוא עגלה ערופה או ע"ז ,ופוסק כהסוגיא בסנהדרין
שהמקור הוא ע"ז.
אם נניח שהמקור משפיע על אופי האיסור ,יכול להיות שמקורות אלו
מצביעים בשני כיוונים הפוכים לגבי יחסנו לגוף המת .לכאורה ,האיסור הנאה
בע"ז קשור לרעיון שהקב"ה לא רוצה שיהיה לנו שום שייכות לדבר כ"כ תעוב
בפניו ]הפסוק "לא תביא תועבה אל ביתך" )דברים ז:כו( מתפקד כאחד
מהמקורות שלוקין על הנאה מע"ז[ 2.לפי זה ,אם לומדים מת מע"ז ,אולי גם
3
האיסור הנאה מהמת נובע מיחס שלילי שיש להלכה כלפי מתים.
אבל ,לכאורה ,כל זה בניגוד לאיסור הנאה בעגלה ערופה שנובע לא
מתיעובו ,אלא מקדושתו – "כפרה כתיב בה כקדשים 4".לפי זה ,גם מת אסור
בהנאה בגלל מעמדו המיוחד וקדושתו 5.לכאורה ,יש מפרשים שהלכו בכיוון
הזה והעניקו מעמד של "קדשים" למת ,ונביא כמה דוגמאות:
 1לגבי הדין שקרקע עולם לא נאסרה ,ורבא לומד שהזמנה לאו מילתא מעבודה זרה.
 2וגם לומדים האיסור הנאה בתקרובת ע"ז ממת )ע"ז כט (:שאולי גם מעיד על הקשר ביניהם.
 3בהקשר הזה ,עיין בפרק ו' ב"איש ההלכה" של הגרי"ד סולובייצ'יק שמפתח גישה שלילית
של הלכה למיתה ומתים.
 4אבל חשוב לציין שההנחה שהאיסור הנאה בעגלה ערופה נובע מקדושתה אינה מוסכמת –
עיין במשאת משה סנהדרין )סימן כ(.
 5אפשרות שלישית מפותח ע"י הרב ישראל לאו בשו"ת יחל ישראל )סימן ס"ט( ,שהאיסור
הנאה נובע לא מתיעובו ולא מקדושתו ,אלא "שאיסור הנאה ממת הוא בכלל מצות אבילות
וכבוד המת" .ורוצה לצדד לפי זה "שאם רוצים ליהנות ממנו לצורך רפואת אחרים ,י"ל שאין
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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 (1יש מחלוקת ראשונים אם האיסור הנאה מוגבל לבשר המת או גם
כולל עור המת 6.תוספות )נדה נה (.מביאים דעה שעור המת מותר בהנאה
מדאורייתא כיון שגם בקדשים העור מותר אחר הזריקה .הרב עובדיה יוסף )יביע
אומר ח"ג יו"ד סימן כ( ממשיך הקשר לקדשים צעד נוסף ותולה המחלוקת
אחרונים אם מותר להנות מהמת שלא כדרך הנאתו בהמחלוקת ראשונים לגבי
מעמד העור .לפי תוספות בנדה ,שמשתמשים בקדשים כמודל ,כמו שיש היתר
בשלא כדרך הנאתו בקדשים ,יש גם אותו היתר במת .אבל לפי הראשונים
שאוסרים עור המת ,אז רואים שלא משתמשים בקדשים כמודל ולכן אין היתר
בשלכ"ה.
 (2החתם סופר )יו"ד סימן שכז( מעיר שלכאורה יש סתירה ברמ"א
לגבי מה נכלל באיסור הנאה של הקבר .מצד אחד הרמ"א פוסק )שסד:א(
שעפר שתלוש ובסוף חיברו לקבר אסור בהנאה .אבל הרמ"א )שסח:א( מקיל
מדאורייתא לגבי עשבים שגדלים על הקבר למרות שלכאורה גם הם מקרה של
תלוש ובסוף מחובר? החתם סופר מסביר "דהרי לא אתי איסורא אלא מעגלה
ערופה דכתיב בי' כפרה כקדשים ובקדשי מזבח אין מעילה מן התורה
בגידולי".
 (3לפי רוב ראשונים ,הפסוק "כי קבור תקברנו ביום ההוא" )דברים
כא:כג( מהוה מקור דאורייתא לחיוב קבורה .אבל יש מחלוקת גדולה לגבי
הגדרת "ביום ההוא" .יש סוברים שכיון שבדרך כלל היום ההלכתי מסתיים
בשקיעה ,גם כאן יש חיוב לקבור המת לפני השקיעה .אבל יש שסבורים
שהמצוה ממשיכה עד נץ החמה 7.מה מיוחד במצות קבורה שיש לה הגדרה
שונה של "ביום ההוא" מכל התורה כולה? האבני נזר )או"ח סימן תו( כותב
בזה משום מניעת הכבוד ,ואולי אדרבה כבוד הוא לו שעל ידו באה רפואה לאחרים ,ולא נאסרה
הנאתו אלא לצורך הדיוט סתם שאין בה ענין של כבוד בעבורו".
 6עיין ביביע אומר )חלק ג יו"ד כא:א( לסיכום השיטות.
 7לכאורה יש בזה שלשה שיטות:
א( היראים )סימן רנב( ,הערוך לנר )סנהדרין מו .ד"ה ואם לן( ,שו"ע הרב )או"ח עב:ב( ומ"ב
)שם( סוברים שזמן העשה "קבור תקברנו" הוא עד שקיעה ,אבל רק עוברים על הלאו ד"לא
תלין" בנץ החמה.
ב( הגינת וורדים )יו"ד כלל ה' ג( ,והרב ירוחם פישל פרלעו )ספר מצוות לרס"ג חלק א' מצ' יט
עמוד רצ( סוברים ששניהם ממשיכים רק עד השקיעה.
ג( החינוך )מצוה תקלו-תקלז( סובר שזמן שניהם ממשיך עד הבוקר .עיין בזה בגשר החיים
)חלק ב' סימן ב' סעיף ד(.
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"הלא ילפינן )ע"ז ס (:במת שם שם מעגלה ערופה דכתיב בה כפרה כקדשים.
ובקדשים הדין דהלילה הולך אחר היום".
 (4התפיסה שנותנת קדושה לגוייה מוצאת מקורות לא רק מן העולם
של קרבנות ,אבל גם משתמשת בספר תורה כמודל .יש מחלוקת גדולה
באחרונים לגבי כמה מהמת צריך קבורה 8.החתם סופר )יו"ד סימן שנג( מרחיב
המצוה דאורייתא גם לעצמות ומנמק ההרחבה בהשוואה לספר תורה "כי היכי
דחיוב קבורת עצמות דאוריי' מהאי קרא כי קבור תקברנו ה"ה בזיוני המת ולועג
לרש דנפיק נמי מהך קרא כי קללת אלקים קאי נמי אעצמות דכי בצלם אלקים
עשה את האדם אין חילוק בין אדם שלם או אדם חסר ובעל מום שאיננו בצלם
דמות יוצר ואין חילוק בין ס"ת שלם לאות א' ממנו והה"נ עצם מעצמות
הקדושים שנברא בצלם אלקים אסור לנהג בהן מנהג בזיון".
 (5גם לגבי תפילה אצל מתים וקברים יש ביטויים לשתי הגישות האלו.
יש איסור לקרות ק"ש בתוך ד' אמות של מת או קבר .הגמרא בברכות )יח(.
מנמקת הדין עם הפסוק "לועג לרש חרף עושהו" )משלי יז:ה( .הרמב"ם פוסק
הדין בהלכות ק"ש )ג:ב(" :אין קורין לא בבית המרחץ ולא בבית הכסא אע"פ
שאין בו צואה ולא בבית הקברות ולא בצד המת עצמו .ואם הרחיק ארבע אמות
מן הקבר או מן המת מותר לקרות ,וכל מי שקרא במקום שאין קורין בו חוזר
וקורא ".והראב"ד משיג על המשפט האחרון" :א"א אם אמר על מי שקרא בצד
המת שיחזור ויקרא לא אמר כלום".
הכס"מ מסביר שהראב"ד חולק עם הרמב"ם לגבי החיוב חזרה למי
שקרא בד' אמות של המת ,וסובר שאין סבה שלועג לרש ישפיע על יציאת ידי
חובת ק"ש .הכס"מ מציע שני פירושים ברמב"ם כדי להסביר למה מי שקרא ק"ש
בתוך ד' אמות של מת כן חייב לחזור ולקרותו שנית ,אבל לכאורה שניהם קצת
דחוקים" :ואפשר לומר שאף רבינו לא אמרה אלא אאינך ולא אמת .א"נ ,דכיון
דעבר על דברי חכמים קנסוהו לחזור ואפי' אם היה שוגג כדי שיזהר פעם אחרת".
לכאורה ,גם ההקשר שבו הרמב"ם מביא את הדין קצת קשה – מה
הצד השוה בין ד' אמות של מת לבית הכסא ומקום צואה? יתכן שהרמב"ם
מבסס דבריו על הירושלמי )ברכות ב:ג( שיש לה טעם אחר לאיסור תפילה לפני
מת" :הרי שהיה עסוק עם המת בקבר והגיעה עונת קרית שמע  
 ולובש את תפיליו וקורא קרית שמע ומתפלל ".לכאורה בירושלמי
 8עיין בתוספות יו"ט )שבת י:ה( ,ומשל"מ )אבל יד:כא(.
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האיסור אינו קשור ללועג לרש ,אלא שהמקום בד' אמות של מת אינו מוגדר
כמקום שראוי לתפילה 9.אם נניח שהרמב"ם הולך בעקבות הירושלמי ,אז גם
ההקשר וגם הדין של הרמב"ם מובנים .בדומה לבית הכסא וכדומה ,מקום המת
מוגדר כמקום טמא שאינו ראוי לתפילה ולכן קריאה שם מהוה פסול בק"ש שלו.
בניגוד לזה ,יש ראשונים שממליצים להתפלל בבית הקברות ,ודוקא
מפני קדושתו .המהרי"ל בהלכות תענית כותב:
אמר מהר"י סג"ל מה שרגילין ללכת לבית הקברות בתעניות,
יש כמה טעמים בגמ' ,לומר שאם אין אתה מרחם עלינו
לראות בעינוי תעניתנו הרינו מתים ח"ו .ואמר דנראה לו טעם
אחר       
        
 .והמשתטח על קברי הצדיקים ומתפלל אל ישים
מגמתו נגד המתים השוכבים שם ,אך יבקש מאת השם יתברך
10
שיתן אליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר תנצב"ה.
 (6מוקד אחר לגישות השונות הוא ההסבר לטומאת מת .לכאורה ,אפשר
להסיק מטומאת מת שיש להלכה יחס שלילי כלפי המיתה והמתים 11,ואכן ,הרב
יוסף ענגיל )בית האוצר מערכת א-ד כלל ח סימן ב ד"ה ואולם( דוחה האפשרות
שמת אסור בהנאה בגלל קדושתו "דאדרבא מוכח מהא דמטמא והוא אבי אבות
הטומאה דאין בו קדושה ".גם הרמב"ן מבין שהטומאה הזאת מייצגת דבר שלילי,
אבל מחלק בין אופן המיתה .רק מי שמת על ידי "עטיו של נחש" מטמא מהרושם
הנשאר ,אבל גופו של מי שמת בנשיקה חסר הטומאה .אבל ,החתם סופר )יו"ד
שלו( לכאורה לשיטתו ,חולק באופן עקרוני ואינו תופס הטומאה כדבר שלילי.
הוא מביא המשנה בידים )ד:ו( ש"לפי חבתן היא טומאתן ,שלא יעשה אדם
עצמות אביו ואמו תרוודות" ואומר שהטומאה באה כדי להגן על האיסור הנאה

 9לחילופין ,עיין במאמר של הרב יהודה פרנס ב"יבול היובלות" שמעיר שלפי הרמב"ם בכמה
מקומות "מרומז בלועג לרש לא רק אסור של עסק בדברים מסויימים בבית הקברות מטעם
פגיעה בכבוד המת ,אלא שיש גם אסור בהעשות הדברים המסויימים האלה בבית הקברות
מחמת פגיעה בכבוד הדברים האלה עצמם".
 10גם עיין בשו"ת מהר"ם שי"ק )יו"ד סימן שנז( שטכס "הקדשת בית הקברות" מבוסס על טכס
הקדשת ירושלים שמובא בריש פרק שני דשבועות.
 11גרי"ד סולובייצ'יק באיש ההלכה )עמוד .(36
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של מת שנובע מקדשותו 12.בהקשר הזה ,גם עיין בילקוט שמעוני )במדבר יט:יא(
13
"נוגע במת טמא ואין מת עצמו טמא ",שמשמע שהגוייה עצמה אינה טמאה.

 
אם אכן יש כאן קדושה ,צריכים לחתור אחר מקורה והקיפה .לכאורה
יש כמה אפשריות במפרשים לשורש הקדושה.
 (1עיין בחתם סופר בסוף תשובתו )יו"ד סימן שלו( על ניתוח מתים:
אך בני ישראל מאמינים גם אדם כי ימות באהל עדיין במותו
נקרא אדם פנימי ולא פגר )קערפער( כי גם בגופו 
      ונוהגים בו כבוד
ואומרים עליו קללת אלקים תלוי ע"ד רמב"ן פרשת ויצא
שרמזתי הנ"ל ע"כ אסור בהנאה וממילא מטמא ועד"ז יובנו
דברי חכז"ל במשנה שלהי מס' ידים ואין להאריך.
לכאורה לפי התשובה הזאת ,הקדושה שנמצאת בכל גוף יהודי נובעת
לא מגוף עצמו ,אלא מהשפעה הבלתי הפיכה של הנשמה על הגוף שהיא פעלה
בעבר.
 (2מהלך דומה ,שמעניק לגוייה מעמד חשוב אבל לא חשיבות
עצמאית ,מפותח ע"י רב יוסף ענגיל בבית האוצר )מערכת א-ד עמוד  .(32כמו
החתם סופר ,הוא מחלק בין גוף עכו"ם לאחר מיתה שנשאר כגוף גרידא בלי
קשר לנשמה וגוף ישראל ש"נפשותם נשארת וחופפת על גופם בקבר ...וגם
אחרי יב' חודש יש אל הנפש ענין חיבור עדיין עם הגוף וכמבואר בכל ספרי
הקדושים "...זאת אומרת שזה לא רק ה"לחלוחית" של הנשמה שמשאירה
רושם ,אלא שהנשמה עצמה עדיין מחוברת לגוף אפילו לאחר מיתה .יכול
14
שהקשר החי הזה נותן לגוף קדושתו.
 (3בניגוד לגישות האלו שרואות הנשמה או השפעתה כמקור הקדושה,
עיין בתשובת חתם סופר )יו"ד סימן שנג( שלכאורה מצביע על מקור אחר .הוא
כותב:
 12גם עיין בבכור שור )במדבר יט:ב( לרעיון דומה.
 13עיין בשו"ת אבנ"ז )יו"ד סימן תסו( לגבי ההשלכות ההלכתיות של המדרש הזה.
 14בהקשר הזה עיין בשו"ת שבט הלוי )ח"ג יו"ד סימן קסב( לגבי תפקיד המצבה.
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כי היכי דחיוב קבורת עצמות דאוריי' מהאי קרא כי קבור
תקברנו ה"ה בזיוני המת ולועג לרש דנפיק נמי מהך קרא 

          
 ואין חילוק בין ס"ת שלם לאות א'
ממנו והה"נ עצם מעצמות הקדושים שנברא בצלם אלקים
אסור לנהג בהן מנהג בזיון.
לכאורה החתם סופר מניח כמה הנחות .כמו שנזכר לעיל ,הוא משוה
קדושת ס"ת לקדושת גוף האדם .שנית ,הוא ,לכאורה ,מניח שיש חפיפה מלאה
בין ההיקף וההגדרות של מצות קבורה והאיסור בזיון של מת .שלישית,
ולעניננו ,הוא מחבר קדושת הגוף והאיסור בזיון עם הרעיון שהגוף נברא בצלם
אלוקים.
לפי המהלך הזה לכאורה המקור לקדושה הוא העובדא שגוף האדם
15
נברא בצלם אלוקים.
לכאורה נ"מ אפשרית בין המקורות השונות לקדושת הגוף יכול להיות
היקף הקדושה .לכאורה ,יש לנו שלש אפשריות לגבי עד כמה יש לצמצם או
להרחיב הקדושה הזאת )או רמות שונות של הקדושה( – רק לצדיקים ,רק
ליהודים או לכל אדם .לפי הדעה שהקדושה נובעת מרושם הנשמה יכול להיות
שיש קדושה לכל אדם מכיון שאפילו עכו"ם הם בעלי נשמה ,או אפשר להגביל
הקדושה ליהודים )כמו החתם סופר הנ"ל( או להגבילה רק לצדיקים שבאמת
קידשו גופם בחייהם .דוגמא לקדושה מצומצמת יכול להיות השו"ת רדב"ז
)ג:תרמב( שכותב" :כי גוף ואיברי הנביא או הצדיק או השלם הם כסא לקדושה
 15לכאורה הדיון למעלה תלוי באופן חלקי במעמד הגוף ביחס לנשמה .ידוע שהרמב"ם לא
מעניק לגוף חשיבות מיוחדת .לכן ,לפי דעתו ,המונח "צלם אלוקים" לא קשור לגוף בכלל
)יסודי התורה ד:ח( ,ולמרות שמיד אחר תחיית המתים המתים יחיו בגופם ,זה רק לזמן מסויים
מכיון שהתכלית האחרון ,עולם הבא ,הוא רק לנשמות )עיין בהקדמה לפרק חלק ואגרת תחיית
המתים( .אבל ,בניגוד לרמב"ם ,עיין בדרך חיים )אבות ג:יד( להמהר"ל שמשיג על שיטת
הרמב"ם שצלם אלוקים הוא שכל האדם ,ומסיק שלמרות שאין להקב"ה גוף התורה "בא לרמוז
בתמונה הגשמית מה שנמצא בהקב"ה בעיון נבדל מהגשמי ,כי בודאי יכול האדם לצייר בענין
הגשמי דבר הנבדל הבלתי גשמי ...מה שנמצא בהקב"ה הוא מצוייר באדם הגשמי" )וגם עיין
בסיפור עם הלל באבות דרבי נתן נוסחא בפרק ל ,ובמשל דרבי מאיר סנהדרין מו ,:ואכמ"ל(.
ועיין בשער הגמול פרק חמישי ,ובדרך ה' )א:ג:יב( ,שהתכלית האחרון אינה הנשמה לבד ,אלא
הנשמה בחיבור לגוף.
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עליונה ואפילו אחר מיתתן הגוף ההוא יש בו קדושה רבה ".וגם עיין במהרי"ל
וברמב"ן הנ"ל )לגבי תפילה וטומאה( ,שגם מדברים רק על גופי צדיקים
16
כדברים קדושים.
אם הקדושה נובעת מפקידת הנשמה להגוף ,גם כן ,לכאורה ,כל
האפשריות פתוחות )אמנם ,הרב יוסף ענגיל עצמו מגביל ביקורי הנשמה
ליהודים( .אבל אם שורש הקדושה הוא צלם אלוקים שבגוף ,אז ,לכאורה ,לכל
18 17
הפחות הקדושה תהיה בכל גוף יהודי ,ובפשטות גם במתי עכו"ם.

 
בנוסף למעמד של גוף המת ,המפרשים מאריכים לגבי מעמד אישיות
המת לאחר מיתה – אם הוא נחשב כישות הלכתית בתחומים שונים .וגם כאן
אפשר לחלק בין דרגות שונות.
ברמה הכי יסודית ,יש לחקור אם אישיות המת נחשב כישות הלכתית
בכלל ,או רק כ"העדר החיים" בלי מציאות עצמאית .הרמב"ם דן בזה בקטע
במורה נבוכים )א:עג ,ההקדמה השביעית( שבו הוא טוען שמיתה היא רק העדר
החיים ואין לה מעמד עצמאית .בגליונות שלו למו"נ ,הצפנת פענח מביא כמה
מימרות חז"ל שמרמזים שיש למת "מציאות" ומעמד עצמאית .לדוגמא ,חזקיה
)חולין קכא (:מגדיר בהמה שנשחטה ומפרכסת כ"יצא מכלל חיים ובכלל מת
לא בא" )ולכן אין איסור אבר מן החי אבל עדיין אין טומאת נבילה( שמשמע
שיש צורך בתהליך של מיתה )ולא רק חוסר חיים( כדי לקבל המעמד החיובי
שנקרא "מת" 19.גם יש ספק לרבא בכתובות )לט (.בנערה שנאנסה שמתה לפני
 16גם עיין בדרשות הר"ן )דרשא ח'( לגבי תפילת כלב בקברי האבות באופן דומה.
 17לכאורה זה תלוי בהגדרת צלם אלוקים ,ואם יש לעכו"ם התואר הזה ,ואכמ"ל.
 18עם ההקשר הזה אולי נוכל להבין פן נוסף של המחלוקת ראשונים אם מתי עכו"ם אסורים
בהנאה )עיין ביביע אומר חלק א יו"ד כד:יד לסיכום השיטות( .אם האיסור נובע מתיעוב המת
אז לכאורה מסתבר שזה גם שייך למת עכו"ם ,אבל אם האיסור הנאה נובע מקדושת המת יש
כמה אפשרויות כמו שהבאנו למעלה.
 19עיין בב"ב )קלז (.שיש שני זמנים שונים לגבי זמן מיתה – "עם גמר מיתה" "ולאחר גמר
מיתה" .הדינים הברורים שיוצאים מהגמרא הם שמתנת שכ"מ רק קונה לאחר מיתה וגט אינה
יכולה לחול לאחר גמר מיתה .יש מחלוקת ראשונים לגבי הגדרת המונחים האלו .הרשב"ם ,נ"י
ותוספות רי"ד מגדירים "עם גמר מיתה" בשעה שהאדם עדיין בחיים ו"לאחר גמר מיתה" הוא
אחרי המוות .אבל רבינו גרשם מגדיר "עם גמר מיתה" כ"עם שיצא נשמתו" ,ומשמע שהוא זמן
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הגמר דין אם יש מושג של "בגר בקבר" להפקיע זכות האב .לכאורה הצד שיש
בגר בקבר מניח שמוות היא מציאות בפני עצמה ואינה רק העדר וחור שחור,
20
מכיון שיש אפשרות של שינוי מעמד אפילו אחר מוות.
מעבר לישות שעדיין קיימת ,יש ראשונים ואחרונים שתופסים המת
כבעל חלויות רבות.
 (1יש מחלוקת גדולה אם יש בעלות ממונית למת .הפשטות היא שאין
לו בעלות בכלל וככה מבטאים הרבה מן הראשונים 21.אבל ,יש שמדייקים שיש
למת בעלות מוגבלת – או רק לגבי ירושה ומשמוש 22,או לגבי כל הצרכים
23
שלו.
 (2גם לגבי אישות יש דיון מקביל .למרות שהקריאה הפשוטה של
המשנה הראשונה בקידושין היא שאישות נעלמת עם המיתה ,הקוב"ש )ב:כז(
והרב יוסף ענגיל )אתוון דאורייתא כלל ח( מעירים שכיון שהגמרא מביאה
דרשא כמקור לדין הזה ,משמע שברירת המחדל היתה שהאיסור לשוק היה
ממשיך גם לאחר מיתת הבעל .אבל לכאורה רב אלחנן והרב יוסף ענגיל חולקים
לסיבת המשכת האיסור .רב אלחנן מסביר שאיסור א"א לשוק דומה לקדושת
הגוף ונפרד מקנין הבעל ,ולכן צריכים מתיר מיוחד להפקיע האיסור קדושה גם
אחרי מיתת הבעל כשקנינו אינו קיים .אמנם ,רב יוסף ענגיל )שם בד"ה ודע כי
אין להקשות והלאה( מקשר את זה לרשימה שלימה של גמרות שבהם משמע
עצם המיתה .יכול להיות שיש מחלוקת ראשונים אם יש זמן מסויים של "מיתה" שלפני כן הוא
היה בחיים ואחרי הנקודה הזאת הוא מת ,או שאין מושג כזה של שעת מיתה אלא שברגע אחד
הוא חי ,וברגע השני הוא מת .עיין בזה בחבצלת השרון )שמות פרשת בא עמוד קעח( שמביא
שהגרי"ז שולל הקיום של נקודת המיתה ומפלפל בדבריו .לכאורה ,המחלוקת הזאת קשורה
למעמד המת אחרי המיתה .ככל שנבין שיש מציאות למת ,אז יותר מובן שיש צורך לתהליך
מסויים כדי ליצור המצב הזה .אבל אם נבין שמת הוא רק העדר וחוסר החיים אז יותר מובן
דברי הגרי"ז שמיתה אינה אירוע שקורה במישור הזמן אלא שהאדם פשוט פוסק מלהיות
בחיים.
 20גם עיין בפרקי מבוא לצפנת פענח על חומש )בראשית עמוד .(67
 21עיין במשנה ב"ב )קלה (:וברשב"ם )קלו .ד"ה הכותב( "דאין מתנה לאחר מיתה דבההיא
שעתא אין לו חלק בהן" ובשאר ראשונים על אתר.
 22אמרי משה )לח:ג(.
 23עיין בשו"ת רשב"א )ג:שעח( ,ובקובץ שיעורים )ב"ב סימן תסג ,וח"ב סימן יא( ,ובמחנה
אפרים )זכייה ומתנה סימן לא(.
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שיש לאלמנה המעמד של "אשת המת" בתחומים שונים מכיון שהאישות
ממשיכה עם בעלה שמת.
 (3תחום שלישי שבו יש מעמד למת הוא חיוב מצוות .יש מחלוקת
בנדה )סא (:אם מותר לקבור מת בתכריכי שעטנז .רב יוחנן מתיר על בסיס הכלל
"מת חפשי מן המצוות" ,ורב ינאי אוסר .מה היא נקודת המחלוקת? הרב אלחנן
וסרמן )קוב"ש כט:ד( מעלה אפשרות שחולקים אם מיתה מהווה הפקעה
עקרונית לחיוב מצוות ,או אם באמת מת כן חייב במצוות ,אלא שיש לו פטור
25 24
אונס גרידא.
וגם עיין בספר החסידים )סימן תתשכז( שמחלק בין צדיקים שנקראים
חיים אפילו לאחר מיתה ,ולכן עדיין חייבים במצוות עד כדי כך שיכולים
26
להוציא אחרים ידי חובתן ,וסתם מתים שפטורים מן המצוות.

 
כעת ,יש לנו גישה שרואה האישיות של המת כדבר קיים ,ואולי אפילו
פועל ,וגישה שרואה הגוייה כדבר קדוש .וכתבנו לעיל שאפשרות אחד להמקור
של קדושת הגוף הוא הנשמה שעדיין פוקדת הגוף ונמצאת בסביבתו .אם נסכים
להנחות האלו ,אפשר להגיע לשיטה שרואה את אישיות המת לא רק כ"חי"
בצורה מופשטת ,אלא כמרוכזת בגוייה עצמה.
יש כמה מימרות בחז"ל שלכאורה מבטאים הרעיון הזה .עיין בסנהדרין
)מו (.שמדברת על קבורה כמכפר ,ורש"י )שם( מסביר שמקור הכפרה הוא
"שמורידים ומשפילין אותו בתחתיות" .רואים ,שצער ובושה שקורים לגוף בתר
מוות משפיע על הנשמה ,וזה לכאורה מבוסס על קשר שקיים ביניהם גם אחרי
מיתה .הגמרא עצמה )מז (.מביאה דברי רבי נתן ש"סימן יפה למת שנפרעין
ממנו לאחר מיתה ,מת שלא נספד ולא נקבר ,או שחיה גוררתו או שהיו גשמים
 24עיין שם שיש נ"מ ללועג לרש.
 25גם עיין בפתחי תשובה )יו"ד סימן שמא( שה"ארבעה טורי אבן )סימן י'( מעלה אפשרות
שמת עדיין חייב בכבוד אב ואם )ולכן אחים של אשה שמתה שחל יארצייט לאמם לפני
הקבורה יכולים לומר קדיש על אמם מפני "דגם המת חייב בכבוד אמו" אבל דוחה אותו בגלל
"מת חפשי".
 26זה מבוסס על כתובות )קג (.שרבי הוציא בני משפחתו בקידוש אחר מיתתו .עיין בגליון
הש"ס ובגליוני הש"ס )שם(.
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מזלפין על מטתו – זהו סימן יפה למת" ,ורואים שוב שבזיון הגוף מכפר על
הנשמה 27.בברכות )יח-יט( יש סוגיא שלימה שמניחה כדבר פשוט ש"קשה רמה
למת כמחט בבשר החי" 28,ויש ויכוח רק לגבי ידיעת המתים בצערא דאחריני.
לפי דעה אחת בתענית )טז ,(.יוצאים לבית הקברות בתעניות "כדי שיבקשו
עלינו מתים רחמים" .לכאורה צריכים ללכת לבית הקברות כי שמה נמצאת לא
רק הגופים אלא גם הנשמות של המתים.
יכול להיות שרעיון הזה גם משפיע על כמה הלכות .הענין שאיסור
הנאה אולי נובע מקדושת הגוף שהזכרנו לעיל יכול להיות מבוסס על זה .גם
אפשר שהדינים של "לועג לרש" מבוססים על הימצאות הנשמה בסביבות
הגוייה 29.הרשב"א )נדה סא( לכאורה מהווה דוגמא מאוד קיצונית לגישה הזאת.
הוא מסביר ששיטת רב ינאי ,שאסור לקבור מת בתכריכי כלאים ,מבוססת על
איסור מעין לא תאכילום" ,כדרך שאמרו בקטנים"! זאת אומרת שיש איסור
לגרום לגוייה לעבור על איסור ,שלכאורה רק מובן עם נניח שאישיות המת
נשארת כישות הלכתית לאחר מיתה ושהיא קשורה לגוף הנקבר.

 27באופן דומה יש גם דינים/מנהגים אחרים לגבי מקום הקבורה שגם לכאורה מבטאים הרעיון הזה.
א .עיין בבראשית רבה )צו:ה( שקבורה בא"י מכפרת יותר מקבורה בחו"ל .עיין בב"י )יו"ד
שסג:א( שלפי זה יש היתר פינוי המת להעבירו מחו"ל לא"י.
ב .יש דין לקבור אדם בשדה שלו ובקברי אבותיו על פי הירושלמי )מו"ק ב:ד( ש"ערב לו לאדם
שהוא נינוח אצל אבותיו" והבבלי )ב"ב קיב(] .ועיין בספרי על הפסוק "לא תסיג גבול רעיך
אשר גבלו ראשונים" ,בפירוש הנציב )שם( ובאו"ש )אבל יד:טו( שבא"י שיש לאדם קשר יותר
חזק עם קרקעו יש דין דאורייתא להקבר שם[.
ג .יש דין שאין קוברין רשע אצל צדיק )סנהדרין מז ,.יו"ד שסב:ה( .עיין באג"מ )יו"ד ד:נו(
שטעם העיקרי הוא כבוד המת אבל הוא מעלה האפשרות "דבנקבר אצל רשע ועכו"ם מתוך
שפוקדין עוון הרשע והעכו"ם החמורים והמרובים ,יש לחוש שיפקדו גם עוונותיו אף שהם
מעטים וקלים ,שא"כ נמצא שהוא גרוע גם לענין כפרה".
 28גם עיין בבראשית רבה )צו:ה( שיעקב לא רצה להקבר במצרים "שסופה של ארץ מצרים
ללקות בכינים ויהיו מרחשות בתוך גופי".
 29אבל עיין בקובץ בית יצחק )כרך לט עמ'  (658-9שהרב איתן ברמן מעלה אפשרות שלועג לרש
"אינו בגלל הרגשותיו של המת ,אלא היסוד הוא מעשה הלעג .וזה חלק מעבודת הרגישות של כל
ישראל להיות איש רגש ודומה למה שלא ציוה הקב"ה למשה רע"ה להכות מי היאור או החול."...

 
מוקדש לע"נ
מרים בת יהושע העשל רבינוביץ
נפטרה ביום י"א לחדש אב תשס"ט
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

 

איתא בגמ' מועד קטן )דף כא" (.תנו רבנן אלו דברים שאבל אסור בהן:
אסור במלאכה ,וברחיצה ,ובסיכה ,ובתשמיש המטה ,ובנעילת הסנדל ,ואסור
לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ,ולשנות במשנה ,במדרש ובהלכות ובתלמוד
ובאגדות" .ויש להבין טעם איסור ת"ת לאבל.
ועיין גמ' תענית )דף ל" (.תנו רבנן כל מצות הנוהגות באבל נוהגות
בתשעה באב :אסור באכילה ובשתיה ,ובסיכה ובנעילת הסנדל ,ובתשמיש המטה,
ואסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ,ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש
ובהלכות ובאגדות .אבל קורא הוא במקום שאינו רגיל לקרות ושונה במקום שאינו
רגיל לשנות ,וקורא בקינות ,באיוב ובדברים הרעים שבירמיה .ותינוקות של בית
רבן בטלין ,משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב .רבי יהודה אומר אף אינו
קורא במקום שאינו רגיל לקרות ,ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות ,אבל קורא
הוא באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיהו ,ותינוקות של בית רבן בטלים בו,
 ."נראה להדיא מהגמ' שטעם איסור
ת"ת בתשעה באב הוא מפאת שמחה.
ויש לעיין האם סיבה זו לאסור ת"ת בט' באב היא גם הסיבה לאסור ת"ת
לאבל .ועי' רש"י )מו"ק שם ד"ה ואסור לקרות( שהק' על הגמ' בסוכה )דף כה(.
שאומרת שאבל חייב בכל מצוות האמורות בתורה חוץ מן התפילין ,הלא לפי
סוגיין יוצא שאבל פטור מעוד מצוה א' שהוא מצות ת"ת .ותירץ" ,התם שאר
מצוות בעלמא אבל הני אית בהו שמחה" .לכאו' רואים מרש"י שהבין טעם איסור
ת"ת לאבל הוא משום שמחה ולכן הוי בתחום אחרת מפטור של מצות תפילין .וכן
מבואר מלשון הריב"ב )דפי הרי"ף יג (.שכתב" ,והא דאמרינן אבל חייב בכל
מצוות האמורות בתורה חוץ מתפילין מפני שנא' בהן פאר התם בשאר מצוות אבל
ת"ת אית ביה שמחה דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב".
וע' תוס' )מו"ק שם ד"ה ואסור לקרות בתורה( וז"ל" ,בתשובת רבינו יצחק
זקני כתב כי רבינו יעקב היה אוסר בימי אבלו באיוב ובקינות ובדברים הרעים
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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שבירמיה מדלא תני ליה בשמעתין כמו ט' באב שילהי תענית )דף ל (.ובימי זקנותו
חזר והתיר ...ומה שהביא רבי יצחק ראיה לאסור מדקאמר לעיל )טו (.אסור בדברי
תורה שנאמר האנק דום ומשמע הכל ,אין נ"ל ראייה דלא קאמר אלא מדבר
המשמחו כדאמר בתענית )ל (.משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב"...
ומסוף דבריהם של תוס' מבואר שיסוד של איסור ת"ת הוא משום
שמחה .ואע"ג שגמ' )שם טו (.מלמדנו" ,אבל אסור בדברי תורה ,מדקאמר רחמנא
ליחזקאל דם" ,לפי תוס' במסקנתו היינו רק מדברים המשמחים שאסורים משום
פקודי ה' ישרים משמחי לב.
וכן רואים מדברי המרדכי )סי' תתפ"ח( וז"ל" ,קורא בדברים הרעים
שבירמיה ואיוב לפי שאין בהם שמחת לב" .שגם אבל מותר באלו מהאי טעמא.
ומבואר מזה שאיסורה הוא משום שמחת הלב.


אמנם יש להבין ההו"א של תוס' שבאבל אין היתר ללמוד דברים הרעים.
ובאמת כך הוא משמעות סוגיין שהשמיט היתר זו .וכן ממה דאיתא בגמ' לעיל
)טו" ,(.אבל אסור בד"ת מדקאמר רחמנא ליחזקאל דום" .ואין שום זכר לדין של
פקודי ה' ישרים משמחי לב .ובפשטות הוא דין אחר.
ומהרמב"ם גם משמע כך )הל' אבל פרק ה' הל' ט"ז( שהשמיט היתר זו,
ועי' ערוה"ש )סי' שפ"ד ס"ק ב'( שדייק כן .והדבר מפורש בהג' הרמ"ך )שם הל'
א'( שכתב" ,ראיתי שהיו קורין בהל' אבל ובדברים הרעים ,ולא נהיר דבט' באב
הוא דאמרינן מותר לקרות בדברים הרעים דמשום שמחה הוא דאסרו לקרות
בתורה ,ובדברים הרעים ליכא שמחה ,אבל באבל חזו מקרא דהאנק דום דחייב
לעמוד דומם ,ואם יקרא בדברים הרעים לא עביד דממה"...
ויש לבאר הטעם למה באבלות לא מצינו היתר בזה .שמצינו עוד חילוק
בין אבלות ישנה על חורבן הבית לאבלות חדשה .באבלות חדשה יש איסור מלאכה
ובאבלות ישנה לא מצינו איסור כזה .וי"ל ששאני אבלות חדשה שלא רק אסרו
דברים המשמחים אלא שגם גזרו על דברים שמשכחים אותו מאבלותו וגורם היסח
הדעת .ולכן מלאכה שאינו משמח בכלל הוא ג"כ אסור 1.ובזה שונה ט' באב שרק
 1עי' רמב"ן )תורת האדם ענין האבלות( שכתב "וכי משום שבות ותענוג נאסרה מלאכה עליו לא
נאסרה אלא כדי שיתאבל על מתו ויתאונן על חטאיו".
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אסרו בה דברים המשמחים מעיקר דדינא 2.ולפ"ז יש לומר גם בחילוק של היתר
לימוד דברים הרעים ,שאע"ג שאינו משמח ,הוא גורם היסח הדעת .ואין היתר
3
להסיח דעת מאבלות חדשה ולכן היתר זו רק שנויה במס' תענית גבי תשעה באב.
ובאופן אחר עי' במאירי )מו"ק דף טו (.שכתב "וכבר חלקו בענין זה גם
כן בשאר דברים והוא שלדעת קצת אסור אף בקינות ודברים הרעים אע"פ שהותרו
בתשעה באב שבאבל הדבר תלוי בשתיקה ובתשעה באב אינו תלוי אלא בצער".
וע' בשו"ע בהל' ט' באב )או"ח תקנ"ד סע' ג'( שכתב "יש מי שאוסר
ללמוד ע״י הרהור" .אמנם בהל' אבלות בדינים של איסור ת"ת לאבל השו"ע )סי'
שפ"ד( לא הביא י"א זו לאסור האבל בהרהור .ויש לדייק שס"ל שאין לאבל איסור
ללמוד ע"י הרהור .ועי' מג"א )תקנ"ד ס"ק ה'( שפירש למה בט' באב אסור ללמוד
אפי' ע"י הרהור משום "אע"ג דהרהור לאו כדיבור דמי כמ"ש סי' ס"ב שאני הכא
דעיקר טעמא משום שמחה ובהרהור איכא שמחה )מהרי"ל(" .ואולי לפי הנ"ל יש
לבאר השמטת שיטה זו בהל' אבל באופן אחר .דכיון שאיסור ת"ת לפי המאירי
4
אינו תלוי בשמחה אלא בשתיקה ודממה ,יש לומר שהרהור אינו סתירה לדממה.
 2עי' גמ' פסחים )דף נד (:שיש מנהג שלא לעשות מלאכה בט' באב .אמנם לא היה תקנה דרבנן בזה,
אלא כנראה שיש מנהג בט' באב שלא להסיח דעת מאבלות .וכן משמע ממש"כ המגן אברהם )סימן
תקנ"ד ס"ק כג( "שלא לעשות – כדי שלא יסיחו דעתן מהאבילות )הרע"ב פ"ד דפסחים( ובתרומת
הדשן פלפל למצוא טעם כמ"ש בסמוך ונ"ל דמטעם זה גם בלילה אסור במלאכה )דהא גם בלילה
מחויב להתאבל( וכ"כ רש"י בפסחים דף נ"ד ע"ב בין השמשות שלו אסור באכילה ובמלאכה וצ"ע
דבתענית דף י"ג פרש"י מהכא משמע דבליל ט' באב מותרים במלאכה ואין איסור אלא ביום ואין
מפרסמין הדבר עכ"ל ומסתימת כל הפוסקים משמע דאסור גם בלילה ולא דמי לתענית צבור דהתם
הטעם שיהיו פנוים ויתאספו להתפלל )עי' סימן תקע"ה ס"ג( ולכן מותרים בלילה דלא היו מתאספים
בלילה כדאיתא בגמרא ,משא"כ בט' באב שאין אסור במלאכה ותליא במנהגם שנוהגים איסור טעמם
שלא יסיחו דעתם מאבילות או משום עינוי ולכן אף בלילה אסור ולכן כל מלאכה שאין בה שיהוי
שרי דאין מסיח דעתו בכך כנ"ל" .וכן עי' במשנ"ב שם )ס"ק מ"ג וס"ק מ"ט(.
 3עי' ערוה"ש )סי' שפ"ד בסוף( שכתב "והדבר פשוט שאסור לו לאבל ללמוד בשארי חכמות
וכ"ש לקרוא בכתבי עתים או באיזה מחברת שהוא שלא יסיח דעתו לאבלותו וכ"ש אם יש לו עונג
בקריאתם דוודאי אסור" .וכן עי' תה"ד )סי' ר"צ( שכתב "...דמוכח מהא דאמרינן לאחר ג' ימים
הולך לבית האבל ,דהטעם הוא דאינו יוצא מפתח ביתו כדי שלא ישכח אבילתו כשילך אצל בני
אדם ,וכשהוא מתבודד בביתו ואין עמו רק בני ביתו ניכר ונראה כמתאבל".
 4אמנם עי' במקור של המג"א לדין זה שהוא מדברי המהרי"ל )שו"ת מהרי"ל סימן ר"א( "...אבל
ט' באב  אין לחלק בלמוד בין דבור להרהור אפי' בינו לבינו ואפילו בשאר דברי' שאינם
אבלות "...ומבואר שלא כדברינו בשיטת השו"ע.
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אלא שיש להעיר שלפ"ז איסור ת"ת לאבל הוא  מפאת דין של דממה
ולא משום פקודי ה' ישרים משמחי לב .ויש לעיין למה לא אסרו ת"ת גם משום
שמחה.
ועיין עוד במאירי )מועד קטן דף טו (.שכתב עוד שיטה בזה" ,ומ"מ אנו
נוהגין שמיום ראשון ואילך קורא בדברים הרעים" .וכן עי' שם )כא (.שכתב וז"ל,
"ויראה לי שלא נאסרו דברי תורה לאבל אלא דרך לימוד וגירסא אבל לעיין
בספרים המעוררים לבו של אדם לתשובה לא נאסר ,ולא עוד אלא שראוי לעשות
כן ומכאן יראה שנהגו הכל בכך
ומשמע מהמאירי שיש ב' דינים .דין א' נלמד מהאנק דום שהוא רק ליום
ראשון של אבלות ולכן אסרו אפי' דברים הרעים ודברי מוסר 5.ודין שני שהוא
מחמת איסור שמחה שהוא לכל ז' ימים של אבלות אבל אינו כולל לימוד דברים
6
הרעים או עיון בספרי מוסר.


וגם יש להבין דין של הגמ' )מו"ק כא (.שאם רבים צריכין לאותו אבל,
כגון שהוא חכם ,אז יכול ללמד להם באבלותו בתנאים המובאים שם בגמרא:
"תניא ,ובלבד שלא יעמיד תורגמן .ואלא היכי עביד? כי הא דתניא :מעשה ומת
בנו של רבי יהודה בר אילעאי ,ונכנס לבית המדרש .ונכנס רבי חנניה בן עקביא
וישב בצדו ,ולחש הוא לרבי חנניה בן עקביא ,ורבי חנניה בן עקביא לתורגמן,
ותורגמן השמיע לרבים".
וצ"ע ,איך התירו איסור זו משום רבים צריכין לו ,האם התירו איסור
עשיית מלאכה משום שרבים צריכין לו? 7ועי' לשון הרי"ץ גיאות )מובא ברמב"ן
ובב"י סי' שפ"ד( שביאר הטעם בקולא זו משום שת"ת עדיף טפי .וע' ערוה"ש
 5וראיתי בשו"ת יביע אומר )חלק ב' יו"ד סי' כ"ז אות ב'( שחילק באופן אחר ,שמחמירים ביום
ראשון שהוא מדאו' לא ללמוד שום דבר .ובשאר ימי אבלותו שהוא מדרבנן הקילו ללמוד דברים
הרעים ומוסר.
 6ועי' לקמן שמדברי הרדב"ז )הל' אבל פרק ה' הל' ט"ז( גם משמע שיש ב' דינים .דין א' לאסור
ת"ת לאבל משום היסח הדעת ודין ב' משום שמחה .ולפ"ז יוצא שיהיה אסור ללמוד בהרהור גם
לאבל שעיקר שמחה הוא בהרהור וכנ"ל.
 7ובפרט לשיטת הרמב"ם )הל' אבל פרק ה' הל' א'( שכתב שאיסור ת"ת לאבל הוא מדאו' ,צ"ע
איך התירו איסור זו משום האי טעמא.
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)שפ"ד ס"ק ו'( שמשמע שהענין הוא שע"י שאומר לאחר הוי כשינוי .ועי' ר"ן על
הרי"ף )דפי הרי"ף יג (.שכתב עוד פירוש ב"רבים צריכין לו" שאם צריך למי
שיורה להם בענין או"ה מותר .ואולי יש כאן היתר מיוחד כעין לאפרושי
מאיסורא.
אמנם לפי הנ"ל יש ליישב שכיון שאיסור ת"ת לאבל הוא מדין דממה
ושתיקה ,כאן שרק לוחש לאחר אין זה ביטול לדין דממה ושתיקה .ואף שאינו
יכול ללחוש למתורגמן ,היינו משום שהמתורגמן הוא שלוחו להשמיע לרבים
ולכן הוי כמותו ,אבל אם לוחש לאחר שאינו מתורגמן ,אכתי מקיים "האנק דום".
ועי' ברא"ש )מו"ק פ"ג סי' כ"ח( שמביא שר"ת היה עולה לקרות בתורה
בשבת כשהיה אבל .וטעמא הוא שכיון שהיה נוהג לקרות בתורה כל שבת ,אם לא
היה עולה באבלותו היה נראה כאבלות בפרהסיא .ודייק הגרי"ד שבתוך השבוע
לא היה עולה לקרות בתורה באבלותו .ותמה על זה הגרי"ד ,שמה הועיל בזה שלא
עלה בתוך השבוע ,הלא עדיין שומע לקריאתו של בעל קורא והוי ת"ת.
והגרי"ד ייסד עפ"ז שלשמוע לקריה"ת אינו סתירה לאבלותו משום דהוי
מסדר היום .וזה שר"ת לא היה עולה לקרות בתורה הוא איסור מיוחד ללמד
לאחרים תורה .וזו בעצם מה שבא הפסוק האנק דום ללמדנו ,שגם במק' שמותר
8
ללמוד בעצמו כמו לשמוע קריה"ת שהוא מסדר היום או ללמוד דברים הרעים,
היינו רק ללמוד לעצמו אבל ללמד לאחרים אסור .דבנוסף לאיסור שמחה שיש
משום פקודי ה' ישרים משמחי לב ללמוד תורה המשמחת את האדם 9,יש עוד דין
 8עי' בספר בעקבי הצאן להגאון ר' צבי שכטר שליט"א )עמ' צ"ד -צ"ה( שביאר כך שיטת השו"ע
)יו"ד סי' שפ"ד סע' ד'( שכ' "אבל מותר לקרות באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיה ובהלכות
אבלות )ועיין בא"ח סימן תקנ"ד סעיף ב'(, .
אלא הם יושבים ונושאים ונותנין בהלכות אבלות ,ואם טעו משיבן בשפה רפה ,והוא אינו שואל .והני
מילי שאין רבים צריכים לו ,אבל אם רבים צריכים לו ,אפילו בהלכות אחרות מותר ,כדאמרינן",
שהבדל זו בין ללמוד לעצמו לבין ללמד לאחרים הוא ע"פ חילוק הנ"ל של הגרי"ד.
 9ועי' בש"ך )ריש סי' שפ"ד( שציין מקור לדין של השו"ע שם שאסור לאבל  .והמקור
שציין הוא הפסוק של פקודי ה' ישרים משמחי לב .וצ"ע על הש"ך למה לא הביא הפסוק של הגמ'
במס' מו"ק )דף ט"ו ,(.האנק דום .ואולי יש ליישב לפי מש"כ הגרי"ד שבא דין של האנק דום
לחדש שלא רק אסור ללמוד אלא גם ללמד לאחרים אסור בהחלט אפי' בדברים הרעים .וי"ל
שהש"ך כאן מביא פסוק של פקודי ה' ישרים שהוא מקור לאיסור  ולא הביא
פסוק של האנק דום שהוא מקור לאיסור ת"ת לאחרים.
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לאסור לימוד תורה לאחרים משום הפסוק של האנק דום .ועפ"ז יישב למה ע"י
לחישה לאחר אינו אסור משום שאז לא הוי כאילו הוא מלמד לאחרים.
והעיר לי תלמידי היקר יצחק צבי רוזנפלד שאולי יש ליישב תמיה זו של
הגרי"ד באופן אחר ,דשאני שמיעה מקריאה .שלאור הנ"ל יש לומר ששמיעה הוי
כהרהור ,והרהור ייסדנו שהוא מותר לאבל שחשוב כדומם .משא"כ לקרוא ברבים
שאסור דהוי ביטול לדין של האנק דום ולכן לא נהג ר"ת לעלות לתורה באמצע
10
השבוע.


ועי' שבלי הלקט )הל' שמחות סי' כ"ו( שכתב" ,מצאתי בתשובות
הגאונים ז"ל כל יום שאסור לקרות בתורה כגון אבל וט' באב אסור לברך ברכת
התורה פי' במאה ברכות" .ובשלמא אבל י"ל שס"ל שאין שום היתר לאבל ללמוד
אפי' בדברים הרעים ולכן אינו מברך .אמנם בט' באב לכו"ע יש היתר ללמוד
בדברים הרעים וא"כ למה אינו מברך ברכת התורה.
וע' הע' על הר"ן )מס' מו"ק דף כא .מהדורת מכון הרי פישל( שמיישב
שכיון שאינו יכול לומר "וצוונו" אינו יכול לברך כלל .ובאמת יש לחקור בזה,
האם תיקנו חכמים שלא ללמוד בט' באב כלל אלא שחזרו והתירו ללמוד דברים
הרעים ,אבל כבר הפקיעו חיוב ת"ת בט' באב ,או שמתחילה לא אסרו ללמוד
דברים הרעים וממילא יש מצווה ללמוד מה שיכול ללמוד .וע"פ מש"כ בשיטת
הר"ן יוצא שלפי הר"ן אין מצוה ללמוד דברים הרעים וממילא אין דין ביטול
תורה בט' באב ובימי אבלותו .ועי' בספר כף החיים )תקנ"ד ס"ק י'( שכתב "ואם
אינו רוצה ללמוד כלל רשאי ,ולא אמרינן כיון דמותר אינו רשאי לבטל ד"ת כמו
11
שהאריך המטה יהודה ביו"ד סי' שפ"ד גבי אבל יעו"ש".
 10אמנם יש להעיר מתוס' מועד קטן )כ"א (.שמביאים היתר של דברים הרעים משום שאינם
משמחים בשיטת ר"ת .ויוצא שס"ל שאיסור ת"ת לאבל הוא משום שמחה וא"כ אפי' בהרהור
יהיה אסור וכנ"ל וא"כ יוצא שאפילו לשמוע לקריאת התורה אסור .אלא שמתוס' ברור שר"ת חזר
לשיטה זו להתיר דברים הרעים לאבל רק בזקנותו ,ואולי מש"כ הרא"ש מעשה בר"ת היה
בצעירותו .ועיין רמב"ן בתורת האדם ד"ה לר' יצחק וכו' שמביא שיטת רבינו בעל התוס' שאוסר
ת"ת לאבל ואינו מזכיר שחזר בו בכלל .ואולי רק רבינו יצחק שהיה מביא ר"ת חזר בו אבל ר"ת
עצמו לא חזר .ובאמת מלשון תוס' אינו ברור .אמנם מלשון כמה אחרונים נראה שהבינו כפשוטו
שר"ת עצמו חזר בו .וכן מובא בשו"ת יביע אומר )חלק ח' יו"ד סי' ל"ה אות ג'( .ולפ"ז ודאי ניחא
הערה דלמעלה שהוא מדין דממה לר"ת ולא משום שמחה.
 11שו"ר בשו"ת יביע אומר )ח"ח יו"ד סי' ל"ה( שהאריך בענינים אלו והביא כדרכו שיטות שונות בזה.

618

הרב יהודה וויליג

ועיין רמב"ן )תורת האדם בענין ד"ת ד"ה לר' יצחק וכו'( שמביא קושיית
רש"י למה לא נקט בגמ' סוכה שאבל פטור מת"ת .והוסיף הרמב"ן עוד יישוב שלו
וכתב" ,עוי"ל דכיון דמיחייב למיקרי קריאת שמע שחרית וערבית ויוצא בה ידי
חובתו 12ומקיים והגית בו יומם ולילה ...הלכך לא פסיקא ליה".
וצ"ע על הרמב"ן למה לא כתב שאפשר לקיים מצוות ת"ת גם ע"י
קריאת דברים הרעים .ועי' ערוה"ש )יו"ד סי' שפ"ד הל' א'( שתירץ שכיון שיש
דיעות האוסרים דברים הרעים לאבל לא נכנס הרמב"ן למח' זו.
ואולי י"ל לפי הרמב"ן כנ"ל שגם אם יש היתר ללמוד דברים הרעים
באבלותו אין לזה קיום של ת"ת .ויש לבאר שאין היתר ללמוד דברים הרעים
באבלות היתר ת"ת אלא דין חדש שיכול לעסוק בדברים הרעים כקיום באבלותו.
13
שדוקא ע"י לימוד דברים הרעים ירגיש בצער האבלות.
 12ובאמת תירוץ זו אינו מוסכם .עי' בבית יוסף אורח חיים סימן מז ,וז"ל" ,וא"ת למה לו
לירושלמי לומר על הנפטר באהבה רבה שצריך שילמוד מיד שהרי לעולם הוא לומד שהרי קורא
ק"ש אחר אהבה רבה ,ואפשר לומר דכבר אפשר שאינו קורא ק"ש סמוך לאהבה דהא איכא מאן
דאמר בסוף פרק קמא דברכות )שם( דהא דתנן אמר להם הממונה ברכו ברכה אחת והם ברכו
וקראו עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע ברכה אחת היינו יוצר אור וא"כ אחר ק"ש אומר אהבה
רבה וכל כהאי גוונא איצטריך הירושלמי לאשמועינן שאין ברכת אהבה רבה פוטרת מברכת
התורה אלא כשלמד מיד דוקא ועוד יש לומר דק"ש ותפלה לא חשיבי לימוד לענין זה דדברי
תחנונים ותפלה לחוד ודברי תלמוד תורה לחוד וק"ש כדברי תפילות הוא" .וכן עי' משנה ברורה
)סימן מ"ז ס"ק י"ז(" :ויש להסתפק די"ל דק"ש הוי רק כדברי תפלה כיון שאינו אומר זה לשם
לימוד ועיין בביאור הגר"א שהוכיח בפשיטות דאין ק"ש מועיל לזה ,אח"כ מצאתי ג"כ בספר
אליהו רבא שהביא כן מהרבה פוסקים ופסק כן להלכה".
אמנם מרש"י עצמו ריש מס' ברכות )דף ב .ד"ה הקורא וכו'( משמע שיש קיום מצוה של ת"ת ע"י
ק"ש .וא"כ יל"ע עוד למה רש"י לא יישב כמו הרמב"ן .וע' בשלטי הגיבורים )אות ה'( שמביא
שיטה שאיסור ת"ת הוא גם כן רק ליום א' כמו תפילין ולא יותר ודחה שיטה זו .וגם הרמב"ן מביא
שיטה זו שמיקל לת"ת לאחר יום א' .והוא ע"פ הגמ' )כא (.שתפילין שאני שהוא מצוה ולכן רק
אסור ליום א' והה"נ לענין ת"ת .ודחה הרמב"ן משום שא"כ גם מצות עונה יהיה כן .וכתב שאיסור
הוא משום שיש בו שמחה ולכן לכל ז' יש לאסור .אמנם עי' בהג' הרמ"ך על הרמב"ם )הל' אבל
פרק ה' הל' א'( שפסק שת"ת אסור רק ליום א' שיום שני של אבלות הוא מדרבנן וא"א שחיוב
דרבנן ידחה מצוה מה"ת של ת"ת .ומבואר שא"א לקיים מצות ת"ת בק"ש .ואין לדייק כן לענין
דברים הרעים שכתב הרמ"ך שם שג"ז אסור באבלות.
 13וכן י"ל לרש"י שמשמע ממנו שאיסור ת"ת הוא מחמת איסור שמחה ואעפ"כ לא יישב קושייתו
שאבל מקיים מצוות ת"ת ע"י לימוד דברים הרעים .ואולי שסב"ל כנ"ל שאין זה קיום של ת"ת.
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ולפ"ז אתי שפיר שיטה לעיל הובא בתשובות הגאונים שלא לברך על ט'
באב או בימי אבלותו אפי' אם לומד דברים הרעים .שאין זה קיום של ת"ת בכלל
14
אלא קיום באבלותו ועל זה לא מברכים.
וכעין זה ביאר הגרי"ד את דברי המג"א בענין ט' באב )או"ח סי' תקנ"ד
ס"ק ב'( שכתב" ,ול"נ דאסור ללמוד כלל עם אחרים כמ"ש בי"ד סי' שפ"ד ע"ש".
והק' הגרי"ד )שיעורי הרב עניני ט' באב סי' כ'( על המג"א שלפי חידושו איך
אפשר לעלות בתורה בט' באב .הלא אמרנו שהיתר של סדר היום רק ללמוד
לעצמו ולא לאחרים .ויישב שקריאת התורה המיוחדת לט' באב הוי קיום באבלות
של ט"ב ואינו דומה לקריה"ת רגילה בימי אבלותו שאז הקריאה סותרת לאבלותו.
ובדרך זו ביאר ג"כ הגרי"ד )שם סי' כ"ב( ההיתר ללמוד דברים הרעים משום שהם
15
מעיקר ענינא דיומא והם מהווים קיום באבילות היום.
ולדברים דומים עי' ברדב"ז )הל' אבל פרק ה' הל' ט"ז( שכתב" ,ולענין
לקרות האבל באיוב ובקינות ובדברים הרעים שבירמיה איכא פלוגתא ,ודעתי
כדעת המתירין            
 ."שגם אם נאמר שאיסור ת"ת משום היסח הדעת ע"י לימוד דברים
16
הרעים יש זכרון לאבלותו ועי"ז יקיים אבלותו.

