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פתח הבית
בשמחה ותודה לה׳ יתברך זכינו לאסף ולברר ולהוציא לאור דברי
תורה מתוקים מדבש מרבני ותלמידי ישבתנו הקדושה על מסכת שבת ועוד
ענינים מלא כים .קודם כל צריכים אנו להודות לאלו תלמידים ,מוסמכי
הישיבה ,ובכבודם גם הראשי הישיבה שהשקיעו זמן ללמוד וללמד לערך
חידושיהם ולכתבם כדי לזכות בו הרבים .ומובן מאליו שבלעדם לא היה
לנו שום ספר לפרסם.
בעיקר יסוד השבת מצינו גישות הפוכות בדברי חז״ל :איתא בירושלמי
(שבת טו:ג) ״רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן לא ניתנו שבתות וימים
טובים אלא לאכילה ולשתייה״ .ועוד איתא התם ״רבי ברכיה בשם רבי
חייא בר בא לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורה״.
איך נחלקו רז״ל ביסוד שביתת השבת מן הקצה אל הקצה? הנה המשך
חכמה בפ׳ ואתחנן פירש שלא נחלקו כלל אלא שיש שני צדדים למהות
השבת .ראשון ,שבת היא אות בין ה׳ לבנ״י כי בששת ימים עשה את
השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש ,ולהורות אמונתנו בחידוש
העולם צריכים אנו לשבות ממלאכה ולאכל משמנים ושתה ממתקים
באמונה שה׳ משגיח על פרנסתנו .ומצד שני ,שבת היא שעה של ביטול
מלאכה ,ובו צריכים לקדש עצמנו בתורה ותפלה כ״ש הרמב״ן (ויקרא
כג:כד) ביסוד השבותים .ובלי שבת לא היה לבנ״א אפי׳ רגע כדי להתבונן
על הקב״ה וכל חסדיו בעולם (עיין גר״א בביאור ברכ׳ נא.):
ועוד בענין מהות השבת בצד בשני ,מצאתי ברבינו בחיי (שמות
לא:יח) שמביא מהמדרש תנחומא ״אמר רבי שמעון מה כלה זו צריכה כ"ד
מיני קשוטין ...כך תלמיד חכם צריך שיהיה בקי ומקושט בכ"ד ספרים.״
ומוסיף על המדרש וז״ל ״וכן השבת שהיא נקראת כלה מצינו שחבר רב
אשי במסכת שבת כ"ד פרקים ,ומה שנקראת שבת ׳כלה׳ לפי שהשבת סוף
ששת ימי בראשית ותכלית מעשה שמים וארץ״ ודבריו צריכים ביאור.
בעצם מה הקשר בין שבת לכלה? ומה הקשר בין הכד׳ ספרי תנ״ך שהם
כנגד קישוטי כלה לכד׳ פרקי מסכת שבת?
איתא בבראשית רבה (יא:ח) ״תני ר"ש בן יוחאי אמרה שבת לפני
הקב"ה רבש"ע לכולן יש בן זוג ,ולי אין בן זוג ,א"ל הקב"ה כנסת ישראל
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היא בן זוגך ,וכיון שעמדו ישראל לפני הר סיני אמר להם הקב"ה זכרו
הדבר שאמרתי לשבת כנסת ישראל היא בן זוגך היינו דבור (שמות כ) זכור
את יום השבת לקדשו״ ועל זה ביאר הגר״א (אגדות הש"ס ב"ק לב):
״קדושת הקב"ה וקדושת שבת וקדושת ישראל  -שלושתן חשובות כאחת״
פירוש לפירושו ,שבת בבחינת מעין עולם הבא שבו נמצא הכל בתכלית
עליון ורוחני ,וכדי להשיג עולם הבא במקצת הקב״ה הנחיל לנו את השבת.
וכנגד השבת בין ששת ימי החול ,יש כלל ישראל סגולה מכל העמים
שיסודם לקדש השם בעולם הגשמי.
ולגבי שאלתנו השניה צריכים עוד הקדמה קצרה .ראיתי בפחד יצחק
(שבת סימן ז) שמסביר שלתלמיד חכם עיקר עמלותו וחשיבותו בתורה
הוא בעניני תורה שבעל פה שהם צריכים עיון רב ולא תורה שבכתב
שכתובים ומסורין לכל וטעות בו הוי ׳קרי בי רב׳ .ע׳ מהר״ל (נתיבות עולם
ח״א ד׳ סט) שטוען שעיקר ת״ת רק במקום שצריך לשתשמש בשכל ולא
בהלכות פסוקות .אף על פי כן תלמיד חכם שיודע תורה שבכתב ומבין איך
ללמוד תורה שבעל פה מתורה שבכתב ,אז תורה שבכתב הוי לו לתכשיט.
ובדיוק נמשלו חז״ל בקיאות בתורה שבכתב לתכשיט שאין בו חוית כלל
כאבנים טובים ומרגליות ,ואעפ״כ כאשר כלה מעטרת פניה בהם אז נהפך
הדומם לדבר שיש בו חיות כהאשה עצמה כמו שמצינו כל לנאותו אינו
חוצץ (סוכה לז .).וכן ת״ח שמעטר עצמו בתורה שבכתב זוכה לקשר תורה
שבכתב ותורה שבעל פה .ע״ע בס׳ יסוד יוסף פ׳ מו שמביא רמז לענין זה
ש״הלכה״ אותיות ״הכלה״.
ולכן מפני שהלכות שבת הם כהררים התלוין בשערה (גמ׳ חגיגה י).
ואינם פשוטים מתורה שבכתב ולכן היה לו לת״ח לפחד שיהיה לו לימוד
הלכות שבת כמו דבר נאים בלי עידונים ותכשיטים .ובזה רמז לנו רבי
שבאמת יש תשכיטי תורה בהלכות שבת ,וזלה צריך סברא ישרה כדי
להבין ולהורות בעניני שבת ועמלות תורה שלו יהיה לו לתכשיט .ובזה
מבינים הפשט בתפלה ״ושני לוחות הוריד בידו ,וכתוב בהם שמירת
שבת״ .ומה מעליותא אם שבת נכתב בלוחות? ע״פ דברנו הפחד יצחק
מסביר ששבת מקדש אף את עצים ואבנים בעולם .וזהו עצם רבותא דשבת
שהוא משל בשבילנו להשיג קדושת עולם הבא .וע״י השבת עולם הזה
מתקדש כמו אבני הלוחות שמתקדשים ע״י הדיברות שחקקות בהם .כמו
שהשבת מקדש אף הדומם ,ומקדש נמי עולם הזה במשל לעולם הבא ,אף
כלל ישראל הם אור לגוים לכל עניני קדושה.

VIII

בית יצחק

ברצוננו להודות לכל התלמידים שהשקיעו זמן הקלדת מאמרים עבור
עצמם ועבור ראשי הישיבות .בנוסף ,אנו רוצים להודות לאפרים מעטה על
שעמל באיסוף המאמרים ועיצוב בית יצחק בכללותה .יהי רצון שדברי
תורה אלו יקבלו בבית המדרש וירבה פלפול וחידוד התלמידים ויגדיל
תורה ויאדיר.
משה בצלאל עלי הלוי אברהמס
עזרא יונה צנגר

יצחק דוד צולטאן
משה אהרן הלוי שולמן

חדר ראשי הישיבה

מוהר"ר יעקב משה הכהן לעסין זצ"ל
משגיח רוחני

סגולת ישראל
הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו ,שנאמר
לדעת כי אני ה' מקדשכם (שמות לא:יג) .אמר
לו הקדוש ברוך הוא למשה :מתנה טובה יש
לי בבית גנזי ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה
לישראל לך והודיעם .מכאן אמר רבן שמעון
בן גמליאל :הנותן פת לתינוק צריך להודיע
לאמו .מאי עביד ליה? וכו׳ אמר רב פפא:
שאיף ליה מאותו המין (שבת י.):

ופירש״י וז״ל :״צריך להודיעו״ מתן פלוני אתן לך ,וזהו דרך כבוד
דשמא יתבייש לקבלה ,ומתוך כך מתרצים בדברים ואינו בוש בדבר ,וכן
אם נתנה בביתו שלא מידיעתו [שחשש שמא יתבייש לקבלה אין כאן,
שזהו בדיעבד] צריך להודיעו שמידו באה לו ,שמתוך כן יהא אוהבו.
״לדעת כי אני ה׳ מקדישכם״ להודיעם אני בא שרוצה לקדשם עכ״ל.
וכמובן שזה רק במתנה ,אבל לא כן במי שנותן צדקה דאז מוטב שהמקבל
לא ידע מי נתן לו ,כדי שלא יתבייש כמבואר בתוס׳.
ודבד זה הוא בכלל ״והלכת בדרכיו ,מה הוא  -אף אתה״ שעל האדם
ללמוד מהקב״ה בכל דדכי החסד שלו ,כי לבד מה שהקב"ה עושה חסד
עם האדם בכל עת ובכל זמן בלי הפסק כלשהו ,בכל האופנים ובכל
המצבים ,הוא מקפיד ורוצה שהאדם ידע ויבין את מהות החסד שהוא
עושה עמו כמו שהו ,היינו ,מלבד חובתו של האדם לדעת את ה' במובן של
דע את אלקי אביך ,שעליו להתמסר כולו לה' ולהתאחד עם מקור החיים
הנצחיים בתור חלק אלוק ממעל ,עליו גם להבין את החסד ושפע הטוב
שה' משפיע עליו ,ושהוא מתעניין תמיד ומזה תצא לאדם הכרה גדולה
יותר במהות החסד ,כי כשידע שהקב"ה מתענין בכל הפרטים הנוגעים לו
אף בענינים הפעוטים ביותר אז אין ערוך לשמחתו ותענוגו.
ובאופן זה ביאר אדמו״ר זצ״ל מסלובדקה עניני ברכת הנהנין ,מטרתן
ותכליתן ,שעל ידי הברכות יבא האדם לידי הכרה שהבורא ית' עצמו מכין
בשבילו בל חיותו וצרכיו וע״י זה יגיע אל העונג הרוחני הנצחי כנ״ל.
ובאופן זה חייב האדם להתדמות לקונו ,להיטיב עם כל אדם בכל יכלתו,
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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הן בענינים הגשמיים ,שבזה יכלתו של האדם הוא מוגבל באפשרויותיו
הכספיות ,והן בענינים הרוחניים ,להעניק לחברו מידיעותיו ,להתייחס
אליו בכבוד ולהשתדל תמיד לגרום לו נחת רוח ,שבזה כל אדם הוא עשיר,
כי הוא מוכיח לחברו את ידודותו האמתית שאיננו דורש שום תמורה בעד
טובתו וכמו שהקב״ה ,כביכול ,נותן בחנם כמו שנאמר ״אם צדקת מה תתן
לו״ (איוב לה) ,ולכן על האדם להיות נקי מכל נגיעה ופנייה אישית בשעה
שמטיב לזולתו ,שלא יחשוב לקבל גמול ותשלום אלא רק לשם ההטבה
עצמה ,כי אם לא יגיע האדם לידי נקיות המחשבה בהטבתו עם חברו לא
ישיג את התכלית והמטרה האמתית שהיא ״והלכת בדרכיו  -מה הוא אף
אתה״.
וראוי לשים לב ביחוד לענין זה של שבת ,שעליה נאמר ״מתנה טובה
יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל  -לך והודיעם״.
מזה אנו רואים שהשבת היא המתנה הגדולה ביותר שניתנה לישראל ,וזה
מפני שבה נכללו כל החיים הרוחניים וקיום כל מצוות התורה ,ואם התורה
בכללה היא נשמתה של אומה הישארלית הנה השבת היא נשמת התורה,
היא קודש הקדשים של מקדש הרוח שלנו ,היא הנה הנקודה המרכזית
שכל הניצוצות של היהדות יוצאים ממנה וחוזרים אליה ,ועם רבוי אורה
של שבת מתרבה המאור של כל התורה כולה.
כי השבת איננה מצוה פרטית ,בודדת ,אלא היא מקיפה ותופסת את כל
הכלל כולו ,כנשמה זו הממלאה את כל הגוף; היא כאילו עושה מהפכה
בנפש האדם ,כי היא מגדלתו ומרוממתו מעל כל הנעשה בעולם המעשה,
ומכניסה אותו לתוך עולם הקדושה האצילות והזוהר האלוקי; ולכן נאמר
בה זכור ושמור ,מה שאין בשום מצוה אחרת ,כי על ידי השבת מתרגל
האדם לראות את עולמו של הקב״ה בעינים אחרות והוא מתחיל להאמין
בחדוש העולם ,״כי ששת ימים עשה ה׳ את השמיים ואת הארץ ,את הים
ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי״ ,וחידוש העולם פירושו שהרוח קדם
לחומר והחומר נתחדש על ידי כח רוחני קדמון נצחי ואין סופי ,ואז הנך
מרגיש כי גם רוחך אתה קדם לחומר  -הגוף וטבעיו  -לרוח זו אתה צריך
לתת את משפט הבכורה( .ב״שבת מלכתא״ לגרמ״א עמיאל ז״ל הגאב״ד
תל-אביב ענין רחב בזה).
וכדאי להביא כאן את דברי בעל ה״עקדה״ בראשית וז״ל ״מפני
שמאמיני הקדמון חשבו שכל הבריאה כולה נמשכת תמיד משפע אלקים
בלי התחלה והפסק ,כאור המושפע מהשמש ,והעולם קדמון כקדמות ה׳
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ית׳ ,וזה הראה הקב״ה לאברהם אבינו וא״ל צא מאיצטגנינות שלך ,כי
הכיר עתה ע״י הבטחת זרע לזקוניו שהוא דבר יוצא ממנהג הטבע
שהשי״ת הוא בורא ומחדש עולמו ועל כן יש ביכלתו לשנות טבעו
לפעמים לטובת המושגחים מאתו בהשגחה פרטית וכו' ,והנה האות
המורה לנו על אמונת החיודש הוא יום השבת ,המורה על מנוחת ושביתת
והפסקת השי"ת לברוא עוד ,כי אין מנוחה כי אם אחרי כלות המלאכה,
ולדעת מאמיני הקדמון אין מקום למושג ורעיון מנוחת השבת ושביתתו.
ונמשך מזה כי אם בכל ימי המעשה יצאו דברים רבים מן הכח אל הפועל,
כעין תולדות הבנים מזיווג אבותיהם זכר ונקבה ,תצא מיום השבת ההשגה
היקרה מחידוש העולם והיות היכולת ביד השי"ת לשנות הטבע לבני
ישראל המאמינים בה' ובתורתו .וזה שאמר המדרש דרך משל :אמרה
שבת ,לכל נתת בן זוג ולי לא נתת ,וא"ל :כנסת ישראל יהא בן זוגך ,ר״ל
אם לכל יום נתתי כח בריאותי להוליד תולדות שונות  -אתה תוליד השגת
האמת ע״י ישראל שהוא בן זיווגך״ עכ"ל
למדים אנו מזה כי השבת מורה לנו חידוש העולם ע״י הבורא ית׳ וכן
על השגחתו הפרטית ושעבוד הטבע לרצון ה' כפי שהיה ביציאת מצרים
וכל האותות והמופתים .אבל באמת השבת איננה רק הוכחה לחידוש
העולם מצד המסובב ,היינו העולם ,אלא בעיקר מבחינת כבודו של מחדש
העולם שהוא הסיבה הראשונה ,״כי ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת
הארץ וביום השביעי שבת וינפש״ ,כלומר לא רק שבת אלא גם ״וינפש״
שפירושו שיבה אל הצורה של עולם הנפשות ,עולם האצילות ,ביצירתם
של עולמות עליונים ,ועל ידי השבת קודש הננו נעשים שותפים ,כביכול,
לבורא ית' ביצירתם של העולמות העליונים הללו.
כי אחרי שתכלית הבריאה הוא האדם ,והשבת היא קודש הקדשים של
הזמן ,ועליה נאמר ״ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת״,
היינו מעשה חיובי ,שעל האדם לעשות כדי להעלות את עצמו ואת
הבריאה כולה ברוחניות שלו ,בקיום התורה ולימודה ,כמו שאמרו חז"ל:
״לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא ללמוד בהם תורה״ (ירושלמי
שבת פ' ט״ו) ,לפיכך אנו מתדבקים בש״ק לא רק עם הבורא ית' ,כביכול,
בעצמו ,כי אם אנו מרגישים ביותר את ״ישראל אורייתא וקוב"ה חד״,
והשבת היא המאחדת את החוט המשולש הזה.
וזה שאמר הקב"ה למשה ״מתנה טובה יש לי בבית גנזי ואני מבקש
ליתנה לישראל״.

מוהר"ר יהודה דוד בלייך
ראש ישיבה
ראש כולל להוראה

קרבן פסח כמכפר
הנה כבר הקשה הבית הלוי חלק א סי׳ ד ,בשם המעיני החכמה שבספר
המצות מנה הרמב״ם שחיטת ואכילת הפסח לשתי מצות חלוקות אבל
בחטאת מנה הכל למצוה אחת ,ובאמת יש כאן איזו שגיאה שהרי בספר
המצות מצוה פ״ט כתב הרמב״ם וז״ל היא שצוה הכהנים לאכול בשר
קדשים כלומר החטאת והאשם שהם קדשי הקדשים והוא אומרו "ואכלו
אותם אשר כופר בהם" ,וחזר כל דבריו בהל׳ מעשה הקרבנות פרק י׳ הל׳ א
וז״ל אכילת החטאת והאשם מצות עשה שנאמר "ואכלו אותם אשר כופר
בהם" הכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים .ועיין באבי אזרי מהודרא
תניינא שהעיר בזה על הבית הלוי.
אמנם נכון הדבר שבשאר קרבנות לא מנה הרמב״ם אכילת בשר הקרבן
למצוה מיוחדת אלא כלל אכילת הקרבן בחדא מצוה עם עשייתה ולדוגמא
במצות עשה ס״ו כתב היא שצונו שיהיה מעשה זבח השלמים על התואר
הנזכרה .ועיין בבית הלוי שכתב לבאר שבשאר קרבנות האכילה היא פרט
אחד ממצות הקרבת הקרבן ,וכמו הקטרת אימורין שאינה נחשבת למצוה
בפני עצמה ,ובשאר קרבנות המצוה אינה אלא שיהיה הקרבן נאכל אבל
אכילתן אינה חיוב על האדם ,משא״כ אכילת הפסח אינה מתכסיסי הקרבן
אלא מצוה מיוחדת המוטלת על האדם ,והנפ״מ הוא לענין אכילת פחות
מכזית שבקיום מצות אכילת פסח וכדומה אין בה כלום 1,ואילו בשאר
קדשים אם המצוה אינה אלא שיהא הקרבן נאכל חיוב זה שפיר מתקיים גם
ע״י צירוף אכילות של פחות מכזית כדמוכח מהא דהגיעני כפול בפסחים
ז :ויומא ל״ט ,לפי פירוש רש״ל בהא דבימי שמעון הצדיק כשהגיעו כזית
יש אוכלו ומותיר ע״ע תוספות ישנים שם .וכעין דברי הבית הלוי איתא
 1וכן כתבו להדיא כמה רבוותא ,עיין אנציקלופדיה תלמודית כרך טז ע׳ תרנ״ט הערה
 ,823אבל דעת המחזיק ברכה סי׳ תע״ה היא שיש בה משום קצת מצוה ,ע״ע
אנציקלופדיה תלמודית שם ע׳ תר״ס הערות  ,831-834עוד אחרונים הנוקטים בשיטה
דומה.
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בשו״ת חת״ס או״ח סי׳ ק״מ ובחידושיו לנדרים דף יז ,בחידושי מהר״ץ
חיות יומא ל״ט ,ובחידושי הגרי״ז שם בשם בגר״ח ,וע״ע בבית הלוי חלק
ג' סי׳ נ״א אות ג ,ובאור שמח הל׳ חמץ ומצה פרק ו׳ הל׳ א׳ שכתב
שבאכילת הקרבן פסח ישנם ב׳ קיומים א) מצות אכילת קרבן פסח שיש
בה דינים מסוימים וב) מצות אכילת קדשים כבכל הקרבנות שקיומה אינו
תלוי בקיום מצות אכילת קרבן פסח.
אלא שמה שיש לעיין בזה הוא למה נשתנה מצות קרבן פסח שתהא בה
מצות אכילה שהיא חובת גברא ,ושתהא שונה מאכילת שאר קרבנות
שאכילתם אינה מצוה מיוחדת אלא חלק מתכסיסי הקרבן ,וכמו שמצינו
בחטאת ואשם שמצות אכילתן מצוה מיוחדת היא .הרי בחטאת ואשם
הטעם מבואר ומקרא מלא דבר הכתוב ״ואכלו אותם אשר כפר בהם״
(שמות כט:לג) וכמו שפירשו חז״ל כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים ,הרי
שהכפרה תלויה היא באכילת הבשר ,אבל קשה מאיזה טעם קבעה תורה
מצוה מיוחדת באכילת הפסח?
הנה בהרבה מקומות הפליגו חז״ל בביאור צומת לקיחת הפסח בעשור
לחדש ובהקרבתו שבאו להכחיש הע״ז של המצריים שהיו עובדים לטלה
וגם לבטל האמונות הכוזבות מאותם מבני ישראל שנמשכו אחר המצריים
בעבודתם וכבר ביארו מפרשי התורה שכל פרטי דין של פסח מצרים כגון
צלי אש ,ראשו וכרעיו ,שחיטת בין הערבים וכו׳ כולם מכוונים לתכלית זו,
זה להוכיח שהע״ז אין בה ממש ,אבל בדברים אלו לא נתברר למה תהא
מצוה מיוחדת באכילתו .והנה מצאתי בספר מושב זקנים המיוחס לבעלי
התוס׳ בפרשת בא על הפסוק ״ויקחו להם איש שה לבית אבות״ (שמות
יב:ג) שהכונה במילת ״להם״ היא להנאתכם ולטובתכם כי ישראל שבאותו
הדור מגלה עריות היו ,עובדי ע״ז היו ,ראוים ליאבד עם המצריים ,אמר
הקב״ה יביאו שה ויכפר בעד שה פזורה ישראל ,הרי מבואר מפירוש זה
שקרבן פסח לכפר הוא בא ,וא״כ שפיר מובן טעם מצות אכילת הפסח
בתור מצוה מיוחדת דומה לאכילת חטאת ואשם שהיא ג״כ מצוה מיוחדת
מטעם שהכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים ואילו בפסח המנויים אוכלים
ומתכפרים ,ולכן האכילה שלכפרה באה מצוה מיוחדת היא בקרבן פסח.
ומאד מדויקים דברי הרמב״ם בהל׳ מעשה הקרבנות שאחר שכתב
שאכילת החטאת והאשם מצות עשה שנאמר ״ואכלו אותם אשר כופר
בהם״ הכהנים אוכלים והבעלים מתכפרים ,המשיך לכתוב וז״ל והוא הדין
לשאר הקדשים שאוכלים אותן הכהנים שאכילתן מצוה ע״כ ,ואילו בספר
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המצות לא הזכיר כלום משאר קדשים והיינו שבספר המצות כשבא לתאר
תוכן המצוה כתב שמצות ״ואכלו אותם אשר כופר בהם״ מיוחדת היא
לחטאת ואשם שבאים לכפר משא״כ בהל׳ מעשה הקרבנות שבא לקבוע
חיוב אכילת הקרבנות ע״י הכהנים חילק החיוב וכתבו בשתי בבאות א)
חיוב אכילת חטאת ואשם שהיא מצות עשה מיוחדת מצד הכפרה שבהן,
וב) חיוב אכילת שאר הקרבנות שאכילתם ע״י הכהנים אינה מצוה בפני
עצמה אלא חלק מתכסיסי הקרבן כמש״כ הבית הלוי.
אלא שמה שצריך עיון בזה הוא שאם אכילת קרבן פסח לכפר על ע״ז
באה א״כ שבט לוי ,שלא עבדו ע״ז כמו שמבואר בכמה מקומות ומסתמא
ג״כ לא היו נתפסים בעון גילוי עריות ,למה הוצטרכו לאכול בשר הפסח
כדי לכפר? ונראה לבאר על פי דברי הגאון ר׳ מאיר שמחה הכהן מדווינסק
שהובאו ע״י הרה״ג ר׳ מנחם זעמבא הי״ד בספרו זרע אברהם סוף סי׳ ו
אות א ונתפרסמו ב״המעין״ ניסן תשכ״ח בביאור דברי המכילתא על
הפסוק ״ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל״ (שמות יב:ו) מנין שאם אין
להם לישראל אלא פסח אחד שכולם יוצאים בו ידי חובתן תלמוד לומר
״ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל״ ע״ש שכתב להוכיח ע״י דברי
המכילתא שקרבן פסח מלבד חובת היחיד שיש בו יש בו ג״כ דין קרבן
ציבור ,ואע״ג דבמה שנוגע לחיובו של כל יחיד ויחיד אכילת הפסח
מעכבת מ״מ לענין קרבן ציבור סגי בקרבן אחד אף שאין בו כזית לכל אחד
ואחד ,ועיין מש״כ בזה בספר בנתיבות ההלכה חלק א ע׳ רמ״ח-ר״נ.
ונראה שבחטאת ואשם שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים פשיטא
שיש כפרה באכילת כל כזית וכזית וכמו כן בפסח מצרים שלפי דעת מושב
זקנים בא לכפר על עון ע״ז וגילוי עריות הכפרה ג״כ היתה בכל כזית
וכזית ,ונראה ג״כ שכמו שבחטאת ואשם כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים
כ״כ בקרבן פסח אם קרבן ציבור הוא הרי אכילת כל אחד ואחד מכפרת על
כל הציבור ,ולכן נתחייבו גם הלויים בקרבן פסח וע״י ריבוי הכמות של
קרבנות פסח נתרבה האיכות של הכפרה וא״כ שפיר מובן שאכילתם של
הלוים בקרבן פסח שלהם ,אף שהם לא חטאו ,באה לכפר על כל אותם
מהציבור שחטאו.
ויש להוסיף שזה שהקרבן פסח בא לכפר על ע״ז לא רק על חטא ע״ז
בא לכפר אלא שבא לכפר גם על חטא של כפירה ומינות ,והיינו שבספר
בנתיבות ההלכה חלק א׳ ע׳ קנז-קנט ביארתי שהחטא של ע״ז בעיקרו אינו
חטא של קבלת הע״ז לאלוה ועבודתה אלא שעצם החטא הוא בזה שע״ז
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נובעת מכפירה במציאותו יתברך וביחודו שרק ע״י זה יש מקום לע״ז ורק
כפירה בעיקרים אלו מאפשרת חטא ע״ז ,ולכן א״א לכפרה על חטא ע״ז
לולי כפרה גם על כפירה בעיקרי האמונה.
ועיין בבית הלוי פרשת בא שפירש בשאלת הבן הרשע ״מה העבודה
הזאת לכם?״ שבא בטענה שזה כבר שנים ודורות שכמעט נשתנה ע״ז
מהעולם ולגמרי נשתכחה ע״ז מהעולם ולגמרי נשתכחה מעדת ישראל,
וא״כ שוב איו טעם וריח להתמדת הקרבת הפסח ,ובשלמא בדורות
הראשונים היה טעם מצות קרבן פסח גלוי לכל אבל עכשיו מה היא
העבודה הזאת לכם .ולפי הנ״ל התשובה מבוררת והיינו שטעה בן הרשע
בזה שנקט שהקרבן פסח בא לכפר רק על חטא ע״ז ,ולא עמד על זה שכדי
לכפר על ע״ז מן הצורך הוא לכפר על חטא של כפירה בעיקרי האמונה.
ולדאבוננו בעוה״ר אף שע״ז נתבטלה מ״מ אותן הכפירות לא רק שלא
נתבטלו אלא הולכות ומטפשטות והצורך לכפרה נחוץ הוא עוד יותר
מבדורות שמקדמת דנא .וע״ש בבית הלוי שנתקשה בזה שסידר בעל
ההגדה לקרא של ״ואמרתם זבח פסח הוא לה׳ על שפסח על בתי בני
ישראל בנגפו את מצרים וכו׳״ בתירוץ על קושיתו של הבן רשע ,ולפי
הנ״ל שפיר מובן שלבן הרשע שבא בטענה שאין אנו צריכין לכפרה על
חטא ע״ז שכבר נתבטלה בימינו ,ובזה באה התשובה שטועה הוא בזה
במה שחושב שקרבן פסח מכפר הוא רק על חטא מסוים של ע״ז אלא שבא
לכפר גם על כפירה בעקרי האמונה כמו שכר ועונש והשגחה שנתאמתו
אצל אבותינו ע״י זה שפסח הקב״ה על דתי בני ישראל בנגפו את בכורי
מצרים ,ובזה בא האב לתרץ קושית הבן הרשע ומגיד לו שעוד יש צורך
בקרבן פסח לכפר כל כפירה בעקרי הדת שעדיין נפוצה היא בין הרשע
וסיעתו והבן רשע הכופר בעקרי האמונה אילו היה שם לא היה נגאל,
וממנו נשמע להמסובים ,שאנו מתפללים שכמו שזכו אבותינו לגאולת
מצרים ע״י האמונה כמו כן בזכות האמונה נזכה אנו לגאולה שלמה
במהרה בימינו אמן.

מוהר"ר יצחק כהן
ראש ישיבה

חיזוק בלימוד התורה
עיין בתוס' ד"ה ורבנן אמר (ברכות יא ):שהקשה קושיא עצומה על
ברכת התורה שאנחנו מברכים בכל יום שהיא פוטרת כל היום אע"ג שיש
היסח הדעת כמה פעמים תוך היום .וא"ת ,מקשים תוס' ,מאי שנא מסוכה
שצריך לברך על כל סעודה וסעודה לישב בסוכה א"כ בלימוד התורה,
בזמן שאינו לומד ועוסק ומחשב בלימוד התורה מדוע אינו מברך כשחוזר
ללימודו? ותירץ רבינו יונה שיש חילוק בין ישיבה בסוכה שנגמר המצווה
כשבירך ברכת המזון או ברכה אחרונה אחרת ויוצא מן הסוכה משא"כ
בלימוד התורה שאין כאן גמר שהחיוב לימוד התורה הוא כל היום וממילא
אינו נחשב כהיסח הדעת כי בשעה שאינו לומד תורה עדיין יש חיוב
ללמוד תורה בכל עת ובכל שעה.
אבל תוס' (שם) תירצו דשאני תורה דאינו מייאש דעתו דבכל שעה
אדם מתחייב ללמוד דכתיב והגית בו יומם ולילה .ובאמת ,התירוץ של
תוס' צריך ביאור ,דמה ההסבר של "אינו מתייאש דעתו"? וסבר הגרי"ד
מבוסטון זצ"ל שיכולים להבין את התירוץ של תוס' ע"פ הסוגיא במס' נדה
(ל ):ששם מובאים דברי ר' שמלאי שכיון שיצא הוולד לאור העולם סטרו
המלאך על פיו ומשכחו כל התורה כולה ,שנאמר" :לפתח חטאת רובץ".
וקשה להבין ,למה נטל כל התורה כולה מהוולד אם נתן לו וידע כהת"כ
למה יטול ממנו ויבא לידי שכחה?
ואם לא רצה שהאדם יזכור מה שלמד קודם שנולד א"כ מדוע לומד
הלווד כל התורה כולה לפני שנולד? ממ"נ ,אם רצה שידע תורה אחר
הלידה ,מדוע נטלו ממנו ,ואם לא רצה לידע התורה ויהא צריך ללמוד
הרבה ,אם כן ,מדוע נתן לו ולמדו כל התורה?
והגרי"ד מסביר שמדברי רבי שמלאי אנחנו יכולים להבין שדברי תורה
שאנו לומדים תמיד אינם דברים חדשים שאין כאן שייכות כלל עם הלימוד
קודם שלמד ,אלא אדרבה ,אנחנו בקשר לדברי תורה שבעל פה קודם
שבאים לעולם ועכשיו צריכים ללמוד עוד הפעם ולחזור ולזכור על מה
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שלמד קודם לידה .אנחנו בקשר לתורה אפילו שלא בשעת לימוד ,ואנחנו
צריכים ללמוד כל התורה כולה כדי לחזור ולזכור עוד הפעם מה שכבר
שכח ,אבל תורה אינו דבר חדש ממש וא"כ ,יכולים להבין התירוץ של
תוס' שאינו מייאש דעתו דכל שעה אדם מחויב ללמוד .ההסבר של מייאש
דעתו שזה לימוד של רבי שמלאי שאנחנו בקשר לתורה אפ' לפני שבאנו
לעולם .וא"כ ,הוא בא לחזור ללמוד מה שכבר למד וזה ההסבר של" ,שלא
מייאש דעתו" (בדברי תוס').
וגם ,יכולים להוסיף על דברי תוס' ולומר שידע דברי חז"ל" ,הסתכל
באורייתא וברא עלמא" שהתורה קדמה לבריאת העולם וגם דברים שהם
בבריאה הקב"ה ברא בשביל פסוקים שכתובים בתורה .כתוב בתורה,
"ולקחתם לכם ...פרי עץ הדר ,כפות תמרים ,ענף עץ עבות ,וערבי נחל",
ולפיכך ,ברא הקב"ה בעולם אתרוגים ,לולבים ,הדסים ,וערבות כדי שיוכל
עם ישראל לקיים מה שכתוב בתורה ,ויש לנו יצה"ר לתאווה ולעשות
דברים רעים וממילא צריכים לשמור הלאווין של תאווה ורציחה וזנות כדי
לקיים ולשמור מן הלאווין הכתובים בתורה.
הגמ' (שבת פח ).דורש מהפסוק" ,ויתיצבו בתחתית ההר" שבשעה
שכלל ישראל עמדו בהר סיני לקבל תורתינו הקדושה אמר ר' אבדימי בר
חסדא (הלשון "בתחתית ההר") מלמד שכפה עליהם הקב"ה את ההר
כגיגית ואמר להם ,אם אתם מקבלים התורה מוטב ,ואם לאו ,שם תהא
קבורתכם .וקשה להבין שהתורה ניתנה לישראל נגד רצונם .ועיין תוס' ד"ה
כפה עליהם שאומר שאע"פ שהם קבלו התורה ברצון ,הקדימו נעשה
לנשמע שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה שיצתה נשמתן .עיין שם.
ויש מפרשים שאומרים שבאמת תורתינו הקדושה ניתנה לנו בע"כ נגד
רצונינו מפני שהתורה היא חלק מהבריאה וכמו שהטבע ,קיץ וחורף ,קור
וחום וכו' ,לא ניתנו בידינו ,המזג אוויר אינו תלוי ברצון אנשים ,וצריכים
אנו לקבלו בכל עת ובכל שעה ,התורה הוא ג"כ חלק מהבריאה והטבע.
בשעת קבלת התורה ,כפה על בנ"י את הר סיני כגיגית ,וזה היה חלק של
הבריאה והטבע של העולם כמו החמה והלבנה והכוכבים ואנחנו צריכים
לדעת ולהבין תמיד שבלי לימוד התורה ושמירת המצוות תמיד א"א
שהבריאה יכולה להתקיים אפילו רגע אחת .וצריכים לדעת שכמו שצריכים
לקבל על עצמינו המזג-אוויר ואינו תלוי ברצונינו אם אנחנו רוצים הקר או
החום ,כמו כן אנו מברכים בכל יום ברכת התורה שהיא ברכת המצווה -
״לעסוק בדברי תורה,״ וגם ברכת הנהנין  -בשעה שאומרים ״והערב נא ד'
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אלוקינו״ (עיין בהקדמה לאגלי טל) .והוא ג"כ ברכת שבח והודאה בשעה
שאנו אומרים אשר בחר בנו ואנחנו מבקשים מהקב"ה שהמצווה של ת"ת
תהיה מתוקה מאד אע"פ שצריכה הרבה פעמים עומק ,הבנה יתירה,
התמדה ,וזכירה שלא נשכח מה שאנו לומדים .אעפ"כ ,אנחנו מבקשים רק
דבר זה ,שהתורה תהא מתוקה מאד ,וזה עיקר הדבר.
הברכה של ברכת התורה היא ברכה חשובה .ועיין ברכות יא ,:דלרב
המנונא ,אשר בחר בנו היא המעולה שבכל הברכות ,וגם הגמ' בב"מ (פה)
ונדרים (פא ).שואלת ,על מה אבדה הארץ  -למה נחרב בית המקדש  -ולא
ידעו החכמים והנביאים עד שפירשו הקב"ה בעצמו שהוא על" ,עזבם את
תורתי" רב יהודא אומר בשם רב שהפירוש של עזיבת התורה הוא שלמרות
שלמדו תורה ועסקו בה ובמצוות ובמעשים טובים ,לא ברכו בתורה
תחילה .לא כיוונו לעסוק בתורה לשם התורה שהיא חלק של הטבע שלא
עסקו בה לשמה אלא לשם חכמה וידיעות .ויה"ר שהתלמידים יבקשו ע"י
ברכת התורה בכל יום ויום וע"י תפילת אתה חונן לאדם דעת שלימוד
התורה תהיה דבר נחוץ ודבר שהוא חלק של הבריאה ונלמד תמיד מתוך
מתיקות ומתוך שמחה ואהבה.

מוהר"ר דוד הירש
ראש ישיבה

בענין הגדרת חילול שבת
רש"י בסנהדרין
איתא ברש״י בסנהדרין דף סו .ד״ה שחייביו שכדי לעבור כל חלול
שבת צריך מעשה .זאת אומרת ,א׳׳א לחלל שבת מדאורייתא באופן של
שב ואל תעשה .יש שאילה מעניינת בגדולי אחרונים :ודאי שצריך מעשה,
אכן מה הגדר של המעשה? אפשר להסתכל על הפעולה שהגברא עושה
לחלל שבת או אפשר להסתכל על התוצאה שנובע מהפעולה.

מחלוקת רש׳׳ש ומנחת חינוך
נחלקו הרש׳׳ש ומנחת חינוך לגבי הגדר של מלאכת זורע .הרש׳׳ש דף
עג .ברש׳׳י ד׳׳ה זורע כתב שאדם אינו חייב משום זורע אלא אם כן נשרש
בקרקע ,אכן כאשר לא נשרש בקרקע ,פטור .כמו שמצאנו לגבי אופה (ג).
דמדביק פת בתנור אינו חייב כאשר אדם מוציא את הפת קודם שנאפה,
והה׳׳נ לגבי זורע שאינו חייב אלא כאשר נשרש .אכן המנחת חינוך (מוסך
השבת מלאכת זורע אות א׳ ,מצוה רצח אות יד׳) כתב שעצם נתינת זרע
בקרקע היא המלאכה ולכן אף אם לא נשרש בקרקע מאיזה טעם חייב על
הזריעה .ואין לדמות אופה לזריעה להדדי ,כיון שבאפיה החיוב בשעת
אפיה ,ובזריעה החיוב על מעשה הזריעה .וממילא דרודה את הפת קודם
שתאפה פטור ,וא׳׳כ אם לקט את הזרע קודם שהשריש ,חייב .ויוצא
דרש׳׳ש ומנחת חינוך פליגי בשני נקודות :ראשית ,מה הגדרו של זורע.
שנית[ ,אם] הגדר של זורע הוא סמל לכל המלאכות כמו הרש׳׳ש ,או
שזורע ואופה שונה בהגדרתם כמו המנחת חינוך.

ראיות למנחת חינוך
האגלי טל במלאכת זורע ס׳׳ק ח׳ פסק כמו המנחת חינוך נגד הרש׳׳ש.
וכן בספר שביתת השבת מלאכת זורע אות יג׳ פסק כמנחת חינוך דלא
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כרש׳׳ש .והביא שני ראיות :ראשית ,מתניתין דף קב" .כל חייבי חטאות
אינן חייבין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה" .וממילא מובן דבעינן שתהא
תחילתן וסופן בחיוב ,והיאך חייב בזורע בשבת ונשרש בחול ,כי זה חול
[ולא היה סופה בחיוב] .אע׳׳כ החיוב בזורע הוא על המעשה זריעה .עוד
הביא ספר שביתת השבת ראיה ממתניתין דתרומות ב:ב "הנוטע בשבת:
שוגג ,יקיים; ומזיד ,יעקור ".ואם שיטת הרש׳׳ש נכון ,ואדם שליקט קודם
השרשה פטור מדוע לא הצריכו גם הנוטע בשוגג לעקור מיד אחרי שבת
קודם שיבוא לידי השרשה? אלא מכאן מוכח כדעת המנחת חינוך.

דחיות לראיה ראשונה
אפשר לדחות ראיות השביתת שבת למנחת חינוך כדי להגין על
הרש׳׳ש .הגרצ׳׳פ בשו׳׳ת הר צבי א:קכט מסביר שיטת הרש׳׳ש שהיא
מבוססת על הנימוקי יוסף ב׳׳ק כב :ד׳׳ה אשו .דפליגי ר׳ יוחנן ור׳׳ל התם
בהגדרת אב הנזיקין אש ,דר׳ יוחנן ס׳׳ל דאש הוא כמו חיציו ,ור׳׳ל ס׳׳ל
דאש הוא ממונו המזיק ,כמו שורו .והקשה הנימוקי יוסף לשיטת ר׳ יוחנן
היאך מותר להדליק נר ערב שבת כשהנר ימשיך להדלוק בשבת מכח
המדליק ,ונמצא שכאילו הדליק אש בשבת .ותירץ הנימוקי יוסף ששעת
עשיה של האדם אינו אלא בשעת הדלקה שאז נחשב כאלו הדליק האש
לכל משך הזמן שהיא דולקת ,אבל אין אנו מחשבים שעת עשייתו לכל רגע
ורגע של זמן הבערתה ,ולכן אין איסור במה שהאש דולקת מכחו בשבת
כיון שהוא הדליקה בע׳׳ש.
וכן יש לפרש ברש׳׳ש .מי שהדביק פת בתנור בשבת חייב אף כאשר
נאפתה למוצא שבת .לכאורה צריך רק הנחת הפת בשבת מצד שכל חיובו
אינו אלא על הנחת פת בלבד ,ולא על האפייה .אלא קשה מתניתין דדף
קב" .כל חייבי חטאות אינן חייבין עד שתהא תחלתן וסופן שגגה" וגמרין
דדף ג .דצריך שגגה עד שעת אפייה ,ולא די בכך שהיה שוגג בשעת
הדבקת הפת .ולזה תירץ הר צבי דאפילו לרש׳׳ש החיוב באפייה הוא על
כל האפיה ולא רק על הדבקת הפת בלבד .אלא כאשר הדביק פת בתנור
בשבת ונאפתה לאחר שבת ,מה שנאפתה הוא מכח ההדבקה שנעתה
בשבת ,ולא איכפת לן במה שבפועל לא נאפתה הפת בשבת ,דתפסינן
אנקודה הראשונה וזה המחייב לכל המערכה ,רצוני לומר דהחיוב הוא לכל
המערכה אבל המחייב הוא הנקודה ראשונה.
ולזה אפשר לבאר מתניתין דדף קב ע׳׳א ,דלגבי זורע הנקודה הראשונה
הוא נתינת זר בקרקע ,וזה היה בשבת .ואע׳׳פ שכל החיוב הולך וגומר עד
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יום שני בחול (יש שלש שיטות בתנאים במסכת ר׳׳ה לגבי השרשה,
שלשה ימים ,ט׳׳ו ימים או ל׳ יום) מ׳׳מ המחייב שהוא נקודה הראשונה
היה בשבת .זו היא הדרך לתרץ מתניתין אליבא דרש׳׳ש.
במאמר המוסגר אפשר לתרץ קושיית נמוקי יוסף באופן אחר .החתם
סופר ,בית מאיר ומור׳׳ה סולוביישיק זצ׳׳ל תרצו דכמו שרש׳׳י סנהדרין
סו .כתב דצריך מעשה לחלל את השבת מדאורייתא ,המעשה ההדלקה
היתה בחול ושאר ההדלקה היתה בשבת באופן שב ואל תעשה ,דאינו חייב
מדאורייתא.

דחיית ראיה השנייה
אפשר להגין על הרש׳׳ש ולדחות ראיה השניה למחנת חינוך .מתניתין
דתרומות" ,הנוטע בשבת :שוגג ,יקיים; ומזיד ,יעקור" ,מיירי אחרי יום
שני אחרי השלשה ימים של השרשה ,וכיון שזה בשוגג אין לו דין מעשה
שבת .וזה דחוק קצת ,לעשות אוקימתא במשנה ,אלא שלא ראיתי עוד דרך
לתרץ את המשנה [אליבא דרש׳׳ש] .ויוצא דאה׳׳נ לפי הרש׳׳ש כאשר אדם
זוכר ביום ראשון או מיד אחרי שבת תעקר את הזרע כדי להציל עצמו
מאיסור דאורייתא לפני שנלקט בקרקע.

שיטת ביאור להלכה ושאר גדולי אחרונים
הביאור הלכה סי׳ שלו׳ ד׳׳ה על גבי יתידות כתב דלהגביה עציץ נקוב
מעל השולחן ולהניחו ע׳׳ג קרקע ,אם דעתו שיעמיד שם רק יום או יומים
(דהיינו קודם זמן השרשה)[ ,מותר,אבל] אחרי יומים הוא כותב נראה
שאסור ,ואולי הוא מתכוון לאיסור דאורייתא כמו הרש׳׳ש .וגם החלקת
יואב ס׳׳ל כרש׳׳ש בשו׳׳ת או׳׳ח סי׳ י׳ דאפייה וזריעה חד הם וכשם
שזריעה חייב למפרע על הנתינה של זרע באדמה אחרי שנשרש ,כך אפייה
חייב למפרע על עצם הדבקת הפת בתנור אע׳׳פ שהאפייה היתה בחול .וכך
פסק מהר׳׳ם ן׳ חביב בתשובה עה׳ כרש׳׳ש ,דזורע ולא השריש פטור
כהדביק פת ולא נאפתה.

ראיות משיטת ר׳׳ת
יש ראיות מראשונים על הנושא הזה ,וכבר הזכרנו דברי נימוקי יוסף.
החלקת יואב הביא דברי אבני נזר (רבו של החלקת יואב) שו׳׳ת או׳׳ח
מח:ח שהביא דברי ר׳׳ת בספר הישר סי׳ שסא׳ שהשוה אופה לדין ברירה
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בענין הגדרת חילול שבת

בכל הש׳׳ס ,וכתב דמדביק פת בתנור אינו חייב אלא כשנאפה וכשמוציאה
משם קודם שנאפה פטור כי הוברר הדבר למפרע שהדבקת שהדבקת הפת
לא היתה מלאכת אפייה כלל ,שהרי לא נאפתה הפת ,וכעין ברירה בכל
הש׳׳ס .ומבואר בדבריו שאין החיוב על האפייה עצמה אלא רק על
ההדבקה בתנור בתנאי שתביא לידי אפייה .ולכאורה היינו שיטת רש׳׳ש,
דמי שהדביק פת בתנור בשבת ותאפה במוצאי שבת חייב ,כיון שאין צורך
באפייה [עצמה] אלא כדי להגדיר את ההדבקה כמעשה אפייה ולא לעצם
החיוב.

דחייה לראיה מר׳׳ת
ואבני נזר שם דחה האי ראיה מר׳׳ת ,דאין כוונת ר׳׳ת לומר שהחיוב
הוא רק על מעשה ההדבקה בתנור אלא הכוונה היא שאף באמת החוב ל
האפייה בפועל ,מ׳׳מ אין הכוונה שאדם עושה את מעשה אפייה בעצמו
אלא שבכך שהדביק את הפת בתנור מתחייב על מה שנאפית מכח זה.
והביא הנימוקי יוסף דלעיל ,דכמו ששעת העשייה בהדלקת נרות אינו אלא
בשעת ההדלקה דאז נחשב כאילו הדליק את האש לכל משך הזמן שהיא
דולקת ומ׳׳מ אין מחשבים שעת עשייתו בכל רגע ורגע במשך זמן הבערה,
וממילא אין איסור במה שהאש דולקת מכחו בשבת כיון שהדליקה
בע׳׳ש .וזה הפשט באפייה בשבת ,שֶ מה שהפת נאפית מגדיר את מעשה
ההדבקה כמפעיל את האפייה ,ומכח זה המעשה נתחייב זה על מה
שנאפתה הפת בפועל.

שיטת הר צבי
יוצא דאבני נזר דפסק כמנחת חינוך ,דחה ראיית תלמידו החלקת יואב
בהבנת הנימוקי יוסף .אבל הר צבי הבין הנימוקי יוסף כרש׳׳ש .מאי
בינייהו ,דלאבני נזר כאילו הוא עשה כל המעשה ,ואינו חייב אלא על אלא
על המעשה הראשונה ,ולהר צבי החיוב אזיל למפרע לאותו יום שהדביק
את הפת בתנור כמו זורע דחייב למפרע לזמן שזרע .האבני נזר הבין
הנימוקי יוסף שהוא מעשה ארוך ממשיך עד סופו ,וחייב על התחלת
המעשה .ההר צבי הבין שהוא מערכה ארוכה ,וכהגיע שעת אפייה או
השרשה ,חייב למפרע משעת הפבקה או שימת זרע באדמה ,כרש׳׳ש .אבני
נזר ס׳׳ל כמנחת חינוך דממעשה ראשונה התחייב ולא צריך תנאי דהשרשה
בזורע[ ,ואין אפייה כזריעה ,ד]לגבי אפייה צריך תנאי שהפת יאפה.
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בישול ביו׳׳ט סמוך לשבת
האבני נזר הביא עוד ראיה לגבי אפייה ובישול שאין חייבים אא׳׳כ
נגמרו בשבת דאלת׳׳ה היאך מבשלים מיו׳׳ט לשבת סמוך לחשיכה ,הרי כל
ההיתר לעשות מלאכה מיו׳׳ט לשבת הוא משום שראוי להאכילו לאורחים
ביו׳׳ט דהיינו דינא דהואיל; והרי המבשל סמוך לחשיכה אין המאכל ראוי
להאכילו ביו׳׳ט .א׳׳ו שבאופן זה אין איסור כלל ואין צורך להיתר דראוי
להאכילו לאורחים[ .אלא משום מה מותר ],שמאחר שלא נתבשל המאכל
מיו׳׳ט נמצא שלא עשה מלאכה כלל ביו׳׳ט .וגם מצד שהמאכל מתבשל
בשבת אין איסור כיון שלא עשה מעשה בשבת ,וכדי לעבור אדאורייתא
בשבת צריך מעשה ,וכמו שמותר [מדאורייתא] להניח קדירה בערב שבת
כדי שתתבשל בשבת .ויוצא דלגבי אפייה שיטת המנחת חינוך היא
הנכונה ,שמסתכלים על התוצאה שנובע מן המעשה ,והמעשה צריך להיות
בשבת.
ורש׳׳ש ישיב כמגן אברהם בפתיחה לסי׳ תקכז׳ שבאמת אסור לבשל
ביו׳׳ט סמוך לחשיכה כיון שהמאכל אינו ראוי להאכילו ביו׳׳ט לאורחים.
וכ׳׳כ התוס׳ פסחים מו :ד׳׳ה רבה ומרדכי ביצה תרסח׳ והגהות מיימוניות
יו׳׳ט ו:א .המקורות האלה מדברים באפייה ,והאבני נזר מדובר בבישול,
אבל הריטב׳׳א ביצה יד :ד׳׳ה ודווקא בסופו ומאירי פסחים מו :ד׳׳ה זו
זתבו בהדיא דאסור לבשל ביו׳׳ט סמוך לחשיכה דע׳׳ש .ומסתמא אלו
השיטות שאמרו באפייה [ס׳׳ל הכי אף] בבישול.

מוהר"ר יעקב נויבורגר
ראש ישיבה

הוצאה כמלאכה גרועה
ביאורים בשיטות האו"ז והתוס'
א .שיטות הראשונים בגדר מלאכה גרועה
הכי ידוע מבין שיטות הראשונים והכי מוגדרה ,הלא הוא דברי ר"ת
מו"ד בס' האו"ז ,וז"ל (ח"ב ,הל' שבת סי' פ"ב) ולא בעי למילפא [הוצאה]
ממשכן אע"ג דהויא במשכן משום דמלאכה שאינה חשובה [היא] דמה
מלאכה עשה שהוציאו מרשות מעיקרא חפץ והשתא נמי חפץ כך פר"ת
ויש בו להאריך עכ"ל.
וכן יש לפרש לשון דומה בסמ"ג (לאווין סי' ס"ה) ,וז"ל "דייקא
בהזורק (שם) הוצאה היכא כתיבה ,פירוש (תד"ה הוצאה) אף על גב
דבמשכן הויא ,מתוך שאינה נראית מלאכה לא גמרינן ממשכן ואי לא
דכתיבה לא מחשבינן ליה מלאכה (ע"פ יראים סי' רעד דף קמו ,א)".
אמנם תוס' בסוגין דרך אחרת יש להם שסו' שמלאכה גרועה היא ממה
שקשה להגדיר סברא של המלאכה ,כלומר להגדיר גוף או תועלת המלאכה,
וז"ל (ב .ד"ה פשט) "ונראה לר"י דאיצטריך לאשמעינן [במשנה גם דין
הוצאה והכנסה של הבעה"ב וגם דין הוצאה והכנסה של העני בהדיא]
משום דהוצאה מלאכה גרועה היא דמה לי מוציא מרה"י לרה"ר מה לי
מוציא מרה"י לרה"י ,ולא הוה גמרינן הוצאה דעני מבעה"ב ולא בעה"ב
מעני" - .פשטות לשון התוס' מורה שמה שחסר לנו הבנה ביסוד הוצאה
וחסר לנו סברא להוצאה אי אפשר לנו להרחיב האיסור מדוגמא לדוגמא -
ובמיוחד אצל אבות ותולדות שיסוד המבנה של ההלכה להגדיר האב
ותולדה.
ועי' במאירי (ב ,.ד"ה וקצת מפרשים) שכן ביאר דברי התוס' .ונראה
שרצה לדחות החולקם עליהם ,וז"ל" ,ומ"מ חכמי הצרפתים שאלו בה
כהוגן לומר מה ענין למנות הוצאה של עני ושל בעל הבית בשתים והרי
שם הוצאה מ"מ אחת היא .ובמסכת שבועות בענין ידיעות הטומאה אמרו

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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שם טומאה אחת היא עד שהוצרכו לומר שם שהם שתים מצד טומאת קדש
וטומאת מקדש .וא"כ אף בזו הרי שם הוצאה ודאי אחת היא .ומ"מ הם
נדחקו בתירוצה בדברים שאין נראין ,ועיקר הדברים שמצד שההוצאה
חדוש הוא מפני שאינה מעין מלאכה וכן שבבית מותר לישא כמה שירצה
ובהוצאה חייב בכגרוגרת ,מה שאין כן בשאר מלאכות שאין חילוק בהן
בחלוק רשויות הייתי אומר שלא להוסיף בחידושה והרי לא נאמרה אלא
לבעל הבית המוציא מרשותו לרשות הרבים ,אבל העומד בחוץ ומוציא
מבפנים לחוץ יפטר בא ,ולימד שאף זו בכלל הוצאה היא".
לכאורה כוונת המאירי לבאר שהדין חידוש הוא כעין מה דאיתא אצל
בב"ח 1ואצל עדים זוזממין.2
וכן ביאר הרמב"ן (ב" ,).וא"ת קראי גופייהו למה לי ,צריכי ,סד"א
הוצאה חידוש הוא שברה"י מותר לישא משא גדול ואם הוציא לרה"ר
כגרוגרת חייב ,משא"כ בשאר אבות מלאכות שאינן חלוקות ברשויות אלא
איסורן מחמת עצמן ,הואיל וחידוש הוא אין לך בה אלא חדושה בלבד,
והלכות עקורות הן ואין למדות זו מזו ,לפיכך פירשן הכתוב לשתיהן" .ופי'
דבריו ,שמלאכת הוצאה חידוש כנ"ל והן עקורות פי' שאין מולידים עוד
הלכות 3שקשה להגדירה ולבנות תולדות ממנה ,וצריכים מקור חדש כדי
להרחיב דיני המלאכה.
ובזה נחלקו ,שלאו"ז וסיעתו הוצאה שונה משאר מלאכות ממה שאינו
משנה החפץ אלא מעבירו ממקום למקום ,ולתוס' ולרמב"ן וסיעתם שונה
ממה שקשה להגדיר תועלת המלאכה מאחר שאינו תלוי בחשיבות החפץ
או בטרחתו להזיזו ,אלא בגדרי המקומות שהעבירו ביניהם.
( 1פסחים מד ):ורבנן :מבשר בחלב לא גמרינן ,דחידוש הוא - .ומאי חידוש ?אילימא
דהאי לחודיה והאי לחודיה שרי ,ובהדי הדדי אסור  -כלאים נמי ,האי לחודיה והאי
לחודיה שרי ,ובהדדי אסור!  -אלא :דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא  -שרי ,בשיל ליה
בשולי  -אסור .וע"ע ברש"י (ד"ה חידוש הוא) חידוש הוא  -כל איסורו תימה הוא ,ודבר
חידוש שאינו מצוי בינינו בשאר איסורין  -לא גמרינן חומרא דידיה אשאר איסורין ,דכי
היכי דשאר חידושין דידיה לא הוו בשאר איסורין  -האי דטעם כעיקר נמי לא תיגמר
מיניה.
( 2ב"ק עב ):עד זומם חידוש הוא ,דהא תרי ותרי נינהו ,מאי חזית דציית להני ?ציית
להני ,הלכך אין לך בו אלא משעת חידוש ואילך.
 3אמונם עיין ב׳׳מ קיד :אמר שמואל תקנות קבועות שנו כאן ,וכאן אינם קבועות אלא
עקורות ,ויש לפרש דרמב׳׳ן קאמר דהלכות הוצאה הם עקורות בניגוד להני שהם
קבועות.
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ב .מחלוקת הראשונים בדין מלאכה גרועה
אי דינה כשאר מלאכות
התוס' (צו :ד"ה וממאי) כתבו בהדיא שמאחר שלומדים לאסור הוצאה
בשבת נאסרה כמלאכה ,ובפשטות כשאר לח׳ מלאכות וכן משמע מרהיטת
לשון המשנה (עג ,).והסוגיא בריש פ' הזורק ובדף מט ע"ב .ולפי פשטות
לשון האו"ז והסמ"ג הנ"ל שהוצאה נחשבה כמלאכה לכל דיניה ,אלא
בעינן עוד מקורות יותר משאר המלאכות ,לאוסרה בשבת כמלאכה מטעם
גריעותה וחוסר השפעת מעשיה.
ברם הרא"ש חולק על זה וס"ל שנקבעה הוצאה כאיסור שונה משאר
המלאכות .וז"ל הרא"ש בתוס' (ב .סוף ד"ה יציאות) "ועוד אמרינן בפרקא
קמא דיום טוב ,ערוב והוצאה לשבת ואין ערוב והוצאה ליום טוב .והיינו
טעמא משום דאינה חשובה מלאכה וביום טוב כתיב לא תעשה מלאכה".
ועי' בלשון רש"י ורשב"א (ביצה יב ).שגם מבארים שס"ד הסוגיא שאין
עירוב והוצאה ביו"ט בנויה על מה שאינה מלאכה אלא איסורה מ"ועבירו
קול במחנה וכו'".
ולאור לשון הסמ"ג ולשון האו"ז מבואר כפתור ופרח שקלא טריא
הסוגיא ודברי הראשונים אודות אם יש עירוב והוצאה ליו"ט .הרי למדנו
(ביצה יב" ).מתקיף לה רבה :ממאי דבית שמאי ובית הלל בהא [אם
מוציאין ביום טוב] פליגי? דלמא בערוב והוצאה לשבת ואין ערוב והוצאה
ליום טוב קא מיפלגי? מר סבר :ערוב הוצאה לשבת וערוב הוצאה ליום
טוב ,ומר סבר :ערוב הוצאה לשבת ,ואין ערוב הוצאה ליום טוב ,כדכתיב
(ירמיהו יז) ולא תוציאו משא מבתיכם ביום השבת ,בשבת – אין ,ביום
טוב – לא .מתקיף לה רב יוסף :אלא מעתה ליפלגו באבנים ".וביאר
הרשב"א (ביצה יב ,).וכן איתא בתוס' הרא"ש לסוגין ד"ה יציאת" ,וא"ת
ומאי שנא משאר אבות מלאכות דישנן בי"ט כמו בשבת ,וי"ל דמשום
דהוצאה לאו מלאכה היא וחידוש הוא ואי לא כתיבא לא מחייב עלה אפילו
בשבת ומשום דכתיבא כדילפינן לה בריש פרק הזורק הוא דמחייב הא לאו
הכי לא ,ואע"ג דהוה במשכן .והילכך לא גמרינן מינה לי"ט ".וכן ביאר
רש"י הס"ד" :ואף על גב דעיקר הוצאה מ"ויעבירו קול במחנה" נפקא לן
(שבת צו ,ב) בא ירמיה ופירש שלא נאסרה אלא בשבת  -משום הכי קא
שרו ,אבל שחיטה ,שהיא אב מלאכה ובכלל לא תעשה כל מלאכה היא
וכו'".
אמנם תוס' ביארו באופן אחר קצת ,שלא עלה על דעת הסוגיא
שהוצאה אינה מלאכה כשאר המלאכות ,וז"ל (ביצה יב" ).והכי פירושו אם
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אסור הוצאה מעורב בו בין שאר מלאכות אע"ג שהיא מלאכה גרועה ואם
שייכא אסור הוצאה אם לא ,קמפלגי  ...ויש ספרים דגר' קרא דירמיה ולא
תוציאו משא מבתיכם ביום השבת ,בשבת אין ביו"ט לא דממעט לה
בהדיא מטעם דהוצאה גרועה היא".
וכ"ז לס"ד דסוגיא שאין עירוב והוצאה ליום טוב .אבל דברי או"ז
שמלאכה דהוצאה מקורה מפסוקים ואינו בכלל לא תעשה כל מלאכה
שלומדים ממשכן העלה הפנ"י נפק"מ לדינא ,שאינו בכלל איסור שביתת
בהמתו ותהיה מלאכת הוצאה דומה לקצירה שאינה בכלל שביתת בהמתו
מטעם שהמניעה מקצירה אינה מנוחה לבהמה כדביאר רש"י בפי' לתורה,
ומלאכת הוצאה אינה בכלל שביתה מטעם אחר שאינה מלאכה.
וז"ל הפנ"י (נא" ,):בתוספות בד"ה במה בהמה יוצאה דהא דמוזהר על
שביתת בהמתו דכתיב למען ינוח כו' עכ"ל .כבר כתבתי בסמוך דהאי
דמוזהר שכתבו התוס' מלמען ינוח ,היינו עשה גרידא כדמסקו התוס' דלאו
דלא תעשה מלאכה אתה ובהמתך לא איירי אלא במחמר .וכן כתב
הרמב"ם ז"ל (בפ"כ מהלכות שבת ה"א) .אלא במאי דמשמע לכאורה
מלשון התוספות שאם יצאה הבהמה לרה"ר בהנך דקתני "אינה יוצאה"
שייך בה נמי הך אזהרת עשה .מיהו כי דייקינן שפיר מספקא לי הך מילתא
טובא ,דהא ודאי מילתא דפשיטא היא דשביתת בהמתו לא שייך בכל אבות
מלאכות דשייך באדם ,שהרי מותרת לתלוש תבואות ועשבים מן הקרקע
כמו שכתב רש"י ז"ל בפירוש החומש בפרשת משפטים (שמות כג ,יב),
וז"ל "למען ינוח שורך וחמורך תן לו נייח להתיר שיהא תולש ואוכל כו'
או אינו אלא יכבשנה בתוך הבית אמרת אין זה נייח אלא צער ",עכ"ל.
וא"כ לפי"ז אין טעם וסברא לומר לאסור טפי לצאת בדברים העשוים לנוי
מדברים העשוים לשמרה שלא תברח ,ואדרבה איפכא מסתברא .ועוד,
דהא הוצאה לרה"ר אפילו באדם מלאכה גרועה היא ולאו בכלל לא תעשה
כל מלאכה היא אי לאו דילפינן לה באפי נפשה מקרא דלא יצא דכתיב במן
או מקרא דויעבירו קול במחנה דכתיב במשכן כדאיתא לקמן בר"פ הזורק
[צ"ו ע"ב] לפי גירסת הספרים שלנו וכמו שאבאר שם אי"ה ,וא"כ משמע
דלא שייך הך מילתא בבהמה כלל מדאורייתא אלא מדרבנן ,והכי משמע
בפרק קמא דע"ז (דף ט"ו וט"ז) דלא שייך איסור שביתת בהמה דאורייתא
אלא כגון חרישה וטחינה וכיוצא בה .ולפי"ז אפשר דלשון מוזהר שכתבו
התוס' אעיקר מילתא קאי ולא אהך מילתא דקתני אינה יוצאה .ומה
שהחמירו חכמים לנוי טפי מלשמר אבאר בסמוך בשמעתין ,כן נראה לי
ודו"ק".
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ואם כנים הדברים הלא צריכים לבאר שמה שמצינו דיני מלאכת
מחשבת אצל הוצאה ,כגון לר"ש שהוצאה שאינה צריכה לגופה פטורה,
אליבא לתוס' ה"ה מטעם שהוצאה מלאכה כשאר מלאכות ואליבא דתוס'
הרא"ש מה שמקורה במשכן בנוסף לפסוקים שדרשו חז"ל ,מחדש בה דיני
מלאכת מחשבת ועניני שינוי כדאיתא בהדיא במשנה (צב.).

ג .מקור שיטות הראשונים מסוגית הוצאה גופא היכן כתיבא
ולכאורה יש לתלות מחלוקת הנ"ל אי משמעות מלאכה גרועה היא
שלמדה מסוימת אינה מוגדרת כמלאכה או שדינה ככל מלאכה אלא
ִ
שקשה להגדיר גופה ותכליתה ,על ב' הגרסאות בביאור דברי רבי יוחנן
בדרשתו איסור הוצאה מהפסוק ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש
ואשה אל יעשו עוד מלאכה וכו' (צו .):ושואלת הסוגיא לפי גירסתנו,
"וממאי דבשבת קאי דילמא בחול קאי ",כלומר שלומדים ממה שמשה
רבינו הזהיר להם מלהוציא בשבת שאסרה התורה להוציא לרה"ר בשבת.
וע"ז כתבו התוס' (ד"ה וממאי)" ,ר"ח ל"ג כל זה עד אשכחן הוצאה ,דהא
אפילו בחול קאי מפקא ליה שפיר דהוצאה מלאכה הוא ,דהא רחמנא
קרייה מלאכה  ...אלמא קרי להוצאה מלאכה ,וכן דריש בהדיא
בירושלמי ".וכבר הביא רש"י בריש המסכת (ב .ד"ה שתים) דברי הר"ח
וגירסתו.
הרי לדעתו של ר"ח וגירסתו ודברי הירושלמי שמו"ד בתוס' לומדים
מהפסוקים שהוצאה נקראה מלאכה ,ויש להבין שכלול באיסור לא תאשה
כל מלאכה ככל מלאכת המשכן ,ומזה למדים שאיסור הוצאה בשבת,
אמנם מלאה גרועה היא ,אבל מלאכה היא .ברם אליבא דגירסתנו
שדורשים שבשבת הזהיר משה איסור הוצאה ומזה לומדים שאסורה
בשבת ,סימן שאינו ממה שנקרא "מלאכה" ,וי"ל שאפי' למסקנא לומדים
שאסורה ככל איסור שבת ,אבל אינה מלאכה גמורה מאחר שהיא מלאכה
גרועה.

ד .מקור השיטות מסוגית כנגד עבודות המשכן
ולכאורה נחלקו בביאור הסוגיא (מט" ,).תניא כמאן דאמר כנגד
עבודות המשכן ,דתניא :אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה
במשכן ,הם זרעו  -ואתם לא תזרעו  ...הם העלו את הקרשים מקרקע
לעגלה  -ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד  ...הם הוציאו
מעגלה לעגלה  -ואתם לא תוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד .מרשות
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היחיד לרשות היחיד ,מאי קא עביד? אביי ורבא דאמרי תרוויהו ,ואיתימא
רב אדא בר אהבה :מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים.
עצם מה שיש מקום לשאול "מאי קא עביד" לכאורה מבוסס על מה
שמבאר בהמשך הסוגיא ,שרק מה שבמשכן חשיבא קוראים לו אב .לכן
שואלת הסוגיא מה חשיבות יש להוצאה מרה"י לרה"י .ברם קשה לבאר
דברי אביי ורבא ואיתימא רב אדא בר אהבה ,שמאחר שעובר ע"י רה"ר
בדרכו לרה"י ,ובסופו של דבר נמצא ברה"י ,הלא קשה שבזה נחשב
כמלאכה חשובה.
וקשה איך משלבים סוגין עם הסוגיא בדף צו :שלומדים מלאכת
הוצאה מויכלא העם מהביא ולשיטת התוס' שלומדים (עירובין יז ):מאל
יוציא איש ממקומו .עי' בפנ"י שכבר הקשה ,והעלה שלומדים פרטי
הלכות ופרטי דינים מהמשכן.
ולאור התוס'( 4ב :ד"ה פשט) ביאור הברייתא ושקלא וטריא היא דאביי
ורבא לומדים הוצאה מרשות לרשות מהפסוק ויכלא העם מהביא וכו',
אלא שצריכים למצוא הוצאה במשכן ,שאחרת יש לכלול הרבה מלאכות
אחרות .וא"כ פשטות לשון התנאים מורה שאסור גם להוציא מרה"י
לרה"י .כלומר אליבא לתוס' שונה לימוד מלאכת הוצאה ממשכן משאר
המלאכות ,שאצל כל המלאכות לומדים המלאכה ממה שהיה במשכן
ומגדירים האב ומרחיבים האיסור לכלול תולדותיו ,אבל אצל הוצאה
לומדים מן המשכן שדווקא הוצאה לומדים מפסוק ויכלא ,ולא כל הדומה
אליו ,שהלימוד מן המשכן בא לצמצם מה שלומדים מן הפסוקים .וע"ז
הקשה בסוגיא שכשאנו לומדים איסור מעשה מן פסוקים ,מוכרחים אנו
לאסור כל מה שיש ללמוד ממנו וכל טורח הדומה לה שמפריע שבותה של
שבת .עוד יש להוסיף אליבא דאבני נזר (או"ח סי' רי:טז) שאמנם איסור
הוצאה שלומדים ממה שהביאו למשכן היתה הוצאה מרה"י לרה"ר דמחנה
לוייה ,אבל הוצאה שלומדים מאסיפת המן היתה הוצאת הכלים מרה"י
וחזרתם מלאים לרה"י ,וא"כ יש לכלול הוצאה מרה"י לרה"י כמלאכת
הוצאה .אמנם מכיון שבמשכן הוצאה מרה"י לרה"י היתה דרך רה"ר
בלבד ,נאסרה הוצאה דרך רה"ר בלבד.
הרי הראשונים למדו מקושיית הסוגיא שחשיבותה של כל מלאכה
שלומדים מן המשכן היינו ד"קא עביד" דבר מסוים ,ונחלקו הראשונים
 4עי' בחידושי החת"ס
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בביאורם לסוגיא .האו"ז ביאר ה"קא עביד" שישנה דבר ע"י פעולתו,
ומלאכת הוצאה מלאכה שאינה חשובה מאחר דלא קא עביד ,שלא נשתנה
שום חפץ אלא מה שנשתנו הרשויות בלבד ,והתוס' וסייעתו ביארו ה"קא
עביד" שלכל מלאכה בעינן גוף המלאכה או תועלת שמספיק על ידיה ,כדי
להגדירה ולפתח הבנתינו בתולדותיו .ואצל הוצאה קשה להגדיר גוף
וסברת המלאכה שהרי מה לי אם מוציא מרה"י לרה"ר או לרה"י ,ולרמב"ן
מה לי אם מוציא דבר כבד ברה"י ולרה"י שמותר ודבר קל לרה"ר שאסור.
ולמנותו כמלאכה ,הרי בעינן הך דהוה במשכן חשיבא ,וכעין כותש
שמכיון שאין דרכו של עני לכתוש (עד ):אינו נחשב כאב .וז"פ הס"ד
"מאי קא עביד" שאינה חשובה לימנות כמלאכה ,ולימד לנו התורה מתוך
הפסוקים שכן קרויה מלאכה .ועוד פשוט דברי אביי ורבא שמה שמוציאים
מרה"י לרה"ר קרויה מלאכה בתורה ,לכן פעולה זו יש ללמוד מהפסוקים,
ולמצוא פעולה זו במלאכת המשכן ג"כ ,שהיו מוציאים לרה"ר וממילא
זוהי המלאכה.
ועי' בתוס' (צו :ד"ה הוצאה גופה היכא) "ואע"ג שהיתה במשכן
כדאמר הם הורידו קרשים מעגלה כו' מכל מקום אי לאו דכתיב לא הוה
מחייבי עלה לפי שמלאכה גרועה היא כדפי' לעיל (דף ב ".).גם האו"ז
וסיעתו וגם התוס' וסיעתו ס"ל שמבלי הפסוקים המיוחדים לאסור הוצאה
בשבת לא היינו לומדים מהמשכן .אלא שנחלקו באיזו תכונה חסרה פעולת
הוצאה שמונעה מלמנות כפעולה חשובה אי מה שלא משנה החפץ או מה
שאינה מוגדרת ע"י תועלת חשובה .ותוס' מוסיף שאילו היינו אוסרים
הוצאה מהשתתפותה בבנין המשכן היינו צריכים לאסור הרבה פעולות,
וזה סימן שהיא פעולה אינה מספיקה מוגדרת.
ונחלקו הראשונים בביאור מסקנת הסוגיא .הרי הרא"ש והרשב"א ס"ל
שחידשה לנו התורה במה שלימדה לנו איסור הוצאה ע"י פסוקים
מפורשים ,שאעפ"י שקשה להגדיר האיסור ,היינו פעולתה ותועלתה,
אעפ"כ יש לה אבות ותולדות והלכות מלאכת מחשבת כדבארנו .והתוס'
והאו"ז ס"ל שמתחילה ס"ד שאינה מלאכה שחסר לה אחת מן התכונות
המגדירות מלאכות הנלמדות מן המשכן ,וחדשה לנו התורה ע"י הפסוקים
הנ"ל ,שאע"פ שלא משנה החפץ וחסרה לה תכונה של מלאכה ,אעפ"כ
נקבעה כמלאכה .וכ"כ בלשונו הזהב הר"מ קזיס (פ"א ,ד"ה ובדבר
ההוצאה)" ,ולפיכך אם לא ביארה לנו התורה בפירוש שהיא מלאכה לא
היינו מחשיבים אותה למלאכה אע"פ שהיתה במשכן"...
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ה .ביאור בשיטת האו"ז
יסודו של האו"ז נמצא בהדיא בפירושו של רש"י לאיסור דרבנן
דמוליד בשבת ויו"ט (נא ,:ד"ה כדי שיזובו) בביאורו לאיסור לרסק קרח
בשבת כדי שיזובו מימיו "משום דקא מוליד בשבת ,ודמי למלאכה ,שבורא
המים האלו ".הרי רואים שלרש"י כל מלאכה מוגדרת כפעולה שבוראת,
עד כדי כך שסובר שחז"ל אסרו עוד פעולות מסבה אחת שהן בוראות.
איברא שהרמב"ם חולק על רש"י וס"ל שאיסור ריסוק מדין דרבנן
דמלאכת דש .ולא ידוע אם בכלל סובר הרמב"ם שחז"ל אסרו פעולות
שדומות למלאכות במה שמשנות ובוראות.
והנה בארנו דאליבא לאו"ז ,חדשה לנו התורה ע"י הפסוקים שמלדמים
איסור הוצאה בשבת ,שאעפ"י שלא משנה החפץ וחסרה לה תכונה של
מלאכה ,אעפ"כ היא מלאכה כשאר הל"ח מלאכות .ולאור דברי האו"ז אלו
יש להבין חידושו של הגרצ"פ (שו"ת הר צבי ט"ל הרים ,מוציא סי' א)
ששונה מלאכת הוצאה ממה שאסור אפילו כשאינו מתקיימת ,וראיתו ממה
שהמוציא מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע חייב ,אעפ"י שמלאכתו במה
שהוציא לרה"ר אינו מתקיים .והלא הדברים מבוארים שאם המלאכה אינה
משנה שום דבר בחפץ הרי לא יכול להתקיים כשאר המלאכות ולא שייך
לדרוש מתקיים כשאר המלאכות.
ולאור חידושו של הגרצ"פ יש לפרש כפתור ופרח המשך הסוגיא בדף
מט" ,:מרשות היחיד לרשות היחיד ,מאי קא עביד? אביי ורבא דאמרי
תרוויהו ואיתימא רב אדא בר אהבה :מרשות היחיד לרשות היחיד דרך
רשות הרבים ".לכאורה קשה איך מישב אביי ורבא ואיתימא רב אדא בר
אהבה קושיית הסוגיא? יוכל הסביר ,ששואלים בסוגיא הלא הוצאה מרה"י
לרה"י אמנם מקורה במשכן אבל לא משפיע על החפץ בכלל ,ואפי' בעצם
מקורה לא נשתנה במהותה וגדרה .ומתרצים שגם זה למדנו מהמשכן שלא
בעינן מלאכה שמתקיימת ליחייב הוצאה ,שהרי דרך רה"ר ג"כ מחייב ,ואם
לא בעינן מתקיימת ,בפשטות לא בעינן שינוי בחפץ בכלל ,ושינוי שאינו
מתקיים אינו שינוי חשוב .והלא הערת הגרצ"פ מאירה.

ו .הקושיות בשיטת התוס' בענין מלאכה גרועה
היה קשה לתוס' לבאר למה צריכים למנות הוצאה של העני והוצאה
של הבעה"ב בנפרד והכנסה של העני והכנסה של העשיר בנפרד ,הרי
הוצאה מרשות היחיד והכנסה לרה"י הלוא הם אותן הפעולות ולא משנה
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אם הוצאה מושכת חוצה או אם דוחפת חוצה ולא משנה אם הכנסה
דוחפת לפנים או מקרבת בפנים .וקשה להגדיר הוצאה של העני והוצאה
של העשיר באופן שונה שסביר למנות אותם באותן נפרד .ותוס' מבארים
שמכיון שהוצאה היא מלאכה גרועה ,לא היינו לומדים הוצאה של העני
מהוצאה של העשיר .ופשטות לשון התוס' מורה שחסר לנו הבנה ביסוד
הוצאה שחסר לנו סברא והגדרה למלאכת הוצאה ,שקשה לחלק בין
העברת חפץ מרשות א' לרשות אחרת .וא"כ מבלי הבנה ביסוד האב אי
אפשר לנו להרחיב האיסור מדוגמא לדוגמא ,ובמיוחד אצל מלאכות שבת
שיסוד המבנה של ההלכה להגדיר האב ותולדה ולהרחיב התולדות והכעין
מלאכה.
אמנם קשה טובא שהרי למדנו בהדיא (דף צו" ):אשכחן הוצאה,
הכנסה מנלן? סברא היא ,מכדי מרשות לרשות הוא ,מה לי אפוקי ומה לי
עיולי" .ומבואר לאור תוס' דידן שהכנסה דעני היה במשכן שכן העלו
קרשים מקרקע רה"ר ושם היו עומדים ,ולומדים מכח הסברא לאסור
הכנסה דבעה"ב דהיינו לעמוד בפנים ולהכניס מרה"ר לביתו מהכנסה
דעני .והלא קשה ,שהרי התוס' כבר ביארו שאין ללמוד איסורי תורה
דהוצאה מסברא שמלאכה גרועה היא ,וז"ל הר"י" ,דאיצטריך לאשמעי'
[בהדיא במשנה דין עשיר ודין עני] משום דהוצאה מלאכה גרועה היא
דמה לי מוציא מרה"י לרה"ר מה לי מוציא מרה"י לרה"י ,ולא הוה גמרינן
הוצאה דעני מבעה"ב ולא בעה"ב מעני" .אמנם רואים שכן יש להגדיר
מלאכת הוצאה ולהרחיבה כשאר המלאכות לכלול הכנסה .וצריכים לבאר
מה שלמסקנא קשה ללמוד הוצאה של העני והוצאה של העשיר מאותו
המקור ,וסביר לחלק בין הוצאה של העשיר והכנסה של העשיר וכיו"ב.
והנה עוד קשה בתוס' שהרי לומדים דין עני ועשיר מב' פסוקים .ברם
הפסוקים שמביא ,ויכלא העם מהביא ואל יצא איש ממקומו ,לכאורה
שניהם עוסקים ב"הוצאת העשיר" מרה"י לרה"ר ,הראשון הבאת נדבי
המשכן מביתו והשני בהוצאת הכלים לאסוף בתוכם המן .אמנם שונים
במה שאחד רוצה שהחפצים שמוציא יהיו במקום אחר ממנו וא' רוצה
שיהיו החפצים אתו במקום אחר .וכן בע"כ יש להגדיר ב' ההוצאות,
הוצאת העשיר היינו שיהיו החפצים במקום אחר  -היינו לרחק ממנו
והוצאת העני שיהיו הדברים אתו בחוץ  -היינו לקרב הכלי אצלו.
ונשאר לבאר למה הסברא מה לי אפוקי מה לי עיולי ,דהיינו שאינו
סביר לחלק בין הוצאה לרה"ר ובין הכנסה לרה"י ,למה סברא זו יותר
פשוטה ומקובלת מלחייב הוצאה דעני מטעם הוצאה דעשיר ,הוצאה
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המקרבת ממה שאסורה הוצאה המרחקת ,שלזה בעינן פסוקים להרחיב
האיסור.
ונראה לבאר שהחילוק בין הוצאה והכנסה דהיינו עיולי ואפוקי היינו
אם החפץ נמצא במקום מוגדר ע"י מחיצות או מקום מוזמן לרבים וצורכי
הרבים .ומאחר שבררנו שממה שלומדים הוצאה דעני מהוצאה של המאסף
המן ,לכן יש להגדירו כהוצאה המקרב הדבר אצלו ממש ,הרי שוב לומדים
מהפסוקים שהם המקור לאיסור הוצאה ,שאין לחלק בין הוצאה דבעה"ב
והוצאה דעני ,כלו' שאיסור הוצאה אינה משנה בין הוצאה לרחק למקום
מוזמן לרבים והוצאה למקום באופן שמקרב הדבר אצלו ממש .וא"כ מכיון
שמדמים הוצאה שמקרב אצלו להוצאה שמרחק ממנו ,אינו סביר לחלק
בין הוצאה למקום מזומן לרבים ובין להכניס למקום מיוחד לנמצאים
בתוך המחיצות .הרי התורה חידשה לנו הסברא ,ואינו נובעת מהבנה
במלאכת הוצאה מתוך המשכן.

ז .מלאכת צידה כמלאכה גרועה
והנה דנו בספרים באופנים שונים אם צידה גם כן מלאכה גרועה .הרי
פעולת צידה להגביל תנועת הבהמה עד שאפשר לתפשו בשחיא אחת
(ביצה כד ,).אבל לא נשתנתה הבהמה בגופה בכלל .וז"ל האדמו"ר
מסוכאטשוב (שו"ת אבני נזר ,או"ח סי' קפט)" ,דשניא מלאכת צידה
משאר מלאכות .שיש בהן שינוי בדבר שנעשה בו המלאכה ,ואפי' הוצאה
מרשות לרשות נשתנה במה שהוא ברשות אחר .אבל צידה אין שום שינוי
בגוף החיה רק אצל האדם שנעשה ברשותו" .ולאור זה ביאר שמה שצידה
בדבר שאין במינו ניצוד פטור ,שאין לאדם שום תועלת כלל ולא חשוב
ברשות האדם שזה כל המלאכה .ואינו דומה למלאכה שאינה צריכה לגופה
שהפעולה הוי מלאכה אף בלא הצורך שצריכה לה מטעם מלאכת מחשבת,
אבל "בצידה דבלא התועלת לא הוי מלאכה כלל אינו מועיל התועלת שלא
5
יזיקו".

 5וממשיך לבאר מה שהצד נחש כדי שלא יזיקו כן נחשב כמלאכה שאינה צריכה לגופה,
"אבל בצד נחש שלא ישכנו מבואר בש"ס (קכא ).דלר' יהודה חייב .שהרי הנחש במינו
ניצוד דיש בו תועלת בגופו .רק שהוא אינו צדו לגופו .ומכל מקום הוי מלאכה דחשיב
שיש לו דבר מה דאי בעי משתמש בו לגופו או מוכרו למי שצריך לו לגופו ,על כן חייב
לר' יהודה אף שכוונתו שלא ישכנו".
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ומה שהיה ברור לאבני נזר הלא קשה טובא לדברי האו"ז ,שהרי לא
מצאנו עוד מקורות מן התורה למלאכת צידה ולמדוה כולה מן המשכן,
ולא מצאנו רבוי מקורות במדרשי הלכה ובמשנה לפרטי המלאכה.
וכבר הקשה כן הרב משה קזיס (פ"א ד"ה ובדבר ההוצאה) וז"ל..." ,כל
המלאכות האסורות בשבת הן מלאכות חשובות ואין צריך להביא ראיה
עליהן ובמה שנמצאת במשכן סגי ,כי כלן עושות רושם בדבר שעושין בו
המלאכה והוא משתנה ממה שהיה קודם לכן ,כי הזורע כיון שהניח הזרע
תחת הקרקע נעשה מוכן להשתנות ולצמוח בעמדו שם מה שלא הי' מוכן
לזה קודם לכן ....וגם הצד צבי אע"פ שאין הצידה עושה רושם ניכר בגופו
מ"מ אנו אומרים מסברא שהיא מלאכה ,כיון שמתחילה היה ברשות עצמו
ועתה הוא ניצוד ועומד ביד בני אדם וזה חשוב שינוי בגופו"...

מוהר"ר ברוך חיים סיימאן
ראש ישיבה

בענין קילוף פירות בשבת
יש אוכלים שאופן אכילתם הוא שמסירים הקלפה מסביב האוכל כגון
ביצים ,תפוזים ,ועוד .יש לבאר הדין של קילוף פירות בשבת אם מעשה
קילוף נכלל במלאכת שבת כגון מלאכת בורר או דש או דלמא שרי לגמרי
וכן יש לעיין אם יכולים להשתמש בסכין או בכל שקורין פילער בשבת כדי
לקלוף תפוחים או שאר פירות .ונראה לבאר ענין זה בס"ד.

שיטת הירושלמי והסמ"ג שקילוף פירות בשבת חייב משום בורר
איתא בירושלמי (שבת פ"ז הל' ב) ההן דשחק תומא (קרבן העדה–
האי דכותש שומא) כד מפריך ברישיא (קרבן העדה – שמפרר הראסים של
השומים) משום דש .כד מברר קליפותיה (קרבן העדה – כשנוטל את
השומים מתוך הקליפות) משום בורר .כד שחיק במדוכתיה (כאשר שוחק
דהיינו שכותש במדוכה) משום טוחן .ונראה מדברי הירושלמי שקילוף
מאכל חייב משום בורר .וכמובן הדברים אומרים רק כאשר לא קיים ג'
תנאי בורר שנצריכים להיות מותרים והיינו לברר אוכל מתוך הפסולת ,ביד
ומיד .וכן מבואר בסמ"ג (לא תעשה סה) וז"ל ומההיא דירושלמי אין
לאסור לקלוף שומים ובצלים לאכול לאלתר דההיוא דירושלמי מיירי
בקולף לאלתר (עיין בספר שביתת השבת להרה"ג ר' יצחק מלאצין זצ"ל
שתיקן הגירסא בדרבי הסמ"ג וכתב וז"ל בשם מיירי בקולף שלא לאכול
לאלתר) .והיינו אם קולף לאכול לאלתר שרי משום דהוי בכלל בורר
שמותר .אולם ,אם קולף כדי לאכול לאחר זמן חייב משום מלאכת בורר:
שהרי הבורר לאחר זמן חיב משום בורר.
הרבה פוסקים נקטו לדינא שקילוף פירות שייך למלאכת בורר ואם הוא
לאלתר ובלי כלי שרי ובלאו הכי אסור .דעיין ברמ"א (או"ח ס' שכא סע'
יט) וז"ל אסור לקלוף שומים ובצלים כשקולף להניח אבל לאכול לאלתר
שרי ועיין לעיל ס' שיט ,ופ' מג"א (שם ס"ק ל) אסור לקלוף משום בורר
וא"כ אף תפוחים אסור לקלוף ולהניח ,כמו שכתוב יס' שיט סע' ג .הרי
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דנקט הרמ"א והמג"א כדעת הירושלמי .הסמ"ג הנ"ל דקילוף פירות שייך
למלאכת דבורר ורק התור אם קולף לאכול לאלתר.

ביאור המאמר מרדכי בקילוף פירות
אולם ,כבר העיר המאמר מרדכי על האו"ח (ס' שכא ס"ק כא) להרה"ג
ר' מרדכי כרמי 1על דברי הפוסקים הנ"ל שהתירו קילוף פירות לאכול
לאלתר וז"ל ויש לדקדק דכיון דהקולף בכלל בורר הוא ליתסר אפילו
לאכול לאלתר דהא הדבר ברור דמי שקולף תפוחים ושומין ובצלים נוטל
הפסולת ומניח האוכל דפסולת מקיפו לאכול .מכל סביביו וכבר נתבאר
לעיל סי' שיט דבורר פסולת מתוך אוכל אפילו לאכול לאלתר חייב .ונראה
דכיון דאי אפשר בענין אחר ודרך אכילתו בכך לא מקרי זה בורר פסולת
מתוך אוכל שאיננו אלא לאכול התוך וכל שהוא לאלתר שרי אבל להניח
אסור דאל עדיף מבורר אוכל מתוך פסולת כנ"ל ,עכ"ל .הרי דביאר שטעם
שפסולת מתוך האוכל אסור הוא משום אין זה דרך אכילה לברור פסולת
מתוך האוכל ,אולם אם אי אפשר בענין אחר כגון בפירות הנ"ל שמסובבות
בקליפה הרי דרך האכילה הוא להסיר הפסולת מן האוכל שרי .אולם ,עיין
בספר שמירת שבת כהלכתה להרה"ג ר' יהושע ישעיה נובירט פ"ג דיני
בורר בשבת (הערה צה) דהעיר הרה"ג ר' שלמה זלמן אוויערבאך זצ"ל
דמה כונת המאמר מרדכי דדרך אכילה בכך ואי אפשר בענין אחר והרי
אפשר לחתוך את האוכל או הביצה ולהוציא את האוכל בלי שום קילוף
וכתב שם דשמא אין דרך אכילה בכך לחתוך האוכל להוציא האוכל
מתוכה ,וכתב שם שכל דבר שהקליפה מכסה כל האוכל מקרי דרך אכילה
ע"י שקולף הקליפה מעליו.

ביאור הים של שֹלמה בגדר פסולת מן האוכל
עוד טעם שמותר לקלוף הפרי בשבת לאכול לאלתר ולא מקרי בורר
פסולת מן האוכל מבואר בים שֹל שלמה (ביצה פ"א ס' מב) וז"ל אכן
נראה ,דאינו דומה לבורר אוכל מתוך האוכל .דהיינו משוֹם שהם שני
מינים ,כפסולת ואוכל ,אבל הכא מין אחד הוא ואין שם פסולת עליו,
ובאיזה ענין שמתקן האוכל מתוך השומר ,תיקון אוכל בעלמא הוא ,ואין
שם מלאכה עליו ע"כ .הים שֹל שלמה נקט כשהאוכל והקליפה לא מיקרי
 1הובא בביאור הלכה ס' שכא סע' יט ד"ה לקלוף
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אוכל ופסולת אלא מקרי מין אחד שנולדו ביחד בדרך הטבע הוי שומר על
הפרי .אוכל ופסולת מקרי אם עפר נפל על הפרי שזה פסולת שבא מבחוץ
ולא בדרך הטבע וכן להפריד בין שני מינים מקרי ג"כ כשם בורר.
אולם עיין במג"א (או"ח ס' תקי ס"ק ד) שהקשה על הים של שֹלמה
מדברי הירושלמי הנ"ל שמבואר שם שקילוף אוכל הוי בורר .וכתב האליה
רבה שם בישוב קושית המג"א וז"ל ונראה לי דלא קשה מידי דשם מיירי
שעושה להניח דבזה גם הכא אסור אבל כשקולף לאכול לאלתר מותר אף
לברר הפסולת כמו שקולף הקליפה ,עכ"ל .הרי דנקט האליהו רבה דדברי
הים שֹל שלמה שקליפה לא היו פסולת אומרים רק בנוגע לברור לאלתר,
קמ"ל דלא מקרי פסולת מן האוכל ,אבל לברור לבו ביום לאחר זמן מקרי
בורר פסולת מן האוכל ואסור .אולם נראה לומר שכונת הים של שֹלמה
הוא שקליפה לא הוי פסולת כלל ושרי לקלוף בין לאלתר בין לאחר זמן.
ועפי"ז נראה ליישב הירושלמי כפי שיטת הים שֹל שלמה שקליפה לא
מקרי פסולת אפילו לקלוף לאחר זמן עפ"י מה שמבואר בספר עם מרדכי
על מס' שבת למוהרה"ג ר' מרדכי ווילג שליט"א (ס' יט קילוף פירות)
שהביא לשון הב"י לבאר דברי הירושלמי הנ"ל כד מברר בקליפייתיה
משום בורר– שנוטל אותם מן הקליפות ובספר הנ"ל כתב שיש לבאר דברי
הירושלמי באופן אחר ממה שהבאנו לעיל שהכוונה לקילוף הפרי אלא
הכונה שאחרי שהיה דישה בתבואה כבר נפרדו הקליפות מן האוכל
ועכשיו יש תערובות של אוכל וקליפות שתלושים זה מזה ומעורבים זה
בזה ועל זה קאי הירושלמי שהבורר הקליפות מן האוכל חייב משוֹם דש.
וכן פירש הערוך השלחן ס' שיט סע' כ' שהירושלמי מיירי שלוקח הרבה
שומים וע"י ששוחקו נתפרדו הקליפות ושוב מעורבים עם האוכל ואם
מפריד הקליפות מהאוכל חייב משום בורר .ועפי"ז יש לפרש דברי הים של
שלמה שעד כאן כתב שהקליפה אינה פסולת הוא רק אם הקליפה מחוברת
לאוכל והוי דבר טבעי ששומר הפרי ועכשיו קולף הקליפה מן האוכל.
ונראה דלפי הים שֹל שלמה שלמה קילוף פירות שרי בין לאכול לאלתר
ובין לבו ביום שהרי הקליפה אינה פסולת .אולם אם כבר נקלף הקליפות
מן הפירות ומעורב בהם אין חילוק בין קליפה לשאר פסולת בעלמא
שבשניהם מעורבים עם האוכל הוי תעורבת ואסור לברור הפסולת מן
האוכל.
עיין גם בספר טל מלאכות מהרה"ג ר' חיים קלמן גוטמאן שליט"א
(ח"א עמ' רכו–רכז).
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שיטת הר"ח והערוך בענין קילוף פירות
אולם מצינו בדברי רבותינו הראשונים עוד שיטה בהגדרת בורר ולפיה
אין שייכות בין קילוף פירות לבין מלאכת בורר .עיין בר"ח למס' שבת דף
עג :ד"ה הדש שכתב וז"ל נמצא זורה והבורר והמרקד כולן מעבירין
פסולת המעורבת באוכל ואינה מחוברת ,ואינה כגון קליפה שצריכה
פירוק ,או כגון עפרורית שצריך ניפוץ ,אלא מעורבת בלבד עכ"ל .הרי
דהברים שֹל הר"ח מפורשים שבורר שייך בדברים שאינם מחוברים זה לזה
אלא מעורבים יחד וכמובן סוף דבריו מובנים היטב עפ"י הנ"ל שקילוף
אינו שייך למלאכת בורר שהרי הקליפה והאוכל מחוברים יחד.
ולכן אין כאן תערובת ומלאכת בורר רק כמפריד תערובות וכן מצינו
בספר הערוך לרבינו נתן זצ"ל מעיר רומי ד"ה דש שכתב כנ"ל המעמר
הדש והזורה פ' הוא המפרק מן האוכל פסולת שהיה מחוברת לו ומכין
אותה לברירה בין בזריה בין בהרקדה וכו' נמצא הזורה והבורר והמרקד
כולן מעבירין פסולת המעורבת באוכל ואינה מחוברת ואינה כגון קליפה
שצריכה פירוק או כגון עפרורית שצריך ניפוץ אלא מעורבת בלבד עכ"ל.
הרי דהערוך ג"כ נקט בדברי הר"ח הנ"ל שקילוף פירות אינו שייך כלל
למלאכת בורר
אולם ,אכתי צריכים אנו לברר אם קילוף פירות לשיטת הר"ח שייך
למלאכה אחרת כגון דש או דלמא שרי לגמרי ולקמן נבאר הגדרת מלאכת
דש ואם קילוף שייך לה.

בענין קילוף תפוחים בשבת
הבאנו לעיל דברי המג"א (אפ"ח ס' שכא ס"ק ל) שכתב שקילוף
תפוחים רק מותר לאלתר אבל לא להניח .אולם עיין בפמ"ג בא"א (שם)
שכתב וז"ל אסור ,עיין מג"א ,צריך עיון ,דקליפת התפוחים רוב העולם
אוכלין אותו כך בלא הדחק .ואפילו להניח יש לומר דשרי ,עכ"ל .הרי
דהפמ"ג הקשה על המג"א דבשלמא קילוף שומים ובצלים הוי בורר ושרי
רק לאלתר שהרי קליפתן אינה נאכלת .אולם ,קליפת תפוחים נאכלת וא"כ
לא הוי פסולת .אולם ,יש לעיין בכונת קושית הפרי מגדים שהרי מבואר
בתוס' שבת עד .היו לפנינו שהמין שפלוני רוצה עכשיו היו אוכל והמין
שאינו רוצה עכשיו היו פסולת אע"פ שראוי לאכילה וא"כ צ"ע בקושיית
הפמ"ג שהרי קליפת התפוחים אע"פ שנאכל הרי עכשיו אינו רוצה לא כלו
וא"כ היה צריך להיות פסולת .אולם ,יש מבארים שדברי תוס’ נאמרים בב'
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מינים שהמין שרוצה עכשיו מקרי אוכל והמין שאינו רוצה עכשיו מקרי
פסולת ,אולם בקליפת תפוח שגדל עמה אפשר דהוי מין אחד ולא שייך
לקרותו פסולת אע"פ שאינו רוצה לאוכלו עכשיו.
ובנוגע לדברי המג"א הנ"ל שגם קילוף תפוחים מקרי בורר עיין בספר
תוספת שבת להרה"ג ר' רפאל מייזלש מהארחוב זצ"ל אב"ד פארצק
שכתב (ס' שכא ס"ק מא) שהקליפה של תפוחים שמיירי ביה המג"א היא
קליפה שאינה ראויה לאכול אלא ע"י הדחק .ובציונים (שם ס"ק לו)
להרה"ג ר' אשר אנשיל עקשטיין כתב ובזה מיושב קושית הפמ"ג שקליפי
תפוחה מיירי ביה המג"א אינם ראוים לאכלם אלא ע"י הדחק מקרי פסולת.
אולם גם אפשר לומר שהמג"א סובר שכיון שלא רוצה לאכול הקליפה של
התפוח עכשיו מקרי פסולת .עיין במג"א (או"ח חלק ד ס' עד בורר ח)
שכתב שהפמ"ג רק בא להקשות על המג"א ולא חולק עליו לדינא והעיר
שכן פסק המ"ב ס' שכא ס"ק פד שאפילו בקליפת תפוחים רק שרי לאכול
לאלתר ונראה שזה שייך אפילו בקליפה שנאכלת דשפיר מקרי פסולת כיון
שאינה רוצכ לאוכלה עתה.

שיטת הבית מנוחה בקילוף פירות
אולם עיין בספר בית מנוחה סדר תפילה לכל שבתות השנה ועמידת
של שלש רגלים – כמנהג ק"ק ספרדים בדינם
השייכים לסעודת ליל שבת אות כז שכתב חידוש בענין קילוף פירות
וז"ל נראה דבתפוחים כיון שקליפתן היא מחוברת להאוכל והוא גוף אחד
אין במה שקולפן משום ברירה אלא הוא כחותך מגוף התפוח ולא דמי
לקליפת בצלים ושומים דאין קליפתן מחוברת להאוכל חבור גמור שיחשב
כחותך ממנו וכו' ולכן נ"ל דתפוחים שרי לקולפן אפילו להניח וביאר
הרה"ג ר' משה לוי זצ"ל בספר מנוחת אהבה (ח"ב מע' רכא) שמה דנקט
הבית מנוחה שאם הקליפה צמוד לפרי כגון בתפחים ותפוזים אין בקילוף
אותן פירות משוֹם בורר והוא משום שהקליפה והאוכל הם כגוף אחד ואין
כאן שום תערובות .אולם ,בבצלים ושום שהקליפה מחוברת קצת לאכול
אבל אינה צמודה כ"כ לאוכל שפיר מקרי הקליפה והאוכל תערובות ב'
דברים וצריכים ליזהר לאכול האוכל מיד אחר הקילוף .עיין עוד בספר
מנוחת אהבה הנ"ל שכתב שדברי הבית מנוחה שוים עם דברי הערוך הנ"ל
שכתב שאין בדברים מחוברים דין של בורר ,אולם העיר בספר מנוחת
אהבה הנ"ל שהחילוק בין שומים ובצלים ולבין תפוחים לא מצינו .וכתב
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ז"ל שאדרבה כל שאינו מחובר ממש עדיף טפי ,שאז אינו נחשב מעורב
כלל וכו' עכ"ל .כלומר שיש סברא לומר להיפך מהביר מנוחה והיינו
שהקליפה צמודה לפרי היא יותר בתערובות עם הפרי מאשר קליפה שאינה
צמודה כ"כ.

הגדרת מלאכת דש
הבאנו לעיל שיטת הראשונים הר"ח והערוך שדברים מחוברים להדדי
אין בהם משום בורר .ולכן לפי שיטתם אין בקילוֹף פירות משום בורר.
אולם אכתו יש לברר אם חייבים בקילוף פירות משום דש ,עיין בשביתת
השבת (פתיחה למלאכת דש אות ד) להרה"ג ר' יצחק מאלצין זצ"ל וכתב
שם וז"ל דדישה הוא שכותש ומוציא מה שבתוכו אבל הכא קולף הקנים
אין זה דישה אלא הפשט ואין הפשט אלא בעור .עיין בספר עם מרדכי על
מס' שבת למוהרה"ג ר' מרדכי וויליג שליט"א (עמ' קיח) שהביא דברי
שביתת השבת הנ’ל וכתב וז"ל הרי דמחלק בין דש (כלומר בלחץ) לבין
קולף (כלומר שמפשיט בלי שום לחץ) דקולף לא הוי דישה עכ"ל .הרי
דדישה הוא כמו סוחט תולדה דדש שלוקח פרי בידו ואמז בו ולוחץ בו
וממנו יוצא מי פירות .הרי דדישה צריכה שיהי' מעשח שֹל לחיצה ,אולם
קילוף אין בו שום לחץ אלא הפשט וממילא לא שייך למלאכת דישה .ולפי
זה יוצא שאפילו הראשונים הנ"ל (ר"ת ובערוך) שסבירא להו שבורר הוא
רק בדברים מעורבים ולא מחוברים ולכן אין בקילף משום בורר עפ"י
ההגדרה הנ"ל במלאכת דש שצריכה לחץ במלאכת דש ה"ה שקולף אין בו
גם משום דש.

שיטת הרמב"ן בהגדרת מלאכת דישה
עיין בספר טל חיים להרה"ג ר' שמואל טל שליט"א (שבת ח"ב עמ'
קנ–קנא) שכתב להוכיח בהגדרה הנ"ל שמלאכת דש שייכה רק אם לוחץ
ולא בקולף מדברי הרמב"ן .איתא בגמ' שבר (עג ):אמר רב פפא האי מאן
דשדא פיסא לדיקלא ואתר תמרי חייב שתים אחת משום תולש אחת משום
מפרק ,ופירש"י שם שע"י שזרק רגב של עפר לדקל ונפלו תמרים מן הדקל
חיב משום קוצר שהרי תלש התמרים שהיו מחוברים לעץ וגם חייב משום
מפרק תולדה דדש שהרי התמרים נתלשו מן הענפים כאשר הרגב הכה
בהם שזה מלאכת דישה .אמנם העיר ע"ז הרמב"ן (שבת עג :ד"ה אמר רב
פפא) וז"ל ותמה אני בוצר וגודר ומוסק ליחייב שתים( .כלומר דלפי שיטת
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רש"י הייני דצריכים לחייב שתים בכל מקום שתולש פרי מן העץ שהרי
הפרי נתלש מן העץ דמעיקרא היה מחובר ועכשיו תלוש וגם הפרי מתלש
מן הענף שגם הוי מלאכת דש) אלא עיקר הפירוש כדברי האומר שהן
נתלשין עם המכבדות ואח"כ דשין אותן ,שמחמת דשדא פיסא לדיקלא
נתלשו המכבדות מן הדקל .וכשהן נופלין מארץ מכוחו הן נחבטין ונדושין
ונפרקין התמרים מן המכבדות ,והוא תולדה דדש ,עכ"ל .הרי דהרמב’ן
מפרש שכאשר זורק העפר על הדקל הענף נשבר ועדיין התמרים מחוברים
לענף וחייב משום תולש .אולם ,אחר שהענף נשבר ונופל לארץ הרי ע"י
שנחבט הענף עם התמרים על הארץ והתמרים נתלשים מן הענף וחייב
משום דש.
ועיין בספר טל חיים הנ"ל שכתב (עמ' קנא) וז"ל ונראה שכוות
הראשונים היא שהפירות נפרקים מן המכבדות באופן של חבטה דוקא.
ובאמת באופן של פירוק המכבדות על ידי חבטה יש דמיון לפעולת
הדישה ,אבל בסתם חיתוך ותלישה בעלמא אין שום דמיון למלאכת דישה.
ומושג הדישה עצמו מקפל בתוכו את עניין ההכאה והחבטה ,וכן מצינו גם
בהשאלת המושג במקרא ודשתי את בשרכם (שופטים ח:ז) וישמם כעפר
לדש (מלכים ב:יג–יז) כי לא לנצח אדוש ידושנו (ישעיהו כח:כז) יקומו
ודושי בת ציון וכו' והדקות עמים רבים (מיכה ד:יג) ומפסוקים אלו מבואר
שאין מדובר בתלישה או בקילוף בעלמא ,אלא בהכאה וחבטה ויצירת
לחץ חזק על דברי עד שהוא מתפרק עכ"ל .הרי דביאר בספר הנ"ל עפ"י
דברי הרמב"ן וגם ממשמעות כמה פסוקים דדישה שייכת רק בחבטה ולכן
חיוב משום דישה כאן שייך כשנפל הענף לארץ עם התמרים המחוברים
ומחמת החבטה בקרקע (תלש התמרים מן הענף וחייב משום דישה .עיין
גם בספר טל החיים הנ"ל (עמ קנז–קנח) של חולב דאיתא בגמ' (שבת צה).
שחולב חייב משום מפרק וכתב וז"ל וגם בדעת הרמב"ן נראה שחליבה
נעשית על ידי לחיצה ומיעוך חזק של הדד ,וזהו תנאי בסיסי כדי שתתקיים
כאן מלאכה דישה ,והוסיף הרמב"ן שכמו ששייכת דישה על ידי חבטה
והכאה ופירוק הדבר מכוחן ,כך ישנה גם דישה ופירוק של הוצאת דבר
מבליעה על ידי לחיצה ומעיכה חזק עכ"ל.
ולפי הנ"ל לראשונים (ר"ח והערוך הנ"ל) שסוברים שבקליפה אין בה
משום בורר כיון שמחובר האוכל לקליפה גם אפשר שאין בה משום דש
ג"כ משום שאין כאן לחיצה ומיעוך וקילוף לא נכלל בזה .לפי שיטות אלו
אפשר שאין שום מלאכה שייכת בקילוף פירות ומותר כמובן אפילו שלא
לאלתר ובלבד שלא יכין לימות החול.
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בענין שימוש בסכין או מקלף בשבת
אולם נראה לברר הדין של קילוף ע"י אכין או מקלף שקורין פילער
שבת .איתא בגמ' שבת (עד ).אלא אמר רב יוסף בורר ואוכל ביד ובורר
ומניח ביד בקנון ובתמחוי לא וברור ואם בירר פטור אבל אסור ובנפה
ובכברה לא יברור ואם בירר חייב חטאת .הרי שםבואר בגמ' שיש ג' סוגי
בורר .אם בורר ביד (כמובן שמיירי באוכל מתוך הפסולת ולאלתר) הרי
מותר אולם אם בירר בקנון ובתמחוי שזה כלי שאינו מיוחד לברירה הרי
פטור אבל אסור מדרבנן (ע"ש ברש"י ד"ה פטור אבל אסור) .אוֹלם אם
משתמש בנפה וכברה שהם כלום המיוחדים לבורר הרי חייב חטאת כיון
שהם כלים המיוחדים לבורר .ועפ"י הנ"ל נארה שהחשיבות בסכין לקילוף
הוי כמו קינון ותמחוי שיש כאן איסור דרבנן כיון שסכין הוא כלי שאינו
מיוחד לבורר ,והשתמשות במקלף פילער הוי כמו נפה וכברה כאן איסור
דאורייתא כיון שהוא כלי המיוחד לבורר.
אוֹלם ,הרבה פוסקים סבירא להו שיש היתרים להשתמש בסין או
אפילו במקלף בשבת .עיין בשו"ת אג"מ (או"ח ח"א ס' קכד) שכתב
להוכיח מדברי הפסוקים להשתמש בסכין לקילוף .הרמ"א (ס' שכא סע'
יט) כתב שהרי ששרי לקלוף שומים ובצלים כשקולף לאכול לאלתר
והוסיף המג"א (שם ס"ק ל) שםותר לקלוף תפוחים לאכול לאלתר והעיר
האג"מ שאוכלים אלו דרכם להשתמש בסכין לקילוף ואפ"ה נקטו
הפוסקים הנ"ל ששרי לקלף בּשת לאכול אותם לאלתר .הרי חזינן
שהשתמשות בסכין נחשבת לבורר ביד ולא לבורר בכלי.
ובביאר הדבר כתב האג"מ (שם) וז"ל אלא צ"ל כיון דלעצם הברירה
אין הסכין מברר ביותר באם היה עושה זה ביד ומה שעושה בסכין הוא
מחמת שאי אפשר לו לעשות החתיכה ביד או אף שאפשר לו בדוחק
ובקושי אבל קל הוא לעשות ע"י סכין ולא מסייע לענין הבורר כלום ,הוא
כבורר ביד שמותר לאכול לאלתר עכ"ל האג"מ .ועיין בספר מחזה אליהו
(ס' נא עמ' קנ) להרה"ג ר' פסח אליהו פאלק שליט"א שכתב לאבר דברי
האג"מ הנ"ל וכתב וז"ל וקשה טובא לעמוד על עומק כונת דבריו .ונראה
לענ"ד דכוונתו לומר כך דהפרדה בין הדבקים אין זו בורר .ורק כאשר כבר
הופרדו זה מזה ורק מונחים בתערובת אז הם במצב דחל עליהם איסור
ברירה .ולכן כתב הגאון (הגאון שליט"א) [זצ"ל] שסכין אינו עוזר
בהברירה דפעולת הסכין היא דרגה לפני הברירה ,הברירה עצמה נעשה
אחר שהופרדו הקליפה והפרי מהדדי ולזה אין הסכין רק חותך הפרי
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ונמצא שבתחלה היה האוכל והקליפה גוף אחד ועכשיו הם ב' גופים זה
בצד זה .אולם אחר מעשה החיתוך בא מעשה הברירה ע"י ידו שםפריד
הקליפה מהאוכל .וזה נעשה ע"י היד .ולכן שפיר מקרי ברירה ביד ע"י
שימוש בסכין .אולי משמע שמדברים אלו של האג"מ שההיתר של קילוף
בסכין רק שייך לסכין ולא למקלף שקורין פילער שהרי שם הכלי לא רק
חותך הקליפה מהאוכל אלא גם מפריד ובורר הקליפה שהיא הפסולת
מהאוכל ומקרי בורר בכלי ולא בורר ביד.
אולם המחזה אליהו (שם) בעצמו נקט ביאור אחר בטעם שיש להתיר
השתמשות סכין וז"ל ולכן נראה דעיקר לדינא עליו ,לנקוט וכו' דקליפה
עם סכין בכלל דרך אכילה היא ומותר כשם שמותר בנוגע לקליפה להסיר
הפסולת מן האוכל ,עכ"ל .הרי דבכת המחזה אליהו דיש להתיר
השתמשות בסכין לקילוף כיון שהוא דרך אכילה .ובספר הנ"ל המשיך
וכתב לגבי השתמשות במקלף פילער וז"ל יובא מזה דרך סכין ,דהדרך הוא
להשתמש בו בשעת אכילה ,ויש לומר עליו דבכלל דרך אכילה הוא ,הוא
דיש לו היתר .אבל סכין כזה שרק להכנת האוכל הוא דמשמשים בו ולא
בשעת אכילה עצמה ,בזה אין שוֹם הירת לקלופ .ואדרבה ,כבורר בכלי
הוא ,עכ"ל .הרי דנקטה מחזה אליהו אליהו דמקלף פילער הוי כלי
שמשתמשים בו קודם הסעודה ולא בשעת הסעודה ולא בשעת הסעודה
ולּכן מקרי דרך אכילה והוי כבורר בכלי .להרה"ג ועיין בספר מתנת
ממשה ר' יורם מיחון שליט"א מע' קעד שהביא דברי הרה"ג ר' עובדיה
יוסף מתשובה כת"י שהובא בילקוט יוסף שיט הע' י שג"כ חילק כנ"ל
והמשיך עוד לחלק בין סכין למקלף לפילער וז"ל דרך כלי שיש לו גם שאר
תשמישים ,כמו סכין ,דלבד מלברור בו (דהיינו לקלוף) גם חותכים האוכל
ע"י ,הוא די"ל דהשתמשות בו דרך אכילה הוא .לא כן כלי המיוחד לבורר
והוא ככלי אומנות לברירה ,אינה בכלל דרך אכילה ,דכלי אומנות דרך
מלאכה הוא אפילו אם משתמשים בו בשעת אכילה ממש ,עכ"ל .ולמסקנא
הסיק החזה אליהו שאסור להשתמש במקלף – בפלער בשבת ונראה
שכונתו דהוי איסור דאורייתא שהוי כלי המיוחד לבורר כמו נפה וכברה.

שיטות הסוברות שמותר להשתמש בסכין
וגם במקלף (פילער) בשבת
אולם ,שמעתי מהרה"ג ר' דוד פיינשטין שליט"א שמותר להשתמש
בפילער בשבת שדינו כמו סכין וכן שמעתי מהרה"ג ר' מרדכי טנדלר
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שליט"א עפ"י זקנו הגר"מ פיינשטין זצ"ל שאמר שפילער דינו כמו סכין
ושרי .איברא ,שהבאנו לעיל שמשמע מהתשובה באג"מ הנ"ל שפילער
אסור בשבת אולם יש מסורה להתיר השתמשות בפילער .ובביאור הדבר
עיין בספר עם מרדכי– שבת להרה"ג ר' מרדכי וויליג שליט"א (עמ' קכא)
וז"ל וה"ט ,דכל שבורר ע"י שידו מאומנות ,ובלי אומנות ידו א"א לקלוף,
נידון כבורר ביד ,אף שאי אפשר לחתוך בידו ,ומקלפף כסכין לענין זה.
ורק בכלי המיוחד חייב ,כיון שבורר בלי אומנות ידו ,כמו בנפה וכברה
עכ"ל .מבאור בספר הנ"ל שהשתמשות בסכין ובמקלף – פילער שוים
שתרוייהו צריך לאומנות ידו לעשות מעשה בורר ומקרי בורר ביד ולא
בכלי .ובספר עם מרדכי הנ"ל (שם) הביא עוד סברא להגדיר החילוק בין
יד לכלי וכתב וז"ל אסור .ולפ"ז נראה דאסור רק כשהכלי עצמו בורר ,כגון
נפה וכברה ,וכגון קנות ותמחוי שנותן לתוכם תערובת ,והאוכל יוצא
מלמטה והפסולת נשארת למעלה .אבל כשהכלי עצמו אין בו חורים
וכדומה ,והברירה נעשה ע"י האדם ,אף שאי אפשר לו לברור ביד בלי
הכלי ,מ"מ נידון כדרך אכילה וכברירה בידו ,ולא כדרך ברירה בכלי עכ"ל.
הרי דנקט שרק מקרי כלי אם הכלי עושה הברירה דהיינו ששמים כל
הערובות בתוך הכלי והפסולת נפרד מן האוכל .אולם ,בסכין או במקלף
אין שמים התערובות בתוך הכלי ולכן לא מקרי סכין או מקלף– פילער כלי
אלא יד.
סברו זו גם כן מופיע בספור אור לציון להרה"ג ר' בן ציון אבא שאול
זצ"ל (חלק א תשובה כז ד"ה וע"כ ומובא גם בספר מתנת משה להר"ג ר'
יורם מימון עמ' קעד) שכתב וז"ל דע"כ אל אסרנו (מדרבנן) היכא שהכלי
מסייע למלאכת הברירה ,כלומר שנותן האוכל והפסולת שניהם לתוכו,
וע"י הט"ת הכלי בידו נעשית פעולת הברירה משא"כ בדרך האכילה
הנהוגה בימינו ,שהכל מונח בצלחת שֹלפניו ,והוא לוקח מעט מעט בכף או
במזלג ואוכל ,אינו אלא כידא אריכתא ותו לא ,וכיון שםוציא אוכל מתוך
פסולת לאלתר שרי לכו"ע והוא פשוט עכ"ל .הרי דביאר האור לציון הטעם
שהשתמשות בסכין לקילוף לא הוי בגדר קינון ותמחוי שאסור מדרבנן
וכתב הסברא הנ"ל שבורר בכלי הוא רק אם שמים כל התערובות בתוך
הכלי .ובספר מתנת משה הנ"ל הביא דברי האור לציוֹן הנ"ל הוסיף וכתב
וז"ל ולפי זה יש מקום לומר דה"ה בקולפן המיוחד לקילוף ,לא חשיבא
ברירה בכלי ,דידו היא המבצעת את הברירה להוציא הקליפה ושרי ,עכ"ל.
(אולם עיין עוד בספר הנ"ל שצידד להחמיר במקלף ע"ש)
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ועיין גם בספר אור יצחק להרה"ג ר' יצחק עבארי שליט"א (ח"א ס'
קסו) שג"כ נקט להיתירא בהשתמשות בסכין וגם במקל ֹו כשבת עי"ש.
ושמעתי ממנו שגם אפשר לסמוך על שיטות הראשונים הנ"ל שלא שייך
בורר בשני דרכים המחוברים להדדי ולכן אף אם משמתש בסכין או
במקלף ומפריד בין הדבקים ע"י כלים אום אין כאן שום מלאכה בעשייה
זו.
.

מוהר"ר ברוך חיים סיימאן
ראש ישיבה

דרשה לשבת הגדול :עניני מצה בהלכה ובאגדה

1

כתב החת״ס בתשובה (חו״מ ס׳ קצו) וז״ל מצוות עשה של אכילת מצה
משומרת בליל פסח ,היא יחידה נשארת לנו מכל מצוות אכילתה שבכל
התורה! אין לנו פסח ולא קדשים ,לא תרומה ולא מעשר שני .רק מצווה
אחת משנה לשנה .עכ״ל הרי מצוה זו נשארת לנו מכל מצוות של אכילה
בתורה ומקורה היא מדכתיב (שמות יב:יא) בערב תאכלו מצות ומדכתיב
(דברים טז:ז) לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני
כי בחפזון וגו׳.

בענין יצא מוציא בברכת המוציא
אולם ,יש לעניין בכוונת דברי החת״ס הנ״ל ,שהרי כמובן יש לנו עוד
מצוות ששייכות לאכילה כגון אכילת סועדת שבת .אולם יש לבאר הענין
ע״פ היסודות שמצינו בסוף פ״ג דראש השנה בסוגיא דיצא מוציא ,איתא
בגמ׳ (ר״ה כט ).תני אהבה בריה דר׳ זירא כל ברכות כולן אע״פ שיצא
מוציא חוץ מברכת הלחם וברכת היין שאם לא יצא מוציא ואם יצא אינו
מוציאץ ופרש״י שם (ד״ה אע״פ שיצא מוציא) שבברכת המוציא יכול
פלוני לברך בעד חבירו אע״פ שמברך לא צריך עכשיו לברכה זו משום
דאמרינן כל ישראל ערבים זה בזה למצוות .אמנם בנוגע לברכת הנהנין
פירש״י (שם ד״ה חוץ מברכת הלחם והיין) וז״ל שאין כאן ערבות שינו
חובה על האדם לו ליתהני ולא ליבריך .עכ״ל כלומר שאין ערבות בברכת
הנהנין ולכן לא יכול להוציא פלוני את חבירו בברכת הנהנין אם המברך
לא צריך לברכה בשביל עצמו.
איתא שם בגמ' (ראש השנה כט–.כט ):בעי רבא ברכת הלחם של מצה
וברכת היין של קידוש היום מהו? כיון דחובה הוא מפיק או דילמא ברכה
לאו חובה .ופשיט שם בגמ' דאמרינן יצא מוציא בברכת הלחם של מצה
 1דרשה זו נאמרה בבית מדרש של ישיבת רבינו יצחק אלחנן שבת הגדול תשע״ד

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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וברכת היין של קידוש היום .וכתב הב"ח (או"ח ס' קסז) שמסתימת סוגיין
דדן רק במוציא לחם של מצה ולא של סעודת שבת דפשיטא ליה דסעודת
שבת דבברכת הלחם של סעודת שבת לא אמרינן יצא מוציא .וכן נפסק
להלכה (שו"ע ס' קסז סעיף כ) וזיל אפילו בשבת שהוא חייב לאכול פת לא
יברך לו חבירו ברכת המוציא אם אינו אוכל ולא שרי לברך לאחרים אף
על פי שאינו טועם אלא ברכת המוציא דמצה בליל ראשון של פסח וברכת
היין דקידוש בין של לילה בן של יום.
וביאור החילוק בין ברכת המוציא של מצה דאמרינן אע"פ שיצא
מוציא וברכת המוציא של סעודת שבת דלא אמרינן הכי כתו המג"א (שם
ס"ק מא) וז"ל וטעמא ,משום דאכילת שבת ויו"ט אינו חובה על האדם
אלא משום הנאתו ,דהכא מצטער פטור לאכול ,אם כן אם אינו יודע
הברכה אמרינן ג"כ לא ליתהני ,דאסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה,
מה שאין כן במצה ויין דקידוש ,שהם חובה על האדם ,וחייב לצער עצמו
לאכול ,הוי כברכת המוציא עכ"ל.
כונת הדברים היא שסעודת שבת אינה מצוות אכילה אלא מצות עונג,
שהרי מבואר בשו"ע (או"ח ס' רפח סעיף כ) וז"ל יש אומרים שאדם
שמזיק לו האכילה דאז עונג הוא לי שלא לאכל לא יאכל .אולם באכילת
מצה בליל הסדר אע"פ שאינו מתהנה מאכילה דמצה אפ"ה צריך שיאכל
מצה שהרי יש כאן מצות אכילה ומשום הכי אמרינן אע"פ שיצא מוציא
כיון שזה מצוה אכילה בעצם ולא היכי תמצי לבא לידי עונג .ועפ'ז מיושב
דברי החתם סופר הנ"ל שםצות מצה נשארת היא כמצות אכילה היחידה
אע"פ שעדיין יש לנו מצות אכילה של סעודת שבת .שהרי אכילת בשבת
היא מצות עונג והאכילה רק היכי תמצי שברור פעמים יבא על ידה לעונג.

מחלוקת ראשונים בהגדרת לחם עוני
הביאנו לעיל חובת התורה (דברים טז:ג) שײהא המצה לחם עוני.
אולם ,בהגדרת לחם עוני מצינו שפליגי בזה רבוותא .איתא בגמ' פסחים
(לו ).לחם עוני פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש .וכתב הר"מ (פ"ו
הל' חמץ ומצה הל' ה) וז"ל העושה עיסה מן החטים ומן האורז אם יש בה
טעם דגן יוצא בה ידי חובתו ,עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה
יוצא בה ידי חובתו ,אין הרועים אוכלין ממנה אינו יוצא בה שאין זו
משומרת לשם מצה .מצה שלשה במי פירות יוצא בה ידי חובתו בפסח,
אבל אין לשין אותה ביין או שמן או דבש או חלב משום לחם עוני כמו
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שבארנו ,ואם לש ואכל לא יצא ידי חובתו עכ"ל .הרי דנקט הר"מ שרק
בלש במשקין חשובים כמי יין ,שמן או חלב נעשית המצה מצה עשירה
אולם אם לש במי פירות נשארת המצה לחם עוני ושפיר יוצא ידי חובתו
במצה זו בליל הסדר.
אולם חזינן בר"ת (תוס פסחים לה :ד"ה ומי פירות) שפליג על דברי
הר"מ .דאיתא שם בתוס ז"ל אבל ר"ת נהג היתר בדבר והיה נוהג לאכול
בערב הפסח אחר ארבע שעות עוגה שנילושה בביצים והא דקאמרינן
בירושלמי האוכל מצה בערב פסח קודם זמנה כאילו בועל ארוסתו בבית
חמיו היינו מצה הראויה לצאת בה ידי חובה וזו מצה עשירה היא עכ"ל.
הרי רואים בהדיא בדברי ר"ת שעיסה שנילשה במי פירות במי ביצים הוי
מצה עשירה .הרי דר"ת נקט שאע"פ שאיתא בגמ פסחים לו .שהביאנו
לעיל שלחם עוני פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין דברי הגמ'
באים לאפוקי מי פירות אלא בא לאפוקי כל דבר חוץ ממים לחוד .הרי מי
ביצים ושאר מי פירות הוי מצה עשירה .ויש נוהגים לאפות מצה עשירה
בדוקא עם יין ולא סתם מי פירות כדי שיוכל לאכול המצה עשירה בערב
פסח ואל יעבור על איסור אפילו לשיטת הר"מ .שהרי אם אוכל מצה
עשירה עם מי ביצים לפי שיטת הר"מ יוצא ידי חובתו בליל הסדר ולכן
אסור לאכלו בערב פסח.

שיטת הר"מ בפת הבא בכיסנין
עיין בגמ' ברכות (דף מב ).שףת הבא בכיסנן מברכין עליו מזונות ואם
קבע סעודה מברך המוציא לחם מן הארץ .עיין או"ח ס' קסח סעיף ז
שהביא שיטות הראשונים דבעינן זה ע"ש .אולם בנוגע לשיטת הר"מ עיין
בהל' ברכות פ"ג הל' ט שכתב וז"ל עיסה שנאפת בקרקע כמו שהערביים
שוכני המדברות אופים הואיל ואין עליה צורת פת מברך עליה בתחלה
בורא מיני מזונות ,ואם קבע מזונו עליה מברך המוציא ,וכן עיסה שלשה
בדבש או בשמן או בחלב או שעירב בה מיני תבלין ואפאה והיא הנקראת
פת הבאה בכסנין אע"פ שהוא פת מברך עליה בורא מיני מזונות ,ואם קבע
סעודתו עליה מברך המוציא עכ"ל.
הרי דברי הר"מ בהגדרת פת הבאה בכיסנין דומים להגדרת של לחם
עוני ומצה עשירה שהר"מ מביא שרק משקין מסוימים של חשיבות
קובעים שיהא פת הבאה בכיסנין .עיין במג"א (ס' קסח ס"ק טז) שהביא ב'
דעות אם כונת הר"מ בהגדרת פת הבאה בכיסנין שהוא רק במשקין
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חשובים הנ"ל או דילמא כונת הר"מ לכל מי פירות תשבוך העיסה שעושה
אותה לפת הבאה בכיסנין .דיעוין שם במג"א שהניח בתחלה שכונת הר"מ
היא שכל מי פירות שנתערבו בקמח לעשות עיסה הוי פת הבאה בכיסנין
ועפ"י הנחה זו כתב להקשות דמשמועות הגמ' בברכות (לז ):היא דאם
דבר הוי לחם לענין ברכת המוציא והקשה ששיטת הר"מ היא דכל מי
פירות הוי מצה ולחם עוני א"כ על פי הגמ' הנ"ל (ברכות לז ):היה לנו
לברך המוציא לחם שנאפית את שאר מי פירות אולם לשיטת הר"מ הוי
פת הבאה בכיסנין .ותי' בתירוצו הראשון ששיטת הר"מ היא שרק במשקין
שפרט כמו שמן ודבש הוי פת הבאה בכיסנין ואה"נ בשאר ימי פירות
מברכין המוציא ולא הוי פת הבאה בכיסנין .ועיין עוד שם בתירוצו השני
שנקט שהר"מ סובר בבכל מי פירות הוי פת הבאה בכיסנין ויש לחלק בין
עם נתערב מים בעיסה או לא .דברי הר"מ בפת הבאה לכיסנין הוי שלא
נתערב מים ורק מי פירות מש"ה פת הבאה בכיסנין ודברי הר"מ שיוציא
ידי חובת מצה בפת שנאפית עם מי פירות איירי שנתערב שם קצת מים ולא
הוי פת הבאה בכיסנין (עיין שם במחצית השקל שכך ביאר דברי המג"א
בתירוצו השני ).אולם ,יעויין בחידושי רע"א על שו"ע שכתב ליישב
קושיית המג"א באופן אחר והוא שאפילו אם נניח ששיטת הר"מ האי שכל
מי פירות הוי פת הבאה בכיסנין וננקוט שהכלל הוא שאם יוצא ידי חובת
מצה שפיר מברך המוציא וכאן יוצאין מצה במי פירות ואפ"ה מברכין רק
מזונות על מי פירות דהוי פת הבאה בכיסנין ,כתב רע"א שכיון שאם קובע
סעודתו על הפת הבאה בכיסנין מברכין המוציא אין סתירה לכלל שכל
דבר שיוצא ידי חובת מצה מברכין עליו המוציא שהרי סוף סוף אם יקבע
סעודה על פת שנילושה במי פירות יברך המוציא והולך שיטת הר"מ כפי
הכלל הנ"ל .וכתב רע"א שהכלל הנ"ל רק בא לאפוקי אם עשה מצה מקמח
של אורז כיון שלא יצא ידי חובת מצה שאין זה מחמשת מיני דגן שבאין
לידי חימוץ כדאיתא במס' פסחים דף לה . .ולכן אין מברכין עליו המוציא
אפילו אם קובע סעודתו על פת שנעשית מקמח של אורז .וכן שמעתי
ממו"ר הרה"ג צבי שכטר שליט"א בשם הגרי"פ סולובייציק זצ"ל שפת
הבאה בכיסנין הוי לחם מה"ת שהרי מצינו שיש חיוב חלה אפילו בעיסה
שבלילתה רכה ואפאה כמבואר בשו"ע (סימן שכט סע' ב) והטעם דכיון
שבא מחמשת מינים ואפאה מקרי לחם ובחלה צריך שיהיה לחם כדי
לחייב בחלה וכדכתיב בקרא (במדבר פרק טו :יט–כ) והיה באכלם מלחם
הארץ תרימו תרומה לה' .ראשית עריסותיהם חלה וגו' .וה"ה דפת הבאה
בכיסנין הוי עיסה מחמשת מיני דגן שנאפה ושפיר הוי לחם מה"ת אלא
שחז"ל קבעו רק לברך המוציא אם קובעין עליה סעודה.
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מח' הפוסקים בביאור המשנה ריש ערבי פסחים
לעיל הבאנו שנחלקו הר"מ ור"ת בנוגע לפרטים של הגדר של מצה
עשירה .אולם ,נקטנו לעיל שר"ת והר"מ שוין ליסוד שכל מצה שיוצאין
ידי חובה בליל הסדר אסור לאכול בערב פסח ולכן האיסור בערב פסח
תלוי למר כדאיר ליה ולמר כדאית מה נקרא לחם עוני ומה מצה עשירה.
אולם נראה לבאר שיש עוד שטה בזה בדעת הר"מ שאפילו במצה שאין
יוצא בה ידי חובתו בליל הסדר אסור לאכלובערב פסח כיון שיש שם מצה
עליה .איתא במשנה (פסחים צט ):ריש ערבי פסחים וז"ל ערב פסחים
סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך עיין שם בתוס' (שם ד" האל יאכל
אדם) שכתב שם וז"ל וא"ת ומה לא יאכל אי מצה אפילו קודם נמי אסור
כדאמרינן בירושלמי כל האוכל מצה בערב פסח כאילו בועל ארוסתו בבית
חמיו ואי במיני תרגימנא הא אמר בגמ' (דף קז ):אבל מטבל הוא במיני
תרגימנא וי"ל דאיירי במצה עשירה דלא אסר בירושלמי אלא במצה
הראויה לצאת בה חובתו ואכילה קודם זמנה אבל מצה עשירה שריא וכן
היה נוהג ר"ת עכ"ל .הרי דברי ר"ת אלו הם דברי ר"ת שהבאנו לעיל
מתוספות (פסחים לה :ד"ה ומי פירות) שהתיר ר"ת לאכול מצה עשירה
בערב פסח ולכן לשיטתו פירש ר"ת דברי המשנה בערבי פסחים שאע"פ
ששרי למיכל מצה עשירה בערב פסח אפ"ה לא יאכל אותה סמוך למנחה
וכמבואר ברשב"ם (שם ד"ה לא יאכל אדם וכו') וז"ל כדי שיאכל מצה של
מצוה לתיאבון וכו' .אולם ,עיין בר"מ שביאר המשנה באופן אחר .דברי
הר"מ הם בב' מקומות בפירוש המשניות שם שכתב אבל מענוהו לאכול
הרבה משאר המאכלים .וכן כתב במשנה תורה (פ"ו הל' חמץ ומצה הל'
יב) וז"ל וכן אסור לאכול ערב פסח מקודם המנחה כמעט כדי שיכנס
לאכילת מצה בתאוה אבל אוכל הוא מעט פירות או ירקות ולא ימלא כריסו
מהן ,וכו' עכ"ל .הרי דלא פירש הר"מ כמו ר"ת שהאיסור של סמוך למנחה
שייך למצה עשירה אלא כתב שקאי על ריבי פירות או ירקות שאכילתן
ממעטת מאכילת מצה לתיאבון בליל הסדר.
דיוק הנ"ל בדברי הר"מ מבואר בביאור הגר"א על שו"ע (סימן תמד
סע' א ס"ק ז) שכתב שהטעם שביאר הר"מ המשנה לגבי פירות וירקות ולא
ולגבי מצה עשירה הוא משום דס"ל שמצה עשירה אסור בכל היום בערב
פסח אפילו קודם סמוך למנחה שהרי חכמים אסרו כל דבר שיש שם מצה
עליה אע"פ שלא יצא ידי חובתו בליל הסדר .וכתב הגר"א שם וז"ל ולכן
אײן נוהגים ג"כ במצה מבושלת וכן הוא בזוהר בפרשת אמור (ח"ג צד–:
צה ).דסעודה זו נדחית מכל וכל ,שמע מינה דאין תקנה לדבר כלל.
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וכסברא סאין יוצאין בסעודה שלישית אלא בפת וא"א כלל ,כשנזכר לעיל
עכ"ל .כלומר ,הגר"א כתב דאם ננקוט כשיטת הר"מ שיש איסור על כל
לחם בערב פסח כגון מצה עשירה ומצה מבושלת אע"פ שאין יוצא בהם
ידי חובתו בליל הסדר וגם ננקוט שסעודה שלישית היא רק בפת יוצא
שבערב פסח שחל להיות בשבת פטור מסעודת שלישית וכך היא שיטת
הזוהר.
לפי ביאור הגר"א בדברי הר"מ יוצא שהר"מ לא רק פליגי בהגדרת
לחם עוני ומצה עשירה אלא פליגי ג"כ בענין אחר והיינו שהר"מ נקט
שאסור לאכול מצה בערב פסח אפילו אם לא יוצא ידי חובתו בליל הסדר
ור"ת נקט שכל מצה ,כגון מצה עשירה ,שאינו יוצא ידי חובתו בליל הסדר
מותר לאכלו בערב פסח .אולם ,אם אסור לאכלו בערב פסח ,יוצא ידי
2
חובתו במצה זו בליל הסדר.
ולפי ביאור זה בדברי הר"מ אלו ששמים יין בקמח כדי שיהא מצה
עשירה גם לפי הר"מ כדי לאכלו בערב פסח אין מקיימים שיטת ר"ת...
שהרי אפילו מצה לא יוצאים ידי חובת ,אסור לאכלו בערב פסח לשיטתו
אולם אם ננקוט מחצה כר"ת שהאיסור בע"פ תלוי אם יוצאים אם ייצא ידי
חובתו בפסח ומחצה לפי גדרי הר"מ בלחם עוני ומצה עשירה שרק יין,
שמן ,חלב הוי מצה עשירה אז מרויחים לישת מצה ביין.
בביאור שיטת הר"מ הנ"ל בענין איסור אכילת מצה בע"פ ששייך גם
למצה שאין יוצאין ידי חובתו בליל הסדר כגון מצה עשירה ומצה
מבושלת ,ראיתי שיש לבאר על פי דברי הר"מ בעצמו .כתב הר"מ פרק
הל' חמץ ומצה הל' יב אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח כדי שיהיה
הכר לאכילתה בערב ,ומי שאכל מצה בערב הפסח מכין אותו מכת מרדות
עד שתצא נפשו .וראיתי בכמה ספרים (קובץ רשימות על מס' פסחים ח"ב
ס' לה להרה"ג ר' יצחק יוסף קלמנסון שליט"א .דברי שרה פסח להרה"ג ר'
אליהו לוין שליט"א ס' מט עמ' צד .ירח למועדים– עניני פסח להרה"ג ר'
ירוחם אולשין שליט"א עמ' רסא–רסב) שכיון שהר"מ כתב שטעם איסור
אכילת מצה בערב פסח הוא משום היכר ולא כתב שהוא משום הירושלמי
הנ"ל שבועל ארוסתו בבית חמיו נראה שנקט שדברי הירושלמי הם
כדוגמא ומשל בעלמא ועיקר טעם האיסור הוא שיהא היכר שכשאוכל
מצה בליל הסדר יהיה ניכר שזה אכילת מצוה ,דהרי אם יאכל מצה גם
 2עיין בקובץ קול תורה חוברת ע"ו ניסן תשע"ג במאמרו של הרה"ג ר' גבריאל קרויס
ראב"ד מנשסטר בעינן איסור אכילת מצה בערב פסח עמ' קכב–קכה
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בערב פסח לא יהא ניכר שאכילתו בליל הסדר היא אכילת מצוה .ולפי זה
כל דבר שיש שם מצה עליו צריך ליבדל ממנו בערב פסח כדי שיהא היכר
ואפילו מצה שאינו יוצא ידי חובתו אסור כדי שיהיה היכר .אולם מבואר
בופרים הנ"ל שאם ננקוט כדברי הירושלמי בפשטיה שזה כבועל ארוסתו
בבית חמיו יש לפרש שרק מצה שראויה לליל הסדר נאסר דומיא דארוסה
שבמקום לחכות שתיכנס לבית הבעל הוא בא עליה בבית חמיו (עיין
בשבולי הלקט 'ס רח ,שו"ת מהר"י וייל ס' קצג ,מהר"ם חלאווה דף מט.
שדימו אכילת מצה בערב ביום לכלה לפני שבע ברכות ועשו חשבון שיש
ז' ברכות לפני אכילת מצה ע"ש) הרי זה אותה האשה שהיה צריך לחכות
עליה לאיה וה"ה זה אותה המצה שהיה צריך לחכות לליל הסדר ולא
לאכלו מבעוד יום.
ובספרים הנ"ל ג"כ הביאו עוד נפקא מינה בטעם איסור אכילת מצה
בערב פסח אם היו משום היכר או משום בועל ארוסתו בבית חמיו והוא
השאלה מתי נאסר אכילת מצה בערב פסח .שיטת הבעל המאור (פסחים
טו :בדפי הרי"ף) היא שרק נאסר משש שעות ולמעלה דומיא דארוסה
שהיא אסורה והרי משש שעות ולמעלה דומיא דארוסה שהיא אסורה והרי
משש שעות ולמעלה יש איסור חמץ מה"ת .אולם הרמב"ן שם במלחמות
נקט שאסור כל היום .וביארו שאם ננקוט שזה ענין של היכר אין צורך
שבדוקא יהיה אסור רק משש שעות למעלה ויתכן שאסור כל היום
כפשטיה של הלשון ערב פסח.

שיטת המהרש"א באסור אכילת מצה מערב פסח
וכן מצינו במהרש"א שג"כ דן בגדר של מצה אסורה בערב פסח.
הביאנו לעיל דברי התוס' (פסחים צט :ד"ה לא יאכל) שדין של ערב
פסחים סמוך למנחה לא יאכל קאי אמצה עשירה .והקשה על זה
המהרש"א וז"ל וה"ה דמצי לאוכמי בבדיקות של גוים דאינו יוצא בה ידי
חובתו כמ"ש התוס' לקמן ויש לחלק דמצה עשירה לאו טעם מצה מצוה
היא ושרי משא"כ בצקות של גוים טעם מצה היא וק"ל ועכ"ל .כונת דבריו
האי שאסור מצה בערב פסח הוא דוקא מצה שיש לה אותה הטעם של
מצה שיוצא ידי חובתו בליל הסדר ולכן בציקות של נכרים שאין להם
חשש חימוץ אולם לא נאפה לשם מצת מצוה ואע"פ שלא יוצא ידי חובתו
במצה זו בליל הסדר אפ"ה אסור כאכלו בערב פסח .אולם מצה עשירה
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אע"פ שאין יוצא ידי חובתו בליל הסדר כיון שאין טעמו כטעם המצה
שיוצא בה בליל הסדר שפיר יכל לאכלו בערב פסח.
יש מפרשים 3שדברי המהרש"א מיוסדים עפ"י הבה"ג (הל' פסח ס"א)
שכתב וז"ל ואסור למיכל מצה מבעוד יום מקמי דליקדיש ואומר הגדה
והלל .שנאמר (שמות יב:יח) בערב תאכלו מצות ,כדי שיהא חביב אליו,
משל לארוס שבא על ארוסתו בבית חמיו ,עכ"ל .וביאר בספר ירח
למועדים (עמ' רסב) להרה"ג ר' ירוחם אולשין שליט"א וז"ל הטעם
האיסור הוא משום חיבוב המצוה ,שאם ימלא כריסו במצה בערב פסח לא
תהא המצה בלילה חביבה עליו ,עכ"ל .ולפ'ז מובן דברי המהרש"א שאם
יש טעם שונה במה שאוכל בערב פסח ממצת לל פסח כמו מצה עשירה
אין איסור בזה שאכילת מצה עשירה אין איסור בזה שאכילת מצה עשירה
שטעמה שונה ממצת של ליל הסדר לא יביא לידי חסרון בחביבות המצוה.
אולם ,אכילת מצה שנאפות שלא לשמה בערב פסח שיש להם טעם מצת
מצוה ימנע חביבות המצוה בליל הסדר.

בענין אכילת לחם הפנים בשבת
לחם הפנים נאכל ביום שבת ומוציא שבת כמבואר במשנה במנחות
(דף צט ):חל יום כיפורים להית בשבת החלות מתחלקות לערב –כלומר
שזמן אכילת לחם הפנים הוא יום ולילה שאחריו דהיינו שבת ומוציא שבת
ואם חל חל יוה"כ בשבת שאי אפשר לאכלו ביום הכיפורים הרי נאכל
הלחם הפנים למוציא שבת .אולם יש לעיין בדין אכילת לחם הפנים בערב
פסח שחל להיות בשבת שהרי אסור לאכול מצה בערב פסח .עיין באבני
זנר ( או"ח ס' שפ) שכתב שמבואר ברש"י (פסחים דף נח .ד"ה בזיכין)
ותוס' (פסחים דף נח .ד"ה וקעבדינן) שחולקין לחם הפנים בערב פסח
שחל להיות בשבת ומסתברא כיון שחולקין אותו ביום גם נאכלין ביום.
וצ"ע בטעמא דמילתא דאכילת לחם הפנים דמה איסור אכילת מצה בערב
פסח .והאבני נזר (שם) והמשך חכמה (ויקרא כד:ח) כיונו לדבר אחד
והיינו דהותר לאכול מצה לחם הפנים בשבת משום דאיתא בגמ' פסחים
(סח .):דאיתא שם תניא אמר רבי שמעון בא יראה כמה חביבה מצוה
בשעתה שהרי הקטר חלבים ואברים ופרדים כשרים כל הלילה ואין
ממתינים להיום עד שתחשך ,עכ"ל .הרי דאע"פ כשמקריב קרבן התמיד
 3שכתב עיין בספר ירח למועדים– עניני פסח להרה"ג ר' ירוחם אולשין שליט"א עמד
רסד בצד אחד של ביאור המהרש"א
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בשבת יכולים להקטיר החלבים והאברים ביום ולדחות שבת אע"פ
שיכולים להקטירם למוצאי שבת כיון שחביבה מצוה בשעתה דהיינו ביום
השבת ה"ה נמי שיכולים לאכול מצה של לחם הפנים בערב פסח שחל
בשבת אע"פ שיכול לאכלו לערב.
בעוד אופן ראיתי בס' חבצלת השרון (ויקרא מצורע–בחוקותי עמ'
תתב) להרה"ג ר' מרדכי קרליבך שליט"א שיש מישבים ענין הנ"ל על פי
דברי הצל"ח בסוגיא דפסחים יג ,:דאיתא שם דאין מביאין קרבן תודה
בערב פסח מפני חמץ שבה מפני שמביאין קדשים לבית הפסול .ופ' רש"י
שם (ד"ה אין מביאין קדשים לבית הפסול) וז"ל אין מביאין קרבן ביום
שיתמעט זמן אכילתו שקבעה לו תורה ונמצא בא לידי נותר ותודה נאכלת
ליום ולילה ואם יביאם בי"ד אינן נאכלות של חמץ אלא עד שש שעות,
עכ"ל .וכתב הצל"ח שכתב שחזינן דלא הוזכר בגמ' ורש"י שם שאין
להביא קרבן תודה משום שלא יבא לאכל מצה בערב פסח ש"מ שכיון
שאיסור אכילת מצה היא רק מדרבנן ,לא תעמידו חכמים דבריהם במקום
מצות אכילת מצה של קרבן תודה .ועפי"ז העיר הצל"ח נמי שםבואר
ברש"י הנ"ל שאם הביאו קרבן תודה בערב פסח שהחמץ נאכל עד חצות
אע"פ שיש אסור מדרבנן לאכול חמץ עד חצות אע"פ שיש אסור מדרבנן
לאכול חמץ מקודם לכן וכמבואר במשנה (פסחים יא ):ש"מ שבשעת קרבן
יכולים לאכול חלות חמץ של קרבן תודה משום שלא העמידו חכמים
דבריהם במקום מצוה .ועפי"ז כתב החבצלת השרון שיש שביאורו ג"כ
שלא העמידו חכמים דבריהם במקום מצות לחם הפנים כשחל בערב פסח
בשבת.

שיטת המהר"ל בענין מצות מצה בליל הסדר
ואיסור אכילתו בערב פסח
יסוד הנ"ל שהבאנו לעיל שיש מושג של שם מצה מבואר בדברי
המהר"ל מפראג ,כתב המהר"ל בספר גבורות ה' פרק מח וז"ל ויש לדקדק
על זה כיון דכתיב (שמות יב:יא) בערב תאכלו מצות ומצה עשירה מצה
היא שהרי כל המנחות באות מצה והיו נלושות בשמן ואם כן היכא דאין לו
רק מצה עשירה ולא יכול לקיים מצות לחם עוני ,למה לא יקיים מצות מצה
לכל הפחות ולפי זה אפילו מצה עשירה אסור לאכול וכו' ,עכ"ל .הרי דנקט
המהר"ל שיש ב' מצוות במצה א) מצות מצה ב) מצות לחם עוני .וכמובן
דיש חיוב לקיים שניהם ולאכול בליל הסדר לחם עוני ולא מצה עשירה.
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אולם אם אין לו רק מצה עשירה שפיר יאכל אותה בליל הסדר ואע"פ שלא
יקיים מצות לחם עוני שפיר יקיים מצות מצה .ומסתמא כיון שיוצא מצות
מצה שפיר יכול לברך עליה כיון שנוסח הברכה הוא על אכילת מצה ומצה
עשירה יש שם מצה עליה וכמו שמצינו במנחות שבאות מצה והן מצה
עשירה.
והוסיף המהר"ל (שם) לבאר שאע"פ ששיטת ר"ת הנ"ל היא שמותר
לאכול מצה עשירה בערב פסח כיון שלא יוצא ידי חובתו בליל הסדר ולפי
שיטתו (שיטת המהר"ל) לכאור אין יכולים לאכול מצה עשירה בערב פסח
שהרי סוף סוף יוצא ידי חובתו בליל הסדר מדין מצה ולכן הוה לן למיסר
לאכלו בערב פסח כתב המהר"ל שלא ראי מצה עשירה שדיבר בה ר"ת
למצה עשירה שדיבר בה המהר"ל .ר"ת מיירי במצה עשירה שאין בה מים
שאינו ראוי להחמיץ וממילא אין עליה שם מצה כלל ולא יוצא כלל בליל
הסדר וממילא שרי למיכל בערב פסח .אולם המהר"ל כתב שהוא מדבר
במצה עשירה שיש בה מים שראוי להחמיץ וממילא יוצא ידי מצות מצה
בליל הסדר וממילא אסור לאכול אותה בערב פסח .אולם המהר"ל כתב
שהוא מדבר במצה עשירה שיש בה מים שראוי לחימוץ וממילא יוצא ידי
מצות מצה בליל הסדר וממילא אסור לאכול אותה בערב פסח .4אולם עיין
במג"א (ס' תעא ס"ק ה) שהביא דברי המהר"ל הנ"ל וכתב להעיר עליו
מדברי הגמ' בפסחים דאיתא במשנה (פסחים לה ).חלות התודה ורקיק נזיר
עשאון לעצמו ואין יוצא בהן וכו' .ואיתא בגמ' (פסחים לח–.לח ):מנה"מ
אמר רבה דאמר קרא (שמות יב–יז) ושמרתם את המצות ,מצה המשתמרת
לשם מצה יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח .אולם
בהמשך הגמ' שם דף לח :הקשה הגמ' וז"ל ותיפוק ליה דהוה ליה מצה
עשירה אמר שמואל בר רב יצחק רביעית היא ומתחלקת היא לכמה חלות,
עכ"ל .הרי דהקשה הגמ' דלמה הוה לן לפסול חלות תודה ורקיקי נזיר
מלהשתמש למצת מצוה משום דלא נעשות לשמה הוה ליה לפסול משום
שהם מצה עשירה ובגמ' תירץ דאין מספיק שמן כדי שיהיה מצה עשירה.
והעיר המג"א דלפי המהר"ל לא מובן קושיית הגמ' דתיפוק ליה משום
מצה עשירה שהרי אם הפסול משום שלא לשמה הרי החלות תודה ורקיקי
 4דברים אלו תליום במחלוקת הרמב"ן בהמלחמות (י :בדפי הרי"ף) ובעל המאור בדין
מצה שראוי לחימוץ תלוי בעסה זה שצריך שיהא בו מים שיהא ראוי להחמיץ וכן נקט
המהר"ל ,עיין בזה ספר חיים לחג (חלק ג עמ' תעד–תעו) .אולם הבעל המאור (שם) נקט
שלא צריך מים בעיסה וראוי להחמיץ הוי דין כקביעות המין של חמשת המין וכן ביאור
הספר דברי יחזקאל להרה"ג הרב יחזקאל ברנשטיין ס' יא ע"ש
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נזיר פסולים לגמרי הן מצד מצות מצה והן מצה לחם עוני ,ולכן השתמש
רבה בפסול זה .אולם ,אם הפסול הוא רק משום מצה עשירה לפי המהר"ל
זה הוי פסול רק בלחם עוני ולא במצות מצה ומשום כך השתמש רבה
בפסול שלא לשמה שפוסל החלות תודה ורקיקי נזיר למצות מצה לגמרי.
אלא ע"כ נוקט המג"א שאין כאן ב' מצוות של לחם עוני ומצה אלא רק הוי
מצוה אחרת של מצה ,ולחם עוני מגדיר שאע"פ שבעלמא יש שם מצה של
מצה עשירה אמנם בליל הסדר שם מצה מוגדר ע"י לחם עוני ואם אין כאן
לחם עוני הרי נפסל לגמרי ,ועפ"ז מובן קושיית הגמרא תיפוק ליה משום
מצה עשירה כי פסול זה שוה לפסול שלא לשמה.
(עיין בספר הזכרון להגר"י הוטנר זצ"ל מכון ירושלים עמ' קנ–קנב
ובספר ברכת יעבץ להגר"ד קאהן שליט"א –תשמ"ז עמ' ריא–ריט שיטת
המהר"ל במצה עשירה).

שיטת האבני נזר במצות אכילת מצה
יסוד הנ"ל שהבאנו לעיל שגדר המצוה שגדר המצוה נתבאר עפ"י נוסח
ברכת המצוה מצינו בנוגע למצה בדברי האבני נזר דמבואר שם בתשובה
(או"ח ח"ב ס' שפא) שכתב לבאר נוסח הברכה של מצה שנוהגים לברך
על אכילת מצה במקום לברך לאכול מצה .וכתב לתמוה לפי שיטת הר"ן
(פסחים ג–:ד .בדפי הרי"ף) ולפי שיטת הרמב"ן (חידושי הרמב"ן פסחים
ז ).שכל מצוה שיכולים לעשות ע"י אחר לכתחילה מברכין בעל וכל מצוות
דצריך שיעשה דוקא בעצמו כגון סוכה צריך לברך בלמ"ד כגון לישב
בסוכה .ועפי"ז הקשה האבני נזר על מנהגינו לברך על אכילת מצה אע"פ
שאי אפשר לעשות ע"י אחר .והעיר הרמב"ן והר"ן (שם) באמת נקטו לברך
על אכילת מצה .אולם ,אכתי קשה לפי מנהגינו שמברכין על אכילת מצה
וכתב ליישב מנהגינו על פי דברי הגמ' (פסחים ז–.ז ):שלשון למד משמע
להבא אולם בלשון "על" .יש מחלוקת אם הוא לשון לשעבר ולהבא .וכתב
האבני נזר (שם אות ב) וז"ל ובזה יש ליתן טעם דמברכין על אכילת מצה
ומרור לאב"ע (ברכות דף ט ).דאכילת פסח עד חצות ויליף מגזירה שוה
דעברתי מארץ מצרים בלילה הזה מה להלן עד חצות אף בלילה הזה
(שמות יב:יב) דכתיב באכילת פסח עד חצות .והדבר יפלא שהרי העברה
בארץ מצרים היה ברגע חצות ממש ,ואיך יליף לאכילת פסח עד חצות.
וצ"ל כיון דאי אפשר לאכול בחצות ממש שאין בו המשך זמן כלל,
והמעשה צריך המשך זמן ,ע"כ הפירוש שבחצות יהיה כבר הבשר פסח
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נאכל .וכן במצה דיליף מפסח וכש"כ מרור דכתיב דגבי פסח ואם כן כיון
דמצוות מצה ומרור שבהגיע חצות יהיה כבר נאכל יותר טוב לברך ב"על"
הנ"ל .ונראה שכוונתו היא שהגדר של מצות אכילה לפי ראב"ע האי
שעושה מעשה אכילה לפני חצות כדי ּשבהגיע חצות יהא נאכל ונמצא
שבהגיע לחצות יקויים המצוה דומיא דמכת בכורות שהיה בחצות .ולפי זה
משמשים בלשון של "על' שמשמע להבא שעושה מעשה האכילה לפני
חצות כדי שיגמר בחצות ומשמע ג"כ לשעבר שבהגיע חצות הלילה,
המצה כבר נאכל.
ועל פי יסוד הנ"ל ביאר האבני נזר הדן (פסחים קיט ):שאין מפטירין
אחר הפסח אפיקומן שהכונה שלא יאכל אחר אכילת מצה כדי שישאר
טעם מצה בפיו בהגיע חצות כגון שבחצות מקויים המצוה .אולם האבני
נזר נקט שאחרי חצות לפי הראב"ע יכולים לאכול כי רק צריכים טעם מצה
בפיו בהגיע חצות ולקמן נבאר על דרך הדרוש והמחשבה הטעם שיש
לקשר מעשח אכילת מצה לזמן של חצות .והמשך האבני נזר לבאר
שיכולים לאכול האפיקומן על תנאי לפני חצות להמשך בסעודה אחר
חצות ולהתנות שאם הלכה כראב"ע שפיר יוצא באפיקומן לפני חצות ואם
הלכה כר"ע יאכל עוד אפיקומן אחר סעודה ,שלשיטתו האפיקומן נאכל
כל הלילה.

הקשר בין דין על התבואה ומצות אכילת מצה
איתא במשנה ראש השנה (דף טז ).בארבעה פרקים העולם נידון –
בפסח נידונים על התבואה .וראיתי בספר עמק התבואה להרה"ג ר' ראובן
מלך שווארץ שליט"א עמ' כד–כה שהביא דברי הזוהר (חלק א דף רכו):
שיש קשר בין הדין על התביאה בפסח למצות מצה .ויש לפרש הענין עפ"י
מה שמצינו רהקב"ה רחמן בדין וכמו שמבואר בירושלמי ראש השנה פרק
א הל' ג (תהילים ט–ט) א"ר לוי והוא ישפוט תבל ,בצדק ידין לאומים
במישרים א"ר לוי והוא ישפוט תבל בצדק ידין לאומים במישרים הקב"ה
דן את ישראל ביום בשעה שהן עסוקין במצוות ואת האומות בלילה בשעה
שהן בטילין מן העבירות – נוסח הקרבן העדה .ביאור הדבר שהקב"ה
רוצה לדון בני אדם בזמן ובאופן היותר טוב להם והיינו לכלל ישראל
שעסוקין במצוות ביום בזמן שעסוקים במצוות ביום בזמן שעסוקים
במצוות .ולגוים שאין עוסקים במצוות אולם עושים עבירות ביום יש
לדונם בלילה בשעה ּשבטילים מן העבירות .ונארה לפרש גם כאן שהדין
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בתבואה בפסח הוי כיון שזמן הפסח יהיה טוב בשביל כלל ישראל מצד
הדין בתבואה.
ונראה לבאר טעמא דמילתא דדין על התבואה טוב בזמן הפסח .עיין
בפסר אמרי פנחס (מאמרי פסח אות רט) למורינו ורבינו רב פינחס מקאריץ
שכיון שבפסח בטלין מן חמץ ואוכלין לחם עוני הרי אנו בטלים ממאכלים
החשובים וזה בגדר בורח מן הכבוד .ואיתא בחז"ל (ערובין יג ):שהבורח
מן הכבוד הכבוד רודף אחריו .אולם נראה שיש לפרש גם אופן אחר הטעם
שמצות מצה מועיל לדין על התבואה .מבואר בזוהר הקדוש (פרשת תצוה
קפג ).וז"ל כיון דאכלו מצה דאיהי אסוותא למיעל ולמנדע ברזא
דמיהמנותא ( פירוש הידי נפשי כיון שאכלו מצה שהיא רפואה לבא ולדעת
בסוד האמונה) הרי מצה מביא לידי אמונה שהרי מזכיר לנו כל סיפור
יציאת מצרים ע"י נפלאות הבורא ולכן בזמן שאנו אוכלין מצות בפסח אנו
נדונין על התבואה שהרי אכילת המצות מביאין לידי אמונה ואיתא בספר
מלכי בקודש (פרשת נח ז,ז "ויבא נח אל התיבה") להרב הקדוש מרן
יחיאל מיכל זי"ע מ"מ דק"ק זלאטשוב וק"ק יאמפולא וז"ל עוד יש לומר
אמונה מלשון ויהי אומן את הדסה (אסתר ב:ז) ,והוא לשון המשןה וגידול,
כי באמונה יש כח זה שעל ידי האמונה יומשך הדבר הזה ממקורו ויבוא,
היינו ע"י שהוא מאמין בהש"י ובוטח בו באמונה שלימה על שום איזה
דבר ,אז נמשך הדבר ההוא ובא בשלימות ,עכ"ל .נמצא בזמן שאנו נדונים
על התבואה ,כלומר שהקב"ה דן אותנו אם יבוא שפע ברכה לנו הקב"ה
נותן לו מצות מצה שהרי על ידה יש לנו תוספת אמונה שעל ידה בא
הגידול של ברכה ושפע ברכה( .עיין נועם אלימלך בויקרא כה:ב במה
שכתב בשם אחיו הרב זושא כשיש חסרון באמונה נפגם השפע עי"ש).

שײטת העיקרים ביסודות האמונה
ידועים דברי רבינו יוסף אלבו זצ"ל בספר העיקרים (מאמר א פרק ד)
שכתב וז"ל הדרך הנכון שיראה לי בספירת העיקרים שהרי שרשים
ויסודות לתורה האלוקית הוא ,כי העיקרים הכוללים וההכרחיים לדת
האלוקית הם שלשה .והם מציאות השם .וההשגחה לשכר ולעונש .ותורה
מן השמים וכו' והמורה על היות שלשת העיקרים הללו שורש ויסוד
לאמונה אשר יגיע האדם אל הצלחתו האמתית .האו מה שיסדו לנו אנשי
כנסת הגדולה בתפילת מוסף של ראש השנה שלש ברכות ,שהם מלכיות,
שופרות וזכרונות ,שהם כנגד שלשת עיקרים הללו ,להעיר לב האדם כי
האמנת העיקרים הללו עם סעיפיהם ושרשיהם כפי מה שראוי יזכה האדם
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בדינו לפני השם .כי ברכת מלכיות הוא כנגד עיקר מציאות השם ויורה על
זה נוסח הברכה על כן נקוה לך וכו" יכירו וידעו כל יושב תבל כי לך תכרע
אל ברך תשבע לכל לשון  ,ויקבלו כלם את אול מלכותך .וכן ברכת
זכרונות תורה על ההשגחה והשכר ועונש .וכן יורה נוסח הברכה אתה זוכר
מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם ,לפניך נגלו כל תעלומות וכו' .וברכת
שופרות היא לרמז על העיקר השלישי שהוא תורה מן השמים ,ועל כן היא
מתחלת אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמהם ,מן השמים
השמים השמעתם קולך וכו' .ולפי שמתן תורה היה באמצעות קול שופר
חזק מאוד ,כמוהו לא נהיה מן העולם –נקראת שופרות וכו' ,עכ"ל .עיין
בספר בני יששכר למרן רבי צבי אלימלך שפירא זי"ע אבד"ק דינוב
(מאמרי חדש ניסן מאמר ד דרוש יב) שמביא שעיקרי אמונה אלו ג"כ הם
חלק ממצות ליל הסדר .וכתב וז"ל כבר כתבנו בדרוש י (ע"ד הרמז) בשם
הרב הגדול מורינו דוד לידא (עיר דוד תכה–תכח) רמזת השלש מצות פסח
מצה מרור על שלשה עיקרי הדת אשר אליהם בנה בעל העיקרים ז"ל
יסודות טירותיו הלא הם ,מציאות השם יתברך ,תורה מן השמים ,שכר
ועונש .והנה פסח מורה עכ ההשגחה בפרטים להעניש ולהשכיר כפועל
אדם ישלם לו,כענין הנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי
בני ישראל במצרים כנגפו את מצרים ואת בתינו הציל (שמות יב;כז) .הרי
לך ההשגחה בפרטים להעניש ולהשכיר לאפוקי מאותן האומרים עזב ה'
את הארץ ואינו משגיח בשפלים וכו’ (כלומר שרואים שהקב"ה מבחין בין
טפה לטפה להרוג בכורי מצרים ולהציל בכורי ישראל ).מצה מורה על
אמונת מציאות השם יתברך ,דהנה שאור וחמץ הוא יש מיש מה שאין כן
במצה הוא חידוש מעצמו ,וכיון שיש חידוש יש מחדש וכו' (כלומר
שהקב"ה ברא עולם יש מאין ע"י גדול העדר דומיא דעשיית מצה ע"י מים
וקמה) מרור מורה על אמונת תורה מן השמים וכו' והנה תורה נתנה על ידי
יסורים כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ברכות ה ).וגם מרור בגימטריא מות ,אין
התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו על יה (ברכות סג ):וצו' עכ"ל.
הרי דביאור הבני יששכר בשם העיר דוד שמצוות פסח ,מצה ומרור
משרשים בקרבינו ג' יסודות האמונה של ספר העיקרים.

ביאור האבני נזר בגדר מצוות אכילת מצה
עפ"י הנ"ל יש לבאר הטעם שיש לקשר מעשה מצה קודם חצות לזמן
חצות וכפי שביאר האבני נזר .כתוב ביג' עיקרים של הר"מ באני מאמין
הראשון וז"ל אני מאמין אמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא
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ומנהיג לכל הברואים ,והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים עכ"ל.
הרי יש לנו חוב להאמין שהקב"ה אינו רק בורא העולם אלא הוא מנהיג
ומשגיח בכל פרטי העולם .ועפ"י דברי העיר דוד הנ"ל שמצה מלמד לנו
על בריאת העולם ופסח שהיא מכת בכורות שהיה בחצות מלמד לנו על
השגחת ה' בעולם שפיר מובן דברי האבני נזר .הרי יש לנו חובה לקשר
אכילת מצה שהיא בריאת העולם ביחד עם חצות הלילה ,זמן מכת בכורות,
ללמד לני שחייבים אנו להאמין שהקב"ה לא רק ברא העולם אלא גם
משגיח ומפקח עליה באופן תמידי ואמונה בהא בלא הא לא סגי.

ביאור המושג של שבת הגדול
הרבה פירושײם נאמרו על התואר של השבת לפני פסח – שבת הגדול.
ראיתי בספר בית אהרן עה"ת – פרשת יתרו עמ' צה להרה"ג ר' שלמה
זלמן הראויץ זצ"ל מלפנים אב"ד דפאלטאק– זלאטי– שהביא באור של
הגאון רבי מרדכי בנעט זצ"ל להפסוק בתהילים (צט:ב) ה' בציון גדול ורם
הוא על כל העמים .וכתב וז"ל דהחילוק בין גדול לרם ,כי גדול הוא דבר
שעומד למטה ומגיע עד למעלה ולא למטה ,וזה ה' בציון גדול ,ישראל
מאמינים כי ד' בחינות גדול משגיח בעליונים ובתחתונים ,ורם הוא על כל
העמים ,אבל אצל האומות ד' הוא בחינת רם ,שמשגיח רק בעליונים.
והארץ נתן לבני אדם להתנהג בהם כרצונם ,ועפ"ז מפרש ג"כ הפסוק
(תהילים קיג:ד) רם על כל גוים ה' על השמים כבודו .אבל אני אומרים
(תהילים קיג:ה) מי כה' אלוקינו המגביהי לשבת והמשפילי לראור בשמים
ובארץ ,עכ"ל.
והעריני הרה"ג ר' חיים קלמן גוטמאן שליט"א מספר הישר והטוב
(שבת הגדול עמ' שי) למרן רבינו צבי הירש זצ"ל אבדק"ק ליסקא שכתב
כנ"ל לבאר החילוק בין רם לגדול וכתב עוד וז"ל עוד אמרתי טעם דלמה
נקרא שבת הגדול ,וצו' וידוע (הובא בטור או"ח ס' תל) שישראל היו
קושרים הטלאים המוכנים לקרבן פסח בכרשי המטה ,ואם כי היה עבודה
זרה של מצרים מכל מקום לא הרהיר שום מצרי לעשות להם שום דבר ,על
כן מזה ראו השגחת השי"ת בכל מקום לכן נקראו לו שבת הגדול ,עכ"ל.
הרי גדול מראה להשגחת ה' בעולם ולכן בשבת זו נתגלה ענין זה ושוב
נקראית בתואר – שבת גדול( .והעריני תלמידי היקר הרב משה אהרן
טוכמאן הי"ו דברים דומים בערוך השולחן ס' תל סע' ד וכן בספר דרש
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משה להגאון הרב משה פנשטיין זצ"ל פרשת אמור ויקרא כג:ג ברש"י
ד"ה ששת ימים).
יהי רצון שנזכה לקיים מצות מצה בהידורה וכמו שכתב החתם סופר
דהיא מצות האכילה היחידה הנשארת לנו עד עתה וע"י כך נזכה גם בדין
על התבואה בפסח להיות לנו שנה טוב ומאושרת בגשם וברוח לקיים
בקשתינו של וטהר לבנו לעבדך באמת.

מוהר"ר ברוך חיים סיימאן
ראש ישיבה

בענין מקום קביעת המזוזה
בשכונת וואשנגטון הייטס שדרים הרבה צעירים מהישיבה יש סָ לה
שכיחה בנוגע למקום קביעת המזוזה במטבח של הרבה דירות .בתחילת
המטבח יש מקום פנוי שלפעמים יש בו שיעור ש ד' על ד' ובאמצע החדר
יש פתח עם שתי מזוזות ומשקוף שמשם נכנסים למקום ששם מבשלים,
השאלה היא שבתוך הפתח יש קיר של עשרה טפחים שיוצא מצד הימין
לתוך חלל פתח וכן יש גם קיר עשרה טפחים שיוצא מצד שמאל של הפתח
כזה–

השאלה היא האם קובעים המזוזה מצד הימין הנכנס בקיר התחתון
שהוא מספר א' כיון שהקיר גבוה י' טפחים והוא אצל המקום שהולכים
שם או דילמא אמרינן שבמקום הקיר אצל אות א' הוא יותר נמוך משליש
העליון שֹל הפתח ולכן אין ראוי לקבוע שם מזוזה ויש לקבוע המזוזה אצל
אות ב' שהוא בשליש העליון .אולם מאידך גיסא י"ל שאין לקבוע המזוזה
לא אצל אות א' ולא אצל אות ב' כיון שמשם נכנסים למקום שאין בו ד' על
ד' אמות אוֹלם שמא יש לקבוע מזוזה אצל אות א' או אות ב' כפי שיטת
החמודי דניאל (מובא בפת"ת ס' רפו ס"ק יא) שלפעמים יש חיוב מזוזה
אפילו במקום פחות מד' על ד' וכמו שנבאר לקמן ולאידך גיסא יש צדדים
לקבוע המזוזה אצל אות ג' או אות ד' כפי שיטת רע"א (חידושי רע"א על
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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שו" ע ס' רפו סע' יג) שסובר שאם יש חדר גדול שהוא החיצון שהוא ד' על
ד' אמות או יותר סמוך לחדר קטן פנימי פחות מד' על ד' אמות וכיון
ההליכה הוא מחדר החיצון הגדול לחדר הפנימי הקטן ולא יכולים לקבוע
המזוזה מימין הנכנס מן הגדול להקטן כיון דהוא פחות מכשיעור שיש
לקבוע המזוזה מצד הימין להולך מן הפנימי הקטן הקטן להחיצון הגדול.

מקום שאין בו שיעור ד' אמות על ד' אמות
אלא שיעור ח' אמות על ב' אמות
במטבח הנ"ל יש דיון שאם יקבע המזוזה בצד ימין כשנכנס מן החדר
החיצון לפנימי ששם מבשלים בה האוכלים שהרי מקום זה פחות מד' על
ד' .ואיתא בגמ' סוכה (ג ).שצריך שהמקום יהיה ד' על ד' אמות לחיוב
מזוזה .הב"י (ס' פרו) וכן הרא"ש הל' מזוזה (ס' טז) שיש מח' ראשונים אם
שטח שאינו ד' על ד' אמות אלא ח' על ב' אמות חייב במזוזה .דהרא"ש
תפס שבעינן דוקא ד' על ד' אמות ,והר"מ (פ"ו הל' מזוזה הל' ב) נקט
שסגי בח' אמות על ב' אמות לחיוב מזוזה .וכן נקט הש"ך (ס' רפו ס"ק כג)
שיש פלוגתא בין הר"מ והרא"ש בשטח שֹל ח' אמות על ב' אמות והסיק
שיש לקבוע מזוזה בשטח כזה בלי ברכה .אולם ,עיין בט"ז הל' סוכה ס'
תרלד ס"ק ב שחלק על הרא"ש והב"י והש"ך וכתב מח' בין הר"מ
להרא"ש והמעיין היטב בדברי הר"מ יראה שאין כוונתו שמהני ח' על ב'
אמות אלא כתב דבעינן לרבע ד' על ד' ובלא זה אינו חייב במזוזה וכתב
הט"ז וז"ל ותמהתי הרבה על כסות עינים שראיתי לרבותינו בזה ,היאך
הבינו הרא"ש ואחריו הטור וב"י מדברי הר"מ שאין צריך שיהיה ד' ברוחב
וד' באורך וכו' עכ"ל .וכן הסכים החזו"א (יו"ד הכ' מזוזה ס' קסט אות ד)
לדברי הט"ז וכתב וז"ל ואמנם כבר הכריע הט"ז או"ח ס' תרלד בראיות
מכריעות דשיעורו ד' אמות מרובעות ,וכי גם הר"מסובר כן ,והלכתא
כבתראי במקום שראיותיהם מכריעות וכו' עכ"ל .עיין גם בשו"ת אור
יצחק (ח"ב ס' נב) להרה"ג יצחק עבאדי שליט"א שג"כ נקט כדברי הט"ז
לדינא .נמצא במטבחות הנ"ל שאין שם שטח של ד' רל ד' אין לחייבם
במזוזה.

שיטת החמודי דניאל
אולם ,אכתי יש לחייבם כפי שיטת החמודי דניאל הובא בפת"ת (ס'
רפו ס"ק יא) שכתב וז"ל בחמודי דניאל ,נראה דוקא בית דירה צריך דוקא
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שיהא ד' אמות על ד' אמות אבל בית שער ומרפסת וגינה אפילו לית בתו
ד' על ד' חייבין ועוד נראה במי שיש לו בית גדל ויש לו חדרים קטנים
להניח שם חפצים ,דחייבים במזוזה ,עכ"ל .הרי דהחמודי דניאל חידש ב'
דברים– א) שבית שער שהוא מקום מעבר חייב במזוזה אילו בו חפציו
חייב במזוזה אע"פ שאין בו ד' על ד' .וטעם הדברים שמעתי מהרה"ג חיים
קלמן גוטמן שליט"א שהוא מפורש ברש"ש (מס' סוכה דף ג :ד"ה מ"ט
בורגינן חזו למילתיהו) שהוא משום דחזו למלתייהו שהרי שיעור ד' על ד'
הוא שיעור דירה ובדרך כלל אדם לא יכול להיות בשטח פחות מד' אמות
על ד' אמות .אום אם המקום רק מעבר ולא מקום להנחת חפצים שפיר חזי
לתשמישו אע"פ שאין בו ד' אמות על ד' אמות וחייב במזוזה .ולפי שיטה
זו יש לקבוע מזוזה בימין הנכנס לחדר שחזי לתשמיש ֹו אע"פ שאין בו ד'
אמות על ד' אמות ואפילו אם אין בו ח' אמות על ב' אמות .אולם ,נראה
שזה חידש גדול שהרי סוף כל סוף הגמ' סוכה הנ"ל מביא שיעור שֹל ד'
אמות על ד' אמות ולא פחות מזה .ועיין בספר אורחות רבינו (ח' ג עמ'
קסה אות ה) הרה"ג ר' אברהם הלוי הורביץ זצ"ל שכתב וז"ל הפ"ת בס
רפי ס"ק יא מביא בשם החמודי דניאל דחדרים קטנים פחות מד' על ד'
להניח שם חפצים דחזי למילתי' חייבים במזוזה ואמר לי הגאון רבי חיים
קניבסקי שליט"א ששמע מגיסו הגר"ש ברזם זצ"ל ששמע ממרן החזו"א
זצוק"ל שאין לחוש לזה ,וצריך ד' אמות על ד' אמות .ועוד שמע מגיסו
הגרש"ב ששמע ממרן החזו"א שאין לחוש להחמודי דניאל .וכתב עוד
בשם החזו"א שנראה שאפילו שמחייב מקום אפילו פחות מד' על ד'
שיטתו אינה שייכות למטבח ששם הוא מקום שהאדם בעצמו שם לא
מקום מעבר ולא מקום רק להנחת חפצים ולכן שפיר יפטר פאפילו לשיטת
החמודי דניאל אם אין שם ד' אמות על ד' אמות .ולכן נראה שקביעות
מזוזה בצד הימין מהחיצון לפנימי שפחות מד' על ד' אינה לדינא ואולי
אפשר שהוא רק לחומרא ,ואפשר אפילו אינה לחומרא כפי החזו"א הנ"ל.

שיטת הרע"א בחדר גדול וחדר קטן זה אצל אה
אולם ,אע"פ שבכניסה מחלק החיצון שֹל המטבח לחלק השני שֹל
המטבח יש ספק גדוֹל אם לקבוע המזוזה י"א שיש לקבוע בצד הימין
כשהולך מהפנימי להחיצון שזה בציור שלנו באות ג' או אות ד' .הוראה זו
עפ"י דברי הרע"א בחידושיו לשו"ע ס' רפו סע' יג שכתב על דברי השו"ע
(שם) שבעינן ד' על ד' וז"ל דהיינו דמצד עצמותו פטור ממזוזה אבל בחדר
שלפנים מחדר (שקורין קעמערכי) שיוצאים מחדר הגדול לחדר
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הקעמערכי הפתח ההוא חייב במזוזה מצד הגדול שיוצאים ממנו דרך פתח
זו לחדר קטן ויהא נידון חדר קטן כאויר דמ"מ חייב כאילו יוצא מפתח זו
לשו כנלע"ד בעזה"י עכ"ל .הפשט המפורסם בדברי הרע"א הוא מהחזו"א
(יו"ד הל' מזוזה ס' קסט אות ב) שכתב וז"ל הגרע"א ביו"ד ס' פרו ס'יג
כתב דחדר פנימי שאין בו ד' על ד' דפטור מן המזוזה ,צריך לקבוע מזוזה
בימין הכניסה מחדר לבית החיצון דכיון דחדר הפנימי אין בו ד' על ד'
מתיחס הפתח לבית החיצון שיש בו ד' על ד' וכו' עכ"ל.
אולם ,אם ננקוט בפשט הזה ברע'א שיש לקבוע המזוזה מצד ימין של
החדר הקטן הפנימי כהולך לחדר החיצון ,יש לשאול על דבריו דלמה
קובעים מזוזה מימין החדר הפנימי לחדר החיצון הרי חובת מזוזה היא
הכניסה כמבואר בגמ' (מנחות לד ).ת"ל ביתך וכו' דרך ביאתך הרי הכניסה
לחדר קובע החיוב ,והרי כשהולך מחדר החיצון לחדר הפנימי הרי זה
כניסה וכשהולך מחדר הפנימי לחדר החיצון הרי זה יציאה ואין חיוב
ביציאה כי אילו היה חיוב ביציאה היה צריך לקבוע ב' מזוזות על כל פתח
מזוזה אחת בימין כשנכנס לחדר הפנימי ועוד מזוזה אחת בימין שֹל
ההליכה מהפנימי לחיצון ולא מצינו דבר כזה .וכן ראיתי שהעיר בזה בספר
אגור באהליך להרה"ג ר' אליהו אביגדור פלדמן שליט"א (עמ' תשלט–
תשמ) שכתב וז"ל חידוש גדול נתבאר ברע"א ,דבפשטות היה נראה
שהמעבר שמהחדר הפנימי לחיצון נחשב רק דרך חזרתך ,שהרי אין נכנסים
דרכו לחיצון בלא שנכנסו מקודם לפנימי ,וברע"א מבואר דאפ"ה חשיב גם
כדרך ביאתך וכו' ,עכ"ל .עיין גם בספר חסד לאברהם (יו"ד ס' צא)
להרה"ג ר' אברהם תאומים זצ"ל שדן בפתח מן הבית למעקה (גג) וכתב
שם וז"ל וא"כ בנידון דידן שאין נכנסין להמעקה הזו כי אם דרך הבית הוי
פתח זה להבית דרך יציאה דלא ניחייב במזוזה ואף דהוי דרך ביאה
להמעקה הרי המעקה אין בה שיעור ד' על ד' ופטור ממזוזה ופשוט דאין
לחשוב דרך ביאה מהמעקה לבית דבאיה מהשוק בעינן וכו' ,עכ"ל .הרי
דנקט החסד לאברהם שכניסה הוא ביאה לבית וכן לגג ואם הפתח בין
הבית לגג פטור כי אין לגג פטור כי אין לגג ד' על ד' לא מארינן שיש חיוב
כשהולך חזרה מהגג לבית שהרי זה לא נחשב לכניס האלא ליציאה או
חזרה .הרי הכניסה והביאה הוא ההילוך הראשון ומה שחוזר למקום
הראשון אין זה כניסה שמחייב במזוזה אלא חזרה או יציאה שאינו חייב
במזוזה.
ויש להוסיף עוד וכפי שהערני תלמידי הרב ר' משה אהרן טוכמן
שליט"א שהאג"מ (יו"ד ח"א ס' קפא) הבין דברי הרע"א באופן אחר
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מהחזו"א והוא שסבר רע"א שיש לקבוע המזוזה מחדר החיצון הגדול בצד
ימין הנכנס לחדר הפנימי הקטן מדין יציאה מחדר הגדול וע"ז הקשה
האג"מ שאין חיוב מזוזה מיציאה מחדר גדו ,ועיין גם בספר אגור אהליך
להרה"ג אליהו אביגדור פלדמן שליט"א (ס' עט עמ' תשמז) שהביא
שהאג"מ הבין כנ"ל בדבר רע"א ,ולא כמו שביאר החזו"א .עיין גם בספר
פתחי שערים (עמ' פא) להרה"ג ר' אהרן אריה שכטר שליט"א ולהרה"ג ר'
אורי אויערבעאך זצ"ל שכתב שנהגו נכדי רע"א לקבוע המזוזה מצד הימין
מחדר הגדול לחדר הקטן ודלא כמו שמפורסמם בדעת רע"א ,וכמו שביאר
החזו"א עפ"י הנ"ל נראה שהרוצה לחשוש לדברי הרע"א כפי שפירש
החזו"א יחשוש אבל נראה יותר שהעיקר לדינא כדברי החסד לאברהם
הנ"ל שההולך מהחדר הפנימי שפחות מד על ד' לחדר החיצון שהוא ד' על
ד' מקרי יציאה ולא מחייב במזוזה.

בענין קביעת מזוזה על צד הקיר שהוא י' טפחים כבתוך פתח רגיל
עוד ענין ששייך לנידון דידן הוא אם יכולים לקבוע מזוזה בקיר הנמוך
שהוא י' טפחים שהם אות א או אות ג בציור דלעיל .שמעתי מכמה תלמידי
חכמים שיש לקבוע מזוזה במקום הנמוך אם הוא י' טפחים ושםעתי
שמהקור לזה הוא מהפתחי תשובה (ס' רפו ס"ק י) בשם הגאון רבי יעקב
מליסא בסדור תפילה שלו וכתב שם (דרך החיים ס' רפ סע' ח) וז"ל אותן
החנותים שבביתו ,שעושין מזוזה אחת מן הקרקע עד המשקוף ,ומזוזה
אחת שאינו מגיע עד המשקוף הוא מימין הכניסה ,עושין המזוזה באותה
המזוזה .ואם המזוזה הקטנה הוא מימין הנכנס ,אם הוא גבוה עשרה
טפחים עושין המזוזה בו ,ואם אינו גבוה עשרה טפחים ,עושה במקום
הרחב .כן נראה לי ,עכ"ל .הרי דנקט הגאון רבי יעקב מליסא שיכולים
לקבוע מזוזה במקום הנמוך אם הוא גבוה עשרה טפחים יש דין מזוזה
ושפיר יכולים לקבוע מזוזה עליה.
אולם ,עיין בספר מקדש מעט (ס' רפו ס"ק לו) להרה'ג ר' אורי פייבל
הלוי מבראדשין שהביא דברי הדרך חיים הנ"ל שיכולים לקבוע על המקום
הנמוך שייך אם קביעותה במקום הנמוך יהיה בשליש העליון שֹל כל
הפתח (עיין בזה במה שכתבתי בספר אמרי ברוך– ערובין עמ' קכג–קכה).
ולפי זה במטבחות דידן מקום הנמוך הוא למטבח משליש העליון וממילא
לא נוכל לקבוע המזוזה בקיר הנמוך אע"פ שהוא י' טפחים .אולם ,אכתי
צריכים לבאר הפסק הנ"ל שֹל המקדש מעט.
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קביעות מזוזה בשליש העליון
ונראה לבאר הפסק הנ"ל שֹל המקדש מעט עפ"י הבנה בענין שֹל שֹליש
העליון .איתא בגמ' מנחות לג .א"ר זירא אמר רב מתנה אמר שמואל מצוה
להניחה בתחלת שֹליש העליון ,אולם איתא בירושלמי מגליה (פרק ד' הל'
יב) שאל לרבי יצחק הגע בעצמך שהיה שער גבוה א"ל נותנה כנגד
כתיפיו .עיין בתוס' מנחות לג( :ד"ה ומאי תחילת שֹליש העליון) שכתב
וז"ל ירושלמי משםע בפ"ב דמגילה דכשהפתח גבוה הרבה מניחה כנגד
כתפיו וחולק על הש"ס שלנו .ונראה שלפי התוס' יש מח' בבלי וירושֹלמי
לגבי מקום קביעת המזוזה אם יש שער גבוה .דלפי הבבלי מניחה כרגיל
בשֹליש העליון ולפי הירושלמי מניחה כנגד הכתף.
בשו"ע ס' רפט סע' ב מביא הדין של שליש העליון אולם אינו מביא
הדין שֹל שער גבוה שמניחה כנגד הכתף .ונקט הרה"ג ר' עובדיה יוסף
זצ"ל ביביע אומר (ח"ב ס' כא) לדינא כדברי הבבלי נגד ירושלמי ותמיד
אפילו בשער גבוה קובעין המזוזה בשליש העליון.
אולם ,נראה שהמנהג הוא כפי שיטת ירושלמי לקבוע נגד כפתיו בשער
וכן מובא דברי הירושֹלמי בש"ך (יו"ד ס' רפט ס"ק ד) .ושמעתי מהרה"ג
ר' יצחק עבאדי שליט"א שנראה לומר שלא פליגי הבבלי והירושלמי
והביאור הוא ששליש העליון הוא שיעור של בין כתפיו והם באמת שיעור
ששליש העליוֹן וזה שיעור אחד שרגיל להיות בן כתיפו .וכן ראיתי בספר
אורחות רבינו להרה"ג ר' אברהם הלוי הורביץ זצ"ל (חלק שלישי אות לה)
וכתב וז"ל כדומה לי שבביתו מרן החזו"א לא דקדק הרבה אלא קבע את
המזוזות לפי אומדנא כנגד הכתף .וכן מבואר בסידור דרך חיים להגאון
רבינו יעקב מליסא זצ"ל (ס' רפ ע' ג) שכתב וז"ל ואם הפתח גבוה הרבה
שכשיניחה בתחילת שליש עליון תהא למעלה מכתיפיו ,צריך להניחה
למטה משליש העליון נגד כתיפיו ,עכ"ל .הרי חזינן שעיקר השיעור
לקביעת מזוזה הוא כנגד כתיפיו שזה שיעור שֹל שֹליש העליון ,ואה"נ
שאם השליש העליון שונה משיעור הכתפים אזלינן בתר הכתפים.
בביאר שיעור בין כתפיו עיין במרדכי מנחות (הל' קטנות תתקסא)
דכתב וז"ל מסופק היה ר"י אם ההיא דירושלמי שהניחו ר' חנינא כנגד
כתפותיו פליג אתלמודא דידן מדלא מפליג בין גבוה לנמוך ומיהו נראה
דלמעלה מכתפיו לא יניחנה אם הפתח גבוה כ"כ ושלא יניחנה לעולם
במקום שאינה נאית לו וכן משמע הלשון כדי שיפגע במצוה כדאמרינן
בסמוך מניחה בטפח הסמוך לרשוֹת הרבים כדי שיפגיע במצוה מיד,
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עכ"ל .הרי חזינן מדברי המרדכי שעיקר הענין הוא שיניח המזוזה במקום
שיראה דרך הילוכו וזה כנגד כתפיו .ועפ"י זה יש לומר שאם מניח המזוזה
בנידון דידן בקיר התחתון שֹל אות א או אות ג אפשר שלא יצא ידי חובתו
שכמו שאמרינן בשעת גבוה שהדרך חיים פירש שהוא למעלה מכתפיו
ולכן אינו נראה להדיא דרך הילוכו וצריך לקבוע בין כתפיו כדי שיראה
המזוזה ה"ה שאין להניחו בקיר נמוך שגם לא נראה להדיא בדרך הילוכו.

בענין העמיק טפח
אולם ,אם ננקוט שאין להניח המזוזה בקיר נמוך אע"פ שהוא גבוה י'
טפחים משום שאינו נראה להדיא דרך הילוכו ויש לקבוע המזוזה במזוזה
ממקום גבוה שהוא אצל אותם בדרך כניסתו מחדר החיצון לחדר הפנימי
או באות ד' שהוא דרך כניסתו מחדר הפנימי לחדר החיצון כפי שיטת
רע"א הנ"ל אפשר שאנו נפגשים בעוד בעיא .הערני הרה"ג ר' חיים קלמן
גוטמאן שליט"א שאיתא בגמ' מנחות לג :העמיק לה טפח פסולה ופירש"י
שם ד"ה העמיק וז"ל החור טפח וקבע בו המזוזה פסולה .וכן נפסק בשו"ע
ס' רפט סע' ד ,ולפי זה העיר הרה"ג הנ"ל שאם יש קיר בולט מהמזוזה
טפח וקובעים המזוזה במקום אות ב או אות ד שהם המקומות הקיצונים
הוי כמו העמיק טפח .ונראה לפרש דבריו עפ"י דברי הפסקי הרי"ד (הובא
בספר אגור באהליך הנ"ל עמ' תרצא) שכתב וז"ל וכתב בפסקי הרי"ד וז"ל
שעשה חור עמוק טפח וכו' שצריכה שתהיה סמוכה לאויר חלל הפתח
עכ"ל .ופלי זה המזוזה צריכה תמיד להיות סמוך– פחות מטפח למקום
ההילוך בפתח ולכן אם העמיק טפח או שיש קיר שיוצא טפח שמונע
ההליכה אין יכולים לקבוע המזוזה במקום הקיצוני שֹל אות ב או אות ד.
אולם ,העיר בספר אגור באהליך הנ"ל שהלבוש (ס' רפט סע' ד) כתב
טעם אחר בפסול של העמיק טפח וז"ל דכתיב על מזוזות ולא תוך המזוזות
עכ"ל .לפי טעם הלבוש דין של העמיק טפח הוא דין כאשר מניחים
המזוזה בתוך המזוזה שֹל הקיר ועי"ז אמרינן שאם הוא מעמיק טפח תו לא
מקרי על מזוזות אלא תוך מזוזות .אמנם אם מניח על המזוזה הקיצונה שֹל
אות ב או אות ד בודאי הוי על מזוזות ולא תוך מזוזות אפילו אם יש קיר
שבולט טפח .ולפי חשבון זה עדיף לקבוע מזוזה על מקום הקיצוני דהיינו
אות ב אות ד .שהרי המזוזות הקיצונים כולל בתוכם הפתח אע"פ שאינם
סמוכים למקום ההילוך( .עיין מש"כ באמרי ברוך– ערובין (קכג–קכד))
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ולמסקנא נראה שכשאין ד' על ד' במקום הפנימי שֹל המטבח אין חיוב
מעיקר הדין לקבוע מזוזה לא בדרך הנכנס לפנימי אות א או אות ב כי דברי
החמודי דניאל הם חומרא ובארנו לעיל ששייך שאפילו חומרא לא הוי
בנידון דידן של מטבח .וכן אין חיוב מעיקר הדין לקבוע אצל אות ג או
אות ד וכפי דברי רע"א שהרי נארה שמיער הדין שההליכה מחדר פנימי
אע"פ שאין בו ד' על ד' לחדר חיצוני הוי יציאה ולא כניסה ,ואין בזה חיוב
מזוזה .ובנוגע לקביעה במקום הנמוך איתא אם יש מקום של ד' על ד' יש
אומרים לקבוע שם וכדברי הדרך חיים הנ"ל הקיצוני דהיינו אות ב שהוא
בשליש העליון ושפיר מקרי מזוזות הפתח אע"פ שאין יכולים ללכת ליד
המזוזה וכפי שמבואר בספר אגור באהליך וכדברי הלבוש הנ"ל ושלא
כדברי הפסקי רי"ד הנ"ל.

מוהר"ר ברוך חיים סיימאן
ראש ישיבה

בענין ברכת התורה
יו"ט של חג השבועות שהיא זמן מתן ברכה מיוחדת היא במינה
שמברכין על נתינתה ברכה מיוחדת של ברכת התורה .ונראה לעיין בברכה
זו הן מצד הלכותיה והן מצד הלקח שלומדים מהברכה בנוגע למצות
תלמוד תורה.

