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פתח הבית
בעולם הישיבות ,מסכת כתובות נקרא "ש"ס קטן" ,בגלל הדברים
הרבים הנמצאים בתוכו .וכ"כ הברכי יוסף בהלכות תלמוד תורה יו"ד
רמו:ו ,וז"ל" :לימוד מסכת ברכות ענין גדול .מסכת שבת ענין מפואר.
כתובות כולל כל התלמוד .חולין עכו"ם נדה ,כלל גדול ".וכמעט שאין
סוגיא בדיני ממנות ואישות שאינו תלוי במסכת כתובות ,בין בעניני ברי
ושמא ,בין בעניני מיגו ,בין בעניני קיום שטרות ,בין בעניני רוב חזקה
וס"ס .ומי שלמד מסכת כתובות בעומקה ,קנין גדול קנה.
אמרו חז"ל )חגיגה ג ,(.אי אפשר לבית המדרש בלא חידוש .וכח
החידוש בתלמוד תורה כל כך גדול ,שנחשב לדבר האבד בחולו של מועד.
והא לך לשון המשנה ברורה תקמה:ו – "ואם שמע דבר חידוש ,מותר
לכתבו כדי שלא ישכח .וה"ה דמותר לשמוע לכתחלה כדי לכותבו .גם אין
חלוק בין אם שמע החדוש מאחר או חידשו הוא עצמו דהרבה זימנין מצוי
שאדם שוכח מה שחידש כבר ואינו יכול לחדשו אח"כ .ואפילו בלא טעם
שכחה כיון שבכל עת ורגע מוטל על האדם לעמול בתורה ולחדש בה כפי
יכולתו אין שייך לומר ימתין עד אחר יו"ט ואז יכתוב החידוש דאותו זמן
יהיה עליו חיוב אחר דהיינו שיחדש אח"כ חידושים אחרים ואם יתעכב
בכתיבת החידושים שלמד בתוך המועד יצטרך ללמוד שנית מה שלמד
כבר ולהזכיר מה שחידש מכבר וזה יבטלנו מלימוד חידושים אחרים
באותה שעה ואין לך דבר האבד גדול מזה".
ואיתא במסכת תמיד דף לב ,.שאלכסנדרוס מוקדון שאל מזקני הנגב:
"מה יעביד איניש ויחיה? אמרו ליה :ימית עצמו .מה יעביד איניש וימות?
יחיה את עצמו ".ופירוש שם המפרש וכן הוא בפירוש הרא"ש ,דר"ל ימית
את עצמו במלאכתו ויחיה ,ומי שאינו רוצה לחיות ,אל על יעמל יותר
מדאי .אבל ע"ש בפירוש ר׳ גרשום ,שכתב בזה הלשון" :ימית את עצמו
על דברי תורה ,יחיה את עצמו על דברי תורה ,שיגבה לבו עליהן ומבקש
שררה מקצרין ימיו ".וזהו כעין הא דאמר ריש לקיש בברכות דף סג" :מנין
שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה – שנאמר זאת
התורה אדם כי ימות באהל ".ומדברי הגמרא האלו למדנו לפחות שני
דברים .האחת ,דללימד התורה באמת ,דהיינו לימוד התורה המקויים
באדם והמקיים את האדם ,צריך יגיעה רבה .ועוד למדנו ,דאין זה אלא
בשפל רוח ,שמיד שיגבה לבו בלימודו ומבקש שררה ,מקצרין ימיו .וכן
הם דברי רבא ור׳ יוחנן ,עירובין דף נד" :לא בשמים היא – לא תמצא במי

שמגביה דעתו עליה כשמים ,ולא תמצא במי שמרחיב דעתו עליה כים.
רבי יוחנן אמר :לא בשמים היא – לא תמצא בגסי רוח".
גם ידועה לנו דברי רבותינו שם בעירובין ,דאינו דומה מי שלומד בקול
רם למי שאינו לומד בקול רם .והתועלת ידועה בבירור מי שלומד כן ,כי
הלומד בתוך רעיונותיו ,אפשר לו להעלים עין מחשבתו ממה שאינו מבין.
אבל מי שמדבר ממש בשעת הלימוד ,כשיוציא דבר מפיו שאינו מובן על
בוריו ,מיד יודע ,וגם יודע שאם מעלים עיניו ממנו אינו אלא כמי שמעלים
עינו מטמונים ומרגליות .וק"ו בן בנו של ק"ו ,שמי שכותב מה שלמד יש
בו מידה זאת ,שהכתיבה בתוך הלימוד מעלה בדעת הלומד מה שלא
הרגיש בו מקודם .והדברים האלו הם ברורים כשמש למי שרגיל בהם.
ועתה ,בעמלות ויגיעת התורה בעזרת ה"י ,יצא לנו בישבתינו הקדושה
מדברי רבותינו ובפלפול חברינו חידושי תורה נפלאים ,על כמעט כל
מסכת כתובות ועוד ענינים אחרים .ולא רק זה ,אלא שזכינו להדפיס ולהפיץ
חידושינו לתועלת עולם התורה.
בשנה שעברה ,אבדנו מי שקיים לימוד התורה באופן שלא נודע אלא
למי שראוהו בעיניו .והוא מורינו הרב אהרן ליכטנשיין ,שנתבקש בישיבה
של מעלה בראש חודש אייר תשע"ה .ולא נודע לרבים דבר זה ,וצריך
להכריזו עתה :רבינו אהרן כתב בחיבור הראשון בית יצחק שנת תשי"ב,
כשהיה בן תשע עשרה שנה בתור תלמיד ישיבתינו ,בשם "אהרן
ליכטנשטיין" בנושא צחצוחי זיבה .ובחיבורינו זה אנו מצפים ללכת
באורחות מוה"ר אהרן ,בלימוד התורה בענוה ויגיעה ,ולהוציא מכח
אל הפועל מה שחודש לנו .ונצפה שחיבור זה יועיל ללומדי התורה,
ושחידושיו יהיו להגדיל תורה ולהאדירה.
בברכת התורה,
יצחק אייזיק דוד צולטן
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משה בצלאל עלי הלוי אברהמס

דברי הספד למו"ר
1
הרה"ג ר׳ אהרן ליכטנשטיין זצוק"ל
כשבאתי לישיבת הר עציון היתה לי ההזדמנות הראשונה לפגוש את
הרב ליכטנשטיין זצ"ל .אולם ,לא הייתי במדריגה להבין את גדלותו.
ידוע מפי התלמידים של הרב ליכטנשטיין זצ"ל ,שהוא היה תמיד
עומד בתור בחדר אוכל ,בין כל תלמידי הישיבה .וכשהייתי בחור בכיתה
י"ב באתי לישיבת הר עציון לבקר .מעולם לא פגשתי את הרב ליכטנשטיין
לפני הביקור ,וג"כ לא ראיתי תמונה של הרב ליכטנשטיין מעולם.
ובארוחת צהריים הייתי בשיחה עם מישהו ,ונכנסתי בטעות לאמצע התור.
לא עלה בדעתי שזה יכול להיות הרב הגאון ראש הישיבה הרב
ליכטנשטיין שהקדמתי בתור בחדר האוכל! אני – עכשיו – מבקש ממך
מחילה רבי! ובכל זאת ,לא היה יכול להיות לי מושג שזה היה
"הרב ליכטנשטיין" ,הראש ישיבה .ושצדיק וגאון כמוהו יכול להיות בתור
בחדר אוכל ,בלי זקן ,בלי עניבה ,נראה כמו כל אחד ואחד בישיבה .פשוט
לא הבנתי איזה סוג של "אדם גדול" הרב ליכטנשטיין זצ"ל היה.
בתהלים )פרק ק"ט פסוק ד׳( כתב דוד המלך "ואני תפילה" .רב צדוק
הכהן מלובלין מסביר שהמהות של דוד המלך היה בעצם "תפילה".
כלומר ,דוד המלך היה מבין שהוא כלום מול הקב"ה ,וכל מה שהיה לו בא
מהקב"ה .הוא היה בעצם "תפילה" .וגם דוד המלך ,שהיה יכול להיות
שקוע בגאווה ,ובקלות היה יכול לגרוע מכבוד שמים ,מפני שהוא היה
המלך .אבל ,דוד המלך היה עניו ,וכל מהותו היה רק כדי לשקף את האור
של הקדוש ברוך הוא.
"ונוהגין לומר ׳דוד מלך ישראל חי וקיים׳ ,שמלכותו נמשל ללבנה"
)רמ"א או"ח סי׳ תכו סעיף ב( – המלכות של דוד המלך מושווה לירח,
משום שהיא פשוט משקפת .הירח הוא דבר מדהים ,אבל כשמסתכלים
עליו ,כל מה שרואים הוא האור של השמש .וכן היה המציאות של דוד
המלך .דוד המלך הצליח לקום להיות מלך ,ובגלל הענווה שלו ,בשום
אופן לא פגע היכולת של עם ישראל לראות את הריבונו של עולם ,לראות
את פני חמה .וזה ג"כ היה המהות של הרב ליכטנשטיין זצ"ל .הענווה של
 1זה ההספד שנתן מו׳׳ר הרב מנחם פעננער שליט׳׳א ,מנהל ישיבתנו הקדושה ,ביום
פטירת הרב ליכטנשטיין זצ׳׳ל .נרשם ע׳׳י תלמידו דניאל שמואל רייך.

הרב ליכטנשטיין נתן אפשרות לתלמידיו לראות את השכינה בתוכו
ובהדרכותו .לשבת בפני הרב ליכטנשטיין היה להרגיש את השכינה .לישב
בשיעור היומי שלו היה להרגיש את השכינה .כי רב ליכטנשטיין חי
בנוכחות השכינה ,והוא חי עם הכרה של הקדוש ברוך הוא .זו היה רבינו.
אני זוכר הדרת פני רבינו אחרי נעילה – אין מילים לתאר את הפנים שלו,
אלא שהיה משקף השכינה.
כשהייתי בישיבת הר עציון ,הרב ליכטנשטיין זצ"ל הספיד את אבא
שלו .בקיצור ,התחיל במשנה" :כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא"
)סנהדרין צ ,(.כלומר ,כולם יכולים להגיע לעולם הבא .מעבר לזה ,יש
אנשים שיכולים לגור בעולם הבא – אע"פ שעדיין חיים הם בעולם הזה.
וזה נקרא "בן עולם הבא" – כדאיתא בכתובות )דף קיא" (.א"ר ירמיה בר
אבא א"ר יוחנן כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן
העולם הבא" .אכן ,יש דרגה יותר חשובה ,כדאיתא בפרק ערבי פסחים
)פסחים דף קיג (:וז"ל "אמר רבי יוחנן שלשה מנוחלי העולם הבא .אלו
הן :הדר בארץ ישראל והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל על היין
במוצאי שבתות .מאי היא? דמשייר מקידושא לאבדלתא ".ר"ל דמי שיכול
לקחת מן העולם הבא ולהחיל אותו על חייו נקרא "נוחלי העולם הבא".
אכן ,מי שיכול לדור בארץ ישראל ,ומגדל בניו לתלמוד תורה ,וגם יכול
לגרום ששבת קודש ישפע על ימי המלאכה שלו ,נקרא "נוחלי העולם
הבא" .ולכן ,רב ליכטנשטיין זצ"ל אמר שהאבא שלו היה אחד מהנוחלי
עולם הבא .למי שזכה להיות מתלמידי רב ליכטנשטיין ,ומי שיזכה להיות
מתלמידי תלמידיו ,אנו מודים לו שנתן לנו הצצה אל עולם הבא.
קשה לדמיין מה היה בישיבה של מעלה כשנכנס רב ליכטנשטיין
זצ"ל .אע"פ שהוא עוד לא יכול ,במלים או בפעולות ,להביא לנו הצצות
של עולם הבא .אבל יש לנו הזכרונות ,והתעוררות מההצצות של עולם
הבא – כי הצלחנו לראות עולם הבא ולראות את השכינה מהרב ליכטנשטיין
זצ"ל.
ת.נ.צ.ב.ה.
הרב מנחם פעננער
מנהל הישיבה
א׳ אייר תשע"ה

לזכר נשמת
מוה"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
ראש הישיבה ישיבת הר עציון
ראש כולל מכון גרוס

בענין ברי על ידי אחר
בית יצחק גליון כ )תשמ"ח( ,עמ' 176-184
גרסינן )כתובות יח :(.וליתני מודה ר׳ יהושע באומר לחבירו מנה
לאביך בידי והאכלתיו פרס שהוא נאמן אליבא דמאן אי אליבא דרבנן הא
אמרי משיב אבידה הוי אי אליבא דר׳ אליעזר בן יעקב הא אמר שבועה
בעי דתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר פעמים שאדם נשבע על טענת עצמו
כיצד מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס הרי זה נשבע וזהו שנשבע על טענת
עצמו חכמים אומרים אינו אלא כמשיב אבידה ופטור ור' אליעזר בן יעקב
לית ליה משיב אבידה פטור אמר רב בטוענו קטן וכו' אי הכי טענת עצמו
טענת אחרים היא ובו' .ויעו"ש במסקנת הסוגיא דפליגי ,במסגרת הסבר
רבה לגבי יסוד חיוב שבועת מודה במקצת כמבוסס על חזקה אין אדם
מעיז פניו בפני בעל חובו ,וראב"י סבר לא שנא בו ולא שנא בבנו אינו
מעיז והלכך לאו משיב אבידה הוי ורבנו סברי בו הוא דאינו מעיז אבל
בבנו מעיז ומדלא העיז משיב אבירה הוי ,ע"כ .והנה מחלוקתם הובאה גם
בסוגיא בהניזקין הדנה במה ששנינו) ,מח" (:להמוצא מציאה לא ישבע
מפני תיקון העולם" :ובראשית הסוגיא שם )נא (.הובא ,אמר ר' יצחק שני
כיסיו קשורין מצאת לי והלה אומר לא מצאתי אלא אחד נשבע שני שוורים
קשורין מצאת לי והלה אומר לא היה אלא אחד אינו נשבע מ"ט שוורין
מנתחי אהדדי כיסיו לא מנתחי אהדדי" .ויעויין בבעל המאוד שם שביאר:
"פי׳ אע"פ שלא ידע בעל האבידה במציאתו אלא מתוך דבריו של המוצא
כשהחזירה ואמר ליה כיס א' מצאתי לך וכן דרך מציאה שאין בעל
האבידה יודע בה אלא משעת חזרתה לידו וכשא"ל זה כיס א' מצאתי לך
והלה אומר א"א שמאחר שמצאת את הא' שלא מצאת את הב' שהרי
קשורין היו אע"פ שהמוצא פתח מעצמו הטענה אפ"ה נשבע וטענת ברי
היא כיון דלא מנתחי אההדי" .והקשה עליו הרמב"ן במלחמות" :אמר
הכותב בזה הגאונים והחכמים אומרים אינו אלא כמשיב אבידה ופטור
שכל טוען כך אמר לי אבא טענת שמא היא ואם כפר בכל נמי אינו נשבע
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היסת וכך כתוב בהלכות גדולות וה"נ משמע בפ' יש נוחלין דתנו זה אחי
אינו נאמן ויטול עמו בחלקו ואוקימנא דקאמרי אין אנו יודעין ואסקינן
דכמנה לאחר )כצ"ל( בידך דמי ש"מ דלא מצי טעין האי ברי אפומה
דאחוה ואע"ג דהתם הוה לו למימר מתוך שנאמן להפסיד חלקו ודאי
קושטא קאמר כ"ש בא בטענה שאמר לי אבא שאין זה ברי שמא טעה
בחשבונו או להשביע את עצמו אמר או ענין אחר הצריכו לומר כן".
"הרי שנחלקו בדין טענת ברי על ידי אחר ,באם דינה כשמא או כברי.
והנה אם לדון ,ודאי שמסברא יש פנים לכאן ולכאן ,אך הרמב"ן לא רק
נימוקו עמו אלא אף ראייתו ברורה ,שכן בסוגיא שם מבואר שכאומר
אחד האחים על אדם שלא היה מוכר כאח שאף הוא אחיהם ושאר
האחים אומרים אין אנו יודעין שאין הספק חולק עמהם .ועל זה נאמר
שם" :אמר רבא זאת אומרת מנה לי בידך והלה אומר איני יודע פטור
אביי אמר לעולם אימא לך חייב ושאני הכא דכמנה לאחר בידך דמי".
הרי שאביי השיב שאף למ"ד ברי ושמא ברי עדיף לא יחלוק הספק
מפני שמי שיהא אחר טוען ברי ,ולאח הזה הטוען אומרים שאר האחים
לאו בעל דברים דידן את ,וכמבואר ברשב"ם שם .הרי שאביי התעלם
כליל מן האפשרות שהספק עצמו יהפוך להיות ברי על סמך דברי אחיו:
ומכאן שברי על ידי אחר אינו אלא שמא .ואיברא שיתכן שבזה גופא
נחלקו אביי ורבא ,ורבא שדייק מן הסוגיא שם שהמשנה סוברת ברי
ושמא לאו ברי עדיף אמנם סובר שאף על ידי אחר נחשב כברי,
מסתימת הסוגיא יותר משתמע שהברי כאן הוא האח המצוטט במשנה
ולא הספק ,ושמוקד מחלוקתם הוא בהלכות זכותו ויכולתו לטעון כיצד
לענין ולא בהגדרת ברי .ואם כן ,הרי מוכח שבעי"א לא הוה ברי ,וקשה
על בעה"מ שהעמיד את הסוגיא בגיטין בכי האי גוונא.
והנה יעויין בהשגות הראב"ד על הרי"ף שם בהניזקין שהשוה דין
ר' יצחק לטענת בן הבא מכח טענת אביו והציע שדין בעי"א שנוי
במחלוקת ראב"י ורבנן ,דלראב"י הוה כברי וטענה כזו מחייבת שבועה,
ואלו לרבנן פטור הנתבע מלהשבע .לפי זה ,ניתן להעמיד הסוגיא ביש
נוחלין אליבא דרבנן ,בהיות שדברי בעה"מ נאמרו אליבא דר' יצחק
הסובר כראב"י .ואמנם הר"ן בשבועות )כג .באלפם( ,אחרי שהביא את
דברי הראב"ד ושהרמב"ן הוכיח מן הסוגיא בבא בתרא שטוען מפי
אחר לא מקרי ברי ,כתב" :ולי אין זו תשובה על הראב"ד לפי שכדברי
חכמים הוא פוסק ולרבנן הכי הוי קושטא דמילתא דבא בטענת אחרים
איד טענתו טענת ברי" .ברם ,לאמיתו של דבר ,אין בתירוצו כדי
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להעלות ארוכה לראב"ד עצמו שכן בהשגות שם כתבו" ,דרבנן נמי
דפטרי לאו מדאורייתא פטרי ליה אלא מתיקון העולם דמשיב אבידה
פטור מפני תיקון העולם הוא ולא מדאורייתא" .הרי שלדעתו
מדאורייתא לכולי עלמא בע"א שמיה ברי .והרי פשוט שהתקנה רק
היתה לגבי פטור שבועה ,ואין להשיח שיג עם דיני ברי ושמא ברי
עדיף .ובכן ,אף לראב"ד ,הדרה קרשיא לדרכתא ,שכן מעיקר הדין
בעי"א חשיב כברי אף לרבנן ולמ"ד ברי ושמא ברי עדיף אף בעי"א
יהא נאמן :ובכן ,מה פשר דברי אביי שאף למ"ד זה לא יחלוק הספק עם
האחים כיון שהטוען אינו בעל דברים דידהו ,והרי הספק עצמו הופך
להיות ברי .ואם דעת הראב"ד כן ,ודאי שלרז"ה ,שבכלל לא הציע שקיימת
מחלוקת לגבי בעי"א ,ניתן להקשות מן הסוגיא ביש נוחלין ,וצ"ע.
והנראה בזה שיש לעמוד על אמיתת הדברים מתוך עיון מדוקדק
בשיטת הרמב"ם בענין ברי על ידי אחר .דיעויין בדבריו בפכ"ד מהל' טוען
ונטען הל' ג' שכתב" :וכן האומר לחבירו אמר לי אבא שיש לי בידך מנה
והלה אומר אין לך בידי אלא חמישים הרי זה משיב אבידה ופטור אף
משבועת היסת" .הרי שקבע שמעיקרא דדינא בעי"א דינו כברי ,שכן בבא
בטענת אביו לא פטר את הנתבע משבועה אלא מפאת התקנה ,שהרי ברור
שדין משיב אבידה אינו אלא מדרבנן ולא מדין מגו מדאורייתא – ובזה
הסכים לדעת רש"י )גיטין נא (:ודלא כתוספות שם – וכמבואר בדברי
הרמב"ם לעיל באותה הלכה ,ביחס למקרה לסלעים דינרים" :הרי זה פטור
מפני שהוא כמשיב אבידה ותקנת חכמים היא שכל שישיב אבידה אל ישבע
כמו שביארנו במקומרו" .ברם ,יעויין בדבריו בפ"א ח"ד שם שכתב" :אין
משביעין שבועת היסת אלא על טענת ודאי אבל על טענת ספק פטור כיצד
כמדומה לי שיש לי אצלך מנה או שאמר מנה הלויתיך וכמדומה לי שלא
פרעתני אמר לי אבא שיש לי אצלך מנה או צוה לי בפני עדים שיש לי אצלך
מנה  ...והנתבע אומר אין לך בידי כלום הרי זה פטור אף משבועת היסת וכן
כל כיוצא בזה" .הרי שכאן לא פטור בא בטענת אביו בגין תקנה אלא משום
שהטוען שמא ,והסתירה ברורה .ויעויין בראב"ד שם שאמנם השיג" :א"א
בזה איני מודה לו כי היא טענת ברי ועל זו אמר ר"א בן יעקב פעמים שאדם
נשבע על טענת עצמו שהעמיד אותה בבא בטענת עצמו והוא שאמר כך צוה
לי אבא שאם אמר ברי לי שאני יודע על זה אמרו מה לי הוא מה לי אביו
ואפילו לרבנן" .אך דברי הרמב"ם ,שפטר כאן מפני שאין כאן טענת ודאי,
צריכים עיון שהרי סתר דברי עצמו להלן .והנראה בזה ,דמדברי הרמב"ם
יוצא בעליל כי יש לחלק בין שבועת היסת למודה במקצת .דאף דפשוט שיש
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צורך בטענת ברי ביחס לשתי השבועות ,לא הרי הברי הבא כהרי הברי התם,
שכן לטענה תפקיד ויעוד שונה בשני המקומות .ביחס להיסת ,הטענה
כשלעצמה היא היא המחייבת את השבועה .ואף שנאמד בגמרא )שבועות
מ" (:ומשביעין אותו שבועת היסת מאי טעמא חזקה אין אדם תובע
אלא אם כן יש לו עליו" ,נראה שאין בזה קביעת יסוד החיוב אלא
נימוק לתקנה ,שבגלל ההנחה הזאת תיקבר חכמים שכל הטוען מחייב
שבועה .ולא עוד ,אלא שאפילו אם נניח שיש כאן תיאור דרך יצירת
החיוב בשטח בכל מקרה ומקרה ,ולא רק הסבר התקנה המקורית ,עדיין
מה שנאמר הוא שבגלל החזקה ניתן לטענה כשלעצמה כח ליצור חיוב
שבועה .ולא מיבעיא ללישנא קמא שבסוגיא שם הסובר שחיוב היסת
נאמר אף בדליכא דררא דממונא ,כשהנתבע טוען להד"ם ,אלא אף
ללישנא בתרא שלא נתקנה השבועה אלא בדאיכא דררא דממונא ,וכגון
שטוען פרעתי ,נראה שהמחייב הוא הטענה עצמה ,אלא שקיימת
הגבלה לגבי הנסיבות בהן הטענה מחייבת .ואף דניתן היה לומר
שהחיוב נובע מצירוף טענה וחזקת חיוב .הרי כתבו דתוספות )שבועות
מא ,.ד"ה ומאן( בשם רבינו תם שהמקרה המובא בשנים אוחזין )ה(.
"ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי יומא חד מסרו ליה
בלא סהדי לסוף אמר להו לא היו דברים מעולם" ,אף הוא מוגדר
כאיכא דררא דממונא" ,מאחר שהיו רגילין למסור לו בכל יום" ,ואף
שלא היתה שם חזקת חיוב .אך בכל אופן ,מה שלא יהיה לפי האיכא
דאמרי ,הרמב"ם ,כרוב הראשונים ,הרי פסק כלישנא קמא ,ובכן נראה
בררו שהטענה כשלעצמה היא המחייבת שבועה.
ברם ,כל זה נאמר לגבי היסת ,מה שאין כן בשבועת מודה במקצת,
שאינה מתחייבת על ידי טענה גרידא ,אלא על ידי המצב הכללי שנוצר,
אמנם בעקבות הטענה ,ומתוך הספיקות הבוקעים הימנו .האיך שלא
נבין את דברי רבה בהסבר מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה
ישבע ומסקנתו ,אם שההודאה היא המחייבת ,אם צירוף טענה והודאה,
ואם נימת רגלים לדבר הטמונה בחובו של המצב ,אין הטענה
כשלעצמה מטילה שבועה אלא פועלת במרכיב אחד בתוך מנגנון נרחב.
וכן הסביר הרמב"ן בהערה שהוסיף בשלהי מסכת שבועות" :דרבה
סבר התורה פטרה הכופר בכל והדין נותן שלא יהא כל אחד משביע את
חברו בטענה שאין לה רגלים ותביעה שאין בה אמתלא וכן חייבה תורה
מודה מקצת והדין ניתן לפי שכבר יש ממש בטענתו".
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דברי הרמב"ם מתבארים ,אם כן ,כמין חומר ,דהיות והמשימה
המוטלת על הטענה שונה לגבי שתי השבועות ,אף ניתן לחלק ביחס
לרמת עוצמת הטענה .דלגבי היסת ,מכיון שמה שנתחדש מדרבנן זה
שניתן לחייב שבועה "בטענה שאין לה רגלים ותביעה שאין בה
אמתלא" ,אין החיוב חל אלא אם כן היתה הטענה איתנה ומימד חברי
שבה מוצק .מה שאין כן לגבי שבועת מודה במקצת ,מכיון שהטענה רק
משמשת כמרכיב בתמונה כוללת המחייבת ,דניתן להסתפק בטענת ברי
ברמה יותר נחותה .ובכן ,בבא בטענת כך אמר לי אבא פסק ברמב"ם
שניתן היה לחייב שבועת מודה במקצת בבעי"א אלמלא תקנה דרבנן
שפטרה משיב אבירה ,ואלו לגבי היסת בעי"א חשיב כשמא ראינו
מחייב שבועה.
השתא דאתינן להכי ,אף מתיישבת בפשטות קושיית הרמב"ן על
בעל המאור .שהרי פירוש בעה"מ ,שבסוגיא בגיטין מדובר בבעי"א,
נאמר ביחס לשבועת מודה במקצת ,ואילו קושיית הרמב"ן היא מן
הסוגיא ביש נוחלין בה לא נידון עניין שבועה כלל אלא דין ברי ושמא
בדי עדיף .והדי נראה ברור שדין ברי ושמא מקביל לזה של היסת ולא
למודה במקצת ,שהדי אף כאן מדובר במעמד טענה כגורם בלעדי ,שזה
כל החידוש שבדעת רב הונא ורב יהודה ,דבניגוד למאי דקי"ל )ב"ק מו(.
דכלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו הראיה ואפילו התובע אומר בדי
והנתבע משיב שמא ,הם סבורים שניתן להוציא ממון על ידי טענה גרידא
ללא כל שמץ ראיה .אך פשוט שזה ניתן לעשות רק על ידי טענה איתנה
ברמה הגבוהה ביותר .ובכן ,באותה סוגיא ודאי שאין הספק מוציא ממון
מפאת היותו נוי על ידי אחיו ,שלגבי הוצאת ממון על פי טענה ערטילאית
ברי כזה כשמא נחשב .אך אין מכאן קושיא על דעת בעה"מ הסובר כי ניתן
לחייב שבועת מודה במקצת בבעי"א.
והנה הראב"ד ,כפי שצוטט לעיל ,השיג על הרמב"ם לגבי היסת
וסובר שבעי"א מועיל אף לגבי היסת .אך נראה שאף לדידו ניתן לישב
את הקושיא מן הסוגיא ביש נוחלין כפי שנתבאר .דנראה שאף הוא
מסכים עקרונית שיש לחלק בין שתי רמות של טענות ברי .אלא שהוא
חולק על מה שנאמר לעיל לגבי היסת ,וסובר שהיות ובגמרא מבואר
שהיסת מתחייב מפכי שחזקה אין אדם תובע אלא אם כן יש לו ,יש
להבין שמדרבנן אין כלל "טענה שאין לה רגלים ותבעיה שאין לה
אמתלא" אלא שלכל טענה ,מפאת עצם העובדה שהתובע מעלה אותה,
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יש רגלים ולפיכך השוה היסת למודה במקצת וסבר שבבעי"א סגי .אך
אשר לסוגיא ביש בוחלין ,ביחס לדין ברי ושמא בדי עדיף מדאורייתא,
אין בעי"א מועיל דאינו מספיק חזק לבצע משימת הוצאת ממון ללא כל
אסמכתא אחרת.
והנה יעויין ברמב"ם )פ"ד הל' גזלה ואבירה הל' י"ב – י"ג(
שכתב" :ראוהו עדים שנכנס לתוך בית חבירו שלא בפני בעל הבית
ונטל משם כלים וכו' וכן אם היה שם עד אחד בלבד ובעל הבית טוען
שגזול הוא כלי זה בידו והלה אומר לקוח הוא בידי וכו' הרי זה חייב
להחזיר הכלי לבעליו בלא שבועה" .ויעויין שם בהמשך דבריו שהסביר
שזה מדין מתוך שאינו יכול לישבע משלם דהוה מעין דין נסכא דר'
אבא .והשיג עליו הראב"ד" :זהו תימה ומאחר שבעל הבית לא היה שם
איך יש כאן טענת ברי כדי שיהיה זה מחוייב שבועה שאינו יכול
לישבע .והעיר על זה ה"מגיד משנה"" :דע שיש סוברין ששבועת עד
אחד אפילו על טעות שמא היא דבכ"מ ששנים מחייבין אותו ממון אחד
מחייבו שבועה" .ברם ,דבריו צריכים עיון שאם כי ודאי יש הסוברים
כך ,אך אין הרמב"ם ביניהם ,שכן כתב להדיא בהל' שבועות )פי"א הל'
ה'( "שלשה מיני שבועות הן שחייבין בהן מן התורה ואלו הן מי שטענו
חבירו מטלטלין והורה במקצתן וכפר במקצתן מי שכפר בכל
המטלטלין שטענו ועד אחד מעיד עליו ומכחישו הרי אלו שתי שבוערת
על ידי טענת ודאי וכפירה" .ובכן ,קושיית הראב"ד עומדת בעינה .אך
פשוט שניתן לתרץ מעין מה שנאמר לעיל ,דפשוט דאף שיש צורך
בטענת ודאי לחייב שבועת עד אחד לדעת הרמב"ם ,ברור שאין טענה
כשלעצמה מחייבת שבועה אלא ירצרת נסיבות בהן יכול העד לחייב,
וכלשון הגמרא )שבועות מ" (.עד אחד מחייבו שבועה" .מכיון שכך,
ובעי"א סגי ,ובעה"ב נעשה ברי על ידי העד.
ברם ,כל זה נאמר לדעת הרמב"ם ,אך דברי הראב"ד לכאורה
צריכים עיון ,שהרי לגבי היסת פסק ,וכדלעיל ,דבעי"א כברי ,וכדעת
ראב"י לפירושו ,ואם כן מאי קשיא ליה כאן על הרמב"ם ,דודאי לא
משמע מלשונו שרק הקשה על הרמב"ם לשיטתו ,גם לא משמע שחילק
בין טענת ברי לגבי חיוב שבועה כשלעצמו לבין הרמה הדרושה ביחס
למתוך שאינו יכול לישבע משלם) .אם כי מסברא ודאי שיש מקום
לחלק כן ,ואכמ"ל( ,דמשמע מלשונו שאין כאן טענת ברי כלל ועיקר.
ויתכן שיש לחלק בין שני מצבי בעי"א .די"ל דכשאין האחר מהימן על
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הטוען בשמו אלא שפשוט מצטט אותו ומעלה דברים מפיו דאין כאן
טענת ברי כלל ,דכיצד יטעון וכיצד יכירו ב"ד בטענתו כטענת ברי אם
הוא עצמו אינו משוכנע באמיתת וצידקת הדברים .ומה שבעי"א שמיה
ברי לדינים מסויימים היינו דוקא במאמינו ,ומעין מה שמצינו לגבי
חיוב חטאת דחשיב או הודע אליו במאמין לעד אחד ,וכמבואר בסוגיא
בכריתות )יא (:וכן לגבי שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא כמעשה דההוא
סמיא )קידושין סו "(.דבאמר לו ע"א אשתך זיכתה נאסרה עליו ואף
לרבא דחשיב לה דבר שבערוה .ואף דיש לומר ולאסור על עצמו שאני,
וברור שניתן לחלק בפשטות לדעת הסוברים ששויא אנפשה הוה מדין
נדר ,מכל מקום הרי מוכח משם דבמאמינו חשיב כברי אם לא שנאמר
שיש דין שויא אנפשה אף מספק; ויעויין בזה בסוגיא בכתובות ט,.
יעו"ש .ובר מן דיןף הרי מצינו ,לפחות לדעה אחת בראשונים,
שבמאמינו מועיל בעי"א אף להתירא .דהנה יעויין בסוגיא בכתובות
להלן )כב (:שהובאה מחלוקת רבי מנחם בר' יוסי והחכמים בשנים
אומרים מת או נתגרשה ושנים מכחישים אותם ונשאת טרם באו העדים
המכחישים האם תצא .ואקשינן ,לרמב"י הסובר דבכי האי גוונא אם
נשאת לא תצא" ,מכדי תרי ותרי נינהו הבא עליה באשם תלוי קאי א"ר
ששת כגון שנשאת לאחד מעדיה היא גופה באשם תלוי קיימא באומרת
ברי לי" .ופירש רש"י" :באומרת ברי לי ,אין לבי נוקפי שברי לי אילו
היה קיים היה בא" .ומעין זה פירש ביבמות )פח ,:ד"ה ברי(" :כגון ע"י
סימנים ואשם תלוי אינו בא אלא על מי שלבו נוקפו" כלומר ,דלרש"י
אינה סומכת על העדים ,שהרי תרי ותרי נינהו ומאי חזית דסמכת אהני
סמוך אהני ,אלא על הוכחה צדדית שאמנם אינה מכריעה את ההכחשה
כלפי בית דין אך שיש בה כדי לשכנע אותה ,ברם ,יעויין ברא"ה
בכתובות על אתר שהקשה" ,ואין דבריו מחוורים והא ודאי לא חשיבא
ידיעה לאפוקי נפשא מספיקא דתרי ותרי" .ומעין זה הקשה תלמדו,
הריטב"א ,שם :ומתוך כך פירש הרא"ה ,והריטב"א בעקבותיו" ,והנכון
באומרת ברי לי שראתה אותו מת" ,היינו ,שמדובר בברי ממש ,אלא
שלדבריהם קשה מה לנו ולעדים ,הרי האשה שאמרה מת בעלי נאמנת;
ותירצו דבגלל העדים אמנם נגרעה נאמנותה ,אם כי מסיבות שונות.
דהרא"ה פירש" ,אבל במקום עדים וודאי אמירה דידה לית בה ממש" –
כלומר ,שהרי סוף סוף אף היא מוכחשת על ידי העדים .ואלו הריטב"א
כתב" :וכי אמרינן שהאומרת מת בעלי תנשא ה"מ היכא דליכא עדים
דסייעי לה כלל אבל כי איכא עדים סמכה אעדים ולא דייקא ומינסבא"
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– וזה מעין החילוק שנקבע שם בהמשך הסוגיא לגבי האשה שאמרה
לבעלה גרשתני דנאמנת מפני שחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה.
וגם לדבריהם אין האשה ולא בית דין סומכים על דברי העדים –
ואדרבה ,היא נאמנת למרות הגדתם :ובכן ,אין לסוגיא זו כל קשר
לדיוננו .אך יעויין בתוספות ישנים )יבמות פח (:שכתבו" :אבל הכא
קאמר שאומרת ברי לה שמה ששמעה מבני אום שמכרת אותם ויודעת
שלא ישקרו בשום ענין" .הרי שלפירושם מיירי בברי על ידי אחר ,ואף
על פי כן מבואר להדיא דניתן לסמוך עליו אף להתירא .ועל כרחך
דהיינו מפאת היותה באמת מאמינה למתירי ,דאי לאו הכי כיצד יעלה
על הדעת שתוכל באורח שרירותי לסמוך על כת אחת ולהעדיפה על פני
חבירתה .ואם כן ,אף אנו אל נתמה על הראב"ד דיש לומר דבהל' טוען
ונטען ,שם מדובר בבן המצטט את אביו ומן הסתם מאמינו ,חשיב ברי
על ידי אחר ,ואילר בהל' גזילה ואבידה ,שם מדובר בעד אחד זר ,דמנין
לו לנגזל להאמינו ,ומשום כך השיג הראב"ד שאין כאן טענה המחייבת
שבועה ומביאתו לידי תשלומין מדין משאי"ל.
ונחזור לעיקר החילוק שהוצע לעיל ,נראה שאף ניתן ליישמו ביחס
לסוגיא בשלהי המדיר )עו .(.דיעויין שם ,לגבי מה ששנינו )עה" (.היו
בה מומין ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה היו
בה מומין הללו ונסתחפה שדהו נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא
ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות",
שהקשתה הגמרא ,מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ,דרישא כרבי יהושע
דמן הסתם נאמן הבעל וסיפא כרבן גמליאל שהאשה נאמנת ,ובין היתר,
תירץ שם דב אשי )עו" (.רישא מנה לאבא בידך וסיפא מנה לי כידך".
וכתבו שם בתוספות )ד"ה רישא(" :לכאורה היה נראה לרבינו יצחק
לפרש דטעמא משום דברי שלה לא מהני לאב דהוי כמנה לאחר בידך
דאמרינן ביש נוחלין )קלה (:דאינו נאמן" :ברם ,בהמשך דבריהם כתבו
ששוב חזר בו הר"י בגלל מהלך הסוגיא שם ופירש כרש"י שאין כאך
בעיה לגבי הטענה אלא לגבי החזקה" ,דלא מהניא חזקת האשה לגבי
האב" .אלא שסתמו דבריהם ולא פירשו למה באמת לא נאמץ מסברא
את הפירוש הראשון ולמה לא נאמר שאמנם אין כאן טענת ברי ,ולא
האמינה רבן גמליאל אלא בברי ושמא וכמבואר לעיל )טז .(.ויתכן
שלדעת התוספות כאן הסוגיא לעיל רק מיעטה ברי וברי אך בשמא
ושמא נאמנת ,וכדברי השטמ"ק כאן )עה :סוף "ה אתאן לר"ג( יעו"ש:

מוה"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

11

או שאין הכי נמי שבטוען ברי על סמך דבריה לא יהיה נאמן בגין חוסר
טענת ברי אלא שהתוספות הבינו ,כמבואר בהמשך דבריהם ,שבסוגיא
אף מדובר בברי ממש ,ולכן הוסיפו טעם חסרון חזקה .אך גם נראה
שניתן לתרץ על פי יסוד דברינו ,דביחס למה שנאמר בסוגיא שלרבן
גמליאל בצירוף ברי ושמא עם חזקת הגוף נאמנת יש לעמוד על טיב
צירוף זה .דמצד אחד ,ניתן לומר שבכי האי גוונא הטענה היא שקובעת,
ובתנאי שיש חזקה; ואם כך ,הטענה לר"ג צריכה להיות ברמת הברי
למ"ד ברי ושמא ברי עדיף ,הווה אומר ,שבעי"א לא יועיל .אך מאידך
ניתן להבין שהטענה ועדיפות ,אינה אלא גורם אחד ,ואולי אף לא
העיקרי ,בתמונה הכוללת – ואם כך ,אף בבעי"א סגי .ויעויין בסרגיא
לעיל )יב (:שרצתה להשוות מחלוקת ר"ג ור"י עם מחלוקת האמוראים
לגבי דין ברי ושמא ,ולבסוף דחתה" :אמר לך רב נחמן אנא דאמרי
אפילו כרבן גמליאל עד כאן לא קאמר ר"ג התם אלא דאיכא מגו אבל
הכא מאי מגו איכא אי נמי עד כאן לא קאמר רבן גמליאל התם אלא
דאמרינן אוקמה אחזקה אבל הבא מאי חזקה אית ליה להא" ,והנה את
לשון מסקנת הגמרא לכאורה ודאי ניתן לפרש לכאן ולכאן ,וכדלעיל,
אך יעויין שם בשטמ"ק על אתר שעמד על לשון המשנה שם" ,והוא
אומר לא כי" ,ועל מה שהעירו התוספות )יב ,.ד"ה והוא( ,על סמך
הסוגיא בסוף המניח )ב"ק לה ,(:שלשון זה נאמר דרך כלל לגבי טענת
ברי ,והסיק – בניגוד לתוספות ,שכנראה הבינו שבמשנתנו אין לייחס
משמעות מיוחדת לניסוח זה – שאף שכאן מדובר בשמא דייק התנא
לציין דוקא לשון זה" :ומ"מ להכי נקט תנא והלה אומר לא כי וכו'
לאשמועינן דלא תליא עיקר טעמא בברי ושמא ברי עדיף וכדכתיבנא".
ונראה דכוונת הדברים שלא נאמר כאן ברי ושמא ברי עדיף ,ולו
בתנאים מסויימים ,אלא שכך שילוב הטענה והחזקה חוא שמעניק לה
הנצחון – ואדרבה אין עיקר הטעם תלוי בברי ושמא אלא בחזקה.
ויעויין בשטמ"ק )עה (:שעמד על כך שהרמב"ן והרשב"א פירשו שאף
בסוגיא כאן מדובר בברי ושמא" ,אבל רש"י כתב אתאן לר"ג דאמר
התם היא נאמנת דחזקה דגופא עדיפא ע"כ .פי' אזיל לשיטתיה והכל
תלוי בחזקת הגוף וכדכתיבנא בסמוך" .ונראה דאם יש לדייק מאי
זכירת ברי ושמא בדברי רש"י שאין זה משום שלדעתו אף בברי וברי
אמרה רבן גמליאל ,ובניגוד לסוגיא טז .או בשמא ושמא :אלא אף אם
נאמנותה מותנית בברי ושמא אין העדיפות כשלעצמה ניצחיח אלא
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מאפשרת לחזקה לקבוע ,אר שהצירוף מכריע את הכף וזה כמו
שכתבנו ,ולהבי אין כאן חסרון טענה אף לפי הסרגיא טז ,.ובבי"א סגי,
וכמש"כ.
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בענין מלאכה בשבת וביו"ט

1

שיעור מאת מו"ר הרה"ג ר׳ אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
–א–
תנן במס׳ מגילה )דף ז (:אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל
נפש בלבד ,דהיינו המלאכות שצריכים בני אדם לעשות כדי להכין
אוכלין .הרי מבואר שבדרך כלל ,כל מלאכה שהיא אסורה בשבת
אסורה ג"כ ביו"ט ,חוץ מאלו המלאכות שהן בגדר צורך אוכל נפש,
דביו"ט מותרות הן ובשבת אסורות הן .והגמ׳ שם מדייקת דהא לענין
מכשירי אוכל נפש ,זה וזה שוין ,כלומר דכל מלאכה שהיא בגדר
מכשירי אוכל נפש ,דהיינו מלאכה הקשורה להכנת אוכלין ,אבל אינה
חלק עקרוני בתהליך הכנת האוכלין אלא שמאפשרת את הכנת
האוכלין ,אסורה היא גם בשבת וגם ביו"ט ,וכדברי רש"י )שם בד"ה זה
וזה שוין( .אמנם ,מבואר בגמ׳ שיש מחלוקת תנאים בדבר זה ,ויש מי
 1נתבקשתי מאת העורכים החשובים להשתתף בחוברת זו לכבוד זכרו של מו"ר הגאון
הצדיק הר"ר אהרן ליכטנשטײן זצ"ל ,ולכתוב מאמר שיציג בעני קהל הלומדים
מתורתו של הרב זצ"ל ,ואע"פ שאיני כדאי והגון לכך .ובכן ,מאמר זה ה"ה תמצית
משיעור חשוב שזכיתי לשמוע מפי הרב ז"ל לפני הרבה שנים ,והרשימות שלי נמצאים
אצלי בכתב זה זמן רב ,אלא שלצערי לא כתבתי שם את תאריך או מקום השיעור .ואנה
אקוה בכל זאת שאזכה להעביר את דברי הרב זצ"ל כהוגן וכראוי ,ואם לא אופן בהיר
ומסודר עד למאד כדרכו בקודש שלו בכל שיעוריו הנפלאים ,עכ"פ באופן שימצאו
הדברים חן בעיני כל הקוראים אותם ,וכל טעויות הנמצאים כאן לא יתלו אלא בי.
והנני להעיר שלא הוספוני כאן שום דבר מעצמי כי אם המקורות של מראה מקומות
בתורה ,ובגמרא ,ובספרי הראשונים והאחרונים שהזכיר הרב זצ"ל בשיעור בלי עפ"י
רוב ,לציין את מקומם )ורק בב׳ מקומות הקדמוני לכתוב "אמר הכותב" כי לא ידוע לי
לאיזה ספרים באמת כיוון הרב זצ"ל( .והנה יש אפשרות שהרב זצ"ל העביר שיעור זה,
או שיעור הדומה לו ,בהזדמנויות שונות ובסגנונים שונים ,ויתכן שהביא עוד ראיות
ומקורות שונות לדבריו ,ואני כאן מציג לפני הקהל רק אותו השיעור שאני זכיתי
לשמוע בשעתו.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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שמתיר ביו"ט אפילו מלאכות שהן מכשירי אוכל נפש ,ולפי מסקנת
הסוגיא ,הכוונה היא לאלו מכשירי אוכל נפש שאי אפשר לעשותן
מערב יו"ט ,עיי"ש .ובפירושו על המשנה שם ,מעיר רש"י )בד"ה אין
בין יום טוב לשבת( שאף שמפשטות לשון המשנה משמע שזהו ההבדל
היחידי )בענין איסור מלאכה( בין שבת לבין יו"ט )"אין בין...אלא,("...
מ"מ אין זה נכון דהרי לענין עונשין למי שעובר על האיסור מלאכה ,יש
כמה הבדלים ,דמי שעובר על איסור מלאכה בשבת עונשו בסקילה או
כרת ,ואילו העובר על איסור מלאכה ביו"ט עובר רק על לאו רגיל,
ועונשו במלקות ,וכן כתבו התוס׳ שם )בד"ה אין בין( עיי"ש 2.אלא
שכוונת המשנה היא שזהו ההבדל היחידי בנוגע למה שאסור בשבת
ומותר ביו"ט ,ולענין זה ,ההבדל רק הוא זה שביו"ט מלאכת אוכל נפש
מותרת ,ואילו בשבת אסורה היא ,והמשנה עוסקת רק בענין מה אסור
ומה מותר ,ולא בענין העונשין.

–ב–
והנה יש לעיין גם בענין ההבדל הזה בין האיסור מלאכה בשבת
לעומת האיסור ביו"ט ,וגם בענין העונש לעושה מלאכה בשבת לעומת
העונש לעושה מלאכה ביו"ט ,באם יש ללמוד שהחילוקים הם סתם
חילוקים למעשה בין מקרים שונים בהלכה או אם יש ללמוד מהם שיש
הבדל יותר יסודי ביחס לעצם הגדרת האיסור מלאכה בשבת לעומת
האיסור מלאכה ביו"ט .והנה בנוגע לדין זה שמלאכת אוכל נפש מותרת
ביו"ט )ולא בשבת( ,יש כנראה ב׳ דרכים להבין את ההיתר .מצד אחד,
יש לומר שזה באמת "היתר" במלא מובן המילה ,כלומר ,שמלאכה
שבעצם צריכה היתה להיות אסורה ביו"ט מותרת בכל זאת מפני שיש
לה תפקיד חשוב בתהליך הכנת אוכלין שמותרת ביו"ט .אבל מצד שני,
יש להבין שבאמת מלאכות אלו לא היו צריכים להיות אסורות ביו"ט
בכלל ,כלומר ,שהאיסור מלאכה ביו"ט שונה הוא לגמרי מהאיסור
מלאכה בשבת ,ולכן אלו המלאכות אינן נכללות בעצם האיסור מלאכה
מעיקרא .והנה השגאת אריה )סימן ק"ב( דן קצת בחקירה זו כשעוסק
בשאלה אם יש מצות שמחה בראש השנה אם לאו ,ובין דבריו שם מציע
 2ויש להוסיף דמהאי טעמא ,העובר על איסור מלאכה בשבת בשוגג חייב קרבן חטאת,
משא"כ ביו"ט.
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שאולי כל ההיתר של מלאכת אוכל נפש ביו"ט מבוסס על מצות שמחת
יו"ט ,ולכן י"ל דהיות ומלאכת אוכל נפש מותרת בר"ה בלי ספק ,הרי
לנו ראיה דיש מצות שמחה בר"ה ג"כ ,דאי לאו הכי ,למה תהא מותרת
מלאכת או"נ בר"ה .ומדבריו אלו נראה שדעתו של השאגת אריה נוטה
לומר דמלאכת אוכל נפש מותרת ביו"ט רק משום המצוה דשמחת יו"ט,
וכדברי הגמ׳ בכמה מקומות דאי לא תהיו מלאכות אלו מותרות" ,אתי
לאמנועי משמחת יום טוב 3".וא"כ ,אין לומר שביו"ט יש הגבלה
לאיסור המלאכה בנוגע לעצם הגדרתו ,אלא שיש היתר בכמה מלאכות
ביו"ט מטעם מצות שמחת יו"ט.
אבל אם נתפוס כצד זה ,דהיתר אוכל נפש ביו"ט הוא תוצאה
מהחיוב שמחה ביו"ט ,יש לעיין בלמה אין היתר במלאכת אוכל נפש
בשבת ג"כ .ושאלה זו יש לפתור ג"כ באחד משני דרכים .אפשר לומר
באופן פשוט דאין שום מצות שמחה בשבת כמו שיש ביו"ט .בשבת יש
חיובי כבוד ועונג ,אבל אין מצות שמחה ,ולכן אין להתיר מלאכת אוכל
נפש בשבת ,דאלו המלאכות מותרות רק ביו"ט משום מצות שמחה.
4
ובשאלה זו בנוגע למצות שמחה בשבת כבר דנו ראשונים ואחרונים.
ואין כאן מקום להאריך בזה ,אבל בקיצור ,מצד אחד ,דרשינן בספרי
לס׳ בהעלותך )במדבר י׳:י׳ פיסקא ע"ז( וביום שמחתכם אלו שבתות,
משמע דיש מצות שמחה בשבת ג"כ ,אבל מצד שני ,ידוע דאין שבת
מפסיקה את שבעת ימי האבלות ,ובאמת אף בשבת עצמה נוהגים
לשמור ניהוגי האבלות שהם בגדר דברים שבצנעא 5,ואילו יו"ט מבטל
גזירת שבעה ,משום שהחיוב שמחה ביו"ט נחשב כעשה דרבים שדוחה
 3עיין ,למשל ,בגמ׳ ביצה דף ז:
 4אמר הכותב :עיין ,ולמשל ,בתוס׳ למועד קטן דף כ"ג :בסוף ד"ה מאן דאמר ,ובתוס׳
ר"י החסיד לברכות דף מ"ט .בד"ה ולא ידענא ,ובתוס׳ הרא"ש שם בד"ה אי אמר,
ובמאירי למוע"ק דף ח :בד"ה כל אלה ,ובשטמ"ק לכתובות דף ז .בד"ה וכתב הרמב"ם,
ובס׳ אבודרהם בסדר תפילות שבת עמוד קמ"ג )בד"ה ערב שבת( ,ובעמוד קמ"ו )בד"ה
ישמחו( ,ובשבלי הלקט סוף סימן פ"ב ,ובתשובות רעק"א קמא בהשמטות לסי׳ א׳,
ובשו"ת חתם סופר חלק או"ח סי׳ קפ"ח וסי׳ ר"ח ,ועיין באורך בשדי חמד מערכת
האל"ף כללים ,פאת השדה סי׳ פ"ב.
 5עי׳ שולחן ערוך יורה דעה סי׳ ת׳ סעיף א׳ ,ע"פ הירושלמי במועד קטן פ"ג סוף הל"ה.
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את האבלות של היחיד 6.ומזה משמע דאין חיוב שמחה בשבת כמו
שיש ביו"ט.
והנה בנוגע לשאלתנו ,אם נאמר שאין שום חיוב שמחה בשבת ,וכל
ההיתר של אוכל נפש ביו"ט מבוסס על החיוב שמחה שבו ,מובן למה אין
ההיתר הזה קיים בשבת כשאין חיוב שמחה .ולפי זה ,נמצא שאין בעצם
חילוק יסודי בין איסור מלאכה בשבת לבין איסור מלאכה ביו"ט ,דבשתי
הזמנים החיוב שמחה יכול לדחות את האיסור מלאכה ,אלא דביו"ט יש
חיוב שמחה ובשבת אין חיוב שמחה .אבל אם נאמר שגם בשבת יש חיוב
שמחה ,צריכים למצא טעם אחר להסביר למה אין שום היתר במלאכת
אוכל נפש בשבת .ולזה יש להציע ע"פ פשטות דאף אם יש מצות שמחה
בשבת ,מ"מ אין חיוב זה "חזק" מספיק כדי לדחות איסורי שבת החמורים.
כלומר ,דביו"ט אין האיסור מלאכה אלא איסור לאו ,שהוא איסור יותר קל,
ולכן ניתן לדחותו מטעם החיוב שמחה .אבל בשבת ,האיסור מלאכה הוא
איסור כרת וסקילה ,שהוא כמובן איסור חמור יותר ,ולכן אין לדחותו
מטעם החיוב שמחה .ולפי זה ,יש כנראה חילוק יותר יסודי בין האיסור
מלאכה בשבת לבין האיסור מלאכה ביו"ט ,אבל מ"מ ,אף לפי צד זה ,אין
החילוק גדול כל כך ,או יסודי כ"כ ,אלא שיש הבדל בנוגע לעונש ,אבל אין
זה מוכיח שיש הבדל עקרוני בין גדר האיסור מלאכה בשבת לבין גדר
האיסור מלאכה ביו"ט.
אולם ,בנוגע להבנת היתר זה לעשות מלאכות אוכל נפש ביו"ט ,יש
דרך אחרת לגמרי ,וע"פ דרך זו אין היתר מלאכה או"נ ביו"ט מבוסס כלל
על זה שיש חיוב שמחה ביו"ט .ודרך זו כנראה מציג הרמב"ן בכמה
מקומות בפירושו עה"ת )עיין להלן( ובחידושיו על הש"ס )עיין ,למשל,
בחי׳ הרמב"ן לשבת דף קי"ז :בד"ה הא דתני דבי ר׳ ישמעאל( .וכן איתא
בשיטה מקובצת לכתובות דף ז) .בד"ה וז"ל שיטה ישנה( .היסוד הוא שיש
הבדל בולט בין הנוסח שבתורה בנוגע להאיסור מלאכה בשבת לבין
הנוסח בנוגע להאיסור מלאכה ביו"ט .לגבי שבת ,התורה אומרת )בעשרת
הדברות ,למשל ,בשמות כ:י( "לא תעשה כל מלאכה וכו"׳ ואילו לגבי
יו"ט הביטוי שמופיע הרבה פעמים הוא "כל מלאכת עבודה לא תעשו"
)ויקרא כ"ג:ז ,למשל( .ומבאר הרמב"ן בפירושו לס׳ אמור )ויקרא שם(
 6כדאיתא במועד קטן דף י"ד ,:ובשו"ע שם סי׳ שצ"ט סעיף א׳.
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דיש הבדל חשוב ביניהם ,והיינו שלשון "מלאכת עבודה" ,שמצינו דוקא
לגבי יו"ט ,משמעותו היא כל מלאכה שאינה לצורך אוכל נפש ,כלומר
מלאכה שאין תכליתה להנאת הגוף ,אלא מלאכה שבאה בטורח גדול
הדומה לעבודה ממש .אבל מלאכת אוכל נפש ,שהיא מלאכה שעושה אדם
כרגיל לצורך עצמו ולצורך יום–יומי ,7אינה נחשבת כמלאכת עבודה אלא
כמלאכת הנאה ,וא"כ ,ביו"ט נאסרו רק מלאכות שהן בגדר מלאכת עבודה,
אבל מלאכות הנצרכות לאוכל נפש בכלל לא נאסרו ביו"ט.
אמנם ,בשבת ,שבה מצינו דמה שנאסר הוא "כל מלאכה" ,אסורים
גם המלאכות שהן בגדר מלאכה עבודה ,וגם המלאכות שהן בגדר
מלאכת הנאה ,כלומר שגם מלאכת אוכל נפש אסורה .ומסביר שם
הרמב"ן שע"כ בפסוק בס׳ בא )שמות י"ב:ט"ז( ,שהמדובר שם הוא
איסור המלאכה בחג הפסח )שהוא יו"ט ,כמובן( ,וכתוב שם "כל מלאכה
לא יעשה בהם" ,שכולל ,כנראה ,כל מלאכה ,וגם מלאכת אוכל נפש,
דוקא שם ממשיך הפסוק לפרש "אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו
יעשה לכם" ,כלומר ,דמלאכת אוכל נפש מותרת ביו"ט .הרי ברור שלשון
"כל מלאכה" כולל גם מלאכת אוכל נפש ,ולכן בשבת אף מלאכת או"נ
אסורה ,וביו"ט ,שבו מותרת מלאכת או"נ ,התורה משתמשת לרוב
בביטוי "מלאכת עבודה" שאינו כולל מלאכת או"נ .ודוקא במקום
שמופיע הביטוי "כל מלאכה" לגבי יו"ט ,הוצרכה התורה לפרש
שמלאכת אוכל נפש אכן מותרת.
והנה לפי דעה זו ,יש באמת הבדל גדול בין האיסור מלאכה בשבת
לבין האסור מלאכה ביו"ט ,ואין באמת שום השוואה ביניהם בעצם
הגדרתם ,ורק יש הרבה דברים האסורים בשניהם ,אבל ברמה יסודית,
שונים הם לגמרי .ועפ"י דרך זו ,אין לומר שביו"ט באמת היו צריכין
המלאכות הקשורות לאוכל נפש להיות אסורות ג"כ כמו בשבת ,ולמעשה
מותרות הן רק משום איזה טעם צדדי ,דהיינו המצוה של שמחת יו"ט ,אלא
אדרבה ,המלאכות האלו לא היו נכללין בין הדברים האסורים ביו"ט כלל
וכלל ,ואף בלי המצוה של שמחת יו"ט לא היו מלאכות אלו אסורות
ביו"ט .כלומר ,דביו"ט אסרה התורה מלכתחילה רק דברים מסויימים
)מלאכת עבודה( והתירה דברים אחרים )מלאכת הנאה( ,ואילו בשבת
אסרה התורה את כולן .ובמילים אחרות ,האיסור מלאכה ביו"ט מוגבל
 7עיין עוד בדברי הרמב"ם בפרק א׳ מהל׳ יום טוב הלכה א׳ ,ובמגיד משנה שם.

18

בענין מלאכה בשבת וביו"ט

יותר מאשר בשבת ,אבל לא מטעם צדדי ,אלא מטעם עצם הגדרת האיסור.
אלא שעדיין יש לחקור אם ההבדל הזה מתבטא רק בנוגע לכמות האיסור,
כלומר ,למספר הדברים האסורים ביו"ט לעומת מספר הדברים האסורים
בשבת ,או אף בנוגע לאיכות האיסור ,כלומר דביו"ט באמת יסוד האיסור
שונה מיסוד האיסור בשבת .ובדומה לזה יש לחקור לגבי יסוד חיוב העונש
ביו"ט ,שבו יש רק חיוב לאו ,לעומת יסוד חיוב העונש בשבת ,שבה יש
חיוב מיתה .האם בעצם דומים הם ביסוד חיובם ,אלא ששבת יותר חומרה
מיו"ט – וכמו שמצינו ,למשל ,בנוגע להעונש על אכילת דם ,שהחיוב כרת
אינו אלא באכילת דם שהנשמה יוצאה בו ,ולא בדם התמצית ,שבאכילתו
אינו עובר אלא על לאו גרידא – 8כלומר שיש בעצם רק איסור אחד ,אלא
שיש בו צד הקל וצד החמור? או האם שונה אופי החיוב ביו"ט מאופי
החיוב בשבת לגמרי?

–ג–
והנה ,יש עוד הבדל חשוב בין איסורי שבת לבין איסורי יו"ט,
עכ"פ לפי דעה אחת 9,והיינו בענין חילוק מלאכות .בדרך כלל ,העובר
על כמה עבירות בשוגג בהעלם אחד ,כגון שאכל דם ואכל חלב ,ואכל
חמץ בפסח ,ומעל בהקדש ,חייב כמובן קרבן חטאת על כל אחת ואחת.
אבל אם עבר אל עבירה אחת בשוגג כמה פעמים בהעלם אחד ,כלומר,
בלי ידיעת האיסור בינתיים ,אינו חייב אלא קרבן אחד על כל
המעשים 10.אמנם ,בנוגע למלאכת שבת ,שנינו במשנה בריש פרק כלל
גדול )דף ס"ז (:שהשוכח עיקר שבת ועשה מלאכת הרבה ,אינו חייב
אלא חטאת אחת 11,אבל היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה,
כלומר ,שידע ששבת היום ,אבל שכח שיש איסור קוצר ,ואיסור זורע,
ואיסור חורש ,ואיסור כותב ,ואיסור תופר ,וכו׳ ,ועשה את כל המלאכות
האלו ,וזהו שנקרא "זדון שבת ושגגת מלאכות" ,הרי הוא חייב קרבן על
כל מלאכה ומלאכה ,ואף דהכל היה בהעלם אחד 12.והרי כן הוא הדין
 8עיין במשנה בכריתות דף כ ,:וברמב"ם פרק ו׳ מהל׳ מאכלות אסורות הלכה ג׳.
 9והיא הדעה שכמוהו פסקינן להלכה.
 10עיין במשנה בכריתות דף י"א ,:וברמב"ם פרק ו׳ מהל׳ שגגות הלכה א׳ והלכה ד׳.
 11דהרי בעצם טעה רק בדבר אחד ,דהיינו ששכח ששבת היום.
 12עיין ברמב"ם שם פרק ז׳ הלכה ג׳.
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משום דיש חילוק מלאכות בשבת .אבל לגבי יו"ט ,נחלקו האמוראים
בגמ׳ מכות )דף כ"א ,(:בסוגיא דיש חורש תלם אחד וחייב עליו משום
שמונה לאוין ,דלפי רבא אין להוסיף עוד שיהא חייב ג"כ על זורע
ביו"ט ,דהרי כבר נמנה שם החורש ביו"ט ,ולכן מסיק הוא דאין חילוק
מלאכות ביו"ט ,ואשר על כן העובר על כמה מלאכות ביו"ט בהעלם
אחד אינו חייב אלא על עבירה אחת .ואף דנראה שם דיש חולקין על
רבא ,כן קיי"ל להלכה דאין חילוק מלאכות ביו"ט ,וכן נפסק ברמב"ם
)פרק א׳ מהל׳ יו"ט הלכה ג׳(.
וכאן ג"כ יש לחקור כדלעיל .מצד אחד ,אפשר לומר דההלכה של
חילוק מלאכות היא תוצאה מחיוב קרבן ,הבא על ידי עבירה בשוגג,
ולכן בשבת ,כשיש חיוב קרבן על העושה מלאכה בשוגג ,יש חילוק
מלאכות ,וע"כ כל שגגה ושגגה נחשבת כמעשה בפני עצמו המחייב
קרבן .ואילו ביו"ט ,כשאין שום חיוב קרבן על העובר בשוגג 13,אין בו
חילוק מלאכות .כלומר ,דאולי בנוגע להעובר על מלאכות הרבה בזדון,
אין שום ענין של חילוק מלאכות בכלל ,והכל נחשב כזדון אחד ,וא"כ,
אע"פ שעבר על כמה וכמה מלאכות ,אין כאן אלא חיוב אחד בין בשבת
בין ביו"ט .ולכן ביו"ט ,כשאין שום חיוב אלא אם עבר בזדון )ואין
חיוב קרבן חטאת אם עבר בשוגג( ,אין לדבר בכלל על חילוק מלאכות,
וכל מה שעשה אינו נחשב אלא לאיסור אחד ,ולכן מגיע לו רק עונש
מלקות אחד על הכל מפני שעבר רק על עבירה אחת בזדון ע"י כמה
וכמה פעולות 14.אבל בשבת ,כשיש חיוב על העובר בשוגג ג"כ ,דהיינו
חיוב חטאת ,יש א"כ דין חילוק מלאכות לחייב אותו להביא קרבן נפרד
בשביל כל מלאכה ומלאכה שעשה ,כי כל המושג של חילוק מלאכות
שייך דוקא בנוגע להחיוב קרבן המוטל על העובר בשוגג ,ולכן יש
חילוק מלאכות בשבת ואין חילוק מלאכות ביו"ט .אבל מצד שני ,יש
שוב פעם אפשרות לבאר שאולי גם ההבדל הזה בין שבת לבין יו"ט
בענין חילוק מלאכות הוא באמת תוצאה מהבדל יותר יסודי הנוגע
לעצם הגדרת האיסור מלאכה בשבת לעומת האיסור מלאכה ביו"ט.
כלומר ,בשבת יש אולי הגדרה שונה לגמרי שכתוצאה ממנה אמרינן
 13דהרי האיסור מלאכה ביו"ט הוא איסור לאו ,ואין חיוב קרבן חטאת על העובר איסור
לאו בשוגג.
 14אא"כ התרו בו על כל מעשה ומעשה ,שא"כ יש לו זדונות הרבה ,וזוהי הסוגיא במכות
שם.
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דיש חילוק מלאכות בשבת ,ואילו ביו"ט ,הגדרת האיסור מלאכה היא
כך שאין חילוק מלאכות ביו"ט.

–ד–
כדי להבין את הכל כראוי ,יש להצביע שבפרשיות התורה ,האיסור
מלאכה בשבת מופיע לראשונה בס׳ בשלח ,בנוגע לירידת המן ,ושם
מבואר שצריכים לאפות ולבשל את הכל ביום הששי ,שהרי אסור
לעשות כן בשבת )עי׳ שמות ט"ז:כ"ג( .ומצות שבת הרי היא א"כ מצוה
לפני הדיבור ,ובנוסף לאיסור אפייה ובישול ,לא היו מלקטים את המן
בשבת )פסוק כ"ז שם( ,ולכן ברור כבר שם דיש איסורים מסויימים
בשבת .ואח"כ מופיעה מצות שבת בעשרת הדברות ,ושם מבואר דכל
מלאכה אסורה בשבת ,כפי שצטטנו לעיל )שמות כ׳:י׳( ,ואח"כ בס׳
משפטים הוזכרה השבת ביחד עם הרבה מצוות אחרות ,כגון המועדים,
שמיטה ,וקצת דיני קרבנות )שמות כ"ג:י"ב( .אבל בכל המקומות הנ"ל,
אין אף מילה אחת על העונש למי שעובר על מצוות השבת .ודבר זה
מופיע לראשונה רק בס׳ כי תשא ,לאחר ב׳ פרשיות שלימות )ס׳ תרומה
וס׳ תצוה( העוסקות בפרטי בנין המשכן ,וכן ממשיכה התורה בתחילת
ס׳ כי תשא עצמו לדבר על עניני המשכן .ורק לאחר כל זה מזכירה
התורה שוב פעם את מצות השבת )שמות ל"א:י"ב–י"ג( ,ושם מצינו
לראשונה את המושג של "חילול שבת" וגם את זה שהמחלל את השבת
חייב מיתה ,כדכתיב )בפסוק י"ד שם( "מחלליה מות יומת" וגם "כל
העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא" ,ואח"כ )בפסוק ט"ו שם( "כל
העשה מלאכה ביום השבת מות יומת" .ויש לשאול ראשית כל מדוע
בכלל עוסקת התורה דוקא פה ,בסוף הצגת הפרטים הנוגעים לבנין
המשכן ודברים הקשורים לעבודת המשכן 15,בענין שבת ,ולמה דוקא
פה מופיע לראשונה הרעיון שיש חיוב מיתה למי שמחלל את השבת.
והנה כפי שאמרנו לעיל ,אחד החילוקים החשובים בין שבת לבין יו"ט
הוא שבשבת יש חיוב מיתה למי שעובר על איסור מלאכה בה ,משא"כ
ביו"ט שיש רק לאו לעבור האיסור מלאכה .וא"כ ,יש להבין למה דוקא
כאן בס׳ כי תשא מופיע לראשונה זה שמבדיל בצורה בולטת בין
קדושת שבת לקדושת יו"ט.
 15ובפרט בס׳ כי תשא :מחצית השקל ,הכיור וכנו ,שמן המשחה ,והקטורת.
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וכדי לתרץ את הקושיא הזאת ,נראה דצריכים להסתכל בכל תהליך
הפרשיות שם בסוף ספר שמות .ברור לכל קורא שההדגשה בס׳ תרומה
ובס׳ תצוה ובתחילת ס׳ כי תשא היא על ענין השראת השכינה .וכבר
מצביע הרמב"ן בהקדמתו לפירושו לספר שמות שבאמת כל תפקיד
הגאולה ממצרים היה להביא את העם לדרגת האבות שהשכינה היתה
שורה ביניהם ,ורק אז יחשבו לגאולים .וא"כ ,הרי שהשראת השכינה היא
המטרה של כל הספר ,ובנין המשכן הוא חלק חשוב של התהליך המביא
לידי השראת השכינה .והנה בריש ס׳ תרומה אמר הקב"ה "ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכם" )שמות כ"ה:ח׳( ,ולכן ברור שע"י הקמת המשכן ,דהיינו
יצירת מקום קדוש שבו יש "קדושת מקום" מיוחדת ,ישרה הקב"ה את
שכינתו בתוך כלל ישראל .כלומר ,שרק ע"י יצירת מקום שבו יש קדושת
מקום אפשר להשיג את השראת השכינה בינינו – רק ע"י "ועשו לי מקדש"
נוכל להגיע למדרגת "ושכנתי בתוכם" .ופירוש הדבר הוא שבמעמד הר
סיני כבר היה כידוע גילוי שכינה לעין כל ,אלא שזה היה דבר חד–פעמי.
אבל ,כפי שמצביע הרמב"ן בתחילת ס׳ תרומה )שמות פרק כ"ה( ,תכלית
המשכן היא שתופיעה שם השכינה ממש כמו שהופיעה בזמן מתן תורה,
כלומר ,שהמשכן יהיה כעין המשך של מעמד הר סיני מבחינת גילוי
שכינה ,שיהיה עכשו קבוע בתוך כלל ישראל.
והנה יש להניח שכמו שיש לדבר על השראת השכינה שמופיעה ע"י
קדושת מקום ,כן ג"כ יש לדבר על השראת שכינה ע"י "קדושת הזמן".
וכמו שיש מקומות מסויימים ששם שייך השראת השכינה ,כן יש זמנים
מסויימים שבהם ג"כ שייך השראת השכינה .ואשר על כן כשהתורה
מדברת על ענייני שמירת שבת בס׳ כי תשא ,ההדגשה שם היא על מימד
חדש של יום השבת ,דהיינו שאין השבת רק יום שבו אסורים דברים שונים
מטעם איסור מלאכה שבו .וברור שזה בודאי פרט אחד – ופרט חשוב –
של יום השבת 16,וזוהי באמת נקודת השבת שעליה מדובר בעשרת
הדברות ,הקשורה לבריאת העולם בס׳ יתרו )שמות כ:י"א( והקשורה
ליציאת מצרים בס׳ ואתחנן )דברים ה:ט"ו( ,ומטעם זה יש איסורים בשבת
לעשות דברים שמותרים ,ואף מחוייבים ,לעשות במשך השבוע .אבל בס׳
כי תשא ,שבת באה בקשר לדבר אחר לגמרי ,דהיינו בקשר להשראת
 16וכמו שבמשך חג הפסח יש איסור לאכול חמץ ,שאיסור זה הוא איסור של זמן ,כן יש
כמובן איסור זמני לעשות מלאכה בשבת.
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השכינה .ולומדים אנחנו שכמו שיש השראת השכינה ביחס לקדושת
מקום ,כך יש השראת השכינה ביחס לקדושת זמן.
ובאמת כן נראה ברור מעצם דברי התורה בעצמה .דהנה בעשרת
הדברות מציגה התורה את הטעם לאיסור מלאכה בשבת ,דהיינו מפני "כי
ששת ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח
ביום השביעי" )שמות שם( ,וכן בס׳ משפטים יש טעם ,דהיינו "למען ינוח
שורך וחמורך וינפש בן אמתך והגר" )שמות כ"ג:ט"ז( .אבל בס׳ כי תשא,
יש טעם חדש לאיסור מלאכה בשבת ,והיינו שהשבת מסמלת את היחס
החשוב שיש בין כנסת ישראל לבין הרבש"ע ,וכדכתיב "כי אות היא ביני
וביניכם לדורתיכם לדעת כי אני ה׳ מקדשכם" )שמות ל"א:י"ג( ,כלומר,
שקשורה שמירת שבת לקדושת כלל ישראל ,ובנוסף לזה ,שהשבת היא
אות בין ה׳ לבין כלל ישראל ,וכמו שכתוב ג"כ שם אח"כ" ,ביני ובין בני
ישראל אות היא לעלם" )שם פסוק י"ז( ,וגם שהשבת היא סמל של הברית
בין ה׳ לבין כלל לשראל ,כדכתיב שם "לעשות את השבת לדרתם ברית
עולם" )שם פסוק ט"ז( .ומכל זה ברור הוא שיום השבת ,בין היתר ,הוא
כעין אמצעי להביא לידי השראת השכינה הבאה ע"י קדושת זמן כמו
שהמשכן הוא אמצעי להביא לידי השראת השכינה ע"י קדושת מקום.
והשתא דאתית להכי שליום השבת יש אופי מיוחד ,השוה בתחום
הזמן להמשכן בתחום המקום ,ברור שאין השבת רק יום שבו אסורים דברים
מסויימים שאינם אסורים בימי החול ,אלא השבת היא כעין עולם בפני עצמו
בדיוק כמו שהמשכן הוא כעין עולם בפני עצמו .וא"כ ,האיסור מלאכה
בשבת הוא חלק גם מיום השבת כזמן שבו יש איסורים מסויימים וגם מיום
השבת כיום שיש בו קדושה הנובעת מתפקידו כאמצעי להשראת השכינה.
ואשר על כן העובר על איסור מלאכה בשבת גם עושה מעשה עבירה ,על
שהתנהג כנגד ציווי הבורא ,אבל ג"כ פוגם ע"י מעשיו בקדושת השבת כי
ע"י מה שהוא עושה הרי נתחלל ונפגם ה"אות" של שבת ,שעל ידה נתקדש
כלל ישראל .ודוקא בחינה זו של שבת היא שמופיעה לראשונה בס׳ כי תשא,
כי עד כאן בתורה שמענו רק על האיסורים של שבת ,אבל לא על ההשלכות
והתוצאות של האיסורים האלו ,ורק בס׳ כי תשא רואים שיש ג"כ מושג של
"חילול" ששײך כשעובר אדם על איסורים אלו.
והנה בדרך כלל יש ב׳ סוגי עבירות .יש עבירות שאם עבר אחד עליהם,
הרי בודאי עשה דבר האסור ,אבל חוץ ממה שמבארים חכמי הקבלה ע"פ
נסתר בנוגע לרושם של המעשה ,אין ע"פ נגלה שום תוצאה ממעשה זה ,ורק
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העושהו חייב מה שחייב .העובר ,למשל ,על איסור גילוח בתער בודאי עבר
עבירה ,אבל שום דבר לא נשתנה מחמת מעשהו .אבל מאידך ,יש עבירות
שהעושה אותן לא רק עבר על מעשה עבירה ,אלא ג"כ עשה דבר שיצא
ממנו רושם יותר גדול ומקיף – והיינו דבנוגע לעולם של "קדושה" ,כשיש
דבר הפוגם בקדושה ,אומרים שהקדושה "נתחללה" .ואשר על כן כאן בס׳
כי תשא מציגה התורה לראשונה את המושג של "חילול שבת" 17כדי להודיע
שהעושה מלאכה בשבת לא נחשב רק שעשה מעשה האסור ,אלא שגם כן
פגע בקדושת השבת ,ולכן נחשב כ"מחלל" את השבת.
במילים אחרות ,עד כאן בתורה למדנו רק שיש איסור מלאכה בשבת,
אבל בס׳ כי תשא ,שבו לומדים שיש קדושה בשבת ,18דוקא אז ג"כ
לומדים שיש א"כ ענין של פגיעה בקדושה זו ,דהיינו חילול .והטעם שלא
מופיע ענין זה בתורה מקודם הוא פשוט כי כל המושג של קדושה עוד לא
התברר בתורה עד הנה .ורק לאחר ס׳ תרומה וס׳ תצוה ,ששם מופיע
לראשונה המושג של קדושה בגדר קדושת מקום המביאה לידי השראת
השכינה ,שייך לדבר ג"כ על המושג של קדושה בגדר קדושת הזמן
המביאה לידי השראת השכינה .כלומר ,שעד כאן לא מצינו שתהא השבת
קשורה להשראת השכינה ,אלא שהיא יום שיש בו איסור מלאכה – כדי
שגם אנחנו וגם כל אשר לנו נוכל לנוח ביום זה ,או כדי לזכור את ששת ימי
בראשית ,וכו׳ ,ולכן העובר על איסור שבת בודאי עושה כנגד רצון הבורא,
אבל אינו פגום בשום דבר אחר .אמנם ,בס׳ כי תשא מציגה התורה את
השבת כיום של קדושה 19,ולכן העושה מלאכה בשבת באמת פוגם
בקדושה זו ,ונחשב כמחלל את הקדושה ,ויש האפשרות להציג את המושג
של "חילול שבת" רק לאחר שלומדים שיש קדושה בשבת ,ואת כל זה
לומדים לראשונה בס׳ כי תשא.

–ה–
ואם כנים הדברים ,יש עכשו אפשרות להבין בדרך אחרת את חומר
העונש שמגיע למי שעושה מלאכה בשבת )חיוב מיתה( בניגוד למי
 17כדכתיב שם "מחלליה מות יומת".
 18כדכתיב שם "קדש היא לכם".
 19כמו שהמשכן הוא מקום של קדושה.
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שעושה מלאכה ביו"ט )חיוב לאו( .דהנה הרב כלי חמדה ,בריש ס׳ בא,
מבאר שהחילוק הוא מבוסס על זה שקדושת שבת נוצרה ע"י הקב"ה
בכבודו ובעצמו 20ואילו קדושת יו"ט נוצרה ע"י כנסת ישראל ,דהיינו ע"י
זה שהבית דין מקדש את החודש שבו יש יו"ט מסויים 21,ואשר על כן י"ל
דקדושת יו"ט עומדת ברמה יותר נמוכה מקדושת שבת ,ולכן העובר על
קדושת יו"ט אינו עובר אלא על איסור לאו ,משא"כ העובר על קדושת
שבת .אבל נראה ע"פ מה שהסברנו לעיל דיש להציע דרך אחרת לגמרי
בזה ,וכדלהלן .דהנה בנוגע להעובר על קדושת מקום ,מצינו בס׳ חקת
שיש איסור של ביאת מקדש ,דהיינו שאסור לאדם שהוא טמא להכנס
למקום המקדש ,וכמו שכתוב שם "כל הנוגע במת בנפש האדם אשר ימות
ולא יתחטא את משכן ה׳ טמא ונכרתה הנפש ההיא מישראל) "...במדבר
י"ט:י"ג( .כאן למדנו שטמא שנכנס למקדש נחשב כאילו טימא את
המקדש ,וגם שמגיע לו עונש כרת ,אלא שאין הכרח שיש קשר בין ב׳
התוצאות האלו .אמנם ,אח"כ ,בפסוק כ׳ שם ,כתיב "ואיש אשר יטמא ולא
יתחטא ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל כי את מקדש ה׳ טמא "...כלומר,
בפסוק השני כתיב "כי" ,דהיינו נתינת טעם ,ושיש א"כ קשר בין זה
שטימא את המקדש במעשיו וזה שמגיע לו עונש כרת החמור.
והאמת היא שהרמב"ן בפירושו על התורה שם )לפסוק י"ג( כתב
שכוונת המילה "כי" כאן היא "כאשר" ,כלומר שכאשר טמא נכנס למקדש,
מגיע לו עונש כרת .אבל ,נראה שהרמב"ם הבין את המילה "כי" במובן
"דהא" ,כלומר ,נתינת טעם .דהנה הרמב"ם פסק בפרק ג׳ מהל׳ ביאת
מקדש )הלכה ט"ז( שהמכניס שרץ וכיוצא בו למקדש ,או שהכניס אדם
טמא למקדש ,הרי זה חייב כרת שהרי טימא את מקדש ה׳ ,כלומר ,שהחיוב
כרת הוא תוצאה מזה שטימא את המקדש )וזה מובן מהמילה "שהרי"
שם( .ומשם רואים שיש חיוב כרת למי שמטמא את המקדש בלי שהוא
בעצמו יכנס למקדש ,והרי זה רעיון מחודש קצת ,דע"פ סברא היינו
חושבים שכל עוד שאין "ביאת מקדש" במלא מובן הביטוי ,אין שם עונש
כרת ,אלא עבירה על לאו גרידא ,המביא לידי חיוב מלקות ככל שאר
איסורים .ובאמת יש להעיר שאף על איסור ביאת מקדש בעצמו היינו
 20כדאמרינן בתפילות ובקידוש שהקב"ה הוא "מקדש השבת" – עיין בגמ׳ ביצה דף י"ז
ע"א.
" 21ישראל דקדשינהו לזמנים" – עיין גמ׳ ברכות דף מ"ט ע"א.
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חושבים שאין מגיע לעובר עליו חיוב כרת ,אלא שהחידוש הוא שהטמא
הזה הנכנס למקדש אינו עושה רק מעשה עבירה אלא גם מטמא ,וגם
מחלל ,את המקום ,כלומר ,שהוא גם פוגם בקדושת המקדש ועל זה מגיע
לו כרת .ולכן ה"ה נמי למי שלא נכנס בעצמו למקדש אלא זרק לשם שרץ
או דחף לשם אדם טמא ,כי מכל מקום ע"י מעשיו הרי חילל וטימא את
המקדש ,ודוקא על מעשה חילול זה מגיע לו עונש כרת ,כלומר ,דחיוב
כרת הוא תוצאה ישירה ממעשה החילול.
ויש להעיר בזה דיש באמת מקרים שהעובר על איסור ביאת מקדש
אינו נענש בכרת ,והטעם הוא שמעשהו אינו נחשב כמעשה חילול ,ולכן
במקרים אלו אין העובר מקבל אלא עונש מלקות .למשל ,הרמב"ם בהלכה
י"ב שם מצביע שאין הנכנס למקדש חייב כרת אלא מעזרת ישראל
ולפנים 22,אבל בהר הבית ,אם נכנס לשם אחד מאלו שאסורים ליכנס 23אין
עונשו כרת .ונראה לומר דהטעם לחילוק זה הוא כדברינו שהחיוב כרת
נובע ממעשה החילול ,מזה שטימא האדם את המקדש ,ואין זו התוצאה
בכל מקרה שאדם נכנס למקדש בטומאה ,אלא דוקא אם הוא נכנס לעיקר
מקום המקדש ,דהיינו מהעזרה ולפנים ,שרק שם שייך המושג הזה של
חילול .ואילו זב ,זבה ,נדה ,או יולדת שנכנס להר הבית ,הגם שעובר בן
אדם זה על עבירה ,אינו פוגם ע"י זה בקדושת המקום ,שהרי הקדושה כבר
עומדת ברמה פחותה מעיקרא ,וגם הטומאה אינה "חזקה" כ"כ שיכולה
לחלל את קדושת המקום .כלומר ,שאין המקום מספיק קדוש ,ואין
הטומאה מספיק טמא כדי לדבר על ענין "חילול" ,ולכן אין במקרים אלו
עונש כרת ,אלא חיוב מלקות כעובר עבירה רגילה ,בלי לחלל קדושה.
ויש להוסיף דה"ה נמי בנוגע לאכילת קדשים .דהנה הרמב"ם כתב
בפרק י"ח מהל׳ פסולי המוקדשין )הלכה י"ד( לגבי טבול יום ומחוסר
כפורים שאכל קדשים דאינו חייב כרת אלא לוקה ,שנאמר )ויקרא ז׳:כ׳(
"וטמאתו עליו" ,ודרשינן עד שתהיה כל טומאתו עליו ,כלומר ,דטמא
האוכל קדשים קודם טבילתו הרי חייב כרת ,אבל לאחר טבילתו ,קודם
שהעריב שמשו או קודם שיביא קרבנו ,אינו חייב כרת .ועיין שם
שהראב"ד חולק על הרמב"ם בזה ,ופוסק שכן חייב כרת אף במקרה זה.
 22או על תוספת העזרה שנתקדשה בקדושה גמורה ,עיי"ש.
 23כגון זב ,זבה ,נדה ,או יולדת – עיין ברמב"ם בפרק ז׳ מהל׳ בית הבחירה הלכה ט"ו.

26

בענין מלאכה בשבת וביו"ט

וכן נחלקו לגבי ביאת מקדש ג"כ 24אלא ששם סובר הרמב"ם שאין
המחוסר כפורים חייב אפילו מלקות ,עיי"ש .ונראה שדעת הרמב"ם היא
שרק אם "כל טומאתו עליו" אומרים שמה שעושה נחשב לא רק כמעשה
עבירה אלא כמעשה חילול הפוגם בקדושה ,אבל אם הטמא כבר טבל ,ויש
רק מקצת מטומאתו עליו ,עדיין עובר איסור כשאוכל קדשים ,ולכן לוקה,
אבל לא עשה שום מעשה חילול ,וא"כ אין חיוב כרת ,לא לגבי אכילת
25
קדשים וגם לא לגבי ביאת מקדש.

–ו–
והנה נראה די"ל שהכלל הזה ,דיש איסור שאינו אלא מעשה עבירה,
שעל זה יש חיוב מלקות ,ויש איסור שג"כ מטמא או מחלל ,ועל זה יש
חיוב כרת ,שראינו לגבי פגיעה בקדושת מקום ,שייך ג"כ לגבי קדושת זמן,
וכדברינו לעיל .כבר ביארנו שאין התורה מזכירה את ענין החילול במי
שעובר על איסורי שבת ,וגם לא את העונש כרת ,עד ס׳ כי תשא ,כי לפני כן
למדנו רק שהעובר על איסור שבת עושה מעשה עבירה ,ולזה צריך להיות
חייב אך מלקות .אבל עכשו שהתורה מדברת על שבת כסמל של קדושה
במסגרת של זמן כמו שהמשכן הוא סמל של קדושה במסגרת של מקום,
דוקא אז שייך לדבר על המעשה עבירה של העושה מלאכה בשבת כמעשה
של חילול ג"כ ,ועל מעשה חילול יש כבר עונש כרת .ומכאן יש להבין
במה שונה העובר על איסור שבת ,שעונשו כרת ,מהעובר על איסור יו"ט,
שעונשו מלקות ,והוא שהעובר על איסור שבת נחשב לא רק כעובר על
איסור סתם אלא כמחלל ,משא"כ העובר על איסור יו"ט ,שנחשב רק
26
כעושה מעשה עבירה ,דהיינו העובר על לאו.
והנה בדרך זו אפשר להבין ג"כ את ההבדל בין איסורי שבת לבין
איסורי יו"ט בנוגע לחילוק מלאכות .הזכרנו כבר לעיל דאמרינן שיש
חילוק מלאכות בשבת ואין חילוק מלאכות ביו"ט ,ובגמ׳ שבת )דף ע(.
מצינו כמה מקורות לזה שיש חילוק מלאכות בשבת .והמפורסם ביותר
 24בהל׳ ביאת מקדש שם הלכה ט׳.
 25אלא שקצת קשה שהרמב"ם פוסק בהל׳ ביאת מקדש שם בהלכה י"ד לגבי טבול יום
שכן חייב כרת אף לאחר טבילתו אם נכנס למקדש ,אבל לא אם אכל קדשים ,וצ"ע.
 26ויש להעיר שלא מצינו הביטוי "חילול" בנוגע ליו"ט.
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הוא הלימוד מהפסוק בתחילת ס׳ ויקהל ששם מוציאה התורה את
האיסור של הבערה בשבת להצגה מיוחדת ,דכתיב "לא תבערו אש בכל
משבתיכם ביום השבת" )שמות ל"ה:ג׳( .ונחלקו בטעם הדבר ר׳ יוסי
ור׳ נתן ,דלדעת ר׳ יוסי ,הבערה ללאו יצאת ,כלומר ,שבניגוד לשאר
המלאכות האסורות מן התורה בשבת ,העובר על איסור הבערה אינו
עובר אלא על לאו ,ואינו חייב כרת ,ולדעת ר׳ נתן ,הבערה לחלק יצאת,
כלומר ,דדין חילוק מלאכות בשבת ,שחייב העובר על כל מלאכה
ומלאכה חיוב עצמי 27לומדים דוקא מזה שהבערה מופיעה כאיסור
28
מיוחד פה.
וכאן ג"כ יש לשאול למה המתינה התורה מלהודיענו דין זה דיש
חילוק מלאכות בשבת עד ס׳ ויקהל ,ונראה דיש לתרץ כמו שתירצנו לגבי
זה שהמתינה התורה מלהזכיר העונש כרת שמגיע למחלל שבת עד ס׳ כי
תשא .דהנה בעלמא יש להבין למה באמת יש דין של חילוק מלאכות
בשבת ,דהרי במעשה עבירה גרידא ,אין כאן אלא מעשה עבירה אחד,
דהיינו ,העושה מלאכה בשבת .ואף דיש ל"ט אופנים איך לעבור על
איסור זה ,הרי אין זה אלא איסור אחד ,ולכן העושה איסור זה – ואף
העושהו בל"ט אופנים שונים – בהעלם אחד צריך להיות חייב רק על
עבירה אחת )וא"כ יתחייב רק קרבן חטאת אחד( .וידוע ,למשל ,שבמנין
המצוות ,יש רק מצוה אחת בנוגע לאיסורי שבת ,דהיינו האיסור לעשות
מלאכה בשבת ,ואין שם ל"ט עבירות שונות ,וא"כ ,ה"ה נמי שיש לומר
ע"פ סברא פשוטה שהעושה עבירה זו באופנים שונים הרי יתחייב רק על
עבירה אחת )אם עשאם בהעלם אחד( .אמנם ,אם נאמר שהעושה מלאכה
בשבת לא רק עבר על איסור תורה אלא ג"כ חילל את קדושת השבת ,אז
י"ל שכל מעשה ומעשה שעושה האדם ,באיזה אופן שהוא ,את החילול
הזה נחשב כמעשה חילול נפרד בפני עצמו ,ולכן באמת חייב על כל
מעשה ומעשה לבד.
בדרך משל ,אם אדם שומר שבת ונזהר על רוב האיסורים ,ועובר רק
על איסור אחד ,כגון ,למשל ,מלאכת הוצאה ,אז השבת שלו אעפ"כ היא
בעצם יום מיוחד ומקודש כמו שצריך להיות ,אלא שהוא עושה מעשה
 27דהיינו קרבן לכל אחד ואחד אם עבר על הרבה מלאכות בשוגג בהעלם אחד.
 28וכדאי להצביע דגם ר׳ יוסי מודה שיש דין חילוק מלאכות בשבת ,אלא שהוא לומד דין
זה ממקור אחר שמובא בגמ׳ שם.

28

בענין מלאכה בשבת וביו"ט

עבירה זה ,ואף אם עושהו הרבה פעמים ,אינו פוגם בקדושת היום כי אם
פעם אחת ,שהרי כל פעם עושה אדם זה את אותו המעשה ,ועל זה לבד
הוא חייב .אמנם ,אם עובר הוא על הרבה איסורים ,ולא רק שמוציא
מרשות לרשות ,אלא גם כן כותב ,וזורע ,וחורש ,ומעמר ,וכו׳ ,הרי אין לו
באמת שום הרגש של שבת במובן הרגיל ,דהרי עושה כל מיני מלאכות
כמו שעושה בחול .ואף שמטעם "מנין המצוות" אין כאן אלא הרבה
אופנים שבו עובר האדם על אותה העבירה ,אבל מטעם זה שמעשיו
פועגים בקדושת השבת ,ומחללים את קדושתה ,הרי על זה צריך להתחייב
על כל מעשה ומעשה .ולכן כל עוד שהסתכלנו על שבת כיום שיש בו
איסור מלאכה ,אז מסתבר שלא יהיה בו מושג של חילוק מלאכות ,וכמו
בשאר איסורי תורה ,כגון איסור אכילת חלב או דם ,שאין חילוק בין מי
שאוכל חלב או דם מבהמה זו ואח"כ אוכל חלב או דם מבהמה אחרת –
הכל הוא אותה העבירה ,ואין מושג של "חילוק" בין מעשה אחד להשני
אם עשה אותם באותו ההעלם ,וע"פ סברא י"ל דה"ה נמי בשבת .אולם,
כשהתורה מלמדת לגבי שבת שיש ענין שהמעשה עבירה של העושה
מלאכה נחשב כמעשה שעומד לנגד קדושת השבת ,והרי הוא א"כ מעשה
של חילול שבת ,אז כל מלאכה ומלאכה נחשבת כחילול חדש בפני עצמו,
ואשר על כן דוקא לאחר ס׳ כי תשא ,לאחר שהציגה התורה את המושג
הזה של חילול שבת ,דוקא אז ,בס׳ ויקהל ,אפשר לדבר על ענין חילוק
מלאכות.
ועכשו ,ע"פ כל האמור ,יש להציע דהמח׳ בגמ׳ מכות שם בנוגע
לחילוק מלאכות ביו"ט מבוסס על הגדרת האיסור מלאכה ביו"ט .לפי
המ"ד שיש חילוק מלאכות ביו"ט כמו בשבת ,י"ל שגם ביו"ט יש מושג
של פגיעה בקדושת היום ע"י עשיית מלאכה ,וכל מלאכה ומלאכה שהוא
עושה נחשבת כפגיעה בפני עצמה .אבל כפי שאמרנו לעיל ,קיימ"ל
להלכה כהמ"ד השני ,דאין חילוק מלאכות ביו"ט ,ומזה נראה דהגדרת
האיסור מלאכה ביו"ט שונה לגמרי מהגדרת האיסור מלאכה בשבת,
כלומר ,שביו"ט העושה מלאכה עובר על איסור ,אבל אין במעשה זה שום
חילול ,אלא מעשה עבירה גרידא .וכפי שאמרנו ,כל המושג של חילוק
מלאכות נובע מזה שיש במעשה האיסור לא רק עבירה אלא פגיעה
בקדושה שמתמעטת ע"י כל מלאכה ומלאכה שעושה ,ולכן אם אין ענין
של פגיעה בקדושה וחילול ביו"ט ,אז מובן למה אין מושג של חילוק
מלאכות ביו"ט .וכן מובן ג"כ למה ביו"ט אין שום חיוב מיתה אלא רק
מלקות ,כי גם החיוב מיתה נובע מהחילול )כדכתיב בפירוש בס׳ כי תשא
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שם" ,מחלליה מות יומת"( ,וביו"ט לא מצינו המילה "חילול" בתורה
בכלל ,ולכן העושה מלאכה ביו"ט אינו נידון במיתה כי אם במלקות ,ככל
העובר על לאו רגיל.

–ז–
ולהרחבת הענין ,נראה דע"פ דברינו כאן שיש ענין מיוחד בשבת של
קדושה שאפשר לחלל או לטמא ע"י עשיית מלאכה )משא"כ ביו"ט(,
שמזה נובע גם חומר העונש בשבת וגם זה שיש חילוק מלאכות בשבת,
אפשר אולי לחלק ג"כ במלאכת שבת גופא ,וע"י זה לבאר מח׳ ידועה בגמ׳
שבת דף ו ע"ב ,ששם מצינו שיטת איסי בן יהודה שיש מלאכה אחת שאין
חייבין עליה בשבת אלא שלא ידוע לנו איזו מלאכה היא זו .והנה לפי
התוס׳ שם )בד"ה הא קמ"ל( ,כוונת איסי בן יהודה היא שיש מלאכה אחת
שאינו חייב עליה סקילה ,אבל חטאת )וכן כרת( בודאי חייב על כולם,
עיי"ש .ושמא י"ל דס"ל לאיסי בן יהודה דיש הבדל בין סוגי מלאכות שבת
בנוגע לשאלה אם העובר עליהם נחשב סתם כעובר עבירה או כמחלל
קדושה .דהנה אמרנו לעיל לגבי חילול מקדש שיש כמה סוגי טומאה,
דהיינו שיש אלו שהם יותר חמורים שמהווים חילול אם אדם שטמא באחד
מהם נכנס למקדש ,והעושה כן חייב כרת ,ויש אלו שאינם מהווים חילול,
ולכן מי שטמא באחד מהם שנכנס למקדש עובר על הלאו דביאת מקדש
בטומאה אבל אינו חייב כרת כי טומאה בסוג זה אינה מספקת להביא לידי
חילול .ואולי ה"ה נמי לענין מלאכת שבת לפי איסי בן יהודה ,שיש
מלאכות )דהיינו רוב המלאכות( שהם יותר חמורות ,ומהווים חילול
בקדושת שבת אם אדם עובר על אחד מהם ,בנוסף לזה שהוא עושה מעשה
עבירה ,והעושה כן חייב מיתה ,אבל יש עכ"פ מלאכה אחת שאינה מהווה
חילול בקדושת שבת ,והעושה מלאכה זו נחשב רק כעושה מעשה עבירה,
אבל לא כמחלל ,ולכן אין מגיע לו עונש סקילה.
אבל כדי לומר כן ,עכ"פ לפי הבנת התוס׳ שם ,צריכים אנו להבין לא
בדיוק כמו שביארנו לעיל בנוגע למלאכת שבת )וכן בנוגע לביאת מקדש
בטומאה( דמעשה העבירה בלבד מביאה רק לידי חיוב מלקות והחילול
הוא הדבר שמביא לידי חיוב כרת .אלא צריכים לומר דאכן יש ב׳ דרגות
בחיובי שבת ,האחד שמתייחסת למעשה העבירה והאחד שמתייחסת
למעשה החילול ,אבל אף דלגבי ביאת מקדש החיוב על המעשה עבירה
לבד הוא חיוב לאו והחיוב על המעשה חילול הוא חיוב כרת ,לגבי שבת
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החיוב על המעשה עבירה לבד הוא חיוב כרת 29ולכן בשבת שייך חיוב
כרת אף בלי חילול ,והחילול הוא שמחייב העונש מיתה )סקילה(,
וכפשטות לשון הפסוק שם בס׳ כי תשא" ,מחלליה מות יומת" .ולכן יש
לומר דס"ל לאיסי בן יהודה שיש מלאכה אחת שעשייתה אינה נחשבת
כמעשה חילול אלא כסתם מעשה עבירה ,ואשר על כן העובר על מלאכה
זו אינו חייב סקילה ,אבל כן חייב כרת ,ובשוגג חייב חטאת ,כדברי התוס׳
שם 30.אמנם ,חידוש זה שיש לחלק בשבת גופא ולומר שיש עכ"פ מלאכה
אחת שאינה אלא מעשה עבירה ,בלי חילול ,כלומר ,דמי שעושה מלאכה
זו אינו מחלל את השבת ,אלא רק עובר על איסור ,בניגוד לשאר המלאכות
שמביאות לידי חילול ,אינו אלא לדעת איסי בן יהודה ,אבל לדעת החכמים
שם ,אין שום הכרח לומר שבשבת יש מלאכה שהעובר עליה חייב כרת
אבל אינו נחשב כמחלל.

–ח–
ובאמת נראה ששאלה זו ,האם כשיש מעשה עבירה בלי חילול שייך
לדבר רק על חיוב מלקות או גם על חיוב כרת )ורק לא על חיוב סקילה(
מופיעה גם בנוגע למועד אחר ,דהיינו יום הכפורים .ביו"כ יש חיוב כרת
למי שעובר על איסור מלאכה ,וביו"כ אף מלאכת אוכל נפש אסורה ,ובכן
יש להגדיר את יו"כ באחד משני דרכים .אפשר לומר שעקרונית יו"כ הוא
כמו שבת ,אלא שזה קצת יותר קל ,כי בשבת יש אפילו עונש סקילה,
משא"כ ביו"כ ,אבל עצם הגדרת האיסור מלאכה היא בדומה לשבת .או
אפשר לומר שעקרונית יו"כ הוא כמו יו"ט ,כלומר דהגדרת האיסור
מלאכה ביו"כ היא בדומה ליו"ט ,אלא שיו"כ הוא קצת יותר חמור בזה
שיש שם חיוב כרת ,מה שאין כן ביו"ט .והנפק"מ להלכה בזה הוא בנוגע
למלאכה שאסורה בשבת אבל מותרת ביו"ט – מה יהיה הדין לגבי
מלאכה זו ביו"כ .בגמ׳ כריתות )דף י"ד (.למדנו שלפי רפרם ,אין איסור
הוצאה ביו"כ ,דאמר שם אין עירוב והוצאה ביום הכיפורים .הרי ברור
 29מפני שאיסורי שבת הם יותר חמורים ,כמו איסורי אכילת חלב ודם.
 30ויש רק להעיר דאם נאמר כהנ"ל ,הרי עכשו יש לנו הבדל נוסף בין שבת ויו"ט,
דביו"ט ,במקום שאין חילול ,העובר על איסור מלאכה אינו חייב אלא מלקות ,ואילו
בשבת ,אף במקום שאין חילול ,דהיינו באותה מלאכה שעליה דבר איסי בן יהודה ,יש
חיוב כרת ,ולא רק מלקות ,ודו"ק בכל זה.
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שלפי רפרם ,יו"כ דומה יותר ליו"ט מאשר לשבת ,וזהו הטעם דאין עירוב
והוצאה ביו"כ 31,אלא שיו"כ הוא יותר חמור לגבי כמה דברים מסויימים.
והנה לפי מסקנת הגמ׳ שם ,הא דרפרם אינו נכון ,אלא דיש לשאול
מה בדיוק אינו נכון .האם זה שרפרם אומר שעקרונית דומה יו"כ יותר
ליו"ט אינו נכון ,או שבזה הוא צודק ,אלא מה שאמר שאין עירוב והוצאה
ביו"כ אינו נכון )מאיזה טעם שיהיה( .מדברי הרמב"ם נראה ברור שאין
אנו מקבלים את דעת רפרם בכלל ,כלומר שעקרונית אין יו"כ דומה ליו"ט,
אלא לשבת ,כי הרמב"ם הרי פסק בפרק ח׳ מהל׳ עירובין )הלכה י׳(
שכשחל יו"כ סמוך לשבת )או לפניה או לאחריה ,ובימינו שמקדשין על פי
החשבון אי אפשר שיחול כן( הרי נחשבים שבת ויו"כ במקרה זה כיום
אחד ,וקדושה אחת להם .וחידושו שם הוא ע"פ הדיון במשנה ובגמ׳
בעירובין )דף ל"ח (.בנוגע לכשחל יו"ט סמוך לשבת ,ועירב אדם עירוב
תחומין ליו"ט ואח"כ ,בליל שבת )אחר היו"ט( ,נאכל העירוב ,האם
אעפ"כ עירובו עירוב לשבת ג"כ ,או לא ,ובעמוד ב׳ שם מביאה הגמ׳
למסקנה דאין עירובו עירוב בכה"ג ,מפני ששבת ויו"ט שתי קדושות הן,
וכן פוסק הרמב"ם בהלכה ח׳ וט׳ שם ,ואח"כ מוסיף בהלכה י׳ ע"פ דעת
עצמו )"יראה לי"( שיו"כ ושבת כיום אחד הן וקדושה אחת להן .הרי ברור
מדבריו שלדעתו יו"כ נחשב עקרונית כיום הדומה במהותו לשבת ולא
ליו"ט ,ואולי הטעם הוא שיו"כ נקרא "שבת שבתון" 32ולכן הרי הוא כעין
שבת.
ועכשו יש רק לשאול דאם כן שיש להגדיר את יוה"כ כדומה לשבת ,מהו
הדין לגבי חילוק מלאכות ביו"כ .שאלה זו לא מופיעה בגמ׳ ,ואף כנראה גם
לא בדברי הראשונים ,אבל האחרונים כן דנו בדבר 33.והנה לפי דברינו כאן,
השאלה הזאת הרי תלויה בעצם הגדרת יום הכפורים בנוגע למי שעבר על
 31דהא בשבת כמובן יש עירוב והוצאה.
 32ויקרא ט"ז:ל"א ,כ"ג:ל"ב.
 33אמר הכותב :עיין בפני יהושע לשבת דף ס"ז :בד"ה במשנה היודע שהוא שבת,
ובטורי אבן למגילה דף ז :בד"ה הא לענין תשלומין ,ובצל"ח לסנהדרין דף ס"ג :בד"ה
תוס׳ ד"ה על כולם ,ובשער המלך על הרמב"ם ריש הל׳ שמיטה ויובל ,ובחי׳ רעק"א
לביצה דף י"ב :בד"ה שם פוק תני לברא ,ובמנחת חינוך מצוות ל"ב ,רצ"ח ,ושט"ו–
שי"ז ,ובערוך לנר לסנהדרין דף ס"ה :בד"ה רישא בע"ז ,ובמרומי שדה לשבת דף ו:
בד"ה והנה הא דיש עירוב ,ועוד(.
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עשיית מלאכה בו ,כלומר ,האם יש לומר שיו"כ נידון בעצם כיו"ט ,וא"כ
העושה מלאכה בו נחשב רק כעושה מעשה עבירה ,ולכן יותר מסתבר לומר
שאין חילוק מלאכות בו ,או האם יש לומר כדברי הרמב"ם לעיל שיו"כ נידון
בעצם כמו שבת ,וא"כ העושה בו מלאכה נחשב כמחלל וכפוגם בקדושת
הזמן של יו"כ ,ולכן יותר מסתבר לומר שיש בו חילוק מלאכות.
והנה אם נאמר כמו שבארנו לעיל ע"פ הבנת התוס׳ בדעת איסי בן
יהודה ,דיש אפשרות )עכ"פ במלאכה אחת מהל"ט מלאכות( שאדם
יתחייב עונש כרת אבל לא עונש מיתה אם עבר על איסור מלאכה ,מפני
שחיוב כרת באיסורי שבת בא כתוצאה ממעשה עבירה גרידא )מפני חומר
השבת( ,ורק לחיוב סקילה בעינן שיהיה שם ג"כ מעשה חילול ,אז נוכל
לומר כן גם לגבי יו"כ דשפיר נחשב יו"כ יותר כמו יו"ט ,כלומר ,דהעושה
מלאכה שאסורה בו נחשב כעושה רק מעשה עבירה אבל אינו נחשב
כמחלל קדושה ,וזה שיש ביו"כ חיוב כרת הוא מפני ששייך כרת אף בלי
מעשה חילול )מפני חומר היום( .אמנם ,למעשה ,לא קיי"ל כאיסי בן
יהודה ,ובאמת לכל מלאכה בשבת יש חיוב סקילה וכרת ,ואין לחלק
בניהם ,וא"כ יותר מסתבר לומר דבלי מעשה חילול ,לא רק שאין חיוב
סקילה אלא אפילו חיוב כרת אין ,כי גם לחיוב כרת צריכים מעשה חילול,
ואשר על כן ,בלי מעשה חילול יש רק חיוב מלקות .וא"כ ,מזה שיש ביו"כ
חיוב כרת ,נראה ברור שיו"כ נידון כמו שבת ,וכדברי הרמב"ם ,ושפיר י"ל
דיש חילוק מלאכות ביו"כ כמו בשבת.
ויש רק להעיר דגם לפי מ"ד אחר בגמ׳ יש אפשרות לומר דבמלאכה
אחת בשבת יש רק מעשה עבירה בלי מעשה חילול ,והוא שיטת ר׳ יוסי
בגמ׳ שבת )דף ע (.שסובר דהבערה ללאו יצאת ,כלומר דזה שהפסוק בריש
ס׳ ויקהל )שמות ל"ה:ג׳( מציג בפירוש את האיסור להבעיר אש בשבת,
מה שאין אנו מוצאים בשום מלאכה אחרת ,מלמד שאין הבערה נחשבת
כשאר המלאכות בשבת שיש חיוב מיתה לעובר עליהן )במזיד( ,אלא
מלאכה זו היא אסורה רק בלאו .ולפי דברינו ,הרי שיש לבאר דלדעת ר׳
יוסי ,הבערה היא רק מעשה עבירה בשבת ,ולא מעשה חילול ,וכמו
שאמרנו לעיל דיש סוגי טמאים שאין מחללים את המקדש בכניסתם ,ה"ה
נמי דיש עכ"פ מלאכה אחת שאינה מחללת את קדושת השבת ,ולדעת ר׳
יוסי ,היינו מלאכת הבערה 34.אבל באמת יש להבין את דעתו של ר׳ יוסי
 34ולדעת איסי בן יהודה ,היינו מלאכה אחת שאיננו יודעים איזו מלאכה היא.
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באופן אחר לגמרי ,והיינו ע"פ דברי התוס׳ בפסחים דף ה) :בד"ה לחלק(
וביתר הרחבה בביצה דף כ"ג) .בד"ה על גבי( דלמ"ד דהבערה ללאו יצאת,
אין הבערה אסורה ביו"ט בכלל ,כלומר ,דבשבת הבערה נחשבת לאיסור
לאו ,וביו"ט הרי היא מותרת לגמרי .ופירשו התוס׳ דאם הבערה לחלק
יצאת ,הרי היא נחשבת כמלאכה כמו כל שאר המלאכות ,וא"כ אסורה היא
ביו"ט גם כן .אבל לפי המ"ד דהבערה ללאו יצאת ,אפשר לומר שאינה
אסורה מלאכה זו ביו"ט בכלל ,כי אין היא מלאכה )אף בשבת( וא"כ אין
הבערה אסורה ביו"ט .ואם נלך בדרך זו ,הרי אין הדיון הזה נוגע בכלל
לשאלתנו בענין ההבדל בין שבת לבין יו"ט בנוגע להגדרת האיסור
מלאכה.

–ט–
ולסיומא דמילתא ,יש לעיין שוב בכל הענין הזה של איסור מלאכה
ביו״ט .דהנה האיסור מלאכה ביו״ט לומדים ע״פ רוב מהפסוקים בפרשת
המועדות בס׳ אמור )ויקרא כ״ג( ,ושם רואים דבר מעניין מאד ,והוא שבכל
מקום שמזכירה התורה את האיסור מלאכה ביו״ט ,מזכירה התורה ג"כ
דבר אחר ,והוא שהיום הוא ״מקרא קדש״ .למשל ,לגבי פסח שם כתוב
״ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו״ )שׁם
פסוק ז׳( וכן ״ביום השביעי מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו״
)פסוק ח׳( .וכן לגבי שבועות :״מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא
תעשו״ )פסוק כ״א( .ולגבי ראש השנה :״בחדש השביעי באחד לחדש,
יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש ,כל מלאכת עבדה לא תעשו״
)פסוקים כד-כה( .ולגבי יום הכיפורים ,הדבר קצת פחות ברור ,דכתיב,
״יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם
אשה לה׳ ,וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה״ )פסוקים כז-כח( ,דהיינו
ששם קשורה האיסור מלאכה לעצם היום ,וכהמשך הפסוק השני שם :״כי
יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני ה׳ אלקיכם״ .ולגבי סוכות חוזרת התורה
להציג את הענין כמו בשאר הרגלים :״ביום הראשון מקרא קדש כל
מלאכת עבדה לא תעשו״ )פסוק ל״ה( ,וכן לגבי שמיני עצרת :״ביום
השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה לה׳ עצרת היא כל מלאכת
עבדה לא תעשו״ )פסוק ל״ו(.
והרי ברור שבנוגע לכל המועדים )חוץ ,אולי ,מיום הכפורים( קשור
האיסור מלאכה לזה שהיום הוא יום של ״מקרא קדש״ ,וקשר זה אפשר
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להבין באחד משני דרכים .אפשר לומר שפירושו של הביטוי ״מקרא קדש״
הוא שהיום צריך להיות יום של איסור מלאכה ,שזהו פירושו של מקרא
קדש ,כלומר דהתורה מבארת לנו ש״מקרא קדש״ כוותנו הוא יום שבו אסור
לעשות מלאכה ,והתורה א״כ מצווה עלינו שכל אלו הימים צריכים להיות
ימים מיוחדים ומקודשים ,וקדושתם מתקיימת בזה שאין בהם מלאכה .אבל
גם אפשר לומר שזה שהתורה אומרת שהיום הוא יום של מקרא קדש הוה
הוא הטעם למה יש בכלל איסור מלאכה ביום זה ,כלומר ,שכל הסיבה שיש
איסור מלאכה בימים אלו היא מפני שהם ימים של מקרא קדש.
ונראה דאפשר להבין חקירה זו ע״י הבנה בהגדרת האיסור מלאכה
בחולו של מועד .ידוע שיש מחלוקת אם האיסור מלאכה בחוה״מ הוא
מדאורייתא או מדרבנן .הראבי״ה )ח״ג סי׳ תתל״ה( מביא מהירושלמי
במועד קטן )פ״ב סוף הלכה ג׳( שר׳ אבא בר ממל אמר שאם יצליח למצוא
מישהו אחר שיצטרף עמו ,יהיה מתיר לעשות כל המלאכות בחוה״מ ,כי
כל האיסור מלאכה בחוה״מ הוא רק כדי שבני אדם יהיו אוכלין ושותין
ויגיעין בתורה בחוה״מ ,ועכשו כולם רק אוכלין ושותין ,ואינם יגיעין
בתורה .והראבי״ה ממשיך לבאר שכל התכלית של האיסור מלאכה
בחוה"מ היא כדי שנשמח באכילה ושתיה וביגיעה בתורה כדי שתשרה
עלינו השכינה 35,ואף דאפשר להבין מדברי הראבי״ה האלו שהאיסור
מלאכה בחוה״מ אינו אלא מדרבנן ,נראה דזה אינו ,דהא בתוך דבריו שם
מביא הראבי״ה את הגמ׳ בחגיגה )דף י"ח (.שמצטטת כמה וכמה פסוקים
כמקור לאיסור למלאכה בחוה״מ מן התורה ,ומסיקה הגמ׳ דבאמת האיסור
הוא מדאורייתא אבל לא מסרן הכתוב אלא לחכמים להודיע לנו בפרט מה
בדיוק אסור ומה בדיוק מותר.
ואשר על כן יש לומר דבאמת חוה״מ ויו״ט קרובים זה לזה בנוגע
לעצם האיסור מלאכה שבהם ,אף דיוצא למעשה דהאיסור יותר קל
כמובן בחוה״מ .והנה בפירושו לס׳ אמור )ויקרא כ"ג:ב( משתדל
הרמב״ן להסביר מהי עצם כוונת התורה כשמגדירה את המועדים כימים
של ״מקרא קדש״ ,וז״ל שם :״וטעם מקראי קדש שיהיו ביום הזה כולם
קרואים ונאספים לקדש אותו ,כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית
 35שאין השכינה שורה מתוך עצבות ועצלות כדברי הגמ׳ בשבת דף ל :ובפסחים דף
קי"ז.
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האלקים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לקל בכסות
נקיה ,ולעשות אותו יום משתה כמו שנאמר בקבלה )נחמיה ח:י( לכו
אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום
לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם" ,עכ״ל .מבואר מדבריו
שמקרא קדש פירושו שהעם יהיו קרואים ונאספים כדי לקדש את היום
הזה לעסוק בתורה ובתפלה ,וכן בעניינים גשמיים כגון ללבוש כסות
נקיה ולאכול ולשתות וכו׳ .וכעין זה מביא רש״י לס׳ בא )שמות
י"ב:ט"ז בד״ה מקרא קדש( מהמכילתא שמקרא קדש פירושו קרא אותו
קדש לאכילה ושתיה וכסות .והנה דברי הרמב״ן שם בנוגע ליו״ט הרי
הם ממש כמו דברי הראבי״ה )בשם הירושלמי( בנוגע לחוה״מ,
שהעיקר הוא שיהיו כולם אוכלין ושותין ויגיעין בתורה ,וזוהי ג״כ
כוונת מקרא קדש.
והנה יש להציע דא״כ לפי הירושלמי שם הטעם שיש איסור
מלאכה בחוה״מ הוא כדי שיהיו אנשים אוכלים ושותים ולומדים תורה
בו ,מפני שמי שטרוד במלאכתו כל היום לא יוכל לעשות דברים אלו,
אז ה״ה נמי דאפשר לומר לגבי יו״ט ג״כ שכוונת הפסוקים הנ״ל בתורה
היא להדגיש שהטעם שיש איסור מלאכה ביו״ט הוא דוקא מפני
שהימים האלו הם ימים של מקרא קדש ,דהיינו ימים שלא תהיה בהם
טירדת מלאכה כדי שאנשים יוכלו לקדש את הימים כפי שהסברנו.
כלומר ,לא שפירושו של מקרא קדש הוא יום שאסור לעשות בו
מלאכה ,אלא שהסיבה שיש איסור מלאכה היא כדי שהיום יהיה יום של
מקרא קדש .והענין הוא כאמור ,שיש סתירה בין עשיית מלאכה לבין
יום שהוא מקרא קדש ,כפי מובנו של הרמב״ן שם שהוא יום של אכילה
ושתיה ושל תורה ותפלה וכו׳ )ובדיוק כמו שהירושלמי אומרת לגבי
חוה״מ( .ומפני שה״מקרא קדש״ של יו״ט הוא יותר חמור מזה של
חוה״מ ,ה״ה נמי שהאיסור מלאכה יותר חמור.

–י–
ואם כנים הדברים ,הרי יש לנו נקודה חשובה מאד המבדילה לנו שוב
בין האיסור מלאכה של שבת לבין האיסור מלאכה של יו״ט .בשבת,
האיסור מלאכה הוא חלק ממהותו של היום ,מעצם אופיו של היום ,הנובע
מהשורש של יום השבת .התורה אומרת שמלאכה בשבת אסורה ״כי ששת
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ימים עשה ה׳ את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש״ )שמות
ל"א:י"ז( ,דהיינו שכמו שהרבש״ע שבת ממלאכה בשבת ,כן גם אנחנו
צריכים לשבות ממלאכה בשבת .וא״כ ,אין מלאכה נאסרת בשבת כדי
שנגיע לאיזו תועלת מסויימת – הגם שכן באים לידי תועלת כששובתים
ממלאכה ,אבל אין זו הסיבה להאיסור מלאכה ,אלא דע״פ הלכה האיסור
מלאכה הוא חלק מהמהות של היום ,דהיינו ,יום שבו שבת הקב"ה מכל
מלאכתו ושכן אנחנו עושים ג"כ .אמנם ,ביו"ט ,אין שום דבר מבחינת
מהותו של היום שמצריך איסור מלאכה ,דהרי הימים טובים כולם באים
להזכיר דברים מסויימים ,ובאופן כללי ,הם ימים של ״זכר ליציאת
מצרים,״ ואת זה אפשר לעשות אף בלי איסור מלאכה .כלומר ,אפשר
לאכל מצה או לישב בסוכה אפילו אם יעשה מלאכה ,ולכן הקדושת היום
של יו״ט אינה מביאה לבד לידי איסור מלאכה .והאיסור מלאכה ביו״ט
הוא נובע א״כ מזה שהיום צריך להיות יום של מקרא קדש ,וזה אי אפשר
אם יהיה מותר לעשות בו מלאכה.
בקיצור ,בשבת האיסור מלאכה הוא חלק בלתי נפרד מעצם המהות
של היום ,דהיינו ,הוא הביטוי של עצם הקדושת היום של שבת ,משא״כ
ביו״ט שהוא דבר צדדי ,כדי שיהיה בו אפשרות לעשות יום שיהא נחשב
כמקרא קדש .ואם זה נכון ,הרי יש לנו הבנה יתירה בזה שבשבת העושה
מלאכה פוגם ממש בעצם מהותו של היום ,כלומר ,דיש ע״י מעשיו מעשה
של חילול שהורס את הקדושה של היום .ואילו ביו״ט ,כשהיום בעצמו לא
היה צריך דוקא להיות יום של איסור מלאכה ,ומלאכה באמת אסורה בו רק
כדי שהיום יהיה יום של מקרא קדש ,אין עשיית מלאכה פוגמת או מחללת
את עצם הקדושה של היום ,אלא שאם יעשה מלאכה יהיה קשה לעשות
את היום ליום של מקרא קדש ,אבל מטעם מהותו של היום ,אין העושה בו
מלאכה הורס או מחלל שום דבר מבחינת אופיו של היום .ברור ,כמובן,
שהוא עובר על איסור לאו ,אבל אין מעשהו נחשב כמעשה של חילול אלא
כמעשה של עבירה סתם.
וע״פ זה ,מובן למה עונשו של העושה מלאכה ביו״ט הוא מלקות,
משא״כ בשבת ,כי בשבת זה שעשה נחשב ג״כ כמעשה של חילול הפוגע
בעצם מהותו של היום ,ולכן מגיע לו עונש יותר חמור ,ואילו ביו״ט,
כשמעשהו נחשב רק כמעשה עבירה דאינו הורס את עצם מהותו של היום,
מגיע לו עונש יותר קל .ובדרך זו נמי יש לומר דע״כ יש הבדל בין שבת
לבין יו״ט בנוגע למלאכת אוכל נפש .דהנה ע״פ סברא י״ל שהמלאכות
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הנצרכות לאוכל נפש אינן כל כך ״רעות״ מבחינת מעשה עבירה ,כלומר
שהם מלאכות יותר גרועות .מי שעושה מלאכה רגילה בביתו כמו שעושה
ביום חול בשביל הכנת אוכל אינו עושה ,ע״פ סברא ,עבירה כ״כ גדולה,
כמו ההולך לעבוד בשדה או העושה את עבודתו הרגילה לפרנסתו ,בתורת
מלאכה אסורה .ולכן ביו״ט באמת מלאכות אלו מותרים דאינן נחשבות
בעצם כ״מלאכות״ האסורות ,וכדברי הרמב״ן שהבאנו לעיל שחילק בין
מלאכת עבודה ,שאסורה ביו״ט ,לבין מלאכת הנאה ,שמותרת ביו״ט .אבל
בשבת ,שיש ג״כ צד של חילול כשעושה אדם מלאכה בו ,אז כל מלאכה,
אפילו מלאכה רגילה שאדם עושה בביתו להכנת אוכל ,נחשבת כפגם
ביום ,וכחילול בקדושת היום ,כי מהות היום בשבת צריכה להיות יום של
״וינפש״ ,וכל מלאכה שהוא עושה שוברת את הבנין הזה של קדושת הזמן
המתבטאת ע״י שביתה ממלאכה .ולכן דוקא ביום שבו עשיית מלאכה
פוגמת בעצם מהותו של היום מלאכת אוכל נפש ג״כ אסורה ,כי הרי אף
מלאכות אלו עומדות בניגוד לאופי הרצוי של היום ,וזהו רק בשבת .אבל
ביו״ט ,שכל טעם האיסור מלאכה הוא כדי לאפשר יצירת יום של מקרא
קדש ,אפשר לומר שיש מלאכות שאינן מעכבות את החלות של מקרא
קדש ,והיות שכפי שאמרנו כאן חלק מענין מקרא קדש היא אכילה ושתיה,
אז אלו המלאכות השייכות לאכילה ושתיה ,דהיינו המלאכות בגדר אוכל
נפש ,אינן אסורות בכלל.

הרב עודד מיטלמן שליט"א
ר"מ בישיבת ההסדר ירוחם

במקור וגדר איסור מלאכה בחולו של מועד
פתיחה
שאלת מקורו גדרו והיקפו של איסור מלאכה בחול המועד נידון
בתנאים באמוראים בראשונים ובאחרונים .אחת מפריצות הדרך בתחום,
מבחינתי ,הייתה בשאלה שהטרידה אותי בהלכות חול המועד – האם מותר
לנקות חולצה מכתם על ידי מים בחול המועד .בשבת כמובן פעולה זו
אסורה מצד מלאכת מלבן ,ושאלתי את עצמי האם הוא הדין בחול המועד.
בשאלה זו פניתי למו"ח זצ"ל ,וההפניה שהוא שלח אותי אליה,
אליה נגיע בהמשך הדברים ,שפכה אור חדש על כל הנושא ומכוחה
ובפרט ,ומכוח התורה שזיכתי ללמוד ממנה בכלל צמחו הדברים דלהלן.
יהי רצון שיהיו הדברים לעילוי נשמתו הטהורה.

מקור וגדר איסור מלאכה בחולו של מועד
מקור איסור המלאכה בחולו של מועד מופיע בגמרא בחגיגה יח.
והוא מצוי במחלוקת תנאים:
דתנו רבנן :את חג המצות תשמר שבעת ימים )שמות כ"ג(,
לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה ,דברי רבי
יאשיה .רבי יונתן אומר :אינו צריך ,קל וחומר :ומה ראשון
ושביעי שאין קדושה לפניהן ולאחריהן – אסור בעשיית
מלאכה ,חולו של מועד שיש קדושה לפניהן ולאחריהן – אינו
דין שיהא אסור בעשיית מלאכה? – ששת ימי בראשית יוכיחו,
שיש קדושה לפניהן ולאחריהן ומותרין בעשיית מלאכה! – מה
לששת ימי בראשית – שאין בהן קרבן מוסף ,תאמר בחולו של
מועד – שיש בו קרבן מוסף – .ראש חדש יוכיח ,שיש בו קרבן
מוסף – ומותר בעשיית מלאכה! – מה לראש חדש שאין קרוי
מקרא קדש ,תאמר בחולו של מועד שקרוי מקרא קדש ,הואיל
וקרוי מקרא קדש – דין הוא שאסור בעשיית מלאכה .תניא
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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אידך :כל מלאכת עבדה לא תעשו )ויקרא כ"ג( לימד על חולו
של מועד שאסור בעשיית מלאכה ,דברי רבי יוסי הגלילי.
]ופירש רש"י ,וסמיך ליה שבעת ימים תקריבו אשה [.רבי
עקיבא אומר :אינו צריך ,הרי הוא אומר אלה מועדי ה' וגו'
)ויקרא כ"ג(; במה הכתוב מדבר? אם בראשון – הרי כבר נאמר
שבתון ,אם בשביעי – הרי כבר נאמר שבתון .הא אין הכתוב
מדבר אלא בחולו של מועד ,ללמדך שאסור בעשיית מלאכה.
תניא אידך :ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה'
)דברים ט"ז( מה שביעי עצור – אף ששת ימים עצורין ,אי מה
שביעי עצור בכל מלאכה – אף ששת ימים עצורין בכל
מלאכה? תלמוד לומר :וביום השביעי עצרת – השביעי עצור
בכל מלאכה ,ואין ששה ימים עצורין בכל מלאכה .הא לא מסרן
הכתוב אלא לחכמים ,לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר,
איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת.
נמצא אם כן ששלוש ברייתות מביאה הגמרא כתשובה לשאלה מהו מקורו
של איסור המלאכה בחולו של מועד ,ובתוכן כמה וכמה שיטות תנאים:
 .1רבי יאשיה – את חג המצות תשמר שבעת ימים – הרי שיש מצוות
שמירה לשבעה ימים ולא רק ליום ראשון ואחרון.
 .2רבי יונתן – את דבריו הוא פותח בקל וחומר מראשון ושביעי ,הבנה זו
נדחת לכאורה ,וסיום דבריו הוא מכך שחול המועד נקרא מקרא קודש.
 .3רבי יוסי הגלילי – כל מלאכת עבדה לא תעשו – ופירש רש"י "וסמיך
ליה שבעת ימים תקריבו אשה".
 .4רבי עקיבא – אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש ,ופירש
רש"י" ,מקראי קדש – משמע :קדשיהו בעשיית מלאכה".
 .5ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' הא לא מסרן הכתוב
אלא לחכמים ,לומר לך איזה יום אסור ואיזה יום מותר ,איזו מלאכה
אסורה ואיזו מלאכה מותרת.
נעיר הערות בודדות על אחרון ראשון ועל ראשון אחרון.
 .1הברייתא האחרונה המבארת ש"לא מסרו הכתוב אלא לחכמים" היא
יחידאית בלשונה ,ויש לדון מה היחס בינה לבין דברי הברייתות
שקדמו לה – האם היא חולקת עליהן? האם היא מסבירה אותן?
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 .2נראה ששיטת רבי עקיבא ושיטת רבי יונתן דומות זו לזו – חול המועד
נקרא מקרא קודש ולכן הוא אסור בעשיית מלאכה.
 .3דברי רבי יאשיה מבוארים לכאורה ,ומהחיוב "לשמור" את ימי חול
המועד למדנו את איסור המלאכה בהם .לשון שמירה משמעו איסור.
 .4דברי רבי יוסי הגלילי לעומת לימודים אלו מעוררים שאלות בכמה
רבדים ,אך אנו נתמקד רק באחד מהם – הרי ר יוסי הגלילי לומד
מאיסור מלאכה ביום טוב לאיסור מלאכה בחול המועד – והרי באופן
פשוט קשה לראות כיצד ניתן ללמוד הלכה מלימוד שכזה בצירוף
מילים מפסוק אחד העוסק באיסור מלאכה ביום טוב למילים מפסוק
אחר העוסק בחולו של מועד.
אמנם נראה שיש דמיון בין שיטת רבי יאשיה לשיטת רבי יוסי הגלילי,
ושניהם ראו בפסוק איסור מלאכה כמעט מפורש ,האחד למד מ"שמור"
והשני למד מ"כל מלאכת עבודה לא תעשו".
הראשונים נחלקו בתוקפו של איסור המלאכה בחולו של מועד
הנלמד מלימודים אלו.

שיטת התוס' – איסור מלאכה בחול המועד מדרבנן
התוספות בחגיגה )יח .ד"ה חולו( הביאו את קושיות ר"ת על שיטת
רש"י שאיסור המלאכה מן התורה ,וכתבו:
לכאורה משמע דמלאכה דמיתסרא ביה מדאורייתא דמפיק
ליה מפסוק וכן בפרק ב' דמו"ק )דף יא :ושם( לא מיבעיא
אבל דמדרבנן אלא אפילו חוש"מ דאורייתא וכן פי' התם
בקונטרס וקשה לר"ת דא"כ דבר האבד וכמה מלאכות דשרינן
התם היכי משתרו וכי היכן מצינו איסור דאורייתא מקצתו
אסור ומקצתו מותר ועוד דתנן בפ"ג דמגילה )דף כא (.כל
מקום שאין יום טוב ויש מוסף קורין ד' כגון חוש"מ ור"ח
אלמא לא מיתסר מלאכה מדקאמר דאין יום טוב ועוד דכייל
ליה בהדי ר"ח דרבנן כדאמרינן בירושלמי דתענית ובמקום
שנהגו הלין נשיא דרגילין דלא למיעבד עבידתא בריש ירחא
מנהגא הוא ועוד מצינו בירושלמי בפרק שני דמו"ק כלום
אסרו מלאכה אלא כדי שיהו אוכלין ושותין ויהיו יגעים
בתורה והם פוחזין ואוכלין ושותין משמע לישנא דמדרבנן
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הוא וכן בפ"ב דמו"ק )דף יב (:גבי ובלבד שלא יכוין מלאכתו
במועד ובעי בגמרא כיון ומת מהו שיקנסו בנו אחריו את"ל
צרם אוזן הבכור ומת קנסו בנו אחריו התם איסורא דאורייתא
משמע דמלאכה במועד הוי דרבנן ומיהו יש לדחות דאמכוין
מלאכתו במועד קאי דהשתא מיהא ליכא איסורא דאורייתא
כיון דדבר האבד הוא.
קושיות התוספות מורכבות מכמה היבטים – הראשונה נוגעת ללב ליבו
של האיסור המותר במקרים מסויימים – לעומת זאת חלק מהקושיות
הבאות נוגעות לדברי חז"ל על טעמו של האיסור.
בכל אופן ,מכח קושיות אלו הציעו בעלי התוס' את שיטתם בגדרו
של איסור מלאכה בחול המועד:
מ"מ משמע לפי האמת דלא מיתסר רק מדרבנן וכי קאמר
התם בריש פירקא לא מיבעיא אבל דרבנן אלא אפילו חוש"מ
דאורייתא כעין דאורייתא קאמר לפי שיש לו סמך ]מקרא
דאורייתא אבל ימי האבל ליכא אסמכתא אלא[ מדברי קבלה
דכתיב והפכתי חגיכם לאבל )עמוס ח( ודקאמר הכא אלא
בחוש"מ מי שרי א"כ משמע דאסור מן התורה וי"ל לאו
משום דלא משתרי מדאורייתא אלא כיון דאקרא סמכינן ליה
למיתסר לא מסברא ליה לאוקמי קרא דשרי בהדיא בהכי וכן
פירש הריב"ם בשם רבינו יב"א דמלאכה דמועד מדרבנן ולא
כפירוש רבינו שמואל שפירש בערבי פסחים )פסחים דף
קיח (.גבי כל המבזה את המועדות כגון עושה מלאכה
בחוש"מ והא ליתא דמדרבנן הוי וכדפי' והא דאמרינן גבי
כותים ותיפוק ליה משום לפני עור לא תתן מכשול במלאכה
דחוש"מ משום דסמך פשטא דקרא הוי והוי ליה צדוקין
מודין בה.
נמצא אם כן ששיטת הר"ת והריב"ם היא שאיסור המלאכה הוא מדרבנן,
אלא שסמכו אותו על הפסוק .התוס' כמובן היו מודעים לסוגיות עליהן
נסמכת שיטת רש"י ויישבו אותן לשיטתם.
לשיטתם לכאורה יש לתמוה ,מדוע אם כן פליגי תנאים בשאלה
הפסוק הרלוונטי לאיסור המלאכה .שאלה זו נכונה בהרבה סוגיות ,אך אנו
נעורר אותה בסוגיין – אם מדובר בדין דרבנן שיש לסומכו על הפסוק ,מה
החשיבות הגדולה כל כך לשאלה על איזה פסוק סומכים אותו?
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גדר איסור מלאכה לדעת התוס'
טרם שנפנה לעיין בשיטות הסוברות שאיסור המלאכה הוא מן
התורה ,נעמוד על הטמון ביסודה של הקושיא הראשונה ,ואולי המרכזית
ביותר ,שהקשה ר"ת – כיצד מותרת מלאכת דבר האבד אם מדובר באיסור
תורה?
בבסיסה של קושיא זו גלומה ההנחה שדבר האבד "מתיר" את
"איסור" עשיית המלאכה ,אסור לעשות מלאכה ובמקרים שבהם יגרם נזק
רב באי–עשייתה בא היתר דבר האבד ומתיר לעשות איסור .התוס' ,שכך
הבינו ,לא הצליחו להבין כיצד איסור מלאכה מן התורה מותר משום דבר
האבד? וכי מותר לעשות מלאכה ביום טוב משום דבר האבד? וכי מותר
לעשות איסור בשביל לא להפסיד כסף?
ברור שלדעתם גדר איסור המלאכה בחול המועד הוא כפשטו –
איסור מלאכה כמו ביו"ט ובשבת ,וכל הסיבה שמותר לעשותו משום דבר
האבד הוא מפני שאיסורו הוא מדרבנן והם אמרו והם אמרו.

שיטת רש"י – איסור מלאכה בחול המועד מן התורה
השיטה שדחו בעלי התוס' היא שיטת רש"י .רב אשי בגמרא במועד
קטן יא :אומר שמלאכת חול המועד אסורה מן התורה .בטעמו כותב רש"י
בד"ה אלא אפילו ,וז"ל:
חולו של מועד דאסירא ביה מלאכה מדאורייתא ,דכתיב )שמות
כג( את חג המצות תשמור שבעת ימים – לימד על כל החג
שהוא אסור.
רש"י מביא את טעמו של ר' יאשיה ,וממנו למד שאיסור מלאכה בחולו של
מועד הוא איסור של תורה .רש"י ראה בסוגיא בחגיגה מקור לכך שאיסור
המלאכה בחול המועד הוא איסור של תורה ולא אסמכתא בעלמא כשיטת
בעלי התוס' .אמנם עליו להתמודד עם קושיות בעלי התוס'.
ביישוב הדברים ,נשנו בראשונים ובאחרונים כמה כיוונים ,1אני
מבקש להתמקד בדיון בשיטת הרמב"ם בעניין.
 1ראה דברי הרמב"ן בלקוטות על מועד קטן ובבית יוסף ריש סימן תקל.
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שיטת הרמב"ם
דברי הרמב"ם בסוגיא זו עוררו דיון בין נושאי כליו על טיב שיטתו.
וכך כתב הרמב"ם פ"ז מהל יו"ט הלכה א:
חולו של מועד אף על פי שלא נאמר בו שבתון ,הואיל ונקרא
מקרא קדש )ויקרא כג:לז( והרי הוא זמן חגיגה במקדש אסור
בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן
קדושה כלל ,והעושה בו מלאכה האסורה מכין אותו מכת
מרדות מפני שאיסורו מדברי סופרים ,ולא כל מלאכת עבודה
אסורה בו כיום טוב שסוף הענין בדברים שנאסרו בו כדי שלא
יהיה כיום חול לכל דבר ,לפיכך יש מלאכות אסורות בו ויש
מלאכות מותרות בו.
מחד ,פסק הרמב"ם שהעושה בו מלאכה מכים אותו מכת מרדות מפני
שאיסורו מדברי סופרים ,ולכן סברו ההגהות מיימוניות והבית יוסף
שאיסורו מדרבנן כדעת התוס' .מאידך ,כבר המגיד משנה הציע שאולי פני
הדברים שונים בשיטת הרמב"ם ,וכך כתב" :ואפשר שדעת רבינו שיש לו
עיקר בדאורייתא מקרבן מוסף ומצות שמחה".
לכאורה ראיה למורכבות שיטתו של הרמב"ם מצויה בפירושו
למשנה בפתיחה למסכת מועד קטן" :בא בקבלה שחולו של מועד אסור
בעשית מלאכה .והמשנה קוראת לחולו של מועד מועד בכל מקום ".הרי
שלא מדובר לדעתו בתקנת חכמים אלא בהלכה מקובלת.

הסבר הקרן אורה בשיטת הרמב"ם
הקרן אורה בפתיחה למסכת מועד קטן מפתח את הסברו של המגיד
משנה ומציג הסבר חדש ומקיף לגדר איסור המלאכה בחול המועד לדעת
הרמב"ם ,ואולי גם לדעתו של רש"י ,2וז"ל:
ולענ"ד נראה מלשון הרמב"ם ז"ל בפירוש המשנה דהוי
דאורייתא ,וז"ל שם באה הקבלה כי חולו של מועד אסור
בעשיית מלאכה ,וזה ידוע כי לשון קבלה בדברי הרמב"ם הם
דברים המקובלים למשה מסיני .והרמב"ם ז"ל קורא לדברים
 2אם כי ליישם דברים אלו בשיטת רש"י צע"ק.
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אלו גם כן בשם דברי סופרים ,ואם כן אין ראיה ממה שקרא
לאיסור הזה בחיבורו דברי סופרים ,וכתב בחיבורו )שם( ב'
טעמים בזה ,האחד משום דנקרא מקראי קודש ,ועוד דהם זמן
חגיגה ,ונראין הדברים כי עיקר טעם איסור מלאכה מן התורה
הוא כדי שיהיו מזומנים וקרואים לקדש לחג ולשמוח במקדש
ה' ,על כן לא נפרט בתוכה איזה מלאכה אסורה ואיזה מותרת,
ונמסר הדבר לחכמים יודעי רמיזת התורה וכוונתה ,והם יורו
איזה מלאכה אסורה ואיזה מותרת ,ועל הנקודה הזאת תסוב כל
איסורי מלאכת חול המועד ,שאין בהם איסור מצד עצמן של
ימים ,כי אינן קרואים י"ט ,ועיקר האיסור הוא כדי להפנות
לקדושה לקיים מצות החגיגה והשמחה.
ועפ"ז יתיישבו כל המקומות בש"ס על נכון ואין בהם שום סתירה ,כי
משאז"ל במגילה כל מקום שאין י"ט כו' כן הוא ,שאינן קרואים י"ט
לאיסור מלאכה מצד עצמן של ימים ,ומהא דכיון מלאכתו )להלן י"ב ע"ב(
כו' כבר דחו הראשונים ז"ל בעצמן דהכוונה ודאי מדרבנן ,וכל שכן לפי
מה שכתבתי דאין איסור בימים אלו מצד עצמן ודאי דהכוונה לא הוי אלא
מדרבנן ,ומה שהביאו ראיה מן הירושלמי )פ"ב ה"ג( מר' אבא בר ממל
דאמר אילו היה מי שימנה עמי הייתי מתיר מלאכה בחול המועד ,דכלום
אסרו אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים ושמחים כו' ,ואינן אוכלין ופוחזים,
ולפי מה שכתבתי אין ראיה מזה ,ואדרבה הן הן הדברים שכתבתי ,כיון
דלא נאמר בפירוש בתורה איסור המלאכה ,אלא בא הצווי במה שנקרא
מקראי קודש להיות פנויים לעסוק במצות ,וכיון דע"י הפנאי הם באים
לידי פחזות טוב יותר להתיר להם מלאכה ,ותכבד העבודה עליהם…
לשיטתו ,יסודו ומקורו של איסור המלאכה בחולו של מועד הוא
בחיוב לקדש ימים אלו ולשמוח בהם במקדש ה' ,ופרטיו נמסרו לחכמים.
איסור זה אינו איסור מעשה כי אם מעין ביטול עשה .העושה מלאכה בחול
המועד ביטל את קדושת המועדות .איסור המלאכה אינו עומד בפני עצמו,
אלא בעצם נגזרת של קדושת הימים וחיוב השמחה בהם.
אמנם בדברי הרמב"ם עצמו נאמרו דברים לכאורה שונים במקצת.
הרמב"ם כאמור דיבר על הלכה מקובלת וסמך אותה על כך ש"הואיל
ונקרא מקרא קדש והרי הוא זמן חגיגה במקדש אסור בעשיית מלאכה כדי
שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהן קדושה כלל ".אמנם לדעת הרמב"ם
איסור המלאכה אינו איסור בפני עצמו אלא כזה שמממש ומקיים את
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קדושת היום .לא המלאכה אסורה אלא הפגיעה בקדושת היום היא
האסורה – איסור המלאכה בחול המועד הוא חלק מהיותו "מקרא קודש".
הואיל ומדובר ביום קדוש אסור לנהוג בו מנהג חול .הקרן אורה שם את
הדגש על תכליתו של היום ,ואילו ברמב"ם אולי נשמע דגש מעט אחר .אך
בין כך ובין כך הדגש באיסור מלאכה בחול המועד אינו נמצא במלאכה,
אלא בפגיעתה בקדושת היום או בקדושה שצריך להשיג בימים אלו –
איסור מלאכה זה אינו איסור עצמאי אלא קיום עשה של קיומם של ימי
חול המועד והיותם בעצם "מועדי ה׳ מקראי קודש".
לענ"ד על פי גישה זו ניתן לפתור כמובן את הבעיה המרכזית ,אותה
עורר ר"ת – כיצד איסור מלאכה של תורה מותר משום דבר האבד? ר"ת
הבין שעשיית מלאכה היא איסור כמו איסור מלאכה ביו"ט – לאו שבעצם
אומר "לא לעשות מלאכה בחול המועד" – ולכן התקשה כיצד יהיה איסור
זה מן התורה מחד ,ומאידך יותר משום דבר האבד?!
לשיטת הרמב"ם דלעיל הדברים כמין חומר – שהרי האיסור אינו
איסור לאו אלא ביטול עשה – שמבטל את קדושת היום ושמחתו –
ומלאכת דבר האבד או שמסרו הכתוב לחכמים להתירה כמו שמסר להם
את ההגדרה מה מבטל את קדושת היום ,ואולי אפילו מעבר לכך – איסור
מלאכה בדבר האבד יפגע בעצמו בקדושת היום ושמחתו בראות האדם את
גידוליו אובדים ופירותיו מרקיבים ,ונמצא שאיסור המלאכה לא רק שאינו
משיג את מטרתו ,שמחת המועד ,אלא שהוא פוגע בה עצמה ונמצאת
3
שמחת המועד מושבתת.
נראה ששני הסברים אלו תלויים בדגשים השונים בין לשון הרמב"ם
לבין דברי הקרן אורה .אם יסוד האיסור הוא בחיוב השמחה ורחבות הלב
לעבודת ה' – כדברי הקרן אורה ,אזי היתר דבר האבד הוא מחמת שאיסורו
ישבית בעצמו את שמחת המועד .לעומת זאת לשיטת הרמב"ם שהדגש
נמצא על עשיית היום כיום חול נראה שהיתר דבר האבד יהיה בעל אופי
שונה .הבנה זו בדעת הרמב"ם מתבססת 4להדיא על שיטת רבי יונתן ורבי
עקיבא בברייתות דלעיל.
 3ע"פ הבנה זו ניתן גם להבין את שיטת הרמב"ן שאוסר מהתורה עשיית מלאכה שאינה
לצורך המועד אך מתיר מהתורה עשיית מלאכת דבר האבד ,ולהבנה זו הדברים מובנים.
 4וכן כתבו הבני בנימין והביאור חדש מספיק על אתר.
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גדר המלאכה האסורה
אמנם משמעויותיה של הבנה זו מרחיקות מעבר לשאלת תוקפו של
איסור המלאכה כאיסור מהתורה או כאיסור חכמים ,והוא מחלחל לגדר
המלאכה עצמה – שהרי אם איסור המלאכה הוא נגזרת של איסור חילול
קדושת המועד ושמחתו ,אזי יתכן שגם גדר האיסור יהיה שונה מגדרו
לדעת ר"ת – לא עשיית המלאכה היא האסורה אלא ביטול השמחה וחילול
היום הם עיקרם של דברים ,ולנפ"מ זו היפנה אותי מו"ח זצ"ל.
וכך כותב היראים בסוף סימן שד ,לאחר שהוא מביא את המחלוקת
בתוקפו של איסור המלאכה בחולו של מועד:
ובפירושי רבותי במוע"ק מצאתי דאיסור מלאכה חולו של
מועד דאורייתא מכ"מ למדנו מדתלי תלמודא איסור מלאכה
חולו של מועד בטרחא למדנו דלא מיתסרא אלא מלאכת טורח
הלכך הלואות ומלאכה מועטה בביתו מותרת והא דאמר רבא
במוע"ק שלהי פ"א ]י' ב'[ פרגמטיא כל שהיא אסורא היינו
להוליך בשוק דאיכא טרחא אבל בביתו דליכא טרחא נראה
שמותר .וראיתי בני אדם שפורשים מלהלוות ואני פרשתי כמה
שנים ואעפ"כ נראה לי מותר .ועל הפורש ועל המלוה קורא אני
עליהם ועמך כולם צדיקים.
היראים מביא את שיטת רבותיו שסברו שגדר איסור מלאכה בחולו של
מועד הוא איסור תורה אך גדרו הוא מלאכת טורח ,ולכן מלאכה שאינה
מלאכת טורח כלל לא נאסרה.
לאור דברינו לעיל לא מדובר בשתי טענות בלתי תלויות ,אלא
שהשניה היא נגזרת של הראשונה הואיל ואיסור המלאכה הוא מן התורה
הרי שגדרו אינו איסור מלאכה אלא איסור טרחא הפוגע ומשבית את
שמחת החג וקדושתו ,וממילא מעשה פעוט שאינו פוגע בקדושת הרגל
ושמחתו אינו אסור כלל.

הקשר בין הגדרים השונים למקורות השונים
נראה אם כן שהמחלוקת בשאלה האם איסור מלאכה בחולו של
מועד הוא מן התורה או מדרבנן טומן בחובו וגורר בעקבותיו מחלוקת
נוספת – מהו גדר המלאכה האסורה? האם עצם עשיית המלאכה אסורה
כמו ביו"ט ובשבת אלא שהיא אסורה מדרבנן ולכן רבו היתריה ,או שהיא
אסורה מן התורה אך גדרה הוא ביטול קדושת החג ושמחתו.
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ניתן כמובן לפצל בין שתי השאלות הללו באופן עקרוני ולהעמיד כל
שאלה בפני עצמה:
 .1בהנחה שגדר האיסור מוסכם ,מהו מקורו ותוקפו?
 .2בהנחה שתוקפו מוסכם ,מהו גדרו?
ראינו כאמור מחלוקת עקרונית בראשונים בשאלת איסור מלאכה בחולו
של מועד ובשאלת גדרו ,כאיסור מלאכה וכביטול קדושה ושמחה .באופן
מובהק ראינו שדברי הרמב"ם ינקו מדברי ר' יונתן ור' עקיבא שלמדו
מהעובדה שימים אלו נקראים מקראי קודש.
כעת ,ברצוני להציע שאולי דברי ר"ת ובעלי התוס' בעצם היו
מבוססים על דברי התנאים האחרים – ר' יאשיה ורבי יוסי הגלילי .שניהם
למדו מפסוקים שמורים במפורש על איסור מלאכה – "תשמור" ו"כל
מלאכת עבודה לא תעשו" .בניגוד לדברי החולקים עליהם שתלו את
האיסור בהיותם של ימים אלו מקראי קודש ,תלו ר' יאשיה ורבי יוסי
הגלילי איסור זה במקראות העוסקים במפורש באיסור ולא בביטול עשה.
ומחלוקת הראשונים היא בעצם ביטוי למחלוקת התנאים.
אם כנים הדברים ,ניתן להבין את אחת הבעיות שהעלנו בראשית
דברינו – כיצד יכול ר' יוסי הגלילי ללמוד מ"כל מלאכת עבודה לא תעשו
שבעת ימים תקריבו אישה לה׳" על איסור מלאכה מן התורה כאשר באופן
מובהק האיסור הזה מוסב לאחוריו ולא לפניו? לשיטת ר"ת ,ר' יוסי
הגלילי לא למד מכאן את איסור המלאכה .האיסור מקורו בדברי חכמים
הוא למד על אופיו של איסור המלאכה – בכך שר' יוסי הגלילי סמך איסור
דרבנן זה על פסוק זה הוא ביאר את גדרו ואופיו ולא את מקורו.
כעת גם אפשר להבין ביתר קלות את השאלה שהטרידה אותנו
בשיטת התוס' עצמם – אם איסור זה הוא איסור דרבנן ,מה פשר המחלוקת
על הפסוק עליו היא נסמכת? לאחר שנתברר שניתן לתפוס את גדר האיסור
בב' אופנים כאיסור מעשה או כהשבתת קדושה ושמחה ,נראה לומר שגם
אם האיסור הוא מדרבנן שאלת גדרו מכה במלוא עוזה ובה נחלקו התנאים
5
לשיטת התוס'.
 5אם כנים דברינו ,נראה שניתן לראות בסוגיא זו דוגמא לשאלה עקרונית העולה בפני כל
לומד תלמודנו – מה טיבה של שאלת "מנא לן" והמחלוקת אודותיה? במבט ראשון,
שאלה זו היא שאלה נייטרלית של מקור להלכה – מהתורה – או אסמכתא לדין דרבנן.
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סיכום
פתחנו את דברינו בשאלה אודות נקיון כתם מבגד במים בחולו של
מועד .שאלה זו בעצם טמנה בחובה שאלה על גדר המלאכה האסורה
בחולו של מועד האם עצם המלאכה אסורה או שמא גדרה שונה?
הצגנו את שיטות התנאים השונות במקורו של האיסור וצעדנו
בעקבות מחלוקת הראשונים בתוקפו .נוכחנו לדעת שמחלוקת זו יכולה
לגנוז בחובה מחלקות נוספת על גדרה של המלאכה האסורה האם עצם
המלאכה או הטרחא היא האסורה .ר"ת ובעלי התוס' סברו שאיסורה
מדרבנן וגדרה איסור מלאכה .הרמב"ם לדעת חלק ממפרשיו ואולי גם
רש"י ועוד ראשונים סברו שאיסורה מן התורה אך גדר האיסור הוא ביטול
עשה ולא איסור.
לאור הבנה זו שבנו לדברי התנאים ונוכחנו לדעת שניתן לראות את
הדברים כבר בדבריהם ,ונמצאו שאלתנו העקרונית מצויה במחלוקת
תנאים.

אך במבט שני לימודים אלו טומנים בחובם עושר ועומק .וראו מחלוקת הרמב"ם בפירוש
המשנה והריטב"א על מסכת ר"ה דף טו בטיבה של האסמכתא ,ואכמ"ל.
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בענין ברכת שהשמחה במעונו
א .טיבה של הזכרת שהשמחה במעונו
בשמחת נישואין ובעוד תחומים -רקע הדין בסוגיא בכתובות )ח(.
במסגרת הדיון בעניני ברכת חתנים שבשבעת ימי המשתה ,קבעה
הגמרא שמזכירים "שהשמחה במעונו" בברהמ"ז שבסעודת המשתה משך
תקופה זו .וז"ל הגמרא בבכתובות )ח":(.רב אשי איקלע לבי רב כהנא,
יומא קמא בריך כולהו; מכאן ואילך ,אי איכא פנים חדשות – בריך כולהו,
ואי לא – אפושי שמחה בעלמא הוא ,מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא;
משבעה ועד שלשים ,בין אמר להו מחמת הלולא ,ובין לא אמר להו מחמת
הלולא – מברך שהשמחה במעונו; מכאן ואילך ,אי אמר להו מחמת
הלולא – מברך שהשמחה במעונו ,ואי לא – לא .וכי א"ל מחמת הלולא,
עד אימת? אמר רב פפי משמיה דרבא :עד תריסר ירחי שתא .ומעיקרא
מאימת? אמר רב פפא :מכי רמו שערי באסינתא .איני? והא רב פפא
איעסק לאבא מר בריה ,ובריך משעת אירוסין! שאני רב פפא ,דהוה טריח
ליה .רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חביבא ,ובריך משעת אירוסין ,אמר:
קים לי בגוייהו דלא הדרי בהו; לא אסתייע מילתא והדרי בהו".
וצ"ע מה טיבה של הזכרה זו .הנה מצד אחד ,הגמרא כינתה אותה
"ברכה ",והשוותה אותה לברכת "אשר ברא" -האחרונה ,הארוכה,
המסובכת ,המיוחדת ,ואולי המובהקת מבין שאר ברכות הנישואין .מאידך,
הרי הגמרא שקלה שמא הזכרה זו שייכת חוץ ממסגרת נישואין ,בתחום
של ברית מילה" -רב חביבא איקלע לבי מהולא ,בריך שהשמחה במעונו.
ולית הלכתא כוותיה ,משום דטרידי ,דאית ליה צערא לינוקא".
היתכן ,על רקע הדמיון לברכת אשר ברא ,ששהשמחה במעונו
)שהשב"מ( ,על אף ניסוחה הכללית וצורתה הייחודית והיותה שייכת
עקרונית בהקשרים הלכתיים אחרים ,הופכת בהקשר של נישואין חדשים
למעין ברכת חתנים )או לפחות היא משתלבת למערכת הביטויים
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה

50

בענין ברכת שהשמחה במעונו

הייחודיים של שמחת חתן וכלה(? ואכן לפי דיעה אחת מן הראשונים
)בעל העיטור( נחשבת שהשמחה במעונו לברכת חתנים ,ואפילו לחלק
מהמנין של ז' ברכות! עמדה זו מהדהדת בעוד כמה מקורות )גירסת
השאילתות ,ודיון הרמב"ן ח .ד"ה מדקאמרינן ,והר"ן ב :באלפס( ,כפי
שנבאר .ונצטרך לדון במשמעות עמדה זו בהמשך דברינו לאור השינויים
הבולטים בין הזכרה זו ושאר ברכות חתנים ,ולפי הקשיים המרובים
הנובעים מעמדה זו ,כפי שמיד נפרט.
אולם ,כידוע ,דיעה זו מחודשת למדי ,ואינה מתקבלת על דעת רוב
רובם של המפרשים .הר"ן )ב :באלפס( דחה תפיסה זו הואיל והגמרא
חשבה ליישם הזכרה זו מחוץ לתחום נישואין ,והרמב"ן )ח .ד"ה
מדקאמרינן( שללה מכיון שאין היא נמנית במנין "בריך שית או חמש"
שבגמרא .ועוד יש לציין שבתחילת הסוגיא ,הגמרא )ז-:ח (.מנתה ופירטה
את ברכות החתנים ,והשמיטה כל זכר להזכרה זו 1.ויש לדייק שהסוגיא
דימתה הזכרה זו רק לברכת אשר ברא ,ולא לשאר ברכות חתנים .ויש
להעיר שברכה אחריתא זו ,לפי כמה מן המפרשים ,היא בעלת אופי כפול-
ברכת נישואין מובהקת מצד אחד ,וברכת שמחה בעלמא )או כללית ,או
פרטית לנישואין( מאידך .וסביר לומר שההשואה בסוגיא אינה לדין
הראשון של ברכת אשר ברא )ברכת נישואין עיקרית( ,אלא לדין השני
)ברכת שמחה נפרדת( .הרי דמיון זה מופיע דוקא במצב שאין פנים
חדשות ,היכא ששניהם )אשר ברא ושהשב"מ( אינם אלא "אפושי שמחה
2
בעלמא".
 1בהמשך המאמר נדון בקיצור בדעת הרמב"ם שגם הוא ניתק לחלוטין שהשב"מ
מברכות חתנים של ז' ימי המשתה .הוא דן בברכות נישואין שבסעודה בפ"ב מהלכות
ברכות )ה"ט-י( ,ואילו שהשמחה במעונו נידונה בפ"ה מהלכות ברכות )ה"ה( ,בהקשר
של זימון .כפי שנבאר ,סידור הרמב"ם עוד יותר בולט ומשמעותי מכיון שהוא זה
שהבדיל לחלוטין בין ברכת חתנים בזמן החופה )פ"י הלכות אישות ה"ג-ו,יג( והברכות
בז' ימי המשתה )הנ"ל( .ובמקום אחר )"שיטת הרמב"ם בענין ברכת חתנים" ,בית יצחק
כרך לה' ]תשס"ג[ ,עמ'  94-109הנ"ל( ,הצעתי שמיקום זה ועוד פרטים בניסוחו של
הרמב"ם שם מוכיחים שלדעתו ברכות חתנים שלאחר החופה הן קיום נפרד לגמרי
מהקיום של ברכות חתנים שתתת החופה .ולכן היה עוד מקום לחשוש לפי משנתו זו,
שמא שהשמחה במעונו גם משתלבת בקיום של ברכות ז' ימי המשתה למרות שאינה
שייכת כלל להקיום שתחת החופה .אולם ,אין הרמב"ם מקשר הדברים כלל וכלל.
 2עיין במאמרי מספרא לסייפא )ישיבת שעלבים-עלון  ,39תשרי תשנ"ב(" ,בענין ברכת
אשר ברא וברכת חתנים" .20-25,שם דנתי בעמדות השונות לגבי ברכת אשר ברא ,ואגב
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בכל אופן ,ברור הוא שאין המבנה והניסוח של שהשמחה במעונו
הולמים לשאר ברכות נישואין .והראשונים אמנם נחלקו אם שהשב"מ אכן
נחשבת ברכה כלל או אינה רק הזכרה בעלמא .ועיין בעיטור )ספר העיטור
שער ב – ברכת חתנים דף סד טור ג( בשם הר"י מיגא"ש שטען שאין זו
ברכה ממש" :ושהשמחה דקאמר לאחר ז' לאו ברכה היא אלא זכרון
שמחה היא ותדע שהרי קודם כניסתן לחופה מברכין אותה ואי ברכה היא
היכי מברכין לה אלא לאו ש"מ זכרון דברים בעלמא היא ".וכעין זה כתב
גם הר"ן לדחות הוכחת הרמב"ן )ח .ד"ה דקאמרינן( שאין שהשב"מ בכלל
ברכת חתנים מזה שהגמרא )ח (.דנה "אי בריך שית או חמש ",ואין
שהשב"מ מן המנין .על אף שהוא הסכים למסקנתו )מטעם אחר -שייכותה
העקרונית לתחום חוץ מן הנשואין כגון מילה ,כנ"ל( ,כתב הר"ן )ב:
באלפס(":וכי שהשמחה במעונו ברכה בפני עצמה היא והלא אינה אלא
תוספת דברים שאנו מוסיפים בנברך שאכלנו ".אבל כבר הערנו שהגמרא
)ח (.השתמשה בנוסח "מברך ",וכן מצינו שהשאילתות )חיי שרה-
שאילתא טז'( ניסחה כברכה" :מברכין שהשמחה במעונו ".ואכן בעל
העיטור )וכן הרמב"ן הנ"ל( סבור שהשב"מ הוה ברכה ,למרות צורתו
השונה .וז"ל":ואיהו נמי הא ברכה בברכת המזון דאע"ג דלית בה מלכות
שמים הוה ברכה כדאמרינן בתוספתא אלו ברכות שמקצרין אותן ברהמ"ז
וברכת המצות וברכת הפירות וכדאמרינן נמי בבהמ"ז שלשה וארבעה".
ועיין גם בדברי האבודרהם )הל' ברכת נשואין ,עמ' (364שדן ישירות
במשמעות ניסוח הגמרא הנ"ל" :ויש מקשים על הא דאמרינן מברך
שהשמחה במעונו ,דמשמע שהיא ברכה בפ"ע מדלא קאמר מזכיר
שהשמחה במעונו .והרמ"ה כתב דלאו למימרא דמברך לה ברכה בפ"ע,
דלימא הכי נברך לאלוקינו שהשמחה במעונו שאכלנו משלו ".ולא ברור
למסקנה אם הוה דין של ברכה למרות צורתו השונה או לא.
גם בכמה נקודות ביחסה לשהשמחה במעונו .שם הצבעתי על זה שנחלקו הראשונים אם
הביטוי "אפושי שמחה בעלמא" מתיחס רק לשהשמחה במעונו ,או גם לאשר ברא .לפי
הראשונים שברכת אשר ברא היא ברכת החתנים העיקרית והמובהקת ,ומשום כך ,היא
חלה גם בלי פ"ח )או מנין עשרה לפי כמה ראשונים( ,יוצא שהדין המשותף של אשר
ברא ושהשמחה במעונו -ששניהם לא זקוקים לפ"ח -אינו ממש מקשר ביניהם כלל,
הואיל והוא נובע מסיבות הפוכות ,והביטוי "אפושי שמחה בעלמא" שייך רק
לשהשב"מ .גם אם תיאור זה חל גם לגבי אשר ברא ,יתכן שדמיון משמעותי לשהשב"מ
אינו אלא במצב שאין פ"ח )או לכמה ראשונים בחסר מנין עשרה( ,ושהיא )אשר ברא(
ממילא מנותקת משאר ברכות נישואין.
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אולם גם אלו שהסיקו ששהשמחה במעונו ברכה היא ,לכאורה מודים
)חוץ מבעל העיטור עצמו( שאינה דומה ממש לשאר ברכות חתנים .הרי זה
שמכניסין הזכרה זו בזימון לפני ברהמ"ז ,ולא נאמרה יחד עם ברכות
הנישואין בסיום ברהמ"ז ,מעיד שאין היא מקשה אחת עם שאר הברכות
הנ"ל .וכן הדגיש הר"ן כשהוא דחה ראית הרמב"ן הנ"ל ,וכן הסיק הרמב"ן
)שם( עצמו שהשב"מ רק זקוקה לג' אנשים ,ככל זימון.
ועוד ,הרי לעומת ששת ברכות החתנים שהובאו בגמרא שאומרים
אותן גם תחת החופה ממש ,ואולי מהוים קיום בעצם הנישואין ,3הרי
אמירת שהשמחה במעונו מצומצמת לסעודות המשתה הקשורות לשמחת
הנישואין .אמנם אין זו ראיה חותכת ,ובמיוחד לפי הראשונים )וביניהם גם
הרמב"ם-כדהצענו במאמר הנ"ל( שסבורים שברכות נישואין שתחת
החופה לחוד ,וברכת חתנים בסעודות ז' ימי המשתה לחוד .אבל בהחלט
שוני זה שוב מחזק את הרושם ואת הכיוון שיש הבחנה מהותית בין ברכת
שהשב"מ וברכות חתנים.
העובדה שהגמרא חייבה הזכרה זו גם לפני הנישואין" -מכי רמי
שערי באסינתא" ,וגם אחרי ז' ימי המשתה -עד ל' יום ואפילו עד יב'
חודש ,מהוה הבחנה נוספת בין שהשב"מ ובין שאר ברכות חתנים .וכבר
ראינו שעל סמך תופעות אלו הסיק הר"י מיגא"ש )צוטט בעיטור(
שהשב"מ אינה בכלל ברכת חתנים ,וגם שהיא אינה אפילו ברכה .אבל יש
להעיר שגם אלו שאימצו את מסקנותיו -כולן או מקצתן )כגון הרמב"ן
והר"ן הנ"ל( -ביססו אותן על יסודות אחרים ,וממילא דחו את התפיסה
שחילוקים אלו דוקא ממעטים שהשב"מ מכלל ברכת חתנים .הנה יתכן
שביטוי שמחה זה בגלל צורתו השונה וניסוחו הכללי יותר ,מצורף יותר
לפניה ולאחריה לחוית החופה או לז' ימי המשתה .ובהמשך נדון אם יש
דבר מקביל לגבי ברכת אשר ברא ,לפי כמה מן הראשונים.
אולם ,גם אם נגיד שהשב"מ אינה אלא "אפושי שמחה בעלמא",
ואינה בכלל "ברכת חתנים" ,עדיין יש מקום לחקור בטיבה היסודי ,הן
במסגרת של שמחת נישואין והן בשאר תחומי הלכה .האם היא משתלבת
כברכת שמחה פרטית )כגון ברכת שמחת נישואין( בהקשרה ובמסגרתה
על אף שייכותה ,עקרונית ,לתחומים מגוונים? או שמא היקף רחב זה קובע
 3עיין מאמרי בבית יצחק )כרך לה'-תשס"ג(",שיטת הרמב"ם בענין ברכת חתנים" ,עמ'
.94-109
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שהיא נשארת תמיד ברכת שמחה כללית .גם יש מקום לדון אי הזכרה זו
מתחייבת על ידי שמחה שנעוצה בטיב חפצא של מצוה מסויימת )כגון
נישואין או מילה( ,או היא מתייחסת גם לשמחת הגברא שנובעת מכמה
מצוות ,גם אם אין להם אופי של מצות שמחה מצד החפצא .גם סביר לומר
שיש צורך לשתי דרישות לחייב הזכרה זו ,גם טיב של מצות שמחה ,וגם
שמחת הגברא שאינה מתפשרת כלל .ונדון בשאלות אלו בהמשך.
כדי להעריך את אופיה של שהשב"מ ,נדון קודם בשאלת הקיפה,
דהיינו באיזה תחומים היא חלה חוץ לנישואין .ונעריך את חובת הזכרה זו
בהקשרים מסויימים לאור גורמים אחרים שמשקפים מחייב של שמחה,
כגון ברכת הזמן ,דרישת סעודה ,ענין אין מערבין שמחה בשמחה ,והחיוב
של אבל .אז נחזור ונשקול את תנאי חובה זו בנישואין גופא כדי להגדיר
ביתר דיוק את מהותה של הזכרה זו ,יחסה לברכות חתנים בכלל ,ומידת
הקשר לברכת אשר ברא בפרט.

ב .שהשב"מ במילה -הגורם של צערא דינוקא,
והקשר לברכת הזמן ,להשתתפות אבל ,ולחיוב סעודה
כבר ראינו שהסוגיא )כתובות ח (.קבעה שעקרונית חובת הזכרת
שהשב"מ חלה בברית מילה ,אי לאו צערא דינוקא .הו"א זו מבוססת על ב'
הנחות :א .שהשב"מ אינה מצומצמצת לנישואין גרידא; ב .שיש מחייב
מתאים של שמחה במילה לחייב הזכרה זו .ועל רקע זה ,יש מקום לחקור
לפי המסקנה -שצערא דינוקא מעכב ,האם גורם זה מצומצם למישור
שמחת הגברא ,וזה הגורם המכריע לגבי חובת שהשב"מ למרות שקיימת
חפצא של שמחה במצות מילה על פי "שש אנכי על אמרתיך כמוצא שלל
רב" )שבת קל .(.או דילמא שהשב"מ תלויה דוקא בחפצא של שמחה ,אבל
העובדה שחוית מילה תמיד כוללת צערא דינוקא אינה נחשבת רק לדבר
מקרי ושולי ,אלא היא גופא מערערת וממעטת גם המימד הטהור והשלם
של חפצא של שמחה.
ונחלקו בזה הראשונים .כבר פליגי בעלי התוספות )מו"ק כב :ד"ה
ולשמחת( אם מותר לאבל להכנס לסעודת מילה לאור מסקנת סוגיין שאין
מזכירין שהשב"מ במילה .ועיין בריטב"א על אתר )ד"ה רב תחליפא(
שהרחיב בנושא .וז"ל":רב חביבא איקלע לבי מהולא בריך שהשמחה
במעונו ולית הלכתא כוותיה משום דטרידי דאית ליה צערא לינוקא .מכאן
דקדקו חכמי צרפת האחרונים שהאבל מותר לאכול בסעודת ברית מילה
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דלית כאן סעודת שמחה כיון דאיכא צערא דינוקא ,ולא מסתברא דנהי דלא
קבעינן ברכת שהשמחה במעונו משום דאיכא צערא דינוקא ,מ"מ סעודת
שמחה ומצוה היא ועל השמחה קובעים אותה ,אבל ליכנס שם למצות
המילה זה מותר שלא נאסר ליכנס למצוה אלא שלא יכנס לשמחה בלא
מצוה וכדפרישנא בדוכתה בס"ד )מו"ק כ"ב ב'( ".ויש לדייק שהוכיחו
חכמי צרפת האחרונים ממסקנת סוגיין -שאין מזכירין שהשב"מ משום
צערא דינוקא– לא רק שהאבל נכנס אפילו לסעודת מילה ,אלא שגורם זה
4
מערער עצם הגדרת שמחה בחפצא" -דלית כאן סעודת שמחה".
והריטב"א חולק על פסק זה בגלל שהוא סבור שצערא דינוקא משפיע רק
על שמחת הגברא הקובע בענין חובת שהשב"מ ,אבל אין הוא מפקיע
החפצא של שמחת מילה והמעמד של סעודת מצוה ,שגם אסור לאבל.
ויתכן שישנם הדים נוספים למחלוקת זו .הרמב"ם )מילה ג:ג ,ברכות
יא:ט ( הכריע שמברכין זמן בברית מילה .והגה"מ )אות ד'( דחה דבריו על
פי סוגיין ,הואיל ואיכא צערא דינוקא ששוללת אמירת שהשב"מ!
וז"ל":אנו אין מנהגנו בכך וי"מ הטעם משום דאית ליה צערא לינוקא
כדמשמע פ"ק דכתובות ".הרי הוא דימה חובת שהשב"מ וחובת זמן!
וצ"ע אם התכוון לומר שגם ברכת הזמן תלויה בשמחת הגברא ,או
שדחיית שהשב"מ במילה מעידה שחסר גם מצד החפצא של שמחת מצוה,
וממילא קובעת גם לגבי ברכת הזמן .גם הרמ"ך )ברכות יא:ט( השיג נגד
שיטת הרמב"ם על פי סוגיתינו":לא נהיר ,דבמילה אין מברכין שהחיינו.
הכי נראה שאין מברכין שהחיינו כי אם במצוה שיש לו הנאה כגון
פדיוה"ב דיש לו שמחה כיון דנפק מספק נפל וכיון שיש לו שמחה ועביד
שמחה מברך שהחיינו .אבל במצוה שאין בה שמחה אין מברכין שהחיינו
ומשום הכי אין אומרים שהחיינו בביעור חמץ ובספירת העומר .ובמילה
נמי ליכא שמחה משום צערא דינוקא ,ומשום הכי בטלו מסעודת המילה
שהשמחה במעונו .וצ"ע ".כמו דברי הגה"מ ,כך דברי הרמ"ך מוערפלים
קצת .הרי בראשית דבריו וביישום לפדיוה"ב ,הוא הדגיש הצורך להנאת
 4וכעין זה מופיע בתוספות שם בשם ר"א בשם ר"ש":דלסעודת ברית מילה מותר ליכנס
דלא חשיבא שמחה כדאמרינן בפ"ק דכתובות דלא מברכין בה שהשמחה במעונו משום
דטרידי וליכא שמחה" .והר"א דחה מסקנה זו אבל רק משום ד"לא היה פשוט דגרע
משמחת מריעות" ,ולא כדחייה היסודית של הריטב"א .ועיין גם באו"ז )סימן קז'( שנוקט
בעמדה ההפוכה מדברי אלו שהוכיחו מסוגיין שאין שמחה בברית מילה .הוא טען שעצם
ההו"א שיש לברך שהשב"מ מעידה דוקא שיש חיוב סעודה במילה.
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ושמחת הגברא .ואילו בהמשך ,דימה מילה לביעור חמץ וספירת העומר
שחסרים גם מבחינת החפצא של מצוה.
בכל אופן ,רבינו שמחה חולק על ראית ההגה"מ והרמ"ך ,ובפירוש
הבחין בין ברכת הזמן ובין שהשב"מ -שמשמעותה מוגבלת .וז"ל )הג"מ
הנ"ל( ":ל"נ לרבינו שמחה דאין שייך לומר טעם זה אלא בהשמחה
במעונו כדאיתא התם אבל שהחיינו אפילו מצטער מברך כדאשכחן פרק
הרואה גבי מת אביך וירשתו .ופירש רבינו שמחה הטעם משום דאיכא
שותפין בהדיה האם שגם היא שמחה כדאיתא התם איכא אשתו בהדיה
דניחא לה בדבר ותניא קצרו של דבר על שלו מברך שהחיינו ועל של
חבירו מברך הטוב והמטיב ולא דמי לפדיון הבן שמברך שהחיינו דהתם
ליכא שמחה אלא שמחת קיום המצוה ואיהי לא מפקדא לפדותו אבל הכא
אף על פי דאיהי לא מפקדא למולו מ"מ שמחה היא בקיום הברית ".וגם
בדעתו יש מקום עיון .הרי בתחילת דבריו כשהבחין בין ברכת הזמן
והזכרת שהשב"מ משתמע שהתכוון בדיוק לומר שאין דחיית שהשב"מ
משקפת אלא שחסר משמחת הגברא הגמורה הדרושה להזכרה זו ,משא"כ
בברכת הזמן שקשורה לטיב החפצא של מצות שמחה ,שתמיד מאפיין
ומגדיר מצות ברית מילה .אבל בהמשך ,כשקישר לשמחת האשה וניגד
לפדיוה"ב ,צ"ע אם עדיין הוא עומד בתפיסה זו אלא שמחזקת אותה בזה
שגם אלו שאינם ממש חייבים במצוה זו מצורפים הם לחפצא של שמחת
מילה ,או שמא הוא מנסה להדגיש שיש מספיק שמחת הגברא לגבי ברכת
5
הזמן למרות צערא דינוקא.

 5המהלך הראשון נראה יותר .אבל דבר זה קשור לשאלה מקיפה ומסובכת יותר -הטיב
הכללי של ברכת הזמן וברכת הטוב והמטיב ,כפי שמתבטא במספר סוגיות בברכות,
עירובין ,ופסחים ועוד .לפי הרמב"ם ,למשל ,יתכן שאין ברכת זמן תלויה ישירות במחייב
של שמחה ,אלא בהישגים מיוחדים או תופעות נדירות מסויימות .ועיין בדבריו הל'
ברכות יא:ט-י ועוד .ואכמ"ל .ואי"ה נדון באלו ברחבה במקום אחר .אבל יש להעיר
שבהמשך גם צוטט דברי הראבי"ה -שרק מברכין זמן כשאבי הבן עצמו מל .כמובן,
עמדה זו מובנת יותר כביטוי לשמחת הגברא שהגשים הישג מסויים ,ולא לחפצא של
מצוה .וגם הובא דברי הרוקח שאין מברכין זמן במילה משום שעוד לא יצא התינוק
מכלל נפל כל ל' יום .לכאורה גורם זה שייך יותר לחפצא של המצוה .אולם הרמ"ך הנ"ל
דוקא צירף גורם זה )בפדויה"ב( להנאת ושמחת הגברא .וצ"ע .ונדון בשאלה המקבילה
בענין פדיוה"ב בהמשך.
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איתא במשנה במו"ק )ח (:ש"אין נושאין נשים במועד ".ובתוספות
)ד"ה מפני( שם דנו בנוגע לסעודת מילה במועד .וז"ל":וסעודת ברית
מילה מותר לעשות בחול המועד דליכא שמחה כדאמרינן פ' קמא
דכתובות )ד' ח (.דלא מברכין שהשמחה במעונו משום דאית ליה צערא
לינוקא .אי נמי כיון שזמנו קבוע אין לבטל זה מפני זה ".יוצא ב' דיעות אם
מיעוט שהשב"מ בסעודת מילה מעיד על לקוי במעמדה של שמחת מילה
לגבי הדין של אין מערבין שמחה בשמחה .ולכאורה ברור שדין זה אינו
6
ענין כלל לשמחת הגברא ,אלא לטיב החפצא של מצוה.

ג .פדיוה"ב – זמן ,אבל ,עירבוב סעודת שמחה במועד,
והגורם של יצא מכלל נפל
במסגרת הדיון בעניני שמחה במילה ,התיחסו כמה מן הראשונים גם
לפדיוה"ב .ויש להעיר שמצד אחד ,אין עיכוב מעין צערא דינוקא
בפדיוה"ב .אבל ,מאידך ,אין מחייב ברור של שמחה בפדיוה"ב ,כמו שיש
במקביל במילה הנעוץ ב"שש אנכי על אמרתיך כמוצא שלל רב" .וסביר
להעלות שיש שמחת הגברא בקיום מצות פדיוה"ב בו בזמן שיצא התינוק
מספק נפל ,אבל אין עדות ברורה כלל שפדיוה"ב הוה במהותה מצות
שמחה מבחינת חפצא של המצוה .ולכן ,יתכן )אבל כמובן אין זה מוסכם
בכל המפרשים ,כפי שראינו ועוד נראה( שפדיוה"ב ומילה הפוכים הם :יש
דוקא שמחת הגברא בקיום מצות פדיוה"ב ,ויש דוקא חפצא של שמחה
במצות מילה ,למרות צערא דינוקא שמערער שמחת הגברא.
ועיין בתוספות מו"ק )ח (:הנ"ל ששם מופיע ב' דיעות אם ההגדרה
של "אין מערבין שמחה בשמחה" חלה בסעודת פדיוה"ב .וז"ל" :אבל
סעודת פדיון הבן צריך עיון אם מותר לעשות במועד ואין לומר הא זמנה
קבוע תינח בזמנה שלא בזמנה היאך יהא מותר .ונראה לי דקיימא לן כרב
אשי דדריש בחגיגה בפ"ק )ד' ח :ושם( בחגך ולא באשתך ואינו אסור
 6בהסבר הדיעה השנייה ,יש להציע כמה דברים .יתכן שאין הדין של אין מערבין שמחה
בשמחה דוחה זמן קבוע וחובה ,או מצוה שיש בה קביעות זמן .אבל גם אפשר להציע
שדין זה רק שייך כשבורר בכונה להתאים הזמנים ,שאז נראה כמשאוי ,וכמו מצוות
חבילות או מכוון מלאכתו למועד ,משא"כ כל שיש קביעות אוביקטיבית ,שמא אינה
נחשבת עירבוב מצוות כלל וכלל .ועוד ניתן לומר שבמצוה שזמנה קבועה ,אין הזמן רק
עת הגשמת המצוה ,אלא הוא חלק ממהותה היסודית ,ומשום הכי לא שייכת במצוה זו
גדר עירבוב שמחה בשמחה .ואכמ"ל.
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לערב שמחה בשמחה .ועי"ל דלא חשיבי שמחה בשמחה כי אם סעודת
נישואין לבד ".לשיטה הראשונה משמע שעקרונית נחשבת סעודת
פדיוה"ב לחלות סעודת שמחה ,אלא שלהלכה אין חוששין לעירבוב
שמחה .אבל דיעה השנייה צ"ע טובא .האם הכונה היא שנישואין הוה
שמחה ייחודית ומובהקת ,איכותית וכמותית ,וממילא מצומצם דינא דאין
מערבין שמחה בשמחה רק לתחום זה? או שמא דיעה זו סבורה שעל אף
שמחת הגברא שקיימת ,אין פדיוה"ב ראוי להגדרה זו הואיל ואין שמחה
חלק ממהות המצוה ,כמו בנישואין .ויש לציין שמקודם דנה התוספות
במעמד סעודת מילה כנ"ל והציעה חד דיעה שעקרונית היה חל הדין של
עירבוב שמחה במילה אי לאו שזמנו קבוע .ולא ברור הוא שתוספות חזרה
מעמדה זו לגבי סעודת מילה כשהבחינה בין פדיוה"ב ונישואין .ואם נגיד
ששאני פדיוה"ב שחסר חלות שמחת מצוה הגם שיש שמחת הגברא ,שפיר
נבין החילוק בין מילה-נישואין לבין פדיוה"ב.
הנה מצינו )פסחים קכא(:שמברכין ברכת הזמן בפדיוה"ב .אולם לפי
הרמב"ם )הלכות ברכות יא:ט ,ועיין גם הלכות ביכורים יא:ה( ,יתכן שאין
חיוב זה נובע כלל משמחה ,אלא מזה ש"אינה תדירה ואינה מצויה בכל
עת שהרי היא דומה למצוה שמזמן לזמן ".אבל לפי ההג"מ )מילה ג:אות
ד'( והרמ"ך )ברכות יא:ט( ,חיוב אמירת זמן אכן קשור בשמחת פדיוה"ב,
אבל לכאורה בצורה שמדגישה דוקא שמחת הגברא ,ולא חלות שמחת
המצוה .הנה ההג"מ הבחין בין שמחת מילה שחלה גם על אלו שרשמית
אינם חייבים בה ,ושמחת פדיוה"ב שנובעת רק מעצם קיום המצוה .וז"ל
הג"מ":ולא דמי )שהחיינו במילה-ששייכת גם לאשה שלא נפקדה במצוה(
לפדיון הבן שמברך שהחיינו דהתם ליכא שמחה אלא שמחת קיום המצוה,
ואיהי לא מיפקדא לפדותו .אבל הכא )במילה( אע"ג דאיהי לא מיפקדא
למולו ,מ"מ שמחה היא ביום הברית ".הרמ"ך ,באופן מקביל ,אינו מדגיש
החפצא של מצוה וטיבה היסודית ,אלא חוית השמחה הנובעת מזה שיצא
התינוק מכלל נפל .וז"ל":הכי נראה שאין מברכין שהחיינו כי אם במצוה
שיש לו הנאה כגון פדיוה"ב דיש לו שמחה כיון דנפק מספק נפל וכיון דיש
לו שמחה ועביד שמחה מברך שהחיינו".
גם מצינו דיון בפוסקים אם מותר לאבלים ליכנס לסעודת פדיוה"ב,
דומה לדיון בראשונים ובפוסקים לגבי סעודת מילה .כמה פוסקים )שו"ת
שאילת יעב"ץ ב:קפא' ,חכמת אדם סימן קסו' ,כל בו הל' אבלות ה:כו'(
הכריעו שאין להבחין בדין זה בין פדיוה"ב ומילה ,וסמכו על זה שהרמ"א
בהלכות אבילות שילב שניהם ביחד .אבל לאור מהלכנו ,יש מקום עיון
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בזה .וניתן להתלבט אם לחלק בב' כיוונים .הרי מצד אחד ,יש שמחת
הגברא בפדיוה"ב בלי שום פגם של צערא דינוקא ,משא"כ במילה .אולם
אם השתתפות האבל תלויה יותר בחפצא של מצות שמחה ,שמא זו קיימת
אך ורק במילה .ויש לדייק שהרמ"א עצמו הציע שמא נבחין ונאסור דוקא
במילה .וז"ל הרמ"א )יו"ד שצא:ב(":אבל סעודת מצוה דלית בה שמחה
מותר ליכנס בה כגון פדיון הבן או סעודת ברית מילה .מותר לאכול שם
אפילו תוך שבעה ובלבד שלא יצא מפתח ביתו .ויש אוסרין בסעודת
מילה ".והגר"א )שם:אות ה'( ,כדרכו ,לא האריך לבאר ,אבל נימק בקיצור
את דברי הרמ"א .הוא ציטט הגורם של "שש אנכי על אמרתיך כמוצא שלל
רב" ,שמופיע בקשר למילה ושמתיחס לטיב שמחת מצוה .הוא גם הפנה
תשומת לבנו לדברי התוספות מו"ק )ח(:הנ"ל בנוגע לדין עירבוב שמחה
במועד ששקלה שמא דוקא אין שמחת פדיוה"ב )לעומת מילה עקרונית –
לפי הבנתי לעיל( דומה לשמחת נישואין .ונראה שהגר"א התכוון להדגיש,
כמהלכנו ,ששאני מילה מפדיוה"ב שהוגדרה כמצות שמחה על אף שחסר
קצת משמחת הגברא בגלל צערא דינוקא.
בכל אופן ,על רקע כל הנ"ל ,יש לעיין אם מזכירין שהשב"מ
בפדיוה"ב או לא .ותלוי בשאלה כפולה :א .מהו טיבה של שמחת
פדיוה"ב; ב .האם הזכרה זו ,שמופיעה בגמרא בפירוש רק בהקשר
לשמחת נישואין ,וכס"ד בנוגע למילה ,תלויה בשמחת הגברא או בחפצא
של מצות שמחה?
הריטב"א הנ"ל )כתובות ח (.דן בשאלה זו .וז"ל ":ויש שלמדין מכאן
דבסעודת פדיון הבן אומרים שהשמחה במעונו דהא ליכא צערא לינוקא
ואיכא שמחה שיצא מכלל נפל .ובשם ה"ר טוביה ז"ל כתבו התוספות
שאין לברך ,דהא כשמת הבן לאחר ל' יום האב חייב לפדותו ואז אין לומר
שם שהשמחה במעונו וכיון שכן ה"ה כשהוא חי שלא לתת דברינו
לשיעורין .ואין זה טעם נכון בעיני ,דכיון דבהאי איכא סעודה ובהאי ליכא
סעודה אין הדברים נתונין לשיעורין שהרי כל שאין שם סעודה לא שייך
לומר שהשמחה במעונו .ויש שנתנו טעם לדבר שלא אמרו שהשמחה
במעונו אלא בסעודה שנאמר בה שמחה כגון ברית מילה דכתיב שש אנכי
על אמרתך כדאיתא בפרק התכלת )שבת ק"ל א'( מה שאין כן בפדיון הבן
ואין להוסיף על מה שאמרו חז"ל".
יוצא מיגוון של שיטות והיבטים .הדיעה הראשונה סבורה שכל שיש
שמחת הגברא )שיצא מכלל נפל ,וכמו הדגשת הרמ"ך בענין ברכת הזמן(,
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ואין דבר כגון צערא דינוקא שפוגם או מפריע בשמחה חויתית זו ,יש חיוב
להזכיר שהשב"מ .אולם ר' טוביה חולק וסבור שאין מברכין שהשב"מ
בפדיוה"ב כיון שלפעמים מקיימים מצוה זו גם מתוך צער ואבל ,כשמת
הבן לאחר ל' יום .והריטב"א הבין שדעתו מיוסדת על הכלל שאין לתת
דברי הלכה לשיעורין .לפי זה ,גם ר' טוביה קיבל את יסוד הדברים שהכל
תלוי בשמחת הגברא ,אלא שאין תנאי זה תמיד קיים בפדיוה"ב .בשלב זה,
גם הריטב"א עצמו תומך עקרונית בתפיסה זו ,אלא שהוא חולק למעשה
וטוען שהכל מותנה במצב הקיים .לדעתו ,אין למעט הזכרת שהשב"מ
ברוב רובם של מקרים של פדיוה"ב שיש בהם שמחת הגברא בגלל מקרים
נדירים שמת הבכור לאחר ל' .אשר לגורם של נתת דבריך לשיעורין ,אין
לחשוש כיון שרק שייך סעודה )וממילא ,הזדמנות הזכרת שהשב"מ(
בפדיוה"ב בתנאים של שמחה .אולם בסוף דבריו חזר הריטב"א והכריע
שאין לומר שהשב"מ בפדיוה"ב )וכן פסק הרמ"א יו"ד שה:י בשם
האבודרהם( .ונראה שהוא גם שינה את עמדתו באופן יסודי והסיק דבעינן
דוקא חפצא של מצות שמחה לחייב הזכרה זו .הרי הוא ניגד בין מילה )על
רקע "שש אנכי על אמרתיך"( ופדיוה"ב ,והעלה שאין להזכיר שהשב"מ
אלא בסוג סעודה שנאמר בו שמחה ,משא"כ בפדיוה"ב! לאור גישה זו,
יש לעיין שוב במשמעות העובדה שחל פדיוה"ב גם במצב של צער ואבל,
כשמת הבכור לאחר ל' .ניתן לומר שעצם דין זה מעיד שאין בטיבה
היסודית של פדיוה"ב חפצא של מצות שמחה ,וממילא אין להזכיר
בסעודתה שהשב"מ ,אי בזו הזכרה זו תלויה .יוצא שיש לעורר שוב את
טענת ר' טוביה ,אך לא מטעמיה ,שאין אנו זקוקים שוב לטענת נתת דבריך
7
לשיעורין.
אך יש להעיר שלכאורה דברי הריטב"א בענין שהשב"מ במילה
ובפדיוה"ב סותרים אהדדי! שהרי לגבי מילה נראה שהוא הסיק שאין
מברכין שהשב"מ בגלל שצערא דינוקא מערער שמחת הגברא ,למרות
שמילה נשארת מצות שמחה מצד מהותה -כפי שמתבטאת באיסור כניסת
אבל לסעודת מילה .ואילו בסיום דבריו הוא דוחה הזכרת שהשב"מ
בפדיוה"ב משום שלעומת מילה )שש אנכי על אמרתיך( אין בפדיון הבן
 7ויש דיון בראשונים אם אומרים ברכת זמן בפדיוה"ב שנתקיים אחר מיתת הבכור .ועיין
באבודרהם ,הלכות פדיוה"ב ,שתלה הענין בשאלה אי בדרך כלל מתמקדים בזמן על
שמחת יציאה מכלל נפל )וכעין הדגשת הרמ"ך ועוד( או בקיום המצוה )השוה הג"מ
הנ"ל (.ויש לדון בזה לאור היחס בין זמן והשתתפות אבל ,ושהשב"מ ועוד .ואכמ"ל.
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יסוד של שמחת המצוה .ונראה פשוט שהריטב"א סבור שהזכרת שהשב"מ
תלויה בב' תנאים :א .חפצא של שמחת המצוה -והוא חסר בפדיוה"ב; ב.
שמחת הגברא -שנפגם במילה משום צערא דינוקא.

ד .סעודת אירוסין – שמחת הגברא ושמחת המצוה
הגמרא בכתובות )ח (.דנה בין היתר אם אפשר ואם רצוי לברך
שהשב"מ כבר מזמן השדוכין .אבל יש לעיין מה הדין בנוגע לאירוסין
כשאין הוא משולב עם הנישואין .ונחלקו הראשונים בזה .וז"ל המרדכי
)קלא'(":רבינו פנחס בן חפני פסק בסעודת אירוסין אפילו ברכו ברכת
אירוסין אין לברך שהשמחה במעונו .וכן דעת רשב"ט...וכן פסק הר"ר
שמריה ורבי אפרים בר' יצחק וכן נראה לראבי"ה .אבל יב"ק משפירא
פליג ואמר דלא גרע משבוע הבין דלולי צערא דאיכא לינוקה היו מברכין
שהשמחה במעונו .ועובדא דרב פפא ורבינא בשעת שדוכין הוה ולא עת
אירוסין .ויש לדחות דדוקא בשבוע הבן דכתיב שש אנכי על אמרתיך
הילכך אי לאו צערא דינוקא היינו מברכין".
ושוב יש לעיין בשני מרכיבים במחלוקת זו :א .מהי רמת וטיב
השמחה בסעודת אירוסין )לעומת נישואין(; ב .איזו רמה דרושה לחייב
הזכרת שהשב"מ.
הרי ברור מהסוגיות במו"ק )ח ,:יח ( :וביבמות )מג-.מג (:ועוד
שחלוקין הן אירוסין ונישואין בדרגת השמחה ולכאורה גם באיכותה ,הן
לגבי איסור אבילות ,הן לגבי הדין של איסור עירבוב שמחה במועד .אבל
גם יוצא שסעודת אירוסין נחשבת סעודת שמחה לכמה דברים .וגם
הרמב"ם ,שרגיל לציין צד הקנין והאוסר של אירוסין )לעומת המתיר של
נישואין( ,ושבדרך כלל דוחה לחלוטין היות קיום של שמחה באירוסין,
8
הכריע שיש מימד של שמחה בסעודת אירוסין )יו"ט ו:יט(.
 8בענין משנתו המגובשת של הרמב"ם בנושא זה ,עיין מאמרי "בענין שיטת הרמב"ם
במצוות קדושין" ,חזון נחום )לכבוד הרב ד"ר נחום לאם( .ועיין גם בניסוח החריף של הר"י
אלמאדרי )צוטט באוצה"ג כתובות ב ,:אות ג'( שטען שמשום ש"אין קדושין תלויים
בשמחה" מותר לקדש את הנדה ולברך ברכת אירוסין .וכדומה ,עיין בשיטה ישנה
)שיטמ"ק כתובות ח (.ובאבודרהם )ברכת נשואין ופירושן ,עמ'  (362ששללו שמחה
באירוסין לגבי ברכת שהכל ברא לכבודו .וז"ל":וא"ת למה לא תיקנו אף בבית האירוסין
שגם שם נאספין העם? וי"ל שאין מברכין אותה אלא על אסיפת שמחה .ועדיין אין שם
שמחה עד שעת הנשואין ".וגם לענין מחזיר גרושתו ,הכריע רה"ג )הובא גם באוצה"ג
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אין ספק שנחלקו הראשונים והמפרשים בהגדרה המדוייקת של
שמחה באירוסין ושל שמחת סעודת אירוסין .ואין לדחות שישנם מפרשים
שנוקטים בעמדה שלפיה כמו שיש חפצא של שמחה בנישואין הוא הדין
גם באירוסין ,אם כי ברמה כמותית נמוכה .ויתכן שהסוברים כן דורשים
הזכרת שהשב"מ בסעודת אירוסין ,כמו בסעודת נישואין .לדעתם ,אין
סעודת אירוסין גרע מסעודת מילה )אי לאו צערא דינוקא( ,גם אי נדגיש
שיש טיב של מצות שמחה במילה.
אבל בהחלט יותר סביר הוא לפרש שהמחלוקת מתמקדת דוקא
במה אנו זקוקים לחייב שהשב"מ ,ובמקביל למה שדננו בפדיוה"ב .הרי
נראה שלפי רוב רובם של המפרשים ,יש הבחנה איכותית בין שמחת
אירוסין ונישואין ,ואין אירוסין מצות שמחה במהותה היסודית .אלא
שבתור שלב שמוביל לאישות השלימה של נישואין )ובזה יש לפקפק אם
גרע ,שוה או עדיף משידוכין( ,ובתור הישג של קיום מצות אירוסין )לפי
רוב הראשונים שמנו אירוסין כמצוה( ,שלב משמעותי זה יוצר שמחת
הגברא ,ובמיוחד במסגרת סעודה החוגגת צעד אישות זה .ולכן ,יש
שסבורים שיש מספיק בסיס לחייב הזכרה זו .לדעתם ,גם הקובע במילה
הוא שמחת הגברא ,ומשום כך ,היא נפגמה בצערא דינוקא .אולם יש גם
קבוצה אחרת שסוברת שאין לדמות אירוסין ,ואפילו לא סעודת אירוסין,
לא לנישואין ולא למילה -ששניהן הן במהותן מצוות שמחה )מילה על
סמך "שש אנכי על אמרתיך"( ,ושמטעם זה קיימת שמחה באלו גם בלי
סעודה.
כתובות ז ,:אות נה'( שבעוד שאין מברכין ז' ברכות "דליכא בהו שמחה ,ואמאי מברכין
אשר ברא ששון ושמחה וכו .לפיכך אין לברך זולת ברכת אירוסין ".אבל מצינו שישנם
גאונים שחולקים )אוצה"ג שם לדף ז ,:אות סג' ,משו"ת גאוני מו"מ ,והשוה המקביל שם
משו"ת שע"ת שהשמיט ענין ברכת אירוסין!( גם לגבי היתר קידושי נדה )למרות שברור
מכמה סוגיות שהקדושין אכן חל( ,ובמיוחד לגבי ברכת אירוסין .ובשו"ת הרי"ף )סימן לח',
וצוטט באבודרהם וגם באוצה"ג שם ,אות נו'( דחה את החילוק בין ברכת אירוסין ונשואין
בנוגע למחזיר גרושתו .וכן מופיעים תירוצים אחרים )בראשונים על אתר ,ובשיטמ"ק,
וברמ"ה באבודרהם( ליישב למה אין ברכת שהכל ברא לכבודו בשעת האירוסין שאינם
מבוססים על הבחנה בין אירוסין ונשואין ברמת השמחה .במידה מסויימת ,מחלוקות אלו
קשורות לשאלה יסודית בענין היחס בין קדושין ונישואין בכלל -אי הם משלימים אחד את
השני כעין ב' חלקי מצוה אחת שמתקדמת ונשלמת בשלבים ,או הם משלימים אהדדי דוקא
בתור גורמים הפוכים-קידושין שהוא הקנין והאוסר קודם לנשואין שהוא המתיר ותכלית
ושיא האישות .ואכמ"ל.
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ה .חתן אבל ,עירבוב גברים ונשים ,חתן בברית מילה –
חיסרון בשמחת הגברא במקום חפצא של שמחה
יש לחקור אם מזכירין שמשב"מ כשנפגע שמחת הגברא בנשואין.
ועיין בהמאירי )כתובות ח .ד"ה סעודת( שדן בשאלה זו והשוה בין צערא
לינוקא במילה ובין חתן אבל .וז"ל":ומכאן כתבו קצת גאונים שאף
בסעודת חתן שמת אביו של חתן ואמה של כלה אינו אומר שהשמחה
במעונו דהא איכא צערא".
היה מקום לחלוק ,שהרי צערא דינוקא הוא גורם תמידי בכל מילה,
וניתן לטעון שהוא גם משפיע על מעמד שמחת המצוה ,משא"כ חתן אבל
שאינו אלא מיפגש מיקרי ויוצא דופן ,ובודאי אינו מאפיין חלות וחפצא
של הנשואין לא בכלל ואף לא במקרה פרטי זה .כנראה המאירי סבור
שצערא דינוקא אינו גורם בחפצא של שמחת מצות מילה ,אלא פגם
בשמחת הגברא גרידא .ולכן מסתבר לדמותו לחתן אבל ,שלקוי גם הוא רק
מבחינת שמחת הגברא.
ולאור הסבר זה ,נבין גם את המשך דבריו בשם הגאונים":ומ"מ
כתבו הגאונים שסעודה של פדיוה"ב בכלל סעודת מצוה היא ,ואומרים בה
שהשמחה במעונו ".ונל"פ שמשום שלדעתם המחייב בהזכרת שהשב"מ
הוא שמחת הגברא ,ומסיבה זאת אין מברכין אותה בסעודת חתן אבל ,הוא
גופא קובע חובת הזכרה זו בפדיוה"ב למרות שלכאורה אינה חפצא של
מצות שמחה ,וכנ"ל .וזה שהוסיף "מ"מ" כאילו יש עדיין חידוש בפסק זה,
הוא בגלל שהיה מקום לדרוש ב' תנאים לאמירת שהשב"מ :א .גם שמחת
הגברא -שקיימת בפדיוה"ב; ב .וגם טיב של מצות שמחה-שחסר .בכל
אופן ,קמ"ל שלפי גאונים אלו הכל תלוי בשמחת הגברא בין לקולא ובין
לחומרא.
ועיין בב"ח )אה"ע סב:יב'( שציטט מנהג קראקא שהיו נוהגין בליל
ב' של ז' ימי המשתה לברך רק אשר ברא ,ולא שהשב"מ .והוא הסביר
משום "שסעודה זאת קטנה היא ומושיבין האנשים והנשים יחד בחדר
אחד...דאין מברכין שהשב"מ היכא דאיכא חששא דהרהור עבירה ".וצ"ע
היכן מצינו שמברכין ברכת אשר ברא ולא ברכת שהשב"מ? ועוד ,למה אין
חששא דהרהור עבירה פוסלת אמירת אשר ברא ,במיוחד אם גם הוא בכלל
"אפושי שמחה"? אבל נראה פשוט שיש לחלק בין שמשב"מ ובין ברכת
אשר ברא בזה ,וכעין דעת המאירי בחתן אבל .הנה אם נגיד שהמחייב של
שהשב"מ הוה שמחת הגברא ,ולא חלות וחפצא של שמחת מצוה ,אתי
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שפיר שחשש הרהור עבירה מפריע ואף פוגם בשמחת הגברא גרידא.9
ובודאי מברכין אשר ברא ,מכיוון שאין שום פחיתות וגירעון בחפצא של
שמחת נשואין כה"ג .אמנם משותפים הם ברכות אלו ואף בתורת "אפושי
שמחה" בכמה יישומים ,אבל חלוקים הם עדיין בטיבם היסודי.
אם צערא דינוקא מעכב אמירת שהשב"מ רק משום חיסרון בשמחת
הגברא ,יש לחקור מה יהיה הדין אם במקרה יש גם שמחה נוספת בו בזמן
שיש צערא דינוקא .הרי אם העיכוב הוא מצד שמחת מצוה לקויה ,אין
השלמת השמחה ממקור אחר מעלה או מורידה .אבל במישור של שמחת
הגברא ,יש מקום עיון בזה .ואכן הראשונים דנו במצב כעין זה כשחתן
נוכח בברית מילה .וז"ל ספר המכתם )סוכה כה :ד"ה אין שמחה(":אבל
בסעודה אחרת שלא נעשית בשביל החתן כגון ברית מילה ,אע"פ שהחתן
קרוא שם ,אין מברכין אותה .ויש שכתבו דבסעודת ברית מילה נמי כיון
דאי לאו משום צערא דינוקא היו מברכין אותה ,אם החתן אוכל שם
מברכין אותה ,שמחזירין אותה לדינה ".יוצא איפוא לדיעה השניה שאפשר
לספק שמחת הגברא נוספת ,ולהשלים מה שנגרע בגלל צערא דינוקא.
שיטה זו עקבית ,עם כי בצורה הפוכה )בנוגע לחיוב ברכה( ,לדעת המאירי
10
בחתן אבל.
 9והעיר לי בני -תלמידי היקר ,הרב מאיר איתמר שליט"א ,שבספר חסידים )שצ"ג(
מופיע חידוש מקביל ,שאין אומרים שהשב"מ במי שנשא אישה שאינה הוגנת.
ושוב ,אין שום השפעה על חלות הנשואין והשמחת מצוה הכרוכה בה ,רק בשמחת
הגברא.
 10דיעה זו מחודשת למדי ,וברור הוא שגם אם נקבל היסוד של המאירי ,יש מקום
לדחות יישום זה .יתכן שאין חלות חתן ואין חלות שמחת חתן בסעודת מילה ,גם אם
נשער מבחינת שמחת הגברא שאין משלימין שמחת הגברא בשמחת הגברא .וצ"ע
קצת גם בדיעה הראשונה .הרי משמע שכל הדיון הוא מצד חיוב אמירת שהשב"מ
בתורת ברית מילה .אבל אילו היה חיוב ברכות שמחה בגלל נוכחות החתן וכלה,
ובתורת שמחת נשואין )לולי שלא היו קרואין בתור זה( ,לכאורה היה מקובל שהיו
מברכין שהשב"מ ,למרות צערא דינוקא שקיים בברית מילה -סעודת ז' ברכות זו.
ולכאורה אין זה פשוט כלל ,במיוחד לפי המאירי .אולם יש להעיר שמצב זה הוא
קצת שונה הוא אפילו ממקרה של המאירי ,שהרי חתן -אבל הוה מעמד גם בתורת
חתן )עיין כתובות ג -:ד ,(.משא"כ חתן שנכנס למילה .ועוד ,הרי מצד הנשואין יש
חיוב שמחה גמורה ,ולכן לכו"ע אין דבר מקרי מן החוץ פוגמו ,משא"כ בחיוב
שמחת המילה שהוה פגומה משום צערא דינוקא אי לאו השלמה ממקור שמחה
אחרת .ועוד ,שמא דיעה ראשונה זו דוקא דוחה דעת המאירי ,וממילא מתמקדת
בטיב שמחת המצוה ,ולא בשמחת הגברא כלל .ולפיכך ,שמחת מילה שפגומה
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ו .שהשב"מ בסעודת סיום וחגיגת ת"ת
ועיין ביש"ש )ב"ק ז:לז',ושוב בסוף הפרק שם( שפיקפק למה אין
מברכין שהשב"מ בסיום מסכתא או בשאר שמחה של תורה ,הרי אין
שמחה גדולה מזו .והיה מוכן ליישם הצעה זו ,אי לאו מעשים שהיו שגרמו
לו להסתייג מהגשמת תכניותיו בפועל .אולם יש לעיין בעצם הטענה לאור
דיוננו אם שהשב"מ תלויה בשמחת הגברא ,בחפצא של מצות שמחה ,או
דורשת שניהם יחד ,כמו התקדים של נשואין .הלא מצד אחד ,ישנן ראיות
חותכות שאין שמחה כשמחת התורה .ולא רק מצד שמחת הגברא ,אלא
מבחינת השיא של חפצא של שמחה .וידועין הן שיטות ר"א מן ההר
)נדרים מח .ד"ה ספרים ( והט"ז יו"ד הל' נדרים )רכא:מג ( ,והאגלי טל
בהקדמתו שהעלו שהדין של מצות לאו ליהנות ניתנו אינו חל לגבי מצות
ת"ת שהיא מצות שמחה מובהקת במהותה היסודית ,על פי הפסוק
בתהילים של "פקודי ה' ישרים משמחי לב" .ואם כן ,לכאורה יש סעד חזק
לתמוך בהצעת היש"ש ,הן מפאת שמחת הגברא ,והן מצד החפצא של
מצוה .אולם עדיין יש מקום עיון לגבי סעודת סיום לגומרה של תורה .הרי
מצות ת"ת מחוייבת היא כל יום והוה מצוה "שאין לו שיעור" )פיאה
א:א( .ולכן צ"ע האם חל איזהו חידוש או חלות מיוחדת מצד החפצא של
מצוה שנתפסה בסעודה זו וסיום זה? ושמא אינה אלא חוית שמחה מצד
שמחת הגברא .או דילמא כיוון שאירוע זה חוגג שלב במצוה זו והוא
מתמקד בהישג מסויים בידיעת התורה )קדושין ל (.ובלימודה ,מצורפת
סעודה זו למהותה של מצות ת"ת בשלימותה ובכל מימדיה.
אולם עיין בדברי הערוה"ש )אה"ע סב:מ( שהציע חילוק אחר הפוך
להבחין בין נשואין ות"ת בענין אמירת שהשב"מ .וז"ל":ונ"ל הטעם
דאדרבה לכן תקנוה בנשואין דכשנתבונן אין בנשואין שמחה שלמה
דאלמלי היה אדם קיים באיש לא הוצרך לנשואין ולהעמיד זרע..ולכן אחד
מן החכמים שבר זכוכית יקרה בחופת בנו...ולפיכך אנו אומרים שהשמחה
במעונו כלומר שבעוה"ז ליכא שמחה שלימה ורק למעלה שמחה
שלימה...אבל לימוד התורה השמחה שלימה בעוה"ז...לפיכך אין לומר
שהשב"מ ".יוצא מדבריו שאין ברכת שהשב"מ דוקא משקפת שמחה
טהורה בלי מצרים ,אלא אדרבה שמחה שזקוקה למעון ה' משום שאין היא
במהותה לא נתקנה בנוכחות חתן ,וגם חפצא של שמחת נשואין אינה מתקלקלת ע"י
צערא דינוקא מקרית.
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שלימה .אולם אין חידוש זה הולם דברי רוב רובם של הראשונים
11
והפוסקים.