 14וכעין זה מצאתי בשו"ת דברי יציב )חלק או"ח סי' ר"מ( בסוף התשובה.
 15אלא שלפ"ז דברי הגרי"ד סתרי אהדדי .שלענין סדר היום שהוי קיום באבילות היום ,מותר לפי
דרכו של המג"א ללמדם אפ' לאחרים וכגון לעלות לתורה בט' באב .משא"כ בדברים הרעים
שאע"ג שהם מותרים לפי הגרי"ד שהם מהווים קיום באבלות היום אין היתר ללמדם לאחרים.
ואולי יש לחלק לפי הגרי"ד בין דבר שהוא מסדר היום לבין דברים הרעים .ויש לעיין עוד בזה.
 16ועוד מבואר מהרדב"ז שקיימים ב' דינים באיסור ת"ת לאבל ,דין א' משום היסח הדעת ודין ב'
משום שמחה.
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כתוב בויקרא פרק יט:
)כ( ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת
לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא
יומתו כי לא חפשה:
)כא( והביא את אשמו לה' אל פתח אהל מועד איל אשם:
)כב( וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני ה' על חטאתו אשר
חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא:
דין שפחה חרופה הוא מיוחד בזה שהשוכב עם ש"ח אינו נענש
במיתה ,העונש הרגיל לאיסור אשת איש .במקומו ,הבועל מביא קרבן אשם.
2
מאמר זה יזניח את השאלות החשובות של מי מוגדרת כש"ח 1,אופי העבירה,
ועוד פרטים כאלה ,ויתמקד בהשלכות העבירה ואופי הקרבן המתלווה אליו.
ענין אחד שעולה בקשר לש"ח הוא הדין של צירוף וחילוק חטאות.
הגמרא בכריתות )ט (.מלמדת שמי שנודע לו ששכב עם שפחה אחת כמה
פעמים חייב להביא רק אשם אחד 3.הגמרא ממשיכה ללמד שהשוכב עם כמה
שפחות חרופות חייב להביא קרבן על כל שפחה ושפחה:
בעא מיניה רבי חנינא טירנאה מר' יוחנן :הבא על חמש
שפחות חרופות בהעלם אחת ,מהו? חייב על כל אחת ואחת,
 1בענין מי מוגדרת כש"ח ,שייך מחלוקת בין ר' יהודה ור' ישמעאל )כריתות יא (.הקשור
לשאלת קידושי שפחה חרופה ,המופיע בגיטין )מג.(.
 2אפשר שהעבירה תפול לאחת משתי קטגוריות :א' ,איסורי עריות ,כמו כל מקרה של ניאוף.
ב' ,גזילה ,המתרחש דרך "גזילת" השפחה מבעלה.
 3הגמרא צריכה ללמד את זה כדי לשלול את אחת מהאפשרויות הבאות .1 :אם היתה העלמה
בין מעשי הביאה ,וידיעה אח"כ ,חייב כמה קרבנות .אבל לכאורה אין זה ההו"א ,כי אפשרות זו
היא בלתי סבירה לאור הנקודה שהעלמות בדרך כלל רק מחלקות בין עבירות בשוגג ,ולא
עבירות שחייבים עליהן במזיד כמו ש"ח .2 .לחילופין ,ההוה אמינא היא שאפשר היה לחשוב
שהבועל ש"ח חייב קרבן על כל בעילה בגלל שנגרר אחריה והיא חייבת מלקות לכל מעשה
ביאה ,וראה להלן.
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או אינו חייב אלא אחת? אמר ליה :חייב על כל אחת ואחת.
מאי שנא מחמש העלמות בשפחה אחת? א"ל :אין שפחה
אחת גופין מוחלקין ,ה' שפחות גופין מוחלקין .ומנלן דגבי
שפחה גופין מוחלקין? אמר ליה ,לאו אמרת גבי עריות:
ואשה  -לחלק על כל אשה ואשה? גבי שפחה נמי כתיב:
)ויקרא י"ט( אשר ישכב את אשה שכבת זרע והיא שפחה,
לחלק על כל שפחה ושפחה.
תוספות שואלים למה צריכים ללמוד דין זה במיוחד לגבי ש"ח .בדרך
כלל אנו פוסקים שהכלל של גופין מוחלקין תקף ,שעבירות שנעשו עם חפצים
נבדלים מולידים חיובי קרבן נפרדים ,והגמרא אפילו לומדת את הכלל הזה
באותו הסוגיא! למה ,אם כן ,אנו צריכים לימוד אם כבר יש את הכלל הרגיל:
והיא שפחה לחלק על כל שפחה ושפחה  -תימה דהכא בעינא
לחלק אע"ג דגופין מוחלקין והתם פרק אותו ואת בנו )חולין
פב (:לא תשחטו ביום אחד משמע דפשיטא דחייב גבי שחטה
ואח"כ שחט בניה משום דגופין מוחלקין אע"ג דליכא קרא וכן
לקמן בפרק אמרו לו )דף יז (.דאמרי שבתות כי גופין דמיין.
תוספות משאירים את השאלה בצ"ע.
אפשר לטעון שבנפרד מאיסורים שונים ,חיוב הנובע מבעילת ש"ח
אינו קשור ישירות למעשה העבירה של ביאה עם ש"ח ,אלא הוא דין נפרד שמי
ששוכב עם ש"ח מוגדר כ'בועל שפחה חרופה' ,וחלות זו מחייבת את הקרבן .לא
העבירה עצמה ,אלא המעמד ,שהוא פועל יוצא של המעשה ,הוא שמייצר את
חיוב הקרבת הקרבן .אם מניחים כך ,ניתן לתרץ את קושית התוספות .החיוב
להביא כמה קרבנות אשם אינו קשור לגופין מוחלקין בגלל שכלל זה שייך רק
כשמקור האיסור והעונש הוא מעשה העבירה ,שהוא שונה בכל אשה .אך אם
הקרבן נקרב כתוצאה ממעמדו כבועל שפחה חרופה ,יוצא שאפילו אם כמה
נשים מתלוות למעשי העבירה שלו ,אותו המעמד קיים והיה חייב להביא רק
קרבן אחד.
עכשיו הנחת הגמרא סבירה :היינו חושבים שאף אם בעל כמה ש"ח,
הוא רק יצר בעצמו חלות בועל ש"ח אחת ,ולכן חייב להביא רק קרבן אחד .אבל
עדיין לא ברור מה היא מסקנת הגמרא מאחר שמביאים את גזירת הכתוב
הקובעת שהבועל חייב להביא חמשה קרבנות .קיימות שתי דרכים בהן ניתן
למשוך את המסקנה:
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א .ההסבר שהצענו לפי ההוה אמינא ,שחיוב האשם נובע מהגדרת
החוטא כבועל ש"ח ,במקום להתמקד במעשה העבירה ,איננו נכון .במקום זה,
מה שקובע את חיוב הבאת הקרבן בש"ח הוא מעשה העבירה עצמו ולכן מביא
חמשה קרבנות.
ב .עדיין אנו סוברים כהבנה היסודית כדלעיל ,שבסיס עונש ש"ח הוא
השם בועל ש"ח .אבל התורה מלמדת שבמקרה זה חייב הבועל להביא כמה
4
קרבנות ,כגזירת הכתוב.
כך ,במסקנת הגמרא נותרות שתי הבנות בדין בועל ש"ח–או שהמחייב
הוא מעשה העבירה ,או שהוא השם של בועל ש"ח.
אפשר לראות כמה בטויים להסבר בועל ש"ח כחלות בגברא ולא
כחיוב במעשה עבירה .בדרך כלל מחייבים קרבנות רק במקרה של עבירה
בשוגג ,ופה הבועל חייב אף אם עבר במזיד 5.זה נעשה עוד יותר מוזר אם
מסתכלים בדין השפחה עצמה ,שהיא רק נענשת )מלקות( אם עברה במזיד.
בנוסף ,החילוק בין העונש שלה – מלקות – לבין שלו – קרבן – הוא עוד סימן
שהדין של ש"ח ובועל ש"ח הוא חריג .העובדה שהדין מתייחס למקרה כל כך
מוגדר – כשהיא חצי שפחה חצי בת חורין הנשואה לעבד עברי -6מעניק יתר
אומץ להנחה שדין זה לא עוקב אחרי הצורה הרגילה של איסורים וקרבנות.
אפשר שההסבר של ההו"א והמסקנה של הגמרא יכול להקרין אור על
דיון מקביל ברמב"ם וראב"ד )אסורי ביאה ג:יד(:
ביאת שפחה זו משונה מכל ביאות אסורות שבתורה ...והבא
עליה ביאות הרבה בין בזדון בין בשגגה מביא אשם אחד,
אבל היא חייבת מלקות על כל ביאה וביאה אם היתה מזידה,
כשאר חייבי לאוין.
השגת הראב"ד :מביא אשם אחד .כתב הראב"ד ז"ל גרסינן
בכריתות שאם בא על שפחות הרבה אפילו בהעלם אחד חייב
אשמות הרבה משום דגופים מוחלקים עכ"ל.
 4אפשר שהתוצאה תהיה דומה ליולדת שחייב כמה קרבנות ,שיש לה מעמד אחד )והבאת קרבן
אחד מתירה לבא למקדש( אך חייבת כמה קרבנות.
 5כריתות )ט.(.
 6זה נכון לשיטת ר' יהודה בכריתות )יא (.וראה בהערה .1
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הרמב"ם פה אינו מתייחס למי שבא על כמה שפחות ,אולם הראב"ד כן
פונה לדין זה ,ומסביר שמביאים כמה קרבנות על סמך הכלל של גופין מוחלקין.
הרמב"ם בהלכות שגגות )ט:ה( אכן מביא את הדין של הבועל כמה שפחות:
הבא על השפחה ביאות הרבה אינו חייב אלא אשם אחד...
במה דברים אמורים בשפחה אחת אבל הבא על שפחות
הרבה אפילו בהעלם אחת חייב אשם על כל שפחה ושפחה.
לעומת הראב"ד ,הרמב"ם מביא את הדין בלי הסבר ,ובלי הסייחסות
לגופין מוחלקין ,וסביר להניח שהוא רואה את הדין כגזירת הכתוב ,כמו קריאת
הגמרא שהצענו לעיל .אפשר שהם חולקים על קריאת מסקנת הגמרא – הראב"ד
סובר שמחייב הקרבן הוא מעשה העבירה ,וחייב כמה קרבנות ,אחד לכל גוף
שאתו עבר על האיסור; לעומתו הרמב"ם סובר שחיוב הקרבן הוא תוצאת חלות
שחל על הבועל אחרי העבירה ,ולכן הכלל של גופין מוחלקים אינו שייך
בהסבר ,והבועל מביא כמה קרבנות מטעם גזירת הכתוב של "והיא שפחה".
נקודה זאת גם יכולה להסביר מחלוקת נוספת בין הרמב"ם והראב"ד
בקשר לדין שפחה חרופה .הרמב"ם )איסורי ביאה ג:יז( כותב:
בן תשע שנים ויום אחד שבא על שפחה חרופה ,היא לוקה והוא
מביא קרבן ,ויראה לי שאינו מביא עד שיגדיל ויהיה בן דעת.
השגת הראב"ד :בן תשע שנים ויום אחד שבא על שפחה
חרופה היא לוקה .א"א אומר אני שזה שיבוש שהרי שנינו
בשפחה אחד גדול ואחד קטן ,גדול נמי פטור וכ"ש הקטן ,ואם
יאמר האיש נתלה באשה אבל לא האשה באיש מ"מ מהיכא
תיתי לחייב את הקטן על ידי האשה הא ודאי טעותא הוא.
הרמב"ם קובע שקטן )בן ט' שביאתו ביאה( הבא על ש"ח גדולה מביא
אשם ש"ח 7.הראב"ד יוצא קשות נגד שיטה זו ,וטוען שקטן פטור ואין כל סיבה
לחייבו קרבן .קשה להסביר את הרבמ"ם ,כי בדרך כלל קטן אינו חייב על
עבירה ,ולמה שיביא קרבן על חטאו?
 7הרמב"ם סובר )בביטויו המיוחד "יראה לי"( שלכאורה זה רק נכון אם הוא בר דעת .אפשר
להסביר שלרמב"ם היתה הוא אמינא לחייב את הקטן להביא קרבן מיד כשעבר את העבירה,
והחליט לבסוף לא לפסוק ככה בגלל בעיות בהבאת קרבן ע"י קטן ,ולכן פסק שהוא צריך
להביא קרבן לאחר זמן.
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הגר"ח ,בשיטה מפורסמת 8,השתמש ברמב"ם זה כמקור לשיטתו
שקטן יכול לבצע מעשה עבירה ,אך אינו נענש על עבירתו .מהלכה זו רואים
שיש לקטן מעשה עבירה ,ומשום כך הוא חייב להביא קרבן לכשיגדיל .הראב"ד
יכול לחלוק על זה ,ולסבור שלקטן אין מעשה עבירה ,או להסכים עם הרמב"ם
שאכן ביצע מעשה עבירה ,אבל עדיין פטור מעונש בעתיד בגין קטנותו.
אולם ,ניתן להסביר את הרמב"ם באופן אחר ,ע"פ נקודה שעולה
בהשגתו של הראב"ד עליו .במשך התקפתו את שיטת הרמב"ם ,הראב"ד שולל
האפשרות שהקטן חייב משום ש"האיש נתלה באשה" ,כלומר ,הוא שולל
ההצעה שקטן חייב קרבן משום שכל זמן שהאשה חייבת מלקות ,הבועל חייב
קרבן בין אם הוא קטן בין אם הוא גדול .מו"ר הר"מ רוזנצוויג הציע 9ע"פ דברי
המגיד משנה על אתר ,שהרמב"ם דוקא אימץ סברה זו ,והבין שחיוב הבועל
להביא אשם ש"ח נגרר אחר חיובה של הש"ח ,ולפיכך אפילו קטן שבעל ש"ח
חייב להקריב אשם 10.הצעתו זו גם מסבירה כמה מקרים אחרים בהם חיובו של
בועל הש"ח להביא אשם תלוי תלוי בחיובה של השפחה ,ותלייה זו אפילו
שוברת כללים הלכתיים רגילים .כמה מן הדרישות להתחייב בהבאת אשם ש"ח
– הצורך המיוחד לגמר ביאה ,הצורך שהשפחה תהיה בעולה ,ואולי גם הצורך
לביאה כדרכה – מראים שהבועל ש"ח חייב רק אם ביאתו ראויה לגרום לה
להתעבר .מעבר לזה ,הבועל רק מתחייב להביא אשם ש"ח במקרה מאד מסויים,
כשבעל מי שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין המקודשת לעבד עברי .מדינים
אלו משמע שהשפחה היא מוקד החיוב ,ולכן ייתכן שהרמב"ם סבור שגורל
הבועל תלוי בחיובה ,וכל כמה שהיא הגיעה לגיל מצוות ,הוא יכול להתחייב
קרבן ,למרות קטנותו.
חוץ משני ההסברים האלו ,אפשר להבין את הרמב"ם בדרך אחרת,
שמשתלבת עם דעות הרמב"ם והראב"ד לגבי דינו של מי שבעל שפחות הרבה.
הראב"ד משיג בהל' שגגות שקטן אינו מחוייב להביא קרבן ,ולכאורה מאחורי
השגתו קיים השיטה שקטן אינו יכול לבצע מעשה עבירה .הרמב"ם יכול להשיב
לו שמעשה העבירה אינו המחייב של עונש בועל ש"ח; המחייב הוא הגדרת

 8לא מצאתי את זה בכתבי הגר"ח ,אך השיטה מצוטטת בשמו והיא מסורת "מפי השמועה".
 9בשיעוריו על מסכת שבת בשנת תשס"ה.
 10כיון שההסבר מבוסס על דין ייחודי של ש"ח ,ולא כללי קטן ,הוכחת גר"ח נופלת.
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הבועל כבועל ש"ח ,וחלות זו יכולה לחול אפילו על קטן )כמו כל חלות אחרת(.
אם כן ,דעות הרמב"ם והראב"ד מתאימות לשיטתן בהל' איסורי ביאה ג:יד
ושגגות ט:ה .כלומר ,הראב"ד סובר שהמחייב של אשם ש"ח הוא מעשה
העבירה ,ולכן הבועל כמה ש"ח חייב על כל אחת ואחת כדין גופין מוחלקין,
וקטן שבעל ש"ח ייפטר מחיוב האשם .לעומתו ,הרמב"ם סובר שמחייב האשם
בש"ח הוא הגדרתו כבועל ש"ח ולא מעשה העבירה ,ולכך מוצרכת גזירת
הכתוב לחייבו כמה קרבנות כשבעל כמה ש"ח ולפיכך אפילו קטן הבועל ש"ח
חייב להביא קרבן.
אם מקבלים הסבר זה ברמב"ם ,עדיין לא ברור אם קטן שבעל ש"ח
ביצע מעשה עבירה או לא .קיימות שתי הבנות אפשריות בשיטת הרמב"ם:
א .ייתכן שהקטן אמנם ביצע מעשה עבירה )כשיטת הגר"ח( ,אבל
התורה בדרך כלל אינה מחייבת קטן להקריב קרבן ,למרות שעבר עבירה ,משום
שלא הגיע לגיל מצוות 11.אולם ,בעקבות מעשה העבירה שעבר ,הוגדר כבועל
ש"ח שמחוייב להביא אשם ,מכיון שחיוב אשם ש"ח אינו עונש אלא חלות
שהיא תוצאת עבירתו ,ששייך גם בקטן.
ב .לחילופין ,ייתכן שהרמב"ם סובר שאין לקטן מעשה עבירה כלל
12
ועיקר ,והקטן חייב קרבן למרות שלא עשה עבירה ,בגין היותו בועל ש"ח.
אפשר לפתח ערוצים אלו תוך כדי עיון בקרבן אשם .הרמב"ן )ויקרא
ה:טו( כותב שיעוד קרבן האשם הוא לסלק את מעמדו של החוטא כעבריין,
והוא מציג שם את הגישה שקרבן אשם מכפר על העבריין כבן אדם ולא על
העבירה שנעשתה) .לעומת אשם ,קרבן חטאת מכפרת על העבירה ולא על
האדם (.חשוב לציין שיש לו שני ניסוחים שונים להסביר את הסרת מעמדו
כחוטא מעל המביא אשם ,ושניהם מתאימים למהלכו הכללי לגבי אשם .במקום
אחד הוא כותב:
 11הגר"ח על הש"ס בכריתות יא .חוקר אם חיוב הקרבן חל אך אי אפשר לקטן להקריב אותו או
אם חיוב הקרבן רק מתחולל אחרי הגעתו לגדלות.
 12שיטה זאת מאד מעניינת לאור הרמב"ם במורה הנבוכים )ח"ג פ' מ"א ד"ה הקדמה( .שם הוא
מציין ומסביר איזה עבירות מקבלות אשם במקום חטאת ,וטוען שמביאים אשם במקרה בו יש
סיבה להקל ,או שאין מעשה ,או ,במקרה של ש"ח ,שהיא לא קשורה כ"כ לבעלה בכל מקרה.
אפשר להציע שגם בש"ח לא מביאים את הקרבן בגלל מעשה העבירה ,כמו שרואים פה לגבי
קטן שחייב קרבן.
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והנראה בעיני ,כי שם אשם מורה על דבר גדול אשר העושו
יתחייב להיות ש ֵמם ואבד בו
בדבריו אלו ,מעלה הרמב"ן שהחוטא חייב במשפט מות שמוטל עליו,
שאותו הוא רק יכול להסיר ע"י הבאת קרבנו .בהמשך הוא כותב:
בעבור שהוא בקדשי ה' יקרא הקרבן אשם ,כי החטא ]גדול[
יתחייב להיותו אשם בו
פה הוא מדגיש את אשמת החוטא ,שמעשיו הרעים פגעו רוחנית
בנשמתו .בכך ,הרמב"ן מביא שתי הגדרות שונות לכפרת אשם :הגנה על
החוטא וליבון החטא מנפש החוטא.
באופן כללי ,רעיונות אלו אינן סותרות אחת את השניה .ניתן להסביר
שבגלל האשמה שחלה על האדם ,מגיע לו מיתה ,והאשם מתקן את שתי הבעיות
האלו יחד .אבל לגבי אשם ש"ח ניתן להפריד בין שני הדברים שאותם האשם
בא לתקן ,ולשאול מה בדיוק נוצר ע"י הגדרתו כבועל ש"ח ,ובכך להבין את
אופי החלות שם בועל ש"ח:
א .הגנה ממות :מכיון שהבועל עשה שלא כהוגן ,חיוב מיתה מרחפת
על ראשו .מכיון שאין אפשרות לחוטא להביא חטאת ולסלק את העבירה,
התורה איפשרה לו להתכפר בדרך אחרת .ספר החינוך מסביר:
ומפני זה מספיק קרבן כפרה למי שבא עליה ,לפי שאין
קידושיה קידושין גמורים כמו אם היתה בת חורין ,שאילו
בבת חורין מקודשת חיוב מיתה יש למי שבא עליה ,אבל בזו
אין קידושיה גמורין מחמת חצי שפחות שבה עדיין ,ולפיכך
מספיק קרבן לכפרה אל הנכשל בה.
הגישה הזאת ,שמבינה שתכלית האשם היא הצלת הבועל,
עולה מן הפסוקים המציגים את אשם ש"ח כהקלה על
הבועל ,שחייב להביא רק אשם בלבד ,בלי להתחייב מיתה:
"לא יומתו כי לא חופשה") ,ויקרא יט:כ( ובמקום שיומתו
"והביא את אשמו לה'" )יט:כא( .זה גם מאד סביר לפי הדעה
שש"ח היא נשואה ,ושהחידוש של דין זה הוא שהעונש הוא
פחות ממה שצריך להיות ,שמביאים אשם במקום חיוב מיתה.
ואכן ,אפשר שהמילה "וכפר" מצביע על איזה תשלום של
כופר שמציל את הבועל ממיתה .גישה זו סוברת שהיתה
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עבירה )כמו מהלך הראשון שהצענו ברמב"ם לעיל( ,ושאשם
13
ש"ח בא להציל את נפש הבועל.
ב .העברת החטא מעליו :בגלל שהבועל עשה שלא כהוגן ,יש כתם
רוחני על נפשו .בכך ,הבאת האשם משיב את נפשו ,והוא מתכפר בכך .כך סובר
הספורנו:
החטא נקל בזה שלא תפשו קדושי המארס ,ועיקר החטא אינו
אלא שחילל את קודש ה' לבעול חצי שפחה ...ומקריב אשם
על חילול הקודש.
הוא מסביר שהעבירה אינה כל כך חמורה ,רק שיש חלול
קודש ה' ,שתוצאת מעשיו 14ולא חומר העבירה היא בעייתית,
ומביא את האשם כדי לנטרל את הנזק הרוחני .זה מתקשר עם
שיטת רש"י 15שש"ח לא יכולה להיות נשואה באמת ,ושיש
כלל מיוחד פה שהבועל נענש .בגישה זו ,המילה "וכפר"
מתייחס לליבון של הבועל מכתמים רוחניים שבנשמתו ,כמו
שימוש המילה לגבי כפרת המזבח ביוה"כ 16.זה מקביל לצד
השני ברמב"ן ,שהקרבן עוזר למצבו הרוחני של החוטא ולאו
דוקא מציל אותו מעונש ,וקשור לשיטת הרמב"ם שאין פה
עבירה אלא שם בועל ש"ח.

 13הקשר פה בין הצדדים האלו אינו מוכרח לחלוטין .אפשר להבין שהתכלית הוא להציל את
נפש הבועל ,אך שאין מעשה עבירה ,או שיש מעשה עבירה אבל מטרת הקרבן היא לנקות את
העבירה ,אבל הנראה לענ"ד כתבתי.
 14לכאורה ,בדבריו הספורנו משווה בין שפחה חרופה למעילה ,שבשניהם הוא משתמש בקודש
)במקרה של שפחה חרופה ,זרע קודש (,באופן של חילול.
 15גיטין מג .ד"ה מיוחדת.
 16שמות ל:י.
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הופיע בפנינו בחור שו"מ בשם פ.א .בפחי נפש ושאלתו בנפשו בקשר
למעמדו האישי שלו לאחר מעשה מוזר שקרה בארץ ישראל לפני שבועיים.
הנה הבחור הנ"ל חגג מסיבה ביחד עם חברים וחבירות שלו בבית שכר
במקומם למועד פרידתם למקומות נפרדים .והרבה מהם שתו יותר מדאי יין
ושכר ,ובין השכורים רח"ל היה הבחור הנ"ל .ובעת שכרותו כשקבוצת
הבחורים ובחורות היו בתחנה המרכזית הוא שאל את חבירו א.ב .על שעונו
בזה הלשון "אפשר שעון לשניה?" והבחור א.ב ,.שג"כ היה שכור מיין ושכר,
הושיט לו את שעונו ומיד לאחר מכן פ.א .הנ"ל נתן את השעון לבחורה אחת
שם שהוא הכירה ואמר "הרי את מקודשת לי בשעון זו כדת משה וישראל".
הבחורה הנ"ל צחקה ולבשה את השעון לשניה קלה ומיד החזירה את השעון
למר א.ב .שהכירה שהשעון שייך לו .וחוץ מחבירו א.ב .שהוא שו"מ היה רק
עוד בחור אחד )נוסף למר פ.א .הנ"ל( שהיה שו"מ והבחור הזה לא ראה את
המעשה ולא זוכר מאומה .וגם פ.א .וגם א.ב .הבינו שהמעשה היה שחוק
בעלמא ורק ליום אחרי זה כשהבחור פ.א .חשב שוב על המעשה התחיל לדאוג
שאולי זה יגרום חשש קידושין והביא את שאלתו לרב של המחנה קיץ שלו
בארה"ב שבה היה נמצא והרב הנ"ל הביא את השאלה אלינו ביחד עם פ.א.
וא.ב .הנ"ל ודברנו אליהם כדי להבין את כל הפרטים היטב .ולפי דעתם
הבחורה הנ"ל למרות שלא היתה שכורה הבינה שהכל היה שחוק בעלמא ולא
חשבה עוד על זה באופן רציני.
ועיין בש"ע )אה"ע סימן מד סע' ג( ,וז"ל שיכור שקידש קידושיו
קדושין אפילו נשתכר הרבה ואם הגיע לשכרותו של לוט אין קידושיו קידושין
ומתיישבין בדבר זה ע"כ .ועיין באוצר הפוסקים ע"פ הפרי חדש דשכרותו של
לוט היינו שאינו מכיר כלום ואינו יודע מה הוא עושה .וקשה להחליט שלא ידע
הבחור הנ"ל מה עשה מכיון שידע מה שהוא עשה ,אלא שלא עשה בשיפוי
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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דעתו וגם זכר כל פרטי המעשה אח"כ .אבל יש נ"מ שמכיון שהיה הבחור שיכור
במדה מסוימת אין להחליט בשום אופן שקידושיו קידושין בתורת ודאי שלא
להצריכה גט אם קבלה קידושין מאיש אחר בלי להתיישב בדבר הרבה כמו
שמוזכר בפוסקים שם .מ"מ מכיון שיש מקום להחליט שאין קידושיו קידושין
מטעמים אחרים כנראה שאין צורך כעת להיכנס בחקור רב במדרגת שכרותו של
המקדש.
ולאחר העיון נראה שיש להסיק שאין כאן חשש קידושין כלל בצירוף
כמה טעמים:
א .נראה פשוט שהמקדש קיבל את השעון בתורת שאלה ובפרט שלא
בקש את השעון רק "לשניה" .וגם הבחורה החזירה את השעון לחבירו של
המקדש כי הבינה שהשעון לא היה שייך לבעלותו של המקדש .וא"כ לכאורה
אין כאן קידושין כמו במי שמקדש בחפץ הגזול כשלא נתייאשו הבעלים .עיין
בש"ע אה"ע סימן כח סע' א.
אבל עיין בש"ע אה"ע סימן כח סע' יט ,וז"ל השואל חפץ מחבירו
והודיעו שרוצה לקדש בו אשה מקודשת ואם לאו הרי זו ספק מקודשת .ע"כ.
וא"כ במקרה הזה שלא הודיעו לחבירו שהוא רוצה לקדש בשעונו )שבאופן
שהודיע לו יש להניח שנתן לו באופן היועיל בין בשאלה בין במתנה( נראה שיש
כאן מ"מ חשש של ספק קידושין.
אלא שבנ"ד יש מקום לטעון שאין כאן אפילו ספק קידושין .דהנה
לשון המחבר ,שהיא ספק מקודשת אפילו כשלא הודיע לחבירו שהוא רוצה
לקדש את האשה ,מבוסס על שיטת בעל העיטור שהובאת ברא"ש שכתב
שהמקדש בטבעת שאולה איכא דמדמי ליה למתנה ע"מ להחזיר ובאשה אינה
מקודשת ,ואיכא מ"ד סתם שאלה ל' יום ובההיא הנאה מיקדשא ,ומספיקא לא
עבדינן עובדא ,ע"ש .והרא"ש )במס' קידושין פרק קמא ,סימן כ( אחר שהביא
שיטת בעל העיטור כתב בעצמו דבמקרה שלא הודיע לו האשה רק מתקדשת
בד' תנאים) :א( דצריך המשאיל להשאיל לו לזמן ידוע )שלא יכול המשאיל
לתבוע את חפץ המושאל בתוך הזמן() ,ב( צריך המשאיל ליתן לו רשות
להשאילו לאחר) ,ג( צריך המקדש להודיע לאשה שהחפץ שאולה בידו עד זמן
פלוני) ,ד( ששמין שיש בהנאת אותו קישוט של האשה שוה פרוטה .ועיין בקרבן
נתנאל )שם אות ח( שסיכם כל התנאים .ועיין באוצר הפוסקים )ס"ק קב( שהביא
דעת הרבה פוסקים שהבינו לשון המחבר כשיטת הרא"ש דאם אין קיום לתנאים
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הנ"ל אין האשה מתקדשת כלל .וא"כ לפי שיטתם אפשר לומר שאין כאן
קידושין כלל מפני שלא נתן לו רשות להשאילו לאחר ,ורק השאיל לו ל"שניה"
והיה להמשאיל האפשרות לתבוע אותו מיד ,ולא הודיע המקדש לאשה שהשעון
שאולה )אפילו אם נניח שהיתה הנאת קישוטה שוה פרוטה(.
אבל קשה לסמוך על סברא זו להקל כאן מכמה טעמים :חדא ,דיש
כמה פוסקים שהבינו את המחבר כפשוטו ע"פ שיטת בעל העיטור שבכל מקרה
של קידושין בחפץ שאולה יש ספק קידושין; שנית ,דעיין באוצר הפוסקים )שם
אות ח( דכשהיו הקידושין בפני המשאיל סברו כמה מהפוסקים דשתיקה הוי
כנתן רשות וכאן המשאיל היה עומד שם; שלישית ,כנראה האשה ידעה שהחפץ
שאולה מכיון שהחזירה את השעון להמשאיל מיד וכמו שהזכרנו לעיל .ועיין
בב"ש )שם ס"ק מח( שסבר שהאשה מקודשת ודאי באופן שיש קיום של כל ד'
התנאים של הרא"ש.
מ"מ עדיין יש מקום להקל כאן אפי' לשיטת הב"ש שבמקרה של
מקדש בחפץ שאול צריך המקדש לומר בפירוש שהוא מקדש בהנאת הקישוט
)עיין בב"ש שם ועיין באות י' באוה"פ שהביא כמה פוסקים שהסכימו לזה( ,וגם
שבנ"ד לא היה שהות להמשאיל לתבוע שעונו וגם לא היה צריך לעשות כן מפני
שהבחורה בעצמה החזירה לו מיד ואין להניח כאן ששתיקתו כמחילתו .וגם
שפסק התשב"ץ בחוט המשולש )טור שני סימן ד( שבכל מקרה שלא הודיע
המקדש להמשאיל שרוצה לקדש בו את האשה אינה מקודשת .ועיין באוצר
הפוסקים שיש שסמכו על הוראתו נגד פסק המחבר.
עכ"פ אם הקידושין היו קידושין רצינים בפני ב' עדים כשרים ,בודאי
היה נכון להחמיר להצריך גט כאן מדינא .אלא מפני שיש כמה ספיקות להקל
ולפי שיטת המחבר מ"מ לא הויא יותר מספק מקודשת ,נראה שיש כאן מ"מ
סניף להקל בצירוף הטעמים דלהלן .ועיין במה שנכתב באות הבאה משו"ת יביע
אומר )חלק ט אה"ע סימן כא( בענין זה.
ב .כולם שהיו שם בתחנה הבינו שהבחור פ.א .לא נתן להבחורה את
השעון בתורת קידושין באופן רציני .היא צחקה כשקבלה את השעון וגם א.ב.
אמר שלא חשב בשום אופן שהמעשה היה מעשה קידושין ורק שחוק בעלמא.
ועיין ברמ"א )אה"ע סימן מב סע' א( שבדרך כלל אין הולכין בענין קידושין
אחר אומדנות והוכחות .אבל עיין באגרות משה )אה"ע חלק א סימן פב( שכתב
במקום שהעדים מכירים את הבחור ובחורה ומבינים שכל המעשה היא רק
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מעשה שחוק בעלמא ואין שום אפשרות לפי דעתם שכיוונו הבחור והבחורה
לקידושין ממש שאין חשש קידושין כלל ,ואפילו כשהאשה שתקה וגם נתנה את
החפץ בידה .וכן נראה בנ"ד כשברור שכולם הכירו זא"ז ואף אחד שם לא חשב
שהמעשה היה רציני.
ועיין עוד באגרות משה )אה"ע חלק ד סימן עט( בשתי תשובות קצרות
בענין קידושי שחוק שכתב באחת מן התשובות דיש להחמיר להצריך גט במקום
שיש לעדים לחוש שאולי רצו האיש ואשה להתחתן .אבל זה לא שייך כאן
כשהמקדש היה שיכור וגם האשה חייכה בשעת מעשה והיה הדבר ברור לכולם
שלא כיוונו לקידושין.
ועיין בשו"ת יביע אומר )חלק ט אה"ע סימן כא( שדן במקרה של
קידושי שחוק כשהטבעת היתה שאולה מבחורה אחרת ולא אמר שתשאיל לה
הטבעת כדי לקדש בה ,ופסק שיש להקל בצירוף ב' ספיקות :ספק דמקדש
בטבעת שאולה אינה מקודשת כנ"ל ,וספק שבכה"ג שרגלים לדבר שנעשו
לשחוק בעלמא אינה מקודשת ,והביא כיו"ב )בענין צירוף ב' ספיקות בספק
קידושין( בשו"ת אבני נזר )אה"ע סימן קיט אות סד( .וגם צירף הסברא של
המהר"ם מלובלין )סימן סד( שמכיון שנוהגים עתה במדינות אלו שלא לקדש
שום אשה אלא בחופה ובברכות ,ברור שבנ"ד הדבר נעשה דרך שחוק ובדיחותא
בעלמא ואין כאן בית מיחוש לקידושין כלל ,ע"ש .מ"מ נראה שיש לדבר עם
הבחורה כדי להבהיר דעתה וכוונתה.
ג .אפילו אם נחשוש שהיו לעדים לחשוש שמעשה הקידושין היה
רציני ,לא נמצא שם יותר מעד אחד כשר שראה את המעשה )עיין כעין זה
באגרות משה אה"ע חלק א סימן פג( ויש להורות כדברי הרמ"א )אה"ע סימן מב
סע' ב( שבמקום עיגון ודוחק יש לסמוך על דברי המקילין במקדש בפני עד אחד
לבד שאינם קידושין "ואין חילוק בין אומר העד שנתקדשה לפניו לבד או
שאומר שנתקדשה לפני שנים והוא לבד ראה והאחרים אומרים שלא ראו וכן אם
קידש לפני שנים והאחד מהם קרוב הוי כמקדש לפני עד אחד ",ע"ש.
וכאן יש מקום דוחק גדול שאם נדרוש גט מהבחור הנ"ל זה יגרום לו
צער נפש גדול וגם ירחיק את הבחורה מכהונה ויכול לפגוע ביכולתם להשתדך
לאחרים אח"כ וגם מי יימר שהיא תסכים לקבל גט ממנו .ועיין בפ"ת )שם ס"ק
ו( שהביא תשובה מהנו"ב תניינא )סימן ע"ה( שהתיר בתולה בלי גט במקרה של
קידושין בפני עד א' מכמה טעמים ,וביניהם שאין להחמיר כשהבחור במקום
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רחוק ואפי' אם יתרצה לשלוח גט לא נכון לעשות כן שזה יתחזק הקול ביותר.
וכאן בנ"ד הלא הם נמצאים עכשיו בשתי מדינות רחוקות .וע"כ מכיון שנראה
ברור שאין כאן אפילו עד אחד למעשה קידושין של ממש אין כאן מקום
לחומרא.
וע"ש עוד ברמ"א )אה"ע סימן מב( שאפילו להמחמירין להצריך גט
במקדש בפני עד אחד זהו רק אם שניהם מודים )שנתקדשו( אבל לא אם אחד
מכחיש .ועיין בחלקת מחוקק ובבית שמואל דהיינו אם אחד מהם אמר שכוונתו
היה לשחוק אז אף השני א"צ לחוש .וכן פסקו הב"ח והט"ז )שם( .ולמרות
שהח"מ וב"ש חלקו על שיטת הב"ח והט"ז ,כתב האיגרות משה )אה"ע חלק א
סימן פג( שיפה דחו אותם המגיה בהט"ז ודברי הב"ח נכונים מאד .וגם עיין
בחת"ס )סימן קד( שהובא באגרות משה שם ובפ"ת )ס"ק ה( שאפילו לסברת
הח"מ שחוששין דדברים שבלב אינם דברים כ"ז רק שייך כשהאיש אומר
שכוונתו להשטות ,אבל כשהאשה אומרת שכוונתה להשטות היא נאמנת "דמי
פתי תתקדש לאיש ותאסר עצמה לכ"ע ".ועיין באגרות משה שם )סימן פד(
במעשה של קידושין בפני עד אחד שאמרה האשה שנתכוונה לשם שחוק שכתב
שאפ' אם נקלש סברת החת"ס במעשה דשם ,מכיון שהיו רעים ואולי היא סמכה
עליו שלא יכחיש לעגנה יש לסמוך על הב"ח והט"ז.
ועיין גם באוצר הפוסקים )סימן מב סע' ב ס"ק ט( דהביא כמה פוסקים
)בלי מי שחולק אלא רב אחד שהובא בפחד יצחק ודחה סברתו( שכשניהם גם
המקדש וגם המתקדשת אומרים שנתכוונו רק לשחוק גם לשיטות הח"מ והב"ש
אין לחשוש לקידושין בפני עד אחד.
מ"מ אפילו אם היו דברי הח"מ והב"ש שייכים לנ"ד נראה שיש לסמוך
על שיטת הרמ"א בכל אופן שהמקדש בפני עד אחד אין צריך לגט במקום עיגון
ודוחק .וע"ע ברמ"א )שם סע' ג( דאשה נאמנת לומר שכיוונה לשחוק במקום
שלא היו עדים שם ואומרת שידעה שאין קידושין בלא עדים ואפשר שגם כאן
יש נאמנות יתירה לטענת המקדש או המתקדשת שלשחוק נתכוונו במקום
שברור שלא היו שני עדים כשרים ,ועיין בזה בתשובת רע"ק איגר )מהדו"ת סימן
מה( .וגם יש לצרף שכאן הבחורה ידעה שהחפץ היה שייך לאיש אחר והמקדש
לא הגיד לה שרוצה לקדש בחפץ שאול וא"כ גם מטעם זה יש רגלים לדבר
שהבינה שלא היה המעשה כלום.
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מכל הטעמים הנ"ל ,ובפרט שברור מכל העדיות שאפ' אם נחשוש כאן
לספק קידושין במקדש בחפץ שאול ,יש להקל במקרה של קידושי שחוק ע"פ
דברי היביע אומר הנ"ל ,וחוץ מזו אין כאן רק קידושי שחוק בפני עד אחד וכבר
הורו גדולי הפוסקים שאין לחשוש לקידושין במקרה כזה ובפרט לפי מסקנת
הרמ"א שבכל אופן יש לסמוך על המקילין במקדש בפני עד אחד במקום עיגון
ודוחק וכ"ש כשהעד גם כן הבין בלי ספק שכל המעשה היה שחוק בעלמא ולא
מעשה קידושין ,ועיין ביביע אומר הנ"ל ע"פ שו"ת המבי"ט שכתב דכל שיש
להתיר האשה לפום דינא אין להחמיר להצריכה גט וכו' מפני שפוסל אותה מן
הכהונה וכו' ע"ש .ורק שנראה מצד היותר טוב שיש לעשות חקירה שלימה אצל
הבחורה כדי שלא להשאיר שום ספק בענין.

 

 
נשאלתי במה שנוהגים מקרוב לעמוד בשעה שמוליכים את החתן והכלה
לחופה ,אם יש טעם ומקור להנהגה זו.
]קודם שנעיין בהנהגה זו צריך לדעת שאין להוכיח ממה שלא מצינו
שדנו הפוסקים בדבר זה שהרי במשך הדורות היו נוהגים לערוך החופה בחצר
בית הכנסת או ברחבה של עיר ,כמו שמצינו בדברי הב"ח )אה"ע סי' ס"א ד"ה
האיש( ,וביאור הגר"א )שם סי' נ"ה ס"ק ט'( ,ועזר מקודש )שם ס"ק א'( ועה"ש
)שם סע' י"ח( ,וכיון שהיו בחוץ כל הרואים היו צריכים לעמוד מתחילה ועד
סוף שלא היה מקום לישב[.
תנן )ביכורים ג:ג( "וכל בעלי אומניות שבירושלים עומדים לפניהם
ושואלין בשלומם" .ולכאורה אין לנו לדייק מפשטות לשון המשנה שכן צריך
לעמוד בפני כל עושי מצוה שהרי ג"כ אמרו במשנה כמה דברים נוספים
שעושים לכבוד מביאי ביכורים דתנן "והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב
ועטרות של זית בראשו ,החליל מכה לפניהם עד שמגיע קרוב לירושלים ,הגיעו
קרוב לירושלים שלחו לפניהם ועטרו את בכוריהם ,הפחות הסגנים והגזברים
יוצאים לקראתם ,לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים" .ולפי זה היה נראה שעמידה
לפניהם הוא רק אחד מן הדרכים שמכבדים מביאי ביכורים.
אך בקידושין )לג (.בענין אם חייבים להפסיד או להוציא ממון לכבד
זקנים איתא:
מכאן אמרו אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי
חכמים בשעה שעוסקים במלאכתם ,ולא והתנן כל בעלי
אומניות עומדים מפניהם ושואלים בשלומם ואומרים להם
אחינו אנשי מקום פלוני בואכם לשלום ,אמר רבי יוחנן
מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים ,אמר רבי
יוסי בר אבין בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי
מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים ,ודילמא
שאני התם דא"כ אתה מכשילן לעתיד לבא.
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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הרי יוצא שיש דין עמידה בפני עושי מצוה ,בכלל ,ואין דין מיוחד
לעמוד בפני מביאי ביכורים דוקא ,וזה מן הכלל הידוע "חביבה מצוה בשעתה"
)פסחים סח ,:מנחות עב ,.חולין נד.(:
]בירושלמי )ביכורים ג:ג( דנו בסגנון אחר "ולא כן תני תקום והדרת
מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בה חסרון כיס .שנייא היא הכא
שהיא אחת לקיצים .רבי יוסי בי רבי בון בשם רבי חונא בר חייא בא וראה כמה
גדול כוחן של עושי מצוה שמפני זקן אין עומדין ובפני עושי מצוה עומדין"
)ופי' הפני משה "לקיצין :פעם אחת לזמנים בשנה" וממילא אין כאן ביטול
מלאכה כ"כ .ואינו מובן מש"כ בשו"ת יד אליהו סי' נ"ד שכוונת 'אחת לקיצין'
דומה לכוונת 'מכשילן לעתיד לבא'( .ורבי יוסי בר אבין של הבבלי הוא רבי יוסי
בי רבי בון של הירושלמי[.
ומה שדחו בגמרא 'ודילמא שאני התם דא"כ נמצאת אתה מכשילן
לעתיד לבא' נראה שלא בא אלא לומר שחייבין אף לבטל ממלאכה ולהפסיד
ממון כדי לכבד מביאי ביכורים שהרי יש במצוה זו טירחא גדולה ומה"ט עלולה
להתבטל ,אבל אין כוונת הגמרא לומר שאין לכבד שאר עושי מצוות כלל .וכן
כתב רבינו גרשום בפירוש )חולין נד" (:מכשילן לעתיד לבא :כלומר אין עושין
להם כבוד מת"ח אלא כדי שלא יהיו מכשילן לעתיד לבא שיהו באין בפעם
אחרת" .הרי לדבריו כל הדיון בגמרא היה במה שעושים למביאי ביכורים יותר
כבוד ממה שעושים לתלמידי חכמים ,אבל במה שמכבדים אותם בשווה לא היה
ספק בדבר .וממילא יוצא שמי שאינו עושה מלאכה כלל )אלא יושב בטל( ברור
שחייב לעמוד בפני עושי מצוה לדברי רבינו גרשום .וכן נראה דעת הרע"ב
)ביכורים ג:ג( שכתב "ומטעם זה עומדים מפני נושאי המטה שהמת בה ומפני
נושאי התינוק לברית מילה".
מאידך ,בתוספות ופסקי רי"ד )קידושין לג" (.אמר רבי יוחנן מפניהם
עומדין מפני תלמידי חכמים אינן עומדין .וכל כך למה כדי שלא תהא מכשילן
לעתיד לבא" .הרי לדבריו לא באה הגמרא לדחות דברי רבי יוחנן אלא לפרש
טעמו ,דהיינו שחייבים לעמוד בפני עושי מצוה ולא בפני ת"ח משום שלא תהא
מכשילן.
הרמב"ם )פירוש המשנה שם בבכורים( הלך בדרך אחרת ,וז"ל
"והעיקר אצלינו אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני תלמידי חכמים אבל
חייבנו לאלו לעמוד לפי שהנכנסים הם קהל וכבוד הצבור שאני" .הרי לדברי
הרמב"ם אינו כלל בכל המצוות אלא הוא דוקא במצוות הדומות לביכורים
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שנעשות ע"י ציבור .ובמשנה ראשונה )שם( הקשה על דברי הרמב"ם ,וז"ל
"וצ"ע שהרמב"ם בפירושו כתב טעם אחר דכבוד צבור שאני ומשמע דמשום
יחיד המביא ביכורים או נושא התינוק א"צ לעמוד ,וז"א לפי טעם הגמרא
שחביבה מצוה בשעתה" .וכן הקשה בתוס' אנשי שם )שם( ,וז"ל "ולא ידענא
אמאי נייד מטעמא דגמרא".
השבות יעקב )לרב חיים אבולעפיה ,סי' כ'( יישב דברי הרמב"ם
שבאמת פירושו הוא כדברי רבי יוחנן" ,משום הכי מפרש דרבי יוחנן לא משום
דחביבה מצוה אמרה רק משום שהם רבים וצריך לחלוק כבוד למרובים .חדית
רבי יוסי בר אבין טעמא אחרינא משום דחביבה מצוה בשעתה ,ודחו בש"ס
דדלמא לא משום אחד מתרי טעמי אילין רק מפני שלא תהא מכשילן לעתיד
לבא .ופירש הרמב"ם כטעמיה דרבי יוחנן צריך לחלוק כבוד למרובים" .אך
נראה שעדיין צ"ע שלא מצינו רמז לזה בדברי רבי יוחנן שהוא לא אמר אלא
"מפניהם עומדים מפני תלמידי חכמים אין עומדים".
אך נ"ל שכל מה שתמהו על דברי הרמב"ם אינו קשה שהרי הגמרא
דחתה טעם של חביבה מצוה בשעתה ונתנה טעם אחר ,שרוצים לחזק ולעודד
מקיימי מצוה זו שיש בה טירחא גדולה .וכן נראה מכל המעשים האחרים
הנזכרים במשנה )שם( ,ובפרט "לפי הנכנסים היו יוצאים" ,שאינו ענין של
חביבה מצוה בשעתה וא"כ רואים שכל זה מיוחד למצות ביכורים שצריכה
חיזוק והכל כדי לעודד מקיימי מצוה זו .והרמב"ם בא לפרש שאילו היתה מצות
ביכורים מצוה השייכת רק ליחידים לא היו מחייבים לעמוד מפני מביאי ביכורים
שלא תקנו חז"ל לעודד יחידים העושים רק צבור העושים ,וזהו מה שכתב
המשנה ראשונה )הנ"ל( "ומשמע דמשום יחיד המביא ביכורים או נושא התינוק
א"צ לעמוד".
]ושמא בזה מובן גם מה שכתב רש"י )חולין נד (:שבפירושו לדברי רבי
יוחנן שאמר 'מפניהם עומדים' כתב )ד"ה מפניהם עומדים( "לכבדן כדי שיהו
רגילים לבא" ,ובפירושו למה שדחתה הגמרא טעם זה כתב )ד"ה מכשילן(
"שאם לא יראום להם פנים צהובים ודרך כבוד לא ירגילום לבא מפני הטורח".
וצ"ע ,הרי פי' רש"י אף לפי ההו"א שהוא משום "שיהו רגילין לבא" ,וא"כ מה
חידשה הגמ' בדחייתה .אבל אם נפרש שבאמת כו"ע ס"ל שיש ענין לחזק עושי
מצוה ,ולא נחלקו אלא אם שייך דוקא למצוות הנעשות ע"י ציבור או אף
ליחידים ,אז מובנים דברי רש"י ,דלמסקנא אינו אלא למצוה הנעשית בציבור.
וזה דומה למש"כ לפרש דברי הרמב"ם .מדברי רש"י יוצא דס"ל שאינו דין
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מיוחד לביכורים ,אלא כל מצוה שעלולה להתבטל צריכים לחזקה .ולפיכך ,לא
לכל אדם וכל מקרה צריכים לכבד שהרי כתב רש"י )קידושין לג .ד"ה נמצאת
מכשילן( "שלא יביאו עוד שיאמרו נבזים אנו בעיניהם ...ואילו בני אדם הניכרים
חשובים בעיר ועוסקים במצות לא הוה למיקם מקמייהו" .הרי לרש"י אף אם
שפיר מחזקים האנשים העושים מצוות במה שמכבדים אותם ,אין חיוב אלא אם
צריכים חיזוק ,מה שאין כן בברית מילה ובחתונה .ונראה שלדברי רש"י זה אינו
תלוי במחלוקת בגמרא שהרי הכל מודים שעומדים כדי לחזקם ולעודדם[.
וכ"כ בתוס' רי"ד )קידושין לג (.וז"ל "ודילמא שאני התם דאם כן
נמצאת מכשילן לעתיד לבוא .פירוש שטורחים לבוא מארץ רחוקה להביא
ביכורים אם לא יכבדו אותם לא יטרחו עוד להביא .ולעולם מצוה שאין בה
טורח כל כך אין בעלי אומנויות עומדין מפני מקיימיה" .הרי יוצא גם מדברי
תוס' הרי"ד שדין זה אינו מיוחד לביכורים שהרי כתב 'ולעולם מצוה שאין בה
טורח' ,אלא הכל תלוי במה שהוא טורח ובמצוה שעלולה להתבטל.

 
בשני סוגיות אחרות נקטו חז"ל לשון זה בש"ס )מלבד חולין נד:
שהביא הא דקידושין לג .בקצת שנוי לשון( ,ולכאורה מה שאמרו כאן לענין
ביכורים אינו דומה לכוונת לשון "חביבה מצוה בשעתה" בשאר מקומות.
עי' בפרק אלו דברים )פסחים סח" (:תניא אמר רבי שמעון בא וראה
כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי הקטר חלבים ואברים ופדרים כשרים כל
הלילה ואין ממתינים להם עד שתחשך" .ופרש"י )שם ד"ה כשרים כל הלילה(
"...ויכול להקטירן כל הלילה ,ואעפ"כ אין ממתינים להם עד שתחשך אלא
מחללין שבת עליהן ...אלמא חביבה מצוה בשעתה".
ובפרק ערבי פסחים )שם קה (:דנו במי שאין לו אלא כוס אחד של יין
אם עדיף שיקדש עליו בליל שבת או ביום ,והעלו שאע"פ שכבוד יום עדיף ,מ"מ
מקדשים בערב משום שחביבה מצוה בשעתה .ובפירוש ר"ח )שם( כתב "חביבה
מצוה בשעתה :כלומר ...אין מעבירין על המצוות".
הרי בשני המקרים הללו נראה שפירושו של "חביבה מצוה בשעתה"
היינו שטוב לעשות המצוה עכשיו אע"פ שאם יעשיה לאחר זמן יכול לעשותה
ביותר הידור ,או שיש איזה חסרון בעשייתה עכשיו ,אעפ"כ אין מעבירין על
המצוות ,דהיינו שעשיית מצוה עכשיו היא כ"כ חביבה שמעדיפים עשייתה
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עכשיו מעשייתה לאחר זמן בשלמותה .וא"כ צ"ע במה שנקטו לשון זה לענין
עמידה בפני מביאי ביכורים.
ונראה שיש לפרש לשון זה בסוגיא זו דהבאת ביכורים בשני דרכים:
הראשון ,ע"פ מש"כ הפני יהושע )קידושין לג (.שבאמת לא מצינו מקור
לעמידה בפני עושי מצוה ,והוא סברא בעלמא שאם עומדים בפני ת"ח אף
בשעה שאינם עוסקים בתורה ק"ו לעושי מצוה בשעה שעוסקים בה .וז"ל "ואף
על גב דבכל דוכתי פשיטא לן דת"ת עדיף ממצוה אף בשעתה מ"מ נ"ל דשאני
הכא דמה שהן עומדין מפני מביאי ביכורים היינו דבהאי שעתא גופא עסקי
במצות הבאת ביכורים גופא ,והיינו דקאמר 'בשעתה' משא"כ בקימת ת"ח
אפשר דבהאי שעתא לא עסיק הת"ח בתורה ,ואע"פ דלפ"ז הסברא פשוטה
היא" .הרי לפי דברי הפנ"י לשון "חביבה מצוה בשעתה" בכאן הוא לשון
מושאל ,דהיינו מפני חביבות המצוה שמקיים עכשיו ,אפשר לדון בק"ו.
השני ,דבאמת כוונת הגמרא בקידושין היא דומה להא דפסחים ,דהיינו
שעושים המצוה אע"פ שיש בה ביטול מלאכה כמו שעושים המצוה עשכיו
אע"פ שיש בה חילול שבת או שאין בה כבוד היום כ"כ ,דהיינו שיש בה איזה
חסרון ואעפ"כ עושים אותה עכשיו] .ואם יש טעם לחלק היינו דלענין הבאת
ביכורים הרי עשיית המצוה היא ביד איש אחד והביטול הוא ביד איש אחר,
משא"כ לענין קידוש והקטר חלבים שעשיית המצוה וביטולה ביד איש אחד[.
ואולי מובנים בזה דברי רש"י )חולין נד :ד"ה חביבה מצוה בשעתה( שכתב
"צריכים אנו לחבבה" ,שלכאורה דבריו אינם מובנים אם לא נפרש שכוונתו שכן
צריכים )אנו ,דהיינו בעלי אומניות( לחבבה אע"פ שיש בו ביטול מלאכה .ולפי
פירוש זה נקטו לשון חביבה מצוה בשעתה דומה למה שאמרו בפסחים דהיינו
שחביבה עשיית המצוה עכשיו אע"פ שאינה בשלמותה.

 
מרגלא בפי העם להסביר מה שעומדים בפני החתן משום מה שאמרו
חז"ל שחתן דומה למלך ,וכמו שחייבים לעמוד בפני המלך כמו כן חייבים
לעמוד בפני החתן.
מאמר זה )שלא נמצא בש"ס( מקורו הוא בפרקי דרבי אליעזר )סוף פ'
ט"ז(" :החתן דומה למלך ,מה מלך הכל מקלסין אותו שבעת ימי משתה כך חתן
מקלסין אותו שבעת ימי המשתה ,מה המלך לובש בגדי כבוד אף החתן לובש
בגדי כבוד ,מה המלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים כך החתן שמחה ומשתה
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לפניו כל שבעת הימים ,מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו כך החתן אינו יוצא
לשוק לבדו ,מה המלך פניו מאירות כאור החמה כך חתן פניו מאירות כאור
החמה ,שנאמר והוא כחתן יוצא מחופתו".
וכתב הרמב"ם )הל' אישות פ"י הל' י"ב( "וכן תקנו חז"ל ...אינו עוסק
במלאכה ולא נושא ונותן בשוק" .וציין המגיד משנה )שם( שאחד מן המקורות
של הרמב"ם הוא בפרקי דרבי אליעזר ,וז"ל "ואינו עוסק במלאכה :מפורש
בתוספתא ובפרקי דרבי אליעזר".
אבל נ"ל שזה אינו ענין לנידון דידן מג' טעמים:
הראשון והוא עיקר ,שכל מה שאמרו בפרקי דרבי אליעזר בענין זה
אינו אלא לאחר נישואין ,וכאן עדיין לא הגיע לחופה )וגם אפי' לא לאירוסין(.
ועוד ,הרי בפרקי דרבי אליעזר לא מצינו שהשוו חתן למלך לענין
עמידה בפניו ,כמו שלא השוום לכמה דברים ואין לנו לחדש דינים מעצמינו
)אולם י"ל שאין זה "דין" אלא מנהגא בעלמא(.
ועוד ,נראה שהרמב"ם לא ס"ל כדברי האי פרקי דרבי אליעזר שהרי
כתב )הל' אישות פ"י הל' י"ב( "וכן תקנו חכמים שכל הנושא בתולה יהיה שמח
עמה שבעת ימים ,אינו עוסק במלאכה ולא נושא ונותן בשוק אלא אוכל ושותה
ושמח" .הרי הרמב"ם כתב דין זה שלא יצא לעבודתו מטעם שחייב לשמח את
אשתו ולא משום שהוא דומה למלך .ועוד ,לא הביא הרמב"ם כל הני דינים של
פדר"א אלא איסור מלאכה] .ואף השמיט הא דכיצד מרקדין לפני הכלה,
)כתובות טז-:יז (.שלכוארה היא בכלל 'מקלסין אותו'[.
ומכל הנ"ל ברור שאין חייבים לעמוד בפני החתן מטעם 'חתן דומה
למלך'.