שיטת הרמב"ן במצות ברכת התורה
איתא בגמ' ברכות (כא ).מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנאמר
(דברים לב:ג) כי שם ה' נקרא הבו גדל לאלהינו .עפ"י דברי הגמ' הנ"ל
כתב הרמב"ן (ספר המצוות במצות עשה ששכה אותן הרמב"ם צפי דעת
הרמב"ן מצוה טו) וז"ל שנצוינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא
בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו וכו' .הרי דנקט
הרמב"ן שברכת התורה היא מצות עשה מדאורייתא להודות להקב"ה על
נתינת התורה.
כידוע שכיון שנקט הרמב"ן שברכת התורה היא מן התורה יש לנו
לנקוט שאע"פ שבדרך כלל אמרינן ספק ברכות להקל בברכת התורה
לקטינן שיש להחמיר בספיקו .אולם ,נחלקו הפוסקים אם בספק בירך
ברכת התורה אם יש לחזור לברך רק ברכת התורה אם יש לחזור לברך רק
ברכת אשר בחר בנו כי כנראה רק ברכה זו היא מן הודה כמשמעות דברי
הרמב"ן שנצטוינו להודות על נתינת התורה שהיא נוסח ברכת אשר בחר
בנו וזו היא שיטת השאגת אריה (ס' כה) .או דילמא יש לברך כל הברכות
של ברכת התורה במקום ספק וכפי שיטת הפרי חדש (ס' סז).

ביאור דברי השאגת אריה ופרי חדש בדברי הר"מ
המח' הנ"ל בין השאגת אריה והפרי חדש הולכת מסביב דברי הר"מ
בהל' ק"ש .איתא בר"מ (פ"ב הל' ק"ש הל' יג) ספק קרא קריאת שמע ספק
לא קרא חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה .הרי דנקט הר"מ שאע"פ
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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שק"ש הן מדרבנן במקום שנסתפק אם קרא ק"ש ובירך הברכות יש לחזור
על ק"ש וברכותיה .דברי הר"מ כמובן מחודשים שהרי בפשטות הוה ליה
לפסוק שיש חיוב לחזור על ק"ש כי היא דאורייתא וספיקא להחמיר ושלא
לחזור על הברכות שהן מדרבנן ואמרינן ספיקא לקולא.
בביאור דברי הרמב"ם כתב הרשב"א בתשובה (ח"א ס' שכ) וז"ל ואנו
אומר באולי לדעת הרב זצ"ל שהוא סבור דמעיקרא כך היתה תקנה דכל
שהוא חייב לקרות יקרא לכתחילה ברכותיה עכ"ל .כלומר שיש חידוש
שרק בברכת קריאת שמע יקראנה בברכותיה .אולם במצוות דאורייתא
אחירות שיש ספק דאורייתא לחומרא אולם הברכות שהן מדרבנן לא יחזור
עליהן דקי"ל ספק ברכות להקל.
בנוגע לקשר זה של ק"ש וברכותיה שמעתי מהרה"ג ר' דוד קאהן
שליט"א (עיין גם בספרו משאת כפי על התפילה ח"א עמ' מא ,קכה–כקו)
שג' ברכת קריאת שמע הם כנגד ג' פעמים של גלוי שכינה שמהם מקבים
עלינו האמונה לקבל עלינו עול מלכות שמים .הברכה ראשונה היא יוצר
אור שזה גילוי של מעשה בראשית .הברכה השניה היא אהבה רבה שהיא
הגילוי של קבלת התורה והברכה השלישת גאל ישראל היא הגילוי של
הגאולה העתידה .הרי לפי זה מובן שיש קשר מיוחדת בין ק"ש לברכותיה
ובכל זמן שקורין ק"ש אפילו אם הקריאה היא מספק חוזר וקורין
בברכותיה.
אולם ,פרי חדש נקט ,שדין של הר"מ שחוזר וקורא עם ברכותיה אינו
דין מיוחד בק"ש וכפי דנקט השו"ט הרשב"א אלא הוא דין בכל מצוה
וברכותה ,שאם מקיים מצוה צריך לברך עליה ואפילו אם מקיים מצוה
צריך לברך עליה ואפילו אם מקיימה מספק משום ספק דאורייתא לחומרא
צריך גם לחזור ולברך עליה .אולם ,ביאר עוד שדין זה שייך רק אם יש
ודאי חיוב ומקיים המצוה בפעם ראשונה שכמובן מברך עליה ואפילו אם
נסתפק אם קיימה צריך לחזור ולקיימה בברכה .אולם אם יש ספק אם יש
בכלל חיוב כמו שכתכ הר"מ (פ"ו הל' סוכה הל' יג) טומטום ואדרוגינוס
אין מברכין לישב בסוכה שהרי יש ספק אם הטמטום ואדרוגינוס זכר או
נקבה יש לקיים המצוה מספק אולם אין לברך עליה.
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שיטת הירושלמי בברכת התורה
עיין בשו"ת משכנות יעקב (ס' סג) שהביא דברי הירושלמי (ברכות פ"ז
הל' א) שכתב וז"ל א"ר שמואל בר אבדימא לא למדו ברכת התורה מברכת
הזימון אלא לרבים וכו' .וכתב המשכנות יעקב ששיטת הירושלמי היא דלא
כדברי הרמב"ן הנ"ל שברכת התורה היא מה"ת בכל יום ויום אלא שנקט
שברכת התורה היא רק מן התורה בברכת התורה לרבים כגון אמ עולה
לתורה ומברך על ברכת התורה .ועל פי זה מבואר המשכנות יעקב (שם)
הטעם שמברכין על העליה בתורה אע"פ שכבר בירך ברכת התורה בבקר
והוא משום שברכת התורה בבקר היא רק מדרבנן ודלא כהרמב"ן וברכת
התורה על עליה בתורה היא מדאורייתא ולכן הברכה שהיא מדרבנן על
תלמוד תורה דיחיד שבירך בבקר אינה פוטרת ברכת התורה על העליה
בתורה שהיא מדאורייתא על תלמוד תורה דרבים.

ביאור הגרי"ד סולובייציק זצ"ל
בענין ברכת התורה
בעוד אופן ליישב הטעם שמברכין על קריאת התורה אע"פ שכבר בירך
בבקר שמעתו ממוהרה"ג ר' צבי שכטר שליט"א בשם הגריד"ס זצ"ל וכן
מבואר בהגדה של פסח שיח הגרי"ד להרה"ג הם כמו ברכת התורה
שמברכין על תלמוד לימוד תורה מסוימת ,ובהגדה שיח הגרי"ד להרה"ג
יצחק אבא ליכטנשטיין שליט"א (עמ' לט-מ) שברכת התורה שמברכין
בבקר היא ברכה כללי על לימוד התורה .אולם אם במשך היום יש חיוב
פרטי לקרא או ללמד דברי תורה פרטיים יש חיוב נוסף לברך ברכת
התורה .ולפי זה אע"פ שבירך ברכת התורה בבקר חוזר ומברך בשעת
קריאת התורה שהרי יש כאן חובה מיוחדת לקרא פרשה מיוחדת.
עפ"ז ביאר הגריד"ס זצ"ל הטעם שאומרים ברוך המקום ברוך הוא
לפני ארבעה בנים ושאר ההגדה והוא שאע"פ שכבר בירך בבקר בערב
פסח ברכת התורה ,כיון שבליל פסח יש חובה מסוימת לקרא ולדרש
פסוקים מסויימים שוב חוזר ומברך בברכת התורה .דבריי ההגדה של ברוך
המקום ברוך הוא הם כמו ברכת התורה שמברכין על לימוד התורה
מסיומת .ובהגדת שיח הגרי"ד הנ"ל (מע' מ בהערה שם) מציין שדברי
הגרי"ד הנ"ל זהים עם דברי שיבולי הלקט (ס' ריח) שכתב וז"ל ברוך שנתן
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תורה לישראל ברוך הוא .יש מפרשין לפי שרצו לדרוש מקראות הללו
הכתובים ארבעה דינים מתחיל בברכות התורה .וכן פירש רבינו ישעיה
זצ"ל ,התחלת הדרשה הוא ומברך תחלה ואח"כ דורש ,עכ"ל.

ביאור בגמ' שאין מברכין בתורה תחילה
בנוגע למעלת ברכת התורה מצינו בדברי חז"ל דברי גמ' המפורסמים
(נדרים דף פא ).דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב (ירמיה ט–יא) מי
האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים (גירסת הב"ח
לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת) ולא פירשוהו וה' אמר אמר ר' יהודה
אמר רב שאין מברכין בתורה תחילה וכבר דנו המפרשים בביאור הגמ'
עיין בר"ן שם בשם רבינו יונה וכן עיין בשו"ת הר"מ פאר הדור ס' מב.
אולם ,ראיתי ביאור מחודש בספר חדות השם על מס' קידושין וגם בעניני
ברכות ס' לה להרה"ג ר' שמואל גרינבערגער שליט"א שכתב עפ"י הגמ'
ברכות טו .שביאר הטעם שבדרך כלל אמרינן שאין ברכות מעכבות וז"ל
הגמ' ע"כ לא קאמר ר' יוסי לא יצא אלא גבי ק"ש דאורייתא אבל תרומה
משום ברכה הוא וברכה דרבנן ולא בברכה תליא מילתא עכ"ל .הרי דכיון
שהמצוה מדאורייתא והברכה דרבנן אין הברכה דרבנן יכול לעכב המצוה
שהיא מדאורייתא .והביא עוד בספר הנ"ל דברי התוס' הרא"ש בברכות שם
ד"ה אבל תרומה דרבנן שכתב וז"ל אבל אי הויא ברכת תרומה דאורייתא
משמע דתרומתו אינה תרומה דהברכה מעכבת ההפרשה ,אע"ג דברכות
אינן מעכבות היינו משום דהויין מדרבנן אבל אי הויין מדאורייתא
מעכבות ולא הויא הפרשה.
ועפ"ז כתב הספר חדות השם הנ"ל (עמ' קצד אות י) וז"ל ומה מאד
יובן הגמ' דב"מ הנ"ל וכו' ,דקאמר דבשביל שלא ברכו בתורה אבדה
הארץ ,והקשינו דמשום זה יחרב הארץ ,להנ"ל יש בארו היטב ,דכיון שלא
ברכו בתורה תחילה (מאיזה טעם שיהי' ,וכמש"כ רש"י והר"ן) .נמצא
דחסר להם קיום מצות ת"ת .דכיון דברכת התורה הוא מדארייתא היא
מעכבת המצוה .לפי"ד תוס' הרא"ש דאם ברכת המצוות הוא מדארייתא
הרי מעכבת המצוה ,עכ"ל .הרי חיסר ברכת התורה אינו רק חסרון בהברכה
בלבד אלא גם חסרו בקיום מצות ת"ת.
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ביאור הארץ צבי בברכת המצוות
בנוגע לברכת התורה וברכת המצוות מצינו חדוש בשו"ת ארץ צבי (ס'
טז) להרה"ג ר' אריה צבי פראמער זצ"ל הי"ד מקוזוגלוב שכתב וז"ל
ונלע"ד לפימש"כ בחידושי לבכורות דאע"ג דהפסוקים כתבו דברכת
המצוות דרבנן ומקורו בברכות (טו ).אבל תרומה משום ברכה הוא וברכה
דרבנן מ"מ היינו דוקא אם בירך בבוקר ברכת התורה ומן התורה בברכת
פוטר כל המצות דבמה שמברכין שנתן לנו את תורתו הרי כל תרי"ג מצות
בכלל אבל מי שעדיין לא ברך ברכת התורה דאורייתא ,וחילי דהנה
בבכורות (כט ).הנוטל שכר לדון דינין בטלים להעיד עידותיו בטלים וכו'
ובגמ' מנה"מ אר"י מא"ר דאמר קרא (דברים ד–ה) ראה למדתי אתכם וגו'
מה אני בחנם אף אתם בחנם ,וקשה לי דהא תינח תורה מצוות (ונ"ל
שכיונתי שלהעיד שזה מצות) ומנלן וכ"ת דילפינן מצות התורה א"כ קשה
למה ברכת המצות דרבנן נילף מתורה דברכת התורה דאורייתא .ואמרתו
דאדרבא מכח הסוגיא הנ"ל יש טעם למה ברכת המצוות דרבנן דכיון
דחזינן דאע"ג דליכא קרא רק על התורה שיהיה בחנם ילפינן ממנה מצוה
הנה דמצוה בכלל תורה הוא א"כ שמברך בבקר ברכת התורה פוטר כל
המצוות שיעשה ביום זה דמצוה בכלל תורה ,ולפ"ז יצמח דאם עדיין לא
בירך ברכת התורה ברכת המצוות דאורייתא .ויצמח עוד חידוש לפי
המבואר בתוספי רא"ש ברכות (טו ).דאם ברכת המצוות היה דאורייתא
היה מעכב המצוה א"כ קודם ברכת התורה דברכת המצוות דאורייתא
אפשר שמ עכב המצוה .ובזה אתי שפיר דברי הספרי פרשת כי תבוא הובא
ברש"י (דברים כו–יג) ולא שכחתו מלברך על הפרשת מעשר והקשה
הרא"ם דאה ברכת המצוות דרבנן .ולהנ"ל א"ש דקאי על ברכת התורה או
כשירצה להפריש קודם ברכת התורה צריך לברך על הפרשת מעשר.
והשתא דאתית להכי נלע"ד עוד דכל מצוות שלא תקנו להם חז"ל ברכה
וכמבואר טעם לזה בשו"ת הרשב"א (המיוחסת להרמב"ן ס' קפט)
ובאבודרהם (הל' ברכות) בשם ר"י בן פלט כ"ז משום דברכת המצוות
דרבנן הקילו בשביל טעם כל דבר לפוטרן אבל כל זמן שלא בירך ברכת
התורה אפשר שאין לסמוך על טעמים אלו כיון דאז חיוב ברכת המצוות
דאורייתא וא"כ אין לעשות שום מצוה דאורייתא (שלא תקנו לה ברכה)
לפני ברכת התורה כדי שתפטרנו ברכת התורה ,ואם כנים הדברים מי
שנעשה בר מצוה בלילה אין לו לעשוֹת שוֹם מצוה ואפילו למיתב רפתא
לעני עד שיקרא ק"ש וברכותיה כדי לפוטרן בברכת אהבת עולם ע"כ כמי
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שנעשה בר מצוה בהכרח שתהיה אצלו מצוה ראשונה ק"ש וברכותיה הרי
דארץ צבי נקט שברכת המצוות רק מדרבנן מפני שכבר בירך ברכת התורה
התורה בקר ומדאורייתא קאי ברכת התורה לא רק על ת"ת אלא גם על כל
המצוות שעושה ולכן ברכת התורה היא הברכה מה"ת שם על המצוות,
אלא שתקנו על המצוות גם ברכה דרבנן על כל המצוות .אולם אם קיים
המצוה קודם שבירך ברכת התורה אפשר שהברכה שבירך ברכת התורה
אפשר שהברכה שבירך ברכת התורה אפשר שהברכה שבירך היא מן
התורה .וכן כל המצוות מה"ת שעושין בלי ברכה כגון צדקה וכו'
והראשונים נותנים טעמים שונים למה אין מברכין עליהן טעמים אלו רק
שייכים מדרבנן היכא שכבר בירך ברכת התורה .עפ"י זה כתב עוד בספר
חדות השם הנ"ל (עמ' קצד) בביאור החומר שלא ברכו בתורה תחילה וז"ל
גם היה חסר להם (אלו שלא ברכו ברכת התורה) קיום כמה וכמה מצוות
שלא תקנו חז"ל ברכה עליהם .דכל מה שלא תקנו ברכה עליהם מאיזה
טעם כל דהו ,כל זה שייך רק אם ברכת המצוה מדרבנן ,אבל כיון שהם לא
בירכם בתורה תחילה ,חיוב ברכת המצוות נשאר אצלם מדאורייתא,
ומחוייבײם בברכה על כל מצוה ומצוה ולא מועיל טעם כל דהו לפוטרם,
וכיון דלא בירכו על אותן מצוות ,הרי חסר להם קיום מל אותן המצוות,
ונ"ל מתוס' הרא"ש דאם ברכת המוות הוי מדאורייתא הם מעצבות
המצוות ,ולכן שפיר אבדה הארץ בשביל זה עכ"ל.
הרי שחסרון של ברכת התורה היא לא רק חסרון במצוה של ברכת
התורה בעצמה ולא רק חסרון במצוה של ברכת תורה בעצמה ולא רק
חסרון במצוה של ברכה תורה בעצמה ולא רק חסרון במצוות ת"ת וכמו
שמבואר לעיל אלא היא גם חסרון בקיום הרבה מצוות שלא תקנו על הן
ברכה כגון צדקה וחסד שכיון שלא ברכו בתורה ולא ברכו ברכת מצוה
פרטית על מצוה זו כיון שחז"ל לא תקנו ברכה זו הרי שפיר היו חייבין
בברכה מה"ת ובכה"ג אמרינן לפי התוספות הרא"ש ברכות מן התורה
מעכבות מצוות מן התורה .עפ"י הנ"ל מבואר הטעם שחיסר ברכת התורה
גרם לחרבן הבית שחסר להם כל הזכיות הנ"ל.

ברכת התורה בליל בר מצוה
עיין עוד בשו"ת ארץ צבי בתשובה הנ"ל ס' טו שדן בקושית השואל
שם וז"ל והנני בזה להשיבו קצת בס"ד אשר הקשה דמי שהוגדל ונעשה
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בר מצוה בלילה יהי חייב לחזור ולומר ברכת התורה דבבוקר היה קטן ואין
דרבנן פוטר דאורייתא יפה העיר .ונלענ"ד לפי המבואר ברבינו יונה ברכת
התורה ברכות (דף א .בדפי הרי"ף ד"ה אלא ברכות) דכמו דאהבה רבה של
שחרית פיטר ברכת התורה כמו כן אהבת עולם בערבית פיטר ברכת התורה
שנזכר בו ג"כ תורה (תורה ומצוות מקיים ומשפטים אותנו למדת) וא"כ
יוצא ידי חובת בלילה בברכת אהבת עולם דערבית וכו" ,וע"ש שכתב שיש
לבחור בר מצוה בליל בר מצוה להתפלל מעריב תיכף בשעת צאת
הכוכבים ולכויין לצאת ידי ברכת התורה בליל הבר מצוה בברכת אהת
עולם יהיה שייך לכל התורה והמצוות שיעשה אחת כך בלילה וכמו
שתבאר לעיל שברכת התורה שייך מן התורה ללמוד ולמצוות שיעשה אחר
כך .וברכת התורה שבירך בבקר אינו פוטר מה שעושה בלילה כיון דבבקר
היה קטן ועכשיו אחר צאת הכוכבים הגדיל ונעשה גדול.
והמשיך הארץ צבי וכתב וז"ל ובזה יש לבאר מה דמתחיל רבי מסכת
ראשונה דברכות בדין ק"ש של ערבית וכבר כתב בחי' הרי"ם זצ"ל משום
דמצוה ראשונה משנעשה בר מצוה הוא ק"ש ודפח"ח ,עכ"ל .הרי דלפי
החשבון הנ"ל שיש להקדים ברכת אהבת עולם לתחילה צאת הכוכבים
וכמובן דאח"כ קורין ק"ש הרי דק"ש היא המצוה הראשונה שעושה
הבחור המצוה משהגדיל ומשום כך הקדימו רבי בסידור המשניות (ע"ש
בארץ הצבי שבאיר ג"כ על פי דברי הירושלמי מובא בתוס' ברכות יא:
ד"ה שכבר שברכת אהבה רבה הוי ברכת התורה רק אם שנה על האתר לכן
ה"ה כאן בברכת האהבת עולם בעינן ששנה על האתר .אולם כתב הארץ
צבי שנראה בפשטות שדין ששנה על אתר הוי רק דין דרבנן ולכן כתב
מדאורייתא לא בעינן ששנה על אתר ולגבי הדין דרבנן שבעינן שנה על
אתר ולגבי הדין דרבנן ולכן יוצא ידי חובת ברכת התורה בברכת אהבת
עולם אפילו לא שנה על האתר.
אולם נראה דכל זה לפלפולא בעלמא שהרי לא חזינן דנהיגי בחורי בר
מצוה לכוין בליל הבר מצוה להתפלל מעריב דוקא בתחילה צאת הכוכבים
ולכוין באהבת עולם לברכת התורה .אלא ע"כ צריך לומר שברכת התורה
נאמר פעם אחת ביום והלילה הולך אחר היום וכמו שאנו נוהגין ולכן
כשבירך בבקר בערב הבר מצוה הרי ברכה זו הוא רק דרבנן משום חינוך.
אולם ,הערני ידידי הרה"ג ר' צבי סבלפסקי שליט"א שאפילו אם ננקוט
כהרמב"ן שברכת התורה היא מצות עשה מן התורה אולם האיסור ללמוד
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קודם ברכת התורה היא רק מדרבנן ולכן בליל בר מצוה שפיר יוכל הבחור
הבר מצוה ללמוד תורה ולעסוק במצות אפילו לפני שבירך ברכת התורה
כיון שבירך בבקר וזו ברכה מדרבנן שפוטר האיסור דרבנן ללמוד קודם
שיברך .אולם ,לגבי חובת מצות ברכת התורה הרי שפיר מברך ברכת
התורה בכל מעת לעת ומקיים המצוה מן התורה.

דברי הנצי"ב בזמן אמירת ברכת התורה ע"י משה רבינו
הבאנו לעיל דברי הגמ' בברכות (כא ).בנוגע למקור של ברכת התורה
בפסוק בהאזינו (דברים לב–ג) כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלקינו .עיין
בפירוש העמק דבר לנצי"ב עה"ת (דברים לא–יט) שביאר הטעם שברכה
זו נאמרה בפרשת האזינו ולא קודם לכן כגון בפרשת יתרו כשניתנה
התורה .וכתב וז"ל אע"ג שלא נהג משה הכי עד כה( ,כלומר שלא בירך
ברכת התורה עד עכשיו) היינו משום שעד כה היה באופן שהשכינה
מדברת מתוך גרונו ,והוא דרך נסי שאין טעון ברכה ,עכ"ל .ונראה לפרש
שאיתא בזוה"ק ח"ג רלב .דקוב"ה ושכינתיה על פומוי – כלומר כשמשה
פתח את פיו ויצא ממנו קולו של הקב"ה .כמובן שמשה זכה לכך משום
מעלתו מקומם לכך ,אולם עצם הדיבור כל הימים היה בדרך נס ואין
מברכין על נס .ושוב כתב הנצי"ב עוד וא"ל משא"כ שירת האזינו היה
הקריאה מתוך הכתב ושלא בדרך נס .מש"ה היה טעון ברכה עכ"ל .הרי
מעלת התורה היא לימוד בדרך הטבע ע"י עמלה של תורה ורק בתורה
בצורת כזו מברכין עליה.

בקשת המלאכים לקבלת התורה עפ"י החיד"א
כתוב בתהילים (ח–ב) ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה
הודך על השמים .פסוק זה מבואר בגמ' (שבת פח ):היה הבקשה שֹל
המלאכים להשאיר התורה אצלם בשמים .והקב"ה השיב כלום למצרים
ירדתם וכו' כלומר אתם עושים מלאכה וכו' משא ומתן יש ביניכם וכו'.
עיין בספר כסא דוד למרן החיד"א זצ"ל דרוש ד' לשבת כלה ד"ה ואבא
היום וכו' שכתב על דך המסֹל שטענת המלאכים של תנה הודך על השמים
הוא כמו טענת בר מצרא שיש עדיפות למחר קרקע לשכנו מלמכרו לאדם
אחר כדאיתא בגמ' (קח ).ולכן טענו המלאכים שהתורה קרובה להם שהם
שוֹכני מעלה למאשר בני אדם.
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אולם ,הוסיף הבני יששכר (שבועות מאמר ב– ימי הגבלה) לבאר עפ"י
דברי השו"ע (חושן משפט ס' קעה סע' כג) שאם יש פסידא מוכר כגון
שהבר מצרא משלם במעות גרועות מאשר הלוקח האחר וכן כל פסידא
שיבא למוכר ע"י שימכור לבר מצרא בטל דינא דבר מצרא .ועפ"י זה ביאר
הבני יששכר שכיון שהמלאכים רק מתיחסים בדרך סוד ולא כפי פשוטו
שהרי כלום למצרים ירדתם .כלום יש משא ומתן ביניכם ,אולם בשר ודם
מתיחסים לתורה בין בדרך פשט ובין בדרך סוד הרי נתינת התפרה
למלאכים היא פסידא לנותן התורה שהתורה לא תלמד במלא מובנה .וכתב
הבני יששכר לבאר הפסוק (שמות יט–ז) כה תאמר לבית יעקב ותגד לבית
ישראל שבית יעקב הם ההמון עם – שיעקב לשון שפל שרק מבינים
פשטיה דקרא .ותגד לבני ישראל שהם אנשים המעולים שמבינים רמזי
תורה ג"כ הרי לבשר ודם שייך תרוייהו – פשט וסוד ומלאכים רק שייך
סוד ולכן נתינת התורה למלאכים היא בגדר פסידא למוכר.

עמלה של תורה וחידושי תורה לבשר ודם ולא למלאכים
אולם יש גם להוסיף ביאור בטעמא בנתינת תורה למלאך הוא פסידא
והוא משום שמבואר בהקדמה המפורסמת של האגלי טל שכתב וז"ל כי זה
היא עיקר מצות תלמוד התורה להיות שש ושמח ומתענג בלימודו ואז
דברי תורה נבעלין בדמו ,עכ"ל .וכן מבואר בספר דגל מחנה אפרים
למוהר"ר משה חיים אפרים זצ"ל בפרשת בשלח שכתב בשם זקנו
הבעש"ט זצ"ל שביאר דברי חז"ל (נדרים פא ).שהביאנו לעיל שחרבה
ירושלים משום שלא בירכו בתורה תחילה וכתב וז"ל ואמר הוא ז"ל היינו
שלא ברכו בתורה ברכת והערב נא שהוא ברכה ראשונה שמברכין על
התורה .ולבני אדם יש שמחת התורה משום שהתורה אינה גלויה לפניהם
אלא צריכים לעמל בה לבא לידי הבנה משא"כ מלאכים שהכל גלוי
לפניהם ואין עמל וכשאין עמל אין שמחה .וכמו שביאר הרה"ג ר' חיים
יעקב גולדויכט זצ"ל (אסיפת מערכות כרך ה מאמרים מילי דאבות עמ'
רח–רט) דברי המהר"ל מדיסקין שביאר נוסח התפילה ליו"ט שאומרים
והראינו בבנינו ותקנו בתקנו .שהכוונה להראנו בבנינו היא עפ"י רש"י ר"ה
דף ל .ד"ה לא צריכא ורש"י סוכה מא .ד"ה אי) שבית המקדש העתיד יבוא
מן השמים ואנו רק מסתכלים בירידה מן השמים .אולם התיקון הוא
עשייתנו של העמדת השערים (עיין איכה ב ,ט ואיכה דבה ב ,יג) שלעיד
כלל ישראל יעמידו השערים שֹל בית מקדש שכבר נגנזו) .וכתב ספר הנ"ל
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וז"ל והוא שאנו מתפללים והראנו בניניו– כי מעשה בנין הבית עצמו ,בו
לא תהא לנו יד ,ואינו מושג בדרכי העמל והקנין העצמי ,על כן אין אנו
זכין בו אלא לראיה חיצונית .מה שאין כן תקון השערים .שבבעמל
התקנתם אנו שותפים ,מתדרשן בחדוות העשיה והיצירה ושמחנו בתיקונו
עכ"ל .הרי השמחה בא רק בעבודת האדם בעמו ולא במה שמגישים אלו
בלי עמל .וכן נוגע לענינו האדם שעמל בתורה מחמת שאין הכל גלוי לפניו
מרגיש שמחה בלימודו משא"כ המלאכים שהכל מובן לפניהם ולכן
בנתינת התורה למלאכים יהי' חוסר שמחה ופסידא לנותן.

ענין של חידושי תורה
וכן מצינו באלשיך (משלי יח) שכתב וז"למה שאין כן למלאכי השרת
שאין להם כח לחדש בתורה דבר ולא ידעו רק מה שישמעו מישיבות של
מעלה או מאשר יחדשו למטה וכו' ,עכ"ל .תרי המלאכים רק יודעים מה
שרואים ושומעים לפניהם ואין כאן עשייה מדיליה ,משא"כ בבשר ודם.
וכבר ביאר הכתר תאש (נו) להרה"ג ר' אשר הכהן זצ"ל ממה ששמע
מהגר"ח וולאזין עפ"י הגר"א וז"ל שחידושי תורה נקרא כל מה שלמד
יותר ומתבררים הדברים שמחוורים אצלו .כל זמן שאתה משמש בהם אתה
מוצא בהם טעם (ערובין נד ):וכשמרבה לחזור נתבאר בזה טעמים
ופירושים שנתחדשו וזה נקרא חידושי תורה .בין שהוא מחדש או אחר ,רק
שיצא הדבר לאור עכ"ל .הרי בן אדם מחדש בתורה דהיינו שחוזר שוב
ושוב עד שהסברים מחוורים יותר ויותר .אולם ,המלאך שנקרא עומד
(זכריה ג–ז עיין בתורת משה להחת"ס בהפטרה שם לפרשת בהעלותך)
אינו משיג יותר ממה שהשיג מקודם ולכן חסר אצלו חידושי התורה
וממלא יהי' פסידא לנותן התורה.
וכן כתיב (ויקרא כו–ג) אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו וועײתם
אותם .וידועים דברי רש"י שם המפורסמים שהכוונה לעמילות בתורה.
אולם הוסיף עוד בספר בהית הבקר להרה"ג ר' שאול בראך זצ"ל פרשת
בחוקתי אות רכג .אם בחוקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם.
צריך ביאור מה הוסיף ועשיתם אותם .אם על הקיום המצוות הרי כבר
נאמר ואת מצותי תשמרו .י"ל שבא להבטיח שאם יעמלו בלימוד תורה
וקיימו מצותיה ,יזכו לחדש חידושים נאים ,ויכבדו ויפארו תורה הקדושה
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בציצים ופרחים ,ויקשטו אותה ככלה בכ"ד קישוטין ,ויהי' בכחם להראות
לכל העולם יפי' ונעימותיה .ולפי זה יפורש ועשיתם אותם מלשון תיקון
על דרך הכתוב (בראשית יח–ח) ובן הבקר אשר עשה שפרש"י אשר תיקן,
דהיינו שיתקנו המצות והתורה ,וזה יהי' ע"י שימצאו נפלאות התורה
הקדושה עכ"ל הרי עשיית התורה היא חידושי התורה שבא ע"י עמלה של
תורה ששייך לבני אדם ולא למלאכים.

אכילת מאכלי חלב בשבועות
ידועים שמנהגינו לאכול מאכלי חלב בשבעות וכמו שמבאור בשו"ע
(ס' תצד סע' ג) וז"ל ונוהגין בכמה מקומות לאכול מאכלי חלב ביום
ראשון שֹל שבועות ונ"ל הטעם שהוא כמו השני תבשילין שלוקחים בליל
פסח זכר לפסח וזכר לחגיגה כן אוכלים מאכל חלב ואח"כ מאכל בשר
וצריכין להביא עמהם ב' לחם על השלחם שהוא במקום המזבח ויש בזה
זכרון לב' הלחם שהיו מקריבין ביום הבכורים .אולם ,עיין בספר כל בו (ס'
נב) שכתב באופן אחר וז"ל גם נהגו לאכול דבש וחלב בחג ּשועות מפני
התורה שנמשלה לדבש וחלב ,כמו שכתב (שיר השירים ד:יא) דבש וחלב
תחת לשונך וכו' .הרי הכל בו מפרש מנהג של מאכלי חלב שוֹנה מדלעיל
והואלהראות מתיקות התורה .ויש לפרש עוד עפ"י הנ"ל שאין הכונה רק
משום מתיקות התורה גרידא אלא גם להראות הטעם שניתנה התורה לבשר
ודם ולא למלאכים כי רק לנו יש מתיקות התורה ולא למלאכים וכמו
שנתבאר.
בנוגע למתיקות התורה מצינו דבר מיוחד בדברי השל"ה הקדוש (מס'
שבועות פרק דרך חיים תוכחות מוסר אות רנח (שכתב וז"ל הנחמדים
מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים (תהילים יט–יא) הוא על דרך
שאמר הפסוק (תהילים קיט–צז) מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי,
כלומר כל הדברים יגעים (קהלת א,ח) ,אכול דבש דייך ,אז קל לו לאכול
לאכול יותר .אבל התורה היא אהובה לי מאוד ,אע"פ שכל היום היא
שיחתי ,איניו קל בה והיא אהבה לי עכ"ל .הרי מתיקות התורה שוֹנה
משאר דברים מתוקים שאם יאכלם כל היום לבסוף יקוץ בהם משא"כ
התורה אע"פ שהכל היום היא שיחתי אפ"ה מה אהבתי תורתך.
שבועות היא הזמן לקבלת התורה וזמן לחשוב על מתיקותה וברכתה
שמראה למנו הטעם שניתנה לנו התורה ולא למלאכים.דפ

מוהר"ר משה דוד טנדלר
ראש ישיבה

עיון באיסור הוצאת דם בשבת
א) כתובות דף ה :״איבעיא לה ,מהו לבעול בתחילה בשבת? דם
מיפקד פקיד או חבורי מחבר.״ פירש רש״י שאם הדם "נבלע בדופני הרחם
להיות יציאתו על ידי חבורה אלא שהפתח נעול בפניו ופותחין לו ויוצא"
אז מותר.
ויש להסביר בדרך אחרת שלא להכחיש המציאות :אם האיסור משום
נטילת נשמה ,כמו שנכתב לקמן ,אז כמות הדם שמויעד לצאת מכל אשה
לא נכלל בדם ״הנשמה״ ואינו חלק מהדם שהוא הנפש״ אלא מופרד ממנו
ולא חבורי מחבר ולכן מחליט הגמרא כאן שהדם מיקפד פקיד .אבל בדם
מילה שגם שם שואל הגמרא ׳מפקד פקיד או חבורי מחבר׳ מחליט הגמרא
שודאי דם מילה חבורי מיחבר שזהו דם של ה׳נשמה׳ כדכתיב ״כי עליך
הורגנו כל היום״ שהמילה מסכן נפש של הנימול.
ב) שבת קלג :״מתנ' – עושין כל צרכי מילה בשבת :מוהלין ופורעין
ומוצצין ונותנין עליה אספלנית וכמון וכו׳
ובעמוד ב – ת״ר מלקטין את המילה ואם לא הלקוט עונש כרת [שלא
עשה מילה כשירה] כגון דאתא בין השמשות בשבת ואמר ליה לא מספקת
[אין מספיק זמן לגמור המילה בשבת] ,ואמר להו מספקינא ועבד ,ולא
איסתפק ואישתכח דחבורה הוא דעבד וענוש כרת.״
אע״פ שהחבל חבירו יש לנתח האיסור בהלכות שבת ע״פ ההלכות של
דבר שאינו מתכוין ,מקלקל בחבורה ,צריך לדם ,מלאכה שאינה צריכה
לגופה ,פסיק רישא ועוד ,החבורה של מילה לכו״ע הוי איסור דאורייתא
בשבת אי לאו הדין שמילה דוחה שבת .וכן כתוב שם [קלג ]:״אמר ר' פפא
האי אומנא דלא מייץ סכנה הוא ועבירנן ליה .פשיטא? מדקא מחללי עליה
שבתא [במה דמייץ] סכנה הוא ,מהו דתימא האי דם מיפקד פקיד [ואין
כאן איסור תורה למצוץ] קמ״ל חבורי מחבר [אלא כיון דמילה דוחה שבת,
אחר שמל אם לא ימצוץ הרי הוא מסכן הנמול].״
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ג) שבת דף עה .״ת״ר הצד חלזון והפוצעו (להוציא ״דמו״ – היינו
ההפרשת בלוטה שממנה מייצרים התכלת) אינו חייב אלא אחת (חייב
משום צידה ,אבל אפציעה אינו חייב משום דש או מפרק ,דאין דישה אלא
בגדולי קרקע) ,ולחייב נמי נמי משום נטילת נשמה? אמר ר' יוחנן שפצעו
מת .רבא אמר אפי' תימא שפצעו חי ,מתעסק הוא אצל נטילת נשמה״ (ולא
כיון לכך).״ ואע״פ שזה ענין של פסיק רישא ,״שאני הכא דמה דאית ביה
נשמה טפי ניחא ליה כי היכי דליצול צוביה.״ (והוי פסיק רישיה דלא ניחא
ליה ואין כאן חיוב חטאת על נטילת נשמה).
במילה ומציצה בשבת הרי ניחא ליה למצוץ הדם  ,״וליטול הנשמה״
כדי להרפאות החבורה והוי מלאכת תיקון ואיסור דאורייתא ,אלא משום
סכנה להתינוק ,מותר למצוץ בשבת.
נכון לציין שמה שטען ר״ת בתוס ד״ה כי היכי ״דדם חלזון הראוי
לצביעה מפקד פקיד״ ,כיון להאמת ד'הדם' שצובעין בו כנוס בבליטה
ואינו חלק מדם הנפש של החלזון ואין כאן נטילת משמה של החלזון.
ד) רמב״ם הל' שבת (ח :ז–ח)
״החובל בחי שיש לו עיר חייב משום מפרק ,והוא שיהי צריך לדם
שיצא מן החבורה אבל אם נתכוין להזיק בלבד פטור משום שהוא מקלקל
ואינו חיב עד שיהיה בדם כגרוגורת .בד״א בחובל בבהמה ,אבל החובל
בחבירו אע״פ שנתכוין להזיק חייב מפני נחת רוחו ,שהרי נתקררה דעתו
ושככה חמתו והרי הוא כמתקן ,ואע״פ שאינו צריך לדם שהוציא חייב.״
הרמב״ם פוסק שאיסור מפרק (דש) שייך אפילו בבעלי חיים שאינם
גדולי קרקע לא רק בגדול קרקע בדעתו של רבי יהודה בשבת דף עה .וכן
כתב בהלכה ט' – ״אחד החובל בבהמה חיה ועוף או בח' שרצים (שיש
להם עור) ועשה בהן חבורה ויצא מהם דם או שנצרר הדם אע״פ שלא יצא
– חייב״
אגב אורחא יש לתרץ הצ״ע בתוס' דף עה ד״ה הצד חלזון שכתב שם
״צ״ע דבירושלמי משמע דצד חלזון לא מחייב משום צידה״ שבאמת כן
הוא– בארץ ישראל החלזון נמצא סמוך לחוץ ,במים רדודים ,ונצדים
'בשחיה אחת' שלא נחשב במלאכת צידה בשבת .לא כן בהמדינות שֹל חוץ
לארץ ששם החלזון נמצא במים עמוקים ונדרש מאמץ להגיע להם ולכן יש
איסור צידה אבל לא בארץ ישראל ,מקומו שֹל הירושלמי.
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ה) רמב״ם הל' שבת (יא:א)
״השוחט חייב ולא שוחט בלבד אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני
חיה ובהמה ועוף ודג ושרץ בין בשחיטה בין בנחירה או בהכאה חייב,
החונק את החי עד שימות הרי זה תולדת שוחט.״
כנראה מלשונו שהרמב״ם מחלק בין ממית בעל חי ,שאיסורו משום
נטילת נשמה ,או מוציא דם שאיסורו משום מפרק .ואם מוציא דם עד
שגורם מיתתו שֹל הבעל חי אז חייב שתים – משום מפרק ומשום נטילת
נשמה .הכסף משנה (ח:ז) מביא מן הירושלמי (שבת ז:ב) דמוציא דם חייב
משום נטילת נשמה ״באותו מקום״ אם עשה מום שאינו חוזרת – אע״פ
ממית הבעל חי.
ו) עירובין דף קג:
״מתנ' – כהן שלקה באצבעו כורך עליו גמי במקדש אבל לא במדינה,
ואם להוציא דם כאן וכאן אסור.״
רש״י – ״שאין זה צורך העבוד ,ועוד דהוי חובל ,ואב מלאכה לא
משתרי לגבייהו״ (שרק איסור דרבנן מותר דאין שבות במקדש).
ז) שו״ע אורח חיים (שכח:מח)
״אסור להניח בגד על המכה שיוציא ממנו דם מפני שהם יצבע אותו
ואסור להוציא דם מן המכה.״ מגן אברהם (ס״ק נ״ג) כתב ״רש"י פירש
סוף עירובין דה"ל חובל והוי אב מלאכה ...ומלשון רש"י משמע דדוקא
כשמהדקה בגמי הוא דהוי אב מלאכה דהוא עביד מעשה אבל כשמניח
עליה דבר המושך דם לא הוי אב מלאכה ,דאיהו לא עביד מידי ,וא"כ כ"ש
כשמעמיד עלוקה דשרי לחולה (שאין בו סכנה) כמ"ש סי"ז דשרי שבות.
אבל בזבחים דף י"ט משמע דכשנתכוין להוציא דם אפי' אין מהדקו הוי
מלאכה ...ולא גרמא הוא ...אבל גבי עלוקה הוי כמו שעושה בידים,
והמוצץ דם בפיו אסור דהוי חבורה .וא"כ אסור למצוץ דם שבין השינים
ואפשר דהוי אב מלאכה.״
משנה ברורה שם ס״ק קמז
״אם מניח על המכה דבר שמושך ליחה ודם ,הוי מלאכה דאורייתא
כיון שנתכוין לזה .המוצץ דם בפיו מן החבורה חייב (חטאת).״
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ח) שו״ת אבני נזר או״ח תשובה של״ח
שאלה :אם המציצה הוא מעיקר חיוב מצות מילה או רק משום סכנת
התינוק?
תשובה :לכאורה פשוט דאינו רק משום סכנה ,דהמול ימול ,אחת
למילה ,אחת לפריעה ...ועוד בשבת (קלג" ):אמר רב פפא האי אומנא דלא
מייץ מעברינן ליה פשיטא מדחללין שבתא עליה סכנה הוא ".ואי אמרת
דמציצה מעיקר חיוב מצות מילה אין ראיה דסכנה הוא ,דמצוה (מילה)
גופה דוחה שבת.
בס״ק ד' שואל מדוע לא ימול בסוף יום שבת ולמצוץ בערב ולא יחלל
שבת במציצה שכל היתרו אינו אלא משום פקוח נפש?
ומתרץ ״השתא שיש סכנה שוב המציצה מכלל מצות מילה ...כיון שאי
אפשר למילה בלא מציצה ואי לאו המציצה היה אסור למול לסכן התינוק
כשאמרה תורה למול כאילו אמרה מהול ומצוץ ...כיון שאי אפשר בלא
מציצה נשמע
שהמציצה מצוה ...וכאן שהוא מכלל המילה ממילא מחיוב למצוץ ג״כ
בשמיני (ולא למול בשבת ולמצוץ במוצאי שבת).
ט) להלכה אי אפשר להתחשב בהסברו הגאוני :בזה״ז לפי חכמת
הרפ ואה הברורה שאין מי שחולק על אמיתת הידע ,שאין שום תועלת
רפואי במציצות הדם כמו שהקזת דם פעם היה נחשב כתועלת רפואי
ועכשיו נתקבל שזה רק מזיק .ידע רפואי שֹל חז״ל למדו מגדולי הרופאים
של הנכרים כמו  Galileoוחביריו שברוב פעמים ״פיהם דיבר שוא וימינם
ימין שקר.״
הרי נשתנה ידיעת הטבע ,ובירור ההלכה מבוססת על הידיעה הנכונה
שבזה״ז כמו בענין רחיצת התינוק אחר המילה .שכתוב פעמיים במשנה
(שבת דף פ״ו .ודף קלד ):״מרחיצין את הקטן ביום שלישי שחל להיות
בשבת״ ואם אין חמין מזומנים מבשלין מים בשבת משום שלפי חכמת
הרפואה שבזמן המשנה היה זה נחשב כצורך פיקוח נפש ,וכן פסק
הרמב״ם בהלכות מילה (ב:ח) ״מרחיצין אותו בשבת ...בשלישי שֹל מילה
שחל להיות בשבת ,מפני שסכנה היא לו.״
אבל– בשו״ע או״ח (שלא:ט) נפסק להלכה ,ואין מי שחילק ״בזמן
חכמי הגמרא אם לא היו רוחצין את הולד לפני המילה ולאחר המילה,
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וביום שֹלישי למילה במים חמים היה מסוכן .והאידנא לא נהגו ברחיצה
כלל ודינו לרחוץ בשבת אם רצו כדין רחיצת כל אדם.״
הרי כיון שנשתנה חכמת הרפואה נשתנה ההלכה שהיתה בנויה על ידע
מוטעת .וכן הוא הדין בענין מציצה בשבת .כיון שנתברר שאין שום תועלת
במציצה ואין שום ענין שֹל פקוח נפש של התינוק אם לא מוצצין ודאי
אסור למצוץ בשבת.
הרמב״ם כתב בהלכות רוצח (ב:ח) ״ההורג את הטריפה  -אף על פי
שאוכל ושותה ומהלך בשוק ,הרי זה פטור מדיני אדם .וכל אדם בחזקת
שלם הוא ,וההורגו נהרג  -עד שייוודע בוודאי שזה טריפה ,ויאמרו
הרופאים שמכה זו אין לה תעלה באדם זה ,ובה ימות ,אם לא ימיתנו דבר
אחר.״
בזה״ז ,יש לנו מומחים גדולים ,שהם תלמידי חכמים שומרי תורה
ומצוות שנתחנכו אצל גדולי ראשי הישיבות בארצות הברית ובארץ ישראל
שאפשר לסמוך עליהם ולפסוק ע״פ הידע הרפואי הברורה .וכן הדין
במציצת דם אחר המילה ,דלית מאן דפליג שמציצה זו בלי שום תועלת
רפואי ולכן –
״אין חכמה ואין עצה ואין גבורה נגד ה'״ – ואסור למצוץ הדם אחר
המילה בשבת ,והמוצץ עובר על איסור שבת דאורייתא וחייב חטאת
שמינה כשיבנה המקדש בב״א.
משה דוד טנדלר
עש״ק ח' אדת תשע״ה

מוהר"ר מרדכי וויליג
ראש ישיבה
ראש הכולל העליון ע"ש ווקסנר

רשות הרבים המוקפת מחיצות
אמר מר :זו היא רשות היחיד .למעוטי מאי?  -למעוטי אידך דרבי
יהודה; דתניא ,יתר על כן אמר רבי יהודה :מי שיש לו שני בתים
בשני צדי רשות הרבים ,עושה לחי מכאן ולחי מכאן ,או קורה
מכאן וקורה מכאן ,ונושא ונותן באמצע .אמרו לו :אין מערבין
רשות הרבים בכך .ואמאי קרו ליה גמורה?  -מהו דתימא :כי פליגי
רבנן עליה דרבי יהודה דלא הוי רשות היחיד  -הני מילי לטלטל,
אבל לזרוק מודו ליה ,קא משמע לן .אמר מר :זו היא רשות
הרבים ,למעוטי מאי?  -למעוטי אידך דרבי יהודה; דתנן ,רבי
יהודה אומר :אם היתה דרך רשות הרבים מפסקתן  -יסלקנה
לצדדין ,וחכמים אומרים; אינו צריך( .שבת ו).
ופירש"י (ד"ה אינו) וז"ל והיינו דקתני זו היא רשות הרבים ,אבל הילוך
דרבים לבין הפסים -לא הוי רשות הרבים ,הואיל ואיכא שם ארבע מחיצות
עכ"ל .ומקורו בגמ' (עירובין כב ,).דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא:
התם  -דאיכא שתי מחיצות מעלייתא ,הכא  -ליכא שתי מחיצות מעלייתא.
דרבנן אדרבנן [נמי] לא קשיא; הכא  -איכא שם ארבע מחיצות ,התם -
ליכא שם ארבע מחיצות.
ובגמ' (שם) א"ר יוחנן :ירושלים אילמלא דלתותיה ננעלות בלילה
חייבין עליה משום רשות הרבים .ופירש"י (ד"ה חייבין) וז"ל אלמא :אתו
רבים ומבטלי מחיצה עכ"ל .וז"ל תוד"ה חייבין ,וא"ת כיון דמסקינן דרבי
יוחנן סבר ליה כרבי יהודה ,אמאי חייבין עליה משום רשות הרבים ,הא
אית ליה שתי מחיצות דאורייתא .וי"ל דירושלים היתה מפולשת מארבע
צדדין ,וחייבין עליה משום רה"ר לעומד באמצע הפילוש ,דליכא מחיצה
עכ"ל.
וז"ל הרמב"ן (מלחמות ה׳ עירובין דף ו .בדפי הרי״ף) :שאין הרבים
מבטלין אלא המחיצה הפרוצה ,שלא נאמר בה לבוד מפני בקיעתן בפרצה

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה

מוהר"ר מרדכי וויליג

81

כגון דיומדין ,שאנו צריכין לומר בהן רואין המחיצות כאילו מאריכות
וסותמות זו לזו ,ובקיעה דרבים מפסקת בהן .אבל שתי מחיצות זו כנגד זו
במדינה ,אע"פ שיש באמצען פרצה שהרבים בוקעין בה שתי וערב ,א"א
לשתי המחיצות להתבטל ,וכנגד העומד מכאן ומכאן אינו נעשה רשות
הרבים לעולם ,שהרי שתי מחיצות גמורות הן ועומד מרובה על הפרוץ,
ואין אנו צריכין לסתימת הפרצות .אבל כנגד הפרוץ ,אם יש בו פלטיא
רחב שש עשרה אמה על שש עשרה אמה ,אפשר שחייבין עליו אע"פ שאין
תוך המבואות מכאן ומכאן רשות הרבים ,מפני שתי מחיצות שלהן ,וזהו
פלטיא גדולה האמורה בכ"מ ,ורבי יהודה מודה בה .אבל בפחות מזה אין
חייבין עליו לדברי רבי יהודה ,וזה דבר ברור הוא .והא דתניא בחצר
שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו רה"ר לשבת ,או שהיא סוברת שלש
מ חיצות דאורייתא ,או שבוקעין בה שתי וערב והיא פתוחה לרשות הרבים
גמורה מכאן ומכאן ופרוץ מרובה על העומד ,שהרי על כרחנו אנו צריכין
לראות בה שתי מחיצות זו כנגד זו כאלו מאריכות וסותמות כגון פסי
ביראות ובקיעת הרבים מפסקת בכך ,ואין לנו רשות הרבים לר' יהודה אלא
כגון בקעה מכאן ובקעה מכאן ודרך הרבים שש עשרה אמה עוברת
בינתים ,ואפשר שאפילו כפלטיא בתוך העיר כענין שפירשתי .אבל טורח
זה של בעל המאור למה ,וכי כל דבריו של ר' יהודה תלוין הן זה בזה.
אלא רבי יוחנן סבר לה כרבי יהודה דאתו רבים ומבטלי מחיצתא ,אבל
בשתי מחיצות כרבנן סבר לה .לפיכך ירושלים אלמלא דלתותיה נעולות
בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים ,לפי ששעריה מכוונין זה כנגד זה,
והוו להו בקיעה דרבים כפרוצין במלואן במקום פתחים ברחב שש עשרה,
דאתו רבים ומבטלי למחיצות שעוברין בהן כרבי יהודה ,ואשתיירו להו
שתי מחיצות דאינון רשות הרבים כרבנן ,עכ"ל.
ובקרן אורה (כב ):כתב וז"ל ,דכל שרבים בוקעים בו לא חשיב כפתח
אליביה אלא כפירצה ,ואם כן גם העומד בטל אפילו הוא מרובה ,אלא
דלפי זה לא בטלו מחיצות אלא לטלטל ,אבל לזרוק אין פירצה פוסלת מן
התורה בעומד מרובה אפילו יותר מעשר לר' יהודא ,ועיין רמב"ן ז"ל
במלחמות (ו' ע"א בדפי הרי"ף) שדעתו באמת דבעומד מרובה אינו פוסל
בקיעת רבים אם לא שרוחב הבקיעה הוא (וטומאה) [אולי צ"ל שש עשרה
אמה] ע"ש בדבריו ז"ל ,עכ"ל.
והנחת הקר"א דאין פירצה פוסלת מה"ת בעומ"ר אפילו יותר מי' ,היא
כנגד דעת אחיו בעל משכנות יעקב (סי' קכב) שפוסלת מה"ת .ועפ"ז
הוכרח לפרש ,דלסברת התרצן (כב ,):שהברייתא דחצר שהרבים נכנסים
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לה בזו ויוצאין בזו רה"י בשבת קאי כרבנן ,ור"י חולק ,לא ר"ל דהוי רה"ר
מה"ת ,אלא דאסור לטלטל מדרבנן ,משום פירצה יתר מי' .ולפ"ז ,בפירצה
י' מותר לטלטל אף לר"י ,דאתי רבים ומבטלי מחיצתא ר"ל רק במקום
בקיעתן ,וכל שבוקעים בפחות מי' עדיין מותר לטלטל ע"פ מחיצת עומד
מרובה על הפרוץ .וכן פירש דברי הרמב"ן הנ"ל.
והרמב"ן (שם) כתב שלר"י בחצר שרבים נכנסים ויוצאים רה"ר הוא
[עי' בהגהות וציונים מהד' עוז והדר סקט"ז] ,ופירש בפרוץ מרובה כגון
פסי ביראות .ולכאורה ר"ל דיש שם פסי ביראות ,ויש דין מיוחד דמהני
בכה"ג אע"פ שפרוץ מרובה ,דאל"כ ,אלא דיש פרוץ מרובה בלי פסי
ביראות ,אין שם ד' מחיצות ,וגם לרבנן רה"ר הוא.
ונראה דיסוד שיטת הרמב"ן הוא ,דבעומד מרובה א"צ לסתימת
הפרצות ,וכמש"ש לענין ב' המחציות לשיטת ר"י עצמו .ולפ"ז גם לשיטת
הרמב"ן לדינא ,דקיי"ל דבב' מחיצות גמורות אינו רה"י ,וצריך לפחות ג'
מחיצות ,מ"מ כל שיש עומ"ר בג' מחיצות מודה ר"י דאין רבים מבטלים
המחיצות ודינו כרה"י ,ובספר מחנה ישראל (עמ' שצט) כ"כ בשם הגאון
יעקב והגרי"ש אלישיב זצ"ל .ולפ"ז מותר לערב בצוה"פ ,עיי"ש.
אבל הריטב"א (כב :ד"ה כאן) כתב וז"ל ,שמפילין מחיצות שבמזרח
ומערב ,כיון שבוקעין בהם תדיר דרך הפתחים ,וכאילו אין שם פתח ולא
שום גיפופי והיו פרוצין במלואם עכ"ל .הרי שסובר שרבים מבטלים את
המחיצה לגמרי ,ולא רק במקום בקיעתן .ולכאורה חולק על יסוד שיטת
הרמב"ן ,וס"ל דגם בעומד מרובה צריך סתימת הפירצות כבפסי ביראות.
וא"א להאריך את המחיצות כשרבים בוקעים שם ,וא"כ א"א לצרף את שני
חלקי המחיצה ,ונמצא שהרבים מפילין המחיצות לגמרי ,וכל שאין עומ"ד
מרובה בלי שום פירצה שיש בה בקיעת רבים ,דינו כפרוץ מרובה וכפרוץ
במילואו .ולפ"ז א"א לערב בצוה"פ לר"י אף דיש ד' מחיצות בעומד
מרובה ,דהרבים מבטלים כל המחיצות לגמרי .ובחצר דנכנסים בזו
ויוצאים בזו רה"ר מה"ת הוא ,אף בעומד מרובה ואף בפירצה י' ,וכרש"י
(כב :ד"ה חצר) ,ואף בג' טפחים (תוד"ה תא) ,דבקיעת רבים מבטלת
המחיצה לגמרי ,וכנ"ל.
ולפ"ז אף אם פירצה יתר מי' דרבנן ,מ"מ אם רבים בוקעים הוי רה"ר
מה"ת ,ק"ו מפירצה ג' טפחים .ובמשכנ"י (סי' קכב ד"ה והפליג) אף
שפסק כר"י ,טרח להוכיח שפירצה יתר מי' מה"ת ,ולכאורה ס"ל דאם
פוסלת רק מדרבנן אין רבים מבטלים ,וכשיטת אחיו בעל קרן אורה
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וכמש"כ (עם מרדכי שבת ע' רלח-ט) .אבל העירוני שיותר נראה בכונתו,
שבא לדחות פירוש הבית אפרים (סי' כו) בדברי הרי"ף והרא"ש שהביאו
הא דר' יוחנן ,דכונתם לחייב משום רה"ר רק כשיש רק ב' מחיצות ,אע"פ
שסתמו .ולזה כתב המשכנ"י ,דאם כל שעומד מרובה אינו רה"ר ,יש
לדחוק דסתם רה"ר הכוונה לב' מחיצות .אבל אם גם בעומד מרובה רה"ר
הוא כל שהפירצה יתר מי' ,ורה"ר מצוי' מאד בעיירות ,א"א לפרש שסתם
רה"ר ברי"ף וברא"ש ר"ל ב' מחיצות דוקא (ע"ש ד"ה ועתה וריש ס' קכא
ד"ה כללא ,עכ"פ) .ולדינא ס"ל דאף אם מחיצה יתר מי' דרבנן רבים
מבטלים המחיצה [וקושייתנו (עמ' רמא) מתוס' הרא"ש (יז ):לק"מ,
עיי"ש].
מאידך ,הנוב"י (מובא בתשובה מאהבה סי' קיב) ס"ל דכל שהפירצה
פחות מי' אין רבים מבטלים המחיצה אף מדרבנן ,ומותר לטלטל .וע"כ
הברייתא דחצר שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו אסור לר"י מיירי בפירצה
יתר מי' .וע"כ ס"ל כהרמב"ן ,דרבים מבטלים רק במקום בקיעתם ,וכל
שאין פירצה יתר מי' מותר לטלטל.
והנה בגמ' (ו ).מבואר דפירצה ד' מבטל היתר לחי וקורה במבוי סתום
כל שרבים בוקעים בה .ובחי' הגרי"ז (בכורות יז ):פירש שדין מיוחד הוא,
דלחי וקורה מתירים רק במבוי סתום ממש וצריך להאריך את המחיצות,
וזה א"א כשרבים בוקעים שם ,וכנ"ל .אבל בניתר בעומד מרובה וצוה"פ,
א"צ להאריך המחיצות כדי לסתום הפתח ,וכמש"כ הרמב"ן ,וה"ט ,דעומד
מרובה מהני מדין גדור רובא (טו ,):ודי ברוב ,ואצ"ל דרובו ככולו ,ומבוי
סתום הוא דין מיוחד כשניתר בלחי וקורה ,וכנ"ל.
אבל הריטב"א (ו ).כתב וז"ל ,דבקעי ביה רבים ,וכיון שכן דין הוא
דאפי' בעשר יהא חשוב כפלוש ,עכ"ל .ומזה נראה דאינו דין מיוחד
במבוי ,וכהגרי"ז ,אלא דבכל עומד מרובה חשוב כפלוש בעשר ,בבקעי
ביה רבים ,משא"כ בלא בקעי ביה רבים ,דבפירצה פחות מי' "כאילו הוא
סתום ".והריטב"א אזיל לשיטתו ,דבכל עומד מרובה בעינן שיהי' כסתום
דרובו ככולו ,ודלא כהרמב"ן.
וז"ל רבינו יהונתן ,דס"ל (לר"י) אתו רבים ומבטלי מחיצות כאלו (פסי
ביראות) שפרוץ מרובה מד' רוחותי' ,עכ"ל ,ונראה דכל שעומד מרובה אין
רבים מבטלים לר"י ,וכהרמב"ן .וכ"כ המאירי במשנה (יז .):ובאו"ז (סי'
קכט) כתב שאם לא מבטלים בב' מחיצות מעלייתא ,כ"ש בד' מחיצות דלא
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בטלי להו רבים .וכנראה פירש מעלייתא ,דלא ר"ל סתומות לגמרי ,אלא
עומד מרובה ובקעי בה רבים ,דאל"כ אין כ"ש .ועפ"ז כתב דלר"י אין
רה"ר בירושלים ,ור' יוחנן ,דס"ל דרבים מבטלים ד' מחיצות דעומד
מרובה ,דלא כר"י.
אבל בתוד"ה חייבין כתבו שר' יוחנן כר"י ,וחייבין משום רה"ר לעומד
באמצע הפילוש ,דליכא מחיצה .הרי דס"ל דלר"י אף בד' מחיצות דעומד
מרובה רבים מבטלים ,ולכן ליכא מחיצה .משא"כ בשאר ירושלים ,דיש ב'
מחיצות בלי פירצה כלל ,ופירשו לשון מעלייתא כן .וכ"נ מלשון הברייתא
ב' בתים בב' צדי רה"ר ,ודלא כמשכ"ל להאו"ז ,וצ"ע .אכן בירושלמי
(פ"ב ה"ד) תירצו שיטת ר"י ,כאן בעומד מרובה (ברייתא דב' בתים) כאן
בפרוץ מרובה (פסי ביראות) .ובמשכנ"י (סי' קכב ע' קמג ד"ה וע"כ) כתב
דע"כ הבבלי חולק ,שתירצו דיש ב' מחיצות מעלייתא .ואם מעלייתא ר"ל
עומד מרובה ,כהאו"ז ,י"ל דאין מחלוקת בבלי וירושלמי.
ולעיל (ע' קמב ד"ה והנה) פירש המשכנ"י לשון עומד מרובה
בירושלמי וז"ל ,כשב' מחיצות העומדות מרובות שיעורן על ב' מחיצות
הפרוצות ,דכי מצרפינן להו הוי עומד מרובה וכו' ,משא"כ בפסין דפרוץ
מרובה מהני בהו בקיעת רבים ,עכ"ל .וכ"כ בחזו"א (סי' קז סק"ג) לדינא.
וי"מ דברי הרמב"ן (הנ"ל) כן ,עי' מחנה ישראל (עמ' ת-תא) .והקשה
מדבריו (נט ).וז"ל ומיהו לרבי יהודה דסבר שתי מחיצות דאורייתא
כדאמרינן בפ"ק דמכילתין ,אין לך רשות הרבים בתוך העיר ואפילו רחב
כמה ,אלא סרטיא ומדבר וכיוצא בהן שאין לך [בהן] מחיצה כלל ,ואע"פ
שאי אפשר שלא יהיו הרים ובקעות סביב להן ,כל שאין המחיצה נראית
לעומדין באמצע ואין נכרת להם ,אי נמי שאין המחיצה מעכבת וממעטת
על הרבים כלום ,אין בה תורת מחיצה ,והכי נמי משמע בפרק עושין פסין
(כ"ב ב') גבי סולמא דצור ואוקיאנוס .ואם תשאל דרך שש עשרה אמה
לרבי יהודה היכי משכחת לה ,איתא בבקעה שדרך שש עשרה כבושה שם
ובקעה מצד אחד לדרך או משני צדדין לה ,עכ"ל .הרי מבואר דכל
שהמחיצה נראית וניכרת אינו רה"ר לר"י ,ע"י ההרים ובקיעות סביב להן,
אף שהמרחק בין ההרים מרובה שיעורו מההרים עצמם .ותירץ המחנ"י,
דסביב ר"ל גם כנגד הרוח האמצעית בעומד מרובה וצ"ע .וכונתו
דהמציאות צ"ע ,או פירוש זה בלשון הרמב"ן 'סביב' צ"ע .ולכאורה עוד
צ"ע ,דא"כ גם לרבנן יש להקשות כן ,והרמב"ן הקשה כן רק לר"י .לכ"נ
כפירוש הקרן אורה הנ"ל בדברי הרמב"ן.
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עוד כתב הרמב"ן (עירובין נט ).וז"ל וי"ל עוד שלא אמר ר' יהודה שתי
מחיצות תורה אלא ברחב שש עשרה שדרך הרבים עוברת שם ואין הרבים
נקבעין ועומדין שם ,דגמר ממדבר דליכא מחיצות ,אבל פלטיא גדולה של
עיר רחבה הרבה שהרבים מתקבצים שם לשוק והיא רחבה של עיר ,כיון
שהרבים קבועים ועומדים שם כל היום זהו רשות הרבים גמורה ,ויש
אומרים רשות הרבים דלר' יהודה בתוך העיר כגון דאתו רבים ומבטלי
מחיצתא דבוקעין בהם שתי וערב דמבטלי להו כדאמרינן (כ"ב א') לענין
פסי ביראות .ובהע' ( 276מאת רב הרשלר ,מכון התלמוד הישראלי השלם)
פירש דהי"א היא שיטת בעה"מ ,שדחה במלחמות (שם) ,וכנ"ל .ופלטיא
הוא דין מיוחד ,וכמו שצדד במלחמות .ובסרטיא בתוך העיר אינו רה"ר
אף באמצע הפילוש ,דלא כתוד"ה חייבין (הנ"ל) .ואף שדחה שיטת
בעה"מ רק במה שכתב שבין המחיצות עצמן רה"ר ,לפי הרמב"ן עצמו גם
באמצע הפילוש אינו רה"ר( .ויש ט"ס במלחמות וצ"ל בקעה מכאן ובקעה
מכאן (ולא בקיעה) ,וקאי אחוץ לעיר ,וכ"נ בהמשך לשונו ,ואפשר
בלפטיא בתוך העיר וכו' ,עיי"ש).
והנה מתוס' (כב ).הנ"ל מוכח דרבים מבטלים ד' מחיצות בעומד
מרובה לר"י באמצע הפילוש ,ולכאורה זהו דלא כהרמב"ן .ובהע' (הנ"ל)
דחה ,די"ל דלתוס' פירצה יתר מי' דאורייתא .ובחזו"א (סי' קיב סק"ה)
ס"ל דפירצה יתר מי' דרבנן ,ולהנ"ל מדברי הרמב"ן מוכח כן .ודחה
החזו"א הראי' מתוס' ,דבירושלים הי' סילוק מחיצות ע"י כותלי המבואות
שהגיעו עד החומה ,וע"י צוה"פ בכניסות למבוי (סי' קז סק"ח) ,וכ"כ בחי'
המאירי (כ .ד"ה והרשב"א) וז"ל ,שמבואות שבירושלים מפולשים היו,
והואיל וליכא אלא ב' מחיצות לא הוי רה"י ,וכל שאינו רה"י גמורה אי
בקעי רבים רגל רבים מבטל המחיצות ,עכ"ל.
עוד דחה החזו"א ,דאה"נ דלר"י עומד מרובה דד' מחיצות לא מהני
(ודלא כהרמב"ן) ,דכיון דדי בב' מחיצות ,א"צ לצרף ב' חלקי המחיצה,
ונמצא דיש ד' רה"י של ב' מחציות ,ובאמצע הפילוש ליכא מחיצה .אבל
לרבנן ,דצריך ג' מחיצות ,גם לתוס' עומד מרובה מהני ,דצריך להאריך
המחיצות כדי לצרף ב' החלקים [ודלא כהרמב"ן] ,וא"כ יש מחיצת עומד
מרובה ,ויש שם ד' מחיצות ואין רבים מבטלים אותן( .כן נראה לפרש
מכתב ב' בענין מחיצה ,בספר שערי לימוד עמ' סז ,מובא באוצר העיונים
מערכה ו' הע' נ) .וכן צדד במחנה ישראל (עמ' שצח-ט) ,אלא שכתב
דדוחק הוא.
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ומ"מ לתוס' לר"י רבים מבטלים ג' מחיצות לתירץ זה ,וחזו"א פסק
כרבנן .וכנ' בתוס' (כב :ד"ה תא) ,וכנ"ל .ולכן תירוצו הא' ,דיש סילוק
מחיצות ,אף דניתן להאמר ,וכהמאירי ,לא נראה לפי התוס' ,והחזו"א לא
כ"כ לתוס' ,עיי"ש .אמנם מתוס' נראה גם דפירצה יתר מי' דאורייתא ,ורק
ע"י צוה"פ אינו רה"ר .ובחזו"א (סי' עד סק"ג) כתב דהתוס' כ"כ רק לבאר
קושית הגמ' ,ומשתירצו שם ד' מחיצות צוה"פ אין לו שם ד' מחיצות,
וכדבריהם (ו :ד"ה והאמר) .וא"כ י"ל דעומד מרובה מהני בלי צוה"פ,
וכ"כ באבן העוזר (כב .).ובמחנ"י (עמ' תו-ז) פירש דלתירוץ ב' בתוס'
עומד מרובה גרידא מהני אף בפירצה גדולה מדאורייתא ,וצוה"פ לא מהני
אף כצירוף לעומד מרובה ,וא"צ לצוה"פ מדאורייתא ,דפירצה יתר מי'
מדרבנן ,עיי"ש.
וז"ל הרמב"ן (נט ).וסוף דבר אין לנו אלא מה שמוזכר בתלמוד רשות
הרבים שש עשרה אמה דגמרינן ממשכן כדאיתא בפרק הזורק (צ"ט א'),
ושאינו מקורה כדאמרינן בפרק קמא דשבת (ה' א') ,אבל דיורין לא ילפינן.
הילכך כל מבוי שמפולש בשני ראשין ומכוון עד חוץ למדינה ורחב שש
עשרה אמה הוא רשות הרבים גמורה בכל עיירות ובכל כפרים שבעולם,
עכ"ל .כל' וא"צ ששים ריבוא  ,עיי"ש .ובע' ( 268שם) כתב וז"ל ,מבואר
מלשון רבינו דרה״ר עקומה לאו רה׳׳ר דבעי דווקא מפולש ומכוון ,וכן
איתא ברש׳׳י ו ,א ד״ה ר״ה ושם ע׳׳ב ד״ה ירושלים .אך ברש״י מבואר
הטעם דבעינן דומה לדגלי מדבר ,וכן הוא ברשב״א כב ,ב .אולם בריטב״א
ובמאירי ,אף דמודים בגוף הדין ,לא הזכירו הטעם משום דבעינן דומה
לדגלי מדבר .וכן נראה מרבינו דלא מטעם דומה לדגלי מדבר קאתינן עלה,
דהא רבינו כתב דרק לענין מקורה וט״ז אמה ילפינן ממשכן ולא לדבר
אחר .ואי פירצה יתר מי׳ לאו דאורייתא כמו שתפס החזו"א סי׳ קיב ודלא
כמשכ״י (ועיין היטב בדברי רבינו במלחמות כב ,א ,מדכתב דאפילו
בבוקעין בו שתי וערב כנגד הפרוץ לא הוה רה׳׳ר לרבי יהודה כי אם
בפלטיא רחב ט״ז על ט״ז ,משמע דבאמת שאית ליה דיתר מי׳ לאו
דאורייתא והבן) ,כל שהוא עומד מרובה א״כ בכל רה״ר עקומה הרי יש בה
ג׳ מחיצות ולא הוה רה"ר וכו' .וברשב״א בחידושיו ובעבודת הקודש שער
ב ובמאירי וריטב״א הזכירו דבעינן נמי פתחיהם מכוונים זה כנגד זה ,ועיין
בהרא״ש פ״ק וברי״ד ורבינו ירוחם אף דהזכירו מפולש משער לשער לא
הזכירו דבעינן פתחים מכוונים זה לזה ,אולם הב״י דייק מהטור סי׳ שמה,
וכן הוא במג״א ס״י ,דבעינן פתחים מכוונים זה כנגד זה .ולכאורה זה שייך
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רק לאלה שלומדים דבעינן דומיא דדגלי מדבר ולא לדעת רבינו ,וצ״ע
עכ״ל.
ובספר עם מרדכי (ע' רמב) כתבנו להפך ,שלרש"י שהצריך מכוון רק
כשיש ג' מחיצות ,ע"כ לא נלמד מדגלי מדבר ,ולהרמב"ן ,שפסק כר"י,
ע"כ נלמד מדגלי מדבר .ולאחר שנתבאר שלפי הרמב"ן בעומד מרובה בג'
מחיצות מודה ר"י דאין רבים מבטלים ,שפיר י"ל דזהו דין מכוון ,וכמש"כ
בהע' הנ"ל.
ולרש"י נראה ,דז"ל (ו .ד"ה ר"ה) משמע רחב שש עשרה אמה ,ועיר
שמצויין בה ששים ריבוא ואין בה חומה ,שהיה רשות הרבים שלה מכוון
משער לשער שיהא מפולש ,דומה לדגלי מדבר עכ"ל .ויש לפרש דצריך
שיהא מפולש דומה לדגלי מדבר ,אבל ר"ה שלה מכוון משער לשער דין
בפ"ע הוא ,ומשום ג' מחיצות דהחומה .וכ"נ מדבריו (ב .ד"ה מבוי)
שמדגלי מדבר נלמד רחב ט"ז אמה ומפולש ,ולא הזכיר מכוון ,כי לא
נלמד מדגלי מדבר ,אלא בשיש ג' מחיצות עומד מרבוה ,כי אינו מכוון ,לא
אתו רבים ומבטלי מחיצתא .וכ"כ ראבי"ה (ריש סי' שעט) וז"ל ובמדבר
היו אוהלים ואינו מסובב בחומה ,והוא הדין עיירות שאין להן חומה
שראשי רשות הרבים שלהן מפולשין הוי רשות הרבים .ואם מוקפין חומה
ורשות הרבים שלהם מכוון ומפולש משער לשער ברוחב י"ו אמות הוי
רשות הרבים ,עכ"ל .הרי מפורש שמפולש נלמד מדגלי מדבר ,ולא מכוון,
וכ"נ גם לרש"י ,וכנ"ל.
ומש"כ בסוף הע' (הנ"ל) ,דפתחים מכוונים שייך רק לאלו שלומדים
מדגלי מדבר ולא להרמב"ן ,כנראה ה"ט ,דאף כשאינם מכוונים יש למשוך
קו ישר באלכסון באופן שמכוון ואין השערים מכוונים ,ובקו הזה יש רק ב'
מחיצות .אבל זה נסתר מהמלחמות שמצריך שערים מכוונים זה כנגד זה.
וכ"כ רש"י (ו :ד"ה אבולי דמחוזא) .וצ"ל שמותחים הקו לפי רוחות
ההיקף ,וכל שלפי רוחות אלו א"א למשוך קו ישר מכוון ומפולש משער
לשער אינו רה"ר.
ובספרנו (שם) פרשנו שיטת רש"י ,דצריך מכוון רק כשיש חומה ,ע"פ
שו"ע הרב (סי' שמה סי"א) ,ושיש סילוק מחיצות ,וכחזו"א ומאירי הנ"ל,
דאל"כ יש ד' מחיצות עומד מרובה [ומש"ש דעד אמה מיקרי סלוק
להגר"ז ,ליתא ,וכונתו דאם יש אמה ניתר מדין פסי ביראות] .ואף שלפ"ז
כותלי המבוי פועלים רה"י ולא חומת העיר ,י"ל דכיון דיש חומת העיר
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צריך להעמיד בסילוק מחיצות .וגם צ"ל דמ"מ מותחים הקו הישר לפי
רוחות היקף העיר ,ולא המבוי ,כשמכוון ואין השערים זה כנגד זה ,ודו"ק.
אך עוי"ל ,דברש"י (צד .ד"ה חצר) כתב דבנפרצה במילואה או יותר
מי' ,המכניס מתוכה לרה"ר פטור .הרי דס"ל דפירצה יתר מי' דאורייתא.
ולפ"ז כל שרחב יותר מי' ומכוון משער לשער רה"ר הוא ,אע"פ שיש ד'
מחיצות דעומד מרובה ,ונמצא דפסי ביראות עדיף מעומד מרובה בפירצה
יתר מי'.
ועיין מש"ש (עמ' רמא) לפרש לשון הרמב"ן ,דבשערי' מכוונים זה
כנגד זה והוי להו דרכים כפרוצים במלואן במקום פתחים ברוחב ט"ז אמה,
דאתו רבים ומבטלים למחיצות שעוברין בהן לר"י ,דמיירי בסילוק
מחיצות ,דאל"כ יש ד' מחיצות דעומד מרובה .אבל בקרן אורה (כב,:
הנ"ל) נראה דברחב ט"ז אמה מודה הרמב"ן דבקיעת רבים בט"ז אמה
פוסלת לר"י .ולפ"ז לכאורה צ"ע משכ"ל בשם הגריש"א זצ"ל לסמוך על
הרמב"ן בערים שלנו ,שהרי יש בקיעת רבים בט"ז אמה.
ונראה ,דרק בשערי' מכוונים ,דין הדרכים כפרוצים במילואן ברחב ט"ז
אמה ,אע"פ שעומד מרובה ,דכיון דיש שיעור רה"ר מכוון משער לשער
נידון בפ"ע ,ולא כמיעוט הרוח .אבל כשאינו מכוון ,נידון כחלק מהעיר
שחומתה עומד מרובה ,ולא נידון כפרוץ במלואו אלא במיעוטו דחומת
העיר ,ובזה לא אתו רבים ומבטלי מחיצתא אף לר"י לפי הרמב"ן .וכעי"ז
י"ל לרש"י עכ"פ לפי רבנן ,בפירצה יתר מי' ,ודו"ק.

חדר מסכת שבת
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בפטור דזה עוקר וזה מניח
במשנה ריש פ׳׳ק דשבת הובאו ד׳ מקרים בהסיפא שהדין הוא
שמלאכת הוצאה שנעשית ע"י שני בני אדם ,דהיינו העני והבעה׳׳ב,
פטורין (דהיינו פטור מחטאת ואסור מדרבנן) ,עיי׳׳ש .ד' מקרים אלו
כוללות ח' פעולות של חצאי מלאכה (דהיינו פעולת עקירה ופעולת
הנחה) ,אשר רק ד' מהן נמנות בכלל רשימת "שהן ארבע בפנים" ו"שהן
ארבע בחוץ" שנזכרה בתחלת המשנה.
ומבואר בגמ׳ דף ג .שבכלל המנין שמנתה המשנה נמנו רק הני מקרים
דהוו פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת .ונחלקו הראשונים בפירוש דברי
הגמ' מה הם הני פטורי .רש"י מפרש שהכוונה היא להעקירות שהן תחלת
המלאכה שגמירתן מביאות לידי חיוב חטאת .רש"י גם מביא בשם רבותיו
שהכוונה היא להפשיטות יד לפנים או לחוץ ,בין מלאה בין ריקנית ,שהיא
"תחילת המעשה" .מאידך ,יש שפירשו (עי' ר"ן על הרי"ף) דר"ל ההנחות
כיון שע"י נגמרת המלאכה ובא החיוב .אולם שיטת הריב׳׳א המובאה
בתוס׳ ד׳׳ה ׳׳פטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת" היא שהפטורים הם
המשנים את החפץ מרשות לרשות .כלומר ,זה שהכניס את החפץ מרה׳׳ר
לרה׳׳י או שהוציא את החפץ מרה׳׳י לרה׳׳ר בין שעקר ולא הניח בין
שהניח ולא עקר ,ונמצא שחיסר מעט במלאכה ,נחשב כפטור דאתי בהו
לידי חיוב חטאת .הריב׳׳א הביא ראיה לשיטתו מהירושלמי שהמשנה
מנתה רק הפטורים שהם כנגד החיובים ,ובהמשנה הפטורים שהם כנגד
החיובים הם העושים את השינוי רשות.
ובהמשך דברי הגמ׳ שם ,הגמ׳ מקשה על עיקר הדין דשניהם פטורים,
דהא אתעבידא מלאכה מבינייהו .כלומר ,כיון שבין שניהם נעשתה מלאכה
שלימה ,שאחד עקר ואחד הניח ואחד מאלו השניים ג׳׳כ שינה רשות ,הרי
יש כאן בכללות מלאכה שלימה של הוצאה ולמה אין כאן חיוב חטאת.
הגמ׳ עונה שיש גזה׳׳כ מהפסוק ׳׳ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ
בעשתה אחת ממצות ה׳ אשר לא תעשינה ואשם׳׳ (ויקרא ד:כז) שלומדים
׳׳בעשתה׳׳ לפטור ,ובלש׳ הברייתא ׳׳העושה את כולה ולא העושה את
מקצתה ,יחיד ועשה אותה  -חייב ,שנים ועשו אותה  -פטורין׳׳ ועיין תוס׳
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ד׳׳ה ׳׳בעשותה׳׳ ששני הביטואים הם באמת ׳׳כפל מילה׳׳ דהיינו פירושם
חד הוא.
יש לחקור בביאור קושיית הגמ׳ אי כוונת הגמ׳ לחייב שניהם או רק
לחייב חד מינייהו .והנה כתב השפת אמת שלולי דברי הראשונים היה
מפרש שיביאו שניהם קרבן אחד .ונראה סברתו פשוט ,שכיון ששניהם
השתתפו בעבירה אחת של מלאכת הוצאה יש לחייבם ביחד להביא קרבן
א׳ .אולם מדברי הראשונים מבואר דהגמ' פריך שרק אחד מהן יתחייב,
אלא שלא נתבאר אי ר"ל שהעוקר יתחייב (כיון שהתחיל במעשה )1או
שהמניח יתחייב (כיון שגמר את מעשה העבירה) ,או שזה ששינה רשותו
של החפץ יתחייב.
עיין תוס׳ בד׳׳ה ׳׳שניהם פטורים׳׳ שסוברים שהגמ׳ מקשה דווקא על
המניח ,שרק על המניח יש ה׳׳א לחייב כיון שהוא גמר המלאכה ,ולא על
העוקר ,וז׳׳ל :׳׳ולא פריך שיתחייב הראשון דאין סברא דע"י השני שעשה
הנחה וגמר המלאכה יתחייב הראשון אלא אשני קא פריך שיתחייב לפי
שעל ידו נגמרה המלאכה׳׳.
ולכאורה קשה שלדברי הריב׳׳א יש סברא חזקה לחייב העוקר ,אם
העוקר ג׳׳כ שינה רשותו של החפץ ,שהרי זהו ה׳׳פטור דאתי בהו לידי
חיוב חטאת׳׳ ,כלומר שיכול לבוא ממנו חיוב חטאת ,ולמה כתבו התוס׳
2
דאין סברא לחייב הראשון?
אכן מצאתי מפורש בספר עוד יוסף חי להרב יוסף זרקא ז"ל שפירש
דברי התוס' הללו דלא כשיטת הריב"א ,אלא שתוס' שם ע"כ ס"ל
שהפטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת היינו ההנחות ,וכמו שכתבו עוד
ראשונים ,וכתב שפירש כן מכח הקושיא הזאת .ולכאורה דוחק גדול לפרש
כן ,שהרי התוס' הזכירו את פירוש הריב"א בדיבור שלפני זה כפירוש
 1וראה דברי הר׳׳י מלוניל דף ב .וז׳׳ל :׳׳וקמ׳׳ל נמי בזה בחשבון שמתחיל בעבירה הוא
שנוי ומאוס לה׳ יותר מחבירו הגומר ,אע׳׳פ שתועבת ה׳ גם שניהם ".וברור מדבריו שיש
צד לחייב דווקא הראשון דהיינו העוקר( .ויש להעיר בדבריו דלכאורה קשה דהלא הני
איסורים אינם רק מדרבנן וליכא ׳׳עבירה׳׳ ממש ואמאי שנוי הוא לה').
 2ואולי יש לדחות האי קושיא בפשיטות שהריב׳׳א לא ס׳׳ל שהמשנה רשות באמת היה
׳׳ראוי׳׳ להיות חייב חטאת באיזה מקרה ,אלא שרק לגבי המבנה של המשנה אותם
המקרים שמנתה אותם המשנה לפטור הם מקבילים אותם שמנתה המשנה לחיוב ,כמו
הראיה שהביא הריב׳׳א מהירושלמי שהמשנה מנתה ה׳׳פטור שכנגד החיוב׳׳ ולא
שבאמת היה מקום לחייבו משום כך.
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האמת להסביר דברי הגמ' .וא"כ בפשטות יש לנקוט מן הסתמא שגם
דבריהם בדיבור זה הולכים לפי דרך הריב"א.
ונראה ליישב בהקדם דברי התוס' בסוגיא דלקמן בדף צג .דנחלקו שם
ר׳ שמעון ר׳ יהודה ור׳ מאיר איך לדרוש אותו פס׳ בויקרא ד:כז הנ׳׳ל .אבל
עיי׳׳ש שכולם מודו שאחד מהלימודים שלומדים מהדרשות של הפס׳ הוא
שזה עוקר וזה מניח פטור .ולפום ריהטא דין זה הויא ממש הלימוד של
הגמ׳ דידן בדף ג.
אבל עיין תוס׳ שם ד׳׳ה ׳׳חד למיעוטי׳׳ וז׳׳ל :׳׳וזה כתב אות אחת ובא
חבירו וכתב אות שניה לא איצטריך קרא אלא אהוצאה דה"א אהכנסה
ואהוצא' הוא דקפיד רחמנא וליחייב אפי' בלא הנחה.׳׳
ויש לעיין בדבריהם שיש ה׳׳א שכותב אות א׳ ובא חבירו וכתב אות ב׳
שיתחייב השני .שקשה ,שהרי כתבו תוס׳ דף ג .ד׳׳ה ׳׳בעשותה׳׳ דהא
דאצטריך קרא למעט זה עוקר וזה מניח היינו בע"כ משום שמצאנו כה"ג
במשכן .א׳׳כ איפה מצינו במשכן זה כותב אות א׳ שיש ה׳׳א לחייבו כדי
שיהיה צריכים פסוק לפוטרו.
עוד קשה בדברי תוס׳ שכתבו בסוף דבריהם ׳׳ולחייב אפ׳ בלא הנחה׳׳,
כלומר שבלי הגזה׳׳כ היינו אומרים שהעוקר (שגם שינה רשות לשיטת
הריב׳׳א) יתחייב גם בלי שיניח .ודברי תוס׳ תמוהים ,שהרי כתבו בדף ג.
להדיא שהה׳׳א בגמ׳ שם היא היתה לחייב המניח דווקא ,דהיינו זה שגמר
המלאכה .וזה ממש היפך ממה שכתבו תוס׳ שם בדף צג ,.וצ׳׳ע.
וכבר עמדו על זה החת׳׳ס (דף צג ,).והאפיקי ים (ח׳׳ב סימן ד׳) ,וספר
אוהל משה (ח"ב סימן קכ"ט) .ובעצם תירצו שיש ב׳ דרכים להבין דברי
התוס׳ שם בדף צג :.א) דמיירי שנעשית הנחה בחפץ אלא שלא נעשית ע"י
האדם שעקר אלא ע"י אדם אחר .ב) שלא היתה הנחה בכלל.
והסבירו הני אחרונים שתוס׳ להלן סוברים שהגמ׳ מדברת על מקרה
שלא היתה הנחה בכלל (הצד הב׳ הנ׳׳ל) ולזה יש ה׳׳א שזה שעקר ולא
הניח (אבל כן שינה רשות) יהיה חייב ,ולזה מחדשת הגמ׳ דילפינן מהפס׳
שהעושה את כולה ולא העושה את מקצתה ,ולכן אינו חייב עד שיניח ג׳׳כ
להשלים את פעולת המלאכה.
אולם הגמ׳ בדף ג .עוסקת במקרה שכן היתה הנחה ,וזה מפורש בלש׳
הגמ׳ ׳׳והא אתעבידא מלאכה מבינייהו׳׳ כלומר שנעשתה מלאכה שלימה
מבין שניהם .ולכן תוס׳ שם מסבירים שהגמ׳ שואלת על המניח דווקא
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שבכה׳׳ג שהיתה הנחה לחייב המניח שהוא גמר המלאכה .ולזה עונה הגמ׳
שיש עוד חלק מהלימוד שנלמד מהפס׳ הנ׳׳ל שיחיד שעושה אותה חייב
שנים שעשאוה פטורין (שהוא בכלל הלימוד שהעושה את כולה ולא
העושה את מקצתה).
וביסוד תירוצם נראה שיש לומר שיש ב׳ שלבים של חידושים
שלומדים מב׳ הסוגיות .השלב הא׳ היא בדף צג ,.שהגמ׳ שם מחדשת
שהעושה את מקצתה (דהיינו שעקר ושינה רשות מבלי להניח) אינו חייב
עד שיגמור (וזה דומה למה שהגמ׳ בדף ג .מגדירה את המקרים של פטור
בהמשנה כ׳׳פטור דאתי בהו לידי חיוב חטאת׳׳ ,דהיינו שהיו חייבים
חטאת לולי החסרון בהמעשה המלאכה) .ואחר שחידשה הגמ׳ הכי ,השלב
הב׳ בדף ג .היא שאף היכא שנעשתה המלאכה בשלימותה אלא שהיתה
ע׳׳י שנים ,מ"מ יש גזה׳׳כ לפטור.
(ונלע׳׳ד להוסיף שאולי מטעם זה המימרא שהגמ׳ מביאה אח׳׳כ בדף
ג .בשם ר׳ חייא בר גמדא שנזרקה מפי חבורה היא דווקא הלימוד של יחיד
שעשאה חייב שנים שעשאוה פטורים ,שהוא הלימוד השייך לנידו׳׳ד בדף
ג ,.ולא הלימוד של העושה את מקצתה וכו׳ השייך יותר לדף צג ,.ועיין
בראש יוסף ובביאור הגר"א למס' שבת שפירשו כעין זה).
ועיין רש׳׳י פסחים דף פה :ד׳׳ה ׳׳דעביד ליה עקירה והנחה׳׳ שברור
מדבריו שהלימוד של ׳׳בעשותה׳׳ הוא שאינו חייב עד שיניח וז׳׳ל ,׳׳דעד
שיניח לא נגמרה מלאכה וגבי שבת וכל חיובי חטאת כתיב בעשתה בעושה
את כולה ולא העושה את מקצתה׳׳ .וזה דומה למה שנתבאר בכוונת התוס׳
3
בדף צג..
אבל עדיין נשאר לנו קושיא שלשיטת הריב׳׳א שס׳׳ל שהמשנה רשות
הוא הפטור דאתי בהו לידי בהו לידי חיוב חטאת למה סוברים תוס׳ ג.
שאין שום סברא לחייב העוקר אף במקרה שהוא שינה רשות?
ותירץ בזה מו׳׳ר הר׳ אלחנן אדלר שליט׳׳א על דרך היסוד של החת׳׳ס.
המשנה מלמדת מזה שמנתה רק הפטורי דאתי בהו לידי חיוב חטאת שאפ׳
המשנה רשות ,שזוהי עיקר המלאכה לשיטת הריב"א ,פטור מחטאת משום
שזה מקצת מלאכה ורק העושה את כולה חייב וזהו ע"ד הסוגיא דלקמן
בדף צג ..ורק אח׳׳כ הגמ׳ שואלת שאעפ׳׳כ יתחייב המניח ,אף שהנחה
 3ועיין מנ׳׳ח מצווה ט׳׳ו אות ט שדן אם שנים שעשו ג׳׳כ הוי בכלל האיסור של הוצאת
קרבן פסח ,וזוהי השלב הב׳ בעניננו.
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אינה עיקר מלאכת הוצאה ואינה נמנה במנין המשנה ,כיון שהוא גמר
המלאכה וממנו אתעביד מלאכה שלימה ,ולזה משני הגמ׳ ששנים
שעשאוה פטורים.
ועוד הוסיף מו"ר שליט"א לתרץ בזה הא דהקשינו בדברי התוס' בדף
צג .בהא שהוצרכו לתת טעם להא דלא מיעטו זה כותב אות אחת וזה כותב
אות אחת ולא ניחא להו בפשיטות דליכא ס"ד לחייב משום שלא מצינו
כה"ג במשכן .ומעתה א"ש ,ששם הגמ׳ מדברת לגבי החיוב של מקצת
המלאכה ויש ה׳׳א שיתחייב אף שלא היה במשכן כמו עוקר (ושינה רשות)
ולא הניח כלל שיש ה׳׳א לחייב אף שלא היה במשכן (ודוחק לומר שגם
כה׳׳ג שעקר ושינה רשות ולא הניח היה במשכן) .אבל לחייבו על הגמר
מלאכה כמו בהוצאה ,צריכים שאותו מעשה כן היתה במשכן וכמ"ש תוס'
בסוגיין ,משא׳׳כ בכותב שלא מצינו כותב אות א׳ במשכן.4

 4והעיר בזה יהושע הרברט שא׳׳כ ק׳׳ק למה תוס׳ שם בדף צג .הזכירו שבא הב׳ וכתב
אות ב׳ ,הרי אפ׳ בלא זה יש ה׳׳א לחייבו ע׳׳פ דרך זה.
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בענין מחשבתו משוי ליה מקום
וידו של אדם חשובה לו כמקום ד׳ על ד׳
ידוע שיש מושג בש"ס הנקרא "אחשביה" .פשטות ,הגדר של אחשביה
היא שבמקום שדבר שמצד עצמו אינו חשוב היא מקבל חשיבות על ידי
מעשה או מחשבה של האדם .בכמה הלכות אין שום קיום או חיוב חל
אלא על דברים שיש להם חשיבות מסוימת; ולפעמים ,אפילו כשמצד
עצמם אין לדברים אותה החשיבות ,אלא שהאדם מחשיב אותם במעשה
או במחשבה ,הרי הם מקבלים את החשיבות הדרושה .כלל זה של
"אחשביה" נוגע לכמה חדרי הלכה ,כגון שיעורים באכילה ,במשקים
ובמקום.
איתא גמרא דף ד" :והא בעינן מקום ד׳ על ד" פ' כדי לעבור מלאכת
הוצאה בשבת המוציא צריך לעקור החפץ ממקום ד׳ על ד׳ ולהניח החפץ
על מקום ד׳ על ד׳ טפחים 1.הגמ' ממשיך באריכות להעמיד המשנה שהיה
בעצם מקום ד׳ על ד׳ או למוקים המשנה כמ"ד דאינו בעי עקירה והנחה
על גבי מקום ד׳ על ד׳ .אחר שהגמ' דחה שהמשנה אזיל כשיטת ר' עקיבא
דאינו בעי מקום ד׳ מפני שהוא סבר קלוטה כמי שהונחה דמי ,תוס' ד"ה
הרשב"א לימא דמחשבתו משוי ליה מקום?

''לא אמר ר יוסף" הקשה בשם
הרי מבואר בגמ' ערובין (צט ).שיש איסור להשתין ולרוק מרה"י לרה"ר.
הגמ׳ מקשה "הא בעינן מקום ד׳ על ד'"? ולזה הגמ׳ תירץ שמחשבתו
משוי ליה מקום .שעבור כוונתו המקום מחליף להיות מקום ד׳ על ד׳
טפחים .אם כנים הדברים ,לימא גם כן הכא ,דמחשבתו משוי למקום
העקירה והנחה למקום ד׳ על ד׳ טפחים להיות עובר מלאכת הוצאה?
1הראשונים חלקו על מקור לתנאי זו .רש"י שם סבר שאין עקירה או הנחה חשובה אא"כ
החפץ נעקר או מונח על גבי מקום ד׳ על ד׳ .תוס׳ שם סבר שהמקור להוצאה כדאיתא
בעירובין יז :דדרשינן מקרא 'אל יצא איש ממקומו ומסתמא היתה במשכן כך .הרמב"ן
שם סבר שהמקור הוא הלכה משה מסיני .ע"ע מנחת חינוך (מצוה טו) לגבי נפקא מינה
אי בעינן מקום ד׳ על ד׳ לכל עבירת השייך להוצאה ,כגון איסור הוצאת קרבן פסח
מחבורה לחבורה .לכארה דיון זה תלוי על הדעות הנ"ל .

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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שיטת ר" ת
רבינו תם תירץ שאין אנו אומרים מחשבתו אלא במקום שאי אפשר
להניח או לעקור באופן אחר .וז"ל שם
ותי' ר"ת דהא דאמר מחשבתו משויא ליה מקום היינו היכא דלא
ניחא לי' בענין אחר אלא בענין זה כמו משתין ורק שאינו יכול
להשתין או לרוק בענין אחר וכן זרק בפי כלב שרצונו שיאכלנו
הכלב או שישרוף העץ בכבשן ול"ג התם ונח בפי כל דנח משמע
דאין כוונתו לכך אבל הכא אינו חושש אם מקבל בידו או בכלי
אחר והא דאמר לקמן ד' ה .ה"א ה"מ היכא דאחשבה לידו אע"ג
דניחא ליה שיקבלנו בע"א כמו בידו היינו משום דקאמר דידו של
אדם חשובה לו כד' על ד' אבל בשאר דברים לא משוי ליה
מחשבתו אלא היכא דלא ניחא ליה בע"א2.בע"א
תוס׳ עירובין צט :ד״ה מחשבתו ג"כ תירץ כעין זה שאין אנו אומרים
מחשבתו משוי ליה מקום אלא במקום שלא ניחא ליה בענין אחר .ברור
לפי תוס׳ שגדר מחשבתו משוי ליה מקום הוא היכולת להחשיב מקום
פחותה למקום חשוב אך ורק על תנאי ששאר מקומות לא ניחא ליה או
שאי אפשר להניח בענין אחר.ודס

שיטת המאירי
המאירי (ד :ד״ה כל) תירץ קשיא הנ"ל שמחשבתו מועיל להחשיב
במקום יש דעת אחרת מעכבת .הוא ביאר שאפילו זרק חפץ על רגל חבירו
מחשבתו אינו מועיל להחשיב הרגל למקום ד׳ .האבן האזל (הל' שבת
יד:יז) הקשה על הגדרה זו וז"ל "אמנם סברא זו אינה מובנת דאטו הא
דמחשבתו משויא ליה מקום הוא ענין של איזה חלות דנאמר דעל ידו של
חבירו לא יוכל להחשיב הא אינו אלא דין מקום וכיון דאחשביה לגבי
דידיה מסתבר דהוי מקום אף דחבירו לגבי עצמו לא הוי רגלו מקום
2תוס׳ שם ממשיך לפרש של"ג המילה "ונח" אצל זרק פי הכלב כיון שנח משמע נח
מאליו ולאו דוקא היה כונתו לכך .בעל ספר לשון הזהב העיר שתוס׳ צריך לדחות גירסא
זו מפני המשך הסוגיא .הגמ' ממשיך להעמיד המשנה כר' יוסי שחייב כשזרק ע"ג זיז כל
שהוא ,ולכאורה אינו בעי מקום ד׳ על ד׳ .אי תוס׳ אינו בא לדחות גריסא ״ונח״ הו"א שר'
יוסי חייב מפני מחשבתו משוי ליה מקום ולא מפני שהיתה מקום פחות מד' על ד'.
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הנחה" .אולם לפע"ד לא קשיא מידי .הרי אנו נמצאים בכמה מקומות
שא״א לסמוך על דעת אחרת לקיים כונתו אם האחר יכול לעכב עליו.
למשל ,הראשונים הקשו על הסוגיא בבבא קמא בציור שאמר הגנב
לחבירו "זרק גנובתיך לחצרי" שחייב משום שבת ומשום ממון .הראשונים
הקשו ,אמאי לא אמרינן "עקירה צורך הנחה" ,כמבואר בכתובות לא .שכל
זמן שיש חיוב ממון הנכלל בחיוב זורק אנו מסקינן שעקירה צורך הנחה
ופוטר את החיוב ממון שבו .אי הכי מ"ש מזרוק גנובתיך לחצרי שבעל
הגניבה חייב בשביל שניהם .כמה ראשונים (תוס' שם) תירצו ששני סוגיות
אלו אזלינן אליבא דב' מ"ד נפרדים .אולם המאירי בכתובות וב"ק תירץ
וז"ל "אין אומרים עקירה צורך הנחה אלא לנזיקין כההיא דרב אבין ,אבל
לענין מכירה לא ".האחרונים טרחו להסביר דברי המאירי ,מאי כונתו
בכלל זה?
שו"ר ראז"מ באבן האזל (הל' גניבה ב:ג) שהסביר כיון שאצל
מכירה,ידוע שאין המכר חל עד שיהי' דעת הקונה ,דעת המקנה ומעשה
קנין .כיון שתנאי לחלות הקנין היא שיסכימו דעת קונה והמקנה ,ע"כ אינו
יכול לחייב הזורק בשביל גניבה בהדי חיוב זורק עבור עקירה צורך הנחה
כיון שיש יכולת ביד הקונה או המקנה לחזור מן הקנין .דבריו אתי שפיר
עפ"י לפי מש"כ לעיל בדעת המאירי ,כיון שהמאירי לשיטתו סבר דוקא
אצל הוצאה שאינו יכול לסמוך על אחרים כדי לחייב המוציא ,בין לענין
מחשבתו של מקום ד' על ד' בין לענין זורק ,לא אמרינן מחשבתו משויא
ליה למקום.

שיטת ההרמב"ם בעל המאור
הבעל המאור (א :בדפי הרי"ף) תירץ באופן אחר וז"ל
״ויש לנו לומר שזה הטעם היה מספיק למשנתנו בנותן לתוך ידו
של חבירו והיה אפשר לומר במתכוין לתת לתוכה אבל בנוטל
מתוך ידו של חבירו אין הטעם הזה מספיק שאין הנוטל מחשב
מאיזה מקום הוא נוטל לה שאינו מקפיד בכך ואין מחשבתו
בעקירתו ממנה עושה אותה מקום ואין זה דומה להשתין ורק שהוא
מחשב על עצמו וצריך לאותו מקום.״
הוא ממשיך לפרש:
״והא דאמרינן בגמ' והא אמרה ר"י חדא זימנא מהו דתימא ה"מ
היכא דאחשבא ה"ק מהו דתימא כי אמרה רבי יוחנן בעלמא אמרה
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ולאו אמתני' אמרה אלא היכא דאחשבה להנחתו משויא לי' הנחתו
מקום קמ"ל אידך דר' יוחנן אפילו בלא מחשבה בזורק ואומר כל
מקום שתרצה תנוח וממילא מיתרצה מתניתין בין בעקירה בין
בהנחה דידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה ואינה צריכה
מחשבה.״
לפי בעל המאור ,אין אנו אומרים אחשביה אלא במקום הנחה אולם
אינו יכול להחשיב מקום העקירה למקום ד׳ על ד׳ .בהשקפה ראשונה
סברת הבעל מאור מובן היטב .בדרך כלל כשהמוציא עוקר דבר ממקומו
הוא אינו מקפיד על מקום העקירה אלא על מקום ההנחה כדאיתא באבן
האזל הנ"ל ״לא שייך כלל אחשביה בעקירת חפץ דמה שבדעתו לעקור
ממקום זה עוד אין בזה הוכחה כלל שהוא מחשיב אותו המקום שרוצה
לעקור ממנו דנימא מחשבתו משויה לי מקום.״ם
אם כן ,יכול להסביר שיטת בעל המאור והיחוס בין מחשבתו משוי ליה
מקום לידו של אדם חשובה כמקום ד׳ על ד׳ .הרמב"ם בפירושו על משנה
(א:א בא"ד "עיקר שלישי )".מגדיר הדין שידו של אדם חשובה לו כמקום
ד׳ על ד׳ והחשיבות של יד האדם וז"ל
״וכיון שביד האדם נחים דברים גדולי הכמות ונשארים עליה כמו
שנשארים הדברים הקטנים מחמת יכולת הכפיפה והפשיטה
והתפיסה שיש לה (א) לפיכך נחשבת כמקום שיש בו ארבעה על
ארבעה ,ומי שהניח חפץ ביד אדם (ב) כאלו הניחו בקרקע המקום
שבו אותו האדם.״
לכאורה מדויק בהרמב״ם ב' נקודות נפרדות בענין ידו של אדם:
א .בתחילת דבריו הוא מסביר מפני הכוחות ופעולות שלה ,היד
נחשבת כמקום ד׳ על ד׳.
ב .בסוף דבריו העיר שאצל הנחה יד האדם נחשב כקרקע (ולאו
מקום ד׳ כדנקט לעיל) ,סוג מקום יותר חשוב מסתם מקום ד׳.
לכאורה ב' נקודות אלו של הרמב"ם מרמז להבנת הסוגיא לפי הבע"מ.
החידוש של ידו של אדם חשובה לו כמקום ד׳ היא שאע"פ בכ"מ מקום
ההנחה חשובה להיות מקום ד׳ (כנקודה ב׳) ,והמוציא אינו מתכוין
להחליף יד חברו למקום ד' כשמוציא הימנו ,מ"מ הגמ' חידש לנו שידו
של אדם נחשב כמקום ד' ממילא בלי כונת העוקר מפני חשיבותו (כנקודה
א׳).
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בנוסף לזו העיר לי הרב יואל מרקין נ"י שהרמב"ם אזיל כהבנת הבעל
המאור במ"א .איתא ברמ' הלכות שבת (י:יג)
היה עומד באחת משתי רשויות ופשט ידו לרשות שניה ונטל משם
מים מעל גבי גומא מלאה מים והוציאן חייב ,שהמים כולן כאילו
הן מונחין על הארץ ,אבל אם היה כלי צף על גבי מים ופירות בתוך
הכלי ופשט ידו ולקח מן הפירות והוציא פטור ,שהרי לא נחו
הפירות על גבי הארץ ונמצא שלא עקר מעל גבי מקום ארבעה ,ואין
צריך לומר אם היו הפירות צפין על פני המים והוציאם שהוא
פטור ,וכן אם היה שמן צף על פני המים וקלט מן השמן והוציאו
פטור.
הר' מרקין הקשה לימא מחשבתו משויא ליה למקום וממילא העוקר חייב
כשהוא עוקר מן המים? אלא ע"כ צ"ל שהרמ' אינו סובר שמחשבתו
מחשביה למקום ד׳ אלא לגבי הנחה ולא לגבי עקירה ,כשיטת בעל המאור.
נמצא שבשתי מקומות הרמב"ם אזיל כהבנת בעל המאור בענין מחשבתו
משוי ליה מקום.
אולם לפי תוס' ,החידוש של ידו של אדם חשובה לו כד׳ על ד׳ הוא
שאע"פ שאין מחשבתו מועיל להחליף המקום לד׳ על ד׳ טפחים אלא
במקום שלא ניחא ליה בענין אחר מ"מ מפני חשיבות ידו של אדם,
כשעוקר או הניח ביד חבירו ממילא היד נחשב כמקום ניחא טפי משאר
מקומות אפילו במקום שאינו מתכוין לכך.
בביאור פלוגתת תוס' ובעל המאור קצ"ע אמאי לפי תוס׳ שעבור
מחשבתו יכול להחשיב מקום ההנחה וג"כ מקום העקירה למקום ד׳ כשלא
ניחא ליה בענין אחר ,אולם לפי הבעל המאור א״א להחשיב אלא מקום
ההנחה למקום ד׳ אבל בכלל א״א להחשיב את מקום העקירה למקום ד׳.
מו"ר הרב אלחנן אדלר שליט"א נתן שני מהלכים להסביר נקודת
המחלוקת בין בעל המאור ותוס׳ גבי אחשביה אצל מקום העקירה.
א) לפי תוס׳ ד"ה דלמא הנחה וכו' (ד ):שההנחה במלאכת המשכן
היתה ביד עושי המלאכה ואחר שעושי המלאכה קיבלו את הנדבות
בדרך כלל הם עקרו את החפץ מידם והנחו בתיבתם .נמצא לפי
תוס׳( ,במקום שלא ניחא ליה בענין אחר) מפני מחשבתו הנחה ביד
החליף היד למקום ד' לכל מילי וממילא אפילו לגבי עקירה אח"כ
מיד עושי המלאכה לתיבתם .אולם לפי בעל המאור רק ההנחה
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גרידא החליף היד למקום ד׳ אבל עדיין אינו מקום ד׳ לענין אחר
כגון עקירה.
ב) ג"כ יכול להסביר פלוגתתם ע"י שרש סברתם בענין מחשבתו.
פירוש ,עבור איזה כח מקום יכול להחליף להיות כמקום ד' ,כונת
המוציא להחשיב את המקום או החשיבות של המקום עצמה
וממילא המקום נעשה כמקום ד׳? לפי הבעל המאור בדרך כלל
מסברא אין אדם מקפיד על מקום העקירה אלא מקום ההנחה.
המקום ד׳ אינו מיוצר מכוונת הגברא אלא מחשיבות המקום עצמה.
לפי הבע"מ אין כח ביד אדם עבור כונתו להחליף מקום למקום ד׳
אע"פ שמתכוין לכך .אולם לפי תוספות יש כח ביד אדם להחשיב
המקום כמקום ד׳ אי ניחא ליה או לא ניחא ליה ,ובעצם הכל תלוי
בכוונת המוציא א"כ כשהחשיב המקום לד׳ על ד׳ טפחים חל על
המקום סטטוס של מקום ד׳ על ד׳ לכל מילי אפי' לגבי עקירה.

שיטת הרמב"ן
נראה להקדים ביאור שיטת הרמב"ן עם סוגיא בפרק המצניע (צא).
שאיתא שם:
״בעא מיניה רבא מרב נחמן :זרק כזית תרומה לבית טמא מהו?
למאי? אי לענין שבת  -כגרוגרת בעינן ,אי לענין טומאה  -כביצה
אוכלין בעינן!  -לעולם לענין שבת ,וכגון דאיכא פחות מכביצה
אוכלין ,והאי משלימו לביצה .מאי מדמצטרף לענין טומאה -
מיחייב נמי לענין שבת ,או דילמא :כל לענין שבת  -כגרוגרת
בעינן?״
נמצא ,כשהזריקה עושה שינוי בחלות דין בהלכות טומאה כשמשלים
שיעור טומאה ,אז מעשה הזריקה שמתחילה היה פחות מכשיעור נחשב
למלאכה כשיעור.
בגמ' שם מסביר היאך יכול להיות חייב ,הא אין שיעור
הרמב"ן 

כגרוגורת מתחילת הזריקה :
"בתוס' מקשים בשלמא הנחה איכא שיעורא מדמצטרף לענין
טומאה ,אלא אעקירה הא ליכא שיעורא ,ולדידי לא קשיא דאנן הכי
קאמרי' מדמחייב לענין מטמא תרומה חשיבא זריקה ומחייב נמי
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לענין שבת דחשיבא זריקה ,דאי אפשר בלא עקירה והנחה
וכדאקשינן מדלענין יוצא בכזית לענין שבת נמי בכזית ,וכענין
ששנינו במוציא כזית מן המת וכעדשה מן השרץ דמגו דחשיב
לענין טומאה חשיב נמי לענין שבת אע"פ שאינו דומה לזו לגמרי"
התוצאות חיים (יח:ב) ג"כ מסביר הגמ' הנ"ל כעין זה וז"ל:
״מהא דשמעתין (צא ).בעא מיניה רבא מרב נחמן :זרק כזית
תרומה לבית טמא מהו למאי אי לענין שבת יעו"ש .מאי מדמצטרף
לענין טומאה  -מיחייב נמי לענין שבת' ...ומבואר דהספק משום
דיש חשיבות על ההנחה שגורמת דין צירוף לטומאה דיהי' חייב
בפחות מכגרוגורת והרי מ״מ חסרה לה עקירה דבשעת הנחה ליכא
שיעורא.״
במילים דומים לזה מצינו להרמב״ן (ה ).שמסביר הגדרת דין של ידו
של אדם חשובה כד׳ על ד׳ וז״ל:
"שאין אומרים במחשבת המלאכה עצמה שתהא עושה אותה
מלאכה שהרי הוא מחשב להניח ואינו מניח אבל עיקר הדבר כך
הוא כשאדם מחשב למלאכה ועושה אותה כגון זרק בפי הכלב
שהוא מתכוין להאכילו והוא מאכילו אותה האכילה משויא פיו של
כלב מקום ,וכן שריפת פי הכבשן לפי שהנחה זו חשובה לו לפי
כונתו יותר ממקום אחר ודרך הנחה זו בכך ,וכן השתנת השתן
ויריקת הרוק שהוא מכוין לנקות עצמו מהן ועושה כך ,ומגו דהויא
מלאכה לכך הויא מלאכה לענין שבת שזו מלאכת מחשבת ,אבל אם
דעתו להניח על מקום שאין בו ד' במה יעשה אותה מלאכה מלאכה
גמורה הרי אינו מתכוין אלא להניח שם .ואין אותה ההנחה כלום
נמצא שלא נתכוין להנחה כשם שאין הנחתו מלאכה כך מחשבתו
אינו למלאכה.״
מבואר שרק במקום שיכול להתיחס ההנחה לפעולה חשובה אחרת ,כגון
שריפת פת בתנור או אכילת כלב ,בכה"ג אנו חשבינן מקום ההנחה למקום
ד׳ על ד׳ .אולם בציור שֹל המשנה ,שאין כאן פעולה חשובה בכלל אלא
הנחה ליד העני או בעל הבית בלבד ,אין אומרים מחשבתו משוי ליה
מקום .וממילא במקום שאין מקום ד׳ על ד׳ ע"כ הגמ' צריך לחדש שידו
של אדם חשובה כמקום ד׳ על ד׳.
המאור,

ר"ת ,בעל
מתחילה היה קשיא לי היאך כל השיטות הנ"ל בין 
והמאירי העלימו עיניהם מסוגיא מפורשת בהמצניע שאיתא בהדיא שכ"מ

עזרא יונה צנגר

103

שמחוסר שיעור להתחייב במלאכת מחשבת ,כשהמלאכה נכלל במעשה
חשוב ,כגון השלמת שיעור טומאה ,המלאכה ממילא נחשבת כמלאכת
מחשבת וחייב עליה .א"כ לימא כן הכא אצל הוצאה! שכ"מ שהמעשה
הוצאה נכלל עם מעשה חשוב ,כגון שריפת הכבשן או אכילת כלב המקום
נחשב כמקום ד׳ על ד׳ טפחים 
?!
הרמב"ן בסוגיא הכא

אבל השתא נ"ל שמדיוק בשינוי הלישנא בפירוש
ובסוגיא בדף צא ,.שבציור של שינוי חלות ,כשבית טהור הופך לבית טמא
כ"ע לא פליגי שמעשה כזה יותר חשוב ממעשה סתם כגון אכילת כלב או
שריפת תנור כדי להשלים שיעור להתחייב על הוצאה .אבל קביעות מקום
ד׳ על ד׳ ע"י מעשה או פעולה חשובה זהו חידוש של הרמב"ן ,שאפילו
במקום שהמעשה אינו כ"כ חשוב כשינוי חלות (טומאת בית) ,אעפ"כ
הפעולה חשובה משלימה את החסרונות של שיעורי מלאכת הוצאה .עכ"פ
בקשר למשנתינו כ"ע לא פליגי שסתם מעשה עקירה והנחה אינו חשוב
בכלל להשלים שיעור ד׳ על ד׳ טפחים.
מו"ר העיר שמצינו מושג כעין זה בשיטת הרמב"ן במק"א גבי נטילת
צפרניו לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה .אע"ג בדף צד :הוא ביאר שגדר
מלאכה שאצ"ג היא "כגון מוציא את המת אפי' לקוברו שאין לו הנאה
בהוצאתו ולא בקבורתו אבל ההנאה היא הטומאה שהוא מונע ממנו ,וכן
צידת נחש כדי שלא ישכנו נקראת מלאכה שאינה צריכה לגופה שאינה
אלא מניעת חפץ ואין ההנאה והצורך בגופה שֹלמלאכה.״ בפירושו על
הסוגיא בדף קו .ז"ל ״ואין אני אומר כן דמילה ודאי מלאכה הצריכה
לגופה היא שהוא צריך שיהא אדם זה מהול ומה דומה לזה הנוטל צפרניו
בכלי וכן שפמו (צד ):שהוא חייב משום תולדה דגוזז ואף על פי שאינו
צריך לגוף הצפרנים והשיער מלאכה הצריכה לגופה נקראת.״ נמצא לפי
הרמב"ן שג"כ אצל מלאכה שאינה צריכה לגופה אותו מושג ,שבמקום
שהמלאכה מיוחס להנאה או יפוי הגברא אנו חשבינן את המלאכה
כמלאכת מחשבת אע"פ שבעצם המלאכה אינה צריכה לגופה.

סוגיא סוף פרק הזורק (קב).
איתא גמרא שבת קב .״אמר רב ביבי בר אביי :אף אנן נמי תנינא :יש
אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד ,הטמא שאכל
חלב ,והוא נותר מן המוקדשין ,ביום הכפורים .רבי מאיר אומר :אף אם
היתה שבת והוציאו [בפיו]  -חייב .אמרו לו :אינו מן השם .ואמאי? הא
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בענין מחשבתו משוי ליה מקום
וידו של אדם חשובה לו כמקום ד' על ד'

אין דרך הוצאה בכך! אלא :כיון דקא מיכוין  -מחשבתו משויא ליה מקום
הכא נמי :כיון דקא מיכוין  -מחשבתו משויא ליה מקום.״ לכאורה יכול
להסביר פירכת הגמרא "והא אין דרך הוצאה בכך" בב' אופנים – האם
ההוצאה חסר מלאכת מחשבת כיון שנעשית כלאחר יד או דילמא ההוצאה
רק חסר תנאי הנחה על גבי מקום ד׳ על ד׳?
לכאורה רש"י אזל כהבנה א' ,שפירכת הגמ' היא שההוצאה נעשית
כלאחר יד שבד"ה מחשבתו הוא פירש  -שצריך לאוכלה בהליכתו,
ואחשבה להוצאה זו בפיו עכ״ל .מדיוק בדבריו שהחשיבות של המעשה
אכילה מחשיב ג״כ מלאכת הוצאה וממילא יש כאן מקום ד׳ על ד׳ טפחים
3
כעין הבנת הרמב"ן בעינן אחשביה.
הרעק"א שם ג"כ משמע שפירכת הגמ' היא שההוצאה חסר הנחה על
גבי מקום ד׳ על ד׳ .הקשה ז"ל לא זכיתי להבין ,דלענין הוצאה בפה
למפטרי' משום דהוי כלאחר יד ,בזה שייך דבדרך אכילה בפה דאורחי'
בכך לא מקרי כלאחר יד ,וכמו אשה שיוצאת במחט התחובה בבגדה ,דלא
הוי כלאחר יד ,כיון דאשה דרכה בכך .וכן תוס' לעיל בפ"ק (דף יא ,):אבל
עדיין אינו מוכח דמחשבתו משוי ליה מקום לדונו דכמונח על מקום ד' על
4
ד׳ הוא עכ״ל.
 3בעומק ביאור בהנבת שיטת רש"י ,הגמרא כתובות לא :טורח למוקים ציור היאך יכול
לגרר דבר מביתו ולהיות חייב בשביל גניבה בהפי חיוב שבת .ר' אשי אמר כגון שצירף
ידו למטה מג' וקיבלו כדאמר רבא דאמר רבא ידו של אדם חשובה כארבעה על ארבעה.
רש"י ד"ה כדאמר רבא ידו של אדם חשובה "..בא"ד ז"ל "וכי היכי לענין שבת חשוב
מקום לענין מיקנא כאילו הגביה למעלה מג' ".נמצא לפי רש"י החשיבות של ידו שֹל
אדם תן חשיבות לשיעורי ותנאי המעשה גניבה .תוס' שם ד"ה ר' אשי הקשה ששיטת
רש"י לא מובן ,דלפי רש"י מה ענין חשיבות מקום ד' לדעינן שבת לקנין? הקצות החשון
החשן ס' שנא הסביר בשם המגיני שֹלמה שרש"י כיון להלכה כללית של אחשביה
הנמצא בכמה מקומות ,כיון לשיטת רש"י הגבהה אינו קונה בפחות משלשה אלא בגט
שהוא בעל כרחה ,ומש"ה אמר "שצירף ידו למטה מג' טפחים" ואח"כ איתא "כדרבא".
דהרבה כיוצא בזה מצינו מיגו דחשיב להא חשיב נמי להא ,דכל דלא אתי איסור שבת
עדיין ליכא איסור גניבה כיון דידו לא קנה בפחות משלשה אלא מיגו דחשיב ליה מקום
לשבת .השתא דאתית להכי יכול לומר שרש"י סבר ,בין לענין שבת בין לענין ממנות,
שאחשביה תן חשיבות להשלים חסרונות החיוב ע"י יחוס למעשה חשוב .נרגש ליבי
כשראיתי הסביר הקצות ,שיצא מהסבירו שרש"י אזל לשיטתו לפירושו וגדר אחשביה
הנמצא אצלינו.
 4איתא במשנה (צב ).המוציא כלאחר ידו ,ברגלו ,בפיו ובמרפקו ,באזנו ובשערו
ובפונדתו .ופיה למטה בין פונדתו לחלוקו ,ובשפת חלוקו במנעלו ,בסנדלו – פטור שלא
הוציא כדרך המוצאין .תוס׳ שם ד"ה המוציא בפיו כו'  -והא דתנן באמרו לו (כריתות ד'
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אולם משמע מתוס׳ שם ד"ה והוציאו בפיו חייב  -כולהו בהדי הדדי
קא אתו דבליעתו הויא הנחה אע"פ שמה כדאמרינן (לעיל דף פ) כתיבתן
זו היא הנחתן ואע"ג דפיו למעלה מי' ואינו רחב ד' בטל הוא אגב רה"ר
עכ״ל משמע שהחסרון היא שהמקום אינו ד׳ על ד׳.
למסקנא ,נמצא יש ב' גישות בהראשונים בהבנת דין אחשביה במלאכת
שבת ובפרט מלאכת הוצאה .יש סוברים הגדרת "אחשביה" היא אחשביה
לפני המעשה ולגבי עניינו היכולת לכוין המקום הנחה למקום ד' על ד'.
ומאידך גיסא יש סוברים שע"י יחוס למעשה חשוב יכול להשֹלים תנאי
המלאכה.

יג) אם היתה שבת והוציאו בפיו חייב ה"מ אוכלים שדרכן להוציאן בפיו בשעת אכילה.
מפני שתוס׳ העיר רק דרך אגב שהוצאה בכך הוי כלאחר יד והוא לא העיר כזה על סוגיא
קב .משמע שהחסרון בסוגיא שם היא המקום ד׳ על ד׳ ולאו שההוצאה נעשית כלאחר יד.

משה אברהמס

סוגיא דזרק וקיבל חבירו או עצמו
ופירוש ארוך בהאי סוגיא בירושלמי
איתא בשבת (ה ).אמר ר׳ אבין אמר ר׳ אילעיא אמר ר׳ יוחנן :זרק וקבל
חבירו חייב .זרק וחבירו עקר ממקומו וקבל פטור .זרק והוא עצמו קבל,
תיקו .רש׳׳י פירש הכל משום כוחו ,היינו מעשיו ,ואם קבל חבירו הרי
הזורק עשה עקירה והנחה ,ואם רץ חבירו לקבלו לא עיתעביד הנחה מכח
הזורק .וצדדי הספק דזרק והוא עצמו קיבל הם דליחייבו משום דעבד
עקירה והנחה ,ולפטורו משום שנים שעשוה ,ועקירה קמייתא היא בלא
הנחה .ובאמת דברי רש׳׳י קשים להבין ,שכתב דפטור משום שנים שעשוה
ואח׳׳כ כתב "הויא ליה עקירה קמייתא בלא הנחה" .ואי משום שנים
שעשוה למה לי משום דאין הנחה לעקירה קמייתא? הא באמת היה הנחה
אלא שאחר עשאו .ואי משום דאין הנחה לעקירה קמייתא ,אפילו אחד
שעשאה יפטר דאינו חייב אא׳׳כ עקר והניח! וצ׳׳ל דהא בלא הא לא סגי,
דאי משום שנים שעשוה ,הרי הוא אדם אחד כמש׳׳כ רש׳׳י ב"הוה
אמינא" .ואי משום דעקירה קמייתא אין לה הנחה ,בלי סברת שנים
שעשוה הייתי אומר דבאמת יש לו הנחה ,שהרי עקר וזרק וקבל .לכן צריך
שניהם .ועיין לקמן קב .רש"י ד"ה קלטה אחר .והתוס׳ פירשו כרש׳׳י אלא
שלא הזכירו שנים שעשוה כלל.
ור׳ חננאל תלה הכל בכוונתו .שאם זרק וקבל חבירו "חייב בזה
שנעשית מחשבתו .נעקר ממקומו אחרי שזרק 1שקיבלה ,פטור הזורק שהרי
לא נצטרפה [יש גורסין כאן "נצטרכה"] כוונתו לקבל באותו מקום ,ממילא
באה לידו ,עכ׳׳ל.
 1יש לדייק אהא דכתב שנעקר המקבל אחר שזרק הזורק ,הא אם זרק לחבירו והוא כבר
נעקר ,חייב .וקשה ,דאי הכל תלוי בכוונה ,מאי שנא? אם עקר אחר הזריקה ,אי כך היה
כוונתו מעיקרא ,ליחייב .ואינו קושיא ,דאין לחייבו על כוונה שהאחר יעקור ממקומו,
שאין כל כוונות המלאכה תלוי בו .אבל אם כבר נעשה האחר מעשה על ידי כוונתו ,אין
חסר בזורק אלא כוונת הזורק ,וכיון שזרק בכוונה שהאחר שרץ עכשיו יקבלו ,ליחייב,
כנ׳׳ל.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ופירוש וגירסת ר׳׳ח בהא דזרק ועקר וקיבל הוא בעצמו להיפך מרש׳׳י,
וז׳׳ל:
בעי ר' יוחנן זרק ונעקר הוא ממקומו וקיבל מהו? שנמצא הוא
שזרק הוא עצמו שקיבל .שני כוחותיו הללו שזרק ושנעקר וקיבל
כשני בני אדם דמו וחייב .או דילמא אפי' הכי אדם אחד הוא לא
נעקר ממקום זה והונח במקום אחר אלא מקום העקירה הוא מקום
הנחה .כי שניהם כאדם אחד הן.
והתוס׳ פירשו דבריו ,דר׳׳ל כשני בני אדם זה זרק וזה לא עקר ממקומו
וקיבל דחייב משום דנעשה מחשבתו [וזה לשיטת ר׳׳ח דהכל תלוי
בכוונה] ,או דילמא כאדם אחד ,ר׳׳ל כאדם שנותן חפץ מימינו לשמאלו
שהוא פטור אע׳׳פ שהעבירו ד׳ אמות ,דמקום העקירה הוא מקום ההנחה.
וצ׳׳ע דלקמן דף ח :אמר רבא :המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע
ברשות הרבים ,אף על פי שהעבירו דרך עליו חייב ,ופירש ר׳׳ח דרך עליו
שהעבירו על עצמו מימינו ומשמאלו .וכן צידדו התוס׳ שם כדברי ר׳׳ח וכן
בעירובין דף צח ,.וכן הרשב׳׳א שם( .אבל ר׳ חננאל שם לא פירש כן אלא
שם פירש כרש׳׳י דמעביר חפץ דרך עליו ר׳׳ל מעל ראשו ,וכן הקשה תוס׳
הרא׳׳ש בעירובין ).והיאך פירשו התוס׳ כן בדברי ר׳׳ח וגם הרמב׳׳ן
והרשב׳׳א פירשו כן בדברי ר׳׳ח והקשו עליו ,אבל לא ידעתי מאין להם
לפרש כן בר׳׳ח ,הא בהדיא דחייב כי האי גוונא .והריטב׳׳א צידד כפירוש
וגירסת רש׳׳י וכן פירש המאירי.
ואח׳׳כ ראיתי שכן הקשה הב׳׳ח בחידושיו למסכת שבת ,וז׳׳ל:
אין להקשות הלא ר׳׳ח פירש לקמן בסוף דף ח׳ הא דאמר רבא
המעביר חפץ מתחילת ד׳ לסוף ד׳ אע׳׳פ שהעבירו דרך עליו חייב
היינו שהעבירו לפניו [כן הוא הגירסא לפנינו ובתוס׳ הרא׳׳ש
ורשב׳׳א בעירובין דף צח ע׳׳א ,אבל שם בתוס׳ ותוס׳ הרא׳׳ש כאן
ליתא מילת "לפנינו"] מימינו לשמאלו נגד גופו ,דהתם מיירי
שהניח ע׳׳ג קרקע לסוף ד׳ אבל הכא מיירי שלא הניח ע׳׳ג קרקע,
וזהו שכתב כאן כמי שנותן מימינו לשמאלו ,פי׳ דלא נתן אלא
בשמאלו ולא הניח ע׳׳ג קרקע דומה לחזר וקבלו בידו דההנחה לא
היתה אלא בידו שקיבלה.
ושוב ראיתי ביפה עינים שהקשה כן ותירץ קצת אחרת ,ואלו דבריו:
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עיין שיירי קרבן ירושלמי ד״ה אלו ,שהקשה על דברי התוס׳ אלו
מהירושלמי דר׳ שמואל ור׳ יודן ס״ל שם דחייב מימינו לשמאלו,
וגם ר׳ שמי לא קאמר שם דפטור רק דקמבעי ליה .ועי׳ גליון מש״ש
וכרפאו לקושית השיירי קרבן הנ״ל ע״פ ד׳ הר״ח דלקמן ,ונגלה
סתירה מדברי הר״ח שבפה לדברי הר״ח לקמן ח׳ ע״ב ד״ה לימא,
ע״פ הגהת הרש״ל שם דמימינו לשמאלו חייב ,וכן לדברי הר״ח
בתוס׳ ערובין צח .ד״ה והאמר דכתב שם דחייב .ועפנ״א בישוב
הסתירה דשם איירי שנשלמו הארבע אמות ע״י זריקה ולא נשאר
בידו השמאלי ,רק שזרקה לצד שמאלו והלכה הלאה ,דקמ״ל דלא
הוי הנחה נגד גופו ,והכא מיירי שנשאר החפץ בידו והלך עם החפץ
ב׳ אמות ,וב׳ אמות השלים בהושטה מידו הימנית להשמאלית ואינו
ענין להתם .וקושית השיירי קרבן מתורצת שם בפנ״א באופן אחר.
וכן הרגיש בזה בעל הגליון הש׳׳ס בירושלמי דף ד.
עיין שיירי קרבן על התוס דף ה .אבל לא נזכר מדברי התוס׳
עירובין צח .ד׳׳ה והאמר ומדברי התוס׳ שבת ח :ד׳׳ה לימא
בפירוש ר׳׳ח ובהגהת רש׳׳ל שם ,וכן דעת הראב׳׳ד בהשגות יב:יד
ועי׳ ברב המגיד שם ועיין ריטב׳׳א עירובין שם וצ׳׳ע.
וקרוב דברי יפה עינים לדברי הב׳׳ח ,דכאן מיירי בזרק בידו הימינית
וקבל בידו השמאלית ,בלקמן דף ח :מיירי שעקר חפץ מעל הקרקע מימינו
והעבירו לקרקע על שמאלו ,או כפירוש התוס׳ שהביא היפה עינים שזרק
להשלים שיעור ד׳ אמות .ומ׳׳מ ההנחה היתה על הקרקע ולא בידו,
ולק׳׳מ.

מקור לפירוש ר׳ חננאל מירושלמי שבת ד.
ועיקר דברי ר׳׳ח בא מירושלמי ,ששם כמעט מפורש כדברי ר׳׳ח ש"לא
נעקר ממקום זה והונח במקום אחר אלא מקום העקירה הוא מקום הנחה".
ואלו דברי הירושלמי [מה שציינתי במסגריים הוא פירוש הלקוט מקה׳׳ע
ופ׳׳מ ושאר מפרשים (וגם ממני)]:
ר' יוחנן בעי :היה עומד בר"ה וזרק וקידם וקלטה ,מהו? [והקשה
הגמרא] ולאו מתני' היא? "קלטה אחר קלטה כלב או שנשרפה
פטור[ ".ואמר] ר' שמואל בשם ר' זעירא ,בחוטף כן ,הא אם קלט
חייב[ ,ד]מה בין נחה לארץ [דחייב] לנחה לתוך ידו? [אלא ודאי
שניהם חייבים .ומשני ],תמן למה הוא חייב? תמן הוא זרק ואחר
קיבל .ברם הכא הוא זרק הוא קיבל[ .ודילמא הכא פטור .ואם זה
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חילוק נכון ],ותהא פשיטא ליה שהוא פטור[ !2ד]אילו זרק בימין
והוציא וקלט בשמאל שמא אינו חייב? [ומנא לן דכה׳׳ג חייב?] מן
הַ ֵדין :פיו ,3ופיו לאו כאחר הוא? [ר׳׳ל כמו שאם זרק ואחר קבל
חייב ,כמו כן פיו ].וכא[ן] שמאלו כאחר הוא[ .ומאי קמיבעיא ליה
לר׳ יוחנן? הא ע׳׳כ מימין לשמאל כפיו דודאי חייב ].א"ר יודן:
פשיטא ליה לר' יוחנן שזרק בימין וקלט בשמאל שהוא חייב .ומה
צריכה ליה ,בזורק בימין וקלט בימין .רבנן דקיסרין ר' שמי בשם ר'
אחא [אמרי] :אפילו זרק בימין וקלט בשמאל צריכה ליה [אם הוא]
חייב .אין תימר [ר׳׳ל וכי תימא מאי שנא מ]פיו [דחייב? ומשני
דשנא ושנא ],ופיו ,כיון שאוכלה כאחר הוא[ .4כך אנן גרסינן,
ופירושו פיו חייב כמו שאם זרק וקבל אחר ,חייב ].ברם הכא ידו
כאחר 5הוא? [ודאי שלא ,דהא אדם אחד הוא ].ר' מנא בעי :מעתה
הוציא כגרוגרת בשתי ידיו יהא פטור משום שנים שעשו מלאכה
אחת! [הקושיא זאת קשה מאוד להבין ,ויתפרש אחרת לגירסת
הרשב׳׳א ור׳׳ן ולגירסא דידן ].א"ל ר' חייא בר אדא :ודא הוא
בעשותה [ר׳׳ל בעשותה ולא שנים שעשוה]?! ולא כן תני" ,יחיד
שעשאה חייב ,שנים ג' שעשו פטורין"?
ברבנן דקסרין אנן גרסינן דפיו כאחר ,וידו כאחר? בתמיה .וכי אפשר
לומר שידו של אדם חשוב כשל אדם אחר? ודאי שלא .אם אינו כאחר צ׳׳ל
שדינו כדבר אחר שהוא פטור .ולא מצינו דבר שהוא פטור כה׳׳ג אלא הא
דאמרינן לעיל שאם חטפה אחר מן האויר ,שניהם פטורים .וגם בזה יחלוקו
רש׳׳י ור׳׳ח אם פטור משום דלא איתעביד הנחה מכחו או משום דלא
נצטרפה כוונתו לקבל באותו מקום ,ממילא באה לידו.
 2הפני משה שינה הגירסא לומר "חייב" .ובאמת היא היא ,דאי גרסינן "חייב" פירושו
למה נסתפק ר׳ יוחנן? הוה ליה לחייב בודאי .לגירסא דידן משני דמיביעא ליה אי חייב
כיון דאיכא לדמותו לפיו .ולגירסת הפ׳׳מ מביאה הגמרא הטעם לומר דאין לו להסתפק
כלל בימין ושמאל ,דאילו זרק וכו׳.
 3בהבנת הדיוק מפיו יש הרבה פירושים .פנים מאירות כתב סתם דאם בלע הוי הנחה.
קרבן העדה כתב דאם זרק ורץ וקבל הוא עצמו בפיו דהוי הנחה .ואיני יודע מנא פשיט
ליה הא יותר מידו .הר׳׳ן כאן דף ה .פירש דלא קאי אהוצאה ,אלא במי שאכל שני חצאי
זתים ,שהאכילה מצרפם .וחתם סופר כתב דקאי אמתניתין דכריתות יג :ואם הוציא בפיו
חייב.
 4והרשב׳׳א גרס כאן "כאחת" והר׳׳ן גרס "כאחד" ,ופירש הר׳׳ן דהאכילה מצרף את
חצאי הזתים להיות אחת.
 5והר׳׳ן והרשב׳׳א לא גרסי "כאחר" ועיין לקמן לפירושם בסוגיא.
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הרשב׳׳א והר׳׳ן גרסי דפיו כאחד דהאכילה מצרף חצאי הזתים ,אבל
הכא ,יד(ו) היא .ולרשב׳׳א ור׳׳ן אינו בתמיה ,אלא בניחותא ,הכא ידו הוא,
ואינו כאחת .ולפי הענין צריך לפרש דאין העקירה וההנחה מצטרפין
להיות אחת ,ולכאורה צריך לפרש שהרשב׳׳א והר׳׳ן יפרשו הצד לפטור
משום שנים שעשוה כיון דאינו מצטרף .אבל לא כן כתב הר׳׳ן ,אלא "נהי
דביד שמאל קלט ,מ"מ ידו היא והרי היא כאלו קלט בימין ופטור" .הרי
הצד לפטור היא דהוי כמו זרק מימין וקבל בימין .ונראה בעליל דלשיטת
הר׳׳ן ,שני חצאי זתים המצטרפין וזריקה וקבלה ביד אחד הם שני הפכים.
ויש לפרשו על שני דרכים :האחת ,דשני חצאי זתים מצטרפים ,ואין זריקה
וקבלה בידו אחת מצטרפים .וזה אינו .דא׳׳כ כ׳׳ש דימין ושמאל לא
יצטרפו ומאי קמיבעיא להו .אלא ודאי הכי פירושו :זרק בימין וקבל בימין
אין שם שני דברים שאתה צריך לצרפם לעשותם יחד כמו עקירה והנחה,
אלא הכל דבר אחד .והם הם דברי ר׳׳ח בגמרא דינן ,שכתב "אדם אחד הוא
לא נעקר ממקום זה והונח במקום אחר אלא מקום העקירה הוא מקום
הנחה" .אלא דמיבעיא לן בזרק בימין וקבל בשמאל אם הוא דבר אחד
ונמצא שלא עשה כלום כמו מימין לימין" ,או דלמא כיון שקלטה בשמאל
חייב ".וא׳׳כ יתפרש הסוגיא אליבא דר׳׳ן ,דלר׳ יודן פשיט ליה דמימין
לשמאל חייב ,דקיימא ליה דעביד עקירה והנחה ,אבל דילמא לא כן הוא
מימין לימין .ורבנן דקסרין ס׳׳ל דמימין לימין פשיטא ליה דפטור ומיבעיא
ליה מימין לשמאל .ואין לשאול אמאן דאמר דלא עשה כלום ,דאם הוציא
בשתי ידיו יהא שנים שעשוה ,דאין כאן שני דברים שיוכל לומר בהם ששני
בני אדם עשואם .אלא צ׳׳ל דקושיא הבא קאי אמאן דאמר דכאחר דמי.
לכן פירש הר׳׳ן דקאי אר׳ יודן ,דקיימא ליה דמימין לשמאל חייב .6ולאו
דוקא ,שכן יש לפרש דקאי אצד החיוב מימין לשמאל ברבנן דקסרין .וזהו
הקושיא :כיון שאמרת שאם עשה עקירה בידו אחת והנחה בידו אחר חייב
כאילו זרק ליד חבירו ,א׳׳כ אם עשה העקירה בשתי ידיו נמצא כאילו שנים
עשו העקירה ,ואחר כך הוציא בשתי ידיו והניח ,נמצא שכאילו שנים עשה
העקירה ההוצאה וההנחה! ותירץ ליה ר׳ חייא בר אדא שעד כֹה לא אמרו
שנים שעשוה ,אלא כיון שהוא אדם אחד חייב .וצריך ביאור מה תירץ ר׳
חייא בר אדא .ואולי י׳׳ל דלא אמרו דאדם אחד נחשב כשנים אלא אם עשה
פעולת שני בני אדם ,היינו שזרק ורץ ועמד במקום שהחפץ ינוח בידו ,אבל
בפעולת אדם אחד ,דהיינו עקירה בשתי ידים ,לא אמרו שאדם אחד כשני
 6נראה שיש טעות הדפוס בספרי הר׳׳ן שכתוב בהם "ור' מונא בעי לר' יודן מעתה איכא
לאקשויי דכיון דאמרת דאלו זרק בימין וקלט בשמאל פטור" .ואינו מובן כלל ,דר׳ יודן
מחייב מימין לשמאל .וצריך להגיה "חייב" .וכן הוא בדפוסים ישנים ובבר אילן.
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בני אדם ,אלא אם אדם אחד הוא הוי עקירה ואם שנים עשו עקירה ביחד
היינו מחלוקת ר׳׳מ ור׳׳י ור׳׳ש לקמן פרק המצניע (בבלי דף צג .ירושלמי
דף סג.).
ובפירוש דברי ר׳ חננאל ,יש לומר דבהא מיהא פליג ר׳ חננאל על
הר׳׳ן ,שפירש דרבנן דקסרין בעיא להו גם מימין לימין כפשות לשון
הירושלמי "אפילו זרק בימין וקלט בשמאל צריכה ליה" .ואם כן הוא ,ר׳׳ח
נקט כרבנן דקסרין דילמא לא עשה כלום או דילמא כאחר הוא .ונמצא
שכל דברי הירושלמי בין לפירוש האחרונים ובין לפירוש הר׳׳ן סיוע גדולה
לדברי ר׳׳ח ,שהם מונחים אהא דאם קבל אחר הוא דכעל׳׳פ דחייב ,וזהו
מה שכתב ר׳׳ח "כשני בני אדם דמו וחייב" ומיבעיא בירושלמי אם אדם
אחד כשני בני אדם או לא.
ובספר הישר לר׳׳ת סי׳ קפז נראה שפירש אחרת :בעי ר' יוחנן זרק
ונעקר הוא ממקומו וקיבל מהו .שנמצא שהוא עצמו זרק וקיבל מי אמרינן
כיון דניחא ליה הוי כשני בני אדם וחייב או דילמא מכל מקום אדם אחד
הוא ולא הוי עקירה והנחה תיקו ,עכ׳׳ל .ונראה לי דבצד הפטור ר׳׳ת פירש
כר׳׳ח ,אבל בצד החיוב איני יודע מאי קאמר.

שיטת הרמב׳׳ם
הרמב׳׳ם שבת יג:יג :הזורק חפץ מרשות לרשות או מתחלת ארבע
לסוף ארבע ברשות הרבים וקודם שינוח קלטו אחר בידו או קלטו
כלב או נשרף פטור ,מפני שאין זו הנחה שנתכוין לה ,לפיכך אם
נתכוין בשעת זריקה לכך חייב( .מקורו בגמרא דף קב).
ובהלכה טו :הזורק ונחה בתוך ידו של חבירו ,אם עמד חבירו
במקומו וקבלה הזורק חייב שהרי עקר והניח ,ואם נעקר חבירו
ממקומו וקבלה פטור ,זרק ורץ הזורק עצמו אחר החפץ וקבלו בידו
ברשות אחרת או חוץ לארבע אמות פטור כאילו נעקר אחר וקבלו,
שאין ההנחה גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו לנוח בו
בשעת עקירה( .מקורו מדף ה).
ובהלכה כא :המתכוין לזרוק שמונה אמות ברה"ר ונח החפץ בסוף
ארבע חייב שהרי נעשה כשיעור המלאכה ונעשית מחשבתו,
שהדבר ידוע שאין זה החפץ מגיע לסוף שמונה עד שיעבור על כל
מקום ומקום מכל השמונה ,אבל אם נתכוין לזרוק ארבע ונח החפץ
בסוף שמונה פטור ,לפי שנח במקום שלא חשב שתעבור בו וכל
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שכן שתנוח ,לפיכך אם חשב בעת זריקה שינוח החפץ בכל מקום
שירצה חייב( .מקורו דף צז):
וצריך ביאור ,מה בין הלכה יג׳ להלכה טו׳ ,שבהלכה יג׳ כתב שאם
נתכוון לכך חייב ,ולא כתב כן בהלכה טו׳ ,אלא הכל תלוי אם נח במקום
שהיה לו לנוח .אלמא בהלכה טו׳ אפילו נתכוון פטור ,ובהלכה יג׳ אפילו
נח במקום שהיה לו לנוח ,פטור אם לא נתכוון .וזה פירושו :בהלכה יג׳,
באמת החפץ נח במקום שהיה לו לנוח ,אפילו קלטו .ואם לא קלטו ,חייב,
כהלכה טו׳ ,בין אם נתכוון בין לא נתכוון .ואם קלטו הזורק פטור משום
שלא נתכוון להנחה הזאת .ואם נתכוון חייב ,מפני שיש שניהם ,הכוונה
וגם שנח במקום שהיה לו לנוח .אבל אם לא נח במקום שהיה לו נוח,
שחבירו או הוא עצמו עקר ממקומו ,אפילו נתכוון פטור ,שלא עשה הנחה
גמורה( .7וזה חולק על הדיוק שדייקנו בר׳׳ח לעיל הערה  1דאם חבירו
נעקר ממקומו ואח׳׳כ זרק ,חייב ,ולרמב׳׳ם י׳׳ל דפטור ).וא׳׳כ קשה ,דמאי
שנא מנתכוון לזרוק ח׳ וזרק ד׳ דפסק הרמב׳׳ם דחייב משום שנח במקום
שהכל יודעים שיעבור שם ,ה׳׳נ אם עקר חבירו וקיבל הרי נח במקום
שיעבור שם( .אבל אין להקשות מקלט חבירו ,ששם חבירו עשה ההנחה,
אלא דוקא מעקר חבירו יש להקשות ,כיון שנח מעצמו ביד חבירו אלא
שחבירו שם את עצמו בדרך החפץ) .וכן הקשה הר׳׳ן:
וא"ת כיון שלא רצה להניח החפץ לילך למקומו אלא הוא בא
ועכבה הוה ליה כנתכוין לזרוק שמונה וזרק ארבעה דחייב
כדאמרינן לקמן שהרי כתב שם משמעון .וי"ל דהתם הוא
בשההנחה מחמת העקירה אבל כאן שמחמת העקירה היתה ראויה
לילך יותר ובא זה וקלטה בדרך דין הוא דליפטר:
ולתירוץ הזה צריך לומר דאם קלטה ממש כבהלכה יג׳ שהחיוב ופטור
תלוים בכוונה ,דלא נחשב כאילו נח שלא מכח העקירה .ואם לכך נתכוון
מעיקרא שפיר ,שיש לומר דכיון שנתכוון חשיב כאילו נח מכח העקירה.
אבל אם לא נתכוון יש שני פטורים ,האחת משום שלא נח במקום שהיה לו
לנוח ,והשני שלא כיוון לזה ההנחה .ולפירושינו ,היא היא .דאם נתכוון
לכך נחשב כנח מכח העקירה ,ה׳׳נ אם לא כיוון לא נח מכח העקירה.
 7עיין מאירי שכתב "ומ"מ יש מפרשים בה הואיל ולא נח במקום שהיה דעתו עליו
מתחלה .ויראה לדעת זה שאם כיון מתחלה לכך חייב ".ולפי פירושינו אין זה הרמב׳׳ם.
ואפילו לדבריו קשה לומר שדיבר על הרמב׳׳ם ,שכתב "שהיה דעתו עליו מתחלה" ,ואין
זה מוזכר ברמב׳׳ם אלא "שהיה לו לנוח" ולא הזכיר הדעת כמה שכתבתי ,ועוד דאין
דרכו של המאירי לקרוא לרמב׳׳ם "יש מפרשים" ,אלא "גדולי המחברים".
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סוגיא דבית שאין בתוכו י׳ (שבת ז):
א) תוכו כרמלית וגבו רה׳׳י
בית שאין בתוכו י׳ אבל קרויו משלימו לי׳ ,גבו רה׳׳י ומותר לטלטל
בכולו .כתב ר׳ חננאל "כרה״י הוא חשוב ,דאמרינן בכי האי גונא גוד אסיק
מחיצתא" .ורש׳׳י לא כתב כאן דמותר מדין גוד אסיק .אבל לעיל ו :כתב
דעמוד גבוה י׳ ורחב ד׳ על ד׳ רה׳׳י גמורה ,ד"זו היא שנגמרו מניין
מחיצות שלה שיש לה מחיצות מכל צד כגון חריץ וכן גדר דאמרינן מד '
צדדין גוד אסיק פני המחיצה על ראשו ונמצא ראשו מוקף מד 'צדדין
וחללו ד׳" .אלמא גם רש׳׳י ס׳׳ל דראש העמוד מותר מדין גוד אסיק.
תוכו כרמלית ואסור לטלטל חוץ לארבע .כתב רש׳׳י (ז ,).דכיון דלא
גבוה המחיצה י' הוי כרמלית .ר׳ חננאל (ז ):כתב "כיון דלא חזי לדירה אין
המחיצות מועילות ,אלא כמו שאין שם מחיצות 1דמו" ,וכ׳׳כ הר׳׳ן .והוסיף
הר׳׳ן ואמר" ,כיון דשוה קרקעו לקרקע רשות הרבים חשבינן ליה כקרן
זוית שמעכב את הרבים ליכנס לתוכו ומיקרי כרמלית" .וזה היה קשה עלי
להבין ,דהתם ה׳׳א דרה׳׳ר היא אם לא שמעכבת את הרבים ,אבל כאן לא
סליק אדעתין דרה׳׳ר היא אלא ס׳׳ד דרה׳׳י היא ,קמ׳׳ל דלא ,משום דליכא
מחיצות .ועיין עירובין פט .תוס׳ ד׳׳ה מחיצות שכתבו בא׳׳ד פט :דבית
שאין בתוכו י׳ תוכו הוי כרמלית אע׳׳פ דלא שלטי ביה רבים .וע׳׳כ הטעם
כמה שפירש רש׳׳י ור׳׳ח ,משום מחיצות או אויר מחיצות .ועיין ביאור
הלכה סי׳ שמה ד׳׳ה תוכו כרמלית ,שהסתפק אם זרק לתוכו חייב דדילמא
עשוהו כרמלית שלא תהא רה׳׳י ,ולא שלא תהא מקום פטור .ולפי דברי
רש׳׳י ור׳׳ח אין להסתפק ,דלשניהם אין מחיצות ,לרש׳׳י משום דאינן
גבוהין ,ולר׳׳ח משום דאין חלל הראוי לדירה ולכן אין שם מחיצות .ולא
מצינו רה׳׳י שאין לה מחיצות כלל .אלא ודאי אפילו מה׳׳ת אינו רה׳׳י.
 1ויש לדייק ,למה אמרינן משום דלא חזי לדירה כאילו אין שם מחיצות? וצ׳׳ל דס׳׳ל דכל
תכלית המחיצה היא תוכו ,ואם אין תוך ,לא עשה המחיצה כלום .ולכך לעיל נצרך לגוד
אסיק להתיר גבו ,כיון שאין המחיצות החיצונות מתירות את תוכן ממש ,כדי להתיר הגב
צריך חלל ,וכדי השוות לגבו חלל צריך גוד אסיק .וגם רש׳׳י ס׳׳ל הכי ,שגם הוא נצרך
לגוד אסיק כמש׳׳כ לעיל" ,ונמצא ראשו מוקף מד' צדדין וחללו ד׳".

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ב) חקק בה להשלימה לי׳
ואם חקק בתוכו ד׳ על ד׳ בעומק טפח ,כל תוכו רה׳׳י ,החקק משום
שגבוה י׳ והשאר משום חורי רה׳׳י .כל הראשונים הקשו ,מאי שנא מסוכה
פחות מי׳ וחקק בו שיעור סוכה (סוכה ד ):/.דצריך החקק להוית בתוך ג׳
מכותל .וכאן לא אמרינן דצריך החקק להוית בתוך ג׳ מכותל .התוס׳ כאן
ובסוכה והרמב׳׳ן והרשב׳׳א והריטב׳׳א והר׳׳ן הרא׳׳ש כתבו דבסוכה צריך
דפנות סמוכות לסכך .אלא שיש בדבריהם שינוים קצת ,שהתוס׳ כתבו (וכן
העתיקו הר׳׳ן והרא׳׳ש) דצריך סמוכות ,והרמב׳׳ן וסייעתו לא כתבו הפרט
הזה דווקא ,אלא דבסוכה צריך דפנות או מחיצות .2ואחד מן הפרטים
הנצרכים למחיצת הסוכה היא שהיא סמוכה לסכך .והריטב׳׳א בסוכה כתב
"גבי סוכה שמצותה בדפנות בעינן פחות משלשה כדי שיהיו דפנות הסוכה
נראות כשלה" .ולשונו לא נתברר לי ,ונראה דלא פליג אהני ראשונאי
דלעיל שהם ביארו דסמוך לסכך הוא דין יוצא מהצרכת מחיצה ,והריטב׳׳א
נתן הסברא.
וכל זה בסוכה ,אבל בשבת אין צריך אלא למנוע רגלי הרבים ולא
מחיצה ממש .כ׳׳כ התוס׳ בסוכה (אבל כאן לא כתבו כלום בסברת הצרכת
מחיצות בשבת) ורמב׳׳ן ורשב׳׳א ור׳׳ן ורא׳׳ש כאן .ואלו דברי הרשב׳׳א:
התם (בסוכה) בעינן מחיצות ממש והכשר סוכה במחיצות היא
ושיהו סמוכות לסכך ולמטה מן הסכוך כדאמרינן (סוכה י"ז א')
הרחיק את הסיכוך מן הדפנות פסול .אבל לענין שבת אין ההקפדה
במחיצות ממש שיהו מכשירות את החקק אלא שיהא החקק נשמר
על ידיהן שלא יהו הרבים בוקעין בו ,וכיון שיש בחקק רוחב ארבעה
על ארבעה ויש בגבהו כשיעור רשות היחיד עם גובה המחיצות
והמחיצות שומרות אותו מבחוץ ,לא חיישינן בין שיהו על שפת
החקק בין שיהו מרוחקות ממנו כמה.
הריטב׳׳א נתן חילוק אחר בין סוכה לשבת ,בסוכה כמה שאמרנו דצריך
מחיצה דווקא ,אבל בשבת אינו צריך אלא שיהיה מוקף ורואה עצמו מוקף.
ונראה שהמאירי גם הבין בדרך אחרת הקרוב לריטב׳׳א ,ולקמן נכתוב
הנראה לנו בזה.
 2הרמב׳׳ן כתב דופן ורשב׳׳א כתב מחיצה ,הכל עולה אחד ,כי רצון שניהם לחלק בין
חפצת המחיצה הנצרך לסוכה לבין שמירת המחיצה בשבת .וכן משמע כן מריטב׳׳א,
וז׳׳ל" :התם בעינן מחיצות של סוכה ,דרחמנא קפיד שיהיו לה דפנות" .ועיין לקמן
בביאור שאר דברי הריטב׳׳א כאן ובסוכה .ועיין בספר גינת אגוז לר׳ צבי שכטר ח:יא.
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התוס׳ ישנים כתבו לתרץ דבשבת כבר יש מחיצות גבוהות י׳ ,אלא
שאין אויר י׳ בתוכם .וכל שֶ יָחּוק בתוכו בשום מקום נמצא מחיצות י׳ וגם
אויר י׳ ורה׳׳י היא .אבל בסוכה אין שם מחיצה אלא ע׳׳י צירוף ,ויותר מג׳
לא מצטרף .וזהו כעין הרמב׳׳ן ,שהצריך דופן בסוכה ולא כתב שצריך
מחיצה סמוכה .אבל הרמב׳׳ן כתב ֹו כאילו הוא חלק מדיני סוכה ,שצריך
מחיצה .אבל התוס׳ ישנים כתבו דאפילו בדיני מחיצה אין כאן מחיצה.
ומינה ,דבסוכה כי גוונא דשבת ,שגבוה י׳ מבחוץ וט׳ בפנים וחקק בה
להשלימה ,כשר אפילו רחוק יותר מג׳ טפחים .וא׳׳א לומר דכשר בריחוק
יותר מד׳ אמות ,דאין לתוס׳ ישנים לדחות גמרות מפורשות המצריכות
מחיצות סמוכות ,אלא ע׳׳כ צ׳׳ל דעד ד׳ אמות כשר ,דאמרינן דופן עקומה.
וגם אלו הראשונים יסכימו לזה דאין סברא לפסלו .וא׳׳כ לא פליגי אלא
במשמעותא ואין נ׳׳מ ביניהם ,דראשונים דלעיל שכתבו דבסוכה צריך
להיות החקק בתוך ג׳ שיש דין "מחיצה" בסוכה (בין המחיצה עצמו בין
ריחוקו מן הסכך) וליכא ,ותוס׳ ישנים כתב דצריך להוית בתוך ג׳ דאל׳׳כ
אין כאן מחיצה .וכל זה איננו שוה לי ,דאי לתוס׳ ישנים למאי איכפת לן
אם יש מחיצה או אין? ע׳׳כ היא משום הצרכת מחיצה בסוכה .וא׳׳כ היינו
רמב׳׳ן .ואין הפרש בין התוס׳ ישנים ושאר הראשונים אלא שהם נתנו
הטעם דלא צריך כל דיני מחיצה בשבת ותוס׳ ישנים לא נתנו .ובאמת לא
דיבר בזה לכן אין לדייק ממנו דפליג עלייהו .ועדיין הדבר צ׳׳ע.
והנה מחלוקת אחרת יוצא מידי הראשוים האלו ,דמשמע מן הרא׳׳ש
דצריך שיהיה דווקא מחיצה החיצונה י׳ ,אז אין צריך להיות בתוך ג׳ ,אבל
אם החיצונה ט׳ ופנימי ח׳ וחקק בו ב׳ טפחים להשלים ,צריך להיות בתוך
ג׳ פטחים .ואלו דבריו" :הלכך ע"י מחיצות החיצונות שגבוהות עשרה
נקרא רה"י אבל לא ע"י הפנימית שאין שפת החקק מצטרף עמהן כיון
שרחוקים ממנו ג' טפחים" .וכן משמע מכל דברי הראשונים שנתנו הטעם
דמחיצות שבת משום שמירה ,דאם אין המחיצה החיצונה י׳ אינו שומר
כלום ,ולכן צריך הפנימי להיות מחיצה גמורה .אבל מדברי הרמב׳׳ן והר׳׳ן
משמע דאינו צריך להיות המחיצה החצינה דוקא להיות י׳ ,שאע׳׳פ
שהשתמשו באותו לשון של הרא׳׳ש "והא איתנהו למחיצות מבחוץ דהוו
עשרה" ,פסקו אח׳׳כ דמחיצה ה׳ וגידוד ה׳ מצטרפין .וברמב׳׳ן יש לדחוק
ולדחות לומר דבאית מחיצות י׳ מבחוץ א׳׳צ תוך ג׳ ,ובליתנהו ,נידון משום
גידוד ומחיצה ,וצריך בתוך ג׳ .וכל זה דחוק דלית לן לאוקים אוקימתא
בראשונאי ,אבל בר׳׳ן א׳׳א אפילו לדחוק ,שכתב בהדיא "וכיון שחקק זה
מחיצות עשרה מקיפות אותה מבחוץ לא חיישינן אם הם סמוכות לחקק או
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מרוחקות ממנו וקי"ל הכי אע"ג דהך מחיצה עשרה היא בין חקק ומחיצה
קי"ל דמצטרפין" .ופליאה היא למה לא צריך הגידוד והמחיצה להיות
בתוך ג׳.
והיה לי לומר שלשה תירוצים:
א) דוקא בהקיף מחיצות אמרינן הכי ולא במחיצה אחת לבד ,ונראה
שלזה נתכוון המאירי שכתב:
ויש מי שכתב בענין זה דוקא בשקירויו משלימו לעשרה שנראו
מחיצות אלו מיהא לטלטל בכל הגג ,אבל אם אין קירויו משלימו
לעשרה אין חקק מועיל אא"כ שפת החקק בפחות משלשה לכותל
על הדרך שהתבאר בראשון של סוכה (ונראה דהיינו שיטת
הרא׳׳ש) .ולא יראה כן ,שהרי בזו אין הטעם אלא שעיקר הבית הוא
מן החקק ושאר המקומות טפלים לו כדין חורי רה"י.
וצריך ביאור מה השיב .כי הנה שאר הראשונים ביארו שתכלית
המחיצה היא לשמירה .וא׳׳כ יכולים להגיע למסכנת הרא׳׳ש ,דלשמירה
צריך י׳ מבחוץ או מחיצות גמורות .אבל המאירי נתן טעם אחר :שעיקר
הבית הוא החקק .והנראה ,דר׳׳ל כיון דעיקר הבית הוא מן החקק אין צריך
אלא שיעור הפנימי .וזה קצת כדברי הריטב׳׳א שכתבתי לעיל ,דבשבת "לא
בעי אלא שיהא עומד מוקף מחיצות ושיראה עצמו תוך מחיצות".
ב) אמרינן הכי דווקא כשהבית מקורה ,אבל אינו מקורה לא .והכי נמי
מסתברא ,דאין סברא לומר (לדוגמא) דמחיצה ג׳ טפחים המקיף כרמלית,
ובה בור ז׳ שתוך הבור עד ג׳ טפחים למעלה היא רה׳׳י והשאר חורי רה׳׳י,
דאי תכלית המחיצה היא השמירה ,אין המחיצה והבור שומרים כלום וגם
לא מצטרפין .אלא דוקא במקורה .והחזון איש עירובין סה:סב העלה דאין
הקירוי מועיל לכלום ,ולא ידעתי למה ,ואח׳׳כ חזר בו דדילמא מועיל
הקירוי .ובסעיף ע׳ כתב דאפילו מחיצה ג׳ טפחים ובתוכו בריחוק יותר מג׳
בור ז׳ ,מועיל מדין גידוד ,כיון דמחיצה ג׳ מועיל ענין מקום פטור.
ג) גידוד חמשה ומחיצה חמשה נידון משום תל המתלקט י׳ טפחים
בתוך ד׳ אמות .וכל גידוד ומחיצה שאילו היו משופעים כשיעור זה היו
מתלקטים י׳ בתוך ד׳ ,מצטרפין למחיצה אחת .והחזון איש בסעיף ס׳׳ב
כתב דאין דיינינן גידוד ומחיצה כתל המתלקט ,ואח׳׳כ בסעיף ע׳ חזר בו
וכתב דלא צריך בתוך ג׳ לגידוד ומחיצה וגם לא מקורה[ .ובכמה ענינים
חזר בו החזון איש וחזר על חזרתו ,ואין לי הבנה בדבריו].
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הרמב׳׳ם לא הביא דין זה כלל ,ולא ידעתי למה .וי׳׳ל משום דכבר פסק
דמחיצה חמשה וגידוד חמשה מצטרפין ,הלכות שבת טז:טו .וצ׳׳ע.

ג) חורין
האי ביתא דלא גבה י׳ וחקק ביה להשלימו ,קרקעית הבית שלא כנגד
החקק מותר משום חורי רה׳׳י שהם כרה׳׳י .וכתב רש׳׳י דיסודו הוי כמו
חורי רה׳׳י אע׳׳פ שאינם ממש חורים בכתלים" ,כמו כותלי רה"י ובהם
חורים כלפי רה"י שהם כרה׳׳י ,והני נמי כיון דנגד החקק רה׳׳י גמור 3אינך
הוי פיאות של תשמישי רה׳׳י" .אלמא טעמא דחורין היא משום תשמיש.
חורי רה׳׳ר פלוגתא היא ,אביי אמר כרה׳׳ר ,רבא אמר לא כרה׳׳ר.
ואם דין חורין היא משום תשמיש כדאיתא ברש׳׳י וכן הוא בגמרא דאנן
גרסינן דלאביי קרן זוית הסמוכה לרה׳׳ר דינו ככרמלית משום דלא ניחא
תמישתיה וחורי רה׳׳ר כרה׳׳ר משום דניחא תשמישייהו ,צריך להבין למה
פליג רבא לומר דאינם כרה׳׳ר אם באמת ניחא תשמישייהו .ודוחק לומר
דס׳׳ל לרבא דלא ניחא תשמיש חורי רה׳׳ר .ועוד צריך להבין דברי אביי,
דבחור אמרינן דניחא תשמישתיה ובעמוד (לקמן ח ).לא אמרינן ניחא
תשמישתיה אא׳׳כ גביה ט׳ מצומצמים .ולזה י׳׳ל דבעמוד ט׳ מיירי
בתשמיש לכתף ,וכל שלמטה מט׳ לא ניחא לכתף ,ובחורין מיירי בתשמיש
הצנעה ,דאביי חשיב לה תשמיש .וא׳׳כ יש לומר דרבא לא חשיב ליה
תשמשי דהצנעה .ועיין בתוס׳ ד׳׳ה התם ,שהקשו דלאביי דחורי רה׳׳ר
כרה׳׳ר ,למה אמרי רבנן דצידי רה׳׳ר לא הוי כרה׳׳ר ,הא ניחא תשמישייהו
מקרן זוית! ותירצו דאעפ׳׳כ חורין ממש ניחא תשמישייהו טפי .וא׳׳כ
לאביי יש גבול של קלות תשמיש ,שמעבר לגבול זה דינו כחורין ,וחשיב
ליה אביי עמוד גבוה ט׳ שדינו כרה׳׳ר (רשב׳׳א) .ולמטה מזה הגבול אין
דינו כחורין ,אלא כרמלית .אבל גבולו של רבא הוא למעלה מגבולו של
אביי ,דלא חשיב ניחא תשמשתיה אלא כגון תל ט׳ טפחים ממש ,ולכן
תשמיש הצנעה לא חשיב ליה תשמיש .והנה כל זה ברה׳׳ר ,אבל ברה׳׳י,
כל תוכו הוי רה׳׳י .וצ׳׳ל דכל בתוך ביתו לא משערינן קלות תשמישיה,
אלא כיון שהוא בתוך רשותו אמרינן דניחא תשמישתיה .והלכתא כרבא
 3ק׳׳ק בלשון רש׳׳י ,שמתחילה כתב "נעשה כל הבית כולו חורי רה׳׳י" דמשמע דאפילו
נגד החקק הוי חורי שרה׳׳י ,ואח׳׳כ כתב שנגד החקק רה׳׳י גמור .וע׳׳כ הא דכתב "כל
הבית כולו" ל׳׳ד ,אלא כל הבית שלא כנגד החקק .דיקא נמי ,דאי כולו חורי רה׳׳י ,אין
כאן רה׳׳י גמור ,ואין כאן רה׳׳י שנאמר שמקום אחר נעשה חורים לו.
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דאינם כרה׳׳ר ,אלא החורים הסמוכים לארץ בג׳ כרה׳׳ר ,החורים למעלה
מג׳ עד י׳ אם יש להם ד׳ כרמלית ,פחות ,מק׳׳פ .כ׳׳כ רש׳׳י ור׳׳ח והרי׳׳ף
והרמב׳׳ם שבת יד:י.
ואח׳׳כ ראיתי ר׳ פרחיה ב׳׳ר ניסים הרגיש בקושיא ,למה לו אמרינן
חורי רה׳׳ה כרה׳׳ר ,ואלו דבריו:
יש מי ששואל ואומר ,מה טעם נתנו דין חורי רשות היחיד כרשות
היחיד ולא נתנו דין חורי ר"ה כר"ה? ויש להשיב ולומר ,שכיון
שמנהג רשות היחיד שיהיו בו חדרים וגנזים וכולן נכללין בתורת
רשות היחיד ,ולפיכך שמו דין חורי רשות היחיד כרשות היחיד
[וזהו כמש׳׳כ ,דאין משערין קלות התמשיש בתוך הבית] .ולפי
שרשות הרבים אין המנהג להיות בו מקומות מיוחדים כלל ,אלא
דרכו להיותו דרך אחת ישרה ,דאפילו יש בו עקמומית אין דרך בני
רשות הרבים להשתמש באותו מקום אלא ע"י הדחק בלבד ,נשתנה
דינה מרשות הרבים לכרמלית .לפיכך נתנו רז"ל לחוריו של ר"ה
דין בפני עצמן [וזהו משכתבתי ,דלרבא זה חשיב לא ניחא
תשמישיה].
אין דין חורין לכרמלית ,כדאיתא עירובין פז ע׳׳ב .אומנם ע׳׳ש ברש׳׳י
"ותיהוי כי חורי כרמלית .האי אמה (מעיין) אפילו לית בה שיעור כרמלית
ליתסר משום חורי כרמלית כי היכי דאמרינן במס' שבת (דף ז ):חורי רשות
הרבים כרשות הרבים דמי" ,וכו׳ .וצ׳׳ע למה הביא לראיה חורי רה׳׳ר דלא
הוי כרה׳׳ר אלא לאביי דלא פסקינן כוותיה .וזהו שציין רעק׳׳א.

ד) גירסת תוס׳ הרי׳׳ד
ויש דרך אחרת בכל זה ,והיינו דברי תוס׳ הרי׳׳ד וגירסתו ,ואלו דבריו:
התם ניחא תשמישתה הכא לא ניחא תשמישייהו .נ"ל דה"ג והכין
פירושיה :התם בקרן זויות הסמוכה לרה"ר מש"ה חשבי' ליה
כרמלית ולא מבטלינן לה בהדי רה"ר משום דניחא תשמישה שבני
הרבים מפנין שם חפציהן ומכתפין שם לפוש שאינם רשאים
לעשות כן ברה"ר ומש"ה חשיבא רשות לעצמה ולא בטלה אצל
רשות והויא כרמלית אבל חורי רה"ר דלא ניחא תשמישייהו לא
חשיבי רשות לעצמן והרי הן כרה"ר .והאי דאמרן לעיל גבי קרן
זויות אע"ג דדחקי בני רה"ר לעיולי בגוה כיון דלא ניחא
תשמישתא ככרמלית דמיא .ההיא הוי תשמיש דהילוך דלא ניחא
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להילוכא ברה"ר .והאי תשמיש דהכא הוי להצניע שם חפציהן.
ומש"ה משיכה קונה בסימטא שהוא קרן זוית מפני שרשאין
להצניע שם חפציהן:
הרי כתב דאם ניחא תשמישתיה חלק רשות לעצמו והוי כרמלית ,ואי
לא ניחא תשמישתיה בטל אצל רה׳׳ר .וכל זה דוקא ברה׳׳ר ,דאי חורי רה׳׳י
תלוי בלא ניחא תשמישתיה ומשום ביטול ,נמצא דבניחא תשמישתיה
ברה׳׳י הוי כרמלית בתוך רה׳׳י ,וזה א׳׳א .ועוד דאמרינן בעירובין עח.
"אמר רב הונא :עמוד ברה"ר גבוה עשרה ורחב ארבעה ונעץ בו יתד כל
שהוא מיעטו ,וכו׳ .אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי :מלאו כולו
ביתדות מהו? א"ל :לא שמיע לך הא דאמר רבי יוחנן בור וחולייתה
מצטרף לעשרה? ואמאי? הא לא משתמש ליה! אלא מאי אית לך למימר?
דמנח מידי ומשתמש .הכא נמי דמנח מידי ומשתמש ".אלמא כל שהוא
נשתמש בקלות יותר ראוי להיות רה׳׳י .אלא ודאי כל שברה׳׳י דין רה׳׳י
עליו ,בין לא ניחא תשמישתיה ומשום ביטול ,בין ניחא תשמישתיה כי כן
דין רה׳׳י .ואביי ס׳׳ל דברה׳׳ר אמרינן ביטול כמו ברה׳׳י .ורבא ס׳׳ל דלא
אמרינן ביטול ברה׳׳ר .ולא איתפריש לן למה ,וי׳׳ל משום דהוא מקום
מסויים וא׳׳א לבטלו .ולא דק .וכל זה דווקא בהצנעה ,דלאביי אי לא חזי
להצנעה בטל לגבי רה׳׳ר ואי חזי חלק רשות לעצמו .אבל לתשמיש אחר
אם הוא ראוי לאותו תשמיש ,רה׳׳ר היא ,כמו תל ט׳ טפחים ברה׳׳ר דהוי
רה׳׳ר משום תשמיש כיתוף .וזהו שחילק בין תשמיש הילוך לתשמיש
הצנעה ,דבקרן זוית אי הוי חזי להילוך הוי רה׳׳ר ,וכיון דלא חזי אלא על
ידי הדחק לא הוי רה׳׳ר.
אקשינן לאביי הא דתנן "הזורק ד' אמות בכותל למעל' מי' כזורק
באויר למטה מי' טפחים כזורק בארץ" ,ואוקימנא בדבילה שמינה ולכן
חייב ,ולאביי לוקמא בחפץ שנח בחור .ותריץ אביי ב׳ תירוצים :א) אפילו
בחור קופצת לאחורה ולא נח בסוף ד׳ אלא בתוך ד׳ .ב) מיירי בכותל שאין
בו חור .דאי אית ביה חור ,למעלה מי׳ אמאי פטור? הא נח בחור .ואין
לומר דאין בחור ד׳ על ד׳ טפחים ,חדא דסתם מתניתין רבי מאיר היא ור׳
מאיר ס׳׳ל חוקקין להשלים (רש׳׳י וריטב׳׳א) ,וא׳׳כ יחּוקק החור להיות
מקום ד׳ ,ועוד דאי מיירי בחור ע׳׳כ מתניתין ר׳ מאיר היא כיון דלמטה מי׳
חייב ,ואין לחייבו אא׳׳כ נח במקום ד׳ ,ואין כאן מקום ד׳ אלא לר׳ מאיר
דאמר חוקקין להשלים (תוס׳ .)4אלא ודאי אין בכותל חור.
 4הריטב׳׳א ד׳׳ה לוקמה הבין בדברי התוס׳ דקאמרי דע׳׳כ ר׳׳מ היא דלא מצריך מקום ד׳
ולכן חייב מטה מי׳ .ולכן קשיא ליה והא הכותל הוא מקום ד׳ ,ועוד דלא אישתמיט

120

סוגיא דבית שאין בתוכו י' (שבת ז):

הקשו התוס׳ ותוס׳ הרא׳׳ש והריטב׳׳א כאן ותוס׳ ותוס׳ ישנים ביומא יא
ע׳׳ב ,מאי שנא דבחיוב כיפה במזוזה ר׳ מאיר ס׳׳ל חוקקין להשלים דווקא
כשהפתח כבר י׳ בגובה וד׳ רחב בגובה ג׳ ,ואמרינן חוקקין כדי להרחיב
פינות הפתח ,וכאן משמע דס׳׳ל חוקקין להשלים אפילו מחור משהו ממש.
התוס׳ כאן תוס׳ ישנים שם כתבו דמיירי בחור מפולש מרה׳׳י לרה׳׳ר ,ובצד
רה׳׳י הוי מקום ד׳ והולך ומתקצר לצד רה׳׳ר ,דאמרינן חוקקין להשלימו
למקום ד׳ .5וכולי עלמא הוי חורי רה׳׳י (ר׳׳ל הא דאמרינן זרק למעלה מי׳
ונח בחור כ׳׳ש באנו למחלוקת ר׳׳מ רבנן דר׳׳מ ס׳׳ל חוקקין וחייב ,אינו
חייב משום שזרק לרה׳׳י עצמו ,אלא משום שזרק לחורי רה׳׳י).
ולא ביררו דיבריהם למה הצריכו מפולש מעבר אל עבר ,דהא אפילו
אינו מפולש אם הוא ד׳ בפנים וקצר לחוץ למה לא נאמר חוקקין להשלים?
ובאמת כ׳׳כ הריטב׳׳א ,ולא כתב שהוא מפולש .אומנם כשתעיין בדברי
תוס׳ הרא׳׳ש ,תמצא דקשיא ליה היאך אמרינן חוקקין להשלים אם אין
בגובהו י׳ כבר ,דצריך חלל י׳ להיות רה׳׳י .ואם יש עמוד י׳ על ד׳ על ד׳
ועל גבו גג בולט בתוך י׳ ,אין דינו כרה׳׳י כיון דאין בחללו י׳ .ולזה תירץ
דמיירי במפולש לרה׳׳י ולא נצרך לחקוק אלא כדי להשותו מקום ד׳,
דבלאו הכי חורי רה׳׳י הם .ולזה כתב תוס׳ הרא׳׳ש דפליג הך ארב חסדא
דלקמן (כמה שכתבתי בהערה  ,)5ומצריך ד׳ אפילו ברה׳׳י .והם הם דברי
המהרש׳׳א כאן ,וקלע אל השערה בדברי תוס׳ הרא׳׳ש .ועוד כתב
המהרש׳׳א ,דלזה כיוונו התוס׳ בהביאם ראיה מירושלמי ,דלא בעינן
חוקקין אלא להשותו למקום ד׳ ולא להשוותו לרשות .ועיין שיירי קרבן
עירובין י:ט שתמה על דברי המהרש׳׳א ,ונראה פשוט דלא קשיא מידי
שדברי המהרש׳׳א הם דברי תוס׳ הרא׳׳ש ותוס׳ ישנים ביומא .ועוד מוכרח
מתוס׳ לקמן ח .ד׳׳ה אמר אביי דתוס׳ ס׳׳ל דבין לר׳׳מ בין לרבנן צריך
מקום ד׳ להנחה.
והיוצא מכל זה ,דלרש׳׳י וריטב׳׳א דלא בעי חלל י׳ מתחילה כדי לְ חַ קֵ ק,
ומשויא ליה רשות כיון דגבוה י׳ אע׳׳פ שאין כאן חלל י׳ ,לא בעינן לשיעור
הגמרא לומר בדף ד .מתניתין ר׳ מאיר היא דלא בעי מקום ד׳ .ולא הבנתי דבריו ,הא
בהדיא היא בתוס׳ ותוס׳ הרא׳׳ש דע׳׳כ ר׳ מאיר היא דס׳׳ל חוקקין ,ולא דלא בעי כלל
מקום ד׳.
 5וא׳׳כ ,בעינן מקום ד׳ להנחה אפילו ברה׳׳י ,ודלא כרב חסדא בשמעתתא דלקמן .כ׳׳כ
תוס׳ הרא׳׳ש בהדיא ,וכן משמע מתוס׳ ישנים יומא יא :שכתב "וכי תימא בדלית ביה ד'
על ד' הכי קאמר דלא בעינן הנחה על גבי מקום ד' על ד' כדרב חסדא דלא בעי התם הא
אמר רב יהודה כו׳" .אלמא ס׳׳ל לתוס׳ ישנים דהך שמעתתא ס׳׳ל דבעינן מקום ד׳ אפילו
ברה׳׳י.
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רה׳׳י אלא גבה י׳ וחלל ד׳ ,ולא חלל י׳ .וזהו שכתב רש׳׳י לעיל ו :ד׳׳ה
קמ׳׳ל "ונמצא ראשו מוקף מארבעה צדדין וחללו ארבעה" ,ולא כתב חללו
י׳ .וכ׳׳כ בהדיא בעירובין פז .ד׳׳ה חוקק" ,דאין מחיצה פחות מי' גובה
ואין מחיצה פחות מד' טפחים חלל שביניהם" ,ולא הצריך חלל י׳ בין
המחיצות.
ומכל מקום יש שתירצו תירוצים אחרים .הריטב׳׳א הביא תירוץ דיש
אומרים דכל שיש בו טפח כשיעור טומאה אמרינן חוקקין .ונראה דר׳׳ל כל
שהוא חשוב בשום מקום אמרינן חוקקים לשיעור דבר אחר חשוב .ולא
נודע לנו בעל השיטה ,ויש לומר דהוא התוס׳ דלקמן בחולין ,דר׳׳מ ס׳׳ל
דכלב שאכל בשר האדם ומת הכלב ופיו בפנים ,הבית טמא משום דיש
בצוארו טפח ואמרינן חוקקין להשלים.
התוס׳ בחולין קכו .ד׳׳ה אנן כתבו דהא מזוזה והא שבת ,ובמזוזה
בעינן פתח מעליא וצריך בתחילה גובה י׳ ,אבל לא בשבת .ותירוץ זה
מסתבר לי טובא ,דאמרינן בעירובין לג :דאילן שאין בו ד׳ ותלוי בו
כלכלה ,למ׳׳ד דהניח בו עירובו ,כשר ,ס׳׳ל דצריך מקום ד׳ להנחת העירוב
וחוקקין להשלים למקום ד׳ .ואם נפרש דכל מקום דאמרינן חוקקין
להשלים היינו דחוקקין מקום י׳ טפחים כדי להרחיבו אין זה שייך כלל
לדין חוקקין להשלים .אבל אם נפרש דחוקקין ר׳׳ל "משלימין" ,בין על ידי
חקיקה בין ע׳׳י צירוף ,הכל לפי הענין ,שפיר דמי .והצד השוה בין כל
מקום דאמר ר׳׳מ חוקקין היא שיש שם מקום הנצרך (גובה הפתח או מקום
ד׳ לעירוב) אלא שבפועל אינו אא׳׳כ נראה כאילו חקוק ומצורף .כנ׳׳ל.
מיהו ר׳ חננאל גרס דלא כרש׳׳י ותוס׳ ,ואלו דבריו עירובין יא :וכן
דבריו לקמן דף ק( .נמצא דף ק ,:אבל ביומא יא :ר׳ חננאל גרס כרש׳׳י
ותוס׳ ,וצ׳׳ע):
אמר אביי :הכל מודים אם כיפה זו רחבה ד' טפחים ואין ברגליה
ג' ,ולא כלום היא דכל פחות מג' לבוד דמי .וכן יש ברגליה ג' ואינה
רחבה ד' ולא כלום היא ,דכל פחות מד' לא הוי מקום .כי פליגי,
דיש ברגליה ג' ורחבה ד' ואין גבוה עשרה ויש בה לחוק ולהשלימה
לעשרה .ר' מאיר סבר הואיל ויש בה לחוק ולהשלימה לעשרה
רואין אותו כאלו הוא חקוק ויש בה ברגליה עשרה וחייבת במזוזה
כי פתח מעליא הוא .ורבנן סברי הואיל ואינו חקוק לא אמרינן
רואין כאילו הוא חקוק השתא מיהא אין ברגליה עשרה:
יש להקשות ,בבית שאין בתוכו י׳ או סוכה אינה גבוה י׳ ,למה לא אמר
ר׳ מאיר חוקקין להשלים .כן הקשו התוס׳ יומא יא :ד׳׳ה רבי ותוס׳ ישנים
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שם וריטב׳׳א עירובין סוף ד׳׳ה אמר אביי ור׳ אברהם מן ההר סוכה דף ד׳
ע׳׳א .התוס׳ תירצו כשיטתייהו דאין אומרים חוקקין להשלים אא׳׳כ כבר
גבוה י׳ .הריטב׳׳א כתב דמדלא אמרינן חוקקין כה׳׳ג אלמא לא אמרינן
חוקקין להשלים בגובה אלא ברחבה[ .ואין זה מסביר למה לא אמרינן
בגובה ].ר׳ אברהם מן ההר תירץ בלשון הזה:
כתב רבינו שלמה "ובאותו גומא הכשר סוכה באורך ורוחב" .וזה
אמת ,דלא אמרינן חוקקין להשלים דהלכה כרבנן כדאסקינא ביומא
פרק קמא ובעירובין .ואפילו לר׳ מאיר נמי הכא לא אמרינן חוקקין
להשלים ,דכל פחות משלשה כלבוד דמי ונמצא שאין כאן הכשר
סוכה.
ונראה דהיינו כוונתו :צריך שיעור סוכה באותו חקק ,דהיינו ז׳ על ז׳,
ואם הוא פחות ,כמו ו׳ על ו׳ ,פסול דלא אמרינן חוקקין להשלימו לז׳ על
ז׳ .ואפילו לר׳׳מ אין חוקקין להשלימו לז׳ על ז׳ ,דאילו היה ז׳ על ז׳ היינו
מכשרין אותה ע׳׳י לבוד משפת החקק להדופן .נמצא שלבד החקק ז׳ על ז׳
יש עוד ג׳ טפחים לכל רוח ,והסוכה כולה היא יג׳ על יג׳ .ואם החקק הוא ו׳
על ו׳ ,נמצא שהוא רחוק יותר מג׳ טפחים מהדפנות ,ואין כאן הכשר סוכה
אם דפנות .ויש להוסיף ,דלא אמרינן חוקקין לקרבה לג׳ טפחים ,דאין
אמורים שני דיני "רואין" ,דאין רואין כחקוק כדי לראותו כמחובר ע׳׳י
לבוד.
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אמר אביי זרק כוורת לרה"ר גבוהה י' ואינה רחבה ו' ,חייב .רבא
אמר אפילו אינה רחבה ו' פטור .מ"ט? אי אפשר לקרומיות של קנה
שלא יעלו למעלה מעשרה .אביי דמחייב חייב משום דהוי חפץ
בעלמא (רש׳׳י) ורבא דפטר ס׳׳ל דא׳׳א לקרומיות של קנים ,דהיינו
קני הַ ְּשתִ י שלא יעלו למלעה מעשרה ,נמצא שכשנח ,מקצתו
במקום פטור .1ואביי ,לא חשיב ליה קרוימות של קנים (תוס׳).
ואם היא רחבה ששה פטור .כתבו התוס׳ שהכוורת עצמה נעשית רה׳׳י
כשתנוח ,הוי כזורק מרה׳׳י לרה׳׳י דרך רה׳׳ר דפטור .ואפילו לר׳׳ע דס׳׳ל
קלוטה ,וא׳׳כ כשנקלטה באויר רה׳׳ר הרי זרק מרה׳׳י לרה׳׳ר ,כשנקלטה
ונחה נעשית רה׳׳י ,וגם לר׳׳ע הרי זרק מרה׳׳י לרה׳׳י ,וכ׳׳כ תוס׳ הרא׳׳ש
והרא׳׳ש .וכתבו התוס׳ ישנים טעם אחר ,דכל למעלה מי׳ אפילו לר׳׳ע
פטור .2ומדברי כולם נלמד שכשפורח באויר אינה רה׳׳י אע׳׳פ שיש לה
 1יש כאן שיבוש בר׳ חננאל ,שכתב בטעם רבא "וקי"ל דלמעלה מי' אין צריך ד' על ד'
אלא אפי' קנה עולה למעלה מי' טפחים וזרק ונח על גביו פטור" ,ושייכות אלו הדברים
לכן מחוסרים הבנה ,כי לא פטר רבא משום שאין כאן הנחה על מקום ד׳ אלא משום
איגודו במקום פטור .אלא שראיתי לרמב׳׳ן לעיל ז :ד׳׳ה נעץ שכתב "ומצאתי לר"ח ז"ל
שכתב וקיי"ל דלמעלה מי' א"צ ד' על ד' אלא אפי' קנה עולה למעלה מעשרה טפחים
וזרק ונח על גביו חייב" .ונראה מרמב׳׳ן שמקומו של הדברים הם אחרי פירושו לסוגיא
דלעיל דרב חסדא ואביי וזיז היוצא מרה׳׳י לרה׳׳ר .והכי גרסינן בר׳ חננאל" :ורבנן סברי
כיון דנופו ברה"ר נוטה מרה"ר לרה"ר זרק ולא אמרינן שדי נופו בתר עיקרו וקי"ל
כחכמים .וקי"ל דלמעלה מי' אין צריך ד' על ד' אלא אפי' קנה עולה למעלה מי' טפחים
וזרק ונח על גביו חייב ".כל זה מצאתי בהארות בר׳׳ח הוצאת "לב שמח" פרק א׳ הערה
.§77
 2ולעיל ד :כתבו התוס׳ ישנים דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא להקל אלא
להחמיר ,ולכן לא אמרינן קלוטה למעלה מי׳ .ודלא כתוס׳ לעיל ד ע׳׳ב .ויש לדייק דתוס׳
כאן לא ס׳׳ל כתוס׳ ישנים דלעיל ד :דלא אמרינן קלוטה להקל ,שהרי אמרו קלוטה אף
לפטרו .אבל אין לדייק דס׳׳ל דלא אמרינן קלוטה למעלה מי׳ ,דדלימא אה׳׳נ נקלטה
למעלה מי׳ וחד מתרי טעמי נקט .או מיירי בזרק על צידּה .וא׳׳כ יש לדייק דס׳׳ל כרבינו
יהונתן המובא בר׳׳ן (עיין לקמן) דמיירי אפילו בכוורת מוטה על צידה .וזיל הכא ודחי
ליה וזיל התם ודחי ליה .אומנם ,עיין משדייקתי לקמן בענין כפאה על פיה סוף אות ב׳.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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מידות רה׳׳י .אבל הרי׳׳ף כתב "כיון שגבוהה י' טפחים ורחבה ארבע על
ארבע חולקת רשות לעצמה והוה ליה כזורק מרשות היחיד לרשות היחיד
שהוא פטור" .ולא כתב שהוא דרך רה׳׳ר .וכ׳׳כ הרמב׳׳ם שבת יד:יט "מפני
שכלי זה רה"י גמורה ונמצא כמוציא מרה"י לרה"י ".וגם רש׳׳י כתב דפטור
משום דבמשכן לא זרקו רשויות אלא מחטין( 3וכ׳׳כ המאירי והר׳׳ן) .אלמא
אפילו באויר ,רשות היא.
הקשה התוס׳ ישנים ארש׳׳י דהרי הוציאו ארון ומזבחות .צ׳׳ע למה הוי
קושיא כלל ,דשם לא מיירי בזריקה אלא בהעברה או הושטה .ודילמא
באמת לרש׳׳י חייב בהושיט או העביר כוורת .וכ׳׳כ המאירי בשם גאוני
ספרד ,וכ׳׳ה בפסקי הרי׳׳ד וריא׳׳ז שכתבו "דווקא בזורק ,שלא מצינו שהיו
זורקין רשויות במשכן ,אבל במוציא חייב ,שהרי מצינו שהיו מעבירין
רשויות הארון והמזבח .וכי היכי דילפינן מהתם לקמן בפרק המצניע לחייב
למוציא למעלה מי' ,נילף מהתם נמי לחייב במוציא רשויות אע"פ שבזורק
פטור" .וצ׳׳ל דתוס׳ ישנים פטרו אפילו בהעברה והושטה ,ומשום עקירה
והנחה ברה׳׳י ולא משום דלא זרקו רשויות .עוד ראיתי לומר דרש׳׳י לא
למד המלאכות מעבודת המשכן אלא מבנין המשכן ולא כל העבודות,
כאיתא לקמן צב .רש׳׳י ד׳׳ה שכן משא בני קהת .ועיין אגלי טל תחילת
ההקדמה סימנים א–ו.
וכן כתב הריטב׳׳א" ,כל שהוא רשות היחיד ,כשנח ברשות הרבים
ברשות עצמו הוא נח ,ולא חשיבא הנחה ברשות הרבים" .וכן כתב המאירי
"הרי זה בעצמו רה"י ,ואם הוציאו ,מרה"י לרה"י הוציא ואין כאן דרך
רה"ר .שכל שהוא עובר שם רה"י הוא ,ואם זרקו מרה"ר אין כאן עקירה
מרה"ר ולא הנחה ברה"ר ,שבכל מקום שהיא תופסת מקומה" .ומדברי
כולם נלמוד דאפילו באויר ,רה׳׳י היא .ויש לדייק ,במאי פליגי .וודאי
דבעלי התוס׳ ס׳׳ל שאינה רה׳׳י משום שהיא מתנדדת ושאר הראשונים
ס׳׳ל שהיא רה׳׳י אע׳׳פ שהיא מתנדדת .א׳׳כ ,הקושיא היא כזו :לבעלי
התוס׳ ,למה אי אפשר להיות רה׳׳י מתנדדת? וי׳׳ל דס׳׳ל כסלקא דעתיה
דריטב׳׳א ,שכתב "אי נמי רבותא קמ"ל (בהא דנקט זריקה ולא הוצאה)
דאע"ג דזרק ליה כעין כלי לא מבטל חשיבותיה דהוי רשות ".וי׳׳ל דתוס׳
ס׳׳ל שכיון שזרקו לא השתמש בו כרשות אלא ככלי ובטיל מיניה דין
רשות ,וחוזר כשנח.
 3מה שיש להקשות על רש׳׳י מדף צו :דלא ילפינן מזריקת מחטין כבר הקשו תוס׳
הרא׳׳ש וריטב׳׳א ורעק׳׳א.
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והמחלוקת הזה יש בו נפקא מינה להלכה ,וזהו כתב הרשב׳׳א:
ולי נראה דזורק מרשות הרבים לרשות היחיד אפילו גבוהה עשרה
ורחבה ארבעה חייב ,דכיון דרשות היחיד עולה עד לרקיע אין כלי
חולק בו רשות לעצמו ,ולא חשיבא רשות לעצמה אלא ברשות
הרבים שאין תופסת אלא עד עשרה .ואיפשר דאפילו ברשות היחיד
פטור דכל שגבוהה עשרה ורחבה ארבעה יצאה מתורת כלי והויא
לה רשות לעצמה וכזורק מרשות היחיד לרשות היחיד הוא דכל
מקום שהיא רשות היחיד היא.
הנה הרשב׳׳א הביא שני דיעות בזורק כוורת הבאה במידה לרה׳׳י:
חייב משום דאינה חולקת רשות לעצמה ברה׳׳י ופטור משום דכל מקום
שהיא רה׳׳י היא .ואין טעמא דדיעה ראשונה דכל מקום שהיא רה׳׳י היא
אפילו באויר ,דהיינו טעמא דדיעה אחרונה .אלא ע׳׳כ ס׳׳ל דאינה רשות
כשהיא באויר .ואע׳׳פ שכתב "לא חשיבא רשות לעצמה אלא ברשות
הרבים" דמשמע ברה׳׳ר חולקת וחולקת ,נראה לי שזהו כוונתו :אפילו
מונחת אינה חולקת רשות אלא ברה׳׳ר ,אבל מונחת ברה׳׳י לא .ודיעה
שניה ס׳׳ל דאפילו באויר היא רשות ,ופטור אפילו מרה׳׳ר לרה׳׳ר.
הקשה רש׳׳י (וכן מצאתי שר׳ יוסף ענגיל בספר גליוני הש׳׳ס ציין
לתשובת ר׳׳י מיגאש סי׳ כה ובבר אילן הוא סי׳ כד) ,אפילו בלא גובה י׳
ליפטר משום זורק כרמלית .ותירץ שלא גזרו כרמלית לפטורו מחטאת.
אומנם לקמן הקשה רש׳׳י ליאסר לטלטל מקופה פחות מי׳ לרה׳׳ר משום
כרמלית ,ותירץ "לא גזור רבנן לבטולי מתורת כלים הואיל וכלי הוא".
וק׳׳ק למה לא תירץ הכי הכא ,דא׳׳א להיות כוורת כרמלית כיון שהיא כלי.
ור׳׳י מיגאש באמת תירץ הכי בשניהם (וכ׳׳כ המאירי) ,ואלו דבריו:
תניא היתה קופתו מונחת ברשות הרבים גבוהה עשרה ורוחב
ארבעה אין מטלטלין מתוכה לרה"ר ולא מרה"ר לתוכה פחות
מכאן מטלטלין .ואי ס"ד אפילו בכלים נמי מאי דלא גבוה עשרה
ולא ניחא תשמישתיה הוי כרמלית ,אמאי קתני פחות מכאן
מטלטלין? נהי דליתיה רשות היחיד ,ניהוי כרמלית דאסור מדרבנן!
אלא ש"מ דכלים כיון דנפק ליה מתורת רשות היחיד ה"ל חפץ
בעלמא ואינו חולק רשות לעצמו .ואמרינן נמי לענין זורק כוורת
ברשות הרבים גבוה עשרה פטור משום דחלק רשות לעצמו והוה
לי כזורק רשות הרבים [אינו מובן כלל ונראה דצריך להגיה יחיד]
דפטור .אינה גבוהה עשרה חייב .ואי ס"ד בכלים כי לא גביהי
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עשרה הוי כרמלית ,הכא נמי נהי דלא גביה עשרה אמאי חייב? והא
כרמלית היא וא"כ ניהוי כזורק מרה"י לכרמלית! אלא לאו ש"מ
דכיון דנפק ליה מתורת רה"י ה"ל חפץ והזורק אותו חייב.
והנה ועיין רמב׳׳ן לעיל ו .שכתב בתירוץ הקושיא למה לא שנו ה׳
רשויות להוסיף הקרפף שתוס׳ העלוה בגימגום ,וכתב "דההיא רה"י
דאורייתא היא ,והני בין מדאורייתא בין מדרבנן שמייהו עלייהו אלא
שדיניהן שלשה מן התורה ומדבריהם ארבעה ".ויש שדייקו ברמב׳׳ן דס׳׳ל
דאית חלּות שם כרמלית אפילו מדאורייתא .ואני הבנתי דר׳׳ל דד׳ רשויות
שבברייתא ,הם רשויות גמורות ,אלה שהם מדרבנן ,מדרבנן ,ואלה שהם
מדאורייתא ,מדאורייתא .אבל יש להבין בו דר׳׳ל ד׳ רשויות במשנה ,כולם
שמם עליהם מדאורייתא ,4וא׳׳כ קאמר דיש חלות שם כרמלית מדאורייתא.
וזה קשה עלי לקבל ,דמאי נ׳׳מ מדאורייתא בשם כרמלית כיון דכל דיניו
מקום פטור? ויש לומר דנ׳׳מ בהאי סוגיא דכוורת ,דפחות מו׳ חייב אע׳׳פ
שזרק כלי במידות כרמלית .ורש׳׳י תירץ דחייב משום דלא גזרו רבנן
כרמלית להקל עליו ולפטרו מחיוב חטאת .אבל אי סבירא לך דיש שם
 4ועוד יש לדייק דיש לכרמלית שם מדאורייתא מהא דלקמן דף פ .דלאביי ,כרמלית
חולקת בין שני רשויות הדומים אע׳׳פ דפיסלא אינה חולקת .ואם הפיסלא היא מ׳׳פ
(כמה שפירש רשב׳׳ם ב׳׳ב נו .ד׳׳ה אבל פיסלא) ע׳׳כ יש לכרמלית שם חלוק ממקום
פטור אפילו מדאורייתא כדי לפטרו מחיוב חטאת .אבל באמת אין זה דיוק ,דאם לא צריך
אביי אלא חילוק רשויות כדי לפטורו ,למה לא פטרו בפיסלא ,כיון ששם מקום פטור הוא
שם מדאורייתא? אלא רבה ס׳׳ל דחילוק רשויות לעינן חטאת תלוי באיסור הוצאה
מדאורייתא ,ואביי ס׳׳ל דתלוי אפילו מדרבנן ומהני האי אסור דרבנן אפילו מדאורייתא
(ור׳׳ל דלענין חילוק רשות אחת לשנים אע׳׳פ דמדאורייתא מקום פטור היא ,כיון שמ׳׳מ
דינה חלוק מדרבנן ,חולקת ,כמו שאין חילוק בטגון ובישול מדאורייתא לענין קרבנות,
כיון שאינם שוים בעיני בני אדם ,וחלוקים הם למ׳׳ד תמחוים מחלקין .ועיין משנה למלך
הלכות תרומה ז:א שהאריך בענין זה ).ורבא ס׳׳ל דכל רשות דאורייתא חולק רשות
לחטאת כמו שחולק רשות לענין גיטין .אומנם עיין ברשב׳׳א לקמן ט .סוגיא דאיסקופא
שכתב בשם רבו דאין לאוקמא במקורה כולה ורה׳׳י היא ,דאי כרמלית עוברת לפני
האיסקופא אסור להשתמש מן "האסקופה שהיא כרמלית דרבנן לכרמלית גמורה" .ועוד
עיין רשב׳׳א בעבודת הקודש בית נתיבות ג:נז–נח שכתב בזה׳׳ל" :חכמים עשו סייג
לתורה ואסרו את הכרמלית עם הרשויות להכניס ולהוציא ,וכן אסרוהו בטלטול כרשות
הרבים גזירה שלא יבא לטלטל ברשות הרבים .והמכניס והמוציא ממנו בין לרשות היחיד
בין לרשות הרבים פטור אבל אסור ,וכן המטלטל ומעביר בו ארבע אמות .כרמלית זו
אע"פ שהחמירו עליו ועשאוהו כרשות של תורה ,הקלו בו שאם יש ברחבו ארבעה נידון
משום כרמלית פחות מכאן אינו נידון משום כרמלית אלא הרי זה מקום פטור" .ומשמע
מדבריו דבאמת כל מקום שאינו רשות גמור ,כרמלית היא ואסרוה ,אלא שהקילו אם אינו
רחב ד׳.
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כרמלית דאורייתא ,א׳׳א לתרץ כן ,ואתה צריך לתרץ דאין כרמלית בכלים.
וי׳׳ל דלא תירץ רש׳׳י כן משום מה שיש לדייק ממנו :אין כרמלית בכלים,
הא אם היה כרמלית בכלים היה פטור?! הא רשות דרבנן הוא! ומשום הכי
תירץ בקושיא ראשונה דבאמת רשות דרבנן היא .אבל לר׳׳י מיגאש ומאירי
שבאמת תירצו כן ,קשה כמה שקשינו :ואם מ׳׳פ היה ,היה פטור? הא
רשות דרבנן הוא! אלא שיש לתרץ שתים :אחת ,כמה שדייקנו ברמב׳׳ן
דיש חלות שם כרמלית אפילו מדאורייתא ,או דדין דרבנן מהני
לדאורייתא.