ז .שהשב"מ בתורת ברכת חתנים – הדים במקורות ,ודעת העיטור
 11ועיין בספר הבתים )קובץ שיטת קמאי ,כתובות ח .עמ'  (175שהרחיב יישום שהשב"מ
לשמחות אחרות .גם הריטב"א )הלכות ברכות ז:יא'( נראה שהרחיב אמירת ברכה זו ,גם
אם הוא לא פירט .וז"ל":ואין אומרים כן אלא בשמחה של מצוה ".ואכמ"ל.
ועיין גם בהמשך דברי היש"ש שהעלה שיש לדמות סעודת בר מצוה וסיום התורה.
ונראה שיש פנים לחלק בב' הכיוונים לאור מה שהצענו .הוא גם הסתפק בנוגע לחנוכת
הבית ועוד הישגים וחגיגות .ויש לנתח כל אחד בצורה כפולה כהנ"ל :א .היקפה וטיבה
של כל שמחה ושמחה; ב .מה דרוש לגבי הזכרת שהשב"מ .ואכמ"ל.
בין היתר ,הוא גם מעורר את השאלה למה לא מצינו שהשב"מ בסעודות שבת ויו"ט.
מעמד השמחה )או העונג(בשבת והשמחה ביו"ט ויחסם חד לשני לגבי אמירת הלל,
היתר או"נ ,אמירת זמן ,הפקעת אבילות ,עירבוב שמחה ועוד דברים הינו נושא מורכב
ומסובך שעשוי להפיק אור גם על שאלה זו.
ביחס לסעודת פורים שגם הועלה לדיון ,יש לשקול ,נוסף לזה שהוה רק דברי קבלה,
שמא סוג שמחה אחר הוה .ויתכן שיותר דומה לשמחת הגברא ,כיון שאין קדושת
היום ,ולאור העובדה שסוף סוף נקבע פורים במגילה לא כימי "שמחה ומשתה" )אסתר
ט:יט( אלא כימי "משתה ושמחה")ט:כב( .והשוה דברי הירושלמי )מגילה א:ד( שאין
סעודת פורים חלה בשבת משום שסוג אחר של שמחה הוה"-את ששמחתו תלויה
בבית דין ,יצא זה ששמחתו תלויה בשמים" .ולא משמע שטענה זו מתיחסת למציאות
שפורים תלוי בר"ח ,משא"כ שבת שקבועה וקיימא מששת ימי בראשית .הנה אין גורם
זה כשלעצמו מפריע בשילוב סעודת שבת ויו"ט ,או שבת ור"ח .וגם יש דיעה )לגבי
שבת ויו"ט( שקדושה אחת הן .ולא נראה לומר שלמ"ד ב' קדושות הן ,יש התנגשות
ביניהן אבל אין ברירה הואיל ומן התורה הוא .ואדרבה יש סמוכין לומר -הן לגבי
שבת-ר"ח ,והן לגבי שבת-יו"ט -שיש קיום נוסף בצורוף ב' סוגי שמחות האלו ,לעומת
דברי הירושלמי בנוגע לסעודת פורים #.ואולי כונת הירושלמי היא ששמחת פורים
שנתקנה סוף סוף בצורה מאוד מחודשת-כחגיגת חול בלי קדושת היום ואיסור מלאכה
)עיין מגילה ה (:וכו' -ע"י ב"ד של מרדכי ,הוא בעל אופי שלא עשוי להשתלב יפה עם
קדושת סעודת שבת .ואכן יש לדון בהיקף במעמד שמחה בפורים לעומת ימי חג
אחרים לענין דיני אבל ,עירבוב שמחה לגבי נשואין ,דרישת פ"ח בז' ימי המשתה,
ועוד כהנה .ויתכן שקשור להבנת היחס בין פורים ושושן פורים -תרי יומי שאסורים
בהספד ותענית )וכן באדר א' ואדר ב'!( -ולשאלה למה לא שייך הכלל של "משפט
אחד יהיה לכם" בחג זה .עיין חידושי הרמב"ן ריש מגילה ,ועיין בשיטה המגובשת של
המאירי לאורך מסכת מגילה ,וכן בכתובות ז) :עמ'  -37בענין הזכרת פורים בברהמ"ז
בסעודה שהתחילה ביום יד' ונמשכת לליל טו'( בענין זה .ואי"ה נדון בזה בהזדמנות
אחרת.
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ראינו כמה דיונים בראשונים ובפוסקים אם חל חובת הזכרת
שהשב"מ חוץ מתחום נשואין .אבל סוף סוף ,לפי המידע בגמרא ולפי
מסקנת חלק מן הפוסקים ,אין הזכרה זו חלה אלא בנשואין! ויש לפקפק
אם לדעת פוסקים אלו זה מקרי -שבפועל רק נשואין מתאימה לברכה זו,
או שמא מסקנה זו משקפת עקרונית שהזכרה זו היא בעלת זיקה מיוחדת
לנשואין משום שמבחינה עקרונית רק נשואין )ולכאורה אפילו של חתן
אבל -שלא כגאונים צוטטו במאירי( לא ניתן לשום הפרעת והדרגת
השמחה ,אפילו מעין צערא דינוקא .וכמו שמצינו דיעה אחת בתוספות
)מו"ק ח (:שמשתמעת ששאני שמחת נישואין משאר כל שמחות ,ושרק
לגביו שייך האיסור של אין מערבין שמחה בשמחה )אבל הבנה זו תלויה
גם במש"כ לעיל( .וכבר הערנו שהר"ן הוכיח שאין שהשב"מ בכלל ברכת
חתנים מזה שהגמרא חשבה לחייבה בסעודת מילה אי לאו צערא דינוקא.
אבל יש מקום לומר שמסקנת הגמרא אינה רק טכנית אלא היא קובעת שרק
נשואין הוה שמחה טהורה ובעלת רמה שמחייבת הזכרה זו .אם ננקוט
בהסבר זה ,הגמרא לא רק בפועל דחתה יישום שהשב"מ במילה ,אלא גם
קבעה שהשב"מ כברכת חתנים או לפחות כברכה שמתיחסת לשמחת
נשואין בפרט.
גם אם נגיד שחלה חובת הזכרה זו בתחומים אחרים או לפחות
שעקרונית אין היא מצומצמת לנשואין ,עדיין יש מקום לומר שדוקא בגלל
שנוסחתה היא כללית וצורתה היא שונה מברכה רגילה ,שהשב"מ היא
בעלת אופי גמישה ,והיא מסוגלת להשתלב במסגרתה ולאמץ את אופיה
המיוחדת של הקשרה .ולכן יתכן שלמרות ובגלל טיבה הכללית של ברכת
שהשב"מ היא הופכת במסגרת שמחת הנשואין לברכת שמחת חתן וכלה,
ושמא אפילו לברכת חתנים.
וכן מצינו במספר מקורות שהשב"מ נידונה כברכת חתנים! הנה בעל
השאילתות )חיי שרה -שאילתא טז'( גרס בסוגיין" :מאי ברכת חתנים.
איכא דאמרי אשר ברא ואיכא דאמרי שהשמחה במעונו ".ועיין בשיטה
להר"ן )כתובות ח .ד"ה מעיקרא( שהגדיר שהשב"מ כ"ברכת חתנים"
דוקא ביחס להחיוב להזכירה גם קודם הנשואין מדרמי שערי באסינתא,
דין מיוחד של שהשב"מ שלכאורה דוקא מציין היותו שונה משאר ברכות
חתנים! וז"ל":קודם החופה אם היה מזמין שום אדם ואמר להם מחמת
שמחה מאימת הוא מלחיל ויברך ברכת חתנים דהיינו שמשמחה במעונו".
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וכבר הערנו שעמדה מחודשת זו שהשב"מ הוה מכלל ברכת חתנים
מאומצת ע"י בעל העיטור בצורה מקיפה ועקבית .וז"ל) ספר העיטור שער
ב – ברכת חתנים דף סד טור ג(":ואתה מוצא בברכת חתנים ה' דרכים.
הדרך הראשון בפנים חדשות מברך כל ז' הברכות .הדרך השני ליכא פנים
חדשות יום ראשון מברך כל ז' ברכות ושאר הימים שהשמחה במעונו
ואשר ברא ודווקא ביו"ד דאינהו נמי ברכת חתנים נינהו .הדרך הג' מז' ועד
למ"ד בין אמר לי' מחמת הלולא בין לא א"ל מחמת הלולא מברך
שהשמחה במעונו ואיהו נמי הא ברכה בברכת המזון דאע"ג דלית בה
מלכות שמים הוה ברכה...הדרך הד' מן ל' ואילך אי א"ל מחמת הלולא
מברך שהשמחה במעונו ואי לא לא .ויש מקומות שעדיין עושין זה המנהג
כמה ימים וכי א"ל מחמת הילולא עד אימת עד תריסר ירחי שתא דזמן
שמחה היא כדכתיב נקי יהיה לביתו שנה אחת .הדרך הה' מעיקרא אימת
מכי רמי שערי באסינתא...ומסתב' לן דברכה היא וז' ברכות הן חוץ
מבפה"ג ובורא עצי בשמים דרגילו לברוכי מדקאמר מברך שהשמחה
במעונו בכלל בהמ"ז היא אבל אשר ברא לא מברך דאפושי שמחה היא
ובכל יומא ממעט לי' יומא קמא קאמר שבע ובתר הכי ב' שהשמחה
במעונו ואשר ברא .ומעיקרא ולבתר הכי חדא לחודא"...
הנה מתחילה ועד סוף הדגיש בעל העיטור שוב ושוב שלמרות
מעמדו הייחודי ,שהשב"מ הוה מברכת חתנים .הרי בקטע זה הוא הגדיר
ה' דרכים ,כולם בביצוע ברכת חתנים .ובדרך השניה ,בלי פ"ח ,הוא קודם
הזכיר אמירת שהשמחה במעונו )שלא כסדר הגמרא( ,ורק אחריה מנה גם
ברכת אשר ברא! ולא עוד אלא שחידש שברכות אלו חלות רק במנין
עשרה ,כדרישת שאר ברכת חתנים כשכולם בצוותא נאמרו בנוכחות פ"ח!
והרי מפורסמת המחלוקת הגדולה בין הראשונים אי ברכת אשר ברא,
שנאמרה גם בלי פ"ח ,נאמרה גם בלי מנין .אבל העיטור הוא היחיד מבין
הראשונים שדורש מנין אף לשהשמחה במעונו! והרי הוא מנמק זה כדבר
פשוט" -דאינהו נמי ברכת חתנים נינהו ".ובהמשך ,בדרך הג' של ברכת
חתנים ,התמקד כולו בשהשב"מ ,שחייבת גם שלא מחמת הילולא כל ל'
יום .ומענין שדוקא בהקשר זה ,שניתן היה להתלבט שמא חלה הזכרה זו
מעבר לז' ימי המשתה דוקא בגלל שאין היא בכלל ברכת חתנים אלא
הזכרת שמחה בעלמא ,הוא הדגיש בצורה ברורה )ונגד דעת הר"י מיגא"ש
שציטט בהמשך( שצורה ייחודית זו בזימון נחשבת על פי דין לברכה לגבי
ברכת חתנים! וכן דרך הד' וה' מתמקדים כולם בברכת שהשב"מ עד לי"ב
חודש ,ולפני הנישואין ,זמנים שאין בהם ביטויים אחרים של ברכת חתנים,
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אפילו לא של ברכת אשר ברא )לפי העיטור( .וברור שהעיטור דחה
לחלוטין את הוכחת הר"י מיגא"ש שציטט -שמאחר שחלה שהשב"מ לפני
ולאחר ז' ימי המשתה א"א לומר שהיא בכלל ברכת חתנים .ויש להעיר
שהעיטור לא ראה צורך אפילו להתיחס לטענה זו! ובסיום דבריו חידש
העיטור עוד שהשב"מ היא גם בכלל מנין הז' ברכות ,משא"כ ברכת הגפן
או בורא עצי בשמים!
אבל לכאורה דברי בעל העיטור צ"ע טובא .הנה לפי תפיסתו
שהשב"מ בכלל ברכת חתנים לפני ,תוך ,ולאחר ז' ימי המשתה ,הרי יוצא
הבחנה בולטת בין קבוצת ברכות חתנים שתחת החופה-שאינה מכילה
שהשב"מ ,ובין ברכות חתנים ביתר הזמנים .אולם מצינו )כהנ"ל(
שהרמב"ם ועוד מפרשים הבחינו בין ברכות החתנים שמתחת לחופה ואלו
שבז' ימי המשתה .הרמב"ם אפילו הפריד ביניהן בסידור ובהצגת הדינים.
הוא הכניס דיני ברכות חתנים בז' ימי המשתה בפ"ב מהלכות ברכות,
ואילו הברכות בזמן הנשואין נמצאות בפ"י ההל' אישות על אף שהכל
נידון יחד בפ"ק דכתובות )ז-:ח !(.ודוקא מסתבר לחלק ככה אם נגיד
)כהצעתי ברמב"ם( שהזכרת הברכות בעת החופה מהוה קיום בנשואין
גופא ,או אם ננקוט כאלו )כמו הב"י אה"ע( שהבינו שברכות החתנים תחת
החופה הן בכלל ברכת המצוה למצות נשואין .הרי לפי ב' הגישות לכאורה
מוכרחים אנו לומר שמה שהתרחש מתחת לחופה והתבטא על ידי ברכות
חתנים היה אירוע ייחודי-חד פעמי ,ושהזכרת הברכות בימי המשתה וכו'
הוה קיום נפרד של שמחה ,שבח ,והודאה .ולכאורה כן סבור גם בעל
העיטור.
אבל לאור הסבר זה ,יש להעיר שהרמב"ם ,שהבחין לחלוטין בין
ברכות חתנים בזמן החופה ובז' ימי המשתה ,גם אולי היה מסוגל או
לפחות פתוח לנקוט בעמדת העיטור הנ"ל ,שהשב"מ תשתלב בברכות
חתנים בימי המשתה וכו' ,אולם הוא כנראה הרחיק לכת מכיוון זה .הנה
הרמב"ם ניתק לגמרי שהשב"מ )פ"ה הל' ברכות( מאשר ברא ושאר ברכות
חתנים בז' ימי המשתה )פ"ב הל' ברכות( .ואדרבה ,הוא דוקא מיעט
במשמעות הזכרה זו בז' ימי המשתה ובכלל ,הפוך מגישת העיטור .ונראה
לדייק כן מניסוחו .וז"ל":הסועד בבית חתנים משיתחילו להתעסק בצרכי
סעודת נישואין ולהכינה ועד שלשים יום לאחר הנישואין מברך נברך
שהשמחה במעונו...וכן סעודה שעושין אותה אחר הנישואין מחמת
הנישואין עד יב' חודש מברך שהשמחה במעונו ".הנה הוא הביא דין זה
אגב החיוב הכללי של זימון ,וכיישום הנכון של מחייב זה בסעודות אלו-
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ולא כדבריו המקבילים בפ"ב בענין ברכת חתנים שהציג ברכות אלו
כחידוש נוסף בעת זו .ועוד ,הרי הוא לא הדגיש שישנה חובה מיוחדת
מוקדית בשבעת ימי המשתה ,שגם חלה בצורה מורחבת בתנאים
מסויימים -בציפוי מקודם )מדרמי שערי באסינתא( ,ובהמשך צירופו
וזיקתו לחויה העיקרית של ז' הימים גם לאחר שעבר הזמן ,כפי שהוצגו
הדינים בסוגיא )ח (.ובפוסקים אחרים .סביר לומר שעמדה זו עקבית
להכרעתו לא לשלב הזכרת שהשב"מ עם חובת אמירת ברכות חתנים בז'
ימי המשתה .ושמא הושפע גם מדברי הר"י מיגא"ש בזה ,שאין שהשב"מ
אלא הזכרה בעלמא ,ולא ברכה.
ויש דיון נוסף בראשונים שמשקף דיעות חולקות אם ברכת שהשב"מ
היא בעלת מעמד של ברכת חתנים או לא .הרי הגמרא )כתובות ז (.דנה
באלמון או בבחור שנשא אלמנה לגבי ימי ברכה ושמחה,ובסוף
הסיקה":איב"ע באלמון -יום אחד לברכה ושלשה לשמחה .ואיב"ע
בבחור -שבעה לברכה ושלשה לשמחה ".ונחלקו הראשונים אם ב'
האיב"ע נחלקו או שניהם הם להלכה .והראשונים שטענו שנחלקו דחו
הדין שבחור שנשא אלמנה רק חייב בג' ימי שמחה משום שלא יתכן מצב
של חיוב ברכת חתנים בלי חובת וקיום שמחה ואיסור מלאכה הכרוך בה.
וז"ל הרשב"א":ויש מי שפירש דהני לישני פליגין ונקטינן כלישנא בתרא
דבאלמן שנשא אלמנה ג' לשמחה ,אבל בחור שנשא אלמנה ז' לשמחה
כשם שמברכין לה ז' ,דימי שמחה לא בצירי מימי ברכה..,ונראין הדברים
דהיאך אפשר משכים למלאכתו וחבילתו על כתיפו ומברכין לו ברכת
חתנים .והא אין חתן יוצא מחדרו "...אולם יש שניסו להוכיח נגד יסוד זה
מברכת שהשב"מ שחלה לפעמים גם בזמן שאין ימי שמחה .קושיה זו
מונחת על ההבנה שגם שהשב"מ בכלל ברכת חתנים ,או לפחות שדומה
מספיק לגבי דין זה! וזה בדיוק מה שדחה הרשב"א":ואע"פ שמברכין
שהשב"מ כל יב' חודש ואע"פ שמחמר אחר בהמתו ,ההיא לאו ברכת
חתנים היא .אבל כל שקורין לו חתן ומברכין לו ברכת חתנים אסור
בעשיית מלכאה ולצאת מפתח בינו יחידי".
ועיין גם בספר המנהיג ,שלכאורה גם הוא נקט בעמדה שהשב"מ
שייכת או לפחות קשורה לברכות חתנים .וז"ל )הלכות אירוסין ונשואין
סימן קט-קיא ,עמ' תקמ"א במהדורת מוסד הרב קוק(":אבל בפרובינצא
אומרים הכל על כוס שלברכת המזון שכבר התחלנו לומר בו שהשמחה
במעונו .וכולן ברכות של שמחה וקדושה אחת הן ".הנה הוא הסביר
שאומרים ברה"מ וברכות חתנים על כוס אחד ,ואין בעיה של אין עושין
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מצוות חבילות חבילות ,משום שהשב"מ מצרף ביניהם ומשלבם כקיום
12
אחד!

ח .שהשב"מ במסגרת דיני ברכות חתנים בז' ימי המשתה
והרחב שמחת הנשואין
יש לבחון מעמדה וטיבה של ברכת שהשב"מ במסגרת שמחת נשואין
לאור התנאים והדרישות שקובעים לגבי אמירת שאר ברכות חתנים,
ובמיוחד לגבי ברכת אשר ברא .אבל גם יש להעריך את משמעותם של
הגורמים והנתונים השונים כששוקלים את יישומם לברכה זו .אמנם סביר
הוא לומר שככל שחלה חובת שהשב"מ גם במצבים שמופקעים מברכות
חתנים ,נראה יותר שהיא מנותקת ממעמד זו ,והוה או ברכת שמחת נשואין
כללי ,או סתם ברכת שמחה כללית .וכן בכיוון הפוך ,שככל שנראה
שאמירת שהשב"מ גם היא מותנה ותלויה בתנאים שמחייבים את שאר
ברכות חתנים ,נסיק ביתר שאת שקיימת זיקה חזקה בין שהשב"מ ושאר
ברכות חתנים .אבל אין להתעלם מזה שיתכן שישנם גורמים בענין ברכות
חתנים שמעכבים גם את הזכרת שהשב"מ לא משום שאף היא בכלל ברכת
חתנים ,אלא משום שבלי תנאים מסויימים יש לקוי בסיסי ברמת איכות
השמחה או הסעודה ,או יש חיסרון בשם חתן וכלה וכו' ,דברים
שמערערים גם חובת ברכת שמחת נשואין שאינה ברכת חתנים ,או
שמפקיעים אפילו משמחה הכללית הדרושה .מאידך גיסא ,יש להתחשב,
כדהערנו לעיל ,שגם אם שהשב"מ חלה בזמנים ובמצבים שמופקעים
משאר ברכת חתנים ,שמא אין זה אלא מטעמים כמותיים גרידא .בכל
אופן ,דיון מקיף בשאלות אלו חייב לעמוד בפרוטרוט באופיו ובמשמעותו
של כל גורם ותנאי :מקום הסעודה ,נוכחות חתן וכלה ,זמן הסעודה ,מי
משתתף בסעודה ,מספר המשתתפים ,וכהנה רבות .אולם בהקשרנו ,נדון
רק באופן כללי יותר בשאלות ספורות.

 .1בית חתנים
הגמרא בסוכה )כה (:קבעה ש"אין שמחה אלא בחופה" ועיין
בתוספות על אתר )סוכה כה :ד"ה אין שמחה אלא בחופה(":משמע מכאן
 12כידוע ,הרבה ראשונים חולקים על פסק זה .וגם אלו שמסכימים להכרעתו לא ביססו
דבריהם על היות שהשב"מ וברכות חתנים קיום אחד .ואכמ"ל.
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דאם יצא חתן מחופתו אפילו כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר דאין
מברכין שבשב"מ ולא ברכת חתנים כיון דאין שמחה אלא בחופה .ובפ"ק
דכתובות אמרינן נמי מברכין ברכת חתנים בבית חתנים "..הם הכריעו
שאין לברך שהשב"מ ולא ברכות חתנים שלא במקום "חופה" .אך
מלשונם משמע שהפקעת שהשב"מ אינה נובעת ישירות מהפקעת ברכות
חתנים ,שמקורה בסוגיא בכתובות ,אלא מהטעם המשותף לשניהם" -דאין
שמחה אלא בחופה" ,שמנוסחת בסוגיא בסוכה בצורה כללית ,וששייך גם
בברכות חתנים וגם בנפרד בהזכרת שהשב"מ.
אך מדברי הרמב"ן )כתובות ח .סוד"ה בריך( משמע דבדליכא מקום
החופה רק ממעטים ברכות חתנים ,ואף אשר ברא .הר"ן )כתובות שם ד"ה
וכתב הרמב"ן( ,אחר שציטט שיטת הרמב"ן ,הוסיף בפירוש ששאני
שהשב"מ" :ומיהו שהשב"מ ודאי לא תלי בחופה כלל דהא אפילו מקמי
הכי ובתר הכי מברכין ליה".

 .2הרמב"ן והר"ן – הקשר לאשר ברא )לאור טיבה( ,ולדרישת
קרואים ,ואי היא ברכה או הזכרה
אבל לאור שיטותיהם המגובשות השונות זו מזו ,יש עדיין מקום
לחלק בין ההיבטים של הרמב"ן והר"ן גם בנקודה זו שבה הם למעשה
מסכימים .הנה נחלקו הרמב"ן והר"ן במעמדה של ברכת אשר ברא ,ובעוד
דברים הנוגעים להערכת אמירת שהשב"מ .הרמב"ן )שם ,ד"ה
מדקאמרינן( כנראה שקל ברצינות שמא שהשב"מ הוה בכלל ברכות
חתנים ,ובעי י' אנשים .ואולי זה עקבי לדעתו )כמו העיטור ,ונגד הר"ן
צוטט לעיל( שהשב"מ נידונה לפחות כברכה .בכל זאת ,הוא הכריע חד
משמעי שהשב"מ לא בעי אלא ג' מכיוון שסוף סוף היא איננה בכלל
ברכות חתנים .ונימק את דבריו בזה שהיא שייכת גם עד יב' חודש ,וגם
)עקרונית( בבית מילה .ומשתמע מדעתו ,שבניגוד לשהשב"מ ,על פי
הנימוקים שהביא ,ברכא אשר ברא הוה ברכת חתנים גם במקום שאין
פ"ח ,ושתמיד זקוק לי' .וכן הבין הר"ן בדעתו אבל חלק עליו .הר"ן )שם(
הסיק שגם ברכת אשר ברא ,כשהיא מנותקת משאר ברכות חתנים ,כגון
13
בדליכא פ"ח )או בלי מנין( ,אינה בכלל ברכות חתנים ,ולא זקוקה למנין.
 13במאמרי בענין ברכת אשר ברא ,הנ"ל ,הרחבתי בדיעות השונות ,ובנפק"מ וביטויים
השונים .יש להעיר שיש מקבילות מסויימת בין השיטות הקיצוניות .לפי הר"ן ודעימיה
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על רקע מחלוקתם בענין ברכת אשר ברא ,יש לעיין בדעתם
המשותפת לחלק בין אשר ברא ושהשב"מ בנוגע לדרישת מקום החופה-
בית חתנים .הרי בשלמא להרמב"ן הדבר ברור כשמש שהשב"מ ,שאינה
בכלל ברכת חתנים ,לא זקוקה דוקא למקום חופה שהוא כנראה דין
במחייב של ברכת חתנים ,משא"כ ברכת אשר ברא ושארי ברכות חתנים.
אבל לפי הר"ן שגם ברכת אשר ברא אינה דוקא ברכת חתנים גרידא ,ובכל
אופן היא זקוקה לבית חתנים ,יש לתמוה למה גרע שהשב"מ? לפי הבנתו,
הרי גורם זה לכאורה קשורה לרמת השמחה ,והוא שייך גם למחייב של
שהשב"מ .ונראה שהר"ן אזיל לשיטתו )נגד הרמב"ן( שהשב"מ אינה
אפילו ברכה ,אלא הזכרה בעלמא ,ובזה חלוק שפיר מברכת אשר ברא ,גם
לפי הר"ן .ועוד ,הרי כבר העלנו שישנן מיגוון של גישות שונות בהגדרת
הזכרה זו .שמא סבור הר"ן שהשב"מ אינה מתמקדת אפילו בחלות שמחת
הנשואין בפרט ,אלא בשמחה כללית -או של הגברא או של המצוה .ולפי
הרמב"ן ,אין מוכרח כלל להסיק מסוגיא זו שאין שהשב"מ ברכה או שאין
היא ברכה שמתיחסת לשמחת הנשואין.
ונראה דהם אזלי לשיטתם בנקודה נוספת .הרמב"ן )שם( חידש שאין
מברכין שהשב"מ בלי "שמחת מרעות לחתונתו ",דהיינו קרואים חוץ
מאנשי ביתו הרגילים אצל שלחנו .והר"ן חולק עליו שם .והקשה הר"ן
נגדו שא"כ למה לא נאמר ה"ה לגבי ברכת אשר ברא שתהא זקוקה
לשמחת מרעות ,ואין זה נראה )לר"ן( מן הסוגיא .וקושיתו תמוה ביותר.
הרי לפי דעת הרמב"ן עצמו )שהר"ן גופא תוקף במסגרת זו( ,שברכת אשר
ברא הוה ברכת חתנים גמורה ובעי מנין ,אין כאן מקום קושיא וספק כלל
וכלל ,ובודאי הוא סבור שלמרות שחלה ברכת אשר ברא בלי פ"ח ,היא
זקוקה לשמחת מרעות )וכן מפורש גם בריטב"א על אתר ד"ה עד( ,הואיל
והיא בכלל ברכות חתנים .ואף לדעת הר"ן עצמו ,שגם ברכא אשר ברא
וגם שהשב"מ אינן בכלל ברכת חתנים ואינן זקוקות לפ"ח או למנין ,יש
לתמוה .הרי ראינו שהר"ן גופא הבחין ביניהם ,על אף שהם דומים ,לגבי
דרישת מקום חופה? ומאי שנא מקום חופה ודין שמחת מרעות? ונראה
לפרש שהר"ן הגיע למסקנה ,מאיזה טעם ,שבית חתנים הוה תנאי שקשור
למוקד הפרטי של שמחת נשואין )הקובע לברכת אשר ברא( לעומת שמחה
מעמדה והגדרתה של ברכת אשר ברא תלויה במסגרתה ,וכשהיא מנותקת משאר הברכות
פקעה שם ברכת חתנים שלה לחלוטין .ואילו לפי העיטור ודעימיה ,ברכת שהשב"מ,
שהיא ביסודה הזכרה כללית ,הופכת לברכת חתנים כשהיא משתלבת במסגרת זו.
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הכללית של הגברא )שמכריע לגבי שהשב"מ( .ואילו הענין של שמחת
מרעות לדעתו הוה רק דין ברמת השמחה ,אבל אין הוא קובע לגבי אם
נחשב חלות של שמחת נשואין לעומת שמחת הגברא בכלל .ולכן ,אין
בסיס מספיק לחלק בין שהשב"מ ואשר ברא מבחינתו .עמדת הרמב"ן
בענין שמחת מרעות גם היא עקבית לשיטתו .הרי בניגוד להר"ן ,אין
הרמב"ן נרתע לדרוש רמה משמעותית של חוית שמחה גם לגבי חובת
שהשב"מ .אין להתפלא שהרמב"ן ,שקובע שגם שהשב"מ הוה ברכה,
וששוקל שמא היא מתיחסת גם לשמחת הנשואין בהקשרה ,הוא גם זה
שדורש רמת שמחת מריעות כתנאי לאמירת שהשב"מ ,כמו שהיא תנאי
14
בברכות חתנים ,למרות שינויים אחרים שקיימים ביניהם.

 .3נוכחות החתן והכלה בשעת הברכה והקשר למקום החופה
הריטב"א )ח .ד"ה והוי יודע( חידש להבחין בין שהשב"מ ואשר ברא
בנוגע לדרישת נוכחות החתן והכלה כתנאי לברכה .וז"ל":וכן אין לומר
ברכת אשר ברא אלא כשיש שם חתן וכלה .אבל שהשמחה במעונו אף על
גב דליתנייהו לתרוייהו כחדא כיון דאיכא חדא מנייהו".
ושוב יש להעריך את עמדתו לאור תפיסתו הכללית בטיב אשר ברא
)בלי פ"ח( ויחסה לשאר ברכות חתנים .ונראה ברור שחילק בין אשר ברא
ושהשב"מ ,למרות שהוא הכריע שגם אשר ברא אינה אלא אפושי שמחה,
ושחסר לה מעמד "ברכת חתנים" כשהיא נאמרה בפ"ע .הרי הריטב"א
הצהיר מראש" :והוי יודע שאין מברכין ברכות חתנים אלא במקום חופה
ושיהו שם החתן והכלה ".ומיד מיעט שהשב"מ מדרישת מקום חופה בגלל
 14לדעת הרמב"ן ,שמחת מרעות מעכבת גם באשר ברא ואף בשהשב"מ .ואילו לפי הר"ן
דרישה זו אינה שייכת לא לשהשב"מ ואף לא לאשר ברא .המאירי על אתר )עמ' (36
מאמץ שיטה שלישית .הוא דורש שמחת מרעות לגבי ברכת אשר ברא ,והביא המחלוקת
בנוגע לשהשב"מ .ויש להעריך את עמדתו לאור גישתו הכללית .הנה הוא סבור שברכת
אשר ברא ,כשהיא מנותקת משאר ברכות חתנים ,אינה בגדר ברכת חתנים ,אלא הוה
ברכת שמחת נשואין .וז"ל":שאינה אלא ברכת שבח לשם שברא את השמחה ".וכבר
ראינו שהוא חידש שחתן אבל אינו מברך שהשב"מ משום שהיא ברכת שמחת הגברא
כללית .ויוצא שהוא סבור ששמחת מרעות הוה תנאי בשמחת נשואין או חפצא של
שמחה )אשר ברא( ,אבל מסתפק אם הוה גם דרישה לשמחת הגברא )שהשב"מ( .ועיין
בהמשך שנדון בדעת הריטב"א שפוסק כהרמב"ן אבל ,לאור עמדתו הכללית ,לא
מטעמיה.
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ש"אינה מברכת חתנים ולא מנו אותה עמהם...ולא בעינן חופה ,דהא איתא
מקמי חופה ומקמי דאיכא חתן וכלה מכי רמי שערי באסינתא ,ואפילו בבי
מהולא הוו סברי לברוכה ".בהמשך דבריו הוא פיקפק אם מזכירין אשר
ברא חוץ לחופה או לא .והוא תלה הדבר בשאלת טיבה של ברכה זו בעת
ששאין פ"ח .האם היא עדיין נחשבת מכלל "ברכות חתנים ",וממילא
זקוקה לי' ולמקום חופה )כרמב"ן( .או שמא )כבעלי תוספות שלא מופיע
בתוספות שלנו ,כנ"ל( "כיון דלא בעיא פ"ח אף היא לא בעיא חופה ולא
בעיא עשרה כדאמרינן בסמוך מכאן ואילך אפושי שמחה בעלמא הוא
מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא אלמא כי הדדי נינהו בענין זה דליתמני
באפושי שמחה בעלמא" .והסיק שדיעה שניה זו נראה עיקר להלכה,
ושברכות חתנים שייכי רק כשאומר כל ז' הברכות .נמצינו למדין שברכת
אשר ברא זקוקה לנוכחות גם החתן וגם הכלה על אף שהיא בכלל אפושי
שמחה כמו שהשב"מ! ברם ,הריטב"א הוסיף עוד הבחנה בין שני
הביטויים של אפושי שמחה .וז"ל":ומיהו מפני שהיא מברכת חתנים
)כשיש פ"ח ומנין י'( ,אין לאומרה אלא עד ז' 15".וצ"ע למה שונים התנאים
של נוחכות החתן והכלה ותוך ז' מהדרישות של פ"ח ,י' ,ומקום חופה?
אבל לאור מהלכנו ,נפרש שגם אם אשר ברא -כשהיא מופיעה בלי שאר
הז' ברכות -אינה בכלל "ברכת חתנים" )הקובע לגבי מקום חופה ,פ"ח,
ומנין עשרה( ,הרי היא עדיין ברכה שמתיחסת ישירות לשמחת הנשואין
בפרט .ולכן ,גם ברכת אשר ברא בתורת "אפושי שמחה" טעונה נוכחות
החתן והכלה )וכן מדויק סיום הברכה" -משמח חתן עם הכלה"(,
ומצומצמת היא לז' ימי המשתה ,משא"כ הזכרת שהשב"מ שהיא ביטוי
16
שמחה כללית.
ועל פי רקע האמור ,יש לעיין שוב בדעת הריטב"א בענין שמחת
מריעות .הריטב"א )ד"ה עד תריסר( הכריע כהרמב"ן )נגד הר"ן( ששמחת
מריעות מעכבת גם באשר ברא ואף בשהשב"מ .ואין לומר,כמו שהצענו
 15ונראה בהמשך שישנם ראשונים שחולקים בנקודה זו.
 16ועיין בשיטה ישנה )בשיטמ"ק על אתר ד"ה ומעיקרא( שהוסיף שמשמע )אבל כנראה
אינו מוכרח!( שאין אומרים שהשב"מ בלי נוכחות החתן .וצ"ע בכונתו המדוייקת -אם
דורש דוקא החתן ,ואם מסתפק שמא א"צ אף אחד מהם! בכל אופן ,נסביר את דעתו
בצורה דומה להריטב"א שברכה זו מתיחסת לשמחה כללית ,או שהיא מתמקדת דוקא
בשמחת הגברא גרידא) .ולגבי הריטב"א זה תלוי גם על הבנת הריטב"א במילה
ופדיוה"ב הנ"ל(
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ברמב"ן ,שזו תנאי בשמחת נשואין שחל בשתי הברכות .הרי לפי הריטב"א
אין שהשב"מ זקוקה לדרישה כזו משום שהיא הזכרה כללית כפי
שמשתקפת מזה שהיא שייכת גם חוץ לז' ימים ,וגם במצב שאין נוכח אלא
אחד מבעלי השמחה .וע"כ י"ל שלפי הריטב"א שמחת מריעות הוה
הגדרה ב"אפושי שמחה" בכלל.

 .4אלמון ואלמנה – ג' לשמחה וא' לברכה
כבר ראינו )כתובות ז (.שבאלמון שנשא אלמנה יש ג' לשמחה וא'
לברכה .ונחלקו הראשונים והפוסקים אם הזכרת שהשב"מ נידונה כברכות
חתנים ,והוה בכלל "ברכה" לענין דין זה ,או היא שייכת ל"שמחה" .רוב
הראשונים הכריעו שאומרים שהשב"מ כה"ג רק יום אחד .לכאורה צימצום
זה סביר ביותר אם שהשב"מ משתלבת בכלל "ברכות חתנים" ,כמו דעת
העיטור ודעימיה .אבל אם שמחת נשואין מחייבת הזכרה זו ,צ"ע למה גרע
מהביטוי של שמחה של ג' ימים באלמון שנשא אלמנה ,ולמה גרע מל' יום
ויב' חודש בשאר נשואין 17.אבל אם נפרש כדעת השיטה ישנה )בשיטמ"ק
ז (.והשו"ע )אה"ע סב:יג( שהשב"מ חלה כל ג' ימי שמחה ,עדיין יש
לחקור אם זה רק מעין ההרחב עד ל' יום ועד יב' חודש בנשואין רגילין
)אם אין הרחב זה עצמו מכריע לגבי אופיה של שהשב"מ -דבר שכבר
נידון לעיל( ,או שמא דיעה זו מעידה ששמחה כללית מחייבת אמירת
שהשב"מ .הראב"ד )שיטמ"ק שם( הרחיק לכת עוד יותר ודרש ברכת
שהשב"מ ז' ימים ,דהיינו יותר מימי "שמחה" של אלמון ואלמנה .וזה
מסתבר במיוחד אם נימא שהשב"מ מתיחסת לשמחה כללית ,ולאו דוקא
18
לשמחת נשואין.

 17עיין במאירי )עמ'  32סוד"ה כל( שסבור ששלשת ימי שמחה אינה תקופה של שמחת
נשואין ממש מעין ז' ימי המשתה בנשואין רגילין באיסור מלאכה וכדומה ,אלא הוה
הרחב של תקנת שקדו גרידא .אם ננקוט בעמדה זו או בתפיסה מקבילה ,יש בנקל לפתור
בעיה זו .בכלל ,הגדר של ימי שמחה קצת מעורפל .ועיין מאירי )ד .ד"ה זה שאמרנו(,
המנ"ח )מצוה קעז'( ,ורעק"א )יו"ד שמב'( ועוד .ואכמ"ל.
 18אולם עיין בגר"ח על הש"ס סימן ק' )בשם הגרי"ז( שדייק ברמב"ם פ"ב הל' ברכות
שגם באלמון שנשא אלמנה יש חלות של ז' ימי משתה .לפי זה ,יתכן שלראב"ד
שהשב"מ מתיחסת לשמחת נשואין ,ולא רק לשמחה כללית.
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הטור )שם( פסק שגם מברכין ברכת אשר ברא כל ג' ימי שמחה!
וצ"ע מהיכן ידע חידוש זה .ונראה פשוט שהוא הבין שגדר ימי "שמחה"
)ז (.ביחס לאלמון ואלמנה ,וגדר "אפושי שמחה" )ח (.שכולל אשר ברא
ושהשב"מ בדליכא פ"ח ,חדא הוה .ההשואה בין שהשב"מ ואשר ברא
בענין זה לכאורה מעידה על מחייב משותף של שמחת נשואין ,ששייכת גם
לגבי ברכת אשר ברא .הב"ש )אה"ע סב:יז( דייק מזה שהשו"ע השמיט כל
זכר לברכת אשר ברא בג' הימים שהוא דוחה מסקנת הטור .ויש להעיר
שהשו"ע הבחין בין שהשב"מ ואשר ברא בנוגע לימי שמחת אלמון
ואלמנה למרות שהשו"ע הסכים עם פסקו של הטור שאין ברכת אשר ברא
זקוקה למנין עשרה ,דהיינו שאין היא סתם "ברכת חתנים" .יוצא איפוא
שלפי השו"ע ימי שמחת אלמון ואלמנה הוה דין שמחה כללי יותר ,ואינו
מחייב אלא שהשב"מ.

 .5שהשב"מ )ואשר ברא( לפני ולאחר ז' ימי המשתה
כבר ראינו שהרמב"ן ,הר"ן ,הריטב"א ,ועוד הוכיחו מזה שמזכירין
שהשב"מ קודם ולאחר ז' ימי המשתה שאין היא בכלל ברכת חתנים.
ולפי העיטור ודעימיה )שיטה להר"ן ,שאילתות ,וכו'( כנראה אין
הרחבים אלו דוקא ממעטים שהשב"מ )לפחות בתקופת ימי המשתה(
מברכת חתנים ,כדהסברנו .ויש להוסיף כמה הערות לדיון זה ,לאור מה
שפיתחנו בנושא.
לגבי הדין של לפני החופה ,מכי רמי שערי באסינתא )כתובות ח,(.
נחלקו הראשונים אם זה שייך אך ורק אחרי האירוסין )רוב חכמי ספרד,
ועיין למשל בריטב"א ח .ד"ה עד( ,או גם לפני האירוסין אחר השידוכין
)רש"י שם( .אם מדובר קודם האירוסין ,לכאורה אין כאן אלא שמחת
הגברא בעלמא ,ומוכרחים לומר שזאת היא המחייבת שהשב"מ .ויתכן
שהחולקים סבורים שגם חלות כזו חסרה ,כל שאין אפילו קנין אישות .או
שמא החולקים דורשים לפחות חלות שמחת נשואין לחייב הזכרה זו .ויש
מקום להתלבט לפי חכמי ספרד אם אירוסין קובע שם חתן וכלה כבר לפני
הנישואין לפחות לענין מחייב של שמחת נשואין שכבר צפוי או לא .הרי
אין מעמד של שאר בשר הקובע לכמה תחומי הלכה .ושמא הדבר תלוי
בזיקת אירוסין ונשואין בכלל ,כמו שנידון לעיל )בענין אם אירוסין לחוד
מחייב שהשב"מ(.
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ועיין גם בשיטה ישנה )שיטמ"ק ח .ד"ה ומעיקרא( שהביא דיעות
חולקות אם אמירת שהשב"מ שלפני החופה טעונה מקום החופה דוקא ,או
אין תנאי זה קיים אלא אחר הנשואין .ושוב יש להציע שזאת מחלוקת
יסודית בענין המחייב של שהשב"מ .הרי אם הזכרה זו קשורה לשמחת
נשואין דוקא ,מסתבר הוא ששייך הדין של "אין שמחה אלא במקום
חופה" גם בהקשר זה .אבל אם נגיד שחיוב שהשב"מ ,לפחות בשלב זה,
אינו אלא ביטוי של שמחה כללית ,יש לדחות דרישה זו.19
ויש גם מקום עיון בענין משמעות הדין שמברכין שהשב"מ עד ל'
יום ,ואפילו עד יב' חודש .לאור כל מה שדננו ,אין להתפלא שישנם כמה
ראשונים )שיטה ישנה בשיטמ"ק ח .ד"ה מעיקרא ,שאילתות סימן טז',
רבינו ירוחם( שפוסקים שיש לברך גם ברכת אשר ברא לאחר ז' ימי
המשתה עד ל' יום! כמובן ,דיעות אלו מחזקות הזיקה בין שהשב"מ
ואשר ברא שנידונה שוב ושוב במפרשים משך כל הסוגיא .אבל עדיין
צ"ע באיזה כיוון .האם קשר זה מעיד שגם ברכת אשר ברא מהוה ברכת
שמחת נשואין כללית יותר ,או שהזכרת שהשב"מ אינה סתם ברכת
שמחת הגברא גרידא אלא היא משתלבת לפחות בשמחת נשואין? בכל
אופן ,אם נברך אשר ברא עד ל' יום ,משתמע שעדיין יש חלות שמחת
נשואין ושם חתן וכלה בתקופה זו .אבל חשוב לציין שגם לדיעות אלו
נראה שרק שהשב"מ נמשך עד יב' חדש .ויש לחקור אם חילוק זה משקף
רק הבחנה כמותית בהיקף של ה"אפושי שמחה" המשותף ,או סוף סוף
הוא קובע שעם כל מה שחיובים אלו דומים ,עדיין הם שונים בטיבם חד
מהשני ,כדפירשנו.
רבינו ירוחם חידש שאין מברכין שהשב"מ לאחר ז' עד שיש
פ"ח! עמדה זו מונחת על ב' יסודות שאין להם מקור בתלמוד :א .שיש
חלות פ"ח אפילו לאחר ז' ימי המשתה; ב .שחלות זו שייכת גם
לשהשב"מ .ועיין בשאילתות )חיי שרה -שאילתא טז'( שהעלה שרק
 19מחלוקת זו מניחה שתנאי זה של מקום החופה חל בנוגע לשהשב"מ בתוך ז' ימי
המשתה .אולם כבר ראינו לעיל שהנחה זו )וכן דיון לגבי ברכת אשר ברא( מותנה
במחלוקת גדולה .ויש גם להעיר שיש מקום להסביר המחלוקת פה בצורות אחרות :א.
יש מקום לחקור אם בכלל יש חלות "מקום החופה" לפני הנשואין .ושמא אין תנאי זה
מעכב אלא אם הוא אפשרי; ב .שמא דנו אם מקום חופה הוה דוקא תנאי ב"ברכות
חתנים" וממילא לא שייך לפני הנשואין ,או שמא הוה גורם ביצירת שמחת נשואין או
אפילו בריבוי שמחת הגברא בתגובה לחויה זו .ועיין מש"כ לעיל בקשר לשאלה זו.
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ברכת אשר ברא זקוקה לפ"ח כדי לחייבה עד ל' יום ,משא"כ שהשב"מ
שאינה טעונה תנאי זה .ושוב יוצא לדעתו שעל אף המשותף המרובה
בין ב' ברכות אלו ,עדיין חלוקות הן -או עקרונית ,או בשיעור ביטוי
השמחה.

 .6מחזיר גרושתו
גרסינן במשנה מו"ק )ח" :(:אין נושאין נשים במועד...מפני ששמחה
היא לו ,אבל מחזיר הוא את גרושתו" .האם הזכרת שהשב"מ תלויה ברמת
ובסוג השמחה המשתקפים בדין שאין נושאין במועד ,או במציאות של
נשואין והשמחה שכרוכה בו? המהרי"ט )שו"ת א:סד( והב"ש )סב:יז(
פסקו שמשום שמחזירין גרושתו במועד אין אומרים שהשב"מ במחזיר
גרושתו .המהרי"ט כתב שהפוסקים התלבטו בזה .ויש שנחלקו בפסק זה
משום ש"ודאי נשואין מחדש הם ,ומצוה קעביד ,ומצוה שיהא שמח עמה
ג' ימים ".ויש לתמוה על המהרי"ט והב"ש היכן מצינו שמברכין ברכות
חתנים ,ואין מברכין ברכת שהשב"מ?
ולכאורה יש לעיין בשתי שאלות יסוד :א .באיזה מידה נחשב מחזיר
גרושתו לחלות אישות רגילה וחדשה על אף שחסר שמחת הגברא; ב .האם
שהשב"מ תלויה בחלות ושמחת האישות ,או בשמחת הגברא ,השאלה
שנידונה משך כל הסוגיא .הרי נחלקו רה"ג והרי"ף אם מחזיר גרושתו מברך
ברכת חתנים או לא .ויתכן שדיון זה קשור בשאלה אם מחזיר גרושתו הוה
חלות אישות חדשה או דרך לחדש האישות שהיתה] .עיין מש"כ בהערות
לעיל בענין שמחה באירוסין .בענין טיב האישות של מחזיר גרושתו ,עיין
היטב בדיון הנ"ל במהרי"ט שהתיחס ישירות לענין זה .ועיין גם במאמרי
בבית יצחק כרך מד "בענין נשואין מפילין וקדושת אישות של יבום"[
ולכאורה יש מקום עיון בנוגע לשהשב"מ גם לפי רה"ג וגם לפי הרי"ף .לפי
רה"ג שאין מברכין ברכות חתנים ,עדיין יש לחקור שמא בכל זאת נאמר
שהשב"מ ,כמו שמצינו שהזכרה זו היא בעלת היקף יותר רחב מברכות
חתנים ,הן בתנאים ,הן בזמנים .אולם גם לפי הרי"ף שמברכין ברכות חתנים,
וכן נפסק להלכה ,יש לפקפק לגבי שהשב"מ אם נסיק שהמחייב הוה שמחת
הגברא .הנה ,בהחלט יתכן מצבים שחלה חפצא של שמחת נשואין שנובעת
מעצם מעשה חופה ,למרות שהתנאים אינם יוצרים שמחת הגברא .ובכה"ג
נדחה את החיוב שהשב"מ בעוד שעדיין חלה חובת ברכות חתנים .ולכאורה
זה דומה לדעת המאירי בחתן אבל ,שמברך ברכת חתנים כיון שיש חפצא
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של שמחת נשואין ,אבל אין הוא מברך שהשב"מ .ולפי זה ,אתי שפיר פסקו
20
של הב"ש.

 20גם אם שהשב"מ תלויה בחפצא של שמחת מצוה ,יתכן שנבחין בין "ברכות חתנים"
רשמיים והמחייב של שמחת נשואין .וכמו שיש דיעה בבחור שנשא אלמנה שיש יותר
ימי ברכה מימי שמחה .אבל לפי זה ,אולי יש עוד נפק"מ לגבי ברכת אשר ברא במחזיר
גרושתו כשהיא מנותקת משאר הברכות חתנים -כגון בלי פ"ח או בלי מנין עשרה -לפי
הגישה שפיתחנו שהיא הופכת אז לברכת שמחת נשואין .ואכמ"ל.

מוה"ר יונה ריס שליט"א
הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל היה גדול בדורו איש
האשכולות סיני ועוקר הרים רב הכמות ורב
האיכות המיוחד בעדרו בתורה ובמדות וביראת
שמים .זכיתי ללמוד אצלו בישיבת גוש עציון
וליהנות מהדרת גאונו כשהייתי מנהל בישיבת רבנו
יצחק אלחנן .כמה פעמים פניתי אליו לקבל עצה
ותושיה ותמיד הוא השיב כהוגן מתוך רגשי אהבה
ובדרך חכמה .ויותר מזה היה איש הכלל שעבד
בכל כחו ודאג בכל לבו בעד תלמידיו הרבים ובעד
קהל ישראל והדריך את עם ישראל בארץ ישראל
כפי ההלכה וההשקפה של תורת ישראל ,והיה לנו
לעוז ולגבורה ולתפארת .יה"ר שזכותו תגן עלינו
ושיהא מליץ יושר בעדינו בעד ישיבתנו ובעד
אחינו כל בית ישראל עד בג"צ בב"א.

תשובה בענין טבילה לגיורת
ששערה מסובכת ב"דרעדלאקס"
באה לפנינו אשה צעירה אחת שחשקה נפשה ביהדות ולמדה הרבה
דינים ושיתפה נפשה לקהילה חרדית והיא שומרת מצוות וכפי ראות
הדיינים היא עושה את הכל לשם שמים ומוכנה להתגייר .וידוע מה שאמרו
חז"ל בענין מצות גיור דשהויי מצוה לא משהינן )יבמות מז (:וע"כ מוטל
על ביה״ד להטבילה מיד כדי להכניסה תחת כנפי השכינה.
אבל מאד נתלבטנו בנידון דידן מפני שא"א לאשה לטבול טבילה
כשירה כשיש חציצה על גופה והרי כל שערותיה מסובכים באופן שנקרא
"דרעדלאקס" )שהוא אופן של קליעת שער אצל נשים מעדת "אפריקא-
אמריקא" מפני שבהרבה פעמים נתגדל השער שלהן באופן מסולסל
ומתולתל וע"י הדרעדלאקס מפלתלים את השער לתלתלים נפרדים כדי
לתת רווח בראש בין התלתלים( ולכאורה אי אפשר לה ע"פ דין לטבול
במקוה בלי להתיר את שערה .אלא שקשה לה מאד להתיר את שערה שזה
כבר הרבה שנים שנעשה שערה באופן זה מפני שעל פי ברייתה אי אפשר
לה לסדר את שערה באופן אחר שבטבע כל שערותיה הם מסובכים ורק
בענין של דרעדלאקס אפשר להנהיג את שערה .ואם נחייב אותה להתיר
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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את השער היא צריכה לגלח את כל שערה וזה יגרום לה צער עד מות
ובפרט שהיא אשה צעירה שרוצה לחפש איש הגון כדי להתחתן ולבנות
בית נאמן בישראל ובלי שער היא תרגישה כאשה גלמודה .ועוד שאם
תינשא לאיש ותהיה חייבת לטבול מנדתה אם נחייב אותה לגלח שערה
בכל פעם שיוצאת לטבול במקוה היא יכולה להישאר קרחת לעשרות
שנים .ובכל זאת היא עדיין משתוקקת להיכנס תחת כנפי השכינה אלא
ששאלה בפחי נפש אם אפשר למצא איזה צד להקל לה לטבול בלי לגלח
את שערה.
וקודם כל יש לשאול אם יש מקום לדון כאן בכלל מכיון שכתב
הרמ"א )יו"ד רסח:ב( שי"א שיגלח הגר שערותיו קודם טבילה ,ופירש
הש"ך דר"ל דמשמע שיגלח כל שערותיו אפילו אין חציצה והביא הטעם
בשם הב"ח ע"פ דברי רבי משה הדרשן שהביא רש"י בפרשת בהעלותך
)ח:ז( דמכיון שפירש מדרכי עכו"ם שדומה לזבחי מתים צריך לגלח את
שערו כמצורע הנחשב כמת וכמו שנכתב בפ' בהעלתך בקשר לגילוח
הלויים שכיפרו על הבכורות שעבדו ע"ז .אבל מ"מ למעשה לא נהגינן כן,
וביאר בשו"ת תשובות והנהגות א:תריז דמפני שלומדים את הדין הזה
מלויים דיו לבוא מן דין להיות כנדון שהמנהג לגלח שייך דוקא לגר ולא
לגיורת .ועוד הוסיף ששייך גילוח שערות דווקא במי שעבדו ע"ז ממש וזה
אינו שייך בזמנינו .ועוד שמשמע מן הרי"ף )סוף פרק ר"א דמילה ,דף נה:
בדפי הרי"ף( שהביא הגר"א כמקור למנהג הזה שהוא רק מטעם חציצה
ומיירי רק בשער שחוצץ אבל לא בשער שאינו חוצץ .ומ"מ מאיזה טעם
שהוא נוהגין היום לא לגלח השערות של גר או גיורת .וע"ע בשו"ת דבר
משה )שאלוניקי( יו"ד ס' נח סעיף א שג"כ כתב שלא ראה נוהגין כן לגלח
כל שערותיו של הגר.
והנה כתב המרדכי במס' שבועות אות תשנ"א )הל' מקואות( ע"פ
הראבי"ה "דאותן נשים שיש להם וולקשטר"ש בשערות שנעשה להם
כלילות מחמת שד וסכנת נפשות לגלחו דלא חייצי" ונתן ג' טעמים
להיתר :טעם ראשון – "דכיון דמהדקי טובא זה בזה הוי כבלוע ובית
הסתרים דלא מטמא וכיון דלא מטמא לא חייצי ",טעם שני – "ועוד
דקיימא לן שלשה נימין קשורות אינן חוצצות ]עיין עירובין ד ,:ובש"ע
יו"ד ס' קצח ,סעיף ה ,ובבדי השלחן ס"ק לא[ אפילו לא חשבת להו כבלוע
ובית הסתרים ולא הוי כחתיכה אחת כיון שלשה נימין אין חוצצין משום
דלא מהדקי ועיילי בהו מיא כ"ש שערות טובא ",וטעם שלישי – "ועוד
שכיון דלא מצי לגלחן מפני הסכנה הוי רביתיה ולא חייצי כדאמרי' פ'
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הערל העובר היינו רביתיה אע"ג דלאו ירך אמו הוא ]עיין יבמות עח-.עח[:
גם כתב משם הגאונים דוקא בצק שתחת הצפורן חוצץ אבל הצפורן עצמו
אין חוצץ ואפי' אם היתה גדולה ועומדת ליחתך ופורחת ועובר מכנגד
הבשר אינה חוצצת וטעמא משום שהצפורן הוי מגוף האדם ".ועיין
ברמ"א יו"ד ס' קצח סעיף ו' שהביא פסק המרדכי להלכה בלי לבאר
טעמיו.
וכאן כנראה שייך כל הטעמים של המרדכי שהרי )א( הדרך שעושים
דרעדלאקס היא שמפתלים בעקום את שער האשה לכמה תלתלים נפרדים
עד דמהדקי טובא ושוב לא יתפרדו השערות מהתלתלים שלהן) ,ב( כל
השערים קשורות הרבה יותר משלשה נימין במקום אחד וא"כ אפילו אם
לא נחשבו בית הסתרים עדיין י"ל ששלשה נימין אין חוצצין ,ו)ג( מכיון
שכך נולדה בענין שיש צורך בדרעדלאקס כדי לנהל את שערה הוי רביתיה,
ועוד י"ל דכאן הוי רביתיה אפילו יותר מאשה שיש סכנה לה לגלח את
השער מפני שבנידון דידן האשה מטבעה צריכה לפתל את שערותיה
באופן זו והוי כמו עובר הנוצר במעי אמה או כצפורן שגדלה בדרך טבעי
על יד האדם.
ועיין ס' בדי השלחן יו"ד ס' קצח )ציונים צד( שכתב ד"לכאורה
העיקר בזה ]ז"א במה שהתיר המרדכי בטעם שלישי[ הוא מה שמסתכנת
בהתרת הקליעות )שגם התרתן סכנה הוא לה כמש"כ הסד"ט והלחו"ש(
שלכן נחשב דיבוקן זל"ז כרביתיה ולשון המרדכי שם שכתב דהוא
כרביתיה מפני שסכנה לה לגלח השערות נראה דהוא לאו דוקא ".וביאר
שם בס' בדי השלחן )ס"ק נב( ענין רביתיה שהולד צריך לגוף האם לחיותו
ע"ש .ובשו"ת בגדי ישע ס' כג אות )כג( סוד"ה כתב דטעם השלישי הוי
עיקר טעמא דהמרדכי שהתיר לטבול "רק מטעם סכנה" והטעמים האחרים
הם רק סניפים לטעם זה ע"ש.
ונ"ל שאדרבה אפי' אי נימא דטעם השלישי של המרדכי הוי עיקר
טעמיה נראה דתלי תניא בדלא תניא שלא מצינו היתר לחציצה מפני
הסכנה אלא היתר ע"פ הסברא של היינו רביתייהו כדמבואר במרדכי
מהסוגיא של מעוברת שנתגיירה .ועיין במס' חולין דף סז .למה אין
חוששין בשרץ המים דדלמא פריש לדפנא דמנא והדר נפיל למנא ותירץ
הגמ' התם היינו רביתיה ופי' רש"י וכמי שלא פירשה מן המים היא ע"כ
וחזינן דענין רביתיה ע"פ פשטות הוא מה דאורחי' הכי כדהביא בשו"ת
צמח צדק )לובאוויטש( יו"ד סימן קנח וכדמבואר בתשובת חלקת יעקב
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סימן לב שכתב "הכוונה דזה גידולו בכך )מלשון ויגדל משה ומתרגם
ורבא משה( ".אלא נראה שהחידוש של המרדכי הוא שאפי' הסכנה לחוד
יכולה ליצור מצב של רביתייהו וכ"ש במקום שסיבוך השערות היינו
ריביתייהו ממש ולא רק מפני הסכנה וכדביארנו.
אלא שבפתחי תשובה שם ביו"ד ס' קצח ,ס"ק ה' הביא תשובת
הפנים מאירות )ב ,קמז( שהחמיר במקרה של אשה שחלתה ואמרה
הרופאים שאין לה תקנה אלא א"כ יפזרו בראשה סמים כתושים כדי לסבך
את השער ובכך מסירים את החולי .וכתב הפנים מאירות שמכיון שלפי רוב
הראשונים שער האשה נחשב בפני עצמו אע"פ ששער האשה אינה רוב
גופה ,לכן אם רוב השער חוצצין נחשב כרובו ואפילו אם אינו מקפדת על
זה ,ונחשב כרובו ואינו מקפיד דהוי חציצה עכ"פ מדרבנן .ואע"פ שהתיר
המרדכי לאשה לטבול כשהיה סכנה להסיר את שערה זה היה רק מפני
שלא היו סמים בתוך השער אבל כשיש סמים בתוך השער בודאי נחשב
חציצה ואין תקנה לאשה זאת לטבול.
ועיין בשו"ת חת"ס חלק ו ,ליקוטים סימן פב שביאר שחידושו של
הפנים מאירות הוא שאע"פ שסמים בעצמם אינם חוצצים מ"מ א"א לומר
שהשערות אינם חוצצים כשיש ביניהם סמים או תחבושת ,אבל פשיטא
שבמקום שנותנים שעוה בתוך השערות לצורך רפואה שהשעוה בעצמה
חוצצת לא שייך בכלל לומר היינו רביתא ופשיטא שחוצץ .וכן עיין בשו"ת
מנחת יצחק חלק א סימן כג שהביא בשם ס' תפל"מ בענין אשה שהי' לה
חוטין של פשתן בתוך קליעות שערה שקורין קאלטין שטבלה דאע"פ שלא
נראו בחוץ יש לחשוש לפי טעם ב' במרדכי שחוצצין ולכן חייבת האשה
להוציא החוטין ולטבול שנית.
אבל נראה פשוט שיש לחלק בין המקרים הללו שהשתמשו בסמים
או בשעוה או בחוטין כדי לסבך את השער ,אבל בנידון דידן של
דרעדלאקס לא משתמשים במאומה חוץ מן השער עצמו .והסתכלנו היטב
ב"ווידיאו" איך עושים דרעדלאקס וברור שרק משתמשים בעקם כדי לפתל
את השערות אבל אין נותנים שום סמים או דבר אחר בתוך השערות ,וע"כ
נידון דידן דומה ביותר לעובדא של המרדכי .וכן ביררנו גם אצל אשה
מומחה סַ פָּ ר לנשים שאין משתמשים בסמים כשעושין דרעדלאקס .ועוד
כתב בס' בנין עולם יו"ד סימן מד להקל אפילו בעובדא של הפנים מאירות
מטעם דהיינו ריביתיה כשאמרו לה הרופאים שהיא צריכה להשאיר סמים
בתוך שערה וכן כתב בשו"ת צמח צדק הנ"ל .וכ"ש כאן שיש להקל מפני
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דהיינו ריביתיה ממש לגדל שערה מתוך הדרעדלאקס ועוד דאפילו אם
נימא דשער הראש נחשב לרוב מ"מ ברור שהיא אינה מקפדת אלא בדוקא
רוצה בדרעדלאקס כדי לנהל את שערה באופן קל.
ולכן מכיון דלא גרוע כאן מרובו ואינו מקפיד אפילו אם לא הוי
ריביתיה הרי אינה נחשבת חציצה אלא מדרבנן .ומכיון שאין בזה יותר
מחשש חציצה מדרבנן ,יש לצרף כסניף ג"כ שיטת הרמב"ם )הל' מקואות
ב:טו( דלא נחשב השיער בפני עצמו ואפילו כל שער הראש לא נחשב
כרובו כל זמן שאין חציצה על רוב הגוף ביחד עם השער ועיין בשו"ת בנין
עולם הנ"ל דכדאי הוא הרמב"ם לסמוך עליו אפילו הוא דעת יחיד בשעת
הדחק באיסור דרבנן ע"פ הגמ' בנדה )ו (:וכדאיפסק בש"ך יו"ד ס' רמב
בכללי הוראה ואין לך שעת הדחק יותר מזה שא"א לה להטהר לבעלה
ולחתוך קליעת שערה מפני הסכנה ע"ש .וכן י"ל דאפילו במקום שאין
סכנה לה לחתוך השער כנידון דידן מ"מ נראה שלחייב אשה לגלח ראשה
כדי שתלך לטבול הוא דבר קשה מאד לאשה ושפיר נחשבת כשעת הדחק.
ועוד יש לצרף כסניף את שיטת הרב שלמה קלוגר בספרו שו"ת שירי
טהרה ס' קצח ]סימן כו[ )הובא בס' משנת הגר פ' חמישי הערה כה( ,אע"פ
שלא הוסכם להלכה )ע' שו"ת מנחת יצחק חלק ה' סימן כא( דחציצה דהוי
רובו ואינו מקפיד מותר בגר ולא גזרו בגר משום דהוי מילתא דלא שכיחא,
וכן העירוני ר' יצחק צולטאן נ"י שכעין זה כתב התוס' ישנים יבמות עח.
ד"ה משום "דמשום מעלת גירות אוקמוה רבנן אדאורייתא" ע"ש.
אבל עדיין יש להקשות ע"פ הגמ' יבמות עח :דמשמע מדברי רב
כהנא בסוגיא שם בענין ולד במעי אמו שבכולו ואינו מקפיד הוי חציצה
מדאורייתא וא"כ לפי החולקים על הרמב"ם הוי ספק דאורייתא במקום
שכל שער ראשה נסבכה בדרעדלאקס אא"כ נסבור שאפילו לשיטות אלו
אזלינן בתר כל שער גופה ולא רק בתר שער הראש ,ועיין בפרישה
שהסתפק בזה )אבל בס' תפארת למשה היה פשוט לו דשער הראש חשוב
בפני עצמו( ,וא"כ לפי הצד דאזלינן בתר כל מקום כינוס שער שבגוף עדיין
נחשבה הדרעדלאקס כרובו ואינו מקפיד.
בכל זאת ,יש עוד צד להקל כאן דהנה כתב בשו"ת צמח צדק הנ"ל
שבודאי בכל הקאלטענש )דהיינו בלילות שער הנעשה ע"י שד כדאיתא
במרדכי( ישאר מיעוט שערות שאינן מקולעין וכמו"כ בענין הדרעדלקאס
שנראה פשוט שנשארים עכ"פ שערות בודדות על הראש חוץ
מהדרעדלאקס ,וכן בדקה האשה הנ"ל את שערה ומצאה שיש נימין דקין
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חוץ מן הדרעדלאקס הגדלין במקום קו השיער .ועוד כתב שם הצ"צ בסוף
התשובה דדברי רב כהנא באמת חידוש גדול הוא ואולי רק שייך לומר
שכולו ומקפיד הוי חציצה דאורייתא כדמדובר בכל הגוף דומיא דולד
במעי אמו .וע"ש שהוסיף עוד סברא להקל שאולי לא נחשב ככולו
כשהמים הולכים על ראש השער בחוץ אע"פ שיש קשרים בפנים .ומ"מ כל
זה ליתר שאת מפני שהמרדכי שהוא בעל ההיתר בענין זה לא תלה היתרו
על הסברא של מיעוט ואינו מקפיד בכלל להתיר טבילה באשה שיש לה
וולקשטר"ש אלא על הטעמים האחרים שכולם שייכים לנידון דידן וכמו
שנתבאר.
וע"ע בדברי השו"ת בנין עולם הנ"ל שכתב שהעיקר כטעם ראשון
במרדכי שכל זמן שמיהדק השערות ואין דעתה להפרידם נחשב כבלוע
וכדאיתא במשנה בפרק בתרא דמקואות בענין טבילת תפלה של ראש )י:ג(
דאינה צריכה שיבאו בה המים וביאר הר"ש דמפני שהוא קשר של קיימא
אינו חוצץ .וע"ש שביאר דכל שא"א להפריד בנקל את השערות שנקלעו
ע"פ ציווי הרופאים לא חייצי ,ומה שכתב המרדכי טעם דסכנה הוא רק כדי
לחזק טעם הראשון לסניף בעלמא .וכמו"כ כאן בטח שא"א להפרידם
בנקל וכבר עברו י' שנים שלא הפרידה את הדרעדלאקס ואין לה שום
כוונה להפרידם לעתיד לבא .ועוד כתב "גם כלל גדול בידינו כ"מ שהלכה
רופפת בידך ראה היאך הציבור נוהג כו' ופוק חזי מאי עמא דבר שאין
פוצה פה ומצפצף בזמה"ז דשכיח הרבה בנשים שיש להם קאלטונעס ]ז"א
קליעת שערות הנעשה ע"פ ציווי הרופאים[ הנעשים ע"פ דרכי הרפואה
והם טובלות לבעליהם בלי מיחוש כלל" ע"ש.
אלא שעדיין יש לעיין על פי דברי הסדרי טהרה בספרו שיורי טהרה
)יו"ד סימן קצח ,ס"ק יט( שכתב שיש לחלק בין מה שנעשה על ידי אדם
לבין מה שנעשה מאיליה או ע"י שד כעובדא דמרדכי דשמא מה שנעשה
ע"י אדם לא מיהדק שפיר ולא מיקרי בלוע ועוד אולי לא נחשב כרביתיה
אלא מה שהוא כן בתולדה או שיש סכנה להסירם ע"ש בדבריו .וא"כ אולי
בענין דרעדלאקס אין להקל מטעם שנעשה ע"י אדם דאע"פ שנעשה
בשביל אשה ששערותיה מסובכות על פי טבע ,מ"מ הדרעדלאקס אינם
דבר טבעי אלא נעשים ע"י אדם.
אבל כבר שדא ביה נגרא בתשובת צמח צדק הנ"ל דאין מקום לטעון
דדוקא דבר טבעי נחשב כמיהדק שפיר אלא "טעמא דבלוע במה דמיהדק
טובא יומשך מאיזה סבה שיומשך עכ"פ אם מיהדק טובא שייך לומר
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להמרדכי דה"ל בלוע" עכ"ד .והביא ראיה מפרק ט' משנה ב' דמקואות
דמה שנחשב כריביתיה אינו תלוי על מה שנעשו מאיליו מתולדה ומה
שנעשה ע"י אדם דהרי שם איתא דהא קלקי הראש והלב חוצצים מצד
עצמם היכא שמקפיד עליהם אע"פ שנעשו מאליהם אלא הסיק שהכל תלוי
בסכנה שאם סכנה להסיר את קליעת השער נחשב כריביתיה להישאר את
הקליעה אע"פ שנעשה ע"י רופא.
וכן רב שלמה קלוגר בספרו שו"ת שירי טהרה בס' קצח בתשובות יג-
טז כתב להתיר באשה שיש לה קאלטנים שנעשו ע"י רופאין מטעם דנחשב
לחיבור וא"כ הוי כחד שיער )וע"ש במה שפלפל בענין מה דקיי"ל
דחיבורי אדם אינו חיבור דשאני הכא כיון דהוי לרפואה ולכן נחשב
כנעשה ממילא( שחידש דהמרדכי לא הוצרך לטעמים שלו רק בנעשה
ממילא אבל מה דנעשה מדעת הוי חבורי אדם וא"כ נחשב הכל רק לשיער
אחד דאינו חוצץ ואע"פ דקיי"ל חבורי אדם אינו חיבור זה הוי רק בשל
תורה היינו רק בשל תורה ולא בדרבנן )כמו במיעוט המקפיד או מרובו
ואינו מקפיד( .ועוד חידש דלא הוצרך המרדכי לטעמים שלו באופן דנעשו
לרפואה אבל כשנעשו הקאלטים לרפואה הוי צורך הגוף והוי כגופו ממש
וז"ל "ומכ"ש מה דבאמת הוי גופו רק הדבוק זה בזה ודאי לא הוי חציצה
לכך הדבר פשוט בדעתי שאין בזה בית מיחוש כלל" ע"כ ,וכן י"ל שהכי
נמי מה שאשה זאת צריכה לסדר את שערותיה בדרעדלאקס נחשב לצורך
הגוף והוי כגופו ממש.
ובשו"ת צמח צדק הנ"ל חידש שהכל תלוי בסכנה ואין שום עדיפות
במה שנעשה על ידי תולדה ,דאפילו במה שנעשה לגוף מאיליו יכול להיות
חציצה .אבל בשו"ת בגדי ישע ס' כג הביא מקרה של אשה שדבקו
שערותיה זה לזה ואמר הרופא שלא להפריד את השערות מטעם שזה יכול
לגרום לה חולי ,וכתב ע"פ המשנה במקואות פרק ט משנה ג "אלו שאין
חוצצין קלקי הראש וכו׳ ".שאפילו מה ששער מסתבכת מתולדתה לא
נחשבה לחציצה דהנה הרמב"ם בפירוש משניות שם ביאר שקלקי הראש
היינו "אשר יסתלסל השער וישוב כמו לבד" וכן הראב"ד בספרו בעל
הנפש כתב "קלקי שנתלכלך בזיעה עד שנעשה עבה כמו צמר מסובך ".וכן
הביא דברי מהרש"ל בביאורו לסמ"ג מצוה קי"א וז"ל קלקי פ' קליעות
ואריגות השער שקורין בל"א מורלקאין עכ"ל וכתב הבגדי ישע ש"ידוע
שמרלקאין הוא לקרלטינ"ש" שבו מדובר בפוסיקים הנ"ל .וכן בש"ע יו"ד
ס' קצח סעיף ו כתב ששיער הנדבק זה בזה מחמת זיעה אינה חוצץ בראש
ע"ש והבין הבגדי ישע דכוונתו אפילו ברוב השיער והטעם הוא דלא גזרו
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ברובו ואינו מקפיד כשאין דבר אחר נדבק בגופה וז"ל "אבל שערות ראשה
שגודלות וצומחות מגופה ממש כיון שאינה מקפדת וגם אין דרך שארי
נשים להקפיד על קלקי הראש הוי קליעות אלו כשאר אברי הגוף לכן
אפילו אם הקלקי ברוב שערותיה לא גזרו בהו רבנן כיון שאינה מקפדת אם
ישארו שם לעולם הוי רביתייהו" ע"כ .וזה נגד מה שכתב בס' שיורי טהרה
ס' קצח ס"ק יז והובא בס' בדי השלחן ס"ק מה ,דהש"ע מיירי שרק מיעוט
שערות נדבקים אבל אם רובן נדבקים חוצץ אפילו אינן מקפידות בכך.
ובטעם ששערות שכנגד הלב והזקן שנדבקות זב"ז הוי חציצה כדאיתא
במשנה ובש"ע שם כתב בשו"ת בגדי ישע דהוא מפני דלא שכיח להיות כן
וע"כ לא נחשבו לריביתייהו .ובהמשך דבריו ביאר דהוצרך המרדכי לטעם
של סכנה רק במקרה שבאמת מקפידה האשה בסיבוך שערותיה אלא
שאינה יכולה להפרידם מפני הסכנה דחידש המרדכי דגם זה נחשב
כריביתייהו.
ובנידון דידן נראה שיש תרתי לטיבותא דמצד א' סיבוך שערה הוי
מתולדתה דכך גודלין השערות שלה באופן כזה וא"כ י"ל דהוי רביתייהו
ממש כפי סברת הבגדי ישע אלא שהקלו עליה המומחין לעשות באופן של
דרעדלקאס ,ומצד ב' אפילו אם נתפוס כסברת הצמח צדק שאין צד יותר
להקל במה שנעשה ע"פ תולדה אם לא במקום סכנה מ"מ לדעתו יש להקל
גם במקרה שנעשה ע"י רופאים בכוונה ,וכמו"כ כאן נעשו הדרעדלאקס
בכוונה ע"י ספר מומחה מפני שהיתה צריכה לכך .ואע"פ שכתב הצמח
צדק דטעם דנחשב כריביתייהו הוא מפני הסכנה להפריד השערות ,כאן
נראה שעדיף טפי ממקרה של סכנה וכמו שהזכרנו לעיל מטעם שהיא
באמת רוצה בקיום הדרעדלאקס דא"א לה להנהיג את שערה בלעדם וכמו
שסיפרה לנו שהשתדלה כמה שנים בשוא להנהיג את שערה בעצמה
והצורך לדרעדלקאס היא מטעם טבע שערה ותולדתה ממש .וכעין זה
הביא בדרכי תשובה סימן קצח ס"ק כז בשם שו"ת עזרת ישראל סימן צ"א
וז"ל אשה שחלתה בראשה וצוה לה הרב הצדיק ז"ל שתסוך את ראשה
במשקה מעשבים שעי"ז ידבקו שערות ראשה ויעשו קולטינו"ס וכן עשתה
ונעשה רוב שערות ראשה קאלטינו"ס ומאז הוקל מחלתה והרופאים
אומרים שתוכל להפריד שערה ולא יזיק לה כלל אך היא אומרת שלא
תפרידם בשום אופן כי כן ציוה עלי' הרב הצדיק הנז' והאריך בפלפולו
דאם היא בעצמה רצונה שיהיו עלי' אלו שערות שלה הנכרכים לא הוי
חציצה לגבי טבילה עיי"ש עכ"ל ,והלא לפי הרופאים לא היה שום סכנה
להפריד השערות ,אלא שמכיון שהיא רצתה בעצמה להישאר את שערה
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ככה הרי אין בזה חציצה ,וכ"ש כאן דהוי רביתייהו להיות שערותיה
נכרכים.
ואיברא דלפי הבגדי ישע מה שנעשה ע"י אדם לא נחשב כריביתייהו
וכן כתב בס' שיורי טהרה סי' קצח סעיף יט ,מ"מ עיין בדברי השיורי
טהרה שכתב הטעם "דהכי רביתיה לא שייך במה שנשעה במתכוין דלא
שייך כן אלא מה שהוא כן בתולדה" וכאן מה שהוצרכה האשה
לדרעדלאקס הוי מטעם תולדתה דכך גודלין שערותיה בענין שא"א לה
בשום אופן אחר להנהיג ולסדר את שערותיה .ומ"מ נראה דרוב הפוסקים
סוברים דאפילו מה שנעשה ע"י רופא נחשב לריביתייהו אם יש צורך לכך
וכדכתב בשו"ת צמח צדק ,ובשו"ת בנין עולם ,ורב שלמה קלוגר בשו"ת
שירי טהרה ,ובשו"ת עזרת ישראל ,ועיין בבדי השלחן לס' קצח בביאורים
ד"ה ואותן .וע"ע בשיעורי שבט הלוי סימן קצח סעיף ו ,ס"ק ז שכתב
"ועוד נראה דהנידון בדבר שהוא משום סכנה הוא רק בדבר שאין רוצים
בו כגון חץ ,אבל דבר שהאדם רוצה שיהי' עליו – כגון כשיש חור בעור
התוף דבמצב זה רוצים ומקפידים שישה' עליהם הדבר החוצץ – כן
שמעתי בשם גדולים קודמים ".וכתב דרק בשערות צריכים לטעם של סכנה
מפני "שאין רגילות בכך ורק מחמת הסכנה אינו מקפיד ".ולכן בנשים
ששערותיהן מסתבכין מחמת תולדותם שרגילות ורגילות בכך וכן רוצות
להשאיר את שערותיהן כך לעשרות שנים שבודאי אינן מקפידות נראה
דע"פ סברא זו יש לפסוק שאין בזה שום חציצה ומותרת לטבול לגירותה.
ועיין בפ"ת יו"ד ס' קצח ,ס"ק ו' בשם ס' חמודי דניאל בענין אשה
שקליעת שערות דבוקות זב"ז וסכנה להסירם שפסק הרמ"א ע"פ המרדכי
דלא חייצי ד"נראה שהיא צריכה להשהות במים עד שיכנס בהם המים
היטב ".וכן כתב בבגדי ישע הנ"ל )ד"ה לכן( שכתב וז"ל שקודם טבילתה
תעשה עכ"פ מה שביכולתה היינו עיונא בכל גופא ושערותיה יפה שלא
ימצא עליהם דבר חוצץ כי עיונא הוא דאורייתא כדאיתא בב"ק דף פב ע"א
גם תרחיץ גופא ושערותיה יפה בחמין דזה מקרי חפיפה אבל אינה צריכה
לסכן את עצמה להפריד השערות במסרק או ביד כלל אלא תטבול כך
ותהיה טהורה לבעלה כן נראה לענ"ד להלכה ולמעשה ע"כ .וכן נראה
שיש להורות לאשה זאת שלפני שתלך לטבול שתעיין בשערה לסלק כל
דבר החוצץ ותשהא את שערותיה תחת מים חמים כמה זמן כדי להבטיח
שהמים יכנסו היטב כמה דאפשר ע"פ הטבע.
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ומפני חומר הענין לא רציתי להורות לקולא בדבר זה בלי הסכמת
פוסקים חשובים ואם יצטרפו אלי להיתר ב' רבנים מובהקים נעלה את
הדבר בהיתר כדי שלא תיפרד החבילה ,ויעלה נא על ראש שמחתה ,שנזכה
לקיים את המצוה של ואהבתם את הגר להכניס אשה זאת תחת כנפי
השכינה .ועיין בתוס' הרא"ש סוף פרק רבי אליעזר דמילה דמברכין במילת
הגר אשר קידשנו במצוותיו וצונו למול את הגרים מטעם המצוה של
ואהבתם את הגר וכן ע"פ זה נצטוינו למצוא תקנות לגרים כדאיתא
באגרות משה יו"ד ד:כו ע"ש ,ותקותי שנזכה לברכת אב המון גוים נתתיך
ולשיבת ציון וירושלים בזכות שניתוספו עלינו גרי צדק כדאיתא בגמ'
פסחים דף פז :בב"א.
ואחרי כתבי כל זה קבלתי הסכמות בפה מהרה"ג ראב"ד דמועצת
הרבים דשיקגו ואב"ד דבית דין דאמריקא הרב גדלי' דוב שווארץ שליט"א
ומאת מו"ר הרה"ג רב מרדכי וויליג שליט"א ,ושמחתי מאד בקבלת
הסכמתם לדברינו.

הרב שלום כרמי שליט"א
לז"נ מו"ר זצ"ל .שלי ושל תלמידי משלו.

לשכנו תדרשו ובאת שמה
ביאור ברמב"ם וראשונים אחרים
א
סנהדרין י"א :אחר דיון בשלוש הארצות שבי"ד מתחשב באביב
שלהם בנוגע לעיבור השנה ,דהיינו יהודה והגליל ועבר הירדן ,עוברת
הגמרא לשאלת מקום הימצאותו של בית הדין בשעת קביעת העיבור.
"ת"ר אין מעברין את השנים אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעוברת.
העיד חנניה איש אונו אם עיברוה בגליל אינה מעוברת .א"ר יהודה בריה
דרבי שמעון בן פזי :מאי טעמא דחנניה איש אונו? אמר קרא :לשכנו
תדרשו ובאת שמה )דברים י"ב( – כל דרישה שאתה דורש לא יהיו אלא
בשכנו של מקום".
האם דרשה זו מנמקת את דעתו של חנניה איש אונו בלבד ,ואינה
מקובלת כלל לדעת ת"ק ,או שגם ת"ק סבור שלכתחילה רצוי לעבר דוקא
ביהודה ,וחנניה חולק רק בזה שאם עיברו מחוץ ליהודה אין השנה
מעוברת? בהקשר זה ראוי להשוות את הסוגיא למקבילותיה בתוספתא
וירושלמי ושאילתות דרב אחאי.
בתוספתא )סנהדרין ב:ו( מעיד חנניה שאין מעברים אלא ביהודה
ואם עיברוה בגליל מעוברת .בתוספתא אין רמז לדרשה של רשב"פ.
המשמעות הפשוטה של התוספתא היא שלדעת חנניה ההקפדה על עיבור
ביהודה היא מדרבנן ,כי אם ההלכה מדאורייתא קשה למה מכשיר
בדיעבד .משא"כ סוגית הבבלי ,שם מופיעה הדרשה מלשכנו תדרשו ,ואם
זו דרשה גמורה ,משתמע שהדין הוא דאורייתא .הואיל ויש כאן דרשה,
אפשר לשאול אם ת"ק מקבל אותה באופן עקרוני.
בירושלמי סנהדרין )א:ב; ה :בדפוס וילנא( מפורש ,לדעת חנינה
איש אונו ,שאם א"א לעבר ביהודה מעברין אותה בגליל .גם כאן אין
הדרשה.
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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בשאילתות סי' מ"ו מופיעה הדרשה מלשכנו תדרשו כפי שהיא נמצאת
בבבלי ,אך בשינוי אחד .במקום שהגמרא מביאה את הדרשה כטעמו של
חנינה ,השאילתות גורס "אמר קרא" ,ולא "מ"ט דחנינה ".אפשר להבין
שהדרשה מתיחסת רק לחנינה ,ברם נקל לראות בדרשה ,לפי גירסה זו,
ההנמקה מתאימה גם לת"ק וגם לחנינה; וכן באר הנצי"ב על אתר.
גם ידוע שר' עקיבא ואחרים עיברו שנים וקבעו חדשים בחו"ל
)יבמות קכב .וברכות סג .(.הגמרא בברכות מסבירה שפעילות זו אסורה
באופן עקרוני ,על יסוד הפסוק "כי מציון תצא תורה" ,והותר לר"ע מפני
שלא הניחו כמותם בא"י .וכבר נתקשו בתוספות בסנהדרין למה נקט
הש"ס פסוק זה ולא דרשו מלשכנו תדרשו .מהרש"א )ברכות סג (:תירץ
שלשכנו תדרשו חל רק בזמן המקדש ,כשיש השראת שכינה ,והסוגיא
בברכות דנה בתקופה לאחר החורבן .בצל"ח על אתר )ועי' גם מש"כ
בנו"ב מ"ת יו"ד סי' ע"ז( האריך לחלק בין עיבור השנה ,שהוא נושא
הסוגיא בסנהדרין ,ושם צריך דווקא ב"ד ביהודה ,ואילו הגמרא בברכות
עוסקת גם בעיבור החודש בחו"ל.
סימוכין לפרושו מצא הצל"ח בפסק הרמב"ם :בהל' קדוש החדש
א:ח ,בנוגע לחישוב וקביעת חדשים ועיבור שנים ,הביא הרמב"ם את
הפסוק מישעיהו – כי מציון תצא תורה .ושם ד:ב כתב שאין מעברים את
השנה אלא ביהודה "שהשכינה בתוכה" ,שנאמר לשכנו תדרשו ואם
עיברוה בגליל מעוברת .מפסק זה נראה שהרמב"ם הפריד בין הסוגיות ,כך
שבפ"א הצריך א"י לעיכובא ,והכשיר רק מקרה כגון ר' עקיבא שהיה סמוך
ולא הניח כמותו בא"י ,ואילו בפ"ד קבע הלכה נוספת ע"פ הגמ' בסנהדרין,
שלכתחילה חייבים לעבר ביהודה .בשיטת הצל"ח דן באריכות בס' עינים
למשפט לברכות והקשה עליו מכמה צדדים; עיי"ש.
חשוב לציין שדברי הרמב"ם בפ"ד מבוססים על דרשתו של ר"י בנו
של רשב"פ אע"פ שהוא פוסק להלכה כת"ק ומכשיר עיבור בגליל
בדיעבד .לדעת הנצי"ב בהעמק שאלה מוכח מכאן שהרמב"ם גרס שאין
הדרשה מלשכנו תדרשו מנמק רק את דעת חנינה .אפשר אמנם להציע
שהרמב"ם תר אחרי הדרשה הפשוטה ביותר ,אף שאינה להלכה ,אך
בעניננו טענה זו דחוקה כי סוף סוף בפ"א ציטט את הדרשה מכי מציון
תצא תורה .מ"מ יש לשאול ,מה פשר ההבחנה בנוגע לעיברוה בגליל ,בין
לכתחילה ובדיעבד :אם דרשה גמורה היא ,למה כשר בדיעבד; ואם לאו,
מהו יסוד האיסור?
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דרשה זו מלמדת שיש לעבר את השנה בשכנו של מקום .אך לשון
הברייתא אינו מסמן את מקום המקדש אלא את האזור הגיאוגראפי )על
לשון הדרשה עי' בר"ן ולהלן בנוגע לרש"י( .אמנם לדעת הרמב"ם הכוונה
היא לשטח ארץ יהודה .ועל כך יש לשאול מה פשר הדין המיוחד הזה :וכי
יש ליהודה קדושה מיוחדת ,שאינה נזכרת ברשימה במסכת כלים פרק א',
השונה מקדושת א"י וגם מקדושת ירושלים? רש"י הרגיש בקושי זה ונאלץ
למלא את החסר ,וכותב" :ירושלים והוא ביהודה ".ועולה כאן שאלה
סגנונית :אם הכוונה לירושלים ,מדוע לא נאמר בברייתא "אין מעברין את
השנים אלא בירושלים" ,או אפילו "במקום המקדש"? אפשר לתרץ
שנאמר יהודה אגב שיטפא ,כיון שהדיון בשלוש הארצות עוסק ביהודה
ובגליל .אך אין הלשון מדוייק ,כי שתי ההלכות שונות במהותן :אחת דנה
בגורמים אקלימיים והשנית מהווה דין בבית הדין) .כך הקשה ביד רמה.
ובשיעורי הרב על מס' סנהדרין לגרי"ד זצ"ל סי' רס"ד השאיר שאלה זו
בצ"ע(.

ב
עלינו לברר את משמעות שתי הדרשות – זו הנובעת מלשכנו תדרשו,
וזו המבוססת על כי מציון תצא תורה .ונראה שכל אחת מהן חותרת בכיוון
שונה .הפסוק כי מציון תצא תורה מתמקד בסמכות התורנית שמקורה
בציון .אסור להתעלם מתקפותה של סמכות זו ,ומי שמתעלם מקביעתם,
בין בעיבור השנה ובין בקביעת החודש ,מעשיו בטלים .היוצא מכלל זה
הוא מצב שבו הסמכות שבחו"ל נסמך בארץ ואין כמותו בא"י )כגון ר"ע(.
ואם תשאל ,כפי שהצל"ח באמת שואל ,במה שונה דין העיבור משאר
הוראות בהלכה ,שאין קפידה שההוראה תצא מציון ,יש לבאר ע"פ מה
שביאר הגרי"ד ז"ל בכמה מקומות )למשל בקובץ חידושי תורה עמ' מ"ז
ואי'( שקביעת הלוח אינה הוראה רגילה ,שמטרתה לכוון את הדין לאשורו,
אלא מצב שבו בי"ד מייצג את כלל ישראל ,ומטעם זה ההוראה צריכה
לצאת ממקום הסמכות המרכזית.
לעומת זאת ,הפסוק לשכנו תדרשו ,כפי שהוא נדרש בגמ' ,אומר
שכלל ישראל ,בשעת הצורך ,חייב לפנות אל המקום אשר בחר ה' לשכן
שמו שם .הנמנע מלהזדקק לסמכות זו ,ועיבר בגליל ,לא עשה כהוגן ,אך
אין סיבה לפסול את המעשה בדיעבד .שוב ניתן לשאול ,למה נשנית הלכה
זו רק בנוגע לקביעת הלוח ,ושוב יש להציע שלא מדובר כאן בהוראה
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רגילה כי אם בקביעה שבה בי"ד עומד במקום כלל ישראל .לפי הבנה זו
לשון הרמב"ם מתבאר בלי קושי .כי מציון תצא תורה מציין את אחריותו
של בית הדין לחשב ולדון בנושאים אלה; ואילו לשכנו תדרשו מלמד איך
ראוי לנהל את הדיון .נראה שמטעם זה סידר הרמב"ם את ההלכה בענין
סמכותם העליונה של חכמי א"י בפרק א' מהל' קיה"ח ,מיד לאחר שהוא
מביא את המצווה על בי"ד לחשב ולקבוע מועדות ,ואת דין העיבור
ביהודה דחה עד פרק ד' כשדן בגורמים השונים שיש להתחשב בהם.

ג
מה טעם דעת הרמב"ם שלשכנו תדרשו מורה על ארץ יהודה בניגוד
למחוזות אחרים בא"י? מסתבר שהדרשה נובעת מלשון הפסוק "מאחד
שבטיך" .מילים אלה רומזות שתהליך הדרישה והפניה מכוון לא רק לעיר
המקדש כי אם למקום המקדש כאתר הקבוע באחד השבטים שנבחר לשם
לכך .כלומר ,אין המדובר ברמת קדושה המאפינת את אזור השבט מעין
קדושת המקדש או קדושת א"י ,ואף אין כאן דין מסויים במקדש מעין
ההלכה של זקן ממרא ,החל רק בשבת הסנהדרין בלשכת הגזית.
אפשר אולי להמשיך את הקו הלאה ולהציע שבענין זה קיים קשר בין
ריכוז ההוראה היוצא מן הפסוק לשכנו תדרשו ,מחד גיסא ,ובחירת שבט
יהודה ובית דוד מאידך גיסא .כבר ביאר הגרי"ד ז"ל )קובץ חידושי תורה
עמ' קלה ואי'( שבנין המקדש ,שהוא קיום מצוות "ועשו לי מקדש" ומובא
בפרק א' מהל' בית הבחירה ,נתקיים לראשונה בבנין המשכן .בהל' בה"ב
אין הרמב"ם מביא את הפסוק לשכנו תדרשו ,כי אין דרישת המקום אשר
יבחר ה' הכרחית לשם קיום ועשו לי מקדש .בהל' מלכים פרק א' ,שם
מדבר הרמב"ם על שלוש המצוות בהם נצטוו ישראל עם כניסתם לארץ,
הכוללים מינוי מלך אשר מתפקידו לבנות את בית הבחירה ,מביא הרמב"ם
את הפסוק .משמע שבנין המקדש בירושלים ויסוד מוסד המלוכה כרוכים
זה בזה.
קשר זה מתבטא בכמה פסוקים :במלכים א:ח:טז" :לא בחרתי בעיר
מכל שבטי ישראל לבנות בית להיות שמי שם; ואבחר בדוד להיות על עמי
ישראל ".וכן שם יא:יג" :למען דוד עבדי ולמען ירושלם אשר בחרתי"
)וכן פס' ל"ו( .ובתהלים עח:סז-סט" :וימאס באהל יוסף ובשבט אפרים
לא בחר .ויבחר את שבט יהודה את הר ציון אשר אהב .ויבן כמו רמים
מקדשו ".כאן שזורים ביחד דחיית שילה כמקום המקדש ודחיית שבטי
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יוסף מעמדת מנהיגות ,מצד אחד ,ובחירת שבט יהודה והר ציון ,מצד שני.
לאור נקודה זו ברור למה התורה מדגישה שבית עולמים ממוקם "באחד
שבטיך" כיון שהוא צמוד למקום המלוכה .ואם כנים הדברים ,מסתבר
שדרשת ר"י בן רשב"פ מלשכנו תדרשו לא תחול על עיבור במחוז זר
במשך תקופת שילה ,כי אז עדיין לא חלה הבחירה "מאחד שבטיך".

ד
דעת הרמב"ם כפי שהיצגנוה תואמת את שיטתו בספר המצוות עשה
קנ"ג .לדעתו כל קביעת הלוח תלויה ביישוב היהודי בא"י .אם חו"ח
ייעדרו ישראל לגמרי מא"י תהיה קביעת הלוח בלתי אפשרית .אין הבדל
בין תקופת המקדש לזמננו ,אלא שהקידוש שלנו ע"פ חשבון מתנהל על
יסוד היישוב הקיים בארץ .כל זה מדין כי מציון תצא תורה.
ברם הרמב"ן בהשגותיו דרך אחרת עמו .הוא מקשה ,איך ייתכן
העיבור אחרי גלות הסנהדרין מלשכת הגזית קודם החורבן .לפי דעתו חיוב
העיבור מירושלים קיים רק בזמן שהדבר אפשרי ,אך כשאי אפשר לקיים
את דין כי מציון תצא תורה אין מנוס מקביעת הלוח בלי בי"ד שבירושלים.
לדעת הרמב"ם ,לעומת זאת ,אין קיום כי מציון תצא תורה תלוי בפעילות
הסנהדרין במקומו הקבוע .לפסוק לשכנו תדרשו אין הרמב"ן נזקק בסוגיא
זו ,אף כשהוא כותב שלכתחילה יש לעבר ביהודה .כנראה ראה בדרשת ר"י
ברשב"פ נימוק לדעת חנינה בלבד ,וסמך להלכה על הפסוק בישעיהו ע"פ
סוגית ברכות.
יושם לב שהרמב"ן ,בדומה לרמב"ם ,מייחס מעמד הלכתי מיוחד
בענין העיבור לעם ישראל עצמו ,כמו שבאר הגרי"ד )קח"ת עמ' ס"ג(.
אלא שלפי הרמב"ם תפקיד בית הדין כמייצג את כנסת ישראל קשור
למעמד המיוחד של יהודה ,ואילו לדעת הרמב"ן ,כנראה ,מודגש תפקיד
הבי"ד כנציג כלל ישראל) .השוה גם פירוש רמב"ן על התורה ,דברים יב:ה
שפירש בענין אחר העולה בקנה אחד עם הפירוש שנדון בו להלן(.
לתוספת ביאור ,נעמוד על הבדל יסודי בין רמב"ם לרמב"ן בנוגע
לבנין בית הבחירה .אם מצוות ועשו לי מקדש מתקיים ע"י הקמת המשכן,
מהו הצורך בבנין בית עולמים? כבר עמדנו על דיוק הניסוח של הרמב"ם,
שהביא את הפסוק לשכנו תדרשו דווקא בהל' מלכים ,שם מהווה בנין
המקדש שלב הבא אחרי מינוי המלך .משמע שה"התקדמות" ממשכן
למקדש קשור במוסד המלוכה .מהלך מחשבתי זה תואם את הצעתנו,
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שלדעת הרמב"ם הטעם לשבח בעיבור מן המקום אשר יבחר ה' קשור
למוסד המלוכה ובחירת שבט יהודה .בניגוד לכך ,הרמב"ן איננו משלב את
בנין המקדש עם העמדת מלך .הוא אינו מביא את הברייתא על שלוש
המצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ בהקשר זה) .בנוגע למלחמת
עמלק ,המותנה בהנחה מן האויבים ומעמד המלך ,עי' היטב ברמב"ן
שמות יז:יד-טז ,ומה שהשלים הרב שעוול ע"פ אחד מכתבי היד(.
יתר על כן ,בפירושו לבמדבר טז:כא מאשים הרמב"ן בהדיא את עם
ישראל במשך כל תקופת השופטים וימי שאול על שנתאחרו בבנין בית
הבחירה עד שבא דוד) .וע"ז שלא הזכיר את יהושע ,עי' ברמב"ן סוף
בשלח כפי שרמזנו לעיל; ואכ"מ (.בקטע זה אומר הרמב"ן שהשבטים
)ולא המלך!( היו חייבים ליזום את המעבר מן המשכן ,שהתהלך מאהל
אל אהל ,לבית עולמים" ,כמו שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה".
יוצא איפוא שלדעת הרמב"ם משמעות הפסוק ,לפי דרשת הגמרא,
מדגישה את בחירת המקום הבוקעת ועולה מבחירת השבט :המילים
הקובעות הן "מאחד שבטיך" .לדעת הרמב"ן ,מה שלא תהיה כוונת
הגמרא בסנהדרין ,בא הפסוק להדגיש את אחריות העם כולו לדרוש את
ה'" ,להתקדם" אל עבר השכנת שכינתו בבית קבוע ומהודר .בהתאם לכך,
כשבא הרמב"ם לדון בסמכות המיוחדת המרכזית לקביעת המועדות ,הוא
עומד על הצורך ביישוב שבא"י ,ולכתחילה גם במקום המרכזי של ממלכת
ישראל בארץ יהודה .לשיטת הרמב"ן הסמכות הזו מוגדרת במושגים של
בית ה' ,כלומר ישיבת הסנהדרין בלשכת הגזית ,ואם אי אפשר לפנות אל
הגוף הסמכותי ,אפשר לפעול בלעדיו.

ה .הערות אחדות בנוגע לפירוש רש"י
בנוגע לקושית הרמ"ה שהבאנו לעיל :ניתן לומר שהמקום אשר יבחר
ה' הוא ירושלים או בית המקדש ,והביטוי באחד שבטיך מציין את הסביבה
הגיאוגרפית .לפי"ז גם לרש"י זהו דין בשבט ,אלא שהדין חל על המקום
המיוחד בשבט ,ולא על שטח השבט כולו )עי' חסדי דוד על התוספתא(.
לפי"ז עולה סברת רש"י בקנה אחד עם הסברנו ברמב"ם ,על אף ההבדל
למעשה.
רש"י עה"ת נמשך אחר הספרי ,לפיו "לשכנו תדרשו" מתיחס למשכן
שילה .מכאן א"א להסיק שום מסקנה לגבי שיטתו להלכה .אולי ראה
בדרשת הגמ' שיטת יחיד שאינה מקובלת על ת"ק .ואולי העדיף את דרשת
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הספרי בתור פשוטו של מקרא :כיון שלגבי דור המדבר היה בנין בית
הבחירה מאורע רחוק ,ואילו ההלכה של תקופת שילה עמדה ליישום בזמן
הקרוב ,כלל רש"י את שילה בפירוש הפסוק ,ודחה את ההתיחסות למקדש
ירושלים לפס' י"א.
מ"מ יש להעיר שרש"י בברכות מנמק את דרשת כי מציון תצא תורה
ע"פ הדרשה התנאית הנמסרת בסנהדרין מן הפסוק לשכנו תדרשו .בנראה
זיהה רש"י את מגמת שתי הדרשות ,ואולי ראה צורך לעגן את גילוי הדעת
מן הפסוק בנביא בדרשת הפסוק מן התורה .זיהוי זה גם עומד ביסוד
קושית התוס' בסנהדרין.
כפי שראינו ,דומה רש"י לרמב"ם בחדא ופליג בחדא :כשהוא נזקק
לדרשה מלשכנו תדרשו כדי להסביר את הגמ' בברכות הוא רואה בה
דרשה התורמת למסקנה ההלכתית ,שלא כפי שנראה לנו מל' הרמב"ן .אך
באותה שעה מוקד הדרשה לפי' רש"י איננו ארץ יהודה אלא ירושלים.

הרב ראובן טרגין שליט"א
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קדושת מקום – יחסה לשכינה ולישראל
הרעיון של קדושה בכלל וביחס לארץ ישראל בפרט מוכרת לנו מאד
מהשיח הדתי לארוך הדורות ,ובמיוחד עם חזרתינו ארצה במאה שנים
האחרונות.
בדרך כלל מדברים על קדושה כמונח מחשבתי ,אבל יש למושג
יסודות והגדרות הלכתיים .מטרת המאמר להגדיר את אופין ובסיסן
ההלכתי של קדושות מקום בכלל ושל זו של ארץ ישראל בפרט.
נראה שיש קדושות מקום שנובעת מנוכחות/סמיכות לשכינה ,ויש
קדושה אחרת הקשורה לנוכחותם של כלל ישראל .שני חלקי המאמר
מתייחסים לשתי קדושות אלו.

חלק א – קדושת השכינה
 (1הקדושה והשכינה
כל דיון הקשור לקדושה צריך להתחיל בהתייחסות לגורם שהוא
מקור רעיון הקדושה – הקדוש ברוך הוא .הפעם הראשונה שהמושג
"קדושה" מופיע בתורה בהקשר של קדושת הזמן מבליטה את הקשר בינו
לבין הקב"ה "-ויברך א-להים את יום השביעי ויקדש אותו…" )בראשית
ב:ג( .בפעם השניה שהמושג מופיע ,הוא מתייחס למימד השטח ,ומדגיש
את ההשלכות של נוכחות השכינה על מעמד המקום – "ויאמר :אל תקרב
הלֺם ,של נעליך מעל רגליך ,כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש
הוא" )שמות ג:ה(.
מעבר לאזכור בהקשר של שבת בתחילת הספר ,הביטוי קדושה לא
מופיע בכל ספר בראשית .אמנם יש מצבים שדומים מאוד לארוע הסנה,
כגון חלומו של יעקב שבעקבותיו הוא מכריז "מה נורא המקום הזה ,אין
זה כי אם בית א-להים ,וזה שער השמים" )בראשית כח:יז( ,אבל המושג
"קדושה" חסר .מושג זה מתחיל להופיע רק בספר שמות בהקשר של
גאולת ישראל ,ביסוס הקשר בינם לבין ה' במדבר ,וייסוד הקשר בארץ
ישראל.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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 (2הר סיני והמשכן – מעמד ומחנה
באופן דומה מאוד לסיפור הסנה ,נאמר ביחס לנוכחות השכינה על
הר סיני "לא יוכל העם לעלֺת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל
את ההר וקדשתו" )שמות יט:כג( .הגדרת ההר כמקום קדוש נעשית
לקראת ירידת השכינה עליו .קדושת ההר נשארה בעינה רק עד "משך
היובל" )שם ,יג׳( .מועד העברת השכינה מההר למשכן המתואר כמקביל
1
לגילוי שכינה שבהר סיני ,וכממשיכו.
נוכחות השכינה לא רק החילה קדושה על אותם מקומות ,אלא גם
חייבה את העם ששהו מסביבו לקדש את עצמם .כהכנה לירידה הראשונה
של השכינה ביקש ה' ממשה לא רק להגביל את ההר ,אלא גם לקדש את
העם" :לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם .והיו נכֺנים ליום
השלישי כי ביום השלִ שי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני" )שמות יט:י-
יא( .לעומת משה שהתקרב לסנה ולענן שבהר ,נאסר על בני ישראל לעלות
אל ההר .למרות כך ,היו צריכים להכין את עצמם לירידת השכינה.
גם נוכחות השכינה במשכן חייבה את קדושת העם .מעבר לאיסורים
החמורים להיכנס למשכן במצב של טומאה ולקודש הקודשים בכל מצב,
נצטוו בני ישראל להוציא טמאים מחוץ למחניהם .בנוסף למצוות
שקשורות להגדרת המקום ,מובאת בסוף ספר ויקרא ,יחידת מצוות
שמבטאות את רמת הקדושה הדרושה ל"ממלכת כהנים וגוי קדוש".2
למרות העובדה שמצוות אלו אינן תלויות בנוכחות השכינה בפועל ,שובצו
בספר ויקרא ,כי הימצאות מחנה השכינה במרכז מחנה ישראל מבליטה את
3
הצורך שגם מחנה ישראל יתנהג באופן קדוש.
למרות הדמיון בין נוכחות השכינה בסיני ובמשכן ,קיים הבדל
עקרוני ביניהם – המשכיות הנוכחות .נוכחות השכינה בהר סיני היתה חד-
פעמית ומוגבלת למקום מסוים .לעומת זאת ,הנוכחות במשכן היתה
לתקופה ממושכת )גם אחרי הכניסה לארץ( והוותה את מרכז מערכת
 1שמות כד:טו-יז; מ:לד-לח; רמב"ן לשמות כה:א ,ובהקדמתו לספר במדבר .ועיין עוד
במאמרו של הרב מנחם ליבטאג" ,המשכן ומתן תורה" ,ספר דף קשר ,כרך ג' ,עמוד .302
 2ויקרא פרקים יט–כז .ומכאן ספר "קדושה" לרמב"ם הכולל הלכות איסורי ביאה,
מאכלות אסורות ושחיטה ,הלכות שאינן קשורות למקום מסוים.
 3עוד דמיון בין הר סיני והמשכן הוא החציצה של הלוים והכהנים בין השכינה והעם.
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המחנות במדבר .נראה שהבדל זה השפיע גם על אופי ההיקף של שתי
הקדושות.
שתי הנוכחויות דומות בכך שהמקומות שבהם נוכחה השכינה – ההר
והמשכן – התקדשו ,אבל הן שונות בהיקף קדושה זו .במעמד הר סיני
נאמר רק שההר התקדש; אין שום התייחסות לשטח שמסביבו .בני ישראל
שעמדו מסביב להר אמנם נדרשו לקדש את עצמם ,אבל לא מפאת קדושת
השטח שעליו עמדו ,אלא בתור הכנה לעמידה לפני ה' – למפגש עם
4
השכינה פנים אל פנים.
לעומת זאת ,לנוכחות במשכן היו השלכות על השטח שמסביבו,
המוגדר כמחנה ישראל .5ביטוי לכך הוא ההלכה של שילוח מצורע מחוץ
למחנה ישראל ,6שנמסרה למשה ,לדעת חז"ל ,ביום שהקים את המשכן.7
נוכחות השכינה מקדשת לא רק את המחנה שבה השכינה שוכנת ,אלא גם
את המחנות הנוספים שמסביבו כמו שכתוב "ולא יטמאו את מחניהם אשר
8
אני שכֵן בתוכם" )במדבר ה:ג(.
 4אפשר לדייק כך מהרמב"ן בהקדמתו לספר במדבר ,ששם הוא מגביל את השוואתו בין
הר סיני למשכן רק להגבלת ההר והמשכן ,ואינו משווה בין ההלכות הרבות הנמצאות
בספר במדבר בנוגע למחנה ישראל ,לבין הקדשת העם בהר סיני.
 5לפי ר' גרשום )מובא בשיטה מקובצת למנחות צה (.היה הבדל גם ביחס לנצחיות
הקדושה במקום השראת השכינה עצמה; הוא סובר שהיה אסור לטמאים לעבור במקום
שבו עמד המשכן גם אחרי שכבר הועבר למקום אחר .ועיין עוד בתוס' ביומא מד .ד"ה
בשילה החולק עליו.
 6במדבר ה:א-ד; ויקרא יג:מו .נראה שראיה לחלוקת חז"ל בין מצורע לזב ולטמא מת
אפשר להביא מהפרשיות האחרות )חוץ מבמדבר ה'( שעוסקות במקרים השונים .המקור
היחידי) ,כאמור ,חוץ מבמדבר ה'( ,הדורש שילוח חוץ מג' המחנות  -ויקרא יג:מו -
מתייחס למצורע .לעומת זאת ,בפרשיות העוסקות בזב )ויקרא טו( ובטמא מת )במדבר
יט( לא מוזכר שילוח מחוץ לשלוש מחנות .לפי חז"ל הכללת התורה את המצורע יחד עם
זב וטמא מת שדינם שונה ,מבליטה עוד יותר את הקשר בין מחנה ישראל למחנות שכינה
ולויה.
 7גיטין ס ע"א .נראה שהבסיס לטענה זו של רבי לוי הוא סמיכות הפרשיות בספרי ויקרא
ובמדבר .עיין באבן עזרא ברשב"ם וברמב"ן שהתייחסו לנתון זה ביחס לפרשה בבמדבר
ה'.
 8מהניסוח הכוללני של הפסוק )שלא מבחינה בין הטמאים/מחנות השונים/ות( משמע
שהשלחת מצורע ממחנה ישראל אינו דין נפרד הקשור למחנה ישראל ,אלא חלק/המשך
של הצורך לשלוח טמאים ממחנה השכינה .המשמעות היא שאע"פ שטמאים שונים
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 (3היישום לארץ ישראל – חשיבות המחיצות
א( קדושת הארץ לעומת המחנות
נראה שהבדל זה בין הר סיני למשכן יכול להסביר את החילוק
שעשה רב האי גאון בין הקדושות השונות הקיימות לאחר הכניסה לארץ
וביסוס המקדש .המשנה בכלים )א:ו-ט( עורכת רשימה של "עשר
קדושות" ,הפותחת בקדושת הארץ ,והמסיימת עם קדושת קודש
הקודשים .ביחס לרשימה זו מובאת בערוך תשובתו רב האי גאון ,וז"ל:
שאלו מרבינו האי גאון :ומנין עשר קדושות ששנינו בריש כלים
כשתחשוב אותן יבואו י"א? והשיב כך :ארץ ישראל אינה
חשובה מן הקדושות ,לפי שבשאר הקדושות יש בהן כבוד
למקום – מונעים ממנו מקצת טומאה או שמונעים מקצת בני
אדם להכנס אליו ,ואין בסתם ארץ ישראל קדושה זו .והבאת
ביכורים ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים אינם כקדושות הללו,
ועשר קדושות בארץ ישראל הן ,וסדר אחת הן כל אחת
כתורתה) .9ערוך ,ערך "עשר"(.
ארץ ישראל מוזכרת ככותרת למשנה ,אבל קדושתה אינה כלולה בעשר
קדושות כי הרשימה כוללת רק קדושות שטח )קדושות בהן יש "כבוד

)טמאי מת ,זב ,מצורע( נשלחים ממחנות שונות )שכינה ,לויה ,ישראל( ,מדובר ביסוד
אחד לשלוח את הטמאים מהמחנות .ע"ע רמב"ם הלכות ביאת מקדש ג:א-ב שמציג את
הצורך לשלוח את המצורע ממחנה ישראל כרמה נוספת של הצורך לשלח אותו
מהמקדש )אני מודה לרב שמואל אריאל על ההערה מהרמב"ם(.
נראה שהקשר בין המשכן ומחנה ישראל יכול להסביר את סידור הפרשיות בספר במדבר.
מצד אחד מובא בספר במדבר ,לעומת ספרי ויקרא ושמות ,שתי פרשיות שמתייחסות
לאירועי יום הקמת המשכן שהיא או ר"ח ניסן או ז' ניסן  -קרבנות הנשיאים )פרק ז(,
ותיאור הענן והאש מעל למשכן .מצד שני ,הספר מתחיל בפקידת העם ,פרשה שנאמרה
למשה רק אח"כ בחודש אייר .נראה שהתורה רוצה להדגיש שירידת השכינה על המשכן
לא יכולה להיות מושלמת עד שמסודר מחנה ישראל מסביבה.
 9והתפארת ישראל )בועז ח'( מסביר שאין להקשות מטומאת ארץ העמים שהיא גזירה
מאוחרת )ויש להוסיף שמדובר גם בגזירה צדדית  -בגלל חשש בית הפרס( .ועיין בר"ש
)א:ט( ,ובגר"א )בביאורו לתוספתא א:יא( שהביאו תירוצים אחרים לקושיה זו .וייתכן
שלא קיבלו את הבחנתו של רב האי גאון.
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למקום"( .10קדושת ארץ ישראל ,לעומת זאת ,אינה קדושת שטח ,אלא,
בדומה לשטח שמסביב להר סיני ,קדושה הנובעת מקרבה לשכינה.
נוכחות השכינה במרכזה מעניקה לארץ את המעמד של "ארץ אשר ה'
א-להיך ֹד רֵ ש אותה תמיד" ,אבל אינה מגדירה את שטחה כמחנה
11
קדוש.
ב( עשר קדושות – מחיצות מגדירות מחנות
 (1מחנה ישראל – עיירות מוקפות חומה
לפי רב האי גאון ,רק בערי חומה לעומת שאר הארץ ,יש קדושת
מקום .הוכחה לכך הוא רואה בהלכה שמצורע לא משולח מחוץ לארץ או
אפילו מחוץ לכל ערי הארץ ,אלא רק מחוץ לחומות העיירות המוקפות
חומה .ניתן להסביר את חילוקו בכך ,שלעומת מבנה המחנה במדבר,
בארץ אין רצף יישובי בין המקדש וכל העם ,ולכן אי אפשר לראות את כל
הארץ כמחנה ישראל אחד גדול .12כל הארץ קדושה ,והרי היא "ארץ אשר
ה' א-להיך דרש אֹ תָ ה ,ארץ אשר תמיד עיני ה' א-להיך בה מרשית השנה
 10כך משתמע באמת מהדינים המוזכרים במשניות ,המתייחסים לכניסת סוגי אנשים
למקומות השונים.
 11לפי זה ,מובן גם כן מדוע לא מוזכרת ארץ יהודה כרמה נפרדת .מצד אחד מצאנו
שיהודה "קדושה" יותר משאר הארץ .ביטוי לכך ,יש בהלכה שרק בה מקדשין את
השנה ,שנאמר "לשכנו תדרשו" )דברים יב:ה( .ועיין בגמרא בסנהדרין יא :וברש"י
שם ,שמפרש שהכוונה היא לירושלים .וכך באמת משתמע מהפסוק המובא כמקור
בגמרא המקבילה )ברכות סג" (.כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים" .אבל עיין
במהרש"א בברכות שם .וברמב"ם )הלכות קידוש החודש א:ח; ד:יב( מובאת הגמרא
על פי פשטותה  -כמכוונת לכל ארץ יהודה .וכך יוצא גם מכתובות קי .וממועד קטן
כו .ש"קורעין ...על ערי יהודה ועל ירושלים ועל המקדש" .ועיין ברמב"ם ובשו"ע
שמזכירים את ערי יהודה ,וכך בטור ביו"ד ש"מ .אבל עיין עוד באו"ח תקכ"א ,שם
מזכיר הטור "ערי ישראל" .וכך משתמע מיהושע כב:יט .למרות ייחודה ,ארץ יהודה
אינה כלולה ברשימה כי רמתה נובעת מקירבתה היתרה למקדש ,ואינה מתבטאת
בקדושת שטח.
 12שתי האופציות שנשארות הן להגדיר כל שטח מאוכלס כמחנה ישראל ,או לבחור
שטחים מסוימים מתוכם .בעניין הזה יש פיצול בהלכה בין מצורע ,שמוצא רק מערי
חומה ,לבין בגד צרוע ואבן מנוגעת ,שמוצאים מכל עיר )תוספתא נגעים פרק ז' ( .ועיין
בתוס' יו"ט ובמשנה אחרונה שמסבירים מדוע המשנה לא הזכירה את הערים שאינם
מוקפות חומה כרובד נפרד.
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ועד אחרית שנה" )דברים יא:יב( .13הנמצא בארץ נמצא קרוב לשכינה;14
אבל רק עיר מוקפת חומה ,שמחיצותיה תוחמות שטח מאוכלס מסוים,
15
מקבלת את המעמד של מחנה ישראל.
במדבר המחנות תוחמו דרך מחיצות טבעיות של האוכלוסיה )לוים
וישראלים(; בארץ ,היעד הנצחי של המערכת ,הוחלפו מחיצות אלו
במחיצות אבן .חשיבות המחיצות מודגשת בספרי המתייחס לדינים של
הרחקת טמאים מחוץ למחנות – "מכאן נתנו חכמים מחיצות" )ספרי זוטא,
16
נשא ,ד"ה וישלחו(.
לפי הבנת תוספות בשיטתו של רבי יוחנן ,יש למחיצות ערי החומה
משמעות גם בנוגע לנצחיות קדושתם .בגמרא במגילה )י 17(.מובאת
מחלוקת ביחס להמשך קדושת ערי החומה לאחר החורבן .תוס' ביבמות
)פב :ד"ה ירושה( קובע שהדעה הסוברת שהקדושה נשארת ,גורסת שכן
יסכים גם הגורס שקדושת שאר הארץ בטלה .בהסתכלות הראשונה מובנת
 13ולכן ,רק ממנה מביאים את העומר ,ביכורים ,ושתי הלחם )משנה כלים א:ו( .ועיין עוד
ברמב"ן )ויקרא יח:כה( המתייחס למשמעות פסוקים אלו.
 14כך ניתן להבין את הגמרא בכתובות קי" .כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו א-
לוה" כי הוא קרוב לשכינה; "הדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו א-לוה" כי רחוק הוא
מהשכינה .וכך משמע מאיכה רבה ג' " -הקב"ה… כיוון שלא היו בני ישראל בארץ,
אמר הלואי היו ישראל עמי…".
 15עיין בר"ש וברא"ש )כלים א:ז( המדגישים את המעמד של עיירות מוקפות חומה
כמחנה ישראל.
 16עיין גם בספרי שם .הרב זוין )תורה שבעל פה י' ,עמוד לא( מדייק מהתוספתא
המובאת בגמרא )שבועות טו (.שהחומות מעכבות את קדושת המקדש והעיר .קשר זה
בין הבניין וההקדשה רואים גם מהמשך הגמרא בדפ טו" - :נבנייה מאתמול וניקדשיה
האידנא? בעינן קידוש בשעת בנין "...כך יוצא גם מדבריו של הרב קוק " -ענין מיוחד יש
בקדושת מקום וכו' ,והוא משום שיש כאן שתי קדושות מורכבות זו בזו  -קדושת המקום
וקדושת המחיצות .ולכתחילה אין להן ציור זו בלא זו ,שהבנין בלא המקום הנבחר עפ"י
ה' לא חלה עליה קדושת בית עולמים ,וכן המקום בלא הבנין לא חלה עליה הקדושה .על
כן לשעתו ודאי היה צורך בשני הענינים  -המקום והבנין" )משפט כהן עמוד קפה( .לדיון
מקיף בנושא ,עיין במאמרו של הרב מ.צ .נריה " -ירושלים עיר הקודש והמקדש" ,תורה
שבעל פה  ,10עד-פה.
 17וכן בערכין לב .ועוד עיין בירושלמי מעשר שני ג:ג ועיין בשאילת דוד או"ח ,ג' ,עמוד
.13
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יותר השיטה הסוברת שקדושת ערי חומה לא קדשה לעתיד לבא – עם
חורבן המחיצות בטל תיחום השטח כמחנה ובטל המעמד המיוחד שנבע
מכך .הדרשה שמביאה הגמרא כבסיס לאלו החולקים וסוברים שקדושת ערי
חומה קדשה גם לעתיד לבא – "׳אשר לו חומה׳ – אע"פ שאין לו עכשיו
והיה לו קודם לכן" ,טעונה הסבר .אם הקדושה תלויה במחיצות ,למה
נשארה קדושה זו אחרי חורבנן? שיטת תוס' תמוהה עוד יותר ,כי לדעתו
יוצא שרק קדושת ערי החומה הזקוקה מראש למחיצות נשארת אחרי
נפילתן!
נראה שתוס' הבינו מתוך דרשת הגמ' שהמחיצות אינן יוצרות רק
קדושה ברמה אחרת ,אלא גם קדושה בעלת אופי אחר .מחיצות עיר החומה,
שהגדירו אותה כמחנה ישראל ,מקדשים גם את השטח עצמו .לכן ,לעומת
קדושת הארץ הנובעת ומתבטאת רק כקירבה לנוכחות השכינה שבמקדש
ולכן נעלמת עם הסתלקות השכינה ,קדושת ערי החומה נמשכת גם אחרי
18
שנעלם הגורם שהחיל אותה .מקום שנתקדש ,ממשיך בקדושתו.
מבחינה זו יש בערי חומה מה שלא היה במחנה ישראל שבמדבר –
קדושת מקום נצחית .הבדל זה נובע מהשוני הבסיסי בין מערכת המשכן
שנועדה מראש להיות מחנה נייד וזמני לבין מערכת המקדש והערים
שבארץ ,שהיא הביטוי הנצחי של מחנות השונות.
 (2מחנות שכינה ולויה – המקדש והר הבית
כך ביחס למחנה ישראל ,וכך גם ביחס לשאר המחנות .לעומת המצב
במדבר ,מחנה שכינה )המקדש( וגם מחנה לוויה )הר הבית( תוחמו
במחיצות אבן .ביחס למחנה השכינה ,שהוא כל העזרה ,19שימשו

 18למרות העובדה שהרמב"ם סובר שבתי ערי חומה לא התקדשו לעתיד לבא ,הוא עדיין
מביא את הדרשה מ"אשר לו חומה" ,כדי להוכיח שהקדושה נמשכת גם אחרי הרס
החומה )הלכות שמיטה ויובל יב:טו( .הרדב"ז מסביר שלדעת הרמב"ם הקדושה נמשכת
אחרי הרס החומה ,אבל רק עד חורבן הארץ וביטול הקדושה הכללית .וכך ברמב"ן
מגילה י .ועיין עוד במהר"י קורקוס ,ובחזו"א ערכין לב ע"ב.
 19תוספתא כלים פ"א ה"י.
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המחיצות לא רק כבסיס להפרדתו ממחנה לוויה ,אלא גם כבסיס להבחנה
20
בין רמות שונות של קדושה.
מרכזיות המחיצות לקדושת כל המחנות מצדיקה את שיטתו של
תוספות לפי רבי יוחנן .21כפי שראינו ,תוספות טוענים שלעומת קדושת
המשכן שנמוגה עם העברת המשכן למקום אחר ,22קדושת המקדש
וירושלים קדשה לעתיד לבא )גם למ"ד שקדושת הארץ קדשה רק
לשעתה( ,ומביא כבסיס לקביעתו את הפסוק "אשר לו חומה" .כפי
שהחומה מנציחה את קדושת ערי החומה ,כך מנציחה היא את קדושת
מקומות המקדש ועיר הקודש; כמו שקדושת ערי החומה היא קדושת
23
שטח ,כך גם קדושת המקדש וירושלים.
 20עיין ברמב"ם בהלכות בית הבחירה א:ה " -ואלו הן הדברים שהן עיקר בבנין הבית:
עושין בו קדש ,וקדש הקדשים ויהיה לפני הקדש מקום אחד והוא הנקרא אולם ,ושלשתן
נקראין היכל; ועושין מחיצה אחרת סביב להיכל…" .ועיין עוד כלים א:ח–ט ,וברמב"ם
בהלכות בית הבחירה ז:יח-כג ,בנוגע להבדל שבין קדושות העזרה ,ההיכל ,וקודש
הקודשים.
 21יבמות פב .ד"ה ירושה .וכך גם בתוס' הרא"ש שם ,ספר התרומה הלכות א"י ,בר"ש
שביעית ו:א ,ועוד .נראה שאפשר להביא ראיה לקישורו של תוס' מהסוגיות במגילה ט:
ושבועות טז :שסיימו את דיונם בקדושת המקדש וירושלים עם התייחסות לקדושת ערי
חומה .ועיין שם בנימוקיו האחרים של תוס' הבונים על ייחודם של ירושלים והמקדש
במנותק מערי חומה.
 22תוס' יומא מד .ד"ה בשילה .ועיין הערה .10
 23השוואה זו היא גם הבסיס לשיטת רש"י )ערכין לב :ד"ה וקידשום( המיישם את תהליך
ההקדשה של המקדש וירושלים גם בנוגע לערי חומה .וכך משתמע מלשון התוספתא
)ערכין ה:ז( " -וכשעלו מן הגולה מצאו אלו שמוקפות חומה מימות יהושע בן נון
וקדשום" .ועיין בחולין ז" - .הרבה כרכים קדשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל...
והניחום כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית…" ויש לדון האם כוונת הביטוי "הניחום"
היא שנמנעו מלערוך טקס הקדשה ,או רק שלא כבשו .ועיין ברש"י )ד"ה וקדשום(
שמפרש כאופציה השנייה .ונראה שהוא מפרש כך כי שם הגמרא מתייחסת לכל ערי
הארץ ולא רק למוקפות חומה.
הקשר בין נצחיות קדושת הבית וירושלים לבין החומות מודגש גם במשנה בעדויות
)ח:ו(" :מקריבין ואע"פ שאין בית… ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני אעפ"י שאין
חומה" .ובדיון הירושלמי )מעשר שני ג:ג( בקשר לאכילת מעשר שני במצב שנפלו
המחיצות " -סבתא הוות סברא מימר רואין את המחיצות כאילו עולות ,ואילו רבנן אמר
אין רואין את המחיצות כאילו עולות" .ועיין בפני משה שם.
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אפילו הראב"ד )בהשגותיו להלכות בית הבחירה ו:טו( ושאר
הראשונים החולקים על הצעה זו של תוספות וסוברים שקדושת
המקדש בטלה ,יכולים לקבל את דבריו ברובד אחר .במשנה במגילה
)ט (:מובא שירושלים שונה משילה בכך שאין אחריה היתר במות .על
בסיס דיון הגמרא שם בשאלת קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא,
קובע רש"י )זבחים קיט .ד"ה זו( ,24שאיסור הבמות נסמך על נצחיות
קדושת ירושלים .לעומת זאת ,הגמרא בזבחים )קיט (.דנה באותו נושא
והגמרא בשבועות )טז (:מגדירה את קדושת ירושלים כקדושת עולם
ללא קשר לשאלת נצחיות הקדושה .25תוס' )מגילה י .ד"ה ומאי;
שבועות טז :ד"ה קדושת( והרמב"ן )שבועות טז (:מסבירים שאפילו
אם קדושתן בטלה ,המעמד של ירושלים ושל מקום המקדש שבתוכה
כ"מקום אשר יבחר ה" הוא נצחי" 26.קדושתה קדושת עולם" בכך שלא
ייתכן שיתקדש מקום אחר להקרבת קרבנות ,אפילו אחרי הפקעת
קדושות ירושלים והמקדש.
תוספות והרמב"ן מדגישים את בחירת ירושלים רק כנתון השומר על
סגולתה לעתיד לבא ומונע בכך את קידושו של מקום אחר .ברם ,דייקו
האחרונים 27מדברי הראב"ד שלמרות שהוא סובר שאין חיוב כרת לנכנס
 24וכן בשבועות טז :ד"ה קדושת .תוס' ביבמות מוכיח מסוגיא זו שקדושות המקדש
וירושלים נצחיות.
 25כך גם במכילתא בא )ד"ה בארץ( " -עד שלא נבחרה ירושלים ,היתה כל א"י כשרה
למזבחות; משנבחרה ירושלים יצאת ארץ ישראל" .וכך ברמב"ם )בית הבחירה א:ג(
שאמנם סובר שקדושת ירושלים קיימת בזמן הזה ,אך מסביר את האיסור במות בזמן הזה
בלי להזכיר את קיום קדושה זו.
 26עיין במאמרו של הרב ביק " -קדושת שילה וירושלים" )עלון שבות  104עמ' ,(11-3
בו הוא מראה שהפסוקים שמביאה הגמרא בזבחים קיח-ט כדי לנמק את ההבחנה בין
שילה וירושלים מדגישים ששילה אף פעם לא נבחרה ,כי בחירת ה' במהותה נצחית היא.
בעניין זה עיין על התשובה  .311-300ועיין עוד תורת הקודש )ח"א ,י"ב( ,ובמאמרו של
הרב אילן " -אם קדשה לשעתה קדשה לעתיד לבא"  -תורה שבעל פה  ,10עמ' סב-עג
הדנים בהרחבה בהבחנה בין הקדושה והבחירה.
 27מלא הרועים ערך קדושה ראשונה ,שו"ת תפארת צבי יו"ד כז:יא ,וארץ ישראל )לרב
טיקוצ'ינסקי( עמוד עא .ועיין לקמן שכך דייקו החתם סופר ,הרב זולטי ,והרב קוק .ועיין
בניין ציון סימן ב' שהבין שהראב"ד מסתפק בקיום איסור זה .ולעומת כל האחרונים,
המאירי )שבועות טז (:קובע שלדעת הראב"ד מותר להיכנס להר הבית בזמן הזה )וכך גם
בשו"ת רדב"ז ח"ב תרצ"א(.
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למקום המקדש בזמן הזה ,הוא עדיין סובר שיש איסור כניסה; זאת אומרת
שיש איזה סוג של קדושה הנשארת גם למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה
לעתיד לבא .בסיס לכך יש מהגמרא בברכות )סב (:המיישמת את החיוב
לכבד את מקום הר הבית גם בזמן הזה ,ללא קשר לנצחיות קדושתה.28
החת"ס בתשובותיו )יו"ד רל"ד( הסיק מכאן שכל הדעות מסכימות
שבמקומות המקדש ,הר הבית ,וירושלים קיימת "קדושה עליונה ...מימות
עולם] ...ש[לא זזה ...אפילו בחורבנה" .29דומה לחת"ס ,גם הרדב"ז מבחין
בין שתי קדושות ,אבל הבחנתו שונה .הגמרא בשבועות )כד (.טוענת שדוד
קדש את רצפת מקום המקדש .30לעומת זאת ,מובא במל"א )ח:סד(
ש"ביום ההוא קודש המלך )שלמה( את תוך החצר" .31על קביעת הגמרא
בשבועות קשה גם מהמשך הסוגייה הקובעת ש"בעינן קידוש בשעת בנין".
כדי לענות על קושיות אלו טוען הרדב"ז )בפירושו לרמב"ם שם( ש"דוד
קידש המקום ושלמה קידש הבנין" .הרב זולטי ,שכנראה לא ראה את
הרדב"ז ,מכוון לדבריו ומרחיב עליהם:
שתי קדושות הן ותרוייהו צריכי :דוד קידש את הרצפה בדין
קדושת המקום שהוא מחנה שכינה כדכתיב 'המקום אשר
יבחר'; ושלמה קידש את העזרה ,היינו חלות קדושת העזרה
וההיכל והקדש הקדשים ,וזהו רק לאחר שנבנה הבית ...
32
)תורה-שבעל-פה  ,10עמוד מא(.
" 28אמר רב ביבי אמר ר' יהושע בן לוי  -כל הרוקק בר הבית בזמן הזה כאילו רוקק
בבת עינו ,שנאמר ' -והיו עיני וליבי שם כל הימים'" .ועיין במהרש"א שמקשר את
הדין לנוכחות הקדושה .וכך בקרית ספר בית הבחירה ז' .ובאמת המדרש )שמות רבה
ב:ב( לומד מפסוק זה שהשכינה נשארת במקדש גם לאחר החורבן .ועיין רמב"ם )בית
הבחירה ז:ב( שאינו מביא את הפסוק הזה ביחס לדין זה ,אלא בהמשך הפרק )הלכה
ה(.
 29נראה שלשונו של החת"ס לקוחה משמות רבה ב:ב " -אמר ר' אחא לעולם אין
השכינה זזה מתוך ההיכל ...מכותל המערבי" .למרות ששם מובאים דברי ר' אחא
בעקבות דברי ר' שמואל בר נחמני שלכאורה חולק ,כנראה שהחת"ס הבין שלא נחלקו
אלא שדיברו על רבדים שונים.
 30וכך יוצא גם מדברי הימים א:כב:א.
 31ומכאן ברמב"ם בית הבחירה ו:יד.
 32עיין עוד משפט צדק )לרב קוק( צו:ו .וביחס להבדל בין דוד ושמואל עיין פרקי
מועדות.491-476 ,
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על בסיס הבחנה זו מקשר הרב זולטי את איסור הכניסה הקיים לפי
הראב"ד לקדושת המקום שהוחלה על ידי דוד:
סובר הראב"ד דהא דבטלה קדושה ראשונה ושנייה ,היינו
דבטלה קדושת המקדש ,כיון דקדושת המקדש תלוי בבנין,
וכשנחרב הבית בטלה קדושת המקדש… אבל לגבי קדושת
המקום ,שהוא מחנה שכינה – קדושה זו לא בטלה ,שהרי מקום
המקדש נבחר ונתקדש בקדושת בית עולמים )שם(.
לפי הרב זולטי יוצא שלמרות שחולק הראב"ד על התוס' )ביבמות( ביחס
לשאלה הפורמלית של קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא ,מסכים הוא
33
לקביעת תוס' שקדושת המקדש היא קדושת שטח ,ולכן היא נצחית.
34

 (3ירושלים – מחנה ישראל לפני ה'

לחומות ירושלים יש משמעות גם ביחס לדיני אכילת קדשים קלים
ומעשר שני בתוכה .כך משמע מניסוח המשנה בכלים ,שבנוגע לאכילות
אלו אינה מתייחסת לירושלים בשמה ,אלא כ"לפנים מן החומה" .ואמנם
ההתמקדות בחומה היא אפיון מיוחד של ירושלים ,וכמבואר במשנה:
אין בין שילה לירושלים ,אלא שבשילה אוכלין קדשים קלים
ומעשר שני בכל הרואה ,ובירושלים – לפנים מן החומה…
)מגילה ט.(:
אפשר להסביר את ההבדל על בסיס הספרי )דברים יח:יט( המתאים את
הערים השונות למונחים השונים בפסוק המגדיר את מקומן של האכילות
האלו" 'כי אם לפני ה' א-להיך' – זו שילה; 'במקום אשר יבחר ה' – זו
ירושלים" .בשילה היה חסר לפחות חלק ממערכת החומות ,35ולכן,
 33לחילופין ,ניתן לומר לפי הראב"ד משהו הדומה למה שהציע הרב סולובייצ'יק ביחס
לארץ ישראל לפי הרמב"ם )עיין בסוף החלק השני של המאמר( .אפילו אם הקדושה
בטלה לגמרי ,איסור הכניסה וחיוב המורא נובעים מזהות המקום כמחנה שכינה -
"המקום אשר יבחר ה׳"  -שנשארת לתמיד.
 34על המשמעות ההשקפתית של ירושלים כמחנה ישראל העומד לפני ה' ,עיין במאמרו
של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל " -ירושלים -בין מקום קדוש למקום טהור" ,עלון
שבות בוגרים ט' ,עמודים .96-87
 35אפילו אם העיר היתה מוקפת חומה באותה תקופה ,מחנה השכינה היה מוקף במחיצה
שרק חלקה התחתון היה אבן ,ואין זכר לשום חומה אמצעית המקבילה לחומת הר הבית
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הקדושה מסביב למשכן לא התבטאה במערכת של מחנות המקדשת את
שטחה .בדומה לקדושת הארץ ולדגם של הר סיני ,קדושת שילה לא נבנתה
על הגדרת המקום ,אלא על קרבה לשכינה – עמידה לפני ה' .לכן הותרו
האכילות בשילה לא על בסיס הימצאות בשטח מסויים ,אלא על בסיס יחס
ישיר למשכן – בכל הרואה אותו .36ברם ,בירושלים ,במקביל לקדושת ערי
חומה ,שהיא קדושת מחנה ישראל ,המקום עצמו מוגדר כמקום קדוש;
לכן אוכלים בו בכל תחומה המוגדר לפי חומתה ,ללא קשר לאפשרות
37
ראיית המקדש.
חשיבות מחיצות ירושלים מסבירה גם את פירושו של רש"י לגמרא
בבבא מציעא נג ,:הפוסקת שבמקרה שנפלו המחיצות ,אי אפשר לאכול
מעשר שני .רש"י מסביר שמדובר בנפילת מחיצות ירושלים ,38ומפרש –
"ושוב אין מעשר נאכל שם עד שיעמידו מחיצות ,דבעינן לפני ה' תאכלנו".
בשילה מעשר שני נאכל "לפני ה׳" ללא קשר למחיצות ,אבל בירושלים
אכילת מעשר שני – במקביל לקדושתה – תלויה בקיומן של המחיצות.
למרות הדמיון לערי חומה ,ירושלים עדיין קדושה יותר מהן – רק
בירושלים אוכלים קדשים קלים ומעשר שני כי רק ירושלים ממוקמת
שבירושלים .בנוסף לכך ,לפי הרב יואל בן נון ,הטוען שמשכן שילה היה בכלל מחוץ
לחומות העיר ,מובן למה אי אפשר לראות את שטח העיר כביטוי האקסלוסיבי של
ה"לפני ה׳" של אותו משכן.
לא ברור מתוך המקורות למה יש הבדל בין שילה וירושלים .הרב ביק,
במאמרו )הערה  ,(38מקשר את ההבדל להבדל השני במשנה  -היתר במות  -וטוען
ששניהם בנויים על ההבדל בין אופי בחירת ירושלים ,שנבחרה כנחלה נצחית ,לאופי
בחירת שילה ,שנבחרה רק כמנוחה זמנית )זבחים קיט .(.לפי טענתי שההבדל בנוי על
הבדל עובדתי בין ירושלים ושילה ,ניתן לומר שגם הנצחיות של ירושלים )שביטויה
במשנה הוא המשך איסור הבמות( נובעת מהעובדה שהיה מדובר בקדושת השטח .כך
משתמע באמת מתוס' ביבמות פב :המבסס את נצחיות קדושת ירושלים על הפסוק "אשר
לו חומה".
 36אני מניח ,כמו הירושלמי ור"ח )מגילה ט ,(:שהביטוי "ככל הרואה" מתייחס לראיית
המשכן ,ולא לראיית העיר .עיין עוד מאמרו של הרב ביק )הערה .(38
 37עיין עוד בהסברו של רבנו גרשום לה"א דגמרא בתמורה כא :לחלק בין בכור ומעשר
שני .ועיין עוד במאמרו של הרב ביק )הערה  (38המתייחס לנושא.
 38לחילופין ,המשנה למלך )בית הבחירה ו:יד( סובר שמדובר בחורבן המזבח והשיטה-
מקובצת מביא בשם התוס' שאנץ שמדובר בחורבן הבית.
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"לפני ה׳" .39ירושלים דומה לשילה בכך שהיא נמצאת לפני ה' ,ודומה
לשאר העיירות המוקפות חומה בכך שהיא מוגדרת כמחנה ישראל ,אבל
שונה משניהם בכך שהיא גם ממוקמת לפני ה' וגם מוגדרת כמחנה
ישראל .רק ירושלים זהה ממש למבנה של מחנה ישראל שבמדבר .לכן
רק המסגרת של ירושלים מוצגת בתוספתא כדומה למסגרת שהתקיימה
במדבר:
כשם שהיו במדבר שלש מחנות :מחנה שכינה ,מחנה לויה,
מחנה ישראל ,כך היו בירושלים :מפתח ירושלים ועד הר הבית
– מחנה ישראל ,מפתח הר הבית ועד שער נקנור – מחנה לויה,
40
משער נקנור ולפנים – מחנה שכינה )כלים א:י(.
 (4ירושלים והמקדש
נראה שהמעמד הכפול של ירושלים הוא הבסיס לדמיון ולקשר
הקיימים בינה לבין המקדש .המשנה דורשת להקדשת שניהם את כל
המרכיבים שהיו בהקדשת המשכן במדבר – "אין מוסיפין על העיר ועל

 39הבדל זה בולט עוד יותר לרמב"ם )ביאת מקדש ג:ב,ח( שמחלק בין ירושלים ושאר
ערי חומה גם בקשר למצורע .ביחס לחובת הציבור להרחיק מצורעים וחיוב המלקות על
מצורע שנכנס ,מזכיר הרמב"ם רק את ירושלים .בשאר ערי חומה קיים רק חיוב אישי על
המצורע להרחיק את עצמו מהכלל ,על בסיס הפסוק "בדד ישב" .ניתן לומר שהרמב"ם
סובר ,על בסיס התוספתא ,שרק ירושלים מוגדרת כמחנה ישראל )עיין עוד הערה .(31
לעומת זאת ,הקרית-ספר )בית הבחירה ז'( מקטין את ההבדל וטוען )על בסיס
הגמרא בזבחים נה (.שבעיקרון קודשים קלים נאכלים גם בערי חומה .לעומת מעשר שני
הנאכל רק לפני ה' ,קודשים קלים נאכלים בכל מקום טהור ,אלא שיש בעיה צדדית של
פסול .ועיין במאמרו של הרב מ.צ .נריה " -קדושת עיר שחוברה לה יחדיו" )שנה בשנה,
תשנ"ז( המשתמש בחידושו כדי להסביר כמה גמרות המחלקות בין חלקים שונים של
ירושלים.
 40הגר"א בביאורו על התוספתא )כלים א:יא( הבין שבעל תוספתא זו חולק על המשנה,
המובאת בתוספתא כדעת יחיד ,והמחשיבה את העיירות המוקפות חומה כמחנה ישראל.
אבל ניתן לומר ,כמו שהצענו ,שאין מחלוקת ,ושקיימים שני רבדים של מחנה ישראל -
עיירות מוקפות שאינן זהות למערכת המדברית ,וירושלים  -הזהה לאותה מערכת.
לרמב"ם יש שיטת פשרה בעניין )עיין הערה .(18
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העזרות אלא במלך ונביא…" )שבועות יד ;.סנהדרין ב .41(.יישום דרישות
הקדשת המשכן להקדשת ירושלים מדגיש את הקשר הקיים בינה
42
למקדש.
מעבר לתהליך ההקדשה יש כמה תחומים שבהם דינה של ירושלים
מקביל 43לדינו של המקדש ,44במיוחד לפי שיטת הרמב"ם .על בסיס מינוח
המשנה במעשר שני )ג:ד( ,45מפרש הרמב"ם שהדינים המיוחדים שנאמרו
ביחס למצוות לולב ושופר במקדש 46שייכים גם לירושלים )בפיהמ"ש

 41קשר זה יבלוט יותר אם נאמר שבמשכן שילה לא היו זקוקים גם לטקס הקדשה .אבל
עיין תוס' )שבועות טו (.הסובר שהקדישו ע"י טקס .וניתן לחלק לפי תוס' בין המחיצות
והטקס ולומר שהטקס שייך לכל משכן ,ולא רק למשכן שמסביבו יש מחנות.
דמיון זה משמעותי עוד יותר לפי שיטת רש"י )שבועות טז .ד"ה וקידשום(
שתהליך זה שייך רק במקדש ובירושלים .עיין עוד הערה  31ותוס' ערכין לב :ד"ה
וקדשו .את המחלוקת הזו אפשר להבין כמחלוקת בהבנת היחס בין ערי חומה וירושלים,
או כמחלוקת באופי טקס ההקדשה ,ואכמ"ל.
 42עיין במאמרו של הרב זוין " -סנהדרין וירושלים"  -תורה שבעל פה  ,10עמוד לב.
 43קשה לקבוע אם הדינים הללו זהים בשניהם כיוון שהם דומים זה לזה ,או כי אחד מהם
תלוי בשני ,אבל נראה לי שיש שני סוג דינים :הדמיון בתהליכי הקדושה מבוסס על
העובדה שבשניהם מדובר על קביעת מחנה על ידי מחיצות וטקס .ההלכות המשותפות
האחרות נובעות מהעובדה שמדובר על מכלול אחד  -מקדש  -הכולל את המקדש
וירושלים.
 44ועיין במאמרו של הרב בנימין תבורי " -חיוב קריעה על ערי יהודה ,ירושלים,
והמקדש" )דף קשר א׳ ,עמוד  (382המביא בשם הרב סולובייצ’יק שאין קריעה מיוחדת
על ירושלים ,כי נכללת היא בקריעת המקדש .לעומת זאת ,הביא שם שהצפנת-פענח
הבין שירושלים כלולה בשאר ערי יהודה) .ועיין עוד הערה  11מחלוקת רש"י ורמב"ם
ביחס לעיבור השנה ביהודה או בירושלים(.
 45ועיין עוד בנזיר ח:ו ,סוטה ז:ו ,בשקלים א:ג ובתוס' יו"ט שם .ועיין עוד בכל הנושא
במאמרו של הרב י.מ .לאו " -נטילת לולב בירושלים בזמן הזה" )שנה בשנה ,תשנ"ז,
.(185-163
 46סוכה ג:י; ר"ה ד:א .ועיין רש"י )סוכה מא .ד"ה במקדש; ר"ה כט :ד"ה אבל( שחולק.
לעומת זאת ,עיין ברש"י בר"ה בהמשך )כט :ד"ה ועוד( שמשתמע ממנו כרמב"ם .ועיין
בלחם משנה ב:ח.
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בסוכה ובר"ה שם ,וכן בהלכות שופר ב:ח( .47הרמב"ם יישם את פירושם
של חז"ל לפסוק "לפני ה׳" בהקשר של מעשר שני לציווי על מצות לולב –
48
"ושמחתם לפני ה' א-להיכם שבעת ימים" )ויקרא כג:מ(.
בנוסף לכך הרמב"ם ,במקביל לתוס' ולראשונים אחרים ,49סיווג את
ירושלים יחד עם המקדש ביחס לשאלת קדושתו לעתיד לבא .50אך טעמו
של הרמב"ם שונה מטעמו של תוס' שכבר ראינו .לפי תוס' ניתן לומר
שקדושת כל המקומות נובעת מנוכחות השכינה ,אלא שקדושת המקדש
וירושלים נצחית כי היא קדושת שטח ולא רק קדושת קירבה; הרמב"ם
בונה על הבדל במקור קדושת הארץ לעומת קדושת המקדש וירושלים:
ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה
לעתיד לבא ,ובקדושת שאר א"י לענין שביעית ומעשרות
וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא? לפי שקדושת ירושלים
והמקדש מפני השכינה ,ושכינה אינה בטלה .51והרי הוא אומר
 47ועיין בהלכות לולב ג:יג ,שאינו מפרט שם שיש מצווה בירושלים שבעת ימים .ועיין
עוד ברבנו מנוח )שם( ,בערוך לנר )סוכה מא .ד"ה במדינה( ,ובאמרי ברוך )על הטורי
אבן ר"ה ל.(.
 48ועיין עוד בירושלמי בסוכה ובקרבן העדה שם .ועיין בתורה אור למלבי"ם )פרשת צו,
כו:א( שמביא מקרים שחז"ל פירשו את הביטוי 'לפני ה' כמכוון רק על ההיכל .והמאירי
)ר"ה ל (.מסביר שרק במעשר שני פירושו של "לפני ה׳" הוא ירושלים ,כי ביטוי זה
מעומת עם "בכל שעריך".
 49תוספות ביבמות פב ,:בשבועות טז ,.ובזבחים ס .,וכך גם ברמב"ן בשבועות טז .תוס'
מבסס את ההבחנה על סתירה הקיימת בין סוגיות שונות ביחס לדעת ר"א )ואחרים(.
ועיין עוד שמות רבה ב:ב המביא מחלוקת בעניין .ועיין עוד מאמרו של הרב עובדיה
יוסף " -בדין כניסה למקום המקדש בזמן הזה" ,תורה שבעל פה  ,10נא-סא המביא עוד
סימוכים להבחנה זו.
 50ביחס לאפשרות לחלק בין קדושת ירושלים והמקדש מגיב תוס' )זבחים ס :ד"ה מאי( -
"זהו תימה לומר ,דהא ירושלים לא נתקדשה אלא בשביל הבית ,ואיך ייתכן שקדושת
הבית תבטל וקדושת ירושלים קיימא?".
 51עיין תשב"ץ )ח"ג ,ר"א( שמביא צרור של ראיות לקביעת הרמב"ם שה"שכינה אינה
בטלה" ,וביניהן " -ויש סמך וראיה שקדושת המקדש והעיר היא קיימת ,שעדיין הם
עולים לרגל ממצרים ושאר הארצות… עדיין נשאר מהנסים שהיו בירושלים שלא אמר
אדם לחבירו 'צר לי המקום' ,כי בבית הכנסת שבירושלים הם צריכים לאנשי המקום כל
השנה ,ומתמלאת פה אל פה בעת התקבץ שם בחג השבועות החוגגים יותר מג' מאות
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'והשמותי את מקדשיכם' )ויקרא כו:לא( ,ואמרו חכמים –
'אע"פ ששמומין בקדושתן הן עומדין' )מגילה כח .52(.אבל
חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש
רבים ,וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן
התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל…
53
)הלכות בית הבחירה ו:טז(.
לפי הרמב"ם ,קדושת הארץ אינה קשורה לנוכחות השכינה אלא
לכיבוש .ניתוק זה של קדושת הארץ מנוכחות השכינה מעורר תמיהה –
הלא במשנה בכלים מתוארת קדושת ארץ ישראל כחלק מעשר
הקדושות ,ששיאן בקדושת המקדש? אפילו רב האי גאון ,שחילק בין
אופי קדושת הארץ לעומת אופיין של שאר הקדושות שברשימה,
הסכים שקדושת הארץ מבוססת על היחס לנוכחות השכינה! נראה
לומר שהרמב"ם הכיר בשני סוגי קדושת הארץ ,ושדווקא הרשימה
בכלים היא מקורו .המשניות שם מזכירות מצוות שמבטאות את
הקדושות השונות:
…ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות .ומה היא קדושתה?
שמביאין ממנה העומר והביכורים ושתי הלחם ,מה שאין
מביאין כן מכל הארצות .עיירות המוקפות חומה מקודשות
ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעין ומסבבין לתוכה מת עד
שירצו .יצא – אין מחזירין אותו… )כלים א:ו-ז(.
איש כולם הם נכנסים שם ויושבים רווחים ,כי עדיין היא בקדושתה .וזה סמן גאולה
שלישית" .ועיין עוד בשמות רבה ב:ב ,שמביא מחלוקת בעניין.
 52הרב קוק )משפט כהן צ"ו( מדגיש ששימושו של הרמב"ם בפסוק המתייחס למקדש
כראיה על נצחיות קדושת ירושלים הוא לשיטתו שירושלים נחשבת חלק מהמקדש.
 53האור שמח מביא ראיות לשיטת הרמב"ם מהפסוקים בדבה"ב " -והקדשתי את הבית
הזה… עד עולם" )ז':טו(" ,למקדשו אשר הקדיש לעולם" )ל:ח( .ונראה שגם לרמב"ם
יש משמעות לחורבן הבית וכדבריו בבית הבחירה ז:ח " -בזמן שהמקדש בנוי אסור לו
לאדם להקל את ראשו מן הצופים… והוא שיהיה רואה את המקדש…" .ועיין במאמרו
של הרב עובדיה יוסף " -בדין כניסה למקום המקדש בזמן הזה" )תורה שבעל פה ,10
נא-סא( .ועיין גם במאמרו של הרב ב.ז .בנדיקט " -לדרכי הכרעתו של הרמב"ם בעניין
קדושת הארץ" ,תורה שבעל פה  ,11כז-לד ,המקשר את פסק הרמב"ם למסורת
התוספתא.
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התקשו מפרשי המשנה מדוע נבחרו דווקא מצוות אלו ולא מצוות אחרות.
ביחס לארץ ישראל ,למה לא מזכירים את מצוות תרומות ומעשרות או
שמיטה ויובלות? ביחס לערי חומה ,למה לא מזכירים את מצוות בתי ערי
חומה כפי שמופיע בתוספתא המקבילה )א:יא(? 54הגר"א )בפירושו
למשנה ו'( מסביר שהמשנה מזכיר רק מצוות הקשורות ל"קדושת א"י"
ולא מצוות הקשורות ל"חובת הארץ".55
מניסוחו של הגר"א היה אפשר להסיק שקיים רק סוג אחד של
קדושת הארץ המאפשר את הבאת שתי הלחם וכו' משטחה ,וששאר
המצוות התלויות בארץ אינן תלויות בשום קדושה .אבל הרמב"ם ,על
בסיס קישור הגמ' בין מצוות תרומה ,מעשר ושביעית והמעמד של
"קדושה ראשונה" ,56קובע שאין הדבר כן – "ובקדושת שאר א"י לענין
שביעית ומעשרות וכיוצא בהן…" .נראה לומר שהרמב"ם מכיר במימד
של קדושת הארץ הנובעת מנוכחות השכינה במקדש וכהכללת המשנה –
"עשר קדושות הן" .בסיס לכך יש בדמיון בין הפסוק "ארץ אשר… עיני ה'
א-להיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה" )דברים יג:יב( 57המתייחס
58
לארץ כולה ,והפסוק "והיו עיני ולִ בִּ י שם כל הימים" )דבה"י ב:ז:טז(
המתייחס למקום המקדש .קדושה זו המקרינה ממקום המקדש על כל
הארץ 59היא הבסיס להבאת שתי הלחם ,הביכורים והעומר ממרחב הארץ
 54עיין בספירי אפרים )עמוד ה-ו( המנתק את הדין של בתי ערי חומה מקדושת הערים.
לא משתמע כך מהקישור של הגמרא בערכין לב .בין המשנה שם הדנה בבתי ערי חומה,
לשאלה הכללית של קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא .אפילו אם נקבל את דבריו ביחס
לדין בתי ערי חומה ,לא נראה ליישם אותם בנוגע לדיני תרומות ומעשרות ושביעית .עיין
עוד בהמשך ובהערה .20
 55לכן טוען הגר"א שאין לגרוס "ביכורים" במשנה .וכך הגירסא גם בילקוט שמעוני
)ריש נשא( ובספרי זוטא )שם( .וכנראה שרוב הראשונים ,כמו הרמב"ם ,שגרסו את
גירסתנו )המובאת בתשובת רב האי גאון עם התוספת "לחם הפנים"( ,סוברים שגם
מצוות ביכורים קשורה לקדושת הארץ.
 56נדה מו ,:חולין ו-ז ,יבמות פב ע"א .ונראה שבסיס לקישור הגמרא קיים כבר בפסוקים
המתייחסים לתרומה בלשון "קודש"  -ויקרא כב:יד ועוד.
 57עיין בהערה .13
 58את חשיבותו של הפסוק הזה לקדושת המקדש ואת הדינים הנובעים ממנו כבר ראינו
בשמות רבה ב:ב ,בברכות סב ,:וברמב"ם בהלכות בית הבחירה ז:ה .ועיין עוד הערה .40
 59עיין בעל התשובה  311-300המתאר קדושה זו.
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למרכזה – המקדש .ברם ,מסכים הרמב"ם עם רב האי גאון שקדושה זו
אינה קדושת שטח אלא קדושת קירבה ,ולכן המצוות התלויות בארץ ,כגון
תרומות ,מעשרות ושמיטה ,תלויות בקדושה אחרת המגדירה את שטח
הארץ .60לעומת המצב במדבר ,שבו קדושתו של מחנה ישראל נבעה אך
ורק מנוכחות השכינה שבתוכו ,בארץ היתה למחנה זו קדושה עצמאית
שנבעה ממקור אחר .קדושת שטח הארץ והמצוות התלויות בה תלויות
בקדושה הנוספת הזאת.
מהו המקור לקדושה השנייה הזאת?

חלק ב – קדושת ישראל
 (1החלתה
א( כיבוש ונוכחות העם
הרמב"ם עצמו מזכיר את כיבוש הארץ כבסיס לקדושה .כך בקטע
המובא לעיל מהלכות בית הבחירה ,וכך גם בהלכות תרומות – "ארץ
ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא…"
)א:ב( .מקורו הוא הספרא )בהר א'( המדגיש שלא נתחייבו בני ישראל
בתרומות ומעשרות עד גמר י"ד השנים של כיבוש הארץ וחלוקתה.
הרמב"ם כנראה הבין שהשלמת תהליכים אלו עיכבה את חלות הקדושה

 60ביטוי לפיצול כזה בין שתי קבוצות המצוות הללו ,מופיע בהסבר של הרשב"א לצורך
בלימוד נפרד )בנוסף לדין הכללי של מצוות התלויות בארץ( למעט הבאת ביכורים מחוץ
לארץ" ,דלא חשיבי ביכורים מצוה תלויה בארץ  -דלא דמי לתרומה ומעשר וחלה דהתם
גוף הפירות מחוייבין בתרומה ,דטבל נינהו ואסורין הן ,ולכך חשובין הן תלויין בארץ;
אבל ביכורים אין החיוב תלוי בפירות אלא באדם ,דלא נאסרין באכילה אע"פ שלא
הפריש מהן ביכורים…" )תוס' בבא בתרא פא .ד"ה ההוא( .החיוב בתרומות ומעשרות
וכו' נובע מאיסור הטבל בפירות שינקו מקדושת השטח .לעומת זאת ,חיוב הביכורים
אינו בא מקדושת הפירות ,אלא מוטל על כל מי שחי לפני ה' .ועיין עוד במאמרו של הרב
אונטרמן "קדושת ארץ ישראל ,ירושלים ,והמקדש" ,תורה שבעל פה  ,10טו-כב ,המחלק
כך.
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עצמה .61עוד הוכחה למשמעות הכיבוש יש ביכולתו להחיל קדושה גם על
איזורים מחו"ל ,וכדברי הספרי:
'כל המקום אשר תדרוך כך רגליכם בו לכם יהיה' – ואם ללמד
על תחומי א"י ,הרי כבר נאמר – 'מן המדבר והלבנון הזה ועד
הנהר הגדול נהר פרת' .ומה ת"ל 'אשר תדרוך כף רגליכם'?
אמר להם :כל מקום שתכבשו חוץ מן המקומות האלו הרי הוא
שלכם… הרי שכבשו ח"ל מנין שמצוות נוהגת שם? הרי אתה
דן :נאמר כאן 'יהיה' ונאמר להלן 'יהיה'; מה 'יהיה' האמור כאן
62
מצוות נוהגות שם ,אף להלן מצוות נוהגות שם) .עקב ט"ו(.

 61וכך בחזו"א )ערלה א:יד( .ועיין עוד רש"י בבא מציעא פט .ד"ה נתחייב ,ובסוף
המאמר .ולעומת זאת ,רש"י והראב"ד הבינו את חשיבות התהליך כממלא דרישות
צדדיות :א( שיחשב "תבואת זרעך" )רש"י נידה מז .וכתובות כה .ד"ה ולא(; ב( תלה
הכתוב המעשר במניין שנות השמיטה )רש"י כתובות שם(; ג( שיחשב "זרעך המיוחדת
לך" ולא של הפקר )ראב"ד תורת כהנים יב:יב(.
אבל עיין בארץ חמדה )עמוד עז( המפרש שראשונים אלו מתייחסים לצורך בחלוקת
הארץ ,אבל ייתכן שמסכימים למרכזיות הכיבוש בהחלת קדושת הארץ .הוא טוען שגם
לפי הרמב"ם רק הכיבוש נחוץ לעצם הקדושה .וניתן לחלוק ולומר שרק אחרי החילוק
מזוהה הארץ כארץ ישראל .וניתן להוסיף שגם חלוקה ללא כיבוש יכולה להחיל קדושה.
כך משתמע באמת מהרמב"ם עצמו הטוען )תרומות א:ב( שכדי למנוע בעיה של כיבוש
יחיד חלקו יהושע ובית דינו את הארץ לשבטים אע"פ שעדיין לא נכבשה .עיין עוד
במאמרו של הרב אהרן סולובייצ׳יק " -דין השטחים המוחזקים לגבי מצוות התלויות
בארץ" ,תורה שבעל פה  ,10עמוד פב .ומו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל הציע חילוק
בין הקדושה המקדשת את פירות הארץ ,שהחלה רק אחרי י"ד השנים ,לבין קדושה
נוספת המקדשת את הקרקע כשלעצמה וקובעת איסורי עבודה בה או של הגדל בתוכה,
קדושה שהחלה מיד עם הכניסה לארץ .עיין עוד במאמרו "קניין עכו"ם בארץ ישראל",
)עלון שבות  ,136-135עמודים  .(23-8ועיין עוד הערה .91
ומעבר לשאלת היחס בין הכיבוש והחילוק התעוררה שאלה באחרונים  -האם עצם
הנוכחות קדשה את הארץ ,או ,בדומה להקדשת המקדש וירושלים ,היה צורך בטקס
הקדשה .ובעניין זה עיין במקדש דוד )ס' נ"ה( שמסביר שנחלקו בכך התוס' והמהרי"ט.
ועיין עוד בהערה .71
 62ונראה שהמדרש למד על משמעות ההליכה מאברהם .עיין עוד בהערה  .69מעבר
לשאלת הקדושה ,מצאנו במדרשי חז"ל עוד הבדלים בין הארץ וחו"ל שנכנסו לתוקף עם
כניסת העם לארץ :א( "עד שלא נכנסו ישראל לארץ ,הכשרו כל הארצות לומר שירה;
משנכנסו לארץ ,לא הכשרו כל הארצות לומר שירה" )מגילה יד ;(.ב( "עד שלא נבחרה
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הרמב"ן הבין שכוונת ה"הרי הוא שלכם" של הספרי היא שבנוסף לבעלות
המגיעה לישראל דרך הכיבוש ,קיים מימד נוסף של קדושת הארץ:
על דעת רבותינו הנה הם שתי הבטחות – שכל מקום אשר ירצו
לכבוש בארץ שנער וארץ אשור וזולתם יהיה שלהם ,והמצוות
כולן נוהגות בהם ,כי הכל ארץ ישראל )דברים יא:כד(.
ב( תפקיד נוכחות ישראל
ממקורות אלו היה אפשר להבין שקדושת הארץ מקורה בנוכחות בני
ישראל ,אבל הבנה זו אינה הכרחית .למרות העובדה שנוכחות ישראל
חשובה כגורם המחיל את קדושת הארץ ,63נראה שאין היא מקורה או
בסיסה של קדושה זו .הגדרת מקום מסויים כמקום שבאופן מהותי מוגדר
כמקום קדוש יכולה להעשות רק על ידי הקדוש ב"ה .אמנם בני אדם
יכולים להקצות משהו כשונה וכמיוחד ,אבל אין הם יכולים להחדיר בו
קדושה שתגרום לחיובי מצוות .לכן ,נראה שגם קדושת הארץ מקורה
בהקדשת הקב"ה.
סימנים להקדשה זו יש במאמרי חז"ל המדגישים שייחודה של ארץ
ישראל קיים כבר מבריאת העולם .דוגמה לכך יש בגמרא בתענית י" ,.ארץ
ישראל נבראת תחילה וכל העולם כולו נברא בסוף ,שנאמר – ׳עד לא עשה
ארץ וחוצות׳" .64בחירתה של הארץ כארצם של עם ישראל גם נעשתה אז
ארץ ישראל היו כל הארצות כשרות לדברות; משנבחרה ארץ ישראל יצאו כל
הארצות…" )מכילתא וילקוט שמעוני ,ריש בא(.
 63או באופן אקטיבי על ידי עשיית טקס ,או מפאת עצם נוכחותם .ועיין עוד הערה .61
 64וכך גם ביומא נד" - :שנינו ,ר' אליעזר הגדול אומר' :אלה תולדות השמים והארץ
בהבראם ביום עשות ה' א-להים ארץ ושמים'  -תולדות השמים משמים נבראו ותולדות
הארץ מהארץ נבראו .וחכמים אומרים :אלו ואלו מציון נבראו שנאמר ' -א-ל א-להים
דבר ויקרא ארץ ,ממזרח שמש עד מבאו' ,ואומר' :מציון מכלל יפי א-להים הופיע' -
ממנה מכלל יפיו של עולם".
מגמרא זו משתמע שגם ירושלים נבחרה משעת בריאת העולם .ועיין עוד בקרית ספר
)בית הבחירה ה'( המבין שמערכת המחנות היתה במקומה כבר בשעת עקידת יצחק.
)ועיין עוד שו"ת חת"ס יו"ד רל"ד המתבטא בצורה דומה .ונראה שמקורם הוא בספרי
זאת הברכה שנ"ב( .לעומת זאת ,מהפסוק "המקום אשר יבחר ה׳" משתמע שייבחר רק
בהמשך .ואכמ"ל.
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כפי שמצויין במדרש על הפסוק "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב
גבולות עמים למספר בני ישראל" )דברים לב:ח(:
כשברא העולם חלק הארצות לשרי האומות ובחר בישראל,
שנאמר 'בהנחל עליון גוים' ,ובחר לחלקו לישראל ,שנאמר כי
65
חלק ה' עמו ,יעקב חבל נחלתו )מדרש תנחומא ראה ח(.
בחירה זו של הארץ היא הבסיס לקדושתה העתידית .קדושה היא ביטוי
לייחודיות ,לדבר ששונה מהאחרים שבמינו .ארץ ישראל מובדלת – ולכן
מתקדשת על ידי הקצאתו של הקב"ה ,המועיד לה את המעמד של מחנה
ישראל הנצחי .אם הקדושה אכן נובעת מהקדשה שמיימית ,יש לתמוה –
מדוע יש חשיבות לנוכחות ישראל ולכיבושם בתהליך החלתה? נראה
לומר שקדושה זו חלה בפועל רק אחרי הגשמת יעודה ,66שהוא – להיות
ארצם של עם ישראל .67עוד זה מתגשם בשני שלבי ירושה – שלב האבות
ושלב האומה .לפי חז"ל ,מקור קניינם של בני ישראל בארץ הוא בימי
האבות" -אלא אמר רבה א"י מוחזקת היא' ...ונתתי לכם מורשה אני ה' –
ירושה היא מאבותיכם" )ב"ב קיט .68(.לפי הירושלמי יש לקניין האבות
 65וכך גם בילקוט שמעוני קדושים רמז תרט"ו .עיין עוד שמות רבה לז:ה ובספרי האזינו
שי"א .כך משתמע גם ממאמרו של רב יצחק " -לא היה צריך לכתוב את התורה אלא
מהחודש הזה לכם .ולמה כתב מבראשית? כדי להודיע כח גבורתו…" )מדרש תנחומא
בראשית י"א; בראשית רבה א:ב(.
 66משתמע מהמכילתא המובאת לעיל )הערה  (78שגם בחירתה לא באה לידי ביטוי
מושלם עד הכניסה לארץ.
 67מהלך דומה מופיע במגן צבי פרק י'.
 68ומשמעות הדבר היא שנחשבת הארץ לענייני ירושת בכור כמוחזקת ולא רק כראויה,
גם לפני קניינם של עם ישראל .ועיין עוד ע"ז נג ,:שלא יכלו הגויים לאסור את עצי ארץ
ישראל בהנאה כאשירות ללא הסכמת בני ישראל כי "אין אדם אוסר דבר שאינו שלו" .גם
הקניין חל לפי חז"ל רק למפרע " -משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם  -שכל נחלות
שבעולם חיין יורשין מתים; וכאן מתים יורשין חיין" )בבא בתרא קיז .(.ועיין עוד
בירושלמי )מובא בהמשך המאמר( האומר דבר דומה ביחס לקדושת התבואה לעניין
חלה.
לפי הרמב"ם יש משמעות הלכתית להבטחה לאבות גם בזמננו .הרמב"ם כותב ביחס
ללאו ד"׳לא יהיה לכהנים הלוים ...חלק ונחלה עם ישראל׳  -יראה לי שאין הדברים
אמורים אלא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם ליצחק וליעקב" )הלכות שמיטה ויובל
יג:א(.
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משמעות גם ביחס למצוות התלויות בארץ .שם מובא שר' יוסי דחה ניסיון
להוכיח מחיוב חלה ביחס לפירות שגדלו לפני הכניסה לארץ ,על חיוב
חלה ביחס לפירות שהובאו מחוץ לארץ" :תמן עד שלא נכנסו לה למפרע
ירשו ,דא"ר הונא בשם ר' שמואל בר נחמן' :לזרעך אתן' אין כתיב ,אלא
69
'לזרעך נתתי' – כבר נתתי" )חלה פ"ב ה"א(.
ברם ,כבר ראינו שהרמב"ם ,על בסיס הספרא הבין שהקדושה
התחילה רק עם כניסת העם לארץ ולא בתקופת האבות .70לכן ,נראה שלפי
הרמב"ם הליכת האבות בארץ העניקה לה את המעמד של ארץ האבות,
אבל רק כניסת העם כציבור הגשימה באופן מלא את יעודה של הארץ,
71
והחילה את קדושתה כארץ ישראל.
 69ניתן להבין מהירושלמי שהבסיס לקניין הוא הבטחתו של ה' גרידא .וכך משמע גם
מרש"י )ע"ז נג :ד"ה משתמע( .אבל ניתן לראות כמשמעותית גם את הליכת אברהם
בארץ שמצווה לו בעקבות ההבטחה שמזכירה הירושלמי )בראשית י"ג ,יז( .נראה
שהירושלמי שימש בסיס לשיטת ר"ח )מובא בתוס' יבמות פב :ד"ה ירושה( שהסביר
שהקדושה הראשונה היא קדושת האבות.
 70הרמב"ם ביסס את טענתו בדבר חשיבות הכיבוש על הדין שחיובי תרומות
ומעשרות התחילו רק אחרי שנות הכיבוש והחלוקה .דין זה מובא גם בירושלמי
שביעית ו:א .לכן נראה שחידושו של הירושלמי ביחס למשמעות קניין האבות
מוגבל למצוות כמו חלה ,ולא לכל המצוות התלויות בארץ .גם לפי הבבלי יש מעמד
מיוחד לחלה .עיין עוד בזה בתורת המועדים )לרב גורן(  ,657-642ובמאמרו של
הרב יאיר קאהן " -מעמד חלה כמצווה התלויה בארץ" ,עלון שבות  ,86עמודים -16
.24
 71הסבר זה לתפקידם של ישראל בהחלת הקדושה מובן יותר לדעה הסבורה שלא קידשו
את הארץ בטקס מסויים )עיין עוד הערות  61ו.(63
ועיין עוד בכפתור ופרח פ"י ,בשו"ת תשב"ץ ג' ,ס ,שו"ת מהרי"ט יו"ד כ"ח ,ובשו"ת
חת"ס יו"ד רל"ד ,שחילקו בין קדושת השכינה שחלה מתקופת האבות ,לבין קדושת
הארץ למצוות התלויות בה ,שחלה רק אחרי הכיבוש.
ליחס בין העם והארץ יש השלכות גם בכיוון ההפוך  -על הגדרת קהל ישראל.
בהוריות ג .נאמר ביחס לפר העלם דבר של ציבור שלחישוב הרוב מתחשבים רק
בציבור הגר בגבולות הארץ ,ד"הני הוא דאקרי קהל; אבל הנך )הגרים בחו"ל( לא
איקרי קהל" .והרמב"ם כנראה הבין שאינו דין מיוחד השייך רק לעניין פר העלם
דבר של ציבור ,כי הוא מוכיח ממנו שאין צורך להתחשב ברבני חו"ל ביחס לחידוש
הסמיכה )פיהמ"ש בכורות ד:ג( .בעקבותיו ,השתמש הצפנת -פענח בדין זה בכמה
תחומים.
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ג( הצורך בציבור
לאור זה ,מובנת הדרישה הקיימת לדעת ר' יוסי – שהכיבוש יהיה
כיבוש רבים .בני ישראל יכולים להחיל קדושה על שטחים מחו"ל ,אבל רק
עם הכיבוש נתבצעו ככיבוש רבים .כיבוש סוריא ,שנעשה על ידי דוד
ככיבוש יחיד אינו מחיל קדושה .72יש מחלוקת ראשונים בהבנת ההבדל
שבין כיבוש רבים לכיבוש יחיד .רש"י מתנה שני תנאים מהותיים לכיבוש
רבים – שהכיבוש יעשה על ידי כל העם ולצרכו ,וכן שיעשה על פי
הדיבור .73התנאי הראשון מובן; אפילו אם כל העם מעורב בכיבוש ,כיוון
שקדושת הארץ תלויה בכיבוש המגשים את יעוד הארץ כארצם של עם
ישראל ,רק כיבוש שמתבצע לצורך הציבור כלאום ,ולא כמכלול של
יחידים ,מחיל את הקדושה .74רק כיבושם של כל בני העם הפועלים יחד
יכול להוציא לפועל את זהותה של הארץ כארץ ישראל.
התנאי השני – על פי הדיבור – מזכיר את העובדה שגם קדושת
הארץ מבוססת על בחירת ה' ,ועל כן הרחבתה תלויה בהרחבת בחירה זו.
כיבוש גרידא אינו מקדש .כך אפשר להבין את דברי הספרי ,המסביר
שכיבוש סוריא לא החיל קדושה כי הוא נעשה ללא רשות ,כיוון שנעשה
לפני גמר כיבוש הארץ:
וא"ת :מפני מה כבש דוד ארם נהרים וארם צובה ואין מצוות
נוהגות שם? אמרו :דוד עשה שלא כתורה – התורה אמר'
משיכבשו לארץ תהיו רשאי' לכבוש חוץ לארץ; הוא לא עשה
כן – אלא חזר וכבש ארם נהרים וארם צובה ואת היבוסי שהיה
 72עבודה זרה כא .וגיטין ח :ומז ע"א .וכך מובא להלכה ברמב"ם תרומות א:ב-ד.
ובנושא הכללי של כיבוש רבים וכיבוש יחיד ,עיין במאמרו של הרב שלמה יוסף זוין
"הכלל והפרט בקדושת הארץ" ,תורה שבעל פה  ,11עמודים יט-כו.
 73צירוף של דברי רש"י בגיטין ח :ד"ה כיבוש לדבריו בעבודה זרה כ :ד"ה סוריא.
 74וביחס להבדל בין אוסף של יחידים וציבור ,עיין ברמב"ן )ריש ויקרא( ,ועיין במאמרו
של הרב זוין )עמוד כג( שמביא את ההסבר של הרב קוק מדוע קבעו יום טוב כשנצחו את
הצדוקים שאמרו יחיד מתנדב ומביא קרבן תמיד )מנחות סה" :(.הצדוקים לא הודו שיש
בכללות ישראל קדושה מיוחדת ,שכל אומה עיקר הקיבוץ שלה הוא כדי להיטיב
ליחידים הפרטיים ,אבל הכלל מצד עצמו אין לו מציאות עצמית .ונמצא שערך הציבור
באומות העולם הוא בבחינת שותפים ,אבל לגבי ישראל ציבור ושותפים שני מושגים…
ובשביל כך קרבנות ציבור צריכים להיות משל ציבור דווקא".

120

קדושת מקום – יחסה לשכינה ולישראל

סמוך לירושלים לא הוריש .אמר לו הקב"ה :סמוך לפלטירי'
שלך לא הורשת ,היאך אתה חוזר ומכבש ארם נהרים וארם
75
צובה? )ספרי שם(.
למרות שלפי הספרי אין צורך בהסכמה פורמלית על פי הדיבור ,כיבוש
הנעשה בצורה מפורשת נגד בחירת ה' והמזלזל בייחודה של הארץ 76לא
יכול להחיל את קדושתה.
הרמב"ם מיישם את הצורך בכיבוש רבים גם לארץ המובטחת:77
ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך
ישראל או נביא מדעת רוב ישראל ,78וזהו הנקרא כיבוש רבים.
אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמן
מקום ,אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם ,אינו נקרא א"י כדי
79
שינהגו בו כל המצות )תרומות א:ב(.
כיון שכיבוש הארץ הוא הגשמת יעוד הארץ כארצו של העם כולו ,הוא
צריך להעשות על דעת כל העם .ולפי זה מובנת עמדתו של ר' חיים
שהחיסרון של "ביאת מקצתן" 81הוא חיסרון מהותי – רק ביאת כולם
בשעת הירושה מחילה את קדושת הארץ.

80

 75מובא בתוס' בע"ז כא ,.וכן בגיטין ח) .ד"ה כיבוש(.
 76עיין ברמב"ן )במדבר לג:נג ,ובספר המצוות מצווה ד'( המדגיש את הנקודה הזאת.
 77עיין בחזו"א שהרגיש בחידושו של הרמב"ם .ועיין בקרית ספר )תרומות פ"א( המביא
את הפסוקים בדברים יא:כג-כד כמקור לרמב"ם.
 78ועיין בדבריו בהלכות מלכים ה:ו שם מצריך הרמב"ם "דעת בית דין".
 79מובן שהרמב"ם אינו מזכיר את תנאו השני של רש"י " -על פי הדיבור"  -כי מדובר
בארץ המובטחת .אבל גם בהלכה ג' המתייחסת לסוריא ,לא מזכיר הרמב"ם את התנאי
של על פי הדיבור ,אלא רק את תנאו של הספרי .וביחס לניתוקו של הרמב"ם בין שאלת
כיבוש יחיד ושאלת סוריא ,עיין במאמריהם של הרב אהרן סולובייצ'יק ושל הרב זוין
)הערה .(71
 80הלכות שמיטה ויובל יב:טז .ועיין עוד אבן האזל הלכות בית הבחירה שחולק עליו.
ועיין במאמרו של הרב זוין )הערה  (87הדן בנושא.
 81רמב"ם תרומות א:כו.
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את חשיבותו של המימד הציבורי מצאנו גם ביחס למקדש
ולירושלים .בזבחים קטז :מובא שקניין מקום המקדש נעשה בכספים
שנגבו מכל השבטים ,82וביומא יב .מובא שיש הסוברים שגם העיר
ירושלים לא נתחלקה לשבטים .83בנוסף לייחודם של ירושלים והמקדש
כמקומה הנצחי של השראת השכינה ,משמשות הן כלב האומה המאחד
84
אותה וה"עושה את כל ישראל חברים" )ירושלמי חגיגה ג:ו(.
כך מסביר הרד"ק את העובדה שירושלים לא נתחלקה לשבטים
למרות שלא ידעו בימי יהושע שתיבחר כמקום המקדש" :היתה קבלה
אצלם כי ציון ראש ממלכת ישראל ,ולא ילכוד אותה אלא מי שיהיה מלך
85
על כל ישראל".

 (2הפקעתה כהחלתה
לתלות של קדושת הארץ בכיבוש ישראל ובנוכחותם יש השלכות לא
רק על אופן החלתה ,אלא גם על אופן הפקעתה .לעומת הרי"ד שפוסק
 82וכך פוסק הרמב"ם )בית הבחירה ז:יד( .ועיין עוד בספרי )פרשות בהעלותך ,וזאת
הברכה( המביא תפישה דומה ביחס לדושנה של יריחו.
 83ועיין גמרא ב"ק פב :שכמה דינים תלויים בקביעה ש"ירושלים לא נתחלקה לשבטים".
ועיין עוד במאמרו של הרב איתן שנדורפי "האם ירושלים נתחלקה לשבטים?" )נצני ארץ
י'( הדן ביחס שבין קביעה זו לפסוקים בספר יהושע.
 84ובניסוח שונה במקצת בבבא קמא ז:ז .ומעניין היחס בין שתי הדרשות שנלמדו
מהפסוק "עיר שחוברה לה יחדיו" )תהלים קכב( :א( "עיר שהיא עושה את כל ישראל
חברים" ,ב( "ירושלים של מטה בנויה כנגד ירושלים של מעלה" )ירושלמי תענית ה:ב(.
ובעניין זה עיין במאמרו של הרב אליהו בקשי-דורון "העיר שחוברה לה יחדיו" )שנה
בשנה תשנ"ז ,עמודים .(193-187
ונזכיר כאן עוד שתי גמרות :הגמרא בזבחים קיד :קובעת" :׳לא תוכל לזבוח את
הפסח… באחר שעריך׳  -לא אמרתי לך אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחד";
והגמרא בכתובות עד .אומרת" :׳ולציון יאמר איש ואיש יולד בה׳  -אחד הנולד בה ואחד
המצפה לראותה" .והרב טיקוצ'ינסקי )עיר הקודש והמקדש( הסביר על בסיס גמרא זו את
המשנה בכתובות קי .שהכל מעלין לירושלים.
 85בסיס לטענתו של רד"ק מופיע במורה הנבוכים ,שם מסביר הרמב"ם שהתורה העלימה
את זהות מקום המקדש "כדי שלא יבקש כל שבט שיהא זה בנחלתו ויכבוש אותו ויהיה
שם מחלוקת והקטטה… ולפיכך בא הציווי שלא יבנה בית הבחירה כי אם אחר הקמת
מלך" )מורה נבוכים ,ג:מה(.
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כמ"ד שקדושה ראשונה קדשה לעתיד לבא ,86שאר הראשונים פוסקים
שקדשה רק לשעתה .וכן כתב הרמב"ם:
אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא
כבוש רבים ,וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה
מן התורה ממעשרות ומשביעית ,שהרי אינה מן ארץ ישראל
87
)שם(.
קדושת הארץ בנויה על כיבוש המגשים את ייעוד הארץ; עם החורבן
הופסקה הגשמה זו ,ולכן נקטעה קדושתה.
אבל ככיבוש ישראל המחיל ,כך – לפחות לדעת רבה – כיבוש הגוים
המפקיע :כשם שחלה הקדושה רק על ידי כיבוש רבים ,שהוא כיבוש
הנעשה על ידי אומה באופן לאומי ,כך נפקעת היא רק על ידי כיבוש לאומי
אחר .רבה פוסק "שאין קניין לנכרי להפקיע מידי מעשר" ,זאת אומרת
שאפילו במקרה שנמכר לו שדה וזכותו "לחפור בה בורות ,שיחין,
ומערות" )גיטין מז" ,(.אין קניינו קנוי להפקיע מקדושתה" )רש"י שם ד"ה
שאין( .כיוון שמדובר בקניין של יחיד הפועל בחלל ריק )שהלא שאר
הארץ נשארת בידי ישראל( ללא קשר לעמו ,קנינו אינו מפקיע את קדושת
הארץ.
קביעה זו מתאימה לדעת רש"י שם המפרש שלפי רבה אין כח לגוי
להפקיע את קדושת השדה אפילו כשהשדה נמצא תחת ידיו .לפי רש"י,
רבה סובר שמי שקונה פירות מן הנכרי חייב להפריש מהם מעשרות ,ומי
שמכר לו את שדהו מחוייב לקנות ממנו פירות בכל שנה ולהביא אותם
כביכורים.
נראה שקביעתנו מתאימה במידה מסויימת גם לדעת הרמב"ם .שיטת
הרמב"ם שונה משיטת רש"י:
עכו"ם שקנה קרקע בא"י לא הפקיעוה מן המצוות ,אלא הרי
היא בקדושתה .לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו אינה
ככיבוש יחיד ,אלא מפריש תרומות ומעשרות ומביא ביכורים,
 86שו"ת הרי"ד )בעניין קדושת הארץ ,עמוד פב(.
 87עיין עוד תרומות א:ה ,ושמיטה ויובל יב:טו .מובאות אלו מתבססות על המשניות
בשביעית ו:א ,ובחלה ד:ח ,וכן על הגמרות בחולין ו ,:בנדה מו ,.ועוד.
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והכל מן התורה ,כאילו לא נמכרה לעכו"ם מעולם) .תרומות
88
א:י(.
מהרמב"ם משתמע שלמרות ש"לא הפקיעוה מן המצוות" ,אין חיוב
תרומות ומעשרות וביכורים כל עוד השדה נמצאת תחת ידיו של
העכו"ם .89וכך משתמע גם מהלכה י"א ,שבה מגביל הרמב"ם את דינה של
הגמרא בבכורות יא :ש"הלוקח טבלים מן העכו"ם ממורחין ,מעשרן והן
90
שלו" למקרה שבו קנה היהודי את הפירות לפני שעת גמר מלאכה.
הכפתור ופרח )בריש פ"ד( מסביר שהרמב"ם הבין שגם רבה מסכים
שהקדושה הופסקה בתקופה שבה נמצאת השדה תחת ידיו של הגוי.
חידושו של רבה הוא שקניית הישראל בחזרה מהגוי לא נחשבת כיבוש
יחיד .אבל היא גופא קשיא – אם אמנם הופסקה הקדושה ,למה לא נחשבת
הקנייה בחזרה ככיבוש יחיד? לכן נראה לומר שגם הרמב"ם מסכים שרק
כיבוש לאומי יכולה להפקיע את הקדושה שיצר כיבוש המקורי הישראלי.
קניין של גוי כיחיד אמנם מפקיע את השדה ממצוות מסוימות ,אבל רק
בגלל בעיות צדדיות ,כמבואר בהלכה י"א – "דגנך ולא דגן עכו"ם"; אך
91
הקדושה בעינה עומדת ,וכלשון הרמב"ם – "הרי היא בקדושתה".
 88ועיין עוד בגר"ח על הרמב"ם בהלכות תרומות פרק א' )הלכות י וכב( ,הדן בשיטת
הרמב"ם בהרחבה .ועיין עוד ביחס לכל הנושא במאמרו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין
זצ"ל )הערה .(61
 89ועיין עוד בכסף משנה )א:י( שהרגיש בזה .לעומת זאת ,עיין בשו"ת שאגת אריה
החדשות דיני חדש ,ג' ,ובשו"ת הרי"ם ,שכנראה לא הרגישו בהבדל שבין הרמב"ם
ורש"י.
 90וכך בתוס' שם ד"ה דמרחינהו .אבל עיין ברש"י שם )ד"ה דאמרחינהו( שפירש את
המקרה אחרת .ועיין עוד בהלכות תרומות ד:טו שם מפרש הרמב"ם את ההלכה
ש"העכו"ם והכותי שתרמו ,תרומתם תרומה" )גיטין כג (:כאיסור דרבנן .ועיין ברש"י
ובתוס' )שם ד"ה שתרמו( שפירשו כפשוטו.
 91עיין עוד במאמריהם של מו"ר הרב ליכטנשטיין זצ"ל )הערה  (77ושל הרב י.א.
פרידמן "קדושת הארץ" )ספר זכרון לרב קוק ,עמודים כב-כד( .שניהם חילקו לפי
הרמב"ם בין סוגים שונים של קדושה .ולפי דברינו ניתן לחלק בין מצוות שונות .דוגמה
לכך יש ברמב"ם ביחס לנטע רבעי )מעשר שני פרק י'( משתמע מהרמב"ם שהוא הבין
שר"א סובר שיש כח לנכרי להפקיע מידי מעשר ,כי קניין הגוי מפקיע את קדושת הארץ.
אבל ניתן לומר שגם הסובר דיש קניין לנכרי להפקיע מידי מעשר מסכים שאין לו כח
להפקיע את הקדושה ,והפטור ממעשר וכו' הוא דין צדדי של "דגנך ולא דגן עכו"ם"
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כבר ראינו שהחורבן הראשון הוא לפי רוב הראשונים דגם של כיבוש
לאומי המפקיע את קדושת הארץ .ספר התרומות )הלכות ארץ ישראל(92
פוסק שגם קדושה השנייה נפקעה ע"י החורבן ,אבל רוב הראשונים חילקו
בין קדושה הראשונה והשנייה .כך ברמב"ם:
וכיון שעלה עזרא וקדשה ,לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה
שהחזיקו בה .ולפיכך כל מקום שהחזיקו בה עולי בבל ונתקדש
בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואע"פ שנלקח הארץ
93
ממנו ,וחייב בשביעית ובמעשרות )בית הבחירה ו' ,טז(.
הרמב"ם מבחין בין קדושה המבוססת על כיבוש וזאת שבסיסה חזקה.
מפרשי הרמב"ם התקשו בעצם החילוק ובהבנתו:
איני יודע מה כח חזקה גדול מכח כיבוש; ולמה לא נאמר
בחזקה גם כן – משנלקחה הארץ מידנו בטלה חזקה? ותו,
בראשונה שנתקדשה בכיבוש וכי לא היה שם חזקה? אטו מי
עדיפא חזקה בלא כיבוש מחזקה עם כיבוש!? )כסף משנה
94
שם(.
רוב המפרשים ניסו להסביר שדברי הרמב"ם אינם מבוססים על הבדל בין
חזקה וכיבוש ממש .95דוגמה לכך הוא הרדב"ז:

)הדומה לפטור של "ביאת כולכם" ,שמביא הרמב"ם בהלכות תרומות א:כו( .כך כנראה
הבין הרא"ש המצוטט בהמשך המאמר .הסבר כזה אינו אפשרי ,כמובן ,לרמב"ם
שהסביר כך את רבה.
 92וכן גם האור זרוע עבודה זרה סימן רצ"ט בשם הראבי"ה.
 93וכך בשאר המקבילות )עיין הערה  .(90הבחנה זו מבוססת על הגמרא שהוזכרו בהערה
 90ובמיוחד על הברייתא מסדר עולם )המובאת ביבמות פב" (:אשר ירשו אבותיך -
ירושה ראשונה ושניה יש להם ושלישית אין להם".
 94ועיין במקדש דוד שהתייחס לקושיות הכסף משנה.
 95בספר "על התשובה" )עמוד  (306מקשר הרב סולובייצ'יק את החילוק הזה של
הרמב"ם לחילוקו השני בין קדושת הארץ וקדושת המקדש וירושלים .הוא מבחין בין
קדושת הארץ בבית ראשון ,שם קדמה קדושת הארץ לבניין המקדש ,ולכן לא היה לה
קשר לנוכחות השכינה בו ,לבין קדושת הארץ בבית שני ,שהתחילה מהמקדש וירושלים
ולכן נצחית היא .ולא נראה שלכך כיוון הרמב"ם.
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ונראה לדעתו לפי שלא קדשוה בפה אלא בימי עזרא קדשוה
בפה .ועדיין יש לשאול – ולמה לא קדשה יהושע בפה ותהיה
קדושתה לעולם? )תרומות א:ה(.
מעבר לקושיה שהוא בעצמו מעלה ,עיקר תירוצו של הרדב"ז חסר מן
הספר.
לכן נראה לומר כתשובה לקושיות הכס"מ וכהסבר לרמב"ם,
שעדיפה חזקה ברשות מחזקה הבנויה על כיבוש .חזקת עולי מצרים
נעשתה דרך כיבוש ,ולכן הוכרה רק כל שעה שהכיבוש נמשך .לעומת זאת,
חזקת עולי בבל נעשתה על בסיס רשות השלטון המוכר ולא על בסיס
כוחם העצמי של ישראל .96לכן הארץ מזוהה עם ישראל ,ולכן קדושה
כארץ ישראל גם אחרי שישראל סולקו מעליה.

 (3זהות ללא קדושה
נראה שמשהו מעין זה קיים גם באיזורים שכבשו רק עולי מצרים
ולא עולי בבל .למרות העובדה שהרמב"ם סובר שקדושה הראשונה לא
קדשה לעתיד לבא ,בכמה מקומות מתייחס הוא לאזורים אלו כאל חלק
מהארץ .בהלכות סנהדרין )ד:ו( קובע הרמב"ם ,ביחס לדין שרק א"י
ראויה לסמיכת זקנים" :כל ארץ ישראל שהחזיקו בה עולי מצרים ראויה
לסמיכה" .97וכך משמע גם ביחס לתקנת טומאת ארץ העמים – "אי זו
היא ארץ שהחזיקו בה עולי מצרים… הרי היא בחזקת א"י וטהורה
משום ארץ העמים" )תרומות א:ז( .98וכך גם ביחס לחיוב חלה – "שלשה
דינין לחלה בשלש ארצות ...ושאר א"י שהחזיקו בה עולי מצרים...
 96ועל המשמעות הקניינית של רשות השלטון עיין ברמב"ם )בתשובתו המובאת
בשטמ"ק ב"מ כד( שפוסק ביחס לספרי קודש שנשללו מבית כנסת ש"אם ביזה זו
הייתה במצוות המלך קנה ובטל דין הקדש .ואפילו כלי המקדש שנשללו בטלה
קדושתן…"
 97ועיין במאמרו של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל "סמיכת זקנים בארץ ישראל"
)בית יצחק תשי"ט( הדן בנושא זה.
 98אבל עיין במשנה למלך )טומאת מת יא:ו ד"ה ודע דהא דאמרינן( שמביא סתירה
ממקום אחר ברמב"ם .ועיין ברדב"ז )סנהדרין ד:י( הסובר שגם דיני דיור וקבורה )ושאר
דיני קדושת ארץ ישראל( שייכים לאותם איזורים .ועיין בכפתור ופרח פ"י שהרחיב
בעניין זה.
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הואיל והיא א"י ,מפרישין החלה אחד מארבעים ושמונה ושורפין
99
אותה"… )ביכורים ה:ח(.
בפיהמ"ש )לחלה ד:ח( לומד הרמב"ם את דין האזורים הנ"ל ביחס
לחלה מדין אחר הנוגע לחלה – חיובם של בני ישראל בחלה מיד בכניסתם
לארץ ולא רק אחרי שנות הכיבוש והחלוקה .100וצריך עיון – מהו הקשר
בין שני הדינים? כדי להסביר את המעמד המיוחד של חלה ,חילק הגרי"ד
זצ"ל בין שני סוגי מצוות התלויות במעמד של הארץ .מצד אחד יש
"מצוות התלויות בארץ" התלויות בקדושת הארץ ,אבל מצד שני יש כמה
מצוות הנוהגות אמנם רק בארץ ,אך שאינן זקוקות לארץ שמקודשת
דווקא .מצוות אלו ,כגון חלה ,זקוקות רק לארץ שמזוהה כארץ ישראל.
לכן ,יש חיוב חלה מיד בכניסה לארץ .אמנם הגשמה מושלמת של יעוד
הארץ כארץ ישראל יש רק אחרי שנות כיבוש וחלוקת הארץ ולכן עד אז
לא נתקדשה ,אבל כבר עם כניסת העם לארץ הופך אותו יעוד מדבר שלא
בא לעולם ,לדבר המחוסר רק מעשה ש'עבידי דאתי"101.
כמו שהזהות יכולה לחול לפני חלות הקדושה ,כך יכולה היא
להמשיך אחרי הפקעתה .מכאן לומד הרמב"ם שכמו שהיה חיוב חלה
בשנים שלפני הכיבוש והחלוקה ,ללא קשר לנוכחות הקדושה ,כך יש חיוב
אחרי החורבן והפקעת הקדושה .מקור סברתו של הגרי"ד הוא בשיטתו
של סבו ר' חיים .אומנם הרא"ש סובר שאע"פ שקניין נכרי מפקיע את

 99סמך לייחודם של אזורים אלו אפשר להביא לרמב"ם מהגמרא בהוריות ג ,.שם נאמר
שביחס להגדרת ציבור לענייני פר העלם דבר של ציבור הולכים אחר "יושבי הארץ",
וזאת משום הפסוק "ויעש שלמה… מלבוא חמת עד נחל מצרים" ,דהיינו פסוק
המתייחס לגבולות עולי מצרים .ויש לדחות שהפסוק אמנם מתייחס לבית ראשון,
והגמרא אינה מקישה עד הסוף.
 100בסיס למשמעות התחלת חיוב חלה לפני שנות הכיבוש והחלוקה נמצא בגמרא
בכתובות כה ,.המוכיחה מהלכה זו שאפילו אם חיוב תרומה בזמן הזה הוא רק מדרבנן,
חיוב חלה הוא מדאורייתא.
 101וניתן לומר שזהות זו קיימת כבר מעת הליכת האבות בארץ .וכך נראה להסביר את
הירושלמי )חלה ב:א( הגורס שתבואת הארץ נתחייבה בחלה למפרע מתקופת האבות .כך
ניתן להסביר את הרמב"ם )המובא בהערה  (64המזכיר את גבולות הארץ המובטחת
כגבולות לאיסור נתינת נחלה לכהנים .ועיין עוד הערה .58
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הארץ מקדושתה ואינה חייבת בתרומות ומעשרות ,עדיין יש איסור חדש
)שו"ת הרא"ש ,ב:א( .102ר' חיים מסביר את שיטתו:
פליגי רבה ור"א אם יש קנין לנכרי בא"י להפקיע מתרומות
ומעשרות אם לא… אבל מ"מ כ"ז לא שייך אלא בדבר שחיובו
תלוי בקדושת הארץ ,דהך מ"ד דס"ל דאין קנין לנכרי יליף
מדכתיב 'כי לי כל הארץ' – לי קדושת הארץ ,הרי דהך דקנין
מכרי תליא באם יש בו קדושת הארץ… אבל בזה שחיובן מצד
היותן בא"י ,בזה הרי נראה דלא שייך כלל דקנין נכרי יפקיע
זאת )תרומות א' ,כב(.
כך אפשר להבין את הפסקים הדומים של הרמב"ם בנוגע לסמיכת
זקנים ולטומאת ארץ העמים ,103וכך אפשר להבין את דברי הרמב"ן,
שאפילו אם בטלה קדושת הארץ לענייני תרומות ומעשרות" ,ארץ
ישראל בחיבתה היא עומדת ובקדושתה לענין ישיבתה ודירתה" )גיטין
104
ב ,.בהשמטות(.
כמו שזהות יכול לחול לפני נוכחות הקדושה ולהישאר אחריה ,כך
יכולה היא לחול במנותק ממנה .המהרי"ט )שו"ת יו"ד ב:לז( טוען שאע"פ
שהתוספת השנייה לירושלים לא התקדשה בקדושת ירושלים )כי המלך
והאורים והתומים היו חסרים בשעת הצטרפות האזור לעיר( ,105עדיין
 102בגמרא מוזכרים כנפק"מ רק מעשר וביכורים .יש דעות שונות בראשונים ביחס להיקף
המחלוקת .סקירה והסבר של הדעות השונות מופיעים במאמרו של מו"ר הרב אהרן
ליכטנשטיין זצ"ל על הנושא )הערה .(61
 103נראה שלדעת הרמב"ם אחרי הכניסה הראשונה לארץ נוצר קשר נצחי לא רק בין
הארץ לעם אלא גם בין העם לארץ .כך דבריו בספר המצוות מצווה קנ"ג ביחס למצוות
קידוש החודש" :דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל ,חלילה לאל מעשות
זאת ,כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו האומה מכל וכל".
 104וכך גם ברמב"ן בתענית כב .ביחס לגזירת תענית בא"י .ועיין בהרחבה בריטב"א
בגיטין שם ובכפתור ופרח פ"י .ייתכן שהתוס' )גיטין ב .ד"ה ואשקלון( המביאים ראיה
מחיבת הארץ לקדושת הארץ ,אינו מקבל את הפיצול בין הקדושה והזהות )עיין ישועות
מלכו יו"ד ס"ז ,ומשנת יעב"ץ סימן כ"ו ,שעמדו על כך(.
 105תוספתא סנהדרין פ"ג .מובא בשבועות טז.
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נחשבת היא כירושלים לעניין עשרת הדברים שנאמרו ביחס לעיר.106
אפילו שטח שמסיבה כל שהיא אינו מתקדש ,יכול להיכלל בזהות העיר.