 
נוהגים היום לעמוד מיד כשנכנס החתן לאולם שבו מעריכים את
החופה אף שהוא רחוק הרבה .הרי לדין ביכורים לא מצינו שיעור מרחק לענין
עמידה .אבל אמרו חז"ל )ביכורים ג:ג( "וכל בעלי אומניות שבירושלים עומדים
לפניהם" וקשה לפרש המילים כפשוטן דהיינו שיעמדו כל בעלי אומניות
בבת אחת ,שהרי לא היו כל בעלי אומניות שבירושלים תוך ד' אמות למקום
שהלכו מביאי הביכורים .ואם נפרש בכה"ג לומר שכולם ממש יצאו לקראתם הרי
היו מבטלים יותר מדי אם חז"ל חייבו לעמוד אף מי שאינו נמצא במקום קרוב.
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אלא יותר נראה שכוונתם היתה לומר כל בעלי אומניות עמדו כשראו אותם
לפניהם .אך מכאן אינו ברור אם זהו דוקא אותם שהיו קרובים )תוך ד' אמות(
למביאי ביכורים או לא.
לענין עמידה בפני תלמידי חכמים כתוב בשו"ע )יו"ד סי' רמ"ד סע' ב'(
"מאמיתי חייב לקום מפניהם משיגיע לתוך ארבע אמותיו" .ופי' הט"ז )שם
ס"ק ג'( "דבעינן קימה שיש בה הידור והיינו בתוך ארבע אמותיו שמוכחא
מילתא שמפניו הוא עומד" .ולכאורה ה"ה לענין ביכורים שהרי כל הטעם
שעומדים היינו לכבדם ולעודדם שיבואו פעם אחרת ,ואם אינה ניכר מה הועילו
בתקנתם.
ונראה מכאן שיש להוכיח שחיוב לעמוד מפני מביאי ביכורים הוא
במרחק ד' אמות כמו שאר כיבודים .ועוד אילו היה חיוב עמידה בפני מביאי
ביכורים ביותר מד' אמות היה לגמרא להזכירו .והראיה לזה שהרי נתקשה
לגמרא במה שמבטלים ממלאכתם אף שאינן עושים כן לכבד ת"ח ,ואם היה דין
אחר שג"כ מכבדים אותם יותר מת"ח נראה שהיה לגמרא לדחות מה שהשווה
ביטול מלאכה לת"ח ומביאי ביכורים בכך ,כמו שדחו דברי רבי יוחנן )מפניהם
עומדים מפני ת"ח אין עומדים( ורבי יוסי בר אבין )כמה מצוה חביבה בשעתה(.
שוב כתב השו"ע )שם סע' ט'( "הרואה חכם עובר אינו עומד עד שיגיע
לתוך ארבע אמותיו" .וכתב הש"ך )שם ס"ק ו'( "משמע דאסור לעמוד עד שיגיע
לתוך ד' אמותיו ,דאי אשמועינן דאינו חייב כבר נתבאר סעיף ב' ,ואע"ג דבנשיא
ואב ב"ד ורבו מובהק עומד כמלא עיניו אלמא דאיכא הידור אפילו במקום
רחוק ,התם ודאי כיון דחייבינן לעמוד מפניו כמלא עיניו איכא הידור אבל בחכם
דעלמא כיון דליכא חיובא לא מוכחא מילתא שמפניו הוא עומד אלא נראה
כאילו עומד לצרכו ,ב"ח" .הרי לדברי הש"ך בכל מקום יש הידור בעמידה תוך
ד' אמותיו ,אבל ביותר מד' אמות כיון שאינו חייב מן הדין אין כאן הידור.
הרי לפי דברי הש"ך אם באמת יש חיוב לעמוד בפני החתן והכלה
והעם יעמדו מיד כשנכנסים החתן והכלה לאולם ,לא די שאין בזה מצוה אלא
אף אם יש חיוב לעמוד ,אין מקיימים מצותן בזה שהרי כשיגיעו תוך ד' אמותיו
כבר הם עומדים ואין בזה שום הידור שהרי אינו ניכר כמ"ש הט"ז וש"ך )הנ"ל(.
אך שמא יש לחלק ולומר דבכה"ג דומה למה שנוהגים התלמידים
לעמוד כשנכנס הרב לחדר ללמדם אע"פ שאינם תוך ד' אמות שהרי בכה"ג ניכר
לכל שמפניו הם עומדים ,וה"ה בנ"ד שהרי הכל באו לכבדם ולשמחם.
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לעומת שאין לנו מסורה לעמוד בשעה שמוליכים החתן והכלה לחופה,
כבר נהגו הנכרים כן לכמה דורות ,ורגיל שמעריכים את הנשואין בכנסיות
שלהם] .וזה היה אחד מן הטעמים שנמנעו הפוסקים מלהתיר לערוך החופה
בבית הנכסת בימי החתם סופר )ועי' שו"ת חת"ס אה"ע סי' צ"ח ,ושו"ת כתב
סופר אה"ע סי' מ"ז( [.וא"כ צ"ע אם יש בזה חשש משום בחוקותיהם לא
תלכו.
כתבו התוס' )ע"ז יא .ד"ה ואי( "לכך פי' ר"י דתרי גווני חוקה הוו אחד
שעושין להם חוק לעבודת כוכבים ואחד שעושים לשם דעת הבל שטות שלהם".
ודומה לזה כתב הר"ן )שם ב :בדפי הרי"ף( "לפי שלא אסרה תורה אלא חוקות
של עבודת כוכבים אלו דברים של הבל ובטלה וכולן יש בהן צורך ]נ"א סרך[
עבודת כוכבים אבל דברים של טעם מותר".
וכן פסק הרמ"א )יו"ד סי' קע"ח סע' א'( וז"ל "וכל זה אינו אסור אלא
בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשם פריצות כגון שנהגו ללבוש מלבושים
אדומים והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות ובדבר שנהגו
למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו
שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם אבל דבר שנהגו לתועלת כגון שדרכן שכל מי
שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן מותר
ללובשו וכן שעושין משום כבוד או טעם אחר מותר".
הרי בנ"ד מה שעומדים הנכרים בפני החתן והכלה אינו ענין של דת
שלהם אלא נימוס ודרך ארץ .וכיון שהוא מילתא דטעמא אין בו איסור כמש"כ
הרמ"א והוא בכלל מה שהתיר בסוף דבריו "וכן מה שעושין משום כבוד".

 
בשו"ע לא מצינו דין עמידה בפני עושה מצוה בהדיא ,כי אם לענין
כבוד המת וז"ל )יו"ד סי' שס"א סע' ד'(" :אפילו במקום שאינו צריך ללוות את
המת צריך לעמוד לפניו" .וכן הוא בטור )שם( שכתב "ירושלמי א"ר יוסי אלין
דקיימי מקמי מיתא לא קיימי אלא מקמי אלין דגמלין ליה חסד ,וכתב הרי"ץ
גיאת ש"מ עומדין לפני המת וכן ראינו חסידים ואנשי מעשה עושים ר"ל אפילו
במקום שאין צריכין ללוותו צריכין לעמוד מפניו" .הרי השווה הירושלמי נושאי
המטה למביאי ביכורים.
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וצ"ע אם דין זה מיוחד לביכורים והלויית המת )וכיוצא בהן( או שהוא
שייך בכל המצוות .הרי לא מצינו בשו"ע שכתב דין זה בשום מקום אחר ,וא"כ
היה נראה לומר שהוא כדברי הרמב"ם )הנ"ל( שדין זה דוקא במצוה שיש בה
טירחא והיא מצוה המוטלת על הצבור ,כגון ביכורים והלויית המת .ואולי יש
סמך לזה שהרי לענין כבוד המת כמו כן יש דין ביטול מלאכה ואף ביטול תלמוד
תורה )יו"ד סי' שס"א סע' א' ,ב'( .ומזה י"ל שחיוב כבוד המת אינו דומה לשאר
מצוות .א"נ י"ל שדעת השו"ע היא כדחיית הגמרא 'ודילמא שאני התם דא"כ
אתה מכשילן לעתיד לבא' ואינו שייך כי אם במצוות הצריכות חיזוק ועידוד.
מאידך ,כתב הט"ז )שם ס"ק ב'( "צריך לעמוד מפניו :פי' מפני
העוסקים עמו שהם גומלי חסדים כן בטור בשם הירושלמי ...ומ"מ נ"ל ללמוד
דבכל דבר מצוה שאדם הולך ומתעסק בה יש לעמוד לפניו וכן משמע בפ"ק
דקידושין א"ר יוסי בר אבין בוא וראה כמה חביבה מצוה בשעתה שהרי מפניהם
עומדים בעלי אומניות ומפני תלמיד חכם אין עומדים ,משמע כל מצוה" .הרי
הט"ז הוא הראשון שכתב בפירוש שדין עמידה בפני עושי מצוה שייך לכל עושי
מצוה ואינו מיוחד לביכורים )וכיוצא בהם(.
כתב בברכי יוסף )שיורי ברכה יו"ד סי' רס"ה ס"ק א'( על מה שכתב
הרמ"א )שם סע' א'( "יש אומרים דכל העם העומדים אצל המילה יעמדו" ,וז"ל
הברכי יוסף "כתבו האחרונים דנהגו לעמוד כשבא בעל הברית למול את בנו
וכתבתי דלא ראיתי מי שכתב כן אלא רבינו עובדיה בפירוש המשניות פ"ג
דבכורים ע"ש ,וכונתי מבוארת באר לח"י רוא"י דעל מצות המילה בפרטות לא
חזינא כי אם רבינו עובדיה .אמנם שם בסמוך הזכרתי דברי הרב ט"ז דקאי
עמ"ש מרן שם ומקורו מדברי הרי"ץ גיאת מדברי הירושלמי עיין שם" .אך אין
זו דעת המחבר ,ואף הרמ"א לא כתב דין עושי מצוה אלא בדינים מיוחדים ולא
לכל מצוות.
בשו"ת מנחת יצחק )ח"י סי' פ"ו( דן אם יש לעמוד ג"כ בפני הגובה
צדקה בשעה שהולך מאיש לאיש כנהוג .ועל פי דברי הט"ז )הנ"ל( ושו"ת יד
אליהו )סי' נ"ד( העלה שכן חייב לעמוד בפני גבאי צדקה המשפיע על אחרים
שיתנו ,וע"ש.

 
הגם שלא מצינו בראשונים חיוב לעמוד בפני חתן וכלה ,וכ"ש שאר
עושי מצוה ,מ"מ קשה לומר שדין זה מיוחד להבאת ביכורים.
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הרי כתב רש"י )הנ"ל( שהכל תלוי במה שצריך חיזוק ועידוד ,דהיינו
שיש בו טורח ועלול להתבטל .ואינו ברור מדברי רש"י אם דין זה מיוחד
לביכורים או לא ,וכמו כן נראה בדברי רבינו גרשום )הנ"ל( .אבל מדברי התוס'
רי"ד )קידושין לג (.יוצא שכן שייך בכל המצוות ,וז"ל "ולעולם מצוה שאין בה
טורח כל כך אין בעלי אומניות עומדין מפני מקיימיה" הרי כתב 'מצוה' ומשמע
כל מצוה ,ובלבד שהיא מצוה שצריכה חיזוק.
לדברי רבינו גרשום שכתב שהספק בגמרא היה במה שמבטלין
ממלאכתן ולא במה שעומדים מפניהם נראה שאין לחלק בין הבאת ביכורים
לשאר מצוות )אך הוא לא כתב בפירוש שעומדים גם בשאר מצוות( .ונראה
שהרע"ב )ביכורים ג:ג( הלך בדרך זה בכתבו "ומטעם זה עומדים מפני נושאי
המטה שהמת בה ומפני נושאי התינוק לברית מילה" .אך לפי דברי הרע"ב עדיין
צ"ע למה נקט הני ולא שאר מצוות .וקשה לומר שכתב הלויית המת ומילה וה"ה
לשאר מצוות עשה ,אלא יותר נראה שהם דומים להבאת ביכורים שדרכן ברוב
עם ובכה"ג אמרו חז"ל לעמוד .ולפי פי' זה אינו תלוי במה שצריכים חיזוק
)כדברי רש"י( אלא במה שדרך לעשותם ברוב עם .וזה דומה לדברי הרמב"ם
)הנ"ל( שכתב "אבל חייבנו לאלו לעמוד לפי שהנכנסים הם קהל וכבוד הצבור
שאני" .ולפי זה יש טעם גדול לעמוד בזמן שמוליכים החתן לחופה.
אך שמא יש לחלק בין חתן להני וזהו מש"כ התוס' אנשי שם )ביכורים
ג'-ג'( "ויש לדחות דשאני התם דבעידנא דאזלי הם עוסקים במצוה ממש דמקרא
כתיב והלכת אל המקום וגם בהוצאת המת י"ל דעוסק במצוה ממש שכבוד היא
למת לנשאו על כתפו ...אבל בזה אכתי לאו עוסק במצוה הוא דאין שום מצוה
בהולכת התינוק והכנה למצוה הוא דהויא ומנ"ל דצריכין גם בזה לעמוד.
ואפשר דמ"מ שכר פסיעות יש .ומ"מ לא מצאתי כן להפוסקים ז"ל אלא ראה זה
במרדכי שצריכים לעמוד כל העם בשעת מילה אמנם לאו משום כבוד העוסקים
במצוה מטו בה אלא משום כבוד המצוה עצמה ,והביא זכר לדבר ויעמוד כל
העם בברית" .ולפי דבריו ה"ה לחתן שאין מצוה להוליכו לחופה אלא כבוד
בעלמא שעושים לו.
ולכאורה דברי הרע"ב הם כמו לשון הירושלמי )ביכורים שם( "אמר
רבי יוסי בי רבי בון אילין דקיימין מן קומי מיתא לא מן קומי מיתא אינון קיימין
לון אלא מן קומי אילין דגמלים ליה חסד" ,וכן הו"ד בטור )יו"ד סי' שס"א(.
אך אינו ברור אם יש להוכיח מכאן מג' טעמים:
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הראשון ,שאינו ברור אם זה כמסקנת הבבלי ,שהרי בסוגית הבבלי אחר
דברי רבי יוחנן ורבי יוסי בר אבין דחו ואמרו 'ודילמא שאני התם' ,אבל
בירושלמי בתחילה תירצו 'שנייא היא הכא שהיא אחת לקיצין' ואחר כך הביאו
דברי רבי יוסי בי רבי בון )רבי יוסי בר אבין( .וגם שהמאירי )חולין נד (:כתב
בפשיטות "בעלי אומניות שבירושלים היו עומדים מפני מביאי ביכורים
ומכבדים אותם ,ואע"פ כן מפני תלמידי חכמים אין עומדין ,לא הותרה בהם
אלא שלא תהא מכשילן לעתיד לבא".
והשני שמלשון הירושלמי אינו משמע שיש חיוב בדבר אלא שאותם
שהיו נוהגים כן ,עושים כן מזה הטעם .וכן נראה מדברי הטור )הנ"ל( שאחר
שהביא דברי הירושלמי כתב "וכן ראינו חסידים ואנשי מעשה עושים" משמע
שאינו חיוב אלא הנהגת חסידים ואנשי מעשה] .ושמא גם זה כוונת הרע"ב לענין
מילה שלא כתב 'חייבים לעמוד' אלא 'מטעם זה עומדים' ,וצ"ע[.
ועוד ,מאי שנא הוצאת המת משאר מצוות שאין נוהגים לעמוד .ואף
שאין ראיה לדבר ,הרי במת יש חיובים מיוחדים לכבדו ,ואף לבטל ממלאכה
ומתלמוד תורה ,וא"כ אין ללמוד ממנו לשאר מצוות שאין בהן כבוד כ"כ .א"נ
מפני שהן מצוות שדרכן להעשות ברוב עם ,כמש"כ.
אך מדברי הט"ז )הנ"ל( וכל הנמשכים אחריו ברור שיש לעמוד בפני
עושי כל מצוה .מיהו עדיין אינו ברור אם זה שייך לחתן שאין בהליכתו מצוה
כדברי תוס' אנשי שם הנ"ל וכמש"כ .מאידך ,לא יפסיד אם יעמוד ויכבדו,
ואדרבה הכל באו לשמחם ולכבדם.
היוצא מכל הנ"ל שאינו ברור אם יש חיוב לעמוד בפני החתן ,ויותר
נראה שאינו חייב .ואפילו אם יש מצוה לעמוד בכה"ג ,ברור שאין חיוב כי אם
בד' אמות ולא יותר .אבל בנ"ד אם יעמוד ביותר מד' אמות אפשר שגם בזה יש
קיום שהרי ניכר הדבר שלכבודו עומדים ,וכמש"כ לענין רב הנכנס לחדר ללמד
תלמידיו .אבל מי שיעמוד קודם שנכנס החתן לאולם כדי לצאת מידי ספק לא
עשה ולא כלום ,הרי אם יש מצוה לעמוד צריך לעמוד "בפניו" באופן שעמידתו
ניכרת שמכבדו בכך ,ואם אין חיוב בדבר לא יפסיד גם אם יעמוד בפניו.

 
ראש ישיבה
ראש הכולל ע"ש כ"ץ

 
 
בתשו' אגר"מ )או"ח ח"ד סי' נט( דן בענין ריבית מבנק של נכרים,
שמשלמים ריבית עבור כל יום ויום ,שלכאורה יש בזה משום שכר שבת .וכתב
דמאחר שמחשבין היום מחצות הלילה לחצות הלילה ,הר"ז שכר שבת
בהבלעה ,חוץ מיו"ט הסמוך לשבת )ואולי אף שני ימים טובים של ר"ה(,
עיי"ש .ונראה מבואר מדבריו שכשראובן מלוה לשמעון ,וקוצץ לו ריבית ,מה
שמחוייב לשלם לו הקרן בחזרה הוא מתורת הלואה ,ומה שמחוייב לשלם לו
התוספת ,הוא בתורת שכירות ,על מה שהלוה משתמש בכספים של המלוה .וכן
היא פשטות ההנחה בהל' ריבית )יו"ד סי' קע"א( בנכרי שהלוה לישראל ונתגייר
וכו' ,שחילקו הראשונים בין הריבית שעלה קודם שנתגייר לבין הריבית שעלה
לאחר שנתגייר ,דמשמע שחיוב תשלומי הריבית עולה בכל יום שהלוה משתמש
בכספי המלוה.

 
אכן בברכ"ש )לקדושין סי' ד' אות ד'( הביא בשם הגר"ח דלא מסתבר
לומר כן ,שהרי לפי מאי דקיי"ל דמלוה להוצאה ניתנה ,אשר זה ר"ל שברגע
שהמלוה מוסר כספי ההלואה לידו של הלוה ,הם נעשים שלו של הלוה ,לא יתכן
לומר שהמלוה זוכה בדמי שכירות עבור הזמן שהלוה משתמש בכספים שלו,
שהרי אינם שלו.

 
]וערש"י לב"מ )ד (.ד"ה והילך ,לא הוצאתים והם שלך בכל מקום
שהם ,ובהג' הגר"א שמה ציין לקו' הר"ן ,דהלא קיי"ל דמלוה להוצאה ניתנה.
ועי' שו"ע )חו"מ סי' ע"ב סל"ח( במחבר וברמ"א שיש מקום לבאר בדעת רש"י
שהוא סובר שאין הביאור בדין זה )דמלוה להוצאה ניתנה( שהכספים אינן עוד
 של המלוה אלא  , אלא גדר ענין זה היינו ,שמאחר שהכספים
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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נמסרו ליד הלוה ע"מ שהוא ישתמש בהם ,ולא המלוה ,שוב לא חשיבי כספים
אלו  של המלוה ,אף דשפיר עדיין הוו  .ולפי"ז שפיר אפשר
להתחיל ולומר כנ"ל ,שחיוב הריבית מתרבה מיום ליום מתורת שכירות) .אף
דעדיין קשה ,דלאחר שכבר הוציא הלוה את הכספים ,היאך עדיין מתחייב הוא
לשלם מכאן ולהבא עבור השתמשותו בכספיו ,שמעתה בודאי אינם עוד שלו של
המלוה[(.
ומכח זה הכריח הגר"ח שמתן מעות משמש תמיד כקנין ,שכסף שקונה
בקידושין קונה ג"כ בקרקע ופדיון הקדש ,כמבואר בגמ' ריש קידושין )ה ,(:מה
לכסף שכן קונה בעלמא וקונה כאן ,והיינו ג"כ יסוד המחייב בהלואה ,שמתן
המעות )והוה"נ דשוה כסף ככסף ,וכדכתיב בקרא "נשך אוכל ",ועחוו"ד להל'
ריבית ,שמעיקר הדין ,הלוה אוכל מחוייב לפרוע באוכל ,והלוה מתכת מחוייב
לשלם לו במתכת וכו'( משמש  לחייב הלוה לשלם ,כלומר ,שקונה
שעבודים ,ובהלוה אלף ומתנה ע"מ שישלם לו בחזרה תשע מאות ,אין הביאור
שהלואת אלף תמיד מחייבת בתשלומי אלף ,אלא שבכה"ג הרי  המלוה
על מאה ,ואשר ממילא אין הלוה מחוייב לשלם אלא תשע מאות ,אלא שכאן,
מאחר שכך התנו ,מתן המעות של האלף מלכתחילה רק קנה התחייבות לשלם
ט' מאות ,וממילא ה"נ בקוצץ לו ריבית ,אין כאן ב' מחייבים ,שהלואת האלף
מחייבת באלף ,ובתורת שכירות יש כאן מחייב שני נוסף עבור תוספת הריבית,
אלא שמאחר שכך התנו ,מתן המעות של האלף משמש  ליצור התחייבות
של אלף ומאה ,ומה שבדרך כלל קיי"ל דמתן מעות של אלף מחייב רק באלף,
היינו מפני שיש שמה אומדנא ,שמסתמא אינם רוצים לעבור על איסור ריבית,
ומסתמא לכך נתכוונו שניהם ,שקנין מתן המעות של אלף יקנה שעבודים של
אלף ,אבל באמת לא היה הדבר מוכרח להיות כן.
ולפי"ז הי' נראה לומר ,שאפילו בהלואה עם קציצה שהריבית תתרבה
בכל יום ג"כ גדרו הוא שאם ישארו הכספים זמן מרובה שכזה ,איגלאי מילתא
למפרע שמתן המעות בשעתו יצר התחייבות אצל הלוה בסכום שכזה ,ובאם
ישארו הכספים זמן מועט ,שקנין מתן המעות רק יקנה שעבוד בסכום פחות
מזה ,הכל כפי המתבאר והמפורט בלוח החשבונות של הבנק.
ולפי"ז נראה לומר בפשיטות שאין כאן כלל בעיא של שכר שבת ,שאין
חברת הבנק מתחייבת לשלם תוספת הריבית עבור זכותם להשתמש בכספים
ליום נוסף ,אלא שכך התנו מתחילה ,שאם לא יוחזרו הכספים עד יום פלוני,
שמתן המעות  יחייב בסכוס כך וכך .ולפי"ז נמי יש מקום לומר שמן
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התורה אין לחלק בין הריבית שנתרבה קודם שנתגייר לבין מה שעלה לאחר
שנתגייר ]ועי' תשו' אבנ"ז חלק יו"ד – בקונטרס ברית אחים )סי' ר"ב אות ב'( –
מש"כ ע"ד הש"ך שמה )ליו"ד סי' קע"א ס"ק א( ,דזקף עליו במלוה מהני אפילו
עבור הריבית שעדיין לא נתרבה עד לאחר שנתגייר .ובפשוטו נראה שנדון זה
תלוי במח' הנ"ל בהבנת יסוד המחייב של הריבית[.

 
ולפי"ז הי' נראה להעיר ,דתקנת חכמים שהבעל זוכה בפירות נ"מ של
אשתו ,היינו ביש לה קרקע שמגדלת פירות ,או שיש לה בהמות נקבות
המולידות ולדות ,שהאשה זוכה בהם מכח דין ארעי אשבח ,דזה נחשב כפירות
נ"מ ,וכן במשכרת נכסיה לאחרים ומקבלת דמי שכירות .אבל בפנויה שהלותה
לבנק של נכרים בריבית קצוצה ואח"כ נשאת ,יש מקום לטעון ולומר שאין
תוספת דמי הריבית בגדר דין פירות נ"מ ,דכל מה שמתרבה הריבית מיום ליום,
אין זכותה בממון זה חל כעת  ,אלא שאיגלאי מילתא למפרע שמתן
מעותיה לבנק בעודה פנויה חייב סכום זה – ע"פ לוח החשבון של הבנק.
אכן נראה דהיינו דוקא בכספים שהוכנסו לבנק לחסכון של נכרים עפ"י
תנאי של ריבית .אכן בהכניסה האשה כספים לעיסקא של קארפעריש"ן ,שאין
שמה לוח קבוע כמה ריבית יתנו בכל שנה ,אלא הכל תלוי בכמה הרויחו בכל
שנה ,ולפעמים יהי' הרבה ולפעמים יהי' פחות ,בכה"ג לכאורה דין הרווחים הי'
צ"ל כפירות נ"מ שהכל לבעל.

 
אלא שיש להעיר ,שאם השקיעה האשה )הפנויה( כספיה לטראס"ט
לשם כך – שלא להוציא הכספים עד זמן מאוחר – עד שירויחו הרווחים עוד
רווחים ,וריבית ע"ג ריבית וכו' וכו' ,דבכה"ג אין הבעל זוכה בפירות נ"מ האלו,
כדין אשה שכתבה שטר מברחת ,שאומדנא דמוכח היא שכיוונה שיהיו הפירות
של מקבל המתנה )כמו שכתב שמה הרא"ש לכתובות ריש פ"ח באמצע סי' ב'(,
ובכל מקרה שאין  עומדת ליהנות מהפירות עכשיו ,אף  אינו זוכה
באותם הפירות.
ונל"פ ענין זה עפ"י הגמ' כתובות )מז (:שתיקנו מצוי למצוי ,ושאינו
מצוי לשאינו מצוי ,ותיקנו שהבעל יאכל פירות כדי שיסכים לפדותה ,שאם יראה
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הבעל איך  אוכלת פירות נכסיה ,ולא  ,אולי תהיה לו קפידא עליה,
ולא ירצה לפדותה] .והעירוני שכן הוא להדיא ברא"ש שם ריש פ"ח דכתובות
סי' א' בשם הרמ"ה [.אבל בנכסים שאינם ידועים ,שאיננו רואה איך שהיא
אוכלת פירות נכסיה ,בכה"ג לא תהיה לו קפידא .והוא מילתא דמסתברא ,שלא
תהא תקנת רז"ל )שבנכסים שאין ידועים אין הבעל אוכל הפירות( סתם כהלכתא
בלא טעמא.
ודוגמא לדבר מאי דאיתא בכתובות )מז (.שתיקנו שמציאת הבת לאביה
משום איבה ,ופרש"י ,ואי אמרת מציאתה שלה ,איכא איבה ,ולא זיין לה.
כלומר ,שתהי' שמה איבה מפאת מה שהבת מחזקת במציאתה לעצמה ,ואינה
מוסרתה לאביה .ועי' ח"מ וב"ש לאהע"ז )סי' פ"ד( לענין מציאת האשה לבעלה,
אם היא ג"כ מטעם איבה.

 
]אכן באגר"מ אהע"ז ח"א סי' ק"ד הבין אחרת לגמרי את דין זה )של
נכסים שאינם ידועים( ,ודבריו קשים להולמם ,דהא דבעינן תמיד כונת קנין,
היינו דוקא היכא דבעינן מעשה קנין ,דמעשה קנין בלי כוונת קנין אינו מועיל
לכלום .אבל כאן שהבעל זוכה בפירות נ"מ מכח תקנ"ח – המיוסד על הכלל
דהפקר בי"ד הפקר – ואין הבעל צריך לעשות שום מעשה קנין ,מהיכא תיתי
להצריך  שיקנה ,ומה מועילה כונתו לאחר זמן החתונה ,אם בשעת החתונה
לא היו הנכסים ידועים לו ,ואח"כ נתודע לו ,דמבואר בשו"ע שאז הבעל כן זוכה
בפרות נכסים אלו[.
ולאחרונה הנהיגו ה"טוענים" מנהג מחודש ,שכשיש דין תורה בין
הבעל לאשתו ע"ד חלוקת הכספים קודם הגט ,שהבעל בא וטוען שרוצה את כל
פירות נ"מ של כל השנים שהיו נשואים .והנה מבואר בגמ' ובשו"ע שכל שלא
נתלשו הפירות מן הקרקע קודם שנתגרשו ,שאין הבעל זוכה בהם ,אע"פ
שעומדים כבר ליקצר .וה"נ ,אם כל השנים שגרו יחד לא תבע הבעל את הפירות,
)כי כו"ע לא פליגי שיותר טוב הדבר להרויח רווחים ע"ג רווחים ,וכאמור( ,ורק
עכשיו למדוהו לטעון כן ,אף אם נחייב את האשה לשלם לו סכומים אלו ,היא
לא "תתלוש עכשיו את הפירות מן הקרקע" וכאמור ,אלא תשלם לו )או היא או
הוריה( ממקום אחר כדי שלא להפסיד את האפשרות להרויח רווחים ע"ג רווחים
וריבית ע"ג ריבית.
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וק"ו הדבר ,שהרי הפרות שלא נתלשו מן הקרקע – אם ישארו
במקומם ,יירקבו ,ולא יגדלו פרות אחרים על גבם ,ואפ"ה )כ"ז שלא נתלשו(
נחשבים כחלק מן הקרן ,ק"ו בריבית המתרבה בבנק ,וברווחים המתרבים
בטראס"ט ,שאח"כ מרוויחים על פיהם ריבית ע"ג ריבית ,דבוודאי נחשבים
הרווחים המתרבים שלא הוציאו מן הבנק )כפירות שלא נתלשו מן הקרקע(
כחלק מן הקרן.
ובפשוטו יל"פ דגדר ענין זה היינו ,שנ"מ אם פחתו פחתו לה ואם
הותירו הותירו לה ,עי' אגר"מ אהע"ז ח"ד סי' צ"ג ,שאשה שיש לה מניות
בחברה )סטאק"ס( והשביחו בשוויין ,שכל השבח לאשה ולא לבעל ,דהיינו
יוקרא ולא פרות ,וה"נ נראה לומר בפרות הגדלים על נ"מ שלה ,שכל זמן שלא
נתלשו הפירות דינן כיוקרא ושבח.
ולפי זה ,לאו דווקא בהוכנסו הכספים בטראס"ט ,אלא אפילו בכל
מקרה שכספי האשה הושקעו בסתם בנק ע"מ להרוויח רבית ע"ג רבית ,כל
שנתגרשו ועדיין לא הוציא הבעל את הרווחים ,דינם כקרן ,ואינו זוכה בהם .אבל
אם קודם שגרשה תבע הבעל שתוציא האשה את הרווחים מן הבנק ,אולי יש
מקום לומר שטענתו טענה ,שהרי מנהג העולם הוא שמזמן לזמן כן מוציאים
כספים מן הבנק לצורך ,אפילו מבנק המיוחד לחסכון ולהרוויח .אכן בטראס"ט,
אף שקיימת אפשרות להוציא את כל הרווחים ,מאחר שהכל יודעים שמנהג
העולם הוא שלא לעשות כן ,ושעדיף להשאיר את הכל בטראס"ט ,מסתברא
שאין טענתו טענה ,וכאמור ,שהרי לא תהא לבעל קפידא על שאינו מקבל את
הרווחים ,מאחר שאף אשתו אינה לוקחת לעצמה אותם הרווחים.
]וכעי"ז מצאתי בתשו' שבכת"י להג"ר חיים שלמה רוזנטל שיחיה,
מחשובי הדיינים שבירושלים[.

 
אכן עדיין אין זה כ"כ ברור שטענתו טענה אפילו בהוכנסו לבנק ,שהרי
תכלית כל תקנת חכמים שיאכל הבעל פירות נ"מ הוא תחת פדיונה ,וכל שעבודי
האישות כולם הם זה תחת זה ,וכעת עומדים הם כבר להתגרש ,ולא מסתבר
לומר שבזה שיטול הבעל עכשיו פירות נ"מ שתתחזק האישות ,שהרי כבר
התפוררה האישות ונתבטלה.
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ועפ"י פשוטו היה נראה שדבר זה תלוי במח' הרשב"ם והתוס' לב"ב
)קמו (:בהבנת הגמ' שמה ,ומבואר שמה בגמ' לדעת הרשב"ם ,שכל שדעתו
לגרשה ,לא רק שאינו זכאי בפירות נ"מ  ,אלא גם אינו יורשה .ואף שלפי ההסבר
שכתבנו ,טעם זה רק שייך לענין פירות נ"מ ,מכ"מ י"ל דהרשב"ם בזה לשי'
אזיל ,דאית ליה לעיל שמה ס"פ יש נוחלין )קלט (:דירושת הבעל תלויה בזכותו
בפירות נ"מ) ,ועיי"ש בתוס' ד"ה והיורש ,שלא הסכימו עמו בזה( ,ומאחר שכל
יסוד התקנה דפירות נ"מ הוא כדי לחזק את האישות – שיסכים לפדותה,
והאישות כבר התפוררה – שהרי עומדים הם כבר להתגרש ,בכה"ג לא תיקנו
פירות ,וממילא אף אינו יורשה ,דירושת הבעל שונה משאר ירושות ,עי' תוס'
ב"ב )קנח (.ד"ה וב"ה )הא'( בביאור המשנה שמה.
ונראה שזוהי גם כוונת הגמ' בכתובות )עט ,(.דעיקר הדין הוא דבנכסים
שאינם ידועים אין הבעל אוכל פירות) ,וכפי שהסברנו לעיל באות ה( ,אלא,
שמאחר שזכות הבעל בירושה תלויה בזכותו בנכסי אשתו לפרות ,ממילא אית
לי' לר"ש דהוה"נ שאין הבעל יורש בנכסים אלו.

 
והפוסקים הביאו מהרש"ש לב"ב )קמו ,(:שכנראה הבין בשי'
הרשב"ם ,שכל שדעתו לגרשה אינה קרויה עוד "שארו" ,ואשתו ארוסה לא אונן
לה ולא מטמא לה ולא מיפר נדריה ,מתה אינו יורשה )סנהדרין כח ,(:דכל אלו
תלויים בשם "שארו" ,ועפי"ז הציע לדינא ,שהיות שהלכה כדברי המיקל
באבל,יש לומר שכל שדעתו לגרשה ומת אחד מהם ,שאין מחוייבים להתאבל.
)וביש"ש לגיטין )יז( הובאה מחלוקת גדולה בזה (.ולפי"ד הוה"נ י"ל שכל
שהאשה מוחזקת על כספי פירות נ"מ אלו ,שתוכל לומר קים לי כדעת הרשב"ם,
דב' הלכות אלו תלויים בנקודה אחת ,שאם דעת המיעוט היא שיטה יחידאה,
א"א למוחזק לטעון קים לי) ,עי' ב"ש לאהע"ז סי' צ' ס"ק ו'( ,וכמו"כ אין לומר
בזה שהלכה כדברי המיקל באבל .וכנראה דס"ל להרש"ש ששיטת הרשב"ם
איננה שיטה יחידאה.
אכן ע"פ פשוטו יש לדחות ,שכל לאחר הנישואין ,או דנימא דידו
כידה ,או שידו עדיפא מידה )יבמות לט ,(.כלומר שהבעל תמיד נחשב כמוחזק
על כל הנכסים לענין זכות הפירות ,וממילא אם מעיקר הדין לא קיי"ל
כהרשב"ם ,א"א להאשה לטעון כאן קים לי ,שהרי  הוא המוחזק ולא היא.
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אכן יש מקום להעיר על דברי הרש"ש ,שאף הרשב"ם בעצמו לא
התכוון לומר שכל שדעתו לגרשה אינה קרויה עוד שארו ,ורק לענין פרות
)וממילא – אף לענין ירושה( הוא דאית ליה דאינו זכאי ,ומן הטעם שהסברנו,
שהרי כל האישות כבר התפוררה לפנינו ,וכל יסוד תקנת רז"ל בזה היתה רק
בכדי לחזק את האישות ,וכאמור.
ועי' רמ"א לאה"ע )סי' צ' ס"ה( דלא קיי"ל בזה כרשב"ם .ואף דמסברא
שיטתו צודקת ,מן ההכרח לומר בשיטת התוספות דכל זה כלול בלא פלוג רבנן.
ובפסקי הדין של הרבנות הובא שבזמנו של הרה"ר הגרי"א הרצוג ז"ל היה
דיון אם הבעל זוכה בפירות נ"מ גם עבור אותן השנים שלא גרו ביחד .ובפשוטו הי'
נראה דד"ז מתלא תלי בפלוגתא דרשב"ם ותוס' הנ"ל ,וע"פ פשוטו קיי"ל כתוס',
דיש בזה לא פלוג ,ולא שייך אפילו לומר קים לי מכח מה שהאשה מוחזקת ,שהרי
ידו כידה ,והכל כנ"ל.

 
ומסתמא הנדון ההוא הי' באשה שטענה מאיס עלי ,שנחלקו בזה
הראשונים אם האשה אובדת את כתובתה תומ"י ,או רק שיש לה דין מורדת.
דלדעת הסוברים שבאומרת מ"ע מבטלת תיכף זכות כתובתה ,אזי תנאי כתובה
דינם ככתובה ,ואף זכות הבעל בפרות נ"מ ג"כ מתבטלת תומ"י .אך לדעת
הסוברים שאינה אובדת זכות כתובתה תומ"י ,אזי עדיין זכאי הבעל בפרות נ"מ
שלה אף שכבר עומדים להתגרש ]וכל זה בס' בית יעקב )לבעת הנתיבות( לשו"ע
אה"ע סי' ע"ז ס"ג[.
ולפי"ז יוצא שלומר שגם אין לה כתובה ,וגם שעדיין זוכה הבעל
בפרות נ"מ עד שעת הגירושין ,מהווה תרתי דסתרי .וע"פ פשוטו ,היות שידו
כידה וכו' ,כלומר ,שהבעל נחשב כמוחזק ,אשר ממילא ידו על העליונה ,הי' לנו
לומר שאם לא נכריע במחלוקת הנ"ל ,זוכה הבעל בסכום שיותר גבוה ,כלומר או
שיפטר מלשלם כתובתה ,או שיזכה בפרות נ"מ ,איזה שירצה.

 
ובמח' הראשונים הנ"ל אם הטוענת מ"ע אובדת את כתובתה ,עי' גמ'
כתובות )עב (.מאכילתו שאינו מעושר ,היכי דמי ,אי דידע ...אי דלא ידע וכו'.
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ועיי"ש בר"ן )דף ל"ב ע"ב בדפי הרי"ף( ,והא דלא אוקמה במודה ,כתב הראב"ד
ז"ל משום דאינה נאמנת ,דאין אדם משים עצמו רשע .ולא נראה ,דלהפסיד
כתובתה ודאי נאמנת ,דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי ,אלא משום דמילתא
שלא שכיחא היא וכו' .הרי שנחלקו הראב"ד והר"ן בגדר דין המשנה שמה
)העוברת על דת משה וכו'( ,דלדעת הראב"ד  את האשה על שבטלה את
האישות  שלה ,וכל שלא נתברר לנו שחטאה ,א"א  ,דומיא דמודה
בקנס פטור .משא"כ לדעת הר"ן ,שאין זה בתורת קנס  ,אלא שכל
יסוד הדין של כתובה הוא שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ,וכל שברור לנו 
גרמה לבטל את האישות ,בכה"ג לא תקנו לה כתובה .וע"פ פשוטו הנ"מ יהי'
באומרת מאיס עלי ,שלא עברה שום עבירה ,אך ביטול האישות הרי ממנה בא.


ויש להעיר עוד ,שאפילו ננקוט כדעת התוס' הנ"ל ודלא כרשב"ם ,מ"מ
הרווחים שמרוויחים )בבנק או בטראס"ט( משתייכים לשנה מיוחדת )או
לרבעון( ,וכל שלא תבע הבעל אותם הרווחים עד לאחר שכבר הגיע סוף השנה
שלאחריה) ,או סוף הרבעון של אחריו( ,כבר נהפכו כל אותם הרווחים להיות
נחשבים לגמרי כקרן ,שהרי כבר הרוויחו אותם הרווחים ריבית ע"ג ריבית ,ושוב
אינו זוכה בהן ,דכל זמן "שלא נתלשו הפירות מן הקרקע" דינם כקרן וכשבח
)ולא כפירות( ,וכאמור ,וכשמגיע הזמן לתלוש הפרות החדשים משנה השניה,
י"ל שנהפכו כל הפירות שמשנה הראשונה להחשב לגמרי כקרן.
ויש מקום להוסיף עוד ולומר ,שבבנק שעושים את חשבון הריבית בכל
יום ,ותמיד מחשבים ריבית ע"ג ריבית – כבר ביום שלאחריו ,שכבר נהפכו כל
הרווחים דאתמול להחשב לגמרי כקרן היום ,ושוב אין הבעל רשאי ליקח ריווח
זה.

 
ואת"ל שהבעל זכאי ברווחים האלו מתורת פירות נכסי מלוג ,במקרה
שהאשה )או הוריה( שלמו כל המסים עבור הרווחים האלו ,יש מקום לומר
שצריכים לנכות מהרווחים את כל סכום המסים ,דנחשב כאילו לא הרויחו עד
כדי כך) .דוגמת מש"כ באגר"מ יו"ד ח"א בתחילת סי' קמ"ג לענין חשבון מעשר
כספים ,שהסכום שמשלמים עבור מסים נחשב כאילו לא הרויחו עד כדי כך,
אלא פחות(.

656

מוה"ר צבי שכטר

 
עוד הנהיגו הטוענים "תורה חדשה" בקשר לחלוקת נכסי הזוג ,שכל
המתנות )תכשיטים וכו'( שנתן הבעל לאשתו חוזרות ,ולהיפך ,כל המתנות
שנתנו הורי האשה )או האשה( לבעלה – נשארים אצלו .ולדעתי זה חרפה
ובושה לדתנו לומר כן ,וחילול שמו הגדול ,ולא יתכן.
והנה הב"ש כתב )קיח ס"ק כ"ג( שהמתנות שנתנו הורי הכלה להחתן
א"צ להחזיר ,וכן הוא בשו"ת חת"ס ]הו"ד בפ"ת לאה"ע סי' צ"ט סק"ז )הב'([
אלא שכתב כן לענין טלית וקיטל ,שמי שנתן לאוהבו טלית במתנה ,ואח"כ נעשו
שונאים ,אינו יכול לתובעה ממנו בחזרה ,שבשעת מעשה נתן את המתנה בתורת
אוהב ,וה"נ הורי הכלה אוהבים את בעל בתם.
אכן יש לעורר ,שאם עשאוהו לחתנם שותף בביזנע"ס שלהם ,אשר רק
בני המשפחה )כל הדודים והדודות וכל הנכדים ובני זוגם( שותפים בה ,ומעולם
לא הכניסו שום אוהבים אחרים שלהם אל תוך הביזנע"ס בתור מתנה ,יש מקום
לומר שמתנות אלו לא ניתנו להחתן בתורת אוהב אלא בתורת , 
וממילא בשעת הגירושין צריך הוא להחזיר את זה.


וכן מה שמבואר בשו"ע )ברמ"א ס"ס צ"ט( שכל השמלות היפות וכל
התכשיטים שנתן הבעל לאשתו ,שמובן מאליו שהכל חוזר אליו לכשיתגרשו ,כי
אומדנא דמוכח הוא שרק ניתנו לאשתו כדי שתתיפה בפניו כל זמן היותה אשתו.
ויש להעיר ,שכפי הנהוג ,שהתכשיטין שקונה הבעל לאשתו לאחר שנולד להם
ילד ,שמתנה זו ניתנה ע"ש העבר ,על שסבלה ט' ירחי לידה ,ולא ע"ש העתיד,
כדי שתתייפה אשתו בפניו בזמן נשואיהם) .השוה אגר"מ אבה"ע ח"ד ס"ס צ"ג,
בטבעת שקנה הבעל לאשתו לרגל יום הולדתה ,שזה ע"ש העבר ,ולא ע"ש
העתיד שתתיפה בפניו(.
וכן יש להעיר שהמנהג בזמננו )אצל המשפחות העשירות( שהחתן
והכלה מחליפין מתנות אחד לשני ,ונותנים זה תחת זה ,וכמו שהתכשיטין שקנה
הוא עבורה חוזרים ,כמו"כ התכשיטין שקנתה היא עבורו ג"כ צריכים להיות
חוזרים ,דלא יתכן לחלק ביניהם.

 
רב קהילת שערי אורה ,טינעק ,נוא דזשערזי
ר"מ ,ישיבה תיכונית דבערגן קאונטי
חבר ,ב"ד דעליזאבעט

 
ישנו צורך גדול לסדר גיטין במתא פארעמאס במדינת נוא דזשערזי.
קיים סיכון שאם לא נסדר גיטין שמה אז יתגרשו זוגים שאינם שומרי תורה
ומצות במישור האזרחי ,אבל לא כדת משה וישראל.

 
הגאון הרב אלעזר מאיר טייץ שליט"א ,אב"ד בית דין דעליזאבעט,
החליט שיש לכתוב "פא"
בהתחלת התיבה במקביל לכתיבת שם העיר והנהר פאסיאיק .שאר
האותיות נכתבים כפי מנהגי מסדרי גיטין הותיקים כאן באמריקא .כותבים "רע"
להברה שניה כמו שכתובים נעשוויל וסענטא פעי ע"פ הוראת הגר"מ פיינשטיין
זצ"ל ,והברת "מאס" כפי שהגרי"א הענקין זצ"ל כתב שם "טאמאס" .וכן הסכים
לזה הסופר הידוע ר' יעקב ליכטער שליט"א.

 
הגבול המערבי של העיר פארעמאס הוא  ,Saddle Riverהמשמש כבר
כסימן למתא פער לאן .נוהגים לכתבו "נהר סעדל ריווער" ,על פי הוראת הגאון
הרב גדליה דוב שווארץ שליט"א ,אב"ד בית דין דאמריקא ,והגרא"מ טייץ
שליט"א .היות ותיבת ריווער היא חלק מן השם של נהר כותבים תיבת ריווער
כמו שנוהגים לכתוב נהר איסט ריווער בברוקלין וקווינס ,וכן נהר מאסקווא
רעקא )רעקא זהו נהר בשפה הרוסית( במאסקווא.

 
עיין בית שמואל )קכח:יח( ופ"ת )שם לג( שבדרך כלל כותבים שני
סימנים לעיר שכותבים בה גיטין .אולם ,אין לעיר פארעמאס סימן משמעותי
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הראוי לכתבו בגט .יש שם נהרות קטנות )הנקראים  ,(brooksאבל אין כדאי
לכתבם בגיטין שאינם אלא סימן גרוע לעיר .ישנן בארות בעיר המספקות מים
לקצת מן הבתים ,אולם מהנדס העיר שלח לי מכתב שתשעים ושמנה אחוזים של
מי העיר באים מחוץ לעיר ,ורק שנים אחוזים של סיפקוי העיר באים ממי בארות
הנמצאים בתוך פארעמס .הבית יוסף )אה"ע ס' קכח ד"ה ואם יש בעיר בארות(
מביא מהמהרי"ק "לא תחשב יושבת על מי בארות כאשר אין מסתפקין מהם כי
אם מיעוטא דמיעוטא ,דאיכא למיחש לפסול הגט לדעת מקצת פוסקים דנראה
כמזוייף מתוכו שהרי בסיפוק תליא מילתא".

 
ואע"פ שבשו"ת אגרות משה )ד:קא( כתוב שכיום אין כותבים בארות
ע"פ הסיפוק כי אם סימן לעיר שראוי לחפור שם בארות ,מ"מ עדיין אין מי
בארות המספקים רק שנים אחוזים של מי העיר מהווים סימן יפה לעיר.
הלא אמר לי הרה"ג הרב ליב לאדעסמאן ,אב"ד ומסדר גיטין במאנסי,
שהגרמ"פ זצ"ל והגר"י קמינצקי זצ"ל הסכימו לכתוב מי בארות כסימן שני
למתא מאנסי בגיטין ,כי במאנסי מי בארות מספקים בין חמשה עשר וארבעים
אחוזים )תלוי במדת הצורך( של מי העיר ,ועל כן הבארות מהווים סימן יפה
לעיר .וקיים חשש נוסף שאם יש רק בארות מועטים בעיר )ובמיוחד שאמר לי
מהנדס העיר שכל הבארות בעיר נחפרו מלפני כארבעים שנה( יש לחוש שמא
יתקלקלו ,כמבואר בבית שמואל )קכח:טז( .ולכן פסק לנו הגאון הרב זלמן
נחמיה גולדברג שליט"א ,שיש לכתוב מי בארות כסימן העיר וויפעני רק אם יש
שם הרבה בארות ,לעקוף חשש שמא יתקלקלו הבארות.
אולם ,בשו"ת משיב דבר )אה"ע נז( כתוב דהמהרי"ק ,שאוסר לכתוב
הסימן שמספק רק מיעוטא דמיעוטא דצרכי העיר ,איירי במקרה שאין סימן יפה
לעיר ,כי אם מעינות או בארות .ולכן אם יש סימן יפה לעיר אפשר לכתוב מי
בארות אשר מסתפקים רק מיעוטא דמיעוטא דסיפוקי העיר ,בנוסף לסימן היפה.
מ"מ כנראה שהמנהג המקובל בימינו הוא לכתוב מי בארות בתור סימן
העיר ,רק אם מסתפקים ממנו הרבה .ובאמת בכל המקומות אשר קבענו לכתוב
גיטין וכותב מי בארות כסימן שני לעיר )כמו בליווינגסטאן ,עדיסאן ,וויפעני
הנ"ל( ,הבארות מספקים אחוז משמועתי של סיפוקי העיר .וידוע שבשו"ת
משכנות יעקב ) יו"ד א:יז( ,קבע שעשרה אחוזים מהווה כבר מיעוט משמעותי.
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סוף דבר ,אם הדבר מוטל בספק הלא הרמ"א )אה"ע ס"ס קכח( פוסק
)בהקשר של כתיבת סימני העיר בגט( "תמיד יותר יש ליכנס לספק חסרון מלספק
שינוי" .ולכן כנראה שלא כדאי לכתוב מי בארות בתור סימן שני לפארעמאס.

 
ע' פ"ת )אה"ע ס"ק כח וס"ק לג( המביא מהבית מאיר )ס' ד( וגט
מקושר )אות קח( שבשעת הדחק אפשר לכתוב גט בעיר שיש לה רק סימן אחד
כמו שכתבו גיטין במתא ליסא דיתבא על מי מעינות .וכן נוהגים כאן במדינתינו
במתא ריטשמאנד וכן במתא טאלסא ,וכן בארצינו הקדושה בעיירות רמת גן,
רחובות ,פתח תקוה ,כפר סבא ,ובאר שבע .וכבר אמר לי הגרז"ן גולדברג שליט"א
שאם אין עוד עיר בעולם שיש לה סימן היחידי הזה ,אפשר לכתוב גיטין במקום
הזה .הלא ע' בביאור הגר"א )אה"ע קכח:כ( שהסיבה למנהג לכתוב שמות
הנהרות בגט הוא להבדיל בין שתי עיירות עם אותו שם )"חיישינן לשני שוירי"(,
ואם אין עוד עיר בעולם עם אותו הסימן א"כ נפל חשש שני שוירי .בדקתי ולא
מצאתי עוד עיר בשם פארעמאס בעולם ולא מצאתי עוד נהר בשם סעדל ריווער
בעולם ,ולכן ע"פ הנחיית הגרז"ן שליט"א אפשר לכתוב גיטין בפארעמאס
אע"פ שכותבים רק סימן אחד.
וכן בב"ש הנ"ל מסביר סיבת המנהג לכתוב בגט ב' נהרות "דתו ליכא
חשש דמתרמי עוד עיר אחרת עם ב' נהרות מקראים כן" .ולכן בימינו שבקלות
אפשר להבחין אם יש עוד עיר עם אותו סימן אפשר לומר שבכה"ג לא נהגו וסגי
עם סימן אחד אם ידוע שאין עוד עיר בעולם עם אותו שם ואותו סימן ,כהוראת
הגרז"ן שליט"א ,דבר שלא היה שייך בימי הבית שמואל.

 
פסקו הגאון הרב ג"ד שווארץ שליט"א והגאון הרב א"מ טייץ שליט"א
וכן הרה"ג הרב מענדל סענדרוביץ שליט"א אב"ד דווילמאקי )מחבר ספר
"הארץ לעריה" העוסק בכתיבת שמות וסימני עיירות בגיטין בכל רחבי צפון
אמריקא( שיש לכתוב במקום שעת הדחק גדול "פארעמאס מתא דיתבא על נהר
סעדל ריווער".

חדר חושן משפט

 
חבר כולל להוראה

 
 
איתא בשו"ע )חושן משפט סימן ה סעיף ב( "אין דנין בלילה בתחלת
דין ,אבל אם התחילו לדון דיני ממונות ביום ,גומרין בלילה .וי"א דאם עברו
ודנו בלילה ,דיניהם דין" .ויש לבאר כמה שאילות :א( מהו עצם הפסול של דין
בלילה בדיעבד? ב( מהו הגדר של "תחילת דין" שאם התחילו מותר לגמור
בלילה? ג( האם יש השלכות בהלכות אחרות בדומה לזה ,כמו גבי קידושין,
גיטין ,חליצה ,וגירות בלילה?
ועיין בסוגיא בסנהדרין )לד (:דיני ממונות דנין ביום וכו' .מנהני מילי?
אמר רבי חייא בר פפא דאמר קרא ושפטו את העם בכל עת .אי הכי ,תחלת דין
נמי! כדרבא ,דרבא רמי :כתיב ושפטו את העם בכל עת וכתיב והיה ביום
הנחילו את בניו ,הא כיצד? יום לתחלת דין ,לילה לגמר דין .מתניתין דלא כרבי
מאיר ,דתניא ,היה רבי מאיר אומר :מה תלמוד לומר על פיהם יהיה כל ריב וכל
נגע ,וכי מה ענין ריבים אצל נגעים? אלא מקיש ריבים לנגעים :מה נגעים ביום,
דכתיב וביום הראות בו ,אף ריבים ביום.
ומסקנת הסוגיא היא דבדיני ממונות אפשר להתחיל ביום ולגמור
בלילה .וצריך טעם ,למה אסור להתחיל הדין בלילה אבל מותר לגמרה ,דאם יש
הגדרה של בית דין בלילה כדי לגמור הדין ,למה אינם יכולים ג"כ להתחיל?

 
יש ג' אופנים להסביר למה מותר רק לגמור הדין בלילה.
א .יתכן שזה סתם גזירת הכתוב שיוצאת מהפסוקים "ביום הנחילו את
בניו" "ושפטו את העם בכל עת".
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ב .בחידושי הר"ן )ר"ה כה (:מסביר שבזמן שמתחילם הדין ביום
וגומרין בלילה" ,כולה מילתא בתר תחילה שדינן לה" .וא"כ מה שגומרין בלילה
הוי רק המשך של ההתחלה ביום.1
ג .רבינו יונה )סנהדרין לד (:כותב" ,דניחא להו לרבנן למימר דבשעת
משא ומתן צריכים יותר לשמירה כי הדברים מתבררים יותר ביום מן בלילה"
ולכן אם מתחילים הדין ועוסקים במשא ומתן ביום מותרים לגמור ולפסוק
בלילה דמסקנת הדין אינה צריכה בירור כל כך .
ויש כמה נפק"מ בין ג' ההסברים.
א .     .הנה לפי הר' יונה אולי צריכים
לעסוק בכל המשא ומתן ביום כדי לחשוב בבהירות שצריך לראות את כל פרטי
וצדדי הדין ,אבל אפשר דלפי החר"ן שאם עשו רק קבלת הטענות כבר נחשבת
כהתחלת הדין ומותרים לגמור את מה שנשאר בלילה .וה"ה אם זה גזה"כ,
דהיינו דמקיימים הב' פסוקים במה שמתחילים ביום וגומרים בלילה .ועיין היטב
במאירי )סנהדרין לד (:שמביא ב' שיטות אם אפשר לגמור את הדין רק אחרי
שגמרו את כל המשא ומתן או אפילו "אם ירצו לחזור למשא ומתן בלילה סמוך
לגמר דין עושין".
ב .נחלקו הראשונים מה הדין אם עברו ודנו בלילה מתחילה
עד סוף .ואולי תלוי בטעם ההיתר לגמור הדין בלילה כשמתחילים ביום .לפי
החהר"ן צריכים התחלה ביום דווקא כדי להיחשב ההמשך כדין תורה ביום
אע"פ שהוא בלילה וסביר דבדיעבד אם מתחילים בלילה אינו נחשב כדיון
בכלל .וגם לר' יונה אם עשו המשא ומתן בלילה פסול ,דלא נתברר היטב .אבל
אפשר לומר דאם האיסור לדון בלילה הוא מגזה"כ אולי אע"פ שעוברים בה
כשדנים בלילה אולי פסק הדין עדיין קיים ,דסוף כל סוף קיימו "ושפטו את העם
בכל עת".

1ועיין גליוני הש"ס )סנהדרין לד (:שמציין את החידושי הר"ן כמקור לפסקו של המהרי"ל
)שו"ת סי' נו( דאם משך סעודתו אחר צה"כ עדיין חייב לומר רצה או על הניסים דנחשב
כהמשך של סעודתו ביום .ויש לעיין אם זה קשור לשאילה לגבי תפילת מנחה בזמן שמתחיל
להתפלל לפני השקיעה וממשיך אחריו .ועיין בערו"ה )או"ח קי:ה( ושו"ת יב"א )ז:לד(
שמקילין ,וע"ע בפסקי תשובות ח"ב עמ' תתקנח.
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ג  .הפתחי תשובה )חו"מ ה:ז( מביא בשם הברכ"י
שמה שמתחילים את הדין ביום וגומרים בלילה "היינו בדיעבד כשאין פנאי
לגמור ביום" ,אבל לכתחילה אין לערוך את הדין כדי לגמרו בלילה .פסק זה
סביר לפי שיטת הר' יונה ,אבל לפי הר"ן דכל מה שנחשב להתחלה אחר כך הוי
כאילו עשו את כל הדין ביום ,אז אולי אפילו לכתחילה מותר לעשותו ככה כדי
לגמור בלילה דעכ"פ עדיין נחשב כיום .וזה אינו מוכרח ,כי יש לומר גם איפכא,
שלפי החהר"ן ,גמר דין נמי בעי דין יום ,ולכן לכתחילה יגמור ביום ממש ,אבל
לפי הר' יונה ,גמר דין לא בעי יום כלל ,וא"כ אפילו לכתחילה יגמור בלילה.