סוגיא דלקמן דף צט:
והקשו התוס׳ מסוגיא דעקירת/הנחת חפץ ועשיית/סילוק מחיצות,
לקמן צט ע׳׳ב/ק ע׳׳א .וכדי להבין הקושיא והתירוץ צריך ביאור ארוך:
בעי ר׳ יוחנן (צט ):בור תשעה ,ועקר ממנה חוליא והשלימה
לעשרה ,מהו? עקירת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאתו
ומיחייב ,או לא מיחייב .ואם תימצי לומר כיון דלא הוי מחיצה
עשרה מעיקרא לא מיחייב ,בור עשרה ונתן לתוכה חוליא ומיעטה
מהו? הנחת חפץ וסילוק מחיצה בהדי הדדי קאתו ,מיחייב או לא
מיחייב? (כאן הגמרא הביאה ראיה שאינה שייכת לסוגיא דידן).
בעי רבא (הריטב׳׳א גרס רב פפא) :זרק דף ונח על גבי יתידות,
מהו? מאי קמיבעיא ליה? הנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי
קאתו .היינו דרבי יוחנן! (ותירץ דמיירי בחפץ על גבי הדף) .אמר
אביי (ק :).בור ברשות הרבים עמוקה עשרה ורחבה שמנה ,וזרק
לתוכה מחצלת חייב ,חילקה במחצלת פטור .עד כאן לשונות
הגמרא השייכות לדידן.
התוס׳ כאן בסוף דבריהם כתבו דפשיטא ליה לר׳ יוחנן טפי בעקירת
חפץ ועשיית מחיצות מהנחת חפץ וסילוק מחיצות ,משום דדילמא בעינן
עקירה חשובה ולא הנחה חשובה ,כדאמרינן לר׳ עקיבא דף ד :דילמא
הנחה הוא דלא בעי ,הא עקירה בעי .אלמא ס׳׳ל לתוס׳ שכל הסוגיא
סובבת בְ אִ ם העקירה או ההנחה הן חשובות או לא .והריטב׳׳א לא פירש כן
שם דף צט ע׳׳ב ,אלא פירש דמיבעיא ליה אי אזלינן בתר מעיקרא או בתר
בתרא (ואין נראה דתוס׳ פליגי בזה ,אלא שהסבירו למה יש לי לילך אחר
התחילה או אחר הסוף בעקירה יותר מבהנחה).
ולפי תוס׳ ,הסוגיא מתפרשת כדלהלן :ר׳ יוחנן בעי :בור שהוא כרמלית
ובעקירה נעשית רה׳׳י ,מי אזלינן בתר בתרא ,וכיון שבסוף היא רה׳׳י,
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מרה׳׳י עקר ,או בתר מעקירא ,ומכרמלית עקר .ואת׳׳ל דאזלינן בתר
מעיקרא דבעינן עקירה חשובה ואין זה עקירה חשובה כיון שמתחילה היא
כרמלית ,מי אזלינן בתר מעיקרא בכל גווני ,ואם הבור הוא רה׳׳י מעיקרא
ובהנחה נעשית כרמלית חייב דאזלינן בתר עיקרא ,או דילמא אפילו
בהנחה בעינן חשיבות ואזלינן בתר בתרא ובכרמלית הניח ולא הוי הנחה
חשובה .ואם היינו אומרים בראשונה דבתר בתרא אזלינן וחייב ,אלמא לא
בעינן עקירה חשובה וכ׳׳ש דלא בעינן הנחה חשובה וחייב בבור עשרה
מתחילה.
ולריטב׳׳א לקמן צט :שפירש דמיבעיא ליה אי אזלינן בתר עיקרא או
בתר בתרא ,ולא משום חשיבות העקירה או הנחה קשיא לי טובא ,דמאי
קמיבעי ליה לר׳ יוחנן בשניה? אי אזלינן בתר מעיקרא ופטור בעשיית
מחיצות לימא דלעולם אזלינן בתר מעיקרא וחייב בסילוק מחיצות .ואי
בתר בתרא בסילוק מחיצות ופטור ,לימא דלעולם אזלינן בתר בתרא וחייב
בעישיית מחיצות ,ומאי סברא יש ,דבאין כאן מחיצות אזלינן בתר עיקרא
ומכרמלית עקר וביש כאן מחיצות אזלינן בתר בתרא ובכרמלית נח? (ועוד,
מאי קאמר "את׳׳ל דלא הוי מחיצה עשרה מעיקרא" ,דמשמע "הא מיהא
פשיט לי ,אלא הך מיבעי" ,הא גם אם היה אומר "את׳׳ל כיון דהוי י׳ בסוף
חייב" היה יכול למיבעי ליה בבור עשרה והניח בו חוליא אי אזלינן בתר
בתרא לפטור או בתר מעיקרא לחייב .ובזה י׳׳ל דאה׳׳נ ,אלא חד מתרי
גווני נקט ).ויש לפרש דהכי קמיבעיא ליה :מי אזלינן בתר עיקרא בכל
גווני וחייב בשיש שם מחיצות מעיקרא ,או דילמא כל בבת אחת פטור,
וטעמא דראשונה דפטור לאו משום שלא היו שם מחיצות מעיקרא אלא
משום שנעשו מחיצות ונעקר בבת אחת( .ואם היה אומר בעקירת חפץ
ועשיית מחיצה חייב ,היה לו לשאול – מי אזלינן בתר בתרא לעולם,
ובהנחת חפץ וסילוק מחיצות פטור ,או דילמא כל בבת אחת חייב ,וטעמא
בראשונה דפטור לאו משום דאזלינן בתר בתרא אלא משום דכל בבת אחת
חייב).
ומיבעי ליה לרבא ,זרק דף על גבי יתידות והשלימם לי׳ .וקאמרא
הגמרא דהיינו דר׳ יוחנן .ויש לשאול ,היינו קמייתא דר׳׳י (עקירה ועשיית
מחיצה) או בתרייתא דר׳׳י (הנחה וסילוק מחיצה)? הריטב׳׳א פירש דקאי
אקמייתא דר׳׳י ,כי הכי דמיבעיא ליה בעקירת חפץ ועשיית מחיצות ,הני
נמי מיבעיא ליה בהנחת חפץ ועשיית מחיצות .ואין לפרש כן בתוס׳ ,שהרי
פירשו דר׳ יוחנן אתי משום חשיבות עקירה ,דהא דמיבעיא ליה בעקירה
טפי מהנחה היא משום דילמא הנחה הוא דלא בעי הא עקירה בעי .ואי הא
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דרבא היינו קמייתא דר׳ יוחנן ,נמצא דכי היכי דבעי חשבות עקירה בעי
נמי חשיבות הנחה! אלא לתוס׳ ודאי היינו בתרייתא דר׳׳י דהנחה וסילוק
מחיצות הה׳׳נ דמיבעיא ליה בהנחה ועשיית מחיצות .וכ׳׳כ הר׳׳ן שם דף
צט :בשם הרא׳׳ה.
וראה זה חדש מצאתי ,שתוס׳ שפירשו דמיבעיא ליה לר׳ יוחנן
בחשיבות העקירה ,ואפילו אי צריך עקירה חשובה דילמא לא צריך הנחה
חשובה ,פירשו דבעיא דרבא היינו בתרייתא דר׳ יוחנן ,וההשווה היא
בהנחה .ונצרכו התוס׳ לפרש כן כיון שכל הסוגיא תלויה בחשיבות
המעשה ר׳׳ל העקירה או ההנחה ,ע׳׳כ אם יש השווה בין בעיא דרבא
לבעיא דר׳ יוחנן ,ההשווה היא במעשה שלו ,בהנחה .אבל הריטב׳׳א
שפירש דתלויה אם יש שם מחיצה מעיקרא או לא ,ומיבעיא ליה אם אזלינן
בתר בתרא או בתר עיקרא ,אם יש השווה בין בעיא דרבא לבעיא דר׳ יוחנן
ההשווה היא בענין המחיצות ,ר׳׳ל דרבא מיירי בעשיית מחיצות וקמייתא
דר׳ יוחנן מיירי בעשיית מחיצות ,ורבא היינו קמייתא דר׳ יוחנן.
נמצא תלתא גווני בגמרא :א) עקירת חפץ ועשיית מחיצה ,ב) הנחת
חפץ וסילוק מחיצות ,ג) הנחת חפץ ועשיית מחיצות .ועוד אחרת יש
דליתא בגמרא אלא שנראה לי שהוא הדין והוא הטעם בו ,והוא ד) עקירת
חפץ וסילוק מחיצות ,דהיינו עקר דף מעל גבי יתידות .לריטב׳׳א "ג" היינו
"א" (רצוני לומר ,השווה בעשיית מחיצה) ו"ד" היינו "ב" (השווה בסילוק
מחיצות) .לתוס׳ "ג" היינו "ב" (ר׳׳ל השווה בהנחה) ו"ד" היינו "א"
(השווה בעקירה).
וכל זה מיבעי ליה לר׳ יוחנן .אבל לאביי פשטיא ליה דפטור ,דלקמן ק.
אמר אביי בור ברה"ר עמוקה עשרה ורחבה שמנה וזרק לתוכה מחצלת
חייב חילקה במחצלת פטור .אלמא ס׳׳ל לאביי (לפירוש התוס׳) דבעינן
אפילו הנחה חשובה ,וכ׳׳ש עקירה חשובה ,ופטור בהני ד׳ גווני כיון שיש
כרמלית בשעת עקירה או הנחה( .והריטב׳׳א לא יסכים לזה ,דהא דאמרינן
בגמרא "לאביי דפשיטא ליה דמחצלת מבטלא מחיצה כל שכן חוליא
דמבטלא מחיצה ,לרבי יוחנן דמיבעיא ליה חוליא מחצלת פשיטא דלא
מבטלא מחיצתא" לא אמרינן הכי אלא בהנחה וסילוק מחיצות והה׳׳נ
לפירושינו בעקירה וסילוק מחיצות ,וכבר אמרנו דלריטב׳׳א אין לדון כ׳׳ש
מעקירה להנחה כיון שההשווה היא בעשיית/סילוק מחיצות ולא
בעקירה/הנחה).
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וא׳׳כ בסוגיא דכוורת שאין כאן כרמלית שמתחילה היא רה׳׳י מונחת
באמצע רה׳׳ר ,וכשנחה ,נחה והיא רה׳׳י באמצע רה׳׳ר ,לימא דחייב לאביי
דחשבינן לה כאילו נחה קודם שנעשה רה׳׳י (כמו הא דרבא דזרק דף ונח
ע׳׳ג יתידות דאמרינן דנח קודם ואח׳׳כ נעשה רה׳׳י) .ואע׳׳ג דהתם זהו
טעם לפטור אליבא דאביי ,היינו משום דאין כאן הנחה חשובה ,אבל כאן
אם נחה ,נחה ברה׳׳ר והוי הנחה חשובה .זהו קושית התוס׳ .והריטב׳׳א לא
הקשה כן ,שכבר פירשתי דריטב׳׳א ס׳׳ל דהוי רה׳׳י באויר ,וא׳׳כ אין כוורת
שייך בכלל לענין עקירת/הנחת חפץ ועשיית/סילוק מחיצות.
ונצרכתי לכל זה הפילפול דאלת׳׳ה למה להו לתוס׳ לדמויי כוורת
להנחה קדומה ואח׳׳כ עשיית מחיצות? הוה ליה לדמויי להנחת חפץ
וסילוק מחיצות דפטור ,שנסתלקו המחיצות ואח׳׳כ נח .אלא צ׳׳ל כדאמרן,
דכל שנהפך מכרמלית לרה׳׳י או להיפך בעקירה או הנחה לא חשיב לאביי
ופטור ,אבל אי מיירי ברשויות חשובות ,ר׳׳ל רה׳׳י ורה׳׳ר ,כל רשות שהיה
שם מתחילה חשבינן ליה כלא נתבטל שמו ממנו עד השעה האחרונה .לכן
כשעקר כוורת שהיא רה׳׳י ,לא אמרינן דבטל ממנו שם רה׳׳י והדר נעקר,
אלא נעקר והדר נתבטל והרי מרה׳׳י עקר .ובהנחה ,הרי באויר לא היה לה
דין רה׳׳י לתוס׳ ,וכשנח אמרינן שנח והדר נעשה רה׳׳י.
ותירצו התוס׳ דלא ס׳׳ל אביי הכי ,אלא כל עקירה או הנחה שהיא בבת
אחת אם עשיית/סילוק המחיצות לא חשיב ליה .ור׳ יוחנן הוא דס׳׳ל
דבעינן חשיבות עקירה ודלמא בהנחה לא( .וא׳׳כ האי דף שהניחו ע׳׳ג
יתידות ונעשה רה׳׳י או עקרו מע׳׳ג יתידות ונתבטל משם רה׳׳י ,היינו
כוורת אליבא דר׳׳י ,דבעקירתה נתבטל ממנה שם רה׳׳י ובהנחתה מּושב לה
שם רה׳׳י .וכמו דמיבעיא ליה לר׳ יוחנן בדף מיבעיא ליה בכוורת ,ואביי
דפטר במחצלת וכל שאר גווני הרי הוא מריה דעובדא דפטר בכוורת ואזיל
לשיטתיה).

שיעור ו׳ טפחים ברוחב
הנה הצריכה הגמרא ו׳ טפחים ברוחב הכוורת להיותה רה׳׳י .והיינו
משום שצריך לרבע בה ד׳ על ד׳ וטפחים .וכל הראשונים הקשו ,דא׳׳כ אין
אתה צריך אלא ה׳ טפחים וג׳ חומשין ברוחב ,דכל אמתא ברבועא אמתא
ותרי חומשי באלכסונא .ושני תירוצים בדבר ,ובשניהם יסוד .רש׳׳י תירץ
דלא דק ,ובאמת בה׳ טפחים וג׳ חומשין אם עובי המחיצות פטור ,אלא
אביי להפרישו מאיסור בא .ולזה סכימו התוס׳ ור׳׳ן ,ולקמן אכתוב שכ׳׳כ
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הרמב׳׳ם .והרמב׳׳ן ורשב׳׳א וריטב׳׳א הקשו עליו חדא דכל מקום דלא דק,
הכי קאמרא הגמרא ,ועוד דאין זה חומרא ,דאנן מחייבינן ליה קרבן ומיתה
בפחות משש ,ולרש׳׳י בין ה׳ טפחים וג׳ חומשין לשש באמת פטור ממיתה
וקרבן.
ור׳ חננאל ורי׳׳ף פירשו דלא מחשבין עובי המחיצות ,אלא צריך חלל
כדי לרבע ד׳ על ד׳ בתוך הכוורת ,דהיינו ה׳ טפחים וג׳ חומשין ברוחב,
ועוד הוספנו ב׳ חומשין ,כי דופן הכוורת היא חומש טפח ,נמצא שרוחב
החלל אם דפנותיו שש טפחים בדיוק .5ולזה הפירוש הסכימו הרמב׳׳ן
וסייעתו .והקשו התוס׳ עליו ,היאך אמר שאין עובי המחיצות מצטרפים
לשיעור רה׳׳י ,הרי אמרו (עירובין עח" ).דמנח מידי ומשתמש" ולכן
מצטרף לשיעור רה׳׳י( .ועוד ראיה מדאמרינן לקמן צט" :לאחרים עושה
מחיצה לעצמו לא כ׳׳ש" ,משמע דעובי המחיצות מצטרפין .ונראה דר׳׳ח
יתרץ לזה דמחיצות הכוורת אינם אלא חומש טפח ברוחב ולא משתמשי
כלל ,וכ׳׳כ הרמב׳׳ן במלחמות ה׳ ורשב׳׳א ).הקשו התוס׳ ורשב׳׳א וריטב׳׳א
דלר׳׳ח אם אין עובי המחיצות מצטרף לשיעור רה׳׳י ,למה מצטרף עובי
השוליים? ותירצו התוס׳ ורשב׳׳א ,דמצטרף משום גידוד ה׳ ומחיצה ה׳
(להבנתם דגידוד ומחיצה היינו מחיצה ה׳ המקיף תל ה׳ ,שאין גובה י׳
בתוך המחיצה אלא חוצה לה גבוה י׳ .וכבר הארכתי בזה לעיל בסוגיא
דבית שאין בתוכו י׳ ).וריטב׳׳א תירץ דמצטרף כיון שראוי לכפותו
להשתמש על גבו ,כעירובין עח ע׳׳א דמנח מידי ומשתמש.
וראיתי בר׳ פרחיה בן ניסים שהקשה על ר׳׳ח ורי׳׳ף בשם תשובת
הרמב׳׳ם (ליתא בתשובת הרמב׳׳ם לפנינו) וז׳׳ל:
והרב הגדול רבינו משה בעל החיבור זצ"ל מקשי עליו ואומר ,ומנין
לך לומר שעובי שתי המחיצות הן שני חומשין מצומצמים? ושמא
הן יתירות על זה השיעור או חסירות .והיאך פסק אביי ואמר אם יש
בה ששה טפחים בדבר שיתכן להיות יתר על ששה טפחים או פחות
מהן? אלא הוה ליה לאביי למימר אם יש בחללה חמשה טפחים
 5ויש בר׳׳ח גירסא משובשת ,שכתב "נמצאו בה ו' אצבעות חסר אצבע עובי כותלה
סביבותיה" ואין זה מובן כלל ,אלא צריך להגיה "נמצאו בה ו׳ טפחים חסר אצבע עובי
כותליה סביבותיה" .עוד כתב ר׳׳ח "ואילו לא היה לה חלל ,ד' על ד' דיי לה" .וחשק
שלמה הגיה "ואילו לא היה לה חלל כלל דיי לה" .ואיני יודע מה הועיל בתקנתו .ומשמע
לי מדברי ר׳׳ח דאם זרק בול עץ עגול רחב ד׳ וגובה י׳ ,דפטור .שכיון שאין בו חלל ,ד׳
ברוחב דיי לה .ולא מצאתי טעם לזה.
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ושלשה חומשי טפח פטור ,וזה הוא השיעור שאין להוסיף עליו
ולא לגרוע .ופריק ז"ל ואמר בתשובת דבר זה ,שאלו השני חומשין
שהוסיף אותם אביי אינם מחמת עובי המחיצות כלל .אלא משום
שהשיעור שנתנו חכמים ואמרו כל אמתא בריבועא אמתא ותרי
חומשי באלכסונא ,לאו שיעורא דדייק הוא אלא כל אמתא בריבועא
אמתא ותרי חומשי ומשהו באלכסונא ,ומשום הכי הוסיף אביי
בחשבון המרובע היוצא מתוך העיגול שני חומשי טפח יתירות
כנגד אותו משהו שישאר בכל אמה .6הרי למדנו מדברי הרב רבינו
משה זק"ל דעובי המחיצות הם בכלל החשבון .ואפילו לא יהיה
בחללה אלא שלשה טפחים או פחות מזה השיעור או יותר ,כיון
שעובי המחיצות משלימות השיעור שאנו צריכים ,הרי היא רשות
לעצמה .והכי פסק ז"ל בחיבור שלו (שבת יד:ג) ואמר עובי הכתלים
של רשות היחיד כרשות היחיד ,לאחרים עושה מחיצה לעצמה לא
כל שכן.
כתב הר׳׳ן בשם רבינו יהונתן דלא פטרו זורק רשות אלא בזורק דרך
קומתה שהיא רשות ,אבל זרקה כמין ארובה [בר׳ יהונתן עצמו איתא "כמין
שכיבה"] חייב כיון שכולה נחה ברה׳׳ר( .ר׳׳ל שאינה רשות ,וגם נחה כולה
ברה׳׳ר .דאפילו חפץ אם לא נח כולה ברה׳׳ר ,פטור .ורשות ,אע׳׳פ שלא
היה לה קרומיות של קנים שעלו למעלה מי׳ ונח כולה ברה׳׳ר ,פטור .אלא
ודאי ר׳׳ל שאינה רשות וגם נחה כולה ברה׳׳ר .ועיין לקמן בענין כפאה על
פיה אות סוף ב׳ ).ותמה עליו הר׳׳ן ואמר "ולא הבנתי דמה לי ארובה מה
לי בקומתה כיון דרשות היחיד היא והא לא חייבה תורה אלא כלים וכיוצא
בהם".
ולכאורה פליגי אי הוי רשות אפילו במוטה על צידה .ויש להעלות
דמחלקותם שייך בהא דלעיל ,אם היא רה׳׳י אפילו באויר .דר׳ יהונתן ס׳׳ל
דתרתי לגריעותא לא אמרינן ,כיון שהיא מתנדדת וגם מוטה על צידה
שנמצא גובה שש ורחבה י׳ ובסתם רשויות אין זה אלא כרמלית ,כבר
נתבטל ממנו שם רשות .ור׳׳ן ס׳׳ל שכיון שראוי לתקנו על אפניו לא נתבטל
 6ולי הקטן לא מובן כלל ,שאמת הוא ש"כל אמתא בריבועא אמתא ותרי חומשי
באלכסונא" שיעורא דלא דק הוא ,אבל משהו לא דק הוא פחות הרבה מב׳ אצבע,
שבריבוע ד׳ על ד׳ אמרו הראשנים שהוא ה׳ טפחים וג׳ חומשין ,דהיינו  5.6טפחים,
ובאמת הוא  .5.656854249492381נמצא שהחסרון הוא קצת יתר על רבע אצבע
(בחשבון ה׳ אצבעות לטפח כמ׳׳ש ר׳׳ח) ,ולא ה׳׳ל לאביי לאוסופי ב׳ אצבעות משום
האי פורטא.
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ממנה שם רשות .ונראה קצת שכן הבין המאירי ,שכתב "ראיתי לקצת
מפרשים שכתבוה דוקא בשהוציאה או זרקה דרך קומתה אבל דרך רחבה
הואיל ועכשיו אין גבוהה עשרה חייב .ואע"פ שבתחלת עירובין (ג ).אמרו
נעשו כשפודין של מתכת אפילו לקולא ,יראה לדעתם בזו שכל שאינה דרך
קומתה בטל ממנה תורת רשות" .ומשמע דמאן דפליג ופטר אפילו על
צידה טעמו כגמרא דעירובין ,דנעשו כשיפודין של מתכת .וצריך להבין מה
ראיה יש להביא .ופירש רש׳׳י התם בסוף העמוד "אלא אמאי מכשרת
בסוכה? משום דע"כ השתא צילתה מרובה מחמתה ,דהא רואין הוא
דקאמרינן ולא שקילנא מינה מידי .הכא נמי חשוב אותה כשפודין כבידין,
דאי נמי קלישי לא שדי להו זיקא דהא לא מידי שקלת מינה אלא רואין הוא
דקאמר" .כלומר ,כמו שיש לומר בסוכה שקצת סככה למעלה מכ׳ אמות
אע׳׳פ שאם היינו נוטלין אותו ,סכך הכשר היה חמתה מרובה ופסול ,לא
אמרינן "נוטלין" בפועל אלא כיון שראוי לינטל כאילו נטּול .אבל בפועל
כיון שעכשיו צילתה מרובה ,כשר .הכי נמי בקורה ,אם היינו נוטלים החלק
שלמעלה מכ׳ אמות ,השאר היתה ניטל ברוח .אבל כיון שאומרים "רואין"
ולא נוטלין בפועל ,אמרינן דכאילו נטּול דמי אבל בפועל אינה ניטלת ברוח
ומתיר .אלמא ,אמרינן רואין להקל .וכן יש לומר כאן ,רואין את הכוורת
כזקופה להקל.

כפאה הכוורת על פיה
כפאה על פיה ,שבעה ומשהו חייב שבעה ומחצה פטור .רב אשי אמר
אפילו שבעה ומחצה חייב .מ"ט? מחיצות לתוכן עשויות .ארבעה דיעות
מצאתי בהאי שמעתתא ואכתבם כמו שהבנתי אותם:
א) רש׳׳י פירש ,וכ׳׳כ בעל המאור והר׳׳ן בפירוש הראשון דקאי אכוורת
פחות מששה טפחים .ולא ביאר רש׳׳י הדין אם היא רחבה ו׳ ,אבל כל שאר
המפרשים פירשו דבריו ,דאי רחבה ששה פטור ואפילו ז׳ ומשהו,
שכשיגיע לג׳ פחות משהו לקרקע נעשה רשות לעצמו .ורמב׳׳ן ובעל
המאור כתב דהוא משום גוד אחית .והרשב׳׳א כתב שהוא משום לבוד.
וריטב׳׳א לא כתב כלום אלא "דכי מטיא לפחות משלשה טפחים הויא
כמונחת" .אבל רש׳׳י לא הזכיר גוד אחית בשום מקום בהאי סוגיא אלא
לבוד .ומשמע דאם היא רחבה ו׳ ואמר בהם לבוד ,פטור .ויש להקשות
לבעל המאור ולפירוש הרמב׳׳ן ברש׳׳י ,אי משום גוד אחית ,למה צריך
בתוך ג׳? בעלמא לא צריך תוך ג׳ למימר גוד .כן הקשה הריטב׳׳א .ותירץ,
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דביש מחיצות י׳ לא צריך בתוך ג׳ לומר גוד אחית .ואם אינם מחיצות אתה
צריך בתוך ג׳ .ועוד קשה ,דאם היא בתוך ג׳ למה צריך גוד אחית ,הרי כל
תוך ג׳ לבוד הוא .ועיין מה שכתבתי לקמן בריטב׳׳א .הקשה רש׳׳י ,מאי
שנא דבפיה למטה אמר אביי לבוד ופטור ,ובפיה למעלה חייב באינה
רחבה ו׳ .והרי כשהגיע לג׳ פחות משהו סמוך לקרקע ואמרינן לבוד ,קצתה
למעלה מי׳ ואיגודה במקום פטור .ותירץ ,דלא אמרינן לבוד אלא במחיצות
ואין קרקעיתה מחיצה[ .ולקמן אכתוב שלא הבינו תוס׳ האי כללא כרש׳׳י].
אלא מיירי באין לה ו׳ .ואם היא ז׳ ומשהו חייב דכולו ברה׳׳ר .ואם ז׳
ומחצה פטור ,דאיגודה במקום פטור .ואמר רב אשי ,מחיצות לתוכן
עשויות .פירש רש׳׳י ,להניח בהם דבש ולא לכופן כלפי מטה ,הלכך אין
כאן תורת לבוד .ויש לפרש כוונתו ,דמחיצה היא דבר השומר מה שבתוכה.
ואם כפה כלפי מטה ,אינה שומרת למה שבתוכה ,ואין לה דין מחיצה,
ומשום הכי לא אמרינן לבוד ממנה[ .ועיין לקמן מה שכתבתי בפירוש ר׳׳ח
ודברי הר׳׳ן שהשתמש בלשון רש׳׳י ולא פירש כמותו].
ב) התוס׳ פירשו דקאי אכוורת רחבה מששה ,ופחות מששה כעל׳׳פ
חייב ,דלא אמרינן לבוד אלא במחיצות ואין מחיצות אלא שיש ביניהם ד׳
על ד׳ טפחים[ .וגם רש׳׳י ס׳׳ל דצריך ד׳ טפחים בין המחיצות כמה
שכתבתי לעיל תחילת ז :בסוגיא דבית שאין בו י׳ ,אלא שיש לומר דצריך
רוחב ד׳ ולא ריבוע ד׳ על ד׳ ].עוד כתבו התוס׳ דלא אמרינן לבוד אלא אם
בלבוד יֵעשו תוך המחיצות י׳ .וכיון שבכוורת ז׳ ומשהו אין תוכו י׳ שהרי
השוליים ממעטין ,לא אמרינן לבוד .וכתבו ,דלא מצטרפי השולים
מחיצותיה בשפיה למטה ,משום דלא אמרינן לבוד אלא במחיצות ,כמה
שכתב רש׳׳י .וזה צ׳׳ע ,דאין זה כרש׳׳י ,שרש׳׳י כתב דלא אמרינן לבוד
משולים לקרקע כיון שאין השולים מחיצות .אבל בפיה למטה ,באמת
אמרינן לבוד אלא שלבוד לא יועיל כלום לפטור כיון שכולו בתוך י׳ .וכן
הקשו תוס׳ הרא׳׳ש.
ונראה שהתוס׳ הבינו ש"לא אמרינן לבוד אלא במחיצות" פירושו דלא
מצטרף לשיעור מחיצה אלא דבר שאתה יכול לומר לבוד ממנו .ואם זרק
כוורת י׳ ורחבה ו׳ על פיה פטרו התוס׳ משום דעל גבה רה׳׳י גמורה .7ובז׳
ומשהו חייב דאין תוכה י׳ ואינה רשות ולא אמרינן לבוד ,והרי זרק כלי.
 7יש לדייק מכאן שתוס׳ פטרו משום שגבה רה׳׳י ולא תוכה ,וכשפיה למעלה פטור אע׳׳פ
שאין בתוכה י׳ משום גידוד חמשה ומחיצה חמשה ,דאם היטה על צידה חייב ,כיון
דליכא רה׳׳י על גבה ,ולא חלל י׳ ולא גידוד ומחיצה.

משה אברהמס

135

ובז׳ ומחצה פטור דכשהגיע לפחות מג׳ סמוך לקרקע נעשה רשות ,ופטור.
ונראה לי דאין פטור זה שייך אלא בזורק מרה׳׳י לרה׳׳ר ,דנמצא שזרק
מרה׳׳י וכשהגיע לפחות מג׳ לקרקע נעשה רה׳׳י ,ומרה׳׳י לרה׳׳י זרק .אבל
לפירוש התוס׳ אם עקר כוורת מרה׳׳ר וזרק לרה׳׳י ,חייב ,שהרי עקר
מרה׳׳ר ונח ברה׳׳י ,ואפילו בלא לבוד ברה׳׳י היא .אבל אם זרק ברה׳׳ר
עצמה ונעשה רה׳׳י בהנחה לא חייב משום זורק מרה׳׳ר לרה׳׳י ,דהיינו
הנחת חפץ ועשיית מחיצה דלעיל דמיבעיא ליה לר׳ יוחנן ופטור לאביי.
ולא פירשו התוס׳ "מחיצות לתוכן עשויות" ,אבל עיין ר׳ פרחיה בן ניסים
(שפירש בקצת כתוס׳ ,דאין השולים מצטרפין ,אבל פירש כרש׳׳י דרחבה
ו׳ פטור אפילו לרב אשי ,שנעשה רשות) שכתב "וזהו פירוש מחיצות
לתוכן עשויות ,כלומר שאינו נראה בתורת מחיצה אלא מחיצות הנראות
מתוכה והן משמרות מה שבתוכה ,ולא מחיצות שנראות מבחוץ ,שהן
מעובי קרקעיתה ולחוץ ,שהרי אינן משמרות מבחוץ כלום".
ג) ר׳׳ח ורי׳׳ף לא פירשו רחבו ,וכתב הרמב׳׳ן דלא שנא רחבה ששה
ולא שנא פחות מכן לאביי ,אלא כל שהוא ז׳ ומחצה פטור משום דחשבינן
לה כמונחת ,והרי מקצתה למעלה מי׳ .ורב אשי מחייב ,פירש הרמב׳׳ן דלא
חשבינן לה כמונח משום דנשתרבבו המחיצות אלא משום שהקרקע עולה,
ונמצא כולה ברה׳׳ר וחייב .כתב הריטב׳׳א שלהחשיבו כמונח אתה צריך
גם לבוד וגם גוד אחית[ .ולא הבנתי כוונתו ].הקשה הרשב׳׳א על הרמב׳׳ן,
דלפירושו לא שייך כאן "מחיצות לתוכן עשויות" ,דלא פליגי כלל
במחיצות אלא היאך דבר הנזרק נחשב כאילו הוא מונח .אבל ר׳ חננאל לא
פירש דבריו כרמב׳׳ן .ואלו דבריו:
כפאה על פיה וזרק ,אם גבוהה ז' ומשהו חייב ,כי ז' ומשהו וג' חסר
משהו הרי עשרה ובעת תשלום למחיצות עשרה נחה על הקרקע
לפיכך חייב .אבל אם הוא שבעה וחצי ושלשה פחות משהו הנה
עשרה ועוד נמצאת בעת שנוחה בארץ גבוהה מי' טפחים ואין רה"ר
למעלה מי' ונמצא כמוציא מרה"י לרה"י .רב אשי אמר אפי' ז'
8
ומחצה חייב שהמחיצות לתוכה הן עשויות ומבפנים אתה צריך י׳
טפחים בזמן שנחה קרקעיתה בארץ והמחיצות עולות בי' טפחים
אבל מהופכת נמצאת שנחה ע"ג קרקיעתה בהגעת קרומיות של
קנים בארץ בפחות מעשרה טפחים וחייב:
 8בר׳׳ח המודפס איתא "ו" וזה טעות סופר ,וגירסתינו מובא בר׳׳ח המודפס מחדש.
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הרי כתב הצד לפטור בז׳ ומחצה משום שנעשה כמונחת כשנשלמה
מחיצותיה כשנכנסה בתוס׳ ג׳ .וזהו שקרא "נחה על הקרקע" .וכתב הצד
לחיוב משום דלא אמרינן כאילו נחה כשנשלמו מחיצותיה אא׳׳כ יש
בתוכם י׳ טפחים ,וזהו שכתב "ומבפנים אתה צריך י׳" ,ר׳׳ל דוקא בפנים
ולא בחוץ ,ואם אמרנו שיש לה י׳ כשהגיע לתוך ג׳ נמצא שג׳ טפחים
מהעשרה אם מחוץ למחיצות ,ועל כרחך אין לה י׳ אלא כשיש לה י׳
כשהגיע לארץ בפועל ,ולא משום "רואין" .נראה שכעין זה כתב הר׳׳ן
וז׳׳ל" :לא שיצטרפו המחיצות עם פחות משלשה לקרקע או עם משהו
לקרקע שהרי מחיצות הכוורת לקבל הדבש הן עשויות 9ולפי' צריך עשרה
לחלל קומתה לפי שאין אויר הקרקע המצטרף עם המחיצות ראוי לקבל
דבש ואינו מסייע לחלל הכוורת ואינו דומה מחיצו' כלי למחיצו' של בית
וכתלי׳" .אבל כשנהפכה ,כשהגיע בפועל לקרקע אין בה י׳ ,והיינו שכתב
"שנחה ע"ג קרקיעתה בהגעת קרומיות של קנים בארץ" ,ר׳׳ל מה שהוא
נמצא בתחתונה שהגיע לארץ כשאין בה י׳ טפחים.
ובמאירי בפירוש הראשון כתב כרמב׳׳ן דלא שנא כמה היא רחבה ,אלא
בהשתמשו בדין לבוד לומר כן ,ולא פירש כמותו בהא ד"מחיצות לתוכן
עשויות" .וז׳׳ל:
אפי' כפאה על פיה שפי הכלי וחדו של מחיצות כלפי קרקע שהיה
לנו לומר לבוד אפי' היה בו שבעה ומחצה חייב שאין אומרין לבוד
אלא למחיצות שכונת עושיהן להורידן למטה כגון מחיצה העשויה
לחוץ ולהפסיק בין דבר לדבר אבל מחיצות כלי לקליטה בתוכן הן
עשויות ואין בהן תורת לבוד.
פירוש לפירושו ,דמחיצות הכוורת הם עשויות לתוכה ,ולא אמרינן
לבוד אלא במחיצות העשויין לחוץ בין דבר לדבר .וזה קרוב למה שכתבנו
ברש׳׳י.
ד) כתב הר׳׳ן בשם הראב׳׳ד ,וכתב המאירי דלפירוש זה גרסינן
"כפפה" ,דכפאה על פיה ר׳׳ל שכפף צידי כוורת גבוה י׳ ורחבה ו׳ לתוכה
שני טפחים ומחצה לכל צד ,ונמצא שנשאר לה גובה ז׳ ומחצה .ופטור,
משום דרואין הכפיפה כאילו פשוטה ,והרי זרק כוורת גבוה י׳ ורחבה ו׳.
 9ואע׳׳פ שכתב לשון רש׳׳י דהיינו קבלת דבש ,לא ִי ָּכנֵס הר׳׳ן לפירוש רש׳׳י ,שלשון
רש׳׳י היא "ולא לכופן כלפי" ,ולר׳׳ן הנקודה היא דאין האויר מצטרף שאין האויר ראוי
לקבל דבש .לכן נראה כמה שכתבתי לעיל ברש׳׳י דאפילו מחיצות הכוורת עצמם לא
חשיבי מחיצות למימר בהו לבוד.
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ואם אחר הכפיפה לא נשאר לה אלא ז׳ ומשהו ,חייב ,דאפילו רואין לה
כנפשטה לית לה י׳ בגובה .ורב אשי מחייב דלא אמרינן "כאליו נפשטו
המחיצות" מחיצות העשויות לתוכן כמו כוורת.
הרי ד׳ שיטות .אבל המאירי בפירוש הראשון פירש קצת כרמב׳׳ן ,דלא
שנא ברחבה ,אלא שנצרך גם ללבוד ,דלא כרמב׳׳ן .ור׳ פרחיה פירש כתוס׳
דאין אויר השולים מצטרפין ,וכרש׳׳י דרחבה ששה פטור לכ׳׳ע.
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שיטת הריטב"א בענין אין כרמלית בכלים
איתא במשנה (שבת ב ).שאם פשט בעה"ב את ידו והניח חפץ ביד עני
ברה"ר ,חייב על הוצאה .ועי' גמ' (ה ).שכתבה שאם הניח החפץ בטרסקל
רחב ד' טפחים שביד העני ,חייב .ושאלה הגמ'" ,לימא דלא כר' יוסי בר'
יהודה [ ...דסבר] נעץ קנה ברה"ר ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייב
 ...דאי כר' יוסי בר' יהודה ,פשט בעה"ב את ידו ונתן לתוך ידו של עני
אמאי חייב ,מרה"י לרה"י קא נפיק?" ותי' הגמ'" ,אפי' תימא ר' יוסי בר'
יהודה ,התם למעלה מי' ,הכא למטה מי' ".ואיתא בתוד"ה כאן:
"וא"ת נהי דרה"י לא הוי ,רה"ר נמי לא הוי אלא ככרמלית כמו
עמוד גבוה ג' ורחב ד' ,ואמאי חייב? וי"ל דאין כרמלית בכלים".
וכן כתבו הרשב"א (ה .ד"ה הא) והריטב"א (ה .ד"ה אימור).
והנה ידוע שנחלקו הרשב"א והגהות אשר"י בפירוש המושג אין
כרמלית בכלים .הרשב"א סובר (שבת ה .ד"ה הא ,ועבוה"ק ש"ג) ש"אין
כרמלית בכלים" הוי מושג דאורייתא ,שכלי אינו "חולק רשות לעצמו".
ולכן אם היה הדין שיש כרמלית בכלים ,הכלי היה חולק רשות לעצמו
והיה נחשב כמקו"פ או כרמלית .ועכשיו שאין כרמלית בכלים ,הכלי בטל
לרה"ר.
והגהות אשר"י סי' טז חולק ע"ז ,ואומר שכלי ברה"ר למעלה מג' הוי
מקום פטור .והרי הוא סובר שדין "אין כרמלית בכלים" שייך רק לגבי
דינים דרבנן ,שאם היה הדין שיש כרמלית בכלים אז היה אסור מדרבנן
להוציא חפצים ולהניחם בכלי ,ועכשיו שאין כרמלית בכלים הכלי הוי
מקום פטור ומותר להוציא ולהכניס לתוך הכלי .אבל לא מצינו שיתחייב
מדאורייתא מכח אין כרמלית בכלים.
ולפום ריהטא היה נראה שכל הראשונים הנ"ל שאומרים שהסבה
שחייב (בדף ה ).אם מניח חפץ בטרסקל היא שאין כרמלית הכלים סוברים
כמו הרשב"א ,שאין כרמלית בכלים הוי מושג מדאורייתא שהכלי בטל
לרה"ר.
אבל באמת יש לעיין בשיטת הריטב"א ,שמשמע בכמה מקומות
שהריטב"א סובר כשיטת הגהות אשר"י ,אף שכתב בדף ה( .ד"ה אימור)
שחייב אם הניח בטרסקל שבידו בגלל שאין כרמלית בכלים.
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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הנה מבואר בריטב"א בעירובין (כ :ד"ה ואמרי' הא אתמר) שכיון שאין
כרמלית בכלים ,מותר להוציא מאבוס לרה"י אף אם האבוס הוי רחב ד'
ואינו גבוה י' טפחים .וא"כ מבואר להדיא שסובר כהגהות אשר"י ,שהרי
לשיטת הרשב"א זה הוי הוצאה גמורה.
ועוד ,הרי לשון הריטב"א בשבת ה .הוא "לא גזרו חכמים כרמלית
בכלים ".ומשמע להדיא שאין כרמלית בכלים הוי דין דרבנן ,ש"לא גזרו"
שיהיה כרמלית ,ולכא' חוזר לדינו דאורייתא 1.וזה עולה יפה עם שיטת
הגהות אשר"י ,שמדאורייתא הוי מקום פטור בכל אופן ,ואם אין כרמלית
בכלים אז חזרה דינו להיות כמקום פטור .אבל לפי שיטת הרשב"א קשה
להגיד כך ,שאם הכלי הוי רה"ר דאורייתא ,לכא' לא היה מועיל שום
"גזרה" לעשותו כרמלית לענין שלא יתחייב עליו.
אבל למעשה איך זה מסתדר עם מה שאומר הריטב"א באותו קטע,
שיתחייב אם יניח חפץ בטרסקל שבידו מכח "אין כרמלית בכלים"?
יש לתרץ ע"פ הריטב"א בעירובין (לג .סוף ד"ה והא אי בעי) שפוסק
כר"מ ב"ר שניאור ,שלומד ממשא בני קהת שמי שמוציא חפץ מרה"י
לרה"ר ומניחו ביד חבירו חייב אף אם גבוה מי' טפחים ,והרי הוא "כמונח
למטה בין רגליו 2".ויש להסתפק מה יהיה הדין לר"מ ב"ר שניאור אם
הניח חפץ בכלי שביד חבירו ,ולא הניחו בידו להדיא.
לכא' הסברא הפשוטה היא שיתחייב כמו ידו ממש .וודאי כן הבין
הרשב"א בהבנת שיטת ר"מ ב"ר שניאור ,שהרי בדף ה .הביא "איכא
מרבוותא" שפסקו כר"מ ב"ר שניאור ובזה תירצו איך היה הו"א שיתחייב
למעלה מי' בטרסקל שבידו 3.וא"כ מובן למה חייב בטרסקל שבידו ,ולמה
לא הוי מקום פטור לפי הריטב"א .שאע"פ שכלי המונח ברה"ר הוי מקו"פ
(כמש"כ הריטב"א בעירובין כ ,).אם הוא מונח ביד אדם ,אז לומדים
ממשא בני קהת שחייב כאלו מונח על הקרקע.
 1עי' רש"י לקמן ח .ד"ה "פחות" שתיאר דין אין כרמלית בכלים בזה"ל" :לא גזור רבנן
לבטולי מתורת כלים ".וא"כ משמע שמחלוקת אם יש כרמלית בכלים או אין כרמלית
בכלים לא הויא מחלוקת בדין דאורייתא ,אלא המח' היא אם גזרו רבנן דין כרמלית עליו.
אבל צ"ע ,שתוס' (ה .ד"ה כאן) ציין הרש"י הזה כשהזכיר "אין כרמלית הכלים ",ולכא'
תוס' סוברים כשיטת הרשב"א.
 2עי' המשנה לקמן צב ,.וחידש ר"מ ב"ר שניאור שזה שייך אפי' אם הניח ביד אדם
למעלה מי' ,ולא רק בהולך מרה"י לרה"ר כשהוא אוחז את החפץ למעלה מי'.
 3אבל הרשב"א עצמו חולק על ר"מ ב"ר שניאור שם.
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אבל מ"מ צ"ע ,א"כ למה הצטרך הריטב"א לדון באין כרמלית בכלים?
הרי אפי' אם יש כרמלית בכלים ,נלמד ממשא בני קהת שחייב .ובאמת
צריך לפרש השו"ט בדף ה .לפי הריטב"א .הנה הגמ' בדף ה אומרת שר'
4
יוסי בר' יהודה סובר שפטור בהנחה בטרסקל שבידו למעלה מי' טפחים.
ולכא' יש לשאול ,אף אם הכלי הוי רה"י ,למה לא רואים את החפץ כאילו
מונח על הקרקע כדין ר"מ ב"ר שניאור ,ויתחייב מ"מ אפי' למעלה מי'?
התי' לקושיא הזאת היא פשוטה ,שאם הכלי הוא רשות בפנ"ע ,אז לא
נחשב כמונח ברגלי האדם שאוחזו .ולכן אם הוא נמצא בכלי שהוא רה"י
מכח דין של ר' יוסי בר' יהודה ,א"א ליחשב כמונח על קרקע רה"ר.
ויש ליתן טעם לזה ע"פ הריטב"א לקמן (דף ח .סוד"ה אמר אביי)
בסוגיא דכוורת שכתב שכוורת גבוה י' ורחב ו' הוי רה"י אף באויר ,וכתב
"רבותא קמ"ל דאע"ג דזרק ליה כעין כלי לא מבטל חשיבותיה דהוי
רשות ".ר"ל שמושגים של "רשות" ו"כלי" הוי הפכים ,והו"א שאם זורק
אותו א"א להיות "רשות ".ולכא' נראה לומר שההבדל בין "רשות"
ו"כלי" הוא שרשות הוי מיקום של חפצים אחרים; משא"כ כלי שנמצא
במקום .וההו"א בסוגיא דכוורת היתה שאם זרק את הכוורת ,אז כשהולך
באויר א"א להיות המיקום לחפצים אחרים ,ובטלה חשיבותא דרשות.
וא"כ בסוגיא שלנו ,אם הטרסקל הוי רשות ,אז א"א להיות מונח במקום
רגליו ,שהרי הוי רשות ,ורשות לא נמצאת במקום אלא הוי מקום בפנ"ע
לדברים אחרים .ולכן לפי ר' יוסי בר' יהודה ,לא חייב אם מוציא חפץ
ומניחו בטרסקל למעלה מי' ,אפילו לר"מ ב"ר שניאור ,שכיון שכלי הזה
הוא רה"י ,א"א להגיד שחפצים המונחים בתוכו הוי מונחים על הקרקע.
ולפ"ז יש לפרש שיטת הריטב"א בענין אין כרמלית בכלים .בעלמא
סובר כהגהות אשר"י ,שכלי ברה"ר הוי מקום פטור בגלל שאין כרמלית
בכלים .אבל כ"ז אם לא מונח בידו של אדם .אבל כשאדם אוחז את הכלי,
אז המניח חפץ שם כמניחו ברגליו שהוא רה"ר .אבל כ"ז אם הכלי אינו
רשות בפנ"ע .אם הוא רשות בפנ"ע ,כמו רה"י אליבא דר' יוסי בר' יהודה,
אז חפץ המונח שם לא הוי כמונח בארץ .ולכא' י"ל שה"ה אם היה הדין
 4לפי החולקים על ר"מ ב"ר שניאור ,אז ודאי הגמ' תמיד ידעה שהיה למטה מי' ,שאל"כ
ודאי הוי מקו"פ .ועי' רשב"א (ד"ה הא) שביאר מהלך הסוגיא לפ"ז ,ותוס' (ד"ה כאן)
הניח בצ"ע .אבל מלשון הריטב"א משמע שמה שתי' הגמ' שהוי למטה מי' הוא רק
אליבא דר' יוסי בר' יהודה .שהרי גרס בגמ'" ,אימור דשמעת ליה לר' יוסי בר' יהודה
למעלה מי' ,למטה מי' מי שמעת ".ועוד ,פי' הטעם שעשרה הוי "גובה רה"י ",ומשמע
שבלא"ה שפיר חייב ,וזה הוי לשיטתו שסבר במס' עירובין כר"מ ב"ר שניאור.
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שיש כרמלית בכלים ,שאז כיון שהוי כרמלית הוי רשות בפנ"ע ,וחפץ
המונח שם לא מונח בארץ .ולכן שאל הריטב"א (ה .ד"ה אימור) ,אכתי
למה חייב ,הרי הטרסקל הוי כרמלית? ותי' שאין כרמלית בכלים ,וכיון
שאין כרמלית בכלים אז חזרה הדין שכיון שהוי בידו של אדם נחשב
כמונח על הארץ.
אבל עדיין יש לשאול :מקום פטור הוא ג"כ מד' רשויות ,וא"כ אפי' אם
אין כרמלית בכלים ,כיון שהוא מקום פטור למה לא נחשב כרשות ואז לא
הוי כמונח בארץ?
ועוד ,הרי משמע הלשון הריטב"א שאם היו גוזרים דין כרמלית על
הכלים ,אז היה חייב מדאורייתא ופטור מדרבנן .איך מצאו חכמים כח
לפוטרו כשהוא חייב מדאורייתא?
ובאמת מצינו עוד דבר כזה בריטב"א לקמן בסוגיא דכוורת .הגמ' שם
(ח ).אומרת שאם זרק כוורת גבוה י' ורחב ו' פטור בגלל שהוא רה"י.
רש"י שם שואל (ד"ה רחבה ו')" :וא"ת בדלא גבוהה י' נמי רשות לעצמה
היא דהא שמה כרמלית? ההיא לאו מדאורייתא הוה רשות אלא מדרבנן,
ולא להקל על דברי תורה בא כגון זה שיפטר מחטאת".
אבל הריטב"א שם מתרץ שאין כרמלית בכלים .ולכא' זה מיותר ,הרי
אפי' אם היה כרמלית בכלים ,לכא' רש"י צודק שהחכמים לא יכולים להקל
על מי שהיה חייב חטאת! ועוד ,הרי מקו"פ ג"כ הוי רשות!
והנה עי' הרמב"ן בדף ו (ד"ה ארבע רשויות) שכתב על הד' רשויות:
"הני בין מדאורייתא בין מדרבנן שמייהו עלייהו .אלא שדיניהם שלשה מן
התורה ומדבריהם ארבעה ".לכא' ר"ל שיש חילוק בין כרמלית למקום
פטור אף מדאורייתא ,אלא שאין נ"מ לדינא מדאורייתא בחילוק זה .ולכא'
החילוק הוא שכרמלית הוי רשות בפנ"ע ,אלא שאינו חייב שם בהוצאה או
הכנסה; ומקום פטור הוי "אי-רשות ".וחכמים אסרו טלטול בכל
הרשויות ,אבל מקום פטור אינו בכלל תקנה הזאת שאינו רשות בפנ"ע
כלל .וכן ביאר הדברות משה (שבת סי' ה ענף ג) בדעת הרמב"ן.
ולכא' הריטב"א חולק על הרמב"ן ,שהרי כתב (שבת ה" ).לא גזרו
חכמים דין כרמלית בכלי ".ואם היה סובר כרמב"ן ,לא היה צריך להגיד
שהקולא בא מצד "גזירת חכמים" אלא רק בגלל שהוי רשות בפנ"ע .וא"כ
משמע שהוי רשות לעצמה רק מכח תקנת חכמים ,ולא כרמב"ן שסובר
שהוי רשות לעצמה מדאורייתא.
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אבל מ"מ אפשר שסובר הריטב"א שגדר תקנת כרמלית היא לעשותו
רשות בפנ"ע עם איסורי הוצאה וטלטול ד' אמות .אבל מקום פטור לא הוי
רשות כלל .ולכן כיון שאין כרמלית בכלים ,הכלי הוי מקו"פ ,ולכן לא הוי
רשות בפנ"ע ,ולכן נחשב כמונח בארץ מטעם משא בני קהת .וזהו ביאור
קושית הריטב"א בשבת ה ,.שאם הכלי היה כרמלית היה מפסיק בין החפץ
ובין הקרקע .ועכשיו שהכלי הוי מקו"פ ,לא הוי רשות לעצמו ,ולכן החפץ
הוי כמונח על הקרקע כדין ר"מ ב"ר שניאור.
ועי' לשון רש"י בדף ו .שכתב (בד"ה אדם) "מקום פטור  ...אינו חשוב
רשות לעצמו  ...ובטל אצל רה"י ואצל רה"ר ",אף שרש"י (ח .ד"ה רחבה
ו') סובר שכרמלית הוי רשות רק מדרבנן ,ולכן חייב אם זרק כרמלית
מרה"י לרה"ר .וא"כ נראה שרש"י סובר שמדאורייתא גם כרמלית וגם
מקום פטור לא נחשבים כרשות בפנ"ע ,אלא שחכמים תקנו שכרמלית
תחשב כרשות בפנ"ע ,ועוד תקנו איסור הוצאה בכל רשויות .וא"כ מסתבר
שהריטב"א מסכים לזה.
אבל יש חילוק בין שיטת רש"י לשיטת הריטב"א .רש"י סובר שעשוהו
כרשות רק לחומרא ,ולכן חייב כשזורק כוורת שאינו גבוה י' טפחים.
והריטב"א סובר שהחכמים הגדירו אותו כ"רשות ".ובדינים דאורייתא
שתלויים ב"רשות"  -שאינו נחשב כמונח בארץ (ה ).ושאינו נמצא ברשות
אחר (ח - ).הדינים האלה תלויים באיך שהגדירו חכמים "רשות ".ואם
חכמים אומרים שכרמלית היא רשות ,אז נחשבים כרשות לכל דבר ,ויצא
5
נ"מ מדאורייתא.

 5אבל צ"ע ,איזה כח יש לחכמים לעשות כן ולהקל על דיני תורה.
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שיטת הרמב"ם בהדלקת נר שבת
בענין הדלקת נרות שבת בזמן הזה ,יש להבין למה עדיין אנו נוהגים
להדליק נרות ממש ולא להדליק בנרות חשמל? אם מטרת הדלקת נרות
היא כדי להאיר את הבית בוודאי עדיף לצאת בנרות חשמל שמאירים
הרבה יותר ,ומדוע מברכים אנו על נרות שאינן מאירים כלל במקום שיש
אור חשמל בחדר .עלינו לחקור מקור הדברים ,וטעם המצוה ,בכדי להבין
למה אכן יש להעדיף הדלקת נרות פרימיטיביים לאור חשמל.
איתא בגמ' (שבת כ"ד ע"ב) "אין מדליקין בעטרן מפני כבוד השבת".
וכן פסק הרמב"ם (הלכות שבת פרק ל ,ה) "ויהיה נר דלוק ושלחן ערוך
לאכול ומטה מוצעת שכל אלו לכבוד שבת ".משמע מכאן כי מטרת נרות
שבת היא להכין לקראת שבת.
כתבו בתוספות בשבת (כ"ה ע"ב) וז"ל "הדלקת נר היא חובה של
מצות עונג שבת ".וברמב"ם (שם פרק ה ,א) "הדלקת נר בשבת אינה רשות
אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק .ולא מצוה שאינו חייב לרדוף אחריה
עד שיעשנה כגון עירובי חצרות או נטילת ידים לאכילה אלא זה חובה.
ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהן נר דלוק בשבת .אפילו אין
לו מה יאכל שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר שזה בכלל
עונג שבת ".הרי שכתב הרמב"ם להדיא שטעם הדלקת נרות הוא מפני עונג
שבת ולא כבוד שבת.
ידוע יסודו של הגר"א (אורח חיים תקכט) ש"עונג הוא בשבת עצמו
וכבוד הוא בע"ש ".ולפ"ד קשה להבין דעת הרמב"ם ,האיך יצא האדם
עונג שבת וכבוד שבת בדבר אחד ,הלא הם שני דינים נפרדים?
ואומרים בשם הגרי"ז (הובא בחודושי הגר"ח על הש"ס סימן י"א)
לפתור את הסתירה בדברי הרמב"ם ,וז"ל "נ"ל דבחיוב הדלקה יש שני
דינים ,חדא משום עונג שבת וגם משום כבוד שבת ,והם חלוקים בדיניהם,
דדין עונג שייך בשבת עצמו ,משא"כ בדין כבוד שבת שהחיוב הוא כבר
מבעוד יום ,שזהו ג"כ בכלל כבוד שבת .ובזה שפיר מיושב לשון הרמב"ם
דבפ"ה מיירי בדין עונג וכמש"כ שם שזה בכלל עונג שבת .וזה החיוב
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שייך דוקא בשבת עצמו ,משא"כ בפרק ל' דשם מיירי בחיוב הדלקה מדין
כבוד שבת ".ועל פי דבריו יוצא שאם היה אור דלוק מבעוד יום ,אע"פ
שמדין עונג שבת יהיה לו אור ,אבל עדיין חייב לכבותו ולהדליקו מחדש
מדין כבוד השבת.
איתא בשבת (כ"ג ,ע"ב) "אמר רבא נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף
משום שלום ביתו ".ופרש"י שהדלקת נר בשבת מפני שבני ביתו מצטערין
לישב בחשך .ובמשנה ברורה (או"ח תרע"ח ,ב) מצאתי דבר תימה וז"ל
"י"א דבזה"ז שמדליקין בפנים יקנה לנר חנוכה שהרי לא ישב בחשך
ואע"פ שאסור להשתמש לאורה ".וקשה ,היאך מותר להשתמש לאור
הנרות ,הא קי"ל גבי נר חנוכה שאין לנו רשות להשתמש בהם אלא
לראותם בלבד? וא"כ ,היאך יצא החיוב להרבות שלום ביתו באור של נר
חנוכה אם אסור להשתמש בו?
ולענ"ד נראה לומר שתשמיש אור שהוא לשם שלום בית אינה קרויה
"הנאה" ,אלא מניעת צער .וכעין זה כתבו התוספות (ברכות י"ב ,ע"א ,ד"ה
לא) בענין מצות צריכות כונה ,שיש לחלק בין מתכוין ,אינו מתכוין ,ומי
שמכון שלא לצאת ידי חובתו .וכן נראה הכא ,יש לחלק בין הנאה ,צער,
ומניעת צער .דמדברי רש"י מבואר שאור של שלום הבית דוחה נר חנוכה,
נראה כי בלי אור בבית תהיה צער .היש אומרים שבמשנה ברורה חידש
שאף על פי שאסור ליהנות מנרות חנוכה ,עדיין מותר להשתמש בהן כדי
למנוע צער בבית .יוצא לפי המ"ב שיש חילוק בין עונג שבת לשלום בית.
אך לפ"ז קשה ,דהנה הרמב"ם (הלכות חנוכה פרק ד ,יד) כתב וז"ל
"היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום
שלום ביתו ".וקשה דבריו לדברי הגרי״ז ,כי אם אכן עונג ושלום בית הם
שני ענינים נפרדים ,היאך כתב הרמב"ם שנר שבת דוחה נר חנוכה בשביל
שלום בית ,אם מטרת מצות הדלקת נרות שבת הוא רק לכבוד ועונג בלבד?
אבל לפ"ד ניחא ,שחידשנו טעם שלישי בדברי הרמב"ם בנוסף לב' טעמים
של הגרי״ז.
איתא בשו"ע (או"ח רס"ג ,ג) שנשים מוזהרות בו יותר מפני שמצויות
ועוסקות בצרכי הבית .המשנה ברורה שם מוסיף עוד טעם מדברי חז"ל
"מפני שכבתה נרו של עולם ".והשאלה היא מה הקשר בין זה למצות
הדלקת נרות שבת?
אפשר שחיובן של הנשים בהדלקת נרות הוא חיוב שלום בית ,וזה
נפרד ממצות כבוד ועונג שבת .יש דין בהדלקת נרות על כל בית להדליק נר
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לכבוד ועונג שבת ,ויש דין מיוחד תחת אחריות של נשים להיות תוצאה
של אור מודלק בבית וזה דין שלום בית .כאשר חוה אכלה מעץ הדעת ,היא
כבתה נרו של עולם מה שגרם לשלום ביתם ליהרס .שנאמר בבראשית ג:יב
"האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואכל ".ולתקן דבר זה צוו
חכמים על כל הנשים לתקן חטא זה להדליק נרות בכל ליל שבת כנגד הנר
שהם כיבו .וזה דין מיוחד בשלום בית שיש נר דולק ותוצאה של אור
למניעת צער ,ולא דין בשבת.
ויש לדייק דבר זה מל' הגמ' שבת (כ"ג ,ע"ב) '"נר ביתו ונר חנוכה
והוה לי' לכתוב "נר שבת ונר חנוכה" ,ולפ"ד מובן היטב כי שלום בית
אינו דין פרטי בהל' שבת אלא דין בפני עצמו .ולכן השמיט הגרי״ז שלום
בית כטעם של הדלקת נרות לדעת הרמב"ם ,כי שלום בית דין וחיוב נפרד
מהדלקת נרות שבת.
ולפ"ז יש ליישב מה שהקשתי בתחילה שבזמן הזה אף על פי שיש
אפשרות של אור חשמלי ,יש דין מיוחד להדליק נר ממש שיש לו תוצאה
של שלום בית ובזה מתקן חטא של חוה שכבתה נרו של עולם .החיוב
הדלקת נרות להאיר את הבית ולהנות מהאור הוא דין בכבוד ועונג שבת
ויכל לצאת בנרות חשמל שמאירים הרבה.
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הסוגיה  -סקירה כללית
קודם כל נבאר את מקורות הדין והשיטות ,ואח"כ נעבור לדברי
הפוסקים .הדלקת נרות שבת מצותה מדברי סופרים משום כבוד 1ועונג
שלא יכשל בעץ ואבן בביתו ,מה שנקרא שלום בית .המצוה היא מדברי
הפוסקים ,ונראה שהיא נובעת גם מהחיוב לסעוד בשבת 3ובגלל זה עדיף
יותר להדליק במקום אכילה מבמקום לינה 4.משא"כ ביום הכיפורים
שאסור לאכול וממילא אין מצוה להדליק .למרות זה כתוב בפסחים נג:
שביוה"כ יש באמת מנהג להדליק ,אבל מטעם אחר.

2

מתני' .מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים  -מדליקין,
מקום שנהגו שלא להדליק  -אין מדליקין :גמרא .תנא :בין שאמרו
להדליק ובין שאמרו שלא להדליק  -שניהן לדבר אחד נתכוונו
ופירש רש"י :בין שאמרו להדליק  -אותן שנהגו להדליק והנוהגין
שלא להדליק  -לא נתכוונו אלא לדבר אחד ,להפריש עצמו
ממשכבי אשה ,האומרים להדליק  -משום דאין אדם משמש מטתו
לאור הנר ,והאומרים שלא להדליק סוברים כשהנר דולק רואה את
אשתו ,ומתאווה לה.
זאת אומרת שיש מנהג קדום לעשות סייג לחמשת העינויים על ידי
הדלקת נרות ולא מטעם שלום בית .כנראה המשנה מדברת על כל יוה"כ
בין שחל בשבת בין שחל בחול .אבל כשיוה"כ חל להיות בשבת נחלקו
 1רש"י שבת כה :ד"ה חובה ,רמב"ם פרק ל מהל' שבת הלכה ה
 2רמב"ם פרק ה מהל' שבת הלכה א
 3וכן כתב בשלטי הגיבורים שבת כה :אות ב ,ע' ערוך השלחן ריש סימן רסג שכתב
שהחיוב להדליק במקום סעודה נובע מדין עונג ושלא יכשל בעץ ואבן נובע מכבוד,
ובדברי הב"ח רסג:יא שלא כן לדעת המרדכי ,ועיין במג"א ס"ק כא
 4עי' בספר בעקבי הצאן סי' כ'

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה

מרדכי הלל ג'וואהרי

147

הראשונים בדין לדעת הנוהגים שלא להדליק האם מנהגם ידחה מצות
הדלקת נרות שבת ,ואפילו אם תאמר שמדליקים ,נחלקו על איזה ברכה או
צירוף של ברכות לברך של שבת או יוה"כ או צירוף של שניהם ואכמ"ל.
נניח שמנהגנו להדליק בכל אופן 5,וכשחל בשבת גם מברכים 6.מטרתי כאן
לבאר את המח' כשחל יוה"כ בחול ,האם גם מברכים כשבוודאי אין דין
שלום בית או לא.
כותב הרא"ש (יומא פרק ח סימן כז) "ויראה שיש לברך על הדלקת הנר
כמו בשבת משום שלום בית ".מנגד ,טוען עליו המרדכי (יומא רמזים
תשכ"ה ,תשכ"ח ,ותר"ט ובשבת רמז רע"ג) שאין דין שלום בית בחול
ומפני שאינו אלא מנהג לא תקנו חז"ל ברכה על דבר שלא יעשה בכל
תפוצות ישראל .במילים אחרות :כלל גדול בידינו שאין מברכים על
המנהג 7.גם שדברי הרא"ש דחוקים מאוד ,מהיכא תיתי שיש דין שלום בית
ביוה"כ? הלוא אסור לאכול וממילא אין שלום בית! ליישב דברי הרא"ש,
כותב מרן פאר הדור הרב עובדיה יוסף זיע"א בחזון עובדיה (ימים נוראים
עמ' רנו) שלדעת הרא"ש כיון שנהגו להדליק ביוה"כ כמו בשבת הושוו
שבת ויוה"כ גם בדין שלום בית ,ולכן מברכים .וכ"כ עוד אחרונים ליישב
דבריו בסגנונות שונות ,ע"ש.
לסיכום ,הדלקת נרות ביוה"כ תלוי במנהג ,הרא"ש סובר שכן מברכים
והמרדכי טוען שלא.

שני כתובים המכחישים זה את זה
מרן השו"ע מביא את נידון דידן בשתי מקומות בבית יוסף ובשלחנו
הטהור ,באו"ח סימן רס"ג (הלכות הדלקת נרות שבת) בדרך אגב ובסימן
תר"י (הלכות הדלקת נרות יוה"כ) .בבית יוסף (רסג ,ה) מביא את הגמ'
פסחים ודברי הרא"ש הנ"ל ומשמע שסובר כמוהו .אבל בשלחן ערוך שם
 5בירושלמי (פסחים פ"ג ה"ד) אמרו שאע"פ ששני המנהגים מיוסדים על אדני פז,
משובח יותר להדליק .וכן הובא בבית יוסף או"ח סי' תרי סעי' א
 6עי' בפסקי תשובות ח"ו ריש סימן תר"י (עמ' רסג) שדן בזה
 7כמ"כ בסוכה מד :לגבי חטיבת ערבה שאינה אלא מנהג נביאים ,וכ"כ הרמב"ם (פרק יא
מהל' ברכות הל' טז) גבי הברכה על מנהגים בכלל ועל הלל בראש חודש בפרט (שאינו
אלא מנהג עי' תענית כח :והל' חנוכה פ"ג ה"ז) וכ"כ השו"ע (סי' תכב סעי' ב) וע"ע
בשו"ת יביע אומר חלק א אורח חיים סימן כט אות ט וחלק ח אורח חיים סימן נו אות ג,
ובחזו"ע חנוכה עמ' מב ועמ' רצג באריכות
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כותב להיפך ממש"כ בב"י וז"ל" :ובערב יום הכיפורים כשלא חל בשבת,
יש מי שאומר שלא יברך על הדלקת הנר .ועיין להלן סימן תר"י ".כנראה
מרן פוסק כמו המרדכי אבל לא מובן למה לא הזכירו בבית יוסף.
בסימן תר"י סעיף א' מרן מביא את המח' במנהגים ופוסק שהמנהג
להדליק .בסעיף ב' ,מביא בב"י את דברי הרא"ש ואת דברי המרדכי
שחולק עליו ,משמע שהוא סובר כמו המרדכי ,כי השאיר את דברי הרא"ש
נדחים .ועוד פעם ,מרן פוסק בשו"ע להיפך ממש"כ בב"י ז"ל" :יש מי
שאומר שמברך על הדלקת נר יום הכיפורים ".לא רק שסותר את דבריו
בב"י כאן אלא שגם סותר את מש"כ לעיל בסימן רסג! ועוד ,כוונת מרן
באומר "יש מי שאומר" במקום לאומרו סתם בלי חולק צ"ע.
לסיכום ,יש סתירה בשו"ע האם לברך על ההדלקה או לו.

כתוב השלישי המכריע ביניהם
מסקירת נושאי הכלים והאחרונים ,נראה שנעלם כמעט מכולם הסתירה
בדברי מרן .במקום לדון בדבריו ,כותבים את מנהג מקומם או סברות
שלהם אם לברך אם לא .יש טוענים כמו המרדכי שאין מברכים על המנהג,
וכן הוא דעת הגאון כמבואר בהגהותיו לשו"ע גם ברס"ג וגם בתר"י
ובמעשה רב (סימן רה) 8.יש סוברים שבכל אופן אומרים ספק ברכות
להקל ,ויש חולקים שבמקום מנהג (כשיש מנהג בפירוש לברך) אין
אומרים סב"ל ,כמ"ש בכף החיים (סופר) סי' תר"ח ס"ק י"ב (ע"ש שכוונת
 8עצם העניין שמברכים על מנהג
ע' בהערה הקודם שמרן פוסק בשו"ע (תכב:ב) שאין מברכים על המנהג וז"ל וקורים
הלל בדילוג ,בין יחיד בין צבור .וי"א שהצבור מברכין עליו בתחלה לקרוא את ההלל;
ולבסוף ,יהללוך .והיחיד אין מברך עליו .ויש אומרים שאף הצבור אין מברך עליו לא
בתחלה ולא בסוף ,וזה דעת הרמב"ם וכן נוהגין בכל א"י וסביבותיה .עכ"ל .ופלא שאיך
פסק כאן בנ"ד כמו הרא"ש לברך על מנהג אם כבר פסק כמו הרמב"ם שלא מברכים על
המנהג .אולי אפשר לומר שמרן בעצמו סובר שאפשר לברך על המנהגים ובגלל זה כתב
בשו"ע שדוקא הרמב"ם סובר שאין מברכים על המנהג וגם שהוא אומר שהמנהג בא"י
וסביבותיה הוא שלא לברך על ההל בר"ח– ז"א שבאתרא דהרמב"ם שהיא ארצנו
הקדושה נוהגים כמו הרמב"ם ולא מברכים אבל מרן מקבל באמת שאם עדות חו"ל
נוהגים לברך מותר להם להמשיך והכא נמי מרן אינו נסתר ממה שפסק כמו הרא"ש
לברך על מנהג ההדלקה ליל כיפור .כן שמעתי ממו"ר הרב אליהו בן חיים שליט"א
ומהרב יונתן כהן שליט"א ואולי יש סמך לדבריהם ממה שאינו ברור בכלל איך הוא
פוסק בב"י .אבל קשה לי ,הרי יש כלל בידינו יש-ויש הלכה כיש בתרא וכאן נכתב
בשו"ע בתורת יש-ויש עם הרמב"ם בסוף.
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מרן בלשונו "יש מי שאומר" היתה לחלוק כבוד להרא"ש ,מפני שהוא
אחד מעמודי ההוראה ומרן חולק עליו .)9רק שני המאורות הגדולים,
החפץ חיים והגר"ע השתדלו ליישב את דבריו .למרות שסוף סוף כנראה
שיהיה תלוי במנהג המקום ,שמ"מ אומרים ספק ברכות להקל נגד מרן
אא"כ הוא במקום מנהג ,אמרתי שבכל אופן אדרוש ואקבל שכר ,מהי
בדיוק שיטת מרן שקבלנו הוראותיו.
המשנה ברורה בביאור הלכה (רס"ג ד"ה "עיין להלן סימן תר"י")
מסביר שמכיוון שמרן בסוף דבריו ברס"ג ,ה' ,כתב את המילים "עיין להלן
סימן תר"י ,וכשמסתכלים שם רואים שעצם ההדלקה אינה אלא מנהג
בעלמא ,מסתבר שעיקר הפסק הוא שאין מברכים כמ"ש בסי' רס"ג .ומה
שמרן הזכיר בסי' תר"י שמברכים אע"פ שאינו סובר כן הוא כמ"ש הכף
החיים לתת כבוד לתורה ,מכיון שהרא"ש הוא אחד משלושת עמודי
ההוראה.
מדיוק באותם המילים ,הגר"ע (בשו"ת יחוה דעת ח"ג סימן מה ,עמ'
קלה) לומד להיפך .כדרכו בקודש מביא הגר"ע כמה פוסקים שכן הרגישו
בזה אבל הבינו מדברי מרן שאין מברכים .והגר"ע תוקף שממה שמרן
מציין את סימן תר"י זה מגלה על עיקר הפסק שהוא שם בסימן תר"י וכאן
רק הזכיר את הדין בדרך אגב ולא סבירה ליה כוותיה .כ"כ בנו הרשל"צ
הרב יצחק יוסף שליט"א בספרו עין יצחק (ח"ג עמ' ע"ה) 10.ובחזו"ע
(ימים נוראים עמ' רנו) הניף ידו שנית והוסיף שני טעמים .האחד ,סוגיה
בדוכתיה עדיפה ,סימן רסג נמצא בהלכות שבת אינו מקום הנכון להלכות
יוה"כ .סימן תר"י מוקדש רק לעצם הנושא של הדלקת נרות יוה"כ
ומסתבר ששם הוא עיקר ביחס לשיטת מרן .ועוד ,שהלכה כמשנה אחרונה.
לסיכום :הביאור הלכה והרב עובדיה יוסף דייקו דיוקים סותרים
במילים "ע"ל סי' תר"י" שאין לברך או שכן לברך.

הערה קטנה בגירסת השו"ע
אני תולעת קטן תחת רגלי גדולי הפוסקים ,יודע אני שעפר אני
בחיי ואיני כלום לחלוק על אף אחד .רצוני רק להעיר שבהיותי בזה ראיתי
בשו"ע מהדורת מכון ירושלים (רסג:ה ,הערה יג]) שהמילים "עי"ל סי'
 9כמ"ש הגרא בסימן רסא ס"ק ח'
 10עיין שם שבטעות קראו למערכת הזאת "לברך על הדלקת נרות שבת" ולא "יוה"כ"
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תר"י" שכולם מדייקים מהם את דעת מרן נדפסו בסוגריים .הן אינן בכלל
מדברי מרן! אלא שהן נוספו במהדורת ה'-ש"מ ,המהדורה השנייה של
שו"ע אחרי שהתחילו להדפיס את הגהות הרמ"א .וכן חקרתי ומצאתי
באתר  Hebrewbooks.orgובאתר "אוצר החכמה" שדבריהם נכונים 11.אז
דברי מרן בשו"ע נשארים בסתירה .בשלמא שהח"ח למרות שגם דיוקו
נפלה לא היה בפניו הגירסא הנכונה ,כי עד עכשיו כולם חשבו שהם מדברי
מרן וככה הודפסו לדורות .אבל צ"ע בדברי הרב עובדיה ש(חלילה וחס!)
שנעלם מעינו הבדולח את ההערה בשו"ע מה' מ"י.
עם נפשי בשאלתי ,פניתי לראשי ישיבתנו והורו לי לשלוח מכתב לבני
הגר"ע זצ"ל לבקש תשובה .שלחתי שאלה באמצאות פינת השו"ת באתר
"מורשת" להרב אברהם יוסף שליט"א ,בן הגר"ע זצ"ל ורב העיר חולון
ובקשתי ממנו לחוות דעתו בזה .היתכן שנעלם מעיני רבנו זצ"ל את השו"ע
מה' מ"י? זכיתי ביד ה' הטוב בס"ד לקבל התשובה הזאת ונאזרתי שמחה:
מאת הרב אברהם יוסף
א .מהדורת מכון ירושלים זכיתי אני הק' לעמוד בראשה ,פה עיה"ק
חולון מאז שנת תשמ"ח ,וזכיתי להיות מהראשונים לעבוד בעבודת
קודש זו.
ב .הערתך הובאה על ידי אל אבי מו"ר מרן זצ"ל מיד בתחילת
העבודה ,והסביר לי שההשענות בפסיקתו אינה על הערה זו "וע"ל
סימן תר"י" אלא על פי הכלל תפוס לשון אחרון ,וכפי שפסק לענין
קבלת שכר על עניינים שבמצוה ,שיש סתירה ממש בדברי מרן בין
12
ה' שבת לה' ראש השנה( .ודלא כהמשנה ברורה).
לדעתי זאת אומרת שרבנו זצ"ל חזר בו ממה שכתב ביחוה דעת הנ"ל
ובגלל זה הוסיף את הטעמים הנוספים .הרב שליט"א הזכיר את הטעם של
תפוס לשון אחרון ,שהגר"ע זצ"ל נקט ליישב את הסתירה בין או"ח סי' שו
סעי' ה שפסק בסתם ויש לאסור השכרת חזנים בשבת ובין סוף סי' תקפה
שכתב שאינו רואה סימן ברכה ,משמע דאיסורא ליכא .ויש לומר
 11עיין בדפוס ראשון:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20606&st=&pgnum=94

ובדפוס ה'-ש"מ:
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=21576&st=&pgnum=82
 12לשו"ת המלאה ,עיין בhttp://shut.moreshet.co.il/shut2.asp?id=169600
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שכשהיגיע מרן לסימן תקפה עמד על עיקרן של דברים וחזר בו ממה
שכתב בסי' שו .הכי נמי אפשר לתרץ הכא שכשעמד בסי' תר"י חזר בו
13
ממה שפסק בסי' רסג.
אבל עדיין צריך לי עיון ,שעם כל זה למה הגר"ע עדיין העתיק את
דבריו מהתשובה ביחוה דעת אם כבר ידע שאינם נכונים? בנו שליט"א
העיר לו על זה לפני כשלושים שנה וחזו"ע ימים נוראים נכתבה ונדפסה
מלפני כחמש שנים! אין ספק שזכר את ההערה כשהעתיק את תשובתו
בנוסף לדבריו החדשים בחזו"ע .וגם צ"ע בדברי העין יצחק הנ"ל למה
הזכיר רק את הטעם שאינה נכונה ולא את מה שאביו הוסף בחזו"ע?
ושמעתי מהרב יונתן כהן שליט"א ,מאברכי ישיבתנו וכולל ידין ידין
(שממנו קבלתי הרבה הדרכה בחקירת הדברים כאן וגם לו אני חייב
להודות) שאפשר שאין כאן ראיה שמילים האלו אינן מדברי מרן יותר ממה
ששהן כן מדבריו הקדושים והושמטו מהדפוסים הראשונים בטעות .אולי
על זה הסתמך הגר"ע להשאיר את הוכחתו מהן בדבריו ולהעתיקו שוב
בחזו"ע[ .כעת ,שלחתי את תגובתי הזו להרב שליט"א ועדיין אני מחכה
לתשובה]

הלכה למעשה
כדי שדברי לא יהיו לפילפולא בעלמא ,אמרתי לעסוקי שמעתתא.
להלכה ולמעשה ,הכל תלוי במנהג .דעת מרן עדיין צריכה ביאור קצת אבל
כנראה שכן פסק בסוף לברך כמו הרא"ש .ע"ע בחזו"ע ימים נוראים הנ"ל
שמביא מח' גדולה מהי מנהג עדות המזרח בענין זה ,וביני הפוסקים יש גם
סתירות ספורות בין ספריהם השונים .בקיצור ,מנהג הספרדים כיום הוא
15
לברך 14וגם מנהג אחינו האשכנזים הי"ו שכמעט כולם סוברים שמברכים
חוץ מהגר"א 16וע' שעה"צ תרי:ה .וה' יאיר עינינו בתורתו כדי שנקיים
"במאורות עבדו את ה'".
 13הובא בעין יצחק (ח"ג עמ' עא)
 14שכן כתבו הכה"ח סימן תר"י ,בן איש חי שנה א' פ' וילך אות ט' ,ודברי הגר"ע
שהזכרנו
 15הגהות הרמ"א תרי:ב ,משנה ברורה שם ,וכ"כ הפסקי תשובות שם ,וערוך השלחן שם
סעי' ה ,וכן שמעתי ממו"ר הרב צבי שכטר שליט"א שהמנהג להדליק ולברך כמובן
לזוגות נשואות ולא לבחורים רווקים
 16הגר"א בהערותיו לשו"ע ברסג ובתרי וגם במעשה רב הנ"ל
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בענין מצות תפילין וקדושתן
א .מנין המצוות
הרמב"ם בספר המצוות מונה מצות תפילין לשתי מצוות נפרדות
(מצוות י"ב וי"ג) ,וזה לשונו שם" :והמצוה הי"ב היא שצונו להניח תפילין
של ראש והוא אמרו יתעלה והיו לטוטפות בין עיניך וכו'...והמצוה הי"ג
היא שצונו להניח תפילין של יד והוא אמרו וקשרתם לאות על ידך".
בהמשך דבריו ,הרמב"ם הביא ראיה להחלטתו למנותם לשתי מצות
ממנחות (מד" :).והראיה על היות תפלין של ראש ושל יד שתי מצות
אמרם בגמרא מנחות (מד א) על צד התימה ממי שיחשוב שתפלין של ראש
ושל יד לא יניח אחד מהם מבלתי האחר אלא בהיות שתיהן לפניו יחד,
מאמר זה לשונו מאן דלית ליה שתי מצות חדא מצוה לא לעביד .כלומר מי
שלא יוכל לעשות שתי מצות לא יעשה האחת ,אינו כן אלא יעשה המצוה
שהיא בידו ולכן יניח אי זה מהן שיהיו בידו .הנה כבר התבאר לך קראם
לתפלין של ראש ושל יד שתי מצות".
לעומתו ,הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות (שורש יא) הביא שהבה"ג
מנה מצות תפילין של ראש ושל יד למצוה אחת הואיל וענינים אחד" :וזו
סברא תסבול אותה הדעת לבעל ההלכות שמנה גם כן מצות תפילין אחת.
אבל הרב מנה התפלין שתי מצות וכו' ואם נביט לעניינם הרי התפלין
ייחשבו יותר ענין אחד ,שכל מה שכתוב בזה כתוב בזה והעניין בהם אחד
1
למען תהיה תורת י"י בפינו שומה כנגד הלב והמוח משכנות המחשבה".
וקצ"ע בדעת הרמב"ם ,אם ענין תפילין של יד ושל ראש חד הוא ,מה ראה
 1רב דניאל הבבלי העיר שסברא זו אינו מכריע (שו"ת מעשה ניסים סימן ה)" :ועוד כי
ראוי שתהיה חדא מצוה בדרך כי הענין המכוון בהם אחד ,למען תהיה תורת ה' בפיך,
כמו שהענין בציצית למען תזכרו לסברתו בפירוש המכילתא .וכאשר תתבונן בדברי
המכילתא לא יראה לנו שיכריע ,כי ראית התנא מההסכם בענין ,כי כבר מצאנו הרבה
מצות מסכימים בענין אחד ,והוא זכר יציאת מצרים ,מצות שבת זכר ליציאת מצרים,
ושאר המועדות זכר ליציאת מצרים ,ומצות תפלין זכר לי"מ ,ומצות בכורות זכר לי"מ,
ולא יתכן לנו שנעשה כל אלו מצוה אחת".

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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על ככה לחלקם לשתי מצוות .גם הראיה שהביא ממנחות אינה מוכרחת,
וכן העיר הרשב"ץ בזוהר הרקיע (עשין סימן יח) שחז"ל קוראים לכל חלק
מחלקי המצוה 'מצות אחת' ,וכמו שמצינו גבי לולב שאינו אלא מצוה אחת
עם ד' מינים ואמרו בגמ' (סוכה לז' ):אתרוג בשמאל ולולב בימין מ"ט
האי תלת מצות והאי חדא מצוה" .ולאו דוקא שהגמ' מתכוונת לקבוע
2
מצות השל ראש והשל יד לשתי מצוות נפרדות.
אמנם נראה שהרמב"ם חולק על הנחת הרמב"ן והבה"ג שתפילין של
יד ושל ראש הוין חד ענין לגמרי ,דעיין בכותרת להלכות תפילין שחילק
ביניהם בהגדרת מצוותן וקיומן" :הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה .יש
בכללן חמש מצות עשה ,וזהו פרטן( :א) להיות תפילין על הראש( .ב)
לקשרם על היד" .הרי לגבי תפילין של ראש ,כתב שמצותן להיות על
הראש ,בלשון נפעל ,ואילו בתפילן של יד כתב שמצותן בקשירה ,במעשה
המצוה .בתפילין של ראש משמע שאין מעשה מצוה כלל .בתפילין של יד
המצוה היא רק במעשה הקשירה ,ומשמע שאין קיום כלל בהיותן על ידו.
אם כן ,חלוק דין מצות תפילין של יד ממצות תפילין של ראש ,וחילקם
3
הרמב"ם לשתי מצות.

ב .ברכת המצוה
אולם ,דברי הרמב"ם קשים מכיוון אחר ,דהנה ביחס לברכת המצוה
כתב (תפילין ד:ד)" :תפלה של ראש אינה מעכבת של יד ושל יד אינה
מעכבת של ראש מפני שהן שתי מצות זו לעצמה וזו לעצמה ,וכיצד
 2כך העיר רב דניאל הבבלי (שו"ת מעשה נסים ה)" :ואמנם ,מה שנתן ז"ל סבה למנות
שתי מצות בחלוף לציצית ,ואף כי התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו מעכב את
התכלת ,כמו התפילין של יד אינה מעכבת של ראש ושל ראש אינה מעכבת של יד,
במאמרם בגמרא מנחות מאן דלית ליה שתי מצות חדא מצוה לא נעביד .ואמרו  -וכבר
נתבאר לך קריאתם לתפילין של ראש ושל יד שתי מצות ,אי משום הא לא אריא מפני
שכבר מצאנו להם כמו זה הלשון ,ואינה אלא מצוה אחת ,וזה שאמרו אמר רבא לולב
בימין ואתרוג בשמאל מאי טעמא הני תלת מצוה והכא חדא מצוה ,ואין ספק כי מצות
לולב יחידית כוללת ארבעת המינים ,ועם כל זאת קראום ארבע מצות ,בדרך שהמה
חלקים למצוה ,ויתכן שיהיה מאמרם בתפלין שתי מצות על זה ההיקש וזאת הכונה".
 3עיין בספר המצוות לרס"ג (עשה ה ועשה ו) שמנאם לב' מצוות כמו הרמב"ם וכן הוא
דעת החינוך (מצוות תכא ותכב) והסמ"ג (מצוות כא וכב) .אבל הר"י אלברגלוני
והרשב"ג באזהרותיהם הלכו בעקבות הבה"ג ולא מנו בתפילין אלא מצוה אחת ,ועיין
בהערות הגרי"פ לספר המצוות רס"ג עמ' פא.
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מברכין על של ראש מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין,
ועל של יד מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין" .הלכה זו
שמברכים שתי ברכות ,אחת על השל ראש ואחת על השל יד ,היא דוקא
באופן שמניח תפלה אחת בלא חברתה .אבל אם מניח שתיהן בהדי הדדי,
אינו מברך אלא ברכה אחת ,כדאיתא שם (הלכה ה)" :במה דברים אמורים
כשהניח אחת מהן אבל אם הניח שתיהן מברך ברכה אחת והיא להניח
תפילין ,וקושר של יד ואחר כך מניח של ראש ,וכשהוא חולץ חולץ של
ראש ואחר כך חולץ של יד".
וקשה ,אם דעת הרמב"ם היא שתפילין של ראש ושל יד הן ב' ענינים
שונים ,ומשום כן חלקם לשתי מצוות ,מדוע דורש ברכה אחת לשתיהן?
היה לו לחייב ברכה על מצות קשירת השל יד ,וברכה בפני עצמה על קיום
מצות של ראש ,וכמו שמנאם ב' מצוות .ועיין בשו"ת מעשה נסים לרב
דניאל הבבלי (סימן ה) שדוקא הוכיח מזה שמברכים ברכה אחת על
שתיהן שאינן אלא מצוה אחת" :כי הברכה על שתיהן אחת ואילו היו שתי
מצות לא הספיק בשתיהן ברכה אחת ,כאשר לא יספיק באכילת פסח
והזבח ברכה אחת ,ממאמר המשנה לא זו פוטרת את זו ולא זו פוטרת את
זו" 4.כעין זה כתב תוספות רי"ד בספר המכריע (סימן פז) ,שהוכיח מהיותן
שתי מצוות שאי אפשר לפטרן בברכה אחת" :וכך נראה לי עיקר שהרי של
יד ושל ראש שתי מצות הן והיאך יתכן לפוטרו בברכה אחת אלא ודאי על
של יד מברך בפני עצמה ועל של ראש בפני עצמה אף על פי שלא סח
בנתים" .וצ"ע בשיטת הרמב"ם שדורש ברכה אחת על שתיהן ,על אף
שמנאם לב' מצוות נפרדות.
נוסף על כך ,הרמב"ם (שם הלכה ו) פסק שאסור להפסיק בין הנחת
השל יד להנחת השל ראש" :מי שבירך להניח תפילין וקשר תפילין של יד
אסור לו לספר ואפילו להשיב שלום לרבו עד שיניח של ראש ,ואם שח הרי
זו עבירה וצריך לברך ברכה שנייה על מצות תפילין ואחר כך מניח של
ראש" .מקור הלכה זו נמצא במנחות (לו" :).תניא :שח בין תפילה לתפילה
 עבירה היא בידו וחוזר עליה מעורכי המלחמה" .רש"י שם (ד"ה סח)פירש שהעבירה היא דוקא באופן שלא חזר ובירך על השל ראש" :סח בין
תפילה לתפילה ,ולא בירך על של ראש אלא סמך על ברכה ראשונה" .וכן
הוא ברש"י סוטה (מד :ד"ה עבירה) "עבירה היא בידו ,אם לא חזר
ובירך".
4ועיי"ש בסוף התשובה מה שהשיב רבי אברהם בן הרמב"ם בראיה זו.
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אליבא דרש"י ,החסרון בסח בין תפילה לתפילה אינו מדיני הנחת
תפילין כי אם מדיני ברכות ,שביטל וחיסר ברכה למצותו .אך מדברי
הרמב"ם הנ"ל מבואר דהעבירה בסח בין תפילה לתפילה היינו אפילו
היכא שבירך ברכה שנייה על השל ראש ,דלא כרש"י .ועל כרחך לדעת
הרמב"ם העבירה בסח בין לתפילה לתפילה היא עצם ההפסק בין הנחת
השל יד והנחת השל ראש ,והחסרון הוא במצות הנחת תפילין ,ולא
בהלכות ברכות .ועיין ברבנו מנוח על הרמב"ם שדייק כן (תפילין ד:ו):
"דעת רש"י שהשיחה אינה עבירה אלא ביטול הברכה וכו' כגון ששח
והניח של ראש בלא ברכה .מיהו מדברי הרי"ף ורבי' משה משמע
שהשיחה עצמה היא העבירה" .אלא דלפי"ז דברי הרמב"ם צריכים עיון
טובא ,דלא זו בלבד שפסק שלכתחילה מברכין ברכה אחת על תפילין ש"י
וש"ר על אף שהן ב' מצוות נפרדות .יותר מזה ,הרמב"ם חידש שאסור
להפסיק בין הנחת תפילין ש"י וש"ר ,ושהפסק זה הוה חסרון בעיקר מצות
תפילין .ואי נימא שתפילין ש"י וש"ר הוין ב' מצוות חלוקין ביסוד דינם,
מה חסרון איכא בהפסק בין ב' מצוות שונות? ואיזה מעלה יש לצרף מצות
השל יד עם מצות השל ראש ,אם ב' מצוות נפרדון הן? 5וצ"ע בשיטת
הרמב"ם.
כדי לעמוד על שיטת הרמב"ם ואופי היחס שבין מצות השל ראש
והשל יד ,נעיין בטיב מצות הנחת תפילין ויסוד דין קדושתם.

ג .אין מורידין מקדושה חמורה
גרסינן במנחות (לד" ):שלח רב חנניה משמיה דר' יוחנן :תפלה של יד
עושין אותה של ראש ,ושל ראש אין עושין אותה של יד ,לפי שאין מורידין
מקדושה חמורה לקדושה קלה .ל"ק ,הא בעתיקתא ,הא בחדתתא" .בהסבר
החילוק בין עתיקתא לחדתתא ,כתב הרמב"ם (תפילין ג:יז) שחדתתא היינו
תפילין שלא לבשן אדם מעולם ,ועתיקתא היינו תפילין שכבר לבשן אדם:
"תפלה של ראש אין עושין אותה של יד ושל יד עושין אותה של ראש לפי
שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה ,וכן רצועה של תפלה של
5ואדרבה ,אם השל יד והשל ראש הוין תרי מילי בעיקר יסוד דינם ,אזי דוקא יש להפסיק
ביניהם מטעם דאין עושין מצוות חבילות חבילות כדאיתא בפסחים (קב .):וכי האי גוונא
מצינו גבי ברכת אירוסין וברכת נישואין שדוקא מפסיקים ביניהם כדי לצאת מן הספק
ולברכם על ב' כוסות ,עיי"ש בתוספות ד"ה שאין .ומדוע לא נאמר כן בתפילין שיש
להפסיק בין השל ראש והשל יד כדי לברך על כל אחת בפני עצמה.
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ראש אין עושין אותה לתפלה של יד ,במה דברים אמורים כשלבשן ,אבל
תפילין של ראש שלא לבשן אדם מעולם אם רצה להחזירן ליד מותר,
וכיצד עושין טולה עליה עור עד שתעשה אחת וקושרה על ידו".
וקשה ,דהא דאין עושין תפילה של ראש לתפילה של יד ,הרי הוא דין
בקדושת התפילין ,כדמבואר בהדיא 'אין מורידין מקדושה חמורה לקדושה
קלה' .ותימה על הרמב"ם שתלה עיקר קדושת התפילין בלבישת הגברא.
וכי לבישת הגברא מעלה או מוריד בעצם קדושת החפצא של תפילין?
הלא קדושת התפילין תלויין ,לכאורה ,אך ורק בחפצא דתפילין--בעשיית
הבתים ,בכתיבת הפרשיות ובצורת הבתים כהלכתן .א"כ הרי משעת גמר
עשיית הבתים חלה קדושתן עליהן ,קדושת של ראש על תפילה של ד'
בתים וצורת אות שין מבחוץ ,וקדושת של יד על תפילה של בית אחד.
6
והאיך תלה הרמב"ם עיקר קדושת התפילין בלבישת הגברא?
והנה עיין במנחות (מב ):שאין מברכין על עשיית התפילין ברכת
'לעשות תפילין' מכיון שאין עשייתה גמר מצותה" :שלח רב חייא בריה
דרב הונא משמיה דר' יוחנן :על תפילין של יד ,אומר :ברוך אשר קדשנו
במצותיו וצונו להניח תפילין ,על תפילין של ראש ,אומר :ברוך אשר
קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין ,ואילו לעשות תפילין לא מברך!
אלא לאו היינו טעמא ,כל מצוה דעשייתה גמר מצוה ,כגון מילה ,אע"ג
דכשירה בעובד כוכבים  -בישראל צריך לברך ,וכל מצוה דעשייתה לאו
גמר מצוה ,כגון תפילין ,אע"ג דפסולות בעובד כוכבים  -בישראל אינו
צריך לברך" .ונראה פשוט דמה דאיתא בגמ' שעשיית התפילין אינו גמר
 6עיין בנמוקי יוסף ז .ברי"ף (ד"ה מקדושה) שפירש כמו הרמב"ם ,ועיין ברש"י (שם ד"ה
עתיקתא) שכתב "עתיקתא ,שכבר נקשרו בראש ,אסור להורידן ולעשות של יד" .יש
שהבינו בדעת רש"י כשיטת הרמב"ם ,שכוונתו לחלק בין תפילין שלבשו אדם מעולם
ותפילין שלא לבשו אדם מעולם .לפי"ז גם שיטת רש"י קשה ,שתלה קדושת התפילין
בלבישת הגברא .אך נראה שאין הכרח לפרש דברי רש"י כן ,די"ל שכוונת רש"י לחלק
בין תפילין שנקשרו קשירתן לבין תפילין שלא נקשרו קשירתן .ומה שכתב 'בראשו' היינו
רק ההיכי תימצי לקשירת הקשר ,אך ברגע שנקשר הקשר בצורת דל"ת חל על התפילה
קדושת תפילין של ראש .ונראה דרש"י אזיל לשיטתו בזה ,שלדעתו קדושת השל ראש
נובעת מ'רוב השם' הכתוב עליה ,אות השי"ן שעל הבית ואות ד' על הקשר ,וא"כ ברגע
שנגמר הקשר בצורת דל"ת חלה על התפילה רובו של שם .עיין רש"י מנחות לד( :ד"ה
תפילין של ראש)" :תפילין של ראש חמורה קדושתה שרובו של ש-ד-י נעשה בשל ראש
שי"ן דל"ת" .אך לפי מה שנתבאר לקמן ביסוד קדושת תפילין ,שקדושה שייך רק בשעת
לבישה ,נראה ששיטת רש"י היא כשיטת הרמב"ם.
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מצותן ,היינו ביחס למצות הנחת תפילין ,דכל זמן שלא הניחן עדיין לא
קיים המצוה .אבל קדושת החפצא דתפילין ה"ה חלה מיד בשעת עשייתן.
משעה שנגמר הבתים כתקונם עם הפרשיות בקדושתן הן עומדים.
ולכאורה זהו שיטת הירושלמי (ברכות ט:ג) שמברכים 'לעשות תפילין'
7
בשעת גמר עשייתן ,על גמר החפצא לכל דיניה ,קדושתה בכלל.
ולפי"ז צריך עיון טובא בדעת הרמב"ם שתלה קדושת החפצא של
התפילין בלבישת הגברא ,שאינה אלא קיום מצותו ,ומה ענין קיום מצות
הגברא לעצם קדושת החפצא? הגע בעצמך ,וכי סלקא דעתך שספר תורה
שנכתב כהלכה ,על הספר בדיו ,שאינו קדוש בקדושת ספר תורה עד
שיקרא בו? ואמנם עיין בשו"ת נודע ביהודה (תניינא ,יו"ד סימן קעד)
שנשאל בזה ,והשואל הביא ראיה מסוגיין ,שכמו שקדושת תפילין אינן
חלין עד לבישתן ,כך קדושת ספר תורה אינה חלה עד קריאתה" :תפלה
של ראש אין עושין אותה של יד שאין מורידין כו' לא קשיא הא בעתיקתא
פירש"י שכבר הניחם בראשו כו' וכן פסקו כל הפוסקים דבחדתא מותר
אלמא אע"פ שכתב התפילין של ראש עד גמירא וגם עשה להם בתים של
ראש לא הוי אלא הזמנה בעלמא ,וא"כ הוא הדין ספר תורה אפילו כתבה
כולה ונגמרה בתפירה ובעמודים לא מיחשב רק הזמנה כל זמן שלא קרא
בה עכ"ל" .ועיין שם מה שתירץ הנודע ביהודה לדחות ראיה זו ,שאינו
דומה ס"ת לתפילין ,עיי"ש .וצ"ע מאי שנא קדושת תפילין מקדושת ספר
8
תורה לענין החלת קדושתם?
7וכן הוא מבואר בהמשך הגמ' שם ,דלמ"ד ציצית חובת הגברא ,אין מברכין בשעת
עשייתן ,דעדיין מחוסר קיום המצוה .למ"ד ציצית חובת הטלית ,מברכין על עשייתן
דבההיא שעתא קיים המצוה בשלמותה .כ"ע לא פליגי שהחפצא של ציצת נגמרין בשעת
עשייתן .ולמאן דסבירא ליה שנתחדש דין קדושה בציצית (עיין רמב"ן בתורת האדם,
ענין ההוצאה ד"ה ואנו ברחמי שמים) ,לכאורה חלה קדושה זו בשעת עשייתן ,הן למ"ד
חובת הגברא ,הן למ"ד חובת הטלית.
8וכעין זה הקשו האחרונים (עיין שאגת אריה סימן מז ,חידושי רבי עקיבא איגר מנחות
לד ,:קרן אורה מנחות לד :ד"ה תפילה של יד ,חידושי רבינו חיים הלוי תפילין א:יא,
איגרות הגרי"ד תפילין ג:יז) מדין הזמנה מילתא .דהנה מבואר מסוגיין במנחות
שה חילוק בין עתיקתא לחדתתא הוא דוקא למ"ד הזמנא לאו מילתא ,אבל למ"ד הזמנא
מילתא אסור לעשות תפילין ש"ר לתפילין ש"י כבר משעת הזמנה .והקשו ,הרי בגמ'
סנהדרין מח .מבואר שבדבר שגופו קדוש כ"ע לא פליגי שהזמנה מילתא היא ,וכן נפסק
בש"ע (א"ח מב:ג) .וא"כ בתפילין שגופן קדוש ,לא שייך כל הך פלוגתא אי הזמנא
מילתא אי לאו .וצ"ע על הגמ' שתלה הא דאין מורידין מקדושת של ראש לקדושת של יד
בהך פלוגתא דהזמנא מילתא.
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ד .הנחתן בתיק
ובר מין דין קשה ,דהנה כתב הטור בהלכות תפילין (אורח חיים סימן
כח) "וכשיסירן יסיר של ראש תחלה ויניחם בתיקן ואח"כ יחלוץ של יד
ויניחן עליהם בענין שכשיבא להניחן שימצא של יד תחלה ויניחן" .הב"ח
(שם) דייק מלשון הטור שיש להניח התפילין בתיק צר ועמוק ,ולהשים
השל יד על גבי השל ראש כדי שיפגע בה תחילה למחר כשילבשן ,להוציא
עצמו מן הספק שלא יפגע בשל ראש תחילה ויצטרך לעבור על המצוה:
"ודקדק רבינו במה שכתב יסיר של ראש תחלה ויניחם בתיקן וכו' להורות
דלא ימתין להניחם בתיקן עד שיסיר גם של יד אלא מיד כשיסיר של ראש
תחלה יניחם בתיקן כדי שלא יבוא לידי שגגה להניח של יד תחלה ואח"כ
של ראש עליו וכ"ש שלא יעשה שני תיקים אחד לשל יד ואחד לשל ראש
ויכתוב על זה יד ועל זה ראש דאתי למיטעי להחליף של יד בשל ראש אלא
יעשה תיק אחד ארוך וצר וישים זה על זה דלא אתי לידי טעות והכי משמע
להדיא בפרק מי שמתו (ברכות כד א) דקרי תלמודא לתיק זה כובע לפי
שהוא עשוי בצורת כובע מלשון גובה כי ארוך הוא התיק וצר כדי שישים
זה על זה".
המגן אברהם (שם ס"ק ד) תמה עליו מהא דמבואר בגמ' מנחות הנ"ל
(לד ):שקדושת השל ראש חמורה מהשל יד ,דכמו שאסור להניח דברי
נביאים על גבי דברי תורה ,שקדושת דברי תורה חמורה ,כך אסור להניח
השל יד על גבי השל ראש" :בתיק  -כתב הב"ח שיעשה תיק צר שיהיו
מונחים זה על גבי זה ולא נהירא ,כיון דשל ראש קדושתו חמורה ,כמ"ש
סי' מ"ב ,אסור להניח של יד עליו ,כמ"ש בי"ד ססי' רפ"ב" .ובאמת קשה,
היאך פסקו הטור והב"ח להניח השל יד על גבי השל ראש אם קדושת השל
ראש חמורה מהשל יד ,וצ"ע.
לאור קושיא זו ,יש לברר טיב קדושת התפילין של ראש ובמה אשתני
קדושתה ,לחומרא ,מקדושת תפילין של יד.

ה .קדושת השל ראש
והנראה בזה ,דהנה מבואר מהגמ' הנ"ל (מנחות לד ):שקדושת תפילה
של ראש חמורה מקדושת תפילה של יד ,אבל הגמ' לא הסבירה במה
נשתנה קדושתה ,ומאי שנא תפילה של ראש מתפילה של יד דנתקדשה
טפי .רש"י שם (ד"ה תפילין של ראש) פירש" :תפילין של ראש חמורה
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קדושתה  -שרובו של שדי נעשה (בקשר) בשל ראש שי"ן דל"ת אבל בשל
זרוע אין אלא יו"ד שיש שם רצועה קטנה כשיעור רחב אצבע ובסוף ראשה
מעט כמין יו"ד ,ועוד כתיב וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו
ממך' ותניא ר"א הגדול אומר אלו תפילין שבראש" .לדעתו ,קדושת השל
ראש נובעת מאותיות השם ש-ד-י ,השין שעל הבית והד' שבקשר .ומאחר
ורוב השם נכתב על השל ראש ,דרק היו"ד נכתב על הקשר של יד ,ממילא
9
קדושתה חמורה.
ומה שהביא רש"י הך ברייתא דר"א הגדול" ,וראו כל עמי הארץ כי שם
ה' נקרא עליך ויראו ממך אלו תפילין שבראש" ,נראה שאין כוונתו להביא
עוד הסבר מדוע קדושת השל ראש חמורה ,אלא להביא ראיה לכך
שקדושת השל ראש נובעת מהשם שעליו ,מזה ש"שם ה' נקרא עליך".
דעיין ברש"י על הברייתא דר"א הגדול (מנחות לה :ד"ה שם)" :שם ה'
נקרא עליך אלו תפילין של ראש  -שכתוב בו רוב השם שי"ן ודל"ת" .הרי
שעצם הדרשה שר"א הגדול אינו אלא משום השי"ן והדל"ת שעל השל
ראש .ועל כרחך ,זה שהביא רש"י הברייתא דר"א הגדול בדף לד :אינו
להוסיף עוד טעם לחומרת השל ראש ,דחד טעמא נינהו.
אולם ,שיטת רש"י צריכה עיון מכמה בחינות .ראשית ,אם קדושת
התפילין בכלל ,או קדושת השל ראש בפרט ,נובעת מהשם שעליהן ,הלא
מצד החפצא של הבתים והרצועות אותיות אלו אינן מחוברות אהדדי כדי
להחיל קדושת שם שמים .הרי השי"ן נכתב על הבית ,הדל"ת על רצועת
קשר תפילה של ראש ,והיו"ד על רצועת קשר תפילה של יד .למה הדבר
דומה ,למי שכתב אות שי"ן במקום אחד ,אות דל"ת על דף שני ,ושוב יו"ד
9וכן כתב רבינו יהונתן מלוניל בפירושו על הרי"ף (הלכות תפילין ז ,).וכן כתב רבינו
מנוח (תפילין ג:יז) הובא בהמשך ,וכן כתב הנמוקי יוסף על הרי"ף (ז .ד"ה מקדושה
חמורה ,ועיי"ש שהוסיף על זה עוד טעם שיש לשל ראש ד' בתים) ,וכן סתם הבית יוסף
כדברי רש"י (א"ח מב:א) וכן פסק בש"ע (שם) ,וכן כתב הפרישה (שם מב:א) ,וכ"כ
המשנה ברורה (מב:ד) ועוד.
והשוה לפירוש התוספות רי"ד שביאר שקדושת השל ראש חמורה מפני שמקומה על
הגברא חשוב יותר (פסקי הרי"ד למנחות (לד" :):לא קשיא הא בחדתתא והא בעתיקתא,
פי' קדושת תפלה שלראש היא חשובה מפני הנחתה ,שיותר מקום מכובד הוא הראש מן
הזרוע כדפרישית לעיל" .ועיין מה שנבאר בזה לקמן .ומתוספות (מנחות לה :ד"ה אלו)
משמע שקדושת הראש נובעת אך ורק מהשי"ן שעל הבית ,וכן הבין השאגת ארי"ה
(סימן מז) בדעת התוספות .ועיין בחידושי הרמב"ן (שבת כח ):שמסתפק בזה.
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במקום אחר ,היחול על זה קדושת השם? הלא בעינן לצרף האותיות לשם
אחד ,ובלי צירוף זה ,איך יחול דין קדושת השם על ג' אותיות שאינן
שייכות אהדדי?
ועיין ברבינו מנוח (תפילין ג:יז) שפירש דעת הרמב"ם כשיטת רש"י:
"תפילה של ראש אין עושין אותה של יד וכו' שקדושת תפילין של ראש
יתירה על קדושת תפילין של יד מפני רוב השם שהוא כתוב עליהם וכו'
שהם עיקר המצוה ,ואמרינן נמי וראו כל עמי הארץ וכו' אלו תפילין
שבראש ,דאלו מחמת הפרשיות הרי הן שוות בין של ראש בין של יד".
וא"כ צ"ע כנ"ל בשיטת הרמב"ם.
ועוד קשה ,דעיין בתוספות שם (לה :ד"ה אלו) שהקשו בשיטת רש"י,
דכיון שהרצועות אינן קדושין בעצמן ,דאינן אלא תשמישי קדושה ,הרי זה
מן הנמנע שעצם קדושת התפילין נובעת מהשם שעל הרצועות .קדושת
הרצועות נובעת מקדושת התפילין בתורת תשמישי קדושה ועל כרחך
שקדושת התפילין אינה נובעת מקדושת הרצועות ,אלא קדושתן מחמת
עצמן .דאם לא תימא הכי ,נהפוך הוא ,קדושת התפילין נובעת מהרצועות,
ונמצא יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא" :אלו תפילין שבראש  -פי'
בקונטרס שכתוב עליהן רוב השם שי"ן ודלי"ת ,ונראה דדלי"ת ויו"ד
שברצועות לאו אותיות גמורות הן ולא חשיבי מן השם של שדי מדחשיב
להו לעיל ובריש פ' בתרא דמגילה (דף כו :ושם) תשמישי קדושה ולא הן
עצמן קדושין ובשום דוכתא לא קרי להו כי אם קשר של תפילין ,עוד
אמרינן בפ' במה מדליקין (שבת דף כח ):לא הוכשרו למלאכת שמים אלא
עור בהמה טהורה בלבד למאי הילכתא אילימא כו' אלא לעורות והאמר
אביי שי"ן של תפילין הלכה למשה מסיני פירוש ופשיטא דצריך בהמה
טהורה ומסיק אלא לרצועות משמע דד' ויו"ד לא חשיבי אותיות".
וצ"ע בשיטת רש"י שתלה קדושת התפילין בקדושת השם של אותיות
שאינן מחובורת אהדדי ,ובקדושת הרצועות דאינן אלא תשמישי קדושה,
10
ולא מעיקר קדושת החפצא של תפילין ,וצ"ע.
 10ועיין מה שכתבו התוספות שם בפירוש הברייתא דר"א" ,ויש עוד לפרש דלכך קאמר
אלו תפילין שבראש משום דנראין יותר משל יד דעל של יד אמרינן לקמן לך לאות ולא
לאחרים לאות ,מ"ר" .וא"כ הא ד"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" אינו נוגע
כלל לקדושת התפילין ,אלא בזה שהן מגולין ונראין .ואין לטעון שעצם קדושת הש"ר
תלויה בזה שהן נראין ,דמה ענין ראייה אצל קדושה.
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ו .קדושת החפצא של תפילין ומצות הנחתן על הגברא
כדי לעמוד על הדברים ,יש לעיין בהגדרת קדושת תפילין והיחס שבין
קדושת החפצא של התפילין למצות הנחתן על הגברא .הנה הרמב"ם בסוף
פרק ד מהלכות תפילין (הלכה כה) אפיין קדושת תפילין על בסיס השפעתן
על הגברא הלובשן" :קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן
שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך
בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו
בדברי האמת והצדק ,לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום
שמצותן כך היא ,אמרו עליו על רב תלמידו של רבינו הקדוש שכל ימיו לא
ראוהו שהלך ארבע אמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין".
וצריך עיון ,מדוע תלה הרמב"ם קדושת תפילין בלבישת הגברא והשפעתן
עליו? אילו כתב 'מצות תפילין גדולה היא וכו" היו דבריו מובנים .אך צ"ע
במה שכתב 'קדושת תפילין' ,הלא לבישת הגברא אינה לא מעלה ולא
מוריד בעצם קדושת החפצא של התפילין ,כי אם בקיום מצות הגברא.
הנאמר כן גבי ספר תורה' ,שקדושת ספר תורה קדושתו גדולה היא שכל
זמן שאדם קורא בו הוא עניו וירא שמים וכוליה' 11,ודאי דלא ,דחובת
הקריאה אינה מעלה ומוריד בעיקר קדושת החפצא .אמנם מדברי הרמב"ם
הנ"ל משמע שעיקר קדושת התפילין היא דוקא על ידי לבישת הגברא,
12
וצ"ע.
ולא זו בלבד שהרמב"ם תלה קדושת החפצא של התפילין בלבישת
הגברא ,דהנה בסוף ההלכה כתב 'לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו
כל היום שמצותן כך היא' .מ'לפיכך' משמע שדין זה נובע מקדושת
התפילין ,שבה התחיל את ההלכה ,וסיים דבריו ב'מצותן כך היא' ,משמע
שהמחייב של מצות הנחת תפילין הוא קדושת התפילין .כלומר ,משום
שקדושת התפילין גדולה היא כשהן עליו לפיכך מצוותן להיות עליו כל
 11או גבי מצות כתיבת ספר תורה ש'קדושת ספר תורה גדולה היא שכל זמן שאדם כותבו
הוא עניו וכוליה'?
 12מקור דברי הרמב"ם הוא בגמ' ברכות (ל" :):אביי הוה יתיב קמיה דרבה ,חזייה דהוה
קא בדח טובא ,אמר :וגילו ברעדה כתיב! אמר ליה :אנא תפילין מנחנא .רבי ירמיה הוה
יתיב קמיה דרבי זירא ,חזייה דהוה קא בדח טובא ,אמר ליה ,בכל עצב יהיה מותר,
כתיב!  -אמר ליה :אנא תפילין מנחנא" .ועיין במאירי שם שהביא בשם יש מפרשים
שאינו מתיירא לימשך בשחוק כל זמן שתפילין" :ויש מפרשים תפילין קא מנחנא כלומר
ואיני מתירא להשתקע בשום דבר מגונה" .ולכאורה כוונתו כמו שכתב הרמב"ם שכל זמן
שתפיליו עליו הוא ירא שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה.
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היום .וצ"ע ,למה תלה הרמב"ם מצות לבישתן בקדשותן ,הרי קדושת
החפצא לחוד ,ומצות ההנחה לחוד ,ולא מצינו כיוצא בזה במקום אחר
שהרמב"ם תלה את עיקר חיוב המצוה בקדושת החפצא 13.וצ"ע אמאי
בתפילין תלה הרמב"ם קדושתן במצות לבישתן ,ומצות לבישתן
14
בקדושתן.
והנראה בזה ,דחלוק דין קדושת תפילין משאר כתבי הקודש כגון ספר
תורה ומזוזה .בשאר כתבי הקודש ,עיקר קדושתן הוא קדושת החפצא
הנובעת מצורת הספר והכתב .אך בתפילין ,עיקר קדושתן נובעת מלבישת
הגברא ולא מצורת הבתים והפרשיות ,ורק על ידי קיום מצות הנחתן ,על
יד לבישת הגברא ,חלין קדושתן .דהנה נראה שב' קדושות נתחדשו במצות
תפילין .א .קדושת הבתים עם הפרשיות .וקדושה זו חלה בשעת גמר
עשיית הבתים כצורתן עם הפרשיות בפנים 15.וב .קדושת תפילין .וקדושה
זו חלה דוקא על ידי מצות הנחתן ובשעה שהגברא לובשן.
 13ואדרבה ,גבי ספר תורה הדין המיוחד שתלה הרמב"ם בקדושת הס"ת הוא האיסור
למכרו ,עיין הלכות ספר תורה פרק י הלכה ב" :ספר כשר נוהגין בו קדושה יתירה וכבוד
גדול .אסור לאדם למכור ספר תורה אפילו אין לו מה יאכל וכו'".
 14והנה אם נשוה דברי הרמב"ם הנ"ל (ד:כה) לדבריו בסוף הלכות מזוזה נתבאר שחילק
הרמב"ם בין קדושת התפילין ,שהיא דין מיוחד בהלכות תפילין ,שקדושתן משפיעין על
הגברא הלובשן ,לבין דין זכירת אהבת ה' שהיא דין כללי במזוזה ,ציצית ותפילין ,ואינו
תלוי כלל בקדושתן (מזוזה ו:יג)" :חייב אדם להזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל
תמיד ,וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו של הקדוש ב"ה ויזכור אהבתו ויעור
משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן ,וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא
ידיעת צור העולם ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים ,אמרו חכמים הראשונים
כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא
יחטא שהרי יש לו מזכירין רבים והן הם המלאכים שמצילין אותו מלחטוא שנאמר חונה
מלאך יי' סביב ליראיו ויחלצם" .ועל כרחך מה שכתב בתפילין ד:כה הוא דין מיוחד
בקדושת התפילין.
ויש להוכיח שכוונת הרמב"ם שם בסוף הלכות מזוזה (ו:יג) היא למצוה כללית של אהבת
ה' על פי דבריו בהקדמתו למשנה תורה" :ספר שני [הוא ספר אהבה] אכלול בו המצוות
שהן תדירות שנצטוינו בהם כדי לאהוב את המקום ולזכרו תמיד כגון קרית שמע ותפילה
ותפילין וברכות .ומילה בכללן לפי שהיא אות בבשרינו להזכיר תמיד בשעה שאין שם
לא תפילין ולא ציצית וכיוצא בהן .וקראתי שם ספר זה ספר אהבה" .ועיין מה שבארנו
במקום אחר בשיטת הרמב"ם במצות אהבת ה'.
 15ובזה נחלקו הבבלי והירושלמי אם מברכים על גמר עשייתן ,עיין לעיל .וצ"ע בהגדרת
קדושת הבתים אם קדושתן מדין כתבי הקודש או שמא נתחדש בהן חלות שם קדושת
הבתים בפני עצמם .ועיין ברמב"ם הלכות ברכות פרק יא הלכה ח שכשפסק הך דינא
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ובהסבר הדבר י"ל ,לאור שיטת רש"י ושיטת רבינו מנוח בדעת
הרמב"ם ,שקדושת התפילין היא קדושת השם הכתוב על הגברא ,הרי
השם ש-ד-י כתוב בצירוף התפילין של יד ושל ראש ורצועותיהן דוקא
בשעה שהגברא לובשן ,ולא כשהן מונחין בכיסן .וממילא לא חלה קדושת
תפילין אלא כש"שם ה' נקרא עליך" דהיינו בשעת לבישה .ונראה שמשום
כן תלה הרמב"ם קדושת התפילין בד:כה "קדושת תפילין קדושתן גדולה
היא" דוקא במצות לבישתן הן בתחילת ההלכה "שכל זמן שהתפילין
בראשו של אדם ועל זרועו הוא עיניו וירא שמים וכו"" והן בסוף ההלכה
"לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך היא".
ועל פי זה מובן היטב מה שפסק הרמב"ם (ג:יז) שעושין תפילה של
ראש לשל יד כל זמן שלא לבשן אדם מעולם .דכיון שעיקר קדושת
התפילין הוא על ידי לבישת הגברא ,על כרחך כל זמן שלא לבשן אדם
מעולם לא חל על התפילה חלות שם קדושת תפילין של ראש .ולא איכפת
לן שהחפצא נעשית בצורת תפילין של ראש עם ד' בתים וצורת השין
מבחוץ ,כיון דקדושת התפילין אינה נובעת מהחפצא כשאר כתבי הקודש,
כי אם מלבישת הגברא .ועיין ברבינו מנוח (שם) שפירש כן" :בשלבשן -
דחלה קדושה עלייהו .אבל תפילין של ראש שלא לבשן אדם מעולם וכו' -
דהא אכתי לא חיילא עליהו קדושה כלל כיון דלא נעשית בהן המצוה".
הרי בהדיא שקדושת התפילין חלין דוקא בשעת לבישתן .ובזה חלוק דין
תפילין משאר כתבי הקודש .דבשאר כתבי הקודש קדושתן ומצוותן הוין
ב' דינים חלוקים .קדושת החפצא ,שקדושת ספר תורה ומזוזה חלין על
חפצא של ספר תורה או מזוזה הכתובים כהלכתן וכצורתן .ועוד דין של
קיום מצותן ,דהיינו מצות לימוד או כתיבת ס"ת או קריאת התורה או מצות
קביעת מזוזה בדלת וכדומה .משא"כ תפילין שעיקר קדושתן תלויין בקיום
מצותן על ידי לבישת הגברא 16.וזהו מה שכתב רבינו מנוח "דהא אכתי לא
17
חיילא עליהו קדושה כלל כיון דלא נעשית בהן מצוה".
דמנחות מב :שאין מברכים על מצוה שאין עשייתה גמר מצותה כתב ש"שאינו מברך
בשעת עשייה אשר קדשנו במצוותיו וצוונו וכו' לכתוב תפלין" .ומדוייק הוא ששינה
מלשון הגמ' (עיין בירושלמי ברכות ט:ג) דשם איתא 'לעשות תפילין' ואילו הרמב"ם
כתב 'לכתוב תפלין' .משמע שלדעתו כל קדושת החפצא של הבתים היא רק בתורת כתבי
הקודש ,ולפכיך הדגיש כתיבת הפרשיות ולא עשיית הבתים ,ודו"ק.
 16ולפי"ז אתי שפיר קושית האחרונים מהזמנא מילתא בדבר שגופו קדוש (עייל לעיל
הערה  .)8דעיין בלבושי שרד (א"ח מב:א) שדחק לתרץ שמאי דאמרינן שבגופו קדוש
לכ"ע הזמנא מילתא ,זהו דוקא לענין להשתמש בו לחול ,כלומר להוריד מקדושה
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לחולין ,אך להוריד מקדושה חמורה לקדושה קלה ,כמו בתפילין ש"ר לתפילין ש"י ,בזה
לא איכפת לן שגופו קדוש .ועיין בחידושי רע"א למנחות לד :שהרגיש בתירוץ זה ותמה
עליו" :אבל באמת זה דוחק גדול ,דלמ"ד הזמנה מלתא היא אסור להורידו גם לקדושה
קלה ולמ"ד לאו מלתא אף דבגוף הקדושה מלתא היא מכל מקום מותר להורידו לקדושה
קלה ,דמה הפרש בין זה לזה".
ועיין בחידושי רבינו חיים הלוי (תפילין א:יא) שהקשה על שיטת בעל המאור מסוגיין.
הבעל המאור חילק בין קדושת הפרשיות וקדושת הבתים ,לדעתו הבתים אינן אלא
תשמישי קדושה ,דוקא הקלף עם הכתב הוא קדוש בעצמו .ותמה עליו הגר"ח ,דמצד
קדושת הפרשיות בזה י"ל שהבתים הוים רק תשמישי קדושה ,אבל מצד קדושת תפילין
שהיא דין וחלות שם בפני עצמה ,הרי פשוט שהבתים הוין קדושין מחמת עצמם .הגר"ח
הביא ראיה לכך מסוגיין במנחות שחילק בין קדושת הש"ר והש"י ,ועל כרחך אין זה
מצד קדושת הפרשיות ,דבזה קדושת הש"י וש"ר שוין ,ואשר על כן מוכרח מהגמ' שיש
חלות שם קדושת תפילין בפני עצמה שחלה על הבתים ,ושקדושתם מחמת עצמם" :אלא
דלשיטת הבעל המאור דמחלק בין עור הבתים שהוא תשמישי קדושה לגויל שהוא עצם
הקדושה ,קשה דכל זה הוא לענין דין קדושת כתב בזה הוא דחשיבי הבתים רק תשמישי
קדושה כיון דבהו עצמן ליכא כתבא ,אבל אכתי הן עצמן עצם הקדושה משום דין
קדושת תפילין דבזה קדושתן מצד עצמן באה ,והפרשיות עם הבתים והרצועות יחדו הן
הן עצם התפילין ,ואכולהו יחדו חיילא קדושת תפילין...והרי הא ודאי דלענין דין קדושת
כתב קדושתה באה תיכף בשעת כתיבה ואין חילוק בין חדתא לעתיקתא ,ומדמותר
בחדתא לשנות משל ראש לשל יד ש"מ דבדין קדושת כתב של הפרשיות של ראש ושל
יד קדושתן שוה ,והא דשל ראש קדושתו חמורה הוא רק מדין קדושת תפילין ,ובעל
כרחך דהן עצם הקדושה וקדושתן מעצמן מהכתב והבתים ביחד ,דהרי התוספת קדושה
דשל ראש הוא רק מקדושת התפילין בעצמן ולא ע"י קדושת הכתב שבפרשיות".
אלא שלפי"ז יוצא שקדושת הבתים קדושתן מחמת עצמן והוין גוף הקדושה ,ואז הדרא
קושיתו לדוכתא מדוע שייך המחלוקת אי הזמנא מילתא לתפילין שגופן קדוש .ועיין שם
שכתב שאה"נ לפי סוגיין צריך לומר שתפילין אינן גוף הקדושה ,וכדעת בעל המאור
שקדושתן נובעת מהפרשיות" :אלא דצ"ע על דברינו מהסוגיא דמנחות דף ל"ד שהבאנו
למעלה דהך דינא אם בחדתתא מותר לשנות משל ראש לשל יד הוא תלוי בפלוגתא
דהזמנה מילתא היא .הרי להדיא דלמ"ד הזמנה לאו מילתא היא גם בתפילין לא מהניא
הזמנה .ומוכרח מזה אחת משתי אלה ,או דגם בעצם הקדושה הוא תלוי בפלוגתא
דהזמנה מילתא היא וכדעת התוס' ,או דתפילין מצד עצמן לא הוויין עצם הקדושה כלל
וכדעת בעל המאור".
במילים אחרות ,לדעת הגר"ח או שקדושת התפילין והבתים היא גוף הקדושה וא"כ קשה
מהסוגיא במנחות לג :שתלה קדושתן בהזמנה מילתא וזה לא שייך בגוף קדושה .או
שקדושת הבתים הוה תשמישי קדושה לקדושת הפרשיות וא"כ קשה מאותה הסוגיא
במנחות לג :שחילק בין קדושת השל ראש והשל יד ,וזה אינו שייך אם קדושתן נובעת
מהפרשיות שהרי פרשיותיהן שוין.
אך לפי הנתבאר יש לומר בקלות שקדושת הבתים אינה קדושה מחמת עצמן ,אלא
תשמישי קדושה לקדושת הכתב כדעת בעל המאור ,שקדושת הבתים נובעת מקדושת
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ולפי יסוד זה יש ליישב קושיית המגן אברהם על הב"ח והטור שפסקו
להסיר השל יד ולהניחו על גבי התפילה של ראש בתוך התיק ,על אף
שקדושת השל ראש גדולה מקדושת השל יד ,ונגד ההלכה דאין מניחין
נביאים על גבי דברי תורה .והנה לפי מה שנתבאר ביסוד קדושת התפילין,
דעיקר קדושתן הוא על ידי לבישת הגברא ,נראה שהא דקדושת השל ראש
גדולה מקדושת השל יד היינו דוקא בשעת קיום מצותן דאז שייך הסברא
דרובו של שם על השל ראש ,ולא כשהן מונחין בתיק דאז ליכא שם כתוב
כלל ,וכל שכן דליכא דין רובו של שם .מצד קדושת הבתים והפרשיות,
הפרשיות .אך כל זה לגבי קדושת הבתים שלא בשעת הנחתן .אולם ,לגבי עיקר קדושת
תפילין שהוא בשעת לבישתן ,אין זה תלוי בקדושת הפרשיות ,כי אם בחלות שם קדושת
תפילין בפני עצמה שחל על הבתים ועל הגברא ביחד בשעת לבישתן ,מחמת השם שמים
שכתוב על הגברא .ובזה הרי קדושת השל ראש גדולה דרוב השם עליו .ודוקא בשעת
הלבישה יש לומר שחל על הבתים חלות שם קדושת תפילין שגופן קדוש .ועוד ,גם אם
נאמר שקדושת הבתים שלא בשעת הנחתן הוה גופן קדוש ,שלא כדעת בעל המאור,
עדיין נראה לומר נגד הגר"ח ,שהרי חומרת קדושת השל ראש אינה נובעת מקדושת
הבתים ,כי אם מקדושת התפילין שהיא דוקא בשעת לבישה וכו' .קושיותיו של הגר"ח
נובעות מזה שהוא משווה קדושת תפילין עם קדושת הבתים .ואילו לדברינו שהן ב'
דינים ,לא קשה מידי ,ודו"ק.
ועיין באגרות הגרי"ד (תפילין ג:יז) שג"כ הקשה מדוע תלה הגמ' קדושת תפילין שגופן
קדושה במח' הנ"ל אי הזמנא מילתא היא ,וכתב לחלק שבאמת מצד עיקר קדושת
התפילין אין חילוק בין קדושת השל ראש לקדושת השל יד ,ואין לחלק ביניהם אלא מצד
קיום מצוותן" :וכל הך דינא דעושים של ראש לשל יד לא נאמר בהלכות הבדל קדושתם,
אלא בדינא של מעלין בקודש ולא מורידין ,שאינו שייך לחלות קדושת תפילין אלא
לקיום מצותן ,דמעלתה של תפילין של ראש אינה על ידי קדושתה ,אלא על יד קיום
מצותה ,שהמצוה של ראש ביחס לשל יד היא העלאה ,ושל יד לגבה הוי הורדה ,וזה תלוי
בקיום מצות הנחה וכו'" .ובהמשך דבריו הוסיף ביאור" :בנוגע לקדושת התפילין אין
שום חילוק בין קדושת תפילין של ראש לבין של יד ,והם חדא חפצא של תפילין וחדא
קדושה ,ובדינא של גוף הקדושה אין לחלק כלל בין תפלה זו לזו ,וכל דינא של אין
מורידין מקדושה חמורה לקדושה קלה נאמרה בחפצא של קיום מצותן של תפילין".
ועיקר דברי הגרי"ד תמוהים שפירש הך דינא דאין מורדין מקדושה חמורא כדין בקיום
המצוה ולא בקדושתן ,שהרי הגמ' בהדיא כתבה בלשון קדושה ולא בלשון מצוה (וכן כל
המפרשים ,וביניהם רש"י ,תוספות ,תוספות רי"ד ורבינו מנוח ועוד ,פירשו בקדושת
התפילין) .אך לפי מהלכנו ,י"ל שפיר ,דעצם קדושת התפילין תלוי בלבישה כנ"ל.
 17וכעין זה איתא בתוספות רי"ד בפסקיו למנחות (לד ):שכתב שקדושת השל ראש
חמורה מפני שמקומה חשוב יותר בגברא" :לא קשיא הא בחדתתא והא בעתיקתא ,פי'
קדושת תפלה שלראש היא חשובה מפני הנחתה ,שיותר מקום מכובד הוא הראש מן
הזרוע" .הרי שגם הרי"ד תולה עיקר קדושת החפצא בלבישת בגברא .ולפי"ז ג"כ מובן
מדוע לא חל קדושת של הראש עד שיניחן.
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דהיינו קדושתן כשהן מונחין בכיסן ,קדושת השל יד והשל ראש שוין,
ושפיר מניחין השל יד על גבי השל ראש בתיק 19.ונראה שזהו כוונת רבינו
מנוח (ג:יז) "שקדושת תפלין של ראש יתירה על קדושת תפלין של יד
מפני רוב השם שהוא כתוב עליהם .והיינו דמברכינן על תפילה של ראש
על מצות תפלין שהם עיקר המצוה 20.דאלו מחמת הפרשיות הרי הן שוות
21
בין בשל ראש בין של יד".
והנראה עוד בזה ,דלא זו בלבד שעיקר קדושת התפילין הוא על ידי
לבישתן ,כי אם שעיקר קדושת התפילין הוא קידוש הגברא על ידי לבישת
התפילין ,ועל ידי השם שמים הכתוב עליו כשהוא מלובש בתפילין" :וראו
כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" .והן הן דברי הרמב"ם הנ"ל (ד:כה)
שאפיין קדושת התפילין על בסיס השפעתן על הגברא ,קידוש הגברא
להיות ירא שמים ועניו ומפני לבו לדברי האמת וכו'.
ועל פי זה אתי שפיר שיטת רש"י שקדושת השל ראש חמורה מאחר
ורוב השם ש-ד-י כתוב עליה .והקשינו דהלא בעינן אותיות דבוקות זו בזו
כדי להחיל קדושת שם ,ובמה נצטרפו השי"ן שעל הבית של השל ראש
והדל"ת שעל הקשר של רצועת השל ראש עם היו"ד שעל הקשר של
רצועת השל יד ,הרי זה ככותב שי"ן על דף אחד ,דל"ת בקלף שני ,ויו"ד
על קלף שלישי במקום אחר .דמה ענין חפצא של תפילין של יד לחפצא
 18ולפי זה נראה ,דמה דאיתא בגמ' וברמב"ם שאין עושין תפילה של לראש לתפילה של
יד ,אין איסור בשינוי החפצא גרידא .דאין איסור בהחלפת צורת הבתים ואינו עובר עד
שיניח התפילה על ידו כהנחת של יד.
 19ועיין בשיעורי הגרי"ד על סת"ם (דף כח) מה שתירץ בזה שיש כאן קדושה אחת עם
חילוק דרגות .אבל לפי מה שנתבאר אין צריך לזה דשיטת הב"ח והטור מחוורת כשמלה,
מכיוון שחילוק קדושת השל יד והשל ראש הוא בשעת לבישה.
 20ודו"ק שרבינו מנוח הסיק מחומרת קדושת השל ראש שהיא הוה עיקר המצוה ,וכמו
שבארנו בטיב היחס שבין קדושת התפילין ומצותן .וכעין זה כתב רבינו מנוח בד:ד ד"ה
וכיצד ,עיי"ש.
 21ודחוק לומר שרובו של שם הוא דין בצורת התפילין של ראש ,דלכאורה אין מקום
לדבר על רובו של שם בשעה שאין כתיבת השם .וכתיבת השם היא דוקא בשעת לבישתן.
ועוד ,הרי הרצועות שעליהן הקשר של דל"ת אינן ,על פני הדברים ,חלק מצורת הבתים,
והוין רק תשמישי קדושה ,כמו שהקשה תוספות (מנחות לה ):בשיטת רש"י ,ועיין לקמן.
ודוק שהרמב"ם הקפיד שלא לערב דיונו בצורת הבתים עם דיני הרצועות .הרמב"ם דן
בצורת הבתים בג:ב-ד ,ורק אחרי שסיים דיני הבתים והפרשיות לכל דיניהם חזר לדון
בדיני הרצועות בפני עצמן בג:יב-יג.
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של תפילין של ראש .אבל לפי מה שנתבאר ,שעיקר קדושת התפילין הוא
קידוש הגברא על ידי השם הנכתב עליו בשעת לבישתן ,לא קשה מידי .אין
זה דומה לשם הכתוב בחפצים שונים כיון שהחפצא בו נכתב שם ה' אינו
הבתים של התפילין ,אלא הגברא הלובשן .והרי השם במלואו כתוב עליו
על ידי התפילין ,וכלשון הקרא "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך
ויראו ממך" .וזהו עיקר קדושת התפילין ,שיהיה שם שמים כתוב על
הגברא ממש ,וזהו שכתב הרמב"ם שקדושת תפילין גדולה היא שכל זמן
שתפילין עליו הרי הוא עניו וירא וכו'.
ואתי שפיר לפי"ז מה שהקשו התוספות בשיטת רש"י דרצועות אינן
אלא תשמישי קדושה ,והיאך תלה רש"י קדושת התפילין בקדושת
הרצועות ,אם כל קדושת הרצועות הן רק בתורת תשמישין לתפילין .אולם,
לפי הנתבאר ,שקדושת התפילין אינה נובעת מהחפצא של הבתים
והפרשיות כי אם מלבישת הגברא וקידוש הגברא על ידי קיום מצות הנחת
תפילין ,לא קשה מידי .דמצד לבישת הגברא וקיום המצוה ,הרי הקשר של
התפילין הוא מעצם ומגוף המצוה ודינו שוה לדין הבתים 22.החילוק בין
הבתים לרצועות הוא אך ורק ביחס לקדושת הבתים שהיא קדושת כתבי
הקודש ,בזה אמרינן קדושת רצועות לחוד וקדושת הבתים לחוד .ובזמן
שהתפילין מונחין בתיק לא חל על הרצועות כי אם דין תשמישין לקדושת
הבתים והפרשיות .אך בנוגע למצות לבישת התפילין ,שהיא כתיבת שם
שמים על הגברא ,בזה מעמד הרצועות והבתים שוים 23.ולפי הנתבאר,
 22ועיין בבאור הלכה (מב ד"ה לגוף הקדשה) שהביא מהפרי מגדים שכתב שהרצועות,
לכל הפחות מקום הקשר של הדל"ת וי"ד ,הוין בשעת לבישתן גופן קדושה .ונ"מ שאינו
יכול לשנותם לדבר חול אח"כ ,עיי"ש.
 23ונראה דלכ"ע הרצועות הוין חלק מעיקר מצות הנחת התפילין ,דמי שהניח תפיליו
בלא רצועות ,או שקשרן והדקן בדבר אחר ,לא קיים המצוה .וכ"ע לא פליגי גבי עיקר
הרצועות של הקשר של יד ושל ראש שהן חלק מן המצוה ,וכמו שמצינו שמברכים עובר
לעשייתן על השל יד קודם קשירתן ,ועל השל ראש קודם הידוקן .ולא פליגי אלא ביחס
ליתר הרצועות והכריכות סביב הזרוע והאצבע .דעיין בטור בהלכות תפילין (אורח חיים
סימן כה) בשם הרא"ש שהכריכות סביב הזרוע אינן חלק מן המצוה" :וראיתי לא"א ז"ל
שמיד אחר שקשר של יד על הזרוע היה מניח של ראש קודם שהיה כורך הרצועה סביב
זרועו שהיה אומר כיון שברכה שניה חוזרת גם על של יד ומטעם זה אין להפסיק ביניהם
יש למעט ההפסק בכל מה שיוכל והכריכה סביב הזרוע אינה מן המצוה הילכך טוב
לאחר אותה עד לאחר שיניח ש"ר" .אולם ,המגן אברהם (שם:יח) חולק וסובר
שהכריכות הוין חלק מעיקר המצוה ,וממילא צריכין לכרכן קודם הנחת השל ראש
ולכרכן בעמידה" :אחר שקשר  -ובכוונות איתא שהאר"י כרך קודם שהניח של ראש
שסובר שהכריכה מצוה היא ועשאה מעומד" .ועיין בשיעורי הגרי"ד על תפילין סת"ם
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מובן היטב שהשם על הקשר של הרצועות קובעת קדושת התפילין
בלבישתן ,ואתי שפיר שיטת רש"י.
הנה נתבאר שחלות קדושת תפילין תלוייה וקשורה במצות הנחתן .לצד
זה ,יש להוכיח שגם עיקר קיום מצות הנחתן תלוי בחלות קדושתן ,וכמו
שנבאר לקמן.

ז .היסח הדעת וברכת לשמור חוקיו
שנינו בשלהי פ' לולב וערבה (סוכה מו" :).תניא ,תפילין ,כל זמן
שמניחן מברך עליהן ,דברי רבי .וחכמים אומרים :אינו מברך אלא שחרית
בלבד וכו' ,רבנן דבי רב אשי ,כל אימת דמשמשי בהו מברכי" .ולכאורה
שיטת רבנן דבי רב אשי תמוה ,דתינח שיטת רבי והחכמים ,דלדעת שניהם
מברכים עובר לעשייה דאהנחה .לא פליגי אלא לענין הגדרת מצות תפילין,
אם המצוה בכל פעם ופעם שמניחן ,או אם המצוה להניח תפילין בכל יום
ויום .אך לכ"ע מצותן בהנחתן .אבל לרבנן דבי רב אשי צ"ע מדוע נברך כל
אימת דמשמשי בהו 24.וכי איזה מצוה הוא מקיים במשמוש זה כדי לברך
עליו.
ועיין בתוספות (שם ד"ה דכל אימת) שהרגישו בזה וחידשו דמשמוש
בתפיליו הוה מצוה כדי שלא להסיח דעתו מהם :דכל אימת דמשמשי
מברכי  -דמצוה למשמש בהן שלא יסיח דעתו דבפרק קמא דיומא (ד' ז):
ילפינן מציץ ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת" .אמנם ערבן ערבא צריך,
דעל פני הדברים מצות תפילין היא מצות הנחתן ,והאיסור הסח הדעת אינו
25
אלא פרט ותנאי במצוה זו ,ומהיכי תיתי לברך עליו ברכה בפני עצמה.
וציצית (דף נו) שהביא שהגר"ח הקפיד לכרוך הג' כריכות סביב האצבע קודם שהניח
השל ראש.
ועיין בשיעורי הגרי"ד על סת"ם (דף לח) שחילק בין קדושת הרצועות כשהן מחוברות
לבתים לבין כשהן מנותקין .אך לפי מה שבארנו ,החילוק הוא בין קדושת הרצועות
בשעת לבשיתן לבין רצועות שלא בשעת לבשיתן ,ואינו תלוי כלל בחיבור לבתים.
 24ועיין ברי"ף (ח ):שהביא שיטת רבנן דבי רב אשי .ועיין בהגהות מיימוניות ד:ה
שהביא שהספר התרומה והסמ"ג פסקו כרבנן דבי רב אשי.
 25ועיין בפסקי הרא"ש (מנחות לו ).שהביא שיטת הר"י ששיטת רבנן דברי רב אשי לברך
על כל משמוש הוא דוקא "כשממשמשין בהן להחזירם למקומם אם נשמטו ממקום
הנחתן" .לדעת הר"י אה"נ שאין שום מחייב לברך על משמוש גרידא דאין בזה שום קיום
במצות תפילין .רק היכא שנשמטו ממקום הנחתן וזקוקים למעשה הנחה אחר ,אז
מברכים על ההנחה .וכעין זה העיר הכסף משנה (ד:ז).
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ועיין בהמשך דברי התוספות שם שנסתפקו אם מברכין ברכת להניח או
ברכת לשמור את חוקיו" :ולא אתפרש מאי הוא מברך אם מברכין לשמור
את חוקיו כמו שמברכין בתר דמסלקין תפלתו או להניח כמו שמברכין
בשעת הנחה כדאיתא בהקומץ רבה (מנחות דף לז .ושם) דהכא הרי מונחין
ועומדין ומסתברא דמברכין לשמור חוקיו כמו דמברכין לשמור בתר
דמסלקין תפלתו כדאיתא פרק בא סימן (נדה דף נא."):
אלא דגם זה תמוה ,ממה נפשך ,אם ברכת לשמור את חוקיו אינה ברכת
המצוה ,הרי בתחילת דבריהם כתבו התוספות שהמחייב של הברכה הוא
מצות המשמוש כדי שלא יסיח דעתו ,וא"כ בעינן ברכת המצוה .אלא על
כרחך ברכת לשמור את חוקיו הוה ברכת המצוה .אבל גם זה צ"ע ,דמקור
ברכה זו הוא הבני מערבא שמברכים בתר דמסלקין תפילתן .ואם ברכת
המצוה היא ,איך שייך ברכת המצוה בשעת הסרתן ,שהיא לאחר קיום וגמר
המצוה?
ואיברא דעצם שיטת הבני מערבא טעונה הסבר .דעיין בנדה (נא):
במתניתין" :כל הטעון ברכה לאחריו  -טעון ברכה לפניו ,ויש שטעון
ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו .גמ' .לאתויי מאי? לאתויי ירק .ולרבי
יצחק דמברך אירק ,לאתויי מאי? לאתויי מיא .ולרב פפא דמברך אמיא,
לאתויי מאי? לאתויי מצות .ולבני מערבא דמברכי בתר דסליקו תפילייהו
אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חוקיו ,לאתויי מאי? וכו'" .ומבואר שם
שרק בתפילין מברכים עליהם לאחר עשייתם ,ולא בשאר מצוות ,וכמו
שכתבו התוספות שם (ד"ה ולבני מערבא) בשם רבינו תם 26.וצ"ע מאי שנא
מצות תפילין משאר מצוות התורה.
ויעויין בדברי התוספות שם (ד"ה ולבני מערבא) שפירשו בשיטת הבני
מערבא שמברכים דוקא כשמסלק התפילין סמוך לשקיעה משום שאסור
ללבוש תפילין בלילה" :ולבני מערבא דמברכי כי מסלקין תפילייהו
 26ועיין בחידושי הרמב"ן (נדה נא :ד"ה ולבני מערבא) שדן בזה אם מברכים ברכת
לשמור את חוקיו גם בשאר מצוות .ועיי"ש שצדד לומר שאכן מברכים על גמר המצוות
לבני מערבא ,אלא שבשאר מצוות מברכים בנוסח 'לשמור מצותיו' ובתפילין מברכים
'לשמור חוקיו'" :אלא נראה לבני מערבא ה"ה לכל המצות שטעונות ברכה לאחריהן ,וזה
שאמרו בירושלמי אתיא כמ"ד בחוקת תפילין לא הקפידו אלא על הלשון דלשמור חקיו
אבל שאר כל המצות אין מברכין אלא לשמור מצותיו וכו' אבל בגמר מצוה בכל מצוה
נגמרת מברכין היו ודמיא להו להלל ומגלה ותורה בצבור ,וראינו לרבינו האי גאון ז"ל
שכתב בהא דבני מערבא לא נהגינן הכי במתיבתא ומיהו אי בעי אינש למיעבד כבני
מערבא שפיר דמי".
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לשמור חוקיו  -אומר ר"ת דעל תפילין לבד הוו מברכי לשמור חוקיו דקרא
(שמות יג) דושמרת את החוקה הזאת למועדה ס"ל לבני מערבא דבתפילין
כתיב כדאמר בירושלמי אבל ציצית כי קמסלק מעליו ליכא מאן דמברך
ותפילין נמי דוקא כשמסלקן סמוך לשקיעת החמה שמחויב לסלקן כדאמר
בהקומץ רבה (מנחות דף לו ):הניח תפילין לאחר שקיעת החמה עובר
בעשה דכתיב ושמרת את החוקה והשמר דעשה עשה אבל ציצית אף על
גב דפטור בלילה ליכא איסור ואין חייב לסלקן ובשמעתין הוי מצי למימר
לאתויי ציצית אלא דניחא למינקט ריחני משום דפסיקא דאכל ריחני אין
מברך אחריה וכו' ואף על גב דשבת לאו זמן תפילין הוא מכל מקום אין
מברך עליהם כשמסלקן ע"ש עם חשכה דאין חייב לסלקן דנפקא לן (שם)
מלאות על ידך יצאו שבתות ויו"ט שהן גופן אות" .אלא דאכתי אינו
מיושב כל צורכו ,דמה בכך שאסור להניחן בלילה לענין עיקר מצות
תפילין עד כדי כך שנדרוש ברכה על מעשה סילוקן .ועוד ,הרי כמה
27
ראשונים סוברים דיש לברך ברכת לשמור חוקיו גם כשאין חיוב להסירן.
וכן צ"ע בעצם שיטת רבנן דבי רב אשי שמברכין לשמור חוקיו כל אימת
דממשמש בהו ,וצ"ע.
הגרי"ד הלוי סאלאווייציק עמד בשיטת רבינו תם והציע "שהיסוד
לאיסור הנחת תפילין בלילה הוא מפני שכאשר האדם מעוטר בתפילין,
 27עיין בטור (או"ח סימן כט) שהביא דברי רב האי גאון שמי שרוצה לברך לשמור חוקיו
על סילוק התפילין יברך ,וזאת למרות שאנן פסקינן שלילה זמן תפילין הוא ,ועל כרחך
אין הברכה מטעם איסור הלבישה בלילה" :וראיתי כתוב על שם רב האי גאון הרשות
בידו אם ירצה לברך מברך ואני תמה דודאי כיון שאינו חייב לברך אם יברך הוי ברכה
לבטלה" .ועיין בבית יוסף (שם וראיתי) שטרח להוקים דברי רב האי באופן שיש איסור
בלשביתן ,אך בתירצו האחרון משמע שגם אם אין חיוב להסירם מחמת איסור עדיין יש
מקום לברך" :אי נמי דכיון דבני מערבא הוו מברכי אף על גב דאנן לא סבירא לן
כוותייהו הבא לברך אין מוחין בידו כיון שיש לו אילן גדול להתלות בו".
וכעין זה הביא הבית יוסף (אורח חיים כה ד"ה כתבו הגהות מיימון) שהעידנא נוהגין
לסלק התפילין ב'ובא לציון' ב'יהי רצון שנשמור חוקיך' ומשום שיטת הבני מערבא .הרי
ששייך שיטתם גם כשאין חיוב להסיר התפילין" :ועכשיו נהגו העולם להניח תפילין
עליהם עד אחר קדושת ובא לציון ושמעתי שנכון להסירם בשעה שאומר יהי רצון
מלפניך שנשמור חוקיך ומצותיך וכו' משום ההיא דבני מערבא (ברכות מד ):שהיו
מברכין על חליצת תפילין אשר קדשנו במצותיו וצונו לשמור חוקיו ואף על גב דסבירא
לן שאין לברך על חליצתן כמו שיתבאר בסימן כ"ט מכל מקום כיון דבהא מילתא ליכא
ברכה שפיר דמי למיעבד רמז לסברת בני מערבא" .אך הבית יוסף לשיטתו לעיל ,שטרח
להוקים דברי רב האי גאון באופן שיש חיוב הסרה ,דחה מנהג זה מכל וכל" :ולי נראה
דאין טעם וריח בדבר זה דכיון דאידחיא לה סברת בני מערבא למה נעשה רמז לה
והעושה רמז לה נראה שסובר דלא אידחיא לגמרי".
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הוא מחויב בקדושה יתרה ,ושעות הלילה מופקעות הן מניהוג קדושה זו.
לכן איסור זה נלמד מ'ושמרת את החקה הזאת' ,פסוק העוסק בחיוב
לשמור קדושת תפילין" .והוסיף הגרי"ד לבאר ,ששמירת קדושת תפילין
28
אינה רק כדי להימנע מאיסור ,אלא דיש בה קיום במצוות תפילין עצמה.
אולם ,לפי מה שנתבאר לעיל ביסוד הקשר שבין קדושת תפילין ומצות
לבישת תפילין ,נראה שקדושת התפילין אינה רק תנאי וקיום בעלמא
במצות התפילין .עיקר מצות תפילין אינו מעשה הלבישה והנחה ,אלא
התייחסות הגברא כלפי קדושת התפילין ,שיחול קדושתן עליו ,כמו שכתב
הרמב"ם בד:כה" :קדושת תפילין קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין
בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו נמשך בשחוק
ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה לבו בדברי האמת
והצדק ,לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום שמצותן כך
היא".
והנראה בזה ,דכיון דעיקר מצות תפילין הוא הקדשת הגברא על ידי
התפילין ,מעשה הלבישה אינו אלא ההיכי תימצי שיחול קדושתן .החיוב
למשמש בתפיליו כדי שלא יסיח דעתו מהן ,הוה קיום בהתייחסות הגברא
כלפי קדושת התפילין ממש כמו לבישתן .משום כן ,שפיר מברכין לרבנן
דבי רב אשי ברכת המצוה כל אימת דממשמש בהוא ,דזהו עיקר מצות
תפילין .וכן לבני מערבא מברכים בשעת סילוקן ,דהסרתן בזמן שאינו יכול
לשמור עצמו בקדושה ,הוא ג"כ קיום בהתייחסות הגברא כלפי קדושת
התפילין .הרי נתבאר ,שלא זו בלבד שקדושת התפילין תלויה במצות
לבישת הגברא ,כמו שהוכחנו לעיל מהא דאין עושין של ראש לשל יד
דוקא בתפילין שלבשן אדם מעולם ,וכמו שכתב רבינו מנוח שם ,אלא דגם
עיקר מצות תפילין תלוי בקדושתן ,בהתייחסות הגברא כלפי קדושתן.
וממילא מברכין לא רק אהנחתן ,אלא גם כל אימת דממשמש בהן לרבנן
דבי רב אשי ,ובשעת הסרתן לבני מערבא ,שהרי הן קיומים בהתיחסות
הגברא לקדושת התפילין שעליו ,והיא היא מצות תפילין.

ח .הגדרת היסח הדעת בתפילין
ועל פי יסוד זה יש להבין דברי הרמב"ם בענין היסח הדעת .איתא
ברמב"ם (תפילין ד:יד) "חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו
שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד ,שקדושתן גדולה מקדושת הציץ
 28שיעורי הגרי"ד על תפילין ,סת"ם ,ציצית ,בענין פטור תפילין בלילה (דף סו).
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שהציץ אין בו אלא שם אחד ואלו יש בהם אחד ועשרים שם של יו"ד ה"א
בשל ראש וכמותן בשל יד" .מבואר מדבריו שהחיוב למשמש בתפיליו ולא
להסיח דעתו מהם הוא משום קדושתן .וקצת קשה ,אם מצות תפילין היא
ללשבן כל היום ,כמו שכתב הרמב"ם בהלכה כה ,היאך יתכן שחייב
לחשוב ולכוון על תפיליו כל רגע ורגע שהן עליו ,כדכתב הכא שאסור
ל'הסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד' ,תורתו ומלאכתו מה תהא עליהם,
וצ"ע.
ועיין בתלמידי רבינו יונה לברכות (יד :ברי"ף ד"ה ולא ישתין) שהקשו
כעין זה" :ויש לשאול דאפילו שינת עראי היאך מותר והלא אסור להסיח
דעתו מהם .ואומר מורי הרב נר"ו דמתוך דברי הר"מ ז"ל למדנו תירוץ
לדבר זה .דודאי היסח הדעת לא הוי אלא כשעומד בקלות ראש ובשחוק
אבל כשעומד ביראה ומתעסק בצרכיו אע"פ שעוסק באומנותו ובצרכיו
ואין דעתו עליהם ממש לא נקרא זה היסח הדעת .דאלת"ה היאך יוכל
האדם להניח תפילין כל היום וה"נ כשמתנמנם ליכא היסח הדעת ,דאדרבה
באותה שעה עומד יותר דרך מורא ושוכח הבלי העולם ,ולפיכך מותר
לישן בהם שינת עראי" .הרי שפירשו שחלוק דין היסח הדעת בתפילין
מדין היסח הדעת בכל התורה .בכל התורה בעינן שלא יסיח דעתו מן
המצוה ,ואילו בתפילין לא איכפת לן אם יסיח דעתו מהתפילין שעליו,
אלא אם יסיח דעתו מלהיות עומד ביראת שמים 29.ולכאורה צ"ע מאי שנא
תפילין משאר מצוות .ועוד ,הרי רבינו יונה דייק חידוש זה מהרמב"ם,
וצ"ב שהרי בהלכה ד:יד כשפסק דין היסח הדעת בתפילין כתב "חייב אדם
למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע
אחד" .הרי שהרמב"ם בהדיא פירש שלא יסיח דעתו מהתפילין עצמן
'שלא יסיח דעתו מהם' ,וא"כ איך הוציא רבינו יונה חידוש זה מדברי
30
הרמב"ם.
והנראה בזה ,דהנה הרמב"ם הדגיש שהחיוב למשמש בתפילין וכו'
היינו משום קדושתן .ולקמן בד:כה כתב שקדושת התפילין היא היא שכל
 29והשוה לריטב"א ראש השנה (יז .ד"ה פושעי) שהביא בשם יש אומרים שאפילו תלמוד
תורה הוה היסח הדעת מתפילין" :ויש אומרים שמזה הטעם אמרו שהעוסק בתורה פטור
מן התפילין מפני שיש לו היסח הדעת כשעוסק בתורה ואי אפשר לו לקיים שתיהן".
ועיין בהמשך דברי הריטב"א שם שדחה שיטה זו.
 30ועיין בשו"ת משיב דבר (א:ו) שהנצי"ב הביא ראיה דוקא מדברי הרמב"ם האלו נגד
החידוש של רבינו יונה.
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זמן שהתפילין בראשו וכו' הוא עניו וירא שמים וכו' לפיכך מצותן על
היום .ומכיון שהחיוב למשמש ואיסור היסח הדעת שניהם משום קדושת
התפילין ,וקדושת התפילין היא קידוש הגברא על ידי התפילין בזה שהוא
ירא שמים וכו' כשהן עליו ,נמצא שהאיסור הוא להסיח דעתו מלהיות עניו
וירא שמים ולא לימשך בשחוק ובשיחה בטילה ,דהיא היא קדושת תפילין.
ממילא אין חיוב תמידי לחשוב על הבתים והחפצא של תפילין שעליו,
אלא לכוון דעתו בקדושת תפילין ,דהיינו בגברא עצמו שהוא ירא שמים
ועניו וכו' .ובזה אתי שפיר מאי דחלוק דין היסח הדעת בתפילין מהיסח
הדעת בכל התורה .בשאר מצוות ,היסח הדעת תלוי בקיום המצוה שהוא
במעשה המצוה או בחפצא של המצוה ,משא"כ תפילין דעיקר קיום מצותן
31
הוא בקדושת התפילין והשפעתן על הגברא הלובשן ,וכמו שנתבאר.
והנה נראה לפי"ז ,שאם הגברא אינו בר הכי להיות מושפע מקדושתן
באופן שביאר הרמב"ם שם בד:כה ,הרי הוא מופקע ופטור ממצות תפילין.
ויש כמה ראיות לכך כדלהלן.

ט .חיוב חינוך בתפילין
תניא במסכת סוכה (מב" ).תנו רבנן :קטן היודע לנענע  -חייב בלולב,
להתעטף  -חייב בציצית ,לשמור תפילין  -אביו לוקח לו תפילין .יודע
לדבר  -אביו לומדו תורה וקריאת שמע" .ומדוייק שבשאר המצוות
הנזכרות שם ,מתחילים בחינוך משעה שהקטן יודע לקיים מעשה המצוה.
בלולב משיודע לנענע ,בציצית משיודע להתעטף .אך בתפילין בעינן
שהקטן יודע לשמור תפיליו ,ולא סגי בכך שיודע להניחן ולקשרם .ועיין
ברמב"ם בפרק ד מהלכות תפילין הלכה יג שפסק כן" :קטן שיודע לשמור
תפיליו אביו לוקח לו תפילין כדי לחנכו במצות" .ונראה ששאני תפילין,
לפי הנתבאר ,שכיון שעיקר מצות הנחת תפילין הוא משום קדושת
התפילין והשפעתן על הגברא ,קטן שמופקע מלהיות ירא ועניו בהיות
 31עוד יש להעיר בענין היסח הדעת ,דהנה הרמב"ם הביא הק"ו מהציץ מהגמ' יומא (ח).
ומשמע שפסק שדין זה דאורייתא כדין כל ק"ו .אלא דלפי"ז תקשה עליו קושית
התוספות שם (ח .ד"ה ומה) "תימה לי ליפרך מה לציץ שכן השם הוא בגלוי תאמר
בתפילין שהן מחופין עור" .אך נראה שאינו קושיא כלל לדעת הרמב"ם לפי מה שפירשנו
שעיקר קדושת תפילין אינו קדושת הבתים והפרשיות ,כי אם קדושתן על יד לבישתן.
דבזה לא שייך הפירכא שהן מחופין ,דזה אינו נוגע אלא לקדושת הבתים .וכן אם נפרט
שהקדושה על ידי לבישה נובעת מהשם ה' נסתלק הפירכא מאיליו ,וכמו שהעירו
התוספות בעצמם שם ,שהשם שמים הכתוב על הבית של ראש והקשרים אינו מחופה.

174

בענין מצות תפילין וקדושתן

תפיליו עליו הרי הוא מופקע לגמרי ממצות תפילין ,והוה כאילו אינו יודע
32
להניחן .משא"כ בשאר מצוות שחינוכן תלוי אך ורק בעשייתן.
ועיין בעיטור (שער א ,דף סא טור ג) שפירש שהברייתא עוסק בגדול:
"ומסתברא לן דהאי קטן גדול בן י"ג שנה הוא וכו' אבל בתפלין לא מחייב
אא"כ יודע לשמור תפלין וכיון שיודע לשמור מדאורייתא מחייב ומתניתן
דקתני קטנים פטורים מן התפלין גדולים שאין יודעין לשמור קאמר" .יוצא
לפי"ז שהשיעור של 'יודע לשמור תפיליו' אינו דין מיוחד במצות חינוך,
אלא שיעור בעצם החיוב בתפילין לגדול בר-חיובא .ועיין בהגהות רעק"א
לש"ע (א"ח לז:ג) שתמה על שיטת העיטור" :תמוה לי הא זה מדינא חייב
בתפילין" והיאך פוטרין אותו .אך עיין בשו"ת תשובות והנהגות (כרך ב
סימן כט) שביאר שלדעת העיטור כל זמן שהגדול אינו יודע לשמור תפיליו
בקדושה הרי הוא מופקע ממצות תפילין והוה דינו כקטן לגבי מצות
34
תפילין 33,ודלא כשאר מצוות התלויים במעשם ,וכמו שנתבאר.

י .פטור מצטער
הרמב"ם (תפילין ד:יג) חידש דמצטער פטור מן התפילין" :חולי מעים
וכל מי שלא יכול לשמור את נקביו אלא בצער פטור מן התפילין וכו'
מצטער ומי שאין דעתו מיושבת ונכונה עליו פטור מן התפילין שהמניח
תפילין אסור לו להסיח דעתו מהן וכוליה" .ועיין בכסף משנה (שם ד"ה
 32ועיין מה שפירשו הראשונים ב'יודע לשמור תפיליו' .הספר התרומה והסמ"ק פירשו
שלא יישן בהן ולא יפיח בהן .אך רש"י סוכה מב( .ד"ה לשמור תפילין)" :לשמור תפילין
 שלא יכנוס בהן לבית הכסא" .ונראה שנחלקו בהגדרת השיעור הנמוך לשמירת קדושתתפילין.
 33וז"ל התשובות והנהגות (כרך ב סימן כט) "בעיטור גופא נראה שמפרש שבתפילין
אפילו הגדיל פטור ,ושיעור קטנות לתפילין אפילו בן י"ג נקרא קטן כל זמן שאינו יכול
לשמור תפילין".
 34יש לחקור בדעת העיטור אם כוונתו שאסור לקטן להניח תפילין מכל וכל ואפילו
בתורת חינוך ,וממילא הברייתא עוסקת בגדול ,או שכוונתו שהברייתא עוסקת בחיוב
מצות תפילין וממילא דין זה שייך רק לגדול .לענ"ד כוונתו כהצד השני ,ואשר על כן אין
לדייק מדברי העיטור שהקטן אסור בלבישת תפילין ,רק שאפילו גדול אינו חייב בתפילין
עד שיודע לשמרן .אך עיין בדרכי משה (לז:ב) שאמנם דייק כהצד הראשון" :והמנהג
כדברי בעל העיטור שאין הקטנים מניחין תפילין עד שיהיו בר מצוה דהיינו בן שלש
עשרה שנים ויום אחד" .ולכאורה דין זה נובע מקדושת תפילין שאסור לקטן ללבשן
כלל .על כל פנים ,עיין בבית יוסף (א"ח לז:ג ד"ה קטן) שדחה הבנת העיטור משום דאין
להוציא הברייתא מפשוטה.
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מצטער) שהביא מרבינו מנוח שהקשה על הרמב"ם ,מאי שנא תפילין,
דמצטער פטור ,משאר מצוות דאמרינן "מצטער אבעי ליה ליתובי דעתיה".
וכתב רבינו מנוח דשאני תפילין "משום היסח הדעת" .אך עדיין צ"ע בדעת
הרמב"ם דמנא ליה לחדש פטור מצטער בלי מקור וראיה מכרעת לא
בבבלי ולא בירושלמי ,וכן הקשה הכסף משנה שם 35.אולם נראה
שהרמב"ם אזיל לשיטתו ,שהרי נימק פטור מצטער באיסור היסח הדעת,
ולקמן בד:יד כתב שאיסור היסח הדעת הוא משום קדושתן ,ובד:כה כתב
שקדושתן הוא בהשפעתן על דעת הגברא להיות עניו וירא ואינו נמשך
בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות וכו' .ולכן פסק ,שמי
שמופקע מלהיות מושפע מקדושת התפילין ,כגון מצטער שאין דעתו
מיושבת עליו ,ה"ה מופקע לגמרי ממצות תפילין ואינו בר חיובא בההיא
שעתא כלל ,וכמו שנתבאר שמצות תפילין היא משום קדושתן.
והנה מכל הנ"ל נתבאר שמצות הנחת תפילין וקדושת התפילין קשורים
בעיקר יסוד דינם ,ובג' דרכים בפרט :א .קדושת התפילין אינן חלים לגמרי
כי אם בשעת הנחתן ,כדאיתא באין מורידין מקדושה חמורה לקדושה
קלה .וביסוד הדבר הסברנו שקדושת תפילין היינו 'כי שם ה' נקרא עליך'
דהיינו רק בשעת לבישתן .ב .שגם בשעת לבישתן קדושת תפילין אינה
ממוקדת בחפצא של התפילין גרידא ,כי אם בגברא הלובשן .וכן ראינו
שהרמב"ם אפיין קדושת תפילין על יד השפעתן על הגברא ,ושהיסח הדעת
בתפילין הוא היסח הדעת מלהיות ירא ,ולא מהחפצא של תפילין .ג .מצד
מצות הגברא ,המצוה אינה במעשה ההנחה וקשירה גרידא אלא
בהתייחסות הגברא כלפי קדושתן .ולפיכך פסקו רבנן דבי רב אשי לברך
כל אימת דממשמש בהו .ויש להביא עוד ראיות מהדינים המיוחדים של
תפילין כדי להוכיח יסוד הקשר שבין קדושת התפילין ומצות הנחתן על
גברא.
 35עיי"ש בכסף משנה שרבינו מנוח הביא ראיה מדברי הירושלמי (ברכות ב:ג) והכס"מ
דחאה" :וכתב עוד מדאמרי' במדרש שהיה חושש בראשו לא היה מניח תפילין של ראש
משמע דמצטער פטור מהתפילין עכ"ל .ואף על פי שיש להשיב על ראיה זו דשאני התם
שהצער היה בא לו מצד הנחת התפילין אילו היה מניחן מ"מ קצת סמך הוא" .ועיין
בהערות הגר"א שג"כ ציין לדברי הירושלמי שם.
ועיין בב"ח (א"ח לח ד"ה כתב הרמב"ם) שדחק להוקים דברי הרמב"ם במצטער שאינו
יכול ליישב דעתו" :מצטער זה שאין דעתו נכונה עליו כלומר דאי אפשר ליה ליתובי
דעתיה דכשבא ליישב דעתו חוזר ומצטער ואין דעתו נכונה עליו אם כן איכא היסח
הדעת ופטור" .אבל לפי מה שבארנו אין צורך לכך ,שעצם זה שהוא מצטער הוה הפקעה
מחיוב תפילין ,דהשתא אינו בר חיובא בהמצוה כלל.
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יא .לועג לרש
איתא ברמב"ם הלכות תפילין (ד:כג) "לא יהלך אדם בבית הקברות
ותפילין בראשו ,ואפילו בתוך ארבע אמות של מת או בתוך ארבע אמות
של קבר צריך לחלוץ תפיליו עד שירחיק ארבע אמות ,ולא ילבש אדם
תפילין עד שיכסה ערותו וילבש בגדיו" .ומשמע דהחשש ללועג ללרש
היינו רק באופן שהגברא לבוש בתפיליו ,כשהם מונחין על ראשו ,אבל אם
הוא תופס תפיליו בידו ,אינו בכלל לועג לרש .וכן יש לדייק ממה שכתב
הרמב"ם כאן ש'צריך לחלוץ תפיליו' חוץ לד' אמות ,ולא כתב שצריך
לגוללן או להשאירן מחוץ לד' אמות .ואילו בד:יז גבי האיסור ליכנס לבית
הכסא קבוע הקפיד להוסיף "חולץ תפיליו ברחוק ד' אמות וגוללן בבגדו
וכו' ויזהר שלא תצא רצועה" .וכן בד:יח גבי בית הכסא עראי הקפיד
לכתוב "לא יכנס בהן כשהן גלולין אלא חולצן ונותנן לחבירו לשמרן".
וע"כ גבי לועג לרש אין איסור להכניס התפילין לתוך ד' אמות כשהן
36
תפוסין בדו ,ודוקא כשהן עליו אסור.
ועיין ברמב"ם בהלכות ספר תורה (י:ו) ,דגבי לועג לרש בספר תורה
כתב ":לא יאחז אדם ספר תורה בזרועו ויכנס בו וכו' לבית הקברות אף על
פי שהוא כרוך במטפחות ונתון בתוך התיק שלו" .הרי גבי ספר תורה פסק
שיש לועג לרש בעצם מציאותו של הספר תורה בבית הקברות ,ואינו תלוי
במצות קריאתה 37,ואילו בתפילין פסק שהאיסור הוא דוקא כשהן בראשו,
ולמה חילק? אולם ,לפי מה שנתבאר שעיקר קדושת התפילין הוא הגברא
הנתקדש על ידי לבישת התפילין ,שפיר י"ל שלא חל איסור לועג לרש
 36ולפי"ז יוצא שהאיסור להכניס תפילין לבית הכסא נובע מדין כבוד כתבי הקודש ,וזה
שייך גם בקדושת הפרשיות והבתים ,ולפיכך אסור להכניסם לבית הכסא .אבל ללועג
לרש שהוא משום חלישת הדעת של המתים ,לזה לא איכפת לן בקדושת הבתים ,אלא
בקדושת תפילין שהיא בלבישתן.
 37מהסוגיא בברכות (יח ,).שהיא מקורו של הרמב"ם ,משמע שאין איסור בהכנסת ס"ת
לבית הקבררות אלא דוקא בקריאת הס"ת שם" :לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין
בראשו וספר תורה בזרועו וקורא ,ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו" .אך
הרמב"ם חידש שעצם הכנסת הס"ת והויייתו שם הוה לועג לרש .ועיין בכסף משנה
(תפילין י:ו ד"ה ולא יקרא בו) שעמד בזה ופירש בדעת הרמב"ם "דאחיזת ספר תורה
בזרועו אע"פ שאינו קורא בו מצוה היא ואית בה משום לועג לרש" .משמע שאין לועג
לרש אלא בקיום מצוה .אך מפשטות דברי הרמב"ם נראה שהלועג לרש הוא משום
קדושת החפצא ,וכן הוא מוכח מזה שכל הדינים באותה הלכה שם נובעים מקדושת
הס"ת .ועוד ,היכן מצינו מצוה באחיזת ספר תורה? אך עיין בתוספות מגילה (לב .ד"ה
בלא) שג"כ חידשו מצות אחיזת ס"ת ,וצ"ע.
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כשהן תפוסין בידו ,אבל בס"ת שקדושתו מחמת עצמו ,עצם הספר גורמת
38
לעג למתים.
וכי האי גוונא כתב המאירי בבית הבחירה לברכות (כג .ד"ה דברי
הללו) לענין בית הכסא" :דברים הללו נאמרו בתפלין מפני שהפלגת
קדושתן אינן אלא במקומן ,ר"ל בראש ובזרוע ,אבל שאר ספרים שקדושתן
בעצמן ואין מקום קבוע לקדושתן לא ראש ולא זרוע ,לא יפנה עמהם כלל,
אלא צריך להנין מכל וכל ואפילו ספרי הגדה ומדרש" .דוקא משום
שקדושת התפילין היא רק במקומם על הראש והזרוע ,מותר להכניסם
תפוסין בידו ,משא"כ ספרים שאין קדושתם תלוי כלל בקיום מצות הגברא,
39
אסור להכניסם מכל וכל.

יב .תפילין בעי גוף נקי
גרסינן בשלהי במה טומנין (שבת מט" ).אמר רבי ינאי :תפילין צריכין
גוף נקי כאלישע בעל כנפים .מאי היא? אביי אמר :שלא יפיח בהן .רבא
אמר :שלא יישן בהן" .רובם ככולם ,הראשונים פירשו שגוף נקי היינו
שישמור את גופו שלא יפיח וכדומה כשהוא מלובש בתפילין ,וכן שכתב
הרמב"ם בד:טו" :תפילין צריכין גוף נקי שיזהר שלא תצא ממנו רוח
מלמטה כל זמן שהם עליו ,לפיכך אסור לישן בהם לא שינת קבע ולא שינת
40
עראי".
 38וצ"ע מדברי הרמב"ם בהלכות אבל יד:יג .ששם משמע אפילו אם התפילין תפוסין
בידו .אולם נראה שכוונת הרמב"ם שם שהתפילין מונחין על ידו ,דהיינו שהוא לבוש
בתפילין של יד ,וא"כ יוצא שלא כדעת הגר"א (הגהות הגר"א א"ח כג:א) שבתפילין של
יד מותר ליכנס לבית הקברות מפני שהן מכוסין .ועיין ברמב"ם תפילה ה:ה שבמקום
שרצה לומר שהן אחוזין בידו כתב כן במפורש שהן אחוזין ולא סתם ב'תפילין בידו':
"ובכל מקום לא יאחוז תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל מפני שלבו טרוד בהן".
וכן בהלכות שבועות יא:יא "הדיינין שהשביעו בלא נקיטת חפץ בידו הרי אלו טועים,
וחוזר ונשבע וספר תורה בידו ,ואם אחז תפילין בידו והשביעוהו אינו חוזר ונשבע שהרי
אחז תורה בידו וכמו ספר הן" .הרי שבמקום שרצה לומר תפוסין בידו כתב אחוזין בידו,
ואילו 'תפילין בידו' סתם משמע הנחה על ידו .אך עיין בשבועות יא:יב ,וצ"ב.
 39וכעין זה איתא ברמב"ם (תפילין ד:טז) שפסק שהאיסור לישן בתפילין הוא דוקא
כשהן עליו אבל לא כשהן תפוסין בידו" :היו תפלין כרוכין בידו מותר לישן בהן אפילו
שינת קבע" .ועיין ברש"י (סוכה כו ).שפירש להיפך בסוגיא שם ,ועיין בהשגת הראב"ד
ד:טז ובהגהות מיימוניות ד:נ).
 40ועיין בתוספות ב"ב (י :ד"ה אלא) "וכן בפרק במה טומנין (שבת דף מט .ושם) דאמר
תפילין צריכין גוף נקי כאלישע לא צדיק כאלישע קאמר אלא גוף נקי שידע ליזהר שלא

178

בענין מצות תפילין וקדושתן

אולם המאירי בברכות (יד ).פירש שבעינן גוף נקי מעבירות ,וחידש על
פי זה דמעיקר הדין אין ללבוש תפילין כי אם לאחר התשובה ,ואולי דוקא
בעשרת ימי תשובה" :בתלמוד המערב הזכירו במקצת חכמים שהיו
נזהרים שלא להניחם אלא בימים ידועים בשנה והיה בהם מי שלא היה
מניחם אלא אחר שבאו עליו יסורים ונתרפא שהיה חושב בעצמו שמרקו
היסורים את עונותיו והיו סומכים זה למה שנ' הרופא לכל תחלואיכי
הגואל משחת חייכי המעטרכי חסד ורחמים .וראה איך הפליגו בכונה
כלומר שהן צריכין גוף נקי מעבירות ומהרהורים ואין ראוי להניחם אלא
לאחר התשובה וקצת חכמים נוהגים להניחם בימים שבין ר"ה ליום
הכפורים אחר התשובה והטבילה והוודויין וכן הדבר נכון בעיני" .והלא
דין זה תמוה ,דמהיכי תיתי שנדרוש גוף נקי מעבירות לקיום מצוות? הרי
ישראל אף שעבר עבירה מכל מקום ישראל הוא ובר קיומי מצוות הוא,
ומנא ליה להמאירי לחדש דין זה ולהפקיע מצות תפילין חוץ מעשרת ימי
תשובה?
ויש לומר לפי מה שבארנו שעיקר קדושת התפילין חלין על ידי לבישת
הגברא ,ועוד שקדושת התפילין חלין על הגברא עצמו ,אשר על כן בעינן
גברא כשר ונקי מעבירות ומנוקה מעוונות כדי שיחול עליו קדושה זו.
התפילין אינן חפצא של קדושה שהגברא מניח ,אלא הגברא הוא המחיל
קדושתן על ידי הנחתם ,והרי הוא חלק מעצם קדושת התפילין .ממילא בעי
שהוא בעצמו ,כחלק מקדושת התפילין ,יהיה טהור ומנוקה מעוון ,מידי
ישן בהם ושלא יפיח בהם קאמר" .ועיין בר"ן שבת (כב .ברי"ף) שכתב שזהו השו"ט
בגמ' "פירוש למאי הלכתא בעי כאלישע וכי מי שאינו צדיק כמותו לא יניח תפילין.
ואמר אביי לאו לענין חסידותו אלא לענין זריזותו וזהירותו דאיהו אדם גדול וזריז בהם
היה שהרי אירע לו בהן נס גדול כדמפרש בגמ' אלא לומר שצריך שיהא יכול להעמיד
עצמו בשעת הרוח" .אבל הגאונים חולקים וסוברים (שערי תשובה סימן קנג) שאכן הגמ'
שם דורשת צדיק כאלישע בעל כנפשים ,אלא שדרישה זו היא דוקא בשעת השמד" :ואם
בא אדם לומר תפלין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים כך פירשו חז"ל במה דב"א
בשעת השמד שגוזרים כל המניח תפלין ינקרו את מוחו אמרו חכמים כל היודע עצמו
שהוא צדיק גמור כאלישע בעל כנפים שעשו לו נס בשעת השמד ומסר עצמו למיתה יניח
תפלין ואם לאו אל יביא עצמו לידי סכנה וכו' מכאן אתה למד שלא שנו חכמים תפלין
צריכין גוף נקי אלא בשעת השמד ולא בזמן אחר" .וכן כתב רבינו חננאל (שבת קל.):
ולכאורה הגאונים הגבילו הדרישה לצדיק כאלישע בעל כנפים לשעת השמד משום דא"א
לפטור כל העולם ממצות תפילין .ועיין בריטב"א (קידושין לא .ד"ה ויש שדוחין)
שהפקיע נשים ממצות תפילין מדין גוף נקי" :תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים
ונשים אינם נקיות לא נקיות גוף ולא נקיות דעת" .ולכאורה לדעתו הדרישה לגוף נקי
כוללת יותר משלא יפיח בהן וכדומה ,שהרי היא דורשת דעת נקיה גם כן.
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דהוה אקלף שבעינן עור בהמה טהורה .וכמו שקדושת הבתים לא יחול על
עור בהמה טמאה ,כך קדושת התפילין לא יחול על גברא בר עבירות.
ולפי"ז יוצא שעבריין מופקע לגמרי ממצות תפילין ,כיון שאינו בר הכי
שיחול קדושת תפילין עליו .ואתי שפיר שיטת המאירי במה שפירש גוף
41
נקי כמנוקה מעבירות ,ומובן היטב מה שהפקיע עבריינים ממצות תפילין.

יג .משאוי על ראשו
איתא בבא מציעא (קה ):שאסור להשיא משאוי על גבי תפיליו:
"תניא :היה נושא משאוי על ראשו ותפילין בראשו ,אם היו תפילין רוצצות
 אסור ,ואם לאו  -מותר .באיזו משאוי אמרו  -במשאוי של ארבעת קבין.תני רבי חייא :המוציא זבל על ראשו ותפילין בראשו  -הרי זה לא יסלקם
לצדדין ,ולא יקשרם במתניו  -מפני שהוא נוהג בהן מנהג בזיון .אבל
קושרם על זרועו במקום תפילין" .ועיין ברש"י (שם ד"ה רוצצות) שפירש
 41כעין שיטת המאירי שדורש גוף נקי מעבירות מצינו בשיטת רש"י במחזור ויטרי (סימן
תקיד) בשם המדרש שדורש שהלובש יהיה תלמיד חכם" :כת' בשימושא רבה .לא אכשר
לאחותי תפילין אלא מאן דקרי בתורה נביאים וכתובים .ותלמוד .בתורה .בספר בראשית.
בנביאים .בספר שמואל .בכתובים .בספר תילים ,ואי הוי במשנה שפיר דמי .מסייעא ליה
מתנית' לדשמואל .בן חמש שנים למקרא בן עשר למשנה .בן שלש עשרה למצות .אמר
רבא והוא דידע לתרגומי בכולהו .דכת' ולמדתם .ושמרתם .ועשיתם .וקשרתם .אם אין
למידה אין שמירה .אם אין שמירה אין עשייה .אם אין עשייה אין קשירה :עד כאן
לשונם" .ועיי"ש שהעיר שלכאורה זה נגד הגמ' שלנו" :אמנם בתלמוד שלנו לא מצינו
כל זה .אלא אדרבה וכו' קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין .אף על גב שלא
למד במשנה רק שיהא נקי לשומרם בטהרה כאלישע בעל כנפים וכו' ואין לסמוך על
דבריהם בדבר שתלמוד שלנו חולק עליהם .הילכך כל אדם טהור וזריז לשמור אותם
בטהרה יניחם עליו ויאריך ימים ושנים בנעימים".
והנה האורחות חיים (הלכות תפילין) הביא ק"ו מהגאונים ,לשיטתם כנ"ל שרק בשעת
השמד בעינן גוף נקי ,שגם מי שאינו נקי מעוונות יכול לקיים מצות תפילין ,שכיון שהוא
יכול לפתוח ס"ת ולקרות בו קל וחומר שיכול להניח תפילין שהן מחופין עור ואין בהם
א לא פרשת קריאת שמע" :ואם לחשך אדם לומר תפילין צריכים גוף נקי כאלישע בעל
כנפים לית הלכתא הכי דלא ניתנה תורה למלאכי השרת והכי פי' ההוא בשעת השמד הוה
ואם ירצה לסמוך על הנס צריך גוף נקי שלא יישן בהם ולא יפיח בהם שאם לא כן תמה
על עצמו והלא ס"ת גדול בקדושה ובטהרה שיש בו כמה פרשיות וכמה שמות ואתה
פותח וקורא בו ק"ו בתפילין שמכוסין בעורותיהן וק"ש הכתובה בתפילין אדם קורא
אותה בכל יום" .אבל לפי מה שבארנו ביסוד קדושת תפילין שקדושתן חלין על הגברא
הלובש אותן ,הרי פירכא :מה לתפילין שקדושתן חלין על גופו ,משא"כ בקדושת ס"ת
שק דושתה ממוקדת בחפצא של ס"ת גרידא ואינו שייך לגברא הקורא בו .דוקא משום
שקדושת התפילין חלין על הגברא בעינן גוף נקי ,ודו"ק.
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"רוצצות  -מתמעכות תחת המשא .ואם לאו  -שהוא קל או שאינו מוטל
עליהן ,מותר" .לדעת רש"י איסור זה הוא דוקא באופן שהמשאוי מונח על
גבי התפילין והתפילין מתמעכות תחתיו .לכן ,אין איסור בדבר אם
המשאוי קל ואפילו הוא על גבי התפילין או אם הוא כבד כשאינו מונח
ממש על גבי התפילין .ומשמע שהאיסור הוא משום בזיון התפילין ,כעין
הסיפא של רבי חייא במוציא זבל על ראשו.
אך עיין בהמשך הסוגיא שם בשיטת דבי שילא" :משום דבי שילא
אמרו :אפילו מטפחת שלהן אסור להניח על הראש שיש בו תפילין.
וכמה? אמר אביי :אפילו רבעא דרבעא דפומבדיתא" .ועיין ברש"י (שם
ד"ה אסור) "אסור  -להניח לשם משאוי על הראש בשעה שתפילין במקומן
מונחין" .משמע ,הן מדברי רש"י והן מפשטות הסוגיא ,דאליבא דבי שילא
אסור להניח שום משאוי ,ואפילו דבר קטן של כל שהוא ,על הראש בשעה
שתפילין במקומן ,ואפילו אם המשאוי אינו במקום התפילין .כלומר ,דבי
שילא חולקים על הת"ק בתרתי .חדא ,דאסרו דבר קל בכלל ,ועוד
שאסרוהו אפילו שלא במקום התפילין 42.וא"כ צ"ע איזה איסור יש בזה,
הלא המשאוי אינו נוגע כלל בתפילין כדי לבזותן?
והנה לפי מה שבארנו לא קשה מידי ,דקדושת התפילין אינה בבתים
ובפרשיות גרידא אלא בצירוף הגברא הלובשן ,כמו שמצינו דבעינן שיהיה
גופו נקי מעבירות וכדומה ,וקדושת התפילין חלין על הגברא על ידי
הלבישה .ועל כן נראה שביזוי קדושת תפילין אינו רק אם המשאוי הוא על
הבתים ממש ,כי אם על מקום קדושת התפילין ,וזהו הגברא הלובשן.
לפיכך גם משאוי על ראשו בשעה שהוא לובש תפילין הוה כמשאוי על גבי
התפילין ,שהרי קדושת התפילין כוללת הגברא שלובשן.
והנראה עוד בזה ,דהנה הרמב"ם חידש שמותר ללבוש כובע אפילו
באופן שהוא מונח על גבי התפילין (תפילין ד:כג)" :אבל צונף הוא
מצנפתו על תפליו" .ועל פני הדברים פסק זה תמוה ,דמצד אחד פסק
הרמב"ם שדרך משאוי אסור אפילו שלא על גבי התפילין ,ומצד שני פסק
 42וכן הביא הביאור הלכה (א"ח מא:א ד"ה ואפילו) בשם המטה יהודא" :ואפילו
מטפחתו  -עיין בט"ז שכתב דלדעת הטור אין אסור במטפחת וכן במשא שהיא פחותה
מד' קבין כ"א בשרוצץ ודוחק התפילין עי"ז אבל אנו אין לנו אלא דברי השו"ע דבכל
גווני אסור דהוי גנאי לתפילין עי"ז (מטה יהודא)" .וכן משמע מדברי הרמב"ם תפילין
ד:כג "הנושא משוי על ראשו חול תפילין של ראש עד שיסיר המשוי אפילו מטפחת
אסור להניח על הראש שיש בו תפילין" .הרי שהאיסור הוא להניח משוי "על הראש שיש
בו תפילין".
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שדרך מלבוש מותר אפילו ממש על גבי התפילין 43.ועיין בב"ח (מא:ג)
שצידד להתיר לבישת הכובע ואפילו יש בו ד' סאין ואפילו אם התפילין
רוצצות תחתיו .ועיין בב"י (שם) שהביא מהרא"ש ורבינו יונה שאין גנאי
בכובע מפני שהוא דרך מלבוש .וצ"ע דהיאך ליכא גנאי בכך שהתפילין
מתמעכות תחת הכובע ,ומה איכפת לן אם מצד הגברא הוא דרך לבישה.
אך נראה לפי הנתבאר ,דכיון דעיקר קדושת התפילין הוא הקדשת הגברא
שפיר דיינינן דין משאוי מצד הגברא ולא מצד החפצא של הבתים .הרי
מצד הגברא ,שבו קיים עיקר קדושת התפילין ,הכובע הוה מלבוש ולא
משאוי ,ולא איכפת לן במה שהחפצא של הבתים נתמעכים תחת הכובע.