חלק ג – היחס בין שתי הקדושות
 (1אחת ללא השניה
הסבר נוסף לייחודיותם של האזורים שכבשו עולי מצרים גם אחרי
שבטלה הקדושה הראשונה ,הציע הגרי"ד 107על בסיס חילוקו של הרמב"ם
בין קדושת המקדש וירושלים וקדושת הארץ .לעומת קדושה הראשונה של
הארץ התלויה בכיבוש ולכן בטלה לפי הרמב"ם ,הקדושה הראשונה של
המקדש וירושלים נצחית ,כי היא תלויה בנוכחותה הנצחית של השכינה.
כמו שראינו ,לנוכחות השכינה יש משמעות לא רק בנוגע למקדש
ולירושלים ,אלא גם ביחס לשאר הארץ .אע"פ שאחרי ביטול הכיבוש לא
נשארה קדושת שטח הארץ כארץ ישראל ,עדיין נשארה בה הקדושה
הנובעת מהקרבה לנוכחות השכינה .אם כן ,הציע הגרי"ד ,הדינים השייכים
גם בזמן הזה באזורים שכבשו עולי מצרים תלויים בקדושת הארץ הנובעת
מנוכחות השכינה ,קדושה הקיימת גם כיום ,אף באזורים אלו.
על בסיס הפרדתו של הגרי"ד בין שתי הקדושות ,ניתן לומר שמראש
היו אזורים שהתקדשו רק בקדושה אחת .כך טוען התשב"ץ ביחס למעמד
של עבר הירדן .למרות העובדה שהמצוות התלויות בארץ נוהגות בעבר
הירדן ,בספרי מובא ש"ארץ כנען מקודשת מעבר הירדן – ארץ כנען כשרה
לבית השכינה ,ואין עבר הירדן כשר לבית השכינה" )ספרי ,ריש נשא( .ניתן
לראות כמקור לספרי את דברי שבטי עבר המערבי של הירדן לשבטי עברו
המזרחי – "ואך אם טמאה ארץ אחזתכם עברו לכם אל ארץ אחזת ה' אשר
 106ב"ק פב ע"ב .הרב אונטרמן במאמרו "קדושת ארץ ישראל ,ירושלים והמקדש" -
תורה שבעל פה  10טו:כב ,מציע משהו דומה אפילו ביחס לדיורים מחוץ לחומות העיר.
ראיה למיוחדות של דיורים אלו הוא מביא מהתייחסות המשנה )חלה ד:יא( ל"פרווארי
ירושלים" כמקום חשוב.
 107מובא בשמו פעמים רבות ע"י מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל ,וכן מופיע גם
במאמרו "סמיכת זקנים בא"י ובחוץ לארץ" )בית יצחק תשי"ט( .ועיין עוד ב"על
התשובה" עמודים .311-300
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שכן שם משכן ה' והאחזו בתוכנו" )יהושע כב:יט( .התשב"ץ הבין את
הגבלת בית השכינה לעבר המערבי כסימן להגבלת הקדושה הנובעת
מנוכחות השכינה" :תרי ענייני נינהו :קדושת שכינה וקדושת מצוות.
וקדושת שכינה היא מיוחדת בעבר הירדן הימה ,וקדושת מצוות בין בזו
ובין בזו" )סימנים קצ"ח ור'( .108העם יכול להרחיב את מחנהו על ידי
כיבוש ,ואמנם יחול שם קדושת הארץ הנוגע למצוות התלויות בה ,אבל
קדושת השכינה מוגבלת לגבולות שה' בחר לשכן שמו שם.

 (2הקשר שבין הקדושות
מהעובדה שמוציאים אזורים שבהם יש רק קדושה אחת היה אפשר
להסיק שאין קשר בין שתי הקדושות .מרש"י משתמע אחרת .הוא מפרש
שחיובי תרומות ומעשרות התחילו רק אחרי שנות הכיבוש והחלוקה ,כיוון
"דכתיב 'עשר תעשר' וכתיב בתריה 'מקום אשר יבחר' – עד שנבחרה
שילה לא נתחייבו )והיינו לאחר כיבוש וחלוקה(" )בבא מציעא פט .ד"ה
נתחייב( .109קדושת הארץ אמנם חלה על בסיס נוכחותם של ישראל ,אבל
אינה יכולה לחול במנותק מנוכחות השכינה בתוך מחנה ישראל.

חלק ד – מקורות לעיון נוסף בקדושות הארץ:
 (1כללי
אונטרמן ,הרב א.י" – .קדושת ארץ ישראל ,ירושלים והמקדש" תורה
שבעל פה ,10 ,עמודים טו-כב.

 108לעומת זאת ,מהספרי שם משתמע שאפשר להביא מעבר הירדן את שתי הלחם,
העומר והביכורים )ועיין עוד במחלוקת התנאים ביחס להבאת ביכורים במשנה בביכורים
א:י .ועיין עוד במשנה בכתובות קי .(.לפי דברינו בתחילת המאמר ,הלכה זו צריכה
להוכיח שאכן יש קדושת השכינה גם בעבר הירדן ,וכך משמע גם מהעובדה שיש הלכות
ערי חומה בעבר הירדן )ערכין לד( ,אלא אם כן נאמר שיש רק הלכות בתי ערי חומה ולא
הלכות שילוח מצורעים ,ושהלכות בתי ערי חומה תלויות בקדושת הארץ .ועיין עוד
בכפתור ופרח וב"ארץ ירדן וחרמונים" ,שמתייחסים בהרחבה למעמד של עבר הירדן.
וניתן להשתמש בחילוק הזה כדי להסביר גם את המעמד המיוחד של סוריא )ועיין
ברמב"ם הלכות תרומות א:ו,י(.
 109עיין בהערה  ,77שרש"י בכתובות ובנדה פירש את הדין אחרת.
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אילן ,הרב מרדכי – "אם קדשה לשעתה קדשה לעתיד לבא" ,תורה שבעל
פה  ,10עמודים סב-עג.
אילן ,הרב מרדכי – תורת הקודש )חלקים א' ,ב'(.
בלום ,הרב אלי – "קדושת ארץ ישראל וקדושת ירושלים בזמן הזה" ,עלון
שבות  ,88עמודים .15-6
גורן ,הרב שלמה – תורת המועדים.
הכהן ,הרב מרדכי – הארץ הטובה.
ישראלי ,הרב שאול – ארץ חמדה.
מגנצא ,הרב צבי – מגן צבי.
סולובייצ'יק ,הרב י.ד – .על התשובה עמודים .311-300
רקובר ,הרב בנימין – "מדרגות בקדושה" – נצני ארץ י' עמודים .238-211

 (2הארץ
אריאל ,הרב יגאל – ארץ ירדן וחרמונים.
ורנר ,הרב ש.ב" – .שביעית וקדושת הארץ בימינו" ,תורה שבעל פה טו,
עמודים ע-עו.
נריה ,הרב מ.צ" – .קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא",
צניף מלוכה עמודים לח-מ.
ליכטנשטיין ,הרב אהרן – "בעניין סמיכה בא"י ובחוץ לארץ" ,בית יצחק
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חופת נדה
)א( שלוש שיטות בראשונים לגבי חופת נדה \ )ב( ההסבר הרשאון
למחלוקת אם חופה היא יחוד או הכנסה לרשות והחקירה אם נישואין היא
עוד קנין אחר הקידשין או יצירת האישות \ )ג( נ״מ אם צריכים עדים
לנישואין \ )ד( דיוק ברמב״ם שנישואין היא יצירת האישות \ )ה( מקור
לנישואין מין התורה \ )ו( מח׳ ראשונים לגבי סדר הקידושין והנישואין
ושיטת הרמב״ם \ )ז( עוד נ״מ לגבי תנאי \ )ח( עוד נ״מ לגבי כוונה \ )ט(
למה המשנה בקידושין ב .לא מביה דין נישואין? \ )י( סדר המשניות בפרק
א׳ בקידושין \ )יא( המח׳ ר׳ הונא אביי עם רבא אם אפשר לעשות ק״ו
וללמוד שחופה מועיל לקידושין \ )יב( שתי קושוית על הרמב״ם ,אחד של
חופת נדה והלשון של ״כארוסה״ והשני שהרמב״ם סותר עצמו לגבי מה
שצריכים לנישואין \ )יג( התירוצים של הבית יעקב והגרנ״ט \ )יד( תירץ
לקשית המאירי \ )טו( השני מסלולים לפי הרמב״ם לנישואין בזה״ז וקודם
מתן תורה \ )טז( ההסבר השני למחלוקת אם חופה היא יחוד או הכנסה
לרשות \ )יז( קנין יחוד \ )יח( ההבדל בין השתי סברות בחופה היינו ליחוד
וההבדל בין הדעה שמביא הר״ן להרי״ף \ )יט( סיכום ומבט כללי

א( שלוש שיטות חופת נדה
יש שלוש שיטות בראשונים לגבי חופת נדה )נישואין עם האשה
בזמן שהיא נדה( .חופת נדה היא נחשבת חופה ועושה נישואין אפילו
לכתחילה ,חופת נדה אסורה לעשות אבל עדיין עושה נישואין ,וחופת נדה
1
בכלל לא עובד ועדיין היא ארוסה.
 1איתא בגמרא בכתובות נו .״בעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה נידה מהו אם תימצי
לומר חיבת חופה קונה חופה דחזיא לביאה אבל חופה דלא חזיא לביאה לא או דלמא לא
שנא תיקו.״ יש ראשונים )הרי״ף בכתובות בדפה״ר כב :לפי הר״ן שם ,המ״מ ברמב״ם
הלכות אישות פרק א׳ הלכה ב׳( שלומדים בעיית רב אשי להיות בדיוק השאילה שלנו.
אבל הרבה )הר״ן בכתובות בדפה״ר כב ,:המ״מ על הרמב״ם הלכות אישות פרק א׳
הלכה ב׳( לומדים הבעיות של הגמרא להיות רק לענין תוספת כתובה.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה

הרב ישי הורן שליט"א

133

הר״ן בכתובות )בדפה״ר א (.מביא ראשונים שסוברים שחופת נדה
אסורה לעשות ,ומדייקים מן הגמ׳ בכתובות ב .שאומרת שאם הבעל עובר
הי״ב חודש אחר האירוסין לפני הנישואין ולא נשא האשה ,הוא חייב לה
מזונות אלא אם כן היה לו אונס ,ודוגמת הגמרא של אונס היא פירסה לה
נדה .רואים מן הגמרא שנדה נחשבת אונס .והסברא היא שחופה היינו
יחוד ואסור לו להתיחד עמה .לפי הר״ן )גם הריטב״א בכתובות ב :ד״ה או
שפירסה נדה מביא שיטת התוס׳ ומסכים אתו( אם עוברים ועושים חופת
נדה באיסור ,אע״פ שהוא עובר על האיסור ,עדיין יש חלות נישואין
והאשה נחשבת נשואה.
)אגב ,הר״ן גם מביא הבעל העיטור והרמב״ם בהלכות אישות פרק י׳
הלכה ז׳ שמסכימים ומוסיפים שיחוד אסור אפילו בלי הכתובה .והר״ן
בעצמו חולק על הבעל העיטור והרמב״ם לגבי חופה בלי הכתובה(.
הדעה השנית בראשונים היא שיטת הרי״ף )בכתובות בדפה״ר כב(:
לפי הבנת הר״ן )שם( 2והיא דומה לדעה בר״ן שחופה היינו יחוד אבל היא
חולקת וסוברת שבחופת נדה אין חלות נישואין כלל כי ״אין חופתה חופה
3
כיון דלא חזי ליחוד״ ,והאשה עדיין ארוסה.
הר״ן מביא עוד ראשונים בשם ״אחרים״ שחולקים וסוברים שחופת
נדה מועילה לכתחילה כי חופה אינה יחוד ,וז״ ״אלא חופה היינו כל
שהביאה הבעל מבית אביה לשם נישואין.״ 4הם מביאים גזה״כ לחופה מן
הפסוק של ״ואם בית אישה נדרה.״ והם מסבירים הגמרא בדרך אחרת.
 2גם מופיע ביש שפירשו שמביא הריטב״א בכתובות נו.ד״ה נכנסה לחופה ,ובטור באבן
העזר ס׳ סא ועוד .נחזור לשיטת הרמב״ם אישות פרק י׳ הלכה ב׳.
 3צריך לחלק בין חופת נדה לחופה לפסולות שכן נחשבת לחופה )יבמות נז ).:עיין
בלח״מ בהלכות אישות פרק י׳ הלכה ב׳ ,ובערוך השלחן )אבן העזר ס׳ סא ס״ק ז׳( ועוד.
 4להלכה השו״ע )אבן העזר ס׳ נה ס׳ א( פוסק שחופה היינו יחוד והרמ״א )שם( כותב
וז״ל ״וי"א דחופה אינה יחוד ,אלא כל שהביאה החתן לביתו לשם נישואין )כ"כ הר"ן
בשי"א ריש כתובות( .וי"א שהחופה היא שפורסין סודר על ראשם בשעת הברכה )הב"י
הביאו( .וי"א דחופת בתולה משיצאה בהינומא; ואלמנה ,משנתייחדו )תוספות פ"ק
דיומא( .והמנהג פשוט עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסים שם יריעה פרוסה על גבי
כלונסות ,ומכניסים תחתיה החתן והכלה ברבים ,ומקדשה שם ומברכין שם ברכת ארוסין
ונישואין ,ואח"כ מוליכים אותם לבית ואוכלים ביחד במקום צנוע ,וזהו החופה הנוהגת
עכשיו.״ והחלקת מחוקק )אבן העזר ס׳ נה ס״ק ׳ט( פוסק כהב״ח שבזה״ז עושים כולם.
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פירסה לה נדה נחשבת אונס כי ״אין חופה זו מסורה לביאה לא חייבוהו
חכמים לכנסה.״
לפי הדעה הראשונה בר״ן ,שאסור לעשות חופת נדה ,וגם לפי הרי״ף
שסובר שחופת נדה לא מועיל ,חופה היא יחוד .לדעה השנית בר״ן )שיטת
האחרים( ,חופה היא הכנסה לרשות הבעל .מסתמא הנ״מ )בנוסף לחופת
נדה( בין השתי גישות האלו ,אם חופה היא יחוד או הכנסה לרשות ,היא
5
אם הבעל הכניס את האשה לתוך ביתו בלא יחוד או הפוך.

ב( ההסבר הראשון
לכאורה אפשר להסביר ולתלות המח׳ הזה במה שחוקרים ,אם
נישואין היא עוד קנין של הכנסה לרשות הבעל אחר קנין קידושין 6או
אם היא מושג אחר לגמרי ,מעשה אישות .זאת אומרת שנישואין אינה
קנין שני אלא עצם המציאות של אישות בעולם ,ויוצרים המציאות
הזאת בין איש ואשתו עם החופה ,כמו שמסביר בקהלות יעקב )קידושין
סימן יט׳( וז״ל ״והנראה דהקידושין הם קנין מצד הדין שמכח הדין
כבר היא אשתו אבל במציאות אכתי אינה ברשותו לנהוג בה כאיש
ואשתו ,והנישואין הם עשיית המציאות שמעכשיו היא כבר במציאות
7
אשתו״.
 5יש פוסקים שמחייבים החתן לקנות מקום החופה )עיין בערוך השלחן אבן העזר ס׳ נה
ס״ק יח ,ובתשובות והנהגות ח״ב ס׳ תרנה(
 6יש ה״א בתוס׳ )בכתובות ב .ד״ה נשאת( שנישואין עובדת אפילו בע״כ .בפשטות
בתוס׳ )וגם מופיע בשטמ״ק ובמהרש״ל על אתר בהבנת שיטת בתוס׳( הה״א שנישואין
עובדת בע״כ היא רק בגלל שכבר התחיל את הקידושין .הה״א סוברת שהנישואין לא
רק בא אחר הקידושין כמעשה נפרד ,אלא קשורה היא אליה מהותי ושניהם הופכים
להיות תהליך אחד של אישות שלימה ,קידושין ונישואין .אז מובן שהנישואין יכולה
להיות בע״כ .הנישואין היא הסיום של התהליך הזאת של אישות שלימה ,ואם האשה
התחילה התהליך בדעת ,אפשר לסיים עם הנישואין אפילו בע״כ .המסקנא ,שנישואין
לא עובדת בע״כ וצריכים רצון האשה ,סוברת אחד משניים .או שהנישאין היא עוד
קנין נפרדת שהולכת אחר הקידושין ,או שהנישאין היא מושג אחר לגמרי ,יצירת
האישות ,ואין שום קשר ביניהם .השתי דרכים להבין המסקנא ,הם אותו הסברות של
החקירה שלנו.
 7עיין עוד בשיעורי ר' שמואל על קידושין ס' סז.
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ג( נ״מ אם צריכים עדים לנישואין
יש דיון אם צריכים עדים )עדי קיום( לנישואין או לא .האור שמח
)אישות י:ב( מסופק אם צריכים עדים לנישואין ובאמת היא מח׳
באחרונים אחרים .האבני מילואים )לח:יז( והאמרי דוד )מובא באוצר
הפוסקים ס׳ נה אות כב׳( סוברים שצריכים עדים והאבי עזרי )אישות
ג:יג( חולק וסובר שלא צריכים 8.אפשר להסביר שאם באמת הנישואין
היא עוד קנין ,דומה לקידושין ,אז היא צריכה עדים כמו קידושין .אולי
זו היא שיטת האבני מילואים ,וצד אחד בספק של האור שמח .גם
משמע כן בלשון של האמרי דוד )שם( שכתב וז״ל ״שצריך לייחד את
העדים בחופה כמו בקידושין.״ אבל האבי עזרי שחולק ,מסביר את
שיטתו וז״ ״דודאי חופה רק אישות ולא קנין ממילא לא שייך להצריך
בזה עדים דרק קנין בעי עדים לקיימא אבל מעשה נישואין הוא מצב
שכבר נעשה אף בלא עדים.״ אולי זה גם הסברא לצד השני באור שמח
ולכאורה המח׳ תלויה בחקירה שלנו .וככה מסביר כן הפרי משה
)בעניני קנינים סח:ג(.
אפשר לדייק גם ברמב״ם )אישות א:א( שכותב וז״ל ״קודם מתן
תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה
לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה ,כיון שנתנה תורה נצטוו
ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים ואחר
כך תהיה לו לאשה שנאמר כי יקח איש אשה ובא אליה״ משמע מלשון
הרמב״ם – שמביא הצורך לעדים רק לגבי קידושין ולא לגבי נישואין –
שנישואין אינה צריכה עדים כמו קידושין .לכאורה הרמב״ם סובר
9
שנישואין אינה קנין וממילא לא צריכה עדים.
 8עוד עיין ברכת יוסף ס׳ ל״ח ,וחלקת יואב ס ו׳.
 9גם אפשר להסביר המחלוקת אם צריכים עדים בענין אחר .הנישואין צריכים עדים כי
הנישואין נחשבת דבר שבערוה ,וכל דבר שבערוה צריך עדים ,ולא בגלל שהנישואין
נחשבת קנין .באמת זה קצת משמע בלשון של האבני מילואים וז״ל ״ה״ל דבר שבערוה
דכל עניני אישות צריך עדים״ ממילא המח׳ תהיה אם הנישואין נחשבת דבר שבערוה.
ואלו שלא מצריכים עדים יגידו שנישואיןלא נחשבת דבר שבערוה כי האשה כבר אסורה
משעת קידושון )אבני נזר האהע״ז סימן שצה).
אולי זה יסביר תוס׳ ר״י הזקן בקידושין י :שמצריך עדים וגם מגדיר חופה כיחוד .אולי
הוא סובר שחופה היינו יחוד והיא יצירת מציאות האשות ,אבל מצטרך עדים כי
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ד( שיטת הרמב״ם בהלכות אישות פרק א׳ הלכה א׳
הרמב״ם כותב וז״ ״קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם
רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה
לו לאשה ,כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה
יקנה אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאשה שנאמר כי יקח איש
אשה ובא אליה.״
לפי פשטות ברמב״ם כאן ,וגם שמעתי בשם הגרי״ד ,נראה שהתורה
חידשה מצוות קידושין לעשות לפני הנישואין ,אבל התורה לא עשתה
כלום לנישואין עצמה .ממילא הנישואין של היום היא בדיוק אותו נישואין
של קודם מתן תורה .ע״כ צריך לומר שנישואין היא יצירת אישות ומציאות
שמופיע בחיים ולא קנין והלכה שחידש התורה .אם היה המושג של
נישואין כבר קיים לפני מתן תורה ,אז נישואין היא נחשבת מציאות החיים
11
שהתורה יכולה להתיחס עליה 10,והרמב״ם הולך לשיטתו.

ה( מקור לנישואין מין התורה
השיטה השנית שמביא הר״ן ,שסובר שחופה היא הכנסה לרשות,
מביא גזה״כ של ״ואם בית אישה נדרה״ לחדש דין חופה 12.נגד זה,
הנישואין נחשבת דבר שבערוה ,וכל דבר שבערוה צריכים עדים .נחזיר לשיטת תוס׳ ר״י
הזקן.
בכל אופן ,בודאי יש אפשרות להסביר את המח׳ עם החקירה שלנו )ובאמת ככה מסביר
הפרי משה כמו שבתכנו(.
 10יש לרמב״ם הבנה קיצוני מאד ,לא רק שנישואין היא מציאות האישות אלא גם
שהמושג היה קודם מתן תורה .הראשונים שמסכימים שנישואין היא מציאות האישות
יכולים לקבל ההבנה הזאת ועדיין לחשוב שהתורה חידשה הדין של נישואין.
 11בפשטות יש לגוים אותו הנישואין וממילא יש להם דין של אשת איש .גוים יכולים
לגרש רק בפרישה לבד )רמב״ם הלכות מלכים פרק ט׳ הלכה ח׳ ,והמאירי בקידושין ב.
ד״ה אמר מנחם( .התורה הוסיפה דין גט רק לישראלים.
 12והמקנה )מד:ט( גם מביא עוד אפשרות ״את בתי נתתי לאיש הזה״ ולפי השטמ״ק
בכותובות ז :ובשעמ״ה שמביא הפתחי תשובה באבן העזר ס׳ סא ס״ק ב חופה היא
רק מדרבנן .אם באמת חופה היא רק מדרבנן ,יש לדון איך עושים נישואין מין
התורה.
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הרמב״ם בכלל לא מביא מקור לדין של לנישואין .אולי גם כאן כל אחד
הולך לשיטתו כי רק אם התורה מחדשת את הדין צריכים מקור ,ולפי
הרמב״ם היה נישואין קודם למתן תורה והיא לא צריכה מקור .כמובן הר״ן
סובר שנישואין היא קנין ,ולשיטתו מביא הגזה״כ.

ו( שיטת הרמב״ם לגבי סדר הקידושין והנישואין
המשנה למלך )אישות י:ב( מביא מח׳ ראשונים לגבי הסדר של
קידושין ונשואין .לפי הרמב״ן והריטב״א הסדר לא משנה ,אפשר לעשות
הקידושין קודם לחופה ואפשר לעשות החופה קודם לקידושין 13.אמנם
המשאת בינימין ,תוס׳ ,והרשב״א חולקים ומחייבים הקידושין להיות קודם
לחופה .לפי שיטתם ,אם עושים החופה לפני הקידושין ,החופה אינו מועיל
וחייב לעשות את החופה שוב פעם .וצ״ע בהבנת המחלוקת )אולי זה קשור
לעניננו(.
לפי הרמב״ם מאד סביר שהסדר אינה יעכב בגלל שהקידושין היא רק
מצות עשה לעשות קודם לנישואין .כמו לפני מתן תורה הנישואין היה חל
בלי קידושין ,גם כן עכשיו מסתמא הנישואין יחול בלי קידושין.

ז( נ״מ לגבי תנאי
האור שמח )אישות י:ב( גם מסופק אם אפשר לעשות תנאי בנישואין.
אפשר להסביר הספק עם הנ״ל .בדרך כלל אם אי אפשר לעשות שליח
לדבר אז גם כן א״א לעשות תנאי לאותו דבר .בגלל שא״א לעשות שליח
לנישואין ממילא א״א גם לעשות תנאי .זה סביר מאד אם נישואין היא
קנין .אבל אפשר להסביר הצד השני של הספק עם הסברא שנישואין היא
יצירת מציאות האישות .הסיבה כאן שא״א לעשות תנאי בנישואין היא
בגלל שזה לא שייך ליצר אישות על ידי שליח .נישואין היא לא דין או
קנין ,היא מציאות של אישות וממילא רק הבעל יכול ליצר את האישות
הזאת עם אשתו .הסברא הזאת לגבי שליחות בכלל לא שייכת לתנאי
וממילא אפשר לעשות תנאי.
 13החלקת מחוקק )אבן העזר ס׳ נה ס״ק ט( מסביר וז״ל ״נראה פשוט כל זמן שלא
נתקדשה אין חופה קונה קודם הקידושין רק כשנתקדשה נקראת למפרע נשואה.״
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ח( נ״מ לגבי כוונה
יש דיון אם צריכים כוונה לחופה או לא .האוצר הפוסקים )סימן נה
ס׳ א׳ אות ד׳( מביא שיטת האמרי דוד )ס כט׳( וז״ל ״דאם החתן והכלה
אינם מתכוונים לקנות בחופה ,לא קנה״ ומביא ראיה מ״מחזיק בנכסי הגר
ובהפקר ואין דעתו לקנות אע״פ שגדר ובנה לא קנה״ )שלחן ערוך חושן
משפט ס׳ ערה ס׳ כד׳( 14.לעומת זה הוא מביא פירושי האיברא )ס׳ ג׳ אות
יח( שחולק ומחלק בין שאר קנינים שצריכים כוונה בשעת מעשה וחופה
שלא צריך וז״ל ״צריך בזה רק שנדע ברור שמרוצים באישות ,ואז קונה
אפילו בלי כוונה בשעת מעשה ,אבל כסף ושטר ואפילו ביאה בלא הכניסה
לרשותו דינם כשאר קנינים שצריכים כוונה בשעת מעשה״
בפשטות זה גם תלוי בהחקירה שלנו .אם חופה צריכה כוונה ,כמו
שסובר האמרי דוד ,מן הסתם היא קנין וכמו שכל הקנינים שצריכים כוונה
גם חופה צריכה .לכאורה זה גם מסביר איך הוא מביא ראיה מן הדין של
מחזיק בנכסי הגר ובהפקר ,כי אם חופה היא קנין ,אפשר להשוות אותה
לקנינים אחרים .אבל אם חופה היא יצירת האישות במצאיות ,סביר שהיא
לא צריכה כוונה בשעת מעשה ,רק צריכים לדעת כללי שהם רוצים ליצר
אישות.

ט( הבנה חדשה במשנה קידושין ב.
איתא במשנה בקידושין ב .״האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את
עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה בכסף בית שמאי אומרים
בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה וכמה היא
פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל
היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם״ וקשה למה
המשנה עוסקת בעניני גט ,במיתת הבעל ,יבמה וקנינה ,חליצה ובמיתת
היבם ,ולא נישואין? לכאורה המשנה מתיחסת לעניני אישות וכדאי לה
ללמד גם דיני נישואין לפני שמלמדת הדינים האלה.
אפשר לתרץ על פי ההבנה שנישואין היא יצירת האישות במציאות.
המשנה הראשונה מתעסקת רק בקנינים ,ולא לנישואין כי היא לא קנין.
 14האוצר הפוסקים גם מביא שיטת הקרית חנה דוד ס׳ ד וז״ל ״אבל אם לא נעשית לשם
נישואין כגון … לא מיקרי חופה ואין לברך ברכת חתנים״ ע"ש.
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מיתת הבעל ,יבמה ,חליצה ומיתת היבם ,הם כולם קנינים ,אבל נישואין
היא לא נחשבת קנין ,וע"כ לא מופיע במשנה הזאת) .לשיטות שסוברים
שנישואין היא עוד קנין ,אולי אפשר להסביר שנישואין לא נמצא במשנה
כי היא גומרת קנין אחר(.

י( הבנה חדשה במשניות בפרק ראשון במסכת קידושין
עם ההבנה הזאת ,גם מבואר סדר המשניות בתחילת מסכת קידושין.
הסדר מתחילה עם קנינים על בני אדם ומושכת ויורדת עד שהיא מגיע
לקנינים על חפצים .המשנה הראשונה )ב (.מתיחסת לקניני קידושין.
המשנה השנית )יד (:מתיחסת לקנינים בעבד עברי .המשנה השלשית
)כב (:מתיחסת לקנינים בעבד כנעני .המשנה הרביעית )כה (:מתיחסת
לקנינים על בעלי חיים .והמשנה החמישית )כו (.מתיחסת לקנינים על
מטלטלים וקרקע .כל המשניות מתיחסות לקנינים כי זה הנושא של הפרק.
אבל באמת אפשר להתעמק יותר מזה .הפרק מתחיל עם קידושין
שהיא קנין בין בני אדם ,איש ואשה כי יש לקידושין גם בחינת קנין וגם
בחינת אישות .הוא קנין על בן אדם חופשי והתוצאה היא שיש עכשיו יחס
בין אדם לאשתו .אז המשנה השניה ממשיכה ומתיחסת לקנינים על עבד
עברי ואז השלישית על עבד כנעני ,היחס בין עבד לאדון .הם גם קנינים על
בני אדם אבל יותר דומים לקנין חפצים ,וקניית עבד כנעני היא יותר דומה
לקניין חפצים מקנייתעבד עברי .ואז המשנה הרביעית מתיחסת לדברים
שהם בכלל לא בני אדם אבל יש בהם רוח חיים-בעלי חיים .באחרונה,
המשנה החמישית מתיחסת בחפצים ממש ,מטלטלים וקרקע .הסדר של
המשניות יורדת מקנינים על בני אדם שיש יחס בין בני אדם לקנינים על
חפצים שיש לבעל בעלות לגמרי.
על פי זה אפשר להסביר גם למה המשנה משתמשת במילים של
״האשה נקנית״ פה ו״האיש מקדש״ בפרק שני )עיין קידושין ב-.ב.(:
הנושא של פרק א׳ הוא קנינים ולשון של ״האשה נקנית״ מאד שייך.

יא( רבא ואביי
אולי החקירה הזאת כבר מופיע בדברי אמוראים .איתא בגמ׳
)בקידושין ג (.וז״ל ״מניינא דרישא למעוטי חופה ולרב הונא דאמר
חופה קונה מק"ו למעוטי מאי למעוטי חליפין.״ הגמ׳ )קידושין ה-.ה(:
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מסבירה הק״ו של ר׳ הונה ,שבאמת חופה נלמדת במה מצינו מכסף
שטר וביאה .הגמ׳ ממשיכה עם השתי סיבות למה רבא חולק ואז ההגנה
של אביי ,וז״ל ״שתי תשובות בדבר חדא דשלש תנן וד' לא תנן ועוד
כלום חופה גומרת אלא ע"י קידושין וכי גמרי' חופה שלא ע"י קידושין
מחופה שע"י קידושין א"ל אביי הא דקאמרת ג' תנן וד' לא תנן תנא
מילתא דכתיבא בהדיא קתני מילתא דלא כתיבא בהדיא לא קתני
ודקאמרת כלום חופה גומרת אלא ע"י קידושין רב הונא נמי ה"ק ומה
כסף שאינו גומר אחר כסף קונה חופה שגומרת אחר כסף אינו דין
שתקנה.״
אפשר להסביר שהמח׳ בין אביי ור׳ הונא לרבא תלויה בחקירה שלנו.
רבא לא מקבל את הק״ו כי אי אפשר להשוות בין חופה לקנינים של
קידושין .״חופה גומרת״ ,פירוש הוא שחופה היא יצירת האישות
והשלושה דרכים לעשות קידושין הם קנינים וממילא אי אפשר לעשות
ק״ו .נגד זה אביי ור׳ הונא סוברים שחופה היא גם קנין,ואז אפשר להשוות
ולעשות ק״ו.
אם זה נכון ,מובן שהרמב״ם פוסק כרבא ,לשיטתו ,כי לפי הרמב״ם
חופה היא יצירת האישות .לעומת זה ,הרי״ף רק מביא ״מניינא דרישא
למעוטי מאי למעוטי חליפין״ משמע שהמשנה בא לאפוקי רק חליפין ,ולא
חופה ,וממילא חופה עושה קידושוין 15.הרי״ף גם הולך לשיטתו וסובר
שחופה היא קנין ואפשר להשוות אותה לקנינים של קידושין ולעשות
16
ק״ו.
ברם ,עדיין אפשר להסביר שגם אלה שסוברים שחופה היא קנין
יכולים לקבל שיטת רבא להלכה .אולי רבא סובר שהק״ו לא מועיל אבל
לא מסיבה שחופה אינה נחשבת קנין .אלא ,אה״נ ,חופה היא כן קנין אבל
לא אותו מין של קנין .חופה עושה גמר האישות אבל לא עושה תחילת
האישות וממילא לא עושים ק״ו.
 15או רק חושש שזה עובד )רמב״ן בקידושין ה :ד״ה [לא] כתב ,רשב״א בקידושין ה:
ד״ה אמר רבא(.
 16אע״פ שאנחנו בדרך כלל פוסקים כרבא נגד אביי ,כאן מסביר הרשב״א )שם( שהמח׳
היא בין רבא לאביי ור׳ הונא ,ועוד מוסיף הרשב״א ,״בדשתיק רבא אפשר דקבלוי
מיניה.״
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יב( שתי קושית על הרמב״ם
הרמב״ם בפרק י׳ הלכה ב׳ כותב וז״ל ״כיון שנכנסה הארוסה לחופה
הרי זו מותרת לו לבא עליה בכל עת שירצה והרי היא אשתו גמורה לכל
דבר ,ומשתכנס לחופה נקראת נשואה אע"פ שלא נבעלה והוא שתהיה
ראויה לבעילה ,אבל אם היתה נדה אע"פ שנכנסה לחופה ונתיחד עמה לא
גמרו הנישואין והרי היא כארוסה עדיין.״
אע״פ שברור לפי הרמב״ם שחופת נדה לא הופך אותה לנשואה,
עדיין לא ברור מהיא כן עושה? הלשון של ״כארוסה עדיין״ מגלה שהיא
לא בדיוק ארוסה ,אלא כארוסה .מה ״כארוסה״? ממ״נ ,או היא ארוסה או
לא? גם אם חופה רגילה היא נחשבת ״אשתו גמורה״ שוב משמע שיש גם
אשתו שאינו גמורה .איזה מקום יש לאשה בין ארוסה לנשואה?
עוד קשה על הרמב״ם שלכאורה הוא סותר עצמו .בפרק א׳ מהלכות
אישות הלכה א׳ מצטרך גם הכנסה לרשות ויחוד וגם ביאה כדי לעשות
האשה נשואה ,וז״ל ״קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה
הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו
לאשה ,כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה
אותה תחלה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאשה שנאמר כי יקח איש אשה
ובא אליה.״
ברם בהלכות אישות פרק י׳ הלכה א׳ הרמב״ם מצטרך או הכנסה
לרשות ויחוד 17או ביאה וז״ל ״הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל
זמן שהיא בבית אביה ,והבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת
מרדות ,ואפילו אם קידשה בביאה אסור לו לבוא עליה ביאה שנייה בבית
אביה עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתיחד עמה ויפרישנה לו ,וייחוד זה הוא
הנקרא כניסה לחופה והוא הנקרא נישואין בכל מקום ,והבא על ארוסתו
לשם נישואין אחר שקידשה משיערה בה קנאה ונעשית נשואה והרי היא
אשתו לכל דבר״.
אם הנישואין היא אותו הדבר לפני מתן תורה ולאחר מתן תורה ,למה
יש שינוים? למה קודם למתן תורה צריכים גם הכנסה לרשות ויחוד וגם
ביאה ולאחר מכן רק או הכנסה לרשות ויחוד או ביאה?
 17לחם משנה בהלכות אישות פרק י׳ הלכה ו׳.
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יג( יסוד של הגרנ״ט ותירוץ לקושיא הראשונה
אולי אפשר לתרץ שיטת הרמב״ם על יסוד של הגרנ״ט .הגרנ״ט
מקשה בשם הבית יעקב על הרמב״ם )אישות י:ב( ,כדי שיהיה חלות
נישואין ,צריכים יחוד עם הבעל .איך הכהן גדול יכול להתחתן )דהיינו
יחוד הראוי לביאה( עם האשה השנית ביוה"כ אם תמות אשתו ,והרי אסור
לבא עליה ,והיחוד יהיה יחוד שאינו ראוי לביאה )והוא יצטרך אשה אחרת
בגלל הפסוק שגזה״כ ,״וכיפר בעדו ובעד ביתו ביתו זו אשתו״ )יומא ב?((.
הבית יעקב עוד מקשה קשיא שניה .איך האב יכול לתת בתו לשלוחי הבעל
והוא יורשה אחר מיתתה )הרמב״ם הלכות אישות פרק כב׳ הלכה ב׳(,
שהרי גם פה אי אפשר לעשות יחוד הראוי לביאה?
הבית יעקב מתרץ שהרמב״ם מחלק בין שתי סוגי נשים ,אחד בוגרת
ואחד נערה וקטנה .ומה שסובר הרמב״ם ,יחוד היינו חופה ,הוא רק
לבוגרת אבל לקטנה ולנערה כיון שיצאה מרשות האב לרשות הבעל ,קנא
אותה .הסברא היא שהבוגרת כבר נמצא ברשות של עצמה ולא שייך לקחת
אותה מרשות אביה ,וממילא חופה צריך להיות משהו אחר ,יחוד .אבל
לקטנה ולנערה הנישואין היא לא היחוד אלא ששייך להכניס אותה
לשלוחי הבעל ולעשות נישואין בדרך זה ,וגם אפשר לעשות נישואין עם
הכה״ג בדך זה.
הגרנ״ט מקשה שלשון הרמב״ם בכלל לא משמע הכי .הגרנ״ט
בעצמו מחלק בשביל הרמב״ם בדרך אחרת .הוא מחלק בין שתי חלקים
של נישואין ולא בין שתי סוגי נשים .הוא מסביר שבאמת יש שתי חלקים
של נישואין 18.״א( דקונה אותה ליורשה וליטמא ולנדרים ולמעשה ידיה.
ב( בזה דקונה אותה לדברים שבינו לבינה .והנה על הדברים שבינו לבינה
יש נפ״מ בין ארוסה לנשואה .א( במה שאומר הרמב״ם דהו״ל נישואין
לענין שיוכל לבא עליה בכל עת שירצה ,ובארוסה אסור לבא עליה .ב( הא
דאמרינן בהמדיר דבנשואה אין יכול לאסור תשמישו עליו.״ אחר חופת
נדה יש לבעל קנין על החלק הראשון ,ליורשה וליטמא ולנדרים ולמעשה
ידיה ,אבל לא על הדברים שבינו לבינה .החלק הראשון הוא מספיק לקרא
19
לה אשה לגבי יוה״כ וליורשה אחר ששלוחי הבעל מקבלים אותה.
18עיין עוד באבני נזר ס׳ שצו אות ח ,והקהלות יעקב בקידושין סימן יט׳.
 19גם משמע הכי בקהלות יעקב )שם(.
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בעצם שיטת הרמב״ם היא שיטה חדשה לגבי חופת נדה .לא כהר״ן
שסובר שיש חלות נישואין )או בהיתר או באיסור( ,ולא כהרי״ף שסובר
שאין .לפי הגרנ״ט ,יש חלות אבל לא לגמרי ,יש רק את החלק הראשון.
היסוד הזה גם מסביר טוב את לשון הרמב״ם .אחר חופת נדה היה רק
החלק הראשון של הנשואים ,הקנין של ליורשה וליטמא ולנדרים ולמעשה
ידיה אבל לא נשואים גמורים והיא ״כארוסה עדיין״ .רק אחר היחוד הראוי
לביאה היא נחשבת ״אשתו גמורה״ ״והוא הנקרא נישואין״.

יד( קושיא של המאירי
דרך אגב ,עם היסוד של הגרנ״ט אפשר לתרץ קושית המאירי על
הרמב״ם .הרמב״ם כותב בהלכות אישות פרק י׳ הלכה ו׳ וז״ל ״ולא תנשא
נדה עד שתטהר ,ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר ,ואם עבר ונשא
וברך אינו חוזר ומברך.״ המאירי )כתובות ב (.מקשה וז״ל ״שאם עבר
ונשא ובירך אינו חוזר ומברך ואני מוסיף תמה בדבריהם אחר שעדין
לשיטתם אינה אלא כארוסה למה אינו חוזר ומברך וברכה זו הרי היא כמי
שאינה?״
לפי הגרנ״ט ,יש חלות נישואין אבל לא לגמרי ,ואפשר לברך על
החלק הראשון.

טו( תירוץ לסתירה ברמב״ם ,הקושיא השניה
לפי שיטת הרמב״ם יש שני מסלולים להפוך את הארוסה להיות
נשואה :או חופה שהוא יחוד ״וייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה והוא
הנקרא נישואין בכל מקום״ או ביאה שנעשית ״נשואה והרי היא אשתו
לכל דבר״ .ולדרך הראשונה ,הדרך שנקרא חופה ,יש שני החלקים שכתב
הגרנ״ט :״א( דקונה אותה ליורשה וליטמא ולנדרים ולמעשה ידיה .ב( בזה
דקונה אותה לדברים שבינו לבינה .אם עושים חופת נידה ,בגלל שהוא
יחוד שאינו ראי לביאה ״הרי היא כארוסה עדיין.״
ולגבי הדרך השני ,הרמב״ם כותב ״והבא על ארוסתו לשם נישואין
אחר שקידשה משיערה בה קנאה ונעשית נשואה והרי היא אשתו לכל
דבר״ .לכאורה המעמד הזה של נשואה הוא בדיוק מה שמתכוון הרמב״ם
בפרק א׳ הלכה א׳ ,הנישואין שהיה קודם להר סיני .המעמד של נשואה
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לפני הר סיני היא מציאות החיים של אישות ,וסביר שהביאה הופכת אותה
ל״נשואה והרי היא אשתו לכל דבר.״
אפשר להביא ראיה לזו שהביאה שעושה את האשה לנשואה היא לא
ביאה של קנין אלא ביאה של יצירת האישות במציאות .הרמב״ם כאן כותב
וז״ל ״והבא על ארוסתו לשם נישואין אחר שקידשה משיערה בה קנאה
ונעשית נשואה והרי היא אשתו לכל דבר״ .היא נחשבת אשתו משיערה
בה ,והוא לא צריך גמר ביאה כמו בביאת קידושון )הלכות אישות פרק ג׳
הלכה ו׳( .רק בביאת קידושון שהיא קנין צריכים גמר ביאה .ביאת נישואין
היא יצירת האישות במציאות וממילא משיערה בה קנאה.20
בסיכום ,יש לרמב״ם שתי אפשריות איך להגיע למעמד של אשתו
לגמרי :אחד הוא חופה עם השני חלקים )כמו שהסביר הגרנ״ט( והוא
הנקרא נישואין ,והשני הוא הביאה שהוא ״נעשית נשואה והרי היא אשתו
לכל דבר״.
אבל עדיין צריכים להסביר למה בפרק א׳ בהלכות אישות הרמב״ם
מצטרך גם הכנסה לרשות וגם ביאה כדי לעשות האשה נשואה ,ורק ביאה
אפילו בלא הכנסה לרשות בפרק י׳ הלכה א׳? למה לפני מתן תורה צריכים
גם הכנסה לרשות ואח״כ רק ביאה ,אם התורה רק חידשה לעשות קידושין
לפני כן ,והמציאות של אישות היא אותו המציאות?
אולי לפני מתן תורה הביאה צריכה להיות אחר שהוא מכניס אותה
לביתו כי רק אז הביאה תהיה ביאה של מציאות האישות ולא סתם ביאה,
ביאה של זנות .כדי להפוך את הביאה להיות ביאה של מציאות האישות,
הביאה צריכה להיות מכוונת והכניסה לתוך ביתו מכוונת אותה .גם אחר
מתן תורה הביאה צריכה להיות מכוונת כדי להיות ביאה של מצאיות
האישות .רק אחר מתן תורה הביאה יכולה לעשות האשה נשואה כי הביאה
היא לא סתם ביאה ,אלא היא אחר הקידושין כמו שכתב הרמב״ם ״והבא
 20לפי הרמב״ם בודאי המסלול של ביאה היא יצירת האישות ולא קנין .לגבי המסלול של
החופה לא ברור אם הוא גם כן יצירת האישות או קנין .אם החופה היא יצירת האישות,
קשה להבין למה אפשר לחלק הנישואין לשני חלקים ,לכאורה רק אפשר לחלק לחלקים
קנין ולא אישות .גם קשה להבין איך ההכנסה לרשות ויחוד אחר הקידושין יוצר אישות
ואיך זה אותו הדבר של נישואין קודם מתן תורה .ואם החופה היא עוד קנין ,מן הסתם
יהיה כמה נ״מ בין השני המסלולים ,ולא משמע לרמב״ם שיש .גם קשה להסביר למה
הרמב״ם לא מביא מקור.
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על ארוסתו לשם נישואין אחר שקידשה משיערה בה קנאה ונעשית
נשואה״ .הקידושין מכוונת את האשה אליו ואז רק צריכים ביאה ולא
הכנסה לרשות.
אם זה נכון ,אפשר לחדש לדין לפי הרמב״ם .אם בזה״ז )אחר מתן
תורה( הבעל רוצה לעשות ביאה כדי להפוך אותה לנשואה לפני הקידושין,
הוא יצטרך לעשות הכנסה לרשות קודם לביאה .אם הבעל לא עשה
הקידושין קודם לביאה ,הוא עדיין צריך לכוון אותה כדי שהביאה יהיה
ביאה של נישואין.

טז( עוד הסבר למחלוקת
אם חופה היא יחוד או הכנסה לרשות
עד עכשיו הסברנו שאם חופה היינו יחוד ,היא לא נחשבת קנין אלא
יצירת מציאות האישות .אולי אפשר להסביר בדרך אחרת ,שבאמת חופה
היינו יחוד ועדיין היא נחשבת קנין .אולי זו הוא שיטת התוס׳ ר״י הזקן
)בקידושין י (:שסובר שחופה היינו יחוד וגם שצריכים עדים ,וז״ ״חופה
היא שמייחדין שניהם בפני רבים ועדים רואין היחוד אבל אין עדים
נשארים עמהם בבית שאין לבועל בפני שום אדם.״ אם צריכים עדים ,סביר
שהוא קנין כמו שהסברנו למעלה .רואים שיחוד יכול להיות קנין.
גם משמע משיטת המקנה )קונטרס אחרון סימן סד( וז״ל ״לא נזכר
בשום פוסק אלא דמשעת התחלת היחוד קונה אותה וה"ה לדידן בחופה
זו שנוהגין כן אפי' באלמנה הוא התחלת היחוד.״ אין שיעור לזמן יחוד,
רק צריכים יחוד לרגע אחד 21.בודאי היחוד הזה אינו ראוי לביאה,
וממילא הוא לא יצירת האישות במציאות .אלא מה היא המהות ליחוד
הזה? קנין.
אע״פ שרוב המפרשים סוברים שהיחוד צריך להיות רק הבעל ואשתו
לבד ,יש שחולקים .הבית שמואל )אבן העזר ס׳ נה ס״ק ה׳( בשם הב״ח
כותב לגבי יחוד ,וז״ל ״אבל עיקר החופה היא מה שאוכלים החתן והכלה
יחד אחר החופה לכן יש למנוע באותה שעה לכנוס שם רבים״ .ומדייק
הבית שמואל וז״ל ״מ"ש יש למנוע לכנוס שם רבים משמע מועטים יש
לכנוס לשם ואין טעם לדבר הא בעי' יחוד דחזי' לביאה ,א"כ יש למנוע
 21האוצר הפוסקים סימן נה ס׳ א׳ אות ו׳ מבוא עוד אחרונים שסוברים ככה.
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שלא יכנוס לשם שום אדם כדי שיהיה יחוד גמור״ 22.לפי הב״ח היחוד לא
צריך להיות רק הבעל והאשה לבד ולא צריך להיות ראוי לביאה .גם משמע
בקיצור שולחן ערוך )ס׳ קמח ס״ק א-ג( שעדיף שהיחוד יהיה רק הבעל
ואשתו לבד ,אבל אפילו אם יש שם אנשים אחרים ,עדיין יש חלות
נישואין .שוב משמע שיחוד לא הוה יצירת האישות במציאות ,אלא קנין.

יז( הבנה בקנין יחוד
עדיין צריכים להסביר את זה .איך יחוד יכול להיות קנין?
לפעמים המטרה של הקנין היא להראות את התוצאה .לדוגמא ,יש
מחלוקת כמה טפחים צריכים להגביה כדי לעשות קנין הגבה .השלחן ערוך
)חושן משפט ס׳ קצח ס׳ ב׳( מביא שתי דעות ,י״א שצריך להגביה ג׳
טפחים וי״א דסגי בטפח אחד ,אבל באמת המח׳ הזאת היא בין רש״י
)בקידושין כו .ד״ה בחבילי זמורות( שסובר שצריך ג׳ טפחים ור״ת )תוס׳
בקידושין כו .ד״ה אי נמי( שסובר שצריך רק טפח .הסמ״ע )חושן משפט
ס׳ קצח ס״ק ד׳( מסביר וז״ל ״שלשה טפחים כדי שיצא מדין לבוד23,
בהגבהה טפח כיון דהוא בידו ,הרי הוא כאילו הוא ברשותו.״ הכוונה של
המילים ״הרי הוא כאילו הוא ברשותו״ לפי הפרי משה )בעניני קנינים
סימן יז אות ג-ד( הוא ״דחלות הקנין הוא ההוראת הבעלות״ והוא ניכר
שזה הבעל .אולי ההוראת הבעלות עובד כי היא מראה התוצאה ,וכאן
התוצאה היא שהחפץ יהיה שלו .דוקא ההוראת התוצאה שהוא הבעל
עושה חלות הקנין והופך אותו להיות הבעל.
נביא עוד דוגמא ליסוד הזה שמטרת הקנין הוא להראות את
התוצאה .יש מחלוקת ראשנים איך לעשות קנין חזקה על קרקע .איתא
במשנה בב״ב מב .״נעל וגדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה״ .פירוש
הרשב״ם )תוספות מסכת בבא בתרא נב (:״דהאי נעל היינו שקבע מנעול
בדלת דהוי בנין אבל סגר הדלת ונעל במפתח בנכסי הגר דליכא דמסר
ליה לא הוי חזקה דאין זה אלא כמבריח ארי מנכסי חבירו אע"ג דבריש
פסחים )דף ד .ושם ד"ה אם( אמר דמשמסר לו מפתח הוי הבית בחזקת
 22אבל משמע מן הערוך השלחן )אבן העזר ס׳ נה ס״ק יא׳( ששיטת הב״ח היא לאו
דוקא.
 23ובאמת ,הלשון הזה כבר מופיע ברש״י )שם בקידושין כו .ד״ה בחבילי זמורות(.

הרב ישי הורן שליט"א

147

שוכר לבדקו וה"ה לקנותו״ ,והר״י חולק וז״ ״דבהדיא אמר בפרק
הפרה )ב"ק דף נב .ושם ד"ה כיון( דלא קנה במסירת מפתח ולא מהני
מסירת מפתח אלא שלא יצטרך לומר לו לך חזק וקני ודוקא גבי בדיקת
חמץ הוא דתלי במסירת מפתח דמי שמפתח בידו עליו לבדוק לפי שבידו
ליכנס ולבדוק.״ באמת ,משמע שיש שתי מחלוקות כאן .הראשונה היא
האם מסירת המפתח נחשב קנין ,לרשב״ם כן ולר״י לא ,והשניה היא לגבי
נעילת דלת בלי קביעת המנעול ,לפי הרשב״ם אינו קונה ולפי הר״י הוא
כן קונה .אפשר להסביר שתי המח׳ בחקירה אחת לגבי המהות של קנין
חזקה .לפי הר״י הקנין הוא השימוש בקרקע עצמו ונעילת הדלת הוא
מספיק לקנות .אבל מסירת המפתח לא מתיחס לקרקע עצמו וממילא הוא
לא קונה .לעומת זה ,לפי הרשב״ם קנין חזקה הוא ההוראת הבעלות על
הקרקע ונעילת הדלת לא מראה מספיק בעלות לקנות ,וכדי לקנות
צריכים לבנות נעל .גם לפי הרשב״ם מאד הגיוני שמסירת המפתח הוא
קנין כי זה ממש מראה הבעלות .שוב רואים לפי הרשב״ם פה שההוראת
הבעלות עושה קנין .ההוראת התוצאה שהוא הבעל הופך אותו עכשיו
להיות הבעל.
אולי גם חופה מראה התוצאה והיא הוראת האישות ,ואז מובן למה
היא נחשבת קנין .התוצאה פה היא הנישואין ,היא האישות והדרך להראות
אותו הוא היחוד של האיש ואשה .דוקא היחוד מסמל הזוגיות ומראה
המעמד החדש שלהם .הוראת התוצאה שהם איש ואשה הופכים אותם
להיות איש ואשה.
עם היסוד הזה אפשר להבין יותר למה אין שיעור לזמן היחוד )שיטת
המקנה( ,ולמה לא צריכים רק הבעל ואשתו )שיטת הב״ח( .אפשר להראות
הבעלות ברגע אחד ואפילו אפשר להראות הבעלות כל זמן שאין ״ שם
רבים״.

יח( ההבדל בין השתי סברות בחופה היינו ליחוד
וההבדל בין הדעה שמביא הר״ן להרי״ף
אולי עוד נ״מ בין שתי ההבנות של חופה יהיה אם עובר ועושה חופת
נדה .אם חופה היא קנין עוברים על האיסור של חופת נדה ,אבל עדיין יש
חלות נישואין .לעומת זה אם חופה היא יצירת האישות במציאות ,אז חופת
הנדה לא יעשה כלום בגלל שהיחוד אינו ראוי לביאה .ואפשר שזה
המחלוקת בין הדעה שמביא הר״ן לרי״ף .הרי״ף סובר שחופה היא יצירת
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האישות במציאות וממילא צריכים יחוד הראוי לביאה ליצר האישות.
הר״ן סובר שחופה היא קנין ורק צריכים יחוד ,אבל יחוד הראוי לביאה לא
צריך.
הסברא הזאת משמע בלשון הר״ן ,כי אף פעם הוא לא מביא הלשון
של ״יחוד הראוי לביאה״ וכדומה ,רק ״יחוד״ .גם ההסבר הוא מאד משמע
בלשון של ה״יש שפירשו״ שמביא הריטב״א )בכתובות נו .ד״ה נכנסה(
שסובר כהרי״ף וז״ל ״דחופה דחזיא לביאה בעינן וליכא״ ומבואר שהיחוד
צריך להיות ראוי לביאה.
יש כמה נ״מ בין הסברא שיחוד הוא יצירת האישות ויחוד שהוא קנין
)כמו שראינו(:
 .1אם יחוד צריכים עדים .לפי תוס ר״י הזקן ,שסובר שחופה היא יחוד,
ויחוד הוא קנין ,צריכים עדים ,ולשיטות שסוברות שיחוד הוא יצירת
האישות במציאות ,לא צריכים.
 .2אם יש שיעור ליחוד .לפי הב״ש )אבן העזר ס׳ סא׳ בסוף ס״ק ב׳(
צריכים שיעור כדי העראה כדי שיהיה יחוד הראוי לביאה .אבל
המקנה )שם( סובר שאין שיעור ליחוד ,והסברא היא שצריכים רק
יחוד להראות האישות ולעשות הקנין.
 .3אם צריכים ממש יחוד פרטי של שניהם בלי אף אחד אחר .הב״ש
)שם( ,לשיטתו ,מצטרך יחוד הראוי לביאה ,וממילא היחוד צריך
להיות רק האיש והאשה לבד .והב״ח שמביא הב״ש )שם( שלא
מצטרך שיהיה שם רק האיש והאשה ,סובר שיחוד הוא קנין ,ומספיק
להראות התוצאה של אישות ויכול לעשות את זה אפילו אם יש עוד
מעט אנשים שנמצאים שם.

יט( סיכום ומבט כללי
בסיכום ,שיטת האחרים שמביא הר״ן שחופה היא ההכנסה לרשות,
היא מבוססת על שתי הנחות.
 24אולי זה מה שהתכוון הראב״ד )שמופיע בריטב״א בכתובות ב :בד״ה או שפירסה נדה(
וז״ל ״אין חופה חופתו כיון דלא חזי ליחוד״ אבל אולי הוא מתכוון שהאיסור יחוד מונע
החלות נישואין.
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 .1החופה היא עוד קנין.
 .2מהות הקנין הוא ההכנסה לרשות.
הראשונים שסוברים שחופה היא יחוד יכולים לחלוק או על ההנחה
הראשונה או על ההנחה השנייה .אפשר לחלוק או על ההנחה הראשונה
ולהגיד שחופה לאו היינו קנין ,והיינו שיטת הרי״ף שהיא יצירת האישות.
גם אפשר לחלוק על ההנחה השנייה שאע״פ שהיחוד הוא קנין ,היא
פעולה שמראה האישות ולא כהכנסה לרשות ,וזהו השיטה הראשונה
שמביא הר״ן.
גם אפשר לסכם ולהגיד שיש שלוש שיטות מה היא החופה :קנין של
הכנסה לרשות וזו היא שיטת האחרים שמביא הר״ן ,יחוד שהוא יצירת
האישות במציאות וזו היא שיטת הרי״ף ,והשיטה האמצעי ,ויחוד שהוא
קנין וזו היא השיטה הראשונה שמביא הר״ן.
וגם אפשר לסכם ולרשם ארבע שיטות של ראשונים מה חופת נדה
עושה.
.1
.2
.3
.4

הרי״ף – חופת נדה לא עושה כלום ,כי חופה היא יצירת האישות.
הרמב״ם – חופת נדה עושה רק חלק של הנישואין ״והיא עדיין
כארוסה״.
הדעה הראשונה שמביא הר״ן – אע״פ שחופת נדה עושה הנישואין,
עדיין אסור לעשות כן.
האחרים שמביא הר״ן – חופת נדה עושה נישואין ואפשר לעשות
אפילו לכתחילה ,כי חופה היא קנין שמככניסה אותה לרשות הבעל.

הרב יוסף בראנשטיין
ידועים עד כמה דמותו ותורתו של הגרש"ז
אויערביך היו חביבים למו"ר הגרא"ל.
לזכר נשמת מו"ר אני מגיש לפני הציבור
ניתוח למדני של כמה מפסקי הגרשז"א.

מלאכות שבת ולשון בני אדם בפסקי הגרשז"א
הקדמה
מי שמעיין באופן שיטתי בפסקי הגרש"ז אויערביך בהלכות שבת
יעמוד על קווים מסויימים שמאפיינים את פסקיו .במאמר זה נתמקד
בעיקרון קצת מפתיע שהגרשז"א משתמש בו בכמה וכמה פסקים ונעמוד
על היקפו ובסיסו .נתחיל בסקירה של הפסקים עצמם ,בחלק ב' נביא
הראיות של הגרשז"א ,ובחלק ג' נעמוד על הרקע העיוני לחידושו.

א .החשיבות של לשון בני אדם
המשנה )קמ ע"א( קובעת "ואין שולין את הכרשינין" ,והראשונים
מסבירים כוונת המשנה שאסור מחמת מלאכת בורר לשטוף פירות במים.
אבל נחלקו המפרשים אם מדובר באיסור דאורייתא או מדרבנן .הפמ"ג
)משב"ז שיט:ה( מציע שלשון השו"ע )שיט:ט( משמע שאין בזה איסור
דאורייתא מכיון ששולין הוי בורר כלאחר יד .אבל הביאור הלכה )שם(
חולק עליו ופוסק שיש בשולין איסור דאורייתא של בורר.
לפום ריהטא ,עולה מהמשנה שאסור לשטוף פירות מלוחלכות במים.
אבל אם נעיין בשמירת שבת כהלכתה )שש"כ ג:כב( ,נראה שיש לחלק בין
מקרים שונים:
 .1פירות או ירקות שרוצים לשוטפם במים מן הפסולת שלהם יש
להבדיל בין פסולת המעורבת עם הפירות לבין פסולת הדבוקה
על גבי הפירות וכדלהלן:
 .2פירות או ירקות שמעורבת בהם פסולת כלשהי ואין רוב בני אדם
אוכלים כזה אסור לתתם במים כדי שהפסולת תרד או תעלה

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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מהם וכן אסור לשטוף את הפסולת על ידי זרם מים שכן גם בזה
יש משום הפרדת הפסולת מן האוכל אלא יכין וישטוף את
פירותיו בערב שבת.
 .3ואולם אם הפסולת דבוקה בפירות או שיש עליהם אבק או חומר
ריסוס וכדומה ,מותר להסיר את אלה על ידי הזרמת מים עליהם,
ויעשה כן רק סמוך לאכילת הפירות וכן מותר לקלוף פירות
וירקות כגון צנון על העפר הדבוק בהם והוא שיעשה זאת סמוך
לאכילתם.
לפי השש"כ ,מותר להסיר מעט אבק או עפר שדבוק לפרי על ידי
זרימת מים ,כשאוכל הפירות בסמוך לסעודה .בהערות שם )ס"ק נב( הרב
נויבירט מביא מהגרשז"א כמה נימוקים להתיר הדחת פירות במקרה כזה.
בסוף ההערה הוא כותב" :עוד שמעתי מהגרש"ז אויערבך זצ"ל דאפשר
שניקוי דבר מהלכלוך שלו אינו נקרא בשם בורר אלא ניקוי ,עיין לעיל
הערה ז '."1לכאורה החילוק בין "בורר" שאסור ו"ניקוי" שמותר הוא
לשוני גרידא ואין הבדל במעשה עצמו .מה כוונת הגרשז"א?
אם נפנה להערה ז' ,השש"כ מביא דברי הגרשז"א יותר באריכות .שם,
הגרשז"א מקשה משורה של מקרים שלכאורה ממלאים כל תנאי מלאכת
בורר ולכן ראויים להיות אסורים ,אבל עדיין פשוט לכו"ע שהם מותרים.
לדוגמא ,הוא מביא מהשו"ע )שטז:ט( שמותר להפלות בגד מכנים
שנמצאים בתוכו )אם אינו הורגן( .ברור שמדובר בכנים שהן בתוך הבגד
באופן שקשה להוציאם .אם כן יש לשאול למה אין איסור בורר בהוצאת
הכנים? שאלה דומה אפשר לשאול בנוגע לניקוי השיניים או הגוף ,או
סחיטת בגד רטוב ממימיו שאף אחד מהפוסקים לא אסרו מחמת בורר?
הגרשז"א מציע לתרץ את כל הקושיות הנ"ל בחדא מחתא:
ואפשר שניקויו של כל דבר שדרכו תמיד להתלכלך ורגילים
שוב לנקותו לא נקרא בורר אלא מנקה .ועיין בשלטי גבורים
סופט"ו דשבת דמשמע שהכל תלוי בלשון בני אדם אי קרו ליה
בורר או לא ,וכניקוי השיניים והגוף מהפסולת שבהם או
1השווה ללשון האגרות משה )או"ח א:קכה(" :אבל ליתן עליהם מים ואינו נותנם בהמים הוא
דרך רחיצה ולא דרך בורר ,ורחיצה לא נאסר בפירות כמו שלא נאסר בכלים ".אבל נראה
בהמשך שהגרשז"א מתכוון ליסוד דומה אבל שונה מ"דרך המלאכה".
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הרחיצה כדי להסיר הלכלוך מעל בשרו ,כן גם ניקוי כלים
ובגדים ,והיינו נמי טעמא דליכא איסור בורר בשטיפת כלים
והדחתם
נעמוד על דברי השלטי גיבורים בהמשך ,אבל ההצעה של הגרשז"א
ברורה – אם בני אדם לא קוראים למעשה זה "בורר" אלא מכנים לו שם
אחר אז המעשה אינו בכלל מלאכת בורר .וזה למרות שיש למעשה הזה כל
התנאים של מעשה בורר האסורה.
יש מקרה שלישי בהלכות ברירה שהגרשז"א משתמש בקולא הזה.
השש"כ )יב:יז( פוסק שמותר ליתן מכסה מנוקב על מקום יציאת המים
בכיור ,ואין איסור ברירה במה שהפסולת הגדולה נשארת בכיור .בהערה
מט השש"כ מביא כמה סבות להקל מהגרשז"א ,והאחרון שבהם הוא :
"ועיין גם בשבת סופט"ז בשלטי גבורים דמתחשבין במה שנקרא בעיני
הבריות בשם ברירה".
מצינו פסקים דומים במלאכות אחרות .השש"כ )טו:עד( מתיר
להשתמש בסיכת ביטחון ,לכל הפחות אם לא תוחבים את הסיכה בבגד
פעמיים .בהערה רלז ,הוא מביא כמה נימוקים להקל ,ומסיים בדברי
הגרשז"א:
והוא ]הגרשז"א[ הוסיף ללמד עוד זכות על המקילים ,דכמו
שהסוגר שני בגדים במנעול לא חשיב קושר או תופר אף אם
דעתו שישאר כך לעולם ,משום דכמו אם שובר ברזל לא חייב
משום קורע ,כך גם זה קרוי סוגר ולא קושר או תופר ,וכן גם
לגבי סיכת בטחון אפשר דחשיב רק כסוגר ולא כקושר ותופר.
אך כ"ז כדי ללמד זכות ,אבל למעשה אין להקל מסברא.
כמו במקומות האחרים ,הגרשז"א מציע להקל על בסיס "שזה קרוי סוגר"
ולא קושר ותופר למרות שאין בעצם הבדל בין תפירה אסורה ושימוש
בסיכת בטחון.
התופעה הזאת לא מוגבלת לפסקי הגרשז"א שמצוטטים בשש"כ,
אלא גם נמצאת בשו"ת מנחת שלמה .במנחת שלמה )חלק א סימן יא(,
הגרשז"א דן בפסק החזו"א שהפעלת חשמל אסור מדין בונה .הגרשז"א
מביא כמה טענות נגד החזו"א ,ומסיים ביסוד שלשון בני אדם מכריע לגבי
היקף המלאכות:
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גם חושבני דכמו שמותר להדיח כלים בשבת ,וכן המכבס
כסותו בשבת )עיין פמ"ג בפתיחה לא"א ריש סי' ש"כ
ובתהל"ד שם ס"ק י"ז( וסוחט ממנו את המים או מפלה כליו
וראשו אינו חשיב כבורר ,ולא דמי לשורה כרשינין או מציף
עליהם מים להסיר מהם הפסולת דשפיר חשיב בורר ,והיינו
דהואיל ורגילין תדיר ללכלך ולהדיח אין זה קרוי בשם בורר
אלא כמנקה כליו ובגדיו )גם מה שמותר לברור אוכל מפסולת
או לחתוך ירק כדי לאכול מיד היינו נמי מפני שהוא נקרא
בשם אוכל ולא בורר או טוחן ,אע"ג שעושה ממש מלאכת
בורר וטוחן ,ועיין גם בשלטי הגבורים סוף פט"ו משבת
שכתב לענין קניבת ירק דהדחת ירק שרי אבל לא להסיר
העלין המעופשין מן הירקות דאסור משום בורר ,הוסיף לומר
"וקורין אותו )הנשים( להדיא ברירה שאומרים ביררנו הירק"
עכ"ל( .וכן השובר עץ או חרס לא חשיב כקורע כיון שהוא
נקרא שובר ולא קורע .הרי חזינן שאף במלאכות דאורייתא
אזלינן נמי בתר שמא ,וכיון שכן נלענ"ד דה"ה נמי שפתיחת
מעגל וסגירה נקראת רק בשם שימוש ואינם קרויים כלל בלשון
בני אדם בשם בונה וסותר .גם צ"ע הנוטע יחור בארץ או
מרכיב יחור בעץ דחייב משום נוטע ,אמאי לא חשיב נמי
בונה ,הרי מעיקרא הי' יחור מת ועכשו הוא עץ חי ,גם התולש
מעציץ שאינו נקוב וכן הנוטע פטור אע"ג שנשתנה ממות
לחיים או להיפך ,וכמדומה שאין לחלק בין נותן חיות תוך
חוטי נחושת ע"י חיבור עם זרם לנותן חיות ביחור ע"י חיבור
עם האדמה ,שהרי גם המגבן חייב משום בונה אע"ג שהוא
אוכל ולא כלי .אולם גם לדידן צ"ע מ"ש הרכבת יתד ביתד
דחשיב בונה ואילו הרכבת יחור בעץ אע"פ שמחברם והם
ממש מתאחים והיו לגוף אחד ואפי"ה לא חשיב בונה ]אך
אפשר דלענין בונה חשיב רק גרמא אך עדיין צ"ע מתולש[.
וחושבני שאף גם בזה אפשר דאין זה דוקא מפני שבלא"ה יש
ע"ז שם של מלאכת זורע ונוטע אלא מפני שבלשון בני אדם
הוא קרוי נוטע ולא בונה ,וכן ההורג בע"ח בשבת אינו חשיב
כסותר כי הוא קרוי רק בשם הורג) ,עדיין צ"ע הרי בלשון בני
אדם גם הבנין באדם אינו קרוי בונה ורק משום לישנא דקראי
מחייבינן( ,וה"ה נמי בפתיחת מעגל דלא מיקרי בונה

153

154

מלאכות שבת ולשון בני אדם בפסקי הגרשז"א

רואים שחשיבות לשון בני אדם במלאכות שבת הוא חוט השזור תוך כמה
2
וכמה פסקי הגרשז"א.

ב .הראיות של הגרשז"א
יש להגרשז"א שלוש ראיות עיקריות לחשיבות לשון בני אדם
במלאכות שבת:
 .1הוא מציין למקרים שאף אחד לא חלם לאסור )ניקוי שיניים מדין
בורר וכדומה( ,וטוען שאין סבה מהותית למה לא לאסור המקרים
האלו .אלא ,ברור מכאן שלשון בני אדם קובע היקף המלאכות.
מכיון שבני אדם לא מתארים המעשה הזה בשם המלאכה אין לאסור
בשבת.
 .2כמעט בכל הפסקים הנ"ל ,הגשרז"א ציין השלטי גיבורים )מב ע"א
בדפי הרי"ף אות א'( כראיה שהולכים אחר לשון בני אדם במלאכות
שבת .השלט"ג שם דן בהסרת עלים מעופשים מירק:
אבל להסיר העלין המעופשין מן הירק כתבו דהוא אסור
משום בורר וא"כ לדידהו אין תקנה לקנוב הירק בשבת כי
באותו תיקון מסירות הנשים כל העלין המעופשין וקורין
אותו להדיא ברירה שאומרים ביררנו הירק לטבול
השלט"ג אוסר הסרת העלים המעופשים מטעם איסור בורר ,ומוכיח
שזה נחשב כבורר מלשון הנשים "שאומרים ביררנו הירק ".מזה למד
הגרשז"א שלשון בני אדם מכריע במלאכות שבת.
2יתכן שיש עוד מקרה בשש"כ )פרק ח הערה י( לגבי איסור לישה בהכנת חלב מאבקה
לתינוק .וחשוב לציין שיש מפוסקי דורינו שכבר מנסחים הכלל של חשיבות לשון בני
אדם במלאכות כיסוד של הגרשז"א .עיין בשו"ת יבקש תורה – שבת )סימן כ' ד"ה
ולענ"ד( שדן בשאלת האחרונים אם יש איסור צידה באדם .הוא מביא יסוד הנ"ל כסיבה
להתיר:
וכן בכל שאר תנאי צידה לענ"ד מופקע מלשייכו לבני אדם דהרי רק בע"ח צדין אותם
ולא בני אדם...ושוב יש להזכיר כאן את יסוד מרן הגרשז"א זצ"ל במחנ"ש סימן יא לענין
הדחת כלים...עכ"ל .וא"כ נלע"ד מוכרע מיניה לעניננו דודאי פשוט בעיני בנ"א דצידה
הוא בבהמות וחיות שאינם בני תרבות.
גם עיין שו"ת מגדל צופים )א:ט( שמביא הכלל הזה בשם הגרשז"א וחולק עליו.
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 .3בשו"ת מנחת שלמה הנ"ל ,הגרשז"א טוען שההיתר לברור אוכל
מתוך פסולת לאלתר מבוסס על לשון בני אדם:
גם מה שמותר לברור אוכל מפסולת או לחתוך ירק כדי
לאכול מיד היינו נמי מפני שהוא נקרא בשם אוכל ולא
בורר או טוחן ,אע"ג שעושה ממש מלאכת בורר וטוחן,
ועיין גם בשלטי הגבורים סוף פט"ו משבת שכתב לענין
קניבת ירק דהדחת ירק שרי אבל לא להסיר העלין
המעופשין מן הירקות דאסור משום בורר ,הוסיף לומר
"וקורין אותו )הנשים( להדיא ברירה שאומרים ביררנו
הירק" עכ"ל.
האם יש מקור להסבר הגרשז"א? ברור ,שיש גישה שרואה היתר של
אוכל מתוך פסולת ולאלתר כמבוסס על יסוד אחר – שינוי ושלא כדרך.
אבל לכאורה ,מצינו הסברים בראשונים שיכולים להיות מקורות אפשריים
לכלל של הגרשז"א .אלו דברי הריטב"א )שבת עד ע"ב ד"ה אבל פסולת(
בנידון:
3

והנכון דכל שבורר לאחר זמן אפילו אוכל מתוך פסולת חשיב
בורר ,אבל בזה שעשה לשעתו לאכול מיד משמע ליה לרב
המנונא כי כשנוטל האוכל לאוכלו אינו נראה כבורר אלא
שנוטל מה שהוא רוצה לתת לפיו
מה פשר הביטוי שנטילת אוכל לאוכלו מיד "אינו נראה כבורר?" נראה
לעיני מי? לכאורה הריטב"א מתייחס לראיית בן אדם אחר שמסתכל במי
שאוכל עכשיו .אבל לכאורה הסבר זה קשה להולמו – אם כל התנאים של
איסר בורר קיימים במקרה של נטילת אוכל מתוך פסולת כדי לאכול
לאלתר ,מה זה משנה שאינו "נראה" לבן אדם שמסתכל עליו שיש לפניו
תהליך של "בורר ?" 4לכאורה ,הריטב"א מעניק חשיבות רבה לתפיסה
3עיין ברש"י )שבת עד ע"א ד"ה "פטור אבל אסור"" ,אוכל מתוך פסולת" ,ו"ובורר
ומניח לאלתר"( ובדברי השלט"ג מובאים באגלי טל )מלאכת טוחן ס"ק כג:ב( ,ובשביתת
שבת )בורר ס"ק ב(.
4השווה לשיטה לר"ן על אתר" :וליכא לאקשויי לאביי מכיון דבו ביום אינו חייב חטאת
היאך שרי לאלתר דהא בישול ואפילו לאלתר אסור דכיון שאינו אלא לפי שעה אינו אלא
כמתעסק באכילה ".השיטה לר"ן גם מזהה אוכל מתוך פסולת ולאלתר כאכילה ולא
כבורר .אבל לכאורה יכול להיות שהשיטה לר"ן מתייחס לההגדרה אוביוקטיבית,
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הסוביקטיבית של סתם מסתכל ומוכן להקל באיסור דאורייתא על בסיס
ההסתכלות הזאת .5אם כנים הדברים ,הסברנו הראייה של הגרשז"א
מהיתר לאלתר ואוכל מתוך פסולת לחשיבות לשון בני אדם במלאכות
שבת.

ג.לשון בני אדם כסימן לחשיבות
אבל גם דברי הריטב"א וגם פסקי הגרשז"א טעונים ביאור .למה לתת
להסתכלות הסוביקטיבית של בני אדם הכח להכריע הדין ,לכל הפחות
במקרים גבוליים? הגרח"פ שיינברג מתייחס לכלל של הגרשז"א בשני
מאמרים 6והוא מקשר את חשיבות של לשון בני אדם לתנאי "מלאכה
חשובה" שמקורה במלאכת מחשבת .הוא מביא מרש"י )ביצה יג ע"ב ד"ה
אלא מאי אית לך למימר( שתנאי אחד במלאכות שבת שנלמד ממלאכת
מחשבת היא "מלאכת אומנות ",ומסביר שרש"י מצריך "תיקון חשוב
שדרכן דאינשי לטרוחי עלה ודאיתעביד על ידי מעשה אומן" )אוריתא יח,
עמוד קנ( . 7איך מגדירים "תיקון חשוב?" הגרח"פ שיינברג מסביר
שבתנאים אלו הוא לא עוסק ב"בורר" בניגוד לריטב"א שלפי דעתו הגורם של "עיני בני
אדם" מוביל להיתר .לכאורה ,הריטב"א מניח שכדי להיות אסור בשבת יש צורך שבני
אדם יתפסו ויבינו שהוא עוסק בתהליך של בורר.
5גם עיין בשו"ע הרב )או"ח שיט:כא( שגם משתמש בביטוי "אינו נראה כבורר" להסביר
ההיתר של סינון ביצים "לפי שאין עושין אותה אלא לגוון" )שבת קלט ע"ב -קמ ע"א(.
המפרשים ,בדרך כלל ,התקשו להסביר יסוד ההיתר וביארו בדרכים שונים .עיין בר"מ
קזיס על אתר ,בלבוש )שיט:טו( ,ובט"ז )שיט:יב(.
6קובץ אוריתא כרך יח" ,בירור בדרכי בישול החדשים כתנור מיקרוגל" ,עמוד קנ-קנג;
קובץ אור השבת כרך ז" ,בענין שטיפת פירות מן הלכלוך שעליהם" עמודים כד-לב.
7בנוסף לרש"י בביצה ולשיטת הריטב"א שנביא לקמן יש עוד ראשונים ואחרונים
שמצריכים "מלאכה חשובה" כדי להיות חייב בשבת .וגם יש מהם שמקשרים את זה
במפורש למלאכת מחשבת:
א(הרשב"ם )ב"ב נה ע"ב ד"ה במסכת( מסביר ששיעור הוצאת כגרוגרת נובע ממלאכת
מחשבת ,שפחות מזה "לא חשיבא הוצאת דבר חשוב ".וגם עיין בקרית ספר הלכות שבת
סוף פרק יח.
ב(חידושי הר"ן )יב ע"א ד"ה הא דאמרינן( מסביר שאם מעשה מסויים נחשב "מלאכה
חשובה" אז הוא גם נקרא צריכה לגופה וחייבים אפילו לפי רבי יהודה .וגם עיין
בתוספות רי"ד )שבת קז ע"ב(" :וכיון דאוקימנה מתני' כר"ש אמאי חייב שלא לצורך
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ש"חשיבות" היא מושג סוביוקטיבי ,ולכן זה תלוי בהסתכלות ולשון בני
אדם" :ומאי דקרייה להו לאינשי בשם מלאכה הוא סימן מובהק דחשיבא
להו ,שהשם מלאכה מוכיח על החשיבות בדעתן דאינשי."8
מעניין שמצינו הדגשה מיוחדת בשיטת הריטב"א על הצורך
למלאכה חשובה .נביא חמש דוגמאות להדגשה הזאת .בארבע הראשונים
הריטב"א מצריך "מלאכה חשובה" אבל יש לטעון שיש הגדרה
אובוקטיבית לבד לחשיבות הזאת .אבל בדוגמא החמישית נראה שאותו
מעשה משתנה מ"חשוב" ואסור מדאורייתא בשבת ל"אינה חשובה"
ומותרת בשבת לפי כוונת העושה ,למרות שהתוצאות זהות .אם כבר
משתמשים בגורם סוביוקטיבי להגדיר מלאכה חשובה )כוונת העושה( לא
רחוק להגיע לפסקי הגרשז"א שתפיסת בני אדם המסתכלים )שמתבטא
בלשון בני אדם( גם חלק מהגדרת "חשיבות".
עכשיו נביא כמה דוגמאות משיטת הריטב"א להוכיח שהוא מדגיש
הצורך של "מלאכה חשובה".
והא הויא מלאכה שא"צ לגופה תשובה כיון שדרך העולם לצודן אע"פ שהוא א"צ להן
מלאכה היא חשובה וחייב ...אבל אם הוציא בגרוגרת אוכלין אע"פ שלא היה צריך להם
חייב הוא כיון דחשיבי לעלמא והה"נ בצידה היכא דצד דבר שבמינו ניצוד וחשיב לעלמא
אע"פ שהוא א"צ לו חייב דמלאכה חשובה הויא ולא מיפטר אלא כשצד דבר שאין במינו
ניצוד וגם הוא אינו צריך לו"
ג(עיין ברש"י )עירובין צט ע"א ד"ה מחשבתו( שמשמע מדבריו שכלאחר יד הוי חסרון
במלאכה חשובה )עיין בזה בפרי משה שבת י:ג ,ובאבן הספיר למסכת שבת סימן כא(.
ד(האבני נזר )או"ח רט:י( סובר שמלאכת שאינה מתקיימת פטור מדין מלאכת מחשבת.
עיין בספר אהבת עולם )עמוד ג( שהאבני נזר רק מובן אם יש צורך למלאכה חשובה
שנובע מדין מלאכת מחשבת.
וגם עיין במנחת אשר ספר שמות סימן סג לסיכום קצר של כמה מהמקורות הנ"ל .יש
לתפיסה שמעניקה חשיבות ל"מלאכה חשובה" שורשים בחז"ל .עיין בתרגום אונקלוס
לשמות לה:לג שמגדיר "מלאכת מחשבת" כ"עבידת אומנין" ,בתורת כהנים )פרשת
אחרי מות ,פרשתא ה פרק ז אות ו( שפוטר קניבת ירק בשבת כי היא אינה כמו "מלאכה
האמורה במשכן שיש עמה חשובה" )השווה לגירסת המכילתא דרשב"י שמות יב:טז,
כ:י ,ועיין בזה בתורה שלמה פרשת ויקהל פרק לה אות קכג( ,ובגמרא ב"ק )ב ע"א(
שהובא לקמן.
8לפי זה הוא מציע שהגדרת "תיקון חשוב" יכול להשתנות מדור לדור )שם ,עמוד קנג(.
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 .1בסוגיית כתב על גבי כתב בהלכות גיטין ושבת יש קושיא שהטריד את
כל הראשונים .נחלקו התנאים אם כתב על גבי כתב יכול להכשיר ספר
תורה שנכתבה שלא לשמה .לפי רב אחר בר יעקב ,החכמים ,שעדיין
פוסלים הס"ת ,רק מחמירים משיקול ספיציפי – זה א-לי ואנוהו,
ויוצא שכל התנאים סבורים שבתחום אחר ,כמו הלכות גטין ,כתב על
גבי כתב הוי כתב .לפי זה ,מי התנא של המשנה בשבת )קד ע"ב(
שפוסקת שהכותב כתב על גבי כתב פטור בשבת? הריטב"א )גטין יט
ע"א ד"ה די ע"ג דיו( מתרץ:
א"נ אפשר לומר דאיהו סבר דהתם הוא משום לשמה אבל
בשבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה כל שנכתב כבר לא
חשיב
הריטב"א מתרץ שלגבי גט כל התנאים סבורים שכתב ע"ג כתב הוי
כתב .שבת היא החריג מכיון שכתב שני "לא חשיב" ויש תנאי של
מלאכת מחשבת בשבת .ברור שכדי לחייב בשבת ,הריטב"א מצריך
תוצאה "חשובה" ומלאכת מחשבת מהוה המקור לתנאי זה.
 .2לפי רב אחא בר יעקב בסוגיית כתב על גבי כתב ,כתב שני הוה
כתב בהלכות גטין ,אבל לא הוה כתב בהלכות שבת .לפי כמה
ראשונים אפשר למצוא דין הפוך לגבי נטל גגו של ח' לעשות שני
זיינין .לפי הברייתא )שבת קד ע"ב( ,בשבת חייבים על יצירת
הזיינין ,למרות שזה לכאורה חק תוכות שלא נחשב ככתב
בתחומים אחרים .הריטב"א )שבת קד ע"ב ד"ה השתא( מתייחס
לסתירה הזאת וכותב" :ולגבי שבת כתיבה קרינן ביה כיון שנתקן
בו ".התוצאה של "תיקון" מספיק לחייב בשבת למרות שחק תוכות
לא נחשב ככתב בכל התורה כולה .ואז הריטב"א ממשיך ומשווה
את הסרת גג הח' לעשות שני זיינין )שחייב בשבת( לכתב על גבי
כתב )שפטור(:
ואע"פ שפטרנו לעיל לענין שבת כתב על גבי כתב מפני
שאינו כתב לגבי ס"ת ,התם ]שאני[ שהוא כאילו לא עשה
כלום כיון שנשאר ]מה[ שהיה כתוב ,מה שאין ]כן[ בזה
שהגיהה ועשה מעשה חשוב
בהלכות שבת הגורם המכריעה היא "מעשה חשוב" ולכן כתב ע"ג
כתב פטור ,אבל יצירת ב' זיינין ע"י מחיקה חייב.
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 .3הגמרא )שבת לא ע"ב( קובעת שכדי לחייב על מלאכת סותר ,הסתירה
צריכה להיות ע"מ לבנות במקומו .מה החסרון בסותר ע"מ לבנות
שלא במקומו? הריטב"א )שם ד"ה כחס( מסביר:
פירוש דומיא דקורע על מנת לתפור ומוחק על מנת
לכתוב דבעינן על מנת לכתוב במקומו ולתפור במקומו
דבהא הוא דהויא מלאכה חשובה
לפי הריטב"א סותר ע"מ לבנות שלא במקומו פטור בגלל שהוא אינו
"מלאכה חשובה".
 .4יש מחלוקת ראשונים איך לפרש הביטוי "מכה בפטיש" ברשימת
המלאכות במשנה )עג ע"א( .הריטב"א )שם( מביא שיטת רש"י וחולק
עליו ע"פ גמרא לקמן:
המכה בפטיש .פרש"י ז"ל שכן אומן מכה על הסדן בגמר
מלאכה ומכה בפטיש נמי לא מחייב אלא בגמר מלאכה,
ואין לשון זה מחוור כי מלאכה זו דאומן המכה בפטיש
על הסדן לבטלה בגמר מלאכה אינה חשובה לרבנן
ורשב"ג הוא דמחייב עלה ורבנן פליגי עלה כדאיתא בפרק
הבונה )ק"ב ב(.
החכמים פוטרים ההכאה האחרונה של הפטיש על הסדן לפי שהיא
"אינה חשובה".
בדוגמאות האלו ,כאמור ,יש לטעון שיש הגדרה אוביוקטיבית
ל"חשיבות ".אבל במקרה הבא ברור שאותו מעשה עם אותה תוצאה
יכול להיות מוגדר כ"חשוב" )ולכן אסור מדאורייתא( או "לא חשוב"
)ולכן מותר מדאורייתא( לפי כוונת העושה.
 .5הראשונים נחלקו לגבי פסיק רישא דלא ניחא ליה .הערוך הביא כמה
וכמה ראיות שפס"ר דלנ"ל מותר ,ונתמקד באחד מהם .הגמרא )קג
ע"א( מביאה ברייתא שקובעת שיעורים שונים באיסור קצירה
מהקרקע ,בהתאם לכוונת הקוצר:
תנו רבנן :התולש עולשין ,והמזרד זרדים ,אם לאכילה –
כגרוגרת ,אם לבהמה – כמלא פי הגדי ,אם להיסק – כדי
לבשל ביצה קלה ,אם לייפות את הקרקע – כל שהן
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הגמרא מקשה שכל המקרים הוי פסיק רישיה ליפוי הקרקעות,
ומתרצת" :לא צריכא ,דקעביד בארעא דחבריה ".למה ארעא דחבריה
מתיר פס"ר דיפוי קרקע? הערוך מסיק מכאן שאין איסור במקרה של
פס"ר דלא ניחא ליה.
הריטב"א על אתר )ד"ה ואי לאו( דוחה ראיית הערוך:
ואי לאו דמסתפינא מרבוותא ז"ל הוה אמינא שלא אמרו כן
בתלמוד דכי לא איכפת ליה שרי לר"ש אלא בדבר שמחמת
עצמו אינו חשוב מעשה ומלאכה ,ומשום הכי כל היכא דלא
איכפת ליה חזר למהותו שאין בו מלאכה ולא מעשה חשוב,
כגון הא דהכא דשורת הדין דיפוי קרקע כל שהוא לא חשיבא
מלאכה ,אלא כשמחשבין לה משום צורך...
יפוי הקרקע על ידי תלישת עולשין וזרידת זרדים "אינו חשוב" ולכן
פטור בשבת למרות שהיפוי קורה .מה שהופכת המעשה הלא חשובה
הזאת למעשה מלאכת שבת היא כוונת העושה .ברור לפי הקטע הזה
בריטב"א שהגדרת "חשיבות" אינו תלוי אך ורק בתוצאות אוביוקטיביות
אלא גם כולל חשיבות המעשה בעיני העושה .כאמור ,זה לא מביא אותנו
בדיוק לחידוש של הגרשז"א ,אבל לכל הפחות הריטב"א מניח יסודות
שאפשר לבנות עליהן להגיע לחשיבות לשון בני אדם בהגדרת מלאכות
שבת.
ולכאורה מצינו שיש מפרשים שמדדו עצם האבות מלאכות במידה
של חשיבות בעיני בני אדם .כידוע ,הגמרא בריש ב"ק מגדירה את ההבדל
בין אבות ותולדות בשתי מלים" :משכן" ו"חשיבא ".אבל הגירסא הנכונה
והיחס ביניהם לא ברור .תוספות )ב"ק ב ע"א ד"ה ה"ג( מעלים שתי
גירסאות שמצביעים שני פירושים שונים:
ה"ג הך דהואי במשכן חשיבא קרי ליה אב הך דלא הואי
במשכן חשיבא קרי ליה תולדה – ולפי הך גירסא בא לאפוקי
כמה מלאכות שלא היו חשובין והיו במשכן דתולדות נינהו ולא
אבות מלאכות כדאמרינן בפרק במה טומנין )שבת דף מט (:הם
העלו הקרשים מקרקע לעגלה דהיינו הכנסה ומושיט בדיוטא
אחת ואית דגרסי הך דהוה במשכן וחשיבא קרי לה אב הך דלא
הוה במשכן ולא חשיבא קרי לה תולדה ולפי גירסא זו צריך
לומר דבעי תרתי אבל חשיבא ולא הוי במשכן או איפכא הוי
תולדה
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היחס בין שני הפירושים לא ברור בתוספות ,והאחרונים התחבטו
בפירוש דבריהם .עיין בפני שלמה )ב"ק שם ד"ה תוד"ה דהואי במשכן
חשיבא( שמסביר דברי התוספות:
ונ"ל לפרש הנ"מ בין הנך שתי הלשונות שהביאו התוס' דנראה
לכאורה כאחד דללישנא קמא ה"ק הך דהוי במשכן חשיבא
פירוש דדוקא במשכן צריכא להיות תשיבא אבל אם לא היתה
תשיבא במשכן אע"ג דחשיבא לדידן לא הוי אב וללישנא בתרא
ה"ק הך דהואי במשכן וחשיבא פירוש דהוי במשכן כה"ג
וחשיבא מלאכה ג"כ בעינינו הוא דהוי קרי ליה אב אבל הך דהוי
במשכן אע"ג דחשיבא בעינינו או איפכא הוי תולדה וזה נכון
וא"ש ודו"ק.
לפי הפירוש השני של תוספות יש צורך לשני גורמים שונים כדי להיות
אב :שהמלאכה היתה במשכן והיא חשובה "בעינינו ".עולה מפירוש הפני
שלמה שחשיבות מעשה מסויים בעיני בני אדם היה גורם קריטי בניסוח
הראשון של אבות המלאכות.
הראינו לדעת שיש קו במפרשים ששוזר מהריטב"א לגרשז"א
שמלאכות שבת צריכים להיות "חשובים" בעיני העושה וגם בעיני העולם.
מה הרקע לתפיסה הזאת? מה זה משתקף לגבי אופי מלאכות שבת?
כבר חקרו האחרונים 9אם איסורי שבת איסורי גברא או איסורי
חפצא .כלומר ,האם חל קדושת שבת הלכתית-ממשית בעולם שאסור
להטריד ולחלל ,או שאיסורי שבת חל אך ורק בישראל המצווה לשבות
בשבת .במלים של הרב שלמה יוסף זוין:
 ...מנוחה זו של שבת היא מושג סובייקטיבי או אובייקטיבי?
כלומר מנוחה זו הוטלה על גוף האדם בלבד שהוא הוא ,גופו
של אדם מישראל ,יהיה נח ושובת ביום השבת אבל בעצמותן
של ארבעים חסר אחת המלאכות ואביזריהן בשבת אין שום
9אתוון דאורייתא סימן י ,בית האוצר כלל קכה ,ובמאמר של הרב ברוך אלכסנדר זושא
ווינער "גדר מלאכות שבת" בקובץ הערות וביאורים ש"פ בהר-בחוקתי תשס"ו ),(919
עמודים  .(http://haoros.com/archive/index.asp?kovetz=919&cat=6&haoro=3) 41-46השווה
למנחת אשר שבת ע:ב.
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תיעוב וזיהום וכל עצמנו לא נאסרנו במלאכה אלא מפני שהן
מבטלות את מנוחתנו אנו או שהוקבעה מנוחת השבת בעולם
בבריאה כולה ועל חילול קדושת השבת של התבל הזהירה
תורה? ודאי וביום השביעי תשבות זוהי מצות שביתתו של
האדם עצמו אבל השאלה היא על איסור המלאכה על ל"ט
המלאכות ותולדותיהן שהוזהרנו עליהן בלאו של לא תעשה כל
מלאכה אזהרה זו מה טיבה מנוחתו של מי המלאכה מפריעה
10
מנוחת האדם או זו של העולם.
עיין שם במאמר של הרב זוין ובמקורות הנ"ל שיש לחקירה הזאת השלכות
רבות ומגוונות בגדרי מלאכות שבת .אולי יש להוסיף לרשימה של נ"מ
היסוד של הגרשז"א .אם קדושת שבת נחשבת כחפצא של קדושה שצריך
להשמר מחילול אז יותר מסתבר שיש הגדרה אוביוקטיבית למלאכות
שבת .בדרך כלל יש כח רק לדרכים מוגדרים ויציבים לחלל חפצא של
קדושה .אבל אם מלאכות שבת סובבות הגברא שחייב לשבות ולא
הקדושה אוביוקטיבית ,אז יש להבין שיש הגדרות יותר גמישות ,ולשון
ועיני בני אדם יכולים לקבוע אם מעשה מסויים אסור מדאורייתא או מותר
לגמרי.

10לאור ההלכה )תשס"ד( עמוד רנא .עיין גם בספר באור פניך של הרב חיים סבתו ,עמוד
 ,112שמעיר שכבר קידם בעל העקדה )פרשת ויקהל שער לה( לאחרונים הנ"ל בניסוח
צדדי החקירה.

הרב שלמה צוקר

"בזאת יבא אהרן אל הקודש":
חידושו של הרא"ל בתפיסת קדושת מקום המקדש
הקדמה
שיעורי הרב ליכטנשטיין ,בין בשיעורו היומי ובין בשיעוריו בכולל,
עסקו בכל חלקי תורה .הרב המחיש את שליטתו על כל ים התלמוד ,בדרך
הענותנית הרגילה שלו .הושפעתי מאוד מהלימוד איתו בכלל ,ובמיוחד
מהלימוד בענייני קדשים .בכרך זה של בית יצחק ,המוקדש לזכרו ,רציתי
להציג חידוש אחד של הרא"ל 1המייצג בו-זמנית את דרכו של הרב
בלימוד ,את אהבתו ומיקודו בענייני קדשים 2,ואת שאיפתו התמידית
לכלול את כל האפשרויות ואת כל השיטות בעולמו התורני.
מה הוא אופיו של בית המקדש ?3למה צוה הקב"ה לבנות את בית
הבחירה ,שהיא כל כך מרכזית ביהדות ,ואשר עליה אנו מתפללים כל יום
 1מאמר זה הינו מוקדש ,מעומק הלב וברוב הערצה ,לזכר מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין
הכ"מ.
בדבריי אני מציג חידוש אחד של הרב שהלהיב אותי ,אך בסידור שונה וביתר בירור.
כמובן שאיני שליט ברוחו כדי לכלואה ושאין שלטון ביום המות.
בנוסף ,ניסיתי במאמר זה לכתוב לרוב בלשון עברית מודרנית ,כדרך הרא"ל .עיין דברי
הרב בנידון ב "מבוא" לספר שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין :דינא דגרמי ,בענין "לישנא
דרבנן" מול עברית מודרנית ,אלון שבות ,תש"ס ,עמ' .7-10
 2כמה מהמאמרים הראשונים של הרב עסקו בענייני קדשים וטהרות" :בענין פסול 'טמא'
בקדשים ",בית יצחק גליון ב )תשי"ג( ,עמ'  ".110-113ו"בענין צחצוחי זיבה ",בית
יצחק גליון א )תשי"ב( ,עמ'  .132-136בנוסף ,הסדרה "שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין"
הוציא לאור את מס' טהרות ומס' זבחים ראשונים .הרא"ל גם הוציא את שיעורי הגרי"ד
על מס' יומא ,ובעיקר על החלקים השייכים לקדשים .פרוייקט הכתיבה האחרון של
הרא"ל עסק בענייני קדושה ,ועומד לצאת לאור.
 3לעניינינו ,יש לראות את המשכן והמקדש בחדא מחתא ,ששניהם בית לה' ומקום
השראת השכינה ,אלא שאחד יותר קבוע ואחד יותר עראי.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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"ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים"? ענין זה שרוי במחלוקת
מפורסמת בין הרמב"ם לרמב"ן.

שיטת הרמב"ם באופי בית המקדש
הרמב"ם מתייחס לענין זה בכמה מקומות .בספר המצוות )מצוה כ'(
הוא כותב:
והמצוה העשרים היא שצונו לבנות בית )ל(עבודה .בו יהיה
ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו יהיה ההליכה והעליה
לרגל והקבוץ בכל שנה כמו שיתבאר ,והוא אמרו יתעלו
ועשו לי מקדש ...וכבר בארנו שהכללות הזאת כוללת
פרטים 4,ושהמנורה והשלחן והמזבח וזולתם כלם מחלקי
המקדש והכל נקרא "מקדש ",גם אם נתיחד צווי לכל חלק
וחלק...
בית המקדש מוגדרת כ"בית עבודה ",המקום בו תהיה עבודת הקרבנות,
בין ע"י הקרבה ובין ע"י הבערת אש תמיד .הרמב"ם מוסיף ,כסיבה
משנית ,שבית המקדש תשמש כ"מקום אשר אליו יהיה העלייה לרגל".
בהערה שולית ,הרמב"ם מסביר שהמצווה כוללת את כל הכלים שבמקדש
)חוץ מהארון( – המנורה ,השלחן ,המזבח ,וכו'.
באופן דומה כותב הרמב"ם בתחילת הלכות בית הבחירה )א:א(:
מצות עשה לעשות בית ליי' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות,
וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנ' ועשו לי מקדש ,וכבר
נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו ,והיה לפי שעה שנא'
כי לא באתם עד עתה וגו'.
אמנם פה הבית מכונה לא "בית עבודה" אלא "בית לה' ",אך עדיין ברור
שתכלית הבנין היא לקבוע מקום "מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות ",וגם
לעלייה לרגל )שגם פה היא מוגדרת כסיבה משנית(.
 4עי' שורש י"ב" :אמרו ועשו לי מקדש הרי זו מצות עשה אחת מכלל המצות והיא שיהא
לנו בית שכלפיו יכונו ואליו יבואו ובו תהיה הקרבת הקרבנות ,ושם יתאספו במועדים.
אחר כך התחיל לתאר פרטיו ואיך הם נעשים – אבל אין למנות כל מה שאמר בו
"ועשית" מצוה בפני עצמה"...
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שיטת הרמב"ן באופי בית המקדש
אולם ,הרמב"ן רואה את פני הדברים באופן אחר ,והוא סובר שיש
מוקד אחר לבית המקדש .דבריו מרוכזים ,בעיקר ,בפירושו על החומש,
)שמ' כה:ב( ,אצל הצווי לעשות מקדש )המופיע בשמ' כה:ח( .הוא
מגדיר את "עיקר החפץ במשכן" ש"הוא מקום מנוחת השכינה שהוא
הארון ".הוא מקשר את העדיפות הזאת בהבנה יותר גורפת שלו ב"סוד
המשכן":
וסוד המשכן הוא ,שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן
עליו בנסתר .וכמו שנאמר שם )לעיל כד:טז( וישכן כבוד ה' על
הר סיני ,וכתיב )דברים ה:כא( הן הראנו ה' אלהינו את כבודו
ואת גדלו ,כן כתוב במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן )להלן
מ:לד(.
המשכן מספק המשכיות לקשר שבין בנ"י להקב"ה .בהר סיני הקב"ה
הראה את כבודו ואת גדלו ,וכדי להביא את התחושה של קרבת א-להים
לחיים היומיומיים צוה הקב"ה לבנות משכן בתוך העם כדי שיוכל להיות
מרכז תשומת הלב של העם .הבנה זו מתקשרת לשיטתו הפרשנית של
הרמב"ן שהתכנית של המשכן קדמה לחטא העגל ,בניגוד לדעתו של רש"י
5
ש"אין מוקדם ומאוחר בתורה".
הרמב"ן )שמ' כה:ט( גם מגדיר את הכלים כבעלי חשיבות משנית
במשכן:
בא הכפל ]של "ועשו לי מקדש ...וכן תעשו"[ לחזוק וזרוז,
אמר ועשו לי מקדש ,בית וכלים כמקדש מלך ובית ממלכה
)עמוס ז:יג( ,ושכנתי בתוכם ,בבית ובכסא הכבוד אשר יעשו לי
שם.
בניסוח הזה יוצא ברור שהעיקר הוא הבית ,שהוא "כמקדש מלך ",מקום
להקב"ה לשכון בו .דרך אגב ,כמו בכל בית ,יש למלאו בכלים .לכן
הרמב"ן קובע שאין צווי מיוחד לכלים )כפי שהאב"ע מבין את המילים
"וכן תעשו ",כמו שהרמב"ן מצטט( .הצורך בכלים נובע מהיות המקדש
הבית של הקב"ה.
 5עי' רש"י שמ' לא:יח ורמב"ן שמ' לג:ז.
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ההבדלים בין הרמב"ם לרמב"ן
אפשר להציע שהרמב"ם מתמקד ברישא של הפסוק" ,ועשו לי
מקדש ",בעוד שהרמב"ן מתרכז בסיפא של הפסוק" ,ושכנתי בתוכם".
המחלוקת הרעיונית היא אולם ככה :האם המקדש הוא תנאי להשכנת
שכינתו ,או האם השכינה תשכון במקום שבו נקבעה העבודה ,שהיא
המרכיב ההמרכזי?
יתכן והבדלי הגישות הביאו את הרמב"ם הרמב"ן לחלוק גם בשאלה
איזה מכלי המשכן הוא העיקרי .לפי הרמב"ם ,המזבח הוא העיקר ,ששם
מתקיימות עבודת הקרבנות ,וזריקת הדם )לרוב( והקרבת הבשר .לעומת
זאת ,הרמב"ן קובע באופן ברור שהמוקד של המקדש הוא הארון ,ששם
השכינה שורה .החילוק הזה נעשה יותר ברור אם נשים לב לעובדה
שבמנין המצוות ובמשנה תורה של הרמב"ם אין כל קביעה ברורה )וגם לא
מצווה מנויה( לבנות את הארון! מה שלרמב"ן הוא העיקר בבניית
המקדש ,לרמב"ם לא מופיע בפירוש אלא מכללא איתמר .השתיקה
הרועמת של הרמב"ם מפגין את השוליות של הארון מפני המזבח העקרי.
בשיעור אחר ,הרא"ל קבע שאפשר לראות עוד השלכה בחילוקי
הדעות שבין הרמב"ם והרמב"ן בנוגע למקדש גם בהתייחסותם לקדושת
כהנים ואסורם להיטמא למתים .מצד א' הרמב"ן )ויקרא כא:א( מנמק את
קדושת הכהנים בקדושה אישית ,המבוססת על תפקידם כמשרתי ה':
בכאן יזהיר שלא יטמאו במת לעולם אפילו בעת שלא יבואו
במקדש והיא מעלה להם בעצמם ,ולכך הזכיר הכתוב
"הכהנים" לאמר כי בעבור שהם כהני ה' ומשרתי א-לקינו יאמר
להם שיתנהגו כבוד וגדולה בעצמם ולא יטמאו לעולם.
מצד ב' הרמב"ם )הל' כלי המקדש ,פ"ד ה"א( מבין שקדושת הכהנים אינה
נובעת ממצבם האישית ,אלא היא פונקציה של תפקדים במקדש:
הכהנים הובדלו מכלל הלוים לעבודת הקרבנות ,שנאמר "ויבדל
אהרן להקדישו קדש קדשים" .ומצות עשה היא להבדיל
הכהנים ולקדשם ולהכינם לקרבן.
הרא"ל הסביר שהרמב"ן ,שמתאר את בית המקדש כמקום השראת
השכינה ,מבין שקדושת הכהנים היא מצד השתייכותם להקב"ה .לעומת
זאת הרמב"ם ,הרואה את המקדש כמקום לעבודה ,מבין שקדושת הכהנים
נובעת מתפקודם כעובדי עבודה במקדש.
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הרב אשר וייס מפנה אותנו לעוד השלכה של שיטות הרמב"ם
והרמב"ן ,ביחס למנין המצוות 6.הרי הרמב"ן )השגות לסה"מ מצ' ל"ג(
כותב ,בניגוד לרמב"ם:
ולא הוכשר בעיני הטעם שכתב בו הרב שאמר שהם ]מצוות
עשיית כלים[ חלק מחלקי המקדש ,לפי שאין הכלים חלק מן
הבית ,אבל הם שתי מצות ואינן מעכבות זו את זו ומקריבין
בבית אף על פי שאין בו כלים אלו".
הרמב"ם מונה את כלים ,ביחד עם בנין המקדש ,כמצווה אחת .בניגוד לזה,
הרמב"ן ,קיימות שתי מצווה נפרדות :בנין בית המקדש ועשיית כליו.
הרמב"ן מביע התימה על הרמב"ם :אם מניחים )כמו שהרמב"ן מניח(
שהמקדש הוא בית לה' ,איך שייכת עשיית הכלים לבנין הבית? אפשר
שיהיה בית בלי כלים ,ולכן צריך למנות שתי מצווה נפרדת .ואולם
לרמב"ם ,ברור למה הם כלולים במצוה אחת – גם הכלים וגם הבניין הם
המשרתים של העבודה ,ולכן יש למנותם ביחד כמצווה אחת!
עד כאן המחלוקת המפורסמת בין הרמב"ם לרמב"ן .בהמשך המאמר
נציג איך הרב יישם את המחלוקת בסוגיה אחרת.

ההבדל בין דישון מזבח הפנימי והחיצוני וחידושו של הגרי"ד
קיימת סתירה לכאורה בין משנה לגמרא הדנות בשאלה האם יש
מעילה בתרומת הדשן .מצד אחד ,המשנה המופיע במעילה יא :קובעת
ש"דישון מזבח הפנימי ,והמנורה – לא נהנין ולא מועלין ".אך תמוה,
שבאותו העמוד ממש כתוב בגמרא ש"הרי תרומת הדשן שנעשה מצותו
ויש בו מעילה ",בהתנגדות לכאורה למשנה! הציטוט השני מופיע גם
ביומא נט ,:ושם שואלים תוספות )ד"ה והרי תרומת הדשן( שאלה זו.
בתשובה לסתירה ,בעלי התוספות מחלקים בין דישון מזבח הפנימי ודישון
מזבח החיצוני.
ומפרש ר"י משום דקתני דישון מזבח הפנימי והמנורה לא
מועלין משמע דווקא בתר דישון לפי שהדישון מוציאו מידי
מעילה לפי שנעשית מצותו אלמא מצוה לדשנן…
6

עי' בשיעורו "מצות בנין בית המקדש ",הנגיש באתר:

המקדש-תשעד/

/org.torahbase.wwwמצות-בנין-בית-
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תוס' מדייקים מהקביעה שדישון מזבח הפנימי לא מועלין בו שרק בדישו
מזבח הפנימי אין מועלין ,אך בדישון מזבח החיצון אכן מועלים בו! ויש
רגלים לדבר מדיוק בפסוקים:
וי"ל דבדשן מזבח החיצון מועלין בו כיון שמחוסר עבודה
שצריכה בגדי כהונה כדכתיב ולבש הכהן מדו בד וגו' אבל
דישון מזבח הפנימי אע"פ שמחוסר דישון אין זה חסרון עבודה
דלא אשכחן שיהא צריך בגדי כהונה.
יש פסוק הקובע שיש צורך בבגדי כהונה לדישון מזבח החיצון ,אך לא
לדישון מזבח הפנימי .זה מגלה ,אומר הר"י ,שדישון מזבח החיצון הוא
עבודה ,ועד שזה מתרחש לא נעשית מצוות הדישון .ואולם ,דישון מזבח
הפנימי הוא לא עבודה ,וכבר לפני הדישון אפשר להגיד על הדשן
ש"נעשית מצותו" ולכן אין מועלים בו להביא קרבן )אף שלא ניתן
להשתמש בדשן ,או מדאו' או מדרב'(.
יש לתמוה על דברי התוספות ,למה שהדין יהיה כך? למה התורה
קבעה שיש עבודה בדישון מזבח החיצון ולא בפנימי!? היינו מצפים אולי
להיפך ,שככל שנכנסים פנימה לקודש יהיו יותר עבודות ,ולא פחות?!
הרא"ל ציטט את דברי חמיו הגרי"ד ז"ל ,שקבע שבמזבח הפנימי
דישון הוא סתם דין בתוצאה ,שהמזבח יהיה נקי ,אף שבמזבח החיצון יש
דין במעשה ,שיש חיוב לדשן את המזבח באופן חיובי .דבריו אולי
מגדירים את דברי התוס' ,אבל הם לא מסבירים למה הדין יהיה ככה ,ולמה
במקום יותר קדוש יש פחות קיומים במעשה!?

החידוש של הרב ליכטנשטיין בנידון
הרב ליכטנשטיין הסביר את דברי התוס' ,ואף את דברי הגרי"ד,
בהתייחסות לסוגייתינו .כפי שהסברנו לעיל ,המקום המרכזי של המקדש
לפי הרמב"ם הוא המזבחות ,ובמיוחד מזבח החיצון .אם היה מקום אחד
שיש בו "ההקרבה והבערת האש תמיד" או מקום אשר "מקריבים בו
הקרבנות" זה כמובן יהיה המזבח החיצון ,בעזרה של בית המקדש .ואולם,
לפי הרמב"ן ,המקום המרכזי של בית המקדש נמצא במקום אחר – אם
המקדש הוא מקום "השראת השכינה" אז המקום המרכזי הוא הקודש,
ובמיוחד קודש הקדשים ,שבו נמצא הארון.
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יכול להיות שגם הרמב"ן וגם הרמב"ם צודקים ,רק שהם צודקים
ביחס למקומות שונים במקדש .אולי למקדש יש שני מוקדים :בתוך
הקודש הרי הוא מקום השראת השכינה ,כדברי הרמב"ן ,ובתוך העזרה הרי
הוא המקום אשר בו מקריבים הקרבנות .הענקת מהות מוכפלת אינו מדלל
את חשיבות המקדש ,אלא הוא מחזקו!
]במאמר מוסגר ,הרא"ל היה רגיל להציג חקירה מפורסמת )או פחות
מפורסמת( לפני השיעור ,ואז להמליץ שיש לראות את הסוגיא בראי
שניהם ,במובן של "שני דינים" )צוויי דינים בלע"ז( .טיבו וצביונו היה
לקיים את שנאמר "טוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח את ידך ",וזה
7
נכון גם בלמדנות ,גם בדרכו בהלכה ,וגם בהשקפה[.
אם נקבל את ה"שני דינים" של אופי המקדש ,השייכים למקומות
שונות בבנין ,יש להסביר את החילוק שהציעו בעלי התוספות .כל הרעיון
שיש עבודות במשכן ובמקדש הוא יותר שייך לתבניתו התיאורטית של
הרמב"ם ,והוא שייך יותר למזבח החיצון ,אשר כל אופיו ותפקידו הוא
להקריב קרבנות ,לדשן את המזבח ,ולעשות כל מלאכת עבודת הקדש.
ואולם ,מזבח הפנימי הוא מקום מיוחד המאפשר את השראת השכינה,
ואולי כל הסיבה של הקרבת הקטורת היא לא )בראש ובראשונה( להקריב
את הקטורת או הדם לה' אלא לאפשר את נוכחות הקב"ה במקום הקדוש,
ולעזור לכה"ג להיכנס לקה"ק בזמן הצורך .לכן דישון מזבח הפנימי הוא
ענין פונקציונאלי לגמרי ,ואין כל קיום בדישון – לכן אין צורך בבגדי
כהונה ,ואין מועלין בדשן.

דברי אגדה
הסוגיא הזאת מאפיינת את דרכו של הרא"ל גם באופן אחר .הרושם
המתקבל מהר' אהרן בבואו לפני ה' בלימוד מתפצל לשני מימדים .מצד
אחד ,בית המדרש ממלאת תפקיד פונקציונאלי ,כבית היוצר של הרב ,שבה
 7לגבי דברי השקפה ,עיין דבריו:
"To Double Business Bound: Reflections on the Divided Life of Ovdei

Hashem," Varieties of Jewish Experience, Ktav 2011, pp. 269-290
לגבי דרכו בהלכה ,יש לזכור את החומרות שקיבל על עצמו )אף שלא העמיס אותם על
אחרים(.

"בזאת יבא אהרן אל הקדש"
חידושו של הרא"ל בתפיסת קדושת מקום המקדש

170

העביר אלפי שיעורים לתלמידים ,וכתב מאות מאמרים לעולם הרחב יותר.
הרב היה רץ ממקומו למדפים של הראשונים בזריזות של אחד מפרחי
הכהונה ,מאסף את חמריו ,וחוזר למשנתו .הרב הרבה לצטט את הפסוק
באיוב )ה:ז( "אדם לעמל יולד ",ואם בחולין ,ק"ו ב"ב של ק"ו במילי
דהקדש – כי עבודת הקודש עליהם ,בכתף ישאו! מצד שני ,בית המדרש
לא היה רק מקום פונקציונאלי ,מקום שבו היה יושב ,אלא בית המדרש
היתה מקום של קדושה )גם במובן ההלכתי וגם בקיומי( ,המקום בה אדם
יוצר את קשרו להקב"ה ,בו הוא חווה את החווייה הדתית ,והמקום אכן
גורם! הגייתו החזק והמלא של הרב לפעמים היה יוצא מאחורי העמוד,
וקולו הקורא מילא את בית המדרש .החווייה של כל תלמידיו השתנה
איכותית ממיקומו באותו בית המדרש ,אף בזמנים בהם הרב לא לימד .וזה
8
לא לדבר על כך שתפילתו של הרב התרחשה באותו המקום.
אם יש מצוה להדמות לא-ל ,אם יש מצוה לשאוף למדרגות הכי
גבוהות של קדושה ,ואם יש עקרון שירא א-להים יצא ידי כל הדעות ,9הרב
שילב את כל המטרות האלה בלימודו בבית המדרש .ובכך ,בית המדרש
שימש גם כמקום מוכן לרב ללמוד בו תורה ולקיים כל מילי דאורייתא ,וגם
כמוקד בו השרה הרב את השפעתו ,את קרבתו לקב"ה ,את הערכים
והתכונות של עובד ה' במובן המלא של המילה ,ובו שאף ליצור בית
מקדש מעט.
אמת מה נהדר היה תורתו של הרב אהרן בבואו אל הקודש!

 8ואכן ,הרב הרבה לצטט את דברי חז"ל בענין מקום קבוע )ברכות ח :(.רבי אמי ורבי
אסי אף על גב דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי ,היכא
דהוו גרסי.
 9עי' קהלת ז:יח.

רב דוד חיים רוט

עיונים בסוגיות שמחת חתן וברכת חתנים ששמעתי
1
מפי מו"ר הגה"ר אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
איתא בגמ' )כתובות ז:(.
אמר רבי חלבו אמר רב הונא א"ר אבא בר זבדא אמר רב אחת
בתולה ואחת אלמנה טעונה ברכה ומי אמר רב הונא הכי
והאמר רב הונא אלמנה אינה טעונה ברכה לא קשיא כאן
בבחור שנשא אלמנה כאן באלמון שנשא אלמנה ואלמון שנשא
אלמנה לא והאמר רב נחמן אמר לי הונא בר נתן תנא מנין
לברכת חתנים בעשרה שנאמר ויקח עשרה אנשים מזקני העיר
ויאמר שבו פה וישבו ובועז אלמון שנשא אלמנה הוה מאי
אינה טעונה ברכה דאמר רב הונא אינה טעונה ברכה כל ז' אבל
יום אחד טעונה ברכה אלא הא דתניא שקדו חכמים על תקנת
בנות ישראל שיהא שמח עמה ג' ימים במאי אי בבחור האמרת
שבעה אי באלמון האמרת יום אחד איבעית אימא באלמון יום
אחד לברכה ושלשה לשמחה ואיבעית אימא בבחור שבעה
לברכה ושלשה לשמחה.
יוצא מסוגיא זו שיש קשר בין שמחה לברכה ,ונצטרך לדון באופי קשר זה.
כתב הרמב"ם )הל' אבל א:א וז"ל אבל שאר השבעה ימים אינו דין תורה,
אף על פי שנאמר בתורה ויעש לאביו אבל שבעת ימים ניתנה תורה
 1זכיתי ללמוד בכותלי בית המדרש של ישיבת הר עציון למשך שנתיים ,ולשבת בשיעורו
של הרב זצ"ל למשך שנה .דברתי עם מו"ר לגבי הרבה סוגיות ,ותמיד היה מפתיע עד
כמה הרב כבר חשב ועיין על כל פרט ופרט בכ ַל התורה כולה .מפני שבקשו ממני לכתוב
משהו לעילוי נשמתו של הרב ,אני מנסה לסכם את סוגיא זו כפי מה ששמעתי מפי מו"ר
זצ"ל ,ואע"פ שאיני כדאי לכך .אני מסכם לפי הסיכוים שלי משיעור שהעביר הרב
בעשי"ת תשס"ט ,כלומר לפני יותר משבע שנים .כמובן שאינני מזכיר כל פרט ופרט,
אבל אני מקוה שמה שאני כותב על פי הסיכומים אמין למה שאמר רבינו .אני מסכם את
רוב דבריו לפי הסיכומים שלי ,אבל יש כמה דברים שהזכיר דרך אגב ,ולא הבאתי אותם
כדי שלא לסבך את המאמר.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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ונתחדשה הלכה ומשה רבינו תקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת
ימי המשתה 2.ולפי הגמ' )חולין לג (.שיש מקומות שענשו של בן נח יותר
חמור מישראל ,אבל מבחינת האסור והמותר ,לא ייתכן דבר כזה .אבל לפי
הרמב"ם הנ"ל ,לפני מתן תורה נהגו שבעת ימי אבילות ,ובמתן תורה
נצטמצם ליום א' .וייתכן שזה חלק משאלה יותר כללית לגבי גדרי עבדות
ד' קודם ואחר מתן תורה ,שקודם מתן תורה מטרת קיום המצות היתה כדי
להיות מוסרי ,ואילו לאחר מתן תורה מטרת קיום המצות נשתנה משום
שכך נאמרה הלכה .וייתכן שיש בזה נ"מ בעבירה לשמה.
כתב הרמב"ם )שם( שמשה רבינו תקן שבעת ימי המשתה .מעניין
שגם תקנת משה רבינו )שהתקין מעצמו( אינו אלא מדרבנן .האם יש משקל
מיוחד לתקנות משה רבינו? האם יש הבדל שמשה רבינו בנה על נתונים
קיימים לעומת דבר חדש לחלוטין? לפי הגמ' ב"ק פב ,.משה רבינו תקן
שיהו קורין בתורה בשני ובחמישי ובשבת ,ושעזרא בנה על תקנה זו.
וייתכן שאף משה רבינו כשתקן שבעת ימי המשתה ,עשה כן ע"פ שורש
וענף מקדימה .ולפ"ז ,אפשר שיש תשתית דאורייתא בשמחת נישואין
והרחיבוהו מדרבנן ,או ייתכן שכל כולו אינו אלא מדרבנן .כתוב בתורה
)דברים כד:ה( נקי יהיה לבית שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח .לפ"ז
מוכח שענין שמחת אשתו היינו תופעה מדאורייתא .אבל עדיין ניתן לומר
שהשמחה בפס' שונה מהשמחה בסוגיין.
האם החיוב של הבעל לשַׂ מֵּ חַ את אשתו היינו דוקא שישמח אותה,
או האם צ"ל שמחה משותפת של הבעל ואשתו? וכתב רש"י עה"ת )דברים
שם( ישמח את אשתו – ותרגומו :ויחדי ית אתתיה ,והמתרגם ויחדי עם
אתתיה ,טועה הוא ,שאין זה תרגום של ושמח אלא של ושמח .אבל יתכן
שיש בזה ב' מרכיבים :למשך שנה ,אינו אלא לשמח אותה ,אבל בז' ימי
המשתה חייב אף לשמח אתה .ויש מבינים שב' הברחות האחרונות
)משמח חתן וכלה ,משמח חתן עם הכלה( נתקנו לפי ב' חיובים אלו.
כתב הרמב"ם )אבל יד:א( "וכן לשמח הכלה והחתן ולסעדם בכל
צרכיהם  ...אף על פי שכל מצות אלו מדבריהם הרי הן בכלל ואהבת לרעך
כמוך" .ומשמע שאין חילוק בין חתן לכלה לענין זה ,ויתכן שזה משום
שבשביל שמחת חתן וכלה צריכים להיות ביחד .מה יהיה הדין אם הוא
 2יש לציין שבדרך כלל ניתנה תורה ונתחדשה הלכה היינו הרחבה ,וכאן מדובר בצמצום.
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ישמח את אשתו ,אבל הוא בעצמו לא ישמח? אם מדובר בגמילות חסדים
וכנ"ל אין בעיה ,אך אם היא תדע שאינו באמת שמח ,זה יפגע בשמחתו.
וכתב הרא"ש )כתובות פרק א סימן ה( "דיום א' של שמחת חתן הוי
דאורייתא דכתיב ביום חתונתו וביום שמחת לבו" .ולפ"ז פשוט שביום
ראשון אף הוא חייב לשמוח .ולפי מה שאיתא בגמ' )כתובות ב (.ד"שקדו
חכמים על תקנת בנות ישראל שיהא טורח בסעודה שלשה ימים ,אחד
בשבת ושני בשבת ושלישי בשבת ,וברביעי כונסה" ,משמע שחוששים
דוקא לשמחת האשה] .ולא ברור מה פשר שיעור ג' ימים ,ויתכן שזה רק
משום שזה יחידה הלכתית ,כגון בעקידה[.
הגרי"ד )בשיעורי היארצייט( דן אם שמחה זה רק מעשים החיצוניים,
או שצריך אף קיום בלב .מה הם הביטויים החיצוניים של שמחה? לפי
הגמ' )פסחים קט ,(.עכשיו שאין בית המקדש קיים ,אין שמחה אלא ביין,
שנאמר ויין ישמח לבב אנוש .ונסתפקו התוס' )מו"ק יד :ד"ה עשה( אם
שמחה בלי בשר שלמים מדאורייתא או מדרבנן .וכתב הרמב"ם )הל' יו"ט
ו:יז( שלכתחילה בעינן בשר ויין לשמחת יו"ט ,אבל זה לא לעיכובא.
ופשוט הוא שלגבי צד גמילות חסדים שבשמח יו"ט ,לא בעינן בשר ויין.
מה הקשר בין השמחה לבין הברכות? בחופה הברכות באות לבד,
אבל צריכים לדון בברכות הבאות מכאן ואילך .אם ניצור קשר ,באיזה
כיוון ניצור אותו? האם הברכה מחייבת לשמחה )לסעודה( או שהשמחה
)הסעודה( מחייבת לברכה? לפי הגמ' בסוגייתינו ,יש פרק זמן שיש שמחה
בלי ברכה .יתכן שזה מח' בלשונות בגמ' )איבעית אימא :באלמון ,יום
אחד לברכה ,ושלשה לשמחה; ואיבעית אימא :בבחור ,שבעה לברכה,
ושלשה לשמחה (.האם ההקבלה הזאת אחידה בשני הכיוונים ,או
שהראשון זקוק לשני ,אבל השני לא זקוק לראשון .הרמב"ם אישות י:ג
מביא את הברכות ,ולא מזכיר כלל את הסעודה.
לפי רש"י )כתובות ז :ד"ה ואסר לנו( כלה בלא ברכה אסורה לבעלה
כנדה .מה הכוונה? יתכן שזה משום שהברכה פועל כמתיר .א"נ ,יתכן שזה
משום שיש חסרון בנישואין בלי ברכה.
נוסח הברכה הוא ואסר לנו את הארוסות .לפי רוב ראשונים ,איסור
ארוסה לבעלה אינו אלא מדרבנן .ולפ"ז מובנים דברי הירושלמי )פסחים
י:א( ש"האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו" ,כלומר
שב' האיסורים מדרבנן .ולפי הגמ' )כתובות ז (:ביהודה הארוסה היו
מתיחדים עם הארוסה בבית אביה .לדעת הריטב"א ,מברכים עכשיו ברכת
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אירוסין אע"פ שאינו ברשותו ,ומשמע דהויא כעין חופה .ואילו לדעת
התוס' רי"ד ,3היא עדיין ארוסה ,אלא שמתירים לו להתיחד כדי שלא
תיבעל להגמון.
מה הנ"מ בין ז' ברכות בשעת החופה לבין משך השבוע? בשעת
החופה ,יתכן שאסורים בביאה עד שיברכו ,אבל במשך השבוע מאוד קשה
לומר כן .האם ניתן לאכול מנה אחרונה ולברך א' מהברכות ,או דילמא
בעינן השתתפות מלאה בסעודה? לפי הרמב"ם )הל' ברכות ב:ט( הברכות
נעשים חלק מברכה"מ ,וא"כ א"א להשתתף אלא באכילת סעודה ממש.
הרמב"ם התיחס למשתה ושמחה ,אבל הוסיף עוד מרכיב )אישות
י:יב( שחתן אינו עוסק במלאכתו ,ודומה לאבל .והיסוד הוא שכבר עסוק
בעסקים פרטיים ,ויתכן שזה תלוי בשאלה הנ"ל אם החיוב לשמח את
אשתו או להיות שמח מבחינת עצמו.
זה דוגמא של שיעורו של הרב ,שהיה מנתח את כל סוגיא וסוגיא לפי
כל האפשוריות בסברות שמתחת לכל דיני הסוגיא .חבל על דאבדן,
ותנצב"ה.

 3לא כתבתי מקור לזה ,ואין תורי"ד לכתובות.

חדר ראשי הישיבה

הרה״ג הצדיק היקר ר׳ יעקב משה הכהן לעסין זצ״ל
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הליכות החיים על פי התורה
ספר המאור שבתורה :שיחת מוסר על אגדות חז״ל
שנת תשכ״ב
מעבירין את המת מלפני כלה) .פ׳ רש״י
כשכלה יוצאה מבית אביה לבית חתונתה,
ונושאי מת יוצאים ,ובזו ובזו אוכלסים הרבה,
ואין רוצים להתערב ,מעבירין את המת דרך
אחרת (.וזה וזה מלפני מלך ישראל כו׳ מלך
שמחל על כבודו אין כבודו מחול כו׳
)כתובות יז(.

נראה מזה שיש יתרון לשמחת חתן וכלה על הלוית המת' ולכאורה
יש להקשות הלא נאמר ״טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית המשתה
באשר הוא סוף כל האדם והחי יתן אל לבו״ )קהלת ז( .אולם יש להתבונן
בדברי שלמה המלך בזה שאמר ״טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית
המשתה״ כי לכאורה איזו שייכות יש בין בית אבל לבין בית משתה בנוגע
לתכלית של והחי יתן אל לבו .ולא יתכן להעמיד שני דברים זה כנגד זה רק
אם באמת שניהם סוג אחד ומתאימים לתכלית הרצויה ,רק אז יש להבחין
שכדאי להתעניין בזה ולא בזה .אבל ״בית אבל״ ו"בית המשתה״ לכאורה
המה מנוגדים זה לזה בנוגע ל"החי יתן אל לבו,״ ומה שייך לומר ״טוב
ללכת לבית האבל מלכת לבית המשתה״?
אבל באמת יש גם בבית המשתה של חתונה איזו דרך לבא להמובן של
"והחי יתן אל לבו" ,אחרי שתכליתם של החתן והכלה לבנות להם עולם
חדש ,ולהשאיר אחריהם דור קים בבנים ובנות ולא לעולם חוסן .ויש בענין
זה גם כן אמצעי לבא לחשבון הנפש של "והחי יתן אל לבו" .על זה אמר
שלמה המלך – "טוב ללכת לבית אבל" – למטרה זו – "באשר הוא סוף כל
האדם והחי יתן אל לבו" באופן פשוט ויבא לתכליתו יותר ממשתה החתונה,
שנחוץ לאדם לעשות חשבונות בכדי לבא לתכלית של ״והחי יתן אל לבו״.
ולפי שנתבאר היה צריך לכאורה להעביר הכלה מלפני המת באשר
יש בהלוית המת תועלת רבה לבא "והחי יתן אל לבו ",ולהרהור תשובה
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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באופן ודאי יותר מזה של הכלה שיוצאת מבית אביה לבית חתונתה .אבל
יש להבין הדברים כך כשנוגע לאיש פרטי עצמו להשיב אל לבו ,ויש לפניו
להלך באחד מהמקומות לבית אבל או לבית משתה ,על זה אמר שלמה
המלך ״טוב ללכת לבית אבל מלכת לבית משתה והחי יתן אל לבו.״ אבל
כשנוגע לחיי החברה והצבור לעשיית הטוב והחסד בהרגשת כבוד הנפטר
ולהשתתף בצערם וכבודם של קרוביו מצד אחד .ומצד שני עומד לפנינו
אופן עשיית הטוב והחסד עם הכלה לכבדה ולשמחה ,ועומדת לפנינו
השאלה מי נדחה מפני מי? על זה הורונו חז"ל ״מעבירין את המת מלפני
הכלה״ וראוי להשתתף בשמחת חתן וכלה הבאים להתאחד יחד
במדותיהם השונות וכחות נפשם להעשות חטיבה אחת לחיים טובים
במאורעות שונים בעתיד – לחיים רוחניים של תורה וקיום המצוות,
ולהביא דור ישרים בעולם ולהיותם שותפים להקב"ה כביכול בבנין וקיום
העולם כפי שנתבאר לפנינו במאמרינו בספר המאור שבתורה ,בודאי לא
מן הראוי לערב ולאחד תוגת הנפטר עם שמחת חתן וכלה ולכן ״מעבירין
את המת מלפני הכלה״.
״וזה וזה מלפני מלך ישראל״ .לפי שענין חתן וכלה נחשב לחוליא
אחת מהשלשלת הכללית של האומה ,והמלך וגדולתו וכבודו נחשב לכבוד
העם הכללי ,ובגדולתו של המלך תלוי אושר המדינה כולה וקיומה כי בלא
זה איש את רעהו חיים בלעו ,ומפני זה מלך שמחל על כבודו אין כבודו
מחול .ולכן אין לערב החתן והכלה והמת עם המלך ומעבירין זה וזה מפני
מלך ישראל .החתן והכלה שלא לבא לידי בזיון המלך על ידי שמחתם,
והמת שלא לגרום ללבו אבלות ותוגה) .עיין פחח עינים(.
אגב יש לעורר בענין זה לתשומת לבנו עד כמה ירדה התורה לכל
מצפוני הלב והדגשים שבאדם ונתנה גבולות יסודיים בכל עניני החיים איך
להתנהג מה לקרב ומה לרחק ,כי התורה היא נשמת כל החיים והערובה
היחידה לקיומם ולאושרם הנצחיים .והגשמת פקודותיה בכל הליכות
החיים היא יסוד קיומה כל מחשבה וכל פעולה המסתעפת ישר ממאור
התורה וממצוותיה עושה את התורה לתורת חיים הבונה את כל העולם –
החומרי והאנושי – בחסד ובצדק.
המאמרים המאלפים דקלמן מורים ומבליטים את השקפתנו ,אמרו
חז"ל ״קוצותיו תלתלים״ )שה"ש ה'( על כל קוץ וקוץ תילי תילים של
הלכות .כיצד .כתוב בה ״׳ולא תחללו את שם קדשי׳ )ויקרא כ״ב( אם אתה
עושה חית הא אתה מחריב את כל העולם .׳כל הנשמה תהלל קה׳ – אם
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אתת עושה הא חית אתה מחריב את כל העולם וכו׳.״ ואם אות אחת כך,
כל שכן התיבה כולה ,לכך קוצותיו תלתלים )תנחומא( .במאמר זה
מבליטים חז"ל את אחריות האדם על כל מעשיו לבל יסטה ויסיח דעתו אף
בקוצו של אות ,הן במחשבה הן במעשה מהשקפתו המסוימה לו מן
התורה ,יען כל סטיה גורמת לנזק הדומה באיכותו לזה של העמדת צלם
בהיכל ח"ו.
וכן הם דברי הגאון החסיד ר' אברהם אחי הגאון מווילנא זצוק"ל
בספרו מעלות התורה וז״ל ״כתוב ׳ודברת בם לא בדברים אחרים׳ )יומא
י"ט( וקשה הלא לא ניתנה התורה למלאכי השרת? ואיך אפשר שלא לדבר
דברים אחרים לצורך פרנסה וחיים? ונראה שכוונתם הלשון ׳דברת בם׳
סובל שני פירושים ,אחד לשון דבור ממש כו׳ גם דבור משמע לשון הנהגה
׳כמו ידבר עמים תחתנו׳ )תהלים מ"ז( שכל הנהגתו תהא על פי התורה כו׳
׳ודברת בם׳ שבפרשה ראשונה מורה על הדיבור ממש ,ומה שנכתב
בפרשה שניה מורה על הנהגה שצריך להתנהג על פי התורה כדי שילמדו
ממנו בני אדם ,כדאיתא בזוהר הק׳ וזהו שכתוב ׳ולמדתם את בניכם לדבר
בם׳ פירושו ע"י הנהגותיכם תלמדו לבניכם ג"כ להתנהג בכל על פי התורה
והמצוות .ע"כ .וכל זה אנו רואים גם מסידורי חז״ל בענינים הנאמרים
בראש מאמרנו ,איך להתנהג בכל דבר וענין במקומו ובזמנו ,כמו להקדים
הכלה לפני המת ומלך לפני שניהם ,ע"י חשבונות של הרגשים עמוקים לפי
רוח התורה.

מוה"ר מאיר גולדויכט שליט"א

לדוד ה' אורי וישעי
ארבעים יום
לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא ה' מעוז חיי ממי אפחד .בקרב עלי
מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו .אם תחנה
עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח.
אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי
לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו .כי יצפנני בסכה ביום רעה יסתרני
בסתר אהלו בצור ירוממני .ועתה ירום ראשי על איבי סביבותי
ואזבחה באהלו זבחי תרועה אשירה ואזמרה לה' .שמע ה' קולי
אקרא וחנני וענני .לך אמר לבי בקשו פני את פניך ה' אבקש .אל
תסתר פניך ממני אל תט באף עבדך עזרתי היית אל תטשני ואל
תעזבני אלהי ישעי .כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני .הורני ה'
דרכך ונחני בארח מישור למען שוררי .אל תתנני בנפש צרי כי
קמו בי עדי שקר ויפח חמס .לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ
חיים .קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה' )תהילים כז(.
מזמור זה מלווה אותנו פעמיים ביום מר"ח אלול ואילך לפחות
ארבעים יום כפי שנאמר במשנה ברורה )סימן תקפא(
עד יוה"כ .ונוהגין במדינתינו מר"ח אלול עד יוה"כ לומר בכל
יום אחר גמר התפלה מזמור לדוד ד' אורי כו' בוקר וערב
ואומרים אחריו קדיש ואנו נוהגין לומר עד שמע"צ ועד בכלל.
וביום שיש בו מוסף אחר גמר תפלת שחרית קודם אין כמוך
ובערב אחר תפלת המנחה ובמקומות שאומרים אותו אחר גמר
התפלה בר"ח יש להקדים מזמור ברכי נפשי וכן במקומות
שאומרים אותו אחר תפלת שחרית ונוהגין ג"כ לומר שיר של
יום אחר תפלת שחרית יש להקדים השיר של יום.
שאלתנו הראשונה ,מה המיוחד שראו חז"ל במזמור "לדוד ה' אורי
וישעי" שהוא צריך ללוות אותנו פעמים ביום מר"ח אלול ולפחות עד יום
הכיפורים?
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מלחמה במחנה
בעיון בפסוקי התורה לפני ואחרי חטא העגל בפרשת כי תשא אנחנו
מגלים בצורה ברורה בשעה שדוד המלך כתב את המזמור לדוד ה' אורי
וישעי עמד לנגד עיניו חטא העגל.
ראשית ,י"ג פעמים מופיע שמו של הקב"ה שם הויה שם שמבטא את
מידת הרחמים במזמור לדוד ה' אורי וישעי כנגד י"ג מידות של רחמים
שמתגלים למשה רבינו אחר חטא העגל .שנית ,ישנם מטבעות לשון
במזמור לדוד ה' אורי וישעי המקבילים לנאמר בפסוקי התורה לפני ואחרי
חטא העגל .דוד אומר "אם תחנה עלי מחנה לא יירא ליבי אם תקום עלי
מלחמה בזאת אני בוטח"" .מחנה" ו"מלחמה" מילים אלו מופיעות כאשר
יהושע ממתין למשה רבינו לרגלי הר סיני ,והוא היחיד שלא יודע על העגל
שנעשה במחנה הואיל וכל התקופה של ארבעים יום שמשה בהר ממתין לו
יהושע לרגלי ההר ,וכאשר מתקרבים ביחד למחנה נאמר )לב יז(:
וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה
במחנה .ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול
ענות אנכי שמע .ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל
ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת
ההר.
שלישית ,לאחר חטא העגל משה רבינו פונה להקב"ה )כי תשא לג יז(,
ויאמר ה' אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי
מצאת חן בעיני ואדעך בשם .ויאמר הראני נא את כבדך.
ודוד המלך במזמור לדוד ה' אורי וישעי פונה באותו אופן להקב"ה
"הוריני ה' דרכך" דהיינו שיהיה לי פחות שאלות ויותר תשובות ,והקב"ה
עונה למשה:
ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם ה' לפניך וחנתי
את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם .ויאמר לא תוכל לראת את
פני כי לא יראני האדם וחי .ויאמר ה' הנה מקום אתי ונצבת על
הצור .והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך
עד עברי .והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו.
תוכל לראות את אחורי ופני לא יראו" .הנה מקום אתי ונצבת על
הצור" ,באותו מטבע לשון משתמש דוד המלך במזמור לדוד ה' אורי
וישעי "בצור ירוממני".
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שאלתנו השניה ,מה הדבר המיוחד שדוד מבקש ללמדנו דרך מזמור
"לדוד ה' אורי וישעי" על חטא העגל?

אות היא לבית ישראל
נאמר ביחזקאל )ד א-ג(
ואתה בן אדם קח לך לבנה ונתתה אותה לפניך וחקות עליה
עיר את ירושלם .ונתתה עליה מצור ובנית עליה דיק ושפכת
עליה סללה ונתתה עליה מחנות ושים עליה כרים סביב .ואתה
קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר
והכינתה את פניך אליה והיתה במצור וצרת עליה אות היא
לבית ישראל.
שאלתנו השלישית ,מה הקב"ה מבקש מיחזקאל הנביא ע"י החקיקה
באבן שעליו לעשות ,לחקוק בה את ירושלים וחומתה מסביב ומצור וכלי
מלחמה וחיילים מבחוץ ,ובתוך העיר קיר של ברזל ,ויחזקאל יעמוד בצד
אחד וכל העיר מצד שני?
נפתח את הסוגיה בצורה הבאה .לב המזמור של לדוד ה' אורי וישעי
הוא פסוק ד' "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו" .ההבנה הפשוטה של הפסוק היכן שאני
אהיה ומה שאני אעשה שתמיד אהיה מחובר לבית ה' ,כי בודאי אין כוונת
הפסוק כפשוטו שבתי בבית ה' שהרי בבית ה' לא יושבים כי אין ישיבה
בעזרה.
הנה מצאנו פעם אחת שהפסוק שבתי בבית ה' כל ימי חיי התקיים
כפשוטו ,אצל יואש המלך כנאמר במלכים )ב יא א-ג( .עתליה ביקשה
שבנה אחזיהו יהיה חלק מבית המלוכה וברגע שראתה שמת בנה אמרה,
בני מת אזי כל מלכות בית דוד תמות .והיא עם הצבא שהיה לה איבדה את
כל זרע בית דוד חוץ מתינוק אחד שנשאר חי .שכשהרוצחים ריכזו את כל
זרע בית דוד במקום אחד על מנת להורגם לא שמו לבם אליו מפני שהיה
מכוסה בדם )לא דם שלו אלא דם של אחיו שנטבחו( ושמו יואש ,ויהושבע
בת המלך יורם הצילה אותו .ובהתייעצות עם יהוידע כהן הגדול החביאו
אותו בעליית קודש הקודשים ,מקום שנאמר בו "הזר הקרב יומת" ,ששם
אף אחד לא ילך לחפש או לראות אם מישהו נמצא במקום כזה קדוש .ושם
הוא גדל עד גיל שבע כנאמר בדברי הנביא במלכים .ודברי הילקוט שמעוני
דברי הימים ב':
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ועתליה אם אחזיהו ראתה כי מת בנה ותקם ותאבד את כל זרע
הממלכה .ותקח יהושבע בת המלך יורם אחות אחזיהו את יואש
בן אחזיה ותגנב אתו מתוך בני המלך הממיתים אותו ואת
מינקתו בחדר המטות ויסתירו אתו מפני עתליהו ולא הומת.
ויהי אתה בית ה' מתחבא שש שנים ועתליה מלכת על הארץ.
בחדר המטות ,ר' אלעזר אומר בעלית בהמ"ק היה טמון ,ר'
שמואל בר נחמני אמר בתאין היה טמון ,אמר רבי נראין דברי
ר"א בימות החמה ודברי רשב"ג בימות הגשמים.
את זה ראה דוד המלך ברוח קודשו שנאמר במזמור לדוד ה' אורי וישעי
– "כי יצפנני בסוכו ביום רעה יסתירני בסתר אוהלו" ,וכותב על כך
רש"י:
כי יצפנני בסכה .בטוח אני שיצפנני בבית מקדשו .ושנינו בסדר
עולם שהמקרא הזה נאמר על יואש בן אחזיה שהסתירו
יהושבע אחותו בעליית בית קדשי הקדשים .כענין שנאמר
)מלכים ב יא( ויהי אתה בית ה' מתחבא שש שנים.
ושם יואש גדל עד גיל שבע ,ואז נאמר במלכים )ב יא ד(
ובשנה השביעית שלח יהוידע ויקח את שרי המאות לכרי
ולרצים ויבא אתם אליו בית ה' ויכרת להם ברית וישבע אתם
בבית ה' וירא אתם את בן המלך.
יהוידע הכהן מראה לראשי הצבא את יואש והם מחליטים ביחד מתי הזמן
המתאים לגלות ולהוציא אותו לציבור .והזמן הוא שביהמ"ק מלא
במתפללים ,ונאמר בנביא
ויוצא את בן המלך ויתן עליו את הנזר ואת העדות וימלכו אתו
וימשחהו ויכו כף ויאמרו יחי המלך.
וכולם היו בטוחים שיואש הוא השריד שנשאר מזרע מלכות בית דוד
למרות שהיה ברור לכל עד רגע זה שעתליה הצליחה להרוג את כל זרע
הממלכה ,והסיבה שהם היו בטוחים שיואש מזרע מלכות בית דוד שנאמר
"ויתן עליו את הנזר ואת העדות" כנאמר על כך בילקוט שמעוני )שם(:
ויוציא את בן המלך ויתן עליו את הנזר ואת העדות ,נזר כלילא,
עדות .א"ר יהודה אמר רב :עדות היא לבית דוד שכל הראוי
למלכות הולמתו וכל מי שאינו ראוי למלכות אינו הולמתו.
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דהיינו לאורך כל השנים כל מי שטען לכתר היה חייב להגיע למקדש ששם
היה כתר שכל הראוי למלכות הכתר התאים למימדי ראשו ואם לא ראוי
למלכות הכתר התרחב )באופן ניסי( ונפל על כתפיו ,והנה יואש ילד בן
שבע שנים שיש לו ממדי ראש קטנים והכתר התאים לממדי ראשו ,וזה
היה עדות שהוא ראוי למלכות .שמע זאת עתליה ויהא עומדת המומה כלא
מאמינה שנשאר המלך לבית דוד ,והיא רצה למקדש כנאמר בדברי הנביא
במלכים )ב יא יג – יב ג(:
ותשמע עתליה את קול הרצין העם ותבא אל העם בית ה' .ותרא
והנה המלך עמד על העמוד כמשפט והשרים והחצצרות אל
המלך וכל עם הארץ שמח ותקע בחצצרות ותקרע עתליה את
בגדיה ותקרא קשר קשר .ויצו יהוידע הכהן את שרי המאות פקדי
החיל ויאמר אליהם הוציאו אתה אל מבית לשדרת והבא אחריה
המת בחרב כי אמר הכהן אל תומת בית ה' .וישמו לה ידים
ותבוא דרך מבוא הסוסים בית המלך ותומת שם .ויכרת יהוידע
את הברית בין ה' ובין המלך ובין העם להיות לעם לה' ובין
המלך ובין העם .ויבאו כל עם הארץ בית הבעל ויתצהו את
מזבחותיו ואת צלמיו שברו היטב ואת מתן כהן הבעל הרגו לפני
המזבחות וישם הכהן פקדות על בית ה' .ויקח את שרי המאות
ואת הכרי ואת הרצים ואת כל עם הארץ וירידו את המלך מבית
ה' ויבואו דרך שער הרצים בית המלך וישב על כסא המלכים.
וישמח כל עם הארץ והעיר שקטה ואת עתליהו המיתו בחרב בית
המלך .בן שבע שנים יהואש במלכו .בשנת שבע ליהוא מלך
יהואש וארבעים שנה מלך בירושלם ושם אמו צביה מבאר שבע.
ויעש יהואש הישר בעיני ה' כל ימיו אשר הורהו יהוידע הכהן.
יואש מתחיל למלוך על ישראל ויהוידע הכהן מדריך אותו עקב גילו
הצעיר של יואש ,ויהוידע הכהן זוכה לאריכות ימים חי מאה ושלושים שנה
הואיל והציל את מלכות בית דוד .וכך נאמר בדברי הימים )ב כד(:
ויזקן יהוידע וישבע ימים וימת בן מאה ושלשים שנה במותו.
ויקברהו בעיר דויד עם המלכים כי עשה טובה בישראל ועם
האלהים וביתו.
מיד לאחר מכן נאמר בדברי הימים )שם(
ואחרי מות יהוידע באו שרי יהודה וישתחוו למלך אז שמע
המלך אליהם.
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ועלינו להבין! ברור ששרי יהודה משתחוים למלך הם מקבלים את מרותו
ומלכותו עליהם גם לאחר מות האפוטרופוס הגדול של יואש ,יהוידע כהן
הגדול ,אך עלינו להבין מה הכוונה בפסוק "אז שמע המלך אליהם" ברור
שאם מדברים עם אדם הוא שומע? אלא נאמר על כך במדרש רבא )וארא(:
פרעה היה א' מד' בני אדם שעשו עצמן אלהות והרעו לנפשם.
ואלו הן חירם ונבוכדנצר ופרעה ויואש מלך יהודה .יואש מנין
שעשה עצמו אלוה דכתיב )ד"ה ב כד( ואחרי מות יהודע באו שרי
יהודה וישתחוו למלך אז שמע המלך אליהם ,מהו וישתחוו למלך
שעשאוהו אלוה אמרו לו אילולא שאתה אלוה לא היית יוצא
לאחר ז' שנים מבית קדשי הקדשים .אמר להן כך הוא וקבל על
עצמו לעשות אלוה .והשחית לנפשו שנא' )שם( ויהי לתקופת
השנה עלה עליו חיל ארם .וכתיב )שם( ואת יואש עשו שפטים אל
תקרי שפטים אלא שופטים .וכתיב )שם( ובלכתם ממנו כי עזבו
אותו במחלויים רבים וגו' וימת ולא קברוהו בקברות המלכים.
כתוצאה מכך שעשה עצמו אלוה ושמע לשרי יהודה שהוא אינו בן מות
רגיל ,נאמר בדברי הימים )שם(:
ויעזבו את בית ה' אלהי אבותיהם ויעבדו את האשרים ואת
העצבים ויהי קצף על יהודה וירושלם באשמתם זאת .וישלח
בהם נבאים להשיבם אל ה' ויעידו בם ולא האזינו .ורוח אלהים
לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם
כה אמר האלהים למה אתם עברים את מצות ה' ולא תצליחו כי
עזבתם את ה' ויעזב אתכם.
זכריה כהן הגדול בנו של יהוידע כהן הגדול שהציל את יואש ובנה את
מלכותו מוכיח את העם על כך שעשו מיואש אלוה .וחז"ל מלמדים אותנו
שזה היה ביום כיפור שחל בשבת שהכהן הגדול עומד "מעל העם"
ועיניהם של ישראל נשואות אליו בעמידתו הגדולה במקדש ,וזכריה כהן
הגדול ניצל הזדמנות זו שהעזרה במקדש מלאה מפה לפה .ואנשיו של
יואש סיפרו זאת ליואש ,והוא שולח את אנשיו להרוג את זכריה במקדש
ביו"כ שחל בשבת.
ויקשרו עליו וירגמהו אבן במצות המלך בחצר בית ה .ולא זכר
יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו עמו ויהרג את בנו
וכמותו אמר ירא ה' וידרש.
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כמה נורא ובלתי נתפסים מעשיו של יואש ,שהרי אביו של זכריה
יהוידע הכהן הגדול הציל את יואש ממות ובנה לו את המלכות ,ובא יואש
והורג את בנו של יהוידע הכהן ,זכריה ,במקדש ביו"כ שחל בשבת .וחז"ל
בגמ' בגיטין )נז( מתארים שדמו של זכריה נשאר טרי ואדום עד שבא
נבוזראדן רב הטבחים והרג על דם זה אלפים ורבבות מישראל ,עד שנרגע
הדם וחזר לטבעו.
אמר רב חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה סח לי זקן
אחד מאנשי ירושלים בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים
מאתים ואחת עשרה רבוא ובירושלים הרג תשעים וארבע
רבוא על אבן אחת עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה לקיים
מה שנאמר ודמים בדמים נגעו אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה
קא מרתח וסליק אמר מאי האי אמרו ליה דם זבחים דאשתפוך
אייתי דמי ולא אידמי אמר להו אי אמריתו ליל מוטב ואי לאו
מסריקנא לבשרייכו במסרקי דפרזלי אמרי ליה מאי נימא לך
נבייא הוה בן דהוה קא מוכח לן במילי דשמיא קמינן עילויה
וקטלינן ליה והא כמה שנין דלא קא נייח דמיה אמר להו אנא
מפייסנא ליה אייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה קטל עילויה
ולא נח בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח אייתי תינוקות
של בית רבן קטל עילויה ולא נח א"ל זכריה זכריה טובים
שבהן איבדתים ניחא לך דאבדינהו לכולהו כדאמר ליה הכי
נח.
בלתי נתפס לחלוטין! יואש שגדל בקודש הקודשים הרג את זכריה בנו של
יהוידע הכהן הגדול שהציל אותו ממות ,וכתוצאה מכך שהרגו ,נטבחו על
דמו של זכריה אלפים ורבבות מישראל.
זאת אומרת ,אדם יכול לגדול בקודש הקודשים ואין שום התחייבות
שההזדמנות שקיבל תמשיך ללוות אותו כל החיים ,הכל יכול להתהפך
להשחתה נוראה ואיומה.
בא דוד המלך ומלמדנו שמה שקרה עם יואש קרה לכולנו ,בזמן
שעמדנו לרגלי הר סיני והגענו לדרגה של אדם הראשון קודם החטא –
"אני אמרתי אלקים אתם" – זו קבלת התורה ,גם אנחנו היינו במעין קודש
הקודשים ,וארבעים יום אחרי כן הכל מתרסק ,כנאמר בחז"ל "אכן כאדם
תמותון" – זה חטא העגל ,יכולים להיות כל כך קרובים להקב"ה ואם לא
יודעים להשתמש במה שמקבלים אזי הכוחות שקיבלנו יכולים לייצר
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חורבן גדול אם זה ,יואש המלך או חטא העגל ,שעד כדי כך החטא היה
נורא .ומשמעותי שחז"ל מלמדים אותנו שאין פורענות שאין בה מחטא
העגל – שנאמר "וביום פוקדי ופקדתי".
לכן אומר לנו דוד המלך ,בית המדרש בית הכנסת בית המקדש יש
בהם סיכוי גדול לצמיחה ולגדולה ,ובמקביל גם סיכון גדול .אם לא יודעים
להשתמש נכון בכוחות שקיבלנו אפשר לאבד הכל.
לכן ראו חז"ל לבחור במזמור כ"ז בתהילים ,לדוד ה' אורי וישעי,
שילווה אותנו מר"ח אלול עד יו"כ או עד שמיני עצרת ,כי ימים אלו הם
ימים של תשובה ,של התקרבות להקב"ה ,ימים שמתחזקים בהם .ודרך
מזמור זה אנו מתפללים ומבקשים שכל מה שנקבל בחודש זה בתקופה זו
מאלול עד שמחת תורה ילוה אותנו כל השנה שניקח את הסיכוי
וההזדמנות של תקופה זו ,ולא את הסיכון.
דוד המלך אומר :אחת שאלתי מאת ה' .והפסוק היה צריך להמשיך
"שבתי בבית ה' כל ימי חיי" .אבל הפסוק ממשיך אחרת" ,אחת שאלתי
מאת ה' אותה אבקש" .הרי זו כפילות ,את מה ששאלתי אני מבקש?
ההסבר הוא ,שהקב"ה אומר ליחזקאל הנביא תבנה תבנית של
ירושלים חרותה באבן עם חומה המקיפה את העיר ,וחיל גדול מחוץ
לחומה ,ובתוך העיר קיר של ברזל .ואמור לבנ"י ,שאנו נמצאים בזמן
מיוחד ומצב מיוחד ,והשאלה היא ,איזה קיר יפול קודם? קיר החומה
מאבן והאויבים יכנסו פנימה ויחריבו את העיר ,או קיר של ברזל שמבדיל
בין ישראל לאביהם שבשמים? אם יפול קיר הברזל קודם אזי קיר חומת
העיר לא תיפול .ואם לא ,חס וחלילה ירושלים תחרב.
המיוחד בברזל בניגוד לקיר של אבן הוא שקיר של אבן אם מדליקים
אש בצד אחד של הקיר עדיין אפשר להשען ולשבת בצילו של הקיר מהצד
השני של הקיר ,אבל קיר ברזל אם מדליקים אש בצד האחד הברזל מוליך
את החום ומיד ניכרת ההשפעה בצד השני הקר .ואם חום האש גובר ,קיר
הברזל מותך ומתמוטט .וכך אומר לנו רבי אלעזר בגמ' בברכות )לב:(:
וא"ר אלעזר מיום שחרב בית המקדש נפסקה חומת ברזל בין
ישראל לאביהם שבשמים שנא' ואתה קח לך מחבת ברזל
ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר.
כל מה שמבדיל בינינו לבין הקב"ה זה רק קיר של ברזל לא קיר של אבנים,
וע"י חמימות אפשר להמיס ולהתיך את קיר הברזל ולראות כמה אנו
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קרובים להקב"ה .והדוגמא הגדולה ביותר לכך הוא שדמו של זכריה
מעורר את נבוזראדן להתגייר כדברי הגמרא בגיטין )שם(:
בההיא שעתא הרהר תשובה בדעתיה אמר ומה אם על נפש
אחת על אחת כמה וכמה ערק אזל שדר שטר פרטתא בביתיה
ואגייר.
א"כ ק"ו שאדם חי יכול להשפיע על השני ולהמיס כל קיר ברזל שמפריד
בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין בוראנו.
והגמ' מסיימת שר"מ יצא מנבוזראדן ,והמיוחד אצל ר"מ שרבו היה
אלישע בן אבויה המכונה "אחר" .הגמ' בחגיגה )טו( מספרת:
ת"ר מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת והיה רבי מאיר
מהלך אחריו ללמוד תורה מפיו אמר לו מאיר חזור לאחריך
שכבר שיערתי בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת א"ל אף אתה
חזור בך א"ל ולא כבר אמרתי לך כבר שמעתי מאחורי הפרגוד
שובו בנים שובבים חוץ מאחר.
ונראה שכל מה שהציע ר"מ לרבו אלישע בן אבויה "חזור בך" נפל על
אוזניים ערלות .אך חז"ל ממשיכים ומלמדים אותנו במדרש רבה קהלת
)ז(:
לאחר ימים חלה אלישע בן אבויה אתון אמרין לר"מ אלישע
חולה אזל לגביה א"ל חזור בך אמר ליה ועד כדון מקבלין א"ל
ולא כתיב )תהילים צ( תשב אנוש עד דכא עד דכדוכה של נפש.
באותה שעה בכה אלישע בן אבויה ומת והיה ר"מ שמח ואומר
דומה שמתוך תשובה נסתלק רבי.
ר"מ אומר ,היה לי סבא נורא ואיום נבוזראדן ,וממנו למדתי שמה שמבדיל
בין אחד לשני ובינינו להקב"ה זה רק קיר של ברזל וע"י חמימות הקיר
מותך ומומס.
בא דוד המלך ומלמד אותנו ,אחת שאלתי מאת ה' ,שמבית הכנסת
ומבית המדרש ניקח משם את הסיכוי הגדול ולא את הסיכון .ודבר נוסף,
"אותה אבקש" – שהקיר של ברזל שמפריד בינינו ירד וימס .אלול וימי
התשובה באים ללמדנו שבכוחנו להמיס את קיר הברזל זה הסיכוי הגדול
שלנו.
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זה המזמור שמלווה אותנו פעמיים ביום מר"ח אלול עד שמיני עצרת
לעורר בנו לדעת להבחין את גדלות הימים האלו ,וזה יהיה מנוף לעליה
גדולה .ונרגיש תמיד לפני ה' ויתקיים בנו ונזכרתם לפני ה' – בר"ה .לפני
ה' תטהרו – ביו"כ .ושמחתם לפני ה' – בסוכות .ונזכה לחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלו ולראות בטוב ה' בארץ החיים.
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צופה נתתיך
ויהי דבר ה' אלי לאמר .בן אדם דבר אל בני עמך ואמרת אליהם
ארץ כי אביא עליה חרב ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם
ונתנו אתו להם לצפה .וראה את החרב באה על הארץ ותקע
בשופר והזהיר את העם .ושמע השמע את קול השופר ולא נזהר
ותבוא חרב ותקחהו דמו בראשו יהיה .את קול השופר שמע
ולא נזהר דמו בו יהיה והוא נזהר בנפשו מלט .והצפה כי יראה
את החרב באה ולא תקע בשופר והעם לא נזהר ותבוא חרב
ותקח מהם נפש הוא בעונו נלקח ודמו מיד הצפה אדרש .ואתה
בן אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אתם
ממני .באמרי לרשע רשע מות תמות ולא דברת להזהיר רשע
מדרכו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש .ואתה כי הזהרת
רשע מדרכו לשוב ממנה ולא שב מדרכו הוא בעונו ימות ואתה
נפשך הצלת .ואתה בן אדם אמר אל בית ישראל כן אמרתם
לאמר כי פשעינו וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה.
אמר אליהם חי אני נאם אדני ה' אם אחפץ במות הרשע כי אם
בשוב רשע מדרכו וחיה שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה
תמותו בית ישראל.
הקב"ה אומר ליחזקאל הנביא :מהיום אתה מקבל תואר חדש:
"צופה" .בכל מחנה צבאי ישנם חיילים שתפקידם לצפות מה קורה במחנה
השניה ולמסור את האינפורמציה .אומר הקב"ה ליחזקאל הנביא תפקידך
להזהיר ולעורר את העם כצופה בצבא להחזוירם בתשובה .אם תמלא
תפקידך כראוי הצלת את עצמך ואם לא את דמו מידך אבקש.
ויש לשאול ,מה מיוחד אצל יחזקאל הנביא? הרי זה היה תפקידם של
כל הנביאים לעורר העם לחזור בתשובה ,וא"כ מדוע יחזקאל מקבל תואר
חדש "צופה נתתיך לבית ישראל" עם אזהרה מיוחדת שאם לא ימלא
שליחותו ימות? הרי כל נביא שכובש נבואתו חייב מיתה?

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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פניו אליך
נאמר במדרש תנחומא פרשת האזינו:
וכתיב ,ישא ה' פניו אליך )במדבר ו כו( .וכתוב אחר אומר,
אשר לא ישא פנים )דברים י יז( ,עושה תשובה נושא לו פנים,
יכול לכל ,תלמוד לומר אליך ולא לאמה אחרת ,שנאמר כבסי
מרעה לבך ירושלים למען תושעי )ירמיה ד יד( אם עשו
תשובה .ואם לאו ,כי אם תכבסי בנתר )שם ב כב( לכך אמר
ישעיה דרשו ה' בהמצאו ,קראהו בהיותו קרוב.
חז"ל מלמדים אותנו שכל סוגיית התשובה זו פריוולגיה ומתנה
מיוחדת שניתנת לנו עם ישראל ולא לאומה אחרת .וקשה שהרי סוגיית
התשובה קיימת גם באומות העולם .יונה הלך להזהיר את אנשי נינוה
להחזירם בתשובה וחזרו וניצלו .נח בנה תיבה מאה ועשרים שנה בתקוה
שיתעוררו בני דורו ויחזרו בתשובה.

מי אל כמוך
בר"ה ,מנהג ישראל בחלק גדול מהקהילות לומר "תשליך" אחר
הצהרים ביום א' של ראש השנה )אם לא חל בשבת( ,וכך אנו אומרים
מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע לשארית נחלתו לא
החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא .ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו
ותשליך במצלות ים כל חטאתם .תתן אמת ליעקב חסד
לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם .מן המצר קראתי יה
ענני במרח יה .ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם .ה' לי בעוזרי
ואני אראה בשנאי .טוב לחסות בה' מבטח באדם .טוב לחסות
בה' מבטח בנדיבים.
וקשה ,הרי ר"ה זה זמן שבו אנו ממליכים את הקב"ה בעולם ועלינו.
ר"ה זה לא הזמן להתעסק בעברות שהם תחת ידינו .לא אומרים וידוי ולא
"על חטא" ,וא"כ מדוע נוהגים לומר תשליך? הרי אין ר"ה הזמן להתעסק
בחטאים ועברות!
נפתח את דברינו בזה :בשירת האזינו ,כותב הרמב"ן שיש בה את כל
העבר ההווה והעתיד של עם ישראל ,ואם היה כותב אותה אחד מאומות
העולם היה מאמין לו כי לא נפל דבר מכל דברי השירה הזאת .באותה
שירה נאמר:
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וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנתיו .ויאמר אסתירה פני מהם
אראה מה אחריתם כי דור תהפכות המה בנים לא אמן בם .הם
קנאוני בלא אל כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי
נבל אכעיסם .כי אש קדחה באפי ותיקד עד שאול תחתית
ותאכל ארץ ויבלה ותלהט מוסדי הרים .אספה עלימו רעות חצי
אכלה בם.
תיאור נורא ,שהקב"ה מסתיר פניו "אש קדחה באפי ותיקד עד שאול
תחתית ותאכל ארץ ויבולה" .בכ"ז ,שמעיינים היטב בפסוקים ,נגלה ביטוי
מיוחד של הקב"ה אלינו ,שהקב"ה קורא לנו למרות הכל בנים" ,בנים לא
אמון בם" .ומסבירה זאת הגמרא בקידושין )לו:(.
לכדתניא בנים אתם לה' אלהיכם בזמן שאתם נוהגים מנהג
בנים אתם קרוים בנים אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם
קרוים בנים דברי ר' יהודה רבי מאיר אומר בין כך ובין כך אתם
קרוים בנים שנאמר בנים סכלים המה ואומר בנים לא אמון בם
ואומר זרע מרעים בנים משחיתים ואומר והיה במקום אשר
יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני קל חי.
זאת אומרת ,שאנו בנים להקב"ה בין כך ובין כך .ופירוש הדבר,
שארץ ישראל הגיעה למצב של חורבן טוטלי ,עד כדי כך שהיא מלאה
בגפרית ומלח ולא צומח בה כל עשב ,ואומות העולם מנסים לברר מה
קרה? על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת? והמסקנה שלהם כנאמר בפרשת
נצבים )כט:כא-כח(:
ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם והנכרי אשר
יבא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא ואת תחלאיה
אשר חלה ה' בה .גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא
תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה
וצביים אשר הפך ה' באפו ובחמתו .ואמרו כל הגוים על מה
עשה ה' ככה לארץ הזאת מה חרי האף הגדול הזה .ואמרו על
אשר עזבו את ברית ה' אלהי אבתם אשר כרת עמם בהוציאו
אתם מארץ מצרים .וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם
אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם .ויחר אף ה' בארץ ההיא
להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה .ויתשם ה' מעל
אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום
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הזה .הנסתרת לה' אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות
את כל דברי התורה הזאת.
עזבו את הברית שהיתה בינם לבין בורא עולם ,ולכן "ויתשם ה' מעל
אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה" .זה
המסקנה של אומות העולם .נראה ונתבונן ,מה אומר על כך הקב"ה
נאמר בפרשת נצבים )ל:א-ז(:
והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר
נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך ה' אלהיך
שמה .ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך
היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך .ושב ה' אלהיך את
שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלהיך
שמה .אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלהיך
ומשם יקחך .והביאך ה' אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך
וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך .ומל ה' אלהיך את לבבך ואת
לבב זרעך לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען
חייך .ונתן ה' אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך
אשר רדפוך.
אומר הקב"ה :תחזרו אלי ותשמרו את הברית בינינו ,ואז אחזיר
אתכם לארץ .בהיבט שטחי נראה שתגובת הקב"ה זהה לתגובת אומות
העולם; הרי עזבנו את הברית והקב"ה עזב אותנו .אך בהיבט עמוק אנו
מגלים שהקב"ה מגיב לגמרי אחרת מאומות העולם .האומות אומרים
שהקב"ה השליך אותנו אל ארץ אחרת ,אבל הקב"ה אומר שמעולם לא
זרקתי יהודי מארצו .אבל מה עשיתי? הדחתי ,שכתוב "אשר הדיחך ה'
אלוקינו שמה… אם יהיה נדחך בקצה השמים" .ופירוש להדיח – לדחוף,
שהקב"ה דחף את עמו לכל קצוות תבל .ואם רוצים לדחוף עוד קצת צריך
להיות קרוב לנדחף .ואומר הקב"ה ,בכל מקום שיהודי נמצא בעולם אני
נמצא לידו ,לא זרקתי אותו שם ואני נשארתי פה ,אלא אני נמצא ליד כל
יהודי בכל מקום שהוא נמצא .וכך מסביר המלבי"ם בפרשת נצבים )ל:ו(
וההבדל בין השלכה לדהחה בג' דברים א .כי המשליך וזורק
נעשה הדבר רחוק ממנו .ב .שע"י השלכה יתקלקל הדבר .ג.
שמראה שאינו רוצה להתקרב אל הדבר ,וע"י הדחה לא
יתקלקל הדבר.
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וכן זה העומק בסוף מגילת איכה .המגילה מסתיימת באופן נפלא:
"השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם" .ואז מגיע הפסוק האחרון
שעל פניו נראה שמקלקל את כל האופטימיות את הסיום עם התקוה – "כי
אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד" – והואיל ופסוק זה משאיר בנו
הרגשה של ריחוק וכעס של בורא עולם לכן חוזרים בשנית על הפסוק
"השיבנו וגו׳" .כך רגילים להסביר את הסיום של מגילת איכה .והנה בא
ריש לקיש גדול בעלי התשובה ,ומסביר שהפסוק האחרון במגילה הוא
הפסוק הכי אופטימי בכל המגילה ,רק צריך לקרוא את הפסוק נכון" :כי
אם מאוס מאסתנו? האם אתה בורא עולם באמת סגרת את הדלת לגמרי
האם באמת מאסת בנו? לא! חס וחלילה ,אלא רק קצפת עלינו ,וכעס עובר
במשך הזמן .ולכן "השיבנו וגו׳" .וזה לשונו של ריש לקיש במדרש רבה
איכה:
כי אם מאוס מאסתנו קצפת עלינו עד מאד .ארשב"ל אם מאיסה
היא לית סבר ואם קציפה היא אית סבר דכל מאן דכעיס סופיה
לאיתרציא.
ולכן פסוק זה השיבנו וגו׳ חוזר על עצמו בתפילת הסליחות פעם
אחר פעם ,כדי ללמדנו שהקב"ה מעולם לא מאס בנו אלא כעס ,ולכן
השער פתוח לנו הואיל ומעולם לא סגרת אותו בפנינו.
א"כ מובן באופן נפלא מה ביקש הקב"ה מיחזקאל הנביא לעורר את
העם שכבר נתייאשו לחזור בתשובה ,כלשון הפסוק ביחזקאל "כי פשענו
וחטאתינו עלינו ובם אנחנו נמקים ואיך נחיה" .ומסביר רש"י )שם(" :כן
אמרתם .לפיכך אין אתם חפצים לשוב .כסבורין אתם שלא תועיל לכם
תשובה".
אדם גדול אמר ,ישנם בעולם סוגים שונים של מחלות קשות מאד,
ולכל מחלה יש אחוז שמתרפא ,והרופא אומר שזה יד ה' .אבל המחלה
הנוראה אחוז המתרפאים בה קטן ביחס לשאר המחלות הקשות .וההסבר
הוא ,כי כשאומרים שפלוני חלה במחלה הקשה ,התגובה היא שהאדם
מסכן וחי על זמן שאול .זאת אומרת ,השומעים מתייאשים באופן מסוים.
וזה משפיע גם על תפילתם ,שאין בהם תקוה מלאה .בא הקב"ה ואומר
ליחזקאל ,לך אמור לעם ישראל :אם הוא מרגיש שהוא נמק ומתכווץ ,לך
אמור להם "חי אני נאום ה׳ אם אחפוץ במות רשע כי אם בשוב רשע
מדרכו וחיה בו" .אמור לעם ישראל שאין מצב של יאוש.
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זה ההסבר בדברי התנחומא ,שבודאי שמושג התשובה קיים באומות
העולם שיכולים לחזור בתשובה ,רק לנו עם ישראל יש מתנה מיוחדת שגם
במצב של יאוש ,אפשר לומר לאדם אל תתייאש ,שבכל מצב יש יכולת
לחזור בתשובה .זה העומק בדברי חז"ל "ישא ה' פניו אליך" – אליך ולא
לאומה אחרת.
א"כ נמשיך צעד נוסף במילה "להדיח" ,שפירושה לא רק לדחוף
אלא גם לנקות ,וכוונה היא שהקב"ה גם המכבס והמנקה .ונאמר בפרשת
יתרו:
ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו
שמלתם .והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד ה' לעיני
כל העם על הר סיני .והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם
עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת .לא תגע בו יד
כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך
היבל המה יעלו בהר .וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את
העם ויכבסו שמלתם.
חז"ל מלמדים אותנו על הפסוק "וכבסו שמלותם" שמשה רבינו
כובס היה שהיה מכבס עוונתיהם של ישראל .וכמו כן בזמן המקדש היו
מביאים קרבנות תמיד ,את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני
בין הערבים .ואומרים חז"ל ,למה מביאים דווקא כבשים ולא גדיים או
עיזים? כיון שמכבסים עוונותיהם של ישראל .והכסף שממנו קונים את
קורבנות התמיד הוא ממונם של כל ישראל.
וכמו כן על הגואל האחרון במהרה יבוא נאמר:
יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך.
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי
יקימנו .לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא
שילה ולו יקהת עמים .אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס
ביין לבשו ובדם ענבים סותה.
מהו ההסבר למילים "כיבס ביין לבשו"? אומרים חז"ל ,מלך המשיח
יהיה כובס שיכבס עוונותיהם של ישראל.
בין משה רבינו המנהיג הראשון לבין מלך המשיח המנהיג האחרון,
עומד דוד המלך במזמור התשובה בתהילים )נא( ומתפלל:
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למנצח מזמור לדוד .בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת
שבע .חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי .הרב כבסני
מעוני ומחטאתי טהרני .כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד.
לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה
בשפטך .הן בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי .הן אמת חפצת
בטחות ובסתם חכמה תודיעני .תחטאני באזוב ואטהר תכבסני
ומשלג אלבין.
כך אמר דוד :רבונו של עולם ,אני מבקש שאתה תהיה הכובס ולא
אחר .הרי בעשה שמורידים כתם מבגד אפשר לשפשף חזק את הבגד עד
שיקרע ,ואפשר בדרך נוספת עם עם התזת חומר על הבגד והכתם נעלם
מעצמו במעט מים .ואומר דוד המלך ,אתה הקב"ה תכבס את הגוף )שזה
הבגד של הנשמה( ,שנאמר "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתי אתכם
מכל גלוליכם אטהר אתכם" .הסיר את עוונותינו )הכתמים( באופן עדין,
בלי יסורים וצער .ולכן ,בר"ה ,כמה שנמליך את הקב"ה עלינו כך נזכה
לאורו ,ואנו פונים להקב"ה ואומרים לו "מעולם לא זרקת אותנו ,ותמיד
אתה קרוב אלינו בכל מקום בעולם ,ואתה בורא עולם גם המכבס .א"כ איך
נוכל להשיב לך על הטובה הגדולה שאתה גומל לנו? נ ְַראֶ ה לך שאנו
משליכים את העונינו ,שאתה לא משליך אותנו ,ואנו נשליך את העוונות".
באמירת תשליך לא אומרים "אבינו מלכנו" ולא מתוודים ,אלא
מבטים ביטוי נוסף למלכות ה' עלינו ,שבורא עולם לא משליך אותנו.
לכן דוד המלך במזמור התשובה בתהילים )נא( מתפלל:
אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני .השיבה לי
ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני .אלמדה פשעים דרכיך
וחטאים אליך ישובו.
אומר דוד המלך דבר נפלא :בשעה שעמד יעקב מול אביו יצחק,
ויצחק לא ברור לו מי עומד לפניו ,ש"הקול קול יעקב והידים ידי עשו",
יצחק היה צריך לומר 'לא קרה לי דבר כזה שאני באמת לא יודע מי עומד
לפני .לך הבא את אמא והיא תאמר לי מי עומד לפני' .אלא שנאמר בפסוק
"וירח את ריח בגדיו" ,ואומרת הגמרא בסנהדין שהריח את ריח בוגדיו,
וראה שבעתיד גם מי שיתרחקו מהתורה והמצוות יש בהם ריח גן עדן.
ועליו אמר יצחק ,בן כזה שאני לא יודע מי הוא יודע אני בוודאות שגם אם
זרעו יתרחק מיהדות בצורה כל כך חריפה ונראה שאין סיכוי שזרעו יחזור
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בתשובה ,גם הם יחזרו בתשובה .ודוגמא לכך במדרש רבה )פרשת
תולדות(:
ויקום איש צרורות היה בן אחותו של ר' יוסי בן יועזר איש
צרידה והוה רכיב סוסיא בשבתא אזל קומי שריתא למצטבלא
א"ל חמי סוסי דארכבי מרי והם סוסך דארכבך מרך א"ל אם בך
למכעיסיו ק"ו לעושי רצונו א"ל עשה אדם רצונו יותר ממך
אמר לו ואם כך לעושי רצונו קל וחומר למכעיסיו נכנס בו
הדבר כארס של עכנא הלך וקיים בעצמו ארבע מיתות בית דין
סקילה שריפה הרג וחנק מה עשו הביא קורה נעצה בארץ וקשר
בה נימא וערך העצים והקיפן גדות של אבנים ועשה מדורה
לפניה ונעץ את החרב באמצע והצית האור תחת האצים מתחת
האבנים ונתלה בקורה ונחנק קדמתו האש נפסקה הנימה נפל
לאש קדמתו חרב ונפל עליו גדר ונשרף נתנמנם יוסי בן יועזר
איש צרידה וראה מטתו פרחה באויר אמו בשעה קלה קדמני זה
לגן עדן.
"יקום איש צרורות" הולך לתלות על עץ את דודו ר' יוסי בן יועזר
איש צרידה בצו המלך .בדרך ,אומר יקום לדודו ר' יוסי ,תראה על איזה
סוס אני רוכב ועל איזה סוס אתה רוכב? מה יצא מכל התורה שלמדת? הרי
ברגעים ספורים תהיה תלוי על העץ .אמר לו ר' יוסי בן יועזר :אם כך
לעושי רצונו ,ק"ו למכעיסיו .נכנס בו הדברים הללו כארס של נחש ,והלך
וקיים בעצמו ד' מיתות ב"ד .נתנמנם ר' יוסי בן יועזר וראה מטתו של יקום
פרחה באויר .אמר ר׳ יוסי בן יועזר ,בשעה קלה הקדמני זה לגן עדן .כי
הקיסר שלח מי שהוא אחר להרוג את יוסי בן יועזר .את זה ראה יצחק
אבינו בשעה שבירך את יעקב.
ואת זה מבקש דוד ,כדברי הרב הירש בפירושו לתהילים )נא(:
אל תשליכני וגו' .מצאת אותי בעבר ראוי ליעוד להיות שליח
מפעלך בתוך בני ישראל וכלל האנושות .אל תשליכני .ככלי אין
חפץ בו ,ורוח קדשך שנתת בי עד עתה למילוי יעוד זה ,אל
תקח ממני.
אלמדה וגו' .אז אוכל אני להשתמש אף בחטא קשה זה אשר בו
הושפלתי וממנו התנשאתי מחדש בעזרתך ,למען יעודי הישע
הללו ,ע"י כך שאלמדה פושעים דרכיך .אלמדם כי אף אדם
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שהגיע לשפל המדרגה ,יש בכוחו לזכות בחסדך וברצונך גם
אלה יכולים לשוב אליך.
נבואה מיוחדת זו ליחזקאל הנביא נוטעת בנו את היכולת להתחיל
תמיד מהתחלה ,ולהרגיש עד כמה מלכינו הוא גם אבינו ,ועל ידי זה לזכור
שכל חובתנו בעולמו של אבינו מלכנו הוא להמליכו עלינו ועל כל העולם
כולו ,ולהדריך את העולם ל"מלוך על כל העולם כולו בכבודך" ,לא מלוך
על כל העולם רובו ככולו ,אלא על כל העולם כולו.
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ופרוס עלינו סוכת שלומך – למהותה של הסוכה
סיכום ימי הדין
במוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול שמכרזת ואומרת את הנאמר
בקהלת )ט(:
לך אכל בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה
האלהים את מעשיך.
אומרים על כך חז"ל במדרש קהלת:
ר' מונא דישאב ור' יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתר קרייא
בראש השנה וביום הכיפורים ,משל למדינה שהיתה חייבת
ליפסין למלך שלח המלך גבאי טימיון לגבותה ברחוק עשרה
מילין יצאו גדולי המדינה וקלסוהו והתיר להם שליש ,ברחוק
חמשה מילין יצאו הבינונים וקלסוהו והתיר להם שליש,
כשקרב יצאו לקראתו אנשים ונשים וטף וקלסוהו ומחל להם
את הכל .אמר לון מה דאזל אזל מן הכא ולהלן הוא חושבנא,
כך ערב ראש השנה גדולי הדור מתענין הקב"ה מתיר להם
שליש מעונותיהם שנאמר )תהילים קל( כי עמך הסליחה למען
תורא ,אמר ר' אחא מר"ה סליחה מתוקנת לך ,למען תורא
שתהא יראתך על בריותיך ,ואותן הימים שבין ראש השנה ליום
הכפורים היחידים מתענין והקב"ה מתיר להם עוד שליש
מעונותיהם ,וביום הכפורים מתענין כולן והקב"ה מתיר להם
עוד שליש מעונותיהן עד שמתענין אנשים ונשים וטף מוחל
להם הקב"ה את הכל ,ואומר מה דאזל אזל מן הכא ולהלן הוא
חושבנא ,יצתה בת קול ואומרת להם לך אכול בשמחה לחמך
כבר נשמעה תפלתכם.
חז"ל מלמדים אותנו באופן ברור שימי הדין מסתיימים במוצאי היום
הקדוש – יום הכיפורים ,ומתחילים התחלה חדשה .מצד השני המשנה
במסכת סוכה )כח (:מלמדת אותנו
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כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי .ירדו
גשמים ,מאימתי מותר לפנות – משתסרח המקפה .משלו משל:
למה הדבר דומה – לעבד שבא למזוג כוס לרבו ,ושפך לו קיתון
על פניו.
העבד בא למזוג כוס לרבו ,וברור שמוזגים הכוונה ליין ,ושפך לו
קיתון על פניו .מסביר רש"י
משל לעבד כו' – כלומר :גשמים היורדים בחג סימן קללה הם,
משל לעבד כו' .ושפך לו קיתון – של מים על פניו.
שואל הגר"א ,הרי העבד בא למזוג לאדון יין .א"כ איך האדון המלך
שופך קיתון של מים על פניו של העבד ,מהיכן הגיעו המים?
הסביר הגר"א בפירושו למסכת סוכה )כח ,(:יש לפני המלך יין אך
היין קשה לשתיה וצריך למזוג לתוכו מים שיהיה ראוי לשתיה ,והמלך
שפך על עבדו את המים ,ומה שנשאר למלך ביד זה רק יין כבד שלא ראוי
לשתיה ,וזה לא סימן טוב .כך אומר הגר"א ,ימי הדין ר"ה ויו"כ הם ימים
כבדים כמו היין ,וסוכות הם ימי שמחה ניסוך המים ושמחת בית השואבה,
לכן אם בחג הסוכות לא יורדים גשמים אז זכינו לערבב ביחד את ימי הדין
הקשים עם ימי השמחה של סוכות ,ובזה הפכנו את כל הימים לימי שמחה
ונכנסים לשנה ברגל ימין .אבל אם יורד גשם בחג סוכות ,אז חס וחלילה
הקב"ה שופך מים ומגרש מהסוכה אז נשארו רק ימי הדין הקשים וזה סימן
לא טוב .וזה לשונו של הגר"א:
)כח (:ירדו גשמים וכו' ,משלו משל לעבד שבא למזוג כוס
לרבו ושפך לו קיתון על פניו ,י"ל שנין משל זה עם מה שנודע
כי ר"ה ויום הכיפורים המה ימי דין ואחריהם ימי החג במצות
לקיחת הלולב וישיבה בסוכה והימים האלה המה ימי רחמים
להמתיק הדינים הנ"ל ,ע"י המצוות המקיפות אותנו ואשר
אנחנו ממלאים ידינו ברכה בימים ההם ,אמנם ברדת גשמים
המכריחים לבטל מצות הסוכה הנה זה עד משחק נאמן כי הוא
ית' אינו חפץ ח"ו לפשר הדינין כי אם שישארו בתוקפם
וגבורתם כאשר היו ,ונודע כי המזיגה היא עירוב ,מים ביין ,זהו
ענין המשל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ,היינו לבטל חריפותו,
והאדון שפך לו קיתון של מים וכו'.

מוה"ר מאיר גולדויכט שליט"א

201

אם כן עלינו להמתין עד הושענא רבה אם לא ירדו גשמים נכנסנו
לשנה החדשה ברגל ימין כי ימי הסוכות שהיינו בסוכה וקיימנו את מצוות
החג המתיקו את ימי הדין ,א"כ ימי הדין מסתיימים בהושענא רבה .א"כ
לפנינו סתירה בדברי חז"ל .מצד אחד אנו לומדים שימי הדין מסתיימים
במוצאי יום הכיפורים – מה שהיה היה ומכאן ואילך חשבון חדש ,מאידך
אנו לומדים שעלינו להמתין עד הושענא רבה.
שאלתנו הראשונה ,מתי למעשה מסתיימים ימי הדין ,במוצאי יום
הכיפורים או בהושענא רבה?

יצר הרע של עבודה זרה
נאמר בנחמיה )ח יז( כאשר עזרא ונחמיה עולים לא"י לאחר שנות
גלות בבל:
ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא
עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי
שמחה גדולה מאד.
זאת אומרת ,מימות יהושע בן נון לא חגגו את חג הסוכות עד ימי
עזרא ונחמיה שעלו לארץ .שואלת על כך הגמ' בערכין )לב( ,איך יתכן
לומר דבר כזה?
דכתיב ויעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות
כי לא עשו מימי יהושע בן נון כן בני ישראל וגו' ותהי שמחה
גדולה מאד ,אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא?
עונה על כך הגמ' באחד מתירוציה
ואידך דבעי רחמי על יצר דעבודה זרה ובטליה ,ואגין זכותא
עלייהו כי סוכה .והיינו דקא קפיד קרא עילויה דיהושע ,דבכל
דוכתא כתיב יהושע והכא כתיב דישוע ,בשלמא משה לא בעא
רחמי ,דלא הוה זכותא דארץ ישראל ,אלא יהושע דהוה לי
זכותא דארץ ישראל ,אמאי לא ליבעי רחמי.
זאת אומרת ,עזרא ונחמיה בקשו רחמים שהקב"ה יבטל יצר הרע של
עבודה זרה וזה הגן עליהם כסוכה.
שאלתנו השניה ,מה ההסבר שהסוכה מסמלת ביטול יצר הרע של
עבודה זרה?
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"בכל" זה סוכה
על הפסוק בפרשת חיי שרה )כב א( "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך
את אברהם בכל" נאמר בכתבי הגר"א )דברי אליהו בפרשת חיי שרה(
וה' ברך את אברהם בכל" ,פעם אחת בחוה"מ סוכות בעת
שמחת החג שאל הגר"א זצוק"ל מנין שקיים אברהם אבינו
מצות סוכה ולא היה מי שישיב לו ע"ז .ויען ויאמר איתא
במדרש וה' ברך את אברהם בכל ,זו סוכה .ויהיו כמתמיהים,
ויאמר "בכל" ר"ת "בסכת תשבו שבעת ימים"" ,כל האזרח
בישראל ישבו בסכת"" ,למען ידעו דורתיכם כי בסוכות
הושבתי את בני ישראל.
שאלתנו השלישית ,מה הכוונה בדברי חז"ל והגר"א שאברהם אבינו
קיים מצות סוכה? הרי כל מצות הסוכה נוצרה דורות אחר מות אברהם
כאשר ישבנו תחת ענני הכבוד בצאתנו ממצרים ובלכתנו במדבר ,והסוכה
היא זכר לאותם ענני הכבוד .א"כ איך הסוכה מתחברת לאברהם אבינו?

שם המקום סוכות
נפתח את הסוגיה בצורה הבאה .חז"ל מלמדים אותנו כאשר רוצים
להבין סוגיה בתנ"ך לעומק ,עלינו למצוא היכן סוגיה זו מופיעה בפעם
הראשונה בתורה ,כי שם המפתח לכל הסוגיה .וכך כותב לנו ר' צדוק הכהן
מלובלין ועוד אחרים.
אם כן ,הפעם הראשונה שמופיע בתורה המילה סוכה ,כאשר יעקב
נפרד מעשו בפרשת וישלח )לג יז(:
וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה .ויעקב נסע סכתה ויבן לו
1
בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות.
פעם נוספת שמופיעה המילה סוכה בתחילת פרשת מסעי )לג ה(
אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד
משה ואהרן .ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה'
 1יעקב אבינו גם שהוא בבית הוא מרגיש שזה סוכה שזו דירת עראי .ולכן למרות ש"ויבן
לו בית" מ"מ קרא למקום סוכות .אבל למקנהו אלה ההולכים אתו העבדים והשפחות הם
לא מבינים ולא מרגישים שגם בית זה סוכה לכן ,למקנהו עשה סוכות.
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ואלה מסעיהם למוצאיהם ...ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו
בסכת
מדוע כל כך חשוב לתורה ללמד אותנו שהתחנה הראשונה כשיצאנו
ממצרים היתה בסוכות? ההסבר הוא לעולם שהקב"ה עושה עמנו חסד ונותן
לנו מתנות ועושה עמנו פלאות .כמובן שכל אחד מודה ומשבח את הקב"ה.
וזה העומק בתפילת מודים שאנו מתפללים "על ניסך ועל נפלאותיך וכו'
שבכל עת" ,אז מדוע מוסיפים "ערב ובוקר וצהרים"? אלא ערב ובוקר
וצהרים אנו מודים לך על ניסך ונפלאותך שאתה עושה עמנו בכל עת.
אבל לא מספיק לתת תודה לבורא עולם ,עלינו לבקש ממנו שנדע
לשמור עת המתנות הטובות שנותן לנו .כי כמו שהקב"ה נותן כך חס
וחלילה הוא יכול לקחתו .ומה שמסמל את השמירה יותר מכל דבר זה
הסוכה ,שהיא זכר לענני הכבוד ששמרו עלינו.
רעיון נפלא זה נמצא בגמ' בברכות )ד (:הלכה היא שעלינו לסמוך
גאולה לתפילה ,דהיינו לאחר אמירת גאל ישראל להתחיל תפילת עמידה.
שואלת הגמ' ,מדוע א"כ בערבית לאחר גאל ישראל אנו אומרים תפילת
"השכיבנו"? עונה הגמ' השכיבנו גאולה אריכתא היא .וזה לשון הגמרא:
בערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה ,ואי אמרת בעי לסמוך,
הא לא קא סמך גאולה לתפילה ,דהא בעי למימר השכיבנו!
אמרי ,כיון דתקינו רבנן השכיבנו ,כגאולה אריכתא דמיא.
ועלינו להבין מה כוונת הגמ' ש"השכיבנו" זה חלק מגאל ישראל?
ההסבר הוא שתפילת השכיבנו מסתיימת "ברוך אתה ה' שומר עמו ישראל
לעד" .זאת אומרת ,אין גאל ישראל בלי שמירה – בלי שומר עמו ישראל,
ומה שמסמל את השמירה זו הסוכה ,לכן בתפילת השכיבנו שחותמת
"ברוך אתה ה' שומר עמו ישראל לעד" מופיע הסוכה שנאמר "ופרוס
עלינו סוכת שלומך".

סמיכת גאולה לתפילה
אם כן ,אין סתירה בדברי חז"ל ,ימי הדין מסתיימים במוצאי יום
הכיפורים אבל זה רק "גאל ישראל" ,וכדי שגאולה זו תהיה איתנו כל
השנה ,צריך גם את ה"שומר עמו ישראל לעד" ,שזו הסוכה.
עזרא ונחמיה שהנהיגו את ישראל אחר גלות בבל שאלו את עצמם
איך הכניסה לארץ שהיתה בימות יהושע התמוססה ,הרי יהושע שעמד
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לרגלי הר סיני ויהושע וכלב היחידים מדור המדבר שנכנסו לארץ ,אז איך
קרה שהגאולה שהיתה על ידי יהושע הסתיימה?
עזרא ונחמיה הבינו שגאולת הארץ בזמן יהושע היתה גאולה בלי
שמירה ,אחרי שכל אחד קיבל את נחלתו בארץ היה לו ליהושע לבקש
מבורא עולם עזור לנו לשמור על הגאולה הנפלאה הזו ע"י שתבטל
מאיתנו יצר הרע של ע"ז .אם כך היה מבקש יהושע היינו נשארים בארץ
לנצח .לכן ,כאשר עזרא ונחמיה זוכים להנהיג את הגאולה השניה שיבת
ציון הם מבקשים מבורא עולם שזו תהיה גאולה עם שמירה שזו תהיה
גאולת עולם ,איך? ע"י ביטול יצר הרע של ע"ז.
וזה עומק הגמ' על דברי הנביא נחמיה "ויעשו כל הקהל השבים מן
השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד
היום ההוא" – שעד אותו היום היתה רק גאולה בלי בקשת שמירה על
הגאולה ,והסוכה היא מסמלת את השמירה ולכן "ותהי שמחה גדולה
מאד" כי עזרא ונחמיה בקשו שבורא עולם יבטל יצר הרע של ע"ז וזה הגן
עליהם כסוכה) .א"כ מדוע בכ"ז נחרב הבית ,אם היתה גאולה ושמירה? כי
לא נשמרו משנאת חינם שהיא החריבה את ביתנו והגלתה אותנו מארצנו(.
מ"מ זו הכוונה כי לא עשו סוכות מימות יהושע בן נון ,וכי מימות יהושע
בן נון לא היה מי שביקש שמירה על גאולה.
בכך אנו מבינים את דברי חז"ל שאברהם קיים מצות סוכה שנאמר
"וה' בירך את אברהם בכל" "בכל" זו סוכה ,פירוש הדבר שכל צעד
שאברהם אבינו צועד ומתקדם תמיד הוא לא שוכח לבקש סייעתא דשמיא
לשמור על המדרגה שאליה הגיע ולא לאבד את אשר רכש ולצעוד לשלב
הבא.
לכן פעמיים בכל התנ"ך נאמר "לך לך" ,ושניהם אצל אברהם אבינו.
בתחילת פרשת לך לך "לך לך מארצך" .ובסוף פרשת וירא ,פרשת
העקידה" ,לך לך אל אחד ההרים אשר אומר אליך" .אברהם אבינו כל חייו
הולך כי לרגע לא שוכח לבקש שתהיה לו מיומנות לזכות ולשמור את מה
שהשיג וקנה .לכן כל חיי אברהם היו חיים של "סוכה" שהסוכה מסמלת
את השמירה.

ויעש לו שם סוכה
נצעד צעד נוסף .הואיל וראינו שיו"כ מסמל את גאל ישראל ובלי
שמירה יכולים לאבד את הגאולה ,ומה שמסמל את השמירה זו היא
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הסוכה ,ולכן כבר ביו"כ אנו עוסקים בסוכה בהפטרה שבתפילת המנחה
בספר יונה .נאמר שם )פרק ד(:
ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר ויעש לו שם סכה וישב
תתחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר.
ועלינו להבין אם יונה הנביא עשה סוכה אז בודאי שישב תחתיה
בצל .מה התוספת הזו בפסוק? אומר הגר"א )שם( ביונה ,שכל השנה אנו
חיים תחת השמש ,שבוע בשנה אנו עוברים להיות במקום אחר שהמיוחד
בו "שצילתה מרובה מחמתה" וזו הסוכה ,הסוכה מלמדת אותנו שגם
לאחר ימי הסוכות כל חיינו זה רק בגלל שאנו בצילו של בורא עולם .וזה
לשון הגר"א,
והענין כי כל מעשה העולם הזה עושרו וטובו הכל מן השמש
כמו שאמרו במזלא תליא מילתא כפי שהשמש עומדת במזלות
והוא ידוע לחוזים ...לכן תעשה סוכה מפסולת גורן ויקב ורק
תשב בצל ולא תחת השמש ויהי תורתך קבע ומלאכתך ארעי
וזה הוא צלתה מרובה מחמתה – בצילו של בורא עולם.
והנה בשו"ע )או"ח תרסו( נפסק
כתבו הראשונים ז"ל שיש סימן בצל הלבנה בליל הושענא רבה
מה שיקרה לו או לקרוביו באותה השנה ,ויש מי שכתב שאין
לדקדק בזה ,כדי שלא ליתרע מזליה ,גם כי רבים אינם מבינים
הענין על בוריו ,ויותר טוב להיות תמים ולא לחקור עתידות כן
נראה לי.
למה מתכוון השו"ע? ההסבר הוא שיהושע וכלב חוזרים מן ה"תרים
את הארץ" כנאמר בפרשת שלח )יד ו(
ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם.
ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה
לתור אתה טובה הארץ מאד מאד .אם חפץ בנו ה' והביא אתנו
אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש .אך
בה' אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר
צלם מעליהם וה' אתנו אל תיראם.
ומסביר רש"י,
דבר אחר ,צלו של המקום סר מעליהם.
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ומוסיף הרמב"ן,
אבל יתכן שירמוז הכתוב ,למה שנודע כי בליל החותם לא יהיה
צל לראש האיש אשר ימות בשנה ההיא ,לכך יאמר כבר סר
צלם מעליהם שנגזר עליהם מיתה.
מסביר הרמב"ן שבליל הושענא רבה שאדם הולך ברחוב ולא רואה את
הצל של עצמו פירוש הדבר שהקב"ה זז ממנו שהרי "ה' צילך על יד
ימינך" אך הרמ"א מוסיף שיותר טוב להיות תמים ולא לחקור עתידות.
מ"מ לומדים מכאן מה שמקיים אותנו תמיד זה החיים בצלו של הקב"ה.

ה' צילך
הנה נלמד דבר נפלא ,מהו בעצם צילו של הקב"ה? מהו הפן המעשי,
שדרכו אנו יכולים לחוש שאנו בצילו של הקב"ה?
נאמר בישעיהו )ד(
וסכה תהיה לצל יומם מחרב ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר.
זאת אומרת סוכה שומרת אותנו מחום רוח ומטר .ועלינו להבין ,הרי אם
יש גשם יוצאים מהסוכה ,אם יש רוח אין סוכה שהיא נהרסת .אם כן ,איך
הסוכה שומרת אותנו? ההסבר הוא ,אומר הגר"א ,שלבורא עולם יש
בעולם שלושה שליחים שעושים לו כביכול את כל הנצרך לעשות פה
בעולם והם אש ,רוח ,ומים .בסדום היה שליח של אש ,בדור הפלגה שליח
של רוח ,ה' הפיץ אותם על פני כל הארץ ,במבול היה השליח מים .ובמכת
הברד אומר הגר"א ,היו כל השליחים של הבורא ביחד שנאמר הנה אנכי
שולח את כל מגפותי ,ברד היה מעורב בו אש והרוח הפיצה את הברד על
פני כל מצרים.
שליחים אלו הקב"ה נותן גם לנו ,והם נמצאים בפה .כשאדם מדבר
יוצא רוח מפיו ,קר בחוץ אדם מקרב את ידיו לפיו ומחממן כי הבל יוצא
מפיו ,והרוק שבפה מסמל את השליח שנקרא מים ,כי הפה בכוחו לבנות
או להרוס כנאמר במשלי "מות וחיים ביד הלשון" .ומוסיף הגר"א שזה
העומק של חז"ל.
מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה וסדום ומצרים יעניש את מי
שלא עומד בדיבורו ,פירוש הדבר במבול היה מים שהרסו את היקום ,בדור
הפלגה רוח שהפיצה את כולם על פני כל הארץ ,בסדום אש גפרית ומלח
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שרפה כל ארצה ,אדם ,קיבלת כח אדיר לדבר ,א"כ מדוע אינך עומד
בדיבורך אשר אמרת? לכן נענש מידה כנגד מידה.
וזה לשון הגר"א באדרת אליהו פרשת עקב
והשלש דפנות של סוכה הם למחסה משלש פורעניות מזרם
ומחורב וממטר .מפני שבמכת ברד אמר אני שלח את כל
מגפתי .והלא הרבה שליחים להקב"ה אבל בברד היו שלשה
דלעיל והם רוח ואש ומים .וז"ש רז"ל מי שפרע מדור המבול
ומדור הפלגה ומאנשי סדום וממצרים בים .ומדור המבול פרע
במים .ומדור הפלגה ברוח שנאמר ויפץ ה' אותם ומאנשי סדום
באש וגפרית .ובמצרים פרע בכל שלש אלה במכת ברד .שנאמר
ואש מתלקחת בתוך הברד הם אש ומים .ונאמר וה' נתן קלת
וברד .קולות הוא מאויר כמו שכתב בספר יצירה ולכן אמר
במכת ברד את כל מגפתי והמה שלש לגיונותיו של הקב"ה ומי
שאינו עומד בדיבורו כולל הג' כי הדיבור הוא מורכב משלש
אלה אש ומים ואויר ולכן יביא עליו שלש פורעניות אלו.
והיושב בסוכה ינצל משלש פורעניות אלו כי מסרם הוא רוח.
מחורב הוא חום השמש והאש .ומטר הוא מים.