 
בשולחן ערוך )חו"מ( יש שני מקרים של בדיעבד בקשר לדיני תורה
בלילה .הראשון הוא בסימן ה' אם דנו תחילת הדין וסופה בלילה ,והשני הוא
בסימן כ"ח אם בדיעבד קבלו עדות בלילה ודנו .האחרונים הקשו שיש סתירה
בשיטת הרמ"א בדינים אלו .דהנה בסימן ה' הרמ"א מגיה דבדיעבד אם עברו
ודנו בלילה דיניהם דין ,אבל לגבי קבלת עדות בלילה ,הרמ"א אינו מגיה
שכשירה בדיעבד .הסמ"ע )ה:ח( מתרץ שקבלת עדות לא הויא גמר דין ולכן
למחר ביום יכולים לתקן מה שעוותו משא"כ אם כבר דנו בלילה כשר בדיעבד
לפי שכבר גמרו .הקצות )ה:ב( מחדש שאם קבלו עדות בלילה פסול כל הדין
דנחשב כהתחלת הדין אבל אם דנו בלילה הרי לא גרע מגמר דין בלי משא ומתן
שכשר בלילה.
שיטת הקצות נראה נגד הסברו של הר"ן ,דאי אפשר לומר שאפשר
לדון בלילה אפילו בלי ההתחלה ביום ונחשב ככולה ביום .אדרבה ,שיטת
הקצות היא שגמר דין בלבדו מותר בלילה ,ומפני כך יש אחרונים שחולקים על
מסקנתו.
בשלחן ערוך צויין שיטת הרשב"ם בבבא בתרא כמקורו של הרמ"א
דאם דנו בלילה בדיעבד כשר .אבל בסוגיא בב"ב )קיד .ד"ה אפילו( רואים
שיטה הפוכה שם בדברי הרשב"ם שרק בקבלת עדות אפשר לב"ד לדון למחר
על פי עדותן בדיעבד .וראה ברא"ש שם ובתשב"ץ )א:א( שכותבים דגם
הרשב"ם יודה שאם התחילו לדון בלילה דפסול ,ורק קבלת עדות כשרה
בדיעבד .וא"כ מקורו של הרמ"א אינו ברשב"ם )דבאמת שיטתו ממש הפוכה
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ממנו( אלא כמו שמביא הגר"א שם שהוא מהירושלמי )סנהדרין ד:ד( "אם טעו
ודנו בלילה שדינם דין ת"ל ושפטו את העם בכל עת" .וא"כ צ"ע על הרמ"א
שפסק כמו הירושלמי דכבר עמד הרמב"ן )בב"ב שם( שתלמודא דידן חולק
על הירושלמי בדין זה!
ומפני קושיות אלו ,המשנת יעבץ )חו"מ ס' י( מפרש את הירושלמי
באופן אחר וז"ל" ,לא שיש להם תורת ב"ד בלילה לתחילת דין כמו שיש להם
תורת ב"ד בלילה לגמר הדין אלא יסוד הדין הוא שדינם דין גם אם אין להם תורת
ב"ד ,וכמ"ש הרמב"ם בפ"ב מהל' סנהדרין ה"י ,אע"פ שאין ב"ד פחות משלשה
מותר לאחד לדון מן התורה שנאמר בצדק תשפוט עמיתך .א"כ הכא נמי בלילה
אין להם תורת ב"ד לתחילת דין ,רק דלמדים מקרא ושפטו את העם בכל עת שאם
דנו דינם דין היינו שהרי זה כיחיד שדן אע"ג שאין עליו תורת ב"ד".
ובזה מיישב גם הסתירה ברמ"א ,דבסימן ה' מותר בדיעבד לדון בלילה
ודיניהם דין כמו יחיד שדן יחידי ,אבל בסימן כ"ח השאילה היא לגבי קבלת
עדות ,וכיון שאין מעמדם של הדיינים בלילה נחשב כב"ד ,אינם יכולים לקבל
עדות בלילה.
ובהמשך דבריו מוסיף המשנת יעבץ ומדייק בלשון הרמב"ם בהל'
סנהדרין ,שבפ"ג ה"ג כותב "אין מתחילין את הדין בלילה" ,ובה"ד כותב "
אין מקבלין עדות ...ובדיני ממונות אם התחילו ביום מותר לגמור הדין בלילה".
דהרי מבואר ברמב"ם דכשם שפסול אפי' בדיעבד להתחיל לדון וכדומה בלילה
גם אסור לקבל עדות בלילה.
הב"ח )חו"מ ס' ה( מקיל אם דנו בדיעבד בלילה בדיני ממונות ואע"פ
שמחמירים להלכה לגבי חליצה ,שבדיני ממונות "כדאי להם הסמ"ג ורשב"ם
לפסוק כדעת הירושלמי משום הפקר ב"ד הפקר" .ונראה מהב"ח שבלילה
נחשבים כב"ד ולכן יש להם הכח לדון ולהפקיר ממון אפי' שלא מן הדין .אבל
לפי כמה ראשונים ,אין ראייה מזה ,שגם יחידים יכולים להפקיר ממון .וז"ל
הרמב"ם בהל' סנהדרין )פכ"ד ה"ו( ,וכן יש לדיין תמיד להפקיר ממון שיש לו
בעלים.
לגבי קבלת עדות בדיעבד בלילה ,עיין במאירי )בב"ב קיד עמ' 486
מהד' קדם( דמביא דעה שאם יש חשש "שמא ילכו למדינת הים וכל שכן שהיה
העד רדוף לילך ,מקבלין עדותו בלילה לדברי הכל" .אבל לפי הרשב"א )שו"ת

דיני תורה בלילה

667

ג:שכז( גם באופן זה אם קבלו עדותן בלילה פסולה .וי"ל דנחלקו בסברת המח'
בין הב"ח והרמ"א אם יש להם דין ב"ד כשמקבלים עדות בלילה או הוי כמו
יחיד מומחה שיכול לדון אבל אינו יכול לקבל עדות אפילו בדיעבד במקום צורך
גדול.2

 
הב"ח והסמ"ע מקילין לדון בלילה אפילו לכתחילה באופן שבעלי
הדין קבלו עליהם שב"ד ידונם בלילה דלא גרע מקבלת פסולים אחרים כמו
קרוב או פסול בנאמן עלי אבא .וכבר הסכימו בזה הרבה ראשונים ,ועיין בשו"ת
הרשב"א )ו:ר ,ז:תסז( ,מאירי בב"ב שם ,שו"ת מהר"ם )ס' כח( ,והראבי"ה
)הובא בגליוני הש"ס בב"ב(.
ודנו האחרונים בפרטי הקבלה אם בעלי הדין צריכים לקבל בפירוש
עליהם או שביאתן לב"ד בלילה עצמה נחשבת כקבלה .הסמ"ע כאן מקיל אפילו
אם באים לב"ד מפני הזמנת ב"ד ,דכל זמן שבאים מעצמם בלי כפיית ב"ד הוי
כקבלו עלייהו .3הב"ח סובר דאין צריכים קבלה בפירוש אבל צריכים "אתו
מנפשייהו" ולכן אם באו מחמת ההזמנה נפסל הדין דנחשב כאילו "מכריחים
אותם לבוא".
המשנה למלך )הל' סנהדרין פ"ג ה"ג( מצריך קבלה בפירוש לקרוב או
פסול או לדון בלילה ,אבל לדן יחידי מקיל בלי קבלה בפירוש ורק מה שבאו
לפני היחיד לבד מספיק .ועי' שו"ת יביע אומר )ב:א:ז( שמביא את שיטת
הרדב"ז )ג:תקט( שסובר כמו הב"ח דביאתם בלבד מהניא ומוסיף דאפילו
 2וכן פסק הש"ך )חו"מ מו:ע( דאע"פ דיחיד מומחה שיכול לדון מעצמו אינו יכול לקבל עדות
בעצמו .אבל הנתיבות )חו"מ ג:ג( חולק עליו ומסיק להלכה שיחיד מומחה יכול לדון ולקבל
עדות לפניו.
 3ועיין ספר חקרי הלכה מאת ר' שמואל מוהליבר )בהל' חו"מ סימן ה'( שמוסיף ג' הערות
חשובות על הסמ"ע .ראשון ,דלפי הש"ך )בסי' כב( דבעינן דווקא קבלה בפני ב"ד כשר מה
מהני מה שבאים לפניהם בלילה? ומתרץ דמכיון שגמר דין כשר בלילה ומאחר שאין בקבלה
לעדות עצמה טענות או משא ומתן הויא כמו גמר דין דכשר בלילה .שני ,דאפילו הסמ"ע יודה
דצריכים לעשות ההזמנה לדין ביום ורק דלמעשה באים מעצמם בלילה ,אבל "אם התרוהו
בלילה לד"ת ודנו ע"פ אותו התראה בלילה לדעת הרמב"ם והטור אפילו בדיעבד אינו דין".
השלישי הוא שמביא מחלוקת בשאלה אם אפשר לקבל קרוב או פסול לדון בלילה או דהוי
תרתי לריעותא ופסולה ועיי"ש.
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במקום שבעלי הדין אינם יודעים שיש פסול לדון בלילה עדיין הוי כמו קבלו
עליהם בפירוש ומהני.
ועיין במנ"ח )רלד:ג( שמסתפק כאשר מקבלין עליהם פסולים בנאמן
עלי אבא אם עדיין צריכים דיינים בישיבה ועדים בעמידה .ונראה שעיקר ספיקו
הוא אם מקרים של קבלו עלייהו נחשבים כדיני תורה רק שנעשים בפסולים או
דלא הוי דיני תורה בכלל אלא דבר שונה לגמרי "דאין זה בגדר דין תורה כלל".
ונראה לומר אותם דברים לגבי קבלו עלייהו לדון בלילה ,וכמו שחידש המשנת
יעב"ץ .ובשער משפט )חו"מ ס' ה( חוקר דאולי יש לחלק בין מקרים של נאמן
עלי אבא ובין קבלה לדון בלילה מכיון דבקבלת פסולים עדיין יש להם
האפשרות לחזור לפני גמר דין אבל בקבלו בלילה באותו זמן שמקבלים עליהם
הפסול הוי כמו "יום" לגבי הדין ועכשיו א"א לחזור מדבריהם אא"כ אומרים
שיכולים לחזור על טענותיהם וממילא הכל נחשב כתחילת דין ויכולים לחזור.
ועיין בסמ"ע )ה:ב( שסובר דאפילו אם רוצים לקבל עליהם לדון בערב
שבת אי אפשר לדון מכיון שזה נגד "הוי מתונים בדין" .וקשה ,דלמה אפשר
לקבל פסולים ולא לדון בע"ש? וצ"ל דאפשר לבעלי הדין לוותר על חסרון בדיין
עצמו אבל לא על חסרון במחשבת הדיין על הדין .וא"כ קצת צ"ע על הר' יונה
שהבאנו למעלה שמסביר למה צריכים לדון ביום מפני שיש יותר בהירות
מבלילה .אלא שיש לחלק ,דאף שנותן הר' יונה טעמא דקרא ,מ"מ דנו בלילה
הוא פסול ,ולכן יכולים בע"ד לקבלו ככל הפסולים ,משא"כ "הוו מתונים בדין"
היא הלכה שאין הדיינים יכולים לוותר עליו ובכל אופן צריכים לדון במתינות,
ואם אי אפשר להם מאיזה טעם אינם יכולים לדון.

 
הסמ"ע מביא עוד קולא לדון בלילה והוא דאם יש נרות דולקות בב"ד
נחשב כיום כמו שמצינו במסכת יומא )עד (:לגבי מי שאוכל בחשך "מאן דאית
ליה סעודתא לא ליכלה אלא ביממא" אבל כבר אמרו דבמקום שיש נרות אין לו
על מה לדאוג .ולכן מתיר אפילו לכתחילה לדון בלילה ולהזמין בעלי דינים
לבוא בלילה במקום שיש נרות דולקות .וז"ל "דכשמדליק נרות בלילה ויכול
לראות ולהכיר בני אדם מותר לדון בלילה אפילו בתחילת דין ודומה לזה מצאתי
בקובץ ישן נושן דאין קונין בקנין סודר בלילה אלא לאור הנר ...נראה לי הלכה
ולא למעשה לכפותו לדון בלילה אף שהנרות דולקות".
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הש"ך )ס"ק ה'( חולק על הסמ"ע וראיותיו וגם הפ"ת )ס"ק ו'( מביא
כמה אחרונים דבעינן דווקא יום לתחילת דין ,וביניהם השו"ת פנים מאירות,
שו"ת שבות יעקב ועוד.
וברור שדברים שצריכים יום )כמו כל הדינים שהובאו במשנה במגילה
כ (:א"א לקיימם בלילה ע"י נרות דולקות .אבל יש לברר בדינים אחרים אם
מועילים בהם נרות.
הבית יוסף )או"ח ס' קעג( מביא את שיטת ר' ירוחם לגבי בדיקת ידים
בין אכילת חלב לאכילת בשר ומקיל בלילה לבדוק לאור הנר שא"צ לרחצן אם
נראות נקיים כמו שעושים ביום .וכן מרחיב השערים מצוינים בהלכה )א:סח:ד(
על דרך הסמ"ע את הדין ליכנס לעיר ב"כי טוב" ,דהיינו לפני שקיעת החמה,
שבזמן הזה שיש לנו אור בלילה כביום על הדרכים אין סכנה כמו שהיתה בימי
התלמוד.
וכמובן יש לחלק בין הלכות שתלויות בזמן ובין דינים אלו שצריכים
רק ראייה או הכרה שאפשר לראות הדברים על פי השמש ביום או הנר בלילה.
ולכן יש לעיין בתחומים שהזמן קובעתם כמו בעניני גיטין ,קידושין,
גירות ,יבום ,ופדה"ב לראות אם אפשר לעשותן בלילה אע"פ שיש להם צד של
בית דין.

הרמ"א )אה"ע קכג:ה( פוסק כשיטת האו"ז שמשווה נתינת הגט לדין
מפני גביית הכתובה ולכן לכתחילה פוסל אם נותן גט בלילה .וכן איתא
ברמ"א )אה"ע קמב:ה( ש"לכתחילה יתנו לה ביום ולא בלילה" .ואע"פ שהב"י
)אה"ע סי' קלו( חולק על האו"ז וסובר שאין אנו צריכים ב"ד לתת גט לאשה,
הנוב"י )תנינא אה"ע ס' קיד( מסכים עם שיטת הרמ"א ומצריך ראיית ב"ד לכל
נתינת גט .החת"ס )אה"ע ב:סה( מתנגד לרעיון זה וממעט תפקידו של ב"ד
למקרים של גט מעושה או מיאון אבל בזמן שנתינתו היא ברצונה וברצונו,
כמו שמצריכים בכל גט בזמן הזה ,אין מקום לב"ד .וא"כ אפשר לומר שמותר
לתת גט בלילה דאין כאן ענין של ב"ד בנתינה זו .ויותר מזה ,השדי חמד
)מערכת הגט א:כה( מביא סברא שבזה"ז שעורכי הגט אומרים לאשה שתהא
מוחלת את כתובתה לפני נתינת הגט ,אפילו האו"ז יודה שאין צריך ב"ד כי אין
כאן גביית הכתובה ולכך יהיה מותר לערכו גם בלילה .למעשה ,עיין בסדר
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הגט אה"ע קנד:פט )סוף הל' גיטין(" ,וכן אם התפללו הקהל ערבית אע"פ
שהיא עדיין יום אין ליתן גט אז מפני שכבר חשוב לילה אם לא בשעת הדחק
שאז אפילו בלילה ממש יכתוב וינתן" .ובפ"ת )ס"ק מ'( מביא מה שמקילין
בשכיב מרע ובשעת ספק עיגון ליתן גט בלילה .וגם מביא שם חידושו של
הסמ"ע דבנרות דולקין חשיב יום במקרה של בין השמשות" ,אף שאין לסמוך
על זה ,מ"מ במקום עיגון גדול והוא ספק לילה שפיר יש לסמוך בזה".
ובערוה"ש )אה"ע קכג:יח( מקיל בשעת הדחק בלילה ממש ,וכן נוהגים.
 
כולנו מוזמנים והולכים לחופות וסידורי קידושין שקיימים בלילה
אחרי צה"כ ,והשאלה היא אם מקישים הוויות ליציאות ואסור לתת גט בלילה,4
למה זה כל כך פשוט שמותר לסדר קידושין בלילה .וע' בשד"ח )שם( שהרא"ם
כותב שאשה שנתקדשה בלילה יש ספק אם חל הקידושין ,וגם הגר"א מביא
)אה"ע נה:יא( שמנהגינו לעשות חופה רק ביום .ובספר ישראל והזמנים
)הארפענעס( ח"ב עמ' שנ ,מביא כמה שיטות שמקילות וביניהם השו"ת בית
ישראל )עדעלין א:קנו( שנותן טעם למה הרבה משפחות נוהגים להרבות בנירות
במקום החופה הוא ע"פ הסמ"ע דאם מדליקין נרות מותר לדון בלילה והרי
המנהג להדליק נרות לחופה ,ונתן עוד טעם דנתרצו שני הצדדים והוי כקבלו
עליהם לדון בלילה.5
 
הרמב"ם )אסו"ב יג:ו( פוסק שטבילת גירות הנעשית בלילה כשרה
בדיעבד .וכן נפסק להלכה בשו"ע )יו"ד רסח:ג-ד( במילה וטבילה אבל קבלת
המצוות צריכה יום אפי' בדיעבד .הש"ך שם )ס"ק ט'( מקשה למה בדיעבד אם
עשה קבלת המצות בלילה אינה כשרה משום דהויא כתחילת דין והא הרמ"א
פסק בהל' דיינים דאם עברו ודנו בלילה כשר בדיעבד אפילו בתחילת דין?
ומתרץ כמו הב"ח דדווקא בדיני ממונות כשר בדיעבד משום הפקר ב"ד הפקר
ולפיכך אינו דומה לתחילת דין של קבלת המצות .ועי' שם בדגול מרבבה שכשר
 4וכן הובא בסדר הגט של מהר"י מינ"ץ ס' נז
 5ועיין בספר הנישואין כהלכתם )ה:סג( ,שמנהג ירושלים עיה"ק מלפנים היתה שלא לקדש
בלילה.
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בדיעבד בלילה דווקא בגדול שבא לגייר אבל בקטן בעינן דעת ב"ד ופסול
בדיעבד בלילה .בשו"ת טוב טעם ודעת )מהדורא תליתאי חלק ב' סימן קיא(
הרב שלמה קלוגר מחדש דאם עשו המילה ביום והטבילה וקבלת המצות בלילה
מהניא דהפסול הוא משום דהויא כמו דין והנה גמר הדין היה בלילה .ומוסיף על
זה דלפי הסמ"ע דמהני דין בלילה כשיש נרות ה"ה דמודה לגבי גירות שנעשה
בלילה לאור הנר דכשרה.

נפסק בש"ך )יו"ד שה:יב( שפודין גם בלילה מהסוגיא בקידושין )כט(.
אבל "נוהגין לפדות ביום" .ועיין בשו"ת יבי"א )יו"ד ה:כה( שמציין דברי הגאון
ר"ח פלאג'י שמסביר המנהג לפדות ביום מכיון שיציאת מצרים היתה מעין
פדה"ב כמ"ש בני בכורי ישראל ,ומכיון שהיציאה היתה ביום לפיכך הפדיון צ"ל
ביום דווקא .ויותר לענינינו ,יש להעיר מה שהובא בשם השדי חמד )מע' פ כלל
לט( שבלילה "כיון שמדליקים נירות ובעלי השיר יוצאים השיר ובקול רנה
ותודה המון חוגג אוושא מילתא טובא והוי פרסומי ניסא טפי" ,ולכן וודאי יותר
טוב לפדות בלילה.

יש לדון לגבי שאלות הנוגעות לעגונות ,אם הן נחשבות כדיני ממונות
ומותר לגמרן בלילה אם התחילו ביום או האם הן יותר קרובות לדיני נפשות.
ובמושכל ראשון ודאי הן יותר קרובות לד"מ .אבל שמעתי כשדנו כמה שאילות
חמורות בעניני עיגון אחרי האסון מגדלי התאומים ,שהגרצ"ש שליט"א פקפק
על זה ע"פ מש"כ הבן יהוידע ביבמות )קכא (.וז"ל "ובספר ויען אברהם דף ס"ב
כתב ששמע בענין אחד של עיגונא דאתתא שהיו חולקים בו מרן ז"ל ומור"ם
ז"ל ,ומר"ן אסר ומור"ם התיר שהביא ראיות להתיר ופלפל בחכמה וכתב מור"ם
ז"ל רשות שתנשא .וגילה המגיד למר"ן ז"ל דבו ביום שכתב מור"ם הרשות
שתנשא מת הבעל במקום אחד שהיה חי ,ומרן שאסר כיוון אל האמת לאוסרה
אך הקב"ה לא הביא תקלה על ידי מור"ם שמת הבעל ביום שכתב מעשה ב"ד
של רשות שתנשא ע"ש" .וחזינן מזה שלפעמים הדברים מגיעים לידי "דיני
נפשות" ,אולם אין זה אלא לחידודא בעלמא ,ולא נמנע מלעסוק בענינים אלו גם
בלילה.
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הלכה למעשה לגבי השאלה אם מותר לדון לכתחילה בלילה שמעתי
שלגבי גיטין וגירות עושים כל מה שאפשר לעשותם ביום מתחילה ועד סוף
ובמקום בדיעבד כמו בשעת הדחק שאחד מהצדדים ילך לדרכו בלי נתינת הגט
יש להתירם גם בלילה .ולגבי דיני ממונות רגילים אפילו לכתחילה לעשותם
בלילה מפני כמה דברים .הראשון הוא שבדרך כלל אנו עושים פשרה ולא דין
)ע' שו"ע חו"מ יב:כ( .שני ,ישנה קבלה מבעלי הדין שרוצים שידונו בלילה
שיותר נוח להם לבוא בלילה מביום .והאחרון הוא שיש לנו לסמוך על הסמ"ע
שבמקום שדנים יש נרות דולקות ומותר.

 
חבר כולל להוראה

 
איתא בשו"ע )חו"מ כו:א( ד"אסור לדון בפני דייני עכו"ם ובערכאות
שלהם" .וזה נלמד מגיטין )פח (:שדרש "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם,
לפניהם ולא לפני עכו"ם" .ועיין בתשב"ץ )ב:ר"צ( דאיסור זה מה"ת .ואעפ"כ
מובא בשו"ע )שם סעיף ב'(" ,היתה יד עכו"ם תקיפה ובעל דינו אלם ואינו יכול
להציל ממונו בדייני ישראל יתבענו לדייני ישראל תחילה .אם לא רצה לבא נוטל
רשות מב"ד ומציל בדיני עכו"ם מיד בעל דינו".
והקשה הכלי חמדה )ריש פ' משפטים( איך מותר לעבור על איסור
תורה של הליכה לערכאות כדי להציל ממונו .ולתרץ את קושייתו צריכים להבין
גדר ההיתר ותפקיד של רשות ב"ד .ויתכן דיש בזה נפקא מינות הלכה למעשה.
עיין בשו"ת חת"ס )חו"מ ג'( ,שכתב בטעם צורך נטילת רשות מב"ד,
"דאז לא מקרי הפלילים על שמם אלא על שם ב"ד שנתנו לו רשות" .ונראה
דסבר החת"ס דאין להקשות איך הותר לדון בערכאות ולעבור על איסור תורה,
דע"י רשות ב"ד הערכאות של גויים נהפכים ל"יד" של ב"ד ,וכאילו נידונים
בב"ד .וכיון דיש כאן מעין שליחות ,אע"פ דדנים בערכאות הדין נקרא על שם
ב"ד ,וא"כ אין בזה איסור כלל ,דבאמת לא יצאו מרשות ב"ד.
ונראה דכך הויא דעת הגר"א ,דעיין בביאור הגר"א )כו:ה( ,שציין
כמקור לדין של היתר ערכאות את הגמ' גיטין )פח ,(:שעובדי כוכבים חובטין
אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומרים לך .ופירש הבאר אליהו שם שסבר
הגר"א כתוס' שם ,דהגט כשר אפילו ע"י נכרים "דאין זה לפני עכו"ם כיון דדייני
ישראל מצוים לחובטו" .1וכתב דה"ה באיסור ערכאות ,דכיון דיש רשות מב"ד,
כפיית הערכאות מקרי לפניהם .והסביר דאע"פ דערכאות עושים על דעת עצמן,
כיון דקבל רשות ,הוי כאילו אמר להם ב"ד שיכופו אותו.
 1ע"ע בשו"ת אגרות משה )חו"מ ב:טו ד"ה ועיין( שכך הבין דעת הגר"א.
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ונראה דכך הויא גם דעת בעל התרומות ,המובא בב"י )כו:ב( ,שג"כ
כתב דין נטילת רשות מב"ד ומקורו מהגמ' בגיטין הנ"ל.
ומהלך זה מובן היטב לדעת הנתיבות )ביאורים כו:ג( ,דב"ד נותן רשות
רק במקום שידוע החוב לדייני ישראל ,דבלא"ה א"א לתת רשות שמא יחייבוהו
בערכאות שלא כדין .וכיון דמחייבים אותו בערכאות כדין ,שפיר יש לראות את
דינם כשליחות .אולם ,כבר הקשה בכלי חמדה דכיון דאין מנהג העולם כדעת
הנתיבות ,ונותנים רשות גם במקום דלא ידוע החוב ,קשה לראות את הערכאות
2
כשליח ב"ד.
ואם א"א לראות ערכאות כשליח ב"ד הדרא קושיא לדוכתא ,איך
אפשר לעבור על איסור תורה להציל ממונו.
ועיין ברא"ש ב"ק )ח:יז( שצטט את ר' פלטאי ז"ל ,שפסק דמותר ללכת
לערכאות להוציא ממונו במקום דהנתבע מסרב לבוא לב"ד .וכתב הרא"ש דמקורו
מגמ' ב"ק )צב (:ד"אמר ליה רבא לרבה בר מרי ,מנא הא מילתא דאמרי אינשי
קרית חברך ולא ענך ,רמי גודא רבה שדי ביה א"ל 'יען טהרתיך ולא טהרת
מטומאתך לא תטהרי עוד' "...ומשמע דהליכה לערכאות היא עונש למסרב .אבל
עדיין צ"ע איך מותר לעבור על איסור תורה דערכאות להעניש חבירו.
ועיין בכלי חמדה ,שהציע דכיון דאסור משום דכתיב "לפניהם" ,אין
איסור אא"כ דן לפני ערכאות  דייני ישראל ,ולפיכך במקום דא"א לדון
"לפניהם" כגון כשהנתבע מסרב לדון בב"ד ,ליכא איסור תורה דלפניהם ולא לפני
עכו"ם .ויותר מובן ע"פ סברת הרמב"ם )סנהדרין כו:ז( בטעם האיסור דכאשר
הולך לערכאות הוא "מרים יד בתורת משה רבנו" .ולכאורה זה שייך רק כאשר
מראה עדיפות לערכאות מעל דין תורה .אבל במקום דלית ברירה ,דמסרב הנתבע,
3
מובן דאין התובע רוצה בכך ואין הליכתו לערכאות נראה כהרמת יד בתורת משה.
 2ועיין סברא חדשה בשו"ת תשובות והנהגות )ג:תמא( ,דההיתר ערכאות הוא קנס על המסרב,
דקונסים אותו מה שמחייבים ערכאות ,אולם אין זה מכח הערכאות אלא מכח ב"ד .ולפ"ז דל
מהכא קושיית הכלי חמדה ,דכיון דהוי קנס על המסרב לא איכפת לן אם מחייבים אותו שלא כדיני
ישראל .ועיין מש"כ הרב מרדכי וויליג שליט"א בבית יצחק ל"ו )עמ' כו( בענין קבלת סכום כסף
כדין ערכאות ולא כדין תורה במקום שיש היתר ערכאות.
 3כ"כ הרב יהודה דוד בלייך שליט"א Contemporary Halakhic Problems ,ד' )עמ' כז( .וכ"כ הרב
חיים כהן שליט"א ,דברי משפט )ג:קצג(.
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ולפי המהלך הנ"ל צריך ביאור בצורך נטילת רשות .דלפי הסוברים
דמותר לילך לערכאות מטעם שליחות מובן היטב דנתינת רשות היא מעין מנוי
שליחות .אבל לפי הנ"ל ,כיון דאין איסור כאשר מוכרח מכח הנתבע ,מה הצורך
לנטילת רשות .ויש בזה כמה אפשרויות.
עיין בים של שלמה ב"ק )ח:סה( דמעיקר הדין מה"ת אין צורך לנטילת
4
רשות ,אלא הוי רק תקנה מדרבנן.
אולם ,מהכסף הקדשים )כו:ב( נראה דיש טעם אחר ,דכתב דבמקום
דיש אומדנא דהנתבע לא ציית דינא אפשר בלי רשות ,מעין מה שאמרו חז"ל
ד"חבר אין צריך התראה" .ומשמע דטעם של נטילת הרשות הוא כדי להבחין
דבאמת הנתבע מסרב ,ורק אז אפשר לומר דאין איסור כיון דמוכרח מכח
הנתבע .אבל במקום דיש אומדנא שהוא מסרב אין צורך לנטילת רשות.
אבל נראה דיש עוד טעם לנטילת רשות ,דאפשר לומר דאינו מרים יד
בתורת משה רק אם מגלה עדיפותו בבית דין ע"י הזמנתו את בעל דינו לב"ד וגם
נטילת רשות מב"ד לילך לערכאות ,דבלי זה עדיין אפשר לומר שהולך לערכאות
5
משום דמעדיף לדון שם.
ולכאורה נפקא מינה למעשה בין הטעמים להיתר ערכאות בכמה
מקומות .כבר הבאנו את דברי הכסף הקדשים ,דמועלת אומדנא לברר שאדם
מסרב וא"צ רשות ב"ד .ונראה דאם טעם ההיתר הוא משום שליחות ,קשה לומר
דמותר לילך לערכאות בלי רשות ,ורק מטעם אומדנא .אבל אם אין איסור
6
ערכאות במקום דא"א לפניהם יותר מובן דאפשר לסמוך על אומדנא.
 4עיין שם ,שכתב בדעת הרא"ש המובא בטור )כו:ג( דכאשר כותבים בשטר תנאי שידונו בדיני
עכו"ם כוונתם שאם אחד הוי אלם ולא ציית דינא יוכל להביאו לערכאות .והסביר הים של שלמה
דמועיל התנאי שאינו צריך לבקש רשות דבזה "עוקר קצת התקנה שנהגו בבתי דינים שבישראל".
וקצת צ"ע איך מועיל התנאי לוותר על מה שתקנו .ועוד צ"ע בטעם התקנה .ואולי מובן ע"פ
מש"כ בכנסת הגדולה )יד:ב"י כח( דזה שמא יבוא הדבר לידי תקלה בערכאות .ע"ע באורחות
המשפטים )דיני מסרב כלל מו:ב( ,דע"י נטילת רשות מותר לגבות בב"ד ההוצאות שמוציא
בערכאות מהנתבע.
 5סברות אלו מובאות ע"י הרב בלייך שם ,וכן הרב חיים כהן שם .וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות
)ג:תמא( וביתר ביאור )בג:תמה( ,דע"י נטילת רשות מראה כבוד לב"ד ,ו"מראה שמעדיף את דיני
ישראל ואז יוכל ללכת לערכאות".
 6לדעת הכסף הקדשים דע"י נטילת רשות מבררים שהנתבע אלם א"צ רשות במקום אומדנא .וגם
אם צריכים לגלות שאינו מרים יד בתורת משה ,יתכן דבמקום אומדנא הדבר מובן מאליו.
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ועוד יש לעיין במקום דאין ב"ד .אם טעם היתר ערכאות הוא משום
שליחות ,אין מקום להיתר מכיון דכל טעם ההיתר הוא משום דהוי כאילו דנים
בב"ד וע"י ב"ד ,וכאן אין ב"ד .אבל אם טעם ההיתר הוא דאין איסור כאשר אינו
מראה עדיפותו בערכאות ,כאן מובן מאליו דאינו מעדיף ערכאות ,רק דא"א לו
ללכת לב"ד.
ועיין בשו"ת הרשב"א )ב:רצ( ,שהובא להלכה ברמ"א )ח:א( ,שדן
בענין עיירות שאין שם "מי שיודע אפילו אות אחת ואנו צריכין להעמידן לדון
ולפשר על כרחן של בעל דבר ואם לא נעמיד נמצאו הולכין לערכאות של נכרים
ורבו האנסין" .ע"ש ,שהתיר להעמיד בתי דין של דיינים כאלו ע"י קבלת אנשי
העיר .וצ"ע ,דלכאורה במקום דאין דיינים היודעים לדון אין בהליכה לערכאות
הרמת יד בתורת משה ,ולמה העדיף הרשב"א לדון בפני דייני עמי הארץ .וצ"ל
דלדעת הרשב"א היתר ערכאות הוא רק ברשות ב"ד ומטעם שליחות ,אבל בלאו
7
הכי אסור גם בדלית ברירה.
ועיין בשו"ת ריב"ש )סי' רט"ז( ,בענין תובע א'" ,שהיה לו לתבוע
זכותו ...לפני דייני ישראל כיון  ולא ללכת לפני עכו"ם אף
 והיה צריך לדון בערכאות של עכו"ם לא היה לו למסור
חברו ביד עכו"ם אלם "...ומשמע דבמקום שאין העכו"ם אלם ואין דיינים בארץ
מותר לדון בערכאות .ולכאורה הטעם הוא דאינו מראה עדיפותו לערכאות ואינו
מרים יד בתורת משה .ונמצא דנחלקו הרשב"א והריב"ש בנידון דידן.
עוד עיין בחוקות החיים )סי' ו'( ,שהביא כמה פוסקים שסברו כדעת
הריב"ש .אולם ,הביא את דעת הרב מנחת יהודה )בספר דעת זקנים ריש פרשת
משפטים( ,שהקשה למה צריכים קרא למעט לפניהם ולא לפני גויים דהרי גרים
פסולים וכ"ש גויים .ותירץ דגרים פסולים רק כאשר יש דיינים אחרים ,אבל
בלא"ה כשרים .ומשמע דבא הפסוק למעט גויים אפילו במקום דאין דיינים
8
אחרים.
 7אבל צ"ע ,דכתב "נמצאו הולכין בערכאות של נכרים  ." ולא ברור מהי כונתו
במש"כ "רבו האנסין" .אולי הקפדת הרשב"א בהליכה לערכאות במקרה כזה אינה משום איסור
ערכאות אלא מפחד שיהיו הרבה אנסין – או שא' מבעלי הדין יעבור על איסור גזל ,או שהגויים
יאנסו את בעלי הדין שם .וצ"ע.
 8ע"ש בחוקות החיים ,שסיים שלדעתו עדיף ללכת לפשרה ע"י ישראל מללכת לדין ע"י גויים.
עיין שם עוד ,שדן במקום דיש דיינים בעיר ולא רוצים לדון אדם א' .והביא את דעת מהריק"ש
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ויתכן דגם במקום דיש ב"ד ,אולם אין כח לב"ד ליתן תוקף לדינו ,נ"מ
מן השיטות .דאם צריכים שליחות הרי אפשר לקבל רשות מב"ד .אבל עיין
במהרש"ם )א:פט( ,שהביא את דעת אבד"ק ביטשאטש דבמקום שהנתבע מודה
שחייב מדינא א"צ רשות "כי כעת אין כח ב"ד יפה ורק מדת חסידות להודיע
לב"ד" .משמע דכיון דאין לב"ד כח אין איסור כיון דכאן אין הליכתו לערכאות
מראה עדיפות בערכאות .ומעיקר הדין אין צריך רשות והויא רק מדת חסידות.
ועוד נפקא מינה לגבי ממי צריך לקבל רשות אחר שהנתבע מסרב לילך
לב"ד .דאם ההיתר ערכאות הוא משום שליחות פשוט שצריכים לקבל היתר
מב"ד .אבל אם ההיתר הוא מכיון דאין איסור במקום דלית ברירה ,וצריך ליטול
רשות רק כדי לגלות עדיפותו לב"ד ,יתכן דיכול לעשות כן ע"י בקשת רשות
מרב יחיד .מכיון שכבר הזמין הנתבע לב"ד כבר הראה שרוצה לילך לב"ד.
עיין באורח משפט )כו:ב( ,דלתת רשות בעינן ב"ד של ג' אנשים.
ובמהרש"ם )ד:קה( התיר גם ע"י יחיד שקבלוהו לדון .עיין בשו"ת בצל החכמה
)ד:לז( ,שדן בדבריהם .עכ"פ נמצא דלשניהם בעינן ב"ד ,דגם המהרש"ם התיר
יחיד רק מטעם שהוא נחשב כב"ד .אבל המהרי"ל דיסקין התיר לקבל רשות
מב"ד אחר שאין מחוייב לדון בפניו" ,דאין זה דיני ממונות כי אם אסור
9
והיתר".
וכנראה סבר דאין זה דין בשליחות ,דאם כן לכאורה צריך רשות מב"ד
שהיה מחוייב לדון בפניו ,וא"כ נחשב כאילו דן שם .אלא סבר המהרי"ל דיסקין
דבמקום דלית ברירה מותר לדון בערכאות ,וא"כ הויא ככל שאלת איסור והיתר,
ואפשר לקבל רשות ממקום אחר 10.ועיין בתחומין )ג:רמ"ד( ,שהסתפק הרב
מרדכי אליהו זצ"ל ,דאולי יכול לקבל רשות מרב יחיד ככל שאלת איסור והיתר.
דמותר לילך לערכאות בלי רשות במקום דאין דיינים .אבל השיג עליו החוקות חיים דעכ"פ צריך
להודיעם שילך לערכאות אם אין דנים אותם .עוד עיין בכתבי הגרי"א הענקין )חלק ב :תשובות
איברא סימן צ"ו( שכתב "וצ"ע אם לפי המצב דכאן שאין לנו דייני ישראל...אם אפשר לומר
בכה"ג יש דין בישראל ,ואם מותר להעניש בערכאות כשלא מצא דיינים בלי שכר נפרז "...וסיים
"ומה שנסתפקתי הוא אם יפנה אצל הרבה רבנים ובע"ב ולא ימצא ,אז אפשר לצדד בזכותו שלא
להענישו"...
 9כך מובא בקונטרס רשימות קצרות מספקות ופסקים שנמצאו בכתב יד ,אות יג ,המובא בסוף
תשובותיו.
 10קצת צ"ע אמאי לפ"ז א"א גם מרב יחיד.
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גם יש לדון מה הדין במקום דהתובע קיבל היתר ערכאות ובאמצע
הדין הנתבע רוצה לחזור לב"ד ,אם התובע צריך לחזור .אם טעם ההיתר
ערכאות הוא משום שליחות ,כבר קבל התובע רשות לדון בערכאות וגם עכשיו
דן שם בהיתר .אבל אם טעם ההיתר הוא דאין איסור כאשר אינו מראה עדיפות
לערכאות ,כאן כאשר מחליט להשאר בערכאות ולא לחזור לב"ד מראה עדיפותו
11
לערכאות והוי כמרים יד בתורת משה.
עוד יש לדון במקום דהתובע קיבל רשות מב"ד בטעות או שלא כדין.
עיין בשו"ת הרמב"ם )סי' תח( ,שכתב" ,ואם טעה וצוה בזה מבלי היות לו
סבה ...הוא חוטא חטא גדול וכל מה שנעשה בדיני גויים בזה הענין אינו
מועיל ".ואם טעם ההיתר ערכאות הוא משום שליחות מובנים דברי הרמב"ם,
דכיון דהשליחות היתה בטעות כל השליחות בטילה .אבל אם טעם ההיתר הוא
דאינו מראה עדיפות לערכאות ,גם כאן גילה שרוצה ב"ד ואינו מרים יד בתורת
משה ,וא"כ מה לו דטעה ב"ד אם כבר עשה מה שצריך.
ראינו כמה דרכים להבין איסור ערכאות והיתר ערכאות ,ויתכן דיש
כמה השלכות הלכה למעשה .יה"ר שתתקיים תפלתנו של "השיבה שופטנו
כבראשונה ויועצנו כבתחלה" ,וכל הסוגיא הנ"ל לא תהיה הלכה למעשה.

 11אבל יתכן דגם בזה אפשר לטעון שאינו מעדיף ערכאות ,אבל כיון דכבר נמצא שם מחמת
רשעות הנתבע למה לו להטריח לחזור לב"ד .ועוד יש להעיר דנ"מ זו שייך רק אם סוברים דהדין
דאין נזקקין למי שהלך לערכאות הוי רק אם כבר נגמר הדין בערכאות ,אבל קודם גמר דין נזקקין.
עיין תחומין )כה:רנב( ,שכתב שהגרז"ן גודלברג שליט"א פסק להקל ,דמותר לתובע להמשיך
לדון בערכאות בנדון כזה.

 
ראש ישיבה
ראש הכולל להוראה

 
 
ידוע לכל שאפילו כשהשנים כתיקונם לפעמים השער של מין אחד
מצרכי החיים ,כגון חטים וכדומה ,מתיקר וסיבת הדבר היא או משום העדר
המין מהשוק מחמת חסרון בירידת גשמים וכדומה או משום שקופצים עליו
הרבה יותר קונים ממה שהיה מקדמת דנא ,אבל כל זה כשהשינוי בהשער הוא
רק במין מסוים או באיזו מינים מסוימים ,אבל לפעמים שונה הדבר לגמרי והיינו
שהמחיר של כל מה שנמכר בשוק מתיקר ,ז"א יוקר החיים עולה ומתגבר,
ומאחר ששויותו של כל דבר נערכת נגד שויות המטבע ומאחר שהשינוי הוא לא
במין פלוני או אלמוני אלא בכל דבר המשתווקר כל כה"ג יש לעמוד על הדבר
האם סיבת הדבר היא משום יקרות הפירי או אדרבה השינוי במחיר בא מחמת
זיילא של המטבע ,ולאמיתו של דבר במצב כזה לא חל שום שינוי בהתייחסות
הציבור להדברים המשתווקים אלא המצב נולד ממה שנפחת ערך המטבע בעיני
בני אדם מחמת חסרון אימון במטבע או משום ריבוי המטבעות.

 
אבל ממבט ההלכה שונה הדבר לגמרי .לפי מבט ההלכה יש טבעא ויש
פירי ,ולא הרי זה כהרי זה ,והעיקר הוא שלענין קנינים משיכת המטלטלין הוי
קנין לקבוע המקח ששוב אין בידו של אחד מהצדדים לחזור בו וגם להתחייב
הקונה בתשלומי המחיר .וכן שנינו במשנה ריש פרק הזהב מטלטלין קונין את
המטבע ,מטבע אינו קונה את המטלטלין ,ז"א המקח נגמר והלוקח מתחייב
בדמים ע"י משיכת המטלטלין ,אבל להיפך אין המקח נגמר ואין הלוקח מתחייב
ע"י משיכת המטבע .וכל זה לגבי מטבע ומטלטלין ,אבל כשהקנין הוא במטבע
ממין אחד להתחייב בתמורתו מטבעות ממין אחר ,תנן הנחושת קונה את הכסף
והכסף אינו קונה את הנחושת ,והטעם הוא שהכסף יותר חשוב הוא מנחושת,
ז"א הכסף יוצא בהוצאה ועובר לסוחר טפי מהנחושת ,ולכן לעולם חשוב
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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הנחושת כמטלטלין לעומת הכסף .אלא שעדיין יש לעמוד על קביעת ההלכה
בנידון של חילוף כסף בזהב או להיפך ,והיינו משום שהזהב יותר חשוב הוא
מהכסף אבל כנגד זה הכסף הוא יותר חריף מהזהב ,ובנידון זה איתא שם )בבא
מציעא מד (.שרבי בילדותיה שנה שהכסף קונה את הזהב ,ז"א שהכסף נחשב
כמטלטלין נגד הזהב מחמת זה שהזהב יותר חשוב הוא מהכסף ולכן הקנין נגמר
ע"י משיכת הכסף משום שסבר שזהבא דחשיב הוי טבעא וכספא דלא חשיב הוי
פירא וקני ליה פירא לטבעא ,אבל בזקנותיה הדר ביה וסבר דכספא דחריף הוי
טבעא ,ודהבא ,אף שהוא יותר חשוב מכסף ,מ"מ מאחר שאינו חריף כמו כסף
הוי פירא וקני ליה פירא לטבעא ,הרי למסקנת הסוגיא נמצא שכסף לעולם הוי
טבעא והכל נחשב מטלטלין נגד כסף.
וזה שכסף נחשב טבעא יש לו תהליכים בהלכות רבית ,היינו שאסרו
חז"ל להלות סאה חטים על מנת לקבל סאה חטים בחזרה שעלול הדבר ששער
החטים יתיקר ,ז"א שהמחיר של סאה חטים יעלה בין שעת הלואה לשעת פרעון
ונמצא שאף שהמלוה מקבל בחזרה מהלוה רק אותה כמות חטים שהלוה לו
אבל מאחר ששויות החטים בשעת פרעון היא יותר משויותה בשעת הלואה
נחשב כרבית עכ"פ מדרבנן ,אבל לעומת זה מי שהלוה סכום מסוים של כסף
מותר לו לקבל בחזרה אותו הסכום של כסף אף אם המחיר של כל מין ממינים
המשתווקים ירד פלאים ובכחו של חמלוה לקנות הרבה יותר מהמטלטלין ע"י
סכום כסף זה בעת חזרתו ממה שהיה יכול לקנות בעת ההלואה ,וכן להיפך אם
עלה מהמחיר של כל מין ממיני המטלטלין עד שבשעת החזרת הכסף להמלוה
הכסף קונה הרבה פחות בכמות מהמינים המשתווקים ממה שהיה יכול לקנות
מהם בשעת ההלואה אין לו שום תביעה על הלוה שיוסיף על כמות הכסף שיהא
שוה במחיר מטלטלין כמו שהיה שוה הכסף בשעת הלואה ,וכל זה משום
שממבט ההלכה שויות המטלטלין עולה ויורדת כנגד כסף שהוא טבעא ואילו
שויות הכסף לעולם במקומה עומדת למרות זה שלא חל שום שינוי בכמות
המטלטלין הנמצאים בשוק או בדרישת המטלטלין ע"י קונים וכל השינוי הוא
רק בריבוי כמות הכסף ,שלכן לפי השכל הפשוט היינו מחליטין לא ששויות
המטלטלין נתיקרה אלא ששויות הכסף ירדה ,והתוצאה מזה היא שאם המלוה
כסף מתנה שהלוה ישלם לו כסף כפי ערך הכסף במטלטלין ,ז"א שיחזיר לו
סכום כסף הדרוש לקנות אותה כמות מטלטלין שהיה בידו לקנות בשעת הלואה
ע"י הכסף שהלוה ,ואם אח"כ נתיקרו המטלטלין באופן שבשעת פרעון דרוש
כמות כסף במשקל יותר גדול מאותה כמות הכסף שהלוה הוי רבית ,והלואה
בתנאי זה היא מה שבזמנינו נקרא הלואה צמודה ליוקר החיים.

הלואה צמודה להתיקרות הבאה מחמת ריבוי שטרי כסף

681

וזאת לדעת שענין טבעא אינו דוקא כסף אלא תלוי במה שיוצא
בהוצאה ועובר לסחור ,עיין רמ"א )חו"מ סי' ר"ג סעי' ה'( שכתב שמעות של
זמנו שהיו מעורבים מכסף ונחושת ביחד הוו טבעא לגבי כסף ,וכמו כן המטבע
החוקי של כל מדינה ומדינה נחשב לטבעא באותה מדינה ,עיין חזון איש )יו"ד
סי' ע"ב ס"ק ז'( שכתב שענין המטבע הוא כל דבר שהסכימו עליו בני המדינה
למכור ולקנות בו ולהעריך בו את כל השוק כמו שנוהגין המדינות ,וע"ש סי'
ע"ב ס"ק ט' שכתב שמטבעות של המדינה יש להם דין טבעא באותה המדינה
אבל דינם כפירי במדינה אחרת ודברים אלו פשוטים וברורים.
אבל למרות זה ששטרות המדינה נחשבים טבעא אין להכחיש שמציאות
הדברים היא שכמעט בכל מדינה ומדינה המחיר של צרכי החיים עולה ומתגבר
מיום ליום לפעמים לאט לאט שכמעט אינו נרגש ולפעמים באופן מפליא ,ולאמיתו
של דבר זהו מפני שערכם של שטרי כסף של המדינה הולך ונפחת ,ומפאת זה יוקר
החיים הולך ומתגבר .כתוצאה מזה כל מלוה שאינו נוטל נשך ותרבית מקבל
בחזרה אותו סכום כסף שהלוה אבל כח הקניה של השטרות בשעת פרעון עלול
הוא להיות פחות מכחו בשעת הלואה ,ולכן כדי למנוע פסידא דמלוה ישנן מדינות
שהנהיגו שיטת הלואה הצמודה ליוקר החיים ,ז"א שמחשבים כמות צרכי החיים
שנמכרים תמורת אותו סכום של שטרי כסף שקבל בשעת הלואה וכשבא לפרוע
חובו על הלוה לשלם למלוה ,לא אותו סכום כסף שלוה אלא סכום שטרי כסף
שבכחם לקנות אותם צרכי החיים שהיה ביד המלוה לקנותם בשעת הלואה תמורת
הסכום שהלוה ,וכמובן ,למעשה ,כמעט בכל הלואה הלוה מחזיר מספר שטרות
בכמות יותר גדולה ממה שלוה אלא שערכם בשוק שוה לערכם בשעת הלואה ,אבל
מכל מקום מאחר ששטרות המדינה יש להם דין טבעא יש בזה משום רבית.

 
והנה אף שכסף חשוב טבעא לפעמים אין מחשבים לפי מספר המטבעות
אלא לפי המשקל והיינו בהא דבבא קמא )צז ,(:בעא מיניה רבא מרב חסדא
המלוה את חבירו על המטבע והוסיפו עליו מהו אמר לו נותן לו מטבע היוצא
באותה שעה ,א"ל אפילו כי נפיא ,א"ל אין א"ל אפי' כי תרטיא ,א"ל אין ,פירוש
אף שבשעת פרעון המטבעות שהלוה מחזיר הם יותר כבדים ממשקל המטבעות
שלוה על הלוה לשלם במטבעות היוצאות בשעת פרעון ,וע"ז פריך הש"ס והא קא
זיילין פירי ,פירוש כל כה"ג לא רק שהחזיר יותר ממה שקבל כפי משקל
המטבעות אלא מאחר שירד שערם של כל מיני פירות הרי המלוה משתכר גם כפי
כמות הפירות שיכול לקנות באותם המטבעות של פרעון והוי רבית ,וע"ז מסיק
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הש"ס אמר רב אשי חזינן אי מחמת טבעא זיל מנכינן ליה ואי מחמת תרעא זיל לא
מנכינן ליה ,ז"א אם ירידת שער הפירות היא מחמת עילוי המשקל של כל מטבע
ומטבע ,אז מנכינן ליה ולא יתן אלא כפי משקל המטבעות שלוה .אבל אי ירידת
מחיר הפירות היא מחמת טבעא ,ז"א ע"י זה שבאו גשמים יש שפע בפירות
ומחמת ריבוי הפירות הוא שירד מחירם לא משגחינן בזה ומשלם אותם המטבעות
היוצאים אף שיש בהם תוספת משקל ,וע"ז שוב הקשה הש"ס והא קא שבח לענין
נסכא ,פירוש סו"ס הרי החזיר הלוה כסף בכמות יותר גדולה ממה שלוה ,ובאותה
תוספת נסכא הוי רבית אף אם תוספת משקל הכסף במטבעות החדשים לא
השפיעה על מחיר הפירות ,ומסיק הש"ס אלא כי הא דרב פפא ורב הונא בריה דרב
יהושע עבדי עובדא בזוזי דאגרדמים טייעא עד י' בתמניא ,ע"ש בתוס' שר"ח
פירש שאם באחד של מטבע החדש יש עשרה מן הראשונים נותן לו עשרה
מהחדשים בתשלומי העשרה שלוה אף שמשקלם עולה יותר משיעור משקל
המטבעות שקבל ולא הוי רבית ,וע"ש ברש"י שפירש באופן אחר קצת ,ועיין
ברא"ש שכתב ואע"ג דהא שבח לענין נסכא חומשא לא חיישינן לאותו שבח וכו'
כיון שאין בו אלא חומש יותר אין כאן שבח לענין נסכא .דאם היה מחזירו לנסכא
יפחת החומש לחסרון היתוך ובשכר צורף עיי"ש .וכל זה בתנאי דלא זיילי פירות
מחמת ההיא תוספת ,אבל אם משקל המטבעות שהחזיר יש בו יותר ממשקל ב'
מטבעות לפי משקל אותם העשרה שקבל ,בכה"ג אם בא להחזיר עשרה מטבעות
ממטבעות החדשים יש בזה רבית מחמת ריבוי משקל הנסכא ,וכמ"ש הרא"ש שם
שאם היה התוספת יותר מחומש משלם לו ממטבע האחרון במשקל מעות
ראשונים שהיה חייב לו ולא לפי המנין משום דאיכא שבחא לענין נסכא ,ועיין
ברי"ף שנקט לדוגמא עובדא שהיא יותר קל להבין וז"ל כגון דהוה ליה גביה
חבריה מאה זוזי כל זוזא מינייהו אית ביה תמניא פריטי ואוסיפו עליה השתא
ועבדוניה לכל זוזא עשרה פריטי חזינן אי לא קא זילי פירי מחמת ההיא תוספת
אלא תרעא כדקאי קאי יהיב ליה השתא מאה זוזי מהאי טיבעא דהוא סכום כל מה
דאית ליה גביה מההיא טיבעא קמא ולא מנכי ליה כלום ואע"ג דקא שבח לענין
נסכא חומשא מלבר דאינון תרתי פריטי בכל ]זוזא[ כיון דליכא גביה שבחא לענין
פירי לא איכפת לן בההיא תוספת חומשא דאיכא בנסכא ע"ש.
והנה לפי דברי הרא"ש שפיר מובן שזה שהלוה משלם יותר מכדי
משקל הנסכא שלוה עד כדי חומש ואין בו משום רבית הוא משום שאם יחזירו
לנסכא ,שעצם הנסכא הוא שיווי המטבעות שלוה ,יפחות החומש בחסרון היתוך
ובשכר צורף ,וחסרון זה הוא בכלל הוצאותיו של הלוה לצורך ההלואה כמו
שכר סופר וכדומה ולכן אין בו משום רבית.
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אבל מה שיש לעמוד עליו בדברי הרא"ש הוא שלכאורה לולי טעם זה
של פחת הבאה ע"י היתוך ושכר צורף ,הרי אפילו בתוספת פחות מחומש יש בה
משום רבית ממש ,אבל הרא"ש לא כתב כן אלא כתב ,וז"ל ואע"ג דהא שבח
לענין נסכא חומשא לא חיישינן לאותו שבח דכיון דדינא הוא לשלם לו מטבע
היוצא באותה שעה ,לולי מחמת התוספת דשבח לענין נסכא ומחזי כרבית וכו',
הרי שכתב שהתוספת בנסכא לעולם אינה רבית ממש אלא בגדר מיחזי כרבית,
ולזה כתב שמאחר שחסרון היתוך ושכר צורף עולה לחומש אין כאן מיחזי
כרבית כל שהתוספת אינה יותר מחומש ,ומשמע מדבריו שאף אם התוספת היא
יותר מחומש אין כאן רבית ממש אלא מיחזי כרבית ,וקשה שהרי יש כאן שבח
לענין נסכא ולכן אם השבח הוא יותר מדמי היתוך ושכר צורף לכאורה יש בו
רבית ממש ואף שלא קצץ מעיקרא לשלם במטבעות שנתרבו משקלם ולא הוי
רבית קצוצה מ"מ גרע יותר ממיחזי כרבית.
והנה כבר ביארתי בספרי בנתיבות ההלכה חלק ב' )עמ' קצ"ה והלאה(
שאילו לא אסרו חז"ל הלואת סאה בסאה לא היה בה שום איסור אף במקום
שידוע בודאי שהפירות יתיקרו ונמצא שמחזיר פירות שערכם יותר מערך
הפירות שלוה ,והטעם הוא מפני שבידו של אדם לחייב את עצמו להחזיר אותו
המין שלוה מבלי לחייב את עצמו בשויותו ובכה"ג כל שאינו מוסיף על הכמות
שלוה אין כאן לא נשך ולא תרבית שזה שנטל זהו מה שמחזיר ,אלא שחז"ל
אסרו הלואת סאה בסאה מטעם שכשהפירות מתיקרים יש כאן תוספת בשויות
הכמות שמחזיר ולכן חייבו המלוה והלוה להעריך שויות הפירות ושהלוה יחייב
את עצמו לא בסאה פירות אלא בערך שויות הפירות ושיתחייב לשלם אותו
הערך במטבע שהוא טבעא.
ונראה שזה פשיטא שקודם שגזרו על סאה בסאה והיה מותר ללות
סאה פירות ולהחזיר סאה של אותו המין לא היה שום חיוב שתהיה המדה
מכוונת כחוט השערה ,והרי חטה בחטה או עשרה חטים בעשרה חטים הוי דומה
ממש לסאה בסאה והלוה חטה אי אפשר לו לצמצם ולשלם חטה באותה המדה
ובאותו המשקל ממש ,וכל שאצל בני אדם נקרא חטה אין כאן נשך או תרבית
אף אם אינו מדוקדק לפי המדה והמשקל וכמו"כ סאה בסאה יש סאה יותר
גדושה מחברתה ואעפ"כ נקראת סאה ,ונראה פשוט שכשגזרו על הלואת סאה
בסאה לא גזרו על הלואת מטבע במטבע שהרי אדרבה אמרו שהמטבע טבעא
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הוא ושצריך להעריך כל הפירות כפי ערך המטבע וכל שהיא טבעא לא משגחינן
בשינוי ערכה בקניית פירות ,ולכן הניחו הלואת מטבעות על דין תורה שכל
שלוה סכום מטבעות משלם אותו מספר מטבעות ואף שאין משקל כל מטבע
ממש כמשקל חברתה מ"מ הוי כמו הלואת סאה בסאה קודם שגזרו עליה ,ולכן
אם הוסיפו על המטבע ויש בשמונה מן המטבעות החדשים כמו עשרה מן
הישנים משלם עשרה ממטבעות החדשים שהרי נתחייב במטבעות ולא בנסכא,
אמנם כל זה בתנאי דלא זיילי פירות מחמת ההיא תוספת וגם בתנאי שלא יהא
שבח לענין נסכא יותר מחומש דכל כה"ג אף שאין זה רבית של תורה ,שאין בזה
אלא משום סאה בסאה שהרי מספר המטבעות שלוה אותו מספר הוא משלם,
מ"מ הרי זה מיחזי כרבית ואסור אבל כל שאין בתוספת אלא חומש אינו מיחזי
כרבית.
ונראה שמש"כ הרא"ש בדעת הראב"ד דבהוסיפו על המטבע מיחזי
כרבית אבל אינו רבית ממש ,הוא לפי שיטתו שפירש ששיעור חומש הוא משום
שאם היה מחזיר המטבעות לנסכא יפחתו חומש בחסרון היתוך ובשכר צורף,
אבל המעיין בחידושי הראב"ד בסוגיין יראה שהציע שני טעמים לשיעור חומש
וז"ל ולא ידענא האי שיעורא מנא להו ואפשר דמלתא שכיחא הות להו דאפילו
ביני זוזי איכא תקולי ואיכא חסיכי חומשא ולענין נסכא ]לא[ שוו להדדי
)ובשיטה מקובצת הגירסא היא :ולענין כספא שוו להדדי( וכיון דאינו יותרא
חומשא בין הני להני ונפקי כי הדדי אע"ג דאוסיפו עלייהו נסכא חומשא שרי ,אי
נמי כיון דאי מתיך להו ומהדר להו לטבעא קמא מפחית חומשא באכילת האש
ובשכר עשיית המטבע ,הילכך ריבוי נסכא חומשא לאו רבית הוא וקים להו
לרבנן בהאי שיעורא דליכא שבחא לענין נסכא עכ"ל .ויתכן דלפי פירושו
הראשון שאם הוסיפו יותר מחומש הוי רבית גמורה ,שאין זה סאה בסאה אלא
כסאה ביותר מסאה דכיון שאין מדקדקין בתקולי וחסיכי אלא עד חומש הכל
נחשב כסאה בסאה אבל יותר מחומש ,מאחר שבכה"ג מדקדקין ,הוי רבית ממש
ואע"פ שלא קצץ מ"מ הוי רבית מדרבנן.