יד .מעבירין על המצוות וברכת עוטר ישראל
כעין יסוד זה מצינו בדברי הנמוקי יוסף (הלכות ציצית יב" :).אותם
שמתעטפים בטלית גדול כיון שאין דרך להתעטף אלא אחר כל המלבושים
ושנתנו מקטוריהם בראשיהם מצות תפילין באה לפניו תחלה ומברכים
עליהם תחלה לפי שאין מעבירין על המצות" .ולכאורה דבריו תמוהים
דהיאך עובר על המצוות בזה שהוא נותן מקטורן בראשו בלא להניח
תפילין ,ומה בכך שימתין להניחן לאחר זמן .ובגמ' לא מצינו ענין מעבירין
על המצוות בתפילין כי אם היכא שפגע בתפיליו ממש ,כגון שפגע בשל
ראש קודם השל יד ,אבל כאן שנתן מקטורן על ראשו דרך מלבוש היאך
מעביר על מצות תפילין בכך.
ועיין בבית יוסף ריש הלכות תפילין (אורח חיים כה:א ד"ה ואחר
שנתעטף) שתמה כן על הנמוקי יוסף" :ואיני מבין דבריו היאך באה מצות
תפילין לפניו על ידי שלבש כל מלבושיו ושנתן מקטורן בראשו לשאם
יאחר הנחתם לעטיפת ציצית יהיה מעביר על המצות" .אך לפי הנתבאר
שקדושת תפילין ממוקדת בשינוי מעמד הגברא על ידי לבישתן ,נראה
שעצם הגעתו למקום התפילין בנתינת מקטורן על ראשו דרך לבישה
בבוקר ,הרי זה כאילו פגע בחפצא של התפילין ממש .ושפיר עובר על
המצוה אם נותן מקטורן בראשו בלא לבישת התפילין.
 43וכן הביא המשנה ברורה (מא:ד) מהחיי אדם" :אף דהוא מונח על התפילין אין בזה
בזיון לתפילין כיון שהוא דרך מלבוש" .אך עיין במקורות וציונים על הרמב"ם מהדורת
פרנקל (ד:כג) שדייקו שהגר"א הביא כמקור לדברי הרמב"ם מצנפת דכה"ג ועטרת דוד.
וא"כ משמע שהגאון פירש בדעת הרמב"ם שההיתר בדרך מלבוש הוא דוקא אם הכובע
אינו מונח על התפילין ממש ,כעין הציץ ועטרת דוד.
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וכי האי גוונא איתא בשיטת הרא"ש שהעיד עליו הטור (אורח חיים
כה) שדקדק להניח תפיליו על סדר ברכת השחר בעוטר ישראל בתפארה:
"וראיתי לא"א ז"ל שהיה מדקדק להניחם כשהיה מסדר הברכות והיה
מסדרם זה אחר זה עד עוטר ישראל בתפארה ואז היה מניחם ומברך עוטר
ישראל בתפארה לפי שהתפילין נקראין פאר שנא' פארך חבוש עליך".
וקצ"ע במנהג הרא"ש ,שהרי בגמרא (ברכות ס ):מבואר להדיא שברכת
עוטר ישראל היא ברכה על פריסת סודר על רישיה" :כי פריס סודרא על
רישיה לימא ברוך עוטר ישראל בתפארה" .וכל הראשונים תמים דעים עם
זה שמברכים על כיסוי הראש בסודר או בכובע .עיין בתוספות (שם ד"ה כי
פריס) שכתבו "הוא הדין לכל כובע ולכל כיסוי" .ועיין בבית יוסף (אורח
חיים סימן מו) שפירש "שטעם ברכה זו לפי שאסור להלך בגילוי הראש
וכו' ואפילו לדברי המפרש שאינו אסור לילך בגילוי הראש מכל מקום
מודה דמדת חסידות היא שלא לילך בגילוי הראש" .וא"כ צריך עיון על
הרא"ש שפירש שהברכה באה על לבישת התפילין שנקראין פאר.
ועל פי מה שנתבאר י"ל ,דכיון שקדושת תפילין חלין על הגברא על ידי
לבישתן ,המחייב של המצוה הוא עצם התלבשתו בבוקר ,וכשמגיע דרך
לבישה לראשו שהוא מקום התפילין ,בהנחת כובעו בראשו ,בההיא שעתא
חייב בתפילין .אין כוונת הרא"ש לחלוק על פירוש הגמ' וש"ר ,שגם
לדעתו ברכת עוטר ישראל היא על כיסוי הראש ,אלא דבהנחת כובעו על
סדר לבישה נתחייב במצות תפילין ,ושפיר דקדק הרא"ש להניח תפיליו על
סדר הברכות ועל סדר לבישתו בבוקר.

טו .מעיד עדות שקר בעצמו
שנינו בפרק היה קורא (ברכות יד" ):אמר עולא :כל הקורא קריאת
שמע בלא תפילין  -כאילו מעיד עדות שקר בעצמו .אמר רבי חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן :כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים" ,והביאו
הרמב"ם בהלכות תפילין (ד:כו) ,עיי"ש .וקשה ,למה הביא הגמ' הך דין
דמעיד עדות שקר דוקא לענין תפילין ,ומדוע לא אמרו כן גבי ציצית שג"כ
נזכרין בפרשת קריאת שמע .ועיין בתוספות שם (ד"ה ומנח) שכתבו
שדוקא בתפילין "דעיקר קריאת שמע ותפלה שייכי בתפילין" .וצ"ב מאי
שנא תפילין מציצית לענין זה.
ונראה שחלוק דין תפילין ,שקדושת התפילין היא במה שהגברא
נתקדש בהם ,דבשעה שהוא לובשן הוא ירא ועניו ומפנה לבו לדברי האמת
וכו' ,ובזה אמרינן דאם הגברא קורא קריאת שמע בלא תפילין ,דאז הוא
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בעצמו אינו ראוי לקבל עול מלכות שמים ביראה ,אזי הוא ממש מעיד
עדות שקר בעצמו .משא"כ בציצית דמצותן אינן נוגעת למעמד וקדושת
הגברא בעצמו ,ואינן אלא מעשה המצוה שהוא עושה ,על זה לא נאמר
שהוא מעיד עדות שקר בעצמו.
זאת ועוד ,דמדברי ר' יוחנן יוצא שלא רק שהעיד עדות שקר בעצמו ,כי
אם דעצם הקריאת השמע פגום וחסר .ועיין ברש"י שם (ד"ה כאילו)
שפירש שהקורא ק"ש בלא תפילין "אינו גומר את המצוה" .ונראה שגם זה
הוא דין מיוחד בתפילין ואינו שייך לציצית .דוקא תפילין שמשפיעין על
הגברא בקדושתן ומלבישין אותו ביראת שמים ועניוות ,בזה י"ל שהקורא
ק"ש בלי תפילין הרי הוא כאילו קרא בקלות ראש ובלי יראת שמים ,ונמצא
44
שעצם הק"ש פגום.

טז .קרקפתא דלא מנח תפילין
ואמנם מצינו עוד דין מיוחד בתפילין ,דאמרינן בראש השנה (יז).
"פושעי ישראל בגופן מאי ניהו? אמר רב :קרקפתא דלא מנח תפילין".
ומדוייק הוא שהגמ' אפיין גברא דלא מנח תפילין כפושע בגופו .לכאורה
גם מי שלא נטל לולב או לא ישב בסוכה או לא לבש ציצית הוה פושע
בגופו ,שגופו עביד עבירה .והן לדברי רבינו חננאל (שם) והרי"ף (שם ד).
שפירשו הך סוגיא בגברא שלא הניח תפילין מעולם ואפילו פעם אחת ,והן
לדעת ר"ת (ספר הישר חי' תרעה) שפירשו ב"מי שאינו רוצה להניח
תפילין אלא מואס במצוה ובועט בה" ,צ"ע מאי שנא גברא דלא מנח
תפילין דהוה פושע בגופו מגברא שלא קיים שאר מצוות?
ואכן עיין בריטב"א (שם ד"ה פושעי) שמכח זה הסיק שאה"נ כל מי
שעובר במצות עשה דרך מרד הוה בכלל פושעי ישראל בגופו" :פושעי
 44ועיין ברמב"ן בסוגיית אלישע בעל כנפים (שבת מט .ד"ה מאי טעמא) ,שהקשה דאם
בשעת השמד אין חיוב לקיים מצוות עשה ,למה מסר אלישע את נפשו לקיים מצות
תפילין .ותירץ שם "שהיה מוסר עצמו למיתה שלא לבטל מעליו מלכות שמים" .וצ"ע,
הלא אלישע היה יכול לקבל עליו עול מלכות שמים בקריאת שמע בלא תפילין ,וכל שכן
במקום פקוח נפש .אלא על כרחך ,עצם הקבלת עול מלכות שמים הוא פגום בלי תפילין.
ו כן הוא מבואר מהמשך הסוגיא בברכות (יד" :):ואמר רבי יוחנן :הרוצה שיקבל עליו
עול מלכות שמים שלמה יפנה ויטול ידיו ,ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל ,וזו
היא מלכות שמים שלמה" .ועיין בריש ספר המצוות לרס"ג שהביא מצות תפילין כקיום
בקבלת עול מלכות שמים" :את ה' אלקיך תירא ,ואותו תעבוד בתפלה ,ערב ,ובקר
יחדוהו ,באות ,וטוטפת לתהלה".
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ישראל בגופן קרקפתא .וכו' והוא הדין והוא הטעם לשאר מצות עשה
שבגופו שהיה מורד בהם לעולם כגון ק"ש ותפלה" .ובסוף דבריו ביאר
שפושעי ישראל בגופן היינו בעובר עוון שחייבין עליו כרת ,אלא דנתחדש
בזה שגם מי שעובר בעשה דרך מרד אית ביה קצת עונש כרת" :והוי יודע
דעון פושעי ישראל בגופן היינו בעבירה שיש בה כרת אלא שאמר שמגיעין
סעיפי עבירה זו אפילו לעובר על מצות עשה דרך מרד וראוי עליהם קצת
כרת בנפשו ולהיות מצפצף ועולה" .יוצא לפי"ז שפושעי ישראל בגופן
אינו הלכה מיוחדת בתפילין כלל ,אלא דין בכל חיובי כריתות ובביטול
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עשין דרך מרד.
אך רוב מנין ובנין של הראשונים סוברים שדוקא בתפילין אמרינן
'פושעי ישראל בגופן' .וכ"כ ברמב"ם הלכות תשובה ג:ה .ואשר על כן
הדרא קושיא לדוכתא :מה ראו על ככה שרק קרקפתא דלא מנח תפילין
הוא הפושע בגופו? אך לפי מה שבארנו י"ל שכיון שעיקר מצות תפילין
הוא בקידוש הגברא על ידי לבישתן להיות עניו וירא שמים ומפנה לבו
46
לדברי האמת ,דוקא בזה אמרינן דהוה פושע בגופו.
 45וכן כתב הר"ן (שם ד .ברי"ף ד"ה בינונים).
 46והנראה עוד בזה שקדושת תפילין אינה קדושת הבתים כי אם קדושת הגברא על ידי
התפילין ,דהנה איתא בברכות (ו ).שהקב"ה לובש תפילין" :אמר רבי אבין בר רב אדא
אמר רבי יצחק :מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין  -שנאמר נשבע ה' בימינו ובזרוע
עזו; בימינו  -זו תורה ,שנאמר :מימינו אש דת למו ,ובזרוע עזו  -אלו תפילין ,שנאמר:
ה' עז לעמו יתן" .רב האי גאון (הובא בשיטמ"ק וברשב"א שם) פירש שאין כוונת
הברייתא שהקב"ה לובש תפילין אלא שהקב"ה הראה לו למשה קשר של תפילין
ועשייתו במראית העין" :ולענין מה שאמרו הקדוש ברוך הוא מניח תפילין ,פי' רב האי
גאון ז"ל זה לשונו הכי פירשו רבנן שהראה הקדוש ברוך הוא למשה קשר תפילין והנחת
תפילין ולימדו במראית העין" .אך הרשב"א הקשה עליו מהמשך הגמ' ורימז לפירוש
אחר בדברי הברייתא" :עד כאן לשון רב האי גאון ז"ל ומיהו מאי דקאמרי תפלי דקודשא
בריך הוא מאי כתיב בהו ,קשיא טובא לפירוש זה בעיני ,ויש לשאר החכמים ענין אחר
נעלם בזה והאלהים יראנו איזה הדרך ישכון אור" .ועיין ברבינו בחיי על התורה (שמות
יג:טז) שפירש שהתפילין מרמזין על מידותיו של הקב"ה" :וזהו סוד מצות תפילין:
החכמה והבינה הגדולה והגבורה כנגד ד' פרשיות שבתפילין ,גם שי"ן של ד' ראשים,
והתפארת הם התפילין עצמן ,וזה סוד המאמר( :ברכות ו א) שהקב"ה מניח תפילין,
והנצח וההוד כי כל הרישי"ן של ג' ראשים והאחרונה הוא קשר של תפילין ,וזהו
שאמרו( :להלן לג ,כג) "וראית את אחורי" ,הראהו קשר של תפילין וכו'" .וכעין זה
בחידושי האגדות לר' עזריאל (ברכות ו .).יוצא לפי"ז שכוונת הגמ' ב'הקב"ה לובש
תפילין' היא על מדותיו של הקב"ה בכבודו ובעצמו .אין כוונתם ,אפילו על דרך משל,
שהקב"ה לובש בתים ורצועות .וצ"ע דאם כוונתם על מידותיו מה ענין זה ללבישת
תפילין? וע"כ כמו שבארנו ,שגם בתפילין של בני ישראל עיקר קדושתן אינה בבתים ,כי
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יז .מעשה ההנחה וקדושת הגברא
והנה לפי יסוד זה במצות תפילין וטיב היחס שבין התקדשות הגברא
וקדושת החפצא של תפילין יש ליישב שיטת הרמב"ם שהקפיד מאד שלא
להפסיק בין הנחת השל יד והנחת השל ראש .לדעת הרמב"ם עצם ההפסק
הוה עבירה ,למרות שתפילה של יד ותפילה של ראש הוין ב' מצוות
נפרדות .דהנה לפי הנתבאר יסוד מצות תפילין הוא התקדשות הגברא על
ידי לבישתן והשם שמים הכתוב עליו על ידי התפילין של יד ושל ראש
ביחד .ולזה בעינן הנחת השל יד עם השל ראש בלי הפסק ,מידי דהוה
אכותב אזכרה מן האזכרות שפסק הרמב"ם (תפילין א:טו) "הכותב את
השם אפילו מלך ישראל שואל בשלומו לא ישיבנו ".והן הן דברי הרמב"ם
במפסיק בין תפילה של יד לתפילה של ראש (ד:ו)" :אסור לו לספר ואפילו
47
להשיב שלום לרבו עד שיניח של ראש ואם סח הרי זו עבירה".
והנראה עוד בזה ,שכל הך דינא שהגברא נתקדש על ידי התפילין הוא
דוקא כשלובש תפילין של יד עם תפילין של ראש ,דאז כתוב עליו שם
שמים .וכן הוא מדוייק בלשון הרמב"ם בד:כה" :קדושת תפילין קדושתן
גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא
שמים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטילה ואינו מהרהר מחשבות רעות
אלא מפנה לבו בדברי האמת והצדק" .ודקדק הרמב"ם לכתוב 'כל זמן
שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו' להדגיש שלקדושה זו בעינן שיהיה
מלובש בתפילין של יד עם התפילין של ראש .ובזה אתי שפיר שיטת
הרמב"ם דהגם שבדיעבד הנחת תפילה אחת בלא חברתה הוה קיום מצוה,
מ"מ עיקר מצות תפילין ,וקיום המצוה בשלימותה ,הוא קידוש הגברא,
ולזה בעינן שתיהן 48.ולפיכך פסק הרמב"ם שאסור להפסיק בין הנחת השל
אם בקידוש הגברא .וזהו ההקבלה למידותיו של הקב"ה ,בלי שום קשר ללבישת בתים
ורצועות.
 47נחלקו הראשונים אם מפסיקים לענות אמן ולקדושה .עיין ברבינו מנוח שם (ד:ו ד"ה
ואם שח) שסובר שמפסיקין לכך "ודוקא שיחת חולין אבל לקדוש ואמן מצוה היא
בידו" .אך לפי מה שבארנו שענין ההפסק בין תפילין של יד ושל ראש הוא מדין הפסק
בכתיבת השם ,לכאורה אין להפסיק כלל אפילו לדבר שבקדושה ,דהגם שאינו מפסיק
לשיחת חולין ,מכל מקום הרי הוא מפסיק בכוונת כתיבת השם .ועיין ברא"ש (הלכות
תפילין ריש סימן טו) שכתב שאין מפסיקין כלל" :ואף ליהא שמיה רבה ולקדושה
ולענות אמן אין להפסיק".
 48ועיין בשו"ת משיב דבר (א:ו) שלפי כמה ראשונים האיסור היסח הדעת בתפילין הוא
דוקא בתפילין של ראש .ודייק הנצי"ב (שם) שמדברי הרמב"ם מבואר שהאיסור הוא בין
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יד ולבישת השל ראש ,ושמברכין ברכת להניח על שתיהן ביחד ,וכמו
שנתבאר.

בתפילין של ראש ובין בתפילין של יד .ולפי הנתבאר לעיל שהאיסור היסח הדעת הוא
דוקא מקדושת הגברא ,עם מה שנתבאר כאן שקדושת הגברא הוא דוקא על ידי לבישת
שתיהן ,השל יד והשל ראש ,הרי פשוט שלדעת הרמב"ם האיסור היסח הדעת שייך
בשתיהן ,דבעינן שתיהן להחיל עיקר קדושת התפילין.
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בענין שיטת מונבז
איתא בגמרא שבת דף סח ,:תינוק שנשבה לבין הנכרים ,וגר שנתגייר
בין הנכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת
אחת .וחייב על הדם אחת ועל החלב אחת ועל עבודה זרה אחת ,ומונבז
פוטר .וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא :הואיל ומזיד קרוי חוטא ,ושוגג
קרוי חוטא 1מה מזיד שהיתה לו ידיעה ,אף שוגג שהיתה לו ידיעה ,עכ"ל
הגמרא .מונבז מעיר שגם שוגג גם מזיד נקראים "חוטא" בלשון התורה,
וטוען שיש השלכות הלכתיות להשוואת הלשון הזה .ולכן הוא דורש "מה
מזיד שהיתה לו ידיעה אף שוגג היתה לו ידיעה;" זאת אומרת שהתורה
מחייבת חטאת במקרה שהחוטא לפנים הכיר שיש איזה איסור במעשה זו.
אם לא ידע כלל וכלל מנעוריו ועד עתה שיש איסור ,אינו חייב חטאת.
בהמשך הגמרא ,ר"ע מקשה :לפי סברא זו ,צריכים לומר שהחוטא יתחייב
חטאת אפילו במקרה שיש לו ידיעה בשעת מעשה העבירה ממש .ודי ברור
שמונבז לא יחייב חטאת למי שעבר עבירה במזיד! מונבז מענה "כן וכל
שכן שהוספת ",זאת אומרת דכל עוד שאינו יודע שיש חיוב קרבן ("שגגת
קרבן") חייב חטאת אפילו אם ידע דאיכא איסור דאורייתא במעשיו.
בהמשך השו"ט ,הגמרא שואלת שאילה מבולבלת" :מאי טעמא
דמונבז?" והגמרא מתרצת דמונבז מקיש מזיד לשוגג" :תורה אחת יהיה
לכם לעשה בשגגה ,וסמיך ליה ,והנפש אשר תעשה ביד רמה ".ודברי
הגמרא אלו טעונים הסבר ,דברור מברייתא הנ"ל דמקורו של מונבז הוא
הבנין אב ד"חוטא חוטא ".ולמה הניח הגמרא דברי הברייתא ,ותלי תניא
בדלא תניא ,בהבאת היקש חדש שלא נמצא בדברי מונבז כלל?
כבר העיר החתם סופר שסוגיא זו מסובך ביותר .2ולכן ,קודם שנעסוק
בשיטת מונבז לעומק ,ראוי להקדים ברקע בסיסי לסוגיא .לפום ריהטא
 1יש דיון אם הלימוד הזה נחשב כגזירא שוה או כבנין אב ,עיין רש"י ד"ה הריני מוסיף
וד"ה מאי טעמא.
 2עיין דבריו בשו"ת חת"ס ז:ט" .וסוגיא דמונבז קשה עלי מאוד לא אעצור חיל ולא יכל
הזמן כעת לכתוב הכל"...
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נראה ששיטת מונבז הוא בהיר למרות שהוא מחודש ביותר; כאמור ,מונבז
סובר שהתורה מחייבת חטאת דוקא במקרה דידיעת הלאו (החוטא מכיר
שמעשיו אסור) ,ואם אין ידיעת הלאו בשעת עשיית העבירה ממש ,אין
חיוב חטאת .במלים אחרות ,דוקא יהיה חיוב חטאת ,לדעת מונבז ,במקרה
דשגגת קרבן .ולפי הבנה זו ,פשוט שתינוק שנשבה וגר שנתגייר בין
הנכרים  -שלא הכירו האיסורים כלל וכלל ,וכל שכן שלא היה להם ידיעה
3
בשעת עשיית הלאו – יפטרו מחיוב חטאת.
אמנם ,כבר העירו התוס' (ד"ה כל שכן הוספת) שאי אפשר לומר כן
לדעת מונבז ,שהרי מפורש בגמרא דף סט .דמונבז מחייב חטאת במקרים
דשגגת שבת ושגגת מלאכות – מקרה שאדם שוכח שהוא שבת ,או מקרה
שהוא שכח שפעולה זו נאסרה .ולפי ההבנה שהצענו ,מונבז לא מחייב
במקריים אלו ,כיון דלית ליה ידיעת הלאו בשעת מעשה.
תוס' מציעים שבאמת מונבז מחדש שני דברים נפרדים .האחד היא
שאדם חייב חטאת אפילו כשיש לו ידיעת הלאו בשעת מעשה .והשני,
שאם לא הכיר לאו זו מעולם – כמו תינוק שנשבה – יהיה פטור .אולם
ברור שבמקרה רגילה דשגגת שבת או שגגת מלאכה גם מונבז יחייב
חטאת.
ועכשיו נחזור לשאלתנו ,למה הניחה הגמרא טעם הברייתא והציע
היקש מחודש שלא נמצא שם? באופן כללי ,יש שתי מהלכים בראשונים
ביחס לשאילה זו .החכמי ספרד (עיין רמב"ן ד"ה מ"ט דמונבז ,והרשב"א
ד"ה אמר לו הן) מפרשים שמונבז צריך שני הלימודים ללמד שני
החידושים הנפרדים שלו בענין חיוב חטאת .הבנין אב ד"חוטא חוטא"
פוטר אדם שלא היה לו ידיעה מעולם – תינוק שנשבה אינו מוגדר
כ"חוטא" ולכן פטור מחטאת .וצריכים ההיקש בין מזיד לשוגג ללמד
4
שהתורה מחייבת חטאת אפילו במקרה דידיעת הלאו.
רש"י והבעלי התוס' מציעים גישה אחרת .הם טוענים שבאמת המקור
היחיד של מונבז הוא ההיקש בין שוגג למזיד ,ו"אבנין אב לא סמיך" (עיין
רש"י ד"ה מאי טעמא) .הם לא מסבירים צורך הבנין אב כלל.
 3כ"כ רבינו חננאל .כפי הנראה ,פירוש זה קשה להעמיד מכמה קושיות.
 4כ"כ הרמב"ן .אבל הרשב"א כתב קצת אחרת ,דתינוק שנשבה אינו דומה למזיד כיון
שלא היתה לו ידיעה מעולם ,ואז הבנין אב מוציא אותו מחיוב חטאת.
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כנראה ,יש שני בעיות בסיסיות בגישה זו של רש"י ותוס' .האחד היא
פשוטה :מונבז עצמו היה דן לפני ר"ע ,הואיל ומזיד קרוי חוטא ושוגג
קרוי חוטא מה מזיד שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו ידיעה .ואיך
יכולים לעזוב דברי מונבז עצמו ,ולטעון דאבנין אב לא סמיך כלל? וכי
אפשר שהגמרא דוחה הבנין אב שמונבז עצמו מביא? בעיה נוספת עולה
מדברי הר"י שהובאו בסוף התוס' .הר"י מעיר שבנוסף למקרה דתינוק
שנשבה ,יש עוד מקרה אחר שאין בו ידיעת הלאו כלל .הגמרא בפרק כלל
גדול מתאר מקרה ד"הכיר ולבסוף שכח ".לפני כמה ימים ,היה לחוטא
איזה מושג של איסור שבת ,אבל לאחר זמן שכח את הדין לגמרי .הר"י
שואל למה מונבז פוטר דוקא תינוק שנשבה מחיוב חטאת ,ולא פוטר מי
שהכיר ולבסוף שכח .ההיקש בין שוגג למזיד מלמד שהתורה מחייבת
חטאת דוקא במקרה דשוגג דומה למזיד ,מקרה דהחוטא מכיר שיש איסור
בשעת עשיית האיסור .ואם כן ,גם מקרה דהכיר ולבסוף שכח צריך להיות
פטור מחיוב חטאת ,דהרי אין ידיעת הלאו כלל בשעת עשיית העבירה.
תוס' לא מביאים תירוץ לקושיא זו.
אולי אפשר לפתור שני בעיות אלו על ידי חקירה בסיסית בעצם יסודו
של חיוב חטאת .באמת ,קשה להבין בכלל חיוב קרבן זו .למה חייבה תורה
מי שחטא בשגגה ,בלי שום הרהור חטא ועון כלל? וכי אפשר להאשים מי
שסתם טעה וחשב שהוא עושה מלאכה באחד מששת ימי בראשית?
ונראה שיש שני מהלכים בסיסיים בהבנת קרבן זו .האחד היא שאף על פי
שאין אשמה והתחייבות כלל מצד הגברא ,מכל מקום החוטא בשגגה צריך
להביא קרבן לכפר על המעשה עבירה שהוא עשה .יש בעיה אוביקטיבית
בעשיית מעשה עבירה ,אפילו בלי שום מרד כלל ,והחוטא בשוגג מביא
חטאת לכפר על עבירה זו .מאידך ,ניתן לומר שבאמת יש אשמת הגברא
אפילו במקרה דשוגג .כל אחד בישראל חייב ליזהר על כל דיני התורה,
ולקיימם בכל פרטיהם ודקדוקיהם .ולכן ,מי ששכח אחד מדינים אלו ,או
לא הזהיר בשמירתם כראוי ,הוי כפושע וחוטא 5.יש פשיעה בעצם שכחת
הדין.
אפשר שעצם המחלוקת בין מונבז ור"ע בדף סט .תלוי על חקירה זו.
לדעת מונבז ,העובר עבירה בשוגג מוגדר כחוטא משום שהיה לו לזכור
 5וז"ל הרבינו יונה (אבות ד:ד ד"ה אחד שוגג) :מפני שאף השגגה נחשבת לו עון בזמן
שאינו אנוס שהיה לו ליזהר שלא יבא על ידו ולא נזהר לפיכך חייבו הכתוב קרבן שיכפר
לו ,עכ"ל.
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הדין ולהזהר בה (כצד השני בחקירה הנ"ל) .הבנין אב דחוטא חוטא
מלמד שמי שעבר איסור בשוגג אינו נקי מכל אשמה ,כמי שעבר באונס.
התורה קובעת שהוא מוגדר כחוטא ,דומה למי שעבר איסור במזיד .לדעת
מונבז ,השכחה עצמה הוי חלק מחיוב חטאת 6,הכפרה לא באה על מעשה
העבירה בלבד ,אלא גם על שכחתו שגרמה אותה עבירה 7.מאידך ,רבי
עקיבא סובר שאין אשמת הגברא כלל באיסור שוגג ,וכפרת חטאת באה על
המעשה עבירה בלבד.
בזה יכולים להסבר השו"ט בגמרא שם .ר"ע מקשה על שיטת
מונבז" :אין זה קרוי שוגג אלא מזיד ",כיון דאיכא ידיעת הלאו בשעת
עשיית העבירה .אפשר שמונבז יתרץ דבאמת כל איסור שוגג הוי דומה
למזיד ,כיון שהיה לו לזכור הדין ושכח .ולכן ,אפשר שאפילו במקרה
שהכיר הלאו בשעת עשיית העבירה עדיין יוגדר כשוגג.
אם נקבל הבנה זו בסוגיא ,אולי אפשר לתרץ שני הקושיות ששאלנו על
שיטת רש"י ותוס' .שאלנו ,למה מונבז מביא בנין אב אם המקור האמיתי
 6לאמיתו של דבר ,יכול להגיד משהוא יותר מחודש ממה שאמרנו .אמרנו שהשגגה חלק
מן המחייב של חטאת .בנסיבות מסוימות ,אפשר לומר שהשגגה כל המחייב של חטאת.
עיין הגמ' מנחות דף סד .והסוגיא דנמצא כחושה בבני מעיין .השפת אמת (ד"ה להעלות)
טוען שיכול לחייב אדם בחטאת (אע"פ שבאמת לא עשה מעשה עבירה) כיון שכוונתו
(בשגגה) היה לעשות מעשה עבירה" .כל שחשב לחטוא נמי חייב ".הש"א לא אמר
בדיוק שהשגגה המחייב .אמנם ,ברור שחושב שהמעשה העבירה לא המחייב היחידי של
חטאת .הקרן אורה (ד"ה שחט ב') חולק עליו ,דא"א לטעון שאדם חייב בחטאת בלי
מעשה עבירה כלל ,ומי שחשב לחטוא צריך לחזור בתשובה ,אבל לא חייב בחטאת.
 7עיין שם חידושי חת"ס ד"ה האמנם בתוספתא שפירש בדומה לזה .דלפי מונבז ,חטאת
היא עונש ולא כפרה על החוטא ,ואם הוא יותר קרוב למזיד (כמו מי שיש לו ידיעה
בשעת מעשה) ,מגיע לו עונש יותר.
יש הרבה רמזים לזה דקרבן חטאת נחשב כעונש ולא כפרה .בגמ' שבת דף ע .איתא
דחיוב חטאת הוא "מיתה בממון ".זה ודאי נשמע כעונש .והאברבנל בהקדמתו לספר
ויקרא אומר בפירוש שחטאת נחשב כעונש ממון למנוע אדם משכחה.
בסוגיא דרדיית הפת המובא בשבת דף ד ,.הגמ' מביאה ספק דרב ביבי בר אביי האם
התירו החכמים לרדות הפת קודם שיבוא לידי חיוב חטאת או לא .משמע דרב ביבי רק
מסופק בחיוב חטאת ולא האיסור ,כמ"ש התוס' (ד"ה ואלא דאהדר) .בהא דס"ד דרב
ביבי ,אם המדביק לא יהיה חייב חטאת (כיון שאיהדר ואידכר) אין שום סיבה להתיר
הרדייה .וצריך עיון ,דאם חטאת כפרה למעשה עבירה ,למה רצו החכמים למנוע הזכות
הזה מהחוטא? ומשמע כחת"ס דחטאת הוא עונש ולא כפרה .וס"ד דרב ביבי שהחכמים
רצו לפטור אותו מעונש זה.
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שלו הוא ההיקש בין שוגג למזיד? המהר"ם מלובלין (שבת ס"ח :ד"ה
מ"ט דמונבז) מציע תירוץ יפה ונחמד ,וז"ל" :ויש לדקדק למה נקיט מונבז
לעיל בדבריו הבנין אב כלל? ויש לתרץ דמונבז עיקר טעמו דאהיקשא
דהכא סמיך ונקיט נמי הבנין אב דמזיד אקרי חוטא משום דאי לאו הבנין
אב דאשכחן דמזיד נמי אקרי חוטא לא הוה מסתבר ליה כלל למילף בהאי
היקשא לדמות שוגג למזיד דהא שוגג חילוף דמזיד כפירש"י אלא ע"כ
8
הוה מוקי גם הוא האי היקשא למילתא אחריתי כרבנן דו"ק נ"ל" ,עכ"ל.
לדעת המהר"ם ,א"א להשוות שוגג למזיד בהיקש בלי בנין אב
ד"חוטא חוטא;" ההיקש בנוי על הבנין אב .ולפי ההבנה שהצענו בסוגיא,
יכולים להבין למה צריכים הבנין אב קודם שנלמוד ההיקש בין שוגג
למזיד .הבנין אב מגלה יסוד בעצם חיוב חטאת :החיוב חטאת נובע
מאשמת הגברא בשכחתו ,שמגדירו כחוטא דומה למזיד .ודוקא השתא
שלמדנו יסוד זו בחיוב חטאת ,אפשר להקיש שוגג למזיד וללמוד מאחד
9
לחבירו.
אפשר שיסוד זה גם יסביר חידוש שני דמונבז :דתינוק שנשבה פטור
לגמרי מחיוב חטאת .הצענו שלדעת מונבז ,חלק מחיוב חטאת הוא אשמת
הגברא בשכחת דיני התורה .אמנם ,במקריים דתינוק שנשבה וגר שנתגייר
בין הנכרים ,לא למדו כלל מימיהם דינים אלו ,וברור דאי אפשר לומר שיש
אשמה אישית בחסרון ידיעתם .מונבז סובר שהם פטורים מחיוב חטאת,
מפני שאי אפשר לטעון שהם חוטאים דומים למזיד .ולפי זה שני חידושי
מונבז בסוגיין נקשרים זה לזה באופן משמעותי ,ששניהם נובעים מיסוד
אחד בהבנת חיוב חטאת ,דמי שעובר איסור בשוגג חייב חטאת מפני
 8המהר"ם טוען שסברתו שייך לשיטת רש"י .לע"ד ,זה קשה מאד .דרש"י כתב בהדיא
(בד"ה מאי טעמא וד"ה מקיש שוגג) שמזיד ושוגג לא דמי זה לזה .אולם ,ההקיש
מכריחנו ללמוד ממזיד לשוגג ,ד"ע"כ הקישן הכתוב ".אבל נלע"ד שסברת המהר"ם אתי
שפיר בשיטת התוס' והתוס' הרא"ש.
 9אבל לפי הסבירנו ,למה צריך לימוד בכלל? הלשון של חוטא עצמו ה"ל ללמדנו הדינים
הללו! ויש לתרץ ,דס" ד דמונבז דאפילו אם אין לו ידיעה בכלל ,יש לו אשם ,דאדם חייב
לדרוש את האמת ואת ההלכה .וא"א להגיד דלא ידע מעולם .זה נתקשר לסוגיא דאומר
מותר במסכת מכות דף ז ע"א וע"ב ,דרבא ס"ל דאומר מותר קרוב למזיד הוא ,דחסרון
ידיעתו אינו אמתלה .הראב"ן (שו"ת ראב"ן סימן כט) הביא סברא זה בהדיא" ,דתינוק
שגדל וגר שנתגייר היה להם מיד לחקור ולבדוק אחרי המצות ומדלא חקרי הוו להו
קרובי למזיד ".עוד כתב הראב"ן דהם כל כך מזידים שאינם חייבים בקרבן חטאת! ברור
שיש מקום לטעון שיש אשם אפילו לאדם שלא היה לו ידיעה בכלל .אלא ,ההקיש
מלמדנו דאומר מותר יותר קרוב לאונס ,כשיטת אביי במסכת מכות שם.
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שהוא דומה למזיד לדעת מונבז ,ולכן אפשר להתחייב אפילו במקרה
דידיעת הלאו בשעת מעשה העבירה .אמנם ,מאותו טעם ,אי אפשר לחייב
תינוק שנשבה שלא הכיר איסור זה כלל מימיו ,מפני שא"א להגדירו
10
כחוטא דומה למזיד.
גם יכולים לתרץ קושיית הר"י על ידי יסוד זה .תוס' טוענים שאין
חילוק משמעותי בין תינוק שנשבה והכיר לבסוף שכח ,אם נקבל ההיקש
בין שוגג למזיד .אבל לפי היסוד שהצענו שני המקריים רחוקים מזרח
ממערב .לפי מונבז ,מחייב דחטאת הוא השכחה שמגדירו כפושע ,ובמקרה
דהכיר ולבסוף שכח ,אין לך שכחה גדולה מזו; הרי שכח לחלוטין עצם
המושג של שבת קדש .לעומת זאת ,במקרה דתינוק שנשבה ,לא שכח
בכלל ,כיון שלא היתה לו ידיעה מראש ,ולכן אי אפשר להגדירו כפושע
וחוטא.
תירוץ זו לקושיית הר"י עולה מלשון התוס' הרא"ש .תוס׳ הרא"ש לא
מביא קושיית הר"י במפורש ,אבל טוען מסברא שההיקש דוקא ממעט
מקרה דתינוק שנשבה .וז"ל" ,ולא אתיא היקש אלא לחייב נמי כי אית ליה
ידיעה בשעת מעשה ומסתברא דלא אתי למעוטי אלא תנוק שנשבה לבין
הגוים שלא היתה לו ידיעה מעולם" ,עכ"ל .תוס׳ הרא"ש חושב שמסברא
מיעוט ההיקש מוגבל לתינוק שנשבה .נראה שכוונתו היא דכיון דלסברת
מונבז השכחה היא חלק מעצם מחייב דחטאת ,מסתבר למעט דוקא מי
שלא היתה לו ידיעה מעולם .ולכן ,דוקא ממעטים תינוק שנשבה ,ולא
ממעטים הכיר ולבסוף שכח.
יסוד זה ,דעצם השכחה הוי חלק ממחייב דחטאת ,גם יכול לתרץ כמה
קושיות האחרונים בנוגע לסוגיות אחרות 11.הרב מנחם זעמבא (תוצאות
חיים סימן ה') מדייק מדברי רש"י בכמה מקומות דמלאכות שונות
 10אולי המהלך הזה יכול להסביר את התוספתא שמביא אותו דיון בין מונבז ור"ע (שבת
ט:ד).ולא הביא מונבז שום לימוד .אלא "והדין נותן שיהא פטור הואיל ושוגג חייב
חטאת ומזיד חייב כרת מה מזיד "...מהי הסברא הזה? לפי המהלך שלנו ,אפשר לומר
שמונבז רק טוען שאם יש חיוב חטאת ,ברור שהחוטא בשוגג לא נחשב כאונס ולא היה
לו לשכח את הדין ,זה דומה למזיד .וע"כ צ"ל שמי שהיה לו ידיעה מתחילה חייב.
(התוספתא מסתבר ביותר לשיטת החת"ס שראינו לעיל בהערה )7.
 11אע׳׳פ דלא פסקינן כמונבז (עיין רמב"ם הלכות שגגות ב:ו ,ז:ב) מ׳׳מ אפשר דיסודו
לענין חיוב חטאת מקובל למעשה ,דלא מרחיקים לכת לומר שתינוק שנשבה חייב ,אבל
בדרך כלל שכחת הלאו (או אי ידיעת הלאו) הוי חלק מחיוב חטאת.
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נחשבות כ"גופין מוחלקין ".אף על פי שכולם נכללים באיסור אחד ד"לא
תעשה כל מלאכה" עדיין מוגדרים כגופין מוחלקין ,באופן דומה לגופין
מוחלקין שמצינו בבועל נדות הרבה או אכילת כמה חתיכות חלב .רב
מנחם זעמבא מקשה קושיא פשוטה על שיטת רש"י; אם מלאכות שונות
באמת מוגדרות כגופין מוחלקין ,איך אפשר להתחייב כמה חטאות
בעשיית מלאכות הרבה בשגגת מלאכות? דוקא מחייבים חטאות שונות
בגופין מוחלקין במקרה שהגופין הם גופין חשובים ,כמו שמצינו לענין
נדה (רב מנחם זעמבא מביא ראיה מהתוס' רי"ד בקידושין דף עז" .דרק
בבעלי חיים מהני גופין מוחלקים לחלק חטאות") .והיכן מצינו שכל
מלאכה ומלאכה מוגדרת כגוף חשוב? רב מנחם זעמבא מתרץ שהחיוב
חטאת כאן הוא חידוש מגזירת הכתוב דאחת שהיא הנה (עיין גמרא שבת
דף ע.).
אם נקבל היסוד שהצענו ,אפשר להסביר שהג"ה לא נהפך הגופין
מוחלקין של מלאכות בשבת לגופין חשובים .אלא ,אחת מהנה (שכתוב
בתוך פרשת קרבן חטאת) מחדש לנו שמחייב חטאת לענין חילול שבת
השגגה עצמה .שאף על פי שיש איסור אחד דלא תעשה כל מלאכה שכולל
כל הל"ט מלאכות ,עדיין איכא חלות שגגה ושכחה נפרדת לכל מלאכה
ומלאכה .לענין איסור ,יש שם אחד לכל הל"ט מלאכות ,ובאמת אין דין
גופין חשובים למלאכות שבת .אמנם ,לענין חלות שגגה ,כל מלאכה
ומלאכה הוי גוף נפרד שאין לו שייכות לשאר המלאכות כלל; ברור
שאפשר לזכור ולהזהיר בכמה מלאכות ולשכוח אחרות .ולכן ,כיון
שהשכחה היא חלק ממחייב דקרבן חטאת ,חייב חטאת על כל שגגה
ושגגה ,וממילא חייב על כל מלאכה ומלאכה שעשה בשגגת מלאכות.
באמת נראה דיסוד זה עולה ממשמעות דברי רש"י עצמו בפירושו
לשבת דף ק"ג ע׳׳ב .הגמרא מביאה גזירת הכתוב ד"הנה שהיא אחת"
ללמד שיש כמה חטאות במקרה דשגגת מלאכות .רש"י מסביר שחיובי
חטאות אלו נובעות מריבוי השכחה ,וז"ל" :כגון שעשאן בזדון שבת
ושגגת מלאכות ,ואף על גב דכולן אינן אלא חילול שבת אחת  -מיחייב
לכל מלאכה ומלאכה ,דגופי מלאכות מחלקין ,הואיל ואיכא שגגה טובא",
עכ"ל .מבואר מדבריו שריבוי השגגה והשכחה היא הטעם שהמלאכות
מוגדרים כגופין מוחלקין במקרה דשגגת מלאכות ,ולכן החוטא בשגגת
מלאכות חייב חטאות הרבה .במקרה דשגגת שבת וזדון מלאכות (הנה
שהיא אחת) ,החוטא רק חייב חטאת אחת כיון ש"חדא שגגה היא" (ועיין
רש"י שם ד"ה הנה).
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יסודינו גם יכול לתרץ קושיית התוצאות חיים על שיטת התוס' רי"ד
המפורסם בנוגע להתראה באיסורי מלאכת שבת .התוס' רי"ד (שבת קלח.
ד"ה משום מאי) טוען שלפי מ"ד הבערה לחלק יצאת ,כל מלאכה ומלאכה
נחשבה כאיסור בפני עצמה ,וצריכה התראה על אותה מלאכה בפרט;
התראה על לאו הכללי ד"לא תעשה כל מלאכה" אינה התראה .וז"ל
התוס' רי"ד[" ,הוי] כאילו כתיב לאו אכל מלאכה ומלאכה דמי" ,עכ"ל.
התוצאות חיים (יד:ג) מקשה על שיטת התוס' רי"ד ממקרה דשגגת שבת.
איך אפשר שאדם יתחייב חטאת אחת על כמה מלאכות – אם עשה
מלאכות אלו בשגגת שבת – אם באמת כל מלאכה ומלאכה מוגדרת
כאיסור בפני עצמה .גם כאן התוצאות חיים מתרץ שזה גזה"כ דהנה שהיא
אחת .לפי יסודינו אולי אפשר להציע שאף על פי שכל מלאכה ומלאכה
היא איסור בפני עצמה ,עדיין יש חלות שגגה אחת כששכח עצם המושג
דשבת .ושגגה זו כולל כל ל"ט איסורי מלאכה .ולכן (אחרי שלמדנו מאחת
מהנה שמחייב חטאת בחילול שבת השגגה עצמה) אע"פ שעבר כמה
איסורים נפרדים ,דוקא יכולים לחייב חטאת אחת ,כיון שדוקא יש שגגה
אחת ,והשגגה היא המחייב דקרבן חטאת.
משיטת מונבז עולה יסוד חשוב ,לא רק בעולם הלימוד ,אלא גם בעולם
ההשקפה ומוסר .מונבז סובר שאדם חייב להחזיק ולזכור לימודו ,וכל מי
ששוכח מוגדר קצת כחוטא .ועיין המאמר המפורסם דרב דוסתאי במסכת
אבות (ג:ח)" ,כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו
מתחייב בנפשו שנאמר רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את
הדברים אשר ראו עיניך ".ועיין דברי רבינו יונה בפירושו שם" :ונקרא
פושע מפני ששגגת תלמוד עולה זדון ".יהי רצון מלפני אבינו שבשמים
12
שנזכה להחזיק תלמודינו בידינו ולא לשכוח לימודנו לעולם ועד.

 12תודה לאביגדור רוזנצוייג ואחי היקר ,חנוך הענך ,על עזרה שלהם בלימוד הסוגיא
וכתיבת המאמר.
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הקדמה ,ושאלה
לצטט מורי ורבי הרב מיכאל רוזנצוייג שליט״א ,יום הכיפורים היום
ההכי מיוחד ואז ההכי רלוונטי לחיים שלנו .חלקים שונים מרכיבים את
מהותו .מצד אחד יש עבודת יום הכיפורים (שבזה"ז הש״צ למוסף עושה
כשליח שלנו) אבל בימי המקדש הייתה הפקה מדהימה שבני ישראל ראו
רק מחוץ לעזרה .בנוסף ,יש חלק פרטי לכל אנשי בני ישראל של תפילה
וכפרה על כל עוונותיהם .גם יש עינוים שאנו פורשים מין דברים בסיסים,
מים ואוכל וכו׳ שעושה היום מיוחד במינו.
למה יום הכיפורים כל כך מסובכת עם כל כך הרבה מרכיבים שונים?
אולי אפשר להבין כל הפרטים האלו באמצע נושא של יה״כ ע״י חקירה
יסודית בשתי ענינים שנוגע ליה״כ :א) עבירת עבודה זרה ,ב) מצות שבת.
בקטע הבא אני רוצה לברר מה הקשר בכלל בין איסור ע״ז לשבת .ואז
נדבר על הקשר בין ע״ז ליה״כ .אחרי שרואים את זה ,אפשר לעבור לקשר
בין שבת ויה״כ ,ובסוף אפשר לראות איך שבת וע״ז משלבים ביה״כ .נראה
לי שזה יברר לנו מנקודת מבט חדשה למה יה״כ כל כך חשוב לבנ״י.
איפה רואים שבת וע״ז ביחד?
הרמב״ם פוסק בסוף הלכות שבת (ל:טו):
השבת ועבודה זרה כל אחת משתיהן שקולה כנגד שאר כל מצות
התורה ,והשבת היא האות שבין הקב"ה ובינינו לעולם ,לפיכך כל
העובר על שאר המצות הרי הוא בכלל רשעי ישראל ,אבל מחלל
שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד עבודה זרה ושניהם כגוים לכל
דבריהם.
הרמב״ם כאן מביא רשימה קצרה ביותר של עבירות שחשובות
שקולות לכל המצוות שבתורה :חילול שבת וע״ז .גם רש״י מקשר שבת
לע״ז בגמ׳ חולין ה.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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"האי תנא חמירא ליה שבת כעבודת כוכבים דהעובד עבודת
כוכבים כופר בהקב"ה והמחלל שבת כופר במעשיו ומעיד שקר
שלא שבת הקב"ה במעשה בראשית".

יחס בין שבת לע״ז
חומרת ע״ז ,ומשמעותו
הסיבה למעמד ההלכתי החמורה של עובד ע״ז ברור :העבריין פוגע
בענין של הקב״ה כמנהיג העולם .ובשבת יש גם צד של פגיעה בהקב״ה:
הן מצד מש"כ רש״י שמישהו שכופר בשבת ככופר במעשה בראשית ,הן
מצד מה שמשמע מהרמב״ם שפגיעה בשבת שקול לפגיעה בכל המצוות.
אני רוצה לטעון שיש יחס בין שבת וע״ז שמופיע בפרט ביום הכיפורים.
אבל לפני שנבין את זה ,צריכים לסכם שיטה מעניינת מרב מנחם יאיר
קאהן שליט"א בענין הקשר בין יה״כ לע״ז.
ידוע שיום הכיפורים הוא יום מיוחד מאוד ,אחד מפאת הביטוי ד״שבת
שבתון״ שלו (זה גם שייך לדיון שבו נרחיב להלן ביחס בין שבת ליום
הכיפורים) ,ועוד מפאת קרבנותיו היחידים .יש לו קרבנות שנובעות מדין
"רגל" שמופיעים בפרשת פנחס וגם קרבנות מדין "עבודת היום"
שמופיעים בפרשת אחרי מות .הריטב״א ביומא יב :טוען שרק העבודות
בפרשת אחרי מות דורשת כה״ג ולא העבודות של תמידים ומוספים
בפרשת פנחס .רואים מזה שלמרות שיום הכיפורים גם דינו כרגל עם
תמידים ומוספים הרגילים (לפחות מצד דיני קרבנות) ,יש לו גם חלות
בפנ"ע לענין עבודתו .והריטב"א מפצל בין ב' ענינים אלו.
יש תהליך מיוחד שהכה״ג עובר קודם שהוא מקריב הקרבנות של
יה״כ .ראשון מפרישין אותו ״שבעת ימים קודם יוה״כ״ .1לפי הגמ׳ יש שתי
מקורות לדין הפרשת כה״ג :א) לפי רבי יוחנן המקור הוא מפרשת ימי
המילואים  -״ ַּכאֲשֶ ר עָ שָ ה בַ ּיוֹם הַ זֶה צִ ּוָה ה׳ ַל ֲעשֹת לְ ַכפֵר ֲעלֵיכֶם:״ ב) אבל
ריש לקיש מביא מקור שבהשקפה ראשונה יותר מובנת; הוא לומד דין
הפרשת כה"ג מהפרשתו של משה לפני שעלה להר סיני .אם מעיינים
במקור של קדושה והבדלה ,ההשוואה של ר״ל אתי שפיר כמובן .אבל מה
משמעותה של שיטת ריו"ח?
 1יומא ב:
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אלא ,מוכרחים לומר לפי ריו"ח שיסוד ענינו של ימי המילואים הוא
לקדש ולחנך את אהרן ובניו במעשי קרבנות .וראיה לכך ,שהספרא 2על
פרשת אמור אומר שתהליך המילואים של אהרן ובניו בא לדרוש גם מעשה
מילואים לדורות ושיש ללמוד מזה תהליך חינוכו של כהן הדיוט להיות
כהן גדול .אבל עדיין לא ברור למה זה דומה לכה"ג ביוה״כ ,ועיקר סברת
ריו"ח עדיין טעון בירור .הרי הכה״ג כבר ״קדוש״ לפני הפרשתו ליוה״כ,
כי הוא כבר נקרא מזמן משיחתו להיות כה״ג .ומה מוסיפה הפרשה לעיקר
קדושתו?

כה״ג ,ומקומו בעבודת יוה״כ
באופן כללי ,יש הבנה שההבדל בין כה״ג לכ״ה בכל השנה הוא רק
שכהן גדול (כמשמע משמו) ״גדול מאחיו״ וזה מופיע בכמה הלכות .אבל
ביה״כ ,העבודה רק כשרה בו 3ואף אחד אחר (אפילו ממשפחתו) לא יכול
לעשות את העבודה .איך דין זאת מופיע בסדר העבודה והפרשה ביה״כ?
ראשית כל ,יש יסוד שמביא הגרי״ד סולובייציק זצ״ל 4,שיש רמה גבוה
ביותר לקדושת הכ״ג הנדרשת למלאכת עבודת יה״כ .כאמור ,רואים בגמ׳
יומא ה, .ועיין ברש״י שם ,שטעם הפרשת כה״ג ממשפחתו ואשתו היא
להיות ראוי לעשות עבודת היום מפסוק ״שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו
מבניו.״ והראב״ד 5ורש״י 6בענין זה מביאים ראיות לומר שהפרשה לפני
המילואים באותו סיגנון שהיה הפרשה קודם יום הכיפורים  -למרות שענין
של חינוך הכהנים הוי דבר שמעכב ,ורק "דבר חשוב" נובעת מהפרשת כ״ג
לעבודת יוה"כ.
בדיעבד מבואר שכ״ג לא צריך הפרשה בכל שנה ושנה ,אבל לכתחילה
צריך הפרשה לכל שנה ושנה .דבר מקבילה היא שגונזים את בגדי כ״ג
7
מיה"כ כל שנה ולא יכול להשתמש באותו בגדים משנה לשנה.
 2ספרא פרשת אמור פרשה ב
 3הוריות יב:
 4ראה שיעורי הגרי״ד על עבודת יום הכיפורים (ב).
 5ראב״ד על הרמ׳ כלי המקדש ,ד:יג
 6יומא ה.
 7יומא כד.
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עוד במקום הכ״ג
עכשיו צריכים להבין מה משמעות של קדושת כ״ג היתירה שהוא
היחיד שיכול לעשות מעשי יה״כ .הרב סולובייציק זצ״ל טוען שיש רצון
שהכ״ג ימלא מקומו של אהרן ,כהן גדול הראשון בשרשרת מסורות כהנים
גדולים .ר׳ קאהן מוסיף שכתוב בתורה ״בזאת יבוא אהרן אל הקדש״
שהיתר הכנסה לק״ק שייך רק לאהרן ,ולא לכהנים אחרים .בכיוון זאת,
הגאון מוולינא טוען שאהרן היה יכול להיכנס לק״ק בכל זמן שהוא רוצה
8
בעבודה זו ,אבל כהן גדול לדורות רק יכול להיכנס ביוה״כ.
כמו שאמרנו להלן צריך לכ״ג קדושה נוספת יותר מריבוי בגדים ,ואז
יש תהליך של שבעת ימים בהפרשה כמו ימי מילואים .עוד ראיה לשיטת
ר׳ יוחנן בגמ׳ יומא ד :ששם אומרים שדוגמה להפרשה כה״ג ליוכ״ר
ללמוד תהליך כהונה היה במקור ימי המילואים.

הבנת ר״ל בהפרשת הכ״ג
לר״ל ,שמשווה כ״ג למשה שלא היה פרוש ללמוד עבודה ,הקשר
ליה״כ יותר אלכסוני מלימוד של ריו״ח .אבל ,ר״ל יודע שהפרשה של
משה היה כדי להגיע לשכינה  -וזה יכול להיות דומה לכניסת כהן גדול
לפני ק״ק .להיות מוכן להבין מה משמעותה של הפרשה ע"פ ר״ל ,צריכים
לחשוב על טעם הבאת קרבן יה״כ הראשון .פעם שנית שמשה קבל התורה
היה ביה״כ  -והפסוק אומר :״ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל
ההר״ (שמות לד:ג) ,לומר שזה היה פגישה בלעדית של משה עם הקב״ה
שאף אחד ,חוץ ממשה ,זכה בו.
אבל ,יודעים שלפי סדר הפרשיות ,מיד אחרי הבאת הלוחות השניות,
בנ״י התחילו לבנות המשכן ,וזה היה חלק מתהליך התשובה של חטא
העגל .רש״י אומר שאם לא היה חטא העגל לא היה צורך למשכן ,אלא זה
היה בתהליך של התשובה .כמו כן כתוב בשמות רבה 9ש״בנזמים חטאו
ובנזמים נתרצה להם...״ מצד זה ,יכול לראות הקשר בין בניית המשכן
וחטא העגל ,ואיך כפרת חטא העגל היה דבר שמופיע בתהליך עבודה
שבו.
לפי הבנת ר״ל שהפרשה של כ״ג נובע מדין של הפרשת ימי המילואים,
אבל אין פרישת שבעת ימים בפרשת תצוה  -המקור ראשון של הפרשת
 8משך חכמה ,אחרי מות
 9שמות רבה ,פרשת ויקהל ,סימן מח
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ימי המילואים .למה זה כך? כי לפי פשוטו של מקרא ,חטא העגל היה
אחרי ציווי של בניית המשכן ,כש"כ הרמב"ן ,ובפסוקים בפרשת תצוה לא
היה צורך לאהרן לכפר על טעותו של העגל .ר׳ קאהן מביא רש״י בויקרא:
״להודיע שמכפר לו הקדוש ברוך הוא על ידי עגל זה על מעשה עגל
שעשה.״ 10כי בסוף חטא העגל שעשה ע״י אהרן הכהן ,יצר צורך לשבעת
ימי הפרשה של ימי המילואים להביא קרבן לכפר על חטאתו.
הרמב״ן מעלה את השוואה בין קרבנות יום הכפורים לעבודה של ימי
המילואים :״הנה קרבן אהרן כקרבנו ביום הכפורים בשוה ,וחטאת העם
כחטאתם ביום הכפורים ,שעיר עזים אחד לחטאת.״ 11אבל זה לא מקור
ראשון להשוואה זאת כי גמ׳ יומא 12טוען לעיל שמקור של דיני קרבנות
יה״כ מקרבנות המילואים.
רב אשי אמר :דנין פר לחטאת ואיל לעולה מפר לחטאת ואיל לעולה,
לאפוקי ראש השנה ועצרת דתרוייהו עולות נינהו.
רש״י מוסיף:
דנין פר לחטאת ואיל לעולה  -ביום הכפורים יש פר לחטאת ואיל
לעולה בקרבן יחיד דכהן גדול בזאת יבא אהרן וגו' ,ודשמיני
למילואים נמי עגל לחטאת ואיל לעולה.
השוואה זאת בגמרא לא מדוייק לגמרי ,טוב לדעת שיש גם ניגוד ,ביום
השמיני של ימי המילואים הקרבה היה בחוץ ,אבל ביוה״כ הקרבה היה
לפנים על מזבח הזהב .תהליך התשובה לא הסתיים אחר בנין המשכן -
נראה שהיה צריך יותר זמן לכפר לגמרי על כל החטא ,ואז בסוף ימי
המילואים היה צורך ליותר זמן לכפר לגמרי .אולי היה צורך של חלות
יה״כ עצמו שיכול להעלות הכ״ג (או אהרן או נכדיו) לכפר לפנים.

כפרה לחטא העגל בדרך אחרת
עוד ראיה שקורבני ימי המילואים היו כפרה לחטא העגל נובע ממילים
של ״וידם אהרן״ אחרי מות שני בניו .חז״ל טענו שמיתת בניו היתה גם
חלק של כפרה לחטא העגל .הם אמרו ש״השמדה״ שווה ל״כילוי בניו,״
ורק אחרי כילוי בניו ,אהרן היה ראוי לחזור בתשובה ולהיכנס לפני ולפנים
 10ויקרא (ח,א)
 11רמב״ן ,ויקרא ט:ג
 12יומא ג:
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בעבודה .ואותו סברא נותן לטעם שהכ״ג לא יכול להכניס לק״ק עם שמונה
בגדיו ורק בבגדי לבן הסברא היא ״אין קטיגור נעשה סנייגור.״ 13ואע״פ
שאהרן הוא הקטיגור בענין חטא העגל ,הוא חזר לגמרי מחטאתו ואז הוא
היה יכול להכניס לק״ק.
קשה להבין איך אהרן היה יכול להיות ״קטיגור״ בענין זאת .בעיה
ראשון שהוא היה באמצע תהליך של המעשה עבודה ,ואז למה הוא יהיה
נפסל מעשיית העבודה שבק״ק או של ימי המילואים .בנוסף יש שאלה של
ר׳ משה הדרשן למה אהרן לא הביא הקרבן של פרה אדומה ובמקומו
הובא על ידי בנו אלעזר מטעם ״אין קטייגור נעשה סנייגור,״ ,אבל אהרן
היה רשאי לעשות עבודת יה״כ? הוא מחדש חילוק שעוזר לנו להבין את
משמעות של עבודת יום הכיפורים ככפרה על חטא העגל .אהרן היה צריך
להיות בתהליך של כפרת הטא העגל ,אבל פרה אדומה היה מביא לכפר
ולטהר על הלכלוך שנובע מין החטא העגל ,וכנראה אהרן לא היה שייך
לנקות את זה כי הוא היה הגורם.
עכשיו יש לנו ראיה ברורה למה ר״ל סבר שההפרשת כ״ג היה כמו
הפרשת אהרן בימי המילואים .כל זה מגיע להיות כפרה לחטא העגל.
וצריך להגיע ל״בזאת יבוא אהרן אל הקודש״.

מעשה הקרבה יה״כ כחלק כפרת חטא העגל
נקודה אחרונה בדיון על יה״כ בקונטקסט של ע״ז היא מסלול ותוכן
הכפרה של עבודת יה״כ .הרמב״ן כבר מביא דמיון בין יה״כ לקרבנות יום
שמיני  -בשניהם אהרן הקריב פר או עגל לחטאת והעם הביא שעיר עזים
לחטאת .כרגע ,לא ברור מה היא משמעות של הקרבן השלישי שאהרן
הביא לאחיו הכהנים.
אבל יש עוד דמיונים פה .דבר ראשון ,ששעיר החטאת אשר לעם מאד
דומה לשעיר עבודה זרה .אפשר להוסיף שיש דמיון בין פר החטאת של
אהרן לבין פר כהן המשיח ,שתיהם קרבנות חטאת שהובאו על ידי כ״ג.
שני הפרים הם ״פרים הנשרפים״ וגם דמן נזרקו על הפרוכת וגם על
המזבח הקטורת.
ויותר מזה הראיה של זריקה ביה״כ נלמד מדין של מעשה אוהל מועד
בימי המילואים .14הרמב״ם גם מביא את זה בהלכות עבודת יה״כ ג:ה:
 13גמרא ר״ה כו,א
 14יומא ,נו:
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מזה תחילה מדם הפר שמונה הזיות בקדש הקדשים בין בדי הארון
קרוב לכפורת בטפח שנאמרו לפני הכפורת יזה וגו'
סוף סוף ,משמעות מעשי הקרבנות של עבודת יה״כ במדבר היא לכפר
עבור העגל .ועכשיו נ״ל שמובן הקשר החזק ביותר בין ע״ז ויה״כ .עכשיו,
אני רוצה לבנות הקשר בין שבת לע״ז בבסיס של דברים שהעובר על אחד
מהם פוגע בהקב״ה ,אז אולי יכול לומר שהם מתיחסים ליום הכיפורים.

שבת כפגיע בהקב״ה ויחס ליה״כ
שבת כיום מיוחד ומצותיו
כבר הבאתי מקור ראשון של הרמב״ם שאם עבר בשבת הוא כמו פוגע
בתרי״ג מצוות .רש״י בחולין סובר שהעובר בשבת כפוגע בהנהגות הקב״ה
ומקומו כבורא עולם.
אבל יותר מזה לא כל כך ברור מה היא חיוב העברת שבת .יש שיטות
שונות איך מקיימים המצוה של שבת .שיטת הרמב״ם היא שבמצות שבת
יש שני צדדים ,צד אחד של מצוה עשה ,וצד שני של לאו .לפי הסמ״ק
המצוות של שבת מתמקדות על דינים של לא תעשה .רב סעדיה גאון מביא
צד פחות ברור שצריך ״לשמור שבת״ ומוסיף שיש "לא תעשה מלאכה".
כל פרטים שהביאיתי במקור הדין שבת נותנים לנו המסגרת להבין דיני
שבת ,אבל לא מסביר לנו מה הקשר ליה״כ.

יחס שבת ליה״כ בפרט
בתחילת השנה הזאת למדנו עם מורי ורבי הרב מיכאל רוזנצוייג
שליט"א בהקדמה למסכת שבת שיש סוגיה בגמ׳ שבת קיד :בענין קניבת
ירק בשבת ויה״כ שמקשר שתי הסוגיות .איתא בגמרא שם:
״אמר רבי זירא אמר רב הונא ,ואמרי לה אמר רבי אבא אמר רב
הונא :יום הכפורים שחל להיות בשבת  -אסור בקניבת ירק .אמר
רב מנא :תנא ,מנין ליום הכפורים שחל להיות בשבת שאסור
בקניבת ירק  -תלמוד לומר שבתון  -שבות .למאי? אילימא
למלאכה  -והכתיב בלא תעשה כל מלאכה .אלא לאו  -אקניבת ירק,
שמע מינה .אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :יום הכפורים
שחל להיות בשבת  -מותר בקניבת ירק".
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יש לנו מח׳ בקניבת ירק .דרך כלל ,ביוה״כ מותר לקנוב ירק ,אבל אם
יש יה״כ שחל להיות בשבת ר׳ הונא פוסק שאסור .זה תוצאה של ״שבות״
16
של שבת שמדגיש את קדושת יום הכיפורים לפי רש״י .15תוס׳ על אתר
סובר שהדין נובע מ״אסמכתא בעלמא״ ודרך כלל אי אפשר לאסור קניבת
ירק ביה״כ כי היא חלק של עינוי ,אבל ביה״כ שחל להיות בשבת חז״ל
17
אוסרים.
לפי שזה כבר יכול לראות שיש סכסוך בין מעמד שבת ומעמד
יה״כ בהלכה ,איזה ״יום״ מתגבר אחד על השני? אפשר לראות מדיון נוסף
יותר בענין שבת ויה״כ.

עוד קשר בין הימים
יש רמב״ם מפורש שמביא אותנו למסקנא לקשר שבת ויה״כ בלשון
וגם בדין .פרק א׳ בהל׳ שביתת עשור הלכה ד הרמב"ם כותב:
מצות עשה אחרת יש ביום הכפורים והיא לשבות בו מאכילה
ושתייה שנאמר תענו את נפשותיכם ,מפי השמועה למדו ענוי
שהוא לנפש זה הצום ,וכל הצם בו קיים מצות עשה ,וכל האוכל
ושותה בו ביטל מצות עשה ועבר על לא תעשה שנאמר כי כל
הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה ,מאחר שענש הכתוב
כרת למי שלא נתענה למדנו שמוזהרין אנו בו על אכילה ושתייה,
וכל האוכל או השותה בו בשוגג חייב קרבן חטאת קבועה.״
בהל׳ ה׳ הוא ממשיך :ומצוה שבות מכל אלו כדרך ששובת מאכילה
ושתייה שנאמר ״שבת שבתון״ שבת לענין אכילה ושבתון לענינים אלו.
ההופעה של ״שבות״ שנובע מיה״כ היא דבר המיוחדת לו .אין לשון
״לשבות מאכילה״ בצומות אחרות .זה קשר ישיר לשבת .הדין של יה״כ
שחל להיות בשבת דבר נפלא ויש פסקי הלכה מעונינים לגביו .לדוגמה,
מופיע באור שמח שאלה האם חולה שיש בו סכנה האוכל ביה״כ שחל
 15שבת קיד :רש״י ד״ה ״אלא לאו לקניבת ירק״
 16שבת קיד :תוס׳ ד״ה ״אלא לקניבת ירק״
 17יש מח׳ בנקודה זאת בין מריץ חיות וריטב״א באופי שבות בשבת .או כל הדברים
אסורים ורבנן מגיעים ומתירים דברים לעשות בשבת (מריץ חיות) או שיש לנו מסגרת מן
התורה וחז״ל מערכים הדינים כשנראה להם (ריטב״א שבת קיד ,:ר״ה לב.):
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להיות בשבת מקדש או לא .האור שמח טוען שאין מברכים כי קדושת
השבת ״שיוקדש בענות נפש״ כשחל ביה״כ 18.ואותו קדושה שיש בשבת
רגיל שצריך לקדש נותן קדושה לצום ,ואז אם יש צורך לאכול לא מברכים
קידוש.
הפחד יצחק מדבר במילה ״סיגוף״ וקדושת יה״כ ״קדושה של סיגוף״
שנובע מדין קדושה לכפר על עוונות וגם דרך להתקרב להקב״ה לקבל
התורה 19.אפשר שזה גם נותן לנו היגיון לסבור שיש חשיבות להתקרב אל
הקב״ה בשילוב שבת ויה״כ .אע״פ שיש לנו יה״כ פעם בשנה ,יש שבת
פעם בשבוע שיכול לעשות התייחסות להקב״ה במעשי שבות ושבתון.

השילוב
לעבור מימים ודברים שונים ,לדבר אחד
בדיון של חומרי מצוות ,יש שאלה במה משמעות אם יש מצוה
שמופיע הרבה פעמים .אפשר לחשוב אם מספר רב של מקורות הוא ראיה
שהיא מצוה חשובה או שזה ראיה לאי-ביטחון של המצוה ואז מוסיפים
מקורות לה .גם לשבת וגם לע״ז יש מקורות בכל התורה .הרמב״ן עה״ת
אומר בענין משמעות של המון מקורות לאיסור ע״ז:
התורה תזהיר על ע"ז בכמה מקומות .ואע"פ שהמקראות מיותרין
בה אין להקפיד בכך ,שמפני חומר שבה ,שכל המודה בה כופר
בכל התורה כלה (חולין ה א) ,תזהיר ותחזור ותזהיר ,כאומר לעבדו
20
זכור תמיד ולא תשכח העיקר הגדול שצויתיך שהכל תלוי בו.
ברור שיש חשיבות מאד לשני עבירות האלו .בנוסף ,יודעים שיש גמרא
יומא פב :שטוען שאולי שבת הוי בכלל יהרג ואל יעבור 21.זה לא אקראי.
ר׳ חיים חוקר בשאלת קטן שחילל שבת על דעת אביו ,ובסוף ר׳ חיים
פוסק שכיון שהאב גם מצווה על שביתת בנו ,וכאשר האב לא מנע את
 18אור שמח הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד:א
 19פחד יצחק ,יום הכיפורים מאמר א ,פרק ב׳
 20רמב״ן על התורה שמות כג:כד
 21זה לא הדיון שלנו עכשיו ,אבל צריך לעיין בסוף למה שבת אינו מגיע לרמת ג' עבירות
החמורות.

204

השילוב בין שבת וע"ז :יום הכיפורים

מעשה בנו ,האב יהיה כמו מחלל שבת שהוא מומר לכל התורה כולה
במעשה בנו 22.רש״י ביבמות רק נותן חיזוק לזה ואומר ״שמחלל שבת
כעובד כוכבים״ ,כל זה בענין חומרת יום השבת וע״ז.
מטעם השווה זו יש לחקר אם המחלל יוכ״ר נקרא מומר לכל התורה?
יש דיוק אחר שביקרא דאורייתא 23שטוען שהמשנה במגילה ז :שאין בין
שבת ויום הכיפורים חוץ מעונש למזיד בשבת סקילה ,ומזיד ביה״כ כרת,
ואז כל דינים אחרים שווים .ואיני יודע אם זה ראיה ברורה כי יכול להיות
שמשנה במגילה מדבר בעונש שבבית דין ,ואין עונש של בית דין ל״מומר
לכל התורה.״

נ״מ
אפשר שיש נ״מ בין שיטת רש״י ושיטת הרמב"ם באופי בעיה של
מחלל שבת כמומר לכל התורה כולה .אולי אם חילל יום הכיפורים הוא
מומר לכל התורה .זה רק עולה לפי שיטת הרמב"ם אם משווים שבת
ליה״כ בתורת ״מומר לתרי״ג מצוות״ .אבל ,לפי שיטת רש״י שמחלל שבת
פוגע בהקב״ה כבורא עולם ,לא נראה שיה״כ כולל דין זה במהותו ,ואז
המחלל יה״כ אינו מומר לכל התורה .אבל ,זה לא כל כך פשוט כי אם
לומדים חומרת יה״כ מצד של ע״ז השזורה במארג של יה״כ אז עבירת
יה״כ גם יכול להיול כמו מומר לכל התורה כולה.
הבית הלוי מעיין בענין זה .הוא שואל האם מומר ליה״כ כמומר לחלל
את השבת ואז שחיטתו פסולה .הוא מצטט הרמ״א 24״דאם כתב הגט
במזיד או בשבת או ביוה"כ בטל מדאורייתא ומוכח דגם ביוה"כ הוי מומר
לכל התורה.״ אבל בית הלוי מסביר סברא של שהמומר לחלל שבת הוי
כמומר לכל התורה כזאת :״בני האדם דכיון דנתפקר לחלל שבתות
בפרהסיא בודאי הוי בלבו מומר לכה"ת כולה והחילול שבת הוי רק בירור
אצלינו דהוא מומר ולא משום עבירה דשבת.״ לע״ד זה לא המהלך של
ראשונים ואחרונים אחרים ,אבל צריך לראות שהבית הלוי אינו משתמש
בצד של פגיע בע״ז.
בכל מקרא ,יש קשר בין שבת וע״ז יותר עמוקה מרשימה של הרמב״ם
שרק מתחיל השאלה .שתיהם עובדים במקום חיזוק והאמנה בהקב״ה ,והם
מצטרפים ביחד ביה״כ.
 22תשובות והנהגות ,ח״ב סי׳ רה
 23״כי ימוך אחיך וכו׳״,עמוד תתקיב ,יקרא דאורייתא.
 24באה"ע סי' קכ"ג
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1

רקע – דישה בגדו"ק
להבין את הדיונים בראשונים לגבי קוצר ,צריכים להקדים ולסכם את
שיטות הראשונים לגבי דישה ,שזה מהוה בסיס להבנת דבריהם .איתא
בגמ' (עה:).
הצד צבי וכו' .תנו רבנן :הצד חלזון והפוצעו  -אינו חייב אלא
אחת ,רבי יהודה אומר :חייב שתים .שהיה רבי יהודה אומר:
פציעה  -בכלל דישה .אמרו לו :אין פציעה בכלל דישה .אמר רבא:
מאי טעמא דרבנן  -קסברי :אין דישה אלא לגדולי קרקע.
לכא' יוצא מגמ' זו שנחלקו התנאים אם בענין גדו"ק במלאכת דישה,
שלדעת ר"י לא צריכים ,ולחכמים כן צריכים .ולעיל בגמ' (עג ):מצינו
שיש חיוב בשבת של "מפרק ",ופרש"י (ד"ה מפרק) שהוא תולדה דדש.
והקשו התוס' (ד"ה מפרק) שמצינו לקמן (צה ).שהחולב בהמה חייב
משום מפרק ,ולפרש"י היינו משום תולדה דדש ,וא"כ מצינו דישה שלא
בגדו"ק ,דלכא' בהמה לא חשיבא גדו"ק .הציעו התוס' דבהמה מוגדרת
כגדו"ק ,שניזונת מן הקרקע ,וכמו שמצינו לענין מע"ש 2,אבל דחו פ' זה,
כי המקור להצריך גדו"ק בדישה הוא משום דילפינן מסממני המשכן ,ושם
היו גדו"ק ממש ולא רק ניזונים מן הקרקע .לגבי החיוב של חולב מצאתי,
בגדול ,חמש גישות בראשונים .יש שפ' 3שהת' שהתוס' דחו הוא הת'
הנכון ,דבהמה נחשבת גדו"ק; התוס' פ' 4שקי"ל כר"י שלא צריכים גדו"ק;
ויש שפ' 5שבאמת חולב הוא רק מדרבנן; ויש שת' 6שמאיזה סיבה ל"צ
 1תודה לאליעזר סנאו ומרדכי שיכטמן שעברו על כל המאמר .הקב"ה ישלם שכרם.
 2ע' רש"י סוכה יא :ד"ה כי שכתב כעי"ז (לגבי מע"ש).
 3שו"ת הריב"ש (ס' קכ"א) ומ"מ בדעת הרמב"ם ח:ז; רמב"ן צה .בפ' שני.
 4וכן פסק בספר המאורות מכח הא דס"ל לרבא שיש מעמר שלא בגדו"ק (עד.):
 5רמב"ן צה .בפ' שלישי.
 6רמב"ן צה .בפ' א'; קדמון ממצרים בדעת הרמב"ם שם; ושו"ת ברכת אברהם לר'
אברהם בן הרמב"ם ס' י"ח בדעת הרמב"ם.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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גדו"ק בדישה כזו .ויש פ' 7שאה"נ חולב אינו משום מפרק תולדת דש אלא
תולדת מלאכה אחרת.

דעת רש"י
מעתה נבוא לדברי רש"י בענין חולב .דז"ל רש"י (צה .ד"ה מפרק):
"כמו מפרק משאוי ,שפורק אוכל ממקום שנתכסה בו ,והוי תולדת דש,
ואית דאמרי תולדה דקוצר  -ולא היא ,דלאו מחובר הוא ,אלא פקיד ועקיר,
וקאי בעטיני הדד כתבואה בקשיה ,ולשון מפרק נמי לא שייך למימר ,אלא
לשון תולש ".והנה יש להעיר שאף שרש"י דחה הפ' שחולב משום קוצר,
לא דחאו אלא מכח זה שאינו מחובר לבהמה ,ולא מכח שאינו גדו"ק .והנה
אם נגיד שרש"י ס"ל דבהמה לא הויא גדו"ק ,וגם שפסק כחכמים דבעינן
גדו"ק בדישה ,מנלן לחלק בין קצירה לדישה? הרי הילפותא ממשכן
שייכת באותה מדה לקצירה .ולכא' מוכח מזה אחד מהשניים :או שרש"י
ס"ל דבהמה הויא גדו"ק 8,או שרש"י פסק כר"י ,וכמו שפ' התוס' בדעתו
9
כנ"ל.
והנה אף שרש"י דחה פ' זה בשתי ידים ,יש לדעת שכן הוא להדיא
בירושלמי (ז:ב; נב :בדפוס וילנא) ,שהחולב חייב משום קוצר .וברור
שזהו מקור הי"א שרש"י מביא (שו"ר שכ"ה בשירי קרבן לירושלמי שם).
וא"כ ,חזינן דלאו מילתא דפשיטא היא שבקוצר בעינן "מחובר" למקום
גידולו ,וכמו שטוען רש"י .וכאן הבן שואל ,מהו מקורו של רש"י שבעינן
מחובר לשורשו?
והנה מצינו עוד דבר חדש בירושלמי ,דאיתא התם (ז:ב; מח :בדפוס
וילנא)" :רבנן דקיסרין אמרין ההן דצייד כוורא [צד דג] וכל דבר שאתה
מבדילו מחיותו חייב משום קוצר ".לכא' מפורש פה שלדעת הירושלמי,
גדר מלאכת קוצר הוא להבדיל או להוציא דבר מהמקום שבו נתגדל ,אף
שאינו מחובר בו ,שהרי דגים לכא' אינם מחוברים למים .וא"כ הירושלמי
 7תוס' בשם ר"ת (ממחק); יראים עמוד רע"ד (טוחן) ,ועוד .וע' שביתת השבת מלאכת
דישה אות ס"ח שהאריך בביאור כל השיטות.
 8כן נקט האו"ז (ס' נ"ח) בדעת רש"י.
 9שו"ר שדיוק זה כבר נמצא באג"ט (מלאכת גוזז ס"ק ז) ובמהרי"ט אלגזי (בכורות יח.
בדפי הרמב"ן אות מ) .ויש לציין שבשו"ת דבר אברהם (ס' כד) דחה דיוק זה ,שעדיפא
מינה פריך ,אבל זה דחוק קצת.
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לשיטתיה ס"ל שבחולב ג"כ חייב משום קוצר ,שהרי מבדיל החלב
מהבהמה שבה נתגדל 10.ואם כנים הדברים ,זכינו למצא מקור לדברי רש"י
שכן בעינן מחובר ,שהרי ניתן להוכיח בעליל שלדעת רש"י ועוד ראשוני
הבבלי חולק על הירושלמי בזה .דאיתא בגמ' (קז" :):אמר שמואל:
השולה דג מן הים ,כיון שיבש בו כסלע  -חייב .אמר רבי יוסי בר אבין:
ובין סנפיריו .אמר רב אשי :לא תימא יבש ממש ,אלא אפילו דעבד רירי".
ופרש"י שם (ד"ה השולה וד"ה חייב) שמיירי בניצוד מבעוד יום ,והחיוב
הוא משום נטילת נשמה ,דתו לא חיי .ויש לעיין ,מפני מה לא פרש"י
שהחיוב משום צד ומיירי באינו ניצוד מבעוד יום? והביאור הוא ע"פ מה
שכתבו התוס' והריטב"א שמזה שהגמ' לא חייבתו עד שיבש בו כסלע,
מוכח דאינו חייב קודם לכן ,וממילא צריך לאוקים דברי שמואל בניצוד
מבעוד יום .וא"כ מוכח מכל הני ראשונים שאין בו ג"כ משום קוצר,
שאלת"ה הרי חיוב קוצר ג"כ הוא קודם שיבש בו כסלע ,בשעה שמוציאו
מן המים (אף שנצוד מבעו"י) ,ול"ל לשמואל לחייבו רק משעה שיבש בו
כסלע? הרי לפנינו ,שלדעת כמה ראשונים ,ורש"י ביניהם ,הבבלי חולק
על הירושלמי שמחייב מי ששולה דג מן הים משום קוצר 11.ולכשתמצי
לומר ,הטעם הוא משום שדג אינו מחובר למים ,ולכן לא יתכן לחייב
משום קוצר ,וא"כ הבבלי חולק בגדר מלאכת קוצר .ולכא' זהו מקורו של
 10אחד מחובשי בית המדרש רצה לטעון שלדעת הירושלמי החלב באמת מחובר
לבהמה .וקשה לי לקבל פ' זה ,שהרי א"כ רש"י והי"א שמביא ,שהוא בעצם הירושלמי,
חולקים במציאות .ומכיון שחפשתי ולא מצאתי מקורות ברורים בגמ' לשאלה מציאותית
זו ,נאמנים עלי דברי רבינו רש"י לומר שהמציאות היא שהחלב פקיד ועקיר ,רק שהמח'
היא בגדר מלאכת קוצר (וכן נקט במנחת אריאל עג :אות לב) .שו"ר שבשו"ת דבר
אברהם כ"ד:י"ג אכן פ' דברי הירושלמי שס"ל שחלב מחובר לבהמה ,והניח דברי רש"י
בצ"ע שדוחה דברי הירושלמי בסברא בעלמא.
 11אחד מחבירי רצה להגיד שהתוס' (ביצה כג :ד"ה אין צדין) ס"ל כירושלמי בזה ,שהרי
כתבו שהאיסור לצוד דגים בי"ט ,אף לצורך אוכל נפש ,הוא משום "דדמי לקצירה".
לענ"ד אינו מוכרח ,שהתוס' הפנו למש"כ לעיל (ג .ד"ה גזרה) ,ושם הסבירו כדעת
הירושלמי שאוכל נפש מתיר רק מלישה ואילך ,ולכן תלישת פרות וצידת דגים אסורים.
ושם אין אפ' רמז שצידת דגים חייב משום קוצר .אלא כוונת התוס' היא שכמו
שהירושלמי אסרה מלאכת קצירה משום שהוא קודם לישה ,יש לאסור צידה ג"כ ,שהרי
אינו "מלישה ואילך" לענין זה ,דאין כוונת הירושלמי למלאכות של סידורא דפת בלבד.
וחוץ מזה ,התוס לא הביאו את דברי הירושלמי בענין צידת דגים בשבת ,ואם כוונתם
היתה שבצידת דגים עובר משום קוצר ,היה להם להביא ראייה מהירושלמי שהיא
מפורשת כדבריהם .ולכן לכא' כוונת התוס כמש"כ ולא שס"ל כירושלמי בענין השולה
דגים מן הים .וע' אורחות חיים (דיני י"ט אות ל') שהעלה אפשרות לפרש דברי הבבלי
ע"פ הירושלמי.
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רש"י לדחות דברי הירושלמי לגבי חולב ג"כ ,שהרי הבנת הירושלמי
בקוצר מבוססת על גדר של מבדילו ממקום חיותו שבו נתגדל ,והבבלי
חולק על גדר זה 12.וס"ל לרש"י שהוא משום שלדעת הבבלי בעינן מחובר
13
למקורו.
והא דכתב רש"י דבעינן מחובר למקורו ,אבל לא מחובר לקרקע עולם
ממש ,יוצא מדבריו גם בסוגיא אחרת .והילך לשון הגמ' (קז-:קח:).
הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמעיה  -חייב .מאי טעמא?
אמר רבא :בר המדורי אסברא לי ,לאו אמר רב ששת :האי מאן
דתלש כשותא מהיזמי והיגי [מיני קוצים]  -מיחייב משום עוקר
דבר מגידולו ,הכא נמי  -מיחייב משום עוקר דבר מגידולו .אמר
טריַה] מאונא דחצבא [משפת
אביי :האי מאן דתלש פיטרא [פׅ ׅ
הדלי]  -מיחייב משום עוקר דבר מגידולו .מתיב רב אושעיא:
התולש מעציץ נקוב  -חייב ,ושאינו נקוב  -פטור - .התם לאו היינו
רביתיה ,הכא  -היינו רביתיה.
מהו חויבו של המדלדל עובר? מזה שהגמ' השווהו לתלש כשותא ,נ'
לכא' שהוא משום קוצר .ומכיון שרש"י סתם ולא פ' שהיא מלאכה אחרת
(ודלא כרמב"ן ,ונדון בדבריו לקמן בע"ה) ,נ' דכן ס"ל לרש"י .ובגוף
המשוואה כתב רש"י (ד"ה כשותא וד"ה מיחייב):
"...גדל מתוך ההיזמי ,מריח הקרקע שההיזמי יונק ממנו .ואף על
פי שאינו מחובר לקרקע ,כדאמרינן בעלמא (עירובין כח ,ב):
מאוירא רבי ".ומשמע מדברי רש"י אלה שהוה אמינא דבעינן
מחובר לקרקע ,והמשוואה נועדה להוכיח של"צ מחובר לקרקע.
וא"כ מוכח דס"ל שחיוב דלדל עובר הוא משום קוצר 14,שלענין
 12ולתרץ דעת הי"א ,ע' שירי קרבן לירושלמי מח :שפ' אף דברי שמואל משום קוצר ,רק
שאם לא יבש בו כסלע יכול להחזירו למים וליפטר ,כי עדיין יכול לחיות .ולפי דבריו
צריכים לחלק בין זה לתולש נטיעה שאפ' חזר ושתלו לכא' חייב ,וכמו שהעיר עליו
האג"ט (מלאכת קוצר ס"ק כ"ו) ,וע' או"ז הל' שבת ס' נ"ו שבאמת חילק כעי"ז .וע' גם
ביש"ש ביצה ג:ב מש"כ בדברי הירושלמי האלה ומה שהקשה עליו המג"א (תצ"ז:ו).
 13שו"ר שככל החזיון הזה כתוב כבר בשו"ת דבר אברהם ס' כ"ד אות י"ג .יש להעיר
שלדעת הריטב"א בעצמו יש טעם אחר לדחות דברי הירושלמי ,שהרי הוא ס"ל כדעת
הרמב"ן שאין קצירה אלא בגדו"ק (ע' לקמן).
 14וכן נקטו בדעת רש"י הקר"א והאג"ט (מלאכת גוזז ס"ק ז).
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גוזז או נטילת נשמה (שכן פ' ראשונים אחרים) ,מהכ"ת שנצטרך
מחובר לקרקע שצריכים לחדש שאינו כן?
אלא דלפ"ז צ"ב בהמשך דברי הגמ' ,שחייב בתולש פטריה משפת
הדלי ,ומקשה הגמ' מעציץ שאינו נקוב ,ות' דהיינו רביתיה .ופרש"י (ד"ה
ושאינו) שהקושיא מעציץ שא"נ הוא דמזה מוכח שבעינן מחובר לקרקע
עולם ,וא"כ יש לפטור גם בפטריה .וצ"ב ,דהרי לפי רש"י כבר מוכח
מכשותא של"צ מחובר לקרקע ,ולמה לא הקשה הגמ' מיד מעציץ? ולכא'
צ"ל לדעת רש"י שקושית הגמ' באמת היא על שני הדינים; וכן נ' מדוייק
בלשון רש"י בתירוץ ,שכתב (ד"ה לאו)..." :אבל אלו (לשון רבים)
שאמרנו הוא עיקר גידולן ".ויוצא שלדעת רש"י ,גוף השו"ט בגמ' הוא
אם בעינן מחובר ל"קרקע עולם" או מספיק מחובר למקום עיקר גידולו,
ומסקנת הגמ' היא שמספיק עיקר מקום גידולו ,והפטור בעציץ שא"נ הוא
משום שהעציץ אינו עיקר מקום גידולו (בלשון רש"י ד"ה לאו" ,דאין דרך
זריעה שם") .הרי לפנינו שוב שדעת רש"י דלא צריך מחובר לקרקע ,אלא
15
סגי במחובר למקום גידולו ,בתנאי שדרך לזרעו במקום כזה.
וק"ק לפ"ז לשון רש"י לעיל צה( .ד"ה התולש) שביאר הטעם שהתולש
מעציץ נקוב חייב הוא משום דהוי כמחובר לקרקע .והרי לפי מה שנתבאר
לפי רש"י ,מסקנת הגמ' היא דלא איכפת לן במחובר לקרקע אלא במחובר
למקום גידול רגיל? וצ"ל בדעת רש"י שקרקע בעצמותו נחשב עיקר מקום
גידולו של צמחים ,שיונקים מן הקרקע ,ויל"ע עוד בזה.

דעת הרמב"ן וסיעתו
הרמב"ן (קז :ד"ה הא דאמרינן) מיאן לפרש הא דדלדל עובר דהוא
משום קוצר .ועיקר קושיתו הוא שכמו שבדישה בעינן גדו"ק ,ה"ה
בקצירה 16,וא"כ לא תתכן קצירה בבהמה .ועוד הרחיק לכת ,דאפ' לר"י
שלא מצריך גדו"ק בדישה ,אפשר שמודה לענין קצירה שצריך להוית
 15ולכא' כן יוצא גם מדברי ר' ירוחם (יב:יד) שכתב שהתולש פטריות מאוזן הכלי חייב
"אע"פ שאינו מחובר לקרקע ".ומבואר מזה ש"היינו רביתיה" לא משויהו מחובר
לקרקע ,ודלא כדעת רבו הרא"ש שנביא לקמן .ויל"ע שהרי אין דרך ר' ירוחם להתעלם
לגמרי מדעת הרא"ש (לפחות כן שמעתי וראיתי בשם ת"ח גדולים).
 16מצינו בכמה מקומות שהשליכו הפוסקים מדישה לעוד מלאכות להצריך גדו"ק – ע'
תרה"ד ס' נ"ו לפי הבנת הגר"א ס' שכ"א ס"ק יא (לענין טוחן – אמנם ע' מחצה"ש
למג"א ס"ק י-י"א) ושו"ת רעק"א ס' כ (לענין זורה).
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"ממש מן הקרקע ".ולכא' כוונתו שזה חלק מעיקר צורת מלאכת קוצר
שהוא מן המחובר לקרקע ,וכמבואר מדבריו בהל' בכורות (יח ).שנביא
לקמן .וקודם שנדון בראיות הרמב"ן ,יש להעיר שלפי רש"י לא יתכן
לפרש שבעינן מן הקרקע ממש ,שלפי רש"י כבר נתבאר שמסקנת הגמ'
של"צ מחובר לקרקע עולם .והערת הרמב"ן שכמו שדישה לא שייכת
בבהמה ה"ה קצירה ,הוא לכא' לפי שיטתו לעיל צה .שבהמה לא הויא
גדו"ק (וחולב הוא מדרבנן או שהוא יוצא מן הכלל מאיזה טעם) 17.אבל
לדעת רש"י שקי"ל גם בדישה של"צ גדו"ק ,או שבהמה נחשבת גדו"ק,
וכמו שהוכחנו מקושית רש"י צה .על הי"א ,יתכן לקבל את השוואת
הרמב"ן לדישה ובכ"ז לפרש שדלדל עובר הוא משום קוצר.
והביא הרמב"ן ג' הוכחות שלא שייך קוצר מבע"ח .א) דהתולש כנף
מן העוף חייב משום גוזז (עד ,):ולא כתוב שחייב גם משום קוצר .ב)
הנוטל שערו וצפרניו בכלי חייב משום גוזז (צד ,):ולא כתוב שחייב משום
קוצר 18.ג) בבכורות (כד-:כה ).מסקינן שתולש צמר מבכור לאו היינו גוזז,
וכנגדו בי"ט שרי .כוונתו בראיה זו לא כ"כ ברורה ,ולקמן נסביר בע"ה.
וע"פ מה שהוכיח שלא יתכן חיוב קצירה בבהמה ,פ' הרמב"ן
שהמשוואה לכשותא היא שאף שכשותא אין לו חיות מצד עצמו ,שתלוי
בהיזמי ובהיגי ,עכ"ז מי שעוקרו חייב משום קוצר ,ה"ה בעובר ,שאף שאין
לו חיות מצד עצמו אלא מן האם ,העוקרו חייב משום נטילת נשמה.
במלים אחרות ,ההוכחה היא בגדר פסיקת חיים ,שאף חיים שתלויים בחי
אחר נקראים חיים ,ולא בגדר מלאכה מסויימת כמו שנ' מרש"י 19.ולשון
 17כנ' הרמב"ן לא אזיל פה לפי ת' הב' שם דבהמה הויא גדו"ק.
 18לא כתוב שם במפורש שחייב משום גוזז ,אבל כן פרש"י (ד"ה מהו דתימא) .הרמב"ן
גם מניח פה שאדם שוה לבהמה בענין זה ,ואם באדם אין קצירה ,ה"ה בבהמה .ולכא'
הוא משום שאם המקור הוא סממני המשכן ,אין סיבה לחלק בין אדם לבהמה .וגם אם
יש דין במלאכת קוצר שצריך להיות מן הקרקע ,בפשוטו אין אדם נחשב קרקע( .אמנם,
ע' חולין קלט :שאדם מוגדר הלכתית כאדמה לענין שילוח הקן ,וקן שהוא על ראש אדם
נקרא "על הארץ ".ולכא' יש לחלק .אכן ,שו"ר שבנשמת אדם כלל כא אות ב הביא
ראיה זו בדיוק ,וע' גם בט"ז של"ו:י שהביא הוכחה אחרת) .אולם ,מספר הישר (חלק
החידושים רפ"ג) מבואר שאין אדם מוגדר כגדו"ק לענין דישה.
 19וראיתי דבר יפה בספר מנחת אריאל (עג :אות לב-לד) שמדברי הרמב"ן לכא' מוכח
שגדר מלאכת קוצר הוא הפסקת החיות של דבר שמחובר לקרקע ,דאחרת מה היא
המשוואה לנטילת נשמה – הרי לקוצר יש גדר אחר לגמרי? א"ו דעת הרמב"ן שקוצר
ג"כ הוא כעין נט"נ ,שהוא הפסקת החיות של הצמח .ורש"י ס"ל שגדר קוצר הוא עקירת
דבר שמחובר למקום גידולו ,שהרי החלב שבדדי הבהמה לכא' אינו "חי" שנגיד
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הגמ' "עוקר דבר מגידולו" הוא סירכא דלישנא .ולפ"ז ,קושיית הגמ'
מעציץ שא"נ לכא' לא קאי על דלדל עובר ,שהרי בעציץ אין חיי הצמח
תלויים בחי אחר .א"ו קושיא זו היא רק על תלישת הפטריה ,שהוא חידוש
אחר ,ודלא כרש"י שהוא דיון אחד אי בעינן מחובר לקרקע עולם .וצ"ב
מהו השו"ט האחר הזה ,שהרי משמע ממסקנת הגמ' של"צ מחובר לקרקע
ממש .והרמב"ן סתם ולא פ' כלום בזה .וכדברי הרמב"ן כתבו גם
הרשב"א ,הריטב"א ,והר"ן בחידושיהם ,רק שלא הזכירו סברתו השנייה
שאף ר"י מודה בקוצר שבעינן מן הקרקע ממש.
והיה נ' לפרש השו"ט לפי הרמב"ן וסיעתו באחד משתי דרכים ,ותלוי
אם ננקוט כסברת הרמב"ן שמאופיו של קוצר להצריך תלישה מקרקע
ממש – כאמור ,שא"ר שעומדים בשיטת הרמב"ן לא הזכירו נקודה זו .אם
נסבור שצריך רק גדו"ק אבל לא תלישה מקרקע ממש ,יש לפרש דאביי
חידש דפטריה נחשבת גדו"ק ,אף שאיננה מחוברת לקרקע ממש .והקשה
הגמ' על זה דעציץ שא"נ אינו נחשב גדו"ק כי איננו מחובר לקרקע ,ולכן
פטור על תלישתו ,וא"כ ה"ה בפטריה נגיד שפטור ,שאיננה מחוברת
לקרקע .ות' הגמ' דבפטריה היינו רביתיה ולכן נחשבת גדו"ק ,אף שאיננה
מחוברת לקרקע .והקשר בין דרך גידולו לגדר קרקע מבואר בשו"ת
הרא"ש ב:ד ,שדן במי ששטח עפר על גגו וזרע שם אם חייב בתרו"מ
וערלה מן התורה .ומסקנתו שכן חייב ,משא"כ בעציץ שא"נ שאין דרך
לזרוע שם כי מיטלטל הוא ,וגם הזרע לא יתקיים שם .והוסיף שלפ"ז חייב
אם תולש מגג זה בשבת .ומבואר מדבריו שבשבת צריך מחובר לקרקע,
רק שגדר מחובר לקרקע תלוי גם בדרך זריעה ואם מתקיים שם .וא"כ ,יש
לומר שזהו ת' הגמ' שפטריה דרך "זריעתו ",דהיינו גדילתו ,הוא בשפת
הכלים ,ולכן נחשבת מחוברת לקרקע וגדו"ק אף שאינה מחוברת ממש.
ואם ננקוט כסברת הרמב"ן דבעינן תלישה מן הקרקע ממש ,יש רק להוסיף
שאביי חידש שפטריה מוגדרת כמחוברת לקרקע ,וע"ז הקשו מעציץ ,ות'
כנ"ל.
רק שצריך להסביר איך שייך לומר שפטריה נחשבת גדו"ק או מחוברת
לקרקע אם גדל על שפת הכלי – הרי אין לה שייכות לקרקע כלל? והרי
ברור שצריך קשר מסויים לקרקע ,דאל"כ גם שער בהמה יתכן להגדירו
כמחובר ,שהרי דרך גדילתו הוא ע"ג הבהמה ,ונפלו בבירא כל דברי
שהפסיק חיותו ע"י שהוציאו ,ורש"י דחה דברי הי"א רק מפני שאינו מחובר .והאריך
שם בראיות לכאן ולכאן ,ע"ש ותמצא נחת.
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הרמב"ן .א"ו צריך להיות ניזון באיזה אופן ישיר מהקרקע כדי ליכנס לגדר
גדו"ק .והנ' לומר בזה ע"פ מה דאיתא בברכות (מ ):ובנדרים (נה):
שכמהין ופטריות מירבא רבו מארעא אבל מינק ינקי מאוירא .ועפ"ז פסקה
הגמ' שהנודר מגדו"ק אסור אפ' בכמהין ופטריות .ופרש"י שם (ד"ה
מירבא) שגדלות מלחלוחית הקרקע ע"ג העצים או ע"ג הכלים .הרי שאף
פטריות גדילים מחמת הקרקע ,אף שאין "יונקים" מהקרקע ממש .ועוד
יותר ,הר"ן (נדרים נה :ד"ה מירבא) כתב שעיקר יניקתם מן האויר ,ומשמע
שאפ' מה הגמ' קוראת "מינק לא ינקי אלא מאוירא" אינו מאה אחוז .וא"כ
יתכן לומר שבזה חלוק פטריה משער בהמה 20.וצריך להוסיף לפי ביאור
זה שאף בעציץ שא"נ היה ס"ד דיש לה מספיק שייכות לקרקע ,דאחרת
למה לא ת' הגמ' שהחילוק בין עציץ שא"נ לפטריה היא בזה שהפטריה
שייכת לקרקע? ואולי הטעם מפני שיש עכ"פ עפר בעציץ ,והיה מקום
להגדירו כמחובר לקרקע בעקבות זה ,רק שאין דרך זריעה שם ,ויל"ע עוד
בזה.
ובסוף דבריהם ,כתבו הרמב"ן וסיעתו שלפי מה שהוכיחו שלקצירה
בעינן גדו"ק ,דברי הירושלמי לענין שולה דגים הם שלא כהלכתא,
שהבבלי חולק על הירושלמי ולא מצריך גדו"ק .לפי מש"כ לעיל בדעת
רש"י ,הבבלי חולק על הירושלמי מטעם אחר ,שהדגים אינם מחוברים
למים .כך או כך ,לא קי"ל כדברי הירושלמי בזה.
ועתה נבוא לדון בראיות הרמב"ן .לענין מה שהביא מתולש כנף מן
העוף ,המהרי"ט אלגזי (הל' בכורות יח .אות מ) דחה שאולי מיירי בעוף
מת ,שאין בו משום קוצר אבל עדיין יש בו משום גוזז 21.ומה שהביא
מהנוטל צפרניו ושערו בידו פטור ואין בו משום קוצר ,דחה המהריט"א
שמאותה סבה שנחשבת שינוי לגבי גוזז נחשבת שינוי לגבי קוצר .ואה"נ
דהנוטל בכלי ,שכתוב בגמ' שחייב ,הוא משום קוצר ולא משום גוזז ,שאין
גוזז בבני אדם ,כמש"כ רש"י שם (ד"ה מהו דתימא) 22.יש לציין שבמיוחס
 20שו"ר שכבר רמז לת' זה בתוצאות חיים ס' ח בתשובה למכתב א' .וכעי"ז באג"ט
(מלאכת דש ס"ק כ"ד אות ג).
 21וע' יראים רע"ד במלאכת גוזז ואו"ז ס' ס"ג שמפרשים להדיא שמיירי בחי .וע' באג"ט
מלאכת גוזז ס"ק ב שהאריך להוכיח שדעת התוס' היא שאין חיוב גוזז מן המת אלא מן
החי דוקא .וכן מבואר בתרה"ד ח"א ס' פ"ב שאין גוזז בתולש שיער מן אדם מת.
 22כאמור (לעיל הערה  ,)18רש"י בעצמו פ' שהוא משום גוזז .ולתרץ ראיה זו לדעתו
אולי י"ל ע"פ מש"כ החז"א (ליקוטי בכורות ס' כא' ס"ק ז; וכעי"ז במרכה"מ פ"ט ה"ח)
שגוזז הוא רק בדברים שהם גדילים מגוף ,כגון שער וצפרנים ,ולא בגוף ממש ,כמו
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לר"ן אמנם מביא י"א שהנוטל שערו וצפרניו חייב משום קוצר; והיראים
23
(רע"ד במלאכת גוזז) ס"ל שהוא תולדה דגוזז ותולדה דקוצר ג"כ.
ולענין הראיה מסוגיא דבכורות ,יש להאריך קצת כי דברי הרמב"ן על
פניהם מפרסין איגרי .דהילך לשון הגמ' שם:
מתני' .רבי יוסי בן המשולם אומר :השוחט את הבכור  -עושה
מקום בקופיץ מיכן ומיכן ותולש את השער ,ובלבד שלא יזיזנו
ממקומו ,וכן תולש את השער לראות מקום מום.
גמ' .אמר רב :הלכה כרבי יוסי בן המשולם .בעו מיניה מרב הונא:
כנגדו ביו"ט מהו? טעמא דרבי יוסי בן המשולם משום דקסבר
תולש לאו היינו גוזז וביום טוב אסור  -דהוה ליה עוקר דבר
מגידולו ,או דלמא :בעלמא סבר רבי יוסי בן המשולם תולש היינו
גוזז ,והיינו טעמא דשרי  -דהוה ליה דבר שאין מתכוין ,וביו"ט דבר
שאין מתכוין מותר?...אלא לעולם סבר רב דבר שאין מתכוין -
בדלדל עובר (ואולי יש לדייק כן מדברי הט"ז של"ו:י ,ע"ש) .וכל מה שהוא בגדר גוזז
מופקע ממלאכת קוצר ,וצריכים לדון בכל אחד לאיזה מלאכה דומה יותר .רק שס"ל
לרש"י שדלדול עובר אינו משום נט"נ (אולי בעקבות קושית המאירי שאין עובר נחשב
נפש ,ויש לפלפל בזה) אלא משום קוצר ,שעובר נחשב גודל מחמת האם .ויש להטעים
ד"ז שקוצר מצריך ב' גופים שמחוברים אחד לשני ,רק שמספיק שאחד מהם יהא תלוי
בשני (כגון עובר ,שכבר הרמב"ן כתב שהוא נשמה שתליוה בנשמה אחרת) ,וכמו שצמח
תלוי בקרקע .אבל גוזז היינו מפריד חלק טפל מגוף ,כמו שער וצפרניים ("את" לרבות
הטפל לבשרו ,דהיינו שערו ,כמו שאחז"ל בכ"מ) .וע' אהלות ג:ג ששער וצפרניים
מטמאין במת רק בשעת חיבורן לגוף ,שאינן דומיא דעצם ,שהרי גזען מחליף (הערת ר'
דוד שבתאי) .ויש להוסיף בזה מה שנחלקו רש"י (חולין קלה .ד"ה אפ"ה) ותוס' הרא"ש
(שם) לגבי מקדיש בהמה חוץ מגיזותיה ,האם אמרינן שפשטה הקדושה גם לגיזות
(רש"י) או לא (תוס' הרא"ש) ,שהרי השערות אינם שייכים לגוף הבהמה ,כי הדרך לגוזזן
תמיד .ונט"נ היינו בנוטל חלק מהחיים של גוף אחד ,כמו להוציא דם (שהרי הדם הוא
הנפש ,וכמש"כ התוס' בכ"מ) .ונחלקו הראשונים איך מגדירים עובר – רש"י התייחס לו
כגוף נפרד ,והרמב"ן מסכים רק שס"ל שלא יתכן שיהא קוצר כי אינו גדו"ק ,והתוס'
בבכורות (כה ).וע"ז (כו ):דס"ל שהוא גוזז הוא מפני שהתייחסו לעובר כחלק טפל
מאמו ,ויל"ע בכ"ז .וע' בספר נתיבות שלום ז:ה מש"כ בזה.
 23לא ברור אם ר"ל שחייב שתיים או רק שאפשר להיות כך או כך ,ונ"מ שאפשר להתרות
בכל אחד מהם לבד .ונ"מ גם אם עשה אב דגוזז וגם נטל צפרניו בהעלם אחד ,שיש לדון
שחייב משום קוצר וחייב ב' חטאות (אם לא שנסבור כריטב"א עג :בדעת רש"י שאב
הוא פוטר של תולדה ,דלפ"ז יתכן שפטור) ,ויש לפלפל בזה .הרמב"ן בעצמו כותב (עד:
ד"ה הא דאמרינן) שלא יתכן תולדה לשני אבות ,ולפ"ז מובן היטב למה נטה מדברי
היראים בזה.
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אסור ,ותולש לאו היינו גוזז ,וביום טוב היינו טעמא דשרי  -דהוה
ליה עוקר דבר מגידולו כלאחר יד .ותולש לאו היינו גוזז? והתניא:
התולש את הכנף והקוטמו והמורטו  -חייב שלש חטאות ,ואמר
ר"ל :תולש  -חייב משום גוזז ,קוטם  -חייב משום מחתך ,ממרט -
חייב משום ממחק! שאני כנף דהיינו אורחיה.
הנה מפשטות הגמ' נ' להדיא ש"עוקר דבר מגידולו" בהקשר זה היינו
מלאכת קוצר ,והשאלה היא אם תולש כלול במעשה הגזיזה של התורה
(שאסור לגבי בכור ,כמש"כ "ולא תגוז בכור צאנך") ,וא"כ מהא דהתיר רב
לתלוש שער הבכור מבואר שהוא דשא"מ ושרי בי"ט ג"כ; א"ד אינו כלול
במעשה הגזיזה של התורה ובכל זאת אסור בי"ט משום קוצר .שהרי אם
כוונת הגמ' במונח "עוקר דבר מגידולו" למלאכת גוזז ,קשה להבין את
הצד השני בגמ' – מה פ' שתולש אינו גוזז אבל בכ"ז אסור משום גוזז?
אא"כ נגיד שהשאלה היא על דרך הבנת התוס' (שם כה .ד"ה ואמר) שאף
אם תולש אינו גוזז ,לענין שבת הוי תולדת גוזז ,רק שבבכור לא נאסרו
תולדות .ועל פניו כן הבין הרמב"ן את הסוגיא ,דאחרת הויא ראיה לסתור,
שהרי מסקנת הגמ' לכא' היא שתולש לאו היינו גוזז רק שהוי עוקר דבר
מגידולו כלא"י ,ומבואר שאדרבה ,יש קוצר בבהמה .א"ו הרמב"ן הבין
את הגמ' כנ"ל דעוקר דבר מגידולו ר"ל תולדת גוזז ,וראיתו מהא דלא
העלתה הגמ' אפשרות לחייבו משום קוצר ,ומבואר מזה שלא שייך קוצר
בבהמה.
אבל פ' זה א"א להעמיס בדעת הרמב"ן .שהרי ז"ל בהל' בכורות
(יח" :).אפ"ה כיון דמסקנא דתולש משום גוזז הוא לא הוי משום עוקר
דבר מגידולו דהוא תולדה דקוצר אלא תולש מן הקרקע אבל כל דתליש מן
בעלי חיים משום גוזז הוא דמחייב בלחוד ומש"ה כי הוי כאורחיה כגון
עוף חייב משום גוזז ואי לאו אורחיה הויא מלאכה כלא"י ופטור ואע"ג
דהוי כאורחיה לעקור דבר מגידולו ".ומוכח מלשון זה שהבין שלשון
הגמ' "עוקר דבר מגידולו" ר"ל תולדת קוצר .ועוד מוכח שהבין שמסקנת
הגמ' היא שתולש כן היינו גוזז ,רק שבבהמה הוי גוזז כלא"י ,והטעם
שאינו עוקר דבר מגידולו לא כתוב בגמ' למסקנא ,ולכן העמיס הרמב"ן
בכוונת הגמ' שהיינו משום שאינו מחובר לקרקע ,וכשיטתו בשבת קז.:
ולכן מוכרח שהרמב"ן ס"ל דכשהגמ' הקשה שמצינו שתולש כנף מן
העוף ,חזרה ממש"כ שתולש לאו היינו גוזז ,אלא תולש היינו גוזז ,רק
שבבהמה הויא כלא"י ולכן שרי בי"ט .ועתה יל"ע בכוונת הגמ' :האם
עדיין ס"ל שהטעם שאין בבהמה משום עוקר דבר מגידולו הוא משום

אבים לונסון

215

שהוא כלא"י ,כמו שהנחנו בתחילה ,ובעוף ג"כ אין בו משום עוקר דבר
מגידולו (אף שלא הוי כלא"י) משום שמיירי בעוף מת ,וכמו שהבאנו לעיל
מהמהריט"א? א"ד אין בבהמה משום עוקר דבר מגידולו מסבה אחרת,
שאין עוקר דבר מגידולו אלא מן הקרקע ,ומאותה סבה אין עוקר דבר
24
מגידולו בעוף? וכצד השני הבין הרמב"ן ,וכמו שמוכח מלשונו הנ"ל.
ואילוצו הוא מפני שס"ל שמבחינת מלאכת עוקר דבר מגידולו ,תולש לא
הוי כלא"י ,ומזה שהגמ' בכ"ז התירה בבהמה ,מוכח שאין בבע"ח משום
עוקר דבר מגידולו ,וכמש"כ בהדיא 25.ויוצא שלפי הרמב"ן ,הגמ' חזרה
26
משתי הנחות במסקנא :חזרה מכך שיתכן עוקר דבר מגידולו בבע"ח,
וחזרה מכך שתולש היינו כלא"י גם מבחינת עוקר דבר מגידולו .וכבר
לפ"ז מובן למה אפשר שרש"י לא מקבל הבנה זו בגמ' (שהרי ס"ל שיש
עוקר דבר מגידולו בבע"ח).
שו"ר שבמהדורות החדשות של הלכות בכורות לרמב"ן ,השמיטו (ע"פ
כת"י) מדבריו שורה אחת מהגמ' ,וכנ' שלא גרס " ...ותולש לאו היינו גוזז,
וביום טוב היינו טעמא דשרי  -דהוה ליה עוקר דבר מגידולו כלאחר יד",
 24עד"ז כתבו הקהילות יעקב (שבת ס' נ) והגרי"ז בחידושיו לבכורות שם.
 25לא הצלחתי לעמד על כוונת הרמב"ן בחילוק זה .אם בבהמה אין דרך לתלוש השער
ביד אלא בכלי ,למה שם המלאכה ישנה את זה? היה אפשר לתרץ ע"פ מה ששמעתי
פעם ממו"ר ר' מרדכי וויליג שיש לדון אם גדר כלא"י הוא לפי דרך המלאכה בכללה או
לפי הפעולה המסויימת ,ובזה הסביר המח' המפורסמת בין הרמ"א והדגומ"ר אם שבירת
אות שכתוב על עוגה נחשבת מוחק כלא"י או לא (אם בזה נחלקו ,ואכ"מ) ,שהרי
מבחינת הפעולה המסויימת הוי כדרך ,אבל בדרך כלל לא מוחקים בצורה כזאת .ושו"ר
בספרו עם מרדכי (שבת ס' כ"ו) שדן בזה בארוכה בראיות לכאן ולכאן ,ואכמ"ל .ולפ"ז
היה אפ"ל דס"ל לרמב"ן שכלא"י מוגדרת ע"י דרך המלאכה בכלל ,וא"כ מובן למה
העובדא שעוקר דבר מגידולו הוא משום קוצר ישנה את ההלכה ,שקוצר דרכו אפ' ביד.
וכעי"ז בקהילת יעקב שם .אמנם לפ"ז לא הבנתי למה בעוף כן חייב משום גוזז ,הרי אם
כלא"י נדון ע"פ המלאכה בכלל ,הרי דרך גוזז בכלי (לפי הרמב"ן) ,ומאי איכפת לן
שבעו ף דרך לתלוש ביד (אא"כ נחלק בין אב לתולדה ,אבל כ"ז מנלן)? ולכא' הביאור
הוא שלעולם ס"ל לרמב"ן דשינוי נדון לפי הפעולה המסויימת שעושה ,רק שגדר
המלאכות שונה – אם המלאכה היא גוזז ,שהוא משום עצם ההפרדה ,הדרך בבהמה הוא
רק בכלי ,ולכן ביד פטור .אבל עוקר דבר מגידולו הוא הפסקת החיות (לפי הרמב"ן ,ע'
לעיל הערה  ,)19ומבחינה זו יתכן שהדרך הוא אפ' ביד .משא"כ בעוף שאפ' הבא
להפריד עושה כן ביד( .ובזה היינו מרוויחים עוד סבה למה רש"י לא הבין כן את הגמ',
שהרי רש"י ס"ל שכלא"י מוגדרת לפי המלאכה בכלל ,וכמו שהוכיח רמ"ו שם בכמה
ראיות ).וצריך עיון עוד בזה.
 26וכ"כ בריטב"א שבת עד :שס"ד דגמ' שחייב משום עוקר דבר מגידולו ומסקנת הגמ'
שאינו כן.
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אלא סתם "ותולש לאו היינו גוזז ".ובאמת ,לא ראיתי באף אחד
מהראשונים שעומדים בשיטת הרמב"ן שהביאו הגמ' כמו שהיא לפנינו.
וא"כ ,לכא' הגמ' חזרה מההנחה שיתכן מלאכת קצירה בבע"ח בשלב יותר
מוקדם ממש"כ לעיל .אבל ס"ס ההסבר הוא אחד ,שהגמ' חזרה.
ולפ"ז ,לשון הרמב"ן בחידושיו לשבת שמסקינן דתולש לאו היינו גוזז
וכנגדו בי"ט שרי ,אין כוונתו כמש"כ בגמ' שמעשה תלישה לא יכולה
להיות בכלל מעשה גזיזה ,שהרי שפתי הרמב"ן ברור מללו בהל' בכורות
שכן יכולה להיות מעשה גזיזה .לכא' כוונתו שבבהמה לבדה אינו מעשה
גזיזה משום דאינו כאורחיה ,והוכחתו משום שלגבי עוף לא הוי כלא"י
27
ובכ"ז אינו חייב משום קוצר ,וכנ"ל.

דעת הרמב"ם
בדעת הרמב"ם ישנה מח' גדולה בין המפרשים ,ונבאר את הצדדים
בזה .מבואר מדברי הרמב"ם (פ"ח ה"ג) שכל הסוגיא בדף קז :הוא משום
קוצר ,אבל השמיט הא דדלדל עובר ,וכתבו בדיני נט"נ (פי"א ה"א).
הרמב"ן ודעימיה הביאו את הרמב"ם כסיוע לפירושם בגמ' ,ובפשטות
כוונתם שהוא ס"ל כמותם לגמרי ,שאין קוצר אלא בגדו"ק .והקשה
המנ"ח (מוסך השבת מלאכת קוצר אות ב) דדעת הרמב"ם הוא שחולב
חייב משום דש ,אף שס"ל שאין דישה אלא בגדו"ק (פ"ח ה"ז); וביארו
המ"מ (שם) והריב"ש (שו"ת ס' קכ"א) דס"ל שבהמה הויא גדו"ק ,וכמו
שמצינו לענין מע"ש .וא"כ למה אין בדלדל עובר משום קוצר ,אפ' אם
נניח שהרמב"ם מצריך גדו"ק גם במלאכת קוצר? ועוד העיר המנ"ח
שהרמב"ם לא כותב בשום מקום שאין קוצר אלא בגדו"ק (כמו שבאמת
כתב לגבי מעמר בפ"ח ה"ה ולגבי דישה בה"ז) .ומכח קושיות אלה הסיק
המנ"ח שבאמת ס"ל לרמב"ם שיש קוצר אפ' שלא בגדו"ק ,ובדלדל עובר
אה"נ חייב גם משום קוצר ,רק שדרך הרמב"ם לא לדייק לכתוב שחייב
שתיים ,וכמש"כ המ"מ (ריש פי'"ב).
ובקהילות יעקב (ס' נ) ת' הערות המנ"ח ,שיש לומר שאף שהרמב"ם
ס"ל דבהמה נחשבת גדו"ק לגבי דישה ,אינה נחשבת מחוברת לקרקע;
ובקוצר ,לפי הרמב"ן ,בעינן מחובר לקרקע ממש ולא רק שנזון מן הקרקע.
וא"כ שפיר כתבו הראשונים דס"ל לרמב"ם שבדלדל עובר אינו חייב
 27וכ"פ בדבר אברהם כד:ח ,וע"ש אות י.
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משום קוצר ,שהרי לגבי קוצר לא הויא גדו"ק .יש רק להעיר שחוץ
מהרמב"ן עצמו ,שאר הראשונים העומדים בשיטתו לא כתבו סברא זו
שצריך מחובר לקרקע ממש ,ורק כתבו דשוה לדישה דבעינן גדו"ק ,והרי
גם הם הביאו את הרמב"ם כסיוע ,וצ"ב (והקה"י בעצמו סיים "ויש
לפלפל").
והיה עוד מקום לעיין לפי דברי הרמב"ן שהרמב"ם ג"כ מצריך גדו"ק,
שהרי לפ"ז הו"ל לרמב"ם להסביר שפטור עציץ שא"נ הוא משום שאינו
מחובר לקרקע .אבל הרמב"ם בעצמו כתב (פ"ח ה"ג) שהוא משום שאין
זה מקום גידולו .אך לא על הרמב"ם תלונתינו כי על הגמ' ,שהרי הרמב"ם
רק מעתיק את לשון הגמ' קח .ד"היינו רביתיה ".וכבר הסברנו לעיל שלפי
הרמב"ן וסיעתו כוונת הגמ' היא כמש"כ בשו"ת הרא"ש (ב:ד) שגדר
מחובר לקרקע תלוי בדרך זריעה במקום ההוא ,וא"כ ה"נ יש לפרש דברי
הרמב"ם .ומצאתי ראיה גדולה לפירוש זה בשו"ת הרמב"ם (מובא
בקדמון ממצרים פ"ח ה"ג) ,וז"ל" :לפי שהדבר שכבר נזרע בעציץ שא"נ
דינו כדין הדבר שכבר נתלש להיות שאין לו קיום ,והזורע לא נתנה בו
שיצמח עכ"פ ויגיע לתכליתו ".הרי שגם הרמב"ם פ' פטור עציץ ממש כמו
הרא"ש ,וא"כ לא נפלאית היא לומר שפ' את הגמ' כמו שהסברנו ע"פ
דברי הרא"ש.
והיה גם מקום לתרץ קושיות המנ"ח באופן אחר ,שהרי הקדמון
ממצרים (פ"ח ה"ז) והר' אברהם בן הרמב"ם (שו"ת ברכת אברהם ס' י"ח)
חולקים על המ"מ והריב"ש בדעת הרמב"ם ,ולפי דבריהם אין הכרח
שבהמה נחשבת גדו"ק אפ' לענין דישה .ואם גם הרמב"ן וסיעתו סוברים
כן בדעת הרמב"ם ,שפיר מייתו ראיה לדבריהם מדברי הרמב"ם ,שאילו
ס"ל לרמב"ם של"צ גדו"ק ,היה יכול לחייב גם בדלדל עובר משום קוצר,
שהרי בהמה איננה גדו"ק.

הערות אחרונות
לא מצאתי דין דלדל עובר ברי"ף או בש"ע .הנשמ"א (כלל י"ב ס"ק
א) והערה"ש (של"ו:י"ב) הזכירו דברי הגמ' אגב אורחייהו ,וכן הב"י
(ש"ל:ב) העתיק לשון התוס' (ע"ז כו :ד"ה סבר) שדנו בגמ' הזו ,אבל
איננה מוזכרת בשום מקום בש"ע ונ"כ העיקריים .ולא ראיתי אף אחד
שהעיר בזה ,ויל"ע.
עוד העירוני אליעזר סנאו מדברי הספורנו (שמות טז:כז-כח) שכתב
בענין לקיטת המן בשבת..." :וזה היה חלול שבת בלי ספק אם היו
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מלקטים הדבר ממקום גדולו ,כאמרם ז"ל האי מאן דתלש כשותא מהזמי
והיגי חייב משום תולש (שבת קז ב)...שבכלל מלאכה תהיה לקיטת המן
שחייב בה הלוקט משום תולש והבאתו מרשות לרשות ,שהיא מכלל
המלאכות גם כן ".לכא' כוונתו להוכיח שאף שאין הכשותא גודל מחמת
הארץ ,ואולי אינו גדו"ק ,מ"מ יתכן להתחייב משום קוצר 28.אבל דבריו
צ"ב ,שהרי לכל הדעות בעינן שיוציא משהו עכ"פ ממקום גידולו ,וכמו
שהעתיק הספורנו בעצמו ,והמן הרי לא גדל במקום שמשם בנ"י לקטוהו,
שהרי מקורו בשמים ,כמש"כ "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים" (שמות
טז:ד) .ואיך שרק נפרש את המלה "ממטיר" (ע' רמב"ן עה"ת שם כמה
אפשרויות) ,ס"ס מן השמים הוא ,ואיך כתב הספורנו שמקום גידולו הוא
על פני המדבר ,מקום שמשם לקטוהו? והראני יהונתן דרורי שבספר כלי
חמדה מאריך בדברי הספורנו ע"ד הפלפול ,ולעניינינו כתב שברור
שהספורנו הבין שהמן היה יונק מן האויר ולכן חייב בלקיטתו .ולא הבנתי
את דבריו הקדושים ,שהרי אם יניקתו מן האויר ,הרי לא הוציאו ממקום
גידולו ע"י לקטיתתו ,שהרי עדיין מחובר הוא לאויר ויונק ממנו? וצ"ע
כעת ליישב דברי הספורנו.

 28ע' משך חכמה טז:כח שנקט שחיוב לקיטת המן הוא היה משום מעמר ,רק שזה שנוי
במח' אם יש עימור שלא בגדו"ק ,ע"ש.

אפרים צבי מעטה

מלאכה כלאחר יד
א
כשם שאסור מדאורייתא לעשות מלאכה באופן רגיל ,כך אסור מדרבנן
לעשות מלאכה באופן משונה .אכן ,לפעמים מותר לעשות מלאכה באופן
משונה:
א .השער הציון (שכב:יב) כותב דשינוי מותר לצורך כבוד הבריות.
ב .וכן שינוי מותר על ידי גוי לצורך מצוה ,דהוי שבות דשבות במקום
מצוה.
ג .וכן שינוי מותר באיסור דרבנן לצורך חולה שאין בו סכנה ,דהוי שבות
דשבות במקום חולה.
ד .וכן שינוי מותר באיסור דרבנן בפסיק רישיה דלא ניחא ליה ,דהוה פ"ר
דלא ניחא ליה בתרי דרבנן.
ה .הגמ' (עירובין קג ).אומרת דשינוי מותר במקדש.
ו .המג"א (שז:ז) כותב דשינוי מותר במקום הפסד מרובה.
ז .הפמ"ג (ריש סימן ש"מ) כותב דהעושה מלאכה בלא שינוי פסול
לעדות ויוכל להיעשות מומר לכל התורה ,אבל העושה בשינוי כשר
לעדות ,ויש אומרים דאינו נידון כמומר לכל התורה.
ח .המסופק במלאכה דאורייתא חייב להחמיר ,אבל המסופק במלאכה
משונה מותר להקל ,דספק דרבנן לקולא.
ט .חולה שיש בו סכנה ,כשאפשר לשנות בהצלתו ללא ניכוי סיכויי
הצלתו יש אומרים דצריך לשנות.
לפיכך נחוץ מאד לברר איזו פעולות הן פעולות משונות ,ואיזו פעולות
הן פעולות רגילות.
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ב
הקובץ שעורים (כתובות ס ).כותב דגדר שינוי משתנה מזמן לזמן,
ולפיכך זריקת מיץ להרכיב אילן בזמן הגמ' היתה שינוי ,ובזמן הזה אינה
שינוי .ונראה על פי זה דהוא הדין נמי גבי שבת ,אע"פ שיש דברים
המוזכרים בגמ' שהם כלאחד יד ,צריכים לברר אם בזמן הזה עדיין הם
כלא"י או לא.

ג
התוס' (צב ,:עירובין כח ).כתבו דדברים הנעשים על ידי יחידים רגילים
בלבד הם דברים משונים ,ודברים הנעשים על ידי רבים ,או דברים הנעשים
על ידי יחידים חשובים ,אינם דברים משונים .אכן ,יש להבהיר הגדרת
"רבים" והגדרת "יחידים משונים" .הגמ' נותנת לנו דוגמאות מספר שעל
פיהם יש לקבוע הגדרות אלו.
א .הגמ' (קג ):אומרת דשריטה ע"ג בשר הויא שינוי.
ב .הגמ' (קמד ):אומרת דסחיטת רימונים הויא שינוי.
ג .הגמ' (עד ):אומרת דטוייה וניפוץ מע"ג עזים הויין שינוים,
דחכמה יתירה שאני.
ד .הגמ' (צב ).אומרת דהוצאת משאוי קל ע"ג הראש הויא שינוי.
ה .התוס' (שם) כתבו דכל הדברים האלו הם דברים הנעשים רק על
ידי יחידים רגילים ולפיכך הם משונים.
ו .הגמ' (קמד ):אומרת דקיום קוצים בכרם לר"א אינו שינוי ,שכן
בערביא מקיימים קוצים לגמלים .ופי' התוס' דערביא אינם
יחידים ,ועוד דערביא אינם רגילים ,אלא הם חשובים ,שיש להם
גמלים רבים.
ז .הגמ' (קג ).אומרת דאיטר שכתב בשמאל חייב .ועל פי דברי התוס'
צ"ל דהגמ' סוברת שאיטרים הם כאנשי ערביא ,דהם רבים או
חשובים.
ח .הגמ' (סב ).אומרת שאשה גזברית שהוציאה טבעת שיש עליה
חותם חייבת חטאת (והשו"ע לא הביא דאשה גזברית חייבת,
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ואולי סבירא ליה דפטורה ,ובנתיבות שלום (סי' מ"ב) הקשה הא
אשה גזברית הויא יחידה ,והשיב דצ"ל דמכל מקום היא משונה,
ויחידים המשונים שפיר חשיבי עם בפני עצמם.
ט .הגמ' (צד ):אומרת שהטווים והמנפצים ע"ג עזים פטורים
מחטאת ,שמשונים הם ,אע"פ שטוייה וניפוץ ע"ג עזים נעשות על
ידי חכמים יתירים .וצ"ל דחכמים יתירים אינם חשובים כל כך,
וצ"ע.
י .הגמ' (יא ):מביאה מחלוקת אם אומן שהוציא דרך אומנתו הוי
שינוי או לא ,וכן נחלקו בזה הרמב"ם (יט:כא) והשו"ע (שא:יב)
והגר"א (שם) .ונראה דפליגי אם אומנים אינם רבים ואינם
חשובים ,או אם אומנים דומים לאשה גזברית וכיוצא בה שהם
רבים או שהם חשובים.
יא .וכן הגר"ז (קונטרס אחרון שא:ה) והאליה רבה (הו"ד שם) נחלקו
אם קיטע היוצא בקב חשיב שינוי או לא .ונראה דפליגי אם
קיטעים אינם רבים ואינם חשובים ,או אם הם רבים או חשובים.

ד
בכל מלאכה יש ארבע מרכיבים .החומרים המקוריים ,החומרים
הסופיים ,התנועות ,והמניעים .האגלי טל (הקדמה אות ג' ,מלאכת בישול,
אות מ"ד) מייסד שאדם המשנה במלאכתו בשבת באחד מהמרכיבים האלו
פטור מחטאת ומסקילה .האגלי טל עוד מייסד דאדם המשנה בפעולתו
האסורה שלא מחמת שבת ,בהחומרים המקוריים או הסופיים ,פטור
מעונש .ועיין בספר ארחות שבת (פרק כ"ג ,הערה קע"ט) בשם הגרי"ש
אלישיב זצ"ל דשינוי בחומרים מותר לכתחלה לצורך כבוד הבריות ,אבל
שינוי במניע ובתנועה אינו מותר לכתחלה אף לצורך כבוד הבריות.
אכן ,האגלי טל כמעט מוכרח ,בכדי שיתקיים יסודותיו ,להגדיר את כל
מרכיב ומרכיב באופן מחודש .לדוגמא ,האגלי טל סובר שבמלאכת בישול,
החומרים המקוריים הם הקמח והמים והאש או החמה ,והחומרים הסופיים
הם הפת המורכב מקמח ומים ואש או חמה .ולפיכך בישול בחמה לא
חשיב בישול הן לגבי שבת (ומותר לכתחלה) והן לגבי כל התורה (והאוכל
פסח שנתבשל בחמה אינו עובר על איסור אכילת פסח מבושל) ,דאש
וחמה הם חומרים ולא מניעים .הגדרה זאת מחודשת היא ,דסברא אומרת
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שהאש הוא מניע ולא חומר .וכן מה שכתב האגלי טל דכתיבה בשמאל הוי
שינוי במניע ובתנועה ,אבל אינו שינוי בחפץ הסופי ,הוי מחודש ,דכתב
הנכתב בשמאל וכתב הנכתב בימין שונים ביופיים.

ה
הגמ' (קג ).מביאה מחלוקת גבי כותב ב' אותיות ביד שמאל,
דלהחכמים ,הכותב ב' אותיות בשמאל פטור ,דב' אותיות חייבות משום
כותב ,ולגבי כותב ,כתיבה בשמאל היא משונה ,ולר"י ,הכותב ב' אותיות
בשמאל חייב ,דב' אותיות חייבות משום רושם ,ולגבי רושם ,רשימה
בשמאל אינה משונה .וכעין זה כתב הרמב"ן (עד ):דתולש צמר מצאן
בידו ,אם תולש חייב משום קוצר אז חייב ,דלגבי קוצר ,קצירה ביד אינה
משונה ,ואם תולש חייב משום גוזז אז פטור ,דלגבי גוזז ,גזיזה ביד הרי זו
משונה.
הנתיבות שלום (סי' מ"ב) והעם מרדכי (סי' כ"ו) הקשו דאם הפעולה
דכתיבת ב' אותיות בשמאל או דתלישת צמר ביד היא פעולה רגילה ,אמאי
הוי שינוי ,ואי אינה פעולה רגילה ,אמאי אינה שינוי .ונראה דבכדי להגדיר
איזו פעולה הויא רגילה ואיזו הויא משונה ,צריכים לזהה את קבוצת
הפעולות המתחלקות לפעולות רגילות ופעולות משונות .בקבוצה,
הפעולות המהוות רוב הקבוצה הן הרגילות ,והפעולות המהוות מיעוט
הקבוצה הן המשונות .גדרי הקבוצות משתנות ממלאכה למלאכה .קבוצת
הפעולות ממבט מלאכת כותב כוללת הרבה פעולות הנעשות בימין ומיעוט
הנעשות בשמאל ,ולפיכך ממבט מלאכת כותב ,ב' אותיות בשמאל הוי
שינוי .קבוצת הפעולות הדומות לכתיבת ב' אותיות השייכת למלאכת
רושם כוללת הרבה פעולות הנעשות גם בשמאל ,ולפיכך ,ממבט מלאכת
רושם ,ב' אותיות במשאל אינו שינוי .וכן קבוצת הפעולות דקוצר כוללת
הרבה פעולות הנעשות ביד ,אבל קבוצת הפעולות דגוזז אינה כוללת הרבה
פעולות הנעשות ביד.
וכעין זה איתא בחזון יחזקאל (שבת י,יא) ,שהוקשה לו סתירה באכילת
פרי המחובר לקרקע ,דכתב רש"י (סוכה לז ):דהאוכל ענב שע"ג הגפן או
חטה המחוברת לקרקע הרי זה דרך קצירה ,ואפילו הכי מצינו בכמה דוכתי
דאכילת פרי המחובר לקרקע אין זה דרך אכילה .והקשה החזון יחזקאל
דאם הפעולה היא פעולה רגילה ,אמאי אין זה דרך אכילה .ואם אינה
רגילה ,אמאי הרי זה דרך קצירה .החזון יחזקאל הציע שתי תשובות:
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א .יש מחלוקת הסוגיות אם אכילת פרי מחובר חשוב פעולה רגילה או
פעולה משונה.
ב .האוכל ובולע הוי פעולה רגילה ,ואוכל ופולט הוי פעולה משונה.
ונראה להציע עוד שתי תשובות:
ג .על פי דברי האגלי טל ,יש ליישב ,דלגבי האכילה ,השינוי הוי בחפץ
המקורי ,אכילת מחובר מול אכילת תלוש ,והוי שינוי גדול ,משא"כ
לגבי הקצירה ,השינוי הוי במניע ,יד מול פה ,והוי שינוי קטן.
ד .על פי דרכינו לעיל ,יש ליישב ,דאופי קבוצת אכילות שונה מאופי
קבוצת קצירות ,ופעולת אכילה ממחובר מהווה חלק גדול מקבוצת
הקצירות ,אבל חלק קטן מקבוצת קצירות .א"נ שאר דברים שבקבוצת
האכילות אינם דומים לאכילת מחובר ,ושאר דברים שבקבוצת
הקצירות דומים יותר לקצירה בפה.

ו
התוספתא (י:יא) אומרת שהמהלך והתיז צרורות והצרורות קיצרו
תבואה הוי שינוי .והדגול מרבבה (שמ:ו) כתב דהאוכל עוגה שיש עליה
אותיות הוי שינוי .והנתיבות שלום (שם) כתב דנידונים אלו הם נידונים של
פעולה רגילה עם מלאכה משונה .דהילוך ואכילה הם פעולות רגילות ,אבל
קצירה על ידי התזת צרורות וכן מחיקה על ידי אכילה הם תוצאות
משונות .ועל פי זה כתב הנתיבות שלום שהסורק ומשיר שערות הוי שינוי,
דאע"ג דפעולת סריקה רגילה ,מכל מקום גוזז דרך מסרק הוי משונה.
ברם ,במחילת כבודו נראה דלא דמיין סריקה לא להילוך עם התזת
צרורות ולא לאכילת עוגה שיש עליה אותיות .דהילוך עם התזת צרורות
הוי מעשה ממושכת ,ואע"ג דתחלת המעשה דהילוך הוי רגילה ,סוף
המעשה ,דהיינו תנועת הצרורות ,הוי משונה .משא"כ בסורק ,הכל מעשה
אחת .וכן אכילת עוגה ,התם החפצא של האותיות משונה מחפצים רגילים,
דהחפצא הרגילה היינו אותיות ע"ג נייר ,והחפצא הסופית משונה,
דהחפצא הסופית הרגילה היינו נייר חלק ,משא"כ בסורק ,החפצא
הראשונה דשערות מחוברות והחפצא הסופית דשערות תלושות הם הם
החפצים הרגילים.
ובארחות שבת (לבעל הנתיבות שלום הנ"ל ,סוף פרק ל') דימה אכילת
עוגה שיש עליה אותיות לכניסה לחדר שיש בו נורות אוטומטיות,
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דבתרוייהו איכא מעשה רגילה ותוצאה משונה ,דמעשה כניסה הויא מעשה
רגילה ,ופעולת הדלקת הנורות הויא פעולה משונה .ועל פי דרכינו נראה
דלא דמיין להדדי ,דהא השינוי שבעוגה היינו שינוי בחפצא ,אבל לא ברור
דחשיב שינוי במעשה ,וכנ"ל .ברם ,אע"ג דהדלקת נורות אוטומטיות לא
דמי לאכילת עוגה שיש עליה אותיות ,היא שפיר דומה לנידונה של
התוספתא דהילוך עם התזת צרורות ,דבתרוייהו ישנם מעשים ממושכים,
דהדלקת הנורות על ידי זרם החשמל דומה לקצירת התבואה על ידי
הצרורות.
הארחות שבת הניח דהדלקת נורות האוטומטיות היא תוצאה משונה.
אמנם ,יש לומר דבזמן הזה אין זה משונה כל כך .הארחות שבת עוד הניח
דהדלקת נורות אוטומטיות נידון עם הקבוצה של הדלקת נורות רגילות.
אמנם ,יש לומר דהדלקת נורות אוטומטיות היא קבוצה חשובה בפני
עצמה .ולכן נראה דאפילו במקום הצורך ,אין ליכנס לחדר שיש בה נורות
אוטומטיות (ואפי' לבית הכסא) על סמך דהדלקתם היא משונה ,אלא
במקום הצורך יש ליכנס דרך אחוריו אל חדר שיש בו נורות אוטומטיות,
דהא מבואר בגמ' (שבועות יז ):גבי בית המנוגע דהילוך דרך אחוריו לא
חשיב הילוך ,והוא הדין וכ"ש לגבי מלאכת שבת .ודו"ק.

ז
רש"י (עירובין קג ):כותב דהנוטל צפרני חבירו הוי שינוי משום שאין
הצפרניים ניטלים יפה באופן זה .וכעין זה כתב רש"י (ביצה לג ):דכל
פעולה שאינה מעולה הויא פעולה משונה .והבאור הלכה (סי' ש"מ ד"ה
בין) כותב דהתולש שער מבהמה ביד חשיב שינוי משום שזה גורם צער
להבהמה .ועל פי זה נראה דכל זמן שהחומרים הסופיים הם פחות יפים,
ללא צורך ,וכן כשהתנועות הם תנועות המתישות כח או תנועות המזיקות
ללא צורך ,עד כדי שכל העולם נמנעים מלהשיג חומריים סופיים אלו
מחמת חסרון יופיים או נמנעים מלנוע תנועות אלו מחמת התשתם והזיקם,
אז אין לחוש שהפעולות והתנועות מהוות קבוצה בפני עצמם ,אלא הרי
הם ודאי משונים.

רב דוד צבי הלוי שווארץ

בענין מלאכה שאינה צריכה לגופה
ידוע המח' בין ר' יהודה ור' שמעון אם מלאכה שאינה צריכה לגופה
חייב בשבת ,וכההיא דהמוציא את המת בשבת צג ,:דר' יהודה מחייב
ור"ש פוטר .ופי' בתוס' שם (צד .ד"ה רבי שמעון) דהגדרת מלאכה
שאצל"ג היינו "כשעושה מלאכה ואין צריך לאותו צורך כעין שהיו צריכין
לה במשכן אלא לענין אחר[ ...ו]הוצאת המת אין צריך למת ובמשכן היו
צריכין לחפצים שהוציאו" עכ"ל .וכן בנדון המפורסם דחופר גומא ואינו
צריך אלא לעפרה בשבת עג ,:שהגמ' אומרת שאפי' אי מעשה זה היה
מתקן ולא מקלקל ,ר"ש היה פוטר משום מלשאצל"ג ,ביארו בתוס' שם
דה"ט משום שבמשכן היו צריכין לגומא .עכ"פ ,חזינן לפי התוס' דלר"ש
הכל תלוי במחשבת העושה ,אי התכוון לתכלית ה"נכונה" של המלאכה או
לא .ויוצא מזה שאפשר שיהיו שני אנשים עושים בדיוק אותו המעשה זה
אצל זה ,כמו שני אנשים חופרים שני גומות באופן זהה לחלוטין ,והראשון
חייב סקילה משום שכוון לגומא והשני פטור משום שכוון אחרת.
ועל זה יש להקשות א"כ לר"ש היכי ממיתין ב"ד שום מחלל שבת
לעולם ,דהא תמיד יהיה ספק ל-מה כוון מי שעשה המלאכה ,וברור שא"א
להמית מספק .ואע"ג דברור דמ"מ הוה התראה ,ההתראה תהיה לכל
הפחות התראת ספק דאיך ידעו העדים מהו כוונתו.
1

וראיתי בשו"ת דברי יציב או"ח א:קלט שהציע תירוץ לקושיא זו.
וז"ל שמזה גופא ס"ל לרבי יהודה דמלשאצל"ג חייב מדחייבה תורה מיתה
על מלאכת שבת ,דאי מלשאצל"ג פטור ,גם בצריכה לגופה פטור מטעם
דלא הוי התראה לכו"ע ,דלעולם לא יתברר כוונתו בשעת מלאכה ...
ואליבא דר"ש נצטרך לומר דכיון דהמותרה צריך לקבל ההתראה ולומר
אעפ"כ [סנ' מא ,].בזה הורה שעשה מלאכה הצריכה לגופה שחייבת.
עכ"ל.
 1תודה לה"ר דניאל פלדמן וה"ר יהושע פלוג שהראוני מקור זה ועוד מראה מקומות
שייכות לענין ותודה לה"ר צבי יהושע הבל על עזרתו בשיפור הדברים.
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(ויוצא לפי תי' זה לכאורה שאין שום היכא תמצא שיפטר ר"ש ממיתה
מי שעשה מלשאצל"ג בשבת משום שעשה משאצל"ג אלא תמיד יהיה
פטור אם לא קיבל התראה משום שלא קיבל התראה ,ואילו קיבל התראה
תמיד יחייב).
ואע"ג דאיני כדאי לחלוק על בעל הדברי יציב ,נ"ל לכאורה דתירוצו
הנ"ל דחוק .דמהיכא תיתי דעושה המעשה הוי כ"כ בקי שהוא יודע גם מה
היתה התכלית במשכן וגם גוף העובדה עצמה דבעי' מלאכה הצריכה
לגופה לר"ש ועוד שפוסקים כר"ש? דלמא הוא רק יודע  -אי כבר לפני
ההתראה ,אי רק לאחר מכן  -שחפירה הויא מלאכה דאורייתא ואעפ"כ
הוא רוצה לעשות את זה ,ובקבלתו הוא אומר שהוא מוכן ליענש על
חפירה זו ,אבל לעולם לא יודע כלל שיש שום ענין בתורה של מלשאצל"ג,
או מהו פירושו ,או ששייך מטרת פעולתו כדי להתחייב .ועוד ,יוצא לפי
תי' זה ,לכאורה ,שכל המח' רבי יהודה ור"ש הויא רק מח' במציאות ,אם
יש אומדנא שמי שמתיר עצמו למיתה יודע הל' מלשאצל"ג או לא ,שלר"ש
לכאורה יש אומדנא זו ולר' יהודה אין ,ולעולם אין מח' יסודית ביניהם
בעניני שבת ומלאכה עצמה והגדרתה ,וגם זה נראה לי קצת דחוק .וא"כ
הדרא קושיא לדוכתה.
והנה יש לחקור בשיטת ר"ש הסובר דמלשאצל"ג פטור (ולפי פי'
התוס' הנ"ל) ,אי סובר שמלאכה שאינה נעשית לצורך שהיתה נעשית לו
במשכן אינה נחשבת מלאכה ,משום שצורך המלאכה הוי חלק מהגדרת
המלאכה עצמה; או שר"ש מודה שמעשה זה נחשבת מלאכה ,וההגדרה
של המלאכה אינו כוללת התכלית שלה ,רק שיש פטור חיצוני של
מלשאצל"ג אף כשעשה מלאכה גמורה.
וברקע החקירה הזאת ,לולי דמסתפינא הייתי מציע תי' אחר לקושיין
אף דהוי מחודש מאד ,דהיינו שא' ,ר"ש סובר שמלשאצל"ג אינה נחשבת
מלאכה כלל ,משום שהגדרת כל א' מהל"ט מלאכות כוללת מטרתה
הדרושה לה כמו שהיתה נעשית במשכן ,ובלי מטרה זו ,כנ"ל אינה נחשבת
מלאכה ,משום שאין מלאכה ,הלמודה מן המשכן ,בלי המחשבה שהיתה
במשכן .שכמו שהפעולה נלמדת מהמשכן ,ג"כ המטרה נלמדת מן המשכן
באותו הלימוד יחדו .וב' ,ר"ש סובר שכיון שהתכלית היא חלק מהותי של
עצם הגדרת המלאכה ,לכן ההתראה צריכה לכלול ולציין את התכלית
ביחד עם זיהוי פעולת האיסור ,ואם ההתראה לא מפרטת את תכלית של
המלאכה ,דהיינו חלק מהותי של הגדרת המלאכה ,הרי חיסר בזה בעצם
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ההתראה .דהא איתא בספרי פ' שלח על הפסוק ״ויקריבו אותו המוצאים
אותו מקושש״ וז"ל מגיד שהתרו בו מעין מלאכתו מכאן לכל אבות
שבתורה שמתרין בהם מעין מלאכתם עכ״ל הספרי .וכמו כן פי' התוס'
רי"ד בשבת (קלח ).וז"ל דכיון דהבערה לחלק יצאת כאילו כתיב לאו אכל
מלאכה ומלאכה דמי ...וצריך להתרות ...על כל מלאכה ומלאכה עכ"ל.
ומאחר דכן הוא דצריך להתרות על המלאכה הפרטית ,ממילא ההתראה
הנצרכת כוללת כל מה שהוא מעצם מהותה של המלאכה .וכיון שכל
הבסיס של ר"ש ליפטר עושה מלשאצל"ג היה משום שתכלית ומחשבת
המלאכה היא חלק מהותי של הגדרת המלאכה ,ע"כ צריך המתרה לכלול
את זה בהתראתו (כמו "אל תחפור גומא לצורך הגומא" ,לדוגמא) .והשתא
אתי שפיר מה דהקשינו בתחילת דברינו ,דהא אי אפשר שיהיה שום ספק
אי מלאכה הנעשית היתה צל"ג או אינה צל"ג ,דהא ההתראה ע"כ הבחינה
את זה.

אברהם אורי הכהן מקס

בענין עיקר וטפל במלאכת שבת
א .ספקת ההר צבי
המשנה (שבת צג ):קובעת" :המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי
פטור אף על הכלי שהכלי טפלה לו ,את החי במטה פטור אף על המטה
שהמטה טפלה לו" .כלומר ,אף שהדין הוא שהמוציא מרשות לרשות חייב
משום הוצאה ,המוציא דבר טפל מרשות לרשות פטור משום הוצאה .והנה
הגרצ"פ פראנק (ט"ל הרים ,מבשל א’) מביא ספק אם דין זה של עיקר
וטפל שייך רק במלאכת הוצאה או גם בשאר מלאכות .בפרט ,הוא מסתפק
לגבי אם יש איסור בישול לשפוך חמים לתוך כוס שהוא עדיין לח
משתייתו הראשונה .וכדי להאיר על ספק זה ,ננתח דין זה שפטור על
הטפל.

ב .יסוד דין עיקר וטפל
האחרונים ,1בניסוחים שונים ,העירו שיש שני אופנים להבין יסוד דין
זה .אפשרות אחת ,שמבחינה הלכתית הטפל הוא ממש בטל לגבי העיקר
וכמי שאינו .ואפשרות שניה ,שיש חסרון מלאכת מחשבת על הטפל,
כלומר כיון שעיקר כוונתו להוציא האוכל ,הוצאת הכלי נחשבת כדבר
2
שאינו מתכוין .
נראה שבחקירה זאת נחלקו הראשונים .בגמ’ עירובין (צז ):נח’
התנאים לענין תחומין במי שהוציא מים בחבית חוץ למקום שביתת הכלי
ותוך מקום שביתת המים (ל' הגמ'" :חבית שקנתה שביתה ומים שלא קנו
שביתה" ופירש"י שהמים נתמלאו היום ממעין או מן הנהר שהן כרגלי כל
אדם) .ר’ יהודה סובר שהוא פטור משום שהחבית בטלה למים ,והגמ’
מקשרת שיטתו למשנתנו וממשיכה "כתנן המוציא חי במטה פטור אף על
 1עיין קובץ שיעורים (ביצה אות עג) ,מנחת אשר (שבת מב:ג) ,והג"ר יוסף כהן (הובא
בספר הר צבי למס' ב"ק דף ב).
 2הג"ר אלחנן כתב שהנפק"מ הוא אם המושג של עיקר וטפל יהיה שייך לכל התורה
כולה או רק להל' שבת.
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המטה ,"...ורבנן סוברים שהוא חייב .ופירש"י (שם ד"ה דבטלה) "ורבנן
פליגי למימר ...דלא בטלה לגבייהו" .והראשונים הקשו מה טעמם של
רבנן ,הרי כתוב במשנה שבת דף צג בפירוש שיש דין עיקר וטפל ,ולא
מצאנו שרבנן חלקו שם .הראב"ד (הובא בריטב"א לעירובין צז :ד"ה
דבטלה) תירץ שהוא פטור על הכלי רק אם האוכל הוא יותר חשוב מהכלי,
אבל החבית ,מכיון שהיא יותר חשובה מהמים ,אינה בטילה להם.
הריטב"א (שם) דחה פירוש זה שאם כן היה לה למשנה לכתוב כן בפירוש.
אלא תירץ הריטב"א וז"ֹל "ול"נ דרבנן סברי דנהי מדינא דאורייתא בטל
כלי לגבי אוכל ,שלא חייב הכתוב בהוצאת שבת אלא על דבר שעיקר
הכוונה בהוצאתו ,אבל לענין תחומין בכלים נמי גזרו רבנן ,דהתם נמי [גבי
הוצאת שבת] פטור אבל אסור הוא" .בפשטות ,הראב"ד הבין שהטפל
ממש בטל לגבי העיקר ,ולכן הגדיר טפל כדבר פחות חשוב מהעיקר.
והריטב"א הבין שהוצאת הטפל חסירה מלאכת מחשבת ,ולכן הגדיר טפל
כדבר שאין כוונתו להוציא.
ורש"י גם כתב בפירוש שהפשט בטפל הוא חוסר כוונה .בגמ’ שבת
(סב ):יש הוה אמינא שר’ אליעזר חולק על המשנה בדף צג וסובר
שהמוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי חייב על הכלי ,ורש"י (שם ד"ה
זאת אומרת) מפרש ההו"א וז"ל "ולא אמרינן הכלי טפל להן ולא מחייב
עליה שלא נתכוין להוציא אלא משום אוכלין ופלוגתא היא על סתם משנה
השנויה בפרק המצניע דקתני פטור אף על הכלי" .וכן הסביר הרמב"ם
(הל’ שבת יח:כח)" :המוציא פחות מכשיעור אע"פ שהוציאו בכלי פטור
שהכלי טפילה לו ואין כוונתו להוציא הכלי אלא להוצאת מה שבתוכו והרי
אין בו כשיעור".
אולם לכאורה הדבר מאד תמוה :איך הבינו רש"י הרמב"ם והריטב"א
שהפטור על הכלי הוא משום חוסר כוונה ,הלא פסיק רישא הוא שיוציא
אותו .ונראה שאפשר לתרץ בשתי דרכים .אפשרות אחת היא לומר
שהוצאת הטפל היא מלאכה שאינה צריכה לגופה .שמקרה זה הוא דומה
לשיטת ר’ שמעון בסוף משנתנו בדף צג שהמוציא את המת במטה פטור,
ופירשו הראשונים הטעם ,שהוצאת המת משאצ"ל היא משום שהמוציא
אינו רוצה המת בחוץ אלא שאינו רוצה להשאיר אותו בפנים ,כלומר שהוא
כיוון לעשות מעשה המלאכה אך לא כיוון לתכלית המלאכה .3וכן כאן גבי
 3הכסף משנה (הל' שבת א:ז) והאגלי טל (דש כז:ב) הגדירו משאצ"ל כמלאכה שהאדם
כיוון לעשות מעשה ולא כיון לתכליתה.
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הטפל ,הוא אינו רוצה שהכלי או המטה יהיה בחוץ ,שהרי כוונתו היא רק
להוציא האוכל והחי ,אלא מכיון שיש כוח משיכה ( ,)gravityהוא מוכרח
להביא כלי ומטה לתמוך אותם .ופשט זה מדויק בלשון רש"י שהזכרנו
ש"לא נתכוין להוציא אלא משום אוכלין" ,ומשמע שבאמת כיון למעשה
ההוצאה של הכלי ,אלא שתכליתו היתה רק בשביל האוכל .4ואפשרות
שניה היא לומר שהוצאת הטפל היא פסיק רישא דלא ניחא ליה .5מלשון
הרמב"ם "ואין כוונתו להוציא הכלי" משמע שלא כיוון אפילו למעשה
ההוצאה של הכלי ,ואם לא כיוון לא על המעשה וגם לא על התכלית,
נמצא שהוצאת הכלי היתה בגדר פסיק רישא דלא ניחא ליה .ובאמת מובן
שהרמב"ם יפרש שזה פסיק רישא דלא ניחא ליה ולא משאצ"ל כי הוא
פוסק (הל’ שבת א:ז) כר"י שמשאצ"ל חייב .6ועכ"פ מודים רש"י
והרמב"ם שאין לו כוונה על תכלית מלאכת הוצאה לגבי הטפל .ושני
פירושים אלו (משאצ"ל ופרדלנ"ל) עקביים הם עם המשנה כי אנחנו
פוסקים להל’ ששניהם אסורים מדרבנן ,וכמו שהעיר השפת אמת (שבת
קמא :ד"ה תנן)" ,טפל בטל לעיקר לא מהני אלא לפטור מחיוב חטאת
ולא להתיר לכתחילה".
הר"ן בפירושו על הרי"ף כתב כאפשרות השניה הנ"ל ביסוד הדין,
שהטפל ממש בטל לגבי העיקר .מובא בגמ' (צד ):שרנב"י מתיר לטלטל
מת ולהוציאו לכרמלית מפני כבוד הבריות ,ונח’ הראשונים אם מוציאים
אותו ע"י ככר ותינוק .דעת רש"י ועוד ראשונים (שהובאו בר"ן לה:
בדפה"ר ד"ה ודאמרינן) היא שצריכים להוציא אותו ע"י ככר או תינוק,
והרמב"ן הקשה ״שכל מה שאתה משביח בתיקון הטלטול אתה פוגם
בהוצאת הככר שלא לצורך״ .ולתרץ קושיית הרמב"ן כתב הר"ן שכיון
שהככר כבר נעשה טפל למת בהתחלת טלטולו" ,אין בו משום הוצאה
דה"ל כמוציא את החי במטה דפטור על המטה אלמא כל הנטפל לדבר לאו
 4אבל שיטת רש"י בכל המס' (עי' צג :ד"ה ור' שמעון פוטר ,קו .ד"ה מתני ר' יהודה)
היא שהגדרת משאצ"ל היא כשאדם עושה מעשה מלאכה אך לא לתכליתה אלא למנוע
מצב רע מלגרוע יותר ,והוא פרט בדיני מתקן ומקלקל ,וא"כ צ"ע בפירושו כאן.
 5הכס"מ (שם) והאג"ט (שם) כתבו שההבדל בין פ"ר למשאצ"ל הוא שבפ"ר ,לא רק
שלא כיוון לתכלית המל' ,אלא אפי' למעשה המל' לא כיוון.
 6אולם דברנו אינם זההים אם דברי הגר"ח הלוי שכתב שהרמ' סובר כמו הערוך
שפרדלנ"ל מותר ,כי כאן הדין שפטור אבל אסור.
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הוצאה מיקריא" .ומדבריו "לאו הוצאה מיקריא" משמע שהטפל ממש
78
בטל לגבי העיקר .
וחשבתי שאולי הריטב"א סבר שבאמת חקירה זאת (מחלוקתו עם
הראב"ד) היתה המח' ר"י ורבנן הנ"ל לגבי תחומין( .לפי הראב"ד ,מח'
התנאים היא תלויה בנקודה טכנית ,שלר"י המים נחשבים כיותר חשובים
ולרבנן החבית נחשבת כיותר חשובה) .הריטב"א הסביר שרבנן סוברים
שהפשט בטפל הוא חוסר כוונה .אבל הריטב"א אינו יכול להסביר שיטת
ר' יהודה כזה ,כי ר' יהודה סובר שמשאצ"ל חייב ,ולפי הריטב"א (ביומא
לד :ד"ה ה"מ בכל התורה כולה ,ובשבת קכא :ד"ה דילמא לפי תומו) ר"י
גם סובר שדבר שאינו מתכוין חייב ,וא"כ ,אי אפשר שר"י סובר שהפטור
על הכלי הוא מחמת חוסר כוונה .לכן ,הריטב"א יהיה מוכרח לפרש שיטת
ר"י בדרך אחרת ,ואולי כמו הצד הראשון הנ"ל שהטפל ממש בטל לגבי
העיקר ,ולאיזה טעם הוא היתר גמור לגבי תחומין ,אף שבהוצאה הוא
אסור מדרבנן.

ג .עיקר וטפל בשאר מלאכות
ברקע זה אולי אפשר להציע מהלך בספקת הגאון הנ"ל אם עיקר וטפל
שייך בשאר מלאכות .הנה בפשטות ,כל המקום להסתפק הוא מחמת
שהוצאה היא מלאכה גרועה ,ולכן אפשר שהקולא שפטור על הטפל היא
 7אם רש"י סובר שהפטור על הטפל הוא מפני חוסר כוונה ,לכאורה הוא יצטרך לתרץ
קושיית הרמב"ן עליו בדרך אחרת.
 8עיקר וטפל בהל' מוקצה
רואים שהר"ן מיישם המושג של עו"ט להל' מוקצה .וכן מצאנו בהבנת רש"י את הדין
בסיס לדבר האסור (שבת מז .ד"ה הא ליכא) וז"ל" :דכלי נעשה בסיס לאבן וטפלה לו
ובטל תורת כלי דידיה" .וכ"כ החזו"א (או"ח סי' מז אות כג) בתוך תירוצו לקושיית
הגרע"א (שבת מג :בגליון הש"ס ובדרו"ח) למה בכלל צריכים ככר ותינוק כדי לטלטל
המת ,ליהוי מטה עצמה (שהמת עליה) ככר .וכתב החזו"א שבככר ותינוק ,שהמת נושאה
אותם ,נעשתה המת כטפלה להם והרי המת עכשיו בסיס לדבר המותר (משא"כ במטה
שהיא מתחת למת) .ועו"ט בהל' מוקצה נמצאת גם בפירוש החתם סופר (בחידושיו למס'
שבת קמב :ד"ה לא) על ההיתר טלטול מת ע"י ככר ותינוק ,וז"ל" :נראה פשוט דעשו
בזה כאילו המת נעשה מטה לתינוק חי שאפ' בהוצאה לר"ה פטור אף על המטה כ"ש
בטלטול וכן עשו המת ככלי לככר שפטור אף על הכלי".
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ייחודי למלאכת הוצאה שהיא קלה יותר משאר המלאכות .אבל לשקול
סברה זאת ,צריכים להבין את המושג של מלאכה גרועה.
הגרי"ד סאלאווייציק ז"ל (עי’ רשימות מו"ר הגרצ"ש שליט"א עמ’
רנ-רנא) ,בתוך ביאורו בתוס’ (שבת ב .ד"ה פשט) שכתבו שהטעם
שצריכים שהתולדות של הוצאה שיהיו במשכן הוא משום שהוצאה
מלאכה גרועה היא ,הסביר שבדין מלאכת מחשבת מצאנו שתי הלכות:
צורך לחידוש של תיקון ,וכונת הגברא .כלומר שצריכים "מחשבת"
במחשבת הגברא וגם בעצם מעשה המלאכה ,ובהוצאה אין בכלל מעשה
של חידוש .כלומר שהוצאה היא מלאכה גרועה מחמת שאין מלאכת
מחשבת במעשה שלה.
ואם כנים דברינו בהסבר מלאכה גרועה ,אולי השאלה אם שייך
להשוות המושג של עיקר וטפל לשאר מלאכות תלויה בחקירה הנ"ל .אם
הפשט בעו"ט הוא שהטפל ממש בטל לגבי העיקר ,אין סברא מסוימת
להשוות אותו מעבר להוצאה .אבל אם הפשט הוא חוסר כוונה ,יש סברא
שהוא יישם גם לשאר מלאכות .9כמו שאמרנו ,יש שתי היבטים למושג של
מלאכת מחשבת :השגת תיקון ,וכוונה למלאכה .במלאכת הוצאה ,אין כל
צורך להשגת תיקון וחייב אפילו בלא תיקון ובתנאי שמכוין למלאכה,
ובשאר מלאכות כדי להתחייב צריך גם השגת תיקון וגם כוונה למלאכה.
א"כ הסברא נותנת :ומה מלאכת הוצאה שאצלה חוסר השגת תיקון אינו
יוצר פטור ,חוסר כוונה למלאכה כן יוצר פטור ,שאר מלאכות שחוסר
השגת תיקון יוצר בהם פטור ,אינו דין שחוסר כוונה יצור בהם פטור.

בורר
לכאורה ראיה חזקה למהלך זה נמצאת בספר אגלי טל ,שהסביר פשט
בפטור על הטפל משום חוסר כוונה ,וגם החיל סברא זו לשאר מלאכות.
במלאכת בורר (יד:ג) ,תוך כדי הסבירו של שיטת ר"ח שמותר לברור אוכל
מתוך פסולת לאכול לאלתר ,מדמה האגלי טל את שיטת ר"ח לדין בהוצאה
שפטור על הכלי ,וז"ל "דלאכול לאלתר מה שבורר אינו מחשבת מלאכה
רק מחשבת אכילה… ותוכן הדברים דמלאכת מחשבת היינו מחשבת
 9למרות שברור שיש פטור של דשא"מ בשאר מלאכות ,אולי יש מקום לחלק בין דשא"מ
הקלאסי לחוסר כוונה בדבר טפל .ולכן צריכים להוכיח ששייך פטור של חוסר כוונה
בדבר טפל גם בשאר מלאכות ,כדלהלן בפנים.
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תיקונו ...וכשאין תיקון בברירתו רק מה שמחשבתו עליו לאכול לאלתר לא
הוי מחשבת מלאכה… ויש לדמותו להמוציא אוכלין בכלי דחייב על
האוכלין ופטור על הכלי משום דעיקר מחשבתו על האוכל והכלי טפל אל
האוכל" .הרי בפירוש הסביר שהפטור על הכלי הוא מחמת חוסר כוונה,
והחיל אותו לדין בורר לומר שאף שהבורר אוכל מתוך פסולת עשה מעשה
ברירה ,כשהוא מכוין לאכול אותו מיד ,הולכים אחר עיקר כוונתו שהיא
לאכול ולא לברר.

טוחן
ובמלאכת טוחן (ל:ה) ,האג"ט מדמה היתר ברירת אמ"פ לאכול
לאלתר להיתרו של הרשב"א במל’ טוחן" :והרי כתב הרשב"א והובא
לפסק הלכה ברמ"א סי’ שכ"א דמותר לחתוך ירק דק דק כדי לאכול
לאלתר… דהוי דרך אכילה ולא דרך מלאכה כמו בורר אוכל מתוך פסולת
דמותר לאכול לאלתר" .כלומר כשם שהיתרו של ר"ח לגבי בורר היא
מבוסס על זה שהולכים אחר עיקר מחשבתו ולא אחר מחשבה הטפלה
שלו (לברור) ,כך חידושו של הרשב"א שמותר לחתוך ירק דק דק לאכול
מיד הוא מבוסס על אותו רעיון .ואל תקשה ששני מקרים אלו היו צריכים
להיות עדיין אסור מדרבנן כמו הוצאת המטה והכלי (ולא מותרים לגמרי),
שהסביר האג"ט (שם) שהצריכו להתירם לגמרי שאל"כ יהיו גזירות שאין
10
רוב הצבור יכולים לעמוד בה .

בישול
ולראיה אחרונה מס' אג"ט ,נמצא אותו מושג גבי מלאכת אופה (נה:ד)
כשהוא מבאר את שיטת רבינו יונה (הובא בב"י סי’ רנג ד"ה ומ"ש רבינו)
ש"כל שרובו רוטב ומצטמק ויפה לו יש בו בישול אם נצטנן" ,כלומר
כשיש תערובת של לח ויבש ,הסטטוס של הדבר נתפס אחר רובו .והקשה
האג"ט שאפילו אם מיעוטו לח ,למעשה הלחות תתבשל .ותירץ" :וצ"ל
משום דעיקר כוונתו על הרוב והוי דבר שאין מתכוין על המיעוט דבתר
עיקר כוונתו אזלינן" .והוא המשיך והסביר שאע"פ שיש פ"ר שמיעוט הלח
 10וז"ל" :אך כדי לאכול לאלתר דכ' הר"ח דההיתר הוא משום דלא הוי מלאכת מחשבת
דמחשבתו לאכילה ולא אסרו מדרבנן .צ"ל שלא גזרו גזירה שאין יכולין לעמוד בה .שאי
אפשר לאכול הכל האוכל והפסולת .וכן בחיתוך דק דק שאי אפשר לדקדק שלא יאכל
מאכלו חתיכות קטנות התירו משום שאינו מלאכת מחשבת".
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יתבשל ,אין זה בעיה מכיון שכתב הרמ"א (או"ח שיח:טו) שבלא נצטנן
לגמרי סומכים על הפוסקים הסוברים אין בא"ב אפ' בדבר לח ,והמנחת
כהן פירש דעת הרמ"א שהוא תופס כעיקר את דעת הפוסקים שלא
מחלקים בין לח ליבש ,ולכן במקרה שלנו שעיקר כוונתו אינו אלא על
היבש ,אין להחמיר .ומעניין שההר צבי (ט"ל הרים שם) גם כן הביא אותו
שיטת רבינו יונה להוכיח שאכן שייך דין עיקר וטפל בשאר מלאכות.

צד
בהערות טללי שדה (שם) הציע שע"פ יסוד דין עו"ט אפשר לפרש את
דברי הרשב"א הידועים (הו"ד בר"ן שבת לח :בדה"ר ד"ה הא למה זה
דומה) שמותר לנעול דלת בשביל שמירת ביתו אע"פ שצבי בתוכו ומכוין
בשביל הצבי ג"כ ,ובלבד שלא יתכוין לשמור את הצבי בלבד .וכתב
המשנ"ב (שעה"צ שטז:לג) ש"אולי גם להרשב"א אינו מותר רק כשעיקר
כוונתו בשביל שמירת ביתו" .ולכן ביאור הרשב"א הוא שכוונת שמירת
ביתו היא העיקר וכוונת צידת הצבי טפלה ,ולכן אומרים שבטל הטפל
11
לגבי העיקר ומותר .

ד .השוואה לעיקר וטפל בהל' ברכות הנהנין
הנה נחלקו האחרונים ביסוד הדין שמברכים על העיקר ופוטרים את
הטפילה (משנה ברכות מד ).אם הוא שהטפל אין צריך ברכה בכלל ,או
שהטפל א"צ הברכה שלו אלא שצריך עכשיו ברכת העיקר .ונ"מ אחד הוא
במישהו שאכל פחות מכשיעור ברכה אחרונה מן העיקר ואכל כשיעור מן
הטפל האם יברך ברכה אחרונה על הטפל .החזו"א (או"ח כז:ט) כתב כצד
השני שהטפל צריך ברכת העיקר ,וכ"כ העמק ברכה (ברכות הנהנין אות
ה') .ובספר וזאת הברכה (עמ'  )255דייק מל' האג"מ (או"ח ח"ד סי' מ"ב)
שהגרמ"פ סבר כצד הראשון שהטפל אין צריך ברכה כלל.
וחשבתי דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תיקון ,ואולי הלכות ברכות
נתקנו כעין הדין מה"ת של עיקר וטפל בשבת .ואם הפשט בטפל בשבת
הוא שהטפל כמי שאינו ,אז כן הוא בהל' ברכות והטפל א"צ ברכה .ואם
הפשט גבי שבת הוא שהטפל כן מתקיים אלא שפטור עליו מפני חוסר
כוונה ,אז גם בהל' ברכות הטפל מתקיים וצריך ברכה .ושו"ר שהג"ר יוסף
 11אך פירוש זה קשה כי בטלת טפל לעיקר לא מהני אלא לפטור ,לא להתיר.
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כהן (ה"ד בס' הר צבי למס' ב"ק דף ב )12.בפירוש תלה את החקירה בהל'
ברכות בחקירה בטפל בשבת .ושו"ר שהאבני נזר (או"ח סי' לח אות יג)
סבר שאם מישהו אכל פחות מכשיעור מהעיקר ושיעור מהטפל שהוא אינו
מברך ברכה אחרונה (כהצד הראשון הנ"ל) והוא בפירוש מדמה דין זה
למשנתנו בשבת וז"ל "וכיון שהדגן פחות מכזית שאינו מברך אחריו גם
על הטפל לא יברך… וכמו לענין שבת המוציא חצי שיעור בכלי פטור אף
על הכלי שהכלי טפלה לו .הכא נמי כיון דחשובים השאר דברים טפל לגבי
הפחות משיעור דגן" .אבל אם דברינו נכונים שאם הפשט בהל' שבת הוא
חוסר כוונה אז בהל' ברכות הטפל יצטרך ברכה ,יהיה קצת סתירה בדבריו,
שבספר אג"ט הוא כתב שטעם הפטור על הטפל הוא מפני חוסר כוונה,
וכאן הוא פסק שהטפל א"צ ברכה ,וצל"ע.

ה .שיטות הפוסקים בניגוב טיפות מים הנשארות בכוס
למעשה ,יש שלש דעות בפוסקים בנוגע לשאלת ההר צבי אם יש צורך
לנגב כוס רטובה שיש בה טיפות מים מועטות כדי לערות לתוכו מים חמים
מכלי ראשון .הגרצ"פ פראנק (שם) נוטה להקל שא"צ לנגב הטיפות ,וכ"פ
הגרמ"פ (אג"מ או"ח ח"ד סי' ע"ד אות י"ט) ובספר שביתת השבת
(פתיחה אות י"ט) ,והג"ר עובדיה יוסף (יביע אומר או"ח ז:מב) והגרח"פ
שיינברג (הובא ביביע אומר).
הגרשז"א והגרי"ש אלישיב (הובאו בספר ארחות שבת פ"א הערה קנו)
מייעצים לנער הכוס היטב כמה פעמים ואח"ז יהיה מותר מן הדין לערות
עליה מכלי ראשון ,וכעין זה כתב השבט הלוי (או"ח ח"ז סי' מ"ב אות ב').
והגר"א קטלר (הובא בספר הל' שבת להגר"ש איידר ,מל' אופה הערה
תכג) היה נזהר לנגב הטיפות ,וכן נהג החזו"א והגרשז"א לעצמו (עי'
ארחות שבת שם הערה קנז) ,והג"ר אריה ליב מסטאוויסק (הובא בשבה"ש
שם).
 12השייכות לב"ק היא שהגמ' שם אומרת לגבי שבת" ,אילו עביד אב ותולדה דידיה לא
מחייב אלא חדא" ,ופרש"י (שם ד"ה לא מיחייב אלא חדא)" :אאב מלאכה אבל תולדה
דידיה לא מחייב" .והקשה הגרצפ"פ מה מחדש רש"י בזה ,הרי סוף סוף הוא יתחייב
קרבן אחד .והוא תירץ שהנ"מ הוא מקרה שנודע לו מהאב והביא קרבן ואח"כ נזכר
מהתולדה ,שלא יתחייב קרבן .ושוב הקשה מה הוא הסברא שלא יתחייב על התולדה.
והציע הג"ר יוסף כהן שרש"י סובר שאב ותולדה שלו הם כעיקר וטפל" ,שאין על הטפל
חשיבות מלאכה במקום העיקר".
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גונח יונק חלב בשבת:
הערות במלאכת דישה שלא בגידו״ק
א .דברי התוס׳ בסוגיין וביאור דיברהם
איתא בגמ׳ כתובות (דף ס :).תניא רבי מרינוס אומר ,גונח יונק חלב
בשבת מ״ט יונק כלאחר יד ובמקום צערא לא גזרו רבנן .פירש״י (ד״ה
מפרק) וז״ל :הנותק דבר ממקום שגדל בו ולא מן המחובר אלא מן התלוש
ותולדה דדש הוא שמפרק תבואה מקשיה (שבת עג.):
הקשו התוס׳ (ד״ה כלא״י הוא) מן הגמ׳ שבת (עה ).דשם נח׳ חכ׳ ור׳
יהודה אם הפוצע חילזון בשבת לקלוט דמו לצביעה חייב משום דישה .ר׳
יהודה סבר דפציעה בכלל דישה כיון דיש דישה אפ׳ בדבר שאינו גידו״ק,
וחכ׳ סברי דפציעה אינה בכלל דישה כיון דאין דישה אלא בגידו״ק.
מבואר דלדעת החכ׳ אע״פ שדישה היא מלאכה גם בדבר תלוש ,מ״מ צריך
המפורק להיות דבר שגדל מעיקרא מן הקרקע .ולכן קשה ,האיך תחייב
הגמ׳ יניקת חלב משום מפרק (אי לאו דהוי מפרק כלאחר יד) ,הא מכיון
דאמרינן אין דישה אלא בגידו״ק פשוט הוא דמפרק דהיינו תולדה דדישה
הוי ג״כ רק בגידו״ק!
תוס׳ הציעו דאפשר לתרץ דאע״ג דחלזון אינו חשיב גידו״ק מ״מ
בהמה כן חשיבא גידו״ק ,מפני שהיא גודלת ומפרנסת מן עשבי הקרקע,
משא״כ דג שניזון מן המים ,וכדאיתא בגמ׳ עירובין (כז ):דדריש ״ונתתה
הכסף בבקר ובצאן״ – מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע וכו׳ .אך
התוס׳ דחו את תירוץ זו מפני שכל עצם הטעם דבעינן דישה בגידו״ק הוא
דכך הוה במשכן שמלאכת דש נלמדת מהכנת הסממנין לצביעה ולכן
בעינן שיהיה גדל מן הקרקע ממש כמו הסממנין .וכ׳ שכן מוכח מן הגמ׳
ב״מ (פט ).דלגבי דבר שגדל מן הקרקע לא חשיבא בהמה גידו״ק ,דאיירי
הגמ׳ שם בענין האיסור ״לא תחסום שור בדישו״ והביא ברייתא וז״ל :ת"ר
דיש מה דיש מיוחד דבר שגידולי קרקע ופועל אוכל בו אף כל שגידולי
קרקע פועל אוכל בו יצא החולב והמחבץ והמגבן שאין גידולי קרקע ואין
פועל אוכל .לכן סיימו התוס׳ די״ל דאיצטריך טעמא דמפרק כלא״י דוקא
בשיטת ר׳ יהודה שסבר דיש דישה בלא גידו״ק.
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ב .שאלות וקושיות על פירש״י ופסקי הרמב״ם
ויש לעיין ,האיך רש״י יתרץ את קושית התוס׳? האם רש״י סבר
כמותם ,ואם אמת הדבר ,אמאי שתק רש״י ולא כ׳ בהדיא דהך דין אתיא רק
אליבא דר״י?
וע׳ ברמב״ם (פכ״א מהל׳ שבת הי״ד) שפסק כמו הך גמ׳ וז״ל :היונק
בפיו פטור ואם היה גונח מותר לו לינק בפיו מפני שהוא מפרק כלאחר יד
ומשום צערו לא גזרו ואע״פ שאין שם סכנה .הרי הרמב״ם הביא דין הזה
להלכה ,וא"כ ודאי סבר שדין זה אתיא אליבא דחכמים שהרי פסק כמותם
שאין דישה אלא בגידו"ק (פ"ח ה"ז) ,וא"כ האיך יתרץ הרמב״ם את קושית
התוס'?
ובאמת צ"ע שהרמב״ם שם (פ״ח ה״ז) פסק שיש כמה פעולות
שחייבות משום מפרק אע״פ שהן אינם בגידו״ק ,הא׳ היא חולב ,דהיינו
עניינינו ,וז״ל :החולב את הבהמה חייב משום מפרק .ומקורו מן הגמ׳
(צה ):וז״ל :תנו רבנן החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת המכבד והמרבץ
והרודה חלות דבש שגג בשבת חייב חטאת הזיד ביום טוב לוקה ארבעים
דברי ר' אליעזר וחכ"א אחד זה ואחד זה אינו אלא משום שבות…אמרו
ליה רבך קטיל קני באגמא הוה אתא שאיל בי מדרשא אמרו ליה חולב
חייב משום מפרק .נח׳ הראשונים בפי׳ דברי חכ׳ ״אחד זה ואחד זה אינו
אלא משום שבות״ אם הם פליגי אכל מילתא דר״א או רק על מקצת דבריו.
ומבואר ברש״י שם שהם נח׳ דוקא בהמכבד והמרבץ והרודה חלות דבש,
שחכמים סוברים שפעולות אלו אסורות רק מדרבנן ולא מדאורייתא ,אבל
מודים שהחולב והמחבץ והמגבן חייבין .וכן צ״ל בדעת הרמב״ם דחולב
חייב אפ׳ בדעת חכ׳ ולא רק לר״א ,וכן העיר המ״מ.
אך התוס׳ שם (ד״ה החולב) מפרשים דהך ברייתא אתיא כר׳ יהודה
שיש דישה שלא בגיד"ק והוכיח שם הר"י "דודאי כרבי יהודה אתיא דהא
אסרי חכמים בהך ברייתא ריבוץ משום שבות כיון דהוי דבר שאינו
מתכוין ,ולר"ש שרי כדאיתא שם לקמן אפילו לכתחלה ".אבל צ"ע בדעת
רש"י ורמב"ם ,למה חייב משום דש ,הרי אינו גידו"ק.
הפעולה האחרת שאינו בגידו״ק ומ״מ מחייבו הרמב״ם משום מפרק
היא החובל בחי שיש לו עור וז״ל (שם) :וכן החובל בחי שיש לו עור חייב
משום מפרק .ומקורו הוא משנה בשבת (קז :).שמונה שרצים האמורים,
חיה ,ועוף החובל בהן חייב ,שאר שקצים ורמשים החובל בהן פטור.
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ומבואר בגמ׳ שם ובגמ׳ חולין (מו ).דמדובר באופן שחבל ולא יצא דם
אלא נצרר תחת עורו .בבעלי חיים דלית להם עור חבלה זו הוי חבלה
שחוזרת כיון שעתיד הדם הנצרר לחזור בתוך בשרו ויימצא שלא ניתק דמו
ממקומו ,אבל בבע״ח דאית להם עור צרירת הדם תחת עורו היא סימן
שחבורה זו הוי חבורה שאינה חוזרת ,כלומר ,דלא הדר בריא אלא סופו
לצאת והרי הוא הוציא דמו מגופו.
ומלבד שיטת הרמב״ם כאן שחיובו משום מפרק יש דעות אחרות בין
הראשונים .רש״י שם (ד״ה והחובל בהן חייב) כ׳ וז״ל :והויא ליה תולדה
דשוחט .לוי"ה .ל"א כיון דיש להן עור נצבע העור בדם הנצרר בו דחייב
משום צובע .וכ׳ התוס׳ שם (ד״ה שמנה שרצים) שלשון הרשאון עיקר ,וע׳
בתוס׳ כתובות (ה :ד״ה דם מיפקד פקיד) שהקשו כמה קושיות על הלשון
השני שחיובו משום צובע ודחו אותו .לשיטתיהם אין כאן קושיא ,אבל
לדעת הרמב״ם שמחייב החולב או החובל משום מפרק ובפירוש פסק
כחכ׳ וכן לדעת רש״י בסוגיין ושבת (צה ):שפירש שחולב חיים משום
מפרק יש להקשות עליהם את קושית התוס׳ :למה חייבים על חולב וחובל
משום דש ,הרי אין דישה אלא בגידו"ק?

ג .שיטת רש״י
ע׳ בתוס׳ שבת (ע :ד״ה מפרק) שמסיים דרש״י סבר שההלכה כר״י ויש
דישה שלא בגידו״ק ,והביאו ראייה מגמ׳ דידן ,דר׳ מרינוס מתיר יניקה רק
כלאחר יד ובמקום צער כי ס״ל דבל״ה יהיה חייב משום מפרק וכר״י,
ופסק הגמ׳ דהלכה כר׳ מרינוס .ויש להקשות ,אמאי איצטריך התוס׳ לפרש
שרש״י פוסק כר״י? למה לא תירצו כמו שתי׳ בכתובות (ס .ד"ה מפרק)
שר' מרינוס בא להתיר יניקת חלב לכו"ע ,שכ' דאצטריך טעמא דהכא
דמפרק כלאחר יד משום דרבי יהודה סבר דיש דישה שלא הגידולי קרקע.
אבל לא משמע מדבריו שהוא פסק כמותו .וכעין זה תירצו התוס׳ בשבת
(צה ).שהברייתא שמחייב החולב משום מפרק אתיא כר״י .מה דחקו
התוס׳ לומר לא רק שהנך דינים אתיין אליבא דר״י אלא שלפי רש"י גם
ההלכה כמותו?
ונראה שהתוס׳ עצמם ס״ל דאלו דינים אתיין כר״י אבל סוכ״ס אין
ההלכה כמותו ,אבל א״א לפרש כן בדעת רש״י דבכל הסוגיות לא כ׳ רש״י
שהברייתא ור׳ מירנוס אתיין כר״י אלא פירש סתם את החיוב ולא הוסיף
יותר .אם הדינים האלו לא אתיין כהלכתא ,יש לתמוה למה לא כ׳ רש״י
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שהם רק אליבא דר״י .אבל השתא דאמרינן שההלכה כמותו נוכל לסבול
שתיקת רש״י ,דבאמת לא הוצרך לפרש דאתיין הנך דינים כמותו כי דעתו
הוא ההלכה ומסתם הנך דינים מיוסדים כפי שיטתו.
אך עדיין יש להקשות ,אם ההלכה כר״י למה לא פירש״י שהחובל בח׳
שרצים ,חיה ,או עוף חייב משום מפרק ,כמו שכ׳ הרמב״ם? בשלמא אי
אמרינן דהלכה כחכמים אין כאן דישה בכלל כי שרץ אינו גידו״ק ורש״י
פירש כפי שיטתם ולכן כ׳ שחיובו משום נטילת נשמה או צובע .אך לפי
הבנת התוס׳ בשיטת רש״י קשה אמאי אי״ח משום מפרק?
אלא אפשר לתרץ בענין זה :מבואר בגמ׳ (קמג ).וכן ע׳ בשו״ע או״ח
(ריש סימן ש״כ) דמפרק שייך רק בהפרדת אוכל מתוך פסולת או משקה
מתוך אוכל כי כך היה במשכן  -הפרדת תבואה שהיא אוכל מקש שהוא
פסולת (ואין כאן מקומו להאריך בהבנת דין זה) .ואולי החובל בשרץ או
המוציא דם בתולים אינו חייב משום מפרק כי אין כאן פריקת אוכל מתוך
פסולת או משקה מתוך אוכל ,משא״כ החולב בהמה שמוציא משקה
מגוויה .וא״ת הא דם בכמה אופנים כן חשיב משקה כדאייתא בגמ׳ נדה
(כה ):דדם חבורה מכשיר את אוכלין דדם חללים קרוי משקה שנאמר
״ודם חללים ישתה״ (ומפרש התם מה לי קטליה כוליה מה לי קטליה
פלגא) .אבל זה נשיב דאין זה קושיא ,דדם חללים שייך רק באדם דבע״ח
אינו בכלל חלל כמו שכ׳ רש״י בהדיא בשבת (קמד .ד״ה יטמא חלב
הבהמה שלא לרצון) ,וגם שייך רק בדם חבלה ,ודם בתולים כפי הצד
שהוא מפקד פקיד אינו דם מגפה בכלל.
אך תירוץ זה ג״כ קשה ,דאפוא נמצא שחבלה במהותה הוי מפרק ,אך
בנידונים הנ״ל הדבר הנפרק לא הוי אוכל מתוך פסולת או משקה מתוך
אוכל ,ולכן אין לחייבו .הרי אם כן ,החובל באדם ,שדם מגפתו חשיב
משקה ,תהא חייב משום מפרק .אבל זה חידוש שאין לא מקור ,כי המעיין
בסוגיא דחבלת אדם (קו ).יראה שמלאכת מפרק לא מופיע כלל בדברי
רש״י ,ואם אמת הוא שחיובו משום מפרק הל״ל הכי .ויש לתרץ דלענין
חיובא דשבת בעינן משקה שבני רדם רגילים לשתות ,לא רק חשיבות של
משקה באופן הלכתי.
מ"מ נ״ל שהתירוץ הוא יותר פשוט .בסוגיא דפציעת חלזון כ׳ רש״י
שני דברים מאירים .הלשון ״פציעה״ משמע עשיית חבלה ,אך רש"י פירש
שהפוצע חילזון לא חובלו וסרטו כדי לינקב בשרו ולהוציא דמו אלא כך
לשונו (ד״ה הפוצעו) :דוחקו בידיו שיצא דמו .דהיינו שהוא סוחט ודוחק
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את בשרו בידים ופורק דמו ממנו .ועוד כ׳ רש״י שפציעה היינו מפרק,
אע״ג שהגמ׳ עצמו כ׳ סתם שחיובו משום שהיא בכלל דישה ,וז״ל (ד״ה
בכלל דישה) :שמפרק
דמו הימנו כמפרק תבואה מקשין שלה .נ״ל שכוונתו היא להעיר
דפציעת חילזון לר״י חייבת משום מפרק שהוא תולדת דישה ופירוק שייך
רק באופן שהמפרק דוחק את הדם לחוץ .ולכן נוכל לתרץ קושיתינו:
חבלה אינה דומה בפעולתה למלאכת מפרק כי החובל אינו דוחק וסוחט
את הבשר להוציא את הדם אלא דוחק את העור וסורקו וקורעו ולפעמים
בידים אבל ברוב מקרים בכלים ,ולכן חבלה אינה בכלל מפרק אלא ענין
אחר היא.

ד .שיטת הרמב״ם
הרמב״ם מחייב גם החולב וגם החובל משום מפרק ,ואין אנו יכולים
לומר שהוא ג״כ פסק כר״י כי מפורש בדבריו שהלכה כחכ׳ ,כמש״כ לעיל.
המ״מ עומד על הקושיא ותירץ (פ״ח ה״ז) וז״ל :ולדבריהם (ר״ח והרי״ף
דסברי דחכ׳ מחייבין חולב משום מפרק) אע״פ שאמרו אין דישה אלא
בגידו״ק ,בהמה נקראת גידו״ק ומבואר בקצת מקומות בתלמוד ולזה
אפשר שכ׳ רבינו החולב את הבהמה חייב.
ויש לעיין בדבריו דהתוס׳ בכתובות (ס ).ובשבת (עג ).לא נחית לפרש
הכי כלל מכח הגמ׳ בב״מ (פט .).דהנה ,איתא שם בגמ' :מה דיש מיוחד
דבר שגידולי קרקע ופועל אוכל בו…יצא החולב וכו׳ .הרי מבואר דלגבי
דישה שהיא ממש מדבר שצומח מן הקרקע ,בהמה אינה חשיבא כגידו״ק,
ודישה במשכן היתה ממש מן הקרקע ,ומה יעשה המ״מ עם גמ׳ זו?
נראה בפשטות שאין כאן קושיא ,כי כל עצם קושית התוס׳ מיוסד על
ההנחה שכשם שאי אפשר להחיל על בהמה את השם של גידו"ק לגבי
הלאו ד"לא תחסום" ,כמו כן לענין שבת ,והנחה זו אינה מוכרחת .והיינו,
שמכיון שמגדיר רחמנא את האיסור של חסימה בלשון ״לא תחסום שור
בדישו״ ,יש לפרש שכוונת התורה היא שהאיסור שייך רק בגידו״ק ממש,
ויש להבין את המיעוט בדוקאות ולא באופן רחב ביותר .אבל לענין שבת
ידוע שמדמינן פעולות כדי לחייב בתורת תולדות מלאכה .אם כן ,יש
להחשיב בהמה כגידו״ק ,ופירוק מבהמה דומה מספיק לפעולה החיצונה
של מלאכת דש דהיינו פירוק מגידו״ק ,מלבד דמיונו לתכלית המלאכה,
לחייבו כתולדה .ונ״ל שיש רמז להבדל זו באותו גמ׳ בב״מ ,דיש לשאול,
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אמאי כ׳ בברייתא "יצא החולב והמחבץ והמגבן שאין גידולי קרקע ואין
פועל אוכל בו.״ והיינו ,דהל"ל כזה" :דיש ,מה דיש דבר שצמח מן
הקרקע וכו׳" ,והיינו יודעים שהחולב תהיה מותר בחסימת שורו כי הוא
אינו עובד בדבר שצמח מן הקרקע .מכח דיוק זה היה נראה לפרש
שהברייתא רצה להבחין בין גידו״ק לענין חסימת בהמה ולענין דיני שבת
והכי פירושו :מה דיש דבר שגדל מן הקרקע לאפוקי חולב וכו׳ שבענין
אחר דהיינו שבת חשיבין כגידולי קרקע .כן נ״ל בדעת המ״מ.
עכ״ז יש להעיר על תירוצו ,דלא משמע מדברי הרמב״ם שמפרק מוגבל
לגידו״ק שהוא כתב ״וכן החובל בחי שיש לו עור חייב משום מפרק״
הלשון חובל בחי נראה מוזר אם מדברים דוקא על גידו״ק כי הלשון
משמע כל חי אפ׳ אלו שאינם גידו״ק .ונראה דמכח קושיא זו כ׳ המ״מ
שדבריו הם אפשרות ,כי לשון הרמב״ם עצמו לא מוביל לתירוצו ואפ׳
משמע קצת כנגד תירוצו.
ונ״ל שיש לתרץ באופן אחר .והיינו ,שאע״פ שחכ׳ סברי דאין דישה
אלא בגידו״ק ,זה דוקא באופן שתכלית המלאכה אינה דומה כ״כ לעינן
דישת תבואה מקשיה ,אבל החולב והחובל עושה פעולה דומה מאד לאב
המלאכה ,כי שתיהן הן פעולת הפרדת דבר מכוסה מכיסויו כמו התבואה
המכוסה בקשיה .החולב בהמה מוציא את החלב שנפקד בתוך הדדים (וכן
לשון רש״י בדף צה .דהחלב ״פקיד ועקיר וקאי בעטיני הדד כתבואה
בקשיה״) וכן החובל בחי מוציא דמו מכיסויו דהיינו עורו .לכן החובל
בשרצים ורמשים שאין להם עור פטור כי דמם אינם נפקדים בכיסוי.
ואח״כ מצאתי שכן תירץ הרמב״ן (צה ).להסביר אמאי חולב חייב משום
מפרק שכ׳ דחולב שהוא פרי בתוך כיס הוי דישה אפילו שלא בגידו"ק,
אבל בחלזון שדש את הפרי עצמו אין דישה אלא בגידו"ק.
ומורי ורבי הרב אלי׳ ברוך שולמן שליט״א הביא בשיעורו תירוץ ר׳
אברהם בן הרמב״ם בדעת אביו המודפס בספר שו״ת ברכת אברהם (סי׳
י״ח) שכ׳ דלעולם בעלי חיים אינם גידו"ק ומ"מ חייב עליהם משום מפרק
דרק בדש אמרינן דאין דישה אלא בגידו"ק אבל לענין מפרק חייב אף
בדבר שאינו גידו"ק .וביאר מו"ר הרב שולמן שכוונתו היא כמו שכתבתי,
דמפרק שייך בכל דבר שיש לו קליפה/כיסוי אפ׳ שאינו גידו״ק.
והבנת הדברים כך היא ,שיש ב׳ פנים לכל מלאכה שהיתה במלאכת
המשכן ושממנה לומדים תולדות )1( :פעולה החיצונה ,דהיינו צורת
הפעולה והחומרים המסוימים השייכים לאותה מלאכה ,ו( )2התכלית,
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דהיינו מטרת הפעולה באופן כללי (ע׳ בהקדמת התפארת ישראל למש׳
שבת) .כל תולדה יכולה להתייחס אחר האב או בפעולתה או בתכליתה.
פעולת דישה היא בגידו״ק ,אבל תכליתה הכללי הוא הפרדת ״פרי מתוך
כיס״ ולכן כל פעולה שמטרתה היא להפריד ולפרק דבר מכיסויו היא
תולדתה.
וע״ז נוכל תרץ קושיות אחרות על פסקי הרמב״ם ,דעדיין יש להקשות,
האיך מחייב ר״י על פציעת חלזון אם מסתמא אין לחלזון עור ,וכן הקשה
הגרעק״א על המש׳ ריש פ׳ ש״ש .ועוד ,ע׳ בדברי הרמב״ם (פ״ח ה״ט)
וז״ל :שמנה שרצים האמורים בתורה הן שיש להן עורות לענין שבת כמו
חיה ובהמה ועוף אבל שאר שקצים ורמשים אין להן עור לפיכך החובל
בהן פטור ואחד החובל בבהמה חיה ועוף או בשמנה שרצים ועשה בהן
חבורה ויצא מהם דם או שנצרר הדם אע"פ שלא יצא חייב .וקשה ,דמבואר
בגמ׳ חולין (מו ):דהחובל בשאר שקצים ורמשים פטור דוקא כשנצרר
הדם ולא יצא מתחת הבשר ,אבל אם יצא חייב ,דאיתא שם :תניא ושאר
שקצים ורמשים עד שיצא מהם דם ,ע״ש .והאיך השמיט הרמב״ם הך דין
ופסק סתם שהחובל בשאר שקצים ורמשים פטור בכל אופן!
וע״פ דרכינו תירץ מו"ר הרב שולמן דלדעת החכ׳ ודאי בעינן עור כדי
שתהיה תכלית החבלה דומה לתכלית דישה ולכן כ׳ שהחובל בשאר
שקצים ורמשים פטור כי אין להם עור ולא שייך בהם מלאכת מפרק .וכן
נראה שאכן הדבר מסתימת המש׳ שתנן שרצים דשאר שקצים ורמשים
שאין להם עור החובל בהם פטור ולא חילק בין נצרר הדם ליצא הדם.
ומ״מ ר״י עצמו סבר שהפוצע חילזון חייב אע״פ שאין לו עור וצ״ל שכיון
שהפעולה עצמה ,דחיקת החילזון כדי להוציא דמו ,דומה ממש לכתישת
התבואה מקליפתה ,פציעת חילזון חייב .ולכן נוכל לומר דהברייתא בחולין
אתיא כר״י ,דלשיטתו גם החובל בשאר שקצים ורמשים חייב ,כי לא בעינן
עור אלא דמיון לפועלת דישה ,ולכן דחיקת הבשר להוציא דם הוי דומה
מספיק לחייבו משום דש .ומ״מ כשנצרר הדם ולא יצא אינו חייב כי ״הדר
בריא״ כדאיתא שם ,והוי חבורה שחוזרת ,ונמצא שלא פירש דם ממקומו
כלל.
ונראה שהתוס׳ לא נחית לכל זה כי ס״ל שא״א שהתולדה תהיה מקיפה
יותר מן האב עצמה ,ולכן בסוגיין הקשו בפשטות שמכיון שאין דישה אלא
בגידו״ק ,לפיכך אין מפרק בגידו״ק ג״כ ,כי האב קובע את גבולות
תולדותיה.
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(ועדיין צ״ע לפי הרמב״ם האיך הבעי הגמ׳ בכתובות (ה ):אם מותר
לבעול בתחילה בשבת וז״ל :מהו לבעול בתחלה בשבת דם מיפקד פקיד או
חבורי מיחבר ואם תימצי לומר דם מיפקד פקיד לדם הוא צריך ושרי או דלמא
לפתח הוא צריך ואסיר .אפ׳ ת״ל דם מפקד פקיד ,תהא חייב משום חובל!)