תצפננו בסוכו
אם כן נמשיך הלאה .מגיעים לסוכה ,מלמד אותנו הגר"א שלאדם יש
חמש מוצאות הפה :שפתים שינים לשון חיך גרון .כשאדם אומר את
המילה סוכ,ה לומר את האות ס' צריך שינים ,האות ו' צריך שפתים ,האות
כ' צריך חיך ,והאות ה' צריך גרון .לכן כשאומרים את המילה "סוכה" אנו
מפעילים ארבע מחמש מוצאות הפה ,שינים שפתים חיך גרון ,והלשון לא
נעשה בה שימוש .מוסיף הגר"א ,זה שאמר הכתוב בתהילים "תצפנם
בסוכה מריב לשונות" ,הסוכה שומרת על הלשון .וזה לשון הגר"א
שמביאו בעל ה"נחלת דוד" )ר' דוד טעביל זצ"ל(.
ובענין מצות סוכה שמעתי בשם הגר"א ז"ל )ולא ידעתי אם
מפי אדמו"ר או מאחר( שהוא להכניע יצרא דלה"ר להיות כי
בשם סוכה נמצאו בו ארבעה תיבות מארבעה מוצאות .סמ"ך
מ-זסשר"ץ שהוא מהשינים ,וא"ו מ-בומ"ף שהוא מהשפתים,
כ"ף מ-גיכ"ק שהוא מהחיך ,ה"א מ-אהח"ע שהוא מהגרון
וממוצא דטלנ"ת שהוא מהלשון אין בו וזהו מפני שהד'
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מוצאות אילו מסבבים את הלשון ושומרים אותו לבל יפרוץ
בלה"ר .וזה שאמר הכתוב )תהילים לא( תצפנם בסוכה מריב
לשונות והדברים ראויין למי שאמרן ולזאת חג הסוכות הוא
כנגד גאולה אחרונה מפני שאז יתוקן עון לה"ר כמבואר בדברי
חכמי האמת.
הסוכה שומרת על דיבורו של האדם הדיבור זה החיבור של הנשמה
והגוף ,הדיבור זה הצל של הקב"ה שהולך עמנו ,כפי שנאמר בבראשית )ב
ז( "וייצר ה' אלקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי
האדם לנפש חיה ".מסביר אונקלוס "לרוח ממללא" – הדיבור זה החיבור
של הנשמה והגוף .כשאדם משתמש בכה הזה בדיבור הנכון זוכה לראות
את צילו של הקב"ה.
לכן כשהתורה אומרת בפרשת כי תצא )כד ט( "זכור את אשר עשה
ה' אלקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים" למה חשוב לזכור שזה היה
בדרך בצאתנו ממצרים? צריך לזכור שדברה לשון הרע במשה?
אומר השפת אמת ,כי בדרך בצאתנו ממצרים למדנו לדבר ומאז
שאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת בכל חלק בגופנו יש ערבוב של טוב
ורע .החלק היחיד שהוא טהור זה הדיבור ואם הדיבור לא טהור כי זו
החלטה של האדם ,נצור לשונך מרע – הרע נמצא בחוץ ,שמור שהרע לא
יכנס אליך פנימה ,שאדם שומר על הדיבור זה שומר על האיזונים בגוף
והאדם נשאר בריא כל הזמן שנאמר "לא מצאתי לגוף טוב יותר משתיקה".
הדיבור הנכון הוא השומר והבונה .וזה לשון השפת אמת בפרשת
בהעלותך
בענין זכירת מרים .אשר עשה ה' אלקיך למרים כו' בצאתכם
ממצרי .מה שייכות ליציאת מצרים .אכן ביאור הענין כי נבחרו
בנ"י ביצ"מ להיות עם נחלה מיוחדין לשמו ית' ועיקר כחן של
ישראל בפה .כי הנה האדם כלול מ-דצח"מ )דומם ,צומח ,חי,
מדבר( ובכולם יש תערובת טוב ורע כנודע בח' הדיבור שהוא
ההבל שבאדם דכתיב ויפח באפיו כו' ויהי כו' לנפש חי' לרוח
ממללא .והבל זה ניתן לשמירת הגוף אשר יש בו התערובות.
לכן צריכין לשמור הפה ביותר לאשר מצד עצמותו אין בו רק
טוב .וז"ש נוצר לשונך מרע לאשר אין בו רע בעצם .וכן מ"ש
ז"ל לא מצאתי לגוף טוב משתיקה שע"י שמירת הבל הנ"ל
נתחזק צד הטוב שבאדם כנ"ל.
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ואת זה הסוכה נותנת לנו כח דיבור אמיתי ששומר מכל פורענות.
הגמ' בברכות מלמדת אותנו אין עולם מתקיים אלא בהבל פיהם של
תינוקות של בית רבן .ובמוצאי יו"כ יש לכולנו הבל פיהם של תינוקות של
בית רבן והדיבור הטהור של מוצאי יו"כ אתו אנו נכנסים לסוכה ,שם
מתאפשרת השמירה לדיבורנו הטהור ,שזכינו בו בימי הדין .והנה חז"ל
מפליגים בכח הדיבור בזוהר בפרשת מצורע:
כמה דעונש דהאי בר נש בגין מלה בישא ,כך ענשיה בגין מלה
טבא דקאתי לידיה ויכיל למללא ולא מליל .פירוש :כמה
שנענש אדם על מילה רעה ,כך הוא נענש על מילה טובה שבאה
לידו ויכול לומר ולא אמר .בגין דפגים לההוא רוחא ממללא –
כי פגם לרוח המדברת שהיא מתקנת למעלה ולמטה וכולה
בקדושה.
ימי התשובה וימי הסוכות אלו ימים שלוקחים אותנו למקום גבוה
יותר ,טהור יותר ,מקום שבו יכולים אנו להשפיע בדיבורנו .וחז"ל מלמדים
אותנו שהלולב מסמל את חוט השדרה ,והאתרוג את הלב ,ההדסים את
העינים ,הערבות את השפתים ,ומה מסמל את האוזנים? התשובה היא
האתרוג כי השמיעה צריכה להיות מהלב כמו שביקש שלמה המלך "ונתת
לעבדך לב שומע ".מי ששומע עם הלב מדבר מהלב .ואת זה הסוכה נותנת
לנו .ולכן כל תפילתנו היא "לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש
בקרבי" ,וכששומעים עם הלב אזי מדברים עם כל הלב ודברים היוצאים
מן הלב נכנסים אליהם – ומכח זה נזכה ל"ופרוס עלינו סוכת שלומך".

מוה"ר דוד הירש שליט"א

בענין ספק ספיקא
ביאור רש"י במתניתין דף ב.
איתא במתניתין ב .בתולה נשאת ליום הרביעי ,שאם היה לו ]לחתן[
טענת בתולים היה משכים לבית דין לבוקר ]החמישי[ .הסביר רש"י,
"ומתוך שיבא לבית דין יתברר הדבר כשיצא הקול שמא יבואו עדים".
רש"י לא כתב אלא "יבואו עדים" .ומצד הסברא אין צריך שיבואו עדים
שזינתה ברצון ,דאפילו אם יבררו שהזנות היתה תחתיו ג"כ אסורה דשוב
ליכא ספק ספיקא ,כי אם ספק אחד ,שמא תחתיו זינתה .הס"ס הוא שמא
זינתה תחתיו או לא ,ואת"ל תחתיו דילמא אונס היתה ועדיין מותרת
לבעלה .כתב תוס׳ הרי"ד שיחקרו הב"ד מתי זינתה ,שמא תחתיו זינתה
ואסורה לו .אכן תוס׳ ד"ה שאם הביאו בשם רש"י ,שמתוך כך יתברר
הדבר ויבואו עדים שזינתה ברצון.
הסביר בספר ברכת אברהם ,ששני הפשטים בפירש"י תלוים במה
נקרא ס"ס שאפשר לבררו .דעת רעק"א בשו"ת מהדורא קמא עז׳ ונודע
ביהודה ,הובא בפתחי תשובה יו"ד סי׳ קי׳ ס"ק לה׳ ס"ל שאם יכולים
לברר רק ספק אחד אז אין צריך לברר ,וזה לא נקרא ס"ס שאפשר לבררו
צריך לבררו לפי שיטות אלה .אכן הש"ך שם בכללי ס"ס אות לה׳ ס"ל דאף
אם אפשר לברר ספק אחד צריך לברר.
ויוצא דשיטת רעק"א ונודע ביהודה היא כפי שהובאו דברי רש"י
בתוס׳ ,שהעדים מבררים שזינתה ברצון ,שאם יתברר רק ספק אחד לא
מיקרי ס"ס שאפשר לבררו ,ותהא מותרת מדין ס"ס רגיל .רש"י על המשנה
ותוס׳ הרי"ד )וגם רש"י על הרי"ף כן( שכתבו שהעדים מעדים שזינתה
סתם ,ס"ל כש"ך שאם אפשר לברר רק ספק אחד חייב לברר ,ומיקרי ס"ס
שאפשר לבררו וצריך לבררו.

ביאור ר"ת על המשנה
כתבו התוס׳ ד"ה שאם בשם ר"ת שתקנת המשנה שבתולה נשאת
ליום הרביעי היא לא פלוג ,משום אשת כהן ופחותה מבת ג׳ שנים ויום

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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אחד דאמרינן לקמן ט .דאסורות בטענת בתולים משום דאין כאן אלא ספק
אחד .ובאמת שאר נשים בעולם הן מותרות לבעליהן אפילו אם יש לו
טענת פתח פתוח ,והוא אינו נאמן בגלל הס"ס ,ובאמת אין טעם לשאר
נשים להנשא ביום רביעי כי אין לבעלן נאמנות .אכן משום דלא פלוג רבנן,
תקנו שכל בתולה נשאת ביום רביעי.
מה היא סברת ר"ת לחלוק על רש"י ומרחיק לכת להסביר את המשנה
בדרך ׳לא פלוג׳? כתב הכתב סופר יו"ד סי׳ כז׳ ד"ה וזאת בשם אביו החתם
סופר שנחלקו רש"י ור"ת בדין ס"ס שאפשר לבררו .רש"י ס"ל כרשב"א,
הובא בש"ך יו"ד קי׳ כלל ס"ס כלל לה׳ דכל היכא דאפשר לברר ע"י
בדיקה אין להתיר .ור"ת ס"ל כתרומת הדשן ורמ"א שם סעיף ט׳ שמתירים
בלי בדיקה .ולכן ר"ת מוכרח להסביר את המשנה בדרך ׳לא פלוג׳ ,כי
באמת רוב עובדות הם כי האי גוונא ,שהם ס"ס שאפשר לבררם אבל אין
צריך לבברם .אז למה צריך בתולה לינשא ביום רביעי ,כיון שאין החתן
נאמן בין כה ובין כה? אע"כ משום שני העובדות שיש רק ספק אחד
והבעל נאמן לאסור ,התקינו שכל בתולות נישאות ביום הרביעי .אכן רש"י
ס"ל שס"ס שאפשר לבררו אסור ,וממילא כל בתולות נישאות ביום הרביעי
כי אפשר שיבואו עדים .ולפי דברי רש"י המובאים בתוס׳ שהם יעידו
שזינתה ברצון אז יהיה אסור ,או כפי רש"י עצמו וגם תוס׳ הרי"ד שכתבו
שמעידין רק שזינתה ,זה מספיק ליקרא ס"ס שאפשר לבררו ,ואסור לפי
שיטת רש"י.

בדין ס"ס שאפשר להתברר
אפשר להסביר במה נחלקו רש"י ור"ת לגבי ס"ס שאפשר להתברר,
והוא תלוי בלמה ס"ס מותר .הגמרא לקמן ט .קבעה דס"ס מותר ולא
הסביר למה .הרשב"א בשו"ת חלק א׳ סי׳ תא׳ ס"ל דמותר דהוא כרוב
ומדין רוב ,וס"ס עדיף מחזקה דרובא וחזקה רובא עדיף )קידושין פ.(.
והפשטות הוא דהיינו רובא דליתא קמן .אומנם כתב הריב"ש בשו"ת סי׳
שעב דמועיל מדין רובא דאיתיה קמן ,שיש שלש צדדים של הספק לפנינו
שהולכין לקולא )ועיין קונטרס הספיקות( .בין כה ובין כה ,ס"ס מותר
משום רוב ,דליתא קמן או דאיתא קמן.

שיטת הרמב"ם בס"ס
הרמב"ם הלכות טומאת מת ט:יב ס"ל שספק דאורייתא מדאורייתא
לקולא ,ומדרבנן לחומרא ,ובס"ס רבנן לא החמירו .הרשב"א ס"ל דספק
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דאורייתא לחומרא מדאורייתא .הספר חרדים כתב שהמקור לזה הוא
"ובחרת בחיים" .אכן הרמב"ם ס"ל דמקור לדינו הוא קידושין עג ,.דממזר
ודאי אסורה תורה ולא ממזר ספק ,וממילא למדין בנין אב לכה"ת דספק
דאורייתא לקולא מדאורייתא .הקשה עליו השב שמעתתא ,דלא מצינו כן
אלא בממזר ,אבל בשאר איסורי תורה לכאורה ספקם אסור מדאורייתא.
אלא שהרמב"ם עצמו בתשובה 1כתב שספק ממזר מקור הוא לכל ספק
דאורייתא דמדאורייתא מותר ,אלא שהשב שמעתתא לא היה לו שו"ת
הרמב"ם .כתב החוות דעת ,דלרמב"ם צריך להחמיר בספק מצות
דאורייתא ,ולא היקל הרמב"ם אלא באיסורים שיש מקור דספיקם לקולא
מדאורייתא.

הסבר הרב הגרי"ד זצ"ל
הרב הגאון ר׳ יוסף דוב הלוי סלובייצ׳יק זצ"ל ביאר מהלך שלישי
למה ס"ס מותר ,והוא ,דאין לידת הספק בעובדא דספק ספיקא .כתב
הרשב"א ביצה ג :בסוף ד"ה נתערבה "ומדברי ר"ת ז"ל נלמוד דכל ספק
ספקא אפי' בדבר שיש לו מתירין מותר לאלתר דהא טעמא דברייתא דקתני
נתערבה באלף כולן אסורות משום דהוי דבר שיש לו מתירין ואפי' באלף
לא בטיל ואפ"ה דוקא ודאי אבל ספק לא ,וטעמא משום דכל שהוא בספק
ספיקא התר גמור משוי' ליה" .ר׳ יהושע פוסל בחד רובא ביוחסין ,אכן
מכשיר בס"ס )כתובות יד ,(.ולפי דברינו יש להסבירו דמתיר בס"ס משום
דאין לידת הספק ,אלא היתר גמור הוא ,וכ"כ הרשב"א בתשובות )ח"א סי׳
תא(.

ר"ת לשיטתו
ממילא אפשר להסביר ולחדש דהיינו ר"ת לשיטתו ,דכאן בכתובות
ס"ל לר"ת דס"ס שאפשר להתברר מותר ,דאין כאן לידת הספק ,ואין כאן
דבר להתברר .כוחו של ס"ס הוא כ"כ חזק דמועיל אפילו נגד דשל"מ ,כי
אין טעם לחכות לדבר התיר )דהיינו עד שיאכלנו באיסור יאכלנו בהיתר
כמש"כ רש"י ביצה ג ,(:כי הוא כבר מותר ואין כאן ספק הנצרך לפשוט,
והיינו ר"ת לשיטתו .אכן אי סבירא לן כרשב"א דס"ס מועיל מדין רוב,
בס"ס שאפשר להתברר יהא אסור עד שיתברר .וכן פסק החמבר יו"ד א:א,
 1עיין רשב׳׳א קידושין עג .שכתב הרשב׳׳א כן בשם תשובת הרמב׳׳ם ,אומנם לא נמצא
תשובת הרמב׳׳ם כזה.
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שאם אפשר לברר הרוב ,חובה לבררו .ואחרי הדברים האלה ,מצאתי
חידוש זה בחזון יחזקאל כתובות א:א.

קשיא על הרב זצ"ל
ויוצא לנו קושיא עצומה על הרב זצ"ל ,שהרמ"א יו"ד קי:ח פסק
שיש להחמיר אף בס"ס אם לא לצורך .ומשמע דס"ל דאיכא לידת הספק
אפילו בס"ס ,דאלת"ה אין מקום להחמיר לכתחילה בס"ס .ומצד השני
בסעיף הבא הרמ"א התיר ס"ס נגד חזקת איסור ,ואין זה אלא כשיטת ר"ת
דאין לידת הספק בס"ס .וביאר הרב זצ"ל ,דרמ"א אזיל לשיטת הרשב"א
דס"ס מותר מטעם רוב ,ורובא וחזקה רובא עדיף .וזה גם מסביר למה ס"ל
לרמ"א דאין ס"ס מועיל נגד דשל"מ ,דאין רוב מועיל נגד דשל"מ .אכן
דברי פליאה הם ,כי הרמ"א פסק דס"ס שאפשר להתברר מותר ,וסברתו
הוא דאין לידת הספק בס"ס ,כשיטת ר"ת .והרב זצ"ל לא הסביר הענין
דס"ס שאפשר להתברר .וא"כ קשה להסביר הרמ"א דאזיל לשיטת
הרשב"א דס"ס מותר מטעם רוב ,וכ"ש דרשב"א ס"ל דס"ס שאפשר
להתברר אסור ,ורמ"א ס"ל דמותר .הש"ך כתב דכל הפוסקים ס"ל דס"ס
שאפשר להתברר מותר חוץ מן הרשב"א ,ופסק דאם אפשר החמיר תחמיר,
אבל מעיקר הדין הכל מותר.

פשט חדש בשיטת הרמ"א
יש להסביר שיטת הרמ"א בכה"ג :באמת הרמ"א ס"ל כר"ת ,דס"ס
אין לידת הספק ,וממילא מתגבר על חזקה ,ומותר אפילו היכא דאפשר
להתברר ,וגם באמת מתגבר על דשל"מ לפי הרמ"א ,כי כאשר מסתכלין על
לשון הרמ"א יו"ד קי:ח שרק מחמירין כשאין צורך להקל ,משמע דמעיקר
הדין מותר דאין כאן לידת הספק ואין כאן ס"ס ,ומועיל אפילו נגד דשל"מ,
רק מדרבנן כשיש אפשרות לחכות למחר ,מחמירין .וזה מסביר כל שלשה
הנקודות בשיטת הרמ"א; ס"ס במקום חזקה ,ס"ס שאפשר להתברר ,וס"ס
במקום דשל"מ.

בדין ס"ס מוציא ממון
משמע מתוס׳ ט :ד"ה אי דס"ל דס"ס מוציא ממון ,וכן הבין הפני
יהושע ,נגד השב שמעתתא )שמעתא א פרק כד( בהבנתו בתוס׳ .וגם זה
תלוי בסברת ס"ס ,דאי מועיל מטעם רוב ,הרי אין הולכין בממון אחר הרוב
)ב"ק כז .(:ואי ס"ס הוא משום עדיף מרוב וחשיב כאילו אין כאן לידת
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הספק ,שפיר אזלינן לקולא אפילו בממון .ולפי הרמב"ם דספק דאורייתא
לקולא מדאורייתא ואסור משום דרבנן גזרו ,וס"ס מותר משום דלא גזרו
ביה ,בס"ס בממון אין להקל ,כי קולא לזה חומרא לזה.

בדין ס"ס בברכות
ומו"ר הרב מנחם גנק שליט"א הסביר ס"ס לגבי ברכות .נחלקו
הפוסקים אם מותר לברך במקום ס"ס .המחבר או"ח תפט:ח פסק דאם
הוא מסופק אם דילג יום אחד ולא ספר ,יספור בשאר ימים בברכה.
וביאר המשנה ברורה ס"ק לח׳ דטעמו משום ס"ס ,שמא לא דילג ,ואפילו
דילג ,דילמא הילכת כמ"ד כל יום ויום מצוה בפני עצמו .וא"כ אין לידת
הספק בס"ס ,וראוי הוא לברך .אכן אם ס"ס הוא מדין רוב ,או דרבנן
הקילו בס"ס ,בספק ברכה לבטלה שלרמב"ם יהא ׳לא תשא את שם ה׳
א–להיך לשוא׳ דאורייתא )תוס׳ ר"ה לג .ס"ל דהוא מדרבנן( ,אולי אין לו
לברך.

עושין ס"ס לכתחילה
הש"ך כללי ס"ס בקצרה אות לו׳ כתב שאין לנו לבדות שום ס"ס
מעצמינו אא"כ הוא מוזכר בפוסקים .אמנם מרו"ר הרב שכטר שליט"א
ס"ל דאם ס"ס חשיב כלא היה לידת הספק ,אולי אין קפידה מלעשות
ס"ס לכתחילה .אכן אם הוא מצד רוב או דרבנן לא גזרו עליו ,לכאורה
יש קפידא שלא לגרום ס"ס לכתחילה .שיטת הש"ך כללי ס"ס כלל כז׳
פליג ארמ"א ,וס"ל דלא אזלינן בתר ס"ס במקום חזקת איסור ,וכ"כ
הט"ז קי:טו בשם משאת בנימין .ומצד השני ,הש"ך פסק בכלל לה׳
דס"ס שאפשר להתברר מותר .הסביר הרב זצ"ל ,דהש"ך ס"ל שיש
לידת הספק בס"ס ,אלא שיש רשות בידו להכריע בו לקולא ,ואין לו
רשות להכריע לקולא נגד חזקת איסור .ויש להקשות לפי הסבירו ,למה
ס"ל לש"ך דס"ס שאפשר להתברר מותר ואין צריך לבררו? הוה ליה
להחמיר ,דאין לו רשות להכריע לקולא במקום שאפשר להתברר!
ובאמת הש"ך כתב דהיכא דאפשר להתברר וביררו והחמיר ,לא הפסיד,
כ"כ בקצרה סוף כלל לה׳ .ואין זה אלא חומרא בעלמא ,אבל מעיקר
הדין ס"ל דס"ס שאפשר להתברר מותר .ואולי אפשר להציע דש"ך ס"ל
דס"ס מתור משום דאין לידת הספק ,ואין זה אלא כשאינו נגד חזקה,
משא"כ במקום חזקה יש לידת הספק ,ואין לו רשות להכריע נגד חזקת
איסור.
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בדין ספק טומאה ברשות היחיד
עוד הקשה מרו"ר הרב גנק שליט"א ,דא"כ הוא דס"ס מותר משום
דאין לו לידת הספק ,אמאי אמרינן דספק טומאה ברשות היחיד טמא
אפילו בס"ס? ותירץ דהוי גזירת הכתוב ,ואע"פ דבכה"ג אין לידת הספק
בס"ס ,בטומאה לא אמרינן הכי.

דין ס"ס נגד דשל"מ
הזכרנו דרמ"א החמיר בס"ס באפשר להתברר ובדשל"מ .אכן,
הרמ"א בהלכות חדש יו"ד רצג:ג פסק שאפשר להתיר ספק חדש משום
ס"ס ,שמא הוא משנה שעברה ,ואת"ל משנה זו ,דילמא נשרש קודם
העומר .הקשה עליו הש"ך סי׳ קי:נו דחדש הוי דשל"מ ,ורמ"א )קי:ח(
החמיר בכה"ג ,ובהלכות חדש היקל .ותירץ ,דדוקא בתערובת החמיר,
משא"כ בחדש דשמא אין כאן חדש כלל ,כה"ג לא אסרינן בדשל"מ.

שם אונס חד הוא
בגמרא ט .תירוץ השני בגמרא הוא דפ"פ נאמן לאוסרה עליו מיירי
באשת ישראל דקביל אבוה קידושין בפחות מג׳ שנים ויום אחד ,וזה ספק
אחד שמא באונס שמא ברצון ואסורה אם טען פ"פ ,דע"כ הביאה היתה
תחתיו דפחות מג׳ שנים ויום אחד הוא כנותן אצבע בעין וכו׳ )נדה מד.(:
הקשו התוס׳ ד"ה ואי ,דעדיין ס"ס היא ,ספק אונס ספק רצון ,ואת"ל
ברצון ,דילמא נבעלה כשהיא קטנה ,ופיתוי קטנה אונס הוא )יבמות סא.(:
ויש לתרץ ,דהנה הרמב"ם איסורי ביאה ג:ב ס"ל דפיתוי קטנה לאו אונס
הוא ,וכתב התורת שלמים דרמב"ם פסק כירושלמי דפיתוי קטנה לאו אונס
הוא .והראב"ד הקשה ארמב"ם מסוגיא דיבמות .ותירץ המגיד משנה
דהרמב"ם הכריח כן מכח קושיית התוס׳ כתובות דף ט .ואפשר להוסיף,
דבאמת הסוגיא דדף ט .סבירא דפיתוי קטנה לאו אונס הוא ,ופליג אסוגיא
דיבמות הנ"ל .כתבו הבית יעקב וחתם סופר יו"ד סי׳ קסד׳ דהרמב"ם
מחלק בין קטנה שלא הגיעה לעונת פעוטות שפיתויה אונס ,לבין קטנה
שהגיעה לעונת פעוטות שאין פיתויה אונס.

תירוץ התוס׳
תירצו התוס׳ ,דשם אונס חד הוא .פירוש ,דהספק הראשון הוא שמא
באונס ושמא ברצון ,והספק השני ,דאפילו את"ל דברצון היתה דילמא
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היתה בשעת קטנותה ,ועל פי דין נקרא אונס .ויוצא ששני הספיקות נובעות
מדין אחד ,אולי היתה ביאתה באונס .ואפשר להסביר לדברי הרשב"א
דס"ס מועיל מטעם רוב ,אין זה רוב ממש כי אינו כמו הספק "שמא תחתיו
שמא אינה תחתיו ,ואת"ל תחתיו שמא באונס היתה" ,ששני הספיקות
נובעות מסברות שונות ,דהיינו ׳אינו תחתיו׳ ו׳אונס׳ ,משא"כ הכא ששני
הצדים נובעים מדין אחד ,אונס .או שאפשר להסביר אליבא דר"ת דס"ס
כל כך חזק דאין לידת הספק ,אין אותו חוזק כן בס"ס ששני הצדדים
נובעים מאותו דין .אומנם תרומת הדשן פסקים סי׳ קל׳ כתב בפשטות
דאמרינן ס"ס בשם אחד .הש"ך יו"ד קי׳ כללי ס"ס כללים יא–יב כתב דגם
תרה"ד ס"ל דאין אומרים ס"ס בשם אחד ,ורק במקום שיש סיבת מתיר
בספק אחד יותר מן האחר אומרינן ס"ס אפילו בשם אחד.
הפרי מגדים )משבצות זהב יו"ד יז:ב( כתב להוכיח דהרמב"ם ס"ל
דאמרינן ס"ס אפילו משם אחד .דמרב"ם פסק דפיתוי קטנה לאו אונס הוא,
וכתבנו בשם המ"מ דטעמו משום קושיית התוס׳ ,דאפילו קדשה אביה
פחות מג׳ שנים ויום אחד הוי ס"ס .אומנם כתב רעק"א בהגהות פרמ"ג וגם
בחידושי רעק"א יו"ד טו:ג דדוקא בכה"ג שהם שני אופני היתר אונס,
דהיינו מטעם אנוסה במציאות או מטעם הלכה דפיתוי קטנה אונס ,אבל
שניהם במציאות או שניהם בהלכה אף הרמב"ם ס"ל דס"ס כה"ג לא
אמרינן.

רמ"א בהלכות חדש
כבר הבננו דרמ"א יו"ד רצג:ג פסק "מ"מ כל סתם תבואה שרי לאחר
הפסח מכח ספק ספיקא ,ספק היא משנה שעברה ,ואת"ל משנה זו ,מ"מ
דלמא נשרשה קודם העומר ".ותמה עליו רעק"א מתוס׳ כתובות ט ,.דס"ס
משם אחד לא אמרינן ,והא בחדש פסק הרמ"א דמותר מטעם ס"ס משם
אחד ,דילמא משנה שעברה ,ואפילו משנה זו ,דילמא נשנרשה קודם
העומר ,דהכל הוא ספק אחד ,ספק שמא קודם העומר שמא אחר העומר.
ותירץ הערוך השולחן רצג:טז "דיש נ"מ בין שני הספיקות דאם הוא
משנה העברה אין מביאין ממנו את העומר דבעינן ראשית קצירך ולא סוף
קצירך כדאמרינן ר"פ כל המנחות ע"ש ואם הוא משנה זו מביאין ממנו את
העומר וכללא הוא בספק ספיקא דכל שיש נ"מ בין הספיקות באיזה פרט
לדינא אף שאינו נוהג בזמה"ז חשיב לה ספק ספיקא" ,וזה מתרץ דברי
הרמ"א בטוב טעם ודעת .הרב זצ"ל תירץ אחרת ,דאמרינן במנחות סט:
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"בעי ר"ש בן פזי שיבולת שהביאה שליש קודם לעומר ועקרה ושתלה
לאחר העומר והוסיפה ,מהו? בתר עיקר אזלינן ושרייה עומר או דלמא
בתר תוספת אזלינן ועד שיבא עומר הבא ".הגמרא הביאה ציור שהעיקר
היא היתר והתוספת אסורה .ויש לשאול למה נקטה הגמרא "והביאה
שליש" ,שבעומר שיעור ההיתר הוא ההשרשה ולא הבאת שליש .פירש
רש"י ,דלהכי נקט שליש ,דחשיב גמר פרי ,ומקימי הכי הוי כשחת בעלמא
ולא מהני עומר למשרייה .והסביר הרב זצ"ל ,דהא דעומר מתיר בהשרשה
היינו דוקא בעודה זרועה ומחוברת לקרקע ,אבל כשנתלשה בעי שליש,
דהרי בהשרשה אין כאן שם אוכל ותבואה ,דאינה אלא שחת בעלמא.
והעומר מועיל לתבואה שנשרשה ולא הגיעה שליש שמונע השחת מליגדל
לחדש ,ואינו מתיר התבואה באמת ,דעדיין לא חל שם האיסור ,דלא שייך
איסור חדש על שחת .וההיתר הזה הוא מיוחד אך ורק בתבואה מחוברת
לקרקע .אכן יש דרך אחרת ,דאם נתלשה התבואה לא חל ההפקעה המיוחד
לתבואה מחוברת ,אלא צריך מתיר לאוכלה ,ולזה צריך שיגדל שליש,
שיהא לה שם פרי ,וזהו מה שפירש רש"י ,דאי עקרה קודם הבאת שליש
ואז מקריב העומר ,לא חל שום היתר על התבואה ,דאינה אלא שחת
בעלמא ,ובשוב שתלה וגדלה ודאי כל הגדלים אסורים .אכן כאשר הביאה
שליש וחלה עליו היתר של אוכל ,שפיר שאלה הגמרא דדילמא בתר עיקר
אזלינן ואף התוספת מותר.
וא"כ חזינן מגמ׳ שיש שני מיני התיר של העומר ,אחד שמתיר את
האוכל של חדש ,ואחד של זרעים המחוברים ,שמפקיע ממנו מליעשות
חדש .ובזה יש לתרץ קושיית רעק"א ארמ"א ,דרמ"א יש לו ס"ס בכל
תבואה ,דילמא משנה שעברה וקרבן מתיר אפילו איסור חדש משנה זו.
אכן ,אולי נשרש קודם העומר ובזה איסור החדש לא יוכל לחול כי אין זה
תבואה אלא שחת ולא אוכל .וא"כ אין זה ס"ס משם אחד ,כי שני מיני
התירים הם ושני ספיקות נינהו .הערוך השולחן הסביר במה שונות
הספיקות למעשה ,והרב זצ"ל הסביר היאך הם שונות בעצם.

ס"ס המתהפך
כתב הכרתי ופלתי יו"ד קי׳ להסביר תירוץ התוס׳ למה לא הוי ס"ס,
דהיינו משום שאינו מתהפך .משום שאם נתחיל מספק השני ,דהיינו ספק
אונס ספק רצון ,שוב א"א להסתפק ולומר ׳את"ל ברצון שמא קטנה היתה׳,
שאם ברצון היתה ודאי שגדולה היתה ,דאי קטנה הרי פיתוי קטנה אונס
הוא.
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כתב הש"ך יו"ד סי׳ קי׳ כללי ס"ס כלל יג׳ בשם האגור שכתב שכן
ראה בתוס׳ ,ושכח איה מקומו ,ואולי הוא התוס׳ ישנים לקמן ט :אות א׳
דס"ס צריך להתהפך .וכתב הש"ך כללי ס"ס אות טו׳ בשם רמ"ע מפאנו
הסברא להצריך ס"ס להיות מתהפך ,והוא ,דלא ידעינן מאיזה צד נתחיל.
ולפי זה כתב הפרמ"ג )שפתי דעת יו"ד קי:טו( דס"ס בדין דרבנן אין צריך
מתהפך .וכתב עליו רעק"א בהגהות דאין דבריו מוסכמים.
הכרתי ופלתי הוא נגד השיטה מקובצת ט ,.כי לקמן ט :התוס׳ ד"ה
אי לא כתבו כתוס׳ ישנים שם לתרץ למה מפסידה כתובתה ,הרי יש כאן
ס"ס ,ספק בקי ספק אינו בקי ,ואת"ל בקי ,שמא באונס שמא ברצון ,ותירצו
התוס׳ ישנים דאין זה ס"ס דאינו מתהפך ,דאי תחילה מסתפקינן שמא
באונס שמא ברצון ,שוב ליכא להסתפק שמא אינו בקי בפתח פתוח.
והתוס׳ תירצו אחרת ,חדא דספק באונס לא הוי ספק ,דשמא נאנסה קודם
נישואין והרי כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה ,ואפילו למ"ד דיש לה
מנה ,הרי נאמן עכ"פ להפסידה מנה .ועוד ,רוב בנ"א בקיאין בפתח פתוח
הם ,ומצטרף הרוב עם חזקת ממון שלו ,ושוב אין כאן אלא ספק אחד,
שמא באונס שמא ברצון .ומכאן הוכיח השטמ"ק דדעת התוס׳ הוא דאין
צריך ס"ס מתהפך .ובאמת כתב הפרי חדש דהאי כללא דס"ס צריך להיות
מתהפך לא היה ולא נברא.
הקשו התוס׳ ט .ד"ה ואי בעית אימא דבין באשת ישראל בין באשת
כהן יש ס"ס ,שמא באונס שמא ברצון ,ועוד ,שמא אינה דרוסת איש אלא
מוכת עץ ,או שמא תחתיו שמא לא היתה תחתיו ,ועוד שמא מוכת עץ היא.
ותירצו התוס׳ דאין להסתפק במוכת עץ כל זמן שהיא אינה טוענת כן ,דאין
גנאי בטענת מוכת עץ אני .ולפי ר׳ חננאל ורי"ף דמוכת עץ פתחה סתום
)אלא שאין לה דמים( לק"מ ,דהרי טענתו הוא פתח פתוח מצאתי ,ואם היא
מוכת עץ הרי פתחה סתום.
ותירץ השטמ"ק דהאי ס"ס אינו מתהפך ,דאם נתחיל בספק אונס ספק
רצון ,אין לומר ׳ואת"ל רצון דלמא מוכת עץ היא׳ ,שאם היתה ברצון ע"כ
דרוסת איש היא .וא"כ מוכח דדעת התוס׳ הוא דאין צריך ס"ס להתהפך.
הכרתי ופלתי יו"ד קי׳ בבית הספק והפרמ"ג שם אות יד׳ תירצו ע"פ
הש"ך שם כלל טו׳ ,דדוקא באין סברא להתחיל מספק אחד יותר מן האחר
אם אינו מתהפך אינו ס"ס ,דמהיכא תיתי להתחיל מספק זה כשאפשר
להתחיל מספק השני .אכן אם מסתבר יותר להתחיל מספק אחד יותר מן
האחר ,שפיר אמרינן ס"ס אע"פ שאינו מתהפך .ולפי זה באשת ישראל ,יש
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לדון קודם אם נבעלה כלל ,או שלא נבעלה אלא מוכת עץ היא ,ורק אח"כ
יש לדון אם היתה באונס או ברצון ,ושפיר הוי ס"ס אע"פ שאינו מתהפך.
וא"כ א"א להוכיח מכאן דתוס׳ ס"ל דאין צריך ס"ס מתהפך ,כיון דהסברא
נותנת להתחיל מאחד מן הספיקות .וא"כ גם אפשר לדחות הראיה מתוס׳
ט :ד"ה אי ,דמיירי במסתבר להתחיל מספק אחד יותר מן השני .דיותר
מסתבר להסתפק מתחילה אם הוא בקי בפ"פ או לא ,ורק אח"כ לדון אם
היתה באונס או ברצון .וא"כ אפשר דבאמת התוס׳ ס"ל דס"ס צריך
להתהפך ,אלא דהכא דמסתבר להתחיל מספק אחד לא הצריך.
ועיין חידושי רעק"א ט .ד"ה ולפי זה ,דס"ל דתוס׳ לא הצריכו ס"ס
המתהפך ,וזהו הפשטות בתוס׳ ט .וגם ט ,:אא"כ דוחים ראיה זו כדברי
הכרתי ופלתי ופרמ"ג לפי כללי הש"ך.
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זמן נישואין וברכתן
א .זמן נשואין וברכתן
ז"ל השו"ע )אה"ע סי' נה ס"א( הארוסה אסורה לבעלה מדברי
סופרים כל זמן שהיא בבית אביה; והבא על ארוסתו בבית חמיו ,מכין
אותו מכת מרדות .אפילו אם קדשה בביאה ,אסור לו לבא עליה ביאה שניה
בבית אביה ,עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו ,ויחוד
זה הוא נקרא כניסה לחופה ,והוא הנקרא נשואין בכל מקום .והבא על
ארוסתו לשם נשואין ,אחר שקידשה ,משיערה בה ,קנאה ,ונעשית נשואה
והרי היא כאשתו לכל דבר ,וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם
הנשואין .הגה :וי"א דחופה אינה יחוד ,אלא כל שהביאה החתן לביתו
לשם נשואין )כ"כ הר"ן בשי"א ריש כתובות( .וי"א שהחופה היא שפורסין
סודר על ראשם בשעת הברכה )הב"י הביאו( .וי"א דחופת בתולה משיצאה
בהינומא; ואלמנה ,משנתייחדו )תוספות פ"ק דיומא( .והמנהג פשוט
עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסים שם יריעה פרוסה על גבי כלונסות,
ומכניסים תחתיה החתן והכלה ברבים ,ומקדשה שם ומברכין שם ברכת
ארוסין ונשואין ,ואח"כ מוליכים אותם לבית ואוכלים ביחד במקום צנוע,
וזהו החופה הנוהגת עכשיו .ועיין לקמן סי' ס"ב סע' ט' וסימן ס"א עכ"ל.
והנה בגמ' )כתובות נג (.איתא אשתו ארוסה לא מטמא לה ואינו
יורשה .ובגמ' )מח-:מט (.דנים על גדר נשואין לענין אכילת תרומה ,זנות,
והפרת נדרי' .וכל זה אינו מצוי כלל ,ודנו הפוסקים ממתי בדיוק דינה
כנשואה מצד דברי השו"ע )הנ"ל( ,דצריך לברך ברכת חתנים קודם
הנשואין ,אמנם בדיעבד כתב השו"ע )שם ס"ג( וז"ל אירס וכנס לחופה,
ולא ברך ברכת חתנים ,ה"ז נשואה גמורה ,וחוזר ומברך אפילו אחר כמה
ימים; וצריך לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה ,ואח"כ יהיה מותר באשתו
עכ"ל.
ומקור כל דברי המחבר בשו"ע ברמב"ם )אישות פ"י ה"א ,ג ,ו( .וז"ל
הב"ש )סי' סב סק"א( כ"כ הרמב"ם ולשיטתו שפיר משום דס"ל חופה
היינו יחוד ,ואסור להתייחד בלא ברכות ,אע"ג דס"ל ברכות אין מעכבין,
מ"מ לכתחלה בעי' שאל יחסר שום דבר כמ"ש בסי' הקודם .והרא"ש
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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דס"ל דלא בעי' חופה הראוי לביאה ס"ל דא"צ לברך קודם הכניסה ,וכ"כ
בד"מ .והטור דפוסק כהרא"ש ופוסק דמברכים קודם החופה ,י"ל ברכות
אין עיכוב לברך מברכים ,אבל כשהיא נדה לדחות הנישואין עד שתטהר
א"צ .והר"ן כתב עוד טעם דמברכים קודם כדי שתהיה עובר לעשיה ,וכן
קי"ל דמברכים ברכת ארוסין קודם הקדושין כמ"ש בסי' ל"ד .ומה שאנו
מברכים ברכת נשואים תחת החופה משום דבחופה ליכא יחוד והוי עובר
לעשיה קודם שאוכלים ביחד במקום צנוע .ומזה ג"כ ראיה דעיקר החופה
הוא האכילה במקום צנוע ,דאל"כ קשה על מנהג שלנו ,איך עושים שני
דברים הסותרים זא"ז ,דמברכים קודם הקדושין כדי שיהיה עובר לעשיה,
וברכת נישואין מברכים תחת החופה .מיהו י"ל ב"א שאני דמדכיר
הארוסין בברכה לכן צ"ל עובר לעשיה ,משא"כ ב"נ כמ"ש בסוף סעיף ט'.
ובד"מ כתב לדידן דעושין חופת נדה א"צ להקדים הברכות לחופה עכ"ל.
והפ"ת )סק"א( כתב דברי המקנה )סק"א( וז"ל דאי אפשר לומר כן
דאלו הוי ברכת נשואין בשביל היחוד שאח"כ הוי ההליכ' מהחופה לבית
החתנו' הפסק בין הברכ' לנשואין כדאי' בא"ח סי' ח' סי"ג .ומ"ש הרמב"ם
והטור קודם כניסתן לחופה היינו בבית החתונה קודם כניסתן לחדר
המיוחד לחתן וכלה ,דמחדר לחדר לא הוי הפסק כדאי' במג"א שם ס"ק
י"ז .אלא נראה כיון דמנהגינו לקדש תחת החופה א"כ א"א לברך ברכת
נשואין קודם כניסתן לחופה כיון דעדיין לא קידשה ,ויהא ברכת אירוסין
והקדושין הפסק בין ברכת נישואין לנשואין ,וגם עדיין לא נקראו בשם
חתן וכלה קודם הקידושין ,ע"כ מברכין תיכף אחר הקדושין עכ"ל .ולפי
הב"ש כתב בראש פינה )שם( ,דהיו צריכים לתקן שהקדושין יהיו קודם
החופה ,ולא יהי' הפסק בין הברכה לחופה.
והב"ח )שם( כתב וז"ל ומ"ש וחוזר ומברך אחר כמה ימים .זהו
פשוט דאע"פ דצריכה ברכה אינה מעכבת וחופה הראויה היא .ואע"פ
דהיה ראוי לברך לכתחילה קודם כניסת החופה ,מכל מקום בדיעבד שפיר
דמי אף לאחר כמה ימים ,דכל מצוה שיש לה משך זמן שפיר הוי עובר
לעשייתן ממה שיבא להבא ,והכא נמי מצות נישואין היא כל הימים אשר
הוא דבק באשתו .ועוד דברכת חתנים אינה ברכת המצוה אלא ברכת
השבח כדפרישית בראש סימן זה ,עכ"ל.
ולפי תירוצו השני ,ברכת אירוסין ברכת המצוה היא ,וכמש"כ
הרמב"ם )פ"ג הכ"ג( דצריך לברך קודם הקידושין ,ואח"כ מקדש ,כדרך
שמברכין קודם כל המצוות .משא"כ ברכות נשואין ,שאינן ברכות המצוה
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אלא ברכת השבח ,וא"צ עובר לעשיתן .וכ"כ הר"ן )פסחים ד .בדפי
הרי"ף( וז"ל ולענין ברכת נשואין נהגו שאין מברכין אלא לאחר שתכנס
לחופה לפי שאין ברכות הללו אלא ברכות תפלה ושבח .תדע שהרי
מברכין אותם כל ז' .וכן נראה מדברי בעל הלכות גדולות .אבל הרמב"ם
ז"ל כתב בפ"י מהלכות אישות שצריך לברך אותן קודם נשואין ,וכן דעת
הרמב"ן ז"ל ,ולא מפני שהיא בכלל מה שאמרו כל המצות כולן מברך
עליהן עובר לעשייתן ,שהרי אלו ברכות השבח הן ,אלא מפני שחופה
ייחוד היא ובעיא ראויה לביאה ,וכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה
עכ"ל )ודברי הב"ש הנ"ל ,שלהר"ן מברכין קודם כדי שיהא עובר לעשיי',
צ"ע(.
ולפי תירוצו הראשון של הב"ח נראה דגם ברכת נשואין ברכת
המצוה היא ,אלא שיש למצות נשואין משך זמן ,כל הימים אשר הוא דבוק
באשתו .והיינו דבברכת אירוסין המצוה היא מעשה הקדושין ,ולכן אם
ברך אח"כ לפי הרמב"ם )שם( זו ברכה לבטלה ,מה שנעשה כבר נעשה.
אבל נישואין אינו מעשה אלא מצב של אשת איש בבית בעלה ,וכדכתיב
ואם בית אישה נדרה .ואף דע"כ מצב זה מתחיל בזמן מסוים ,כל זמן
שנמשך המצב יכול לברך ,ודומה למברך כל זמן שהטלית עליו.
ואולי גם הב"ש מודה להב"ח בזה ,1אלא שהוקשה לו ,שלכתחילה
יש לברך עובר לעשייתן גם במצוה שיש לה משך זמן כטלית .ולכן תירץ
שכשעומדים תחת החופה עדיין לא חלו הנשואין עד שיאכלו במקום צנוע,
ולכן הברכות שתחת החופה עובר לעשייתן הן.
וז"ל הב"ש )סי' נה סק"ה( ע' ב"ח סי' ס' שם כתב מנהג שלנו הוא
לצאת כל הדיעות היינו ביום ו' בבוקר מכסין ראש הכלה בסודר ,ולערב
בעת הקדושין וברכת חתנים פורסין יריעה ע"ג כלונסאות ,ומעמידים לשם
החתן וכלה ,ומברכים ברכת אירוסין ונישואין .אבל עיקר החופה הוא מה
שאוכלים החתן והכלה יחד אחר החופה ,לכן יש למנוע באותה שעה
לכנוס שם רבים .לפ"ז צריכים ליזהר שאכילה זו תהיה לפני שבת כיון
דהיא עיקר החופה ,מיהו מ"ש יש למנוע לכנוס שם רבים משמע מועטים
 1בתירוצו הראשון ותירוצו השני ,דמדכיר האירוסין בברכה ,כנראה בתירוצו השני של
הב"ח ,דהוי ברכת המצוה .או ,דעכ"פ נידון כברכת המצוה לענין עובר לעשייתן,
וכמש"כ הריטב"א )ז (:וז"ל אע"פ שאינה ברכה המצוה ,כיון שעומדת במקום ברכת
המצוה מקדימין אותה להקדים ברכה למעשה ,עכ"ל.
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יש לכנוס לשם .ואין טעם לדבר הא בעי' יחוד דחזי' לביאה ,א"כ יש
למנוע שלא יכנוס לשם שום אדם כדי שיהיה יחוד גמור עכ"ל.
ובפ"ת )שם סק"ב( כתב וז"ל דכוונת הב"ש הוא מאחר שכ' הב"ח
דמנהג שלנו הוא לצאת כל הדיעות א"כ מהראוי לחוש גם לדיעה זו
דחופת בתול' בעינן ג"כ יחוד דחזיא לביאה ,עכ"ל .ולפ"ז כל שאפשר
לצאת כל הדיעות חייב לעשות כן ,וכמנהגנו לפי הב"ח .ולכן בטהורה
צריכים יחוד הראוי לביאה לפני שבת ,ובנדה ,שא"א ,די בחופה ואכילה
במקום צנוע .ולענין הברכה ,דלהב"ש א"א לברך לפני החופה משום
הפסק ,וכנ"ל ,ע"כ סומכים על השיטה דלא חלו הנשואין עד שאוכלים,
ובצירוף הדין דבדיעבד מברכין גם לאחר הנישואין.
וז"ל הד"מ )סי' סב סק"א( אמנם המנהג שלא לברך ברכת חתנים עד
אחר שתכנס לחופה וכן נראה מדברי בה"ג ,עכ"ל ומבואר לפי דברי
הרא"ש דלעיל )טור סי' סא( דסבירא ליה דלא בעינן חופה ראויה לביאה
אם כן סבירא ליה גם כאן דאין צריך לברך קודם הכניסה וכל שכן בזמן
הזה דחופה אינה יחוד ולכן אין מברכין אלא תחת החופה וכן הוא המנהג,
עכ"ל .ולכאורה צ"ע ,דאם כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה ,למה
מותר להתיחד עמה לפי הרא"ש שסובר שא"צ יחוד הראוי לביאה ,וכנראה
מלשונו "וכ"ש בזה"ז דחופה אינו יחוד" ,כל' שאף יחוד מותר? ואולי ס"ל
דרק בנדה ממש אסרו יחוד.
ובעיקר דברי הר"ן ,שהרמב"ם מצריך לברך לפני הנישואין משום
איסור כלה בלא ברכה ,יותר נראה שהרמב"ם פירש דבלא ברכה ר"ל בלא
חופה ,וכמש"כ הב"ש )סי' נה סק"א( ,שהרי לא הזכיר איסור בלא ברכה.
ולפ"ז נראה שהרמב"ם ס"ל כתירוץ הראשון של הב"ח ,דברכת המצוה
היא ,שהרי הכס"מ )פ"א ה"ב( כתב שהקשו לר"א בן הרמב"ם ממו"ק
)יח (:לארס לא עביד מצוה ,ולישא קא עביד מצוה .ותירץ שהמצוה לישא
בכתובה וקדושין ,וקדושין תחלת מצות הנשואין ,אבל אירוסין בלא
נשואין לא השלים המצוה עדיין .ולפ"ז צ"ל ד'כתובה וקדושין' ר"ל חופה
וקדושין ,כלשון הברכה ,והרמב"ם לשיטתו דארוסה אין לה כתובה )פ"י
הי"א( .וכן שמעתי בשם מו"ר הגרי"ד זצ"ל.
ואין להקשות איך מברך ברכת המצוה על הקדושין ,והלא לא השלים
המצוה עדיין .דכבר ייסד מו"ר הגרי"ד זצ"ל ,שמברכין על מעשה המצוה,
ולא על קיום המצוה ,וקדושין מעשה מצוה בפ"ע .ולדברינו גם נשואין,
שלפי הרמב"ם הוא מעשה מסוים של יחוד הראוי לביאה ,מעשה מצוה
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הוא ,ומברכין ברכת המצוה עובר לעשיתן ,אלא שחלוקים בזה ,דמעשה
קדושין פועל שם אשת איש ,וחלות זו נמשכת מאלי' בלי שום מעשה מצד
הבעל ,ולכן א"א לברך לאחרי' ,וכלשון הרמב"ם הנ"ל ,מה שנעשה כבר
נעשה .אבל בנשואין ,שפועל שם אשת איש בבית הבעל ,שקיומו הראוי
הוא ,כלשון הב"ח הנ"ל ,שהוא דבוק באשתו ,וא"כ יש למצוה נשואין
משך זמן ,ע"י שהבעל ממשיך להיות דבוק באשתו ,ולכן אף דצריך לברך
קודם הנשואין ,כיון שברכת המצוה היא ,או ,כהריטב"א הנ"ל ,שעומדת
במקום ברכת המצוה ,מ"מ אם לא בירך וחוזר ומברך אפילו אחר כמה
ימים ,כי יש למצות נשואין משך זמן כמו ציצית ,וכנ"ל.

ב .זמן סילוק
תנן )פט (.כתב לה דין ודברים אין לי בנכסיך ובפירותיהן ופירי
פירותין וכו' אם מתה אינו יורשה .ובגמ' )שם( פירשו ,בכתב לה ועודה
ארוסה .וכתב הר"ן )מא .בדפי הרי"ף( וז"ל ,ודוקא בכותב לה ועודה
ארוסה ,דשייך בה קצת .אבל קודם לכן ,כיון שאין לו שייכות בנכסיה כלל.
סלוקו לאו כלום הוא ,עכ"ל .וכ"כ הרמ"א )סי' צב ס"א(.
והנה הש"ך )סי' סו ס״ק קל"ד( כתב דבזמננו ,שמקדשין תחת
החופה ,א"א להסתלק דין קדושין לנשואין ,דחלים בב"א .וכ"נ מהד"מ
)הנ"ל סי' סב סק"א( ,דבזמננו אין הברכות נאמרות לפני חלות הנישואין.
ובשו"ת ח"ס )אה"ע ח"ב סי' קסו( חולק וז"ל ואמנם מנהג ק"ק
פפד"מ דהסכים עמהם חו"י סי' נ"ג נכון מאוד ,דמסלק עצמו בין ברכת
אירוסין לברכת נשואי' ,דאפי' למ"ד תחלת חופה גומרת הנשואי' ,מ"מ
בעי' שהי' דעתו שתגמור לו החופה .אבל אם אינו רוצה שתגמור לו ,לא
עדיפה חופה מביאה אחר כסף ובא עלי' בבית חמי' שלא לשם נשואין ,לא
גמרה ביאה ליורשה ולטמא לה וכדומה ,וה"נ חופה .והשתא אע"ג שכבר
קדשה בטבעת ואלו הי' רוצה שתגמור לו חופה זו היתה תחלת חופה גומר
להרא"ש ואפי' בלא ברכה כי ברכות אינם מעכבות ,מ"מ השתא דמברכי'
ורוצה שהי' עובר לעשייתן ,ומכ"ש זה שרוצה לסלק עצמו ואין הסלוק
מועיל בין אירוסין לנשואי' ,אין דעתו שיגמור עד אחר הברכות ויפה
הנהיגו חכמי פפד"מ ,עכ"ל.
והנה בתוס' )קידושין י .ד"ה כל( כתבו בשם ר"נ גאון דבארוסין קיי"ל
כל הבועל דעתו על גמר ביאה ,אבל בנשואין תחלת ביאה קונה .ופירש מו"ר
הגרי"ד זצ"ל )עי' ארץ הצבי עמ' קפז( דבקדושין ,דצריך דעת ,אע"פ דע"כ

מוה"ר מרדכי וויליג שליט"א

225

תחלת ביאה לשם קידושין היא ולא לשם זנות ,מ"מ אפשר לאחר את החלות
עד גמ"ב .אבל בנשואין ,דא"צ דעת ,א"א לאחר את החלות ,ותחלת ביאה
קונה אע"פ שאינו מכוון לישאנה עד גמ"ב ,דמעשה נשואין ע"כ חל מיד ,וכן
קיי"ל )סי' נה ס"א( ,משיערה בה קנאה ונעשה נשואה ,וכנ"ל.
ולכאורה לפ"ז קשה על הח"ס )הנ"ל( ,איך אפשר לדחות את חלות
הנשואין עד אחר גמר הברכות כשעומדים תחת החופה .ונראה ,דבערוה"ש
)ס"ב( כתב וז"ל אפילו אם קידשה בביאה אסור לו לבא עליה ביאה שנייה
עד שעת נשואין ,דקיי"ל ביאה אירוסין עושה ולא נשואין כמ"ש בסי' ל"ג,
והנשואין היא החופה .אמנם מה היא החופה נחלקו בזה הפוסקים כמו
שיתבאר בס"ד ,עכ"ל .ולקמן )סי"ז( כתב וז"ל כללו של דבר מעיקר דין
תורה הוי נשואין ביאה לשם נשואין או ההכנה לזה והחופה היא ההכנה
לזה ,ואיזו הכנה תלוי במנהגא ,דכיון דקורין לזה הדבר חופה ומברכין
הברכות נגמרו הנשואין ,ותכלית הכנות כל החופות שמרגע זו ואילך
נכנסה לרשותו ומוכן לחיות עמה כאיש ואשתו ,עכ"ל.
ולפ"ז רק בביאה עצמה א"א לדחות חלות הנישואין ,דע"כ אין
תחלתה לשם זנות ,וכנ"ל .אבל בחופה ,כיון שתלוי במנהג ,ונהגו שאינה
נשואה עד שמברכין ברכות נישואין ,אינה נשואה עד שגמרו הברכות,
וכמ"ש הח"ס ,וכנ"ל .וביחוד גמור הראוי לביאה ,י"ל שהוא הכנה גמורה
לביאה ,וא"א לדחות החלות .וכ"נ בערוה"ש )סי"ט( וז"ל ,ועוד נ"ל
דאפילו להרמב"ם והעומדים בשיטתו דאין הברכות מעכבות ככל ברכה
שאינה מעכבת ,זהו רק בחופה שכתב ,כמו ביאה לשם נשואין ,או יחוד
ממש בחדר סגור הראוי לביאה ברגע זו .אבל כל החופות לבד אלו ,שהן
רק הכנות להורות על הנשואין הנגמרים לזה הזוג ,כל זמן שלא ברכו
עליהם שבע ברכות לא נגמרו הנשואין .ואולי זהו טעם הפוסקים דס"ל
דהברכות מעכבות בחופה ולכן בהכרח לברך ברכת חתנים קודם גמר
הנשואים ,עכ"ל.
עכ"פ למנהגנו לקדש תחת החופה ,ודלא כהב"ח ,אפשר לבעלה
להסתלק מירושתה ע"י אמירת דין ודברים אין לי וכו' אחר שקידשה לפני
אמירת ברכות נשואין ,וכן נהגו .ולהפוסקים שהנישואין חלים בשעת
הקידושין 2צריך לקדשה מחוץ לחופה ,להסתלק מירושתה ,ואח"כ ליכנס
תחת החופה.
 2ובח"מ )סי' נה סק"ט( כתב דכשנתקדשה נקראת למפרע נשואה לדעת התוס' )יומא יג:
ד"ה לחדא( אבל התוס' לא כתבו שהיא נשואה למפרע ,וצ"ע.

226

זמן נישואין וברכתן

והנה בפ"ת )סי' צב סק"א( כתב שנהגו להסתלק קודם הנשואין,
והקשה וז"ל והרי אצלנו הקדושין והחופה באין כאחת ,א"כ קודם נישואין
הוי ג"כ קודם אירוסין ,ולא מהני מידי הסילוק ,כמ"ש הרמ"א כאן ,עכ"ל.
וציין לשו"ת חות יאיר .ושם )סוף סי' נ ,תשובת בעל עבודת הגרשוני( כתב
וז"ל ,ואפילו אנו יודעים שלא סילק את עמצו בין ארוסין והנישואין ,מ"מ
מהני הודאתו וכו' יש לשטר סילוק שלנו שנעשו קודם החופה על מה
לסמוך ,עכ"ל.
ונ"מ גם למי שמוחל מעשי ידי אשתו בשטר הסכם שנחתם לפני
הקדושין ,דאם מודה שמוחל בין אירוסין לנישואין ,אפילו אם אנו יודעים
שהשטר נכתב ונחתם לפני הקידושין ,מהני משום הודאת בעל דין.
ובהסכם זה יש לצרף השיטה דהעדפה ע"י הדחק שייכת לאשה ,שכן נהגו
לפסוק )ב"ש סי' פ סק"ב( ,ודלא כשו"ע )שם ס"א( .ולרמ"א )שם( יכולה
לומר איני נוטלת מעה כסף ואיני נותן המותר .ובלא"ה י"א )אוצר
הפוסקים סי' פ ס"ק ו אות ד( שבעושה מלאכה מחוץ לביתה מעשי ידי'
שלה .אמנם י"ח וס"ל שבזמננו מעשי ידי' מחוץ לביתה הוי בכלל העדפה,
או אפילו עיקר מעשי ידי'.
ואם הבעל קבל על עמצו לזונה בתקופה שמחל מעשי ידי' ,כיון שיש
צדדים רבים שמעשי ידי' שלה ,נראה שהבעל אינו יכול לטעון דהמע"ה
ופטור מלזונה .ואף אם מה שהרויחה נידון כעיקר מעשה ידי' ,נראה
שיכולה לומר איני ניזונת ואיני עושה )סי' סט ס"ד( ,והבעל עומד בחיובו
שקבל על עצמו ,דמעשה ידי' שתחת מזונותי' דחיוב הכתובה ,ולא החיוב
שקבל על עצמו.
ובעיקר הנידון דחוב ברור מצד הבעל לאשה ,וספק חוב מצד האשה
להבעל ,כתב בספר משנת הכתובה )סי' יב( דנחלקו הפוסקים אם ב"ד
מחייב את הבעל לשלם ,עיי"ש.
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קים ליה בדרבה מיניה
]א[ שלושה אופנים דפטור קלב"מ ומקורותם
דין קם ליה בדרבה מיניה שפוטר מי שכבר חייב מיתה בב"ד מחיובי
תשלומין הבאים מאותה המעשה המחייבתו מיתה ,מקורו במשנה )כתובות
לו" (:כל המתחייב בנפשו אין משלם ממון שנאמר ואם לא יהיה אסון ענוש
יענש" .וכן למדנו )ב"ק לד (:המדליק גדישו של חבירו בשבת אינו משלם,
וכן החובל חבירו בשבת והמכה אביו ואמו פטור מתשלומין )ב"ק פז.(.
ומי שעבר ועשה מעשה המחייבתו מלקות ותשלומין ,נחלקו ר"מ
ורבנן אם לוקה ומשלם )מכות ג" ,(:מעידין אנו באיש פלוני שחייב
לחבירו מאתים זוז ,ונמצאו זוממין – לוקין ומשלמין ,שלא השם המביאן
לידי מכות מביאן לידי תשלומין ,דברי ר' מאיר; וחכ"א :כל המשלם אינו
לוקה ".ובביאור המשנה כתוב בסוגיא" ,בשלמא לרבנן אכדי רשעתו
כתיב ,משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי
רשעיות".
ומי שעבר ועשה מעשה המחייבתו מיתה ומלקות חייב מיתה ופטור
ממלקות ,וביאר התוס' שגם זה לומדים מ"כדי רשעתו" ,וז"ל התוס' )לז:
ד"ה וחדא במיתה ומלקות(" ,ורבנן מלקות וממון ומיתה ומלקות תרוייהו
נפקי מכדי רשעתו דמשמע אם נתחייב בהדי מלקות מיתה או ממון משום
רשעה אחת אתה מחייבו .ואע"ג דסמיך ליה ארבעים יכנו לא יוסיף ,מ"מ
אין לנו לומר דילקה ולא ימות כמו שלוקה ואינו משלם דאתגורי איתגור
כדפריך בהנשרפים )סנהדרין דף פא (.ואע"ג דגבי ממון ומלקות אמרינן
דנדון בממון אפילו ממונא קולא ,התם משום דחס רחמנא אנחבל".
הרי התוס' ס"ל שדורשים מ"כדי רשעתו" שב"ד עונשים עונש אחד
למעשה אחד ,ומפשטות הקרא ללקות ולפטור מעונש אחר ,ומטעם סברא
דאתגורי איתגר להמית ולפטור ממלקות .ויוצא מהקרא ביחד עם הסברא
שתמיד נענש בעונש החמור.
והרא"ש חולק ,וס"ל שלומדים כל פרשת קלב"מ ,כל שלושה
הפטורים ,משילוב המקורות כדי רשעתו ואם לא יהי' אסון .וז"ל הרא"ש
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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)מובאים דבריו בשמ"ק לז" ,(.ובזה נ"ל לתרץ כולה שמעתין ,דאיברא
ודאי דאי לא הוה כתיב קרא דלא יהיה אסון לא הוה מפקינן מקרא דכדי
רשעתו אלא מלקות וממון ,דוקא משום דלא חמיר איסוריה דתפסת מועט
תפסת .מיהו לבתר דכתיב ולא יהיה אסון גלי לן דכדי רשעתו בכל מידי
מיירי וכדאמרינן משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום
שתי רשעיות".
וכן מבואר בהמשך דברי הרא"ש בסיכומו לסוגיא" ,קצרו של דבר,
תלמודא אתא למימר דמבינייהו דהני תרי קראי שמעינן טעמא דקלב"מ,
ואין העונש גורם ולא האיסור גורם ,אלא דאין לחייב משום שתי רשעיות
כלל וקלב"מ וכדכתיב כדי רשעתו .והשתא ניחא דלא מצינן למילף רשע
רשע ,דהא אי לא הוה כתיב כדי רשעתו לא הוה שמעינן כל חייבי מיתות
דהוה אמרינן דסייף דוקא וכדכתיבנא .וניחא נמי דבריש החובל משני
ההוא מכדי רשעתו נפקא דהא לבתר דכתיב לא יהיה אסון קרא דכדי
רשעתו מיירי בכל מידי וכדכתיבנא .כנ"ל".
הרי שהרא"ש ס"ל בהדיא שהדין של פטור ממון במי שעשה מעשה
המחיב מיתה היא הרחבת דין קלב"ם שנלמד מכדי רשעתו ,וגילוי תוקף
דין קלב"מ .והתוס' חולקים על דבריו ,וס"ל שחז"ל למדו פטור עונש הקל
מכדי רשעתו רק לגבי חיוב מלקות ,ולמדו פטור תשלומי ממון במי שחייב
מיתה מ"ולא יהיה אסון".
חיליה של הרא"ש ,שהצביע לה בהדיא ,שלאור דבריו מתישבים
סוגיות הסותרות בענין .עי' ב"ק )פג" (:דאמר רחמנא לא תעביד ביה תרתי,
לא תשקול מיניה ממון ותקטליה .האי מכדי רשעתו נפקא ,רשעה אחת
אתה מחייבו ,ואי אתה מחייבו שתי רשעיות…" ולכאורה סותרת משנתינו
)לו (:וביאור הסוגיא )לז" (.ולא יהיה אסון ענוש יענש וכו' .והא מהכא
נפקא? מהתם נפקא :בכדי רשעתו – משום רשעה אחת אתה מחייבו ,ואי
אתה מחייבו משום שתי רשעיות! חדא במיתה וממון ,וחדא במלקות
וממון".
התוס' )לז .ד"ה חדא במלקות וממון( דחקו בע"כ באומרם..." ,תימה
דבריש החובל )ב"ק דף פג (:פריך הא מיבעי ליה קרא דלא תקחו כופר
דלא תשקול מיניה ממונא ותקטליה ומשני ההוא מכדי רשעתו נפקא הוה
ליה למימר ההוא מלא יהיה אסון נפקא דכדי רשעתו אתא למלקות וממון
וי"ל דהתם טעי כי היכי דטעי הכא מעיקרא לומר דמכדי רשעתו נפקא
מיתה וממון ]והא דלא פריך האי במלקות וממון כתיב לא חש להקשות
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משום דהוי מצי לשנויי מלא יהיה אסון נפקא[ .אי נמי לסימנא בעלמא
נקטיה התם".
והרי אליבא דרא"ש הסוגיות עולות כפתור ופרח ,שלומדים דין
קלב"מ בכל אנפיה ,כולל שמיתה פוטרת תשלומי ממון ,משילוב הפסוקים
בכדי רשעתו ולא יהיה אסון; והרחבת דרשת בכדי רשעתו ע"י דרשת ולא
יהיה אסון .ומבואר מה שמביאים ב' הפסוקים כמקורות לפטור תשלומי
ממון למי שמחויב מיתה ,שהרי "ולא יהיה אסון" מרחיב המקור העקרוני
ב"כדי רשעתו".
גם מחידושי הרשב"א משמע ד"ל כהרא"ש ,שהפסוקים מרחיבים
אחד את השני .וז"ל הרשב"א בחידושיו )לז (:שדן על במקור של רבנן
לדין קלב"מ לגבי מיתה ומלקות ,וז"ל" ,אבל לרבנן מסתברא דמיתה
ומלקות לא צריך קרא דהשתא מלקות וממון לא מחייב ,מלקות ומיתה לא
כ"ש ,ואי משום דחמיר איסוריה הא אשמעינן מיתה וממון דאע"ג דחמיר
איסוריה לא מיחייב תרתי".
שונה גישתו של הרשב"א בחידושים מגישתו של תוס' ,שהרשב"א
סובר דלא בעינן קרא לפטור להמחויב מיתה ומלקות ,שלומדים הסברא
דקלב"מ מ"כדי רשעתו" ,ולומדים מ"ואם לא יהיה אסון" דסברת כדי
רשעתו ,שאינו נענש פעמים ,נאמר אצל איסורים חמורים ,שכן לומדים
ממה ששייך אצל מיתה וממון .מאידך ,תוס' ס"ל שלומדים מ"כדי רשעתו"
שאין לוקים ביחד עם עוד עונש בשום פנים ,ומטעם הסברא שאין להרויח
ממה שמוסיף לחטוא ,תמיד סביר להעניש בעונש החמור.
מתוך תשובות הרשב"א מצינו כתוב כדברי התוס' בתשובה א'
וכדברי הרא"ש בתשובה הסמוכה לה ,וז"ל )שו"ת הרשב"א ה:יח( ,ומה
ששאלת :מילתיה דרב הבא במחתרת ,ונטל כלים ויצא פטור ,ואנהרת
עיינין מההיא דמסכת סנהדרין .מן התימה הוא להיות גנב זה קונה כלי של
בעל הבית מפני שאם הרגו דפטור עליו )בימי הסנהדרין( .ומאי קא מדמי
לההיא דגונב כיס בשבת ,קשיא ,דהתם ב"ד קא מחייבי ליה מיתה על
מלאכת שבת ולא מצי לחיובי ממון דרחמנא אמר "כדי רשעתו ,משום
רשעה אחת אתה מחייבו וכו׳" .והא דמחתרת לא דמיא להא ,דאין בדבר
חיוב מיתת ב"ד כלל ,אלא ממון לחודיה.
תשובה :לא משום כדי רשעתו ,פטרי ליה לההוא דגונב כיס ,אלא
משום דכתיב :ולא יהיה אסון ,וכדתנן בפ' אלו נערות )דף לו ע"ב( :הבא
על בתו ,ועל בת בתו וכו' ,אין להם קנס ,משום דמתחייב בנפשו ,שמיתתן
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מיתת ב"ד .וכל המתחייב בנפשו ,אין משלם ממון ,שנאמר :ולא יהיה
אסון .ואמרינן עלה בגמרא )לז (.והא מהכא נפקא? מהתם נפקא :כדי
רשעתו ,משום רשעה אחת וכו' .חדא במיתה וממון ,וחדא במיתה ומלקות.
ומולא יהיה אסון דרשינן אפי' חייבי מיתה בשוגג ודבר אחר שהוא פטור.
וטעמא דמילתא ,דכל דאפשר לבא לידי מיתה ,פטרו הכתוב מממון… .
דהרי המזיק ממון חבירו ,חייב לשלם .ואפ"ה כל דאפשר דיתחייב בנפשו,
פטור מן התשלומין .מאי טעמא? בדמי קננהו ,ולא חשבינן ליה כמזיק
ממון חבירו ,אלא כמזיק ממון עצמו…

]ב[ עקירת חיוב ממון אם דומה בכל דיני קלב"מ
ומדברי הרשב"א בתשובה הנ"ל שעמד במהלך של התוס' ,יש לרדת
לעומק המחלוקת הנ"ל וגם להבין נפק"מ בין השיטות .הרי מבאר שם
שלומדים מ"ולא יהי' אסון" שהחיוב תשלומין נעקר לגמרי ואין חיוב מן
התורה לשלם בכלל .וז"ל בסוף התשובה ,שמדמה דין ולא יהי' אסון
לפטור תשלומי היזק למי שבא במחתרת והיזק כלי הבעל בכניסתו,
"…אלמא ,כל דאפשר דאתו לידי מיתה ,פטור מממון .וכיון שכן ,מה לי
אם נטל כלים מחבירו ,ואיתנהו ,ומה לי שבר כליו של חבירו .דהרי המזיק
ממון חבירו ,חייב לשלם ואפ"ה כל דאפשר דיתחייב בנפשו ,פטור מן
התשלומין .מאי טעמא? בדמי קננהו ,ולא חשבינן ליה כמזיק ממון חבירו,
אלא כמזיק ממון עצמו .הלכך ,אפילו נטל כלים נמי ,בדמי קננהו ודידיה
נינהו .וה"ט דמאן דסבר בפ' בן סורר )דף עב (.דההיא דרב אפילו בשנטל.
אלא מיהו אסיקנא התם ,דדוקא שבר אבל איתנהו לא .ואפשר דזו
מדבריהם ,כדי שלא יהא אדם חוטא נשכר ,ליטול ממון חבירו ,ויאכל
וחדי .אבל מד"ת פטור מכולם ,דבדמי קננהו".
וברור מדבריו בתשובה שמחלק בין פטור ולא יהי' אסון ופטור כדי
רשעתו ,ודווקא מה שהתיר עצמו למיתה פוטרו מלשלם .ומשמע מדבריו
שמי שפטור מלשלם מטעם כדי רשעתו ,ביאורו ,שהתורה לא חייבו לשלם
או לא חייבו הב"ד להוציאו ממנו ,אבל חיוב ממון יש בעולם.
ולכאורה הרא"ש חולק על חילוק זה ,שהרי הכל נלמד ממקור אחד ,ומה
שחיוב מיתה פוטרו מחיובי תשלומין הרי היא הרחבת הדין של קלב"מ
וכדי רשעתו ,וא"כ למה לא יהיה חייב מעיקר הדין לשלם.
וכן מצאנו שנחלקו הראשונים בהדיא בדין זה אם מה שלומדים
מ"ולא יהיה אסון" לפוטרו מי שמחויב מיתה מתשלומין ,אם גדר הדין
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לעקור חיוב תשלומין שלו לגמרי עד שאינו חייב אפילו בדיני שמים
לשלם ,ואם שונה דין זה מגדרי פטור כדי רשעתו.
עי' במס' ב"מ )צא ,(.שרבא מבאר דין של הברייתא ללמדנו שאעפ"י
שפטור מלשלם מדין קלב"מ עדין חייב לשלם לצאת ידי דיני שמים .אמנם
שאביי סובר שהברייתא לא מתיחס לחיוב זה בכלל אלא מביא דברי ר"מ,
וגם רב פפא חולק וסובר שהברייתא מלמדנו דין בקשר למה שצריכים
בעידנא בפרשה של קלב"מ ,לעומת דבריהם ,רבא סובר שמחדש לנו
שעדין יש חיוב בדינו שמים לשלם מה שקלב"מ פוטרו מדיני בנ"א.
וז"ל הסוגיא" ,תנו רבנן :החוסם את הפרה ודש בה לוקה ,ומשלם ארבעה
קבין לפרה ,ושלשה קבין לחמור .והא אינו לוקה ומת ,ואינו לוקה
ומשלם! אמר אביי :הא מני ,רבי מאיר היא ,דאמר לוקה ומשלם .רבא
אמר :אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמו .רב פפא אמר :משעת
משיכה איחייב לה במזונותיה ,ומילקא לא לקי עד שעת חסימו".
וז"ל רש"י בפירושו לדברי רבא" ,רבא אמר אתנן אסרה תורה אפילו בא
על אמו ונתן לה טלה באתנן ,אתנן הוא ,ואסור לקרבן ,דאתנן סתמא כתיב
)דברים כג( ,לא שנא אמו ולא שנא פנויה ,ואף על גב דאי תבעה ליה
בדינא קמן תן לי אתנני לא מחייבינן ליה ,דהא קם ליה בדרבה מיניה ,כי
יהביה ניהלה – אתנן הוא ,אלמא :אפילו במקום מיתה נמי רמו תשלומין
עליה ,אלא שאין כח לענשו בשתים ,אבל ידי שמים לא יצא עד שישלם,
דאי לא רמו תשלומין עליה ,כי יהביה ניהלה מי הוה אתנן ,מתנה בעלמא
הוא דיהיב לה ,וגבי חוסם נמי ,תשלומין רמו עליה ,אלא שאין כח בבית
דין לענשו שתים ,וכיון דרמו תשלומין עליה לא יצא ידי חובתו עד
שישלם .אי נמי :אי תפיס לא מפקינן מיניה ,כך שמעתי מפי מורי הזקן,
ויש דוגמתו בבבא קמא בפרק מרובה )ע ,ב( ושם מפורש יותר ,והביא לי
מורי ראיה על זה".
הרי לומדים מלשונו של רש"י דאליבא דרבא לא משנה אם פטורו
מלשלם מדין קלב"מ דחיוב מיתה שלומדים מ"ולא יהי' אסון" ובין אם
פטורו מלשלם מדין קלב"מ דחיוב מלקות ,בין כה וכה ,פטורו נובע ממה
שאין לב"ד הכח לחייב שני העונשים אבל אינו יוצא חיובו מדין שמים עד
שישלם ,כלומר שמעיקר הדיו חיובו לשלם עומד .ואם תפס הנחבל לא
מוציאין מידו .וכן היינו מסיקים אליבא דרא"ש.
ברם רבינו דוד )מו"ד בחי' הר"ן למס' סנהדרין ,דף עב (.פירש שמה
שדין אתנן חל על הבהמה שישלם לאמו אעפ"י שחייב מיתה בעידנא
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שמחייב עצמו לשלם אתננה ,היינו מטעם שיש לו חיוב מדיני תורה לקיים
דיבורו .ובזה שונה דין אתנן משאר חיובי תשלומין ,שמעשיו )כגון מעשה
היזק( גרמו לו .ושוב כתב בהדיא שבשאר חיובי תשלומין ,שאותה
המעשה מחייב מיתה ותשלומין ,כגון הבא במחתרת ושחט גדי בשעה
שגונב מביתו של הבעל ,הרי מה שהתיר עצמו למיתה שבא במחתרת דומה
למי שהתיר עצמו למיתה ע"י התראה ועדים ,שאינו חייב בתשלומין
לנחבל בכלל.
וז"ל הרבינו דוד" ,ותירץ ה"ר דוד ז"ל דלא דמי ,דהתם גבי אתנן
צריך האדם לעמוד בדבורו אעפ"י שלא יתחייב מן הדין ,אבל כאן )במס'
סנהדרין עב .שרבא החזיר לגנב הכשבה שגנב ממנו במחתרת( אחר שקני
הני דיכרי בדמיהו לפי סברתו של רב נמצא גנבה זו קנויה לגמרי ביד
הגנבים ולא נתנה להשבון ,וכך הוא עובר אם הוא מחזיר כמי שאינו מחזיר
שאחר שקנאה אם החזיר מתנה בעלמא הוא דקא יהיב .וגם אינו צריך
למחילה של בעל הממון לפי שקנאם בדמו ,ולפיכך לא היה לו שום תועלת
לגנב בחזרתו אם היה הדין כרב ורבא מדרך חסידות החמיר על עצמו כרב:
אלו דבריו וצ"ע".
הרי ברור שרבינו דוד מחלק אפילו לדברי רבא בין החוסם פי פרה
שאולה בשעת מלאכתה שחייב לשלם לצאת ידי חיוב מדיני שמים ובין
הבא במחתרת והבא על בתו ,שמדין תורה נעקר חיובו לגמרי .וברור
שרבינו דוד חולק על רש"י ורא"ש ,וס"ל דחיוב מיתה פוטרו לגמרי
מלשלם אם לא חייב עצמו בדיבורו או כיו"ב .ומתוך קיצור לשונו ניתן
ליאמר שגם הוא מחלק בין חיוב מיתה לחיוב מלקות ,שחידוש הוא ליפטר
מלשלם לגמרי ,אפי' בדיני שמים ,ומנין לחדש שכדי רשעתו פוטרו לגמרי
אפילו מדיני שמים.

]ג[ יסוד דין ולא יהיה אסון:
האם מיתה פוטרת או עוקרת חיוב ממון
הרי ראינו שנחלקו רש"י ורשב"א ורבינו דוד בביאור הסוגיא הנ"ל אי
חיובו של הבא על אמו לשלם האתנן למרות שמחויב מיתה בעידנא – אם
מזה יש ללמוד יסוד דין דקלב"מ דלא יהיה אסון ,שחיוב מיתה פוטר חיוב
תשלומין אבל נשאר חיוב בידי שמים ,או שהוא היוצא מן הכלל ,מכיון
שחייב עצמו ובדרך כלל חיוב מיתה עוקר החיוב לגמרי.
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אמנם משמע מלשון סוגיין )לג (:שחיוב מיתה פוטר ואינו עוקר
לגמרי ,וז"ל הגמרא" :איהו )גנב ששחט בהמה הנגנבה בשבת( לאו דלא
מיחייב )תשלומי ד' וה'( אלא משום דקלב"מ )פטור מלשלם(" .ואיך
יפרנס רבינו דוד לשון סוגיין?
ביאור הדברים :דנו להבין שיטת ר"מ הסובר לוקה ומשלם ,ומוקמינן
לדעה א' בסוגיא שמשנתינו כר"מ ,ומה שלמדנו שהבא על אחותו חייב
קנס ,היינו בנוסף לחיוב מלקות ואין כאן שום סתירה בין משנתינו והמשנה
בריש פ"ג דמכות "אלו הן הלוקין הבא על אחותו וכו׳ ".ולדעת ר"מ לא
חלקו בין מת ומשלם ובין לוקה ומשלם ממה שלמדנו בברייתא שגנב ומכר
בשבת או גנב ומכר לע"ז ,שר"מ סובר שימות ומשלם.
ובשקלא וטריא דסוגיא ,דנו אם אפשר לקיים הדין בגנב שמינה
שליח לשחט השה נגנב ,ומכיון שיש שליחות לטביחה ומכירה ,חייב הגנב
תשלומי ד' וה' .אלא שהסוגיא העלה שקשה לומר שהשליח יתחייב על מה
שהמשלח אינו מתחייב .וע"ז ענתה "איהו )אילו היה הגנב שוחט הבהמה
בעצמו וחייב סקילה מטעם חילול שבת( לאו דלא מיחייב )תשלומי ד' וה'(
אלא משום דקלב"מ" ,היינו שבאמת חייב הגנב לשלם ד' וה' אפילו על
שחיטת שבת ,אלא שפטור מדין קלב"מ .א"כ משמע שאין החיוב מיתה
עוקרת החיוב תשלומין לגמרי ,ו"מספיק" חיוב הגנב כדי שמעשה השליח
שלו יחייבו לשלם .ולכאורה קשה לדברי רבינו דוד וסיעתו ,שפשטות
לשון הסוגיא שחיוב מיתה אינה עוקרת חיוב תשלומין.
איברא ,שנאמר אליבא דר"מ ,ברם משמעותו שגם לגבי חיוב ממון
ומיתה ,חיוב ממון חל וחיוב מיתה פוטרו ,אבל אינו מונע מחיוב לחול.
אמנם עיין בשמ"ק מה שמביא מתלמידי הרי"ף ,וז"ל" :עביד איהו
לא מיחייב .אין לפ' דס"ד דמר זוטרא דלא מיחייב כלל ואפילו לצאת ידי
שמים ומשני לאו משום דלא מיחייב וכו' פירוש דלא מיפטר לגמרי דלצאת
ידי שמים מיהא חייב דלא מיפטר אלא משום דקלב"מ וכדאמרינן גבי
אתנן אסרה תורה וכדכתיבנא לעיל ,דהא ודאי ליתא ,חדא דאם כן הוה ליה
לשנויי בקוצר דהרי הוה חייב לצאת ידי שמים ,ועוד דבשלמא בממון
איכא למימר דחייב לצאת ידי שמים דמי פטרו מחיובא דחבריה אלא דב"ד
לא נחתי לנכסיה וכדכתיבנא לעיל דקלב"מ ,אבל קנסא דהא קניס ליה
רחמנא מאיזה טעם נאמר שיתחייב לצאת ידי שמים? דיו במאי דקנסי ליה
רחמנא דמקטיל .והלכך ודאי מר זוטרא הכי נמי קאמר :דלא מיחייב כלל
כיון דהוי קנסא ,ומשני דאה"נ דאינו חייב כלל ואפילו לצאת ידי שמים
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ומכל מקום מיהו הרי חיובא רמי עליה אלא משום דקלב"מ פטרינן .וכיון
שכן כל היכא דליכא למימר קלב"מ הדרא חיובא עליה ,דהיינו היכא
דהויא על ידי שליח .וכן כתוב התוספות ז"ל .ואפשר שזהו שכתב רש"י
ז"ל עביד איהו לא מיחייב .קנס דהא מיקטל .וכן כתוב בפירושי רש"י ז"ל
כתיבת יד המדוייקים .ועוד כתב ז"ל לאו משום דלא מיחייב הוא .דחיובא
רמיא עליה ,אלא משום דקלב"מ .ע"כ ,ודוק ותשכח".
אלמא שסובר שדווקא חיוב קנס אינה נעקרת ע"י פטור דקלב"מ,
וחיוב ממון כן נעקר ממה שלמדנו אצל דין אתנן ,אבל דיוקים בלשון
הסוגיא שמשתמע שחיוב מיתה עוקרת חיוב ממון .וסתירת מסקנא זו מדין
אתנן דחה אותו לחדש שחיוב קנס שונה מחיוב ממוני .ולרבינו דוד וסיעתו
הסוברים שאין ללמוד מדין אתנן שחיוב מיתה פוטר ואינו עוקר ,ואינו
רואה שום סתירה בין הסוגיות ,ודאי שיסיקו כנ"ל שדין ולא יהי' אסון
עוקר חיוב ממון.

]ד[ ביאור דברי הגר"ח
מה שבארנו בדברי התוס' ,כבר מבואר בהדיא באריכות בחי' הגר"ח
על הש"ס )סטנסיל ,לה ,(.וז"ל" ,ונ"ל דהנה באמת איכא נ"מ בין חייבי
מלקות וממון לחייבי מיתה וממון ,דחייבי מיתה הוי גזה"כ דאם אסון יהיה
לא יענש והוי גזה"כ דמיתה פוטרת ממון ,משא"כ בחייבי מלקות הוי
הדרשא דאין אתה מחייבו משום שתי רשעיות ,וא"כ תרווייהו פטרי אהדדי
מלקות מממון וממון ממלקות ,אלא דלא ידעינן באיזה עונש נתחייב ,וע"ז
בא הקרא דארבעים יכנו לחייבו מלקות ,אבל אה"נ דהגזה"כ הוי דלא
נחייבו משום ב' רשעיות ושניהם פוטרים זא"ז ,והיכא דמוכרחים אנו
לחייבו ממון אה"נ דפטור ממלקות ,משא"כ במיתה וממון".
ומתוך ראיותיו יש לברר שבאמת נחלקו הראשונים ביסוד הנ"ל:
) (1העלה הגר"ח שלאור היסוד יש לתרץ קושיית התוס' ,למה רבא
ורבי יוחנן לא דורשים רשע רשע ללמדנו דין פטור ממון ומיתה מדין פטור
ממון ומלקות .ונשתדל לבאר כוונת הגר"ח ,מאחר שהתוס' כבר תירצו
קושיתם באופן אחר.
ביאור קושיית התוס' )כתובות לה ,(.שהרי למדנו בסוגיא )לה" (.אלא
כי אתא רבין אמר :חייבי מיתות שוגגין כולי עלמא לא פליגי דפטורין
)כדבי חזקי' שדרשו מהיקש מכה בהמה ומכה אדם להקיש פטור ממון
לפטור מיתה וכשם שאין מחלקים בין שוגג ומזיד לדין חיוב ממון כן אין
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לחלק בין שוגג ומזיד בדין חיוב מיתה( ,כי פליגי ,בחייבי מלקות שוגגין
ודבר אחר )אם אומרים קלב"מ בחיוב מלקות שוגגין וחיוב ממון( ,רבי
יוחנן אמר :חייב ,חייבי מיתות איתקוש ,חייבי מלקיות לא איתקוש; ריש
לקיש אמר :פטור ,בפירוש ריבתה תורה חייבי מלקיות כחייבי מיתות .היכן
ריבתה תורה? אמר אביי :אתיא רשע רשע ,רבא אמר :אתיא מכה מכה".
ומשמע דרבי יוחנן וגם רבא לא דורשים ג"ש )במדבר לה:לא( "וְ א־תִ ְקחוּ
כֹ פֶ ר לְ נֶפֶ שׁ רֹצֵ חַ אֲשֶׁ ר־הוּא ָרשָׁ ע לָמוּת כִּ י־מוֹת יוּמָ ת" והפסוק )דברים כה,ב(
"וְ הָ יָה אִ ם־בִּ ן הַ כּוֹת הָ ָרשָׁ ע וְ הִ פִּ יל ֹו הַ שֹּׁפֵ ט וְ הִ כָּהוּ לְ פָ נָיו כְּ ֵדי ִר ְשׁעָ ת ֹו
בְּ ִמסְ פָּ ר" .ושואלים התוס' ,הלא סתמא דש"ס כן דורש רשע רשע בכמה
מקומות ,כגון ללמדנו דין שאין עדים זוממין נענשים עד שיגמר הדין על
פיהן בין בחיוב מיתה ובין חיוב מלקות ,וללמדנו שמחזירין הדין לזכות
ולא לחובה בדיני מלקות דומה לדיני נפשות וכן לפטור סומא מחיובי
מיתה ומלקות .שוב הקשה ,למה בעינן דרשת "כדי רשעתו" לפטור חיוב
תשלומי ממון ממי שמחויב מלקות מאותה המעשה ,ולמה לא דורשים
רשע רשע לפטור המחויב מלקות ממה שפטור המחויב מיתה? וע"ז תירצו
התוס' )ד"ה רבא אמר מכה מכה(" ,וי"ל דרבא ור' יוחנן אית להו בכ"מ
גז"ש דרשע רשע בדבר שהוא בגוף המלקות אבל הכא לענין פטור ממון
שהוא עם המלקות וכן לקמן ,לא ילפינן רשע רשע ,וטעמא משום דקרא
מוכח דרשע כתיב לענין מלקות והיה אם בן הכות הרשע .והא דדריש מכה
מכה משום דמכה גבי תשלומין כתיב שנאמר מכה בהמה ישלמנה ,ואביי
אית ליה גזרה שוה דרשע רשע בכ"מ וסוגיא דלקמן כרבא ודלא כאביי,
ואביי מוקי קרא במיתה ומלקות כר"מ דלמלקות וממון לא צריך קרא
דאתיא רשע רשע…" וביאר תוס' הרא"ש" ,אבל הכא לא הוי בגוף
המלקות אלא בממון שעמו .והא לא הוי ג"ש למחצה ,דקרא מוכח הכי
דרשע בגוף המלקות כתיב והיה אם בן הכות הרשע ,אבל מכה מכה גבי
תשלומין כתיב…"
הנה הרא"ש כפי שמובאים דבריו בשמ"ק )לה .ד"ה רבא אמר( מישב
קושיית התוס' ,דרבי יוחנן ורבא ,כל אחד דרש כשיטתו אבל קושיית
סתמא דסוגית הש"ס במקומה עומדת וז"ל" ,ובדוחק יש לתרץ דההיא
סתמא דתלמודא דפ"ק דמכות דלא כר"י .ומיהו אכתי קשה מסתמא
דתלמודא דלקמן ,דאמרינן "הא מהתם נפקא מהכא נפקא כדי רשעתו
רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו ב' רשעיות" ,ומסיק חדא במיתה
וממון וחדא במלקות וממון .והשתא קשה מסתמא דתלמודא אסתמא
דתלמודא ,דאמאי אצטריך קרא למלקות וממון ,לילף ממיתה וממון מרשע
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רשע" .ולאחר עוד אריכות מבאר שוב "ובר מן ֵדין יש לי לומר דשמעתין
לא קשיא כלל ,דמעיקרא כתיב מכה נפש בהמה ישלמנה נפש וגו' ,וכתיב
בתריה ואיש כי יתן מום בעמיתו ,ושוב כתיב היקישא אחרינא בתריה מכה
בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת .וקשה ,דמאחר דאקשינהו קרא מעיקרא
מכה נפש בהמה וגו' ואיש כי יתן וגו' ללמדך דחייבי מלקיות שוגגין וד"א
פטור וכדקאמר רבה ,למה ליה לאקושינהו עוד… זו היא סברת ר"י דאתיא
היקשא בתרא ללמדך דלא תיליף מהיקשא קמא למפטר שוגג בחייבי
מלקיות .ולהכי לא דריש נמי רשע רשע להכי ,דקא אתא קרא ואפקיה
להדיא מג"ש .והשתא ניחא נמי שמעתא דלקמן דמצריכינן חד קרא למיתה
וממון וחד למלקות וממון משום ,דכיון דגלי לן היקישא דמכה בהמה
ישלמנה ומכה אדם יומת דלא נעביד היקישא קמא למפטר חייבי מלקיות
וד"א ,ולא נילף רשע רשע .מעתה אף לענין מזיד לא נילף נמי רשע רשע,
דכיון דלענין פטור ממון דעמיה הרי גלה לנו הכתוב דלא נילף רשע רשע.
ואיכא נמי למימר דדילמא מ"ה גלי לן קרא בהיקישא דלא נעביד היקישא
קמא לגבי חייבי מלקיות ,משום דאפילו מזיד נמי לא אמרינן ביה קלב"מ.
הלכך להכי אצטריך קרא להדיא למלקות וממון .ושמעתא דלקמן אתיא
כר' יוחנן".
הרי יוצא לנו שני דרכים בישוב סתירת סתמא דסוגיות למה לא
דורשים רשע רשע ללמדנו מקלב"מ דמיתה וממון לחדש קלב"מ אצל
מלקות וממון .א( שאמנם מצד הדינים והפרשיות אפשר ללמוד אחד מן
השני ,אבל ג"ש דרשע רשע מוגבל להלכות השייכות לגוף חיוב מלקות
ולא למה שפוטרים חיוב ממון .ב( שהתורה חידשה לנו שלא להקיש
הפרשיות של חיוב ממון וחיוב מיתה ולא ללמוד קלב"מ של חיוב מלקות
מקלב"מ של חיוב מיתה.
וניתן ליאמר ,שאם קלב"מ דמיתה הרי הוא הרחבת הדין דקלב"מ
במקומות אחרים ,צריכים לומר שמה שאין לומדים הדינים בג"ש רשע
רשע הוא משום שאין ג"ש זה שייך ללימוד סוגיין ,שאין סוגיין מגוף
חיובי מלקות .אבל אם הפרשיות שונות כדברי הרבינו דוד וכמה מבעלי
התוס' וכמה שביאר הגר"ח ,מבואר מה שהציע הרא"ש )שלא לשיטתו
שהרי בהדיא כתב שנראה לו אחרת( שגילה לנו הכתוב בהיקש מכה מכה
שפרשת חיוב מיתה ופרשת חיוב מלקות שונות ,ומבואר יפה כנ"ל שחיוב
מיתה גופו עוקר כל עונש אחר מגברא הניתן ליהרג משא"כ מלקות ,שמה
שאין ב"ד מעניש פעמים על אותו החטא פוטר הנענש מחיוב ממון.
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) (2ראיתו השניה של הגר"ח ,ממה שע"י יסודו לחלק בין ממון
ומיתה ובין ממון ומלקות מישב קושייתו על ר"ת) ,לב .בסוף תוס' ד"ה רב
אשי( ,שר"ת סובר שבעינן שתתקיים הזמה לכל אחד שהתכוין להזיקו,
ולאור זה ביאר שיטת רבא שעדים שהזימו עדים שכבר העידו שזינתה
אשה והוזמו גם העדים השניים ,הרי רצו העדים הזוממין השניים להרוג
העדים הראשונים כדין עדים זוממין שהעידו שזינתה אשה ,וגם רצו
להפסיד הבעל תשלומי כתובה ע"י עדותן .ולכן סובר רבא שאין אומרים
קלב"מ ומחייבים ממון ונפשות .וביאר רבא שאין אומרים כאן קלב"מ
משום שמשלמים ממון לזה ונהרגין לזה.
ונחלקו הראשונים בדבר ,שרש"י סובר שכונתו של רבא לומר שבכל
דין קלב"מ אם החיובים נובעים מב' בנ"א ,חיוב מיתתו אינו פוטרו מחיוב
ממונו ,ורב אשי )כתובות ל (:חולק וסובר שזר שאכל תרומה משלו וקרע
שיראין של חבירו פטור מלשלם עבור השיראין .והר"י בביאור דברי רש"י
סו' שנחלקו רב אשי ורבא רק באופן שיש ב' מעשים ,אבל במעשה אחד,
כמו הדליק גדישו של חבירו בשבת חיוב מיתה פוטר חיוב ממון לכו"ע.
ברם ר"ת סובר שלא נחלקו רבא ורב אשי ,ובכל מקרה ומקרה הנ"ל
אומרים בהם קלב"מ לפטור חיוב תשלומי ממון ,חוץ מדין עדים זוממין,
ומיוחד פ' עדים זוממין שבעינן לקיים דין כאשר זמם אצל כל אחד ואחד.
וביאר ר"ת שזה דין מיוחד בפרשת הזמה ,ולכן דוחה דין פטור תשלומין
של פרשת קלב"מ.
והקשה הגר"ח ,הלא דברי ר"ת מופרכים מסוגיא ברורה )לב (.שמצא
מקור לדברי עולא שסובר שכל היכא שחייב ממון ומלקות ,ממונא משלם
ומלקי לא לקי ,מפרשת עדים זוממין .ולר"ת הלא הדברים קשים לפרנסם,
שלשיטתו אצל עדים זוממין אם אומרים קלב"מ היינו דווקא כשיש לקיים
הזמה ע"י מלקות וגם ע"י ממון ואז שייך לומר קלב"מ וגם שייך להביא
ראיה לעולא שמשלמים ממון ולא מלקות .אבל מצביע הגר"ח שמדובר
בסוגין בעדים זוממין שחיובן ללקות משום שעברו על לא תענה ברעך ולא
כקיום בדין הזמה ,ולכן מה שמשלמים היינו לא מדיני קלב"מ לבד אלא
משום שבעינן לקיים דין הזמה ומטעם קלב"מ פטור ממלקות .וא"כ אין
כאן ראיה בכלל לדברי עולא שסובר שלקין ולא משלמים בכל דין קלב"מ
דמלקות וממון ,שאינם באים לקיים כאשר זמם.
ובע"כ סובר הגר"ח שסובר ר"ת שיש לחלק בין מיתה וממון ובין
מלקות וממון ,ומה שחידש דבעינן לקיים דין הזמה נאמר דווקא במי
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שמחויב מיתה וממון ודין לא יהי' אסון מלמדנו שמיתה עוקרת דין
תשלומי ממון לגמרי ואין כאן קיום הזמה בכלל ,ולכן במיתה וממון
שבאים שניהם מדין הזמה כנ"ל שהזימו עדים שהזימו עדים שהעידו
שאשה זינתה ,חייבים במיתה ובממון שאל"כ לא היו מקיימים דיני הזמה.
אמנם בדין עדים זוממים שחייבים מלקות וממון ופטורים מהעונש הקל
ביותר מדין כדי רשעתו ,שאין לב"ד לחייב שני עונשים ,והעונש שמקבל,
ואינו עוקר את העונש האחר ,אלא שעונש אחד עומד במקום שניהם ולכן
פטור מאחד מהם ,הרי מקיימים דין הזמה על ידי העונש היותר חמור.
ואפילו אם עונש אחד מטעם לא תענה ואחד מדין כאשר זמם ,בע"כ
מקיימים דין כאשר זמם ע"י מה שיצא לפועל למעשה.
וכמו שברור שלר"ת דבעינן לומר ששני דינים נפרדים בדין קלב"מ,
גם ברור שלרש"י ולר"י אין הכרח בכלל לחדש שדין קלב"מ אצל מיתה
וממון שונה מדין קלב"מ אצל ממון ומלקות ,שהרי סובר שהסוגיות
חלוקות ,ורבא סובר דבעינן ממון לזה ומיתה לקיים כאשר זמם אצל כל
יחיד ויחיד ,ורב אשי חולק ,ולכן יש לדמות דין "ממון משלם ומילקי לא
לקי" אצל ממון ומלקות לכל דין קלב"מ בכל הלכה ובכל מקרה .ושוב
רואים שחידושו של הגר"ח נחלקו בו הראשונים.

]ה[ הסברים של דין קלב"מ
לכאורה נחלקו הראשונים הנ"ל בביאורם לדין קלב"מ לאור שיטותם
הנ"ל ,שבע"כ נחלקו בפירוש ה"צריכותא" בסוגיא )לז (.שמבאר למה
בעינן ב' מקורות לדין קלב"מ ,אחד "ולא יהי' אסון" למיתה וממון ועוד
אחד "כדי רשעתו למלקות וממון ".והסוגיא מצדיקה ב' מקורות ,שלולא
מקור לדין מלקות וממון היינו אומרים שדין קלב"מ נאמר בחיוב מיתה
בלבד ולא כשאין עונש כ"כ חמור כמיתה .ואילו היינו לומדים דין קלב"מ
אצל מלקות וממון בלבד היינו אומרים שלא נאמר הדין קלב"מ אלא
כשלא חמיר האיסור .וממילא צריכים דין קלב"מ דמלקות וממון שעונש
לא כ"כ חמור גם פוטר עונש ממון ובעינן דין קלב"מ דמיתה וממון
ללמדנו שאפילו עבירה לא כ"כ חמורה מספיקה לה לצרף עונשה עם
עבירה אחרת.
והנה אם נאמר שדין מיתה וממון הוא הרחבת דין מלקות וממון,
פירושו של הצריכותא שטעינו בתחילה בהבנת דין קלב"מ ועכשיו מה
שיש עוד מקור מלמדנו הסבר .אמנם אם הם שני דינים נפרדים כתוס'
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וכרשב"א וכגר"ח מסקנת הסוגיא שכן תפסנו הסבר הדינים באופן נכון
בתחילה ובאמת אין ללמוד ממנו הרחבת דין לקלב"מ אחר ובעינן עוד
מקור לדין חדש שלומדים מולא יהיה אסון.
הרי רש"י בפירושו לסוגין והרא"ש )מו"ד בשמ"ק( מבארים דבה"א
העלו שאם היינו לומדים דין קלב"מ אצל מיתה וממון בלבד היינו סוברים
דדווקא כשהדין נותן לאבד הנשמה יש לפטור מחיוב ממון .ובלשון רש"י
)לז .ד"ה משום דאיכא איבוד נשמה(" ,יש כאן עונש חמור ודיו בכך אם
ענשתו לאבד נשמה ליהרג ".וכשלומדים שהדין נותן שגם חיוב מלקות
פוטר חיוב ממון ,וכן אילו היינו לומדים דין קלב"מ אצל מלקות שפוטר
חיוב ממון היינו חושבים שדווקא עבירה שלא כ"כ חמורה דיו לו עונש
מלקות לעבירות השונות ושוב לומדים ממה שגם באיסור חמור המחייב
מיתה ,מה שנענש על עבירה אחד דיו לו על עבירה הפחותה .וכן מוכרח
לומר דאליבא דרא"ש שחיוב קלב"מ מורחב ע"י דין ולא יהיה אסון והכל
דין אחד ופרשה אחת ויסודו שדיו עונש חמור אחד) .וכן ביאר הגר׳ אלחנן
וואסערמאן ,אלא ששוב חקר אם זה מכיון שדיו עונש חמור אחד או
שעונש חמור אחד כולל עונש שיותר קל(.
ברם אליבא דראשונים שסוברים שחידשה הסוגיא שיש עוד דין נוסף
לפרשה קלב"מ ,שכן מחדש לנו ולא יהיה אסון ,צריכים לבאר שמה
שלומדים ממה שמלקות פוטר ממון ,ה"ה שחומר העונש וחומר העבירה
דיו לפטור חיוב ממון ג"כ ,אבל מי שחייב מיתה ,מה שפטור מחיוב ממון
אינו משום שכבר נענש מספיק אלא שלא שייך לגבות ממון ממי שחייב
כבר לאבד נשמתו .וכאילו מאחר שהתורה גזרה על מיתתו שוב לא דנה בו
ולא התחשב בו לחייבו ממון ,וזה חלק מעונשו מיתה.
ולאור זה מבואר יפה לענ"ד ביאורו של הגר"ח ששונה פטור ולא
יהיה אסון שעוקר החיוב ,לעומת קלב"מ דבכדי רשעתו ,שדינו שאין על
הב"ד לחייב שני עונשים.

]ו[ איסור כרת אם פוטרו מחיוב מלקות
כבר נחלקו אמוראי הירו' ביסוד דין ולא יהי' אסון
תנא דמשנתינו בריש פרקן שסובר שהמאנס אחותו משלם קנס
אעפ"י שעשה מעשה המחייב כרת ,חולק על רבי נחוניא בן הקנה הסובר
שחיוב כרת פוטרו מתשלומי ממון .ונחלקו רבא ואביי בביאור מקורו של
דינו של רבי נחוניא בן הקנה .אביי סובר שמקור הדין שחיוב מיתה פוטר
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מחיוב תשלומים לומדים מ"ולא יהיה אסון ענוש יענש" ,דהיינו אם האשה
ההרה שנגפה לא מתה חייבים לשלם דמי וולדות ומשמע שאם מתה
האשה פטור מלשלם .ושוב מסביר ,שלומדים מלשונו של יעקב אבינו
שלא ישלח בנימין למצרים שמא "וקראהו אסון בדרך" )בראשית מב:לח(,
ומזה דרש שכמו שאסון בידי אדם פוטר מתשלומין גם אסון בידי שמים
פוטר .ורבא חולק וסובר דרבי נחוניא השוה דין חיוב מיתה בידי אדם
לחיוב כרת ממה שהקב"ה כבר ששווה שני העונשים כשהזהיר שאם הב"ד
לא ימית מי שהקריב בנו למולך "והכרתי אותו" )ויקרא כ:ה(.
והגרח"ע )שו"ת אחיעזר א:כא( הצביע שכבר דן הירושלמי )מגילה א:ו(
בזה והניחו כאיבעיא דלא איפשיטא" ,ר' יודה בר פזי אמר מכות וכרת מה
אמרין בה אלו".
ולכאורה תלויה דין חיוב מלקות במי שכבר היה חייב כרת על ב'
המהלכים שיוצא מדברי הראשונים .הרי אליבא לרא"ש שכל דיני קלב"מ
דין אחד ומאחר שלמדו שמיתה פוטרת מלקות הקל הרחיבו הדין מ"ולא
יהיה אסון" ללמדנו שמיתה פוטרת חיוב ממון ג"כ ,א"כ כשלומדים
שאותו הדין ד"ולא יהיה אסון" שייך ג"כ אצל חיוב כרת ,לכאורה שוב
מרחיבים היסוד של קלב"מ לכלול חיוב כרת ושוב לומדים שגם כרת ניתן
לה תוקף לפטור מחיוב מלקות כמו שפוטר מחיוב ממון.
ברם אליבא לתוס' ולרשב"א שדין ולא יהיה אסון דין אחר מדין קלב"מ
וכדפירש הגר"ח ,ושונה שחיוב מיתה עוקר החיוב ממון לגמרי משא"כ
אצל חיוב מלקות שמקור הפטור מכדי רשעתו ,מנין לנו לומר שממה
שחיוב כרת ג"כ עוקר חיוב ממון שכן לומדים מדין ולא יהיה אסון ,מנין
לנו שחיוב כרת עוקר חיוב מלקות בכלל.
ולכאורה אליבא דרבא שלומד דינו של רבי נחוניא בן הקנה ממש"כ
"והכרתי ,אמרה תורה כרת שלי כמיתה שלכם מה מיתה שלכם פטור מן
התשלומין אף כרת שלי פטור מן התשלומין" ,חיוב כרת פוטר כל מה
שחיוב מיתה פוטר ,ואפי' מלקות.
ולאור הנ"ל מסולקת קושיית ההפלאה שהקשה על מה שנאמר
בסוגיא מאי איכא בין אביי לרבא ,דהוה מצי למימר דאיכא בינייהו אם
כרת פוטר מלקות .וז"ל" ,הוי מצ"ל דאיכא בינייהו כרת ומלקות דמצריך
הש"ס לקמן דף ל"ז תרי קראי למיתה וממון ומיתה ומלקות ,א"כ לאביי
דיליף אסון מאסון דכתיב גבי תשלומין ,לכאורה ליכא למיליף מיניה מיתה
בידי שמים ומלקות או כרת ומלקות ,אבל לרבא דיליף מכרת שלי כמיתה
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שלכם אין חילוק כלל ,וא"כ בכל חייבי כריתות דאית בהו מלקות איכא
בינייהו אי לקי או לא".
הרי לפי מה שבארנו שדיון זה אם כרת פוטרת מלקות לדברי רבי
נחוניא בן הקנה תלוי על גדר דין פטור ממון מטעם מיתה אם הוא הרחבת
דין כדי רשעתו או הוספה חדשה ושונה ,א"כ אינו מוכרח לומר שתלוי על
מקור הדין אם יהי' אסון או והכרתי ,שבין כה וכה יש לומר כב' הצדדים
הנ"ל.

מוה"ר ברוך חיים סיימאן שליט"א

סוגיא דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה
איתא בגמרא כתובות דף ז" :ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית
חתנים" ,ופירש רש"י ד"ה חתנים "כשנכנסה לחופת נישואין" .הרי דחז"ל
קבעו ברכת חתנים לברך בשעת נישואין .בפשטות ברכות אלו הם ברכות
השבח על הנישואין .ובדרך כלל אמרינן שברכות אינן מעכבות .אולם כאן
חזינן עוד בדברי חז"ל )מסכת כלה א:א( "כלה בלא ברכה אסורה לבעלה
כנדה ,מה נדה שלא טבלה אסורה לבעלה אף כלה בלא ברכה אסורה
לבעלה ".דברי חז"ל אלו בפשטותן מראין שהברכות מעכבות מדרבנן,
ואע"פ שעשו נישואין ולא ברכו ברכת נישואין אכתי היא אסורה לבעלה.
ונראה לברר דברי חז"ל אלו שכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה עפ"י
שיטת הראשונים והפוסקים.

שיטת הרמב"ם בכלה בלא ברכה
שיטת הרמב"ם מבוארת עפ"י דבריו שכתב אישות י:ו "המארס את
האשה ובירך ברכת חתנים ולא נתיחד עמה עדיין ארוסה היא שאין ברכת
חתנים עושה הנישואין אלא כניסה לחופה .אירס וכנס לחופה ולא בירך
ברכת חתנים הרי זה נשואה גמורה וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים
וכו׳" עכ"ל .וביאר הבית שמואל )אה"ע נה:א( שהרמב"ם סובר דהברכות
אינם מעכבות להתיר אשה לבעלה ,ודברי חז"ל דכלה בלא ברכה אסורה
לבעלה כנדה ,לאו דווקא הברכה אלא הכוונה דכלה בלא חופה ,דהיינו
מעשה הנישואין ,אסורה מדרבנן וכמו שאנו מברכין בברכת אירוסין
)כתובות ז (:ואסר לנו את הארוסות .וכן ציין הבית שמואל דברי תרומת
הדשן )פסקים וכתבים סי׳ קמ׳( שכתב וז"ל" :ועוד ,דמסתברא דכלה בלא
ברכה אסורה לבעלה כנדה ,היינו בלא חופה ,אלא דנקט בלא ברכה לפי
שעושין ברכה בשעת נישואין ".וכן ביאר הרדב"ז )שו"ת א:שעב( דעת
הרמב"ם וכתב וז"ל" :ופירוש ]דברי הרמב"ם[ ומשמע דמותר לבא עליה
לאחר החופה אפילו שלא בירך ברכת חתנים".
לפי דברי הרמב"ם נראה שהחופה דהיינו יחוד בביתו או ביאה לשם
נישואין )כמבאור ברמב"ם אישות י:א( הוי הנישואין ,שמתרת איש
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לאשתו ,אולם הברכות הוי ברכות השבח בעלמא ואינן חלק מהיתר איש
לאשתו .ולפי הרמב"ם יכולים לברך ברכת חתנים אפילו לפני הנישואין,
והוא משום שכיון שכבר היה קידושין והיא אשת איש ,הרי כבר חל תקופה
זו ששיך לברכת השבח על שם הנשואין שיהיו לעתיד.

שיטת המרדכי רש"י ותוס׳ וביאור הבית שמואל
אולם עיין בב"ש הנ"ל שהביא כמה ראשונים דסברי דהברכות
מעכבות בהיתר אשה לבעלה .הביא המרדכי )כתובות סי׳ קלא׳( ,וז"ל:
"וכתב הראב"ן דכן הוא המנהג ,דארוס וארוסתו השוהין יחד בבית אחד
מברכין להם ז׳ ברכות פן יתייחדו ".והמקור לזה מסוגיא דכתובות ז:
דאתיא שם "תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים ר' יהודה אומר אף
בבית האירוסין מברכין אותה אמר אביי וביהודה שנו מפני שמתייחד
עמה" .וע"ש ברש"י ד"ה שמתייחד עמה" ,באירוסין כדי שיהא לבו גס בה
כדלקמן יב ,.לפיכך מברכין ברכת חתנים מתחלה ,כדתניא במסכת כלה –
כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה" .וכן מבואר שם בתוס׳ ד"ה ר׳ יהודה
אומר וז"ל" :ואמרי' כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה ולפי שפעמים
בא עליה שלא לשם חופה עושין ברכה מתחלה כדי שתהא כלה בברכה"
עכ"ל.
וכתב הב"ש וז"ל" :ותו ,לא חיישינן לרשיעי שלא יתכוון לשום
נישואין כיון דאיכא היתר לפניו" ,עכ"ל .הרי דהב"ש מפרש דהראשונים
הנ"ל דס"ל דמברכין ב"ח אף בבית אירוסין כשמתיחד עמה ,וזה יכול
לגרום שיבעול אותה אולם דודאי יתכוון לשם נשואין בשעת ביאה
וממילא יהיה לה חופה ע"י הביאה אומנם אפ"ה אסורה בלי ברכה .הכוונה
היא דאפילו יש לה חופה אבל לא ברכו ברכת נישואין אסורה לבעלה .הרי
הב"ש נקט דהראשונים הנ"ל דהיינו המרדכי רש"י ותוס׳ ס"ל דלא כשיטת
הרמב"ם הנ"ל ,שהם סוברים שצריכים גם חופה וגם ברכות להתיר אשה
לבעלה ,והרמב"ם ס"ל לחופה גרידא מתרת אשה לבעלה.

ביאור הבית מאיר בשיטת הראשונים הנ"ל
אולם הבית מאיר כתב שהחשש ביהודה שאם יתיחדו יחד יבא לבא
עליה שלא לשם נישואין ,דלא כהב"ש הנ"ל .איברא שאין אנו עוסקים
ברשעים ,אפ"ה יש חשש שהיחוד יגרום לביאה וישכח לכוון לשם
נישואין ,ולכן אמרו שכדאי לברך ב"ח מקודם .וביאר הטעם בזה ,שבין כה
וכה אין כאן חופה ,שהרי חיישינן שבעל שלא לשם נישואין ,אפ"ה הוי
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איסור חמור יותר בלי חופה ובלי הברכות בניגוד לאיסור בלי חופה ואם
ברכות .וביאר הב"מ ,שאם אין חופה ואין ברכה זה איסור חמור ,ויש
אפילו איסור יחוד ,וזה הכוונה "כלה בלא ברכה" ,דהיינו שהיא רק כלה
ולא אשתו ,שהרי אין כאן נישואין ,ולכן דינה כנדה שיש אפילו איסור יחוד
קודם ביאה ראשונה .אולם אשה בלא ברכה ,דהיינו לאחר נישואין ,אין
דינה כנדה ויש רק איסור תשמיש לבעלה ולא איסור יחוד עם בעלה .אולם
כתב הב"מ שאם יהיה חופה אז לכו"ע אין הברכות מעכבות ,וכדברי
הרמב"ם הנ"ל ודלא כב"ש הנ"ל בביאור שיטות הני ראשונים.

שיטת הרי"ד
אולם הרי"ד חידש חידוש גדול בענין התיר אשה לבעלה ,וז"ל
תשובת הרי"ד )סי׳ מז׳(" :ת"ר מברכין ב"ח בבית חתנים ר"י אומר אף
בבית אירוסין מברכין אותה .אמר אביי ביהודה שנו ,מפני שמתיחד עמה.
הנה מצינו שכך היה מנהגם ביהודה ,ליחד מן האירוסין לברך ז׳ ברכות
כדי שישכב עמה בהיתר ,ואע"פ שהאב היה מוסרה לו לשכיבה ,לא נקראת
נשואה בעבור זה כדתנן בפרק החולץ )יבמות מא "(.עכ"ל .הרי דנקט
הרי"ד שאשה מותרת לבעלה עם ברכת חתנים אפילו בלא חופה .ולפי"ז,
אע"פ שלאחר הברכות בלי חופה עדיין היא ארוסה ולא נשאוה ,אפ"ה
הברכות עצמן פועלות היתר לבעלה .ולפי"ז ,יש שביארו דהא דמברכין
"ואסר לנו את הארוסות" ,שארוסה אסורה ,הכוונה בלי ברכה ,אולם
כשמברכין ב"ח הותר איסור זה .ויש להסתפק לפי הרי"ד מה הדין אם היה
חופה בלא ברכה ,האם הותר לאשתו .הרי מצד אחד י"ל כיון שהיה חופה
הרי אינה ארוסה ,אולם מצד אחר כיון דאיתא במסכת כלה "כלה בלא
ברכה אסורה לבעלה כנדה" ,י"ל שאפילו אם יש חופה הברכות מעכבות,
וצ"ע בדעת הרי"ד בזה.

שיטת הרא"ש
עיין בשו"ת הרא"ש )כלל לז:א( שדן באדם שדר עם נשים המאורסות
לו בלא חופה .וכתב וז"ל" :שכתבת ,שנהגו במקומך לארס נשים ולהתחיד
עמהם ולדור ביחד בלא חופה ובלא ברכה ,מנהג רע הוא זה וחייבין הקהל
לבטלו כי אמרו רז"ל 'כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה' .ועוד ,ידעתי
כי הם בועלי נידות דאורייתא כי הם בושות לטבול כל זמן שלא הכניסה
לחופה ,וחטאת הקהל היא אם לא יבטלו הרעה הגדולה הזאת ",עכ"ל.
ובביאור הדברים כתב המהרש"ל בהגהתו על הטור )אה"ע סי׳ כו׳(
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ששיטת הרא"ש )כתובות ד:יב( היא כדעת הראב"ד )אישות א:ד( שפילגש
המיוחדת לו מותרת אפילו להדיוט )דלא כרמב"ם שם ובהלכות מלכים
ד:ד שפילגש מותר למלך ואסור להדיוט( .ולכאורה הני נשים לא גריעי
מפלגשים ,ואפ"ה יש לגעור במי שמחזיק נשים שארס ולא הכניסה לחופה
ולא בירך ב"ח ,משום דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה.
אולם חזינן בדברי הרא"ש שכתב שאשה בלא חופה הוי כאשה בלא
חופה וגם בלא ברכה ,הרי משמע מדבריו שיש חיוב נוסף על החופה לומר
הברכות להתיר אשה לבעלה ,והבא על אשה בלא ברכה עובר על דברי
חז"ל הנ"ל שכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה.

ביאור מחלוקת הפוסקים אם צריך מנין בשעת נישואין
עוד ענין השייך לנידן דידן הוא אם יכולים לישא אשה בלא מנין
אנשים .השאלה היא דכיון דאיתא בגמרא כתובות ז" :גופא אמר רב נחמן
אמר לי הונא בר נתן תנא מנין לברכת חתנים בעשרה שנאמר )רות ד:ב(
ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה" ,הרי שצריכין י׳ לב"ח,
ואם אין מנין נוכח בחופה הרי לא יוכלו לברך ב"ח .ואי סבריא לן דכלה
בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה הכוונה היא שאמירת הברכות מעכבות
בהיתר אשה לבעלה ,נמצא שא"א לישא אשה בלא מנין .ואי סבירא לן
כפוסקים דלעיל שברכות אינם מעכבות בנישואין ,הרי יכולין לישא אשה
בלא מנין.
ועיין בתרומת הדשן הנ"ל ,שכתב דכלה בלא ברכה הכוונה – בלא
חופה .ובהמשך הדברים כתב וז"ל" :וכי ס"ד אם אין במדינה עשרה שלא
תנשא אשה משום דב"ח בעשרה? ועוד אמר בהניזקין )גיטין נז (.מעשה
בארוס וארוסתו שנשבו בין הנכרים והשיאום זה לזה .אמרה לו בבקשה
ממך אל תגע בי שאין לי כתובה ממך .אבל משום כלה בלא ברכה לא
נמנע ,ותו לא מידי ",עכ"ל .הרי דנקט התרה"ד דודאי יכולים לישא אשה
בלא מנין ,שהרי ברכות אינם מעכבות ורק החופה מעכבת והכוונה לכלה
בלא חופה .ש"מ דברכת נישואין לא בעיא מנין.
אומנם עיין בב"י )אה"ע סי׳ סב ד"ה וכתב מה"ר איסרלן( שכתב על
דברי התה"ד ,וז"ל" :ואין דבריו נראין ,דמה טענה היא זו ,דאה"נ שאם אין
שם י׳ לא תנשא אשה ,ואין זה אלא כמכריח הדבר מעצמו ",עכ"ל .הרי
נקט ב"י שעצם הברכות מתירות ,ואם לא מברכין אותן נשאר האיסור
במקומו.
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אולם כתב הרמ"א בדרכי משה )ס"ק ח׳( שברכות אינם מעכבות,
אלא שלכתחילה יש לחזור אחר י׳ .ועיין גם בחלקת מחוקק )אה"ע סב:ג(
שכתב וז"ל" :ועיר שאין בה עשרה וא"א להביאם שם ממקום אחר ,אסור
לעשות שם נישואין אלא צריך החתן והכלה לילך למקום שיש שם י׳
ולהכניסם לחופה .ואם אין במדינה י׳ וא"א לו לילך למדינה אחרת רק
בטורח גדול אז הוי בדיעבד וברכות אין מעכבות ויכניסנה לחופה בלא
ברכה וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים כמו שנתבאר למעלה סי׳ נד,
ועיין בפסקי מהרא"י סי׳ קמ׳ ",עכ"ל.

ביאור דברי החלקת מחוקק
יש לבאר בדברי הח"מ הנ"ל ,שאם צריכין ללכת למדינה אחרת למצוא
מנין לברך אז פטור מלברך ב"ח ומותר לבוא על אשתו בחופה לחוד ,עיין
בחיי אדם הלכות זהירות מצוה כלל סח׳ סעיף יט שכתב וז"ל" :ואם צריך
לעקור מביתו לילך אל עיר אחרת לקיים המצוה צ"ע ".ועיין בנשמת אדם
שכתב וז"ל" :ונ"ל דא"צ לעקור מביתו לילך לעיר אחרת לקיים המצוה
אפילו מצוה דאורייתא והיא עוברת כתקיעת שופר ולולב ,וראיה מההיא
דר"ה לד ע"ב .ובשו"ע או"ח תקצ"ה :היה לפניו ב׳ עיירות באחת תוקעין
ובאחת מברכין ,וכו׳ ,ואי ס"ד שצריך לעקור ממקומו ,קשה ,היאך ימצא עיר
שמברכין ולא תוקעין ,והלא צריכין לעקור ממקומן לילך לעיר שתוקעין.
אע"כ דא"צ לעקור .ומיהו נ"ל דבמקום דאזיל ואתי ביומו מחויב לילך
וכדאיתא בסוכה כו ע"ב .ועיין בריש סי׳ קסג׳ במג"א ,וצ"ע ",עכ"ל .ויש
לפרש דברי הח"מ עפ"י דברי הנשמת אדם הנ"ל ,דאם יש עיר אחרת שיכול
ללכת לשם ולחזור במקומו בחד יומא אכתי חייב הוא במצות ז׳ ברכות ,ואם
המנין במדינה אחרת שהוא יותר משיעור דאזיל ואתי בחד יומא ולכן פטור
מב"ח.
ויש לפרש עוד ,דאע"פ שיש כאן איסור דכלה בלא ברכה וכו׳ ,יש
לפרש שהאיסור נובע מחיוב הברכה ,ואם פטור מחיוב הברכה אז אין
כאן איסור .וכן מצינו סברא זו בנוגע לברכת הנהנין ,דאיתא בגמרא
ברכות יז :שמי שמתו מוטל לפניו אינו מברך .ופרש"י ,שאינו צריך לברך
ברכת המוציא .ועיין שם בתוס׳ ד"ה ואינו מברך ,שאפילו אסור לברך
ברכת הנהנין .ועיין במאמרינו בספר זבד טוב מקודש לכבוד מרינו
הרה"ג ר׳ זבולון חרל"פּ שליט"א שהבאנו שם )עמוד תלב–ג(
שהאחרונים ביארו שאע"פ שאונן אינו יכול לעבור על איסורים ,ואיתא
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בגמרא שם לה" .אסור לו לאדם שיהנה מן העה"ז בלא ברכה" ,כבר
ביארו האחרונים שהאיסור נובע ממצות הברכה ,ואם פטור מן הברכה
אין כאן איסור.

דברי המקנה בענין מקום שאין מנין ורוצה לישא אשה
עיין ספר המקנה בקונטרס אחרון )סב:ד( ,שדן בשאלה הנ"ל בזוג
שרוצה לינשא ואין מנין בעירם .והביא דברי הב"י הנ"ל שב"ח הם
לעיכובא ולכן אסור לעשות הנישואין בלי מנין ,אולם הוסיף המקנה וכתב,
וז"ל" :נראה דאין כוונתו שיבטל עצמו מפרו ורבו ,דודאי אין לדחות מצות
פרו ורבו דנדחה מפניו עשה ד׳לעולם בהם תעבודו׳ כדאיתא בגיטין מא:
וגבי שפחה שחציה בת חורין התירו לשחררה שלא יהו נוהגין בה מנהג
הפקר ,וכ"ש בפני תקנה דברכות שהיא מדרבנן .ונראה דאיתא תקנתא בזה
שישא אותה בתורת פילגש .לא מבעיא לדעת הראב"ד שכתבנו בסי׳ כו
שמותרת להדיוט ,אלא אפילו לדעת הרמב"ם כתבנו שם )קונטרס אחרון
כו:א( שאם קדשה ונשאה בתורת פילגש מותרת בלא ברכה ובלא חופה,
נראה דהיינו דאמרי כלה בלא ברכה אסורה ,ולא אמרו אשה בלא ברכה.
ועמ"ש לעיל בזה .ולפמ"ש י"ל דוקא שנשאה בתורת כלה ואישות ,אבל
בתורה פלגש אינה צריכה ברכה ",עכ"ל .והמקנה ס"ל דפשיטא לראב"ד
שפילגש מותרת להדיוט דשרי ליעבד הכי ,אולם חידש כאן ובסי׳ כו׳
דאפילו לדעת הרמב"ם שמבואר בדבריו אישות א:ד ומלכים ד:ד שפילגש
אסור להדיוט ,אפ"ה לפעמים שרי ליקח פילגש .וביאר המקנה ,שאם לוקח
אשה בתורת אישות שיהיו חיובים אחד לשני אז לפי הרמב"ם צריך
לקדשה ,ואם לא מקדשה מבטל מצות עשה ד׳יקח׳ .אולם אם לוקח בתורת
פלגש בלי חיובים אחד לשני רק לתשמיש בעלמא אין כאן ביטול עשה
ושרי אפילו לשיטת הרמב"ם .והוסיף המקנה ,שדין שיש איסור לבוא על
אשה בלא ב"ח ,היינו דוקא באשה שלקיחתה היתה בתורת אישות שיש
חיובים אחד לשני .אולם אם לוקחה בתורת פילגש ,אינה כלה ומותרת
אפילו בלא ברכה .דיקא ,דאמרו חז"ל ׳כלה׳ – דהיינו בנישואין – בלא
ברכה אסורה לבעלה כנדה .אולם סתם אשה כמו פילגש מותר לאיש בלא
ברכה.
אולם הוסיף המקנה עוד עצה במקום שאין מנין ,וז"ל שם" :וי"ל
עוד ,מ"ש כלה בלא ברכה וכו׳ ,היינו בלא שום ברכה ,אבל כיון שיכולים
לברך ברכת ׳אשר ברא׳ דאין צריך עשרה ,לית ביה איסורא ",עכ"ל.
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אולם עיין בשו"ת הרשב"א חלק א׳ א:קסז שדן אם יכולים לברך
ברכת ׳אשר ברא׳ בלא י׳ ,והשיב שב"ח בעיא י׳ ,וזה כולל אפילו ברכת
אשר ברא .וביאר הרשב"א שהחילוק היחיד בין ברכת אשר ברא לשאר
הברכות הוא בנוגע לפנים חדשות כמבואר בגמרא ח .שמברכין אשר ברא
אפילו בלי פ"ח משא"כ שאר ב"ח.

ביאור מחלוקת הרמב"ם ורא"ש בענין פנים חדשות
ידוע הוא שנחלקו הרמב"ם והרא"ש בנוגע לפנים חדשות .שיטת
הרמב"ם היא )ברכות ד:י( היא שפ"ח הכוונה למי שלא שמע ב"ח בשעת
נישואין ,ולכן עכשיו מברכין בשבילו אחר הסעודה .אולם הרא"ש
)כתובות א:יג( כתב וז"ל" :ת"ר ב"ח כל ז׳ .אמר ר׳ יהודה ,והוא שבאו
פ"ח שלא אכלו עד עתה אפילו היו שם בשעת חופה ",עכ"ל .הרי לפי
הרא"ש אפילו היו שם בשעת החופה ושמעו הברכות תחת החופה אפ"ה
יכולים להיות פ"ח אם לא אכלו עדיין בסעודת הנישואין.
וראיתי ביאור מחלוקת זו עפ"י נידון דידן בנוגע לכלה בלא ברכה.
עיין בספר טל אורות ,שיעורי הרה"ג ר׳ משה מאיר לעדערמאן שליט"א
)נלקט מכתבי תלמידיו ונסדר בעה"י ע"י חבורה מבני ישיבה טל תורה(,
וביאר הענין ,וז"ל" :ונראה דהרא"ש סובר דחלוק ב"ח שמברכין בשעת
נישואין מב"ח שמברכין בשעת המשתה .שב"ח שמברכין בשעת נישואין
היא ברכת המתיר ,דכלה בלא ברכה וכו׳ ,וע"י הברכות מתירין אותה
לבעלה .משא"כ ב"ח של שבעת ימי המשתה הם ברכת השבח .ומחייב
בזה הוא שמחת חתן וכלה שנתרבה ע"י הסעודה .הלכך סובר הרא"ש
דאפילו כבר שמע הברכות בשעת החופה עדיין מקרי פ"ח ב"ח של שבע
ברכות ,דהרי ברכה אחרת היא ,דהברכה של החופה היא ברכת המתיר,
ושל שבע ברכות היא ברכה של שמחה .ועיין שו"ת הרא"ש )כו:ב( שכתב
שהדין שמחה אינו מתחיל עד אחר הנישואין ,וא"כ ע"כ דהברכה של שעת
החופה אינו ברכה על השמחה אלא ברכת המתיר הוא .ברם הרמב"ם סובר
דאיכא מחייב אחד לב"ח בשעת נישואין ולב"ח של שעבת ימי המשתה,
דהמחייב של ברכות אלו הוא מעשה הנישואין ,וכיון דלשניהם יש אותו
מחייב לכן פסק הרמב"ם דאם שמע הברכות של שעת החופה אינו מיקרי
פ"ח בנוגע לז׳ ברכות ,דהרי כבר שמע ברכות אלו ",עכ"ל .וכבר ביארנו
שהבית שמואל ביאר בשיטת הרמב"ם שאין ענין של מתיר בב"ח שכלה
בלא ברכה אסורה ,הכוונה כלה בלא חופה .ועיין עוד בספר טל אורות
הנ"ל )עמוד עא( במה שכתב להוכיח עוד מדברי הרמב"ם בשו"ת פאר
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הדור )סי׳ ח–א( שז׳ ברכות אינם באים להתיר .ולפי"ז ביאר בספר טל
אורות שב"ח תחת החופה וב"ח בז׳ ימי המשתה חדא מילתא נינהו ולכן
השומע ב"ח תחת החופה כבר אינו יכול להיות פנים חדשות.

ביאורי הקדמונים בדברי הירושלמי
שאוכל מצה בערב פסח כבועל ארוסתו בבית חמיו
עוד ענין השייך לדברי מסכת כלה שכלה בלא ברכה אסורה לבעלה
כנדה הוא דברי הירושלמי בנוגע לאיסור אכילת מצה בערב פסח .איתא
בירושלמי פסחים י:א וז"ל" :אמר ר׳ לוי ,האוכל מצה בערב פסח כבא על
ארוסתו בבית חמיו ,והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה ",עכ"ל .הרי שיש
איסור דרבנן לאכול מצה בע"פ ,והירושלמי מדמה איסור זה לבוא על
ארוסתו בבית חמיו ,שהרי בתרוייהו עשה דבר קודם זמנו ,שיהיה מצוה
אח"כ .אולם הקדמונים מצאו יותר עומק בהשוואה זו.
עיין בשבלי הלקט )שבולת רח( שכתב וז"ל" :ומה שהשווה האוכל
מצה בערב פסח לבא על ארוסתו בבית חמיו שמעתי עליו טעם .וכשם
שהבא על ארוסתו בבית חמיו קודם שנכנסה לחופה הקדים ביאתו לפני
שבע ברכות שמברכין עד שלא תהיה ראוייה להתייחד עמו ,כדאמרינן כלה
לא ברכה אסורה לבעלה כנדה ,כן האוכל מצה בערב פסח מקדים לאכול
ממנה קודם שיברך שבע ברכות שטעון לברך עד שלא יאכל ממנה ,ואלו
הן :כוס ראשון מברך עליו ג' ברכות יין קידוש זמן .אכילת ירקות שמברך
בורא פרי האדמה לאחר קידוש ,הרי ארבע .כוס שני שמברך עליו לאחר
ההגדה ,הרי חמישה .והיא טעונה המוציא ועל אכילת מצה ,הרי שבע
ברכות .ונטילת ידים לא חשיב ,שאי אפשר שלא נטל ידיו באכילה .וטעמו
כצפחית בדבש ",עכ"ל .הרי דהשבלי הלקט נקט דיש השוואה מיוחדת בין
איסור אכילת מצה בע"פ לבא על ארוסתו בבית חמיו לבד שעושה דבר
קודם זמן באופן כללי ,ה"ה שיש דבר פרטי השוה ביניהם ,היינו דלתרוייהו
עושים דבר קודם ז׳ ברכות ,שהרי הבועל ארוסתו בבית חמיו לא בירך ז׳
ברכות ,וכן האוכל מצה בע"פ הרי לא בירך ז׳ ברכות של הסדר שהם קודם
אכילת מצה.
ועיין שו"ת מהר"י וייל סי׳ קצג שכתב באופן דומה לדברי שבלי
הלקט הנ"ל ,אולם בחשבון אחר של ז׳ הברכות ,וז"ל" :והאוכל מצה
בע"פ כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו ,דקודם שהותר לו מצה בעי ז'
ברכות וכן ארוסתו בעיא ז' ברכות .ונ"ל דז' ברכות הם ב"פ הגפן א',
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קידוש ב' .שהחיינו לא קחשיב דאומרו אפילו בשוק ,וברכה דטיבול
ראשון לא קחשיב ,דחיובא לדרדקי ,ואשר גאלנו ג' ,בפ"ה ד' ,על נט"י ה',
המוציא לחם ו' ,אכילת מצה ז' .והאשר"י דאינו מברך בפ"ה אכוס שני
שמא חשיב אשר גאלנו ב' ברכות תחלה וסוף .ברכת הלל לא קחשיב
אפילו לדברי רבותינו המצריכין לברך ,משום דיש מקומות שלא נהגו לומר
הלל על השלחן ".הרי דמהר"י וייל ג"כ נקט שההשוואה בין אכילת מצה
בע"פ לבועל ארוסתו בבית חמיו היא השוואה מדוייקת.

היחס המיוחד בין הקב"ה לכלל ישראל בליל הפסח
עיין בספר תפארת שלמה )רמזי פסח ד"ה ולקח הוא ושכנו( שביאר
דהנה כבר נתבאר הענין שאמר משה רבינו ע"ה )שמות יא:ה( כחצות
הלילה ולא בחצות ,כמו שהקשו זה בגמ׳ )ברכות ג .(:אך זה מבואר עפ"י
המובא בזוהר הקדוש כמה פעמים ,כי עיקר הנס בלילה הזה היה בחצות
הלילה שהוא עת רצון )זוהר ב ,לו:ב( שהקב"ה נכנס לגן עדן להשתעשע
בנשמות הצדיקים ובאותו חצות של פסח לא נכנס לג"ע כי אם לפדות את
ישראל ממצרים .וזהו הפירוש ׳כחצות הלילה׳ ,כמו בכל חצות הלילה אני
יוצא לג"ע אבל עתה אני יוצא בתוך מצרים .והנה כן מבואר בזוה"ק פרשת
בא )זוהר ב ,מ:ב( ובר"מ שם ובפרשת בהעלותך )זוהר ג ,קמט:א( ע"ש ,כי
כך בכל ליל פסח הקב"ה מתענג עם כל הפמליא של מעלה מהשירות
ותשבחות והסדר וסיפור יציאת מצרים בלילה הזה ,ואינו נכנס לג"ע
בחצות הלילה כי אם לשמוע שירות ותשבחות של ישראל וכו׳ עכ"ל .הרי
ליל פסח הוא זמן קורבה מיוחדת בין הקב"ה לכנסת ישראל שבליל זו
הקב"ה אינו נכנס לג"ע להשתעשע עם נשמות הצדיקים אלא הולך לכלל
ישראל לגאלם ובכל ליל פסח אחר זה לשמוע סיפור יציאת מצרים .הרי
לילה זה יש קירוב מיוחד כעין קירוב של חתונה ,וממילא מובן הדמיון של
הירושלמי כבועל ארוסתו ,כפי שביארו השבלי הלקט ומהר"י וייל דהוי
כמו ז׳ ברכות של חתונה.

דברי הפרי מגדים בענין האוכל מצה בליל הפסח בתחילת הסדר
עפ"י כל הנ"ל יבואר דברי הפרי מגדים )משבצות זהב או"ח תעא:א(
שדן באוכל מצה בליל פסח לפני הזמן לאכול בסדר אלא בתחילת הסדר
ויש לדון אם אם הוי כאוכל מצה בע"פ .וביאר הפרמ"ג וז"ל" :ולכאורה
בליל ט"ו בלא ברכה נמי ככלה בלא ברכה ,ואמנם למה שכתב הבית
שמואל באה"ע סימן נ"ה אות א' להר"מ ז"ל )אישות י:ו( כלה בלא ברכה
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היינו חופה ,א"כ בלילה י"ל דאין לוקה מכות מרדות ,ולהמרדכי שם
)כתובות רמז קכט בהגה( משמע מטעם ברכות ",עכ"ל .הרי שהפרמ"ג
תלה שאלה זו במחלוקת הראשונים הנ"ל המובא בבית שמואל אם כלה
בלא ברכה הוא כפשוטו בלא ברכה וכדברי המרדכי וממילא כאן שהקדים
אכילת מצה לברכות שפיר הוי דומיא לאוכל מצה בע"פ שמכין אותו מכת
מרדות.
אולם לפי שיטת הרמב"ם שכלה בלא ברכה הכוונה בלא חופה
והברכות אינם מתירות ,אע"פ דלא שפיר עבד דהקדים אכילת מצה
בתחילת הסדר ,אין כאן חומר של מכת מרדות כמו אכילת מצה בע"פ
שהרי סוף סוף אכל המצה בליל הסדר ,ולא צריך ז׳ ברכות להתיר שאפילו
בחופה אין הברכות באות להתיר.
הרי דדברי חז"ל שכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה הוי דיון גדול
בראשונים ובפוסקים אם הברכות באמת מתירות ,ויש נ"מ בזה לדינא כפי
שביארנו.
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בענין מברכין ברכת חתנים בבית חתנים והמסתעף
איתא בגמ׳ כתובות דף ז :תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית
חתנים .הכוונה בהלכה זו היא שכשמברכין ברכת חתנים אחרי החתונה בז׳
ימי המשתה ,וכמבואר בסוגיא דכתובות )ז (.עי"ש ,ומברכין ברכות אלו
בבית חתנים .בית חתנים היתה מקום מיוחד שהחתן והכלה ובני החופה
היו שם במשך ז׳ ימי המשתה ושמחו ביחד כדאיתא במס׳ סוכה )כה(:
וא"ר אבא בר זבדא אמר רב חתן והשושבינין וכל בני החופה פטורין מן
הסוכה .הרי החתן והכלה ושאר החברים נשתעשו ביחד במשך הז׳ ימי
משתה .ומבואר בגמ׳ )סוכה כה–:כו (.שבני חופה אלו שעסוקין בשמחת
חתן וכלה פטורין מן המצוות שעוסק במצוה פטור מן המצוה.
המקום הזה שהחתן והכלה ובני החופה משתעשין ביחד בז׳ ימי
המשתה מקרי בית החתנים ומקרי גם החופה .ואיתא בגמ׳ סוכה )כה (:אין
שמחה אלא בחופה .בפשטות דברי הגמ׳ נראה שרק מברכין ז׳ ברכות בז׳
ימי משתה במקום המיוחד הזה .אולם ,עפי"ז צריכין לברר מנהג הספרדים
שמברכין ז׳ ברכות רק בבית החתן והכלה ומנהג האשכנזים שמברכין ז׳
ברכות בז׳ ימי המשתה בכל מקום ומקום.

מנהג הספרדים בנוגע לז׳ ברכות בז׳ ימי המשתה
איתא בשו"ע )אה"ע סי׳ סב סע׳ ה( וז"ל מברכין ברכת חתנים בבית
חתנים אחר ברכת המזון בכל סעודה וסעודה שאוכלין שם וכו׳ עכ"ל .הרי
דהשו"ע מביא דברי הגמ׳ הנ"ל שמברכין ברכת חתנים בבית חתנים .אמנם
איתא עוד בשו"ע )סי׳ סב סע׳ י( י"א שאם החתן יוצא מחופתו אפילו כלתו
עמו והולכים לאכול בבית אחר אין אומרים שם ברכת חתנים והני מילי
כשדעתו לחזור אחר כך לחופתו אבל אם הלך לגמרי לבית אחר וכל
החבורה עמו נעשה אותו בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת
חתנים .וכו׳ עכ"ל.
הרי רואים מדברי השו"ע שהמקום המיוחד לז׳ ימי המשתה הנקראת
בשם בית חתנים או חופה היא המקום שיכולים לברך שם ברכת חתנים.
אולם אם החתן והכלה עוזבים מקום זה וקובעים דירה לשאר ימות
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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המשתה במקום אחר אז המקום החדש נקראת בית החתנים ומברכין שם
שבע ברכות .ועיין בביאור הגר"א )ס"ק כח( שציין לדברי התוס׳ בסוכה
)כה :ד"ה אין שמחה אלא בחופה( שביארו שחופה נקראת מקום עיקר
ישיבת חתן וכלה ולא מקום ששוהין שם באקראי בעלמא .ולפי זה דברי
השו"ע )שם סע׳ י( שאם הולך לגמרי לבית אחר הכוונה שזה עכשיו מקום
דירת החתן והכלה לשאר ז׳ ימי המשתה ורק שם מברכין שבע ברכות.
עיין בספר שובע שמחות להרה"ג ר׳ שריה דבליצקי שליט"א )עמ׳
לד( שכתב וז"ל אך בקרב הספרדים יש הנוהגים שלא לברך אחר הסעודה
הראשונה ,אלא אם נעשתה הסעודה בבית החתן .ואין הם מברכים באף
מקום אחר בין בעיר זו או אחרת .אלא אם כן בדעת החתן וכלה להישאר
שם בבית ההוא מהסעודה עד סוף ימי המשתה .וכן מנהג הספרדים
בירושלים .וציין למקור )ס"ק צב( מהגאון ר׳ עובדיה יוסף זצ"ל במכתב
שכן הורה רבו הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל.
וביתר ביאור עיין בספר ילקוט יוסף )שובע שמחות – כרך א עמ׳ שג(
להרה"ג ר׳ יצחק יוסף שליט"א שכתב שהפשטות בשו"ע היא שרק מברכין
ברכת חתנים בבית החתן אפילו בזה"ז .וכתב וז"ל ומ"מ אין לנו לשנות
מהמנהג בדבר שכן נראים בפשטות דברי מרן .וכן אמר לנו מרן אאמו"ר
שליט"א בשם ראש הישיבה הגאון רבי עזרא עטייה זצוק"ל ,שכך היה
המנהג בירושלים משנים קדמוניות אצל הספרדים .ובודאי שכן יש לנהוג
עכ"ל.
ומבואר עוד בספר ילקוט יוסף הנ"ל )ע׳ שטז – פרק יז סע׳ כב( וז"ל
בית הורי החתן אינו נחשב כבית חתנים ,שהרי מיום החתונה בית הוריו
הוא בית עראי שלו ,ובית הקבע שלו הוא במקום שדר )אפילו אם דר רק
בדירה שכורה ,ואין לחתן בית משלו( ,ולכן אם עורכים שם סעודה בשבעת
ימי המשתה ,אין לברך שם שבע ברכות עכ"ל .והוסיף עוד )שם עמ׳ שיז
סע׳ כג( וז"ל אשכנזי המשתתף בסעודת חתן וכלה ספרדיים ,שלא בבית
החתן ,טוב שלא יברך את כל השבע ברכות ,ואף על פי שמנהג האשכנזים
לברך את כל ז' הברכות אף שלא בבית החתן ,כל שיש שם פנים חדשות
ועשרה אנשים ,מכל מקום כיון שהחתן הוא ספרדי ,יש ללכת אחר מנהג
החתן .ומיהו המברך אין מוחין בידו עכ"ל.
הרי דהרה"ג ר׳ עובדיה יוסף זצ"ל הורה בשם רבו הרה"ג ר׳ עזרא
עטייה זצ"ל שנקטינן שרק מברכין ברכת חתנים בבית החתנים שהוא
המקום המיוחד לחתן וכלה ולכל בני המשתה כל ז׳ ימי המשתה ובזמן
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הזה שאין לנו מקום ששוהין שם כל ז׳ ימי המשתה אז בית החתן דהיינו
המקום ששוהה שם בקביעות עם אשתו במשך ז׳ ימי המשתה ,הוא המקום
היחיד שמברכין ז׳ ברכות.
אולם ,יש לעיין שהרי דברי השו"ע )סע׳ י( מיירי שהחתן והכלה וכל
בני החופה הולכים למקום אחר ואפשר שרק בכי האי גוונא נחשב המקום
החדש כמקום החופה וכבית חתנים כיון שכל החבורה נעקרת והולכת
למקום החדש ולפי זה לא יוכלו לברך ז׳ ברכות בזמן הזה אפילו במקום
ששוהים החתן והכלה כיון שאין כל בני החופה שוהים שם ואפשר דלא
מקרי חופה .אולם נראה שהפוסקים הנ"ל סברי דסגי עם המקום החדש
הוא מקום הקבוע של החתן והכלה לשבעת ימי המשתה ולכל הפחות אם
הוי באמצע שבעה ימי המשתה מכאן ועד סוף ימי המשתה ושאר החברים
באים שמה באקראי בשעת הסעודה וכמו שמבואר בספר שובע שמחות
הנ"ל.

מנהג האשכנזים בנוגע לברכת חתנים
אולם ,כידוע שמנהג האשכנזים לברך ברכת חתנים בז׳ ימי המשתה
בכל מקום שיש עשרה אנשים ופנים חדשות וסעודה שנערכה לכבוד החתן
והכלה ויש לעיין במקור מנהג הזה לאור מה שכתבנו לעיל שמברכין ברכת
חתנים משמע בבית חתנים ולא במקום אחר וכנ"ל .ויש כמה מקורות
להצדיק מנהג זה ונבארם בהמשך המאמר.

ביאור המאירי בדברי הגמ׳ – מברכין ברכת חתנים בבית חתנים
כתב המאירי בכתובות )דף ז (:וז"ל זה שאמרו ברכת חתנים בבית
חתנים לא סוף דבר ביום ראשון אלא אף כל שבעה כל שמברך ברכת
חתנים אינו מברכה אלא בבית חתנים ר"ל בבית החופה ,אלמא שאם החתן
עושה סעודה במקום אחר שלא במקום שנכנסה שם עמו לחופה אינו מברך
שם ברכת חתנים אפילו היו חתן וכלה אוכלים שם ושהסעודה נעשית
בשבילם ,וכן כתבוה קצת מפרשים ,והביאוה ממה שאמרו בשני של סוכה
)כ"ה (:חתן וכל שושביניו פטורין מן הסוכה ,והקשה וליכלו בסוכה
וליחדו בסוכה אין שמחה אלא בחופה ,ומכיון שאין שמחת חתנה אלא
בבית החופה אף בברכת חתנים כן עכ"ל .דעה זו היא המנהג הספרדים
הנ"ל שרק מברכין ברכת חתנים בבית חתנים .אולם שוב כתב המאירי עוד
דעה בביאור הסוגיא וז"ל ומכל מקום יש אומרין שכל מקום שחתן מתקין
בו סעודה מברכין בו ברכת חתנים ולא אמרו כאן בית חתנים אלא למעט
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בית האירוסין ולא פטרוהו מן הסוכה אלא מפני שהוא צריך לשמוח
ולשעשע בחברת ריעים ובכמה מיני שמחה ושעשוע וסתם סוכה אין בה
שיעור לכך וכו׳ עכ"ל .הרי בדעה שניה שבמאירי יכולים לברך ברכת
חתנים אפילו שלא במקום החופה והא דאיתא בגמ׳ שמברכין ברכת חתנים
בבית חתנים אין הכוונה למעט שאר מקומות אלא הכוונה למעט בית
אירוסין דכשמארסין דהיינו בשעת קידושין לא מברכין ברכת נישואין.
אולם אחר הנשואין שמברכין ז׳ ברכות בז׳ ימי המשתה אה"נ דיכולים
לברך בכל מקום .והא דאיתא בגמ׳ סוכה )כה (:אין שמחה אלא בחופה אין
זה הלכה אלא מציאות שמקום הסוכה מצומצם אבל אה"נ במקום
שהמציאות היא בהרווחה שפיר יכולים לברך בכל מקום .לפי דעה זו
מיושבת מנהג אשכנז לברך ברכת הנישואין בכל מקום.

דברי המהר"ל מפראג בענין זה
שיטה זו שהביא המאירי היא כדברי המהר"ל מפראג שהובא בט"ז
)אה"ע סי׳ סב סוף ס"ק ז( וכתב הט"ז וז"ל אחר זמן ראיתי בכתבי מהר"ל
מפראג ז"ל בפ"ק דכתובות שפסק כוותי ,וז"ל ואנו מברכין אף במקום
שלא היתה שם החופה ,אע"ג דאמרינן בסוכה וליחדו בסוכה וליתבו
בסוכה ,וקאמר שם אין שמחה אלא בחופה שאני התם דלא יכול לשמוח
כראוי ,אבל לענין הא מילתא איכא שמחה ומברכין שם עכ"ל .הרי מפורש
בדברי המהר"ל שהא דאיתא בגמ׳ סוכה )כה (:אין שמחה אלא בחופה
אינה הלכה אלא מציאות וכנ"ל .ולפי זה בכל מקום שמשמחין ויש מקום
בהרווחה לשמוח שפיר מברכין שם ברכת חתנים.

שיטת הט"ז בענין הנ"ל
ועיין גם בדברי הט"ז )אה"ע סי׳ סב ס"ק ד( שכתב שיכולים לברך
ברכת נישואין אפילו חוץ למקום הדירה של החתן וכלה וביאר שאע"פ
שתוס׳ )סוכה כה :ד"ה אין( כתבו שמברכין שבע ברכות במקום עיקר
ישיבת חתן וכלה .אפ"ה אם נעשית הסעודה לכבוד חתן וכלה במקום אחר
הרי עכשיו בשעה זו וביום זה המקום הזה נעשית עיקר ישיבת חתן וכלה.
ועיין בבית שמואל )אה"ע סי׳ סב ס"ק יג( שהביא דברי הט"ז והמהר"ל
מפראג .אולם כבר העיר הרה"ג ר׳ משה מנחם טירנויער שליט"א רה"כ
סאטמאר במאנטריאל בקובץ פרי תמרים )קובץ חמישי – תמוז תשמא(
שיש חלוק בין דברי המהר"ל לדברי הט"ז ,שהמהר"ל בעצם חולק על
התוס׳ הנ"ל וסובר שבכלל לא צריכים שיהיה מקום מיוחד כדי לומר שבע
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ברכות .אולם ,הט"ז פוסק כדברי התוס׳ שבעינן מקום מיוחד לומר שבע
ברכות דהיינו עיקר מקום ישיבת החתן וכלה באיזה מקום שהוא הרי שפיר
מקרי מקום זה לעיקר מקום ישיבת חתן וכלה לעת עתה .ע"ש במאמר זה
שכתב שיהיה נ"מ לדינא דלפי המהר"ל אין שום חיוב מקום וממילא
יכולים לברך ז׳ ברכות אפילו בסעודה שלא נערכה לכבודם .אולם ,לפי
הט"ז שבאמת צריכים מקום מסוײם אמרינן רק בכי האי גוונא שנערכה
סעודה מיוחדת בשבלם מברכין ז׳ ברכות.
אולם ,הט"ז הוסיף עוד סברא להתיר לברך שבע ברכות בכל מקום
וכתב וז"ל מטעם זה נמצא שיש שמחה יתירה לחתן וכלה בבית החופה
טפי משאר בתים ע"כ חילקו שפיר בין הבתים משא"כ עכשיו שאין קורין
חופה רק למה שמקדשין הכלה תחת מטלית הפרוסה על הכלונסות כמו
שהביא רמ"א )באה"ע סי' נה( אין שום מעלה לבית שעושין בו סעודת
הנשואין טפי מבתים אחרים וקורא אני ע"ז שמחה מה זו עושה בבית זו
טפי מבתים אחרים דמה לי כותלי בית זה או בית אחר ע"כ נראה ברור דיש
לברך ברכת חתנים בכל בית שעושין בו סעודה לכבוד החתן וכלה
ושמחים שם וכו׳ עכ"ל.
ונראה בכוונת הדברים שבשלמא בזמן חז"ל שהיה בית חתנים
שמקרי חופה והיינו מקום מיוחד שהקימו לשבעת ימים שהחתן וכלה
נשאו שם ושהו שם עם בני החופה כל ז׳ ימים ושם היה מקום של שמחה
גדולה שהרי כל בני החופה שהו שם לכל ז׳ הימים .בנידון זה שיש מקום
מיוחד זה לשמחה .אז אין לברך במקום אחר שאין לו שמחה כ"כ .אולם
בזה"ז שאין מקום מיוחד לשמחה כמו בית חתנים שהרי החופה נקראת
הכלונסאות שהקימו לנשואין לזמן קצר .ולכן כשמשמחין החתן והכלה
במשך כל ז׳ ימי המשתה אין מעליותא לבית זה או לבית אחר דכל מקום
שנערכה סעודה בשבילם עתה הוא מקום עיקר שמחתם ושפיר מברכין ז׳
ברכות .כמובן לפי דברי הט"ז מובן מנהג אשכנז שמברכין ז׳ ברכות בכל
מקום ולא רק בדירת החתן.

ביאור רבני נרבונא בפנים חדשות
איתא בגמ׳ כתובות )ז (:ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה כל שבעה
אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות .בפשטות הראשונים נוקטים
שפנים חדשות הוי פלוני שעדין לא היה שם מקודם לפי שיטת הר"מ )פ"ב
הל׳ ברכות הל׳ י( דהוי מי שלא שמע עדיין ברכת הנשואין ולפי הרא"ש
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)פרק קמא דכתובות סי׳ יג( הוי מי שלא אכל בסעודת חתן וכלה .אולם,
עיין בהגהות מיימוניות )פ"ב הל׳ ברכות הל׳ י אות ה( דהביא פשט מחודש
בענין זה וז"ל ורבני נרבונא פירשו אי איכא פנים חדשות כלומר אם הפנים
חדשות שבאו לחופה עודם שם שלא הלך אחד מהן מברך כולהו ואפילו
כל הז' ימים ובלבד שלא הלך אדם מאותן שבאו לכבוד החופה אבל הלכו
לא עכ"ל .דברי רבני נרבונא מיוסדים על המציאות בזמן חז"ל שהיה בית
חתנות דהיינו מקום מיוחדת שמקרי גם חופה שהחתן והכלה וכל בני
החופה שוהין שם כל ז׳ ימים ,אלו בני החופה שבאין בתחלה הם הפנים
חדשות וכדי לברך ברכת חתנים צריכים שכל האנשים הנ"ל שבאו בתחלה
שמקרי פנים חדשות ישארו בחופה במשך כל ז׳ ימי המשתה כדי שיוכלו
לברך ז׳ ברכות .אולם אם הלך אחד מהם ונפחת השמחה בחופה נוכחות
של זה תו לא מברכין ז׳ ברכות .כמובן פשט זה רק שייך במציאות של
חופה בזמן חז"ל ולא שייך לזמנינו.

חידוש בענין פנים חדשות בזמן הזה
אולם ראיתי דבר חידוש בענין פנים חדשות שיוצא משנוי המציאות
בזמן הזה ממה שהיה בזמן חז"ל .עיין בקובץ פרי תמרים הנ"ל )קובץ
חמישי – תמוז תשמא עמ׳ לו( במאמרו של הרה"ג ר׳ משה מנחם טירנויער
שליט"א רה"כ סאטמאר במאנטריאל שכתב וז"ל ע"כ חשבתי לחדש
עפי"ד הט"ז הנ"ל דכיון דכהיום נתבטל ענין מקום חופה שהי׳ בזמן הש"ס
שהיה מקום מיוחד ששם היו שמחים כל ז׳ ימי המשתה וכן היה שם בזמן
הראשונים כמבואר בתוס׳ )סוכה כה :ד"ה אין שמחה( ורא"ש )פ"ב סוכה
סי׳ ח( ז"ל ע"כ היו צריכים לפנים חדשות שיהי׳ שמחה חדשה אבל לפי
הנהוג בזמנינו שמחדשין בכל יום מקום חדש שסועדין שם וקובעין שם
השמחה וע"ז כתב הט"ז )אה"ע סי׳ סב ס"ק ד( דכל מקום שקובעים
לשמחה נקרא מקום חופה א"כ אפשר דכיון שהוא במקום חדש והוי
כמקום חופה חדשה ודאי כשבעה"ב חדש עושה הסעודה ומרבים דברים
חדשים בכל סעודה אפשר דהא גופא יהיה כמו פנים חדשות שיש בזה
שמחה חדשה וזה דומה קצת למה שחידשו הראשונים ז"ל )תוס׳ כתובות
ז :ד"ה והוא שבאו פנים חדשות( דשבת הוי כפנים חדשות כיון ששמחים
בשבילם ומרבים במנות ולא כתבתי זאת למעשה לסמוך על זה רק להעיר
וכו׳ עכ"ל.
הרי דהעיר במאמר הנ"ל דבר חידוש שאפשר שהדין של פנים
חדשות דצריך בן אדם חדש כדי לומר ברכת נישואין נאמר רק בזמן חז"ל
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שחתן וכלה וכל בני החופה שהו במקום אחד לז׳ ימי המשתה ולכן כיון
ששהו במקום אחד כדי שיהיה שמחה מחודשת לחייב בז׳ ברכות צריכים
שיהיה נוכח בן אדם חדש שהרי בלי זה הרי השמחה אינה חדשה .אולם
בזמן הזה שאין לנו מקום אחד מיוחד לז׳ ימי המשתה כמו שהיה בזמן
חז"ל ועורכים שבע ברכות בכל יום במקום אחר ,עצם המקום החדש יוצר
התחדשות בלי בן אדם חדש ותו לא צריכים לאדם חדש לפנים חדשות.
כמובן במאמר הנ"ל כתב שלא כתב כן בתור פסק הלכה אלא בתור הערה.
שאפשר שהתקנה היתה רק באדם חדש יכולים לברך ז׳ ברכות.

ביאורים בדברי מס׳ סופרים בנוגע לברכת נישואין בז׳ ימי המשתה
איתא במס׳ סופרים )פרק יט הל׳ יא( וז"ל ונהגו רבותינו לומר בבקר
ברכת חתנים על הכוס בעשרה ובפנים חדשות כל שבעה וכן בערב קודם
סעודה עכ"ל .הרי מבואר מדברי המס׳ סופרים שז׳ ברכות בז׳ ימי המשתה
אינה קשורה עם סעודה שהרי איתא להדיא במס׳ סופרים שמברכין קודם
הסעודה ,וכן העיר הריטב"א )כתובות ז :ד"ה אמר ר׳ יהודה( .ועיין
בחידושי הרמב"ן )כתובות ז (:דכתב שפנים חדשות הוא באדם חדש שבא
ואפילו לא אכל שם עכשיו .ועיין בית שלמה )כתובות פ"א – יח( שהביא
דברי הרמב"ן הנ"ל וכתב וז"ל והיא דעה רחוקה .אולם הרמ"א )אה"ע סי׳
סב סע׳ ז( הביא שיטה הנ"ל וכתב וז"ל וי"א דאם היו שם פנים חדשות
אע"פ שאין אוכלין שם מברך בשבילם לילה ויום .ועי"ש בבית שמואל
)אה"ע סי׳ סב ס"ק ט( שכתב וז"ל כבר כתבתי רוב פוסקים חולקים על זה
וכו׳ עכ"ל.
אולם ,בביאור הדברים י"ל שדברי המס׳ סופרים נאמר בזמן שהיה
בית חתנים הנקראת חופה שהיא מקום מיוחד לחתן וכלה ובני החופה לז׳
ימי המשתה .ונראה דנידון זה אם הפנים חדשות באו למקום זה אע"פ
שלא אכלו הוא משום עצם הנוכחות של הפנים חדשות במקום של בית
החתנים מהוה שמחה יתירה .אמנם ,בזמן הזה שאין לנו מקום מסוים
והסעודה שנערכה לכבוד החתן והכלה הוי כמו החופה אפשר לומר שאם
הפנים חדשות אינו אוכל הרי אינו מצורף לחופה שהרי בזמן הזה עצם
הסעודה היא החופה לז׳ ימי המשתה.

בענין אם רשאים לומר ז׳ ברכות באמצע הסעודה של ז׳ ימי המשתה
עוד שאלה הנוגע לעניננו היא בנוגע לאלו שעורכים שבע ברכות
ביום השביעי של ז׳ ימי המשתה וקרה מקרא שהתחילו במאוחר ובזמן
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שהסעודה תגמר ויברכו ברכת המזון וז׳ ברכות כבר יהיה אחר השקיעה
של יום שביעי שיש ספק עם עדיין יכולים לברך ז׳ ברכות .ויש שרצו
להציע עצה שיברכו ז׳ ברכות של נשואין באמצע הסעודה 1.עיין בספר
אבן ישראל )ח"ט עמ׳ סח( להרה"ג ר׳ ישראל יעקב פישר זצ"ל שדן
בשאלה זו וז"ל שוב ראיתי בריטב"א כתובות )דף ז (:שהביא בשם מס׳
סופרים דאין חיוב ברכת חתנים תלוי בסעודה ,אבל כל זמן שמתאספין
לשמח חתן וכלה מברכים ברכת חתנים ,אלא שעכשיו נהגו לברך אחר
הסעודה משום שאין אנו מתאספין לשמחה אלא לסעודה .ולפי"ז בנדון
דידן בודאי יכולים לברך ברכת חתנים לפני ברכת המזון וכו׳ עכ"ל .וכן
כבר קדמו בזה בספר פסקי הלכות יד דוד )ח"ג עמ׳ יא( להרה"ג ר׳ דוד
פרידמן זצ"ל שכתב כנ"ל וז"ל וברור דבשעת שמחה ר"ל בשעת הסעודת
נשואין יכול לברך הז׳ ברכות אף באמצע הסעודה וכו׳ עכ"ל.
הרי הפוסקים הנ"ל נקטו שיכולים לברך ז׳ ברכות באמצע הסעודה.
ובספר אבן ישראל הביא דברי המס׳ סופרים שנקט שלא צריכים סעודה
לברך ז׳ ברכות וכש"כ שיכולים לברך באמצע הסעודה .אולם ,יש לדחות
ראיה זו ולומר שמס׳ סופרים מיירי בנידון שהיה מקום חופה לכל ז׳ ימי
המשתה ולכן כיון שיש מקום שמחה לא צריכים אפילו סעודה .אולם,
בזמן הזה שאין מקום קבוע לחופה והסעודה לכבוד החתן והכלה הוי כמו
החופה אפשר שתקנו הז׳ ברכות רק בגמר הסעודה יחד עם ברכת המזון
וכחלק מברכת המזון וכמו שנקט הגרי"ז זצ"ל מבריסק עפ"י הר"מ פרק ב
הל׳ ברכות הל׳ ט 2.וכן פסק הרה"ג ר׳ שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל )מנחת
שלמה ח"א סי׳ יח( שברכת נשואין מברכין רק אחר ברכת המזון.
העולה מכל הדברים שז׳ ימי המשתה בזמן חז"ל שונה מז׳ ימי
המשתה בזמן הזה .בזמן חז"ל היה מקום קבוע לשמוח לחתן וכלה ובני
החופה משא"כ בזמננו .עפ"י שנוי המציאות הנ"ל אפשר שיש דינים שונים
לגבי הדין של מברכין ברכת חתנים בבית חתנים ,פנים חדשות ,וזמן
אמירת שבע ברכות .במאמר זו הצעתי שנויים אלו והנפקא מינות שיוצאות
מהם ואין כוונתי להכריע בזה לעת עתה אלא בגדר תן לחכם ויחכם עוד.
 1עיין בספר הדרת קדש – עניני נשואין ,שנלקטו מעזבונו של הרה׳׳ג ר׳ צבי פסח פראנק
זצ׳׳ל שדן בזה )עמ׳ לא( והביא שבן אחיו של מרן נקט שיכול לברך תוך הסעודה.
 2עיין בספר ברכת חתנים סי׳ יז להרה׳׳ג ר׳ ניסן קפלן שליט׳׳א ,שהרי כתב הר׳׳מ )שם(
בבית חתנים מברכין ברכת חתנים אחר ארבע ברכות אלו בכל סעודה וסעודה שאוכלים
שם דמשמע שהוי הוספה על ברכת המזון.

מוה"ר ברוך חיים סיימאן שליט"א
דברי תורה אלו נאמרו בליל ב׳
דשבועות תשע"ה בבית מדרש ע"ש
גלוק – ישיבת רבינו יצחק אלחנן.
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דברי חיזוק לחג השבועות
כעת אנו נמצאים בליל ב׳ דשבועות זמן מתן תורתנו בין כותלי
ישיבתנו ישיבת רבינו יצחק אלחנן .איתא בגמ׳ סוכה )מה (:ואמר
חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי ראיתי בני עלייה והן
מועטין וכו׳ .תואר זה של בני עלייה יובן עפ"י הגמ׳ בברכות )סד (.אמר
רבי חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם
הזה ולא בעולם הבא שנאמר )תהלים פד–ח( ילכו מחיל אל חיל יראה
אל אלהים בציון .הרי הת"ח האמיתי תמיד שוקד באהלה של תורה
בהתמדה רבה ועולה מעלה מעלה במעלות התורה והיראה .כמובן
שהצבור שנשאר בישיבה לשבועות הם חלק מבני העלייה שדבר עליהם
רשב"י.

מקור לברכת התורה – מח׳ ר"מ ורמב"ן במנין המצוות
איתא בגמ׳ ברכות )כא (.אמר רב יהודה וכו׳ מנין לברכת התורה
לפניה מן התורה שנאמר )דברים לב–ג( כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלהינו.
עיין בספר המצוות במצות עשה לדעת הרמב"ן שהר"מ לא מנה )מצוה טו(
שכתב וז"ל שנצטוינו להודות לשמו יתברך בכל עת שנקרא בתורה על
הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים
לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא .וכאשר נצטוינו בברכה אחר כל
האכילה כן נצטוינו בזו וכו׳ עכ"ל .הרי דהרמב"ן מונה ברכת התורה כאחד
מתרי"ג מצוות ומגדירה שהיא מצוה לתת הודאה להקב"ה שעשה לנו
הקב"ה טובה בתתו לנו את התורה שעל ידה נדע המצוות שעל ידן נזכה
לחיי העולם הבא .ועיין במגילת אסתר )שם( שכתב שאפשר שהר"מ סובר
שהדרשה הנ"ל בגמ׳ ברכות )כא (.מהפסוק כי שם ה׳ אקרא הוי אסמכתא
בעלמא .עיין בשאגת אריה )סי׳ כד( שכתב בסוף דבריו וז"ל הילכך נקטינן
דברכת התורה הוי מין התורה ,ובספק בירך ספק לא בירך חוזר ומברך
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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עכ"ל .הרי דהשאגת אריה פסק כדברי הרמב"ן ,ובמקום ספק אמרינן
שספיקא לחומרא.

בענין מח׳ השאגת אריה והפרי חדש
בנוגע לכמה ברכות יברך בספק
שיטת השאגת אריה :השאגת אריה בסימן הבא )סי׳ כה( המשיך לדון
על פי הנ"ל שכיון שנקטינן כדברי הרמב"ן שברכת התורה היא מן התורה
ובספק חוזר ומברך ,כמה ברכות צריכות לברך מספק .השאגת אריה
בתשובה זו נקט שבודאי רק ברכה אחת של ברכת התורה היא מדאורייתא
והשאר הן מדרבנן ולכן נקט שבפשטות רק מברכין ברכה אחת שהיא מן
התורה ועל שאר הברכות שהן מדרבנן אמרינן ספק ברכות לקולא .והסיק
שיחזור ויברך ברכת אשר בחר בנו לבד שהיא המעולה בברכות וכמבואר
בגמ׳ ברכות )יא.(.
אולם ,השאגת אריה העיר שהרי מבואר בהרמב"ם )פ"ב הל׳ ק"ש
הל׳ יג( ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא חוזר וקורא ומברך לפניה
ולאחריה עכ"ל .והעיר השאגת אריה שבשלמא ק"ש שהיא מדאורייתא
אמרינן שספיקא לחומרא ,אולם ברכת ק׳ש שהן מדרבנן הוה לן
למינקט שספיקן לקולא .ובישוב הדברים הביא השאגת אריה דברי
הרשב"א בתשובה )ח"א סי׳ שכ( שכתב וז"ל ואני אומר דאולי לדעת
הרב ז"ל שהוא סבור דמעיקרא כך היתה תקנה דכל שהוא חייב לקרות
יקרא לכתחלה עם ברכותיה עכ"ל .כלומר שבדרך כלל אם יש לו ספק
אם קיים מצוה מן התורה כגון אם נטל לולב ביום ראשון חוזר ונוטל
כדין ספק דאורייתא לחומרא אולם אינו מברך כיון שבברכות אמרינן
ספיקן לקולא .אולם בק"ש יש תקנה מיוחדת שכל זמן שחייב לקרות
ק"ש לקיים המצוה צריך גם לברך עליה .אולם זה דין רק בק"ש ולא
בשאר מצוות.
ושמעתי מהרה"ג ר׳ דוד קאהן שליט"א בביאור הקשר המיוחד בין
ק"ש וברכותיה וביאר שק"ש הוי קבלת עול מלכות שמים וברכות ק"ש
הן ברכות על הזמנים של גילוי שכינה שהם סיוע לקבלת עול מלכות
שמים .הברכה הראשונה של יוצר אור הוי ברכה על גילוי שכינה
במעשה בראשית .הברכה השניה אהבה רבה הוי ברכה על גילוי שכינה
של מתן תורה והברכה השלישית היא גילוי שכינה של גאולת ישראל.
הרי ברכות אלו מאד נצמדות לק"ש ,ובהן שייך לומר שחוזר וקורא עם
ברכותיה.
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שיטת הפרי חדש בזה :אולם ,הפרי חדש )או"ח סי׳ מז( נקט שאין
לחלק בין ק"ש לשאר מצוות ובשניהן אמרינן שחוזר ועושה המצוה עם
הברכה .וכתב עפי"ז וז"ל ונפקא מינה למי שספק לו אם בירך ברכת
התורה או לא שחייב לחזור ולברך כל הברכות אע"ג דליכא מדאורייתא
אלא ברכה אחת ,מכל מקום צריך לברך כולם כמו שכתב הר"מ ז"ל )ק"ש
ב–יג( גבי ספק קרא ק"ש שיחזור ויברך עם כל הברכות דרבנן ,והכי נמי
דכוותא ,ויתבאר לקמן סימן ס"ז עכ"ל.
ובסי׳ ס"ז כתב הפרי חדש לבאר שיטת הרמב"ם ביתר הרחבה .ויסד
כלל עפ"י פסקיו והוא אם יש לאדם חזקת חיוב למצוה וספק אם קיים
מצוה זו כגון לולב ושופר וכדומה אמרינן שספק לחומרא וחוזר לקיים
המצוה עם ברכתה .אולם ,אם הספק הוא בגלל שיש ספק בעצם חיובו
דמעיקרא אמרינן שיקיים המצוה מספק ולא יברך .ויסד דבריו עפ"י פסקי
הר"מ במקומות שונות .כתב הר"מ )פרק ו הל׳ סוכה הל׳ יג( וכן טומטום
ואנדרוגינוס לעולם אין מברכין לישב בסוכה מפני שהן חייבים מספק ואין
מברכין מספק עכ"ל .הרי בטומטום ואנדרוגינוס יש ספק בעצם החיוב
מעיקרא ולכן אין מברכין מספק .וכן פסק הר"מ )פ"ג הל׳ מילה הל׳ ו(
וז"ל וכן אנדרוגינוס אין מברכין על מילתו מפני שהוא אינו זכר ודאי
עכ"ל .הרי גם כאן אין חזקת חיוב בכלל ולכן כיון שספק אם הוא חייב
בכלל הרי עושה המצוות מספק ואינו מברך .ולכן בנוגע לברכת התורה
ושאר מצוות שיש חזקת חיוב מספק חוזר ומברך עליהן מספק) .עיין בכל
זה במה שכתבנו בקובץ בית יצחק תשס"ה(.

הכרת החסד בקבלת התורה
נוסף על הענין הנ"ל של הלכה ששייכת למצוה זו יש גם לימוד
מוסר .ונראה שהמוסר במצוה זו של ברכת התורה היא כמו שפירש
הרמב"ן הנ"ל שצריכים להודות לה׳ יתברך שנתן לנו את התורה והיינו
שכתב הרמב"ן )מצוה טו( הנ"ל שנצטוינו להודות לשמו יתברך בכל עת
שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו וכו׳
עכ"ל .והיינו שצריכים להכיר שנתינת התורה מאת הקב"ה היא טובה
וחסד מאת ה׳.
ובביאור הענין עיין בתוס׳ יו"ט )פ"ז דברכות משנה ג( שכתב לבאר
החילוק שבברכת הזימון בעשרה אומרים נברך אלוקינו – מדת הדין,
ובברכת התורה בעליה לתורה אומרים ברכו את ה׳ המבורך – מדת
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הרחמים .וביאר שם התוס׳ יו"ט וז"ל ויש עוד שינוי בנוסחי אלו הברכות
זו מזו .דבברכת הזימון תקנו אלהינו ובברכת התורה ה' ,אמנם זה מבואר
כי המזון הדין נותן לכלכל את ברואיו ולפיכך תקנו זה השם שהוא מדת
הדין והוראתו אלקות ואדנות .אבל התורה לא נתנה אלא בחסדו כדאמר
)ישעיה מב–כא( למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר כי איזה שורת הדין
הנותנת להודיע דרכיו ומשפטיו לברואים והרי לא עשה כן לכל עובדי
כוכבים שהם גם כן ברואיו ולפיכך תקנו בברכת תורה שם זה שהוא מדת
הרחמים עכ"ל .כוונת הדברים היא שאם הקב"ה יוצר אדם ואי אפשר
לאדם לחיות בלי מזון בדין הוא שהבורא יכלכל אותו כדי שיחי׳ ולכן
בברכת המזון אומרים נברך אלוקינו .אולם ,בנוגע לנתינת התורה הרי היה
יכול הקב"ה ליצור ברואים בלי לתת להם תורתו שהיא חכמתו ולכן נתינת
התורה היא חסד מאת ה׳ ומברכין ברכו את ה׳ המבורך – מדת הרחמים.
ברכת התורה מזכירה לנו שיש לנו להודות לנתינה זו בפרט שזה בא ממדת
החסד ורחמים מאת ה׳.
אולם ,זה ג"כ מחייב ללמוד תורה כי אם פלוני נותן לך מתנה מחמת
רצונו הטוב ואתה מסרב לקבלה הרי זה בזיון לנותן .עיין בזה בב"י או"ח
סי׳ לא שהביא דברי המדרש הנעלם לשיר השירים )זוהר חדש דפוס
מונקאטש שה"ש ח (.ששבתות וימים טובים )כולל חול המועד( הם
תפילין של הקב"ה וכאלו הקב"ה נותן לנו במתנה תפילין שלו בימים אלו
והמניח תפילין שלו בימים אלו הרי הוא מסרב למתנה של הקב"ה וגורם
בזיון למלך .ולכן י"ל כיון שהקב"ה נותן לנו התורה בחסדו זה יעורר לנו
זריזות לשקוד ולעמול בה כדי להחשיב את המתנה הטובה שקבלנו.

ביאור הר"מ בדברי הגמ׳ שלא בירכו בתורה תחילה:
כבוד ת"ח ושאיפה להיות ת"ח
איתא בגמ׳ נדרים )פא (.דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב )ירמיה
ט–יא( מי האיש החכם ויבן את זאת דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים
ולמלאכי השרת ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו דכתיב )ירמיה
ט–יב( ויאמר ה׳ על עזבם את תורתי וגו' היינו לא שמעו בקולי היינו לא
הלכו בה אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכין בתורה תחלה עכ"ל .הרבה
פירושים נאמרו בביאור דברי חז"ל אלו ,לעת עתה נעיין בדברי הרמב"ם
בשו"ת פאר הדור )סי׳ מב( שכתב וז"ל והטעם מפני כי יהיו כמה תלמידי
חכמים בבית הכנסת ,ויעלו בתחלה כהן עם הארץ או פחות מהם בחכמה,
ויקרא תחילה ,ודין גרמא ,כי מיעטו תורה מישראל ,ואין קוראין אתם
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תחלה ,אלא לפחות מהם .הן אמת שאמרו )גיטין דף נט (.כהן קורא
ראשון ,אמרו שיהיו כולם שוין וכו׳ עכ"ל .הרי שהר"מ מפרש שלא ברכו
בתורה תחלה דהיינו שלא קראו לתלמיד חכם לעלות ראשונה בתורה כי
מעיקר הדין כך צריכים לעשות מפני כבוד התורה ,ורק לקרות הכהן ראשון
אם שוה בחכמה לת"ח ,אף שאין אנו עושין כן בזמן הזה מפני דרכי שלום
)עיין בשו"ע או"ח סי׳ קלה סע׳ ד( ,אולם באמת כך היא הקדימה ת"ח
קודם לכל .כוונת הגמ׳ שלא בירכו בתורה תחלה היא שלא כבדו מספיק
את הת"ח וזה סימן שלא העריכו אותו כדבעי.

השאיפה להיות תלמיד חכם
ונראה שעיקר הדין של קדימת ת"ח לברך בתורה תחלה צריך להיות
חיזוק לנו שיהיה לנו שאיפה להיות תלמיד חכם .איתא בירושלמי )פ"ב
דברכות הל׳ ח( וז"ל ארבעה דברים תשמישו של עולם וכולן אם אבדו יש
להן חליפין )איוב כח– א ,ב( כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו .ברזל
מעפר יוקח ואבן יצוק נחושה .אילו אם אבדו יש להן חליפין אבל ת"ח
שמת מי מביא לנו חליפתו מי מביא לנו תמורתו עכ"ל .ושמעתי בהספד
מהרה"ג ר׳ העניך סאוויצקי שליט"א על הרה"ג ר׳ שלמה ווארמאן זצ"ל
שביאר שכל דבר חשוב בעולם יכולים למצא דבר אחר תחתיו עם אבד
הדבר הראשון אבל ת"ח אין לנו חליפין שהרי כל ת"ח הוא מיוחד במינו
ואע"פ שיש הרבה תלמידי חכמים בעולם כל אחד הוא מיוחד .ונראה מזה
שיש עידוד גדול לכל אחד מבני העליה להיות תלמיד חכם ואל יאמר שיש
כבר הרבה תלמידי חכמים בעולם.

דברי החפץ חיים בנוגע להתמדה בתורה
ומסופר בשם החפץ חיים זצ"ל שאמר על עצמו שהטעם שצמח
להיות תלמיד חכם הוא משום שלמד גם ביום ששי .ונראה לבאר דבריו
שיום הששי הוא בדרך כלל יומא דפגרא שאנשים הולכים פה ושם
ומבטלין מלימוד התורה .אולם החפץ חיים שמר על זמן זה לשקוד
באהלה של תורה.
ויש לדרש עוד על פי דברי חז"ל על הפסוק )בראשית כד–א(
ואברהם זקן בא בימים וה׳ ברך את אברהם בכל .ואיתא במדרש )בראשית
רבה פר׳ נט–ו( א"ר אחא יש לך אדם שהוא בזקנה ואינו בימים ,בימים
ואינו בזקנה אבל כאן זקנה כנגד ימים וימים כנגד זקנה .וביאר האדמו"ר
מאוז׳רוב זצ"ל בספר באר משה עה"ת )בראשית ב עמ׳ תק( על דברי
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המדרש הזה וז"ל הורו לנו בזה יסוד גדול ,כי זקנה וימים הם לפעמים
דברים שונים ,יש לך אדם שחי שנים רבות ,אך לא השלימן ,והוא איפוא,
זקן אבל לא בימים ,כלומר ,שלא מילא תפקידו בשנות חייו ,שהרי כל יום
הוא מציאות בפני עצמו ותפקיד מיוחד בכללות הבריאה והנבראים ,ועל
האדם למלא את יומו בהתאם לשליחותו בעוה"ז .ועל אברהם אבינו
העידה התורה שכל חייו היו מלאים תורה ומצוות ,ולכן זכה גם לזקנה וגם
לימים עד שאחד מימיו לא נעדר עכ"ל .וכן הורה לנו החפץ חיים שצריכים
למלאת כל יום בתלמוד תורה ומי שלומד כל השבוע אבל חסר לו לימוד
יום אחד כגון יום ששי אין לו מלוי הימים ויחסר לו היכולת להיות תלמיד
חכם.
וכן שמעתי מהרה"ג ר׳ חיים יעקב גולדוויכט זצ"ל שרצה שתלמידיו
ישארו עד סוף הזמן בישיבה ולא כמו שהיו תלמידים של שנה ראשונה
עוזבים בשבועות ותלמידים בשנה שניה עוזבים בפסח .ודימה את זה למה
שקורין שעה "אקדעמי" דהיינו שעה שהיא רק ארבעים וחמשה דקות ולא
ששים דקות וכן אנשים קוצצים השנה ואין זו שנה שלימה .וזה מוסר גדול
לאלו ששואפים להיות תלמידי חכמים.

ביאור הט"ז בדברי הברכה לעסוק בדברי תורה
אנו מברכין בברכת התורה לעסוק בדברי תורה .וכתב הט"ז )או"ח
סי׳ מז ס"ק א( לפרש נוסח הברכה לעסוק בדברי תורה וכן דברי חז"ל
הנ"ל שלא ברכו בתורה תחלה וכתב וז"ל ר"ל שלא עסקו בהלכות התורה
דרך משא ומתן של פלפול המתייחס להליכה כמו שכתבתי .וזהו שלא
ברכו בתורה תחלה ,כי הברכה היא לעסוק בד"ת דרך טורח דוקא עכ"ל.
הרי שהט"ז ביאר שנוסח הברכה לעסוק הכוונה בדרך טורח ועיון ולא
בשטחיות .ומרגלא משמיה דהגאון ר׳ אהרן קוטלר זצ"ל שיש בטול תורה
בכמות שלא לומדים מספיק שעות ויש בטול תורה באיכות שלא מתעסקים
בה ומעיינים בה כדי היכולת.
בדרך הנ"ל יש שביארו דברי חז"ל מס׳ מגילה )ג (.מכאן סמכו של
בית רבי שמבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה .עיין בשו"ת
בית אפרים או"ח )סי׳ סז( להרה"ג ר׳ אפרים זלמן מרגליות זצ"ל שהקשו
לו וז"ל ומה ביטול תורה שייך לומר על העוסק בקריאת המגילה ,ומה גם
למאי דמסיק )שם ז (.אסתר ברוח הקודש נאמרה ,הרי היא כאחד הכתובים
מקראי קודש המה ,ודאי הן הן דברי תורה עכ"ל .ובתשובה )סח( כתב
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הבית אפרים להשיב וז"ל ואפשר דמי שיש לו לב לעסוק במשנה ותלמוד
ועוסק במקרא ומבטל ממשנה ותלמוד ,אינו מקבל שכר כלל ויצא שכרו
בהפסידו .והיינו דקמ"ל במשנה) ,הכוונה לברייתא ב"מ לג .ת"ר העוסקין
במקרא מדה ואינה מדה במשנה מדה ונוטלין עליה שכר גמרא אין לך מדה
גדולה מזו( דאע"פ שיכול לעסוק בגמרא שאין לך מדה גדולה מזו ,מכל
מקום העוסק במשנה מדה ונוטלין עליה שכר עכ"ל .הרי מבואר מדברי
הבית אפרים שכיון שאיתא הגמ׳ בב"מ לג .שלימוד הגמ׳ אין לך מדה
גדולה מזו – מי שביכולתו ללמוד גמרא ולומד משנה או מקרא הרי זה
נחשב כביטול תורה ולכן אילו שהולכין למקרא מגילה הרי מבטלין
מתלמוד תורה שהרי ביכולתם ללמד ברמה יותר גבוה והוי ביטול תורה
באיכות וכמו שביארנו .וכמובן שענין זה של סוגי תלמוד תורה שונים
צריך הדרכה מיוחדת לכל אחד ואחד במה שעדיף לפלוני להתעסק בו.

ביאור הדגל מחנה אפרים שלא בירכו בתורה תחלה
עוד ביאור בדברי הגמ׳ הנ"ל שלא בירכו בתורה תחלה הוא בספר
דגל מחנה אפרים )פרשת בשלח ד"ה או יאמר ויבואו מרתה( וז"ל ועל פי
זה תבין מה שאמר אא"ז זללה"ה על מאמר חז"ל )נדרים פ"א א( מפני מה
חרבה ירושלים על שלא ברכו בתורה תחילה ,ואמר הוא ז"ל היינו שלא
ברכו ברכת והערב נא ,שהוא ברכה ראשונה שמברכין על התורה בבוקר,
והוא פלא ,ועל ידי הנ"ל הוא מובן כי צריך להתפלל על זה ,כמו שאמר
הוא ז"ל כי התורה הוא סוד אדם שלם ויש בה מים מתוקים ומים המרים,
וצריך להתפלל ולבקש זה מאת ה' שיטעום בתורתו המים מתוקים וערבים,
וזהו ברכת והערב נא ,וכו׳ עכ"ל .הרי ברכה תחלה הוי הברכה ראשונה
שהיא ברכת והערב נא וצריך לתפילה מיוחדת לזכות למתיקות התורה.
וכן ידועים דברי האבני נזר זצ"ל בהקדמתו לספר אגלי טל שכתב
וז"ל ומדי דברי זכור אזכור מה ששמעתי קצת בני אדם טועין מדרך השכל
בענין לימוד תורתינו הקדושה ואמרו כי הלומד ומחדש חידושים ושמח
ומתענג בלימודו ,אין זה לימוד התורה כ"כ לשמה כמו אם היה לומד
בפשטות שאין לו מהלימוד שום תענוג והוא רק לשם מצוה ,אבל הלומד
ומתענג בלימודו הרי מתערב בלימודו גם הנאת עצמו ,ובאמת זה טעות
מפורסם ,ואדרבה כי זהו עיקר מצות לימוד התורה להיות שש ושמח
ומתענג בלימודו ואז דברי תורה נבלעין בדמו ,ומאחר שנהנה מדברי תורה
הוא נעשה דבוק לתורה עכ"ל .וכתב האגלי טל עוד להביא נפקא מינה
להלכה שעיקר מצות תלמוד תורה הוא מהנאתה מהא דקי"ל )ר"ה כח(.
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דמצוות לאו ליהנות ניתנו .והקשה הט"ז )יו"ד סי׳ רכא ס"ק מג( דלפי זה
מדוע איתא בשו"ע )שם ,יא( שאם אסר ספרו על חבירו דאסור לנאסר
ללמוד בו והרי היה לנו לומר מצוות לאו ליהנות ניתנו .וע"ז כתב הט"ז
בישוב הדברים וז"ל ודאי לא קשה מידי מההיא דסע׳ י"א שאסור ללמוד
בספר הנאסר עליו מטעם דבודאי התורה משמחת לב ,שהרי אסור ללמוד
בימי אבלות א"כ לא דמיא האי מצוה לשאר מצות דאמרינן לאו ליהנות
ניתנו וכו׳ עכ"ל .ועיין עוד בזה באמרי ברוך )ויקרא – פרשת בחוקותי
מאמר א – מתיקות התורה( .הרי יסוד לימוד התורה היא הרגשת מתיקות
התורה כמבואר בברכת התורה שמבקשין בקשה מיוחדת והערב נא.
ומבואר בספר כל בו )סי׳ נב( וז"ל נהגו לאכול דבש וחלב בחג
שבועות מפני התורה שנמשלה לדבש וחלב כמו שכתוב )שיר השירים ד,
יא( דבש וחלב תחת לשונך .הרי יסוד הנ"ל של מתיקות התורה מודגש
בחג השבועות בפרט ע"י אכילת מאכלי חלב שהם מתוקים.

לימוד תורה שבעל פה בהבנה
אולם ,עוד דבר נחוץ בלימוד התורה היא הלימוד בהבנה ובלימוד
בדרך זה יותר נקל להגיע לדרגה הנ"ל של מתיקות התורה .ונראה שרק
מגיעים להרגשת מתיקות התורה ע"י לימוד במתינות .וכן שמעתי מהרה"ג
ר׳ עובדיה יוסף זצ"ל בדרך צחות על הפסוק )תהלים קטז – יא( אני אמרתי
בחפזי כל האדם כוזב ,שהלומד בחפזון ובמהירות אינו מכוין לאמיתה של
תורה וממילא ההבנה שלו יהיה כוזבת .ויש לפרש עוד שמתיקות התורה
באה מהבנה בסוגיא שבאה מלימוד במתינות .ומבואר בשו"ע הרב )הל׳
תלמוד תורה פ"ב סע׳ יג( במה דברים אמורים בתורה שבכתב אבל בתורה
שבעל פה אם אינו מבין הפירוש אינו נחשב לימוד כלל עכ"ל .הרי בודאי
יש מעלה בכל לימוד – הן בתורה שבכתב והן בתורה שבעל פה שיבין מה
שלומד .אולם ,בתורה שבע"פ זה לעיכובא ואם אינו מבין מה שלומד אינו
מקיים מצוה.

ביאור בדברי הגמ׳ שרק מברכין ברכת התורה
על תורה שבכתב ולא על תורה שבעל פה
על פי הנ"ל שמעתי לפרש סוגית הגמ׳ בברכות )דף יא (:אמר רב
הונא למקרא צריך לברך ולמדרש אינו צריך לברך ורבי אלעזר אמר
למקרא ולמדרש צריך לברך למשנה אינו צריך לברך ורבי יוחנן אמר אף
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למשנה נמי צריך לברך אבל לתלמוד אינו צריך לברך .תמצית הסוגיא היא
שלמקרא בודאי צריך לברך למדרש כתב רש"י שם )ד"ה מדרש( יש גם כן
סברא לומר שזה פירושי מקראות וצריך לברך .אולם חלקים של תורה שהן
ממש תורה שבעל פה אין לברך עליהם .ושמעתי מידידי ר׳ יוסף וואלהיים
ז"ל מווארשא שזכיתי ללמוד ביחד אתו לכמה שנים מידי שבת בשבתו,
דברי המהר"ל )גבורות ה׳ פרק סג( שדן בטעם שאין מברכין על הגדה של
פסח .וכתב המהר"ל וז"ל ואם תאמר למה אין מברכים על הגדה ,שהרי
מצוה לספר ביציאת מצרים ,והיה לנו לברך על המצוה הזאת ,ויראה כיון
דעיקר הדבר הוא מחשבת הלב דצריך להבין מה שאמר ואם לא כן לא הוי
מידי ,וכיון שהעיקר הוא בלב לא שייך ברכה ,אלא במצוה שהעיקר שלה
במעשה ,ומברך אשר קדשנו כי המעשה הוא עיקר ולפיכך אין מברכין על
הגדה וכו׳.
יסוד זה שאין מברכין על מחשבה מבואר בב"י )סי׳ תלב( שכתב וז"ל
ואם תאמר יברך על ביטול חמץ ויש לומר משום דביטול הוי בלב ואין
מברכין על דברים שבלב עכ"ל .ונראה שאע"פ שאנו נוהגין לומר הביטול
בפה אפ"ה כיון שהאמירה לחוד לא סגי ובענין שיבין ספור יצ"מ ולכן לא
מברכים עליה דהוי כברכה על מחשבה .ועפ"י כל הנ"ל יש שמבארים
הטעם שמברכין ברכת התורה על תורה שבכתב והוא משום שמקיימים
מצות תלמוד תורה בדיבור גרידא משא"כ בתורה שבע"פ שבעי הבנה
וכמו שביארנו משו"ע הרב הנ"ל .ולכן ברכה על תורה שבכתב הוי ברכה
על דבור דהוי כמעשה ומברכין עליה משא"כ ברכה על תורה שבע"פ הוי
כברכה על מחשבה דבעי הבנה לעיכובא וממילא אין מברכין עליה.
אולם אנן קי"ל לדינא שמברכין אפילו על תורה שבע"פ כדאיתא
בשו"ע )או"ח סי׳ מז סע׳ ב( צריך לברך בין למקרא בין למשנה בין לגמרא
בין מדרש .ויש לבאר שאע"פ שתורה שבע"פ בעי הבנה אולם אם סוף כל
סוף אומר התורה בע"פ הוי כדבור שנחשב כמעשה עפ"י שיטת המחבר
)שו"ע או"ח סי׳ מז סע׳ ד( שמהרהר בדברי תורה אינו מברך רק אם מדבר.
וכן הביא המשנה ברורה )ס"ק ד( על פי הלבוש שטעם המחבר )מז – ג(
שהכתוב בדברי תורה שמברך הוא כיון שיש כאן מעשה.
איברא דמהר"ל בעצמו יש לו שיטת אחרת לגבי ברכת התורה עי"ש
והיא שכל עסק התורה יש בה מצוה אע"פ שאינו מבין וממילא שפיר
יכולים לברך עליה ולא מקרי ברכה על מחשבה.
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שיטת הרבי מליובאוויטש בענין ספירת העומר וחג השבועות
למי שעובר קו התאריך בימי הספירה
ויש לסיים דברי חיזוק לחג השבועות בחידוש דין מהרבי
מליובאוויטש האדמו"ר מנחם מענדל שניאורסאהן זצ"ל שכתב חידוש דין
בענין מי שעובר קו התאריך באמצע הספירה .עיין בספר שערי הלכה ומנהג
)או"ח חלק ב( שכתב שם )עמ׳ קנה–קנו( וז"ל והנה אם עובר את קו התאריך
באמצע ימי הספירה ,הרי מכיון שמצות ספירת העומר מוטלת על כל יחיד
מפני עצמו )עיין בהערה  6שם( – מנחות סה :דאיתא שם וז"ל ת"ר וספרתם
לכם )ויקרא כג–טו( שתהא ספירה לכל אחד ואחד עליו לספור הספירה
שלו ,לפי חשבון הימים שלו ,שאין זה תלוי בספירה הנספרת ע"י אחרים
בצדו של קו התאריך שלתוכו נכנס עכ"ל .הרי בספירת העומר נקט הרבי
מליובאוויטש זצ"ל שכיון שאיתא בגמ׳ וספרתם לכם שתהא ספירה לכל
אחד ואחד ה"ה שמי שעבר את קו התאריך ממערב למזרח והוא כבר קודם
בני המזרח ביום אחד שפיר ממשיך ספירתו על פי החשבון שהתחיל
במערב .והוסיף עוד בספר הנ"ל )עמ׳ קנה( וז"ל כשאחד עבר את קו התאריך
בדרכו ממערב למזרח – היום החמישי לסיון הוא לדידו יום החמשים
לספירה ,חג השבועות ביחס לכל ההלכות )פרט לכך שאינו יכול לומר זמן
מתן תורתנו( והששי בסיון הוא לדידו יום טוב שני של גלויות )אם הוא בן
חוץ לארץ( עכ"ל .הרי דהרבי מליובאוויטש זצ"ל נקט שכמו שעובר את קו
התאריך באמצע הספירה סופר כפי מה שהתחיל במערב דכתיב וספרתם
לכם ולכן יום החמישים שלו שהוא חג השבועות יהיה יום מוקדשת משאר
האנשים שנמצאים במזרח אפ"ה חוגג החג כפי מנין שלו.
ומראה שאע"פ שנראה שרוב הפוסקים לא סבירא להו הכי להלכה,
אולם לענין השקפה יש מוסר גדול .המוסר היא שבקבלת התורה בשבועות
גם קבלה פרטית לתורה כפי כוחותיו וכפי שנטיית לבו של כל אחד ואחד,
וזה שאנו מברכין והערב נא הוא שכל אחד צריך קבלת התורה כפי מה
שערב לו ובמקום שלבו חפץ וכדאיתא בגמ׳ ע"ז דף יט .א"ר אין אדם לומד
תורה אלא במקום שלבו חפץ שנאמר )תהלים א–ב( כי אם בתורת ה׳ חפצו
עכ"ל .הרי קבלת התורה היא בבחינת לכם – לכל אחד ואחד כפי מה שהוא.

ביאור הברך משה בדברי המדרש מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים
איתא במדרש )בראשית רבה מז–ח( מהיכן זכו ישראל לברכת כהנים
וכו׳ ורבנן אמרי מיעקב שנאמר )שמות יט–ג( כה תאמר לבית יעקב וכנגדו

270

ברכת התורה :הלכתה ולקחה

כה תברכו את בני ישראל .עיין בספר ברך משה להרה"ג ר׳ משה
טייטלבוים זצ"ל )פרשת נשא עמ׳ מז–מח( שמשמע מדבריו שדעה זו
שמביא הפסוק כה תאמר סבירא להו שיש קשר בין ברכת כהנים שנאמר
)במדבר ו–כג( כה תברכו ומתן תורה שנאמר )שמות יט–ג( כה תאמר לבית
יעקב .ובביאור הדברים כתב שם וז"ל אמנם ביאור הענין כי צרכי עמך
ישראל מרובים וכולם עיניהם נשואות אל אביהם שבשמים להשפיע להם
ברכה וישועה בבני חיי ומזוני ,אבל אינו דומה בקשת אחד לחבירו ,כי יש
מי שנתברך בבנים ובבנות והוצאותיו מרובות לזונם ולכלכלם ,ויש מי
שבניו הגיעו לפרקן וצריך להשיאן אשה ,ויש מי שמבקש רפואה וישועה,
ובכן מן ההכרח שתהא השפעת ברכה לכל אחד ואחד בפרטיות למלא
משאלות לבו לטובה ,ולא הרי ההשפעה שנשפעת לאחד כהרי ההשפעה
שנצרך לחבירו ,ומהאי טעמא נאמרה ברכת כהנים בלשון יחיד ,כדי לברך
לכל אחד ואחד בפרטיות כפי מה שצריך לו לבדו וכו׳ והנה כי כן מצינו
במתן תורה ,כי תורתינו הקדושה ניתנה לכל ישראל בכלליות במעמד
הנבחר על הר סיני ,אבל חוץ מזה קיבל כל אחד ואחד מישראל את התורה
בפרטיות כפי שכלו וכפי השגתו .וכדאיתא במדרש )שיר השירים רבה
פ"א( בפסוק )שיר השירים א–ב( ישקני מנשיקות פיהו ,מלמד שהדיבור
עצמו היה מחזר על כל אחד ואחד מישראל ,ואומר לו מקבלני אתה עליך,
כך וכך מצוות יש בו ,כך וכך דינין יש בו ,כך וכך עונשין יש בו ,כך וכך
מתן שכר יש בו ,והוא אומר הן והן ,מיד הדיבור נושקו על פיו ולמדו
התורה .ואפשר לומר כי מטעם זה נאמרו עשרת הדברות בלשון יחיד ,אנכי
ה׳ אלקיך ,לא יהיה לך ,כי כל דיבור ודיבור נאמר לכל אחד ואחד מישראל
בפרטיות מכל שכלו והשגתו .וזה שדרש המדרש ,מהיכן זכו ישראל
לברכת כהנים ,פי׳ מהיכן זכו לברכה כזו שתבא ההשפעה בפרטיות לכל
אחד ואחד די מחסורו אשר יחסר לו ,רבנן אמרי ממתן תורה ,כי במתן
תורה קיבל כל אחד ואחד מישראל את התורה בדיבור מיוחד כפי שכלו
והבנתו ,ועל כן בשכר זאת זכו לקבל גם שפע פרנסה וכלכלה בברכה
מיוחדת לכל אחד ואחד עכ"ל .הרי הצד השוה של ברכת כהנים ומתן תורה
הוא שיש גם שפע פרטי בברכת כהנים כפי הצורך לכל אחד ואחד ויש גם
נתינת וקבלת התורה פרטי לכל אחד ואחד כפי מה שהאדם יכול לקבל
ובתחום התורה שיכול לקבל.
אנו מברכין ברכת התורה שמזכיר לנו החסד שהקב"ה נתן לנו את
התורה .יהי רצון שנזכה לעמול בה ונרגיש מתיקותה .ונזכה בכל שנה ושנה
לקבלה חדשה מתוך בריאות הגוף והרחבת הדעת אכי"ר.