 
כל זה בהוסיף על המטבע ,אבל דינא דפיחת על המטבע לא נתברר
בסוגית הש"ס אלא שהרי"ף כתב דה"ה למלוה את חבירו ופיחתו ממנו ,ז"א שאם
המטבע הישן שלוה גדול היה יותר מחומש ממטבע החדש ,אם בא לשלם
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במטבעות החדשים הרי מפסיד למלוה ממה שהלוה לו ,אבל כל שפיחת במטבע
החדש עד חומש אינו מחויב להשלים חסרונו .ועיין ברא"ש שהביא דברי הרי"ף
וכתב עליו וז"ל והראב"ד ז"ל כתב דדוקא בהוסיפו על המטבע הוא דאמר הכי
משום דמיחזי כרבית אבל בפחות לא וכתב עליו הרא"ש ומסתבר כרבינו רב אלפס
ז"ל דהכי נמי אית למיחש לפסידא דמלוה .וצ"ע במה פליגי הרי"ף והראב"ד
שהרי מכל הסוגיא מוכח דאי לא משום איסור רבית דינא הוא להחזיר למלוה
מספר המטבעות שלוה ,אלא שאם המשקל של אותם המטבעות עולה יותר
מחומש על משקל המטבעות שקבל אסור מפני שבכה"ג התוספת בנסכא מיחזי
כרבית ,אבל במקום שמשלם מספר המטבעות שקבל והם פחותים בנסכא ממה
שקבל אי אפשר שיהיה בזה שום סרך רבית .ועיין בחידושי הראב"ד שכתב שלא
הקפידו בתוספות בין חומש ליותר מחומשא אלא משום איסור רבית ,אבל בפיחת
אין בו הפרש ,ולכן לכאורה צדקו דברי הראב"ד ,ואדרבה זה שכתב הרא"ש
שמסתברא כדעת הרב אלפס משום דאית למיחש לפסידא דמלוה צ"ע טובא דאי
מצד הדין על הלוה לשלם רק מספר המטבעות כפי מה שקבל מבלי להתחשב
במשקלם ועכשיו אנו מחייבים את הלוה להוסיף על המטבעות יתר על חיובו הרי
לכאורה יש בזה משום רבית ואיך שיירינן איסור רבית משום פסידא דמלוה.
והנראה בזה הוא על פי מה דאיתא שם )צז (.איתמר המלוה את חבירו
על המטבע ונפסלה המטבע רב אמר נותן לו מטבע היוצא באותה שעה ושמואל
אמר יכול לומר לו לך הוציאו במישן וע"ש בתוס' דה"מ המלוה את חבירו
שכתבו וז"ל פ"ה הלוה לחבירו שום פרקמטיא על המטבע שקצב לו במעות
נותן לו מעות שיוצאין בשעת פרעון דהא קבל עליו לתת מטבע ודוקא הלוהו
פרקמטיא אבל הלוהו מעות מה שהלוהו משלם לו עכ"ל הקונטרס .וע"ז כתבו
התוס' ולפירושו נראה דאם הלוהו מעות נמי וקצב לו שישלם לו מעות דמשלם
מטבע היוצא באותה שעה דמעות שנפסלו לאו מטבע נינהו ,ולא נקט בקונטרס
פרקמטיא אלא משום דכשמלוה אדם מעותיו אין רגילין להזכיר דבר אבל
כשמוכר פרקמטיא אפי' אמר סתם כך וכך מעות תתן צריך לשלם לו מטבע
היוצא .וע"ש שהתוס' פליגי על רש"י וס"ל שאין חילוק בין מכר לו פרקמטיא
ובין הלוהו מעות ומיירי כשהתנה עמו ע"מ שישלם לו מעות וכיון שפירש לו כך
סתמא דמילתא לכך פירש שאם יפסול יתן לו מטבע היוצא דאותו שנפסל אין
שמו מטבע ושמואל סבר דכיון שהמטבע יוצא במישן שם מטבע עליו ומסיק
שם התוס' וז"ל ולכל הפירושים אם הלוהו מעות סתם מעות שהלוה לו יפרע לו
אפי' שנפסל עכ"ל.
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הרי מבואר מדברי התוס' שלכו"ע אם הלוה מעות סתם ונפסל המטבע
משלם במטבע שלוה ,וטעמא דמילתא הוא משום שנתחייב רק באותו מטבע
שלוה כמש"כ לעיל לענין סאה בסאה שעצם ההתחייבות הוא להחזיר אותו המין
שלוה מבלי להתחשב בערך המין ובתוספת או גרעון שיוויו בכסף ולכן במטבע
החיוב הוא לשלם אותו המטבע מבלי להתחשב בשיווי ערכו בשוק ואפילו אם
פסלתו מלכות מ"מ הרי הוא אותו המטבע שקבל ושנתחייב בו ,ואין חילוק בין
מטבע לשאר מינים אלא שחז"ל אסרו הלואה של סאה בסאה כדי לאסור החזרת
הסאה כשנתיקר מחירה בין שעת הלואה לשעת פרעון אבל בהלואת מטבע
הניחו הדבר על דינו והתירו ללות סאה בסאה ,ז"א מטבע במטבע ,וכל שלוה
מטבע במטבע משלם באותו המטבע בין הוקר ובין הוזל ואפילו אם נפסל.
אלא שאינו מן ההכרח שהלוה יקבל על עצמו לשלם באותו המין
שלוה ,ואדרבה כשחז"ל אסרו סאה בסאה חייבו את הצדדים לבצע ההתחייבות,
ולא בסאה של אותו המין ,אלא בשויות הסאה ,ז"א לזקוף את הסאה בדמים
ושיקבל הלוה לשלם דמי הסאה בסכום קצוב כפי ערך הסאה בשעת הלואה
ושוב אין נ"מ אם שויות הסאה עולה או מתמעטת מאחר שנתחייב בשויות
הסאה בשעת הלואה ,ומסוגיא דנפסל המטבע מוכח שהברירה ביד המלוה
להתנות שיפרע לו הלוה מעות וכשמתנה שישלם לו במעות אין זה בתורת סאה
בסאה בדין מעות נתן ומעות נטל דא"כ אף בכה"ג היה צריך לקבל אף מטבע
שפסלתו מלכות ,אלא מחמת זה שבידו של המלוה לדרוש תשלומין בתורת
שויות המטבע שהלוה ולכן אם נפסל אינו משלם באותו המטבע מאחר שאין בו
שויות המטבע שקבל וכל שהתנו כן במפורש לכו"ע משלם מטבע היוצא .ומה
שנחלקו רש"י ותוס' הוא רק בנוגע לאומדנא שממנה יש להחליט מה היתה
כונתם של המלוה והלוה אם נתכונו למטבע תמורת מטבע וא"כ אף אם אינו
יוצא הרי מטבע הוא או אם נתכונו למטבע היוצא ,ז"א שויותו של המטבע ,תחת
המטבע שקבל ,והיינו שגם רש"י וגם התוס' נקטו שאם התחייב את עצמו לשלם
מעות הכונה היא לשלם שויות מטבע דהיינו מטבע היוצא באותה שעה ,דמעות
שנפסלו לאו מטבע הוא שאין בו שויות של המטבע שנתחייב בו.
ולפי זה הא דבעא מיניה רבא מרב חסדא המלוה את חבירו על המטבע
והוסיפו עליו מהו אמר לו נותן לו מטבע היוצא באותה שעה ,ופירש רש"י
אליבא דרב דאומר לו נותן לו מטבע של אותה שעה בעא מיניה ,מיירי באופן
שנתחייב לשלם המטבע היוצא ואילו נפסל המטבע אינו מחזיר אותו המטבע
אלא משלם שויות המטבע ולכן נסתפק שאולי אף אם הוסיפו על המטבע ישלם
רק שויות המטבע שלוה שלא קבל עליו להחזיר מטבע אלא שויות המטבע,
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ולזה מסיק הש"ס דאי זיילין פירי ומחמת טבעא זייל מנקינן ליה שהרי סוף סוף
מחזיר למלוה יותר מערך המטבע בשעת הלואה אלא השאלה היא כשלא זיילין
פירי ,אבל מ"מ מאחר ששבח לענין נסכא בעי ליה אי בזה הוי מיחזי כרבית ואף
שהמטבע החדש הוא תחליף המטבע שלוה מ"מ מיחזי כרבית מחמת זה דקא
שבח לענין נסכא .ומסיק דעד עשרה בתמניא מותר אבל כל שיש בנסכא הוספה
יותר מחומש מיחזי כרבית אף ששויות המטבע היא כמטבע שקבל.
 
וכפי מש"כ שכל שהלוה קבל עליו לא לשלם מטבע תחת מטבע אלא
שויות המטבע נותן לו שויות המטבע שקבל עליו במטבע היוצא בשעת פרעון
ואינו יכול לפטור את עצמו במטבע שפסלתו מלכות ולכן כמו שמצינו בהוסיף
על המטבע וזיילי פירי מחמת טבעא מנכינן ליה כמו"כ אי הוקרו פירי מחמת
גרעון הטבעא ודאי מוסיפים ליה שהרי בשעת הלואה זקף עליו המטבע בשויותו
בכסף ,ומש"כ הרי"ף שפיחתו על המטבע או הוסיפו עליו הכל ענין אחד נכלל
בזה שהוקרו פירי מחמת פיחות המטבע הוא כמו זיילין פירי מחמת הוספה על
המטבע ואין כאן מיחזי כרבית מחמת זה שנותן לו מטבעות במספר יותר גדול
ממה שקבל מאחר שמשקלם הוא כמו משקל שלוה וגם ערכם בשויות הפירות
הוא כערכם בשעת הלואה ,ועל זה לא בא הראב"ד לחלק ,אבל במקום שלא
נתיקרו הפירות מחמת פיחות המטבע בזה ס"ל להרי"ף שזה ג"כ ענין אחד הוא
והיינו שאם הפחת היא עד חומש לא משגחינן בה ,ולפי סברת הרא"ש הטעם
הוא שאילו היה בא לעשות מטבעות חדשים מן הישנים היה גם כן מפסיד אותו
החומש ע"י היתוך ושכר צורף אבל אם הפיחות היא יותר מחומש בזה ס"ל
להרי"ף שצריך להוסיף על מספר המטבעות עד שיהא משקלם שוה למשקל
המטבעות שלוה .ועל זה בא הראב"ד בטענה שבמוסיף על המטבע צריך לנכות
במספר המטבעות שמשלם אף שזיילי פירי הוא משלם שמיחזי כרבית לענין
נסכא אבל בפיחת על המטבע אפילו יותר מחומש ולא נתיקרו פירי מאיזה טעם
יוסיף על מספר המטבעות מפני חסרון הנסכא שהרי בחסרון הנסכא לא שייך
כלל מיחזי כרבית ומצד עצם חיובו הרי קבל עליו רק שיווי הנסכא ,ז"א קבל
עליו לשלם כמות כסף הדרושה לקנות אותן הפירות שהיה בכחו של הכסף
שלוה לקנות בשעת הלואה ,ומעולם לא קבל עליו לשלם משקל כסף מסוים
תמורת משקל כסף כעין סאה בסאה ,ועל זה לכאורה שפיר השיג הראב"ד
דבהוסיף על המטבע ולא זיילי פירי לא תיקנו שלא לשלם מספר המטבעות
שקבל משום מיחזי כרבית מחמת הוספת הנסכא ,אבל בפיחת על המטבע יותר
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מחומש ולא נתיקרו פירי ס"ל שאין טעם לתקן שימלא משקל המטבעות שהרי
בזה שמשמלם במשקל הנסכא פחות ממה שקבל לא שייך כלל מיחזי כרבית.
 
ולפי הנ"ל שפיר מובן דעת הראב"ד ,דהיינו שמותר להתנות לשלם
מטבע תמורת מטבע ואין בזה משום סאה בסאה ולכן ס"ל להראב"ד דבפיחת
על המטבע משלם מטבעות כמספר שלוה ואף כשהפחת היא יותר מחומש
מאחר שבפיחת אין בה סרך רבית ואף אם זיילי פירי מחמת הפחת שהרי מטבע
קבל ומטבע החזיר ולא קבל עליו תשלומין אלא במין מטבע.
אמנם הרי"ף חולק בזה וס"ל שגם בכה"ג כל שנפחת מהנסכא יותר
מחומש צריך להוסיף משום פיחות הנסכא והרא"ש כתב שמסתבר כהרי"ף דהרי
נמי אית לן למיחש לפסידא דמלוה ,אלא שקשה להבין מאיזה טעם חולק הרי"ף
בזה שס"ל שהוסיף על המטבע ופיחת על המטבע הכל ענין אחד הוא ולכן
בפיחת יותר מחומש צריך להוסיף מטבעות עד שמחזיר משקל הנסכא שקבל
שהרי מעולם לא קבל עליו לשלם בנסכא ,והרא"ש כתב שמסתבר כהרי"ף דהרי
נמי אית לן למיחש לפסידא דמלוה וצ"ע איזו פסידא דמלוה יש כאן.
ונראה שהרי"ף מפרש שמה דאיתא בגמרא הוסיפו על המטבע לאו
דוקא אלא הוא הדין פיחת על המטבע וכמו שאסור להוסיף יותר מחומש משום
דמיחזי כרבית ס"ל שאסרו להפחית יותר מחומש משום דהכי נמי אית לן
למיחש לפסידא דמלוה ,והיינו שאף שזקף עליו החוב בשויות מה שהלוה מ"מ
אילו לא היה מלוה אותם המטבעות ועדיין היו ברשותו והיה בא להתיך אותם
ולצרף מטבעות כעין החדשים כל שפיחת על המטבע יותר מחומש היה עולה לו
המטבעות במספר יותר גדול ממה שקבל מהלוה ומאחר שלא נתיקרו פירי נמצא
שמפסיד המלוה אותו הריוח שהיה מגיע לו אילו נשארו אותם המטבעות
ברשותו ,עיין פלפולא חריפתא ,ועכשיו אם בא לעשות כעין הישנים מאותם
שקבל הרי הפסיד במנין המטבעות ומאחר שלא נתיקרו פירי ,ומובנו שעדיין
הוא מקבל אותה כמות פירות תמורת המטבע החדש כמו שהיה מקבל תמורת
המטבע קודם שנפחת ,מה שלא היה מרויח ע"י היתוך הישנים כדי לצרף כעין
חדשים בכמות יותר גדולה מקרי פסידא דמלוה.
ולכן ס"ל להרי"ף שכמו שתיקנו בהוסיף על המטבע שלא לשלם
במטבעות החדשים אף במקום דזיילי פירי מחמת נסכא מפני שאילו היה בא
לעשות מטבעות מאותם המטבעות שקבל כעין מטבעות שהלוה היה נמצא
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מספרם גדול ממספר המטבעות שקבל מפני שהמטבעות שקבל יש בהם הוספת
נסכא ומיחזי כרבית כמו כן חששו לפסידא דמלוה במספר המטבעות כשיבא
לעשות כעין הישנים ממטבעות החדשים שנפחתו.
ויש להדגיש שכל זה הוא רק באופן שלוה פרקמטיא או מעות ולא
התנו אופן הפרעון אם יפחתו על המטבע ופליגי אי בכה"ג תיקנו משום פסידא
דמלוה כשיבא לעשות כעין הישנים מאותם החדשים ,אבל אילו היה המלוה
מתנה בפירוש ,או שהאומדנא היא ,שמלוה לו ,לא שויות המטבע שישלם לו
אותה השויות ,אלא שמלוה נסכא תחת נסכא כעין סאה בסאה ואם יפחתו על
המטבע בין שעת ההלואה לשעת התשלומין ישלם בכסף משקל הכסף שלוה,
רשאי לעשות כן ,אבל מ"מ בין התנה כן ובין לא התנה כן אם נתיקרו פירי
מחמת פיחות המטבע לכו"ע צריך להוסיף על המטבעות שמשלם שיהא בהם
משקל נסכא לקנות כמות הפירות שבידו היה לקנות בשעת הלואה תמורת
המטבעות שהלוה.

 
ונראה שדברי הרי"ף והראב"ד יש להם תוצאות לענין תשלומי חוב
בזמנינו אנו .בכמה מדינות בתחילת ימי התפשטות הבאנקנאטען היו סכומים
ענקיים של כסף וזהב מופקדים בידי הבאנקים וכל באנק הוציא ניירות בשם
באנקנאטען ונתנם לבעלי הכסף והזהב תמורת כסף וזהב שהעבירו לאוצר
הבאנק והרשות ביד בעלי הבאנקנאטען להחזירם לבעלי הבאנק בכל עת שירצו
ולקבל תמורתם רכושם שהקפידו בבאנק ,ובינתים העבירו הבאנקנאטען מיד ליד
עד שנעשו הבאנקנאטען עובר לסוחר כמו מטבעות של כסף וזהב ,וברבות
הימים נתיסד בכל מדינה ומדינה אוצר המדינה שבו הוכנס כסף וזהב של
השלטון ונתיסד באנק לאומי שהוציא שטרות המחייבים תשלום מאוצר המדינה
ואותם השטרות נתנו לאלו שהקפידו כסף וזהב ביד הבאנק הלאומי .ומאחר
שהרשות ביד בעלי הבנאק להלוות אותו הכסף והזהב כפי ראות עיניהם ,נמצא
שהכסף והזהב נמסרו להבאנק בתורת הלואה ,ונתגלגלו הדברים עד שלעתים
תכופות הוציא השלטון שטרי כסף שמספרם עלה למעלה מסכום הכסף והזהב
השמור באוצר המדינה ,והשלטון השתמש בשטרות אלו לכסות הוצאותיו או
להלוות לבאנקים פרטיים על מנת שאותם הבאנקים יחזרו וילוו אותם לאנשים
פרטיים ,אבל הזכות נשמרה לכל מקבל ומקבל ממקבלי שטרות אלו להחליפם
בכסף ע"י הבאנק ,ואילו היה דינם של שטרות אלו כשטר חוב בעלמא הוי דומה
למי שלוה כסף וזהב הרבה יותר מערך רכושו שאין בזה שום השפעה על סדר
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הפרעון או על מעמדו של החוב .אבל הנה החתם סופר כתב בתשובותיו )יו"ד
סי' קל"ד( ששטרות אלו אין להם דין שטר חוב אלא גופם ממון שאינם עומדים
לראיה שבהם ומתקבלים לא כדי להגיע אל התשלום ע"י כסף וזהב אלא
מתקבלים אצל בני המדינה מחמת זה שאם מסרבים הם לקבלם הרי נתחייב
ראשם למלך )וע"ע במש"כ בתשובות חתם סופר אבן העזר סי' קכ"ו וחושן
משפט סי' קפ"ז( ,והחזון איש )יו"ד סי' ע"ב אות י'( כתב שדין ממון ממש להם
ונעשו טבעא מטעם הסכמת הסוחרים.
ולענ"ד נראה שאף ששטרי המדינה המתחלפים במטבעות של כסף
וזהב ודאי גופם ממון לדעת החתם סופר והחזון איש מפני צו המלך או מנהג
הסוחרים אבל שויות השטרות אינה תלויה בצו המלך או במנהג הסוחרים אלא
שבתחילת ההתפשטות של ניירות אלו היתה שויות שטר של סכום מטבע משקל
כסף של אותו המטבע השמור באוצר המדינה .ואף שהשטר נחשב גופו ממון
מ"מ כל שנתוסף מספר השטרות יום יום יותר מעל משקל הכסף השמור באוצר
המדינה על כרחך דהוי בגדר פיחת על המטבע ,ז"א שאם עלה מספר השטרות
פי שנים על משקל הכסף והזהב השמור באוצר המדינה המובן הוא שמשקל
הכסף שעליו מראה השטר הוא חצי ממה שהיה מקודם ,נמצא שהוצאת ניירי
כסף נוספים יש בה משום פיחות על המטבעות הראשונים באופן שגם השטרות
הישנים נתמעט ערכם שאף שגופם ממון מ"מ אינם אלא תחליפי כסף וזהב
השמור באוצר המדינה ,ומאחר שכמות הכסף והזהב לא נתרבתה בהדי הוצאת
שטרי כסף נוספים אלא במקומה עומדת הרי נמצא שהיום כל אחד מהניירות
הוא תחליף חצי משקל הכסף או הזהב משל אשתקד.
ולכן נראה שמי שלוה שטרי המדינה שהם תחליפי כסף ומשעת הלואה
ועד שעת פרעון הוסיפו עוד ניירות כמספר הראשונים ומחמת ריבוי השטרות
נתיקרו פירות פי שנים מחויב הלוה מצד הדין לשלם ב' פעמים מספר הניירות
שלוה ,אבל מ"מ זהו רק אם נתיקרו פירי שבכה"ג גם הרי"ף מודה שחייב הלוה
לשלם כפי הנסכא.
ועוד יותר נראה שבהלואה של שטרי כסף ונתרבו השטרות ומחמת
ריבוי השטרות נתיקרו פירי על הלוה למלאות חסרון הנסכא אף אם הפחת היא
פחותה מחומש ,שהרי כשהמדובר הוא בשטרי כסף דלא שייך בהו פיחות ע"י
היתוך הנסכא ושכר צורף וגם לא שייך ענין תקולי וחסירי לא שייך לחלק בין
חומש ליותר מחומש לא בהוסיף על המטבע ולא בפיחת על המטבע ,וכל זה
כשנתיקרו פירי מחמת ריבוי השטרות שזהו באמת סיבה להעלאת יוקר החיים
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והרגילות היא שיוקר החיים מתעלה עכ"פ כפי ריבוי השטרות ,אבל לפעמים
נדירים כשהפירות אינן מתיקרות ברגלי ריבוי השטרות באנו לידי מחלוקת
הרי"ף והראב"ד שלדעת הרי"ף כל שלא נתיקרו הפירות אין הלוה משלם כפי
הנסכא אבל לדעת הראב"ד מאחר דקיימא לן כרב דאמר נותן לו מטבע היוצא
באותה שעה אפילו פיחתו הרבה יותר מחומש מחזיר רק מספר המטבעות
שקבל ,וא"כ מאחר שיש כאן פלוגתא דרבוותא בידו של הלוה לומר קים לי
כדעת הראב"ד וישלם רק מספר המטבעות שקבל ולא יותר.
אבל לדעת רש"י כל זה הוא רק כשלוה פרקמטיא ולדעת התוס' רק
כשהתנה בפירוש לשלם מעות שהאומדנא היא שקבל עליו לשלם שויות המטבע
ולכן אינו יכול לשלם במטבע שפסלתו מלכות אבל כשלוה סתם מבלי להתנות
שהפרעון יהיה במעות גם רש"י וגם תוס' ס"ל שנתחייב רק במטבע תמורת מטבע
כעין סאה בסאה ולכן כשבא לידי פרעון משלם אף במטבע שפסלתו מלכות וכ"ש
במטבע שהופחת ע"י המלכות ,והרי נמצא שבהלואה שאין מתנים בה שהפרעון
יהיה במעות ,כמו שבאמת הדבר כן היום בהלואה רגילה ,לכו"ע משלם כמספר
אותם השטרות שקבל אף שנפחתו המטבעות ואף אם נתיקרו פירות מחמת הפיחות.

 
אבל כל זה כשנתחייב במטבעות תמורת מטבעות כעין סאה בסאה שכן
הוא בסתם הלואה ולכן אם נפחת ערך הסאה ההפסד הוא למלוה ,אבל פשיטא
שאם הלוה קבל עליו בשעת הלואה לשלם שיווי הכסף של אותם המטבעות כפי
ערך משקלם בשעת הלואה רשאי הוא להתנות כן ,ואדרבה בהלואת סאה בסאה
אסרו חכמים כל שאינו מעריך הסאה בכסף אלא שבמטבעות הניחו הדבר על דין
תורה ולא אסרו מטבע במטבע כמו סאה בסאה ,אבל כל שבא להעריך שיווי
המטבעות בכסף ולהתחייב בכסף תמורת שויות המטבע שפיר דמי.
ולכן נמצא שלוה החושש לגרעון שויות המטבע מפני יוקר החיים
מחמת זה דפירי עלולים הם להתיקר מפני ריבוי שטרי כסף היוצאים מאוצר
המדינה רשאי הוא להצמיד ההלואה ,לא ליוקר החיים באופן ישיר ,אלא לשיווי
השטרות במשקל כסף בשעת הלואה ,ובכה"ג אם יפחתו על המטבע ע"י ריבוי
שטרות ידרוש המלוה שישלם הלוה בשעת פרעון עד כדי יוקר הפירי הבא
מפאת ריבוי השטרות שהוא כמו פיחות המטבע ,ואין מקום לסתור דברים אלו
על פי מש"כ הרמ"א )חו"מ סי' ר"ג סעי' ה'( והחזו"א )יו"ד סי' ע"ג אות ט'(
שלדבריהם המטבע של כל מדינה ומדינה נחשב טבעא באותה מדינה ולכן נמצא
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שאף כסף אינו נחשב טבעא באותה מדינה שהרי כל שהמטבע בא כתחליף של
משקל כסף הרי שויות הכסף היא ערך המטבע באותה המדינה.
אמנם כל זה במדינות ששטרי ממון הם תחליפי כסף וזהב השמור
באוצר המדינה אבל כשאין כלל כסף וזהב שמור באוצר המדינה ע"כ ששטרי
הכסף אי נחשבים הם כגופם ממון היינו מטעם שאם לא יקבלם יתחייב ראשו
למלך או משום שנחשב טבעא מצד מנהג הסוחרים ובכה"ג לא שייך ענין פיחת
על המטבע כל עיקר שהרי מעולם לא היה להם ערך עצמי שיפחת ,ומחמת זה
גופא שאינו רשאי לגבות כלום מאוצר המדינה אינו שטר ,ולכן מאחר ששטרי
כסף אלו גופם ממון ולא שייך בהם פיחת על המטבע כל שמתנה לשלם יותר
ממה שלוה יש בו משום רבית.
ובנוגע לשטרי כסף הנהוגים כיום בארצות הברית ובשאר מדינות
שאינם באים מחמת כסף ואינם מתחלפים בכסף ובזהב יש לדון אי דינם כממון
מצד צו המלך לבד ומאחר שדינם כטבעא אסור להעריך אותם בשויותם בכסף
דבכה"ג הוי סאה בסאה או אם נחשבים כאילו יש להם ערך עצמי מטעם הכסף
והזהב והמשכנתאות השמורים באוצר המדינה ,ומה שכל אחד ואחד אינו רשאי
לדרוש חלקו באותו רכוש ע"י החזרת שטרי כסף שברשותו ,ולכן נמצא שלעולם
לא ישיג דבר שיש בו ממש ע"י שטרות אלו ,זהו רק מטעם פקודת השלטון כארי
הרביץ עליה וא"כ דינם לענין הצמדה כמש"כ לעיל ואכמ"ל ,אבל יותר מסתבר
שבכה"ג נחשב גופו ממון מצד פקודת המלך ומנהג הסוחרים וערכו אינו תלוי
כלל ברכוש השמור באוצר המדינה ,ובמדינות כאלו אף הכסף נחשב כפירי,
ולכן מי שבא להצמיד הלואתו לכסף וליוקר החיים הבא מחמת ריבוי השטרות
הוי כהלואת סאה בסאה אבל עכ"פ על ידי הצמדה כזו יצא מידי רבית דאורייתא.

 
רב קהילת שערי תפילה בטינעק ,נוא דזשערזי
ר"מ ישיבת רמז


 
איתא בסוף פרק כיצד הרגל )כז" ,(.ואמר רבה ,הניח לו גחלת על לבו
ומת פטור .על בגדו ונשרף חייב .אמר רבא תרוייהו תננהי ,על לבו דתנן 'כבש
עליו לתוך האור או לתוך המים ואינו יכול לעלות משם ומת חייב .דחפו לתוך
האור או לתוך המים ויכול לעלות משם ומת פטור' .בגדו דתנן 'קרע את כסותי
שבר את כדי חייב; על מנת לפטור ,פטור' .בעי רבה ,הניח גחלת על לב עבדו
מהו – כגופו דמי או כממונו דמי? אם תמצא לומר כגופו דמי ,שורו מהו? הדר
פשטה עבדו כגופו שורו כממונו ,ע"כ.
בכה"ג שהניח גחלת על לבו ומת ,שפטור ,פירש רש"י )ד"ה על לבו
ומת פטור( "שהיה לו לסלקה" .ובמקרה שהניחו על בגדו פירש רש"י וז"ל
"דהא דלא סלקה סבר אתבעיניה ליה בדינא ויפרע לי" .ופי' רש"י הכי דלכן
דומה למשנה של מי שדחפו לתוך האור או לתוך המים ויכול לעלות משם ומת,
שפטור משום שיכול לעלות משם .ומבואר להדיא בגמרא ששייך פטור זה בין
לענין מיתה ובין לענין נזיקין .ויש לדקדק אמאי פטור הראשון משום שהשני
היה לו לסלקה או לעלות משם ,והרי מ"מ המיתו או הזיקתו .ועיין בחזון איש
)סי' ח ס"ק ט( שהסתפק אם פטור משום אונס או משום שאין בו שם מזיק ,אך
לא האריך בדבר.
והנה ,בביאור המקרה של הניח גחלת על לב עבדו ישנם לפחות ג'
פירושים בראשונים:
תוספות )כז .ד"ה הניח( מפרשים שמדובר בעבד כפות ורבו עומד
אצלו ,ולא מת העבד אלא הוזק ,ומסתפק הגמ' אם חשוב כממונו שלא יחוש
הרב לסלקו מפני שישלם לו דמי נזקו.
בבעל המאור כתב כתוס' שהעבד כפות ,אך משמע שפירש בכה"ג
שמת העבד ,והשיג הרמב"ן במלחמות ה' שא"כ בודאי פטור מלשלם נזיקין
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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לאדון משום דקם ליה בדרבה מיניה ,וגם פשיטא שחייב מיתה ,דאטו משום
שרבו אצלו אם הרגו אדם אחר אינו נהרג עליו? ולכן פירש הרמב"ן כתוספות,
דמדובר בכה"ג שלא מת ,ובעי רבא אם חייב נזיקין לאדון.
אח"ז כתב הרמב"ן שיש מי שפירשה בעבד שאין כפות ומת דפטור
רוצח ממיתה וחייב בתשלומין משום דא"ל הרב מ"מ את קטלתיה ,אע"פ שהוא
מוחל על גופו לאו כל כמיניה וכו' )וכן פירש רבינו חננאל( .וסיים הרמב"ן שפי'
הראשון הוא הנכון.
ולא ביאר הרמב"ן אמאי עדיף ליה פירוש הראשון ,וצ"ע בזה שהרי
אדרבה ,עדיף לפרש את הגמרא בפשיטות בלי לאוקמא בדוחק בעבד כפות.
ונראה שתוספות לא פירשו הכי שאם יש לפוטרו ממיתת העבד משום שהיה לו
לעבד לסלקו ,יש לפוטרו גם מנזיקין מאותו טעם .שיטה זו מבוססת על הנחה
שהפטור הוא מצד אונס ,ואם נחשב כאונס לגבי מיתה משום שסבר שהעבד
יסלק אותו ,הוי אונס גם לגבי נזיקין .ובזה אזלי התוספות לפי שיטתם שיש
פטור מנזיקין באונס )כעין גניבה( וכמו שכתבו לקמן )כז :ד"ה ושמואל(.
אבל הרמב"ן )והשיטה שהביא הרמב"ן( ס"ל שאין פטור של אונס
בנזיקין ,וכאן הפטור הוא משום שהניזק הזיק בעצמו .והרמב"ן הלך בזה לפי
שיטתו )בבא מציעא דף פב( שחלק שם על התוס' ,ודחה את כל הראיות של
תוספות ,ופירש בהן שפטור רק משום שהניזק הזיק בעצמו .וכאן נמי כתב
הרמב"ן הכי וז"ל :וכאן נמי דכיון דה"ל לסלקה כמאן דאיהו אזיק אנפשיה,
ע"כ .ולפי זה אפשר לפרש שאין העבד כפות ופטור ממיתת העבד משום שהוא
המית את עצמו ,אבל "לאו כל המיניה" לפוטרו מנזקו לאדון ,ואין לומר
שהאדון הזיק את עצמו אלא אם נאמר שעבדו כגופו ,והיינו ספיקת רבה.
והרמב"ן בעצמו סבר שאפשר לפרש הכי אלא דעדיף ליה פירוש הראשון
)כתוספות( ,וצ"ע אמאי לא ס"ל כפירוש זה .ואולי הסתפק הרמב"ן אם י"ל כאן
שפטור מנזיקין משום קם ליה בדרבה מיניה כחייבי מיתות שוגגין שפטורין
מממון ,או שנאמר שאין כאן שום מעשה רציחה משום שהעבד ממש המית את
עצמו.

 
ובשיטת בעל המאור הנ"ל ,השיג הרמב"ן שאם העבד כפות ומת ,שלא
יתכן לפוטרו משום שהיה לו לרבו להצילו ,שהרי אם הרב הרגו נהרג עליו.
ונראה שאם סובר בעל המאור כתוס' ,שהפטור כאן הוא מצד אונס ,מובן שפיר
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שיש לפוטרו שאנוס הוא ,שאם עבדו כגופו ,אז כו"ע סוברים שלא ימות שודאי
יסיר האדון את הגחלת .אך הרמב"ן השיג לפי שיטתו ,שאין כאן פטור אונס אלא
שהניזק הוא המזיק ,ובזה אין לאדון שום זכות לפטור אחר ממיתה ,שהרי אם
האדון הרגו ,הוא נהרג עליו.

 
ודרך אגב יש לדקדק שיוצא שסובר הרמב"ן שאף לענין רוצח אין
פטור אונס ,ולפי בעל המאור אונס פטור לפי מה דקי"ל עבדו כגופו .ולכאורה
היינו משום שהרמב"ן סובר לא רק שאין פטור אונס בנזיקין ,אלא גם סובר שאין
זה אנוס ,שהרי פעל ברצון גמור .ואע"פ שטעה וסבר שהאדון יסיר את הגחלת,
טעות אינו אנוס ,וכיון שהתכוין למעשה שעשה ,חייב .ובזה הלכו התוספות
לשיטתם ,דבאופן זה חשיב אונס ,לקמן )דף נו .ד"ה אלא( שכתבו שאם אמר
למישהו )ולא שכרו( להעיד בשקר ,פטור אף מדיני שמים ,משום שסבר שלא
ישמע לו .ועיין בש"ך )חו"מ לב:ג( שכתב להוכיח שחייב בדיני שמים .ולכאורה
י"ל שכוונת הש"ך היא שטעות אינו נחשב כאונס.

 
ובעיקר מחלוקת הראשונים אם יש פטור אונס בנזיקין ,נראה לפום
ריהטא שתוס' ס"ל שהמחייב בנזיקין )לפחות באדם המזיק( הוא כעין עונש על
שעבר והזיק או שעבר ולא שמר את עצמו מלהזיק ,ולכן ע"כ יש לפטורו באונס
גמור שהרי כלל גדול הוא בכל התורה שאנוס רחמנא פטריה .אך י"ל שהרמב"ן
סובר שאין זה כעונש אלא חיוב אחריות על נזקי גופו ,ולכן אין פטור אונס .ולפי
הרמב"ן ,אינו פטור אלא אם י"ל שאינו מזיק ,כגון אם הזיק בעצמו ,וצ"ע בזה.
ובדרך זה יש לחקור גם בד' דברים שפטורים מדיני אדם וחייבים בדיני
שמים )ב"ק נה (:אם חייב בדיני שמים מצד עונש או משום שצריך להשלים את
ההפסד .ועיין בש"ך )הנ"ל( שכתב על פי הריטב"א שאם שלח את הבעירה ביד
פיקח ,המשלח חייב בדיני שמים אבל פטור בדיני אדם משום שהפיקח כבר
שילם .אבל עיין בפני יהושע )ב"ק נו .בתוד"ה אלא( שכתב על פי שיטת התוס'
שאם חייב בדיני שמים ,חייב אף אם שילם מישהו אחר ,דמ"מ איסורא דעבד
עבד )ויוצאין לפי"ז דברי התוספות לפי שיטתם ,דתשלומי אדם המזיק יש בהם
משום עונש(.

חדר קדשים וטהרות



 
הרמב"ם בהל' מעשה הקרבנות )יג:יב( מתאר את סדר קמיצת המנחה:
ומסלק את כל לבונתה לצד אחד וקומץ ממקום שנתרבה
שמנה שנאמר מסלתה ומשמנה ,ונותן הקומץ לכלי שרת
ומקדשו בכלי שרת      ,
  ומלקט את כל לבונתה ונותנה על הקומץ
שבכלי.
מבואר בדברי הרמב"ם שאינו ניתן לקדש את הקומץ לחצאין .מקורו
של הרמב"ם הוא גמ' במנחות )ז ,(:ששם מובא מחלוקת אמוראים בנידון:
"אתמר קומץ שחלקו בשני כלים :רב נחמן אמר אינו קדוש ,ורבא אמר קדוש".
הרמב"ם פוסק כרב נחמן ,אמנם מוסיף שאם הכהן כבר חילק את הקומץ לשני
כלים ,הוא יכול לחזור ולתת את שני החצאים בכלי אחד ולקדשם.
אולם ,עיין בהל' מעשה"ק )ד:ח( ,ששם הרמב"ם מביא אותה הלכה
של קידוש לחצאין לגבי קבלת הדם בקרבנות" :וכל הזבחים שקיבל מדמם
פחות מכדי הזייה לא נתקדש הדם ".הרי הרמב"ם אינו מפרש אם ניתן לחזור
ולהוסיף עוד דם כדי להשלים את השיעור ,ובכך לקדש את הדם .ונחלקים גדולי
האחרונים בהבנת שיטת הרמב"ם .האור שמח )מעשה"ק ה:ט( מבין שהוא הדין
נמי בדם ,שאם הכהן קיבל פחות מכדי הזייה של דם בשני כלים נפרדים ,הוא
יכול לחזור ולצרפם בכלי אחד כדי להשלים את השיעור ,ובזה מקדש את הדם.
לעומת זאת ,הגר"ח )מעשה"ק יג:יב( מבין שלדעת הרמב"ם יש הבדל בין דם
1
וקומץ ,ואם קיבל הכהן פחות מכדי הזייה של דם הרי הדם פסול לגמרי.
 1עיי"ש בחידושי רח"ה על הרמב"ם ,שמבאר את החילוק בין קומץ ודם בב' דרכים :א .במתן
קומץ ,ניתן לראות את כלי הראשון כהמשך של יד הכהן ,ולכן אין פסול נשפך חל על הקומץ.
משא"כ בקבלת הדם ,שלא ניתן לראות את כלי הראשון כהמשך של צואר הבהמה ,ולכן חל על
הדם פסול נשפך ,כי הקבלה אינה נחשבת כקבלה מצואר הבהמה .ב .יש הבדל עקרוני בין פסול
נשפך בדם ופסול נשפך בקומץ .בדם ,נאמרה הלכה שדם מהפר יקבלנו ,דהיינו שהקבלה תהיה
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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ואמנם ,פשטות דברי הרמב"ם מורה כהבנת הגר"ח ,כי לפי הבנת
האו"ש היה לו לרמב"ם לפרש את הדין של צירוף בכלי אחד לגבי קבלת הדם,
שהלכותיה נמצאות בפרק ד' ,ולא לגבי קידוש הקומץ ,שמופיע אח"כ בפרק י"ג.
עכ"ז ,שיטת הרמב"ם לפי הבנת הגר"ח צע"ג מהגמ' הנ"ל במנחות .יעויין שם
בהמשך הסוגיא ,שהגמ' מקשה על שיטת רבא":ואם איתא ,לילף מדם? הדר
ביה רבא מההיא .ודם מנלן דלא קדוש לחצאין וכו' ".הרי הגמ' משווה בהדיא
בין קידוש הקומץ במנחות לקבלת הדם בקרבנות ,ואיך הרמב"ם יכול לחלק
ביניהם ,והדברים צ"ע) ,ועיין במשנה למלך מעשה הקרבנות יג:ב( .ולברר את
החילוק בין קידוש הדם וקידוש הקומץ ,יש לדון בשני נושאים בנפרד :מחד
גיסא ,יש לדון בתהליך של קידוש כלי ,ומאידך ,יש לעיין בהבדל בין קרבנות
ומנחות.
שנינו במנחות לגבי קמיצת פסולים )ו-:ז:(.
דתניא ,רבי יוסי בן יוסי בן יאסיין ורבי יהודה הנחתום אמרו:
בד"א שקמץ ולא קידש ,אבל קידש פסל .ואיכא דאמרי :קמץ
אין ,קידש לא ,כמאן? כהני תנאי ,ולאפוקי מתנא קמא.
מתקיף לה רב נחמן :מאי קא סברי הני תנאי? אי קמיצת
פסולין עבודה היא ,אע"ג דלא עביד ליה מתן כלי! אי קמיצת
פסולין לאו עבודה היא ,כי עבד לה מתן כלי מאי הוה? הדר
אמר ר"נ :לעולם עבודה היא ,ולא גמרה עבודתה עד דעביד
לה מתן כלי .אי הכי ,אפילו לא קידש ,וכי מהדר ליה לקומץ
לדוכתיה תקדוש ולפסול! אמר רבי יוחנן ,זאת אומרת כלי
שרת אין מקדשין אלא מדעת.
עיי"ש בתוס' )ד"ה א"ר יוחנן( ששואלים על הגמ' בדף ז .מהסוגיא
להלן בדף עח :וז"ל":והא דפליגי חזקיה ורבי יוחנן לקמן בפרק התודה ,גבי
תודה ששחטה על שמונים חלות ,וקאמר רבא דכולי עלמא כלי שרת מקדשין
שלא מדעת וכו' ".ועיין ג"כ בהמשך דבריהם ,שתמהים על אותה סוגיא להלן
דווקא מהפר ולא ממקום אחר ,ולכן חל פסול נשפך על הדם אע"פ שחזר והוסיף עוד דם מכלי
אחר ,כי סו"ס הדם לא נתקבל מהפר .משא"כ בקומץ ,שלא נאמרה הלכה של קומץ מאין
יקבלנו ,אלא יש הלכה מסוימת שהקומץ לא יהיה במקום שאינו ראוי לו בין קמיצה וקבלה,
ולכן אינו חל פסול נשפך על הקומץ כשנתקבל לחצאין וחזר וצרפם בכלי שני ,כי כלי הראשון
אינו נחשב כמקום שאינו ראוי לקומץ.
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מגמ' בסוכה )נ (:וז"ל":והא דמשמע בסוף לולב וערבה דחזקיה סבר כלי שרת אין
מקדשין שלא מדעת וכו' ".הרי קשה לתוס' ,שמן הסוגיא כאן ומן הסוגיא בסוכה
משמע שחזקיה ורבי יוחנן סוברים שכ"ש אינם מקדשים אלא מדעת ,ולהלן בפרק
התודה רבא מעלה אפשרות ששניהם מודים שכ"ש מקדשים שלא מדעת.
ונראה ,שיש לחלק בין הסוגיות .יעויין בגמ' שם בהתודה:
איתמר ,תודה ששחטה על שמונים חלות :חזקיה אמר קדשו
ארבעים ,ורבי יוחנן אמר לא קדשו ארבעים ...אביי אמר,
בכלי שרת מקדש שלא מדעת קא מיפליגי :מר סבר כלי שרת
מקדשין שלא מדעת ,ומר סבר כלי שרת אין מקדשין אלא
מדעת וכו' )לפי גירסת רש"י(.
לכאורה ברור ששם אינו מדובר בקידוש כ"ש ע"י הכלי עצמו ,שהרי
סכין השחיטה אינו נוגע בלחמי התודה .אלא ע”כ צ"ל ששם מדובר בקידוש
כ"ש אחר ,דהיינו קידוש ע"י התקדמותם של לחמי התודה בתהליך ההקרבה.
וכן מפורש ברש"י שם )ד"ה אביי(" :וה"ה בסכין ששוחט בו הזבח 
מתקדש הלחם קמיפליגי ".מבואר ברש"י שסכין השחיטה אינו מקדש את לחמי
התודה באופן ישיר ,אלא עבודת השחיטה ,שהיא הגורמת שמקדמת את לחמי
התודה בתהליך ההקרבה ,מקדשת אותם.
ולכאורה מצינו קידוש כזה בכמה וכמה מקומות בש"ס .עיין בגמ'
סוטה )יד" :(:ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת .למה לי? הא קדשה
חדא זימנא! מידי דהוה אדם ,דם אע"ג דקדישתיה סכין בצואר בהמה ,הדר
מקדיש ליה בכלי שרת ,הכא נמי לא שנא ".הרי מבואר שלפני שהדם נתקדש ע"י
קבלתו ,הוא כבר נתקדש פעם ראשונה על ידי השחיטה .אולם ,עיין בתוספתא
מנחות )פ"א ה"ב(" :חומר בקמיצה שהקמיצה טעון כהן וכלי שרת מה שאין כן
בשחיטה קמיצה בכלי ושחיטה אפילו בקרומית של קנה" .מבואר בהדיא
בתוספתא ששחיטה אינה צריכה כלי שרת .וכן נקטו כמה ראשונים ,עיין
בתוספות ריש חולין )ג .ד"ה כגון דבדק(" :ואע"ג דקיימא לן כרבי דאמר פ'
החליל )סוכה דף נ (:אין עושין כלי שרת של עץ ופליג אר' יוסי בר רבי יהודה
דאמר בפרק החליל עושין כלי שרת של עץ לשחיטת קדשים לא בעינן כלי שרת
דבפרק התודה )מנחות דף עח (:אמרי' דסכין מקדשה ככלי שרת וכן משמע
בתוספתא דקתני חומר בקמיצה מבשחיטה שהקמיצה טעונה כלי והשחיטה
אינה טעונה כלי אלא אפילו קרומית של קנה ועל כרחך לא בעי למימר דאינה
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טעונה כלי כלל דהא ילפינן מעולה דטעונה כלי אלא דאינה טעונה כלי שרת
קאמר" .וכן פסק הרמב"ם )הל' מעש"ק ד:ז(" :כל הזבחים אין שוחטין אותן
לכתחלה אלא בסכין מכלי שרת ,ואם שחט בכל דבר ששוחטין בו החולין אפילו
בקרומית של קנה כשרין" .הרי שלפי הרמב"ם ,יש לשחוט בכלי שרת לכתחילה,
אבל כלי שרת אינו מעכב את השחיטה .ונמצא ששחיטה מקדשת את הדם אע"פ
שאינה צריכה כלי שרת .ולפי מה שנתבאר הדברים מובנים היטב ,כי הסכין
עצמו אינו מקדש את הדם ,אלא עבודת השחיטה ,שמובילה את הדם קדימה
בתהליך ההקרבה ,מקדשת את הדם ,ולכן הסכין אינו צריך להיות כלי שרת.
נמצא שגם כאן אינו מדובר בקידוש ע"י כלי השרת עצמו ,אלא מדובר בקידוש
ע"י התקדמות בתהליך ההקרבה ,שמושגת ע”י עבודת השחיטה .ונראה להוסיף
עוד שאפילו לדעת אותם ראשונים שחולקים על הרמב"ם וסוברים ששחיטה
צריכה כ"ש ,הסכין אינו מקדש את הדם בעצמו ע”י נגיעה ,אלא עבודת
השחיטה ,דהיינו התקדמות הדם בתהליך ההקרבה ,מקדשת אותו ,והדרישה
לכ"ש היא דרישה שנאמרת בעבודת השחיטה ,ששחיטה צריכה כ"ש כמו שאר
2
עבודות.
ולכאורה מצינו עוד דוגמא של חפץ המתקדש על ידי התקדמות
בתהליך ההקרבה ,אע"פ שאינו נוגע בכלי שרת .יעויין בגמ' זבחים לד,.
שעוסקת באכילת קודשים בטומאה ,ומביאה מח' ר' יוחנן וריש לקיש בנידון:
גופא ,טמא שאכל בשר קודש לפני זריקה ,ר"ל אמר לוקה ר"י
אמר אינו לוקה .אמר אביי מחלוקת בטומאת הגוף ,אבל
בטומאת הבשר דברי הכל לוקה ,דאמר קרא והבשר לרבות
עצים ולבונה דלאו בני אכילה נינהו ואפילו הכי רבינהו קרא.
ורבא אמר מחלוקת בטומאת הגוף ,אבל בטומאת הבשר דברי
הכל אינו לוקה ,מאי טעמא כיון דלא קרינא ביה וטומאתו
עליו ונכרתה לא קרינא ביה והבשר אשר יגע בכל טמא לא
יאכל .והאמר מר והבשר לרבות עצים ולבונה .הכא במאי
עסקינן ,שקדשו בכלי דנעשה כמי שקרבו כל מתיריו.
ועיין בתוס' שם ד"ה שקדש בכלי ,וז"ל" :תימה ,מה קידוש כלי יש
בעצים ,דאי מה שמבקעין אתו בקורדום כשהיו מתליעים אותו ,הא קורדום אינו
כלי שרת וכו' ונראה דקידוש כלי דעצים היינו דמשכי להו לגיזרין אע"ג
 2עיין בחזו"א מנחות ס' ל"ב סוס"ק י"א.
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דקורדום לאו כלי שרת הוא ".הרי מבואר לפי התוס' שעצי המערכה מתקדשים
אע"פ שאינם נוגעים בכלי שרת ,אלא עצם העובדה שהם מוכנים להקרבה ע"ג
המזבח מקדשת אותם .ויש לציין ,שלפי התוס' כאן חפץ יכול להתקדש ע"י
התקדמות בתהליך ההקרבה גרידא ,אע"פ שאותה התקדמות אינה תוצאה של
מעשה עבודה .היינו יכולים לומר שעצם ההתקדמות בתהליך ההקרבה מקדשת,
אבל רק מעשה עבודה מוגדר כהתקדמות שמקדשת .נמצינו למדים מדברי
התוס' שאפילו התקדמות שלא ע"י מעשה עבודה מקדשת.
ועפ"ז נוכל לבאר את הסוגיא בפרק התודה .לכאורה ,יסוד המחלוקת
שם לדעת אביי הוא שחזקיה סובר שהכהן שעושה את העבודה אינו צריך כוונה
אלא בעצם עשיית העבודה ,והעבודה עצמה שמקדשת את החפץ מתייחסת אליו
מפני שע”י העבודה החפץ מתקדמת בתהליך ההקרבה .לכן ,במקרה כזה,
שהכהן כיון לשחוט על פ' חלות ,כוונתו אינה מעלה ואינה מורידה ,כי העבודה
עצמה מקדשת את החלות ,ולכן הכהן צריך כוונה רק על העבודה עצמה .בניגוד
לזה ,רבי יוחנן סובר שכוונה על העבודה עצמה אינה מספיקה ,ונדרשת דעת
מפורשת על קידוש החפץ כדי לקדשו 3.לכן ,במקרה שלנו ,כשהכהן כיון לקדש
פ' חלות ,כוונתו על החלות הנוספות מקלקלת את הקידוש ,ולכן החלות לא
נתקדשו .בכל זאת ,ברור שקידוש החלות בקרבן תודה תלוי בעבודת השחיטה,
כלומר ,התקדמותם בתהליך ההקרבה.
כל זה בנוגע לסוגיא להלן בפרק התודה .אבל צ"ע לגבי סוגייתינו ,אם
מדובר באותו סוג של קידוש .ונראה לומר שבסוגייתינו אינו מדובר בקידוש ע"י
התקדמות בתהליך ההקרבה .אלא כאן הגמ' דנה בשאלה מה נצרך לקבוע
ולהגדיר את הקומץ כקומץ פסול ,ובכך למנוע כל אפשרות של חזרה .הגמ'
מנסה להביא ראיה מהעובדה שאפשר להחזיר את הקומץ לביסא ,בלי לקבוע
מעמדה כקומץ פסול ,שכ"ש אין מקדשין אלא מדעת .א"כ ,נראה ברור שא"א
לדבר כאן על התקדמות בתהליך ההקרבה ,כי הסוגיא כולה עוסקת בשאלה ,מה
נדרש כדי לפסול את הקומץ ,ולמנוע כל אפשרות של התקדמות בתהליך
ההקרבה .אלא ,מפשטות הגמ' נראה שמדובר בקידוש כ"ש באופן ישיר,
כשחפץ נתקדש ע"י המצאות או נגיעה בכ"ש .והשאלה כאן לגבי דעת בקידוש
כ"ש היא ,מה הגדר של המצאות בכ"ש שנדרשת כדי לקדש את הקומץ )כי ברור
 3עיין במקדש דוד ס"ג סק"ו ,שמצדד שאפילו למ"ד כ"ש אין מקדשין אלא מדעת ,דעת על
העבודה עצמה מספיקה ,בניגוד לדברינו כאן.