יש לסיים עם עוד הערה אחת :עכ״ז עדיין צ״ע האיך מחייב הרמב״ם
חובל משום מפרק ,הא מ״מ בעינן אוכל מתוך פסולת או משקה מתוך
אוכל כמו שהבאנו לעיל .ותנאי זה במלאכת מפרק אינו מוגבל לגידו״ק
לחוד ,אלא אפ׳ חולב אינו חייב אלא באופן שיהיה החלב נחשב למשקה,
וכ״כ הרמב״ם (פ״ח ה״י) וז״ל :מותר לסחוט אשכול של ענבים לתוך
האוכל שמשקה הבא לאוכל אוכל הוא ונמצא כמפרק אוכל מאוכל אבל
אם סחט לכלי שאין בו אוכל הרי זה דורך וחייב ,והחולב לתוך האוכל או
היונק בפיו פטור ואינו חייב עד שיחלוב לתוך הכלי .ועוד קשה ,איתא
בגמ׳ (קמה ).וכ״כ הרמב״ם (שם) :אמר רב דבר תורה אינו חייב אלא על
דריסת זיתים וענבים בלבד ,ופירש״י (ד״ה דבר תורה) וז״ל :כלומר אסרה
תורה מלאכה ודריכת זיתים וענבים הוא דהויא מלאכה אבל שאר דריכות
לאו אורחייהו בהכי ולאו מלאכה נינהו .וא״כ מה״ט תהא פירוק דם מותר
מן התורה דלאו אורחייהו בהכי!
וע׳ בגמ׳ (קמה :).כבשים שסחטן אמר רב לגופן מותר למימיהן פטור
אבל אסור ושלקות בין לגופן בין למימיהן מותר ושמואל אמר אחד זה
ואחד זה לגופן מותר למימיהן פטור .ופירש״י (ד"ה לגופו) אם לאכול
הכבשים סוחטן ממשקה הצף עליהן והנבלע בהן מותר לכתחילה דלא
מפרק הוא הואיל ולאו למשקה הוא צריך .וקשה ,אפ׳ אינו צריך לאותו
משקה מ״מ הוא בא ממילא ושם משקה עליו! וכן הקשו התוס׳ בכתובות
(ו .ד״ה הא מסוכרייתא דנזייתא אסור להדוקה כו’) וז״ל :קצת קשה אי
פסיק רישיה דלא ניחא ליה אסור אמאי קאמר רב בפרק חבית (שם קמה).
כבשים שסחטן לגופן פטור ומותר הואיל וא"צ למים היוצאין והשתא
אע"ג דא"צ היה להיות אסור! ותירצו :ואור"י דמצינן למימר דדוקא
כבשים שרי דהוי הנסחט מהם כמו אוכלא דאיפרת ואין שם משקה עליו
כדאמרינן דאפי' למימיהם פטור אבל אסור .ורואים מזה שהטעם דבעינן
משקה מתוך אוכל הוא שאי לאו הכי פירוק המים מן הכבשים חשיב
אוכלא דאיפרת ,פי׳ אין כאן הפרדה חשובה ופירוק בכלל אלא הפרדת
אוכלין כמו הפרדת פרוסת לחם מחברתה .אבל כיון שמחשיב את המים
למשקה ,הפרדת המים מן הכבשים חשיבה כפירוק .ועל דעת זה נוכל
לתרץ קושיתינו ,דרק באוכלין בעינן אוכל מתוך פסולת או משקה מתוך
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אוכל דאי לאו הכי אין כאן אלא ״אוכלא דאיפרת.״ ולכן הסוחט פירות וגם
החולב בהמה צריך להחשיב את דבר הנפרק כמשקה .וזה הטעם דמן
התורה אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד ,כי בעיקר הפרי
חשיב אוכל ואי לאו אורחייהו לסחוט ולהפריש מימיהם למשקה אין כאן
אלא הפרדת אוכל מאוכל וכן ע׳ ברא״ש פ׳ חבית (סי׳ ד) שכל פרי שדרכו
לאוכלו הסוחטו אינו חייב כיון דמימיו לא חשיב כמשקה .אבל החובל
באדם או בעל חי מפריד דם מעור ובשר ואין כאן הפרדת אוכלין כלל וכלל
אלא הפרדת שני דברים מחולקים וא״כ אי״צ שתהא אוכל מתוך פסולת או
משקה מתוך אוכל לפטור את הבעיה של אוכלא דאפרת ,אלא כל חבלה
חשיבה הפרדה ופירוק בעצם .כן נ״ל.

יהואש צבי סטראוס
לזכר נשמת
ר' חיים בן החבר יוסף ז"ל

הוצאה כתיב ביה כשבת:
הקשר בין הוצאת קרבן פסח מחבורה לחבורה
למלאכת הוצאה בשבת
א .הקדמה לאיסור הוצאת פסח מחבורה לחבורה
בתהליך קריאת הפסוקים בספר שמות פרק י"ב ,יש לעיין אם יש קשר
בין המצוות של פסח מצרים שהיו כמו הוראת שעה למצוות שקיימות
לדורות בחג הפסח .לדוגמא ,כתוב בתורה שמשה צוה לבנ"י כדלקמן:
"ויקרא משה לכל זקני ישראל ,ויאמר אלהם :משכו ,וקחו לכם צאן
למשפחתיכם ושחטו הפסח .ולקחתם אגדת אזוב ,וטבלתם בדם
אשר בסף ,והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת ,מן הדם אשר
בסף; ואתם ,לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר .ועבר יקוק ,לנגף
את מצרים ,וראה את הדם על המשקוף ,ועל שתי המזוזת; ופסח
יקוק ,על הפתח ,ולא יתן המשחית ,לבא אל בתיכם לנגף( ".שמות
יב:כא-כג)
ברור שקיום מצוות אלו היה שייך לפסח מצרים דוקא להיות סימן
להקב"ה איזה בתים היו של ישראל ולשמור בנ"י ממכת בכורות .אם כן,
הפסוקים הבאים מוזרים מאוד .כתוב שם:
"ושמרתם ,את הדבר הזה ,לחק לך ולבניך ,עד עולם .והיה כי תבאו
אל הארץ ,אשר יתן יקוק לכם כאשר דבר; ושמרתם ,את העבדה
הזאת .והיה ,כי יאמרו אליכם בניכם :מה העבדה הזאת ,לכם.
ואמרתם זבח פסח הוא ליקוק ,אשר פסח על בתי בני ישראל
במצרים ,בנגפו את מצרים ,ואת בתינו הציל; ויקד העם ,וישתחוו".
(שמות יב:כד-כז)
איך פסוקים אלו קשורים למצוות שצטטנו לעיל? בפסח דורות ,לא היו
שומרים "העבודה הזאת"  -לא היו צבועים דם במזוזות (משנה פסחים
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ט:ה) והיה מותר להם לצאת מן הבית בליל פסח! יותר מזה ,למה דוקא
מצוות אלו מתעוררים לבנים לשאול על הפסח ולמה הם המצוות
המתאימים ביותר לסיפור פסח מצרים? איפא ,אנחנו צריכים למצוא קשר
בין פסוקים אלו לפסח דורות שיעזור לנו בבעיות אלה .לקמן בפרק י"ב,
יש עוד דינים של קרבן פסח .שם כתוב בפסוק מ"ו:
"ויאמר יקוק אל משה ואהרן ,זאת חקת הפסח :כל בן נכר ,לא
יאכל בו .וכל עבד איש ,מקנת כסף ומלתה אתו ,אז יאכל בו .תושב
ושכיר ,לא יאכל בו .בבית אחד יאכל ,לא תוציא מן הבית מן הבשר
חוצה; ועצם ,לא תשברו בו( ".שמות יב:מג-מו)
בליל פסח ,אע"פ שמותר לצאת מן הבית ,יש הגבלה בזה .פשטות של
הפסוק היא שהתורה קובעת שאסור להוציא בשר פסח מן הבית שבו
אוכלים אותו פסח .הגמרא מצטטת ברייתא שמביא שתי דעות באופי
איסור זה:
"על הבתים אשר יאכלו אתו בהם  -מלמד שהפסח נאכל בשתי
חבורות .יכול יהא האוכל אוכל בשתי מקומות  -תלמוד לומר בבית
אחד יאכל .מכאן אמרו :השמש שאכל כזית בצד התנור ,אי פקח
הוא  -ממלא כריסו ממנו ,ואם רצו בני חבורה לעשות עמו טובה -
באין ויושבין בצדו ,דברי רבי יהודה .רבי שמעון אומר :על הבתים
אשר יאכלו אתו בהם  -מלמד שהאוכל אוכל בשתי מקומות ,יכול
יהא נאכל בשתי חבורות  -תלמוד לומר בבית אחד יאכל( ".פסחים
פו).
המשנה (זבחים ה:ח) מפרט ארבעה הבדלים בין הקרבן פסח לשאר
קרבנות ,כולל שהקרבן פסח "נאכל רק למנויו ".מבאר שם הר' עובדיה
מברטנורה שהמילה "מנויו" מתיחס "לאותם שנמנו בדמי לקיחתו".
"מנויו" גם הם המכונים "בני חבורה" (רמב"ם הל' קרבן פסח ב:א) .רבי
יהודה חושב שהפסוק בא לאסור הוצאת בשר קרבן פסח מחבורה שלה
לחבורה אחרת .לעומת זאת ,רבי שמעון אומר שהתורה אסרה חלוקת
הקרבן פסח להיות נאכל ע"י שתי חבורות אבל מותר ליחיד לאכול בשר
פסח בשני מקומות .הגמרא שם משמעת שאנחנו פוסקים כר' יהודה:
"ומוציא בשר פסח מחבורה לחבורה מנין?  -דתניא :לא תוציא מן
הבית מן הבשר חוצה אין לי אלא מבית לבית ,מחבורה לחבורה
מנין  -תלמוד לומר חוצה  -חוץ לאכילתו( ".פסחים פה-.פה):
וגם הרמב"ם מנסח האיסור כמותו בספר המצוות שלו:
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"והמצוה הקכ"ג היא שהזהירנו מהוציא כלום מבשר הפסח ממקום
החבורה לאכול והוא אמרו יתעלה לא תוציא מן הבית מן הבשר
חוצה (שמות יב:מו) .ולשון מכילתא (דרשב"י) חוצה חוץ למקום
אכילתו( ".סה"מ לרמב"ם מצות ל"ת קכג)
איסור זה להוציא בשר פסח מן החבורה בפסח דורות דומה לאיסור
לצאת מן הבית בפסח מצרים .יתכן שמשום כך ,כשהמשנה (פסחים ט:ה)
מפרטת ההבדלים בין פסח מצרים לפסח דורות ,אינה כוללת את האיסור
לצאת מן הבית בליל פסח .באמת ,יש איסור לצאת מן הבית בפסח דורות,
אלא שהאיסור רק חל כשמוציא בשר פסח איתו .אעפ"כ ,במבט הראשון,
היינו חושבים שהמצוה הזאת היא רק פרט בהלכות קרבן פסח ולא כל כך
מרכזית לנושא החג .להפתעתנו ,הגמרא משמעת שהנחה הזאת היא לא
נכונה ,לפחות לפי רב .רב מעיר על המשנה הכי מפורסם במסכת פסחים,
כדאיתא בגמרא (פסחים קיט" :):אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן .מאי
אפיקומן? אמר רב :שלא יעקרו מחבורה לחבורה ".מסביר הרשב"ם שם:
"אחר שאכלו הפסח בחבורה לא ילכו בחבורה אחרת לאכול לא פת
ולא שום דבר גזירה דילמא אתי למיכל את הפסח בשני מקומות
ואנן תנן סתמא כר"י בכיצד צולין (לעיל דף פו ).דפסח נאכל בשתי
חבורות ואין האוכל אוכל הפסח בשני מקומות( ".רשב"ם פסחים
קיט):
במילים אחרות ,רב מבין שהפסוק קובע שיש איסור דרבנן ללכת
לאכול שום דבר בחבורה אחרת שמא יבא להביא איתו בשר פסח .ואם
אמת היא שאיסור הוצאת פסח מחבורה לחבורה היא רק פרט בדיני קרבן
פסח ,איזה צורך יש לגזור איסור דרבנן למנוע חילולו? חז"ל לא גזרו
גזירה לכל איסור שבתורה! אפשר לומר שיש גזירה דרבנן להיות גדר
ללאו זה מפני שיש לחוש כיון שהוצאה מחבורה לחבורה "מותר כל השנה
ולא נאסר רק בפסח ולא בדילי מיניה ",כמו שהבעלי התוספות אומרים על
הצורך לחיוב בדיקת חמץ (פסחים ב .).בכל זאת ,יש להציע שהדחף לגזור
גזירה זו היא משום חשיבותו של איסור הוצאת קרבן פסח בליל פסח.
השאלה היא ,למה הוא כל כך חשוב?

ב .מקור הקשר בין הוצאה בשבת להוצאה בפסח
כידוע ,אי אפשר לחלל שבת ע"י מלאכת הוצאה בשבת בלי עקירת
החפץ ממקומו והנחתו ברשות אחרת כמו שכתוב ברמב"ם:
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"אין המוציא מרשות לרשות חייב ,עד שיוציא כשיעור המועיל,
מרשות היחיד לרשות הרבים ,או מרשות הרבים לרשות היחיד;
ויעקור מרשות זו ,ויניח ברשות שנייה .אבל אם עקר ולא הניח ,או
הניח ולא עקר ,או שהוציא פחות מכשיעור--פטור .וכן המעביר
מתחילת ארבע לסוף ארבע ,ברשות הרבים--אינו חייב עד שיעקור
כשיעור מצד זה ,ויניחו בצד האחרת( ".רמב"ם הל' שבת יב:ט)
בגמרא ,רבי אמי מוסיף תנאי דומה בחילול איסור הוצאת בשר פסח
מחבורה לחבורה:
"אמר רבי אמי :המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה אינו חייב עד
שיניח ,הוצאה כתיב ביה כשבת .מה שבת  -עד דעבד עקירה
והנחה ,אף הכא נמי  -עד דעבד עקירה והנחה( ".פסחים פה):
רבי אמי לומד מאיסור הוצאה בשבת שאין המוציא בשר פסח מחבורה
לחבורה חייב מלקות עד שיניח הבשר בחבורה שני .הבעיה היא ,מה
הקשר בין הוצאת קרבן פסח מחבורה לחבורה למלאכת הוצאה בשבת?
מה התלמוד מתייחס כאשר הוא אומר "הוצאה כתיב ביה כשבת?" יותר
1
מזה ,מקשה הבעל התורה תמימה על רבי אמי:
"ולבד זה אין מבואר שווי הענינים מפסח לשבת לענין זה ,דכאן
הלא לא הוי הקפידא על המלאכה אלא על ההוצאה ממקום
שאוכל ,וא"כ מה לי אם עשה הנחה או לא ,משא"כ בשבת עיקר
הקפידה על עשיית מלאכה ,ולכן כל זמן שלא עשה הנחה אין
העקירה נחשבת למלאכה ,וא"כ מאי שייך לילף גז"ש כזו שאין
ריח וטעם איסוריהם מכוון ושוה( ".תורה תמימה הערות שמות
יב:מו)
הבעלי תוספות (פסחים פה ):מתרצים שגם אחד מהפסוקים שהגמרא
(ערובין יז ):מתיחסת למלאכת הוצאה וגם הפסוק בפרשת בא שמדבר על
הוצאת קרבן פסח משתמשים במילה משורש "יצא ".בהקשר של הוצאת
קרבן פסח ,כתוב" ,לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה" (שמות יב:מו).
בהקשר של פרשת המן ,התורה אומרת" ,ראו ,כי יקוק נתן לכם השבת על
כן הוא נתן לכם ביום הששי ,לחם יומים; שבו איש תחתיו ,אל יצא איש
 1שאלה זו מקביל לשאלת האבן האזל על המרכה"מ" ,דאיסור הוצאה דשבת ודאי משום
מלאכה ,אבל איסור הוצאת בשר הפסח מה שייך לאיסור מלאכה? הא ודאי זה אינו אלא
גזה"כ בהלכות אכילת קרבן פסח( ".אבן האזל הל' פסה"מ יט:ג)
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ממקמו ביום השביעי" (שמות טז:כט) .לפי תוספות ,הגמ' מניח שאפילו
למסקנא של הגמרא שם ,פסוק זה מדבר על מלאכת הוצאה.
מה ההגדרה של הקשר הזה? אפשר לומר שקשר הזה מוגבל מאוד
ואין לו השלכות אחרות בהלכות קרבן פסח .מאידך ,יתכן שיש קשר
מורחב בין האיסורים של הוצאת קרבן פסח מחבורה לחבורה למלאכת
הוצאה בשבת ולכן הרבה מהדינים של הוצאה בשבת גם שייכים להוצאת
בשר פסח .אפילו הכי ,יש לחלק בין דינים שונים בהלכות הוצאה בשבת
לגבי ההשוואה להוצאת קרבן פסח.
יתכן שההגדרה של הקשר תלויה באופי הדין .אפשר להבין את הדין
הזה באחת משלש דרכים:
א .הדרשה של "הוצאה כתיב ביה כשבת" היא רק כגזירה שוה או גזירת
הכתוב שמלמדת שיש באיסור הוצאת ק"פ תנאי חיצונית למעשה
עקירה והנחה .אם כן ,יכול להיות שההלכה היחידה שבה המצוות הן
מקבילות זו לזו היא שיש דרישה טכנית של עקירה והנחה.
ב .ההצהרה "הוצאה כתיב ביה כשבת" מלמדת לנו שיש צורך למעשה
הוצאה לעבור על שני האיסורים ,גם הוצאה בשבת וגם הוצאת קרבן
פסח .לפי הבנה הזאת ,אע"פ שאפשר שיש עוד הלכות שבהן
האיסורים הם מקבילים זה לזה ,מעבר לצורך עקירה והנחה ,רק
ההלכות השייכות להגדרת מעשה הוצאה יהיו בהכרח זהות בשני
האיסורים.
ג .יש קשר יסודי ונושאי בין האיסורים של הוצאה בשבת והוצאת קרבן
פסח מחבורה לחבורה .סביר להניח שאם הקשר ביניהם יסודי ,נגלים
שיש מי שחושבים שרבים מהפרטים של מלאכת הוצאה ,אפילו
הפרטים שאינם שייכים למעשה הוצאה ,יהיו חלים גם על האיסור
להוציא את הקרבן פסח.

ג .עקירת חיוב
הכי מוגבל שקשר זה יכול להיות הוא אם הגמרא מדויקת מאד
כשאומר "אינו חייב עד שיניח" ויש רק צורך להנחת חיוב לעבור על הלאו
של הוצאת קרבן פסח כמו בשבת אבל אין צורך לעקירת חיוב .לדוגמא,
בגמרא במסכת שבת ,ר' יוחנן פוסק שהעקירה צריכה להיות בכוונה
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להוציא מרשות לרשות .אם העקירה היתה בכוונה להעביר מזוית לזוית
באותו רשות ,שהיא עקירת פטור ,אינו חייב חטאת כשסוף סוף מוציא
מרשות לרשות .וזה לשון הגמרא שם:
"אמר רב ספרא אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן :המעביר חפצים
מזוית לזוית ,ונמלך עליהן והוציאן  -פטור ,שלא היתה עקירה
משעה ראשונה לכך( ".שבת ה):
יש לחקור אם יש צורך לעקירת חיוב בהוצאת בשר פסח מחבורה
לחבורה .בשנת תשל"א ,הרב צבי טננבוים כותב בקובץ תורני של
ההסתדרות הרבנים דאמריקה" ,הדרום" ,שהוא חושב שדינו של ר' יוחנן
אינו שייך להוצאת בשר פסח .הוא טוען שאפילו אם העקירה היתה בלי
כוונה להוציא מהחבורה ,מ"מ אם ההנחה היתה בכוונה ,חייב מלקות .לפי
שיטתו ,אע"פ שלומדים מהלשון של "לא תוציא" שיש צורך לעקירה
והנחה כמו בשבת ,המחייב של הוצאת קרבן פסח שונה ממלאכת הוצאה
ולכן אין העקירה כל כך חשוב כי עקירה של חיוב אינו אלא תנאי במלאכת
הוצאה ולא במעשה הוצאה .וזה לשונו:
"ועכשיו לי הספק איך הדין במוציא בשר פסח מחבורה לחבורה.
ולבי אומר לי דודאי ליכא הכא דינא דר׳ יוחנן הנ״ל דאין הכי נמי
דילפינן מהלשון של לא תוציא דבעינן עקירה והנחה כשבת אבל
הפשט של הוצאה אינו דומה ואה״נ דלגבי שבת הוי חלק
מהמלאכה אבל גבי פסח הוא כל הדין שתחול על הבשר שם של
הוצאה והעקירה דבעינן היא רק תנאי בההוצאה והוי כמעביר ד׳
אמות דגם במעביר המלאכה הוי חפצא דההעברה ומשום דאפקא
הכתוב בלשון לא תוציא אינו מחייב לנו לומר דהוי ממש כהוצאה
דשבת"( ".הדרום" ,חוברת ל"ג ,דף )11
לעומת זאת ,הרמב"ם במשנה תורה משמע שאין חילוק 2בין הוצאה
בשבת להוצאת בשר פסח ושניהם צריכים גם עקירה וגם הנחה ,וז"ל:
"כל האוכל מן הפסח אינו אוכל אלא בחבורה אחת ואין מוציאין
ממנו מן החבורה שיאכל בה ,והמוציא ממנו כזית בשר מחבורה
לחבורה בליל חמשה עשר לוקה שנאמר לא תוציא מן הבית מן
הבשר חוצה ,והוא שיניחנו בחוץ ,שהוצאה כתובה בו כשבת
 2כתב החינוך באופן דומה" :ועובר עליה והוציא מן הבשר לחוץ ,עבר על לאו ,ולוקין
עליו ,והוא שיעשה בה עקירה מן הבית והנחה לחוץ ,כדין הידוע בהוצאה של שבת".
(ספר החינוך מצוה טו)
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לפיכך צריך עקירה והנחה כהוצאת שבת( ".רמב"ם הל' קרבן פסח
ט:א)
הרמב"ם משמע שהלשון של הוצאה מצריך לא רק הנחה של חיוב
אלא גם לעקירה וגם להנחה של חיוב .לפי הרמב"ם ,אפשר לטעון שכוונה
לעקירת החפץ ממקומו חלק מההגדרה של המעשה הוצאה .אולם ,גם
אפשר שהרמב"ם סובר שהקשר בין האיסורי הוצאה מעיד שיש נושא
משותף ביניהם.

ד .זה עוקר וזה מניח
כפי שאמרנו לעיל ,אפילו אם נניח שיש צורך גם לעקירה ולהנחה,
יתכן שזה אינו משום קשר נושאי או יסודי בין הוצאת קרבן פסח למלאכת
הוצאה אלא משום ההגדרה של מעשה הוצאה .יתכן שלומדים מהוצאה
בשבת רק שכל מעשה הוצאה צריך להיות גמורה לחייב אדם בעונש .האבן
האזל כותב כעין זה בחיבורו על הרמב"ם .הוא מסביר שר' אמי דייק
מהגדרת הוצאה בשבת שיש צורך הוצאה גמורה ע"י עקירה והנחה .וז"ל:
"דבשבת האיסור מלאכה הוא במלאכה מתקיימת ,וכדתנן בריש
הבונה ,ואף דשם הוא על מלאכה גמורה כמו בונה מ"מ גבי דין
איסור הוצאה מרשות לרשות אף דלא שייך להצריך בזה מתקיימת
גמורה מ"מ גם בגדר הוצאה הצריכה תורה שההוצאה תהי' לשעתה
גמורה ואז חשיבא מלאכה ,ולכן כל זמן שלא עשה הנחה לא
חשיבא הוצאה שלא הכניסה לרשות אחר ,וכן בדין הוצאת פסח
חוץ לחבורה כיון דאינו עומד לכך שיוציא הפסח חוץ לחבורה ,לכן
ילפינן מאיסור שבת שכל זמן שלא עשה הנחה לא מיקרי הוצאה
גמורה שעומד שיחזיר הפסח לחבורתו" (אבן האזל הל' פסולי
המוקדשין יט:ג)
אם נניח שהקשר בין האיסורי הוצאה הוא רק הצורך למעשה הוצאה
גמורה ,אפשר שאו העקירה או ההנחה רק תנאי לחיוב ולא חלק מהמחייב
של הלאו .אם כן ,יתכן שאפילו אם זה עוקר בשר הפסח מחבורתו וזה
מניח בחבורה אחרת ,או העוקר לבד או המניח לבד חייב ,אע"פ שעשו רק
"חצי מלאכה ".לפי פירוש האבן האזל ש"ילפינן מאיסור שבת שכל זמן
שלא עשה הנחה לא מיקרי הוצאה גמורה שעומד שיחזיר הפסח
לחבורתו ",נראה שאולי רק המניח חייב מלקות משום שהבטיח שאי
אפשר לחזור לחבורה ראשונה.
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באזהרות ר' אליהו הזקן 3לחג שבועות ,הר"א הזקן מגבש האיסור
הוצאת קרבן פסח באופן שונה מאוד מהרמב"ם בזה הלשון" :פסח לא
תוציא ממחיצת אוהליך ".יש לומר שהוא לא מתכוין לרמוז שום דבר על
המהות של הלאו והוא רק מחקה את הניסוח של הפסוק "לא תוציא מן
הבית ".מאידך ,יתכן שהוא מתכוין לרמוז שהמחייב של האיסור הוא
הוצאת הפסח מן הבית ולא הבאתו והנחתו בחבורה אחרת ,ודלא כלשון
הרמב"ם ש"המוציא ממנו כזית בשר מחבורה לחבורה...לוקה".
הרב ירוחם פישל פערלא (ביאור על סה"מ לרס"ג ל"ת קעב) מבין
מדברי הר"א הזקן שיש שתי צורות של איסור הוצאת קרבן פסח)1( :
הוצאה מן הבית לחוץ ( )2והוצאה מחבורה לחבורה 4.ר' פערלא מפרש
שהר"א הזקן בוחר לגרוס האיסור בניסוח של פשטות של הקרא .יש
להוסיף שהר"א הזקן לא בוחר לגרוס האיסור בניסוח של פשטות הפסוק
אלא בגלל שהמחייב של האיסור הוא עקירת הפסח מחבורתו .כיון שכן,
יתכן שאם זה עוקר הפסח מחבורתו וזה מניחו בחבורה אחרת ,העוקר לבד
יהיה חייב מלקות ,אע"פ שהחיוב תלוי בפעולת המניח ,כיון שצירף עצמו
לגמר מעשה ע"י העקירה.
הצל"ח בפירושו על הש"ס דן בענין הקשר בין האיסור הוצאת בשר
פסח והחלות פסול בבשר פסח כשמוציאו חוץ לחבורה ומחלק ביניהם.
הצל"ח טוען שחלות הפסול אינו תלוי בחיוב מלקות ולכן החיוב מלקות
חל רק כשמניח הבשר חבורה בחבורה אחרת אבל הפסול חל מיד
כשמוציא הבשר מהחבורה לחוץ .וז"ל:
"ואמנם הנלע"ד דאף שאין המוציא בשר בפסח חוץ לחבורה חייב
מלקות על ההוצאה כי אם בעקירה והנחה כמו בשבת ,אבל הבשר
נאסר אף קודם ההנחה ,שאיסור הבשר הוא מפסוק ובשר בשדה
 3מחבר של שיר בשם אזהרות המפרט את כל המצוות שבתורה .הוא היה תלמידו של
רבינו גרשום והחתן של רב האי גאון.
 4באמת ,בתלמוד ירושלמי (פסחים ז:יג) ,יש הצהרה שמשמע שיש שני דינים באיסור
הוצאת ק"פ" :א"ר מנא אמר קרייא לא תוציא חוצה ונן אמרין אם חוץ לחבורה שהוא
מתחייב לא כ"ש חוץ לבית .רבי אימי בעי הוציא מחבורה לחבורה [בשני בתים ](כשני
זיתים) חייב שתים משום לא תוציא מן הבית ומשום לא תוציא חוצה ".ר' מנא שואל,
מדוע התורה מנסחת האיסור במילים "מן הבית" – כיון שיודעים שאסור להוציא הפסח
"חוצה" ,פירוש חוץ לחבורה ,בודאי שאסור להוציאו חוץ לבית! ר' אימי עונה שצריכים
שני הניסוחים" ,מן הבית" ו"חוצה" ,לעבור עליו בשני לאוין.
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טריפה לא תאכלו ,וכיון שמחיצת בשר הפסח הוא חבורתו כיון
שהגיע חוץ למחיצה זו כבר הוא בשדה ואסור משום בשר בשדה,
ושם לא כתיב לשון הוצאה( "...צל"ח פסחים פה):
המנחת חינוך (מצוה טו) דוחה שיטת הצל"ח וטוען שגם הפסול
והחיוב מלקות צריכים עקירה והנחה .בכל זאת ,לפי הצל"ח ,יתכן
שהמחייב של הוצאת קרבן פסח הוא העקירה מחבורתו ודווקא מסיבה זו
הפסול לא תלוי בהנחת הבשר בחבורה שני .הצורך להנחה בחבורה אחרת
הוא רק תנאי בעלמא במעשה "הוצאה" לחייב מלקות .לפי זה ,במקביל
לדברים שאמרנו לעיל בדברי הר"א הזקן ,אפשר שאם זה עוקר בשר פסח
מהחבורה וזה מניחו בחבורה אחרת ,העוקר לבד יהיה חייב מלקות ,אע"פ
5
שהחיוב תלוי בהנחה ע"י אחר.
רבי יחיאל זילברברג כתב במאמר שלו על נושא שלנו שאף אם זה
עוקר וזה מניח פטורים ,זה לא נלמד מהקשר להוצאה בשבת אלא מסברא,
וז"ל:
"נראה דגבי הוצאה דפסח לא שייך כלל זה עוקר וזה מניח דרק
לגבי הוצאה דשבת דהתורה חידשה מלאכה של שינוי רשות
מרה״ר לרה״י או להיפך שייך לומר שהאחד עשה חצי מלאכה ע״י
עקירתו מרשות זה והשני גמר ע״י הנחתו ברשות אחר משא״כ כאן
דהתורה לא הקפידה כלל על שינוי רשות שהרי אסור להוציא גם
באותו רשות מחבורה לחבורה וכן מחדר לחדר הרי שקפידת
התורה היא רק ההוצאה מהמקום שנאכל בו וההנחה הוי רק תנאי
לקביעות ההוצאה ואין ההנחה פעולה בפ״ע רק גמר ההוצאה
שההוצאה נשלמת ע״י שמניחה במקום אחר וכשאחד מניחה הרי
לא נשלמה ההוצאה ע״י הראשון ואילו השני לא עשה הוצאה כלל
ושניהם פטורים גם בלי לימוד של פסוק ואולי זה כוונת רש״י הנ״ל
במה שכ׳ והאי נמי אע״ג דלאו בר חטאת הוא הוצאה כי התם בעינן
היינו אף דלא שייך כאן מלאכה של שינוי רשות מ״מ מגזה״כ הוא
שהוצאה נקבעה ע״י הנחה( ".אוצרות ירושלים חלק י״ג דף קס)
 5באופן דומה ,הרב נתן שמואל הס (עטרת צבי ,תשנ"ה ,דף ח) מסיק מלשון הרמב"ם
בסה"מ "שאע"פ שלא חייב עד שיניח מ"מ עובר בלא תעשה ".הוא טוען שזה מטעם
חצי שיעור אסור מן התורה .אולם ,יתכן שאף הרמב"ם סובר שהמחייב של האיסור הוא
העקירה מן החבורה לחוץ אלא שיש תנאי שאינו חייב עד שיניח .א"כ ,אפשר שאם זה
עוקר הפסח וזה מניחו ,העוקר חייב מלקות ובלבד שהמניח שמה אותו בחבורה אחרת.
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לפי ר' זילברברג ,הקשר בין האיסורים בשבת ובפסח רק גזירת הכתוב
ואין קשר יסודי ביניהם .לעומת זה ,הרלב"ג מניח שאם זה עוקר וזה מניח,
"אין אחד מהם חייב משום מוציא כי לא נשלמה מלאכת ההוצאה בזולת
עקירה והנחה וזה מבואר מאד וכבר נתבאר זה בששי מפסחים" (רלב"ג על
התורה ,פרשת בא ,שרש שלישי) .לפי הרלב"ג ,גם הדין של "זה עוקר וזה
מניח" שייך להוצאת בשר פסח ולא רק הצורך לעקירה והנחה גרידא.
לשונו של הרלב"ג ש"לא נשלמה מלאכת ההוצאה" משמע שהלכה זו
נובע רק מהגדרת מעשה הוצאה ולא מנושא משותף .מאידך ,התייחסותו
לגמ' בפסחים משמע שזה נלמד מהקשר להוצאה בשבת ולא מסברא
בלבד .יתכן שלפי הרלב"ג ,יש קשר יסודי בין האיסורים ויש לעיין אם יש
גם קשר נושאי.

ה .שנים שעשאוה
אולם ,יש דין אחרת בגמ' של "שנים שעשאוה ".איתא בגמ':
"תנו רבנן :בעשתה – העושה את כולה ,ולא העושה את מקצתה.
כיצד :שנים שהיו אוחזין במלגז ולוגזין ,בכרכר ושובטין ,בקולמוס
וכותבין ,בקנה והוציאו לרשות הרבים ,יכול יהו חייבין  -תלמוד
לומר בעשתה  -העושה את כולה ולא העושה מקצתה .בעיגול של
דבילה והוציאו לרשות הרבים ,בקורה והוציאו לרשות הרבים ,רבי
יהודה אומר :אם לא יכול אחד להוציאו והוציאוהו שנים  -חייבין,
ואם לאו  -פטורין .רבי שמעון אומר :אף על פי שלא יכול אחד
להוציאו והוציאוהו שנים  -פטורים ,לכך נאמר בעשתה  -יחיד
שעשאה חייב ,שנים שעשאוה פטורין( ".שבת צג-.צג):
רש"י בפסחים משמע שהדין של "בעשתה העושה את כולה ,ולא
העושה את מקצתה" שייך גם לאיסור הוצאת בשר פסח ,6וז"ל:
"דעבד ליה עקירה והנחה  -כשבת ,דבעינן עקירה והנחה דעד
שיניח לא נגמרה מלאכה ,וגבי שבת וכל חיובי חטאת כתיב
בעשותה  -בעושה את כולה ולא בעושה מקצתה (שבת צב ,):והאי
 6משתמע מדברי רש"י שהדין של שנים שעשאוהו שייך לאיסורים חוץ להלכות שבת,
בניגוד שיטת הרשב"א (שו"ת הרשב"א א:כח) "שלא נאמרו דברים הללו של מסייע אלא
לענין שבת ולענין זב .וטעמא משום דלענין שבת אמרינן שנים שעשו פטורין דכתיב
בעשותה ".עוד עיין דברי הפני יהושע (שבת צג ,).שטוען שהדין של "שנים שעשאוהו"
אינו שייך בשאר איסורים.
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נמי ,אף על גב דלאו בר חטאת הוא ,הוצאה כי התם בעינן( ".רש"י
פסחים פה):
המהרש"ם (הגהות מהרש"ם שבת ג ).מבין מדברי רש"י שהדין של
"שנים שעשאוה" שייך לאיסור הוצאת בשר פסח .אולם ,המהרש"ם גם
מסיק מרש"י שמוכח שהדין של "שנים שעשאוה" שייך גם לחייבי חטאת
ולחייבי לאוין .לעומתו ,הרב יחזקאל אברמסקי (ספר הזכרון למרן הגר"י
אברמסקי זצ"ל ,דף עו) טוען שרש"י באמת חושב ש"שנים שעשאוה"
שייך רק לחייבי חטאת ולא חייבי לאוין .היוצא מן הכלל היחיד הוא איסור
הוצאת בשר פסח כי "רק הכא הוצאה כתיבא ילפינן משבת מה היא הוצאה
עד דעבד עקירה והנחה ".אי אפשר שכוונתו היא שלומדים מהפסוק
"בעשותה" מה היא ההגדרה של מעשה הוצאה באופן כללי כי הדרשה
מדבר על שאר מלאכות שבת ולא על מלאכת הוצאה לבד .ליתר דיוק,
צריך לומר שיש קשר משמעותי בין מלאכת הוצאה להוצאת בשר פסח
ולכן ,כשם שמלאכת הוצאה צריך להיות נעשה ע"י אחד ,הוא הדין
להוצאת קרבן פסח.
הרב נתן גשטטנר זצ"ל (שו"ת להורות נתן ג:י) דוחה את דברי
המהרש"ם וטוען שאף רש"י מודה ש"גם בפסח אם הוציאו שנים או
שאחד עקר והשני הניח י"ל דהשני חייב ".מ"מ ,יש לחלק בין הפטור של
"זה עוקר וזה מניח" לפטור של "שנים שעשאוה ".מצד אחד ,אפשר שרק
הצורך ל"זה עוקר וזה מניח" שייך להוצאת בשר פסח משום שאין מעשה
הוצאה בלי עקירה והנחה ואם אף אחד מהם עשה עקירה והנחה ,אין כאן
חיוב מלקות .אך "שנים שעשאוה" הוא דין בחיוב חטאת או במלאכת
שבת ולא במעשה הוצאה ואינו שייך לאיסור הוצאת בשר פסח .מאידך,
יתכן שרק הפטור של "שנים שעשאוה" שייך להוצאת קרבן פסח על שום
שהוא דין במעשה עבירה ועונשין ,שאין עונש אלא למי שעושה את
המלאכה לבדו אבל אם נעשה המעשה עבירה ע"י שנים ,פטור .לעומת זה,
"זה עוקר וזה מניח" הוא דין במלאכת הוצאה ואפשר שאין ללמוד משבת
לפסח לענין זה ואו העקירה או ההנחה לבד מחייבת מלקות ובלבד
ש"אתעבידא מלאכה מבינייהו" (שבת ג.).
היד המלך בפירושו על הרמב"ם מצדד לומר שבאמת יש חילוק כזה
הלכה למעשה .7הוא דוחה את דברי רש"י ומנמק שרק הפטור של "זה
 7עיין שו"ת יהודה יעלה (או"ח א:עג) שמחלק בין "זה עוקר וזה מניח" ל"שנים
שעשאוה" באופן דומה:
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עוקר וזה מניח" שייך לאיסור הוצאת פסח מחבורה לחבורה אבל אין פטור
של "שנים שעשאוה" ולכן אפילו אם נעשה ע"י שני בני אדם ביחד ,שניהם
חייבים מלקות .וזה לשונו:
"אלא ודאי דאין קפידא בהוצאת בשר הפסח רק בעקירה והנחה,
דהיינו שיהיה בהוצאתו שתיהם יחד דוקא ובאחד מהם לבד פטור,
ומשום דגם בשבת במלאכת הוצאה פטור בעקירה לבדה ובהנחה
לבדה ,אבל המיעוט הזה של בעשותה כולה ולא העושה מקצתה
האמור בשבת אין לו שום ענין עם הוצאת בשר פסח כלל ,ולכן
שפיר אין בהוצאת בשר הפסח שום קפידא בהוצאת אחד דוקא ,רק
שיהיה בההוצאה עקירה והנחה שתיהן יחד ,בין שיהיו ע"י אדם
אחד או ע"י שני בני אדם ,ודברי רש"י אלה צריכין עיון( ".יד המלך
הל' שבת א:טו-טז)

ו .מקום ד' על ד'
יש עוד תנאי במלאכת הוצאה בשבת שאין המוציא מרשות לרשות
חייב בלעדיו .הגמרא (שבת דף ד ).שואלת איך ידו של אדם מספיק למקום
הנחה " -והא בעינן עקירה והנחה מעל גבי מקום ארבעה על ארבעה,
וליכא!" הרמב"ם (הל' שבת יג:א) פוסק "אין המוציא מרשות לרשות או
המעביר ברשות הרבים חוץ לארבע אמות חייב עד שיעקור חפץ מעל גבי
מקום שיש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יתר ויניח על גבי
מקום שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים".
צ"ע אם הצורך למקום ד' על ד' הוא ג"כ דרישה לעבור בלאו של
הוצאת קרבן פסח מחבורה לחבורה .במבט הראשון ,שאלה זו תלוי באופי
הדרישה למקום ד' על ד' במלאכת הוצאה .רש"י על אתר אומר שהצורך
למקום ד' קובע שהמעשה הוצאה "חשוב למיהוי הנחתו הנחה ועקירתו
"ומינה דה"נ שנים שהוציאו בשר הפסח מחבורה לחבורה זה עוקר וזה מניח שניהם
פטורים מה"ט גופי' הוצאה כתיב ביה כשבת בעשותה יחיד ועשה אותה ולא שנים .וה"נ
ולא תוציא מן הבית מן הבשר כו' וכן אל יוציא איש ממקומו כו' בשבת בלשון יחיד
כתיבי לשלול שנים שהוציאו כנ"ל ...אבל הא דשנים שהוציאו פטורים דוקא בחייבי
חטאת דרשינן כן מקרא בעשותה או מנפש או מאחת כמו שכתב תוס' כאן ד"ה בעשותה
אבל באיסור לאו לבד כמו בהוצאה גופי' בשר הפסח מחבורה כו' או בשר פרים
הנשרפים לטמאם אף ע"י שנים נמי שם הוצאה עליו בעקירה והנחה וחייב המניח כמ"ש
תוס' כאן סוף ד"ה שניהם כו' ומכ"ש בשאר איסורי לאווין שאינם הוצאה כמו שבירת
עצם בפסח גם שנים ששברו עצם בפסח חייבים".
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עקירה ".לפי דעתו ,עקירה והנחה במקום ד' על ד' הוא חלק מההגדרה של
מעשה הוצאה .אם כן ,אפשר שזה גם כן שייך לאיסור הוצאת קרבן פסח
אבל זה גם תלוי באופי הדין של ר' אמי ,כמש"נ .אולם ,אי אפשר לקבוע
מזה שהקשר בין הוצאה בשבת והוצאת ק"פ יסודי.
הבעלי תוס' שם נותנים שתי דעות בשם רבינו תם להסביר הצורך
למקום ד' על ד' .הראשונה היא "דאין רגילות להניח החפץ בפחות מד'".
משתמע מדברים אלו שהצורך למקום ד' אינו אלא לקבוע שהמעשה נעשה
כדרך או שהוא מעשה חשובה .אפשר שגם לפי שיטה זו ,הדרישה למקום
ד' על ד' שייך להוצאת ק"פ אבל גם פה אי אפשר לדייק אופי הקשר בין
שבת לק"פ .הדעה השנית היא שאנחנו לומדים מהפסוק "אל יצא איש
ממקומו" שצריך מקום ד' על ד' לקבוע החשיבות של מקום החפץ .יתכן
שלפי זה ,כיון שהפסוק מדבר על איסור הוצאה בשבת ,אינו שייך לק"פ.
אולם ,לפי פירוש תוס' שצטטנו לעיל ,הקשר עצמו בין הוצאה בשבת
להוצאת ק"פ נלמד מלשונו של פסוק זה .אם כן ,יש לטעון שהקשר בין
האיסורים הוא יסודי ולומדים גם דרישה זאת מאותה דרשה של ר' אמי.
למרות דברי תוס' ,ר"ת עצמו כותב פירוש רביעי לצורך מקום ד' על ד'
בספר הישר (סימן קפה) שלו .הוא מסביר שמקור הדין נמצא במלאכת
המשכן ,שהנדיבים "מוציאין מבתיהם שהן ד' ומניחין לפני עושי
המלאכה ".לפי זה ,נראה שדין זה מוגבל למלאכה בשבת ואין סברא פשוט
לומר שהצורך למקום ד' שייך להוצאת ק"פ .אם ,למרות זה ,נניח
שהדרישה למקום ד' על ד' שייך להוצאת ק"פ ,זה מוכיח שיש קשר יסודי
בין איסור הוצאה בשבת להוצאת ק"פ מחבורה לחבורה.
המנחת חינוך (מצוה טו) טוען שלפי דינו של ר' אמי בפסחים" ,בעינן
עקירה והנחה במקום דע"ד כיון דאיתקש לשבת ".אם הדרשה שמקשר
הוצאה בשבת להוצאת פסח אינו אלא גזירת הכתוב ואינו דין במעשה
הוצאה או בקשר יסודי בין האיסורים ,אז אין סיבה להניח שיש צורך מקום
ד' על ד' .אולם ,אם נכון שהוא דין במעשה הוצאה או בקשר יסודי בין
האיסורים ,אז טענת המנ"ח הגיוני מאוד.
הרב שמחה עלבערג ,במאמרו ב"הפרדס" ,כותב שהשאלה אם יש דין
ד' על ד' בהוצאת בשר פסח תלוי באם הדין של מקום ד' על ד' הוא "דין
מסוים דוקא בהוצאה דשבת או בכל מקום שצריך הנחה צריך ג"כ מקום ד'
על ד'".
"דאם מקום ד' על ד' אמרי' רק בהוצאה דשבת אז שפיר ילפי'
הוצאה דפסח מהוצאה דשבת אבל אם זה דצריך הנחה במקום ד'
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על ד' אין זה דין מיוחד במלאכת הוצאה אז לא שייך למילף פסח
משבת כדברינו לעיל"( ".הפרדס" ,שנה מז ,חוברת ט ,סי' מח ,דף
)13
רב עלבערג מסיק מלשונו של הריטב"א (שבת ד ).שצורך מקום ד' על
ד' הוא כן דין מסוים במלאכת הוצאה בשבת ולא במעשה הוצאה באופן
כללי .הריטב"א מחלק בין הצורך הנחה לחלות הגט ,שלא דורש מקום ד'
על ד' ,והצורך הנחה במלאכת הוצאה שדורש מקום ד' על ד' משום
ש"התנאי מקום ד' הוא רק במלאכת הוצאה ".יתר על כן ,הוא ממשיך
לקבוע שפטור של "שנים שעשאוה" אינו שייך להוצאת בשר פסח מפני
שאינו פטור דוקא במלאכת הוצאה אלא בכל חייבי חטאת .אם זה נכון,
שדוקא דינים של מלאכת הוצאה בשבת שייכים להוצאת בשר פסח ולא
רק דינים במעשה הוצאה ,נראה לומר שהדרישה למקום ד' על ד' אינו דין
במעשה הוצאה בכלל ,אלא דוקא במלאכת הוצאה בשבת ,כמו שכתב
ר"ת .נראה שלפי ר' עלבערג ,יש קשר יסודי בין מלאכת הוצאה לאיסור
הוצאת קרבן פסח.

ז .שיעור לחיוב
כדי לעבור במלאכת הוצאה בשבת ,צריך להוציא השיעור המפורט
במשנה לאותו דבר .לדוגמא ,לגבי הוצאת אוכלים ,כותב המשנה (שבת
ז:ד) ש"המוציא אוכלים כגרוגרת  -חייב ,ומצטרפין זה עם זה מפני ששוו
בשיעוריהן .יש לדון מה השיעור לחיוב באיסור הוצאת בשר הפסח
מחבורה לחבורה .אין שום אזכור בגמרא בענין השיעור לחיוב של הוצאת
בשר הפסח .אולם ,כמו שראינו לעיל כשצטטנו דבריו בהלכות קרבן פסח,
הרמב"ם (הל' קרבן פסח ט:א) פוסק ש"המוציא ממנו כזית בשר מחבורה
לחבורה בליל חמשה עשר לוקה 8".אפשר שיש חילוק כזה בין הוצאת
בשר פסח למלאכת הוצאה משום שהקשר ביניהם מוגבל מאד ולא יסודי.
המנחת חינוך (מצוה טו) דוחה את פירוש הזה .הוא מסביר שביסודו,
"ראוי לומר כיון דשוה לשבת לענין עקירה והנחה א"כ ה"ה לענין שיעור
ג"כ ".אולם ,אין דיני שיעור לחיוב תלוים בלשון הכתוב או בקשר לשאר
מצוות כי "שיעורין הם הל"מ .ובפרט לענין הוצאות שבת יש הרבה
 8יתכן שמקור לשיעור כזית נמצא בירושלמי (פסחים ז:יג)" :א"ר זעירא ותניי תמן יחיד
שהוציא כזית חוץ לחבורה חייב ולא פסל עצמו מפני חבורתו".
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שיעורים ,רק לגבי אוכלים שיעורן כגרוגרות ".לכן ,אי אפשר ללמוד
השיעור לחיוב בהוצאת ק"פ ממלאכת הוצאה אף אם יש קשר יסודי בין
האיסורים.
התורה תמימה (הערות שמות יב:מו) מסביר דברי הרמב"ם באופן
שונה .הוא עצמו סובר ש"לכאורה לפי דרשה זו דר' אמי ,היה צריך לשער
שיעור ההוצאה ג"כ כמו לענין שבת דהוי כגרוגרת ".אין לטעון שהשוואה
זאת לענין שיעור לחיוב היא דין במעשה הוצאה .אלא ,נראה שהתורה
תמימה חושב שיש קשר יסודי בין הוצאה בשבת להוצאת ק"פ .אפילו לפי
לשיטת הרמב"ם ,התורה תמימה סובר שהקשר בין הוצאה בשבת להוצאת
ק"פ לא חלש .במקום זה ,הוא מסביר "דכיון דפסח עיקרו בא לאכילה
ובעלמא קיי"ל סתם אכילה בכזית ,לכן אין פחות מכזית חשוב לחייב על
הוצאתו ".במילים אחרות ,ההבדל בין האיסורים בשיעור לחיוב לא נובע
מהבדל יסודי ביניהם אלא מהגדרת חפצא של ק"פ .כיון ששיעור אכילת
קרבן פסח בכזית ,אי אפשר שאדם חייב להוצאת ק"פ בפחות מכזית.
באופן דומה ,ר' גימפל ליפשיץ ,בספרו פלגי מים (חלק א סימן עג),
מסביר את ההבחנה בין השיעורים לחיוב בשני האיסורים .הוא טוען
שהשיעור לחיוב בהוצאה הוא דין בחפץ ולא במעשה הוצאה .כיון שכן,
השיעור לחיוב בשבת תלוי בגדר אכילה חשובה בשבת ,שהיא כגרוגרת.
השיעור לחיוב בפסח תלוי בגדר אכילה חשובה בפסח ,שהיא אכילת כזית,
"כיון דשיעור אכילה במצות אכילת ק"פ הוא בכזית ".הוא מניח שהחילוק
בין האיסורים נובע דוקא מהקשר ביניהם לענין אופי האיסור ושיעורו
לחיוב .אם כן ,מסתבר להניח שיש קשר יסודי בין מלאכת הוצאה להוצאת
ק"פ ולא רק קשר שטחי של גזירת הכתוב בלבד.

ח .צירוף לשיעור
בשאר איסורים ,אם אדם עושה חצי שיעור של איסור ,כגון שאוכל חצי
כזית חלב ,ואחרי זמן הוא משלים השיעור של איסור ,כגון שאוכל עוד
חצי כזית חלב ,אע"פ שכשאוכל המחצית השנייה כבר הלך המחצית
הראשונה ,השני החצאים מצתרפים לשיעור לחייב אותו .הגמרא (שבת פ).
קובעת שלפי רבא ,לעומת שאר איסורים ,במלאכת הוצאה ,אם מוציא חצי
גרוגרת של אוכל מרשות לרשות בשבת ,אינו חייב אלא אם המחצית
הראשונה קיימת כשמניח המחצית השנייה .אם המחצית הראשונה נשרף
או נאכל לפני שהניח המחצית השנייה ,פטור.
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הפרי מגדים בפתיחתו להלכות שבת דן בשאלה אם הדרישה
שהמחצית הראשונה קיים כשמניח השנייה היא דין במלאכת הוצאה דוקא
או אם הוא הדין לכל ל"ט מלאכות .אם נניח שהיא דין במלאכות שבת
באופן כללי ,אין סברא להחיל אותו להוצאת קרבן פסח מחבורה לחבורה.
אולם ,יתכן שהיא דין במלאכת הוצאה דוקא משום שהוצאה מלאכה
גרועה היא כמו שכתב הפמ"ג וא״כ אפשר להחיל אותו להוצאת ק״פ.
כותב המנחת חינוך שכדי להתחייב מלקות להוצאת בשר פסח ,יש דרישה
שהחצי שיעור הראשון צריך להיות קיים כשמניח הח"ש השני בחבורה
אחרת ,וז"ל:
"א"כ ה"נ אם הוציא פחות מכזית והגביהה או שנשרפה ואח"כ חזר
והוציא פחות מכזית פטור ואינו מצטרף אא"כ הח"ש הראשון
מונח עדיין כמו בשבת כנלע"ד פשוט דל"ה הנחה וכאן בעינן נמי
עקירה והנחה( ".מנ"ח מצוה טו)
לעומתו ,האפיקי ים טוען שכיון שהדרישה במלאכת הוצאה לקיום
מחצית הראשונה כשמניח השנייה היא מדין הוצאה מלאכה גרועה היא,
צורך זה לא שייך לאיסור הוצאת בשר פסח ,וז"ל:
"אבל האמת נראה כמו שכתבתי ,דאם בשבת הטעם דבעינן צירוף
שני הח"ש ,משום דמלאכה גרועה היא ,ואין לך בו אלא חידושו,
כמ"ש הפמ"ג ז"ל ,אם כן בפסח בודאי יתחייב גם בלא צירוף,
והיינו אף דליתיה לראשון כבר .למ"ש אפילו איתיה הוי כליתיה,
משום דכבר נפסל ,ומ"מ יתחייב דפסח לא בעינן צירוף ,דלא שייך
מלאכה גרועה וכמו שכתבתי( ".אפיקי ים ב:ד)
יתכן שהמחלוקת בין המנ"ח והאפיקי ים תלוי בהבנתם בטעם מעמדה
של מלאכת הוצאה כמלאכה גרועה .9אפשר שהאפיקי ים חושב שהוצאה
מלאכה גרועה היא משום שצורת המלאכה שונה משאר מלאכות .לדוגמא,
בניגוד לשאר מלאכות ,מלאכת הוצאה לא גורם שינוי בחפץ ,כמו שכתב
האור זרוע (ב:פב)" ,מלאכה שאינה חשובה [היא] דמה מלאכה עשה
שהוציאו מרשות מעיקרא חפץ והשתא נמי חפץ ".משום כך ,אם המחצית
הראשונה כבר נהרסה כשמניח השנייה ,אין צירוף בין המחצית הראשונה
להשנייה לחיוב חטאת .אולם ,סברא זה לא שייך לענין איסור הוצאת קרבן
 9עיין דברי מו"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"א שהאריך בהגדרת "הוצאה מלאכה גרוע
היא" במאמרו ב"קול צבי" (ישיבת רבינו יצחק אלחנן ,חוברת ז' ,תשס"ה).

יהואש צבי סטראוס

261

פסח כי אין טעם להצריך שינוי קבוע .אם כן ,אין צורך לקיום מחצית
הראשונה כשמניח השנייה ואם הוציא חצי כזית בשר ואכלו וחזר והוציא
עוד חצי כזית ,חייב מלקות.
בניגוד לכך ,אפשר שהמנ"ח סובר שייחודו של מלאכת הוצאה היא לא
משום שצורת המלאכה שונה משאר מלאכות אלא משום שמקורו ומעמדו
שונים משל שאר המלאכות .לדוגמא ,הרמב"ם (פירוש המשניות שבת
א:א) כותב שהמסכת מתחיל בהוצאה "לפי שהיא מדרשא אתיא ".כמו כן,
המנ"ח עצמו "מחדש דהטעם דהוצאה היא מלאכה גרועה היינו משום
דהוצאה אינה בכלל הל"ת ד'לא תעשה מלאכה' רק למדין זה ממדרש
הפסוק 'אל יוציא'" (ע"פ דברי שו"ת הר צבי או"ח ב:כו) .לכן ,נראה
שהמנ"ח ,לשיטתו ,חושב שייחודו של מלאכת הוצאה מעבירה להוצאת
ק"פ ע"י הדרשה של 'הוצאה כתיב ביה כשבת "',וכולל צורך קיום מחצית
הראשונה כשמניח השנייה.
אולם ,גם אפשר שהמחלוקת בין המנ"ח והאפיקי ים תלוי באופן הקשר
בין הוצאה בשבת להוצאה בפסח .לפי האפיקי ים ,אין הקשר כל כך יסודי.
יתכן שהוא מבין שהקשר הוא רק גזירת הכתוב ומוגבל מאוד ולכן הוא
חושב שלא שייך דרשה הזאת להוצאת קרבן פסח .לעומתו ,המנ"ח חושב
שהקשר שר' אמי קובע בגמרא בין הוצאה בשבת להוצאת הפסח הוא
עקרוני ויסודי .לפי שיטתו ,אי אפשר שהדרשה של ר' אמי רק מלמד על
צורת מעשה הוצאה כי הדין של צירוף שני חצאי שיעור אינו דין במעשה
הוצאה אלא בחפצא של איסור .לכן ,מוכח שהמנ"ח סובר שהקשר בין
הוצאה בשבת והוצאת הפסח הוא מורחב ויסודי.

ט .תולדות מלאכת הוצאה
לגבי תולדות מלאכת הוצאה בשבת ,כותב הרמב"ם:
"הזורק מרשות לרשות ,או המושיט  -הרי זה תולדת המוציא,
וחייב .וכן הזורק או המושיט ,מתחילת ארבע לסוף ארבע  -הרי זה
תולדת המוציא ,וחייב .והזורק כלאחר יד ,פטור( ".רמב"ם הל'
שבת יב:י)
יסוד דבריו נמצאים במשמעות של המשנה והגמרא (שבת צו-.צו .):יש
לשאול אם הזורק או המושיט בשר פסח מחבורה לחבורה גם כן חייב
מלקות או אם תולדות הוצאה רק שייכים למלאכת הוצאה בשבת .השיטה
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מקובצת (בבא קמא ב ).מצטט המהר"י כ"ץ שטוען שאלמלא שיש קרא
ללמד שיש תולדות למלאכות שבת ,היינו חושבים שאין תולדות למלאכות
שבת משום סמכות המלאכות למלאכת המשכן .משתמע מדבריו שחוץ
להלכות שבת ,פשוט שיש תולדות למלאכות .אם כן ,מסתבר שהזורק או
המושיט בשר פסח מחבורה לחבורה חייב.
המנחת חינוך (מצוה טו) טוען שלפי שיטת התוס' שהפסוק "אל יצא
איש ממקומו" (שמות טז:כט) מתייחס רק לאב מלאכת הוצאה ולא
לתולדות הוצאה כגון זריקה והושטה ,אין קשר בין תולדות מלאכת
הוצאה ,הנלמדות מהפסוק "ויכלא העם מהביא" (שמות לו:ו) ,להוצאת
קרבן פסח .מאידך ,השער המלך (הל' רוצח י:ט) מוכיח מדברי רש"י שיש
תולדות לאיסורים אע"פ שאין קשר למלאכות במשכן ובלבד שלשון
האיסור הוא כהאב .לפי זה ,אומר המנ"ח ,יתכן שהזורק או המושיט בשר
פסח מחבורה לחבורה חייב.
אפילו לפי השער המלך ,אפשר שכיון שהוצאה מלאכה גרועה היא,
אין תולדותיו שייכות אלא לגבי מלאכת הוצאה בשבת .המנ"ח דוחה את
האפשרות הזאת וז"ל:
"אבל כאן גזה"כ דאסור להוציא מרשות לרשות וגם אינו בכלל
מלאכה רק גזה"כ אפשר מרבינן הכל כ"ז דדמי הן מצד תולדות או
שהיא מצד הסבר' וא"כ עובר על כל מיני הוצאה כמו בשבת".
הה"ר ישראל גוסטמן (קונטרסי שעורים ב"ק ג:יד) מסביר שאע"פ
שאין תולדות לכל איסורים שבתורה ,כיון שיש קשר בין הוצאה בפסח
להוצאה בשבת ע"י דרשת ר' אמי בגמ' בפסחים ש"הוצאה כתיב ביה
כשבת ",אפשר שיש תולדות לאיסור הוצאת ק"פ ,כגון זריקה והושטה.
הוא טוען שזה תלוי בספק אם הדרשה היא רק לענין המעשה הוצאה
עצמה ולא לענין שאר דיני הוצאה ,כגון תולדות ,או אם הדרשה כולל כל
דיני הוצאה .ע"פ ספק זה ,הוא מחלק בין הדרישה למקום ד' על ד'
לתולדות:
"ובאמת יש לחלק משום דאפילו נאמר דגם מקום ד' על ד' ילפינן
משבת ,היינו משום דגם זה פרט מאופן המלאכה של הוצאה אבל
ההלכה דתולדות שהיא הלכה אחרת לגמרי לא ילפינן מהא
דהוצאה כתיב ביה כשבת ופשוט".
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משתמע מדברי ר' גוסטמן שאם נקבע שהזורק או המושיט בשר פסח
מחבורה לחבורה חייב ,למרות שאין דין זה שייך לאופן המלאכה ,מוכח
שבביטוי "הוצאה כתיב ביה כשבת ",ר' אמי מציע שיש קשר יסודי בין
מלאכת הוצאה בשבת לאיסור הוצאת ק"פ.

י .מחיצה של בני אדם
הגמרא (עירובין מג ):מדברת על המצב שאיש יצא חוץ לתחום בשבת
ועכשו הוא נתקע שם ויש צורך להביא אותו תוך התחום .רב חסדא פוסק
שעוזרים לו על ידי אנשים שמקיפים אותו כקיר והולכים אתו עד שיכנס
תוך התחום:
"נחמיה בריה דרב חנילאי משכתיה שמעתא ונפק חוץ לתחום .אמר
ליה רב חסדא לרב נחמן :נחמיה תלמידך שרוי בצער .אמר לו:
עשה לו מחיצה של בני אדם ויכנס".
השולחן ערוך פוסק כרב חסדא:
"מי שיצא חוץ לתחום שלא לדעת ,מותר לעשות לו מחיצה של בני
אדם שעירבו לאותו רוח ויכולים לילך שם ויעשו סביביו כמו
מחיצה ויכנס ביניהם; והוא שלא ידעו אותם שנעשית בהם
המחיצה שלשם כך נקראו ,אבל אם יצא לדעת ,אסור( ".שולחן
ערוך או"ח תה:ד)
רב חסדא מניח שאנשים עומדים זה אצל זה נעשים כמחיצה של בני
אדם ושזה מתיר לאיש חוץ לתחום ליכנס לתחום .רש"י מסביר שזה רק
משום "שהיו לו אנשים הרבה שיכולין לצאת חוץ לתחום ,כגון שעירבו
לעשות לו מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ,ממקום שהוא שם עד התחום".
הלכה למעשה ,השולחן ערוך פוסק שמותר לעשות מחיצה של בני אדם
בשבת ,על תנאי שאין אחד מהם יודע שהוא חלק מהמחיצה:
"בכל עושים מחיצה  ...ואפי' באנשים שעומדים זה אצל זה בפחות
מג' ,ואפי' כשהם מהלכים חשובים מחיצה וביניהם רה"י; והוא
שלא ידעו שהועמדו לשם מחיצה; ואפילו אחת מהם יודע ,אסור.
ואפי' אם לא הודיעם שעושה מחיצה עתה ,אם קרוב הדבר שידעו,
כגון שעשה מהם מחיצה פעם אחת לא יעשה מהם מחיצה עוד".
(שולחן ערוך או"ח שסב:ה)
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המשנה ברורה (או"ח שסב:לח) מסביר שזה נכון רק "כגון שהיו
מוקפים מארבעה רוחות" ושטעם שמותר להעביר חפצים תוך מחיצה של
בני אדם הוא מפני ש"מחיצה גמורה היא ומועלת אפילו בר"ה ".מכל
מקום ,במבט הראשון ,היינו חושבים שאין קשר כלל וכלל בין הלכה זו
לאיסור הוצאת קרבן פסח מחבורה לחבורה כי היא הלכה ברשויות ולא
במעשה הוצאה.
להפליא ,הרב יצחק זילברשטיין שליט"א (חשוקי חמד פסחים פה):
משתמש בהלכה זו לענות שאלה בהלכות הוצאת קרבן פסח .השאלה היא:
"נאמר בתורה לא תוציא מן הבית מן הבשר החוצה ,ולוקין עליו ,ויש לדון
כשמוכרחים להוציא משום פיקוח נפש איך נוציא מבלי לעבור?" ז"ל
תשובה שלו:
"תשובה :יבקש מבני חבורתו שיקיפוהו כחומה ,וכך יוציא ,ועי"ז
נשאר כל הזמן בתוך החבורה .שהרי נאמר בפסחים דף פה ,:א"ר
אמי המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה אינו חייב עד שיניח,
דהוצאה כתיב ביה כשבת ,מה שבת עד דעבד עקירה והנחה ,אף
הכא נמי עד דעבד עקירה והנחה ,וממילא כמו שבשבת מותר
כשמוקף באנשים ,כמבואר במסכת עירובין (דף מג" ):עשה לו
מחיצה של בני אדם ויכנס" ,ויעוין בשו"ע (סימן שסב) ,אולי אף
בקרבן פסח כן".
תשובה שלו מוזרה אבל גם מאוד חשובה לסוגיא שלנו .ר' זילברשטיין
טוען שלומדים מהדין של ר' אמי שכשם שמחיצה של בני אדם יעיל
לעשות רה"י כדי להתיר לאדם להעביר ברה"ר תוך המעגל האנושי וגם
לאדם חוץ לתחום ליכנס תוך התחום ,מחיצה של בני אדם גם יעיל לעשות
חבורה כדי להתיר להוציא בשר ולהעבירו למקום אחר .הרי פלאי פלאים –
איך נלמוד מהדין שהוצאת ק"פ צריך עקירה והנחה ,שהוא דין במעשה
הוצאה ,שמחיצה של בני אדם יעיל בהוצאת ק"פ ,שהוא דין ברשויות ולא
רלוונטי למעשה הוצאה בכלל! בעל כרחינו ,צריכים לומר שר'
זילברשטיין חושב שיש קשר יסודי ונושאי בין מלאכת הוצאה להוצאת
ק"פ ולכן ,כמו שכותב ר' גוסטמן ,הדרשה כולל כל דיני מלאכת הוצאה,
אפילו הדינים ששייכים לרשויות של שבת ולא צורת המעשה הוצאה.
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יא .איסור הוצאת קרבן פסח ומטרתו
עד כאן ,דברנו על הרבה דינים בהלכות מלאכת הוצאה בשבת וראינו
שיש לכל אחד לפחות דעה אחת שהוא שייך גם למלאכת הוצאה וגם
להוצאת ק"פ מחבורה לחבורה .בכל דין בהלכות מלאכת הוצאה שאנחנו
מוסיפים להניח שהוא שייך גם להוצאת ק"פ ,אנו הופכים להיות יותר
ויותר בטוחים שהקשר בין הוצאה בשבת להוצאה בפסח הוא יסודי
ונושאי ,בדיוק כשהדין אינו רלוונטי למעשה הוצאה .מה הוא הנושא
המשותף ביניהם?
המשך חכמה (ויקרא כג:ז) מחלק בין מצוות "המקשרין ישראל
לאביהם שבשמים" למצוות "המקשרים ישראל זה לזה ".הדוגמא המעולה
10
שלו הוא ההבדל בין שבת ליום טוב:
"שבשבת הלא 'אל יצא איש ממקומו' (שמות טז:כט) ,והוצאה
אסורה ,ומלאכת אוכל נפש אסורה .ואם כן ,כל איש ואיש בפני
עצמו הוא ,לבדו הוא יושב ועוסק בתורה ,שהמה מקושרים אל
השם יתברך המרכז האמיתי ,אשר כל ישראל המה קוים נפרדים
המגיעים למרכז אחד  -הוא השם יתברך ...אבל יום טוב הוא מן
המצוות המקשרין האומה זה לזה ,לכן מלאכת אוכל נפש מותר.
ואם יבואו אלף אורחים יאפה לחם ,עד כי אמרו (פסחים מו):
האופה מיום טוב לחול (רבה אמר) אינו לוקה (אמרינן) 'הואיל וחזי
לאורחים '.וכולם חייבים לעלות לרגל ולשמוח ולשמח .לכן הותרה
הוצאה והבערה ,שאם לא כן לא יהיו מקושרים ומאוגדים זה לזה
כאחד".
משמעות דברי המשך חכמה היא שאחד מהמאפיינים המגדירים של
שבת הוא איסור מלאכת הוצאה כי בלי האיסור להעביר מרשות לרשות ,אי
אפשר להתמקד בקשר בין ה' לבני ישראל 11.המאפיין המגדיר של יום טוב
 10עיין דברי מו"ר הרב מיכאל רוזנצוייג שליט"א שהאריך בניגוד בין איסור מלאכה
בשבת לאיסור מלאכה ביו"ט במאמרו "איסור מלאכה בשבת וביום טוב" (ישיבת רבינו
יצחק אלחנן ,תשע"א).
 11יש עוד מפרשים שמדגישים החשיבות של הוצאה בשביתת שבת .לדוגמא ,הפני
יהושע (שבת פז ):כותב "דעיקר שכר ועונש בשמירת שבת ומלאכה היינו לענין הוצאה
שצריך זהירות ושמירה יתירה" ומביא ראיה ממה שגם ירמיה ונחמיה החליטו להבליט
חילול איסור הוצאה באזהרתם על חילול שבת (ירמיהו יז:יט-כז; נחמיה יג:טו-יט).
האלשיך הקדוש (ירמיהו יז) מציין שר' יהודה הנשיא מתחיל מסכת שבת במלאכת
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הוא ההיתר אוכל נפש ,שמתיר מלאכות הוצאה ,הבערה ,ובישול,
אלמנטים הדרושים לבנות אחדות לאומית בישראל.
המשך חכמה מסביר עוד יותר שחילוק זה מופיע בתורה בהקשר של
פסח מצרים .כמו שאמרנו בתחילת דברינו ,בשעת מכת בכורות ,בנ"י
נצטוו להישאר בביתם" :אל יצא איש מפתח ביתו עד בוקר" (שמות
יב:כב) .יותר מזה ,רק מנוייו של הקרבן פסח היו מותרים לאוכלו .המשך
חכמה טוען שתכלית מצוות אלו היתה לקשור כל משפחה לה' ולא
לאחרים משום שעוד לא היו בנ"י מקושרים זה לזה כעם ע"י מתן תורה
והיו מקושרים רק מרחוק ע"י החיבור המשותף שלהם להקב"ה .לכן ,לפי
חז"ל ,התורה מכנה פסח כ'שבת' בפסוק "וספרתם לכם ממחרת השבת"
(ויקרא כג:כב) .במילים אחרות ,לפני מתן תורה ,היה חלק מחג הפסח
שהיה חסר מפני שעוד לא היו "ערבים זה לזה" כישות לאומית .לאחר מתן
הוצאה מאותה הסיבה שהנביא מבליטה מכל המלאכות" :כי אין הוראת ענין השבת נרמז
בשום מלאכה כאשר בזו ".הוא מוסיף שמלאכת הוצאה היא "הרמז לבלתי הוציא מרשות
היחיד לרשות הרבים ולא מר"ה לרה"י ,כלומר בל תערב קדש בחול או חול בקדש,
נמצא ,כי בזה נרמזו כל טעמי איסור המלאכות ,שהוא בל היטפל במלאכות המתיחסות
אל עולם של חול החיצון ,ועל כן עשה ראשית דבר ממנה ".באופן דומה ,הרב שמשון
רפאל הירש (שמות לה) מבין שאיסורי שאר מלאכות ,המשנים את העצמים פיזיים,
מעידים על בריאת העולם אבל לא במלכות של הקב"ה בעולם האקטואליה .רק איסור
הוצאה מעיד על שליטת הקב"ה על אירועים יומיים .וז"ל:
"בריאת העולם היא העובדה המעידה על ריבונות הבורא בטבע ,ודבר זה בא לידי ביטוי
בכל שאר המלאכות .יציאת מצרים היא העובדה המעידה על ריבונות הבורא בחיי
המדינות ,ודבר זה בא לידי ביטוי באיסור  -הוצאה .איסור  -הוצאה מעמיד ,אפוא ,את
המדינה היהודית ,את מעשי היחיד בישראל לטובת הכלל ,את מעשי הכלל לטובת
היחיד ,וכן את מעשי המושלים בתחום המדינה  -תחת ריבונות הבורא התובע ציות.
מכאן אנו מבינים ,מדוע דברי הנביא שהבאנו למעלה מתנים את קיום המדינה בראש
ובראשונה בשמירת השבת על-ידי איסור-הוצאה ,ומבשרים את חורבן המדינה בגלל
חילול השבת על-ידי הוצאה .איסור  -הוצאה מטביע את חותם ה' על כל חיי המדינה,
והוצאה ביום השבת קורעת "פרוטומה של מלך" מעל פני המדינה ומעל פני חיי החברה
במדינה".
לאחרונה ,המהר"ל (גור אריה שבת ב ).קובע ש"על ידי איסור הוצאה יש שביתה בשבת
לגמרי" וראיתו היא שאין איסור הוצאה ביו"ט .לזה הסיבה ,טוען המהר"ל ,התנא התחיל
המסכת במלאכת הוצאה "שהוא עיקר שביתות שבת דהיינו ד' יציאות לשבת ,וראיה לזה
כי בפרק כלל גדול (עג ):שנה בסיפא המוציא מרשות לרשות ,והיינו כי המלאכה שעל
ידו יש שביתה לגמרי ראוי לשנות בסוף ,כלומר שיש לו לשנות כל מלאכות אף בהוצאה,
ואז הוא שבת לגמרי ".בדיוק כמו המשך חכמה ורב רוזנצוייג (עיין ציון  ,)8המהר"ל
מבין שהוצאה מבליט ההבדל בין איסור מלאכה בשבת לאיסור מלאכה ביו"ט.
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תורה ,האלמנט הבין אישי ביום טוב נוסף לקדושת החג והותר הוצאה
12
מרשות לרשות.
יתכן שהאיסור להוציא בשר ק"פ מחבורה לחבורה בפסח לדורות
מהדהד עם האיסור לצאת מן הבית בפסח מצרים .הרמב"ם במורה נבוכים
(חלק ג פרק מו) טוען:
"החקים המיוחדים בפסח ,והוא שיאכל צלי אש לבד ,ובבית אחד,
ועצם לא תשברו בו ,כל אלו טעמם מבואר ,כי כמו שהמצה מפני
החפזון שלא היה שם פנאי לעשות תבשיל ולתקן מאכלים ,ואפילו
להתאחר לשבור עצמותיו ולהוציא מה שבהן נאסר ,כי כבר זכר
עקר הענין בכל אלו ,והוא אמרם ואכלתם אותו בחפזון ,ואין עם
החפזון פנאי לשבר העצמות ,ולא לשלוח ממנו מבית לבית
ולהמתין השליח עד שישוב ,שאלו כלם מעשה ההתרשלות והפנאי,
והכונה היתה להראות החפזון והמהירות כדי שלא יתאחר אחד
מהם ולא יוכל לצאת עם המון העם ויוכלו להזיקו והתנכל לו".
לפי הרמב"ם ,האיסור להוציא בשר הפסח מבית לבית היה חל גם
בפסח מצרים .טעם המצוות בפסח מצרים הוא שיהיה אפשר לבנ"י לצאת
 12שמעתי סברות דומות לזה מרב רוזנצוייג שליט"א כהסבר לדעות קשות של הבעל
המאור והרמב"ן .הגמרא (שבת קיד ).אומרת שיש רק הבדל אחד בין שביתת שבת
לשביתת יוה"כ והוא היתר קניבת ירק ביו"כ .הבעל המאור (שבת מב .בדפי הרי"ף)
מצטט דעה שכשיוה"כ חל להיות בשבת ,קניבת ירק מותר .הבעיה היא שאיך זה יכול
להיות שדבר שאסור בשבת מותר ביו"כ שחל להיות בשבת? אפשר שיש אלמנט חסר
משבת ,כגון צורך "עגמת נפש" ,ולכן קניבת ירק אסור בשבת .אולם ,כשחל יו"כ בשבת,
כיון שיש האלמנט של "עגמת נפש" ,קניבת ירק מותר.
באותה הרוח ,כתוב בתורה (ויקרא כג:א-ג)" :וידבר ה' אל משה לאמר .דבר אל בני
ישראל ואמרת אלהם ,מועדי ה' אשר תקראו אתם מקראי קדש  -אלה הם מועדי .ששת
ימים תעשה מלאכה ,וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש ,כל מלאכה לא תעשו :שבת
הוא לה' בכל מושבתיכם ".בפסוק הבא ,התורה כותבת עוד פעם" ,אלה מועדי ה' ,מקראי
קדש ,אשר תקראו אתם במועדם ".הרמב"ן על התורה (ויקרא כג:ב) מסביר שהתורה
מלמדת לנו שגם כשחל אחד מן המועדים להיות בשבת "לא תדחה לעשות בה אוכל
נפש ".הבעיה היא שאיך זה אפשרי שבלי פסוק זה ,הוה אמינא שאין היתר אוכל נפש
בשבת רגילה אבל יש היתר אוכל נפש ביו"ט שחל להיות בשבת? יתכן שבשבת ,יש
אלמנט חסר ,כגון שמחת יו"ט ,ואין צורך להיתר אוכל נפש .ביו"ט שחל להיות בשבת,
היינו חושבים שעכשו שיש גם קדושת יו"ט וגם קדושת שבת ,אפשר שיש היתר אוכל
נפש .לכן ,כתוב בתורה ש"ביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש ,כל מלאכה לא תעשו".
הסברים אלו הם מאוד דומים להסבר של המשך חכמה למה היה אסור לצאת מן הבית
בפסח מצרים ,לפני מתן תורה.
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בחפזון בלי מניעה או הסחה .הרמב"ם גם קובע שמצוות אלו שייכים
אפילו לדורות "לזכרון איך היה הענין".
לפי זה ,אפשר לתרץ קושיתינו בתחילת המאמר .בפסח מצרים ,הקב"ה
צוה לבנ"י שלא לצאת מביתם ,הן משום שהיתה סכנה של מכת בכורות
בחוץ ,הן משום שהיו צריכים לצאת בחפזון .אולם ,הצורך לצאת בחפזון
והסכנה היו רק שייכים לישראל במצרים ,לפני מתן תורה .במצרים ,בנ"י
עוד לא 'יצאו' מהמנטליות של עבדים ולא היו מוכנים להיות מטופלים
כעם חפשי ואחראי .עוד לא היו מוכנים לצאת אלא בחפזון ובלי שיקול
ולכן היה אסור להם להתרועע אלא עם משפחתם ובני מנויו של קרבן פסח
שלהם .עוד לא היו כאומה שנשפטת כאיש אחד בלב אחד ולכן היה מסוכן
להם לצאת מביתם בתהליך מכת בכורות .לעומת המצב אחרי מתן תורה,
כשהיה להם משכן כמקום מקדש לכל האומה ,במצרים ,כל בית ובית
היתה לתושביה כמקדש מעט עבורם לבדם ,כמו שכותב רש"ר הירש
פירושו על התורה:
"כך גם דינו של הבית היהודי ,המיוצג על ידי החבורה המאוחדת
בפסח :אף הוא מהווה חוג קדוש וסגור ,שאין להפקיע ממנו לא בן
מבניו ,ולא חלק מקרבן ...אולם כל חבורה יוצרת חוג נפרד וסגור...
וכל אחד רשאי לאכול מפסחו רק במחיצה האחת" :אין האוכל
אוכל בשני מקומות  -בבית אחד יאכל"; כמו כן לא יוצא מבשר
הקרבן אל מחוץ לחוג" ,לא  -תוציא מן הבית מן הבשר חוצה";
וכל שהוצא אל מחוץ לחוג נפסל ,כדין "יוצא" אל מחוץ למחיצתו
התחומה של המקדש( ".רש"ר הירש שמות יב:מו)
כתוצאה מכל האמור לעיל ,היה אסור לבנ"י לצאת מביתם בליל פסח
מצרים .אולם ,למרות שבדורות העתידות של עם ישראל תהפוך לאומה
מאוחדת ,אחת מהמטרות העיקריות לשמירת חג הפסח היא לזכור וללמד
הסיפור יציאת בנ"י ממצרים לדור הבאה .הדרך היעילה ביותר כדי לספר
סיפור וללמד לילדים מה היא יציאת מצרים הוא לשחזר אותו .האיסור
להוציא בשר פסח מחבורה לחבורה ,כמו שכותב הרמב"ם ,הוא זכרון
למצב של בנ"י במצרים שהיו בסכנה והיו צריכים לצאת בחפזון ,מפני
שעוד לא היו כעם מאוחדת .זהו כוונת התורה כשהיא כותבת" :ושמרתם,
את הדבר הזה ,לחק לך ולבניך ,עד עולם .והיה כי תבאו אל הארץ ,אשר
יתן יקוק לכם כאשר דבר; ושמרתם ,את העבדה הזאת .והיה ,כי יאמרו
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אליכם בניכם :מה העבדה הזאת ,לכם .ואמרתם זבח פסח הוא ליקוק ,אשר
פסח על בתי בני ישראל במצרים ,בנגפו את מצרים ,ואת בתינו הציל".
כדי לבודד באמת כל משפחה ולשחזר את החוויה של פסח מצרים,
כשחג פסח עוד לא היה כחג לאומי ,כמו שכותב המשך חכמה ,הוא הכרחי
שהרבה מדיני איסור הוצאת ק"פ יהיו בדיוק כמו דיני איסור הוצאה
בשבת .אולם ,אין איסור לאדם לצאת מביתו בכלל כי האמת היא שבדורות
הללו יש קשר לאומי בין כל יהודי 13.האיסור להוציא ק"פ רק מאפשר
לאדם "להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".

 13היללה רוזנצוייג ציינה לי נקודה זאת בשיחת טלפון.

רב יחיאל ויינר
מאמר זו מוקדש לעלוי נשמת גיסי ר' משה חיים בן רפאל
צבי ע"ה שהלך לעולמו ביום טז' תמוז תשס"ד .במקצוע
שלו של עורך דין התעסק בלי גבול בצרכי השבויים
יהודים בגשמיות ובפרט ברוחניות שיהו להם ספר תורה
שופר תפילין וכו' .וכולו עשה בסתר ולא רק זה אלא כל
חייו הי' ע"פ מה דכתיב "והצנע לכת עם אלוקיך" (מיכה
ו:ח) .יהי זכרו ברוך.

הדין במלאכת הוצאה דמחשבתו משויא ליה מקום
תנן במתני' עירובין דף קא" .לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח
ברשות הרבים (פי׳ ויטול מפתח המונח ברשות הרבים) ברשות הרבים
ויפתח ברשות היחיד אלא אם כן עשה מחיצה גבוהה עשרה טפחים ,דברי
רבי מאיר .אמרו לו :מעשה בשוק של פטמין שהיה בירושלים שהיו נועלין
ומניחין את המפתח בחלון שעל גבי הפתח ".ובגמ' מובא דפליגי ר"מ
ורבנן אי חיישנן שמא יכניס המפתח אצלו אי לא .על פי זה מסביר הגמ'
לעיל צט .על משנה אחרינא דתני "לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה
ברשות הרבים ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד אלא אם כן הכניס
ראשו ורובו למקום שהוא שותה ",שהיא אליבא דר"מ אבל לרבנן דלא
חיישנן שמא יכנוס ,שרי.
אלא שיש לנו עוד משנה (צח ):דתני "לא יעמוד אדם ברשות היחיד
וישתין ברשות הרבים ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד וכן לא ירוק
וכו׳".
יוצא שיש לנו ג' משניות:
א .לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח ברשות הרבים וכו׳ דפליגי ר"מ
וחכמים להדיא.
ב .לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים וכו׳ שהגמ'
מוקים אליבא דר"מ.
ג .לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים וכו׳ והיא אליבא
דכו"ע.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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וברש"י צט( :ד"ה רישא רבנן) העיר בזה הלשון "והא ליכא למימר
דשתיית המים (מקרה ב') תהוי הכנסה כמשתין ורוק (מקרה ג'  -ומתוך כך
אסורה גם לרבנן ולמה העמידו הגמ' רק אליבא דר"מ)  -דלא דמי ,דהתם
(מקרה ג') קא עקר מרשות זו וקא עבד הנחה לרשות זו ,אבל שותה  -עביד
עקירה והנחה בחדא רשותא ,דהא ברשות שהוא שותה בה פיו עומד ,ובפיו
הן נחין מיד ,עכ"ל.
וביתר ביאור ,בעיא דרש"י היה למה לא נגיד דמתני' ד"לא יעמוד אדם
וישתה" היא אף אליבא דרבנן ,והסבה דבעי להכניס ראשו ורובו למקום
המים היא ,דאי לא עבד הכי יוצא שעשה עקירה ברה"ר בשעה שהגביה
המים והנחה ברה"י כשנכנס המים למעיו ,שודאי נחשבים ברה"י .ע"ז
מסביר רש"י דמקום ההנחה היא בפיו ולא במעיו ופיו נמצא ברה"ר.1
אבל המעיין בירושלמי עירובין (פרק י' הלכה ו') על מתני׳ לא יעמוד
אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים ברשות הרבים וישתה ברשות
היחיד וכו׳ ,שהעיר הירושלמי דמובן הדין היכא שעומד ברשות היחיד
ושותה ברשות הרבים ,אבל ברשות הרבים ושותה ברשות היחיד ,הא פיו
שלו למעלה מעשרה טפחים (פי' ואף אי לא מכניס ראשו ורובו לרה"י
שהוא שותה ממנו אין כאן הוצאה ,דאין רה"ר תופסת אלא עד י' וראשו
למעלה מזה) מתרץ הירושלמי "שמתגלגלין ויורדין" ,פי' הואיל ועומד
להתגלגל ולירד בעוד רגע למעיו נמצא שעיקר ההנחה אינו בפיו אלא
 1והוסיף הרא"ש בהלכותיו (עירובין י':ו') "ואע"פ שהן חוזרין ונבלעין במעיו אין חשש
הואיל ונחו בפיו שהוא מקום פטור .והא דגבי משתין ורק לא חשיב פיו מקום פטור( ,פי'
היכי שירוק מפיו צ"ל עקירה מעל גבי מקום פטור) הכא (במקרה דשותה מים) שאני
שהוא במקום אחד ופיו במקום אחר .ואין לאסור מההוא טעמא דאמר לעיל (דף פה ):
מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו
ובלבד שלא יחליפו ,דהתם הוא דגזור רבנן "דלמא אתי לאפוקי מרשות היחיד לרה"ר
להדיא בלא הנחת מקום פטור" ,אבל הכא אי אפשר בלא הנחה בפיו שהוא מקום פטור",
עכ"ל .ומוכח מדבריו שבגזירות דרבנן דרשינן טעמא (כעין דרשינן טעמא דקרא אצל
דיני התורה) ,ומפני זה היכי דלא שייך סבת הגזירה אף שהיה מקום להגיד הכלל "דלא
פלוג" עכ"ז מותרת .ועי' כאן במאמר שלי הנקרא "גדר הדין בין השמשות לא גזרו משום
שבות" .מה שהבאנו באריכות היכי דכתב חכמים טעמא בצידה דהגזירה דרשינן ,והיאך
שזה כעין דאורייתא דאף שפסקינן כר' יהודה נגד ר' שמעון בכל התורה כולא דלא
דרשינן טעמא דקרא ,שאני היכי שהתורה כתבה טעמא להדיא בצידה כן דרשינן (ועי'
בית יצחק שנת תשעג' במאמר שלי הנקרא "בענין שאר חייבי לאוין" מה שהצעתי
בהבנת הלאו דלא תהיה קדישה ע"פ אותו הבנה).
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במעיו .יוצא שיש לנו מחלוקת גדולה בין הבבלי והירושלמי ,לדעת הבבלי
ההנחה הוי בפיו ולדעת הירושלמי ההנחה הוי במעיו.2

א" .הנאתו מחשיב ליה מקום"
ונראה לי לבאר האי מח' בבלי וירושלמי ע"פ המשך הסוגיא שעל
המשנה לא יעמוד אדם ברה״י וישתין ברה״ר...וכן לא ירוק (חילוק ג'
דלעיל) ,מדהביא הגמ׳ "א״ר יוסף השתין ורק חייב חטאת" שואלת
הגמרא ,והא בעינן עקירה והנחה על מקום ד׳ (פי' ופי האמה ומקום הרוק
בפיו אין בה מקום ד') וליכא! מתרצת הגמרא" ,מחשבתו משוי לי מקום".
ובתוס שם ד״ה מחשבתו ביארו ,וז"ל "דוקא בכי האי גוונא דנהנה באותו
מקום טפי מבמקום אחר כגון בפי כלב שיאכלנה ובפי הכבשן שתשרף שם
וכן השתין ורק ,אבל זרק על המקלות או על שום דבר אפי' במתכוין לא
אמרו מחשבתו משויא ליה מקום":
היוצא מזה שהנאתו משויא לי' מקום חשוב ,כאן נמי היכי שהשתין
ונהנה אע"פ שאין בכיס השתן מקום ד' וחסר לי' עקירה ,הנאתו משויא לה
עקירה.

ב .אכילה האמורה בתורה :הנאת גרונו או הנאת מעיו
מצינו בתורה הרבה איסורם הנאמרים במידי דאכילה ,יש שאיסורם
מחמת עצמם כגון נבלה וטרפה ויש שהזמן גורם (כערלה או חמץ בפסח).
עוד מצינו אלו שקדושתם גורם כמו הקרבנות ובהני יש שהקרבן גורם
(נעבד או נרבע) ויש שהאדם עצמו גורם (כגון אם הוא טמא או שהשאירו
ונעשה נותר) .הצד השוה שבהם שאסורין באכילה (יש מהם שאסורים גם
בהנאה) .אז עלינו לדעת מה בדיוק נקרא אכילה בקשר לזה .ועי' בחולן דף
קג .שמביא הגמרא מחלוקת על אותו שאלה ,לר' יוחנן הנאת גרונו העיקר
3
לריש לקיש הנאת מעיו.
 2ועי' שם בהמשך ,שמקור הירושלמי מהא דתניא "גמל שראשו ורובו מבפנים מלעיטין
אותו מבפנים ,מבחוץ מלעיטין אותו מבחוץ ".שואלת הירושלמי" ,ניחא ,מבפנים
מלעיטין אותו מבפנים .אבל מבחוץ מלעיטין אותו מבחוץ ,והא אין פיו למעלה מעשרה
טפחים!" ותירץ ,שאף מעיו למעלה מעשרה.
 3ודע שיש הרבה לעיין כאן .ראשון מהו עצם המחייב ,האם היא המעשה אכילה וכמו
שמצנו ברוב האוסורים שהמחייב היא המעשה עבירה או שמא הנאת האכילה היא
המחייבו .ואין כונתי לומר שלצד הראשונה היכי שתהי' מעשה אכילה בלי הנאה כגון
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ג .איפה שנקרא אכילה קובעת "מקום הנחתו" לענין הוצאה
נחזור למחלוקת בבלי וירושלמי ,ונגיד דכו"ע מודו חדא דבעי עקירה
והנחה במקום ד' ועוד דמחשבתו משויא ליה מקום ,ומחלקותם אי מקום
הנחה גבי שתייה היא פיו או מעיו הוי פלוגתא דר' יוחנן וריש לקיש
שהבאנו .דעת הבבלי כר' יוחנן דאכילה נקרא הנאת גרונו ומתוך כך מקום
הנחה דשתייה הוי בפיו דהנאתו משויא ליה מקום ,4ואילו הירושלמי למד
כר"ל שעיקר האכילה היא הנאת מעיו ומקום הנחה נקבע במעיו ופיו פועל
רק כאמצעי לשם .וזה מדויק בלשון הירושלמי דקמתרץ "שיורדין
ומתגלגלין שם" ,פי' שעיקר ההנחה היא לבסוף אחר שיורד ומתגלגל
למעיו.
ולדינא פסק הרמב"ם כר' יוחנן (הל׳ מאכ״א יד':ג') שכתב "כזית
שאמרנו חוץ משל בין השינים אבל מה של בין החניכים מצטרף למה
שבלע ,שהרי נהנה גרונו מכזית ".ובהל' שבת (טו':ב') פסק לא יעמוד אדם
ברה"י וישתה ברה"ר ...אא"כ הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה.
שכרכו בסיב ובלעו שיתחייב ,שודאי אכילה בעי הנאה אלא כונתי שהמעשה המביא
ההנאה היא מחייבו .עי' מאמרי בית יצחק תשע' שציינו לשי' הר"ן בחולין (דף לא בדפי
הרי"ף) שאין חיוב פסיק רישיה גבי איסורי הנאה .ובארנו שם שהסבה לזה היא שפסיק
רישיה היא פטור מעשה היינו במקום שהמחייב היא המעשה לעומת איסורי הנאה
שלדעתו המחייב היא ההנאה ,ואף אם בא אצלו ממילא (עי' סוגיא דפסחים כה .הנאה
הבאה לו לאדם בעל כרחו) .אלא דבהמשך שם בארנו שדעתו לחלק בן הנאה לאכילה,
שאף הוא יודה שבאיסור אכילה המחייב היא המעשה ,משא׳׳כ באיסור הנאה ,שהרגשת
ההנאה מחייבו( .בארנו את זה ע"פ הבנה פשוטה .המקור להאיסור אכילה למדים
מהמלים בתורה לא תאכל לא יאכל לא תאכלו והאיסור הנאה למדים מאותו מלים .אבל
ע"פ דרשה של ר' אבהו דכל הני לשונות "אחד אסור אכילה ואחד אסור הנאה במשמע",
יוצא שעל ההנאה לא מצינו מעשה מיוחד שהקפידה התורה .להיפך ,כל הנאה בין למכור
הדבר בין לסוך על גופו בן להאכיל לבהמתו אסורים .יוצא שלגבי האיסור הנאה אין
הקפידא כלל על המעשה שמביא לדי ההנאה אלא ההנאה עצמה היא אסורה ).ומובן
היטב דעת הר"ן לחלק בין אכילה באופן פסיק רישיה להנאה כה"ג דפטור .ועי' רמב"ם
הל' מאכ"א יד:ג שפסק היכי דבלע חצי זית חלב והקיאו קודם שנתעכל וחזר ובלעו אותו
חצי חייב הואיל ונהנה כזית .ולכאורה ראיה מוכרחת שדעת הרמב"ם שהמחייב גם
באכילה היא ההנאה דאי המעשה אכילה מחייבו הא לא אכל כזית ,משא"כ אם הנאת
האכילה המחייב הרי נהנה שיעור כזית.
 4והיה אפשר לחלוק ולומר דפיו וגרונו שני מקומות דלא שייכי אהדדי .אבל זה אינו,
דשם בחולין קג .איבעיא להו ,בין החניכיים מהו (פי' אם מה שנתעכב בין החניכיים
מצטרפי לשעיור כזית) ,ומסביר הגמרא דתלוי באותו פלוגתא דר"י ור"ל ,דאליבא דר'
יוחנן דפסקינן כוותיה מצטרפי דסוף סוף נהנה גרונו כזית .הרי מוכח שכבר בפיו התחיל
ליהנות.
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בד"א כשהיה שותה בכלים נאים שהוא צריך להן גזירה שמא יוציאם" .הרי
שלדעתו אין החשש מפאת המים (דשמא יחזיר ראשו לרשות שהוא עומד
בו) ,דלשיטתיה שפסק כהבבלי וכדר' יוחנן דהנאת גרון העיקר ומתוך כך
הוי פיו מקום הנחת המים והיא נמצאת למעלה מי' (פי' אז אפי' אם מחזיר
ראשו לרה"ר עדיין לא יצא המים מרה"י ,דפיו שהיא למעלה מי' ג"כ מקום
פטור) אלא כל החשש היא מצד הכלי ששותה בו המים ,ומחמת זה הצריכו
להכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה ודו"ק.
ועפ"ז לכאו' מובן המשך הגמ' ,דבעא רבא (גבי השתין) הוא ברה״י
ופי האמה ברה״ר מהו? האם בתר מקום עקירה (כיס המי רגלים) אזלי ויש
מלאכת הוצאה ,או בתר מקום יציאה אזלינן והכל נעשית באותו רשות.
ולפי הנ"ל שאילת הגמ' היא איפה היא עיקר הנאתו ,הואיל וההנאה היא
המשוה אותו מקום העקירה ,ודומה ממש למה שראינו גבי אכילה ,כן
נראה לי.

ד .חידוש דין טומאת נבילת עוף טהור בבית הבליעה
ומענין לענין באותו ענין מצינו בדיני טומאה וטהרה הלכה מחודשת,
והיא כזית נבילת עוף טהור שמטמא אדם בבית הבליעה .וזה חידוש מכמה
טעמים .חדא דאין אוכל מביא טומאה לאדם חוץ מזה ועוד דבדרך כלל
אין אדם מתטמא בבית הסתרים כמו בבית השחי וכדומה ,ובית הבליעה
חד מהם .5וחקירה ידוע הביא האחרונים איך להבין העברת טומאה זו,
האם היא סתם גזה"כ של נגיעת בשר העוף בבית הבליעה או שהיא מכח
המעשה אכילה .לדוגמא גבי טומאת נדה בנוסף לטומאת מגע משא היסט
משכב ומושב יש גם טומאה ע"י ביאה .ושם הדין הוא שהבועל טמא
טומאה חמורה היינו לא רק שהוא אב הטומאה אלא גם טמא טומאת
שבעה (בניגוד לאדם הנוגע בנדה אף שנעשה אב הטומאה אינו אלא עד
הערב) .ולכאורה מוכח שהמעשה ביאה גורם הטומאה החמורה ולא המגע
של אותו מקום שלו בשלה (ובפרט שזה גם כן בית הסתרים שאינו מטמא
במגע) .אז כאן נמי שמא החידוש של טומאת נבילת העוף היא מכח
המעשה אכילה וזה הסבה שמטמא בבית הסתרים וגם מה שלא מצינו שום
אוכל שיכול להביא טומאה לאדם דאין האוכל המטמא אלא המעשה
אכילה( .ומובן שאין הכונה שהאיסור אכילה גורם הטומאה ,דלא מצינו
 5באמת מחלוקת היא בין אביי ורבא מובא בנדה דף מב :אי בית הסתרים היא או טומאה
בלועה ,אבל בין כך אינו מטמא חוץ מנבלת עוף טהור.
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טומאה זו אלא בנבילת עוף טהור ,ואילו האיסור הגורם גם שאר מאכ"א
או לפחות נבילת בהמה טהורה שהיא אותו שם איסור יטמא .אלא המעשה
אכילה הוא המטמא).
ועי' רמב"ם הל' שאר אבות הטומאה (ג:א) וז׳׳ל" :נבלת העוף הטהור
מטמא מן התורה ,מפי השמועה למדו שזה שנאמר "כל נפש אשר תאכל
נבילה וטריפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים" אינו מדבר אלא
באוכל נבילת העוף הטהור בלבד שהוא אסור משום נבילה וטריפה ,וכיצד
היא טומאתה אינה מטמאה לא במגע ולא במשא ולא כשהיא בתוך הפה
אלא בתוך בית הבליעה ,שנאמר וכל נפש אשר תאכל אינה מטמאה אלא
כשהיא בבית הנפש ,וזה שנאמר תאכל לתת שיעור לטומאתה כשיעור
אכילה שהוא כזית".
ועי' חידושי ר' חיים הלוי שם שהעיר על מה שלא מביא הרמב"ם הדין
דבשיעור כדי אכילת פרס סגי ליטמא .וכתב דמבואר הכא בדברי הרמב"ם
דטומאת נבילת עוף טהור היא במקום בית הבליעה ,והרי בכל אכילות
דעלמא ליכא כלל מקום מסויים היכן שנעשית האכילה ,כי אם דעיקר דינו
הוי רק דין מעשה אכילה ,במה שעושה את הדבר שיהא נאכל ,והכא הרי
תלי לה הרמב"ם בדין מקום בית הבליעה ,וגם הרי בכל אכילות דעלמא
לאחר הבליעה היא שנעשית האכילה ,וכל זמן שהוא בבית הבליעה אין
עליו עוד שום דין אכילה ,וכמבואר בכתובות דף ל :ע"ש .וכאן שכתב
הרמב"ם שהמקום פועל הטומאה ולא מתייחס להאכילה עצמה מוכח
שאינו טומאת אכילה כביאה גבי בועל נדה אלא טומאת מקום .ועפ"ז מובן
למה לא מביא הרמב"ם השיעור של כדי אכילת פרס (פי' שהוא שיעור
במעשה אכילה לצרפו) דזה רק היכי שהמעשה אכילה הגורם וכמו בכל
המאכלות אסורות ,משא"כ טומאת נבילת עוף טהור בבית הבליעה
שהמקום הגורם ולא האכילה לא שייך כלל השיעור כאכ"פ .וע"ש
בגליונות החזו"א שדחה דבריו ולמד שהגורם היא המעשה אכילה ,והא
דלא מביאו הרמב"ם היא דפשיטא ,וכמו בכל אכילה של תורה שיעור
הצטרפות היא כן 6.וכן דעת המנחת חינוך מצוה קסא' בלי ספק ,7וכן מובא
9 8
באתוון דאורייתא כלל א' ).
 6ואל תאמר למה לי קרא מיוחד לזה והא כבר נאמר "והנפש אשר תאכל" דממנו למדו
השיעור כזית וזה שיעור אכילה ,אז השיעור בכא"פ נמי ילמוד ממנו בלי ייתורא (דהל"מ
שאכילה בכזית) ,דשאני נבילת עוף טהור דחידוש הוא וה"א שיצטרף אפילו ביותר
מכא"פ .ועי' בחי' החת"ס שם (וכן במנ"ח סוף מצוה קסא') שמתייחסים להסתירה בין זה
להסוגיא בחולין דעי' ברש"י שם ד"ה מהו על שאילת הגמ' גבי אבר מן החי שחלקו
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הכזית מבחוץ פי' מי מצטרפי לחיוביה ככל שאר איסורים דקיימא לן דמצטרפי
שיעורייהו לחצאין בתוך כדי אכילת פרס כדאמרינן בפרק בתרא דיומא (דף פ ,):או
דילמא כיון דחידוש הוא דהא גידין ועצמות דעלמא לא מיחייב עלייהו והכא מיחייב,
אימא אין לך בו אלא חדושו וכי אכיל ליה בבת אחת מיחייב דסתם אכילה בבת אחת
משמע אבל לחצאין לא .הרי דמשמע שם דאילולי ההל"מ דשיעור אכילה בכא"פ הייתי
אומר דבעי שיבלע הכזית בבת אחת ,היפוך מה שהבין הגמ' אצלינו.
 7וז"ל "ונראה דלגמרי דינו כאכילה" .והוסיף ד"זה ברור לו" ואם לא אכל הכזית בב"א
ושהה בכא"פ מצטרף ,ובמשהו האחרון שנשלמה הכזית נטמא ונטמאו הבגדים והכלים
שנוגע .וכ"ה בזבחים ,דכזית מצטרף בכא"פ .וע"ש ,דנלמד מקרא כיון דחידוש הוא ה"א
אפילו ביותר מצטרף עכ"פ כיון דכתי' אכילה הו"ל ככל אכילה שבתורה .ונ"ל ג"כ כמו
דהדין גבי מאכ"א ברמב׳׳ם פי"ד "אם אכל ח"ז והקיאו וחזר ואכל אותו ח"ז דחייב
דהנאת גרון איכא והוא בש"ס דחולין ,דחזינן באיסורין דכתיב לא יאכל חייב בכה"ג דזה
הוי אכילה ה"נ זה הוי אכילה ".ודבריו מרוותן איגרא ,שיוצא שסגי בחצי זית כל זמן
שנהנה בכזית שלם ,ודי לנו חידוש זה במאכ"א ,אבל בטומאה לכאורה הטומאה בעי
כזית שלם .אלא מאי מוכח ,דהמנ"ח ס׳׳ל דהוי טומאת אכילה לגמרי פשוטו כמשמעו.
ועפ"ז אם נמצא תערובת שיש כזית נבילת עוף טהור בכא"פ לדעת אלו שטעם כעיקר
דאו' צ"ל הדין שמטמא בבית הבליעה (האתוון דאו' שם כלל א' מסתפק בזה ).ובאמת
לפי רח"ה מובן עוד נקודה ,דעיין שם ברמב"ם הל' יג' שכתב דנבילת עוף טהור שנפסדה
מאכילת כלב טהורה .הקשה המנ"ח ,ולמה לא מספיק נפסל מאכילת אדם כמו בכל
התורה כולה אצל אכילה? ולדעת רח"ה אתי שפיר דאין האכילה הגורם אלא מקום
אכילה (פי' בית הבליעה) וכמו דלא סגי שיעור בכדי אכילת פרס גם בשיעור שנפסל
לאכילה נשתנה דינו אכילה בכהת"כ ,ועדיין הדבר צ"ע.
 8אף שהוא בעצמו העיר שיודה ר"ל גבי טומאה דנבלת עוף טהור שהיא בבית הבליעה
ולא במעיו .ע"ש פלפל נורא שע"י אותו חשבון מובן למה שרי ליה לכהן לאכול ממליקת
חטאת העוף שמביא על נזירות שנדר אביו על בנו קטן שהגיע לעונת נדרים (פי' ,דעת
ר"ל שם היא דחל הנזירות מדין מצות חינוך בניו והקשה הגמרא הא קרבנותיו צריכים
להיות אסורים משום דהא מדאו' אינו נזיר .וצ"ל חדא דאסורה משום חולין שנשחטו
בעזרה ועוד משום איסור אכילת נבילה מחמת מליקת העוף ,ועוד משום איסור לטמא
עצמו במקדש ,דהיינו ע"י שהכהן יאכל מהעוף הוי כזית נבלת עוף טהור בבית הבליעה
שנעשית הכהן אב הטומאה).
 9אולם מצאתי בחידושי החתם סופר (חולין קג :רש"י ד"ה אכילה במעיו) דמה שפירש"י
כשהוא יורד "לתוך מעיו" רוצה לומר לא במעיו בקיבה ממש אלא שיצא מבית מקום
גרונו לבית בליעתו נקרא מעיו והוא מקום נבלת עוף טהור דהרי התם נמי כתיב אכילה,
וכי יאמר ריש לקיש דבמעיו מטמא בבית הבליעה שם הוא טומאה בלועה (עיין מס' נדה
מ"ב ע"ב) אע"כ מקום ירידה למעיו קאמר ר"ל ,והיינו בבית הבליעה לאחר שעבר גרונו.
ומיושב קושיית התוס' מה שהקשו שאינו ממהר להתעכל דלא במקום עיכול איירינן אלא
במקום מעבר האוכלין ,ומיד עובר ממקומו ולא יפגשו זא"ז.
לפי"ז יוצא שבית הבליעה יותר קרוב לשיטת ר"ל משיטת ר' יוחנן דלפי החת"ס הוי
לאחר שעבר גרונו קודם שהגיע למעיים .אלא דק׳׳ל ,דכמו שבדרך כלל אין טומאה בבית
הסתרים וכאן יש (היינו להצד שפועל טומאת נבילת עוף טהור מחמת נגיעת הכזית בשר
לבית הבליעה) כמו כן יש חידוש דבהאי כזית טומאה בלועה מטמא .ועוד דנראה דחוק
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ולכאורה מה שלא מתייחס הגמ' חולין קג .שהבאנו לבאר איך בכלל
טומאה נבילת עוף טהור ניתנת להאמר אליבא דר"ל ,מוכח כהבנת רח"ה
נגד החזו"א .דאי המעשה אכילה הגורם הלא לר"ל דהנאת מעיו הקובע
הרי אין את זה אלא אחר שהתחיל להתעכל שם הרבה זמן אחר שיעבור
האוכל על בית הבליעה (לעומת ר' יוחנן שהנאת גרונו הקובע ובית
הבליעה היא מקומו) אלא טומאת מקום הוא גורם ,ומתוך כך אינו קשור
בכלל לאכילה דכל התורה כולה.10
ועוד נקודה צריך עיון ,שהרמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה (א:ג)
פסק וז׳׳ל "וכל הנבילות מצטרפות לעניין טומאה לכזית ,אחד טמאות
ואחד טהורות" .11ומלשונו משמע אף נבילת עוף טהור וכמו שכתב להדיא
בהלכות מאכלות אסורות (ד:יז) וז׳׳ל" :כל הנבלות מצטרפות זו עם זו,
ונבלה מצטרפת עם טריפה ,וכן כל בהמה וחיה הטמאים מצטרפין זה עם
זה ,אבל בשר נבילה עם בשר בהמה טמאה אין מצטרפין ,כיצד הלוקח
מנבלת השור ונבלת הצבי ונבלת התרנגול וקבץ מן הכל כזית בשר ואכלו
לוקה" .ולכאורה זה קשה לכו"ע ,דבין להני אחרונים שהבינו שהמעשה
אכילה דנבלת עוף טהור הגורם לא מובן כלל שיצטרפו (ובפרט לפי דעת
הבית הלוי מובא כאן למטה הערה  11שאין הכזית נבלת עוף טהור חפצא
דטומאה עד שבא למקום בית הבליעה) אלא גם לדעת רח"ה שטומאתו
טומאת מקום אינו דומה לטומאת נבילה דבהמה.
שכונת ר"ל במעיו לאו דוקא אלא כונתו למקום שמביאו למעיו .ובפרט שרש"י כתב
להדיא למעיו .ועיין למעלה הערה  ,4שלדעת המנ"ח אותו טומאת בית הבליעה מצטרף
בכא"פ .יוצא שחצי זית הראשון כבר נבלע כשאוכל חצי השני ,וצ"ל טומאה בלועה
שדינא הוא דאינו מטמא עדיין .ובכלל צ"ע מה הדין בכלב שיש בפיו כזית בשר מן המת
ונמצא בגרונו האם זה טומאה בלועה.
 10לעומת הגמ יבמות דף נה .היכי שרצה הגמ' ללמוד שהעראה לחוד סגי בעריות מקרא
דכתיב גבי נדה "את מקורה הערה" ודחה משום דשאני גבי נדה "שמטמא את בועלה"
הרי מוכח שהמעשה ביאה פועל הטומאה ,דאי איסורה לחוד וטומאה לחוד מאי פריך
שמטמא בועלה? הא לא שייכי הדדי( .ועיין אתוון דאו' כלל כא' ד"ה ואשוב).
 11ועי' בשו"ת בית הלוי (חלק א' סימן ב' אות ח' )שכתב "וכן אין להקשות על תירוץ
השני של התוס' דהיאך מצינן לומר דרבי ס"ל לחנכו ,דנהי דנאמר דלא היה נאכל מ"מ
הרי כיון דס"ל יש שחיטה לעוף מה"ת א"כ כשמלקו הא הוי נבלה והיאך מותר למולקן
בעזרה? והרי במס' עירובין דף ק"ד אמרינן דהמכניס שרץ למקדש לוקה ,וא"כ הא הוי
מכניס נבלה למקדש! גם זה לא קשה כלל דדוקא בשרץ קאמר שם דלוקה על הכנסה
גרידא כיון דשרץ מטמא במגע ,א"כ הא הכניס טומאה בעזרה אבל נבלת עוף טהור דאין
לו שום טומאה במגע כלל מה"ת ורק בבית הבליעה מטמא ,הא שפיר י"ל דכל זמן שאינו
בבית הבליעה אין עליו שם טומאה כלל ואינו חייב על הכנסה שלה.
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ושמא אה"נ ורק גבי איסור אכילה דנבילה אף נבילת העוף מצטרף,
משא"כ גבי טומאת נבילה וזה הסבה שכתב הרמב"ם להדיא גבי אכילה
שנבילת התרנגול בכלל ואילו גבי טומאה לא מביאו כלל.

ה .ביאור תקנת חכמים
ש"האוכל אוכלין טמאים נטמא גופו כשני לטומאה"
כתב הרמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה (ח:י) וז׳׳ל" :וכן גזרו
חכמים על כל אדם שיאכל אוכלין טמאין בין שאכל אוכל ראשון או אוכל
שני ,ועל כל השותה משקין טמאים שיהיה שני לטומאה עד שיטבול ,ואם
נגע באוכלין עשאן שלישי ....ומפני מה גזרו טומאה על האוכל אוכלין
טמאים ,שמא יאכל אוכל ראשון או שני וישתה עליו משקה תרומה ונמצא
המשקה תרומה טמא באוכל שבפיו ,וכן השותה משקין טמאים שמא יאכל
עמהן אוכל תרומה ונמצא טמא במשקין שבפיו וכבר ביארנו בתרומות
שאסור לאכול תרומה טמאה".
ולכאורה דבריו צריכים עיון .חדא ,למה ליה להרמב"ם להביא טעמא
משום איסור אכילה דתרומה טמאה? והא יש איסור מוקדם מזה והיא
האיסור לטמא תרומה כדכתיב (ויקרא יח:ח) "את משמרת תרומתי"
מכאן דאסור לגרום טומאה לתרומה .ולכאורה האי איסור שהיא בא כל
פעם קודם שיאכלו מספיק טעמא שיגזרו חכמים .12ועוד ,למה מביא
המקרה שנטמא התרומה ע"י האוכל בפיו? והא בכהנים עסקינן דאמרינן
גבם "דמזהר זהירי" ,והא דגזרו בכלל הוי חידוש שבודאי נזהרים מלאכול
התרומה בטומאה ,וסבת הגזירה היא מפאת חומר האיסור שרצו חכמים
לסלק האפשרות לגמרי .ולמה מביא הרמב"ם המקרה שיאכל שניהם
(האוכל הטמא והתרומה) ביחד דהוי פשיעה גמורה במקום המקרה שכבר
בלע האוכל הטמא ,דכה"ג שכיחא טפי שישכח הכהן ויאכל או ישתה
תרומה אח"כ ונמצא שיטמא התרומה בגרונו ע"י נגיעה עם האוכל הטמא.
ונראה לי לומר שלדעת הרמב"ם אין איסור תורה לטמא תרומה טהורה
אלא איסורא דרבנן היא וסבת האיסור היא כדי שיהא ראוי לכהן לאוכלו
 12ואל תגיד מפני שאיסור אכילה היא במלקות ,שזה אינו ,שכבר כ' הרמב"ם (הלכות
תרומות ז:ג) "כהן טהור שאכל תרומה טמאה אינו לוקה מפני שהוא בעשה שנאמר
"ואחר יאכל מן הקדשים" מדבר שהוא בקדושתו הוא שיאכל כשיטהר ,אבל דבר טמא
לא יאכל אע"פ שיטהר ,ולאו הבא מכלל עשה עשה הוא .הרי להדיא שאין לוקין.
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ולקיים המצות עשה של אכילת תרומה .13וכן משמע להדיא בדבריו
(הלכות תרומות ו:ב) שכותב וז׳׳ל "ותרומה טהורה בין תרומה גדולה בין
תרו"מ בין של תורה בין של דבריהם אינה ניתנת אלא לכהן תלמיד חכם
מפני שאסור לאכול תרומה טמאה ,וכל עמי הארץ בחזקת טומאה ".הרי
להדיא שאין איסור תורה לטמא תרומה ,דא"כ מה לו להביא האיסור
אכילה המאוחר במקום האיסור המוקדם לטמא התרומה? אלא מוכרח
שלדעתו הדרשה שכתב רש"י (סוכה לה" ).את משמרת תרומתי ,מכאן
דאסור לגרום טומאה לתרומה" אינו אלא אסמכתא (הרמב"ם בכותרת לא
מביאה וכן בספר החינוך לא נמנה במנין המצות) ,אלא עיקר האיסור היא
אכילתה בטומאה וכל הענין שלא לטמאו היא כדי שיוכל הכהן לאוכלו
בטהרה כמצותה.
עכשיו נעבור לקושיא השני ,למה לא מביא הרמב"ם המקרה שכבר
בלע האוכל הטמא וחששו חכמים שמא ישכח וישתה משקין של תרומה
אחרי זה ונמצא שהתרומה נטמאת במקום המקרה שיטמא התרומה
כשעדיין בפיו ע"י נגיעה עם האוכל הטמא ,שלכאורה לא שכיח כל כך (פי'
דהא בכהנים עסקינן שרק הם מותרים באכילת תרומה והם זהירים
במצות).
בריהטא ראשונה היינו יכולים להגיד דלא כתב כן דהיכי דכבר בלע
הטמא אין התרומה שנגע בה נטמאת דהוי טומאת בית הסתרים וטומאת
בית הסתרים לא מטמאה .ומחמת זה הצריך הרמב"ם להעמיד הגזירה היכי
שיטמא התרומה כשעדיין בפיו .אלא כד עיינין בדינא חזינן דהא ליתא.
כדי להסביר זה בעינן הקדמה קצרה ,והיא שמצינו אצל טומאה כמה
מצבים המעכבים את הטומאה מלטמא ,ושנים מהם הן א) טומאת בית
הסתרים (כמו בית השחי) ב) טומאה בלועה (כמו אדם שבולע טבעת
טמאה ונמצא במעיו לא נטמא מחמתה וכן אם בלע טבעת טהורה ונכנס
לאהל ויצא  ,הטבעת נשארת טהורה אף שהוא עצמו טמא טומאת שבעה.
ודין זה השני נקרא בל' התלמוד טהרה בלועה) .והשאלה הבולטת היא מה
בין זה לזה ,דנראים כמו ענין אחד .אבל לפי האמת הם ב' עניינים נפרדים
לגמרי .הדין דבית הסתרים נתחדשה רק בטומאת מגע וגדרו היא שאין
טומאת מגע אלא היכי שהמגע נעשית במקום שבדרך כלל היא מגולה
 13רמב"ם הלכות תרומות (טו:כב) "כל האוכל תרומה מברך ברכת אותו מאכל ואח"כ
מברך אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וצונו לאכול תרומה ...הרי להדיא שהיא מצוה על
הכהן לאוכלה.
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לאפוקי בית השחי שעל פי הרוב הוי סתורה .אבל לו יצוייר שיש לו כזית
מן המת בבית השחי והוא נושא אותה הדין הוא דנטמא מחמת טומאת
משא ,דאצלה אין עיכוב של בית הסתרים .לעומת זה דין טומאה בלועה
הוי הפקעה בכל דרכי הטומאה (בין מגע בין משא בין אהל וכו׳) שאין
הדבר הבלוע נטמא.
והיה מקום לטעות ולומר דבטומאת מגע שניהם ((טומאת ביה"ס
וטומאה בלועה) שוים .אבל לפי האמת זה אינו ,דאף אצלו יש הבדל יסודי
ביניהם .לו יצוייר שיש בבית השחי שרץ בהדי איזה אוכל טהור ונגעו זה
בזה ,הדין הוא שהאוכל נטמא טומאת מגע מחמת נגיעתו בשרץ .ואילו גבי
טומאה בלועה היכי שבלע ב' טבעות אחד טמא ואחד טהור אפי' נוגעים
זה בזה אין השני נטמא .הרי שחלוקים הם אף בטומאת מגע .ולכאורה
יסוד ההבדל היא שבית הסתרים לא נתחדשה אלא על גוף הדבר העומדת
לקבל הטומאה כגון כזית מן המת שנגע בו האדם אז אם מקום המגע בגוף
האדם היא בבית הסתרים אינו מטמאו ,אבל שרץ שנגע באוכל הוי נגיעה
במקום מגולה ומה שנמצאו בבית הסתרים של אדם לא מעלה ולא מוריד
לגבם .משא"כ גבי טומאה בלועה שאינו הפקעה פרטי באחד מדרכי
טומאה אלא הלכה כללית שאין טומאה בכה"ג (פי' שמעכבת הטומאה גם
בטומאת משא וטומאת אהל) ,אז אף שהטבעות נגעו זה בזה במקום
מגולה מצידם ,אין השני טמא הואיל והיו בלועים במעי אדם באותה
שעה .14עד כאן ההקדמה.
עכשיו נחזור לעניינינו ,בבית הבליעה מצינו פלוגתא (נדה מב ):בין
אביי ורבא אי נקרא בית הסתרים או טומאה בלועה .וז"ל הגמרא שם:
איבעיא להו :מקום נבלת עוף טהור (פי' בית הבליעה) ,בלוע הוי או בית
הסתרים הוי? למאי נפקא מינה  -כגון שתחב לו חבירו כזית נבלה לתוך
פיו .אי אמרת בלוע הוי  -טומאה בלועה לא מטמיא .מאי אמרת ,בית
הסתרים הוי  -נהי נמי דבמגע לא מטמא ,במשא מיהא מטמא ,אביי אמר:
בלוע הוי ,ורבא אמר :בית הסתרים הוי.
ופסק הרמב"ם (הלכות טומאת מת א:ג) כרבא ,וז"ל" :טומאת מגע
האמורה בכ"מ בין במת בין בשאר המטמאים הוא שנגע האדם בבשרו
 14אלא שבל' הרמב"ם נראה ששני הדינים שייכים אהדדי ,שכ' (כה:יב) באמצע ההלכה
"אבל מן התורה אין מגע בית הסתרים מגע הואיל והוא בתוך המעים הנוגע בו טהור ,וכן
הבולע טבעת טמאה וחזר ובלע אחריה טבעת טהורה אע"פ שנגעו זו בזו בודאי בתוך
מעיו אינו מגע והטמאה בטומאתה וטהורה בטהרתה" .הרי שהרמב"ם קורא לטומאה
בלועה בל' בית הסתרים.
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בטומאה עצמה ,בין בידו בין ברגלו בין בשאר בשרו ,ואפילו בלשונו ה"ז
נטמא  ...אבל אם תחב אדם טומאה בכוש והכניסה לתוך גרונו של אדם
טהור ולא נגעה בלשונו ,או שהכניסה לתוך מעי של אשה מלמטה ולא
נגעה בבשרה לא נטמא הבולע משום מגע זה ,שהרי לא נגעה בבשרו
שנגיעת פנים אינה נגיעה.
ועוד מביא הרמב"ם הלכות טומאת מת (א:ח) וז"ל" :הנושא בתוך בית
הסתרים נטמא ,שאע"פ שאין הנגיעה שם נגיעה ,הנושא שם נושא הוא
אלא א"כ נבלע הטומאה בתוך מעיו שמאחר שהגיעה לתוך בטנו אינו לא
נוגע ולא נושא ,ואם טבל טהור ואף ע"פ שהטומאה בתוך מעיו ".עכ"ד.
וראים חדא ,ההבדל בין דין בית הסתרים (היינו מה שמובא כאן הלכה ג'
שנתחדשה רק אצל טומאת מגע) לדין טומאה בלועה (מובא בהלכה ח'
שנתחדשה בכל דרכי הטומאה וכמו שכ' "לא נוגע ולא נושא") ,ועוד ,מה
שבית הבליעה חשוב בית הסתרים כרבא ולא טומאה בלועה כאביי דרק
אחר שבלע וירד האוכל למעיו נקרא "בלועה" ,אבל כל זמן שהיא עדיין
בגרונו חשוב בית הסתרים ולא בלועה .
וכל זה פותח לנו שער בדברי הרמב"ם שהתחלנו בה ש"האוכל אוכל
טמא דינו כשני" וכו׳ .הערנו כבר שאין הגזירה משום ש"התרומה יבא לידי
טומאה" דמפאת עצמו אין זה איסור רק אכילתו כשהיא טמא היא סבת
הגזירה .ואף שלדעתו מקום בית הבליעה הוה רק בית הסתרים ולא בלועה
והתרומה עדיין יכולה ליטמא שם מחמת האוכל הטמא ,עכ"ז הצריך
הרמב"ם להעמיד החשש שיטמא התרומה בפיו דוקא ולא אח"כ ,שדעתו
היא (הל' מאכ"א יד:ג) כר' יוחנן שהנאת גרונו היא עיקר האכילה ולא
הנאת מעיו כר"ל .אז אם כבר בלע האוכל הטמא ואין התרומה נטמאת
עדיין עד שיעבור על בית הבליעה ,כבר עבר שעת אכילה ואין כאן איסור
אכילת תרומה טמאה .מתוך כך מוכרחים להגיד שהגזירה היתה שיטמא
בפיו מחמת נגיעה עם אוכל השני ,ואז כשבולע כבר נקרא תרומה טמאה
ונמצא נהנה גרונו ממנו ועבר אאיסור אכילת תרומה טמאה.

ו .דין המתעסק במלאכת שבת היכי שנהנה באותו זמן
ע"פ הנ"ל רציתי להסביר ענין שהיה אצלי קשה כמה שנים ,והיא
שידוע הכלל דהמתעסק בחייבי חטאת פטור מן הקרבן חוץ מחלבים
ועריות שכן נהנה (מימרא דשמואל כריתות דף יט ):ובבסנהדרין סב:
מובא הלשון קצת אחרת" ,אמר שמואל המתעסק בחלבים ובעריות  -חייב,
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שכן נהנה .המתעסק בשבת  -פטור ,מלאכת מחשבת אסרה תורה" .ובתוס'
שם מקשים למה ליה לשמואל קרא ד"מלאכת מחשבת" לפטור מתעסק
גבי שבת ,ולא מספיק "אשר חטא בה" פרט למתעסק דכל התורה כולה?
ותירצו דה"ק :בשבת פטור אף על פי שנהנה משום מלאכת מחשבת,
עכ"ל .ולכאו' כונתם היא דהיכי שאדם נהנה בשעה שעבר אמלאכת שבת
דע"פ דיני כל התורה כולה יתחייב שכן נהנה וכמו בחלבים ועריות ,על זה
מביא שמואל פס' ד"מלאכת מחשבת" דכתיב גבי שבת לחדש דגבי שבת
אפילו כשנהנה פטור.
ובקהלת יעקב לקידושין (סי' מ' אות א' וב') מסביר שכונת תוס' היא
למקרה שהוציא מאכל בפיו ועבר אמלאכת הוצאה .ובריהטא ראשונה
דברי התוס' תמוהין ,דעד כאן גבי חלב ועריות דמהות המעשה שלהם היא
מעשה דהנאה מובן שיתחייב .אבל למה ס׳׳ל למימר דחייב בנהנה
במתעסק במלאכת שבת? וביתר ביאור הסבה שמתעסק פטור בכל התורה
כולה היא דאי אפשר לייחס המעשה להגברא הואיל ולא ידע מה הוא
עשה ,אז היכי שגופו נהנה האי הנאה מתקשר ומתייחס המעשה לו .אבל
גבי מלאכת שבת שהעבודה מחייבו ומה שנהנה בשעתו היא דבר חיצוני
ולא שייך בכלל לעצם האיסור ,ומה ה"א לדמותו לחלבים ועריות שיצטרך
פסוק מיוחד לפוטרו?
אבל אחר שראינו הדין ד"מחשבתו משויא ליה מקום" מובן כונת
הקה׳׳י ,דמה שנהנה במקום זה (פי' כיס השתן ע"י שסילק ממנה המי
רגלים) יותר ממקום אחר (היינו ל' התוס' שם בעירובין) משויא לי' עקירתו
מע"ג מקום חשוב .אז מה שנהנה אינו ענין חיצוני כלל אלא היא היא מה
15
שפועל המלאכה דהוצאה ,ודו"ק הטיב דברי הקה"י כי האמת יורה דרכו.

 15וכ"ז לא ניתן להאמר אלא כפי אותו הבנה ב"חלבים ועריות חייב שכן נהנה "שפירושו
שההנאה פועל לייחס המעשה אצלו ,אבל לפי האתוון דאורייתא כלל כג' דבהני המחייב
היא ההנאה עצמה ולא המעשה (דלא כמו ברוב האיסורים) והרי נהנה ועבר אמימרא
דרחמנא ,זה ודאי לא שייך גבי מלאכה בשבת ,דשם כמו בשאר איסורים המחייב היא
המעשה ,ומה שלפעמים נהנה באותו שעה לא מעלה ולא מוריד כלל.
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כתיבה וקריאה
כמעט בתחלת פרק כל כתבי ,יש לתוספות קושיא בלי תירוץ .הגמרא
(קטו ).אומר שיש מאן דאמר שכתבי הקדש הכתובים בכל לשון "לא ניתנו
לקרות בהן" .רש"י אומר שזה השיטה של רבי שמעון בן גמליאל במגילה
(ח .):אבל זה אינו פשוט כי באמת המשנה שם עוסק בענין של כתיבה ולא
קריאה ,וזה לשון המשנה" :אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא
שהספרים נכתבים בכל לשון ותפילין ומזוזות אינן אלא אשורית; רשב"ג
אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יונית" .ובענין זה פירש הרב
פור"ת (תוס׳ ד״ה לא)" ,כיון דלא ניתנו ליכתב ,אסור לקרות בהן משום
דברים שבכתב אסור לאומרן בעל פה" .ובכלל זה ,הוא רוצה להתקשר
ענין כתיבה לקריאה .אבל התוספות הקשו שכלל זה שייך רק גבי לשון
הקודש .והם אינם נותנים תרץ אחר .אז באמת צריך עיון.
כנראה ,יש ענין פשוט לתרץ קושיא זו .וזו היא הענין של קריאה
בציבור :אם אסור לכתוב בצורה זו ,אז מסתמא זה פסול לקריאה בצבור.
ובאמת כבר נחלקו הראשונים אם זה הענין של המשנה במגילה (ח .):כי
יש שאלה לגבי קריאה בציבור -האם אות אחת בטעות פוסל את הספר
לקריאה בצבור? ודקדק הרמב"ן (בהר"ן דף ה :בדפי הרי"ף) ממשנה זו
במגילה (ח" ):אין בין ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתבים
בכל לשון "...שההבדל יחידיאה היא רק הלשון ,אבל ההלכות של איזה
טעויות פוסל את הספר הם זההים .ומה שבתפילין ומזוזות ,שקוצו של
יו"ד גורם פסול ,אף בספרים זה פוסל ופסול לקריאה בצבור .ומשום זה
לרשב"ג שאוסר אף הספרים בשאר לשונות (ואז זה "טעות" חמורה) ,שאם
נכתבו בשאר לשונות הם פסולים לקריאה בצבור.
כפי מהלך זו של הרמב"ן ,יכול לתרץ קושיא למעלה על הגמרא בכל
כתבי (קטו :).נהי דלפי רשב"ג אסור לכתוב בשאר לשונות ,אבל מדוע
"לא ניתנו לקרות בהן"? ועכשיו לפי הרמב"ן ,המשמעות היא שלא יכול
לקרות בצבור כי זה פסול בגוף הספר (לפי רשב"ג) ואין קורין בו בצבור.
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ויכול לפקפק ואומר ששאר לשונות היא איסור אבל לא נחשב טעות בגוף
הספר .אבל באמת נראה שהגר"א כן פירש הגמרא שלנו בדרך זו לגבי
קריאה בציבור .הגר"א (א"ח סימן קמב ס' א) פוסק להלכה כהרמב"ן
אע"פ שיש לו הסבר אחר .כנראה ,הסברא להרמב"ן היא שאם זה ספר
תורה פסול ,אז אין קורין בו בציבור .ולפי הגר"א העיקר ענין היא טומאת
הידים ,ואם אינו מטמאה הידים "ה"ל כחומש בעלמא ואין קורין בו" .ולפי
הגר"א ,שפיר טפי שנכתב בשאר לשונות אין קורין בו ,כי ודאי הגזירה של
טומאת הידים לא שייך לספר שאינו מצוי ועברו עבירה בכתיבתו ,וה"ל
חומש בעלמא ואין קורין בו .וכן ממשיך הגר"א ואומר "וע' ברפט"ז
דשבת" וזה הגמרא שלנו .אז באמת יש בסיס להבין הגמרא שלנו לגבי
קריאה בציבור ועוד הגר"א למעשה מפרש כן ,וזה יתפרש הבסיס למאן
דאמר לא ניתנו לקרות בהן .אז למה התוספות לא פירשו בדרך זו?
הר"ן חולק על הרמב"ן ולא הבין את המשנה במגילה בדרך זו .אלא
הוא אומר ,שכשם שהכתיבת תפילין ומזוזה היא לקיים עמם המצוות
דאורייתא של הנחת תפילין ושל קביעת מזוזה ,אף אף הכתיבת ספר תורה
היא לקיים המצוה דאורייתא של כתיבת ספר תורה (ולא להשתמשות
למצוה מדרבנן של קריאה בציבור) .ולכן ,אף על פי שטעות של "קוצו של
יו"ד" פוסל את הספר לקיום מצוה דארייתא של כתיבת ספר תורה ,אינו
פוסל לקריאה בצבור .ומסתמא ההגיון שוה לענין של שאר לשונות-
שרשב"ג שאוסר בשאר לשונות ,זה יהיה פסול רק בכתיבת ספר תורה אבל
לא לקריאה בצבור.
ואפשר שהתוספות שלא תירצו בענין של קריאה בציבור ,משום
שסוברים כשיטת הר"ן .וזה משמע מהתוספות במגילה ט .ד"ה "בשלמא
תורה איכא יגר שדהותא" ,וז"ל" :וקשה אמאי מפסלי בהכי והלא אילו
היה חסר כל אלו שלש תיבות לא מפסיל בהכי כדאמרינן בגיטין (דף ס).
ספר תורה שחסר יריעה אחת אין קורין בו משמע דווקא יריעה אחת אבל
פסוק אחד לא "...ובאה מזה שודאי התוספות חושבים שקוצו של יו"ד לא
פוסל את הספר .ולמה לא? אפשר שהתוספות כהר"ן -שפסולים של
תפילין ומזוזות שייך רק למצות כתיבת ספר תורה ולא קריאה בציבור ,ואז
גם פסול להרשב"ג של שאר לשונות רק שייך לכתיבה ולא קריאה.
אבל באמת עדיין צריך עיון כי התוספות בשבת (קטו ).כבר לימדו
שאיסור של שאר לשונות כן פוסל יותר מכתיבת הספר .התוספות לימדו
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שפסול של שאר לשונות גם פסול שאינן נחשב "דברים שבכתב" ,ולכן
(לפי הרב פור"ת) אסור לאומרן "בעל פה" .אולי יכול לומר שלגבי האיסור
של "דברים שבכתב" צריך ספר תורה כשר ושלם אבל לא לקריאה בציבור.
(ויוצא מזה שהלכה למעשה כן צריך לקריאה בצבור ספר תורה כשר ושלם
(ולא כהר"ן והתוספות במגילה) ,אבל הסיבה היא אך ורק שכדי לקיים
הקריאה בצבור צריך שלא יעבור על "דברים שבכתב" .ואז גם התוספות
כאן (קטו ).מתעסקים עם הענין של קריאה בצבור ורק הם מפרשים הבסיס
שאסור בשאר לשונות מהאי טעמא של"דברים שבכתב אסור לאומרן בעל
פה").
אפשר לומר עוד הסבר ל"נא ניתנו לקרות בהן" וזו היא :שלא יתכן
שאסור לכתוב אבל אם נכתב מותר לקרות ,אלא ודאי גם אסור לקרות בהן
כי עברו עבירה בכתיבתן .ויש בסיס לענין זה בגמרא גיטין ס .שעוסק
בענינים של קריאה .אחר שנגמר בענין של חומש ,מדבר על ספר אפטרתא,
ואמר רבה ורב יוסף (בתחלה) שאסור למיקרי ביה בשבת כי "לא ניתן
ליכתב" ופירש רש"י כי "פחות מספר אחד שלם לעצמו" .ויש לפרש הענין
שאסור לכתוב באופן זו ,ולפיכך גם אסור לקרות בהן .ויש סיוע לזה
בהמשך הגמרא שאומר "שרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש מעייני בספרא
דאגדתא בשבתא" והקשה "והא לא ניתן ליכתב" ,כי דברים שבעל פה אי
אתה רשאי לאומרן בכתב (ס ,):ובמקום זו ודאי ההסבר היא שבגלל
האיסור ליכתוב גם אסור לקרות .ולכאורה זה גם יכול להיות הפשט
בהגמרא בכל כתבי ל"מאן דאמר לא ניתנו לקרות בהן" ,וזו היא :לפי
הרשב"ג אסור לכתוב ספרים בשאר לשונות ,ולפיכך גם אסור לקרות בהן,
כי לא יתכן שיעבור בכתיבתן ואז יהיה מותר לקרות בהן .וגם יש סיוע
למהלך זו להלן בהגמרא בכל כתבי במעשה ברבן גמליאל בריבי שהיה
יושב על שלחנו של ר' יוחנן בן ניזוף ובידו ספר איוב תרגום והוא קורא בו
ולאחר שאבא חלפתא הזכיר לו מעשה ברבן גמליאל אבי אביו אף הוא
צוה עליו וגנזו .ורבן גמליאל בריבי לא היה קורא בצבור אלא "יושב על
שלחנו" ,ולכאורה גם זה-לקרות בעצמו-אסור ולכך צוה לגנוז .ואם הסיבה
היא שבגלל איסור לכתוב בשאר לשונות יש גם איסור לקרות בהן ,אז
מסתמא כמו שהאיסור כתיבה בכל מקום גם האיסור קריאה בכל מקום,
וזה המשמעות של הגמרא .ואולי בעל התוספות בכל כתבי לא הזכיר
מהלך זו כי פשוט הוא להם ורק באו להקשות על הרב פורת שנתן עוד
אפשרות.
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טלטול מוקצה מן הצד
בפרק כל (ה)כלים (קכג ).נמצא מחלוקת תנאים בענין טלטול מוקצה
מן הצד (לפי רש"י) .ת"ר" :פגה שטמנה בתבן וחררה שטמנה בגחלים אם
מגולה מקצתה מותר לטלטלה ואם לאו אסור לטלטלה .רבי אלעזר בן
תדאי אומר תוחבין בכוש או בכרכר והן מנערות מעליהם ".התנא קמא
אוסר טלטול מן הצד ורק מתיר "מגולה מקצתה" שפרש"י "דאפילו
טלטול מן הצד ליכא שאין צריך להגביה התבן אלא מגביה מקום המגולה
והתבן נשמט ונופל" .אבל רבי אליעזר בן תדאי מתיר יותר מזה כי לכאורה
כש"תוחבין בכוש או בכרכר" צריך להגביה התבן שעל העליון הפגה
לטלטל הפגה ,ורק שאין עושה זה בידיים ו"מנערות מעליהן" ולכך הוי
טלטול מן הצד .ורב נחמן פסק כרבי אליעזר בן תדאי שטלטול מן הצד לא
שמיה טלטול .אבל בתחלה רב נחמן אמר "האי פוגלא מלמעלה למטה
שרי ,ממטה למעלה אסיר" וממטה למעלה הוי טלטול מן הצד והוא אסר
זה; ולבסוף "הדר ביה רב נחמן מההיא".
ובתוספות "הדר ביה רב נחמן מההיא" אומר שהדר מ"ממטה למעלה
אסיר" "מדאמר בפרק תולין (לקמן קמא ).אמרי בי רב ,תנינא דלא כרב
נחמן" והמשנה שם משמע שטלול מן הצד לא שמיה טלטול .וז"ל" :הקש
שעל גבי המטה לא ינענעו בידו אבל מנענו בגופו ,ואם היה מאכל בהמה
או שהיה עליו כר או סדין מנענעו בידו "...ורש"י פירש על "אבל מנענעו
בגופו" ואומר "בכתפיו ,וטלטול מן הצד הוא דלא שמיה טלטול".
ולכאורה ,אע"פ שיכול לרב נחמן לסמוך על רבנן דרבי אליעזר בן תדאי
(קכג ,).יותר מסתברא לסמוך על סתם משנה בפרק תולין (קמא ).כרבי
אליעזר בן תדאי (קכג ,).ולכך נראה שרב נחמן פסק כרבי אליעזר בן תדאי
דקסבר טלטול מן הצד לא שמיה טלטול ,זו היא למסקנא.
אבל קשה לתוספות (מג-:מד .ד"ה דכ"ע) כי הגמרא שם משמע
שהלכה היא שטלטול מן הצד שמיה טלטול .הענין שם מת המוטל בחמה,
ורב יהודה אמר שמואל אמר הופכו ממטה למטה ,כי הוא סבר טלטול מן
הצד לא שמיה טלטול .אבל רב חנינא בר שלמיא משמיה דרב לא מתיר זה
כי הוא סבר טלטול מן הצד שמיה טלטול .והגמרא הציע שזה מחלוקת
תנאים בתוספתא שבת פי"ד ,אבל השיב "לא ,דכ"ע טלטול מן הצד שמיה
טלטול" .והר"י ציין שגם היה יכול להשיב "לא ,דכ"ע טלטול מן הצד לא
שמיה טלטול" ,אלא הסיק בדרך זו כי לכאורה כן ההלכה .וקשה לר"י כי
פסק רב נחמן כרבי אליעזר בן תדאי דקסבר לא שמיה טלטול ועוד
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קושייות .ותירץ ר"י "דיש לחלק דהכא עיקר הטלטול לצורך מת ולא דמי
לכל הנהו שעושה עיקר הטלטול לצורך כר וחבית ולא לצורך מעות ואבן".
והתוספות (קכג .ד״ה האי) אמרו (לגבי טלטול של פוגלא ממטה
למעלה) האם זה בסיס לדבר האסור ,אפילו ניעור לא שרי .ולפי סברא זו,
הוצרכו התוספות (מג ):למוקים המחלוקת רב ושמואל גבי טלטול המת
כששכח( .כי אם הניח ,אז הוי בסיס לדבר האסור ,ואפילו שמואל יאסור
להפוך ממטה למטה ).ונראה שבאמת נקודה זו מחלוקת בין תוספות
ורש"י .איתא בגמרא (נא ).״טמן וכיסה בדבר הניטל בשבת או טמן בדבר
שאינו ניטל בשבת וכיסה בדבר הניטל בשבת הרי זה נוטל ומחזיר .טמן
וכיסה בדבר שאינו ניטל בשבת או שטמן בדבר הניטל בשבת וכיסה בדבר
שאינו ניטל בשבת אם היה מגולה מקצתו נוטל ומחזיר ואם לאו אינו נוטל
ומחזיר ".ורש"י ד"ה "הרי זה נוטל ומחזיר" מוקים "במניח ונעשית בסיס
לדבר האסור ,והיכא דמוגלה מקצתו אין זה טלטול שמצדדו והכיסוי נופל
מאליו" .ולכאורה ,לפי רש"י יש חילוק בין טלטול מן הצד ואופן
שהמוקצה "נופל מאליו" ,שלא נחשב טלטול כלל ,וזה מותר אפילו בבסיס
לדבר האסור .אבל התוספות נא .ד"ה "או שטמן בדבר הניטל וכיסה בדבר
שאינו ניטל" הקשה" :מה בין זה לאבן שעל פי החבית דאסרינן במניח
אפילו להטותה על צדה".
ועוד ,ברייתא (קכ ):אומר" ,תנו רבנן :נר שעל גבי טבלא מנער את
הטבלא והיא נופלת ואם כבתה כבתה ".אמרי דבי רבי ינאי לא שנו אלא
בשוכח אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור .וזה משמע (כשיטת
תוספות) שאם היה מניח אז אפילו ניעור אסור .אבל רש"י שם אומר:
"אבל מניח נעשה טבלא בסיס לדבר האסור ואסור לטלטה כדי לנערה",
ולכאורה רש"י לשיטתו רוצה לומר שאפילו בסיס אסור רק לטלטל אבל
מותר לנער שהנר יפול מאליו .אבל התוספות שם ד"ה "מנער את הטבלא"
אומר שלפי הירושלמי הברייתא "אתא לאשמעינן היתר טלטול ע"י ניעור"
וזה משמע טלטול של דבר מוקצה ע"י ניעור של דבר מותר ,אבל אם היה
בסיס לדבר האסור ,אף הניעור של הבסיס אסור ,וזה כפי שיטתם.
ולפי שיטת התוספות שאף ניעור אסור במקום בסיס ,הוצרכו התוספות
ד"ה "האי פוגלא" למוקים במניח על מנת ליטלה שזה כשוכח ואינו בסיס
(כמו לגבי המת ,מג .):אבל הכא (קכג ).גבי הפוגלא צריך עוד הסבר כי,
כשפירש התוספות כאן ,האם בשוכח ממש אז "אפילו טלטול גמור שרי
לצורך לטלטל אגב היתר" והיאך סלקא דעתך לאסור "האי פוגלא ממטה
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למעלה"? ולכן מפרש התוספות שס"ד שאסור כי זה קנס כי "לא היה לו
להניח באותו ענין שיצטרך טלטול מן הצד" .ואפשר לומר שלפי שיטת
רש"י הענין כאן (קכג ).גבי הפגה ש"מגולה מקצתו" כמו "טמן בדבר
שאינו ניטל" (נא ,).שמוקים רש"י שם במניח ולכן בסיס לדבר האסור
ואעפ"כ "היכא דמגולה מקצתו אין זה טלטול שמצדדו והכיסוי נופל
מאליו" .וכן נראה מלשון רש"י כאן בהפגה שמוגלה מקצתו" :דאפילו
טלטול מן הצד ליכא שאין צריך להגביה התבן אלא מגביה מקום המגולה
והתבן נשמט ונופל".
וצריך עיון  -מנא להו להתוספות ש"אפילו טלטול גמור שרי לצורך
לטלטל אגב היתר" והתוספות עצמם הביאו מפרק נוטל (קמב" ):במעות
שעל גבי הכר בצריך למקומו דמטלטלו בעודן עליו ואבן שעל פי החבית
כשהוא בין החביות מגביה ומטה" .אבל עדיין קשה כי לכאורה אלו
דוגמאות של טלטול מן הצד ולא טלטול גמור .ואפשר לומר שלפי
התוספות ,טלטול מן הצד אינו ענין של אינו אוחז ביד אלא ענין שאין
מטלטל בדרך רגיל עם הגבהה והעברה .ולכן ,אלו דוגמאות של טלטול
גמור כי הדרך הטלטול שלם עם הגבהה ,רק לא אוחז ביד .וכן ,המשנה
בתחלת פרק נוטל (קמא ):אומר" ,נוטל אדם את בנו והאבן בידו וכלכלה
והאבן בתוכה" ,ונראה מפירוש התוספות שם ד"ה "אי הכי מאי איריא אבן
אפילו דינר נמי" (וגם לרש"י ד"ה "בתינוק שיש לו גיעגועין על אביו" אבל
לא לפי הריטב"א ד"ה "מתני' .נוטל אדם את בנו והאבן בידו") שזה לא
ענין של טלטול מן הצד אע"פ שאינו אוחז ביד ,אלא טלטול גמור.
התוספות מפרשים" ,ואפ"ה שרינן איסור מוקצה כשמטלטל התינוק עם
האבן משום גיעגועין" ,ומשמע שהותרו טלטול גמור ("איסור מוקצה").
וכן מדויק מלשון התוספות "דכ"ע טלטול מן הצד שמיה טלטול" (מג):
כשמביאים דוגמאות של טלטול מן הצד וז"ל" :תנן בפרק נוטל (קמב):
מעות שעל גבי הכר מנער את הכר והן נופלות ואבן שעל פי החבית מטה
על צדה" .וזה אותו המשנה שהתוספות ד״ה "האי פוגלא" הביאו
לדוגמאות לטלטול גמור ,ונראה שלפי התוספות ,יש באותו המשנה
דוגמאות של טלטול גמור וטלטול מן הצד ,ואע"פ שבשניהם אינו אוחז
ביד .אז יוצא שלפי התוספות ,המשנה הוא לקרוא ככה" :האבן שעל פי
החבית מטה על צדה והיא נופלת  -זהו טלול מן הצד  -היתה בין החביות
מגביה ומטה על צדה והיא נופלת  -זהו טלול גמור  -מעות שעל הכר מנער
את הכר והן נופלות  -זהו טלטול מן הצד״ ובגמרא "אבל לצריך מקומו
מטלטלו ועודן עליו"  -זהו טלטול גמור.

אלחנן יעקב איזנברג
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ואם באמת ,לפי התוספות ,הענין שלא לאחוז בידיים לא שייך לטלטול
מן הצד ,אז צריך עיון מה הבסיס לענין שלא לאחוז בידיים? ונראה
שהבסיס היא בדיוק אותו המשנה (קמב ):העוסק בטלול מו הצד וטלטול
גמור ובשניהם אינו אוחז ביד .והגמרא שם שואל "מאן תנא דכל היכא
דאיכא איסורא והיתרא בהתירא טרחינן באיסורא לא טרחינן?" ואמר רבה
בר בר חנה אמר רבי יוחנן רשב"ג היא .והתוספות נא :ד"ה "אינו נוטל
ומחזיר" מדייק שרבנן דרשב"ג פליגי עליה ומתירים לטלטל בדבר
המוקצה עצמו .הגמרא שם מביא תוספתא שאומר "כיסה [הקדירה -רש"י]
בדבר שאינו ניטל בשבת :אם היה מגולה מקצתו נוטל ומחזיר ואם לאו
אינו נוטל ומחזיר" .ופירשו תוספות" ,נראה לרשב"א דהיינו כרשב"ג ...
אבל לרבנן דפליגי עליה שרו במכוסות לגמרי ליטול בידים דבר שאינו
ניטל  ...דרבנן דרשב"ג שרו לטלטל את האבן עצמו" .ויוצא מזה
שלכאורה הבסיס להענין שלא לאחוז בידיים היא "חומרא" של הרשב"ג
כי "היכא דאיכא איסורא והתירא" כדאי לו לטלטל בדבר המותר ולא
בדבר האסור.
ועכשיו אנו יכולים להבין מה שהתוספות קכג .ד"ה "האי פוגלא"
כותבים ש"מעות שעל גבי הכר בצריך למקומו דמטלטלו בעודן עליו ואבן
שעל פי החבית כשהוא בין החביות מגביה ומטה" שהם דוגמואות של
טלטול גמור .כי א) יש כאן הגבהה וטלטול שלם ,כשהזכרנו למעלה .וגם
ב) אע"פ שאינו מטלטל דבר המוקצה בידיים ,זה רק "חומרא" של
הרשב"ג ליטול בדבר המותר ולא בדבר המוקצה .אז מה הכח ההתיר
בדוגמאות אלו של טלטול גמור? כתבו התוספות "אפילו טלטול גמור שרי
לצורך לטלטל אגב היתר" ,ולכאורה זה סיבה של ביטול אגב הדבר
המותר .ואנו יכולים להבין יותר בדיוק המשמעות של זה מהתוספות בריש
פרק נוטל (קמא-:קמב .).התוספות שם ד"ה "ונשדינהו לפירי ונשדייה
לאבן" פירשו שכלכלה ואבן ומליאה פירות ,האבן "בטלה אגב כלכלה
מלאה פירות" .ולפי סברא זו של בטלה אגב היתר ,גם הקשו התוספות:
"מ"ש דלא שרינן לטלטל תינוק אלא כשיש לו גיעגועין ,תיבטל אבן אגב
תינוק?"
אבל ביטול לא מועיל בכל מקום ,וככה תירצו התוספות לקושיא
למעלה" :וי"ל דאינו צריך כל כך טלטול התינוק" .אבל צריך עיון כי
כשיש לתינוק גיעגועין ,אז יש צורך גדול לטלטול התינוק ואז תיבטל
האבן ,אבל התוספות ד"ה "אי הכי מאי איריא אבן אפילו דינר נמי" כתבו
"שרינן איסור מוקצה כשמטלטל התינוק עם האבן משום גיעגועין" ולא
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כתבו "בטלה האבן" אלא "שרינן איסור מוקצה" .אלא צ"ל ש"צורך" גם
כמו שפירשו התוספות הרא"ש" :וי"ל לפי שאינו כל כך צורך טלוטל
התינוק עם האבן כמו בצורך הכלכלה" .וזה כמו הוקשיא הראשונה
בהתוספות קמב .ד״ה ונשדינהו "ואם תאמר גבי קטן נמי נשדייה לאבן
מידו ואמאי שרי לטלטולי עם האבן? וי"ל אם ישליכו מידו יצעק התינוק
ויבכה" .וכנראה ,שזו סיבה שלא צריך להשליך מידו ,אבל עדיין לא נחשב
צורך כל כך לטלטל התינוק עם האבן כי אפשר להשליך האבן מידו.
ואפשר שזה בדיוק המשמעות של שהתוספות ד״ה "האי פוגלא" וז״ל
"אפילו טלטול גמור שרי לצורך לטלטל אגב היתר" .הלשון "לטלטל אגב
היתר" משמע בטלה כמו "תיבטל אבן אגב תינוק" .ולשון "לצורך" משמע
שיש צורך לטלטל הדבר המותר ואי אפשר בלי הדבר המוקצה .וזה גם
מסתברא -שהבטלה תלוי בדעת האדם ,ואם הוא מחשיב הדבר המותר ורק
אי אפשר לו לטלטל בלי דבר המוקצה ,אז הדבר המוקצה בטל לדבר
המותר .וסברא זו דומה לתירץ הר"י גבי טלטול מן הצד בהתוספות ד"ה
"דכ"ע טלטול מן הצד שמיה טלטול" (מג" :):דיש לחלק דהכא עיקר
הטלטול לצורך מת ולא דמי לכל הנהו שעושה עיקר הטלטול לצורך כר
וחבית ולא לצורך מעות ואבן" .ועכשיו הענין של טלטול מן הצד גם קשור
לסברא של "ביטול אגב התר" .ואז גבי המת (מג ,):לא יועיל לא "ביטול
אגב היתר" ולא "טלטול מן הצד" .וגבי הפוגלא (קכג ,).הם תלוי זה בזה
לצד היתר .כי ,אמרו התוספות ,לכאורה יועיל ביטול אגב היתר .אבל
הואיל וזה מקום של מניח על מנת ליטלה ,יקנסו אותו אם יצטרך טלטול.
אבל עכשיו שזה טלטול מן הצד "וטלטול מן הצד לא שמיה טלטול" כי
לפי הר"י עיקר הטלטול לצורך הפוגלא ,אז אין סיבה לקנוס ומותר כי
העפר תיבטל אגב הפוגלא לאותו סיבה שעיקר הטלטול להפוגלא כפי
שהסברנו למעלה.

א .צ .מ.

און גליון
א
הגמ' (קטז-.קטז ):מקשרת שלש ענינים שלכאורה אינם שייכים להדדי.
[א] הגיליונין וספרי מינין אין מצילין אותן מפני הדליקה אלא
נשרפין במקומן הן ואזכרותיהן  ...ספרי מינין הרי הן כגליונים.
[ב] רבי מאיר קרי ליה און גליון .ר' יוחנן קרי ליה עון גליון.
(מדפוס ישן)
[ג] אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי
הוה ההוא פילוסופא דהוה בשבבותיה דהוה שקיל שמא דלא
מקבל שוחדא בעו לאחוכי ביה אעיילא ליה שרגא דדהבא ואזול
לקמיה אמרה ליה בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי אמר להו פלוגו
אמר ליה כתיב לן במקום ברא ברתא לא תירות אמר ליה מן יומא
דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה ואיתיהיבת ספרא
אחריתי וכתיב ביה ברא וברתא כחדא ירתון למחר הדר עייל ליה
איהו חמרא לובא אמר להו שפילית לסיפיה דספרא וכתב ביה אנא
לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי ולא לאוספי על אורייתא
דמשה אתיתי וכתיב ביה במקום ברא ברתא לא תירות אמרה ליה
נהור נהוריך כשרגא אמר ליה רבן גמליאל אתא חמרא ובטש
לשרגא.
כשהגמ' הזכירה את המצוה לשרוף ספרי מינים מפני שהם כגליונים,
הגמ' זכרה והזכירה שר"מ היה קורא לספרי מינים און גליון ושריו"ח היה
קורא להם עון גליון .וע' פרש"י (מדפוס ישן) לפי שהן קורין אותו
אונגילא .כוונת רש"י היא להסביר שר"מ וריו"ח היו מקיימים כעין מצות
ו"אבדתם את שמם" ,וכדאיתא בגמ' (תמורה כח ):לכנות להם שם לגנאי,
לבית גליא קרינן אותו בית כריא ,פני המולך פני כלב ,עין כל עין קוץ.
אמנם ,יש לעיין מה בכל זה הביאה את הגמ' להזכיר הסיפור של
הפילוסופא.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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מצאתי בספר מילים לועזים ,שבלשונם תיבת אונגילא פירושה "דת
חדש" .הפילוסופא ההפכפך המשוחד ,באמרו" ,מן יומא דגליתון מארעכון
איתנטלית אורייתא דמשה ואתיהיבת ספרא אחריתי" ,התכוין למובנה
הפשוטה של תיבת אונגילא .הגמ' רצתה לתמוך ולהחזיק באמיתת כינוים
של ר"מ וריו"ח בהזכירה את הפכפכות והשתחדות של הדת החדש
ופילוסופיה ,כפרש"י "כדי שישמעו המתאספים שם נבלותו ומי הוא".

ב
הפילוסופא ,באמרו" ,מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא
דמשה ואתיהיבת ספרא אחריתי  ...שפילית לסיפיה דספרא וכתב ביה אנא
לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי ולא לאוספי על אורייתא דמשה
אתיתי" ,היה קורא מתוך הכתב ,כדמוכח לשון "שפילית לסיפיה דספרא".
הגמ' לא הזכירה איזה ספר הפילוסופא היה קורא ממנו .אמנם ,הראה לי
מורי הרב שלום כרמי שליט"א את אגרתו של היעב"ץ זצ"ל לועד ארבע
הארצות (מדפוס ישן נושן) על אודות הפרנקיסטי"ם הרוסיים ,שהזכיר
בדיוק אותה סתירה שהפילוסופא הזכיר ,וכתב:
באמת גם לפי דברי כותבי האונגליון אין שום יהודי רשאי לעזוב
תורתו .שהרי פויל בכתבו לגלאטה כתב וז"ל  ...מעיד אני לכל אדם
הנמול שהוא מחויב לעשות כל מצות התורה .וכן מטעם זה הזהיר
בכתב א' לקורינטו .שהנמול לא יעשה עצמו ערל  ...כך כתוב
במטיאוס פ"י .שאמר הנוצרי לא תחשבו שבאתי לבטל התורה .לא
באתי כי אם לקיים .אני אומר לכם אע"פ שיבוטלו שמים וארץ.
מ"מ אפי' אות א' או נקודה אחת מן התורה לא יבוטל .אלא יקוים.
על כן מי שיבטל אפילו מצוה אחת מן הקטנות וילמד לאחרים
לעשות כן .הוא יקרא קטן במלכות שמים .אבל מי שיעשה המצות
ומלמד לאחרים לעשותן .הוא יקרא גדול במלכות שמים  ...ובזה
תסולק הסתירה מדברי הנוצרי עצמו .שבאיזה מקומות מאונגיליון
משמע להו למלומדי הנוצרים שבא לתת תורה חדשה במקום תורת
משה .ואיך אמר בפירוש שלא בא אלא לקיימה  ...לא בא במחשבת
כותבי האונגליון שבא הנוצרי לבטל דת יהדות לגמרי .רק לאומות
בא לייסד להם דת מן אז והלאה .ואף היא לא חדשה כי אם ישנה.
הלא הם שבע מצות בני נח.

א .צ .מ.
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הרי שהיעב"ץ הביא ממלומדי הנוצרים בדיוק את הסתירה הזאת
המוזכרת בגמ' .שפעם אחת אמר איתנטלית אורייתא דמשה ואתיהיבת
ספרא אחריתי ,ופעם אחת אמר אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי
ולא לאוספי על אורייתא דמשה אתיתי .ובמקום שהפילוסופא התהפך
ביישוב הסתירה .ובחר בכל פעם אותה פיסקא שישרה בעיניו .היעב"ץ
יישב שכלפי בנ"י אמר הנוצרי שלא בא לשנות כלום .וכלפי אומות העולם
אמר שבא לתת להם דת חדשה .ואף היא לא חדשה ,כי אם ישנה ,הלא היא
שבע מצות בני נח.

רב מיכאל זילברמן
סגן בוחן ושואל ומשיב

בענין מצות סעודה שלישית
איתא בגמ' (קיז ):ת"ר כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת שלש רבי
חידקא אומר ארבע .אמר ר' יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ויאמר משה
אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאוהו בשדה רבי חידקא סבר
הני תלתא היום לבר מאורתא ורבנן סברי בהדי דאורתא ,ע"כ .ומדברי
הגמ' אין שום משמעות שיש חילוקי דין בין הסעודות שחייבין לאכול
בשבת .וכן משמע ברמב"ם (פ"ל שבת ה"ו) שכתב" ,חייב אדם לאכול
שלש סעודות בשבת אחת ערבית ואחת שחרית ואחת במנחה וצריך להזהר
בשלש סעודות אלו שלא יפחות מהן כלל ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה
סועד שלש סעודות ואם היה חולה מרוב האכילה או שהיה מתענה תמיד
פטור משלש סעודות וצריך לקבוע כל סעודה משלשתן על היין ולבצוע על
שתי ככרות וכן בימים טובים ".הרי ס"ל להרמב"ם דבכל אחד מג'
סעודות בשבת בענין קביעות על היין ולחם משנה.

א .קידוש
בפשטות כוונת הרמב"ם היא דאף סעודה שלישית טעונה קידוש .וכן
הבין הטור (סי' רצ"א) בדבריו .והביא הטור שהרא"ש לא נהג כן ,דס"ל
דרק בעינן קידוש פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום .אך כתב הב"י (וכן
בכסף משנה שם) שאין זה כוונת הרמב"ם ,דקביעות סעודה על היין בלשון
הרמב"ם פירושו שצריך לשתות יין בתוך הסעודה אבל לאו דוקא דצריכים
לקדש על היין לפניה .וכתב שכן מבואר מדברי הרמב"ם בפכ"ט (ה"י)
שכתב שיש לקדש בלילה וגם קודם סעודה השניה ולא הזכיר קידוש קודם
סעודה שלישית .ועי' בחי' ר' דוד על פסחים (קו ).שעמד על סתירת
הסתימות בלשונות הרמב"ם ונסתפק איזה מהם עיקר .וכתב הריטב"א
(ד"ה ושניהם)" ,ומיהו כיון דליכא אלא בורא פרי הגפן טוב הוא שיברך
על היין קודם סעודה לצאת ידי ספק ".ומ"מ מבורר מרוב הראשונים דס"ל
דאין צריך לקדש על היין בסעודה שלישית ,ואין זה מפאת חיסרון בסעודה
שלישית אלא מדיני קידוש דאין חיוב לקדש יותר מפעם אחת ביום.
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ב .פת
מדברי הרמב"ם מבואר דבסעודה שלישית בעינן פת ולחם משנה .וכן
כתב הריטב"א (קיז :ד"ה ושניהם)" ,וכיון דכן שמעינן מינה דכולהו כי
הדדי נינהו דבעי בהו פת ולבצוע על שתי ככרות ".ע"ש שדחה דברי
החולקים .וכן כתבו התוס' (סוכה כז .ד"ה במיני תרגימא) דאף דאיתא
בגמ' שם דלר"א דבעינן י"ד סעודות בסוכות משלים במיני תרגימא
(פירש"י פירות וכיסנין ופי' התוס' בשר ודגים ושאר דברים המלפתים את
הפת) ,אין זה ענין לסעודות שבת דילפינן מתלתא היום גבי מן שהוא
במקום פת .וכן כתבו בתוס' יומא עט( :ד"ה מיני תרגימא).
אך בהגהות הרמ"א על המרדכי (שבת סי' שצ"ז) הביא להצדיק מה
שהביא בשם ר"ת דאפשר לצאת חובת סעודה שלישית ע"י מיני תרגימא
דכיון דילפינן דין ג' סעודות מן המן והמן לא הי' בצורת פת ,אין ללמוד
מזה דבעינן פת דוקא .ושיטת ר"ת הובאה ברמז בתוס' ברכות (מט :ד"ה
אי בעי) דכתבו התם דאם א"צ פת לסעודה שלישית השוכח רצה בברכת
המזון אינו חוזר .וכן הביאו שיטת ר"ת בתוס' ישנים יומא שם .וצ"ב על
סמך מה הקילו שלא להצריך פת בסעודה שלישית יותר מבשאר סעודות
שבת.
ואכן עי' ברשב"א (קיז :ד"ה כמה סעודות) שכתב" ,וכן יש שאומרים
שאפי' עביד אותן ג' סעודות במיני תרגימה שפיר דמי ".ומשמע דאפשר
לקיים כל א' מג' סעודות שבת ע"י אכילת מיני תרגימה .ועי' ברמב"ן
ובר"ן (מד .בדפי הרי"ף) דאין הכרע בלשונם אם לדעה זו ניתן לאכול
תרגימה לכל סעודות שבת .ובחזון עובדיה (שבת ח"ב עמ' שמ"ג) ציין
שכן מפורש בפסקי הרי"ד (סוכה כז ).דסגי במיני תרגימה לכל ג' סעודות
שבת ,שכתב" ,ואם כן ג' סעודות של שבת יכול לקיימה בפרפרת ומיני
1
תרגימא".
2
אבל לדעת ר"ת כפי שהובא בכמה ראשונים דרק הקיל לסעודה
שלישית צ"ב מ"ש סעודה שלישית משאר סעודות השבת 3.ועי' בתלמידי
 1ועי' בפמ"ג (סי' ר"פ א"א סק"א) שדייק מדברי המג"א שם דיוצאין כל סעודות שבת
בפת הבא בכיסנין.
 2ומקור הדברים בספר הישר חלק התשובות (סי' ע' אות ד') ,וז"ל" ,ודבר פשוט הוא
בכוליה תלמודא סתם שלש סעודות בפת אבל הבא להשלים במיני תרגימא" .ועי'
בתוס' בכורות (ב :ד"ה שמא יתחייב) שכתבו" ,כן פר"ת שלא היו נזהרים משלש סעודות
מדאמר פרק כל כתבי (קיח ):תיתי לי דקיימית ג' סעודות משמע שכולן לא היו נזהרים
בהן".
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ר' יונה (ברכות לו :בדפי הרי"ף ד"ה ברכת המזון) שכתב דבעינן פת לב'
סעודות הראשונות כי הם צריכים קידוש ואין קידוש אלא במקום סעודה
משא"כ בסעודה שלישית דלא בעיא קידוש .וז"ל" ,ה"נ בשני הפעמים
שחייב לקדש אחת ביום ואחת בלילה צריך שיאכל פת כדי שיהיה הקידוש
במקום סעודה אבל בפעם השלישית שאינו צריך לקדש אם ירצה לפטור
עצמו בפירות הרשות בידו ".הרי לדבריו אין ההיתר לקיים סעודה
שלישית בתרגימא משום חסרון חשיבות סעודה שלישית ,אלא מטעם
4
צדדי דאין בה קידוש ולכן אין דין קידוש במקום סעודה.
אך עי' בתוס' פסחים (קא ).דאיתא בגמ' שם ואף רבה סבר אין קידוש
אלא במקום סעודה דאמר אביי כי הוינא בי מר כי הוה מקדש אמר לן
טעימו מידי דילמא אדאזליתו לאושפיזא מתעקרא לכו שרגא ולא מקדש
לכו בבית אכילה ובקידושא דהכא לא נפקיתו דאין קידוש אלא במקום
סעודה ,ע"כ .וכתבו התוס' שם (ד"ה טעימו מידי)" ,נראה דהיינו טעימת
לחם כדאמרינן בפ"ג דשבועות (כב ):כדאמרי אינשי ניטעום מידי ואזלי
ואכלי ושתו ואם מועיל מיני תרגימא להשלים ג' סעודות שבת כמו בסוכה
היינו דוקא בסעודה שלישית אבל לא בסעודת ערבית ושחרית שהם עיקר
כבוד שבת ".הרי דס"ל דב' סעודות הראשונות שונות במהותן מסעודה
שלישית כי עיקר כבוד שבת היינו דוקא בב' סעודות הראשונות .ויש לציין
בהקשר זה מה שהביא המ"ב (סי' רצ"א ס"ק י"ז) בשם המג"א בשם הספר
חסידים שאם יש לו מזון ב' סעודות מצומצמות ואם יחלקם לג' לא יהיה
שבע עדיף לאכול רק ב' סעודות לשובע.
ודברים דומים מצינו ברשב"א (ברכות מט ):שכתב" ,ומינה נמי
שמעינן דבשבת על כרחיה אכיל פת ומשום דכתיב ביה עונג ואין עונג בלא
אכילת פת ומיהו בסעודה שלישית כתב ר"ת ז"ל שאינו צריך לפת ".והו"ד
בביה"ל סי' קפ"ח (ד"ה סעודה שלישית) .וכן כתב במאירי שם" ,ובשבת
מיהא לדברי הכל טעון פת דעונג כתיב ביה ואין עונג בלא פת ואף בזו
פרשו אחרוני הרבנים שסעודה שלישית אין צריכה פת אלא כל שהוא
במעין ג' ".הרי ס"ל בדעה זו דצורך פת משום עונג ומ"מ אין צורך לפת
5
בסעודה שלישית.
 3ועי' בשבולי הלקט (סי' צ"ג) שכתב שאחיו נהג לאכול סעודה שלישית דוקא בפירות
שבעת המינים.
 4דברי תר"י הובאו במג"א (סי' קפ"ח סק"ט) וע"ש.
 5ויוצא דלדבי התוס' בפסחים אכילת פת בסעודות שבת היינו משום כבוד שבת ,ואילו
להרשב"א והמאירי בברכות היינו משום ענג שבת .וכן נקט רעק"א (שו"ת ח"א סי' א').
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כתב השו"ע (סי' רצ"א ס"א)" ,יהא זהיר מאד לקיים סעודה שלישית
ואף אם הוא שבע יכול לקיים אותה בכביצה ".ועי' במחצית השקל
(סק"א) שהעיר דמקור שיעור כביצה (כפי שהובא בב"י) הוא בדברי הר"ן
(מג :בדפי הרי"ף ד"ה ת"ר) בשם הבה"ג שהזכיר שיעור כביצה לסעודה
שלישית .והביא קושיית האליה רבה והמלבושי יום טוב דמשמע מדברי
הגמ' (קיט ):א"ר אלעזר לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת אע"פ
שאינו צריך אלא לכזית דלחיוב סעודת ליל שבת א"צ אלא כזית ,וא"כ
למה לסעודה שלישית בעינן כביצה .וע"ש במחצית השקל מה שתירץ.
ובשו"ת קובץ תשובות להגריש"א זצ"ל (ח"א סי' כ"ה) הציע בישוב
הדבר" ,דדוקא בסעודת ליל שבת ויומו דחיובו ברור אמרינן אחשבי וסגי
בכזית משא"כ בסעודה שלישית".
ולהלכה הביא השו"ע (סי' רצ"א ס"ה) דעות דיוצאים חובת סעודה
שלישית לכל הפחות בדיעבד במיני תרגימא .ונ"מ בין ניסוחי ר"ת אם סגי
במיני תרגימא לשאר סעודות שבת היכא דאכל מיני תרגימא בבקר בלא פת
ואח"כ סעודה עם פת אחר חצות אם יצא חובת ג' סעודות .דאם יוצאין
דוקא סעודה שלישית במיני תרגימא בכה"ג יצטרך לאכול עוד סעודה
בכדי לצאת חיוב סעודה שלישית .ועי' בשו"ת שבט הלוי (ח"א סי' נ"ז)
ומצינו דעה בראשונים דכיון דסעודות שבת הם משום עונג שבת ,בכל סעודות השבת יש
להקל היכא דאינו עונג לו .בחידושי ר' דוד (פסחים צט :ד"ה אבל) הקשה למה לר' יוסי
אין איסור אכילה בע"ש ועיו"ט קודם שתחשך ,הרי יש מצוה לאכול סעודת שבת ויו"ט
ואין לאכלם באכילה גסה ,ומאי שנא מערב פסח היכא דאסור לאכול מן המנחה ולמעלה
כדי שלא יאכל את המצה באכילה גסה .ותירץ דמצה היא מצוה עוברת ואם לא יוכל
לאכלה בערב אלא באיכלה גסה לא יקיים מצות מצה כלל ,אבל סעודת שבת ויו"ט אינו
חייב בהן אלא כדי לקיים ענג שבת ויו"ט ,ואם אינו נהנה מן האכילה אינו חייב בהן כלל.
ובכן לר' יוסי "(ש)לאחר שיכנס לשבת אם האכילה היא לו לתענוג מצוה עליו שיאכל
ואם לא אינו זקוק לאכל ,אבל אינו חייב להכין את עצמו לכך קדם השבת ".וע"ע בתוס'
רי"ד (מהדורא תנינא פסחים צט :ד"ה בע"פ) שתירץ" ,לא מצינו עשה מפורש בג'
סעודות כמו שמצינו באכילת מצה".
ופסק הרמב"ם (פ"ל שבת ה"ו)" ,ואם הי' חולה מרוב האכילה או שהי' מתענה תמיד
פטור משלש סעודות" .וכן פסק בשו"ע (סי' רצ"א ס"א) ועי' במג"א (סי' קס"ח ס"ק
מ"א) .ובזה אין חילוק בין סעודה שלישית לבין סעודות ליל שבת ויומו .ועי' באו"ז
(ח"א סי' ק"מ) שכתב" ,והא דלא מברכי' לאכול שלש סעודות משום דיש פעמים שאינו
חייב בהם כגון אם הי' שבע או אדם שאינו רגיל לאכול כי אם פעם אחת ביום ותורה
אחת לכל ישראל" .ועי' באו"ז (ח"ב סי' נ"ב) דמשמע מדבריו דר"ת הקיל לצאת ידי
סעודה שלישית במיני תרגימא דוקא במי שאינו רעב ואין האכילה ענג לו ,דכתב" ,כן
הי' נוהג רבינו תם ור' אפרים זצ"ל שלא היו חוששים לאכול בזמן שלא היו רעבים מזה
הטעם ותו השיב ר"ת לה"ר מסימפונט שהרוצה להחמיר ע"ע ישלימם במיני תרגימא".
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שכתב בפשיטות דלא יצא דרק התיר ר"ת אכילת מיני תרגימא לסעודה
שלישית כי ב' סעודות הראשונות הם העיקר .ועי' בקהילות יעקב (סי'
כ"ה) דנסתפק היכא דאכל פת הבא בכיסנין בשחרית ושוב אכל סעודת פת
אחר הצהרים ושכח לומר רצה אי צריך לחזור.

ג .לחם משנה
ולענין לחם משנה בסעודה שלישית מצינו ב' דעות במדרש .דכתב
בדעת זקנים מבעלי התוס' (בשלח טז ,כב)" ,וכל ימות השנה היו עושין מן
העומר שני לחמים וא"כ ביום הששי היו עושין משני העומר לאחד ארבעה
לחמים וביום הששי אוכלין מהן אחד ונשאר שלשה והיה להם לעשות
משנה לערב בהכנסת שבת אוכלין אחד כי דרך שלהם לאכול לחם לכל
סעודה ונשארו לשבת שני לחמים והיה להם לחם משנה וזה ראיה שאין
בוצעין בשני ככרות במנחה בשבת .אמנם ראיתי מה"ר מרינון שהיה בוצע
בשני ככרות במנחה בשבת וקבלתי מה"ר אברהם  ...וכשבאין לאפית
העומר והיינו משני העומר לאחד בשביל שבת היה כל חצי העומר נכפל
לשני לחמים הרי לך ששה לחמים מעומר וחצי ובכל השלשה סעודות היו
אוכלין שני לחמים כי דרך לאכול בשבת יותר מסעודות של חול מפני
נשמה יתירה .ולפי זה תמצא שהיה להם בשבת במנחה שני ככרות והילכך
יש לנהוג לבצוע משני ככרות גם במנחה".
וכדעה א' הביא בשו"ת הרשב"א (שו"ת ח"ז סי' תק"ל)" ,ויש אומרים
שאם לא יוכל [לבצע בסעודה שלישית] על שתי ככרות שדי לו באחת שלם
שכך מוכח במכילתא שביום ששי היה יורד להם המן משנה שני העומר
לאחד ומכל עומר עשו שני לחמים הרי לשני עמרים ארבעה לחמים אם כן
לא היו פורסין על שני לחמי' שלמי' כי אם בערב שבת ובשחרית ובמנחה
נשארת אחת שלימה שהרי היו אוכלין מהם ביום הששי ואינו צריך לבצוע
6
בשתיהן כי אם באחת".
 6והמחלקות בין המדרשים נוגע גם לענין אחר בדיני לחם משנה .דאיתא בגמ' (קיז):
אמר רבי אבא בשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות דכתיב לחם משנה אמר רב אשי
חזינא ליה לרב כהנא דנקט תרתי ובצע חדא אמר לקטו כתיב רבי זירא הוה בצע אכולה
שירותיה א"ל רבינא לרב אשי והא מיחזי כרעבתנותא אמר ליה כיון דכל יומא לא עביד
והאידנא הוא דקעביד לא מיחזי כרעבתנותא ,ע"כ .ופירש"י" ,בצע לכוליה שירותיה -
פרוסה גדולה ודי לו בה לאותה סעודה ולכבוד שבת ונראה כמחבב סעודת שבת להתחזק
ולאכול הרבה" ,ע"כ .אך השיג עליו הרשב"א" ,ואינו מחוור בעיני דהא אינו ענין
שמועתינו ,ועוד דאדרבה כל שהוא מרבה בחתיכה הוי עין יפה וכדאמרינן התם (ברכות

רב מיכאל זילברמאן

299

מו ).בעל הבית בוצע כדי שיבצע בעין יפה והיכי קרי ליה הכא רעבתנותא אלא נראה לי
דבצע על כל הככרות קאמר ומשום דקאמרינן דנקט תרתי ובצע חדא קאמר הכא דר'
זירא בצע אכולהו ככרות דמנחי קמיה והיינו דקאמר דמיחזי כרעבנותא" .הרי לפי
הרשב"א נחלקו רב כהנא ור' זירא אי צריכים לבצוע על ב' הככרות .ומהשגת הרשב"א
על רש"י מוכח דכוונתו דיש לחתוך ב' הככרות .וכן הביא הרשב"א בברכות (לט :ד"ה
ר' זירא) בשם רב האי גאון ,אלא דלרב האי גאון דעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד,
וז"ל" ,וכן פי' ר"ה גאון ז"ל וז"ל אי מברך איניש בשבתא אתרתי ובצע חדא כרב כהנא
שפיר דמי ואי בצע להו לתרוייהו אפי' לכולה שירותיה כר' זירא שפיר דמי".
כתב הרמב"ם בהל' ברכות (פ"ז ה"ד)" ,בשבתות ובימים טובים חייב לבצוע על שתי
ככרות נוטל שתיהן בידו ובוצע אחת מהן" .וכתב המאירי (קיז :ד"ה שלש סעודות),
"חייב אדם לבצוע על שני ככרות בשבת שנ' לקטו לחם משנה ומ"מ אינו חייב לבצוע את
שתיהן אלא לוקח שנים ובוצע על האחד שאין לחם משנה אמור אלא בלקיטה שנ' לקטו
לחם משנה וראוי לבצוע בציעה גדולה ומהודרת ומ"מ אין צריך לבצוע כשיעור כל
אכילתו ולא עוד אלא שנראה כרעבתנות מעט" .ויש להעיר שלפי המדרש שהובא בדעת
זקנים ובשו"ת הרשב"א לא רק דאין צורך לחתוך ב' ככרות אלא נראה דדוקא אין לחתוך
ב' ככרות ,דומיא דמן.
ולהלכה פסק בשו"ע (סי' רע"ד ס"א) דרק חותך אחד מהם .וז"ל" ,בוצע על שתי ככרות
(שלימות) שאוחז שתיהן בידו ובוצע התחתונה" .וכתב המ"ב (סק"ד)" ,ורש"ל ושל"ה
נהגו לחתוך שניהם כפירוש הרשב"א וכן הסכים הגר"א ואם מקפיד על ההוצאה עושה ג'
חלות גדולות וג' קטנות ובכל סעודה בוצע אחת גדולה ואחת קטנה והעולם נוהגין
כהשו"ע" .ומנהג הגר"א הובא גם במעשה רב (אות קכ"ג) .וגם כתוב שם שפעם הביאו
לפניו כמה חלות וחתך את כולם.
ואם א"צ לחתוך ב' החתיכות לכאורה יוצא עוד נ"מ להלכה .דעי' בשו"ת פרי השדה
(ח"ב סי' פ"ח) שנסתפק אם יכול להשתמש במצה כככר השניה ללח"מ בע"פ שחל
להיות בשבת .וכתב דלכאורה תלוי על אי צריכים לחתוך ב' הככרות .דאם צריך לחתוך
ב' הככרות הטעם לדין לחם משנה הוא כדי שלא יצטרך לדאוג שלא יספיק לו לסעודתו
כיון דאינו יכול להכין עוד .ואם רק צריך לחתוך א' צריכים לחם משנה רק זכר למן,
ומצינו במן לחם משנה רק בלקיטה ולא בבציעה .וכיון דקי"ל דרק חותכים ככר א' פסק
דיש לצרף מצה ללחם משנה בכה"ג .ועי' בפמ"ג (מ"ז סי' רע"ד סק"ב) שכתב דנראה
דאם אין לו לחם משנה אלא ככר א' כשר וא' פת עכו"ם (כלומר פת פלטר) דישתמש
בפת עכו"ם כככר ב' זכר למן .אך בחזון עובדיה (שבת ח"ב עמ' קפ"ב) העיר דאפשר
לחלק בין הא דהפמ"ג לבין מצה בע"פ ,דלגבי פת עכו"ם הוא ראוי לאכילה למי שאינו
מקפיד על פת פלטר ואינו אסור מן הדין ,משא"כ במצה בע"פ.
בשו"ת מנח"י (ח"ט סי' מ"ב) נשאל אם מותר להשתמש בלחם קפוא ללחם משנה .ולא
התייחס לענין אי צריכים לחתוך ב' הככרות אבל כתב דבעצם לחם קפוא ראוי לאכילה
ורק מחמת קרירתו א"א לאכלו ,אבל בעבור זמן מועט ובפרט אם ישימנו כנגד האש יוכל
לאכלו .ובספר כבוד ועונג שבת (אנגלית) הביא כן בשם הגרמ"פ (פי"ד הע' ט"ז) דהיות
ויכול להפשירו במים חשיב ראוי לאכילה .בשו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' ל"א) כתב שראוי
להחמיר היות ולכמה ראשונים צריכים לחתוך ב' הככרות ,ולמעשה אינו ראוי לאכילה
לסעודה זו .בספר שמירת שבת כהלכתה (ח"ב פנ"ה סי"ב) פסק שמותר להשתמש בלחם
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ועי' במחזור ויטרי (דיני לחם משנה סי' קל"ה) שכתב" ,חייב אדם
לבצוע בשבת על שתי ככרות ולא פעם אחת אלא כל זמן שמבקש לסעוד
ובוצע ".הרי ס"ל דאפי' אם אוכל יותר מג' סעודות בעינן לחם משנה
לכולם .וכן כתב בספר המנהיג (עמ' כז" ,).וכל שעה שמבקש לסעוד חייב
בלחם משנה אע"פ שאינו חייב אלא בג' סעודות ".וכן הביא המ"מ בשם
ספר העתים.

ד .פנים חדשות
איתא בגמ' כתובות (ז ):ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל
שבעה אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות ,ע"כ .וכתבו התוס' (ד"ה
והוא שבאו) דשבת חשיבי כפנים חדשות ע"פ מדרש על הפסוק מזמור
שיר ליום השבת אמר הקב"ה פנים חדשות באו לכאן נאמר שירה .ונחלקו
הראשונים אי אף בסעודה שלישית אמרינן דחשיבי כפנים חדשות .דעת
הטור (אה"ע סי' ס"ב ס"ח) דבסעודה שלישית בעינן פנים חדשות ממש
בכדי לברך ברכת חתנים .ובטור ובב"י לא הביאו חולק .אך בריטב"א
(ד"ה אמר רב יהודה) כתב דאף סעודה שלישית חשיב פנים חדשות.
וכתב הב"י בהסבר הא אין סעודה שלישית חשיבי כפנים חדשות,
"מפני שאינה עיקר כל כך דהא איכא למ"ד דיוצא בה במיני תרגימא".
ומשמע מדבריו דלפי הראשונים דס"ל דאין חילוקי דין בין סעודה
שלישית לשאר סעודות שבת גם לא הי' מקום לחלק בדין ברכת חתנים.
ואילו לדעה בראשונים דלא בעינן פת לסעודה שלישית יש ממקום לומר
דסעודה שלישית פחות חשובה משאר סעודות שבת ולכן לא חשיבא
כפנים חדשות.
אך עי' בב"ח שכתב" ,אבל סעודה ג' אין דרך להרבות במנות כמו
בשחרית ותו דאיכא למ"ד דיוצא בה במיני תרגימא מיהו האידנא דעיקר
השמחה היא בסעודה ג' דמרבים בשמחה ובמנות ועיקרי הקהל באים
לסעודה לכבוד הדרשה שדורש החתן ומרבים במתנות להחתן אחר
קפוא .אבל בהע' שם (ל"ט) הביא מהגרשז"א דיתכן דאם בשעת הסעודה הוי קשה כאבן
דאין להשתמש בו אם לא יוכשר לאכילה במשך זמן הסעודה .ולא דמי למצה בע"פ
דראוי בעצם .וכן כתב בשו"ת בצל החכמה (ח"ג סי' ק"י) .אך בציץ אליעזר (חי"ד סי'
מ') פסק דאין מניעה מלהשתמש בככר קפוא ,דהיות ולהלכה א"צ לחתוך ב' ככרות הרי
חזינן דאין לחם משנה אלא זכר למן ולא בעינן אלא שם לחם ,והביא ראי' מן הפמ"ג
ופרי השדה ,ודלא כחילוק הגרשז"א.
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הדרשה הוי פנים חדשות ומברכין ז' ".ומשמע דדעת הטור אינה דוקא
משום דיש חילוקי דינים בין סעודה שלישית לבין שאר סעודות שבת אלא
משום דלמעשה לא נהגו להרבות במאכלים בסעודה שלישית .ובכן
במקום דכן מרבים במנות אין צורך לפנים חדשות לסעודה שלישית .ואף
בדברי הב"י כתב הגרע"י (יביע אומר ח"ג אה"ע סי' י"א אות ד') דכוונתו
לומר דכיון דיש דעה בראשונים דיוצאין סעודה שלישית במיני תרגימא,
דאף דהוא בעצמו החמיר בדבר ,לענין ברכת חתנים אמרינן ספק ברכות
להקל.