מוה"ר ברוך חיים סיימאן
מאמר זה מוקדש לעילוי נשמת ידידי
הרב ר׳ דן בן ר׳ מיכאל הלוי סג''ל
זצ"ל – נפטר י"א כסלו תשע"ד .איש
ת"ח וירא שמים ובעל יסורים אהוב
על המקום ואהוב על בריות.
ת.נ.צ.ב.ה.

הגדרת גדלות בהלכה
כתב הר"מ )פ"ב הל׳ אישות הל׳ י( הבן משיולד עד שיהיה בן י"ג
שנה נקרא קטן ונקרא תינוק ואפילו הביא כמה שערות בתוך זמן זה אינו
סימן אלא שומא ,הביא שתי שערות למטה במקומות הידועות לשער והוא
מבן י"ג שנה ויום אחד ומעלה נקרא גדול ונקרא איש עכ"ל .הרי דמבואר
בדברי הר"מ שב׳ דברים קובעים גדלות :א( שנים – י"ג שנה ויום אחד; ב(
סימנים – ב׳ שערות שגדלו כשהיה כבר י"ג שנה ויום אחד .ונראה לבאר
עניני ב׳ תנאים הנ"ל שנים וסמנים .ולקמן נבאר שיש גם תנאי שיהיה בר
דעת וצריך להגדיר גם את התנאי הזה.

המקור לשיעור י"ג שנה ויום אחד
ידועים דברי הרא"ש בתשובה )שו"ת הרא"ש כלל ששה עשר( שכתב
וז"ל וששאלת מאין לנו דבן י"ג שנה ויום אחד הוא בר עונשין ,אבל פחות
מכן לא .דע ,כי הלכה למשה מסיני הוא .והוא בכלל שיעורין חציצין
ומחיצין ,שהן הלכה למשה מסיני )סוכה ה ,(:דשיעור וקצבה לכל דבר נתן
למשה בעל פה .וכן ההיא דבת שלש ביאתה ביאה ,פחות מכן לא .וכן בן
ט' ביאתו ביאה ,ולא פחות .וכן סריס ,שהוא קטן עד כ' שנה ,הוא אז גדול
אם נולדו בו סימני סריס ,ואם לא נולדו בו סימני סריס הוא קטן עד ל"ו
שנה .כל אלו הלכה למשה מסיני הן עכ"ל .הרי דמבאר הרא"ש ששיעור
גדלות של י"ג שנה ויום אחד הוא הלכה למשה מסיני וכמו כל שיעורי
תורה כגון כזית וכביצה ועוד.
והוסיף עוד הרא"ש לבאר שלא רק שיעור י"ג שנה ויום אחד הוא
שיעור הלכה למשה מסיני דהוא הדין ששיעור ג׳ שנים לביאת קטנה,
כמבואר בגמ׳ קידושין )י (.בת ג׳ שנים ויום אחד מתקדשת בביאה הוא
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הלכה למשה מסיני .וכן שיעור ט׳ שנים לביאת קטן כמבואר בסנהדרין
)נה (:אמר רבא תא שמע בן תשע שנים ויום אחד הבא על יבמתו קנאה ,גם
הללמ"ס.
וכן הוסיף הרא"ש לבאר עוד ששיעור של כ׳ שנה ששייך לסריס
שנולדו לו סימני סריס )עיין בר"מ פ"ב הל׳ אישות הל׳ יא–יג( ,ושיעור של
ל"ו שנה ויום אחד למי שלא נולדו לו סימני סריס )עיין בר"מ שם( גם כן
הוי הללמ"ס.

שיעור גדלות לבן נח
עיין בשו"ת חת"ס )יו"ד תשובה שיז( שכתב שנשאל מרב אחד )עיין
בהערות חת"ס מכון המאור אות א׳ שהעיר שהכוונה להגאון מהר"י אסאד
– וציין לשו"ת מהר"י אסאד יו"ד סי׳ א( שהעיר בענין הגדרת גדלות בנוגע
לבן נח .והעיר שהרי מצד אחד כתב הר"מ )פ"י הל׳ מלכים הל׳ ב( בנוגע
לבן נח שכתב וז"ל ולעולם אין עונשין מהן לא קטן ולא חרש ולא שוטה
לפי שאינן בני מצות עכ"ל .הרי מבואר בדברי הר"מ שיש מושג של קטן
בנוגע לבן נח .אולם ,מצד שני כתב הר"מ פ"ט הל׳ י – שלא ניתנו
השיעורין אלא לישראל בלבד עכ"ל .הרי דלא ניתנו שיעורין לבני נח אלא
לישראל ולפי שו"ת הרא"ש הנ"ל שיעור גדלות של י"ג שנה ויום אחד הוא
מדין שיעורין הללמ"ס .וא"כ צ"ע שאיך מגדירין גדלות וקטנות לבני נח
אם אין להם שיעורים .בײשוב הענין כתב החת"ס בתשובה הנ"ל וז"ל
והשבתי דודאי אין שום סברה לענוש לתינוק בן יומו והרי אנוס פטור גם
בבני נח וכו׳ אלא קטן שהגיע לפלגות ראובן גדולי חקרי לב )שופטים ה–
טז( ואפ"ה בישראל הלכה למשה מסיני שאין מעשיו כלום עד שיביא ב'
שערות אחר שנותיו ואז אפי' אין שכלו זך שאינו יודע להפלות כל שאינו
שוטה שאינו מקרע כסותו וכו' הרי הוא גדול לכל דינו .ואמנם בן נח דלא
ניתנה להם שיעורים כל ששכלו שלם כראוי וכעין בבבא בתרא )קנה(:
דמסברו ליה ומסבר הוה גדול ופחות מזה הוא קטן וע"ז כתב הרמב"ם
)פ"ב הל׳ סוטה הל׳ ד( שאינו נענש על פיתויי אונס הוא וזה אמת ברור
לפע"ד עכ"ל.
הרי דהחת"ס נקט דודאי יש קטנות וגדלות לבני נח אע"פ שאין להם
שיעורים .אולם ,החילוק בין ישראל לבן נח הוא שלישראל יש שיעור של
י"ג שנים ויום אחד ולבן נח אין שיעורים ואין דין של י"ג שנים ויום אחד
וסגי שיהיה בר דעת.
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עיין בשו"ת דברי שלמה )ח"א סי׳ טז( להרה"ג ר׳ שלמה שנײדער
זצ"ל שהעיר שהשואל ומשיב )מהדורא תנינא ח"א שאלה יד( ג"כ כתב
כדברי החת"ס הנ"ל וכתב וז"ל ולפ"ז הא הרא"ש כתב בתשובה ריש כלל
ט"ז דגם השיעור דאיש הוא מבן י"ג שנים הוא ג"כ הללמ"ס כדאמרו
שיעורין וחציצין הל"מ וה"ה זה השיעור הוא מהל"מ ולפ"ז כיון דלא נתנה
שיעורין לב"נ א"כ ממילא י"ל דגם בפחות מי"ג שנים הוא חייב כל שהגיע
לכלל דעת וכשיעור הפעוטות וראיה נראה לפע"ד דגוף הקרא דנצטוו ב"נ
הוא נלמד )סנהדרין נו) (:בראשית ב–טז( מויצו על האדם לאמר ואז לא
הי' בכלל איש .ועוד ראיה מהא דכתב הרמב"ם )פרק ט׳ הל׳ מלכים(
בהלכה יד׳ שם דלכך נענשו אנשי שכם ונתחייבו הריגה משום ששכם גזל
והם ידעו ולא דנוהו ולפ"ז הרי גם הקטנים הרגו שם וקשה למה נהרגו
הקטנים וע"כ דבב"נ לא שייך השיעור וגם הקטנים נתחייב וכו׳ עכ"ל .הרי
דדברי השואל ומשיב והחת"ס שוין להדדי.
אולם ,עיין עוד בשו"ת דברי שלמה הנ"ל )ח"א עמ׳ ריג( שכתב
לדחות הראיה הנ"ל מאנשי שכם וז"ל ומ"ש עוד ראיה ממה שהרגו בשכם
גם הקטנים .לא ידעתי מנא ליה הא .ואף דכתב ויהרגו כל זכר )וישלח לד–
כח( ,הרי לקמן פסוק כט׳ כתיב ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם
שבו ויבזו וגו׳ ,עיין בספר הישר שכתב דמספר כל זכר אשר שבו ולא הרגו
ארבעים ושבעה איש והיותר הרגו ,ויהיו כל הנערים וכל הנשים אשר שבו
שמעון ולוי מעיר שכם עבדים לבני יעקב ולבניהם אחריהם עד יום צאת
בני יעקב מארץ מצרים עכ"ל .הרי רואים מהפסוקים שחלק מן האנשים
נהרגו וחלק מן האנשים נשבו ,ונראה שהחלק שנשבו היינו הטף דהיינו
הקטנים שלא יכולו להרג שלא היו בני י"ג שנה ויום אחד ודלא כהשואל
ומשיב.

דברי האחרונים שחולקים על החתם סופר
אולם ,עיין עוד בשו"ת דברי שלמה הנ"ל שהעיר שיש כמה מגדולי
האחרונים שחולקים בזה על החת"ס וסבירא להו שאפילו לגבי בן נח
צריכים י"ג שנים ויום אחד .והביא שם דברי זקינו בספר דרך למלך
להרה"ג ר׳ חיים יעקב חווײדנסקי זצ"ל )סי׳ ל( הל׳ מלכים ,שנקט שדין
של י"ג שנים ויום אחד שייך בין לישראל ובין לבן נח .והביא דברי המשנה
בפרקי אבות )פ"ה משנה כ"א( בן שלש עשרה למצוות וכתב רש"י )שם(
וז"ל דכתיב איש או אשה אשר יעשו מכל חטאות האדם וגו' ואינו קרוי
איש עד שהוא בן שלש עשרה וכדאשכחן התם )בראשית לד–כה( ויקחו
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שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה ואז היה לוי בן שלש עשרה שנה
כשתחשוב ב' שנים שעשה יעקב בבית קל עכ"ל .הרי למדים מדברי רש"י
שהגדרת איש הוא בן י"ג שנה ויום אחד .ובספר דרך למלך הנ"ל העיר עוד
שאיתא בגמ׳ )ערכין דף ה (:ת"ר בני ישראל מעריכין ואין העובדי כוכבים
מעריכין ,יכול לא יהו נערכין תלמוד לומר איש – הרי מבואר בגמ׳
שעכו"ם נכלל בתורת איש .ועפי"ז כתב הדרך למלך שכיון שהגדרה של
איש הוא י"ג שנים ויום אחד ,ועכו"ם בכלל תואר איש ,נמצא שדיני עכו"ם
במצוותיו שייכית בשיעור כזה .וביאר עוד שאפשר ששיטת הר"מ היא דלא
כדברי הרא"ש שי"ג שנים ויום אחד מקורו מהללמ"ס אלא מקורו מהגדרה
של המילה איש ששייך בין לישראל ובין לעכו"ם.
ובספר דברי שלמה הנ"ל העיר מדברי השו"ת בית שלמה )או"ח סי׳ סו(
להרה"ג ר׳ שלמה דרימר זצ"ל שציין השדי חמד )פאת השדה כללים מערכה ג
סי׳ ו אות יד( שג"כ נקט ששיעור ישראל ושיעור בן נח בגדלות שוין וכתב
לחלוק על החת"ס וז"ל והנה אי הוי אמרינן כדברי החתם סופר דגם בזה אין
נכרי שיעור גדלותו שוה לישראל ,שהוא בכלל שיעורין ,היה אפשר לומר
איפכא דנכרי לא הוי גדול עד שיהיה בן כ' שנה ,שאז הוא בן דעת שלם ,כמו
שאמרו חז"ל )גיטין סה .וב"ב קנה (.והכי קיי"ל בשו"ע )ח"מ סי' רלה סע׳ ט(
דעל כרחך הכי שיעורו ,שאז הוי בן דעת שלם ולא קודם לכן עכ"ל .כוונת
הדברים היא שאפילו אם ננקוט שיש לחלק בשיעור גדלות בין ישראל לבן נח
מנין לחת"ס ששיעור בן נח הוא פחות מישראל דהיינו אפילו פחות מי"ג שנים
ויום אחד אם הוי בר דעת הוי גדול דילמא שיעור גדלות בבן נח הוא שיעור
יותר גדול מבן ישראל דהיינו בן עשרים דהוי ליה דעת גמורה למכור בנכסי
אביו וכמבואר בגמ׳ )גיטין סה .וב"ב קנה (.הנ"ל.

בענין שיעור דעת לחייב במצוות בבן ישראל
אולם ,אכתי נשאר לבאר שיעור דעת דבענין לחייב במצוות ,שהרי
אפילו בר ישראל שהוא י"ג שנים ויום אחד ,אולם אם אינו בר דעת אינו
חייב במצוות .וכמו שמבואר בר"מ פרק ט׳ הל׳ עדות הל׳ י׳ וז"ל הפתאים
ביותר שאין מכירין דברים שסותרין זה את זה ולא יבינו עניני הדבר כדרך
שמבינין שאר עם הארץ ,וכן המבוהלים והנחפזים בדעתם והמשתגעים
ביותר הרי אלו בכלל השוטים וכו׳ עכ"ל .הרי הר"מ מבאר שאם יש בן
אדם שאינו עושה מעשה שטות כגון אלו שמבוארים )פ"ט הל׳ עדות
הל"ט( כגון מהלך ערום ומשבר כלים אפ"ה אם דעתו קלושה הרי הוא
בכלל שוטה וכמו שכתב )הל׳ י( שהפתאים ביותר הרי הן בכלל שוטה.
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אולם ,עיין בשו"ת חתם סופר )אבן העזר חלק ב׳ סי׳ ב( שכתב וז"ל
והנלע"ד בזה דודאי כל מי שאין שכלו צלול שיהי' לו לכל הפחות דעתא
צילותא אעפ"י שאינו עושה שום מעשה שטות רק הוא בשב ואל תעשה
אבל מ"מ אינו מבין הדברים הסותרים הרי הוא פסול מן התורה לכל מילי
והרי זה בכלל חרש שמנו חז"ל בכל מקום שפסלו מטעם הנ"ל ומכ"ש
הפתאים הגרועים מן החרש ואמנם אין פסולים אלא משום שחסרים דיעה
ולא שנתוסף להם שום שגעון וטרוף הדעת כלל ומשו"ה כשמרגישים בהם
שום דעתא צלותא מועיל וכל מעשיהם כמעשה הפקחים עכ"ל .הרי
דהחת"ס מגדיר מי שדעתו קלושה ואינו מבין דברים בהגדרת חרש ולא
בהגדרת שוטה .ונראה עפ"י דברי הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג
שליט"א )תחומין – ז( שהחתם סופר נקט כן משום שסובר שטעם שחרש
שאינו שומע ואינו מדבר )עיין חגיגה ב :כדתנן חרש שדיברו חכמים בכל
מקום שאינו שומע ואינו מדבר( הוא משום שאינו בר הבנה וממילא אפילו
מי שמדבר ושומע אולם דעתו קלושה והוא מפגר הרי הוא בכלל חרש .וכן
שמעתי ממוהרה"ג ר׳ צבי שכטר שליט"א שמפגר דהיינו אדם שדעתו
קלושה הוי בכלל חרש .אולם מי שהוא משוגע הוי בכלל שוטה אע"פ
שאין דעתו קלושה.
אמנם ,עיין במאמר הנ"ל )תחומין – ז עמ׳  (235–234שהעיר הרה"ג
ר׳ זלמן נחמיה גולדברג שליט"א על דברי החתם סופר הנ"ל וז"ל אם
כסברתו )סברת החתם סופר הנ"ל שמי שדעתו קלושה דינו כחרש( שהר"מ
למד דין הפתי מדין חרש למה כלל הר"מ פתי בכלל שוטה ולא כללו בכלל
חרש וכו׳ מכל זה נראה מוכרח שלא חילקה תורה בחרש בין שיש לו דעה
צלולה ובין שאין בו דעה צלולה .וכל שהוא חרש שאינו שומע ואינו מדבר
גזרה תורה שאין דעתו חשובה דעה ולכן אין קידושין קידושין וכו׳ עכ"ל.
הרי הרה"ג ר׳ זלמן נחמיה גולדברג שליט"א ביאר בפשטות דברי הר"מ
שמי שדעתו קלושה דהוי פתי ביותר הוי בכלל שוטה כמבואר בר"מ פ"ט
הל׳ עדות הל"י .אולם חרש הוי הגדרה אחרת והיינו מי שאינו שומע ואינו
מדבר כדאיתא בגמ׳ חגיגה )ב (:הנ"ל ולא שייך לענין דעת.

שיעור הדעת שצריכים לחייב במצוות
עפ"י כל הנ"ל ברור שאע"פ שבן ישראל הגיע לי"ג שנים ויום אחד
ויש לו סימנים אינו בכלל גדול לחייבו במצוות אלה א"כ הוא גם בר דעת
כי בלאו הכי הרי הוא בכלל שוטה או חרש כדמבואר לעיל .אולם ,אכתי
צריכים לדון שיעור הדעת שצריך כדי לחייבו במצוות .לעיל הבאנו דברי
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השואל ומשיב )מהדורא תנינא חלק א שאלה יד( שכתב שהשיעור של דעת
בבן נח הוא פעוטות .כוונת הדברים היא דאיתא במשנה )גיטין נט(.
הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין .ואיתא שם בגמ׳ וז"ל ועד
כמה מחוי רב יהודה לרב יצחק בריה כבר שית כבר שב רב כהנא אמר כבר
שב כבר תמני במתניתא תנא כבר תשע כבר עשר ולא פליגי כל חד וחד
לפי חורפיה וטעמא מאי א"ר אבא בר יעקב א"ר יוחנן משום כדי חייו
עכ"ל .הרי דתקנו חז"ל שקטן יכול לעשות מקח וממכר בשביל כדי חייו
בגיל שש ושבע או קצת יותר הכל תלוי לפי הקטן .הרי חז"ל קבעו פעוטות
כשיעור שיש דעת מספקת למקצת קנינים.
במושכל ראשון נראה ששיעור פעוטות הוא שיעור רק לתקנה זו
מדרבנן של כדי חייו .אולם ,עיין בקובץ הערות על יבמות )סי׳ סו אות ו(
להרה"ג ר׳ אלחנן בונם ווסרמן זצ"ל הי"ד שכתב שמצינו שיעור פעוטות
ג"כ לגבי דין דאורייתא של חליצה .הרי איתא בגמ׳ יבמות )קה (:אמר ר׳
אמי מדבריו של ברבי נלמוד קטנה חולצת בפעוטות .הרי לפי שיטה זו
שיעור פעוטות הוא שיעור מדאורייתא שקטנה יכולה לחלוץ .וביאר
בקובץ הערות שרואים משיטה זו ששיעור פעוטות הוא שיעור של דעת
בדרגה של דאורייתא להוציא מכלל שוטה .ועל פי זה חכמים תקנו כעין
דאורייתא שיעור פעוטות לגבי קנין במטלטלין ויש להוסיף שאע"פ
שאיתא בגמ׳ שם )יבמות קה (:והלכתא עד שתביא שתי שערות אפשר
ששיעור פעוטות מגדרת שיעור הדעת לכו"ע שהרי חזינן שחכמים תקנו
כעין דאורייתא משיעור פעוטות לגבי קנינים כמבואר בקובץ הערות הנ"ל.
עפ"י הנ"ל מובן דברי השואל ומשיב הנ"ל ששיעור דעת לבני נח הוא
שיעור הפעוטות שזה שיעור דאורייתא.
עיין גם בקובץ עם התורה )מהדורה ב חוברת ב ועתה מודפס באג"מ
יו"ד ח"ד סי׳ כט( במאמר להגאון רבי משה פיינשטין זצ"ל שנקט ששיעור
פעוטות הוא שיעור הדעת כדי לחייב בר ישראל במצוות כשהגיע לכלל י"ג
שנים ויום אחד .עיין גם בקובץ מוריה שנה יא גליון ט – י במאמרו של
הרה"ג ר׳ חיים פינחס שײנברג זצ"ל שהביא דברי הקובץ הערות הנ"ל
והסיק וז"ל ולפ"ד היה מסתבר לומר דגם מפגר אם יש בו הדעת של
פעוטות והוא י"ג שנה שהוא נקרא גדול ויהא מחוייב במצוות כמו גדול
ממש דהא יש כאן שני התנאים שהוא גדול בשנים וגם יש לו הדעת של
גדול שהוא אינו נחשב לשוטה משום שהגיע לכלל דעת עכ"ל .וכן נקט
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל בקובץ הנ"ל וכן מובא בשו"ת
מנחת שלמה )ח"א סי׳ לד( שכתב וז"ל נראה דכל שהוא מבין ויש לו דעת
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כמו פעוטות ויודע שהקב"ה נתן לנו תורה ואנחנו מקיימים מצוותיו דשפיר
חשיב כבר דעת לענין קיום מצוות ,ובהגיעו לגיל י"ג שנה הרי הוא חשיב
כגדול עכ"ל.
עיין בספר משפטי הדעת להרה"ג ר׳ משה מרדכי פרבשטיין שליט"א
)עמ׳ סט( שהביא שיטות הפוסקים הנ"ל ששיעור של דעת הוא שיעור של
דעת של פעוטות ,והוסיף עוד ששיעור זה נמצא גם בראשונים לגבי דין
דאורייתא ,בשו"ת ראבי"ה )סי׳ תתקכא( בדברי רבינו שמחה משפײרא
שכתב וז"ל ונראה דגדולה שיש לה דעת פעוטות הרי היא כפיקחת לכל
דבריה אפילו לקבל קידושיה יכולה )כמו שהגיה במהדורת דוד דבליצקי –
בני ברק תשמ"ט בהערה  .(19הרי השיעור פעוטות נמצאת בראשונים לגבי
דין דאורייתא של קבלת קידושין ולא רק לגבי דין דרבנן של הפעוטות
מקחן מקח במטלטלין .ונראה מדברי המשפטי הדעת שדברי רבינו שמחה
הם חיזוק לפוסקים הנ"ל שמרחיבים שיעור פעוטות ממקח וממכר לחיוב
מצוות.

עוד בענין שיעור דעת לחיוב מצוות :שיטת המהרי"ט
עיין עוד במאמר של הרה"ג ר׳ זלמן נחמיה גולדברג שליט"א
)תחומין – ז עמ׳  (240שדן בנוגע לנידון הנ"ל דהיינו חיוב מצוות במי
שדעתו קלושה .וכתב וז"ל ונראה שתלוי בהבנתו .מצוה שמבין חייב בה
כפיקח ואילו מצוה שאינו מבין דינו כשוטה עכ"ל .ונראה שהמקור
להגדרה זו ,וכפי שיבואר לקמן בשו"ת המהרי"ט ,מסוגיא ב"ב )קנה.(:
דאיתא שם וז"ל אמר להו מסברי ליה סבר כיון דמסברי ליה וסבר מידע
ידע וכו׳ עכ"ל .וכתב ע"ז המהרי"ט )אבן העזר סי׳ טז( לחלק בין עדות
שרק שם אמרינן דברי הר"מ שפתיים ביותר שאין מכירים דברים שסותרים
זה את זה לא הוי עדות ולבין מקח וממכר וגיטין וקידושין .וכתב המהרי"ט
וז"ל ועוד נראה דלא אמר כן )היינו דברי הר"מ לגבי פתיים ביותר שאינו
מכיר דברים הסותרים זה את זה( אלא לענין עדות שצריך להעיד על מה
שעבר כבר ויש לחוש שמא נדמה לו באותה שעה שהדבר כן ואינו ונתחלף
לו דבר בזולתו מאחר שלפעמים אין מכירין דברים שסותרים זה לזה ואיך
יעיד עכשיו על מה שראה בתחלה .אבל כשאנו באים לקיים דבר עמו
במקח וממכר או בגיטין וקידושין ומסברו ליה וסבר ואנו מכירין שהבין
הדברים כגון זה לאו שוטה הוא והרי הוא כפקח לכל מה שהוא עושה
בדעת שפויה לפנינו .וראיה מההיא דפ' מי שמת )ב"ב קנה (:שמכר נכסים
ואלפוה דניכול תמרי ונשדי קשייתא בי רבא .דמסיק מסברו ליה וסבר
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זביניה זבינא .וה"ה לענין גיטין וקידושין וחליצה עכ"ל )עיין בספר תורת
גיטין לגר"י מליסא זצ"ל אה"ע סי׳ קכא׳ סע׳ ג׳ בביאורים ס"ק ב׳ מה
שהעיר על דברי המהרי"ט( .ונראה מזה דה"ה לגבי חיוב המצוות העיקר
הוא ההבנה וכדברי הרה"ג ר׳ זלמן נחמיה גולדברג שליט"א .ואפשר
ששיטה זו שוה עם השיטה הנ"ל של דעת פעוטות וכפי שביאר לעיל
הרה"ג ר׳ שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל והכל תלוי לפי המציאות אם יש
כאן הבנה מצד האדם או לא.
אולם ,יש להעיר על דברי הרה"ג ר׳ זלמן נחמיה גולדברג שליט"א
במה שכתב שמצוות שמבינות הרי הוא כפקח לגביהם ומצוות שאינו מבין
הרי הוא כשוטה או חרש לגביהן .שהרי יש פוסקים שסבירא להו שאין
חיוב מצוות לחצאין וכמבואר בשו"ת אג"מ )אבן העזר ח"א סי׳ קכ עמ׳
רפח( ויש להאריך בזה ואין כאן מקומו.

הגדרת י"ג שנים ויום אחד
כבר ביארנו כמה פעמים שגדלות תלויה בבן י"ג שנים ויום אחד
לזכר וי"ב שנים ויום אחד לנקבה .אולם נחלקו הפוסקים אם נעשים בר
מצוה בתחילת כניסת היום דהיינו שקיעה או צאת הכוכבים בלילה שלפניו
או דילמא אמרינן שרק נעשין בר מצוה מעת לעת מהלידה דהיינו אם נולד
בעשר בבוקר לא נעשית בר מצוה עד שמגיעין לי"ג שנים ויום אחד בעשר
בבוקר.
איתא בגמ׳ נדה )מד (:בנוגע הדין שקטנה היא רק בת ביאה אם היא
בת ג׳ .ונחלקו בגמ׳ הנ"ל לפי פירש"י )שם ד"ה שלשים יום( אם לגבי דין
שאשה ראויה לביאה בהגיעה שלש שנים ויום אחד שלפי רבי מאיר אם
כבר נכנס שלשים יום להתחלת שנה שלישית היא ראויה לביאה ,ולרבנן
בעי שיגמר כל השנה השלישית .אולם ,ע"ש בתוס׳ נדה )דף מד :ד"ה
שלשים יום איכא( שכתבו שלכו"ע לא בעינן מעת לעת .ולפי שיטה זו ה"ה
לימי גדלות לא בעינן מעת לעת וכבר מתחיל הגדלות בתחלת היום בלילה
שלפניו .אולם יש שיטות שסוברות שאזלינן בתר מעת לעת .עיין בתוס׳
ר"ה )י .ד"ה בן כ"ד שנה( שכתבו די"ג שנה ויום אחד הכוונה שיום אחד
הוא להשלים מעת לעת .וכן נקט השאילתות )בחקתי שאילתא קיו( וז"ל
וכן לעניין עונשין לא מקרי איש אלא תינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד
מעת לעת.
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ולהלכה נקטינן כרוב הפוסקים שנעשה בר מצוה בתחילת הלילה
אפילו אם נולד באמצע היום וכמו שהעיר הגר"מ שטרנבוך שליט"א
)מועדים וזמנים חלק ו סי׳ כו( עפ"י המג"א )סי׳ נג ס"ק יג( שכתב וז"ל
והא דאמרינן בכל מקום י"ג שנה ויום אחד פי' דבעינן י"ג שנה שלמים
וכיון שמתחיל היום שנולד בו יום א' קרינן ביה )ב"ח( .וז"ל הב"ח )סוף
סימן נג( כתב המהרי"ל בהלכות תפלה )סע' ח( נער שנעשה בן שלש
עשרה בשבת אסור להיות שליח ציבור בליל אותו שבת דאעפ"י דאנו
מוסיפים מחול על הקדש הני מילי על קדושת היום מוסיפין אבל לא שייך
להוסיף על ימי הנער ומאחר דאנו מתפללין בערב שבת מבעוד יום לא יהא
הוא שליח ציבור עכ"ל ,משמע דוקא כשהתפלה מבעוד יום אבל
כשמתפללים לאחר צאת הכוכבים כגון בשעה שעושין חופה יכול הנער
לירד לפני התיבה דלא בעינן שלש עשרה שנים ויום אחד ממש אלא בעינן
שיהיו שלש עשרה שנים שלמות לאפוקי חסרון מקצת שעות הלכך מיד
במקצת לילה נתמלאו שנותיו והוי גדול והבאתי ראיות לזה בתשובה
)שו"ת הב"ח סי' קמה( וכו׳ עכ"ל .הרי ברור מדברי הב"ח דלא בעינן מעת
לעת ונעשה גדול בתחלת הלילה.

ביאור הכוונה ליום אחד
וכן יש להעיר עפ"י מה שהעיר מוהרה"ג ר׳ צבי שכטר שליט"א
בדברי המשנה למלך )פרק ב׳ הל׳ אישות הל׳ כא בסוף הדיבור( שנקט
בכוונת הדברים שאומרים י"ב ויום אחד או י"ג ויום אחד ,הכוונה ליום
אחד הוא שיום שנולד בו והוא היום האחד ולא צריכים יום נוסף ונעשים
בר מצוה בלילה שלפניו למ"ד דלא בעינן מעת לעת .אולם ,עיין בדברי
חמודות על הרא"ש מס׳ נדה פ"ה סי׳ ב ס"ק ה שנקט שצריכים להמתין כל
היום שנולד ובלילה שלאחריו יהיה גדול .ופירש בטעמא דמילתא וז"ל
ולכן כל מקום שאמרו חכמים ויום אחד הוא משום שצריך שיהיו השנים
ההמה מעת לעת ומפני החשש ההוא שאין הדבר ידוע אימתי התחילו
השנים ההם בשעות מן היום ההוא שהתחילו שעל היום נעשה או נולד
פלוני אבל על איזה שעה לא קפדי ואין משגיחים עליו והלכך אמרו חכמים
שצריך עוד יום אחד כדי שאע"פ שהיה נולד סוף יום הנה כשנשלם היום
האחד הנוסף על השנים כבר עברו שנים ההמה שאנו צריכים מעת לעת
ממש ואע"פ שיש בדבר להקל ולהחמיר וזה מבואר מ"מ לא נתנו חכמים
דבריהם לשיעורין אלא קבעו יום אחד שלם שלא יהיה הדבר מסור לכל
וכל אחד יהיה שורר לומר בשעה זו הגיע מעת לעת לכך הצריכו יום שלם
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עכ"ל .הרי דהדברי חמודות נקט שטעם ליום אחד הוא לא פלוג כדי שכל
אחד יהיה בטוח שנשלם י"ג שנים ויום אחד מעת לעת .אולם בסוף דבריו
כתב הדברי חמודות שרהיטת הפוסקים דלא כוותיה וסיים וז"ל וגם הרב
המובהק מהר"י כ"ץ בסמ"ע שלו בח"מ ר"ס לה׳ כתב בפשיטות דיום אחד
לאו דוקא אלא מיד אחר שהוא י"ג שנה שלמות מקרי גדול אלא דלא
אמרינן שלשים יום בשנה חשוב כשנה ע"כ וכן מרגלא בפומייהו דאינשי
לכך אכריע כדברי למעשה אא"כ שיהיו נראין הדברים גם לשאר חכמי
הדור נר"ו עכ"ל.
הרי הדברי חמודות נקט כדברי תוס׳ בר"ה הנ"ל שהכוונה של יום
אחד הוא כדי שיהיו בטוחים שכבר עברנו על י"ג שנים מעת לעת ולכן
הוסיפו חכמים יום אחד נוסף שיכלל גם המעת לעת.

פוסקים שמחמירים לשיטה של מעת לעת
עיין בספר נטעי גבריאל – הלכות והליכות בר מצוה והנחת תפילין
להרה"ג ר׳ גבריאל ציננער שליט"א )עמ׳ מח בס"ק ו( שציין להדברי
חמודות הנ"ל .וכתב וז"ל ושמעתי שבבעלזא מהדרין שלא ליתן עליה או
לכבד ברכת המזון עד שיעברו י"ג שנה מעת לעת.
עיין גם בספר מועדים וזמנים להגר"מ שטרנבוך שליט"א )חלק ו סי׳
כו עמ׳ מ( שכתב וז"ל והפוסק המובהק המהרש"ם )ח"ג סי׳ קכא( מביא
שאם צריך מעת לעת ממש או לא ספיקא דדינא ,ולהפוסקים שצריך מעת
לעת אם נולד באמצע היום נעשה רק משעה ממש שנולד בר מצוה אחרי
י"ג שנה .וצריך להניח תפילין עוד פעם אחרי זה אם הניח בבוקר .וכן
בקידוש שגם ראוי לקדש רק אז .ועוד נ"מ לברכת התורה וכדומה .וכבר
הביאנו שנהגו כהפוסקים דאין צריך מעת לעת .ויש מדקדקין לעצמם בזה.
ואפילו באמצע הלילה מעירים ילד לקרוא עוד פעם ק"ש של ערבית
כשהוא בר חיובא ,ומיד כשנולד אצלם ילד ,רושמים )לדוגמא בראש איזה
מסכתא( לזכרון נולד לי ביום פלוני בשעה פלונית וידעו ויזכרו לאחרי י"ג
שנה השעה שנולד ליזהר בהנ"ל .וכל אחד כמנהג הטוב עכ"ל.
הרי שיש מחמירין שרק נעשה גדול בהגיע י"ג שנים ויום אחד מעת
לעת ולפי זה אם נולד באמצע הלילה אינו יוצא מצוות בשנת הבר מצוה
עד אמצע הלילה ומה שקיים בתחילה הלילה הוי מצוה שנעשית בקטנותו.
אולם כבר הבאנו לעיל שהרהיטת הפוסקים היא שכבר נעשה גדול
בתחילת הלילה.
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בענין הנולד באדר שבשנה פשוטה ונעשה בר מצוה בשנת העיבור
עוד ענין שצריכים לבאר בנוגע למנין י"ג שנים ויום אחד הוא הנידון
בפלוני שנולד באדר בשנה פשוטה ונעשה בר מצוה בשנת העיבור אם
נעשה בר מצוה באדר ראשון או באדר שני .כתב הרמ"א )סי׳ נה סע׳ י(
וז"ל ומי שנולד באדר ונעשה בר מצוה בשנת העיבור אינו נעשה בר מצוה
עד אדר השני .וכתב ע"ז המג"א )ס"ק י( וז"ל משמע דאם שנת י"ג
מעוברת ,אותו שנולד באדר ראשון נעשה בן י"ג באדר ראשון ,וכ"כ
בלבוש סי' תרפ"ה )סע׳ א( .וצ"ע דהא מי שנולד בשנה פשוטה אינו נעשה
בר מצוה עד אדר השני ,כמ"ש בהג"ה ,וא"כ גם זה אע"פ שנולד בשנת
העיבור מ"מ אשתקד היתה שנת פשוטה ונעשה בן י"ב באדר סתם .א"כ
לא מלאו לו שנת י"ג עד אדר שני עכ"ל.
וראיתי בספר עיטורי מגילה להרה"ג ר׳ אליקים געציל פשקם
שליט"א )עמ׳ צט–ק( שכתב לבאר שיטת הרמ"א והמג"א הנ"ל ובפרט
לבאר מה שנקט הרמ"א )סי׳ תקס"ח – ז( דאם מתו הוריו באדר בשנת
העיבור מתענה באדר ראשון .ובביאור הדברים כתב בספר הנ"ל )עמ׳ ק
אות ג( וז"ל ובביאור שיטת הרמ"א והמג"א נראה ,דשאני בר מצוה דתליא
בגדלות משאר דינים שחיובם נובע מיום המאורע ,דדינים שיום המאורע
הוא שמחייב אותן ,בהם סברי הני פוסקים דבשנת העיבור דאיכא תרי
חדשי אדר אין חייבין בעשייתן ב׳ פעמים באותה שנה וסגי בפעם אחת
מהן ,אלא דאיפלגו איזה מהן הוא החודש העיקרי לקיום חיובן לכתחלה.
אמנם גדלות שניא ,דהיא אינה נמדדת ביום המאורע כי אם דגמר הי"ג
שנים ,וי"ג שנים לא נגמרו רק באדר ב׳ .משום דחודש העיבור נמי אדר
הוי ,וכל זמן שלא הגיע אדר ב׳ לא נשלמה שנת הי"ג ,ולכך אינו נעשה בר
מצוה כי אם באדר ב׳ עכ"ל.
הרי דהלכה של י"ג שנים ויום אחד הוי שצריך לגמור כל השנה י"ג
פעמים ובשנה מעוברת הגמר הוי באדר ב׳.

בענין חזקא דרבא
הבאנו לעיל שאחד מתנאי גדלות הוא שיהיה ב׳ סימנים באותו מקום.
ואיתא בגמ׳ נדה )מו (.והאמר רבא קטנה שהגיעה לכלל שנותיה אינה
צריכה בדיקה חזקה הביאה סימנין עכ"ל .הרי רבא מחדש לנו שיש חזקה
שאם הגיע לכלל שנים יש חזקה שגם הגיע לכלל סימנין .דין הזה בנוגע
למיאון נפסק בר"מ )פרק יא הל׳ גירושין הל׳ ד( וז"ל ועד מתי הבת ממאנת
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כל זמן שהיא קטנה עד שתהיה נערה וכו׳ ואינה צריכה בדיקה למיאון
שחזקתה שהביאה סימנין .ומבואר בפוסקים שחזקה זו רק מועלת לדינים
דרבנן .עיין במג"א )או"ח סי׳ קצט ס"ק ז( שכתב לגבי חזקה זו שהגיע
לכלל שנים הגיע לכלל סימנין – וז"ל ונראה לי דדוקא לאצטרופי אבל
להוציא אחרים בעינן שידעינן בודאי שהביא ב' שערות על ידי בדיקה או
שנתמלא זקנו וכמו שכתוב בחו"מ סי' לה )סע׳ א( ,דהא ברכת המזון ג"כ
דאורייתא היא ולא סמכינן אחזקה עכ"ל .הרי דאם פלוני רוצה להוציא
אחר ידי חובתו בברכת המזון כשאכל כדי שביעה זה הוי דין דאורייתא
ולא סמכינן אחזקה.
ולפני הרבה שנים שמעתי קושיא בנידון חזקה דרבא ממוהרה"ג ר׳
מרדכי וויליג שליט"א שהעיר שבגמ׳ מס׳ נדה )מו (.נחלקו אם תוך זמן
כלאחר זמן או כלפני זמן והיינו שהשערות שגדלו בשנה לפני הבר מצוה
או הבת מצוה פליגי אם דינם כשומא או דינם כסימן .כמובן שהשערות
שגדלו קודם לכן הוי שומא .ולהלכה כתב הר"מ )פ"ב הל׳ אישות הל׳ יח(
וז"ל הבת שהביאה שתי שערות בתוך שתים עשרה שנה והבן שהביא בתוך
י"ג שניהם שומא כמו שביארנו ,אע"פ שאותן שערות במקומן עומדות
אחר שלש עשרה לזכר ואחר שתים עשרה לנקבה אינן סימן עכ"ל .הרי
דקי"ל שתוך זמן כלפני זמן ואילו שערות שגדלות קודם י"ג שנים ויום
אחד לזכר וי"ב שנים ויום אחד לנקבה הוי שומא .ועפי"ז הקשה מוהרה"ג
ר׳ מרדכי וויליג שליט"א שלפי זה תקשי על חזקה דרבא דאיך יתכן שביום
הבר מצוה כבר גדלו ב׳ שערות חדשות ,ועוד הקשה שהרי אם הבחור הבר
מצוה מתפלל ערבית לפני העמוד )וכמו שהבאנו לעיל בשם הב"ח( איך
יתכן שבכמה דקות לפני הלילה לא היו לו השערות דאלו שערות הוי
שומא ובכמה דקות גדלו ב׳ שערות חדשות.
ושמעתי מהרה"ג ר׳ דוד קאהן שליט"א שהשיב ליישב קושיא זו
עפ"י הסוגיא ביבמות )לג (.בנוגע לאיסור בת אחת שאיתא בגמ׳ דאייתי
שתי שערות בשבת והרי בגמ׳ יש היכי תמצי זה וביאר הגר"ד קאהן
שליט"א שמסתמא הפשט הוא שאע"פ שכבר נגדלו השערות קודם לכן
אולם בשבת נגדל השערות עוד קצת וע"י כן נקראין הני שערות סימנים.
אולם ,כעת ראיתי עוד בספר מועדים וזמנים להגר"מ שטרנבוך
שליט"א )ח"ד עמ׳ נג בשולי הדף ס"ק א( שג"כ העיר כדברי הגר"מ וויליג
שליט"א הנ"ל .ועיין גם בספר מועדים וזמנים ח"ו סי׳ כו׳ שתמה ג"כ כנ"ל
וכתב וז"ל וע"כ כל ילד ע"כ אינו בר מצוה בצאת הכוכבים דחסר אז לו
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עוד השתי שערות דבעינן בגדול אחר שהגדיל דוקא וכמ"ש ,וא"כ תמוהין
טובא דברי הפוסקים שסתמו דאי לא בעינן מעת לעת ,אז ברגע דצאת
הכוכבים ביום שנולד בו הוא גדול מה"ת .וצע"ג הלוא חסר לו אז עוד שתי
שערות דבעינן לעיכובא לגדלות וכמ"ש ,והיינו שגדל אחר שהגדיל דוקא
וכמפורש בר"מ בפ"ב דאישות הל׳ יח וכו׳ עכ"ל.
אולם ,יש לײשב עוד הקושיא הנ"ל עפ"י דברי השו"ע הרב )או"ח
סי׳ נג סע׳ יג( שכתב וז"ל שללמד זכות על מקומות שנוהגין שהקטנים
יורדים לפני התיבה להתפלל ערבית במוצאי שבתות לפי שאין מוציאין את
הרבים ידי חובתן שהרי אינן מחזירין את התפלה רק שאומרים ברכו וקדיש
עכ"ל .הרי שכתב השו"ע הרב שהיו מקומות שקטנים ממש ירדו לפני
התיבה להתפלל מעריב ויש להם על מה שיסמוכו שבמעריב אין מוציאין
רבים ידי חובתן שהרי אין חזרת הש"ץ ,ובאמירת קדיש הרי חזינן )ברמ"א
יו"ד סי׳ שעו סע׳ ה( שקדיש יתום נתקן בשביל קטנים הרי חזינן שאפשר
לקטן לומר קדיש .ולגבי ברכו ג"כ חזינן שקטן עולה למנין ז׳ ואומר ברכו
וכדאיתא בגמ׳ מגילה )כב (.תנו רבנן הכל עולין למנין שבעה ואפילו קטן
וכו׳ .ועפי"ז שפיר מובן שבחור בר מצוה יכול להתפלל ערבית לפני
העמוד שהרי הוא לא גרע מקטן דעלמא ,ובהגיע לזמן שחרית בשבת בבקר
כבר עברו כמה שעות ושייך כבר חזקא דרבא )עיין בשו"ת חתם סופר
או"ח תשובה קעב במש"כ בזה(.
אולם ,יש להעיר גם שבהמשך דברי השו"ע הרב הנ"ל )או"ח נג:יג(
כתב וז"ל ובמקומות שלא נהגו כן אין לקטן לעבור לפני התיבה אפילו
בתפלת ערבית )משום ברכו שבה והוא הדין שלא יפרוס על שמע למי שלא
שמע ברכו בשחרית ואין ברכו של תפלת שחרית וערבית דומה לברכו של
קריאת התורה שקטן יכול לאמרה לפי שאינה חובה כל כך אלא על העולה
לקרות בתורה אבל אלו הן חובה על כל צבור לשמען שחרית וערבית(
וקטן שאינו חייב אינו מוציאם ידי חובתן עכ"ל .הרי שיש גם צד לומר
שתפילת ערבית ג"כ מוציא אחרים ידי חובתן באמירת ברכו .אולם עפ"י
המנהג שמתירין לקטן להתפלל לפני העמוד יש קצת ישוב לקושית הגר"מ
וויליג שליט"א הנ"ל.
נמצא מכל הנ"ל שיש ג׳ תחומין שביררנו בנוגע לגדלות בהלכה.
התחום של הגיל י"ג שנים ויום אחד לזכר וי"ב שנים ויום אחד לנקבה,
התחום שצריך דעת ,והתחום של ב׳ סימנים וחזקה דרבא ששײכת לזה.
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הגדרת גרמא במלאכת שבת
איתא בגמ׳ שבת קכ :כתיב )שמות כ:י( לא תעשה כל מלאכה עשייה
הוא דאסור גרמא שרי .הרי שאיסור תורה של מלאכת שבת הוא בדרך של
מעשה האדם ואם נעשה מלאכה באופן של גרמא המלאכה אינה נחשבת
למעשה אדם ומותרת מן התורה .כמובן שגרמא הוא חסרון של מעשה
אדם .אולם צריכים להגדיר מה נקרא חסרון בעשייה כדי להגדיר שמלאכה
זו נעשית באופן של גרמא ולא באופן של מעשה אדם .ונראה שיש כמה
שיטות בענין זה וכמו שיבואר לקמן.

סוגיא של אשו משום חציו
איתא בגמ׳ ב״ק )כב (.אתמר ר׳ יוחנן אמר אשו משום חציו וריש
לקיש אמר אשו משום ממונו .כלומר דפליגי ר׳ יוחנן ור״ל בנזק של אש
אם מקרי אדם המזיק או שור המזיק .ובגמ׳ מבואר )ב״ק כב (:שאם לקח
אש והצית בגופו של דבר בודאי דהוי כאדם המזיק .אולם מבואר בגמ׳
ב״ק )ג (:וז״ל מ״ש אש דכח אחר מעורב בהן וממונך ושמירתן עליך.
כלומר דנזק של אש מיירי בכי האי גוונא שכח אחר מעורב בו דהיינו הרוח
שמוליך את האש .וכן מבואר שם )ב״ק ג (:בגמ׳ בנוגע לתולדות אש וז״ל
אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מציוה והזיקו.
אולם ,אכתי יש לבאר אם הדליק אש והרוח המצויה אינה נמצאת
לעת עתה אולם סופה לבא אם בכי האי גוונא מקרי אשו משום חציו.
והתוס׳ בסנהדרין )עז .ד״ה סוף( הביאו ב׳ דעות בענין זה ,לפי דעה
הראשונה כח אחר מעורב בו שסופו לבא מקרי מעשה אדם למ״ד אשו
משום חציו ולדעה השניה אינה נקראת אשו משום חציו אם הכח אחר
מעורב בו אינה עכשיו בשעה שהאדם הדליק את האש.
וכתב החזו״א )ב״ק ס׳ ב ס״ק א( שהעיקר כתירוץ השני של התוס׳
דבעינן שהרוח מצויה יהיה מצוי בשעת הדלקת האש וכן תולדות האש
צריך שהרוח יהיה מצויה בשעה שהניח אבנו סכינו ומשאו בראש גגו.
וכתב שם וז״ל ולפ״ז אבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח
מציוה לא חשיב חציו ,כל שלא נפלו תיכף אלא חזק הרוח אח״כ והפילן
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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וכו׳ עכ״ל .הרי שצריך שרוח מצויה יהיה נוכח בשעה שהניח אבנו סכינו
ומשאו בראש גגו כי בלאו הכי שהרוח המצויה באה אח״כ הוי גרמא
בעלמא.

ביאור הגרי״ד סולובייציק זצ״ל בהגדרת גרמא במלאכת שבת
עפ״י יסודות הנ״ל כתב מוהרה״ג ר׳ צבי שכטר שליט״א בספרו
בעקבי הצאן )ס׳ ז( בשם הגרי״ד סולובייציק זצ״ל הגדרה בחילוק בין כח
אחר מעורב בו שהו אשו משום חציו ולבין גרמא .וכתב שם וז״ל ובהגדרת
ענין זה שמעתי מכבוד רבנו ז״ל דאם הכח האחר פועל באותה שעה ממש
שהאדם עושה את פועלתו שלו או שעל כל פנים מתחיל הכח האחר לפעול
תיכף ומיד עם גמר פעולתו שלו ,אז שפיר מצורפת כל העשייה אליו,
ומקרי הוא בעל המעשה .אך במקרה שהכח האחר איננו מתחיל לפעול עד
לאח"ז עד לאחר גמר הפעולה שלו אז מיקרי גרמא ומה"ט הי' חלוק רבנו
ז"ל על כמה מהקולות שהמציאו אחדים מרבני זמננו שיחיו בעניני גרמא
במלאכת שבת וטען שכשיש שעון שבת המכוון מבעו"י ובא אחד לערוך
בו איזה שינוי ביום השבת בכדי שתתהווה איזו מלאכה לאח"ז שאין לדונו
כגרמא אלא כמלאכה דאורייתא מדין כח אחר מ"ב מאחר שכח העלעקטרי
כבר פועל בשעון זה בשעה שערך הוא את תיקונו שלו עכ״ל.
הרי שנקט הגרי״ד סולובייציק זצ״ל )כמבאור בס׳ בעקבי הצאן
הנ״ל( שכמו לגבי נזיקין באשו משום חציו בענין שהכח האחר מעורב בו
יהיה בנמצא בשעה מעשה האדם ה״ה לענין שבת אם הכח האחר מעורב
בו נוכח בשעה פעולת האדם שפיר הוי הכל מעשה האדם .ועפי״ז נקט
שאין לעשות שום שינוי בשעון שבת בין להקדים ובין לאחר אע״פ
שההדלקה בין כה וכה יהיה לאחר זמן ועכשיו כשהאדם עושה שינוי
בשעון לא נעשית שום מלאכה של הבערה אפ״ה כיון שהעלעקטריק
שלבסוף ידליק את האור מצוי עכשיו ,שפיר מקרי הכל מעשה האדם עפ״י
הדין של אשו משום חציו.
וכן פסק האג״מ )יו״ד ח״ג סי׳ מז אות ד( שאם משנה השעון שבת
ידלק בקרוב זמן או באחור זמן הוי מלאכה דאורייתא וכן כתב גם באג״מ
או״ח ח״ד ס׳ צא ואפשר דנקט כהגדרת הגרי״ד סולובייציק זצ״ל הנ״ל.
אולם עיין בס׳ שבות יצחק )ח״ו עמ׳ קמו-קמז( להרה״ג ר׳ יצחק דרזי
שליט״א שהביא דברי האג״מ הנ״ל וכתב לבאר בביאור אחר וכתב ונ״ל
ובבאור דבריו י״ל דאף דההדלקה או הכבוי נעשים לאחר זמן ע״י השעון
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מ״מ חשיב כמעשה בידים ,משום שהשעון עשוי להדליק ולכבות על ידו
באופן זה .ולא דמי למניח קנקנים בפני הדליקה )שבת קכ (.שכבוי נעשה
דרך מקרה וע״י כח אחר וכו׳ עכ״ל .בביאור זה אין הענין תלוי בדוקא
שהכח אחר מעורב בו נוכח עכשיו בשעת המעשה וכדברי הגרי״ד
סולובייציק זצ״ל אלא שהכל תלוי בעיקר שההיתר של גרמא הוא רק בדרך
ארעי וכמבואר בשו״ת אחיעזר להרה״ג ר׳ חיים עוזר גראדזענסקי זצ״ל
)ח״ג ס׳ ס( שכתב וז״ל ולא דמי להא דשבת קכ :דגרם כבוי שהוא בא
במקרה ובכה״ג אמרינן לא תעשה כל מלאכה דגרמא שרי דבכה״ג לא
חשוב מלאכה אבל באופן שהמלאכה היא תמיד ע״י גרמא זהו חשוב
מלאכת מחשבת .ובישועות יעקב ס׳ שלד בתשובת נכדו הגאון כתב
בשיטת השלטי הגיבורים )מס׳ שבת דף מה .בדפי הרי״ף אות ב( דגרם
כבוי פטור דוקא באינו מכוין ,דבמתכוין חייב משום כבוי דהוי מלאכת
מחשבת דחייב שם דגרמא כמבואר בב״ק ס ,.ורק דלא נתכוין דאין זה
מלאכה ואין זה מלאכת מחשבת בכה״ג אין חיוב בגרמא יעוי״ש עכ״ל.
הרי דדברי השבות יצחק הנ״ל בביאור דברי האג״מ יבאור עוד עפ״י מה
שכתב האחיעזר הנ״ל שגרמא רק שרי בדרך מקרה ובלאו הכי מקרי
מלאכת מחשבת .ועוד אפשר לבאר עפ״י מה שהביא האחיעזר מהשלטי
גיבורים מובא בדברי הנכד של ישועות יעקב שגרמא רק שייך אם לא
מתכוין למלאכה אולם אם מתכוין למלאכה הוי מלאכת מחשבת וחייב
בכל גווני.

שיטת המהר״ם שיק בהגדרת גרמא במלאכת שבת
אולם ,עיין בשו״ת המר״ם שיק )או״ח ס׳ קיד( שנקט כדברי התירוץ
השני בתוס׳ סנהדרין )עז .ד״ה סוף( שצריכים שהכח האחר יהיה נוכח
בשעת עשיית האדם ,אולם נקט שהדין שאם אדם הדליק אש והרוח
המצויה היה נוכח בשעת מעשה הדלקה ושוב הוליך האש למקום אחר
וביער את הגדיש שחייב משום נזיקין הוא גזירת הכתוב רק לגבי נזיקין
וכפי הילפותא בגמ׳ ב״ק לאשו משום חציו )ב״ק כב (:אמר רבא קרא
ומתניתא מסייע ליה לרבי יוחנן קרא דכתיב )שמות כב:ה( כי תצא אש
תצא בעצמה ישלם המבעיר את הבערה ש״מ אשו משום חציו .כלומר
דאע״פ שהנזק הוא לאחר זמן כיון שהכח אחר מעורב בו נוכח בשעת
מעשה שפיר מקרי מעשה האדם .אולם ,בהל׳ שבת שאין גזירת הכתוב של
אשו משום חציו רק הגזירת הכתוב של לא תעשה מלאכה )שבת קכ(:
עשייה הוא דאסור גרמא שרי צריך ג״כ שעצם המלאכה תתחיל ג״כ בשעה
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מעשה האדם .ועפי״ז ביאר המהר״ם שיק שמלאכת אופה לא מקרי גרמא
שהרי האש נוכח בשעת עשיית האדם דהיינו הנחת הבשר על גבי האש,
ואע״פ שעצם הבישול נמשך כמה שעות אולם תחילת תהליך הבישול
דהיינו שהבשר נתפעל מתוך האש התחיל בשעת עשיית האדם ולכן שפיר
מקרי עשייה ולא גרמא .וכן ביאר הרה״ג ר׳ חיים קלמן גוטמאן שליט״א
דברי המהר״ם שיק בספר מקוה מים חיים בסוף הספר בחלק הנקרא מנחת
חיים )עמ׳ רמא-רמו(.

שיטת החזו״א בהגדרת גרמא במלאכת שבת
עייו בקובץ בית יצחק )חוברת לה – תשס״ג( במאמרו של ידידי
הרה״ג ג׳קטר שליט״א שהאיר שמדברי החזו״א )הל׳ שבת ס׳ לח – ד(
מבואר שלית ליה ההגדרה של הגרי״ד סולובייציק זצ״ל הנ״ל שכתב שם
וז״ל ונראה לפ״ז דמותר להלביש הצנור על דדי הפרה שסוף תנועת
החשמל לבוא ע״י פתיחת השעון ותהא תנועה זו חולבת את הפרה ,שאין
זו גרמא אלא גרמא מהגרמות המותרות עכ״ל .הרי דנקט החזו״א שמותר
להלביש צנור על דדי הפרה שיפעל ע״י שעון שבת ולאחר זמן כשיפעול
הצנור הרי הצנור ילחץ על דדי בפרה ויוציא החלב שישתמשו בו .ובמאמר
הנ״ל העיר שלפי הגרי״ד סולובייציק זצ״ל שהחליבה נעשית ע״י שעון
שבת ואדם חיבר את הפרה לשעון שבת דוקא הוי מעשה אדם בהחלט ולא
הוי גרמא.
ונראה שהחזו״א הולך בעקבות המהר״ם שיק שאע״פ שהכח אחר
של העלעקריק קיים בשעת שהאדם מחבר הצנור לפרה אפ״ה מקרי גרמא
כיון שהמלאכה של דישה אינה נעשית בכלל בשעת מעשה האדם ואיפלו
התחלת מלאכת דישה ליכא בשעת עשייה האדם ושפיר מקרי גרמא וזה
שונה מבישול בשבת שיש התחלת בישול בשעת הנחת הבשר על גבי
האש.

מחלוקת הראשונים אם אשו משום חציו שייך למלאכת שבת
אולם ,עצם מח׳ הנ״ל אם ילפינן הדין של אשו משום חציו הנאמר
בנזיקין למלאכת שבת היא מחלוקת מפורשת בראשונים .ידועים הקושיא
המפורסת של הנמוקי יוסף )ב״ק דף י .בדפי הרי״ף ד״ה אשו משום
חציו( שהקשה וז״ל ואי קשיא לך א"כ היכי שרינן עם חשיכה להדליק
את הנרות והדלקתה הולכת ונגמרת בשבת וכן מאחיזין את האור
במדורה והולכת ונגמרת הדלקתה בשבת ולפי זה הרי הוא כאילו הבעירה
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הוא בעצמו בשבת וכל שכן הוא דאילו הכא לא נתכוון להבעיר גדיש של
חבירו כלל והכא עיקר כוונתו היא שתדלק ותלך בשבת ועם כל זה תנן
]שבת דף יט ב[ משלשלין את הפסח לתנור עם חשיכה ומאחיזין את
האור במדורת בית המוקד ומעשים בכל יום וכדאמרן כי נעיין במילתא
שפיר לא קשיא לן שהרי חיובו משום חציו כזורק החץ שבשעה שיצא
החץ מתחת ידו באותה שעה נעשה הכל ולא חשבינן ליה מעשה דמכאן
ולהבא וכו׳ עכ״ל .הרי הנמוקי יוסף נוקט כדבר פשוט שדין של אשו
משום חציו שייך ג״כ למלאכת שבת ,אולם כתב שאם מעשה האדם
נעשית בערב שבת אמרינן שמעשה האדם הוא למפרע משעת עשייתו וזה
היה בערב שבת ולכן מותר להדליק נרות שבת .אולם אם עשה מעשה
בשבת אע״פ שמעשה המלאכה נעשית לאחר זמן שפיר יתחייב מדין אשו
משום חציו.
אולם ,עיין בחידושי הר״ן )סנהדרין עז (:שכתב באופן אחר וז״ל
ולענין אשו נמי אע"ג דמשום חציו הוא וכדקי"ל הכי וחיי' בארבעה
דברים מ"מ לא מיחייב מיתה אלא א"כ נפל לתוך האור וכבשו שם או
שדחפו לאור ואין יכול לעלות משם דעביד מעשה ממש וכדאיתא
בהדיא במתניתין )סנהדרין עו (:עכ״ל .הרי מבואר בדברי הר״ן שאשו
משום חציו הוא חידוש שנאמר רק לגבי נזיקין ואפילו לגבי רציחה לא
נאמר וכל שכן לענין שבת .וראייה לדברי הר״ן היא מתוך הסוגיא של
אשו משום חציו )ב״ק כג (.דאיתא שם וכי מאחר דמאן דאית ליה משום
חציו אית ליה נמי משום ממונו מאי בינייהו איכא בינייהו לחייבו
בארבעה דברים עכ״ל .הרי בסוף סוגיין הנ״מ היחידי שנאמרת בגמ׳
היא לגבי נזיקין שלמ״ד אשו משום חציו חייב בד׳ דברים כדין אדם
המזיק ולמ״ד אשו משום ממונו חייב רק בנזק כדין שור שהזיק אדם.
ויש שביארו שבגמ׳ חזרה בה ממה שנקטה )ב״ק כב (:שלמ״ד אשו
משום חציו ומת העבד הרי חייב מיתה ואמרינן קים ליה בדרבה מיניה
שאם נתחייב ממון באותה שעה פטור עליה .ובסוף הסוגיא הנ״מ
היחידי היא לגבי נזיקין ואפילו לא לגבי חיוב מיתה לרוצח וכל שכן
דלא שייך להל׳ שבת.
נמצאת שיטת הגרי״ד סולובייציק זצ״ל מיוסדת על ההנחה של
הנמוקי יוסף ששייך אשו משום חציו אפילו לגבי הל׳ שבת ,ושיטת המר״ם
שיק הנ״ל היא שאשו משום חציו לא שייך למלאכת שבת ורק לנזיקין כפי
שיטת הר״ן וכמו שנראה מדבריו בתשובה הנ״ל )או״ח תשובה קיד( וכמו
שביאר הרה״ג ר׳ חיים קלמן גוטמאן שליט״א בספר הנ״ל.
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עוד בביאור ב׳ דעות בתוס׳ סנהדרין
הבאנו לעיל שיש ב׳ דעות בתוס׳ סנהדרין )עז :ד״ה סוף חמה( אם
אמרינן אשו משום חציו אפילו אם כח האחר לא נוכח בשעת העשייה .לפי
הדעה הראשונה אמרינן כן ולפי הדעה השניה לא אמרינן שיתחייב על אש
משום חציו אם הכח אחר לא קיים בשעת המעשה .אולם ,עיין עוד בשו״ת
המהר״ם שיק הנ״ל שביאר עוד שהב׳ דעות ג״כ פליגי אם אשו משום חציו
שייך לנזיקין ,לרציחה ושחיטה ,שלפי הדעה השניה רק שייך לנזיקין.
אולם ,עיין בשו״ת מנחת שלמה )ח״ב ס׳ כו אות ז( להרה״ג ר׳ שלמה זלמן
אויערבאך זצ״ל שכתב עוד בביאור התוס׳ וז״ל ולעומת זה נלענ"ד דאפשר
שאף להתוס' בסנהדרין ע"ז ,דס"ל דאשו חשוב כחיציו גם לענין רציחה
ושחיטת בהמה ,מ"מ יתכן דשאני שבת דלהדיא גלי קרא דלא תעשה
דדוקא עשייה הוא דאסור הא גרמא שרי וכל שנעשה אח"כ מאליו אע"פ
שמעיקר הדין הרי זה צריך להתיחס אליו מ"מ בשבת לאו בכלל לא
"תעשה" הוא ולא אמרינן דכיון דחשיב לגבי רציחה כחיציו שיחשב גם
כעושה מלאכה בידים .עכ״ל כלומר לא מיבעיא דלדעה שניה בתוס׳ שרק
אמרינן אשו משום חציו לגבי נזיקין בודאי לא אמרינן כן למלאכת שבת,
אולם אפילו לדעה הראשונה דאמרינן אשו משום חציו לתחומין חוץ
לנזיקין כגון רציחה ושחיטה ,אפילו הכי לא אמרינן כן לשבת שהרי בשבת
כתיב עשייה וצריכים עשייה בשעת המעשה וכדברי המהר״ם שיק הנ״ל.

ביאור הגרי״ד סולובייציק זצ״ל בדברי הנמוקי יוסף
ויש להעיר שביארנו לעיל ששיטת הגרי״ד סולובייציק זצ״ל היא
עפ״י ההנחה שאמרינן אשו משופ חציו במלאכת שבת ,אולם בעצם דברי
הנמוקי יוסף שמעתי מידידי הרה״ג ר׳ ישעיה גרינוואלד שליט״א ששמע
מהגרי״ד סולובייציק זצ״ל שאמר לו בתמיה האם באמת קושית הנמוקי
יוסף לגבי נרות שבת צריכה תירוץ .ונראה שכוונתו כמו שכתב הקהלות
יעקב למרן הסטייפלער הבית מאיר בסוף סי׳ ה והחתם סופר ס׳ פד דגבי
שבת לא שייך לחייב אמירה לנכרי מדין שליחות )אפילו אי נימא דיש
שליחות לנכרי לחומרא( דעיקר קפידת התורה גבי שבת הוא אמעשה
שבגופו דוקא דהתורה הקפידה אמנוחת גופו של ישראל דוקא ולא על
המלאכה שלא תיעשה ע״ש .וא״כ ה״נ אפילו אי נימא שכל מה שנעשה
בכוחו ובאשו הוא נחשב מעשה שלו מ״מ אינו בגדר עושה מלאכה בשבת
כיון שגופו נח ומעשה כוחו ואשו לא עדיף ממעשה שלוחו שהוא כמותו
ובידו דמ״מ לענין מלאכת שבת אין כאן מלאכה כיון שגופו נח ,וכדברי
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הנמוקי יוסף הנ״ל עכ״ל .נמצאת לפי סברת החתם סופר והבית מאיר הנ״ל
שאי אפשר לחייב מדאורייתא אם גופו שבת ולא עשה מעשה ביום השבת.
אפשר שלזה שכיון הגרי״ד סולובייציק זצ״ל בקושיתו האם קושית הנמוקי
יוסף צריכה תירוץ .אולם הגרי״ד זצ״ל נקט שאם עשה פעולה בשבת ויש
כח אחר שמעורב בו בשעת מעשה שפיר מחייב בשבת אע״פ שהמלאכה
לא נעשית מיד משום הדין של אשו משום חציו ואין כאן טענת החת״ס
והבית מאיר בנידון זה שהרי סוף סוף עשה פעולה בשבת וגופו לא נח.

ביאור פלוגתא המג״א ואבן העוזר
בענין טחינה ע״י ריחיים של מים בשבת
בענין גרמא במלאכת שבת יש מחלוקת מפורסמת בין האחרונים
בענין טחינה ע״י ריחיים של מים .כוונת הנידון היא שיש ריחיים
שמסתובב ע״י זרם של מים מתחתיו וע״י הסיבוב החטים שנתונים בתוכו
נטחנים .בזה נחלקו האחרונים אם נחשב כגרמא שהרי לא נטחן ביד או
דילמא נחשבת כעשייה ממש .כתב המג״א )או״ח ס׳ רנב ס״ק כ( וז״ל אפי'
נותן הישראל להרחיים בשבת ליכא חיוב חטאת עד שיטחון ברחיים של יד
עכ״ל .והאבן העוזר )סוף סימן שכח( פליג עליה וסובר דהוי אסור מן
התורה .ויש לבאר פלוגתא זו עפ״י דברי מהר״ם שיק והגרי״ד סולובייציק
זצ״ל הנ״ל .עי״ש בשו״ת מהר״ם שיק הנ״ל )או״ח תשובה קיד( שכתב
דנראין לו דברי המג״א ופירש וז״ל ומכל מקום נראין לפע״ד דברי המג״א
וכו׳ דבודאי אם נתן החיטים לתוך האבנים מקום שנטחן היה מקרי מעשה
דידים אבל המג"א איירי בריחיים של מים כעין שלנו שנותן החיטים לתוך
הארגז ומשם ע"י נדנוד הרחיים לא ע"י כחו נופל אל האבנים ומשם נופלין
למקום שנטחנים א"כ בין הטחינה ובין פעולת הטחינה לא בא ע"י כחו
אלא שהוא גרם וע"י גרמתו נסתבב זה ולא הוי טפי מגרמא ופטור לענין
שבת ושפיר כ' המג"א דהוי רק שבות ולא קשה מאופה ששם קיבל
הפעולה ע״י כחו שנשאר במקום שהניח .עכ״ל .הרי דהמהר״ם שיק מבאר
שכיון שהטחינה לא התחיל מיד שפיר הוי גרמא וכשיטת המהר״ם שיק
הנ״ל שצריכים שהמלאכה תתחיל מיד עם מעשיו ובלאו הכי מקרי גרמא.
אולם ,לפי הגדרת הגרי״ד סולובייציק זצ״ל שסגי שהכח האחר
המעורב בו יהיה קיים בשעת המעשה אע״פ שהמלאכה התחיל לאחר מכן,
בנידון של הריחיים של מים בכל גוונא ששם את החטים הרי הכח אחר
המעורב בו שהם הריחיים של מים נוכח עכשיו ,ושפיר הוי מלאכה
דאורייתא וכפי שיטת האבן העוזר ,וכן לפי שיטת השלטי גבורים שגרמא
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משכוון לכך לא הוי גרמא הכא בודאי מכוון לטחינה וכן לפי דברי
השיטות דלעיל שגרמא הוא רק ארעי והרי כאן יש דבר קבוע שפיר סברי
כדברי האבן העוזר דהוי מלאכה מדאורייתא ע״י ריחיים של מים.

בענין סוגיא דשם ה׳ על בשרו בנוגע לטבילה של מצוה
אולם יש לעיין בסוגיא שהיה השם כתוב על בשרו עפ״י השיטות
הנ״ל בענין גרמא .איתא בגמ׳ שבת )קכ (:דתניא :הרי שהיה שם כתוב לו
על בשרו – הרי זה לא ירחוץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטינופת.
נזדמנה לו טבילה של מצוה – כורך עליה גמי ויורד וטובל .רבי יוסי אומר:
לעולם יורד וטובל כדרכו ,ובלבד שלא ישפשף – .שאני התם דאמר קרא
ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה' אלהיכם ,עשייה הוא
דאסור ,גרמא – שרי .עכ״ל והרבה תמהו על סוגיא זה שהרי הגמ׳ קובעת
שטבילה בשם על בשרו הוא ענין של מחיקת השם ע״י גרמא ונראה
שסוגיא זו קשה בין לשיטת הגרי״ד סולובייציק זצ״ל ובין למהר״ם שיק
שהרי לפי הגרי״ד סולובייציק זצ״ל אם הכח אחר נמצא לעת עתה בשעת
עשיית המעשה הרי זה אשו משום חציו ולא הוי גרמא ובטבילה המים
נוכח עכשיו שהוא הכח האחר ואפי׳ הכי קרי ליה הגמ׳ גרמא וכן שמעתי
שהמורה״ג ר׳ צבי שכטר שליט״א שהעיר בזה בשיעור ,וכן לפי שיטת
המהר״ם שיק הרי כששם ידו בתוך המים הרי מתחיל תהליך המחיקה וכמו
שהעיר הרה״ג ר׳ אשר וייס שליט״א במנחת אשר )עה״ת פ׳ ראה ס׳ יז(
וז״ל דבין באש ובין במים תהליך האיבוד והמחיקה מתחיל מיד ואינו נגמר
אלא לאחר זמן מה ,ולא מסתבר לחלק כלל בין זה לזה .עכ״ל .ובספר
מנחת אשר הנ״ל וכן שמעתי שמוהרה״ג ר׳ צבי שכטר בשיעוריו הביאו
דברי הרשב״א בישוב הענין .וכתב הרשב״א בשבת )קכ :ד״ה לעלות יורד
וטובל( וז״ל תמיהא לי דהא מכיון שהוא מכניס ידו במים הרי זה כמקרב
את כבויו ,וי"ל דלא קרינן מקרב את כבויו אלא בכעין נותן מים בכלי
שתחת הנר ואי נמי בנותן בצד הטלית שאחז בו האור ,משום דאי יפלו שם
ניצוצות או תגיע שם דליקה ודאי תכבה ,אבל כאן אפשר דלא ימחק שאילו
ודאי נמחק היינו כמשפשף שהרי הוא נותן ידו במים .עכ״ל .וכתב ע״ז
המנחת אשר שם וז״ל דבנדון דידן כשמכניס ידיו במים הוי ספק בלבד
דאם ודאי ימחק הוי כמוחק בידים ולא גרמא ,דעצם הכנסת ידו למים הו״ל
כשפשוף והוי מעשה ממש .ולמדתי מדבריו דכל שהתוצאה ודאיות
ומוכרחת הוי מעשה ממש אף שעצם התוצאה נעשית ע״י כח טבעי דהיינו
מים ,וכך מסתבר דמה בין אש למים כנ״ל .עכ״ל .ולפי דברי הרשב״א
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שסוגין מיירי שיש ספק אם ימחק השם אז רק בכי האי גוונא הוי גרמא,
אולם היכא דודאי ימחק לא הוי גרמא אלא מעשה בידים ,ועפ״ז מיושב
שיטת הגרי״ד סולובייציק זצ״ל וכן שיטת המהר״ם שיק שלתרוייהו הוי
כמעשה ממש היכא שבודאות ימחק.

עוד שיטה בהגדרת גרמא במלאכת שבת
אולם ,אפשר שיש עוד הבנה בהגדרת גרמא במלאכת שבת שמיוסדת
על הפשטות שבסוגיא הנ״ל לגבי שם כתוב על בשרו .ונראה שהפשטות
בסוגיא היא דמיירי שיש שם כתוב בבשרו שודאי ימחק ויש כאן הכח אחר
דהיינו המים כמובן בשעת מעשה הטבילה ותהליך המחיקה מתחיל מיד
ואפ״ה מקרי גרמא כיון שאינו משפשף בידים ומחיקה באה ממילא ע״י
הויית ידיו במים.
ונראה לפרש עוד שמלאכה כמו בישול שכל עצם המלאכה מתחיל
ע״י הנחת האדם את הבשר החי על גבי האש ,אע״פ שעצם בישול הוי
ממילא אפ״ה אמרינן דכך חייביה רחמנא שצורת המלאכה בבישול תמיד
בדרך גרמא ובהכי חייביה רחמנא .אולם מלאכה כמו טוחן שאפשר
לעשות בידים ועושה אותה בריחים של מים בודאי דהו גרמא .וכן
מחיקת השם שאפשר לעשותה בידים ע״י שפשוף ועושה אותה ע״י הויה
במים כשטובל שפיר מקרי גרמא .לפי הגדרה זו כל דבר שלא נעשית
בידים רק ממילא אפילו אם הכח האחר נמצאת עכשיו ואפילו אם מתחיל
המלאכה עכשיו אפ״ה מקרי גרמא כיון שכל המלאכה לא נעשית ע״י
מעשה האדם.
וראיתי סיוע לשיטה זו בספר מנחת אשר )עה״ת שמות פרשת ויקהל
ס׳ סד עמ׳ תכט( שכתב שם וז״ל ועיין בביאור הגר״א או״ח ס׳ שיד סע׳ א
שכתב בהא דמסיקין ביו״ט בכלים כדאיתא בביצה לב .דהוי רק גורם
סתירת הכלי )ויישב בזה קושית היראים על הראשונים דיש בנין בכלים
דעושה כלי דא״כ יהא גם סתירה בשורפו ואיך מסיקין בכלים (.עכ״ל .הרי
דהמנחת אשר מביא דברי הגר״א שאם אדם שם כלי באש שנשרף מיד רק
הוי גרמא שהרי האש כילה את הדבר ולא מעשה האדם .כמובן לפי שיטות
דלעיל בהבנת גרמא אין כאן גרמא שהרי הכח אחר המעורב בו מצוי כעת
וכן הכליון מתחיל מיד .אולם ,לפי השיטה השלישי שצריכים מעשה ידים
כאן אין מעשה בידים שהרי האש שרף את הכלי .ועפי״ז צריכים לחלק
שהרי דאיתא בגמ׳ ב״ק )כב (:שהצית בגופו של עבד מיירי שפלוני לקח
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האש ושם את זה על גוף העבד והוי מעשה אדם .אולם אם השליך פלוני
או דבר לתוך האש הוי רק גרמא לפי שיטה זו.
אולם ,עיין עוד בספר מנחת אשר הנ״ל )שמות ,פ׳ ויקהל ס׳ סד(
שתמה על זה שנתינת הדבר לתוך האש הוי גרמא וכתב וז״ל ואולי כוונת
הגר״א דבאמת אין מסיקין בכלים אלא בדרך גרמא דהיינו ,להניחן סמוך
לאש ותאחז בהם האש לאחר זמן כעין גרם כיבוי ,אך זה דחוק .עכ״ל.
ולבסוף כתב שם וז״ל וצ״ע בדברי רבן של ישראל הגר״א .עכ״ל.

ביאור במשנה סנהדרין כבש עליו לתוך המים
אולם יש לעיין במשנה סנהדרין )עו (:בנוגע לסברא הנ״ל שיש לחלק
בין מעשה בידים לדבר דממילא .איתא במשנה )עו (:וז״ל וכבש עליו
לתוך המים או לתוך האור ואינו יכול לעלות משם ומת – חייב .דחפו לתוך
המים ,או לתוך האור ,ויכול לעלות משם ,ומת – פטור .עכ״ל .עיין בספר
מאורי אור להרה״ג ר׳ שלמה זלמן אויערבאך זצ״ל )פרק שלישי ענף ד
ח״א( שכתב לדחות סברא הנ״ל שיש לחלק בין מעשה בידים לדבר
שממילא עפ״י הסוגיא של היה שם כתוב לו על בשרו וכתב ע״ז וז״ל אבל
אין זה נכון .דמאי שנא מדחפו לאדם בתוך המים ומת דחייב מיתה )משנה
סנהדרין עו .(:ואף דלאו איהו הרגו אלא רק גרם שיומת ע״י המים ,אפ״ה
חשיב רוצח ממש ולא גרמא ,וא״כ ה״נ כאן בירידתו לתוך המים הוי כאילו
מחק הוא עצמו את השם .ודוחק לומר דשאני התם שהוא עושה מעשה
בגוף האדם עצמו בזה שהוא דחפו או כבשו לתוך המים וחשיבא מעשה זו
כהמתה בידים וכו׳ עכ״ל .הרי שהגרש״ז אויערבאך זצ״ל רצה להוכיח
שאין לחלק בין מעשה בידים לדבר שממילא שקורה מיד שהרי מפורש
במשנה שאם דחפו לתוך המים ומת דחייב מיתה ולא מקרי גרמא .אולם,
יש לומר שמה שכתב הגרש״ז זצ״ל שדוחק לחלק שכאן מיירי שנעשה
מעשה בידו י״ל דהשיטה זו סוברת לחלק בכך כמו שפירש רש״י )שם ד״ה
כבש( וז״ל אוחז ראשו של חבירו ותוקפו במים כדי שלא יוכל להרים
ראשו ,וננער ומת .עכ״ל .דרק בכי האי גוונא הוי מעשה אדם שידיו היו שם
כל זמן בשעת השלכה למים וגם אח״כ כדי למנעו מלעלות.
אולם איתא עוד במשנה )שם( דחפו לתוך המים ,או לתוך האור,
ויכול לעלות משם ,ומת פטור מיירי שעשה כן בידים בשעת ההשלכה וגם
לאח״כ .אולם ,במקרה זה היה יכול לישמט ולא עשה כן הרי הוא פטור
שהרי היה יכול להציל את עצמו.
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ביאור בסוגיא דהשיך בו את הנחש
ובענין העמדת עלוקה למצוץ בשבת
בסנהדרין )עו – :עח (.איתא במשנה )עו (:שיסה בו את הנחש פטור
השיך בו את הנחש רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרין .ובביאור המח׳ איתא
בגמ׳ סנהדרין )דף עח (.וז״ל אמר רב אחא בר יעקב :כשתמצא לומר,
לדברי רבי יהודה – ארס נחש בין שיניו הוא עומד ,לפיכך :מכיש – בסייף,
ונחש – פטור .לדברי חכמים – ארס נחש מעצמו הוא מקיא ,לפיכך :נחש
– בסקילה ,והמכיש – פטור .עכ״ל .והר״מ פ״ג הל׳ רוצח ושמירת הנפש
הל׳ י פסק שאם השיך עליו את הנחש פטור כמ״ד ארס נחש מעצמו הוא
מקיא .וכתב המג״א )או״ח ס׳ שכח ס״ק נג( שלמ״ד ארס נחש בין שיניו
נחש הוי כסכין ולמ״ד ארס מעצמו מקיא הרי הנחש עושה מדעת עצמו
ואין כאן חיוב על האדם .אולם ,כתב המג״א )שם( וז״ל גבי עלוקה הוי
כמו שעושה בידים .עכ״ל .ויש שביארו שיש חילוק בין נחש לעלוקה
שבנחש נחשב מרצונו וממילא האדם פטור אולם בעלוקה נחשב
שהעלוקה מוצץ בלי דעת עצמי ולכן כשקרב העלוקה לבשר האדם ומוצץ
דם בשבת נחשב כמעשה אדם .וכן פסק באבן העוזר )ס׳ שכח( דהעמדת
עלוקה אסור מן התורה.
אולם ,עיין בהגהות רבי ברוך פרענקיל שכתב לחלוק על המג״א
וכתב ונ״ל משא״כ גבי עלוקה שאין המעמיד עלוקה עושה נשיכת עלוקה
רק העלוקה מעצמה נושכת .עכ״ל .הרי הגאון רבי ברוך פרענקיל זצ״ל
פסק שהעמדת עלוקה על בשר האדם למצוץ פטור כיון שהעלוקה בעצמה
עושה המציצה.
ובביאור שיטת המג״א י״ל עפ״י מה שהבאנו משו״ת המהרם שיק
)או״ח קיד( שאם המלאכה נעשית מיד עם פעולת האדם שפיר המלאכה
נעשתה מיד עם פעולת האדם ושפיר הוי עשיה ולא גרמא וכן מוצאים
בעלוקה וההנחה היא שאין דעת לעלוקה ולכן הכל נחשב כמעשה האדם.
אולם ,בביאור דברי הגאון רבי ברוך פרענקיל זצ״ל י״ל בב׳ אופנים
א( שסבירא ליה שעלוקה שוה לנחש שתרוייהו עושים על דעת עצמם
וממילא אין חיוב לאדם ב( שסבירא ליה כשיטה השלישית שהבאנו
שעשייה הכוונה למעשה אדם וכאן העלוקה נושכת ומוציאה דם בלא כח
האדם .ובנוגע לסוגיא שהשיך בו את הנחש פטור והוא משום הארס אינו
בעין ועיין בספר מקוה מים חיים בחלק של הספר הנקרא מנחת חיים )עמ׳
רמה – רמו( להרה״ג ר׳ חיים קלמן גוטמאן שליט״א שכתב שהמהר״ם
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שיק ביאר שדברי הגמ׳ דנחש מעצמו מקיא אין הכוונה שיש לו רצון עצמי
אלא הכוונה שאין הארס בעולם בשעת התחיבה וכיון שאין בעין בשעת
מעשה אינו מתחייב ועיי״ש עוד בספר מנחת חיים הנ״ל )עמ׳ רמו( שדן
בכח העלעקטריק אם יש לדמותו לארס נחש לפי שיטת רבנן עי״ש.

אם מעשה ע״י כח העלעקטריק מקרי מעשה האדם או גרמא
בקובץ קול תורה )תרצד שנה א ס׳ א( כתב הרה״ג ר׳ צבי פסח פראנק
זצ״ל בנוגע למאור האלקטריא בשבת ויו״ט .ובמאמר זה הציע וז״ל שזה
המדליק את האלקטריא אין עושה דבר בגוף דבר הנדלק אלא שמזמין גשר
או מסלק הגשר אשר דרך בו יעבור הזרם לכאורה מסתבר מאד דלא עדיף
מסילוק תריס ג״כ עושה דרך למעבר החץ ומה לי מקרב גשר למעבר
הגרם ,ומש״כ לענין כיבוי שדומה ממש לסילוק התריס שהרי גם כאן נוטל
ומסלק המעבר שלא יעבור הזרם .ואם נאמר דאינו אלא גרמא הרי גרם
כיבוי ביו״ט שרי .עכ״ל .הרי דנקט הרה״ג ר׳ צבי פסח פראנק זצ״ל
במאמר זה שפתיחת העלעקטריק הוא עשיית גשר כדי לאפשר את כח
הזרם לעבור וממילא נדלק האור ועפי״ז נקט שזה הוי גרמא .ונקט כדברי
הפוסקים שיש אסור דרבנן של גרמא בשבת )עיין ברמ״א או״ח ס׳ שלד
סע׳ כב שהותר גרמא רק במקום הפסד ונקט כדברי הפוסקים דביו״ט שרי
לגמרי וכדברי תוס׳ ביצה כב .ד״ה ומסתפק(.
ונראה ששיטה זו במאמר קול התורה היא כפי השיטה שהבאנו לעיל
שדבר דממילא בלי מעשה אדם הוי גרמא אע״פ שקורה מיד ,שהרי ברגע
שפותח הכפתור מדליק האור ואפ״ה מקרי גרמא כיון שלא עשה מעשה
בידים.
אולם ,עיין בשו״ת אחיעזר להגאון רבי חיים עוזר גראדזענסקי זצ״ל
)ח״ג ס׳ ס( שכתב תשובה באדר תרצד לחכם אחד בענין הדלקת האלקטרי׳
ועיין בציץ אליעזר )ח״א ס׳ כ פ׳ ט( שנקט שתשובה של האחיעזר היה
להשיב להגאון ר׳ צבי פסח פראנק זצ״ל הנ״ל .וכן רואים שתשובת
האחיעזר היה בשנה זו )תרצד( ובתשובה שם מתחיל וז״ל ע"ד בקשתו
לברר בהירחון שלו אדות הנדפס שם בנוגע לאלקטרי' /לחשמל /בשבת
הנה כבר נתפשטה הוראה לאיסור בכל תפוצות ישראל וכו׳ עכ״ל .ובישוב
המאמר הנ״ל שהדלקת האלקטרי׳ הוי גרמא כתב האחיעזר שם שזה יותר
דומה לבידקא דמיא )סנהדרין עז (:בכח ראשון דחייב .כוונת האחיעזר
היא דאיתא בגמ׳ סנהדרין )עז (:איתמר אמר רב פפא :האי מאן דכפתיה
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לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא – גירי דידיה הוא ,ומיחייב .הני מילי
– בכח ראשון ,אבל בכח שני – גרמא בעלמא הוא .וכתב האחיעזר אפילו
ננקוט שכח העלעקטריק הוא דבר דממילא וכעשיית גשר הרי הוא לא גרע
מהסרת המונע בציור דבידקא דמיא דאמרינן הכח ראשון הוא מעשה
האדם וכפתיחת העלעקטרי וממילא הוה ליה ליחייב.
ונראה לומר בישוב דברי הרה״ג ר׳ צבי פסח פראנק זצ״ל דסבירא
ליה כדברי שו״ת מחזה אברהם )או״ח ס׳ מב( להרה״ג ר׳ אברהם
שטיינברג זצ״ל מבראדי וז״ל משא״כ לענין שבת דמעטינן גרמא י״ל
דהסרת המונע אף כח ראשון חשוב גרמא וכו׳ עכ״ל כלומר דדברי הגמ׳
בענין בידקא דמיא מיירי לענין רציחה אולם שבת דאמרינן גרמא שרי ה״ה
דהסרת המונע ואפילו בכח ראשון הוי גרמא.
וביאר עוד האחיעזר בתשובה הנ״ל שמעיקר הדין קי״ל כדברי האבן
העוזר בריחיים של מים דחייב מן התורה דמלאכת מחשבת אסרה תורה.
וכן כתב עוד דמלאכה שתמיד ע״י גרמא אסורה וכן גרמא במתכוין ג״כ
אסורה וכמו שביארנו לעיל .ועפ״י כל הטעמים האלו פתיחת העלעקטריק
בשבת ויו״ט הוי מעשה בידים ולא גרמא.
וכמובן עפ״י הביאורים הקודמים של הגרי״ד סולובייציק זצ״ל
שהיכא שהכח אחר מעורב בו נוכח עכשיו אין כאן גרמא ולפי המהר״ם
שיק שהיכא שהמלאכה נעשית מיד אין כאן גרמא ,בודאי דהדלקת האור
ע״י כח העלעקטריק הוי מעשה בידים ולא גרמא.

בענין נתינת דבר לח על הפלטה שיפעל לאחר זמן ע״י שעון שבת
עוד שאלה הנוגע לנידון הנ״ל היא אם מותר לשים מרק שנתבשל
לפני שבת והושם במקרר בליל שבת ובשבת בבקר רוצים ליתנו על הפלטה
שיופעל בעוד זמן ע״י שעון שבת אולם בשעת נתינתה עדיין לא הודלק.
כמובן לגבי הדין דאורייתא של בישול דבר לח צריכים לעיין אם זה נחשב
כמעשה אדם או כגרמא .לפי שיטת הגרי״ד סולובייציק זצ״ל בודאי הוי
מעשה אדם שהרי הכח האחר המעורב בו שהוא כח העלעקטרי כבר נוכח
בשעת נתינת המרק על הפלטה וממילא הוי מעשה בידים .אולם ,לפי דברי
מהר״ם שיק הנ״ל בודאי דהוי גרמא כיון שבשעת נתינת המרק על הפלטה
אין שום התחלת של מעשה בישול.
עיין בשו״ת הר צבי )ח״א ס׳ קלו( להרה״ג ר׳ צבי פסח פראנק זצ״ל
שכתב שיש כאן חשש של איסור בישול מדאורייתא כיון שסוף חמה לבא
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וכדברי התוס׳ בסנהדרין עז :ד״ה סוף חמה וכפי הדעה הראשונה בתוס׳
שלמ״ד אשו משום חציו חייב בכל תחום ואפילו בסוף חמה לבא וההר
צבי נקט שכיון שהפלטה לא נפתחה כעת מיחשב כמו סוף חמה לבא
שאסורה לפי הדעה הראשונה בתוס׳ למ״ד אשו משום חציו.
אולם ,עיין בשו״ת יביע אומר )ח״י ס׳ כו( שנקט בפשיטות דהוי
כגרמא וכדברי החזו״א הנ״ל בענין חליבת הפרות בשבת .והוסיף עוד
שאע״פ שיש פוסקים דסבירא להו שיש אסור דרבנן בגרמא עפ״י דברי
המרדכי )מס׳ שבת שצט( בשם רבנו יואל שגרם כיבוי רק הותר במקום
היזק אפילו הכי כתב היביע אומר )בתשובה הנ״ל אות ג( וז״ל ומ"מ בנ"ד
יש לנו צדדים להקל יותר .כי בעצם הדבר לחמם תבשיל שרובו רוטב,
שהוא לח ,יש מחלוקת הראשונים אם יש בישול אחר בישול בלח ,שדעת
הרמב"ם והרשב"א והריטב"א והר"ן ,להקל ,משום שאין בישול אחר
בישול אפילו בלח ,אלא שדעת רש"י והרא"ש ורבינו יונה ,שיש בישול
אחר בישול בלח ,ומרן פסק להחמיר ,ככל ספיקא דאורייתא לחומרא .אבל
מכלל ספק בפלוגתא דרבוותא לא נפקא .ומעתה בגרמא כגון נ"ד שנותן
הקדרה על גבי הפלאטה שהיא כבויה ,ורק לאחר מכן נדלקת ע"י שעון
שבת ,כיון שלדעת רוב הפוסקים גרמא שרי אפילו שלא במקום הפסד,
הו"ל ספק ספיקא ולקולא .עכ״ל הרי היביע אומר פסק שהנחת מרק שכבר
נתבשל ועכשיו נצטנן מותר על גבי פלטה חשמלית שיופעל בעתיד מדין
גרמא ואפילו למ״ד גרמא אסור מדרבנן אפ״ה יש עוד צד קולא הוא שיטת
הראשונים שסבירא להו דאין בישול אחר בישול אפילו בדבר לח.

הוצאת חלב מהאשה בשבת ע״י גרמא לצורך התינוק
לפעמים נתעוררת שאלה בנוגע לאשה שרוצה להוציא חלב מדדיה
בשבת ע״י מכונה בשביל שימוש לתינוק .כמובן שהוצאת חלב מדדי
האשה לשימוש הוי אסור מדאורייתא ממלאכת דישה )עיין רמב״ם פ״ח
הל׳ שבת הל׳ ז( ורק הותר במקום פקוח נפש .אולם יש לעיין אם יש עצה
בזה במקום צורך התינוק במקום שאינו פיקוח נפש .עיין השו״ת מנחת
שלמה )ח״ב ס׳ כו עמ׳ קד( להרה״ג ר׳ שלמה זלמן אוירערבאך זצ״ל שדן
בנידון זה והציע עצה בזה וכן שמעתי מהרה״ג ר׳ יצחק עבאדי שליט״א
אותה עצה בענין זה .וכתב המנחת שלמה וז״ל ומיהו למעשה נראה
שיכולים לסדר שחבור המכונה עם הדד תהיה דוקא בשעה שאין המכונה
פועלת אלא שתיכף לחבור זה יכניסו בורג לתוך שעון אוטומאטי באופן
שלאחר שנים או שלשה רגעים יפעיל את המכונה עכ״ל .הרי שיש עצה
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לעשות הדישה באופו של גרמא שישים המכונה על הדד לפני שפועל
והמכונה על שעון שבת שיפתח בעוד קצת זמן דבכי האי גוונא הוי גרמא
לפי כמה שיטות וכמו שכבר ביארנו )אולם כבר ביארנו שלכמה שיטות
אכתי הוי מלאכה דאורייתא( ותו ליכא אפילו איסור מדרבנן של גרמא
במקום צורך תינוק שדינו כחולה) .אולם ,עיין במנחת שלמה הנ״ל
שבלסוף לא רצה להקל בזה משום שכמה מרבוותא סברי דהוי מלאכה
דאורייתא וכנ״ל(.
אולם עיין בספר טל מלאכות )ח״א עמ׳ קנט – קס( להרה״ג ר׳ חיים
קלמן גוטמאן שליט״א דכתב להעיר הערה נחוצה בענין עצה זו וז״ל
ונראה עוד דגם אם מתחלה מקרב עכו״ם את הפאמ״פ לדדיה והאשה
בעצמה מחזיקה סמוך לדדיה שלא יתרחק הוי גם כן איסור תורה ,כיון דרק
ע״י שמחזיקה בידה מוציא הפאמ״פ חלב מדדיה חשיבי כעשייתה עכ״ל.
כלומר שאפילו אם מוציאין החלב מהאשה דרך גרמא ע״י שעון שבת ולפי
שיטות דסברי כן וכדבארנו ואפילו הכי רק מקרי גרמא אם המכונה
מהודקת לדד היטב בלי שהאשה תחזיק בידה את המכונה שלא תפול שאם
מחזיקה בכי האי גוונא מקרי מעשה האדם .ולכן צריכים שהפאמ״פ תשאר
מהודקת לאשה בלי שהיא תחזיק בה) .עי״ש בספר טל מלאכות הנ״ל שגם
התיר ע״י שהעכו״ם אוחז במכונה(.
הרי דהבאנו במאמרינו ג׳ שיטות בביאור ההבדל בין האדם לגרמא.
א( שיטת הגרי״ד סולובייציק זצ״ל שאמרינן אשו משום חציו גם בשבת
ולכן אם הכח האחר מעורב בו נוכח בשעת מעשה האדם שפיר מקרי
מעשה אדם ואם בא אח״כ הכח האחר הוי גרמא.
ב( שיטת המהר״ם שיק שרק הוי מעשה אדם אם תהליך המלאכה
מתחיל מיד עם עשיית האדם ובלאו הכי מקרי גרמא.
ג( שיטות הסוברת שבעינן מעשה בידים וכל דבר ממילא הוי רק גרמא.
בדרך כלל השיטה השלישית נדחית מהלכה ולכן קי״ל שהדלקת
האור ע״י פתיחת העלעקטריק הוי מעשה האדם ומלאכה גמורה ולא
גרמא .אולם ,בנוגע לב׳ שיטות הראשונות יש חלוקי דעות בזה אם הלכה
כזה או כזה.
ולבסוף יש להעיר עוד שיש איסור דרבנן בעשיית מלאכה דרך גרמא
לשיטת רבינו יואל הנ״ל וצריכים חיבור מיוחד לבאר מתי אמרינן שיש
אסור דרבנן ומתי הותר לגמרי .ועוד חזון למועד.

חדר מסכת כתובות

ישראל אפפעל

הערה על תוספות בסוגיא דבר שאינו מתכוין
וגדר איסורי דרבנן
א .הקדמה לסוגיא זו
איתא בגמ' פסחים )כה" (:איתמר הנאה הבאה לאדם בעל כרחו,
אביי אמר מותרת ,ורבא אמר אסורה ,אפשר וקא מכוין ,לא אפשר
וקמיכוין ,כולי עלמא לא פליגי דאסור ,לא אפשר ולא מיכוין כו"ע לא
פליגי דשרי ,כי פליגי דאפשר ולא מיכוין ,ואליבא דר' יהודה דאמר דבר
שאין מתכוין אסור כולי עלמא לא פליגי דאסור ,כי פליגי אליבא דר"ש
דאמר דבר שאין מתכוין מותר ,אביי כרבי שמעון ורבא אמר עד כאן לא
קא א"ר שמעון אלא היכא דלא אפשר אבל היכא דאפשר לא" .רש"י )שם
ד"ה כי פליגי( מפרש שנחלקו במקרה שהאדם הולך ברחוב ולפניו יש ריח
של עבודה זרה ואפשר לו ללכת על דרך אחרת ולמנוע עצמו מלהמריח
הע"ז אבל בכל זאת הלך על הרחוב עם הריח אסורה והריח בא מימלא
אבל לא כיון להנות מהריח של עבודה זרה.
ועי' בהמשך הגמ' שמביאה נוסח אחר של המח' בין רבא ואביי.
בקצרה הגמרא מציעה ב׳ נקודות :א׳ .לכו"ע המחלוקת בין ר"ש ור"י הוא
היכא ד"אפשר" ולא מכוין; ב׳ .המח' בין אביי ורבא הוא ב"לא אפשר ולא
מכוין" לפי שיטת ר' יהודה ,לאביי כיון דלא אפשר מותרת ולרבא אף ר'
יהודה אוסרת דבר שנעשה בכונה .ואחר שמביאה הגמ' הלישנא בתרא,
הגמ' מביאה כמה ראיות בין לאביי ובין לרבא .הגמרא מקשרת את
המחלוקת בין ר"י ור"ש בענין דבר שאינו מתכוין בעשית מלאכה בשבת
למחלוקת בין רבא ואביי בענין הנאה הבאה לאדם בעל כורחו .במאמר זה
נעיין בעז"ה בפרט מסויים שהעלה התוספות בעיונו בסוגיא.

ב .ההבנה של תוספות בסוגיא שלנו
ידוע שבמלאכת שבת כל המחלוקת של ר"ש ור"י היא דוקא בדבר
שאינו מתכוין ,דהיינו שעושה מעשה אחד -כגון גורר ספסל וע"י זה גרם
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למעשה שני של עשיית חריץ ,אבל לא כיון לעשות חריץ וגם לא היתה
מוכרח שיעשה חריץ ע"י גרירת הספסל .שיטת ר' שמעון בדבר שאינו
מתכוין מופיעה בגמ' שבת )כט" (:ר"ש אומר גורר אדם מטה כסא וספסל
ובלבד שלא יתכוין" ושיטת רבי יהודה מופיעה בגמ' ביצה )כג" (.רבי
יהודה סבר דבר שאינו מתכוין אסור".
גם ידוע שיש מקרה שכן מודה ר"ש שמלאכות אסורות אף באינו
מכוין ,והמקרה הזה נקרא "פסיק רישיה ".עי' בגמ' שבת )קלג (.שדורשים
מהמלה "בשר" שמלים אע"פ שיש שם בהרת .הגמרא )שם קלב (:שואלת
למה צריכה פסוק ללמד שמותר למול אע"פ שיש בהרת והרי חתיכת
הבהרת היא דבר שאינו מתכוין ,הגמ' מתרצת "רבא אמר אפילו תימא
ר"ש ,מודה בפסיק רישיה ולא ימות ",דהיינו שאף שאינו מתכוין לחתוך
הבהרת ,מכל מקום כיון שהבהרת בודאי תחתך מחמת המילה אז מודה
ר"ש שאסור ואין להתיר מילה בבהרת בלי דרשה מפורשת.
נחזור לסוגיא בפסחים ,תוס' ד"ה לא אפשר וכו' כותב וז"ל "ומיירי
כגון דלא הוי פסיק רישיה דבפסיק רישיה מודה רבי שמעון וליכא למימר
דאפילו בפסיק רישיה שרי הכא ר' שמעון משום דהכא מיירי בגרירה
דכלים דליכא אלא איסורא דרבנן שהוא חופר כלאחר יד כדאמר בבמה
מדליקין )שבת כט( דהא בשמעתא מייתי עלה מידי דאורייתא כגון מעילה
1
וכלאים ופסול פרה וצ"ל דכל הנהו דמייתי לא הוי פסיק רישיה".
בהבנת דברי התוס' צריכים לעיין בשני דברים :א׳ .תוס' מעלה
האפשרות שהא דר' שמעון מודה שפסיק רישיה אסור הוי דווקא באיסורים
מן התורה אבל בפסיק רישיה באיסור דרבנן מותר וצריכים להבין מה פשר
החילוק בין איסורים דאורייתא ואיסורים דרבנן; ב׳ .תוס' כותב שאי אפשר
לומר שהגמ' מיירי במקרה של פסיק רישיה כיון שהובאה בהמשך הגמ'
ראיות להמחלוקת שהם מקרים שך איסורים דארייתא שבע"כ לא מיירי
במצבים של פסיק רישיה ,דאם היה כן לא היה שייך להגמ' להביא אותם
כראיה לאחד מהשיטות משום שלכו"ע היה אסור כיון שזה מיירי בפסיק
רישיה .ויש לשאול על תוס' הרי מה ההכרח לומר שסוגיא כאן תלוי על
הגמ' לקמן ולמה לא נומר דגמ' לקמן מיירי במצב של דבר שאינו מתכוין
אבל סוגיא דידן מיירי במצב של גרירת כלים דהוי פסיק רישיה דרבנן .אכן
 1והטעם שכשהולך על הרחוב שלא הוי פסיק רישיה כשמריח הע"ז ,עי' ברא"ש שם
דמחדש שכיון שיכול לסתום נחוריו הוא אינו מריח בודאות.
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תוס' כותב שאי אפשר לומר שמיירי בפסיק רישיה דרבנן כיון שהגמ'
מביאה ראיות של איסורים דארייתא ובאלו בע"כ שהם לא פסיק רישיה
)דא"כ לכו"ע אסור ולא שייך להביא זה כראיה להמח' בין ר"ש ור"י( ולכן
בכל המקרים הם 'דבר שאינו מתכוין' אבל אולי נומר 'האי כדאיתא והאי
כדאיתא' שהראיות שהגמ' מביאה מ'כלאים ,מעילה וכו' הם מדובר בדבר
שאינו מתכוין ,והמקרה של גורר ספסל הוא בפסיק רישיה דרבנן.
בהסבר דברי התוס' שמעתי מהרה"ג אלי ברוך שולמן שליט"א לבאר
כך :הגמ' אומרת בלישנא בתרא שהמח' בין ר' יהודה ור' שמעון הוא
ב"אפשר ולא מכוין" אבל לכו"ע בלא אפשר ולא מכוין מודה רבי יהודה
שמותר .וצ"ע מהיכן ידעה הגמ' שגם ר' יהודה מודה שזה מותר והרי רבי
יהודה לא דיבר על זה? אלא יש לומר שלכו"ע כדי לעבור על איסור צריך
שהחוטא לעשות משהו שמגלה שהוא רצה לעבור על האיסור .לכן אם אי
אפשר ואינו מכוין אז כשעושה פעולת האיסור לא גילה ע"י זה שרצונו
לעבור על איסור .ונחלקו ר"י ור"ש היכא דאפשר ולא מכוין משום שרבי
יהודה סבר שכיון שאפשר לו להגביה הכלי והוא החליט לגוררו ,זה מגלה
שרצונו היה לעבור והוא חייב אבל ר' שמעון סבר שכיון שלא כיון
במפורש לעשות החריץ לא גלה שרצונו היה לעבור על העבירה כי גילוי
רצון לר"ש תלוי ב'כוונתו' ולכן פטור .לפ"ז נמצא ש"אפשר ולא אפשר
ומכוין ואינו מכוין" הם האופנים שונים שיכול לגלות רצונו לעבור על
עבירה .ונחלקו התנאים איזה אופן נצרך כדי להיות נחשב שרצונו לעבור
על אותו איסור.
א"כ אפשר להסביר דברי התוס' כך :שתוס' מכוין לומר שיש לחלק
בין איסור מה"ת ואיסור דרבנן כי בפסיק רישיה הוא מכוין לעשות פעולת
האיסור בפסיק רישיה ובפסיק רישיה חשיב כמכוין לעשות האיסור ,ואם
רוצים לומר שבאיסור דרבנן פס"ר מותר יש להציע שצריכים גילוי רצון
למעשה האסור יותר מפורש כדי לעבור על איסור דרבנן מלעבור על איסור
דארייתא .במילים אחרים ,צריכים כוונה מפורשת לפי ר"ש .כי אם פס"ר
מותר באיסור דרבנן זאת אומרת שלפי ר' שמעון רק יעבור על זה אם מכוין
ממש לעשות האיסור .ותוס' כותב שאי אפשר לומר שהרצון הנצרך כדי
לעבור על איסור דארייתא הוא פחות מאיסור דרבנן כי א"כ איך רבא יכול
להביא ראיה ממעילה ופסול פרה שאי אפשר ומכוין ואסור ,והרי כל הטעם
שאביי מתיר בכה"ג הוא משום שלא מתגלה ע"י מעשיו שיש לו רצון
לעבור על האיסור כיון שזה אי אפשר ,ולכן אביי יכול לומר שדוקא
באיסור דרבנן התיר ב"אי אפשר" כיון שבעינן גילוי רצון יותר מפורש
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והוא יודה באיסור מה"ת שבא"א ומכוין שיהא אסור כי לא צריך גילוי
רצון באותו רמה .ולכן כותב תוס' שבע"כ צריך לומר שרמת הגילוי רצון
הנצרך באיסור דרבנן הוא שוה לאיסור דאורייתא ושפיר הביא רבא ראיה
ממעילה לשיטתו בר' שמעון בגורר ספסל.

ג .הגדר של איסורי דרבנן
ועדיין צריכים להבין מה ההסבר בזה בההו"א של תוס' שנומר שרמת
הגילוי רצון הנצרך באיסור דרבנן הוא יותר ממה שנצרך באיסור
דאורייתא .ולענ"ד אפשר לבאר את זה ע"פ יסוד כללי שייסדו גדולי
אחרונים בגדר איסורי דרבנן בכלל.
כתוב בתורה )במדבר יז:יא( "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך וגו".
יש מח' בין הרמב"ם והרמב"ן לגבי הגדר של הלאו ד"לא תסור ".מה כלול
בלאו זה? הרמב"ם כותב )ספר המצות שרש ראשון( וז"ל "...כי כל מה
שאמרו חכמים לעשותו וכל מה שהזהירו ממנו כבר צווה משה רבינו בסיני
שיצונו לקיימו והוא אמרו 'על פי התורה אשר יורוך ועל המפשט אשר
יאמרו לך תעשה' והזהרינו מעבור בדבר מכל מה שתקנו או גזרו ואמר 'לא
תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל' .והרמב"ן )שם בהשגות( הקשה
כמה קושיות על הרמב"ם .עיין במשך חכמה )שופטים שם בריש דבריו(
שמסכם כללי השגות של הרמב"ן על הרמב"ם :אם איסורי דרבנן נובעים
מאיסור דאורייתא א׳ .למה אומרים ספק דרבנן לקולא ,ב׳ .למה אתי
דארייתא ומבטל דרבנן.
אכן ,בא המשך חכמה )במדבר שם( להעמיד דעת הרמב"ם .וקודם
שמתרץ קושיות הרמב"ן על הר"ם הוא כותב תפיסת הבנתו בדעת
הרמב"ם .וז"ל "והעיקר הוא זה כי התורה ציותה אשר מלבד הענינים
הנצחים והקיימים לעד ,יתחדש ענינים סייגים ואזהרות וחומרות אשר יהיו
זמניים ,היינו שיהי ביד החכמים להוסיף ע"פ גדרים הנמסר להם
שבאופנים אלו ניתן להם רשות ואם עומד ב"ד אחר גדול בחכמה ובמנין
ובהסכם כלל ישראל כפי הגדרים שיש בזה הרשות בידם לבטל .ולמען
שלא ימצאו איש אחד לאמר אני הרואה ואיננו כפוף לחכמי ישראל ,נתנה
התורה גדר "לא תסור וכו" ,שאם לא כן יהיה התורה מסורה ביד כל אחד
לאמר אני הרואה ואינני כפוף לחכמי ישראל ,נתנה תורה גדר ,לא תסור,
וכו' שאם לא כן יהיה התורה מסורה לכל אחד ויעשו אגודות אגודות,
ויתפרד הקשר הכללי ,מה שמתנגד לרצון ד' שיהיה עם אחד לשמוע
לחכמים ואם לא ישמעו עוברים ב"לא תסור מן הדבר אשר לך ימין
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ושמאל ".וא"כ המצוה דוקא לשמוע מה שיאמרו ,אבל הענין בעצמו
שאמרו וחידשו אפשר דאינו מתקבל אל רצון הבורא ואם יעמוד ב"ד אחר
הגדול ויבררו טעותם או שהוא דברי שאין הציבור יכול לעמוד ויעשו הפך
מזה ,מותר וכו' .עכ"ל .והולך המש"כ בהמשך לתרץ טענות הרמב"ן.
אחד ,הטעם שספק דאורייתא לחומרא הוא שכיון שזו ספק ,לדוגמא כגון
ספק חזיר ,אף שהתורה לא ציותה על הספק ,מ"מ כיון שהדבר
שעצמותו"מתועב" אז צריך להחמיר לא לאוכל אותו .אבל אם יש ספק
באיסור דרבנן אפשר ללכת לקולא כי כיון שדבר האסור לא מתועב בעצם,
לכן במצב של ספק שהרבנן לא ציותה עליו לא נחשב שהוא אינו שומע
לדבריהם .ולגבי הטענה השניה של הרמב"ן ,יש לומר דהא דאתי
דאורייתא ומבטל דרבנן זהו משום כשהרבנן עשו גזירותיהם ,התנו
שהאיסר רק יחול במקום שאין איסור דאורייתא אבל אם יש איסור
דאורייתא זה ידחה האיסור דרבנן.
יוצא מדברי המשך חכמה שבדינים דרבנן ,כדי לעבור עליהן צריך
לעבור את האיסור באופן שמראה שהוא הולך נגד מה שהחכמים ציוו ,מה
שאין כן באיסור מן התורה ,שאפי' אם לא מראה שהולך נגד התורה ,עדיין
יעבור על האיסור כיון שהדבר בעצמותו אסור .עוד תוצאה מגדרים אלו
של איסור דאורייתא ואיסור דרבנן הוא לגבי הצורך לכפרה כשעובר על
איסור דארייתא ודרבנן .בספר נתיבות המשפט )רלד:ד( כתוב שאיסורי
דארייתא ,אם אכלן בשוגג צריך כפרה ותשובה להגין על היסורין ,אבל
באיסורי דרבנן א"צ כפרה וכאילו לא עבר דמי .וע"פ הנ"ל מבואר חילוק
זה ,שאיסור דאורייתא שבעצם אסור ,אפי' אכלו בשוגג צריך כפרה אבל
באיסור דרבנן שרק עובר עליו אם מראה שהולך נגד הרבנן ,כשעובר
בשוגג לא מראה כלל שהולך כנגד רצון החכמים.

ד .הבנה בהו"א של תוס׳ לפי דברי הנ"ל
ומעתה נראה שאפשר להבין הסבר בחילוק של ההתוס' בין פסיק
רישיה באיסור דאורייתא ובין פסיק רישיה באיסור דרבנן ולמה גילוי
הרצון שנצרך לעבור על איסור דאורייתא צריך להיות יותר מפורש מזה
של איסור דרבנן .דהיינו באיסור דרבנן כיון שכל העבירה היוא למרוד
בחז"ל שלא רוצה לשמוע לדבריהם ,א"כ בפסיק רישיה שלא מראה כל כך
במעשיו שהולך נגד הרבנן ,יהא מותר ,אבל באיסור דארייתא שעצם הדבר
שהתורה אסרה היא אסורה ,לא צריך רמה כל כך גבוה של גילוי רצון,
ובזה יודה רבי שמעון שאסור .ומובן החילוק של תוס'.
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נחלקו התנאים בדין דבר שאינו מתכוין ,לדעת ר׳ יהודה אסור ולר׳
שמעון מותר .1ואם הוי פס"ר דלא ניחא ליה להערוך )ערך פסק( מותר
ולתוס' 2אוסר דהוי משאצל"ג ובשבת אסור מדרבנן לפי ר"ש.3
וז"ל הרמב"ם )פ"א מהל' שבת הלכה ו'( עשה מעשה ונעשית בגללו
מלאכה שודאי תעשה בשביל אותו מעשה אע"פ שלא נתכוין לה חייב,
שהדבר ידוע שאי אפשר שלא תעשה אותה מלאכה ,כיצד הרי שצריך
לראש עוף לשחק בו לקטן וחתך ראשו בשבת אע"פ שאין סוף מגמתו
להריגת העוף בלבד חייב שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי
ויחיה אלא המות בא בשבילו וכן כל כיוצא בזה עכ"ל .והחזו"א כתב
דתיבת "בלבד" אינו מובן ונראה שהוא מיותר.
ר' אלחנן וואסרמן )קובץ שעורים כתובות אות יח'( חיקר דיש לפרש
הדין של פס"ר בשני דרכים :א( כיון דיודע כשעושה מעשה א' מעשה ב'
נעשה ממילא אז מיקרי מכוון למעשה ב' ,ב( כיון דמעשה א' פס"ר
למעשה ב' ,ב' נכלל בא' .וממילא הנ"מ הוי בפס"ר דלא ניחא ליה ,דאי לא
נח"ל להסברא הראשונה אינו נחשב לפס"ר ולהשניה הוי פס"ר.
בגמ׳ יומא )לד (:לגבי עששיות של ברזל ,דהיו מחמין אותם לכ"ג
בערב יוה"כ ,פריך והלא מצרף אמר רב ביבי שלא הגיע לצירוף אביי אמר
אפילו תימא שהגיע לצירוף דבר שאין מתכוין מותר ע"כ .וביאר הריטב"א
 1שיטת ר"י הובא במשנה )ביצה כג (:ור"ש בתוספתא )שם ב:יב( והרז"ה )שבת קו .ד"ה
והא( כתב דלא מצינן המחלוקת ר"י ור"ש בהדיא בתלמודא ואנו תולין אותו במחלוקתם
במשאצל"ג דר"י מחייב ור"ש פוטר ע"ש .וכמו כן כתב הר"ח )שבת צד:ד"ה פלוגתא(
לגבי משאצל"ג.
 2שבת קג .ד"ה לא צריכא וד"ה בארעא וע' כתובות ו' ד"ה האי ,ויומא לה .בד"ה הני.
 3ע"ע בשטמ"ק פ"ק דכתובות )ה :ד"ה ובההיא בשם השיטה ישנה( דכתב דפס"ר הוי
איסור דאורייתא מיהו אינו חייב חטאת.
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דאין כאן פס"ר וז"ל וי"ל דהא לא חשיב פסיק רישיה ולא ימות ,כי אע"פ
שהעששיות הגיעו לצירוף ,אפשר שלא יצטרפו במים אלו ,מפני שלא
ישהו שם אלא מעט ,ועוד שאין כל המתכות מצטרפות בכניסה למים ,וכל
דאפשר בשום צד בלא מלאכה לא חשיב פסיק רישיה .ומבואר מדבריו
דאם יש אפשרות ,אפילו בצד רחוק לא חשיב פס"ר.4
איתא בגמ׳ בסוכה )דף לג (:תנו רבנן אין ממעטין ביום טוב משום
רבי אליעזר ברבי שמעון אמרו ממעטין והא קא מתקן מנא ביום טוב אמר
רב אשי כגון שלקטן לאכילה ורבי אליעזר ברבי שמעון סבר לה כאבוה
דאמר דבר שאין מתכוין מותר והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה רבי
שמעון בפסיק רישיה ולא ימות הכא במאי עסקינן דאית ליה הושענא
אחריתי .וכתב תוס' וז"ל וכן הא דמשני הכא דאית ליה הושענא יתירא
היינו משום דאז הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ואע"ג דאפילו לר"ש
פטור אבל אסור הכא שרי משום מצוה וכבר הקשו האחרונים 5ע"ז דאיך
יתכן להיות דמשום מצוה שרי .ותירץ בשו"ת בית אפרים )או"ח סי' נט
בסוף ד"ה מ"מ( דכל כוונתם אינו אלא דאם יתקלקל ההדס יהיה צריך לזה
למצוה ואי המתין עד אז יהיה מתקן בהדיא ולפיכך התירו לעשות תיקון
זה בעוד השני קיימת דעדיין נחשב למשאצל"ג משא"כ אם המתין ,ואגלאי
תיקון מנא למפרע לא אמרינן.6
ואם בעינן תוצאה דלא ניחא לו גרידא או דוקא תוצאה דמזיק ליה אפשר
דתלוי במחלוקת רש"י ותוס' .לרש"י )שבת עה .ד"ה טפי ניחא ליה( רק אם
מזיק לו ממש אז נקרא פס"ר דלא ניחא ליה משא"כ אם אין רצונו בכך בלבד
לא נכלל בדין לא ניחא ליה ,ולתוס' נקרא פס"ר דלא ניחא ליה מ"מ .7ואפשר
 4להלכה ע' שש"כ פ"א הע' נו .ועוד שם בשם הריב"ש דנקרא פס"ר אפילו אם רק לו
יהיה פ"ר ואנשים אחרים יכול לעשות הפעולה באופן שלא יהיה פס"ר .וע' לקמן בסוף
אות ד' בדברי הריב"ש.
וע"ע בריטב"א )שבת מו :ד"ה כל היכא( דהקשה על פרש"י מהסוגיא התם ועוד בתוס'
)שם דף מא :ד"ה מיחם( שהאריך ע"ז.
 5ע' רא"מ הורוויץ ,ובשו"ת בית אפרים סי' נט וכדלקמן.
 6ע"ע באו"ש מהסוגיא הנ"ל )פ"ח מהל' לולב הל' ה( ור"ל דכל זמן שעבר מעשה ע"י פס"ר
נהי דעבר על לא תעשה כל מלאכה אבל כיון שנעשית בלי כוונה אינו עובר משום שבתון.
 7ע"ע בריטב"א )קג .ד"ה אטו( דכתב וז"ל ואי לאו דמסתפינא מרבוותא ז"ל הוה אמינא
שלא אמרו כן בתלמוד דכי לא איכפת ליה שרי לר"ש אלא בדבר שמחמת עצמו אינו חשוב
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דזה שיטת רש"י בכלל בהגדרת מלאכת מחשבת דכתב ג"כ גבי מלשאצ"ג
)צג :ד"ה ור' שמעון פוטר( וז"ל דברצונו לא באה לו ולא היה צריך לה.8

א .פס"ר באיסורי דרבנן ובתרי דרבנן
וז"ל השו"ע )סי' שיד סי' א ,מהמרדכי( ואם היה הסכין תקוע מערב
שבת בחבית מותר להוציאו ולהכניסו שהרי אינו מתכוין להוסיף ומבואר
מדבריו דאע"פ דהוי פס"ר דלא ניחא ליה כיון דעיקר איסורו אינו אלא
מדרבנן מותר וכן ביאר המ"ב .וכן הביא המג"א )ס"ק ה( בשם התה"ד.
אבל דעת הרמ"א דאפי' הכי אסור ואינו מותר אלא אם הוציאו ג"כ פעם
אחת מבע"י דא"כ אינו פס"ר .אמנם במלאכת צידה )סי' שט"ז ס' ג(
הרמ"א כתב דמותר לסגור תיבה אפ' כשיש זבובים בתוכה בשבת ובלבד
שאם יפתח התיבה הזבובים יכולים לברוח ,דהוי אין במינם ניצוד ומחוסר
צידה והוי תרי דרבנן ,ובצירוף דגם זה פס"ר דלנ"ל דעתו להקיל.
ומחמת זה הקשה הדגול מרבבה )סי' שמ ס"ק ג( דהרמ"א עצמו כתב
דאסור לשבר אותיות שעל העוגה אע"פ דאינו מכוון .ותמה עליו דהוי שלא
ע"מ לכתוב ומקלקל וכלא"י ודשא"מ ולפיכך דעתו להקיל .והמ"ב ג"כ מצדד
להקיל כשאינו שובר במקום האותיות בידו ממש ורק בפיו דרך אכילה.
והגרשז"א )שש"כ פ"ט הע' נא( מתיר עוד וכתב דיכול לחתוך בין
האותיות ואינו דומה למחיקת השם דהתם הוא ביטל צירוף האותיות של
הש"י ,משא"כ בנד"ד דכל אות ואות עומדת בפנ"ע ואין בכך כלום .9אבל
מעשה ומלאכה ,ומשום הכי כל היכא דלא איכפת ליה חזר למהותו שאין בו מלאכה ולא
מעשה חשוב ,כגון הא דהכא דשורת הדין דיפוי קרקע כל שהוא לא חשיבא מלאכה ,אלא
כשמחשבין לה משום צורך ,וכן ההיא דמימעיט ענבים מן ההדס התלוש צורך המצוה
לתקונה עושה אותו שהוא תיקון וכי יש בו חשיבות ,וכי לא איכפת ולא מכוון ליה כלל הוה
מילתא דלא חשיב ,והא דאמרינן דשקיל בברזי היינו טעמא משום דכי עביד הכי לא חשיב
הפשט כלל אלא מקלקל גמור ,וכל המקלקלים שאינם מתכוונים מותרים ,כנ"ל ,וכן הורה
לי מורי הרב ז"ל והוא היה אומר בלשון אחר כתבתיו בכתובות בס"ד.
 8וכבר הקשה )שם קג (.בגה"ש דצע"ק על שיטת רש"י מדף עה] .וע' בחי' החת"ס )קג.
ד"ה הנה( שמתרץ קושיית הגה"ש[ .וגם בחגיגה י .ד"ה שאינה כתב רש"י וז"ל דכיון
שברצונו לא היתה באה אליו.
 9והביא ראיה מהא דכתב שתי אותיות ,אחת בציפורי ואחת בטבריה או על שני דפים
דחייב )שבת קד (:דאע"פ דמחוסר קריבה הם ,לאו כלום הוא וא"כ ה"ה בנד"ד דאין
איסור כשמרחיק בין האותיות ,אבל בסוף נשאר בצע"ק מהמ"ב סי' שמ ס' כב.

יצחק אריה מנדל

309

החזו"א )או"ח סי' סא ס' א( כתב דאין לסמוך על היתר זה של פס"ר
דלנח"ל ואפילו בתרי דרבנן ,שהרי ההיתר אינו מוכרע ,ואין מקור בגמ'.10
בעם מרדכי 11שכתב דיש לחלק דאם גוף האיסור אסור מדאורייתא
אז פס"ר דלנ"ל אסור אפי' אם המעשה עכשיו אינו אלא מדרבנן מחמת
כללי המלאכות דפס"ר נלח"ל בלא"ה אינו אסור אלא מדרבנן מחמת כללי
המלאכות .אבל כשגוף המלאכה אינו אסור אלא מדרבנן מותר .ועד"ז יש
לפרש שיטת הרמ"א שמסיק לקולא בסי' שטז ולחומרא בסי' שמ'.

ב .פס"ר שלעבר ,ובאפשר לעשות בדרך היתר
אמנם ,באמת יש שתי מיני פס"ר .הט"ז )סי' שטז ס"ק ג( כתב שאם
אינו יודע המציאות ומסופק כשעושה המעשה שמא המלאכה יקרה אז
בכה"ג נקרא פס"ר שלעבר ומותר .12ובביה"ל )שם ד"ה וכן יש ליזהר(
נדחה דבריו וכתב דלולא דבריו הסברא להיפוך דאם האיסור יעשה על ידי
המעשה ורק ספק הוא אם יש כאן איסור ה"ל ספיקא דאורייתא )וע' לקמן
ריש אות ה בדברי החזו"א( ,והראיה של הט"ז בגרירה שאני דמספקא לן
על דבר אחר משא"כ בנד"ד )בצידה( ,דהספק על עצם הנעילה .והמ"ב
)ס"ק ט"ז( מביא מהט"ז דספק פס"ר דלנח"ל במילתא דרבנן לכאורה
מותר דאינו מצריך לבדוק אם יש שם זבובים מכיון שהפריח הזבובים
שראה בעיניו דאינם במינו ניצוד.
כתב הרמ"א )יו"ד סי' פז ס' ו בהג"ה( בשם המרדכי די"א דאסור
לחתות האש תחת קדירה של גוי לפי שהם מבשלים בהם פעמים חלב
 10ומוסיף הגרנ"ק )חוט שני ח"א פכ"א ס"ק ב( דאפ' אליבא דהחזו"א מותר לבלוע את
העוגה בלא ללעוס אותה דבזמן שהאותיות נמחקות כבר בלועות במעיו ואבודות מן
העולם ומטעם זה רוצה להתיר ג"כ בליעת תרופות אפ' שיש עליהם אותיות או ציורים.
) 11סי' לא אות ו'( וכתב דשו"ר זה במאירי )שבת קכ (:שחילק כן.
ועוד שם בהמשך חילק עד"ז בפס"ר דלנח"ל במילי דרבנן ,דאם גוף האיסור אינו אסור
אלא מדרבנן אז בכה"ג מותר.
 12ע' חמדת ימים להר"ר י"א זקס )סוף סימן טז( שר"ל דכבר מצאנו שהרמב"ן כתב
כדברי הט"ז דבמלחמות )שבת יט (:כתב דט"מ היתר ליתן מים מרובים לתוך המיחם
ה"ט משום דהוי ספק פס"ר דאינו יודע אם יצרפו את הכלי או לא ולפיכך מותר .ואח"כ
שמעתי מור"צ שכטר ביאר המלחמות והט"ז בד"ז.
ועוד כתב אליבא דהגרע"א י"ל דפס"ר שלעבר אינו אסור אלא בבב"ח משא"כ בשבת
מלח"מ בעינן וליכא ולכך מותר.
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פעמים בשר והמחתה תחת קדירה שלהם בא לידי בישול בשר בחלב.
והגרעק"א כתב דלכאורה לדברי הט"ז הנ"ל הכא יהיה היתר גמור דהוי
פס"ר לשעבר דאם יש בלוע בב"ח אז בחיתוי זה בודאי יתבשל אלא
דהספק שמא אין בו בליעת בב"ח וזה מקרי פס"ר שלעבר.13
כתב המרכבת המשנה 14דאם יש לאדם לעשות את המעשה בדרך
אחרת ולא הוי פס"ר כגון הא דאיתא בזבחים )צא :בסוף וברש"י שם(
המתנדב יין מביא ומזלפו ע"ג אישים ופריך והא מכבה ומשני ר' שמעון
היא דאמר דבר שאינו מתכוין מותר והקשה רש"י וא"ת והא פסיק רישא
הוא ותירץ דאפשר דמזלף בטפין דקין הילכך אי נמי מזלף בטפין גסים
ומכבה דשא"מ הוא ,המרכה"מ כתב בסוף דבריו דכל זמן שיש אפשרות
לעשות המעשה באופן דלא יהיה פס"ר אז אפילו אם עושה המעשה
בפס"ר מותר ובלבד שאין כוונתו לכך .15וגם מביא ראיה מפ"ק דע"ז )דף
יב (.דאם אינו נראה כמשתחוה לע"ז מותר ליטול מעות שנתפזרו בפניו.

ג .דשא"מ ופס"ר בכהת"כ
השאילתות )פ' אומר ,שאילתא קה( כתב דמה שאסרו לשתות סמא
דעקרתא זה אליבא דר"י דסובר דשא"מ אסור ואנו דפסקינן כר"ש
דדשא"מ מותר זה דוקא בהלכות שבת דבעינן מלאכת מחשבת אבל
בכהת"כ קיימא לן כר"י .והקשו עליו בתוס' )שבת קי :ד"ה תלמוד לומר(
דגם בכהת"כ קיי"ל כר"ש אבל הכא בסמא דעקרתא שאני דפסיק רישיה
הוא דודאי יסתרס .וע"ע ברא"ש ור"ן שס"ל כדעת התוס' דהלכתא כר"ש
ואפילו בכהת"כ.
 13ועד"ז כתב בשיעורי רבינו אבי עזרי )ב"ק סי' קכח( על הא דאמרינן )שם כו (:דאם יש
אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה דלענין שבת מלאכת מחשבת אסרה
תורה ,והקשה שם דלמה לא פטרה משום דהוי דשא"מ ותירץ דהוי פס"ר דלשעבר כמו
שכתב הגרעק"א הכא ביו"ד.
 14שבת א:א ד"ה וטרם) .וע' לעיל באות א' בדברי הריטב"א(.
] 15אבל הרשב"א )קז .ד"ה תוספתא( מיקל טפי דמותר לסגור ביתו אע"פ שיודע שיש
שם צבי ובלבד שכוותו בשעת נעילה ג"כ היה לשמור הבית ואז אע"פ דהוי פס"ר מותר
ומבואר מדבריו דאפילו נתכוון להפעולה האסורה כל זמן שדעתו ג"כ היה על הפעולה
המותרת ש"ד .וע' שם בהר"ן על הרי״ף שתמה עליו מאד ,ובשלט"ג שכתב דאם נקבל
דברי הרשב"א אז ק"ו לשיטתו )של השלט"ג( דכל מעשה שאפשר לעשות זולת הפס"ר
רישיה אז אפילו אם עושה אותו בפס"ר מותר ובלבד שלא מתכוון לעשות בפס"ר[.
והמרכה"מ נקט דברי השלט"ג.
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איתא במקואות )ב:ו( היה תולש ומשכו ממנו שלשה לוגין פסול ור'
שמעון מכשיר מפני שלא נתכוין לשאוב .עפ"י פשטות הג' לוגין שחזרו
למקוה לא נפלו בכונה ואפילו לדעת התנא קמא .וא"כ יש כאן ג"כ מח'
תנאים בדבר שאינו מתכוין חוץ מהל' שבת .אולם א"כ צריך לדעת למה
פסקו הרמב"ם )מקואות ה:ז( והשו"ע )יו"ד סי' ר"א ס' ט"ו( כהת"ק
דלכאורה אינן סוברים כהשאילתות.
וי"ל דודאי קיי"ל כר"ש ואפילו בכהת"כ ,והמקוה התם אינו פסול
אלא משום טעם אחר ,אפשר דיש פסול מחמת הכונה לשאיבה או מתפיסת
יד אדם .אבל מאיזה טעם שיהיה לא צריכין לפסול המקוה מטעם
דשא"מ.16
ואיתא ג"כ במס׳ שבת )קלג (.גבי קציצת בהרת ,אע"פ שלכו"ע
דשא"מ מותר כר"ש ,אביי ורבא דאמרי תרווייהו מודה היה רבי שמעון
בפס"ר ולא ימות דאסור .וכתב ע"ז הרשב"א דכיון דאיצטריך קרא למישרי
דשא"מ ש"מ דלר"י הוי איסור דאורייתא .וכן איתא במאירי.17
ולקושיית הרשב"א )שם ד"ה תמיהא לי( דאיך זה נקרא דשא"מ והא
קא מתכוין לקציצה ,כתב הריטב"א דעוד יש לומר) 18בשם רבו וז"ל(
דקושיא מעיקרא ליתא ,דהכא נמי איכא תרתי דאיכא קציצת בשר ואיכא
קציצת בהרת ,דודאי הבהרת אינה בעובי כל הבשר אלא למעלה ודוק ,ולא
איקרי אלא פסיק רישיה ולא ימות ,והיינו דאמר רבא אפילו תימא רבי
שמעון וכו' .עכ״ל.
תנן במסכת נזיר )מב (.נזיר חופף ומפספס אבל לא סורק ומבואר שם
בגמרא ,וגם במס' שבת )דף פא :ודף נ (:דזה אליבא דר"ש ,ונמצא
דדשא"מ מותר בכהת"כ .אבל בפס"ר דלנח"ל כתב הרא"ש )במקום
אחד (19דהערוך מודה דאסור ,והמ"ב )סי' שכ ס"ק נ"ג ובשעה"צ שם( כתב
 16וע"ע בתוס' אנשי שם לגבי אם בעינן כוונת שאיבה לחשוב מים שמשכו ממנו ג' לוגין
כשאובים או לא ,וכתבו דמשנה זו )במקואות( לשיטתם בדשא"מ והת"ק גופה ר"י היא.
ולמה שהקשו בסוף על הרא"ש משמנה שרצים י"ל דהרא"ש התם בהל' מקואות אזיל
לשיטתו בפרק הבונה ,ולחומרא.
 17שם ד"ה זה) .וע' במשנה למלך ריש פ"י מהל' ט"צ ד"ה ומ"ש(
 18דהרשב"א תירץ דמלשון הקרא משמע דיש איסור לקוץ בהרת דכיון שמטהר עצמו
בקציצתו והזהיר הכתוב שלא יטהרנו אלא בהוראת כהן דוקא .והלכך אם קוצץ לשם
מילה ה"ל דשא"מ אצל טהרה.
 19שבת פי"ד אות ט והאחרונים כבר כתבו לישב סתירת הרא"ש מפי"ב .וע' בק"נ ורי"א
חבר )נדפס בהע' במהדורת עוז והדר בסוף הרא"ש( .וע' מג"א סי' ש"כ ס"ק כ.
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דלשיטת הרא״ש הוי איסור דאורייתא לכו"ע ,וכן פסק החיי אדם )כלל ט
ס"ק ו( .לאולם ,כתב היעב"ץ 20דבר נפלא דצ"ע דמנ"ל דפסקינן כר"ש
אפי' בשבת ,ודעתו לומר דפסקינן כר"ש רק ביו"ט לחוד.
ותנן נמי בכלאים )ט:ה( מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא
יתכונו בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים ובלבד שלא יתכוונו
להנאתן והצנועים מפשילין במקל .21ובמס׳ שבת )מו :וע' ר"ש שם
בכלאים( דייקינן דדשא"מ מותר ואפילו במידי דאילו היה מכוון היה
איסור תורה .ובתוס' )שבת כט :ד"ה ובלבד( כתבו דמ"מ בעינן דלא הוי
פס"ר וכגון דלבוש מלבושים אחרים וכעין זה כתב הרשב"א דס"ל דהיה
לבוש יפה מקודם וא"צ לאותו בגד ,והריטב"א ס"ל דהוי על כתפיהם.
ורע"א 22מציין למש"כ הר"ן )חולין לב .בדפי הרי"ף ד"ה אביי( וז"ל
דלענין הנאה ודאי אע"ג דהוי פסיק רישיה לר"ש מיהא שריא ע״כ .23וגם
הריב"ש 24כתב דאפילו לדעת הערוך מודה דאם אי אפשר בענין אחר
אסור ,וכן פסק המ"ב )בשעה"צ סי' שג ס"ק עד(.
 20בספרו לחם שמים על המשניות )ביצה ב:י ד"ה ואי( וגם נדפס על הגליון במשניות
בליקוט .ושמעתי ממור"צ שכטר דמקורו של היעב"ץ מהא דאיתא בסנהדרין )פד(:
דמבואר שם דלא היתר ר"ש דשא"מ אלא באיסור לאו ולא באיסור מיתה .ושו"ר זה
בספרו )גנת אגוז סי' ה אות ג בה'  1וע"ש שהאריך על זה( .וע' בהר"ן בחידושיו )שם
ד"ה רב( דמבאר דפטור בשבת אינו אלא משום מלאכת מחשבת) .וע"ע בחמדת ימים סי'
טז ,עמוד קמח שביאר דברי הר"ן(
וע' משנה למלך פ"א מהל"ש דכתב דאפי להסוברים כר"י בדשא"מ במילי דרבנן אינו
אסור אא"כ יש כמותו מה"ת דכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון אבל בלא"ה שרי.
ע"ש שמקורו מתוס' והרשב"א.
 21ופ' הרע"ב ואע"ג דאם מתכוון איכא איסורא דאורייתא ,כי לא מתכוון שרי לכתחילה
וכן הלכה
 22שם בכלאים על הגליון .וע' במשניות )בשבת פ"ה מ"ג( מש"כ רע"א על הגליון
ובשלטי גיבורים )שבת כה .בדפי הרי"ף אות א'( ובמעדני יו"ט )הלכות כלאי בגדים
להרא"ש באות ע'( שמיישב שיטת הטור.
 23מקורו של הר"ן מפסחים כה:
וע' בר"ש )כלאים ט:ב( שכתב דמשנה זו חולקת על משנה ב ,דכתב דאינו יכול ללבוש
כלאים אפי' לגנוב את המכס .ועוד עי' ברמב"ם )בפ"י מהל' כלאים הל' טז והל' יח(
שנקט תרוייהו לדינא.
 24שו"ת סי' שצד ד"ה עוד אמרת .וע' לעיל הע' 10
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ד .להלכה
להלכה ,אמרינן דהלכה כר"ש בגרירה .25וכתב המג"א )שם ס"ק א(
דאם גדול ביותר אסור לגרור דהוי פס"ר אפ' בקרקע של שיש .וביאר
החזו"א )או"ח סי' נ ס"ק א( דאע"פ דאמרינן בעלמא ספק דאורייתא
לחומרא הכא בדשא"מ ההעדר של הכונה מבטל את המעשה ואפי' אם
יעשה המלאכה נחשב כאילו נעשה מאליו ואינו מתייחס לו.
ומור"צ שכטר ביאר עפ"י הגריד"ס דדשא"מ נובע מהלכות מתעסק
דבתרוייהו אינו מתכוין למלאכה כלל )ובזה ג"כ מיושב לשון הגמרא
26
'מתעסק הוא אצל נטילת נשמה' והדמיון לדשא"מ( ואליבא דהמק"ח
דמתעסק לא הוי עבירה כלל א"ש דאיכא למימר כשאינו מתכוין הוי כאילו
מתעסק וממילא אין כאן צירוף להמעשה עבירה .27וע' בקובץ שיעורים
)חלק ב סי' כג ובפרט אות ג( שהאריך על ענין זה וכתב אליבא דרעק"א
בריש הל' בב"ח )ע' אות ג לעיל( דמתעסק הוי בענינים שלעבר ודשא"מ
בענינים שלהבא ואינן שווין לגמרי דמי שעושה מעשה בדרך מתעסק אינו
יכולין לפוטרו מחמת דשא"מ דא"כ ע"כ צריכין לאסרו מחמת פס"ר,
ומאידך גיסא אינן יכולין לפטור אדם על דשא"מ מחמת מתעסק משום
דבדשא"מ יודע הוא את הספק משא"כ במתעסק אינו יודע כלל .ובסוף
כתב דאם בגרירתו יודע בוודאות שלא יהיה חריץ לכאורה יש לפוטרו לא
רק משום דשא"מ אבל ג"כ משום מתעסק.

ה .דברים נוספים
ההפרש בין פס"ר ומשאצל"ג :ההפרש בין פסיק רישיה ומלאכה
שאינה צריכה לגופה כבר כתב הכ"מ )פ"א מהל' שבת הלכה ז( בשם ר'
אברהם בן הרמב"ם בשם אביו דהוי הכוונה ,דבפס"ר אינו מכוון כלל
) 25שבת כב (.וכן פסק הרי"ף )ט ,(:והרמב"ם )פ"א מהל"ש הלכה ה( ,והרא"ש )פ"ב ס'
ז'( ,וכן איתא בשו"ע )סי' של"ז ס' א(.
 26פתיחה לסי' תלא .וידוע דחולק עליו הגרעק"א )בשו"ת או"ח מה"ק סי' ח( וסבר
דמתעסק מקרי עבירה ורק אינו חייב קרבן והביא ראיה מהמוציא כלאים בבגדו )ע"ש
ובברכות יט (:וגם הביא נ"מ דאם עבדו רוצה לקצור תבואה והוא סבר דהוי תלוש והרב
ידע שבאמת הוא מחובר אם יש בו משום שביתת עבדו או לא.
 27שמעתי ממנו בשיעור )כ"ח תשרי תשע"ד(.
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משא"כ במשאצל"ג הוא מתכוון לגוף המלאכה אלא שאינו מכוון
לתכליתה ע"ש .וכעין זה כתב בספר הבתים )הו"ד במגיד משנה פ"י מהל'
שבת הלכה י"ז( דר"ל דטעמא דפטור במפיס שחין להוציא ממנה הליחה
משום דכל כוונתו אינו למלאכה כלל ואינו נקרא משאצל"ג ,דבמלאכה
שצריכה לגופה הוא עושה המלאכה בעצמו ובכוונה משא"כ הכא דכל
28
כוונתו רק להוציא הליחה.
פס"ר ע"י גרמא :ואם עושה את הפס"ר ע"י גרמא כתב השלט"ג )דף
מה בדפי הרי"ף ,וכנ"ל( דמותר בכיבוי ומסופק בשאר מלאכות .ובעם
מרדכי )סי' לא אות ז( כתב דבאמת זה תלוי במח' ראשונים )בדף עד (:בין
הרמב"ן )דמותר( והריטב"א )דאסור( וכתב נ"מ )ע' הע' .(29וגם הגרשז"א
רוצה להתיר כמו דראינו בגרמא גופה דאפילו אליבא דר' יואל 30דלא
התירו אלא במקום הזיק/פסידא אפ"ה אם אינו מתכוין למלאכה י"ל דלא
אסרינן גרמא בכה"ג .והביא ראיה לזה מדאמרינן דשבות דאמירה לעכו"ם
לא אסרו בפס"ר כדאיתא במג"א.31
הגדרת פס"ר דלנח"ל :ובעקבי הצאן )ס"ס ח( ביאר מור"צ שכטר
)ע"פ תוס' ישנים כתובות ו .ובשטמ"ק שם( דהערוך דמתיר פס"ר דלנ"ל
לאו משום דנחשב בכה"ג כדשא"מ ,אלא משום משאצל"ג ,ואסור מדרבנן
דאחשביה לתיקון דדעתו היה לעשות אותו הפעולה ובצירוף שיטת רש"י
)שבת קו (.דפטור של אצל"ג מטעם מקלקל ואינו אסור אלא מדרבנן בכל
אצל"ג ,י"ל דאם עושה מעשה ואצל"ג ואינו מתכוון דלנח"ל ולא אחשביה
ממילא הוי היתר גמור.32
 28וע"ע בערה"ש )או"ח סי' רמב אות לג ,לד( שכתב ביאור נאה על הכלל של פס"ר.
 29דאיתא בשבת )עד (:דהאי מאן דשדא סיכתא לאתונא חייב משום מבשל פשיטא מהו
דתימא לשרורי מנא קא מיכוין קא משמע לן דמירפא רפי והדר קמיט .וכתב הרמב"ן
דחייב משום מבשל אע"פ שנעשית מלאכה ע"י פס"ר .והריטב"א לכאורה חולק דכתב
וז"ל שאף לבשל מתכוון דא"א לשרורי אלא בהכי עכ"ל .והנ"מ הוי לאור פלורעסענט
אליבא דהמ"ב )סי' רעז ס"ק טו( שמתיר פס"ר ע"י נכרי דלהרמב"ן יהיה מותר
ולהריטב"א הוי מכוון ממש ,ואסור.
 30הו"ד במרדכי סי' שצט והביה"ל )סי' שלד ד"ה דגרם( כתב דל"ד כיבוי דהוא
משאצל"ג אלא ה"ה בכל המלאכות .וכן פסק הרמ"א )שם ס' כב(.
) 31או"ח סי' שיד סוף ס"ק ה( וע"ש בשם התה"ד דאפשר דפס"ר באיסורי דרבנן מותר
אפילו אם נח"ל .וע"ע בארחות שבת פכ"ט הע' מא.
 32וע' בסוף דברי הגר"ח )פ"י מהל"ש הל' יז בסוף הקטע האחרון(
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בחובל ומבעיר :ועוד שמעתי ממור"צ שכטר 33שביאר דכיון דטעמא
דר"ש דדשא"מ מותר הוא מפני חסרון מלאכת מחשבת ,וגם מובא מסוגיא
דכריתות )ע"ש יט (:דמל״מ אינו שייך למימר גבי חו"מ ,ממילא כל
ההלכות הנלמדים ממלאכת מחשבת אינם נוהגים בחובל ומבעיר אליבא
דר"ש .וא"כ יש נ"מ אף לדשא"מ דהיינו דיהיה אסור מדאורייתא לר"ש
בחובל ומבעיר ,ולר"י עדיין רק מדרבנן.

 33ושו"ר כתוב בספרו גנת אגוז סי' ה אות ד'

דניאל פלדמן

ברכת אירוסין
איתא בגמ׳ כתובות )ז" (:תנו רבנן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים,
ר' יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה .אמר אביי וביהודה שנו,
מפני שמתייחד עמה .תניא אידך מברכין ברכת חתנים בבית חתנים ,וברכת
אירוסין בבית האירוסין .ברכת האירוסין מאי מברך רבין בר רב אדא ורבה
בר רב אדא תרוייהו משמיה דרב יהודה אמרי בא"י אמ"ה אשר קדשנו
במצותיו וצונו על העריות ,ואסר לנו את הארוסות ,והתיר לנו את הנשואות
על ידי חופה וקדושין .רב אחא בריה דרבא מסיים בה משמיה דרב יהודה
בא"י מקדש ישראל על ידי חופה וקדושין ".ע"כ לשון הגמ׳ .ויצא מהגמ׳
דברכה צריכה להיות בבית האירוסין ,וכשנכנסה לחופת נשואין צריך לברך
ברכת נשואין דהיינו מה שאנו קוראים שבע ברכות.
והקשה הרא"ש )שם סי׳ יב( כמה קושיות על נוסח ברכת אירוסין
וז"ל למה אין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש את האשה ,ועוד
היכן מצינו ברכה כזאת שמברכין על מה שאסר לנו הקב"ה והלא אין אנו
מברכין שאסר לנו אבר מן החי והתיר לנו את השחוט ,ועוד מה ענין
להזכיר עריות בכאן ,ועוד מה לנו להזכיר חופה בכאן כיון שמברכין ברכת
אירוסין בבית האירוסין ובלא חופה ,עכ"ל .ולפי זה סיים הרא"ש ז"ל שאין
ברכת אירוסין ברכה לעשיית המצוה ,אלא הברכה זו נתקנה לתת שבח
להקב"ה .והנה ,אנו צריכים לדעת ,מה הגדר של ברכת אירוסין ,ולמה תקנו
חז"ל את הברכה הזה .אכן ,צריך לעיין בכמה ענינים הקשור לברכת
אירוסין.
עיין ברא"ש )שם( שמביא מח׳ הראשינים לגבי כמה אנשים צריכים
להברכות .רב אחאי גאון סובר שאפ' ברכת אירוסין צריכין י' ,ורב שמואל
הנגיד סובר שרק ברכת חתנים צריכין י' ,אבל ברכת אירוסין אינו צריך
אלא ב' .וע"ע בהרא"ש שהביא עוד מח׳ ראשונים לגבי סדר הברכות
אירוסין וז"ל יש שכתבו שצריך לברך ברכת אירוסין קודם קידושין כדאמר
)פסחים ז (:כל הברכות כולן מברכין עובר לעשייתן .ויש שכתבו שצריך
לעשות אחר האירוסין דילמא הדרא בה האשה והויא לה ברכה לבטלה
עכ"ל .והרא"ש הביא טעם נוסף לצד השני' להתנגד על הסברא של הצד
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הראשון וכתב "ועוד שבכל המצות לפי שמזכירין עשיית המצוה מברכין
עליהן עובר לעשייתן אבל כאן אין מברכין אשר קדשנו לקדש האשה וכיון
שאין מזכירין עשיית המצוה אין צריך לברך עובר לעשייתן.ולמסקנה כתב
הרא"ש כסברה הראשונה .והקרבן נתנאל )שם אות א( הביא דשיטה
ראשונה הוה תשובת הרי"ף.
אולם הרשב"א כתב בהדיא שלהלכה נכון לברך אחר קידושין וז"ל
נהגו לברך ברכת אירוסין אחר הקדושין ולא קודם הקדושין ואע"פ שאמרו
)פסחים ז' ב'( כל המצוות כולן מברך עליהם עובר לעשייתן ,שאני הכא
דילמא הדרי בהו כיון שהדבר תלוי ברצון שניהם .ועוד שבכל המצות לפי
שמזכירין עשיית המצוה מברכין עובר לעשייתה אבל כאן הרי אין מברכין
אשר קדשנו לקדש את האשה וכיון שאין מזכירין עשיית המצוה אין צריך
לברך עובר לעשייתן עכ"ל .נמצא ,שלהרשב"א הסברות לצד השני יכולין
להתגבר על סברא של "עובר לעשייתן" ,אבל להרא"ש אינו כן והסברא
של "עובר לעשייתן" מנצחת.
אכן ,מה היא העיקר מח׳ בין הרא"ש והרשב"א ,ולמה הרשב"א נוטה
כצד הראשון והרא"ש נוטה כצד השני .אם דייק בלשונם ,אפשר להבחין
שיש הבדל בין הסברות שהרא"ש הביא לסברות שהרשב"א הביא .הרא"ש
כתב לצד השני "דילמא הדרא בה האשה והויא לה ברכה לבטלה ".אבל
הרשב"א כתב דילמא הדרי בהו כיון שהדבר תלוי ברצון שניהם .וראיתי
יסוד שהובאת על ידי הרב שילה רפאל בהערות השוליים להרשב"א
שהסביר מהי כוונת הרשב"א במילות נוספות האלה.
כתב הרשב"א בתשובה )ח"א סי׳ יח( למה לא מברכין על מתנות
עניים וז"ל "וכן אין מברכין ﬠל מצוה שאינה תלויה כולה ביד הﬠושה מפני
שאפשר שלא יתרצה בה חבירו ונמצא מעשה מתבטל ,כגון מתנות ﬠניים
והלואת הדלים ונתינת צדקה והענקה וכיוצא בהם ".עכ"ל .והביאור
בדבריו דאין אדם מברך על מצוה שאין הוא בעלים לעשותה בﬠצמו ,וכיון
שיש אפשרות שהעני יסרב לקבל ,הרי אין הנותן בעלים על המצוה ולפיכך
לא יברך .וזה ממש כוונתו כשהוא הוסיף "כיון שהדבר תלוי ברצון
שניהם ".אבל א"כ צ"ב מדוע לגבי צדקה אינו מברך כלל אבל גבי קידושין
יש לו לברך אחר המעשה קידושין.
לתרץ קושיא זו ,החידושי הרי"מ כתב טעם עקרוני לחלק בין צדקה
לקידושין .דבצדקה אם העני יסרב לקבל נעקרה המצוה ואין שום חיוב ﬠל
הנותן ,משא"כ בקידושין גם אם לא תרצה האשה יש עליו חיוב לשאת
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אשה אחרת .ולדבריו מובן דבצדקה לא תיקנו ברכה ,ואפילו אח"כ ,דאין
עליו חיוב ,ובקידושין תקנו .אבל לכאורה ,דבריו קשה קצת דהרי גם
בצדקה ,יש עליו חיוב לתת צדקה גם אם העני לא יבקש ,ומאי שנא
קידושין מצדקה ושתיהן מצוות דרמיא עליה.
אולם ,אפשר לפרש שגם להרשב"א אין ברכת אירוסין ברכה לעשיית
המצוה ,אלא שהרשב"א הסכים להרא"ש שברכה זו נתקנה כברכת השבח,
לתת שבח להקב"ה .ואם כן ,נוכל לחלק בין קידושין לצדקה באופן זה.
שבברכת המצוות ]לדוגמה ,ברכה על צדקה[ צריך לאומרה עובר לעשייתן,
ואם אי אפשר לברך בתחילה לא תיקנו לברך בסוף .מה שאין כן בברכת
השבח דיכול לברך אח"כ .וכמו כן מחלק הכסף משנה לגבי ברכות השחר
וז"ל והא דאמרינן כל הברכות מברך אותם עובר לעשייתן ,היינו ברכת
המצות שאומר בהם וצונו צריך לברך תחלה להקב"ה על מה שצונו וקרבנו
לעבודתו ,אבל ברכות של הודאה ושל שבח כגון אלו יכול לברך אח"כ
עכ"ל.
נמצא ,שלהרשב"א וגם להרא"ש ,שניהם אמרו שברכת אירוסין אינו
ברכת המצוה אלא ברכת השבח .לכן הדרא קושיא לדוכתא ,מ"ש
שהרשב"א פסק לברך אחר קידושין והרא"ש פסק לברך קודם קידושין.
יש לתרץ ,שלהרא"ש ,הכלל של "עובר לעשייתן" לא רק שייך לגבי
ברכת המצוות ,אלא כ"ז שמברך ,ואפילו ברכות השבח ,כמו ברכות
השחר ,נכון לומר קודם 'לעשייתן' .אבל זו אינו כיון שהרא"ש בפרק ט'
בברכות כתב בהדיא שאינו כן וז"ל והא דאמרינן )פסחים ז ב( כל הברכות
כולן מברכים עליהם עובר לעשייתן ,היינו ברכת המצות שאומר בהן וצונו
צריך לברך להקדוש ברוך הוא תחלה על מה שצונו וקרבנו לעבודתו ,אבל
ברכה של הודאה ושבח כגון אלו יכול לברך אחר כן .עכ"ל.
וגם אני ראיתי מאת הרב שילה רפאל שיש שיטה לעומתם ,וזה שיטת
הרמב"ם .משמע שהרמב"ם סבר שברכת אירוסין היא ברכת המצוה וז"ל
כל המקדש אשה בין על ידי עצמו בין על ידי שליח צריך לברך קודם
הקידושין הוא או שלוחו ואחר כך מקדש כדרך שמברכין קודם כל המצות
עכ"ל .משמע שהרמב"ם סובר שברכת אירוסין הויא ככל ברכת המצוות.
ויש להוסיף ,שלהרמב"ם ,מצות קידושין ומצות פרו ורבו כשתי מצוות
בפני עצמן הן ,שהרי בספר המצוות הם שני מצוות נפרד ,וגם במשנה
תורה מצות פרו ורבו נתבארה במקום אחד ומצות קידושין במקום אחר.
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לפי כל זה ,אולי יש לנו לפרש המחלוקת בין ר’ שמואל הנגיד ורב
אחאי גאון האם בעינן עשרה אם לאו על דרך זה .שאי נימא שברכת
אירוסין הויא ברכת המצוה ,אין צריך עשרה ,שהרי ככל ברכות המצוות
שאינו צריכין עשרה ,וזה שיטת ר’ שמואל הנגיד .אבל אי נימא שברכת
אירוסין הויא ברכת השבח ,יש לומר שחז"ל תקנו לברך בפני עשרה כדי
להתפרסם הדבר ,וזה שיטת רב אחאי גאון .עכ"פ צריך לעיין עוד.

דוד חיים רוט

האיסור לשהות את אשתו בלי כתובה
ובאיזה אופנים אפשר להקל בשעת הדחק
א .הקדמה
ידוע הוא שאסור לבעול את אשתו בלי כתובה .במאמר זה אי"ה ננסה
להגדיר איסור זה ,ונברר איזה קולות שאפשר לסמוך עליהן בשעת הדחק
)כגון אם האשה אבדה כתובתה או שנשרפה הכתובה בלילה וא"א להביא
עדים לחתום אחרת באותו הלילה ,או שא"א לכתוב אחרת בשבת ,וכדומה(.

ב .יסוד ופרטי האיסור
איתא בגמ' כתובות ז:.
רבי אמי שרא למיבעל בתחלה בשבת .אמרי ליה רבנן :והא לא
כתיבא כתובתה! אמר להו :אתפסוה מטלטלין.
ומבואר מכאן שאסור לבעול את אשתו בלא כתובה ]ובלא התפסת
מטלטלין )שנדון בה להלן( ,שעומד במקום כתיבת הכתובה] .אמנם ,צריך
לברר האם איסור זה חל אף על ייחוד או רק על ביאה ממש?
לדעת הרא"ש )שו"ת כלל לז ,סי' א ,ומובא בב"י אה"ע סו( ,בעל
העיטור )ברכת חתנים סד,א( ,ארחות חיים )הל' כתובה אות א'( ,ופשטות
הרמב"ם )הל' אישות י,ז( ,אסור לאדם להתייחד עם אשתו קודם שיכתוב לה
כתובה ,וכן פסק השו"ע )אה"ע סו,א( .אבל הקשה על זה הר"ן )כתובות א.
באלפס( ,שהרי בגמ' כתובות ז ,.אין דנים אלא אם מותר לבעול בעילה
ראשונה בשבת ובלי כתובה ,אבל בודאי כבר הכניסה לחופה והתייחד עמה
מיום רביעי )כתקנת חכמים שבתולה נישאת ליום הרביעי( ,ואע"פ שלא כתב
לה כתובה 1.ולכן מסיק הר"ן שהאיסור היינו דוקא לבעול קודם שיכתוב
 1ועי' בפי' החת"ס לגמ' )כתובות ז .ד"ה אתפסוה מטלטלים( שתירץ קושיא זו אליבא
דשאר ראשונים שבשעת החופה קבל החתן קנין לקבל על עצמו את תנאי הכתובה,
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כתובה ,אבל ייחוד שרי ,ונותן לזה כמה טעמים ,עיי"ש .וכן פסק הרמ"א
)אה"ע סו,א( שהאיסור היינו לבעול קודם שיכתוב כתובה ,אבל אין איסור
בייחוד ,וכן הביאו החלקת מחוקק )ס"ק א( והבית שמואל )ס"ק א( את דברי
2
הב"ח שהבין דבר זה בדברי הרמב"ם הנ"ל.
וכן בגמ' )כתובות נו (:מובאים דברי ר' מאיר שכל הפוחת לבתולה
ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת זנות ,ואף שר' יוסי ור' יהודה
3
חולקים עליו ,מסיקה הגמ' שם )נז (.שהלכה כר' מאיר בגזירותיו.

ג .לא כתב לה כתובה ויש לה או אפי' לא כתב לה ואין לה
נפסק במשנה )כתובות נא:(.
לא כתב לה כתובה ,בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה ,מפני
שהוא תנאי בית דין.
והקשו התוס' )כתובות נא .ד"ה מני ר' מאיר( דהא לפי דברי ר' מאיר הנ"ל
)כתובות נו (:שכל הפוחת לבתולה ממאתים ולאלמנה ממנה הרי זו בעילת
זנות ,והרי אפי' לא כתב לה מאה או מאתיים ,גובה מ"מ ,וא"כ למה נחשב
כבעילת זנות ,שהרי באמת יש לה כתובה .ותירץ הריב"ן שבאמת יש לה
כתובה ,אלא שלא סמכא דעתה של האשה ,שאינה כל כך בטוחה שיש לה,
וממילא תקנו שבעילתו ייחשב כבעילת זנות .אבל אם עשה את התנאי
באופן שהוא קיים ,אין בעילתו בעילת זנות.
אך לדעת הר"י בתוס' )שם נא[ (.וכן בתוס' הרא"ש )כתובות נו :ד"ה
כל הפוחת( ,פסקי הרא"ש )כתובות ה,ז( ,תוס' )ב"ק פט .ד"ה טעמא( ,והטור
)אה"ע סו[ ,כ"ש דהוי בעילת זנות אם תנאו קיים .וכן נפסק בשו"ע )אה"ע
סו,ט( שבעילתו הוי בעילת זנות אפי' כשתנאו קיים ובאמת אין לה כתובה.
והעדים היו צריכים לכתוב את הכתובה מיד לאחר החופה ,וממילא סמכא דעתה ,אלא
שנתאחר ולא נכתבה הכתובה ,ובשבת לא סמכא דעתה שהרי א"א לכתוב.
 2ועי' בלבוש )אה"ע סה,א( שמביא את ב' הדעות ,ומעניין שמשמע מדבריו שתופס את
פסק המחבר כעיקר.
 3פשוט הוא ששייך לדון בפרטי איסור זה דוקא היכא שתקנו חכמים כתובה ,אבל במקום
שלא תקנו חכמים כתובה כגון בחרשת )שו"ע אה"ע סז,ח( ,וכן קטן )שם סע' יא( ,חייבי
לאוין )שם קטז,א( ,וכדומה ,פשיטא דכיון שאין חיוב לכתוב לה כתובה כלל ,אין איסור
לשהותה בלי כתובה .ואין כאן המקום לפרט את כל המקומות שלא תקנו חכמים כתובה.
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ד .אם צריך בפועל לכתוב את הכתובה
או אם די בעדים שקבל החתן עליו את חיובי הכתובה
לדעת השו"ע )אה"ע סו,א( די "שיעידו עליו עדים ויקנו מידו מה
שהוא חייב לה ,מנה או מאתים" ,וא"צ בפועל לכתוב את הכתובה .וכן
הוא דעת הרמב"ם )הל' אישות י,ט( ,וביארו בזה המגיד משנה )שם(
והכס"מ )שם( דהיינו משום דכיון דסתם קנין לכתיבה עומד ,הוי כאילו
נכתב .והמחבר פוסק בשו"ע )שם( כפי הבנתו בכס"מ ,שהבין את דברי
הרמב"ם שיכול לעשות כן לכתחילה.
אבל לדעת הרמ"א )שם( "אין לסמוך אעדים רק בשעת הדחק ,ומיד
שיש לו פנאי לכתוב צריך לכתוב ,כל שכן שאין לסמוך עלייהו לכתחלה".
וזהו הבנת הטור )אה"ע סו( ברמב"ם ,וכן פסקו המהרי"ק )סי' סד(,
והמרדכי )כתובות קל( .ולפי פוסקים אלו ,צ"ל שהאיסור לבעול את אשתו
בלי כתובה היינו דוקא כשאין עדי קנין .ועי' בב"ח )אה"ע סו( שהביא
בשם הסמ"ג )עשין מח( שבזה"ז שכותבין כתובה ,א"א לסמוך על עדי קנין
אפי' בשעת הדחק.
ועי' בפתחי תשובה )אה"ע סו,א( שהביא את דברי הישועות יעקב
שאם בשעה שקבל הקנין היה פנאי לכתוב אלא שלא בקשה האשה
מהעדים שיכתבו ,הרי זה ראייה דסמכא דעתה ,ואפשר לסמוך על זה אפי'
שלא בשעת הדחק .אבל אם לא היה פנאי לכתוב ,אמרינן דלא סמכא
דעתה ,ולא מהני אלא בשעת הדחק.
ולמעשה בודאי שאין לסמוך על זה אלא בשעת הדחק ,וכמו שכתבו
הפוסקים והשו"ע ,ואפי' בשעת הדחק נראה שיש לעשות גם התפסת
מטלטלין ,כמו שנבאר בהמשך.

ה .התפסת מטלטלין
נחזור לגמ' כתובות ז:.
רבי אמי שרא למיבעל בתחלה בשבת .אמרי ליה רבנן :והא לא
כתיבא כתובתה! אמר להו :אתפסוה מטלטלין.
ופירש"י )שם ד"ה אתפסוה מטלטלי( תנו לה מטלטלין תחת ידה במשכון
לשיעבוד כתובתה עכ"ל .כלומר שתירוץ הגמ' היינו שאפי' לא כתב
כתובה ,מותר לבעול ע"י שיתן לה מטלטלין במשכון.
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וכבר כתבו הרבה ראשונים ,ובכללם רש"י )גמ' שם ד"ה אתפסוה
מטלטלי( ,הרשב"א )גמ' שם ד"ה אתפסוה מטלטלי( ,הטור )אה"ע סו(,
והרמב"ם )הל' אישות י,ט( ,שאין לסמוך על זה לכתחילה אלא בשעת
הדחק .וכן נפסק בשו"ע )אה"ע סו,ב( וברמ"א )שם( שכשיהיה לו פנאי
לכתוב ,צריך לכתוב מיד .וכתבו הרשב"א )כתובות ז .ד"ה אמר להו
אתפסוה מטלטלי( והמגיד משנה )אישות י,ט( שבזה מיושב דברי הגמ'
להלן )כתובות פ (:לא יאמר לה הרי כתובתיך מונחת על השלחן ,דהיינו
4
לכתחילה ,אבל בסוגייתינו מדובר בשעת הדחק.
ולפי דעת השו"ע ,הבעל צריך לקבל אחריות על מטלטלין אלו ,ואפי'
אם היא מרוצה בלא אחריות .ועי' בחלקת מחוקק )שם ס"ק יב( ובבית
שמואל )שם ס"ק ח( שהביאו שרוב ראשונים חולקים על כך וס"ל
שהתפסה לשעה מועיל אפי' לא קבל עליו אחריות אם היא מרוצה לכך.
ושמעתי ממו"ר הגה"ר יהודה דוד בלייך שליט"א שבזמנינו ,אם
יכתוב הבעל לאשתו צ'ק עבור סכום הכתובה ,ועי"ז סמכא דעתה ,נחשב
כהתפסת מטלטלין ויכולים לבעול את אשתו עד שיספיקו לכתוב כתובה.

ו .הצורך לכתוב כתובה בזה"ז
הרמ"א )אה"ע סו,ג( מביא חידוש עצום שאולי מעיקר הדין א"צ
לכתוב כתובה בזה"ז כלל:
ועיין לקמן סי' קע"ז ,דבמקום שאין מגרשין רק מרצון האשה,
אין צריך לכתוב כתובה; אם כן בזמן הזה במדינות אלו ,שאין
מגרשין בעל כרחה של אשה משום חרם רבינו גרשום ,וכמו
שיתבאר לקמן סימן קי"ט ,היה אפשר להקל בכתיבת הכתובה,
אבל אין המנהג כן ואין לשנות )כל זה ד"ע(.
 4ויש לציין שהקשו על סוגייתינו כמה ראשונים איך ניתן להתפיסה מטלטלין בשבת,
והרי זה כקונה קנין בשבת .ותירץ הרמב"ן )ד"ה הא דאמר ר' אמי( דבמקום מצוה התירו,
א"נ מיירי שהתפיס מטלטלין מבע"י ,אלא שלא היה שהות ביום לכתוב כתובה.
והרשב"א )ד"ה אמר להו אתפסוה מטלטלי( הביא את ב' תירוצים הנ"ל ,וכתב שגם
אפשר לתרץ שאינו מקנה לה את המטלטלין הקנאה גמורה ,אלא עושה יחוד בעלמא כדי
שתסמוך דעתה ,וממילא אין איסור בהל' שבת] ,והמאירי )ד"ה הבועל בלא כתובה( ג"כ
הביא תירוץ זה[.
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כלומר ,בשו"ע אה"ע קעז,ג ,מבואר שהמאנס את הבתולה אינו יכול
להוציאה בע"כ ]עי' דברים כב,יט[ ,ולכן א"צ לכתוב לה כתובה כלל,
שהרי סמכא דעתה ,שאינה חוששת שיגרשנה בע"כ )ע"פ מסקנת הגמ'
כתובות לט .(:וברמ"א אה"ע קיט,ו מבואר שהחרים רבינו גרשום על מי
שמגרש את אשתו בע"כ .והרמ"א כאן משווה בין ב' דינים אלו ,שכשם
שבאנוסה א"צ לכתוב לה כתובה כלל כיון שאינו יכול לגרשה בע"כ ,כך
באשה בזה"ז א"צ לכתוב כתובה לשום אשה ,כיון שאינו יכול לגרשה
בע"כ.
אך בחלקת מחוקק )אה"ע סו,יח( ,בית שמואל )אה"ע סו,יא( ,וביאור
הגר"א )אה"ע סו,יז*( העירו שאפשר לחלק ,שהרי האיסור לגרש את
האנוסה בע"כ היינו איסור דאורייתא ,משא"כ באיסור לגרש את אשתו
בזה"ז בע"כ שהוא אינו אלא מחרם דר' גרשום ,והוא איסור יותר קל.
והסביר הר' שמעריל שמריהו ברנדריס בספרו ראש פינה )חלקת השדה
סו,י( את פסק הרמ"א על פי מה שכתב הנודע ביהודה )קמא אה"ע עה(
שהביא את דברי הרשב"א )שו"ת הרשב"א א,תקצא( שלעבור על חרם
היינו איסור דאורייתא ,והוסיף הנודע ביהודה דכ"ש חרם דר' גרשום ,וא"כ
שפיר שייך השוואת הרמ"א .אך עי' ביד אפרים )על החלקת מחוקק סו,יח(
שכתב שייתכן שלעבור על חרם דר' גרשום אינו מדאורייתא .ונלע"ד
שאפי' אם נניח שלעבור על חרם כזה היינו איסור דאורייתא ,אפשר לחלק
בין איסור דאורייתא שמפורש בקרא ,לבין איסור דאורייתא מטעם חרם,
דאפשר דלא סמכא דעתה כ"כ.
ועוד העיר החכמת שלמה )על הרמ"א הנ"ל( שאין זה השוואה
מוכרחת ,שהרי מבואר בשו"ע )אה"ע קעז,ג( שאם גירש את האנוסה בע"כ
כופין אותו להחזירה ,ואילו גבי אשה דעלמא ,אפי' עבר על החרם וגרשה
בע"כ ,אין מחייבים אותו להחזירה )עי' רמ"א קיט,ו( ,וממילא לא סמכא
דעתה .אך מתרץ החכמת שלמה שאתי שפיר לפי דברי הבית שמואל
)אה"ע קיט,ו( שאם עבר על חרם דר' גרשום וגרשה בע"כ עדיין חייב בכל
החיובים שבעל חייב לאשתו ,וממילא סמכא דעתה .ולענ"ד צ"ע בתירוצו,
שהרי בכל מקום שלא כתב לה כתובה חייב לשלם לה מנה או מאתיים
מדין תנאי ב"ד ,ומ"מ אמרינן שבעילתו הוי בעילת זנות משום דלא סמכא
דעתה ,ולכאורה ה"ה כאן .ואולי אפשר לתרץ שכוונת החכמת שלמה היינו
שסמכא דעתה של האשה משום שלא מסתבר שהבעל יגרשנה בע"כ ,שלא
ירויח מזה כלום מאחר שחייב בכל החיובים מ"מ .וע"ע בפתחי תשובה
)אה"ע קיט,ז( שהביא כמה אחרונים דס"ל שאם עבר על חרם דר' גרשום
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וגירש את אשתו בע"כ ,כופין אותו להחזיר ,וייתכן שלדעת כמה אחרונים
הגט פסול לגמרי ,וא"כ השוואת הרמ"א היינו השוואה נכונה ,וצ"ע אם
באמת קיי"ל להלכה כדברי אחרונים אלו.
והקשה המשנה למלך )הל' אישות י,י( מהא דהביא הר"ן )חי' הר"ן
כתובות נג (.את שו"ת הרי"ף )סי' מב( ששאלו איך ייתכן שאשה תמחול
כתובתה לבעלה ,והרי אסור לאדם להשהות את אשתו בלא כתובה ,ומתרץ
איך שמתרץ ,אבל מ"מ מוכח שמניח שאפי' במקום שאינו יכול לגרשה
בע"כ אסור להשהותה בלי כתובה ,דאילו לדברי הרמ"א משכחת מחילת
כתובה היכא דנשבע הבעל שלא יגרשנה אלא מרצונה ,ועי"ז סמכא דעתה.
ואפשר לתרץ שבשבועה לא סמכא דעתה כ"כ ,שאפשר שימצא פתח
לנדרו ,משא"כ בחרם דר' גרשום שא"א להתירו בשום אופן.
ואף שאפשר לתרץ את קושיות האחרונים על הרמ"א ,אין התירוצים
מוכרחים .ולמעשה ,נראה שאין לסמוך על קולא זו כלל ,שהרי זה כולו
חידושו של הרמ"א ,והרמ"א בעצמו כתב שנהגו לכתוב כתובה ושאין לשנות,
5
אלא שבשעת הדחק גדול יצרפו סברא זו כסניף נוסף בין הסניפים הנ"ל.

ז .מסקנא
ביררנו את יסודי האיסור לבעול את אשתו בלי כתובה ,והבאנו את
מח' הראשונים ומח' השו"ע והרמ"א אם שייך איסור זה אפי' בייחוד עם
אשתו או דוקא בביעלה .וכן ביררנו שלדעת רוב הראשונים והשו"ע
האיסור לשהות את אשתו בלא כתובה היינו משום דלא סמכא דעתה,
ושייך איסור זה בין אם באמת יש לה כתובה ,ובין אם אין לה כתובה,
ומ"מ חייב לשלם את עיקר הכתובה מתנאי ב"ד .ולדעת הריב"ן ,איסור זה
היינו דוקא בחושבת שאין לה כתובה ובאמת יש לה ,אבל כשבאמת אין
לה ,אין איסור בעילת זנות .וכן סיכמנו ג' קולות שאפשר לסמוך עליהם
בשעת הדחק .קולא הראשונה היינו שיסמוך על העדים שראו את החתן
שקבל קנין ,שלדעת המחבר ניתן לסמוך על זה לכתחילה ,ולדעת הב"ח
 5ועי' באוצר הפוסקים )סו,כב,ב( שמביא מח' בין האחרונים אם אבדה כתובתה אם צריך
לכתוב אחרת כמו שפסק השו"ע )אה"ע סו,ג( ,או שאפשר לומר שכל טעם הרמ"א שאין
להקל היינו כדי שלא תיבטל תקנת כתיבת הכתובה לגמרי ,משא"כ כאן בכתב לה כתובה
אלא שנאבדה ,אפשר לומר שמודה הרמ"א שא"צ לכתוב אחרת .אבל מ"מ נראה למעשה
שאפי' באבדה כתובתה יש לכתוב אחרת ואין לסמוך על סברת הרמ"א בזה.
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א"א לסמוך על זה כלל בזה"ז ,ולדעת הרבה פוסקים אפשר לסמוך על זה
בשעת הדחק .קולא השניה היינו שיתפיס מטלטלין ,שהסכימו הפוסקים
שאפשר לסמוך על זה לשעה בשעת הדחק ,וכשיוכל לכתוב את הכתובה
יכתוב מיד .קולא השלישית היינו חידושו של הרמ"א שא"צ לכתוב כתובה
כלל בזה"ז ,שאחרי חרם דר' גרשום אינו יכול לגרשה בע"כ ,וממילא
סמכא דעתה ,ונראה שלמעשה אין לסמוך על זה כלל אלא כצירוף עם א'
או ב' מהצירופים הראשונים.

הרב יהודה וויליג
לעילוי נשמת סבתי היקרה מרת חיה
שרה בת אלימלך הייזלער ז"ל שהלכה
לעולמה כ"ח טבת תשע"ה תנצב"ה

בענין גר קטן

1

איתא בגמרא כתובות )יא" ,(.אמר רב הונא גר קטן מטבילין אותו
על דעת בית דין ".וצ"ע ,למה נקט רב הונא "מטבילין" דוקא ולא נקט
"מלין אותו על דעת בית דין" .עיין רש"י )שם ד"ה על דעת בית דין(
שביאר" ,שלשה יהו בטבילתו כדין כל טבילת גר שצריכים ג' והן נעשין
לו אב והרי הוא גר על ידיהן ומגעו ביין כשר ".ויש לדייק ,שלרש"י
חובת ב"ד כאן הוא כעין חיוב ב"ד להיות בנוכח לכל גירות בעלמא .ויש
לומר שלכל גירות בעלמא צריך ב"ד לענין טבילה לחוד ,ולכן נקט הכא
"מטבילין אותו על דעת בית דין" דוקא 2.וכן משמע מגמרא יבמות
)מו" ,(:ש"מ אין מטבילין גר בלילה 3".אמנם רוב ראשונים הכריעו שאין
 1במאמר זו לא דנתי בשיטת הרמב"ם בענין גר קטן שכבר דן בזה ובעוד הרבה יסודות
הגאון אמ"ו שליט"א בקובץ בית יצחק שנת תשנ"ב ע"ש בדבריו הנפלאים.
 2אלא שעיין ברש"י על הרי"ף )יבמות דף ט"ז .ד"ה גר צריך ג'( שכתב "שצריך להביא
ראיה שבב"ד נתגייר ששמא הוא גבעוני מהול ".ומשמע מזה שדין ג' הוא גם למילה .וגם
מתבאר מלשון זו שב"ד לגירות הוא ב"ד לבירור הדבר ולא לקיום הדבר .אלא שלשון
רש"י הוא מגומגם .ושו"ר שבדפוס עוז והדר תיקן הגירסא ברש"י ויוצא שלשון זו הוא
שייך לגמ' הבאה בגר הבא לפנינו ואמר שנתגייר מקודם ,שצריך להביא ראיה לדבריו.
ולפ"ז אין ראיה מרש"י זו כנגד מש"כ ברש"י בכתובות.
 3וכן מצינו בדברי הב"ח )יו"ד סימן רס"ח ד"ה וכל ענייניו וכו'( שכתב" ,בפרק החולץ
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן גר צריך שלשה משפט כתיב ביה וסובר רבינו
דכל ענייניו בשלשה דהא סתמא קאמר וכ"כ הרב המגיד על שם הרמב"ן בפי"ג
מהלכות איסורי ביאה אבל ברמב"ם )שם ה"ו( וסמ"ג )לאוין קיו מ סע"ב( לא כתוב
שלשה אלא בטבילה והכי משמע בברייתא )מז ב( דלא תנא דעומדין על גביו אלא
בשעת טבילה דאז הוא נכנס בגירות וכדאמר התם )מו ב( אמר רבה עובדא הוה בי רבי
חייא וכו' עד אמר ליה שהי כאן עד למחר ונטבילינך שמע מינה תלת שמע מינה גר
צריך שלשה וכו' דר"ל לענין טבילה צריך שלשה והכי משמע מלשון הרי"ף פרק רבי
אליעזר דמילה )נה ב( שכתב תחלה בסתם דמהלינן ליה ואח"כ אמר וכד מטבילינן ליה
צריך למיזל בהדי תלתא וכו' ".וכן עיין בערוך השלחן )יו"ד סי' רסז סע' ד'(.
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לחלק כך בין מילה לטבילה לענין נוכחיות של ב"ד ,אכן צ"ב בלשון
הגמרא.
עיין תוספות הרא"ש )כתובות דף יא .ד"ה גר קטן וכו'( שכתב,
"...ונראה דהא דזכין לגוי קטן להטבילו ולמולו היינו מדרבנן כדאמרינן
התם קטן אית ליה זכייה מדרבנן ".משמע שלאו דוקא נקט מטבילין אלא
הה"נ מלין אותו על דעת ב"ד .ועיין ברשב"א )כתובות דף יא (.שגם העיר
על לשון של רב הונא וכתב" ,הא דנקט רב הונא גר קטן מטבילין ולא
קאמר מלין איכא למימר דמילתא דשייכא בזכרים ובנקבות נקט ,אי נמי
משום דטבילה גמר מלאכתו כדקיי"ל )יבמות מ"ו א'( מל ולא טבל כאילו
לא מל נקט מטבילין ,אי נמי נ"ל לומר דרבותא נקט משום דמילה דין
הוא שתעלה לו כשיגדיל ויתרצה דישנה בעולם בשעת רצונו אבל טבילה
דבשעתה לא היה בן דעת ובשעה שנתרצה אינה בעולם אימא לא כיון
שגירותו מסופק שהרי יכול הוא למחות כשיגדיל קמ"ל ".מתירוץ
ראשונה ושלישית משמע שלאו דוקא נקט "מטבילין" אלא הה"נ שמלין
אותו על דעת ב"ד .אמנם יש להסתפק לפי תירוץ שני ,האם דוקא נקט
הגמרא לשון "מטבילין" או לא .כלומר ,האם צריך דעת ב"ד לטבילה
לחוד משום שהוי טבילה גמר מלאכה וגמר הגירות והוא העיקר של
הגירות או דילמא שצריך ב"ד גם למילה ורק נקט טבילה משום שהוא
הגמר והסוף של הגירות.
אכן עיין בדברי הרשב"א יבמות )דף מו :ד"ה וש"מ אין מטבילין
גרים בלילה(" ,כתב הרמב"ן ז"ל איני יודע אם הטבילוהו בדיעבד מהו
שהרי משפט כתיב ביה ותחלת דין ביום הוא והרמב"ם ז"ל כתב ואם
הטבילוהו הרי זה גר וכבר נתבאר לנו במסכת בבא בתרא שאם דנו
בלילה אין דיניהם דין הלכך מטבילין אותו פעם אחרת ביום ע"כ ,ונראה
דלכתחלה קאמר ,דטבילה כגמר דין דמי כיון שכבר קיבל ומל ,דאי לא
כיון דקאמר ש"מ גר צריך שלשה פשיטא דצריך טבילה ביום ואם טבל
בלילה לא עלתה לו טבילה דהא שלשה מדכתיבא ביה משפט נפקא לן
אלא דמשום דטבילה כגמר דין איצטריך לאשמועינן דלכתחלה לא סגי
בלילה ,כנ"ל ".כאן קובע הרשב"א שבדיעבד יכול לטבול בלילה כיון
שהוא כגמר דין .ויש לחקור בענין גמר דין בלילה ,האם משום שהוא רק
4
טפל לתחילת הדין או גזה"כ שאם התחיל הדין מותר לגמרה בלילה.
 4עיין היטב גמרא סנהדרין דף לד :וברש"י שם ד"ה לילה לגמר דין ומה שנחלקו עליו
תוספות שם בד"ה יום לתחלת דין.
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ואולי נפ"מ לכאן האם שייך למימר שבטבילה צריך דעת ב"ד ולא במילה
שאם הטעם להתיר טבילה בלילה הוא משום שהעיקר הוא המילה שהוא
צריך ביום כתחילת דין ,קשה לומר של"צ דעת ב"ד לחלק העיקרי של
הגירות .אמנם ,אם הוא גזה"כ בעלמא יתכן שטבילה שהוא הגמר דין
הוא עיקרי והוא צריך ב"ד משא"כ לענין מילה.
ע"ע רשב"א יבמות )עא .ד"ה אלא וכו'( שכתב" ,אלא לאתויי גר
שמל ולא טבל וקסבר אינו גר עד שימול ויטבול .קשיא לי א"כ היינו גוי
ואע"פ שמל הרי הוא כערל דהו"ל כערבי מהול ,וליתא דשאני הכא
דמילתו לשם יהדות ואע"פ שלא נגמר גירותו מ"מ כבר התחיל ונכנס
קצת בדת יהודית שאינו צריך אלא טבילה ".שיש הו"א שגם בלא מעשה
טבילה יכול לאכול תרומה .ויש להסתפק מלשונו האם העיקר הוא
המילה או הטבילה .וגם בזה י"ל שנפ"מ הוא אם יתכן שדעת ב"ד נצרכת
לטבילה לחוד ולא למילה שאם העיקר הוא הטבילה שעל ידו נכנס רובו
לתוך דת יהודית אז נוכל לומר שדעת ב"ד הוא רק לצורך הטבילה .ועיין
ברשב"א יבמות )מז :ד"ה נתרפא וכו'( שכתב..." ,ולי נראה דמילה
קודמת לטבילה עכובא ,דאם לא כן לעולם היתה טבילה קודמת משום
שיהוי מצוה אלא כיון שהטבילה כוללת עיקר גירות ולצאת מטומאת
גוים וליכנס בקדושת ישראל לפיכך צריכה בסוף ,ואפילו בלוקח כלים
חדשים מן הגוי צריך טבילה ומן הטענה הזאת ".כאן משמע שעיקר
הגירות הוא הטבילה ולא המילה ואין טבילה טפל למילה .ולפ"ז י"ל
בכוונת הרשב"א לעיל של"צ דעת ב"ד אלא למה שהוא עיקר הגירות
5
שהוא הטבילה.
אלא יש לעיין בדברי הרשב"א בכתובות )יא .ד"ה ולענין וכו'( שכתב
בסוף הסוגיא" ,ולענין פסק הלכה קיי"ל כרב הונא דאמר גר קטן מטבילין
ומלין אותו על דעת ב"ד בין גר שנתגיירו בניו ובנותיו עמו בין גר שגירוהו
 5וליתר ביאור יש לפרש שלפי מהלך זו מילה הוא רק כהכשר לעיקר מעשה גירות
וכתנאי לעיקר חלות של הגרות וא"כ מסתבר של"צ דעת ב"ד למילה כמו שצריך
לטבילה .ובקשר לזה עיין חידושי הריטב"א מסכת יבמות )דף מז :ד"ה שהויי מצות לא
משהינן( שכתב" ,וא"ת ולמה משהין אותו למולו בתחלה ולהמתין עד שיתרפא,
יטבילוהו בתחלה .וי"ל כשהוא ערל אין טבילה מועלת דהו"ל כטובל ושרץ בידו ואפילו
בדיעבד מעכב ".שמדמה מילה להסרת השרץ לפני הטבילה .וכן עיין בדיון בפוסקים אם
מל לא לשם גירות .וכן יש עוד כמה נפק"מ בזה.
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ב"ד מעצמן ."...מפשטות ל' הרשב"א כאן מורה שלא רק מטבילין אותו
6
אלא גם מלין אותו על דעת ב"ד.

שליחות לגר קטן
תוספות )כאן ד"ה מטבילין( מתמיהים" ,מטבילין אותו על דעת
ב"ד משום דזכות הוא .ותימה דהא זכייה הוי מטעם שליחות דכיון
דזכות הוא לו אנן סהדי דעביד ליה שליח כדמוכח בפ"ק דב"מ )דף יב(.
גבי חצר משום יד איתרבאי ולא גרע משליחות וא"כ היאך זכין לקטן
והלא אין שליחות לקטן כדאמרינן באיזהו נשך )שם עא ".(:ויש להבין
בתוקף של אנן סהדי זו .האם באמת אפשר ליצור חלות שליחות ע"י
אנן סהדי .דבשלמא אם נאמר ע"י אנן סהדי שאינו מקפיד על דבר
7
מסויים אבל ליצור חלות צריך דעת ,וגם אם יש אנן סהדי ,דעת מנין.
ויש לחקור בדין מינוי שליח .האם מינוי שליח הוא כדי להחיל על
השליח חלות שליח או רק שנדע שאין המשלח מקפיד עליו שלא יהיה
שלוחו .ולפי צד שני יש לומר שבאמת ל"צ בעצם שיהיה מינוי של
 6ולפ"ז יש להעיר ממש"כ הרשב"א )יבמות דף מה :סד"ה הא דאמרינן מי לא וכו'(
שבדיעבד אין צריך מילה וטבילה בב"ד אלא קבלת המצוות .וע"כ ,שאני ב"ד של גר קטן
מב"ד של גר גדול.
 7ויש לחקור באנן סהדי של תוספות .האם אנן סהדי אומר שכיון שאנו יודעים
שוודאי יהיה בדעתו לעשותו שליח הוי כאילו יש לפנינו דעת של המשלח .או דילמא
אנן סהדי קובע שכיון דכו"ע וודאי רוצה בזה ,ל"צ את דעתו כלל.
ואולי נפ"מ הוא גופא אם יכול לפעול אנן סהדי כזה לקטן מה"ת .לפי צד א' שדינו
כאילו יש דעתו של משלח ,הלא בקטן אין לו דעת ולא יחול זכייה זו מה"ת .אבל
יתכן לפי צד שני ,היכא שיש אנן סהדי שכו"ע רוצים בזה ול"צ את דעתו כלל ,בזה
קטן שווה לגדול ושפיר חשוב שלוחו מה"ת.
ועפ"ז יש להבין סוף תוספות כאן שכתבו..." ,ולפי ספרים דגרסינן בב"מ )דף עא(:
זכייה מיהא אית ליה ולא גרס מדרבנן ניחא דמצי למימר דאית ליה זכייה מן התורה
ועובד כוכבים קטן כיון דבא להתגייר חשבינן ליה כישראל קטן ואע"ג דזכייה הוי
מטעם שליחות ואין לו שליחות מן התורה ה"מ בדבר שיש בו קצת חובה כגון
להפריש תרומתו דשמא היה רוצה לפוטרה בחטה אחת או שמא היה רוצה להעדיף
אבל הכא שזכות גמור הוא לו יש לו שליחות".
כלומר ,היכא שהוא זכות גמור ויש אנן סהדי אמיתי שכו"ע רוצה ,מהני אף לקטן.
ואולי נחלקו ב' דיעות בתוספות גופא בשאלה זו.
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משלח לשליח להיות שלוחו ,שכל א' יכול להחליט להיות שליח לשני.
רק חוששין שמא לא ירצה המשלח שיהיה שלוחו ולכן צריך מינוי
שליח .אמנם כאן ,היכא שיש אנן סהדי שאין המשלח מקפיד ,שפיר הוי
מתיר שליחותו .ועיין תוספות הרא"ש )כתובות יא .ד"ה גוי וכו'(
שכתב" ,גוי קטן מטבילין אותו על דעת ב"ד משום דזכות הוא לו.
תימה דטעמא דזכין לו לאדם שלא בפניו הויא מטעם שליחות וכיון
דזכות הוא לו אנן סהדי דניחא ליה במאי דעבדינן שליחותיה ."...ואולי
יש לדייק מדברי התוספות הרא"ש שהעיקר הוא שניחא ליה בעשיית
השליחות ולא חלות שם שליח .לפ"ז מינוי שליח הוא רק לומר שניחא
ליה במה שעושה ולא בעיקר עשייתו לשלוחו.
אך עיין בהמשך של תוספות שהק'" ,ועוד דאכתי עובד כוכבים
הוא ואמרי' התם דקטן דאתי לכלל שליחות אית ליה זכייה מדרבנן
עובד כוכבים דלא אתי לכלל שליחות אפילו זכייה מדרבנן לית ליה".
וצ"ב ,איך פועל סברא זו של "אתי לכלל שליחות" שמחמתו החכמים
תיקנו לקטנים שליחות .וי"ל שכיון שכל שליח יכול ליצור חלות שם
שליח ע"י עצמו ורק צריך מינוי כדי להתירו לעשות את שליחותו,
ממילא מסתבר שגם עבור קטן אפשר ליצור חלות שם שליח .והטעם
שלא מהני שליחות לקטן מה"ת הוא משום שכיון שאין לו דעת א"א לו
ליתן רשותו שיעשה שליחותו .אמנם ,כיון שיש על שליח לקטן ח"ש
שליח ,חכ' תקנו שיכול לזכות בעבורו ולכן יש לו זכייה מדרבנן .אלא
שעיין בהמשך של תוספות לעיל שכתבו" ,ונראה לר"י דהכא נמי דזכין
לו מדרבנן כדאמרינן התם דקטן אית ליה זכייה מדרבנן ואע"ג דאכתי
עובד כוכבים הוא הא אתי לכלל שליחות א"נ כיון דבהך זכייה נעשה
ישראל הוה ליה כישראל גמור לעניין זכייה ".וסברא הנ"ל שהצענו
בקטן לא שייך בגוי ,שבפשטות א"א לישראל להחיל על עצמו ח"ש
שליח עבור גוי .ו ואפשר מפני האי טעמא חידשו תוספות תירוץ שני
ליישב איך עושים שליחות עבור הגר.וגופא יש להבין בתירוץ שני של
תוספות ,דאולי פירושו הוא שכיון שנעשה יהודי ע"י זכייה זו הוי כעין
גיטו וידו באין כא' .וכן משמע מתוספות סנה' )סח :ד"ה קטן וכו'(
שכתבו" ,וא"ת והיאך נתגייר כי אמרינן נמי דקטן אית ליה זכייה
מדאורייתא ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים אמרינן באיזהו נשך )ב"מ
דף עב (.דכיון דלא אתי לכלל שליחות לית ליה זכייה אפי' מדרבנן
ומיהו הא לאו קושיא היא דא"כ תיקשי לן כל גרים היאך מטבילין אותן
אלא כיון דזכייתו וידו באין כאחד שאני ".וכן כתב הריטב"א )ד"ה מאי
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קמ"ל וכו'( בהדיא בשם תוספות "וא"ת והא גוי אפילו היה גדול אין לו
זכייה מן התורה מיהת לדברי הכל וכדאיתא בפרק איזהו נשך )ע"א ב'(,
תירצו בתוספות דהכא גירותו וזכייתו באין כאחד כההיא דאמרינן
במסכת גיטין )ע"ז ב'( גיטו וידו באין כאחד".
אלא שקשה ,שלפי תוס׳ הרא"ש והרשב"א לעיל ,צריך דעת ב"ד גם
למילה ,וצריך זכייה מטעם שליחות גם למילה .והלא בשעת מילה עדיין
לא נעשה יהודי ולא קיים סברא זו של באין כא' .ואולי יש לבאר תירוץ שני
של תוספות באופן אחר .שהטעם שאין שליחות לגוי הוא מדין אתם גם
אתם ,מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית וכמבואר בגמרא ב"מ
)ע"א .(:וי"ל בפירוש הגזה"כ הוא ששלוחו של אדם כמותו נאמר רק אם
יש דמיון בין שליח למשלח ,וגוי ששונה ממשלחו היהודי לא שייך להיות
שליח שאינו דומה למשלח .ולפ"ז יש לומר שהיכא שהגוי עומד להיות
יהודי שוב נעשה דמיון ביניהם ויכול לעשות שליח .וגם בשעת מילה,
שהוא על הדרך להיות יהודי ועושה חלק מגירותו ,שפיר חשוב דומה
8
למשלחו ויכולים להיות שליח עבור הגוי לגירותו.

מעוברת שנתגיירה
ועיין בתוספות לעיל שכתבו" ,והא דאמרי' בריש בן סורר )סנהדרין
דף סח :ושם( גבי גזל הגר אם אין לאיש גואל איש אתה צריך לחזר אחריו
אם יש לו גואל אבל קטן אי אתה צריך לחזר אחריו כו' משכחת לה גר קטן
מן התורה במעוברת שנתגיירה כדאמרי' בפרק הערל )יבמות דף עח .ושם(
עובדת כוכבים מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה והוי גר מן התורה
דישראל גמור הוא ואית ליה ממון מן התורה כגון שירש את אמו ואי אתה
צריך לחזר עליו שאין לו יורשין שאינו מוליד ואחיו מן האם אין יורשין
אותו ".אבל צ"ע ,שבשלמא טבילתו של אמו חשוב נמי לבנו וכגמ' יבמות
 8ויש להוסיף ,שכל זה תלוי על מעמד של גר שעשה מילה ולא טבילה .והאריכו בזה
האחרונים .ואם נימא שיש מקצת מיהדותו שפיר .וגם יש להוכיח מלשון הראשונים
שע"י מילה נסתלק ממנו חלות שם בן נח אבל לא נכנס ליהדות עד שיטבול .ולפ"ז יש
לחקור ,האם עובדא זו שלא חשוב בן נח מספיק כדי ליצור דמיון בינו לבין יהודי או
שצריך להיות ממש יהודי.
וע"פ זה יש להציע שגם לפירוש ראשון בתוספות )ע"פ הריטב"א( שהוי כגיטו וידו באין
כא' ,יש להסתפק שמא מקצת יהדותו חל לאחר מילה ושפיר יכול לעשות שליח.
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שם ,אבל מה עם המילה .ואיך נעשה לגר מן התורה בלא מילה .ואולי יש
להוכיח מזה שרק צריך דעת ב"ד וזכייה מטעם שליחות לצורך הטבילה
לחוד ולא לצורך המילה ,וחשוב מילת קטן מילה כשרה לשם גירות
מדאורייתא .אלא שיש לדחות ,שאולי איירי בנקבה דוקא .אמנם מלשון
תוספות משמע שאיירי בזכר שכתב בסוף" ,ואחיו מן האם אין יורשין
אותו".
ברם ,יש לומר שמילה זו לא הוי מילת גרות אלא מילת ישראל
וממילא לא קשה כלל מה ששאלנו ,של"צ דעת ב"ד וזכייה שלהם אלא
לצורך גירות ,מילה זו אינו לשם גירות כלל .ולכא' זו תלוי על מח'
גדולה בין הראשונים .דמצד אחד תוספות ביבמות )מ"ז :ד"ה מטבילין
וכו'( שסב"ל שמילה זו במעוברת שנתגיירה הוא וודאי לשם גירות .וכן
מבואר ברמב"ן )שם ד"ה נתרפא וכו'( .אמנם עיין ריטב"א שם שכתב,
"שהויי מצות לא משהינן .וא"ת ולמה משהין אותו למולו בתחלה
ולהמתין עד שיתרפא ,יטבילוהו בתחלה .וי"ל כשהוא ערל אין טבילה
מועלת דהו"ל כטובל ושרץ בידו ואפילו בדיעבד מעכב ,ותדע דהלוקח
כלים מן הגוים שצריכים להגעיל ולהטביל הגעלה קודמת ,ואע"ג דהתם
בדיעבד אם הקדים טבילה יצא שאני הכא דטומאת ערלות טומאה
גמורה ,אבל רבינו הרמב"ן ז"ל כתב דבדיעבד אם טבל קודם מילה
עלתה לו טבילה ,והביא ראיה מדאמרינן לקמן בפ' הערל )ע"ח א'(
גיורת מעוברת שטבלה בנה אין צריך טבילה ואמרינן לה התם אפילו
למ"ד דעובר לאו ירך אמו הוא וכן כתבו קצת רז"ל ב"ה ,ומ"ה הר"ם
דחה ראיה זו ,דשאני התם דכשהוא במעי אמו אינו בן מילה והרי הוא
כנקבה דסגי ליה בטבילה ,וכשנולד ומלין אותו אינו אלא כמו שמלין
ישראל ערל שבלאו הכי נמי ישראל הוא ,הא בכל שצריך מילה בשעת
גירותו אם קדמה טבילה למילה חוזר וטובל ".יצא דלפי הריטב"א,
מילה זו אינו מילת גרות אלא מילת ישראל ,שהולד נעשה יהודי גמור
במעי אמו.
אלא שעדיין יש להקשות על תוספות .שאם באמת יש במעוברת
שנתגיירה גירות קטן מה"ת ,למה הבן יכול לירש את אמו דבר תורה,
הלא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי .ובאמת עיין לשון תוספות בסנה'
)סח (:שכתבו..." ,וי"ל כגון שנתגיירה אמו כשהיא מעוברת כדאמרי'
בפרק הערל )יבמות דף עח .ושם( אשת עובד כוכבים מעוברת
שנתגיירה בנה אין צריך טבילה ואפשר השתא דאחרי כן יורש את
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אמו ".ומשמע שמסתפקים בדבר זה אם באמת יכול לירש את אמו .ויש
ליישב ע"פ דברי האחרונים ביישוב קושיא אחרת שהוא דומה לקושיין
הנ"ל.
איתא בגמ' יבמות )צ"ז" ,(:ת"ש שני אחים תאומים גרים ,וכן
משוחררים לא חולצין ולא מייבמין ,ואין חייבין משום אשת אח; היתה
הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין ,אבל
חייבין משום אשת אח; היתה הורתן ולידתן בקדושה הרי הן כישראל
לכל דבריהן ".ורש"י פירש שם" ,אבל חייבין .כרת משום אשת אח מן
האם שהרי היא כישראלית שילדה בנים ".וקשה ,דלא הושלמה הגירות
עד שמל ולכא' לא אומרים גר שנתגייר כקטן שנולד דמי עד גמר
הגירות .ממילא ,לאחר המילה אינם קרובים כלל ולמה חייבין משום
9
אשת אח.
ועיין ספר ראשית ביכורים )מסכת בכורות ריש פרק ח'( שביאר
ע"פ המהר"ל )גור אריה פרשת יתרו( שהוכיח שלא אומרים גר שנתגייר
כקטן שנולד דמי בגירות סיני .והוסיף המהר"ל טעם מדיליה שכל היכא
שהגירות הוא בעל כרחו של אדם לא שייך למימר שהוי כקטן שנולד.
וכיון שבהר סיני הקב"ה כפה עלינו הר כגיגית שוב לא שייך כקטן
שנולד דמי .ולפ"ז ,גם במעוברת שנתגיירה ,שהבן נעשה גר בעל
כרחו 10לא שייך גר שנתגייר כקטן שנולד דמי .ולפ"ז מובן למה הוא
יכול לירש את אמו דבר תורה 11.ובאופן אחר יישב ספר משנת הגר
)פרק יד הע' ע"ח( ע"פ מחלוקת ראשונים מתי חל דין של גר שנתגייר
כקטן שנולד דמי .ונחלקו בזה אם חל משעת מילה או משעת טבילה.
ואם נימא שבעלמא חל בשעת מילה ,שחל בשלב ראשונה של גירות
)ושוב לא חל עוד פעם( ,י"ל במעוברת שנתגיירה ,שחל דין של גר
שנתגייר כקטן שנולד כבר בשעת טבילה שוב לא חל עוד .ולפ"ז שפיר
חשוב אחים מן האם ויורשים את אמם ד"ת ,דכיון שדין גר שנתגייר
 9וכאמור ,לפי הריטב"א לעיל לא קשה כלל .שבאמת גמר גירות הוא במעי אמו ובשעת
לידה הם כבר אחים יהודים.
 10ועיין פתחי תשובה )יו"ד סימן רס"ח ס"ק ח'( שהביא בשם תפארת למשה שייסד
שמעוברת שנתגיירה ,בנה לא יכול למחות כשיגדיל והוי גירות בע"כ .אמנם יש חולקים
על זה )עיין צפנת פענח השמטות דף סה( ולפי דבריהם י"ל שאינו בע"כ.
 11אלא שקצת קשה ,שלפ"ז למה תוס' נקטו שיש לבן ממון מה"ת ע"י ירושה מן האם,
הלא גם יירש את אביו דבר תורה בלי חידוש של גר שנתגייר כקטן שנולד דמי.
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כקטן שנולד חל כבר קודם לידה ,בשעת לידה הם חשובים אחים.
ועוד יש לומר שלאחר שמל נעשה למקצת יהודי ,וכבר חל דינים שונים
וגם גדר של קורבא ליצור איסור אשת אח .וכן לענין דידן שלאחר שעת
טבילה במעוברת חל מקצת גירות שיוצר דין קורבא בינו לתאום שלו
13
ובינו לבין אמו ולכן יורש את אמו דבר תורה.