704

יחזקאל הלל צבי נדלר

שאין כל המצאות בכ"ש יכולות לקדש ,כמו שמבואר בהמשך הסוגיא בדף ז,.
שנתינת קוף אינו כלום אע"פ שסוף כל סוף הקומץ נמצא בכ"ש( .השאלה כאן
היא ,האם המצאות בכ"ש ע"י כל פעולה מכוונת מספיקה לקדש ,או ,שמא
אפילו זאת אינה מספיקה ,וצריכים הנחה בכ"ש שנלווית בכוונת הקדשה
מפורשת .א"כ ,נראה שאין כל סתירה בין הסוגיא כאן להסוגיא בהתודה ,ושתי
הסוגיות דנות בשאלות שונות לחלוטין .כאן ,הסוגיא עוסקת בשאלה אם קידוש
על ידי המצאות בכ"ש צריך דעת מפורשת על הקידוש .להלן ,הסוגיא עוסקת
בשאלה אם קידוש על ידי התקדמות בתהליך ההקרבה צריך דעת מפורשת על
הקידוש 4.נמצא שניתן לחלק בין שני סוגים שונים של קידוש כ"ש :א' ,כשהכלי
שרת עצמו מקדש את החפץ ע"י נגיעה ,וב' ,כשהחפץ נתקדש ע"י התקדמותו
בתהליך ההקרבה.
מבואר א"כ שחפץ מתקדש ע"י נגיעה או המצאות בכלי שרת .אבל
כבר ראינו )עיין במנחות ז (.שנתינת קוף אינה כלום ,היינו שאין כל נגיעה או
המצאות בכ"ש מקדשת ,וא"כ צ"ע ,מה הגדר של נגיעה או המצאות שכן
מקדשת .יעויין במשניות בפ"ב דמעילה ,שעוסקות בקידוש כלי שרת בכל
הקרבנות ומנחות למיניהם" :שתי הלחם מועלין בהם משהוקדשו ,קרמו בתנור
הוכשרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים ושחוט עליהם את הזבח ,נזרק דמן
של כבשים חייבין עליהם משום פיגול נותר וטמא ואין בהן מעילה .לחם הפנים
מועלין בו משהוקדש ,קרם בתנור הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כיפורים
ולהסדר על גבי השולחן ,קרבו הבזיכין חייבין עליו משום פיגול נותר וטמא ואין
בו מעילה ".ויש לדון למה שתי הלחם ולחם הפנים אינם נכשרים להפסל ,דהיינו
קדושים להפסל ,עד שקרמו בתנור ,הרי הם אמורים להיות מוכשרים להפסל
לאלתר מרגע שהם נמצאים בתנור ,שהוא כלי שרת .יעויין בתוספות שם )ד"ה
לשחוט עליהן הזבח( וז"ל" :כלומר ,כיון דקרמו פניה מיד יש להם תורת לחם
לשחוט את הזבח עליהם ,אבל לא קרמו לא ,דגבי שחיטת הזבח כתיב לחם ,ואין
קרוי לחם אלא אם כן קרם הלחם ".מבואר שלפי התוספות ,אינו חל שם לחם על
שתי הלחם ,וכן על לחם הפנים ,עד שקרמו פניהם ,ולכן לא הוכשרו להפסל עד
שקרמו פניהם .והיה אפשר לפרש שחלות שם לחם אינו אלא תנאי בקידוש שתי
 4ואפשר שזה באמת כוונת התוס' בתירוצם" :שאני התם ,שמתוך שמקדש מדעת ,מקדש נמי
שלא מדעת ".הוה אומר ,ששם מדובר בקידוש ע"י מעשה העבודה ,ומתוך שיש לכהן דעת
לבצע העבודה ,ממילא זה מקדש את לחמי התודה .תוס' מציינים על כך שלהלן אכן מדובר
בקידוש ,אבל מסוג אחר לגמרי.
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לחם ,כלומר ,שמבחינה עקרונית שתי לחם היו אמורים להתקדש ע"י המצאות
בתנור גרידא ,אלא שלפני קרימה בתנור בעצם אין כאן שתי הלחם ,כי עדיין לא
חל עליהם שם לחם.
אלא ,שלא כן משמע בתוס' שם )ד"ה קרמו פניה( וז"ל" :משום דתנור
מקדש הלחם בקרימת פנים ".משמע שקרימת פנים אינה תנאי בחלות קדושת
שתי הלחם ,אלא שהתנור מקדש את הלחם ע"י קרימת פנים 5.הווה אומר ,התנור
מקדש את שתי הלחם ע"י החלת שם לחם עליהם ,דהיינו הגדרתם כחפצא
חדשה של שתי הלחם .נמצא ששתי הלחם אינם נתקדשים ע"י המצאות בתנור
גרידא ,אלא ע"י הגדרתם כחפצא חדשה עם זהות חדשה .ונראה לומר ,שזה
הגדר בקידוש כלי אפילו לגבי שאר דברים הנמצאים במשנה שם ,יעויין בהמשך
המשנה" ,מנחות מועלין בהן משהוקדשו ,קדשו בכלי וכשרו ליפסל בטבול יום
ובמחוסר כיפורים ובלינה וכו'" .ויש לומר שלפני ששמים את המנחה בביסא,
אין שום חפצא של מנחה ,דהיינו יחידה מאוחדת שנקראת מנחה ,אלא יש רק
קמח ושמן וכו' בעלמא ,והנתינה בביסא מקדשת אותה ע"י יצירת חפצא חדשה
של מנחה .נמצא שהגדר בקידוש ע"י כלי שרת עצמו הוא קידוש ע"י המצאות
בכלי שרת שיוצרת חפצא חדשה ,ובכך מקדשת את החפץ שנמצא בתוכו.
א"כ מצינו שני סוגים של קידוש השונים בגדרם :א' ,כשכלי שרת
עצמו מקדש ע”י יצירת חפץ חדש עם זהות חדשה ,וב' ,כשהחפץ נתקדש ע"י
התקדמותו בתהליך ההקרבה .אמנם נראה להוסיף ,ששני הסוגים של קידוש
אינם שונים בגדרם בלבד ,אלא שונים ג"כ במהותם .עיין בגמ' זבחים ז ,.שדנה
לגבי קידוש כלי" :בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן ,כלי שרת מהו שיקדשו
פסולין לכתחילה ליקרב ,ואמר ליה אין מקדשין ,אמר ליה אין מקדשין ליקרב
אבל מקדשין ליפסל ".ויעויין ברש"י שם שמפרש" ,שיקדשו פסולין .כגון אם
קמץ זר ונותן לכלי ,מהו שיקדישנו כלי להקטירו .ליפסל .דקבעא ההוא כלי
בקדושה כי יהביניה אדעתיה לקדושי ולא מצי לאהדוריה תו לתוך השירים דהא
פסול זה גמר לכולה עבודה ".כלומר ,ר"ל שאל אם עבודה הנעשית בפסול
מועילה לקדש את הקמץ להקרבה ,והשיב לו ר"י שאמנם אין עבודה בפסול
מועילה כדי לקדש את הקומץ להקרבה ,אבל זה אינו אומר שאין כאן קידוש
בכלל ,כי כלי שרת עדיין מקדש את הקומץ במידה מסוימת .אכן ,לא ניתן
 5זה אינו מוכרח ,כי יש להבין שהתנור מקדש הלחם בזמן קרימת הפנים ,אבל קרימת הפנים
אינו גורם הקדושה.
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להקריב את הקומץ ,אבל עדיין אירע כאן קידוש כלי מסוים שמועיל להגדיר את
הקומץ כקומץ ולהבדילו משאר המנחה ,ולכן לא ניתן להחזיר אותו לביסא
ולקמוץ פעם נוסף.
ונראה לבאר ע"פ החילוק הנ"ל ,שכדי שנוכל להקריב את הקומץ,
צריכים את שני הסוגים של קידוש ,א' ,קידוש כלי שיוצר חפצא חדשה של
קומץ ,וב' ,קידוש ע"י התקדמות בתהליך הקרבת הקומץ .במקרה שהקמיצה
והנתינה בכלי נעשות ע"י פסול ,חסר הסוג השני של קידוש ,כי עבודת פסול
אינה עבודה ,ולכן הקומץ אינו מתקדם בתהליך ההקרבה .אבל עדיין יש כאן
הסוג הראשון של קידוש ,כי קמיצת הפסול והנתינה שלו בכ"ש מספיקות שכלי
השרת מגדיר את מה שנקמץ כחפצא של קומץ ,ולכן אינו ניתן להחזיר אותו
לביסא ולקמוץ פעם נוסף .נמצא ששני הסוגים של קידוש שונים במהותם,
שהסוג השני של קידוש ,דהיינו התקדמות בתהליך ההקרבה ,מועיל רק
כשהחפץ יכול להתקדם בהקרבה ,ולכן אם אין התקדמות אין קידוש .לעומת
זאת ,הסוג הראשון של קידוש ,דהיינו קידוש ע"י כלי שרת שיוצר זהות חדשה,
מועיל אפילו כשהחפץ אינו מתקדם בתהליך ההקרבה ,אלא שהקידוש הזה
כשלעצמו אינו מספיק כדי לקדם את החפץ בתהליך ההקרבה.
ונראה שהחילוק הנ"ל בא לביטוי בסידרה של הלכות בפ"ג דהל' פסולי
המוקדשין להרמב"ם ,ע"ש בהל' כ' וכ"א:
כל כלי השרת אין מקדשין אלא במקדש ואין מקדשין אלא
מדעת ואין מקדשין אלא מתוכן ואין מקדשין אלא שלימים,
ניקבו אם עושין מעין מלאכתן שהיו עושין והם שלימים
מקדשין ואם לאו אין מקדשין ,ואין מקדשין אלא מליאין,
אבל המדות אין מקדשות חסרות אלא אם דעתו למלאותן,
ואם אין דעתו למלאותן מקדשות להפסל אבל לא ליקרב .כלי
שרת מקדשין שלא בזמנן להפסל אבל לא להקרב ,כיצד דבר
שמצותו ביום שנתקדש בכלי שרת בלילה נפסל וישרף ,אבל
אינו קרב ,כגון שקמץ מנחה בלילה ונתן קומצה לכלי שרת
הרי זו נשרפת.
ויש לשאול ,מה המכנה המשותף בין כל הציורים האלו ,ולמה כולם
נתקדשו להפסל אבל לא להקרב .ונראה לומר ,שהמכנה המשותף הוא שבכל
הציורים א"א להמשיך בתהליך ההקרבה ,כי בכלים שאין עושים מעין מלאכתן
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לא ניתן להתקדם בתהליך ההקרבה ,וכמו"כ אם המדה חסרה לא ניתן להתקדם
בתהליך ההקרבה ,וכן פשוט שלא ניתן להתקדם בתהליך ההקרבה כשהעבודה
6
נעשית שלא בזמנה .ולכן בכל הציורים הנ"ל הכלים אינם מקדשים להקרב.
אולם ,כל עוד שהכלי יכול להגדיר חפץ מסויים ולהעניק לו זהות חדשה ,הכלי
מקדש להפסל ,ולכן המנחה שנקמצה בלילה הקומץ נתקדש להפסל ,כי הכלי
יוצר חפצא חדשה של קומץ ובכך מקדש אותו אפילו בלילה ,וכן בשאר
הציורים.
ויש לשאול ,האם יש הבדל בין תהליך הקידוש במנחות ותהליך
הקידוש בקרבנות? 7ראשית כל יש לציין הבדל משמעותי בין קרבנות ומנחות,
שמנחות שלא קדשו בכלי אינן קדושות קדושת הגוף ,אלא קדושת דמים,
ולעומת זאת קרבנות קדושים קדושת הגוף אע"פ שלא קדשו בכלי .ושמעתי
ממו"ר הר"א ליכטנשטיין שליט"א בהסבר הדבר שהחילוק הזה משתקף הבדל
מציאותי בין קרבנות ומנחות ,דהיינו שבקרבנות יש כבר חפצא של בהמה
שמוגדרת ומבוררת באופן טבעי לפני שמקדשים אותה ,ולכן כשמחילים קדושה
על הבהמה ע"י הקדשת פה ,תהליך ההקרבה כבר עומד להתחיל ,והמציאות
הזאת מעניקה לבהמה קדושת הגוף מיד .משא"כ במנחות ,שעד ששמים את
הקמח והשמן וכו' בביסא אין כאן חפצא מוגדרת ומבוררת של מנחה ,רק קמח
וכו' בעלמא ,ולכן כשמקדישים את הקמח בפה ,לא ניתן לראות את תהליך
ההקרבה כעומדת להתחיל ,והוא קדוש רק קדושת דמים.
וע"פ הסבר הנ"ל נוכל לבאר חילוק אחר בין קרבנות ומנחות .עיין
בזבחים פג ,:ששם מבואר שלכ"ע קמצים שלא קידשו בכלי ,אם עלו למזבח
ירדו מפני שמחסרי מעשה בגופייהו .ויש להעיר ,שלפי ר"ש בגמ' שם פד .אם
נשפך הדם אם עלה לא ירד ,אע"פ שבדם ג"כ בעינן קידוש כדאיתא בסוטה יד,.
וצ"ע מ"ש קמצים שלא קידשו בכלי שאם עלו ירדו מדם שנשפך שאם עלה לא
ירד .ונראה לבאר ע"פ דברי הגמ' במנחות ו :שאם קמץ זר לא יחזיר דווקא
לאחר שקידש בכלי ,מפני שלא גמרה עבודתה עד דעביד לה מתן כלי .ונראה
לומר בהסבר הדבר שעד קידוש בכלי אין בכלל חפצא של קומץ ,ורק לאחר
 6ולכאורה ע"פ זה נוכל לבאר למה המדה מקדשת כשדעתו למלאותה ,כי כשדעתו למלאותה
אין כאן עיכוב בתהליך ההקרבה ,שהרי הוא רוצה למלאות את המדה ולהמשיך בתהליך
ההקרבה.
 7וכבר עמד בזה הגרי"ז זצ"ל ,עיין בחידושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם עמ' פא-פב.
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שאותו חלק של המנחה שנקמץ ניתן בכלי חל עליו שם קומץ .וכן משמע
מפרש"י זבחים פג .וז"ל" :ובגמרא מפרש למעוטי קמצים שלא קדשו בכלי
לאחר קמיצה שלא הובררו לחלק גבוה דאע"ג דקידשה המנחה כולה בכלי אין
זה חלק גבוה ברור שאין המנחה קריבה כולה ובקמיצה בלא מתן כלי אין זה
מבורר למזבח ".מבואר בדברי רש"י שלפני קידוש בכלי אין חפצא של קומץ,
ולכן קמצים שלא קידשו בכלי אם עלו ירדו ,מפני שמחסרי מעשה בגופייהו,
דהיינו שבעצם אין להם שם קומץ ,ולכן אינם נחשבים ראוי למזבח .משא"כ
לגבי דם ,שאע"פ שלא קידש בכלי ,עדיין יש כאן חפצא של דם ,ולא שייך הא
סברא שמחסרי מעשה בגופייהו ,כי אין חסרון בחפצא של הדם ,אלא יש חסרון
בתהליך ההקרבה ,ולכן לכתחילה לא יעלה אבל אם כבר עלה לא ירד.
נמצא שיש חילוק יסודי בין קרבנות ומנחות ,שבקרבנות מדובר
ביחידות שמובדלות ומוגדרות באופן טבעי ,ולכן אין צריכות כלי שרת להבדיל
ולהגדיר אותן .משא"כ במנחות ,שאין מדובר ביחידות טבעיות ,אלא צריכים
שהם יובררו ויוגדרו ע"י כלי שרת .וכן משמע מן הסוגיא בריש מנחות ,עיין
במשנה שם שמביא הדין שכל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות אלא שלא
עלו לבעלים לשם חובה .יעוין בפרש"י שם )ד"ה כל המנחות( שמפרש" :כגון
שהתנדב מנחת מרחשת והביאה וקמצה הכהן ואמר הריני קומץ לשם מחבת".
וכן מוכח בגמ' שם ג ,.שקמיצת מחבת לשם מרחשת נחשבת כקמיצה שלא
לשמה ,כמו שחיטת עולה לשם שלמים בקרבנות .ועיין בקרן אורה שם שדייק
מכאן שמנחת מחבת ומנחת מרחשת נחשבות כשתי מנחות נפרדות כמו עולה
ושלמים ,כלומר שהחילוק ביניהם אינו רק חילוק טכני ,באיזה כלי הם נעשים,
אלא חילוק הנוגע לעצם זהותם ,ולכאורה הדברים תמוהים .אלא ,שלפי מה
שנתבאר הדברים קצת יותר מובנים ,כי בניגוד לקרבנות ,במנחות הכלי יוצר את
החפצא של המנחה ,ולכן יש הבדל מהותי בין מנחת מחבת למנחת מרחשת.
הווה אומר ,שבמנחות סוג הכלי משפיע על אופיו של המנחה בחפצא ,מפני
שבמנחות הכלי יוצר את החפצא של המנחה.
ע"פ מה שנתבאר יוצא עוד ,שהחילוק בין מנחות לקרבנות אינו רק
חילוק מציאותי ,אלא חילוק יותר יסודי .הרי אמרנו שיש שני סוגים של קידוש,
קידוש ע"י התקדמות בתהליך ההקרבה ,וקידוש ע"י כלי שרת שמעניק זהות
חדשה לחפץ מסויים .ולפי מה שנתבאר ,נראה לומר שהסוג הראשון של קידוש
קיים בין בקרבנות ובין במנחות ,אבל הסוג השני של קידוש אינו קיים אלא
במנחות ,ולא בקרבנות .הרי כלי שרת אינו יכול ליצור חפצא של קרבן או חפצא
של דם ,כי כבר מדובר ביחידות שמובדלות באופן טבעי .וע"פ זה נוכל לבאר

בענין קידוש כלי בקרבנות ומנחות

709

דבר תמוה ברמב"ם ,עיין בהל' פסולי המוקדשין פ"ג הי"ט ,וז"ל שם" :אין כלי
הלח מקדשות את היבש ,ולא כלי היבש מקדשות את הלח ,במה דברים אמורים
במדות הלח והיבש שהיו במקדש כמו שביארנו בהלכות כלי המקדש ,אבל
המזרקות מקדשות הלח והיבש ,וכלי שרת מקדשין דם הפסול ליקרב ".נמצא
שהרמב"ם פוסק שכלי שרת מקדשים את הפסולים ליקרב .אולם ,עיין בכס"מ
שמקשה על פסקו של הרמב"ם מדבריו להלן בהלכה הבאה ,וז"ל" :ומה שכתב
ואם אין למלאותן מקדשות להפסל אבל לא ליקרב .נראה שלמד כן מדאמרינן
בפ"ק דמנחות )דף ז'( בעא מיניה מר"י כלי שרת מהו שיקדשו פסולים
)ופירש"י( כגון אם קמץ זר ונתן בכלי ויש לדקדק שדין זה סותר מ"ש לעיל בפ'
זה כלי שרת מקדשים דם הפסול ליקרב .ושמא י"ל דשאני בין דם לשאר
דברים ".ועיין בלח"מ שהביא את דברי הכס"מ ,וז"ל" :ולתרץ זה מפרש רבינו
ז"ל דתרי מילי פשיט רבי חדא הא דפ"ק דמנחות דכל הפסולים אינו מקדש
הכלי שרת אלא ליפסל ולא ליקרב ואידך ההיא דפ' המזבח מקדש דפשיט דהיינו
גבי דם דוקא הוא דמקדש אפילו ליקרב ממתניתין דזרקו את דמו פשיט דהיינו
קיבלו פסולים הדם ודוקא גבי דם אמרינן הכי וכדכתב הרב בעל כ"מ ז"ל למטה
שהוא מחלק בין דם לשאר דברים ".ולכאורה הדברים צ"ע ,למה יש הבדל בין
קרבנות ובמנחות ,שבקרבנות כלי שרת מקדשים את הפסולים אפילו ליקרב,
ובמנחות כלי שרת מקדשים ליפסל אבל לא ליקרב.
וע"פ מה שנתבאר הכל מחוור כשמלה ,כי יש הבדל עקרוני בין קרבנות
ומנחות .במנחות ,יש רק סוג אחד של קידוש ,דהיינו קידוש ע"י התקדמות
בתהליך ההקרבה ,שרק מקדש ליקרב כמו שנתבאר ,ולכן בקרבנות אין מעמד
ביניים בין קדושה ליקרב ופסול גמור .לעומת זאת ,במנחות יש סוג אחר של
קידוש ,דהיינו קידוש ע"י כלי שרת שמגדיר ומברר חפץ חדש ,אבל קידוש זה
אינו מקדש אלא להפסל כמו שנתבאר ,ולכן במקרה של קומץ פסולה יש מעמד
ביניים של קדושה ליפסל .א"כ ,מצינו עוד ביטוי לחילוק הנ"ל בין קרבנות
ומנחות ,שבמנחות יש מעמד של קדושה להפסל ,משא"כ בקרבנות ,שאין בהן
מעמד של קדושה להפסל כלל.
ונראה שהחילוק הזה בא לידי ביטוי במקו"א ברמב"ם .עיין במשניות
בפ"ב דמעילה ,וז"ל המשנה שם:
עולת העוף מועלין בה משהוקדשה .נמלקה הוכשרה ליפסל
בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה .מיצה דמה חייבין עליו
משום פיגול ,נותר ,וטמא ,ומועלין בה עד שתצא לבית הדשן.
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יחזקאל הלל צבי נדלר

פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים מועלין בהן משהוקדשו.
נשחטו הוכשרו ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים ובלינה.
הוזה דמן חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא ,ומועלין
בהן בבית הדשן עד שיתיך הבשר .העולה מועלין בה
משהוקדשה ,נשחטה הוכשרה ליפסל בטבול יום ,ובמחוסר
כפורים ,ובלינה .משנזרק דמה חייבין עליה משום פיגול נותר
וטמא ,ואין מועלין בעורות ,אבל מועלין בבשר עד שתצא
לבית הדשן .חטאת ואשם וזבחי שלמי ציבור מועלין בהן
משהוקדשו .נשחטו הוכשרו ליפסל בטבול יום ,ובמחוסר
כפורים ,ובלינה .נזרק דמן חייבין עליהן משום פיגול נותר
וטמא ,אין מועלין בבשר ,אבל מועלין באימוריהן עד שיצאו
לבית הדשן וכו' הקומץ ,והלבונה ,והקטורת ,ומנחת כהנים,
ומנחת כהן משיח ,ומנחת נסכים מועלין בהם משהוקדשו,
קדשן בכלי הוכשר ליפסל בטבול יום ובמחוסר כפורים
ובלינה ,וחייבין עליו משום נותר ומשום טמא ,ופיגול אין בה.
לפום ריהטא ,נראה שהמשנה עורכת הקבלה בין קרבנות ,שמוכשרות
ליפסל אחר שחיטה או מליקה ,ומנחות ,שמוכשרת ליפסל משקדשן בכלי.
אולם ,הרמב"ם מחלק בין הדינים כשהוא מביא אותם להלכה .את ההלכה
שקרבנות מוכשרות בשחיטה הוא מביא בהל' טומאת אוכלין ,ע"ש בפ"ב ה"ז:
"השוחט בהמה חיה ועוף הוכשר כל הבשר בדם שיצא בשחיטה .לפיכך אם לא
יצא מהן דם בשחיטה הרי כל בשרן צריך הכשר ככל האוכלין שלא הוכשרו".
נמצא שלפי הרמב"ם הדין הזה אינו דין בקדשים ,אלא דין כללי בשחיטה
)בקודשים ובחולין( ,שבהמה מוכשרת לקבל טומאה ע"י הדם .לעומת זאת ,את
ההלכה של מנחות הוא מביא בהל' שאר אבות הטומאות ,ע"ש בפי"א הי"ג:
"כל קדש האמור בעניין טומאת אוכלין ומשקין הוא קדשי מקדש המקודשין
כגון בשר קדשי קדשים .ובשר קדשים קלים .וחלות תודה ורקיקי נזיר שנשחט
עליהן הזבח .המנחות שקדשו בכלי .ושתי הלחם ולחם הפנים שקרמו בתנור.
אבל חלות תודה ורקיקי נזיר שלא נשחט עליהן הזבח .ומנחות שלא קדשו בכלי.
אינן לא כקדש ולא כחולין אלא כתרומה ".הרי מבואר ברמב"ם שזה שהמנחות
אינן מוכשרות לקבל טומאה כקודשים עד שקדשו בכלי הוא מפני שהם
מחוסרים בקדושתם ,כלומר ,זה דין בקדשים ואינו דין כללי בהלכות קבלת
טומאה .וע"פ מה שנתבאר דברי הרמב"ם מובנים היטב ,כי בקרבנות אין מעמד
של קדושה להפסל ,ולכן יוצא שההלכה שקרבן נכשר להיטמא בשחיטה היא
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הלכה כללית בשחיטה .משא"כ במנחות ,שיש בהן מעמד של קדושה להפסל,
ולכן יוצא שההלכה שמנחה נכשרת להיטמא בנתינה בביסא היא הלכה ששייכה
דווקא לקדשים.
ועכשיו דאתינן להכא ,נוכל לבאר את שיטת הרמב"ם ,למה במנחות
מביא הדין שקומץ שחלקו בשני כלים יכול לחזור ולערבן ,ובקרבנות משמיט
הדין הזה ,ומשמע שבקבל הדם בשני כלים אינו יכול לחזור ולערבן וחל על הדם
פסול נשפך .ונראה לומר ,שכשנתן את הקומץ בשני כלים ,שני החלקים קדושים
להפסל כדין כל קומץ חסרה כדאיתא לעיל ,דהיינו שחל עליהם שם קומץ ,אע"פ
שאינם קדושים להקרב .משא"כ בדם שקבלו בשני כלים ,שהרי לשיטת הרמב"ם
אין מעמד של קדושה להפסל בדם ,מפני שהגדר של קידוש להפסל הוא קידוש
באמצעות כלי שרת ע"י יצירת והגדרת חפצא חדשה ,והדם כבר מוגדר ועומד
מאליו באופן טבעי .א"כ במנחות ,לא חל על שני החלקים פסול נשפך ,מפני
שהם נמצאים בכ"ש המקדשים אותם .וברור שלא חל פסול נשפך כשהכלי
מקדש את החפץ ,וכדברי רבינו חננאל ביומא מח ,.וז"ל" :ואם קבל דם הפר
מהפר בכלי ונשפך מן הכלי ואספו כשר ,כי הכלי קדשו כבר ".מבואר בדבריו
שפסול נשפך תלוי בקידוש כלי ,דהיינו אם הכלי לא קידש חל על הדם או על
הקומץ פסול נשפך ,ואם הכלי קידש א"א שיחול עליהם פסול נשפך )ועיין באור
שמח הלכות קרבן פסח ד:ב( .ולכן בקומץ שחלקו לשני כלים ,לא חל עליו פסול
נשפך מפני שהחלקים קדושים להפסל .משא"כ בדם ,שאין מעמד של קדושה
להפסל בדם כמו שנתבאר ,ולכן כשקיבל הדם בשני כלים מיד חל על הדם פסול
נשפך ,ואינו ניתן לחזור ולערבן שוב.

 

 
 
במדרש משלי פרשה ט )הובא בחי' הרמב"ן ליבמות סא ע"א( איתא
מעשה היה בר' עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין וכו' בא אליהו הכהן וכו'
אמר לו אני אליהו הכהן שבאתי להגיד לך שמת ר' עקיבא רבך וכו' הלכו שניהם
כאחת ונטפל בו אליהו ונשאו על כתיפו אמר לו יהושע הגירסי לא אמרת לי אני
אליהו הכהן והרי אסור לכהן להטמא במת אמר לו דייך יהושע בני חס ושלום
אין טומאה בצדיקים וכו' 1.וכנראה מדברי הרמב"ן והרשב"א שם שכן נקטו
להלכה ,דצדיקים אינם מטמאין ,וכן כתב החינוך )מצוה רסג( .וכמה מן
הפוסקים הקילו בכהנים להשתטח על קברי צדיקים מכח הך טעם ,ע' פתחי
תשובה )יו"ד סי' שעב ס"ק ב( ,ויש כאלה כהנים שנוהגים להקל למעשה בענין
זה 2.אמנם כנראה דמוכח מכמה מקומות דכהנים מוזהרין מקברי צדיקים ,דהנה
בבבא מציעא פה ע"ב איתא דריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן ,ופרש"י שלא
יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל וכו' .וכן בבבא בתרא נח ע"א איתא דרבי
בנאה הוה מציין מערתא ,ובכללן מערת המכפלה ,ופירשו רוב הראשונים דהיה
כדי להרחיק את הכהנים שלא יעברו על הקברים .וצריך ביאור סתירת הדברים,
דצדיקים אינם מטמאין ואליהו הכהן נטפל לרבי עקיבא ,ומכל מקום כנראה
3
דהכהנים מוזהרין מקברי הצדיקים ,וצ"ע.
 1וכעין זה בילקוט שמעוני משלי רמז תתקמד וז"ל מיד נטפל אליהו ז"ל ונטלו על כתפיו,
וכשראה רבי יהושע כך א"ל לאליהו ז"ל רבי והלא אמש אמרת לי שכהן היית וכהן אסור לטמא
במת ,אמר לו דייך ר' יהושע בני חס ושלום שאין טומאה בתלמידי חכמים וכו'.
 2ע"ע בשו"ת מנחת אלעזר ח"ג סי' ס"ד ,ושו"ת יחוה דעת ח"ד סי' נח ,וס' ציון לנפש צבי
שהאריך טובא בענין זה.
 3עי' בס' ויואל משה )מאמר ישוב א"י אות צ"ט( שכתב ליישב שבאמת צדיקים אינם מטמאין,
אלא שלא ניתן דבר זה להכרעת השכל האנושי ,וממילא דעל פי דין תורה מחוייבין לנהוג
באיסור .ואף אי כלפי שמיא גליא דאינו מטמא ,מכל מקום אסור מן התורה .ולכאורה כוונתו
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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ובביאור הדבר נראה לומר ,דהנה חקרו כמה מן האחרונים בגדר
האיסור דטומאת כהנים ,אם הכהן מוזהר דוקא מ למת דוקא או דילמא הוי
איסור  אל המת ,ואפשר שיעבור על האיסור אפילו באופן שאינו
מטמא ,והדברים ידועים ,ע"ע בס' בעקבי הצאן סי' לה .וכעין זה חקר בכתבי
קהילות יעקב החדשות )טהרות סימן כו( אם האיסור הוא שהכהן לא יטמא למת
או דילמא שלא יהיה מצוי במקום שהטומאה מגיע ,ואף שאינו מיטמא ,כלומר
דהאיסור הוא   ולא איסור תוצאה .ונראה להציע דרך חדש בזה,
דלכאורה יש לחלק ולומר דבטומאת מגע ומשא האיסור הוא שלא יטמא למת,
ועובר בזה דוקא על ידי טומאה ,ואם אינו מטמא ליכא בזה איסור אף בשנוגע או
נושא את המת .אבל בטומאת אהל יש לומר דעובר בזה אפילו בלא טומאה,
דאסור    אפילו בשאין בו טומאה .ודבר זה משום שהרי
בטומאת אהל איכא לאו נוסף ,דעל כל נפשות מת לא יבוא ,שכתבו הראשונים
)הרמב"ם בספר המצוות לאו קסז ,והחינוך במצוה רעא ,ועוד( דמכח הך קרא
נפק"ל דאסור שיהא באותו אהל עם המת .וכתבו הראשונים )על פי הספרא(
דלאו זה שייך לכהן הדיוט גם כן ,וכן כתב הרמב"ם להדיא בסה"מ לאו קסח,
והחינוך במצוה רעא ,ועוד 4.ולכן במגע ומשא דאיכא רק לאיסור דלנפש לא
יטמא בעמיו ,מוזהר הכהן רק מלטמא במגע ומשא ,אבל באהל ,דאיכא איסור
דעל כל נפשות מת לא יבא ,אסור לכהן שיהיה מצוי באהל המת אף בדליכא שם
טומאה מאיזשהו טעם.

 
והנה פסק בשולחן ערוך )יו"ד סי' שע סעיף א( אבל גוסס ומי שנשחטו
בו ב' סימנים או פצוע פצעים הרבה ,אינם מטמאין עד שתצא נפשם ,ומ"מ אסור
ליכנס לבית שיש בו גוסס .וכן פסק הטור ביו"ד סי שע ,ומקורם מהסוגיא דנזיר
דהוי לא פלוג מדאורייתא ,ע' לקח טוב )לג"ר יוסף ענגיל( סי' ח ובהוספות שבסוף הספר מה
שהביא בענין לא פלוג מה"ת .ומשום הכי היה מותר רק לאליהו ,כיון שהוא בודאי ידע להכריע
בדבר זה.
 4עיין בספר קול בריסק עמ' רכח שהוכיח הגר"מ זצ"ל מדברי הרמב"ם בהלכות אבל פ"ג הי"ד
דכן דעת הרמב"ם גם ביד החזקה ,דשייך הך איסור בכהן הדיוט גם כן ,וכן נקט הגר"ח בהל'
ביאת המקדש.
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מג ע"א .ובביאור הדבר כתב הגרא"ב ווסרמן זצ"ל בקובץ שיעורים )ח"ב סי'
מא( דהא דכהן אסור להיות באהל המת הוא אפילו היכא שאינו נטמא כלל וכו'.
וכעין זה כתבו באחיעזר ח"ג סי' ס"ה אות ה-ו ,וכן בנזר הקודש )לג"ר משה
ראזין( בחולין דף עא .ומכח הך חידוש )ועוד שיתבארו בסמוך( יצאו כמה מן
האחרונים לחדש בגדר האיסור בטומאת כהנים דאינו צריך שיטמא דוקא ,ועובר
אף בלי טומאה .אמנם לפי המבואר יש לדחות דאין זה מוכרח כלל ,דאין זה
שייך לגדר האיסור דעלמא דטומאת כהנים הנלמד מקרא דלא יטמא דהא איירו
דוקא לגבי  , ודוקא לגבי אהל יש לומר דאסור אפילו בלי טומאה.
שהרי אהל הגוסס כבר נידון כאהל המת ,ונכלל בהאיסור דעל כל נפשות מת לא
יבוא ,דקאי על ביאה באהל המת .ועל פי זה היה נראה דרק אסור להיות באהל
של הגוסס ,אבל ליכא איסור בשאר אופני התקרבות אל הגוסס ,וכן נראה מדיוק
לשון הטור והשולחן ערוך ,ומדיוק לשונו של הגרא"ב ווסרמן ,דהך איסור )בלי
טומאה( שייך רק באהל המת.
וע"ע בתוס' נזיר ד ע"ב )ד"ה דילמא גוססין( שכתבו לאו דוקא גוססים
כי נזיר אסור ליגע לגוסס אלא כלומר קרוב לגוססין ,ע"כ .כלומר דהוקשה לתוס'
היאך שמשון שוינהו לגוססים ,הרי אסור לנזיר ליגע בגוסס .ולולי דמסתפינא
הוינא מתרץ ,דהך איסור שאסור להתקרב לגוסס שייך רק בהיותו באהל הגוסס,
אבל לא שייך במגע או במשא ,דרק באהל נכלל בהאיסור דעל כל נפשות מת לא
יבא 5.ולכן יש לומר דהיה אפשר לשמשון לשוינהו גוססין ,דעל ידי מגע בגוסס
ליכא טומאה ,ולא שייך איסור בלי טומאה אלא באהל הגוסס ,וכאן דלא היה
ציור של אהל הגוסס שפיר דמי) .ולאחר זמן מצאתי שכן תירץ בס' תורת הנזיר
לג"ר יצחק הוטנר ,הל' נזיר פ"ג הי"ג עמ' צא ד"ה ולפי ,דרק שייך הך איסור
באהל ולא במגע(.

 
והנה בספר הרוקח )הובא בש"ך יו"ד סי' שעא ס"ק א( כתב דאשת כהן
מעוברת מותרת לה להכנס לאהל המת משום ספק ספיקא ,ספק שמא הולד נקבה
וספק שמא נפל הוא .ובמגן אברהם )סי' שמג ס"ק ב( תמה על זה ,דדל מהך ספק
ספיקא ,תיפוק ליה דמותר משום שהולד בלוע הוא ,וטהרה בלועה אינה
 5ולהיפך מדברי האבני נזר )יו"ד סי' תס"ח אות י"ט( שהציע דכהן רק מוזהר במגע ומשא
בגוסס אבל לא באהל ,ודבריו בזה הם דלא כפסקם של הטור והשו"ע.
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מיטמאה .ותירצו האחרונים 6דאף על פי שהולד אינו נטמא דבלוע הוא ,מכל
מקום היה אסור ליכנס לשם לולי הך ספק ספיקא .וז"ל הקובץ שיעורים וא"כ
אפשר לומר דהא דטהרה בלועה אינה מיטמאת אין הטעם משום שאינו באהל
המת אלא אע"ג שהוא באהל המת גזירת המלך היא שאינו נטמא אבל לא שייך
להתיר בכהן בשביל זה ,עכ"ל .וכן בתשו' אחיעזר )שם( כתב דאע"פ דלא
נטמאה מ"מ אסור ליכנס באהל המת .וגם מזה הבינו מקצת מן האחרונים דאיכא
איסור על הכהן להתקרב אל המת אף בלי טומאה .אלא דמהכא גם כן אין זה
מוכרח ,ושוב נראה כדברינו ,דאסור לכהן  בלי טומאה ,מכח
הקרא דעל כל נפשות מת לא יבא ,ומשום הכי היה אסור למעוברת ליכנס לאהל
המת לולי הספק ספיקא ,שהיה הולד נמצא באהל המת אף שאינו מיטמא .אבל
אין זה שייך לגדר האיסור דעלמא דטומאת כהנים הנלמד מקרא דלא יטמא.
ובתשובות לב אריה )גרוסנס( ח"ב סי' ח הקשה אמאי לא תלו המגן
אברהם וכו' הך דיון דטהרה בלועה במחלוקת הרמב"ם והראב"ד בענין מוסיף
טומאה על טומאתו ,שהבין דשניהם תלויין ביסוד על השאלה אם מותר או אסור
להתקרב למת באופן שאינו מיטמא .אמנם לפי דרכנו לא קשה מידי ,דהך דיון
לגבי טהרה בלועה תלוי דוקא בדין בלוע ואהל המת ,ובאיסור דעל כל נפשות
מת לא יבוא ,ואין מזה שייכות כל עיקר לענין מוסיף טומאה על טומאתו ,ודו"ק.

 
והנה ידועים דברי הראב"ד )הל' נזירות פ"ה הט"ז( וז"ל והכהנים בזמן
הזה טמאי מת הן ועוד אין עליהן חיוב טומאה והמחייב אותם עליו להביא
ראיה ,ע"כ .וכבר דנו האחרונים בדבריו אי סבירא ליה דהוי היתר גמור לכהנים
ליטמא בזמן הזה או דילמא הוי איסור דרבנן או אפילו איסור תורה אלא דלית
ביה מלקות 7.ועוד דכמה מן הפוסקים רצו לצרף את דברי הראב"ד לספק ספיקא
כדי להתיר לכהנים לעבור באוירון וכדומה ,ע"ע בדגול מרבבה )סי' שעב(
ופתחי תשובה )שם ס"ק ט( ועוד.
 6קובץ שיעורים ח"ב סי' מא ,אחיעזר ח"ג סי' סה אות ו ,וכן בנזר הקודש חולין דף עא.
 7וע"ע במה שכתבו ידידי הר"י יפה והר"ד שבתאי בקובץ חקירה )כרך ז( שהעירו שכנראה
שכתב הראב"ד את השגותיו בסוף חייו ,ולאחר שכתב את התמים דעים ,ולכן אין לומר כמו
שכתבו כמה מן האחרונים שחזר בזה בראב"ד לאיסור ,ויותר נראה דנקט למסקנא כמו שכתב
בהשגות.
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אמנם ,יעויין במשנה למלך )ריש פרק ג מהלכות אבל( שהקשה על
דעת הראב"ד מהא דמצינו שכמה מן האמוראים ציינו את הקברים כדי למנוע
את הכהנים מליטמא )וכעין מה שהקשינו לעיל אות א( ,ומוכח שלא הותר הדבר
אף שכבר נטמאו .ועיין בשו"ת לבוש מרדכי )לגרמ"מ עפשטיין זצ"ל( סי' לו
אות ו במה שכתב לתרץ בדעת הראב"ד ,שאף שכבר נטמא ואינו עובר משום
טומאה ,אבל בודאי שעובר משום איסורא דלא יבוא .שהרי איסור דעל כל
נפשות מת לא יבוא אין ענינו כלל לדין טומאה ,וכל שנמצא  עובר
ואף שכבר טמא .ומשום הכי ציינו את הקברים כדי למנוע את הכהנים מאיסור
ביאה באהל המת ,שאינו תלוי כלל בדין טומאה וכמשנ"ת .ולפי זה לא שייך כלל
לצרף את דעת הראב"ד לספק ספיקא או כסניף לקולא בשהדיון הוא על ביאה
באהל המת ,וכנ"ל.
ויש להעיר ,דכל זה על פי ההנחה שלהמצא בבית הקברות מיקרי ביאה
באהל המת ,וכן נקט הגר"ח בהל' ביאת המקדש .אמנם ,בגליונות החזון איש
השיג על זה ,ע"ש .ומדברי הגרמ"מ עפשטין )שם ד"ה ולפי"ז( מוכח דנקט
8
כדעת הגר"ח בזה.

 
והנה נסתפק המנחת חינוך באם כהן מוזהר מלטמא באופן של ספק
טומאה ברשות הרבים ,אי אזלינן בתר הכללים דכל התורה כולה ואמרינן דספק
דאורייתא לחומרא ,או דילמא אמרינן דספק טומאה ברשות הרבים טהור ומותר
לכהן להכנס לספק זה .ובבעקבי הצאן )סי' לה( כתב לבאר דתלוי אי הוי איסור
טומאה או איסור התקרבות .ולפי דרכנו נראה לומר דיש לחלק בזה ,דבטומאת
מגע ומשא ,שאיסורם תלוי בטומאה כדמבואר ,יש לומר דספק טומאה ברה"ר
טהור ולכן מותר .אבל לגבי ביאה באהל המת ,דחוץ מן הטומאה איכא איסורא
דעל כל נפשות מת לא יבוא ,יש לומר דאסור ,דכאן לא אזלינן בתר כללי טומאה
וטהרה דאין האיסור תלוי בטומאה ,אלא כל שהוא נמצא באהל המת אסור אף
בלי טומאה ,ויש לומר דאסור משום ספק דאורייתא לחומרא .וכן ראיתי בהר
צבי )יו"ד סי' רפג( בשם הג"ר איצל רבינוביץ מפוניביז' ,וכן נדפס בשו"ת זכר
יצחק סי' סז ,וז"ל אמנם בגוף דין זה צ"ע אם מותר לכהן לטמא את עצמו בספק
רשות הרבים וטעמי דהרי מצינו )ע' נזיר דף מב( בנזיר וכהן שלוקים שתים על
 8וע"ע בס' דרכי שמואל על מס' אהלות )לג"ר שמואל אויערבאך שליט"א(.
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הביאה ועל הטומאה הרי דבביאה באהל מת יש עצם איסור ,דאם בשביל
שנטמא אין כאן שתים .ואם כן י"ל דמצד איסור לא יבא באהל אסור גם בספק
רשות הרבים ,עכ"ל .וכן הסיק במרחשת )חלק א סימן ב' אות ג' ס"ק י"ז בהע'
ד"ה ומה"ט( דבספק טומאה ברשות הרבים מותר בלאו דלא יטמא ,אבל אסור
בלאו דלא יבוא) .אמנם כבר העירו על זה מדברי התוס' כתובות כח ע"ב ד"ה
בית הפרס שכתבו דבית הפרס הוי ספק טומאה ברשות הרבים ,וכנראה מוכח
דמותר לכהן ליכנס לשם .אמנם יעויין בהערות למס' כתובות מה שאמר הגרי"ש
אלישיב שליט"א לדחות ראיה זו(.
ולפי זה יש לפקפק על ההיתר שהציעו כמה מן הפוסקים 9להקל בשאלת
הטיסה על גבי קברים לכהנים ,או לעבור ברכבת וכדומה על גבי הקברים ,שמשום
כמה ספיקות בדבר הכריעו דיש להקל משום ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו
טהור .ולפי דברינו נראה דזה אינו ,דאף על פי שיש להקל משום האיסור דלא
יטמא בספק טומאה ,מכל מקום עדיין איכא לאיסורא דלא יבוא ,והרי עתה נמצא
באהל המת ,ואף שאינו מיטמא ,מכל מקום אסור דאיסור לא יבוא אינו תלוי
בטומאה וכמשנ"ת.

 
ולפי כל זה ,יש לפקפק קצת על ההיתר שהמציאו כמה מפוסקי זמנינו
בבעיית האוירון או המכונית העובר על גבי הקברים ,שהציעו שהכהן הרוצה
לטוס או לעבור דרך שם שיכנס לשקית של ניילון ויסגרנו היטב בנייר דבק )טייפ
בלע"ז( ,ובזה הרי הוא בתוך כלי המוקף צמיד פתיל שאין הטומאה נכנסת בו,
ואינו עובר משום האיסור דטומאת כהנים .וכן הציע הג"ר זלמן נחמיה גולדברג
שליט"א )בהסכמתו לס' מראות חיים( ,ושמעתי שכן הסכים הג"ר ישראל יעקב
פישר ,10ושכן נהג למעשה הג"ר חנוך ערנטרוי דיין ומו"צ דלונדון 11.אמנם ,לפי
דברינו יש לפקפק על היתר זה ,שהרי אף שהוא נמצא תוך הצמיד פתיל ואינו
 9ע' שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ב סימן ס"ב אות י' בשם הג"ר יצחק אלחנן שהקיל למעשה
מטעם זה ,וכן בתשובות ארץ צבי סי' צג ,וע"ע בקונטרוס פי כהן בענין הטיסה על גבי הקברים
שכן צידד למעשה להקל מטעם זה .וע"ש בפי כהן עמ' מח שהרגיש קצת בזה ,וציין לדברי
הגריי"ר מפוניביז' ,אלא שהכריע דלא כדבריו.
 10מפי הג"ר ניסן קפלן שליט"א.
 11הובא במש"כ הגרי"ד בלייך שליט"א בטראדישען חורף תשס"ב.
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נטמא ,מכל מקום הרי עדיין נמצא באהל המת ויתכן דאסור ,וכעין העובר במעי
אמו שהיה אסור באהל המת לולי הספק ספיקא .וכן הכא ,אף שאינו נטמא ,הרי
טס או נכנס על גבי הקברים ונמצא באהל המת ,ואף על פי דאינו נטמא מכל
מקום יש לצדד לאיסור 12.אמנם עדיין ניתן לחלק בין היתר דטהרה בלועה
להיתר דצמיד פתיל ,דיש לומר דצמיד פתיל אינו דין הצלה גרידא ,אלא הוי
חלות שם מקום לעצמו ,ולכן על פי דין כבר אינו נמצא באהל המת כל כמה
דמוקף צמיד פתיל .וכן נקט כדבר פשוט בכתבי קהילות יעקב החדשות )טהרות
סימן כו( דבצמיד פתיל אין הטומאה מגיע כלל אלא קובע חלות שם מקום
לעצמו וכאילו אינו נמצא כלל באהל המת .אמנם ,בחידושי רבינו חיים הלוי
)הל' טומאת מת פי"ד ה"א ד"ה והן( וכן בחי' הגרי"ז )בכורות כב ע"א ד"ה
והנה( כנראה דנקטו דצמיד פתיל אינו מחלק את המקום ,אלא הוי דין הצלה
גרידא שאינו מיטמא בתוכו ,ולפי דבריהם יש לצדד לחומרא ,ויש לדון בזה
וצ"ע לדינא.

 
ובאגרות משה )יו"ד ח"א סי' רל( דן בענין השתלת אבר לכהן אם אסור
כיון שמטמא בו .והביא בזה כמה טעמים להקל ,ואחד מהם שעל ידי השתלה
האבר נעשית טומאה בלועה ואינו מטמא .אבל בשו"ת יחל ישראל )סי ע"ה(
שדא ביה נרגא על פי דברי הקוב"ש והאחיעזר ,דאף שטומאה בלועה אינה
מטמאה ,מכל מקום כמו ששייך לאו אפילו על כניסה לאהל המת ,ואע"פ
שבכניסה אינו נטמא ,א"כ אולי אסור לכהן שתהא בתוכו טומאה בלועה ,ואע"פ
שאינו נטמא 13.וכעין זה בס' בעקבי הצאן )סי' לה( שחלק עם גאון אחד בענין
אשת כהן שמת עוברה בתוכה אם מותר לבעלה שיהא עמה בבית אף שאינו
מיטמא .וע"ע בבית יצחק לו ,במש"כ הרב דניאל שטיין שצידד להקל בזה ,על
פי דברי הגרי"מ פיינשטיין זצ"ל )קובץ הפרדס שנה טו חוברת ד סי' כד ,ושוב
נדפס לאחרונה בחי' מרן הגרי"מ סי' כה( דחלוק דין טומאה בלועה מדין טהרה
בלועה בזה ,דבטומאה בלועה )לדעת כמה מן הראשונים( 
כל עיקר ,ואינו דין הצלה גרידא ,אלא דליכא חפצא דטומאה כלל כל כמה
 12כעין פקפוק זה שמעתי בשם הגר"ח אילסון שליט"א ,וכן שמעתי מפי הג"ר ניסן קפלן
שליט"א.
 13אמנם ,איכא כמה צדדים אחרים להתיר ,דעל ידי חיבור לכהן הרי האבר שוב חי ואינו מטמא,
וכן כתבו כמה מן הפוסקים.
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דבלוע ,ע"ש באורך) .וכן מצאתי בקובץ קול תורה כרך ס"ב ,מדברי הגרמ"מ
זקס זצ"ל ,שגם כן הבין כיסוד הגרי"מ ,דטומאה בלועה הוי הפקעה בעצם
החפצא דטומאה ,אבל לדעת הרמב"ם הוי דין הצלה גרידא (.וכיון שכן ,אפשר
לומר דיהא מותר בנידון דידן לדעת כמה מן הראשונים ,משום דבבלוע פקע כל
החפצא דטומאה לגמרי .אמנם ,נראה לצדד בזה לאסור דיש להחמיר בזה ,בין
אליבא דהרמב"ם ,ובין אליבא דשאר הראשונים .דאף אם נתפוס דבטומאה
בלועה פקע חפצא דטומאה ,אבל   מיהא איכא ,ואף שאינו נטמא
מבלוע ,ואף שפקע חפצא דטומאה לגמרי ,אבל מהיכא תיתי לומר דפקע חפצא
דמת ,וממילא דעדיין נמצא באהל המת ,דאין הבלוע מחלק במקום ,וכדברי
הקוב"ש ,ודו"ק.

 
והשתא דאתינן להכי נראה ליישב את הסתירה שהעלינו לעיל בענין
קברי צדיקים .דאף אם נתפוס דצדיקים אינם מטמאין כלל ,לכאורה עדיין יש
לאסור לכהן להשתטח על קברי צדיקים ,דאף שאינו מיטמא ,מכל מקום נמצא
באהל המת ,ועובר על הלאו דעל כל נפשות מת לא יבוא .והא דאליהו נטפל
לרבי עקיבא ,נראה לדייק מדברי המדרש וז"ל ונטפל בו אליהו ,
ועל זה תמה רבי יהושע ,ועל זה השיב אליהו דצדיקים אינם מטמאין .דהא
ביארנו דבמגע ומשא אכן רק נאסרו באופן שמיטמא ,וכיון שאליהו היה רק נוגע
ונושא את המת על כתיפו ,וצדיקים אינם מטמאין ,ממילא דלא היה בזה שום
איסור .אבל לדידן ,שבאים להשתטח על קברי צדיקים ,אכתי איכא בזה איסור,
שהרי נמצא באהל המת ,וכתיב על כל נפשות מת לא יבוא ,ועדיין שייך לאסור
14
בזה.

 14ואף שאין תירוץ זה מספיק ליישב את כל הסתירות שהביאו האחרונים בענין קברי צדיקים,
מ"מ הנלע"ד כתבתי .ומה שכתבו האחרונים להוכיח מסוכה כה ע"א דנושאי ארונו של יוסף
נטמאו ,עלה בדעתי לחלק בין ארץ ישראל לחוץ לארץ ,דרק שייך הך כלל דצדיקים אינם
מטמאין בארץ ישראל .ושוב מצאתי בכלי חמדה פר' חקת )פט ע"ב( שכתב לחלק כן ,ע"ש.

חדר מוסר ומחשבה

 
ראש ישיבה

 

 
וברש"י ד"ה אל תחד כבודי ,וז"ל שם אל יתיחד עמהם שמי ,שנאמר
)במדבר טז:א( קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ,ולא נאמר בן יעקב אבל בדברי
הימים כשנתייחסו בני קרח על הדוכן ,נאמר )דה"א ו:כב( בן קרח בן יצהר בן
קהת בן לוי בן ישראל עכ"ל ,וכן הוא ברש"י ריש פרשת קרח.
והנה בתחילה כתב שקרח לא נתייחס אחר יעקב שלא כתב בן יעקב
אבל בדברי הימים כשנתייחסו בני קרח על הדוכן נאמר בן ישראל .ומדויק שאם
היה מייחס קרח היה נקרא בן יעקב ,דשם יעקב הוא שמו בשעת צרה ופירוד
ומחלוקת ולכן נקרא יעקב מתחילה ,על שם המחלוקת בין יעקב לעשו ,אבל שם
ישראל הוא כשהוא ברום המעלה ואין מחלוקת ,וכן מבואר מהפסוק ע"פ מה
ששמעתי ממו"ר מרן הגרי"ד הלוי סולובייצ'יק זצ"ל בפרשת וישלח )לה:כב(
דכתיב ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו
וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר .דקודם המעשה של ראובן ובלהה ,היה
שלום ואחדות בביתו של יעקב אבינו ולכן כתיב ויהי בשכן ישראל ,השם ישראל
דוקא ,אבל אחר שחטא ראובן ,הוא הרס את האחדות של משפחת יעקב ולכן
כתיב וישמע ישראל ויהיו בני יעקב שנים עשר ,דהיינו שנהפך מישראל ליעקב
שהכניס ראובן הפירוד הזה במשפחתו .ולכן אם היה קרח נקרא על שם יעקב
היה דוקא בשם של יעקב משום שקרח היה מקור למחלוקת ,אבל כשנתייחסו
אלו העומדים על הדוכן הרי שירת הלויים במקדש מורה על אחדות עם ישראל,
ובית המקדש הוא כנופיא דכל ישראל ולכן כתיב בן ישראל.
 
הנה יעקב נתן מלכות ליהודה ,ולכאורה יוסף שהיה מלך במצרים היה
מסוגל יותר למלכות .ואלא נראה דמלך צריך להיות "מקרב אחיך" וכלשון
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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הרמב"ם שהוא לב כל קהל ישראל )רמב"ם פ"ג מהל' מלכים הל' ו'( ,ויוסף הוא
איש בודד ,נזיר אחיו ,מופרש בדרכו ומעלתו משאר אחיו .ואף שגדול הוא
בהרבה דברים מאחיו אבל מלך צריך להיות מלך מהעם ולא מופרש מהעם.

 
 
 
וברש"י ד"ה והיה כי תבאו אל הארץ ,תלה הכתוב עבודה זו בביאתם
לארץ )מכילתא( ולא נתחייבו במדבר אלא פסח אחד שעשו בשנה השנית על פי
הדבור ,עכ"ל.
ולכאורה צ"ע שהרי בגמ' יבמות )דף עב (.מבואר דלא מלו במדבר
משום סכנה דלא נשבה להם רוח צפונית ולכן כיון שהיו ערלים או דמילת זכרים
מעכבתם לא הביאו קרבן פסח )עיי"ש בתוס' ד"ה משום( אבל לפי המכילתא
שהביא רש"י היו פטורין משום דחיוב קרבן פסח תלוי בביאתם לארץ ומה
שעשו קרבן פסח בשנה השנית ע"פ הדבור היה ,אבל מלבד זה היו פטורין
מקרבן פסח ,וצ"ע.


 

נחלקו חז''ל אם משה שבר את הלוחות בכוונה או שלא נתכוון לשבור
את הלוחות אלא שנפלו מידיו .עי' ברש''י סוף וזאת הברכה ד''ה לעיני כל
ישראל שכתב וז''ל ,שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם שנאמר ואשברם
לעיניכם והסכימה דעת הקב''ה לדעתו שנאמר 'אשר שברת' ,יישר כחך ששברת,
עכ''ל ,הרי ששיבר משה הלוחות בכוונה .אבל עיין בילקוט פ' כי תשא )שצ''ג(
דאיתא שם נסתכל משה בלוחות וראה הכתב שבהן שפורח וכבדו על ידי משה
ונפלו מידיו ונשתברו ,עכ''ל.
והנה שמעתי ממו''ר מרן הגרי''ד הלוי סולובייצ'יק לתמוה דלפי
המדרש דכבדו הלוחות על ידיו משום שהכתב פרח מהם ,ונתמלאו במקום
שהכתב היה חרות על הלוחות ,א''כ בלוחות שניות אחר שהקב''ה מחל לישראל
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שאמר ה' למשה 'פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים' וציוהו לעלות בהר,
איך היה משה יכול לישא את הלוחות ,דאם בירידתו מן ההר כשפרח הכתב לא
היה יכול לישא את הלוחות שהיו כבדים ,ק''ו בעלייתו ,ומ''מ עלה משה ולקח
אתו שני לוחות האבנים )עיין דברים ל''ד:ד(.
ותירץ על זה כשמשה ראה שפרח הכתב מהלוחות וראה את העגל
והמחולות ,תשש כוחו ,אבל לא שחסר היה כח אלא שמה שראה משה העם
עובדים ע''ז ,זה שבר רוחו וכוחו .ולכן נפלו הלוחות מידיו ,אבל בעלייתו להר
אחר שאמר ה' 'סלחתי כדברך' ,ובחמלת ה' היה התחלה חדשה ,הרי נתחדש
כוחו של משה והיה לו אז האומץ וכח לעלות ההרה ולהעלות אתו לוחות האבן
כדי שיקבל התורה עוד פעם.


 
וברש"י ד"ה לא תבערו כתב וז"ל :יש מרבותינו אומרים הבערה ללאו
יצאת ,ויש אומרים לחלק יצאת עכ"ל.
והנה צ"ב למה דוקא הבערה יצאת מכל שאר ל"ט מלאכות דמאי שנא
הבערה מכל שאר מלאכת שבת .ועיין ברמב"ן עה"ת שכתב דמה שהוזכר הבערה
כאן הוא להראות שמלאכה בשבת לצורך הנאת הגוף אסורה ,שאף דביו"ט אוכל
נפש וכן מלאכה לצורך הנאת הגוף מותרת ,אבל בשבת אסורה כי האש צורך כל
מאכל .והביא כן מהמכילתא רבי נתן אומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום
השבת למה נאמר ,לפי שהוא אומר ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ,שומע אני
יהא רשאי להדליק לו את הנר ,להטמין לו את החמין ,ולעשות לו מדורה בשבת,
ת"ל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת .וכן ביאר גם הרשב"ם וז"ל ,לפי
שבימים טובים כתיב אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ,שם הותרה
הבערת אש לאפות ולבשל וכו' לכך מזהיר כי בשבת לא תבערו אש למלאכת אוכל
נפש וכל שכן שאר מלאכות שאסורין אפילו ביום טוב.
והנה מה דמברכין בורא מאורי האש במוצאי שבת הוא משום שתחילת
בריאתו של אש היתה במוצאי שבת הראשון כדמבואר בגמ' פסחים )דף נג (:וכן
הוא בבראשית רבה )יא:ב( אלא דצ"ב למה דוקא מסדרין ברכת בורא מאורי
האש על הכוס וכחלק מההבדלה ,ושמעתי ממו"ר מרן הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל
דהוא משום דאדם הראשון נברא בערב שבת ,וליל שבת הראשון היה
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דר בחושך ,ולמה באמת לא נוצר האש בתחילה בליל שבת ונברא דוקא לאחר
השבת ,זהו היה משום דאסור להבעיר אש בשבת ,ושבת היה שביתה מוחלטת
ולכן מזכירין זה בהבדלה דזהו קיום בהבדלה שלא נברא האש בתחילה בשבת.
ואפשר דזהו טעמא שהתורה הזכירה דוקא לא תבערו אש ביום השבת,
ומלאכת הבערה יצאה משאר המלאכות ]או ללאו יצאת או לחלק יצאת[ משום
דאש לא נברא עד לאחר השבת להראות על השביתה מכל מלאכה בשבת
]ואפשר עוד משום דהבערה הוי מלאכה יש מאין ולא רק מלאכת תיקון[.
 

וברש"י ד"ה במראת הצובאת וז"ל :בנות ישראל היו בידן מראות,
שרואות בהן כשהן מתקשטות ,ואף אותן לא עכבו מלהביא לנדבת המשכן,
והיה מואס משה בהן ,מפני שעשויים ליצר הרע ,אמר לו הקב"ה קבל ,כי אלו
חביבין עלי מן הכל ,שעל ידיהם העמידו הנשים צבאות רבות במצרים .כשהיו
בעליהם יגעים בעבודת פרך ,היו הולכות ומוליכות להם מאכל ומשתה
ומאכילות אותם ונוטלות המראות ,וכל אחת רואה עצמה עם בעלה במראה
ומשדלתו בדברים ,לומר אני נאה ממך ,ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי תאוה
ונזקקות להם ,ומתעברות ויולדות שם ,שנאמר )שה"ש ח ,ה( תחת התפוח
עוררתיך ,וזהו שנאמר במראות הצובאות עכ"ל.
והנה שמעתי דבר נאה מהגאון רבי שמואל קמינצקי שליט"א שמה
שהנשים אמרו    אין הכוונה שאמרו שהן ,הנשים ,יותר יפות
מבעליהן ,אלא הכוונה שהיופי שיש להן הוא משום בעליהן ,שהוא כהשבת אור
בעליהן ,וכמו אור הלבנה שמאירה מאור החמה.
]וכעין זה שמעתי פעם ממו"ר הגאון ר' אהרן סולוביציק זצ"ל לבאר מה
שהשיג הראב"ד על מש"כ הרמב"ם בפ"ג מהל' תשובה הל' זשהאומר שיש שם
רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה שהוא מין ,והשיג הראב"ד וז"ל :ולמה קרא
לזה מין וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות
ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות עכ"ל .וזה תימה שיאמר
הראב"ד שאחד קל דעה שחשב שיש לקב"ה גוף יחשב מהגדולים וטובים 
דהיינו מהרמב"ם ,אלא שאמר שצריך שיקרא לא ממנו ,דהיינו מהרמב"ם ,אלא
ממנו דהיינו מתוכינו שהוא עדיין נחשב לישראל ולא למין .ובכמה כת"י תיבת
ממנו ליתא .ועיין באור שמח שהגיה מעמנו ,ועי' בעבודת המלך[.

הערות על התורה

727

והנה בספר שמן הטוב הביא דמהמדרש נראה דבזכות שנתנו נשים את
המראות הצובאות לכיור זכו לזה שהן אסורות במלאכה בר"ח ,וביאר דמה
שהנשים במצרים היו יוצאות לשדה ומחזקין לבעליהן ומשדלות אותם בדברים
ועל ידי כך מקיימות צבאות לישראל הוא משום שהנשים האמינו בעתיד של
כלל ישראל ,אף בתקופה הקשה של שעבוד מצרים עדיין היה להן בטחון
ואמונה ותקוה לעתיד .וזהו יסוד ר"ח שאף שהלבנה מתכסה מ"מ בתחילת
החודש היא חוזרת ונראית וזה מסמל את תקותינו לגאולה ,ולכן אומרים דוד
מלך ישראל חי וקיים בעת קידוש הלבנה ,שהלבנה נראית עוד פעם בתחילת
החודש מראה על גאולת ישראל ולכן מזכירין את דוד וחזרת מלכותו על ידי זה,
שיבוא מלך המשיח.