יעקב דנישבסקי
לעילוי נשמת דודי היקר ,מרדכי הלל בן יחזקאל
יהודה ,שתהא נשמתו ברוך

מילה בזמנה ושלא בזמנה
איתא בגמ' (שבת קלב ).דמילה ביום השמיני דוחה שבת משא"כ מילה
לאחר יום השמיני .ויש לדון בחילוק זה בין מילה בזמנה לשלא בזמנה אם
היא רק חילוק בדחיית שבת או חילוק מהותי בין הקיום וגדר של מצות
מילה בשמיני לשלא בשמיני .אם אמרינן שיש חילוק מהותי האם היא
חילוק כמותי של קיום לכתחילה לסתם קיום או דיש חילוק איכותי בגדר
המצוה וקיומו.
ועיין בגמ' שם שמביאה כמה דעות במקור הדין דמילה דוחה שבת.
עולא סובר שהיא הלכה למשה מסיני ,רב נחמן בר יצחק לומד ממה הצד
השווה של אות ברית ודורות דכתיב גבי מילה ושבת ,ר' יוחנן לומד מקרא
ד"ביום" ,ור' אחא בר יעקב לומד מקרא ד"שמיני ".ועיין בתוספתא (שבת
טו:יג) שמביא דרשה אחרת ,וז"ל" ,את שבתותי תשמרו יכול במילה
ועבודה ופיקוח נפש ת"ל אך חלק פעמים שאתה שובת פעמים שאי אתה
שובת ".ובמדרש (מכילתא פר' כי תשא ד"ה ושמרו ,ובילקוט שמעוני פרק
לא רמז שצא) מצאינו עוד דעה של ר' אליעזר הלומד שמילה דוחה שבת
מקרא ד"לעשות את שבת ",דעשייה זו היא דבר שהברית כרותה לו והיא
מילה.
ובגמ' שבת שם מקשים על שיטת ראב"י הרוצה לומר מ"שמיני" דהלא
צריכין דרשה זו לדין אחרת ,וזה לשון הגמ'" ,האי שמיני מיבעי ליה
למעטי שביעי? שביעי מבן שמנת ימים נפקא .ואכתי מיבעי ליה חד
למעוטי שביעי וחד למעוטי תשיעי ,דאי מחד הו"א שביעי הוא דלא מטא
זמניה אבל משמיני ואילך זמניה הוא ".וצריך עיון בכונת דרשה זו דב'
פעמים שמיני ,חד למעוטי שביעי וחד למעוטי ותשיעי .בסקירה ראשונה
היה נראה לומר בפשטות דבא למעט הדרשה שמילה דוחה שבת ולומר
שאינו אלא ביום שמיני  -לא קודם ולא אחר ,אבל נראה שאינו כל כך
פשוט לומר הכי (ונראה בהמשיך אמאי) .אלא נראה דאפשר שכונת הגמ'
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היא דשמיני לאפוקי שביעי ותשיעי ממצות יום השמיני ,דהיינו שחלוק
1
קיום מילת שמיני למילה שלא בשמיני.
לכאו' יש ג' הערות אמאי אינו כ"כ פשוט לומר שהגמ' קאי דוקא על
דחיית שבת:
א) הגמ' אומרת דב' פעמים שמיני למעוטי שביעי ולמעטי תשיעי,
והלא המיעוט של יום שביעי אינו רק דממעט דחיית שבת אלא ממעט
עשיית המצוה בכלל (מצאינו מח' לגבי מי שנמול קודם שמיני ,ולפי
הדעות שאין קיום כלל פשוט שהמיעוט בא לומר שאין מצוה בכלל קודם
שמיני ואפ' לאלו הסוברים שיש קיום עדיין מבואר שמיעוט שביעי אינו רק
לדחיית שבת אלא מיעוט יותר עקרוני בזמן קיום המצוה) .ובגמ' משמע
ששני המיעוטים דיום שביעי ויום תשיעי שוים ,ואם כן משמע שיום
תשיעי נתמעט לא רק מדחיית שבת אלא ממצות מילה דיום שמיני.
ב) בגמ' שם איתא דרבי אלעזר רוצה ללמוד דחיית שבת ממה דכתיב
"אות" גבי מילה ושבת ,אך מקשים עליו דהלא תפילין נמי כתיב אות ולא
דחי  -אלא אתיא ברית ברית .ושוב מקשים עליו "גדול דכתיב בה ברית
לידחי שבת ".ואז הגמ' מביא שיטת רנב"י שיש ללמוד מצירוף של אות
ברית דורות .והפשט היא דברית דוחה תפילין ודורות דוחה גדול .והלא
אם אנו כבר יודעים שמילה שלא בזמנה אינו דוחה שבת מ"דורות" שדוחה
גדול ,אמאי בעינן קרא דשמיני לאפוקי תשיעי? אלא נראה דדרשת הגמ'
בא למעוטי שביעי ,ותשיעי אינו על דחיית שבת אלא על עצם המצוה .אבל
באמת אינו כל כך פשוט דכונת הגמ' לעיל היא דדרשינן אות אות במילה
ושבת ,וברית ברית במילה ושבת ,וגם דורות דורות במילה ובשבת ,ומילת
דורות כתיב דוקא גבי מילה ביום שמיני ולכן ממעט מילה שלא בזמה,
אבל כדי לומר שדורות קאי דוקא על מילה בזמנה ולמעוטי גדול צריך
שיהא מילת "שמיני" בפסוק דכתיב ביה דורות .ואולי זה כונת הגמ'
דשמיני למעוטי תשיעי ,דהיינו ,כתיב שמיני בפסוק שכתיב ביה דורות
וממילא נתמעט מילה שלא ביום שמיני .ואם כן אין להקשות אמאי בעינן
דורות למעוטי גדול ושמיני למעוטי שלא בזמנה (כמו שראינו לומר) דהלא
אינם ב' דרשות שונות אלא היינו הך ,שניהם הם אותו דרשה.
 1ושוב מצאתי שלכאו' כך הבין התשב"ץ (ח"ג סי' ח') את הגמ' שכתב ,וז"ל" ,המיל'
בזמנה נתנה שבת לדחו' אצלה ושלא בזמנה לא נתנה שבת לדחו' אצלה וא"כ עיקר
מצותה אינה אלא ביום ח' כמו שנז' בפרק ר' אליעזר (קל"ב ע"א) שאמר' שם שמיני
למעוטי תשיעי ".ומשמע שהוא מבין שכונת הגמ' היא שעיקר מצותה אינה אלא ביום ח'.
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או אפשר לומר עוד דחייה להערה זו דהדרשה לעיל ממעט גדול,
ודרשה זו ממעט קטן שלא בזמנה ,וכמה שמצאינו בגמ' קלב :גבי דחיית
צרעת דדנים על ג' זמנים אלו כזמנים שונים .אבל אינו כל כך פשוט מתי
אמרינן הכי ומתי לא ,דגבי מילה ביום ולא בלילה לא הצרכו ג' קראי אלא
ב' .ויש לדון בזה ,וצ"ע מתי בעינן ב' ומתי בעינן ג'.
ג) אם קאי דוקא אדחיית שבת יש לדון איך ידעינן לדרוש הכי דמילה
זו של שמיני בא למעט הדרשה שמלמדת דחיית שבת .כלומר ,יש לנו
דרשה שמלמדת דין של דחיית שבת ובתחילה סברנו שדרשה זו של דחיית
שבת שייך לכל מילה ,ואז בא דרשה אחרת של "שמיני" וממעט דרשה זו.
ומהיכא תיתי ד"שמיני" קאי על הדין דדחיית שבת שיהא ממעטה להיות
דוקא בשמיני? ויש לדון בזה לכל דעה ודעה .אם לומדים דחיית שבת
מ"וביום" א"ש דדרשת "שמיני" ממעט דין זה ד"וביום" ליום שמיני דוקא.
אבל אם לומדים מהלכה למשה מסיני או מק"ו צע"ק מהיכא תיתי
ד"שמיני" בא למעט דחיית שבת .ואם לומדים מאות ברית ודורות יש לדון,
דאולי אפשר לומר דמאחר שבאחד מהם כתיב שמיני ממילא אי אפשר
ללמוד הצד השוה אלא ליום שמיני .ולפי דעת התוספתא דלומדים מ"אך"
למועטי מילה גם קשה מהיכא תיתי ד"שמיני" בא למעט דרשה זו .ולפי
דעת ר' אליעזר במדרש דנלמד דחיית שבת מקרא ד"לעשות את השבת"
גם צ"ע מהיכא תיתי דשמיני ממעט דרשה זו.
אבל אם אמרינן דכונת הגמ' היא דשמיני לאפוקי תשיעי בעצם מצות
מילה א"ש דאין צריך לכל זה דהא דדחיית שבת אינו אלא בשמיני נכלל
בתוך חילוק זו בעצם מהות המצוה ולא שצריכים דרשה מיוחד ללמוד
החילוק דדחיית שבת.
עוד יש להעיר שבגמ' (קלב ):איתא דאי אפשר ללמוד שמילת קטן
שלא בזמנה דוחה צרעת ממילת קטן בשמיני "שכן מילה בזמנה ".ויש
לדייק דלא כתיב בגמ' 'שכן דוחה שבת ',אלא שכן מילה בזמנה ,וקצת
משמע שהחילוק ביניהם אינו רק לענין דחיית שבת.
מלבד דיוקים אלו בגמ' מצאינו כמה וכמה דיונים בגמ' ראשונים
ואחרונים שנוגעים לשאלה זו אם יש חילוקי דינים בין מילה בזמנה לשלא
בזמנה.
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ביום ולא בלילה
איתא בגמ' (יבמות עב ):דנחלקו שם ת"ק ור' אלעזר בר ר' שמעון אם
הדין דמילה ביום ולא בלילה אינה אלא במילת שמיני או דשייך גם למילה
שלא בזמנה .ואיתא שם שמחלקותם תלוי בדרשת "וביום" אם דרשינן
למילה שלא בזמנה או לא .אבל נראה שלכ"ע אין לומדים ביום ולא בלילה
ממילה בזמנה לשלא בזמנה אלא בעינן תרי קראי חד ליום שמיני וחד
לשלא בשמיני .ולכאו' רואים מכאן שיש חילוק בין מילה בזמנה שלא
בזמנה ,דאי לאו הכי אמאי אין ללמוד זה מזה .אלא שיש לדחות ראיה זו
דלכאו' יש לומר דאי ידענו דוקא מילה בשמיני היינו סוברים דאינו בא
למעט לילה בעצם ,אלא בא לומר שמצות מילה מתחיל ביום שמיני ,דהיינו
ביום ולא בלילה ,אבל לאחר מכן שפיר מלין בלילה ,קמ"ל דנתמעט לילה
בעצם .אבל אם אמרינן דיש חילוק בעצם בין מילת ח' לאחר מכן אין צורך
לכל זה ופשוט שיש לחלק ביניהם ואי אפשר ללמוד ממילה בזמנה לשלא
2
בזמנה.
אבל מאידך ,אפשר שבאמת יש שיטה שלישית ששפיר סוברת דאין
חילוק בין יום שמיני לאחר מכן ואפשר ללמוד ביום ולא בלילה גבי מילה
שלא בזמנה ממילה בזמנה .איתא בתוס' (קלב .ד"ה ההיא) שמקשה
שבתורת כהנים ובגמ' יבמות לומדים מילה ביום מהא דכתיב ביום,
ולומדים אפ' בט' י' וי"א מהא דכתיב וביום ,אבל לפי מה דקיי"ל דוביום
מלמד שדוחה שבת ,והדין דביום ולא בלילה נלמד מ"בן שמונת ימים"
כדאיתא במגילה (כ ,):צ"ע מהיכא יודעים ביום ולא בלילה במילה שלא
בזמנה .ומתרץ תוס' וז"ל" ,דסמיך אבן שמנת ימים ודרשא פשוטה נקט".
והסביר המהר"ם וז"ל" ,וצריך לומר דלפי מאי דמפקינן ליה מבן שמנת
ימים ימול סבירא ליה דלנימול לט' לי' ולי"א לא צריך קרא דאין נימולין
 2ולכאו' שתי קריאות אלו אם בלילה ולא ביום ביום שמיני היא דלא התחיל זמן המילה
עד בקר של שמיני או דשפיר חל זמן מילה אלא שאין לעשותה עד יום שמיני ,נוגעים גם
לספק השאגת אריה (שו"ת הישנות סי' נג) אם מי שעבר ומל בליל יום שמיני יוצא
בדיעבד כיון שכבר חל זמן המילה או דהוי כתוך ח' ימים שלא קיים ולא כלום (לפי
השאגת אריה בסי' נב) .וגם קשור לדברי המנחת חינוך (מצוה רפ"ב אות ט') שכתב
שמותר לסוך קטן תוך זמנו בשמן של תרומה משום שאין עליו שם ערל ,אבל מתחילת
ליל שמיני כבר אסור לסוכו משום שבעצם כבר הגיע זמן מילתו.
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אלא ביום דמהיכא תיתי לן לחלק כיון דשמעינן מקרא דמילה היא ביום
ולא בלילה ".ונמצא לפי הבנת המהר"ם שיש דעה שלישית הסוברת שאין
צורך בכלל לב' דרשות נפרדות ,אלא ממה שיודעים ביום ולא בלילה גבי
מילה בזמנה ממילא יודעים גם שלא בזמנה .ולכאו' א"ש לומר הכי אם
אמרינן שאין חילוק מהותי בין מילת ח' למילה שלא בח'.

י"ג בריתות
איתא בגמ' נדרים לא :וז"ל,
"רבי ישמעאל אומר גדולה מילה שנכרתו עליה שלש עשרה
בריתות רבי יוסי אומר גדולה מילה שדוחה את השבת החמורה רבי
יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק
עליה מלא שעה רבי נחמיה אומר גדולה מילה שדוחה את הנגעים
רבי אומר גדולה מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא
שלם עד שמל שנאמר התהלך לפני והיה תמים דבר אחר גדולה
מילה שאלמלא היא לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו שנאמר
כה אמר ה' אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי".
והקשה התוס' יו"ט שם על דברי ר' נחמיה שגדולה מילה שדוחה את
הנגעים ,דהלא דחיית נגעים מלתא זוטא היא כנגד דברי ר' יוסי שגדולה
מילה שדוחה את השבת? ועיין שם בדבריו מה שתירץ .ועיין במהרש"א
שגם הקשה הכי ותירץ דבא ר' נחמיה לומר דגדולה אפ' מילה שלא
בזמנה ,דדברי ר' יוסי שמילה דוחה שבת אינו אלא מילה בזמנה ,וגם דברי
ר' ישמעאל דגדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות עיקרם בזמנה ,וזה
לשון המהרש"א" ,ר' ישמעאל שאמר גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג
בריתות עיקרה במילה בזמנה נאמרו ומסיים בהו את בריתי אקים את יצחק
3
שנימול לח'".
אך עיין תוס' (שבת קלב :ד"ה האי) שמקשה אמאי אין אנו למדין עשה
דוחה לא תעשה ועשה ממה שמילה דוחה צרעת ,ומתרץ התוס' "וי"ל מה
למילה שכן נכרתו עליה י"ג בריתות ".ולכאו' תירוץ זה מניח שהי"ג נאמרו
אפ' במילה שלא בזמנה ,דאי לאו הכי הקושיא במקומה עומדת דהלא
אפשר ללמוד דחיית ל"ת ועשה ממילה שלא בזמנה דדוחה צרעת ,אלא
 3צ"ע בדבריו דהלא לא כל הבריתות נאמרו דוקא במילת שמיני.
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לכאו' תוס' מניח שלא כדברי המהרש"א .ועיין תוס' (שבת כד :ד"ה ולא
מילה) דאזל לשיטתו דדן שם במילה שלא בזמנה אמאי לא דחי יו"ט
ומפרש שם הר"י דהיה הו"א שידחה מק"ו מנדרים ונדבות דדחו יו"ט
אע"ג שלא נכרתו עליהם י"ג בריתות מילה לא כ"ש ,קמ"ל דלא .ומוכח
מדבריו שאפ' מילה שלא בזמנה יש עליו דין די"ג בריתות .ולכאו' א"ש
שיטת תוס' דאזל לשיטתו ממה שדייקנו לעיל דמצות מילה שלא בזמנה
4
היא אותו מצוה ממש של מילה בשמיני.
אבל בתוס' יבמות ה .סד"ה שכן ,מצאינו תירוצים אחרים לאותו
קושיא .ואפשר דלא רצה לתרץ כדבריו בשבת כיון שאינם כל כך פשוטים
וכדברי המהרש"א.

מתי עובר על העשה במילה בזמנה ושלא בזמנה
איתא במשנה (פסחים מט ).דמי שהולך לשחוט את פסחו ,לימול את
בנו ,או לסעודת ארוסין אצל חמיו ,ונזכר לו שיש חמץ ברשותו ,אם יש לו
פנאי חוזר לבערו ואחר כך חוזר והולך למצותו ,ואם לאו יבטלנו בלבו.
ודייק מכאן המגן אברהם (הל' פסח תמד:יא) שאם כבר עבר זמנו ואי
אפשר לבטלו בלבו צריך לחזור ולבער החמץ אע"ג דלא יקיים מצותו.
וטעם דבריו היא משום דחמץ עובר כל רגע ורגע .וז"ל" ,ומשמע דאם הוא
מתחלת שעה ו' ולמעלה דאינו ברשותו לבטל יחזור מיד וכ"מ ברמב"ם
משום דהאי עשה והאי עשה ועשה דתשביתו חמיר טפי שכל שעתא עובר
עליו משא"כ במילה ואינך" (וממשיך שם לומר דכך אמרינן בכל מצוות
5
חוץ ממת מצוה).
והקשה עליו האחרונים מכמה צדדים .עיין בספר אבן העוזר וז"ל,
"ותדע דבודאי לשחוט פסחו דעשה שיש בו כרת הוא ואלים טפי מעשה
דתשביתו דאין בו כרת וה"ה לכל הני דחשיב להו בחדא מתני' ,והטעם
הוא דהא כתבו בתוס' דף כ"ט המשהה חמצו ודעתו לבערו לא עבר בבל
יראה כיון דלאו ניתק לעשה הוא ע"ש והביאו מ"א עצמו בסי' תמ"ו וזה
 4ואפשר שתוס' מגילה כ .ד"ה דכתיב גם אזל לשיטתיה שכתב דצריך קרא למעט אשה
ממילה דהו"א נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא דוקא בסתם מצות עשה ,אבל
מילה שיש בה כרת וי"ג בריתות הו"א שחייבות.
 5רע"א מעיר שכך איתא בהדיא בשאלתות פרשת צו .ועיין גם במהר"ם חלאוה בפסחים
שם שאומר הכי בהדיא.
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פשוט ".ויש כאן כמה דברים שצריכים הסביר 6אבל לענינו חשוב הדיון
גבי מילה .המג"א סובר דעשה דתשביתו דוחה מילה כיון דעובר עליה בכל
רגע ורגע ,והאבן העוזר והגר"א (אליה רבה או"ח תמ"ד אות ח') מקשה
על דבריו ,והלא מילה עשה שיש בו כרת .ועוד ,הקשה המחצית השקל שם
דהלא גם מילה עובר עליה כל שעתא כדאיתא במג״א (או"ח רמ"ט סק"ה).
ועיין שער הציון (שם אות כ"ד) שמיישב דברי המגן אברהם ,וז"ל,
"ועין באחרונים שגמגמו בדבריו [של המג"א] ,שהרי מילה גם כן
החיוב בכל עת למול .ולעניות דעתי הצדק עם המג"א ,שבמילה אף
שחיובה ביום השמיני ,מכל מקום זמנה הוא כל היום אלא שזריזין
מקדימין ,מה שאין כן העשה דתשביתו הוא מתחיל תכף לאחר
חצות ואם כן חיובה קודם ,ואף דעל ידי זה שיבער ממילא ידחה
לבסוף המילה על יום אחר ,לית לן בה .וגם במילה שלא בזמנה
שחיובה בכל רגע ורגע ,מכל מקום לא דמי לעשה דתשביתו,
דלענין חמץ דכתיב אך ביום הראשון ילפינן ממנה שאסור להיות
חמץ בבית ישראל מחצות היום של ע"פ עד כלות ז' ימי פסח,
וכשמבטל יום אחד מצוה זו שוב אי אפשר לתקן אותו יום והוי
חסרון שלא יוכל להימנות מה שאין כן במילה סוף סוף ימול אותו
ולא חסר אלא מה שהשהה מלקיים".
 6חלק מהדיון כאן תלוי בסוגיא גדולה דמשהה חמץ על מנת לבערו ,שאם אמרינן
שבדעתו לבערו אינו עובר ,לכאו' פשוט שיכול לילך למצותו .אך אינו כל כך פשוט מב'
צדדים .אחד ,דיש דיון אם ההיתר של משהה ע"מ לבערו אינו אלא היכא שעוסק בביעורו
בפועל ,אבל היכא שאינו עוסק אפשר שאין לו היתר זו .ועוד דאפ' אם אמרינן היתר זו
לגבי הלאו דבל יראה ובל ימצא אבל מ"מ עדיין יש עליו עשה דתשביתו ,ואפשר שמכח
העשה אומר המג"א דצריך לחזור ולבטל .אך אכמ"ל בסוגיא ארוכה זו.
הנקודה השנייה שאגב יש להזכיר היא שלגבי קושית האבן העוזר והגר"א דעשה דפסח
יש לו כרת וידחה עשה דתשביתו ,כבר יישב רע"א (תוספות רע"א על המשנה שם) ,וגם
האור שמח (פ"ג מהל' חו"מ ה"ט) כיון לדבריו ,דלא אמרינן עשה דוחה לא תעשה בזמן
שהלא תעשה נאמרה על עשיית העשה בדרך זו גופא .כלומר ,האיסור ד"לא תשחט על
חמץ דם זבחי" נאמרה על העשה דפסח שאין לעשותו כשיש לו חמץ ,ולכאו' פשוט דעל
זה אי אפשר לומר עשה דוחה ל"ת( .אך דרע"א מביא דהטורי אבן בחגיגה ששפיר אומר
הכי ).אבל עיין חתם סופר בשו"ע שם דמתרץ שקושית האבן העוזר היא דהיכא שיש לו
חמץ של אחרים שקיבל באחריות דעובר עליו בבל יראה אבל אינו עובר עליו בלא
תשחט ,ובזה יש להקשות יהא עשה דפסח שישנו כרת דוחה העשה דתשביתו .אבל
בצל"ח (פסחים נ ):כבר דחה יישוב זה דהלא אי אפשר לומר דמשנתינו איירי בחמץ של
נכרי שקיבל עליו אחריות דאם כן אין ביטול מועיל בזה דהרי גוף החמץ אינו שלו אלא
דיש לו אחריות עליו ואפ' בביטול עדיין יש לו עליו אחריות.
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ויש לדייק כמה דברים בדברי שער הציון .א' ,אמאי "לית לן בה" בהא
דלבסוף ידחה כל המילה בשמיני? ואפשר שלפי השער הציון ליכא חילוק
כל כך בין מילת שמיני לתשיעי ולכן לית לן בה בהא דלא מל בשמיני .או
אפשר שאין מכאן דיוק דכונתו לומר שצריך לעמוד קודם כל על איזה
חיוב מוטל עליו ביותר ,ולזה חיוב תשביתו קודמת ,ומאחר שעסוק בקיום
זה ממילא ידחה מילת שמיני.
ועוד יש לדייק בדבריו דיש חילוק בגדר זמן החיוב בין מילת שמיני
לשאר מילה .דמילת שמיני היא חיוב של יום שמיני ורק מקדימין אותו
משום זריזין .משא"כ מילה שלא בזמנה דחיובה כל שעה .ולכאו' דבריו
מסתברים דביום שמיני גדר החיוב היא מילת יום שמיני ולכן חלות חיוב
זה היא כל יום שמיני ,אבל אחר כך החיוב אינו חיוב יום תשיעי וכו' ,אלא
חיוב מילה ,וחיוב זו חל עליו כל רגע .ולכאו' רואים מכאן שיש חילוק
7
בגדר חלות החיוב של יום שמיני לשלא ביום שמיני.
ויש להעיר דשיטת השער הציון דיש חילוק בין חלות זמני החיוב של
מילה בזמנה לשלא בזמנה תלוייה במח' אחרונים .עיין בפתחי תשובה
(יו"ד רס"ה סק"ט) שמביא בשם הברית אברהם (או"ח סי' י"ד) דהיכא
שיש שני תינוקות אחד ביום שמיני שלו ואחד שלא בזמנה מלין המילה
בזמנה קודם ,והביא שם כמה טעמים לזה (ונחזור בהמשיך לדון על
דבריו) .ועיין בשו"ת דבר אברהם (ח"א סי' ל"ג וח"ב סי' א'-ד') דחלק
עליו וכתב דמלין לשלא בזמנה קודם כיון דמילה שלא בזמנה עובר כל
שעה משא"כ מילה בזמנה .ודברי הדבר אברהם מסתדרים עם דברי
השעה"צ דיש חילוק בין חיוב יום שמיני לשלא ביום שמיני ,דביום שמיני
 7צ"ע בכונת השעה"צ שכתב וז"ל" ,דלענין חמץ דכתיב אך ביום הראשון ילפינן ממנה
שאסור להיות חמץ בבית ישראל מחצות היום של ע"פ עד כלות ז' ימי פסח ,וכשמבטל
יום אחד מצוה זו שוב אי אפשר לתקן אותו יום והוי חסרון שלא יוכל להימנות מה שאין
כן במילה סוף סוף ימול אותו ולא חסר אלא מה שהשהה מלקיים ".דמאי שנא – והלא
בשניהם עבר שעה שהיה עליו חיוב מצות עשה ולא עשה? והציע החברותא שלי ,יעקב
שטינמץ ,דמדויק בדברי השעה"צ דמצות תשביתו היא שלא יהא חמץ בביתו מחצות
ע"פ עד סוף פסח ,ואפשר שכונתו לומר שהמצוה היא שיהיה נקי מחמץ לזמן זה
ומוגדרת כשיעור אחת של ז' ומחצה ימים ,ולא שבכל רגע יש עליו מצוה שלא יהיה חמץ
אלא דיש מצוה אחת שלזמן זה לא יהא חמץ .וממילא מאחר שהיה לו חמץ לחלק זמן זה
לא קיים מצוותו לגמרי כיון שעכשיו יש רק קיום של ששה ימים בלי חמץ ולא ז' וחצי.
וא"ש דברי השעה״צ דזה מוגדר כ"חסרון שלא יוכל להימנות ",להימנות דוקא .משא"כ
מילה דיש עליו חיוב למול כל שעה אבל לאחר שמל מה שלא מל קודם אינו גורם חסרון
בעצם קיומו.
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חיובו כל יום שמיני ורק מקדימין משום זריזין ,משא"כ לאחר מכן חיובו
כל שעה ושעה .ושוב מצאתי בחדושי הגר"ח על הש"ס (סי' פ"ט) שגם
הבין דמילת ח' היא חיוב של יום ח' משא"כ מילה שלא בזמנה דעובר כל
8
רגע ,ומשם תמה על דברי הברית אברהם.
ולכאו' שחילוק זו כבר נמצא מפורש בדברי הרמב"ם בפירוש המשניות
שלו (שבת פי"ט מ"ו) ,וז"ל,
"וממה שאני חייב להזכירך בכאן שהאדם כשעבר ולא מל את בנו
או יליד ביתו וחס עליו ביום הח' ,עבר על מצות עשה גדולה
וחמורה ,כי אין בכל המצות כמוה ,ולא יתכן לו לעולם לשלם זאת
המצוה ,אבל זה העון קשה יותר ממי שעבר עליו חג הסוכות ולא
עשה סוכה או ליל פסח ולא אכל מצה ,לפי שזה אחר שעבר יום
הח' למילה לא נפטר מזו המצוה ,אבל הוא מצווה ומוכרח למולו
תמיד ,וכל זמן שלא ימול אותו ויהיה ערל יהיה עובר על מצות
עשה שהגיע זמנה וכשימול אותו תסור ממנו זאת העבירה ויעשה
מצוה ...וכשיגדל הילד ויגיע לזמן חיוב המצוה ,נפטר כל אדם
ממילתו ,ונתחייב הוא למול את עצמו מיד ,וכ"ז שלא ימול עצמו
הוא עובר על מצות עשה עד שימול ,וכשימול ואפי' באחרית ימיו
אז עשה מצוה וסר ממנו העון ,ואם מת והוא ערל אז יהיה מחוייב
כרת הנזכר בתורה במי שלא ימול.
ונראה לדייק מדבריו דביום שמיני אינו עובר עד שיעבור כל היום ,ולא
שעובר עליה כל רגע ורגע ,דהלא כתב הרמב"ם "שהאדם כשעבר ולא מל
את בנו וכו' ביום ח' עבר על מצות עשה וכו' ".ומשמע דאינו עובר עד
כלות יום ח' .משא"כ לאחר מכן ד"אחר שעבר יום הח' למילה לא נפטר
מזו המצוה ,אבל הוא מצווה ומוכרח למולו תמיד וכל זמן שלא ימול אותו
ויהיה ערל יהיה עובר על מצות עשה שהגיע זמנה וכו' ",ומשמע דעובר
עליה כל רגע ורגע.
 8וז"ל" ,אחר יום שמיני עובר בכל רגע ורגע ...ורק במילת שמיני אינו עובר בכל רגע
ורגע ,דיש חילוקי דינים בין מילה בזמנה ובין שלא בזמנה ,והיינו משום דמילה בשמיני
הוא שקבעה התורה זמן ויום למצות מילה וכל היום זמנו הוא ,אבל לאחר יום שמיני וכן
הנימולין לא' אין כאן קביעת זמן ,אלא שמיום זה ואילך מתחיל החיוב וחייב בכל שעה
ושעה ועובר בכל שעה ושעה שאינו מקיים המצוה ".וממשיך הגר"ח להוכיח הכי
דהרמב"ם פסק דמילה שלא בזמנה דוחה יו"ט שני ואם אמרינן דגם מילה שלא בזמנה
אינו עובר כל רגע אלא דזריזין מקדימין אמאי דחינן אפ' יו"ט שני.
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אבל יש להעיר ששיטת הרמב"ם אינו כל כך פשוט .שלכאו' מציאנו
שיטה אחרת במשנה תורה ,וז"ל (פ"א מהל' מילה ה"ב)" ,כיגדיל הוא
חייב למול את עצמו וכל יום ויום שיעבור עליו משיגדיל ולא ימול את
עצמו הרי הוא מבטל מצות עשה ".ומשמע בפשטות שאינו עובר כל רגע
אלא עובר כל יום ויום שלא מל .ומצאינו עוד בדבריו בהל' מילה (פ"א
ה"ח) ,וז"ל ,אין מולין לעולם אלא ביום אחר עלות השמש בין ביום
השמיני שהוא זמנה בין שלא בזמנה שהוא מתשיעי והלאה שנ' וביום
השמיני ביום ולא בלילה ואם מל משעלה עמוד השחר כשר .וכל היום
כשר למילה .ואע"פ כן מצוה להקדים בתחלת היום זריזין מקדימין
למצוות ".ולכאו' מדויק בדבריו דהא דמקדימין ומלין כל מה שאפשר
אינה אלא משום זריזין מקדימין ואפ' במילה שלא בזמנה .והלא אם
אמרינן דאחר יום שמיני יש עליו חיוב כל רגע ורגע לכאו' נמצא דהא
דצריך לעשות מיד אינו משום זריזין אלא משום דעובר כל רגע .ולכאו'
נראה לשיטתו מהל' ב' שאפ' מילה שלא בזמנה אינו עובר עליה כל רגע
9
אלא כל יום.
ולכאו' מצאינו שיטה זו ,דהיינו שאפ' מילה שלא בזמנה אינו חייב
לעשותו מיד אלא משום דזריזין מקדימין למצוות ,גם בדברי האור זרוע,
וז"ל (ח"ב הל' מילה סי' צ"ו אות ג' וד'),
"תניא בתוספתא דמסכת שבת פ' עוקרין בהמה חיה ועוף מי שנולד
כשהוא מהול וגר שנתגייר כשהוא מהול ותינוק שעבר זמנו ושאר
כל הנימולין אין נמולין אלא ביום ...והשתא דפריש' שהיא ביום
נוהג' כל יום כדתנן פ' הקורא את המגילה למפרע ולא מוהלין
בלילה ותנן בסיפא זה הכלל כל דבר שמצותו ביום כשר כל היום.
 9ושו"מ דיוקים אלו בדבר אברהם (ח"ב סי' א') אבל הוא דחה אותם והבין דבודאי עובר
כל שעה ,וכדאיתא בפיה"מ .הוא מסביר שלשון הרמב"ם במשנה תורה לאו דוקא אלא
שלא רצה לומר כל רגע כיון דבאמת יש רגעים שאינו עובר דהיינו בלילה (והביא ראיה
לדבריו מהגמ' ר"ה ו :שהגמ' שם אומרת דעוברים בבל תאחר כל יום ויום ופשוט דשם
עובר כל רגע ורגע אלא דלאו דוקא היא ונקט הכי משום דיש רגע שאינו עובר דהיינו
בלילה ,ועיין בערוך לנר בר"ה שם שדייק הכי בלשון הגמ' שם והסביר בדרך זו) .ועיין
בדבר אברהם שם שגם דחה הדיוק השני בדברי הרמב"ם שהחיוב להקדים שלא בזמנה
אינה אלא משום זריזין והסביר דדברי הרמב"ם בזה נגרר רק אחר תחילת ההלכה דעוסק
במילה בזמנה וסמך עצמו על מה שכתבו לעיל בהל' ב' שמילה שלא בזמנה חיובה כל
שעה ושעה (דהתם נמי הלשון דכל יום ויום לאו דוקא לפי הדבר אברהם) .אבל עיין
במרחשת (סי' מ"ג) שחולק על הדב"א וסובר שלשון הרמב"ם מדוייקת ואינו עובר אלא
עד כלות היום.
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והא דמהלינן בשחרית היינו משום זריזין כדתניא בספרא בפ' אשה
כי תזריע ומייתי לה בפ"ק דפסחים וביום מלמד שכל היום כשר
למילה אלא דזריזין מקדימין למצות שנאמר וישכם אברהם בבקר".
ולכאו' משמע מדבריו דהא דחייב לעשותו מיד רק משום זריזין קאי גם
על מילה שלא בזמנה ,וכמו שדייקנו בדברי הרמב"ם .אלא דלפי הרמב"ם
ודאי עובר כל יום ויום ,ולפי האור זרוע יש להסתפק אם עובר אפ' בזה או
10
דאינו עובר עד שימות ורק מקדימין משום זריזין.
ולכאו' מצאינו שיטה זו שאינו עובר אפ' כל יום ויום בדברי הרשב"ץ
המובא בבית יוסף .איתא בבדק הבית (של הב"י סי' רמ"ח) ,וז"ל,
"כתב הרשב"ץ בתשובה (ח"א סי' כא) על הא דתניא (שבת יט).
אין מפליגין בספינה פחות משלשה ימים קודם השבת שפירש
הרז"ה דטעמא מפני שהוא דבר שאי אפשר שלא יבוא לידי חילול
שבת ונראה כמתנה לחלל שבת דשלשה ימים קודם השבת מיקרי
שבת דמכאן יש ללמוד דאסור למול הגר ביום ה' כדי שלא יבא יום
שלישי למילה בשבת ויצטרכו לחלל עליו יום השבת וכן תינוק
שחלה ונתרפא ביום ה' בשבת ממתינין עד למחר".
ולכאו' דברי הרשב"ץ צריכים עיון ,וכבר תמה עליו הש"ך (סי' רס"ו
סוף סקי"ח) וז"ל,
"ואין דבריו נראין דהא אמרינן בש"ס פ"ק דשבת (דף י"ט ע"א)
אהא דאין מפליגין בספינה דהיינו דוקא לדבר הרשות אבל לדבר
מצוה שפיר דמי והוא מוסכם מכל הפוסקים כמו שנתבאר בא"ח
סימן רמ"ח והכא נמי אין לך מצוה גדולה מזו ...אלא ודאי דאפילו
מילה שלא בזמנה שרי ביום ה' ואפילו הפוסקים דס"ל דיום ג'
דוקא דוחה שבת אפשר דמודו בזה דמילה שלא בזמנה מותר ביום
ה' וכדהוכחתי מדעת רוב הפוסקים וכן נראה עיקר".
אלא נראה שהרשב"ץ הבין דמילה שלא בזמנה אינו עובר כל רגע והא
דצריך להקדים אינו אלא משום זריזין .אבל כדי לומר הכי צריך לומר
שאינו עובר עליה אפ' כל יום ויום[ .אבל יש להעיר עוד שביאור זה בדברי
הרשב"ץ תלוי גם בעוד נקודה .בגמ' שבת שם מבואר דלדבר מצוה שפיר
 10עיין דבר אברהם שגם האור זרוע לאו דוקא בזה וכמו הרמב"ם ,ופשוט שאחר זמנה
עובר כל רגע ורגע והא דמקדימין משום זריזין קאי דוקא על מילה בזמנה.
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מפליגין בספינה ,ולפי הרשב"ץ צריך לומר דהיינו דוקא במצוה שזמנו
עכשיו ,אבל במצוה שאינו חייב לעשותו מיד אלא משום זריזין לא אמרינן
הכי .ולכאו' נראה להוכיח שנכון הוא ,דגם הש"ך שדוחה דברי הרשב"ץ
אינו מקשה אלא על דברי הרשב"ץ לגבי מילה שלא בזמנה ,אבל לכאו'
הש"ך אינו חולק עליו במילת גר .ונראה להסביר דהיינו משום הטעם
שאמרנו .דגבי מילת גר אע"פ שיש בזה מצוה ,כל זמן שלא מל אין לו
חיוב ואין חילוק בין אם עושה עכשיו או לאחר שבת .וממה שבזה מודה
הש"ך רואים שהיתר זו של דבר מצוה אינו שייך לכל מצוה .ושוב ראיתי
בפתחי תשובה (יו"ד שם סקי"ד) שמביא השאילת יעב"ץ (ח"ב סי' צ"ה)
שסובר שלמעשה יש לעשות פשר בין השיטות ולפסוק כהש"ך במילה
שלא בזמנה וכהרשב"ץ במילת גר .והסבירו לדבר זה כמה שאמרנו דמילת
גר אינו כל כך לחוץ לעשותו מיד משא"כ קטן ,אלא דיש להעיר שמשמע
מדבריו שהיעב"ץ סובר שהש"ך בעצמו חלק גם על מילת גר .ולענ"ד לא
11 12
ראיתי מהיכא תיתי הכי בדברי הש"ך].
וראיתי בכמה אחרונים שדייקו שגם הנודע ביהודה (תניינא יו"ד קס"ו)
סובר הכי שאפ' מילה שלא בזמנה אינו עובר לא כל שעה ולא כל יום.
 11היעב"ץ מציע תירוץ אחרת לדברי התשב"ץ דאיתא בגמ' נדה (ל"ח) דחסידים
הראשונים לא היו משמשין מטותיהן אלא ברביעי ,וטעמא משום שלא יתחלל שבת ע"י
שתלדנה נשותיהן בשבת .וכתב היעב"ץ וז"ל" ,והרי יש ללמוד מהן ק"ו עצום שם מפני
ספק רחוק נמנעו ממצות פריה ורביה שהיא ג"כ מצוה גדולה ...כ"ש בנידון דידן דכנראה
איכא ודאי חילול שבת .ומאי דמייתי בש"ך מהפלגת ספינה גופה דשרינן לדבר מצוה
אפשר לומר התם היינו טעמא משום שאינו ברור כל כך שיבוא לידי חילול ודוק .לאפוקי
הכא דהחילול ברור יש לאסור לגרום לכתחילה .ואף דלא קיי"ל כהנהו חסידי היינו
משום דחששא רחוקה היא וק"ל אבל בודאי כהאי גוונא חיישינן ".דהיינו שההיתר
לעשות דבר מצוה ביום חמישי אף שיש חשש דיבא לחילול שבת אינו אלא היכא
דהחילול שבת אינו אלא חשש ,אבל היכא שודאי יבא לחילול שבת לא אמרינן הכי ,ולכן
פסק התשב"ץ שאין למולו בחמישי כיון שבודאי יבא לחילול שבת .ולכאו' לפי זה אפשר
לומר שגם התשב"ץ סובר שעובר על מצות מילה כל שעה/יום אלא דעדיין אי אפשר
למולו בחמישי כיון דיהא ודאי חילול שבת[ .ולפי ההבנה שאמרנו שההיתר של דבר
מצוה אינו אלא למצוה עוברת ,לכאו' אפשר לומר שהגמ' בחסידים הראשונים איירי
היכא שכבר קיימו עיקר חיובם של פרו ורבו].
 12לכאו' כדי לומר הכי צריך לומר נגד הרמ"א (או"ח רמח:ג) שמביא י"א שאפ' לפרנס
ולבקר חבר מותר להפליג ורק אסור כדי לטייל .וצ"ע בזה משום שלהרשב"ץ אין קושי
דמסתמא אינו סובר כהי"א ברמ"א ,אבל לפי הדיוק בהש"ך ולפי השאלת יעב"ץ צ"ע אם
חולקים על הרמ"א בזה שאסרו לחול גר ביום ה' .אלא אם אמרינן כהיעב"ץ שהובא
בהערה שלפני זה (הערה  )11אז אולי אפשר לומר שאפ' הרמ"א רק אומר שמותר ללכת
לסחורה ולביקור אלא היכא שהחילול היא רק חשש.
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דאיתא שם בדבריו שקיבל שאלה על איש אחד שלא מל בנו ביום שמיני
מחמת חולי ועכשיו רוצה להמתין עד ערב פסח כדי שיאספו הבכורים
לאכול בע"פ בסועדת ברית מילה .והשיב הנודע ביהודה שפשוט שאין
לעשות כן .וז"ל" ,דבר זה הוא מעשה מגונה מאד להשהות המצוה ,ואפ'
ביום המילה עצמו שכל היום כשר ,ואפ"ה זריזין מקדימין למצוה ,ק"ו
שלא לדחות מיום ליום אף שכבר נדחית מזמנה ,מ"מ שוב כל יומא זמנה
הוא ".ועוד כתב בסוף דבריו ד"מלבד הטעם שכבתבי לעיל שעובר על
זריזין מקדימין ,יש ג"כ חשש אולי ח"ו ימות הילד ונדחית המצוה לגמרי".
ויש לדייק שהנודע ביהודה לא השיב דפשוט שאין להמטין כיון דעובר על
מצותו כל שעה או כל יום שלא מל.
נמצא שלכאו' יש ג' שיטות :א) מילה בזמנה עובר דוקא אם עבר היום
אבל שלא שזמנה עובר כל רגע .ב) בין בזמנה בין שלא זמנה אינו עובר עד
שיעבור היום .ג) מילה שלא בזמנה אינו עובר אפ' כל יום.

ספק מילה ביו"ט שני של גליות
איתא במשנה (שבת קלז ).דקטן הנולד בין השמשות של ערב שבת
אינו מל עד יום עשירי שלו כיון דביום שמיני אינו נימול דספק שאינו אלא
יום שביעי שלו ,וביום תשיעי אינו מל כיון דשבת הוא ואפשר שמילה זו
שלא בזמנה היא דבאמת היא יום תשיעי שלו ,ולכן מלין אותו ביום עשירי.
ואומרת המשנה שהיכא שיו"ט חל לאחר השבת הקטן נימול באחד עשר
יום .וממשיך המשנה עוד דבמקרה זו שחל ב' ימים של ר"ה לאחר השבת
אין הקטן נימול אלא לשנים עשר .ונחלקו הראשונים אי דוקא גבי שני
ימים של ר"ה אמרינן דמילה שלא בזמנה אינו דוחה יו"ט שני או דאמרינן
הכי בכל יו"ט שני .הרמב"ם (פ"א מהל' מילה הט"ו) פוסק דמילה שלא
בזמנה שפיר דוחה יו"ט שני ורק יו"ט שני של ר"ה אינה נדחית [ובפיה"מ
שלו (שבת פי"ט משנה ה') הסביר ששני ימי ר"ה קדושה אחת הם וכיום
אחד נתנו ].אך עיין ברא"ש (שו"ת ,כלל כ"ו סי' ה') שחולק וסובר שכל
יו"ט שני אינה נדחית למילה שלא בזמנה.
ועיין שו"ע (יו"ד סי' רס"ו ס"ח) שפסק כהרא"ש והוסיף דאפ' ספק
מילה בזמנה אינו דוחה יו"ט שני 13.ועיין בגליון רע"א שם שהקשה על
 13ובאמת בדברי הרא"ש עצמו (שו"ת כלל כ"ו אות ז') קצת משמע דספק מילה בזמנו
שפיר תדחה ,דכתב וז"ל" ,אבל במילה שכבר עבר זמנה לא התירו לדחות יום טוב שני
בשבילה ".ומשמע שדוקא מילה שעבר זמנה ,אבל מילה שספק זמנה שפיר תדחה.
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הוספה זו ,והלא ספק ספיקא היא ,ספק מילה בזמנה ,וספק חול ,ואם כן
אמאי אינו דוחה (וכמו שפסק השולחן ערוך או"ח סי' תקל"ז ס"ד גבי ספק
מוכן דמותר ביו"ט משום ספק ספיקא)? ורע"א הציע שיש לתרץ דאינו
דוחה משום שנידון כדבר שיש לו מתירין כיון שאפשר למול אחר יו"ט.
אבל עיין שם שדחה תירוץ זה משום ד"הכא במצוה יש לומר דלא שייך
דהוי דשל"מ דראוי להקדים המצוה".
ולכאו' נראה שדברי רע"א ששייך להגדיר ספק מילה כדבר שיש לו
מתירין תלויים במה שאנו דנים .שאם אמרינן דמילה בזמנה יש לה קיום
מיוחדת אז לכאו' אין לומר שספק מילה בזמנה מוגדר כדבר שיש לו
מתירין ,והלא אחר שעבר זמנה לעולם אי אפשר לתקן ולקיים מצות
שמיני .אלא נראה שרע"א סובר שאין קיום מיוחדת של יום שמיני .ואפ'
במה שדחה תירוץ זה נראה דרק דחה משום דלא שייך דשל"מ במצוות
כיון דיש להקדימם ,אבל לא משום דהפסיד על מצות שמיני .ועוד יש
להעיר שכדי לומר שנידון כדבר שיש לו מתירין צ"ל גם כן שמילה שלא
בזמנה אינו עובר עליה כל שעה או כל יום .שאם אמרינן שעוברים על
מילה שלא בזמנה כל שעה ושעה או אפ' כל יום ויום לכאו' אינו שייך
להיות נידון כדבר שיש לו מתירין ממה שאפשר לעשותו למחר דהלא
עכשיו ביטל חיובו ועובר עליה .אבל אם אמרינן דאינו עובר עליה אפ' כל
יום וכהשיטה השלישית שראינו לעיל א"ש דמוגדר כדבר שיש לו מתירין.

חיוב האב
ראינו שהמחצית השקל מקשה על המ"א דהלא גם מילה חיובה כל
רגע .ועיין שם שמציע תירוץ ,וז"ל" ,ולכאו' עלה ברוחי ניהו דגם אם עבר
יום ח' החיוב על האב למוהלו אין בו חיוב דאורייתא .דהא בקידושין דף
כ"ט ילפינן דהאב חייב למול בנו מדכתיב וימל אברהם את יצחק בנו
כאשר צוה אותו אלקים והא אברהם מל יצחק ביום ח' ".ויש לדון בזה
דאף דדבריו נכונים דצווי האב כתיב גבי מילת ח' ,אבל מהיכא תיתי דהוי
ח' דוקא ולאפוקי אחר ח' .ולכאו' תלוי בדעות שראינו לעיל גבי מילה
ביום ולא בלילה שהוצרכנו שני לימודים שונים ולא למדנו מילה שלא
בזמנה ממילה בזמנה ואם כן גם הכא אפשר לומר הכי ודבריו מסתברים.
אבל כבר הערנו דהתם אפשר שאינו משום שיש חילוק בין מילת שמיני
למילה שלא בשמיני אלא שיש הו"א שמילה ביום ולא בלילה אינו דין
בעצם דיום ולא לילה אלא דמצות מילה מתחיל רק ביום שמיני ואז ממשיך
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הלאה אפ' בלילה ,ואם כן אין משם בסיס לדברי המחצית השקל כאן[ .וגם
ראינו דברי המהר"ם שמבין בתוס' דאיכא דעה דשפיר לומדים שלא בזמנה
מבזמנה ,ד"מהיכא תיתי לן לחלק]".
ולכאו' דברים אלו ושיטת המחצית השקל תלויה בחקירתנו .דאם אין
חילוק בעצם בין מילה בזמנה ושלא בזמנה או אפ' אם יש חילוק כמותי
לכאו' דבריו קשים להבין .אבל אם אמרינן שיש חילוק בעצם בין מילה
בזמנה לשלא בזמנה א"ש שאין ללמוד חיוב האב שלא בזמנה מחיוב האב
בזמנה( .המחצית השקל עצמו מעיר דלכאו' מדברי הרמ"א לקמן ומתוס'
קד' כט .אינו משמע הכי).
עכשיו שראינו שיש כמה וכמה שיטות בנוגע לדיני מילה בזמנה ושלא
בזמנה עלינו לעמוד בשיטות אלו ברמה יותר עקרוני ולהגדיר היחס בין
מילה בזמנה לשלא בזמנה .ובזה לכאו' מצאינו כמה שיטות בראשונים
ואחרונים.

הבנה א'  -אין חילוק מהותי בכלל
לכאו' בדברי הריטב"א מצאינו שיטה הסוברת שאין חילוק בכלל בין
מילה בזמנה ושלא בזמנה ברמה מהותי .שהרי כתב הריטב"א (שבת קלב.
ד"ה אבל מילה גופה דחיא לדברי הכל) וז"ל" ,כדקתני במתנ' מילה שא"א
לעשותה מערב שבת דוחה שבת ".ולכאו' משמע דסיבת החילוק בין
שמיני לאחר שמיני (ששמיני דוחה שבת ואחר שמיני אינו דוחה) היא
משום דבשמיני לא היה אפשר לעשותה לפני שבת ,משא"כ אחר יום
שמיני דהיה אפשר מע"ש אינו דוחה שבת .וזה שיטת ר"ע במשנה (שבת
קל ).לגבי מכשירי מצוה דוחין שבת" ,אמר ר"ע כל מלאכה שאפשר
לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת ,שא"א לעשותה מע"ש דוחה את
14
השבת ".אלא שיש להריטב"א הבנה מחודשת בדברי ר"ע.
א) לכאו' צ"ע בדברי הריטב"א דהלא חולה שלא היה אפשר לימול
ביום ח' אינו דוחה שבת כשהבריא אפילו לא היה לו אפשרות
 14ושוב ראיתי שלכאו' כבר מצאינו הכי ברי"ף (שבת נב .בדפי הרי"ף) וברא"ש (שם פ"א
ס"א) שגרסו בסוף המשנה ,וז"ל" ,כלל אמר ר' עקיבא כל מלאכה שאפשר לעשותה
מערב שבת אינה דוחה את השבת ,מילה שאי אפש' לה ליעשות מערב שבת דוחה את
השבת ".ומשמע כמה שמצאינו בדברי הריטב"א שמה שמילה בזמנה דוחה רק משום
שאי אפשר לעשותה מע"ש.
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לעשותה מערב שבת .ולכאו' שאלה זו תלויה בהבנת של הכלל
דר"ע .דהיינו ,מה גדרו של "אי אפשר מע"ש" – האם תלוי
בלמעשה שלא היה אפשר או בגדר הפעולה דהיינו אם תלויה
בעצם ליום זו דוקא .וכבר מצאינו בדברי הירושלמי (שבת פי"ט
ה"א ,פסחים פ"ו ה"ג) ,דתלוי ב"מין" ההכשר ולא בהלמעשה אם
היה אפשר לעשותה מע"ש או לאו .כלומר ,גבי הזאת טמא מת
שנפל שביעי שלו בשבת ערב פסח אע"פ שאי אפשר להזות
מער"ש עדיין אינו דוחה לר"ע משום ד"מין הזייה ראוי
מאתמול 15".ואם כן גם הכא אפשר לומר דמין מילה שלא בזמנה
16
אפשר מאתמול.
ב) אבל לכאו' עדיין צריך לומר עוד חידוש להסביר דברי
הריטב"א .דעד כאן מצאינו כלל זו ד"מין הזייה ראוי מאתמול"
דוקא לגבי מכשירי מצוה ,אבל הריטב"א אומר הכי גם על המצוה
עצמה .אבל אפשר דגם זה מצאינו כבר בדברי רש"י (זבחים עב:
ד"ה ורבי) ,וז"ל" ,דחתה שחיטה את השבת קודם להקטרה דאי
אפשר לעשותה מערב שבת ".דהיינו ,שמשמע מדבריו דאפ'
שחיטה דחתה שבת משום דאי אפשר לעשותה מע"ש .אבל עיין
מקדש דוד (קדשים כה:ג) שרוצה להוכיח שאפ' לרש"י יש חילוק
בין מכשירי מצוה למצוה גופא .דדברי הירושלמי שהגדרת אי
אפשר תלוי ב"מין" ולא בלמעשה אינו אלא למכשירי מצוה ,אבל
למצוה גופא בודאי תלוי בלמעשה .אבל לפי מה דמצאינו בריטב"א
לכאו' צריך לומר דאפ' מצוה גופא תלוי במין ולא בלמעשה .ואולי
יש לומר שהריטב"א הבין שזה חידוש הקרא גבי מילה דשלא
בזמנה אינו דוחה דמוגדר כאפשר לעשותה מע״ש כיון שבמינו
אפשר מאתמול.
ונראה שהריטב"א אזל לשיטתו בזה דאין חילוק מהותי בין מילה
בזמנה לשלא בזמנה ,דאיתא בגמ' (שבת קלב ):דמילה בין בזמנה בין שלא
 15ובירושלמי מס' שבת (פי"ט ה"א) קאי על מזבח שנפל בשבת דאי אפשר לבנותו אף
דלא היה אפשר מער"ש כיון ד"מין מזבח ראוי לבנות".
 16עיין רש"י (פסחים סו .ד"ה הבא לי מועד לאלו) שדן בזה גם כן .ועיין מהרש"א שם,
רש"ש שם ,מקדש דוד קדשים כה:ג .עיין עוד בתוס' יו"ט (פסחים פ"ו מ"ב) שלפי
הרמב"ם ליכא קושיא בכלל כיון שהוא מבין שהחיוב הזאה אינו חל באותו יום של חיוב
קרבנו.
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בזמנה דוחה צרעת ,והגמ' דן במקור לדחייה זו .ואומרת הגמ' דאתיא
מק"ו ממילה דוחה שבת – "ומה שבת חמורה מילה דוחה אותה צרעת לא
כ"ש ".והקשה על זה הראשונים ,דהלא מילה דוחה שבת דוקא ביום שמיני
ואם כן אין לנו מקור לדחיית צרעת אלא ביום שמיני ,וז"ל הריטב"א" ,ואם
תאמר א"כ נימא דיו לבא מן הדין להיות כנדון ,מה שבת אינה נדחית אלא
מפני מילה בזמנה ה"ה צרעת ,ואנן אפ' למילה שלא בזמנה אמרינן מה"מ?
וי"ל דשם מילה אחת היא וכיון דמילה בזמנה אתיא בק"ו ה"ה שלא
בזמנה 17".ולכאו' צ"ע בדבריו דהלא אפ' אם אמרינן דשם מילה אחת,
והלא עדיין יש פירכא על הלימוד מדחיית שבת ביום ח' לדחיית צרעת אפ'
שלא בח'? אלא דאפשר שלשיטתו אזל ,דאם הסיבה שאינו דוחה אחר ח'
אינו אלא משום דהיה אפשר מערב שבת א"ש דבעצם דחיית שבת שייך
אפ' שלא בזמנה ואפשר ללמוד ממנו לדחיית צרעת שלא בזמנה .ונמצא
דשיטת הריטב"א היא ד"שם מילה אחת היא" ממש ,דאין חילוק כלל בין
זמנה לשלא בזמנה ואפ' החילוק שמצאינו בדחיית שבת אינה אלא משום
סיבה צדדי.
ולכאו' יש להעיר שאפשר דמצאינו שיטה זו גם בתוס' .דבגמ' קלא-:
קלב .איתא דאי אפשר ללמוד שמכשירי מילה דוחין את השבת משתי
הלחם לולב סוכה ושופר כיון דכל הנך אם עבר זמנה בטלה מצותו,
משא"כ מילה .ולכאו' יש לדייק מכאן דאין חילוק בקיום מילת יום ח'
לשלא ביום ח' דאם יש קיום מיוחד של מילה ביום ח' שפיר מוגדר כעבר
זמנה בטלה מצותו .אלא דלכאו' אפשר לדחות ראיה זו כיון דאפ' אם יש
קיום מיוחד ליום ח' עדיין יש פירכא בגמ' כיון דכל הנך בטלה מצותם
לגמרי משא"כ מילה דעדיין נשאר איזה דרגה וקיום של המצוה .אך יש
להעיר דבתוס' (קלא .ד"ה ושוין) משמע שאין חילוק בכלל בין זמנה ללא
בזמנה ,וז"ל" ,דמילה אם עבר זמנה לא בטלה שאותה מילה עצמה שהוא
מחייב בשמיני הוא עושה בתשיעי שאם מל בשמיני לא היה חוזר ומל
 17וצריך עיון בקושיתם שבפשטות הגמ' אינו מביא ק"ו זו אלא למילה בזמנה וכמו
שהריטב"א מקשה כן הוא דברי הגמ' .דהלא בגמ' מבואר שלפי אביי לומדים "בשר"
אחת לקטן בזמנה" ,בשר" שני לגדול ,ומביניהם לומדים קטן שלא בזמנה (שאי אפשר
ללמוד מקטן בזמנה שכן בזמנה ואי אפשר ללמוד מגדול שכן ענוש כרת) .ולפי רבא
לומדים שני "בשר" אלו לקטן שלא בזמנה ולגדול והק"ו מדחיית שבת לא אתי אלא
למילה בזמנה .אלא לכאו' צריך לומר שהריטב"א סובר שהגמ' בתחילה סבר ללמוד הכל
מהק"ו אבל מפשטות הגמ' אינו משמע הכי .עיין רמב"ן שלכאו' מתרץ הכי.
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בתשיעי ".ולכאו' לשונו מדויק דאותה מילה עצמה של יום ח' היא היא
18
הקיום של מילה לאחר מכן.
לסיכום ,הנראה בדברי הריטב"א היא שלכאו' הוא יסכים שיש קיום
לכתחילה למול בשמיני ולא רק משום זריזין ,אבל לכתחילה זו אינו מגדיר
מילת שמיני כמילה שונה בכלל ממילה שלא בזמנה ולכן יש להם "שם
אחת" ואין סיבה שיהא חלוקים בדין .והא דיש חילוק בדחיית שבת אינו
אלא משום דמילה מוגדר כמין שאפשר לעשותו מע"ש ודוקא יום שמיני
דוחה משום חידוש הקרא.

הבנה ב'  -מילת שמיני חלוק לגמרי ממילה שלא בזמנה
עיין לעיל שהבאנו דברי הרמב"ם בפירוש המשניות ,ולכאו' דבריו
צריכים ביאור .דהלא בתחילת דבריו אמר שאין מצוה בתורה כמו מצות
מילה ד"כשעבר ולא מל את בנו או יליד ביתו וחס עליו ביום הח' ,עבר על
מצות עשה גדולה וחמורה ,כי אין בכל המצות כמוה ,ולא יתכן לו לעולם
לשלם זאת המצוה ".ומכאן לכאו' מבואר דמאחר שיש עליו חיוב מילה
ולא קיימו שוב אי אפשר לתקן ביטול הזה "לעולם ".אבל אחר כך הוא
ממשיך ואומר דאחר שעבר יום ח' עדיין הוא חייב בו ,ולא כמו מי שלא
קיים מצות מצה או סוכה" ,אלא אחר שעבר יום הח' למילה לא נפטר מזו
המצוה ,אבל הוא מצווה ומוכרח למולו תמיד ,וכל זמן שלא ימול אותו
ויהיה ערל יהיה עובר על מצות עשה שהגיע זמנה וכשימול אותו תסור
ממנו זאת העבירה ויעשה מצוה ".ומכאן לכאו' מבואר דאע"פ שהיה חייב
ולא קיימו מאחר שקיים נתקן מה שלא קיימו עד עכשיו .ובהמשיך הוא
אומר כן גם על גדול שלא מל מיד "וכשימול ואפי' באחרית ימיו אז עשה
מצוה וסר ממנו העון ".ומבואר דשפיר תיקן מה שלא עשה .ולכאו' דבריו
סותרים זה את זה .דהלא בתחילה כתב "ולא יתכן לו לעולם לשלם זאת
המצוה ",ומיד אחר כך הוא כותב ב' פעמים "וכשימול אותו תסור ממנו
זאת העבירה" ",וכשימול אפ' באחרית ימיו אז עשה מצוה וסר ממנו
העון".
והנראה לומר שדבריו מדוייקים היטב .דבתחילה הוא מדבר דוקא על
מילת יום ח' ועל זה הוא אומר דמאחר שעבר זמנו אי אפשר לו לתקן מה
שלא קיים מצות מילה בשמיני ,דהיינו אפ' ימול אחר כך אין לו אלא קיום
 18ושוב מצאתי דיוק זה בהערות של הר' מצגר על השאגת אריה עמוד רצה.
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של מילה שלא בזמנה אבל אי אפשר לתקן מה שלא קיים מילת ח' .ואחר
כך הוא מדבר על מילת קטן שלא בזמנה ומילת גדול שלא בזמנה ,ובזה
הוא אומר דעובר כל רגע ורגע שלא מל אבל מאחר שמל שפיר נתקן מה
שלא מל עד עכשיו אבל דוקא לענין מצות מילה שלא בזמנה ,אבל מצות
מילה בזמנה עדיין לא תיקן.
ויש להוסיף דעיין בדברי הרמב"ם בכותרת להל' מילה ,וז"ל" ,מצות
עשה אחת והיא למול את הזכרים ביום השמיני ".ולכאו' תמוה דמשמע
דאין מצוה אלא ביום השמיני ,ואף דבודאי לא כיון לומר הכי ממש ,לכאו'
שפיר יש לדייק שמשמע שיש קיום מיוחדת של יום השמיני דוקא .וא"ש
עם מה שדייקנו בדבריו בפיה"מ.
אבל לכאו' דברים אלו קשים מדברי הרמב"ם בספר המצוות וגם
מדבריו בהל' מילה .הקושי ממקומות אלו אינו ממה שהרמב"ם כותב אלא
ממה שהוא לא כותב .דעיין בספר המצוות (עשה רט"ו) ,וז"ל,
"היא שצונו למול את הבן והוא אמרו ית' לאברהם המול לכם כל
זכר וכתוב בתורה שהוא בכרת מי שמבטל מצות עשה זו והוא
אמרו וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה וכבר
התבארו משפטי מצוה זו בפרק י"ט משבת וד' מיבמות ואין האשה
מצווה למול את בנה כמו שהאב מצווה בזה כמו שנתבאר
בקדושין".
ואין בדבריו שם שום רמז בכלל להא דיש דין למול ביום השמיני .ועוד
בהל' מילה אין רמז לזה שיש איזה חילוק בין יום שמיני לאחריו .דעיין שם
שבהל' א' כותב סתם ,וז"ל" ,מילה מצות עשה שחייבין עליה כרת שנא'
וערל זכר וכו' ומצוה על האב למול את בנו ועל הרב למול את כל עבדיו
יליד בית ומקנת כסף וכו' ".ורק אחר כך כשהוא מביא ההלכות של מילת
עבדים ,ספק ,יוצא דופן וכו' ממילא הוא מחלק בין מילת שמיני למילה
שלא בשמיני .וגם בהל' ח' הוא מביא הדין דמילה ביום ולא בלילה וכותב
שאין חילוק בין ח' לשאר ימים .ורק אחר כך בהל' ט' הוא מביא הא דמילה
בזמנה דוחה שבת ושלא בזמנה אינה דוחה .אבל בכל זה החילוק בין
שמיני לשלא בשמיני הוזכר רק בדרך ממילא תוך דינים אלו ואין משמעות
שיש איזה חילוק בעצם .ולכאו' צ"ע בסתירת דיוקים אלו מדבריו בפיה"מ
ובכותרת בין דבריו בספר המצוות ובמשנה תורה.
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שתי שיטות אלו נמצאים בפירושי הירושלמי
ושוב מצאתי דלכאו' חקירה זו שאנו דנין עליה בגדר היחס בין מילה
בזמנה לשלא בזמנה תלויה במח' בין מפרשי הירושלמי .דאיתא בירושלמי
ראש השנה (פ"א מ"א ,דף ד ,):וז"ל" ,רבי חגיי בעא קומי רבי יוסה כתיב
וביום השמיני ימול עבר ולא מל אמר ליה כי תדר נדר ליי' אלהיך לא
תאחר לשלמו דבר שהוא ניתן לתשלומין יצא זה שאינו ניתן לתשלומין".
דהיינו ,הירושלמי מקשה אם שייך להיות איסור בל תאחר במי שלא מל
בשמיני ,ומתרץ הירושלמי דליכא בל תאחר במילה כיון דאין בל תאחר
אלא בדבר שניתן בתשלומין משא"כ מילה דלא .ויש להבין שורה זו בשני
דרכים – או דאין תשלומין משום שאין צריך תשלומין או דאין תשלומין
משום שאי אפשר להשלים .ולכאו' שתי הבנות אלו נמצאים בדברי קרבן
העדה והפני משה .פירש הקרבן העדה ,וז"ל" ,דבר שהוא ניתן לתשלומין
– שע"י הקדישו הוא חייב להביא משא"כ מילה לאו תשלומין היא אלא
חיובא ".ולכאו' כונתו לומר דמילה אינו בבל תאחר כיון דאחר שמיני
עדיין נשארת החיוב עצמה ואין צריך תשלומין .ולכאו' הפשט היא שיש
רק מצוה אחת של מילה אלא דיש קיום לכתחילה לעשותו ביום שמיני.
והפני משה הסביר הירושלמי בדרך הפוך ,וז"ל" ,בהאי קרא דכתיב ביה
לא תאחר כתיב לשלמו דמשמע דבר שניתן לשתלומין שהוא משלים
למחר או באיזה יום הוי כמי שהקריב בו ביום שנתחייב להקריבו יצא זה
מילה ביום השמיני שאינו ניתן לשתלומין להיות כביום שנתחייב שאף
שחייב הוא למולו אח"כ מ"מ יום השמיני א"א להשלימו והלכך אין חיוב
מילה בכלל מקרא הזה כולל ".דהיינו שמילה לא ניתן לתשלומין כיון
שאחר זמנה אי אפשר להשלים מה שעבר יום שמיני .ולכאו' הבנת הפני
משה הם הם הדברים שדייקנו ברמב"ם פיה"מ דיש קיום של מילה שלא
בזמנה שאחר יום שמיני הפסיד לעולם וליכא תקנתא.

הבנה ג'  -מילה שלא בזמנה כתשלומי מילה בזמנה:
איתא בגמ' שבת קלג .וז"ל" ,אמר מר יום טוב אינה דוחה אלא בזמנה
בלבד מנא הני מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא לא תותירו
ממנו עד בקר שאין תלמוד לומר עד בקר מה תלמוד לומר עד בקר בא
הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו ,אביי אמר אמר קרא עולת שבת בשבתו
ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב ".וממשיך הגמ' להביא עוד
כמה דעות בזה אבל לענינו יש לדון בשיטות אלו של חזקיה ואביי.
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רש"י מסביר דמשתי דרשות אלו לומדים דין אחת ד"מידי דחול לא
עבדינן ביום טוב ".דהיינו שגבי פסח שהיא קרבן של י"ד לא שרפינן
ביו"ט כיון דקרבן של חול היא ,וגבי איברי תמיד של ערב יום טוב אינן
קרבין ביו"ט גם משום דקרבן של חול הוא .ומזה לומדים דמילה שלא
בזמנה אינה דוחה יו"ט ,ומפרש רש"י וז"ל" ,ומילה שלא בזמנה נמי מידי
דחול הוא ,דבשבת זו לא היה זמנה ".וראיתי בספר פרי משה (בעניני ברית
מילה סי' כ"א) דהעיר שלכאו' קשה ,דהלא גבי קרבן פסח וקרבן תמיד יש
זמן קבוע שמחייב קרבן זו ,ולכן אם הזמן הזאת היא זמן של חול אז יש
עליו שם קרבן של חול ואי אפשר להביאו ביו"ט .אבל ברית מילה אין לה
זמן קבוע אלא כל שעה הוי זמניה ואם כן איך שייך לומר דיש בה דין של
חול ,והלא אף עכשיו יש לה חיוב ,וחיוב זו היא חיוב ביו"ט ,ואם כן אמאי
נקרא עליו שם חול? ויש לדון בזה לפי מה שראינו עד כה ,ואח"כ נחזור
להביא מה שהפרי משה בעצמו תירץ.
לכאו' היה נראה לומר דלפי השיטות שראינו לעיל שיש חיוב מילה כל
רגע ורגע וכל זמן שאינו עושהו עובר עליו לכאו' קושית הפרי משה נכונה,
דהלא עכשיו ביו"ט יש לו חיוב מילה זו .וגם אם החיוב היא כל יום ויום
(ולא כל רגע ורגע) היינו אומרים הכי .אלא דאם אמרינן שאינו כן אלא
שחייב לעשותו מוקדם משום זריזין אבל לא שכל רגע/יום יש לו חיוב
נפרד ,אז לכאו' א"ש דברי הגמ' דכיון שאפשר לו לעשותו לאחר יו"ט
אמאי יעשה עכשיו .אבל לכאו' אין זה הפשט בהגמ' ,שהגמ' אינה אומרת
דלא ידחה כיון דאפשר לעשותו למחר ,אלא הגמ' אומרת דאי אפשר
לעשותו כיון דנקרא עליו שם חול ואין דברי חול נעשין ביו"ט (לפחות
נראה כן מדברי אביי).
אלא נראה שיש להבין שהגמ' אומרת שדבר שאינו חיוב של יו "ט אינו
דוחה יו"ט .דהיינו ,אין הכונה לומר שתלוי אי חל ביו"ט או לאו ,אלא
צריך להיות דבר שחיובו קשור ליו"ט בעצם .ולכן מילה ,אף שחיובה
נתחדש כל שעה/יום ולכן כשנמצא ביו"ט חיובה חל ביו"ט ,עדיין אינו
מוגדר כמילת יו"ט ,אלא סתם חיוב מילה שבדרך אקראי חל ביו"ט.
אבל לכאו' הסבר זו אינו נכון בשיטת רש"י .דעיין רש"י (שם ד"ה
שאין תלמוד לומר) ,וז"ל" ,אלמא מידי דחול לא עבדינן ביום טוב ,ופסח
קרבן ארבעה עשר בניסן הוא ,שהוא חול ,ומילה שלא בזמנה נמי מידי
דחול הוא ,דבשבת זו לא היה זמנה ".ולכאו' יש בדבריו שני דיוקים נגד
מה שהצענו .א' ,רש"י אומר "ומילה שלא בזמנה נמי מידי דחול הוא",
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והלא לפי מה שהסברנו גם מילה בזמנה מידי דחול הוא כיון שבעצם אינו
קשור בכלל ליו"ט ורק דחל ביו"ט סתם (ואינו דוחה אלא משום חידוש
הקרא) .ואפ' אי אמרינן דלשונו "שלא בזמנה" לאו דוקא כיון שלמעשה
מילה בזמנה שפיר דוחה ,אבל דבריו אחר כך מוכרחים יותר .דכתב,
"דבשבת זו לא היה זמנה ",ומשמע דאי היה זמנה שפיר היה דוחה ורק
אינו דוחה משום דמילה זו לא היה בשבת ,אבל לפי מה שהצענו לא היה
לו לכתוב" ,דבשבת זו לא היה זמנה" דמשמע שאם היה חל בשבת זו היה
זמנה ושפיר ידחה ,שהלא לפי דברינו לא ידחה כיון דאפ' חל בשבת אין בו
דין שבת בעצם ועדיין יהא נקרא מידי דחול (ורק ידחה משום גזה"כ אחרת
שמילה ביום שמיני דוחה את השבת) .אלא נראה שלפחות לפי רש"י צריך
להבין בדרך אחרת.
אלא נראה שמכאן ראיה דעיקר מצות מילה היא ביום השמיני ,ולעולם
זהו זמן מילה זו .ולכן אע"פ שיש עליו חיוב כל רגע או כל יום אחר יום
השמיני עדיין יום השמיני שלו מוגדר כזמן מצוה זו ויש עליו שם חול כיון
ששמיני שלו היה חול 19.אבל באמת צ"ע בסברא זו שבפשטות אינו כל כך
מסתבר.
הפרי משה רוצה לומר כעין מה שאמרנו אבל יותר קיצוני .הוא מביא
דברי הרוקח (הל' לולב סי' ר"כ) וז"ל,
"ציצית ותפילין אין להם זמן קבוע כל שעתיה ושעתיה זמנו הוא
ול"ש בו תשלומין שהרי היום מפטרו אבל מילה שזמנו קבוע ביום
השמיני ימול לא הוה מ"ע שהזמן גרמא שהרי אם לא נימול בזמנו
כל הימים שיבואו תשלומי דיום השמיני נינהו ,ודומיא דפ"א
דחגיגה חגר ביום הראשונן ונתפשט ביום השני דכולם תשלומין
דראשון ומ"ה הוצריך בפ"א קד' כאשר צוה אותו ה' גבי מילה ולא
אותה וכו'".
דהיינו ,בעצם כל מצות מילה היא רק ביום השמיני ,אלא אמרה תורה
שיש לו תשלומין כל חייו לעשות מצוה זו אפ' אם עבר יום שמיני .ולכן
א"ש דברי הגמ' דבאמת מצות מילה היא אותו דבר ממש כמו קרבן פסח
 19לכאו' יש להעיר דלפי זה אם היה שמיני שלו חל ביו"ט ולא מל והגיע יו"ט הבא לכאו'
יהיה אפשר למול ולדחות יו"ט אפ' מילה שלא בזמנה ,דהלא מילה זו מוגדר כמילה של
יו"ט .אבל פשוט שאין זה נכון ויש לדון אמאי .אולי צריך להיות מיו"ט זו גופא ולא רק
שיש עליה שם יו"ט בעלמא.
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וקרבן תמיד דהיינו שבכולם יש מצוה לעשות בזמן מסוים ולכן כולם
מוגדרים כקרבן או מצוה של חול.
ולכאו' שיטה זו עולה יפה עם מה שדייקנו בדברי הרמב"ם בכותרת
שהביא רק מצות מילה בשמיני .ושוב ראיתי בדברי הגאון הרב משה
פיינשטיין (דברות משה יבמות ח"א פ"א הערה כ') שדייק הכי גם כן וכיון
לדברי הרוקח .וז"ל" ,והנכון לע"ד דעצם חיוב המילה הוא בשמיני אך יש
להמילה תשלומין אם לא מל בשמיני בין כשלא היה יכול לימול בשמיני
מחמת שהיה חולה בין במזיד למול גם בכל ימיו ,ומחמת זה שהוא
תשלומין אינו נימול בשבת כשהיא שלא בזמנה דהרי להשלים יכול גם
ביום האחר ,ואף שהא מקרא דדין אפ' בשבת נדרש מוביום השמיני מ"מ
מסתבר שהוא מטעם זה ,ומדויק מה שכתב הרמב"ם בהתחלת הלכות
מילה מ"ע אחת והוא למול את הזכרים ביום שמיני".
ולפי זה לכאו' יש להסביר גם מה שראינו לעיל בשיטת הרמב"ם
במשנה תורה שמילה שלא בזמנה אינו עובר עליה אלא כל יום ויום ולא
כל רגע ורגע .ושאלנו דהלא מה נפשך – או שידחה כל רגע או שלא ידחה
עד שימות אבל מהיכא תיתי כל יום ויום .אבל לפי הבנה זו א"ש ,דמילה
שלא בזמנה היא תשלומין של מילה בזמנה ולכן כיון שמילה בזמנה חיובה
היא חיוב היום ואינו עובר עליה עד שיעבור היום אז גם התשלומין שלה
חלה בדרך זו דיהא חיוב כל יום ויום.
ולכאו' הרוקח ור' משה לא כיונו לומר שיש כאן דין רגיל של
תשלומין ,דבודאי יש חילוקי דינים בין כאן לבין תשלומין בעלמא .דבדרך
כלל אין תשלומין היכא שבמזיד לא עשה ,אבל גבי מילה אפ' לא מל
בשמיני במזיד עדיין אפשר למול לאחר מכן.
ויש להעיר שראינו שיטת תוס' לעיל גבי עבר זמנה לא בטלה מצותו
(וגבי הדיון די"ג בריתות אפ' במילה שלא בזמנה) ,ודייקנו שם שמשמע
מתוס' דאין חילוק בין מילת שמיני ומילה שלא בח' דהיינו שאין מעליותא
בעצם ביום ח' וכעין דברי הריטב"א .אבל עכשיו לפי מה שראינו בשיטת
הרוקח ור' משה אפשר לכאו' להבין בדרך הפוך .דלפי שיטתם דברי תוס'
עולים יפה" ,שאותה מילה עצמה שהוא מחייב בשמיני הוא עושה
בתשיעי ".דהיינו ,כיון שמילה שלא בזמנה היא תשלומין של מילת שמיני
נמצא דקיום מילה לאחר שמיני היא אותו מצוה של שמיני ממש (אלא
ברמה של תשלומין)( .ועוד ,לפי הרוקח ור' משה פשוט שלא נאמרו י"ג
בריתות אלא למילת ח' כיון דבאמת אין מילה אחרת ,אלא דכל מילה היא
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מדין מילת ח' ובגדר תשלומין ולכן שייך לדון בי"ג בריתות גם במילה
20
שלא בזמנה דגם היא מדין מילת ח').

שיטת התשב"ץ
כבר ראינו שיטת התשב"ץ המובא בבדק הבית שמילה שלא בזמנה אין
לעשותו ביום חמישי ,והסברנו שהוא מניח שמילה שלא בזמנה אינו עובר
אלא עד יום מותו .ועיין בסוף דברי רע"א שהבאנו לעיל גבי ספק מילה
בזמנה ביו"ט שני שהביא שהתשב"ץ (ח"ג סי' רפד) הסכים אם השו"ע
שאפ' ספק מילה אינו דוחה .והערנו שאם הפשט בזה היא משום דהוי דבר
שיש לו מתירין יש בזה ב' הנחות :א' ,מילה בזמנה אין לה קיום מיוחדת,
וב' ,מילה שלא בזמנה אינו עובר עליה כל שעה/יום אלא עד יום מותו.
ויש להעיר דא"ש שיטת התשב"ץ לענין נקודה ב' ,דהיינו שבשני דיונים
אלו אזל לשיטתו דמילה שלא בזמנה אינו עובר כל שעה/יום.
אבל לכאו' צ"ע לגבי הנקודה הראשונה דמילה בזמנה אין לה קיום
מיוחדת .דאיתא בדבריו (ח"ג סי' ח') ששמע על מי שנולד לו בנו ויום
שמיני שלו היה בתשעה באב ומשום שרצה לעשות סעודה גדולה לכבוד
המילה המתין עד למחרת לעשות את המילה .ואמר התשב"ץ שדבר זה רע
עד למאד ,ובדבריו הביא כמה בעיות עם זה שהמתין לעשותה ,ואחת מהם
חשוב לנו .וז"ל" ,ואחר זה אודיעך כי הסכלתם עשו וגדול עונכם מנשוא
כי המיל' בזמנה נתנה שבת לדחו' אצלה ושלא בזמנה לא נתנה שבת לדחו'
אצלה וא"כ עיקר מצותה אינה אלא ביום ח' כמו שנז' בפרק ר' אליעזר
(קל"ב ע"א) שאמר' שם שמיני למעוטי תשיעי ".ונראה ברור שהוא מבין
שיש חילוק גדול בין קיום מילה ביום שמיני לשלא ביום שמיני .ואם כן
צ"ע איך שייך לומר שספק מילה ביו"ט שני מוגדר כדבר שיש לו מתירין,
והלא מצות יום שמיני נאבד לעולם ולא יהא דבר שיש לו מתירין.

מח' האחרונים במי קדים  -מילה בזמנה או שלא בזמנה
כבר הבאנו לעיל שהפתחי תשובה מביא שהברית אברהם והיד אליהו
אומרים דמי שיש בפניו מילה בזמנה ומילה שלא בזמנה יש למול את
 20אבל לכאו' קשה דדברי הירושלמי לעיל הולך נגד מהלך זו ,דלכאו' מוכח בהדיא
מהירושלמי דמילה לא מוגדר כתשלומין ,אלא דאולי יש לומר בדוחק שכונת הירושלמי
היא שאף דמילה שלא בזמנה היא תשלומין של מילת שמיני אבל אין זה תשלומין רגיל,
וכמו שהערנו לעיל ,ולכן ליכא בבל תאחר .אבל צ"ע דהבנה זו דחוקה עד מאד.
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התינוק ביום שמיני שלו קודם .וגם ראינו שהדבר אברהם חולק עליהם .יש
לנו לעמוד על כמה נקודות שהם מביאים בתוך מחלקותם שנוגעים
לסוגיתינו.
עיין שו"ת יד אליהו (ס' מ"א) שדן בשאלה זו כשאלה של מי קדים -
דבר שזמנו קבוע או דבר שיותר תדיר ,ומביא ראיות לכאן ולכאן .אבל
בסוף הוא אומר שמוכח מהגמ' בזבחים פט :דכל המקודש מחבירו קודם
את חבירו ולכן מילה בזמנה שדוחה שבת יש בו ריבוי קדושה ומשום כך
קדים את שאינו בזמנה .עוד כתב ,דיש להקדים מילה בזמנה משום
דחביבה מצוה בשעתה כדאיתא בגמ' פסחים סח :גבי הקטר חלבים.
והברית אברהם (או"ח סי' י"ד) גם צידד לומר דמילה בזמנה קדים,
ואחד מטעמיו היא דאיתא באו"ח (סי' ק"ח) שמי שנאנס להתפלל מתפלל
אחר כך שתים ומקדימין זו שבזמנה ואחר כך התשלומין ,ובלבוש כתב
הטעם משום דתדיר קודם ומצוי תפילה בזמנה יותר מתשלומין .והכא נמי
כיון שמילה בזמנה מצוי יותר ממילה שלא בזמנה קדמינן ליה למילה
בזמנה.
וכתב על זה הדבר אברהם ,וז"ל,
"אבל תמה אני ע"ז אטו מילה שלא בזמנה מצוה חדתא היא שנידון
בה לומר שאינה מצויה כ"כ כמו מילה בזמנה ,הרי חדא מצוה היא
ותרווייהו בין בזמנה בין שלא בזמנה שוין הן דאותה מצות מילה
עצמה שהיתה מוטלת עליו בזמנה מוטלת עליו גם עכשיו אלא
שנתאחרה ומכיון דמצות מילה מצויה כמה שהיא מצויה גם מצוה
זו שיש במילה שלא בזמנה מצויה היא כמותה דהיינו הך מצוה
ואיך שייך לפלוגי מינה ובה גופה .משא"כ גבי תפלה דלאחר זמנה
היא באה רק לתשלומין ואינה כתפלה עצמה של חובה שבזמנה
לכן שפיר אמרינן דתפלת תשלומין אינה מצויה כעיקר תפלה שלא
בא לתשלומין דתרי מיני תפלות נינהו ואין ראיה מתפלה למילה
כלל".
ואפשר דפלוגתם תלויה או בהבנת ההקיף של דינו דתדיר ושאינו תדיר
קודם או אפשר שתלוי בגדר היחס בין מילה בזמנה ומילה שלא בזמנה .אם
המח' תלויה בהבנת מילה נראה לומר שתלוי על חקירתנו כמה חלוק מילה
בזמנה ממילה שלא בזמנה .הברית אברהם סובר שחלוקים זה מזה עד כדי
כך שיש שני שמות של מילת ח' ומילה שלא בזמנה ,ולכן אפשר לומר
דמילה בזמנה תדיר יותר ממילה שלא בזמנה .משא"כ הדבר אברהם סובר
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דאינם חלוקים עד כה שיכול לדונם כשני שמות נפרדות .אבל אין לומר
שהדבר אברהם דוחה העדיפותא של מילה בזמנה ,שמבואר שם בדבריו
שהוא מסכים שיש מעליותא של מילה בזמנה .אלא לכאו' הוא סובר דיש
דין מילה אחת ויש קיום לכתחילה לעשותו ביום שמיני אבל היא רק חילוק
כמותי ולא שיש שתי שמות נפרדות במצוה זו.

חילוק מהותי בין מילת ח' למילה שלא בזמנה
עד כאן ראינו שיש כמה דרכים להבין היחס בין מילת לח' למילה שלא
בח' ,לפי הריטב"א ותוס' ראינו שאין חילוק ביניהם אלא בדרך טכני או
כמותי של לכתחילה ובדיעבד .לפי הרוקח ור' משה ראינו שבעצם אין כאן
אלא קיום דמילת שמיני ואחר כך איכא רק תשלומי מצוה זו .ולפי קריאה
אחת בירושלמי ולפי הרמב"ם פיה"מ (ואולי לפי הברית אברהם) ראינו
שיש חילוק אכותי ,דהיינו שיש מצות שמיני שאי אפשר לקיימו בכלל אחר
שעבר יום השמיני .ולפי שיטה זו יש לעיין אם אפשר להסביר יותר מה
החילוק האכותי הזאת.
ואולי יש להציע שהמעיין בפסוקים יראה שגבי כל הפסוקים במילה
שלא בזמנה כתיב בהם לשונות של ברית .משא"כ הפסוקים שמחייבים
מילת שמיני לא כתיב בהם לשון ברית.
בראשית פרק יז
(י) זֹאת בְ ִריתִ י אֲשֶ ר תִ ְש ְמרּו בֵ ינִי ּובֵ ינֵיכֶם ּובֵ ין ז ְַרעֲָך ַאח ֲֶריָך הִ ּמוֹל
ָלכֶם ּכָל ָזכָר:
(יא) ּונְמַ לְ תֶ ם אֵ ת בְ שַ ר עָ ְרלַתְ כֶם וְ הָ יָה לְ אוֹת בְ ִרית בֵ ינִי ּובֵ ינֵיכֶם:
ּומ ְקנַת
( יב) ּובֶ ן ְשמֹ נַת י ִָמים יִּמוֹל ָלכֶם ּכָל ָזכָר לְ ֹדרֹתֵ יכֶם יְלִ יד בָ יִת ִ
ּכֶסֶ ף ִמּכֹל בֶ ן ֵנכָר אֲשֶ ר ֹלא ִמז ְַרעֲָך הּוא:
ּומ ְקנַת ּכַסְ פֶ ָך וְ הָ יְתָ ה בְ ִריתִ י בִ בְ שַ ְרכֶם
( יג) הִ ּמוֹל יִּמוֹל יְלִ יד בֵ יתְ ָך ִ
לִ בְ ִרית ע ֹולָם:
( יד) וְ עָ ֵרל ָזכָר אֲשֶ ר ֹלא יִּמוֹל אֶ ת בְ שַ ר עָ ְרלָת ֹו וְ נִכְ ְרתָ ה הַ נֶפֶ ש הַ הִ וא
מֵ עַ ּמֶ יהָ אֶ ת בְ ִריתִ י הֵ פַ ר:
ויקרא פרק יב
( ג) ּובַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִי יִּמוֹל בְ שַ ר עָ ְרלָתוֹ:
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בפסוקים י ,י"א ,י"ג ,וי"ד ,לא הוזכר מילה בשמיני בכלל ודוקא
בפסוקים אלו מצאינו לשונות של ברית .ובפסוק י"ב ובויקרא ,מצאינו
החיוב לעשות מילה ביום שמיני אבל לא מצאינו לשון ברית בכלל .ואולי
יש לומר שיש שני חלקי מילה .א' ,המצוה למול ,וב' ,להיות נכרת באות
ברית קודש .ולפי מה שדייקנו יש לומר שהמצוה למול אינה אלא ביום
שמיני ,והחיוב לאחר יום שמיני אינה בגדר מצוה למול אלא חיוב להיות
נכנס תחת הברית שנכרת על ידי מילה.
ולפי זה יש לומר דא"ש כמה דברים מהשיטות שראינו לעיל .ראינו
שיש דעה בגמ' (אך שלא נפסק כן להלכה) הסוברת שמילה בזמנה שייך
גם ביום וגם בלילה ודוקא מילה בח' אינו אלא ביום .ולפי דברינו יש
להבין חילוק זה דדוקא ביום שמיני יש מצוה למול ולזה שייך לומר שיש
זמן קבוע ומוגבל ,אבל אחר כך החיוב היא להיות נכנס תחת הברית ואם
כן שייך לצייר תוצאה זו בכל זמן .ואפ' לפי הדעה שגם שלא בזמנה אינה
אלא ביום א"ש הא דצריכים דרשה מיוחדת.
ועוד ,אתי שפיר השיטה שמילה בזמנה אינה עובר עליה עד שיעבור
היום אבל שלא בזמנה עובר כל שעה .שמילה בזמנה היא חיוב למול וחיוב
זו היא שיש מצוה למול ביום שמיני ולכן אינו עובר עד שיעבור היום ,אבל
שלא בזמנה החיוב היא להיות נכנס תחת הברית ואם כן כל רגע שלא עשה
נמצא שאינו תחת הברית[ .ולפי זה צריך לומר שביום שמיני עצמה המצוה
להיות נכנס תחת הברית נכלל במצוה למול ולכן אינו עובר כל רגע].
גם דברי המחצית השקל דאין מצות האב אלא ביום שמיני מסתברים
לפי דברינו דאפשר שמצות האב מדאו' אינו אלא על המצוה למול ולא על
הכנסתו לברית .ויש להוסיף שבדברי הרמב"ם בפיה"מ שהבאנו לעיל
משמע ששפיר חייב האב אחר יום שמיני אבל לא מדין מיוחד של חיוב
האב אלא מדין שכל ישראל חייב למולו אחר יום שמיני .ולפי מה שאנו
מציעים א"ש דהחיוב אחר יום שמיני אינו מדין מצוה למול אלא להיות
איש זה נכנס תחת הברית ולכן כל ישראל שייכים לזה שיהא ילד זה נכנס
לברית ,והאב בכללם( .ואפ' אם לא אמרינן כדברי המחצית השקל כמובן
אין מזה ראיה נגד מה שאנו מציעים דאפשר לומר שחיוב האב שייכת
לשני חלקי המצוה).
ואולי יש להוסיף עוד נפקא מינה היוצאת לפי דברינו .כתב רע"א
(שו"ת מהדו"ק סי' קעד) באדם שמל בנו שלא בזמנה בשבת ,האם מועיל
פעולתו אף דעבר על דברי תורה או דצריך לחזור ולהטיף דם ברית .והשיב
רע"א שלא יצא משום דאי עביד לא מהני ,כדאיתא בתמורה ד( .:ואעפ"כ
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כתב שאין צריך לחזור ולהטיף דם ברית מסיבה אחרת ועיי"ש בדבריו
באריכות) .אבל עיין בפתחי תשובה (יו"ד סי' רס"ו סק"א) שהביא דבריו
וכתב דמוכח בגמ' (קלז ).שמי שמל את של ערב שבת בשבת נחשב כטועה
בדבר מצוה ועשה מצוה ואם כן פשוט שהועיל פעולתו ואף רע"א לא כתב
אלא לפלפולא בעלמא .ויש לדון אמאי ,והלא דברי רע"א נכונים דהוי אי
עביד לא מהני .וכבר כתב ר' אלחנן לתרץ קושיא זו (קובץ הערות סי' י"א)
וז"ל,
"וי"ל דטעמא דמצוה הבא בעבירה לא מהני אלא לבטל את קיום
המצוה ,אבל לא לבטל את ההכשר שחל ע"י המעשה ,כמו בעבר
ומל בשבת שלא בזמנה ,דאף דעשה עבירה ,מ"מ המילה כשרה,
וממילא נתקיימה המצוה ג"כ ,דהמצוה היא שיהא התינוק נימול,
והרי הוא מהול מילה כשרה .דדוקא היכא דהעשיה בעצמה היא
גוף המצוה ,שייך הך דמהב"ע ,אבל היכא דעיקר המצוה היא
תוצאות המעשה  -והעשיה בעצמה אינה אלא כמו הכשר להמצוה
 והעבירה היא בגוף המעשה ולא בתוצאותיה ,שפיר המצוהמתקיימת".
ואם כן לפי דברינו אפשר שיש חילוק גדול בנוגע לזה בין מילה בזמנה
לשלא בזמנה 21.שאם אמרינן דליל שמיני שפיר מוגדר כשמיני אלא שאי
אפשר לעשות מילה בלילה (וכמו שראינו לעיל לפי כמה דעות ,ולא שליל
שמיני היא כמחוסר זמן וכקודם שמיני) ,וגם אמרינן דמילה בלילה אין
צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית 22,אז נמצא דלפי מה שהצענו יש חלוק
בין ליל שמיני משאר מילה שלא בזמנה בענין זה .דמילת שמיני המצוה
היא למול ,משא"כ מילה שלא בזמנה שהמצוה היא להיות נכנס תחת
הברית .ולכן אפשר דלא אמרינן אי עביד לא מהני גבי מילה שלא בזמנה
בשבת כיון דמצותה להיות נכנס תחת הברית ואינה בעצם מעשה המצוה,
אבל מילת שמיני אפשר דשפיר אמרינן אי עביד לא מהני כיון שהמצוה
היא למול (ואפ' המצוה להיות נכנס לברית נכלל בתוכו ביום שמיני).
 21לכאו' נראה שרע"א דן בשאלה זו בגדר מילי דאחר רחמנא לא תעבד אי עביד לא
מהני ,ור' אלחנן דן באותו מקרה כשאלה במצוה הבא בעבירה .והיחס בין סוגיות אלו
היא שאלה גדולה כידוע.
 22ונקודה זו תלויה במח' ראשונים ואחרונים ,עיין הגהות מיימוניות מילה פ"א אות ה',
בית יוסף יו"ד רסב ד"ה ומ"ש וביום ,דרכי משה שם אות א' ,ש"ך שם סק"ב ,שאגת
אריה סי' נב .ורובם סוברים דמל בלילה צריך לחזור אבל הבית יוסף כתב שלפי הרא"ש
דקודם זמנה אין צריך לחזור גם בלילה אין צריך לחזור.

רב יהודה וויליג
לעילוי נשמת הרב דן בן מיכאל הלוי סג"ל
נפטר י"א כסלו תשע"ד
תלמיד יקר ומוסמך של ישיבתנו הק'
מת בחצי ימיו מתוך יסורים קשים
אבל חי כל יום בנעימים
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים

בענין מילה ופריעה
תנן (מסכת שבת דף קלז" ,).אלו הן ציצין המעכבין את המילה בשר
החופה את רוב העטרה ,ואינו אוכל בתרומה .ואם היה בעל בשר מתקנו,
מפני מראית העין .מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל".
ויש לחקור כמה חקירות ביחס בין מילה לפריעה .האם שניהם חשובים
מצוות בפני עצמן .או שהם שני חלקים של מצוה אחת .ועוד יש לחקור
האם יש חלק א' שהוא עיקר או אפשר שכל אחת מהן חשובה חצי מצוה
בשווה .ועוד יש להסתפק האם א' מהן משמש כמו הכשר לשני.

האם מי שמל ולא פרע דינו כערל או לאו
ועיין בגמרא יבמות (עא" ,):אמר רבה בר יצחק אמר רב :לא ניתנה
פריעת מילה לאברהם אבינו ,שנאמר בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה
לך חרבות צורים וגו' .ודלמא הנך דלא מהול ,דכתיב כי מולים היו כל העם
היוצאים וכל העם הילודים וגו' א"כ מאי שוב אלא לאו לפריעה .ומאי
שנית לאקושי סוף מילה לתחלת מילה ,מה תחלת מילה מעכבת ,אף סוף
מילה מעכבין בו; דתנן ,אלו הן ציצין המעכבין את המילה בשר החופה
את [רוב] העטרה ,ואין אוכל בתרומה".
ועיין תוספות (שם ד"ה לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו)
שהוסיפו" ,ומ"מ אברהם פרע מילתן אע"ג דלא נצטווה כדאמר בב"ר (פ'
(ס"ד) [מ"ז]) דאפי' עירוב תבשילין קיים ".וקשה ,הלא במילה המתין א"א
לעשות מילה עד שנצטווה בפירוש .ומאי שנא פריעה שלפי תוספות לא
המתין א"א עד שנצטווה עליו.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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אלא שיש להבין למה המתין א"א למול עד צ"ט שנה אם באמת שמר
על כל מצוות שבתורה 1.וע' בגרי"ז (פרשת לך לך)" ,ידוע הקושיא ,האבות
קיימו התורה עד שלא נתנה (עי' יומא כ"ח ):א"כ למה אברהם אבינו לא
מל עצמו קודם שנצטווה .והנראה דלקיום מצות מילה צריך שיהא עליו
חלות ערל ובהמלו הוי חלות מהול ,ולזה קודם שנאמרה מצות מילה הלא
2
לא הויא כלל חלות ערל בעולם ,וממילא ל"ש לקיים מצות מילה".
ולפי פירושו קשים דברי תוספות בסוגיין .שלמה א"א קפץ לעשות
פריעה קודם שנצטווה ,הלא אין משמעות לפריעה קודם שנצטווה עליו.
ובפשוטו יש לחלק בין היכא שלא נטצווה על מילה כלל לבין היכא
שנצטווה על המילה ולא על פריעה שכבר יש חלות ערל בעולם.
ועוד יש לומר שגם לאחר שנצטוו ישראל על הפריעה ,מי שמל ולא
פרע הפקיע ממנו חלות שם ערל .ולפ"ז דין פריעה הוא רק למצוה ולא
להחיל עליו חלות שם מהול .ממילא ,א"א לאחר שנצטווה למול את עצמו
ונעשה ערל קיים מצות מילה ,וגם עשה פריעה כמו שקיים שאר מצוות
התורה.
ועיין ברמב"ן (מסכת יבמות עא ):שהקשה" ,הא דאמרינן לא ניתנה
פריעת מילה לאברהם אבינו דכתיב בעת ההיא ,אי קשיא והא כתיב אלה
המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ,לא קשיא דמשה נצטווה ,וכך
אנו אומרים לא ניתנה לעשות פריעת מילה אלא ליהושע ולא לאברהם...
ומ"מ בסוף ארבעים שנה נצטווה משה עליה בערבות מואב ,דאי ס"ד
מעיקרא ,הוו להו ערלים והיאך אכלו פסח וקדשים ,א"נ על פי הדבור נצטוו
עליה לעשותה בכניסתן לארץ ,שעכשו אינן מלין".
 1יש כמה דרכים במפרשים ליישב קושיא זו .עיין בחזקוני ובפירוש ריב"א על התורה
ובשפתי חכמים (בראשית פרק יז) שיישבו קושיא זו באופנים שונים.
 2ועיין במשך חכמה (בראשית פרק יז פסוק ג ד"ה ויפול אברם על פניו)" ,ממורא
השכינה ,שעד שלא מל ,לא היה בו כוח לעמוד ורוח הקודש נצבת עליו ,רש"י בשם
חז"ל .ופירושו על דרך מה דאיתא במסכת יבמות ,דערל אסור לאכול ולסוך בתרומה .רק
שלא בזמנה ,קודם ח' ,אינה ערלה ,כן פשיטא לירושלמי ,וכן פסק רבינו הרמב"ם .ודוקא
קודם שמונה דלא היה כיוצא בו בר מילה בשום מקום ,אבל בלא זה אף טומטום שאינו
מחוייב ליקרע ולימול מקרי ערל ,עיין שם בתוספות דף ע ,א .ולכן קודם הוזכר ציווי ה'
למול אצל שום נברא ,לא היתה מאוסה הערלה ,והיה עומד ושכינה עומד עליו .אבל כיון
שאמר לו יהיה תמים ,ואתנה בריתי וכו' ',ונצטוה לימול ,שוב היה ערלה ,ומעכבה
ומאוסה הערלה ,ומשום הכי 'ויפול על פניו' ,וזה נכון ,ודו"ק".
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לפי תירוץ ראשון של הרמב"ן מבואר שלאחר שנצטוו על הפריעה
נעשו כערלים ונאסרו באכילת קרבן פסח ,ודלא כסברתינו לעיל.
ועוד עיין בגמרא יבמות (עא ):שהקשה "ובמדבר מאי טעמא לא מהול
איבעית אימא משום חולשא דאורחא ".וע' תוספות שם שכתבו" ,משמע
דלא מהול כלל ובפרקי דר' אליעזר (פ' כט) משמע שמלו דקאמר מי מנה
עפר יעקב ראה כל המדבר שהיה מלא מערלותיהן של ישראל ובמגלת
סתרים דרבינו נסים נמי משמע שמלו ולא פרעו דכתב בהו כל אותן ארבעים
שנה שהיו ישראל במדבר לא היו פורעים מפני עינוי הדרך".
ועיין קובץ הערות (סי' סד) שהקשה על רבינו נסים" ,וצ"ע ,דכיון שלא
היו יכולין לפרוע ,למה מלו ,דהא מל ולא פרע כאילו לא מל (שבת קלז.):
ומוכח מזה דהא דכאילו לא מל ,הוא לענין ערלות ,שהוא עדיין ערל מפני
חסרון פריעה ,אבל מ"מ גם המילה לבדה יש בה מצוה ,ואין הפריעה
מעכבת מצות מילה ,וזה חידוש".
וע"פ הנ"ל יש ליישב באופן אחר .שלפי רבינו נסים מלו ולא פרעו כדי
להסיר חלות שם ערל מעליהם .והגם שלא קיימו את המצוה בשלימותה,
ע"י הסרת המילה נסתלקו ממנו חלות שם ערל 3.ומדברי הג"ר אלחנן
רואים שלא הסכים לזה.
אמנם מוכח מדברי התוספות כדברי הג"ר אלחנן שכתבו שם" ,מאי
טעמא לא מהול כו' .ואם תאמר ואיך היו אוכלים קדשים או אפילו בשר
כלל כיון שלא מלו שלא הותר להם בשר תאוה אלא על ידי שלמים וערל
אסור בקדשים ואפילו אם מלו ולא פרעו כמו שמשמע בפרקי דרבי אליעזר
ובמגלת סתרים מ"מ כיון דנצטוו על הפריעה ולא פרעו כאילו לא מלו דאי
לאו הכי היאך מדקדק דערל מקבל הזאה מאבותינו "...ומבואר מדבריהם
שאם מלו ולא פרעו חשובים ערלים ואסורים בקדשים.
אמנם במקור הדברים יש לדייק כדברינו לעיל .שאיתא במדרש (פרקי
דרבי אליעזר פרק כח)" ,ר' ישמעאל אומר וכי ערלים שמעו קולו של הב"ה
על הר סיני ,חס ושלום ,נמולים היו ,אלא שלא כתקנם והיו כורתים המילה
 3ועיין רמב"ם (מילה פרק ב הלכה ג – ד)" ,יש ציצין מעכבין את המילה ויש ציצין שאין
מעכבין את המילה ,כיצד אם נשאר מעור הערלה עור החופה רוב גבהה של עטרה הרי זה
ערל כמות שהיה ...המל כל זמן שעוסק במילה חוזר בין על הציצין שמעכבין בין על
ציצין שאין מעכבין ,פירש על ציצין המעכבין חוזר ,על ציצין שאינן מעכבין אינו חוזר,
מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל ".אולי יש לדייק מלשונו שמל ולא פרע אין דינו
כערל .ויש לדחות.
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ולא היו פורעים את המילה ,וכל מי שהוא מל ולא פרע את המילה כאילו לא
מל ,לכך אמ' הב"ה לא מולים היו ישראל קדמו ,וכשבאו לארץ ישראל אמ'
הב"ה ליהושע אין אתה יודע שאין ישראל נמולין כתקנן חזור ומול אותם
פעם שנית."...
ופשטות הדברים הוא ששאלת המדרש הוא האם יתכן שהיו ערלים
בסיני .והמדרש מיישב שלא היו ערלים מאחר שעשו מילה לחוד אע"ג
שכבר נצטוו על הפריעה ,אינם חשובים ערלים בלא פריעה .וע' ברמב"ן
(יבמות דף עא :ד"ה מ"ט לא מהול וכו') שיישב המדרש באופן אחר
4
לשיטתו לעיל.
ועיין בדברי בית הלוי (על התורה פרשת לך לך פרק יז) שהאריך לבאר
שיש ב' דינים למילה ,דין א' של הסרת הטומאה ודין ב' של הוספת
קדושה .ואז ממשיך לכתוב בזה"ל" ,והנראה דנוכל לומר דהני שני בחינות
הם בחיתוך ופריעה .דהחיתוך הוא הסרת מעליו הערלה ובזה מוציא עצמו
מכלל הכותים שנקראו ערלים כי כל הגוים ערלים ובחיתוך הוא מבדיל
עצמו מהם ,ואח"כ באה הפריעה והוא לאות ברית קודש להתקשר
ולהתקדש בקדושת ישראל להיות עם אחד ,ועל זה אנחנו מברכים בברכות
המילה וצאצאיו חתם באות ברית קודש דהחותם של הברית באה ע"י
הפריעה".
משמע מדבריו שכבר לפני שפרע נסתלק ממנו חלות שם ערל.

5

 4וכן עיין בדברי החתם סופר (מסכת סוכה כט" ,):והיבש פירש"י משום ואנוהו דס"ל
דמעכב וע' תוס' והנה בגיטין (דף כ ).ס"ל לרב אחא בר יעקב דבהא פליגי ר' יהודה
ורבנן דלר' יהודה כשר אפילו להעביר קולמוס על השם ולרבנן פסול אפילו בדיעבד...
אך אי קשי' לי ממתני' פרק ר' אלעזר דמילה ציצין שאינן מעכבי' המילה ומפורש שם
בש"ס דאית בהו משום ואנוהו ומשו"ה הוה ס"ד שם דלחד מ"ד אפי' פירש יחזור עליהם
בשבת משום ואנוהו דדוחה שבת ומ"מ אי לא חזר עליהם אינם מעכבי' המילה ש"מ
ואנוהו אינו מעכב וקשי' על ר' אחא בר יעקב ודוחק לומר מתני' ר' יהודה היא וי"ל דאינו
מעכב המילה היינו שהתינוק נמול לאכול תרומה ולעשו' פסח אבל האב המצווה למול בנו
לא קיים מצותו דלא קיים ואנוהו וזה מעכב לעושי מצוה ולא במצוה גופי' כן נ"ל ומיושב
שיטת רש"י".
ורואים שמצוה וחלות שם ערל אינם תלויים בהדדי .לכן ,גם היכא שלא קיים המצוה
משום חסרון הידור פקע ממנו חלות שם ערל ,וכעין החילוק שמצינו לעיל בין מילה
לפריעה.
 5ויוצא לפ"ז שמה שפריעה דוחה את שבת הוא מחמת מצוות מילה ולא מחמת חיוב
להסיר מעליו חלות שם ערל .ויש לפלפל בזה.
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פריעה כהכשר למילה
ועיין בריטב"א (יבמות עא :ד"ה שנאמר בעת ההיא וכו') שהקשה,
"וקשה הא אמרינן (שבת ק"ד ).אלה המצות [שאין הנביא רשאי לחדש
דבר מעתה] ,וי"ל דכה"ג שהוא הכשר מצוה לא חשיב חדוש .והנכון כי
משה רבינו נצטוה שיעשו כן כשיכנסו לארץ ונגמר הדבר ע"י יהושע".
וצריך ביאור בכוונתו .ואולי יש לומר שגדר של דין פריעה הוא שאינה
מן המצוה עצמה אלא כדי שיהיה קיום למעשה חתיכת מילה שעשה .שעל
ידי גילוי עטרה שהוא פריעה מאפשר קיום המצוה שיש בחתיכת הערלה.
וזהו כוונתו שפריעה הוא רק הכשר מצוה.
ולתוספת ביאור יש להשוות דברינו לדברי המשפטי עוזיאל (כרך ב
יו"ד סימן מה) שכתב וז"ל" ,נסתפק אם פריעת המילה צריכה להעשות
בצפורן דוקא או שדי בגלוי העטרה ע"י החזרת העור מן הצדדים .תשובה.
בדין מצות פריעה כתב מרן ז"ל חותכין את הערלה כל העור החופה
העטרה עד שתתגלה העטרה .ואח"כ פורעין את הקרום שלמטה מהעור
בצפורן ומחזירו לכאן ולכאן ,עד שיראה בשר העטרה (יו"ד סי' רס"ד
סעיף ג') ,הרי שדקדק מרן לומר פורעין את הקרום בצפורן וטעמא דידיה
הוא משום ,שאם לא קרעו בצפורן קרוב הדבר שאח"ז ישוב העור הרך
ויכסה את העטרה ואז צריך למולו שנית".
ולפ"ז מובן למה פריעה דינה כהכשר למעשה מילה שע"י הפריעה
המילה מתקיים.
וכן עיין בטור (יורה דעה סימן רסו) וז"ל" ,ושבת וי"ט אינו דוחה אלא
בזמנה אבל שלא בזמנה כגון שלא נימול ביום ח' מפני חולי התינוק או
דבר אחר שעיכבו אין מלין אותו בשבת ואפילו בזמנה אינה דוחה אלא
המילה עצמה אבל מכשירין שאפשר לעשותן מבעוד יום אין דוחין השבת
כיצד מלין ועושין כל צרכיה כגון פריעה ומציצה".
אולי יש לדייק מדבריו שסב"ל שפריעה נקראת הכשר מצוה שא"א
לעשותן מע"ש .והיינו כנ"ל שאם לא עושים פריעה לא מתקיים המילה.

ב' מצוות או ב' חציים של מצוה א'
ויש לחקור בחיוב מילה ופריעה .האם מילה ופריעה ב' מצוות נפרדות
או ב' חלקים למצוה א' .וע' בירושלמי (שבת פרק יט ה"ב)" ,המול ימול
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מיכן לשני מילות אחת למילה ואחת לפריעה אחת למילה ואחת לציצים...
אמר רבי יודה בן פזי אז אמרה חתן דמים למולות מיכן לשני מילות אחת
למילה ואחת לפריעה אחת למילה ואחת לציצים ."...ומזה שקוראת למילה
6
ופריעה "שני מילות" משמע שהם ב' מצוות נפרדות.
ועיין בראשונים (רש"י ותוספות ועוד) על הגמרא שהבאנו לעיל
(יבמות עא ):שהביאו ב' גירסאות בתוך הגמרא .גירסא שיש בפנינו מסיק
שלא ניתנה פריעה לאברהם אבינו אבל גירסא שניה דוחה שיטת רבה בר
יצחק וסב"ל שכן ניתנה פריעה לא"א.
וכצד שני נוטה דברי הרד"ק( ,יהושע פרק ה)" ,ויש מרז"ל שאמרו כי
אמר שנית על הפריע' כי לא נתנה פריעת מילה לאברהם אבינו ונדחו
דברים אלו ואמרו כי שנית ר"ל על ציצין המעכבין את המילה שמזהירו
שיחזור עליהם שנית ויראה כי נמולו היטב אבל פריעת המילה נתנה
לאברהם אבינו וכן הוא אומר בבראשית רבה אברהם אבינו פרע את
מילתו".
ויש לומר שנחלקו הראשונים אלו ביסוד דין פריעה .דאם ניתן לא"א
רק חלק א' של חיתוך המילה ולא חלק של פריעה מסתבר שהם ב' מצוות,
ורק ניתן לא"א מצוה א' שהוא מצוות מילה ולא מצוות פריעה .אבל אם
שניהם הם חציה של מצוה א' ,למה רק ניתן לו חצי מצוה.
ועיין בית יוסף (יורה דעה סימן רסו אות יד ד"ה גרסינן בפרק)" ,גרסינן
בפרק רבי אליעזר דמילה (קלג ):מהלקטין את המילה ואם לא הלקט ענוש
כרת מני אמר רב כהנא אומן מתקיף לה רב פפא לימא להו אנא עבדי פלגא
דמצוה אתון עבדו פלגא דמצוה ואסקה רב אשי הכא במאי עסקינן כגון
דאתא בין השמשות בשבת ואמרו ליה לא מספקנא ואמר להו מספקנא
ועבד ולא אספיק ואישתכח דחבורה הוא דעבד וענוש כרת .ופירש רש"י
מהלקטין .בציצין המעכבין :ונימא אנא עבדי פלגא .כלומר הואיל
וכשהתחיל ברשות התחיל וחבורה שעשה ברשות עשה אמאי חייב נימא
להו לכו אתם וסיימו המלאכה עכ"ל .ויש לדקדק מדבריו דנהי דחיובא
דכרת ליכא איסורא מיהא איכא כיון שלא גמר המצוה ולפי זה יש ליזהר
שלא ימולו שני אומנין מילה אחת לכתחלה בשבת כגון שיתנו ביניהם שזה
ימול וזה יפרע אלא המל הוא יפרע [בדק הבית]".
 6ועיין לעיל שהבאנו מדברי הקובץ הערות שפירש בתוספות שמצות מילה עומד בפני
עצמה.
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שלפי הב"י יש להביא ראיה מגמרא קלג :דכמו ששם יש איסור לחלק
המילה לשנים ,וא' עושה עיקר המילה וא' מסיים ע"י ליקוט הציצין
המעכבין הה"נ אסור לחלק בשבת לב' אנשים וליתן לא' שיעשה את
המילה ולאחר שיעשה את הפריעה .אמנם אין השוואה זו מוסכם לכל.
וע' בלקט יושר (חלק ב יו"ד עמוד נ ענין ד)" ,אשר שאלתני על שני
מוהלים בתינוק ,אחד מל ואחד עושה פריעה ,מי יברך [ברכת] אשר קדש
ידיד כו' .נראה דאין קפידא ושפיר דמי שהמוהל יברך על המילה והעושה
פריעה יברך אשר קדש ידיד כו' ,ברוב עם הדרת מלך כדאיתא במרדכי,
לעניין מצות הוצאה והכנסה והושט' המעילים לס"ת .גדול מזו כת' א"ז
פ"ב דראובן יברך לפני ולאחרי המגילה ושמעון יקרא אותה .וא"כ כ"ש
העושה פריעה דקעביד פלגיה דמצוה דראוי לברך ....והצד לאיסור
(לעשות מילה ופריעה בשנים) משום דהעושה החבורה אינו מקיים המצוה
דמל ולא פרע כאלו לא מל ,והבאת' ראיה מההיא דמהלקטים את המילה
כו' דשרי .נרא' דאין להביא ראייה מהתם אלא דאינו חייב כרת אומן דעבד
פלגא כדפרש"י התם משום דהתחיל ברשות ,אבל מ"מ איכא למימר איסור'
מיהא איכא .אמנם נראה דלא דמי נידון דידן לההיא דמהלקטים ,דרש"י
[פירש] דהיינו ציצין המעכבים את המילה וא"כ אפילו מילה גופה לא
עביד כהלכתה ,אבל המל כהלכתה אע"ג דלא פרע מ"מ מצוה אחת שלימה
קא עביד כדאמרי' בפ' הערל דא"ר לא נתנה פריעת מילה לאברהם אבינו
ש"מ דמצוה שלימה מקרי .ונהי דאחר דנתנה תורה בעינ' נמי פריעה מ"מ
דמיא ממש לעושה קרבן פסח בי"ד שחל להיות בשבת דילפינ' מבמועדו
דעשייתו דוחה שבת כמו מצות מילה .והפסח נשחט ע"י הבעלים ישראל
אפי' בשבת כדמוכח בפ' אלו דברים ואע"ג דכל זמן שלא קבלו הכהנים
את דמו וזרקו לא נעשה ולא כלום ,אלא משום דהשוחט קעביד מצוה
שלימה בפני עצמו שפיר דמי".
ויוצא מדבריו שאין להשוות מילה ופריעה ע"י ב' מוהלים בשבת
למילה וליקוט הציצין ע"י ב' מוהלים בשבת .שתינח מילה וליקוט הציצין
אסור בשנים משום שמילה בלא ליקוט הציצין לאו כלום הוא אבל מילה
בלא פריעה הוא "מצוה שלימה" ודוחה את השבת .ומשמעות הדברים
הוא שמילה ופריעה הם ב' מצוות נפרדות .ועיקר ראייתו הוא גופא
7
מאברהם אבינו וכמו שהבאנו לעיל.
 7ויש ללמוד מהשוואה שלו לק"פ .דיש לעיין בק"פ ,היכא ששחט ולא קיבל ,האם קיים
שום מצוה .ויש לחקור במצות ק"פ ,האם המצוה לשחוט הקרבן או להקריב הקרבן .וע'
ברמב"ם (ספר המצוות מצות עשה נה)" ,והמצוה הנ"ה היא שצונו לשחוט שה הפסח
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וכן יש להביא ראיה ממה שהעירו על המשנה לעיל" ,אלו הן ציצין
המעכבין את המילה בשר החופה את רוב העטרה ,ואינו אוכל בתרומה.
ואם היה בעל בשר מתקנו ,מפני מראית העין .מל ולא פרע את המילה
כאילו לא מל".
והקשו בתוספות (שם ד"ה מל ולא פרע את המילה וכו')" ,תימה אמאי
איצטריך למיתני האי כיון דכבר תנא דבשר החופה את רוב העטרה מעכב
המילה וכי לא פרע עדיין רוב עטרה מכוסה".
וביישוב קושיא זו של תוספות מצינו בתוספות החדשים (משנה שם)
שיישב בזה"ל" ,מל ולא פרע כו' עטרה מכוסה עכ"ל .לא ידעתי מאי קשיא
להו בודאי אינו דוחה אם בשר מכסה על העטרה קרום הרך שמכסה עליה
דהא בתורה לא נאמר שיגלה העטרה רק ימול בשר ערלתו רק שבהלמ"מ
נאמר לנו הפריעה א"כ י"ל שהם כב' מצות ותדע דהא לא מצינו בגמ'
ובפוסקים דאם מכסה הקרום רובה העטרה שיהיה מעכב וכן דייק המשנה
בשר החופה כו' ואע"ג דהתוס' ביבמות שם כתבו בשם ר"ת דגם בפריעה
מעכבין ציצין אבל ר"י לא סב"ל כן גם דיוק של ר"ת יש לדחות להמעיין
שם ובע"ז דף כז ודו"ק".
נראה מדבריו שבא ליישב קושייתם של תוספות שסיפא של המשנה
גופא מחדש שיש דין פריעה שחייב גם להסיר הקרום הרך ולא רק הבשר.
ובפריעה זו לא נאמר דין של גילוי רוב העטרה ולכן אם לאחר הפריעה
נשאר מעור הפריעה ומכסה רוב העטרה ,המילה כשרה.
ועל זה הוסיף לומר שהשתא שנתחדש בהלל"מ שיש דין פריעה הוו
כב' מצות .ופשטות הדברים הוא שהם ממש ב' מצוות נפרדות .ולפ"ז מובן
למה נשתנה דיניהם לענין גילוי העטרה שהם חלוקים לגמרי מהדדי 8.וע"כ
ביום ארבעה עשר מניסן והוא אמרו יתעלה (בא יב) ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין
הערבים ".ומשמע ממנו שהמצוה הוא לשחוט ולא להקריב .ולפ"ז אם שחט ולא עשה
שאר ג' עבודות קיים המצוה .אמנם ע' מהדורת פרנקל שבציונים הביא גירסא אחרת
מלשונו המקורי בלשון ערבי שכוונתו לומר "שצונו להקריב" .וכן עיין מנ"ח (ריש מצוה
ה') שכתב בפירוש שאם שחט ולא עשה ג' עבודות לא קיים אפ' שחיטה .וציין לגמ'
פסחים סא .ע"ש.
ונראה מדברי הלקט יושר שסב"ל שיש מצוה גם בשחיטה בפנ"ע ולכן הבעלים יכולים
לשחוט בשבת כעין במל ולא פרע.
 8ולפי דבריו יש להסתפק עוד אם חשוב ערל גם לאחר שעשה המילה וקודם הפריעה.
וכן יש לדון בו האם חייב כרת .וכן לעוד דברים יש להסתפק בהם לאחר שמל ולא פרע
לפי שיטתו.
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לפירוש זה צריך לפרש המשנה "מל ולא פרע כאילו לא מל" כגר"א
ווסרמאן לעיל שהיינו רק לענין חלות שם ערל ולא לענין קיום מצוה .שכדי
להסיר ממנו חלות שם ערל צריך לעשות מילה ופריעה ,ומילה בלא פריעה
עדיין שם ערל עליו.
ומאידך ,עיין בערוך השולחן (יורה דעה סימן רסד)" ,שנו חכמים
במשנה פי"ט דשבת מל ולא פרע כאלו לא מל כלומר אע"ג דאברהם אבינו
לא נצטוה על הפריעה רק על החיתוך בלבד וכשניתנה תורה נאמרה
הפריעה כמבואר ביבמות (ע"א ):והייתי אומר דמל ולא פרע נהי שלא קיים
כל המצוה מ"מ קיים חצי מצוה קמ"ל דהוי כאלו לא מל כלל (תוי"ט)".
והו"א זו מעלה שיש בב' דברים אלו ב' חציי המצוה ובמל ולא פרע קיים
חצי מצוה ,ובזה מסיק שקמ"ל לא כן ,שאין שום משמעות למילה בלא
פריעה ולא קיים שום מצוה כלל.
והו"א של הערוך השלחן נראה שהוא מסקנת ספר ישן הובא ביש"ש
(יבמות פרק ח' סימן ג')" ,ולכאורה נראה ,מאחר שמצות פריעה לא נאמר
להדיא בתורה ,אע"פ שמעכבת ,מ"מ עיקר מצות מילה הנאמרת בתורה
היא חיתוך ,וא"כ מותרים להיות שני מוהלים בשבת ,אחד לחתוך ,ואחד
לפרוע ,ולא נימא האי דקחתך חילל שבת ,דהא לכ"ע פלגא מצוה קא עביד,
וכן מצאתי בקובץ א' ישן מדויק ,וז"ל ,ב' מוהלים מותרים להיות אחד חותך
ואחד פורע בשבת ,דכל חד וחד עביד פלגא דמצוה ,תו' ,וכן בספר התרומה
מתיר ב' מוהלים בשבת ,להיות א' מל ,וא' פורע עכ"ל".
אמנם דברי ספר הישן אלו הם נידחים בהמשך של היש"ש" ,והנה מה
שמצאתי בקובץ בשם תוס' ,לא מצאתי בספרים שלנו כל עיקר ,ומסתמא
בעל הקובץ לא הוציא מלבו שקר ח"ו ,אלא בתו' שנץ מצא ,או באיזה
לקוטי' מצא מה שמצא ...כי נ"ל חיוב כרת איכא ,ולא דמי להא דאמרי' בפ'
ר"א דמילה (שם) אני פלגא דמצוה קעבדי ,דשאני התם שהרי מל כדרכו ,רק
שנשאר במילה דבר המעכב ,כה"ג אמרינן שפיר ברשות התחיל ,וחצי מצוה
קעביד ,אבל מל ולא פרע ,דהוי כאילו לא מל לגמרי ,ואפי' חצי מצוה לא
קעביד ,אשתכח דעשה חבורה בשבת ,ותדע דתנן בסוף בפ' ר"א דמילה
(שם ,קל"ז ע"א) אלו הן ציצין המעכבין המילה ,בשר החופה רוב העטרה
כו' ,מל ולא פרע את המילה ,כאילו לא מל ,ומדנקט גבי ציצין לשון עיכוב,
וגבי פריעה כאלו לא מל ,משמע דלא נקרא מילה כל עיקר ,בלא פריעה,
ומשום הכי מיושב שפיר מה שהקשו בתו' (שם קל"ז ע"ב ,ד"ה מל) תימא,
למאי צריך לאשמועי' מל ולא פרע ,כאלו לא מל ,כיון דכבר תנא ,דבשר
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החופה את רוב העטרה מעכב את המילה ,וכי לא פרע ,עדיין רוב העטרה
מכוסה ע"כ ,והשתא לפי מה שפירשתי ,שיש חילוק בין מעכב לאילו לא
מל ,משום הכי תניא."...
ולפי מסקנת היש"ש אין שום חלות למילה בלא פריעה ולכן המל
בשבת ולא פרע חילל את השבת ולא יכול לטעון כלום.
ועיין במאירי (קלז ).שכתב וז"ל" ,מל ולא פרע כאלו לא מל ואם עשה
כן בשבת ולא פרעו אחריו חלל שהרי עשה חבורה שלא במקום מצוה כמו
שהתבאר ".ומכופיא צ"ע ,שהלא הגמרא לעיל (קלג ):מסיק שהראשון
יכול לטעון "אנא עבדי פלגא דמצוה "...ולמה לפי המאירי הראשון חייב
מה"ת.
ואולי יש להוכיח משיטת המאירי כדברי היש"ש שלפי דבריו יש לומר
שאני מל ולא פרע ממל ולא הסיר הציצין המעכבין .דמל ולא פרע לא עשה
9
כלום ואפ' פלגא דמצוה ליכא לכן הכריע המאירי שהוא חייב עליו בשבת.

איזה עיקר :מילה או פריעה
ויש לחקור ,שאם נימא שיש ב' חלקי המצוה ,האם שניהם שווים או
נימא שחלק א' הוא יותר עיקרי .ועיין לעיל שהבאנו דברי היש"ש שכתב
(יבמות פרק ח' סימן ג')" ,ולכאורה נראה ,מאחר שמצות פריעה לא נאמר
להדיא בתורה ,אע"פ שמעכבת ,מ"מ עיקר מצות מילה הנאמרת בתורה היא
חיתוך ,וא"כ מותרים להיות שני מוהלים בשבת ,אחד לחתוך ,ואחד לפרוע,
ולא נימא האי דקחתך חילל שבת ,דהא לכ"ע פלגא מצוה קא עביד ,וכן
 9ועיין רבינו חננאל (שבת דף קלג - :קלד" ,).ומצאנו בתלמוד א"י המל ימול מיכן לשתי
מילות אחת למילה ואחת לפריעה .אחת למילה ואחת לציצין כדברי ר' עקיבא ולר'
ישמעאל דסבירא ליה דברה תורה כלשון בני אדם נפקא ליה מהא דא"ר יהודה בן פזי אז
אמרה חתן דמים למולות מיכן ב' מילות למילה ולפריעה למילה ולציצין.
ת"ר מהלקטין את המילה ואם לא הלקטו ענוש כרת .פי' מהלקטין יש מי שאומר מלקטן
הציצין המעכבין את המילה כולן וכן סבירא לן ויש מי שאומר מהלקטין מלשון ילקוט
שהערלה היא כמו ילקוט ובתוכו העטרה וצריך לחתוך הילקוט כולו לגלות העטרה ואם
לא חתכו כולו כאלו לא מל והמל אם לא הילקט בשבת כל הציצין המעכבין את המילה
כאלו לא מל וחילל השבת וענוש כרת".
וצ"ע ,שהלא הגמרא מסיק אחרת .אמנם רואים מדבריו ,שהגם שהביא דברי הירושלמי
בתחילה שיש ב' מקורות כנ"ל ,עדיין סבר בסוף שמי שמל בלבד חילל שבת ולא אמרינן
שהוא מצוה בפנ"ע שנימא שיוכל לדחות את השבת.
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מצאתי בקובץ א' ישן מדויק ,וז"ל ,ב' מוהלים מותרים להיות אחד חותך
ואחד פורע בשבת ,דכל חד וחד עביד פלגא דמצוה ,תו' ,וכן בספר
התרומה מתיר ב' מוהלים בשבת ,להיות א' מל ,וא' פורע עכ"ל".
משמע שהבין שחלק של חיתוך המילה היא עיקרית ולא פריעה .לכן
אפשר לחלק לשנים שגם המילה לחוד דוחה שבת שהיא עיקרית .אלא
שקשה ,שא"כ למה פריעה לחוד דוחה שבת ,ולמה השני יכול לפרוע
לחוד .וע"כ הגם שהוא טפל במצוה זו כיון שע"י הפריעה המצוה נגמר
ונתקיים יש בכחה לדחות את השבת.
ויש לחקור בענין מילה בשבת .האם מעשה המצוה דוחה את השבת או
קיום המצוה דוחה שבת .ויש בזה נפ"מ טובא 10.ואולי יש ב' דינים ,דין א'
שיש בכח של מעשה מילה לדחות את השבת ודין ב' שיש כח לקיום מצות
מילה לדחות את השבת .ועפ"ז יש לומר ביש"ש שחיתוך המילה הוא עיקר
במעשה מצוה ולכן דוחה את השבת .אמנם פריעה הוא הגמר ושעת קיום
המצוה ובכח זו שיש בקיום המצוה מתיר הפורע המקיים את המצוה
לדחות את השבת.
ועיין שבלי הלקט (הלכות מילה סימן ד) שכתב" ,כתב רב שר שלום
גאון ז"ל אבי של תינוק כשמברך להכניסו בבריתו של אברהם אבינו אינו
מברך אלא לאחר המילה ואע"פ שאמרו חכמים כל מצות כולן מברך
עליהן עובר לעשייתן ...ומי שאמר שקודם הפריעה יכול לברך שעובר
 10עיין גמרא שבת (קלב" ,):רב אשי :היכא אמרינן דאתי עשה ודחי לא תעשה כגון מילה
בצרעת ,אי נמי ציצית וכלאים ,דבעידנא דמתעקר לאו קא מוקים עשה .הכא ,בעידנא
דמתעקר ללאו לא קא מוקים עשה ".וצ"ע ,שאמאי חשיב מילה בצרעת בעידנא ,הלא רק
מקיים מצות מילה בסוף ועובר על קציצת בהרת מיד בתחילת המילה .אמנם אם מה
שדוחה הלאו הוא מעשה מצוה שפיר חשוב התחלת חתיכת המילה כמעשה מצוה .וכן
מבואר מנמוקי יוסף (ב"מ טז :בדפי הרי"ף) שחיתוך המילה חשוב גוף המצוה ולכן
דוחה את הצרעת.
ועיין תוספות (גיטין דף מא .ד"ה לישא שפחה וכו') בחצי עבד חצי בן חורין שאינו יכול
להתחתן ,הלא יכול הוא לינשא לשפחה ויבוא עשה דפו"ר ודוחה לאו דלא יהיה קדש.
ותירץ "דכי מיעקרא לאו לא מקיים עשה אלא בגמר ביאה דחזיא להתעבר ".וע' במנ"ח
(מצוה א') ושו"ת אגרות משה (אבן העזר ח"ב סימן י"ח) שנחלקו אם בכה"ג מעשה
ביאה דוחה לאו דלא יהיה קדש מפאת מעשה מצוה או מפאת קיום מצוה.
ואולי גם נפ"מ אם שליח עושה מילה בצרעת ,האם חשוב עשה דוחה ל"ת או לאו .שאם
הולכים אחר המעשה שפיר חשוב עשה דוחה ל"ת אבל אם צריך הקיום אז לכא' אין
לשליח קיום מצוה .וכן עיין בזה בדברי הגרי"ד (רשימות הגרי"ד יבמות דף ו.).
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לעשייתו הוא דקיימא לן מל ולא פרע כאילו לא מל ההיא לאו דוקא
11
דפריעה שירי מצוה הוא ואינו עובר לעשייתה".
ומבואר מזה שחיתוך המילה הוא עיקר מצוה ולא הפריעה.
ועיין שו"ת הרמ"א (סימן עו) שכתב..." ,והנה אחר שהוסר המונע והוא
ב"י ,אביא ראיה משמעתתא זו להתיר .ולא מיבעיא האומן השני דמותר
לכתחילה ,שזה פשוט דהוא עיקר המוהל ,דמל ולא פרע כאלו לא מל ואין
המצוה נקראת אלא על מי שגומרה 12ולכן יכול למימר להו בשמעתין אתון
עבדו פלגא דמצוה ,ואי אינהו עבדו איסורא בהא מי יכול למימר להו אתון
עבדיתו איסורא ,אלא ודאי דאינהו פשיטא מותרין לכתחלה".
מכאן משמע שסב"ל לרמ"א שעיקר המילה הוא הפריעה ולא המילה
וחולק על הנ"ל.
אלא שיש לחקור בדברי הרמ"א .האם לפי הרמ"א הטעם שפריעה הוא
עיקר הוא משום דין כללי שכל היכא שיש גמר הולכין אחר הגומר או שיש
טעם פרטי במצוות מילה לומר שהפריעה הוא העיקר.
ולכא' יש להוכיח שאין זה דין פרטי הקשור לחשיבות דין פריעה
במצות מילה אלא שהוא דין כללי מחמת שהוא הגמר של המצוה .דעיין
ברמ"א שהוכיח שהפורע יכול לפרוע בשבת ולא חשוב חילול שבת מגמ'
שטוען אתון עבדו פלגא דמצוה וכו'.
ולכא' צ"ע ,הלא שם איירי במי שחתך ולא הסיר הציצין המעכבין את
המילה שיכול לומר שהשני יגמור ויחתוך הציצין המעכבין ,ומהו הקשר
לפריעה אחר חיתוך המילה .וע"כ סב"ל לרמ"א שאין זה דין דוקא בהסרת
הציצין המעכבין אלא כל מי שגומר את המילה חשוב כעיקר .שלפי
13
הרמ"א ,כל מה שהוא גמר המילה חשוב כעיקר ,ולאו דוקא הפריעה.
ועיין מאירי (שבת דף קלב" ,):מ"מ אין עשה דוחה את לא תעשה אלא
כל שבשעה שעוקר את הלאו מקיים את העשה כגון מילה בצרעת שבשעת
 11וע' רש"י (מנחות דף סב" ,).שירי מצוה היא  -דלא מעכבא כפרה ולא עיקר מצוה".
 12עיין גמרא סוטה (יג" ,):קשו קראי אהדדי ,כתיב ויקח משה את עצמות יוסף עמו,
וכתיב ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל וגו' א"ר חמא בר' חנינא :כל העושה דבר
ולא גמרו ובא אחר וגמרו ,מעלה עליו הכתוב על שגמרו כאילו עשאו".
 13והעיר לי הר' משה שולמן שכעי"ז מצינו בחי' הרשב"א (שבת ג .ד"ה פטורי) שכתב
שהנחה היא עיקר מלאכת הוצאה" ,משום שעל ידו נגמרה מלאכה ".ומשמע שאין זה דין
פרטי במלאכת הוצאה ,אלא שהכלל הוא שסוף המלאכה הוא העיקר.
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קציצה עוקר את הלאו ועושה עקר המצוה ואע"פ שמל ולא פרע כאלו לא
מל מ"מ המילה עקר המצוה."...
וגם מדברי המאירי משמע שחיתוך המילה הוא העיקר ולא הפריעה.

האם יש כרת למי שמל ולא פרע
ויש לחקור עוד ,האם מי שמל ולא פרע חייב כרת או לאו .ועיין פירוש
של מלאכת שלמה (על המשנה לעיל) שכתב" ,כאלו לא מל .ירושלמי תני
וענוש כרת ."...ומבואר ממנו שלפי הירושלמי נענש כרת גם אם עשה
מילה בלא פריעה.
ומכופיא נראה שאזיל הירושלמי לשיטתיה .שלעיל הבאנו מירושלמי
שהמקור שצריך פריעה הוא מ"המול ימול" .וע"פ הנ"ל מסתבר שדוקא
הירושלמי שהביא פסוק של המול ימול כמקור לדין פריעה סב"ל שפריעה
נכלל בפרטי הדין של המול ימול וממילא גם בפרשת מילה של א"א .וא"כ
מסתבר שגם יתחייב כרת על חסרון פריעה שהלא נאמר שם (בראשית פרק
יז פסוקים יג – יד) המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי
בבשרכם לברית עולם :וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה
הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר".
אמנם ,עיין בירושלמי (שבת פרק יט)" ,מל ולא פרע את המילה כאילו
לא מל תני וענוש כרת רבי אחא בשם רבי אבהו הדא דתימר בשאין בו כדי
למרק אבל אם יש בו כדי למרק ממרק ואינו חושש".
ופירש הקרבן העדה שם" ,וענוש כרת :אם לא פרע את המילה ל"א
ענוש כרת על שחילל את השבת שלא עשה מצוה בחבורתו .ה"ג בשאין
ביום כדי למרק .שאין שהות ביום השבת לגמור לעשות גם הפריעה אז
חייב כרת על החבורה אבל אם יש שהות ביום כדי לגמור ולעשות הפריעה
פורע ואינו חושש ופטור מכרת ואדרבא קיים מצות מילה כל שעה שהוא
עוסק במילה".
ובאמת לישנא קמא של הקרבן העדה מאד קשה לפי המשך של
הירושלמי .וע' פנ"מ שם שפירש בפשיטות כל"ב של הקרבן העדה.
והוסיף לבאר המשך של הגמ' שאם יש שהות בשבת לגמור את המילה
יכול למימר אנא עבידנא פלגא דמצוה וכו' .ולפ"ז אין שום ראיה
מירושלמי שמי שמל ולא פרע בעלמא חייב כרת.
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עיין חתם סופר (יו"ד סימן רמט)" ,וכן ק' נמי א"כ כרת בפריעה ליכא
דלא נאמר כרת אלא בפרשתו של אאע"ה וא"כ ק' בש"ס פ"ק דיבמות ה'
ע"ב בעי למילף עשה דוחה ל"ת מפסח ומילה שדחי שבת ודחי הש"ס מה
להנך שכן בכרת נימא פריעה תוכיח דאין בה כרת ודחי שבת מהל"מ וכעת
מצאתי בשאלתות פ' אחרי ומ"ש שם בשאלות שלום אות צ"ט ונהניתי
וראוי להעתיק דבריהם...
אבל מ"מ לא נ"ל כלל למימר דאין כרת על הפריעה וכן מורה לשון
המשנה מל ולא פרע כאלו לא מל ומכ"ש דמלשון הפוסקים והרמב"ם
מבואר כן יותר וא"כ מנ"ל הא.
אע"כ צ"ל דקים להו לרבנן דפריעה נמי אקרי מילה והיינו מדרמזה
יהושע בשוב ומל את בני ישראל שנית פי' מילה שנית דהיינו פריעה א"כ
פריעה נמי היינו מילה וכן מאן דיליף לי' משוב מוסב על מול דבתרי'
שישוב וימולם אחר שכבר נמולו והיינו הפריעה שאחר המילה וא"כ גם
פריעה נקרא מילה ומ"ש מעלתו בכאן אינו לפי כבודו.
וטעמא נ"ל משום דמילה אין פירושו הכא חתוך וכריתה כלל אלא
הסרת הדבר וכדמתרגם האונקלס ומל ה' אלקיך את לבבך יעדי טפשות
לבך אעפ"י ששם הוא לשון מושאל על ערלת הלב מלשון מילה שבערלת
הבשר מ"מ נ"ל שבשניהם אינו אלא לשון הסרה ועוד שגם שם כריתה אינו
מורה על חתוך בכל מקום כמו העגל אשר כרתו לשנים שפירושו חתוך
ויכרת משיח ואין לו פירושו הסרה וכליון וה"נ ימול בשר ערלתו פירושו
שיסור הערלה מבשרו ועתה אין אנו צריכים שוב לכל מה שנדחקנו ובודאי
יש כרת על הפריעה וגם נכרתו עליו י"ג בריתות אלא שהקב"ה כרת ברית
עם אברהם שיסיר הוא ובניו את ערלתם וחייב עליו כרת אמנם מה הוא
ערלתם הדבר מסור לנותן התורה ית"ש ועד שלא נתנה תורה אמר הוא י"ת
שעור הרך התחתון אינו בכלל ערלה וכשנתן התורה נתחדש הלכה שגם זה
בכלל ערלה והרי כרתנו י"ג בריתות להסיר ממנו מה ששמו ערלה ואתי
שפיר הכל גם מחיוב כרת גם מדחיית שבת וגם נוסח הברכה ואין בה שום
דופי ומברכי' על ציצין המעכבין הפריעה ברכת על המילה וזה ברור
לפענ"ד".
ועיין שו"ת ציץ אליעזר (חלק ה סימן יד) שדן בחיוב כרת במי שעשה
מילה ולא פריעה .והוא דייק מדברי השבלי הלקט הנ"ל שקורא לפריעה
שירי מצוה שלכא' מוכח מזה שאין כרת תלוי בו.
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פריעה :הלכה מחדשת או מפרשת
עיין תוספות (יבמות דף עא :ד"ה לא ניתנה פריעת וכו')" ,ומ"מ
אברהם פרע מילתן אע"ג דלא נצטווה כדאמר בב"ר (פ' (ס"ד) [מ"ז])
דאפי' עירוב תבשילין קיים וא"ת אם לא ניתנה פריעה עד יהושע היכי
גמרינן מיניה הא כתיב (ויקרא כז) אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש
דבר מעתה ויש לומר דהלכה למשה מסיני הוא ויהושע אסמכיה אקרא".
וחקר הגרי"ד ,האם הלכה זו הלכה מחדשת או הלכה מפרשת .כלומר,
האם ההלל"מ מחדש שיש עוד מצוה נוספת של פריעה בנוסף למצוות
מילה או שרק מפרש ומגלה שכוונת התורה היתה בפרשה של מילה שצריך
14
גם פריעה.
ותלה בדיון זה של החתם סופר (יו"ד סי' רמח – רמט) האם מי שחוזר
לעשות פריעה מברך עליו "על המילה" .שאם הוא הלכה מחדשת א"א
לברך נוסח של "על המילה" אמנם אם הוא הלכה מפרשת שההל"מ
מפרשת שגם פריעה נכלל במצוות מילה אז שפיר יכול לברך עליו "על
15
המילה".
ועיין שו"ת הרמ"א (סימן עו)..." ,ועוד נ"ל להביא ראיה דאין לחלק,
דאמרינן פרק האורג דלר' שמעון מקלקל בחבורה חייב .ואמרינן התם מ"ט
דר"ש ,מדאיצטריך קרא למשרי מילה הא חובל בעלמא חייב .ור' יהודה,
התם מתקן הוא כדרב אשי דאמר מה לי מתקן מילה מה לי מתקן כלי.
והשתא יש לדקדק מנ"ל לר"ש דמקלקל בחבורה חייב דילמא לעולם
פטור ,דהא ודאי סברת רב אשי סברא מעולה היא דגבי מילה הוי תיקון
גברא ,ומנ"ל לר"ש למידק לענין מקלקל בחבורה .אבל אם נאמר דב'
מוהלים מותרים למול אתי שפיר ,דס"ל לר"ש דקרא למשרי מוהל ראשון
נמי קאתי ,דכתיב ימול בשר ערלתו והוא החיתוך ,ואע"ג דמוהל ראשון
אינו אלא מקלקל אם לא פרע .ומדאיצטריך להתיר גבי מילה ש"מ דשאר
מקלקלין חייבין .ורבי יהודה ס"ל דמ"מ צורך תקון הוא ואין למדין ממנו
שאר מקלקלין .ואין להקשות לפי זה ,א"כ לר"ש מנלן דמותר לעשות
הפריעה בשבת ,דילמא קרא לא שרי רק החיתוך שהוא מקלקל .די"ל מאחר
 14וע' בספר ארץ הצבי (סי' לו) שהביא דבריו ועוד הביא כמה דוגמאות בקשר לחקירה
זו.
 15ולכא' חקירה זו משפיע על שאלתינו לעיל אם יש למנות מילה ופריעה כב' מצוות או
כמצוה א' ודוק.
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דס"ל מקלקל בחבורה חייב ואפ"ה שרו גבי מילה א"כ ה"ה פריעה,
דמהשתא אין חילוק בין מקלקל למתקן .ועוד דפריעה ג"כ בכלל ימול בשר
ערלתו הוא ,דמל ולא פרע כאילו לא מל ,וא"כ הכל שרי רחמנא".
ולפי תירוץ ב' של הרמ"א משמע שסב"ל שהלל"מ הוא הלכה מפרשת
את הפסוק וע"י הלכה זו מבינים שימול בשר ערלתו כולל גם עור הפריעה.
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בענין אדהכי והכי מדכר
איתא במתני' שלהי מסכת שבת (קמח ):מונה אדם את אורחיו ואת
פרפרותיו מפיו אבל לא מן הכתב .ובגמ' (קמט :).מ"ט רב ביבי אמר גזירה
שמא ימחוק אביי אמר גזירה שמא יקרא בשטרי הדיוטות מאי ביינייהו
א"ב דכתב אכותל ומידלי (פרש"י "שאינו מגיע לשם למחוק" משום
גובהו) למ"ד שמא ימחוק לא חיישינן ולמ"ד שמא יקרא חיישינן כו' ותו
לשמא ימחוק לא חיישינן והתניא לא יקרא לאור הנר ואמר רבה אפי' גבוה
שתי קומות אפי' גבוה שתי מרדעות אפי' עשרה בתים זה ע"ג זה לא יקרא
(וה"נ יהיה אסור לקרות אפי' מכתב שהוא גבוה בכותל) כו' אלא לעולם
דכתב אכותל ומידלי ודקא קשיא לך דרבה דרבה תנאי היא ,עיי"ש כל
הסוגיא.
ולענין הלכה פסק הרי"ף (סג ):כאביי משום דסבר כרבה דקיי"ל
כוותיה .אבל הבעל המאור שם הפך הסוגיא ופי' דבאמת ר' ביבי ולא אביי
סבר כרבה ולכן הלכה כר' ביבי .והבעה"מ הביא ראיה לדבריו וז"ל:
ומסתייע הדין סברא דילן דאמרי' דרב ביבי אית ליה דרבה ואביי לית ליה
דרבה מדתנן בפרק המוצא תפילין (עירובין צז ):הקורא בספר שעל
האסקופה ואוקמא אביי באסקופת כרמלית ורה"ר עוברת לפניה ובאסקופה
ארוך דאדהכי והכי מידכר דאלמא לית ליה לאביי הא דרבה עכ"ל .וכוונתו
הוא דלכאו' הטעם דרבה סבר דאסור לקרות אפי' לאור נר גבוה הוא משום
דלא אמרי' אדהכי והכי מדכר ואביי במס' עירובין סבר דאמרינן אדהכי
והכי מדכר וזה ראיה דאביי לית ליה דרבה .והרמב"ן במלחמות דחה
ראיית הבעה"מ בלשון "לא היו דברים מעולם" וכתב "ואפשר נמי דההוא
פירוקא אתיא כרבה שלא כל הגזירות שוות בכל מקום" .ולכאו' דברי
הרמב"ן נכונים דמסתבר דאפשר הוא לחלק בין ציור דנר (דגזרינן דאסור
לקרות לאורו משום שמא יטה בין אם הנר נמוך או גבוה) לציור דאסקופה
(דגזרינן דאסור לגלול הספר ולהכניסו לידו רק במי שעומד על אסקופה
שאינה ארוכה ולא על אסקופה ארוכה) דאמת הוא דלא כל הגזירות שוות.
ומה יענה הבעה"מ לסברת הרמב"ן?

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ובהמשך הסוגיא איתא :וש"מ דרבה תנאי היא ש"מ והני תנאי כהני
תנאי דתניא אין רואין במראה בשבת ר"מ מתיר במראה הקבוע בכותל
מ"ש הקבוע בכותל דאדהכי והכי מדכר שאינו קבוע נמי אדהכי והכי מדכר
הכא במראה של מתכת עסקינן וכדרב נחמן אמר רבה בר אבוה דא"ר נחמן
אמר רבה בר אבוה מפני מה אמרו מראה של מתכת אסורה מפני שאדם
עשוי להשיר בה נימין המדולדלין ע"כ( .והדמיון הוא דכמו דרבה אסר
לקרות לאור הנר אפי' אם הוא גבוה כמו כן הת"ק אסר להסתכל במראה
אפי' אם היא קבוע בכותל) .וגם בזה נחלקו הראשונים האיך לפסוק.
הרי"ף פי' דת"ק ור"מ חולקים רק במראה של מתכת ולכן אע"ג דהלכה
כת"ק ואסור להסתכל במראה של מתכת בשבת (בין קבוע בין שאינו
קבוע) מותר להסתכל במראה שאינה של מתכת (כגון זכוכית) .והבעה"מ
השיג עליו וכתב דלת"ק אסור להסתכל בכל מראות דחיישי' "שמא יראה
בשערו שצריך תיקון וילך ויביא זוג של ספרין ויתקן עצמו" וטרח ללמד
זכות על הנשים המסתכלין במראות זכוכיות בשבת .והרמב"ן יישב שי'
הרי"ף ואמר דרבה לא גזר מראות שאינן של מתכת אטו מראות של מתכת
אחר שכבר גזר מראות של מתכת קבועות אטו שאינן קבועות ד"לא גזר
רבה מין זה אטו מין אחר שא"כ היתה גזירה לגזירה אבל באותו המין
שנגזר עליו גזירה ראשונה הוא דאסר רבה בין נמוך בין גבוה (בנר) אי נמי
בין קבועה בין שאינה קבועה (במראה מתכת) להשוות הגזירה באותו
הדבר אבל מין זה אטו מין אחר (מראה זכוכית אטו מראה מתכת) אין
לנו" .ודברי הרמב"ן נראים מכוונים וצריך להבין כוונת הבעה"מ.
והנראה לאמר בזה דהנה באמת יש מח' בטעמא דרבה דאסרינן לקרות
אפי' לאור נר גבוה (אע"ג דצריך זמן רב להגיע להנר ולהטותו) וגם
להסתכל אפי' במראה הקבועה בכותל (אע"ג דאינו יכול להסיר שערותיו
עד שילך ויקח מספרים או עד שיסתלק המראה מעל הכותל וצריך זמן רב
לזה) .ולמה לא אמרי' אדהכי והכי מידכר ולא יבא לידי איסור? ולכאו'
הפשטות הוא דרבה מודה דבאמת מסתבר לאמר אדהכי והכי מדכר אבל
מ"מ לא פלוג חכמים בתקנתם ואסר בכל הציורים .וכן כתב רש"י לעיל
(יב :וז"ל :ואפי' גבוה דליכא למיחש להטייה דכיון דגזור לא פלוג
למילתייהו) ובסוגיין (וז"ל :אפילו גבוה שאינו מגיע שם להטות הנר אסור
דהואיל ונמוך אסור גבוה נמי אסור שלא תחלוק) .אבל ר"ח בסוגיין כתב
"ואפי' גבוה כמה אמר רבה חיישינן ואסור" ,היינו דרבה דחי סברת אדהכי
והכי מידכר וסבר דחיישינן שמא יטה אפי' כשהנר גבוה .וכן הוא ברמב"ם
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(שבת ה:יד)" :ולא קורין לאור הנר ואפילו גבוה שתי קומות כו' שמא
1
ישכח ויטה".
ובאמת מצינו נפק"מ לדינא בין ב' טעמים אלו .דהנה הטור ושו"ע
(סימן ער"ה) פסקו כרבה דלא יקרא לאור הנר אפי' היא גבוה אבל הקילו
(ע"פ גמ יב ):בכמה ציורום כגון ב' בני אדם שקוראין ביחד דהא' ישגיח
במה שיעשה חבירו וגם באדם חשוב שאין דרכו להטות וגם בתשב"ר
שאימת רבם עליהם עיי"ש .והקשו הב"ח והט"ז שם דלמה לא אסרי' גם
בהאי גווני מטעם לא פלוג כמו דאסרי' בנר גבוה גופא .ותי' הב"ח בשם
הרמב"ן הנ"ל דלפי רבה ,חז"ל גזרו רק בנר גבוה אטו נמוך להשוות
הגזירה באותו ענין ולא הוסיפו לגזור אדם חשוב אטו שאינו חשוב
(למשל) דזה הוי כעין גזירה לגזירה .והט"ז (סק"א) תי' בענין אחר דאמרי'
לא פלוג רק בדבר הנאסר (הנר) ולא לענין אדם הקורא( .והביאור הלכה
שם כתב ע"פ זה דאדם שהוא גידם בב' ידיו או שהיו ידיו קשורות מותר
לקרות לאור הנר) .והב"ח הביא מתלמידי המהר"ם שהתירו לקרות לאור
נר המונח בעששית שסגורה במפתח משום שא"א להטותו (והב"ח חלק
עליהם והובא ג"כ במ"א סק"ג) .והק' הערוך השולחן (ערה:ה) דלטעמים
הנ"ל למה לא אסרי' זה מטעם לא פלוג דסגורה במפתח הוי תנאי בהנר
("ומה לי אם אינו יכול להטות מפני גובהו או מפני שהוא סגורה" עיי"ש
בערה"ש) ולא שייך תי' הט"ז וגם הוי גזירה באותו ענין (הנר) ושפיר שייך
"להשוות הגזירה באותו הדבר" (לשון הרמב"ן הנ"ל) ולא שייך תי' הב"ח.
ותי' הערה"ש (ערה:ו) דהיתר זה אתי שפיר רק להשיטות (הר"ח
והרמב"ם) דטעמא דרבה הוא לא משום לא פלוג אלא משום דאפי' אם
היא גבוה חיישי' שמא יטה וכשהנר סגורה בעששית במפתח א"א להטותו
ומש"ה מותר לקרות לאורו .אבל אין ה"נ דלרש"י יהיה אסור לקרות לאורו
בכה"ג מטעם לא פלוג.
ונראה מפורש מלשונם דהרמב"ן והבעה"מ ג"כ חולקים בנקודה זו.
דהרמב"ן בחידושיו (קמט .ד"ה הכא במראה) כתב בטעם האיסור להסתכל
 1וע' בס' ברכת אברהם (שבת יב ):שכתב דלשון רבה (אפי' גבוה שתי קומות אפי' גבוה
שתי מרדעות אפי' עשרה בתים זה ע"ג זה לא יקרא) מדוייק יותר כהר"ח והרמב"ם
(דבאמת יש חשש שמא יטה ולכן הדגיש רבה דחשש זו שייך לא רק בגבוה ב' קומות
אלא אפי' בגבוה י' קומות) אבל לרש"י דהוי מטעם לא פלוג למה צריך לאריכות הזה הא
בין בגבוה ב' קומות בין בגבוה י' קומות הוי אסור מטעם לא פלוג .וע' בב"ח (ריש סי'
ער"ה) דה"ק לא מיבעיא אם אין הנר גבוה כ"כ דחיישי' שמא יטה אלא אפי' אם הוא
גבוה הרבה אסור מטעם לא פלוג.
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במראה "הכא במראה מתכת עסקינן פי' ובה אסר ת"ק אפי' בקבועה משום
דגזרינן קבוע אטו אינו קבוע כדגזר רבה בנר גבוה אטו אינו גבוה" וזה
כרש"י דהוי מטעם גזירה ולא פלוג .אבל הבעה"מ נתן טעם אחר לאיסור זו
וז"ל אין רואין במראה בשבת פירוש שמא יראה בשערו שצריך תיקון וילך
ויביא זוג של ספרין ויתקן עצמו וכרבה דחייש בנר אפילו גבוה שתי קומות
שמא ילך ויביא סולם ויעלה ויטהו ולא אמרינן אדהכי והכי מדכר שהוא
שבת ומימנע עכ"ל וזה מפורש כר"ח והרמב"ם דבאמת חיישי' שמא יטה
אפי' בנר גבוה .ולפ"ז י"ל דהרמב"ן והבעה"מ בסוגיין אזלי לשיטתייהו.
דלפי הרמב"ן ,רבה מודה לסברת אדהכי והכי מדכר אלא דסבר דלא פלוג
חכמים בתקנתם ואסרו כל נרות אפי' גבוהות וכל מראות אפי' קבועות
וא"כ אין ראיה נגד רבה מהא דלא אסרו מי שעומד על אסקופה ארוכה
לגלול הספר אטו מי שעומד על איסקופה שאינה ארוכה דלא כל הגזירות
שוות .אבל להבעה"מ ,רבה חולק על סברא דאדהכי והכי מדכר וחושש
שמא יעשה האיסור וא"כ כל הציורום באמת הם שווים (מצד דלא אמרי'
אדהכי והכי מדכר) והוה ליה לאביי לאסור באסקופה ארוכה אי לאו
2
דחולק על רבה.
וזה ג"כ הסבר מחלקותם לענין מראה .להרמב"ן ,הטעם דאסור
להסתכל במראה מתכת קבועה הוא לא משום דחיישי' שיקח מספרים
ויגלח שערו (דלא חיישי' לזה משום אדהכי והכי מדכר) אלא דהוי לא
פלוג וגזירה אטו מראה מתכת שאינה קבועה (וזה אסור דיכול להסיר נימין
עכשיו ע"י אותו מראה שחדודה כסכין) .אבל לא גזרו לאסור מראות שאינן
של מתכת דזה הוי גזירה לגזירה .ולהבעה"מ לשיטתו ,הטעם דאסור
להסתכל במראה מתכת קבועה (לפי הת"ק) הוא משום דבאמת חיישי'
שיקח מספרים ויגלח שערו (דלא אמרי' אדהכי והכי מדכר) ומש"ה כל
מראות (אפי' זכוכיות) אסורין דחיישי' שמא ילך ויקח מספרים ויגלח
שערו( .ור"מ חולק בהא וסבר דאמרי' אדהכי והכי ולא חיישי' דילך ליקח
מספרים ואסרינן רק במראה מתכת שאינה קבועה דיכול להסיר הנימין ע"י
 2לענין הלכה הרמב"ם (שבת טו:כא) הביא אוקימתא דאביי (דמותר לגלול הספר רק אם
נתגלגל תוך ד' אמותיו עיי"ש בעירובין) והשו"ע (שנב:א) לא הביאו .וכיון דהבעה"מ
לשיטתו דחה אוקימתא דאביי והרמב"ם סבר כהבעה"מ יש מקום להמקשה להקשות
למה הרמב"ם הביא אוקימתא דאביי .אבל באמת לק"מ דשי' הרמב"ם לא הוי ממש
כאוקימתא דאביי דהרמב"ם לא כתב דהב"ע באסקופה ארוכה .וע' בביאור הלכה (שנ"ב
ד"ה דרבים דרסי) שפי' שי' הרמב"ם (בענין גלילת הספר) באופן שאין תלוי כלל במח'
הרמב"ן ובעה"מ הנ"ל .וגם אין מקום להקשות למה הרי"ף בעירובין השמיט אוקימתא
דאביי שם אם הרי"ף חולק על הבעה"מ דאפשר דהרי"ף דחה אביי משום טעמי אחריני.
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אותו מראה מיד וגם לא אמרי' לא פלוג לאסור מראה מתכת קבוע) .ונמצא
דהב' מח' בין הרמב"ן והבעה"מ תלויין בנקודה אחת.
אלא דלפ"ז קשה בשי' הרמב"ם דהרמב"ם הנ"ל (ה:יד) פי' דטעמא
דרבה בנר הוא דחיישי' שמא יטה (והיינו דרבה התנגד לסברת אדהכי
והכי) וא"כ במראה הו"ל לפסוק לחומרא דאסור להסתכל אפי' במראות
שאינן של מתכת בשבת (דחיישי' דיבא ליקח מספרים ויגלח שערו)
כהבעה"מ .אבל כד עיינת ברמב"ם (שבת כב:יד) חזינן דהוא פסק כהרי"ף
ורמב"ן דרק אסור להסתכל במראות של מתכת בשבת ולפום ריהטא נראה
שהרמב"ם סתר את עצמו.
אולם באמת לא קשה מידי די"ל ע"פ מה שכתב השיטה המיוחס להר"ן
והר"י מלוניל .דשניהם פי' כהרי"ף דלת"ק מותר להסתכל במראה שאינה
של מתכת והקשו דלפי רבה למה לא חיישי' שיקח מספרים ויגלח שערו אי
שרינן ליה להסתכל במראה (ומבואר דהם סוברים דטעמא דרבה הוי דלא
אמרי' אדהכי והכי כהר"ח והרמב"ם והבעה"מ) .ושניהם תירצו בסגנון
אחד וז"ל הר"ן :שאני הכא דגזירה רחוקה הוא שילך להביא זוג או
מספרים מעלמא ויחזור עם המספרים למקום רחוק להמראה כו' ובהא
שיעורא רבה אי אפשר דלא מידכר אבל הא דרבה (בנר) ליכא שיעורא רבה
ולא מדכר עכ"ל .והם הוסיפו דלפ"ז צ"ל דהא דאסרינן במראה מתכת
קבוע הוא משום דחיישינן דיסלק המראה מהכותל ויגלח בו ולא צריך זמן
ושיעור גדול כ"כ לזה כמו באם הלך ליקח מספרים ומש"ה לא אמרי'
אדהכי והכי מדכר .ונמצא לפ"ז דיש ג' טעמים לאסור במראה מתכת
קבועה :א) גזירה אטו מראה מתכת שאינה קבועה (ולא גזרו במראה של
זכוכית) (רש"י ורמב"ן) ,ב) חיישי' שיסלק המראה מהכותל ויגלח בו (וזה
לא שייך במראה של זכוכית דאין חדוד כמראה של מתכת) (מיוחס לר"ן
ור"י מלוניל) ,ג) חיישי' שילך ויקח מספרים לגלח שערו (וזה שייך במראה
של זכוכית ג"כ) (בעה"מ)( .ובאמת אפי' הבעה"מ נקט כהמיוחס להר"ן
בחד דוכתא .דהבעה"מ לימד זכות על הנשים המסתכלים במראות זכוכיות
בשבת וכתב ד"אשה שאינה רגילה בנטילת שער בזוג מותרת לראות
במראה של זכוכית" (והרמב"ן תמה עליו "שהנשים עשויות לתקן שערן
בכלי יותר מן האיש") ואעפ"כ אסר לנשים להסתכל במראה מתכת קבועה
וע"כ זה מטעם המיוחס להר"ן וכן משמע מדבריו עיי"ש .ונמצא
דהבעה"מ הביא הסברא שילך ליקח מספרים רק בנוגע לאנשים).
ולפ"ז י"ל דהרמב"ם סבר כהר"ן וכהר"י מלוניל דלא אמרינן אדהכי
והכי מדכר אא"כ צריך זמן רב לעשות האיסור .ולכן מותר להסתכל

אליהו הייזלער
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במראה שאינה של מתכת (דצריך זמן רב ליקח מספרים ובהא מודה
הרמב"ם דאמרי' אדהכי והכי מדכר) אבל אסור להסתכל במראה מתכת
קבוע דכיון דא"צ זמן רב כ"כ להסיר המראה מהכותל ולגלח בו לא אמרי'
אדהכי והכי מדכר ולכן אסור ג"כ לקרות לאור נר גבוה דא"צ זמן רב כ"כ
3
להטות הנר ולא אמרי' אדהכי והכי.
והנה הגמ' בסוגיין שקל וטרי ליתן נפק"מ בין רב ביבי לאביי ותוך
הדברים הביא הו"א ד"איכא בינייהו דחייק אטבלא ואפינקס למ"ד שמא
ימחוק לא חיישינן למ"ד שמא יקרא חיישינן" .ובפשטות נראה דהטעם
דבחייק לא חיישינן לשמא ימחוק הוא דא"א למחוק בכה"ג .אבל רש"י פי'
"דחייק בסכין בתוך העץ בטבלא שאין נוחה למחוק ואדהכי מדכר וליכא
למיחש למחוק" .ולכאו' ק' דמה דחק רש"י להוציא הגמ' מפשוטו( .והיה
נראה לאמר בדרך אפשר דרש"י בא לאפוקי שיטת ר' ירוחם (הובא בדרכי
משה ונפסק להלכה בשו"ע שז:יב) דרק אם חקק חקיקה שוקעת מותר
לקרות מן הטבלא אבל אם חקק חקיקה בולטת אסור לקרותו דבהא אפשר
למחוק ולכן חיישי' שמא ימחוק .וע"ז כתב רש"י דאפי' בחקיקה בולטת
מותר לקרות דלא חיישינן שימחוק דאדהכי והכי מדכר .אבל באמת משמע
דרש"י איירי בחקיקה שוקעת מדכתב (קמט" ).דחייק בסכין בתוך העץ") .
ויותר תמוה הוא מה שלכאו' רש"י פי' שלב זה בגמ' דלא אליבא דרבה
(מדנקט הסברא של אדהכי והכי) והגמ' עדיין אזל בשיטת רבה (דעדיין לא
מסיק דרבה תנאי היא עיי"ש).
ובשלמא לרש"י לשיטתו דרבה מודה לסברת אדהכי והכי מדכר אלא
דסובר דלא פלוג חכמים בתקנתם אז י"ל כהרמב"ן דאמרי' לא פלוג רק
באותו המין (בסוגיין היינו דאסרינן לקרות מכתב הנכתב על הכותל בין
גבוה בין נמוך עיי"ש) כדי להשוות הגזירה ,ולא במין אחר (היינו דלא
אסרינן לקרות מכתב החקוק בטבלא אטו כתב הנכתב בדיו) דזה הוי גזירה
 3הב"ח (ער"ה) דייק דהרמב"ם (דסבר דטעמא דרבה הוא משום דחיישי' שמא יטה ולא
משום לא פלוג) סבר דמותר לקרות לאור נר הקבוע בחור שבכותל (ולא חיישי' שיסלקו
מן הכותל) ולכן הק' דהרמב"ם סתר א"ע במה שפסק דאסור להסתכל במראה הקבוע
בכותל וחיישי' שיסלקו .ומכח ק' זו דחק לאמר דהרמב"ם באמת סובר כרש"י דטעמא
דרבה הוא משום לא פלוג עיי"ש .ולא הבנתי דיוקו דלעולם י"ל דהרמב"ם סבר דטעמא
דרבה הוא דחיישי' שמא יטה ובנר הקבוע בחור שבכותל ג"כ חיישי' שיסלקו (ולכן אסור
לקרות לאורו .ולא דמי לנר הסגורה במפתח בעששית דבזה ממש א"א להטותו) .ולכאו'
א"צ להוציא דברי הרמב"ם מפשוטם.
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לגזירה .אבל להרמב"ם 4והבעה"מ דרבה חולק על סברת אדהכי והכי
וחושש שיעשה האיסור למה לא חיישינן בכה"ג שימחוק אם באמת אפשר
הוא למחוק היכא דחקק אטבלא? ולשיטתם א"א לפרש כפרש"י (ושמא
הם יאמרו כפשטות דבחקק אטבלא א"א למחוק) אי לאו דאמרינן כהשיטה
להר"ן וכהר"י מלוניל דהיכא דצריך זמן רב לעשות האיסור אז רבה מודה
דאמרי' אדהכי והכי מדכר .וא"כ י"ל דכאן כיון דצריך זמן רב למחוק
החקיקה מותר לקרות מטבלא שחקק עליו דבכה"ג אפי' רבה מודה דאמרי'
אדהכי והכי מדכר ולא יבא לידי איסור.

 4ובאמת הרמב"ם (שבת כג:יט) פי' הסוגיא באופן אחר לגמרי ופי' דהטעם דאסור לקרות
מן הכתב הוא דשמא יקרא בשטרי הדיוטות ובחקק מותר דלא אתי לאחלופי בין חקיקה
לשטרי הדיוטות .ולכן קושייתינו הוא רק להר"ח ולהבעה"מ .ובעצם שיטת הרמב"ם
בסוגיין ק' טובא דהרמב"ם כתב דהטעם דאסור לקרות בשטרי הדיוטות הוא משום
דחיישי' שמא ימחוק ובגמ' לא משמע כן מדפליג רב ביבי ואביי בהאי נקודה גופא אי
טעם האיסור הוא משום שמא ימחוק או שמא יקרא ומשמע דשמא ימחוק ושמא יקרא
הוי ב' טעמים נפרדים ולא דשמא ימחוק הוי הטעם לשמא יקרא .והמרכבת המשנה פלפל
באריכות לפרש שי' הרמב"ם .וע' בס' ברכת אברהם (קמט ).שכתב דשיטת הרמב"ם היא
בנוייה על הירושלמי ובאמת הוי כנגד סוגייתינו .וע' בשפת אמת שכ' דהיה נראה לאמר
דר' ביבי ואביי אין חולקין זה ע"ז ושמא הרמב"ם למד כעין זה דבאמת אין מח' ביניהם
אלא דטעם של שמא יקרא בשטרי הדיוטות הוא משום שמא ימחוק.

יעקב שמואל טאובס

בסוגיא דהלוואת יום טוב
שנינו בשבת פרק שואל (דף קמ"ח" ):איתמר הלוואת יום טוב ,רב
יוסף אמר לא ניתנה ליתבע ,ורבה אמר ניתנה ליתבע .רב יוסף אמר לא
ניתנה ליתבע דאי אמרת ניתנה ליתבע אתי למיכתב .רבה אמר ניתנה
ליתבע ,דאי אמרת לא ניתנה לא יהיב ליה ,ואתי לאימנועי משמחת יום
טוב ".ופירש רש"י שם (בד"ה לא ניתנה ליתבע) דהמדובר כאן היא
תביעה בבית דין ,עיי"ש .המשמעות מזה היא שאין זה אלא דין בב"ד
בלבד ,ואילו חוץ לב"ד כ"ע לא פליגי דמותר לתבוע .וכן כתב הר"ן
בחידושיו שם בפירוש (בד"ה דאי אמרת נתנה ליתבע אתי למכתב) .ובחי'
הרמב"ן שם (בד"ה הא דרבה בר עולא דמערים איערומי) וכן בחידושי
הריטב"א (שם בד"ה רב יוסף אמר לא ניתנה ליתבע) כתבו שאם המלוה
תפס מן הלוה ,לא מפקינן מיניה ,וא"כ ברור שהדיון אם מותר לתבוע אם
1
לאו הוא דין רק בב"ד.
ובהמשך הסוגיא ,הקשה הגמ' על רב יוסף מכח המשנה במס' שביעית
(פ"י מ"ב):
"מתיב רב אידי בר אבין השוחט את הפרה וחילקה בראש השנה,
אם היה חדש מעובר משמט ,ואם לאו אינו משמט .ואי לא ניתנה
ליתבע מאי משמט? שאני התם ,דאיגלאי מילתא דחול הוא .תא
שמע מסיפא :אם לאו אינו משמט .אי אמרת בשלמא ניתנה ליתבע,
היינו דקתני אינו משמט .אלא אי אמרת לא ניתנה ליתבע אמאי אינו
משמט? דאי יהיב ליה שקיל .מכלל דרישא ,אי יהיב ליה לא שקיל?
רישא צריך למימר ליה משמט אני ,סיפא לא צריך למימר ליה
משמט אני .כדתנן המחזיר חוב בשביעית ,יאמר לו משמט אני .ואם
אמר לו אף על פי כן יקבל ממנו ,משום שנאמר וזה דבר השמטה".
והנה הקושיא היא דאליבא דרב יוסף דאינו יכול המלוה ליתבע
בהלואת יו"ט ,הרי כאן מדובר בהלואה בראש השנה ,דהוא יו"ט כמובן,
 1והסברה היא פשוטה ,דאם לא יהיה מותר לתבוע בכלל ,הרי אף פעם לא ילוה המלוה
שום הלואה ביו"ט ,ואם כן אף רב יוסף יסכים שימנע הלווה משמחת יו"ט.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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וא"כ ,מה כל הדיון במשנה אם שביעית משמטת אם לאו ,הא בכל אופן
אין המלוה יכול לתבוע מטעם הלוואת יום טוב ,וא"כ לא שייך בכלל דיני
שמיטה בהלוואה זו ואין כנראה שום נפק"מ בין אם שביעית משמטת בין
אם לאו.
ויש לתמוה על קושית הגמרא מב' טעמים .האחד ,לפי הרמב"ן
והריטב"א דיכול המלוה לתפוס חוץ לב"ד ,ולא מפקינן מיניה ,הא שפיר
שייך לדון אם שמיטה משמטת אם לאו ,כי יש נפק"מ גדולה אם במקרה
זה יכול לתפוס או לא :אם שמיטה משמטת ,המלוה אינו יכול לתפוס ,ואם
לאו ,יכול לתפוס .ובאמת כבר הקשה קושיא זו הרמב"ן בעצמו שם,
ותירץ שאין הכי נמי ,הגמ' היתה יכולה לתרץ כן ,אלא שרצתה הגמרא
למצוא היכי תמצי אפילו בלא תפיסה .הקושיא השנייה היא עוד יותר
חזקה ,והיינו שבהלוואת יו"ט ,בודאי איכא חיובא על הלוה לשלם את
חובו אף בלי תביעה (ורק נחלקו בגמ' מבחינת המלוה ,אם רשאי לתבוע
או לא) .אמנם ,אם שמיטה משמטת ,לכאורה אין שום חוב על הלוה
לשלם בכלל ,וא"כ בודאי יש נפק"מ גדולה אם שמיטה משמטת או לא,
דהיינו אם יהיה חיוב על הלוה לשלם ,וא"כ לא מובנת קושיית הגמ'.
ואח"כ מצאתי שכן הקשה הג' ר' עקיבא איגר בחידושיו כאן (בד"ה
דאי יהיב לי' שקיל מכלל דרישא וכו') ונשאר בלי תירוץ 2.ויש להצביע
דבפירושו על הגמ' כאן ,כתב רבינו חננאל דלפי רב יוסף ,הלוה באמת
פטור בכלל מלשלם במקרה של הלוואת יו"ט ,ואין זה רק דין בב"ד ואפילו
בינו ולבינו חוץ לב"ד אין שום חיוב .וא"כ אתי שפיר קושיית הגמ'
מהמשנה בשביעית ,כי אז באמת אין חילוק בין הלוואת יו"ט לבין הלוואת
שביעית ,דבב' המקרים פטור הלוה מלשלם ,ושפיר הקשה הגמ' דאין א"כ
שום נפק"מ כאן אם שביעית משמטת אם לאו ,דהרי כבר מטעם הלוואת
יו"ט פטור הלווה מלשלם 3.אבל לא כן דעתם של רוב הראשונים בסוגיין.
ושמא יש לתרץ קושייתינו ע"פ הגמ' במכות (דף ג ,):דשם איתא:
"א"ר יהודה אמר שמואל המלוה את חבירו לעשר שנים אין שביעית
2

בכמה מהדורות של חי' הגרעק"א שם איתא שנשאר ב"צריך עיון גדול".

 3ונראה לענ"ד דבאמת קושייתינו כאן היא היא ההכרח שהביאה את רבינו חננאל
לפירושו שפטור הלוה מלשלם בכלל ,אף חוץ לב"ד ,כי אינו מזכיר את זה שהלוה פטור
בכלל מלשלם עד שמביא את קושיית הגמ' משמיטה .ועיין עוד בקרן אורה כאן (בד"ה
בשבת הוא דאסור) שכתב ג"כ כדברי רבינו חננאל דאין הלוה חייב לשלם בכלל בהלואת
יו"ט ,אבל מטעם אחר לגמרי ,עיי"ש.
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משמטתו ואע"ג דאתי לידי לא יגוש ,השתא מיהא לא קרינן ביה לא יגוש".
המשמעות כאן היא דאם אין אפשרות לבא לידי לא יגוש ,אין שביעית
משמטת ,עיין שם ברש"י (ד"ה אין משמיטין) 4.והנה בסוגייתינו ,לפי רבי
יוסף דאינו יכול לתבוע בהלוואת יו"ט ,אז בודאי לא קרינן ביה לא יגוש,
וא"כ אין שביעית משמטת .ולכן אולי זוהי גופא קושיית הגמ' :אם אין
המלוה יכול לתבוע ,אין שביעית משמטת בכלל ,ולמה א"כ מדברת
המשנה שם על נפק"מ אם שביעית משמטת אם לאו ,הא לדעת רבי יוסף
בודאי שאין שביעית משמטת ,כי אין אפשרות כאן לבא לידי לא יגוש,
דהא אינו יכול לתבוע .אבל באמת קשה לומר כן מב' טעמים .האחד,
דמהיכא תיתי שהלאו דלא יגוש הוא דין רק בב"ד .כלומר ,כבר ביארנו
שלפי רוב הראשונים ,דינו של רב יוסף דאינו יכול לתבוע בהלוואת יו"ט
קאי רק בב"ד ,אבל חוץ לב"ד מותר המלוה לתבוע ,וא"כ שפיר שייך לבא
לידי לא יגוש 5,וא"כ שייך לדון אם שביעית משמטת אם לאו .ועוד יש
לדחות ביאור זה בקושייתינו ע"פ עצם לשון הגמ' שלנו ,שהרי הקשה
"מאי משמט ",דמשמע לא שאין שביעית משמטת במקרה זה בכלל ,אלא
ששמיטה כן משמטת ,אבל יש רק לשאול על מה חלה "שמיטה" זו .ואשר
על כן נראה דאין לתרץ קושייתינו כאן ע"פ הגמ' במכות שם.
ואולי אפשר לתרץ ע"פ הגמ' בקידושין (דף י"ז ,):ששם למדנו:
"דתנן :לוה מעות מן הגר שנתגיירו בניו עמו לא יחזיר לבניו ,ואם החזיר
אין רוח חכמים נוחה הימנו .והתניא רוח חכמים נוחה הימנו! לא קשיא
כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה ,וכאן שהורתו שלא בקדושה ולידתו
בקדושה ".בפי' הר"ש משאנץ לשביעית פ"י מ"ט (ד"ה המחזיר חוב
בשביעית ,וכן משמע ברש"י לקידושין שם בד"ה אין רוח חכמים נוחה
הימנו) ,מפורש דבמקרה זה שאמרינן אין רוח חכמים נוחה הימנו ,אין
הפשט שעשה דבר אסור ,ואפילו לא דבר רע ,אלא שעשה דבר שאינו צריך
לעשות כי ע"פ הלכה אין שייכות בין הגר שהלווה המעות בגיותו לבין
בניו .והנה באותה המשנה בשביעית שם מוזכר שהמחזיר חוב בשביעית
דהיינו שהלוה החזיר חובו לאחר שנת השביעית ,אע"פ ששביעית משמטת
רוח חכמים נוחה הימנו .וא"כ ,לפי דברינו כאן ש"אין רוח חכמים נוחה
הימנו" פירושו שעשה דבר שאינו צריך לעשות ,הרי מסתבר לשון "רוח
 4ועיין עוד בבית הבחירה להמאירי שם ד"ה המלוה את חברו.
 5ויש להעיר דאכן הרמב"ם והחינוך ושאר הראשונים אינם מזכירים שלאו דלא יגוש
שייך רק בב"ד .עיין תומים לחו"מ סימן ס"ז ס"ק טז שדן בענין זה.
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חכמים נוחה הימנו" פירושו שעשה דבר שכן צריך לעשות ,עכ"פ במידה
מסויימת .ואם כנים הדברים ,נראה שהגמ' בסוגייתינו לא רצתה לומר
שההבדל בין הלוואת יו"ט לבין הלוואת שביעית היא שבהלוואת יו"ט יש
עכ"פ חיוב לשלם ,משא"כ בהלוואת שביעית ,דהא אף בהלוואת שביעית
באמת יש עכ"פ קצת חיוב לשלם ע"פ היסוד שאם עושה כן הרי רוח
חכמים נוחה הימנו .אבל נראה דכל זה אינו ,כי חידוש גדול הוא לומר
שיש שום חיוב ,באיזו מדה שהיא ,על הלוה לשלם אף לאחר שנת
השביעית ,שזה דבר שאינו מוזכר בפירוש בראשונים ,ולכן נראה דאין
6
לדייק שפירושו של "רוח חכמים נוחה הימנו" הוא שיש חיוב על הלוה.
ומה שנראה לפענ"ד לומר בזה הוא דיש לתרץ קושייתינו ע"פ הבנה
נכונה בעצם הדין של שמיטת כספים בשביעית .יסוד הדין הוא לא שאין
חיוב על הלוה לשלם אלא שאין המלוה יכול לתבוע את חובו .דהנה
במשניות בפרק בתרא דשביעית ,שדנים על שמיטת כספים ,כולם מדברות
על הנהגת המלוה 7.וכך היא גם כן ברמב"ם בפ"ט מהל' שמיטה ויובל.
ועיין עוד בכותרת להל' שמיטה ויובל שם שכתב הרמב"ם דהמצוות
(הנוגעות לשמיטת כספים) הן שישמט כל הלואתו ,ושלא יגוש ,ולא יתבע
הלוה ,שמשם ג"כ ברור דעיקר הדיון בשמיטת כספים הוא מה שנוגע
למלוה ותביעתו את חובו 8.ואשר על כן י"ל דבסוגייתינו לא רצתה הגמ'
ללמוד לפי רב יוסף שהנפק"מ בין הלוואת יו"ט לבין הלוואת שביעית היא
אם הלוה חייב לפרוע חובו או לא ,דאין זה עצם הענין בשמיטת כספים
בכלל .כלומר ,דאין הכי נמי ,בהלוואת יו"ט חייב הלוה לפרוע חובו,
ובהלוואת שביעית אינו חייב לפרוע ,אבל מ"מ שפיר יש להקשות
משמיטה על הלוואת יו"ט כי בב' המקרים אין נפק"מ בנוגע לזכות המלוה
לתבוע ,דהיינו שגם בהלוואת יו"ט וגם בהלוואת שביעית אין המלוה יכול
לתבוע .ולכן שפיר הקשה הגמ' במקרה של הלוואה בראש השנה "מאי
משמט ",דהרי כבר בטלה זכות המלוה לתבוע מטעם הלוואת יו"ט ,ולכן
 6ועיין בחי' הריטב"א לקידושין שם (ד"ה הכי גרסינן והתנן רוח חכמים נוחה הימנו)
שבאמת הקשה כמה קושיות על הר"ש משאנ"ץ ,ועיין ג"כ בתשובות רעק"א מהדורא
תניינא סימן י"ט שגם דוחה פירושו של הר"ש משאנ"ץ.
 7ורק המשנה שהזכרנו לעיל האומרת שהמחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה הימנו
מדברת על הנהגת הלוה
 8ואולי דוקא מטעם זה מופיעים דיני שמיטת כספים בפ' ראה (דברים ט"ו) בין דיני
צדקה ועוד מצוות הנוגעות לנתינת דברים מאדם לחברו ולא ביחד עם שאר דיני שמיטה
ויובל המופיעים בפ' בהר (ויקרא כ"ה) .ועיין בפירוש האברבנאל לפ' ראה שם.
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אין נפק"מ – כלפי המלוה – בזה ששביעית משמטת או אינה משמטת –
אף דמטעם הלוה יש נפק"מ ,וכדברינו.
במילים אחרות ,קושיית הגמ' דאין נפק"מ בין הלוואת יו"ט לבין
הלוואת שביעית נכונה מטעם המלוה דאינו יכול לתבוע ,וזהו כל הענין
בשמיטת כספים שמשם הקשה הגמ' על רב יוסף .וא"כ ,מתורצת
קושייתינו ,וקושיית הגרעק"א ,שבאמת יש נפק"מ בנוגע לחיובו של הלוה
לשלם (דבהלוואת יו"ט יש חיוב עליו לשלם משא"כ בהלוואת שביעית),
אבל הדגשת הקושיא היא אך ורק על מעמדו של המלוה ,שעליו ההדגשה
בכל ענייני שמיטת כספים ,ובנוגע למעמדו של המלוה אין שום נפק"מ בין
הלוואת יו"ט והלוואת שביעית .וא"כ ,זוהי קושיית הגמ' :למה יש לדון על
זה ששביעית משמטת או לא ,הרי לגבי המלוה אין שום נפק"מ מטעם
שאם ההלוואה היתה ביו"ט אין להמלוה זכות תביעה בין אם שביעית
9
משמטת במקרה זו בין אם לאו ,ודו"ק.

 9וחשבתי שיש לדייק גם מדברי הרמב"ם דההדגשה בסוגייתנו היא על המלוה ,ולא על
הלוה ,מהא דפסק בפרק ט' מהל' שמיטה ויובל (הלכה ה') ,וז"ל :שחט את הפרה וחלקה
על דעת שהיום ר"ה של מוצאי שביעית ונתעבר אלול ונמצא אותו היום סוף שביעית
אבדו הדמים ,שהרי עברה שביעית על החוב ,עכ"ל .ויש לעיין למה כתב הרמב"ם הלשון
"אבדו הדמים" ולא הלשון שהשמיטה "משמטת" כמו שכתב בשאר הפרק שם .ואולי
הסיבה היא שבאמת כבר הפסיד המלוה את הזכות לתבוע במקרה זה בכל אופן מטעם
הלוואת יו"ט (בר"ה) ,וכפי שביארנו ,אין הלשון "משמטת" שייך אלא בנוגע להמלוה,
ואם להמלוה אין כבר שום זכות לתבוע ,אזי אין כאן אלא חיוב על הלוה לשלם ,ואם ב"ד
מעברין את השנה אין עליו אפילו חיוב זה (מפני המשיטה) ולכן באמת "אבדו הדמים".
אבל אחר העיון ,ברור דזה אינו ,דהרי הרמב"ם אינו פוסק כרב יוסף אלא כרבה דבאמת
מותר לתבוע במקרה של הלוואת יו"ט (עיין בדבריו בפרק ד' מה' יו"ט הלכה כ"ה) .ולכן
אין לדייק כן מדברי הרמב"ם כאן .ואולי י"ל ע"פ פשטות דכוונת הרמב"ם בלשון
"אבדו הדמים" היא שהמלוה אבד את ממונו מפני שב"ד עברו את החדש ברגע האחרון,
וא"כ אף שהוא ,המלוה ,לא עשה שום דבר ,נאבד ממונו ,וע"כ כתב הרמב"ם "אבדו
הדמים".
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בגדר הדין "מעשה שבת"
ובפרט ההתייחסות ללאו ד"לא תאכל כל תועבה"
הגמ׳ בב״ק עא .הביא מחלוקת בתבשיל שנתבשל בשבת:
א .דלר״מ בשוגג יאכל במזיד לא יאכל,
ב .לר׳ יהודה בשוגג יאכל למוצא"ש במזיד לא יאכל עולמית,
ג .ולר׳ יוחנן הסנדלר בשוגג יאכל למוצא"ש רק לאחרים במזיד
אסור לעולם אף לאחרים.
ואח"כ שואלת מאי טעמא דר׳ יוחנן הסנדלר ומת׳ שלמד ממה דכתיב
״ושמרתם את השבת כי קודש היא״ מה היא קודש אף מעשיה קודש
ובמסקנא שם מובא שהיא מח׳ אי האיסור מה״ת וכהאי דרשא או רק
1
מדרבנן ודרשינן להיפך "קודש היא"  -היא קודש ולא מעשיה קודש.
לעומת זה בגמ' חולין דף קטו .לאחר שהביא דעת ר' אשי שמקור
האיסור אכילה גבי בשר בחלב למדים מקרא ד״לא תאכל כל תועבה״
דדרשינן "כל שתיעבתי לך הרי הוא בבל תאכל ",שואלת הגמ׳ "מבשל
בשבת נמי לתסרי" דהא תיעבתי לך? ותי׳ דכתיב מיעוטא "קודש היא"
דהיא קודש ולא מעשיה קודש .נמצא שבעלי הגמ׳ כאן הכריעו כמ״ד
2
מעשה שבת דרבנן.
 1וצ"ע איך תקנו חכמים איסור היכי שהתורה התירו הדבר להדיא (עי' בט"ז הידוע יו"ד
קנט:א על הפסוק "ולנכרי תשיך") .וחשבתי דשמא מה שלמדנו ממיעוטא דקרא לא
חשוב להדיא (אצלינו "קדש היא" ולא מעשיה קודש הוי בגדר "מכלל לאו אתה שומע
הן") .וכסניף לזה מה שלדעת ר' יוחנן הסנדלר למדים מהאי קרא לרבות מעשיה שדינם
כקודש ואסור באכילה (פי' היפוך הלימוד של ר' יהודה) .הרי שיש ללמוד אותו פסוק
לאסור מעשה שבת ,משא"כ גבי רבית כתוב להדיא שישיך הנכרי ,ואין מקום לפקפק
ורק כה"ג נתכוון הט"ז.
 2לכאו׳ מזה יוצא שבעצם יש לאו דכל שתיעבתי לך בכל התורה כולה ורק בשבת מיעטא
רחמנא אלא דעי׳ כאן בהמשך דרק אצל איסורים שדינם חמורים כ״כ כשבת ועפ״ז מובן
מה שמצינו מדי פעם לפעם שפלפלו האחרונים לבאר למה לא שייך האי לאו באותו ענין
שדנים בה .ועי' רש"י שם שהוסיף לבאר קו׳ הגמ׳ שמעשה שבת יהא אסורה מה״ת
שמסוגיא לעיל טו .מובא שהאיסור אכילה היא רק לו אבל לאחרים שרי ואילו היא דין
תורה אין מקום לחלק כן דלא מצינו מאכ״א דאסור לחלק אחד של עם ישראל ושרי
לחלק השני.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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ולכאו' צ״ע למה בסוגיא דבב״ק לא מק׳ אליבא דר' יוחנן הסנדלר למה
לי קרא ד"קדש היא" והא כתיב "לא תאכל כל תועבה"? ואין לת' כמו
בסוגיא דחולין דהא לר"י הסנדלר לא דרשינן מיעוטא דהיא קודש וכו.
ונ"ל לומר דקושיא מעיקרא ליתא שדעת ר"י הסנדלר היא כמו שאר
האמוראים דפליגי עם ר' אשי ולא למדו מקרא דלתכ"ת איסור אכילה כללי
בכל מקום שתיעבתי לך אלא דין אחרת( 3ולפי"ז מובן למה לא דריש
מיעוטא להתיר מעשה שבת מקרא דקדש היא דלא הוה אסורה מחמת קרא
דלתכ"ת וכדבארנו).

א .גדר הענין ״תועבה״
הגמ׳ שם ממשיך להקשות ״חורש בשור וחמור וחוסם פי פרה לתסרי״
ותי׳ מה שבת דחמירא מעשיה מותרים הני לא כש״כ .ממשיך הגמ׳ "הזורע
כלאים ליתסרי?" וק׳ דגם זה יוכל ללמוד ק״ו ממעשה שבת דקל מיניה.
ונראה לומר שהנידון בגמ׳ היא מה נקרא תועבה דעד כאן גבי חוסם פי
פרה וחורש בשור וחמור שרק המעשה "תועבה" אבל התבואה שחרשה
לא שייך לגוף העבירה (רק גבי מצוה מצינו לכמה דעות שאם נתקיימה ע״י
עבירה נפסל משום מצוה הבא בעבירה אבל תשמיש דרשות לא) אז כה״ג
למדים ק״ו משבת משא״כ כלאי זרעים דדמי לבב״ח שע״י מעשיו נתהוה
התיעוב( 4הפירות שהורכבו עי׳ רש״י ד״ה לתסרו) ומת״כ נפלה הק״ו
משבת בבירה דמעשה שבת עצמו התיעוב ולא החפצא שעבד בה משא״כ
בכלאי זרעים עריבוב הפרי היא התיעוב .ולפי אותו הגדרה יש לנו המפתח
לבאר כמה דברים.

ב .ביאור הדרשא "אל תאמר נפשי קצה בבשר חזיר"
על הפסוק (ויקרא כ:כז) ״ואבדיל אתכם מן העמים״  -דרש ר' אלעזר
בן עזריה
"אל תאמר נפשי קצה בבשר חזיר ...אלא יגיד אפשי אבל מה
אעשה ואבי שבשמים גזר עלי״.
 3עי' בספר המצות להרמב"ם לא תעשה קמ' ובהל' פסולי המוקדשין (יח:ג) וכן בספר
החינוך פ' ראה מצוה תסט' שהמטיל מום בבכור בהמה אסור לאוכלה ולהרמב"ם גם
בשאר קדשים.
 4עי' לקח טוב להרה"ג ר' יוסף ענגאל כלל ג' שלמ"ד אפשר לסוחטו אסור גבי בב"ח
היינו מפני שהתיעוב היא הבישול עצמה אפי' אם עכשיו לא ניכר בה טעם החלב .וזה
הסבה שקורא לה ג' פעמים בל' בישול שהיא עיקר התיעוב.
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ובאור החיים הקדוש הוסיף "ולא לצד תיעוב הדבר נאסר" .וקשה
דלמה לא ,הא התורה עצמה קרי ליה תועבה וכמו שמצינו בכמה עבירות?
(משכב זכר ,משכב בהמה ,ע"ז ועוד) אבל לדברינו מובן דעד כאן מדובר
ראב״ע בדברים שאיסורם ממילא כמו חזיר וכדומה אבל אלו שנתהוו ע״י
עבירה כבב"ח ונעבד לעכו"ם נקראו "תועבה" וכה״ג יאמר ברעש "אי
5
אפשי אי אפשי".

ג .היכי שקפיד רחמנא רק על המעשה עבירה
לעומת היכי שקפיד גם על התוצאה
ויותר מזה מצינו בתוס' (חולין קטו .ד"ה חורש) שהקשה למה לא
יחשב בישול של שבת תועבה גופה כמו בישול של בשר בחלב ותירץ
דהיינו טעמא משום דבבשר בחלב הבישול ניכר אבל מעשה שבת אין ניכר
שנעשה בשבת .הרי דלא מספיק שיעשה תועבה אלא דבעי שיהא התועבה
ניכרת.
ועפ"ז מובן ספיקו של הפמ"ג (אשל אברהם שיט:א) במי שעבר
מלאכת בורר בשבת אי נכלל באיסור מעשה שבת או נימא הואיל ובקל
יכול להחזיר התערובת למצבו דמעיקרא שרי .ובריהטא ראשונה דבריו
תמוהים דהא עבר אאיסור סקילה ומה לי שיכול להחזירו למצבו הקודם
אבל לפי דברינו ועוד יותר לדעת התוס' דבעינן תועבה ניכרת יש מקום
רחב לספיקתו ,דשמא כל עוד שבקל יכול לבטל מלאכתו לא חשוב ניכרת
(לעומת היכי שבישל מה שהוא דא"א לבטלו כל כך בקלות אם בכלל).
ועי' משנה תרומות (ב:ג) "והמבשל בשבת שוגג יאכל מזיד לא יאכל
הנוטע בשבת שוגג יקיים מזיד יעקור" .ובתפא"י שם מסביר הסבה
דהנוטע במזיד הצריכו לעוקרה ואילו המבשל אין אסורה אלא עד לאחר
שבת היא שלא רצו חכמים להפסיד גוף המותר אלא שלא ליהנות
מהמעשה אז בבישול ע"י המתנה אזיל לי' מעשיו לעומת נוטע דלא שייך
בענין אחר .והיא והיא דברינו ,שד' התפא"י בנויים על אותו יסוד שבעצם
מעשה שבת אינו תועבה ממש כמו בב"ח דאצלו רק המעשה תועבה ולא
התבשיל עצמו לעומת בשר שנתבשל בחלב שמלבד המעשה בישול גם
 5ומה שמובא בהמשך דבריו "אי אפשי ללבוש כלאים" אף שזה נתהוה ע״י מעשה אדם
עכ״ז איסורו אינו אלא הלבישה אבל אריגתה שרי (היפוך דין כלאי זרעים) ,וכל' הרמב"ם
(הל' כלאים י:יב) "כלאי בגדים מותר לעשותם ולמוכרם ואין אסור אלא ללובשן בלבד
או להתכסות בהן שנאמר לא תלבש שעטנז" ודו"ק.
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התבשיל עצמו תועבה 6.עפ"ז גבי שבת לא רצו חכמם להפסיד התבשיל
אלא ליהנות מהמעשה ולזה מספיק שימתין עד אחר השבת משא"כ הנוטע
בשבת אה"נ דגם אצלה רק המעשה התועבה ולא הנטיעה עצמה עכ"ז
המציאות שלה היא דבכל אופן בעינן להמתין לא רק עד אחר שבת אלא
עוד כמה ימים כדי השרשה וגידול מת"כ הצריכו חכמים בכה"ג לעוקרה
7
לגמרי.