 12גם יש ליישב ע"פ דברי הצפנת פענח )תנינא דף מג( שהק' על מקור של פולטת שכבת
זרע שהוא מסיני )עי' שבת פו .(.והלא שכ"ז מעכו"ם אינו מטמא כמבואר ברמב"ם )פרק ה'
הל' יז( וקודם מ"ת גויים היו .וחידש שלאחר שטבלו ונעשו יהודים חל גירותם למפרע
משעת מילה .והה"נ לכאן שי"ל לענין אשת אח באחים תאומים וגם לענין ירושה מן האם
שחל הגירות למפרע בשעת טבילת האם וממילא חשובים התאומים קרובים להדדי .ואולי
זהו הביאור של הראשונים שסב"ל שחל דין גר שנתגייר כקטן שנולד דמי משעת מילה,
שבאמת לאחר שהשלים התהליך של גירות ,הגירות כולו חל למפרע משעה ראשונה.
וכיוצא בזה ראיתי בדברי הגרי"ד )רשימות למסכת יבמות עמוד שיט( שחידש בדברי
תוס' סנה' )סח :הובא לקמן( שצריך קבלת המצות לכל גר קטן לכשיגדיל ,אמנם לאחר
שקיבל חל הגירות למפרע.
וע"פ דברי הצ"פ יש ליישב קושיא אחרת .איך אכלו בנ"י פסח מצרים הלא כתיב תושב
וכהן לא יאכל בו )שמות יב:מה( שמרבה כל מי שאינו יהודי שאסור לאכול מק"פ .ועיין
אבן עזרא )הובא ברמב"ן שמות יב:מג( ואפשר ליישב ע"פ דבריו .וכן אפשר ליישב ע"פ
רמב"ן )יבמות מו .ד"ה שכן מצינו( ע"ש .ועוי"ל שלאחר מילה כבר חשוב מקצת יהודים
ומותר לאכול מק"פ .וכן משמע מדברי תוספות ישנים )יבמות מו (:שכתב..." ,מ"מ כיון
שמלו נפקו מתורת ערל כדי לאכול פסח אע"ג שלא היו יהודים גמורים עד שטבלו
כדמשמע ליה לר"י ".ואולי יש לדייק כן מרש"י )יבמות מו .ד"ה באבותינו וכו' ע"ש(.
וע' אב"נ )יו"ד סימן שנא( שכתב שהיה הוראת שעה.
אמנם לאור דברי הצ"פ יתכן שכיון שיעשו גירות שלם לאחר זמן ויחול היהדות כבר
משעת מילה ,מותרים לאכול עכ' מק"פ .והוא כעין דברי הגרי"ד בענין גר קטן שמתירים
קטנה זו לינשא לבן ישראל אע"ג שעדיין לא חל הגירות למפרע עד לאחר זמן.
 13מושג זה של מקצת גירות נמצא בהרבה מקומות .וכבר ראינו כן בהע' קודמת מדברי
תוספות ישנים ורש"י וכן בהע'  .4וכעין זה גם מצינו בדברי הריטב"א שכתב ליישב שאלה
גדולה על סוגיא של גר קטן )יא .ד"ה מאי קמ"ל וכו'(" ,וא"ת ואמאי לא מייתי לה מן
העומדים בסיני שהיו שם כמה קטנים שנכנסו שם תחת כנפי השכינה והטבילום ומלום והזו
עליהם ,וי"ל דהתם משום דנתגיירו אבותיהם וניחא להו במאי דעבוד אבוהון ,ותו דאילו זרע
אברהם כבר נצטוו על המילה ולהכניסם מקטנותם בבריתו ואין זה אלא גמר גירות כנ"ל".
וכן עיין ברמב"ם )הלכות איסורי ביאה פרק יג:יא-יב( "כשם שמלין ומטבילין את הגרים
כך מלין ומטבילין את העבדים הנלקחים מן העכו"ם לשם עבדות ,הלוקח עבד מן
העכו"ם וקדם העבד וטבל לשם בן חורין קנה עצמו ,והוא שיאמר בעת טבילה הריני
טובל בפניכם לשם גירות ,ואם טבל בפני רבו אינו צריך לפרש אלא כיון שטבל נשתחרר
לפיכך צריך רבו לתקפו במים עד שיעלה והוא תחת שיעבודו ומודיעו בפני הדיינין
שלשם עבדות מטבילו ,ואין העבד טובל אלא בפני שלשה וביום כגר שמקצת גירות הוא.
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תכלית של ב"ד לגיור
עיין בדברי תוספות סנה' )דף סח :ד"ה קטן אי אתה וכו'( שכתבו,
"...וא"ת והיאך נתגייר כי אמרינן נמי דקטן אית ליה זכייה מדאורייתא
ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים אמרינן באיזהו נשך )ב"מ דף עב (.דכיון
דלא אתי לכלל שליחות לית ליה זכייה אפי' מדרבנן ומיהו הא לאו קושיא
היא דא"כ תיקשי לן כל גרים היאך מטבילין אותן אלא כיון דזכייתו וידו
באין כאחד שאני אבל אי קטן לית ליה זכייה מדאורייתא ודאי קשה היאך
נתגייר וי"ל כגון שנתגיירה אמו כשהיא מעוברת כדאמרי' בפרק הערל
)יבמות דף עח .ושם( אשת עובד כוכבים מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך
טבילה ואפשר השתא דאחרי כן יורש את אמו ומיהו קשה מההיא דפ"ק
דכתובות )דף יא .ושם( דאמרי' גר קטן מטבילין אותו ע"ד ב"ד ולכל מילי
חשיב גר להתירו בבת ישראל וקידושיו קדושין ובניו חולצין ומייבמין
ולכל מילי דאורייתא ולא משמע שיהא מטעם דיש כח ביד חכמים לעקור
דבר מן התורה חדא דה"מ בשב ואל תעשה והאי קום עשה הוא ועוד
מדפריך מאי קמ"ל תנינא זכין לאדם שלא בפניו ונראה דזכייה דגירות לא
דמי לשאר זכיות דמה שב"ד מטבילין אותו אינם זוכין בעבורו אלא הוא
זוכה בעצמו ובגופו שנעשה גר ונכנס תחת כנפי השכינה והא דפריך
בכתובות )שם( תנינא זכין לאדם שלא בפניו ומשני מהו דתימא עובד
כוכבים בהפקירא ניחא ליה היינו משום דאם היתה חובתו לא היה לב"ד
להתמצע להכניס גופו בדבר שיש לו חובה ואפילו בתינוק דלאו בר דעת
חשיב גר מדמייתי מקטנה פחותה מבת שלשה שהזכייה בעצמו הוא
כדפרישית שהמילה והטבילה בגופו וגם מצינו שאבותינו נכנסו לברית
במילה וטבילה והרצאת דמים וכמה קטנים היו בשעת מתן תורה ".הו"א
של תוס' הוא שכל גר קטן הוא רק מדרבנן ולבסוף דחו את זה שאין כח
ביד חכמים לעקור דבר מה"ת בקו"ע .וע"כ שאני זכייה של גירות משאר
זכיות בעלמא ושפיר הוי מה"ת.
ונראה שיש כאן מח' יסודית בסוגיא של גירות .דיש לחקור במהות
ב"ד לגיור ,האם הם דנים על מעשה גירות של הגר בתור ב"ד לבירור הדבר
כשישתחרר העבד צריך טבילה אחרת בפני שלשה ביום שבו תיגמר גירותו ויהיה
כישראל ,ואין צריך לקבל עליו מצות ולהודיעו עיקרי הדת שכבר הודיעוהו כשטבל לשם
עבדות ".וכיוצא בזה מצינו בדברי הרמב"ם בענין גר בזה"ז שחסר בקרבנו שחסר
בגירותו .והארכתי בשיטת הרמב"ם בענין זו במאמר בענין קרבן גרים בקובץ בית יצחק
שנת תשע"ג ע"ש.
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)או ב"ד לקיום הדבר( או דילמא שהם בעצמם עושים את הגירותשהם
מביאים לו את גירותו .לפ"ז יש לבאר בהו"א של תוספות סנה' ,שהוא
המסקנא של תוס' כתובות )דיעה א'( ,שכל גר קטן הוא מדין זכייה
ושליחות דעלמא ,וסב"ל שב"ד ממש מזכים עבור הקטן את יהדותו .ולכן
14
סב"ל שהוא רק דרבנן כיון שזכייה לקטן הוא רק מדרבנן.
ולכא' כל זה נשתנה במסקנת תוס' .לפי מסקנת תוס' בסנהדרין ,אין
בעיה שזכין לקטן הוא רק מדרבנן ,שאין ב"ד מזכה בעבורו אלא הוא זוכה
בעצמו .והיינו כצד א' לעיל ,שפונקציה של ב"ד הוא רק להיות ב"ד
לבירור הדבר )א"נ לקיום הדבר( ואין כאן זכייה בעבור הקטן .ולפ"ז אין
כאן זכייה עבור כל גר אלא שהגר זוכה בגירותו בעצמו לפני הב"ד .ולפי
הו"א של תוספות סנה' ,שב"ד תמיד הם מזכים עבור הגר לכא' קשה שגם
גירות של גוי גדול אינו מה"ת ,שהלא אין ב"ד יכול לזכות ולהיות שליח
עבור גוי מה"ת לקבל בעבורו את גירותו.
אלא שעיין תוס' סנה' שבאמת הק' כן..." ,ומיהו הא לאו קושיא היא
דא"כ תיקשי לן כל גרים היאך מטבילין "...שלפי תוס' ,כל גר צריך ב"ד
 14ויש לחקור בדיעה זו .האם סב"ל שפנוקציה של ב"ד הוא רק כדי לזכות עבור הגר את
יהדותו או שבאמת יש ב' דינים לב"ד של גירות .ומכופיא י"ל שיש ב' דינים ,שיש על
ב"ד לגירות גם חלות ב"ד לבירור הדבר )או לקיום הדבר(.
אלא שיש למצוא סמוכים לצד ראשון שאין על ב"ד זו חלות ב"ד לבירור הדבר )או
לקיום הדבר( כלל .עיין בדברי הרא"ש )יבמות ד:לא( שכתב" ,עבדיה דר' חייא בר אמי
אטבלה לההיא עובדת כוכבים לשם אנתתא א"ר אשי יכילנא לאכשורי בה ובברתה בה
כדרב אסי דאמר רב אסי מי לא טבלה לנדותה...וקשה דהא אמרינן לקמן דגר צריך
שלשה משפט כתיב ביה ...וי"ל הא דבעינן שלשה היינו לקבלת המצות אבל לא לטבילה
אע"ג דאמר לקמן דב' ת"ח עומדין לה מבחוץ היינו לכתחלה דעדיף טפי אבל אינו מעכב
וי"מ כיון שידוע לכל שטבלה כאילו עומדין שם דמי .ומיהו קשה שטבילת נדה בלילה
ולקמן )מו ב( אמרי' דאין מטבילין גר בלילה ותירץ רבינו מאיר ז"ל מדלא קאמר אין
מטבילין גר בלילה מ"ט משפט כתיב ביה כדאמר גר צריך שלשה משפט כתיב ביה
אלמא דלא גמרינן ליה ממשפט דאין לו דין משפט אלא לענין גוף הדבר שצריך שלשה
אבל לא לזמן הטבילה .וגם פשטיה דקרא הכי איירי ושפטתם כתיב ביה דהוי שנים ואין
ב"ד שקול ולילה לא הוי אלא מדרבנן ולכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי".
ויש לבאר דברי רבינו מאיר ,שב"ד לגיור שונה לגמרי מב"ד דעלמא .שב"ד לגיור ל"צ
לעשות פסק דין וגם ל"צ להיות ב"ד לקיום הדבר ,רק צריך ג' כדי שיהיה ב"ד בתור בעלים
לזכות בשביל הגוי את יהדותו .ודבר זה אפ' בלילה ,ודבר זה אפ' בלא ראייה כלל ,שאם
נודע לב"ד שעשה מעשה גירות כדין ממילא הם יכולים לזכות בעבורו את גירותו .ועיין עוד
בתוספות )יבמות מה :ד"ה מי לא וכו'( וברשימות שיעורים )יבמות עמ' תפז( בזה.
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לזכות בשבילו .ואם אין זכייה לגוי איך אפשר לעשות שום גירות ,אפ'
לגדול .ומבואר מתוס' בהו"א זו ,שפונקציה של ב"ד לא רק לראות ,אלא
לזכות ולהביא לכל גר את יהדותו .לפ"ז י"ל שיוצא מחלוקת יסודית
בתוספות מי הם הבעלים על גירות .האם הגר עצמו בעלים על גירותו או
15
ב"ד הם בעלים על גירות של הגר ,שהם המזכים לו את גירותו.
ויש להעיר ,שיש שיטה בראשונים של"צ שיהא ב"ד כלל להחיל חלות
גירות .עיין בזה בדברי הרמב"ן )מה :ד"ה מי לא וכו'( שהביא מבה"ג
שסב"ל שיש מח' הסוגיות אם צריך ב"ד לגירות ,ולפי הגמ' שם ל"צ ב"ד
לגיור .ולכא' מוכח מזה שהגר בעצמו בעלים על גירותו ,וכמו שאדם יכול
לטבול בינו לבין עצמו לטהר את עצמו ,הה"נ יכול לטבול לגייר את עצמו.
אולם ,עיין ברמב"ם )הלכות איסורי ביאה י"ג:ו( שכתב" ,גר שמל ולא
טבל או טבל ולא מל אינו גר עד שימול ויטבול ,וצריך לטבול בפני שלשה
והואיל והדבר צריך ב"ד אין מטבילין אותו בשבת ולא בי"ט ולא בלילה ואם
הטבילוהו ה"ז גר" .ומתמיהים על הרמב"ם למה ביאר הטעם הדין שאין
טובלין גר בשבת כנגד ביאור של הגמרא יבמות )מו .(:וע' כס"מ שכתב,
"...ואע"ג דבגמרא יהיב טעמא משום דתקוני גברא בשבתא לא מתקנינן לא
כתבו רבינו משום דמשמע ליה דה"ט לאו דסמכא הוא דהא לענין טומאה
שרי משום דמיחזי כמיקר ואע"ג דהכא צריכים ת"ח לעמוד עליו מ"מ מידי
מיחזי כמיקר לא נפיק אלא עיקר טעמא משום דאין דנין בשבת וגר משפט
כתיב ביה" .וראיתי משו"ת מחנה חיים )ח"ב סי' לז( שיישב באופן נפלא.
הקשה שם איך אסרו הגר לטבול בשבת ,הלא אינו מצווה עדיין על איסורי
שבת .וע"כ צ"ל שהאיסור הוא על הב"ד .אלא שקשה הלא הם אינן טובלים.
וזו גופא כוונת הרמב"ם שכיון שגירות צריך ב"ד ע"כ הם הבעלים ועליהם
לעשות ,ולכן אסרו לטבול בשבת שלא יעברו ב"ד על תיקון מנא .ולפ"ז
16
מתיישב טעם הרמב"ם עם פירוש של הגמ' שם.
 15וראיתי בדברי הגרי"ד )רשימות שיעורים עמוד תקכא( שגם הבין כעין זה בדברי
תוספות .והשווה ב"ד לגיור לאדון המטביל את עבדו לשם עבד כנעני .והוסיף עוד נפ"מ
בזה ,מי חייב בברכה של הגר .האם הוא ברכה המוטל על גר עצמו בעשיית גירותו או
לב"ד העושים את הגירות .גם הביא נפ"מ אם קפץ הגוי לפני ב"ד שלא מדעתם ,האם
מהני טבילה זו.
 16וע' מאירי )יבמות מה (:שכתב..." ,ויש מתרצים שקבלת עול מצות ומילה צריכים
שלשה מפני שהם דברים הצריכים ליעשות על ידי אחר דהא איהו אכתי לא חזי שהרי
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שיטת הרמב"ן
עיין ברמב"ן )ב"מ עא :ד"ה הא דאמרינן וכו'( שכתב..." ,אבל אין
זכיה לקטן מדאוריתא אלא מדרבנן זוכין לו ,דכי היכי דאין לו שליחות אין
לו זכיה ,ואע"ג דזכיה לאו מטעם שליחות הוא כדמוכח בקידושין ...ולפי
מה שכתבנו )ו(הא דאמרינן בכתובות )י"א א'( גר קטן מטבילין אותו על
דעת ב"ד שזכין לאדם שלא בפניו ,ומשמע דמדאוריתא זכין לו וגר גמור
הוא ,איכא למימר שמא שאני זכות גירות אבל בעסקי ממון אין זוכין לו
אלא מדרבנן ".לפי הרמב"ן ,זכות גירות הוא זכייה ממש ,ולא כתוס'
סנהדרין במסקנא .אלא מאיזה טעם שהיא ,אמרינן זכין לקטן בזכות גירות.
ואולי יש לפרש ע"פ דברי התוס' בכתובות בתירוץ השני שכיון שהוא זכות
גמור אמרינן זכין לקטן.
אמנם ,יש לבאר באופן אחר .שמבואר מרמב"ן שאין זכייה מטעם
שליחות וכדהוכיח מגמ' קידושין )מב .(.וצ"ל שזכייה הוא גזה"כ שכל מה
שאדם יכול לעשות לעצמו ,שני יכול בעבורו .ובקטן ,הטעם שאין זכין
בשבילו הוא מחמת שהוא אינו יכול לזכות בעצמו ממילא א"א לזכות
בעבורו .והשתא י"ל שרמב"ן הולך לשיטתו .שגירות גטן שאני משום שיש
אפשרות לקטן להתגייר .שמצינו בקטן שמתגייר עם אביו וכן במעוברת
שנתגיירה שנעשה גר עי"ז .וכיון שיש יכולת לקטן להתגייר יש אפשרות
לב"ד לזכות בשבילו מה"ת .שכל מה שאדם יכול לעשות ,עושין בשבילו
ע"י זכייה.

מילה בגוי פסולה אבל טבילה דבדידיה לחוד תליא מילתא כשרה בדיעבד בלא שלשה
מן התורה אלא דרבנן אצרכוה שלשה מגזירת קבלה ומילה ובדיעבד לא פסלינן ואע"ג
דמקרא מייתינן לה דוקא לענין קבלה ומילה וזה תירוץ לענין שלשה הא לענין נדות וקרי
אתה מפרשה בדרך שהזכרנו".
ויש להבין דבריו .ואולי ר"ל שכ"ז שהוא כגוי א"א שהגר עצמו יהיה הבעלים לעשות
גירותו שעדיין הוא גוי .ורק בשעה שטובל שע"י טבילה נכנס ליהודי ,עכשיו בדידיה
תליא מילתא ,כלומר שאז יכול הוא להיות בעלים על הטבילה ולעשות בפנ"ע .נמצא
לפ"ז שהגר רק בעלים על סוף גירותו ולא על תחילתו.

רב יעקב טאובס

ב"ד של כהנים
שנינו במשנה בפרק קמא דכתובות )דף י"ב :(.בית דין של כהנים היו
גובין לבתולה ארבע מאות זוז ,ולא מיחו בידם חכמים .וצריכים להבין
מהו "בית דין של כהנים ",איזה תוקף יש לתקנת ב"ד של כהנים ,ומהי
המשמעות של זה שלא מיחו בהם החכמים?
כדי להבין את הענין ,יש לעיין בדברי המשנה להלן בריש פרק ה'
)דף נ"ד (:דשם איתא :אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה
מנה ,אם רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף ,עכ"ל המשנה .ושואלת הגמ'
שם :פשיטא! מהו דתימא קיצותא עבדו רבנן ,שלא לבייש את מי שאין לו,
קמ"ל ,עכ"ל .כלומר ,שיש מקום לחשוב שאולי תיקנו החכמים שאין
להוסיף על הכתובה בכלל כדי שלא לבייש את מי שאין בידו להוסיף ,כגון
עני ,וכו' ,וכמו שמצינו בגמ' פסחים )דף פ"ב (.שיש לקבור כל מת בארון
פשוט הנעשה מעץ כדי שלא לבייש את מי שאינו יכול לקנות ארון יותר
יקר .וכן מצינו ג"כ בגמ' תענית )דף כ"ו (:שבנות ירושלים היו יוצאין
)בחמשה עשר באב( בכלי לבן שאולין כדי שלא לבייש את העניים.
והקשה הר"ן על הרי"ף בכתובות )דף כ"א .בדפי הרי"ף בד"ה אף על
פי( הרי פשוט שיכול הבעל בכל מקרה לתת מתנה לאשתו כפי מה שירצה
אע"ג דיש אלו שאינם יכולים לתת מתנה כזו ,ולכן למה לא יוכל הבעל ג"כ
לפרט בתוך הכתובה שהנה הוא נותן לה מתנה כתוספת לכתובתה ,וא"כ
מהי ההו"א בגמ' לאסור דבר זה .וכן הקשה הריטב"א )בחידושיו לדף
נ"ד ,:בד"ה מהו דתימא( ,וז"ל :למה להו לרבנן ליתן קיצותא שלא יתן
מנכסיו לאשתו כשם שנותן לעוברי דרך ,עכ"ל .ותירץ הר"ן שם ,1שכוונת
המשנה היא שיכול הבעל לכלול את התוספת הזאת שהוא נותן לשם מתנה
כחלק מעיקר הכתובה עצמה .ועל פרט זה אמרה הגמ' שאולי היינו
חושבים שתיקנו החכמים שאין לעשות כן כדי שלא תהיה כתובה א' לזה
וכתובה א' לזה כי בדרך זה באמת יתביישו העניים במה שיש שינוי
 1וכן הביאו הריטב"א שם וגם הרשב"א )שם בד"ה אע"פ( בשם הגאונים.
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בכתובתם מכתובת העשירים אף בנוגע לעיקר הכתובה ,קמ"ל דאין לחוש
לזה.
והנה נראה שהמרדכי בכתובות שם )רמז קל"ו( חולק על פירוש זה.
דהרי הקשה מהו החידוש של המשנה בכתובות בסוגיין )דף י"ב (.שמשמע
שדוקא בב"ד של כהנים תיקנו שיש להוסיף מאתיים על הכתובה )וכן נמי
לגבי משפחות המיוחסות( ,הא כל אחד ואחד שרוצה יכול לעשות כן אף
אם אינו ממשפחת כהנים או מן המשפחות המיוחסות כדאיתא במשנה
בדף נ"ד :שם .ותירץ שם דמה שיכול כל אחד ואחד לעשות בתור תוספת
הוא דוקא בתור תוספת ,אבל לא כחלק מעיקר הכתובה ,ואילו ב"ד של
כהנים תיקנו שיכולים להוסיף את התוספת כחלק מעיקר הכתובה .וזה
ממש הפך דברי הר"ן )והרשב"א והריטב"א( שפירשו בסוגיא בדף נ"ד.
שהתוספת נכלל עם עיקר הכתובה אף למי שאינו כהן ואינו ממשפחה
מיוחסת .והרמ"א בשולחן ערוך )אבן העזר סי' ס"ו סעיף ז'( הביא ב'
הדעות הנ"ל ,דהיינו שכל אחד יכול לכלול התוספת עם עיקר הכתובה אם
ירצה ,כדברי הר"ן ,וגם שיש חולקים וסוברים שצריכים לכתוב עיקר
הכתובה בפני עצמה והתוספת בפני עצמה ,וזוהי דעת המרדכי 2,וכן
נוהגין.
וצריכים להבין איך באמת יתרץ הר"ן ודעימיה את קושיית המרדכי
דאם יכול כל א' וא' להוסיף על הכתובה ,מהו הרבותא של ב"ד של
כהנים 3.והנה הבית שמואל )שם ס"ק ט"ז( הרגיש בזה ותירץ שכוונת
משנתנו היא שאצל ב"ד של כהנים היה "מנהג קבוע" לעשות כן ,ואילו
אצל שאר בני אדם אף דיכולין לעשות כן ,לא היה להם מנהג קבוע דוקא
כזה .אבל נראה דזה קצת קשה ,כי א"כ באמת מאי קמ"ל המשנה ,ומאי
נפקא לן מיניה בזה שהיה איזה מנהג אצל הכהנים .הב"ח שם )בד"ה ואם
יש משפחות וכו'( תירץ דאצל הכהנים התקנה היתה דאף מי שלא פירש
שרוצה לתת תוספת ,ורק קידש את אשתו סתם ,חייב להוסיף על הכתובה
ולתת ארבע מאה זוזין אעפ"כ ,משא"כ אצל שאר בני אדם ,וזהו החידוש
במשנתנו .וזה נראה בפירוש יפה ונכון כי מדברי הר"ן בסוגיין )בדף ד:
בדפי הרי"ף בד"ה היו גובין( באמת משמע כן ,דז"ל :משפחות מיוחסות
 2עי' דרכי משה שם אות ט'.
 3והר"ן אינו יכול לתרץ כדברי המרדכי דהרי לדעתו יכול כל א' וא' לכלול את התוספת
עם עיקר הכתובה ,וכהנ"ל.
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שבישראל אם רצו לעשות כדרך שעושין הכהנים עושים .כלומר ואם בא
אדם ונשא בתולה סתם מאותה משפחה חייב ליתן לה ארבע מאות :עכ"ל.
ובחידושיו לסוגיין )בד"ה מתניתין( כתב כן הר"ן בפירוש ,והוסיף דמי
שנשא בת כהן חייב לתת ארבע מאה אפילו אם לא כתב כן בכתובה בכלל.
4
וזה בודאי אינו שייך אצל שאר בני אדם.
והנה הסברנו לעיל דמה שהכריח את הר"ן לפרש דאף שאר בני אדם
יכולים לכלול את התוספת עם עיקר הכתובה הוא רק שאחרת אין שום
חידוש )במשנה בדף נ"ד (:שמותר לו לאדם להוסיף תוספת ,דהא ודאי
מותר לעשות כן ,ואין שום הוא אמינא לומר קיצותא עבדי רבנן במקרה
כזה .אלא דיש לשאול ,א"כ ,למה חשב המרדכי דבאמת החידוש במשנה
זו הוא כן שמותר לו לסתם בן אדם להוסיף על הכתובה )וע"כ חילק בין
הכהנים לבין סתם בני אדם בנוגע לאם התוספת נכלל עם עיקר הכתובה(.
כלומר למה נחשב הדין שכ"כ פשוט לפי הר"ן כחידוש לפי המרדכי.
כדי ליישב קושיא זו ,יש לעיין שוב בדברי משנתנו בדף י"ב .שכתבה
"ולא מיחו בידם חכמים ".ע"פ פשטות ,המשמעות של ביטוי זה היא
שמדובר בדבר שבעצם אין כ"כ נכון לעשות ,אלא שמאיזה טעם שהוא,
החכמים לא מיחו בידם .למשל ,מצינו כן בגמ' פסחים )דף נ"ו (.בענין
ששה הדברים שעשו אנשי יריחו ,דשם למדנו שבנוגע לג' מהדברים ,לא
מיחו החכמים בידם ,אבל אעפ"כ אין הדברים ברצון חכמים )ואילו בג'
הדברים האחרים ,כן מיחו( .כלומר ,דזה שהחכמים לא מיחו בדבר אינו
מוכיח שהדבר נעשה ברצונם ,אלא אדרבה ,הדבר הוא באמת שלא ברצון
חכמים ,ורק לא מיחו ביד העושהו .ומשמע א"כ דגם בסוגיין אף שלא
מיחו החכמים נגד תקנת ב"ד של הכהנים ,מ"מ התקנה היתה שלא
ברצונם .ועי' בבית הבחירה להמאירי כאן )בד"ה אחד אלמנת כהנים(
שמסביר כוונת הביטוי בסוגיין ,והיא שתקנת ב"ד של הכהנים עלול להטיל
קנאה בין משפחות בכלל ישראל ,ואף שלא מיחו החכמים בידם מפני
חשש זה ,כי סוף כל סוף יכול כל אחד להוסיף על הכתובה ,מ"מ כנראה
5
אין הדבר לפי רצון החכמים.
 4ונראה דאולי הב"ח לא ראה את דברי הר"ן בחידושיו.
 5ועיין עוד בשיטה מקובצת כאן )בד"ה היו גובין לבתולה( שהביא כן בשם רבינו יהונתן
עכ"פ בתור הוא אמינא.
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ועכשיו ,צריך לעיין בכוונת משנתנו שמדברת על "ב"ד של כהנים".
בשיטה מקובצת )בד"ה ב"ד של כהנים( מביא ביאור בשם הגאונים ,וז"ל:
פירש בתי דינין העומדין בעיר הכהנים והם כ"ג כדרך שהיו קובעין ב"ד
של ישראל כ"ג בכל עיר ועיר .עכ"ל .והלא זה דבר פלא ,דהאיך מצינו דבר
כזה שהכהנים צריכין ב"ד מיוחדת בשבילם ,ועוד ,דלא כ"כ ברור מהי
תועלת בדבר זה .והנה באמת כן מצינו מושג של "ב"ד של כהנים" בכמה
מקומות בש"ס ,אבל בכל אלו המקומות קשורה הב"ד של כהנים לענייני
עבודה שבמקדש ,ועל דברים אלו דנים ב"ד זו ,כדאיתא בגמ' עירובין דף
6
ל"ב ,.ובגמ' פסחים דף צ:
אבל לענ"ד נראה דיש עוד מקום אחר שאף דלא נקרא הב"ד בפירוש
בשם "ב"ד של כהנים ",מ"מ היו כהנים שעשו מעשה ב"ד אף ללא קשר
לענייני עבודה ,וגם שם לא מיחו בידם חכמים .והרי הוא במשנה בראש
השנה פרק א' משנה ז'וז"ל :אב ובנו שראו את החדש ילכו לא שמצטרפין
זה עם זה אלא שאם יפסל אחד מהן יצטרף השני עם אחר רבי שמעון אומר
אב ובנו וכל הקרובין כשרין לעדות החדש אמר רבי יוסי מעשה בטוביה
הרופא שראה את החדש בירושלם הוא ובנו ועבדו משוחרר וקבלו הכהנים
אותו ואת בנו ופסלו את עבדו וכשבאו לפני בית דין קבלו אותו ואת עבדו
ופסלו את בנו :ע"כ.
והנה ידוע שקבלת עדות לקידוש החודש מעשה ב"ד הוא 7,ונראה
א"כ דאלו הכהנים שקיבלו את העדים עשו כן בתורת בית דין .אלא ששם
לא קיבלו את דעתם החכמים ,ובפי' המשנה להרמב"ם שם מבואר דזה לא
מפני שטעו הכהנים )או כיוצא בזה( אלא מפני שחלקו החכמים על
הכהנים ופסקו כר' שמעון שם .מ"מ ,הרי ברור לנו מזה שהכהנים עשו
מעשה בתור בית דין ,אבל לא קיבלו דעתם החכמים.
וא"כ ,שמא י"ל דה"ה נמי בסוגיין בכתובות שם ,דהיינו שהכהנים
)בית דין של כהנים( שעשו מעשה שלא מצא חן בעיני החכמים אבל לא
מיחו בידם החכמים אעפ"כ .ועי' בחי' הרשב"א לסוגיין )דף י"ב .בד"ה
מתניתין( שכתב שהחכמים לא מיחו בב"ד של כהנים "כיון שהנהיגו שררה
זו בעצמן ",כלומר ,שהכהנים עשו מעשיהם לעצמם ,ולא קיבלו דעתם
 6עיין עוד באנצקלופדיא תלמודית כרך ג' ,ערך בית דין של כהנים.
 7עי' משנה סנהדרין דף ב.
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החכמים .והרי זה דומה א"כ למה שלמדנו במשנה בראש השנה שם ,ששם
8
ג"כ עשו הכהנים מעשה בתור בית דין ולא קיבלו דעתם החכמים.
ועכשיו נוכל להבין את דברי המרדכי בסוגיין .מה שנהגו הכהנים
)בתורת הנהגה ,ולא בתורת תקנה( ,היה של עלול להביא לידי מחלוקת,
כמו שביאר המאירי שהבאנו לעיל ,וא"כ הרי עשו בזה שלא כרצון
החכמים ,אף שלא היה דבר אסור ,וזוהי כוונת המשנה שלא מיחו בידם
החכמים .וא"כ ההוא אמינא בסוגיא בדף נ"ד :שם מסתבר מאד כי כמו
שאמרנו בסוגיין שהחכמים לא רצו לשנות את הכתובה )אף לכהנים( ,ה"ה
נמי שם שיש עכ"פ הוא אמינא שעשו החכמים קיצותא כדי שלא לשנות
את הכתובה )כדי למעט במחלוקת( .ואילו הר"ן בדף נ"ד :שם סבר שמה
שעשו הכהנים היה בתור תקנה גמורה וכמו שכתבו התוס' )דף י"ב :בד"ה
בית דין( ולא רק הנהגה לעצמם 9.וכוונת המשנה שלא מיחו בידם החכמים
היא לא שהיה הדבר שלא ברצונם ,אלא שלמעשה הרשו החכמים לכהנים
לגבות את הסכום הנוסף )אע"פ שלא היה כתוב כן בכתובה( ,וכמו שכתב
הר"ן בעצמו בביאור הנהגת הכהנים ,וכמבואר לעיל 10.וע"פ כל הנ"ל נוכל
ג"כ לומר שגם הרמב"ם מסכים עם המרדכי ,ועל כן אינו מביא את כל הדין
של ב"ד של כהנים )ומשכחות המיוחסות( ומביא רק את הכדין של
תוספות כתובה ע"פ הסוגיא בדף נד .שם ,כלומר שס"ל להרמב"ם שהנהגת
הכהנים בדבר זה אינה על פי הלכה.

 8אלא שבמשנה בכתובות ,אף דנחלקו החכמים על הכהנים לא מיחו בהם שלא היתה
הוראתם נוגע לאחרים ,משא"כ בראש השנה.
 9ויש שכתבו שהר"ן חולק על בעלי התוס' בזה מטעם אחר ,אבל החת"ס )בחידושיו לדף
י"ב ,:בד"ה ב"ד של כהנים( מוכיח שאכן אין כאן מח' בין תוס' והר"ן.
 10ועיין עוד בחי' הרשב"א לסוגיין בד"ה מתניתין שג"כ מבאר את ביטוי "שלא מיחו"
בדרך זה .אלא שקצת קשה ,שהרי הוא כתב ג"כ שמה שעשו הכהנים היתה הנהגת
עצמם ,ודו"ק.

יעקב ששון

בענין מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה
א .לועז ששמע אשורית
בגמרא ריש מגילה )ג ע"א( איתא שמבטלין תלמוד תורה למקרא
מגילה ,וכן כתב הרמב"ם ריש הל' מגילה .וידוע מה שהקשו על זה כמה
מן האחרונים ,שדברי הגמרא לכאורה תמוהין ,שהרי בקריאת המגילה גם
כן מקיים מצות תלמוד תורה ,ואם כן היאך שייך לומר עליה שמבטלין
תלמוד תורה למקרא מגילה ,הרי אין זה ביטול תלמוד תורה בכלל.
ויעויין בשיעורי הגרי"ד זצ"ל )בן הגרי"ז ,נדפסו בישורון כרך ט ,עמ'
קע( בעניני סת"ם ,שהביא כמה תירוצים בזה ,וחידש מעצמו שכיון שבכחו
ללמוד יותר בעומק ,ולומד רק בשטחיות ,שגם בזה חשיב ביטול תורה.
ודבר זה ידוע בשם הג"ר אהרן קוטלר זצ"ל ,שביטול תורה באיכות גם כן
חשיב ביטול תורה .ויעויין במה שכתב הגר"ש וואהרמאן זצ"ל בהסכמתו
לס' בינה בספרים חלק א ,ששמע מרבו הג"ר אליעזר סילבר זצ"ל שכן
שמע מפי החפץ חיים לתרץ הך קושיא.
ועוד הוסיף הגרי"ד לתרץ ,שבמגילה דף י"ח אמרינן שהלועז ששמע
אשורית יצא ,וראיה לכך מהאחשתרנים בני הרמכים דלא ידענא מאי נינהו.
ואם כן ,אמר הגרי"ד שבקריאת האחשתרנים בני הרמכים הרי אינו יוצא
מצות תלמוד תורה ,וכן הלועז ששמע אשורית שאינו מבין כלל את פירוש
המילים במגילה ואינו מקיים מצות תלמוד תורה ,ובזה הוא דאמרינן
שמבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה) .וכן ידוע בשם מהרי"ל דיסקין ,וכן
ראיתי שתירץ בס' שלמי שמחה ח"ב סי' לד ,לג"ר שמחה עלברג זצ"ל(.
והגרי"ז זצ"ל הסכים לזה ,והוסיף על זה לומר שמוכח מכאן שמצות מקרא
מגילה אינה גדר תלמוד תורה ,אלא מצות קריאה ופרסומי ניסא גרידא ,אבל
לא שייך בזה גדר תלמוד תורה ,ע"ע בקונטרוס חנוכה ומגילה ,ובשיעורי
הגרי"ד בעניני מגילה )נדפסו בישורון כרך ח( ,ובס' מגילת אסתר מבית לוי.

ב .תלמוד תורה כשאינו מבין
אמנם ,מה שיש להעיר על זה ,שתפסו הגרי"ד ודדו הגרי"ז כמילתא
דפשיטא שמי שאינו מבין את הדברים שאינו מקיים מצות תלמוד תורה.
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה

346

בענין מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה

אבל ידוע מה שכתב הגר"ז בשו"ע הרב ,דזהו רק בתורה שבעל פה ,אבל
בתורה שבכתב שעצם התיבות הרי הם חפצא של תורה ,התם מקיים מצות
תלמוד תורה אף על פי שאינו מבין .ולכאורה ביאור החילוק הוא שבתורה
שבכתב ,עצם החפצא של התיבות הרי קדוש הוא ,והחפצא של תורה הוא
התיבות עצמם ,ולכן מקיים מצות תלמוד תורה כשקורא אף שאינו מבין.
אבל בתורה שבעל פה ,עצם התיבות אינם קדושים ,שהרי תורה שבעל פה
לא ניתן ליכתב בעצם ,אלא שהתוכן והמושגים הם שנתקדשו ,ועצם
החפצא הוי תוכן הדברים והבנתם ,ואלו בעצם אינם ניתנים ליכתב ,ואם
אינו מבין ,הרי חסר עצם החפצא של תורה שבעל פה.
ואם כן ,לדברי שו"ע הרב ,היה נראה לומר שתירוץ הגרי"ד אינו
מספיק ,שהרי בתורה שבכתב מקיים מצות תלמוד תורה אף שאינו מבין,
ושוב לא חשיב ביטול תלמוד תורה ,והדרא קושיא לדוכתיה היאך אמרו
מבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה) .וכן ראיתי שהעיר הג"ר שמחה
עלברג בס' שלמי שמחה שם (.ולפי דברי שו"ע הרב ,יש לדחות גם את
ראיית הגרי"ז שמקרא מגילה אינו מצות תלמוד תורה בעצם ,דיש לומר
שאכן הויא מצות תלמוד תורה ,אלא שאינו צריך להבין את הדברים כיון
דבתורה שבכתב איירינן.
)ואולי יש להעיר עוד בזה ,דמה שידוע בם הג"ר אהרן קוטלר,
שביטול תורה באיכות גם כן חשיב ביטול תורה ,יש לומר דהיינו דוקא
בתורה שבעל פה ,שהתיבות עצמם אינן חפצא של תורה ,אלא תוכן
הדברים והבנת הדברים הוא הקיום של תלמוד תורה .ואם כן יש להציע,
שכיון שיכול להעמיק יותר בתוכן ,אזי חשיב ביטול תורה באיכות אם
לומד תורה שבעל פה בשטחיות .אבל אם לומד תורה שבכתב ,הרי עצם
התיבות הם תורה וקדושים הם ,ואיך יתכן לומר שמבטל תורה אם אינו
לומד יותר בעומק ,והרי מה שלומד עתה הוי תורה בעצם החפצא .וכגון
שקורא שנים מקרא ואחד תרגום ,אטו נימא דגם זה חשיב כביטול תורה
באיכות ,והרי לא מצינו שאמרו מבטלין תלמוד תורה לשנים מקרא,
ונראה יותר שכל הענין של ביטול תורה באיכות שייך רק אם לומד
תושבע"פ(.
ומכל מקום לכאורה נראה ,שתפסו הגרי"ז והגרי"ד שלא כדברי
שו"ע הרב ,ולדעת מרנן דבית בריסק נראה שאינו מקיים מצות תלמוד
תורה בשום אופן כשאינו מבין ,בין בתורה שבעל פה ובין בתורה שבכתב.
וכעין זה הובא בחי' הגר"ח על הש"ס החדש ,בהוספות שבסוף הספר,
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שאמר הגר"ח דלימוד בלא הבנה לא חשיב לימוד בכלל ,ולא חילק בין
תורה שבכתב לתורה שבעל פה ,וכנראה דס"ל שאף בתורה שבכתב לא
חשיב תלמוד תורה אם אינו מבין ,ובפשוטו נראה שלא כדברי שו"ע הרב.

ג .שמיעת דברי תורה
אלא יש לומר ,דאף על פי שכתב בשו"ע הרב שאם קורא בתורה
מקיים מצות תלמוד תורה אף שאינו מבין כלל ,מכל מקום יש לומר
שלשמוע מגילה בלא הבנה חשיב ביטול תורה .ונראה לומר ,שלכאורה יש
לחלק בין קריאה בתורה שבכתב ,שאם קורא בעצמו מקיים מצות תלמוד
תורה ,אבל במגילה איירינן בשמיעה ,דהיינו הלועז ששמע אשורית .ואם
שומע מאחר את קריאת תורה שבכתב ,השומע אינו יוצא מצות תלמוד
תורה אם אינו מבין ,דדוקא במעשה עצמו אם קורא בעצמו שמוציא את
התיבות הקדושים בפיו אמרינן דחשיב מצות תלמוד תורה .אבל בשומע
תורה שבכתב מאחר ,כששומע ואינו מבין ,אין זה נחשב כמצות תלמוד
תורה בכלל .ובאמת שמדוייק כן בדברי שו"ע הרב ,שכתב שאם מוציא
בשפתיו בתורה שבכתב חשיב תלמוד תורה אף שאינו מבין ,ונראה מדיוק
לשונו שדוקא אם קורא בעצמו ,אבל לא בשומע מפי אחר.
ולאחר זמן מצאתי שכעין זה כתב הג"ר שלמה ברמן זצ"ל בהקדמה
לס' אשר לשלמה לסדר מועד ,שמקיים מצות תלמוד תורה בתושב"כ אף
שאינו מבין ,דוקא אם קורא בפיו ,אבל לא כששומע מפי אחרים ,וברוך
שכוונתי לדברי הגאון זצ"ל .והביא סמך לדבר ,מדברי החזון איש באו"ח
סי' כט ,שאף למאן דאמר הרהור כדיבור דמי ,ויוצא ברכת המזון בהרהור,
אבל זה רק כשמבין מה שמהרהר .ואף שיוצא ברכת המזון כשאינו מבין,
זה רק אם קורא ומוציא בשפתיו ,אבל אם יוצא על ידי הרהור כדיבור ,אינו
יוצא אלא אם כן מבין מה שמהרהר ,עכת"ד.
והנה כתב הרמב"ם )הל' תפילה פי"ב ה"י( שמימות עזרא התקינו
שיהא מתורגמן בשעת קריאת התורה כדי שיבינו העם את הקריאה .ואי
נימא שמקיים מצות ת"ת בתורה שבכתב אף שאינו מבין ,אם כן משום מה
הוצרכו לתקן מתורגמן ,הרי יוצאין מצות ת"ת אף בלי הבנה ,ואם כן היה
נראה שיי"ח קריאת התורה נמי ,שגם כן הוי מצות ת"ת .ואפשר שכל זה
על דרך הנ"ל ,דדוקא כשמוציא בשפתיו בעצמו מקיים מצות ת"ת
בתושב"כ אם אינו מבין ,אבל בשמיעה בעלמא אינו מקיים מצות ת"ת אלא
אם כן מבין ומשום הכי הוצרכו לתקנת המתורגמן בקריאת התורה.
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ולשם תוספת ביאור קצת אולי יש לומר ,דהנה בברכות ה ע"א איתא
ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם ,לוחות
אלו עשרת הדברות ,תורה זה מקרא ,והמצוה זה משנה ,אשר כתבתי אלו
נביאים וכתובים ,להורותם זה גמרא ,ע"כ .ופרש"י )ד"ה זה מקרא( חומש
שמצוה לקרות בתורה ,ע"כ .וממו"ר הגר"מ טברסקי שליט"א שמעתי
להעיר ,דקשה מה משמיענו רש"י שכתב בזה שמצוה לקרות במקרא דוקא,
הא מצוה לקרות בכל התורה ,בין תשב"כ ובין תשבע"פ .ודייק מכאן
כדברי שו"ע הרב ,שעצם החפצא של תורה שבכתב ניתן לקריאה ,ובהך
קריאה יוצא מצות ת"ת אף שאינו מבין .ואם כן נמצא דמה שמקיים מצות
ת"ת כשאינו מבין בתושב"כ דוקא ולא בתושבע"פ ,לכאורה זה מפאת
עצם החפצא של תורה שבכתב ,מכיון שתורה שבכתב ניתנת לקריאה .ואם
כן שפיר מובן מה שנתבאר לן ,דרק במעשה קריאה אמרינן שיוצא ת"ת אף
שאינו מבין ,ולא בשמיעה או הרהור.
ודרך אחר קצת בביאור החילוק ,דבהך חפצא של תורה שבכתב
מקיים מצות ת"ת כשאינו מבין ,אבל במה דברים אמורים בשישנו להך
חפצא של תורה ,וזהו דוקא כשמוציא בשפתיו אבל לא כששומע או
מהרהר גרידא .דהנה נחלקו המחבר והגר"א באו"ח סי' מז אם מברך ברכת
התורה על ההרהור ,שלדעת המחבר אינו מברך ,והשיג עליו הגר"א שהרי
מקיים מצות ת"ת אף בהרהור ,ודעת הגר"א מבואר דס"ל שברכת התורה
הוי ברכת המצוה .ובדעת המחבר רגילין לבאר על פי דברי הגר"ח )הובא
בחי' מרן רי"ז הלוי הל' ברכות( שברכת התורה אינה ברכת המצוה ביסוד
דינה ,אלא שהחפצא של תורה טעונה ברכה מצד עצמה .ולכן ביארו
שלדעת המחבר אינו מברך כשלומד בהרהור ואף שיוצא בזה מצות ת"ת,
משום דבהרהור ליכא שום חפצא ,וחסר עצם החפצא של תורה הטעונה
ברכה .ואם כן יש לומר הכי גם כאן ,שכשלומד תורה שבכתב בהרהור ,הרי
בזה לא מיקרי חפצא של תורה שבכתב לומר עליה שיוצא מצות ת"ת אף
שאינו מבין ,ולכן צריך להבין כששומע או מהרהר אף בתורה שבכתב.
)והנה פסק המחבר שם שאם כותב דברי תורה שצריך לברך ,ורגילין לבאר
משום דמשוי לחפצא של תורה על ידי כתיבה .ואם כן ,אולי יש לומר גם
כאן ,שאם כותב דברי תורה שבכתב ,יוצא מצות תלמוד תורה אף על פי
שאינו מבין ,ואינו צריך להוציא בשפתיו דוקא ,אלא צריך איזשהו מעשה
דמשוי לחפצא של תורה שבכתב ,וי"ל דכתיבה סגי לזה(.
ואם כן נמצא ,שאף אם נתפוס כדברי שו"ע הרב ,שמקיים מצות ת"ת
אם אינו מבין בתורה שבכתב ,אבל זה רק כשקורא בעצמו ,אבל אין זה
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נוגע ללועז ששמע אשורית המקיים מצות מקרא מגילה ,וזה גם כן יהא
נחשב כביטול תורה ,ושפיר הוכיח הגרי"ז מזה שמצות מגילה אין גדרה
כמצות תלמוד תורה.

ד .נביאים וכתובים
אלא שיש לדון בזה מצד אחר ,דממו"ר הג"ר מאיר טברסקי שמעתי
שיתכן שדברי הגרי"ד והגרי"ז מתיישבין במקצת עם דברי הגר"ז בשו"ע
הרב באופן אחר .שהנה העלו כמה מגדולי זמנינו שחלוק דין חמשה
חומשי תורה מדין נביאים וכתובים בעצם החפצא ,שנביאים וכתובים הויין
בעצם חפצא של תורה שבעל פה ,אלא שניתנו ליכתב ,מה שאין כן
בחמשה חומשי תורה דהוו תורה שבכתב בעצם החפצא.
ויעויין עוד בתמורה יד ע"ב ,שבתוס' הביאו שתי דיעות בענין דברים
שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה ,אם האיסור שייך לכל התנ"ך ,או
דוקא בחמשה חומשי תורה .וביאר הג"ר יצחק הוטנר זצ"ל )יעויין בס'
זכרון לבעל פחד יצחק בחלק המאמרים בדעות( דבהכי פליגי ,אם נביאים
וכתובים חשיבו כתורה שבכתב בעצם החפצא ,או דילמא בעצם הוו תורה
שבעל פה ,אלא שניתנו ליכתב ,ולכן אינן בכלל האיסור דדברים שבכתב
וכו' ,שהך איסור שייך רק לעצם החפצא של תורה שבכתב) .אמנם ,יש
לומר שאף לדעת האוסרים על פה בנביאים וכתובים ,שעדיין יש לומר
דחשיב בעצם כתורה שבעל פה ,אלא דכיון שניתנו ליכתב תו ליכא לאומרן
על פה .אבל זה רק לענין אמירה על פה ,ואכתי יש לומר שאינו מקיים
מצות ת"ת כשאינו מבין ,ואע"פ שאסור לאומרן על פה ,כיון דבעצם הוי
תורה שבעל פה ,ורק שצורת מסירתן הוא בכתב(.
ובברכות ה ע"א איתא ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה
אשר כתבתי להורותם ,לוחות אלו עשרת הדברות ,תורה זה מקרא ,והמצוה
זה משנה ,אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים ,להורותם זה גמרא ,ע"כ.
וממו"ר הג"ר מאיר טברסקי שמעתי שהעיר ,שלכאורה סדר הדברים כאן
תמוה ,שנביאים וכתובים מקומן לכאורה סמוך לתורה ,ולא בהדי משנה
וגמרא .ואמר לבאר על פי הנ"ל ,דכיון שנביאים וכתובים בעצם הוו חפצא
של תורה שבעל פה ,ממילא שפיר מובן אמאי נכללו בהדי משנה וגמרא,
דהיינו שאר תורה שבעל פה ,ולא הוסמכו לתורה שבכתב.
ואם כן יש לומר ,שמה שמקיים מצות ת"ת בתושב"כ אף שאינו מבין
כמו שכתב בשו"ע הרב ,היינו דוקא בחמשה חומשי תורה ,אבל כשלומד
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נביאים וכתובים ואינו מבין ,שאינו מקיים מצות תלמוד תורה .דכיון
שבעצם החפצא הם תורה שבעל פה ,ממילא שצריך להבין מה שאומר,
ואינו מקיים מצות תלמוד תורה כשלומד נביאים וכתובים כשאינו מבין.
וכעין זה )באופן אחר קצת( כתב הג"ר יעקב קמינצקי זצ"ל במבוא לס'
עיונים למקרא ,שעצם התיבות בחמשה חומשי תורה הן תורה ,ואפילו אם
אינו יודע מאי קאמר .אבל לא כן בנ"ך ,משום שכל הנביאים מתנבאין
בסגנון אחר ,ורק התוכן חשיב תורה ,אבל לא עצם התיבות .וע"ע בספר
זכרון כתונת יוסף ,מה שכתב הג"ר זעליג עפשטיין בזה ,וע"ע שם מש"כ
הרב אליעזר כ"צמאן שם בזה.
ולפי זה ,שוב עולין שפיר דברי הגרי"ד והגרי"ז ,שהלועז ששמע
אשורית יצא ,ואף שאינו מבין ובהכרח שאינו מקיים מצות תלמוד תורה,
שהרי במגילת אסתר בנ"ך איירינן ,ושוב מובן מה שאמרו בגמרא
שמבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה .אלא דיעויין בכתבי הגרי"ז
לתמורה יד ע"ב ,שכנראה שהבין שנ"ך גם כן הוי חפצא של תורה שבכתב
אפילו לדעת הסוברים שדברים שבכתב וכו' שייך רק לחמשה חומשי
תורה .ואם כן שוב ליכא למימר לדעת הגרי"ז דסבירא ליה שלא יוצא
מצות ת"ת בנ"ך בלי הבנה משום דהוי תושבע"פ.
ויש להעיר עוד לאידך גיסא ,דאף אם נאמר שנביאים וכתובים הווין
דין תורה שבעל פה בעצם החפצא ,יתכן לומר שחלוק דין מגילת אסתר
משאר נביאים וכתובים .שהרי אמרו שכל הכתובים עתידין ליבטל ,חוץ
מאסתר ,ואפשר לומר דזה משום ששאר נ"ך הוי תורה שבעל פה ,אבל
מגילת אסתר הוי תורה שבכתב בעצם החפצא) .וכן ראיתי שהעלה בס'
גבורת יצחק לחנוכה ופורים ,לג"ר יצחק סורוצקין ,סי' יד (.ואם כן נמצא
שמקיים מצות תלמוד תורה אף במגילת אסתר אם אינו מבין .ולכן שוב
צ"ל בדעת הגרי"ז דלא ס"ל כלל כדברי שו"ע הרב ,או"ד סבירא ליה
דחלוק דין שמיעה מדין הקורא עצמו ,וכמשנ"ת לעיל ,ויש לדון בכל זה.

ה .ידיעת התורה
ודרך אחר ביישוב הקושיא היאך חשיב ביטול תורה כשקורא את
המגילה ,ראיתי בס' שארית יוסף לגר"ש וואהרמאן ,ח"ב סי' ד .ותוכן
דבריו ,דאיכא שני גדרים במצות תלמוד תורה ,דאיכא מצוה במעשה
הלימוד ,ועוד איכא מצוה בידיעת תורה ,דהוי מצוה בפני עצמו דנפיק
מקרא דושננתם לבניך ,שיהיו מחודדין בפיך ,וכמו שכבר ייסדו כמה מן
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האחרונים .וכתב לבאר שהכוונה במבטלין תלמוד תורה למקרא מגילה,
היינו לענין ידיעת התורה ,כגון במי שכבר יודע את תוכן הדברים במגילת
אסתר ,ולכן אינו מרבה בידיעת התורה על ידי מקרא מגילה ,אבל אם לא
כן היה לומד ומרבה בידיעותיו .ובאופן זה ,אף דלא חשיב כביטול תלמוד
תורה מפאת מצות מעשה הלימוד ,אבל חשיב כביטול תלמוד תורה מפאת
מצות ידיעת התורה ,עכת"ד .והניף ידו שנית ,ושוב כתב כן בהסכמתו לס'
בינה בספרים חלק א ,עיי"ש.
ויש להעיר על דבריו בזה ,דהנה באור ישראל )לג"ר ישראל סלנטר(
מכתב כ"ז ,אשר בו חידש דאיכא מצוה בעצם ידיעת התורה ,הרי כתב שם
עוד דבמעשה לימוד מקיים מצוה בכל רגע שלומד ,אבל מצות ידיעת
התורה אינו מקיים בכל רגע ,ורק במשך שנים אשר בהם שם כחותיו
בלימוד התורה ,על ידי זה מתהווה אצלו ידיעת התורה .והיה נראה דהוא
הדין נמי להיפך ,שמצות תלמוד תורה דמעשה הלימוד אפשר שיבטל בכל
רגע שאינו לומד .אבל מצות ידיעת התורה ,שאינו מקיים בכל רגע שלומד,
אלא אחרי שנים רבות שבו לומד ורוכש בהם ידיעות התורה ,הוא הדין
כשמבטל תלמוד תורה ,שלא חשיב בכל רגע כביטול מצות ידיעת התורה,
ודו"ק .ואם כן נמצא שאין לומר במה שאמרו שמבטלין תלמוד תורה
למקרא מגילה שהכוונה היא לביטול ידיעת התורה.

ו .שם לימוד התורה
ובס' תשובות וכתבים לחזון איש ,בתחילת הספר ,כתב הגר"ח
קנייבסקי בשם החזון איש ליישב קושיית האחרונים בענין מבטלין תלמוד
תורה למקרא מגילה ,ותמוה ,שהרי מגילה נמי תורה היא ,ואיזה ביטול
תלמוד תורה שייך כאן .ותירץ החזון איש ,דכשמכוון לשם מצות מגילה
אין לו ענין לתלמוד תורה דשם אחר הוא .והדברים לכאורה מתאימים
לדברי הגרי"ז ,שמצות מקרא מגילה אינו גדר תלמוד תורה ,ויוצא מקרא
מגילה אף דליכא שם תלמוד תורה בזה ,וכגון שאינו מבין .אלא שעדיין
צריך ביאור יותר ,דמה בכך דהוי שם אחר ,ואמאי לא חשיב מצות תלמוד
תורה ,וכגון אם אכן מבין את הדברים ,והרי קורא בנ"ך ואמאי לא נימא
דחשיב ת"ת.
ויסוד דברי החזון איש הוא ,דלמצות תלמוד תורה לא סגי בקריאה
בעלמא בתורה ,אלא דבעינן חלות שם לימוד ,אבל הכא במקרא מגילה הוי
חלות שם לעצמו ,ושם מגילה מפקיע מיניה חלות שם לימוד התורה.
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וראיה לזה ,דהנה כתב הרמ"א בסי' מ"ז דאינו מברך ברכת התורה כשפוסק
דין בלי לתת טעם ,וחלק על זה הגר"א שם .ודעת הגר"א לכאורה מבואר,
דסבירא ליה דברכת התורה הוי ברכה על מצות תלמוד תורה ,ודעתו
דאיכא מצות תלמוד תורה בהוראה בלי פסיקת טעם .אלא צריך ביאור דעת
הרמ"א ,במה נחלק על זה .וכאן הרי מוציא פסק דין מפיו ,ולכאורה היה
נראה דשפיר נחשב לחפצא של תורה ,וגם דאיכא בזה מצות תלמוד תורה,
1
ודברי הרמ"א טעונין ביאור ,אמאי אינו מברך באופן זה.
והנראה בזה ,דהנה כתבו התוס' )סנהדרין לא ע"ב ד"ה ואם אמר(
דוקא היכא דנתעצמו לדון כו' וכפו אותו לדון כאן אבל בעלמא לא וכו'
מיהא יש לדחות דהכי קאמר כי האי ודאי צריך לאודועי אע"פ שאין
שואל מאיזה טעם נתחייב צריך לאודועי אבל בעלמא אי שאיל אין אי לא
לא ,עכ"ל .וצריך ביאור במה פליגי הנך שתי דיעות בתוס' אם צריכין
לאודויי טעמא כל היכא דכפוהו לדין ,או דאינו תלוי כלל בכפוהו לדין
אלא כל היכא דשאל לטעמם .וביאר הגרי"ד בזה ,דנחלקו בעיקר דין
הוראה ,שיש לדון בעיקר דין הוראה אי הוי חלות שם לימוד גרידא,
וליכא חלות שם הוראה בפני עצמו .ואי נימא דכל הוראה הוי חלות שם
לימוד ,אם כן יש לומר דבעינן לאודועי טעם ,דאי אפשר ללמוד מבלי
להסביר ולאודועי טעם .ובודאי דבפסק בית דין איכא יותר מלימוד,
דאיכא חלות שם פסק דין ,אבל מיוסד הפסק דין על הוראה ,ולכן פסק
דין גם כן הוי תלמוד תורה ולימוד ולכן בעי טעם לדבר .וזה דבעו
לאודועי טעם רק היכא ששאל ,הוא משום דאין הדיין צריך להסביר
מעצמו ,וכמו דהרבי יסביר היכא ששאלו התלמידים ,אבל אם לא שאלו
הרי שלא חסר בעצם הלימוד ולא בעי להסביר טעמו .וכן נקטו התוס'
בדעה השניה ,דכל היכא דשאל צריכים לאודועי טעמא ,דכל הוראה
מיוסד על תלמוד תורה ,ולשם לימוד צריך להסביר את הדין כמו שהרבי
מסביר לתלמידיו היכא ששאלו .אבל אי נתפוס דהוראה מהווה חלות שם
שלעצמו ,המיוסד אקרא דעשית את כל הדבר אשר יורוך ,דלא הוי חלות
שם לימוד אלא חלות שם הוראה ,אם כן יש לומר דלא בעו לתת טעם
לפסק ,דהא איכא קיום הוראה גם בלי לימוד .אלא רק בכפייה לדין איכא
דין בפנ"ע ,שלבעל דין יש זכות לתבוע טעם לפסק ,אבל אין זה מדיני
ההוראה גופא .וכן נקטו התוס' בדעה הראשונה דלא בעי לאודועי טעמא
 1ע"ע במה שכתב הג"ר אברהם שפירא ,בהקדמתו לס' זכר יצחק ,דפסק הלכה בלא
הבנה אינו נחשב לתלמוד תורה בכלל.
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אלא אם כן כפוהו לבא לדין ,דהוראה הוי חלות שם בפנ"ע שאינו מיוסד
על לימוד.
ונראה לומר הכא ,דלדעת הרמ"א ,הוראה מהווה חלות שם בפני
עצמו ,ואינו דין לימוד גרידא .וצריך לומר ,דבזה שהוראה הוי חלות
שלעצמו ,דמפקיע מיניה חלות שם לימוד ,ובאמת כתב כן המשנה ברורה
וז"ל )שם אות ו( נראה דוקא לפסוק דין בין בעלי דינין דאינו דרך לימוד
וכו' .והמתבאר מדברי המשנה ברורה כנ"ל ,דתלמוד תורה צריך שיהא
בדרך לימוד כדי לחייב ברכת התורה .ונראה דזהו אפילו לדברי הגר"ח
בברכת התורה) ,שהרי נפסק כן בשולחן ערוך דהוראה אינה טעונה ברכה(,
דאף דהוי חפצא של תורה ,אבל צריך שיהא עליה שם לימוד לחייב ברכת
התורה ,דדוקא חפצא של תורה בלימודה טעונה ברכת התורה.
וכעין זה בביאור הלכה ריש סי' מז ,דהמגיה ס"ת להרווחת ממון ,לא
חשיב בזה לימוד התורה .וז"ל הביאור הלכה ואם הוא כותב ומעתיק
וכוונתו רק כדי להרויח ממון אפשר דאפילו בקורא התיבות ג"כ אין צריך
לברך דאין זה בכלל לימוד ועיין בסימן ל"ח במ"א סק"ח ,ולפ"ז אפילו אם
הוא שכיר לכתוב סת"ם דדינא הוא דצריך לקרות בפיו הדברים שכותב
אפשר דאין לו לברך ע"ז ברה"ת ועיין בט"ז שכתב דאפילו לדעת המחבר
דכתיבה הוא כדיבור אם פעולתו הוא רק כדי להרויח ממון אין זה בכלל
לימוד ,עכ"ל .ובדעת הביאור הלכה נראה ,דלא קאתי מצד דין מצוות
צריכות כוונה ,אלא מצד עיקר שם לימוד התורה ,דמי שלומד כתוצאה
דממילא של הרווחת ממון ,באופן זה לא חל בה שם לימוד התורה כלל,
וממילא דאינו מתחייב בברכת התורה.
והנה כתב המחבר )סי' מו סעיף ט( לא יקרא פסוקים קודם ברכת
התורה ,אעפ"י שהוא אומרם דרך תחנונים ,ויש אומרים שאין לחוש ,כיון
שאינו אומרם אלא דרך תחנונים ,ונכון לחוש לסברא ראשונה ,עכ"ל .ויש
שביארו דנחלקו במחלוקת הגר"א והגר"ח ,אם ברכת התורה הויא ברכת
המצוה או ברכה על חפצא של תורה ,ונמצא דהגר"א לשיטתו ,שכנראה
דלא הצריך לברך ברכת התורה קודם תחנונים ,ע"ש בביאור הגר"א .אלא
קשה קצת ,שהרי המחבר הביא שתי דיעות בזה ,ולגבי הרהור בדברי תורה
סתם שאין לברך ,ואם שניהם תלוין ביסוד על אותו ענין ,אם ברכה"ת הוי
ברכת המצוה או ברכה על חפצא של תורה ,אמאי סתם כן לגבי הרהור.
אלא לפי דרכנו ,יש לבאר את דברי המחבר כאן באופן אחר ,דנחלקו אם
חל שם לימוד במה שאומר דרך תחנונים ,או דילמא תחנונים מפקיע שם
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לימוד התורה ממה שאומר ולא חשיב לימוד כלל כיון שאומרו דרך
תחנונים ,ולא שייך ענין זה לגדר ברכת התורה ,אלא לקביעת שם לימוד
בתחנונים
ואולי בזה יש לבאר את מה שכתב במגן אברהם ,דנשים מברכות
ברכת התורה כיון שמחוייבות ללמוד היאך לקיים את המצוות
שמחוייבות בהם .וכבר תמהו על זה כמה מן האחרונים )ע' בית הלוי
ח"א סי' ו( ,דאין זה קיום מצות תלמוד תורה ,אלא הכשר מצוה בעלמא.
ועל כן פירשו האחרונים בדעת השולחן ערוך על פי הגר"ח ,דמברכות
על החפצא של תורה .ובדעת המגן אברהם אולי יש לומר ,דאין הכי נמי
אין מברכות על מצות תלמוד תורה ,אבל שם תלמוד תורה מיהא בעינן
כדי לברך על החפצא של תורה ,דבעינן חפצא של תורה בלימודה .והיה
אפשר לומר דכיון שאין הנשים מחוייבות במצות תלמוד תורה ,לכן
קס"ד דכל לימודן הוי בגדר לימוד חכמות בעלמא ,ואינו בגדר תלמוד
תורה דחסר עצם שם לימוד ,ועל זה חידש המגן אברהם ,דאף שאינן
מקיימות מצות תלמוד תורה ,אבל כיון שמחוייבות ללמוד את המצוות
שמחוייבות בהן ,ממילא דאיכא שם תלמוד תורה על לימודן ואף על פי
שאינן מקיימות בזה מצות תלמוד תורה ,דברכת התורה תלוי בחפצא של
תלמוד תורה ,ולא במצות תלמוד תורה ,וכדמבואר) .ושוב מצאתי שכן
ביאר בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סי' כ"ד ,וברוך שכוונתי לדבריו
בזה(2.
ויעויין עוד שם בס' ברכת הורי )עמ' רפ( שדן בענין כהן שלא בירך
ברכת התורה אם יעלה לדוכן לישא כפיו .והביא ששמע מהגרש"ז
אויערבאך זצ"ל ומהגרי"ש זצ״ל דיכול לישא את כפיו .וביאר שם כעין
דברינו ,דברכת כהנים הוי חלות שם ברכה ,ושם ברכה מפקיע שם לימוד
ממנו ,וממילא דאינו מתחייב בברכת התורה) .וכן ראיתי בחשוקי חמד
ברכות דף יג לגבי אונן הנושא הספד ,היאך מותר לו לדבר בדברי תורה
תוך הספדו ,ע"ש בזה ,ולכאורה תלוי אם הספד מהווה חלות שם לעצמו(.
 2ושוב מצאתי כעין זה בכתבי הג"ר בנימין פאלער זצ"ל ,נדפסו בישורון כרך ט' עמ' שג,
וז"ל והא דהוצרך לטעמא דחייבין ללמוד מצות שלהן נראה ,דבאם לא היה להן אף
לימוד דמצות שלהן לא היה שייך להן אף ברכת השחר על דברי תורה דהלא אינם
שייכות כלל לד"ת ,לזה קאמר דשייכות הן לדברי תורה מדין לימוד דינים שלהם ,ושפיר
שייך להן לברך מדין ברכת השחר ,עכ"ל .ואף דהוא קאתי מדין ברכת השחר ולא מדברי
הגר"ח בענין חפצא של תורה ,אבל דון מינה ואוקי באתרה.
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וכעין זה מצאתי בשם הגר"ח קנייבסקי שליט"א )בקובץ בית אהרן
וישראל ,ניסן-אייר תשס"ו ,עמ' קע( דאף שמקיים לא ימוש ,אבל אינו
מקיים מצות תלמוד תורה של ודברת בם בקריאת שמע ,כיון ששם אחר
הוא .ולכאורה כדבריו בשם החזון איש בענין מקרא מגילה.
וכן יש לומר במי שלומד רק למלא סקרנותו לראות מהו חכמת
התורה ,אבל לדידיה לא שאני חכמת התורה משאר חכמות ,דאינו יוצא
מצות תלמוד תורה ,ואינו מתחייב בברכת התורה ,דאין זה בכלל שם
לימוד) .וכן מובא בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל בס' חשוקי חמד ,שהאומר
ד"ת לנהג המונית אינו עובר משום לפני עור ,דאינו מקיים מצות ת"ת.
וכעין זה ראה בס' שלמי יוסף ברכות מפוניביז' ,עמ' ה ,במכתב מאת
הגר"מ גיפטר ,שהלומד בלי ברכת התורה לא חל בו שם לימוד כלל (.וכן
נפקא מינה בזה לגבי אלו הלומדים את התורה משום איזה תואר אקדמית
)דוקטורה וכדומה( דלכאורה לומדים את התורה רק כשאר חכמות ,ויתכן
דגם זה אינו בכלל לימוד התורה בעצם ואינו חייב בברכת התורה.
וע"ע בס' שלמי שרה )לג"ר משה מרדכי שולזינגר זצ"ל( סי' פח,
שהביא מת"ח אחד ששאל לגרי"ז זצ"ל אם מותר לענות לקדושה קודם
שבירך ברכת התורה ,וכדאיתא בשולחן ערוך סי' מו לגבי אמירת פסוקים
דרך תחנונים .ואמר הגרי"ז דאין זה דרך תחנונים ובקשה ,אבל לא הכריע
דאסור ,ע"ש) .וע"ע בס' זכרון ויטע אשל ,מה שכתב הג"ר מענדיל זאקס
זצ"ל ,דשם אחר מפקיע את השם לימוד ,ואינו נחשב כתלמוד תורה
בכלל(.
ומכל הנ"ל ,לכאורה מתבארין היטב דברי החזון איש לענין מבטלין
תורה למקרא מגילה ,דכיון שמקרא מגילה הוי חלות שם לעצמו ,ממילא
שאינו מקיים מצות תלמוד תורה ,דבעינן לזה חלות שם לימוד התורה,
וכדמוכח מדברי השולחן ערוך לענין תחנונים ,ודברי הרמ"א לענין הוראה,
ודברי המשנ"ב לענין סופר הכותב להרווחת ממון.
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א .איסור לזר בנשיאות כפים
גרסינן בכתובות" ,איבעיא להו :מהו להעלות מנשיאות כפים
ליוחסין? תיבעי למ"ד מעלין מתרומה ליוחסין ,ותיבעי למ"ד אין מעלין;
תיבעי למ"ד מעלין ,הני מילי תרומה דעון מיתה היא ,אבל נשיאות כפים
דאיסור עשה – לא ,או דלמא לא שנא? תיבעי למ"ד אין מעלין ,הני מילי
תרומה דמיתאכלא בצנעא ,אבל נשיאות כפים דבפרהסיא ,אי לאו כהן הוא
כולי האי לא מחציף אינש נפשיה ,או דלמא לא שנא? רב חסדא ורבי
אבינא ,חד אמר :מעלין ,וחד אמר :אין מעלין" )כתובות כד .(:מבואר
בגמ' שיש איסור עשה לזר לישא את כפיו ,אבל המקור לכך אינו ברור.
ומיד מעיר רש"י" ,דאיסור עשה – כה תברכו )במדבר ו( אתם ולא זרים
ולאו הבא מכלל עשה עשה" )רש"י כתובות כד .(:לפי רש"י ,הציווי של
"כה תברכו" מתייחס דווקא לכהנים ,ובעקבות כך ,לומדים לא רק
שישראלים מופקעים מהציווי לברך אלא שאפילו אסור להם לברך.
ומסוגייתינו מתעוררת קושיא חזקה על דברי התוס' לגבי מאמרו של
ר' יוסי" -ואמר רבי יוסי :מימי לא עברתי על דברי חברי .יודע אני בעצמי
שאיני כהן ,אם אומרים לי חבירי עלה לדוכן – אני עולה" )שבת קיח.(:
כותבים התוס'" ,אילו היו אומרים לי חברי עלה לדוכן – לא ידע ר"י מה
איסור יש בזר העולה לדוכן אם לא משום ברכה לבטלה שלכהנים אמרה
תורה לברך את ישראל" )תוס' שבת קיח .(:תמוה לר"י מהו חידושו של ר'
יוסי; מהי הבעייה בישראל העולה לדוכן אם לא ברכה לבטלה? ומקשה
הרמ"א..." ,ועל דברי התוספות קשה לי דהא איתא בהדיא בכתובות פרק
שני )כד ב( דזר הנושא את כפיו עובר בעשה) "...ד"מ או"ח קכח( .הלא
מפורש בסוגייתינו שיש איסור עשה לזר לישא את כפיו ,וא"כ ,מדוע קשה
1
לר"י מהו האיסור לזר לעלות לדוכן?!
 1עוד קשה איך ר' יוסי היה עובר על איסור עשה כדי לשמוע לחבריו .כמה מהראשונים
טוענים שמאמרו של ר"י הוא "לאו דוקא ",וכך אומר הרא"ש" -אלו היו אומרים לי חברי
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ומתוך האחרונים שנדחקו ליישב את דברי התוס' עם הסוגיא
בכתובות ,הציע ההפלאה )כתובות כד (:חידוש עצום .ראשונית ,טוען
ההפלאה שכמו שיש מצות עשה לכהנים לברך את העם ,כך יש מצות עשה
לעם להתברך מן הכהנים .שנית ,סובר ההפלאה שלפי סוגייתינו ,יש איסור
עשה לאדם למנוע מעצמו את ההזדמנות לקיים את העשה להתברך מן
הכהנים ,וזוהי הבעייה בישראל העולה לדוכן עם הכהנים .א"כ ,איך ר"י
היה עולה לדוכן? מסביר ההפלאה שהיה אפשר לר"י לשמוע לחבריו
כשהיו אומרים לו לא לקיים את העשה להתברך מן הכהנים ב"שב ואל
תעשה ",וכשר"י היה עולה לדוכן ,הוא היה עובר על העשה ב"שב ואל
תעשה".
והנה ,מצטט ההפלאה את הספר החרדים כמקור קדום למצות עשה
לישראל להתברך מן הכהנים .כותב החרדים" ,לברך כהן את ישראל,
שנאמר כה תברכו את בני ישראל .וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים
בשתיקה ,ומכונים לבם לקבל ברכתם כדבר ה' ,הם נמי בכלל המצוה"
)החרדים פרק ד עשה יח(.
אולם ,כמה דברים בשיטת החרדים דורשים בירור .אומר החרדים
שהישראל הוא "בכלל המצוה" של ברכת כהנים ,ולמעשה ,יש לישראל
לעמוד "פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה" ולכוין לקבל את הברכה .אבל,
איזו מצוה מקיים הישראל כשהוא עומד כך כנגד הכהנים ומקבל את
ברכתם? האם יש ב' מצוות נפרדות ,אחת לכהנים לברך את הישראל ואחת
לישראל להתברך מן הכהנים? או ,כמו שמשמע מהחרדים ,האם יש רק
מצוה אחת של ברכת כהנים ,ואפשר לישראל לקיים איזשהו קיום מצוה
במצות ברכת כהנים? וא"כ ,מהו הקיום הזה ,ומהו היחס בין התפקיד של
הכהן והתפקיד של הישראל במצוה?
ועוד ,מניח החרדים שאפשר לישראל להיכנס ל"כלל המצוה ",אבל
הוא אינו מביא מקור לכך; מהו המקור לאפשרות לישראל להיות "בכלל
המצוה?" ואפשר להוסיף תוקף לקושיית המקור למצות העם בברכת
כהנים מפשטות הפסוקים" -דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את
עלה לדוכן ,לאו דוקא דבפרק האשה שנתארמלה )כ"ד ב'( מוכח דישראל העולה לדוכן
עובר בעשה אלא כלומר דבר גדול הייתי עושה בשבילן" )תוס' הרא"ש שבת קיח.(:
אחרים מציעים שר"י לא היה עובר על האיסור עשה אלא היה עושה דבר אחר שאע"פ
שבדרך כלל לא ראוי לו לעשות ,עדיף לשמוע לחבריו ולעשותו מלא לעשותו.
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בני ישראל אמור להם...ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם "
)במדבר ו:כג ,כז( .הלא הפסוקים מתייחסים דווקא לכהנים?! התורה
מצווה את הכהנים לברך את ישראל ולא מזכירה שום תפקיד לישראל
במצוה .בפשטות ,היינו חושבים שאין שום מעמד לישראל במצוה מעבר
לעובדה שהוא האדם שאותו הכהן מצווה לברך .וא"כ ,מאיפה למד
החרדים שאכן ,אפשר לישראל להיכנס ל"כלל המצוה" של ברכת כהנים?

ב .מנין המצוות
כדי להגדיר את המצוה על העם בברכת כהנים ,נתחיל מדיון במנין
המצוות.
טוען הר"י פערלא שמונה הבה"ג ב' מצוות בברכת כהנים ,אחת
לכהנים לברך את ישראל ואחת לישראל להתברך מן הכהנים" -והנה הבעל
הלכות גדולות לטעמי' אזיל שמנה גם מ"ע דברכת כהנים במספר העשין
וגם במספר הס"ה פרשיות .ונראה דהיינו ג"כ משום דס"ל דכמו שמצוה
על הכהנים לברך את ישראל הכי נמי מצוה על ישראל להתברך מפי
הכהנים) "...ביאור על סה"מ לרס"ג עשה טז( 2.וממשיך הר"י פערלא
להסביר שב' המצוות האלה הן ב' מצוות שונות ,אחת שהיא חובה על
היחיד ואחת שהיא חובה על הציבור" -ועל כל פנים מדברי הבעל הלכות
גדולות אלו ראיה נכונה לסברא זו של החרדים כמו שביארנו .ולטעמי'
אזיל דבכל כיו"ב דרכו ז"ל למנותה שתי מצות .ולכך מנה מצוה שעל
הכהנים לברך את ישראל במספר העשין שעל כל יחיד .משום דכל אחד
מהכהנים חייב בה .ואפילו ליכא רק כהן אחד חייב לברך .והו"ל מצוה
המועלת חובה על היחיד .אבל מצות הצבור להתברך מפי הכהנים כתבה
במספר הפרשיות .שהן מצות וחוקים המסורים רק לצבור .משום דרק
הצבור הוא שחייבין במצוה זו ולא היחיד) "...ביאור על סה"מ לרס"ג
 2וחשוב לציין שלפי הריטב"א ,אין שום חיוב על הישראל להתברך" -אבל כל שהוא
עושה מצותו כדרך שאמרה תורה וחוזר וכופל את הכל מפני הדור מצוה וכדי לערבב את
השטן אין בזה משום בל תוסיף אלא אם כן הקפיד הכתוב בפירוש שלא לכפלו ,וכענין
שמצינו בכהן שעולה לדוכן שאינו מצווה אלא לברך פעם אחת כדאמרינן התם בפרק
ראוהו דאי בעי מצלי ואי לא בעי לא מצלי לומר שאין הכהנים מצווין לברך את ישראל
בעשה אלא פעם אחת ,ואף על פי כן אי בעי הדר ומצלי אין בזה משום בל תוסיף ,וליכא
למימר שעושה להוציא לאחרים ,דליכא חיובא אישראל להתברך ,מצוה דכהן הוא ,אלא
ודאי כדאמרן" )ריטב"א סוכה לא.(:
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שם( .ויוצא שלפי הר"י פערלא ,סובר הבה"ג שיטה קיצונית שיש ב' מצוות
נפרדות בברכת כהנים .מצד אחד ,חייב כל כהן לברך את הישראלים ,ומצד
שני ,חייבים הישראלים לקבל ברכה מן הכהנים ובכך "להתברך מן
הכהנים"; חייבים הישראלים להיות מבורכים .בברכתם ,הכהנים לא רק
מקיימים את חיובם לברך את העם ,אלא הם ג"כ מאפשרים לעם לקיים את
חיובו להתברך.
ומשיטת הבה"ג לפי הר"י פערלא ,יוצא שיש לישראל חיוב אפילו
להתאמץ להתברך ולא רק להתברך בזמן שהכהנים כבר מברכים .לדוגמא,
במקרה שבו כבר ברכו הכהנים בעיר ברכת כהנים אבל ישראלים מסויימים
עדיין לא התברכו ,לפי הבה"ג ,נראה שעדיין יש חיוב לישראלים להתברך
אע"פ שהכהנים כבר יצאו ידי חובתם .ומצטט הר"י פערלא את החת"ס
שכך הסביר את שאילת התוס' ביחס לתקיעות דמעומד" -ותוקעים ומריעין
כשהן עומדין – תימה הא קעבר משום בל תוסיף וכי תימא כיון דכבר יצא
הוה ליה שלא בזמנו דלא עבר הא אמרינן בסוף ראוהו ב"ד )לקמן דף כח:
ושם( גבי ברכת כהנים דאין מוסיף ברכה אחת משלו משום דלא עבר עליה
זימניה כיון דאילו מתרמי ליה צבורא אחרינא הדר מברך להו ה"נ אי
מתרמי ליה צבורא הדר תקע להו) "...תוס' ר"ה טז .(:מקשים התוס' מדוע
תקיעות דמעומד אינן אסורות משום "בל תוסיף ",והם מוסיפים שאין
לומר שתקיעות דמעומד נחשבות כ"שלא בזמנו" בעקבות דמיון לברכת
כהנים .כמו שבברכת כהנים ,אפילו אחר שהכהן כבר בירך ,אומרים ש"לא
עבר עליה זימניה" כיון שיש סיכוי שיהיה עוד ציבור לברכו ,כך בתקיעות,
אפילו אחר שהתוקע כבר תקע ,אומרים ש"לא עבר עליה זימניה" כיון
שיש סיכוי שיהיה עוד ציבור שעדיין לא שמע את התקיעות.
ותמוהים לרע"א דברי התוס'" -תוס' ד"ה ותוקעים ,הא אמרינן פ'
ראוהו ב"ד ,עפר אני תחת כפות רגלי רבותינו בעלי תוס' ,ובעניי אינו דומה
לשם דהתם אלו מתרמי ציבורא אחרינא ונושא כפיו להם הוא עושה
המצוה לברך אותם מש"ה מקרי זמנו ,אבל הכא בתוקע לצבור אחר הוא
אינו עושה המצוה שכבר יצא אלא דמוציא אותם והציבור העושים מצוה
והוא שלוחם להוציא אותם מש"ה לא מקרי לגביה עוד משך זמן המצוה"
)חידושי רע"א ר"ה טז .(:טוען רע"א שהדמיון בין תקיעות דמעומד ובין
ברכת כהנים אינו מועיל; בברכת כהנים ,אומרים ש"לא עבר זמניה" כיון
שיש עדיין לכהן לקיים מצוה לברך עוד ציבור ,אבל בתקיעות ,התוקע אינו
מקיים עוד מצוה כשהוא תוקע לציבור אחר אלא הוא מוציא את הציבור
ידי חובתו .א"כ ,צריכים להסיק שכן "עבר זמניה" לתוקע ושהקבלת התוס'
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אינה מוצדקת! ומגן החת"ס על דברי התוס' ומסביר שהבסיס לשאילת
התוס' הוא שיש מצוה על הציבור להתברך מן הכהנים; לפי התוס',
כשהכהן מברך עוד פעם לציבור אחר ,הוא אינו מקיים עוד מצוה ,אלא
הוא מוציא את הציבור ידי חובתו ,ולכן ,ההקבלה בין תקיעות ובין ברכת
כהנים היא מוצדקת 3.אע"פ שכהנים מסויימים כבר יצאו ידי חובתם לברך
ברכת כהנים ,יש עדיין חיוב לישראלים שלא שמעו את הברכה להתברך מן
הכהנים .והשיטה הזאת מסתברת לאור פירוש הר"י פערלא בשיטת הבה"ג
שאכן ,יש ב' מצוות נפרדות בברכת כהנים – אחת לכהן לברך את
הישראל ,ואחת לישראל להתברך מן הכהנים.
אולם ,לא משמע מדבריו שסובר החרדים שיש מצוה לישראל
להתאמץ להתברך כמו שמפרש הר"י פערלא את שיטת הבה"ג .החרדים
מונה רק מצוה אחת "לברך כהן את ישראל ",וגם אומר שהישראל הוא
"נמי בכלל המצוה ".מפורש בדבריו שיש רק מצוה אחת לכהן לברך את
הישראל ולא ב' מצוות .ובנוסף לכך ,משמע מהחרדים שאין חיוב לישראל
להתאמץ לקבל ברכה מן הכהנים ,אלא אם הכהנים מברכים והוא מכוון
את לבו לקבל את ברכתם ,אז הוא מקיים איזשהו קיום מצוה בקבלתו.
4
וצריכים לדרוש עוד יותר את הגדרת הקיום הזה.
 3ועיין בשו"ת חת"ס )חלק א' או"ח כב( שמסביר שברכת כהנים באה בכל תפילת ציבור
שהיא במקום קרבן ציבור .הציבור מתפלל במקום תמידים ,וכמו שהתמיד צריך ברכת
כהנים ,כך הציבור שמתפלל צריך ברכת כהנים כחלק מתפילתם.
 4אפשר לפרש את שיטת החרדים כחיוב על הישראל להתברך מהכהן ולהסביר ש"הם
נמי בכלל המצוה" אומר שהמצוה מתייחסת ג"כ לישראל; במלים אחרות ,המצוה כוללת
לא רק את החיוב של הכהן לברך את הישראל ,אלא המצוה כוללת ג"כ את החיוב
לישראל להתברך מן הכהן .אבל ,נ"ל מוזר להשתמש בלשון של "הם נמי בכלל המצוה"
כלשון של חיוב .ועוד ,אם החרדים מתכוון לחיוב על העם להתברך ,אז צריכים לפרש
את המשפט "וישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה ומכונים לבם לקבל
ברכתם כדבר ה'" כמשפט שמגדיר את הישראל .מי הוא הישראל במצוה? הוא האדם
שעומד "פנים כנגד פני הכהנים וכו' ".אבל ,ג"כ מוזר לחרדים לתאר את הישראל כך
לפני שהוא מזכיר שיש חיוב לישראל להתברך .בניגוד לזה ,היה לו לומר שהישראל הוא
בכלל המצוה שדורשת ממנו "לעמוד פנים כנגד פני הכהנים וכו' ".לכן ,נ"ל לפרש את
דבריו שאם הישראל "עומד פנים כנגד פני הכהנים וכו' ",אז הוא מקיים איזשהו קיום
במצות ברכת כהנים ,אבל אין לו חיוב להתברך .ומצאתי כעין זה בדברי הדבר אברהם-
"...אלא המצוה היא רק שאם הכהנים מברכים ישמעו ויכוונו לבם להתברך מהם ,וכן
מורה לשון החרדים )פ"ד אות י"ח( ישראל העומדים פנים כנגד פני הכהנים בשתיקה
ומכוונים לבם לקבל ברכתם כדבר ה' הם נמי בכלל בכלל המצוה עכ"ל"...
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ג .דמיון למצות "פרו ורבו"
על פניה ,מצות ברכת כהנים ביחס לעם לפי החרדים נראית דומה
למצות פו"ר ביחס לאשה.
כתוב במשנה )קידושין מא (.ש"האשה מתקדשת בה ובשלוחה",
ומסביר רב יוסף שאומרים "בה ובשלוחה" כדי ללמד ש"מצוה בה יותר
מבשלוחה ".והקשו הראשונים באיזו מצוה עוסקים בגמ' אם אשה אינה
מצווה במצות פו"ר .מסביר הר"ן..." ,ואפילו הכי אשמעינן מתניתין
דמצוה בה יותר מבשלוחה דאע"ג דאשה אינה מצוה בפריה ורביה מ"מ יש
לה מצוה מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים מצותו) "...ר"ן קידושין טז:
באלפס( .האשה עוזרת לבעלה לקיים את חיובו במצות פו"ר ,ובעקבות כך,
יש לה ג"כ קיום מצוה בעקבות עזרתה .בוודאי שאין חיוב לאשה במצות
פו"ר כמפורש ביבמות )סה ,(:אבל עדיין אפשר לה לקיים מצוה בפו"ר
כשהיא מסייעת לבעלה לקיים את חיובו.
ויש לדמות את שיטת הר"ן במצות פו"ר לשיטת החרדים במצות
ברכת כהנים .כמו שאשה אינה מצווה בפו"ר אבל מקיימת מצוה כשהיא
עוזרת לבעלה לקיים את חיובו ,כך ישראל אינו מצווה בברכת כהנים אבל
מקיים מצוה כשהוא עוזר לכהן לקיים את חיובו .אין שום חיוב לישראל
להתברך מן הכהנים ,אלא כשהוא מסייע לכהן לקיים את חיובו ,הוא ג"כ
מקיים מצוה בעקבות עזרתו.ובאמת ,אפשר שלכך מתכוון החרדים ,וכך
כותב הילקוט יוסף" -אולם אפשר דכוונת ספר החרדים לומר ,דהיינו מצוה
לסייע לכהן לקיים את המצוה ,שאל"כ איך יוכל לקיים המצוה בדליכא
לישראל המקבלים ברכת הכהן .ודמי למה שכתב הר"ן בריש פרק ב'
דקדושין ,דאף שאין האשה מצווה על פריה ורביה ,מכל מקום היא מסייעת
במצוה זו ,ולכן שייך לומר עליה מצוה בה יותר מבשלוחה" )ילקוט יוסף
תפילה ב הערות קכח:ה(.
אבל ,נ"ל לדייק עוד בדברי החרדים .אם ישראל מקיימים מצוה רק
משום עזרתם ,אז מדוע לחרדים לתאר את ישראל כ"עומדים פנים כנגד פני
הכהנים בשתיקה ,ומכונים לבם לקבל ברכתם כדבר ה'?" מהי משמעותה
של שתיקת הישראלים וכוונת לבם לקבל את הברכה? 5הלא אפשר
 5לכאורה ,מתכוון החרדים לגמ'" -אמר רבי חנינא בר פפא :תדע דבמקדש נמי לא מיבעי
למימרינהו ,כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואינו מאזין?" )סוטה מ .(.אומר ר' חנינא
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לישראל לעזור לכהנים לקיים את חיובם אפילו אם לא מכוונים לקבל את
ברכתם?! העובדה שהם עומדים לפני הכהנים ושומעים את הברכה נראית
מספיקה כדי לאפשר לכהן לקיים את חיובו; שתיקתם וכוונת לבם לקבל
ברכתם איננו נצרכות .וא"כ ,יש עדיין להגדיר את הקיום מצוה שיש
לישראל בברכת כהנים לפי החרדים.

ד .השתתפות העם בברכת כהנים
והנה ,מצינו בכמה מקומות שלמידה מסויימת ,יש לעם תפקיד
אקטיבי במצות ברכת כהנים.
כתוב בספרי" ,אמור להם ,יכול יהוא מברכין אותן עד שלא יהיה
החזן אומר ת"ל אמור להם החזן אומר תחלה והן מברכין אחר כן" )ספרי
ו:כג( .דורש המדרש ש"אמור להם" מתייחס לחזן ,שמסתמא הוא שליח
העם ,ובכך קובע שיש לעם לבקש מתחילה מן הכהנים לברך את ברכתם
ורק אז יש לכהנים לברך .ולומדים מ"אמור להם" לא רק שיש לעם לבקש
מהכהנים לברך ,אלא לומדים ג"כ שיש לעם לומר כל מלה ומלה של
הברכה לפני שהכהנים אומרים אותה" -ד"א אמור להם השליח ציבור
אמור להם יברכך תחלה ואחר כך הכהן אומר אחריו יברכך וכן כל תיבה
ותיבה" )מדרש אגדה במדבר ו:כג( 6.הזמנת העם אינה מוגבלת לבקשה
לברך ,אלא העם ממשיך להזמין את הכהנים לברך בכל מלה ומלה של
הברכה .ועוד ,כתוב בירושלמי שהחזן בברכת כהנים צריך להיות דווקא
ישראל" -אמר רב חסדא וצריך שיהא החזן ישראל" )ירושלמי גיטין
ה:ט( 7.בסיכומו של דבר ,ברור שיש לישראל תפקיד משמעותי בהזמנת
הכהן לברכה ,בין בבקשה מהכהנים לברך ובין באמירת כל מלה ומלה של
הברכה לפני שהכהנים אומרים אותה.
בר פפא שאין לעם לומר פסוקים מסויימים בשעת הברכה כיון שעליהם לשמוע לברכה.
אולם ,השאילה עומדת; מדוע לחרדים להזכיר את כוונת העם כחלק ממצוותם אם
מצוותם היא רק לעזור לכהנים לקיים את חיובם?
 6ועיין ברמב"ם שפוסק את המדרש להלכה מ"אמור להם"..." -ושליח ציבור מקרא
אותם מלה מלה והם עונין שנאמר אמור להם עד שיאמר) "...נשיאת כפים יד:ג(.
 7ועיין ברמב"ם שכותב..." ,בכל מקום משתדלין שיהיה המקרא אותן י ישראל שנאמר
אמור להם מכלל שאין המקרא מהם" )נשיאת כפים יד:יד(.
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ובנוסף להזמנת הכהן לברכה ,כנראה ,יש לישראל מעמד חשוב ג"כ
באופן אמירת הברכה .כתוב בגמ'" ,תניא אידך :כה תברכו – פנים כנגד
פנים ,אתה אומר :פנים כנגד פנים ,או אינו אלא פנים כנגד עורף? ת"ל:
אמור להם ,כאדם האומר לחבירו .תניא אידך :כה תברכו – בקול רם ,או
אינו אלא בלחש? ת"ל :אמור להם ,כאדם שאומר לחבירו" )סוטה לח.(.
הישראל הוא ה"חבר" בברכת כהנים ,והמושג של "כאדם האומר לחבירו"
גורם לב' הלכות ייחודיות ,אחת שהברכה צריכה להיות ב"פנים כנגד
פנים ",ושנית שהברכה צריכה להיות "בקול רם".
ועוד ,הנה מצינו שיש לישראל תפקיד אקטיבי אפילו בתגובה
לברכה .כתוב בגמ'" ,אמר אדא א"ר שמלאי :בית הכנסת שכולה
כהנים ,כולן עולין לדוכן .למי מברכין? אמר ר' זירא :לאחיהם
שבשדות) "...סוטה לח ,(:ומכאן מוכיח הרב משה שכדי לברך ברכת
כהנים ,צריכים ג"כ מקבלים .וממשיך הרב משה לחדש חידוש נפלא-
"וכיון שמקבלין הברכה הוא לעיכובא ,מסתבר דכשהם בביהכ"נ ולא
ענו אמן אין כאן מצדם קבלת הברכה דאמן הוא קבלת דברים וכיון
שיכולין לענות אמן ולא ענו ולא אניסי בזה אינם בכלל הברכה ,וא"כ
כשכל הקהל לא יענו אמן היה זה מעכב הברכה דהוי כאין כאן מקבלין
הברכה שהוא עיכובא...ומטעם זה נמצא דאמן הוא חיוב מדאורייתא
כיון דמעכב את הברכה" )אג"מ או"ח ב:לא( .טוען הרב משה שחייבים
המקבלים לומר "אמן" כדי שהברכה תחול! ברור שלפי האג"מ ,יש
לישראל תפקיד אקטיבי בתגובה לברכת כהנים באמירת "אמן ",אבל
שיטתו קשה עד מאוד; היכן מצינו שאמירת "אמן" תוכל לעכב
ברכה?!
ולא רק שיש לישראל תפקיד מסויים בהזמנת הברכה וגם באופן
אמירת הברכה וגם בתגובה לברכה ,אלא מקום הברכה ג"כ דורש פעולה
אקטיבית מהישראל .קובעת הגמ' שישראל שעומד מאחורי הכהנים אינו
בכלל ברכת הכהנים" -אמר אדא א"ר שמלאי :בית הכנסת שכולה כהנים,
כולן עולין לדוכן .למי מברכין? אמר ר' זירא :לאחיהם שבשדות .איני?
והתני אבא בריה דרב מנימין בר חייא :עם שאחורי כהנים אינן בכלל
ברכה! לא קשיא :הא דאניסי ,הא דלא אניסי) "...סוטה לח .(:והיינו
יכולים להניח שדין "עם מאחורי הכהנים" הוא באמת בכלל הדין של
"פנים כנגד פנים"; כיון שישראל שעומד מאחורי הכהנים אינו עומד
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"פנים כנגד פנים ",לכן ,הוא לא בכלל הברכה 8.אבל ,מסביר רש"י" ,דלא
אניסי – העומדין בבהכ"נ אחורי הכהנים לא אניסי אלא שאין הברכה
חשובה עליהם לעקור רגליהם ולבא לפני הכהנים להיות מתברכים פנים
כנגד פנים כדת הלכך אינם בכלל ברכה כדאמרי' כה תברכו פנים כנגד
פנים" )רש"י סוטה לח .(:משמע מרש"י שהבעייה בעמידה מאחורי
הכהנים היא שהישראל אינו מחשיב את הברכה עד כדי כך שהוא עוקר את
רגליו ובא לקבל את הברכה בצורת "פנים כנגד פנים"; הבעייה אינה
החסרון של "פנים כנגד פנים" אלא האי-חשיבות שמביע הישראל לגבי
הברכה .ולמעשה ,פוסק הביאור הלכה מכאן..." ,ודע דלפ"ז נראה דהא
דאמרינן בש"ס עם שאחורי הכהנים לאו דוקא אלא דה"ה אם הוא בעיר
ויושב בביתו ואינו הולך לביהמ"ד ג"כ אינו בכלל ברכה ואפילו ביתו היה
עומד נגד פני הכהנים מדאין הברכה חשובה לפניו לבוא ולשמוע"...
)ביאור הלכה קכח:כד( .החסרון ב"עם מאחורי הכהנים" אינו חסרון של
"פנים כנגד פנים" אלא שלא אכפת ל"עם מאחורי הכהנים" לבוא ולשמוע
את הברכה ,וה"ה למי שיושב בביתו ואינו הולך לקבל את הברכה.
יוצא מדברינו שגם בהזמנה לברכה וגם באופן אמירת הברכה וגם
בתגובה לברכה וגם במקום אמירת הברכה ,יש לישראל איזשהו מעמד
במצות ברכת כהנים .והקושיא בולטת .מדוע לשים מוקד מסויים בישראל
בברכת כהנים? מדוע לחייב את הישראל להתפקד כאדם אקטיבי במצות
ברכת כהנים? הלא בפשטות הפסוקים ,מוצאים רק מצוה לכהנים לברך את
העם ולא שמץ של השתתפות הישראל במצוה! ולכאורה ,ההלכות
שהזכרנו באות להדגיש שיש להבין את מצות ברכת כהנים מבחינה אחרת.
המצוה אינה מצוה שבה הכהנים משתמשים בישראל כ"חפצא" כדי לקיים
את חיובם; הגדרת המצוה אינה שיש לכהן "לשים ברכה על הישראל".
אלא ,הגדרת המצוה היא שיש לכהנים לברך דווקא בצורת דו-שיח עם
הישראל .ככל דו-שיח ,המצוה כוללת ב' חלקים ,אחד של המדבר ואחד
של השומע .המצוה היא לכהנים לדבר עם הישראלים ולישראל לשמוע את
הברכה כמקבלים .וכיון שהברכה היא באמת דו-שיח בין הכהן והישראל,
לכן מקפידים שהברכה תהיה כ"אדם האומר לחבירו ".דו-שיח צריך להיות
"פנים כנגד פנים" וצריך להיות בקול רם כדי שהשומע ישמע את דברי
המדבר .ומקפידים ג"כ שהישראל יזמין את הכהן לברכה כדי להראות
 8וגם היינו יכולים להסביר שבמציאות ,א"א לאדם ברך משהו שאינו עומד אינו בפניו,
ולכן ,חלות הברכה חל רק על מי שעומד לפני הכהנים ולא מאחורי הכהנים.
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שהישראל אינו "חפצא" במצות ברכת כהנים אלא שיש לו חלק בדו-שיח
כמשתתף ששומע לאמירת הכהן המדבר .ולא רק שהישראל מזמין את
הכהן ,אלא הוא אומר כל מלה ומלה לפני שהכהן אומר אותה כדי להדגיש
ג"כ שיש דו-שיח בין הכהן והישראל ושהם מחליפים מלים אחד עם השני.
ולא רק שהישראל אומר כל מלה ומלה ,אלא עליו להביע את חשיבות
הברכה ולבוא לקבל את הברכה כדי להדגיש שהוא הצד השני בדו-שיח
של ברכת כהנים.
אם אנו נכונים בהבנתינו ,אז שיטת החרדים היא לא רק ברורה אלא
מסתברת ומתבקשת .אומר החרדים שכשהישראל עומד "פנים כנגד פני
הכהנים בשתיקה" והוא "מכוין לבו לקבל ברכתם כדבר ה' ",אז הוא בכלל
המצוה .במלים אחרות ,כשהישראל נוהג כשומע וכמקבל ומראה שהוא
משתתף בברכה כחלק מהדו-שיח שיש בינו ובין הכהן ,אז יש לו חלק
במצות ברכת כהנים כיון שהמצוה היא לקיים דו-שיח בין הכהן והישראל.
החרדים מחליט להדגיש את ההלכה של "פנים כנגד פנים" וגם מוסיף
שיש לישראל לעמוד בשתיקה ובכוונת לב כדי לומר שהמצוה שיש
לישראל אינה מצוה "להתברך" )להיות מבורך( אלא מצוה להשתתף
בברכה כשומע .התורה מחייבת את הכהן לברך את הישראל בצורת דו-
שיח ,וכחלק שני מהדו-שיח ,יש לישראל הזדמנות לקיים מצוה כשהוא
משתתף בברכה.
וא"כ ,שאילת מקור המצוה לישראל בברכת כהנים אינה מתחילה.
כשמבינים את מצות ברכת כהנים כמצוה לברך את הישראל דווקא בצורת
דו-שיח ,אז איננו צריכים מקור למצוה שיש לישראל; כל דו-שיח כולל גם
מדבר וגם שומע ,גם מברך וגם מקבל! כבר ברור מהגדרת מצות ברכת
כהנים שיש לישראל להיכנס כחלק מן המצוה ,ולפיכך ,מקור אינו נצרך
כלל .ואפשר שלאור זאת ,מובן מדוע החרדים מזכיר את המצוה שיש
לישראל בלי להזכיר איזשהו מקור .יש רק מקור אחד למצות ברכת כהנים,
והמקור ההוא מספיק כדי לחייב את הכהנים במצוה וגם לאפשר לישראל
להיכנס כחלק מן המצוה.

ה" .שומע כעונה"
כבר הזכרנו שמ"אמור להם ",דורשים שברכת כהנים צריכה להיות
"בקול רם" ",כאדם האומר לחבירו ".ומכאן ,העיר הבית הלוי" ,מה שאמר
חכם אחד בברכות כהנים דכהן אחד יכול לומר ברכת כהנים ושארי
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הכהנים ישמעו ושומע כעונה...אמנם עיקר הדבר לא נהירא כלל דשומע
כעונה שייך רק בדבר דאין צריך בו אלא אמירה לחודא ,אבל ברכות כהנים
דצריך קול רם כאדם האומר לחבירו וכמו דנפקא לן בסוטה )דף ל"ח(
מקרא דאמור להם ובזה לא שייך שומע כעונה דהרי ענייתו של הכהן
השומע הרי אינו נשמע להעם השומעים ולא עדיף הך כהן השומע מאם
היה אומר מפורש בפה רק בלחש דלא יצא" )ביה"ל על התורה עניינים
שונים( .לפי הביה"ל ,כיון שברכת כהנים צריכה להיות ב"קול רם ",לכן,
"שומע כעונה" אינו עובד בה.
והקשה הנצי"ב )משיב דבר א:מז( שאכן ,מצינו במקרא ביכורים
שאחד מוציא את חבירו אע"פ שמקרא ביכורים היא ב"קול רם" )סוטה
לב ,(:ובוודאי ש"שומע כעונה" מועיל אפילו במקום שצריכים "קול רם";
א"כ ,מדוע פוסל הביה"ל את "שומע כעונה" בברכת כהנים משום צורך של
"קול רם?" ומסבירים בשם הגר"ח..." ,דהדין קול רם שנאמר בברכת כהנים
הוא לא תנאי בהדיבור שיהא בקול רם ,אלא הוא מטעם דבר"כ יסוד המצוה
הוא שיאמר הברכה לישראל השומעים דילפי' מקרא דאמור להם כאדם
האומר לחבירו ,ומשו"ה הוא דבעי' שתהא ברכתו בקול רם ,שיתקיים הדין
אמירה לאחרים ,וא"כ י"ל דשומע כעונה מהני רק היכא שיש דין אמירה
גרידא לגבי השומע עצמו דבאופן ששמע נחשב לו כעונה ,אבל בבר"כ שיש
דין אמירה לאחרים ,לא שייך לומר דע"י שומע כעונה חשיב גם הכהן
השומע כאילו מדבר לישראל השומעים ,דמ"מ הרי הוא לא דיבר עם חבירו.
ואין כוונת הביה"ל כלל שכל מקום שיש דין קול רם ל"מ ע"ז שומע כעונה,
דודאי דדין שומע כעונה מהני גם במקום שצריך קול רם ,אלא כל עיקר
כוונתו היא דבר"כ שהדין קול רם הוא מקרא דאמור להם דמצותו היא
שיאמר לאחרים בזה הוא דלא מהני ע"י שו"כ שיחשב אמירה לאחרים
וכמשנ"ת .ולפי"ז במקרא ביכורים דהוי סתם דין אמירה גרידא והדין קול רם
שנאמר שם אינו אלא תנאי בעלמא באמירתו ואינו כלל דין אמירה לאחרים
אז בודאי מהני שומע כעונה" )חידושי הגרי"ז סוטה לח .(.מחלק הגר"ח בין
הצורך של "קול רם" במקרא ביכורים ובברכת כהנים .במקרא ביכורים,
הצורך של "קול רם" הוא תנאי ברמת הקול של האמירה; רק רמת קול
גבוהה מסתפקת לאמירת מקרא ביכורים .בצורך "קול רם" כזה" ,שומע
כעונה" עובד .מצד אחר ,בברכת כהנים ,הצורך של "קול רם" אינו משום
שהאמירה צריכה להיות ברמת קול גבוהה אלא מפני שהישראלים צריכים
לשמוע את הברכה .כדי לאפשר לישראלים לשמוע ,על הכהנים לומר את
הברכה באופן שיאפשר שמיעה ,והוא ב"קול רם".
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ולאור דברינו ,פירוש הגר"ח הוא סביר ביותר" .כאדם האומר
לחבירו" מאפיין את מצות ברכת כהנים כקיום דו-שיח בין הכהנים
והישראלים ,בין מדבר ושומע .הישראלים משתתפים בדו-שיח כשומעים
וכמקבלים .ואם חלק מהברכה הוא השומע הישראל ,אז בוודאי שהיא
צריכה להיות ב"קול רם" כדי לאפשר שהברכה תישמע לישראל" .קול רם"
בברכת כהנים אינו שיעור ברמת הקול של הברכה ,אלא הוא צורך
להשמיע את הברכה לצד השני של הדו-שיח.

ו .עמידת הקהל
מפורש בגמ' שחייבים הכהנים לעמוד בשעת ברכת כהנים" -תניא
אידך :כה תברכו – בעמידה ,אתה אומר :בעמידה ,או אינו אלא אפי'
בישיבה? נאמר כאן כה תברכו ונאמר להלן אלה יעמדו לברך ,מה להלן
בעמידה ,אף כאן בעמידה; ר' נתן אומר :אינו צריך ,הרי הוא אומר:
)דברים י( לשרתו ולברך בשמו ,מה משרת בעמידה ,אף מברך בעמידה.
ומשרת גופיה מנלן? דכתיב) :דברים יח( לעמוד לשרת" )סוטה לח.(.
אולם ,לא ברור מהגמ' אם צריכים הישראלים לעמוד בשעת הברכה,
ונחלקו האחרונים להלכה .טוען המג"א )או"ח קכח:כח( שרשאים הצבור
לשבת בשעת הברכה ,אבל פוסק המשנ"ב )קכח:נא( שהמנהג הוא לעמוד.
ומצטט המשנ"ב את המאירי כמקור לעמידת הקהל בברכת כהנים.
כותב המאירי..." ,במס' סוטה התבאר שברכת כהנים צריכה להיות בלשון
הקדש ובנשיאות כפים ובעמידה ומכאן נוהגין בספרד להיות כל הצבור
עומדין בשעה ששליח צבור אומר ברכת כהנים אפילו במקום שאין נושאין
כפיהם) "...מאירי מגילה כד .(:וכנראה ,הבין המשנ"ב שלפי המאירי,
עמידת הקהל היא רק בתורת מנהג כמו שהמאירי אומר" ,ומכאן נוהגין
בספרד ".אבל ,אם מדייקים יותר בדברי המאירי ,נראה שעמידת הקהל
אינה רק מנהג; משמע מהמאירי שבברכת כהנים עצמה ,יש חיוב לקהל
לעמוד ,והמנהג הוא לעמוד אפילו כשאין ברכת כהנים עצמה אלא
"אלקינו ואלקי אבותינו" במקומה .וכך העיר הרב עובדיה יוסף" -ומה
שכתב הרה"ג רבי יעקב משה טולידאנו ז"ל ,בשו"ת הים הגדול )סימן עב(,
שמדברי המאירי נראה שהדבר תלוי במנהג ,ואין חיוב מן הדין על הצבור
לעמוד בעת ברכת כהנים .ע"ש .המעיין ישר יחזו פנימו שלא תלה המאירי
הדבר במנהג ,אלא רק כשאין שם כהנים לנשיאות כפים ,ורק השליח צבור
אומר ברכנו בברכה המשולשת בתורה ,אבל כשהכהנים נושאים כפיהם,
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צריך הצבור לעמוד ,וכדברי האשכול" )יחוה דעת ה:טו( .ואם לפי
המאירי ,באמת יש חיוב לעם לעמוד בשעת ברכת כהנים ,מהיכן הוא למד
חיוב כזה? המקורות בגמ'" ,כה תברכו" ו"לשרתו ולברך בשמו ",הם
ציוויים שמתייחסים דווקא לכהנים! וא"כ ,איך למד המאירי מהגמ' שיש
חיוב לישראל לעמוד בשעת הברכה?
ולכאורה ,לאור דברינו ,נוכל להסביר שאחר שקובעת הגמ' שיש
חיוב לכהנים לעמוד בשעת ברכתם ,יש ג"כ חיוב לישראל לעמוד .כיון
שהברכה היא דווקא בצורת דו-שיח ,אז ב' חלקי הדו-שיח צריכים לעמוד
באותה צורת עמידה כדי להראות את ההשתתפות של ב' הצדדים .ברכת
כהנים כוללת ב' חלקים ,גם המברך וגם המקבל ,גם המדבר וגם השומע,
וכשהמדבר והשומע עומדים בעמידה ביחד ,אז מראים את האינטראקציה
9
שיש ביניהם.

ז .נוסח הברכה" :באהבה"
קובעת הגמ' את הנוסח של ברכת המצוה בברכת כהנים" -מאי
מברך? אמר רבי זירא אמר רב חסדא :אשר קדשנו בקדושתו של אהרן
וצונו לברך את עמו ישראל באהבה" )סוטה לט .(.ומקשים האחרונים
מהיכן לומדים שברכת כהנים צריכה להיות "באהבה"; הלא אין שום
הזכרה של "אהבה" בציווי המצוה בפסוקים! ומציע הבאר שבע" ,וי"ל
דכתיב )במדבר ו ,כג( אמור להם מלא ,ואמרו במדרש תנחומא )נשא אות
י'( ובמדרש רבה )במד"ר יא ,ד( דלהכי כתיב אמור מלא ,אמר להם הקדוש
ברוך הוא לכהנים לא מפני שאמרתי לכם שתהיו מברכים את ישראל תהיו
מברכין אותם באנגריא ובבהלות ,אלא תהיו מברכין בכוונת הלב כדי
שתשלוט הברכה בהם כו' ,והיינו באהבה כלומר בכל לב .כן נ"ל" )באר
שבע סוטה לט .(.לפי הבאר שבע ,מסביר המדרש מ"אמור להם" שצריך
הכהן לומר את הברכה לא מתוך הרגש אהבה אלא בכוונה שלמה; פירוש
 9ועיין בספר האשכול שמסביר את עמידת הקהל ממבט אחר" -ובעידנא דפרסי כהני
ידיהו אסור לאסתכולי בהון אלא צריכין לעמוד לפניהם באימה וכובד ראש דאמר מר
המסתכל בכהנים בשעה שמברכין עיניו כהות משום שהשכינה שורה על ידיהם כמ"ש
באגדתא" )האשכול הלכות ברכת כהנים עמ'  .(31לפי האשכול ,חיוב העמידה נובע
מהעובדה שהשכינה שורה על ידי הכהנים בשעת הברכה ומפני כן ,דורשים עמידה
באימה וכובד ראש מהקהל.
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"אהבה" בברכה מתכוון לאמירה "בכל לב ",ולומדים מ"אמור להם"
שהברכה צריכה להיות "בכל לב".
ומוסיף המגן אברהם ע"פ הזוהר" -באהב' – נ"ל דפי' כמ"ש בזוהר
כל כהן דלא רחים לעמא או עמא לא רחמין ליה לא ישא כפיו" )מ"א או"ח
קכח:יח( .לפי הזוהר ,כדי שכהן ישא את כפיו ,הוא צריך לאהוב את העם
שהוא מברך וגם העם צריך לאוהבו .ואכן ,פוסק הערוך השלחן להלכה-
"...ולפ"ז יקבל הכהן בעת מעשה לאהוב את הציבור וכן הציבור כן לאהוב
את הכהנים" )ערה"ש או"ח קכח:כא( .למעשה ,צריכים גם הכהן וגם
הציבור לקבל על עצמם לאהוב אחד את השני לפני אמירת הברכה .אולם,
מהו המקור לכך שצריכים הכהנים והישראלים לאהוב אחד את השני
בברכת כהנים? מהמדרש ,לומדים רק שיש לכהן לברך באהבה אבל לא
שיש לישראל ג"כ לקבל באהבה! ועוד ,לפי הבאר שבע ,נראה שהברכה
צריכה להיאמר בכוונה אבל לאו דווקא מתוך הרגשת אהבה ורעות! איך
לומדים מהצורך של כוונה בברכת כהנים שיש ג"כ צורך של הרגש אהבה
במצוה?
ונ"ל להציע ש"אמור להם" הוא ציווי לומר את הברכה בצורה שאדם
מדבר עם חבירו ,כמו שכבר מצינו בגמ'" -כאדם האומר לחבירו ".מצות
ברכת כהנים היא דווקא בצורת דו-שיח ,וכחלק מהדו-שיח ,מחייבים את
המדברים לדבר בכוונה ובלב שלם וגם מחייבים את ב' צדדי הדו-שיח
להביע אחוה ורעות אחד לשני .וכיון ש"כאדם האומר לחבירו" כולל גם
את המדבר וגם את השומע ,לכן ,חיוב האהבה בברכה חל לא רק על הכהן
אלא ג"כ על הישראל .ואם "אמור להם" הוא באמת המקור לכוונה
ולאהבה שנצרכות בברכה ,אז "אמור להם" ו"כאדם האומר לחבירו" הוא
יסוד בסיסי במצות ברכת כהנים .המרכיב של "כאדם האומר לחבירו" וכל
ההלכות שנובעות ממנו מבססים את ברכת כהנים לא כמצוה לכהנים לשים
ברכה על הישראלים אלא כמצוה לברך דווקא בצורת דו-שיח .מצות ברכת
כהנים שהיא בצורת דו-שיח כזו היא מצוה שעלולה להדגיש את אחדותו
של כלל ישראל עד כדי כך שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים" -אמר ר'
יהושע בן לוי :מנין שהקב"ה מתאוה לברכת כהנים? שנאמר :ושמו את
שמי על בני ישראל ואני אברכם" )סוטה לח.(:
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בענין אשה הוגנת לו
א .בת תלמיד חכם לעם הארץ
גרסינן בשלהי פרק אלו עוברין )פסחים מט" (.כל סעודה שאינה של
מצוה אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה ,כגון מאי ,א"ר יוחנן כגון בת
כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ 1,דא"ר יוחנן בת כהן לישראל
אין זווגן עולה יפה" .מבואר מהגמ' שאסור לת"ח להשתתף ולהנות
מסעודת אירוסין ונישואין של בת תלמיד חכם לעם הארץ 2.וצ"ע מאי שנא
סעודה זו משאר סעודות אירוסין ונישואין ,ומה חסר בה כל כך שאסרו
לת"ח להשתתף בה.

 1עיין בשו"ת חוות יאיר )סימן ע'( שכתב שאין דין עם הארץ בזמן הזה" :ולעד"נ דאין
לנו ע"ה שדברו חכמים פה כמו שאין ע"ה שאמרו בו ששה דברים בפסחים פ"ג יע"ש",
והביאו הפתחי תשובה )אהע"ז ב:ט( ,המשנה ברורה )סימן תטו( ,והערוך השלחן
)אהע"ז ב:ס"ה(.
 2בגמ' מבואר שמדובר בסעודת אירוסין ,דמבואר בגמ' שם דלכולי עלמא סעודת
אירוסין הוה סעודת מצוה" :תנא סעודת אירוסין רשות דברי ר' יהודה ,ר' יוסי אומר
מצוה...אמר רב חסדא מחלוקת בסעודה שנייה )פי' רש"י :כך הוא דרך החתנים ,לאחר
סעודת אירוסין חוזר ומשגר סבולונות לארוסתו וסועד שם( אבל בסעודה ראשונה )פי'
רש"י :סעודת אירוסין לבדה( דברי הכל מצוה" .אך הרמב"ם )דעות ה:ב( הבין שמדובר
גם בסעודת נישואין" :ואין ראוי לו לאכול אלא בסעודה של מצוה בלבד כגון סעודת
אירוסין ונישואין" .וכן היא ברמב"ם הלכות חמץ ומצה )ג:ט( "מי שיצא מביתו קודם
שעת הביעור לעשות מצוה או לאכול סעודה של מצוה כגון סעודת אירוסין ונשואין".
וכן הוא בשולחן ערוך )או"ח תטו(" :אין מערבין עירובי תחומין אלא לדבר מצוה ,כגון
שהיה רוצה לילך לבית האבל ,או לבית המשתה של נישואין" .ועיין בשו"ת חוות יאיר
)סימן ע'( שכתב שאין לך סעודת מצוה גדולה מסעודת נישואין" :ומ"מ פשוט שלא
נצרך מהר"ם לכל זה רק בנישואין דבת ת"ח לע"ה מה שאין כן בשווין...ודאי אין לך
מצוה וסעודות מצוה גדולה מזו כמבואר בברכות עצמן ששון ושמחה גילה רינה וכו'
קול שו"ש וקול חו"ך וכל הנהנה מסעודות חתן וכו' והוא הוא הסעודה כי אין שמחה רק
בבשר ויין".
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ולפום ריהטא היה נראה לומר שאיסור זה נובע מהלכות דעות ומדיני
כבוד ת"ח ,שאינו ראוי לת"ח ואינו מנימוסיהם להשתתף בסעודת עמי
הארץ .וכן משמע מדברי הרמב"ם ,שפסק הלכה זו בפרק ה' מהלכות דעות
)הלכה ב'( יחד עם שאר ניהוגי תלמידי חכמים בכלל 3ועם האיסור לאכול
אצל עמי הארץ בפרט" :כשהחכם אוכל מעט זה הראוי לו לא יאכלנו אלא
בביתו על שולחנו ,ולא יאכל בחנות ולא בשוק אלא מפני צורך גדול ,כדי
שלא יתגנה בפני הבריות ,ולא יאכל אצל עמי הארץ ולא על אותן
השלחנות המלאים קיא צואה ,ולא ירבה סעודותיו בכל מקום ואפילו עם
החכמים ,ולא יאכל בסעודות שיש בהן קיבוץ הרבה ,ואין ראוי לו לאכול
אלא בסעודה של מצוה בלבד כגון סעודת אירוסין ונישואין ,והוא שיהיה
תלמיד חכם שנשא בת תלמיד חכם ,והצדיקים והחסידים הראשונים לא
4
אכלו מסעודה שאינה שלהן".
ברם ,פירוש זה קשה מכמה אנפין .חדא ,דמדברי הגמ' עצמה לא
משמע כן ,דמבואר שם שטעם האיסור הוא משום הך כלל ש"כל סעודה
שאינה של מצוה אין תלמיד חכם רשאי להנות ממנה" .משמע ,שסעודת
האירוסין של בת ת"ח לעם הארץ אינה מוגדרת כסעודת מצוה כלל,
ומחמת כן אין לת"ח להשתתף בה ,ולא משום שעמי הארץ נמצאים שם.
ועוד קשה ,דהנה בגמ' מבואר שאיסור זה שייך הן בבת ת"ח לעם הארץ
והן בבת כהן לישראל .וגם אם פירושו של הרמב"ם אתי שפיר בבת ת"ח
לעם הארץ ,בבת כהן לישראל מאי איכא למימר? הרי בזה לא שייך כלל

 3כדבריו בריש הלכה א' )שם(" :כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעותיו והוא מובדל בהם
משאר העם ,כך צריך שיהיה ניכר במעשיו במאכל ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית צרכיו
ובדבורו ובהילוכו ובמלבושו ובכלכול דבריו ובמשאו ובמתנו וכו'".
 4וכן כתב השפת אמת )פסחים מט .ד"ה שם( בדעת הכסף המשנה דדין זה אינו תלוי כלל
באם הסעודה מוגדרת כסעדות מצוה או כסעודת רשות ,דבאמת מותר לת"ח להשתתף
בסעודת רשות בעלמא ,ודוקא בבת ת"ח לע"ה אסרו" :אך מהא דאי' בחולין )צ"ה ב(
דרב לא אכל מסעודת רשות משמע כמ"ש הכ"מ )פ"ה מה' דיעות ה"ב( לפרש דברי
הרמב"ם שם דאין ראוי לת"ח לאכול בסעודת רשות רק מדרך המוסר אבל איסור ליכא
אלא בהני )דבת ת"ח לע"ה( דאמרי' הכא בגמ' ע"ש" .ועיין בדברנו לקמן ובדברי החתם
סופר )פסחים מט .ד"ה בת כהן( להבנה אחרת בדעת הכסף משנה.
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הך טעמא שאסור לאכול אצל עמי הארץ .ומדוייק הוא שהרמב"ם בהלכות
5
דעות השמיט כל זכר לסעודת בת כהן לישראל.
ושוב קשה ,דהנה הכסף משנה )דעות ה:ב ד"ה ואין ראוי( העיר
שהאיסור להשתתף בסעודת בת ת"ח לעם הארץ ובת כהן לישראל הוא
"דוקא הני שיורדים מגדלותם ,אבל שוים שרי" .הרי שכל האיסור הוא
דוקא היכא שיש אי התאמה ביניהם ,אבל כשהם שווים ביחוסים
ובמעמדם ,כגון בבת עם הארץ לעם הארץ ,אזי מותר לת"ח להשתתף .וכן
כתב החוות יאיר )שו"ת סימן ע'( שכששניהם שווים מותר לת"ח להשתתף
דאין לך סעודת מצוה גדולה מזו .ואי נימא שיסוד האיסור הוא משום
נוכחות עמי הארץ ,דברי הכסף משנה אינם מובנים כלל .אדרבא ,בבת עם
הארץ לעם הארץ היה לנו לאסור מכל שכן וקל וחומר 6.ואם כן שוב צ"ב
ביסוד איסור זה ,וצ"ע מדוע אסור לת"ח להנות מסעודת אירוסין של בת
תלמיד חכם לעם הארץ ,בעוד שמותר לו להנות מסעודת אירוסין של בת
עם הארץ לעם הארץ.
והנה המאירי )בית הבחירה שם ד"ה כל סעודה( פירוש בהדיא שטעם
האיסור הוא שסעודת בת ת"ח לעם הארץ אינה מוגדרת כסעודת מצוה
אלא כסעודת רשות ,ועל כן אין לת"ח ליהנות ממנה" :כל סעודה שאינה
של מצוה אין תלמיד חכם רשאי ליהנות ממנה ויש סעודת אירוסין שאינה
של מצוה כגון בת תלמיד חכם לעם הארץ או בת כהן אע"פ שאינו תלמיד
חכם לישראל עם הארץ ודרך הערה נבאו בהם שאין זיווגם עולה יפה או
 5ועיין בעיון יעקב )פסחים מט .ד"ה אין( שפירש האיסור להשתתף באופן אחר .לדעתו,
האיסור הוא משום שהשתתפות התלמיד חכם בסעודה נראה כמסכים על השידוך ,על אף
שנעשה שלא כרצון חכמים .אלא דגם פירוש זה קשה ,דהרי לא מצינו בשום מקום
שנישואין בת ת"ח לע"ה הוה שלא כרצון חכמים ושיש בה פגם חוץ מסוגיא זו .וא"כ
קשה לומר שסיבת הדין היא שהנישואין הן שלא ברצון חכמים .ועוד קשה ,מדוע איסור
זה חל דוקא על תלמידי חכמים ולא על כל מי שרוצה להשתתף.
 6ואכן עיין במשנה ברורה )סימן תט"ו סק"ב( שכתב גבי סעודת בת עם הארץ לעם הארץ
ש"אם ידוע שלא ינהגו שם כדת וירקדו שם בחורים ובתולות יחד בודאי אין כאן מצוה
לערב כדי לילך לשם ולשמחם" .והוסיף שם בביאור הלכה )ס"ק ו( דאם שני הצדדים
מזלזלים במצות" :דאם שני הצדדים הם אנשים כאלו אין בהם משום סעודת מצוה,
דמצוה להתרחק מאנשים כאלו שלא יבאו ללמד ממעשיהם ,וכל שכן שלא להתקרב
ולשמח בשמחתן" .הרי שהמשנ"ב סובר כמו שבארנו בדעת הרמב"ם ,שהאיסור
להשתתף נובע מנוכחות עמי הארץ ודרך חגיגתם .ואשר על כן יש להתרחק גם מסעודת
בת ע"ה לע"ה באופן שכזה.
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קוברה או קוברתו קודם זמן או גרושה או זרע אין לה ומ"מ בת כהן
לישראל תלמיד חכם הדבר נאה ומתקבל שהכהנים סתמם משתדלים
בעסקי שמים ובעניני הוראה ובנותיהם יודעות בטיב תלמידי חכמים" .הרי
7
נראה בעליל שסעודה זו אינה סעודת מצוה.
וכן היא דעת המרדכי )שם סימן תרד ד"ה כל סעודה( בשם המהר"ם,
שהקשה היאך אנו מקילים לאכול בסעודת בת ת"ח לעם הארץ אם דינה
כסעודת הרשות ולא כסעודת מצוה" :כל סעודה שאינו של מצוה אין ת"ח
רשאי ליהנות ממנה .נשאל לרבינו מאיר היאך אנו אוכלים בנישואין בת
כהן לישראל או בת ת"ח לע"ה הא סעודת הרשות נינהו והשיב דשמא על
כן נהגו לומר שירות ותשבחות להקב"ה ולהללו על החסד שעשה עם אדם
וחוה אם כן אינה סעודת הרשות וסעודת הרשות נראה דלא מיקרי אלא
היכא דאיכא סעודה בלא מצוה כגון בשמחת מריעות או בחנוכה שמרבים
סעודות אלו לאלו ואלו לאלו" .לפי המהר"ם הוספת שירות ותשבחות
הופכת את סעודת האירוסין ונישואין של בת ת"ח לע"ה מסעודת רשות
לסעודת מצוה 8.ומכיון שחזר דינו של הסעודה להיות סעודת מצוה,
ממילא מותר לת"ח להשתתף .וא"כ מוכרח בדעתו שטעם האיסור
להשתתף בסעודת בת ת"ח לע"ה הוא משום "כל סעודה שאינה של מצוה
אין ת"ח רשאי להנות ממנה" ,ולו יצויר היכי תמצי להפוך את הסעודה
לסעודת מצוה--כגון בהוספת שירות ותשבחות--חזר דינו להיות ככל
סעודת אירוסין ונישואין דעלמא דהוין סעודות מצוה ,וממילא מותר לת"ח
להשתתף בה.
ויש להעיר שלשיטתו הרמב"ם חולק על הצעתו של המהר"ם .לדעתו
אין האיסור תלוי באם הסעודה מוגדרת על פי דין כסעודת מצוה או לא.
ומדוייק הוא בדבריו שגם אם סעודת בת ע"ה לת"ח מוגדרת כסעודת
מצוה ,עדיין אין לת"ח להשתתף .דעיי"ש בהלכות דעות )שם( שכתב
 7וכן פירש רש"י בחולין ,דעיי"ש בגמ' )חולין צה (:ש"רב לא מתהני מסעודת הרשות".
ופרש"י )שם ד"ה סעודת(" :סעודת הרשות :בת ת"ח לע"ה" .וע"כ לדעת רש"י סעודת
אירוסין של בת ת"ח לע"ה אינה סעודת מצוה.
 8וכעין זה הביא הדרכי משה בשם המהר"ם לגבי סעודת חנוכה )דרכי משה אורח חיים
תרע:א(" :ומצאתי בהגהות מנהגים )ר"א טירנא מנהג חנוכה עמ' קמו אות כט( סעודת
חנוכה רשות ולכך נהגו לומר מזמורים ולהרבות בו שבחות כדי שיהא כסעודת מצוה כן
השיב מוהר"מ )חדושי אנשי שם הנ"ל( עכ"ל".
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"ואין ראוי לו לאכול אלא בסעודה של מצוה בלבד כגון סעודת אירוסין
ונישואין ,והוא שיהיה תלמיד חכם שנשא בת תלמיד חכם" .משתמע
מדבריו שסעודת האירוסין ונישואין של בת ת"ח לע"ה באמת הוה סעודת
מצוה ,דלא כהמרדכי והמאירי ,אלא שיש סוגים של סעודות מצוה שאינם
ראויים לת"ח להנות מהם .ואשר על כן הוספת שירות ותשבחות בסעודת
בת ת"ח לע"ה ,לדעת הרמב"ם ,אינה לא מעלה ולא מוריד.
אלא דצ"ע בשיטת המרדכי והמאירי ,דהרי לדעתם כל סעודות
אירוסין ונישואין בעלמא מוגדרים כסעודות מצוה ,ומה ראו על ככה ומה
הגיע אליהם לקבוע שסעודת בת ת"ח לע"ה אינה סעודת מצוה? במה פקע
מינה השם סעודת מצוה? ועוד ,דהנה נראה ,דבכלל ,השם סעודת מצוה
תלוי בזה שהסעודה קשורה לקיום מצוה מסוים .סעודה החוגגת קיום
מצוה הוה סעודת מצוה ,וסעודה המנותקת מקיום מצוה הוה סעודת
רשות 9.וכן הוא מבואר להדיא בדברי המרדכי שם "וסעודת הרשות נראה
דלא מיקרי אלא היכא דאיכא סעודה בלא מצוה" .ככל שהמצוה מלוואת
את הסעודה ,הרי היא סעודת מצוה .וא"כ קשה לשיטת המרדכי והמאירי
דאם האירוסין והנישואין של בת ת"ח לעם הארץ עצמן מוגדרים כמצוה,
ואם סעודה זו של בת ת"ח לע"ה היא היא סעודת האירוסין שלהם ,על
כרחך סעודה זו הוה סעודת מצוה .וצ"ע היאך פקע השם סעודת מצוה
מנישואין בת ת"ח לע"ה?
כדי לעמוד על יסוד הדברים עלינו לעיין בטיב האישות של בת ת"ח
לע"ה ,בפרט ,ובאופי האישות של אשה שאינה הוגנת לו ,בכלל.

ב .הגדרת אישה שאינה הוגנת לו
שנינו בפרק האומר )קידושין ע" (.אמר רבה בר רב אדא ,ואמרי לה
אמר רבי סלא אמר רב המנונא :כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו ,אליהו
כופתו והקב"ה רוצעו; ותנא :על כולם אליהו כותב והקב"ה חותם :אוי לו
 9עיין בלשון החוות יאיר )סימן ע'( שאם הסעודה נעשית על שם מצוה הרי היא סעודת
מצוה" :כי הסעודות בעצמן נעשו ע"ש המצוה ובשם סעודות מצוה יש לכנותם כי
המצוה סיבת הסעודות" .וכעין זה כתב הים של שלמה )בבא קמא ז:לז(" :אלא נראה ,כל
סעודה שאדם עושה שלא כדרך מריעות ושמחה אלא כדי ליתן שבח למקום ,או לפרסם
המצוה ,או לפרסם הנס ,קרוי סעודת מצוה" .א"כ כל היכא דאיכא מצוה והסעודה חוגגת
את המצוה ,אין ספק שהיא סעודת המצוה.
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לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא אשה שאינה הוגנת לו ,אליהו
כופתו והקב"ה רוצעו" .ובהמשך הגמ' )שם עמוד ב'(" :אמר רבי אבין בר
רב אדא אמר רב :כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו ,כשהקב"ה משרה
שכינתו ,מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו ,שנאמר) :תהלים קכב(
שבטי יה עדות לישראל ,אימתי הוי עדות לישראל? בזמן שהשבטים שבטי
יה".
וכן מצינו יסוד זה של אשה שאינה הוגנת לו בסוף פרק האשה
שנתארמלה )כתובות כח" (:תנו רבנן :כיצד קצצה ,אחד מן האחין שנשא
אשה שאינה הוגנת לו ,באין בני משפחה ומביאין חבית מליאה פירות,
ושוברין אותה באמצע רחבה ,ואומרים :אחינו בית ישראל שמעו ,אחינו
פלוני נשא אשה שאינה הוגנת לו ,ומתייראים אנו שמא יתערב זרעו
בזרעינו ,בואו וקחו לכם דוגמא לדורות שלא יתערב זרעו בזרעינו ,וזו היא
קצצה שהתינוק נאמן להעיד עליה" 10.וצריך ביאור בהגדרת אשה שאינה
הוגנת לו ,ומדוע הלכה זו גורמת עונש תמוה של אליהו כופתו והקב"ה
רוצעו ושאין הקב"ה משרה שכינתו על בניו.
והנה רש"י פירש )קידושין ע .ד"ה שאינה( שאשה שאינה הוגנות לו
היינו אישה שפסולה לו" :שאינה הוגנת – פסולה לו" .ומשמע שלדעת
רש"י מדובר באשה הפסולה לו באיסור גמור כגון חייבי עשה או חייבי
לאוין או אפילו חייבי מיתה .וכן פירוש הרא"ש )קידושין ד:א( "כל הנושא
אשה שאינה הוגנת לו ,פירוש שיש בה פסול קהל".
וקשה ,דאם איירי בפסול ממש ,הרי פשיטא שאסור לו לישאנה,
ומדוע בעינן דין מיוחד של אשה שאינה הגונת לו למנעו .וכן הקשה
המהרש"ל )קידושין ד:ב ד"ה אמר ר' אבין(" :והנה מה שפי' הרא"ש
שאינה הוגנת לו פסול קהל ,הוא מפי רש"י ,שפי' אינה הוגנת ,פסולה לו.
וקשה ,פשיטא שלא ישא מה שאסרה עליו התורה" .ועוד ,אם מדובר
בפסול ממש הרי עונשו מסור לבית דין של מטה ,ואמאי דיינינן ליה
באליהו כופתו והקב"ה רוצעו .ועיין בפני יהושע )קידושין ע .ד"ה ואמר
רבא( שהקשה כן" :כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו
 10ועיין בירושלמי כתובות )פרק ב הלכה י( שהוסיף שכשמגרשה מחזירים אותו
למשפחתו" :אמר רבי יוסי בי רבי בון אף מי שהיה נושא אשה שאינה הוגנת לו קרוביו
ממלין חביות קליות ואגוזים ושוברין לפני התינוקות והתינוקות מלקטין ואומרים נקצץ
פלוני ממשפחתו ובשעה שהיה מגרשה היו עושין לו כן ואומרים חזר פלוני למשפחתו".
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והקב"ה רוצעו כו' .ופרש"י וכו' ולולי פירושו היה נראה לי ליישב
דלכאורה הא דקאמר הכא כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו לאו שנושא
אשה פסולה ודאית בזה לא שייך לומר אליהו כופתו והקב"ה רוצעו דהא
איכא דינא בארעא שהבית דין מוציאין אותה ממנו".
מכח קושיות אלו הסיקו המהרש"ל והפני יהושע שאשה שאינה
הוגנת לו אינה פסול ממש כי אם ספק פסול .וז"ל המהרש"ל )שם(" :אלא
נראה לפרש ,שהיא משפחת ספק שנתערב בה פסול קהל ,ואפילו הכי לא
ישא ,אם הוא ממשפחת המיוחסים ,ואף שמדברי הטור )סימן ב'( לא
משמע הכי ,שכתב ,לא ישא אדם אשה שאינה הוגנת לו ,שלא יהא בה שום
פסול כו' .ואחר כך כתב ,ומכל מקום משפחה שנתערב בה ספק פסול ,אין
צריך לרחקה ,שכולן טהורין לעתיד לבא ,ואפילו הכי נראה בעיני ,דלא
בפסול ודאי איירי ,אלא גם כן בספק פסול ,דאזלינן לחומרא בספק איסור
דאורייתא ,אבל תערובת ספק פסול דספק ספיקא היא ,משרי ,מכל מקום,
מה שאני פרשתי ,דאפילו בתערובות ספק פסול דשרי ,אפילו הכי קאמר
דלא ישא ,אם אינו הוגנת לו ,אם הוא מוחזק שהוא ממשפחת המיוחסים,
וידועים מכמה אבות ,אבל בסתם בני אדם אין צריך לרחק ,כדברי הטור".
וכעין זה כתב הפני יהושע )שם(" :אלא על כרחך דאיירי במי שאינו חושש
לבדוק ולישא אשה בדוקה ומיוחסת אלא ממשפחה שיש בה חשש שמץ
11
פסול".
 11ונראה שגם המהרש"א )ח"א ד"ה מעלה( פירש שמדובר בספק פסול ,שפירש שמלקות
אלו של הקב"ה רוצעו הם כנגד מלקות שהיה מחויב בהם בבית דין של מטה אלא שאינם
יכולים להלקותו מחמת הספק .אבל לפני אליהו ,שהוא מלאך הברית ומקנא על כל דבר
ערוה ,גלוי דבר איסורו ולפיכך כופתו ,והקב"ה מלקוהו על שסילק שכינתו מישראל.
וזהו כפירוש רש"י )ד"ה רוצעו( שסובר שמדובר במלקות .אולם הכלי יקר )שמות כא :ו
ד"ה אהבתי( והגליוני הש"ס )ד"ה והקב"ה( פירשו שרוצעו במרצע כדין עבד האומר
אהבתי את אשתי השפחה הפסולה ,דמשם לומדים ,לדעתם ,לכל הנושא אשה פסולה לו
מרצונו שרוצעים אותו באזנו.
ולענין מה שכתב המהרש"א שאליהו מענישו משום שאליהו הוה קנאי לעריות ,עיין
בתוספות הרא"ש )ד"ה אליהו( שכתב כעין זה שהטעם שדווקא אליהו כופתו ,למאן
דאמר שאליהו הוא פנחס ,כיון שהוא היה רגיל לקנאות על עבירה בכיוצא בה ,שקינא על
ביאת זמרי במדיינית ,לכךך נתמנה ליפרע על עוון זה .והשוה להסברו של רש"י במחזור
ויטרי )תכ"ח ד"ה תניא( שביאר שאליהו ממונה משום שהוא כותב את יחוסן של ישראל,
שעליו נאמר הפסוק )מלאכי ג כד( והשיב לב אבות על בנים .ועיין במאירי )קידושין ע.
ד"ה ראוי ,הובא לקמן( שכתב שאליהו מופקד על כל הספקות.
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ונראה שהמאירי )בית הבחירה לקידושין ע .ד"ה ראוי( ג"כ פירש
אישה הוגנת לו כספק פסול ,כדעת המהרש"ל והפני יהושע ,וז"ל" :ראוי
לאדם שיזהר בנשואין שישתדל ויטרח בבת זוג מיוחסת ובת אבות...ולא
סוף דבר בפסלות הברור אלא כל שהוא רואה באבותיה שהם רשעים
ונבלים ופורקי עול יראת שמים רעים בגופם וחטאים בממונם אע"פ שלא
נתברר פיסולם מכל מקום סימן הוא לפסול" .הרי שגם אם אין פסלות
הברור עדיין יש להרחיק ממשפחה שכזו משום שחוששין שיש בהן פסול.
ועיין בהמשך דברי המאירי )שם( שביאר שמשום כן אליהו מיועד להעניש
מי שנושא אשה שאינה הוגנת לו מאחר ואליהו מופקד על הספקות:
"ולכונה זו אמרו אליהו כופתו כלומר שאליהו מעתד בהרגל הלשון ובפי
הבריות על בירור הספקות ואמר שספק פיסולו יעמידהו נבוך בעצמו והוא
משל על הכפיתה עד שלסוף יכיר שלא יזדמן לו בה סימן ברכה ויחזיק
פיסולה כברור לו והוא ענין מה שאמרו והקב"ה רוצעו והוא משל על
העונש המגיעו".
יוצא לן ,שרש"י סובר שאשה שאינה הוגנת לו הוה פסול ממש,
ואילו המהרש"ל והפני יהושע והמאירי חולקים וסוברים שמדובר בספק
פסול .והנראה בדעת רש"י ,דמה שהניע אותו לפרש שאיירי בפסול ממש
הוא העובדה שלא מצינו בשום מקום איסור או חסרון באישות כי אם
הפסולים המפורשים למיניהם :חייבי עשה ,חייבי לאוין ,וחייבי מיתה.
משום כן ,אם מצינו עונש או מעין עונש באשה שאינה הוגנת לו ,על כרחך
אינו אלא מחמת הפסולים המפורשים האלו .גם המהרש"ל והפני יהושע
והמאירי מודים עקרונית בכך לרש"י ,אלא שמכח קושייתם ,במקום לפרש
דין אשה הוגנת כפסול ודאי ,הם פירשוהו כספק פסול.
לעומתם ,התשב"ץ )מגן אבות על מסכת אבות ה:כז( פירש שאשה
שאינה הוגנת אינה לא פסול ולא ספק פסול ,כי אם נישואין לבת עם
הארץ" :והנושא אשה שאינה הוגנת לו ,כגון הנושא בת עם הארץ בעל
עבירות ,משמשתו נדה ,ואעפ"י שאין ממזר מן הנדה ,הולד אינו הגון .שכל
אלו ,אליהו כופתן והקב"ה רוצען )קידושין ע א( להלקותן על שעברו
בלאו וחייבין מלקות" .לפי התשב"ץ לא מדובר בחסרון ופסול בעצם
חלות האישות ,אלא במעשה עבירה של ביאת איסור .לדעתו ,נישואין לבת
עם הארץ תגרמו ממילא לאיסור ביאת נדה .לפי"ז דין אשה שאינה הוגנת
לו אינו מהלכות אישות ונישואין של אבן העזר אלא מהלכות נדה ואיסורי
ביאה של יורה דעה.

378

בענין אשה הוגנת לו

והנה למרבה הפלא רש"י במחזור ויטרי )סימן תכח( פירש אשה
12
הוגנת לו ,כעין התשב"ץ ,דאיירי בנישואין של תלמיד חכם לבת ע"ה.
לדעתו ,הסוגיא בקידושין )ע (.של אשה שאינה הוגנת לו היא היא אותה
הסוגיא של הגמ' בפסחים )מ (.של כל סעודה שאינה של מצוה אין ת"ח
רשאי ליהנות ממנה .אלא שבמקום שהתשב"ץ פירש שהפגם הוא במעשה
העבירה של ביאת נדה ,מדברי רש"י משמע כפשטות הסוגיא שהפגם הוא
באישות עצמה ,שאשה זו אינה מתאימה לו 13.וכמו שיש פגם באישות
בנושא אשה הפסולה לו בפסול גמור ,כך יש פגם באישות עם אשה שאינה
הוגנת לו על אף שהיא מותרת לו" :ונושא אשה שאינה הוגנת לו .אע"פ
שאינה פגומה .כגון חבר לבת עם הארץ .כדאמרי' לעולם ימכור אדם כל
אשר לו וישא בת תלמיד חכם .לא מצא כו' .ואל ישא בת עם הארץ .מפני
שהן שקץ ובנותיהן שרץ .ועל בנותיהן הוא אומר .ארור שוכב עם כל
בהמה".
ודא עקא ,דהתינח לפי התשב"ץ שאם פגם בעצם חלות האישות
ליכא ,מ"מ מעשה עבירה איכא .אך לפי רש"י צ"ע טובא ,דאם אשה זו
כשרה לו ואינה פסולה ,לא בתורת עשה ולא בתורת לאו ,איזה חסרון איכא
באישות זו ,והיאך מענישים אותו באליהו כופתו והקב"ה רוצעו ושאין
הקב"ה משרה שכינתו על בניו? אם פסול אין ,עונש מנין? ודוק שרש"י
עצמו טרח להדגיש שאין פסול כל שהוא באשה עצמה ,שהרי כתב "ונושא
אשה שאינה הוגנת לו ,אע"פ שאינה פגומה וכו'" .וצ"ע איזה פגם יש
באישות זו .והיכן מצינו שהתורה מבחינה בהלכות אישות בין סוגים שונים
של כשרים ,ושהקפידה דוקא בנישואי בת ת"ח לת"ח?
ואמנם ,הרשב"ש )שו"ת סימן שע"ה( כבר תמה על עצם גישתו של
רש"י ,והקשה" :ואשה שאינה הוגנת היינו אשה פסולה כגון מחשש
ממזרת או נתינה ,ועלה הוא דאמרינן בברייתא ובגמרא כל הנושא אשה
 12וכן כתב הנצי"ב בדעת השאילתות )העמק שאלה שאילתא מא סק"ה(.
 13ודוק שלדעת התשב"ץ ,שדין אישה הוגנת לו הוא משום חשש ביאת נדה ,הרי דין זה
שלא לישא בת עם הארץ חל על כל אחד ואחד--ולאו דוקא על תלמידי חכמים--ולפיכך
כתב התשב"ץ סתם "כגון הנושא בת עם הארץ בעל עבירות" ולא כתב "כגון ת"ח הנושא
בת עם הארץ בעל עבירות" .ולפי"ז גם ע"ה לבת ע"ה הוה אישות שאינה הוגנת .אך
לדעת רש"י במחזור ויטרי שדין אשה שאינה הוגנת לו הוא משום התאמת האישות ,על
כרחך שאין זה אלא בת"ח לבת ע"ה דאז יש אי התאמה יסודי בזיווגם.
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שאינה הוגנת לו אליהו כופתו וכו' כדאיתא בפרק בתרא דקידושין .אבל
אשה שאין בה שום פיסול הוגנת היא לגדול שבישראל ,דאין קטון וגדול
בישראל ,כדאיתא בירושלמי דמסכת בכורים .וכן ההיא דהנושא אשה לשם
ממון ,פיסול איירי ,וכן פירש"י ז"ל ,אבל כל ישראלים כשרים הם".
לדעתו ,אין מקום להבחין פנימית כלל בין כשרים לכשרים ,דאין קטן
וגדול בישראל .וכל אשה כשרה הרי היא ראויה לגדול בישראל.
וכי האי גונא כתב רבינו בחיי בפירושו על התורה )ויקרא טו:לג(
שביאר שחטאם של נדב ואביהו היה דוקא בזה שהיו גסי הרוח וטענו שאין
אישה בישראל מספיק מיוחסת ומספיק ראויה להם" :ויש אומרים על
שהיו עומדין בלא נשים שלא היו רוצין להנשא ,והרבה היו עגונות שהיו
ממתינות להם ,והיו גסי הרוח ואומרים :אחי אבינו מלך ,אבינו כהן גדול,
אחי אמנו נשיא ישראל ,אנו סגני כהונה אי זו אשה הגונה לנו ,ועל כן
נענשו ,שנאמר) :תהלים עח ,סג( "בחוריו אכלה אש ובתולותיו לא
הוללו" ,למה בחוריו אכלה אש ,על כי בתולותיו לא הוללו" 14.הרי שוב,
שאין לחלק בין קטן וגדול בישראל ,ודוקא על חטא זה נענשו נדב ואביהו.
ואכן ,דברי הרשב"ש ורבינו בחיי הן הן הדברים שבארנו לעיל
בשיטת הרא"ש ורש"י על הדף )בקידושין ע ,(.שכל חסרון ופגם שפוגעים
בחלות האישות נובעים אך ורק מהפסולים הגמורים והמפורשים של חייבי
לאוין ועשה וכדומה .אין מקום להבחין פנימית בין מדרגות שונות של
כשרות .ובעקרון זה מודים גם המהרש"ל והפני יהושע והמאירי ,אלא
שלדעתם יש להתחשב גם בספק פסולים ,ולא רק בפסולים ודאיים .ונראה
שגם התשב"ץ מודה בכך ומשום כן פירש שבבת ע"ה לת"ח אין הפגם
בעצם האישות כלל כי אם במעשה העבירה של ביאת נדה .ואשר על כן,
צע"ג בדעת רש"י במחזור ויטרי ,מה חסרון איכא ואיזה פגם שייך בנישואי
בת ע"ה לת"ח .והיא היא קושיתנו לעיל בשיטת המרדכי והמאירי בפסחים
)מט ,(.במה פקע השם סעודת מצוה מנישואי בת ע"ה לת"ח?
 14ועיין ברד"ק תהילים )עח:סג( שפירש ש"בתולות לא הוללו" היינו שהבתולות לא
נכנסו לחופה ,שחז"ל קוראים לחופה בית הלולא על שם שמהללים החתן והכלה שם:
"והוללו ענין שמחת החופה ,וכן קראו בית החופה )עירובין נד ועוד( בית הלולא ,ונקרא
כן לפי שמהללים בשירים החתן והכלה" .ויש לדון אם רבינו בחיי פירש שחטאם של נדב
ואביהו היה בזה שלא נשאו נשים--לא הכניסם לחופה--וא"כ הוא פירש "בתולות לא
הוללו" כמו הרד"ק ,או שמא כוונתו לפרשה באופן אחר ,דהיינו שחטאם היה בכך שלא
שבחו בתולות ישראל--ולא מלשון חופה--והחזיקו את עצמם כמיוחסים על כולן.
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ג .טיב הדין ויסוד המחייב של אישה הוגנת לו
והנראה לומר בזה ,דהנה נחלקו הראשונים בהבנת הפגם של אשה
שאינה הוגנת לו .המאירי הבין )קידושין ע .ד"ה ראוי לאדם( שהפגם הוא
בקיום מצות פרו"ר ,דע"י שנשא אשה שאינה הוגנת לו יוולדו לו בנים
שאינם מהוגנים" :ראוי לאדם שיזהר בנשואין שישתדל ויטרח בבת זוג
מיוחסת ובת אבות מפני שטבע התולדות נמשך אחרי טבע המולידים
ויותר לטבע האמהות וכל הנושא אשה שאינה הוגנת לשם ממון הוין לו
בנים שאינם מהוגנים".
וכעין זה כתב המאירי בפירושו לברכות )י .ד"ה מצות עשה(,
באגדתא דחזקיהו וישעיהו דאמר ליה בהדי כבשי דרחמנא למה לך,
דישתדל אדם לישא אשה מיוחסת ובת אבות כדי שתוליד לו בנים הגונים:
"מצות עשה של פריה ורביה אין לאדם להפקיעה על שם שהוא חושד את
עצמו או בת זוגו שלא להעלות זרע הגון אם ע"פ השמועה אם ע"פ השכל
אם ע"פ הנסיון שאין לאדם אצל סתרי השם כלום וכמו שאמרו בהדי כבשי
דרחמנא למה לך ומ"מ ישתדל בזווגו במה שראוי להשתדל בבת זוג עד
שיראה כמתכוין בזווגו להולדת בנים הגונים כמו שהזהירו בבדיקת אחיה
ובבת תלמיד חכם ובדומה לזה".
הרי שהמחייב של אשה הוגנת לו הוא איכות הבנים שיוולדו לו.
וא"כ יוצא לפי המאירי שהלכה זו נובעת מדיני פריה ורביה ,וכמו שבארנו
באריכות במקום אחר 15.והן הן דברי המדרש )מדרש תנאים דברים כא:יח(
שקישר בין דין אשה שאינה הוגנת לו לבין הולדת בן סורר ומורר" :כי
יהיה לאיש בן סורר ומורה מי גרם לו להיות בנו סורר ומורה על שנשא
אשה שאינה הוגנת לו".
כנגד הבנה זו שמעגנת דין אשה הוגנת לו בהלכות פריה ורביה,
התוספתא הבינה שאשה הוגנת לו אינה קשורה בכלל להלכות אבן העזר
כי אם להלכות דעות .וז"ל התוספתא )סוטא ה:יא(" :היה ר' מאיר אומ'
הנושא אשה שאינה הוגנת לו עובר משם חמשה לאוין משם בל תקום
ומשם בל תטור בל תשנא את אחיך בלבביך ואהבת לרעך כמוך וחי אחיך
עמך ולא עוד אלא שמבטל פריה ורביה מן העולם" .לפי"ז הפגם באישות
 15עיין מאמרנו בענין "מכירת ספר תורה ללערב אל תנח ידיך ומצות תלמוד תורה
לבנים" ,בבית יצחק מ"ד ,שנת תשע"ג.
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שאינה הוגנת הוא בכך שהיא גורמת לזוג לעבור על איסורים אלו של
הלכות דעות .האישות שאינה הוגנת מספקת רק את ההיכי תמצי שבו
יעברו על לאוין דלא תשנא ולא תטור ולא תקום וכדומה ,אבל מצד הלכות
אישות אין חסרון כלל וכלל באישות שכזו 16 .ומה דאיתא בתוספתא שם
"שמבטל פריה ורביה מן העולם" כוונתה שמאחר ואין שלום וחיבה
שרויים ביניהם ,ממילא לא יזדקקו להדדי ולא יעסקו בפרו"ר.

אישה הוגנת לו כקיום בודבק באשתו והיו לבשר אחד
בין שתי הגישות הללו--גישת המאירי הנועצת אשה הוגנת לו בקיום
פרו"ר וגישת התוספתא הנועצת אותה בהלכות דעות של כה"ת--מעלה
הספורנו הבנה אחרת לגמרי .לדעתו ,אשה הוגנת לו הוה דין מסויים בעצם
חלות האישות ,ומקורה כרוכה בד בבד במקור שבתורה לעצם מושג
האישות )בראשית ב :כג-כד(" :ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי
ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת .על כן יעזב איש את
אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" 17.ופירש הספורנו שם )ד"ה
 16וכי האי גונא ראינו בשיטת התשב"ץ הנ"ל בפירושו לאבות ,שלדעתו הפגם באשה
שאינה הוגנת לו הוא האיסור של ביאת נדה ,ולא שום חסרון בעצם חלות האישות.
 17ומצינו בכמה מקומות שהראשונים ביססו דיני אישות על מקור זה ולא רק על
הפסוקים של "כי יקח" .עיין בסמ"ק )מצוה קפ"ג( שהמקור היסודי לאישות הוא "ודבק
באשתו" של בראשית ,אלא שבסיני נתוסופו להם קנין קידושין כהוספה ל"ודבק
באשתו"" :לקדש את האשה דכתיב )דברים כ"ב( כי יקח איש אשה וגם לבני נח כתיב
ודבק באשתו מכאן שאדם מצווה להיות לו אשה מיוחדת לשמו ,ואפילו לבני נח ,באו
לסיני ניתוספו להם קדושין" .ועיין בראב"ן )כתובות ז .ד"ה מברכין( שבפירושו לנוסח
ברכת אירוסין כתב שהמקור לאיסור ארוסה מן התורה הוא "ודבק באשתו"" :ואסר לנו
הארוסות ,כדכתיב ודבק באשתו ולא בארוסתו" .וכן הוא בעיטור )ברכת חתנים דף סב
טור ד( אלא שלדעתו המקור לאיסור ארוסה מ"ודבק באשתו" הוא רק אסמכתא מדברי
סופרים" :על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו ולא בארוסתו מכאן סמכו
חכמים לומר ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו הנשואות" .ועיין בהקדמת הראב"ד
לבעלי הנפש שהבסיס לחיוב שאר כסות ועונה ולקצת משאר חיובי אישות הוא מפסוק
זה" :אמר לא טוב היות האדם לבדו ,כלומר אין טוב שיהיה האדם מתבודד כמו הבהמה
שאין הנקבה מתיחדת אל הזכר .ולכן אעשה לו עזר כנגדו ,אבראנו בענין שתהיה לו עזר
כנגדו .עזר ,שתהיה משמשתו בכל צרכיו .כנגדו ,שתהיה עומדת אצלו תמיד ,על כן בראה
הבורא מגוף האדם ,ועל כן אמר האדם בראותו אותה וכאשר ידע כי ממנו נלקחה ,על כן
יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו )שם כד( ,כלומר ראויה זו שתעמוד אצלי
תמיד ואני אצלה והיינו לבשר אחד .ועל כן ראוי האדם לאהוב את אשתו כנפשו ולכבדה
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יעזב(" :יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו .ראוי שישתדל האדם
לישא אשה הוגנת לו וראויה לידבק בו ,גם שיצטרך לעזוב את אביו ואת
אמו ,כי לא יהיה דבוק אמתי בבלתי דומים ,אבל יהיה בדומים בלבד ,כי אז
יכונו לדעת אחד .והיו לבשר אחד .מכוין בכל הפעולות להשיג השלמות
המכוון ביצירת האדם כאלו שניהם נמצא אחד בלבד".
הרי שאשה הוגנת לו הוה קיום ב"ודבק באשתו והיו לבשר אחד",
באשתו כגופו ,ותכליתה היא שישא אשה שדומה לו וראויה לידבק בו ,דאז
יכוונו לדעת אחד ,וישיגו השלמות המכוון ,ויחיו כאלו שניהם אחד 18.וכי
האי גוונא מצינו בפרק הבא על יבמתו )יבמות סב" :(:האוהב את שכיניו
והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותו וכו' עליו הכתוב אומר אז תקרא
וה' יענה תשוע ויאמר הנני" .ונחלקו הראשונים אם דין זה שייך גם לנושא
בת אחיו או דילמא דוקא לבת אחותו ,וביאר שם המאירי )שם ד"ה
ולרחם עליה ולשמרה כאשר ישמור אחד מאבריו .וכן היא חייבת לעבדו ולכבדו ולאהוב
אותו כנפשה כי ממנו נלקחה .ועל כן צוה הבורא את האדם על אשתו לאמר )שמות כא,
י( שארה כסותה ועונתה לא יגרע".
 18וכעין יסוד זה של ודבק באשתו שיכוונו לדעת אחד מצינו בדברי הרמב"ן )שם(:
"והנכון בעיני ,כי הבהמה והחיה אין להם דבקות בנקבותיהן ,אבל יבא הזכר על איזה
נקבה שימצא ,וילכו להם ,ומפני זה אמר הכתוב ,בעבור שנקבת האדם היתה עצם
מעצמיו ובשר מבשרו ,ודבק בה ,והיתה בחיקו כבשרו ,ויחפוץ בה להיותה תמיד עמו.
וכאשר היה זה באדם ,הושם טבעו בתולדותיו ,להיות הזכרים מהם דבקים בנשותיהם,
עוזבים את אביהם ואת אמם ,ורואים את נשותיהן כאלו הן עמם לבשר אחד...והנה יעזוב
שאר אביו ואמו וקורבתם ,ויראה שאשתו קרובה לו מהם" .ועיין בשיטמ"ק )כתובות ח.
ד"ה ותלמידי( שהביא פירושו של הרמ"ה בברכת יוצר האדם שכל זוג הוה מעין זווג
אדם וחוה שנברא חוה עצם מעצמיו ובשר מבשרו" :ותלמידי הרב רבינו יונה ז"ל כתבו
וז"ל כתב הרב רבינו מאיר הלוי ז"ל ומסתברא דהיינו טעמא דתקון הני ברכתא כולהו
בברכת חתנים דמשום כל חתן וכלה מעין זווג ראשון דאדם הראשון הוא דאמטו להכי
תקינו ברכה לזווג ראשון מקמי ברכת זווג דחתן וכלה" .וכן מצינו שכמה דינים בחלות
האישות והנישואין נובעים מודבק באשתו ,כמו בעילת מצוה )עיין תוספות כתובות ד.
ד"ה בעילת מצוה( ושנה ראשונה )עיין ספר החינוך מצוה תקפ"ב( ופרו"ר ,וכמו שבארנו
באריכות במאמרנו בענין "ברכת שהחיינו בקידושין ונישואין" ,בית יצחק מ"ה ,שנת
תשע"ד.
הרי מבואר שלפי הרמב"ן ודעימיה הדרישה של ודבק באשתו היא שיראה את אשתו
כאילו היא אחד עמו כמו שכתב הספורנו ,אלא שהספורנו הוסיף שלא די בכוונתם
)רמב"ן( או בהרגלת טבעם )ספר החינוך( גרידא .לדעתו ,ודבק באשתו דורשת שהזוג
יהיו הגונים ומתאימים להדדי בחינוכם ובערכיהם ובהשקפתם.
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האוהב(" :ויש מפרשים מפני שדעתו של אדם קרובה אצל אחותו יותר
מאחיו ובת אחותו אהובה אצלו יותר ולי נראה שדרך כלל הוא משבח זיווג
הקרובות מפני שטבען שוה לטבעו ואהבתן מצוייה ביניהם מתוך שווי
הטבעים ונקט בת אחותו מפני שהיא שוה לו בטבע יותר מכלן וכמו
שאמרו ב"ב ק"י א' רוב בנים דומים לאחי האם" .נמצא שההלכה של נושא
בת אחותו היא ממש מקבילה לדין אישה הוגנת לו.
וכן מצינו באברהם אבינו שדאג וטרח למצוא אשה הגונה ליצחק,
אשה התואמת למידות בני ביתו .ועיין ברש"י על הפסוק )בראשית כד:יד(
"והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך
אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני"
שכתב" :כי עשית חסד – אם תהיה ממשפחתו והוגנת לו ,אדע כי עשית
חסד" .וכן כתב הספורנו שם )פסוק ז(" :ואשר נשבע לי .וכיון שנשבע ולא
19
ינחם יסבב בלי ספק שישא בני אשה הוגנת לו".
ועיין ברמב"ם )עבודת כוכבים יא:ד( שהביא הסימנים שהשים
אליעזר"--והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא וגו' אותה הכחת לעבדך
ליצחק"--כדוגמה של איסור 'לא תנחשו' ,וז"ל" :אין מנחשין כעכו"ם
שנאמר לא תנחשו ,כיצד הוא הנחש כגון אלו שאומרים הואיל ונפלה פתי
מפי או נפל מקלי מידי איני הולך למקום פלוני היום שאם אלך אין חפציי
נעשים ,הואיל ועבר שועל מימיני איני יוצא מפתח ביתי היום שאם אצא
יפגעני אדם רמאי ...וכן המשים סימנים לעצמו אם יארע לי כך וכך אעשה
דבר פלוני ואם לא יארע לי לא אעשה ,כאליעזר עבד אברהם ,וכן כל
כיוצא בדברים האלו הכל אסור וכל העושה מעשה מפני דבר מדברים אלו
לוקה" .ועיין בראב"ד שם שתמה על הרמב"ם "איך חשב על צדיקים
כמותם עבירה זו".
וביאר הכסף משנה )שם ד"ה נראה מדבריו( את שיטת הראב"ד:
"וכך נ"ל בתירוצן של דברים שהנחש שאסרה תורה הוא התולה את מעשיו
בסימן שאין הסברא נותנת שיהא גורם תועלת לדבר או נזק כגון פתו נפלה
לו מידו או צבי הפסיק לו בדרך שאלו וכיוצא בהן הם מדרכי האמורי אבל
 19ועיין בסוף דבריו שם שהוסיף "להקים זרע מוכן" ,ואילו בבראשית )ב:כג( הספורנו
פירש אשה הוגנת לו כדין בודבק באשתו .וע"כ לדעתו דין ודבק באשתו ודין פרו"ר
קשורים בעיקר יסוד דינם .וכעין זה איתא בדברי המהר"ל ,הובא בהערה הבאה .ועיין מה
שבארתי בזה ב"ברכת שהחיינו בקידוישן ונישואין" ,בית יצחק מ"ה ,שנת תשע"ד.
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הלוקח סימנים בדבר שהסברא מכרעת שהם מורים תועלת הדבר או נזקו
אין זה נחש שכל עסקי העולם כך הם שהרי האומר אם ירדו גשמים לא
אצא לדרך ואם לאו אצא אין זה נחש אלא מנהגו של עולם ואליעזר
ויהונתן בכיוצא בזה תלו מעשיהם שאליעזר יודע היה שלא היו מזווגין
אשה ליצחק אלא הוגנת לו לפיכך לקח סימן לעצמו שאם תהא כל כך נאה
במעשיה ושלימה במדותיה עד שכשיאמר לה הגמיאיני נא מעט מים
תשיבהו ברוח נדיבה גם גמליך אשקה אותה היא שהזמינו מן השמים
ליצחק" .לפי"ז ,הסימן של אליעזר לא היה אלא כדי לברר מדות הנערה
ולהבחין אם מתאימות הן למידות בית אברהם ,וכדי לקבוע שהנערה אכן
הוגנת ליצחק אבינו .והן והן דברי הספרונו בהבנת דין אשה הוגנת לו.
ונראה שלפי מה שביאר הספורנו ביסוד דין אשה הוגנת לו אתי שפיר
מה שפירש רש"י במחזור ויטרי )סי' תכ"ח( שאשה הוגנת לו היינו בת
תלמיד חכם לתלמיד חכם .והשתא לא קשיא לן כלל מה שהקשינו לעיל
היכן מצינו פסול כזה של בת ת"ח לע"ה שאינו לא מחייבי עשה ולא
מחייבי לאוין ,דעיקר דין אשה הוגנת לו הוא בקיום ודבק באשתו על ידי
שיהיו מתאימים להדדי ודומים בהשקפותיהם ויכוונו לדעת אחד ,כאילו
שניהם אחד .שאיפה זו מתממשת דוקא בכך שלזוג יש השקפה משותפת
וחינוך משותף ,ואין זה תלוי כלל בחייבי לאוין ועשה .וזוהי קפידת הגמ'
בפסחים )מט (.שישא בת תלמיד חכם לתלמיד חכם ובת כהן לתלמיד
20
חכם.
ואכן עיין במאירי )פסחים מט .ד"ה כל סעודה( שפירש כעין זה:
"ומ"מ בת כהן לישראל תלמיד חכם הדבר נאה ומתקבל שהכהנים סתמם
משתדלים בעסקי שמים ובעניני הוראה ובנותיהם יודעות בטיב תלמידי
 20וכמקביל עיין מש"כ המהר"ל בביאור מימרת הגמ' )קידושין ע" (.כל הנושא אשה
לשם ממון הוה לו בנים שאינם מהוגנים" שתלה דין זה בודבק באשתו ,מנותק משם
פסול מוחלט .דהנה רש"י )ד"ה בנים( והריב"ש )שו"ת סימן ט"ו( פירשו שמדובר באשה
פסולה .אך הגר"א )אהע"ז סימן ב סק"ו( פירש שגם בנושא אשה כשרה לשם ממון הוין
לו בנים שאינם מהוגנים .וביאר המהר"ל שנושא אשה לשם ממון הוה חסרון בודבק
באשתו ,ממש כמו שבארנו בשיטת הספורנו באשה שאינה הוגנת לו .עיי"ש בדברי
המהר"ל )ד"ה הויין( שביאר שכיון שהבנים הם תולדות הנמשכים מחבור האב והאם,
לכך כאשר החבור בין האיש והאשה הוא חיבור עצמי ,דהיינו שנשאה לשם אישות,
הבנים יוצאים מהוגנים .אבל כאשר הוא נושא לשם ממון ,הרי הוא עירב בחבור דבר זר,
ולא יצא מחיבור זה בנים מהוגנים .ולכך נקראו בלשון הפסוק 'כי בנים זרים ילדו',
שנקראו זרים מפני שנתערב דבר זר בחבור של האב והאם.
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חכמים" .הרי נימוקו הוא שבנותיהם יודעות בטיב תלמידי חכמים ,ונראה
שכוונתו לקיום ב"ודבק באשתו" ,לדיבוק המלא וחזק יותר ,וכמו שנתבאר
21
לעיל בדעת הספורנו.
ולפי"ז לא קשה מידי מה שהקשה הרשב"ש בשיטת רש"י במחזור
ויטרי דאין קטן וגדול בישראל .דהפגם בבת ע"ה לת"ח אינו ענין של קטן
וגדול אלא באי התאמת האישות מצד ודבק באשתו ,ולא מצד שום פסול
או חסרון במעמד הגברא ,הן פסול בתורת ודאי והן בתורת ספק .דבאמת
אין זה תלוי כלל בקטן וגדול בישראל אלא בהתאמתם להדדי לענין ודבק
23 22
באשתו.
 21וכעין זה איתא ברמב"ם באיסורי ביאה )כא :לב( שכתב" :לא ישא אדם בת עמי הארץ
שאם מת או גולה בניו עמי הארץ יהיו שאין אמן יודעת כתר התורה" .אלא שלדעת
המאירי הנימוק הוא בהתאמת הזווג ,ואילו לדעת הרמב"ם הוא לחינוך הבנים .והשוה
גישה זו לדברי הר"ן )על הרי"ף פסחים ד"ה בת( שביאר שמעלת בת כהן לת"ח היא
משום כבוד הכהונה .ועיין במהרש"א )חידושי אגדות ד"ה או( שפירש שישראל תלמיד
חכם בכלל לא נקרא זר לגבי כהנה ,ומצינו שתלמיד חכם נקרא כהן ,שנאמר )שמואל ב
ח:יח( "ובני דוד כהנים".
 22ואפשר שזוהי כוונת רש"י בפירושו על הדף ,שפירש אינה הוגנת לו כפסולה לו .ושמא
כוונתו לומר שגם בת ת"ח לע"ה וכדומה הוה סוג של פסול ,ולא כמש"כ הרא"ש שם
שמדובר בפסול קהל .וא"כ דברי רש"י על הדף עולים בקנה אחד עם דבריו במחזור ויטרי.
 23ויש להוסיף ,דאם דין בת ת"ח לת"ח אינו נובע ממעמד הגברא כשלעצמו ואינו קשור
כלל לענין גדול וקטן ביוחסם אלא בהתאמת הזוג ובערכם המשותף ,מסתבר שהגדרת ת"ח
לדין זה אינו השם תלמיד חכם שבעינן לשאר דינים כמו לענין המבייש תלמוד חכם חייב
ליטרא דזהב ולענין פטור מסים .דעיין ברמ"א )יורה דעה רמג :ב( שכתב שאין דין ת"ח
בזמן הזה לענין ליטרא דזהב ,והביא ב' דעות אם יש שם ת"ח בזה"ז לענין פטור מסים:
"ואע"ג דאין בדורינו עכשיו חכם לענין שיתנו לו ליטרא דדהבא אם מביישו ,מ"מ לענין
לפטרו ממס מקילין להם בזה ,רק שיהא מוחזק לת"ח ,כמו שנתבאר .ומ"מ יש מקומות
שנהגו לפטור ת"ח ממס ,ויש מקומות שנהגו שלא לפטרן" .ועיין במהר"ם שי"ק )שו"ת
אהע"ז סי' ו'( שכתב שלא רק תלמיד חכם גמור אלא גם בחור בן תורה מופלג יכול לישא
כהנת ,והוכיח כך ממה שנפסק בשולחן ערוך )יו"ד סימן רמ"ד ס"א( שגם בזמן הזה ,אפילו
"יניק וחכים" צריך לכבדו .ומכיון שהטעם שלא ישא ישראל בת כהן הוא משום שגנאי הוא
לאהרון שידבק זרעו בעם הארץ הרי ודאי הוא שאם צריך לכבד "יניק וחכים" אין זה גנאי
לאהרון .הרי שנימוקו של המהר"ם שיק הוא מצד כבוד הכהונה .אבל לפי מה שנתבאר יש
לומר באופן אחר ,שכיון שהמחייב של אשה הוגנת לו הוא התאמת הזיווג וערכיהם
השותפים ,סגי ביניק וחכים ובתלמיד חכם של זמננו .ולפי"ז יש לפקפק במה שכתב החוות
יאיר )שו"ת סימן ע'( שאין ע"ה בזמן הזה לדין בת ת"ח לע"ה .דאם המחייב הוא התאמת
הזיווג וערכיהם השותפים ,לכאורה סגי בע"ה של זמננו.
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ואתי שפיר לפי"ז מה שחידש הכסף משנה שכל הך דינא שאין לת"ח
להשתתף בסעודת בת תלמיד חכם לעם הארץ הוא דוקא באופן שיורדים
מגדולתם ,דהיינו שיש אי התאמה יסודית ביניהם ,אבל באופן שהזוג
שווים ומתאימים זה לזה ,כגון בבת עם הארץ לעם הארץ ,אזי מותר לת"ח
להשתתף .ועל כרחך שהפגם באשה שאינה הוגנת לו הוא דוקא ב"ודבק
באשתו והיו לבשר אחד" שהוא דין בהתאמת האישות ,וממילא בבת עם
הארץ לעם הארץ אין שום פגם כלל ,ושפיר אמרינן שמותר לתלמיד חכם
24
להשתתף.

ד .אשה הוגנת לו כקיום במצות ובחלות האישות
והנראה לומר עוד בזה דדין אשה הוגנת לו אינו דין מסויים בודבק
באשתו גרידא כי אם קיום בעצם חלות האישות .ולכן ,הנושא אשה שאינה
הוגנת לו ,לא זו בלבד שחיסר בקיום "ודבק באשתו" אלא דעצם מצות
האישות וקיומה פגומים 25.מעל ומעבר לרובד של פסולי גברא ואיסורי
ביאה ,התורה מתחשבת בהתאמת הזוג ,באישיותם ובמעמדם כמרכיב
חשוב ביצירת ובאיכות האישות עצמה .ויש להביא כמה ראיות ונפקא
מינה לכך.

א .כפיית ב"ד
הריב"ש ,תוך דיונו בתשובה )שו"ת ט"ו( אם כופים על דיני אישות
ופרו"ר בזמן הזה ,כגון בשהה עמה עשר שנים ולא ילדה האם כופין אותם
לגרש ,ובמי שלא קיים פרו"ר שכופים אותו לישא אשה בת בנים ,וכדומה,
פסק שלא מצינו שכופין בזה"ז בדינים אלו" :וכן אמרו )קדושין מא(:
אסור לאדם שיקדש את בתו עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה; ומימינו
לא ראינו מי שמיחה בזה .וכן בבת כהן או בת תלמיד חכם לעם הארץ ,וכן
 24וכעין זה כתב החתם סופר )פסחים מט .ד"ה בת כהן( בדעת הכסף משנה .דאם הם
שוים אזי סעודתם הוה סעודת מצוה .ואם אינם שוים ,סעודתם אינה אלא סעודת רשות.
וכן כתב החות יאיר )שו"ת סימן ע'(.
 25ושמא הוא משום ש'ודבק באשתו' עצמו הוא חלק מעצם חלות האישות ,ולא רק קיום
בפני עצמו ,ועיין במאמרנו בענין "ברכת שהחיינו בקידושין ונישואין" ,בית יצחק מ"ה,
שנת תשע"ד.
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בת ע"ה לת"ח .ולזה ,אם היו ב"ד נזקקין לדקדק ע"פ שורת הדין בענייני
הזווגים לכפותם ,היו צריכין לכפות את כלם ,ורוב הנשים הבאות בימים
היו יוצאות ונוטלת כתובה ונדוניא ,וליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא,
ותרבה הקטטה והמריבה .ולזה העלימו חכמי הדורות את עיניהם בעניני
הזווגין ,שלא למנעם ,אין צ"ל שלא להפרידם ,כל ששניהם רוצים ,ואין
בנשואין ההם לא משום ערוה ,ולא משום אסור קדושה .ודי להם לדונם
ע"פ הדין כשיש מחלוקת בין איש לאשתו על זה ,ונגשו אל המשפט
ושפטום ע"פ התורה".
הרי שלדעת הריב"ש ,מעיקר הדין ,ההלכה של אשה שאינה הוגנת לו
כגון בת כהן ובת תלמיד חכם לעם הארץ וכן בת עם הארץ לת"ח ניתנת
לכפיית ב"ד ,ממש כמו שאר פסולי קהל .ודוקא משום ש"העלימו חכמי
הדורות את עיניהם בעניני הזוויגים שלא למנעם" אין אנו כופים בזה"ז.
וא"כ נראה שדין אשה הוגנת לו אינו רק מעלה בעלמא בודבק באשתו אלא
מעיקר קיום האישות ממש כמו שאר הפסולים שמעכבים ופוגעים את
26
האישות ,ולפיכך ב"ד כופים עליהם.

ב .מחיית האב
עיין בשו"ת מהרי"ק )קס"ו( שנשאל אם האב יכול למחות ביד בנו
שלא ישא את האשה אשר חפץ להינשא ,ופסק שהאב אינו יכול למחות.
ועיין ברמ"א בהלכות כיבוד אב ואם )יורה דעה רמ:כה( שהביא פסקו של
המהרי"ק" :הגה וכן אם האב מוחה בבן לישא איזו אשה שיחפוץ בה הבן,
א"צ לשמוע אל האב )מהרי"ק שורש קס"ו(" .אולם כד מעיינת שפיר
בדברי המהרי"ק עצמם מבואר שאי יכולתו של האב למחות מותנה בתנאי
שהבן בחר באשה ההגונת לו" :ואשר נסתפקת אם יש כח ביד האב למחות
ביד בנו לישא אשה אשר יחפוץ בה הבן לע"ד נראה שאם היא אשה
ההוגנת לו שאין כח ביד האב למחות ביד הבן" .וצ"ע מה ענין אשה הוגנת
לו לכח המחייה של האב?
 26ועיין בריטב"א )בבא בתרא ק :ד"ה משום( שכתב שבני המשפחה יכולים למחות
שקרובם לא ישא אשה שאינה הוגנת משום פגם משפחה" :משום פגם משפחה.
פירוש דכל שהוא פגם משפחה אין לו כח לעשות וכדמפרש בבכורות )נ"ב ב'( ,וה"ה
למי שבא לישא אשה שאינה הוגנת לו שיכולים למחות בידו לכתחילה ,מפי רבי
נר"ו".
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בהמשך דבריו ,המהרי"ק הביא שני הסברים לכך" :חדא דאפילו
לענין ממון אודי ליה רבנן לרבי ירמיה כמאן דאמר משל האב וכן פסקו כל
פוסקי הלכות אשר ראיתי כל שכן הכא שהוא דבר השייך בצער' דגופא
להניח האשה אשר חפץ בה ויצטרך לקחת אשה אחרת אשר לא תישר
בעיניו כל כך ועוד דקרוב הדבר בעיני להיות כמצוה לעבור על דברי תורה
שהרי אמרו רבותינו ז"ל אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה אלא
שעכשיו הותר פן יקדימנו אחר כמו שכתבו התוספות והפוסקים הרי
שהקפידו שיקח אשה אשר יחפוץ בה ותמצא חן בעיניו וכן בכמה מקומות
חשו חכמים ז"ל לחבב האשה על בעלה" .הטעם הראשון נובע מהלכות
כבוד אב ואם ,שהבן אינו חייב בכבוד אביו היכא דאיכא צערא דגופא.
אך הטעם השני נובע מיסודי הלכות אישות .דהנה לדעת המהרי"ק
היכא שהבן חפץ לישא אשה ההוגנת לו ,אזי צוואת האב הופכת להיות
צווי לעבור על דברי תורה .אבל היכא שהבן חפץ לישא אשה שאינה
הוגנת לו ,צוואת האב איננה ציווי לעבור על דברי תורה ,וממילא יפה כחו
של האב למחות .יוצא ,שהגדרת הצווי של האב כמצוה לעבור על דברי
תורה מותנה באם הבן בחר באשה הוגנת לו .וקשה ,דהיאך פירש
המהרי"ק שמחאת האב הוה כמצוה לעבור על המצוה ,והרי האב לא ציוה
לבנו שיבטל מצות אישות לגמרי ,דהיינו שלא להינשא כלל ,רק שלא ישא
אישה זו .ומ"מ הבן עדיין יכול לישא אשה אחרת ולקיים מצות נישואין,
וא"כ האב לא ציוה לבטל מצות קידושין ונישואין כלל ,וצ"ע בדעת
המהרי"ק.
והנראה בזה ,דלדעת המהרי"ק מצות הקידושין והנישואין עצמה
מותנה באשה הוגנת לו .ודוקא מי שישא אשה הוגנת לו יקיים מצות
קידושין ונישואין כתקונה .ומי שנשא אשה שאינה הגונה לו חיסר את
המצוה מן נישואיו .ולפי"ז אתי שפיר מה שתלה המהרי"ק את צוואת האב
28 27
כמצוה לעבור על המצוה באם הבן חפץ לישא אשה הוגנת לו.
 27ותימה גדולה על הרמ"א שהביא פסקו של המהרי"ק בלי לחלק בין אשה ההוגנת לו
ואשה שאינה הגונה לו.
 28וכן יש לדון לגבי האיסור לצאת לחו"ל ,אם מותר כדי לישא אשה הוגנת לו בשעה
שיכול לישא אשה כל דהו בארץ ישראל .איתא ברמב"ם )מלכים ה:ט( "דאסור לצאת
מארץ ישראל לחוצה לארץ לעולם ,אלא ללמוד תורה או לישא אשה" .ועיין בכסף משנה
והרדב"ז שם שמקורו של הרמב"ם הוא בפ"ק דע"ז )יג (.שמותר לכהן לטמא כדי ללמוד
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תורה ולישא אשה .וגרסינן בגמ' שם "א"ר יהודה אימתי בזמן שאין מוצא ללמוד אבל
בזמן שמוצא ללמוד אינו מטמא .רבי יוסי אומר אפילו בזמן שמוצא ללמוד יטמא לפי
שאין אדם זוכה ללמוד מכל" ,ופסקו הרמב"ם )אבל ג:יד( והש"ע )יו"ד שעב( כרבי יוסי.
ולכאורה פשוט הוא שכמו שאמרינן בתלמוד תורה שאין אדם זוכה ללמד מכל ,כך
בלישא אשה ,שלאו כל אשה הוגנת לו ,וע"כ מותר לו לצאת לחוצה לארץ כדי להינשא
לאשה הגונה על אף שיכול לישא אשה כל דהו בא"י .ועיין בשו"ת חתם סופר )חלק ב
יו"ד סימן רנד( שנקט כן כדבר פשוט ,שכמו שמתירים לצאת לחו"ל ללמוד תורה אפילו
כשמוצא ללמוד בארץ ,כך מתירים לצאת לחו"ל כדי לישא אשה הוגנת לו אפילו כשיכול
לישא אשה בא"י" :היכא דמוצא ללמוד בביתו ג"כ אלא שרוצה ללמוד לפני רב זה
דוקא ,כי האי דע"ז י"ג או כדומה ,וכן לישא אשה בזה האופן שיכול לישא אשה אחרת
אלא שרוצה בזו דוקא...דמצוה מן המובחר ללמוד לפני הרב שלבו חפץ וכן לישא אשה
ההגונה בעיניו" .אלא שלפי החתם סופר הנימוק של אשה הוגנת לו הוא בבחינת מצוה
מן המובחר .אך לפי מה שנתבאר לקמן י"ל שאין זה רק מעלה בעלמא אלא מעיקר מצות
וחלות האישות.
ועיין בשדה חמד )מערכת ארץ ישראל סימן ב( שדן בשאלה דומה" :נסתפק הרב קול
יעקב ,בדרשותיו ד' ס"ז ,בהיתר זה דלישא אשה אם הוא דוקא כשאין נותנים לו אשה
בא"י אבל אם נותנים לו בא"י אשה הראויה לו אלא שהוא חפץ באותה שבחוץ לארץ
אינו יכול לצאת ,או דילמא לא שנא .וכתב דמדברי התוספות בע"ז דף י"ג מוכח דאסור
לצאת בכה"ג דלא התירו אלא משום לא תהו בראה והרי נותנים לו אשה בא"י" .ומשמע
מדבריו שלא נסתפקה ליה אלא היכא שיכול לישא אשה הגונה בארץ ישראל אלא שהוא
חפץ באשה אחרת בחו"ל .אבל היכא שאין אשה הוגנת לו בא"י אזי פשוט שיכול לצאת.
וכן משמע מדברי השדה חמד בפאת השדה )מערכת ארץ ישראל סימן י( שהביא דברי
הקול יעקב בנוסח אחר" :אם מותר לצאת מארץ ישראל כדי לישא אשה אף כשמוצא
בארץ ישראל אשה הגונה אלא שלבו חושק בשל חוצה לארץ" .אמור מעתה ,שאם לא
מצא אשה הוגנת לו בארץ ישראל פשיטא ליה שמותר לו לצאת לחו"ל.
השדה חמד עצמו חולק וסבור שמותר לצאת לחו"ל לישא אשה אשר חפץ בה ,והוכיח
כן מדברי המהרי"ק הנ"ל בענין כיבוד אב ואם" :לפי ענ"ד נראה דמותר לצאת לחו"ל
ליקח אשה שלבו חפץ בה דאפילו נימא דלצאת מא"י לחו"ל אסור מן התורה וכו' ,מ"מ
לא עדיף ממצות כיבוד אב ואם שהיא מצוה מפורשת בתורה וקי"ל דאם הבן רוצה לישא
אשה שחפץ בה והיא הגונה לו ואביו מוחה בו שלא ישא אותה דאין חייב לשמוע בקולו
וכו' וגם זה בכלל לא תוהו בראה" .הרי שלפי השדה חמד המעלה של "אשה אשר חפץ
בה" הוה קיום בעצם דין לא תוהו בראה לשבת יצרה .ונראה שאי נימא כן לגבי אשה
אשר חפץ בה ,כל שכן וקל וחומר שנאמר כן לעיקר דין אשה הוגנת לו .וכן משמע
מדברי השדה חמד בפאת השדה )מערכת ארץ ישראל סימן י( בהוספה לדבריו הנ"ל:
"ואני הדל כתבתי דכל שאין אותה אשה ישרה בעיניו מאיזה טעם שיהיה הרי זה כאינו
מוצא אשה בארץ ישראל ומותר לו לצאת".
ועיין בהגהות היעב"ץ בע"ז שם )יג .ד"ה אימתי( שחידש שלא נחלקו רבי יהודה ורבי
יוסי באם מוצא ללמוד בארץ ישראל ,אלא לענין יוצא ללמוד ,דאז רבי יהודה אוסר .אבל
לצאת לחו"ל כדי לישא אשה הוגנת לו ,בזה כ"ע לא פליגי דמותר" :משמע דלישא אשה
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ג .ברכת שהשמחה במעונו
ויש להביא עוד נפקא מינה לדין אשה הוגנת לו מדברי הספר חסידים
בענין ברכת שהשמחה במעונו .לפי הספר חסידים )סימן אלף ק"כ( אין
לברך שהשמחה במעונו בסעודת הנישואין של מי שנשא אשה שאינה
ליכא לפלוגי בין מוצא לאינו מוצא לכ"ע .שאם ]האשה[ אינה מתקבלת אסור לישא.
דמשו"ה אסור לקדש אשה עד שיראנה ,ואסור לישא אשה ודעתו לגרשה משום אל
תחרוש על רעך וגו' וכו' .וודאי משמע דמיירי אפי' שהיא לא תאבה ללכת אחריו ]לא"י[,
אם זווג הגון הוא מותר .וההיא דכתובות ]קיא .שאסר ר' חנינא לההוא גברא לצאת לבי
חוזאה לישא אשה[ י"ל דאיירי שהיה מוצא זווג הגון בארץ ישראל ונתן עניו בממון
שהביאה לו האשה שבחו"ל ]דהיינו שהוא נושא האשה בחו"ל לשם ממון[" .וא"כ לכ"ע
מותר לצאת לחו"ל לישא אשה הוגנת לו.
ויש לדון בנפקא מינא נוספת .דעיין בשו"ת מהר"ם שיק )אבן העזר סימן א(" :נשאלתי
אי מתרמי לאיש בן כ' שידוך ,ומובטח לו אם ימתין עוד איזה שנים יוכל לעשות שידוך
יותר הגון וכו' .אי מחוייב דווקא כשהוא בן כ' כדאיתא באבן העזר סימן א" .המהר"ם
שיק העלה ששאלה זו תלויה בנידון כללי בכה"ת אם מותר להמתין ולעבור על המצוה
כדי לעשותה יותר משובח ומן המובחר" :הואיל ויהא יכול לעשות לאח"ז שידוך יותר
הגון הנה זה תליא בפילפול שכבר פלפל החכ"צ בסי' ק"ו ומסיק שם דבב' מצות אין
רשאי להמתין ,אבל בחדא מצוה בכדי לעשותה יותר משובח ומן המובחר רשאי להמתין.
והנה כבר כ' הטורי אבן מגילה )ו (:דבחדא מצוה אי ממתין אינו בכלל אין מעבירין על
המצות ,ואינו אסור רק משום זריזין מקדימין .ומעשים בכל יום דאע"ג דכולן אם עשאן
משעלה עמוד השחר יצא ,הוותיקין הי' גומרין עם נץ החמה כדאיתא בפ"ק דברכות .וכן
בתפילת המנחה סמוך לערב עפ"י קרא יראוך עם שמש ולפני ירח .וכן קי"ל באו"ח סימן
תכ"ו כדברי התה"ד סימן ל"ה דיש להמתין עם קידוש הלבנה עד מוצאי שבת" .אולם
לפי מה שנתבאר ביסוד דין אשה הוגנת לו ,נראה שאין זה תלוי בנדון של כה"ת אם מותר
להמתין כדי לעשות מצוה באופן יותר משובח וכו' ,דשאני הכא שמעיקר מצות האישות
וקיומה מוטל עליו לישא אשה הוגנת לו ,ואין זה מדין הידור המצוה גרידא.
ויש לדון בנפקא מינה אחרת :אם מותר למכור ספר תורה לישא אשה הוגנת לו ,בעוד
שיכול לישא אשה בעלמא בלי למכור ס"ת .ועיין בשו"ת משיבת נפש )מא( שכתב:
"נלענ"ד בהא דמותר למכור ס"ת לישא אשה אין הכונה שאינו מוצא שום אשה מבלי
שימכור ס"ת ,דאטו אם משכח חיגרת או סומא או מוכת שחין נימא דישאנה כדי שלא
ימכור הס"ת ,זו נגד השכל .וכן בן גדולים אם ירצה ליקח אשה לפי כבודו ,אטו נימא
שישא אשה בזויה ושפילה כדי שלא ימכור ס"ת ,דאין סברא לומר כן .אלא נראה כל
שישא אשה שחפץ בה לפי דעתו בזו הדין אם היא בת בנים ונושאה יכול למכור ס"ת".
ולפי מה שנתבאר נראה פשוט שמוכרים ס"ת לישא אשה הוגנת .ועוד ,אם מוכרים ס"ת
לפי השו"ת משיבת נפש לאשה אשר חפץ בה ק"ו שמוכרים לאשה הוגנת לו ,כנ"ל .וצ"ב
בטיב היחס שבין דין אשה הוגנת לו ,אשה אשר חפץ בה ,שמא יקדמנו אחר ,ושמא
תתגנה עליו ,ועיין לקמן הערה  .43ותודתי לידידי ר' אלי ווייס נ"י שהפנה אותי לדברי
השדה חמד והמשיבת נפש הנ"ל.
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הוגנת לו" :המברך שהשמחה במעונו צריך לחקור אם קיימו וגילו ברעדה
)תהלים ב' י"א( אם רעדה במקום גילה קיימו אבל אם אדם לוקח לו אשה
שאינה הוגנת או הוא אינו הגון או שניהם אינם מהוגנים או אין תרבות שם
וניבול פה ביניהם או נשים יושבות בין האנשים שהרהורים שם לא יתכן
לברך שהשמחה במעונו" .וקצת צ"ע מדוע לא מברכים ברכת שהשמחה
במעונו ,ומאי שנא ברכה זו משאר הז' ברכות דמשמע מהספר חסידים
שאכן מברכים?
והנראה לומר בזה ,דהנה נחלקו הראשונים בהבנת ברכת שהשמחה
במעונו .העיטור )שער ב ברכת חתנים סד עמוד ב( הביא שיטת הר"י מיגש
שהשמחה במעונו איננה מז' הברכות של ברכת חתנים אלא "זכרון שמחה
בעלמא" ,והוכיח כן מהא דמברכין אותה הן קודם הנישואין ,מכי רמי
שערי באסינתא ,והן לאחר שבעת ימי המשתה ,עד י"ב חודש" :לרבינו
אבן מג"ש ז"ל הא דאמרינן משבעה ועד תלתין ומתלתין עד תריסר ירחי
שתא לענין שהשמחה במעונו אבל אשר ברא לא מברכין אלא בתוך ז' ולא
אשכחן בתולה יותר מז' ואשר ברא מברכת חתנים לאחר ז' ושהשמחה
דקאמר לאחר ז' לאו ברכה היא אלא זכרון שמחה היא ותדע שהרי קודם
כניסתן לחופה מברכין אותה ואי ברכה היא היכי מברכין לה אלא לאו
ש"מ זכרון דברים בעלמא היא" .ולפי"ז נראה שאין מברכים שמחה
במעונו באשה שאינה הוגנת לו כיון שנתערערה השמחה בחגיגת האישות.
וכמו שהשמחה פגומה היכא שיש נשים יושבות בין האנשים 'שהרהורים
29
שם' כך היא פגומה היכא שהזוג אינו הגון.

 29וכן שמעתי מאאמו"ר שליט"א שברכת שהשמחה במעונו אינה אלא ברכה על שמחת
הגברא ואינו נוגע לעצם המצוה .והביא ראיה לכך משיטת הריטב"א )כתובות ח .ד"ה רב
חביבא( שהביא דעת התוס' שהתירו לאבל להשתתף בסעודת ברית מילה מאחר ואינו
סעודת שמחה ,והתוספות הוכיחו כן מהא דאין מברכים שהשמחה במעונו משום צערא
דינוקא .לדעתם העובדה שאין מברכים שהשמחה במעונו מעידה על כך שאין זה סעודת
שמחה כלל .אך הריטב"א חולק וטוען שהשמחה במעונו קשורה דוקא לשמחת הגברא
ואינו מעיד כלום על עצם מעמד הסעודה כסעודת שמחה" :רב חביבא איקלע לבי
מהולא בריך שהשמחה במעונו ולית הלכתא כוותיה משום דטרידי דאית ליה צערא
לינוקא .מכאן דקדקו חכמי צרפת האחרונים שהאבל מותר לאכול בסעודת ברית מילה
דלית כאן סעודת שמחה כיון דאיכא צערא דינוקא ,ולא מסתברא דנהי דלא קבעינן ברכת
שהשמחה במעונו משום דאיכא צערא דינוקא ,מ"מ סעודת שמחה ומצוה היא ,ועל
השמחה קובעים אותה" .ומובן לפי שיטת אאמו"ר שליט"א מה שכתבו הכל בו והסמ"ג
שבזה"ז אין מברכים שהשמחה במעונו עד ל' יום וי"ב חודש כיון דערבה כל שמחה.
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אולם ,העיטור עצמו פירש שברכת שהשמחה במעונו הוה מעיקר
הברכות של ברכות החתנים )שם(" :ומסתב' לן דברכה היא וז' ברכות הן
חוץ מבפה"ג ובורא עצי בשמים דרגילו לברוכי מדקאמר מברך שהשמחה
במעונו בכלל בהמ"ז היא" .והוסיף העיטור בביאור הברכה )שם(" :שמחה
מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא .ולפי שמעון הוא מקום השיר
כדאמרינן מעון שבו כתות כתות של מלאכי השרת ואומרים שירה לפני
המקום והשירה היא השמחה לפני המקום כדכתיב החדלתי את תירושי
המשמח אלקים ואנשים לפיכך אומרים שהשמחה במעונו וביהמ"ק מיקרי
מעון כדאמרינן המעון הזה אם אלין הלילה לפי שבו השרה שכינתו
והלוים אומרים שירה לפני המקום בכל יום ומברכים שהשמחה במעונו".
והנראה לומר בזה ,שלדעת העיטור שהשמחה במעונו אינה ברכה על
שמחת הגברא גרידא כי אם ברכה על יצירת הזיווג .אדרבה ,עצם הברכה
הוא על כך שחלות יצירת הזיווג חודרת עד למעון שבו אומרים שירה לפני
המקום .ויתר על כן ,הרי לפי העיטור הלוים בירכו שהשמחה במעונו בכל
יום בבהמ"ק ,שהוא המעון שבו השרה שכינתו .והוא הדין נמי שהזוג
שעומדים תחת החופה מוגדרים כמעון לשכינה ,וכמו שדרש רבי עיקבא
)סוטה יז" :(.איש ואשה ,זכו – שכינה ביניהן" 30.ועל כן נראה ,שהמחייב
דלכאורה זה לא מעלה ולא מוריד בעצם קיום המצוה ,אבל מצד שמחת הגברא ,הרי
פשוט שמתונה היא עד כי יבא שילה .כמו כן ,עיין במאירי )כתובות ח .ד"ה סעודת הבן(
שחידש שאין לברך שהשמחה במעונו בחתונה של חתן אבל" :סעודת הבן של ברית
מילה אין אומרים בה שהשמחה במעונו משום צערא דינוקא והשמחה מתבלבלת ליראת
צערו של תינוק ומכאן כתבו קצת גאונים שאף בסעודת חתן שמת אביו של חתן ואמה
של כלה אינו אומר שהשמחה במעונו דהא איכא צערא" .ונראה שחדושו מסתבר אי
נימא כאאמו"ר שהברכה באה על שמחת הגברא ,אבל מצד עצם הקיום מצוה של
החתונה לכאורה אין חילוק בין חתן אבל לשאר חתנים.
 30ובכמה מקומות מבואר שלא רק הביהמ"ק מוגדר כמעון לשכינה .עיין למשל
ברמב"ן דברים )יא:כב( שכתב שאנשי המעלה שהגיעו לכלל דביקות הם בעצמם
הוין מעון לשכינה" :ויתכן שתכלול הדביקה לומר שתהיה זוכר השם ואהבתו תמיד
לא תפרד מחשבתך ממנו בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך ,עד שיהיו דבריו עם בני
אדם בפיו ובלשונו ,ולבו איננו עמהם ,אבל הוא לפני ה' .ויתכן באנשי המעלה הזאת
שתהיה נפשם גם בחייהם צרורה בצרור החיים ,כי הם בעצמם מעון לשכינה ,כאשר
רמז בעל ספר הכוזרי" .וכן כתב רבי יהודה הלוי )כוזרי ג:סה(" :כי הנבואה התמידה
עם אנשי בית שני ארבעים שנה ,מהזקנים הנעזרים בכח השכינה שהיתה בבית
ראשון ,שהנבואה הנקנית נסתלקה בהסתלק השכינה ,ולא היו מקוים לה אלא בעת
מופלא ובעבור כח גדול ,כמו אברהם ומשה והמשיח שאנחנו מקוים ואליהו
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של ברכת שהשמחה במעונו אינו שמחת הגברא ,אלא נוכחות השכינה
31
ומפגש עם מעונו.
והדומים להם ,אשר הם בעצמם מעון לשכינה ,ובהמצאם יקנו הנמצאים מדרגת
הנבואה" .וכן היא ג"כ בדרשות הר"ן )דרשה ח(" :יש בזה ענין אחר .והוא שאין
ספק שראוי שנאמין ,שכמו שבזמן שבית המקדש קיים ,היה המעון ההוא המקודש,
מקום מוכן לחול שפע הנבואה והחכמה ,עד שבאמצעות המקום ההוא ,היה שופע
על כל ישראל ,כן ראוי שיהיו הנביאים והחכמים מוכנים לקבל החכמה והנבואה ,עד
שבאמצעותם יושפע השפע ההוא על המוכנים מבני דורם גם אם לא ישתתפו עמם,
אבל מצד המצאם בדורם ,שהם עצמם כמו המקדש המקודש .והרמב"ן ז"ל כתב
בסוף סדר והיה עקב )דברים יא כב( ,ויתכן באנשי זאת המעלה ,שתהיה נפשם גם
בחייהם צרורה בצרור החיים ,כי הם בעצמם מעון לשכינה ,כאשר רמזו בעל ספר
הכוזרי )מאמר ג א( ,עד כאן ,ואפשר שנתכוין גם לזה" .וכן היא לענ"ד בזוג
שעומדים תחת החופה .ומובן לפי זה אמאי בעינן עשרה לברכת שהשמחה במעונו,
כדאיתא בספר המנהגים של הרב טירנא )הגהות המנהגים דיני יוצרות והפטרות(
"ואין מברכין שהשמחה אלא בעשרה".
 31ומצינו בכמה מקומות שהחופה מוגדרת כמקום השכינה ,ואיתא בזוהר )פרשת תרומה
דף קסט(" :ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים ,כתיב הכא עומדים ,וכתיב
התם )ישעיה ו( שרפים עומדים מה להלן שרפים אוף הכא נמי שרפים ,אלין קרשים
קיימן בתקוני דכלה וסחרן סחרנא דחופה למשרי בההיא חופה רוח עלאה ,כגוונא דא
כלה לתתא אצטריך לתקנא חופה לחופאה בתקינו שפירו ליקרא דכלה אחרא דאתיא
למשרי תמן בחדוה לכלה תתאה ,ובגין יקרא דההיא כלה עלאה אצטריך למעבד חופאה
דשפירו בכל תקוני דשפירו לזמנא לכלה עלאה לההיא חדוה...בכל חופה אצטריך תקוני
שפירו ,לחופאה לחופה ליקרא דכלה סתם ,דהא והא כגוונא דדא קיימא ,דא סלקא בשבע
ברכאן ,ודא סלקא בשבע ברכאן ,וכד סלקא בשבע ברכאן ,כדין אקרי כלה ,ועל דא אסיר
לשמשא בה עד דאתכלילת באינון שבע ברכאן כגוונא עלאה".
ועיין בשבלי הלקט )חלק ב' דף קמ"ה( בעניני שבע ברכות שפירש ברכת שהכל ברא
לכבודו" :שהכל ברא לכבודו אנו פותחין בה בברוך לפי שאינה מן הסדר ,אלא לעם
הנאספים לשמוע הברכה ולגמול חסד לחתן ולכלה ,לפי שכל ישראל חייבין בברכת
חתנים...ועל כן אנו מתחילין בסדר ז' ברכות בא"י אמ"ה שהכל ברא לכבודו ,על שברא
אדם וחוה לכבודו ,לשרתו ולעבדו ,והוא בכבודו בירכן ,כחזן המברך ,שנאמר ויברך
אותם אלקים ,לכך ברכה זו צריכה הזכרת שם ,שהוא ב"א י"א מ"ה...גם העם הנאספים
שם לשמוע הברכות ולגמול חסד עם החתן והכלה ,לכבודו ברא אותם הנאספים ,כי
שכינתו מצויה שם ,שנאמר אלקים נצב בעדת אל ,וכל מי שאיפשר לו להיות שם ואינו
בא נענש מן הדין ,לפי שאינו רוצה להקביל פני שכינה]...ו[כאילו כופר בעיקר ,שנאמר
ויראת שדי יעזוב ,ועל כן אנו אומרים בתחלה שהכל ברא לכבודו" .ותודתי לידידי ר' אלי
וויס שהעירוני בזה.
והשוה מהלכנו למש"כ הערוך השולחן )יו"ד רמ"ו:מה( והכל בו )הלכות אישות סימן
ע"ה(.
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וכי האי גונא איתא בדברי המרדכי במגילה )סימן תתטו( שכהן פנוי
אינו נושא את כפיו שהשרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה" :מצאתי דכהן
פנוי אינו נושא את כפיו כי השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה וראוי
למברך שיהא שרוי בשמחה כמו שמצינו ביצחק אחרי שאכל כתיב
ואברכך וכן מצינו שמחים וטובי לב וכתיב ויברכו את המלך".
ועיין בערוך השולחן )אורח חיים קכח:מט( שביאר שהחסרון בכהן
שאינו נשוי אינו בזה ששרוי בלא שמחה גרידא .המציאות של שרוי בלא
שמחה עצמה נובעת מהא דלית שכינתא שריא במאן דלא אינסיב ,וממילא
כהן פנוי אינו ראוי להיות מקור הברכה" :לפ"ז אני אומר במה שכתבו
רבותינו בעלי הש"ע ס"ס זה כהן אף על פי שהוא פנוי נושא את כפיו וי"א
דאינו נושא כפיו דהשרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה והמברך יש לו
להיות בשמחה עכ"ל והביאו זה בשם הזוהר פרשה נשא ברעיא מהימנא
]ד' קמ"ה [:וז"ל הזוהר משום דלית שכינתא שריא במאן דלא אינסיב וכו'
ובגין כך כתיב דבר אל אהרן ואל בניו וכו' עכ"ל ולכאורה דברים תמוהים
המה דמנ"ל לומר כן ועוד שהקשו על זה והרי רק כהן גדול ביוה"כ היה
אסור לעשות עבודתו בלא אשה ]מג"א סקס"ד[ ולדברינו א"ש ולזה רמיז
הזוהר במ"ש ובגין כך כתיב דבר אל אהרן ואל בניו וכו' כלומר דבעינן
דומיא דאהרן ובניו שהיה להם נשים וגם שמחה ילפינן משם דכתיב
]ויקרא ט ,כד[ וירא כל העם וירונו ובזה יש ליתן גם טעם נכון במה שאין
אנו נושאין כפים רק ביום טוב מפני שאז הוא זמן שמחה משום דכתיב כה
תברכו ובעינן דומיא דאהרן ובניו באותו היום שנשאו כפיהם בשמיני
למילואים שהיתה אז שמחה שלימה" .וי"ל דהוא הדין הכא ,ברכת
שהשמחה במעונו אינה ברכה על השמחה עצמה אלא על כך שהזוג מהוה
מעון חדש לשכינה.
ועל פי זה ניחא מה שהקשו הראשונים מדוע מברכים שהשמחה
במעונו דוקא בנישואין ולא בשאר מצוות של שמחה כגון בפדיון הבן
ובגמרה של תורה וכדומה .דאם המחייב הוא שמחת הגברא אזי יש לברך
שפיר בכל מצוה ומצוה דאית בה שמחה 32.אך לפי מה שנתבאר שהמחייב
 32ואיברא שכן היא דעת הספר הבתים )שערי ברכות שער שישי( שמברכים שמחה
במעונו בכל סעודת מצוה" :יש מי שאמר העושה סעודה לפדיון הבן ,וכן בכל דבר שהוא
מצוה ,מברכים שהשמחה במעונו ,שהרי בסעודת מילה רצו לברך שהשמחה במעונו,
ואמרו שאין מברכין מפני שהם טרודין בצער התינוק .אך בסעודת שידוכין שאין שם
מצוה ,אין מברכין ,ודבר של טעם הוא" .וכן הוא בספר המנהגים של הרב טירנא )הגהות
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הוא מפגש עם מעונו ונוכחות השכינה ,אין לברכו כי אם במצות נדירות
שמגלמות מפגש זה.
ואמנם ,עיין באבודרהם )הלכות מילה וברכותיה( שכתב ליישב מדוע
אין מברכים שהשמחה במעונו בשאר מצוות" :וי"א טעם אחר שאין לברך
על עשיית שום מצוה שהשמחה במעונו ואע"פ שיש שם שמחה שהטעם
שבנשואין מברכין שהשמחה במעונו מפני שמצוה ראשונה של נשואין
נעשית ע"י הקב"ה בענין אדם וחוה וכדאמרי' בהגדה )תנ"י וירא ד( שהי'
הקב"ה כשושבין והמלאכים מרקדין ומזמרין לפניו ולפי שמצוה זו נעשית
תחלה על ידו אנו מברכין כן" .הרי שלדעתו ברכת שהשמחה במעונו
כרוכה במפגש מיוחד עם הקב"ה .ומכיון שהנישואין הראשונים ,של אדם
וחוה ,נעשית ע"י הקב"ה ,בכבודו ובעצמו ,אנו מברכים שהשמחה במעונו
בכל חתונה וחתונה .ונראה שפירושו הוא כעין מה שפרשנו לעיל,
שהשמחה במעונו איננה ברכה על שמחת הגברא כי אם ברכה על נוכחות
33
השכינה במעשה המצוה.
ולפי"ז מובן היטב שיטת הספר חסידים שאין מברכים שמחה במעונו
באשה שאינה הוגנת לו .אין זה מצד שמחת האישות אלא מצד שבאשה
שאינה הוגנת לו אין זה אישות מושלמת שהקב"ה משרה בה שכינתו .והן
הן דברי הגמ' בקידושין הנ"ל )ע (.ביחס לאישה שאינה הוגנת לו" :אמר
רבי אבין בר רב אדא אמר רב :כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו,
המנהגים דיני יוצרות והפטרות(" :כל מצוה שכתוב בו שמחה מברכין שהשמחה
במעונו ,כגון ברכת חתנים דכתיב ביה )ירמיה ז ,לד( קול ששון וקול שמחה ,וכן
כשעושין חזק כשמסיימין המסכתא או תינוק פרשה מברך שהשמחה במעונו דכתיב
)תהלים יט ,ט( פקודי ה' ישרים משמחי לב .ויש בספר הפרנס )סי' רצ"ח( שיש גם לברך
בסעודת פדיון הבן שהשמחה במעונו .ומילה דלא מברכין משום צערא דינוקא" .ועיין
במהרש"ל )יש"ש ב"ק ז:לז( ששו"ט גופא בזה.
 33וכעין זה פירש האבודרהם ההו"א בגמ' שיש לברך שהשמחה במעונו במצות מילה אי
לאו צערא דינוקא" :ובמילה היה לנו לברך שהשמחה במעונו מפני זה הטעם כן שמילת
אברהם אבינו שהיתה ראשונה נעשית ע"י הקב"ה כדאמר בהגדה )עי' ב"ר מט( שאברהם
היה מתפחד וידיו רופפות ובא הקב"ה וסייע עמו .ודורש זה ממה שנאמר )נחמיה ט ,ח(
וכרות עמו הברית לו לא נאמר אלא עמו מלמד שאחז וסייע עמו ומשום דאיכא צער
דינוקא נמנעין ואין מברכין שהשמחה במעונו .אבל בשאר מצות שלא נעשו תחלתן ע"י
בני אדם אין לברך כן" .וכן מצינו עוד קשרים בין נישואין למילה בענין זה ,עיין למשל
בדברי הזוהר בפרשת תרומה )דף קסט( ,שקישר בין השראת השכינה בחופה של
הנישאין להשראת השכינה בכסא של אליהו של הברית מילה ,עיי"ש.
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כשהקב"ה משרה שכינתו ,מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו ,שנאמר:
)תהלים קכב( שבטי יה עדות לישראל ,אימתי הוי עדות לישראל? בזמן
שהשבטים שבטי יה".
ומדוייק הוא בדברי הספר חסידים ,שבסימן תקי"א שבו ג"כ כתב
שאין לברך שהשמחה במעונו באשה שאינה הוגנת לו ,נימוקו עמו 'כי איך
יאמרו שהשמחה במעונו וכתיב )ישעיה כח:יב( ולא אבו שמוע ,אבוא
כתיב'" :אחד היה עשיר וע"י שרים לקח בת טובים בכח שלא ברצון אשה
ולא ברצון אביה ואמה ועשה נשואין וקראו לחכם להיות בסעודה עמהם
אמר בקהלם אל תחד כבודי כי איך יאמרו שהשמחה במעונו וכתיב )ישעי'
כ"ח י"ב( ולא אבו שמוע אבוא כתיב" .ונראה שכוונתו היא שאין זה
אישות שהקב"ה משתתף בה--לא אבוא שמוע--וממילא אין לברך שמחה
34
במעונו ,כמו שנתבאר.