וברש''י ד''ה ביום כלות משה להקים וז''ל ולא נאמר ביום הקים מלמד
שכל שבעת ימי המלואים היה משה מעמידו ומפרקו ובאותו היום העמידו ולא
פרקו ,לכך נאמר ביום כלות משה להקים ,אותו היום כלו הקמותיו ור''ח ניסן
היה ,עכ''ל.
והנה צ"ע למה היה צריך משה להקים את המשכן ולפרקו כל שבעת
הימים מכ''ד אדר עד ר''ח ניסן ,וחתני הרב אברהם ידידיה מושל שליט''א ביאר
בזה דהמשכן מראה על הבריאה כולה כמו שהקב''ה היה בורא עולמות ומחריבן
כדאיתא בבראשית רבה )ג:ז( אמר ר''י בר' סימון יהי ערב אין כתוב כאן אלא
ויהי ערב מיכן שהיה סדר זמנים קודם לכאן א''ר אבהו מלמד שהיה בורא
עולמות ומחריבן ,עד שברא את אלו אמר דין הניין לי ,יתהון לא הניין לי ,עכ''ל,
א''כ גם משה העמיד המשכן ופרקו דזה מרמז על זה שהקב''ה היה בונה
עולמות ומחריבן.


 
 
וברמב"ן כתב וז"ל צוה בתורה ,עד האלהים יבא דבר שניהם )שמות
כ"ב ,ח'( ,ונתן בפלילים )שם כ"א ,כ"ב( ,אם כן מצוה שיהיו לישראל פלילים.
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וביאר בכאן שישימו השופטים בכל עריהם כאשר יתן להם השם את הארץ ,כי
בחוצה לארץ אינם חייבים למנות להם ב"ד ,אבל כאשר יצעק המעוות יעמדו
עליו הראויים לשפוט ובמשפטיהם ישפטוהו ,או יעלה לארץ בזמנה ושם
ישפטוהו במקום המשפט .והוסיף בכאן שוטרים ,והם שיהיו נוגשים בדבר
המשפט .ולפי זה אין ישראל שבחוצה לארץ מצווים למנות להם דיינין בעיירות,
וכן כתב הרב ר' משה )הל' סנהדרין פ"א ה"ב( .אבל במסכת מכות )ז' (.שנו,
והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם ,מלמד שסנהדרין
נוהגת בארץ ובחוצה לארץ ,אם כן למה נאמר שופטים ושוטרים תתן לך בכל
שעריך ,אלא בארץ אתה מושיב בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר ,בחוצה לארץ
אתה מושיב בכל פלך ופלך ואי אתה מושיב בכל עיר ועיר .ונראה מזה שחייבין
למנות סנהדרין בחוצה לארץ ,ולא בכל עיר ועיר כארץ ישראל אלא פלכים
פלכים ,אם כן המצוה הזאת נוהגת בכל זמן בדיני ממונות ובדברים הנדונין
בחוצה לארץ .אבל בזמן הזה לאחר שבטלה הסמיכה ,כיון שכל המשפטים
בטלים מן התורה ,דכתיב לפניהם ולא לפני הדיוטות ,ואנן הדיוטות אנן ,ואין
דיינין בחוצה לארץ אלא תקנה דשליחותיהו עבדינן )גיטין פח ב( ,אין אנו
חייבים במצות מינוי שופטים מן התורה כלל ,עכ"ל.
הרי נחלקו הרמב"ם והרמב"ן אי יש מצות מינוי דיינים בחו"ל,
דלהרמב"ן יש מצוה למנות דיינין בכל פלך ופלך אבל לא בכל עיר ועיר,
ולהרמב"ם אין מצוה כלל בחו"ל אלא אם יש צורך לידון מאספין ב"ד לדין .וזה
לפי גירסתו ברמב"ם שגרס ברמב"ם אבל בחוץ לארץ אין אנו חייבין להעמיד
ב"ד בכל פלך ופלך ,וכן נראה מהרמב"ם בסה"מ מצוה קע"ו שאין חיוב
להעמיד ב"ד בחו"ל .אבל עיין בכס"מ ובלח"מ שהקשו שזה כנגד הגמ' מכות
)דף ז' (.שהביא הרמב"ן ,ולכן גרסו ברמב"ם אלא בחו"ל אין אנו חייבין
להעמיד ב"ד אלא בכל פלך ופלך.
והנה הרמב"ן כתב שבחו"ל אין מצוה למנות ב"ד אלא בכל פלך ופלך
ולהרמב"ם אין מצוה למנות בחו"ל ב"ד כלל .וזה צ"ע שהרי אפילו בן נח חייב
במצות דינים משבע מצות ב"נ ,והרי הרמב"ם כתב בפ"ט מהל' מלכים הל' י"ד
וז"ל וכיצד מצווין הן על הדינין ,חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך
לדון בשש מצות אלו ,ולהזהיר את העם ,עכ"ל ,הרי דבן נח חייב להעמיד ב"ד
בכל פלך ופלך משום מצות דינים ומי איכא מידי דב"נ חייב בכל פלך ופלך
וישראל אינו חייב ,ומי גרע ישראל בחו"ל מבן נח שחייב להעמיד בכל פלך
ופלך] .אבל לפי גירסת הכס"מ ולח"מ שגרסו ברמב"ם שבחוץ לארץ חייבין
להעמיד ב"ד בכל פלך ופלך לא קשה מידי ,ואדרבה דזה גופא מה שהדין בחוץ
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לארץ הוא מעין מצות דינים של בן נח שכדי להעמיד הדין צריכים בכל פלך
ופלך ,אבל בא"י יש מצוה בפ"ע לא רק משום דינים אלא מצוה להעמיד דיינים
וזה מחייב אף בכל עיר ועיר[ ואפילו לפי הרמב"ן יש לתמוה ,שהרי הרמב"ן בפ'
וישלח )בראשית ל"ד ,י"ג( כתב וז"ל ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע
מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד ,אבל צוה אותם בדיני
גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים וכו' ומכלל המצוה הזאת
שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל עכ"ל ולכן קשה גם להרמב"ן למה
בחו"ל חייבין להעמיד דיינין רק בכל פלך ופלך ומי גרע ממצות דינין שחייבין
ב"נ להעמיד בכל עיר ועיר.
ואשר נל"פ בשיטת הרמב"ן דישראל חייבין בהעמדת ב"ד ומינוי דיינין
בכל עיר ועיר דוקא בא"י דשם מקומם ומלכותם וחלק מירושת הארץ והעמדת
מלכות ושלטון לישראל הוא מינוי דיינין אבל בחו"ל אין זה מקומם ולא
מלכותם ורק יש מצוה להעמיד המשפט ובזה צריך רק בכל פלך ופלך כדי למנוע
העושק ושיהיה משפט אמת .אבל ב"נ חייבין להעמיד דיינין בכל פלך ופלך
ובכל עיר ועיר שהרי זה מלכותם איפה שהם ולכן חייבין למנות דיינין אף בכל
עיר ועיר.
והנה לשיטת הרמב"ם ]לפי גירסתינו ברמב"ם[ שאין מצוה כלל למנות
ב"ד בחו"ל ,צריך לומר שזהו משום דמצות מינוי דיינין שייך למלכות ולשלטון
ישראל וכשישראל בגלות אין זה מקום שלהם ומלכות שלהם ולכן אין מצוה
כלל של מינוי דיינין ,אבל בן נח חייב בכל פלך ופלך שזה מקומו אבל חלוק
השיעור של מינוי דיינין בין ישראל בא"י וב"נ בחו"ל ,שבישראל צריך ב"ד בכל
עיר ועיר ולב"נ סגי במינוי דיינין בכל פלך ופלך ,אבל בחלות המצוה שוין הן
דהוא מצות מינוי דיינין.
או דיש לפרש ברמב"ם אי נימא דגרס דחו"ל חייבין למנות דיינין בכל
פלך ופלך אבל לא בכל עיר ועיר הוא משום דבחו"ל אין מצוה של מינוי דיינין
בתורת דיינין ורק דיש מצוה לעשות דין ובזה סגי אם יש ב"ד בכל פלך ,ובזה
דומה למצות דינין להרמב"ם דצריך להעמיד ב"ד בכל פלך אבל לא בכל עיר
אבל בא"י יש מצוה למנות בכל עיר ועיר דבא"י יש מצוה לא רק להעמיד
המשפט אלא למנות דיינין ובתי דינין והוא חלק מהעמדת שלטון ישראל וזהו
דוקא בא"י ולפ"ז חילוק העמדת דיינין בא"י לחו"ל אינו רק בשיעורים דכל פלך
ופלך או כל עיר ועיר אלא במהות המצוה ,דכל עיר ועיר שהוא המצוה לישראל
בא"י מראה על מצוה של עצם מינוי הדיינין ובתי דינין ובכל פלך שהוא מצות
ב"נ וישראל בחו"ל הוא מצות עשיית דין.
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ועיין ברמב"ם פ"ט מהל' יסודי התורה הל' א ,וז"ל :הא למדת שכל
דברי תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם ,וכן הוא אומר חוקת עולם לדורותיכם,
ונאמר לא בשמים היא ,הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ,לפיכך אם
יעמוד איש בין מן האומות בין מישראל ויעשה אות ומופת ויאמר שה' שלחו
להוסיף מצוה או לגרוע מצוה או לפרש במצוה מן המצות פירוש שלא שמענו
ממשה ,או שאמר שאותן המצות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות
אלא מצות לפי זמן היו ,הרי זה נביא שקר שהרי בא להכחיש נבואתו של משה,
ומיתתו בחנק על שהזיד לדבר בשם ה' אשר לא צוהו ,עכ"ל.
והנה שמעתי ממו"ר מרן הגרי"ד זצ"ל שמה שכתב הרמב"ם אם יעמוד
איש בין מן האומות בין מישראל וכו' הרי זה נביא שקר ,כוונתו בין מן האומות
 למוחמד ,ובין מישראל  -לאותו האיש.אלא במה שכתב הרמב"ם שמיתתו בחנק צ"ע ,שדין נביא שקר אינה
מהשבעה מצות שנצטוו בהן בני נח ,ואפילו אי נימא שחייב ,לכאורה מיתתו היה
צריך להיות בסייף ולא בחנק .ועיין מה שכתבתי בזה בספרי ברכת יצחק )סי' נ(.

וברש"י ד"ה ישמעו ויראו וז"ל :מכאן שצריכין הכרזה ,איש פלוני
ופלוני נהרגין על שהוזמו בבית דין.
ומקור הדין הוא מהברייתא בסנהדרין )דף פט ,א( ת"ר :ארבעה צריכין
הכרזה ,המסית ,ובן סורר ומורה ,וזקן ממרא ,ועדים זוממין .בכולהו כתיב בהו
וכל העם וכל ישראל ,בעדים זוממין כתיב והנשארים דלא כולי עלמא חזו
לסהדותא.
והנה ממו"ר מרן הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל שמעתי ,עדים זוממין
שחייבין בהזמה אינו עונש עבור העבירה דלא תענה אלא דחייבין משום החלות
שם עד זומם בגברא .והגר"מ זצ"ל אמר לבאר בזה מה שכתב הרמב"ם פ"כ
מהלכות עדות הל' ד' וז"ל :ואין לעדים זוממין שגגה לפי שאין בה מעשה,
לפיכך אין צריכים התראה ,עכ"ל .ועיין בהשגת הראב"ד .וביאר בזה הגר"מ
זצ"ל דמה דלהרמב"ם אין לעדים זוממין שגגה הוא משום דאינו חייב בדין
הזמה משום המעשה עבירה של עדות שקר אלא עבור השם עד זומם ,וזה כוונת
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הרמב"ם שאין בו מעשה ולכן אין בו דין התראה ,דאינו חייב משום העבירה.
וכן לגבי פסול עד זומם זה ג"כ אינו משום השם רשע אלא עבור החלות שם
עד זומם ולכן לרבא נפסל עד זומם מכאן ולהבא דתלוי בקביעות שם עד זומם,
ואי היה תלוי באיסור דלא תענה ודאי דהיה נפסל משעת הגדתו .ואפילו לאביי
דנפסל למפרע זהו משום דסבר דהשם עד זומם חל למפרע שהרי אינו נפסל אלא
לאחר כדי דיבור של הגדתו ,שודאי אף שהאיסור לא תענה הוא בעת הגדתו.
ונראה דאף אלו שיש בהן דין הכרזה הוא משום שחיובם אינו משם
המעשה עבירה לבד אלא משום החלות בגברא דהיינו השם מסית ,או בן סורר
ומורה או זקן ממרא או עד זומם שחל עליהם ,שהרי בן סורר ומורה נידון על שם
סופו וכן זקן ממרא חיוב שלא ירבה מחלוקת בישראל ואין צריך התראה
)רמב"ם פ"ג מהל' ממרים הל' ח( ,וכן המסית אינו צריך התראה )רמב"ם פ"ה
מע"ז הל' ג( וחייב אף על פי שלא עבד המסית ולא עבד המוסת.
וכן עיין לקמן גבי בן סורר ומורה )דברים כא ,כא( כתב רש"י ד"ה וכל
ישראל ישמעו ויראו :מכאן שצריך הכרזה בבית דין ,פלוני נסקל על שהיה בן
סורר ומורה ,עכ"ל ,וכמו שכתב גבי עד זומם שביאר ישמעו ויראו שצריכין
הכרזה ,אבל גבי מסית בפ' ראה וכן גבי זקן ממרא על הפסוק וכל העם ישמעו
ויראו )יז ,יג( כתב רש"י :מכאן שממתינין לו עד הרגל וממיתין אותו ברגל
עכ"ל ,אבל השמיט בו הכרזה .וצ"ע בזה למה לגבי עדים זוממים ובן סורר
ומורה ביאר רש"י 'ישמעו ויראו' שצריכין הכרזה וגבי מסית וזקן ממרא השמיט
רש"י הביאור שצריכין הכרזה.

 

 
בסוף מגילת אסתר )ט:א( כתיב "ובשנים עשר חדש הוא חדש אדר
בשלושה עשר יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו להעשות ביום אשר שברו איבי
היהודים לשלוט בהם  אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם ".נמצא
כאן אחד מן היסודות של פורים ,דהיינו" ,ונהפוך הוא ".ממבט שטחית ההפיכה
היא שהמצב הרע של ישראל בימי אחשורוש נהפך להיות מצב טוב .אבל באמת
יש נקודה יותר עמוקה בענין הזאת ,וכדאי לעיין בה.
נראה לי לפרש הענין ע"פ דברי המהר"ל בנצח ישראל )פ"ז( .חז"ל
בגמ' גיטין )נז (:אמרו שנבוזראדן היה גר צדק ,וגם שעתיד בני בניו של המן
ללמוד תורה בבני ברק .וקשה מאוד להבין איך נבוזראדן שהיה כ"כ שונא
ישראל יכול להיות גר צדק .וגם קשה איך בני בנים של המן הרשע עתידין
ללמוד תורה בבני ברק .וביאר המהר"ל ,וז"ל ,דע כי מה שספרו כאן מן הרשעים
שזרעם נתגייר בישראל ולימדו תורה ברבים ,הוא ענין נפלא .כי יש לך לדעת,
שהרשעים כאשר הם מופלגים ברשעות ,ויש להם כח גדול מאוד כמו שהיה
לאלו שזכר ,אי אפשר שלא יהיה מצורף כח שלהם אל כח עליון ,כח השם
יתברך ,רק שהיה זה אצלם בטומאה .אבל אצל הבנים ,כאשר נתגיירו ,נצרף
ונזדכך ונתלבן ,ולפיכך היו בניהם גדולים מלמדים תורה ברבים .ואי אפשר שלא
יהיה כך .שכל כח כמו אלו ,שהיה להם כח גדול ,הוא מאת השם יתברך וכו' ואם
אצל האב היה בטל כח הקדושה אצל הטומאה ,אבל בבנים נתלבן כח זה ,ולכן
לימדו תורה ברבים עכ"ל .כלומר ,שנתן הקב"ה לרשעים אלו כח גדול לפעול
בעולם ,וגם הבחירה לעשות עם הכח הזה מה שהם רוצים .ולכן יכולים
להשתמש בו בדרך טהרה ולכבוד שם שמים או ח"ו להיפך ,אבל בין כך ובין כך,
הם משתמשים באותו כח שנתן להם הקב"ה .ולכן אפ' אם אדם כהמן היה
משתמש בכחו בדרך טומאה ,כשאותו כח נתהפך ביוצא ירכיו נמצא כח גדול
לטוב – "ואי אפשר שלא יהיה כך" 1.הקב"ה נתן להמן כח גדול לפעול בעולם
 1ויש שהקשו ע"ז מדברי המכילתא )סוף פ' בשלח( שאין מקבלים גרים מבני עמלק .וע'
הרמב"ם )הל' איסו"ב פי"ב הי"ז( שנראה מדבריו שהוא חולק על המכילתא ומתיר לקבל גרים
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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והוא בחר להשתמש בו לדברים רעים ,אבל יוצא ירכיו שנתגיירו קבלו אותו כח
והשתמשו בו ללמוד תורה בבני ברק.
ונראה שיוצא מזה יסוד גדול :יש לכל אדם הכח והאפשרות לפעול
בעולם בין לטוב בין למוטב .והטוב והרע שהוא עושה הם שני הפכים של מטבע
אחת ובשורש הדברים הם דבר אחד 2,דכל התכונות שיש לאדם יכול להיות בין
3
לטוב למוטב.
יסוד הנ"ל כבר מושרש בספר תהלים .בספר תהלים יש רמז לצדיקים
בתואר של ארזי הלבנון ,כדכתיב )צב ,יג( "צדיק כתמר יפרח ,כארז בלבנון
ישגה" ,וגם רמז לרשעים בתואר של ארזי הלבנון ,כדכתיב )כט ,ה( "קול ה' שבר
ארזים ,וישבר ה' את ארזי הלבנון" .ולכאו' קשה איך דוד המלך קרא גם
לצדיקים וגם לרשעים ארזי הלבנון? אבל לפי מה שאמרנו לא קשה מידי שיש
לומר שארזי הלבנון הוא רק תואר למי שהוא בעל כח הרבה ,אבל איך הוא
4
משתמש בכחו יכול להיות או לטוב או לרע ,ודו"ק.

אפ' מעמלק .וידידי יהודה טורצקי סובר שע"פ דברי המהר"ל יש להבין שיטת הרמב"ם ,שאין
פסול בעצמותם של עמלק אלא רק שבדרך כלל משתמשים בכחותיהם לרע ,אבל אם אחד מהם
משתמש בכחותיו לטוב אין בזה שום פגם וודאי מקבלים אותו.
 2ורעיון הנ"ל נרמז בעצם השם "אדם" .ע' השל"ה )ח"א ,תולדות אדם דף ג .ד"ה אח"כ( ,וז"ל,
ויקרא את שמו אדם – זהו פירוש על תולדות אדם וסופו :אם דבוק הוא למעלה ומתדמה לו ית'
לילך בדרכיו נקרא שמו בעצם אדם מלשון אַ ַד ֶמה לעליון ,ועל כסא דמות אדם .ואם הוא מפריד
עצמו מן הדבקות אז נקרא אדם על האַ ָד ָמה אשר לוקח משם ועפר הוא ולעפר ישוב .אמנם שם
אדם המורה על 'אַ ַד ֶמה עליון' זהו עיקר התכלית ,כי הרע לא נברא רק בעבור הטוב ,עכ"ל.
 3ובאמת כך מבואר בגמ' שבת )קנו (.האי מאן דבמאדים יהי בגר אשיד דמא ,א"ר אשי אי
אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא )ע' המהרש"א שם( .וע"ע בחובות התלמידים )בהקדמה,
עמוד י'( ,וז"ל ,אין מדה וטבע רעה בהחלט בילד מישראל ,כבר הורונו קדושי ישראל מרן הבעל
שם טוב ותלמידיו אחר זצ"ל ,רק שצריכים לדעת איך לשמש בהם ולגדלם ,עכ"ל.
 4וע"ע בגור אריה )שמות ב ,יג( שדתן ואבירם נקראו אנשים ,וקשה שידוע שלשון "איש"
בתורה נאמר דוקא לגבי אדם חשוב או צדיק .ותירץ המהר"ל ,וז"ל ,העיקר הוא כי סתם אנשים
הוא בודאי צדיקים בכ"מ ,כי לשון איש הוא בא בכל מקום על שהוא בעל דבר ,כמו "הלא איש
אתה ומי כמוך בישראל" )ש"א כו ,טו( ,ולפיכך לשון "איש" שהוא בעל דבר ,וכל בעל דבר הוא
חשוב .ומ"מ כשהוא באה אצל רעה ,כמו כאן ,הוא בא על בעל דבר לרע ,שהרי אצל רעה נכתב,
עכ"ל .והיינו יסוד הנ"ל ,שלשון איש בעצם הוא על בעל דבר ,מי שהוא בעל כחות הרבה,
פעמים אדם משתמש עם הכחות שלו לטובה ופעמים ר"ל להיפך .ונראה שזה ג"כ כוונת הגמ'

734

הרב יהושע אפרים גריובר

והענין הנ"ל לכאו' אינו רק לגבי אנשים וכחות שלהם ,אלא גם בכל
דבר שנמצא בעולם .יכול אדם להשתמש בכל דבר בין לטוב בין למוטב 5.וג"כ
שייך בכל מקרה בחיי אדם; ע"י בחירת אדם כל דבר שאירע לו יכול לעורר אותו
לטוב או ח"ו להיפך .ואפילו דבר שבאופן שטחי נראה כדבר רע ,אם אדם מקבל
אותו באמונה שלימה מהקב"ה זה יכול לעורר אותו לתשובה ולמעשים טובים.
ועפ"ז נראה לי לפרש העומק של "ונהפוך הוא" בפורים .בכל המקרה במעשה
מגילה היה האפשרות להיות לטובת ישראל או ח"ו להיפך ,כמו שיש בכל מקרה
בחיי העולם.
ונראה לתת דוגמאות ליסוד הנ"ל כדי לבאר הענין היטב .הגמ' במגילה
)יג (:אומרת שכשנפל הגורל בחודש אדר שמח המן שמחה גדולה משום שנפל
הפור בירח שמת בו משה ,אבל הגמ' אומרת שהוא לא ידע שגם בחודש הזה
נולד משה .נראה לפרש שבאמת יש בחודש אדר איזה בחינה רעה לכלל ישראל
כיון שבאותו חודש מת משה ,וראוי להמן לשמוח על זה .אכן טעותו היה שלא
ידע שיש בחודש אדר גם בחינה טובה שהוא החודש שנולד בו משה .ולכן מונח
בחודש אדר האפשרות לקריית דבר שמחזק מצב הישראלי או ח"ו דבר שעושה
ההיפך 6.ובתחילת המגילה הכח של חודש אדר היה נוטע לרע ,אבל אחרי שעשו
תשובה גדולה הכח של חודש אדר נהפך להיות טוב.
המגילה )א ,ח( אומרת שסעודת אחשורוש היתה "כרצון איש ואיש",
ובגמ' )שם יב (.ביאר רבא דהיינו כרצון מרדכי והמן ,מרדכי דכתיב איש יהודי,
והמן דכתיב איש צר ואויב .ונראה לפרש זה נמי ע"י יסוד הנ"ל ,שכוונת רבא
היא שבאותו סעודה היה האפשרות להיות לטובת ישראל כרצון האיש מרדכי או
להיות לרע כרצון המן הרשע.
וגם יש לפרש עי"ז מה שיש ענין להשתכר בפורים .מצינו בגמ' יומא
)עו (:שיין קרי ליה תירוש וקרי ליה תירש וביאר רב כהנא אם זכה נעשה ראש
במגילה )יא (.שלשון "הוא" כתיב פעמים לגבי רשעים מתחילתן ועד סופם ופעמים לגבי
צדיקים מתחילתן ועד סופן.
 5ואפשר שזאת היתה כוונת ילתא בגמ' חולין )קט (:שכל דאסר לן רחמנא שרא לן כוותיה.
 6וע' באור חדש )ד ,יא( שהקשה למה מרדכי דחף אסתר ליכנס למלך שלא כדת ולא המתין
כמה ימים עד שתהיה נקראת למלך .ותירץ ,וז"ל ,ונ"ל כי הגורל שהפיל המן צריך שיהיה נהפך
עליו לגמרי כי זהו הצלת ישראל ,ומרדכי ידע זה ,עכ"ל.
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לא זכה נעשה רש .ונראה שיש ביין הכח להעלות את האדם או ח"ו להיפך
לבזות האדם .דוקא בפורים ,שיסוד ענינו הוא היפוך ,ניתן לנו הנסיון להשתכר
כראוי ,ולהשתמש בדבר שגלוי לפנינו שיש בו הכח להעלות האדם או לבזות
ולהוריד את האדם.
ובענין השכרות בפורים ידוע מש"כ בגמ' מגילה )ז (:דחייב איניש
לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי .וקשה להבין למה
צריכים להשתכר דוקא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי .וכדי לפרש זה
צריכים לעיין בגמ' חולין )קלט (:שדורשת ,משה מן התורה מניין ,המן מן
התורה מניין ,אסתר מן התורה מניין ,ומרדכי מן התורה מניין .והמהר"ל
)הקדמה לאור חדש( ביאר הגמ' שכיון שידעינן דאדם הוא גשמי איך מצינו אדם
פרטי נרמז בתורה השכלית שלנו ,וזו היא שאילת משה מן התורה מניין .אולם,
רק ידיענן שיש רמז לצדיק בתורה ,אבל איך יודעים שיש רמז לרשעים בתורה?
לכן שאל המן מן התורה מנין .אבל למה שאלה אח"כ אסתר ומרדכי מן התורה
מניין ,הלא כבר ידעינן שיש רמז לצדיקים בתורה? וביאר המהר"ל ,וז"ל ,ומפני
שאמר המן מן התורה מניין ,אמר מרדכי מן התורה מניין ,וכן אסתר מניין ,כי
אין סברה שיהיה המן נרמז בתורה ולא יהיה מרדכי ואסתר נרמזו בתורה ,כי
מרדכי ואסתר הם הפכים להמן ואין זה בלא זה ,וידוע כי ידיעת ההפכים אחד,
עכ"ל .כלומר ,המן ומרדכי ואסתר כולם שורש אחד להם ,רק שמרדכי ואסתר
השתמשו בכח הזה לצדקות ,והמן השתמש בה לרשעות .וזה הענין של עד דלא
ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ,שע"י השכרות בפורים יש לאדם להבין
שהצדקות של מרדכי והרשעות של המן הם אחד.
עד עכשיו בררנו בטוב טעם היסוד של ונהפוך הוא ,ואיך הוא נמצא
בתוך מעשה המגילה ,וגם העבודה של היום .אבל נראה שאין תכלית היום רק
להכיר שיש יסוד אחד לטוב ורע ,ויש אפשרות של אדם לפעול בכחותיו בין
לטוב בין למוטב ,אלא נראה דשמחת היום ועצם עבודת היום היא שמחת נצחון
של הטוב.
בפחד יצחק )ענין ו'( הקשה שיש סתירה במה שאנו חייבים לבסומי עד
דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ,ומצד שני ,מה שאנו שירים אחר קריאת
המגילה "שושנת יעקב" ומדגישים "ארור המן וכו' ברוך מרדכי" ,דהיינו,
ההבדל בין מרדכי והמן .ונ"ל לתרץ שאין זה סתירה כלל אלא שהם שני שלבות
בעבודת פורים .הענין של עד דלא ידע הוא להדגיש בשבילנו שיש יסוד אחד
לצדקות מרדכי ולרשעות המן ,והיינו כדי לעורר אותנו לחזור ממעשינו הרעים,
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ולדעת שאע"ג שאדם נראה כ"כ רע ,באותו אדם יש כח של טוב עד מאוד .וה"ה
במעשיו הרעים של אדם; כל החטאים שאדם עושה וכל תכונות הנפש שהוא
סובר שהם רק רע כל היום ,הם אותם הכחות שאדם יכול להשתמש בם לטובתו
ולצדקתו .ואין זאת שמחת היום ועבודת היום ,אלא שלב הראשון של היום;
להכיר המקור לכל דבר .אבל שמחת היום ועבודת היום הוא ה"ונהפוך הוא" של
דבר רע לטוב ,התגברות הצדיקים על הרשעים .וזה מה שאנו שירים "ארור המן,
7
ברוך מרדכי".
ולכן בסעודת פורים חייב אדם להגיע לדרגה של עד דלא ידע בין ארור
המן לברוך מרדכי .להגיע לידיעה החשובה שכל מה שברא הקב"ה בעולמו יכול
אדם להשתמש בו לכח טומאה או לטהרה .אבל אחר שהגיע לידיעה זו ,אדם
צריך להתעורר עצמו לטובה ולשמוח בנצחון של הטוב בפורים ,ולשיר בקול רם
מפנימית הלב "ארור המן ,ברוך מרדכי"!

 7בפחד יצחק )ענין יא'( פירש שביו"כ העבודה היא ביטול ה"אני" ע"י תשובה ,שאחת מדרכי
התשובה היא שינוי השם והיינו שאין אני אותו אדם שעשה חטאים אלו .אכן בפורים ,שענינו
קיימו וקבלו ,עבודתו הוא קיום של ה"אני" העצמי – "שהאדם המבטל טענת מודעא משמיענו
שהדבר הזה שנעשה כאן ,נעשה הוא דוקא מתוך נקודת ה'אני' במלא חירותו הפנימית ".ונ"ל
שזה א"ש עם דברינו שכל ענין של פורים הוא לקיים את ה"אני" ולהיות האדם קשור לכל
מידותיו ולהשתמש בהם לטוב.



 
 
כתוב ברמב"ם הלכות שבת )ל:א( וז"ל :ארבעה דברים נאמרו בשבת
שנים מן התורה ושנים מדברי סופרים והן מפורשין על ידי הנביאים ,שבתורה
זכור ושמור ,ושנתפרשו על ידי הנביאים כבוד ועונג שנאמר )ישעיהו נח:יג(
וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' מכובד עכ"ל.
וממשיך הרמב"ם לבאר את ההגדרה של כבוד ועונג שבת .כותב על
כבוד שבת )שבת ל:ב-ה( וז"ל :איזהו כבוד זה שאמרו חכמים שמצוה על אדם
לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת מפני כבוד השבת ומתעטף בציצית
ויושב בכובד ראש מיחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך...
ומכבוד השבת שילבש כסות נקיה ...אסור לקבוע סעודה ומשתה בערב שבת
מפני כבוד השבת ...כדי שיכנס לשבת כשהוא מתאוה לאכול ...מסדר אדם
שולחנו בערב שבת ...וכן מסדר שולחנו במוצאי שבת ...כדי לכבדו בכניסתו
וביציאתו ,וצריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת ,ויהיה נר דלוק
ושולחן ערוך ומטה מוצעת שכל אלו לכבוד שבת הן עכ"ל.
מה שעולה מדברי הרמב"ם הוא שכבוד כולל כל הכנות שעושים לפני
כניסת השבת .ולגבי הדין של עונג שבת מבאר הרמב"ם בהלכה ז' )שם( וז"ל:
איזהו עונג זהו שאמרו חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם
לשבת הכל לפי ממונו של אדם עכ"ל .ועוד כותב )הל' י( וז"ל :אכילת בשר
ושתיית יין בשבת עונג הוא לו עכ"ל .מבואר ברמב"ם שיש חילוק בין כבוד
לעונג שבת ,שכבוד שבת כולל כל הכנות לשבת מבעוד יום ,ועונג שבת שייך
לשבת עצמו .וכ"כ הגר"א )או"ח תקכט:א( ,שכבוד שבת הוא בערב שבת ,ועונג
שבת הוא בשבת עצמה.
והחילוק בין כבוד ועונג שבת גם נמצא גבי מצות הדלקת נרות שבת.
הרמב"ם )שבת ה:א( כותב וז"ל :הדלקת נר שבת ...בכלל עונג שבת עכ"ל.
ולקמן )ל:ה( אומר וז"ל :וצריך לתקן ביתו מבעוד יום מפני כבוד השבת ,ויהיה
נר דלוק ...שכל אלו לכבוד שבת הן עכ"ל .ולכאורה צריך עיון ,שהרי הרמב"ם
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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סותר את עצמו ,שכולל הדלקת נר שבת בעונג שבת וגם בבכוד שבת? הגרי"ז
)כתבי הגר"ח על הש"ס ס' יא( מסביר ,כמו דברי הגר"א הנ"ל ,וז"ל :דבחיוב
הדלקה יש שני דינים ,חדא משום עונג שבת וגם משום כבוד שבת ,והם חלוקים
בדיניהם ,דדין עונג שייך בשבת עצמו וכמו שאר דינים של עונג כמו אכילה
ושתיה ,משא"כ בדין כבוד שבת שהחיוב הוא כבר מבעוד יום עכ"ל.
ויש להוסיף דברי ר' צדוק הכהן )קונטרס שביתת שבת אות ה ד"ה
ובדברי הרמב"ם( וז"ל :דכל מה שאדם טורח מקמי שבתא לצורך שבת ,הכל
בכלל כבוד הוא ,ואפילו יהיה הטורח לצורך דבר של עונג .וכן בדין ,כי העונג
אינו אלא בשעה שמתענג ביומו ,אבל מצות כבוד הוא כל מה שעושה לכבודו...
כן דרך לטרוח לכבוד המלך טרם בואו ,וזהו עיקר כבודו ,בטורח שהוא עוד טרם
בואו עכ"ל.
הרי לנו לימוד גדול לפי הגר"א ,הגרי"ז ,ור' צדוק לגבי החילוק בין
כבוד שבת ועונג שבת .כבוד שבת מקיימים לפני שבת ,ועונג שבת מקיימים
בשבת עצמה.
ולפי מה שנתבאר ראוי להעמיק במנהג שרואים אצל כמה חסידים
ואנשי מעשה שאומרים 'לכבוד שבת קודש' לפני שמתחילים סעודת שבת או
לפני כל מאכל ומאכל במשך הסעודה .היוצא מדברינו הוא שנכון וטוב לומר
'לכבוד שבת קודש' בכל ההכנות לשבת )לדוגמא :קניית המאכלים לשבת ,וכן
סידור המטה ונקיון הבית( .אבל צ"ע למה נוהגים לומר 'לכבוד שבת קודש'
כשאוכלים בשבת עצמה .הלא זו מצות עונג וראוי היה לומר משהו בסגנון
'וקראת לשבת עונג'? בין כך ובין כך נהרא נהרא ופשטיה העיקר הוא שכל
המעשים יהיו לשם שמים ביום זה מכובד מכל הימים.

 
מצינו אצל אבותינו הקדושים שהדוגמא הבולטת ביותר למטעמים
משולחן שבת היא דגים .לפיכך ראוי להעמיק בשורש מנהג ישראל הזה .יש
כמה מקורות שמזכירים אכילת דגים בשבת .איתא בגמרא שבת )קיח (:וז"ל:
במה מענגו ,רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אמר :בתבשיל
של תרדין ,ודגים גדולים ...רב חייא בר אשי אמר רב :אפילו דבר מועט ,ולכבוד
שבת עשאו ,הרי זה עונג .מאי היא ,אמר רב פפא :כסא דהרסנא עכ"ל .ופירוש
רש"י ,דגים קטנים מטוגנים בשמן קרביהן ובקמח .וכן פסק הרי"ף ,הר"ן,
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הרא"ש )שם( ,והטור )או"ח ס' רמב( .וכן כתב הסמ"ג )עשין ל( וז"ל :עונג שבת
הוא אכילת בשר ודגים ושתיית יין עכ"ל .ועוד מקור הוא מדרש קהלת רבה )פ"ז
יא( דשם מסופר שיום שרבי נפטר ערב שבת היה ,ולא שקע הענן עד שכל אחד
ואחד מישראל הגיע לביתו והספיק לצלות דג ליום שבת .ועיין בגמרא שבת
)לה (:שהתקיעות שהיו תוקעין בערב שבת היו כדי צליית דג קטן ,ע"ש .והב"ח
)או"ח ס' רנו( כתב וז"ל :במקום התקיעות המנהג בקהלות גדולות שכשהגיע
חצי שעה סמוך למנחה מכריז השמש לבשל דגים עכ"ל .יוצא ממקורות הללו
שאכילת דגים בשבת היא בכלל עונג שבת.
עכ"פ נהי דאכילת דגים בכלל עונג שבת ,היא אינה חובה ,אלא רשות
ומצוה ,שהרי יכול לקיים עונג שבת בכל מיני מאכלים שחביבים לו .הרי
הרמב"ם )שבת ל:ז-י( אינו מזכיר אכילת דגים כחלק של עונג שבת וז"ל :איזהו
עונג זהו שאמרו חכמים ,שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבושם
לשבת ...אכילת בשר ושתיית יין בשבת עונג הוא לו עכ"ל .וגם השלחן עורך
אינו כותב שמענגים את השבת בדגים .לכן י"ל שהכל תלוי על מה שחשוב
וחביב לאדם ,ואם אוהב לאכול דגים ,זו היא העונג שבת שלו.
ויש להוסיף טעם לשבח מדברי אגדות וחכמי הדורות על רום מעלת
מאכל זה בכלל ובפרט .בספר של"ה הקדוש )שבת פ' נר מצוה לו( כתוב וז"ל:
צריך ליזהר בכל סעודה משלוש סעודות שיהיה לו בשר ודגים ויין עכ"ל .והמגן
אברהם )או"ח ס' רמב סק"א( מביא מתקוני שבת שיאכל דגים בכל סעודה
משלוש סעודות בשבת .והקיצור שולחן ערוך )עב:ז( כותב וז"ל :יכין בשר
ודגים יפים ומטעמים ויין משובח כפי יכלתו ,כי מצוה לאכול בכל סעודה
מסעודת שבת דגים אם אינם מזיקים לו עכ"ל .וגם האור צדיקים )ס' כח סק"ו(
כותב וז"ל :מצוה גדולה היא לקנות דגים לכבוד שבת ולאכול בכל סעודה דגים
ובפרט בסעודה שלישית עכ"ל .ובספר תורת חיים )עירובין דף יט .ד"ה ההוא(
כתב שחייב אדם לאכול דגים ובשר בשבת .והמהרש"ל כותב בספרו ים של
שלמה )מסכת גיטין פרק ד' סימן נא ד"ה נא( וז"ל :ומעתה אני קורא תגר על בני
עמי זרע קודש שומרי שבת ,שאינם נזהרים בזה ,ויהי נקל בעיניהם להשוות
סעודת בקר לסעודת ערב ,אלא מוסיפים בסעודה בליל שבת במיני תבשילין
מסעודת בוקר ,ואוכלים בליל שבת דגים טובים ,שהיא עיקר הסעודות בענין
הכיבוד ...ומיום עמדי על דעתי זאת גדרתי בעצמי שלא לאכול דגים בליל שבת,
שהוא דבר חשוב ומסוים ,ואוכל אני אותם בבקר עכ"ל .ובבכף החיים )ס' רעא
אות טז( כתוב בשם האר"י ז"ל ,שצריך לאכול דגים בליל שבת.
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כל מקדש שביעי כראוי לו יביט למעשה שהובא בגמרא )שבת קיט(.
של יוסף מוקר שבי )פרש"י מכבד שבתות( ,שהיה רגיל לככד את השבת בדגים,
ונזדמנן לו דג וחתכו ומצאו בתוכו מרגליות יקרות .וחביבה אכילת דגים בעיני
האמורא רבא שהיה נוהג למלוח שיבוטא )שבת קיט .פרש"י שיבוטא ,מין דג(.
וכן מצינו ברבינו ירוחם )נתיב יב ח"א דף סד (.וז"ל :וחייב הוא בעצמו למלוח
דג עכ"ל .וזה היה הדרך של המגיד הגדול ממעזריטש ,שהיה מכין בכל ערב
שבת דג לכבוד סעודת שבת )ליקוטי דיבורים דף תקכח( .ומסופר על ה'חוזה'
מלובלין שמלחה דגים בכבודו ובעצמו בערב שבת בבוקר אחרי התפילה בעודו
בטלית ותפילין )שלחן הטהור ס' רן ס"ג( .והלקט יושר )או"ח ח"א עמוד לב(
כותב על רבו ,בעל תרומת הדשן וז"ל :שלא הלך לשוק אלא ביום ו' לקנות דגים
לכבוד שבת ,ורוב פעמים היה מלח הדגים בעצמו ובכבודו עכ"ל.

 
ולאלו שרוצים לגשת לפני ולפנים להבנת טעמי תורה אשר דבריה
נמתיק סוד ,הביאני המלך חדריו ,ונהלך ברגש למנות ולספור שבע פנינים יקרים
בנשמת אכילת הדג ביום השבת אין כמוהו .חכמת הגמטריא כבר ידועה לכל בר
בי רב אשר התורה ולשון הקודש טמונות בהם ענינים גדולים גבוהים ורמים.
השם הכולל לכל נפש חיה הרומשת במים בימים ובנחלים היא 'דג' שעולה
במספרו שבע .חרותה ליום השביעי ולא נתתו לגויי הארצות.
א .כידוע ,מעין עולם הבא יום שבת מנוחה )עיין ברכות נז ,(:הלכך
ראוי להתדמות ולהקביל את השבת ליום שכולו שבת ,היינו לעתיד לבוא .ואיתא
בגמרא )בבא בתרא עה (.וז"ל :אמר רבה א"ר יוחנן :עתיד הקב"ה לעשות
סעודה לצדיקים מבשרו של לויתן עכ"ל .ונראה מכאן שצריך לעשות דברים
שהן מעין עולם הבא ,וכשם שעתיד לבוא יהיה תענוג מבשר לויתן ,אנחנו
אוכלים דגים בשבת .ולכן הגמרא מבארת )שבת קיח (.וז"ל :במה מענגו ...דגים
גדולים עכ"ל .וטעם דומה להנ"ל כתוב בספר חשבה לטובה וליקוטים )ע' ק(
שהרה"ק מקאצק כתב שדגים מצויים תחת המים ואין רואים את העולם .ושבת
גם היא מחוץ לעולם ,מעין עולם הבא ,ולכך אוכלים דגים בשבת.
ב .הגמרא )קדושין יג (.מסבירה שהדגים שבמבול לא מתו משום שלא
השחיתו דרכם ולא דבקו בשאינם מינם .ויוצא מכאן שהדגים מובחרים מכל
הבעלי חיים ,וכן שבת מובחרת מכל הימים ,חמדת הימים קראו קלי צור .לכן
טוב לאכול בשבת קודש דגים שעמדו בקדושתם )פרדס המלך ע' שעו(.
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ג .בספר טעמי המנהגים )בקו"א עמ' קמד( כתוב דברי הרד"ק
)בראשית ב:ג( וז"ל :כי יש דג אחד בים שאינו שוחה ביום השבת והוא נח כל
היום סמוך ליבשה או לסלע עכ"ל .ובספר עונג שבת )מט (:כתוב שיש דג
ששובת כל השבת על שפת הים ,ושמו שבתי ,בגלל ששובת בשבת .וזה אחד
מהטעמים שאוכלים דגים בשבת ,כיון שמורים על שביתת שבת .ואולי זו הסיבה
שהגמרא מספרת לנו שרבא דוקא מלח שיבוטא )שבת קיט ,(.ולא סתם כותבת
שרבא מלח דגים ,אלא כותבת שיבוטא מלשון שבת )'סבט' בלשון ערבי ,עי'
רמב"ן דברים לב:כו( ,משום שטבעו של השיבוטא מורה על מצות שביתה
בשבת ,והלכך רבא מהדר דוקא על דג זה )שו"ת שם משמעון יו"ד ס' יג(.
ד .בספר פרי צדיק )פ' אמור( כתוב וז"ל :עיקר עונג שבת היא בדגים
משום שאין בהם שום איסור חלב וגיד הנשה ,ובעופות יש עכ"פ איסור דם
ונבלה ,משא"כ בדגים אין בהם ערבוב טוב ברע עכ"ל .הרה"ק מקאצק כתב
שבעלי חיים המותרים באכילה משום דברובם אנו מקיימים מצוות כגון שחיטה
ומליחה ,חוץ מהדגים ,שאין בהם שום מצווה ,ובשביל זה אנו מקיימים מצוה
בדגים כשאוכלים אותם בשבת )אמת ואמונה עי' יא( .הרה"ק מרוז'ין מפרש
שהדגים אינם צריכים תיקון ולכן אינם טעונים שחיטה ,וזה גם הטעם למה אין
מקריבים דגים על המזבח שאינם צריכים את התיקון הנעשה על המזבח )פרדס
המלך עמ' שפ(.
ה .בספר דברי אמת )פ' מטות( להרה"ק מלובלין כתוב וז"ל :דבשבת
מצוה לאכול דגים ,כי דג מרמז לעולם היותר גבוה דהיא העינא פקיחא ,רצון
הקדום שורש השרשים עינא דלא ניים ונעיר תדירא ,כמו שכתוב )תהלים
קכא:ד( 'הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל ',כי משם בא שמירה על ישראל
עכ"ל .ודומה לזה איתא בתיקוני שבת מלכתא )וויניציא תנ"ח ,יט (:וז"ל :צריך
לאכול דג ...לפי שהדג אין לו עפעפיים ועיניו פתוחות ,וזה רמז שהקב"ה עיניו
אל יראיו פתוחות להשגיח עליהם ברחמים גדולים עכ"ל .וכן כתוב בילקוט יוסף
)או"ח רמב:ג ס"ק ה( וז"ל :וכידוע הדג המבושל עיניו נשארות פתוחות ,זכר
למה שנ'' ,הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל )תהלים שם( '.וכן הוא בליל יום
המנוחה השי"ת שומר עלינו ועל בטחונינו עכ"ל .ומי יתן שהפורס סוכת שלום
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל.
ו .בספר בני יששכר )מאמרי השבתות מ"א אות יא( כתוב וז"ל :טעם
למצוה מן המובחר לאכילת דגים בשבת ,שהנה אשכחן במעשה בראשית ברכה
בג' דברים והם בג' ימים זה אחר זה רצופים ,ברכה לדגים ביום ה' ,וברכה לאדם
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ביום ו' ,וברכה לשבת ביום הז') ,וסימנך )תהלים כג:ב( 'בנאות דש"א ירביצני',
ר"ת ד'גים ש'בת א'דם( ,והנה חוט המשולש לא במהרה ינתק ...והאוכל דגים
לכבוד שבת הנה יתברך בברכה המשולשת ולא במהרה תנתק עכ"ל.
ז .איתא בספר הברית )ח"א מאמר יד:ו( וז"ל :הדגים יחיו תמיד במים
קיץ וחורף בלי שינה ותרדימה .ולכן אוכלים דגים בשבת כדי לעורר אדם למדה
זו בשבת ,שלא יפסיד השבת על ידי שינה עכ"ל .בספר המטעמים כתוב כשם
שחיותן של דגים רק במים כן חיותן של ישראל רק בתורה ,שנמשלו למים ,ולא
ניתנה שבת לישראל אלא לעסוק בתורה .ועוד טעם )שם( ,וז"ל :כמו שהדגים
אע"פ שהמה תמיד במים כשיורד גשמים המה פותחים פיהם לקבל טיפות
הגשמים כאילו לא טעמו מים מימיהם )ב"ר פצ"ז ג'( ,כך ישראל אע"פ שחיותן
בתורה ,בשבת כשהם שומעים חידושי תורה מטים אזניהם לשומעם והרי הם
בעיניהם כחדשים עכ"ל.
כל מה שדברנו עד עכשיו הוא רק כטיפה מן הים של עמקות ענין
סעודת שבת .יש צורך גדול להרחיב בו ,אבל אין כאן מקומו.

 
ראש ישיבה

 
הטור או"ח סי' רכד פסק ,הרואה חכמי ישראל אומר בא"י אמ"ה
שחלק מחכמתו ליראיו ,הרואה חכמי עו"ג )אומות העולם( אומר בא"י אמ"ה
שנתן מחכמתו לבשר ודם .בנוגע לחכמת אומות העולם ,החכמה שלהם היא
ג"כ מתנת אלקים ,וצ"ב החילוקים בין נוסח הברכה שמברך על חכמי ישראל
והברכה שמברך על חכמי האומות.
ידוע שנוסח הברכה כמו ברכת המצות וברכת הנהנין וברכת שבח
והודאה מודיע לנו תמצית הענין של המצוה כגון אם נוסח הברכה מתחיל
באות למ"ד כמו להניח תפילין ,זה סימן ששליחות לא מהני ,וכל מצות
הנעשות מיד שייך לברך "על" כגון על מקרא מגילה ,על הטבילה ,על נטילת
ידים וכו' ]עיין רא"ש פסחים פ"ק סימן י' ,ועי' ר"ן על הסוגי' פסחים דף ז.
בנידון אי לברך על בדיקת חמץ על ביעור חמץ או לבער חמץ[.
בנוגע לברכה על חכמי אומות העולם י"ל שלשון שנתן מחכמתו
לבשר ודם מלמד שחכמת אומות העולם אין בו ייחוס וקשר עם הנותן .וכן
כתב הט"ז )או"ח סי' רכ"ד סק"א( וז"ל ,דבישראל יש טעם לפי שהם דבקים בו
ית' וכל שאתה אומר חלק צריך אתה לדעת ממי נחלק נמצא שיש יחוס לחלק
אחר מי שנתחלק ממנו ,משא"כ באומות שאין להם יחוס אחרי הנותן כמו כל
מתנה דלית בה אחריו' על הנותן אלא מה שזכה זכה ותו לא ,ועל כן אמר
הכתוב ולבני הפלגשים נתן אברהם מתנות פירש"יֵ ,שׁם טומאה מסר להם ,הוא
ג"כ על הכוונה שזכרתי שאחר שנתן להם מתנה זו שוב אין דביקות בנותן,
עכ"ל.
נראה מזה שהקב"ה מסלק עצמו מן החכמה שנתן לאומות העולם
ולא הלך הקב"ה כביכול עם החכמה .אבל נוסח הברכה על חכמי ישראל,
"שחלק מחכמתו ליראיו" ,היינו שהמקבל תורת ה' מקבל חלקו של הקב"ה
בשעה שלומד תורה ,וכמו שמצינו בדברי הנפש החיים שער ד' פרק י'
שמביא המדרש רבה שמות פ' לג ,אדם לוקח חפץ ,שמא יכול לקנות בעליו?
בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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אבל הקב"ה נתן תורה לישראל ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים .וזהו
שאמרו בכ"מ בזוהר דקודשא בריך הוא ואורייתא חד .עכ"ד הנפש החיים.
וגם יש חילוקים בין הברכות שבנוגע לחכמי האומות אומר לבשר ודם שזה
הלשון אינו מיוחד לשום אדם פרטי בעולם אלא זה שם כללי שכל בריאת אדם
היא מבשר ודם ,ואם כן א"צ שום יתרון באדם בכדי לקרותו בשם בשר ודם.
משא"כ על חכמי ישראל מברך שחלק מחכמתו ליראיו ,והיינו ששם חכם
בישראל תלוי ביראת שמים ,וההגדרה של חכמה בנוגע לכלל ישראל היינו ע"י
יראת שמים דוקא.
וצ"ב לכאו' מהו הקשר בין החכמה של אדם להא דהגברא הוא בעל
יראת שמים .ועי' ברבנו יונה עה"פ במשלי )א:ב( "לדעת חכמה ומוסר" ובספר
שערי תשובה שער ג' פרק ג' ,שהגדרת חכמה "היא כשרון המעשה ועזיבת
העבירות יקרא חכמה ,כענין שנאמר )דברים ד:ו( כי היא חכמתכם ובינתכם",
עכ"ל.
לפי רבנו יונה ,המעשים שהם טובים וכשרים בעיני ה' הם המצוות
אשר צוונו הבורא ית' ,וכן מצינו בספר מסילת ישרים )פרק ו'( שכתב כמו
שצריך פקחות גדולה והשקפה רבה לינצל ממקושי היצר ולימלט מן הרע שלא
ישלוט בנו ולהתערב במעשינו ,כך צריך כחות גדולה והקפדה לאחוז במצות
ולזכות בהם ולא תאבדנה עכ"ל .הגדרה של חכמה זו של יראת שמים היא
להחזיק מאד מאד להרחיק מעבירות ומיצר הרע ,ולהרבות במצוות לעסוק בהן
תמיד.
כתוב בספר תהלים אדם ובהמה תושיע ה' ,ועי' חולין דף ה :ואמר רב
יהודה אמר רב אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה .ביאור
הדברים כתב בספר לב שלו' פרשת והקהל שיש קשר בין אדם לבהמה–כמו
שקנין משיכה מהני לקנות בהמה שאין לה דעת לעצמה ,משא"כ עבד שיש לו
דעת לעצמו ,ואינו מבטל דעתו לדעת הקונה ,לא מהני משיכה לקנות עבד.
וזהו ביאור הגמ' אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומשימים עצמן כבהמה,
שיש בחינת חכמה של אדם שמבטל האנושיות שלו ומשים עצמו כבהמה זו
שמבטל דעתה לדעת האדון .וזהו הנקרא "דעת" שמבטל דעתו לדעת האדון
ב"ה ותורתו.
כתוב בספר איוב )כח:כח( הן יראת ה' היא חכמה ,ואמרו חז"ל ,שכן
בלשון יווני קורין לאחת הן ,עיין שבת לא ,:וצ"ע מה היא השייכות והקשר
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שיש בין יראת ה' וחכמה עד שהם עניין אחד .והיה נראה לומר שיראת ה' היא
הכנה לחכמה ,אבל אמרו חז"ל שחכמה היא יראה ,ואחת הן – ואין זו הכנה
לזו אלא יראת ה' היא חכמה.
וביאר ר' שמחה זיסל זצ"ל שהחכמה היא בלב כי האדם שאוחז
בחכמה אינו רוצה לזוז ממנה במעשיו ולעשות ההיפך ,וא"כ התוצאה של
חכמתו היא יראת שמים ,שעושה מעשיו ע"פ החכמה שבלבו .והנה כתב
בהקדמת מסילת ישרים על הפסוק הן יראת ה' היא חכמה" ,שהיראה היא
חכמה והיא לבדה חכמה ,וודאי שאין נקרא חכמה מה שאין בו עיון .אך האמת
היא ,כי עיון גדול צריך על כל הדברים האלה לדעת אותם באמת ולא על צד
הדמיון והסברה הכוזבת ,כל שכן לקנות אותם ולהשיגם" ,עכ"ל .ומשמע שאין
היראה תוצאה של חכמה ,אלא כל שאינו עושה ע"פ יראת שמים אינה חכמה
לפי שאין חכמה אלא מה שיש בה עיון ,והיינו היראה.
והנה הרמח"ל מביא המאמר של רבי פנחס בן יאיר )ע"ז דף כא(:
תורה מביאה לידי זהירות ,זהירות מביאה לידי זריזות ,זריזות מביאה לידי
נקיות ,נקיות מביאה לידי פרישות ,פרישות מביאה לידי טהרה ,טהרה מביאה
לידי חסידות ,חסידות מביאה לידי ענוה ,ענוה מביאה לידי יראת חטא ,יראת
חטא מביאה לידי קדושה ,קדושה מביאה לידי רוח הקודש .ויש להקשות
שהרמח"ל הקדיש פרק מיוחד לכל מידה ומידה ,אבל לא ביאר חובת תורה
שהיא ראש לכל המידות של רבי פנחס בן יאיר .וי"ל שגם לימוד התורה צריכה
למידות זהירות ,זריזות וכו' ,ואין התורה רק היכי תמצא להגיע למידות אחרות
אלא צריך לימוד התורה לכל מידה ומידהכי לא נוכל לקנות את המעלות של
טהרה או חסידות אם לא נתחיל בלימוד התורה שהיא יסוד ושורש לכל
מדריגות המידות.
וממילא בנוגע לחכמת אומות העולם ,שניתן לחכמיהם ,היינו נתינה
 אבל   עדיין  עומד ,ושייך חכם מנוול
משוקץ ומתועב ,שהחכמה ניתנה לו ,אבל חכמת התורה שהיא  
 ,ע"כ אינו אלא לאיש שהוא ירא שמים.
ויש לדון בחכם מישראל שיש לו רק חכמת האומות אבל חכמת
התורה אין לו ,האם מברך עליו ומה מברך .וביאר הגר"י הוטנר זצ"ל שישראל
שיש לו רק חכמת העולם ולא חכמת התורה ,החכמה שלו טפילה ואי אפשר
לברך עליו שום ברכה ,דהוי כמו מברך ברכת הריח על פרי שעומד לאכילה
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ולא להריח ,דכיון שהריח טפל לאכילה ,אין מברכין על הטפל .וכן אדם
בישראל שיש בו חכמת העולם ולא חכמת התורה ,הוי כמברך על הטפל,
1
שעיקר תפקידו של בני ישראל הוא להיות לומדי תורה.
אשרינו מה טוב חלקנו שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו
שיכולים לעסוק בחכמת התורה שהיא עיקר החיות ועיקר החכמה בעולם.