ד .מקור לאיסור הנאה אצל מאכלות אסורות
בריש פ׳ כל שעה יש סוגיא ארוכה שדן במקור האיסור הנאה שמצינו
בכמה מאכלות אסורות (כמו חמץ בפסח וערלה) ,ואף פעם לא מצינו
שיביא חד אמורא קרא ״דלא תאכל כל תועבה״ אף דבגמ׳ בב״ק עא .מוכח
שגם הנאה אסורה מחמתו אי לאו מיעוטא ד"לכם" (עי׳ תוס חולין קטו.
ד״ה כל שתיעבתי שלמד כן אע״פ שלא מובא קרא דלא תאכל כל תועבה)
אלא שע״פ דברינו מובן דכל הסוגיא שם מדובר באלו מאכ״א שאיסורם
מחמת גופם כגון חזיר ,אבר מן החי ונבילה שלא מחמת עבירה נאסרה
אלא גזירת המלך אבל אלו שנתהוו ע״י מעשה עבירה כבב״ח וכלאי זרעים
אז התבשיל והזריעה הוו מגוף התועבה ואסורות.8

ה .האם איסור "מעשה שבת" היא איסור אכילה או איסור הנאה?
התוס׳ חולין קטו( .ד״ה כל שתיעבתי לך) מסביר שיש מיעוט מ״לכם״
שלא יהא מעשה שבת אסורה בהנאה רק באכילה .ולכאו׳ הכונה היא דבין
אם למד מ״קודש היא״ או מ״לא תאכל כל תועבה״ צ"ל אסורה בהנאה
 6עי' בלקח טוב כלל ג' מה שהתורה כתבה "לא תבשל גדי  ...ג' פעמים בל' בישול היא
מפני שהבישול פועל התועבה ורק ע"י בישול יש את האיסור אכילה והנאה .אבל לאכול
בשר וחלב בתערובת בלי בישול אינו איסור כלל מה"ת רק חכמים גזרו.
 7ובביאור הלכה מוסיף עוד דגבי נוטע אין היכר שאסור ליהנות במה שהמתין עד אחר
שבת דבכל אופן בעי המתנה משא"כ בבישול ניכר הדבר במה שממתין לאכלו שאסור
ליהנות ממעשה שבת.
 8וצ״ע גבי חולין שנשחטו בעזרה וכלאי ה״כ ,ואפשר לחלק שהם אסורים אפי׳ אם נעשו
מאיליו ,כדתניא המקיים כלאים בשדהו לוקה (עי' מכות כא ):וכן חולין בעזרה אם
הקדיש האם ולא הולד ושחטה .עי' תמורה דף יא :ד"בעא מיניה אביי מרב יוסף :היא
שלמים (היינו בהמה מעוברת) וולדה חולין ,ושחטה בפנים ,מהו? למ"ד ולדי קדשים
בהוייתן הן קדושין ,מי הוי חולין בעזרה או לא?" (ובמאמרי בית יצחק תשס"ט הנקרא
גדר איסורי הנאה אצל מאכלות אסורות שם הערה ].)2
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דהא קודש עצמו אסור בהנאה וכל המשתמש בה שו״פ חייב מיתה לרבי
ומלקות לרבנן (פסחים דף לג 9.).וכן מקרא ד"לא תאכל כל תועבה" ג״כ
יאסר בהנאה דאנן קיי״ל כר׳ אבהו (שם דף כב" ):דכל מקום שנאמר לא
תאכל לא יאכל לא יאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע".
ולפי״ז מובן עוד בעיה דלכאו׳ קשה למה נחלקו ר״מ ר״י ור״י הסנדלר
דוקא במקרה דבישול ולא בשאר הלט' מלאכות .אבל עכשיו שיש לנו
מיעוט להתיר מעשה שבת בהנאה נשאר לנו רק האיסור אכילה ורק
10
במלאכת בישול שייכה דבמידי דאכילה היא.

ו .לאו דלא תאכל כל תועבה
אליבא דר' יהודה לעומת ר' יוחנן הסנדלר
אלא דק' מתוס׳ בב״ק עא .ד״ה מה  -דמק׳ ולא ליכתוב "קדש" ולא
"לכם" וילמוד מ״לא תאכל כל תועבה,״ ותי׳ דאי מהתם ה״א אפי׳ בשוגג
עכ"ל .מוכח שאין איסור הנאה מהאי קרא דאי יש היינו מצריכים ״לכם״
להתירו ,וגם מוכח שלפי המסקנא אף עבירה בשוגג חשוב "תועבה"
שלדעת תוס׳ היא גופה הסבה דבעי דרשת "קודש" ו"לכם" הא בלא"ה הוי
שוגג בכלל תועבה 11.ומלבד שד' התוס' קשה להולמם וכדהעיר כמה
אחרונים דמהי תיתי שעבירה בשוגג ייקרא תועבה (פי' דלכאו' קשור
לחומר העבירה ועד כמה הגברא אישתרש בחטא) הרי תוס' חולין שראינו
מוכח כנגדו דבלי מיעוט ד"לכם" ,היה אסורה בהנאה .ואפשר דהוי מח'
התוס' דבשני מסכתות אמרינן מפעם לפעם דפליגי אהדדי.
ודע אף דכ״ז אליבא דר׳ יוחנן הסנדלר ואנן קיי״ל כר׳ יהודה ד"מעשה
שבת" אסורה רק מדרבנן מכל מקום הלאו ד"לא תאכל כל תועבה"
במקומה היא .וראי׳ לכך דלפי ר׳ יהודה ,אילולי המיעוט ד״קודש היא ולא
מעשיה קודש" היו למדים האיסור דמעשה שבת ממנה (ע"ש בב"ק עא.).
 9ועי׳ בספר לקח טוב כלל י' שדן בשי׳ ר׳ יהודה דהזיד במעילה במיתה אם זה רק
באכילה או אף בשאר הנאות .ומביא דעת התוס׳ פסחים לג .ד״ה הזיד שכ׳ להדיא דרק
לענין אכילה מפני שכל החיוב מיתה אצלה למד גז״ש חטא חטא מתרומה וכמו שם רק
באכילה אף כאן ומה שם בכזית אף כאן.
 10לכאו' גם במלאכת בורר ניתן וכן שחיטה ,וי"ל אה"נ וגם בהני אוסר אלא שדיברו
במלאכת בישול דהיא מלאכה המרכזית בהכנת אוכלים.
 11פי' שלפי תוס' מה שלמסקנא למדים מקרא דלא תאכל כל תועבה צ"ל בין במזיד בין
בשוגג
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אז עכשיו נמי נניח שאין למדים "מעשה שבת" ממנה דמיעוט כתיב בה
אבל שאר איסורים (שנקראו תועבה) דאין בהם מיעוט גמרינן .וזה הסבה
דמצינו בכמה מקומות שטרחו האחרונים לבאר למה אין הדבר אסורה
מחמת האי לאו "דכל שתיעבתי לך" (עי' גליון הש"ס לרע"א פסחים כב.
ד"ה ור"מ ובספר לקח טוב כלל ג').

ז .הבנה חדשה בפלוגתת ר' יהודה ור' יוחנן הסנדלר
בדרשא ד"קדש היא"
ולולי דברי תוס׳ הייתי אומר הסבה דבעי קרא ד"היא קודש" לדרוש
ד"אף מעשיה קודש" אליבא דר"י הסנדלר היא מפני שאין איסורו זהה עם
הלאו ד"לא תאכל כל תועבה" דאנן קיי"ל גבי מעילה דבעי שיהנה שיעור
שוא פרוטה אפי׳ במידי דאכילה (כרבנן נגד ר׳ יהודה דגם בזה פליגי
כדמוכח בפסחים לג ,:לר׳ יהודה שיעורו בכזית דלמדים מגז״ש דתרומה)
וכן פסק הרמב״ם (הל׳ מעילה א:ג) ולא בכזית כבכהת״כ .וגם מצטרף
השיעורים אפי' ביותר מכדי אכילת פרס מה דלא אמרינן גבי מאכלות
אסורות( .רמב"ם הל' מעילה ה:ג-ד "המעילה מצטרת לזמן מרובה וכו)".
היוצא מדברינו היא שיש ב' פלוגתות נפרדות בין ר' יהודה לר' יוחנן
הסנדלר )1( :אם מעשה שבת איסור תורה או דרבנן ,וגם ( )2אם למדים
מלא תאכל כל תועבה לשאר איסורי תורה או דוקא לאלו דשייכי לאכילה.
לר' יהודה אף לשאר איסורים וכמו שהיינו למדים שבת ממנה אי לאו
מיעוטא ד"קדש היא" משא"כ לר"י הסנדלר דאיצטריך קרא מיוחד גבי
שבת (פי' שהוא לומד מ"קדש היא" היא קדש ואף מעשיה קודש ממש
היפוך דרשת ר' יהודה) ולא למד מ"לא תאכל כל תועבה ",ובעי טעמא.
ומסתבר דזהו בגלל דלא שייך אלא באיסור שעיקרו אכילה וכלשון הפס'
"לא תאכל כל תועבה" .ולפי״ז מה שהערנו לעיל דלמה במבשל בשבת
דוקא פליגי והלא בשאר הלט׳ מלאכות נמי צ״ל איסור הנאה אליבא דר"י
הסנדלר אה"נ ומחמת ר' יהודה נקט לה .והאמת היא דלמה דקיי״ל לדינא
כר׳ יהודה נגד ר״י הסנדלר ש"מעשה שבת" אסור דרבנן האיסור היא
ליהנות מכל מלאכה ואפי׳ מכניס דבר מחוץ לתחום שאינו אפי' איסור
מלאכה אלא איסור גרידא לפי הרמב"ם שהוא מה"ת (עי' כאן במאמר שלי
הנקרא "בגדר הדין דבין השמשות לא גזרו משום שבות אפילו לכתחלה"
אות ז').

364

בגדר הדין "מעשה שבת"
ובפרט ההתייחסות ללאו ד"לא תאכל כל תועבה"

ח .מה דקיי"ל לדינא דחמץ שעבר עליו הפסח
אינו אסור אלא משום קנס דרבנן
כ' המחבר (הל' פסח תמח:ג) חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ,אסור
בהנאה אפילו הניחו שוגג או אנוס .ובמ"ב שם (ס"ק ז') כ' דקנסוהו רבנן
שעבר על בל יראה .וקשה דלמה אסור רק משום קנס ולא מדאו׳ מפני "כל
שתיעבתי לך ".וראיתי אלו שטענו דרק היכי שעשה מעשה נקרא תיעוב
משא"כ בב״י דהוי שוא״ת .אבל זה ק' דאיסור ב"י נמצאת גם בקום עשה
כגון הקונה חמץ בפסח או שחימצו ועוד יותר שלדעת הרמב"ם לוקין
בכהני גונא (עי' הל' חו"מ א:ג).
וכדי לבאר זה רציתי לומר דבר חדש ביסוד האיסור דב"י וב"י .שיש
לחקור בהאי לאו ,אם היא בא כסייג מה"ת להאיסור אכילה 12בדומה
לאיסור אכילת זגים וחרצנים אצל נזיר (ד"אמרינן ליה סחור סחור ולכרמא
לא תיקרב") או שמא היא הלכה בפני עצמו לקיים חמץ ברשותו ללא קשר
להאיסור אכילה.
בדרך כלל נוטים לומר כצד ראשונה והחוש נמי אמר כן דיש איסור
אכילה וגם הנאה כמו שמצינו בשאר מאכ"א ובנוסף לזה יש איסור בל
יראה ובפרט לדעת הרמב"ם (הל' מאכ"א ח:טו) שפסק:
 12כך היא דעת הר"ן ריש המסכתא .ולכאו' יש נפ"מ בשיעורו של האיסור דאי משום
סייג לאכילה יצטרך להיות שיערו בכזית כמו אכילה גופה משא"כ אי איסור בעלות
יצטרך להיות שו"פ .אלא שזה אינו דעי' משנה ריש מס' ביצה דפליגי ב"ש (כותבת)
וב"ה (כזית) בשיעור "חמץ" (לעומת חמץ עצמה) ובפיה"מ להרמב"ם וכן הרע"ב שם
למדים שהמח' לענין חובת ביעור (פי' באיזה שיעור יעבור האיסור בל יראה) אבל לענין
האיסור אכילה כו"ע בכזית .והשתא דאתינן להכי רציתי לדעת אם יש שיעור למטה כדי
לקיים מצות תשביתו? לכאו' אי נימא דהוי ניתוק ללאו דב"י שיעורו שוה ,ולא מצאתי
כעת מי שדיבר על זה רק עי' בס' בעקבי הצאן למו"ר שכטר שליט"א (סי' לט) שכ'
חידוש דבשעה שיבער החמץ לא תהא עוד חמץ ברשותו אף החלק שימכור לנכרי .ולבד
שלא מובן לי למה המכר עצמה לא חשוב קיום במצות תשביתו לפחות אליבא דרש"י
והרמב"ם שעיקר המצוה לבטל בלבו אז כש"כ היכי שבפועל מוציאה מרשותו ,עכ"ז
כמה בעי לבער? ועלה בדעתי הואיל וקיי"ל שאיסור ב"י בכזית אז מצות תשביתו
שניתוק לה ג"כ באותו שיעור .ואם כנים דברינו מתורץ קושיית השאג"א (סי' פא) שהק'
למה פליגי ב"ש וב"ה בשיעור דב"י הא אין כאן מלקות בכשיעור (חוץ לדעת הרמב"ם
שאם קנה החמץ בפסח לוקה) וכן בפחות מכשיעור דהא חצ"ש אין לוקין עליו .ולדברינו
אה"נ והנפ"מ גבי "שאור" היא לענין שיעור מצות תשביתו שניתוק לה ,לב"ש בעי לבער
ככותבת ולב"ה רק כזית.
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"כל מאכל שהוא אסור בהנאה אם נהנה ולא אכל כגון שמכר או
13
נתן לעכו"ם או לכלבים אינו לוקה".
אז בנוסף להאיסור הנאה שכל פעם בא כסייג לאכילה יש כאן עוד סייג
דבל יראה .אבל כד נעיין קצת ,נראה כמה ראיות לצד השני.
 )1הגמ' מביא רבוי שלא רק בחמץ דידיה יש איסור אלא אף בחמץ של
עכו"ם שקיבל עליו הישראל אחריות .ואי נימא שהיא הלכה בפני עצמו
שאיסור בעלות היא מובן שהתורה מרחיב גדר "בעלות" לגביה שאף מידי
דאינו שלו בדרך כלל כאן קרוי שלו (כעין מ"ד דבר הגורם לממון כממון
דמי) .אבל אי נימא שהיא סייג לאכילה מהו כ"כ הרעש שקיבל עליו
אחריות האם חיישנן אותו לגנב.
 )2וכן להיפך שואלת הגמ'" ,יכול אם טמן אותו או הפקיד אותו ביד
נכרי לא יהי' עובר ת"ל "שאור לא ימצא בבתיכם"  -אפי' הפקידו או
הטמינו .ואי נגיד דכל אותו לאו סייג לאיסור אכילה למה באמת אסורה
הרי החמץ נמצא אצל הגוי ולא יבא הישראל לאכלו .משא"כ אי איסור
בעלות היא מה שנמצא חמץ של ישראל ברשות העכו"ם לא מעלה ולא
מוריד דעדיין נקרא שלו אף שאינו ברשותו.
 )3הרמב"ם הלכות חמץ ומצה (ב:א) פסק:
"מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו
שנאמר (שמות י"ב) ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"
ושם (הל' ב') כתב "ומה היא השבתה זו האמורה בתורה היא שיבטל
החמץ בלבו ויחשוב אותו כעפר וכו".

 13ובפירוש המשניות שלו למס' כריתות (ג:ד) במה שהוא קורא הנקודה הנפלאה מסביר
הרמב"ם למה לא חשוב איסור בב"ח איסור מוסיף על חתיכת בשר נבילה מחמת איסורו
בהנאה וז"ל "והתשובה לכך שבשר בחלב לא נאסר בהנאה אלא מחמת שאסר הכתוב
אכילתו לפי הכלל שבארנו שכל שנאסר באכילה נאסר ליהנות בו עד שיפרוט לך הכתוב,
ואין בו פסוק האוסר אכילתו ופסוק האוסר ליהנות בו ,אלא שני הדברים יחד הם אסור
בשר בחלב ,וכיון שאמרנו אין אסור חל על אסור ולפיכך לא יחול אסור בשר בחלב על
אסור נבלה הרי לא יהא אסור בהנאה אלא יהא מותר בהנאה והאוכלו לוקה משום נבלה,
וירד אסור בשר בחלב לגמרי לפי שלא חל" ע"ש שממשיך לבאר הטעם שאיסור מעילה
חלה שאף איסור האכילה שלה היא מפאת הנאה וכדהבאנו למעלה דשיעורו בשוה
פרוטה ולא בכזית יוצא שהיא איסור הנאה לגמרי ומת"כ חל על איזה איסור אכילה
מטעם איסור מוסיף שלא כמו בשאר מאכ"א שעיקרם איסור אכילה עם סייג של איסור
הנאה שנובעת ממנה ומפני זה לא נקרא איסור מוסיף.
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בגדר הדין "מעשה שבת"
ובפרט ההתייחסות ללאו ד"לא תאכל כל תועבה"

וכן היא דעת רש"י פסחים דף ד :ד"ה בביטול בעלמא  -דכתיב
14
תשביתו ולא כתיב תבערו ,והשבתה דלב היא השבתה עכ"ל.
15
עכשיו אם נגיד שכונת התורה היתה לעשות סייג להאיסור אכילה לא
מסתבר כלל שיספיק ביטול בלב לסלקו דסוף כל סוף החמץ עדיין בביתו
ואיזה סייג היא זו .לדוגמא גבי ע״ז שצותה לנו להוציאה מבתינו כדכ׳ ״לא
ידבק בידך מאומה״ וכן ״לא תביא תועבה אל ביתך״ יש לומר שהכונה
לסייג .אבל לפי הבנת רש"י והרמב"ם ע"פ המיכלתא דרשב"י לכאו' אי
אפשר לומר כן 16.משא"כ אם איסור בעלות היא מובן שביטולו מפקיע
אותו מבעלותו.
וע"פ אותו הבנה מרויחים עוד נקודה שכבר הבאנו דעת הרמב״ם
דבגונא דקעבר האיסור ב״י בקום עשה דינא הוא דלוקה (כגון אם קנה

 14ודע שאין הפשט דלכתחלה בעי לבער החמץ מן העולם בפועל כמו ע"י שריפה או
פירור ורק בדיעבד מספיק ביטול בלב (הגם שהחוש היא בודאי כן) שז"א דעי' במקור
הדברים מובא במיכלתא דרשב"י בזה"ל" :מן התורה השבתה בלב ומד' סופרים ביעור
ובמה בשריפה ".וע' שם בפירוש הגאון ר' מנחם כשר ביאור נפלא איך להבין זה
שהביטול בלב עדיף מהשבתה בפועל.
 15כעין שיטת הרמב״ם גבי בשר בחלב שהאיסור הנאה אינו איסור בפני עצמו אלא סייג
להאיסור אכילה ומת״כ לא אמרינן גבה כשרוצה לחול על מידי דאסור רק באכילה
שיחול מדין איסור מוסיף (פי' מה שבב"ח יש בו גם איסור הנאה נגיד מגו דחל איסור
הנאה שלו גם איסור אכילה יחול) וגם שאין לוקין עליו אע״פ שיש קרא מיוחד לו ולא
נקרא לאו שבכללות -עי׳ דבריו בפירוש המשניות שלו לכריתות שקורא לענין זה ״נקודה
הנפלאה״.
 16ומה שהביא תוס' פסחים דף ב :על קושייתו למה תקנו חכמים בדיקה היכי שכבר עשו
ביטול? (פי' דכבר סילק האיסור בל יראה ע"י ביטולו) בתי' שני וז"ל "אי נמי שאני חמץ
שהחמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא החמירו חכמים (נמי) לבדוק ולבערו
אפילו היכא דביטלו משום דילמא אתי למיכליה ",אינו הכרח שדעתו דב"י סייג לאיסור
אכילה .ובאמת יש להגיד להיפך וכצד השני שהבאנו ממה שלא מביא תוס' הסבה
דדילמא אתי למיכלי' עד הסוף אצל התקנה דרבנן ש"המבטל צריך לבדוק" ולא בשורה
ראשונה כסבה שהתורה עצמה החמירה ע"י אזהרת איסור דבל יראה יוצא שב"י איסור
בפני עצמו הוא אבל אינו פרט באיסור האכילה .ועי' ברמב"ם הל' חו"מ (ד:ח-ט) שחילק
בין תערובת חמץ שנפסל מאכילת אדם לפת שעיפשה דבעי נפסל מאכילת כלב כדי שלא
יהא איסור בבל יראה .ועי' רח"ה שם שחילק בין טכ"ע (תערובת חמץ) להאיסור עצמה
(הפת שעיפשה) ונראה מזה שיש איזה קשר לאיסור האכילה דטכ"ע לא נתחדשה אלא
במידי דאכילה וכמו שמסביר הגר"ח שם באריכות.
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החמץ בפסח או חימצו  -הל׳ חו״מ א:ג) ואילו נימא דלאו דב״י רק סייג
17
להאיסור אכילה ,מלקות מי איכא? הא שיטתו דאיסורים שבאים כסייג
כמו האיסור הנאה אצל מאכ״א אין לוקין עליהם (שם הל' מאכ"א ח:טו -
ועי' מאמר שלי הנקרא "גדר המחייב באיסורי הנאה" בית יצחק תשע"א
עמוד קו' שהארכתי לבאר דעתו בזה).
ואם כנים דברינו מתורץ הקו' שהתחלנו בה למה חמץ שעבר עליו
הפסח אסורים מדין קנס ולא מן התורה מדין ״כל שתעבתי לך״ דזה
נאמרה רק במידי דעיקרו איסור אכילה כסתמא משמעות הקרא (פי' לא
תאכל כל תועבה) ואילו הלאו דב״י אינו כן דאינו פרט באיסור אכילת חמץ
אלא הלכה בפני עצמו "שלא יהא ברשות ישראל חמץ בפסח".

 17עי' לעיל הערה  13שהבאנו דברי הרמב"ם בעניו הנקודה הנפלאה
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הערות בגדרי חולים ורפואה בשבת
בענין סכנת אבר
כתוב בשולחן ערוך שכ"ח סי"ז [בדעה ג' שם] שסכנת אבר מחללין
שבת בשבות ע"י ישראל וא"צ שינוי .אבל אין מחללין שבת באיסור
דאורייתא אלא ע"י נכרי .וכדעה זו פסקו רוב האחרונים הובאו במ"ב שם
ס"ק נ"ז.
והנה שיטת המאירי בע"ז כח :הוא דמחללין שבת באיסור תורה עבור
סכנת אבר .וכתב המגיהה שם דאין למאירי חבר בזה .אמנם כבר העירו
הפוסקים דיש בזה שיטת ר"ת .תוס' (סוכה כו .ד"ה ואפי') כתב דמחללין
שבת באיסור תורה עבור סכנת אבר .וד"ז הובא בהגהות מיימוני (פ"ב
מהל' שביתת עשור אות ה') אור זרוע (הל' יוכ"פ סי' רפ) ובהגהות מרדכי
(שבת סופי"ז סי' תס"ד בשם ר"ת).
ועפ"ז הציע השרידי אש [ח"א עמ' שח-שט ,ח"ב סי' ל"ד] שיש לסמוך
על שיטת רבינו ירוחם [הובא בב"י או"ח סי' תרי"ח] דבמקרה של מח'
הפוסקים לגבי ספק פיקוח נפש אזלינן בתר המעוט המיקל .וא"כ יש לנו
שיטת ר"ת והמאירי שמקילים גבי סכנת אבר לחלל עליו איסורי תורה ע"י
ישראל בשבת .ויש להקל בזה כנגד הכרעת השו"ע ורוב האחרונים.
ובספר בעקבי הצאן סי' י' אות ו' דחה דבריו .דבדברי תוס' סוכה כו.
כבר הגיה הרש"ש ע"פ הפסקי תוס' שהגירסא הנכונה היא סכנת עין ולא
מיירי בסכנת אבר .וכן כתב בתוס' הרא"ש .ועיין בשפת אמת שהגיה כדברי
הרש"ש.
ולגבי שיטת ר"ת הובא בהגהות מרדכי ,הגהות מיימוני ואו"ז ,ביאר
הגר"צ שכטר שליט"א באופן אחר ,וכוון בדבריו לדברי הב"ח .דכתב
הב"ח שדאבון אבר אחד גורם החשש סכנה ולא איבוד האבר עצמו.
והנה יש לדון בדבריו .דלגבי גירסת התוס' מלבד שגירסא דידן הוא
דמחללין שבת עבור סכנת אבר זהו ג"כ גירסת תוס' רבינו פרץ .ועיין
במגיהה לתוס' הרא"ש [מוסד הרב קוק] שהביא הרבה כת"י בתוס'
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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הרא"ש .וגירסא זו היה ג"כ לפני הג"ר עובדיה יוסף שכתב בשו"ת יביע
אומר ח"ג סי' כג שהתוס' הרא"ש כתב כתוס' דידן .ומלבד כ"ז הרש"ש
והשפ"א הגיהו בתוס' ע"פ הפסקי תוס' .ולא ראה הפסקי תוס' את דברי
המאירי ואילו ראה הפסקי תוס' שיש דעה כזה בראשונים אולי לא היה
מחליף כוונת התוס' [וכעי"ז הציע השבט הלוי ח"ו סי' כה אות ד' בנוגע
לדברי הב"ח כפי שיבואר לקמן].
לגבי מש"כ הב"ח לפרש דברי ר"ת כבר העיר בזה הגר"ש ווזנר [שו"ת
שבט הלוי ח"ו סי' כה אות ד'] וז"ל הנה בזמן הב"ח עדין לא נתגלה אור
המאירי על ש"ס  ...הנה למדנו מדבריו דבר נשגב דגם על סכנת אבר א'
מחללין מה"ת ,ושורייקא דעינא בליבא תליא אינו סבה לסכנת הגוף הכללי
אלא סבה לגורם סכנת אבר א' ,ולפ"ז היו מיושבים לשונות הר"ת כפשוטן
והר"ת והמאירי בשיטה אחת עומדין ,ודלא כהגאון מהר"א סופר בע"ז שם
בהערותיו על המאירי שכ' שלא מצא חבר להמאירי בזה ע"כ.
ועוד יש להעיר בדברי הראבי"ה הובא בהגהות מיימוניות .וז"ל ונפלא
ראבי"ה על שפסק אפילו דאבון אבר אחד כי יש להשיב עליו מההיא דעין
שמרדה שלא התירו לכתחלה אלא משום דשורייקי דעינא בליבא תליא
ולא הפסד עין ע"כ אבי"ה ע"כ .ונראה דהראבי"ה בעצמו הבין ר"ת
כפשוטו .דאל"כ מדוע כתב הפסד עין .הלא אין ההפסד העיקר אלא
הדאבון .ומזה נראה דלא כפי' הב"ח ודברי ר"ת במקומן הם עומדים.
ועיין באגודה [סוכה כו ].שכתב כר"ת והמאירי .ובערוגת הבושם [ח"ג
עמ'  ,199הובא ג"כ בהגהות מרדכי סנהדרין אות תשי"ח] הביא תשובה
מהר"ר אליעזר [מבעלי התוס'] שכתב כן .וא"כ יש לנו עוד ב' דעות
בראשונים הסוברים דמותר לחלל שבת באיסור דאורייתא עבור סכנת אבר.
ומכ"ז נראה דיש לנו כמה ראשונים הסוברים שיש לדחות שבת באיסור
תורה עבור סכנת אבר .ולפי רבינו ירוחם הנ"ל שייך לומר דבספק פיקוח
נפש אזלינן בתר המיעוט המיקל ויש להקל .שו"ר בשו"ת יחל ישראל סי'
נח-נט שהעיר כעי"ז והניח בצ"ע למעשה .ובשו"ת תשובות והנהגות ח"ה
סי' צז סומך ע"ז למעשה כסניף להקל [ומעוניין שהגר"מ שטרנבוך
בעמח"ס תשובות והנהגות היה בעל המאמר שעליו העיר השרידי אש
בהצעתו].
כתב הש"ך [יו"ד סי' קנז ס"ק ג] ואם יש סכנת אבר צ"ע אי דמי לממון
או לנפש עיין בריב"ש סי' שכ"ו ובא"ח סימן שכ"ח סי"ז ונראה לקולא
ע"כ .והקשו המפרשים דלא מצינו גבי הלכות שבת שמותר לדחות איסור
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תורה עבור סכנת אבר ומה ההבדל בינו לבין שאר איסורים [וזה היה תוכן
המאמר של הגר"מ שטרנבוך שעליו העיר השרידי אש] .וכתב הפרי מגדים
[משבצות זהב שכח:ז] לחלק בין איסור שבת דחמיר יותר [חיוב סקילה]
לעומת שאר איסורים דאינם אלא לאו .ומזה משמע דכל איסור תורה
שאינו במיתה מותר לחללו ,לפי הפרי מגדים ,עבור סכנת אבר .וצ"ע
למעשה.
וראיתי שהגר"א סולובייציק זצ"ל (זכרון הרב עמ' רנג) הבין שהש"ך
הסכים לכל הראשונים הנ"ל שסוברים דמחללין שבת עבור סכנת אבר.
וע"ע בהקדמה לאגלי טל בהגה"ה שביאר דברי הש"ך באופן אחר.
והנה הגר"ח נאה (קצות השלחן קלד:יח) חידש שסכנת אבר אינו רק
היכא שיש סכנת אבר ממש אלא אפילו היכא שהאבר אינו פועל כראוי
נכלל בדין סכנת אבר .ועפי"ז כמה פוסקים (שו"ת חלקת יעקב או"ח סי'
קנ ,שו"ת רבבות אפרים ח"ו קצח:ב ,הגר"י נויברט הובא בנשמת אברהם
ח"ד עמ' לח) הגדירו אשה העוברת טיפולי פוריות בגדר סכנת אבר משום
דכלי לידה שלה אינם פועלים כראוי.
ונראה דגדר זו לא שייך לדברינו הנ"ל ע"פ עצת השרידי אש .דהנה
הצעתו מבוסס על דברי רבינו ירוחם שבספק סכנת נפשות אזלינן בתר
מיעוט המיקל .וא"כ כיון שיש ראשונים הסוברים שסכנת אבר נכלל בסכנת
נפשות ממילא אזלינן בתר מיעוט זו לקולא ומתירין אפילו איסור
דאורייתא ע"י ישראל .אמנם אי אפשר לומר כלל שאשה העוברת טיפולי
פוריות נכלל בכלל סכנת אבר ע"פ הגדרת הגר"ח נאה שנחשב כספק סכנת
נפשות.

שיטת הרמ"א בסעיף י"ז (חולה שאין בו סכנה)
המחבר בסעיף י"ז הביא ד' שיטות בענין דחיית איסורים ופסק כדעה
שלישית שהוא דעת הרמב"ן שמתיר שבות ע"י ישראל בשינוי .הרמ"א לא
השיג כלום ומשמע דמודה להמחבר .אמנם ראיתי בשו"ת חלקת יעקב
או"ח סי' קנ"ג שכתב דהרמ"א סובר כשיטה הראשונה והוא שמותר
לעשות שבות ע"י ישראל וא"צ שינוי .והביא ב' ראיות לדבריו .א' הוא
דהרמ"א בדרכי משה (אות ח') כתב בהדיא לפסוק כדעה ראשונה (ועיין
תוס' שבת סוס"ק כא) .אמנם האגלי טל (טוחן לח:לג) כתב "אך בשבות
ע"י ישראל הגם שהד"מ כתב לסמוך על המקילין מאחר שבש"ע פסק
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להחמיר זולת בסכנת אבר והרמ"א לא הגיה עליו מי יבוא אחריו להתיר
עכ"ל.
ב' הוא דבסעיף ל"ז הוסיף הרמ"א "וכן אם נפל למשכב שרי (לאכול
ולשתות מאכל שאינם בריאים לרפואה) ".ומבואר מזה דהתיר הרמ"א
רפואה בלי שינוי וכדעה א' בסעיף י"ז.
אמנם יש להעיר דראיתו מסעיף ל"ז הוא כנגד רוב האחרונים .הט"ז
ס"ק כ"ה הקשה על הרמ"א דהוא כנגד המסקנה מסעיף י"ז .ומשמע דהבין
הט"ז שהרמ"א הסכים להמחבר בסעיף י"ז .המג"א (ס"ק מ"ד) כתב
"ואפילו ישראל אחר מותר לעשות לו דבר שהוא משום שבות כמ"ש סי"ז
וכו' .ולשונו משמע שפסק הרמ"א כדעה א' שמותר לעשות שבות ע"י
ישראל בלי שינוי (וכך הבין העם מרדכי שבת סי' לד) .אמנם המחצית
השקל שם השיג על המג"א "והיינו ע"י שינוי ".והפרי מגדים (אשל
אברהם שם) הקשה על דיעה זו שהוא כדיעה א' בסעיף י"ז .ומדבריהם
(הט"ז ,מחצית השקל ופרי מגדים) נראה שנקטו בדעת הרמ"א שסבר
כדיעה ג' בסעיף י"ז.

הגדרת מיחוש ומקצת חולי
השו"ע סי' ש"ז ס"ה כתב דבמקצת חולי מתירים שבות דשבות .ובסימן
שכ"ח ס"א אוסר רפואה לבריא עם מיחוש משום גזירת שחיקת סממנים
ואפילו ע"י נכרי .ומזה נראה דבריא עם מיחוש ומקצת חולה הוא ב' גדרים
נפרדים דבריא עם מיחוש (סימן שכח) אסור שבות ע"י נכרי ומקצת חולה
מותר שבות ע"י נכרי .וכ"כ המג"א (ס"ק י"ב) ומחצית השקל שם ,השו"ע
הרב (שכח:יט) ומ"ב ס"ק פ"ג.
אמנם הנשמת אדם (כלל ס"ט אות א') סבר דגדר א' להם דהיינו שבריא
עם מיחוש ומקצת חולה היינו אותו דבר ומותר לומר לנכרי לעשות שבות
חוץ משחיקת סממנים (שבות דשבות) 1.אמנם האיסור רפואה אסור אפילו
ע"י נכרי וז"ל "ומ"ש המ"א דבמקצת חולי מותר ע"י נכרי דהוי שבות
דשבות לא הבנתי כלל דמאי ענין זה לשבות דשבות בסי' ש"ז דמתירין
 1בשו"ע הרב (שכח) התיר שבות דשבות במקצת חולי אף לגבי שבות דשחיקת סממנים
וז"ל "אבל בסוף החולי של כל אלו דהיינו שכבר הוא קרוב להתרפאות ולא נשאר בה
אלא מקצת חולי שקודחת מעט אין עושין אפילו ע"י נכרי אלא דבר שהוא משום שבות
כגון לכחול בסמנים השחוקים מאתמול ".ועיין אגלי טל לח:ח.
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במקצת חולי היינו להביאו דרך כרמלית ושאר צרכיו שאסורים משום
שבות אבל רפואה שגזרו משום שחיקת סממנים מה יועיל שבות דשבות".
והא דשאני איסור רפואה משאר שבותין ,ביאר התהילה לדוד (סימן שכח
ס"ק כ) בדעת החיי אדם " כפי הנראה כונתו דברפואה גם כשהעכו"ם
עושה יש לגזור שמא ישחוק הישראל הסממנים ואין זה שבות דשבות".
והנה יש לפרש דברי הנשמת אדם (מה יועיל שבות דשבות) באופן
אחר ע"פ דברי העם מרדכי (שבת סי' ל"ד אות א  -ב) דהביא מהאגלי טל
דהאיסור רפואה הוא להתרפאות .וא"כ כשהישראל נתרפא נעשה האיסור
אע"פ שהנכרי הכין התרופה .וא"כ כוונת החיי אדם הוא מה יועיל שבות
דשבות הלא אין עשיית הרפואה ע"י נכרי שבות כיון דהאיסור הוא גם
להתרפאות וזה נעשה ע"י היהודי עצמו .ולפי"ז אין חילוק בין בריא עם
מיחוש ומקצת חולה .אמנם האגלי טל שם אות לג כתב בפירוש לחלק בין
מיחוש למקצת חולי וונראה דאינו סובר מהך חילוק של העם מרדכי
וכדברי הנשמת אדם.

בענין שינוי במלאכת שבת
יש מקרים (חולה שאין בו סכנה) שמתירים שבות ע"י ישראל בשינוי.
ובמקרים כאלה צריכים להבין גדר של שינוי.
כתוב בשו"ת אבני נזר (או"ח סי' רט אות ט) וז"ל נראה לי פשוט
דהמוחק בשמאלו חייב כמו המוציא בשמאלו [צב ע"א] וכמו הכותב לר'
יוסי דמחייב משום רושם דמפורש בגמרא [קג ע"א] דחייב גם בשמאל.
ודוקא הכותב שאינו יכול לכתוב בטוב בשמאל פטור לדידן .אבל רשימה
שיכול לעשות בשמאל כמו בימין ודאי חייב .ועל כן גם הכותב חייב משום
רושם .הכא נמי מוחק בשמאל .ולא הוצרכתי לכתבו .אלא מפני שראיתי
לאלי' רבה [סי' ש"מ סוף סעי' ג'] בענין פתיחת הספרים וסגירתו שכתוב
אותיות על צד הדפין וכן בענין שבירת העוגות .לעשות בשמאל .ולי הדבר
תימה דלא מבעיא בפתיחה ובשבירת העוגות דמשום מחיקה דין שמאל
כמו ימין .אלא אפילו בסגירה דמשום כותב .מכל מקום כתיבה זו דהיינו
סגירה יוכל לעשות בשמאל כמו בימין וחייב כמו הוצאה ורשימה לר' יוסי
עכ"ד.
ובספר הלכות שבת (להגר"ש איידר זצ"ל ,עמ' כא הערה יז) הביא
ראיה לדברי האבני נזר ממש"כ הר"ן (קג .ד"ה אמר אביי) וז"ל ואיכא
למידק דהכא פטרי' במי שאינו שולט בשתי ידיו אם כתב בשמאל ואילו
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המוציא בין בימינו בין בשמאלו חייב וי"ל דהוצאה מלתא דשכיחא היא
לשמאל כמו לימין אבל כתיבה שהיא מלאכה דקה לאו אורח ארעא
למיכתב בשמאל ע"כ.
ונראה שיש הבדל מהותי בין מש"כ האבני נזר למש"כ הר"ן ואין זה
ראיה .ואפשר דהר"ן חולק על האבני נזר .לפי האבני נזר הגדרת שינוי הוא
שינוי בתוצאת המעשה ( .)resultוכן נראה ממש"כ "ודוקא הכותב שאינו
יכול לכתוב בטוב בשמאל פטור לדידן .אבל רשימה שיכול לעשות
בשמאל כמו בימין ודאי חייב ".דהיינו מי שמסתכל בכתיבת שמאל היה
יודע שזו נכתב בשמאל .משא"כ מחיקה אינו ניכר אם מחק בשמאל.
אולם לפי הר"ן נראה שהגדרת שינוי הוא שינוי בפעולת המעשה
( .)actionדהיינו שהכותב בשמאל מקרי שינוי מפני שמילתא דלא שכיחא
היא לכתוב בשמאל .משא"כ הוצאה דשכיח הוא להוציא בין בימין ובין
בשמאל אינו מקרי שינוי (מ"מ עדיין צ"ע בגדר שינוי בפעולת המעשה לפי
הר"ן).
ונראה שיש נ"מ בין הר"ן והאבני נזר .דכל מעשה שאינו שכיח לעשותו
בשמאל ,אבל אם עשאה בשמאל אינו ניכר שעשה כן ,לפי הר"ן הוי שינוי
ולפי האבני נזר אינו שינוי .אולם מה שהביא האבני נזר מהאלי' רבה לסגור
ספר שנכתב בו על חודי הדפין בשמאל ,לכאורה ביו לאבני נזר ובין לר"ן
אינו מקרי שינוי .דאינו ניכר השינוי בתוצאת המעשה וגם אינו ניכר השינוי
בפעולת המעשה מפני שפעמים סוגרין ספר ביד שמאל ואין זה מילתא
דלא שכיחא.

תרופות שאינם פועלים רק לאחר זמן
בספר קול סופר (מסכת שבת פי"ד מ"ד אות סח) הביא היתר למי
שעושה מעשה רפואה שאינו מועיל רק לאחר זמן דיכול לקחתם בשבת.
וז"ל "ת"ח אחד שאלני במרחץ קארלסבאד כפי חולי' לא יוכל לברך על
צוקער אם צריך לברך על מים חמים ששותה ואמרתי לא יברך דהוא רק
שתיה לרפואה ולא נשמע שישתה אדם אותו לצמאון והקשני א"כ איך
שותי' אותו בשבת הלא ניכר ששותה רק לרפואה וצ"ע ואמרתי אולי אין
אסור לרפואה רק אם פועל רפואה מיד כמו במי דקלים וחומץ וכדומה
אבל מי קארלסבאד שלא יבוא רפואה רק ברוב ימים אשר ישתה כמה
כוסות בכל יום לכה"פ חודש ימים א"כ לא נאסר הגם שיצורף גם שתיות
שבת לרפואה עכ"פ אין שתיות שבת מרפא מיד ודוק" .והיתר זה הובא
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להלכה בשו"ת דברי ישראל או"ח סי' קא וסי' קג ושו"ת ציץ אליעזר חי"ב
סי' מה.
ויש להעיר דלכאורה מלבד שאין ראיה ברורה לזה הוא ג"כ נגד רש"י.
דמבואר מרש"י בכמה מקומות שגזירת שחיקת סממנים הוא גם בשביל
הרואין שילמד ממה שהם רואים שיכול לשחוק סממנים בשבת (עיין רש"י
נג ,:קח :ועוד .וע"ע ציץ אליעזר ח"ח סימן טו פרק טו אות א) .ולפי דברי
רש"י קשה דאיך ידעו הרואין שתרופה זו אינו מועיל רק לאחר זמן וצ"ע.
ואין לומר דיש בזה היתר משום מאכל בריאים דא"כ היה מותר בלי הטעם
שאין שבת מרפא .ואולי טעמו היה על דרך חידושו של הגרש"ק (עיין
בספר החיים שכח:לז ושו"ת שנות חיים קנב:ד להגר"ש קלוגר ,שש"כ
לד:יט והערה עו ,וע"ע שם בח"ג ,אורחות רבינו ח"א עמ' קנה ,קובץ
תשובות ח"א סימן מ אות ב) דכיון דבעי רציפות מותר (וגם זה כנגד
רש"י) .ולכאורה הסברא היא שבאופן זה אינו בהול על רפואתו דאינו
מועיל רק לאחר זמן .ועדיין צ"ע מדברי רש"י.
ונראה דהאבני נזר ג"כ חולק על חידושו של הקול סופר .דבתוספתא
מועד קטן פ"ב ה"ו כתב "שותין מי זבלים ומי דקלים וכוס עקרין במועד
שבראשונה היו אומרים אין שותין מי זבלין ומי דקלין וכוס עיקרין במועד
עד שבא ר"ע ולמד ששותין במועד וכו'" .ובשו"ת אבני נזר או"ח סי' שצה
אות ז' כתב "אף אני יכול לומר דאפשר שדברים אלו (מי זבלים ומי דקלים
וכוס עקרין) לא היו מראים רפואתם תיכף בשעת השתיה רק אחר כך כעין
מי מארינבאד שבשעת שתייתן יחלו יותר מחמת הנערווין אך אחר כך
כשיניחו הנערווין אז נראה הרפואה והי' שתיית דברים אלו שלא לצורך
המועד ואסרו הראשונים .ור' עקיבא לימד דמכל מקום משום רפואה מותר
כעין שהתירו משום פסידא אף שלא לצורך המועד וזה אסור ביום טוב
וכו'" .ומוכח דכל ההיתר הוא רק משום הפסידא ולכן נקרא צורך המועד.
אמנם מצד הרפואה שבו עדיין נאסר משום שחיקת סממנין ולכן עדיין
אסור ביום טוב.

סתירה במ"ב סי' ש"ו סקל"ו וסי' ש"א סק"ז
כתוב במ"ב ש"ו סקל"ו "וגזירת שחיקת סממנין לא שייך בזה אלא
ברפואה שיש בה ממש כגון משקה או אוכל ".ובסי' ש"א ס"ק ז' כתב "וכן
מותר לטייל  -אפילו אם כונתו להתעמל ולהתחמם משום רפואה מ"מ שרי
כיון דלא מוכחא מילתא שעושה כן לרפואה אבל אסור לרוץ כדי שיתחמם
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לרפואה כיון דמוכחא מילתא ואסור משום שחיקת סממנין ויש מחמירין
אפילו בטיול אם כונתו להתעמל לרפואה ע"כ .ומזה משמע שאע"פ שזה
רפואה שאין בה ממש עדיין שייך גזירת שחיקת סממנים כל כמה שהוא
ניכר שהוא לרפואה .סתירה זו הקשה השואל בספר אז נדברו ח"ב סי' ס"ג.
ובאמת קושיא זו הוא על האליה רבה שהוא מקור דברי המ"ב.
ותירץ באז נדברו לחלק בין רפואה טבעית לרפואה סגולית .שאין
כוונת המ"ב לחלק בין יש בו ממש לאין בו ממש בין אוכל ומשקה ומעשה
כגון התעמלות .אלא כוונתו היה לחלק בין רפואה טבעית לרפואה סגולית
שהתעמלות הוא רפואה טבעית.
ואולי יש לפרש באופן אחר .דכוונת המ"ב ביש בו ממש ואין בו ממש
היינו אם המעשה פועל רפואה בכלל .המ"ב שם בסי' ש"ו מיירי במדידה
לראות אם יש חולי אבל המדידה עצמה אינו רפואה ולכן אין בו ממש.
משא"כ התעמלות שהוא רפואה ממש .ומש"כ המ"ב כגון אוכל ומשקה
היינו משום שרוב רפואות הם אוכל ומשקה (תרופות).
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1

א .פיקוח נפש דחויה היא אצל שבת
איתא ברמב"ם פ"ב מהל' שבת הל"א ,וז"ל ,דחויה היא שבת אצל
סכנת נפשות כשאר כל המצוות ,לפיכך חולה שיש בו סכנה עושין לו כל
צרכיו בשבת וכו' ספק שהוא צריך לחלל עליו וכו' מחללין עליו את השבת
שספק נפשות דוחה את השבת ,ע"כ .וע"ש בהל' ג' ,וז"ל ,כשעושים
דברים האלו אין עושין אותן לא ע"י גוים ולא ע"י קטנים ולא ע"י עבדים
ולא ע"י נשים כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם ,2אלא על ידי גדולי
ישראל וחכמיהם ,ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה
שנאמר 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' – ולא שימות בהם ,הא למדת
שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם וגו',
ע"כ .ודינים האלו נלמדו מדברי הגמרא יומא דף פ"ג ,ע"ש.
הקשה מו"ר הרב מאיר טברסקי שליט"א על דברי הרמב"ם דהלא היה
יכול לומר דבריו ביתר דיוק וחדות? אם מישהו מחכה ומתמהמה בעשיית
צרכי החולה שיש בו סכנה ,הלא הוא עובר על לא תעמוד על דם רעך או
והשבותו לו? יש איסור לעמוד בלי לעזור כשחבירו גוסס והולך למיתה
מכח פסוקים אלו (ע' גמרא סנהדרין עג .).ואמאי בחר הרמב"ם לאסור
המתנתו ואטיותו מכח הפסוק דוחי בהם?
הגמרא יומא פד :אומרת ,וז"ל ,אמר רב יהודה אמר רב :לא ספק שבת
זו בלבד [דוחה את השבת] אמרו ,אלא אפילו ספק שבת אחרת .היכי דמי?
 1הסוגיא דלהלן מבוסס רובו על שיעורים בענייני רפואה ופיקוח נפש מפי כבוד מורי
ורבי הגה"צ הרב מאיר טברסקי שליט"א שזכיתי לשמוע בזמן חורף תשע"ד.
 2והפשטות היא דכוונת הרמ' באומרו "שלא תהא שבת קלה בעיניהם" היא לעיני
ישראל .אך ע' בס' ירושלים במועדיה ,שבת קדש (ח"ב עמ' של"ט) דהציע מו"ר הגה"צ
הרב אבגדר נבנצל שליט"א דאפשר דכוונת הרמב"ם היא לעיני הגוים .וכ' הגאון הנ"ל
דא"כ מקורו של הרמב"ם היא מדברי רש"י עה"ת (שמות לא:יג) דכ' לבאר הפסוק
"לדעת כי אני ה' מקדשכם" – "לדעת – האומות – כי אני ה' מקדשכם ".מדבריו רואים
דחשוב שידעו אומות העולם את שמירת השבת של ישראל .ונלפע"ד בתורת אפשר דיש
להשוות כאן דברי מו"ר הגרמ"ט ומו"ר הגרצ"ש (המובאין להלן אות ד') דיש מציאות
אוביקטיבי של קדושת שבת והיא שייכת אפי' לנכרים ,ע"ש.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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כגון דאמדוה לתמניא יומי [החליט הרופא דהחולה צריך לריפוי שיש בו
חילול שבת למשך שמנה ימים] ,ויומא קמא שבתא [נמצא – אם יתחיל
היום בשבת ,יהא צריך לחלל ג"כ השבת הבאה] .מהו דתימא :ליעכב עד
לאורתא כי היכי דלא ניחול עליה תרי שבתא ,קא משמע לן ,ע"כ.
והרמב"ם הביא את דברי הגמ' האלו בפ"ב מהל' שבת הל' ב'.
והעולם נתקשה בשו"ט בגמ' .מה נפשך – אם באמת יש סכנה לחולה
לחכות עד לאחר שבת להתחיל הריפוי אז אין שום הוה אמינא .ודאי
דחויה היא שבת אצל צרכיו של חולה זה! ואם באמת יכול החולה להמתין
ולחכות עד מוצאי שבת להתחיל תהליך הריפוי אז אמאי מחללין עליו את
3
השבת? הא אין כאן שום צורך של סכנת נפשות!
והסביר מו"ר הגרמ"ט שליט"א בהקדם דברי המגיד משנה פ"ב מהל'
שבת הל' י"ד .הבין ה"ה שם דסבר הרמב"ם דלכל צרכיו של החולה שיש
בו סכנה מחללין" ,ואף על פי שאין במניעת דבר שעושין לו סכנה ".כלומר
 3וכך הקשה הרש"ש ליומא שם .וע"ש שכתב לתרץ בחידוש נפלא ע"ד דברי הראב"ד
(הנמצאים ברא"ש ליומא פ"ח סי' י"ד ,והבאנו דבריו להלן אות ה') דיש המשכיות בין
שבת לשבת ,אז כשיצטרך לחלל השבת הבאה ,כבר ניתן שבת להדחות ,וז"ל ,מה לי
חילול שבת אחת מה לי ב' שבתות .נמצאנו לומדים דהא צרכי חושיב"ס של שבת הבאה
דוחים את איסורי שבת הזאת! והביא שם הרש"ש את דברי הגמ' כריתות יז .דיש מי
דמחייב בכתב אות א' בשבת זו ואות א' בשבת זו ,ע"ש .והעיר לי חברותי חנן יוסף
הוברמן נ"י מדברי רבינו חננאל לשבת קיג .דכ' וז"ל ,אדם א' מקפל כלים מלילי שבת
לשבת ובשבת מצפרא לפניא ולשבת אחרת ,ע"כ .ונראה מדבריו דמותר לקפל טליתו של
אדם משבת א' לשבת הבאה([ .וכן דייק הר' יצחק פלאג'י בתוספות לשבת שם ד"ה
מקפלים ,דדוקא לצורך מחר – דהיי' חול – אסור ,אך לשבת הבאה מותר (הו"ד בשו"ת
יחוה דעת ח"ב סי' מ')] .ואולי גם כאן אנן חזינן יסוד זה דיש המשכיות משבת לשבת.
(אך אינו מוכרח בר"ח).
והיה נ"ל לבאר (בדרך דרוש) בהשוואת דברי חז"ל בגמ' שבת קיח ,:וז"ל ,אמר רבי יוחנן
משום רשב"י :אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן  -מיד נגאלים וגו' .דלכאו'
אינו מובן – למה שתי שבתות דייקא ,ולא שמירה אחת? וכך הקשה הרה"ק רבי לוי
יצחק בקדושת הלוי לפ' ויצא .וע"ש בתירוצו היפה דהכלל הוא "כשאדם עושה זה
המצוה בפעם שנית עושה בשכל גדול יותר ,אבל כשעושה המצוה בפעם ראשון לא עשה
בזה השכל שעושה בפעם שנית ,בשביל שמצוה שעשה בראשונה היה מביא התפארות
להבורא ברוך הוא ,ומכח זה התפארות הבורא משפיע לו שכל גדול יותר וכו' ".וע"ע
בדבריו הקדושים בפ' כי תשא על הפסוק "ושמרו בני ישראל את השבת" מש"כ עוד
"הנה כשאדם שומר שבת כראוי ונכון ,אז מזה השבת יש לו חיות ושפע על כל השבוע,
בכדי לעבוד את ה' כל השבוע .וכשאדם עובד את ה' כל השבוע ,אז בשבת הבאה קל
בידו לשמור כראוי ,וכן לעולם יתנהג כך ".ומזה רואים אנו את ההמשכיות בין שבת
לשבת בתורת סוד .והרש"ש מרחיב מושג זה להלכה.
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– מחללין את השבת לכל צרכי חושיב"ס אפי' אם מניעת צורך זה אינו
4
גורם לחשש מיתה כלל.
והגיד לנו מו"ר דאינו ברור אצלו אם הגמ' יומא פג :היא ראיה לשיטה
זו של הרמב"ם ,או דגמ' זו היא גופא מקורו של הרמב"ם לשיטה זו .אך
מה שברור הוא דזה הוא הפשט בגמ' שם לפי הרמב"ם .באמת היה החולה
יכול להמתין עד לאחר שבת להתחיל בריפוי זה ולא היה מסתכן .אך זה
שיכול להמתין אינו מחייבין אותו להמתין! ומחללין השבת לכל צרכיו,
6,5
אפילו אם אין כאן צורך דחוף ונחוץ כ"כ!
ונקדים להציג את ביאורו המפליאה של מו"ר (וכמה גדולים אחרים,
כדלהלן) בהערה יסודית בסוגיא של פיקוח נפש.

ב .וחי בהם  -ולא שימות בהם
הגמרא סנהדרין עד .מביאה דין מפורסמת דמי שאנסוהו אחר לעבור
על ג' עבירות החמורות – דהיינו גילוי עריות ,שפיכות דמים ,ועבודה זרה
 4והעיר הרה"ג רב מרדכי וויליג שליט"א בספרו עם מרדכי סי' ל"ג אות ב' (עמ' ק"פ)
דבשולחן ערוך סי' שכ"ח סע' ד' כתב ,וז"ל ,מכה של חלל וכו' עושים לו כל שרגילין
לעשות לו בחול .וע"ש במגן אברהם סק"ד דכ' וז"ל ,משמע אע"פ שאין בו סכנה
במניעת הדבר ההוא ,ועמ"ש סי"ח ,ע"כ( .וע"ש שו"ע סי"ח ומג"א שם ס"ק י"ז).
אך ע' בית יוסף סי' שכ"ח דהביא דעת רש"י לשבת קכט .ד"ה דבר דכ' דאם אין במניעת
הדבר סכנה אין עושין לו .וע"ע משנ"ב סי' שכ"ח סק"ד.
וידוע הוא דפסק הגרי"ז הלוי (ע' בחי' על הרמב"ם שביתת עשור ב:ח ,ובקונטרוס חי'
ע"מ יומא) בקבלה מאביו הגר"ח הלוי דעושים כל צרכיו ,אפי' אם אין במניעתם סכנה.
וחילקו בין חושיב"ס ואדם שעדיין אינו נתפס בחולי שיש בו סכנה ,ע"ש( .וע"ע בס' עם
מרדכי שם אות ג').
 5וע' אבני נזר או"ח סי' תנ"ג ס"ק ה' להסבר אחר בשיטת הרמב"ם( .וע"ע אבנ"ז סי'
תנ"ד סק"א בשם הרדב"ז) .וע"ע אבני נזר או"ח סי' קי"ח סק"ד לעוד הסבר.
 6והקשה א' מהתלמידים – לפי הסבר זה ,אמאי נקט הגמ' תמניא יומא ,דהיינו שתי
שבתות ,דוקא? הלא היינו יכולים ללמוד דין זה של אין במניעת הדבר סכנה אם נקט
הגמ' תלתא יומא? מה החידוש בהיתר לחלל שתי שבתות בדוקא? ותירץ לו מו"ר
שליט"א דאה"נ ויש כאן שני חידושים ברמ' .א' – זה שמותר לכל צרכיו ,אפי' אין
במניעתם סכנה .וב' – דאע"פ דבאמת אף דיש היתר לחלל שבת ,אין היתר לבטל שבת
לגמרי (השוה למש"כ בשם החזו"א בס' פאר הדור ח"ב עמ' צ"ב-צ"ג ,והו"ד בס' בעקבי
הצאן סי' ט' אות ד' ,ע"ש) .וחידש הרמב"ם כאן (ע"פ הגמ' ,כמובן) דאע"פ דיצטרך
לחלל הרבה שבתות בריפוי זה ,אין שום איסור של ביטול שבת .וזה הוא דיוק לשונו של
הרמ' במה שכ' – "ומחללין עליו אפילו מאה שבתות כל זמן שהוא צריך".
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– יהרג ואל יעבור .משא"כ בכל מצוות אחרות שבתורה שמצווים אנו
לעבור ואל יהרג .הגמ' מביאה מקור לכל אלו ג' העבירות דצריך למסור
נפשינו עליהם .וז"ל שם ,רוצח גופיה מנא לן?  -סברא הוא .דההוא דאתא
לקמיה דרבה ,ואמר ליה :אמר לי מרי דוראי זיל קטליה לפלניא ,ואי לא -
קטלינא לך - .אמר ליה :לקטלוך ולא תיקטול .מי יימר דדמא דידך סומק
טפי דילמא דמא דהוא גברא סומק טפי ,ע"כ .הסברא היא – איך אתה יודע
שחייך יותר חשובים להקב"ה מחיי חבירך? ולפיכך אי אתה רשאי להרוג
חבירך להצלת עצמך.
וע"ש ברש"י ד"ה "מאי חזית וכו'" דכ' וז"ל ,מי יודע שיהא דמך חביב
ונאה ליוצרך יותר וכו' הלכך אין כאן לומר וחי בהם ולא שימות בהם,
שלא התיר הכתוב אלא משום חביבות נפשם של ישראל להקדוש ברוך
הוא ,וכאן שיש אבוד נפש חבירו לא ניתן דבר המלך לדחות שצוה על
הרציחה ,ע"כ .וע"ש ברש"י ד"ה סברא הוא וז"ל ,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 וכו' ,ע"כ .והעיר מו"ר שליט"א דלפי
רש"י היתרו של וחי בהם היא רק מכח הצלת נשמת ישראל .והיתר זה היא
נובע מכח חביבות נשמה מישראל בעיני הקב"ה .ולפיכך ,לפי רש"י,
הסברא דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי היא דכשסוף סוף יאבד נשמה
מישראל – אין מקום לומר נשמתי יותר חשוב לפני הקב"ה ואהרוג את
פלוני .אין גזיה"כ של וחי בהם אלא במקום הצלת נפשות .אך כשממה
נפשך ימות מישהו אין שום היתר .נמצא דהמתיר לעבור על דיני תורה היא
מצות הצלת נפשות.
אך העיר מו"ר דאינו כן הבנת הרמב"ם .כתב הרמב"ם בהל' שבת פ"ב
הל' ג' וז"ל ,ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה שנאמר
'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' – ולא שימות בהם ,הא למדת שאין
משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם וגו' ,ע"כ.
היתר עבירות במקום פיקוח נפש אינו מטעם מצות הצלת נפש יקרה
מישראל ,אלא דגזיה"כ של וחי בהם מגלה על משפטי תורה דאינם נוהגים
כלל במקום סכנת נפשות .דיני התורה אינם שייכים כלל אא"כ יחיה האדם
בהם .אבל אם יש שום חשש של מיתה באופק (על ה"הורייזון" בלע"ז)
חוקי התורה לא קיימים בכלל!
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הסביר מו"ר דשיטת רש"י לסנהדרין היא דדחיית המצוות מפני פיקו"נ
הוי כמו ההבנה הפשוטה בכלל של עשה דוחה לא תעשה 7.יש מצות עשה
(הצלה) והיא מתנגש עם מצות לא תעשה (שבת) ,ומתגבר העשה על
8
הל"ת.
משא"כ שיטת הרמב"ם .אין הפשט דיש שבת ויש הצלת נפשות ומתגבר
מצות הצלה ,אלא במקום סכנת נפשות אין כאן שבת! ובזה הדרך בדיוק
הסביר הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל (מנחת שלמה תניינא סי'
ל"ז אות ב') וז"ל ,כיון דמה שפיקוח נפש דוחה שבת הוא לא משום דעשה
דהצלת גופו דוחה לאו דשבת אלא משום טעמא דוחי בהם ולא שימות
בהם ,עכת"ד 9.וכן הסביר הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצוק"ל (זכרון
שמואל סי' ס"ה אות א' סק"ג) פיקו"נ אינה דחיית העשה ללאו ,אלא דוחי
בהם מגלה "הגבלה בעצם החיוב לקיים הלאו 10".והמשיל הגר"ש משל
וז"ל ,וכעין שמצינו גבי מצות עשה שא"צ לבזבז יותר מחומש ,וכמו כן
גבי לאו אינו חייב למסור נפשו .ובלשון מורי ורבי הגה"צ הרב אביגדר
נבנצל שליט"א" ,כשיש פיקוח נפש ,אין חיוב שבת .ומה שדוחה שבת הוא
חיותו של ישראל ,ולא קיום המצוה".
ובזה שפיר יכולים אנו לתרץ שאלתינו דלעיל .היינו מוטרדים בלשון
הרמב"ם שם דמי שמתמהמה בחילול שבת להצלת החולה עובר באיסור
מכח וחי בהם .אמאי לא בחר הרמב"ם במקור יותר חזק וישיר כלא תעמוד
על דם רעך או והשבותו לו? אך עכשיו יש לומר דשפיר בחר הרמ' בפסוק
של וחי בהם .סבר הרמב"ם דמחללין לכל צרכי חולה אפי' אם אין
במניעתם סכנה .ובמקרה כזה אין שום שייכות לדין לא תעמוד על דם רעך.
אין חשש שהחולה ימות ממניעת דבר זה .אך לשיטת הרמב"ם – כל זמן
שיש שום מצב של סכנת נפשות ,כשמוות דופק בדלת ,אע"פ דבחילול זה
איננו מצילים את החולה ,חייבים אנו לעשות צרכו במהירות! אין חיוב זה
מטעם לא תעמוד או והשבותו לו – דהלא מניעת צורך זה אינו ממית את
 7ויש עוד הסברים בכלל של עשה דוחה ל"ת ,וסוגיא ארוכה היא ואכמ"ל .אולם הבאנו
לקמן (אות ה' סק"ב) את שיטת רבינו נסים גאון המפורסמת שהיא נגד הבנה זו ,ע"ש.
 8וע"ע ס' זכרון שמואל סי' ס"ה אות א' סק"ב דכן הסביר הגאון רבי שמואל את דברי
רש"י.
 9ומו"ר הגר"א נבנצל שליט"א ציין למרמ"ק זה בס' ירושלים במועדיה שם עמ' שמ"ו
הע' .15
 10וגם את זה ציין מו"ר הגרא"נ בספרו שם.
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החולה – אלא חיוב זה היא אך ורק מכח הפסוק של וחי בהם! וזה מש"כ
הגרשז"א (שם) וז"ל ,לא איכפת לן כלל אם קיים בכך את המצוה דהשבת
גופו או לא קיים ,ובלבד שיישאר חי ולא ימות ,ע"כ .כל זמן דמלאך המוות
כאן בחדר – דאיכא חולה כאן שיש בו סכנה – איסור חמור היא
להתמהמה ולחכות ברפואתו דהא במקרה כזה אין שום שייכות של
משפטי התורה .מצות שבת (ושאר כל המצוות) אינה חלה כלל וכלל כשיש
בפנינו חושיב"ס!

ג .השלכות להלכות שבת
ביארנו דמובן שיטת הרמב"ם כדביאר המגיד משנה שבת שם הל' י"ד
– דמחללין אפי' אם אין במניעת הדבר סכנה .אך נראה להוסיף ולהעיר
דהא אזיל רש"י לשיטתו ג"כ .הבית יוסף או"ח סי' שכ"ח מביא דשיטת
רש"י לשבת קכט .ד"ה דבר דאין מחללין את השבת לחושיב"ס בשביל כל
צרכיו אא"כ יש במניעותם סכנת נפשות .ומדברי מו"ר שפיר מבינים דהא
לרש"י ,אפי' במקום סכנת המוות שייך הל' שבת .לא ייעלמו משפטי
התורה במקרה של חולה שיש בו סכנה .עדיין שבת היא אלא דמצות הצלת
נפשות דוחה לאיסורי שבת .ואין שייך דחייה זו אא"כ יש צורך הצלת חיי
החולה .ודו"ק.
והעיר מו"ר שליט"א דלפי יסוד זה ,ממילא מובנים כמה דינים
הנמצאים ברמב"ם.
 )1הרמב"ם הל׳ שבת ב:ג הביא דברי הגמ' יומא דאין עושים דברים
אלו של הצלת נפשות בשבת ע"י גוים וקטנים ועבדים וכו' ,אלא ע"י גדולי
ישראל וחכמיהם 11.ופשוט הוא דאין שום סיבה לחפש אחר אחרים כדי
להימנע מחילול שבת דהא אין כאן שבת "אויס שבת" (כבר יצאה השבת)!
 )2ומהאי טעמא אין לעשות שום שינויים בשבת כשעוסקים בצרכי
החולה .הביא המגיד משנה בהל' שבת שם הל' י"א את דברי הרמב"ן
 11וע' בס' מפניני הרב עמ' צ"ב דכ' מו"ר הגרצ"ש שליט"א איך שסיפר לו הג"ר שמחה
הכהן שעפס את העובדא דלהלן :פעם אירע דבאמצע חזרת הש"ץ דשחרית ביו"ט של
שבועות ,נכנס א' פתאום אל ביה"כ שבעיר בריסק ומסר איך שסטודנט יהודי א' שאינו
מתושבי המדינה אך לומד באוניברסיטה שמה נפגע בתאונת דרכים ,וחייו היו בסכנה,
והיה צריך לטיפול רפואי .היה צורך להתקשר בטלפון לקונסול של מדינתו לסדר את
הענין .ותיכף ומיד עמד הגרי"ז הלוי ממקומו ומיהר לחוץ לסדר את הענינים ,כי הלא כן
כ' הרמב"ם – אלא ע"י גדולי ישראל וחכמיהם וכו'.
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(בתורת האדם – שער המיחוש) דלמד מגמ' שבת קכח :דכל דאפשר
לשנויי חייב אדם לשנות במלאכת פיקוח נפש בשבת .וכ' שם ה"ה דאין כן
שיטת הרמב"ם אלא דוקא ביולדת (ודוקא מוקדם בתהליך הלידה לפי
הגרי"ז והגר"ח – ע' בהערה )12צריכים לשנות .אך בחולה שיש בו סכנה
ממש אין שום סיבה לשנות דהא אין כאן שבת.
 )3קיימת מחלוקת בין הרה"ג רב משה פיינשטיין זצוק"ל והרה"ג
הנצי"ב זצוק"ל .יש חולה שיש בו סכנה ביו"ט שחל להיות בערב שבת
והרופא החליט דהחולה צריך לילך לבית החולים (ובהליכתו שם נצרך
לחילול שבת) בתוך כמה שעות .נמצא שיש לנו שני אפשריות :או
שיכולים אנו לחלל יום טוב עכשיו להביא את החולה לביה"ח ,ובזה
יכולים אנו להימנע מחילול שבת .או שאנו יכולים לחכות עד השעה
שהסכנה בפנינו שאמר הרופא שהחולה צריך ללכת – והיא כשכבר חל
קדושת שבת .ובזה לא נחלל יו"ט ,אך נחלל שבת .מה הדין?
כתב הנצי"ב (הרחב דבר לפ' קרח – במדבר יז:יב) דיותר טוב לחלל יו"ט
דקיל טפי ואינו אלא איסור לאו מלחלל שבת דחמיר טפי דאית בה כרת
וסקילה .אך חלק עליו הגרמ"פ (אגרות משה או"ח ח"ג סי' ס"ט) וכ' דיותר
טוב לחכות עד זמן הנצרך שהוא בשבת דהא מצד יום טוב אין שום היתר
לחלל בשביל שבת .כלומר ,אם אין סכנת נפשות אי אפשר לחלל יו"ט,
אע"פ שיישמרו בזה מחילול שבת ,דחילול שבת אינו ענין כלל להל' יו"ט.
וע' בס' שמירת שבת כהלכתה (פרק ל"ב סעיף ל"ד והערה ק"ה שם) דפסק
כדברי הנצי"ב.
והעיר מו"ר שליט"א דלכאורה יסכים הרמב"ם לפסקו של הנצי"ב אך
לאו מטעמיה .גם הרמב"ם יעדיף חילול יו"ט עכשיו מחילול שבת בכמה
 12ע' הערה  4לעיל .ויעו"ש בדברי הגרי"ז מש"כ שם בשם אביו הגר"ח הלוי .וכ' הגרי"ז
בקונ' חי' ליומא דאין כוונת הרמב"ם דצריך לעשות שינויים במלאכות הנעשות לצרכי
חיה כשהיא כבר מסוכנת .אלא כוונתו דרק צריכים לשנות בצרכי יולדת בעת מוקדם
יותר ,לפני שהיא באמת בסכנה רציני ,ע"ש בדבריו .וע"ש ברמב"ם דמדוייק היא.
והקפיד מאד הגר"ח על דין זה דאין לאחר כלל בכל צרכי החולה – אפי' אם אין
במניעתם סכנה – כשכבר נחשב לחושיב"ס .ורק בלא בא עדיין למצב של סכנה ממש
אלא חוששים שמא יחלה לעתיד חל הדין של פחות פחות (ע' שו"ע סי' תרי"ח סע' ז')
ושינוי וכו' .וע' בס' אישים ושיטות להר"ר שלמה יוסף זוין עמ' נ"א-נ"ג מש"כ בענין זה.
והשוה לס' נפש הרב עמ' קס"ז וראה כמה חמורה היא סכנת נפשות להגר"ח .והגיד לנו
מו"ר הגרמ"ט שליט"א דשמע מפי הגריד"ס הלוי זצוק"ל דלפני שקיבל אביו הגרמ"ס
את הרבנות שלו ,הגר"ח (אבי הגרמ"ס וזקנו של הגריד"ס) הזהיר אותו על שלשה
דברים ,וא' מהם היתה להקפיד להורות להיתירא כל כמה דאפשר בעניני פיקוח נפש,
דכמה חמורה היא סכנת נפשות!
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שעות ,לא משום דיו"ט קיל טפי ,אלא משום דבמקרה שיש בפנינו חולה
שיש בו סכנה אין שום שייכות של הל' יו"ט .משפטי התורה ייעלמו
כשמיתה היא אפשרי וא"כ אין כאן יום טוב כלל ושפיר צריכים אנו
להוליך את החולה לביה"ח במהירות 13.והוא הדין אפי' אם אין בהמתנה
כ"כ סכנה לחולה ,וכעין שיטתו של הרמ' בענין צרכים שאין במניעתם
סכנה ,וכדביארנו לעיל.

ד .המציאות של קדושת שבת והפקעתה
איתא במשנה ברכות נא :דאין מברכין בהבדלה על נר של נכרי .ובגמ'
שם נב :מבואר דפשיטא היא דהא לא שבת בשבת ,פירש"י שם – דנעשית
ביה עבירה .וע"ש דהקשה הגמ' – מאי שבת ומאי לא שבת? וז"ל הגמ'
שם נג – .אי נימא לא שבת מחמת מלאכה אפילו ממלאכה דהתירא -
והתניא :אור של חיה ושל חולה מברכין עליו!  -אמר רב נחמן בר יצחק:
מאי שבת  -ששבת מחמת מלאכת עבירה ,ע"כ.
ויוצא מגמ' זו דאע"ג דמלאכת נכרי בשבת נחשבת למלאכת איסור
לענין נר ששבת ,אם הדלקנו נר לצורך חיה או שאר חושיב"ס במשך
השבת אינו נחשב כלל למלאכת עבירה .ותמוה היא :איך אנו אומרים שנר
המודלק ע"י נכרי הוי נר שהודלק באיסור? אין שום איסור מלאכה לנכרי,
ואדרבה – גוי ששבת חייב מיתה (ע' גמ' סנהדרין נח 14!):ומאידך גיסא –
 13וע' ס' ירושלים במועדיה שם עמ של"ז דהובא דברי החפץ חיים בספרו מחנה ישראל
(חלק הדינים סי' ה' סע' ו') שדן במי שנמצא בצבא ומוכרח מטעם פיקו"נ שכלי הנשק
שלו יהיה מצוחצח בשבת בבקר .והוא עומד בבין השמשות של ערב שבת ודן :האם
מוטב לחלל שבת לצחצח נשקו עכשיו דבין השמשות קיל טפי משבת עצמה .או דילמא
טוב הוא יותר להמתין עד למחר ,דהיא שעת פיקוח נפש ממש ,ולצחצח אז ,אע"פ דהוה
שבת .וכ' הח"ח דאולי צריך להמתין עד למחר ,יעו"ש .וכ' מו"ר הגר"א נבנצל שם דאולי
ה"ה בנידן דנן .אך שוב השאיר הגאון הנ"ל את דברי הח"ח בצ"ע דהלא כבר עכשיו יש
פיקו"נ וצריך לחלל שבת עכשיו כדי להאריך חייו .והוא הדין אפי' אם עדיין לא הגיע
הרגע האחרון" .והוא הדין בשבת עצמה .אם יודע שיצטרך לחלל עבורו שבת בעוד
שעתיים ,לכאורה אין צורך להמתין עד שיגיע הרגע האחרון ,אלא כבר עכשיו ניתן לחלל
שבת עבורו".
 14אך ע' גליוני הש"ס לברכות (שם) דהביא דברי בשו"ת הרא"ש כלל כ"ב סי' ה' דלכאו'
היתה לו גירסא אחרת בגמ' .ופירש הרא"ש דלא שבת ממלאכת עבודה ,פירושו ,דלא
שבת דאע"ג דהדליק הכותי בהיתר לא שבת ממלאכת עבודה דהא כיון דאילו ישראל
עשה מה שעשה הכותי היה מלאכת איסור .ולא סבר דמלאכת הנכרי נחשב למלאכת
עבירה ממש.
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אם נחשבת ההדלקה מלאכת איסור לגוי אמאי מלאכת ישראל הנעשה
לצורך חושיב"ס אינו נחשב למלאכת איסור? הלא ישראל זה נתפס
באיסורי מלאכה?!
ומגמ' זו הוכיח מו"ר הגרמ"ט שליט"א (בשיעוריו לפ' כלל גדול)
דאע"פ דאין איסור מלאכה מצד גברא – דהא אין גוי חייב או אפי' רשאי
לשמור שבת ,אך עדיין יש איסור שבת מצד שבת .כלומר – יום השבת אינו
רק הזמן שבו נכלל איסורי מלאכה ,אלא יום השבת היא חלות קדושה
ואיסור אוביקטיבי ומהותי! שבת היא מציאות הלכתי בעולם ,ומציאות זו
שייך אף לגוים ,אע"ג דאינם חייבים בשמירתה( 15.ובזה דחה מו"ר את
דברי התוצאות חיים וז"ל ,גלי קרא דהמלאכה הוא האיסור ,והשבת אינו
עצם האיסור רק זמן האיסור ).והרה"ג רב יוסף ענגיל (אתוון דאורייתא
כלל י') הוכיח מגמ' זו דלא ככל האחרונים דסברו דאיסורים זמניים –
כאיסור עשיית מלאכות בשבת וביו"ט – איסורי גברא והמעשה בעצמותה
מותרת .והביאו ראייה לזה מגמרא ירושלמי שבת פ' האורג ,ע"ש .והוכיח
הגר"י ענגיל דמגמ' ברכות הנ"ל אנו רואים דהבבלי חולק על הירושלמי
וסובר דיש איסור חפצא בעשיית מלאכה 16.ובזה היסוד הסביר מורי ורבי
הרה"ג רב צבי שכטר שליט"א 17את דברי תוספות לב"ק פ :ד"ה אומר.
כתבו התוס' (אחר קצת שו"ט ,יעו"ש) דאין שום היתר לקבור מתי ישראל
בשבת ע"י אמירה לעכו"ם דהוא "מכוער ומגונה ומתבייש שנקבר בשבת
שנעשה באיסור שבת אפילו ע"י נכרי 18".ולכאו' תמוה – איזה חילול שבת
שייך לנכרי? אך העיר הגרצ"ש דשפיר מובנים דבריהם ע"פ היסוד הנ"ל
דיש מציאות אוביקטיבי לקדושת שבת ,ואם חיללו נכרי – אע"ג דאינו
חייב – עצם קדושת השבת מחולל ונפגם 19.וע"ע במשך חכמה לפ'
20
ואתחנן (פרק ה' פס' ט"ו) דג"כ כתב הכי לבאר דברי התוס'.
 15וע' הערה  2לעיל.
 16אך ע' בס' בית האוצר (ח"א – כלל ט"ז ,בענין אדם הראשון קיים התורה ,ד"ה והנה
בגוף דברי וכו') דשם כ' הגר"י ענגיל לבאר בדרך אחרת דאפשר דזה שהדלקת עכו"ם
נחשבת למלאכת עבירה אינו מורה על מציאות איסור עצמותי של מלאכת שבת ,אלא
דשאני הבערה דהיא מלאכה גם לנכרי ,ע"ש בדבריו הנפלאים.
 17מפי השמועה .וכן ציטט מו"ר הגרמ"ט בשמו של הגרצ"ש.
 18וע"ע בגמרא שבת קנא ,.וע"ש ברשב"א ובעל המאור .אך ע' רמב"ם פ"ו מהל' שבת
הל' ב' והל' ו' ,ובפירוש המשניות למשנה שם ,ותוס' יו"ט שם .וע' תפארת ישראל (שם),
ומשנה ברורה סי' שכ"ה ס"ק ע"ג.
 19ובדרך אגב –הרב יוסף אנסבכר שליט"א (ר"מ בישיבת הכותל) בספרו כסופים על
מס' כריתות העיר דהא ל"ט מלאכות שאני מל"ו כריתות דבשגגת כרת מחייב על כל א'
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ואמאי נר שהדליק לצרכי חושיב"ס כן נחשב נר ששבת? הלא חילל את
מציאותה של יום השבת! הסביר מו"ר הגרמ"ט שליט"א דלפי היסוד שלנו
דאין חלות שבת במקום סכנת נפשות שפיר מוסברים דברי הגמ' בטוט"ד.
אם יש בפנינו חושיב"ס ,והמוות היא נוכחי – אזי "אויס שבת ".אין
הדלקת נר לחושיב"ס נחשבת למלאכת עבירה דכשהדליק את הנר לא היה
שום קיום וישות ליום השבת והלכתה! מציאות של חושיב"ס גורם
הפקעת מציאות של קדושת שבת!

ה .פיקוח נפש :הותרה או דחויה?
א) קיימת מחלוקת ישנה בין גדולי הראשונים והאחרונים לענין פיקוח
נפש :האם שבת הותרה היא אצל פיקוח נפש או האם היא דחויה?
ברא"ש ליומא פ"ח סי' י"ד איתא שאלה מפורסמת הנשאל לראב"ד,
וז"ל ברא"ש שם ,שאלו את הראב"ד ז"ל חולה שיש בו סכנה אם לא יאכל
בשר .אם יש לפניו נבילה ואין שחוט אם לא שנשחט בשבת .כי יש אומרים
מוטב שיעבור הוא על לאו דנבילה משיעברו אחרים על איסור סקילה,
עכ"ל השואל .פירושו :חושיב"ס שצריך לאכול בשבת ויש לנו שתי
וא' ,משא"כ העלם שבת דאינו חייב אלא א' .ואמאי? והסביר הר' אנסבכר דהא שבת היא
עצם הקדושה וכל האיסורי מלאכה נובעות ממציאות השבת ,משא"כ בכרת דכל לאו
ולאו איסור בפנ"ע ,ואכמ"ל והבן.
 20כך הראה לי הרב יעקב ווערבלאווסקי שליט"א .וע"ש במשך חכמה דכ' דמובן מזה
דביו"ט ראשון יתעסקו בו עממין כדאיתא בגמרא ביצה ו( .וע"ע גמ' שבת קלט ).ואמאי
לא הוי גנאי ומכוער לישראל להיקבר ביו"ט ע"י מלאכת עכו"ם? וכ' לתרץ שם וז"ל,
ולפי דברינו מובן ,דשבת יחוסו על חידוש העולם ,ומתחדש בכל יום תמיד מעשה
בראשית ,זה מתיחס גם אל בני נח ,שכולם נבראו בצלם אלקים .לכן הוי גנאי לישראל
שנקבר על ידי עכו"ם בשבת .לא כן ביום טוב ,שמורה רק מעשי השי"ת לישראל
בהשגחתו ,שנקראו בנים ,והוציא בנו בכורו ממצרים .לכן בקבורתו על ידי עממין
(ביו"ט)  -שאינו מתיחס כלל אליו  -אין שום בזיון וגנאי למת כלל .והפשוט ,כיון שצרכי
החי מותר ביום טוב ,אין גנאי למת אם עושים צרכיו על ידי עכו"ם .מה שאין כן בשבת,
עכ"ל.
אך באמת נראה דצ"ע בחילוקו של רבי מאיר שמחה מדברי רש"י לביצה כד :ד"ה לערב
דכתב דאסור ליהנות ממלאכת גוי עד בכדי שיעשה במוצאי יו"ט "כדי שלא יהנה
ממלאכת יום טוב ".ולפי"ז נראה דשפיר שייך מציאות אוביקטיבי של יו"ט לגוים כמו
בשבת ,ודלא כדבר המשך חכמה! ואפשר דיש לומר דשאני התם דעשה הנכרי מלאכה
ביו"ט לצורך ישראך .א"כ אין איסור הנאה מצד מעשה מלאכה של הגוי אלא מצד זה
שעשה בשביל הישראל .ויש לעיין עוד ואכמ"ל.
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אפשריות – או ליתן לו נבילה שכבר שחוטה דנתפס רק באיסור לאו ,או
21
לשחוט לו בהמה כשרה לאכול ולעבור באיסור שבת החמורה ביותר.
נחזור ,אי"ה ,לתשובת הראב"ד אבל ראשית נעסוק במה שתירץ
המהר"ם מרוטנבורג ,הו"ד שם וז"ל הרא"ש ,ורבינו מאיר השיב בתשובה
על זה והביא דמיון מאוכל נפש ביום טוב דשוחטין ביום טוב דאיכא עשה
ולא תעשה באיסור מלאכה ומאכל נבילה דאין בה אלא לאו או לומר לנכרי
לנחור עופות דליכא אלא איסור דרבנן דאין שחיטה לעוף מן התורה אלא
כיון דהתורה התירה לנו אוכל נפש ביום טוב הוה לדידן כל אוכל נפש
ביום טוב כמו בחול .והכי נמי כיון שהתירה תורה פיקוח נפש הוי כל
מלאכה שעושה בשבת בשביל חולה שיש בו סכנה כאילו עשאה בחול.
והיכא דאיכא תרי איסורי מאכילין אותו הקל .ושחוטה המאכל מותר אבל
הנבילה המאכל עצמו אסור ואריה רביע עלה ,עכ"ד המהר"ם .דעת
המהר"ם היא דכמו דמותר לשחוט לצורך אוכל נפש ,ואין מורין לו לאכול
נבילה דהא אוכל נפש (כשחיטה) הותרה היא אצל יום טוב ודינה כחול
לגבה ,כך גם בשבת לענין פיקוח נפש .כל מלאכה שעושים בשבת לצורך
פיקוח נפש הוה הותרה וכאילו עשה מלאכה בחול 22.וע' בתשב"ץ ח"ג סי'
23
ל"ז דג"כ כ' דשבת הותרה אצל פיקו"נ.
וכתב הכסף משנה רפ"ב דהל' שבת דשיטת הרמב"ם היא דשבת דחויה
אצל פיקו"נ 24.הביא הכס"מ את פלוגתת התנאים בגמ' פסחים עז .אי
 21וע"ע בר"ן יומא ד( :דפי הרי"ף) דכ' לתרץ אחריני דבאמת אין איסור שבת חמיר טפי
מאיסור נבילה ,וז"ל ,אבל נ"ל דלגבי חולה אין איסור נבילה קל מאיסור שבת דנהי
דנבילה איסור לאו ושבת איסור סקילה איכא חומרא אחרינא בנבילה לפי שהאוכלה
עובר בלאו על כל זית וזית שבה כדאמרי' לגבי נזיר שהיה שותה יין [נזיר מב ]:אמרו לו
אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת אבל לענין שבת לא עבר אלא
בשעת שחיטה וחד לאו הוא ,ע"כ.
 22וע' שו"ת חתם סופר יו"ד של"ח דכ' דלמהר"ם הותרה שבת אצל פיקו"נ ,אך דחויה
היא איסור נבילה .וע"ש דחילק מזה דיש ב' פסוקים לפיקו"נ :וחי בהם ,וחלל עליו שבת
א' כדי שישמור שבתות הרבה .וכ' דוחי בהם היינו רק דחויה ,משא"כ חלל עליו דהיינו
הותרה – אך דוקא בשבת ,כמובן .ואין דבריו כדברינו.
 23וע"ע אבני נזר או"ח סי' תנ"ה סק"ה ,ובהמשך שם .וע"ע אבנ"ז שם סק"ד דכ' דאף אם
צריך לחלל שבת לצורך פיקו"נ ,שפיר מקיים שביתת שבת במה ששובת משאר הדברים
שאינם לצורך החולה ,ע"ש .והוא השוה לזה שאמר יעקב אבינו "אם לבן גרתי" – תרי"ג
מצוות שמרתי ,ואע"פ שנשא שתי אחיות ,הסביר המהר"ל דהוא נשא אותן ע"פ רוה"ק
וקיים ההלכה בזה שלא נשא אחרות.
 24וקצת קשה לפי"ז דאם שיטת הרמ' היא דדחויה שבת אצל פיקו"נ ,אמאי כתב דאין
לעשות צרכי חולה ע"י גוים וקטנים וכו'? ואמאי לא הצריך שינויים בצרכיו? ונראה
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טומאה דחויה היא בציבור או הותרה ,וז"ל שם ,ומשמע דכי היכי
דאיפליגו בטומאה הכי איפליגו בשבת לגבי חולה וכו' וקיי"ל כמ"ד
דחויה ,וכ"כ הרשב"א והר"ן ,עכ"ל הכס"מ 25.ונראה פשוט דמלבד דראה
מה דפסק הרמב"ם פ"ד מביאת מקדש הל' ז' שדחויה היא טומאה ,דייק
הכס"מ בלשון הרמב"ם שבת רפ"ב וז"ל ,דחויה היא שבת אצל סכנת
נפשות וכו' ,דחויה פשוטו כמשמעו.
אך איננו מוגבלים לפירוש זה בשיטת הרמ' מכח דיוקו של הכס"מ.
וגם אין ראייותיו כל כך חזקות 26.וכמה מגדולי האחרונים סברו דשיטת
הרמב"ם היא דהותרה היא שבת אצל סכנת נפשות 27.ודייק הצפנת פענח
(הל' שבת שם) מזה שכ' הרמ' "דחויה היא שבת אצל סכ"נ" ,דלא רק
איסורי שבת הם דחויים ,אלא דחויה היא כל עיקר שבת אצל פיקו"נ.
והעיר הגר"מ וויליג שליט"א (בס' עם מרדכי עמ' ק"פ) דכך דייק הערוך
השולחן יו"ד סי' רס"ו סע' כ"ה.
אך לפי מש"כ ע"פ מהלכו של מו"ר הגרמ"ט נראה דאפשר לומר בדעת
הרמב"ם דאין השבת דחויה אצל פיקו"נ ואיננה אפי' הותרה אצל פיקו"נ –
אלא משהו למעלה מזה .דבאמת גם בדין "הותרה" הכוונה היא דיש כאן
מצות שבת (או שאר כל המצוות) אך התירה התורה לעבור עליה .משא"כ
לפי דרכינו – אין שום מצוות כלל במקום סכנת נפשות 28.ונראה דזוהי ג"כ
דכמעט אין שום נפק"מ בין הותרה לדחויה לפי דבריו! וע' מנחת שלמה (קמא ,ח"א סי'
ז' אות א') דאה"נ .חז"ל חששו הרבה דלא ימעט אדם בחשיבות ורציניות של פיקוח
נפשות ושלא ,ח"ו ,יבא להקל בצרכיו ויגרום ויותר סכנה ,ח"ו .אז אפי' אם דחויה היא
שבת ,הקפידו חכמים ביותר שיעשה כל צרכי חולה במהירות כרגיל ,ע"ש.
 25ובאמת יש להקשות על דברי הכסף משנה הללו דמהיכי תיתי לן דדין חולה בשבת הוי
כדין טומאה בציבור? וע"ע רש"ש (לרא"ש ביומא) דהקשה עליו מדברי הגמ' יומא מו:
דטומאה דחויה בציבור ושבת הותרה.
וע"ע בנצי"ב בהעמק שאלה (שאילתא י' סק"ט) דמזה דאפשר שהחולה יתרפא מעצמו
בשבת ואיננו בודאי מוכרחים לחלל עליו את השבת מסתבר שדינו כדחויה .וע' בס' עם
מרדכי סי' ל"ג אות א' (עמ' ק"פ) דשם הביא הגר"מ וויליג שליט"א את דברי הנצי"ב
והמשיך לבאר את דברי הכס"מ ג"כ ,ע"ש.
 26ע' הערה  25לעיל.
 27כך נראה דעת המגיד משנה בפ"ב מהל' שבת הל' י"א וי"ד ,כנ"ל .וע"ע אבני נזר או"ח
סי' תנ"ה סק"ה .וכך היא הפשטות ברמב"ם כדביארנו לעיל בהערה .25
 28וע' לקמן אות ו' דהבאנו נפק"מ יפה ומוכרחת בין הותרה לנידו"ד.
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כוונת הצפנת פענח (שם) באומרו "דלא נימא דיש איסור שבת רק דסכנה
דוחה אותה ,רק דגוף השבת נדחה מפני הסכנה".
ומושג זה הוא מושג של "לא נאמרה ".ופירושו דגזיה"כ של וחי בהם
מגלה דמשעה שציוה הקב"ה את המצוות לא נכלל מצב של פיקוח נפש
בתוכם .כלומר – אין הפשט דציוה הקב"ה על השבת ואז התירה במקום
חושיב"ס ,אלא משעת ציוויו של הקב"ה על מצות שבת לא נאמרה מצוה
כלל וכלל במקום סכ"נ.
ב) ונביא כמה דוגמאות חשובות למושג זה של "לא נאמרה"
מהראשונים להטעים ולבאר דברינו:
 .1כתבנו לעיל (אות ב') דהבנה פשוטה בכלל דעשה דוחה ל"ת היא
דיש מצות עשה ויש מצות ל"ת – בהתנגשות – ומתגבר העשה על הלא
תעשה .ואע"פ דהיא הבנה פשוטה ,איננה הבנה יחידי.
הרב נסים גאון שבת קלב :כ' לבאר דין עדל"ת וז"ל ,שכשאירע [לאו] עם
מצות עשה במקום א' נקיים מצות עשה ולא נחוש לאזהרת לאו וכו'.
דכתיב לא תלבש שעטנז ,וכתיב גדילים תעשה לך ,ידענו כי זה לא תעשה
אינו שוה בכל דבר אלא מיוחד הוא ,וכי הציווי שנא' אחריו הוא תנאי עליו
וכי לא בא להזהיר אלא על לבישת כלאים חוץ ממצות ציצית ,אבל מה
שהוא מעורב מחוטי פשתן עם הטלית של צמר שהיא מצוה אינו נכנס בזו
האזהרה אלא מותר הוא ,וכו' .כי האזהרה של לאו על זה התנאי נאמרה,
עכת"ד .וע"ש בהמשך דבריו דמבואר עוד.
ומדברי הרב נסים גאון אנן חזינן דבמקום עשה אין שום אזהרת לא
תעשה .לא נאמרה הלאווים במקום המצוות עשה שבתורה.
 .2ידועה היא שיטת הרמב"ן עה"ת (לפ' אמור) דמזה דכתוב בקרא
(ויקרא כג:ז) "כל מלאכת עבודה לא תעשו" אנו לומדים דאוכל נפש מותר
ביום טוב .וז"ל הרמב"ן שם ,ויאמר כל מלאכת עבודה לא תעשו ,לאסור
כל מלאכה שאיננה אוכל נפש ,ע"כ .אין איסור מלאכה ביו"ט אלא
במלאכת עבודה ,משא"כ באוכל נפש דהוי מלאכת הנאה ,דמותר.
ונראה ברור דכוונת הרמב"ן איננה דיש איסור מלאכה אלא דהותר הוא
במקום צורך אוכל נפש ,אלא דאיסור מלאכה במלאכת הנאה לא נאמרה
מעולם בהל' יו"ט .אין למלאכת אוכל נפש שם מלאכה כלל .וכן הסביר
מו"ר הגרצ"ש שליט"א (בס' ארץ הצבי סי' ט' אות ב' – עמ' ע"ד) דאין
שיטת הרמב"ן כשיטתו של הר"ן לביצה יז .דאוכל נפש הותרה ביו"ט.
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שיטת הר"ן היא דלאוכל נפש שפיר איכא שם מלאכה אלא דהותר לצורך
יו"ט .אכן שיטת הרמב"ן היא "עדיפא אפילו מהותרה וכו' דאוכל נפש
מעולם לא היה בכלל הגדרת האיסור ,ולא רק דהותרה 29".ובחינת 'לא
30
נאמרה' היא.
 .3הגמרא ברכות יט :עוסקת בדין כבוד הבריות דוחה מצות ל"ת
שבתורה – דהיינו 'לא תסור ',ע"ש .ובסוף העמוד שם ועד דף כ' ע"א
איתא וז"ל ,תא שמע" :ולאחתו (לא יטמא)" [אין להטמא למת אפי'
לאחותו] מה תלמוד לומר? הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את
בנו ושמע שמת לו מת ,יכול יחזור [לעסוק במתו] ויטמא  -אמרת לא
יטמא .יכול כשם שאינו מטמא להם כך אינו מטמא למת מצוה ,תלמוד
 29וכן הסביר מו"ר הגרמ"ט שליט"א כמה וכמה פעמים בשיעוריו .וע"ע בס' ארץ הצבי
שם עמ' ע"ה דהטעים מו"ר הגרצ"ש שליט"א דבר זה להיתר של בורר לאלתר מגמ' שבת
עד .וע"ש ברא"ש סי' ה' דהה"נ בטחינה דמותר לאלתר .וע"ע שם בר"ן על הרי"ף
ובשלטי גבורים שם .ודייק מו"ר הגרצ"ש שם דהגדרת בורר היינו בורר לאוצר ,ובורר
לאלתר לא נכלל כלל בהגדרת איסור בורר .וע' מה שציין מו"ר הגרמ"ט בדברי שו"ת
משנה הלכות ח"ח סי' מ"ט דג"כ דייק הכי .וע"ע רמב"ן בס' המלחמות ר"פ אין צדין.
 30וע"ע חי' רבי מאיר שמחה למס' פסחים בהסברו לדין של הואיל ואי מיקלעי אורחים
(גמ' פסחים מו ):ע"ד יסוד זה במלאכת או"נ .ובזה יישבו הגרמ"ש שם ועוד הרבה אח'
את קושיית התוספות לפסחים מו :ד"ה רבה דאמאי אין אנו אומרים סברת הואיל להתיר
כל מלאכת שבת מה"ת הואיל ואי מיקלעי לה חושיב"ס ,ע"ש .ותירצו דהא יש לחלק בין
פיקו"נ לאוכל נפש דפיקוח נפש אינו רק מתיר ,משא"כ אוכל נפש שאין לו שם מלאכה
כלל – לא נאמרה( .ולפי דרכינו גם פיקו"ח נחשב לא נאמרה) .וע"ע בס' שיטה מקובצת
למס' פסחים שם דהביא את דברי החזון איש לפסח' ,חמדת שלמה לאו"ח ,והמהר"ם
חלוואה שם .ומו"ר הגרמ"ט ציין עוד לס' פסח הבית ע"מ פסחים .וע"ע בשיעורי
הגריד"ס הלוי למס' שבת שנרשמו ע"י כ' מו"ר הגרצ"ש עמ' רכ"ב.
וע"ע תוספות לחגיגה יח" .חולו" דהביא בשם ר"ת דא"א לומר דמלאכה בחוה"מ אסורה
מה"ת וז"ל ,דא"כ דבר האבד וכמה מלאכות דשרינן התם היכי משתרו וכי היכן מצינו
איסור דאורייתא מקצתו אסור ומקצתו מותר ,ע"כ .כלומר – מן הנמנע הוא דיהיה איסור
מה"ת דיש לה כ"כ הרבה היתרים( .והשוה לשונו של ר"ת ללשונו של התוספות ישנים
לרפ"ח דיומא בענין היתרים בעינויי יוה"כ – כן העיר לי חברותי ח.י .הוברמן נ"י).
והקשה עליו הרש"ש לחגיגה שם וז"ל ,לכאו' הא ביו"ט גופיה מצינו מקצתו מותר
לצורך או"נ ,ואף לב"ה דא"ל מתוך וכו' וכן טומאת כהנים הותרה לקרובים וכו' ,ע"ש.
וכוונתו דשפיר מצינו איסורי תורה עם הרבה היתירים להם ,וא"כ מאי קושיית הר"ת
בחולו של מועד? (וכן הקשה הטורי אבן ,והו"ד במצפה איתן לחגיגה שם .וע"ע ביעב"ץ
שם .וע"ש במה שתירצו) .ובזה היסוד תירץ מו"ר הגרמ"ט שליט"א את קושייתו
הראשונה .דאין שם מלאכה כלל למלאכת הנאה בשבת .או"נ אינו מתיר באיסור מלאכה,
אלא אוכל נפש לא נאמרה ואינו נכלל מעיקרא באיסור מלאכת עבודה ביו"ט .דוק ותבין
כי קצרתי .וע"ע הערה  32להלן דהבאנו יישוב לקושייתו השניה של הרש"ש.
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לומר :ולאחותו  -לאחותו הוא דאינו מטמא ,אבל מטמא הוא למת מצוה
[דכבוד הבריות דוחה דבר תורה – פירש"י שם] .אמאי? לימא :אין חכמה
ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'[ .ואין לעבור על דיני תורה משום כבוד
הבריות!]  -שאני התם ,דכתיב ולאחותו [ודרשינן – לאחותו לא אבל למת
מצוה מטמא ,כנ"ל]  -וליגמר מינה! [יש לנו לומר ד"אחותו" המקור
דכבוד הבריות דוחה איסורי תורה]  -שב ואל תעשה שאני [אין לדמות כל
איסורים לכאן ,דהכא דחינו איסור טומאה בשוא"ת].
וידועים הם דברי רש"י לברכות (שם) בכותלי בית המדרש והמעיין שם
יראה כמה דברים נפלאים .אך בא נעסוק בפרט א' הנמצא שם ,וז"ל רש"י
שם ד"ה שב ואל תעשה שאני ,וטומאת גופיה שהותרה לכהן ולנזיר
ליטמא למת מצוה ,דקא מעקר בידים מפני כבוד הבריות דלאו שב ואל
תעשה הוא ,היינו טעמא דלא גמרינן מיניה  -דהתם לאו כבוד הבריות הוא
דדחי לא תעשה דידה ,דמעיקרא כשנכתב לא תעשה דטומאה  -לא על מת
מצוה נכתב ,כשם שלא נכתב על הקרובים ,עכ"ל הקדוש.
והראה לנו רש"י דאין בהיתר טומאת כהן לקרוביו ולמת מצוה שום
עקירת דבר מן התורה בקו"ע .אלא "דמעיקרא כשנכתב לא תעשה
דטומאה – לא על מת מצוה נכתב ,כשם שלא נכתב על הקרובים ".כלומר
בפסוק בריש פרשת אמור (ויקרא כא:א) שנאמר "לנפש לא יטמא בעמיו"
לא נכלל כלל טומאה לקרובים דהא (שם פס' ב-ג) "כי אם לשארו הקרב
אליו לאמו ולאביו וכו' ולאחותו וכו' לה יטמא ".דהיינו – מעיקרא לא
נאמרה איסור טומאה כלל בקרובים 31.והדברים עתיקים.
ומדבריו של רש"י שהם חדים ומכוונים רואים אנו עוד דוגמא למושג
32
זה של 'לא נאמרה' דהיינו "עדיפא אפילו מהותרה".
ג) והשתא דאתינן להכי ,נחזור לעניינו של פיקוח נפש אצל מצוות.
הסברנו דלפי שיטת הרמב"ם אין הכוונה של "דחויה היא שבת אצל סכנת
נפשות" לומר דמצוות הן בתורת דחויה אצל פיקו"נ (וכדברי הכס"מ
הנ"ל) ,ואין הכוונה אפי' דמצוות הן בתורת הותרה אצל פיקו"נ (וכדברי
המהר"ם ועוד הנ"ל) ,אלא כוונת הרמב"ם היא דמציאות של סכנת נפשות
 31וע"ש בתוספות כ .ד"ה שב ואל תעשה דהסביר בדרך אחרת.
 32ובזה שפיר מיושבת קושייתו השניה של הרש"ש לחגיגה הנ"ל (ע' לעיל בסוף הערה
 .)30דאין קרובין של הכהן מתירים את איסור טומאתו ,אלא דבמקום קרוביו אין שום
איסור טומאה!
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גורמת להקפעת מציאות של המצוות .ודבר זה קוראים אנו בכינוי 'לא
נאמרה ',דהיינו – פיקו"נ היא הגבלה בעצם חיובי לאווים שבתורה ,דאין
משפטי התורה נוהגים במקום סכנה.
ובזה שפיר מובנים דברי הראב"ד .הבאנו דנשאל לראב"ד – אם איכא
חושיב"ס בשבת :האם מוטב להאכיל לו נבילה (איסור קל) או יותר טוב
לשחוט לו בהמה (איסור סקילה) להאכילו? ומובאים דברי הראב"ד שם
ברא"ש וז"ל ,יש לומר כי איסור שבת כבר ניתן לדחות בהבערה ובבישול
ובמחמין לו חמין וכו' .אבל אם היה החולה צריך לאכילה לאלתר והנבילה
מוכנת לו מיד והשחוט מתאחר לו ודאי מאכילין אותו הנבילה ואין
ממתינין לשחיטה והפשט ובישול ,ע"כ .וביאר הצפנת פענח (שם) דכיוון
הראב"ד ליסוד הנ"ל דאין חושיב"ס רק דוחה או מתיר את השבת ,אלא
דמציאות של חושיב"ס מפקיע כל עצם ועיקר קדושת השבת לגמרי .דגוף
השבת נדחה מפני הסכנה" .אויס שבת!" וממילא כבר ניתן שבת לידחות
בבישול הנבילה ,ושפיר יכולים אנו לשחוט בהמה כשרה.

ו .יעבור ואל יהרג :רשות או חובה?
ולאור האמור לכאורה אפשר להציע נפקא מינה בין הרמב"ם לכל מי
שיחלוק עליו ובזה נדגיש מה בין המושג של 'לא נאמרה' להותרה ודחויה.
איתא ברמב"ם פ"א מהל' יסודי התורה הל' א' וז"ל ,כל בית ישראל
מצווין על קדוש השם הגדול הזה וכו' ומוזהרין שלא לחללו וכו' ,כיצד
כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות
האמורות בתורה או יהרגנו יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה
אותם האדם וחי בהם ,וחי בהם ולא שימות בהם ,ואם מת ולא עבר הרי זה
מתחייב בנפשו ,ע"כ 33.ובהל' ד' שם חוזר הרמב"ם לכפול את דבריו וז"ל,
כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו,
וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם
34
וכו' ,ע"ש.
וביאר הכסף משנה (שם הל' ד') דדברי הרמ' מבוססים הם בגמרא
סנהדרין עד ,.אך העיר ד"שלמים וכן רבים סוברים דאם נהרג ולא עבר
 33וע' העמק שאלה שאילתא מ"ב אות ב'.
 34ובטעם דכפל הרמ' את דבריו ע' מש"כ בעבודת המלך שם הל' א' .וע"ע במרמ"ק
המובאים בספר המפתח (פרנקל) שם הל' ד'.

392

וחי בהם  -ולא שימות בהם

צדקה תחשב לו ".וביאר דלפי דברי הראשונים האלו אין כוונת הגמרא
דחובה היא לעבור ולא ליהרג ,אלא הרשות היא ביד ישראל לעבור ולא
35
ליהרג ,ע"ש.
ולהלכה דנו בזה בשולחן ערוך יו"ד סי' קנ"ז סע' א' .וכתב שם המחבר
דרשאי הוא להחמיר ולמסור נפשו אפי' במקום שאינו חייב לעשות כן.
וע"ש בש"ך סק"א דהביא שיטת הרמב"ם ודעימיה דכל המוסר נפשו
כשדינו לעבור מתחייב בנפשו.
ולפי דרכינו בסוגיא אפשר לבאר דאזל הרמב"ם לשיטתיה ביסוה"ת
ממש"כ בהל' שבת .א"ת דבמקום סכנת נפשות יש מציאות של מצוות אלא
דנדחה החיוב לשומרן – אז דברי הראשונים המובאים בכס"מ מובנים הם
ביותר .הא אע"פ דאינו חייב בדבר ,שפיר רשאי הישראל למסור נפשו על
המצוות האלו ומה טוב ומה נעים דהא יש כאן מצוות אלא דאינו חייב
בהם .משא"כ לשיטת הרמב"ם ,כדביארנו לעיל ,דבמקם סכנת נפשות אין
שום מצוות .כשיש כאן פיקוח נפש אין כאן משפטי התורה .א"כ ,למשל,
אם היינו מוסרים נפשנו כדי להימנע מחילול שבת במקום סכנת נפשות מה
הועלנו הכא בזה? הלא אין כאן כלום מצות שבת לקיים! בפסוק של "וחי
בהם" נאמר דאין מצוות התורה נוהגות במקום סכנה ,וא"כ ממילא סבר
36
הרמב"ם דכל הנהרג על זה ,לשוא נהרג ומתחייב בנפשו.
ולפי מש"כ לעיל (אות ה') יש לומר דבאמת היא נפק"מ בין 'הותרה'
ל'לא נאמרה '.דהא כללו של הותרה הוא דיש כאן עצם מציאות דמצוות
אלא מותר לעבור עליהן לגמרי לצורך פיקו"נ .ולפי"ז יש כאן מצוה ואף
דמותר לנו לעבור עליה ולא ליהרג ,רשאים אנו למסור נפשנו לקיים
המצוה.
משא"כ אם פיקו"נ היא בחינת 'לא נאמרה '.אם מצוות לא נאמרו כלל
במקום סכנה ,אזי אפי' אם ירצה אדם למסור נפשו אינו רשאי דהא אין כאן
שום מצוה לקיים .וע' בצפנת פענח פ"ה מיסוה"ת הל' ד' דהלך בזה
37
הכיוון .ופשיטא היא לפי הבנתו בהל' שבת (הבאנו לעיל אות ה').
 35ע' ר"ן שבת כב( :בדפי הרי"ף)( ,וע"ע בריטב"א לשבת מט .).ולכאו' יש לראשונים
האלו ראיות ברורות לשיטתם .ע' גמ' שבת מט ,.וגמ' שם קל ,.ס' דניאל פרק ו' פס' ג',
וגמ' עבודה זרה יח .וכו' וכו' .וע' לחם משנה יסוה"ת שם הל' ד' דכ' לתרץ הרמ'
וליישבו עם כל זה.
 36וכן העיר מו"ר הגרמ"ט שליט"א בשיעורו.
 37ולאור כל האמור אפש"ל דיש נפק"מ בין בן נח לישראל .אף דכ' הרמב"ם בהל' מלכים
(ע' הערה  38לקמן) דמותר לבן נח לעבור ולא ליהרג ,נראה דרק לישראל יש איסור
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ז .מסירות נפש דבן נח
ובזה הדרך הסביר הגר"ש רוזובסקי (זכרון שמואל שם סק"ג) את
הסוגיא בסנהדרין עד .:איתא בגמ' שם וז"ל ,בעו מיניה מרבי אמי :בן נח
מצווה על קדושת השם או אין מצווה על קדושת השם? ע"כ .וכתבו שם
בתוספות ד"ה בן נח וכו' וז"ל ,וא"ת והא וחי בהם בישראל כתיב ואפילו
ישראל היה מחויב למסור עצמו אפילו בצינעא אי לא דכתיב וחי בהם ,ויש
לומר דדילמא לא איצטריך וחי בהם אלא כי היכי דלא נילף שאר מצות
מרוצח ונערה המאורסה דאפילו בצינעא יהרג ואל יעבור לכ"ע ,עכ"ד.
והראה הגאון רבי שמואל מכאן דאין אנו צריכים כלל לדין דחיה
דפיקו"נ" ,ומסברא אית לן למימר דאינו חייב למסור נפשו" לכל המצוות
שבתורה .ובזה מובן איך יכולים לסבור דבן נח אינו חייב למסור נפשו
אע"פ דגזיה"כ דוחי בהם אינו שייך אצלו .אלא דכתבו התוס' דאחר
דלמדנו דיש דין של יהרג ואל יעבור בג' חמורות אולי היה לנו לחשוב
דהוא הדין לכל המצוות .ת"ל וחי בהם – ולא שימות בהם.
ובטעמא דהאי מילתא הסביר הגאון הנ"ל דהוי הגבלה בעצם החיוב לקיים
הלאו דאינו חייב למסור נפשו ,וכדהבאנו ממנו לעיל .וע"ע בחידושי רבי
שמואל לפסחים (סי' י"ב אות ב') דכתב כן וז"ל ,גם אצל ישראל כתבו
התוס' דלא היה מחוייב למסור נפשו גם בלא קרא דוחי בהם ,דגם בישראל
היה שייך אותו היתר שישנו אצל ב"נ שאינו מחוייב למסור נפשו ,עכ"ל
38
שם.
וכוונתו דאין הפשט דיש לאו שהוא נדחה מכח העשה ,אלא דאין שום לאו
כשיש פיקוח נפש .והוא גבול מסויים בכל לאוי התורה – מלבד ג'
החמורות – דאינם שייכים כלל כדיש סכנת נפשות.
ליהרג דנתפס הוא בציווי של וחי בהם ולא שימות בהם .וכ"כ הברכת אברהם לסנהדרין
דף ע"ד (בענין וחי בהם ,סק"ח) .וע' להלן אות ז' ובהערות שם מש"כ בזה.
 38וע"ע מנחת חינוך בתחי' מצוה רצ"ה מש"כ בזה .וע"ע ברכת אברהם לפסח' כה .בענין
יהרג ואל יעבור .וע"ע ברכת אברהם לסנהדרין דף ע"ד בענין וחי בהם .ובפרט ע"ש
בסק"ז מש"כ להסביר דברי הברכת שמואל בכתובות דחילק בין אונס לפיקו"נ ,דפיקו"נ
מותר ברצון משא"כ אונס ,ע"ש.
וע"ע ברמב"ם פ"י מהל' מלכים ה"ב דכ' דמותר לבן נח לעבור על המצוות דאינו מצווה
על קידוש ה' .ושפיר מובן אמאי אינם חייבים למסור נפשם כדברי התוס' לסנהדרין .וע'
במשך חכמה פ' וזאת הברכה (דברים ל"ד) דכ' דאעפ"כ מותר לבן נח למסור נפשו דהא
אין ב"נ חלק מעם כללי ,משא"כ ישראל (לשיטת הרמב"ם ,כדביארנו לעיל אות ו' ,ע"ש)
כי הוא "היזק כללי להכלל כולו ",ע"ש.
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ח .ספיקות בפיקוח נפש
כבר הבאנו לעיל את דברי הרמב"ם בפ"ב מהל' שבת הל' א' דמחללין
את השבת אפי' לספק סכנת נפשות וז"ל ,ספק שהוא צריך לחלל עליו את
השבת ספק שאינו צריך ,וכן אם אמר רופא לחלל עליו את השבת ורופא
אחר אומר אינו צריך מחללין עליו את השבת שספק נפשות דוחה את
השבת ,עכ"ל .וכן פסק המחבר בשו"ע או"ח סי' שכ"ח סע' ו' ושם סע' י',
ע"ש .ושניהם למדו דין זה ממשנה יומא פג .וז"ל ,כל ספק נפשות דוחה
את השבת ,עכ"ל המשנה.
ונחלקו הפוסקים אי רק ספק א' דוחה את השבת או דילמא אפי' בספיק
ספיקא השבת נדחית .והביא המאירי ליומא פה .ד"ה פיקוח שדין ספיק
ספיקא תלוי הוא במחלוקת ,ע"ש .והמעיין ברמב"ם שם הל' י"ח יראה רק
דשבת נדחית בספק א' (מי שנפלה עליו מפולת ומסופקים אנו אי הוא שם
אי לאו) .ודייק מדבריו הישועות יעקב (סי' שכ"ט סק"ב) דאין השבת
נדחית אלא בספק א' ,אך ספיק ספיקא אינה דוחה את השבת .אך המגיד
משנה (שם) כ' דמבואר בגמ' יומא דף פ"ה דאפי' לספק ספקא (ספק אם
יש איש שם ,ואם יש – ספק ישראל ספק עכו"ם ,ואם ישראל – ספק חי
ספק מת) מחללין את השבת .וכתב שם ה"ה וז"ל ,ורבינו ז"ל לא חשש
להזכיר זה מפני שיזכיר בסמוך ואפי' תשעה עובדי כוכבים ומזלות ואחד
ישראל מפקחין .וכן ממה שיזכיר מצאוהו חי מתבאר שאין ידוע להם אם
הוא חי אם מת ,עכ"ל .והקשה עליו הלחם משנה (שם) דלכאו' אינו פשוט
דזה ביאורו של הגמ' שם ,דאפשר דכל ספק בפנ"ע הובא ,ע"ש .ולבסוף
ביאר הלח"מ את דברי ה"ה והסכים לו ,ע"ש .וכן נפסק בשולחן ערוך סי'
שכ"ט סע' ג' וז"ל ,מי שנפלה עליו מפולת ,ספק חי ספק מת ,ספק הוא שם
ספק אינו שם ,מפקחין עליו אף על פי שיש בו כמה ספיקות ,עכ"ל
המחבר.
ואיתא בתוספות ליומא פה .ד"ה ולפקח הגל וכו' בשם הר"י דטעמא
דאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב היא משום דכתיב בפסוק (ויקרא
י"ח) "וחי בהם" – ולא שימות בהם" ,שלא יוכל לבוא בשום ענין לידי
מיתת ישראל ".ולכאו' זה הטעם דמחללין את השבת אפי' בספיק ספיקא,
דהא אין חשבונות בפיקו"נ אלא איננו רוצים בשום ענין שיבא לידי מיתת
ישראל.
והתקשה מו"ר הגר"א נבנצל שליט"א (בס' ירושלים במועדיה ,שבת
קדש ח"ב עמ' שמ"ה) בדברי תוס' האלו דלכאו' לא הסבירו כלום אמאי
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אין הולכים אחר הרוב .אע"פ דפשוט הוא דאין אנו רוצים לבא לידי מיתת
ישראל בשום ענין ,כדאי הוא הרוב להכריע דאין שום סכנה כאן .מוכרע
ע"פ רוב דאין כאן ציווי של "וחי בהם" וממילא אין שום תועלת בעשיית
המלאכה.
וציטט הגאון הנ"ל דכמה מהאחרונים 39תירצו דבגזיה"כ של וחי בהם
נאמר דבשום אופן לא יהיה חשש של מיתה ,וכיון דאפי' אם נלך אחר
הכרעת הרוב עדיין יש שם מיעוט דאיכא חשש סכנה 40,וכדי להיפטר מדין
פיקוח נפש צריכים אנו לרמה הנחוץ של וחי בהם דאין שם שום חשש
כלל .אך דחה הגרא"נ שליט"א את דבריהם דאינו מסתבר תירוץ זה דהרי
גם בכל הלאווים שבתורה נאמר דצריכים אנו לעשות כל מה שיכולים
להימנע מלעבור עליהם .וא"כ אמאי הולכים אחר הרוב ,למשל ,בלאו
41
ד"לא תאכל כל נבילה?"
וביסוד אשר הצגנו לעיל ביאר מו"ר הגר"א נבנצל (שם) את דברי
התוס' .כלפי המצוות ,גבול הקיום הוא רק עד חשש פיקוח נפש .אין צורך
למצות עשה של הצלת נפשות לדחיית הלאו ,אלא במקום שיש סכ"נ אין
חיוב לשמור את המצוות.
והביא ראיה ליסוד זה מדברי התוספות לנדה מד :ד"ה איהו מיית
ברישא .הביאו התוס' (שם) את הדין מגמרא ערכין ז .דכיון דישבה האם
על המשבר ומתה מחתכין אותה בשבת להוציא את הולד ולהצילו.
והרגישו התוס' במתח בין סוגיא זו למשנה אהלות פ"ז מ"ו (המובא בגמ'
סנהדרין עב ):וז"ל ,אשה המקשה לילד חותך אבר יצא ראשו אין דוחין
נפש מפני נפש ,עכ"ל המשנה .נמצא דמחד גיסא אין לעובר דין נפש דהא
הורגים אותו בפני נפשה של אמו .אך מאידך גיסא מחללין את השבת
לצרכי פיקוח נפשו .וכ' בתוס' (שם) וז"ל ,וי"ל דמ"מ משום פקוח נפש
מחללין עליו את השבת אף ע"ג דמותר להרגו דהא גוסס בידי אדם ההורגו
פטור כדאמר פרק הנשרפין (סנהדרין עח ).דרוב גוססים למיתה ומחללין
 39וע"ע בס' בעקבי הצאן סי' ל"ח הע' ( 4עמ' ר"ס).
 40דהרוב אינו בירור מציאות אלא הנהגה/הכרעה[ .וע' חי' הגרנ"ט קעט ק"ה והנראה,
וע' שיעורי רבי שמואל לב"ב ח"ב פ"ב סי' ס"ח ד"ה והנה ,וע"ע קובץ שיעורים לב"ב
סי' ע"ח].
 41וע"ש דהביא מו"ר הגרא"נ עוד תירוץ של האח' דדין של וחי בהם הוא דכל דיני תורה
נידחים .ובכלל דיני תורה היא ההולכה אחר הרוב .וע"ש דהוא דחה גם את דבריהם.
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את השבת עליו כדאמר פרק בתרא דיומא (ד' פד ):דאין מהלכין בפקוח
נפש אחר הרוב ,עכ"ל התוס'.
וז"ל הגר"א נבנצל (שם) ,ולכאורה מבואר בדברי התוס' שהרצון
להציל חיים הוא הדוחה שבת ,משום שמצות בשבת נאמרה עם גבול ,עד
מקום חשש פיקו"נ מישראל ,גם אם אין מצוה להציל נפש זו ,ע"כ.
ובזה המשיך הגרא"נ להסביר את דברי התוס' ליומא פה .דאין הולכין
בפיקו"נ אחר הרוב .וז"ל הרב שם ,והיינו שאם היה הנידון בחובת הצלת
נפש הדוחה מצות שבת ,בזה היה מקום להכריע חיוב הצלת נפש עפ"י רוב
ומיעוט וכו' ,אך לפי מה שנתבאר שבגילוי התורה של 'וחי בהם' נאמר
הגבלה בעצם איסורי תורה וכו' .א"כ י"ל שהכרעה זו האם אכן יארע כאן
איבוד נפש או לא אין היא מכלל דיני התורה המוכרעים ע"י רוב ומיעוט
כמו איסור והיתר וכו' ,אלא היא בגדר של גילוי העתידות ,שדבר זה לא
ניתן לנו להכריע עפ"י גזיה"כ של רוב ,ועל כן כל שיש חשש לפנינו של
איבוד נפש ,גם אם הוא בגדר מיעוט מ"מ גם זה נכלל בהיתר "וחי בהם"
42
שאין מחוייב לקיים מצוות התורה במקום שיגרום איבוד נפש ,עכת"ד.

ט .הריגת עובר והצלת נפשו
ואף דיסודו של הגאון הנ"ל היא מוכרחת כדביארנו לעיל ,יש להעיר
דאין שום ראיה מסוגיא דעובר לשיטת הרמב"ם בפיקו"נ ,וכדלהלן.
הבאנו לעיל את המשנה אהלות ז:ו .ומובאה היא משנה זו בגמרא
סנהדרין עב .:וז"ל הגמ' (שם) ,אמר ר"ה :קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו.
קסבר :רודף אינו צריך התראה ,לא שנא גדול ולא שנא קטן .איתיביה רב
חסדא לרב הונא :יצא ראשו  -אין נוגעין בו ,לפי שאין דוחין נפש מפני
נפש .ואמאי? רודף הוא!  -שאני התם ,דמשמיא קא רדפי לה ,ע"כ.
ויעו"ש פירוש רש"י ד"ה יצא דכתב לבאר הדין הנ"ל דכל זמן דלא יצא
העובר לאויר העולם "לאו נפש הוא" ולפיכך אין איסור רציחה בהריגתו.
אך משיצא ראשו לעולם אסור לגעת בו להורגו דהא "הוה ליה כילוד ואין
 42וע"ע ביאור הלכה סי' שכ"ט סע' ד' ד"ה אלא לפי שעה ,וע' מש"כ הגר"א נבנצל (שם
עמ' שמ"ז).
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דוחין נפש מפני נפש ".ושיטת רש"י היא דכל זמן שהעובר הוא במעי אמו
אינו נחשבת נפש ,אך משיצא שפיר נחשב לנפש.
אך אינו כן שיטת הרמב"ם פ"א מהל' רוצח הל' ט' וז"ל ,הרי זו מצות
לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף .לפיכך הורו חכמים שהעוברה שהיא
מקשה לילד מותר לחתוך העובר במיעיה בין בסם בין ביד מפני שהוא
כרודף אחריה להורגה ,ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש
מפני נפש וזהו טבעו של עולם ,עכ"ל .ורבים ראו כן תמהו דלכאו' הרמ'
סתם כנגד הגמ' .מסקנת הגמ' היא דאין העובר רודף אלא משמיא קא רדפי
לה ,אך כ' הרמ' דכן הוי רודף .ועוד דברי הרמ' סתרי אהדדי מרישא לסיפא
– דהא ברישא נחשב העובר לרודף ,משא"כ בסיפא דמשמיא קרדפי .וכבר
43
דש ביה רבים ואכ"מ.
ויעו"ש במש"כ רבינו חיים הלוי זצוק"ל בביאור דעת הרמב"ם דיש
לחקור בדין הצלת הנרדף בחיי הרודף אם היא דין בפיקו"נ דכהת"כ או
דהיתר הריגת הרודף גם הוא מגזיה"כ של רודף .והוכיח שם הגר"ח כצד
השני .ויוצא מביאורו של הגר"ח דהא שיטת הרמב"ם היא דעובר כן נחשב
לנפש ובאמת אסור להרגו להציל חיי אמו דהא אין דוחין נפש מפני נפש
מטעם סברת מאי חזית דדומא דידך סומק טפי וכנ"ל .וא"כ הוכרח הרמ'
לבאר דאע"פ דהוי נפש ,יש לעובר דין רודף לענין ההיתר להורגו ומשום
הכי מותר לחתכו להציל חיי אמו כ"ז דלא יצא לאויר עולם.
והשתא דאתינן להכי אפש"ל דאף דלשיטת רש"י בסנהדרין (שם) (וגם
לתוס' נדה מד :לפי הגרא"נ) אין לעובר דין נפש וצ"ל דאע"פ דאין מצות
הצלת נפשות יש דין של מחללין עליו את השבת במקום פיקוח נפשו
(כדמבואר בגמ' ערכין הנ"ל וגם בגמ' יומא פב ,.ע"ש בגר"ח) .ומכל זה
חזינן דאין פיקו"נ תלוי במצות הצלת נפשות אלא הוי הגבלה בעצם חיובי
מצוות התורה כדהסביר הגרא"נ .אך לפי מה שביארנו ,אינו כן שיטת
הרמב"ם ,אלא לפי דבריו בהל' רוצח חזינן דיש לעובר דין נפש גמור
וממילא שייכת מצות הצלת נפשות .וא"כ אף דהסיוד הנ"ל מוכרחת
 43וע"ש בחידושי הגר"ח הלוי ,ובמאירי לסנהדרין עב :בשם חכמי הדורות ,וברא"ש
לסנהד' פ"ט סי' ד'( ,וע' ס' זכרון שמואל סי' פ"ג סק"ב' וסק"כ) .וע"ע ברמב"ן (הו"ד
בר"ן ליומא ג :ברי"ף) .וע' בס' זכרון שמואל סי' פ"ג אות א' ואות ג' .וע"ע בחידושי
רבי שמואל לסנהדרין סי' י"ד.

398

וחי בהם  -ולא שימות בהם

בשיטת הרמ' מהל' שבת והל' יסוה"ת כדביארנו לעיל ,מסוגיא דעובר אין
שום ראיה ליסוד דרכינו ברמב"ם 45,44.ובאתי רק להעיר.

 44ויש כמה נפק"מ אי עובר נחשב לנפש אי לאו .וע' מנחת חינוך מצוה רצ"ו דכ' דאם
אנסוהו לישראל להרוג עובר (במקום דלא הוי סכנה לאם) פשיטא היא דאינו חייב למסור
נפשו על זה" ,כי העובר לאו נפש הוא".
ולכאורה דין זה דכ"כ פשוט למנ"ח דאין למסור נפשו על הריגת עובר תלוי הוא
בפלוגתת הראשונים הנ"ל .דהא לפי רש"י שפיר מובן דהא אין לעובר דין נפש כלל .אך
לפי דברי הרמב"ם יש לעובר נפש ואם אין לו דין רודף א"א להורגו .וע' בס' זכרון
שמואל סי' פ"ג אות ד' מש"כ בזה .וע"ע בס' חידושי רבי שמואל לסנהדרין סי' י"ד אות
ב'.
 45ובענין דין פיקוח נפש הנוהג בעובר ע' בהעמק שאלה לנצי"ב שאילתא א' אות ח',
ושם שאילתא קס"ז אות י"ז דכ' דאע"ג דשרי לחלל שבת להצלת העובר ,אינו מכח "וחי
בהם" אלא מכח "חלל עליו שבת א' כדי שישמור שבתות הרבה ".וכ' הנצי"ב דנפק"מ
בין שני הלימודים האלו היא דבמקום ספק פיקו"נ יש לחלל מטעם וחי בהם ,אך אין
לחלל מכח חלל עליו שבת א' .וע"ש (בשאילתא קס"ז) מש"כ הנצי"ב להסביר את דברי
התוספות לב"מ קיד :דאליהו לא טימא את עצמו בנסותו להציל את בנה של האלמנה
אלא מפני שידע בודאות שיצילו ,ע"ש .והקושיא בולטת דהלא אפי' ספק סכ"נ דוחה
איסורים ,ואיסור טומאה לכהן ביניהם! ותירץ הנצי"ב דאין דחייה בספק אלא ב"אדם"
שיש לו חיים ,משא"כ בנה של האלמנה דכבר מת ,לא נדחית טומאה אלא מטעם חלל
עליו שבת א' דאינו היתר במקום ספק ,ע"ש.
וע' שו"ע או"ח סוס"י ש"ו דמי ששמע בשבת דהוציאו בתו מביתו להוציאה מכלל
ישראל ,מצוה היא לילך אחריה ולהשתדל בהצלתה אפי' מחוץ לשלש פרסאות .וע'
שולחן ערוך הרב דהביא דין זה דאפי' אם צריך לחלל שבת מה"ת חייב לעסוק בהצלת
בתו מיד הגוים האנסים .והוסיף הגר"ז לומר שם דאפי' אם הוא מסופק אם אפשר
להצילה חייב לצאת ולנסות "מפני שענין זה הוא כפיקוח נפש שמחללין השבת אפילו
בספק הצלה ".וע"ש בקונטרוס אחרון דכ' הגר"ז דבאמת דין זה הוא צריכי עיונא ,וז"ל
שם ,דהא אמרינן בגמ' פ' בתרא דיומא דדוקא מוחי בהם מוכח דמחללין מספיקא אבל
משום שאמרה תורה חלל עליו כו' לא ידעינן בספיקא עיין שם .ומיהו בר"ן פרק יום
הכיפורים מבואר בהדיא דמחללין אפילו בעובר מהאי טעמא .ואפשר דלבתר דגלי לן
קרא דמחללין מספק גבי פיקוח נפש אם כן הוא הדין בשביל שישמור שבתות הרבה,
שהוא חשוב גם כן כפיקוח נפש וכו' .נמצינו לומדים מדברי הגר"ז דהא אפשר דאין שום
נפק"מ בין שני הלימודים הללו לאחר מסקנת הגמ' שם .דיבוא פסוק דוחי בהם ויגלה על
סברת חלל עליו שבת א' דאף היא דוחה מצוות במקום ספק.
[ועוד נ"ל להוסיף דלפי דברי הגר"ז אין שום סתירה בין חלל עליו שבת א' לזה שאין
אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך .ועיין עליו].

חדר ענינים שונים
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הערות במיקום מאמרי אגדה במס' גיטין
א .בכללי הקשר בין מאמרי אגדה למאמרי הלכה בש"ס
כתוב המהרש"א בהקדמתו לחידושיו על אגדה "וע"כ תהיתי על
הראשונות שחלקתי חבור הזה לב' חלקים דהיינו חלק אחד מחידושי
אגדות...אבל לי לא היה אפשר בחזרה לחברו שוב חבור אחד מפני
הטורח ".דהיינו אף שאמרי' בירושלמי פאה ב:ד שאין לומדין מן ההגדות
מ"מ התחרט המהרש"א שמפרד בין פירושו על הלכה ועל אגדה וכד'
הראי"ה באורות הקודש עמ' כד' "שההלכה והאגדה צריכות הן להתאחד
זו עם זו .ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד מוכרח הוא להביא ג"כ את
ההתאחדות הרוחנית שלהן".
ולא זו בלבד אלא יש לדרוש אפ' סדרן של הש"ס כדאיתא בשבת ל
ע"א שדרש סדרי הש"ס ע"פ הפס' והיה אמונת עתיך ע"ש ומצאתי בספר
שמחת ישראל להרה"ג יצחק שמחה מבוקארעשט עמ' קנ"ו שהביא בשם
רבינו רבי שמחה בונים וז"ל :פעם אחת אמר שסידור הש"ס הוא כמו
סידור הכוכבים ברקיע כן הוא מסודר כל מימרא וכל תיבה ותיבה בש"ס
כמ"ש 'ומסדר את הכוכבים' וכן הסדרים כמרומז על והיה אמונת עתיך
וגו' .ועד"ז הלך והרחיב רבינו צדוק הכהן מלובלין בספרו ישראל קדושים
(כ"ד )8 ,וז"ל" :וקבלתי דכל המאמרים בגמ' אע"פ שכפי הפשט נראה
דנמשכו אגב גררא מ"מ על האמת יש להם שייכות גמור להמקום שנקבעו
שם ושם הוא עיקר מקומם הראוי .וכ"כ בפרי צדיק לערב יו"כ (ה ).שכל
ענין האגדות שנזכרו בגמ' כל אחד יש לו שייכות לאותו ענין.
וע"פ הנ"ל יש לברר כמה מאמרי אגדה שנמצאים במס' גיטין שלפום
ריהטא נראין שרק הביאם אגב גררא אבל מתוך עיון יכול לקשור הסוג'
ומאמרי אגדה או לאותו מסכת או לאותו ענין כדמבואר.

ב .מיקום מעשה של גניבא במס' גיטין
איתא בגמ' גיטין ז .וז"ל :שלח ליה מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם
העומדים עלי ובידי למסרם למלכות וכו' יצא מפי ר"א ונתנוהו לגניבא
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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בקולר עכ"ל .ולקמן בגמ' לא :רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל
גניבא עלייהו אמר חד לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא א"ל אידך
מקמי פלגאה ניקום .ופרש"י שם פלגאה היינו "בעל מריבה שהיתה לו
מריבה עם מר עוקבא שהיה אב ב"ד כדאמרי' בפ"ק (לעיל דף ז ).בני אדם
העומדים עלי ובידי למוסרם למלכות והוא היה גניבא כדמפרש התם".
ושמעתתא זו נמצא גם לקמן במס' סב ע"א .ובדף סה ע"ב כתוב שגניבא
לבסוף יוצא בקולר (פרש"י ליהרג למכלות) .ולכאור' צ"ע למה קבעו
חז"ל מעשה של גניבה במשך כל שמעתתא של המסכת.
ובתשו' תשב"ץ ח"א ס' קמו פוסק ע"פ מעשה של גניבה הנ"ל "אם
החכם הוא בעל מחלוקת אינו ראוי לכבוד כלל ".וכן ע' ד' מהרש"א שבת
לא :שלומד ממעשה גניבה שאין לנהוג כבוד עם ת"ח שאין בו מדות
טובות ויר"ש.
וכבר הבאתי לעיל מה שחידש הכהן מלובלין שכל דברי אגדה של מס'
בש"ס מקושרים לאותו מסכת ,וכן וע' דבריו לגבי מס' גיטין במאמר
קדושת שבת ג:ה וז"ל" ,וידוע כי חז"ל קבעו כל דבר בתלמוד במקום
הראוי ולא על צד ההזדמן .ולפי שהחורבן כגירושין וכמ"ש הן ישלח איש
את אשתו וגו' וכשאז"ל דנידונו בגירושין ע"כ מקומו בגיטין ".דהיינו מס'
גיטין עוסק בענין פירוד בין איש ואשה וכן בין עבד ורבו ולכן קבעו
הפירוד בין כלל ישראל והקב"ה ג"כ בשמעתתא של המסכת.
וי"ל עפ"ז שזהו גם טעם של מיקום מעשה גניבה במשך כל מס' גיטין
שהרי הקשר בין תורה ויר"ש ומידות טובות הוי כעין קשר בין איש לאשה
ואם אין שניהם אין בו שלום וצריך כל ת"ח להתפלל על זה כפ' הגר"א
(משלי כד:לא) בביאור מאמר הגמ' ברכות ח .על זאת יתפלל כל חסיד לעת
מצוא ופ' עדיפא מכלהו היינו בית הכסא עיי"ש.
ולכן מובן שפיר למה מעשה של גניבה מובא במס' גיטין .שהנושא
הכללי של גיטין הוי הפירוד בין נותן למקבל ,בין איש לאשה ,בין עבד
ורבו ,בין כלל ישראל והקב"ה וכן בין מדות לת"ת .שגניבה הוי גברא
דגירושין שהפירוד קרה בתוכו ממש .ועפ"ז יש לבאר השקלא וטריא בגמ'
לא :שכתב שם :ר' הונא ור' חסדא הוי חליף ואזיל עלייהו אמר חד
לחבריה ניקום מקמיה דבר אוריין הוא  -דהיינו שהוי ת"ח  -א"ל אידך
מקמי פלגא ניקום ופרש"י פלגאה דהיינו בעל מריבה .אבל ע"פ הנ"ל י"ל
פלגאה מלשון פלג דהיינו חצי כלומר אע"פ שהוא ת"ח אפ"ה זה רק הוי
חצי שיש פירוד בין תורותו ומידותיו.
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ג .המכשלה זאת וקישורו לקידושי חציה שפחה וחציה בת חורין
מאמר גמ' הידועה "אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהן"
נמצא רק במקום אחד בש"ס במס' גיטין מג ע"א וז"ל:
דרש רבה בר רב הונא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך
חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אינה מקודשת א"ל רב
חסדא מי דמי התם שייר בקנינו הכא לא שייר בקנינו הדר אוקים
רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש (ישעיהו ג ,ו) והמכשלה הזאת
תחת ידיך אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהן
אע"פ שאמרו המקדש חצי אשה אינה מקודשת אבל חציה שפחה
וחציה בת חורין שנתקדשה קדושיה קדושין מ"ט התם שייר בקנינו
הכא לא שייר בקנינו.
וצריך ביאור למה קבעו חז"ל האי מימרא הידועה באותה שמעתתא
שהרי כמה פעמים בש"ס יש הו"א ומסקנה שיכול לומר עליהם "אין אדם
עומד וכו'" וצ"ע למה דוקא כאן כינו חז"ל אותו מימרא.
החילוק של ר' חסדא ,דהיינו בין קיד' לחצאין ששייר בקנינו וקיד'
לחצי אשה חצי בת חורין שאינו שייר בקינו צ"ב מהי הגדר של אותם קיד'.
וע' ברא"ש שם ס' לז שכתב שהלכתא כסברת ר' חסדא שקידושיה קידושין
וז"ל" ,והא דקידושיה קידושין לאו לחיובי מיתה הבא עליה אלא אשם".
ובביאור ד' הרא"ש ע' פירוש הב"ח אב"ע מד:יב וכן בתשו' רע"א ח"א ס'
קע"א במכתב לבנו ששניהם כתבו שלפי הרא"ש הקיד' הוי קידושין גמורין
ומה שאינו חייב מיתה היינו כי אין ביאתו בכולה אשת איש שחציה שפחה
וחציה בת חורין הויא רק חצי אשת איש .ויש מהאחרונים שסוברים
שהקיד' אינם קיד' גמורים אלא נוצר קנין חדש ע' ד' הח"מ שם ס"ק י"ג.
ובח' ר' שמואל לקידושין אות פד' כתב שהמח' אי קידושי חציה שפחה
וחציה בת חורין הוי קיד' גמורין תלויה במח' אמוראים לקמן בסוגיין
בחציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה
ונתקדשה לשמעון אם פקעו קיד' ראשון או גמרו קיד' ראשונים עיי"ש.
מ"מ ד"ה מודים שיש ענין קיד' כשקידשה חצי שפחה וחצי בת חורין ויש
לחזור ולתמוה לקושיא שאנו פותחין בה דהיינו מהי הקשר בין דברי
הסוגיין ומאמר שנמצא בתוכו שאין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהם.
כבר כתבו רבותנו על מעלת הנסיון ועמידה דוקא מתוך נפילה כמש"כ
שבע יפול צדיק וקם וע' ד' הפחד יצחק באגרותיו (ס' קכח) שכתב ע"ז
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וז"ל" ,והטפשים חושבים כי כונתו בדרך רבותא .אע"פ ששבע יפול צדיק
מ"מ הוא קם .אבל החכמים יודעים היטב שהכונה היא שמהות הקימה של
הצדיק היא דרך 'שבע נפילות' שלו" עיי"ש .דהנה מבואר ברמב"ן
שתכלית לנסיונות הוא להוציא הדבר מכח אל הפועל וכעין זה כתב
המהר"ל שנסיון הוי מלשון הכתוב (תהלים פ"ס) נס להתנוסס .ולכאור'
יש להקשות אם מעלת עמידה מתוך נסיון הוי כ"כ גדול למה אנו מתפללים
בכל יום שלא יבוא לידי נסיון .ולא עוד אלא הל"ל מעלה להביא לידי
נסיון.
ובאמת נמצאים ש' כעין זה בכלי יקר פ' חקת יט:כא וז"ל:
ועל זה הדרך קרוב לשמוע שרפואת הנפש כרפואת הגוף כי
המשקה המועיל לתרופת אדם חולה מזיק לאדם בריא וכמו שאמרו
חז"ל (תענית יא ):בר בי רב דיתיב בתעניתא כלבא ליכול שירותא
הרי שהצומות מטמאים את הטהורים ומטהרים הטמאים ,פירוש מי
שנטמא כבר בעבירה הצומות הכרחיים לו וכההיא שאמרו חז"ל
(יומא פו ):היכי דמי בעל תשובה כגון שבא אותו מעשה לידו
ופירש ממנו מחוי רב יהודה באותו פרק ובאותו אשה ובאותו
מקום ,כי מקום החטא ושער שעבר בו צריך ששם תהיה גבורתו
להתגבר על יצרו שכבר טעם פה טעם עבירה ומבקש לימודו ,וזה
שנאמר (הושע ב:א) והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם
יאמר להם בני אל חי דוקא במקום החטא אשר שם יאמר להם לא
עמי אתם במקום ההוא תהיה התשובה ושם יאמר להם בני אל חי:
ויש אומרים שזה כוונת חז"ל (ברכות לד ):במקום שבעלי תשובה
עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד שם ,כי הבעל תשובה
צריך לעמוד במקום אשר עמד שם בראשונה ולהתיחד עם אותה
אשה אשר חטא ,אבל לצדיק גמור אסור היחוד כי אסור להביא
נפשו בנסיון נמצא שיחוד דהיינו עצם התשובה מטמא הטהורים
ומטהר הטמאים .וכן צריך כל בעל תשובה להטות לקצה אחרון
בדבר שחטא בו כדי שיצא לדרך הממוצע ,כדרך האומנין הרוצים
ליישר עץ מעוקם שצריך לעקמו לצד שני ,אבל לצדיק גמור לא
יתכן דרך זה אלא שצריך לילך בדרך ממוצע תמיד...
ונמצא בדבריו שם שאינו דומה צדיק לבעל תשובה שאע"פ שאסור
לצדיק מעיקרא להביא נפשו למצב נסיון ,מדרכי התשובה של אלו

דוד בשבקין

405

שצריכים רפואת הנפש הוא להביא עצמם לידי נסיון ולעמוד מתוך אותו
נסיון.
ודבריו תמוהין שהרי דוד המלך פתח שער התשובה ליחידים כדאיתא
בגמ' ע"ז ה ע"ב ואמרו עליו בגמ' סנהדרין קז ע"א וז"ל:
אמר רב יהודה אמר רב :לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון,
שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל .אמר לפניו:
רבונו של עולם ,מפני מה אומרים ,אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי
יעקב ואין אומרים אלהי דוד?  -אמר :אינהו מינסו לי ,ואת לא
מינסית לי ,אמר לפניו :רבונו של עולם ,בחנני ונסני .שנאמר
(תהלים כ"ו) בחנני ה' ונסני וגו' .אמר :מינסנא לך ,ועבידנא מילתא
בהדך ,דלדידהו לא הודעתינהו ואילו אנא קא מודענא לך ,דמנסינא
לך בדבר ערוה.
וע' דברי הכהן מלובלין תקנת השבין ט:ו שהביא שם מספר רב ייבא
בשם הבעש"ט בפירוש הפסוק (תהלים לו:ג) "כי החליק אליו בעיניו
למצא עונו לשנא" להתיר להביא עצמו הבעל תשובה למקום נסיונו .וכן
הביא שם ד' הכלי יקר הנ"ל ומסיים שם "ואין כעת הספר אתי לדעת בוריין
של דברים ובירורן ובעיקר דבר זה צריך לעיון מאד ולא ניתן ליאמר כלל"
ועיי"ש ט:ה שהביא דעתו בזה שאסור לבע"ת להביא עצמו למקום נסיון
והביא ד' ספר חסידים קס"ז לראיה שאסורה מש' שאנו מבקשים בכל יום
'אל תביאנו לידי חטא ולא לידי נסיון' .וכן ע' דבריו בקומץ המנחה ח"א
ס' מג' שכתב שם ש"אינם להשיען [דברי ספר רב ייבא] לרבים לפי דעתי".
ויוצא מדברי הכהן שאע"פ שיש מעלה מיוחדת למי שעומד מתוך
נסיון אפ"ה אסור לאדם להביא עצמו לידי נסיון .ונר' שאסור לאדם לברוח
אחר נסיונות אבל אם הוא כבר בא לידי נסיון אחר שכבר מתאמץ להימנע
מכך אז כל מה שיכול לעמוד מתוך נסיונות קיים ד' בעל הפחד יצחק
שמהות הקימה של הצדיק היא דרך 'שבע נפילות' שלו .ונר' שחילוק זה
הוא טעמם של מסדרי המס' לקבוע המאמר הנ"ל שאין אדם עומד על ד"ת
אא"כ נכשל בהם .שהרי לכאור' י"ל אם אין עמידה בד"ת אלא מתוך
מכשול צריך אדם לברוח אחר מכשולות .וע"ז בא מסקנת הגמ'
שמכשולות ונפילות רק יכולים לאפשר את העמידה היכא שלא שייר
בקנינו דהיינו שמשתדל כל מה שאפשר ללכת בדרך הישר והאמת אז
הנפילה עצמו הוי היכי תמצא לעמידת האמת משא"כ אם שייר בקנינו
דהיינו שלא עשה ולא השתדל כל מה שצריך למנוע ממכשולים ונפילות אז
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מהרס את בנין תפילתנו בכל יום שיה"ר מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו
שתרגילנו בתורתך ותדביקנו במצותיך ולא תביאנו לא לידי חטא ולא לידי
עברה ועון ולא לידי נסיון ולא לידי בזיון.
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יסוד חיוב השבת אבידה
איתא בב"מ (כז :).תנו רבנן אשר תאבד פרט לאבידה שאין בה שוה
פרוטה רבי יהודה אומר ומצאתה פרט לאבידה שאין בה שוה פרוטה;
וקבעה הגמ' דלכו"ע בעינן שתהא שוה פרוטה בשעת אבידה ובשעת
מציאה ,ואם אינה שוה פרוטה בשעת אבידה ובשעת מציאה ,אינו חייב
להחזירה ,ודפליגי רבנן ור"י בענין פרוטה שהוזלה אחר שעת אבידה
וחזרה והוקרה קודם שעת מציאה .זוהי פשטות הסוגיא ,כן פירשוה רוב
ראשונים (עי' במאירי שפי' בד"א) ,ובדרך זה פסק השו"ע (חו"מ רסב:א):
כל אבידה שאינו שוה פרוטה בשעת אבידה ובשעת מציאה אינו חייב
להכריז עליה אפי' היתה שוה פרוטה בשעת אבידה והוזלה וכו'.
מיהו ,כתב הרמב"ם (הל' גזלה ואבדה יא:יב) :אבידה שאין בה שוה
פרוטה אינו חייב להטפל בה ולא להחזירה .עכ"ל .וגם כתב (שם יג:א):
המוצא אבדה שהוא חייב להחזירה חייב להכריז עליה ולהודיעה ולומר מי
שאבד לו מין פלוני יבוא ויתן סימנין ויטול .אפילו היתה שוה פרוטה בעת
המציאה והוזלה חייב להכריז עליה .ע"כ .הנה הרמב"ם לא הזכיר שאינו
חייב להחזיר ולהכריז אא"כ האבידה ש"פ בשעת אבידה ובשעת מציאה,
ואדרבה פשטות לשונו משמעת דבעינן ש"פ רק בשעת מציאה.
הנה הגר"א (על חו"מ שם) ציין שפסק הרמב"ם כאן (היתה שוה
פרוטה בעת המציאה והוזלה חייב להכריז עליה) בא מדברי הש"ס דלקמן
(נה ,).דתנן :המוצא שוה פרוטה חייב להכריז; ואיתא בגמ' שם :המוצא
אבידה שוה פרוטה חייב להכריז ואע"ג דזל .עכ"ל .וע"ש ברש"י ד"ה
אע"ג דזל :בין מציאה להכרזה .ונ' דס"ל להרמב"ם דקבעה סוגיא זו
דבעינן ש"פ רק בשעת מציאה ולא בשעת אבידה ,שכן היא פשטות לש'
המשנה ומשמעות הגמ' שם ,ודפליגא סוגיא זו אסוגיא בדף כז .דבעיא
ש"פ נמי בשעת אבידה.
אולם עי' בחידושים המיוחסים להריטב"א (נה .ד"ה ולוי) ,דמפורש
התם דלש' הגמ' ואע"ג דזל קאי אזל בין שעת אבידה לשעת מציאה .לפי
הבנה זו ,לא פליגא סוגיא זו אסוגיא בדף כז ,.דתרוייהו קבעי דבעינן ש"פ
בשעת אבידה ובשעת מציאה.
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה

408

יסוד חיוב השבת אבידה

שי' הרמב"ם צ"ב ,אמאי ס"ל דלא בעינן ש"פ בשעת אבידה ואמאי
פסק דאם הוזלה אחר שעת מציאה ואינה עדיין ש"פ חייב להכריז.
הנה שי' החידושים המיוחסים להריטב"א שפיר מסתברא ,דאם אין
האבידה ש"פ בשעת אבידה ,לא חסרו הבעלים כשיעור אבידה ,ואם אין
האבידה ש"פ בשעת מציאה ,לא מצא המוצא כשיעור מציאה ,ואם אין
האבידה ש"פ בשעת הכרזה ,אינו חייב להכריז משום דאין כאן שיעור
מציאה למצות השבה .שי' החידושים המיוחסים להריטב"א היא דיסוד
מצות השבת אבידה היינו אחריות למלא את חסרון הבעלים ,ואם לא חסרו
כשיעור אבידה ,או אין האבידה עתה בשעת מציאה או בשעת הכרזה
כשיעור ,הרי אין כאן מילוי חסרון הבעלים ,ולהכי פטור ממצות השבה.
מיהו ,הרמב"ם לא ס"ל הכי ,שהרי פסק שחייב במצות השבה אם
האבידה ש"פ בשעת מציאה אפי' לא היתה ש"פ בשעת אבידה ולא חסרו
הבעלים כשיעור ,ופסק ג"כ דאם האבידה היתה ש"פ בשעת מציאה ואינה
ש"פ בשעת הכרזה ,חייב להכריז ולהחזיר ,הגם דאין עוד שיעור השבה.
ונל"ב דהרמב"ם ס"ל דחיוב השבה הוי חלות הנקבעת ע"פ החפצא
דהאבידה .שי' הרמב"ם היא דכשמוצא אבידה והאבידה ש"פ בשעת
המציאה ,חלה על המוצא חלות חיוב השבה; ש"פ הוי תנאי בחפצא
דאבידה בשביל חלות חיוב השבה ,וכיון דחיוב השבה הוי חלות ,קיים
חיוב השבה אפי' אם הוזלה האבידה אחר שעת מציאה ואינה ש"פ בשעת
הכרזה .לפי זה מובן ג"כ אמאי ס"ל להרמב"ם דאם לא היתה ש"פ בשעת
אבידה והיתה ש"פ בשעת מציאה חייב להכריז ולהחזיר ,והיינו משום
דש"פ הוי תנאי בחפצא דאבידה כדי להוות חיוב השבה ואינו שיעור
דחסרון הבעלים ,ולכן הכל הולך אחר שעת מציאה ,שהיא שעת חלות
חיוב השבה( .עי' בתוס' בב"ק סו .ד"ה הכא נמי דפי' דטעמא דיאוש לא
קני באבידה בתר דאתי לידי' היינו משום דכבר נתחייב בהשבה .הרי ס"ל
לתוסי שם דחיוב השבה הוי חלות ,דכיון שחל חיוב השבה ,אינו נפקע
אפי' אחר יאוש).
ע"ע בפירקין בב"מ (כה ,):דתנן :מצא אחר הגפה או אחר הגדר גוזלות
מקושרים או בשבילין שבשדות הרי זה לא יגע בהן; ואיתא התם בגמ':
הוה ליה (הגוזלות במתני') ספק הינוח ואמר רב כל ספק הינוח לא יטול
ואם נטל לא יחזיר .עכ"ל .וע"ש ברש"י ד"ה ספק הינוח ,בתוס' ד"ה אחר
הגפה ,ברמב"ן ד"ה ספק הינוח ,ברשב"א ד"ה ספק הינוח ,בדעה ראשונה
בריטב"א ד"ה מאי טעמא ,ובר"ן ד"ה ולהוי ,דס"ל דפסק רב כל ספק
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הינוח לא יטול רק גבי אבידה שאין בו סימן ,ודס"ל לרב דספק הינוח שיש
בו סימן שפיר יטול ויכריז ,שהרי אם החפצא נפלה שם והויא אבידה ,הרי
חייב המוצא בהשבתה ,ואם הבעלים הניחו את החפצא שם ,יתבעוה
בסימני'.
מיהו ,כתב הרמב"ם (הל' גזלה ואבדה טו:א) :כל המוצא אבידה בין
שיש בה סימן בין שאין בה סימן אם מצאה דרך הנחה אסור ליגע
בה...ואפילו נסתפק לו הדבר ולא ידע אם דבר זה אבוד או מונח הרי זה לא
יגע .ע"כ .וצ"ב אמאי פסק הרמב"ם דלא יחזיר אפי אם יש בו סימן ,והלא
יש כאן ספק חיוב השבת אבידה מה"ת ,ויהא חייב להחזיר מספק.
ונ"ל ע"פ הנתב' בשי' הרמב"ם ,דכיון דהחפצא הויא במצב ספק
הינוח ,לא חלה חלות חיוב השבה ,אף דאיכא ספיקא שמא הגיעה שם
החפצא דרך נפילה ויש כאן חסרון הבעלים; וה"ט משום דכל חיוב השבה
הוי חלות הנקבעת ע"פ החפצא דהאבידה ,ובעינן ודאי דרך נפילה לתנאי
בשביל חלות חיוב השבה ,כמו שש"פ הוי תנאי לחלות חיוב השבה.
ונל"ב יתר דיסוד שי' הרמב"ם הוא דחלות חיוב השבה נתהווה ע"י
חלות שם אבידה ,וכשאין החפצא ש"פ או אינה במצב של דרך נפילה ,לא
חלה עלי' חלות שם אבידה ,וממילא לא חל חיוב השבה ואסור ליגע בה.
הנה ע"ש בהל' גזלה ואבדה (הל' ד) :מצאה (פרה) רועה בין הכרמים חייב
להחזיר משום אבידת הקרקע .לפיכך אם היו הכרמים של עכו"ם אינה
אבידה ואינו חייב להחזיר .ואם חשש שמא יהרגנה העכו"ם כשימצאנה
מפני שהפסידה הכרם הרי זו אבידה ונוטל ומכריז .עכ"ל .הרי ס"ל
להרמב"ם דאם היו הכרמים של ישראל ,הפרה היא אבידה ,וחייב להחזיר
כשאר אבידה .והא אע"ג דחיובא להציל מאבידת קרקע איתרבא ממצות
השבת אבידה (ב"מ לא ,).אין כאן אבידת גופה אלא אבידת קרקע (ומהאי
טעמא כתב הריטב"א (שם ד"ה הא) שחייב רק לסלק את הפרה אם
הכרמים של ישראל וא"צ להחזירה לבעליה ,והרא"ש (סי' כב) כתב שחייב
אף להחזירה משום דאנקטה ניגרי ברייתא (ולא משום דהויא הפרה
אבידה)) ,ואעפ"כ שי' הרמב"ם היא שאם הכרמים של ישראל ,הויא הפרה
חפצא דאבידה  -והיינו משום דס"ל דמ' השבת אבידה ,הכוללת אבידת
קרקע ,קובעת חלות שם אבידה על החפצא ,המהווה חלות חיוב השבה על
מוצאה .וה"ט נמי דנקט הרמב"ם דין אבידת קרקע דפרה רועה בין
הכרמים בפ' ט"ו בהדי דיני חפצא דאבידה (ע"ש היטב) הגם שכבר ביאר
דין אבידת קרקע בסוף פ' יא (הל' כ :הרואה מים שוטפין ובאין להשחית
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בנין חבירו או שדהו .חייב לגדור בפניהם ולמנעם שנאמר לכל אבידת
אחיך לרבות אבדת קרקעו) ,משום דס"ל דמ' השבת אבידה קובעת על
החפצא חלות שם אבידה ,אפי' בענין אבידת קרקע ,כמו בענין אבידת
גופה.
הנה אע"פ ששי' החידושים המיוחסים להריטב"א (ולכאורה שי' רוב
ראשונים) היא דחיוב השבת אבידה ביסוד הוי דין גברא ,שי' הרמב"ם היא
דחיוב השבת אבידה הוי דין חפצא ,שחלה על החפצא חלות שם אבידה,
המהווה חלות חיוב השבה על המוצא ,ודעיקר דיני חיוב השבה ,כגון דרך
נפילה וש"פ ,הוו תנאי דחלות שם אבידה על החפצא ,ואינם ענין של מילוי
חסרון הבעלים.
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א.
הנה ס"ל לרש"י דיאוש הוי הפקר ,דהיינו דהמייאש על אבידתו ה"ה
מפקירו ,כדמוכחא מדברי רש"י בב"מ כז( :ד"ה תובעין אצטריכא ליה)
וז"ל" :ולמעוטי מידי דאיאוש ואפקריה".וע"ע ברש"י בב"מ (כא .ד"ה
מצא פירות מפוזרין ,כב :ד"ה יתמי ,ועוד) דביאר הרבה פעמים דיאוש
היינו הפקר.
אבל כתב הריטב"א (שם כא :ד"ה כי פליגי) דלא מהני יאוש בדבר
שביד נפקד ,ופי' האחרונים (ע"ש בריטב"א ברשימה מס' לז) דס"ל דיאוש
הוי מטעם סילוק ,דהיינו דהבעלים מסתלקים מן האבידה ואז ממילא אינה
שלהם .שהרי אם היה יאוש מטעם הפקר ,היה מועיל אפי' בדבר שברשותו
(דהיינו ביד נפקד) .ועי' בתוס' בב"ק (סו .ד"ה כיון) דמשמע נמי כך .ויש
לבאר יסוד מח' זו.
עיין בתוס' בב"מ (כג ).בענין סימן הבא מאליו (ד"ה סימן  -גבי דין
מצא עיגול ובתוכו חרס) דפי' דמ"ד הוי סימן ס"ל "דאימור ידע שנפלו לו
[חרסין בעיגולו] ומ"ד לא הוי סימן כיון דרגילות לבא מאליו מסתמא לא
ידע כיון שאין ניכר מבחוץ ".אבל ע"ש ברש"י (ד"ה הוי סימן) וז"ל:
"דאמרינן לשם סימן נתנו שם ולא נפל מאליו ודבר שיש בו סימן הוא".
ועי' ברמב"ם (הל' גזלה ואבדה טו:יא) וז"ל :מצא עיגול ובתוכו חרס .ככר
ובתוכו מעות...וכל כיוצא באלו ,הואיל ויש בהן שינוי חייב להכריז שלא
עשאום בעליהן אלא לסימן .עכ"ל .הרי ס"ל לרש"י והרמב"ם דעשיית סימן
צריכה כוונה לשם סימן ,ותוס' פליגי.
ונ"ל דס"ל לרש"י והרמב"ם דסימן הוי חלות מיוחד הקובעת דין
בעלות ,ולכך בעי לעשותו לשם סימן .ודלא כשי' התוס' שם ולהלן (כז.
ד"ה מה שמלה) ובבב"ק (סו .ד"ה מוצא אבידה) דסימן רק גורם לחסרון
יאוש ,דהבעלים אינם מייאשים כשיודעים שיכולים לתבוע את האבידה
מחמת סימנו .בניגוד לשי' התוס' שסימן הוא ענין מציאותי ,רש"י

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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והרמב"ם ס"ל דסימן קובע חלות דין בעלות בחפצא ,ולכן המוצא חייב
להכריז ולהחזיר את האבידה לבעליו.
הנה עי' המשנה דף כז .שלמדה מלשון "שמלה"בפסוק שחייב להכריז
בכל דבר שיש לה סימנין ויש לה תובעים .ופי' רש"י (שם ד"ה אף כל)
ורמב"ם (הל' גזלה ואבדה יד:א) שזה ממעט דבר שאין לה תובעין בגלל
שיודעים שהבעלים התייאשו .אבל תוס' (ד"ה מה שמלה) וריטב"א (ד"ה
מתני') פירשו שמהשנה מלמדת "שדברים שאין בהן סימן הוי שלו לפי
שהבעלים נתייאשו ".לרש"י והרמב"ם ,הוצרכה המשנה ללמד דין יאוש
בפרט בנוגע לדבר שיש בו סימן ,דהו"א דלא מהני כאן יאוש משום דאיכא
חלות דין בעלות מחמת סימנא ,וקמ"ל מתניתין דמהני יאוש לבטל חלות
בעלות זו .אבל לתוסי והריטב"א ,פשיטא דמהני יאוש בנוגע לדבר שיש
בו סימן ,שהרי ס"ל דכל דין יאוש תלוי על המציאות ,כפי שפירשו דסימן
הוי רק סיבה לחסרון יאוש (ואינו בעצם עיכוב ליאוש) ,וע"כ ס"ל דפשיטא
דמהני יאוש בדבר שיש בו סימן .ואין זה בכלל עיקר לימוד המשנה .וס"ל
דעיקר לימוד המשנה הוא דיש חזקת יאוש בדבר שאין בו סימן.
והא דאיבעיא להו בגמ' (ב"מ כז -.כח ).אי סימנין דאורייתא או דרבנן,
ולא סלקא למסקנה ,ונ' דהרמב"ם פסק דסימן שאינו מובהק הוי דרבנן,
צל"פ דרש"י והרמב"ם הבינו דספיקת הגמ' אי סימנין דאורייתא או דרבנן
מיירי בדין ראיה דסימן ,אי חשיב ראיה כב' סהדי אי לאו; מיהו ,לענין
חלות סימן וקביעת דין בעלות שלו ,ודאי הוי דאורייתא.
ועפ"ז נראה שרש"י ותוס' וריטב"א הולכים לשיטתם .הרי ס"ל לתוסי
והריטב"א דיאוש תלוי על המציאות ,כלומר דסימנים הוי רק סיבה לחסרון
יאוש ואינו בעצם עיכוב ליאוש ,וא"כ ודאי סוברים שיאוש הוי דין סילוק,
שהוא ענין אי-בעלות ממילא ולא פעילית ,דכיון דהחפצא אבודה
מהבעלים והבעלים מסלקין את עצמן מנה ,ממילא נעשית אינה שלהן,
אפי' יש בה סימן; הכל תלוי על דעת הבעלים ,ואין לזה שום עיכובא.
משא"כ לשי' רש"י ,דכיון דס"ל לרש"י דסימן היינו חלות הקובעת דין
בעלות ,ע"כ בעינן כח פעילית כדי לבטל דין בעלות זה ,ולא סגי בסילוק,
דסילוק אינו כח והוי דין דממילא .משום הכי ביאר רש"י דיאוש היינו
הפקר ,דהמייאש ע"פ דין מפקיר את האבידה ,דרק בהכי מבטל הוא את
קניינו בה.
כתב רש"י בב"ק (סו .ד"ה מוצא אבדה) דילפינן מדין שטפה נהר (ב"מ
כב ):דיאוש קונה ,דאיתא התם :א"ר יוחנן משום ר' ישמעאל בן יהוצדק
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מנין לאבידה ששטפה נהר שהיא מותרת דכתיב וכן תעשה לחמורו וכן
תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה מי
שאבודה הימנו ומצויה אצל כל אדם יצאתה זו שאבודה ממנו ואינה מצויה
אצל כל אדם .ע"כ .וכן איתא בירושלמי (ב"מ ב:א) דילפינן דין יאוש
מדרשה זו .אבל כתבו רוב ראשונים (עי תוס' בב"ק שם ד"ה מוצא אבידה
ותוס' בב"מ כז .ד"ה מה שמלה ,ריטב"א בב"מ שם ד"ה אף השמלה,
רמב"ם הל' גזלה ואבדה יד:א) דילפינן דיאוש קונה מדרשת "וכן תעשה
לשמלתו ",מה שמלה מיוחדת שיש בה סימנין ויש לה תובעין וכו'
(מתניתין בב"מ כז.).
ונר' דפלוגתא זו תליא במח' רש"י ורוב ראשונים בנוגע לעיקר דין
יאוש .לפי רוב ראשונים ,דס"ל דיאוש היינו סילוק ,גזרה תורה דין חדש
של שטפה נהר והפקירה התורה את החפצא בתורת דין יאוש (רשב"א שם
כד .ד"ה מפני ,ריטב"א שם) או בתורת דין חדש של הפקעה (עי' בתוס'
שם כה :ד"ה איסורא) .פשיטא דלאלו ראשונים ,דין שטפה נהר הוי דין
חדש דלא שייך לעצם דין יאוש קונה ,ולהכי ליכא למילף מני' דיאוש
קונה ,וילפינן דיאוש קונה מדרשת שמלה במתניתין (כז .).מיהו ,כיון
דרש"י ס"ל דיאוש היינו הפקר ,שפיר כתב דילפינן מדין שטפה נהר דיאוש
קונה ,דבענין שטפה נהר ,הפקירה תורה את החפצא ,ה"נ בענין אבידה
רגילה ,מייאשים הבעלים ובהכי מפקירין הן את החפצא.

ב.
ראינו שהרמב"ם ס"ל כרש"י דסימן צריך לשמה .אבל נחלקו הרמב"ם
ורש"י בכמה דיני יאוש.
איתא בפירקין בב"מ (כב :):א"ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי וכי
מאחר דאיתותב רבא הני תמרי דזיקא היכי אכלינן להו ,אמר ליה כיון
דאיכא שקצים ורמשים דקא אכלי להו מעיקרא יאושי מיאש מנייהו ,יתמי
דלאו בני מחילה נינהו מאי ,אמר ליה באגא בארעא דיתמי לא מחזקינן
וכו' .עיי"ש ברש"י (ד"ה מעיקרא וד"ה יאושי מיאש) דפי' דהבעלים
מייאשים כאן על הפרי "מקודם נפילתו...דיודע הוא שהרוח משיר מהן
והשקצים מזומנים לאוכלן ",כפשטות לש' הגמ'; וכן פי' רוב ראשונים.
אבל עי' ברמב"ם (הל' גזלה ואבדה טו:טז) :תמרים שמשיר אותן הרוח
מותרות .שהבעלים מחלו אותן לכל אדם וזו היא חזקתן .ע"כ .הרי ס"ל
להרמב"ם דלא שייך כאן יאוש ולהכי נקטינן מחילה .ולכאורה היינו משום
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דבההיא שעתא ,היו התמרים עדיין שלימות וברשות הבעלים ,הגם דידעו
אז הבעלים דהתמרים לעתיד ישורו ויפלו במקום שעלולות להאכל ע"י
שקצים ורמשים .הרי חזינן מזה דס"ל להרמב"ם דיאוש אינו הפקר וגם
אינו סילוק ,שהרי יכול אדם להפקיר חפצא ולהסתלק ממנה בכל עת ,אפי'
קודם נפילתה ,כשי' רש"י ,תוס' ,הריטב"א ורוב ראשונים .אולם נ'
דהרמב"ם ס"ל דיאוש הוי עניין אחר לגמרי.
ע"ע בפירקין גבי אבידה מדעת (כא ,:כה ,):דכתב רש"י (כא :ד"ה
דאבידה מדעת היא) "מדעת הניחם הפקר ",וכתב הריטב"א (כה :ד"ה
אשפה)" ,דאיאושי מייאש מיניה ".הרי לפי רש"י והריטב"א ,המוצא
אבידה מדעת ה"ה שלו.
אבל ז"ל הרמב"ם (הל' גזלה ואבדה יא:יא) :המאבד ממונו לדעת אין
נזקקין לו .כיצד .הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ולא קשרה והלך לו,
השליך כיסו ברשות הרבים והלך לו וכל כיוצא בזה ,הרי זה אבד ממונו
לדעתו .ואע"פ שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו אינו זקוק להחזיר
שנאמר אשר תאבד פרט למאבד לדעתו .עכ"ל .הנה ס"ל להרמב"ם דאין
כאן יאוש ,והגם דע"כ אסור לרואה לקחת את החפצא לעצמו ,פטרי'
רחמנא מהשבה ,כגזה"כ.
ונר' שרש"י והריטב"א חולקים על הרמב"ם כאן כפי הנתב' .דלרש"י
והריטב"א ,המאבד ממונו לדעת מפקיר או מסלק א"ע מנכסיו בההיא
שעתא ע"י יאוש ,אע"ג דהוו נכסיו עדיין בקירוב לו ויכול אז עדיין להצילן
ולקחתן בחזרה .אולם מכיון דס"ל להרמב"ם דאין יאוש הפקר או סילוק,
פסק דאסור ליטול נכסי המאבד ממונו לדעת בההיא שעתא דאיבדן,
דנכסיו הוו עדיין בקירוב לו ויכול אז עדיין להצילן ולקחתן בחזרה ,ובהכי
לא מיקרי יאוש.
ונל"פ דהרמב"ם ס"ל דנעשית אבידה אינה שלו ע"י יאוש מחמת
שמבטלת התורה את קנין הבעלים כשמייאשים ,ולא מחמת דע"י יאוש
הבעלים עצמם מפקירים או מסלקים .ע"פ הבנה זו בשי' הרמב"ם ,שפיר
ס"ל דאי אפשר לייאש קודם נפילת התמרים ודאסור לאחרים ליטול מיד
את נכסי המאבד מדעת ,דליכא השתא עדיין יאוש ,שהרי יודעים הבעלים
אז דעדיין אין החפצים אבודים בהחלט ,ואין רצון הבעלים אז שיאוש
יהווה סילוק או הפקר .רק כשהבעלים מייאשים באמת ויודעים אז
שחפציהם אבודים בהחלט מבטלת התורה את קנינם בם .ועי' לקמן בסוף
חלק זה לביאור יסוד זה.
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ונל"פ יותר דאף שרש"י והרמב"ם מסכימים דסימן קובע דין בעלות
בחפצא (ולהכי ס"ל דבעינן כח פעילי דהפקר או דהפקעה ע"י התורה כדי
לבטל דין בעלות זה) ,נחלקו במהות דין בעלות זה ,ושמח' זו תליא במח'
בדין יאוש .לפי רש"י ,סימן קובע דין בעלות בתורת זהוי החפצא עם
הבעלים ,כאילו הסימן הוא חותם של הבעלים על החפצא הזהה החפצא
עם הבעלים .להכי ,פסק רש"י שחל דין יאוש מיד על התמרים ועל נכסי
המאבד מדעת  -דיאוש הוי הפקר ,דהוא מהני מיד  -כיון דמיד בההיא
שעתא גומרים הבעלים בדעתם (ובפעולתם בענין המאבד מדעת) שאינם
מזדהים עוד עם החפצים .מיהו ,ס"ל להרמב"ם דסימן קובע דין בעלות
דלעצמו .כלומר ,הרמב"ם ס"ל שנקבעת ע"י סימן דין בעלות רגילה
ושלימה ,ולהכי אין יאוש עצמו מבטל את הבעלות ,דכל זמן שהסימן
קיים ולא ביטלה התורה את קשר הבעלות ,נשארת הבעלות במקומה בכל
תוקף .מיהו ,ס"ל לרש"י דסימן קובע דין בעלות חדשה של זיהוי,
וכשמייאשים הבעלים ואינם מזדהים עוד עם החפצים ,נעשים החפצים
הפקר.
ע"ע בפירקין (כג ):בענין ההוא גברא דאשכח כופרא בי מעצרתא,
דאמר ליה רב זיל שקול לנפשך ,וא"ר אבא משום יאוש בעלים נגעו בה,
דחזא דקדחי ביה חלפי (פרש"י אורטי"א בלעז גדלו עליה ש"מ מימים
רבים היה שם וכבר נואשו הבעלים) .והנה הרמב"ם לא הביא בהלכותיו
את דין זה ולא דין אחר שכלול בו.
ונר' שהרמב"ם ס"ל דלית הלכתא כרב בענין ההוא גברא דאשכח
כופרא בי מעצרתא ,שהרי איתא שם (כג" ,).אמר רב זביד משמיה דרבא
כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה ".נר'
שלמד הרמב"ם שקבע רב זביד משמיה דרבא דבעינן יאוש מפורש (בפה
או במחשבה ,עי' לקמן) על איבוד החפצא ,ולא סגי באומדנא דהבעלים
לא יחזרו עוד .וה"ט משום דאומדנא דהבעלים לא יחזרו עוד מראה רק
שהבעלים לא מזדהים עם החפצא ,אולם אין דין בעלות דלעצמה הנקבע
ע"י סימן נבטלת ע"י התורה אלא מחמת יאוש מפורש דהבעלים על אבידת
החפצא בהחלט.
וכן משתמעת הבנה זו בשי' הרמב"ם מדבריו בהל' גזלה ואבדה
(יד:ג) :לפיכך המוצאו (דבר שיש בו סימן) חייב להכריז אלא אם כן ידע
שנתייאשו הבעלים כגון ששמע אותם אומרים ווי לחסרון כיס וכיוצא
בדברים אלו שמראין שנתייאשו הרי אותה האבידה של מוצאה .עכ"ל .הרי
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קבע הרמב"ם דיאוש צ"ל מפורש על אבידת החפצא בהחלט ,ולא סגי
באומדנא דהבעלים לא יחזרו עוד .וכן ממשיך הרמב"ם (שם בהל' ד) :וכן
אם מצא דבר שיש בו סימן בים ובנהר וכיוצא בו או במקום שרובו עכו"ם
הרי זה בחזקת שנתייאשו בעליו ממנו משעה שנפל .ולפיכך הרי הוא של
מוצאן ואע"פ שלא שמעו הבעלים שנתייאשו ממנו .עכ"ל .הנה ס"ל
להרמב"ם דבעינן יאוש מפורש ולא סגי באומדנא דהבעלים לא יחזרו עוד,
מטעמא דנתב' .ואע"ג דלא מוכחא לגמרי בדברי הרמב"ם בהלכותיו שם
דס"ל דיאוש צ"ל דווקא בפה ,בפיה"מ (על המשנה בד' כז ).משמע דיאוש
צ"ל בפה וז"ל" "וענין יאוש שיאמר מי שאבד ממנו אותו דבר אוי לי
שאבד כך וכך או שיאמר דבר שיהיה ענינו זה ".וא"ש לפי ביאורנו בשי'
הרמב"ם.
ונל"ב עוד בשי' הרמב"ם דס"ל דטעמא דבעינן יאוש מפורש היינו
משום דיאוש הוי גמירת דעת הנגרמת מחמת איבוד החפצא בהחלט.
כלומר ,בשעה שאדם מכיר ומרגיש שחפצו אבודה לעולם ובהחלט ,צועק
או מתאנח הוא בפיו או בלבו על האבדון ,וכיון שנגרם ונתהווה בטוי
צעקה או אנחה זה ,אז מבטלת התורה את בעלותו בחפצא.

ג.
הובאה לעיל מחלוקת הראשונים בענין שטפה נהר ,אם הפקירה תורה
את האבידה בגדר דין יאוש או בגדר דין הפקעה .אולם משתמע מדברי
הרמב"ם דענין שטפה נהר הוי דין אחר לגמרי.
הנה כתב הרמב"ם (הל' גזלה ואבדה יא:י) :המוצא אבידה בזוטו של
ים ובשלוליתו של נהר שאינו פוסק אע"פ שיש בה סימן הרי זו של מוצאה
שנ' אשר תאבד ממנו ומצאתה ,מי שאבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם
יצאת זו שאבודה ממנו ומכל אדם שזה ודאי נתיאש ממנה .עכ"ל.
וקשה לפ' דס"ל להרמב"ם דדין זה הוי בעיקר מטעם יאוש ,דא"כ ,ה"ל
לכתוב בתחילת ביאור דין זה שהוא מטעם יאוש ,והיה לו לכתוב לשון
כזה" :הרי זו של מוצאה שזה ודאי נתיאש ממנה שנ' אשר תאבד ממנו
ומצאתה ".מיהו ,מדכתב הרמב"ם תחילה שהרי החפצא של מוצאה
מטעם הדרשה של אשר תאבד ממנו ומצאתה ,וכתב "שזה ודאי נתיאש
ממנה" רק בסוף ,קשה לפ' דדין זה בעיקר מטעם יאוש .אמנם ,מאידך
גיסא ,ענין יאוש כאן צ"ב.
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ונ"ל דס"ל להרמב"ם דכמו דיאוש הוי ביטוי (או דעת) מפורש על
איבוד החפצא בהחלט ,ובהכי התורה מבטלת את חלות דין בעלות
בחפצא ,ה"נ גזרה תורה דכשהחפצא בפועל אבודה בהחלט מהבעלים ,דין
בעלותם בה נבטלת .והנה ענין יאוש כאן היינו בתורת הוכחה ,לומר דכיון
דמייאש איניש בכה"ג דנאבד חפצו בזוטו של ים וכדומה ,חפצא הנמצא
שם בפועל נגדרת בדין אבודה ממנו ומכל אדם והרי היא של מוצאה ,אפי'
קודם ידיעת הבעלים דהחפצא אבודה שם.
(וליכא לאקשויי מדברי הרמב"ם בריש פ"ו שם [הל' ב] ,דמשמעי
דבכה"ג לעולם בעינן יאוש ,וז"ל :לפיכך המציל מן הנהר ומזוטו של ים
ומשלוליתו של נהר ...אם ידע בודאי שנתייאשו הבעלים הרי אלו שלו.
ואם לא ידע יחזיר .עכ"ל .הרי יש לתרץ ,הא נקט הרמב"ם כאן לשון
המציל ,ולקמן בפ' יא נקט לש' המוצא ,והיינו משום דבפרק ו' מיירי
הרמב"ם בנדון דאין החפצא אבודה בהחלט בנהר ובזוטו של ים וכדומה,
דהחפצא רק עכשיו נפלה שם ואפשר שיכול להצילה ,והיינו לשון המציל,
ולהכי בעינן יאוש[ .עי' בהגהות מיימונית שם ב:א ].משא"כ בפרק יא,
דהחפצא ודאי כבר אבודה בהחלט ,ובכה"ג בעצם ל"צ יאוש).
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ושבחתי אני את השמחה
ענינה של שמחה היא יסוד נאמן בעבודת ה׳ וצריך ביאור איזה שיקול
צריך להתיל בין שמחה ובין הנהגות אחרות שמודגשות בתורה ואיזהי
הדרך הישרה שילך בה האדם .ראשית דבר נבאר ג׳ שרשים של שמחה
בתורה ואח"כ נעיין בס״ד מהי יסודה .השרשים הן :אירועים בחיים,
מועדים וזמנים בשנה ,וקיום המצות .נמצא בתורה ג׳ אופנים שבהם שייך
שמחה ,קצת מהם השמחה היא חובה ,וקצת מהם השמחה היא רשות.
א .כמו שנקרא ״שמחות״ בלשון בני אדם ,יש ענין גדול של שמחה
באירועים שבחיי היחיד .בזמנים מסוימים בחיים יש הרגש של שמחה
ותורתינו הקדושה מיחס לזה בפרספקטיבה של קדושה ומזרזנו לקדש את
השמחה כדי שלא יהיה חולין .ראשון ,שמחת חתן וכלה הוא טבעי
שנשרש באדם מששת ימי בראשית כדכתיב ״עַ ל־ּכֵן ַי ֲעזָב־אִ יש אֶ ת־ָאבִ יו
וְ אֶ ת־אִ ּמ ֹו וְ ָדבַ ק בְ אִ ְשת ֹו וְ הָ יּו לְ בָ שָ ר אֶ חָ ד״ (בראשית ב:כד) כשאדם משלים
תכונתו במציאת זיווגו פשוט שישמח ופוק חזי שאפי׳ גוים משמחים
בחתונה .אבל התורה מדגישה ששמחה האמיתית היא שמחה של מצוה.
לכן מסבירים את שמחת חתן וכלה כענין של מצוה כ״ש חז״ל (בברכות
ו ):וז״ל ואמר רבי חלבו אמר רב הונא :כל הנהנה מסעודת חתן ואינו
משמחו  -עובר בחמשה קולות ,שנאמר :קול ששון וקול שמחה קול חתן
וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבקות עכ״ל .הרי קשרו חז״ל שמחת
חתן וכלה לשמחת מתן תורה .וכן אמרו (יבמות סב ):אמר רבי תנחום א״ר
חנילאי :כל אדם שאין לו אשה  -שרוי בלא שמחה ,בלא ברכה ,בלא
טובה; בלא שמחה  -דכתיב :וושמחת אתה וביתך עכ״ל .ושמעתי מגר״צ
שכטר שליט״א שפירושו הוא שהאדם הנשוי והשלם יוכל ללמוד במדרגה
גבוהה יותר .בהסבר זה אפשר שזהו מטעם שאדם הנשוי הוא דומה יותר
להקב״ה שאירס כנסת ישראל במתן תורה.
ועוד בהכנסת תינוק לבריתו של אברהם אבינו יש ענין גדול של שמחה
כמו שאמרו חז״ל בפר״א דמילה (שבת קל ).תניא ,רבן שמעון בן גמליאל
אומר :כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה ,דכתיב שש אנכי על
אמרתך כמוצא שלל רב  -עדיין עושין אותה בשמחה עכ״ל .ומטעם זה
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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מבואר בפוסקים (ש״ע יו״ד רסה:יב) שנהגו לעשות סעודת מצות לכבוד
המילה .ופשוט ששמחת מילה הוא שמחה של מצוה.
וכן קרוב לזה בענין של לידה .פשוט שההרגש הטבעי להורים הוא
שמחה שהתצליחו להביא ילדים לעולם הזה .ואע״פ שיש מחלוקת בברכת
שהחיינו בלידת ילדה ,פשוט שאדם שמח בראיית בתו כמ״ש רב משה
פיינשטין (אגרות משה או״ח ה:מג:ה) וז״ל כסתם אינשי אפילו עניים
שדחוקים בפרנסתם ,שמחים בראיית בניהם ובנותיהם ,אף שנוסף עליהם
דאגת פרנסה ,הם בטוחים בהשי״ת שישלח להם פרנסה גם עבור הבת
שנולדה לו עכ״ל הקדוש שיורד לסוף דעת כל אדם שבאמת שמח בלידת
בת ואינו מפריע לו טרדות העולמיות .ואין זה שמחת חול אלא שמחה של
ראיית השגחת הקב״ה בנס הלידה .ומובן למה מברכים ומודים לו על
שהחיינו לאותו זמן וגם היולדת מברכת גם ברכת הגומל.
ואפשר עוד ששמחת לידה נובעת מקיום הרבצת עובדי ה׳ כמ״ש
הרמב״ם (הל׳ דעות ג:ג) וז״ל אם שם על לבו שיהיה כל גופו ואבריו
שלמים בלבד ושיהיו לו בנים עושין מלאכתו ועמלין לצורכו אין זו דרך
טובה ,אלא  ...וישים על לבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל
עכ״ל כלומר שמחה זו בעבור לידה הוא מפני שהאדם מדמה לבוראו
(ומשותף לו כ״ש חז״ל בקידושין ל ):שברא בני אדם כדי ללמוד תורתו
ולהאיר עולמו בקדושתו .וכן מצינו שמחה לאב כשבניו מקיימים רצון
הבורא כמ״ש בסדר ברית מילה ישמח האב ביוצא חלציו ותגל אמו בפרי
בטנה .ככתוב ,ישמח אביך ואמך ,ותגל יולדתך( .משלי כג ,כה) ע״כ
וסברא הוא שישמח אב בראיית בניו כשמצליחים (ע׳ רש״י מלכים א׳ א:לז
שאין אב מתקנא בבנו) .ואין כוונת שלמה המלך ע״ה לשמחה כשמצליחים
בדברי חול אלא במצות שזהו מתת אלקים לראות בנים יראי ה׳ (מלבים
תהלים קכז:ג ,כן העיר אותי ר׳ אהרן סגל שליט״א).
ובין זה לזה יש שמחת בר ובת מצוה .לגבי זה כתב המהרש״ל (ים של
שלמה ב״ק ז:לז) וז״ל וסעודת בר מצוה שעושים האשכנזים ,לכאורה אין
לך סעודת מצוה גדולה מזו ,ושמה יוכיח עליה .ועושים שמחה ,ונותנים
למקום שבח והודיה ,שזכה הנער להיות בר מצוה עכ״ל .וזהו דוגמא
לכולם שהשמחה הוא בעבור ציון בחיים שהולך בדרך התורה.
ב .חובת שמחה העיקרית בתורה היא שמחה בימים טובים כמו שרמזו
חז״ל (מגילה טז ):״שמחה״ זה יום טוב ע״כ .ומקרא מלא הוא (דברים
טז:יד) ״ושמחת בחגך״ וכפלה התורה מצוה זו לגבי השלוש רגלים .מהי
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שמחת הרגל? מפורש בגמ׳ ערבי פסחים (קט ).ורמב״ם (הל׳ יו״ט ו:יז)
שעיקר שמחה הוא הנאות גשמיות דהיינו לאנשים ביין ,לנשים בבגדי
צבעונין ,ולקטנים קליות ואגוזים .ועוד יש סברא באחרונים (שגאת אריה
ס׳ סה) שהנאות שכתבו חז״ל הם לאו דוקא ויכול כל אדם לצאת במה
שנוח לו .אמנם יסודה הוא גשמי .וכן המחייב של שמחה מפשט לשון
התורה הוא בגלל שמחת הקציר ואסיף של התבואה דהיינו ג״כ דבר גשמי.
וכן כתב בעל הטורים (דברים טז:יא) וז״ל לא נאמר שמחה בפסח,
שהתבואה עדיין בשדה .ובעצרת שהתבואה כבר נקצרת ועדיין היין
בגפנים ,נאמר שמחה אחת .ובסוכות שהכל בבית ,נאמרו בו ב' שמחות
עכ״ל .ולצורך מה מתחייב אותנו רחמנא בשמחת חולין?
אבל אחר העיון אינו קשה דענין שמחת הרגל הוא שמחה שנובע מדבר
גשמי ומביא לידי שמחה של מצוה .כיון שנתן לנו הקב״ה לא רק דברים
הצריכים ממש אלא ג״כ דברים הטובים ומתוקים כתפוחים אנחנו מכירים
חסדו יתברך (כ״כ תוס׳ ברכ׳ לז .ד״ה בורא) וגם משתמשים בגשמיות כדי
לעשות רצונו בלבב שלם (רמב״ם תשובה ט:א).
לגבי שבת ,אע״פ שנמצא שבת בתוך פרשת המועדים כמו שציין רשי
עה״ת (ויקרא כג:ג) ויום טוב נמי קרוי שבת (רש״י ביצה ב :ד״ה יו״ט
מכין) ,מיהו לגבי שמחה לא איתקש .כן נראה מפשט לשון הרמב״ם הל׳
שבת (פ״א ה״א ופ״ל ה״א) שמזכיר מצות עשה ולא תעשה של שבת ואינו
מזכיר שמחה .וכ״ב רעק״א (הוספה לתשובה ס׳ א) .וכן הוכיח תוס׳ (מ״ק
כג :ד״ה מ״ד) מדין שבת עולה לאבלות דשבעה .אבל כשמדייק בראשונים
נמצא כמה רמזים לשמחת שבת .הבית יוסף (או״ח רפא) מביא בשם
השבל״ט וז״ל ישמחו במלכותך פירש ה״ר אביגדור כהן צדק שסמכו
עלמה שכתוב (במדבר י) וביום שמחתכם ובמועדיכם וגו' ואמרו (ספרי
בהעלותך) וביום שמחתכם זה שבת עכ״ל .משמע שיש סמך לענינה של
שמחה בשבת .אבל קצת אפשר לומר ששמחה בשבת הוא מדין קירבת ה׳
לנו ולכן אומרים ״ישמחו במלכותך״ .אבל אינו נובע מדין של קדושת
היום ואינו נקרא מועד.
וכן מצינו שמחה גדולה בפורים שנאמר (אסתר ט:כב) ״יְמֵ י ִמ ְשתֶ ה
וְ ִש ְמחָ ה״ .בפורים יש ב׳ דרכים לפרש שמחתה .הראשון הוא שמודים אנו
לה׳ שעשה ניסים לנו ובחר בנו לעולמים .וכן מצאתי בהמאירי (כז :ד״ה
המשנה השביעית) בפירוש המשנה משנכנס אדר מרבים בשמחה וז״ל הוא
תקופה של שמחה מהערת השגחת ה׳ יתברך בפורים ופסח עכ״ל .השני
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הוא ששמחת פורים בא מחידוש קבלת התורה בימי מרדכי ואסתר כמ״ש
(שבת פח ).הדור קבלוה בימי אחשורוש ע״כ .וכן משמע מלשון המרדכי
(ב״מ ס׳ שצח) וז״ל ועדיף יום פורים כיום שנתנה בו התורה עכ״ל( .ע״ע
גמ׳ פסחים סח.):
עיין עוד בענין שמחה בר״ה ויו״כ שיש חקירה בדבר האם יש מצות
שמחה או לא ונ״מ לענין הפסקת אבלות ,בכי ,תענית ,אכילת סעודה
בעיוכ״ר כתשלומין ליוכ״ר ,וחזרה ליעלה ויבוא בברמ״ז .וכן בחנוכה
הרמב״ם (הל׳ חנוכה ג:ג) וב״ח (ס׳ תרע ד״ה ולענין) משמע שיש ענין של
שמחה .מבואר מכל אלו שיסוד השמחה של זמנים בשנה הוא תקופות של
קדושה והשגחת ה׳ יותר מגולה .ואפי׳ כשהשמחה תלוי בדבר גשמי עדיין
צ״ל שיסודה כדי שנזכה להודות ולעבד ה׳.
ג .יש מצות מסוימות ששייכות יותר לענין של שמחה ,אבל בכלל יש
ענין גדול לעבוד ה׳ בשמחה כמפורש בפסוק (דברים כח:מז) ״תחת אשר
לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל״ .ושנה בנביאים
(ישעיהו לה:י הפטרת פ׳ וירא) ״ופדויי ה' ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת
עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה״ .ושילש בכתובים
(תהלים ק:ב) ״עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה״ .ויש כמה מצות
ששייכות יותר אל מצות שמחה כמו שאחז״ל (מגילה טז ):ששון  -זו
מילה ,וכן הוא אומר שש אנכי על אמרתך עכ״ל.
ופשוט שלימוד התורה קשור לשמחה כמ״ש המשורר (תהלים יט:ט)
״פקודי ה' ישרים משמחי לב״ .וכן כתב השפת אמת (תענית כט ).לגבי
נתינת מחצית השקל שהתנבדו בשמחה גדולה .וכן מצינו שקצת מצות
מביאים אל שמחה כמ״ש חז״ל (פסחים קיז ).אפשר ישראל שחטו את
פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו שירה? ע"כ ואכמ״ל.
וגם כמה מצות צריכים הכנה בשמחה של מצוה כמ״ש חז״ל (ברכות
לא ):אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ,ולא מתוך עצלות ,ולא מתוך
שחוק ,ולא מתוך שיחה ,ולא מתוך קלות ראש ,ולא מתוך דברים בטלים
אלא מתוך שמחה של מצוה עכ״ל .וכן מצינו לגבי השראת השכינה (גמ׳
שבת ל.):
אבל באמת מהו יסוד ועיקר של שמחה? במסילת ישרים פי״ט בביאור
חלקי החסידות מבאר שאחד מענפי אהבת ה׳ הוא שמחה .ובמילים אחדות
ביאר האהבה וז״ל שיהיה האדם חושק ומתאוה ממש אל קרבתו יתברך
ורודף אחר קדושתו ע״כ .ולעומת אהבה שהיא מידה תמידי ואינו מופיע
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בגילוי כל כך ,שמחה היא ענין של זמן קצר של התלהבות וראיה בהירה
על השגחת ה׳ הטובה .ובמילים של הרמח״ל השמחה האמתית שיהיה לבו
של אדם עלז ,על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו,
ולעסוק בתורתו ובמצותיו שהם השלימותה אמתי והיקר הנצחי עכ״ל.
וכאן ביאר רמח״ל את מקור של שמחה דהיינו הרגש של ייחודיות וידעה
של אשרינו שבחר בנו ליתן לנו תורתו וגם שבראנו לכבודו .ולדוגמא
אפשר שעיקר השמחה של מילה הוא הכרה שיש לנו חתימה בטבעת המלך
וזה סמל לבריתינו עם ה׳ .ובדרך זו אפשר לומר ששמחה באה מתוך הכרת
האמתיות של תורה ושהתורה נותן ערך לחיינו.
ובזה היסוד אפשר לקשר כל עניני שמחה ביחד בס״ד .הראשון,
אירועים בחיים ,הם זמנים שיכולים האדם להכיר תפקידו בעולם ובעבודת
ה׳ .לדוגמא חתן וכלה הם כאילו נולדו מחדש כיון שהגיעו לשלב בחיים
שמתחילים לעשות עבודת ה׳ בדרגה גבוהה יותר כמ״ש למעלה .וכן הבר
מצוה וכו׳ .השני ,זמנים בשנה הם ג״כ ענינים של הכרת אמתת ה׳ כיון
שהם זכר ליציאת מצרים ,ובזה הם זמנים של שמחה שרואים בחוש שבכל
דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב״ה מצילנו מידם ואין אומה
כאומתינו בגלל שאין צור כאלקינו .השלישי הוא המצות ובזה י״ל ע״פ
המדרש שציטט המסילת ישרים וז״ל א״ר כשתהיה עומד לפני להתפלל
יהא לבך שמח עליך שאתה מתפלל לאלקים שאין כיוצא בו ע״כ .ובכל
מצוה צריכים כוונה זו וגם כמה מהמצות מעוררים שמחה זו.
אולם שמעתי מהרב ברוך סיימון בשם הגרי״ד סולובייצ'יק זצ״ל
שמקור השמחה הוא קירבה אל ה׳ שנאמר (דברי הימים א פרק טז) הוֹד
וְ הָ ָדר לְ פָ נָיו עֹ ז וְ חֶ ְדוָה בִ ְמקֹ מ ֹו .וכן שמעתי מגרצ״ש שליט״א שהוא הטעם
למה הכהן גדול מקריב אונן מפני שהוא מחויב להיות תמיד לפני ה׳ כמו
שנאמר ״ומן המקדש לא יצא״ (ויקרא כא:יב) ,ולכן לא יוכל לסבל
העצבות של אנינות .וכן מפורש בדברי חז״ל שאמרו (מו״ק יד ):לכהן
גדול דכל השנה כרגל לכולי עלמא דמי .וכן מוסיף הכלי יקר (פרשת כי
תבוא) וז״ל השקיפה ממעון כמו שאנו אומרים שהשמחה במעונו ומשם
תחזור ותשמחנו עכ״ל .ובזה מובן היטב דברי חז״ל (גמ׳ שבת ל ):כתיב
ושבחתי אני את השמחה וכתיב ולשמחה מה זה עשה .לא קשיא...
ושבחתי אני את השמחה  -שמחה של מצוה ,ולשמחה מה זה עשה  -זו
שמחה שאינה של מצוה עכ״ל .כיון שמקור השמחה הוא ה׳ ,רק שמחה
בדברים שצוונו לעשות ולעסוק בהם יש ענין של שמחה.
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ובאמת אין זו סותר כלל של הרמח״ל אלא מסביר למה הכרת אמתת
התורה וחסדי ה׳ לנו הם דוקא הכלים המעוררים שמחה אמיתית .והיינו
מפני שענינים אלו מקרבים את האדם אל בוראו .וכן מפורש בהמשך דברי
הרמח״ל וז״ל ואמר שלמה במשל החכמה (שה״ש א') :משכני אחריך
נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך ,כי כל מה שזוכה האדם
ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך יותר תגדל בו השמחה
עכ״ל .למדנו שמקור השמחה הוא הקב״ה וקורבה אליו ,והאמצעים שבהם
יכולים להגיע לזה הם שלושה :א) ״שמחות״ וציוני דרך של חיי היחיד ,ב)
הכרה של שהחיינו לראות חסדו יתברך בגשמיות במועדים ,ג) ומצות
ועבודה שיש בו השקפה של אשרינו שזכינו לעסוק ולקיים תורתו
האמתית.