ד .הפרה במקום מצוה
וכן יש להביא ראיה משו"ת הר"ן )סימן כ"ז( שאשה הוגנת לו הוה
קיום בעצם מצות הנישואין .הר"ן נשאל על אשה שנדרה שלא להינשא
לשום אדם בלי רשות קרובה ראובן .לאחר זמן נזדמן לה להינשא לבעל
אחותה שנפטרה" ,והוא בן זוג הגון לה ,בן טובים ,משכיל ,ובעל מדות,
ורוח המקום נוחה הימנו" .ונשאל הר"ן אם היא יכולה להפר נדריה
ולהינשא לבעל אחותה שנפטרה בלי לקבל רשות מקרובה ראובן.
וז"ל הר"ן )שו"ת סימן כ"ז(" :עוד שאלת :אלמנה אחת שאסרה
איסר על נפשה שלא תנשא לשום אדם בלתי רשות ורצון ראובן קרובה,
וזה לשון האיסר והנדר ומה שחתמו העדים :בפנינו אנו עדים חתומי מטה
אסרה איסר על נפשה האלמנה פלונית בת ר' פלוני הדר במקום פלוני על
דעת רבים ועל דעת ראובן הנז' בלא שום הערמה ובלא שום פתח היתר
וחרטה בעולם ,כל כסף או שוה כסף שינתן לה בתורת קדושין שיהיה עליה
אסור בהנאה כהקדש כקונם כקרבן עולה כערלה וכלאי הכרם ,שלא יהא
 34ועיין בדברי ר' יעקב עמדין במור וקציעה הובא פתחי תשובה )אבן העזר ס"ג:ו( שאין
לברך שהחיינו בחתונה אלא בנושא אישה הגונה לו ,אבל באשה שאינה הוגנת לו אין
לברך שהחיינו" :החיד"א הביא מספר מור וקציעה שאם הגונה היא וחביבה לו יברך
שהחיינו וכ' עליו ולי יראה דיברך בלא שם ומלכות ע"ש".
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רשות בידה ליהנות מהם כלום אלא א"כ קבלה ברצון ראובן הנזכר כל זמן
שיהיה ראובן הנזכר בחיים שאז תהיה מקודשת ברצונו ובדעתו ...וכשזאת
האלמנה הסכימה בדעתה לעשות האיסר והנדר היתה כוונתה לטובה כי
היא בחורה בת שש עשרה שנה והיא יתומה כי אין לה אב ואם ולא אח,
וכדי שלא יוציאו אנשים רקים בני בליעל לעז עליה הסכימה על זה האיסר,
ועוד שהיתה חולנית באותה שעה ובעונות בזה הזמן נפסדו הקרובים
והעסק ואין לה כל כך ואם היא תתן שום דבר בעולם לשום אדם בעולם
לא תמצא חתון חשוב ,וזאת האלמנה היתה לה בכאן אחות אחת נשואה
לבן טובים משכיל ובעל מדות ומתה אחותה ונשארו ממנה שתי בנות
קטנות ובעת פטירתה חלתה את פני בעלה בעבור בנותיה ובעבור שזאת
האלמנה תנשא לכבודה שהיא היתה יודעת מעלת בעלה שישא זאת לאשה
ועתה מפני שמצוה לקיים דברי המת הוא חפץ בזיווג על מנת שלא תתן
דבר משלה לשום אדם כי יש לה מעט .וכו'".
הר"ן דן אם האפשרות להינשא לאיש זה ההגון לה ,בעל אחותה-
שנפטרה ,כשלעצמה מוגדרת כדבר מצוה ,וא"כ יש לנדרה הפרה ,או לא:
"תשובה :דע כי בנדון זה יש להקל ולהחמיר ,להחמיר מפני שהוא נדר
שהודר על דעת רבים וקיימא לן דאין לו הפרה כדאיתא בגיטין בפרק
השולח )לו א( ,שמא תאמר הא קיימא לן התם דלדבר מצוה יש לו הפרה
אע"פ שהודר על דעת רבים והכא לדבר מצוה הוא ,מנא לך דדבר מצוה
הוא הא איתתא לא מיפקדא אפרייה ורבייה )כדאיתא ביבמות סה ב(...אלו
הן הצדדין שאפשר לדון בנדון זה להחמיר".
בסוף דבריו הסיק הר"ן שיש לנדרה הפרה ,דמצוה היא להינשא
לאיש ההגון לה" :אבל יש לדון ולהקל לפי שאין ספק שזה דבר מצוה הוא
והראיה מדתנן בפרק האיש מקדש ]קדושין מא א[ האשה מתקדשת בה
ובשלוחה ואקשינן בגמרא השתא בשלוחה מתקדשת בה מבעיא אמר רב
יוסף מצוה בה יותר מבשלוחה ,כי הא דרב ספרא חריך רישא רבא מלח
שיבוטא ,אלמא כשהאשה מתקדשת דבר מצוה הוא ולדבר מצוה אפי'
הודר על דעת רבים יש לו הפרה ,ולפיכך בנדון זה אם ראובן זה מענה
ומעגן את האשה עד שתרצנו ברצי כסף הוא עושה שלא כהוגן ,ואם היא
לא תמצא בן זוג הגון כזה שיהא רוח המקום נוחה הימנו ,אם תתן לראובן
מה שהוא רוצה ,דבר מצוה הוא זה".
ומדוייק הוא שהר"ן פסק שיש כאן מצוה דוקא משום שאין אנו
יודעים שיזדמן לה איש אחר הגון כמותו ,ומחמת כן הרי מצוה היא
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להינשא לו .ואילו ידענו שיזדמן לה איש אחר הגון כמותו ,או שנתברר
שבעל אחותה שנפטרה אינו הגון לה ,לא היינו מפירין את הנדר מדין נדר
שהודר על דעת רבים יש לו הפרה במקום מצוה 35.וע"כ נראה שדעת הר"ן
היא כמו המהרי"ק הנ"ל ,שמצות האישות אינה להינשא גרידא .חלק
ממצות האישות והנישואין הוא שישא אשה הוגנת לו ,וכמו שלפי
המהרי"ק צוואת האב שלא לישא את האישה אשר חפץ בה הוה כמצוה
לעבור על דברי תורה ,כך לפי הר"ן נדרת האשה שמעכבת אותה מלהינשא
לאיש ההגון לה ,יש לו הפרה ,דמצות הנישואין היא שתנשא לאיש ההגון
לה ,ונדר שהודר על דעת רבים במקום מצוה יש לו הפרה.

ה .אדעתא דהכי לא נשבע
ותניא בפרק מרובה )ב"ק פ" (.מעשה באשה אחת שהיה בנה מיצר לה
וקפצה ונשבעה כל מי שיבא איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדם שאינן
מהוגנין ,וכשבא הדבר אצל החכמים אמרו לא נתכוונה זו אלא להגון לה".
והביאו הרמב"ם בפרק ח' מהלכות נדרים )הלכה י"ג(" :מעשה באשה שנדרה
שכל מי שיתבע אותה תנשא לו וקפצו עליה בני אדם שאינן הגונין לה .ואמרו
חכמים לא נתכוונה זו אלא לכל מי שיתבע אותה מן ההגונין לה".
ולכאורה קביעת הגמ' מבוססת על אומדנא בדעת האשה .כיון שנשבעה
סתם ,אנו מתרצים דיבורה ואומדין דעתה שכוונתה לא היתה אלא לאיש הגון
לה .כך משמע מלשון הגמ' "לא נתכוונה זו אלא להגון לה" וכן משמע
מסמיכת הפרשיות של דין זה עם הדין שקדמוהו בגמ' )שם(" :מי שנדר ליקח
בית וליקח אשה בארץ ישראל אין מחייבין אותו ליקח מיד עד שימצא את
ההוגנת לו" .ועיין בפירוש ר' ברוך הספרדי )שם ד"ה ולקחת( שכתב כן
36
להדיא" :וממעשה דההיא אשה שמעינן דבתר כונה אזלינן".
 35ועיין בהמשך דברי הר"ן שכמעט כתב כן בפירוש ,שצריכים לצאת ולבדוק אם יש איש
אחר הגון כמותו" :יעיינו עוד אם תמצא זיווג אחר הגון כזה שיהא רוח המקום נוחה
הימנו בכל הצדדים והעניינים שראוי לכשרים לדקדק ולעיין בהם בענייני הזיווג ,ואם
ימצאו שאם תצטרך לתת אותו סך לראובן שהזיווג הזה המדובר לא יבא אל הפועל
ושלא תמצא ג"כ מזומן לפי ראות עיניהם נאה כמוהו ,בכענין זה דעתי מסכמת שתשאל
על נדרה בפני ראובן גם אם ימחה בדבר".
 36וכן כתב הר"ן בקידושין )מט (:בסוגיית דברים שבלב" :ואע"ג דקי"ל בדוכתי טובא
דאזלינן בתר אומדנא...ובפרק מרובה )פ (.נמי אמרינן מעשה באשה אחת שהיה בנה
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אולם עיין בשיטמ"ק שהביא דברי הר"י מלוניל )שם ד"ה רועה(
שפירש שאין זה אומדנא בדעת הנודר כלל ,אלא תנאי ב"ד שהתירוהו:
"וכן מי שנדר ליקח בית וכו' כדי שלא ימנעו אחרים מלידור דבר מצוה
שאם יראו שבית דין אונסין אותו למהר ולעשות מה שאין נושא חן בעיניו
ימנעו האחרים .ה"ר יהונתן ז"ל" .וא"כ קביעת הגמ' אינה מבוססת על
אומדן דעת האשה .ויש לדון אפוא על בסיס מה פסקו החכמים בגמ' שם
ש"לא נתכוונה אלא להגון לה" .אם דעתה וכוונתה היו שתנשא לכל מי
שיתבע אותה תחילה ,היאך אמרו עלה שלא נתכוונה אלא להגון לה?
ועוד קשה ,דהנה קביעה זו שלא נתכוונה אלא להגון לה מופיעה
בגמ' דוקא במקרה שנשבעה סתם ולא כוונה לאיש מסויים .אך הראשונים
הרחיבוה למקרה שנשבעה האשה להינשא לאיש מסויים ונמצא שלא היה
הגון לה ,ולמקרה שנשבע האיש לישא אישה מסויימת ,ונתברר אח"כ שלא
היתה הגונה לו .וצ"ע דבשלמא בנידון של הגמ' ,שהאשה נשבעה סתם,
שפיר יש לפרש שכוונתה היתה להגון לה ,אך היכא שנשבעה להינשא
לאיש מסוים זה ,היאך אנו יכולים לתרץ כוונתה שלא רצתה באמת
להינשא לו .אין ספק שכוונתה היתה עליו ושדעתה היתה להינשא לו.
וז"ל הרשב"א בתשובה )שו"ת ב:לה(" :שאלת :ראובן שדך את בתו
לשמעון .וקבעו זמן לנישואין ,ונתחייבו זה לזה בסך ידוע ,בחו' גמור
ובמעכשו .והשלישו השטרות ביד אחר .וא"ל :שכל המעכב מהם אחר
הזמן ,שיתן השטרו' לחברו המתרצה בנשואין .ותוך הזמן ,קלקל המשודך
את מעשיו .ונתפרס' במשחק בקוביא ,ואין לו אומנות אלא הוא .ומצחק
את בגדיו .גם עושה עבירות שבגללם נתנדה .ובאמת ,כי מתחלה היה
צוחק ,ואבי הבת יודע .אלא שלאחר מכאן ,החזיק בדבר הרב' ,עד שאין לו
אומנות אחרת .וכהגיע זמן הנישואין ,תבע מאבי הבת :שיתן לו את בתו,
וישאנ' .ולא רצה .וטוען :שאינו הגון לה .והלך המשודך אצל השליש,
ליתן לו שטר החוב .ואבי הבת טוען :שאינו חייב לו כלום ,מחמת
שנתקלקל הרבה ,ועבר עבירות שנתנדה בגלל' .והמשודך טוען :שאפי' כן,
אין לו לעכב .דאש' רוצ' בכל דהו .שלא אמר אלא בעל פוליפוס וחבריו.
ועוד :שמתחלה היה מכיר בו שהי' צוחק .ואבי הבת טוען :כי לא אמר
מיצר לה וקפצה ונשבעה וכו' .הני דוכתייהו לא קשיאן דכל כה"ג כיון שהענין מוכיח
מתוכו לאו דברים שבלב נינהו אלא הרי הוא כאילו נאמר בפירוש...וכן נמי אותה אשה
שנשבעה בידוע שלא היה דעתה לכל הקופץ תחלה ואפי' מנוול ומוכה שחין אלא ודאי
להגון לה נתכוונה".
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בכל דהו ניחא ליה בקלקולין אלו ,שהן יותר מפוליפוס .ועוד :שאתה
בנדוי .והיא אסורה לך ,כל שאתה בנדוי ,כיון שלא היתה אשתך קודם
הנדוי .הדין עם מי".
הרשב"א השיב שהדין עם האשה על פי מסקנת הגמ' הנ"ל בב"ק:
"תשובה :מסתבר' לי שהדין עם אבי הבת .ואין לשליש ליתן לו שטר חובו
של אבי הבת ,מכמה טעמים .חדא...ועוד :דאומדן הדעת הוא :שאלו היה
מקלקל עצמו כל כך ,שלא היה נותן לו זה בתו .והיא לא תנשא לו .והולכין
בתר אומדנא...וגם זה :בידוע .אילו היה יודע שהיה מתקלקל כל כך ,לא
היה משיא לו בתו .ואף במקום השבועה והנדרים הולכים בתר אומדנא.
כאותה שאמרו :לא נתכוונה זו אלא להגון לה".
אלא שלכאורה אינו דומה נדון לראיה .הסוגיא בב"ק עוסקת במי
שנשבעה סתם ,ובזה שייך לילך אחר אומדנא .אבל הרשב"א דן במעשה
שבו האשה נשבעה להינשא לאיש זה ,ופירשה בהדיא שכוונתה עליו,
37
והיאך שייך לפרש דעתה שלא כוונה אלא להגון לה?
 37וכעין זה יש להקשות בשיטת המהרי"ט שדן בשאלה דומה .דעיין בשו"ת מהרי"ט
)חלק ב יורה דעה סימן מט( שנשאל על איש שנשבע לישא אשה ונמצא שהוה אינה
מהוגנת לו ,האם חייב הוא לקיים שבועתו או לא ,וז"ל" :שאלה ראובן ת"ח דברו עליו
על אודות אשה אלמנה להנשא לו ואמרו לו שאבי' פ' הכי נכבד אחד מעשירי העיר
והוא יושב היום בצפת תוב"ב והשדכנין שביניהם כשגמרו הדבר נטלו קנין ושבועה
מראובן שלא לקדש אשה אחרת זולתי את פלונית לזמן ידוע ביניהם ויהי בהפנותו
שכמו שמע דבת רבים אומרים שהאשה הזאת יצא עליה שם רע וממקצת הבחורי'
שנחשדה בדבר יסרום ממוני העבירו' וגם אליה שלחו הממונים לבדקה כי אמרו
שהיתה הרה לזנונים וראובן בשמעו זאת אמר חליל' לי מקחת דבה רעה כזאת פן
אשחי' את נחלתי ואוצי' שם רע על זרעי זאת ועוד אחרת כי נתגלה שהאיש ההוא
שאמרו שהיה אביה העומד היום בצפת המיר ברומה ונשא זרה ושהה עמה כמה שנים
ומתה בזרותה וזאת הבת אשר נולדה לו בזרותה מן הזרה ההיא באופן שאינה בתו אלא
בת הזרה ההיא ועל כן הגביר ההוא אחי הר' אברהם במסתר פנים ממנה כי חרפה היא
לו וכשנשבע אמרו לו כלשון הזה שלא לקדש שום אשה אחרת זולתי את פלו' בת הר'
אברהם הנז' וזו אינה בתו כ"ש שלא ידע שהומר אביה להכעיס ושהה עשרים שנים
נשוי עם זרה שזה פגם גדול ואדעתא דהכי לא נשבע יורינו מורינו אם יש לו שום חשש
עון מחמת' הואיל ומוטע' גמור היה ושכרו כפול מ"ה".
ועיין מה שהשיב המהרי"ט והעלה תשובה דומה לתשובת הרשב"א" :והיכא דנשבע
לישא אותה והוא לא ידע פגם זה איכא למימר דאדעתא דהכי לא נשבע כדכתב הרא"ש
בתשובה הביאה בא"ה סי' ן' בראובן ששדך בתו וקבע זמן וסכום ידוע לקנס ושוב
הומרה אחות המשודכת והשיב כיון שאירע אונס כזה אנן סהדי אם היה יודע שדבר זה
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ועיין בשו"ת המהרי"ט )חלק ב יורה דעה סימן מ"ט( שהוסיף
להקשות על הרשב"א ,דבנדון שלו הרי נולד הפגם לאחר שנשבעה ,וא"כ
היכי מהני מה שנתחדש אח"כ לענין כוונתה בשעה שנשבעה" :וגם שם
הובא בב"י תשובת הרשב"א ז"ל במשודך שתוך הזמן קלקל מעשיו
דמשחק בקוביא ועשה דברים שבגללן נתנדה והשיב דאזלינן בתר אומדנ'
ואפילו במקו' שבועה ונדרי' וכדאמרי' לא נתכוונה זו אלא להגון לה ויש
לתמוה היכי מהני מה שנתחדש אח"כ שמומרה אחות הכלה או שהחתן
קלקל מעשיו להפקיע החיובי שנתחייבו בתחיל' ומה גם במקום שבועה
ליכא למימר אדעתא דהכי לא נתחייב ולא נשבע דברים שתחת האפשר הם
שיארעו אח"כ וקי"ל אין פותחין בנולד".
אולם ,לפי מה שנתבאר שאשה שאינה הוגנת לו הוה מעיקר ומגוף
מצות הקידושין והנשואין ,נראה דלא קשה מידי .קביעת הגמ' "לא
נתכוונה אלא להגון לה" איננה אומדן דעת גרידא בכוונת האשה ,כי אם
הנחת יסוד שכל אישות שואפת לכך שהזוג יהיו הגונים זל"ז .התנאי
שבעלה יהיה הגון לה גלום בעצם ביטויית האשה להינשא ,ממש כמו
עתיד ליעשו' לא היה משדך והוי כאילו פירש מעיקרא ואם החזיקו שטרות עליו ביד
שליש יחזיר והסבלונות יחזירו וגם שם הובא בב"י תשובת הרשב"א ז"ל במשודך
שתוך הזמן קלקל מעשיו דמשחק בקוביא ועשה דברים שבגללן נתנדה והשיב דאזלינן
בתר אומדנ' ואפילו במקו' שבועה ונדרי' וכדאמרי' לא נתכוונה זו אלא להגון לה ויש
לתמוה היכי מהני מה שנתחדש אח"כ שמומרה אחות הכלה או שהחתן קלקל מעשיו
להפקיע החיובי שנתחייבו בתחיל' ומה גם במקום שבועה ליכא למימר אדעתא דהכי
לא נתחייב ולא נשבע דברים שתחת האפשר הם שיארעו אח"כ וקי"ל אין פותחין
בנולד...וי"ל דשאני הכא שהבשת והפגם בשעת נשואין הוא והיאך ישא אשה שאחותה
מומרת והיאך ימסור את בתו למי שמעשיו מקולקלי' מוטב שתתעגן כל ימיה ולא
ימסרנה לו וכן הוא מוטב שיתן כל הון ביתו ולא יעשה פגם בעצמו ובמשפחתו הילכך
כל שבא האונס קודם המעשה אמדי' לדעתיה דאדעת' דהכ' לא נתחייב שיעש' דבר
שאין ראוי לעשותו נהי דאם אחר שנשא היה המאורע הזה לא היה לו שום טענה שכבר
נעשה מעשה...אבל כשאירע הדבר קודם המעשה אמרי' אדעתא דהכי לא נשבע שישא
אשה שאינ' הוגנת לו ודמי להא דאמרי' בפ"ב דכתובות מעשה באשה שהיתה גדולה
בנוי ונשבעה שכל מי שיתבענ' אינה מחזירתו וקפצו עליה אנשי' שאינ' מהוגנין אמרו
חכמי' לא נתכוונ' זו אלא להגון לה אף כאן לא נתכוון אלא להגונה בשעת נישואין
וכ"ש דנ"ד שהנדר טעות מעיקרו דאיגלאי מילתא למפרע כדתנן בנזיר בפ' ב"ש מי
שנדר בנזיר והלך להביא את בהמתו ומצאה שנגנבה אם עד שלא נגנבה נזר הרי זה נזיר
ואם משנגנבה נזר אינו נזיר וזו טעות טעה נחום המדי וכו' וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ב
דנזיר שהנדר טעות לגמרי וכן משמע מדברי רש"י ז"ל שם אבל התוס' כתבו שם פירוש
אינו נזיר כלומר הויא חרטה מעלי' ומתיר לו החכם מה שיש לדקדק בדבריהם כתבתי
במקום אחר".
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שכוונתה לכתובה ולקנין קידושין באחד מג' הדרכים הנזכרים במשנה
גלומה בו .אין זה אומנדא בדעת האשה ,אלא פירוש לעצם ביטויה
להינשא ,שכוללת ממילא התנאי לאיש הגון לה 38.ואשר על כן שפיר דומה
הנידון של הרשב"א להראיה שהביא מהגמ' בב"ק 39 .עצם מצות האישות
40
והנישואין מניחים מראש את הרעיון של אשה הוגנת לו.
ואתי שפיר לפי"ז השו"ט של הגמ' לפי מה שפירש הר"י מלוניל שם
שהסיבה שאין ב"ד כופים אותו ליקח בית מיד ולישא אשה מיד היא שלא
ימנעו אחרים מלידור דבר מצוה ,ואינה קשורה כלל לאומדן דעת האישה.
ונראה שהוא הדין נמי באשה שנשבעה להינשא למי שיקפוץ עליה תחילה
דאין זה תלוי באומדין דעתא ,אלא שאין נותנים לה להינשא כיון שאין זה
מצות אישות כתיקונה ,מידי דהוה אם יקפוץ עליה פסולי קהל ממש ,שלא
41
ינתנו לה להינשא להם.
 38וכעין זה יש לתרץ בדעת המהרי"ט הנ"ל.
 39ודילמא גם המקרה של הגמ' שנשבעה סתמא קשה לפרשו כאומדנא .דכבר העיר
החסדי דוד )ח:ד( שהאשה נשבעה דוקא כדי ליצר את בנה "וסד"א דבכל דהוא ניחא לה
כדי לינצל מלישב עם בנה" .ועוד ,הרי "אמרינן בעלמא דאתתא בכל דהוא ניחא לה דטב
למיתב טן דו" .ולפי"ז יש לומר דגם במעשה זה שהובא בסוגיא אין לפרשו כאומדנא
בדעת האשה ,דמצד דעתה ,הרי היא רוצה דוקא ליצר את בנה ,וגם ניחא לה בכל דהו.
 40ועיין בסוף תשובת הר"ן שדנו בה לעיל )סימן כ"ז( .דהנה הר"ן דן בשיטת ר"ת
שאפילו במקום מצוה אין מפירין את הנדר אלא אם כן המצוה גורמת כעין טעות בגופו
של הנדר ,אבל במצוה אחרת לא ,דלפי שיטת ר"ת שמא יש להחמיר בנדון דידן" :עוד
שאפי' יהיה הדבר מצוה ]שמא עדיין יש להחמיר[ כבר פירש ר"ת ז"ל דכי אמרינן דלדבר
מצוה יש לו הפרה הני מילי דוקא כגון ההוא מעשה דאיתמר בגמרא מההוא מקרי דרדקי
דהוה פשע בינוקי ואדרוהו והתירוהו לאחר מכאן משום דלא אישתכח דדייק כותיה,
ואמר ר"ת ז"ל דדוקא דבר מצוה כי הא מפני שהוכיח סופו על תחלתו שהיה כעין טעות
בנדר ,היינו בגופו של נדר ,אבל במצוה אחרת לא".
והשיב הר"ן" :שמא תאמר כבר אמר ר"ת ז"ל שלא בכל המצוות אמרו אלא דוקא כי הא
וכמו שכתבתי למעלה ,דע שאפשר לומר שאפי' לדברי ר"ת ז"ל הוי נדון שלפנינו דבר
מצוה לפי שגם זה הפתח של דבר מצוה בגופו של נדר הוא .לפי שזאת כשנדרה נדרה על
דעת שלא יפתוה בני אדם שאינם מהוגנין ושלא יוציאו לעז עליה ושיהא זיווגה עולה
יפה ,ועתה אנו רואין שבסבת נדרה תהא נמנעת מלהינשא לבן זוג הגון לה" .לדעת הר"ן
יש לפרש שעצם כוונתה בנדרה מראש שלא להינשא בלא רשות ראובן הייתה כדי
לאבטח שהיא תנשא לאיש הגון לה.
 41ונראה שכן הוא דעת הרי"ף בתשובה )שו"ת סימן קפ"ח( שנשאל על איש שנפלה
קטטה בינו ובין אשתו ונשבע שיקח אשה אחרת .לבסוף לא מצא אשה אחרת הגונה לו,
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ו .סעודת מצוה
הרי נתבאר דאשה שאינה הוגנת לו אינה רק מעלה בעלמא ,אלא
מעיקר חלות ומצות האישות .ולכן ,הרי היא ניתנת לכפיית ב"ד כמו שאר
איסורי ביאה כמו חייבי לאוין ועשה וכנ"ל בדעת הריב"ש )סימן ט"ו( .כמו
כן ,למרות שכחו של האב יפה למחות ביד בנו שלא לישא אשה שאינה
הוגנת לו ,האב אינו יכול לצוות את בנו שלא לישא אשה הוגנת לו ,דזה הוה
מצוה לעבור על דברי תורה ,וכמו שנתבאר שעצם מצות האישות מותנה
בכך שישא אשה הוגנת לו .וכעין זה ראינו בשיטת הר"ן במעשה שהאשה
נמצאת בנדר שהודר על דעת רבים שיעכב אותה מלהינשא להאיש ההגון
לה ,הרי נדר שכזה יש לו הפרה מדין נדר שהודר על דעת רבים יש לו הפרה
במקום מצוה .וכאן המצוה אינה להינשא בעלמא )כמו לאיש שאינה הגון
לה( כי אם להינשא להאיש ההגון לה ,ולזה מפירין .נוסף על כך ,לדעת
הספר חסידים אין לברך שהשמחה במעונו באישות שאינה הוגנת מאחר
ואישות שכזו פגומה ,וכלשון הגמ' בקידושין שאין הקב"ה משרה שכינתו
עליה .עוד ביטוי ליסוד זה מצינו בדברי הגמ' בב"ק ובדברי הראשונים
שמאחר שעיקר מצות נישואין הוא להינשא לאשה הוגנת לו ,ממילא כוונת
האיש או האשה כשנשבעו להינשא אינה אלא להגון לה ,דדין אשה הוגנת
לו הרי הוא גלום בעצם ראיון האישות ומצותה .אין זה אומדנא בדעתם כלל.
ועל פי יסוד זה ,יש ליישב מה שהקשינו בפתיחת דברינו בשיטת
המאירי והמרדכי בפסחים )מט( .לדעתם ,כל סעודת אירוסין ונישואין
האם הוא חייב לקיים שבעותו" :שאלה :נפלה קטטה בינו ובין אשתו ונשבע שבועה
חמורה שלא ישוב למקומו אא"כ יזמין לו המקום ממון הרבה ,וכשיחזור יקח אשה אחרת
לאלתר לפי שהקניטתו ,והלך ונתעכב זמן הרבה ולא הזמין לו המקום כלום ובקש לחזור
למקומו ואפי' אילו הזמין לו המקום ממון לא היה מוצא אשה הגונה לו ילמדנו רבינו".
והשיב הרי"ף" :תשובה שבועה זו שנשבע ראובן לא יפה עשה לפי שיש עליו לאשתו
דינין ואינו יכול לזוז מהם כל זמן שלא גירשה כמו העונה וזולתם הילכך שבועה זו
שבועת שוא ויש מן הדין שיחזור לאשתו ואפילו אם לא נזדמן לו ממון ולא אשה וכיון
שהוא שוגג בשבועתו זו הרי הוא פטור כדאמרינן בשבועות שבועת שוא חייבין על
זדונה מכות ועל שגגתה פטור וכן לענין נשואי אשה אחרת אם אינו יכול לעמוד בספוקי
שתיהן או לא מצא אשה הגונה לו פטור משבועתו כדאמרינן מעשה באשה אחת
שנשבעה כל מי שיבוא אלי איני מחזירתו ובאו אליה בני אדם שאינן הגונים ואמרו
חכמים לא נתכוונה להם אלא להגונים לה" .ומשמע שאין זה אומדנא בדעת האיש אלא
כמו הנימוקים של "אינו יכול לעמוד בספוקי שתיהן" ו"שיש עליו לאשתו דינין ואינו
יכול לזוז מהם" דשבועתו הוה שבועת שוא מבחינת הלכות אישות ,כך בלא מצא אשה
הוגנת לו ,שבועתו הוה שבועת שוא ג"כ מצד הלכות אישות.
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דעלמא הוין סעודות מצוה ,אך לא סעודת אירוסין ונישואין של בת ת"ח
לע"ה .דוקא סעודה זו הוה סעודת רשות .והקשינו ,הרי השם סעודת מצוה
תלוי בזה שהסעודה קשורה לקיום מצוה מסויים .ובשאר סעודות אירוסין
ונישואין ,כיון שהאירוסין והנישואין מצוה הן ,הרי ע"כ שסעודתן הוין
סעודות מצוה .משמע אפוא שבבת ת"ח לע"ה הרי פקע השם מצוה
מהנישואין וממילא סעודתן אינה אלא סעודת רשות 42.וצ"ע במה פקע
השם מצוה מנישואי בת ת"ח לע"ה .וגם אם לא נרחיק לכת לומר שפקע
השם מצוה לגמרי ,עדיין צ"ע במה פקע השם סעודת מצוה מינה?
ברם ,לפי מה שבארנו לא קשה מידי .דהנה לאור הנתבאר יש לומר
שמצות הנישואין איננה סתם מצוה לישא אשה .עיקר המצוה הוא לישא
אשה הוגנת לו .ואשר על כן או שנאמר שבנישואי אשה שאינה הוגנת לו
חסר מצות הנישואין לגמרי ,וממילא סעודת מצוה ליכא ,או שנאמר שקיום
מצות הנישואין פגום באופן משמעותי עד שפקע השם סעודת מצוה.
ולפי"ז אתי שפיר שיטת המרדכי והמאירי ,שבנישואי בת ת"ח לע"ה,
בניגוד לשאר נישואין ,נפקע השם סעודת מצוה ,מכיון שעיקר מצות
43
הנישואין הוא לישא אשה הוגנת לו.
 42ויש לומר לפי זה שלמאן דסובר שאין מצות נישואין היכא שכבר יש לו אשה ובנים,
כדמשמע מהסוגיא בביצה )לו ,(:שגם סעודת הנישואין אינה סעודת מצוה .ועיין באור
זרוע )חלק ב ,הלכות פסחים סימן רנ"ו( שכתב שאין מברכים ברכת המצוה על נישואין
כאלו ,ועשו חכמים לא פלוג בדבר" :ועל ברכת אירוסין יש תי' שאנו מברכין אחר
הקדושין ונראה לי הטעם דחיישי' שמא יחזרו בהם או הקרובים או האשה ותהיה ברכה
לבטלה...ועוד נ"ל טעם נכון אחרי שיש בנ"א דאין מצוה לקדש כגון דיש לו אשה ובנים
כדאמ' פ' אין משילין בביצה דפריך ולא מקדשין והא מצוה קא עביד ומשני בשיש לו
אשה ובנים אלמא דלאו מצוה היא בשיש לו אשה והניחו לברך לכל המקדשין" .וכן לפי
המרדכי )כתובות סימן קל"ב( שסובר שאין מצוה בקידושין אם לא יקיימו פרו ורבו:
"ומה שאין מברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו לקדש האשה משום דאין עשייתה גמר
מצותה כדאיתא פרק התכלת ובשעת נשואין נמי אין מברכין דשמא הוי ברכה לבטלה
דשמא לא יזכו להבנות יחד" .לכאורה גם הסעודה אינה סועדת מצוה.
 43ועיין בלשון הרמב"ם ריש הלכות אישות )א:א(" :קודם מתן תורה היה אדם פוגע
אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה
לו לאשה ,כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה
תחלה בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאשה שנאמר כי יקח איש אשה ובא אליה" .ומשמע
ממ"ש "אם ירצה האיש לישא אשה" שמצות נישואין אינה מצוה לישא אישה בעלמא.
המצוה היא רק היכא שהוא רוצה לישא אותה .ויש לעיין לפי זה במי שהגיע לי"ח שנה
ולא נשא אשה אם נאמר שהוא מבטל מצות עשה של אישות ,או דילמא מאחר ועיקר
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מצות נישואין מותנה בכך שימצא אשה הוגנת לו ,אזי כל זמן שלא מצאה אינו בגדר
מבטל עשה ,דעדיין לא חל עליו המצוה עד שירצה להינשא .ועיין בלשון הרמב"ם בפרק
ט"ו מהלכות האישות הלכה ב'" :האיש מצווה על פריה ורביה אבל לא האשה ,ומאימתי
האיש נתחייב במצוה זו מבן שבע עשרה ,וכיון שעברו עשרים שנה ולא נשא אשה הרי
זה עובר ומבטל מצות עשה" .ועיין במגיד משנה )שם ד"ה וכיון( שהעיר שהמקור לדברי
הרמב"ם הוא בגמ' קידושין )כט (:לגבי נישואין ,או המשנה באבות לגבי כניסה לחופה,
ואילו הרמב"ם הביאו לענין מצות פרו"ר" :וכיון שעברו עשרים שנה וכו' .פרק קמא
דקידושין )דף כט (:ברייתא עד עשרים שנה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם אימתי
ישא אשה כיון שהגיע לעשרים שנה ולא נשא אשה אומר תיפח עצמותיו" .ונראה שכוונת
הרמב"ם כאן היא דוקא למצות עשה של פרו"ר ,ובזה שפיר נאמר שביטל ,אבל מצות
הנישואין לא חל עליו עד שירצה לישא אשה מסויימת .ועיין בפסקי הלכות יד דוד לר'
דוד פרידמן מקרלין )חלק ג' פרק ט"ו ס"ק ו'( שכתב כן.
ועיין בהקדמת הרמב"ם לסדר נשים שביאר שהקדימו מסכת יבמות למסכת כתובות
מכיון שאין כופין על הנישואין" :והטעם שהצריכוהו להתחיל ביבמות ,ולא התחיל
במסכת כתובות ,ועיון השכל נותן שהיתה ראויה להקדים ,אבל עשה זה מפני שהנשואים
הוא דבר עומד ברשות אדם ורצונו ,דאין לב"ד לכוף אדם עד שישא אשה" .ועיין
בהקדמת התוס' יו"ט לסדר נשים שתמה על זה ,מדוע לא כופין לישא אשה ,והביא דברי
הרא"ש )יבמות ו:טז( שכתב" :שהיה נכון ברווק שעברו עליו כ' שנה ואינו רוצה לישא
אשה שיכפוהו ב"ד לישא לקיים פריה ורביה כמו שאר מצות עשה שמכין אותו עד
שתצא נפשו" .ועיין מה שנדחק התוספות יו"ט לתרץ בזה .וראיתי בנימוקי ידידי ר' אלי
ווייס נ"י שלפי הנתבאר י"ל שהרמב"ם אזיל לשיטתו למש"כ באישות א:א שאין חיוב
לינשא עד שירצה בכך ,וממילא אין מצוה במקום שצריכים לכוף אותו להינשא ,ועל
כרחך שאין כופין אותו לקיים.
וכי האי גוונא איתא בתוספות יבמות )מג .ד"ה שאני( שדן בהיתר לאשה להינשא תוך ימי
אבילותה" :מעשה באחת משודכת שמת אחיה לאחר הזמנת קרואים סמוך לחופה והתיר
לכונסה תוך שלשים ,משום פריה ורביה דבעל ,מאחר שאם לא ישא את זו לא ישא
אחרת" .בפירושם הראשון הציעו שדוקא במשודכת יש להתירה להינשא משום ביטול
פרו"ר של הבעל ,דכיון שהוא משודך לה ,לא ישא אחרת .אולם בתירוצם השני כתבו:
"ושמא אפילו אם לא היתה משודכת היה מתיר מאחר שחפץ בה יותר מאחרת" .לפי"ז
עצם העובדה שהוא חפץ בה יותר מאחרת מהוה סיבה להתירן להינשא תוך ל' של
אבילות ,ולא אמרינן שיכול לישא אחרת .וכן הוא ברא"ש מועד קטן ג:מט.
וכעין יסוד זה מצינו בכמה סוגיות שחיישינן ל"שמא יקדמנו אחר" ,כלומר שלא יזכה
לישא אשה זו בדוקא .דאיתא בפרק אין מגלחין )מועד קטן יח" :(:אמר שמואל מותר
לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר" .וביאר הריטב"א )שם ד"ה אמר שמואל(
דאם יקדמנו אחר הוה ליה דבר האבד שמותר בחול המועד .ומשמע קצת שהיתר זה הוה
דין מסויים במלאכת חול המועד שמתירים מלאכה משום דבר האבד .אך עיין בדברי
הריטב"א )מועד קטן כג .ד"ה והא דתניא( שהביא בשם התוספות שמתירים לאבל
להינשא תוך ל' דחוששין שמא יקדמנו אחר" :ומבעלי התוספות ז"ל מי שכתב כי
בשניהם לא התירו בעילה אלא לאחר ל' יום ,ולישא דאמרינן היינו נישואין בלא בעילה,
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ה .אסור לקדש את האשה עד שיראנה :מימדי האישות
היוצא מכל הנ"ל ,שמצות הנישואין והאישות אינה רגישה אך ורק
לפסולים גמורים כעין חיובי מיתת ב"ד וחייבי לאוין ועשה .הרי היא
מתחשבת ומושפעת ממימד נוסף--מימד יותר עדין ופחות מוגדר--של
ערכים משותפים ותאימות אישית .מימד נוסף זה הוא הוא דין אשה הוגנת
לו שפתחנו לעיל.
מעניין הוא ,שכשהראשונים רצו להוכיח קיומו של מימד נוסף זה של
אשה הוגנת לו ,הם הצביעו על הגמ' בתחילת פרק האיש מקדש )קידושין
מא" :(.רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה שמא
יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו" .כן הוא להדיא בדברי המהרי"ק )סימן
קס"ו( הנ"ל ,הר"ן )שו"ת כ"ז( הנ"ל ,והריב"ש )סימן ט"ו( הנ"ל .לדעתם
דרישות הגמ' שלא לקדש על ידי שליח ושאסור לקדש אשה עד שיראנה
מעידים על הרעיון של אשה הוגנת לו--של תאימות והגוניות.
ולא זו בלבד שקיים מימד זה .דהנה יעויין בשו"ת ריב"ש )סימן פב(
שהביא שיטת הראב"ד שמי שעבר על מימרא זו וקידש אישה על ידי
שליח ,הרי הוא חייב לחזור ולקדשה פעם שנית" :עוד שאלת :ראובן
שעשה שליח לקדש לו בעיר אחרת ,ואותו שליח קדשה לראובן כדת
וכראוי ,שחזקת שליח עושה שליחותו ,וברכו ברכת ארוסין ,ובאה האשה
ההיא עם השליח למקום ראובן להנשא לו .האשה ושליח אומרים
ואפי' בנושא מפני פריה ורביה התירו נישואין שמא יקדמנו אחר" ,וע"כ אין זה דין
מיוחד בדבר האבד של חול המועד .ועיין במאירי יבמות )מג :ד"ה ולענין פסק( שהא
דמתירים לארס בתשעה באב הוא משום שמא יקדמנו אחר .ועיין בתוספות הרא"ש שם
)ד"ה שאני( שהביא נימוק זה בשם מגילת סתרים דרב ניסים גאון .ועיין עוד בדברי
המאירי קידושין )נח :ד"ה כשם( שחידש שבאופן שהלך השליח לקדש אשה עבור
משלחו ולא רצתה האשה "והוא קדשה לעצמו אין כאן רמאות ,ואע"פ שלא הודיעו,
מקודש ,שמא חשש בין כך ובין כך שיקדמנו אחר" .ובאורחות חיים )הלכות קידושין
אות ו( איתא על הא דאמרינן בקידושין )מא (.שלא יקדש אדם בתו עד שתגדל ותאמר
בפלוני אני רוצה" :והר"ף ז"ל כתב ודוקא בימיהם שהיו ישראל רבים במקום אחד ,אבל
עתה שאנו מתי מעט רגילין לקדש אפילו קטנה שמא יקדמנו אחר" .הרי שהחשש של
שמא יקדמנו אחר דוחה את האיסור שלא לקדש את בתו כשהיא קטנה .וע"ע שם
שהוסיף האורחות חיים נ"מ נוספת" :ומהאי טעמא נמי כונסין נשים נדות ועושין חופה
אף על פי שהן נדות וכו' אע"פ שבימיהם לא היו עושים כך" .וצ"ב בטיב היחס שבין
אשה הוגנת לו ,אשה אשר חפץ בה ,שמא יקדמנו אחר ,ושמא תתגנה עליו .ועיין לעיל
הערה .28
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שנתקדשה לראובן ע"י שליח; היצטרך הבעל לקדשה פעם שניה בידו,
ולברך ברכת ארוסין פעם אחרת קודם שתכנס לחופה ,אם לאו? ואמרת ,כי
בזה הדרך ממש בא מעשה לידך במיורק"ה ,ורצית לברך ברכת נשואין,
ולא הניחך החכם רבי וידאל אפרים זצ"ל ,עד שיקדשנה הבעל פעם שניה
בידו .ואתה אמרת לו :והלא כבר קדשה השליח בעדו ,ואם יקדשנה הבעל
שנית ,הרי אתה נותן דופי וספ' בקדושין הראשונים ,שנעשו ע"י שליח,
ויאמרו שקדושין ע"י השליח לא שמן קדושין! והוא השיב לך ,כי הראב"ד
ז"ל כתב בהלכותיו ,כי המקדש אשה ע"י שליח ,צריך לקדשה פעם שניה
בידו ,ממה שאמרו חז"ל )בפ' האיש מקדש מא( :מצוה בו יותר
מבשלוחו".
וצ"ע שהרי אם קידושי שליח מועילים ,מאי מעליותא לקדשה פעם
שנית? וכן הקשה השואל לרבי וידאל אפרים בתשובה .ושמעתי מאאמו"ר
שליט"א בהסבר שיטת הראב"ד ,שכיון שקידשה על ידי השליח ,הרי
המקדש חיסר מימד חשוב – מימד אישי זה – בעצם קידושיו .ועל אף
שקידושי השליח חלים ,מ"מ ליקוי זה גורמת לכך שיש תועלת והשלמה
בקידושיו השניים .לדעת הראב"ד ,עצם הקידושין נפגעים על ידי חוסר
מימד זה ,וממילא הם עומדים לקידושין שניים .נמצא לפי"ז ששיטת
הראב"ד הדורשת קידושין שניים בקידושי שליח מקבילה היא למהלכנו
באשה הוגנת לו .מעל ומעבר לרובד הקנינים ,עצם חלות האישות מושפע
ממימד נוסף זה של אישה הוגנת לו.
במקום אחר הארכתי להוכיח שיצירת האישות מורכבת משלבים
הרבה :קידושין ,נישואין ,והנישואין עצמן מחולקים לפי כמה דעות
למסירת האב ולחופה ,ברכת חתנים ,בעילת מצוה ,שנה ראשונה ,פרו"ר
וכו' 44.ואם כנים הדברים שם ,מעל ומעבר לקנינים המוחלטים ,החלת
האישות למימדיה תלויה בשלבים ומעשים נוספים .האישות השלמה
והמושלמת עם שאיפתה של ודבק באשתו דורשת יותר מקניני הקידושין
ונישואין .ובאופן דומה להפליא ,הוא הדין בנדון דידן .חלות האישות
ואיכותה אינן תלוין אך ורק בתפיסת קידושין או בפסולים רשמיים של
חייבי לאוין ועשה ,כי אם במימד נוסף של אשה הוגנת לו .האידיאל של
ודבק באשתו והשאיפה לנישואין מושלמים טבועים בדין אשה הוגנת לו.
 44עיין מאמרי "ברכת שהחיינו בקידושין ונישואין" ,בית יצחק מ"ה ,שנת תשע"ד.
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יש הבנה מפורסמת ומקובלת בדעת האחרונים בגדרי דיני רוב
וחזקה .ידוע שאע"פ ששניהם דיני דאורייתא ,מ"מ קי"ל )קדושין ע (.רובא
וחזקה רובא עדיף .ואע"פ שמטרתם שוים ,שהם ב' דרכים איך לנהוג
במקום ספק ,מ"מ הסבירו האחרונים העדיפות של רוב נובעת מהפעולות
1
שונות ומיוחדות של דינים אלו.
המקור לדין רוב נלמד מן הפסוק "אחרי רבים להטת" )שמות כג:ב(
שממנו לומדים את דין הכללי של רוב ,ולפי רבים ,אף את דין הפרטי של
"ביטול ברוב"" .2אחרי רבים להטת" פועל שינוי בעצם החפצא של
המיעוט ,ותלוי על המציאות ,היא יכולה לבטל איסור מעל המיעוט או
לחזקו .למשל ,הראשונים דנו במקום שנתערב חתיכת נבילה ברוב
שחוטות ,והאיסור שחל על הנבילה נתבטל לגמרי להרוב שחוטות וממילא
נתהפך האיסור נבילה שבה להיות כשחוטה ,אע"פ דקמי שמיא גליא
דאותה חתיכה היא נבילה גמורה .רוב ראשונים 3ק"ל שאסור לאכול כל
החתיכות בזא"ז )רק מדרבנן( ,אולם כולי עלמא לא פליגי דמדאורייתא
מותר לאכול כל החתיכות אפי' בב"א 4.הרא"ש )חולין ז:לז( פסק שאפי'
 1מהלך זו מבואר בס' קובץ שיעורים של הרה"ג אלחנן וסרמן )חלק ב סימן ד( בהסברו
של שב שמעתא ,שמעתא א.
 2הגמ' חולין )יא (.הביא פסוק הנ"ל ביחוס לדין "אזלינן בתר רובא" במקום שיש רובא
דאיתא קמן כגון שמצא חתיכת בשר א' בעיר שיש שם ט' חנווניות כשרים וחנווני א' שאינו
כשר .מדאורייתא כיון שרוב החנווניות כשרים יכול לסמוך על הרוב כי להכשיר החיתכת
בשר .אולם רש"י )צח :ד"ה הביא פסוק זו ללמד הדין ביטול ברוב .האחרונים הק' )שערי
יושר ג:ד( שלכאורה ב' דינים אלו של "אזלינן בתר רובא" ברובא דאיתא קמן והדין של
ביטול ברוב הם ב' דיני נפרדים וההבדל ביניהם הוא הענין שכתבנו דביטול מתהפך האיסור
להיתר ובדין כל דפריש מרוא פריש היוא היתר הנהגה ולא היתר במציאות.
 3רשב"א )ספר תרות הבית בית רביעי שער א' יז,א( פסק שמותר לאכול כולם רק בזא"ז
וכן מסקינן להלכה שו"ע יו"ד ס' ק"ט:א.
 4פרי מגדים פתחה לשער התערובות )פרק שלישי בא"ד( ,רא"ה בדק הבית ,תוס' רי"ד
)בבא בתרא ל"א.(:

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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מדרבנן יכול לאכול כל החתיכות בב"א וז"ל "אלא ודאי אמרה תורה אחרי
רבים להטות ונעשה המיעוט כרוב ולא נשאר בו שום איסור ומותר
לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה ".הדין הוא שרוב קובע ומברר ,שאע"פ
שלא נשתנה המציאות ,הדין של רוב מחליף את סוג של המיעוט לאותו
סוג של הרוב.
מאידך גיסא ,חזקה אינה מועלת עד כדי כך להחליף את החלות דין
של הדבר ,אלא החזקה רק מדריכה אותנו על ידי אומדנא המובנת איך
לנהוג במקום ספק אבל עדיין הספק במקומו עומד .למשל ,במקום ספק,
הציור המפורסם )נדה ב (.שאחר כמה טבילות ,בין בטבילת כלים בין
בטבילת נדה ,נמצא דהשתא המקוה נמדדת פחות מארבעים סאה .השאלה
היא אם אשה יכולה לסמוך על טבילתה שכשירה היתה ע"י חזקת הגוף
שמקוה היתה נמדדת ונשארת כשרה עם מ' סאה שלימות כל משך הזמן
משעת המדידה האחרונה .בציור זה החזקה מדריכה אותנו ששיעור המקוה
נשאר ככשר ,וכיון דאנו סמכינן על חזקה קמייתא משעת מדידה האחרונה
שהיתה כשירה ,התורה אומדת שהמקוה שלפנינו היא באותה סטטוס.
אע"פ שבאמת כל משך הזמן משעת מדידה בודאי יש אפשרות שהיתה
חסרה מ"מ הדין של חזקה קובע שאנו יכולים לסמוך על חזקה זו 5.הספק
נשאר במקומו אבל הש"ס חידש איך לנהוג בספק זו.
ודאי ענייני רוב וחזקה הם סוגיות כמלא רחב ים ואיני יכול להגיע
אפי' לטיפה של הגדרה מסוימת לעניינים אלו אבל אולי יש מקום לסבר
את האוזן עם הערה על ההגדרה הנזכרת לעיל .נ"ל אם נבדק היטב נמצא
יסוד זו קצת נסתרת לעומת ב' חזקות שנראה מהן להיפך מהגדרה הנ"ל
בעניני חזקות .נ"ל שיש ב' מיני חזקות שמועילות כרוב ופעמים אפי'
עדיפי מרוב לקבוע ולברר המציאות ,הן חזקת אבהתא וחזקת הגוף וצריך
לדעת אם יש צד השוה ביניהם.

רוב וחזקה
מובא בס' שב שמעתתא )שמעתא א'( מחלוקת ראשונים בגדר דין
ספיקא דאורייתא לחומרא .הרמב"ם בהל' טומאת מת )פ"ט הל' י"ב( פסק
 5ניחא דיש כמה מיני חזקות כמבואר בפתיחה כוללת ש הפר"מ ע"ש ,לענין סוגיא זו
אנו איירי בחזקי הגוף ,חזקה דאיתא/ליתא קמן.
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דמאי דאמרינן ספיקא דאורייתא לחומרא אין זה אלא חומרא מדרבנן ,אבל
מן התורה ספיקא לקולא .אולם הרשב"א בקידושין )עג (.חולק עליו וסובר
דספיקא דאורייתא לחומרא אפי' מה"ת.
השמעתתא שם הביא קושיית האחרונים ע"ד הרמב"ם דאם איתא
דמה"ת ספיקו לקולא אמאי איצטריך קרא למישרי ספק ממזר ,הרי כל
הספיקות אינן אסורין אלא מדרבנן .השמעתתא הביא תירוץ בשם
המהרי"ט דאיצטריך קרא לאשמועינן דספק ממזר מותר בתורת ודאי ,ואף
במקום תרתי דסתרי ,ונפק"מ שמותר בבת ישראל ובממזרת בבת א'.
אכן הפנ"י לקידושין שם תירץ באופן אחר דאיצטריך קרא למילף
דספק ממזר מותר אף היכא דאיכא רובא לאיסורא ,וכמו שכתב הפר"ח
דספק ממזר מותר אף במקום חזקה )כגון בספק גירושין דאיכא חזקת אשת
איש( .והשיג עליו הש"ש שם דהיכא דאיכא רובא או חזקה לאיסורא לאו
ספק הוא ,ולא מהני קרא להתיר )ורק בספק גירושין דחזקת א"א איתרע
הוי ספק ממזר(.
אם כנים הדברים ,יש לחקור שבעצם הפנ"י והש"ש נחלקו בגדרי
דינים רוב וחזקה .דלדעת הש"ש כל א' מברר המציאות ומסלק את הספק
לגמרי ,ואילו לדעת הפנ"י כל א' אינו אלא הנהגה במקום ספק אבל עדיין
נשאר הספק במקומו .לכאורה הגדרתם הנ"ל אינם מובנים .הרי כבר הוכיח
הגר"א ווסרמן בקוב"ש )ח"ב סימן ד' ,כתובות עד( שיש לחלק בזה גופא
בין רוב וחזקה .דהנה קיי"ל דרובא וחזקה רובא עדיף )קידושין פ.(.
ולכאורה צ"ע דהא רובא וחזקה שניהם מה"ת ,ואמאי עדיף רובא מחזקה.
ותי' הגרא"ו דלעולם לא עדיפא רובא מחזקה אלא שאני רובא מחזקה.
דהך דאזלינן בתר רובא הוא סברא ,דרוב מברר המציאות ומסלק את
הספק ,אבל מאי דאזלינן בתר חזקה אין זה סברא אלא הלכה ,דגזיה"כ היא
דחזקה הויא הנהגה ואזלינן בתרה במקום ספק .וממילא מאי דאזלינן בתר
רובא אף במקום חזקה אין זה משום דרובא עדיף מחזקה אלא משום
דבמקום רוב ליכא ספק ושוב לא אזלינן בתר חזקה.
אכן כעין זה כבר הקשינו לגבי רוב וחזקה במקום תרתי דסתרי ,דרוב
לא מהני במקום תרד"ס ואילו חזקה מהניא .ביאר הגרא"ו מאי דרו"ח
רובא עדיף היינו משום דרוב וחזקה שונים בעצם גדרם ,דרוב מברר
המציאות ומסלק את הספק ,ואילו חזקה הויא הנהגה במקום ספק ,ומש"ה
רוב וחזקה רוב עדיף ,דבמקום רוב ליכא ספק וממילא לא אזלינן בתר
חזקה .סתירה זו גם מופיעה במקום אחר גבי עד אחד .שמעתי שיסוד זו
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מדיוק בל' הגמ' מדנקט "רובא וחזקה רוב עדיף" ולא נקט "אלים" ,שמפני
שפעולות של רוב וחזקה כ"כ נפרדים הם ,אינו יכול לדמות זל"ז כאלו יש
צד השוה בינהם ויש לאחד מהם מעלה נוספת.

חזקת אבהתא
איתא במשנה ריש אלו נערות )כט (.אלו נערות שאין להם קנס
הנתינה והכותים וכו' .תוס ד"ה ועל הכותית הקשה וז"ל וא"ת למ"ד בפרק
עשרה יוחסין )קדושין דף עו (.דפסול כותים משום דעבד ושפחה נטמעו
בהן אמאי יש לה קנס נימא לה אייתי ראיה דלאו שפחה את ושקילי
לשמואל דאמר )ב"ק דף מו (:אין הולכין בממון אחר הרוב ואפילו לרב אי
דאזיל איהו גבה ה"ל קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי?) 6לכאורה
קושיית תוס' מדברי רב ושמואל אינה רק שאלה א' אלא היא בעצם ב'
שאלות נפרדות ,חד על שמואל וחד על רב ,וכדאי לזכור נקודה זו לקמן(.
תוספות תירץ וז"ל ויש לומר דכל אחת מוקמינן לה אחזקת אבהתא
שהיו כותים אע"ג דלענין פסול לא מוקמינן לה אחזקתה לענין קנס
מוקמינן להו שלא יהא חוטא נשכר ,ע"כ .פי' דהחזקת אבהתא מדריכה
אותנו להחשיב את הבן בתר חזקת האב בלי שאלות.
א( עיקר סוגיות של חזקת אבהתא נמצאו בכתובות כו :ובבא בתרא
לב .איתא בגמ' כתובות שם:
"..אלא הכא במאי עסקינן – דמוחזק לן באבוה דהאי דכהן הוא,
ונפק עליה קלא דבן גרושה או בן חלוצה הוא ואחתיניה ,ואתא עד אחד
ואמר ידענא ביה דכהן הוא אסקיניה ,ואתו בי תרי ואמרי בן גרושה ובן
חלוצה הוא ואחתיניה ,ואתא עד אחד ואמר ידענא ביה דכהן הוא ,ודכולי
עלמא – מצטרפין לעדות )ומוקים לו ככהן כשר( ,והכא במיחש לזילותא
דבי דינא קמיפלגי ,תנא קמא סבר :כיון דאחתיניה לא מסקינן ליה ,חיישינן
לזילותא דבי דינא; ורשב"ג סבר :אנן אחתינן ליה ואנן מסקינן ליה,
ולזילותא דבי דינא לא חיישינן.
 6יש להעיר בדברי תוס' שבדרך כלל הכלל אין הולכין אחר הרוב היא הלכה נוגע דוקא
לעניני חזקת ממון .זה קצת מעוניין ,מפני שהכא תוס' הביא דין זו בנוגע לעניני קנס .הרי
שניהם באים מטעמים שונים – החידוש של תוס' היא שאע"פ אנו דנין הולכין בממון
אחר הרוב מטעם מוחזקות ,תוס' חידש שאפי' החיוב ממון מטעם קנס אנו דנין הכי.
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רש"י על אתר )ד"ה ואנן מסקינן( הק' שסו"ס הוי תרי לבהדי תרי
ולכאורה הו"ל לאוקים הגברא אחזקה קמייתא ע"פ העד ראשון שהוא
נאמן .הוא תירץ כיון שהעד ראשון מעיד אותו ככשר וקובע אותו ככשר,
ממילא במקום תרי ותרי אנו סומכינן על חזקה זו 7.אולם תוספות )בבא
בתרא לב .ד"ה אנו אחתינן ליה( תירץ באופן אחר שבמקום ספק אוקי תרי
בהדי תרי ואוקי הגברא בתר החזקה דאביו כהן הוא .נמצא חילוק בין
רש"י ותוס' במקום תרי ותרי באיזה אופן אנו מוקמינן הכהן על חזקתו –
רש"י סבר שאנו מוקים הכהן בכהונתו ע"י עדות הנקבע ע"י העד הראשון
ותוס' סבר שאנו סומכנין על חזקת אבהתא .וצ"ב בנקודת פלוגתתם.
ביחוס לד' תוספות ,הריטב"א בכתובות טו הגדיר חזקת אבהתא כדי
להסביר איך מהני חזקת אבהתא להוקים הבן ככהן וז"ל )בא"ד( דאוקי תרי
לבהדי תרי ואוקי גברא בחזקת אבהתיה שהוא בחזקת כשר ומסתמא לא
עביד איסורא דנסיב גרושה או חלוצה ,ע"כ .משמע מדבריו שאנו עבדינן
כעין אומדנא ,חזקה שהאב שהוא כהן היה נזהר בתורה ומצוות וכאילו אין
אנו משיגין שהוא נשא גרושה וחלוצה שלא כדין .לפ"ז חזקת אבהתא
מועילה להוקים האב ככהן שנשא עפ"י התורה וממילא מוקים הבן ככהן
כשר לעבודה .הגרא"ו )קו"ש כתובות ס' פב( הקשה על דברי תוס'
בכתובות מיניה וביה ,שידועה אצל דיני כהונה שהכהן הנשתמש עם
יהודית לכה"פ הולד הוי חלל משא"כ אם אנו מסופקים אם נכרית מעוברת
בו ,מה איכפת לן בחזקת הבן עם יש לו "יחוס" לנכרי ,הרי זרע עכו"ם
כזרע סוסים דמו! איך מהני כללא דחזקת אהבתא הכא להוקים הולד
כישראל ולא ככותי? בדרך כלל ,כמבואר בכתובות כו ,אנו מוקים הולד
אחזקת אבהתא במקום שאנו יודעין בודאות יחוס/סטטוס האב .אבל הכא
אנו דנין על חזקת האב א"כ איך מהני האי חזקה? דברי תוס' צועקים
דרשיני.
ר' אלחנן מרחיב בתירוצו במ"א )ב"ב סימן קלב( וז"ל וצ"ל דדין
האב שיהא בנו כמוהו ,ואם נפסול את הבן הוא השתנות בדין האב,
ומוקמינן להאב בחזקתו שלא נשתנה דינו ,ע"כ .חידש ר' אלחנן שאע"פ
שיש חשש ממשית שנכרית מעורב ביחוס לולד זה ,מ"מ חזקת אבהתא
 7תוס ד"ה אנן אחתינן ליה אנן מסקינן ליה בא"ד תירוץ באופן אחר וז"ל ונראה לר"י
דתרי ותרי ספיקא דרבנן הואו מדרבנן החמירו דלא מוקמינן לה אחזקה והכא בתרומה
דרבנן הקילו
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מתגבר על כל ספיקות אלו וקובע שאנו אזלינן בתר האב כדי להוקים
חזקתו לכל דבר! 8החזקה קובעת בדרך ודאי שהולד מיוחס להאב בלי
שאלות; הרי זו הנהגה הדומה לבירור שמעיד על המציאות.
רא"ו המשיך "אלא דבפרי מגדים חקר דהיכא דאיכא חזקה בהדי
רובא לא אמרינן קבוע ".פי' לדבריו ,השאלה היא ,אי לפי רב כל קבוע
כמחצה על מחצה דמי ,א"כ היאך מהני חזקת אבהתא לדחות כללא דכל
קבוע כמע"מ? הסביר לי מו"ר הר' אלחנן אדלר שליט"א שפעמים החזקה
היא כל כך חזקה ואינה בגדר הרגיל כהנהגה במקום ספק ,אלא החזקה
מגלה לנו שלא היתה ספק מעיקרא .בדרך כלל יש כמה מיני ספיקות,
והכללים של רוב וחזקה מדריכים אותנו הדרך הראוי לנהוג בספיקות אלו.
נמצא ,הגדרת חזקת אהבתא היא שיש חזקה כ"כ אלימתא שהבן הולך בתר
חזקת האב בכשירות ואין מקום פנוי להסתפק.
מעיקרא קשיא לי לפי ההגדרה שהבאנו בההקדמה בשם הגרא"ו,
שאין אנו אומרים מושג זו אלא אצל דיני רוב ,שהרוב מכריע את הספק
ונעשית המיעוט כרוב וודאי לכל דבר ומבטל שם של המיעוט לגמרי.9
ולכאורה הא דקי"ל רובא וחזקה רובא עדיף ,מפני העדיפות של רוב שהוא
קובע את המיעוט כודאי ,משא"כ אצל חזקה שאינה אלא הנהגה!
לכאורה י"ל שאה"נ שבכ"מ בדרך כללי חזקה מועילה רק בדרך
הרגיל של חזקה ,אולם לפי ההגדרה שלנו לחזקת אבהתא ,שהחזקה מגלה
לנו שאינו מסתבר בכלל לומר שהאב נשא גרושה או חלוצה ,כעין אומדנא,
אז חזקה זו אינה באה להדריכנו כאילו יש ספק לפנינו אלא היא מדריכה
אותנו על פרטי הולדת הספק .לאור הריטב"א הנ"ל ,נוכל לפרש שבעבור
החזקה אנו קובעים אומדנא שבדרך כלל כהנים אינם נושאים חלוצות או
גרושות ,כלומר ,אע"פ שחזקת אבהתא אינה אלא חזקה ,עפ"י ההגדרה
הנ"ל נוכל לומר שאין בכלל מקום להסתפק .החזקה שבה אינה מחליפה
את דבר העומד בספק לודאי אלא מגלה לנו שלא היה ספק מיעקרא .כדאי
 8הגרא"ו המשיך להקשות בדברי תוס ז"ל ובעיקר תירוצם צריך להבין דמאי אולמא
חזקה מרובא אליבא דשמואל ,ואפשר לומר לפי שיטת בעה"מ ברפ"ב דרובא וחזקה יחד
מהני גם לשמואל ,ואף שבתוס' שם כתבו דלרב פריך ולא כפירוש בעה"מ דגם לשמואל
פריך ,אפשר דס"ל דהתם ליכא חזקה כמ"ש הרמב"ן שם במלחמות ,אבל עדיין לא
נתישבה קושיתם מקבוע דליכא רובא אלא חזקה גרידא והך חזקה הא לא עדיפא מרובא
 9כעין הק' ההובא על החקירה בין הפני יהושע והרש"ש ההובא לעיל.
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לזכור לסעיפים הבא שודאי חזקה זו אינה מועילה כרוב ,דהתם לא פליגי
שהדבר עומד בספק והרוב מחליף לסוג של הרוב להלכה אבל לא
במציאות .משא"כ בחזקה אצלינו שהאומדנא אינו מועיל להחליף החלות
10
אלא מועיל לעקור ולהחליש את גופא של הולדת הספק.
ומצינו עוד חזקות אחרות בש"ס שבאות מכח אומדנא וראיה והן
מבררות לנו עצם הספק .כגון חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו וחזקה דאין
אדם עושה בעילתו בעילת זנות ,דבאו מכח אומדנא שלנו דאנן סהדי שלא
פרעו בתוך זמנו וחזקה דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות .דסתמא
דמילתא הכי הוה שאין אדם פורע בגו זימנה ואין עושה בעילתו בעילת
זנות .הסברו עולה יפה כפי פ' הריטב"א הנ"ל ,דסתמא דמילתא הכי הוה
שהאב היה שומר מצוות ולא בעל בעילת זנות.
ואם כנים הדברים ,אולי נוכל לומר דבזה גופא פליגי רש"י ותוס'
הנ"ל ,שרש"י סבר שחזקת אבהתא אינה אלא חזקה רגילה ,היא לכל היותר
הנהגה במקום ספק אבל הספק עדיין במקומו עומד ולכך צריך לסמוך
ולחפש אחר הנהגות אחירות כדי להוקים הגברא ככהן .אולם תוס' סבר
)אולי בעבור אומדנא הנ"ל בשם הריטב"א( יש מקום לומר שחחזקה אינה
מפקיעה הספק אלא גילה לנו שלא היה ספק מעיקרא .לפע"ד נראה שאך
ורק חזקת אבהתא נותנת לנו האפשריות לומר כך ,כמבואר לקמן.

חזקת הגוף
איתא בגמ' כתובות )עה (:שנחלקו ר"ג ור"י אי אזלינן בתר חזקת
הגוף במקום חזקת ממון כגון היכא שנמצאו מומין באשה לאחר הנישואין
ולא ידוע אם היו שם קודם אירוסין .אך כו"ע מודו דהיכא דליכא חזקת
ממון שפיר אזלינן בתר חזקת הגוף .וכתב תוס' שם דהיינו אפי' היכא
דאיכא חזקה נגד חזקה כגון הכא דאית לה חזקת פנויה ,ואע"ג דאיכא
 10מהלכנו כמעט מפורש בס' אפיקי ים ס' יג:ג )ביחוס להגדרתו של דין חזקת אבהתא(
וז"ל ונראה בזה דהנה מצינו שני מיני חזקות בש"ס .חדא שאינה מבררת לנו הספק ולא
נאמרה מכח אומדנא וראיה ורק דמעמידין הדבר בחזקתו הראשונה והוא גזה"כ להעמיד
הדבר בחזקתו .ובזה האופן הוו רוב חזקות שבש"ס כמו חזקת פנויה ואשת איש וחזקת
חיים וכמוהן רבות שלא נאמרו מכח אומדנא וראיה .דאטו משום דהיתה עד עתה בחזקת
פנויה יש לנו אומדנא וראיה שגם עתה היא פנויה ולא יצאת מחזקתה הראשונה .רק דגזה"כ
הוא שמספק אײן להוציאה מחזקתה הראשונה והוי בגדר אין ספק מוציא מידי ודאי.
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תרתי לריעותא דהרי מום לפניך .הש"ש )ש"ב פ"ב( הבין בדעת התוס'
דס"ל דלא מהני תרתי לריעותא במקום חזקת הגוף .וצ"ע ,הרי תרתי
לריעותא הם ב' חזקות ולכאורה הם עדיפי מחזקה א' של חזקת הגוף!
אלא ע"כ צ"ל דשאני חזקת הגוף משאר חזקות ,דחזקה בעלמא אינה
אלא הנהגה במקום ספק ,ואילו חזקת הגוף פועלת כבירור .כלומר
דמסברא יש לנו להעמיד הגוף אחזקתה ,דיותר קל לשנות דינו של החפצא
מלשנות עצם מציאות החפצא.
א( לפ"ז ניחא בפשיטות אמאי לא מהני תרתי לריעותא במקום
חזה"ג .דלדעת הש"ש כל הטענה דתרתי לריעותא עדיפי מחזקת הגוף לא
שייך אלא כשכל החזקות הן מדין הנהגה ,אבל אם חזקה א' היא חזה"ג
ישנן הכח לברר א"כ אפי' מוסיף כל ההנהגות עליה סו"ס אזלינן בתרה,
כיון שע"י חזה"ג הספק נפתר .ולדעת הגרש"ש דתרתי לריעותא פירושו
דחזקה שאינה נוגעת לדינא מכאן ולהבא בטילה לגמרי וא"כ נשאר הדבר
בספק ,ושוב אזלינן בתר חזקה האחרת ,כל זה לא מיירי אלא בחזקה מדין
הנהגה ,דכל שאינה נוגעת לדינא מכאן ולהבא שוב לא אזלינן בתרה .אבל
חזה"ג דהוי מדין בירור הרי היא מסלקת את הספק למפרע ,ושוב ליכא
ספק כלל ,וא"כ לא אזלינן בתר חזקת פנויה.
ב( חזקת הגוף גם מהני להוציא ממון ,מה שאי אפשר לעשות עם
שאר חזקות .קיי"ל כר"ג דמהניא חזקת הגוף להוציא מחזקת ממון .אלא
שכבר העיר הש"ש )ב:ג( שנחלקו הראשונים אם היינו דוקא בצירוף ברי
ושמא או אף בלא זה .הר"ן סובר דלא מהניא חזקת הגוף אלא כשטענת
ברי מסייעת לה .ואילו תוס' בכתובות )עו .ד"ה רישא( כתב בשם הר"י
דחזקת הגוף מהניא אף בלא טענת ברי .אבל השיטה הקשה ביותר להבין
היא שיטת רש"י .בב' מקומות רש"י פירש ב' שיטות שונות אי בעי טענת
ברי בהדי חזקת הגוף .בסוגיא בכתובות )יב (.רש"י הניח שחזקת הגוף
אינה מועילה אלא בצירוף עם טענת ברי .אולם משמע מפירושו במקום
אחר בכתובות )עה (:דחזקת הגוף גרידא מועילה כדי להוציא ממון ,אפי'
בלי טענת ברי בהדה .בנוסף לזה הפנ"י )כתובות עה (:הק' על רש"י בק"ו,
שידוע שרוב וחזקה רובא עדיף ,ועוד אין הולכין בממון אחר הרוב ,א"כ
היאך יכול להוציא ממון ע"פ חזקת הגוף גרידא! אפ' עם טענת ברי!
הש"ש הסביר שע"כ צ"ל שחזקת הגוף היא בסוג בפני עצמה בכללי
חזקות .אי חזקת הגוף פועל כדין הנהגה כשאר חזקות ,אז אינו מובן
שחזקה כזו מועיל כדי להוציא ממון .אולם אם נניח שחזקת הגוף מועיל
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כבירור אימתא ,אפי' אלים טפי מרוב ,דברי רש"י א"ש .אם כנים ,אפי'
את"ל שחזקה אלים טפי משאר חזקות ,אבל ודאי חזקה לכל היותר שוה
למרוב ,וברוב קי"ל שאינו יכול להוציא ממון עבורו!והנה ידוע דאין
הולכין בממון אחר הרוב .וצ"ע דהיאך מהניא חזקת הגוף להוציא ממון.
וברור דאם חזה"ג מדין חזקה בעלמא ודאי לא מהני להוציא ממון; הרי
בממון צריך דוקא וראיה להוציא ממון ,ולא מהניא הנהגה בעלמא .א"כ
קשה דהיאך עדיפא חזה"ג אפילו מרוב להוציא ממון?
והנראה בזה ,דיש לחקור בהא דאין הולכין בממון אחר הרוב
מגזיה"כ דעפ"י שנים עדים יקום דבר – האם גזיה"כ היא דצריך דוקא
ב' עדים ולא מהני שום בירור אחר חוץ משני עדים או דילמא לעולם
שפיר מהני בירור אחר היכא דאלים כמו שני עדים ,אבל היות ורוב לא
אלים כבירור דב' עדים 11לכן אין הולכין בממון אחר הרוב .האחרונים
הסבירו שהחולשה לילך אחר רוב היא מפני שבין ב' הטענות ,אחד של
רוב ואחד שמוחזק בדבר ,ודאי מסתבר טפי להתיחס ולזכות החזקת
ממון למי שמוחזק בדבר יותר מן הרוב במקום ספק .אם כנים הדברים,
לעומת חזקת ממון ,רוב פועל מכח סברא ואומדנא יותר חזקה ,אבל
לגבי עניינים אלו חזקת הגוף מגלה לנו שלא היה ספק מעיקרא
ומפקיעה את הולדת הספק .אם כנים הדברים ,כ"ע לא פליגי שרוב
וחזקה רוב עדיף ,אבל חזקת הגוף שבאה לא רק להכריע הספק אלא גם
לברר המציאות וכו' אינו סתירה להממע"ה בכלל כיון שהיא יכולה
להוציא ממון וודאי אלימא מרוב .דברים אלו מבוארים בח' פנ"י )עה(:
ביחס לתוס' שם.
ישנן מח' הראשונים אי לר"ג מהניא חזקת הגוף אף להוציא ממון גם
בלא הצטרפות ברי ושמא או לא .וביארנו דלדעת הר"י דמהניא לכאורה
ה"ט משום דלעולם ל"צ שני עדים כדי להוציא ממון ,אלא כל בירור אלים
מהני להוציא ממון.
 11הסביר שו"ת התרומת הדשן )שאלה שמט( חזקת ממון שונה משאר החזקות בהלכה,
ועליה רוב אינו גובר; לטענתו ,הכלל המוציא מחברו עליו הראיה הוי צירוף ומעלה
נוספת להחזקת ממון שבה ,ומכאן שרוב אינו גובר על שתיהן גם יחד .וז"ל ונראה דהא
דקי"ל אין הולכין בממון אחר הרוב היכא דאיכא חזקת ממון נגד הרוב ,אע"ג דבשאר
דוכתא אמרינן רובא וחזקה רובא עדיף ,דשאני חזקת ממון דאית בה טעמא המוציא
מחבירו עליו הראיה ורובא לא מיקרי ראייה .תוס' בבבא קמא )כז :ד"ה קמ"ל( הסביר
מפני שסמוך מיעוטא לחזקה אין אנו סומכין על הרוב להוציא ממון.
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אכן מדברי השטמ"ק בכתובות )עה (:לגבי תרתי לריעותא וכן מתוס'
בנדה )ב (.לגבי ס"ט ברה"י מבואר שלא הבינו כמו הש"ש דחזה"ג הוי
כמו בירור .ואמנם הכי משמע מפשטות לשון הגמ' בחולין )י (:דילפינן
עיקר ענין חזקה דמעיקרא מנגעי בתים דלכאורה היא חזה"ג ,ואם נאמר
דחזה"ג עדיפא משאר חזקות ,היכי ילפינן שאר חזקות מינה.
לכן נראה לפרש אחרת בדעת הר"י ,דאולי לעולם חזה"ג לא עדיפא
משאר חזקות ,ולעולם מועיל תרתי לריעותא נגדו ,וס"ט ברה"י ספיקו
טמא אף במקום חזה"ג .ומאי דמהניא להוציא ממון היינו משום דלעולם
מהניא חזקה דמעיקרא להוציא ממון ,דלא קאמר שמואל אלא שאין
הולכין בממון אחר הרוב ,אבל באמת אחר חזקה שפיר הולכין בממון.
ולפ"ז יש לבאר דעת הר"י .דאולי אף הר"י מודה דלא מהני שום
בירור בדיני ממנות חוץ משני עדים ,ומ"מ חזה"ג מועלת מפני שאינה
בירור כלל אלא רק הנהגה בעלמא כמו שאר חזקה דמעיקרא .ומעין זה
כתב הגרא"ו בקוב"ש )הערות על הש"ש ,אות ה'( לבאר שיטת הגליון
תוס' שהביא השטמ"ק לב"ב )צב (:דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב
לדעת שמואל היינו רק ברובא דליתא קמן ולא ברובא דאיתא קמן .וביאר
בזה הגרא"ו דה"ט משום דרובא דליתא קמן אינו בירור אלא הנהגה
בעלמא כמו חזקה ,ואע"ג דגזיה"כ דחזקה נאמרה באיסורין ,מ"מ ילפינן
מהתם דהנהגה מועלת בכל מקום ,אף בממון.

סיכום
ביארנו לעיל לגבי ענייני ספיקות שיש כמה אופנים איך לברר ספקות
והכחות באמצעים אלו כדי לברר המציאות .ודאי ב' עדים עדיף מכולם,
אמנם יש מדרגות שונות תחתיו שג"כ מועילים כדי לברר פרטי הספק.
דקי"ל רוב וחזקה רוב עדיף ,ובדרך כלל רוב הוי בירור אלימתא ועל ידיו
נתהפך חלות המיעוט לסוג הרוב ,וחזקה הוי סברא שמסתבר לומר בפני
הספק להעמיד על חזקה הישנה הידועה לנו .אבל עפ"י הדברים הנ"ל ,יש
צד לומר שפעמים פעולת החזקה מועילה לברר הספק ,ופעמים אפי' יותר
חזקה ושונה משאר חזקות .כנ"ל יש משמעות שחזקת אבהתא וחזקת הגוף
מועילה כדי לסתור ולהפקיע הולדת הספק מעיקרא ולכך חזקות אלו
מועיל במקומות ששאר חזקות אינם מועלות.
אם כנים הדברים ,מהו המדה המיוחדת לגבי חזקות אלו ,בין חזקת
הגוף ובין חזקת אבהתא ,שהן מופיעות כל כך חזקות ואלמיתות? לענ"ד
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נוכל לומר שניחא אצל חזקת הגוף הסברא היא יותר קל לסבול .התם
החזקה נחשב כאנן סהדי שלא נשתנה דבר העומד לפנינו משעת יצירה.
אין מקום לשאול ולהסתפק .א"כ יכול לומר שחזקת אבהתא היא ענף של
חזקה זו ,בעקבי הסבר הריטב"א שהאנן סהדי המכשיר כל מעשי כהונה
מועיל ליחוס הבן .ואת"ל שמסתבר טפי להחשיב החזקה יותר קרוב
לחזקת כשרות ולא לחזקת הגוף ,אבל בעצם כל חזקת כשרות מחשיבה
להספק שלפנינו ,ובכללי החזקה היא מכריע את ההספק ,משא"כ חזקת
הגוף שפושט את הספק כאלו לא היתה הולדה כלל.
להכה בפטיש ,רגש לבי כשמצאתי שמהלך זה בהגדרה של היחוס
בין חזקת הגוף לחזקת אבהתא מכוון כמעט מתחילה עד סוף להבנת
החוז"א אבה"ע )ב:כה( על סוגיא דילן .וז"ל נראה דאין זה שינוי באב אם
זרעו בני גרושה נינהו ולא שייך לאוקמינן לאב חזקתו ,אלא עיקרו חזקת
כשרות הוא ולא חיישינן דעבד איסורא ונשא גרושה וע"י חזקת כשרות
מיקרי כעין חזקת הגוף ואמרינן דלא אירע דבר זה וזהו גם סברת תוס'
כתובות כ"ט .ד"ה ועל ,בבא על הכותית דיש לה קנס משום דמוקים לה
בחזקת אביה ואמרינן דלא נשא שפחה ,משום ככיון דגרי אמת הן ואסורין
בשפחה אמרינן דלא אירע זה מעולם באביה."..
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)א(
ידוע שיטת ר׳ נחוניא בן הקנה שהיה עושה את יוה״כ כשבת
לתשלומין :מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין אף יוה״כ
מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין )כתובות ל. (.דהיינו המדליק גדיש
של חבירו בשבת פטור מתשלומי נזק כי באותו שעה נתחייב ג״כ מיתה,
ויליף לה מ"ולא יהיה אסון ענוש יענש" הא אם יהיה אסון יענש במיתה
ולא בממון .וכמו כן סבר ר׳ נחוניא שאף המדליק את הגדיש ביוה״כ פטור
מן התשלומין כי באותו שעה נתחייב כרת .נחלקו אביי ורבא בגמ׳ שם
מ״ט דר׳ נחוניא ,אמר אביי נאמר אסון בידי אדם ונאמר אסון בידי שמים
מה אסון האמור בידי אדם פטור מן התשלומין אף אסון האמור בידי שמים
פטור מן התשלומין .רבא אמר טעמא דרבי נחוניא בן הקנה מהכא" :ואם
העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למולך
ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אותו״ אמרה תורה כרת
שלי כמיתה שלכם מה מיתה שלכם פטור מן התשלומין אף כרת שלי פטור
מן התשלומין" .שואלת הגמ׳ :מאי איכא בין רבא לאביי? איכא בינייהו זר
שאכל תרומה ,אשר עונשו מיתה בידי שמים .לאביי פטור כי כל אסון נכלל
במשמעות דרשתו אפ׳ מיתה בידי שמים ,ולרבא חייב כי הוקש למיתת
ב״ד ,כרת לבד.
הגמ׳ מקשה ,ולאביי פטור והאמר רב חסדא מודה ר 'נחוניא בן הקנה
בגונב חלבו של חבירו ואכלו שהוא חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שבא
לידי איסור חלב אלמא דמעידנא דאגביה קנייה מתחייב בנפשו לא הוה עד
דאכיל ליה הכא נמי בעידנא דאגביה קנייה מתחייב בנפשו לא הוי עד
דאכיל ליה.
הגמ׳ שקל וטרי בענין זה :הכא ,במאי עסקינן? כגון שתחב לו חבירו
לתוך פיו .סוף סוף כיון דלעסיה קנייה מתחייב בנפשו לא הוי עד דבלעה.
כגון שתחב לו לתוך בית הבליעה .היכי דמי? אי דמצי לאהדורה ניהדר אי
לא מצי לאהדורה אמאי חייב.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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ומסיקה בכמה אפשריות :א ,דתחב לו חבירו לתוך בית הבליעה
באופן שאי אפשר לאהדוריה אלא ע״י הדחק .ב ,רב פפא אמר כגון שתחב
לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו .ג ,רב אשי אמר בזר שאכל תרומה
משלו וקרע שיראין של חבירו.
בתירוץ הראשון פירש״י ד״ה ע"י הדחק :דאי נמי אהדרה ממאסה
ולא חזיא לבעלים הלכך מגזל לא גזלה אמאי קא מחייבת ליה בתשלומין
אהנאת גרונו ומעיו ההיא שעתא חיוב מיתה איכא ,ע״כ .פי׳ ,מכיון שא״א
להחזיר את התרומה לבעלה כי היא נמאסת עד כדי כך שאין לה שום שווי,
אין כאן חיוב גזילה וודאי אין כאן חיוב מזיק .אלא רק נשאר חיוב הנאה
אשר בא בעידנא שבולעה ובאותו שעה נתחייב בנפשו ולאביי יהיה פטור
מן התשלומין מדין קם ליה מדרבה מיניה.
מדוייק מלשונו של רש״י שפירש שהתרומה אינה נמאסת מיד
כשהושמה בפיו אלא אי נמי אהדרה הוא ממאסה ואז לא חזיא לבעלים.
ויש לשאול למה הוצרך רש״י לזה ולא פירש באופן יותר פשוט שהתרומה
נמאסת מיד .ולפום ריהטא י״ל שרש״י רצה להשיב דנידון דידן אינו מקרה
של זה נהנה וזה לא חסר וגם לתרץ קושית התוס׳ מהגמ׳ חולין ,ע׳ בתוס׳
ד״ה לא צריכא דמצי לאהדורה על ידי הדחק .לדעת התוס׳ שפירשו דמיירי
בתרומה שהיתה שוה מעט יותר משו״פ ועתה נתקלקלה אבל עדיין שוה
משהו אפילו אם זה נהנה וזה לא חסר פטור מ"מ כיון דשוין כל שהוא אז
מיחייב בכל הנאתו ,כמו דמצינו אצל מאן דדר בחצר ישן של חבירו שחייב
לשלם דמי הנאתו כי הוא מפסיד את חבירו בשחרוריתא דאשיתא )ב״ק
כ .1(:גם הקשו התוס׳ מהגמ׳ חולין )עא (.שטומאה בלועה שלא בפניו
מיחזא חזיא וא״כ אפ׳ בבית הבליעה חזיא ולכן הוסיפו שבית הבליעה
ממאסה את התרומה קצת אכן עדיין יש בה שווי .ונראה שרש״י בפירושו
ג״כ עמד על קושיות האלו ,ותירץ דבית הבליעה אינה ממאסת כלל,
כדאיתא בחולין ,ועוד כיון שיש שוויות הרי זה נהנה וזה חסר ,אכן אי
אהדרה ממאסה.
אבל מתוך פירושו לתירוץ השני של הגמ׳ אנו רואים שלדעת רש״י
אפ׳ תפרש שתירוץ הרשאון מיירי בתרומה דלא חזיא כלל בשעת ההנאה
 1אגב ,יש להעיר אל ראיות התוס׳ מ"היקפא יתירתא" דלכאורה זה מיירי בהפסד גדול
יותר משו״פ ,וע׳ במהרש״א שם.
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לא הוקשה לו דז״נ וזל״ח ,שהרי כן פירש בדברי רב פפא שאמר כגון
שתחב לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו ופירש״י ד״ה משקין של
תרומה :ולא תדחקה לשנויה בבית הבליעה ,אלא מכיון שתחבה לתוך פיו
אימאסא לה ולא מצית לאיחיובי משום גזילה דהא לא חזיא למידי אלא
אהניית גרונו ומעיו מיחייב ,ומיתה ותשלומין באים כאחד ,ע״כ .לפירוש
התוס׳ י״ל שאף כאן הגמ׳ מדוברת באופן שעדיין יש שוויות פחותה
משו״פ אבל לדעת רש״י אין כאן שוויות כלל ולא חזיא למידי .לכן
בדיבורו שלמעלה בתירוץ הראשון מוכרחים אנו לומר שרש״י כ׳ דמיירי
בתרומה הנמאס רק אם יחזור אותו ולא מיד בכניסתה לבית הבליעה מטעם
שהוקשה לו מהגמ׳ בחולין לחוד ולא כדי לצייר מקרה של ז״נ וז״ח.
א״כ יש להבין ,האיך כ׳ רש״י דמיירי בתרומה דלא חזיא כלל ,מכיון
שזה נהנה וזה לא חסר פטור!

)ב(
רעק״א מציין שתוס׳ בב״ק )כ :ד״ה איתהנית( ג״כ הקשו על זה
ותירצו באופן אחר וז״ל :ואם תאמר ההוא דתחב לו חבירו בבית הבליעה
דריש אלו נערות אמאי חייב האוכל זה נהנה וזה לא חסר הוא שאם היה
מחזיר היתה נמאסת ואין שוה כלום .וי"ל דלא דמי הואיל ונהנה מחמת
החסרון שהיה מתחילה מידי דהוי אהא דתנן מתוך הרחבה משלם מה
שנהנית דאלעיסה לא מחייב דהוי שן ברה"ר אלא אהנאת מעיו מחייב
אע"פ שאם מחזירו אין שוה כלום ,ע״כ .מבואר בדעת התוס׳ דלא בעינן
שההנאה עצמה גורמת לחסרון אלא כל היכא שההנאה באה מחמת חסרון
יכול הבעל לתבוע ממונו .וכן בתירוצא דרב פפא אע״פ שהתרומה נמאסת
מיד וההנאה עצמה אינה גורמת שום חסרון לבעלה מ״מ ההנאה באה
מחמת החסרון הנגרמת בעת שנתחבו המשקין לתוך הפה.
ובפשטות נראה דסברת התוס׳ שייך רק ברצון ,דאי החסרון באה
מחמת אונס ,האיך נאמר שהחסרון הנגרם ע״י א׳ שלא ברצון השני תצטרף
להנאת השני כדי שתחשב לז״נ וז״ח לחייבו תשלומין? ואם נומר שרש״י
סבר כדעת הריצב״א 2המובאת בתוס׳ )ד״ה ואי דלא מצי לאהדורה אמאי
 2הגמ׳ מתחילה תירץ דמיירי שתחב חבירו לתוך בית הבליעה סתם והקשה הגמ׳ ה״ד אי
דמצי לאהדורה ניהדר אי לא מצי לאהדורה אמאי חייב .פירש״י ד״ה אמאי חייב ,אמאי
חייב מיתה אנוס הוא .הקשו הר״י )תוס׳ ד״ה ואי דלא מצי לאהדורה אמאי חייב( ,לוקי כגון
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חייב( ,אזי יש לומר שבהכרח התירוץ הראשון של הגמ׳ מיירי באונס ולא
שייך לומר סברת התוס׳ כדי לחייבו אהנאתו ,וא״כ ניחא מה שפירש רש״י
דמיירי בתרומה שיש לו שווי בבית הבליעה כי הוקשה לו הגמ׳ חולין וגם
הרי עתה זה חסר .אבל בתירוץ של רב פפא אין הכרח לומר דמיירי באונס
אלא יכלנו לומר דמיירי גם ברצון ,ומעתה הא דפירש רש״י שהמשקין אינו
חזיא למידי אינו קשה שהרי מכיון דהנאתו באה מחמת חסרון וניחא לו
בה ,הוא חייב לשלם דמי הנאתו ,כמש״כ התוס׳.
לפי דרך זה פורחת מח׳ אחר בין רש״י ואותו תוס׳ בב״ק .תוס׳ שם
הקשו אמאי חייב הרי ז״נ וז ״ח אע״פ שמתחילה הבינו כמו שפירש״י
שהתרומה לא נמאסת מיד ומבואר בלשונם "שאם היה מחזיר היתה
נמאסת ".ביאור הדבר ,אפ׳ תאמר שיש שוויות בבית הבליעה מה בכך הרי
התרומה כבר אבוד ונתרחקת מיד בעליה .לעומת זה ,ביארנו שא״א
להעמיד דברי התוס׳ בתירוץ הראשון של הגמ׳ וע״כ צריך לומר שפירוש
רש״י שוויות בבית הבליעה מספיקה להחשיב בליעת האוכלה כחסרון
לבעליה .ומח׳ זו צ״ב.

)ג(
כל זה מיוסד על ההנחה שרש״י סבר כהריצב״א ,בפרט שמוכרחים
אנו לומר שהגמ׳ עוסקת באונס מטעם דא״ל מיד כשמשים בפיו ולא
אהדרה קנאה .אך רש״י לא השתמש בביטוי קנין בכולו פירושו ,ומשמע
מהיקף דבריו שפיו אינו קונה בהאופנים הנזכרים בסוגייתינו .וזה נראה
מדברי רש״י בתחילת הסוגיא ד״ה שתחב לו חברו ,דלא אגבהה ולא קניה.
ולא איתותב בהמשך הגמ׳ אלא הא דאינו חייב משום מזיק ,ואם תימא
דמיד כשמשים בפיו ולא אהדרה קנאה ,למה לא פירש״י שבאמת זאת היא
קושיית הגמ׳.
ויש להביא עוד ראיה לזה מהסוגיא דרבי אבין לקמן )לא. (.הקשה
הגמ׳ ,אמר רב חסדא :מודה רבי נחוניא בן הקנה ,בגונב חלבו של חבירו
שמרצונו מניח לו לתחוב דהשתא ודאי חייב מיתה אע"ג דלא מצי לאהדורה וממון נמי לא
מיחייב כיון דלא מצי לאהדורה אלא על הנאת גרונו ומעיו וההיא שעתא קים ליה בדרבה
מיניה! והריצב״א פירש על דרך רש״י ותירץ דפשיטא ליה להש"ס דאיירי כשתוחב לו
בע"כ דכשתוחב לו מרצונו מיד כשמשים בפיו ולא אהדרה קנאה מיד להתחייב באונסין
ואין באין כאחד דמסתמא מניחה בפיו ואח"כ תוחב לו באצבעו או בכוש.
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ואכלו שהוא חייב ,שכבר נתחייב בגנבה קודם שיבא לידי איסור חלב.
לימא פליגא דרבי אבין ,דאמר רבי אבין :הזורק חץ מתחילת ארבע לסוף
ארבע וקרע שיראין בהליכתו פטור ,שעקירה צורך הנחה היא ,הכא נמי
הגבהה צורך אכילה היא! ותירץ ,הכי השתא ,התם אי אפשר להנחה בלא
עקירה ,הכא אפשר לאכילה בלא הגבהה ,דאי בעי גחין ואכיל .ופירש״י
ד״ה דאי בעי גחין וז״ל :למטה מג 'טפחים ואכיל ובציר מג 'לאו הגבהה
היא ,ע״כ .פי׳ ,מכיון שאפשר באכילה בלא הגבהה ,כגון מי ששוחה ואוכל
למטה מג׳ טפחים שכל הנמצא למטה מג׳ טפחים חשיב כמונח ע״ג קרקע
ואפילו הגביה אינו חשיב מוגבה ,לכן מעשה ההגבה נפרדת ממעשה
האכילה והחיוב ממון בא קודם החיוב מיתה.
הקשה עליו הר״י )תוס׳ ד״ה דאי בעי גחין ואכיל( ,מה שייך הגבהה
בדבר שהוא תופס בידו או בפיו ,ד"ונתן בידה" אמר רחמנא? כלומר ,האיך
סבר רש״י שההגבהה בדברי רב חסדא היא הגבהה הלכתי ,דהיינו קנין
הגבהה? הא לא בעינן קנין הגבהה באוכלין .אלא הגבהה היינו לקיחה
בעלמא או לתוך ידו או לתוך פיו .לכן פירש התרצן צריך להסביר האיך
אפשר אכילה בלא מעשה לקיחה ,ודלא כרש״י שפי׳ האיך אפשר אכילה
בלא קנין הגבהה.
אלא כתב הר"י דה"פ ,דאי בעי גחין ואכיל אם הוא בראש קנה יכול
הוא לשחות ולתוחבה עד בית בליעתו אע"ג דבהך אכילה אינו עושה כן
והויא הגבהה זו לצורך אכילה מ"מ הואיל ויכול להתחייב בלא הגבהה
לאו צורך אכילה היא.
ולפי דרכו הוסיף דה"ה דה"מ למימר דאפשר לאכילה בלא הגבהה
כגון אם תחבה לו חבירו .וכעין זה כתבו הריטב״א והרא״ה בהמשך
הסוגיא :מאי איכא בין האי לישנא להאי לישנא? איכא בינייהו :המעביר
סכין ברה"ר וקרע שיראין בהליכתו ,להך לישנא דאמרת אי אפשר להנחה
בלא עקירה ,הכא נמי אי אפשר להנחה בלא עקירה ;להך לישנא דאמרת
לא מצי מהדר לה ,הכא מצי מהדר לה .העיר הריטב״א )ד״ה מאי בינייהו
איכא בינייהו מעביר ארבע אמות( וז״ל :וה"ה דמצי למימר דאיכא בינייהו
שתחב לו חבירו לתוך פיו ,דלמאן דאמר אי אפשר להנחה בלא עקירה
הכא נמי אי אפשר לאכילה בלא הכנסה לפיו ופטור ,ולמאן דאמר אי בעי
לאהדורי מצי מהדר ליה הכא חייב דהא מצי מהדר ליה ,ע״כ .אך צריך הוא
לדחוק ולומר שסוגיין דלעיל כהאי לישנא בתרא הוא.
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שיטת רש"י בסוגיא דתחב לו חבירו לתוך פיו

ובדעת רש״י יש ליישב קושיית הר״י וגם להראות שא״א לומר שתחב
לו חבירו הוי נ״מ בין הלישנא קמא ולישנא בתרא .כתב השטמ״ק דנראה
לו שדברי רש"י ז"ל עיקר ולא קשיא כלל ,דהא ודאי אין דרך קנייה בפה
והיינו משום דלא מצינו בדרכי הקניות אלא הגבהה ומשיכה ומסירה
וגדולה שבכלם ההגבהה דהדברים שדרכן שאינם נקנין אלא בהגבהה,
והוסיף להקשות על שיטת הריטב״א ורא״ה ,דאם אפשר לומר שתחב לו
חבירו הוי נ״מ ,אמאי לא עביד תלמודא בעיא אחריתי דשייכא לענין
שמעתין ועביד בעיא למיעבד .ולשיטת רש"י ניחא הכל ,כי לא שייך קנין
בכלל בתחב לו חבירו ואין כניסה לפה מחייב לו תשלומין.
ולפי זה ניחא טובא לשון רש״י בסוגיין "דלא אגבהה ולא קניה" —
3
כפי דברי השטמ״ק ,אין קנין בלא מעשה ההגבה כלל.

)ד(
אם כנים הדברים ,דרש״י לא ס״ל שפיו קונה והכרעת הריצב״א אינו
פתוח לו ,האיך יתרץ קושיית הר״י דלוקי כגון שמרצונו מניח לו לתחוב
דהשתא ודאי חייב מיתה שכן נהנה?
הריטב״א כבר עמד על זה וכתב בד״ה ואי דלא מצי לאהדוריה אמאי
חייב ,וז״ל :אנוס הוא ,ובדין הוא דמצי לאוקמה כשתחב לו חבירו לרצונו,
אלא דניחא ליה לתרוצי לפום אוקמתיה דהא ודאי לישנא דתחב לו חבירו
לאונסו משמע .וי״ל שרש״י פירש ע״פ דרך זה.
אבל א״כ הדרא קושייתנא לדוכתא :אם הלשון של תחיבה משמע
באונס ,אף בדברי רב פפא צריך לפרש דמיירי באונס שכן הוא תירץ כגון
שתחב לו חבירו משקין של תרומה לתוך פיו .ומכיון שמונחים שדברי התוס׳
בב״ק אינם שייכים במקרה של אונס ,עדיין צריכים אנו להקשות ,האיך
פירש״י בדברי רב פפא שהמשקין לא חזי למידי ,הרי ז״נ ול״ח פטור!

)ה(
להקדים ,הריצב״א מסיק וז״ל :ולכך פשיטא ליה להש"ס דבאונס
מיירי וה"פ אנוס הוא ופטור ממיתה וממון דאנן סהדי דלא ניחא ליה
 3ועוד צ״ל דס״ל בפשטות שפיו אינו קונה מדין רשות כמו חצירו.
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באכילת איסור ,עכ״ל .ויש לתמוה ,הרי יש כאן יתור גדול בדבריו .לאיזו
צורך הוסיף הריצב״א שאינו חייב דמי הנאתו מטעם דאנן סהדי דלא ניחא
ליה באכילת איסור? היה מספיק לו כדי לפרש קושיית הגמ׳ ולתרץ
קושיית הר״י לכתוב רק שאין כאן חיוב מיתה כי אנוס הוא .הא דכתב דג״כ
אינו חייב משום מזיק אינו קשה כ״כ כי באמת מכיון דמיירי באונס אז
ממילא אין כאן חיוב מזיק ,אבל הך אנן סהדי מיותר לגמרי! ונראה שהוא
בא לחלוק על רש״י ,דעי׳ ברש״י ד״ה אמאי חייב ,שכ׳ אמאי חייב מיתה
אנוס הוא ,משמע שעדיין יש חיוב הנאה אפ׳ באונס .על זה משיג
הריצב״א ,מכיון דאנן סהדי דלא ניחא ליה באכילת איסור אין כאן אפ׳
חיוב הנאה .הרי לפנינו רש״י סבר שיש חיוב תשלומי הנאה גם באונס וגם
היכא דלא ניחא ליה באכילה זו כי סוף כל סוף יש לו הנאה במעיו.
והסבר כך הוא :אם אנו מבינים שחיוב הנאה הוא מתורת ״ממוני
גבך״ ,בכל אופן שנהנין אפ׳ באונס צריכים להחזיר את הממון לבעליו ,יש
לומר שמן הדין ראוי הבעל לתבוע ממונו אפילו כשז״נ וזל״ח ,אלא דא״א
לו לעשות כן כי זה מידת סדום .ויש לשאול ,מה יהיה במקרא שהחסרון
היה באונס ג״כ? האם יש מקום לומר שכמו שיש חיוב הנאה באונס ,יש
כאן גם חיוב הנאה כשהחסרון נעשה באונס? מכיון שמין הדין אפילו בלא
חסרון ראוי הבעל לתבוע ממונו ובעינן חסרון רק כדי שתביעתו אינה
תיחשב כמידת סדון ,מה לי אם החסרון נעשה באונס או? אלא ודאי כל
היכא שיש חסרון ,הבעל יכול לתבוע ,וכיון דס״ל לרש״י שהנהנה מחייב
לשלם אפ׳ באונס ,א״כ יכלנו לומר שסברת התוס׳ בב״ק שייך בכל מקרה.
ובזה ניחא שפירש״י בדברי רב פפא שהמשקין לא חזי למידי ,כי מ״מ זה
נהנה וחייב לשלם אפילו באונס ,וזה נחסר ע״י התוחב והורשה לו לתבוע
ממונו.
מעתה ,אין לומר שרש״י ותוס׳ בב״ק נחלקו אם שוויות בתוך בית
הבליעה חשיב בעין כל כך שיש חסרון בליעתה ,כי אפילו בתירוץ קמא של
הגמ׳ רש״י יכול לפרש שזה נהנה וזה חסר עם אותו תירוץ שהביאו התוס׳.

הרב יחיאל וויינר
מאמר זו מוקדש לכבוד חמותי האשה
החשובה מרת טייבלא וחמי ר' קלונומוס
קלמיש .רציתי להכיר טוב על כל העזרה
שעשיתם משך השנים בגידול בנינו ובנותינו.
למעלה מזה הדוגמא אישית שאתם מהווים
היא החינוך הכי חשוב וממנה הם ראים איך
להתנהג בחיים .יהי רצון שהקב"ה יתן לכם
כח להמשיך הלאה מתוך בריאות ולהתחזק
האי קשר של והגדת לבנך עד מאה ועשרים.

בגדר הדין תשלומין בכל התורה כולה:
כפרה או חיוב ממון
א[ בגדר הדין תשלומין בכל התורה כולה :כפרה או חיוב ממון
תוס' כתובות )ל :ד"ה זר( מביא שהחיוב תשלומין של זר האוכל
תרומה בשוגג ,מדין כפרה אתי ולא דמי לשאר דיני תשלומין שבתורה
שהם בעיקרם חיובי ממון כגון תשלומי גזילה )פי' הדבר שהתשלומין
באים למלא ההפסד שגרם( .ומכח זה מסביר תוס' מה דקיי"ל שהאוכל
תרומת חמץ בפסח בשוגג )אף אליבא דר' נחוניא בן הקנה שגם בחייבי
מיתות בידי שמים אמרינן קלב"מ( עדיין חייב בקרן וחומש אע"פ שיש בה
מיתה בידי שמים ,ואילו אכל חמץ של הקדש באותו יום חייב בקרו"ח
דהיכי שהתשלומין כפרה כמו גבי תרומה לא אמרינן קם לי' בדרבה מיני'
משא"כ בשל הקדש דהוי תשלומיו חיוב ממונא ולא כפרה אמרינן קלב"מ
ופטור ,עד כאן דבריו.
ולכאו' דברי התוס' מרפסן איגרי ) (1שברוב המקומות שהתורה
מחייב תשלומין הם חיובי ממון בעיקרם )פי' הם באים למלא איזה הפסד
שגרם( אלא שמהווים כפרה בתולדה )פי' ע"י שסילק ההפסד מתכפר(.
ונביא כמה דוגמאות.
בהלכות מעילה )א:ד( כ' הרמב"ם "תשלום הקרן והבאת האשם
מעכבין הכפרה ,ואין החומש מעכב .הרי שהתשלומין מהווים חלק
מהכפרה".
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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ובריש הל' גזילה )א:א( כתב "ואין לוקין על לאו זה שהרי ניתן
לתשלומין שהגניבה חייבה אותו תורה לשלם" .היינו שמעיקר הדין חייב
מלקות רק חידשה תורה שהתשלומין ממלאים ההפסד ועי"ז מכפרים ולא
1
בעי מלקות.
בהל' חובל ומזיק )ה:ט( לענין החיוב תשלומין של הד' דברים כתב
"אבל חובל בחבירו אע"פ שנתן לו חמשה דברים אין מתכפר לו ...עד
שיבקש מן הנחבל וימחול לו" .עוד הפעם התשלומין מהווים חלק
אינטגרלי של תהליך הכפרה ובלי לשלם לא מתכפר.
וכן מצינו במשנה בב"מ דף לז .אמר לשנים :גזלתי לאחד מכם מנה,
ואיני יודע איזה מכם...נותן לזה מנה ולזה מנה ,שהודה מפי עצמו.
ולמסקנא שם בגמ' הא דקתני "נותן לזה מנה ולזה מנה היינו רק לצאת ידי
שמים אבל מצד הדין אינו נותן אלא גזלה אחת והן חולקין אותה ביניהן
כך פוסק הרמב"ם )הל' גזילה ד:י ,ובשו"ע חו"מ שסה:ב( .הרי להדיא
שתשלומין בכהת"כ אית לי' משום כפרה וצ"ע כונת התוס' דרק גבי
תרומה היא כן?
וכן הא דקיי"ל )דברים כה:ב( "כדי רשעתו" משום רשעה אחת אתה
מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות )היינו המקור דקם לי' בדרבה
מיניה( ועכ"ז קיי"ל כרבא )בב"מ צא (:ד"אתנן אסרה תורה אפי' בא על
אמו" )הייינו שאמר לאמו הא לך טלה זה בשכרך( שאין הפשט בדין
קלב"מ שמחמת קיום החמורה פטור אקלה אלא דין הנאמרה לבית דין
שאין להם רשות לחייבו שניהם ,אמנם חיוב השני חי וקיים .ונפ"מ לצאת
ידי שמים )פי' כדי שיתכפר על הרשעה הקלה לא מספיק קבלת העונש
החמורה( .ועוד נפ״מ היכי שהשני תופס אי מוציאין מידו או לא .הרי
להדיא שמצינו תשלומין שחייבה תורה בתורת חיוב ממון )פי' שבאים
 1באמת יש מח' גדולה בין הפוסקים איך פועל הדין "לאו הניתן לתשלומין אין לוקין
עליו" האם היא הרחווה של הדין "לאו הניתוק לעשה אין לוקין עליו" )היינו היכי שאין
הגזילה בעין הממון באה במקומה( או שהיא דין אחר לגמרי ומדין קם לי' )עי' גירסת
הגמ' מכות יד .על קו' הגמ' למה לא מנה ר' יוחנן לאו דגזילה בכלל הלאוין ששיך אצלם
"ביטלו ולא ביטלו" ",כיון דחייב בתשלומין אין לוקה ומשלם" ומת"כ לא שייך בי'
"ביטלו" דהאי לשון משמע שבעצם חייב ב' עונשים ,רק גזה"כ היא ד"משלם ואינו
לוקה"( .ובתוס' שם )ד"ה התם( נתקשה בזה ומביא גירסא אחרת "דשאני גזילה דאיתא
בתשלומין" פי' ומת"כ לא שייך גבי' ביטלו .ועי' בית יצחק תשע״ד במאמר שלי
״איסורים הנאמרים אצל ממונו של אדם" שהארכתי לבאר הענין.
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למלא הפסד( ומפני זה יועיל תפיסה ואפ"ה מוכרח שאותו ממון מהווים
כפרה דזהו הכונה ב"לצאת ידי שמים" .ועוד הפעם מה כונת התוס' שרק
2
תשלומי קו"ח דתרומה משום כפרה.
) (2ואפי' נגיד לרגע כמו שהבין התוס' שרק בתרומה התשלומין
כפרה ,מה סברתם שמפני זה אין דין קלב"מ היכי דאכל תרומת חמץ
בשוגג ,הרי עדיין יש ב' רשעיות :א( החיוב כרת משום חמץ ,ב( החיוב
תשלומין מחמת אכילת התרומה .ובמה נגרע שהתשלומין בתורת כפרה
ולא חיוב ממון ,הלא מי שנתחייב במיתה ומלקות דין הוא שמת ואינו
לוקה אף ששניהם כפרה .ואצלינו נמי הכרת והתשלומין משום כפרה
אתיין) .עי' רמב"ם ריש הל' תשובה(.3
עד כאן הקשינו רק לדעת תוס' אבל האמת היא שגמ' מפורשת ריש
מסכת מכות היא דתני שם )דף ב (:ד' דברים נאמרו בעדים זוממין וחד
מהם "שאין משלמין את הכופר" )פי' היכי שהעידו ששורו של פלוני
המית את האדם ונמצאו זוממין( והביא הגמ' טעמא "דלאו בני כפרה
נינהו" .מסביר רש"י "מפני שלא הרג שורם אדם" ומפני כך לא שייך
אצלם "כפרה" .וקשה טובא דהא בשאר עדיות שהעידו כגון לחייב הבעל
דין מיתת ב"ד ,או מלקות או אפי' ממון ) כאלו שהבאנו כבר – גזל,
מעילה ,ותשלומי חבלה( שגם הם מהווים כפרה ואפ"ה נידונים העדים
בהם מחמת "כאשר זמם" ולא אמרינן הא לאו בני כפרה נינהו .ועי'
ברמב"ן שם שלמד דלא כרש"י שהכונה היא דוקא ב"כופר" שבא במקום
מיתה בידי שמים מקרא ד"גם בעליו יומת" .וכה"ג לא בעינן לעדותן
ולדעתו אין אפי' מלקות להעדים )נגד דעת הרמב"ם הל' עדות כ:ח
ע"ש( .אמנם לד' רש"י יש לנו גמ' מפורשת שחילק בין מידי דכפרה
למידי דחיובא ,ולכאו' צ"ע דגם אלו של חיובא מהווים כפרה ,ומה היא
כונת הגמ'.
 2אין כונתי להקשות אותו קו' לדעת הרמב"ם שלדעתו י"ל שלא רק בכל המקומות
שהבאנו גדר התשלומין הוי חיוב ממון המהווה כפרה אלא שגם אצל הקו"ח דתרומה
היא כן .ועי' לקמן )ריש אות ב'( שרוב הראיות שמביאים להחזיק דעת תוס' ,לדעת
הרמב"ם אינם קושיות דחולק אתם או שתק ואין לנו ראי' שהסכימו להם.
 3ועוד יותר מיתת בית דין עצמה שממנו למדים הדין דקלב"מ  -עי' משנה כתובות לו:
ד"כל המתחייב בנפשו אינו משלם ממון" ומקורה היא הא דכתיב "אם לא יהי' אסון ענש
יענש" ופירש רש"י שם "הא אם יהי' אסון לא יענש" היינו אם מת האשה וחייב מיתת
ב"ד לא יתחייב בדמי הולדות.
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ב[ תשלומין דכל התורה :חיוב ממון המהווה כפרה בתולדה,
תשלומי תרומה :אך ורק כפרה
ונלענ"ד שאין כונת התוס' דתשלומי תרומה משום כפרה ושאר
תשלומין שבתורה לא הוי משום כפרה אלא כולם משום כפרה רק
שבכהת"כ יש חיוב ממון דגרם לשני הפסד ואחר שממלא ההפסד,
מתכפר )היינו שהכפרה בא בתולדה של החיוב ממון(.יוצא שיש חיוב
ממון והכפרה מתלי תלוי בה ואילו בתרומה אין חיוב ממון כלל אלא
כולו כפרה .לפי"ז אתי שפיר גם לדעת התוס' מה שבגניבה חובל
בחבירו והמועל בהקדש התשלומין מתכפרים אף שבעיקרם הם חיובי
ממון )פי' שבאים למלא הפסד שגרם( רק חידושו היא בתשלומין
דתרומה שהיא אך ורק כפרה ואין בה חיוב ממון ,ועלינו לבאר כונתו
דלכאו' גם האוכל תרומה בשוגג גורם הפסד ולמה התשלומין אינם
חשובים חיוב ממון?
רציתי מקודם להביא השנויים שנתחדשו בתשלומין דתרומה שאין
בתשלומי כהת"כ ,ורק אחרי זה לבאר למה אין גדר התשלומין שלה
"מילוי ההפסד" (1) .תוס' עצמו מביא מה שאין הכהן יכול למחול
ובכהת"כ היכא שיש חיוב ממון מחילה מועיל ,הרי שאי"ז חיוב ממון אלא
כפרה ואיך יתכפר ע"י מחילת הכהן (2) 4לדעת התוס' ההפרשה לבד פועל
הכפרה ולא בעי נתינה לכהן ,ואי התשלומין חיוב ממון ולמלא ההפסד לא
ניתן כלל שיספיק הפרשתו (3) .הדין אצל תרומה היא דבעי לשלם חולין
מתוקנים )לא ממון( ועוד יותר בעינן שתהא מאותו מין שאכל )רמב"ם הל'
תרומות י:יח( ואילו בשאר חיובי תשלומין אינו כן )ואף בגניבה דכל זמן
שהחפץ בעין המצוה היא להשיבו ,אם נאבד ישלם כסף(.
ובספר אתוון דאורייתא כלל ב' )ד"ה עד כה( מסביר שלדעת רש"י
יבמות פו .שטבל אסור משום "תרומה המעורב בה" ואעפ"כ אסור גם
לכהנים עד שהופרשה היינו דקודם הפרשה נחשב התרומה "משולחן גבוה
)פי' רשותו של הקב"ה ןעדיין אסורה אף לכהן( ורק כשהופרשה זכי לי'.
והביא ראי' מפורשת לזה מל' הרמב"ם הל' תרומות )יב:יט( "וכן אסור להן
שיחטפו תרומות ומעשרות ואפילו לשאול חלקן בפיהן אסור אלא נוטלין
 4ביתר ביאור בכהת"כ שיש חיוב ממון והכפרה תולדה דידי' אם הנחבל מוחל פקע
החיוב למלא ההפסד והכפרה ממילא בא משא"כ בתרומה.
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בכבוד ,שעל שלחן המקום הם אוכלין ועל שלחנו הם שותים ומתנות אלו
לה' הם והוא זיכה להן שנאמר ואני נתתי לך את משמרת תרומותי.״
ונלענ"ד מהא דתרומה נחשב "משולחן גבוה קא זכי" אין התשלומין
בתורת מלאוי הפסד דכ"ז ניתן היכי שלקח מן ההדיוט או אפי' מרשות
הקדש אבל כאן שאכל תרומה שאינו בעצם שלו של הכהן אלא שזכה לי'
רחמנא ,ושל גבוה נמי לא שהרי נתנה רחמנא ברשות הבעלים כדכתיב
)במדבר ה:י( "ראשיתם אשר יתנו לה' לך נתתים" שהרשות ביד הבעלים
ליתנו לכהן שירצה )מה שאנו קוראים "טובת הנאה"( התשלומין היא רק
בתורת כפרה .5והיות שהיא כן מובן הני שינויים שיש בתשלומיו (1) .שאין
הכהן יכול למחול שבעצם אין הוא הבעלים רק דזכי לי' רחמנא אחר
הפרשתו כמו שראינו במה שאסור לו לאכול טבל אף שכל איסורו משום
התרומה המעורב בה והיא בדרך כלל מותר לכהן (2) .דעת התוס'
שהפרשתו לחוד מתכפר ולא בעי נתינה ג"כ מובן היות שאינו אלא זכות
הכהן לאכלו אז היכי שאכל זר בשוגג מספיק הפרשתו ולא בעי לתת אותה
אל הכהן (3) .וגם מובן מה דבעי לשלם גוף הדבר דהיינו חולין מתוקנים
מאותו המין ולא כסף או שוה כסף כבשאר חיובי ממון ,היות דהוי תשלומי
כפרה גזה"כ אומרת שרק בכה"ג מתכפר.6

ג[ "ד' דברים נאמרו בעדים זוממין ...ואין משלמין את הכופר"
עכשיו נחזור למה שהבאנו ממכות )דף ב (:שעדים שהעידו על אחד
שהוא חייב כופר ונמצאו זוממין פטורים מן הכופר והסבה משום דקסברי
כופרא כפרה ,והני לאו בני כפרה נינהו .וברש"י שם )ד"ה כופרא( מסביר
שהכופר בא לכפר על מי שהרג שורו אדם והני לא הרג שורם אדם .ולכאו'
הדבר תימה שהרי ראינו כבר דגם בשאר חיובי תשלומין שחייבה תורה
מהווים כפרה )גזל ,מעילה ,חובל בחבירו( וכן היכי שהעידו על איזה חיוב
 5ל' הרמב"ם הל' ביכורים )ט':יד'( "והמתנות עצמן )פי' הזרוע לחיים וקיבה( אסור
לישראל לאכלן אלא ברשות כהן ,עבר ואכלן או הזיקן או מכרן אינו חייב לשלם ,מפני
שהוא ממון שאין לו תובע ידוע  "...ולכאו' התרומה גם כן הכי רק שבנוסף לזה אסורה
לזר באכילה.
 6ביתר ביאור גבי חיובי ממונא שהתשלומין אתי למלא ההפסד קיי"ל ד"שוה כסף ככסף"
וכן להיפך דבין כך ההפסד איננו משא"כ במידי דכפרה שאינו קשור לדיני ממונא בעינן
לקיימה ע"פ תהליך שהתורה מחייבו.
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מיתה למה נהרגים הלא המיתה לכפרה אתי והעדים לאו בני כפרה וא"כ
בטלת תורת עדים זוממין .ואף לדעת הרמב"ן שכונת הגמ' דלאו בני כפרה
אינו לענין כופר במיוחד אלא דדין כאשר זמם בכללו אינו בא לכפרה אלא
גזה"כ הוא מ"מ גם בשאר החיובים מהווים כפרה נגיד דלא שייך כאשר
זמם.
אבל לדברינו את"ש שכונת הגמ' גבי כופר היינו שהיא רק כפרה
)בניגוד לרוב החיובים שיש חיוב מעיקר הדין רק שע"י קיומו מהווה כפרה
כמו תשלומי גזילה או השבת העבוט( וזה לא ניתן אלא במי שעבר
העבירה בפועל ולא בעדים זוממין שכל כולו נתחדשה דוקא היכי שלא
פעלו רק זממו .ולזה נתכווין רש"י "שלא הרג שורם אדם" פי' דמידי
שכולו כפרה כתשלומי דמי כופר לא ניתן רק בפועל ממש .אבל שאר
החיובים ניתן אף אצל אחרים .לדוגמא אם ראובן הזיק נכסי שמעון ובא
לוי ושילם עבורו ,הרי החיוב נסתלקת .היינו שיש אפשרות אצל חיובים
שתתייחס לאדם אחר וזהו הדין כאשר זמם שהיכי שרצו לחייב הבע"ד
באיזה חיוב מעמידים אותו חיוב עליהם .אבל בכופר אין זה מספיק אלא
בעינן לומר שכאילו שורם הרג ועד כדי כך לא אמרינן.
ובדעת הרמב"ן נמי י"ל היות שהדין כאשר זמם לא בא לכפרה אז
מידי דכולו כפרה כמו דמי כופר שאין בה חיוב דינית כלל לא שייך גבם
משא"כ שאר החיובים אף שמהווים כפרה אבל אינו אלא בתולדה של
עיקר החיוב ממון ובכהאי חיובא אמר רחמנא "ועשיתם לו כאשר זמם".

ד[ ההבדל בין "עונשין" כמיתת ב"ד או מלקות
למידי ד"כפרה" כחטאות ואשמות
אמנם לכאו' זה לא מספיק דתינח גבי עדות ממונא אבל עדות נפשות
דמי לעדות דכופר דכמו שרק בעל השור חייב כופר ולא העדים ש"הרי לא
הרגו שורם אדם" הוא הדין שרק ההורג נפש יתחייב מיתה )וכן המחלל
שבת או העובד ע"ז( ולא העדים ד"לא הרגו אדם" .וא"כ למה הדין הוא
דעדים שהעידו על אחד שהרג את הנפש ונמצאו זוממין נהרגין?
ונ"ל לומר כמו שראינו שיש חילוק בין ) (1תשלומי כפרה )(2
לתשלומי ממונא אף שגם אצלה מהווה כפרה בתולדה ,באותו סגנון יש
הבדל בין מידי שבא אך ורק לכפרה למידי שבעיקרו בא בתורת עונש אלא
שמהווה כפרה בתולדה.
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וכונתי להא דאיתא במשנה ערכין דף כא" .חייבי ערכין ממשכנין
אותן חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן" וברש"י שם מסביר
דחטאת ואשם שבאים לכפר והוי חובה עליו לא אתי לשהויי משא"כ
7
ערכין או עולות ושלמים שאינם לכפרה.
אמנם דעת הרשב"א יבמות )דף פז :ד"ה אמרו לו( לכאו' דלא כרש"י
דעל מה שהביא בגמ' שם היכי שב' עדים מעידים שראובן אכל חלב
בשוגג )ולפי עדותם חייב להביא קרבן( והוא מכחיש אותם ,הדין הוא
דמהימן ולא בעי להביא חטאת הואיל דיכול לטעון "מזיד הייתי" ,כתב
הרשב"א "כיון דמלתא דנפשי' היא ולכפרה דידי' קא אתי אם אינו רוצה
להתכפר אל יתכפר".8
 7לכאו' מדובר היכי שאנו יודעים שלא רצה להביאם דאי בסתם למה בעי ב"ד למשכן
אלא כדקאמרת )כך העיר העוה"ש העתיד( ואעפ"כ אין ממשכנין .ודע שיש עוד הלכה
ד"כופין על המצות" )כתובות דף פו (.וצריך לבאר איך זה שונה מהדין ממשכנין ונ"ל
שהם ב' דינים חלוקים לגמרי שהדין כפיי' נתחדש על קיום המצוה פי' הדבר היכי
שאינו רוצה בעשייתה אז הדין דכופין אותו עד שתצא נפשו .משא"כ הדין ממשכנין
נתחדשה אהוצאת ממונא עבור המצוה כגון בקרבנות או בכופר כשב"ד ראים שמוצא
הוצאות חנם שלא לצורך כדי שלא ישאר בידו מה לקנות )עי' תוס' ר"ה ו .ד"ה יקריב(
אז ממשכנין כדי שישאר ממה לקנות.יוצא שכפיי' היא היכי שהוא עומד וצווח שלא
יקיימה ודין ממשכנין הוי אף שלא צווח אלא שהב"ד אמדוהו שמבזבז ממונו עד שלא
יהי' לו ממה לקנות קרבנו שאף בכה"ג יורדים לנכסיו וממשכנין.
ולכאו' ראים את זה להדיא בל' הרמב"ם הל׳ מתנת עניים )ז:י( וז"ל "מי שאינו רוצה
ליתן צדקה או שיתן מעט ממה שראוי לו ,בית דין כופין אותו ומכין אותן מכת מרדות עד
שיתן מה שאמדוהו ליתן .ויורדין לנכסיו בפניו ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן.
וממשכנין על הצדקה ואפילו בערבי שבתות".
 8ויש להבין את זה ע"פ שי' ר"ת )מובא בחי' הרשב"א בב"ב קמז (:שכתב דטעמא
דמוכר שטר חוב לחבירו שיכול לחזור ולמחול אע"פ שמכירת שטרות מן התורה לפי
שאין אדם יכול למכור אלא זכות השעבוד שיש לו בנכסי חבירו )מה שקוראים שיעבוד
נכסים( אבל חיוב הגוף )מה שקוראים שיעבוד הגוף( שחבירו מחוייב לפרוע לו חובו
כדאמרינן )לקמן קע"ד א'( פריעת בעל חוב מצוה אינו יכול למכור ,ונכסוהי דבר איניש
אינון ערבין ביה וכל שזה מוחל ללוה חיוב הגוף פקע שעבוד הנכסים ,הרי שלדעת ר"ת
יש התקשרות בין הלוה להמלוה שקוראים שיעבוד הגוף ואין זה ניתן למכירה כמו שאין
אשת איש יכולה למכור האישיות שבינה לבעלה לאשה אחרת .כן הדבר אצל ענייני
כפרה ,העבריין לחוד משתייך להתכפר ואי אפשר ע"י אחר .וראים את זה להדיא
ברמב"ם הל' מעשה הקרבנות )יד:ח( שכתוב "חטאת ואשם אינן באין אלא על חטא,
ואינן באין בנדר ונדבה ,האומר הרי עלי חטאת או אשם ,או שאמר הרי זו חטאת או אשם
לא אמר כלום "...ושם הל' י' "האומר חטאתו ועולתו ואשמו ושלמיו של פלוני עלי ,אם
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הרי דקרבן אתי אך ורק לכפרה ואין בה דין עונש כלל דאי יש בה
משום עונש היתכן שנגיד אצלה "אם אדם רוצה להביאו ולהתכפר יביאו
ואם לאו לא יביאו" ,הרי עונש פי' הדבר מידי "חיובית" .הגע בעצמך במי
שהרג את הנפש האם שואלים אותו ב"ד אם רוצה שיהרג ויתכפר אז
ממיתין אותו ואם לא רצה שיתכפר ממיתין ,ודאי שאין לזה שחר דמובן
שהמיתה בא בתורת עונש רק שבתולדה מביא לאדם כפרה .משא"כ בקרבן
9
אליבא דהרשב"א היא אך ורק כפרה בלי שמץ של עונש ודו"ק בזה.
וכן נראה דעת הרמב"ן בפירושו עה"ת )שמות כא:ל( על הא דכתיב
"אם כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו" ,פי' בעבור היות הכופר כפרה
כענין הקרבנות ,ואם הוא אינו חפץ בה אין מכריחים אותו לבא לב"ד
לחייבו בכך ,ואפילו אם חייבוהו אין ממשכנין אותו ,בעבור זה אמר
הכתוב "אם".
הרי להדיא לדעת שניהם מידי דבא אך ורק בתורת כפרה כמו קרבן
ודמי כופר אינו חיובית אלא לטובת האדם היא ובודאי שיקיימו ויתכפר,
אמנם אין הב"ד כופין אותו וכל' הרשב"א דמלתא דנפשיה היא .משא"כ
עונשין וחיובי ממון אינם מלתא דנפשיה אלא מלתא דידיה ודחבריה
)בממון מובן ובנפשות מה שמוטל על ב"ד לעונשו(.
לעומת זה בחיובי מיתת ב"ד אינו כן אלא ב' עניינים יש )א(
העונש )ב( ובתולדה הכפרה ,בדומה להחיוב ממון והכפרה אצל
ממונא .וביתר ביאור מצינו גבי מיתת ב"ד ב' מחייבים ) (1העונש
הפרטי כפי חומר העבירה וממנה בא הכפרה ) (2דין שני המוטל על
הב"ד של "ובערת הרע מקרביך" .כדי לפעול הכפרה בעי שיתוודה
האדם על חטאו ובלי"'ז אין לו כפרה .אמנם אפי' אם עמד וצווח שלא
רצה אותו פלוני הרי זה מניחו להקריבן על ידו ומתכפר לו ,רצה בשעת הפרשה ולא רצה
בשעת הקרבה אלא חזר בו בעולה ובשלמים מקריבין ומתכפר לו בהן ,אע"פ שאינו רוצה
עתה שהרי רצה בשעת הפרשה ,אבל בחטאת ובאשם לא נתכפר לו עד שירצה מתחלה
ועד סוף ".והיא היא הדברים שחטאת ואשם שייכים רק להחוטא עצמו ואין להשני שום
קשר בלי רצון החוטא משא"כ גבי שלמים ועולות שאף על הנודר עצמו הם רק חיובים
חיצוניים וגם השני יוכל לנדור אז לא בעינן דעת הנודר כל כך.
 9מה שמצינו גבי מיתת ב"ד דבעי "שיתיר עצמו למיתה" )פי' הדבר בשעה שהתרו בו לא
מספיק שישיב על מנת כן אני עושה אלא בעי שיפקיר עצמו למיתה להדיא  -רמב"ם הל'
סנהדרין יב:ב( כל זה בשעה שהתרו בו אבל עכשיו אחר שנגמר דינו ממיתין אותו ב"ד
בעל כרחו ולא איכפת לנו כלל שלא רצה שיהרגו והדבר פשוט רק באתי לסלק הבלבול.
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רוצה הב"ד ממיתין אותו .הרי להדיא שמצינו ב' העניינים במיתת ב"ד
כמו בחיוביי ממונא .אז עוד הפעם מובן למה בכהני גווני נתפס הדין
"כאשר זמם" דאף שהעדים לא הרגו בידים ולא שייך אצלם כפרה כלפי
אותו חטא שהעדנו עכ"ז העונש מיתה עומדת אף היכי שלא יביא עמה
כפרה ובזה נתפס הכאשר זמם.
הרי שגדר מידי דבא אך ורק בתורת כפרה כחטאות ואשמות ודמי
כופר אין בהם דין עונש כל עיקר ומת"כ אין ממשכנין וכל' הרשב"א
"אם אינו רוצה להתכפר אל יתכפר" .משא"כ מיתת ב"ד ומלקות עיקרם
דין עונש אלא שע"י קיומם מהווים כפרה בתולדה ,ממש כמו שראינו
אצל החיובי תשלומין ברוב המקומות בתורה שבעיקרם הם חיובית
אלא שמהווים כפרה בתולדה אחר שילומם.
נמצא בקיצור שיש לנו ג' סוגי חיוב:
 .1חיובי ממון )דמי היזק ,השבת גזילה או דמיה קו"ח אצל מעילה(
 .2עונשין )חיובי מיתה מלקות וגם תשלומי קנס(
 .3כפרה )דמי כופר ,חטאות ואשמות ולדעת התוס' תשלומי קו"ח
דתרומה שאכלה בשוגג(
בכולן יש כפרה אמנם בב' הראשונות הכפרה בא בתולדה של
עיקר החיוב )בממון – התשלומין בעונש – קבלת המיתה או המלקות(
משא"כ באחרונה שהיא אך ורק כפרה ואין בה שום דין עונש או חיוב
ממון.
ואם כנים דברינו יוצא לכאו' נפ"מ רבות
 .1היכי שהשני תפס הממון שלדעת תוס' דכל התשלומין כפרה
מוציאין מידו שודאי לא מתכפר הראשון במה שתפס ממנו בעל
כרחו ואין לשני שום זכות תביעה חוץ מזה .משא"כ להר"ש הואיל
ויש חיוב ממון רק שהכפרה תלויה בה אז מהני התפיסה כמו
בכהת"כ.
 .2היכי שאין לו האם נוטלים מהלקוחות )היינו ממשועבדים( לדעת תוס'
לכאו' לא דאיך זה יתכפר לו הרי לא שילם כלום משא"כ להר"ש דינו
כמו בשאר חיובי ממון.
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 .3אם אין לו אלא דמי חציו אי משום כפרה פטור אי משום ממונא חייב
)עי' תוס' בב"ב נו :ד"ה ורבנן לשונו היא "דאין אדם מביא חצי כפרה
חצי חטאת וחצי אשם.(10
 .4שור של חרש שוטה וקטן שהרג פטורים הואיל ואינם בני כפרה
משא"כ כשהזיק חייב דהוי חיוב ממון )רמב"ם הל' נז"מ פ"י הל' ו'(.
 .5ומצאתי בנתיה"מ )סי' לט' ס"ק ב'( היכי שנשטתית הלוה אחר
ההלואה למ"ד פריעת בע"ח מצוה אין כופין הואיל והיא מדין כפרה
משא"כ אי הוי חיוב ממון ודאי יורדין לנכסיו .אצלינו גבי תרומה נמי
וזה ממש אותו חילוק שהבאנו11.
ועפ"ז מובן דעת התוס' דבאוכל תרומת חמץ בשוגג חייב בקרן
וחומש דדמי תרומה אף שיש כרת מפאת החמץ בפסח )אליבא דר'
נחוניא בן הקנה דאף בכרת יש קלב"מ( דלא שייך הדין קלב"מ היכי
שחד מהחיובים בא אך ורק מדין כפרה והקשינו דלכאו' אין לזה טעם
דהא גם הכרת משום כפרה .אמנם ע"פ דברינו שיש הבדל גדול בין
מידי דכפרה למידי שעיקרו עונש אלא שמהווה כפרה בתולדה .אז לגבי
דין קלב"מ דכל דינו נאמרה בב' רשעיות דהיינו עונשין וע"פ דעת
הרשב"א והרמב"ן שכופר כקרבן ואין בו שום דין עונש כלל ,לא שייך
לפוטרו.
 10בדיוק כמו שביאר הגר"ח למה גבי )בב"מ דף כח" (.סימנים וסימנים" )פי' היכי שב'
אנשים נתנו אותו סימן באיזה אבידה( הדין הוא יניח עד שיבא אליהו ולא אמרינן יחלוקו
היא הואיל והמדובר היא מצות השבת אבידה אין מצוה לחצאין וכל הדין דיחלוקו
נתחדשה בדיני ממונות .כההיא דשנים אוחזין בטלית שהעיר הרא"ש שם מיד )סי' א'(
שמצאו הטלית ביחד בעיר שרובה עכו"ם ומת"כ לא היה בה מצות השבה אלא דין ממון
ביניהם והדין הוא יחלוקו.
 11אמנם מצאתי בקובץ שיעורים בב"ב אות ב' שלמד ההבדל בין תשלומין שמדין )(1
חיוב ממון לאלו ) (2שמדין כפרה היא דאצל ) (1הכפרה תולדה של זכות התובע ואילו
) (2להיפך זכות התובע היא בתולדה של חיוב הנתבע )ע"ש שעי"ז מובן למה לא יועיל
מחילה גבי תשלומי כפרה דמה לי שמחל התובע ופקע תביעתו אבל חיוב הנתבע
להתכפר במקומה היא משא"כ היכי שהכפרה תולדה דזכות התובע אז כשמחל וביטל
זכותו גם הכפרה נתקיים( .ולפי הבנתו יוצא שגם היכי דהתשלומין כפרה יש זכות תביעה
ומת"כ היכי שתפסו אין מוציאין מידו וכן לגבות מהלקוחות היכי שאין לו אפשר שגובין
דיש לו תביעת ממון .אלא די"ל שגם להבנת הקו"ש הואיל והתביעה תולדה דכפרה היכי
שלא נתכפר לא יועיל תביעתו.
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ורציתי להוסיף הא דקיי"ל שגם היכי דאמרינן קלב"מ הא לצאת ידי
שמים בעי לקיים עונש הקלה לדברינו מובן שהדין קלב"מ פועל לפטור
החיוב ממון אבל הכפרה דילי' עדיין אין לו ולא יתכפר עד שיקיימו.

ה[ בעיית הגמ' גבי תשלומי כופר
האם ממשכנין כמו בנדרים או לא כמו בחטאות ואשמות?
הגמ' בב"ק דף מ .שואלת למ"ד כופרא כפרה )היינו שהכופר
שחייבה תורה לבעל השור שהרג אדם מדין כפרה בא ולא ממונא( האם
ב"ד ממשכנין או לא? והגמ' מביא ב' צדדי השאלה בזה"ל
"כיון דכפרה הוא – כחטאת ואשם דמי ,מחמר חמיר עילויה ולא בעי
משכוניה ,או דלמא כיון דלחבריה הוא דבעי מיתבא ליה – ממונא הוא,
ולא לגבוה הוא ,ולא חמיר עליה ובעי משכוניה? אי נמי ,כיון דהוא לא
12
חטא וממוניה הוא דאזיק ,לא חמיר מילתא עילויה ובעי משכוניה".
ולכאו' בתשלומי תרומה נמי ניתן אותו האיבעיא שהיא ) (1מדין
כפרה כמו חטאות ואשמות ) (2והממון לחבריה הוא )פי' לכהן( כמו
הכופר שחייב ליורשי הנהרג ואף שאין את הספק השני שהרי אצלינו הוי
אדם המזיק )פי' הוא גרם ההפסד ע"י אכילתו( משא"כ גבי כופר שהיא
ממון המזיק אבל המסקנא שם משמע שספק הראשונה מספיק.
אמנם לפי האתוון דאורייתא את"ש ,הואיל וכל זכות הכהן בתרומה
"משולחן גבוה קא זכי" אינו חשוב ממון חבריה אלא דומה לקרבן שהיא
מחוייב לשמים ומת"כ חמיר בעיניו ולא בעי למשכוני' ואין מקום להאיבעיא.

ו[ שיטת הרמב"ם אף דקיי"ל כמ"ד כופרא כפרה
"הודאת פיו" דבעל השור מחייבו
הרמב"ם )הל' נז"מ י:ד( פסק "זה שנאמר בתורה וגם בעליו יומת
מפי השמועה למדו שחיוב מיתה זו בידי שמים ואם נתן כופר הנהרג
 12משמעות הגמ' היא שבעצם יש חיוב לשלם הכופר דלא כדעת הרמב"ן והרשב"א
דלמה לי' להגמ' להביא סברות לחלק בין דמי הכופר לחטאות ואשמות )פי' או דלחברי'
לא חשוב בעיני או שורו הרג והוא לא עשה כלום( הרי בלי"ז אין כופין דאינו בתורת
חיוב אלא לטובתו ניתנה שיהי' לו כפרה).ועי' באבן האזל הל' נז"מ שדן בזה(
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נתכפר לו ,ואע"פ שהכופר כפרה הוא ממשכנין את מי שנתחייב בכופר
בעל כרחו" .אמנם בהל' סנהדרין )ה:יד( פסק שדמי הכופר משלם ע"פ
עצמו )פי' בהודאת פיו( .והקשו האחרונים היאך מחייבין אותו בהודאת
פיו הא דמי הכופר משום כפרה אתי ודינו כמו קנס דקיי"ל "מודה בקנס
פטור") .עי' חי' רע"א בב"ק דף מ (.אמנם לדברינו אתי שפיר דידוע שחד
מהטעמים שהמודה בקנס פטור היא הואיל והקנס עונש והיכי שאדם
מחייב עצמו לא נקרא עונש ,דרק כשהב"ד מענישו נקרא עונש .לפי"ז בכל
קנס יש דין עונש ומת"כ בהודאת פיו לא סגי משא"כ בדמי כופר שלדעת
הרשב"א והרמב"ן שוה לחטאות ואשמות שאינם באים בתורת עונש כלל
אלא כולו כפרה ומת"כ מלתא דנפשיה היא אם רצה יתכפר ואם לאו ,אל
יתכפר )עי' לעיל ל' הרשב"א( בודאי יתחייב ע"פ עצמו כמו גבי קרבן,
דלא מצינו בשום מקום דבעי אדם להביא עדים שחילל שבת או עבד ע"ז
בשוגג כדי שיהא לו רשות להביא חטאתו אלא הואיל והקרבן לטובתו,
מאמינים לו )ובפרט שעל הצד שהוא משקר יש איסור מה"ת להביא
ולשחוט חולין בעזרה( הוא הדין גבי דמי הכופר.

ז[ הא דקיימא לן גבי "מצוות עשה" דכופין אותו עד שתצא נפשו
והשתא יש לנו פתח למה בעי דין מיוחד אצל ערכין עולות ושלמים
שממשכנין הלא בכל מצות עשה יש דין כפייה כדאמרינן בכתובות דף פו.
"האומר סוכה איני עושה לולב איני נוטל ,כופין אותו עד שתצא נפשו".
ועוד יותר דלכאו' יש ללמוד משם בק"ו מה אם יש רשות לב"ד
להרגו כדי שיקיים מצוותיו כש"כ שיהא להם רשות לירד לנכסיו .13אלא
דלדעת הרשב"א והרמב"ן את"ש דאה"נ משום עולות ערכין ושלמים לא
 13אמנם זה אינו דמצינו כמה מקומות שיש חיוב מיתה ואעפ"כ אסור ליגע בנכסיו.
לדוגמא בכל חייבי מיתת ב"ד הדין הוא שנכסיו ליורשיו חוץ מאנשי עיר הנדחת ומי
שמוריד במלכות שהדין הוא דממונם פלט .וכן באלו כופרים שהדין הוא מורידין ולא
מעלין אפ"ה אסור לגזול מהם .אלא שמצאתי בספר יראים לר' אלעזר ממי"ץ )מובא
בקו"ש לבב"ק אות קו'( שכתב אצל נכסי רשע אחרי שהתורה הזהיר לנו מלחבול בחבירו
ואפ"ה באדם רשע שרי )למדים זה מקרא דכתיב "ונשיא בעמך לא תאור" דדרשינן
"בעושה מעשה עמך" לאפוקי רשע שאינו עושה מעשה עמך -שם מדובר לענין האיסור
לקלל חבירו אמנם יש דעה שלמדים חבלה מקללה ע"ש בסוגיא סנהדרין פה (.עפ"ז למד
היראים ק"ו דשרי לירד לנכסיו דאם מותר להכותו כש"כ בממונו .אלא שהר"ן בחידושיו
לסנהדרין דחה זה בשתי ידים.
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איצטריך לאשמעינן אלא חטאות ואשמות אתא לאשמעינן ,להגיד לנו
שיסודם לטובת האדם שיהא לו כפרה ,מ"מ מלתא דנפשי' הוא ואינו
חיובית כמו מיתה היכי שעברה במזיד ומת"כ הדין הוא דאין ממשכנין.
ודע שאף להרשב"א והרמב"ן הבאת חטאות ואשמות הוו מצות עשה
וכמו שמנה הרמב"ם בספר המצות שלו וכן בספר החינוך מצוה קכא'.
ואעפ"כ אינם בכלל הדין דכופין אותו עד שתצא נפשו .ונ"ל שהסבה לכך
היא ע"פ הגמ' חולין דף קי :דתניא "כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה,
אין בית דין שלמטה מוזהרין עליה" )שם מדובר על מצות כיבוד אב
שכתוב גבי' "למען יאריכון ימיך" דנקרא שכרה בצידו( ופי' רש"י שם
)ד"ה שמתן שכרה( לכך פירש מתן שכרה לומר אם לא תקיימנה זהו עונשו
שלא תטול שכר זה עכ"ל .אז אצלינו נמי י"ל שהבאת חטאות ואשמות
)וכן תשלומי כופר( חשובים "מצות עשה שמתן שכרן בצידן" עבור מה
שמהווים כפרה לאדם ומוחקים חטא.

ח[ כפייה אצל מצות עשה הניתוק ללא תעשה
ואם כינים דברינו מובן עוד בעייה שהגמ' מכות טו :מביא מח' ר'
יוחנן וריש לקיש אצל הדין דלאו הניתוק לעשה אין לוקין עליו ,מה דינו
היכי דלא קיים העשה ,האם בעינן ביטול העשה )פי' שביטל האפשרות
לקיימה מה שאנו קוראים "ביטלו ולא ביטלו" – שיטת ר' יוחנן( או מספיק
מה שלא קיימו מיד אחרי שעבר האיסור )קוראים לזה "קיימו ולא קיימו"
– שיטת ר"ל(.
וקשה לי על ב' השיטות שלכאו' אין מקום לפלוגתתם שהמדובר היא
מצות עשה כגון המצות השבה גבי גזילה )"והשיב הת הגזילה אשר גזל"(
או המצות שריפה גבי נותר )"והנותר ממנו עד בוקר באש תישרף"( וא"כ
בעינן לכופו לקיימה מיד כמו בשאר מצות עשה ד"כופין עד שתצא נפשו".
אמנם לדברינו את"ש שבכל עשה הניתוק ללאו כאילו אמרה התורה דקיום
העשה הוה תיקון הלאו ומהווה הכפרה .והראי' לזה ממה שאין לוקין היכי
דקיים העשה שקיומו עומד במקום המלקות .ומת"כ יש לומר דחשוב "מצות
עשה שמתן שכרה בצידו" כדבארנו אצל הקרבן חטאת ואשם וכה"ג אין
כופין .ואחר זמן מצאתי שכן כתב המשנה למלך )הל' מתנות עניים ז':י'(
לבאר דעת הרמב"ן שדעתו דהשבת העבוט חשוב מצות עשה שמתן שכרה
בצידו דהואיל והיא "לאו הניתוק לעשה" נקרא שכרה בצידו ודו"ק.
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ט[ חיוב גלות אצל ההורג בשוגג :חיוב הצלה או עונש
בדרך כלל מסתכלים על הדין גלות במי שהרג בשוגג בתור הצלה
מיד גואל הדם ,אמנם בספר החינוך מצוה תי' מובא להדיא שבעיקרו היא
עונש )והצלתו רק בתולדה ממנו( וז"ל "מצוה על בית דין להשליך מכה
נפש בשגגה מעירו לערי מקלט "...וטעמא כ' החינוך "מכיון שבאת תקלה
גדולה כזו על ידו )פי' שהרג אחד בשוגג( ,שיצטער עליה צער גלות
ששקול כמעט כצער מיתה שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו ושוכן
כל ימיו עם זרים".
וכן משמע ברמב"ם )הל' רוצח ז:ז( "רוצח שגלה לערי מקלט ורצה
אנשי עירו לכבדו יאמר להם רוצח אני ...ואם נגיד שגלות היא הצלה ולא
עונש למה יקפיד רחמנא שלא לכבדו".
ונ"ל ע"פ דברינו להביא ראי' לדבריהם ממכות )דף ב .(:שואלת הגמ'
מנא הני מילי שעידי גלות שהוזמו אינם גולים? דאמר קרא "הוא ינוס אל
אחת הערים" הוא ולא זוממין .ובהמשך מובא עדים שהעידו על אחד
שחייב כופר ואח"כ הוזמו אין משלמין את הכופר ומפני הטעם שראינו
ד"לאו בני כפרה נינהו" .וק' דגבי גלות נמי למה לי קרא נימא ש"העדים
לאו בני הצלה נינהו" דאין להם גואל הדם שיצטרכו הצלה .אלא מוכרחים
לומר שעיקר הגלות בתורת עונש היא וכמו שכתב החינוך ושייך בו כאשר
זמם כמו בשאר עונשים אלא שיש דבר נוסף הצלה מיד גואל הדם שבא
בתולדה דקיום העונש .עכשיו מובן למה בעי קרא מיוחד גבי גלות דלא
דמי לכופר דכופר אינו עונש אלא כולו כפרה וכדבארנו משא"כ גלות.14

סיכום
א .הבאנו דעת התוס' שהחיוב תשלומין של זר האוכל תרומה בשוגג,
מדין כפרה אתי ולא דמי לשאר דיני תשלומין שבתורה שהם בעיקרם
חיובי ממון כגון תשלומי גזילה .וגם שיטתו שמת"כ לא אמרינן הדין קם
לי' בדרבה מיניה היכי שהחיוב תשלומין משום תרומה .והקשינו בתימה
) (1דגם שאר חיובי תשלומין שבתורה מהווים כפרה כמו גזילה ,מעילה,
וד' דברים בחובל בחבירו (2) .אם נניח שיש הבדל עכ"ז למה אין דין
 14ועי' בריטב"א מכות ב :ד"ה תנו רבנן שהקשה קו' זו ומביא כמה ראיות שאינו כפרה.
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קלב"מ הא כל החייבי מיתות מהווים כפרה ואעפ"כ יש דין קלב"מ ומה
בכלל מתכוון התוס'?
ב .הערנו שבעצם ד' התוס' כבר נמצאו בגמ' שהרי במכות ב :מובא
שעדים שהעידו על אחד שהוא חייב כופר ונמצאו זוממין פטורים מן
הכופר והסבה משום דקסברי כופרא כפרה ,והני "לאו בני כפרה נינהו".
והשאלה היא איך זה שונה משאר החיובים שהעידו על בני אדם הרי גם
הם מהווים כפרה .לדוגמא אם העידו שא' הרג חבירו והוזמו נהרגים ולמה
הרי המיתה משום כפרה אתי.
ג .ראינו שיש הבדל גדולה בין מידי דבא אך ורק בתורת כפרה כמו
דמי כופר היכי ששורו הרג אדם )אנן קיי"ל דכופרא כפרה( למידי שעיקרו
חיובית אמנם יש כפרה בתולדה כשיקיימו כמו תשלומי הקרן אצל גנב.
]בפנים ריש אות ב'[
ד .בארנו שי' תוס' כתובות ל :שתשלומי תרומה דמי לכופר שהיא
כולו כפרה ולא דמי לתשלומין דגבי מעילה או גנב .והשאלה היא למה הרי
גם גבי תרומה לכאו' האוכלו גרם הפסד לכהן .הבאנו בשם האתוון דאו'
שבעצם אין התרומה של הכהן אלא משולחן גבוה כזכו וכל' הרמב"ם הל'
תרומות )יב:יט( "שעל שלחן המקום הם אוכלין ועל שלחנו הם שותים
ומתנות אלו לה' הם" .ושל גבוה נמי לא הוי שהתורה נתנה ברשות
הבעלים כדכתיב )במדבר ה:י( "ראשיתם אשר יתנו לה' לך נתתים" אלא
שאינו לגמרי ברשותם רק שיתנו לכהן שירצה .נמצא שאינו ברשות מי
שהוא ומת"כ כל התשלומין שלו מדין כפרה אתי ואין כאן מידי חיובית
כלל] .בפנים סוף אות ב'[
ה .עפ"ז מובן הגמ' מכות שאה"נ בשאר החיובים שהעידו העדים,
הכפרה בא בתולדה של עיקר החיוב .אז על עיקר החיוב נתחדשה הדין
כאשר זמם שהני זוממין נתחייבו באותו חיוב .אמנם בכופר שאין חיוב
ממון בעצם רק כולו כפרה זה לא שייך אלא למי ששורו הרג והני עדים אין
שורם הרג )עי' ל' רש"י שם(] .בפנים אות ג' ובהערה למטה מספר ז'[
ו .אחד מן הנקודות החשובות בין חיוב ממון שמהווה כפרה בתולדה
למידי דכל גופו כפרה היא אם היא חיובית או רשות דאלו שעיקרם חיוב
ממון )פי' שהם למלא איזה הפסד שגרם( חייבים לשלם אפילו אם לא רצה
להתכפר אמנם אלו שמהווים כפרה לחוד ואין שם מידי חיובית אז לדעת
כמה ראשונים )הרשב"א והרמב"ן( הרשות בידו אם רצה להתכפר יקיימו
ויתכפר ואם לאו אל יתכפר)פי' הדבר שמידי שתיקן רחמנא בתורת כפרה
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לחוד הוי לטובת העבריין שיהא לו דרך להתכפר אמנם הרשות בידו שלא
יעשה( ]בפנים ריש אות ד'[
ז .הבאנו כמה נפקא מינות בין מידי דמשום כפרה לאלו שעיקרם
חיוב ממון או עונש המהויים כפרה בתולדה ) (1היכי שתפס ) (2אם אין לו
לשלם האם הולכים אצל הלקוחות ) (3אם יש לו רק חצי הדמים ) (4היכי
שהשור של שהרג הוה חרש שוטה או קטן.
ח .עפ"ז בארנו המשך ד' התוס' דלעיל דלא ניתן הדין קלב"מ היכי
שחד מהדברים שנתחייב הוי משום כפרה לחוד .והקשינו למה הרי גם
החיוב מיתה מהווה כפרה ולמה נגרע מה שתשלומי תרומה כולו כפרה?
בארנו שהדין קלב"מ נתחדשה רק היכי שיש ב' רשעיות דהיינו ב' עונשין
לדוגמא המדליק גדישו של חבירו בשבת חייב מיתה מחמת שבת ודמי
הגדיש מחמת היזק אלא שהתורה פטרו אממון דקלב"מ .אמנם האוכל
תרומת חמץ בפסח בשוגג אף שיש כרת מחמת החמץ חייב עדיין
בתשלומי התרומה שדמי התרומה אינו בה בתורת חיוב ממון )דדמי לעונש
שהיא חיובית וחייב לשלמו( אלא כפרה לחוד ולא נקרא עונש דעונש היינו
שעושים לו בעל כרחו בניגוד למידי דכולו כפרה כחטאות אשמות
ותשלומי תרומה שאם רצה יתכפר ואם לאו לא אבל אין כופין וכדראינו.
]בפנים סוף אות ד'[
ט .בארנו למה לא מבעיא בעלי הגמ' אצל תשלומי תרומה אי כופין
לשלם כמו שאיבעיא גבי כופר דלכאו' אחד מצדדי השאלה יש גם בתרומה
וזה ל' "כיון דכפרה הוא – כחטאת ואשם דמי ,מחמר חמיר עילויה ולא
בעי משכוניה ,או דלמא כיון דלחבריה הוא דבעי מיתבא ליה – ממונא
הוא ,ולא לגבוה הוא ,ולא חמיר עליה ובעי משכוניה?" אלא דלפי דברינו
ע"פ האתוון דאו' לא דמי דאינו משלם לכהן דהא משולחן גבוה קא זכי.
]בפנים אות ה'[
י .הבאנו קו' האחרונים איך פסק הרמב"ם שהודאת פיו מחייב אדם
בדמי כופר )פי' היכי שהודה ששורו הרג( הרי הרמב"ם פסק דכופרא כפרה
ודמי לקנס ודין הוא בכהת"כ דמודה בקנס פטור .ובארנו ע"פ דברינו
דשאני מידי דכולו כפרה דלטובתו נתקנה וכמו שגבי קרבן שלכפרה אתי
לא בעי עדים שיהא שרי לי' להביאו ה"ה גבי כופר] .בפנים אות ו'[
יא .בארנו למה לא אמרינן הכלל במצות עשה "דכופין אותו עד
שתצא נפשו" במידי דלכפרה אתי שהרי גם הם מצות עשה ) כגון להביא
חטאות ואשמות ולשלם כופר( .הבאנו שדין כפיי' לא נתחדשה במצות
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עשה שמתן שכרן בצידן כמו כיבוד אב וכו) .עי' פי' של רש"י שם חולין
קי (:אז י"ל דהני של כפרה חשובות מתן שכרן בצידן היות שהתורה נתנה
לו אך ורק כדי שימחוק חטאו) .לעומת אלו שעיקרם חיובי ממון ובאים
למלא ההפסד ובלי צווי התורה נתחייב בהם( ]בפנים אות ז'[
יב .ועפ"ז יש להבין בכל עשה הניתוק לעשה מצינו מח' אי בעי
ביטול הע' כדי שילקה עבור הלאו או מספיק שלא קיימו מיד ולכאו' אין
מקום להמח' שהרי במצות עשה כופין הב"ד שיקיימו אלא עוד הפעם האי
עשה חשוב מתן שכרן בצידו שכל תפקידו הוא לתקן הלאו וממש כמו
שבארנו גבי קרבנות וכופר )וציינתי שכך ביאר המל"מ הל' מתנת עניים
ז:י( ]בפנים אות ח'[
יג .הבאנו ראי' שהחיוב גלות אין עיקר עניינו הצלה אלא עונש
ומת"כ בעי קרא מיוחד להוציא עידי גלות מדין הזמה ולא די הסברא כמו
גבי כופר.
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בענין גדרי בעלות טבעיות
קרל מרקס בספרו "הקפיטל" מסביר שבחיים טבעיים ,לא צריכים
גדרי הבעלות שבהם אנחנו רגילים להשתמש .גדרי בעלות נוצרו כתוצאה
מפעולות מקח וממכר ,ועכשיו קיימים בתודעה אנושית כאילו נעשו
בששת ימי בראשית .מרקס ציפה למצב היותר טבעי שאנשים יעבדו
בשביל הכלל ויהנו מהכלל ,ולא יהיו גדרי בעלות .ויש לשאול ,האם קיים
בדיני התורה גדרי בעלות טבעיות בלי שום פסוק ,או שהם יוצאים רק
מפסוק של "לא תגזול"?
הגמ' בכתובות )לב (:בסוגיא דקם ליה בדרבה מיניה בביאה הגמרא
ממשנה במכות )ד (.שיש מחלוקת ר' מאיר וחכמים אם עדים זוממים
שכיוונו לחייב ממון והוזמו ,אם חייבים מלקות וממון או רק ממון .חכמים
סוברים שכל המשלם אינו לוקה ,ופטורים ממלקות .ור"מ סובר שלוקין
)מ"לא תענה"( ומשלמין ממון" ,שלא השם המביאו לידי מכות מביאו
לידי תשלומין" .נחלקו הראשונים בפירוש המלים האלו .רש"י מפרש
ש"שם" היינו פסוק ,ור' מאיר מחייב מלקות וממון רק כששני החיובים
באים מב' פסוקים שונים ,כמו כאן שמלקות בא מ"לא תענה" ותשלומי
ממון מ"כאשר זמם" .הרמב"ן )ד .ד"ה מתני'( מביא שבתוספתא משמע
כפירוש רש"י .אבל תוס' )שם( הקשו על רש"י מב"מ )צא (.שהגמ' מביא
שיטת ר"מ שלוקין ומשלמין בקשר לענין של חסימת שור .הפסוק מזהיר
"לא תחסום שור בדישו" ,וכתוב בברייתא שמי ששכר חמור מחבירו וחסם
החמור בדישו ,חייב מלקות וממון .והקשו ותוס' דלפי רש"י שר"מ סובר
שלוקין ומשלמין רק אם ב' החיובים נובעים מב' פסוקים ,הרי כאן
החיובים באים בפסוק א' של "לא תחסום" ,והגמ' הבין דר"מ סובר גם שם
דלוקין ומשלמין! בהמשך ,תוס' מפרשים פירוש אחר במלים "שלא
השם" .בתוך הדברים תוס' מסבירים "שאזהרה דלא תחסום לא אתיא אלא
למלקות ,דתשלומין ממילא נפקא דכיון דאינו רשאי לחסום דין הוא
שישלם מה שראויה לאכול באותה שעה" .משמע מדברי תוס' אלו וקושית
תוס' על רש"י ש"לא תחסום" הוא הפסוק המחייב גם ממון וגם מלקות.
חייב מלקות משום דעבר על ל"ת של "לא תחסום" ,אבל גם תשלומי ממון
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מתחייב מחמת פסוק שמגדיר הממון כאינו שלו .לולי הפסוק היה הממון
כאן שלו בהחלט ,אבל כיון שנתחייב שלא לחסום פי פרת חבירו וחסמו,
הממון שבידו נהפך לממון שאמור להיות של חבירו ,ונתחייב הוא לשלם
לו ממונו .לכן ,ממון ומלקות של "לא תחסום" הוי שם אחד לממון
ולמלקות.
הרמב"ן )שם( מחזיק שיטת רש"י ואומר "דלעולם לא משכחת שם
אחד בממון ומלקות דגבי לא תחסום גופיה תשלומי ממון מ"והשיב את
הגזילה אשר גזל" נפקא ,וכן ודאי דאי לאו משום "לא תחסום" לא
מחייב בהשבה דכלום ,מיהו כי כתיב נמי לא תחסום אי לא כתיב "והשיב
את הגזילה" לא מיחייב בהשבה מאחר שכבר חסם ,הלכך ב' שמות
נינהו" .פירוש ,שכל ממון שנתחייב איש לחבירו מחמת פסוק ,הפסוק רק
מגדיר הממון להיות ממון שאינו שלו ,אבל מי אמר שממון שאינו שלו
צריך להשיב לבעליו? רק מכח "והשיב את הגזילה" למדנו שממון שאינו
שלו צריך להחזיר לבעליו ,ולכן כשמחייבים אותו ממון ,באים מכח
צירוף של "והשיב" ו"לא תחסום" ולכן אין כאן שם אחד .דברי הרמב"ן
קשים ,דמשמע דמדין תורה אין שום חיוב לאדם לפרוע ממון שאינו שלו
בלי הפסוק של "והשיב" .הגם שזה קשה בסברא ,אבל גם סותר לדברי
הרמב"ן בעצמו בסוגיא דשעבודא דאורייתא )ב"ב קעה :ד"ה הא(
דמסביר דלמ"ד שעבודא לאו דאורייתא ,הפסוקים בתורה שמחייבים
אדם לשלם ,כמו "מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם" ,ו"חיים שנים ישלם",
פירושם דהתורה עשה חוב בממון האדם ,ואז האדם מחויב לפרוע החוב
מטעם פריעת בעל חוב מצוה )כתובות פו .ועוד( ,ואם הוא אינו רוצה
לקיים מצותו ,ב"ד יורדים לנכסיו ומקיימין לו מצותו .כמו שכופין אדם
בגופו לקיים מצוה ,כך כופין אדם בממונו לקיים מצוה .והמצוה של
פריעת בעל חוב הוי מ"הין צדק" לפי רש"י ,או מפסוק של "והאיש אשר
אתה נושה בו יוציא אליך העבוט" לפי רמב"ן .מכל זה משמע שחיוב
ממון לא בא מ"והשיב" ,ואיך יתכן שלעולם חיובי ממון של אדם יהיו
מפסוק זה?
רבינו יונה בריש מסכת אבות כותב "שהרי כתיב לא תגזול וכל נזיקין
בכלל אותו הלאו )עיין ב"מ סא ."(.יש שלמדו מכאן מקור לדברי הגמ'
)ב"ק ס (:דאסור להציל עצמו בממון חבירו ,ודברי הטור )חו"מ ריש סימן
שפח( דיש איסור במזיק ,לא רק תשלומי ממון .אבל נראה ש"נזיקין"
המוזכר ברבינו יונה לא מיירי בהיזק מצומצם ,אלא בכל דיני ממונות
שבכל סדר נזיקין )כשיטת ר"י מיגאש שבועות ב (:או במסכתות ב"ק ב"מ
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וב"ב )כשיטת רש"י וריטב"א ע"ז ז (.כמאמר הגמ' בב"ק קב" .כולה נזיקין
חדא מסכתא הוא" .אבל מה פירוש דבריו? הרי אדם עובר על לא תגזול רק
כשגוזל דבר מידו בכח ,כמו הפסוק "ויגזול את החנית מיד המצרי"
)כמש"כ רש"י ב"מ כו !(:ועוד ,איפה מצינו דתשלומי נזיקין מוגדרים
כהשבת גזילה? אם כן ,היאך כ"ד אבות נזיקין מיוחדים?
נראה לבאר דברי הרמב"ן ורבינו יונה על פי הגמ' בתמורה ו .דשם
פליגי )ד (:אביי ורבא בענין אדם שעבר על אחד ממצות התורה שתלויה
בחלות ,ואם מעשיו מבוטלים יכולים לקיים דברי התורה )כי לא יתכן
למשל שאם עירב בשר בחלב לא יחול האיסור כמש"כ המהרי"ט סימן סט
וש"ך ונתיבות חו"מ סימן ר"ח ס"ק ב'( אי עביד מהני או לא מהני .אביי
ס"ל דמהני ,ולכן נענש .רבא סובר דלא מהני ,ונענש דעבר אמימרא
דרחמנא וניסה לעשות דבר נגד התורה .הגמ' מקשה על רבא" ,והא כתיב
לא תגזול ,ותנן גזל עצים ועשאן כלים ,צמר ועשאן בגדים ,משלם כשעת
הגזילה ".פירוש ,שקנין שינוי של הגזלן הוא תלוי בכח של קנין הראשון
בחפץ שפעל על ידי גזילתו .אם הגזילה לא מהני ,לא יכול לקנות בשינוי
אח"כ.הסביר השיטה מקובצת ,דכח אי עביד מהני הוא ,שלולי הפסוק
"והשיב את הגזילה" ,היינו לומדים שגם קודם שינוי הגזילה מהני לקנות
החפץ לגזלן ,אלא דעכשיו שיש שתי פסוקים ,עושים פשרה ואינו נקנית
לגזלן אלא ע"י שינוי .עכ"פ ,מבואר דגזילתו מהני ,וקשה לרבא .ותירצה
הגמ' דלדעת רבא יש גזירת הכתוב מיוחד" ,אשר גזל" – אם כעין שגזל
יחזיר ,ואם לאו ,דמים בעלמא בעי לשלומי .הקשה החזו"א )ב"ק סימן טז
אות יג( אמאי דסלקא דעתיה דגמ' :איך יכול להיות שגזילה נקנית לבעלים
רק מכח אי עביד מהני ,האם יתכן שממון של אדם יצא מרשותו בלי
רצונו? דהיינו ,החזו"א תמה שפשוט בלי פסוק שיש נכסים של בני אדם
פרטיים ,דכל אדם "בעלים" על מה שהוא שלו .לכן ,לאו דגזל לא נצרך
לאסור השתמשות בממון של אחרים ,אלא שלא לקחת ממון של חבירו
באלמות )כלשון הרמב"ם פרק א' הלכות גזילה( .אבל קושית החזו"א
מדגיש הנקודה שיוצא מהגמ' ,דאדרבה מ"לא תגזול" גופיה למדנו שיש
גדרים של בעלות וממון שלו ושל חבירו .לכן ,אם אדם עבר על "לא
תגזול" ומהני גזילתו ,הוא עבר על אזהרת התורה והעביר החפץ לרשותו,
והרי הוא שלו! מוכרח מכאן שגדרי בעלות של האדם נוסדו מפסוק של
לא תגזול .וגם דברי רש"י גיטין לו :נוטים לזה ,דפירש דבפרוזבול
החכמים תקנו שהלוה יהיה גזלן על פיהם .וקשה ,דבהלואה לא צריך
להשיב מחמת גזילה ,דבהיתירא אתי לידיה .ועוד דאם שעבודא דאורייתא
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מחויב רק משום "הן צדק ?"1אלא הפשט הוא ,שנמצא שהוא משתמש
בממון שאינו שלו ,ורואים מגזילה שיש ענין בתורה של ממון שאינו שלו.
וזה הפשט בדברי רבינו יונה באבות ,דאין לדבר על כל דיני ממונות
שבסדר נזיקין אם אין גדרים של בעלות ,והגדרים האלו נוסדו על ידי "לא
תגזול".
ובהבנה זו בדברי רבינו יונה אפשר להבין דברי הרמב"ן כאן .אחרי
שהוכחנו מהגמ' דתמורה שגדרי בעלות נוסדו רק על ידי "לא תגזול",
חזינן דקרא הדא מגדיר הממון כממון שאינו שלו .ולכאורה יש להקשות,
מאי משמע? דילמא הוא רק לענין דינים מסויימים בתורה שמצריכים ממון
שלו כמו ד' מינים וקידושין וכדומה ,אבל לא מספיק לחדש שיש איסור
להשתמש בממון הזה שהגדרנו כאינו שלו ושיש לו אחריות להוציא הדבר
הזה מתחת ידו מכח דהוא של אחר ,וליתן החפץ למי שמיוחס אליו! נראה
שחידוש של הרמב"ן הוא שאם היה רק פסוק של "לא תגזול" ,היינו
סוברים שרק לענין דין "לכם" הוא אינו שלו .אבל עכשיו דכתיב "והשיב",
הפסוק מוסיף רובד ומרחיב הבנת הבעלות שיוצא מפרשה זו ,שהתייחסות
לממון אחרים אינו רק לענין בעלות לעיני מצוות ולדינים מסויימים ,אלא
דאסור להשתמש בו וגם עליו להחזיר לבעלים אמיתיים דכיון שלמדנו
מ"והשיב" שגדר בעלות הוא לא רק תואר אלא גם תביעה ,מי שעובר על
זה ומשתמש בממון אחרים שגזולים תחת ידו עובר על לא תעשה ,כמש"כ
הרמב"ם )גזילה ואבידה פרק ג הל' ו( .הכלל הוא ,שגדרי ממון של בעלות
ותביעה מאחרים נוצרו על ידי "לא תגזול" ו"והשיב" .וכיון שכן ,כל שאר
דינים וחיובים פועלים בתוך המערכת שנעשה על ידי פסוקים אלו.
מאידך גיסא ,תוס' במכות שהבאנו לעיל חולקים על זה ,וסוברים
דכל ממון שמוגדר כאינו שלו ממילא גורם לו חיוב להוציא הממון מידו
ליד הבעלים .כנראה הם סוברים דגדרי בעלות כבר מונחים בטבע והם
הנחת יסוד בכל משפטי התורה ,כמו שמניח החזו"א ,והלאו של גזילה
מתייחס רק לאופן אחד של הוצאת ממון שאינו שלו באלימות .וקשה
עליהם דברי הגמ' בתמורה .באמת ,החזו"א )שם( מסביר הגמ' בתמורה על
פי דברי תוס' ב"ק סה :ד"ה הן ,דהתם פירשו דיש ב' מקורות לקנין שינוי
)"אשר גזל" ו"הן ולא שינוייהם"( – א' לשינוי החוזר וא' לשינוי שאינו
 1ורש"י קידושין יג :סובר דמח' שעבודא דאורייתא או דרבנן גם על הלוה עצמו ,ודלא
כמש"כ בתוס' ב"ב קעה:
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חוזר .והגמ' שם מדבר על אפשרות שינוי החוזר לבריאתו לקנות ,שאם
אומרים בעלמא אי עביד מהני ,אזלינן בתר השתא דנשתנה ויש לה לקנות.
אבל אם אומרים בעלמא אי עביד לא מהני ,אז חייב הגזלן להחזיר הגזילה
לקדמותו וליתנו לבעלים ,ולא יהא נקנית בשינוי החוזר? והגמ' מתרץ
בפסוק של "אשר גזל" דממנה תוס' לומדים ששינוי החוזר ג"כ קונה .אבל
בכל הסוגיא ,לא דברנו על עיקר הדין של גזילה המועלת ושינוי רגיל .לפי
זה ,אין ראיה מדברי הגמ' לזה שאין גדר ממון שאינו שלו בלי לאו גזל.
ואפשר לראות שתי שיטות אלו בהבנת הראשונים בסוכה ל-.ל.:
דאיתא בגמ' התם" :אמר להו ר' הונא להנהו אוונכרי )מוכרים( ,כי
זבניתו אסא מעכו"ם לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינהו .מאי טעמא? סתם
עכו"ם גזלני ארעתא נינהו וקרקע אינה נגזלת" .בגמ' מבואר דאזהרה זו
היתה רק כדי שיוכלו האוונכרי עצמם לקיים המצוה ,דאם מכרו האסא
לאחרים היו אחרים קונים ביאוש ושינוי רשות .רש"י מפרש )ד"ה
וקרקע( דפשוט שכבר היה יאוש על הקרקע ,אבל לא חל על החפץ עד
היותו מטלטלין .אז אם יאוש לבד אינו קונה ,האסא אינו שלו ,ובעינן
"לכם" .וגם אם יאוש לבד קונה הוי מצוה הבאה בעבירה .רש"י גם
מפרש )ד"ה מ"ט( דאזהרה זו רק משום "שמא אותו קרקע מישראל
הוה" .אבל אם ברור שהיה גזול מעכו"ם )או לכאורה רוב( ,אין עיכוב
לצאת בו .משמע מרש"י שגזל עכו"ם אינו מעכב הדין של "לכם" וגם
אינו מצוה הבאה בעבירה .והקשו עליו )פנ"י ,שעה"מ ,שו"ת שער
אפרים סי' ב( דהרי פוסקים דגזל עכו"ם אסור ,ור' הונא גופיה פסק הכי
)ב"ק קיג( ,אז צריך להיות ב' עיכובים אלו כמו בישראל! ותירץ בשו"ת
שער אפרים )הובא בב"ש סימן כח ס"ק ה( דרש"י הולך לשיטתו
)סנהדרין נז (.דאפילו למאן דאסר גזל עכו"ם הוא רק איסור דרבנן משום
חילול השם .לכן ,אין חסרון "לכם" .והמג"א )או"ח תרל"ז ס"ק ג( פירש
דלשיטת רש"י גם אין עיכוב של מצוה הבאה בעבירה בגזל עכו"ם .הרי
דלשיטת רש"י בגוים דאין לנו דין רגיל של "לא תגזול" ו"והשיב" אלא
איסור על מעשה גזילה דגורם חילול השם ,אין חסרון של "לכם" ואין
קיום החפץ בידו נחשב כעבירה כדי שיהיה נטילת לולב שלו מצוה הבאה
בעבירה ,והולך לשיטתו כאן.
היראים בסימן תכ"ב )הובאו קצת מדבריו במג"א הנ"ל( חולק על
רש"י ,והוכיח מזה דגזל עכו"ם שרי ,ובלבד שלא יהיה חילול השם בדבר.
כי אילו היה גזל עכו"ם אסור ,גם לאחר קנין על פי שינוי השם או שינוי
מעשה )ב' אפשריות בגמ' להלן שם( היה לנו לאסרו מטעם מצוה הבאה
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בעבירה .2אלא ודאי מוכח דאין איסור של גזל עכו"ם .וכן כתב היראים
בסימן קכ"ד דגניבת נפשות וממון מעכו"ם מותר ,אבל גניבת דעת עכו"ם
אסור .3היראים גם כותב דר' הונא בסוכה היה מזהיר גם מלגזול מעכו"ם.
אם גזל עכו"ם מותר ,כמו שהוכיח מגמ' זאת ,למה ר' הונא הזהיר אותם
מלגזול? היראים מפרש "ואע"ג דגזל עכו"ם שרי ,כל כמה דלא נפיק
מרשות עכו"ם לא מיקרי לכם" .מדבריו נראה ברור שהוא סובר כמו שיטת
תוס' במכות לעיל ,דגם במקום שאין לאו ד"לא תגזול" ,דהרי גזל עכו"ם
מותר לגמרי ואין כאן שום איסור גזל ,עדיין החפץ לא נחשב כ"לכם"
דגדרי הבעלות קיימים בטבע גם כשאין לאו ד"לא תגזול" פועל.
הרמב"ן במלחמות שם )יד :בדפי הרי"ף( מנסה לדחות הוכחות
הבעה"מ שאין קפידא על מצוה הבאה בעבירה .בגמ' דאוונכרי הסביר
ד"יש להשיב דארעתא דנכרי גזלי ולא של ישראל דלא שכיחי ,ומשום לכם
איתמר דלמקני מינייהו בעיא יאוש ושינוי רשות ומיהו מצוה הבאה
בעבירה ליכא" .ונחלקו האחרונים בהבנת דבריו .רעק"א )סוכה ל (:פירש
דדעת הרמב"ן כהיראים דגזל עכו"ם מותר ,ולכן אין מצוה הבאה בעבירה,
אבל עדיין אינו נחשב "לכם" דגדרי הבעלות קבועים גם בלי האיסור .וכן
פירש השעה"מ ,והניח דבריו בצ"ע כי ר' הונא גופיה פסק שגזל עכו"ם
אסור ,ואיך רמב"ן פירש דברי ר' הונא דהוא מותר? אבל הרבה אחרונים
פירשו אחרת ברמב"ן .החת"ס )בחידושיו לסוכה ל (.והאו"ש )הל' סוכה
פרק ה הל' כה( פירשו דבריו דאע"פ שהוא אסור כיון דאין מצוה בהשבה
לא הוי מצוה הבאה בעבירה והוי כמו שלא בא המצוה על ידי העבירה.
ובדברי יחזקאל )סוף סימן ס'( דימה זה לתוקף חבירו והוציאו מסוכתו
דליכא מצוה הבאה בעבירה ,אע"פ שעבר על איסור גזל ,כיון דקרקע אינה
נגזלת ולא קני ליה הגזלן ,ברשותא דמריה קאי .אבל צריך להבין דבריהם,
אם גזל עכו"ם אסור מדאורייתא ,למה אין חיוב השבה בגזל עכו"ם?
לכאורה הם מדמים גזל עכו"ם אחר הגזילה להפקעת הלואת עכו"ם דמותר
שלא במקום חילול השם )ב"ק קיג ,(:ולכן כתבו דאסור במקום חילול
 2ובאמת הבעה"מ שם )יד :בדבפי הרי"ף( מוכיח מזה דלהלכה אין קפידא במצוה הבאה
בעבירה.
] 3ודברי החת"ס בחידושיו לסוכה )ל (.שהשיג על הבנת המג"א בדברי היראים מסימן
קכ"ד אינם מובנים כי שם אדרבה מבואר כמג"א דגזל עצמו מותר ולא רק הפקעת
הלואה ,וגם כאן בסימן רכ"ד לא צריך ראיה לדברי הגמ' הפשוטים בב"ק קיג :דהפקעת
הלואה מותר במקום דליכא חילול השם
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השם .אם כנים דבריהם ,דברי הרמב"ן כאן הם כפתור ופרח במה שהסברנו
לעיל בדבריו במכות .בנכסי עכו"ם יש רק איסור "לא תגזול" ,וזה מגדיר
בעלות על החפץ דהוי של עכו"ם ולא "לכם" .אבל אין דין של "והשיב"
לחייב אותו להחזיר הממון לבעליו ,ולכן גדרי בעלות של העכו"ם
מצוצמים לשם בלבד לענין דינים מסוימים ,ולא מגיעים לאיסור
השתמשות כדי שיהיה מצוה הבאה בעבירה בנטילתו .בישראל ,כיון
שכתוב "לא תגזול" ו"והשיב" ,מערכת בעלות מורחבת יותר לכלול בתוכה
גם אלה הדברים ,וגם איסור השתמשות וחיוב להחזיר ,ולכן הוי מצוה
הבאה בעבירה לצאת בד' מינים גזולים מישראל.
לפי זה יוצא דהרמב"ן סובר דאין חיוב השבה על גזל עכו"ם דהוי
כמו הפקעת הלואה דמותר שלא במקום חילול השם .תוס' פסחים כט .ד"ה
בדין הניחו דיש חיוב אחריות אם גזל ישראל מנכרי .במאי פליגי? לפי
דברינו ניחא ,דשניהם סוברים דבגוי אין דין מפורש של השבה אלא איסור
גזל לבד .אבל הם חולקים על תוצאתו .לפי שיטת הרמב"ן כיון דאין פסוק
של השבה בנכרי ,נשארה מערכת בעלות מצומצת ,ופשוט שהפקעת
הלואה מותר ,דאינו מחויב להחזיר ממון שאינו שלו לבעלים ,משום שהוא
של עכו"ם .לכן ,גם כאן דגזלו ,בעלות העכו"ם לא מחייב אתו להשיב,
והוי כהפקעת הלואה .אבל לפי שיטת תוס' שגדרי בעלות שלימים מונחים
בטבע ,עכשיו שהתורה הגדיר גזילת עכו"ם כרכישת ממון שאינו שלו,
פשוט שחייב להחזירו וכתוצאה מחיוב השבה זו חייב באחריותו.
מצינו דברים דומים לשיטת הרמב"ן בשו"ת רשב"א )חלק ה' סימן
יח( בענין קם ליה בדרבה מיניה .המשנה בסנהדרין )עב (.פוסק דהבא
במחתרת ושיבר כלים ,פטור מתשלומין ,דכל בא במחתרת חייב מיתה
באיזה מדה ,ולכן אין מת ומשלם .רב מפרש שהגזלן פטור גם אם חפץ
הגזול הוא בעין .מאי טעמא? בדמים קננהו .הרשב"א מפרש הביטוי של
בדמים קנינהו" :ולא חשבינן ליה כמזיק ממון חבירו אלא כמזיק ממון
עצמו .הלכך אפילו נטל כלים נמי בדמי קננהו ודידיה נינהו" .וביאר מו"ר
הרב מנחם מנדל בלכמן דכוונת הרשב"א היא שבמצב של חיוב מיתה,
האיסורים וחיובים של גזילה נופלים ,ולכן גדרי בעלות נופלים גם כן.
ביחס לגזלן באותו רגע ,כל הדברים שבעולם הם שלו באותו מדה שהם
של אחרים ,כלומר שאין להם בעלים .ולכן אינו מחויב על היזקו ,וגם אינו
מחויב אפילו אם נמצא החפץ בעין בידו ,דבאותו זמן הוא זכה בזה כחפץ
בלי בעלים.
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הרמ"א באה"ע סימן כח סעיף א פוסק מתשובת מהרי"ו" :קדשה
בגזל או גניבת עכו"ם הוי מקודשת דהא אינה צריכה להחזיר רק מכח
קידוש השם" .ותמהו עליו הרבה )ח"מ ס"ק ג ,גר"א ס"ק ה' ,ש"ך חו"מ
שמ"ח ס"ק א( דהרי מצינו בהרבה מקומות שגזל עכו"ם אסור מדאורייתא
וכן פסקו הרמב"ם והטור! ואין ראיה מדברי מהרי"ו דשם איירי בהפקעת
הלואה בלבד דלכו"ע )חוץ מהרמב"ם( מותר במקום דאין חילול השם.
הב"ש )סימן כח ס"ק ה( תירץ דשיטת רש"י בסנהדרין ובסוכה ,ומשמעות
תוס' ב"ק קיג דגזל עכו"ם אסור רק משום חילול השם ,והרמב"ם הסמ"ג
והטור חולקים וסוברים דהוי איסור דאורייתא ,ודברי הרמ"א אלו הולכים
לפי שיטת רש"י ,שכן כתב דאפילו גזל אינה צריכה להחזיר רק מכח
קידוש השם .ובאמת כשמעיינים בתשובה רואים דהשואל רצה להוכיח
דמקדש בגזל עכו"ם אינה מקודשת מחיטי דקורדנייתא בפסח )דהוי איסור
דרבנן( דהמקדש בהם אינה מקודשת כמבואר בפסחים ז ,.והמהרי"ו דחה
דבריו דרק שם בחיטי קורדנייתא אינה מקודשת דהוי איסור הנאה ,אבל
כאן דאינו איסור הנאה מקודשת .וברור שכל המשא ומתן בין השואל
למהרי"ו הוא בהנחה שגזל עכו"ם אסור רק מדרבנן ,והם חולקים אם
לדמות הדבר הגזול לשאר דברים שאסורים מדרבנן או לא .וכן דייק
האבנ"מ דכל התשובה סובב אליבא דפוסקים דגזל עכו"ם אינו אלא
מדרבנן ,וממילא לפוסקים דגזל עכו"ם אסור דאורייתא ודאי אינה
מקודשת .וגם מה שטענו הפוסקים שהתשובה מדבר רק על הפקעת
הלואה ,המעיין יראה דטענה זאת של הפקעת הלואה היא חדא מתרי ותלת
טעמי וכל טעם מספיק לפסוק שהיא מקודשת.
הנתיבות )חו"מ סימן שמח ס"ק א( מתרץ לדברי הרמ"א באופן אחר.
הוא מפרש שלדברי הרמ"א ,אפילו אם נימא דגזל עכו"ם דאורייתא מכל
מקום איסורא דעבד עבד ובהשבה אינו חייב אלא משום קידוש השם .ולכן
אחרי שכבר יש לו החפץ בידו ואין עליו חיוב להחזירו ,יכול לקדש אשה
בו ,ולא נחשב מקדש בגזל .לכאורה כונתו שעכשיו שיש לו החפץ בידו,
לא להשיב החפץ לעכו"ם הוי רק הפקעת הלואה ,והרי זה חייב להחזיר רק
משום חילול השם.
אבל האבנ"מ והנתיבות העלו עוד קושיא על דברי הרמ"א מדברי
היראים הובאו במג"א )או"ח סימן תרלז ס"ק ג( ,דנהי דאינו חייב
בהשבה ,מכל מקום הא לאו דידיה הוא דלא קנה אותו ,ואמאי מקודשת
הא קידשה בדבר שאינו שלו ,וגם אינה שלה אחר הקידושין ,דעדיין הוא
של העכו"ם? ותירץ הנתיבות שבעלות הנדרש בקידושין הוא רק יכולת
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הנאה ולא בעלות ממש .ולכן ,אע"פ שאין לו בעלות על החפץ ,כיון
דפטור מלהשיב ויכול להשתמש בו ,יכול גם לקדש בו .דברי הנתיבות
אלו תמוהים ,כי אדרבה גדרי הבעלות של קידושין הם חמורים ,כמש"כ
החת"ס בשו"ת או"ח סי' קעט .וכן משמע ברש"י סוכה לה) .ד"ה דין
ממון( דיכולת לקדש אשה הוא דוגמא למה שצריך דין ממון ולא מספיק
עם היתר אכילה לבד .הנתיבות לשיטתו סובר דלקידושין צריך רק זכות
השתמשות ולא בעלות ,ולכן היה יכול לתרץ דברי הרמ"א גם למי שסובר
דגזל עכו"ם מדאורייתא משום דאין דין השבה ולכן יכול להשתמש בו.
אבל לפי דברינו לעיל ברמב"ן ,אם יש איסור גזל עכו"ם ,אע"פ שאין
חיוב השבה ,אינו נחשב "לכם" .וכמו שהבאנו מחת"ס ,הבעלות הנדרש
בקידושין הוא יותר חמור מ"לכם" בד' מינים ,ולכן אם הרמב"ן מחשיב
גזל עכו"ם כאינו שלו בד' מינים ,כל שכן שהוא יפסול קידושין שנעשו
עמו .ומוכרחים לומר דדברי הרמ"א הם כשיטת הפוסקים דגזל עכו"ם
מעיקרו אסור רק משום חילול השם ,וכמו שדייק האבנ"מ מגוף
התשובה.
אגב ,יש להקשות על הנחתנו שלשיטת הרמב"ן דיש איסור גזל
עכו"ם אבל אין מצות השבה ,החפץ אינו נחשב לכם לענין קידושין מדברי
הרמב"ן בקידושין נו ע"ב .כתוב במשנה שם שאם מכר איסורי הנאה ,יכול
לקדש אשה בדמיהם .הרמב"ן שם מביא דברי הירושלמי "זאת אומרת
שמקדשין בגזילה" ,דהיינו שדמים שקיבל ממכירת איסורי הנאה אינו
נחשב דמים למכר כדי שיהיה אסור לו להשתמש בהם ,אלא דהם גזל בידו.
הרמב"ן מקשה לפי שיטת הבבלי שאין מקדשין בגזל ,איך מפרשים
המשנה? אחד מתירוציו הוא ,שמכרן לנכרי ,וכן הובא ברשב"א ,ריטב"א,
ר"ן ,ורא"ש .לכאורה מדברי הראשונים למדנו שדמי המכר שהם גזל
עכו"ם נחשבים שלו לעשות קידושין ,ולמה הרמ"א הביא דינו מתשובת
מהרי"ו ולא מדברי הראשונים על הדף? וגם למה האחרונים שהקשו על
דבריו לא תירצו מדברי הר"ן והרא"ש )שבודאי היו נדפסים בימיהם( .אלא
מוכרח דכאן לא הוי גזל עכו"ם רגיל ,כי בגזל עכו"ם רגיל לדברי הרמב"ן
וכל הראשונים הנ"ל דסוברים דגזל עכו"ם אסור מדאורייתא ,החפץ או
הדמים אינם נחשבים "לכם" בשביל קידושין ,ויש חסרון בנתינה .אלא
פירוש דבריהם הוא כמש"כ החזו"א )בכורות יז )ב( אות ז( דהדמים
שהנכרי נתן לו ,אע"פ שאינם נחשבים דמי המכר ]אע"פ שלנכרי הם
מותר[ ,הנכרי שילם לו בעד הנאתו שהמציאו .ולכן ,הנכרי מוותר על זכות
הבעלות שלו על החפץ ,ולכן יכול לקדש בו .האוקימתא בנכרי אינו משום
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דגזילתו מותר או אין חיוב להשיב אליו ,אלא משום דרק נכרי מקבל שום
הנאה מדברים שאסורים לישראל ולכן ויתר על בעלותו.
עכשיו שדחינו תירוץ הנתיבות ,איך נתרץ קושיתו? מוכרחים אנו
לומר דמהרי"ו ויראים חולקים במח' הזאת שפירשנו בין רמב"ן לתוס'.
המהרי"ו סובר כמו רמב"ן דגדרי בעלות נעשו על ידי איסור גזל ,ואם אין
איסור גזל רגיל כמו בעכו"ם ,אין עיכוב של "לכם" ובעלות בקידושין.
אבל היראים סובר דגדרי בעלות הם טבעיים ,ולא צריכים קרא .לכן ,גם אם
גזל עכו"ם מותר ,אין כאן "לכם" ובעלות לקידושין ,ולכן הוא יפסוק נגד
מהרי"ו ורמ"א דאינה מקודשת ,כמו שפסק שאינו יוצא בחפץ גזול בד'
מינים משום דאינו "לכם".
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"במרומים מחשיבים אותנו כצדיקים .כנראה
כי נבחרנו לכפר בגופותינו על כלל ישראל .אי
לזאת ,אנו צריכים לשוב לה' בתשובה
שלימה ...עלינו לדעת כי קרבנותינו ] "...דברי
הגאון ר' אלחנן וואסרמאן הי"ד רגעים קודם
שבאו הטבחים הנציים ימח שמם להרגם[.
בימים ההם בזמן הזה באו הטבחים באמצע
התפילה שכנגד קרבנות תקנום ושפכו דמם
כמים בלי שום אישיות .מאמר זו מוקדש
לחמשה הקדושים שמסרו נפשם על קדושת
השם ביום כה' למרחשון תשע"ה ה' ינקום
דמם ויקיים מה שנאמר "ידין בגוים מלא
גויות מחץ ראש על ארץ רבה מנחל בדרך
ישתה על כן ירים ראש".
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א( הקדמה
המשנה כתובות דף לו :מביאה הכלל ד"כל המתחייב בנפשו אינו
משלם ממון" )מה שאנו קרוין קם ליה בדרבה מיניה( .ומקורהּ היא
מהא דכתיב "אם לא יהיה אסון ענש יענש" .המדובר שם היא בב'
אנשים שהכו זה את זה ונגפו אשה מעוברת ,שהדין הוא "אם אסון
יהיה" )היינו שמת האשה( הואיל וחייב מיתה עבורה אינו חייב דמי
ולדות .משא"כ "אם לא יהיה אסון ענש יענש" ,היינו שחייב לשלם דמי
ולדות לבעל .מכאן דכל היכי דיש מיתה וממון ,מתחייב בנפשו ופטור
מן התשלומין.
אמנם המשנה סנהדרין )דף עט (.מביא מח' ר"ש ורבנן היכי
שנתכוין להרוג את זה והרג את השני אי חייב מיתה כה"ג )שיטת חכמים(
או לא )שיטת ר"ש( .והגמ' שם בהמשך מקשה אליבא דר"ש ,קרא ד"אם
אסון יהיה ונתת נפש תחת נפש" מאי עביד ליה )פי' למה כשמת האשה
אמרינן הדין דקלב"מ ופטור מתשלומי דמי ולדות הלא אין חיוב מיתה(?
ומתרצת הגמ' ,שהכונה היא לדמי האשה )פי' ונתת נפש תחת נפש היינו
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כופר( .ובהמשך שם מביא הגמ' שיש שיטה שלישית ,והיא התנא דבי
חזקיה ,ד"לענין חיובי ממון לא חלקת בין שוגג למזיד בין מתכוין
לשאינו מתכוין בין דרך ירידה לדרך עלייה אצל בהמה לחייבו ממון
ואצל אדם המזיק לפוטרו) ".פי' אדם שהכה בהמה והזיקה בין אם עשה
את זה במזיד או בשוגג חייב נזק שלם שהדין הוא "אדם מועד לעולם"
בד"א בדיני אדם המזיק אבל בדיני רוצח אמרינן ההיפוך דהיכי שנתחייב
מיתה וממון לא חלקת בין אם הזיד ברציחה או ששגג בשניהם פטור
מתשלומין ,וזה מה שאנו קוראים "חייבי מיתת שוגגין פטורים
מתשלומין"( .נמצא שאם מת האשה שלא במתכוין פטור א( מדמי האשה
וב( מדמי הולדות .והיינו דלא כרבנן דחייב מיתה ,ודלא כר"ש דחייב דמי
האשה.
ובתוס' שם ד"ה בין שוגג למזיד העיר דבשלשה עניני ממון איירי
תנא דבי חזקיה ,ובדין הראשון ד"בין שוגג למזיד פטור מתשלומין"
מיירי בממון אחר בהדי מיתה ,ונפקא לן מינה דחייבי מיתות שוגגין
פטורין מן התשלומין משום דלא חלקת ,דאהכי מייתי לה בסוף המניח
)ב"ק דף לה (.ובפרק אלו נערות )כתובות דף לה .(.ולענין זה לכ"ע אית
להו היקישא דבי חזקיה כדמוכח באלו נערות )שם( ,דפריך "ומי איכא
למ"ד חייבי מיתות שוגגין חייבין וכו׳" .אבל לדין השני לא ,וז"ל" :דבין
מתכוין לשאין מתכוין לאו בממון אחר בהדי מיתה איירי ,דמשוגג נפקא
וק"ו הוא .אלא לפטור מדמי הנהרג ,ולאפוקי מדרבי" )היינו שאין זה
לכו"ע( .ולכאו' כונת התוס' היא דממה דלכו"ע היכי דלא התרו בו משום
מיתה דנקרא שוגג אפ"ה פטור מתשלומין דלא חלקת בין שוגג למזיד
גבי אדם לפוטרו מחיובי ממון ,ק"ו בן בנו של ק"ו היכי שנתכוין להרוג
את זה והרג אחר שיפטר מתשלומין ,דקרוב למזיד הרבה יותר משוגג.
אלא כונת התנא דבי חזקי' בדין השני שלא חילקת "בין מתכוין לשאינו
מתכוין לפוטרו מתשלומין" הכונה לדמי הנהרג )פי' כמה שוה הנהרג
בשוק למכור כעבד שהיא ממון של אותו מיתה ולא ממון חיצוני כמו
הרודף אחר ראובן ושיבר כליו של שמעון באותה רדיפה דהוה מיתה לזה
וממונא לאחר(.
והמעיין ברמב"ם יראה שיש לו שטה אחרת .קודם כל בהל' רוצח
)ד:א( פסק כדתנא דבי חזקיה נגד החכמים ונגד ר"ש ,וז"ל" :המתכוין
להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתת בין דין ומן התשלומין ומן הגלות,
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וכו1 ".ובהלכות חובל ומזיק )ד:א( פסק "הנוגף את האשה ויצאו ילדיה
אע"פ שלא נתכוון חייב לשלם דמי ולדות לבעל ונזק וצער לאשה" .ושם
הל' ו' ממשיך "במה דברים אמורים בשנתכוון לאשה .אבל אם נתכוון
לחבירו ונגף את האשה ,אע"פ שמתה הואיל והמיתה בלא כוונה הרי זה
כדבר שאין בו מיתת בית דין ומשלם דמי ולדות".
הרי להדיא שדעת הרמב"ם דלא כתוס' ,שאין למדים הק"ו "מה
חייבי מיתות שוגגין פטורים מתשלומין כל שכן נתכוין להרוג את זה
והרג זה יפטור מתשלומין" ,אלא להיפך .מדגיש הרמב"ם דאמרינן
הואיל ואין כאן מיתת ב"ד דינא הוא כמו שאר מקומות שיש רק מיתה
בידי שמים עם חיוב ממון ,דחייב בתשלומין )עי' הל' חו"מ ד:ט שפסק
"החובל ביו"כ אפי' במזיד חייב בתשלומין"(.
ובריהטא ראשונה נראה לומר שיסוד המח׳ היא איך להגדיר רציחה
היכי שנתכוין לזה והרג את זה )מה שאנו קרואים כאן "שלא במתכוין"(,
האם היא עדיין נקרא רוצח רק שהתורה פוטרו ממיתת ב"ד )דעת התוס׳(
או שהיא איסור חדש שאינו בתורת רציחה )דעת הרמב"ם( ,וכדמשמע
בלשון הרמב"ם "הואיל והמיתה בלא כוונה הרי זה כדבר שאין בו מיתת
בית דין ומשלם דמי וולדות" ,שאין דין קם ליה נאמרה כה"ג.
אלא דצ"ע לכאו' ,דנניח שאין בה מיתת ב"ד אבל ודאי חמיר משוגג,
והוה ליה ללמוד הק"ו וכדעת התוס' .ועוד יותר ,דל' הרמב"ם עצמו משמע
כן שבהל' רוצח )ד:א( כשפסק ד"שלא במתכוין" פטור מסביר לנו דלא רק
ממיתת ב"ד ומחיוב ממון פטור אלא אף מגלות ,וכ' טעמא "לפי שאין ערי
מקלט קולטות אותו כמו שיתבאר )היינו דלא סגי גלות לכפר דהא
במתכוין לשום הריגה בעולם גרע טפי משוגג( .ונראה מוכרח שדעתו דאין
כאן השוואה בין שוגג לנתכוון להרוג את זה והרג את זה .דעד כאן גבי
שוגג שעשה אותו פעולה שעשאה המזיד רק דלא התרו בו ,בזה נתחדש
דינו של תנא דבי חזקיה דחייבי מיתות שוגגין פטורים מתשלומין ,משא"כ
בנתכוין לזה והרג את זה יש חסרון באיכות העשייה ,ואף דמפאת כונתו
רשע מקרי דנתכוין להרוג ראובן ,עכ"ז לא נתקיימה והתורה פוטרו ממיתת
ב"ד .ומצאתי שכן למד האבי עזרי )הל׳ רוצח ה:ד( וכן המנחת חינוך
 1עי' בחי' הגרי"ז על הרמב"ם שהעיר דנראה שהרמב"ם סותר משנתו ,דכאן פסק
שאין תשלומין ואילו בהל' חו"מ )ד:ו( דחייב בדמי וולדות הרי שלא פסק כתנא דבי
חזקיה.
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)מצוה לד' אות ח' ד"ה והנה( ,דשלא במתכוין אינו נקרא רוצח ,ומת"כ לא
נאמרו אצלם קם ליה בדרבה מיניה.