 1עי' בספר אהלך באמיתך )לר' בצלאל שטרן( עמ' קנה ,שמביא מחלוקת האחרונים בחכם
מישראל שאינו חכם בחכמת התורה אם מברך עליו שחלק מחכמתו ליראיו או שנתן חכמתו
לבשר ודם ,עיי"ש .ודעת הגר"י הוטנר שלא לברך כלל ,עי' דבריו בפחד יצחק חנוכה מאמר ט'
אות ב' ואילך] .הערת המערכת[

 
משגיח רוחני בישיבתינו לשעבר

**





תניא ר' אליעזר אומר :אם נאמר בכל נפשך – למה נאמר בכל
מאודך? ואם נאמר בכל מאדך – למה נאמר בכל נפשך? אלא
לומר לך ,אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו ,לכך
נאמר בכל נפשך ,ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו,
לכך נאמר בכל מאדך.
כי אתא רבין אמר ר' יוחנן ,בכל מתרפאין חוץ מע"ז ג"ע
ושפיכות דמים וכו') .פרש"י ,כגון אמרו לו הרוג את ישראל
חברך ואם לא תהרג( .ורוצח גופו מנלן? סברא הוא ,כי ההוא
דאתא לקמיה דרבא ,א"ל מרא דוראי אמר לי זיל קטליה
לפלניא ואי לא קטילנא לך ,א"ל רבא ,ליקטלך ולא
תקטליניה ,דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי ,דילמא דמא
דההוא גברא סומק טפי" )פסחים כה(.
בגישה שטחית לדברי חז"ל יש כאן מקום לשאול :אם ממונו חביב
עליו יותר מגופו הרי זה מוכיח כי האדם הזה הוא מושחת בתכלית ,ואיך אפשר
לדרוש ממנו שיגיע למדרגה של אהבת ה'? וכי אם יאמר האדם הנני מוכן
ומזומן לקיים מצות אהבת ה' ,האם בזה הנהו נחשב כבר לאוהב ה'? – והלא
כדי להגיע לאהבת ה' נחוצות הקדמות רבות ועבודה יסודית בשבירת המדות
וזיכוכים בתכלית הזיכוך ,וכמו שאמר מרן הגרי"ס זצ"ל שלתקן מדה אחת קשה
יותר מאשר ללמוד את כל הש"ס ,וכשהאדם נמצא במדרגה כזו של אהבת עצמו
עד שממונו חביב עליו יותר מגופו ,איך יוכל להגיע למדרגה של אהבת ה'?
וכה דברי "חובות הלבבות"" :אבל איך הדרך אל אהבת האלקים
יתברך? אומר בתשובת שאלה זאת כי הבקשה הזאת לא תתכן לשאול אלא אחרי
הקדמות רבות ,וכאשר תתקיימנה ההקדמות תתילד מהם האהבה בהשי"ת ,אבל
* נלקח מ"המאור שבתורה" שיחת מוסר חלק ראשון.
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מי שמכוון אליה בעצמה לא יוכל להגיע אליה" .אולם אם נעמיק נראה שכל
אדם ,אף המושחת ביותר עד שממונו חביב עליו יותר מגופו ,יוכל – אחרי יגיעה
רבה – לבא למדרגה הרוממה ביותר של אהבת ה' ומסירות נפשו ומאודו על
אמונתו .וזהו יסוד היסודות של מצות אהבת ה' "בכל לבבך ,בשני יצרך" ,היינו
בכל כחות הנפש והמדות כגון קנאה ,תאוה ,כבוד ,אהבה ,שנאה ,רחמנות,
אכזריות ,רצון ,כעס ,זריזות ,עצלות וכו' ,על כל פרטיהם וסיעפיהם שמקום
משכנם בלבו של אדם .ועל האדם לזכך מדותיו אלו בכח התורה ולהשתמש
בהם לעבודת ה' ,כמו למשל במדת הגאוה שעליה נאמר "תועבת ה' כל גבה לב"
)משלי ט"ז( יוכל לעבוד בה את ה' כמו שנאמר "ויגבה לבו בדרכי ה'" .וכן
במדת התאוה ,שמצינו שבן סורר ומורה נסקל על שאכל בשר ושתה יין ,ואילו
האדם יכול וחייב לעבוד בה את ה' כמו מצות "ושמחת בחגך" ש"אין שמחה
אלא בבשר ויין" )פסחים קיט( ,והכהנים אוכלים בשר החטאת ובעלים
מתכפרים .וכן בכל כחות הנפש של האדם שניתנו לו על מנת שיעבוד בהם את
ה' ויקיים תורתו בכל המצבים והתנאים.
מובן מאליו שבמצוה זו של "בכך לבבך" נכללה כל יגיעת האדם כדי
לבא לתקון המדות ,ושיבא לידי "בכל לבבך" אז בא ה"בכל נפשך" וה"בכל
מאדך" ,היינו שישתדל לכוון בשבירת המדות ותיקונם לשם קיום ב"בכל לבבך"
להגיע גם למדרגת "ובכל נפשך ובכל מאודך" ,היינו במעשה ,בנפש ובממון.
ואף אדם שהיה בתחילה בשטוף בתאוות העולם ,שזהו המהות של "אם יש לך
אדם שממונו חביב עליו מגופו" ,יוכל להגיע לידי כך לעולם ,כפי דברי
ה"חובות הלבבות" שהבאנו למעלה .וכן על האדם להשתמש בכל האמצעים
האחרים להגיע לידי אהבת ה' ,ולבקש רחמים מה' שיעזרהו ויזכהו לאהבת ה'
נוסף לחובתו מצד צווי התורה .כלומר ,מן הפנימיות אל החיצוניות ,מהלב –
היא התפילה – אל המעשה ,והחיצוניות תשפיע בזה גם על הפנימיות ,כמי
שיוצא למלחמה המשתמש בכל האמצעים והתחבולות ,באיסטרגיה בתכסיסים
ובכח הנשק ,כן על האדם להתנהג גם ברוחניות כמו שנאמר" ,מחשבות בעצה
תכון ובתחבולות תעשה מלחמה" )משלי כ(.
והנה מלבד השאור שבעיסה ,השחתת המדות שבאדם המעכבת בעדו
מלהגיע לשלמות הנפש והשכל ,עלול האדם תמיד להגיע גם לידי הטעיית
השכל ולשים חושך לאור ע"י הפניות והנגיעות האישיות מבלי שירגיש את הרע,
ואדרבה דעתו היא שהיא עושה אך טוב ,ואז סכנתו גדולה הרבה יותר כאשר
היצה"ר מתעטף בטלית ותפלין סכנתו הרוחנית גדולה פי כמה מכפי שהוא בא
אל האדם באופן פשוט ,כי כשהאדם מרגיש ברע הוא יוכל לבא לידי תשובה.
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ובזה נבין את דברי חז"ל שבראש מאמרנו" :ההוא דאתא לקמי' דרבא וכו' מאי
חזית דדמא דידך סומק טפי ,דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי" .דלכאורה
קשה ,וכי לא ידע השואל שאדם חייב למסור נפשו כדי להמנע בשפיכת דמים?
אלא בודאי בא השואל בטענה ,הוא הנהו צעיר לימים וזה העומד להירצח על
ידו הוא זקן מופלג ,ושאל אולי כדיי שהוא הצעיר יציל עצמו בזה שיהרוג את
הזקן ,כדי שיוכל למלא תפקיד בתורה ויראת שמים כל ימי חייו .ועל זה השיב לו
רבא כי אין אנו יודעים דמו של מי סומק טפי אף שההוא זקן ושבע ימים ,כפי
שאמרו חז"ל" ,הכל מודים בהורג את הגוסס שהוא חייב" )סנהדרין ע"ח(.
למדים אנו מזה עד כמה העריכו חז"ל בחייו של אדם ,הגע עצמך ,זקן
מופלג המוטל על ערש דוי במצב של גסיסה ורגעיו ספורים ,והנה בא אדם צעיר
ושם קץ בזדון לחיי הזקן הגוסס .לכאורה הלא הפסיד במעשיו רק רגעים אחדים
של חיי אדם חולה אנוש ,ובכל זאת אנו מחייבים מיתה את הרוצח הצעיר הבריא
שיכול לחיות עוד עשרות שנים .בפסק דין זה ביארו לנו חז"ל את ערך חיי
האדם ,ואפילו רגעים אחדים בלבד של חיים ,כי מי יכול לדעת ולהעריך את
האדם ,פעולותיו ומחשבותיו ,ומה שהוא יכול לפעול ע"י מחשבה טובה של
רגע אחד ,ודין רגע כדין חיים ארוכים אצל האדם שנברא בצלם אלוקים.
ובדרך צחות בשיטת המוסר יש לבאר את ה"בכל מאודך" ,דלכאורה
אם האדם כבר הגיע למדרגה של "בכל לבבך" "ובכל נפשך" לשם מה נחוץ
לומר עוד "ובכל מאודך" ,שלפי חז"ל היינו אדם שממונו חביב עליו מגופו,
אחרי שבא למדרגה הגבוהה ביותר באהבת ה'? אלא שעל האדם לדעת שאפילו
כשהוא כבר הגיע להמדרגה הרוממה ביותר יוכל לרדת למדרגה הפחותה ביותר,
ולכן הודיעה התורה שלא יחשוב האדם שכיון שהגיע להמדרגה של "בכל
לבבך" "ובכל נפשך" הוא כבר בטוח ומחוסן ,אלא שעליו תמיד לפחד בפני
ירידה עד לדיוטה התחתונה של ממונו חביב עליו מגופו ,כי "אל תאמין
בעצמך".

כתב יד

 
ראב"ד וורמייזא ,גרמניה

 
 
רבינו אליהו לואנץ נודע בדורו כאחד מגדולי התורה ,אשר רבים שחרו
לפתחו ,לדעת את דבר ה' זו הלכה .אך דא עקא ורוב ספריו נשארו עד היום
בכתבי יד ולכן כמעט ונתעלם מן העין .חוטר ממשפחת לוריא היה ,כי אביו ר'
אליהו ,היה בנו של השתדלן הנודע ר' יוסף יוזלמן מרוסהיים אשר התיחס לר'
שלמה שפירא ,שהיה כפי הקבלה נכד רש"י וממנו יצאה משפחת לוריא.
בשנת שכ"ד בפרנקפורט נולד רבינו .הוא למד אצל רבי יעקב גינצבורג
ורבי עקיבא פרנקפורטר .אח"כ עבר לקראקא ללמוד חכמת הקבלה מרבי
מענדיל אביגדורש וכאן סידר וערך את הס' "דרכי משה" על הטור של הרמ"א.
בנוסף לכך התמסר בכל מאודו בעריכת והדפסת ספרי רבותינו הראשונים .רבינו
כיהן כראש ישיבה ואב"ד בפולדא ,האנוי ,פרידבערג וורמייזא .כן נודע כקדוש
עליון ומברכותיו נושעו רבים ,ע"כ נקרא "הבעל שם מוורמייזא" .הוא נלב"ע
בכ"א תמוז שצ"ו.
ואלו הספרים שחיבר :א .ויכוח היין עם המים .באסיליא שנ"ט .ביאור
מעלת תורת הקבלה .ב .רינת דודים .שם שס"ד .פירוש על שיר השירים.
ג .מכלול יופי אמשטרדם תנ"ה .פירוש על קהלת .ד .אדרת אליהו .כ"י
אוקספורד בודליי  .1829פירוש על הזהר .החלק הראשון נדפס בירושלים בשנת
תשנ"ח .ה .צפנת פענח .שם .1830 .פירוש על התיקונים .ו .מעגלי צדק .שם.
 .1832פירוש על רבינו בחיי .ז .פירוש על מדרש רבה .שם.1833 .
התודה והברכה להרב משה הלל זרי שליט"א שעמל שנים רבות
בפיענוח והגההת ספריו .והעביר לנו לפירסום מתוך אוסף אוקספורד בודלינה
מס'  .1832התודה נתונה להם על רשותם להדפיסה.

בית יצחק מ"ג ● תשע"א
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1

ינחני במעגל"י צד"ק למען שמו
יתברך החכם ומחכים המחכים 2לו .וזורח עליהם נרו בהלו .
עד משפל הארץ לרום שמים י ְַעלוֹ .4יבין וישיג בזך שכלו.
כי יש גובה על גבוה אשר מהללו .5לא יסופר ורעיון לא יכילו.
רק בהיכלו כבוד אומר כולו .6כי כל דבר שומר גבולו.
כל כוכב וכוכב מאיר בגלגלו .7וכל גלגל שומר מהלך שבילו.
כאשר יסד הצור תמים פעלו .8וברא נוטיהם להתמיד כל אחד בגלגולו.
הם העומדים על הפקודים אשר הכין לו .בוראו כאומר מלולו.
הם העונים מזיו שכינת גדלו .אשא משם יסודו בני איתן זבולו.
והיא באחדות האצילות זוהר גלגלו .כשלהבת קשורה בגחלת הכילו.
3

ובכל זאת ענותו תרבנו כאשר בחר באדם הנברא מאדמה 9לעובדו ,ובנו
בחר מכל העם אשר על פני האדמה ,10ונתן לנו תורתו הקדושה במעמד הקדוש
בהר סיני ,והשפיע עלינו זיו אורו עד שבאמצעות הראות הזה עדיין אנחנו
מושפעים בשפע נשמתינו שהיא תוכל להשיג בענייני חכמת הקבלה יותר מכל
אומה ולשון.
1

תהלים כג ,ג.

2

פתח רבינו ההקדמה באותיות יהו"ה כדרך הרמב"ם בספרו משנה תורה.

3

עפ"י איוב כט ,ג.

4

עפ"י משלי כה ,ג.

5

עפ"י קהלת ה ,ז.

6

תהילים כט ,ט.

7

ראה בכ"ז להרמב"ם במשנה תורה ס' מדע הל' יסודי התורה פ"ג ה"א-ה"ח.

8

עפ"י דברים לב ,ד.

9

בראשית ב ,ז.

10

תפלת שמו"ע לחגים.
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הגם כי לפעמים ימצא איש אשר ישא על דלת שפתיו אשר לא מבני
עמינו 11ערכי הכנויים או שמות המדות הקדושות ,בכל זה לא יושג לו באמת עד
שיהיה קבוע בלבו באמתות ,כי אם יזכו לזה בודאי היו מתיהרים בקרותם סודות
עמוקים נפלאים .והאות לזה קבלת המעשיות ,אשר לא יפעל פעולתו זולת ע"י
בני עמינו המטהרים עצמם ומקדשים גופם בתעניות וסגופים עד יסיר מסוה
חומריותו.12
האמנם שיש לנו יתר שאת בדבר זה סכנה עצומה לגשת אל הר ה' .ועל
זה מורה המשורר באמרו :13מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו נקי כפים
ובר לבב .בודאי שצריך להיות נקי כפים מתמוך בחמדת התאוות הן מצד חמדת
הממון או מצד חמדת המשוש כי חוש המשוש חרפה היא לנו .14כי דברים אילו
הם מסך מבדיל בינו ובין אלהיו לבקשת שאלתו ק"ו לבקשת השגתו ,שכך מצינו
שהקב"ה אמר למשה :15ואתה פה עמוד עמדי .ואחר שפירש מאשתו זכה

11

בתקופה ההיא רבה היתה ההתענינות בקרב הנוצרים בסודות תורתנו הק' .תנועה גדולה קמה
באיטליה ובגרמניה ,כשבראשה עמד  .J. Reuchlinהלה חיבר שני ספרים בצורת שיחות על עניני
קבלה .(1517 Hagenau) De arte cabalistic, (1494 Basel) De verbo mirifico :המקורות העקריים
שלו היו כתבי רבי יוסף גיקאטיליא .הוא ביקש למצוא ביסוס לעיקרי הנצרות בתורת הקבלה.
תלמידים רבים היו לו ואותם לימד בשיטתו זו .מאוחר יותר הפיצו תלמידיו את רעיונותיו
בצורה נרחבת ,ותנועה גדולה קמה בקרב הנצרות להעמיק חקר בספרי הקבלה ובעיקר בספר
הזהר .בידי הכמרים הנוצרים סייעו מס' יהודים מומרים שתירגמו את ספרי הקבלה ללאטינית
ובכך אפשרו להם גישה נוחה ומהירה .כנגדם יצאו חוצץ רבים מגדולי התורה וביניהם רבינו,
אשר בספריו מתריע פעמים רבות על האיסור הגדול במסירת סודות תורתנו הק' לגויים.
12

פעמים רבות התריעו חכמי ישראל על השימוש בקבלה מעשית ובשמות הק' .רבי אלקנה בן
ירוחם כותב בהקדמתו לספר הפליאה וז"ל …" :אין ראוי לכ"א ללמוד זאת החכמה הקדושה
]הכוונה לתורת הקבלה מ.ז.ה … [.כ"ש אלו האנשים אשר הולכים אחר שמות ופעולות
וקמיעות… רק לזה הורשה להשתמש בהם לצורך גדול או לסבת הצבור ,ואף בזה יעשה
בקדושה ובטהרה ובתענית ובשינוי בגדים ובמקום שאין שם אשה ויהיה יחידי וכו'" .וראה
עוד :שער המצות להאריז"ל פ' שמות; שער רוה"ק דף יג' ע"ב; עץ החיים שער מג' פ"ב;
"פתיחה קטנה" לספר "מרכבה שלמה" מרבי עקיבא פרוש; הרמ"ק בפרדס רמונים שער כא'
ועוד.
13

תהילים ,כד ,ג-ד.

14

ר' רמב"ם מורה נבוכים ח"ג פ"ה.

15

דברים ה ,כח.
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שהעביר הקב"ה כל טובו על פניו .16שבודאי לדעתי היתה זה השגת הפנים
הידועים כמו שנאמר :17פנים בפנים דבר ה' עמכם ,אבל הם לא השיגו השגת
משה כמו שאמרו :18שמשה ואהרן וע' זקנים כל אחד מחיצה בפני עצמו.
ובר לבב ,זהו שלא יהרהר ח"ו בעון או בעבירה ,כי איך תכנס הקדושה
במקום בלתי טהור מהרהורים .גם יאמר בר לבב ,שיהיה לבבו בר בהשגה שלא
יבא ח"ו להגשים במקום שאין פירוד גשמות 19או ריבוי ,וכמו שאמר :20ואל מי
תדמיוני ואשוה.
אשר לא נשא לשוא נפשו ,יאמר על הגאוה כי כידוע שאין הקדושה
שורה במקום גאוה כי שנואה היא לפני הש"י ,וכמו שאז"ל 21שאמר הקב"ה אי
אפשר לי ולך לדור כו' .והנה הגאוה דבר חנם ,כי אם יחשוב האדם שבהיותו
בחיי חיים הוא רימה ותולעה לא ידע יום מותו ולא ידע איש את קבורתו ,על מה
ולמה יתגאה .הלא תראה איש ידוע למכאובות חלי או אשר בא הנושה לקחת
ולהפרע ממנו חובו ,כמה יהיה נכנע לפני הרופא שידע שירפאנו ,מה מאוד יכנע
מפניו עבור הרחבת הזמן ,כל שכן שימחול לו חובו ואנחנו עפר ואפר כמה
מכאובים יגיעו לאדם והרופא כל מרפאהו בחנם.
אף גם זאת שאין יום שאין קללתו קשה מחבירו 22בפריקת עול שמים,
ובכל יום ויום עובר עבירה בדבור או במעשה או במחשבה ,כי לא ינצל משלש

16

שמות לג ,יט.

17

דברים ה ,ד.

18

ר' רש"י שמות יט ,כד.

19

בענין החשש שמא ע"י לימוד תורת הקבלה יבוא לידי הגשמה באלוקות הנה מכיון שתורה זו
עוסקת בענינים מופשטים ,הרי שסכנה גדולה בדבר אם לא לומדים חלק זה בתורה עפ"י
התנאים הנדרשים ,כגון רב מובהק ,הגיל המתאים ,להיות נשוי ,תיקון המדות ועוד .ראה :רמ"ק
אור נערב ח"א פ"ג; האשל אברהם בהקדמתו לפירוש הזהר; ס' הברית ח"א מאמר ד';
דעת ותבונה לרי"ח טוב פתיחה שניה; מקדש מלך ,ויקרא ,ירושלים תשנ"ז ]להלן :מקדש מלך[
עמ' .48-46
20

דברים ה,ד.

21

סוטה ה ,א.

22

שם ,מט ,א.
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23

אלה ,כי מי הוא זה אשר ימלאנו לבו לאמר שלא היה לו מחשבת חוץ בתפלתו
או דבר דבור דרך הצרכה בעיני המתעתעים ונגד ה' דבר סרה .אם כך איה אפוא
גאותו שיתגאה .א"כ הגאוה הוא דבר שוא וחנם .והקדושה היא נקנית באתר
שלים כידוע מספר הזוהר ,24איך תשכון אצלו ,על כן אמר אשר לא נשא לשוא
נפשו ,כי לא נשא התנשאות ורוממות וגמל את נפשו אשר היא לשוא.
ולא נשבע למרמה היא השבועה שמשביעים כל אדם על דרך 25תשבע
כל לשון ,שאומרים :26הוי צדיק ואל תהי רשע כו' .ואז ישא ברכה הוא השפע
הטהור מאת ה' וגו' .א"כ לאיש אשר לו כל אלה מן ההכרח קודם יבא אל השער
שער ה' ,כי ימצאנו .וא"כ בעבור זה יאמר הלא טוב ממנה פרפראות החכמה
מכל נהרות הקבלה המנהרים ומאירים ומזהירים .מצורף לזה שחכמת הקבלה
היא יקרה מצד המושג והמשיג ,27בכל זה אל ימנע האדם לדרוש מטובה כפי
יכולתו כי היא המחרבת ים התאוה לבלתי ימשך אחריה עוד בראותו גודל
המושג הקדוש ברוך הוא ושפלותו העצמי אשר בלתי משוערת ,אדרבה ישתוקק
ויכסוף מכח חוזק תשוקת נשמתו הטהורה לדמות צורה ליוצרה עד יעלה מעלה
מעלה ויפריש עצמו מחמדת העולם .אמנם אין אדם יכול להשיג כל השערים
כמו שאמרו ז"ל 28שאפילו משה רבנו ע"ה לא השיג אלא מ"ט שערים עד בשעת
מותו שהשיג שער הנו"ן כמ"ש בפסוק :29ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו.

23

בבא בתרא קסד ,ב :שלש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום ,הרהורי עבירה ועיון תפילה
ולשון הרע.
24

ח"א ,רטז ב.

25

ישעיה מה ,כג.

26

נדה ל ,ב.

27

טענה זו השמיעו לאורך כל הדורות ,וכך כתב רבי אברהם אזולאי בהקדמתו לספרו "אור
החמה"..." :הכת הג' מאמינים בה ויודעים שיש להם חסרון בהעדרה אלא שחושבין שאין
בזה"ז מי שיבין בה מסיבת עומק המושג .וכנגד זה כתב הרשב"י ע"ה בפ' קדושים דף פ"ה
ועכ"ד מבעי לי' למילף מילי דאורייתא מכל בר נש אפי' ממאן דלא ידע… למדנו שמי שאוהב
חכמת האמת ואינו מוצא מי שילמדהו יקרא בה מעצמו אעפ"י שהוא שוגה בה כי מכל מלה
ומלה נעשין אילנין רברבין ואיקרון ערבי נחל" .ראה :מקדש מלך עמ' .46-45
28

ראה מגלה עמוקות אופן שנים עשר.

29

דברים לד ,א.
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שחלק מהשגת הערבות שבמ"ט שערים כמספר מואב אל שער החמשים שהוא
הר נ' בו.
אמנם כל אחד משיג כפי השגתו הלא תראה דכתיב :30וביד הנביאים
אדמה ,לא ח"ו דמיון עצמי רק הכל אמור על השגתם .וכבר בא הרב המורה
ופירש כל התארים על יד ה' ,עיני ה' וכן כולם .31ועיניך תחזינה מישרים מה
שכתב בעל ציוני 32בפרשת ויגש על פסוק :33אנכי האל בית אל .יגל כבודך
וישמח לבך.34
אמנם מה שנראה הקב"ה לנביאים לזה בכה ולזה בכה בדמיונות
מחולקים הוא על פי השגותיהם .והנה תראה מראה הקשת ביום הגשם בענן
אשר יש לו גוונים מחולקים .הלא הוא כאשר כתבו הפלוסופים 35כי הוא מצד
זריחת השמש בענן .והנה מה שמראה האחת משונה מהאחרת הוא מצד הענן
המקבל לא מצד השמש.
30

הושע יב ,יא.

31

מורה נבוכים ח"ב פי"ג .וראה עוד במשנה תורה הל' יסודי התורה פ"א ה"ט.

32

ז"ל :אנכי האל בית אל .אנכי בודאי האל בית אל והוא השם מיוחד ומדתו והוא הבטיחו
לבלתי התפחד בירידה למצרים ויזכה בדין אמ"ת אשר יצא לאורו… הנה אמר איש שור"ר
ומור"ה כי אונקלוס שם טעם בהרחקת הגשמות בכל מאמרי התורה כה"ן .וכאשר ימצא דבר
ממיני התנועה יפרש עניני התנועה לכבוד נברא הידוע למשכילים… וכאן יאמר ואנא איחות…
וזאת הוקשה בעיני הרמב"ן למה יברח אונקלוס מן התנועה ומן השמיעה ולא יברח מן האמירה
והדבור והקריאה… ואני הפעוט חרפת אדם ובזוי עם לא אכחד אמרי קדוש פן יכשלו איש
באחיו… בכל מקום שהרחיק המתרגם הגשמות ויהי' הענין בשתי המדות עטר'ת תפאר'ת
יתרגם מימרי או יקרא דה' .כי העשירית מימריה דששי"ת או יקרא דיליה וכאשר הדבר נוגע
במלכו"ת לבד לא הרחיק הגשמות כי בה התבוננות ומותר להסתכל בפני כל"ה כל שבעה .ומזה
תבין פסוק והנה ה' נצב עליו ותרגם והא יקרא דה' .וכן והנה אנכי עמך והא מימרי בסעדך
שהוא התפ' וכיון שתפ' רומז ליעקב שהע' תהיה עמו הוצרך אונקלוס לתרגם מימרי יהא בסעדך
כלומר שכינת"י תהא עמך .אבל כאן המדבר הוא השכינה על כן יאמר אנא איחות שהוא
המלכו"ת לבד ,כמאמר חז"ל גלו למצרים שכינ"ה עמהם שנא' למענכם שלחתי בבלה.
33

בראשית לא ,יג.

34

עפ"י תהלים יד ,ז.

35

ר' כוזרי מאמר רביעי פט"ו.
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כך השגת הנביאים היא מצד השגתם 36לא שיש ח"ו השתנות או ראות
או מראה למעלה הלא אור בהיר בשחקים אשר היא השמש אין אדם יכול
לעמוד בסודה ,אף כי הנשמה אשר אצלך בגוף אשר ממנה הכח המדבר וההשגה
שכלית לא תדע .על אחת כמה וכמה בעניני האלהיות זולת מה שדברו
המקובלים במדות ונתנו שמות לספירות ,וספירות הוא לשבר האוזן ולהודיע יום
מיומים הלא המה ימי הבניין אשר בודאי ראוים לקרותן ימים מצד הארתם
והשפעתם .37אמנם עילת על כל עילות לית מחשבה תופסת בגויה כלל וכמו
שהאריך בזוהר.38
בכן כאשר ראיתי כי רבים מתיהרים לקרות ספר  בכל שבוע
ושבוע סדר כסדרן .ולא די שאינם יודעים בקבלה ,גם בפשטים חמורים אשר בו
אין להם השגה הגם שכתוב לפניהם כל שכן שימצאו או ישיגו מקומות
המוטעים .בכן שמתי משענתי על ה' בעבור ירחיב שכלי .הגם שאין בידי כל כך
מחכמת הקבלה אפס קצהו עליו בטחתי יצילני משגיאה .גם לקחתי בידי מה
שכתבו הרמב"ן והרי"ק אשר היה להם שם בגדולים בחכמה הזאת ,וכתבתי כל
דבר על מכונו ,ולפעמים הרחבתי הביאור כי בא בקצרה ,ולפעמים כתבתי דעתי
הגם שאפשר שיסתור דבריהם ,כי בפועל לא כתבתי אלא מה שמצאתי
למקובלים גדולים .גם תקנתי השגיאות והפשטים החמורים .באופן שכל איש
יוכל לרוות צמאונו וימצא די מחסורים.
בכן הקורא ילך מעגלי מישרים .לכן קראתיו  כי הוא מעגל
ישר לדברי המחבר היקרים .וברוך שהנחני דרך ישרה ומכשולות לפני הרים.
ויזכני לחבר רב חיבורים .ויביאני להר מרום הרים .יזכני לאורו הצפון הוא
המאיר לארץ ולדרים .דברי הצעיר שבצעירים.
הק' אליה בן לא"א מוהר"ר משה זצלה"ה
לואנש

36

ר' רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ז.

37

ר' זח"א דף ג' ע"ב.

38

תקו"ז בהקדמה דף יז' ע"א.
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]חסר בספר מדף א' ועד דף ח' ע"ג[

]דף ח' עמוד ד'[
כתב הר"ן ז' פעמים כי טוב נאמר בפרשה כנגד ז' ימי השבוע ,ז' כוכבי
לכת ,ז' רקיעים ,ז' ארצות ,ז' ימים ,ז' נהרות לכסא ,ז' ימים סביב ארץ ישראל ,ז'
קולות ,ז' פעמים גוזרים ברקיע טרם יהיה בארץ .זהו שבע זמנין לגזור עלך מן
40
שמיא דיהוי טבא בהטבת חלום 39עכ"ל .ותמיה בעיני שהתוס' כתבו בברכות
אהא דקאמר שבע זמנין כו' כן הוא הלחש .וכי לא ידעו שגוזרין ז' זימנין כנ"ל.
41וכבר ידעת כי הוא מלך הכבוד .כתב הרי"ק ,ר"ל ספירה העליונה היא
כתר הנקראת אור והיא מלך על הכבוד שהיא ספירה ב' הנקראת חכמה )שיש בה
ל"ב נתיבות גי' הכ'ב'ו'ד'( .ושני האורים היו האחד קדם – ר"ל עילת העילות
והאחד נברא היא ספירה העליונה עכ"ל.

]דף ט' עמוד א'[
)כז( והוא האתרוג שאמרו רז"ל וכו' והמשכיל יבין .כי הלולב נאמר על
יסו"ד ,צדיק כתמר יפרח ,וראשו מגיע השמימה .ויש שפי' בתפארת וראשו מגיע
עד כתר עליון .והכל ענין אחד כי הוא דרך קו האמצעי ,מהרי"ק .ונקרא אתרוג
כי היא חמודה ,ותרגום של וכי תאוה 42מרגג.

]עמוד ב'[
)כח( ואין הוא בעצמו חוזר זרע  .פי' כמו האילן ששורשו הוא בארץ,
גזעו ויחליף יונקתו ,43או כמו החטה והשעורה שהוא עצמו חוזר זרע .פי' להיות
זרע בעצמה .אבל העשב אינו כן הגם שהזרע גדל כדרך הירק שממנו מזריעין

39

ברכות נה:

40

שם ,ד"ה שבע זימנין.

41

קטע זה מקומו להלן פסוק ל"א וכפי שצויין שם ע"י המחבר עצמו.

42

בראשית ג ו.

43

ע"פ איוב יד ח.
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לשנה האחרת אין הוא בעצמו חוזר להיות זרע שעלין של הירק יבולו ויהיו
כמושין ונרקבין.

]עמוד ג'[
)לא( ועד עתה בפרט הנמצאים כו' הזכיר כי טוב .ונתן טעם לדבר מפני
מה נאמר בששי 'טוב מאד' ובכל יום נאמר 'כי טוב' לבד ולא מאד .ואמר מפני
שהכל הוא יותר מעולה מן החלק ,ולכן בגמר בריאת כל הנמצאים נאמר טוב
מאד.
כמו שקבלנו המופת במלת אחד.

]עמוד ד'[
ומה שכתוב הודו לה' כי טוב .פי' ואם כן יקשה אמרינו שכי טוב הוא
בכח לא בפועל ,והלא נאמר כי טוב אצל הקב"ה ,והכל אצלו תמיד בכח ובפועל,
ולא שייך לומר כי .על זה אמר לא שנאמר כי טוב על הקב"ה אלא פירוש כי טוב
עשה עמנו.
ותוספות הה"א – פי' הא אחרונה של המותה ,כענין תוספות ההי"ן כו'
– פי' ה' של מצרימה וה' גם עלה.
והנה שחשבונה גלגל .פי' והנה עולה ס"ו וכן גלגל.
והנה טוב מאד שפירוש]ו[ גלגל השכל הנרמז במלות והנה מניע את
גלגל התשיעי הנרמז באות ט' של טוב .והגלגל התשיעי מניע השמונה שבתוכו.
והוא נרמז באותיות ו"ב של טוב שהוא שמונה.
שחשבונה מ"ה .תרמוז למ"ה מאות ,כי ט' פעמים ת"ק הוא מ"ה מאות.
ואם כן ט' גלגלים שכל אחד עביו ת"ק יעלה מ"ה מאות וכמו שמבאר והולך.
וה' שמות שיש לנפש חיה – נפש רוח נשמה חיה יחידה.
וכבר ידעת כי הוא מלך הכבוד – נכתב בעמוד הקודם מעבר לדף.44

]דף י' עמוד א'[
והיא ראשונה בשם אשר שם כונת התפילה בר"ה .היא בינה .וכמו
שמבאר לקמן דף י"א עמוד א' .45וז"ל הרי"ק נראה לי כוונת התפלה בר"ה ר"ל
44

ראה הערה .2
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המלך המשפט היא הבינה ,ספירה הג' ,שהיא מלך ועליון  .ועל המשפט – היא
הבינה.
והוא החותם הששי .הר"ן והרי"ק שניהם לדבר אחד נתכוונו .הששה
חותמות הם אותיות יה"ו מהשם ,והם בונות ששה בתים כדאיתא בספר יצירה.46
וכתב עוד הרי"ק השם הששי נראה לי חותם הששי .ונראה לי הכותב שגם יותר
נכון לפי זה לגרוס יום הששי יום של ששי כלומר יום חותם הששי.

 
)א( ומה שלא הזכיר בפסוק ראשון – פי' בפסוק של בראשית היה לו
לומר בראשית ברא וגו' הארץ וכל צבאם .ותירץ לפי ששם הזכיר האתין שהם
רבוי .וכמו שדרשו רז"ל 47את השמים לרבות תולדותיה ואת הארץ לרבות
תולדותיה.
)ב( ולכן סיימה כו' במלת לעשות לרמוז על מעשה אחר יום השביעי
והבן זה .כי הוא בסוד היובל שכל ז' אלפים יתעלה העולם ויתחדש לעילוי אחר
עד עולמו של יובל הגדול כידוע למשכילים המזהירים כזוהר הרקיע.
)ג( שברכו בחידוש צ"ל .ואמר ויקרא אותו צ"ל ויקדש אותו.
ועל דרך הקבלה יום השביעי הוא הספירה השביעית כו' .ז"ל הרי"ק
נראה לי מ"ש ספירה השביעית נקרא עולם הנשמות היא מלכות )פי' שהיא
נותנת הנשמות בשפלים( ונקראת שביעית לבד ג' ראשונות .והאציל עליו ממקור
הברכה – היא כתר שהוא המקור .כי ימשוך מן הקדש – והיא חכמה .וסמך לזה
שספירה השביעית נקראת שבת אמרו רז"ל 48אמרה שבת לפני הקב"ה רבונו של
עולם לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת בן זוג .אמר לה בתי כנסת ישראל יהיה בת
זוגך עכ"ל.

45

פרק ב' פסוק ד'.

46

פרק ד.

47

בראשית רבה פ"א ,יד.

48

שם שם ,יח.
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ולא נהירין דבריו ,הגם שבודאי מלכות היא שמור ,והיא מדת לילה של
שבת ,ונקראת שבת שי"ן ב"ת ,וכמו שמבאר הר"מ בספרו בערך שבת .49בכל
זאת מה שנאמר כנסת ישראל יהא בת זוגך יורה שאמרה שבת לפני הקב"ה הוא
יסוד .על כן יותר נהירין דבריו של הר"ן שכתב הספירה השביעית היא יסוד
ומלכות .כשתתחיל מבינה יסוד – שביעי ,ומלכות היא – הלילה .וי"א מלמטה
למעלה ,ותספור מיסוד עד הבינה יום שביעי ,שבת הגדול .עולם הנשמות יאמר
על הבינה ,כי היא מוציאה לאור הנשמות .וכן יסוד ומלכות מוציאים הנשמות
לעולם השפל ,ושניהם נקראות מעין הברכות .וכן כתב הר"מ קורדואירו שאין
שבת אלא כללות יסוד עם מלכות.
ועל דרך הקבלה מה שהוסיף לעשות כבר רמזתיו למעלה ,50ולכן היתה
וכו' במלת לעשות ,לרמוז על מעשה אחר יום השביעי .וכן רמז דוד עליו
השלום :מזמור שיר ליום השבת ,והזכיר אח"כ צדיק כתמר יפרח – שתתעלה
מדת המלכות ,ויתנהג העולם על פי צדיק שהוא יסוד .וזהו העילוי שיהיה אחר
אלף השביעי .והוא שכתב והמשכיל יבין.
ולפי שלא היו הנבראים הווים וקיימים עד שבא מעשה יי' הגדול והוא
המבול ,על כן לא הזכיר 'ויהי כן' אלא אחר הרעש .ויעש – פי' שהיה לו לומר
אצל ויאמר אלקים יהי רקיע כו' ויהי מבדיל בין מים למים ויהי כן ,כדרכו בכל
המאמרות .והמתין מלומר 'ויהי כן' עד סוף הפסוק של ויעש .והיתה הכונה כי
מלת ויעש הוא שתקנו על עמדו .ועדיין לא נתקן כראוי עד אחר רעש המבול,
לכן לא אמר מיד 'ויהי כן' כי לא היה מתוקן תכף ומיד.

]דף י' עמוד ב'[
פרו וישרצו וגו' ולא נראית לבני העולם כו' כצ"ל.
את המאור הגדול לממשלת היום – זו תורה שבכתב ,ואת המאור הקטן
לממשלת הלילה – זו תורה שבעל פה .כי כן מדתם על דרך שאמרו חז"ל 51מנין
היה יודע משה אם הוא ]יום[ או לילה )פי' כשהיה בהר עם יי' ארבעים ]יום[
וארבעים לילה( ,אלא בשעה שהקב"ה מלמדו מקרא היה יודע שהוא יום ,משנה
49

ראה פרדס רמונים להרמ"ק שער ערכי הכינויים פכ"א.

50

פסוק ב'.

51

שוחר טוב פרק יט .ובתנחומא כי תשא פרק לו.
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היה יודע שהוא לילה .וכן תרגם תרגום יונתן בשיר השירים בקרא דדודי צח
ואדום 52שהקב"ה עסיק בכ"ד ספרים ביממא ,ובליליא בשיתא סדרי משנה.
ועל כן לא נאמר ביום החמישי 'ויהי כן' לפי שאין כו' כן צ"ל.
כבר אנש אתה הוה צ"ל.
והמלכות להם תתל"ז שנים כצ"ל.
והוא רמז למרבה המשרה שחשבונו תתל"ז – כתב הרי"ק מאחר
שהמם סתומה לכן מעלה חשבונה יוד יותר מאילו היא פתוחה כשתצטרף
למרבה המשרה יחד .כי המם סתומה – פירוש באי"ק בכ"ר הנ"ך וס"ם הכף
פשוטה עולה ת"ק והמם סתומה עולה ת"ר אם כן למרבה הרי תתל"ז.
והנה מצאתי במדרש שיתנגד לדברי הרב המחבר והביאו הילקוט
במזמור צ' 53וזה לשונו :שמחינו כימות עיניתנו 54כימים שציערתנו בבבל במדי
]ונראה לי שחסר ג"כ יון שהרי היא הריעה מאד לישראל שכתבו בקרן השור
כידוע [55באדום .דבר אחר כימות המשיח ר' אליעזר אומר ד' מאות .הגם שדברי
ר' אליעזר אינם מכוונים בתוך הילקוט כי במזמור ע"ב 56הביאם באופן אחר וזה
לשונו ייראוך עם שמש רבי אומר ימות המשיח לישראל שנים שלשה דורות
שנאמר 57ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים .ר' אליעזר אומר ארבעים שנה
שנאמר 58ארבעים שנה אקוט בדור ,ואומר 59ויענך וירעיבך ,ואומר שמחינו
כימות עיניתנו.
והנראה שדברי ר' אליעזר סותרים זה את זה ,אפשר שהא' ר"א בן ערך
והב' ר"א בן הורקנוס .ובכל זה הנה המחבר לא כוון לאחד מהם שלתנא קמא
52

פרק ה' פסוק י'.

53

תהלים רמז תתמא .וראה שוחר טוב פרק צ.

54

תהלים צ טו.

55

ראה בראשית רבה פ"ב ,ד" .כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלקי ישראל".

56

רמז תתו .וראה תנחומא עקב פרק ז .פסיקתא רבתי פרק א.

57

תהלים עב ה.

58

שם צה י.

59

דברים ח ג.
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ימות המשיח ארוכים מאד כגלות בבל מדי ואדום ,ולרבי ג' דורות ,ולר' אליעזר
ארבעים או ד' מאות .ומצאתי בפי' בספר ישן נושן 60ר' אליעזר אומר ימות
המשיח ד' מאות שנה שנאמר שמחינו כימות עיניתנו וכתיב התם 61ועינו אותם
ארבע מאות שנה.
כמחולת המחנים – ר"ל שתי מחנות בית ראשון ובית שני ,הרי"ק.
ולא אמר וחצי המועד – שאילו אמר וחצי המועד יהיה פירושו חצי
מועד אחד או חצי ת"י או חצי ת"פ ומכל מקום לא יהיה החצי לכל היותר יותר
מר"מ שנה אבל השתא דלא כתיב אלא וחצי יהיה פירושו חצי שני המועדים
האמורים מקודם.
ויהיה פירוש ופלג עדן על עדן ראשון שאינו חשבון לא על עדן משני
עדנין – הגיה הרי"ק על עדן ראשון שאינו חשבון אלא עדן משני עדנין .והנה
אין אנו צריכים להגיה כי יש ליישבו והכי פירושו :כי פלג עדן הוא קאי על
המספר הקדום בכלל ,וזהו על עדן ראשון .כלומר המוזכר מקודם ,שהרי עדן
סמוך לעדנין שפירושו עדן שהוא שני עדנין כנ"ל .ואמר ופלג עדן כעדן הראשון
שהוא שני עדנין שהוא תת"ץ כשתכללם ביחד ,לא שקאי על עדן א' משני עדנין
האמורים .ויהיה חצי ת"י או חצי ת"פ וכמו שכתבתי למעלה.
כי תמצא כוון החשבון הזה במלת באדונ"י במלוי – כלומר בכתבו
ובקריאתו שהוא באדוני אלקים כי שניהם צריכים לחשבון במלואם )פי' בית
אלף דלית 62ויו נון יוד אלף למד הי יוד מם עולי' י"ד מאות ושבע( .ואח"כ הסר
מהם הראש שהוא אדונ"י )שהם ע"א( והשאר אותיות יעלו לך החשבון ודו"ק
עכ"ל הרי"ק .הגם שיעלה אלף ושל"ו נראה שהאחד אינו מספר לפי דבריו .גם
גרס הרי"ק כי אלף צ"ל בית אלף כו' .וזה לשון הר"ן תמצא בחשבון מלת באדני
אלף דלת ויו נון יוד הסר מן הראשונים השם יעלו לך שאר האותיות בחשבון עם
תוספות הב' אלף ג' מאות ל"ה – פי' אלף הסר הא' וחשוב למ"ד פ"א ,דלת הסר
הד' וחשוב למ"ד תי"ו ,ויו הסר הויו וחשוב יו"ד וי"ו ,נון הסר הנון וחשוב וי"ו
נו"ן ,יוד הסר היוד וחשוב וי"ו דל"ת יעלה תתתע"א .הוסיף עליו אדונ"י אשר
הסרת ולא חשבת במילואו וב' תמצא אלף וג' מאות ול"ה עכ"ל.
60

בגליון :בכתב

61

בראשית טו יג.

62

נראה דצ"ל "דלת".
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והנה קשה לי על שני המאורות הגדולים על הרי"ק ועל הר"ן ,למה
נוסיף עליו ב' יותר משאר אותיות בכל"ם הנוספים על השם לפעמים כיי' לה'
מיי' .ועוד קשה לי על הרי"ק שהוא פירש שנסיר השם של אדונ"י מהם ולמה
נסירו .ועוד היכן כתוב שם אלהים .גם החשבון אינו מכוון באם רק שנאמר
שהאחד אינו מספר .ויותר קשה על הר"ן שפירש שנחשב המילוי ונסיר ממנו
אותיות אדונ"י ואח"כ נחזירן עליהן ,הפוכי מטרתא למה לי ,הלא היינו יכולין
לחשבם מתחילה בלי הסרה .גם החשבון הרבה מאלף של"ה תשעה ,שהרי
המילוי עולה תתתע"א ,והשם של אדוני ע"א צרוף עליו הכל הרי אלף שד"ם.
על כן אכתוב מה שעיינתי בזה שנת השנ"ה בכפר פרוזי' בארץ פיהם
אצ"ל ק' אדנ"י והוא הנכון בעיני שצריך להיות הגירסא כי תמצא כוון החשבון
הזה במלת אדוני במילוי אותיות אלף דלת ויו נון יוד הסר מהם הראשים יעלו לך
שאר האותיות בחשבון אלף שלש מאות שלשים וחמשה כי לזמן ההוא כו' .והכי
פירושו תכתוב א' ל'מד פ'ה ,ד' ל'מד ת'יו ,ו' י'וד ו'יו ,נ' ו'יו נ'ון ,י' ו'יו ד'לת,
יהיה החשבון י"ג מאות ומ"ו ,והסר מהם הראשים פי' שני הראשים שנקמץ מהם
השם דהיינו א' של אהיה ויוד של שם בן ד' שנתייסד ממנו השם כמבואר בפ'
שמות דף ע"א עמוד ב' 63ישאר אלף של"ה .וטעם שתקח ממנו א' י' כי יחזרו
לקדמותם לרחמים גמורים ,לא אצל דון כי לא יהיה דין בעולם ,ביום ההוא יהיה
יי' אחד ושמו אחד .ודי בזה כן נראה לי ,ואם שגיתי נשענתי באלהי ישעי לפניו
שגגתי.

]דף י"א עמוד א'[
)ד( ועל דרך השכל יש במלת תולדות מלא שני תווי"ן מכוונין זה כנגד
זה .פי' באופן  הרי אותיות ת"ו שבתחילת התיבה מכוונין נגד ת"ו
שבסוף התיבה רק שת"ו שבתחילת התיבה כסדר והו"ת שבסוף היא גם כן
אותיות ת"ו רק שמהופכים ו"ת שלא כסדר.
ונאצלת מכח אלקים .היא הבינה הנקראת תשובה .נ"ל ה' אחרונה היא
מלכות שהיא ספירה אחרונה הנקראת גם כן שכל הפועל ,ונקראת גם כן שר
העולם .ונאצלת גם כן מכח אלקים שהיא כלולה מדין ורחמים .ע"כ מדברי
הרי"ק.

63

פרק ג' פסוק י"ג .ראה שם בשם הרמב"ן.
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השם המורה על החידוש והוא הכינוי – ר"ל אלקים .וכן כתוב בספר
גינת אגוז אלקים הוא כינוי הטבע .וז"ל שם של ד' הוא שם של הוי"ה ,אלקים
כינוי בו נתחדש הטבע ,אדנ"י היכל לקריאתו ואדון על הטבע ,שדי מעיד כי יש
לו די ,צבאות קיום כל הצבאות עכ"ל הר"ן .ואני אומר כי יש ראיה שאלקים הוא
כינוי המורה על חידוש הטבע כי מספר אלקים עולה מספר הטבע ודו"ק.
חלקי המציאות כו' ואלו הן המעלות :השכלים י' ,והגלגלים י' ,וד'
יסודות ,ונפשות ב' ,חי מרגיש וחי מדבר הרי כ"ו .והרי"ק כתב ט' גלגלים וד'
יסודות וג' נפשות .וג' הנפשות אפשר שהם )הנפשות( כמו שכתב ברוח חן .וכן
שאר הפילוסופים כתבו שיש לנפש ג' כחות .ולקמן בדף י"א עמוד ד' 64כתב
המחבר וצריך אתה לדעת כי חכמי המחקר כו' עיין שם ושם תמצאנו.
כולם נכללים בד' – ר"ל חלקי המציאות הכ"ו האמורים נכללים בד'
והם שכלים גלגלים יסודות נפשות .וד' בג' – ר"ל הרביעי והם הנפשות תלוים
בג' שהם השכלים והגלגלים והיסודות הם העיקרים וכוללים הנפשות ובהם
תלוים .וכן השם של הוי"ה עיקרו ג' אותיות יה"ו והה' אחרונה שהיא אות רביעי
כפול .וכן כתב בפרשת שמות דף ע"א ע"ג .65והנה דע כי יו"ד של השם קוצו
רמז לכתר והיו"ד עצמה היא חכמה ,ה' רמז לתשובה ,ו' ת"ת ובאלו נכללים
)חג"ת( אחודים כלם ,והה' אחרונה כפול שהיא מלכות .ובג' אותיות יה"ו כבר
נכללו כולם והבן.
ועל דרך הקבלה תלה הפעולה בשם המיוחד ,ולכן כתיב ביום עשות יי'
אלקים ,האומן והפועל ,וכמו שמבאר והולך .עשוהו הוא ובית דינו.
)ה( יתרועעו אף ישירו שהשבלים אומרים שירה – כן צ"ל .ודרשוהו
מדכתיב 66ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו שהבר הן השבלים יתרועעו
וישירו.
)ו( הארץ הנזכרת בפסוק ראשון – בכל מקום שתמצא כך הוא רמז על
העטרת ורמז התגברות ענני כבוד לקבל שפע משם הויה ,מהר"ן.
)ז( וענין הרדיה והממשלה כצ"ל.
64

להלן פ"ב פסוק ז'.

65

שמות פ"ג פסוק יג.

66

תהלים סה יד.
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ועל דרך הקבלה ויצר ויטע על דרך המה היוצרים יושבי נטעים וגו' –
פסוק הוא בדברי הימים 67וכו' .עד נגלה ונסתר מבאר בתחתונים ורומז בעליונים
וכו' עד ותולדות השמים והארץ נקשרים יחדיו אלה עם אלה ,וכמו שביארתי
למעלה בפסוק וכל צבאם .68נגלה הוא האדם למטה ,ונסתר הוא האדם למעלה,
כבוד נברא וכל השכלים הנפרדים.
וכן כתוב בספר קבלה אחד ,ולדעתי הרוקח חיברו ,וז"ל כתוב אחד
אומר 69סוד ה' ליראיו וכתוב אחד אומר 70ואל ישרים סודו ,וכתיב 71כי אם גילה
סודו אל עבדיו הנביאים .הא כיצד? לומר לך כשם שאין יושר בלא יראה ,כך אין
נביא בלא שניהם .וכשם שאין אחד בלא חבירו כך אין נביא בלא שניהם .וכשם
שאין אחד בלא חבירו כך אין שלשתן עד שידעו שלשה אלו וחילוקיהן .עשר
ספירות כרוב ושר הפנים .והקב"ה נקרא עילת העילות ,עליו אין לומר יש ולא.
אין לו שיעור וקומה ,לא אורך ורוחב ,לא קצה ולא גבול ,ולא פאה .לא נסיעה
ולא חנייה ,כי אין מחוץ לו ולא חוצץ בינו.
וממנו האציל כח אלו שלשתן ,ושלשתן מחוברין בו ,ונשפעין ושופעין
ממנו עשר ספירות .מעצמו – שהוא מעילת העילות ,והכרוב מעשר ספירות .ושר
הפנים מהכרוב .והקב"ה על כולם .ולפי שהאציל הספירות מעצמו ולא מאליהם,
יש להתפלל ולחבר כולם יחד בתפילתו .ולחשוב הקב"ה שהוא עילת העילות
הוא מחברם ברוח פיו .ואי אפשר זה הספירות וכל הנמצאים בלא הוא .ולא
יחשוב זה בלא זה פן יקצץ בנטיעות .וכשהוא אומר בא"י אמ"ה יחשוב על הכל
שהם אחד .ואז הוא באמונה שלימה עכ"ל.
והנה כוונת הספר מן הנגלה יתברר הנסתר ,שאם יתקן האדם את עצמו
מלמטה כמוהו כמה מעלות ונחת רוח מלמעלה ,ואם ח"ו להפך ויבחר ברע
ויגרש את האדם וגו' 72להט החרב ,בוקר וערב ,עכ"ל הר"ן.
67

דה"א ד כג.

68

פ"ב פסוק א.

69

תהלים כה יד.

70

משלי ג לב.
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עמוס ג ז.

72

בראשית ג כד.
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ה' כנגד המלאכים שנבראו ביום חמישי וכו' .וכן כתב למעלה גבי ועוף
יעופף 73שהמלאכים נבראו ביום החמישי .וקשה דהא אמרו בב"ר 74שהמלאכים
נבראו ביום שני והביאו רש"י ז"ל בפרשת בראשית 75וז"ל יום אחד וכו' ,למה
כתב יום אחד על שם שהיה הקב"ה יחיד בעולמו שלא נבראו המלאכים עד יום
שני כך מפורש בב"ר .ואפשר ליישב כי המלאכים הממונים על הגלגלים ברא
ביום שני ולא בראם ביום א' כדי שלא יאמרו מיכאל מותח בדרומו וגבריאל
בצפונו ,אבל ביום ב' ששם הרקיע בתוך המים ויהי מבדיל .ואז נבראו כל
הגלגלים .הנה ברא עליהם מלאכים הממונים עליהם קודם כדכתיב 76בורא
השמים ונוטיהם הם מניעי הגלגלים שנקראו נוטיהם שנוטים אותן אל אשר יהיה
הרוח האלהי ורצונו ללכת .אבל שאר המלאכים המשמשים קדמוהי ועושים
שליחותו של הקב"ה אפשר שנבראו ביום החמישי .וזהו ועוף יעופף
שמתעופפים בשליחותו של הקב"ה.
עוד אפשר לומר דמיכאל וגבריאל שהם מלכיהון דמלאכיא כמו
שדרשו חז"ל 77על מלכי צבאות ידודון .78ואפשר שגם רפאל ואוריאל השייכים
למרכבה ,נבראו ביום ב' והן הן הקיימים לעד .אמנם ישנם מלאכים שמתחלפים
לבקרים והם נבראו ביום ה' ,ולכן קראם ועוף יעופף ,מאחר שכלים והולכים
להם כשיהיה רצונו יתברך בכל בקר או לפעמים לשנים רבות .לא כן מיכאל
וגבריאל שעדיין קיימים מאז נבראו ,והקב"ה רצונו וחפצו לקיימם .ועדיין צריך
התבוננות.
שנקראים עומדים ונתתי לך וגו' כצ"ל .והוא הפסוק הנאמר אל יהושע
בן יהוצדק ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה.79
73

פ"א פסוק כא.

74

פ"א ,ג .אך שם איתא בזה"ל" :ר' יוחנן אמר בב' נבראו המלאכים וכו' ,ר' חנינא אמר בה'
נבראו המלאכים הה"ד ועוף יעופף" .
75

פ"א פסוק ה.

76

ישעיה מב ה.
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במדבר רבה פי"א ,ג.
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תהלים סח יג.
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זכריה ג ז.
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ו' קרא שמות כנגד יום השישי שהיה .פי' שהיה הוא עצמו ר"ל האדם
היה ביום השישי לנפש חיה ,והנפש ה' שמות יש לה ,על כן קרא שמות בשעה
ו' .וכבר הזכיר הרב לעיל דף ט' עמוד ד' 80שלנפש חיה יש לה ה' שמות ,וכן
הזכירו רז"ל 81וכן יסד הפייטן בקדושה של ר"ה .ויותר נכון בעיני לגרוס כנגד
יום השישי שהיה לנפש חיה .ומ"מ המכוון כך הוא שלאחר שנברא נפש חיה
שיש לה רבוי שמות על כן קרא שמות.
רב הונא אמר אדם זכר 82כו' .הרי"ק גרס עפר זכר ונכונים דבריו למבין.
משם של שד"י החקוק בצורת הגוף לכל נמול .הג' קוים של החוטם א'
לפניו ב' בנחיריו הוא דומה לשי"ן ,הזרוע כשכופף אותו דומה לד' ,המילה היא
י' דהיינו שד"י .והר"ן כתב שהד' הוא בגוף והזרוע] .ונראה שהאדם כשפושט
הזרוע הנה הגוף והזרוע דומה לד'[.

]דף י"ב עמוד א'[
ומה שיקנה לנפשו מן החכמה כו' .פירוש כי יתרון האדם על הבהמה
הוא מצד הענין שקראו אין והוא מצד הנפש כו' הנמשכת מן החכמה שהיא היוד
המתיחדת עם הרצון שהוא האלף – הוא כתר עליון ויהיה הן' של אין מורה על
הנפש וי' על החכמה וא' על הכתר עליון .ואפשר שהן' של אין המורה על נפש
ג"כ מורה על מקום שנאצלות הנשמות היא בינה שהן' מורה עליה.
נמשלה להקב"ה בחמשה דברים – כדאיתא פ"ק דברכות דף י' הני
חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד לא אמרן אלא כנגד הקב"ה ונשמה מה
הקב"ה ממלא את כל העולם אף הנשמה ממלאה כל הגוף ,מה הקב"ה רואה
ואינו נראה אף הנשמה ,מה הקב"ה זן את כל העולם כו' ,מה הקב"ה טהור כו',
מה הקב"ה יושב בחדרי חדרים אף הנשמה ,תבא מי שיש בה ה' דברים ותשבח
למי שיש בו ה' דברים.
ואגב שהבאתי המאמר הזה נראה לי שהה' שמות שנקראת הנשמה
יכוונו עם הה' דברים על סדר הזכרתן בפיוט .ועל הראשון שממלאה את הגוף
נקראת נפש הן מצד נפש המתאוה שנקשרת בגוף על ידה או מצד נפש הצומחת
80

פ"א פסוק לא.

81

ב"ר פי"ד ,ט .דברים רבה פ"ב ,לז.

82

לפנינו תוקן בפנים כדברי הרי"ק.

ספר מעגלי צדק

771
83

כי על ידי זה יתמלא ויתרבה הגוף .ומצד שאינו נראה נקראת רוח על דרך
עושה מלאכיו רוחות שרואים ואינם נראים כי אם לשרידים .ומצד שהיא זן את
כל הגוף נקראת נשמה כי על ידה יבא המזון בנקל כשהוא צדיק על דרך 84לא
ראיתי צדיק נעזב כו' ,ואפילו יכול להפך מערכת השמים ,על כן נשמה עולה
במספרה השמים.85
ומצד שהיא טהורה נקראת יחידה שמיוחדת היא בטהרתה שהיא אור
בהיר כמו שכתב המחבר על דרך 86כעצם השמים לטוהר שהוא גם כן גשם בפני
עצמו לא ידמה לד' יסודות כן הנשמה אור בהיר ביחוד וכמו שכתב הרב שגדול
מהמלאכים .ומצד שהיא יושבת בחדרי חדרים נקראת חיה כי כמו שהקב"ה
יושב בחדרי חדרים בתי גואי 87כך היא תשב בגופה ובפרט אם תעסוק בתורה
שאז נקראת חיה באמת ,ואם תשב בחדרי חדרים לעסוק בתורה תזכה לישב
לעילא בחדרי חדרים ואז היא חיה נצחית כמו שכתב המחבר לקמן שבעבור זה
נקראת חיה.
שהנפש נבראת ביום ראשון – דהא כתיב 88עם המלך במלאכתו ישבו
שם ובב"ר 89שהביא לעיל בנפשותיהן של צדיקים נמלך הרי מבואר שקדמו
למלאכים .ואולם הוא נמי מאמר רז"ל וכמו שכתוב לקמן – וכבר ידעת מאמר
רז"ל כי הנשמות נבראו ביום ראשון.

)ח( שיאמר הכתוב שהב"ה נטע גן בעדן – כצ"ל .וה"פ כיון שאמר
שנטע הגן בעדן ,ועדיין לא הזכיר לנו עדן כו' .אבל הנטיעה הזאת מן הגן והעדן
90
כבר נרמזה בפסוק בראשית וכמו שרמזתי שם – זהו שכתב בדף ה' עמוד ב'
השמים הוא הת"ת והוא העדן ,הארץ הוא הגן המקבל מעדן הוא המלכות.
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תהלים קד ד.
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שם לז כה.
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וראה סנהדרין צא' :יקרא אל השמים מעל' זו נשמה.
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שמות כד י.
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התפארת שהוא קו האמצעי – פי' לפי השגותינו שהספירה העליונה
אין לנו רשות להרהר בה אם כן הספירה השנייה שהיא החכמה היא התחלותינו
לפי זה התפארת קו האמצעי ד' מכאן וד' מכאן ,והעטרה שהיא מלכות היא
האחרונה ,והתשובה היא הבינה סמוכה לחכמה על כן נקראת מזרח עכ"ל
הרי"ק .ונראה מדבריו שלא היתה הנוסחאה לפניו כמו שכתוב לפנינו או שלא
גרס כן כי בספרינו כתוב – ביאור המדרש הזה לפי דעתי מדת המזרח היא
הת"ת…

]דף י"ב עמוד ג'[
דרך חוט השדרה ובא לאמה כן הנשמה משתלשלת מן התשובה כו'.
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