יוסף רוט

עבודתנו
להבין את משמעות מצות זכירת יציאת מצרים ,כדאי ללמוד את
המקרה של סיפור יציאת מצרים ,כי הוא מלא בנושאים שקשורים
למשמעות זכירתה .לכך נלמד ענין זה:
בתחלת פרשת בא ,משה ואהרן הלכו לפרעה להודיע על מכת הארבה.
אחרי שהם גמרו את ההודעה שלהם ,הם יצאו .עבדי פרעה מיד אמרו
לפרעה "עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את ה'
אלקיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים" (שמ׳ י:ז) .אחרי זה פרעה קרא
למשה ולאהרן ואמר להם שאם העברים ילכו ,רק הגברים יכלו ללכת "כי
אותה אתם מבקשים" (שם י:יא) ואז הוא גירש אותם ממנו.
יש לנו שתי שאלות על סיפור הזה .אחת על המילים של עבדי פרעה
והשניה על התשובה של פרעה.
המילים של עבדי פרעה בעייתיות .קודם כל ,דבריהם לא היו נכונים.
מצרים לא היתה נאבד לגמרי .העובדא והיתה עליהם יותר מכות אחרי זה.
ויתר על כן ,בפרשת בשלח ,פרעה רודף אחרי בנ״י בצבא שלו .הרי היה לו
צבא אי אפשר לומר שמצרים "אבדה" .אבל יש בעייה יותר עיקרית .אם
עבדי פרעה רצו לשכנע את פרעה ,הם היו צריכים לומר לו שלא הכל אבד,
שיש עוד תקווה .מה שהיו צריכים לומר הוא שפרעה עוד יכול לתקן את
מצרים .אם באמת שהכל אבד ,אז מה השינוי אם העברים ילכו או לא? או
זה או זה מצרים "אבדה"?
שאלה השניה היא על התשובה של פרעה .פרעה אמר למשה שרק
האנשים יוכלו ללכת "כי אותה אתם מבקשים" .מה פירושו? משה אמר
לפרעה בדיוק מה שהוא רצה .אם פרעה לא רצה לתת להם ללכת ,אנחנו
יכולים להבין .אבל איך הוא אינו מבין את הבקשה של משה לשחרר את
כל בני ישראל ממצרים?
להשיב על השאלות ,אנחנו צריכים לשאול שאלות רחבות .למה פרעה
נתן למשה תנאים לפני שהעברים ילכו? הטעם שפרעה נתן תנאים הוא כי
פרעה חשב שהם רוצים לברוח .אבל יש שאלות על זה .יש למצרים צבא
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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גדול .למה הם לא ילכו איתם להבטיח שהם יחזרו? אבל יש בעיה יותר
גדולה ,כדי להחזיק את העברים ,עם המכות שהם הביאו ,צריך יותר כסף
מהחירות שלהם .אז איזה טעם היה לו להחזיק בהם?
כדי להבין את כל השאלות ,אנחנו צריכים להבין מדרש בפרשת מקץ
על פרעה .המדרש מדבר על החלום של פרעה כשהוא עמד על היאור.
המדרש אומר "הרשעים מתקיימים על אלהיהם ,ופרעה חלם והנה 'עומד
על היאור' אבל הצדיקים אלקיהן מתקיימים עליהן והנה 'ה' נצב עליו'
(החלום של יעקב)" .מדרש הזה מאוד מעניין .האם המדרש נותן מוסר
לפרעה שהוא צריך לעבוד את היאור יותר!? זה אי אפשר .אפשר
שהמדרש נותן מוסר על הסיבה של עבודה זרה :התאוה לשלוט .כל אחד
צריך לעבוד את משהו ,זה דרכינו .אבל התאוה לעבוד סותרת את התאוה
לשלוט .אז מה יש לעשות?
לעובדי עבודה זרה ,התשובה פשוטה :לשלוט על מה שהם עובדים.
אם האלוה שלי גם הבריאה שלי ,אני יכול לתת לתאותי משהו לעבוד,
ובכוחי לעמוד עליו ועל כל העולם ולצעוק לכולם שאני שולט על הכל.
התערובת הרעה של שתי שהתאוות האלה ,לעבוד ולשלוט ,היא אחת מן
הסיבות של עבודה זרה .וזה המסר של המדרש .רשעים לקחו את שתי
התאוות ,שיכולים להשתמש לעשות טוב ,ומשתמשים בהן לרע .פרעה
עמד על אלהיו ,לעבוד את היאור ולשלוט עליו.
במדרש הזה אנחנו יכולים להבין את המעשים של פרעה .הטעם
שפרעה לא נתן לעברים ללכת הוא כי פרעה לא רצה להכיר שיש אלוה
עליו לתת לו מצוות .אם פרעה אינו רוצה לשמוע צווים מאלוה שלו ,איך
ישמע לצווים של אלוה זר? אם פרעה עמד על אלוהיו ,קל וחומר שהוא
יעמוד על אלוקי העברים .בפעם הראשונה שמשה ביקש מפרעה ,פרעה
ענה לו בשתי אמירות :״מי ה' אשר אשמע בקולו״ וגם ״לא ידעתי את ה'״.
הטעם הראשון שפרעה אמר לא היה כי הוא לא יודע את ה' אבל "מי ה'
אשר אשמע בקולו" .אפילו הקולות של אלוקים אינם מספיקות לתת
לפרעה מצוות מפני שפרעה שולט על הכל .הסירוב של פרעה הוא נושא
גדול בפרשיות .הרבה פעמים המילה "מאן" כתוב אצל פרעה.
אז יש לנו תשובה אחת .הטעם שפרעה נתן את כל התנאים הוא כי
פרעה רוצה להודיע שהוא שולט ולא ה' .אם העברים צריכים ללכת ,הם
יעשו את זה על פי הציווי של פרעה ולא על פי הציווי של ה' .פרעה ,ולא
ה' ,שולט על העברים.
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עבודתנו

זה הטעם של דברי עבדי פרעה .הם אמרו "הטרם תדע כי אבדה
מצרים ".פירוש של "אבדה" פה אינו מלשון "שחת" אלא יותר קרוב
לאבדן של זהות ,כמו "כשה אבד בקש עבדך" (תהילים קיט) .עבדי פרעה
אמרו לפרעה "מצרים אבדה ממך האם אתה לא יכול לראות שאתה לא
שולט אפילו על המדינה שלך? הכל אבד ממך! תבין את זה ותתן לעברים
ללכת!"
אבל פרעה לא יכול להבין את זה .ואז הוא אמר למשה ואהרן "רק
האנשים יכולים ללכת .אם אתם תלכו ,אז תלכו על פי הציווי שלי ולא של
ה' ".ואז הוא אומר "כי אותה אתם מבקשים" פירוש אל תאמרו לי שאתם
תעשו את זה כי ה' מצוה אתכם אין לו סמכות יותר משלי .אתם מבקשים
את זה כי זה מה שאתם רוצים ,ואינו מפני ציווי מהקדוש ברוך הוא .פרעה
לא יכול להכיר שאנחנו באמת עבדי ה' ולא עבדיו .הסירוב להכיר ולעשות
את רצון ה׳ הוא הרעה הגדולה של פרעה.
בניגוד להשליטה הריקנית והגאוה של פרעה ,הגדלות שלנו היא
העבודה שלנו שאנו מקיימים בעשית ולימוד של מצוות ה׳ .אנחנו קוראים
לתפילה שלנו "עבודה" .הטעם הוא שיסודה של תפלה הוא לעבוד את
רצון ה' .המצרים לא הבינו שעבודת ה׳ היא באמת עבודה .אפילו באנגלית
אין מילה כ"עבודה" .המילה הקרובה ביותר באנגלית היא  worship,אבל
 worshipכולל רק מחשבה בלי עבודה ממש .אפילו כשמשה הלך לפרעה
בפעם הראשונה ,הוא אמר שה' אמר "שלח את עמי ויחגו לי במדבר" .כי
אם יאמר "לעבוד את ה'" המצרים לא יבינו בכלל .רק ליהודים יש עבודת
ה' שהיא באמת כולל גם מחשבה וגם מעשה.
העיקר של הסדר וסיפור יציאת מצרים הוא ההכרה הזאת .כשהחכם
מהארבעה בנים בהגדה שואל "מה העדות והחקים והמשפטים אשר צוה
ה' אלוקינו אתכם?" אנחנו מדברים עמו על הלכות פסח .אנחנו מדברים
על הלכה ,ולא רק על הסיפור ,כי ההלכה היא רצון ה' .ללמוד ולקבל את
רצון ה' שהוא התורה הוא בעצם משמעות של יציאת מצרים.
כנגדו ,הרשע אומר "מה העבודה הזאת לכם?" .הוא טוען שאנחנו
יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ,אז למה אנחנו עושים את "העבודה"?
אז אנחנו משיבים לו :כי העיקר של יציאת מצרים הוא קבלת עול מלכות
שמים ,לעשות את "העבודה" של הקדוש ברוך הוא .אם הוא ,הרשע ,היה
שם ,לא היה נגאל.

יוסף רוט
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אנחנו צריכים להשתדל להכיר את העבודתנו .אנחנו עבדי ה׳ ,אבל
אנחנו גם בניו ונשיאיו .כבוד גדול להיות עבדים למלך העולם .ככל
שאנחנו נכיר את עבודתנו ,כך אנחנו נכיר את חרותנו .כאשר אנחנו זוכרים
יציאת מצרים אנחנו מכירים שאנחנו עבדי ה' ,ומפני זה אנחנו בני חורין.

אדם פרידמן

שיטת הרמב"ם בתקנת אושא בנוגע לנכסי מלוג
הקדמה
איתא בכתובות (נ" ).באושא התקינו האשה שמכרה בנכס' מלוג בחיי
בעלה ומתה ,הבעל מוציא מיד הלקוחות" .ולקמן במס' איתא במתני'
(עח" ).אשה שמכרה מנכסים הבעל מוציא מידי הלקוחות" ושואלת הגמ'
(עח ):על דברי המשנה הרי תנינא לדין זו דהיינו תקנת אושא .ומתרצת
הגמ' "מתני' בפירות ובחייה תקנת אושא בגופה של קרקע ולאחר מיתה".
ופרש"י שם בסוגיא שמתני' עוסקת בפירות נכסי מלוג שהן נתונות לבעל
בע"כ של אשתו .ולכן אם מכרה נ"מ ,הפירות והגוף ביחד ,לאיזה לוקח
בחייה הבעל מוציא הפירות שהם ברשותו וא"א לאשתו למוכרם .אמנם,
מבחינת מתני' מכר של הגוף קיים; ולכן אם מתה האשה ,שכל רשותו של
הבעל בפירות באה מכוחה תחת פרקונה ,ממילא נפסקה רשות הבעל
בפירות ומכר האשה חל לגמרי ועוברות הפירות ללוקח .ובאושא התקינו
שתהא הבעל כ"לוקח ראשון" בגוף של נכסי מלוג ,ולכן אחרי תקנת אושא
אין הגוף עובר ללוקח אחרי מיתת האשה אלא הבעל מוציא הגוף ממנו.
ופי' הרא"ש (פרק ד' אות יז) שבאושא התקינו שיוציא הבעל גוף נ"מ מן
הלוקח אפי' בחיי האשה ושצריכה האשה להחזיר כסף הקנין דאל"כ "גזל
הוו ".ונ"מ ברורה בין שיטת רש"י לרא"ש היא שלפי הרא"ש תקנת אושא
נותנת איזה כוח ורשות לבעל בגוף של נ"מ בחיי אשתו 1אבל לפי שיטת
רש"י אין לו כוח כזה.
ובפשטות י"ל שנחלקו הרא"ש ורש"י בכוונת לשון הגמ' בדף עח
שהרא"ש סובר ש"בגופה של קרקע ולאחר מיתה" היא לשון של הוספה,
כלומר שלראשונה התקינו לבעל רק פירות נכסי מלוג בחייה ובאושא
הוסיפו לו גם קנין בגוף נ"מ בחייה .ולכן יכול להוציא הגוף מידי
הלקוחות לאחר מיתתה (דהיינו ה"לאחר מיתה" של הגמ') שהרי אף
 1אפי' לרא"ש אין לומר שיש לבעל קנין גמור בנ"מ שהרי מצינו כמה דינים שמורים
שאינו כן .כגון פטורו בהפסד עבדי מלוג (פ' יבמות סו.).

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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בחייה יכול לעשות כן שמעולם לא קיים מכר אשתו 2.ורש"י סובר
שבתירוצה הגמ' מגדירה שתי תקנות מופרדות .הא' היא קנין הבעל
בפירות נ"מ שמועיל בחייה של אשתו .וזה זכות בסיסית של הבעל
שהתקינו לו רבנן תחת חיוב פרקון אשתו כמבואר בכתובות מז 3.והתקנה
4
הב' היא כוח להוציא גוף של נ"מ מלקוחות אבל רק לאחר מיתת האשה.
ופסק הרמב"ם בהל' אישות (כ"ב:ז) ע"פ הסוגיא שם וז"ל" :כל נכסים
שיש לאשה בין נכסי צאן ברזל בין נכסי מלוג הבעל אוכל כל פירותיהן
בחייה ואם מתה בחיי בעלה יורש בעלה הכל ,לפיכך אם מכרה האשה
נכסי מלוג אחר שנשאת אע"פ שאותן הנכסים נפלו לה קודם שתתארס
הבעל מוציא הפירות מיד הלקוחות כל ימי חייה ,אבל לא גוף הקרקע
שאין לו כלום בגוף נכסי מלוג עד שתמות ".ברור שסובר הרמב"ם כרש"י
שאין לבעל שום רשות או בעלות בגוף נ"מ בחיי אשתו .ולפי הסוגיות
בכתובות היינו יכולים להניח דברי הרמב"ם ככה במח' ברורה עם הרא"ש
אבל נראה שישנם פנים אחרות לתקנה זאת.
איתא בפרק המפקיד (ב"מ לה" ).שמו לה לאשה ואינסיבא ,או שמו
מינה דאשה ואינסיבא ומתה בעל בנכסי אשתו לוקח הוי ,לא מיהדר ולא
מהדרינן ליה .דאמר רבי יוסי בר חנינא :באושא התקינו ,האשה שמכרה
בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ".ומשמע
שרש"י גרס כך אבל ברי"ף שם נראה דלא גרס "ומתה" כמו בש"ס דילן,
אלא כל המקרה כאן היא בחיי האשה .וכן פסק הרמב"ם בהל' מלוה ולוה
(כ"ב :יז) וז"ל" :שמו קרקע לאשה ונשאת או ששמו ממנה ונשאת בעל
בנכסי אשתו כלוקח הוא ולא מחזיר ולא מחזירין לו ".הרי מצינו שהביאה
הש"ס מקרה של תקנת אושא להוכיח שיש לבעל כוח בנכסי אשתו לעכב
הגבהת שומא ע"י לוה אפי' בחיי אשתו .לשיטת הרא"ש ניחא שעכוב
הבעל בא מצד קנין שיש לו בגוף נ"מ .אמנם לשיטת הרמב"ם הנ"ל שאין
לבעל בגוף כלום קשה .אבל הרמב"ם עצמו כתב שהבעל כאן "כלוקח"
בגוף נ"מ .וכן פי' המ"מ שם על הרמב"ם שצריכים להבין דברי הרמב"ם
כפשטן שבחיי האשה הוי הבעל כלוקח בגוף נ"מ לעכב הגבהת שומא.
 2ולפי פי' זה לשון של "ואחר מיתה" מיותרים היא .וכן כתב הרא"ש בעצמו על הלשון
של התקנה עצמה ש"מוציא מיד הלקוחות" לאחר מיתה לאו דוקא שהרי יכול הבעל
להוציא אפי' מחיים.
 3עי' בתוס' שם מז :ד"ה זימנין.
 4ולפי שיטת רש"י לשון של "לאחר מיתה" דוקא היא.
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וכעין זה מצינו בכמה מקומות בש"ס 5שהנחת הגמ' היא שעשוהו רבנן
לבעל כלוקח בגוף נ"מ בחיי אשתו וברוב הסוגיות 6משמע שקנין זו
מבוסס על זכויות הבעל שתקנו לו רבנן באושא .וכן פסק הרמב"ם בכמה
מקומות שהוי הבעל כ"לוקח" 7.וא"כ מצינו סתירה ברורה ברמב"ם
ומוכרחים אנו לשאול ג' שאלות בנוגע לשיטת הרמב"ם :א' האם הרמב"ם
סובר שיש לבעל איזה רשות בגוף נ"מ של אשתו בחייה? ב' אם כן מאיזה
מקור נובעת רשות הזאת (כגון רשות הוצאת הגוף לאחר מיתה או קנין
בפירות)? ג' איזה גדר יש לרשותו? כלומר איזה עניני בעלות בגוף נ"מ
שייכים לבעל ואיזה לאשתו? ונתחיל בעיון דברי האחרונים ז"ל שעסקו
בעניננו.

שיטת הש"ך
הש"ך בח"מ סי' קג ס"ק כ כתב על עניננו בזה"ל" :מ"מ כיון דלבתר
תקנת אושא הבעל מוציא מיד הלקוחות אלמא דכשמת הוי לוקח למפרע
משעת נשואין וה"ל כקונה הגוף מחיים" .כתב עוד שאע"פ שהטור וכמה
אחרונים סוברים שנחלקו הרמב"ם והרא"ש כנ"ל במקרה שמכרה אשה
נכסי מלוג ,אינו כן .אלא דעת הרמב"ם כדעת הרא"ש שמוציא הבעל גוף
הקרקע מחיים .וענה כאן הש"ך על שאלות חקירתנו :א' כן סובר הרמב"ם
שיש לבעל קנין בגוף נכסי מלוג בחיי אשתו .וב' שקנין זה נובע ממה
שתקנו לבעל הוצאת הגוף לאחר מיתת אשתו .שסובר הש"ך שא"א לו
להוציא כך אא"כ היה לו קנין שקדמה לקנינם ולכן תקנו רבנן שאם מתה
האשה בחיי בעלה שלמפרע מחשבים למעשה נישואין כקנין בגוף .וג'
שגדר רשות הבעל הוא כשיטת הרא"ש דהיינו שיש לבעל כוח לעכב
יציאת הגוף לאחר אפילו כשאשתו עצמה רוצה להוציא.
יש להעיר בדבריו שאם כוח הבעל בגוף נ"מ נובעת מקנין למפרע אז
יחס הבעל לגוף אינו בתור שעבוד אלא הוא לוקח גמור ,אלא שכל חיי
האשה עומדת בעלות הגוף בספק שאם תמות האשה בחיי בעלה אז נמצא
שהגוף היה כולו לו משעת נישואין ,ואם יגרשנה או ימות הוא קודם נמצא
 5ב"מ צו ,.ב"ב נא ,.קלט ,:ב"ק פח ,:צ.
 6חוץ מהסוגיא בב"ב קלט :שמשמע שם שתקנת אושא היא אחת מהמקומות שעבדוהו
לבעל כקונה בגוף ולא המקור לכל המקומות וצ"ע.
 7עיין הל' שאלה ב:י"א ,מלוה ולוה כו :יב
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שהגוף היה כולו לה כל משך הנישואין .ולכן במשך חיי האשה יש רק
קונה א' בגוף ששייכת לו רשות גמורה בגוף ,אלא שלא נתברר אם האיש
הוא הבעלים או האשה .מערכת זאת של הש"ך מפרשת שפיר המקרים
שבהם תקנת אושא מועילה לעכב יציאת גוף נ"מ משום שעבוד או קנין
של אחר (כלומר לא האשה ולא בעלה) כגון כשהאשה מוכרת ,הדרת
השומא הנ"ל ,או אשה שלותה ע"פ ואכלה ונשאת של ב"ב קלט .שנימא
שבכל המקרים האלו ספק קנין הבעל מועיל לעכב היציאה.
אבל יש להקשות על דברי הש"ך מסוגיא דב"ק פט :ששם עוסקת הגמ'
בדין שן ועין של עבדי מלוג .בברייתא א' כתוב שיש שן ועין לאשה אבל
לא לאיש ,ובברייתא ב' שאין שן ועין לא לאיש ולא לאשה .ותירצה הגמ'
ששני התנאים סוברים שקנין פירות לאו כקנין הגוף אבל אית להו תקנת
אושא .ברייתא א' סוברת כרבא ששחרור מפקיע מידי שעבוד ,וברייתא ב'
מסכימה לשיטת רבא אלא שסובר התנא שבמקום זה אלמוה רבנן
לשעבודא דבעל .עכשו אי נימא שכוח הבעל בגוף נ"מ היא שעבוד דהיינו
שבאמת עצם בעלות הגוף לאשה אבל תקנו רבנן לבעל איזה רשות שאתה
יכול לעכב בהוצאת הגוף ,דברי הגמ' פשוטים .שאז אם סוברים ששחרור
מפקיע מידי שעבוד אז יכולה האשה לשחרר את העבד למרות שעבודו של
הבעל ,והבעל אינו יכול לשחרר שרשות זאת שייך רק למי שעצם בעלות
העבד אצלו ,ואם אלמוה כח שעבוד הבעל אז אף האשה אינה יכולה
לשחרר מחמת שעבוד הבעל .אבל לשיטת הש"ך שאין במציאות אלא
קונה ובעל א' בגוף לכאורה אין הדין כן דבאמת יש כוח או לאיש או
לאשה לשחרר בכל מקרה רק שמספקא לן איזה מהם .ולכן אם הפילו
שניהם אבר של העבד זה אחר זה ודאי משוחרר הוא ממה נפשך משא"כ
במערכת של שעבוד הנ"ל שאז אין בשום הכאה כוח שחרור .ואפי' אם רק
האיש או האשה הפיל היה נראה שהעבד ספק משוחרר .וא"כ יהיה לו דין
כזה בשו"ע יו"ד סי' רסז סעי' עה "האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין
והוא אומר לא עשאני חוששין שמא זיכה לו על ידי אחר ".ששם העבד
אסור בשפחה ואינו מותר בבת חורין וחייב במצות לחומרא 8.ודינים האלו
לא נזכרו בסוגיא דב"ק כלל וא"כ לשיטת הש"ך עיקר חסר מן הספר .ועוד
 8וזה שיטת הרמ"ה שמובאה בט"ז ס"ק מב שם .אבל לדעת התוס' והרא"ש ודאי בן
חורין גמור הוא .ופי' הב"ח שם טעמם שכיון שטוען הבעל ודאי ואפשר שהעבד לא ידע
אין ספקו של עבד מוציא מידי ודאי דבעל .אבל בנידון דידן אין ודאות כלל וא"כ אולי
במקרה כזה גם הרא"ש והתוס' יסכימו שהעבד אסור בב"ח.

432

שיטת הרמב"ם בתקנת אושא בנוגע לנכסי מלוג

לשון הגמ' לא מסתבר לשיטת הש"ך שהרי לדבריו אין שעבוד כאן כלל
ולמה עוסקת הגמ' בשעבוד ושיטת רבא?
וגם על מ"ש הש"ך ביחס לשאלה ג' בחקירתנו יש לשאול במה שסובר
שהרמב"ם מסכים עם הרא"ש באשה שמכרה בגוף שהבעל מוציא ,שהרי
כתב הרמב"ם בפירוש שאין הבעל מוציא והאריך לכתוב שאין לבעל כלום
בגוף נ"מ בחיי אשתו .וכתב הש"ך "בא"ע שם כתבתי די"ל שגם הרמב"ם
סובר כן" אבל לא מצאתי למה כיון .אולי דעתו שמ"ש הרמב"ם שאין
לבעל כלום בגוף ע"כ לאו דוקא הוא שהרי פסק בכמה מקומות שהבעל
"כלוקח" ולכן ר"ל שאין לבעל כלום באופן ודאית אבל הוא לוקח מספק.
אעפ"כ אין להכחיש שפסק הרמב"ם בהדיא שאין הבעל מוציא הגוף
מחיים .לכן במחילת כבוד הש"ך ז"ל לא זכיתי להבין איך אפשר לפרש
דברי הרמב"ם כך בלא דוחק גדול ,ובכל הפחות אם ישנם אפשרויות
אחרות.

שיטת הקצוה"ח\אבני מילואים
הקצוה"ח בסי' קג ס"ק ט פירש שיסוד תקנת אושא היא שהחזיקו רבנן
קנין פירות של הבעל בנ"מ לכלול שעבוד בגוף שדומה בגדריה לשעבודו
של המ"ד שקנין פירות כקנין הגוף דמי .ובאבני מילואים סי' צ ס"ק יב
כתב שמכיון ששיטת קנין פירות כקנין הגוף ודאי מועילה לעכב מכירת
האשה את גוף הקרקע אפילו מחיים ,והרמב"ם פסק שאין לבעל כוח זאת,
נראה שלא סובר הרמב"ם כפירוש זו בתקנת אושא .אלא שסובר הרמב"ם
כטעם השיט"מ בכתובות עח :שהתקנה אינה מבוססת על שום קנין אחר
של הבעל אלא היא תקנה בפני עצמה וטעמה שלא תהא כל אשה ואשה
מוציא נכסיה לקרוביה בחייה כך שלא ישאר כלום לבעלה בירושה לאחר
מיתתה.
נראה מדברי הקצוה"ח שגם לרמב"ם עצם כוח הבעל בגוף היא רק
שעבוד ולא קנין גמור כדסבר הש"ך לפי הנ"ל ואם כן הרוחנו שנפלה
הקושיא מהגמ' בב"ק הנ"ל .דהא גם לשון הרמב"ם שאין לבעל "כלום
בנכסי מלוג עד שתמות [אשתו]" יש לפרש עכשו שאין לבעל קנין בעצם
גוף הנכסים אבל שעבוד יש לו ולכן הוא "כלוקח" בכמה מקומות .אבל
פרטי שיטת הרמב"ם עדיין צריכים בירור לפי דברי הקצוה"ח הנ"ל .שהרי
לא פירש האבני מילואים חלקים ב' וג' בחקירתנו ,כלומר מנין נובעת כוח
הבעל בגוף וגם מה היא הגדרת הכוח .שהרי אין לומר שדברי השיט"מ הם
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דוקא ,כי מצינו כמה מקומות שמועיל שעבוד הבעל אפילו כשהנכסים
עומדים לצאת מרשות האשה על כרחה ,כגון באשה שלותה על פה ונשאת
והדרת שומא הנ"ל .ובמקרים האלו פסק הרמב"ם שהבעל "כלוקח" אף
לגבי הגוף אע"פ שלכאורה לא שייך כאן הטעם של "מוציא נכסיה
לקרוביה ".וא"ת שלא פלוג ויש שעבוד לבעל בכל מקום ובכל כוח אז יש
לשאול למה ,במקרה שמכרה האשה ,לא תקנו לו רבנן כוח עיכוב ורק נתנו
לקיחה ראשונה להוציא לאחר מיתה.

הצעה
אולי יש לפרש שמקור השעבוד הוא מה שידוע לנו שודאי תקנו
באושא ,דהיינו שהבעל מוציא הגוף מידי הלקוחות לאחר מיתת אשתו.
ועצם רצון רבנן היה שיירש הבעל נ"מ של אשתו לאחר מיתתה בכל
מקרה .לכן מלבד הוצאת הגוף תקנו לבעל שעבוד על הגוף בחייה כדי
להבטיח שיקבל הנ"מ לאחר מיתה .ומערכת הזאת נשמעה מכל המקרים
בש"ס הנ"ל שברור בהם שמקור היות הבעל כלוקח מחיים הוא דין לקיחה
לאחר מיתה .וכמ"ש לדגמה בב"מ לה" .שמו לה לאשה ואינסיבא...בעל
בנכסי אשתו לוקח הוי...דאמר רבי יוסי בר חנינא :באושא התקינו "...ובזה
מתורצת שאלה ב' של חקירתנו.
אמנם אין להכחיש שלשונו של ר' יוסי בר חנינה היא שהאשה "מכרה"
בנכסי מלוג ,ונראה דלא רצה הרמב"ם לפרש כהרא"ש הנ"ל שמכירה זאת
בעצם לאו דוקא אלא שרצתה האשה למכור ולא עלתה בידה מחמת
השעבוד .אלא סובר שהדברים כפשטם ושבאמת מכרה .וא"כ נראה דסובר
הרמב"ם שאע"פ שיש כוח לבעל לעכב הוצאת הגוף שבאה בעל כרחת
אשתו כמו למלוה וכו' אין לו כוח לעמוד בפני רצון אשתו להוציא הגוף.
ולכן כשהיא מוכרת מוציא הבעל הפירות ,שהם קנוים לו לגמרי ,אבל אין
לו בגוף כלום ונחשב רק כלוקח ראשון להוציא הגוף לאחר מיתתה ,ואלו
הם גדרי שעבודו של הבעל .ובכך נראה שמצאנו תשובות לכל חלקי
חקירתינו שעולות יפה עם הסוגיה בב"ק ועם לשון של תקנת אושא עצמה
ועם דברי הרמב"ם.
ועם הסבר זה היה נראה שאפשר להכריע למעשה במח' הפוסקים.
באה"ע סי' צ' סעי' ט כתב הרמ"א שאם מכרה אשה גוף נ"מ יכול הלוקח
למחות בסתירה או בנין בקרקע ע"י הבעל .וכתב שם החלקת מחוקק בס"ק
ל' שגם האשה אם לא מכרה יכולה למחות והעיר שם רע"א שהסמ"ע
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בח"מ סי' רי"ב ס"ק יג חולק עליו .ושם פסק השו"ע לפי הרמב"ם בהל'
מכירה שהקונה בגוף הקרקע לזמן קצוב יכול לבנות ולהרוס אבל הקונה
פירות בלבד אינו יכול .וכתב הסמ"ע שקנין הבעל הוי כ"קנין לזמן קצוב"
ולכן יכול הבעל לבנות ולסתור ואין בידי אשתו למחות .ומ"ש באה"ע
שהלוקח יכול למחות ,זה לאחר שמכרה האשה שאז לרמב"ם יוצא הגוף
לרשותו .אבל לפי הנ"ל יש לומר שודאי ברשות האשה למחות שהרי אין
לבעל קנין בגוף נ"מ אלא שעבוד שמבטיח לו שיקבל הנכסים לאחר מיתת
אשתו ,ועוד שמצינו שסובר הרמב"ם שאין השעבוד מועיל בפני רצון
אשתו וא"כ היה נראה שיכולה למחות בבנין וסתירה בקרקע נ"מ.

יחיאל נויבורגר

תרי"ג מצוות
הביא הרמב"ם בסוף הקדמה לספר המצוות גמ' מכות (כג,):
"דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה
שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים
וארבעים ושמנה עשה כנגד איבריו של אדם אמר רב המנונא מאי
קרא תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימטריא שית מאה וחד
סרי הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום".
התחיל הרמב"ן השגותיו לספר המצוות בשאלה על הנחת הרבמ"ם
ושאר מוני המצוות שנקטו דברי ר' שימלאי דמס' מכות כשיטת מוסכמת
לכל .ומסופק הרמב"ן אולי ר' שמלאי רק הביא גמטריא של "תורה"
כאסמכתא לשיטתו שיש שש מאות ושלש עשרה מצוות .והמקור הראשון
לספק הרמב"ן מן התלמוד הוא ,ז"ל,
"...מהם מה שאמרו במס' סוטה (ג' ).וקנא את אשתו' דברי ר'
ישמעאל רשות ,ר' עקיבא אומר חובה' .לעולם בהם תעבודו' ר"ע
אומר חובה ר' ישמעאל אומר רשות' .לה יטמא' רשות [לפי ר'
ישמעאל] ר' עקיבא אומר חובה .הנה לדעת ר' ישמעאל יחסרון
כאן שלש מצות מן רמ"ח [עשין] ".עכ"ל הרמב"ן.
ועיין בתוס' סוטה שם ד"ה רבי ישמעאל אומר רשות שהקשו גם הם
את קושיית הרמב"ן .וז"ל" ,תימה לרבי וכי לית להו הא דאמר בשלהי
מסכת מכות שש מאות וי"ג מצות נאמרו למשה מסיני וכי לר' ישמעאל
דאמר רשות בצר להו או לר' עקיבא טפי להו .ונראה דבשאר מצות דמפיק
ר' ישמעאל מקרא עביד ליה ר' עקיבא אסמכתא ודריש ליה דרשא
אחריתי 1".עכ"ל .הנה ראינו שגם הנחת התוס' הוא שלכולי עלמא
אומרים כר' שמלאי ,ואין לומר שיש מנינים אחרים ודעות שונות.
(וע' רמב"ן בסוף הענין הזה בסה"מ ששם הוסיף קושיא על כל
הקושיות שהקשה מסוגיות המפוזרים בים התלמוד ,ז"ל" ,ועוד כי היה
( 1ק"ק אם אומרים שיש חילוק בין מצוות "חיובית" ו"קיומית" שהרי אין לומר שדבר
שהוא רשות א"א להיות מצוה מן המנין של רמ"ח).

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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להם כפי דרכם הנהוג בתלמוד להקשות ולומר 'ולמאן דמני הך נפישי להו
מצוות '.ואפשר שקושית הרמב"ן בא להוציא מתירוצם של התוס'
ד"דריש ליה דרשא אחריתי ",שבזה הוא אומר שהיה לה להתלמוד לומר
לנו מה לדרוש "כפי דרכם הנהוג וכו')".

קינוי סוטה
עכ"פ באלו שלשה דינים שנחלקו עליהם ר' עקיבא ור' ישמעאל אם
חובה הם אם רשות ,אפשר להסביר ע"י שיטת הרמב"ם ,וימלט מהשגת
הרמב"ן ומקושיית התוס' .הרי אפילו לפי ר' עקיבא ,שאלו הדינים הם
2
חיובים ,אפשר שנכללו בתוך מצוות שאפילו לפי ר' ישמעאל יש למנותם.
כגון מצות קינוי לפי ר"ע שהוא חיוב .שאע"פ שלא פסק הרמב"ם כשיטת
ר"ע ,אלא שקינוי הוא "מצות חכמים" (פרק ד' הל' יח מהל' שוטה) ,אין
שיטת ר"ע מוסיף על מנין המצוות .עיין בכותרת להלכות שוטה ששם
הגדיר הרמב"ם מצוות של סוטה וז"ל" ,לעשות לשוטה כתורת הקנאות
הסדורה בתורה ".ובין אם אומרים שיש חיוב לקנאות בין אם אומרים
שאין חיוב קינוי ,לא ישנה מנין המצוות כלל ,שגם הקינוי יהיה בכלל
"תורת הקנאות ".אבל לפי ר"ע תכלל המצוה הזה גם את הקינוי עצמו,
ולא רק מקינוי ואילך.
וכן בסה"מ (עשה רכ"ג) הביא הרמב"ם שהמצוה הוא "איך ישקה ואיך
התקריב קרבנה וזולת זה מתנאה ".ולכא' לפי ר' עקיבא יוסיף בתחילה,
"איך יתקנא" בלי להוסיף על מנין המצוות.
עוד אפשר לומר שפסק הרמב"ם כר"ע אלא שההקנאה היא מצוה
מדרבנן ,ופסוק של ר"ע ד"וקנא את אשתו" אסמכתא בעלמא הוא .שהרי
ז"ל הרמב"ם (פרק ד' הל' י"ח מהל' שוטה)" ,מצות חכמים על בני ישראל
לקנאות לנשיהן שנאמר 'וקנא את אשתו' וכו'" עכ"ל .ויש לשאול מהי'
תי' להרמב"ם שיש "מצות חכמים" לקנאות לאשתו .הרי לפי ר' ישמעאל
הקנאה רשות גמורה היא ,ולפי ר' עקיבא מצות התורה היא .ואם אומרים
שאפילו לר' עקיבא אין החובה אלא מדרבנן הרי כאן מקור הרמב"ם
ל"מצות חכמים".
 2עכ"פ נראה שלפי תוס' שהבאתי ממסכת סוטה אין לומר כזה תירוץ כלל .הרי בתירוצם
כתבו שר' עקיבא דורש דרשות דר' ישמעאל כאסמכתא .ולכא' לא היו צריכים לומר כן,
רק שר"ע דורש דינים אחרים שהם בכלל מצוות אחרות .ומזה אפשר לתלות מחלוקת
בגדר מה היא נקרא "מצוה" בכלל תרי"ג ,בין התוס' והרמב"ם.
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ומסתבר לומר כן משום פסקי הרמב"ם בסוגיין בסוטה .הרי פסק
הרמב"ם גם בענין מצות טומאת כהן וגם בענין מצות "לעולם בהם
תעבדו" כר' עקיבא שהם חובה ולא רשות .ויש לשאול למה לא פסק כר'
עקיבא גם בענין זה של קינוי סוטה .אבל לפי מש"כ הרמב"ם ש"מצות
חכמים" הוא ,אפשר שכן פסק כר' עקיבא שקינוי סוטה מצוה מדרבנן היא,
וכמו שכתבתי לעיל.
וכמו כן כתבתי אצל מצות "לעולם בהם תעבודו" לקמן בס"ד .דהגם
שלפי לשון הרמב"ם קשה לומר שהיא מצוה מדרבנן ,הרי כתבו הר"ן ור'
קרשקש בסוגיין שאינו "עשה גמור" ודאסמכוה רבנן אקרא .וכל זה אע"פ
שאמר ר"ע דחובה לעבוד בעבדים לעולם.
וכידוע ,כתב הרמב"ם בשרש הראשון שאין למנות מצוות מדרבנן
בתוך תרי"ג .ולכא' לא יועיל תירוץ זה למוני המצוות שמנו גם מצוות
מדרבנן.

טומאת כהן ואבלות
ובאותו הדרך אפשר להסביר שיטת הרמב"ם במחלוקת התנאים
בטומאת כהן .עיין בכותרת להלכות אבילות ז"ל הרמב"ם" ,להתאבל על
הקרובים ואפילו כהן מתטמא ומתאבל על הקרובים ואין אדם מתאבל על
הרוגי ב"ד ולפי זה כללתי הלכות אלו בספר זה שהן מעין קבורה ביום
מיתה שהיא מצות עשה ".ראינו שפסק הרמב"ם כר"ע שיש חיוב לכהן
לטמא לקרוביו אם יש לו איסור לטמא למתים (לאפוקי נשים כהנות).
וראינו מלשונו בכותרת שהרמב"ם כולל חיוב זה בתוך מצות אבילות ,ולא
כמצוה בפנ"ע.
ועוד מדוייק בלשונו ,שחיוב הטומאה לכהן הוא אבלותו .שהרי הוא
או' "ואפילו כהן מתטמא ומתאבל על הקרובים ".הרי חזר הרמב"ם לפרש
דין אבלות לכהן והביא אתו חיובו לטמא למתו .ולכא' חיוב זה אינו חייב
למצותו להתאבל כלל.
(ועוד ,איך נופל לשון "אפילו" על אבילות? הרי למצות אבלות אין
הו"א 3שלא יהיה הכהן ככל ישראל[ .ואין לומר שאין לשון "אפילו" אלא
( 3אבל אולי יש לדחות ולומר שהיינו אומרים שאסור לכהן המשרת לה' להיות בעצבות
שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה .ועוד שבמילואים היה אסור לאהרן ובניו
להתאבל על נדב ואביהו).
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על מילת "מתטמא" בלבד ,שהרי כבר כתב הרמב"ם שיש מצוה להתאבל,
וחזר וכתב שיש אותו חיוב על הכהן גם)].
ובסה"מ כתב הרמב"ם כן במפורש .וז"ל" ,והמצוה הל"ז היא שצונו
שיטמאו הכהנים לקרובים וכו' .וזה בעצמו הוא מצות אבול .כלומר כי
כל איש מישראל חייב להתאבל על קרוביו כלומר חמשה מתי מצוה.
ולחזק חיוב זה באר אותו בכהן שהוא מוזהר על הטומאה שייטמא על כל
4
פנים כשאר ישראל כדי שלא יחלש דין האבלות".
ורואים מזה שלא הוסיף ר"ע למנין המצוות כשחייב את הכהן לטמא
למתו ,רק הוסיף פרט לדין אבלות שהיה כבר  -אפילו למנין דר' ישמעאל.
וכן הביא הרמב"ם באותו עשה (ל"ז) תו"כ ,ז"ל" ,ולשון ספרא' ,לה
יטמא' מצוה לא רצה ליטמא מטמאין אותו על כרחו .ומעשה ביוסף הכהן
שמתה אשתו בערב הפסח ולא רצה ליטמא לה ודחפוהו חכמים וטמאוהו
על כרחו ".עכ"ל.
וע' תוס' פסחים 5דף ט .ד"ה בשפחתו .ומבואר שם שאין לטמא שלא
לצורך המת .ולכא' קשה לתוס' מתו"כ שמפורש שם שמטאים הכהן
לקרוביו בע"כ ,ואפילו בדחיפה שאינו לצורך המת .ולכא' צריך ליישב
בפשטות שידעו החכמים שמאחר שהוא כבר טמא ,יעשה לצורך המת.6
ולכן לדחוף אותו גופה "לצורך המת" הוא .או אפשר ,שאין איסור לטמא
את הכהן אם הוא חייב להיות טמא( .אבל לזה השני לכא' אין סברא,
שהאיסור לטמא הכהן לכא' הוא אותו האיסור על הכהן עצמו ליטמא).
 4וקצת קשה שהביא הרמב"ם בפ' א' הל' א' מהל' אבל שמקור המצוה מאהרון הכהן
שדחה אבלותו הקרבת הקרבנות ,שנא' "ואכלתי חטאת היום הייטיב בעיני ה' ".ומה
ענין זה אצל קבורה? והקשה הכסף משנה קושיא זו ,ועוד הקשה מה ראיה מאהרן הכהן
יש? הרי לא נאמר אלא בשבילו באכילת חטאת באותו יום( .אולי יש לומר שמצות
קבורה הל' למשה מסיני .וכן אומר הרמב"ם בהל' אבל (שם) שתיקן משה רבינו תקנה
דרבנן של שבעת ימי אבלות).
 5ציין ס' תורה תמימה תוס' זה.
 6ואע"פ דלפי הרמב"ם אסור להוסיף טומאה על טומאתו ,נראה שלא רצה יוסף הכהן
לטמא כדי שלא יפסל מקרבן פסח ,שערב פסח היה .אבל קשה שהרי לשון ספרי הוא
"אם לא רצה לטמא ,מטמאין אותו בע"כ" סתם .ומשמע שאפילו אם אינו ערב פסח
והוא אינו רוצה לטמא משום איסור טומאת כהן .ויצטרך להוקים שרק מטמאין אותו
בע"כ כשאינו רוצה לטמא כלל ,ולא רק משום איסור טומאה לכהן.
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ובאותו דיבור ציטטו התוספות תו"כ ,ז"ל" ,אין כהן מטמא לנפילים
דדומיא דאביו ואמו בעינן בני קיימא ".ולכא' זה הולך יפה עם שיטת
הרמב"ם שהאבלות וטומאת כהן אותו ענין הם ,שאין אבלות בנפילים
משום שאינם בני קיימא.
וכן בגמ' נזיר (מג ):דרשו רבי יהושע בן אלישע וד' זקנים'" ,לאביו'
בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר ".לפ"ז יפה להרמב"ם שאין הכהן
מטמא לאביו אחר זמן אבלו לו ,שלא יהיה הטומאה חלק מאבלותו .וכן
הדין שאסור לו לכהן לטמא לאבר מן החי של קרוביו ,אבל מותר לו לטמא
7
לעצם כשעורה מן המת לקברו.
אגב ,חשבתי להסביר את חלק האבלות הזה של טומאה שהכהן יורד
מגדולתו משום אבלותו .לכן חיוב זה לטמא לקרובים תלוי באיסור
טומאה ,ואין ישראלים וכהנות המותרים בטומאה מצווים בו .שהרי
לישראל היתר טומאה מצבו הרגיל ,ואין הטומאה מורידו מגדולתו
וקדושתו .וזה כדין כל ישראל שאסורים לעשות מצוות בשעת ענינותם,
שירדו מגדולתם של עם ה'.
ואם אומרים שיש חלק האבלות בהקבורה עצמה ,אפשר לומר שמצות
הטומאה של הכהנים שהוא כאבלות ,הוא לקבור את מתם .והראיה מתוס'
שהבאתי לעיל בפסחים (ט ).ד"ה בשפחתו .ששם אמרו התוס' שאסור
לכהן לטמא למתים שלא לצורך המת .ואם הסכים לזה הרמב"ם ,8צריך
לומר שיש בקבורה עצמה ענין האבלות ,שא"כ הרי לפי הרמב"ם כל
המצוה לטמא לצורך הקבורה הוא משום האבלות .וכן ראינו מכותרת של
הרמב"ם שהבאתי לעיל שכתב" ,ואין אדם מתאבל על הרוגי ב"ד ולפי זה
כללתי הל' אלו בספר זה שהן מעין קבורה ביום מיתה שהיא מצות עשה".
וכן ע' ברמב"ן תורת האדם 9ענין הכהנים דמדמה הרמב"ן היתר אשת
אח ליבום והיתר כהן למת מצוה וזה לשונו" ,וחד שמא הוא ולא מיקיים
האי אלא בדעבר על האי ,אין קבורת מת מצוה בלא טומאה לעולם".
 7והביא הראב"ד בספרא ריש פרשת אמור (יג) שלפי ר' יהודה אם כבר טמא הוא יביא
עצם כשעורה אבל אסור ליטמא לו לכתחילה.
 8אבל באמת ,כבר כתבתי לעיל כשהבאתי התוס' דנראה שלא הסכים לזה הרמב"ם,
שהרי כתב הרמב"ם שטמאו יוסף כהן גדול כדי לכופו לעסוק במתו .וזה אינו לטיפול
המת עצמו.
 9מצאתי זה בקובץ הערות סימן ט'.
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ולכא' אפשר לקבור מת בלי לנגוע בו ע"י חבלים וכיו"ב .אבל אולי יש
לדייק ש"אין מת מצוה בלא טומאה לעולם ",דהיינו ,חלק מן המצוה הוא
לטמא למת 10.וזה גם ראיה שהאבלות והטומאה וקבורה ענין אחד הם.
וכן כשהביא הרמב"ם במנין המצוות קבורת המת ביום מיתה (עשה
רלא) הזכיר שקוראים למי שאין לו קרובים לקברו "מת מצוה" משום
שהוא מצוה על כל אדם .משמע שכשיש קרובים אבלים המצוה עליהם.
וכן משכתב הרמב"ם פט"ו הל"ח מהל' סנהדרין ,ז"ל" ,כל המלין את מתו
עובר עליו בלא תעשה ".ולכא' מכל זה צ"ל שהחיוב הוא על הקרובים
האבלים ראשון .דאל"כ מי עבר בלא תעשה? ולשונו "מתו" משמע
הקרוב שלו .וא"כ לכא' יש לומר לפי הרמב"ם שהקבורה הוא מענין
האבלות בעצם.
ולפי כל זה מאיפה למד ר' ישמעאל מצות אבילות? לא קשה .שגם
הוא יכול ללמוד ממקור שהביא הרמב"ם ביד החזקה ,שז"ל "מצות עשה
להתאבל על הקרובים שנאמר 'ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'" (פרק
א' הלכה א' מהלכות אבל).
מכל זה ראינו שבמצות טומאת כהן אין לר' עקיבא מצוה נוסף על ר'
ישמעאל במנין הרמב"ם .הרי אפילו לפי ר' ישמעאל יש מצות איבול בלי
חיוב טומאת כהן .ולפי ר' עקיבא חיוב טומאת כהן הוא עצם מצות איבול.

לעולם בהם תעבודו
וכן עיין הרמב"ם בכותרת להל' עבדים ,ז"ל" ,לעבוד בעבד כנעני
לעולם אא"כ הפיל אדוניו אחד מראשי איבריו ".ולכא' יש כאן שני דינים
נפרדים ,א' של הפלת שן ועין ,וב' לעבוד בעבדו הכנעני לעולם .והרמב"ם
מנאם כמצוה אחד .והביא הדין שחייב לשחרר עבדו בהפלת איבריו שהוא
מיעוט בפרטי מצות "לעולם בהם תעבודו ".לכן ראינו כאותו הענין
שכתבתי עד כאן ,שלא חסר לר' ישמעאל ממנין המצוות של ר' עקיבא.
שאף לפי ר' ישמאעל ,שאין חיוב לעבוד בעבדו לעולם ,עדיין יש מצוה
לשחרר עבדו בהפלת איבריו .ולפי הרמב"ם ר"ע כולל דין זה במצוה
שחסר לר' ישמעאל .אבל לר' ישמעאל צריך לומר שכל המצוה היא
לשחרר את עבדו בהפלת אבריו.
 10עכ"פ גם היה אפשר לומר שהקובר נתטמא בעצם מעשה הקבורה ,אבל אין לי ראיות
לזה.
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עוד יש להסביר שאין מצות "לעולם בהם תעבדו" מוסיף על תרי"ג
מצוות ,כשיטת הר"ן .שכתב הר"ן (על הרי"ף ,פרק השולח לח ):שאין
מצות "לעולם בהם תעבודו" "עשה גמור ".שהרי רבן גמליאל שיחרר
עבדו כדי להשלים מנין עשרה לתפילה .ואיך עבר בעשה בשביל תפילה
בצבור? וכן כתב ר' קרשקש 11שאין המצוה הזאת מצוה גמור אלא מצוה
מדרבנן ואסמכוה רבנן אקרא .ולפי אלו השיטות אין ר' עקיבא מוסיף על
מנין המצוות דר' ישמעאל באומרו שחובה לעבוד בעבדים לעולם.
עכ"פ נראה שאין לומר כן בשיטת הרמב"ם ,שהרי מנה הרמב"ם
המצוה שלא לשחרר עבדו כמצוה דאורייתא .אבל עיין משכתבתי לעיל
במצות קינוי סוטה ,שאפילו לפי הרמב"ם נראה שיש מדברי ר' עקיבא
בסוגיין במס' סוטה שהם מדרבנן.
עוד הביא הר"ן (על הרי"ף ,ובחידושיו רק הביא) דברי הרמב"ן
שהאיסור לשחרר עבדו הוא "כענין לא תחנם" שאסור ליתן לו מתנת חנם.
אבל לשחררו לצורך מצוה או לצורך ערוכין מותר משום שהוא לצורך
עצמו ולא לטובת העבד 12.והקשה הרשב"א על זה שא"א לומר שהאיסור
לשחרר העבד הוא מאיסור "לא תחנם" שהרי אפילו לגוי אוכל נבלות
מותר ליתן מתנת חנם ,וכ"ש עבד שקיבל על עצמו כל מצוות התורה .ואין
איסור לחנות במתנת חנם אלא עובד ע"ז .לכן תירץ הרשב"א ש"מצוה
13
דרבים שאני".
ובזה ראינו שהרשב"א תפס דברי הרמב"ן כפשוטם ,שהמצוה שלא
לשחרר עבדו היא משום מצות "לא תחנם ".וא"כ אפילו לשיטת הרמב"ן
אין להקשות שר' ישמעאל חסר מצוה אחת ,שהרי חיוב של "לעולם בהם
תעבודו" בכלל מצוה אחרת של לא תחנם( .אבל עדיין יש לו להרמב"ן
להקשות על הרמב"ם שהוא מונה מצות "לא תחנם" ומצות "לעולם בהם
תעבודו" כמצוות נפרדות ).ובאמת זה קרוב למה שאמר הר"ן שאין זה
"עשה גמור ",שהרי מצות "לא תחנם" הוא מצות ל"ת.
 11ריטב"א במסכת גיטין ,שמוסד הר' קוק ייחס לר' קרשקש.
 12ובזה יתורץ קושיית הר"ן על אלו שאומרים שמצות לעולם בהם תעבודו היא מצוה
גמורה .שהרי בזה הסביר הרמב"ן שאין עבירת מצוה זו במעשה דרבן גמליאל.
 13וכן הלשון במס' ברכות .וקשה להרמב"ן שלא תירץ גם כלשון הגמ' בברכות .ואולי
יש לומר בדוחק לשיטת הרמב"ן שלהבעל עצמו אסור לשחרר עבדו בשביל מצות עצמו,
היות שזה עדיין מתנה מעצמו לעבד .אבל אם הרבים צריכים אותו בשביל מצותם ,אין
זה מתנת הבעל שהציבור מחריכים אותו לשחרר את עבדו.
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וקצת קשה לפי זה למה בא גזירת הכתוב של "לעולם בהם תעבודו"
אם אומרים שהוא ממצות "לא תחנם ".אבל לכא' התי' פשוט שלא היינו
אומרים ששיחרור העבד הוא בכלל מתנה( .ועוד ,כמו שכתב הרשב"א
שאין מצות "לא תחנם" אלא על מי שעובד ע"ז ,והעבד קבל על עצמו כל
המצוות .ולפי זה לא יהיה להרשב"א קושייתו ).ולפי זה יכול לומר
שגזרת הכתוב בא רק להוסיף פרט במצות "לא תחנם ".או אפשר ,שזה
מצוה חדשה על מצות "לא תחנם ",ונפרדת ממנה.
ובהערות ברמב"ן של הוצאת מוסד הר' הרשלר ,הביא המגיע דברי ר'
אלחנן שהקשה על זה המוסג שמצות "לעולם בהם תעבודו" הוא כאיסור
"לא תחנם" שאין כאן מתנה לעבד .שהרי "גיטו וידו באין כאחד ",ולכן
בשעה שקיבל העבד את מתנתו ,לא היה עוד גוי.
אבל לכא' לפי פשטות דברי הרמב"ן היינו אומרים שאין איסור "לא
תחנם" וחיוב "לעולם בהם תעבודו" מצוה אחד הם .אלא אומר הרמב"ן
שגדרו של "לא תחנם ",שהוא איסור לחנות את עובד ע"ז ,הוא כגדרו של
"לעולם בהם תעבודו" שאסור לחנות את עבדו ע"י זה שמשחרר אותו.
14
וכן לשון הרמב"ן הוא" ,כענין לא תחנם".
במסקנת הדברים ראינו שנשמר הרמב"ם מקושיית הרמב"ן והתוס'
ממסכת סוטה (ג .).ולשיטתו המפוזרת בכל ספר המצוות וי"ד החזקה אין
לתלות מספר המצוות בהכרע סוגיא זו שאין המח' כאן אלא בפרטי דיני
המצוות ,ולא במצוות עצמם.

 14וכן העיר לי ידידי משה יעקב גמליאל נ"י שלפי הרמב"ם יש מצוות אחרות שיסודם
הוא שלא לחנות את הגויים .כגון המצוה לפי הרמב"ם להלוות לגויים ברבית (עשה
קלח) ,וכן יש מצוה (עשה קמב) לנגוש את הנכרי .וכנגד זה שיש מצוה להקל את
ההלואה על היהודי .וכל אלו ,לפי משה יעקב גמליאל ,הם מענין "לא תחנם" גם .וכן
בספר המצוות מצינו שהמצוה להניק עבד עברי היא אצל המצוה שאין להלוות לישראל
ברבית ,ושיש להשיך לנכרים.

אלחנן פופקו

בעשה דאמונתו יתברך
יבאר שלקיים מצווה זו לדעת החינוך ועוד ראשונים לא סגי באמונה
בעלמא אלא שכלול בה האמונה בהשגחתו כל כאו"א אבל לרמב"ם
היא רק מצוה על האמונה בו ית' וביאור מחלוקתם
הנה המצוה הכ"ה לפי החינוך היא המצווה דאמונתו יתברך ונלמדת
מקרא ד"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות
כ,ב) .והנה אף שמצווה זו לא נאמרה בלשון ציווי ומטעם זה לא מנאה
הבה"ג מ"מ הרמב"ם ,החינוך ושאר מוני המצוות מנאוה אעפ"כ.
ויל"ע במצווה זו מה גדרה ומה החיוב בה שהרי היא לא נאמרה בלשון
ציווי וצריך לחקור האם היא מצווה שנאמין שיש אלוה ולא צריך יותר מזה
או שצריך שיאמין באופן מלא בהשי"ת בהשגחתו וכו' ובאופן שנתבאר
ברמב"ם ריש הלכות יסודי התורה.
והרי הרמב"ם (סה"מ ,עשה א') כתב "המצווה הראשונה היא הציווי
אשר ציוונו להאמין 1האלוהות והוא שנאמין שיש שם עילה וסבה הוא
פועל לכל הנמצאות והוא אמרו ית' אנכי ה' אלקיך" ואף שמבואר מדבריו
שצריך שיאמין שהוא פועל לכל הנמצאות מ"מ משמע שלא צריך שיאמין
יותר מזה.
אבל יעויין בחינוך שכתב במצוה זו "להאמין שיש לעולם אלוה אחד
שהמציא כל הנמצא ומכחו וחפצו היה כל מה שהוא ושהיה ,ושיהיה לעדי
עד וכי הוא הוציאנו ממצרים ונתן לנו את התורה" עיי"ש  .הרי שמבואר
מדבריו שמצוה זו כוללת גם את האמונה בהשגחתו ית' ובנתינת התורה.
וכן מבואר במפרשי המקרא ובפרט באבן עזרא שעיקר חידוש וציווי
מצווה זו היא לא האמנת האלוקות בלבד אלא עיקר חידושה היא האמנה
ההשגחה של השי"ת המוציאנו ממצרים וכן הוא בסמ"ק (א').
 1על הסתירה בין מש"כ הרמב"ם בסה"מ דמצוה זו מצווה "להאמין" לבין מש"כ
הרמב"ם בריש הל' יסוה"ת דהמצוה היא "לידע" כבר עמדו האחרונים עי' עבודת המלך
על הרמב"ם כאן ובספר המפתח ריש הלכות יסוה"ת שהביא כמה וכמה אחרונים שדנו
בזה ואכ"מ.
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תרי"ג מצוות

אבל נראה בבירור ששיטת הרמב"ם אינה כך ושדעתו שבמצווה זו
כלול רק החיוב להאמין (או לידע) בהשם יתברך.
ונראה לומר בביאור מחלוקתם עפ"י מה שנתבאר לקמן (בלאו "דלא
יהיה") דשיטת הרמב"ם היא ש"אנוכי" ו"לא יהיה" הם דיברה אחת והיא
"אנכי השם אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים...לא יהיה לך אלהים
אחרים על פני" וכיון שכך יותר מסתבר לומר שעיקר הדיברה באה לצוות
על האמונה בהשם ושלילת הפכה ולכן עיקר המצוה של "אנכי" היא ציווי
על האמונה בו .אך משא"כ לפי החינוך וש"ר המונים את אנכי ולא יהיה
לשני דברות נפרדות ולכן לשיטתם עיקר הציווי באנכי הוא לאו דוקא
ה"אנכי השם אלקיך" ,שלכמה ראשונים הוא דבר המובן מאיליו ,אלא
עיקר הציווי הוא "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" דהיינו הידיעה שהוא
הוציאנו ממצרים ,האמונה בהשגחה פרטית וביכולתו של השי"ת לשנות
את סדרי הבריאה.
עוד יתכן לומר שכיון שכך ,שדעת הרמב"ם היא שעיקר המצוה היא
עצם האמונה בהשי"ת ולא יותר מזה ,מובן למה נקט הרמב"ם ביד החזקה
בבארו מצוה זו לשון ידיעה ("לידע שיש שם מצוי ראשון") כמה פעמים
ולא רק לשון אמונה וכמש"כ ש"ר וגם הוא עצמו בסה"מ דבמציאות
השי"ת שייך הרבה יותר לשון ידיעה אך משא"כ בהשגחה פרטית בזה
שייך יותר לשון אמונה ויש להקשות לחלוק ולפלפל בזה ובאתי רק לעורר.
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בענין אמירת קדושת יוצר
וקדושת ובא לציון ביחידות
הקדמה
דבר ידוע הוא שקדושה שאומרים בחזרת הש"ץ דבר שבקדושה ,וא"א
לאמרו בלי מנין .לגבי קדושת יוצר וקדושת ובא לציון (קדושה דסדרא),
נהגו רוב העם בזמן האחרון לאומרם אף ביחיד ,אבל כפי שנבאר לקמן,
הדברים תלויים במח' גדולה בין הראשונים ,וההכרעה להלכה אינה
פשוטה כלל.

שיטות הראשונים
כתב הרמב"ם (הל' תפילה ז,יז) :סדר תפלות כך הוא ,בשחר משכים
אדם ומברך ברכות אלו ,וקורא הזמירות ומברך לפניהם ולאחריהם ,וקורא
אחר כך שמע ומברך לפניה ולאחריה ומדלג קדושה מן הברכה ראשונה
שלפניה שאין היחיד אומר קדושה וכו' .וכן הרמב"ם אינו מזכיר קדושת
ובא לציון אלא אצל תפילה בציבור (הל' תפילה ט,ה) ,ומשמע מדבריו
שאף קדושה זו אינו נאמר ע"י היחיד המתפלל בלי מנין .וכן הוא דעת
הגר"א (ביאור הגר"א או"ח נט ד"ה י"א ,וכן באמרי נועם כא ):שאין
היחיד אומר קדושת יחיד ,וכן מביא הב"י (או"ח נט) בשם הזוהר (פרשת
תרומה קלב .):אבל עיין בב"י (או"ח סי' נט) שכתב בשם ר' אברהם בן
הרמב"ם וכן בדרכי משה (או"ח נט,ג) ,שהרמב"ם חזר בו וסבר שיחיד
יכול לומר קדושת יוצר ,ומכ"ש קדושת ובא לציון.
ובהגהות מיימונית (שם) כתב :אבל בשם רש"י מצאתי שיחיד אומרה
שאינו אלא כסודר ,וכן כתב ראבי"ה דתניא במסכת סופרים קדושה ביוצר
אור ושבסדר קדושה אפילו יחיד אומר מפני שהוא כסודר ,וכן הורה מורי
רש"י.וכן הוא דעת הרא"ש (מגילה ג,ז וברכות ג,יח ,ומובא בטור או"ח
נט).
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בענין אמירת קדושת יוצר וקדושת ובא לציון ביחידות

ובר"ן (מגילה יג :באלפס ד"ה ושמעי') מחלק בין קדושת יוצר לבין
קדושת ובא לציון:ושמעי' ממתני' שאין היחיד אומר קדושה של יוצא אבל
1
סדר קדושה של ובא לציון אומר דהא קראי בעלמא הוא דקא מסדר.
לענין הלכה ,פוסק המחבר בשו"ע (או"ח נט,ג) :י"א שהקדושה
שביוצר ,יחיד אומרה ,לפי שאינה אלא סיפור דברים .וי"א שיחיד מדלגה,
ואינה נאמרת אלא בציבור .ויש לחוש לדבריהם וליזהר שיחיד יאמרנה
בניגון וטעמים כקורא בתורה .ומשיג עליו הרמ"א :וכבר פשט המנהג
כסברא ראשונה ,ויחיד אומר אותה .וכתב המ"ב (נט,יא) ובביאור הגר"א
הסכים להלכה לדעה האחרונה ,ולפי שאין לזוז מהמנהג נכון להדר אם
אומר ביחיד לאמר בניגון וטעמים כקורא פסוקים ,וכ"כ הפמ"ג בשם
2
הלבוש שטוב להדר בזה.
ולגבי קדושת ובא לציון ,כתב הרמ"א (קלב,א) :ולענין אם היחיד
אומרה ,דינה כדין קדושה שביוצר ,ועיין לעיל סי' נ"ט [ולדעת הרמ"א
אומרה כרגיל ,כמו שפסק הרמ"א בסי' נט ,כנ"ל].וכתב על זה המ"ב (שם
ס"ק ג) בשם המג"א:ומ"מ לכתחלה טוב יותר לומר בציבור ,וע"כ אם
הציבור התחילו לומר ואתה קדוש והוא לא אמר עדיין אשרי ובא לציון יש
לו לאמרו עמהם ,ואח"כ יאמר אשרי ולמנצח וגם השני פסוקים שקודם
ואתה קדוש ,דהיינו ובא לציון ואני זאת בריתי וגו' .ובמג"א (שם בתחילת
הסימן) כתב שיאמר אפי' קודם שהתפלל אם נכנס לביהכ"נ ומצא את
הציבור אומרים קדושה דסדרא ,אלא שכתב בשער הציון (שם ס"ק ג)
שהעולם לא נהגו כן.
 1ואף שהרמב"ם ודעמיה לא חלקו בין קדושת יוצר לבין קדושת ובא לציון כנ"ל ,ואף
שהרמב"ם לא הזכיר קדושת ובא לציון אלא אצל תפילה בציבור ומשמע שיחיד אינו
אומרו ,מ"מ מסתבר שלכו"ע יכול לומר קדושת ובא לציון כקורא בתורה ,שהרי אז אין
שום איסור להפסיק ,וייתכן שעדיין נחלקו אם יש קיום של אמירת קדושת ובא לציון
ביחיד ,ולא רק בתורת קורא בתורה .אך עיין בב"ח (או"ח קלב) שמפרש את דברי הטור
שלדעת הראשונים דהווי דבר שבקדושה" ,אין היחיד רשאי ויכול לבטל הגבול שגבלו
זקנים ונביאים הראשונים" .וצ"ע.
 2וצ"ע אם זה באמת יועיל להוציאו מידי ספק ,שבשלמא בקדושת ובא לציון אפשר לומר
בניגון וטעמים כקורא פסוקים ,אבל בקדושת יוצר ,אם אסור לומר קדושת יוצר ביחיד,
אסור להפסיק ולומר דבר כקורא בתורה .ואולי ניתן לתרץ ע"פ מה שכתב הרב עובדיה
יוסף זצ"ל (יביע אומר או"ח ה,ז,ב) שדעת המחבר הוא שמעיקר הדין מותר ליחיד לומר
קדושת יוצר ,אלא שפוסק שראוי לחשוש לחומרא דרך חששא בעלמא ,וע"פ זה ניתן
לומר א"צ לחשוש לגבי הפסק ,אלא לגבי עיקר אמירת הקדושה.
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ראיות מפיוטים
בא"י בתקופת הגאונים ,היו שבעה פיוטים שנקראים ביחד "מערכת
יוצר" ,והיו מחליפים את רוב נוסח הקבע של ברכות ק"ש .במלים אחרות,
נוסח ברכות ק"ש היה כך :בא"י אמ"ה יוצר אור ובורא חושך ,עושה שלום
ובורא את הכל ,אור עולם אוצר חיים אורות מאופל אמר ויהי ,פיוט "גוף
יוצר" שמסתיים בקדוש קדוש קדוש וגו' ,פיוט "אופן" ,שמסתיים בברוך
כבוד וגו' ,פיוט "מאורה" שמסתיים בחתימת יוצר המאורות ,פיוט
"אהבה" שמסתיים בחתימת הבוחר בעמו ישראל באהבה ,ק"ש עצמו,
נוסח אמת ויציב הקצר (שאומרים באשכנז כשאומרים פיוטים) עד אין א-
לוהים זולתך ,פיוט "זולת" שמסתיים בפסוק מי כמוך וגו' ,פיוט "מי
כמוך" שמסתיים בפסוק ד' ימלך וגו' ,ופיוט "גאולה" שמסתיים בגלל
אבות תושיע בנים ותביא גאולה לבני בניהם בא"י גאל ישראל 3.בגניזה
הקהירית ,מצאנו פיוטי "מערכת יוצר ליחיד" ,וחסרים חלקי ה"יוצר"
ו"אופן" ,וברור שהפייטנים ,על פי פסק המקובל באותה תקופה ,כתבו
4
פיוטים אלו בהנחה שיחיד אינו אומר קדושת יוצר.

ישיבה בשעת קדושה זו
פסק הרמ"א (או"ח נו,א) שיש לעמוד לכל דבר שבקדושה .ובדרכי
משה (שם ס"ק ה) הביא שדין זה מהירושלמי שלומד מהפס' (שופטים ג,
כ) דבר אלהים לי אליך כו' ויקם מעל הכסא ,שצריך לעמוד בכל דבר
שבקדושה ,אלא שאינו בירושלמי שלנו ,וכתב האר"י שהוא טעות סופר.
אבל אם אכן נניח שצריך לעמוד לכל דבר שבקדושה ,לדעת הראשונים
 3עי' עזרא פליישר ,היוצרות בהתהוותם והתפתחותם ,דפוס מאגנס ,עמ'  11-15לגבי
אמירת הפיוטים במקום נוסח הקבע ,ועמ'  199-335לגבי פרטי כל חלקי מערכת היוצר.
 4לגבי פרטי מערכת יוצר ליחיד ,עיין בהיוצרות עמ'  ,52וע"ע מאמריו של עזרא פליישר
בקבץ על יד ,חלק יג וחלק טו .יש לציין שבא"י בתקופת הגאונים לא אמרו קדושה אלא
בימים מיוחדים ,כדאיתא במס' סופרים (כ,ה) "ותני ר' חייא ,כל יום שיש בו מוסף יש בו
קדושה ,אין בו מוסף אין בו קדושה ,חוץ מן החנוכה ,שאף על פי שאין בו מוסף יש בו
קדושה ,מפני מה ,מפני שיש בו הלל ,ויש אומרים אף בפורים ,מפני שיש בו מגילה".
ואע"ג שמאמר זה במסכת סופרים מיירי בקדושה שאומר החזן בחזרת הש"ץ ,ה"ה נמי
שלא אמרו קדושת יוצר אלא בימים מיוחדים ,וכן מצאנו מערכות יוצר לימי חול שהן
באותה מבנה של מערכת יוצר ליחיד ,ונראה שאפי' בימי ר"ח ,חוה"מ ,וחנוכה ,שאמרו
בהם קדושה בחזרת הש"ץ ,לא אמרו קדושת יוצר מלבד בשבת ,ביו"ט ,וביוהכ"פ
(פליישר ,היוצרות ,עמ' .)336
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הנ"ל שקדושת יוצר היינו דבר שבקדושה ,למה לא נהגו לעמוד בשעת
קדושת יוצר?
כתב הרמ"ע מפאנו (סי' קב) שיש קולא מיוחדת שיכול לשבת בשעת
קדושת יוצר ,ואם היה יושב אינו נכון לעמוד ,אבל אם כבר היה עומד
מקודם ,לא ישב .ובספר הקנה (מובא במג"א נט,ב ובבאר היטב נט,ג) כתב
שצ"ל דווקא מיושב ,ונראה שיש איזהו ענין ע"פ קבלה שצ"ל דווקא
מיושב ,וכן הבין הערוה"ש (או"ח נט,יא) שע"פ הזוהר צ"ל דווקא
מיושב 5.וכן פסק המ"ב (נט,יב) שאם אפשר יאמר קדושה זו במיושב.

גדר בציבור לענין אמירת קדושה זו
מה נחשב כ"בציבור" שיכול לומר קדושה זו ,לדעת הראשונים שיחיד
אינו אומר קדושה זו? הסברא נותנת שצריך לומר קדוש קדוש קדוש וגו'
וברוך כבוד וגו' עם הציבור ממש ,או שיתכן שאם אמר קדוש קדוש קדוש
וגו' עם הציבור ,יכול להמשיך ולומר ברוך כבוד אפי' ביחיד ,כיון
6
שהתחיל את הקדושה עם הציבור.
אך כתב הגר"א (אמרי נועם כא" ):ונראה משום דגבי קדושת יוצר שרי
ליה ליחיד לומר כשהוא מתפלל עם הצבור ,אבל בלא צבור אסור" .וכן
בכתר ראש (סי' לה) כתב בשם הגר"ח מוואלאזין "קדושה דסידרא יש
לאמר ביחיד אבל לא קדושה דיוצר ,אבל יכול לאחר קצת" 7.ונראה
 5אך עי' בביאור הגר"א (או"ח כה,יא ד"ה יש) שכתב שאין כוונתו שצ"ל דווקא בישיבה,
וצ"ע.
 6ונ"מ אם יחיד יכול לומר פיוט "אופן" (פיוט שאומרים בין קדוש לברוך בברכות ק"ש)
כשהציבור אינם אומרים ,או אם יכול להאריך בפיוט זה יותר מהציבור ,שאם נניח
שקדושת יוצר אינה נאמרת אלא בציבור ,וגם שכדי להיחשב כאמירה בציבור ,היחיד
צריך לומר את ב' הפסוקים עם הציבור ,יהיה א"א לומר פיוט כזה אלא אם כן יכול לסיים
את הפיוט קודם שמגיע הציבור לפס' ברוך ,אבל אם נשלול א' מהנחות אלו ,יחיד יוכל
לומר פיוט כזה ואח"כ לומר ברוך בלי השתתפות הציבור .ואע"ג שכתב המ"ב (סח,ו)
בשם המג"א (שם ס"ק א) שכתב בשם מהר"ם מינץ (סי' פז) שהמתפלל ביחיד לא יאמר
שום פיוטים באמצע הברכה ,מפורש בתשובה שם דהיינו לשיטתו שסובר שמעיקר הדין
אין לומר פיוטים כלל ,אלא שאין לשנות את מנהג הציבור ,אבל יחיד לא יאמר כלל.
אבל לפי הרבה ראשונים ,וכן הוא דעת הרמ"א (או"ח סח) שאין איסור כלל באמירת
פיוטים ,נראה שיחיד ודאי יכול לומר פיוטים .וע"ע לעיל לגבי מערכות יוצר ליחיד
שנמצאו בגניזה הקהירית ,ומוכח מזה שנהגו לומר פיוטים באמצע הברכות אף ביחידות.
 7אך הגר"א עצמו (ביאור הגר"א או"ח נט ד"ה י"א) הכריע כהזוהר המובא בב"י הנ"ל
שאין יחיד אומר אפי' קדושת ובא לציון ,ומשמע שדעתו שאין היחיד אומרה ,וצ"ע
בדעת הגר"א לגבי קדושת ובא לציון.

דוד חיים רוט
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שכוונת הגר"א והגר"ח הוא שיכול לומר קדושת יוצר כל זמן שיש צירוף
הציבור ,דהיינו כ"ז שאומרים ברכות ק"ש (ואולי אפילו עד קדיש תתקבל,
כל זמן שיש צירוף הציבור) ,וא"צ לומר קדושה זו עם הציבור ממש כמו
הקדושה שבתפילה 8.וכן כתב המ"ב (נט,י) בשם הפרי חדש ש"אפילו אם
היה יכול מתפלל לבדו בשביל שאיחר לבוא כיון דאיכא צבור אומרם
אפילו בלחש לכו"ע" ,ומלשון הפר"ח משמע שהיינו כ"ז שיש ציבור
בביהכ"נ אע"פ שאינם אומרים בברכת יוצר 9.ועי' במאמר מרדכי (נט,ו)
שכתב שאינו נכון ,שלפי השיטות שאינו אומר קדושת יוצר אלא בציבור,
דינו כדבר שבקדושה ,וכשם שאינו אומר קדיש ברכו וקדושה כשאיחר
לבוא לביהכ"נ ,כך אינו רשאי לומר קדושה זו .ועוד מקשה מדברי המג"א
הנ"ל (המובאים במ"ב קלב,ג) שאם הציבור התחילו לומר ואתה קדוש
והוא לא אמר עדיין אשרי ובא לציון יש לו לאמרו עמהם ,ואח"כ יאמר
אשרי ולמנצח וגם שני הפסוקים שקודם ואתה קדוש ,שלפי הפרי חדש ,לא
יצטרך לעשות זה ,אלא יאמר קדושה זו כ"ז שהציבור עדיין נמצא
10
בביהכ"נ.

איזה נוסח יאמר אם אינו אומר קדושת יוצר
כתב ספר המנהיג (הל' תפילה) :בשפה ברורה ובנעימה ,לאל הברוך
נעימות יתנו ,כך ראוי לומר ביחיד שלא להזכי' קדוש וברוך ,וכן כת' רב
נטרונאי ז"ל .וי"א כך עוני' באימה ואומ' ביראה קדוש וברוך ,לאל ברוך
וגומ' ,ולא יתכן.
אולם ,הגר"א באמרי נועם (כא ):מביא שיאמר "אומרים קדוש
ואומרים ברוך" ,ובסידור אזור אליהו ,הכריע שכוונתו הוא שיאמר "עונים
 8ובסידור אזור אליהו (עמ' לה) הכריע שגדר מתפלל עם הציבור היינו "שמתחיל ברכת
יוצר כשהציבור עדיין לא סיימו אותה כמו גדר מתפלל עם הציבור בשמ"ע" ,וצ"ע בגדר
דין זה.
 9אלא שמסתבר שאחר קדיש תתקבל שוב אין צירוף הציבור ,וצ"ע.
 10וא"כ מצאנו סתירה בדברי המ"ב ,שהרי בנט,י כתב שכיון דאיכא צבור אומרם אפילו
בלחש לכו"ע ,ואילו בקלב,ג כתב שאם הציבור התחילו לומר ואתה קדוש והוא לא אמר
עדיין אשרי ובא לציון יאמר עמהם ,ואח"כ יאמר אשרי ולמנצח וגם שני הפסוקים
שקודם ואתה קדוש .ואולי ניתן לתרץ שמדובר בשלא יספיק להגיע לקדושה זו קודם
שיסיים הציבור את התפילה (או קדיש תתקבל ,וכנ"ל) .א"נ ,משום שסובר שעל כל פנים
לכתחילה יותר טוב לומר קדושה זו עם הציבור ממש.
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ואומרים ביראה קדוש ,והאופנים וחיות וכו' לעומתם משבחים ואומרים
ברוך" ,וכן הכריע המ"ב (נט,י) בשם המג"א (שם ס"ק ג).
בסדר רס"ג (חברת מקיצי נרדמים בהוצאת ר' מס עמ' יג) פוסק שיחיד
מדלג את כל נוסח הקדושה ,ואומר "בא"י אמ"ה יוצר אור ובורא חושך
עושה שלום ובורא את הכל ,המאיר לארץ ולדרין עליה ברחמים רבים,
וטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית ,בא"י יוצר המאורות" 11.אצל
התימנים (בלדי וקצת שאמי) ,נוהגים לומר ביחיד "קדושת ד' צבקות מלא
כל הארץ כבודו" ,ואח"כ אומרים פס' ברוך כבוד וגו' בלי שינוי ,בין
12
בקדושת יוצר ובין בקדושת ובא לציון.

סיכום
מצאנו כמה שיטות בין הראשונים אם יחיד רשאי לומר קדושת יוצר
וקדושת ובא לציון או שנחשבים כדבר שבקדושה ,ואפילו אם נניח שיחיד
אינו רשאי לומר קדושות אלו ,מצאנו כמה אפשריות לגבי מה נחשב
כבציבור לענין זה .לענין הלכה ,בני אשכנז שנוהגים לפסוק כהרמ"א
וראויים לומר קדושות אלו אפילו ביחיד ,והרוצה להחמיר על עצמו ,יעשה
כמו שמיעץ המ"ב שאם אומר ביחיד יהדר לומר בניגון וטעמים כקורא
פסוקים .ואף לבני ספרד ,כתב הרב עובדיה יוסף זצ"ל (יביע אומר או"ח
ה,ז,ב ,וכן הוא בילקוט יוסף נט,מ) שנהגו לומר קדושות אלו ביחיד ,ורק
יחידי סגולה נהגו לחשוש לחומרת המחבר לאומרם בניגון ובטעמים .ורק
התימנים נהגו לחשוש לשיטת הרמב"ם ולשנות במקצת את הנוסח
כשמתפללים ביחידות.
 11ועיי"ש בעמ' לז אצל תפילת הציבור ,שמוסיף את כל נוסח הקדושה.
 12לגבי בלדי ,עי' בתכלאל תורת אבות עמ' ל (גבי קדושת יוצר) ועמ' סב (גבי קדושת
ובא לציון) .אך עיין גם בסדור שיח ירושלים להר' יוסף קאפח ,עמ' לא (גבי קדושת
יוצר) ,וגבי קדושת ובא לציון אינו מביא שצריך לשנות את הנוסח .ובשולי המעיל להרב
יצחק רצאבי (עמ' קצב במעיל שמואל עם פי' שולי המעיל להרב רצאבי) כתב שנהגו
שיחיד אינו אומר קדושת יוצר או קדושת ובא לציון ,ואפילו בניגון ובטעמים ,אלא יאמר
"קדושת ד' צבקות מלא כל הארץ כבודו" ,ומשמע מדבריו שה"ה בין לבלדי ובין
לשאמי .ובסידור כנסת הגדולה להרב יוסף צובירי (שהוא סידור שאמי ,שמנסה לעשות
כמנהג הספרדים יותר מסידורי שאמי אחרים ,בעמ' קעה) ,כותב ש"כשמגיע לקדושה של
ובא לציון (ויש נוהגים אך בקדושה דיוצר) ,במקום קדוש קדוש קדוש ה' צבקות וכו',
אומר קדשת ד' צבקות מלא כל הארץ כבודו .ויש נוהגים בקדושה של יוצר לקרוא כפי
הטעמים".

שמואל קרש
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גרסינן במס' פסחים דף ז :אמר ר' יהודה אמר שמואל כל המצות מברך
עליהן עובר לעשייתן .והיינו שבכלל תקנת ברכות שייסדו אנשי כנסת
הגדולה הוסיפו פרט שצריך לברך כל ברכה וברכה קודם מיד לעשיית
המצוה .ועל דרך הפשט יש לפרש גדרו שכבר מצינו שתכלית הברכה
עצמה היא כדי להכיר את ד' במשך עשיית מצוותיו ,כמש"כ ר' משה חיים
לוצאטו בספרו דרך ד' (חלק ד' פרק ט' אות ג') וז"ל גם במעשי המצוות
תקנו לנו חכמנו ז"ל ברכות אלה לחיבובה של המצוה להודות לו יתברך
שרצה בנו ונתן לנו תיקונים גדולים כאלה וכו' עכ"ל .ועפ"ז י"ל גם בעובר
לעשייתן שתקנו לברך קודם המצוה ולא אחריו כדי שיתכוון דעתנו אל
הבורא בכל משך המצוה .1וכ"כ הריטב"א בסוגיין להדיא "טעם זה שאמרו
חז"ל לברך על המצות עובר לעשייתן כדי שיתקדש תחילה בברכה ויגלה
ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצות השי"ת".
וכן מבואר ברמב"ם (ברכות א:ב) שהביא תקנת חז"ל לברך קודם
אכילתו והביא הגמ' בברכות לה .שכל הנהנה בלא ברכה מעל .והביאור
בגמ' שם פשוט שאם רוצה ליהנות מזה העולם צריך להכיר מאיפה בא,
ואי לא יברך נחשב כאילו גוזל ממנו יתברך .והמשיך הרמב"ם שם בהלכה
ג' "דכשם שמברכין על ההנייה כך מברכין על כל מצוה ומצוה ,ואח"כ
יעשה אותה" .מוכח מדבריו על דרך מש"כ ששני הברכות נתקנו בסגנון א'
להכיר בוראנו קודם עשיית פעולות אלו .2ועי' רדב"ז שמבורר שהבין
הרמב"ם כן שהעיר "ואע"ג דלית כאן הנאה דמצות לאו ליהנות ניתנו
 1וגם לברך באמצע המצוה לאו שפיר עביד .ואף במקום דעדיין מחשבינן ליה עו"ל (כמו
בציצית כדלהלן) מ"מ מסתברא שעליו לברך כל קודם שיכול שלא לעשות אף חלק
מהמצוה בלי ברכה ,דאל"ה יחסר השבח שמוטל עליו לתת לד' .וע' בספר אמת ליעקב
ברכות לה .שהביא הרבה מקורות לזה.
 2ועל פי זה יש לתרץ קושיית המהרש"א על רש"י שם לה :ד"ה גוזל הקב"ה ,שביאר
רש"י "את ברכתו" .והק' המהרש"א (דף לה ).וז"ל א"צ אלא גוזל ממש להקב"ה אותו
דבר שאוכל ונהנה ממנו ,אבל לדידן מובן היטב שלא תלוי על הנאתו מהאכילה ,אלא על
שלא בירך את ד' קודם אכילתו.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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אפ"ה מברך להודות שנצטוו בהם מאת הבורא" .וגם הריטב"א כתב
בסוגיין שהדין עו"ל קאי נמי על ברכות הנהנין.3
בענין לשון הגמ' "עובר" לעשייתן ,ביאר הריטב"א שלא נקיט "קודם"
לאשמעינן שלא יתעסק ויתעקב 4בין ברכה למצוה ,5והיינו שאסור להפסיק
בינתיים .וגם הרמב"ם בהל' תפילין ד-ז פי' כן שבגלל הדין עו"ל צריך
לברך על התפילין של יד אחר הנחה על הקיבורית קודם הקשירה .וזה
מכוון היטב עם הסברתנו הנ"ל שאם לא יברך ממש סמוך להמצוה יחסר
ההודאה הראויה לד' יתברך.
אמנם הגמ' פסחים ממשיך להביא יוצא מכלל האמור .בברכת
הטבילה 6אין לברך אלא לאחר מעשה המצוה .הטעם לזה דאכתי גברא לא
חזי קודם טבילתו .ויש לשאול האם כוונת הגמ' לומר שבטבילה אין בה
דין עו"ל כלל ,או דילמא יש בו דין עו"ל רק שבמקום שא"א לברך קודם
יברך אח"כ אבל עדיין שייך ההגדרות של עו"ל .נ"מ בזה היא אם צריך
לברך אותו תוך כדי דיבור או שכל שמברך בארך זמנו של טבילתו סגי.
ועל דרך שאלה זו יש לשאול האם עשו תקנה מיוחדת לברך ברכה זו לאחר
טבילתו ,או שכיון שלא היה באפשרותו לברך קודם ממילא התירו לו לברך
אח"כ אע"פ שמפסיד העו"ל שבו .נ"מ בזה אם תקנתם כולל כל מי שמברך
על טבילתו ,או שרק נוגע למי שלמעשה א"א לו לברך מקודם.
בסוגיא הנ"ל יש שלש שיטות בראשונים .רש"י (ד"ה דאכתי) פי' את
הסוגיא וז"ל כגון טבילת בעלי קרי דקיימא לן בברכות שאסור בדברי תורה
ובברכה כו' ומשום ההוא טבילה תקון בכל הטבילות ברכתן לבסוף עכ"ל.
מבורר מדבריו שתקנו תקנה מיוחדת לברך ברכת הטבילה אחרי טבילתו
 3והוסיף שם שבגלל הנ"ל בשניהם צריך לברך תוכ"ד .ויש לעורר שהתוס' פסחים דף
קטו :ד"ה מצה כתבו שהדין תיכף רק שייך לברכות המצות ולא לברכות הנהנין .וא"כ
אפשר חולקים על כל הדמיון .אמנם עי' רמב"ם (ברכות א'-י"ז וי"ח) שמשמע שם
שמחלק בין ברכות הנהנין למצות לענין תקיפות ,והראב"ד השיג עליו מאי שנא .ועי'
שו"ת כתב סופר (או"ח סי' כ"א) שהאריך בזה.
 4והיא היא מה שהביא הגמ' שלש פסוקים למקור למושג זו שכל א' מהם לא רק מראה
הקדימות אלא התקיפות ,ע"ש.
 5וע"ש שדימהו להל' ברכות הנהנין כמו שהבאנו מהרמב"ם לעיל.
 6באמת יש להגמ' ה"א לומר שגם שופר אין לברך אלא אחרי תקיעתו שאפשר יש איזה
חשש דילמא מקלקלא התקיעה .וצ"ע מה היה הה"א ,וע' תי' האחרון של התוס' (ד"ה
על) ואפשר מקור סברתם בא מגמ' זו.
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ושהתקנה כולל כל מקום שמברך ברכה זו אף במקום שהיה יכול לברך
קודם לכן .וגם ממה שכתב שתקנו משמע שרצו שיהיה מעין עו"ל רק
לבסוף .7אכן התוס' חלקו להדיא על הבנתו ,והביאו בראשונה את שיטת
רבינו חננאל שדווקא בטבילת גר דלא חזי קודם טבילה וכו' אבל שאר
חייבי טבילה כגון בעל קרי וכיוצא בו מותר לברך 8עכ"ל .לשיטה זו נמצא
שרק הקלו לברך אחרי המצוה במקום שלא היה לו אפשרות לברך מקודם
כלל .שרק לא הטילו החיוב דעו"ל כשאין ברירה ,וע"כ בשאר חייבי
טבילה עדיין מברכין מתחילה .ובאמת כך היא הפשטות בסוגיא שבכל
המצות יש עליהן חיוב לברך עליהן עו"ל חוץ מטבילה ששם לא הטילו
עליו חיוב .ורש"י סובר שכיון שהגמ' לא ייחד תקנתם לציור מסוים,
מסתבר שכוונתם על כל מאן דמברך על טבילתו.9
התוס' המשיכו והביאו שיטת הר"י "דאין לגעור בנשים שמברכות אחר
הטבילה כיון דאיכא טבילת גר דלא מצי לברך לא חילקו" .ואין משמעותו
כמשמעות רש"י (שפי' שתקנתם היה כולל כל הטובלים) אלא שבעצם רק
מסתבר לברך אח"כ בטבילת גר רק שלא רצו שיתבלבלו ההמון ולכן עשו
לא פלוג .וגם ממה שכתב "אין לגעור" משמע שאין זה עיקר פסק ההלכה
אלא שכן נהגו הנשים ורק שכיון שיש להן איזה סמך אין להפסיקן.10
ולבאר מחלקותם י"ל שרש"י כותב שהציור שא"א להטובל לברך לפני כן
הוא בעל קרי שאסור בתורה ובברכות ,והתוס' הקשו עליו דהא בזמננו אין
מחייבין הבע"ק לטבול .וי"ל שרש"י שסובר שזה היה תקנה מיוחדת לכן
מסתבר שתקנתם תלוייה באיך שהיה בזמניהם ,ועזרא שתיקן לבע"ק
לטבול היה באותו זמן שתיקנו את הברכות .וא"כ כיון שבזמניהם רוב
הטבילות היו ע"י אנשים בעלי קרי ,11לכן תקנו ע"פ הרוב לברך אחרי
הטבילה .אבל התוס' שלא הבינו שעשו תקנה חדשה ,הקשו על רש"י
 7וכך מבואר בריטב"א שאף כשמברך אח"כ שייך לגדרי עו"ל ,וע"ש שלכן כתב שברכת
הטבילה צריך להיות תוכ"ד של עלייתו מהמקוה.
 8וכן היא שיטת הרי"ף ורמב"ם (ברכות י"א-ז) .ועי' ב"י יו"ד סי' ר' שהאריך בשיטות
הראשונים.
 9ויש לכאורה ראיה לרש"י ממה שפסקינן לברך "על הטבילה" ולא מחלקינן בין מי
שאפשר לברך קודם ומי שא"א ,וכך העיר הר"ן בפסחים.
 10אבל בברכות דף נא .משמע מהתוס' שפסק כן מעיקרא דדינא ,וצ"ע .וע"ע בזה בהערה
.23
 11כמו שכתב רש"י בברכות דף נא .ד"ה התם.
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שפשוט להם שאם עכשיו יכולים לברך קודם הטבילה אין לברך אח"כ.
ע"כ רק גר שייך להלכה זו ,וממילא יותר קשה לומר לא פלוג מגר ,שלא
כל כך שכיח ,לכל הטבילות.
ויש לשאול עוד שאלה בגמ' הנ"ל שאם מישהו רוצה לעשות מצוה
שבדרך כלל אפשר לברך לפנ"כ רק שעכשיו מאיזה סיבה א"א ,האם אפשר
לו לברך אח"כ .וכדי ליכנס בשאלה זו צריך לעיין בגמ' ברכות דף נא.
שרצתה ללמוד מברכת הטבילה שגם בברכות הנהנין אם שכח לברך קודם
אכילתו מברך אח"כ .ודחתה הדמיון לומר שבטבילה "מעיקרא גברא לא
חזי ,הכא מעיקרא גברא חזי והואיל ואידחי אידחי" .מפשטות הסוגיא
נראה שדווקא בטבילה אמרינן כן ולא בשאר מצות ,אמנם אפשר לומר
שבכל מקום שא"א לברך קודם מצוה שייך לו לברך אחריו .ברש"י פשוט
שא"א לומר כן דהא לשיטתו רק מברכין אח"כ אם עשו תקנה מיוחדת
לכך .אבל להתוס' ודאי יש מקום לפרש את הסוגיא בזה האופן .מ"מ עי'
בית יוסף בהל' ציצית (סי' ח' סעי' י') שכותב אם לובש טליתן בעוד שאין
ידיו נקיות ילבשנו בלי ברכה ,וכשיטול ידיו ימשמש בציצת ויברך עליו.
והק' הב"י הא אין זה עו"ל ,12ותי' דמ"מ הוי עו"ל במה שיקיים אח"כ .ועי'
ט"ז (ס"ק ט') שהק' שלא צריך לזה דהא לא שייך כאן עו"ל דבאותה שעה
שהלבישו לא הוי חזי .13וזה ממש כמו שצידדנו בשיטת התוס' בהגמ'
ברכות ,ושוב ראיתי שרע"א ציין להתוס' שלנו למקור להט"ז ,רק שהק'
עליו ממקום אחר .14אכן ,רע"א ביו"ד (סי' י"ט סעי' א) הק' על סברת הט"ז
ע"פ סברת רש"י שרק בטבילה מברכים אח"כ שרק שם עשו תקנה
מיוחדת ,וצ"ע למה לא הק' כן באו"ח .מ"מ מבואר שהבין המח' רש"י
ותוס' כמו שכתבנו.
איברא יש הבנה אחרת בהגמ' ברכות .ההגה' אשרי בסוף פרק א'
דברכות הביא האור זרוע שרק בברכות הנהנין א"א לברך אחר האכילה
 12ע"ש בב"י שמבואר שמשמוש לא מספיק לחשבו עו"ל.
 13ונ"מ בין הב"י והט"ז הוא אם לבשו בלי ברכה ורק הזכיר דלא בירך אחרי שכבר
הפשיטו ,להב"י א"א לברך ולהט"ז עדיין אפשר לו לברך.
 14הק' דלא דמי כלל דהתם גבי טבילה בודאי א"א להיות כלל עו"ל ,משא"כ הכא הרי
יכול לפשוט הבגד הבגד ולברך וללבוש שנית ,והניח בצ"ע .ותמוה על תמיהתו דהא
מ"מ נמצא שלא בירך על לבישה הראשונה ,וכבר הוכחנו שיש קפידא אף על זמן מועט
שעושה מצוה בלי ברכה .ועוד ,אפי' א"ת שאין קפידה ,צ"ע איך יהני להפשיטו ולחזור
וללובשו דהא אם כווונתו להחזירו אין עליו חיוב ברכה נוספת (כדאיתא בסעי' י"ד),
וא"כ איך שייך להחשיבו עו"ל.
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אבל במצות אע"פ שלכתחילה יש לברך קודם ,אבל בדיעבד מ"מ יכול
לברך אחריו .מקורו מגמ' הנ"ל שדווקא בנהנין א"א לברך אח"כ כיון
שעכשיו כבר מחויב בברכה אחרונה ועי"ז נדחה ברכתו הא' ,משא"כ
במצות כיון שלא מברכין אחרי כל המצות (עי' גמ' שם דף מד ):עדיין יכול
לברך ברכה הראשונה בדיעבד .והיינו שהאור זרוע הבין ש"הואיל ואידחי
אידחי" קאי על האפשרות לברך ברכה זו ,משא"כ לשאר ראשונים קאי על
הגברא שא"א לו לברך .נמצא להאו"ז שכל מקום שלא בירך קודם אף אם
רק שכח ,יכול לברך אח"כ .האור זרוע ג"כ פסק כן בחולין לענין כשיש
ספק טריפה ורוצה לשוחטו מותר לשחוט בלי ברכה ואם תמצא אח"כ
שכשר יש לברך אז ,והרמ"א ביו"ד פסק כמותו בסי' י"ט סעי' א' .והש"ך
הק' עליו מהגמ' פסחים שמשמע שבכל מקום חוץ מטבילה א"א לברך
אח"כ אפי' בדיעבד ,וגם הביא ראיה מהרמב"ם והתוס' שחולקים על
האו"ז  ,ע"ש.15
על כל פנים התוס' פסחים המשיכו לומר שנטילת ידים דומה לטבילה
בזה ,שכיון שבנט"י ג"כ לפעמים א"א לברך קודם נטילתו אין לברך כלל
קודם הנטילה .ויש להעיר שבאמת הרבה יותר מסתבר לעשות לא פלוג
כאן מבטבילה ,שכאן כל א' וא' שייך להמצב שלא יכול לברך קודם ,וא"כ
יתכן שיעשו לא פלוג שלא להתבלבל בין המקרים .משא"כ בטבילה שרק
נוגע בגר יותר קשה לומר כן .16וגם מלשונם של התוס' מכוון לומר כן
דלעיל כתבו שהוא כעין לימוד זכות ,וכאן כתבו במשמעות מעיקר הדין.17
בכל אופן ,הביאו אח"כ עוד סברא בנט"י לברך לאחריו שכל שעדיין לא
ניגב ידיו יכול לברך שהניגוב ג"כ חלק ממצות נט"י ,18ולכן עדיין נחשב
עו"ל עד הניגוב .המשמעות היא ששני הסברות לא היו חזקות בפני עצמן
 15רע"א ג"כ נקט כש"ך ,אבל הפר"ח ושאגת אריה (סי' כו) הצדיקו את שיטת הרמ"א,
ועי' תפארת צבי (סי' ג') שהשיג עליהם.
 16אבל לרש"י לכאורה אין הבדל בינם דהא בשניהם התקינו חז"ל בגלל רוב הטובלים
ונוטלים .ועי' פרמ"ג (או"ח סי' ח ס"ק ט' במשב"ז) שכתב נמי בשיטת רש"י שיש רוב
בנט"י שא"א לברך קודם.
 17ועי' גר"א יו"ד סי' ר' אות ד' שג"כ העיר בשנוי הלשון.
 18מקורם מגמ' סוטה דף ד :האוכל לחם בלא ניגוב ידיים כאילו אוכל לחם טמא .וזה רק
לשיטת הראשונים שדין זה חלק מהדין נט"י ,אבל י"א שאין טעם האיסור אלא משום
מיעוס .ועי' שו"ע (סי' קנ"ח סעי' י"ג) שהנוטל ידיו עם רביעית מים יכול לאכול בלא
ניגוב ,וטעמו מפני שאין טומאה כלל .אבל הט"ז מביא שיטת המהרש"ל שטעם הניגוב
מפני מיעוס ולכן מ"מ צריך לנגבם .והמ"ב (ס"ק מ"ו) חשש למהרש"ל.

456

סוגיא דעובר לעשייתן

ולכך הוצרכו לצרף שניהם .19אבל לרש"י ודאי לא צריכי את הסברא
השנייה כדכתבנו.
ועכשיו שביררנו את שיטות הראשונים בהסוגיא ,מוטל עלינו לדעת מה
נפסק להלכה .למרות שסברתו של רש"י נראה מאוד הגיוני ,למעשה כבר
כתבנו שהרבה ראשונים חלקו עליו ,20וע"כ השו"ע (יו"ד סי' ר' סעי' א')
פסק כראשונים שאשה נדה מברכת ואז טובלת .אבל הטור סתם דבריו
כבה"ג ור"י לטבול ואז לברך ,וכן פסק רמ"א במפתו .21ובאמת יש עוד
סניף להרמ"א לפסוק כהבה"ג ,שכבר אמרנו שהרמ"א פוסק כאור זרוע,
וא"כ ודאי יוצא בדיעבד אם מברך אח"כ .ולמעשה כן נוהגין כרמ"א.22
בנטילת ידים השו"ע (או"ח סי' קנ"ח סעי' י"א) פסק לברך קודם
ואח"כ ליטול ,אבל הוסיף שהמנהג הוא לברך אח"כ ,23וע"כ פסק לברך
 19לכאורה הטעם שסברא שנייה א"א לעמוד מעצמה משום שודאי טוב יותר לברך עובר
לעשיית עיקר מעשה הנטילה .אבל באמת בתשובות המיוחסות לרשב"א (סי' קנ"א עמ'
קכ"ו ד"ה ומש"כ הרמב"ן) משמע שסברא העיקרית היא ששייך עו"ל קלפי הניגוב אפי'
לכתחילה ,ואין מעליותא לברך קודם לכן .וצ"ע עליו ממה שכתבנו בהערה .1
 20הר"ח ,הרי"ף ,הרמב"ם ,הר"י ,וגם האור זרוע חלק עליו רק שבדיעבד יכול לברך מ"מ.
 21הב"י הק' על הטור איך צירף שיטת הר"י עם שיטת הבה"ג דהא כבר אמרנו שהר"י רק
אומר כן ללימוד זכות .הגר"א (אות ד') תי' דמהמשך התוס' כשמביא הסברא בנט"י
משמע כטור ששם לא כתב שהוא לימוד זכות .אמנם ,כבר הגשנו סברא לחלק בין טבילה
לנט"י שהחשש יותר חזק שיתבלבל בנט"י ,אבל שוב מצאתי שהתוס' בברכות (ד"ה
מעיקרא) משמע כהגר"א ששם לא חילק מלשונם כלל בין טבילה לנט"י ,וצ"ע.
 22הבאה"ט (שם ס"ק א') הביא השל"ה שאנשי מעשה יזהירו לנשותיהן שיטבילו ותברך
ואח"כ תטבול שנית .והרבה אחרונים הק' עליו דמאי מהני לטבול פעם שנייה הא כבר
טהורה ע"י פעם ראשונה .והחקרי לב תי' שטובלת על תנאי שאם צ"ל הברכה עובר
לטבילה ה רי היא מכוונת שלא ליטהר בטבילה ראשונה ,ואף דלבעלה לא צריך כוונה,
י"ל דכוונה הפכית שאני (ואף שאין הנשים יודעות לכוון לכל זה ,י"ל כל הטובלת על
דעת חכמים טובלת) עכ"ד .וכבר מצינו יסוד זה בהרבה אחרונים ,ונפסק כן בביאור
הלכה סי' ס"א (דלא כטורי אבן (ר"ה דף כח .ודף לב ,):ועי' חידושי ר' שלמה ר"ה סי' א'
שמאריך בזה) .אמנם ,לכאורה יש מקום לחלק בין הא דלא צריכי כוונה בטבילה ובין הא
דמצות אין צריכות כוונה .ועי' פת"ש סוס"י קצ"ח שהביא כמה אחרונים שדנו בזה אם
כוונה בטבילה תלויה באותו מחלוקת של מצות צריכות כוונה ומשמע שנוטה לחלק
ביניהם ,אבל היש"ש (חולין פ"ב אות י"ג) משמע שכוונה הפוכה מהני בשחיטה כמו
בשאר מצות ,ושוב מצאתי שהשו"ת עונג יו"ט (ח"א סי' נ"ז) האריך בזה ,ע"ש .עכ"פ אם
יש חילוק ביניהם ,קשה לומר שגם כאן כוונה הפכית מהני שלא לצאת כלל ,וצ"ע.
 23בב"י כתב שמקורו משיטת הר"י ע"פ הבנתו בהל' טבילה שמעיקר הדין לא שייך
לברך אח"כ אלא למי שא"א .רק שהמנהג לא כן ,וזה לשיטתו דלא כהגר"א ביו"ד .אבל
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בין נטילה ראשונה לשנייה .אבל הרמ"א הוסיף שעדיין יכול לברך כל זמן
שלא ניגב ידיו ע"פ סברא ב' בהתוס' שכיון שהניגוב חלק ממצות נט"י
עדיין נחשב עו"ל .24אמנם ,מוכרח שאין סברא זו עיקר סברת הרמ"א
להקל דהא כבר ראינו שביו"ד כבר פסק לברך אח"כ בלעדי סברא זו .ועוד,
כבר העיר המג"א (ס"ק ט"ו )25שיש כמה ציורים שאין צורך לניגוב .ועוד,
הרמ"א בעצמו סיים שאם שכח לברך עד אחר הניגוב מברך אח"כ עכ"ל,
מוכח שסובר שאפי' אם ודאי אין עו"ל עדיין יכול לברך .26נמצא ,שאחרי
ככלות הכל נקטינן למעשה כמנהג הטובלין והנוטלין ,27וכמו שמצינו
שכבר יסדו חז"ל (ירושלמי יבמות פ"ז ה"ג) שכל מקום שהלכה רופפת
בידך הלך אחר המנהג ,שאם אין נביאים הם בני נביאים.

לכאורה קשה מאוד על השו"ע איך סתם שם כעיקר הדין ,וכאן הביא המנהג .ואפשר י"ל
כדכתבנו לעיל שרק בנטילת ידיים הסכים להמנהג שיש חשש התבלבלות יותר .וגם י"ל
ע"פ סברא ב' בהתוס' שהביא הרמ"א אח"כ.
 24יש להעיר שהדרכ"מ העתיק כאן את דברי האור זרוע כמו שעשה בהל' שחיטה ,רק
שכאן לא הביאו ברמ"א.
 25ועי' ט"ז (ס"ק י"ב) שהשאיר בקושיא על הרמ"א בזה למה הביא הסברא השניה אם
לא מהני בכל הציורים.
 26ויש בזה כמה נ"מ להלכה ,שלפי זה נמצא שאחרי שנטל את ידיו קודם הניגוב ועדיין
לא בירך אסור לו לדבר כלל דהא מפסיק בין הנטילה לברכה ,משא"כ א"ת שהעיקר
כסברא השנייה .ויש עוד נ"מ במקום שכבר נטל ידיו אבל אין עדיין מגבת אצלו ,לפי
סברא ראשונה יש לברך מיד ,אבל לפי סברא השנייה יש לו לחקות עד שהוא קרוב
להניגוב .אמנם ,עי' בשו"ע (או"ח סי' קס"ה סעי' א') שכתב שהעושה צרכיו ורוצה
לאכול ואינו רוצה ליטול אלא פעם א' ,לאחר ששפך פעם א' על ידיו ומשפשף יברך אשר
יצר ואח"כ בשעת ניגוב יברך ענט"י .וע"פ מש"כ צ"ע דהא מפסיק בין נטילה לברכה.
ועי' ט"ז ועוד אחרונים שכבר העירו בזה ,וע"כ כתבו שאם רק עושה לנטילה א' יותר טוב
לברך על נט"י קודם לאש"י ,וכן פסק המ"ב ס"ק ג'.
 27ראוי להעיר שיש צד השווה בין שלש המקריים שהרמ"א מיקל לברך לאחר מעשה
המצוה ,שכל א' מהם מצוה קיומית ולא חיובית .חילוק זה כבר מצינו במג"א (או"ח סי'
ח' ס"ק ב') לענין צורך עמידה לברכות ,שרק צריך לעמוד לברכות המצות החיוביות ולא
להמצות הקיומיות .שוב מצאתי שהכתב סופר (סי' כ"א) ג"כ הרגיש בזה ,ע"ש.

רב יחיאל ויינר
מאמר זה מוקדש לעלוי נשמת ר' יוסף מרדכי שמחה בן ר' חיים מאיר
שטערן ע"ה שטרח בכל כוחותיו לעזור לעם ישראל ובפרט לאלו
שחיפשו פרנסה ובנה מוסד הנקרא פרעגאקט עזרה בתוך העיר
בורגעןפיעלד שלא רק הצליחה אלא גרם שיבנו מוסדות דומות
בהרבה עיירות יהודיים באמיריקה .ולא רק זה אלא כשהרגיש שיש
עוד בעיות בין במילי דשמיא בין במילי דעלמא (שלום בית או בעיות
בין ההורים לבני המשפחה לא הפסיק .ורציתי להקדיש החיבור הזה
על ענייני עירובין ,בפרט שידוע דברי הירושלמי (עירובין ג:ב) לענין
התפקיד המרכזי של העירוב שהיא לעשות שלום בין איש לשכינו .יהי
רצון שיהא מליץ יושר למשפחתו ויזכו כולנו למה שהי' מרגלא
בפומיה ושנהג לזמר כל בוקר "אשרי האיש שישמע למצותיך ותורתך
ודברך ישים על לבו" .הדא הוא דתימא "דער גרעסטאר זאך אין דער
גאנצער וואלט איז צו טייען אימעסען אטובה" (מרגלא בפומיה דר'
קלונימיס קלמיש מפשסיכתא בעל מחבר ספר אש קודש) דאס איז
גיוועין דער ליבענקייט פון האי גברא רבה ר' יוסף מרדכי שמחה ע"ה
יהי זכרו ברוך.

בגדר הדין אותו איסור שבת גורם
לעומת איסור חיצוני או אפילו איסור שבת אחרת
(ובפרט ע"פ הדין דביהש"ש לא גזרו משום שבות וכן הדין דהואיל
והותרה שעה אחת הותרה כל יומא)
המשנה עירובין דף מט :מביא הדין:
מי שבא בדרך וחשכה לו ,והיה מכיר אילן או גדר ,ואמר שביתתי
תחתיו  -לא אמר כלום .שביתתי בעיקרו  -מהלך ממקום רגליו ועד
עיקרו אלפים אמה ,ומעיקרו ועד ביתו אלפים אמה .נמצא מהלך
משחשיכה ארבעת אלפים אמה.1
ובגמ׳ שם דף נא .היכי שאמר "שביתתי ביעיקרו" שיועיל קאמר רבא
ובתנאי "דכי רהיט לעיקרו מטי" (פי' דאילו רץ שמה יגיע מבעוד יום)
 1וע״ש בגמ׳ מח׳ רב ושמואל היכי שאמר "שביתתי תחתיו" דקתני "לא אמר כלום" אי
הכונה רק לענין לילך מתחת האילן לביתו אבל ממקום רגליו עד האילן שרי (דעת
שמואל) או גם ממקום רגליו לאילן לא ילך (דעת רב) .אבל אמר "שביתתי בעיקרו" (פי׳
דמסיים אתריה ומת״כ קנה שביתה) ילך ממקום רגליו אלפיים לאילן ומאילן אלפיים
לביתו.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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וכן איתא להלכה (שו"ע הל' תחומין תט:יא) שפסק המחבר "אף על פי
שאינו יכול להגיע שם מבעוד יום במהלך בינוני אא״כ ירוץ מותר לילך
בנחת אע״פ שאינו מגיע שם מבעוד יום" עכ"ל .וכונתו דכל שראוי
להגיע שם מבעוד יום (פי' קודם זמן בין השמשות) אם רץ ,מספיק,
ויכול להמשיך שם בנחת.
הרי להדיא היכי דלא אפשר להגיע מבעוד יום אפי' בבין השמשות
אפשר ,לא יועיל .וק״ל דהא קיימא לן כרבי "דכל משום שבות לא גזרו בו
בין השמשות" (הל' שבת שז:כב והל' עירובין שמב:א) והאיסור תחומין
קיי״ל דתקנת חכמים היא (שם שצז:א) .ואף להרמב״ם שדין תורה היא
ולוקין ,היינו רק התחום דיב׳ מיל (שיעור אורך מחנה ישראל בעת חנייתן)
אבל תחום דאלפיים אמה אף הוא מודה שהיא רק דרבנן .ואל תגיד
שמדובר היכי דלא יוכל להגיע שם אפילו ביהש״ש ,דהא מדובר שלצד
האילן רחוק ממנו יכול להגיע מבעוד יום (היינו שאם הוא עומד במַ ַע ַרב
שהוא יכול להגיע עד לד' אמות האחרונות של מזרחה )2אז להד' אמות
הסמוך לו מיד ודאי יוכל להגיע ביהש״ש קודם חשיכה (אא״כ האילן היא
כ״כ גדולה שחצי אורכו היא מהלך חצי שעה  -משך זמן כל ביהש״ש ולא
3
מסתבר כלל שמבובר בכה"ג).
 2לשון המחבר שם תט':יא' באמצע דבריו היא "אבל אם אין כל האילן בתוך אלפים ,ולא
ייחד מקום תחתיו ,לא קנה שביתה דשמא היה בדעתו על ארבע אמות שהם חוץ
לאלפים(,דהיינו שהאלפיים שלו נגמרו תחת האילן וישארו עוד ד' אמות עד סוף תחתיו
של אילן ושמא להני מתכוון דהא גם הם "תחתיו" של אילן מקרי)
 3ולכאו' קשה א) למה החמירו כ״כ הרי קיי״ל דתחומין דרבנן ובדרך כלל בדרבנן אזלינן
לקולא כמו בספק דרבנן וכן מה שמצינו ד"תולין להקל "וא״כ אצלינו ברור לנו שכונת
האי גברא לקנות שביתה באופן שיועיל לו לילך משם לביתו .ומה כל הרעש בגמ׳ שרב
החמיר כ״כ ואפי׳ שמואל למסקנא גם החמיר ,ולא פליג עם רב רק במקרה מסוים ,כמו
שבארנו (עי' בהערה שלפני זה) .ועוד ,דהגמ׳ טרח בדקדוק אדיר איזה מידות מדובר
תחת האילן (ע"ש דף נ :מח' אביי ור' הונא בריה דר' יהושע) .ב) ועוד יותר ,הלא קיי"ל
בדיני דרבנן יש ברירה (פי' יש מח׳ בכהת"כ בזה ולא איפשיטא ורוב הראשונים פסקו
בדין תורה לחומרא ד"אין ברירה" ובדין דרבנן לקולא דיש ברירה) ולמפרע קנה שביתתו
תחת האילן באותו חלק שבתוך אלפיים שלו .וכדי רק לפתוח הענין ,דע שבאמת אין לנו
להקל כל היכי שהנידון היא מדרבנן .דעי׳ בסוגיא כאן (דף לה ).באחד שעירב ומצא
שנשרף עירובו או בתרומה ונטמאת ,וספק אי קודם ביהש״ש נטמאת או אח״כ ,דלדינא
פסק המחבר (הל' שבת שצד:א) "ספק עירוב ,כגון ספק אם היה קיים בין השמשות אם
לאו ,מותר ,והוא שהיה לו חזקת כשרות כגון שהניחו שם ואירע בו ספק ,אבל אם לא היה
לו חזקת כשרות כגון ספק אם הונח שם אם לאו ,לא" עכ"ל  .הרי דאי לא מוחזק מתחילה
אין תולין להקל .וכן אצל ברכת הנהנין שלמסקנא מצוה דרבנן ובמקום ספק כמו "פתח
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א .היכי דאיסור שבת גרם לעכב עירובו
לעומת היכי דאיסור דבר אחר גרם
וכדי לבאר זה בעינן לעיין בסוגיא לקמן עח" :ב' חצירות וכותל עשרה
ביניהם דין הוא שאינם יכולים לערב ביחד רק כל אחד בחצר שלו ,אלא
שאם עשאוהו כל אחד סולם בצד שלו (סמוך לכותל) חשוב פתח ומותרים
לערב או שניהם ביחד או כל א' לעצמו .ובהמשך שם מובא
"בעא מיניה רב יוסף מרבה :עשאו לאילן סולם מהו? תיבעי לרבי
תיבעי לרבנן .תיבעי לרבי ,עד כאן לא קאמר רבי התם "כל דבר
שהוא משום שבות לא גזרו עליו" ,ה"מ בין השמשות אבל כולי
יומא לא .או דילמא אפילו לרבנן פיתחא הוא ואריא הוא דרביע
עליה .עשאו לאשירה סולם מהו? תיבעי לרבי יהודה תיבעי לרבנן.
תיבעי לרבי יהודה ,ע"כ לא קאמר רבי יהודה התם דמותר לקנות
בדחמרא וסיים בדשיכרא "ידוע מח' הר"י והרי"ף (ובא בתוס' ברכות יב .ד"ה לא
לאתויי) אי אזלינן לקולא .ובגליון הש"ס שם מסביר רעק"א ע"פ ד' המהרש"א דבספק
איסור דרבנן (לעומת מצוה דרבנן) לא אמרינן ספק דרבנן להקל ,ע"ש .והואיל ד"אסור
לאדם ליהנות מן העולם הזה בלי ברכה "בספיקא בעינן להחמיר .עפ"ז י"ל כאן שמדובר
באיסור תחומין א"א ליזיל לקולא אף דקיי"ל שהיא דרבנן ,שהרי איסורא הוא ולא דין או
מצוה .אבל עדיין בעינן לבאר למה לא אמרינן" יש ברירה "דאצלה אין חילוק בין איסור
למצוה אלא בכל ענין דרבנן (בין מצוה בין איסור) דינא הוא דיש ברירה.
ועלה בדעתי דהא דקיי"ל כן בדיני דרבנן היינו רק במצב של בדיעבד ,כמו במקרה
שראינו ,היינו לאחר שכבר נעשה מעשה .משא״כ אצלינו בתחומין היה לו האפשרות
לברר מקומו מראש באופן קלה מאד ולהגיד "שביתתי בעיקרו "(לשון סיפא דמתני'),
ומרוב פשיעותו לא אמר כן ,כה"ג לא מקילים .וא"ת הרי הדין דר' יהודה דביהש"ש לא
גזרו משום שבות תוכיח דנוהגין כן אפילו לכתחלה (עי' ל' המחבר הל' עירוב תחומין
תט:ב "צריך שיהא הוא ועירובו במקום אחד ,כדי שיהיה אפשר לו לאכלו בין השמשות.
לפיכך אם נתכוין לשבות ברשות הרבים והניח עירובו ברה"י ,או ברה"י והניח עירובו
ברשות הרבים ,אינו עירוב ,שאי אפשר לו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים בין
השמשות אלא בעבירה .אבל אם נתכוין לשבות ברשות היחיד או ברשות הרבים והניח
עירובו בכרמלית ,או שנתכוין לשבות בכרמלית והניח עירובו ברשות היחיד או ברשות
הרבים ,הרי זה עירוב ,שבשעת קניית העירוב שהוא בין השמשות מותר להוציא ולהכניס
מכל אחד משתי הרשויות לכרמלית לדבר מצוה .שכל דבר שהוא מדברי סופרים לא גזרו
עליו בין השמשות במקום מצוה או בשעת הדחק ".הרי להדיא דזה לכתחלה) אה"נ אבל
זה היה חלק מגוף התקנה מראש דכל גזירה לא יתחיל עד שחשיכה .אבל אין זה בכלל
מדין ספק דרבנן לקולא .ועי' ספר כתונת יוסף במאמר "בענין מצות צריכות כונה" עמוד
שנה' שהארכתי על איזה אופן תקנו חכמים דיניהם בקשר להכלל דספק בדרבנן להקל).
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בית באיסורי הנאה אלא התם דבתר דקנה ליה עירוב לא ניחא ליה
דלינטר .או דילמא אפילו לרבנן ,פיתחא הוא ואריא דרביע עליה?"
היינו מה דינו אם עשו סולם ע"י אילן שיש איסור דרבנן להשתמש בו
גזירה שמא יעלה ויתלוש .ועוד ,מה אם הסולם היא מעצי אשירה שאסורה
בהנאה.
א"ל (רבה לר' יוסף) אילן מותר ,ואשירה אסורה .מתקיף לה רב
חסדא :אדרבה ,אילן שאיסור שבת גורם לו  -ניתסר ,אשירה
שאיסור דבר אחר גורם לו  -לא ניתסר .איתמר נמי ,כי אתא רבין
אמר רבי אלעזר ואמרי לה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן :כל
שאיסור שבת גרם לו  -אסור ,כל שאיסור דבר אחר גרם לו – מותר.
הרמב"ם (הל' עירובין פרק ג:ח) פסק
היה אילן בצד הכותל ועשהו סולם לכותל ,אם רצו מערבין אחד
הואיל ואיסור שבות הוא שגרם לו שלא יעלה באילן ,עשה אשרה
סולם לכותל אין מערבין אחד מפני שאסור לעלות עליה מן התורה
שהרי היא אסורה בהנייה.
הרא"ש מסכת עירובין פרק ז
ואם עשה לאילן סולם עשרה או לאשירה סולם ,מסקינן דאילן
דאיסור שבת גורם לו אסור ובאשירה שרי דליכא איסור שבת.
ובשו"ע הל' שבת סימן שעב' כתוב
היה אילן בצד הכותל ועשהו סולם לכותל ,אם רצו מערבין אחד
אבל אם עשה אשרה סולם לכותל ,אין מערבין א' מפני שאסור
לעלות עליה מן התורה ,שהרי אסורה בהנאה (דעת הרמב"ם).
והרא"ש ז"ל כתב בהיפך ,דאילן אינו מועיל דאיסור שבת היא
ואשירה מועלת ,והוא שתהא יבשה.
ובלי להכניס לעומק המח' נ״ל לומר דעד כאן לא פליגי אלא אם איסור
דאו' חיצוני גרע מאיסור דרבנן של שבת כשעומד בפני מילי דשבת (כגון
קניית עירוב חצירות או עירובי תחומין) או להיפך (פי' איסור דאו' חיצוני
גרוע מאיסור דרבנן דשבת) ,אבל אותו איסור עצמו אפילו היא רק דרבנן
לכו"ע לא יועיל .ומפני כך לא מצינו שיפלגו כה"ג ,רק בב' האופנים
שראינו או איסור דבר אחר (היינו אשירה) או איסור שבת .אבל משם אחר
כמו השתמשות באילן (אצלינו שעשאו סולם) שאסור גזירה שמא יעלה
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ויתלוש (פי' מלאכת קוצר) ולא מחמת גזירה השייכת למלאכת הוצאה
(דהיינו אותו שם מלאכה שחלּות העירוב בא לתקן) אלא דכה״ג לכו״ע
אמרינן ״איסור שבת גרם לה״ .ויותר נכון לקרוא לה ״איסור עצמה גרם
לה״ (שמא משום הכלל ״דאין קטיגר נעשה סניגור״).

ב .היכי ד"אותו" איסור שבת גורם
לעכב עירובו לעומת היכי דאיסור שבת "אחר" גורם
ועי' בשו"ת רע"א (מהדורא קמא סי' יד') שדן בשאלה אי שרי להניח
העירוב חצירות בכרמלית (שם מצדד רע"א שבני החצירות יערבו כל א'
לעצמו וגם יערבו בבית הכנסת שהיא בכרמלית בלא ברכה בכדי שאם
לפעמים ישכחו אנשי חצר לערב או שיעופש הפת ,שיסמכו על הערוב
שבבה"כ) ע"פ דברי אבן העוזר שהביא ראי' ממקרה שעשו מאילן סולם
שרואים שביהש"ש לא גזרו משום שבות אז כאן נמי.
אלא שהעיר רע"א מגמ' שם (דף עו" ).שתי חצירות ושני בתים ביניהם,
זה בא דרך זה ונתן עירובו בזה (היינו בבית הסמוך לחצר השני) ,וזה בא
דרך זה ונתן עירובו בזה ,קנו עירוב או לא? מי משוית להו לגבי דהאי בית
ולגבי דהאי בית שער וכן לענין חצר השני?  -אמרו ליה :שניהן לא קנו
עירוב ,מה נפשך :אי בית שער משוית ליה  -הנותן את עירובו בבית שער
אכסדרה ומרפסת  -אינו עירוב ,ואי בית משוית לי' אין עירובם עירוב
שהרי בית הסמוך לו מפסיק בינו לבין הבית שנמצא בה עירובו והוא
(החצר) לא עירב עמה (אותו הבית) .ואינו יכול להביא עירובה לתוכה דרך
בית זה (כ"ז ברש"י שם ד"ה מהו) .הרי לפנינו הגם שבדרך כלל ביהש"ש
לא גזרו משום שבות כאן בחצר שלא עירב העמידו דבריהם ולא יועיל
הואיל דלא הוה "הוא ועירובו במקום אחד".
ובהמשך דבריו העיר מסוגיא שהבאנו (דף עח ):עשאו אילן סולם מהו
או אשירה סולם מהו שלדעתו אילן עדיף מאשירה שיש בה תרתי :א)
ביהש"ש פתח גמור היא דבהאי שעתא לא גזרו משום שבות ,ב) וגם אחר
שחשכה עדיין פתח הוא ורק אריא הוא דרביע עליה .משא"כ אשירה כל
הזמן אפי' ביהש"ש אריא הוא דרביע עליה ואין עליה דין פתח גמור אפילו
לרגע .וכתב בזה"ל:
וכיון שכן י"ל דוקא באילן אף דאיסור שבת עלה מ"מ מה שבאנו
לתקן איסור הוצאה (היינו להתיר החצירות לערב ביחד) אינו
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מעוכב ע"י איסור הוצאה דשבת רק ע"י איסור אין עולין( ,פי'
איסור השתמשות באילן גזירה שמא יעלה ויתלוש) והוי בזה כמו
איסור דבר אחר גרם לה ומהני בצירוף דבהש"ש הוי פתח גמור.
לעומת זה הגמ' דף עו .דב' חצירות וב' בתים ביניהם שדין הוא דאין
עירובם עירוב היינו מפני שאותו ענין שבאו לתקן דהיינו האפשרות לטלטל
בחצר היא היא הדבר המעכב (היינו מה שלא עירב בני הבית עם החצר
ומתוך כך א"א לבני החצר להביא עירובם מהבית שהניחו שם לחצירם).
הרי שהגרע"א עצמו מחלק בדיוק כמו שבארנו דהיכי שאותו ענין שבא
לתקן היא היא המעכב ,לכו"ע לא יועיל אף דהוה ביהש"ש .וברוך שכוונו
למרה דעובדא ,הגרע"א.
והסברא להגיד כן נראה לי פשוט דמחזי דברי חז"ל כחוכא ואטלולא.
הגע בעצמך אדם מניח עירובו מבעוד יום רחוק יותר מאלפיים אמה כדי
שיקנה שביתה שם ועי"ז להוסיף על תחומו עוד אלפיים אי הוה דינא
דעירובו עירוב נראה לכל כליצנות .ואע"פ שפסקינן בדרך כלל בין
4
השמשות לא גזרו משום שבות ,בכה"ג אסרוה.
אלא האמת היא אם נגיד כן לא קשה מהדין ב' בחצירות וב' בתים
ביניהם ,דשם מעיקרא דדינא היו מקילים ביהש"ש משני הצדדים (היינו על
הצד שדין הבתים כבית שער או מצד שני שדינם כבית גמור שני העיכובים
הויין רק דרבנן) דבהאי שעתא לא גזרו משום שבות ורק מפני שנראה
כחוכא ואטלולא אסרינן ,אז לא בעינן להגיד שם האי חשבון שהביא רע"א
דהוי אותו איסור שבת גורם ומתוך כך אף ביהש"ש לא יועיל דאפי' אינו
אותו איסור שבת אלא אפי' איסור אחר גרם הואיל ונמצא בה "תרתי
דסתרי" (פי' מצד אחד דינה כבית שער ובאותו רגע דינו כבית גמור)
דנראים ד' חכמים כחוכא ואטלולא העמידו דבריהם אפילו ביהש"ש .ועי'
 4ועי' עירובין דף סח ":אנא בהא כשמואל סבירא לי ,דאמר :אין מבטלין וחוזרין
ומבטלין .ולאו חד טעמא הוא ?מאי טעמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין  -לאו משום
דכיון דבטליה לרשותיה ,אסתלק ליה מהכא לגמרי ,והוה ליה כבן חצר אחרת ,ואין
ביטול רשות מחצר לחצר .מר נמי  -לא ניבטיל  -התם היינו טעמא כי היכי דלא ליהוי
מילתא דרבנן כחוכא ואטלולא ".רי שמעיקר הדין שרי דקיי"ל כר' יוחנן דמבטלין מחצר
לחצר אלא דכאן אילו יכולים בעלי החצר שדרים בהדי נכרי לבטל עצמן לחד ישראל
בטלה תורת שכירות במקום נכרי ונראה תקנות חכמים כליצנות .ובכה"ג אף שמעיקר
הדין צ"ל מותר אין הדין כן.
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שם ברש"י שכתב להדיא דכך היא כונת הגמ' ולא עמד על מה שהעיכוב
היא אותו איסור שרצה לתקן ,ובאתי רק להעיר.5
אלא דלפי"ז צ"ע ראיית רע"א דשמא אפי' אותו איסור שבת עצמו לא
גזרו ביהש"ש וכאן מפני התרתי דסתרי לבד העמידו דבריהם אף ביהש"ש
וה' יאיר עיני.

ג .דין גיא עמוק אלפיים לעומת יותר מאלפיים בקשר לתחום שבת
וע"פ דברינו חשבתי להסביר שיטת ר' יוסף אצל מדידת התחום במקום
שיש חריץ עמוקה במקום המדידה .במשנה (נז ):כתוב "היה מודד והגיע
לגיא או לגדר  -מבליעו וחוזר למדתו".
ושם (נח ).שואל הגמ' וכמה עומקו של גיא? א"ר יוסף אלפיים .וכונתו
שאם הגיא עמוק עד אלפיים מבליעו ,יותר מאלפיים לא אלא בעי למדוד
הירידה והעליה ,וכן הלכה (הל' תחומין שצט:ה) .ולכאו' ע"פ דברינו
שיטתו מובן ,דהיכי שאותו מרחק שרוצה להתיר היא היא המעכבו ,אע"פ
שמסתבר עדיין להבליעו הואיל ונראה קצת כחוכא ואטלולא בעינן
למדודה ולא סגי להבליעו.
ועי' תוס לה .ד״ה נתגלגל חוץ לתחום –שכתב "אפילו תחומין דרבנן
ואפילו לרבי דאמר כל דבר שהוא משום שבות לא גזרו עליו בין השמשות
מכל מקום לא הוי עירוב אף על גב דבין השמשות מצי למישקליה ואיתויי
 5ואף שמצינו מקומות שלא העמידו דבריהם הגם דהוו תרתי דסתרי עי' שבת דף לד.
דאמר רבא :אמרו לו שנים צא וערב עלינו .לאחד עירב עליו מבעוד יום ,ולאחד עירב
עליו בין השמשות .זה שעירב עליו מבעוד יום  -נאכל עירובו בין השמשות ,וזה שעירב
עליו בין השמשות  -נאכל עירובו משחשכה ,שניהם קנו עירוב .מה נפשך ,אי בין
השמשות יממא הוא  -בתרא ליקני ,קמא לא ליקני ואי בין השמשות ליליא הוא ,קמא
ליקני ,בתרא לא ליקני  -בין השמשות ספקא הוא ,וספקא דרבנן לקולא .לא קשה ,חדא,
דשם ע׳׳ב איתא תנו רבנן :בין השמשות ספק מן היום ומן הלילה ,ספק כולו מן היום,
ספק כולו מן הלילה וברש"י שם ד"ה ספק מן היום ומן הלילה כתוב "כלומר ספק יש בו
משניהם .יוצא שאינו תרתי דסתרי אלא גדר ביהש"ש אפשר להיות תערובת של יום
ולילה ביחד .ועוד ,אפי' תימא דחשוב תרתי דסתרי עכ"ז המדובר ביא בתרי גברי וכה"ג
אמרינן אף בדסתרי .דוגמא לזה הדין דשני שבילין וטומאה באחת מהן ובכל אחד הולך
איניש דאמרינן לכל א' טהור אף דבודאי אחד מהם הלכו במקום הטמא הואיל שלכל
אחד מצד עצמם יש ספק אזלינן לקולא משא"כ אצלינו .ואף דגם אצלינו מדובר בשני
חצירות מ"מ הם משתמשים ברשות אחת (הבית) לשני אנפין חד כבית וחד כבית שער וזה
אי אפשר.
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כיון דאם קנה שביתה במקום שנתגלגל העירוב היה עומד עתה חוץ לתחום
ואין לו אלא ארבע אמות הילכך תקנו רבנן שלא יהיה עירוב אלא כשהוא
בתוך התחום" .ואפשר שלזה גופא נתכוון.

ד .סברת אותו איסור שבת גורם אמרינן גם היכי שדינא להקל
האי סברא שהבאנו (פי׳ היכי דאותו איסור עצמו גורם העיכוב אף
בביהש״ש גזרו) ושראינו להדיא בשו׳׳ת הגרע״א (סי' יד') ,הגם שבדברינו
נאמרה להחמיר ,מצאתי שגם להקל אמרינן ליה .הגמ׳ שבת ד .מביא הדין
מי שהדביק פת בתנור התירו לו לרדותה ואף שרדיית הפת מלאכה דרבנן
הואיל שעי״ז יעכב מלבוא לידי חיוב חטאת (או כרת במזיד) לא העמידו
דבריהם .ובספר קיקיון דיונה הק׳ ע״ז מגמ׳ פסחים צב .שמצינו אף במקום
כרת העמידו חכמים דבריהם כגון הזאה של טמא מת (פי׳ אם חל ערב פסח
ביום שביעי שלו לא התירו הזאתו ונמצא שמחמתו ידחה לפסח שני) ולמה
כאן התירו לרדות במקום כרת? ובהגהות רע״א לשו״ע (או״ח רנד' :ס״ק
ה׳) מתרץ שאני רדיית הפת שהיא אותו איסור עצמו לעומת הזאה גבי
קרבן פסח דהוה ב׳ עניינים (פי' דאיסור להזות בשבת לחוד ומצות עשה
להביא קרבן פסח לחוד) .וז״ל:
אבל הכא לא שייך להעמיד דבריהם שלא לחלל שבת ברדייה ועי״ז
יהי׳ חילול שבת באפייה דסוף סוף יבא לידי חילול שבת ,טוב יותר
בשבות מן מלאכה דאורייתא.
והיינו אותו חילוק רק דכאן פועלת להקל דשרי לרדותה שלא יבא לידי
כרת לעומת הזאה דטמא מת שאינו אותו ענין עם מצות עשה דקרבן פסח,
ומתוך כך העמידו דבריהם .אלא דלכאורה צ״ע קצת ,דלמה לי אותו איסור
עצמו? (פי׳ מה שרדיית הפת הוי גזירה משום אפייה ,הא אפילו שבות
מחמת אחד משאר המלאכות ג״כ יצטרכו להתירו דסברתו במקומה היא,
ש״טוב יותר בשבות מן מלאכה דאורייתא״ ).ועי׳ בספר מנחת אריאל למס׳
שבת עמוד טז׳ ,שמתרץ דבאותו שם מלאכה להעמיד דבריהם אי אפשר,
דכל יסוד האיסור לרדות תקינו כגדר שלא יבא לידי אפייה גמורה .אז היכי
שע״י הרדייה יש לסלק אותו אפייה ודאי מסתבר שלא יעמידו דבריהם.
הגע בעצמך ,רופא שהזהיר לאיזה חולה שלא לעשות איזה פעולה שקרוב
לודאי שיגרום לו סכנה האם לאחר זמן נשתנה החולי שעכשיו אותו פעולה
יועיל לרפאותו ,היש ספק שיגיד לו הרופא שימשיך למנוע ממנה? ודאי
שלא .אז כאן נמי היכי שהאיסור נשתנה להיות תרופה לעיקר סבת התקנה,
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מסתבר ביותר שלא יעמידו דבריהם .ולכאו' גם זה מפני שבאותו איסור
עצמו נראה באופן בהיר כחוכא ואטלולא שיעמיד דבריהם לגרום המלאכה
שהיתה סבת כל התנקה מתחלה.

ה .מלאכות דרבנן לעומת גזירות דרבנן
מה שנשאר ק' היא למה לא הביא רע"א ראיה להאי יסוד (שאותו איסור
שבת גופא גרע מסתם איסור שבת אחר) מאותו משנה דף מט :שהתחלנו
בה שהאומר "שביתתי תחתיו" אין עירובו עירוב אע"פ שבביהש"ש יוכל
להגיע לאותן ד' אמות הסמוכים לסוף תחומו ,הרי להדיא כדבריו דהיכי
דאותו איסור היא הגורם (היינו שביתתו נמצא חוץ לתחומו אלפיים ורוצה
לקנות שביתה ע"י אותו מקום) ונראה הדין דרבנן כחוכא ,אז העמידו
דבריהם אף ביהש"ש( .ומצאתי אח"כ שהבית מאיר סי' רסה' ס"ק ח' למד
כן ורצה להעמיד זה בדעת הריטב"א לעיל לה .בנתגלגל עירובו חוץ
לתחום וכו)6.
וחשבתי שרע"א אזיל לשיטתיה דשאני מלאכות דרבנן מגזירות דרבנן.
דעיין בשו"ת רעק׳׳א סי' כח׳ על השאלה אי שרי לישא תינוק על הכתף
בעיר שאין לה חומה וצורת הפתח ,שמביא בשם הפרי תבואה הואיל
וברה"ר אינו אלא פטור אבל אסור דהא קיי"ל חי נושא את עצמו אז
בכרמלית שהיא גופא דרבנן שרי לגמרי דהוי גזירה לגזירה.
ורע"א פליג עליה בשתי ידים חדא (שזה נגד המג"א סי' שח' ס"ק עא'),
דשטת הר"ן דמדרבנן הוצאת אדם חי הוי כנושאו ממש ולא משום גזירה,
ורק היכא דאסרו רבנן משום גזירה כגון ההיא דלא יעמוד אדם ברה"ר
וישתה ברה"י דגזרו שלא ימשוך אליו ,בזה הוי בתוך כרמלית גזירה
לגזירה ,וכן בההיא דזה עוקר וזה מניח דאסרו חז"ל מגזירה שמא יעשה
הכל ,בכה׳׳ג בכרמלית הוי גזירה לגזירה ,אבל בהוצאות החי לא תקינו
אותה בתורת גזירה אלא דחשובה קצת משא (מה שאנו קוראים "מלאכה
מדרבנן") ובכה"ג גם בכרמלית אסור ,דמה בכך דהוי תרי דרבנן כיון דאין
הטעם משום גזירה אינו בכלל גזירה לגזירה ,וכיון דממשמשים בה דברי
המג"א בעצמם להתיר מטעם גזירה לגזירה ואעפ"כ אוסר היכא דנושא
ממש ,מאן ספין ומאן רקיע לחלוק בזה על המג"א?
 6מה שלא הביא ראיה מהאי משנה ש"נתגלגל עירובו חוץ לתחום "לא קשה שהי' יכול
להיות שנתגלגל למרחוק ולא יוכל להגיע שם ביהש"ש .אבל בשביתתי תחת האילן (דף
מט ):אי אפשר בענין אחר וכמן שבארנו.
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הרי להדיא שבדיני דרבנן עצמם מצינו אלו שיש להם שם מלאכה
דרבנן ולא מתייחס להם בתור גזירה אטו איזה איסור דאורייתא ,וכלשונו
דהוי "קצת מלאכה" מצד עצמה הגם שבשורש התקנה היא שלא יבא
לאיסור תורה .לפי"ז העיר רע"א שאין לנו להעמיד כאן הכלל ד"אין
גוזרים גזירה לגזירה" שיסודו דהא אטו האי דין דרבנן לא תקינו ,דהאי
מלאכה דרבנן אינו גזירה אלא דין לעצמה .אז אף כשהיא בהדי איזה גזירה
אחרת (אצלינו ,חדא ,להוציא תינוק חי ועוד ,בכרמלית) האיסור עומדת
בכל תוקפו( .עי' בספר ארץ הצבי לר' שכטר שליט"א סימן ז' אות ו'
שמביא כמה נפ"מ לדינא ע"פ האי יסוד גדול).

ו .הבדל איסורי דרבנן שנתקנו כאיסורי גברא
לעומת לאלו שנתקנו כאיסורי חפצא
וחילוק זה פותח שער להבין כמה הבדלים שאנו מוצאים אצל דינים
דרבנן .כתב הרמ"א (הל' עכו"ם קנה:יב) "יש אומרים דכל איסורי הנאה
מדרבנן מותר להתרפאות בהן אפילו חולה שאין בו סכנה( .ר"ן פכ"ש בשם
י"א וריב"ש סי' מ"ה \רנ"ה\) .ואפי' יין נסך בזמן הזה מותר להתרפאות בו
ולעשות ממנו מרחץ אע"פ שהוא כדרך הנאתן ,ובלבד שלא יאכל וישתה".
ואילו גבי שבת במקום חולה שאין בו סכנה שרי ישראל אחר לחלל עבורו
באיסור דרבנן (עי' או"ח שכז:יז שיש מח' בזה) ולמה גבי שבת הקילו
ובפרט שבדרך כלל איסורי שבת חמירי (בעדים והתראה  -סקילה ,בשוגג -
חטאת) משאר איסורי תורה (ובפרט מאכ"א שרובם עונש מלקות ובחמור
שבהם כמו חלב ודם כרת) .אבל לפי הבנת רע"א י"ל דאלו מאכ"א מדרבנן
גדרם איסורי חפצא הואיל ותקנו אותם כאיסור בפני עצמן ולא בתורת
גזירות משא"כ רפואה בשבת כל תיקונו היתה גזירה משום שחיקת סממנין
(פי' שמא יבא לטחון) וגזירה בטבעו היא איסור גברא ומת"כ שרי במקום
חולה שאב"ס.

ז .אי תחומין דין תורה או דרבנן
ונפ"מ אי חשוב עשה ולא תעשה או ל"ת לחוד
עכשיו נחזור לשאלתנו למה לא מתייחס רע"א להמשנה (דף מט:
"שבתתי תחתיו") כראיה מפורשת שהיכי דאותו איסור שבת עצמו היא
המעכב ,לכו"ע אף ביהש"ש העמידו דבריהם ואין עירובו עירוב .ראינו
כבר שדין תחום שבת מחלוקת תנאים היא ,אם הוא דאורייתא או דרבנן.
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ולדינא קיי"ל שהיא דרבנן( 7שו"ע הל' תחומין שצז:א) אלא שיש מקום
גדול לומר שגדר תקנתו אינו בתורת גזירה 8אלא כהלכה בפני עצמו שאין
לאדם לילך בשבת רחוק כ"כ ,כדמשמע בפסוק "אל יצא איש ממקומו
ביום השבת"
ובמנ"ח מצוה כד׳ הביא שיטת רוב הראשונים שהיא רק דרבנן אלא
שהעיר דמצינו פעמים שהדין דרבנן יותר חמורה מאילו הוה דין תורה.
וביאר כונתו דהנה לאו זה נמנה לאו בפ"ע ואינו בכלל לאו דל"ת כל
מלאכה ,דהלאו דמלאכה הוא רק אותן אבות מלאכות שנמנו במשנה שהיו
במשכן .ודע עוד דאף העושה מלאכה בשבת חוץ ,ממה שעובר על ל"ת
עובר ג"כ בעשה ד"תשבות" (עי' רמב"ם הל' שבת א:א דמנה עשה בפ"ע
לשבות בשבת וכ' שם דכל העושה מלאכה בשבת ביטל מ"ע ועבר על
ל"ת) זה דוקא בהמלאכות שהוא נכלל בל"ת כל מלאכה נכלל ג"כ בעשה
דתשבות ,אבל לאו זה דאינו מלאכה כלל ולא נכלל בלאו דמלאכה רק הוא
לאו בפ"ע אל יצא אינו עובר רק בלאו הזה ולא בעשה דתשבות כיון דאינו
מלאכה אינו מבטל עשה דתשבות .וממשיך לבאר שלאלו (היינו רוב
הראשונים והמחבר) שתחומים דרבנן תקנו בגדר מלאכה דרבנן ולא סתם
גזירה .ומתוך כך יוצא שיש לה לא תעשה ועשה כעין המלאכות של תורה.9
ולכאו' רע"א ודאי יסכים למה דקיי"ל שתחומין דרבנן שתקנו אותה בגדר
מלאכה דרבנן ולא סתם גזירה (עי' לעיל הערה  3שהבאנו כמה ראיות
לזה).
 7דעת החינוך מצוה כד' שהיא דאו' וז"ל "יש בה (בפרשת בשלח) מצות לא תעשה
אחת ,והיא שנמנענו שלא ללכת בשבת חוץ לגבולים ידועים וכן מצינו ברמב"ם".
 8הגם שאיסור הוצאה למדים מאותו קרא דתחומין עכ"ז אין אחד סייג לשני ולא עוד
אלא שמצינו מקרים דאסור להוציא חוץ מד׳ אמותיו ואפ"ה שרי להלוך עד תחומי העיר
או הרה"י שהוא נמצא בו (עי' ריש פ"ד)" הקיפוה נכרים בשבת מהו".
 9משא"כ להרמב"ם ודעימיה שהיא דין תורה מקרא ד"אל יצא איש ממקומו וכו׳" ,ודאי
שאינו אחד מן הלט' מלאכות .חדא מפני שיש לנו כבר לט' ,ועוד ,דאין זה עבודה מיוחד
שעשו במשכן (פי' הילוך יב' מיל) .ואדרבה כל מקור לאותו מידה של יב' מיל למדים
ממידת מחנה ישראל בשעת חנייתן במדבר ,ואין לה שום דמיון במלאכות הנעשו במשכן
כמו בישול או אריגה .מת"כ אינו אלא ל"ת ,דראינו כבר שהעשה דתשבות לא נאמרה
אלא על הלט' מלאכות ולא אשאר איסורי שבת אפילו מן התורה כמו שביתת בהמתו
וכדומה .ונפ"מ יהיה בראש השנה ,היכא דהשופר נמצא מחוץ לתחום ,שלדעת הרמב"ם
ידחה העשה דשופר את ל"ת דתחומין .ואילו לשאר הראשונים לא ידחה ,הגם דתחומין
דרבנן מ"מ תקנו אותה בגדר מלאכה דרבנן והוי ל"ת ועשה כעין מלאכה של תורה ,ואין
ע' דוחה ל"ת ועשה( .לשיטת ר׳׳ת בראש השנה דלא בשינן בעידנא בעשה דוחה ל׳׳ת
דרבים) (כ"ז לאלו שסברו שיש תחומין ביו"ט כמו בשבת ועי' ר"ה לב :שהגמ' עצמה
מביא מקרה זה)
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ולפי"ז יש לחלק ולומר דכל דינו של רבי דביהש"ש לא גזרו הכונה
לגזירות דרבנן 10אבל אלו שנתקנו כמלאכות בפני עצמן הגם שהם רק
דרבנן ,באמת גזרו.
ועי' משנה סוף במה מדליקין "ספק חשכה ספק אין חשכה אין מעשרין
את הודאי  ...אבל מעשרין את הדמאי ומערבין וטומנין את החמין .ובגמ'
מובא שהאי "מערבין" דשרי ביהש"ש היינו רק עירובי חצירות אבל עירובי
תחומין לא .ויש כמה טעמים לזה (עי' רש"י ופיה"מ להרמב"ם) .ולפי
דברינו יש עוד סבה ,דתחומין מלאכה דרבנן נינהו דחמיר טפי מסתם
גזירה ,ודמי למלאכה דאורייתא דכעין דאורייתא תיקנו וכמו שראינו ע"פ
המנ"ח ,אז גם ביהש"ש השוו אותה למלאכה דאורייתא .ואי לא קנה
תחומו מבעוד יום אזלא אפשרותו.

ח .איך מבררים איזה דיני דרבנן בתורת גזירה נתקנו
מאלו שבתורת איסור בפני עצמן?
עלה בדעתי רק כהתחלה להבחנת דינים דרבנן ,שאלו שמובאים
וטעמם בצידם כמו שהשתמשות באילן מובא עם טעמא דשמא יעלה
ויתלוש ,או טבילת כלים דנראה כמתקן כלי ודאי שנתקנו בתורת גזירה.
אבל אלו שיש להם שם בפני עצמם כמו חי נושא את עצמו או האיסור
הוצאה בכרמלית שלא מבואים עם טעמם בצידם אלא כדין בפני עצמם,
הגם ששורש התקנה נצמחה מחמת איזה גדר לדין דאורייתא (הוצאת אדם
חי שמא יבא להוציא סתם חפצים וכן כרמלית אטו רה"ר עי' ארץ הצבי סי'
סי׳ ו׳) .וזה הענין כבר מצינו בדאורייתא ,דעי' סנהדרין כא .במחלוקת ר'
יהודה ור"ש אי דרשינן טעמא דקרא ,ולמסקנא אף ר' יהודה דס׳׳ל דלא
דרשינן ונקטינן כוותיה ,היינו בסתם אבל היכי שכתב רחמנא טעמא בצידה
דרשינן (עי' בית יצחק תשע"ב במאמר הנקרא "שאר חייבי לאוין") אז כאן
נמי היכא דכתבו חכמים סבת הגזירה בצידה ,אם אזלא טעמא בטלה
גזירה .וכוונתי בכ"ז רק כהתחלה לביאור הענין.
 10והאמת היא דאף באלו יש חלק מהם שחמירי ,עי' עירובין דף לד :אם נתן עירובו
בראש הקנה אין עירובו עיורוב אף לר' יהודה דשבות לא גזרו ביהש"ש ,שאני הכא גזירה
שמא יקטום .ובפשטות הכונה היא דהאי גזירה קרוב לודאי ומתוך כך אף ביהש"ש גזרו.
ורש"י שם מפרש אחרת ,ועי' רשב"א שם.
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ט .סברת "שבת הואיל והותרה הותרה" היכי שהדבר עומד להתבטל
בתוך דבריו העיר רע"א מדעת הרמ"א (הל' שבת שסה:ז) דהא
דאמרינן "שבת הואיל והותרה הותרה" היינו בלחי הראויה לעמוד כל משך
יום שבת ,אבל אם היה עומד לסתור מערב שבת ,אסור לאחר שנסתר.
וקשה ,הא עשאו לאילן סולם מיד שחשיכה הדרא איסורא ולא יועיל סברת
הואיל והותרה הותרה כה"ג .וכן בהנחת עירובם בביה"כ שבכרמלית ,הרי
היא עומדת להתבטל מיד כשחשכה שאז האיסור דרבנן חוזר וניעור ואיך
יועיל העירוב.
ושמא י"ל כמו לענין הכלל ד"הואיל והותרה הותרה" חילקנו בין היכי
דליתנהו למחיצות להיכי דאיתנהו אלא שנתבטל העירוב עצמו (פי' שהפת
נאבד או נשרף) כמו כן יש לחלק בדינא דאצרכו הלחי להיות ראויה לעמוד
כל משך השבת ,שלא נתחדשה אלא בתיקון היקף המבוי או החצר ,ולא
בהעירוב (הפת) או השיתוף (היין) עצמם.
אלא שעוד ציין רע"א לדין (שם שעא:ה) דפסק המחבר "ישראל וגר
שהיו דרים בחצר ומת הגר מבעוד יום והחזיק ישראל אחר בנכסיו אפילו
לא החזיק עד שחשיכה אוסר עד שיבטל רשותו כשאר יורש" .ולכאורה
כוונת רע"א להקשות דמה שראוי האחר לזכות בו מבעוד יום חשוב
"עומדת להתבטל" ומתוך כך הדין הוא שאוסר עליהם .הרי שעירוב
חצירות שעומד להתבטל אינו עירוב ,וכאן לא יועיל החילוק שהבאנו דכאן
החסרון אינו במחיצות או בהיקף המקום (לחי קורה או הצוה"פ) אלא
בדיורי החצר ,והוי כעין הדין "דיורים הבאים בשבת" (דף צג .):אלא שמא
גם הכא יש לחלק ולומר דיורים שאני שכל זמן שביכולתו לזכות מבעוד
יום חשוב כבר כבן חצר ובעי שיערב עמהם ,משא"כ היכי שכל הדיורים
השייכים לחצר או מבוי נשתתפו ורק העירוב (היינו הפת) שהשתמשו בו
עומדת להתבטל ,בזה נתחדש הכלל דהואיל והותרה הותרה .וא"ת מה
ראיה יש לחלק בין האוכל למחיצות? התירוץ הוא ,שכבר מצינו חילוקים
כאלה להדיא במשנה (ריש פ' בכל מערבין) כגון מה שמערבין לנזיר ביין
וכן ישראל בתרומה וכן הלכה (או"ח שפו:ח) ועם כל זה להניח עירובו של
כהן בקבר לא (שם תט:א ובמ"ב שם ס"ק א' בשם הטור) .הרי שמפאת
11
העירוב עצמו (פי' האוכל) הקילו ,ואילו מקום העירוב לא.
 11אלא דקשה מלגין דטבו"י ,דשם החסרון היא ג"כ בהעירוב עצמה ,ואפ"ה קתני להדיא
שאינו עירוב .ובכלל יש לחלק בין המקרה דהיום חול ולמחר קודש למקרה דיין לנזיר
ותרומה לכהן ,שאצלינו ביהש"ש עדיין ראוי להמערב עצמו משא"כ גבי נזיר וכהן .ועיין

רב יחיאל ויינר

471

ואחר זמן מצאתי שחילוק זה מובא בפירוש לדינא ,וזה לשון המחבר
(שפו:ט) "אמר על ככר היום חול ולמחר קודש משתתפין לו בה
שביהש"ש עדיין לא נתקדשה וראויה היתה מבעוד יום" .הרי להדיא
שלענין העירוב עצמה אף שעומדת להתבטל (דמיד כשתחשך חל בה דין
הקדש ואסורה בהנאה) מ"מ מותר לכתחלה לערב בה .ועוד נתחדש דכה"ג
שרי אפילו אינו ראוי לאף אחד דהקדש גרע מיין אצל נזיר ותרומה אצל
ישראל ,דהקדש נאסר לכל העולם ודו"ק.12

י .האיסור הוצאה בכרמלית לעומת איסורו בחצר שאינו מעורב
עכשיו רציתי לחזור לנקודה אחרונה של רע"א (פי' אחרי שהעלה
היסוד שהבאנו דשאני אותו איסור שבת מסתם איסור שבת בקשר לעיכוב
חלות העירוב בין השמשות) שכתב דבעי לעיין עם איסור הוצאה בכרמלית
חשוב אותו איסור שבת מול תיקון עירובי חצירות שבא לסלק האיסור
טלטול בחצר .וזה לשונו" :יש ספק עצום אם נדמה אותו" .ובריהטא
ראשונה לא מובן שאלתו ,דמה לי שאינו ודאי אותה איסור שבת? הא מכל
מקום קרוב לודאי הוא ,דהא שניהם משום לתא דהוצאה ולמה לא יספיק
שיעכב עירובו? אבל לאחר העיון הספק בולטת.
וכדי לבאר זה בעינן הקדמה קצרה .ידוע שיש ד' מיני רשויות :רה"ר,
רה"י ,כרמלית ומקום פטור .גדר כרמלית היא רה"ר דרבנן ויש בו כל דיני
רה"ר כגון האיסור הוצאה לרה"י וכן האיסור העברה חוץ לד' אמות.
עכשיו איך מסתכלים על "החצר שאינו מעורב"? מן התורה רה"י היא
דהלכה מפורשת שהזורק מרה"ר לתוכו חייב חטאת (עירובין סח :עולא
בשם ר' יוחנן) ורק מחמת תקנת שלמה ובית דינו הצריכו בני החצר לערב
להתיר טלטולו .יוצא שבמהותם שונים לגמרי אחד מהשני .כרמלית כרה"ר
וחצר שאינו מעורב רה"י.
בחידושי רע"א כאן שמפלפל הרבה בהאי ענין .אלא שעלה בדעתי הסבה שהקילו
בעירוב עצמה היא שיסודו היא להוי היכר שכל בני החצר כאילו חד ביתא בחצר דכה"ג
לא בעי עירוב .ובדרך כלל לא היה להם אוכל ברווח (בין מפאת עניות בין מפאת שלא
יעפש) וכמו שמצינו כאן בעירובין דקאמר אביי אנא לא יכל לערב עבור בני מתא דשמא
איצטריכא ליה (פי' רש"י דבעי לאוכלה דאין לו עוד מה לאכול) משא"כ המחיצות שעל
ידיהן נקבעו הרשויות (אם רה"י אם רה"ר או מק"פ) לא רצו להקל.
 12אלא שיש לטעון דשאני כאן שהיה ראוי לו לגמרי כל ביהש"ש לעומת עירובו הנמצא
בכרמלית או באילן שבביהש"ש מעיקר הדין אסורה אי לאו דינא דרבי שלא גזרו
ביהש"ש.
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ולא רק זה אלא גם בהלכותיהם שונים .לדוגמא בחצר שלא עירבו
אסרו חכמים להוציא רק כלי הבתים לחצר וכלי חצר לבתים אבל כלים
ששבתו בחצר מבעוד יום שרי לטלטל בכולו (משנה ריש פ' כל גגות)
משא"כ בכרמלית אסור לטלטל הכל.
עוד ,מצינו בבית יוסף (שעד:ב) על דין המשנה (דף צג ).חצר שנפרצה
לרה"ר (או לכרמלית  -הוספת הראשונים) אסור מדרבנן לטלטל בה דהיינו
חוץ לד' אמותיו ,אבל תוך ד' אפי' מן החצר לכרמלית שרי .ובמג"א שם
ס"ק ג' מביא דברי הב"י וכתב "שמא לא פקע השם "חצר" ממנה ועדיין
אסור להוציא ממנה לכרמלית ".ולכאורה המחלוקת היא הנידון שלנו.
דב"י ס׳׳ל שהדין חצר שאינו מעורב ככרמלית ומתוך כך שרי להוציא אחד
לשני בתוך ד' ,ודעת המג"א כפשוטו דחצר שאינו מעורב בעיקרו רה"י
והאיסור טלטול שלה היא דין אחרת ולא דמי לכרמלית שהיא מדין רה"ר,
ומת"כ אף ב' אמות בזה וב' אמות בזה לא התירו.

יא .תקנת עירוב חצירות במקום דיורים לחוד ולא בכרמלית וכדומה
ובאותו סגנון רציתי להביא מה שחידש הגרי"ז על ד' הרמב"ם ריש הל'
עירובין ,שפסק שם חצר שיש בה שכנים הרבה  ...דין תורה הוא שיהיו
כולן מותרים לטלטל בכל החצר "...וכן הדין במבוי שיש לו לחי או קורה
שיהיו כל בני המבוי מותרים לטלטל בכולו  ...שכל המבוי רשות היחיד
הוא ".והקשו הנושא כלים ,למה מצריך הרמב"ם לכתוב לחי וקורה? הא
בלאו"ה שרי לטלטל דיש למבוי ג' מחיצות ומה"ת מקום פטור הוא לדעתו
(הל' שבת יז:ט) .והסביר הגרי"ז ,דאה"נ מצד ההיתר לטלטל מספיק ג'
אבל כאן המדובר היא תקנת עירובי חצירות ואין זה אלא היכי שיש איסור
דיורין ,ובמקום פטור לא ניתן דיורין שזה רק ברה"י .13ומציין להרא"ש
(ה:ט) שהביא הירושלמי "היכי שבני מבוי נתנו לחי באמצע המבוי
הפנימים מותרים והחיצונים אסורים ,אבל אם נתנו גם החיצונים לחי בסוף
המבוי שניהם אסורים ".וביאר הרא"ש שההבדל היא שבמקרה הראשון
החיצונים אסורים להשתמש במקומם ומתוך כך לא אסרו על הפנימים,
שרק דיורים יכולים לאסור ובני החיצונה שנאסרו במקומם לא נקראו
דיורים .אבל בסיפא שיש לחיצונים תשמיש במבוי שהרי תקנו אותה בלחי
חשוב דיורים ואוסרים .ומכאן רואים דחצר שאינו מעורב שונה לגמרי
 13ע"ש ,דתינח מבוי שתקנו ע"י לחי דמשום מחיצה והוי ד' מחיצות ונעשית רה"י ,אבל
ע"י קורה שהיא מדין היכר איזה רה"י איכא
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מכרמלית דכל תקנת עירובי חצירות לא נתחדשה אלא היכי שיש דיורין,
ואילו בכרמלית לא.

יב .היכי שנשתנה "שם הרשות" באמצע השבת
לעומת היכי שלא ,רק דבר אחר חסרה
הרא"ש עירובין (פרק א סי׳ כג) לאחר שהכריע דכותל שבין ב' חצירות
שנפל בשבת עדיין מותרת לבני החצירות לטלטל (פי' היכי שלא עירבו
ביחד מע"ש אלא כל אחד לעצמו) דקיי"ל כר' יהודה ד"שבת הואיל
והותרה הותרה" ,העיר בזה הלשון "ואע"ג דההיא דאביי בפרק כל גגות
בנפרצה (החצר לרה"ר) איירי וקאמר שבת הואיל והותרה הותרה( ,פי'
ואפ"ה הדין הוא דאסור לטלטל בחצר שנפרצה) לא דמיא הך פירצה דשתי
חצרות שנפרצו זו לזו לנפרצה לרה"ר ,דכיון דמעיקרא רה"י גמורה והשתא
רה"י גמורה והוקפה לדירה לא דמיא אלא לדיורין הבאין בשבת".
ושם בקרבן נתנאל אות ר׳ העיר על קושיית המהרש׳׳א מעירובין יב.
דתנו רבנן :לשון ים הנכנס לחצר אין ממלאין הימנו בשבת .בד"א,
שפירצתו ביותר מעשר .ובהמשך העמידו ,כשנשארה גידודי (היינו מה
שנשאר מן המחיצה מלמטה במקום הפירצה אלא שהמים כיסהו  -רש"י).
ויש כמה פירושים בביאור הסוגיא ,ואחד מהם הוא דעת הריב"ן שם יב:
בתוס' ד"ה הכא ,שהבין שמדובר היכי שנפרצה החצר מערב שבת והמים
באו בשבת והואיל ואית לי' גידודי אף שאינם ניכרים מחמת המים
מטלטלין דאמרינן "הואיל והותרה הותרה" .ובמהרש"א נתקשה דל"ל
גידודי ,בלי זה החצר שרי דאמרינן "הואיל והותרה הותרה" לגבי החצר
ובמים שבאו עכשיו דלא שייך "הואיל" לאסור?
ותירץ הקרבן נתנאל דעד כאן אמרינן סברת "הואיל והותרה" היכי
שלא נשתנה שם הרשויות ,כגון ב' חצירות שנפרצו כותל שביניהם
שמתחלה רה"י ולבסוף רה"י רק מדרבנן נשתנו לחצירות שאינם מעורבות
מחמת שנפרצה חד לשני ,משא"כ חצר שנפרצה לכרמלית דנשתנה
הרשויות .14זה הסבה דבעי להעמידה היכי שנשאר גידודי מלמטה במקום
הפירצה .ונ"ל לומר בדעת המהרש"א דלא נשתמט מיניה דברי הרא"ש,
 14עדיין יש לעיין דמצינו כרמלית מוקף ד' מחיצות כגון כל קרפף יותר מבית סאתיים
שלא הוקף לדירה שמה"ת רה"י היא כ"כ שהזורק מתוכה לרה"ר חייב חטאת .אומנם,
עיין שבת ו .תוס׳ ד׳׳ה כרמלית ורמב׳׳נ שם.
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אלא שדעתו כהב"י שדין חצר שאינו מעורב ודין כרמלית קרובים אהדדי
ומתוך כך גם בנפרצה לכרמלית באמצע שבת שייך סברת הואיל והותרה,
שמה"ת לא נשנתנו שמם.

יג .דעת הרא"ש היכי שנסתם הפתח בין החצירות
בימי החול ולא נפתח עד אמצע השבת
גם מהרא"ש עצמו נראה כן ,דבבהמשך דבריו שם מרחיב כללא
דהואיל והותרה הותרה לא רק היכי שהותרה באותו שבת ואח"כ נתבטלה,
אלא אפי' היכי שבתחילת אותו שבוע נתבטלה כבר ולא חזרה לתיקונו עד
שהתחיל שבת עצמו שרי בתנאי שבשבת אחת שלפניה קיים היה .והביא
ראיה מגמ' שבת קא" :ספינות קשורות זו בזו מערבין ומטלטלין מזו לזו,
נפסקו נאסרו .חזרו ונתקשרו ,בין שוגגין ,ובין מזידין ,בין אנוסין בין
מוטעין חזרו להיתרן הראשון" .והעיר הרא"ש דמוכרחים לומר שמדובר
היכי שנפסקו בחול ולא חזרו ונתקשרו עד שחשיכה ,דאי מדובר היכי
שמבעוד יום נתקשרו ולא נפסקו עד הלילה ,ל"ל שחזר ונתקשרו? אפי' לא
חזרו שרי הואיל והותרה בתחלת שבת אלא כמו שבארנו .ע"כ דעת
הרא"ש .אבל עיין תוס' שם שדחו לאותו הכרח ,דשאני גבי ספינות
קשורות שנפסקו שנמצאו כרמלית ביניהם (פי' מי הים דינן ככרמלית)
וכה"ג לא אמרינן הואיל והותרה הותרה ,דהא נשנתנו הרשויות .
ובדעת הרא"ש לכאו' מוכרחים להגיד כמו שבארנו בדעת המהרש"א,
דגדר האי כללא דכל היכא דלא נשתנו הרשויות נתחדשה הכלל דהואיל
והותרה הותרה היא לא מחצר לכרמלית דהוי שנוי הרשות רק בדיני דרבנן
אלא בעינן שנוי ברשויות של תורה ,כגון נפרצה החצר לרה"ר (משנה
עירובין צג.).
היוצא מכל הנ"ל היא שיש מחלוקת גדולה עד כמה דין החצר שאינו
מעורב שונה מהדין כרמלית ,ולכאורה לזה נתכוין הגרע"א בלשונו הנחמד
"יש ספק עצום אם נדמה אותו".

יד .דעת רש"י ותוס' היכי ש"אותו איסור שבת גורם"
ואחרי זמן מצאתי על דין המשנה לב :שהנותן עירובו באילן אין
עירובו עירוב שהעיר רש"י (ד״ה והא קא משתמש) דה״ה דמצי למיפרך
והא קא מייתי מכרמלית לרה״ר אלא דחדא מינייהו נקט .ועי' תוס שם ד״ה
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הא שמביא הערת רש"י ותי׳ הואיל ואיכא להעמידה כשעומדת בכרמלית,
ועי"ז נמצא הוא ועירובו במקום אחד נקטה מקרה דאילן ,שבכל אופן הדין
הוא דאין עירובו עירוב.
לכאורה משניהם מוכח דאף "באותו איסור שבת גורם" אמרינן דינא
דר' יהודה דביהש"ש לא גזרו ,דהא כרמלית היא וזה נגד כל מה שראינו.
אלא שי"ל שהעירוב שמדובר בו היא עירוב תחומין וכה"ג נתכוון רש"י
דאם הניח עירובו בכרמלית שרי דכה"ג אינו אותו איסור אבל עירוב
חצירות לא 15.ועוד יש לתרץ אפי' נימא שבעירוב חצירות מדובר ,דעתם
היא שכרמלית וחצר שאינו מעורב ב' עניינים נפרדים וכצד אחד של ספק
עצום דגרע"א.
ולולי דבריהם הייתי אומר להיפך ,דממה שלא העמידו בעלי הגמ'
בכרמלית מוכח דלא יועיל ,דאם כן יצטרך התנא לכותבו דהוי חידוש טפי
דלא מיבעי איסור שבת סתם אלא אף אותו איסור שבת דין הוא שעירובו
עירוב .אבל אחרי כל מה שדברנו בין חצר שאינו מעורב לכרמלית אין כאן
קושיא ,דאה"נ הוי ב' דברים נפרדים ולא נקראו אותו איסור .אלא דלפי"ז
נשאר קשה למה לא מתייחס רע"א לזה.

 15אלא דנראה דחוק להעמידה כן דבריש פ' בכל מערבין (כו ) :מסביר רש"י (ד"ה בכל
מערבין) הכוונה לעירובי חצירות ותחומין .אלא שבהמשך אותו משנה גבי מערבין לנזיר
ביין פי' רש"י דוקא עירוב תחומין דע"ח אין מערבין ביין .אז י"ל שהמשנה דנתנו עירובו
באילן הולכת על סיפא דהאי מתני'.
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מצוה כ"ב  -מצוות פדיון פטר חמור
הנה מצוה כ"ב היא מצוות פדיון פטר חמור ונלמדת מקרא ד"וכל פטר
חמור תפדה בשה 1ואם לא תפדה וערפתו" (שמות י"ג:י"ג) .והרמב"ם
(מצוה פ"א,פ"ב) וספר החינוך מנו מצוות פדיון פטר חמור ואת המצוה
של עריפתו לשתי מצוות נפרדות.
ויש לחקור במצוה זו של פדיון פטר חמור מה היא האם עיקרה משום
מתנות כהונה וכמו מעשר בהמה מעשר דגן וכדומה שעיקרם לא משום
קדושה עצמית וערך שיש למעשר מצד עצמו אלא עיקרם שיתן את זה
לכהן וע"י ההפרשה חלים דינים מסוימים על הדבר המופרש אבל לא שיש
לו ערך ומשמעות בפ"ע; או שמא עיקרה של מצוות פדיון פטר חמור היא
משום ערך מסוים שיש לפטר חמור וכעין מה שכתב החינוך כאן בשרש
המצוה "כדי שיזכרו היהודים לעולם הנס שעשה להם האל ביציאת מצרים
שהרג כל בכוריהם שנמשלו לחמורים" ובדומה לזה הוא פדיון בכור אדם
שאף שהוא מתנת כהונה אין להגיד שמצוה זו עיקרה כדי שיתן לכהן ה'
סלעים אלא עיקרה משום מעלת הבכור רק שכדי לפדות קדושה וחיוב זה
הצריכה התורה שיתן ה' סלעים לכהן.
 1יש להעיר במצווה זו דהנה אמרו דהא דפדיה בשה לא חייב להיות דוקא בשה אלא
יכול לפדות גם כן בשווי של שה וכמש"כ הרמב"ם (פי"ב הי"א מהל' ביכורים) "אם אין
לו שה לפדותו--פודהו בשווייו ,ונותן דמיו לכוהן :לא אמרה תורה שה להחמיר עליו,
אלא להקל עליו--שאם היה לו פטר חמור ששווה עשר סלעים ,יש לו לפדותו בשה שווה
דינר; ולא יהיה זה חמור מן ההקדש ,שנפדה בכסף ".וכמה פרטי דינים בזה ואכ"מ אבל
קשה טובא דהנה הרמב"ם כתב לפני כן בהלכה ח' וט' כמה פרטי דינים איך פודים בשה
וכתב "אין פודין לא בעגל ,ולא בחיה ,ולא בשה שחוט ,ולא בטריפה ,ולא בכלאיים ,ולא
בכוי שנאמר 'תפדה בשה' (שמות יג:יג; שמות לד:כ) ואין קרוי שה ,אלא כבשים ועיזים
חיים בלבד עיי"ש וא"כ קשה דלמה לן הך דרשה והלכה דאין פודין אלא בשה ושלא
פודים בחיה שה שחוט וכו' הא אף שא"א לפדות בהם בתורת שה הא אפשר לפדות בהם
בתורת שוה כסף והיה סגי בדרשה שאומרת דלא אמרה שה אלא להקל עליו ושקולא זו
היא רק בשה ולא צריך למעט ש"ד מתורת פדיה ויועיל כל דבר מדין שוה כסף ככסף
וצ"ע לע"ע.

בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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והנה נחלקו במצוה זו של פדיון פטר חמור הרמב"ם והראב"ד,
שהרמב"ם כתב (פי"ב ה"ד מהל' ביכורים) "פטר חמור אסור בהניה ,עד
שייפדה; ואם מכרו קודם פדיון ,דמיו אסורים .ואם מת קודם פדיון ,או
שערפו--הרי זה ייקבר" ומשיג על זה הראב"ד "א"א אם דמיו אסורים למה
יתנם לכהן ויהנה בהן שהרי פודין פטר חמור בשוויו .וכי מאיסורי הנאה
שתופסין את דמיהם הוא זה?"
הרי נחלקו הרמב"ם והראב"ד אם פדיון פטר חמור תופס את דמיו או
לא דלרמב"ם כל שלא נתן את המעות לכהן יש על המעות קדושה
ולראב"ד כיון שפדה את החמור יצאו הדמים לחולין.
ואיכא למימר דבהא נחלקו הרמב"ם והראב"ד ,דלרמב"ם הא דלפטר
חמור יש קדושה הוא משום קדושת הגוף התופסת את דמיה ועיקר מצווה
דפדיון פטר חמור הוא משום שיש איזה חשיבות לבכור חמור וכל שלא
בא פדיון ליד כהן איכא עדיין קדושת דמים אבל דעת הראב"ד היא שעיקר
מצוה דפדיון פט"ח היא משום מתנות כהונה שבה ועיקר מטרתה היא
הנתינה לכהן וכיון שפדאה הרי שהוא רק מחוסר מסירת דמים לכהן ואין
בדמים קדושה.
ועפי"ז יתבאר גם הא דנחלקו הרמב"ם והראב"ד בריש הפרק דהנה
הרמב"ם כ' (שם ה"א) "מצות עשה לפדות כל אדם מישראל ,פטר חמור
בשה; ואם לא רצה לפדותו ,מצות עשה לעורפו :שנאמר 'ופטר חמור
תפדה בשה ,ואם לא תפדה וערפתו' (שמות ל"ד כ') ושתי מצוות אלו
נוהגות בכל מקום ,ובכל זמן; ומצות פדייה קודמת למצות עריפה ".וכתב
הראב"ד" ,א"א בחיי ראשי אין זה מן הפלפול ולא מן הדעת המיושבת
שיחשוב זה במצוות עשה ואע"פ שאמרו מצוות פדיה קודמת למצוות
עריפה לא שתחשב מצוה אבל היא עבירה ומזיק נקרא מזיק ממונו של כהן
2
ומפני שאמרו מצוות פדיה אמ' מצוות עריפה".
הרי שדעת הרמב"ם היא שכשם שיכול לפדות יכול גם לערוף ,אבל
לראב"ד חייב לפדות .ומחלוקתם מבוארת היטב עפ"י הנ"ל 3דדעת
 2ועיין שו"ת רע"א ח"א סי ק"ס (הו"ד ברמב"ם מהדורת פרנקל כאן) שכתב ליישב את
קושיית הראב"ד וביאר ד" דדוקא היכא דא״א לאפקועי מאיסורא בפדיון ולא אלים
למתפס פדיונו לאפקועי איסורא כזה לא אלים ג״כ למתפש פדיונו לאסור דמיו ,אבל
בפטר חמור דאלים למתפס פדיונו לאפקועי איסורא ה״נ אלים למתפס פדיונו" עעיי"ש
 3וראיתי להר"ר אשר טרגין שכתב לבאר דיסוד מחלוקת הרמב"ם והראב"ד תלויה
בחקירה מה עיקר המטרה של פדיון פטר חמור האם העיקר הוא הפקעת הפט"ח מרשות
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הרמב"ם היא שעיקר מצות פדיון פטר חמור היא משום חשיבות העצמית
של פטר חמור ולכן יכול לפדות את הפט"ח אבל אם לא רוצה לפדות יכול
גם לערפו .אבל הראב"ד סובר שעיקרה של מצוה זו היא מתנות כהונה
שבה וחיוב עריפה הוא ,כמש"כ רש"י על התורה בפסוק זה ,משום שהוא
הפסיד ממונו של כהן אבל המצוה בעיקרה וביסודה היא חיוב של מתנות
4
כהונה.

מצוה כ"ג  -במצוות עריפת פטר חמור
הנה מצוה כ"ג היא מצוות עריפת פטר חמור אם לא פדאה וילפי' לה
מקרא ד"ואם לא תפדה וערפתו" (שמות י"ג,י"ג) .והנה מצוה זו מנאוה כל
מוני המצוות ואע"פ שאמרו בגמ' (בכורות י"ג ).דמצוות פדייה קודמת
לעריפה מ"מ אף עריפה מצווה היא.
והנה יש לחקור במצווה זו דעריפת פט"ח האם עיקרה המעשה עריפה
או שמא עיקרה התוצאה שהחמור יהא ערוף .ומסתעף משאלה זו הוא :מי
הוא הבעלים על המעשה עריפה ,דהיינו האם מצווה זו היא על הבעלים
עצמו או שמא עריפתה בכל אדם .וכן יל"ע אם נאמר דהיא מצווה על
הבעלים האם היא מצווה שבגופו או שהעיקר הוא התוצאה ונפק"מ האם
היא יכולה להיעשות ע"י שליח.
והנה נחלקו הרמב"ם והראב"ד ,שהרמב"ם וכל מוני המצוות ס"ל
דמצוות עריפת פט"ח היא מצוה מהתרי"ג והראב"ד כתב עליו (פי"ב מהל'
בכורים עם שאר מתנ"כ שבגבולין ה"א) "א"א בחיי ראשי אין זה מן
הפלפול ולא מן הדעת המיושבת שיחשוב זה במצוות עשה ואע"פ שאמרו
מצוות פדיה קודמת למצוות עריפה לא שתחשב מצוה אבל היא עבירה
הבעלים או שהעיקר הוא הנתינה לכהן ושהרמב"ם שסובר שהעיקר הוא ההפקעה
מרשות הבעלים פוסק שמצוה בין בפדיה ובין בעריפה וכן שדמיו אסורים עד שיגיעו ליד
כהן דהא העיקר הוא ההפקעה מרשות הבעלים אבל הראב"ד שסובר שעיקר המצוה היא
נתינת הכסף לכהן סובר שאין שום מצווה בעריפה וזהו רק קנס על שהפסיד ממונו של
כהן וכן ס"ל שכיון שפדה אין בדמים קדושה דהא עיקר תכלית הנתינה היא כדי שינתן
לכהן ודפח"ח והאריך בענין זה המנ"ח מצווה כ"ג אות ב' אמנם לאמור כאן הוא מבואר
באופ"א .ועי' מש"כ להלן במצות עריפה.
 4ובאמת השאלה האם יש לפטר חמור קדושה או לא היא מחלוקת בראשונים ועי'
שטמ"ק ריש בכורות דס"ל דיש בה קדושה .והגרא"ו האריך מבביאור גדר קדושת פטר
חמור בקובץ ביאורים ריש בכורות עיי"ש דברים נפלאים וכן עי' מש"כ בזה בספר
קדושת הבכול להר"ר שמואל טוביה שטרן לבכורות דף י"א בעמ' כ"ה.
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ומזיק נקרא מזיק ממונו של כהן ומפני שאמרו מצוות פדיה אמ' מצוות
עריפה ".אבל הרמב"ם ושאר מוני המצות מנאוה למצוה בפנ"ע ויש לעיין
מהו גדרה של מצווה זו .ועי' במנ"ח שכתב (כאן אות א') בביאור גדר
מצוה זו דאף שהרמב"ם פוסק כמ"ד בגמ' (בכורות י ):שסובר שעריפה
היא מצוה מ"מ אפשר שס"ל כלוי שאומר שם בגמ' שהטעם למצוה הוא
"הוא הפסיד ממונו של כהן לפיכך יופסד ממונו ".שהרי החינוך מנה
עריפה למצוה וכתב בטעמה שהיא משום שהוא הפסיד ממונו של כהן,
הרי שגם הסוברים שיש בה מצוה יכולים לסבור כלוי ,ואף שהיא קנס מ"מ
מצוה יש בדבר .ודוקא הראב"ד סובר שחלוקים הם ,ושפוסקים רק כלוי
ולכן אינה מ"ע בפ"ע.
ולפי שיטתו של המנ"ח דהיא מצוה משום קנסא צ"ל דמצוה זו עיקרה
שהחמור יהא ערוף ולאו דוקא שיעשיה הבעלים אלא יכולה מצוה זו
ליעשות ע"י אדם אחר ,ולא בעי' למיתי' עלה אפי' בתורת שליחות אלא
אף גוי יכול לעשותה דהא העיקר הוא שייערף החמור 5וא"כ לפי"ז י"ל
דאין מברכים על מצווה זו ואין בה תורת שליחות אלא עיקרה שייערף
6
החמור.
אמנם לולי דברי המנ"ח שפיר איכא למימר דמצוות עריפת פט"ח
מצווה בפני עצמה היא וכמו שמנאה הרמב"ם למצווה ולא פסק כלוי ולא
ס"ל דטעם מצווה זו היא משום שהוא הפסיד ממונו של כהן אלא ס"ל
כפשטות הדברים שאע"פ שמצות פדיה קודמת למצוות עריפה מ"מ איכא
מצוה בעריפה ובהדי כבשי דרחמנא למה לן ואדרבה כמה טעמים כבר
נאמרו במצוות עריפה (עי' זוה"ק ב ,מ"ג) דמצרים נמשלו לחמור וכו'
ושפיר אית לן למימר דמצוה זו היא חובת גברא ודינה שייערף דוקא
בקופיץ ואמרי' דאסור בהנאה כעגלה ערופה ושפיר איכא למימר דמצוותה
על הבעלים 7והוא הבעלים על מעשה העריפה ודלא כפדיון דאמרי' שאחר
יכול לפדותה בעריפה איכא למימר שכיון שהוא בעלים על המעשה ובעי'
שיהא מכחו ומדעתו ואכתי צ"ב.
 5והנה אף שהמנ"ח שם (אות ו') כתב דאין אדם יכול לערוף חמור חבירו מ"מ היינו
משום מזיק אבל בנתן לא חבירו רשות או גילה דלא קא קפיד י"ל דאף להמנ"ח מהני
ואפי' ע"י גוי וכנ"ל.
 6ועיין בספר ראשי בשמים (עמ' ר' שכתב כמה טעמים למה אין מברכים על מצוה זו).
 7ואז יש לדון אם היא מצוה שבגופו או שבעי' ע"י שליח או לא.
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התחלת אבילות למי שאינו נמצא בקבורת אביו
ומשתתף ע"י הטלפון
נשאלתי ממי שמת אביו בארץ ישראל ולא יוכל לנסוע לשם ולהתאבל
עם שאר משפחתו הגרים שם ,האם יתחיל להתאבל מיד כשישמע אע"פ
שיצטרף בהספד אביו ע"י טלפון .והספק היא שהרי אין מתו מוטל לפניו
לקברו אבל עדיין הבן עוסק בצרכי קבורת אביו.
במועד קטן (כב" ).אמר להו רבא לבני מחוזא אתון דלא אזליתו בתר
ערסא מכי מהדריתו אפייכו מבבא דאבולא אתחילו מנו ".ופרש"י (שם
ד"ה דלא אזליתו) "דמאן דאזיל בתר ערסא לא חיילא עליה אבילות עד
שנסתם הגולל כשמוליכין המטה מבבל לא"י לקבור ,ואין כל הקרובים
כולם יכולים לעלות עד א"י ומלוין המת פרסה או מיל וחוזרים ".וכמו כן
כתב (שם ד"ה אתחילו מנו) "ימי אבילות אע"ג דלא נקבר המת עד ימים
רבים ואע"ג דאבילות אינו חל עד שיסתום הגולל לדידכו דלא מחזי
חזרתכם כנסתם הגולל".
וכן הוא בשו"ע (יו"ד סי' שע"ה סע' ב') "מי שדרכן לשלוח המת
למדינה אחרת לקברו ואינם יודעים מתי יקבר ,מעת שיחזרו פניהם מללוות
מתחילין למנות שבעה ושלשים ומתחילין להתאבל ".וצריך לידע שכל
דין זה מיירי בקרובים שלא יוכלו לנסוע עם המת למקום קבורתו ,אבל לא
במי שמת במקום אחר ומשפחתו לא נסעו לשם .ועיקר הדיון בפוסקים
הוא בדין גדול הבית כשנסעו רק מקצת בני המשפחה.
כבר נחלקו הפוסקים בדין מי ששמע שמת קרובו במקום רחוק ואין
דעתו לנסוע לשם אם מתחילה האבילות מיד או רק אחר הקבורה.
בשו"ת משיב דבר (ח"ב סי' ע"ב) כתב "נראה ברור שזה הדין אינו
אלא במי שמתו מוטל לפניו והוא מתעסק עמו ואז כשמוסרו לקוברו נפטר
הוא ממנו וניהג אבילות .משא"כ מי שהוא בעיר אחרת ולא נתעסק עמו
אינו נוהג אבילות עד שנקבר ממש ...ודוקא נמסר מיד ליד משמע כדאיתא
במס' ב"מ (ח') בלשון מוסירה כאדם המוסר דבר לחברו...וה"ה אם המת
בעיר אחרת".
בית יצחק מ"ו ● תשע"ה
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וכן הוא דעת הערוך השלחן (יו"ד סי' שמ"א סע' י"ב) שכתב "ולכן מי
שהודיעו לו ע"י הטעלעגרף שמת לו מת ינהג אנינות עד זמן הקבורה כפי
השערתו".
מאידך ,כתב באגרות משה (יו"ד ח"א סי' רנ"ג) בענין מי שמת במדינה
רחוקה ומקצת הקרובים נוסעים לשם ומקצתם נשארו במקומם .והוא כתב
שאותם שנשארו יתחילו אבילותם מיד דומה להא דשולחין המת למדינה
אחרת (סי' שע"ה סע' ב') .וזה אע"פ שלא עסקו כלל בצרכי המת ,ושלא
כדברי הנצי"ב וערוך השלחן (הנ"ל).
ונראה שמנהג הפשוט במדינה זו היא כהוראת האג"מ .וכן הכרעת
תלמידו הרב אהרן פעלדער בספרו יסודי ישורון (פ"ז הל' ד') .ולפי זה
בנ"ד היה ראוי להתחיל האבילות מיד כששמע שמת אביו .אך בנ"ד צ"ב
במה שהוא עדיין עוסק ע"י הטלפון וגם עתיד להספידו ע"י סקיי"פ ,האם
זה חשוב כעוסק בצרכי המת או שעיקר דין זה תלוי בקבורה דוקא ולא
בשאר צרכים.
באג"מ (יו"ד ח"ב סי' ק"ע) בפירושו לחלק מאי שנא למי שאינו נוכח
קבורת קרובו כשקוברים במקום קרוב שאין מתחילים האבילות אלא עד
אחר הקבורה ומאי שנא כשקוברים במקום רחוק שמתחילים מיד ,כתב
"אלא מוכרחים לומר שאינו משום שהקבורה היא לעיכובא ,אלא דכשהוא
מקום קרוב דהוא סמוך לעיר שאפשר לידע מתי נקברו דעתם עליו וכמונח
לפניהם דמי ".וכמו כן כתב בסוף דבריו "ולכן בעובדא דידן שמוליכין
לא"י שכיון שנסע העראפלאן עם המת לא שייך להחזירו ולא שהנשארים
כאן יבואו לשם לזמן הקבורה ולא יוכלו לעזור בכלום ,יש להתחיל
האבילות תיכף אף שיודעים מתי תהיה הקבורה ,שודאי אין שוב דעתם
עליו והוי כנתייאשו".
הרי לדבריו הכל תלוי בדעת האבלים ,ולא במה שהם נוכח הקבורה.
ועוד הרי כתב "ולא יוכלו לעזור בכלום" ,ובנ"ד כן עוזרים בעצות (באיזה
מקום לקבור אביהם) ובפרט במה שעתיד להספידו ע"י הטלפון .יוצא
מדבריו שבכה"ג מסתבר להחשיבו כאונן עד הקבורה כאילו היה נוכח שם.
[ואינו נראה לחלק ולומר דדוקא העוסק בצרכי קבורה חשוב כאונן ולא
המספיד שהרי שני המצוות הללו הן עיקר הכבוד שעושים למתים כדאיתא
בסנהדרין (מו .):ואף שכתב מו"ר רב שכטר (ספר מפניני הרב ,עמוד ר"ב)
"דמאחר דהספידא יקרא דשכבי ,המצוה מתקיימת יותר בשלמותה במן
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שהמת מוטל לפניהם ,וחשיבי כולם כמתעסקים במת ,והמתעסק במת
אסור לקרות את השמע .אבל בזמן שאין המת מוטל לפניהם ,אף דודאי
יש בזה קיום של מצות הספד ,מכל מקום איננה מתקיימת בשלמותה ,ולא
חשיבי כמתעסקים במת ,וממילא-אינם נפטרים מקריאת שמע ".אין זה
לומר שמי שמספיד אינו בכלל המתעסקים עם המת ,שהרי כל דברי מו"ר
נאמרים לגבי השומעים ועליהם כתב שאינם בכלל המתעסקים אלא אם
המת מוטל לפניהם ,אבל המספיד שהרי הוא עוסק ממש וזה אינו תלוי
בנוכחות המת ,וק"ו בנ"ד שהמת מוטל לפני כל השומעים].
וכעין זה כתב בספר בדי השלחן (יו"ד סי' שע"ה סע' ב' בביאורים ד"ה
ויש) ,וז"ל "ויש להעיר בעיקר מה שנוהגים עכשיו להתחיל האבילות
משיחזרו פניהם והוא במקרה שקרובים אלו מתעסקים עדיין בצרכי
הקבורה ע"י הטלפון וכדומה דלכאורה בכה"ג הם בדין אונן...ואמנם בר
מן דין יש להעיר בעניננו דהא טעמא דמתחיל אבילות מיד הוא משום
שאין דעתו על המת וכדביאר כן הרמב"ן...ונראה דאה"נ בכגון זה שעסוק
עדיין בצרכי המת אינו מתחיל להתאבל בחזרת פנים ".אבל הוא לא דן
במי שמספיד ע"י טלפון אלא במי שעוסק בצרכי הקבורה ,ובנ"ד לא היה
עוסק בצרכי הקבורה אלא בהספד.
אך נראה שצריך לחלק בכל מקרה לפי הפרטים המיוחדים שהרי ברוב
פעמים אין הקרובים הנשארים עוסקים בצרכי המת כלל אף אם מצפים
לשמוע שכן נקבר קרוביהם .ונראה שאף אם מצפים לשמוע להספדים ע"י
הטלפון אין זה בכלל עוסק בצרכי המת ,וכדברי מו"ר (הנ"ל) שאף שיש
קיום המצוה בזה מ"מ אינו קרוי מתעסק במת .ורק אם מתחילה יודעים
שאותם שנסעו עם המת ירצו להתיעץ עמהם או שהנשארים כאן מצפים
להספיד ,בכה"ג עדיין הם אוננים עד שעת הקבורה אף שאינם נוכח
הקבורה[ .והטעם שמחלקים בכה"ג הוא דכל מי שהוא נוכח הקבורה או
שהוא במקום קרוב חשוב כאונן אף שאינו עוסק או אף אם אינו נוכח
הקבורה אם עוסק בצרכי המת ,וכאן אינו לא זה ולא זה].
אך אם גמר בדעתו שלא לנסוע למקום הקבורה והתחיל להתאבל
ואח"כ התיעצו אחיו עמו על עסקי הקבורה (ע"י טלפון וכיוצא בו) צ"ב
מה דינו .ולכאורה נראה לדמותו למש"כ בשו"ע (יו"ד סי' שע"ה סע' ז')
"מי שטבע במים שיש להם סוף...ואם נמצא אחר שנתייאש ממנו אין
הקרובים צריכים לחזור ולהתאבל אלא הבנים אם הם שם בשעה שנמצא
מתאבלים אותו היום ".וכעין זה כתב הט"ז (שם ס"ק ב') "מעשה ביהודי
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אחד שהרגוהו והשליכוהו בנהר רינו"ס ובעשרה בטבת היה המעשה ולפני
אדר נתיאש בנו מלבקשו עוד ,והורה ר' יעקב למנות מעתה שבעה ושלשים
ולאחר שעברו ימי אבילות נמצא אביו בתוך הנהר והובא לבה"ק והורה לו
הזקן רק לקרוע והסכים עמו הרמב"ן ".הרי בכל הני מקרים כיון שהתחיל
להתאבל כדין דהיינו לאחר שנתיאש מן המת אף אם ניתן המת לקבורה
אח"כ אין מבטלין אבילות זו כיון שבדין התחילו .וה"ה בנ"ד שלא נסע
לקבורת קרובו במדינה אחרת דהוי כנתייאשו ואף אם שוב עסק בצרכי
הקבורה אינו מתחיל להתאבל ולמנות שבעה מחדש.
ואינו נראה לדמות נ"ד למש"כ בשו"ע (סי' שע"ה סע' ו') "מי
שהודיעוהו שצלבו עובדי כוכבים קרובו בעיר אחרת ונהג אבלות מיד
ואח"כ נודע לו שעדיין עומד בצליבה אותו אבילות לא עלה לו וחוזר
ומונה משיקבר או משנתיאשו מלקברו ".והטעם שהרי התם אף שהתחיל
להתאבל כיון שהיה בטעות צריך להתחיל מחדש ,התם טעמא משום
שהתחיל בטעות ,מה שאינו כן בנ"ד שלא היה טעות אלא שנשתנה המצב
אחר שהתחיל להתאבל ,דומה להא דסי' שע"ה סע' ה'.
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