ב( גדר האיסור שופך דם
בחד מהאופני רציחה שאין בהם מיתת ב"ד
אבל כד נעיין בל׳ הרמב"ם בכמה וכמה מקומות נראה שדעתו ברור
שההורג שלא במתכוין נקרא רוצח גמור ,ומה שפטור ממיתת ב"ד היא רק
גזה"כ .אבל המעשה רציחה נשאר כמעט בכל תוקפו דמעיקרא.
בהלכות רוצח )ב:ב( כתוב "אבל השוכר הורג להרוג את חבירו ,או
ששלח עבדיו והרגוהו ,או שכפת חבירו והניחו לפני הארי וכיוצא בו
והרגתו החיה ,וכן ההורג את עצמו ,כל אחד מאלו שופך דמים הוא ועון
הריגה בידו וחייב מיתה לשמים ואין בהן מיתת בית דין) ".וע"ש הל' ג'
שמביא הרמב"ם המקור בתורה לכל אחד מהם .ועי' מה שהבאנו לקמן פ"ו
ה"ה(.
ושם )ד:א( "המתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתת בין דין
ומן התשלומין ומן הגלות ,לפי שאין ערי מקלט קולטות אותו כמו
שיתבאר" .2לכאו' כונתו במלים "כמו שיתבאר" היא להא דלקמן )שם ו:ד(
שכתב:
ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון ,והוא שיהיה
בדבר כמו פשיעה או שהיה לו להזהר ולא נזהר ,ודינו שאינו
גולה ,מפני שעונו חמור אין גלות מכפרת לו ואין ערי מקלט
קולטות אותו שאינן קולטות אלא המחוייב גלות בלבד .לפיכך
אם מצאו גואל הדם בכל מקום והרגו פטור.
 2ומעניין שהרמב"ם ממשיך "לפיכך הזורק אבן לתוך עדה מישראל והרג אחד מהן פטור
ממיתת בית דין" .ולכאו' זהו רציחה ע"י פשיעה גמורה ובודאי שלא יספיק גלות .אלא
שיש מקום להגיד דאצל רציחה )לעומת אדם המזיק( ההורג שלא במתכוין גרע מפשיעה
אף כשהיא פשיעה גמורה ,דבשפיכות דמים המעשה רציחה מחייבו ,אז מ׳׳מ יש מעשה
רציחה שלא במתכוין ,דהא מתכוין להרוג מי שהוא ,משא"כ גבי פשיעה גמורה כמו
הזורק אבן מאחורי הכותל לרה"ר או הסותר כותלו לרה"ר ,נניח שפשע ביותר אבל
מעשה רציחה אינו .כ"ז אצל רציחה ,אבל גבי אדם המזיק שהמחייב היא לא רק מעשה
המזיק אלא ה"אֵ י שמירה" ,בזה יש להגיד ההיפוך ,דפשיעה גמורה גרע או לפחות שוה
לנתכוין להזיק ראובן ונמצא שהזיק שמעון.
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הרי להדיא שההורג שלא במתכוין עונו חמור משוגג ,ואם שוגג נקרא
רוצח כמו שראינו דקיי"ל כדתנא דבי חזקיה דחייבי מיתות שוגגין פטורין
מתשלומין ,אז ודאי שלא במתכוין יקרא נמי רוצח.
וכ"ת שעדיין יש מקום לחלק ולהגיד שרק כאן דהוי פשיעה וקרוב
למזיד לא מספיק גלות לכפר ,משא"כ ב"כוון לזה והרג את זה" דלא עלתה
מחשבתו כלל חשוב מתעסק וקל משוגג 3,זה אינו .דל' הרמב"ם גבי שלא
במתכוין "לפי שאין ערי מקלט קולטות אותו" .ואי שלא במתכוין קל
משוגג ודאי יספיק גלות לפחות להצילו מיד גואל הדם כשמצאו בתוך עיר
המקלט .אבל האמת היא שזה מפורש בדבריו ,דבהמשך כאן )הל' ה'(
כתב:
ומה יעשה זה )פי' מאן דזרק אבן לרה"ר והרג אחד(? ישב
וישמור עצמו מגואל הדם ,וכן כל הרצחנים שהרגו בעד אחד
או בלא התראה וכיוצא בהן אם הרגן גואל הדם אין להם דמים,
לא יהיו אלו חמורים מההורג בלא כוונה.
ובכס"מ שם מסביר שהרמב"ם כתב מסברת עצמו שלא יהיו אלו
חמורים מההורג שלא בכוונה ,שזה נהרג ע"י גואל הדם ואלו לא יהרגו ע"י
גואל הדם .הרי דמקרה ש"מתכוין לזה והרג את זה" דמי להני .ולא רק זה,
אלא קוראים להם "כל הרצחנים שהרגו" .ובביאור מש"כ ב:ב ,כתב
הרמב"ם שם ובהלכות ד–ה כתב:
וכל אלו הרצחנים וכיוצא בהן שאינן מחוייבים מיתת בית דין
אם רצה מלך ישראל להרגם בדין המלכות ותקנת העולם
הרשות בידו …הרי שלא הרגם המלך ולא היתה השעה צריכה
לחזק הדבר הרי בית דין חייבין מכל מקום להכותם מכה רבה
הקרובה למיתה ולאסור אותן במצור ובמצוק שנים רבות
ולצערן בכל מיני צער כדי להפחיד ולאיים על שאר הרשעים
שלא יהיה להם הדבר לפוקה ולמכשול לבב ויאמר הריני מסבב
להרוג אויבי כדרך שעשה פלוני ואפטר.
 3עי' הטיב סוגיא דמתעסק )דהוי טעות במציאות( ,דבכהת"כ לכמה אחרונים לא חשוב
מעשה עבירה כלל ומתוך כך פטור מחטאת ,לעומת שוגג דהוי טעות בהלכה .בד"א ,היכי
שנתכוין לדבר היתר ובסוף עשה איסור )כאן רישא דמשנה סנהדרין עח .ובשבת עב:
ובכריתות יט (:לעומת המח' רבנן ור"ש )סיפא דמתתני' דסנהדרין( שמדובר היכי
שנתכוין לאיסור דהיינו להרוג את ראובן ועשה איסור ,אלא שעלתה בידו שמעון.
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ואם נשאר עדיין אפי' ספק מועט שבעיני הרמב"ם ההורג שלא
במתכוין לא נקרא רוצח ממש אלא איזה איסור חדש ,רציתי להביא פסקו
גבי בן נח בכהני גווני .בהל׳ מלכים )ח:ד( פסק:
בן נח שהרג נפש ,אפילו עובר במעי אמו ,נהרג עליו .וכן אם
הרג טריפה או שכפתו ונתנו לפי ארי או שהניחו ברעב עד
שמת .הואיל והמית מכל מקום נהרג .וכן אם הרג רודף שיכול
להצילו באחד מאיבריו נהרג עליו ,מה שאין כן בישראל.
הרי שאצל בן נח הני דרכי רציחה חייבים מיתת ב"ד כמו השופך דם
ממש .ובודאי שיכולים להעלים זה אם נגיד שגבי ישראל הוו דין רוצח עם
פטור חיצוני ,משא"כ אם נגיד שהיא איסור חדש קשה שתהא רציחה ממש
4
אצל העכו"ם.
וכיון שאנו עסוקים בזה ,חייבים אנחנו לשמוע חריפות לשון
הרמב"ם בהני רצחנים ,מה שלדעתי )וגם לדעתו שהוא בעצמו כותב כן(
לא מצאנו בשום איסור אחר ,אפי' החמורות כעבודה זרה וחילול שבת.
וז"ל הל' רוצח ושמירת הנפש )ד:ח–ט(:
ההורג נפשות ולא היו שני העדים רואין אותו כאחת אלא ראהו
האחד אחר האחד ,או שהרג בפני שני עדים בלא התראה ,או
שהוכחשו העדים בבדיקות ולא הוכחשו בחקירות ,כל אלו
הרצחנין כונסין אותן לכיפה ומאכילין אותן לחם צר ומים לחץ עד
שיצרו מיעיהן ואחר כך מאכילים אותן שעורים עד שכריסם
נבקעת מכובד החולי .ואין עושין דבר זה לשאר מחוייבי מיתת
בית דין אלא אם נתחייב מיתה ממיתין אותו ואם אינו חייב מיתה
פוטרין אותו ,שאע"פ שי ש עונות חמורין משפיכות דמים אין בהן
השחתת ישובו של עולם כשפיכות דמים ,אפילו ע"ז ואין צריך
לומר עריות או חילול שבת אינן כשפיכות דמים ,שאלו העונות הן
מעבירות שבין אדם להקב"ה אבל שפיכות דמים מעבירות שבינו
 4עי' תוספות רע"א למשניות אהלות פ"ז מ"ו על הדין "אשה המקשה לילד דמחתכין
הולד במעיה" ,שביאר הרמב"ם שהוא מדין רודף .דקשה ,הרי בלי זה אין העובר חשוב
נפש עדיין .ותירץ ,דשמא כונת הרמב"ם היא ממה שאצל בן נח חשוב העובר לנפש
וההורגו חייב מיתה )ע"פ הפס' פ' נח "שופך דם האדם באדם דמו ישפך" דדרשינן
איזוהי אדם שהיא בתוך אדם – עובר במעי אמו( .אשר כן חשוב נפש ,מביא הרמב"ם
שמכל מקום דין רודף יש לו ומחתכין אותו להציל אמו .וזה כמעט מה שכתבתי.
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לבין חבירו ,וכל מי שיש בידו עון זה הרי הוא רשע גמור ואין כל
המצות שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה ולא יצילו אותו מן
הדין שנ' אדם עשוק בדם נפש וגו' .צא ולמד מאחאב עובד ע"ז
שהרי נאמר בו רק לא היה כאחאב וכשנסדרו עונותיו וזכיותיו לפני
אלהי הרוחות לא נמצא עון שחייבו כלייה ולא היה שם דבר אחר
ששקול כנגדו אלא דמי נבות שנ' ותצא הרוח ותעמוד לפני ה' זו
רוח נבות ונאמר לה תפתה וגם תוכל והרי הוא הרשע לא הרג בידו
אלא סיבב קל וחומר להורג בידו עכ"ד.
ומכל זה יוצא שההורג שלא במתכוין יש לו שם רוצח .ולא רק זה ,אלא
יש חיוב על ב"ד להכותם מכה רבה ולהכניסו לכיפה .וא"כ הדרה קו' לדוכתא,
למה לא נאמרו גביה כללו של התנא דבי חזקיה דחייבי מיתות שוגגין פטורים
מתשלומין .כמו שההורג בשוגג נקרא רוצח ופטור מחיובי ממון ,כמו"כ
ההורג שלא במתכוין הנקרא רוצח יפטור! ולא פסק הרמב"ם כן.

ג( גדר הדין שהבית דין חייבים להעניש אלו שעברו איסורים
שמאיזה סבה שהיא פטורים מהעונש הכתוב בהם
ונראה לענ"ד לבאר דעת הרמב"ם בהאי עניינא ע"פ ביאור הקובץ
שיעורים חלק ב' סי' כג' בהגדרת קיום מצות התורה .שם ר' אלחנן מסביר
שיש ב' סוגי מצות :סוג הראשון היא שע"י איזה מעשה מסוים בא קיום
המצוה )והם רובא דרובא מצות התורה( כמו לקיחת לולב או הנחת
תפילין ,דמיד שלקחו או מניחו ,יצא ידי חובתו .סוג השני היא אלו המצות
שכל קיומם בהתוצאה של עשיית המצוה .ואפילו באלו שאי אפשר לפעול
התוצאה בלי מעשה מסוים אין הקיום מצוה בא עם המעשה אלא התוצאה.
דוגמא לזה מביא הגאון ר' אלחנן ,המצוה דפרו ורבו אין המצוה הבעילה
56
אלא יצירת הולד בעולם.
 5עי' יבמות סב .מח' ר' יוחנן ור"ל היכי דהיו לו בנים בגיותן ונתגיירו ,לר"י יצא מצות
פו"ר ולר"ל לא .ולכאו' יסוד המח' היא אם קיומו היא במעשה שמביא לידי יצירת הולד
או רק התוצאה שהולד נמצא בעולם.
 6ועי' במנ"ח מצוה א' על הקושיא המפורסמת ,שאיך יוצאים פרו ורבו במי שבא על
אשת איש ונולד ממזר שהלכה מפורשת היא )משנה יבמות כב" (.מי שיש לו בן מכל
מקום ...ובנו לכל דבר וכו ".והא מצוה הבאה בעבירה היא ,שתירץ הואיל והאיסור היא
המעשה ביאה והמצוה היא הבאת הולד לעולם ,לא הוי בעידנא.
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נפ"מ לדינא יהא למ"ד בכהת"כ מצות צריכות כונה ,דאם לא כוון לא
יצא ,כל זה רק בסוג הראשון דליחשב מעשה מצוה בעי כונה .אבל בסוג
השני לכו"ע יצא ,שהקיום היא בתוצאה והא מצויה וקיימא .ולדוגמא,
במצות פרו ורבו אילו לא כוון בשעת ביאה לשם מצוה ונולד לו בן ובת
יצא שהיא היא המצוה ולא העשייה )אף דאי אפשר בלי המעשה(.
ובהמשך שם מביא עוד דוגמא של סוג השני ,המצוה ד"ובערת הרע
מקרביך" .מסביר ר' אלחנן ,שאין המצוה המעשה ביעור אלא התוצאה של
עולם בלי רע .7ואילו רצו ב"ד לבערו ע"י עכו"ם מותר להם )כן מובא
בשו"ת הרשב"א א:שנז( .ואף דקיי"ל דאין שליחות לעכו"ם ,לא איכפת
לן ,שקיום המצוה היא המציאות של עולם בלי רע ,אבל איך שהב"ד יפעול
את זה לא מעניין לנו.

ד( חילוק בין חובת ב"ד להעניש העבריין בעונש הפרטי שלו
לבין החובה ד"ובערת הרע מקרביך"
עפ"ז נראה לומר שגדר הדין ד"ובערת הרע" אינו בתורת עונש
וכפרה ,אלא דין בפני עצמו של הסרת רע מן העולם .ביתר ביאור ,ידוע
הוא שיש ארבע מיתות ב"ד ,סקילה שריפה הרג וחנק ,ויש גם כרת
ומיתה בידי שמים וכל אחד חמורה מהבא אחריה )היינו שסקילה
חמורה משריפה ושריפה מהרג וכו׳( .עכשיו אם רואים שהעובד ע"ז
בסקילה ,מובן שהיא איסור חמור ביותר .ואם מצינו עבירה שעונשו
בחנק ,מובן שאין היא מן חמורות אלא קל מיניה .וכן בלאוין שלא
נכתב בהם עונשם שהכלל היא דלוקין ארבעים ,מובן שהם קלים מאלו
שיש בהם מיתת ב"ד או מיתה בידי שמים .הצד השוה שבהם ,שכל
אחד מהעונשים האלו מתייחסת לחומר האיסור שבא עבורו ,דכפי
חומר האיסור היא חומר העונש .יוצא שיש חובה על ב"ד להעניש כל
אחד כפי עונש הראוי לו .אלא שיש עוד חיוב דכתיב "ובערת הרע
מקרביך" ,והיא דין אחרת שאינו מתייחסת כלל לעונש הפרטי של כל
יחיד ויחיד ,אלא חיוב מרכזית של הבערת הרע לתיקון העולם .בקיצור,
יש לב"ד ב' חיובים נפרדים :האחד להעניש העבריין כפי העונש שלו
 7כלשון נוסח התפילה בימים נוראים "וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כין תעביר ממשלת
זדון מן הארץ".
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שיהא לו כפרה ,והשני להבעיר הרע מן העולם .ואין ספק שאחד מחייבי
סקילה שהרגו ב"ד בסייף שמצות סקילה לא קיימו ,אבל ובערת הרע
קיימו ,דסוף כל סוף הרע איננו.
ונראה שבנידון זה נחלקו הרמב"ם והרמב"ן .שהרמב"ם בספר
המצות ,מצוות עשה רכו–רכט מונה כל אחד מהד' מיתות כמצוה בפני
עצמה .ובהשגת הרמב"ן על שורש הארבעה עשר משיג דז"א ,אלא כל מה
שחייבים ב"ד להעניש העבריינים כלולים במצות "ובערת הרע מקרביך".
אז דעת הרמב"ן ודאי שלא כדברינו ,שלדעתו העונש הפרטי שחייבים ב"ד
להעניש היא גופא חלק וקיום במצות "ובערת הרע" .אבל דעת הרמב"ם
לא כן ,אלא העונש הפרטי היא מצוה בפני עצמו ללא קשר לדין "ובערת
הרע" 8.ולפי"ז נ"ל דמה שראינו ברמב"ם בכמה מקומות שיש חיוב על
הב"ד להכות ולהעניש כפי העת וכפי הצורך ,לכאו' המקור לכולם היא
"ובערת הרע" ,דלבד מחיובם להעניש כל עבריין כפי עונש הפרטי שלו,
יש חיוב אחר שב"ד חייבים לפעול מצב של יראת בני אדם מלמרוד
ולעבור מצות התורה ,והיא מצוה הכללית שיסיר הרע ,ואז "כל העם
ישמעו ויראו" .ואחר זמן מצאתי שזה מבואר להדיא במגילת תענית
הסכוליון ד"ה עשרים ושנים באלול:
דבית לוי אמר רבי שמעון שמעתי שבית דין עונשין ממון
ומכים שלא מן התורה לא מפני שכתוב בתורה 9אלא משום
שנאמר ובערת הרע מקרבך .ומעשה באחד שהטיח באשתו
תחת התאנה והלקוהו בית דין וכי חייב היה אלא שהיתה השעה
צריכה לכך כדי שילמדו אחרים מפני שנהגו מנהג זנות .שוב
מעשה באחד שרכב על הסוס בשבת והביאוהו לבית דין
וסקלוהו .וכי חיב היה אלא שהיתה השעה צריכה לכך .שמעון
בן שטח תלה שמנים נשים באשקלון .וכי חיבות הרגה ותליה
היו אלא שהיתה השעה צריכה לכך כדי שילמדו ממנו וכל
ישראל ישמעו וייראו.
 8ועי' בספר החינוך מצוה מז'.
 9הלשון קצת מוזר שכתב "לא מפני שכתוב בתורה אלא משום שנא' ובערת הרע
מקרביך" ,הרי שכן כתוב בתורה .אלא צ"ל שכונתו אינו כתוב להדיא שב"ד עונשין
ומכים היכי שלא צוה רחמנא עונש מפורשת.
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ה( מקומות בתלמוד שמצינו הדין "ובערת הרע"
בלתי מיתת ב"ד הפרטי
ולכאו' הבדל זה מופיע בכמה מקומות בתלמוד .בסנהדרין דף פא.
איתא "מי שנתחייב בשתי מיתות בית דין – נידון בחמורה" .ובגמ' שם
מקשה פשיטא ,אלא איתגורי איתגור )פי' היכי שנתחייב בחמורה ואחר כך
בקלה האם נגיד שחוטא נשכר ועבדינן ליה הקלה(? ואמר רבא :הכא במאי
עסקינן כגון שעבר עבירה קלה ,ונגמר דינו על עבירה קלה ,וחזר ועבר
עבירה חמורה.
ובתוס' שם )ד"ה נגמר( מקשים ,היאך מחייבו מיתה שניה? הא הוי
עדות שאי אתה יכול הזימה ,דגברא קטילא הוא מחמת החיוב מיתה
הראשונה 10.תירצו התוס׳ או שעבר איסור החמור לפני עיני הדיינים,
שאצלם לא נאמרה הפסול דעדות שאי אתה יכול הזימה ,ואף שהוא
גברא קטילא מחמת גמר דין של מיתה הראשונה חייבים להרגו משום
"ובערת הרע" .או הואיל ואילו באו כת עדים והזימו לראשונים ,יוצא
למפרע דלא הוה גברא קטילא ,חשוב עדות כת השני עדות שאתה יכול
להזימה.
ובמרגליות הים מביא מחכם אחד שהקשה על תירוץ הראשון ,מה
שייך כאן "ובערת הרע" הרי בלי עבירה השניה יתקיים ובערת הרע מחמת
עבירה הראשונה .ונ"ל לתרץ ,שדעה הראשונה בתוס' למד כהרמב"ן,
ומת"כ חלק ממצות ובערת הרע היא לעונשו במיתה המיוחדת לו אז היכי
שעבירה השנייה חמורה ,אי לא עבדינן ליה החמורה ,ביטל מצותה.
ותירוץ השני הבין כדעת הרמב"ם שדין "ובערת" אינו קשור בכלל להעונש
הפרטי אלא דין בפני עצמו ,וכאן שבלי המיתה החמורה יש כבר הסרת
הרע מפני מיתה הקלה ,בעינן למצוא סבה אחרת למה אין כאן בעיית עדות
שאי אתה יכול להזימה.
וגם מופיע בסנהדרין דף עח) .וכ"פ הרמב"ם הלכות רוצח ב:ט(
טריפה שהרג בפני עדים אינו נהרג דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה
 10ק"ל למה לא העמידה היכי שלא נגמר דין הקלה עדיין ומת"כ נתחייב בחמורה ,והרי
עדות שאתה יכול הזימה? וי"ל דמשמעות לשון המשנה "מי שנתחייב ב' מיתות וכו׳".
היינו שחייב ממש שכבר נגמר דינו.
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)דגברא קטילא בעי למיקטל( ,עכ"ז אם הרג בפני ב"ד נהרג 11שנא'
"ובערת הרע מקרביך".
השאלה היא ,מה הכונה "שנאמר ובערת הרע מקרבך" ,דמ"מ הרג
טריפה והוי עדות שא"א יכול להזימה .ונ"ל לבאר זה ע"פ ד' הקובץ
שיעורים שהבאנו כבר ,עם הקדמה קצרה בהבנת הדין עשאאי"ל.
הרמב"ם )הל' רוצח ב:ט בסוף ההלכה( כתב "וכל עדות שאינה
ראויה להזימה אינה עדות בדיני נפשות" .12ולמה דוקא בד"נ והלא הפס'
ד"כאשר זמם" נאמרה בכל העדיות בין בממון בין בנפשות? ועלה בדעתי
לומר דבר חדש ,דבדיני נפשות כתיב "ושפטו העדה והצילו העדה" ,וממנו
למדים כמה הלכות הנוהגות אצלו ולא בדיני ממונות ושאר עדיות .באותו
סגנון יש לנו לומר דגם בדיני עדות דנפשות )פי' בנוסף לדינים הנאמרים
לבית דין בדיני נפשות (13יצטרך להיות "עדות הראויה להזימן" מדין
 11צ"ע מה בדיוק הכונה בפני ב"ד ,באיזה ב"ד מדובר האם הכונה שבשעה שהרג היו
עוסקים באיזה דין ומחמת זה נקראו ב"ד ,אין זה מסתבר דלכאורה לגבי ראיית הרציחה
עדים הם ולא דיינים ,דמה קשר יש שנושאים ונותנים בדין להיותם עדים על המעשה
שנעשה או דיינים? ועוד צ"ע בכמה דיינים עסקינן ,האם בעינן כ׳׳ג כד"נ .ונראה שהכונה
היא לאנשים הראויים לדון ד"נ .ועי' רמב"ם הל' עדות טז:ב" ,כל הכשר להעיד כשר
לדון ויש כשר להעיד ואינו כשר לדון וכו׳".
 12מקור הדין אינו מובא להדיא בגמ' סנהדרין מא .וברש"י שם ד"ה לא שהיא ,משמעות
הפסוק הואיל וכתיב "ועשיתם לו כאשר זמם" בעינן שיהא ראוי לכך .וע"פ דברינו לחלק
בין ד"מ לד"נ מספיק שיתקיימה בד"נ.
 13ואף שכל הדינים שבין ממונות לנפשות הוי דינים הנאמרים לב"ד ולא להעדים )עיין
רמב׳׳ם סנהדרין יא:א( ,מצינו ברש"י מכות ו) :ד"ה בדיני נפשות( על קו' הגמ' אלא
מעתה בדיני נפשות תציל שביאר בזה"ל "כששנים רואין מחלון זה ושנים מחלון זה
והוזמה כת האחת תצטרף עדות זו להיות כולם ככת אחת להציל את הזוממין ואת הנדון
שתהא עדותן בטלה כיון דבעלמא מצטרפת יצילו דרחמנא אמר והצילו העדה ".הרי
שלמד מקרא ד"והצילו" אף לגבי עידי נפשות .והאמת היא שהגמ' עצמה כתב כן דבר"ה
דף כו .על הדין ראוהו ב"ד את הלבנה דבעי שיעמדו שניהם ויעידו בפניהם ורק אז יאמרו
מקודש מקודש ולא אמרינן עד נעשה דיין ,ואוקמוה כר"ע שסבר כן אצל ב"ד שראו א'
שהרג את הנפש .ובהמשך שם קאמר "אפילו תימא רבי עקיבא ,עד כאן לא קאמר רבי
עקיבא התם אלא בדיני נפשות ,דרחמנא אמר "ושפטו העדה והצילו העדה" ,וכיון
דחזיוהו דקטל נפשא לא מצו חזו ליה זכותא ,אבל הכא אפילו רבי עקיבא מודה ".הרי
להדיא שמשתמש בהאי קרא גם בקשר להעדות עצמה ולא רק על הב"ד.
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"והצילו" 14.אמנם כ"ז נאמרה בדין הראשון של הב"ד להענישו בעונש
הפרטי כפי חטאו ,משא"כ בדין השני ד"ובערת" דחל אף היכי דלא שייך
העונש הפרטי )כגון בלי התראה או בעד אחד( .א"כ גם בעדות שא"א יכול
להזימה יתחייב.
ואף שיוצא מזה דבר נורא שכח הב"ד אלים כ"כ שבראייה לבד
יכולים להרגו אף שאין שם הגדת עדות ,כן נראה לכאו' דעת הרמב"ם
להדיא )נגד רוב הראשונים( בהל' רוצח )א:ה( ,וז"ל שם:
רוצח שהרג בזדון אין ממיתין אותו העדים ולא הרואים אותו
עד שיבא לבית דין וידינוהו למיתה ,שנ' "ולא ימות הרוצח עד
עמדו לפני העדה למשפט" ,והוא הדין לכל מחוייבי מיתת בית
דין שעברו ועשו שאין ממיתין אותן עד שיגמר דינם בבית דין".
משמע מלשונו שרק העדים והרואים )עיין כסף משנה( בעינן להביאו
לב"ד ,אבל הסנהדרין עצמם שראו ,לא ,אלא הורגים אותו מיד .15ובכס"מ
שם )וכן בהל' עדות ה:ח( מסביר שהרמב"ם פסק כר' טרפון נגד ר"ע .ואף
שהכלל היא ד"הלכה כר"ע מחבירו" )עירובין מו ,(:היינו רק מחבירו אבל
מר"ט שהיה רבו לא .ואין להקשות הרי בתורה כתוב "על פי שני עדים
יקום דבר" והיינו ע"י דרישה וחקירה? התירוץ היא דאה"נ ,אלא יש לנו
ק"ו ד"לא תהא שמיעה גדולה מראייה" .נמצא שיש כאן הקמת דבר ע"פ
16
ב' עדים.
 14וביתר ביאור עי' בספר ארץ הצבי למו"ר צבי שכטר שליטא לה:ג שמסביר הדין
"והצילו העדה אינו רק חיוב המוטל על ב"ד בדין שדנו  ....אלא גם במדות שהתורה
נדרשת חייבים לדרוש באופן הצלתו .לדוגמא יש לנו כלל גבי היקישות היכי שיש לנו ב'
 לקולא ולחומרא ,לחומרא מקשינן .אמנם אצל דיני נפשות כה"ג מקיש להצילו. 15עי' מכות דף יב" .ר"ע אומר מנין לסנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש ,שאין ממיתין אותו
עד שיעמוד בב"ד אחר? ת"ל" :עד עמדו לפני העדה למשפט" ,עד שיעמוד בב"ד אחר.
 16ואל תתמה מכאן עד כמה כח הסברא שמביא אדם למיתת ב"ד בלי דרישה וחקירה של
עדים ,דעי' פנ"י ברכות ריש פרק כיצד מברכין ובר"ן סוכה דף ג .בדפי הרי"ף ובבית
יצחק תש׳׳ע במאמרי הנקרא גדר רה"ר מקורה עמוד 289שאלים סברא כאילו כתובה
בקרא ודיינינן ליה דין תורה .נפ"מ היכי שהדין ספק דאזלינן לחומרא וכן לענין עונשין
שלוקה מלקות ארבעים ולא רק מכת מרדות .עי' כאן מאמרי בגדר הדין חובל בחבירו
שלמדים האיסור לחבול בק"ו מהלאו ד"לא יוסיף" הנאמרה אצל שליח ב"ד ,והיכי
שחבל פחות משו"פ שאין חיוב תשלומין מלקין אותו .הרי להדיא שסברא )הק"ו( מביאו
לעונש התורה ,ולא מכת מרדות דרבנן.
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היוצא מזה ,שלדעת הרמב"ם ,סנהדרין שראו א' שהרג חברו יכולים
להרגו ע"י ראייתן לבד ,ללא העמדה בדין ולא קבלת עדות .והמיתה יועיל
לקיים העונש הפרטי של החוטא וגם המצוה ד"ובערת הרע" .אלא דלפי"ז
למה לנו דין מיוחד של טריפה שהרג בפני ב"ד? הרי לדעת הרמב"ם אפי'
בריא שהרג בפני ב"ד דין הוא שיהרג ,וכש"כ טריפה שאינו חשוב נפש?
התי' הוא דהיא הנותנת :מה שלא חשובה נפש גבי הטריפה ,היינו דלא
שייך ביה עונש מיתה .דעד כאן גבי בריא שבלי הדין "ובערת" יש קיום
הפרטי להרוג אותו בעונש הראויה לו ,ומפני כך דינא הוא ליהרג .אבל
טריפה דגברא קטילא מקרי לא שייך ביה מיתת ב"ד ,בא ולימד אותנו הגמ'
17
שמ"מ דין השני של "ובערת" כן שייך לו ,ומת"כ דינו נמי ליהרג.

ו( קם ליה בדרבה מיניה היכי דחיוב מיתה היא מדין "ובערת הרע"
עכשיו נחזיר להקושיא שהתחלנו בה ,למה לדעת הרמב"ם ההורג
שלא במתכוין היכא דיש עמה חיוב תשלומין )כגון שנגפו אשה הרה ומתה
וגם יצאו ילדיה( הדין הוא דחייב לשלם ולא אמרינן קים ליה ,הא רוצח
מקרי וקיי"ל דאפי' חייבי מיתות שוגגין פטורין מתשלומין .ועוד ,שראינו
בכמה מקומות שיש דין מיתה עליו שגואל הדם מצוה להרגו )הל' רוצח
ו:ה( ואף ערי המקלט לא יציל ֹו )שם ו:ד( ,או שהמלכות יהרגו או הב"ד אם
השעה צריכה לכך )שם ב:ד( .ואף אם לא צריכים לכך יש על הב"ד
להכניסו לכיפה או יצערנו הרבה.
ונלע"ד שלדעת הרמב"ם ,ההורג שלא במתכוין ,הגם שנקרא רוצח
ולא רק זה אלא שיש חיוב מיתה על ראשו מפאת הגואל הדם אעפ"כ לא
אמרינן ביה הדין קם ליה .וביאור הענין היא ,שהדין קים ליה הוא דין
הנאמרה לב"ד וכלשון הגמ' "משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה
מחייבו משום שתי רשעיות" .והיינו ,היכי שיש מיתה וממון אין לב"ד
היכולת לחייבו שניהם ,רק מענישים אותו בחמורה .היוצא מזה ,שמעיקר
 17אלא דלכאו' צ"ע למה לא חשוב הריגת טריפה קיום מיתת ב"ד ,דעי' שו"ת נו"ב
במהדו"ת חחו"מ סי' נ"ט שכתב בהמשך דבריו בזה"ל" :ואטו מי הותר להרוג את
הטריפה להציל את השלם? זה לא שמענו מעולם ,ומה בכך שעל הטריפה אינו חייב
)מיתת ב"ד( ,מ"מ איסור בידים עושה להרוג הטריפה ואפילו שבת החמורה מחללינן על
חיי שעה )פי' טריפה( ,ולהציל את השלם אם אינו מציל הרי הוא בשב ואל תעשה עכ"ל.
הרי שטריפה כן חשובה נפש .אלא צ"ל שאינו נפש גמור ,ורק מפני דין ד"ובערת" חייב
ב"ד להרגו.
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הדין נתחייב שניהם רק שאין הב"ד יכולים לחייבו בפועל אלא בחמורה.
אבל אין הפשט שרק החיוב החמור חל והשני כאילו אינו .ועיין בבא
מציעא צא) .בענין אתנן אסרה תורה אפילו בא על אמו ,שכתב רש"י ד"ה
רבא אמר( שכדי לצאת ידי שמים בעי לשלם ,ואם השני תופס ממנו ,אין
ב"ד מוציאין מידו .ולדברינו אתי שפיר ,שאין זה נקרא שהב"ד מחייבו
אלא הבעל דין עצמו גבה חובו ,וזה רק מפני שהחיוב תשלומין קיים אלא
18
שאין לב"ד האפשרות לגבותה.
בד"א ,היכי דחיוב הראשון נתונה לב"ד כמו כל חייבי מיתות ב"ד
בהדי חיובי ממון ,אבל היכי שהחמורה ניתנה לשמים כגון החובל בחבירו
ביום הכיפורים שהיא בכרת ,ויש חיוב תשלומין מחמת החבלה ,דין הוא
שחייב לשלם )הל' חובל ומזיק ד:ט( .ואף דהכרת חמור ממנה הואיל ואינו
"רשעה המסורה לבית דין" לא נקרא כאן שתי רשעיות ,ומת"כ הב"ד
מחייבו לשלם.
עכשיו ,ברוצח שלא במתכוין ,שיש דין מיתה על ראשו )פי' שהגואל
הדם יכול להרגו ואין ערי מקלט מצילים או מצד שהב"ד חייב לטפל בו
להכניסו לכיפה שימות( ,כ"ז מדין ובערת הרע לבד ,וראינו כבר שדין זה
19
להרמב"ם )נגד הרמב"ן( אינו דין פרטי אלא חובה כללית על ב"ד.
 18האמת היא שאף דרש"י כתב כן ומוכח כן בכמה מקומות בש"ס ,ברמב"ם לא מצינו
להדיא מה דינו היכי דתפס .אבל דינא דרבא "דאתנן אסרה תורה אפילו בא על אמו" כן
מובא .בהל' איסורי מזבח )ד:ח( כתב "אי זהו אתנן ,האומר לזונה הא ליך דבר זה
בשכריך ,אחד זונה כותית או שפחה או ישראלית שהיא ערוה עליו או מחייבי לאוין".
הרי להדיא שפסק כרבא ש"ישראלית שהיא ערוה עליו" כולל בתוכו חייבי מיתות ב"ד
כמו הבא על אמו ,ואעפ"כ הוי אתנן .ואף שיש לחלק דשאני כאן שהיא התחייבות מדעת,
ובמאירי )בב"ק דף ע (:מובא בשם חכמי הצרפתים דרק כה"ג אמרינן דקיום עונש
החמורה לא נחשב קיום העונש הקל ,רוב ראשונים לא חילקו ובין היכי דחיוב הממון
היא מלוה הכתובה בתורה )כגון גזילות וחבלות שהתורה מחייב התשלומין( או
התחייבות מדעת ,החיוב נמצא ותפיסה יועיל .ועי' שם בכס"מ .ועוד מעובדא דרבא
)בסנהדרין עב (.דגנבי דיכרי שלו דרך מחתרת שהדין "אין לו דמים" פוטר החיוב השבה,
אלא שאעפ"כ החזירוהו לו ,ושם מובא דלא קיבל רבא מהם .ושקיל וטרי הגמ' למה לא
קיבל ,הרי לצאת ידי שמים יתחייבו להחזירם .וע"ש שהודה רבא לזה ,ומפני ענין אחר
לא קיבל .מ"מ מזה מוכח שגם במלוה הכתובה בתורה הדין קם ליה מועיל רק שאין כח
לב"ד לחייבו לשלם ,אבל לצאת ידי שמים החיוב במקומו עומדת.
 19ולדעת הרא"ש מכות )א:יא( על השאלה "היאך תמצא קדושין וגיטין כשירין שנעשין
בפומבי" הרי יש שם קרובים והוי עדות קידושין בטל מדין נמצא אחד מהם קרוב וכו׳,
כתב הרא"ש "נראה לפרש דלפי המסקנא דאמר רבא במקיימי דבר דיבר הכתוב אין
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ומת"כ לא נקרא "רשעה אחת אתה מחייבו" ,שמצד שהמית את הרוצח לא
חל בו כלום ,וכדחזינן בטריפה שהרג )פי' שלכו"ע אין מקום שיחול חיוב
מיתה גביה דגברא קטילא הוא( ואפ"ה מפאת החיוב "ובערת הרע"
הנאמרה לב"ד חייבים להרגו .יוצא שמיתה הבא אך ורק מכח "'ובערת"
ולא מצד העונש הפרטי ,לא נקרא רשעה שאתה מחייבו ,אז היכי שיש
עמה חיוב תשלומין ,הב"ד יכולים לחייבו לשלם.
יוצא מזה שיש ב' תנאים לדין קם ליה :חדא ,דבעינן שהב"ד
מחייבים ב' הרשעיות ,כגון מיתת ב"ד )לאפוקי מיתה בידי שמים דאין זה
מכוחם( עם חיוב ממון ,ועוד ,שב' הרשעיות מתקיימים מפאת הרוצח ,כגון
העונש מיתת ב"ד רגיל )פי' העונש הפרטי לפי חומר האיסור שעבר( עם
חיוב ממון .אבל היכי שמיתתו מכח "ובערת הרע" ,ולא פועל כלום מצידו
רק בא לתיקון העולם ,לא נקרא שמחייבו ב' רשעיות ,אלא דין הוא דנהרג
ומשלם.
ואגב עי' עירובין סב .תוס' ד"ה בן נח ורשב"א שם ,שהעירו דלא
אמרינן קלב"מ גבי עכו"ם .ולדברינו מובן ,דהואיל וכל הדין מיתה אצלם
מדין הבערת הרע שלא מצינו בעכו"ם כפרה )ומפני זה מיתתן כל פעם
בסייף( 20,לא נקרא "רשעה המחייבו" דאין לו את העונש הפרטי ומת"כ
חייב בתשלומין.

ז( מה לרוצח שהחמירה תורה לחייבו גלות
תאמר בהני שאינם כלום?
וע"פ הנ"ל יש לבאר עוד בעיה ,והיא ,איך למד תנא דבי חזקיה
ממיתת שוגגין דרוצח דפטור על התשלומין לשאר חייבי מיתות שוגגין
שיפטרו ,לימא שאני שוגג דרוצח שחייב גלות ומפני זה יש דין קם ליה,
קרובין ופסולין מבטלין העדות אא"כ באו והעידו בב"ד עם האחרים דלא מיקרי עדות
אלא אותן שבאין לקיים הדבר בפני ב"ד והאי דקאמר מה יעשו ב' אחין שראו וכו' כי כל
הרואה דבר ערוה מחויב להעיד לקיים מה שנאמר )דברים יג( ובערת הרע מקרבך ,ובאין
בערבוביא זה אחר זה בפני ב"ד ואין האחד יודע שכבר העיד אחיו .הלכך שיילינן ליה,
ואם יאמר שבשעת מעשה לא כוון להעיד העדות קיים" :הרי שלפי הרא"ש המצוה
ד"ובערת" לא רק שנאמרה לבית דין אלא אכל אחד ואחד מישראל.
 20עי' כאן במאמר שלי הנקרא "חובל בחבירו לעומת רוצח" ,שבארנו באריכות איך
שמיתת סייף היא מיתה שלא בא לכפרה אלא אך ורק לקיים "ובערת הרע".
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לעומת שאר חייבי מיתות ב"ד שאם שגגו פטורים לגמרי 21.וכי תימא
שהחיוב גלות לא נקרא רשעה המסורה לב"ד אלא הכל מסורה ביד גואל
הדם ,מלשון הרמב"ם הל' רוצח ה:ז לא משמע כן שכתב וז"ל ובית דין של
אותו העיר שהרג בה שולחין ומביאין אותן ודנין אותן  ...מי שנתחייב
גלות מחזירין אותו למקומו שנאמר "והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו"
עכ"ל .הרי שהדין על ב"ד לגלותו.
ובספר החינוך מצוה תי' מובא להדיא כן ,וז"ל" :מצוה על בית
דין להשליך מכה נפש בשגגה מעירו לערי מקלט ,ועל הרוצח בעצמו
ללכת שם  ...שנאמר "והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו" .ובסוף
דבריו הוסיף החינוך לבאר טעם שחייבה תורה ההורג בשוגג להגלות,
וז"ל "מכיון שבאת תקלה גדולה כזו על ידו ,שיצטער עליה צער גלות
ששקול כמעט כצער מיתה שנפרד האדם מאוהביו ומארץ מולדתו
ושוכן כל ימיו עם זרים" ,עכ"ל .וא"כ ,לימא דגם בשוגג נקרא ב'
רשעיות הואיל דהבאתו לעיר מקלט מוטל על ב"ד .וה"ה שאם אין לו
גואל הדם שהב"ד ממנים אחר .ובודאי משמע שגלות נקרא עונש ,ולא
רק זה אלא שהיא רשעה המסורה לב"ד ,וכלשון החינוך "מצוה על בית
דין להשליך וכו׳".
ולדברינו הענין מיושב ,דלא כל דין המסורה לב"ד אצל חייבי מיתות
מפעיל דין קם ליה בדרבה מיניה אפי' היכי שהם קרובים למיתה )כגון
הכנסתו לכיפה( כדחזינן ,דדין "ובערת הרע" שהיא מיתה ממש עכ"ז חייב
בתשלומין ,וכש"כ גלות אף לדעת החינוך ששקולה כמעט כצער מיתה,
22
מ"מ לא נאמר בו דין קם ליה.
 21אך שיתחייב קרבן אין זה רשעה המסורה לב"ד שהדין הוא דאין כופין לאדם היכי
שהיא לכפרת נפשו כדתנן בערכין )ה:ו( חייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותן .הרי
שאין זה מסורה לב"ד .אלא שהמעיין בפירה"מ שם להרמב"ם יראה שלפעמים ממשכנין
אפי' בחטאת ,וצ"ע.
 22והאמת היא דאף בלי דברינו י"ל דשאני חיוב הב"ד להחזירו לערי מקלט שאין זה
נקרא עונש מצידם ,אלא להיפך גדרו היא חיוב הצלה .פי' הדבר שהב"ד חייבים להצילו
מיד גואל הדם וכל' הרמב"ם בהלכה ח' שם "כשמשיבין אותו מוסרין לו שני תלמידי
חכמים שמא יהרגנו גואל הדם בדרך ואומרין להם אל תנהגו בו מנהג שופכי דמים,
בשוגג בא מעשה לידו" .משמע שגדר חיובם היא להצילו .ולפי"ז ודאי לא נקרא החיוב
לגלותו "רשעה המסורה לב"ד" .וכ"ז ניתן לדעת הרמב"ם ,אבל לפי' טעם החינוך משמע
שעיקר הדבר היא עונש דשקול גלות כצער מיתה.
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ח( אין מענישין בשבת
בסנהדרין לה :מובא שאין מענישין בשבת .וכבר חקרו האחרונים
האם זה רק מדין חילול שבת )פי' נטילת נשמה( או שלמסקנא היא הלכה
בפני עצמו שאין מענישין כלל אפי' אין חילול שבת ,כגון קנסות וכדומה.
ולכאורה היכי דהחיוב מיתה בא מכח הדין "ובערת הרע" שאינו בגדר
עונש אלא הסרת רע מן העולם וכדי שישמעו העם וייראו ולא יעשו כן
להבא ,שרי ליה בשבת דלא נקרא עונש .ויודע אני שזה חידוש עצום
שיוצא מזה שממיתין בשבת שהיא מלאכה דאורייתא ,אמנם בהגהות רע"א
או"ח סי שלט אהא דפסק המחבר "אין דנין בשבת" והוסיף הרמ"א "וכל
שכן שאסור להלקותו" ,העיר בשם הפמ"ג )משבצות זהב בפתיחה להל'
שבת סוף אות ג'( שמ"מ באומר סוכה שאיני יושב דהדין דמכין אותו עד
שתצא נפשו לקיים העשה ולא בדרך עונש י"ל דמותר בשבת .אז כל היכי
שאינו בתורת עונש י"ל שכן נוהגת בשבת .ועדיין צ"ע.

ט( אשו משום חציו :אם אמרינן כן דווקא גבי נזיקין
או אפילו אצל רציחה
עכשיו שראינו דעת הרמב"ם שיש כמה סוגי רציחה :אלו שחייבם
מיתת ב"ד ואלו שמיתתן בידי שמים אלו שחייבים גלות ואלו שפטורים
לגמרי עלינו לעיין מה דעתו היכי שאשו הלך והמית אדם? ידוע המח' ר'
יוחנן ור"ל אי אמרינן אשו משום חציו או משום ממונו) ,סוגיא ערוכה
בב"ק כב (.וידוע שהרמב"ם פסק כר' יוחנן )הל' נז"מ יד:טו( .השאלה היא
האם זה נתחדשה גם לענין רציחה או שמא רק בדיני חובל בחבירו? כד
נעיין בסוגיא נראה.
בסוף הסוגיא שם מובא דאף לר' יוחנן שמשום חציו ,היינו רק בדלא
כלו לו חציו ,אבל היכי דכלו לו כגון שיש שם כותל המפסיק ,אינו חייב
אלא משום ממונו .ובסוף הסוגיא שם מקשה הגמ' ,עכשיו שאף לר' יוחנן
היכי שאינו משום חציו עדיין חייב משום ממונו מאי נפ"מ ביניהם ,ומתרץ
הגמ' ,לחייבו בד' דברים.
ובתוס' שם העירו דהיה יכול בעלי הגמ' לתרץ בפשיטות ,דנפ"מ היא
בדין ד"קם ליה" וכדסוגיא שם ,שהביא מתני׳ )דף כב (:ד"עבד כפות לו
וגדי סמוך לו" שהדין הוא דפטור על דמי גדי ,ומסביר רש"י שם ,הואיל
וחייב מיתה מחמת העבד אמרינן קם ליה ופטור מן התשלומין .אבל
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המעיין בחי' הר"ן לסנהדרין דף עט :יראה דלמסקנא )ובאמת י"ל אף
בהוה אמינא( אפי' לר' יוחנן אינו כחציו אלא לענין נזיקין לחייבו כאדם
המזיק שמשלם ד' דברים ,אבל לענין רציחה לא ,ואין פטור דקם ליה.
ומעניין שלא מתייחס הר"ן כלל להגמ' שהבאנו דעבד כפות וגדי סמוך,
דלכאורה עומדת נגד דבריו ,דכן אמרינן קם ליה גבי אש .ונ"ל דלמד כן
מחמת קו' התוס' דמה שלא מביא הגמ' הדין דקם לי' כנפ"מ מוכח
דלמסקנא אינו כן וזה מפני דלא אמרינן אשו משום חציו אצל רוצח.
וכמעט כל הראשונים נקטינן נגד דעת הר"ן )עי' רש"י ותוס' שם וכן
הרשב"א( ובדעת הרמב"ם ג"כ הבינו הנושא כלים שדעתו נגד הר"ן והיכי
שהלך האש והרג אדם ,בעל האש חייב מיתה .ובחי' הגרי"ז הל' רוצח
)ג:יג( כתב כן להדיא שאחרי שהביא ד' הר"ן העיר דאי אפשר להגיד כן
בדעת הרמב"ם .אמנם נלע"ד דאחר העיון פשטות הסוגיא אזיל כדעת
הר"ן נגד רוב הראשונים והרמב"ם שהביאו כצורתה מסכים עם הר"ן .וזה
לשון המשנה )בב"ק סא:(:
המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו ,ר"י אומר :משלם מה
שבתוכו ,וחכ"א :אינו משלם אלא גדיש של חטין או של
שעורין… עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו – פטור.
ומודים חכמים לר"י ,במדליק את הבירה שהוא משלם כל מה
שבתוכה ,שכן דרך בני אדם להניח בבתים.
ובביאור הדין דעבד כפות וגדי סמוך דפטור על הגדי מסביר רש"י
ושאר הראשונים שהיא מפני הדין דקם לי' )פי' מה שנתחייב בעל האש
מיתה שהרג את העבד אז פטור על הגדי( והגמ' שם כב :העמידה אליבא
דריש לקיש כשהצית האש בגופו של עבד דהוי אדם המזיק.
יוצא לפי"ז שברישא וסיפא מדובר בפטור טמון ,ובאמצע במקרה
דעבד וגדי הנידון הוא מדין דקם לי' ולא שייך כלל לפטור דטמון באש.
וזה נראה מוזר ) (1שיפסיק התנא עניינו)פי' הפטור טמון( ולהביא דין דלא
שייך לגמרי ואחרי זה ימשיך לדון בדיני טמון .ועוד ) (2האם מסתבר
שהתנא נגיד לנו חידוש נפלא בהסתר כל כך) .כונתי שזה מקור היחידי
לומר שדעת ר' יוחנן היא שהמעביר אש והרג אדם חייב מיתה דאשו
כחציו ובלי מקור זה היינו אומרים דרק לענין תשלומי ד' דברים חשוב
כחציו .אלא ודאי משמע שגם הא דעבד כפות וגדי סמוך מדיני טמון באש
הוו.
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וכן משמע ברמב"ם ,שבהל' נזקי ממון )יד':ח' וט'( הביא המשנה
כצורתה ,וכולו בפטור טמון קא מיירי ,ובהל' י' פסק "המדליק בתוך שדה
חבירו ויצאת האש ונאכל הגדיש והיה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף
עמו חייב ,שכן דרך בני אדם לעשות בגדיש ,היה עבד כפות לו וגדי סמוך
לו ונשרף עמו פטור" .ואחרי זה בהל' יא' ממשיך להביא עוד דיני טמון.
ומשמע דדין עבד וגדי ג"כ בפטור טמון איירי.
עכשיו הבעי' היא איך רואים כאן הפטור טמון דמשמעות המשנה
היא שהעבד והגדי נמצאו ע"ג השדה בגלוי ולא שהם טמונים בקרקע.
התי' הוא אה"נ העבד והגדי אינם טמונים אמנם דעת הרמב"ם שהפטור
טמון נתחדשה לא רק בטמון ממש אלא כל מידי דלא רגיל להיות בשדה
וז"ל )גבי עבד סמוך לו וגדי כפות דחייב על הגדי( "הואיל ודרך בני אדם
לעשות בגדיש" )פי' שיכפות גדי( משמע לכאו' דבסיפא שהעבד כפות
שודאי אינו הדרך ,דינו כטמון ופטור .ומצאתי ברשימות שיעורים להרב
זצ"ל על בב"ק שם שלמד כן (.לפי"ז את"ש מה שהביא התנא מקרה דעבד
וגדי בתוך דיני טמון באש.23
ובכלל להגיד שדעת הרמב"ם כשאר הראשונים נגד הר"ן לדעתי
הקלושה מן התימה היא מכמה טעמים.
א( מכח קו' תוס' שלא הביא הגמ' למסקנא קם ליה בדרבה מיניה
כנפ"מ בין ר' יוחנן ור"ל מוכח שאין זה למסקנא )דלא כתוס'( ,ואפי' לר'
יוחנן דכחציו דמי הכוונה לענין נזיקין בלבד שחייב בד' דברים אבל לענין
רוצח לא .והאמת היא שכן משמע בדבריו להדיא ,דבהל' נזקי ממון )שם
ד:טו( כתב "אש שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו הרי המבעיר חייב
בנזקיו ובשבתו וברפויו ובצערו ובבשתו כאילו הזיקו בידו…" ואילו בהל'
חובל ומזיק וכן בהל' רוצח לא מביא הרמב"ם אף פעם המקרה של אשו
משום חציו רק אש של אדם המזיק בידים ,כגון שהצית האש בגופו )הל'
רוצח א:א( או דחפו לאש )שם ג:ט( דבהני אף ר"ל מודה ,וכמו שמובא
בגמ' )בב"ק מג (:דאוקמיה ר"ל למתני' דעבד כפות היכי דהצית המבעיר
בגופו של עבד ,דכה"ג לכו"ע חשוב אדם המזיק ואמרינן קם ליה.
 23ואגב לפי"ז י"ל הסבה שנקט עבד ולא סתם בן חורין היא הואיל דדרכו להיות בשדה
ושמא יחשוב שלא נקרא טמון קמ"ל הואיל והיה כפות לא נקרא "הדרך" בניגוד לסתם
אדם .אמנם לדעת הראשונים שכל הנידון היא מדין קם ליה ,למה ליה להביא את זה
במקרה דעבד ולא בבן חורין?
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ב( ועוד מה שהוסיף טעם בסוף ההלכה )שם טו'( "שאף על פי שאשו
ממונו הוא הרי הוא כמי שהזיק בחציו" .ובודאי משמע שבעיקרו המזיק
של אש חשוב ממון המזיק ,רק היכי שאשו חבל באדם )לעומת בממונו של
שני( חידשה תורה שמשלם כאדם המזיק )היינו ד' דברים ולא רק נזק
לבד( .ושמא מפני כך מסיים אותו הלכה בזה"ל "אבל אם הזיקה בהמתו או
בורו את האדם אינו חייב אלא בנזק בלבד כמו שביארנו" ,שכונתו לומר
דרק מצד התשלומין אשתני אשו משאר ממונו המזיק אבל במהות שלו
הרי הוא ממון המזיק כשורו ובורו .ומזה הטעם הביא הרמב"ם הדין של
אשו משום חציו בהל' נזקי ממון ולא בהל' חובל ומזיק ,שאם דעתו שהיא
אדם המזיק וכחציו ממש היה לו להביאו שם .וגם מקומו בתוך הפרק )פרק
יד' דנזקי ממון( מעיד על זה ששם נמצא סך הכל טז' הלכות והדין אשו
משום חציו לא נמצא עד הל' טו' .אז אם נניח כדברינו שבעיקרו אשו
משום ממונו וכונת משום חציו היא רק בדין תשלומין שלו שחייב בחמשה
דברים כמו החובל בחבירו ,א"ש שלא הביא זה בתחלת הענין .אבל אם
נגיד שבעיקרו המזיק של אש כחציו היה לו להביאו מתחלה שהיא היא
נקודה העיקרית של אותו המזיק .אלא ודאי נזקי ממון היא ,רק שנתחדש
בה חיוב תשלומין של החובל בחבירו .24היוצא מזה שאינו בכלל חובל
בחבירו 25,וכש"כ שאינו בכלל רוצח היכי שאשו המית.
ג( וכן מה שדעת הרמב"ם דהפטור טמון נתחדשה לא רק לגבי אשו
כשהיא משום ממונו כדעת רוב הראשונים) 26וכן משמעות הסוגיא שם(
אלא אף היכי שהיא מדין חציו דשם הל' ח'-י' פסק סתם שפטור מטמון,
 24ועי' לקמו הערה  92שגם לענין עבד כנעני אישתני דינא דהיינו אם שור תם שלו הזיק
עבד פסק הרמב"ם שחייב חצי נזק דעבדו כשורו ואילו הזיק עבד חבירו בידים חייב
בחמשה דברים ובהכאה פחות משו"פ לוקה .הרי שדינו כאדם המזיק ולא כבהמה .א"כ
היכי שיצא האש מדין חציו וחבל בעבד ,דנין אותו כאדם.
 25ואם תאמר מה נפ"מ בין אשו משום חציו היכי שחבל באדם לחובל בחבירו ממש
)פי' בידים( ,הרי בשניהם חייב בחמשה דברים? י"ל חדא ,לענין הפטור טמון ,ועוד,
הלאו ד"לא יוסיף" שהיא מקור שאסור לאדם לחבול בחבירו )עי' רמב"ם הל' חו"מ
ה:א ובמאמר שלי כאן הנקרא "גדר האיסור חובל בחבירו ,שבארתי הענין
באריכות(.
 26עי' תוס' בב"ק כג .ד"ה מאי בינייהו שכתב דהיה יכול להביא נפ"מ בין ר' יוחנן לר"ל
מהפטור טמון היכי שלא כלו לו חציו דלר"ל פטור ולר' יוחנן חייב דכה"ג הוי אשו
משום חציו .הרי שלדעתו אין פטור טמון היכי שאשו משום חציו בניגוד לשיטת
הרמב"ם.
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ולא חילק בין היכי שהיא מדין ממון לעומת משום חציו 27.ואילו סבר
שעיקר המזיק של אש מדין אדם המזיק היכי פטרו בטמון ,אין זה פטור
בדיני אדם המזיק אלא באש )היינו היכי שהיא משום ממונו אף לר' יוחנן
כגון שכלו לו חציו(! 28אלא מוכח כדביארנו שבעיקר מהות שלו דעת
הרמב"ם שהיא ממונו המזיק רק שיש גזה"כ היכי שאשו חבלה באדם
שמשלמים התשלומין של אדם המזיק 29.עכשיו מובן שגם היכי שחבלה
באדם יש פטור טמון דאף כה"ג הוי אשו ממונו המזיק ולא אדם המזיק רק
התשלומין נשתנו ולמה לנו להגיד שאין פטור טמון.
ד( וראיה אחרונה שלדעתי היא החזקה שבכולם מה שראינו כבר
בהל' רוצח ,שטרח הרמב"ם להביא כל אופני רציחות שפטורים ממיתת
ב"ד אף שלדעתו עון הריגתם בידם ושופכי דמים מקרו ,ואף פעם לא מביא
שום מקרה של אשו משום חציו .איך יעלה על הדעת להגיד שאשו שהרג
יתחייב מיתת ב"ד בלי ראיה מבוררת?
והאמת היא דגם קרא דכתיב גבי אש משמע הכי ,בפסוק נאמר
)שמות כב:ה( "כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש....שלם ישלם
המבעיר את הבעירה" ,והגמ' בב"ק דף כב :דרש "פתח הכתוב בנזקי
ממונו )היינו כי תצא אש שיצא מעצמו( וסיים בנזקי גופו )היינו המבעיר
את הבעירה שהדליקה בפועל ולא שיצא מעצמו( ,לומר לך :אשו משום
חציו" ,עכ"ל .הרי שהפסוק מדובר בדיני היזק דכתיב בסוף "שלם ישלם"
ובזה נתקשה שנוי ל' הפס' ודרשינן שאצל אש שהזיק אדם חייב בד'
דברים אבל להגיד מזה היכי שאשו הרג שחייב בעל האש מיתת ב"ד בלי
שום מקור ולימוד מפורש ,מן התימה היא 30.דלכאו' הכל מודים שרציחה
 27כך העיר הערוך השולחן סי' תיח' סעיף יד'.
 28עי' תוס' בב"ק כג .ד"ה טמון באש שמסביר את זה ע"פ הדרשא דתנא דבי חזקיה
דלעיל ,וא"כ לא שייך פטור טמון אצלו.
 29ודע דרש"י ותוס' שם למדו ששני הדינים קשורים ,והיכי שדינו משום חציו אין פטור
טמון.
 30ומה שהק' הגרי"ז לבסוף למה גבי "עבד כפות לו" פסק הרמב"ם דפטור ,היה לו
לחייבו דמים כמו שחייבו גבי שור תם ,וז"ל )רמב"ם הלכות נזקי ממון י:יד( "יראה לי
שאע"פ שהתם שהמית עבד או שפחה פטור מן הקנס שהוא שלשים סלע הקצוב בתורה
)שמות כא:לב( ,אם המית שלא בכוונה משלם חצי דמי העבד או חצי דמי השפחה מגופו
כאילו המית שור חבירו או חמורו ".ולמה לחלק בין שורו המזיק לאשו? הלא על מיתת
הגדי היכי שכפות חייב והרי עבדו כבהמתו .כ"ז ק' רק לדעתו שסבת הפטור גבי עבד
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חמורה מאדם המזיק דלחייב אדם ברציחה בעינן עדים והתראה וב"ד של
כפות וגדי סמוך בא מכח הדין קם לי' אמנם לדברינו שהפטור היא מחמת דעבד כפות
חשוב טמון באש ועל הגדי הסמוך דהיה לו לברוח ,אזיל לי' הקושיא .ואה"נ היכי שאין
את הפטור טמון יוצא לדברינו שכן יתחייב דמי העבד כמו שפסק הרמב"ם גבי שור תם
שהמית עבד שלא בכונה דנראה לו שחייב חצי נזק כמו אם הרג שורו.
אלא דלאחר העיון נ"ל שאין להשוותם )פי' היכי ששורו הרג עבד להיכי שאשו הרגו(
דכונת הרמב"ם לדמות עבד כנעני לשור אינו אלא גבי ממון המזיק ,משא"כ באש היכי
שהיא משום חציו לא .והראיה ,שבהל' חובל ומזיק )ד:י( פסק הרמב"ם "החובל בעבד
כנעני של חבירו רבו של עבד נוטל חמשה דברים" .וכן שם )ה:ג( "המכה את חבירו
הכאה שאין בה שוה פרוטה לוקה …ואפילו הכה עבד חבירו הכאה שאין בה שוה
פרוטה לוקה ".וכן הל' רוצח )ב:יא( "ואחד ההורג את עבד אחרים או ההורג עבדו הרי
זה נהרג עליו ,שהעבד כבר קבל עליו מצות ונוסף על נחלת ה' ".וקשה בשלשתן ,הא
עבדו כחמורו .וצ"ל א( חיובו רק נזק שלם ולא הד" דברים ,ב( הכאת העבד לא תהא
בכלל הלאו דלא יוסיף שדינו כבהמתו והלאו נאמרה רק כשחובל בחבירו .ג( היכי שהרגו
לא יתחייב מיתה כמו אם הרג שורו או שור חבירו .ואל תגיד שגבי רציחה באמת יש
הבדל שאם הכה את עבדו ועמד כד' שעות ואח"כ מת דין הוא שנהרג עליו ואין את זה
היכי שהכה ישראל ,אין לטענה זה שחר ,שהרמב"ם שם )הל' יב'( פירש שסבת הפטור
של "יום או יומים" היא מפני שיש לאדון רשות להכותו ,אז רק בכה"ג שלא מת עד אחר
כד' שעות יוצא שהכהו הכאה הראוי לו להכות מדין אדון .וע"ש הל' יד' ,שכתב "יראה
לי שהמכה את עבדו בסכין וסייף או באבן ואגרוף וכיוצא בהן ואמדוהו למיתה ומת אינו
בדין יום או יומים אלא אפילו מת לאחר שנה נהרג עליו ,לכך נאמר "בשבט" שלא נתנה
לו תורה רשות להכותו אלא בשבט ומקל ורצועה וכיוצא בהן לא הכיית רציחה" .הרי
מוכח שאין גדרי רציחה נשתנות היכי שהכה עבד ,ואפי' היכי דהכה עבדו .וזה שמצינו
פטור יום או יומים זה רק מפני היתר אדונו להכותו הכאה שאין בה מיתה והתורה נתנה
שיעור איך לדון הכאה של מיתה.
אלא מוכח שכלפי אדם המזיק דנים העבד כבן חורין ע"פ דרשת הגמ' בב"ק דף פח" .כי
ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו…" דדוקא בשיש לו אחוה ,ועבד יש לו שהוא אחיו
במצות .ולפי"ז גם היכי דאשו משום חציו וחייב בחמשה דברים דינו של עבד כבן חורין.
ובודאי שהאש גבי "עבד כפות" הוה משום חציו ,א( שהעמידה הרמב"ם היכי שהדליק
בשדה של חבירו דלא כלו לו חציו ב( אף הגרי"ז הבין כן ,שלדעתו הדין שפטור על הגדי
היא מדין קם ליה וזה רק היכי שאשו משום חציו .וכי תימא נדיינו בי' לפחות חיוב דמים
)עי' בסוגיא דבב"ק מג .וברש"י שם ד"ה לא דמים( דהא קא מפסיד הבעלים ,זה אינו,
שכבר פסק הרמב"ם "אין דמים לבן חורין" והואיל ודנים אותו כבן חורין אין משלמים
דמי נהרג .ומפני זה אתי שפיר למה רק גבי שורו ישלם חצי דמי העבד כנעני אבל גבי
אשו )פי' עבד כפות וגדי סמוך( לא .וכ"ת גבי אש הא קיי"ל דאף לדעת ר' יוחנן שהיא
משום חציו היא גם משום ממונו )ראינו כבר שכן פסק הרמב"ם הל' נז"מ ד:טו( היינו רק
היכי דאינו משום חציו כגון שכלו לו חציו מחמת הכותל הנמצא שם משא"כ כאן
שמדובר כשהדליק ב"שדה חבירו" אז הוי משום חציו והסבה דפטור אדמי עבד היא
שדנים אותו כבן חורין וכמו שראינו לעיל בהל' חו"מ)ד':י' ,ה':ג'( ובהל' רוצח )ב':יא'(.
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כג' משא"כ תשלומי היזק( ואיך למדים מן הקל אל החמור .ובפרט שיש
לנו דין נוסף בדיני נפשות להצילו ממות שנא' "והצילו העדה" וזה הכלל
אינו רק על הב"ד בשעת הדין אלא אף איך לדרוש הפסוקים .31וכאן שאינו
מוכרח כלל שהדין חציו נתחדשה ברוצח דרק בפרשת נזיקין נאמרה ,וכן
שבמסקנת הגמ' לא מובאה כנפ"מ בין ר"י לר"ל רק התשלומי ד' דברים
של אדם המזיק גם שיש לנו ראשונים שסוברים כן להדיא )הר"ן סנהדרין
עח כן וכשיו לדברינו גם בדעת הרמב"ם נראה כן( ,איני יודע איך לדינא
מורים שיתחייב מיתה בכה"ג שאשו הרג אדם.

 31עי' לעיל אות ה' הערה  14מה שהבאנו בשם ר' שכטר בספרו ארץ הצבי ועוד ראי'
שהוספתו.

הרב יחיאל וויינר
מאמר זה מוקדש לכבוד יום הולדתו השבעים של
אבי מורי הר' אליעזר מלך בן שלמה יעקב שיחי'.
רציתי להכיר טוב על כל העסק שעמלת בי לגדל
אותי לבן תורה ובפרט מה שהתחלת ללמוד איתי
מגיל מוקדם ולא רק התורה שבכתב אלא גם
התורה שבעל פה שעליו הכתוב אומר )שמות
לד:כז( "כי על פי הדברים האלה כרתי אתך
ברית…" ופירשו חכמינו שהכונה לתורה שבע"פ.
ועוד יותר ששימשת כדוגמא אישית להראות לי
עד כמה חשובה המושג של "והיו עיניך רואות
את מוראיך" )היינו מה שכל פעם שהביא איזה
חידוש של רבך הגאון הר' יוסף דוב הלוי
סאלאבייצ'יק זצ"ל או ששמעת מפי אחרים בשמו
התעוררת ושימחת( ועד כמה התקשרות התלמיד
לרבו משפיע על ה"וועלטענשענג" של האיש
היהיודי בעולמו וכמעט אי אפשר לחיות בלי זה.
יהי רצון שהקב"ה יתן לך סייעתא דשמיא
שימשיך הלאה מתוך בריאות ויישוב דעת ושיזכו
ביחד לראות נחת הרבה מכל יוצאי חלציך.
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הרמב"ם מתחיל הלכות חובל ומזיק )א:א( בזה"ל:
החובל בחבירו חייב לשלם לו חמשה דברים ,נזק וצער ורפוי
ושבת ובושת ,וחמשה דברים אלו כולן משתלמים מן היפה
שבנכסיו כדין כל המזיקין .עכ"ל.
משמע מדבריו שאין איסור לחבול בחבירו ,רק התחייבות ממון .אבל שם
)ה:א( כתב:
אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו ,ולא החובל בלבד
אלא כל המכה אדם כשר מישראל בין קטן בין גדול בין איש
בין אשה דרך נציון הרי זה עובר בלא תעשה ,שנ' )דברים כה:ג(

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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"לא יוסיף להכותו" ,אם הזהירה תורה שלא להוסיף בהכאת
1
החוטא ,קל וחומר למכה את הצדיק.
וקשה לי ) (1למה המתין הרמב"ם עד פרק ה' לגלות לנו שהחובל
בחבירו עובר בלאו ,והיה לו להודיע מראש וכמו שמצינו בהל' גניבה
)א:א( שכתב "כל הגונב ממון משו"פ ומעלה עובר על לא תעשה שנא' לא
תגנבו" ,ובהל' רוצח )א:א( "כל הורג נפש אדם מישראל עובר בלא
תעשה ".וכן בכותרת שלהם מונה הרמב"ם המ"ע וגם המצות ל"ת
השייכים אצלם .ואילו אצלינו בחובל ומזיק מובא רק "מצות עשה אחת
והיא דין חובל בחבירו או מזיק ממונו וכו׳ ".ולא מביא כלום לענין הל"ת
של "לא יוסיף 2".וכי תימא שאני לאו דחובל בחבירו דלא לקי עליה
 1לשבר האוזן רציתי להדגיש עד כמה חמורה האי לאו ד"לא יוסיף" בעיני חז"ל שפסק
הרמב"ם )הל' סנהדרין יז:א( "כיצד מלקין את המחוייב מלקות ,כפי כחו שנאמר כדי
רשעתו במספר ,וזה שנאמר ארבעים שאין מוסיפין על הארבעים אפילו היה חזק ובריא
כשמשון ,אבל פוחתין לחלש שאם יכה לחלש מכה רבה בודאי הוא מת ,לפיכך אמרו
חכמים שאפילו הבריא ביותר מכין אותו שלשים ותשע שאם יוסיף לו אחת נמצאת
שלא הכהו אלא ארבעים הראויות לו" עכ"ד .הרי שלאו דלא יוסיף היא כל כך חמורה
שעקרו חכמים הדין תורה של מספר ארבעים ומכין אותו רק שלשים ותשע כדי לעשות
גדר שאפי' אם יכהו ארבעים לא יעבור אלאו דלא יוסיף שמעיקר הדין חייב ארבעים.
וזה חידוש עצום לפענ"ד .ובאמת צ"ע איך הותר להם לעשות כן אא"כ נגיד דהוי מדין
"יש כח חכמים לעקור דבר מה"ת בשב ואל תעשה" .אלא דגם זה חידוש שבדרך כלל
דין הזה נאמרה על היחיד כמו שמצינו אצל שופר היכי דר"ה חל בשבת דגזרי שמא
ילך אצל בקי וכו .אבל אצלינו מדובר בשליח ב"ד ולכאו' זהירים הם ואין לחוש שמא
יטעו.
 2מה שלא מביאה בכותרת אינו בעי' ,שעיקר הקרא בשליח ב"ד נאמרה שלא להוסיף
בהכאות אצל אדם המחייב מלקות .ומה שאסור להכות אדם כשר למדים מק"ו ולא פסוק
להדיא .אז לקמן בכותרת להל' סנהדרין מביאה הרמב"ם .אלא דלכאו' יש עוד בעי' דמה
שייך חיוב מלקות בהכאת אדם כשר )היכי שאין בהכאה שו"פ( ק"ו מהשליח ב"ד אצל
רשע ,והא יש לנו כלל דאין עונשין מן הדין? וי"ל דהוי בכלל מאתיים מנה כמו שמצינו
אם על הפתיחה חייב על הכרייה לא כש"כ גבי בור אין זה ק"ו אלא כמו שבכלל כרייה
יש פתיחה ,כאן נמי אם התורה חס על הרשע שהוא כמו מנה על אדם כשר שהוא
כמאתיים לא כש"כ .ועוד מצאתי חידוש נפלא בבית האוצר כלל נח' בביאור "אין עונשין
מן הדין" שאין מלקות נקרא עונש אלא מיתה )ע"ש על פי ל' הספרי( .וברמב"'ם הל'
סנהדרין )כ:ב( "נהרג זה שהעידו עליו ואחר כך הוזמו אינן נהרגין מן הדין ,שנאמר
כאשר זמם לעשות ועדיין לא עשה .ודבר זה מפי הקבלה ,אבל אם לקה זה שהעידו עליו
לוקין…" העיר ר' יוסף ענגיל שכן למדים מלקות מן הדין ורק מיתה לא .וע"פ הספרי
מובן שאין מלקות בגדר עונש .ועי' שם מה שמביא בשם המהר"ל מהו גדר "עונש",
ועפ"ז מובן שאין המלקות בכלל.
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וכדמצינו בכתובות לג :ד"בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין",
זה אינו .חדא ,בגניבה וגזילה נמי אין לוקין דניתנו לתשלומין ואעפ"כ
מביאם בכותרת שלהם ,וכן בריש ההלכות וכדחזינן .ועוד ,אם הכהו הכאה
3
שאין בה שו"פ כן לוקין.
) (2ובכלל ,קשה מה שמביא הרמב"ם הל' חובל ומזיק אחר הל'
גניבה והל' גזילה ואבידה ולא מיד אחר הל' נזקי ממון שמתחיל בה
"סדר נזיקין" ,דלמה לו להפסיק הענין של דיני מזיק )פי' דיני ממון
המזיק ודיני אדם המזיק( עם דיני גניבה וגזילה? ובודאי שיש כונה
מסויימת בסידורה.
) (3עוד קשה ,שמלשונו )ה:א( "וכן כל המכה אדם כשר מישראל ...
עובר בלא תעשה" משמע שהחובל באדם שהוא רשע אינו בכלל הלאו
)וכן דייק המנ"ח מצוה מט:י( ,וזה קשה מכמה טעמים .חדא ,מאיפה יצא
זה? הרי הפסוק שהביא ד"לא יוסיף פן יוסיף" על הכאת רשע נאמרה,
שהמדובר היא באדם שחייב מלקות שהזהיר רחמנא השליח ב"ד שלא
יוסיף להכותו יתר ממה שחייב .ועוד ,הרמב"ם נראה כסותר משנתו,
דבסוף אותו הלכה כשביאר איך למדים מהאי קרא הנאמרה בשליח ב"ד
שגם על סתם ישראל יש איסור לחבול ,הסביר בזה הלשון" :אם הזהירה
תורה מלהוסיף בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק" .הרי שאנו
מתחילים עם האיסור להכות הרשע ,ורק ע"י ק"ו למדים האיסור אצל
5
כשרים.
4

 3ורציתי להדגיש עד כמה חמורה האי לאו דחובל בחבירו בעיני חז"ל ,דעי' רמב"ם
הלכות סנהדרין )יז:א( שכתב "כיצד מלקין את המחוייב מלקות ,כפי כחו שנאמר כדי
רשעתו במספר ,וזה שנאמר ארבעים שאין מוסיפין על הארבעים אפילו היה חזק ובריא
כשמשון ,אבל פוחתין לחלש שאם יכה לחלש מכה רבה בודאי הוא מת ,לפיכך אמרו
חכמים שאפילו הבריא ביותר מכין אותו שלשים ותשע שאם יוסיף לו אחת נמצאת שלא
הכהו אלא ארבעים הראויות לו" .הרי שלדעתו עוקרים דין דאורייתא ד"ארבעים יכנו"
לעשות גדר בפני הלאו דלא יוסיף שלא יבא השליח ב"ד להכותו יותר מדי.
 4וכן משמע דהכאת אדם כשר אינה אסורה אלא דרך נציון ,אבל דרך תוכחה שרי .ועי'
בקובץ הערות סימן ע' שדן בזה והביא כמה מקורות שהדין כן.
 5והא דלמד הרמב"ם מלקות דחובל בחבירו בק"ו מהשליח ב"ד אף דקיי"ל שאין עונשין
מן הדין י"ל שכאן אינו ק"ו אלא גדרו היא בכלל מאתיים מנה כמו שמצינו גבי בור
המזיק דקאמר בגמ' עלה דכתיב "כי יפתח וכי יכרה" אם על הפתיחה חייב על הקראיה
לא כש"כ דבכלל כרייה יש פתיחה אז כאן נמי אם התורה מקפיד על הכאה דרשע אותו
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והאמת היא ,דלולי הק"ו היה אפשר לת' בפשיטות שהפס' מדובר רק
על אדם כשר ,שהרי מדובר על אדם שקיבל כבר הלט' הכאות )או מנין
המלקות הראוי לו ע"י שומת הרופא( ,ושלא להוסיף על זה הזהיר רחמנא,
והוא כבר נעשית אדם כשר כדכתיב "ונקלה אחיך לעיניך" כיון שנקלה,
אחיך הוא .ופירוש "אחיך" היינו אדם כשר ורק עליו הזהיר רחמנא .ואבי
מורי הוסיף שלכך שינה הרמב"ם לשונו וקורא לו "החוטא" ולא "הרשע".
אלא דאף לפי"ז קשה ,דבגמ' )כתובות לב (.כשרצה ללמוד מ"חובל
בחבירו" לשאר איסורין דכל היכי שיש "ממון ומלקות" ממונא משלם
מילקי לא לקי ,הקשה בעלי הגמ' "ואי ממונא לקולא )היינו על הצד
שממון קל ממלקות י"ל שאין ללמוד מחובל בחבירו שיש לו צד קל וזה
הסבה דממונא משלם מילקא לא לקי( מה לחובל בחבירו שכן הותר
מכללו בבית דין" )פי' ,לאו דחובל קיל היא דמותר לב"ד להכות הרשע
ומפני זה דין הוא דמשלם ואינו לוקה לעומת שאר איסורים שלא הותרו
מכללן וצריכים להיות דינם דלוקין ואין משלמין( .עד כאן קו' הגמ'.
ולדעת הרמב"ם הקושיא מעיקרא ליתא ,שרשות הניתן לב"ד להכותו היא
רק עד שנתכפר לו דהיינו עד מספר לט' ,ובאלו עדיין רשע הוא והכאת
6
רשע אינו בכלל האיסור ,ונמצא דאינו הותר מכללו!
ומצינו בדומה ,שהעיר האור שמח )הל' רוצח ד:ח( למה לא מצינו
שֶ יִקָּ ֵרא לאיסור שפיכות דמים לאו שהותר מכללו בב"ד ,דכל חייבי מיתת
קפידא ודאי יש בהכאה של אדם כשר .ועוד יש לתרץ ע"פ דברי ר' יוסף ענגאל בבית
האוצר המוזכר לעיל הערה .2
 6והמעיין ברש"י שם ד"ה ואי ממונא ,שכתב "מה לחובל בחבירו שכן הותר מכללו
בב"ד דניתן רשות לב"ד להלקותו" וכו׳ .והעירו האחרונים ,מה כונתו באמרו "רשות"?
אי המדובר במי שחייב מלקות ,אין זה רשות אלא חיוב המוטל על הב"ד להכותו,
)כדכתיב "והפילו השופט והכהו לפניו"( אלא כונתו היא לדין שמצינו )יבמות דף צ.
ועוד מקומות( "בית דין מכין ועונשין שלא מן הדין" .היינו שמן הדין אינו רשע אלא
שראו חכמים דבעי להכותו למיגדר מילתא .ובזה את"ש מה שנקרא "הותר מכללו",
דבדרך כלל אסור להכות אדם כשר .מה דעדיין צ"ע לרש"י היא שמקור דין זה אינו
מקרא ד"לא יוסיף" ,ע"ש הסוגיא ביבמות .אבל ברמב"ם לא נראה כן .אמנם מצאתי
בדבריו הל' רוצח ושמירת הנפש )ה:ו( וז"ל "וכן הרב המכה את תלמידו או שליח בית
דין שהכה את בעל דין הנמנע מלבוא לדין והמיתו בשגגה פטורין מן הגלות ".הרי
שמצינו הכאת ב"ד בזמן שהיא עדיין אדם כשר הוא שמדובר במי שלא רצה לבוא .אלא
דמ׳׳מ קשה ,דאי"ז המדובר בפסוק דלא יוסיף ,וגם אין למדים זה מפה.
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ב"ד חייבים ב"ד להורגם? ותירץ שע"י הגמר דין למיתה כבר נעשה גברא
קטילא ,נמצא דב"ד גברא קטילא קא קטילי ואין זה רציחה 7.וכן רואים
מדין )כתובות לז (:ד"היוצא ליהרג ואמר אחד ערכי עלי שלא אמר כלום
שנאמר וכו׳" ,הרי שגברא קטילא קא חשיב ואין לו ערך.

א[ תשלומי החמשה דברים אצל החובל בחבירו:
עונש וכפרה או דין ממון?
וקודם שנבוא לבאר הבעיות האלו ,עלינו לעיין בגדר החיוב תשלומין
דחבלה ולראות אם קשור ללאו ד"לא יוסיף" אי לא.
ובריהטא קמא נראה לחלק בין הדין ממון שלו לאיסורו .התשלומין
לכאורה הוי חיוב ממון ללא שום קשר להלאו ,בדומה להתשלומין אצל
8
ממון המזיק הבא בתורת חיוב ממון ולא כפרה ,שהרי אין שם לאו.
והסברא לומר כן היא דלולי הלאו דלא יוסיף ,עדיין היה חייב לשלם עבור
9
הפסד הנחבל.
אלא דקשה להגיד כן ,שהוא עצמו כותב דהתשלומין מדין כפרה.
שבהל' חו"מ )ה:ט( מובא "אינו דומה מזיק חבירו בגופו למזיק ממונו,
שהמזיק ממון חבירו כיון ששלם מה שהוא חייב לשלם נתכפר לו ,אבל
 7אלא דק' לפי"ז היאך מקיימים מצות מיתת בית דין? הרי כל הרוג ב"ד כבר נעשה גברא
קטילא בגמר דינו? וי"ל אה"נ החיוב על ב"ד היא לגמור דינו ,ובזה נתקיים מצוותן
והחיוב מיתה בפועל אינו על ב"ד בפרט אלא על כל ישראל כדכתיב )שופטים יז:ז( "יד
העדים תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה וכו׳ ".וכן מצאתי מובא בספר
חבצלת השרון שם.
 8עי' קה"י ריש בב"ק שפלפל בזה ,וליקט כמה מקורות להגיד שיש לאו .אבל הרמב"ם
וגם ספר החינוך לא הביאו .אלא שמצאתי ברמב"ם ניצוצות לזה ,בהא דפסק )הל' נזקי
ממון ה:א( על מי שלא שמר על שורו ופירשה ונכנסה בשדות וכרמים אם התרו הבעלים
ג' פעמים ,אם לא שמר בהמתו ולא מנעהּ מלרעות יש רשות לבעל השדה לשחוט אותה
שחיטה כשרה ואומר לבעליה בואו ומכרו בשר שלכם ,מפני שאסור לאדם להזיק ולשלם
מה שהזיק ,אפילו לגרום הנזק אסור .הרי שיש איזה איסור גם בממון המזיק.
 9ונפ"מ אם יכול המזיק לטעון "קים לי כשטה יחידה" )עי' ש"ך בספרו תקפו כהן סי'
קכז'( דאי נימא כפרה היא והוי בכלל איסור והיתר אין לו טענת "קים לי" שהיא פרט
בדין המוציא מחבירו עליו הראיה ,משא"כ אי הוה חיוב ממון רגיל .ועוד נפ"מ אם כופין
אותו עד שתצא נפשו כמו בשאר מצות או רק יורדין לנכסיו וגובין ממנו בע"כ כמו
בשאר דיני ממון .ועי' שערי יושר שער ה'.
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חובל בחבירו אע"פ שנתן לו חמשה דברים אין מתכפר לו ואפילו הקריב
כל אילי נביות אין מתכפר לו ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול
10
לו".
הרי להדיא שגדר תשלומי חבלה מדין כפרה .ואף דמשמע בלשונו
דגם המזיק ממון חבירו נמי מדין כפרה שכתב "כיון ששילם מה שהוא
חייב לשלם נתכפר לו" ,יש לומר שהכונה היא רק שא"צ לעשות עוד .אבל
גבי חובל אי אפשר לפרש כן ,שכתב בפירוש "ולא נמחל עונו עד
שיבקש ,"...הרי שיש כאן עון.
וכן ממה שמביא שם )הל' ו–ז( "אבל אם לא היו שם עדים כלל והוא
אומר חבלת בי והודה מעצמו פטור מן הנזק ומן הצער וחייב בשבת
ובושת וריפוי על פי עצמו ,לפיכך אם כפר ואמר לא חבלתי נשבע שבועת
הסת …ולמה משלם אדם שלשה דברים אלו על פי עצמו ,שהשבת
והריפוי ממון הוא ואינו קנס ,שאם לא יתן לו הרי חסרו ממון שהוא
11
מתרפא בו ובטל ממלאכתו …",משמע דנזק וצער הוי כפרה.
ומצאתי אחרי זמן שהגר"ח הבין כן בשיטת הרמב"ם ,וביאר ע"פ זה
פסקו של הרמב"ם הלכות חובל ומזיק )ד:כ( "חרש שוטה וקטן פגיעתן
רעה ,החובל בהן חייב והן שחבלו באחרים פטורין ,אע"פ שנתפתח החרש
ונשתפה השוטה והגדיל הקטן אינם חייבין לשלם ,שבשעה שחבלו לא היו
בני דעת" ,עכ"ד .והסביר הגר"ח ,הואיל והתשלומין של הד' דברים מדין
עונש וקטן לאו בר עונשין ,אף כשנתגדל פטור .ואילו קטן שהזיק ממון
 10באמת גם לפני זה משמע כן ששם )א:יא( כתב "זה שנאמר בתורה כאשר יתן מום
באדם כן ינתן בו אינו לחבול בזה כמו שחבל בחבירו אלא שהוא ראוי לחסרו אבר או
לחבול בו כמו שעשה ולפיכך משלם נזקו ,והרי הוא אומר ולא תקחו כופר לנפש רוצח,
לרוצח בלבד הוא שאין כופר אבל לחסרון איברים או לחבלות יש כופר ".וכופר מדין
כפרה )ועיין הל' נזקי ממון י:יד(.
 11ועי' במגיד משנה )הל' נז"מ י:יד( על פסק הרמב"ם שהתם שהרג עבד שלא בכונה
אע"פ דפטור מלשלם הקנס יראה לו שישלם חצי נזק כמו עם הזיק שורו או חמורו
לעומת אי הרג בן חורין שלא בכונה שלא ישלם כלום שמסביר דדעת הרמב"ם ש"אין
דמים לבן חורין")פי' דלא שייך אצלו אומד ממוני שאדם בן חורין למעלה מסכום כסף
וכל הכסף שבעולם לא יעמוד נגדו( ומת"כ תשלומי נזק דידי' הוי דמי כפרה לעומת דמי
נזק היכא דממונו הזיק ,שהיא חיוב ממון דחק המשפט היא לשלם הנזק ,משא"כ חובל
באדם בן חורין הואיל שמצד הדין "אין דמים לו" ,מה שחייבו רחמנא נזק וצער קנס הוא
ובתורת כפרה.
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חבירו לא מצינו שיפטר כשנתגדל ,וזה מפני דכל חיובו לשלם שם אינו
מדין עונש אלא כשאר חיובי ממון ,אז נמצא דבהיותו קטן נתחייב ,רק
12
שא"א לגבות ממנו ,וכשנתגדל יתחייב.
עוד ראי' רציתי להביא ממה שפסק )שם א:יא(
אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן בין שכור
אם חבל בחבירו או הזיק ממון חבירו משלם מן היפה
שבנכסיו" .ושם הל' טו' ממשיך "מי שנפל מן הגג ברוח
מצויה...נפל ברוח שאינה מצויה חייב בנזק בלבד ופטור
מארבעה דברים …
ואי נגיד דכל החמשה דברים הוי בתורת חיוב ממון ולא עונש אין
מקום לחלק בין שוגג למזיד דמ"מ הפסיד הניזק ואדם מועד לעולם ,אלא
ודאי חלק מהם קנס ומדין עונש.
ומאד מעניין לפי"ז מה שמביא הרמב"ם )שם ד:ט( "הלא כל
המחוייב מלקות ותשלומין לוקה ואינו משלם שאין אדם לוקה ומשלם,
כך הם הדברים בכל חוץ מחובל בחבירו שהוא משלם שהרי בפירוש
רבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין שנ' רק שבתו יתן ורפא ירפא
עכ"ל .ואלו השנים הם חיובי ממונא )עי' לעיל הרמב"ם הלכה ו'( ולא
קנס כדראינו.
 12וכ"ז להוציא מדעת ההגהות אשר׳׳י בב"ק )ח:ט:א( שכתב "מיהו קטן חייב לשלם
כשיגדיל" ,וכן פרש"י לקמן בהגוזל עצים צח" :כפייה רפרם לרב אשי ששרף שטר
חבירו בילדותו ואגבי מיניה גוביינא מעלייתא" ,שדעתו להשוות אדם המזיק ממון חבירו
למי שחבל בחבירו .והגר"ח טוען נגדו ,שהיא הנותנת :מה שמצינו הדין רק גבי חובל
בחבירו ולא המזיק ממונו ,בדקדוק היא ,הואיל והחמשה דברים דין עונש ,לעומת מזיק
ממונו שאינו אלא חיוב ממון.
וממילא מוכרחים להגיד שאף שבעיקרם חלק מהד' דברים הם חיוב ממון ,במדה
מסויימת אף אלו באים כחלק כפרתו ועי"ז נחשבים עונש ופוטרים ממלקות כמו בכל ב'
רשעיות .ואל יקשה לך היאך שייך לדונם כחיוב ממון ובאותו סגנון כפרה ,דברוב
המקומות שחייבה תורה תשלומין כמו בגזילה מעילה ולכמה ראשונים אף הקרן וחומש
דתשלומי תרומה )נגד דעת התוס' כתובות ל :ד"ה זר( הוו כן ,שיש חיוב ממון וע"י
תשלומיו בא לו כפרה .ועפ"ז אתי שפיר הא דאשכחינן מקרים שאינו חייב אלא אחד או
ב' מהד' דברים ואפי' השבת או הרפוי לבד ,הדין הוא דמשלם ואינו לוקה) .שם הל'
חו"מ א:ז-ט .וז׳׳ל" :ומנין שמזיק חבירו חייב בצער בפני עצמו ,בשבת בפני עצמו
וכו׳(".
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ב[ החובל בחבירו היכי שלא נאמרה הלאו ד"לא יוסיף"
האם יש חיוב תשלומין או לא?
אלא שנשאר לנו שאלה חזקה ,והיא היכי שהכה רשע דלדעת
הרמב"ם פטור ממלקות הואיל ואינו בלאו ד"לא יוסיף" ,מה דינו לענין
החיוב תשלומין? מי אמרינן האיסור לחוד והתשלומין לחוד ,ומת"כ חייב
לשלם ,או דילמא היות ולא עבר שום איסור והממון כפרה )כדחזינן
ברמב"ם ה:ט( אין כאן על מה להתכפר ופטור? ולכאורה לפי מה שראינו
בדעת הרמב"ם צ"ל פטור ,דהממון עונש ,ואם אין לאו עונש מנא ליה.
אלא דנראה חידוש גדול להגיד כן ,והוי ליה לרמב"ם ולשאר הפוסקים
להביאו להדיא .ועוד יותר ,כשמתחיל הרמב"ם הל' חובל ומזיק )א:א(
כתב "החובל בחבירו חייב לשלם לו חמשה דברים ",ולא חילק בין אדם
כשר לרשע כמו שחילק ריש פרק ה' אצל הלאו ד"לא יוסיף" ,משמע
שהתשלומין נוהגת בין אם הכה אדם כשר בין אם הכה רשע .ולא מצאתי
מי שעמד בזה בדעת הרמב"ם ,אלא שבקובץ שיעורים )בב"ק אות קו'(
מביא בשם היראים שפסק כן להדיא לפטור הד' דברים היכי שחבל ברשע
ע"פ הסברא שכתבנו ,ורצה לומר כן בדעת הרמב"ם .אמנם דעת הר"ן
)סנהדרין פה (.נגד זה דרק מהלאו דלא יוסיף מופקע ,אבל החיוב ד' דברים
יש בו .ואף אם נגיד לרגע שהרמב"ם יסכים עם היראים ,לכאורה זה לא
ניתן רק לענין הנזק והצער שהם מדין קנס ועונש )הבאנו לעיל שם ה:ו–ז(
אבל השבת והרפוי שהם חיובי ממון שהנחבל מפסיד עדיין יתחייב ,דלא
מצינו שהפקיע רחמנא ממונא דרשע 13.אבל ברמב"ם לא משמע כן ,שכבר
ראינו )ה:ח( שכתב "אבל חובל בחבירו אע"פ שנתן לו חמשה דברים אין
מתכפר לו …ולא נמחל עונו עד שיבקש מן הנחבל וימחול לו" עכ"ד .הרי
שכולל כל החמשה דברים ביחד לענין הכפרה .בנוסף לזה ,מצאתי במנ"ח
שאפילו חייב רק חד מהחמשה דברים ,כל שוה פרוטה פוטרו ממלקות,
וזה לא ניתן אא"כ הממון עונש ולא סתם חיוב ממון 14.אלא מוכרחים
 13רואים להיפך ,לדוגמא ההלכה דלמומר תשיך כמו עכו"ם .פי' הדבר דמותר להלואתו
ברבית ,אבל גזל או היזק אסור.
 14פי' שהמקור לדין קלב"מ למדים מהא דכתיב "כדי רשעתו" דדרשינן משום רשעה
אחת מחייבו ואי אתה מחייבו משום ב' רשעיות .הרי להדיא שהמדובר היא בעונשין ולא
בסתם חיוב ממון .הגע בעצמך ,אם א' לוה מחבירו ובאותו שעה הורגו האם יעלה על
הדעת דפטור מדמי החוב הואיל וחייב מיתה באותה שעה? ודאי שלא.
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לומר אחרי שחלק מהחמשה הוי בתורת קנס ועונש נידונים כולם כן,
ובפרט שמקור החיוב היא מקרא ד"רק שבתו יתן ורפא ירפא" ,ששניהם
הם ממון ולא קנס .הרי שהם מגלים גם על תשלומי נזק וצער .וזה מובן,
אם לבסוף דנים אותם כולם בגדר עונש.

ג[ האם החיוב תשלומין והלאו דלא יוסיף קשורים זה בזה
או ב' הלכות נפרדות
אלא דנ"ל דרך אחרת ,והיא ,אף אם דין התשלומין חיוב ממון אפ"ה
יפטור ממלקות .וזה מפני שאין הפשט כאן שהממון בא במקום המלקות
כמו שפועל תשלומין דגזילה ,דשם דינא הוא ד"לאו הניתוק לעשה אין
לוקין עליו") 15פי' החיוב תשלומין הבא מכח מצות השבה מתקן הלאו,
ומת"כ פטור ממלקות( .אמנם אצלינו בחובל בחבירו ,אין התשלומין תיקון
הלאו ,אלא הסבה דפטור ממלקות היא מחמת דין דקם ליה בדרבה מיניה,
)פי' היכא דיש ב' חיובים נפרדים ,אצלינו ,החיוב תשלומין מקרא ד"רק
שבתו יתן ורפא ירפא" והמלקות מקרא ד"לא יוסיף" ,אין ביכולת הב"ד
לחייבו רק בחד מהם( .ואף שבדרך כלל חייבים ברשעה החמורה ואצל
"מלקות וממון" היא המלקות ,שאני חובל בחבירו "שבפירוש ריבתה תורה
לתשלומין" וכדחזינן .ויוצא ,שתשלומי הד' דברים אינו קשור להלאו דלא
יוסיף כלל אלא חיוב חיצוני.
והאמת היא ,שהחילוק היסודית הזה בין התשלומין דגניבה לאלו
של חבלה מוכרח כבר מהגמ' כתובות לב ע"ב ,דאיתא התם :כל היכי
שנתחייב מלקות וממון דין הוא דלוקה ואינו משלם חוץ מב' מקומות,
דהיינו עדים זוממים וחובל בחבירו" .כדאמר רבי אילעא :בפירוש ריבתה
תורה עדים זוממין לתשלומין ,הכא נמי בפירוש ריבתה תורה חובל
בחבירו לתשלומין ".ולכאורה דברי הגמרא מחוסרת הבנה ,שהרי מצינו
הרבה איסורים כאלו דכל חייבי לאוין הניתנים לתשלומין כמו גניבה,
גזילה ,השבת העבוט ,רבית ,ואונאה שכולם ראוין למלקות שהם לאוין
שיש בהם מעשה ואפ"ה דינם לשלם ולא ללקות ,והוה ליה לגמרא
להביאם בהדי ע"ז וחובל בחבירו .אלא הפשט היא ,דבכל אלו הלאוין
 15ולדעת הרמב"ם ריש הל' גזילה משום "לאו הניתן לתשלומין" שהיא הלכה בפני עצמו
ולא משום ניתוק לעשה )נגד התוס' מכות טז .ד״ה התם איתא בתשלומין( .
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הדין ממון פועל כתיקון ללאו שהצד השוה שבהם היא שלקח ממון
שהתורה אוסרתה כל א' במדה שלו )היינו מקצתם בתורת איסורא אתו
לידיה ,דהיינו גניבה וגזילה ,ומקצתם בניחותא דבעלים כמו רבית
ואונאה( וע"י חזרתם כאילו לא לקחם .וקוראים לאלו "לאו הניתן
לתשלומין" ,ובהם חידשה תורה דאין לוקין 16.אמנם הלאו דחובל
בחבירו הנלמד מפסוק "לא יוסיף… פן יוסיף" )דברים כה:ג( אינו כן,
אלא כולו איסור ואין שום סניף של דין ממון שייך לו .רק יש דין חיצוני
של תשלומי הד' דברים שלמדים מפרשה אחרת ד"רק שבתו יתן וכו׳"
)שמות כא:יט( .ע"ז קאמר ר' אילעא דמצינו רק ב' מקומות שבפירוש
ריבתה תורה לתשלמין )פי' שאין בחובל או בעדין זוממין לקיחת ממון
באיסור שיועיל חזרת המעות לתקנם ,אלא האיסורים כאן שונים האי
כדאיתא והאי כדאיתא ,ולא שייכי כלל לאיזה דין תשלומין אי לאו
דריבתו התורה להדיא לתשלומין(.
ואף דבריהטא קמא נראה שאין כל כך הבדל ,דסוף כל סוף בין
בלאוין הניתנים לתשלומין )כמו גזילה אונאה וכדומה( ובין בעדים זוממים
וחובל בחבירו הדין הוא דמשלם ואינו לוקה ,המעיין יראה שדיניהם
רחוקים זה מזה כריחוק האור מן החושך .וכונתי למה שהגמרא מביא שם
דבמה דברים אמורים שהחובל בחבירו משלם ואינו לוקה היכי שהכהו
הכאה של שו"פ אבל הכהו הכאה שאינה שו"פ הדר דינא דלוקה ואינו
משלם .וכן לדינא הכי קיי"ל )רמב"ם הל' סנהדרין יט:ג ושו"ע חו"מ
תכ:ב( ,ואילו גבי גזילה היכי שגזל פחות משו"פ אע"פ שאין דין תשלומין
עדיין אינו לוקה .וזה מובן ע"פ דברינו ,דגבי חובל האיסור אינו תולדה
דדין ממון ,ונוהגת בשוה בין שו"פ בין פחות .משא"כ בגזילה וכדומה כל
האיסור תולדה של הדין ממון ,ומת"כ חזרת המעות חשוב תיקון הלאו וגם
היכי שגזל פחות משו"פ אין כאן איסור גזל כלל שאין דין ממון כה"ג,
17
ומת"כ אינו לוקה.
היוצא מדברינו ,שאצל חובל בחבירו יש לנו ב' דינים שונים שבאים
כאחת :אחת ,איסור לחבול חבירו משום "לא יוסיף" ועונשו מלקות ,ושני,
 16עי' רמב׳׳ם הל' סנ' יח:ב ,ועי' תוס כתובות לב .ד"ה ואי ממונא ,הבאנו דבריו לקמן
אות ה'.
 17ומה שפסק הרמב"ם ריש הל' גזילה א:ב "ואסור לגזול כל שהוא דין תורה ",ע"ש
במגיד משנה שכונתו דאינו שעובר בלאו דגזילה אלא האיסור של חצי שיעור שבכהת"כ.
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חיוב ממון דד' דברים .ולא דמי לגזל ושאר לאוין הניתנים לתשלומין,
שהחיוב ממון אצלם תולדה של הלאו והיא בה תחת המלקות ,ולא יחד
18
עמה.

ד[ הא דריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין
גם כלפי מלקות חיצוני או רק במלקות דלא יוסיף?
ואם כנים דברינו ,יש לנו לתרץ קושיא עצומה שהקשו האחרונים על
שיטת הרמב"ם היכי שחבל בחבירו ביום הכיפורים ,שפסק )הל' חו"מ
ד:ט(
החובל בחבירו ביום הכפורים אפילו במזיד חייב בתשלומין
אע"פ שעבר עבירה שהוא חייב עליה מלקות ,והלא כל
המחוייב מלקות ותשלומין לוקה ואינו משלם שאין אדם לוקה
ומשלם ,כך הם הדברים בכל חוץ מחובל בחבירו שהוא משלם
שהרי בפירוש רבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין שנ' "רק
שבתו יתן ורפא ירפא".
וכבר הקשה המנ״ח )מצוה מט׳ אות א׳ ד״ה ולכאו׳ ובהמשך ד״ה
אך הרמב״ם( ,תינח בימות החול שהמלקות והתשלומין מחמת הלאו
דחבלה ,אבל ביו"כ שהמלקות שלה היא עונש חיצוני כלפי הד' דברים,
מהיכא תיתי שהדין נשאר משלם ואינו לוקה? נחזור לדין קם לי'
דכהת"כ ולחייבו בעונש החמורה! אבל לדברינו שהתשלומין דחובל
בחבירו אינו זהה עם הלאו דלא יוסיף אלא הם חיוב חיצוני שבא ביחד
עם המלקות ,יוצא שאף בימות החול היכי שחבל בחבירו שו"פ נתחייב
בשניהם המלקות והממון ,רק שחידשה תורה דכה"ג משלם ואינו לוקה,
אבל לא ששניהם באים מחמת הלאו ומקבל אחת תחת השני .אז אף
בימות החול דין הממון כמו ביו"כ שבשניהם הממון נקרא ענין חיצוני
בקשר להמלקות ,וכמו שבפירוש ריבתה תורה החובל בימות החול
לתשלומין ,כן הדין ביו"כ.
 18וכי תימא ,אם נגיד שהתשלומין חיוב ממון ולא עונש איך פועל הדין קם ליה בדרבה
מיניה שנתחדשה רק בב' רשעיות ,והכא אמרינן שהתשלומין הוי חיוב ממון רגיל ולא
עונש? תשובתך ,דאף כאן אין זה כהתחייבות מדעת ,שהרי לדעת הרמב"ם ש"אין דמים
לבן חורין" יצטרך להיות פטור לגמרי) .עי' לעיל הערה  10מה שהבאנו מהמגיד משנה(
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ה[ ביאור מה שלא מתחיל הרמב"ם הל' חובל ומזיק
עם הלאו דלא יוסיף כדרכו ברוב המקומות להתחיל ככה
עכשיו נחזור לקושיא שהתחלנו בה ,למה שתק הרמב"ם עד פרק ה'
דהל' חובל ומזיק להביא הל"ת דלא יוסיף ולא כ' כן מיד ריש פרק א'
כדרכו בשאר המקומות .ונ"ל לומר ע"פ דברינו ,היות שהחיוב ממון
והמלקות הם ב' הלכות נפרדות ואינם קשורים אחד לשני לא רצה הרמב"ם
להביאם ביחד ועי"ז יתבלבל הקורא לחשוב שהם שייכים אהדדי .ביתר
ביאור ,בריש הל' גזילה מביא הרמב"ם שיש לאו דלא תגזול ויש עשה
דהשבה ומובן שהם קשורים זה לזה .וכן אצלינו בחובל ,לוּ יצוייר שהיה
מביא הלאו והחיוב ממון ביחד היה נראה ששניהם הם דין אחד וקשורים
אחד לשני .אבל עכשיו שלא הביא הלאו מיד נראה לעין שהם ב' דברים
שונים ,אחד חיוב ממון והשני עונש הלאו ,ובמקרה שחייב שניהם שהכה
הכאה שו"פ היינו אומרים שלוקה ואינו משלם ,התורה מחדשת לנו
שמשלם ואינו לוקה.
אלא שנשאר לנו קשה ,למה מביא הרמב"ם החיוב ממון בריש
ההלכות ולא הלאו דחבלה עד פרק ה'? ולכאו' היה לו להקדים הלאו
שהיא נוהגת אף בפחות משו"פ ורק אח"כ להביא הפרטי דין שאם הכה
הכאה שו"פ משלם ואינו לוקה ,שכן הדרך להתחיל עם דבר הכי כללית
ורק אחרי זה להביא פרטי הדין.
ונלע"ד הסבה שמתחיל עם החיוב ממון היא שהל' חו"מ נמצא בחלק
המשנה תורה הנקרא "נזיקין" שבעיקרו דן על החיובי ממון של בעל הנזק
בין שממונו הזיק בין שמעשיו גרמו כמו אשו ובורו .ומפני זה מובן למה
מביא הרמב"ם הל' גניבה והל' גזילה אצלם שגם בהם העיקר היא למלא
ההפסד שגרם להנגזל .והאמת היא שהדין חובל בחבירו משלם ואינו לוקה
היא המקרה הכי חשובה שמראה לנו עד כמה קפיד רחמנא על הפסד
חבירו ,כמה שכתבו התוס׳ כתובות לב) .ד"ה ואי ממונא( אהא דקאמר
בגמ' "ואי מממונא לקולא )היינו שהיא קל מעונש מלקות( מה לחובל
בחבירו שכן הותר מכללו" .וזה לקון התוס׳" :וא"ת איתגורי איתגור
שנידון בקלה ,דהכי פריך בפרק הנשרפין )סנהדרין דף פא (.גבי מי
שנתחייב שתי מיתות .וי"ל דשאני הכא דחס רחמנא אממונא של נחבל".
הרי שלתוס' הסבה שמשלם ואינו לוקה היא מפני שהקב"ה מקפיד כל כך
על הפסד השני ,שאע"פ שמצד הדין הי' לו להתחייב מלקות עכ"ז וִ יתר
הקב"ה כדי שיוכל השני לקבל תשלומין עבור הפסידו .עכשיו מובן סדר
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הרמב"ם ,שבדוקא הקדים החיוב ממון של החובל שזהו הקשר לחלק
"נזיקין ".ולא רק זה ,אלא שבחובל אנו ראים את גדלות הענין של ממון
חבירו וכמה שבארנו ,רק אח"כ מביא שיש גם לאו .וכבר בארנו למה לא
הביאו את שניהם ביחד.
והשתא דאתינן להכי אפשר שזה גם הסבה שהניח הרמב"ם הל'
גניבה וגזילה אחר הל' נזקי ממון וקודם הל' חובל ומזיק ,שלכאורה אינן
מקומן ,דהיה לו להביא חובל בחבירו מיד אחר נזקי ממון דדמי טפי )פי'
שניהם בהיזק קא מיירי( .אבל לדברינו אתיו שפיר ,שקודם מביא ממון
המזיק דהיינו שור )הל' נזקי ממון פרקים א-יא'( ,בור )שם פרק יב' ויג'(,
ואש )שם פרקים יד'( 19.והני ב' אחרונות שונים משור במה שמעשיו גרמו
התקלה ,אבל עדיין בדאזיק ממון חבירו איירי .ואחרי זה מביא גניבה
וגזילה שגם אלו הוי בכלל אדם המזיק ממון חבירו ותשלומין דידהו באים
למלא הפסד הנגזל כמו גבי היזק רגיל .רק אחרי זה מביא הרמב"ם הל'
חובל ומזיק דהוי אדם המזיק אדם שנתחדש בה חיוב תשלומין חדש של
החמשה דברים.

 19ובאש עצמו מביא הרמב"ם הדינים של אשו משום ממונו ולא מתיחחס לאשו משום
חציו דחייב בה' דברים עד סוף הפרק .וגם זב מובן ע"פ אותו חשבון שמתחיל עם נזקי
ממון ומסיים עם חבלה.

הרב יחיאל וויינר
מאמר זה מוקדש לכבוד מורינו ורבינו ר' ברוך
סיימאן שליטא .רציתי להכיר טוב על שהזמנתי
להיות השואל ומשיב בבית מדרשו .זכיתי
להשתתף ב"ריתחא דשמעתתא" בזמן הסדר
כשהכינו התלמידים לשיעור ועוד יותר בעת
השיעור עצמה .ההתחברות שיש בינו לבין
התלמידים מרגישים כל אחד בפועל ממש וזה
אך ורק מפני הקשר שהוא מתחזק עם כל
תלמיד ותלמיד ולא רק בעת שנמצאו בשיעור
ובתוך כותלי הישיבה אלא אפילו אחר כמה
שנים שכבר יצאו מהישיבה עדיין הקשר עומד
באותו חיזוק .יהי רצון שיזכה להמשיך הלאה
ללמוד וללמד ולהעמיד תלמידים בני תורה
ויראי שמים מתוך בריאות ומנוחת נפש.

דין החובל בחבירו לעומת דין רוצח
ובפרט האם רציחה וחבלה ב' דברים נפרדים או
להיפך דרציחה נקרא "אין חבלה גדולה מזו"
במאמרים הקודמים הארכנו לבאר הדין של חובל בחבירו לעצמו
והדין רוצח לעצמו .עכשיו נבוא לעיין )א( אם הני תרי לאוין הם מצוות
שבין אדם לחבירו או בין אדם למקום) .ב( וגם לעיין בהתייחסות הני ב'
לאווין אחד לשני ,ועד כמה הם אותו מעשה עם דינים שונות או שבעצם
הם ב' איסורים שונות ולא קרוב זה אל זה כלל .וביתר ביאור ,האם כל
מקרה של רציחה יש בכללה איסור חובל בחבירו ,או לא ורק עבר לאו דלא
1
תרצח.
 1ונפ"מ לכאו' היכי שהתרו בו משום חבלה )פי' הלאו דלא יוסיף( ובסוף הרגו ,האם
יתחייב מלקות משום חבלה )פי' שבדרך כלל היכי דחבל בחבירו הדין הוא דמשלם ואינו
לוקה "הואיל וריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין" ,כתובות דף לב (:אמנם הכא
שהרגו והוי חייבי מיתות שוגגין )דהא לא אתרו בי' משום רציחה אלא משום חבלה(
שהדין הוא דפטורים מתשלומין )כאן ,הד' דברים( אז אין סבה לפוטרו ממלקות ,או נימא
דרוצח לחוד וחבלה לחוד ומתוך שהרגו יצא מפרשת חבלה ולא לקי .וכן להיפך אם
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א[ האם מועיל מחילה אצל לאו דחובל בחבירו
ולאו דהכאת אביו ואמו?
נתחיל עם דברי המנ"ח )מח:ג( שהעיר גבי חובל בחבירו שאם השני
מוחל שרי ליה להכותו .ולא רק זה אלא באיסור הכאת אביו ואמו שהיא
איסור חמור ועונשו מיתת ב"ד ,אפ"ה אם מחל לו אביו ,שרי .הרי מוכרח
לדעתו ששניהם )הלאו דחובל בחבירו והלאו להכות אביו( נחשבים מצוות
בין אדם לחבירו ומת"כ מחילה מועלת כמו גבי ממונו .ואף שהיה מקום
לחלק ולומר ,עד כאן מחילה מועלת בממונו הואיל והוא הבעלים ,משא"כ
שאר עניינים בין אדם לחבירו שאינו הבעלים כגון הכאת חבירו או הכאת
אביו ,לא יועיל .ועוד יותר היינו יכולים להגיד שאינם בכלל בין אדם
לחבירו .והראיה ,היכא דהכהו הכאה שאינו שו"פ דאין דין תשלומין ,לוקה.
הרי יש איסור גם היכא דאין חיוב לחבירו ,וכן מה שאסור לאדם לחבול
בעצמו אף שאין מחילה גדולה מזו )רמב"ם הל' חו"מ ה:א( כנראה שאין
2
דעת המנ"ח כן אלא דנים שניהם כ"בין אדם לחבירו" ,ומחילה מועלת.
התרו בו משום רציחה ובסוף לא הרגו אלא חבל בו וגם הזיק ממונו )כגון שקרע כסותו(
באותו שעה ,האם יש דין קם ליה מחמת המלקות של החובל ופטור על הכסות או לא.
אם נגיד שבכל רציחה יש איסור חבלה והתראתו התראה אף על חבלה )מה שנקרא בל'
הגמ' "מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל" עי' לקמן אות ט'( ,יש דין קם ליה
ומלקות דחבלה פוטר מתשלומי הנזק ,ואם לאו ,הוי שוגג לענין המלקות אין דין קם ליה,
דקיי׳׳ל כר' יוחנן דחייבי מלקות שוגגין אינם פוטרים מתשלומין.
 2ולדעתו י"ל על הערה ראשונה הא דלוקין בפחות משו"פ היינו רק אם לא מוחל .ועל דין
שני היכי דחובל בעצמו האמת היא שמחילתו ראוי להועיל רק שאנו אומרים שאין דעתו
מיושבת עליו ,הא אילו ידענו שכן ,משמע שיכול למחול .כך כתב הרמב"ם )הל' חו"מ
ה:יא( "שהאומר לחבירו סמא עיני קטע את ידי על מנת שאתה פטור הרי זה חייב בחמשה
דברים שהדבר ידוע שאין אדם רוצה בכך ".ועפ"ז מובן עוד דבר שהמנ"ח מק' לדעת
הרמב"ם ,למה בגזל פחות משו"פ שאין דין תשלומין עדיין אינו לוקה ואילו חובל בחבירו
פחות משו"פ שאין דין תשלומין דין הוא דלוקה .ובשערי יושר ריש שער ה' מסביר ר'
שמעון זצ"ל שהחילוק היא דגזל עיקרו ממון והאיסור נובע ממנו ומת"כ היכי דגזל פחות
משו"פ לא מקרי גזל .אמנם איסור חובל בחבירו להיפך ,שעיקרו איסור כמו שכתוב "לא
יוסיף פן יוסיף" ,שמזה לא שייך חיוב ממון כלל רק שבפירוש ריבתה תורה החובל בחבירו
שו"פ לתשלומין )הא דכתיב "רק שבתו יתן ורפא ירפא" – עייין רמב"ם ריש הל' חו"מ(
אמנם הלאו שוה בין כשחבל שו"פ או פחות .אז כשאינו שו"פ שפקע הדין תשלומין,
המלקות במקומם הם ולוקין )עי' רמב"ם הל' סנהדרין יט:ד ל"ת קכה' ,ועי' במאמרי בית
יצחק תשע׳׳ג "בגדר איסורים הנאמרים אצל ממונו של אדם" ,בארתי זה באריכות( .אמנם
נראה לענ"ד שהמנ"ח לשיטתי' בקו' ,זו שלדעתו אף חובל בחבירו עיקרו ממון ,והראיה,
שלדעתו מחילה מועלת ,וא׳׳כ דמי לגזל ובעי שיהא פטור ממלקות.
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ב[ מיתת הרוצח :עונש לשמים כשאר החייבי מיתות
או נקמת דם השפוך
עכשיו נבוא לדין רוצח .איתא בכתובות ל ע"ב ,דסבר ר' אשי היכי
דיש מיתה לזה ותשלומין לזה לא אמרינן הדין קם ליה בדרבה מיניה אלא
חייב גם לשלם .ובתוס' שם ד"ה ר' אשי פליגי בה בעלי התוס' אם מיתה
לשמים בהדי חיוב ממון לחבירו )כגון שהדליק גדיש חבירו בשבת( נקרא
מיתה לזה ותשלומין לזה אי לא ,אבל לכו"ע היכי דהמיתה מחמת רציחה
כגון היכא דהרג את ראובן ובאותו מעשה נתחייב ממון לשמעון חשוב
מיתה לזה ותשלומין לזה .הרי מוכח שאיסור רציחה חשוב בין אדם
לחבירו ,דאי לא ,הוי מיתה לשמים כמו בשאר חיובי מיתה ,ולמה לא
פליגי בה בעלי התוס'.
וגם לשון המקרא אצל הרוצח משמע כן ,שבדרך כלל אצל שאר
החייבי מיתות כתוב או "מות יומת" או "דמיו בו" וכדומה ,ואילו גבי
רוצח כתיב )שמות כא:כ( "נקום ינקם" ,הרי שהתורה מגדיר מיתת הרוצח
בתורת נקמה שינקם דם הנהרג והיא המיתה היחידי שנכתבה בל' זה .ואל
תגיד דהאי קרא מדובר בעבד כנעני )היינו היכא דאדם הרג עבדו( והיאך
למדים מזה לכל מקרה דרציחה ,שהרי הגמ' עצמה למד כן .דהא בסנהדרין
נב" :תניא נקם ינקם ,נקימה זו איני יודע מה הוא ,כשהוא אומר "והבאתי
עליכם חרב נקמת נקם ברית" ,הוי אומר נקימה זו סייף ".וממנה למדים
שכל רוצח אף אלו שהרגו בן חורין מיתתן בסייף) .עי' לקמן אות ו' יסוד
מיתת סייף ,ואיך שהיא קשור למה שהאיסור רציחה חשוב בין אדם
לחבירו(.
באותו סגנון מצינו עוד הלכה בקשר למיתת הרוצח ,שהיא המקום
היחידי שנשתנה משאר מיתות ב"ד ,שהדין הוא שהעדים שהעידו הם
יהרגוהו ,וכמו שכתוב )דברים יז:ז( "יד העדים תהיה בו בראשונה וכו׳"
)עיין הל' סנ' טו:א–ה( ,אמנם ברוצח אין העדים הורגים אותו אלא גואל
הדם קרובו של נהרג יהרוג אותו )רמב"ם הל' רוצח א:ב( .וגם זה מובן
אחרי שדין רוצח נחשב מצוה בין אדם לחבירו ומיתתו מיתת נקמה ,מי
יוכל לנקום דמיו יותר מקרובו הקרוב אליו.
וכן מה שפסק הרמב"ם הלכות סנהדרין )כ:ד( "אסור לבית דין לחוס
על ההורג שלא יאמרו כבר נהרג זה ומה תועלת יש בהריגת האחר ונמצאו
מתרשלין בהריגתו ,שנאמר ולא תחוס עינך ובערת דם הנקי וכו׳".
ולכאורה הדבר תימה .חדא ,דבעי קרא להזהיר על כך .הרי התורה מזהירן
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להרגו ,אז חייבים ליהרגו כמו שאר מצות התורה! וכי היכן מצינו בכהת"כ
דניבעי לימוד מיוחד כדי שלא יגיד איזה סברא לעקור צווי מפורש בתורה?
ועוד ,את"ל דכן סמכינן אסברא לעקור מה שמפורש בקרא מאיזו טעם
שהיא ,בשאר חיובי מיתות בודאי יצטרכו ילפותא לאפוקי מסברא!
לדוגמא ,במי שחילל שבת נגיד ’מה תועלת יש בהריגתו ,וכי מיתתו תיקן
חילולו? הלא מוטב שיחיה וילמד איך לקדש השבת כראוי ולשמרו ‘.וכן
בכל העבירות ככה .וי"ל ,דודאי אין מבטלים דין מפורש מכח איזה סברא,
חס ושלום ,ולא בעי קרא ע"ז .אלא דשאני רוצח היות דנחשב בין אדם
לחבירו דלא כשאר מיתות וכדבארנו ,אז כמו שראינו דמחילה מועלת )פי'
לעקור הלאו דלא תרצח שיהא איסור גרידא של "אך את דמכם" או לענין
חבלה שיהא מותר לחבירו לחבול בו מחמת מחילתו( ,ה"ה הכא יש לנו
לטעון ,אילו הנהרג לפנינו היה מוחל לו ,וע"פ הסברא שכתב הרמב"ם.
אמנם בשאר מיתות ב"ד שהם בין אדם למקום אין מי שימחול עבורם ולא
בעי גזה"כ להוציא משום איזה חשבון שיעלה על דעת האדם .וע"ש
בהמשך דברי הרמב"ם ,שמביא האיסור לחוס בעוד עניינים כמו דיני
קנסות ודיני ממונות .והצד השוה שבהם שכולם הוו בין אדם לחבירו,
3
ואת"ש למה בעי קרא לאפוקי מהני סברות לפטור המתחייב וכדברירנו.
גם מה שמצינו שהרמב"ם מביא הל' רוצח ושמיה"נ בספר "נזיקין"
ולא סמוך לשאר החייבי מיתות )הל' סנהדרין פרקים יב–טו( היינו משום
דאף שענשו חמור משאר הניזקין )כולם חייבים תשלומין והיא במיתה(,
עכ"ז כולם מצוות בין אדם לחבירו ,וכלשון המנ"ח היכי שהרג חבירו
4
ד"אין חבלה גדולה מזו" )עי' להלן אות ז'(.
 3בקו"ה סוף סי' ע' העמיד יסוד אצל איסורים שבין אדם לחבירו ,והיא שאין האיסור
אלא דרך השחתה אבל לתועלת מותר .והביא כמה ראיות ,חדא דהרב הרודה תלמידו
אצל האיסור חובל בחבירו ,ועוד ,האיסור לא תשנא דוקא שנאה של חנם אבל מי שנמצא
בו דבר ערוה מותר לשונאו .וכהנה רבות ע"ש .הרי שאצל בין אדם לחבירו הסברא פועל
ומת"כ מובן מה שמוצאים איזה גזה"כ ללמד אותנו שלא להגיד איזה סברא ,בניגוד לאלו
שבין אדם למקום דלא.
 4ועפ"ז יש לבאר מ׳׳ד "כופרא ממונא" )פי' במי ששורו הרג אדם התורה מחייבו
כופר ,בב"ק דף מ (.דבריהטא קמא אינו מובן כלל .הפסוק אומר )שמות כא:כט(
"והמית איש או אשה ,השור יסקל וגם בעליו יומת" .אלא שממשיך בפסוק ל' "אם
כופר יושת עליו ונתן פדיון נפשו …" הרי להדיא דדינו כפרה ,שהכופר בא תחת
המיתה .וכמו שהמיתה ודאי כפרה הוא הדין הכופר שבא במקומו .אמנם לפי דברינו
י"ל דמ"ד כופרא ממונא סבר דגם מיתת בעל השור בתורת בין אדם לחבירו וכמו
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ואחרי זמן מצאתי שהרמב"ם כתב כן להדיא )שם ד:ח–ט( "ההורג
נפשות ,ולא היו שני העדים רואין אותו כאחת ,אלא ראהו האחד אחר
האחד ,או שהרג בפני שני עדים בלא התראה ,או שהוכחשו העדים
בבדיקות ולא הוכחשו בחקירות --כל אלו הרצחנין ,כונסין אותן לכיפה
ומאכילין אותן לחם צר ומים לחץ עד שיצרו מעיהן; ואחר כך מאכילים
אותן שעורים ,עד שכרסם נבקעת מכובד החולי .ואין עושין דבר זה
לשאר מחוייבי מיתת בית דין אלא אם נתחייב מיתה ממיתין אותו ואם
אינו חייב מיתה פוטרין אותו ,שאע"פ שיש עונות חמורין משפיכות
דמים אין בהן השחתת ישובו של עולם כשפיכות דמים ,אפילו ע"ז ואין
צריך לומר עריות או חילול שבת אינן כשפיכות דמים ,שאלו העונות הן
מעבירות שבין אדם להקב"ה אבל שפיכות דמים מעבירות שבינו לבין
חבירו ,וכל מי שיש בידו עון זה הרי הוא רשע גמור ואין כל המצות
שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה ולא יצילו אותו מן הדין שנ' אדם
עשוק בדם נפש וגו׳".

ג[ ביאור המח' בנתכוין להרוג את זה והרג את זה:
לרבנן חייב ולר' שמעון פטור )סנהדרין עח(:
והשתא דאתינן להכי רציתי להביא מה שנמצא באחרונים 5שההבדל
בין מצות בין אדם למקום לאלו שבין אדם לחבירו אינו רק פשוטו
כמשמעו ,אלא בעצם המחייב שאצל אלו שבין אדם למקום היא המעשה
שראינו ברוצח גופה ,אז הכופר שבא במקומו חשוב תשלומין ליורשי הנהרג למלא מה
שהפסידן ,ודינו ממונא .ואף למ"ד כופרא כפרה דקיי"ל כוותיה )עי' רמב"ם הל' נז"מ
י:ד( דמי הכופר היא "כמו שיראו הדיינים שהוא דמי הנהרג ".ולכאורה היה צריך
לשלם שוויות עצמו )פי' בעל השור( ,דהא כתיב "ונתן פדיון נפשו" ,היינו שהכופר בא
לפדותו שלא יתחייב מיתה ,ומה שייך כאן דמי הנהרג? אמנם לדברינו את"ש ,הואיל
דמיתה אצל רוצח שונה משאר מיתות שכולם לשמים ושלו חשוב מיתה לזה )פי' נקמת
דם השפוך וכמה שבארנו באריכות( אז ע"י תשלומי דמי הנהרג חשוב כאילו ממלא
ההפסד שבהמתו גרם.
 5עי' בספר כלי חמדה פ' ויחי )נ:כ( על הא דכתיב "ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי
התחת אלקים אני ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה" שביאר הואיל והמדובר
היא בין אדם לחבירו )פי' הרע שכוונו האחין לעשות ליוסף( הואיל ולא נתקיימה אלא
להיפך הקב"ה מהפכו לטובה אין להם ליראות ,דגבי בין אדם לחבירו הכל הולך אחר
התוצאה אע"פ שהכונה היתה לרעה ,בניגוד לבין אדם למקום שתלוי במעשה העבירה.
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עבירה משא"כ בין אדם לחבירו היא התוצאה .לדוגמא ,מצות צדקה שבין
אדם לחבירו מתקיימים אפילו בלי כוונה ,כגון שנפלו מעות מכיסו ,אם
בסוף יצאה שבאו ליד עני ,קיים מצות צדקה .וכן לענין איסורים שבין אדם
לחבירו ,אם עשה דבר רע כלפי חבירו ובסוף לא פעל מחשבתו ,אינו חייב.
עכשיו בכהת"כ היכי שנתכוון לעבור עבירה בחפץ זה ובסוף לא
עברה אלא עם חפץ אחרת ,חייב 6.אמנם היכא דאדם מתכוין להרוג את
ראובן והרג את שמעון באנו למח' חכמים ור' שמעון )משנה סנהדרין
עח ,(.שיטת חכמים שחייב מיתה ולר"ש פטור .ונ"ל לומר ,שבכהת"כ
המדובר היא במצות בין אדם למקום כגון עבודה זרה שנתכוין לעבוד את
זה ועבד את השני ,או כלאי הכרם שנתכוין לזרוע בהני זרעים וזרע
בזרעים אחרים ובהני דעיקר האיסור היא המעשה עבירה אז אפילו אם
בסוף יצא שעברה רק על חפץ אחר עדיין חייב ,דסוף כל סוף עבד ע"ז
וזרע כלאי הכרם אבל באיסור רציחה פליגי בהו ר"ש ורבנן אם להגדירו
כמצוה בין אדם לחבירו או לא .לרבנן לא ,רק בין אדם למקום אז מספיק
מחשבתו לאיסור )פי' ליהרג( בצירוף תוצאת המעשה )פי' שפעל איזה
מיתה בעולם( לחייבו כמו שבארנו .משא"כ לר"ש היא בין אדם לחבירו
ועיקר האיסור היא מה שרצה להרוג איש פלוני אז אם לא נתקיים
מחשבתו באותו איש ,אף שהרג אדם אחר ,נמצא חסר בעיקר המחייב
ופטור.
ועפ"ז יש לבאר נקודה שאצלי היה פלא כבר זמן מרובה ,והיא הדין
שההורג בשוגג חייב גלות .ושורש הדין היא שהגואל הדם מצווה להרגו
אלא שהתורה חס עליו ותיקן לו מקום הצלה .ולכאורה הדבר תימה,
שבכהת"כ מצינו שהעובר איזה עבירה במזיד דינו כך ,ובשוגג דינו כך.
לדוגמא היכי שבמזיד יש כרת )בלי עדים או באלו שאף בעדים( בשוגג
מביא קרבן .ואף במקומות שבמזיד חייב סקילה כמו שבת ועבודה זרה
בשוגג מביא קרבן ,ומה מצא התורה אצל ההורג בשוגג שיחמיר עליו כל
כך עד שיש מצוה על גואה"ד להרגו ,ובעי' לחיות שאר ימיו בעיר מקלט
ואף פעם לצאת ממנה אפילו עם ישראל צריכים לו כמו יואב בן צרויה,
ורק כשמת הכהן גדול יוצאת ממנה? הרי שוגג היה ,כדכתיב "מן העץ
 6ורק גבי שבת בכה"ג פטור משום דמלאכת מחשבת אסרה תורה .אמנם בשאר
איסורים דקיי"ל המתעסק פטור היינו שנתכוין לעשות דבר היתר ועלתה בידו דבר
איסור.
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המתבקע" .אמנם לפי היסוד שבמצות בין אדם לחבירו ,התוצאה היא
העיקר ,אז באיסור רציחה התוצאה היא הפסד הכי גדול בעולם שאין
לשייר ,וכלשון הרמב"ם )הל' רוצח א:טז( "שכל המאבד נפש אחת
מישראל כאילו אבד כל העולם כולו" ,וכלשונו שם )ושם ד:ט( "שאע"פ
שיש עבירות חמורות משפיכות דמים אין בהן השחתת יישובו של עולם
כשפיכות דמים וכו׳" .אז נניח ששוגג היה ,אבל התוצאה מחייבו ואין לו
7
דמיונו בשום איסור אחר.

ד[ האם מחילת אדם על חייו
מועיל להוציא עצמו מלאו דלא תרצח?
הגמ' )בב"ק צא (.מחפשת המקור שאסור לאדם לחבול בעצמו,
והביא הא דתניא" :׳ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש׳ ר' אלעזר אומר:
מיד נפשותיכם אדרש את דמכם; ודלמא קטלא שאני! )פי' שמאבד עצמו
לדעת( אלא האי תנא הוא ,דתניא :מקרעין על המת ולא מדרכי האמורי,
אמר רבי אלעזר :שמעתי ,שהמקרע על המת יותר מדאי ,לוקה משום בל
תשחית ,וכ"ש גופו" עכ"ל .הרי שמקור הדין שהמאבד עצמו לדעת חייב
למדים מקרא דאך את דמכם וכו׳.
והעיר המנ"ח )מצוה לד( ,שיוצא מזה חידוש גדול ,שהמאבד עצמו
לא נקרא רוצח דלא עבר אלאו דלא תרצח אלא אקרא דאך את דמכם) .וכן
פסק הרמב"ם הל' רוצח ושמיה"נ ב:ב "וכן ההורג עצמו נקרא שופך דמים
ועון הריגה בידו וחייב מיתה לשמים …שנאמר את דמכם לנפשותיכם
אדרוש ,זה ההורג עצמו" (.וחשבתי להגיד ע"פ דברינו ,היות ואיסור
רציחה נקרא בין אדם לחבירו ובכה"ג מחילה מועלת ואפילו אצל חיובי
מיתה כגון הכאת אביו ואמו ,א"כ גבי רוצח נמי המפקיר עצמו למיתה
יועיל מחילתו להוציא עצמו מלאו דרוצח ,ומ"מ עדיין אסור משום "אך
את דמכם לנפשותיכם אדרוש" )עי' רמב"ם הל' רוצח א:ג( .ונפ"מ טובא
יוצא מזה .חדא ,לענין הדין יהרג ואל יעבור שנתחדשה רק היכי שנקרא
לאו דלא תרצח .וגם כאן רואים שהמנ"ח לשיטתיה אזיל ,שבאלו מצות
שהם בין אדם לחבירו )כמו החובל בחבירו ,המכה אביו והרוצח( יש דין
 7עיין במאמר שלי כאן הנקרא "דין רוצח לעומת דין החובל בחבירו" איך שבארנו
שרציחה חמורה אף משבת וע"ז שבהם מיתתן כפרה ואילו ברוצח שמיתתו בסייף אינו
כפרה אלא קיום המצוה של "ובערת הר".
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מחילה אלא שנשתנית כוחה כפי חומר האיסור )היינו שבחובל מותר
לגמרי וברציחה עדיין אסור משום "אך את דמכם"( 8,דלוּ יצוייר שאחד
אמר לראובן ’הרוג שמעון ,ואם לא אהרוג אותך‘ ,ושמע שמעון ואמר
לראובן "הרוג אותי ואני מוחל לך" ,לפי המנ"ח צ"ל הדין שראובן צריך
לעבור ולהורגו ולא לֵיהָ ֵרג ,הואיל ומחילתו של שמעון מוציא הריגתו
מלאו ד"לא תרצח" לאיסור גרידא של "אך את דמכם וכו׳" .וכה"ג אמרינן
יעבור ואל יהרג כמו בשאר איסורים .וכן בחולה מחמת ייסורים נוראים
שביקש מהרופאים שלא ישתדלו להצילו ,הואיל ואין כאן איסור רציחה
אפשר שיש מקום להקל וכמו בשאר איסורים נגד ייסורים) .עי' אג"מ יו"ד
ב:קעד ובגנת אגוז למו"ר ר' שכטר שליט"א יח:ג ,בהערה ו' ד"ה
התאבדות בכדי למנוע מייסורים(.

ה[ הערה בעובדא דר' חנינא בן תרדיון שגזרו עליו מלכות רומי
לשרפו והרשה לקלצטונירי למהר מיתתו
ובשו"ת אגרות משה חו"מ ב:עג דן בהא דבעי אדם ליזהר מנגיעה
בגוסס משום חשש רציחה ,האם זה נאמרה גם לעכו"ם? )פי' שגם אצלם
נקרא "רציחה"( והביא ראיה מהא דאיתא בע"ז יח .בעובדא דר' חנינא בן
תרדיון שגזרו עליו מלכות רומי לשרפו על שהיה עוסק בתורה ומקהיל
קהלות ברבים והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור והביאו
ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו
במהרה… וכשאמר לו קלצטונירי שאם ירבה בשלהבת ונוטל ספוגין של
צמר מעל לבו יביאנו לחיי העוה"ב ,השיב לו הן וגם נשבע לו ויצתה בת
קול שר"ח בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העוה"ב.
העיר ר' משה ,שאם היה גם לבני נח איסור רציחה בגוסס אף שלא
אפשר שיחיה אלא רגעים היה אסור גם הקלצטונירי לעשות זה ,וא"כ
משמע שלבני נח ליכא איסור זה .והקשה מזה על הרמב"ם הל' מלכים
)ט:ד( שפסק דבן נח חמור מישראל שאם הרג את הטריפה חייב מיתה
)משא"כ ישראל דפטור ,הל' רוצח ב:ח( וק"ו גוסס דאף ישראל כה"ג חייב
)הל' אבל ד:ה "הגוסס כחי לכל דבר וכו׳… וכל המאמץ עיניו עם יציאת
 8אמנם גבי הכאת אביו אף שבלי מחילה יתחייב מיתה ,אם מחל דעת המנ"ח דשרי
לגמרי ,וזה נוגע למעשה היכי שאביו חולה ובנו רופא מומחה בניתוח דודאי אביו ימחול,
שדעת המנ׳׳ח דשרי .ומה שמצינו בגמ' דלא נהיגי כן אמוראי ,עי' במנ"ח שפלפל בזה.
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נפש הרי זה שופך דמים"( .ונ"'ל שלדעת המנ"ח אתי הכל שפיר ,הואיל
והרשה לו ר' חנינא למהר מיתתו יצא מכלל לא תרצח ואינו רק באיסור
"אך את דמכם" ובכה"ג של ייסורים נוראים נדחה האיסור כמו בשאר
לאוין .אבל הרמב"ם מדובר בסתם וכה"ג אה"נ גם לעכו"ם אסור בגוסס
ק"ו מטריפה.

ו[ האם מיתת סייף מיתת בית דין מיוחדת
או דמי לשאר המיתות ב"ד
בכהת"כ לא מצינו מיתת סייף רק בב' מקומות :רוצח ואנשי עיר
הנדחת .אלא דבעיר הנדחת יש קושיא עצומה ,שהרי אנו יודעים דיחיד
שעבד ע"ז חייב סקילה )פי' מיתה החמורה מכולם( ואילו עבדו כל העיר
ביחד באופן שהיא חילול ה' הגדולה ביותר ואפ"ה מיתתן בסייף הקל,
וצ"ע גדול .ובמרגליות הים )סנהדרין קיא :אות ט׳( הביא בשם ר' קלוגר
דשונה מיתת סייף משאר מיתות ב"ד ,שבכולם המיתה פועל ב' עניינים:
חדא ,כפרה שיהא לו אח"כ חלק עולם הבא ,ועוד הבערת הרע כדכ'
"ובערת הרע מקרביך ".משא"כ מיתת סייף שהיא רק לבער הרע .ורואים
זה ממה שאצל העכו"ם בכל ז' מצות בני נח שעבר מיתתו בסייף דאצלו
אין דין כפרה רק חיוב הבערת הרע )סנהדרין נו .(.עוד מקור לזה רואים
אצל המוריד במלכות שפסק הרמב"ם )הל' מלכים ג:ח( "המורד במלך
ישראל יש למלך רשות להרגו… ואין למלך רשות להרוג אלא בסייף
בלבד ".ובודאי שאין מיתה זו כפרה שהרי לדעתו יש למלך רשות להרגו
ואילו גדרו כפרה הצטרך להיות חיוב .אלא ענין של כבוד המלכות הוא,
והתורה נתנה למלך רשות להנקם על כבודו .הואיל וכן אתי שפיר שמיתתו
רק בסייף ולא בשאר המיתות ב"ד.
ולפי"ז מובן הדין באנשי עיר הנדחת דאיתא בפרק חלק )סוף סנ'(
"אנשי עיהנ"ת אין להם חלק לעולם הבא ".יוצא שמיתתן אינו לכפרה דלא
כמו היחיד שעבדו שמיתתו בסקילה וזהו כפרתו .יוצא שמיתת עיר הנדחת
9
אתי אך ורק להעברת הרע ,ומפני זה מיתתו בסייף.
 9עי' בזוהר סוף פרשת בשלח דמצות מלחמת עמלק ג"כ בסייף .וק' דמה המקור לזה.
אבל לדברינו מובן שעיקר תפקיד המלחמה היא לבער עמלק מן העולם כדכתיב "כי יד
על כס י–ה" ,פי' הדבר כל זמן שעמלק נמצא אין כסא של הקב"ה כביכול שלימה .אז
מיתתן אינו לכפרה כלל ואת"ש דמיתתן בסייף וכמו שכ' הזוהר.
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נשאר לנו לבאר למה מיתת הרוצח בסייף ,שלכאו' עיקר מיתתו
לכפרה אתי כמו שאר חייבי מיתות .אלא דנ"ל לחדש ע"פ מה שראינו שזה
אינו ,ודין הרוצח כדין אנשי עיר הנדחת שעיקר מיתתן להעבירם מן
העולם .וזה מפני שמיתת הרוצח משונה משאר מיתות ב"ד במה שמיתתו
נחשב בין אדם לחבירו 10לעומת השאר שהם בינו לשמים )כגון המחלל
שבת או העובד ע"ז( .והרמב"ם בהל' תשובה )ב:ט( מסביר לנו שדרכי
התשובה אינם שוים ,וז"ל "אין התשובה ולא יום הכפורים מכפרין אלא
על עבירות שבין אדם למקום… אבל עבירות שבין אדם לחבירו כגון
החובל את חבירו או המקלל חבירו או גוזלו וכיוצא בהן אינו נמחל לו
לעולם עד שיתן לחבירו מה שהוא חייב לו וירצהו ,אע"פ שהחזיר לו ממון
שהוא חייב לו צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו וכו׳ ".ולפי"ז היכי
דאי אפשר לשאול ממנו מחילה כגון שהרגו ,אין לו עצה להתכפר ,וכל
מיתתו היא רק בתורת נקמה לדמי הנהרג ,כמו שנאמר "נקום ינקם".
והאמת היא שכן כתב הרמב"ם להדיא )הל' רוצח ד:ט סוף ההלכה(
"וכל מי שיש בידו עון זה )פי' רציחה( הרי הוא רשע גמור ואין כל המצות
שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה ולא יצילו אותו מן הדין שנ' אדם
עשוק בדם נפש וגו׳".
וכן במורה נבוכים )ג:מא ד"ה המצוות( אחר שכתב אצל מי שהוזק
שיש לו למחול ולהקל ,כתב וז"ל
אמנם ההורג ,לבד לחוזק חטאתו אין מקילין לו כלל ולא ילקח
ממנו כופר ,ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם
שופכו ,ומפני זה אילו חיה הנהרג שעה אחת או ימים והוא מדבר
ושכלו טוב ויאמר הניחו הורגי הנה מחלתי וסלחתי לו אין
 10עוד מקום שיכול להיות מיתת ב"ד אע"פ שהיא בין אדם לחבירו היא עדים זוממים
היכי שהעידו על אחד שהוא חייב מיתה .ובקל יש לחלק דשאני עדים זוממין שאין
חיובם מיתה אלא "כאשר זמם" ,ומה שלפעמים היא מיתה אין זה מיתת ב"ד רגיל אלא
מה שהם זממו לעשות לאחיהם .אמנם בלי זה עי' בחי' הרמב"ן ריש מכות אהא דקתני
ד"אינם משלמים את הכופר" )פי' היכי שהעידו על אחד ששורו הרג( וטעמא מפני "דהני
לאו בני כפרה נינהו" ,וביאר הרמב"ן שם "כלומר עיקר חיובן לשמים כאשר זמם ולא
נתנה לכפרה להם ".הרי שאף בעדים זוממין יוצא שאין המיתה כפרה )וה"ה כל עונש
הבא משום כאשר זמם ,בין ממון בין מלקות וכו׳( .וראיה לדבריו היא שכל עונש העדים
היא רק כשזממו לעשות ,ובכהת"כ לא בעינן כפרה על כך .אלא מוכח שדין כאשר זמם
לא בא לכפרה אלא גזה"כ הוא.
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שומעים לו ,אבל נפש בנפש בהכרח ,בהשוות הקטן לגדול והעבד
11
לבן חורין והחכם לסכל ,שאין בכל חטאת האדם יותר גדול מזה.
ומפני זה אתי שפיר הא דמיתת הרוצח דוקא בסייף דלא בא לכפרה
אלא להעבירו מן העולם כמו באנשי עיר הנדחת .כן נראה לי.

ז[ מה שאין הרוצח חייב תשלומי דמי הנהרג :מפני דקים ליה
בדרבה מיניה ,או מפני שאין בכלל חיוב כזה היכי שמת?
ומצאתי עוד דבר פלא שמביא המנ"ח )שם מצוה לד' אות ו' ד"ה גם
נראה( ,וז"ל:
ונלפע"ד פשוט בהא דנודע דהורג אדם פטור מלשלם דמים
שהיה שוה ליורשים דמיתה פוטר מתשלומין ואף חייבי מיתות
שוגגין פטורים… וע' בהג"א פ' שור שנגח דו"ה כתב ,דאם
תפסו היורשים ממון דאין מוציאין מידם וגם חייב בבא לצאת
ידי שמים כמו בכ"מ דקי"ל בדרבה מיניה )ערש"י דב"ק
ובקצוה"ח סי' ת"י פלפל באריכות( א"כ ההורג את הטרפה
דאין חייב מיתה ודאי חייב לשלם הדמים ששוה ליורשים ,או
אם היה נוקב מרגליות וכדומה שהיה ראוי לעשות מלאכה
משלם דמיו ליורשים .אך לדעת הרמב"ם הל' נז"מ )י:יד( ד"אין
דמים לבן חורין" פטור מתשלומין .ע"ש בקצה"ח.
הרי שדעת המנ"ח היא שכל פעם שעובר אדם אלאו דלא תרצח יש
לו ב' חיובים ,מיתת הרג מחמת לא תרצח וחיוב ממון של דמי הנהרג ,רק
שבדרך כלל לא ישלם משום דין קלב"מ )אפילו היכי דלא אתרו ביה
למיתה משום דחייבי מיתות שוגגין פטורים( ולא רק זה אלא שאם תפסו
יורשי הנהרג ,אין מוציאין מידם כדקיי"ל בכל פטור תשלומין דקם לי'.
אלא שהוסיף המנ"ח דכ"ז רק אם פסקינן כמ"ד "יש דמים לבן חורין"
)לאפוקי דעת הרמב"ם שלא פסק כן הל' נז"מ י:יד(.
 11לכאו' יש להק' מזה על דעת המנ"ח ,שכתב הרמב"ם כאן להדיא דלא יועיל מחילה.
ונראה דשאני כאן שמדובר אחר המעשה שהכהו ונפל למשכב ובההיא שעתא אמר
מחלתי לו משא"כ המנ"ח מדובר קודם המעשה דכל מאבד עצמו לדעת כן ואף מה
שנתחדשו לפי דעתו שאם ראובן ביקש משמעון להרגו לא יהא בה לאו דלא תרצח
דיועיל מחילתו להפקיעו הוי קודם שמעשה ,ובכה"ג לא דיבר הרמב"ם.
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ורציתי להעיר דלולי ד' המנ"ח הייתי אומר דאף למ"ד יש דמים לב"ח
היינו רק כשממונו הרג אבל היכי שהרגו בידים דחייב מיתת ב"ד ,לא.
ובפרט שלא מצינו אף פעם שיגיד לנו בעלי הגמ' דבעינן הדין קם לי' שיהא
כל הורג נפש פטור מדמי הנהנרג )חוץ מדעת התוס' סנ' עט :ד"ה בין שוגג
שהבין כן בדין השני של התנא דבי' חזקיה( 12.ובאמת משמעות הסוגיות
שעוסקים בדינא דקלב"מ מראים ההיפך ,שבכולם המדובר היא היכי דיש ב'
חיובים שונים כמו מיתה בהדי איזה חיוב ממון חיצוני ,לדוגמא זרק חץ ד'
אמות בשבת וקרע שירין או גנב וטבח בשבת וכן הרבה .ול"ל לאטרוחי כל
כך ,נגיד פשוט באחד שהרג חבירו שחייב מיתה ופטור מדמי הנהרג .אלא
מוכח שז"א ,והיכי דהרגו לכו"ע קיי"ל דאין לו דמים.
אבל מה נגיד ,שהרי המנ"ח שמפיו אנו חיין ומימיו אנו שותים למד
כן ובתוך דבריו מדגיש שלדעתו הדברים ברורים ככה .ועוד יותר ,שאינו
דעת יחיד בזה שהרי הביאו בשם ההגהות אשר"י .ולכאורה הביאור היא
ע"פ מה שראינו ,שהאיסור רציחה משונה מכל שאר חיובי מיתות ב"ד
במה שהיא בין אדם לחבירו ,ויותר מזה ראינו )לעיל אות ד׳( שלמידה
מסויימת ניתנו למחילה ומת"כ אינו רחוק להגיד שיהא בו חיוב ממון,
שלמעשה הירושים הפסידו דמי הנהרג .דתינח אי הוה בין אדם למקום לא
מסתבר שמתייחסים להפסד היורשים דמיד שנכנס למסגרת רציחה הכל
היא בינו לשמים ,אבל עכשיו שגם המיתת ב"ד גופא בא בתור נקמת דם
הנהרג )פי' בין אדם לחבירו( ,לא רחוק להגיד שגם מפאת ההפסד ממון
קפיד רחמנא.

ח[ עד כמה חובל בחבירו ודין רוצח שייכים אהדדי
ובהמשך שם כתב המנ"ח בזה הלשון:
גם נראה אם הרג בריא דחייב מיתה ,אך לא התרו בו למיתה
וגם פטור מממון דחייבי מיתות שוגגים פטורים )או מטעם דאין
חיוב ממון על אדם ע"ש בקצה"ח לדעת הרמב"ם( והתרו בו
משום לאו דחובל )היינו "לא יוסיף"( ,ודאי חייב מלקות כי
 12ואף בזה העיר תוס' דמה שמצינו בגמ' שכו"ע מודו לתנא דבי חזקיה הכוונה רק לדין
הראשון שלהם דהיינו ש"חייבי מיתות שוגגין פטורים מתשלומין" ,אבל דין השני )שלא
חלקת בין מתכוין לשאינו מתכוין( והשלישי )בין דרך ירידה לדרך עלייה( לא כו"ע סברי כן.
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חייבי מיתות שוגגין אין פוטר ממלקות כמבואר בחולין פ' אותו
וכו' ובר"מ ה' שחיטה פי"ב .ועל הלאו הזה ודאי עובר כי "אין
לך חבלה גדולה מזו שהרגו לגמרי" ,א"כ לוקין משום לאו זה.
ולכאורה דבריו מרפסן איגרא ,שבדרך כלל אנו מבינים שיש ענין
אחד של חבלה וענין שני של הורג נפש ,ואף שבעשייתן דומים הרבה אחד
לשני שמתחילים ע"י איזה הכאה וכדומה ,עכ"ז הוי ב' פרשיות נפרדות
וכמו שהביאן הרמב"ם כל אחד לעצמו הל' חובל ומזיק והל' רוצח
ושמיה"נ .אמנם לדעת המנ"ח זה אינו ,אלא כל הורג נפש עבר הלאו דלא
יוסיף בנוסף ללאו דלא תרצח ,שמעשה הריגה נקרא חבלה הכי גדולה
בעולם ,וכלשונו "אין לך חבלה גדולה מזו ".נמצא לדעתו שאע"פ שהם ב'
לאווין מיוחדים ,לאו דלא יוסיף ולאו דלא תרצח ,עשייתן אחת היא
ומסתכלים על מעשה רציחה בקשר לאיסור חבלה כ"בכלל מאתיים מנה".
למרות ששיטה זו מחודשת ,רציתי לציין כמה מקומות בתלמוד
שכנראה נוטה לאותו הבנה:
הראשונה ,גבי האיסור מלאכה דחובל בשבת שלמד ר"ת מדין נטילת
נשמה )פי' מלאכת שוחט( ,והיות שהתורה קורא לדם – נפש כדכ' )דברים
יב:כג( "לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש" ,למדים שאף החובל הואיל
ומוציא קצת דם נקרא נטילת נשמה וחייב" ,דמה לי קטלה כולה מה לי
קטלה פלגא ".הרי לפנינו שחבלה בכלל רציחה.
השניה ,בב"ק דף פג) :ובילקוט שמעוני פרשת אמור רמז תרנח'( על
הפסוק "ולא תקחו כופר לנפש רוצח" דרשינן "לרוצח אי אתה נוטל כופר
אבל נוטל אתה לאברים כופר" )וכן מובא ברמב"ם הל' חו"מ א:ג( .הרי
שהדיוק היא לגבי חבלה ,ואי חבלה לא קשור בכלל ללאו דרוצח איך מובן
הדיוק ,הרי חובל דמי לשאר עבירות ,ואיך למדים ממיעוט הנכתב אצל
רוצח אצלו יותר מהשאר.
ואיתא התם דף צא" :מאן תנא דשמעת ליה דאמר :אין אדם רשאי
לחבל בעצמו? אילימא האי תנא הוא ,דתניא :ואך את דמכם לנפשותיכם
אדרש – ר' אלעזר אומר :מיד נפשותיכם אדרש את דמכם; )פי' כמו
שאסור לאבד עצמו לגמרי גם לחבול בעצמו אסורה( ".מתרצת הגמרא,
"ודלמא קטלא שאני ".היינו שמא יש לחלק בין רציחה לחבלה .אבל עוד
פעם ראים עד כמה חבלה ורציחה קרובים אהדדי ,ואף למסקנא כאן
נשארה הענין ב"דילמא".
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ט[ בדין "מותרה לדבר החמור הוי מותרה לדבר הקל"
השלישית ,כתובות לג .עלה דכתיב "ואם לא יהי' אסון ענוש יענש"
)פי' שהנוגף אשה מעוברת הפילה ולא מתה ,חייב בדמי ולדות( מוכח
שהחובל בחבירו משלם ואינו לוקה דעל כרחך בדהתרו בו למיתה דהא
רישא דקרא "אם אסון יהי' ונתת נפש תחת נפש" אינו אלא בדאתרו ביה,
והרי מותרה לדבר חמור )מיתת ב"ד דרציחה( הוי מותרה לדבר הקל
)מלקות דחובל בחבירו( יוצא שיש כאן חיוב מלקות ,ולמה הדין הוא
"ענוש יענש" )פי' שמשלם דמי ולדות( ,נבעי להיות שלוקה ואינו משלם!
הרי לפניך דחובל בחבירו משלם ואינו לוקה.
ומצינו דין זה של מותרה לדבר חמור וכו׳ בעוד מקום בש"ס
)סנהדרין דף פ (:אהא דתנן "כל חייבי מיתות שנתערבו זה בזה – נידונין
בקלה" )פי' במיתה הקלה שבכולם( .וזה לשון הגמרא:
שמע מינה מותרה לדבר החמור הוי מותרה לדבר הקל ,דאי לא
איך ממיתין אותם בקלה הרי בעי התראה וליכא" 13.והביאור
היא דנשרפין כלפי נסקלין חשובים "בכלל מאתיים מנה" .אלא
דלכאורה צ"ע שהרי בכל התראה יש בעצם ב' חלקים ,הראשון
להגיד האיסור הפרטי שיעבור אם לא ישמע לו והשני להגיד
העונש הפרטי של אותו איסור .אז אצל החייבי מיתות
שנתערבו ,הא דאמרינן מותרה לדבר חמור וכו׳ הכונה היא על
חלק העונש .לדוגמא ,מי שנתחייב סקילה עבור שחלל שבת
שנתערב עם אלו שנתחייבו שריפה ,יקבל שריפה דמה שהתרו
בו על חילול שבת עדיין צודקת ,רק העונש נשתנה ושריפה
בכלל סקילה הואיל וקל ממנה .אמנם אצלינו בכתובות היכי
שלא היה אסון שלא מתה המעוברת אלא חבל בה .נמצא
דכוונת הגמרא שהמותרה לדבר חמור וכו׳ עולה לא רק על חלק
העונש אלא גם על גוף האיסור ,שהרי התרו בלאו דלא תרצח
ולא עבר אלא על לאו דלא יוסיף! ואם נגיד שחובל בחבירו
ורוצח לא שייכי הדדי מה שייך כאן מותרה לדבר החמור וכו׳,
 13ובתוס' שם הקשו למה לא גמרינן מגמ' לעיל עא" :עשה כן בישראל ונתגייר חייב )אם
בא על אשת איש ישראל ואח"כ נתגייר( משום דאי עביד השתא בר קטלא הוא" ,היינו
שיתחייב עכשיו מיתת חנק אע"פ שבשעת העבירה שהיה עדייין עכו"ם מיתתו בסייף
שהיא חמורה .היינו דהוי אותו עבירה אלא שנשתנה המיתה.
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דין זה לא נתחדש רק באותו עבירה עם מיתה קלה ,אבל
התראה על עבירה אחת עם מיתה חמורה יחשב התראה על
עבירה אחרת אף שהיא קלה ממנה ,מהי תיתי? אלא נראה כמו
שהבין המנ"ח והגהות אשר"י ,דשייכי אהדדי ,ויותר מזה הם
מעשה אחת עם תוצאות שונות וכלשונו הנחמד ,שבכל מעשה
הריגה נקרא "אין חבלה גדולה מזו.

י[ ביאור שיטת התוס' דטריפה ליכא לא במיתה ולא במלקות
ומת"כ כל שמעיד עליו חשוב עשאאי"ל
מקום רביעית ,לכאו' נמצא בתוס' כתובות דף לג .אהא דקאמר הגמ'
שיכול לקיים הפסוק ד"והיה אם בן הכות הרשע" בעדות בן גרושה ובן
חלוצה ע"י מלקות ,שהקשו אמאי לקו אעדות דבן גרושה הא הוי עדות שאי
אתה יכול להזימה? ותירצו ,דלא חשיב עדות שאי אתה יכול להזימה אלא
במעידין על הטרפה "דאי אפשר לקיומי בשום דבר לא במיתה ולא במלקות
דגברא קטילא בעו למיקטל אבל הכא נתקיימה הזמה במלקות" ,עכ"ל.
ולכאו' דברי התוס' תמוהים ,שרצו לומר דהכאת טריפה לא חשוב
מלקות מחמת הכלל ד"גברא קטילא הוא ".אבל זה אינו ,דהאי כללא לא
נתחדשה רק בדינים מיוחדים כגון ערכין )פי' היכי דאמר אחד על טריפה
"ערכו עלי"( וכן לענין איסור רציחה )שההורג את הטריפה פטור הואיל
והוא גברא קטילא לא חשוב שהרגו ,עי' לקמן דף לז (:אבל לשאר דיני
התורה הרי הוא כחי לכל דבר .לדוגמא ,המשנה ריש אהלות )א:ו( "אדם
אינו מטמא עד שתצא נפשו ואפי' מגוייד ואפי' גוסס זוקק ליבום ופוטר מן
היבום" )פי' היכא דמת ראובן בלא בנים אם יש לו אח טריפה זוקק אשתו
ליבום או אם היה לראובן בן טריפה פוטר אשתו מן היבום( .וכן היכא
דטריפה הרג ,אי לא משום הדין דבעינן עדות שאתה יכול להזימה היה
ממיתין אותו .הרי שהוא בר חיובא רק שאי אפשר לחייבו אי לא שעשה כן
בפני ב"ד 14.וכן אם אחד רובע את הטריפה חייב הואיל ונהנה )עי' סנהדרין
עח (.ולא אמרינן דכאילו משמש מת ויפטר .ובאגרות משה חו"מ א:סא
כתב בהאי ענין לשון מאד חזק ,וז"ל:
 14עי' בסנהדרין עח :ובמאמר שלי כאן הנקרא "בגדר מיתת הרוצח לעומת שאר החייבי
מיתות" אות ד' ,שבארתי את זה באריכות.
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כן ברור שלכל איסורי וחיובי התורה הוי טרפה ככל איש שלם
ואשתו היא אשת איש גמורה וחייבין עליה חנק ואין שייך
להסתפק ולהקשות בזה.
וא"כ איך למד תוס' שלא שייך מלקות גביה ,הלא הטריפה כאיש
שלם ,ומרגיש הצער כמו שאר בני אדם? אלא י"ל שדעתם היא דחבלה
ורציחה קשורים אהדדי והיכי שלא ניתן רציחה חסר גם אצל חבלה דידיה.
במלים אחרות ,ראינו כבר שחבלה אצל רציחה נקרא רציחה במקצת )אצל
החובל בשבת דאמרינן "מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגה"( וכאן נמי
היכא דלא ניתן "קטלה כולה" דכבר דינו כמת ,אף "קטלה פלגה" )פי'
המלקות( חסר באיכות שלה.
אמנם ודאי שיש להבין דעת התוס' אחרת .יש לומר הואיל ובכל
חייבי מלקיות בעי שומא שהרופא יגיד כמה יכול לקבל שלא יבא השליח
ב"ד להרגו ,כאן שהוא טריפה לא ניתן האי שומא דגברא קטילא הוא ולא
שייך מלקות בכה"ג ,שדעתם כהמנ"ח שחובל היא א' מששים של רציחה.
ועוד י"ל ע"פ דברי הקובץ הערות )סי' ע'( שגדר עונש היא מה
שעושים לאדם על העבר אבל מה שעושים לו על העתיד )פי' שיתקן מעשיו
מכאן ולהבא ולא לחזור על אותו איסור( אינו נקרא עונש .יוצא דכל חייבי
מיתות נקראו עונשין שאין להם פנאי לעבור עוד ובודאי שבאים כתשלומין
על העבר .ובמהר"ל )ויקרא יט:כ:מא( מובא שחייבי מלקיות עיקרן על
העתיד שלא יעבור בהם עוד 15.והראיה לכך ממה שמלקות נקרא "בקורת"
)בפרשת שפחה חרופה" ,בקורת תהיה"( מסביר המהר"ל כי עיקר המלקות
הוא הקריאה שמכין אותו ואומרים לו )גדול הדיינין( תוכחות… ולפיכך לא
היה הקריאה רק במכות ולא במיתה מפני שהמלקות היו מייסרין אותו
וקוראים לו "אם לא תשמור לעשות" כאדם המייסר בנו שלא יעשה עוד…
ולפיכך נקרא המלקות בקורת על שם "הקריאה" ,עכ"ל 16.א"כ גבי טריפה
אף המלקות שלו על העבר שגברא קטילא קחשיב ,ומפני זה לא שייך ביה
מלקות ולא נקרא ראוי להזימה ,ודו"ק.
 15אבל דעת הקו"ה היא דמלקות על העבר בא ,והראיה ,דלאו דחובל בחבירו נקרא
"הותר מכללו" מפני שהותר בב"ד )היינו להלקותו(.
 16ובבית האוצר לר׳ יוסף ענגיל מערכת א' כלל נח' מציין לשון הספרי פ' שופטים אהא
דכתיב "ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו" וז"ל" ,אם ממון ממון אם מכות מכות אם
עונשים עונשים" ע"כ .מוכח שאין מלקות נקרא עונש ,ואת"ש ע"פ ביאור המהר"ל.
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יא[ עוד בענין הקשר בין חובל לרוצח
ובפרט היכא דהוא שוגג ברציחה ומזיד באיסור חבלה
ובכתובות לג :הגמרא ממשיכה להביא עוד מקור שהחובל בחבירו
דינא הוא דמשלם ואינו לוקה ,והכי איתא התם:
אלא אמר רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבא ,מהכא :אם יקום
והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה ,וכי תעלה על דעתך
שזה מהלך בשוק וזה נהרג? אלא מלמד שחובשין אותו ,ואי
מית קטלינן ליה ,ואי לא מית שבתו יתן ורפא ירפא.
וממה דאם מת קטלינן ליה מוכח דאתרו ביה אלאו דרציחה ,וא"כ
היכי דלא מית למה ישלם? הא בעי להלקותו משום לאו דחובל ,דקיי"ל
מותרה לדבר חמור מותרה לדבר הקל .ולמסקנא דחינן ,דילמא בדלא אתרו
ביה ,והא דקאמר "ונקה המכה" ,לענין גלות )פי' אי מת גולה ואם לאו
ישלם( .ובתוס' שם ד"ה דילמא הקשו" ,וא"ת היכי מיתוקם קרא בשוגג הא
כתיב שבת בקרא רק שבתו יתן וגו' ובשוגג לא מיחייב כדאמרינן בס"פ
כיצד הרגל )ב"ק כו :ושם( דמרבה מפצע תחת פצע לחייב על השוגג
כמזיד נזק אבל לא ד' דברים ".עכ"ל .ולכאורה לא מובן קושייתם ,דמה
ששוגג פטור מד' דברים היינו דין בהל' חובל ומזיק ,ואילו כאן דאוקמה
קרא לענין גלות הוי שוגג בדין רוצח ,וכונת הפסוק היא אם הכהו בשוגג
ומת גולה ,אם לא מת אלא חבל בו ישלם דמזיד הוא לגבי חבלה .ואף
שבתירוץ השני כתב כן ,מה סליק אדעתייהו? ועוד למה כתבה בלשון
"ואפשר" )מה שלא כתב בתירוץ הראשונה( דלכאורה היא התירוץ
המעולה 17.אבל לדברינו אתי שפיר ,דתוס' לשיטתם אזלי ,שחובל ורוצח
הם מעשה עבירה אחת עם דינים שונים וכמו שראינו דעתו ,דלא ניתן
מיתה אצל טריפה דקחשיב גברא קטילא ,הוא הדין מלקות )פי' חבלה(
כאן נמי אם שוגג הוא אצל רציחה גם חבלה שלו חסר משהו ,ומפני כך אף
בתירוצם כתבוה בלשון "ואפשר" ,דלא פשוט שיהא שוגג על רציחה
ומזיד אחבלה .ומצאתי אח"כ שבתוס' הרא"ש כאן לא מביא תי' השני
כלל ,ולדברינו י"ל מפני שאף למסקנא דעתו שאם שגג במיתה אף מפאת
חבלה חסר משהו ואין לו לשלם הד' דברים אלא נזק לבד.
 17ובאמת צ"ע אם כונת התוס' שהוא מזיד אחבלה היינו דבעי התראה שא"כ יוצא דכל
היכי דלא אתרו ביה אין תשלומי ד' דברים ,לא מסתבר ,שבדרך כלל רק אין עונשין אא"כ
מזהירים משא"כ בתשלומין.
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יב[ ביאור שיטת הרמב"ם שאיסור חבלה ואיסור רציחה
הם ב' הלכות חלוקות נגד דעת התוס'
אמנם כ"ז ניתן להאמר רק לדעת התוס' ושאר הראשונים ,אבל דעת
הרמב"ם היא שדין החובל ודין הרוצח הם ב' הלכות נפרדות .נתחיל
בשיטתו גבי החובל בשבת ,שלעומת התוס' שראינו שחייב משום נטילת
נשמה דאמרינן מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגה ,דעת הרמב"ם היא
דחייב משום דש )הל' שבת ח:ז( .הרי שחובל אינו נקרא "קטלה פלגה"
אלא ענין אחר הוא ,ללא קשר לדין הריגה.
וכן מצינו דפליגי התוס' והרמב"ם במסקנת הגמ' אצל אש המזיק
אליבא דר' יוחנן ,שלדעת התוס' כשהגמ' )בב"ק כג (.מביא שהנ"מ בינו
לריש לקיש היא תשלומי ארבעה דברים )פי' לר"י דכחציו חשוב אדם
המזיק וחייב בתשלומי ד' דברים משא"כ לר"ל דמשום ממונו חייב בנזק
לבד( אין הכונה לאפוקי הדין של קם ליה אלא חדא מתרתי נקט .נמצא
ששיטת ר' יוחנן דאשו משום חציו פירושו ,לגמרי ,דהיינו בין לענין אדם
המזיק ובין לענין רציחה .אבל דעת הרמב"ם לא נראה כן דבהל' נזקי ממון
)יד:טו( כתב "אש שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו הרי המבעיר חייב
בנזקיו ובשבתו וברפויו ובצערו ובבשתו כאילו הזיקו בידו…" עכ"ד.
ולא מצינו בשום מקום בין בהל' חובל ומזיק ובין בהל' רוצח
ושמיה"נ שיביא הרמב"ם הדין שיצא האש והרג את האדם שיתחייב
המבעיר מיתת ב"ד 18.הרי שוב מצינו לדעת התוס' דכמו שחדשה התורה
גבי אש דנחשב כחובל בחבירו לשלם הה' דברים ה"ה דחשוב רוצח היכי
שאשו המית .ואילו הרמב"ם אזיל לשיטתיה דהני ב' דינים הם ב' פרשיות
ולא קרבו זה אל זה .ומה שחדשה תורה שחייב בחמשה דברים היכא דאשו
חבל באדם הוי דוקא אצל חבלה ,אבל כשממית אדם לא חשוב המבעיר
לרוצח.
וכן בדין מותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר קל שיש בזה ב'
כוונות ,חדא ,היכא דהעונש נשתנה כמו שנתערבו הנסקלין בהנשרפין
)משנה סנהדרין עט ,(:ועוד ,היכא דלא רק העונש נשתנה אלא עצם
 18מה שכן מובא היא המקרה דעבד כפות וגדי סמוך שפטור על הגדי ,ועי' במאמר שלי
כאן הנקרא "בגדר מיתת הרוצח לעומת שאר מיתות ב"ד" ,איך שבארנו דדעת הרמב"ם
בזה משום הפטור טמון וכמו שביאר הגרי"ד הלוי ברשימות שיעורים לבב"ק דף כג.
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האיסור כגון שהתרו שלא יהרוג ובסוף יצא שחבל בו .ובארנו דבכל מעשה
רציחה יש מעשה חבלה דהוי "בכלל מאתים מנה" ורק מפני זה יכולים
לומר דמותרה לדבר חמור מותרה לדבר הקל .וזה מובן רק לדעת התוס'
שאיסור חובל בחבירו ואיסור רציחה קשורים אהדדי .אבל לדעת הרמב"ם
אין לזה שחר ,דהגע בעצמך ,אדם שיש בידו חתיכת נבילה ובא אחד והתרו
בו שלא לחלל שבת האם יעלה על הדעת שהתראתו התראה הואיל
דהותרה לדבר חמור )חילול שבת דמיתתו בסקילה( מותרה לדבר הקל
)איסור נבילה שהיא במלקות(? זה מה שיש לנו באיסור חובל ואיסור
רציחה ,ב' איסורים דלא שייכי הדדי .ומאד מעניין לפי"ז ,שברמב"ם לא
מצינו דין השני )היכי שהתרו משום לא תרצח ובסוף לא עבר רק על לא
יוסיף( רק דין הראשון ,דלענין העונש לבד "מותרה לחמור הוי מותרה
לקל" ,וזה מובן לדברינו.
וגם בדינא דגרמי מצינו מחלוקת גדולה בראשונים אי הא דפסקינן
כר' מאיר דדאין דינא דגרמי )בב"ק דף ק (.דין תורה או רק דרבנן מדין
קנס .דעת הריצב"א )בב"ב כב :תוס' ד"ה זאת ,בסוף הדיבור( היא שזה רק
מדרבנן ,וכן דעת התוס' בב"ק )נד .ד"ה חמור( .אמנם דעת הרמב"ם )הל'
נז"מ יד:יד גבי הכופף קומתו של חבירו לפני האש עד שתדלק ,ובהל'
חו"מ ז:ח-י גבי גורם היזק לחבירו( משמע שהוא דין תורה שלא חילק בין
מזיד לשוגג .וכן שם ח:א במי שמוסר ממון חבירו בידי אנס שפסק דאף
אחר שמת עדיין גובין מן היורשים ,ואי הא דדיינינן דינא דגרמי קנס הוא,
אין גובין מהם )ע"ש במגיד משנה( .ודע דכל המחלוקת היא רק בדינא
דגרמי שלא אדם המזיק ,אבל היכא דהרג חבירו ע"י גרמי כגון שכפתו
היכי דסוף חמה לבוא וכדומה כו"ע לא פליגי שאין בה מיתות ב"ד.
ולדברינו אתי שפיר ,שראינו כבר דעת הרמב"ם שדין רוצח ודין חובל
בחבירו הם ב' דינים דלא שייכי אהדדי ,אז כאן נמי אף דקיי"ל כר"מ
דדאין דינא דגרמי מה"ת אין זה אלא גבי אדם המזיק אבל ברוצח לא.
ואילו לדעת התוס' דכל רציחה יש בו חבלה ואפ"ה לענין דינא דגרמי לא
מחייבי אלא בחובל ולא ברוצח ,לא קשה ,שלדעת התוס' כ"ז מדרבנן
ובתורת קנס ,יוצא שמה"ת בשניהם גרמי פטורה .ועי' קצה"ח שלג:ב בשם
הרמ"ה ,דגרמי פטור מד' דברים .אמנם הרמב"ם משמע דחייב.
והמקום החמישית והאחרון היא לענין דמי הנהרג ,היכא דנתכוין לזה
והרג את זה דחזינן כבר שדעת התוס' סנ' עט) :ד"ה בין שוגג( דבעי קרא
לפטור ממנה )היינו שבלי דין השני דתנא דבי חזקיה נניח דפטור ממיתה
מ"מ יתחייב תשלומי דמי הנהרג( .ולדעתו יש מקום להגיד דהפטור היא
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מדין קים ליה כמו דין הראשונה של התנא דבי חזקיה דחייבי מיתות שוגגין
פטורין מתשלומין .יוצא מזה שיש חיוב לצאת ידי שמים ,ולא רק זה אלא
שאם תפסו היורשים דמי הנהרג ,אין ב"ד מוציאין מידם .ויותר מזה הבאנו
מהמנ"ח דמי שהרג את הטריפה פטור דגברא קטילא קא קטיל אבל דמי
הנהרג ודאי חייב ,ד"אין חבלה גדולה מזו" .אבל דעת הרמב"ם לפסוק כמ"ד
אין דמים לבן חורין )עיין הל' נז"מ י:יד( אז בכל מקרה דרציחה לא שייך
כלל לדון דמי הנהרג .וע"פ דברינו אתי שפיר המחלוקת ,דהתוס' לשיטתם
אזלי ,שבכלל המעשה רציחה יש מעשה חבלה אז היכא דלא מחייב מיתה
מאיזו סבה שהיא נבעי להתחייב בדמי הנהרג ,ע"ז מחדש דין השני של תנא
דבי חזקיה דבכוון לזה והרג את זה פטור ,דלא חלקת וכו׳ לחייבו ממון אלא
לפוטרו .אבל אם יתפסו היורשים אין מוציאים מהם וכמו כל חיובי ממון
שנפטרו מדין דקם ליה .משא"כ לדעת הרמב"ם שחבלה אצל רציחה כחילול
שבת אצל נבילה ,הא דלא משלמים דמי נהרג היכא דא"א לחייבו מיתה היא
דבמקום רציחה לא שייך חבלה ,ודו"ק.

סיכום
א .ראינו דעת המנ"ח שאם אחד אמר לחבירו "הכני" ,מותר להכותו
אף שבלי רשותו יתחייב מלקות )היכי שהכהו הכאה פחות משו"פ( ולא
עוד אלא גם במכה אביו שחיובו מיתת חנק ,אם הרשה לו אביו מותר.
והערנו שמוכרח מזה דהני ב' איסורים הם מצות בין אדם לחבירו ומתו"כ
יועיל מחילה כמו שמצינו בענייני ממון אצל מלוה ולוה או מוכר ולוקח
)בפנים אות א'(.
ב .הבאנו כמה מקורות שגם האיסור של שפיכת דמים הוא מצוה בין
אדם לחבירו בניגוד לכמעט כל שאר החייבי מיתות בית דין.
ג .התורה השתמשה אצל מיתת הרוצח בלשון נקמה דכתיב נקום
ינקם ,לעומת שאר חייבי מיתות שכתב סתם מות יומת .ובודאי שהנקמה
מראה הענין של בין אדם לחבירו.
ד .מה שצוה התורה אצל מיתת הרוצח שהגואל הדם יהרוג אותו
לעומת שאר חייבי מיתות שהיא ע"י העדים כדכתיב "יד העדים תהיה בה
בראשונה וגו׳".
ה .מה דלכו"ע בדין קם ליה בדרבה מיניה היכא דהחיוב מיתה מכח
רציחה והחיוב ממון לאדם אחר נקרא "מיתה לזה ותשלומין לזה" ומת"כ
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חייב ,לעומת היכי שהחיוב מיתה מחמת איזה דין בין אדם למקום כמו
חילול שבת או עבודה זרה דחשוב "מיתה ותשלומין לאחד" ופטור אחיוב
ממון) .בפנים כאן אות ב' ,ע"ש עוד כמה ראיות(.
ו .אחרי זה הבאנו עוד חידוש של המנ"ח ,והיא אצל האיסור רציחה
שהמאבד עצמו לדעת אינו בגדר "לא תרצח" אלא איסור גרידא מקרא
בפרשת נח "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ".וביארנו שגם מזה רואים
שרציחה חשוב מן המצות שבין אדם לחבירו ומהני מחילתו ,אמנם רק
במקצת )פי' להוציא מיתתו מאיסור רציחה לאיסור גרידא של אך את
דמכם( .והערנו ע"פ ר' שכטר שליט"א דלפי"ז יוצא שאם א' נמצא במצב
לא טוב עם כאבים קשים מאד יש כבר צד להקל היכי שהחולה ביקש
מהרופא שלא להצילו שע"י מחילתו אינו באיסור חמור דרציחה אלא
איסור גרידא .וכן נפ"מ למקרה של יהרג ואל יעבור.
ז .עפ"ז תירצנו קו' האג"מ על שיטת הרמב"ם שיש איסור רציחה
אצל בני נח אף באדם טריפה ,שהסבה דשרי ליה להקצטרוני להסיר הצמר
ועי"כ למהר מיתת ר' חנניא בן תרדיון הי"ד היא דמיד שביקש ר' חנניא
לעשות כן יצאה מדין רציחה להאיסור של "אך את דמכם" )כל זה בפנים
אות ד'(.
ח .הבאנו יסוד גדול במיתת הרג ,שאינו כשאר מיתות ב"ד שהם
כפרה ,ומיתת הרג אינה כן ,אלא תכליתה היא הבערת הרע כדכתיב
"ובערת הרע מקרביך ".וראיה לדבר שגבי הז' מצות בני נח הדין הוא
אזהרתן זו היא מיתתן ומיתתן דוקא בהרג ,ובבני נח אין מושג של תשובה
אלא תכלית המיתה היא הבערת הרע .ואתי שפיר למה רק בהרג .וראינו
שזה הביאור למה אנשי עיר הנדחת חייבים רק הרג לעומת יחיד שעבד ע"ז
שהוא בסקילה שהיחיד מיתתו כפרה משא"כ אנשי העיר אין להם חלק
לעולם הבא )משנה בפ' חלק סוף מסכת סנ'(.
ט .ובהמשך הבאתי ראיות שגם אצל הרוצח מיתתו אינו לכפרה
וכלשון הרמב"ם )הל' רוצח ד:ט( "וכל מי שיש בידו עון זה )פי' רציחה(
הרי הוא רשע גמור ואין כל המצות שעשה כל ימיו שקולין כנגד עון זה
ולא יצילו אותו מן הדין שנ' אדם עשוק בדם נפש וגו׳) ".בפנים כאן אות
ו' ,ע"ש לשונו במורה נבוכים(.
י .ראינו דעת המנ"ח ע"פ דברי הגהות אשר"י ,שבכל מקרה דשפיכות
דמים חל ב' חיובים ,אחד של עונש מיתה ,ושניה ,חיוב דמי הנהרג .אלא
שמדין קלב"מ אין ב"ד יכולים לחייב השני .אמנם לצאת ידי שמים בעי
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דין החובל בחבירו לעומת דין רוצח

לשלם ,וכן אם תפסו יורשי הנהרג אין מוציאין מידם .והוסיף המנ"ח דבכל
מקרה שהרג את הטריפה חייב לשלם בפועל הואיל ואין בה מיתת ב"ד.
וצדדנו ,אחרי שדעתו שמועיל מחילה בין לענין חבלה בין לענין רציחה
)בחלבה לגמרי ,ורציחה רק להוציאה מדין רוצח לאיסור גרידא( לא רחוק
להגיד שיהא גם חיוב ממון אצל הנהרג ,דסוף כל סוף הפסידו היורשים
דמי הנהרג) .אבל לפי הפשטות הוא דלא כמנ"ח ,דלא יועיל מחילה אצל
חבלה וכש"כ גבי רציחה לכאורה זה מפני שאין דינם כבין אדם לחבירו
אלא בין אדם למקום וגבי רציחה לא שייך דמי הנהרג כמו שאין דמים
לחילול שבת או למי שעבד עבודה זרה(.
יא .ואף שדעת המנ"ח מאד מחודש ואף נגד החוש קצת כדברירנא
לפני זה ,הבאתי כמה מקומות בש"ס שלכאורה בנויים על אותו הבנה.
.1
.2

.3

.4

דעת ר"ת שהחובל בשבת חייב משום נטילת נשמה ד"מה לי קטלה
כולה מה לי קטלה פלגה".
דרשת הגמ' בב"ק פג" :ולא תקחו כופר לנפש רוצח" ,דרשינן "לרוצח
אי אתה נוטל כופר אבל נוטל אתה לאברים כופר ".הרי שיש קשר בין
חבלה לרציחה ,דאי לא ,אלא חבלה כשאר איסורי התורה דלא שייכי
לרציחה איך למדים ממנה לחבלה.
וכן שם צא :סברה בה"א שהשיטה דאין אדם רשאי לחבל בעצמו
מקורו מקרא ד"אך את דמכם וכו׳" ,ודחה הגמ' "ודלמא קטלא
שאני ".הרי שבה"א סברה בעלי הגמ' להשוות חבלה לרציחה וכמו
שאסור לאבד עצמו הוא הדין לחבול בו .ואף למסקנא נשארה בספק,
וכלשון הגמ' שמא קטלא שאני.
הבאנו סוגיא )סנ' דף פ" (:כל חייבי מיתות שנתערבו נידיונין בקלה"
ובגמ' אמרו שמע מינה דמותרה לדבר חמור הוי מותרה לדבר הקל.
וראינו שבכתובות לג .ג"כ מובא אלא בשנוי קצת .המדובר היא קרא
דאם אסון יהיה חייב מיתה ופטור אדמי ולדות ואם לאו )פי' אסון(
חייב בדמי ולדות .ומזה הוכיחו שמדובר בדהתרו למיתה )פי' דאי לא
מה שייך כשיש אסון שיתחייב מיתה( שהיא חמורה הוי התראה
לחובל הקל )פי' סיפא דקרא היכי שאין אסון אלא חבלה( .וזה חידוש
גדולה ממקרה דסנהדרין ,דכאן לא רק שנשתנו העונש )גם שם
שנתערבו חייבי מיתת חנק עם חייבי מיתת הרג( אלא גוף האיסור
)מרציחה לחבלה משא"כ שם שהתרו באיסור הראוי לו וכל התערובת
היתה אחרי כן דהיינו אחר שנגמר דינם( .אז לפי המנ"ח שבכל רציחה
יש מעשה חבלה מובן שיועיל התראה למיתה על חבלה שבכלל
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מאתיים מנה ,אמנם לפי הפשטות שהם ב' איסורים מחולקים לגמרי
קשה שיועיל התראה לאחד על השני ,דדמי לאחד שהתרה לא יחלל
שבת למי שאוכל חלב) .בפנים כאן אות ט'(.
 .5הבאנו מתוס' כתובות לג .שהבינו דגבי טריפה אמרינן דגם מלקות אי
אפשר הואיל והוא גברא קטילא )ע"ש שמפני זה חשוב עשאאי"ל(
והדבר תימה דרק לגבי ב' או ג' דינים אמרינן כן אבל לשאר כהת"כ
הרי הוא כחי לכל דבר ואשתו אשת איש וחייב בכל המצות )עי' בפנים
שהבאנו לשון האג"מ שמאוד הקפיד על הגדרה זו של הטריפה ואין
לשום אדם להסתפק בו( .ועוד תמוה שהוא מרגיש המלקות כמו שאר
בני אדם .אלא גם מכאן מוכח שהבינו התוס' דבתוך כל מעשה רציחה
יש בה מעשה חבלה ,והיכי דפקע דין רציחה דגברא קטילא קחשיב
ה"ה החבלה שלו חסירה .וע"ש עוד ראי' מהמשך הגמ' שם בכתובות.
יב .בחלק האחרון הבאנו שבכל אחד מהני מקומות שלכאורה מראים
על ההתייחסות בין חבלה לרציחה )כדעת התוס' והמנ"ח( אין הרמב"ם
מסכים ,או שהוא לא הבין הסוגיא כן או שלא פסק כן לדינא .לדוגמא,
חבלה בשבת לדעתו אסורה משום מפרק )תולדה דדש( ולא קשור לנטילת
נשמה כלל ,נגד ר"ת .בדין מותרה לדבר חמור וכו׳ לא הביא הרמב"ם רק
המשנה דסנהדרין היכא דנתערבו חייבי מיתות ,אבל המקרה דכתובות לג:
היכא דהתרו על רציחה ונמצא שרק עשה חבלה שדין הוא שילקה מאותו
טעם דמותרה לחמור הוי מותרה לקל לא מובא ברמב"ם .וכן בכולם ,עי'
בפנים .והוסיפנו עוד מקומות דפליגי הרמב"ם והתוס' ,ולכאורה פלוגתתם
קשורות באותו נידון – עד כמה איסור חבלה ואיסור רציחה שייכים
אהדדי? עי' פלוגתתם בדין אשו משום חציו אי זה רק לגבי חבלה )פי'
תשלומי ד' דברים( דעת הרמב"ם או גם בענין רציחה ע"י אש דעת התוס'.
וכן מה דקיי"ל דדיינינן דינא דגרמי אי זה דין תורה )משמעות ל' הרמב"ם(
או קנס דרבנן )דעת הריצבא בתוס'( אבל לכו"ע זה רק לענין נזיקין ולא
לענין רציחה )בפנים סוף אות יב'(.
יג .אחרון אחרון חביב ,בדמי הנהרג של כל רציחה ,לדעת התוס'
והמנ"ח בעינן דין קלב"מ לפוטרו ,דיש בכל רציחה חבלה ,משא"כ
לרמב"ם הם ב' חיובים ללא קשר חד לשני ,והיכא דיש רציחה לא שייך
לדון דמי הנהרג ,דאין דמים לבן חורין.

יעקב דנישבסקי

שיטת הרמב"ם בגדר קנס דאונס ומפתה
איתא בגמ' כתובות )לה (:וז"ל" ,תנו רבנן ,עריות ושניות לעריות אין
להן לא קנס ולא פיתוי ,הממאנת אין לה לא קנס ולא פיתוי ,איילונית אין
לה לא קנס ולא פיתוי ,והיוצאת משום שם רע אין לה לא קנס ולא פיתוי".
הגמ' דנה בכל נשים אלו שאין להם קנס ,במה איירי ואליבא דאיזה שיטות.
בשלש סוגיות אלו ,זו אחר זו ,מצאינו ששיטת הרמב"ם נוגדת שיטות רוב
1
הראשונים ונוגדת פשטות הגמ'.

איילונית
הגמ' )לו (.מביאה מח' בין ר"מ וחכמים לגבי אם יש לקטנה קנס.
בגמ' מבואר שמח' זו נוגעת גם לאיילונית )דהיינו אשה שאין לה סימני
נערות לעולם ואינה יולדת שנידונית כקטנה עד עשרים שנה שאז נעשית
גדולה( .לפי חכמים כמו שיש קנס לקטנה ,כך גם יש קנס לאיילונית ,אבל
לפי ר"מ כמו שאין קנס לקטנה ,כך אין קנס לאיילונית שלעולם אין לה
מעמד של נערות .ואם כן לכאו' מסקנת הגמ' ברורה ,איילונית שווה
לקטנה לעניין קנס ,דהיינו ,לפי ר"מ איילונית אין לה קנס ,ולפי החכמים
איילונית יש לה קנס.
אך עיין ברמב"ם )פ"א הל' נערה בתולה ה"ח( שלכאו' לא פסק
הכי .וז"ל" ,ומאימתי יהיה לבת קנס? מאחר שלש שנים גמורות עד
שתבגור ".דהיינו ,שהרמב"ם פוסק כחכמים שקטנה יש לה קנס .אבל
הרמב"ם גם פוסק )שם ה"ט( שאיילונית אין לה קנס ,וז"ל" ,ואלו שאין
להן קנס ,הבוגרת והממאנת והאילונית וכו' ".ולכאו' דבריו מנוגדים
לגמ' מפורשת וגם לסברא ,דהלא דברי הגמ' שדין איילונית תלוי בדין
קטנה מסתברים .ועיין בראב"ד שם שכבר השיג עליו ,וז"ל" ,גם זה
 1רובא דמה שנכתב כאן היא על פי שלמדתי בשיעור של מו"ר הרב אסף בדנרש
שליט"א ,ורק מה שצירפתי כמה נקודות ביחד למהלך כללי בשיטת הרמב"ם וכמה
הערות נוספות היא מה שנתחדש לי.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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טעות שהאילונית לדברי חכמים יש לה קנס עד שתהיה בת עשרים
2
שמקטנותה יצאה לבגרות".
ועיין בכסף משנה שם שמתרץ בדוחק" ,ואפשר לדחות ולומר
שסובר רבינו דכיון דגבי קנס נערה כתיב ,אע"ג דלחכמים קטנה בכלל,
כיון דמדכתיב נערה חסר ה"א מפקינן לה כדאיתא בגמרא איכא למימר
דהיינו דוקא קטנה דאתיא לידי נערות אבל אילונית דלא אתיא לידי
נערות לא ,והיינו פשטא דברייתא דהממאנת והאיילונית אין להן קנס
ואע"ג דתלמודא שני לה בגווני אחריני היינו למאי דס"ד דמקשה
דאילונית לחכ' יש לה קנס אבל לפום קושטא לחכ' נמי לית לה קנס".
דהיינו ,שבאמת יש דרך הרבה יותר פשוט להסביר דברי הברייתא שאפ'
לחכ' דקטנה אית לה קנס ,אין זה אלא בקטנה שבאה לידי נערות ,אבל
איילונית שלעולם לא באה לידי נערות אין לה קנס .אבל יש כאן דוחק
גדול שהגמ' לא תירצה הכי ,אלא מביאה תירוצים הרבה יותר דחוקים,
וכבר הרגיש בזה הכסף משנה.
ועיין באור שמח )שם( שהציע דרך אחרת ליישב דברי הרמב"ם על
ידי דיון בגדר הקנס דאונס ומפתה ,וז"ל" ,דגדר הקנס על הביאה יתכן
משתי סיבות ,או מצד אשר שלל הודה וכבודה כי תבעל לבעלה כשהיא
בתולה ,או שהוא גדר שלא יהיו בנות ישראל מופקרות לזנות ולא תהיה
כקדשה ".דהיינו ,האם הקנס הוא משום מזיק ,שהמאנס לקח ממנה הודה
וכבודה של בתולה לבעלה ,או שהקנס מתפקד בתור מניעה כדי למנוע
זנות והפקרות בביאה )הצד הזאת כבר מפורש בדברי החינוך )מצוה תקנז(,
וז"ל" ,משרשי המצוה כדי ליסר הנבלים מן המעשה הרע הזה ,ושלא יהיו
בנות ישראל כהפקר"(.
וחשוב לבאר ביתר בירור מה הצד שיש כאן חיוב משום היזק הודה
וכבודה .אין הכונה לסתם כבוד אישי ,דזה שייך לכל הנשים .אלא
הכוונה כאן היא דוקא על כבוד הנוספת ומיוחדת לאשה בכל תוקפה
וקדושתה ,דהיינו ,אשה שיכולה לייצר קדושת אישות הכי "אידאלית"
בהגדרת חז"ל .הגדרת אשה שעומדת במעמד זו מורכבת מכמה מרכיבים
שונים ,ואם היא חסרה אחד מהם כבר היא מאבדת מעמדה זו )ובהמשך
 2עיין ים של שלמה )כתו' פ"ג סימן ז'( שכתב בדוחק גדול שבאמת הרמב"ם לא כיון לזה
ואיילונית יש לה קנס כקטנה.
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אנו נידון בכמה מהמרכיבים האלו(] 3 4.ולכאו' הגדרה זו מסבתרת כיון
שהקנס בא בנוסף לחיובי בושת פגם וצער )באונס ,ובמפתה רק בו"פ(
5
שיש לה[.
וזו הסיבה ,לפי ההבנה שהקנס היא משום ההיזק ,שאין קנס לבעולה,
שבבעולה לא נמצא היכולת לייצר כבוד וקדושת אישות הכי אידאלית,
כמו דאיתא בגמ' )סנהדרין כב" ,(:אשה גולם היא ואינה כורתת ברית אלא
למי שעשאה כלי שנאמר )ישעיהו פרק נ"ד פסוק ה'( 'כי בועליך עושיך ה'
 3אולי על פי זה יש להסביר גם שיטת ר' יוסי הגלילי )משנה כתו' לח (.הסובר שנערה
שנתארסה ונתגרשה אין לה קנס ,על פי הדרשה "אשר לא ארשה" – הא אורסה אין לה
קנס .ועיין שם שר"ע חולק וסובר שיש לה קנס )ויש שתי דעות בשיטת ר"ע – במשנה
איתא דהקנס שלה ,ובברייתא איתא שהקנס של אביה( .ולכאו' יש להסביר שר' יוסי
הגלילי סובר שאפ' אחר הארוסין אין האשה נמצאת בכל תוקפה של כבוד נערה בתולה
כיון שכבר היתה זקוקה לאיש אחרת .ור"ע חולק וסובר שארוסין לבד אינו פוגע
בכבודה ,ועדיין היא עומדת בכל תוקפה.
 4ועיין בגמ' )כתו' מ (:שנחלקו אביי ורבא במקור הדין שהמאנס משלם בושת ופגם,
וז"ל" ,אמר אביי אמר קרא תחת אשר עינה הני תחת אשר עינה מכלל דאיכא בושת ופגם,
רבא אמר אמר קרא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף הנאת שכיבה נ'
מכלל דאיכא בושת ופגם ".והרמב"ם )פ"ב מהל' נע"ב ה"א( מביא דברי רבא שהקנס
היא משום הנאת שכיבה .ולכאו' נראה שנחלקו רבא ואביי אם הקנס היא משום שלקח
דבר ממנה או שהוא גרם לה דבר שלילי .כלומר ,שהוא לקח ממנה דבר מעולה שיש לה,
דהיינו הנאת שכיבה ,או שהוא עשה לה דבר שלילי ,דהיינו שגרם לה עינוי .ואם כן א"ש
שהרמב"ם פוסק כרבא שהחיוב היא משום שלקח ממינה דבר מעולה שיש לה –
והרמב"ם הבין "הנאת שכיבה" לא רק כההנאה גשמי בדרך טכני אלא היא מסמלת כל
הכבוד של נערה בתולה לבעלה.
 5אך באמת יש קושי גדול בשיטת הרמב"ם לגבי הדין הזה דבושת פגם וצער לאנוסה
ומפותה .שהרמב"ם )פ"ב מהל' נע"ב ה"י( הוא דעת יחיד הסובר שנשים שאין להן קנס
אין להן בושת ופגם חוץ מבוגרת ,ממאנת ,שוטה וחרשת ,שאע"פ שאין להן קנס יש להן
בו"פ .וכבר תמה עליו הטור )אבה"ע סוף סי' קע"ז( והחינוך )מצוה תקנז( וכל
האחרונים .ועוד קשה ,שהרמב"ם אינו אומר בהדיא מה הדין בבעולה ,אבל ממה
שלמגורשת ,גיורת ,משוחררת ,שבויה ,יוצא עליה שם רע – אין להן בו"פ לכאו' היינו
אומרים שפשוט דבעולה אין לה בו"פ ,דהלא הסיבה שנשים אלו אינם בקנס )ולכן אינם
בבו"פ( היא משום שהן בחזקת בעולות .אבל עיין ברמב"ם )שם הל' ח'( שכותב בהדיא
שבעולה יש לה בושת .וכבר העיר בזה המנחת חינוך .וצע"ג בדברי הרמב"ם בעצם הדבר
שאין בו"פ לנשים שאין להן קנס ,וגם צ"ע בדבריו לחלק בין בוגרת ,ממאנת ,חרשת,
ושוטה לבין שאר נשים שאין להן קנס ,וגם צ"ע במה שנראה סתירה לגבי בעולה .והיא
סוגיא ארוכה ומורכבת ואכמ"ל.
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צבקות שמו "'.שעיקר הכריתות ברית ,שהיא האישות האידאלית בין איש
ואשה ,אינה אלא בבתולה 6.וכבר מצאינו שהסכום
לכתובת בתולה יותר גבוה מבבעולה ,ועוד יותר ,שלפי הדעה
שכתובה דאורייתא אין הכונה אלא לכתובת בתולה ,אבל לכ"ע כתובת
בעולה אינה אלא מדרבנן) .אבל בזה היה אפשר לומר שאינו משום
הערך ההלכתית אלא משום שאנשים אינם רוצים לשלם לבעולה( .אבל
לכאו' יש סמך יותר חזק מכך שהתורה )ויקרא פרק כ"א פסוקים י"ג-
י"ד( מצוה על הכהן גדול לישא בתולה דוקא ,ולכאו' רואים שהאישות
הכי אידאלית היא באשה בתולה .וגם בבוגרת מצאינו איסור לכהן גדול
לפי חד דעה במשנה )יבמות נט ,(.וכך פסק הרמב"ם )פי"ז מהל' איסורי
7
ביאה הי"ג(.
ולפי זה הבנת הקנס כמזיק אומרת הכי :אשה זו עמדה ביכולת לייצר
אישות הכי אידאלית בקדושת התורה ,ואיש זה ,אנסה ופגע ביכולת זו,
ולכן המאנס חייב לשלם .ניתן ויש לנסח גישה זו בכמה דרכים קצת
שונים:
א( בנוגע להגדרת הפגיעה ,יש לומר:
 .1הוא פגע ביכולת שלה כאשה פרטית לייצר קדושת אישות.
 .2הוא פגע בקדושת אישות שהיה ביכולת להתרחש לכלל ישראל.
)כלומר ,הפגיעה היתה בקדושת אישות של כלל ישראל ואשה זאת
היתה רק המקום שיכולת זו היתה מצויה(.
ב( בנוגע להגדרת החיוב שלו לשלם יש לחקור אם החיוב נובע מכך:
 6ולכאו' יש להסביר בכמה דרכים:
.1
.2

בבעולה יש "כמה דעות במטה" – דהיינו ,אין דעתה מיוחדת לבעלה בטהרה
גמורה כיון שכבר היתה עם אנשים אחרים .משא"כ בבתולה היא חושבת רק
על בעלה והיא מיוחדת לו.
יש מעלה של בתולה שעל ידי היחס ביניהם היא נעשתה לאשה מושלמת ,וזה
מייצר קירבה וקשר מיוחד ביניהם .ולכאו' אפשר לומר הכי גם לגבי השלמת
גופה וגם לגבי השלמת דעתה ומעשיה ,שדוקא על ידי היחס שלהם היא
התכנסה להעולם של אישות.

 7מבואר בגמ' )שם( שהיא משום דבוגרת יש מקצת בתולים אבל לא כל בתולים .ולכאו'
נראה להסביר שהפשט הוא כדלעיל
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שהוא לקח ממנה היכולת ליצור אישות אידיאלית )מסתבר יותר לפי
הבנה א' שפגיעה היתה באישות שלה כאשה פרטית(.
שהוא חטא והתשלום הוא כעין עונש על כך8.
התשלומין הוא דרך להעמיד הקדושה שהוא שלל .לא שהוא יכול
להחזיר היכולת לייצר קדושת אישות באשה זו ,אבל על ידי מה שהוא
משלם הוא מראה שיש כאן דבר חשוב ובזה הוא מחזיר הכבוד של
אישות בישראל) .לכאו' צד זו יותר מסתבר לפי צד ב' לעיל(.
התשלומין באים כדי למלא התהליך של קדושין וכתובה שהוא דילג.
דהיינו ,התורה נותנת לנו תהליך עם כמה חלקים כדי לייצר אישות של
קדושה ,ולא סתם יחס בין איש ואישה .עיין תחילת הל' אישות
שהרמב"ם מביא ההסטוריה של אישות קודם ואחר מתן תורה ,ולכאו'
כוונתו להדגיש לנו שקודם מתן תורה אישות היתה כעין הפקר ,איש
ואשה פגעו בשוק והלכו הביתה ,אבל אין בזה רצינות וכובד של יחס
בנוי וחזק .ולזה באה דיני התורה בתחום של אישות לייצר ולהעמיד
יחס רציני ומהותי ביניהם .איש זה שאנס אשה ,דילג על תהליך זה,
ומשום כך מעשה הביאה שהוא עשה היה בלי הבנין שמייצר אישות
של קדושה .ולכן העונשים שלו באים כדי למלא התהליך שעליו הוא
דלג .וזה הסיבה לדין "ולו תהיה לאשה ",שעכשיו הוא מכניס אותה
לאשה בכל התוקף ובנין של אישות ,וגם הקנס אפשר לראות בתפקיד
זה שהיא כעין הכתובה שהיה עליו לתת לה) .עיין פירוש רש"ר הירש
שמות פרק כ"ב פסוק ט"ו שכתב דבר דומה(9.

 8בפשטות זה המשמעות מדברי ר' משה באגרות משה אבה"ע ח"א סי' קעג.
 9ולכאו' אפשר לומר שזה גופא שיטת שמעון התימני ורשב"מ הסוברים שאין קנס
לחייבי לאוין/כריתות כיון שאין להן "ולו תהיה לאשה ".דהיינו ,דהא דאין בנשים אלו
"ולו תהיה לאשה" אינו רק משום שהן אסורות עליו ,אלא משום שכל הדין שמחייב
להתחתן עם האנוסה היא משום שהיה עליו לקדשה מתחילה ,ולכן עכשיו עליו למלא
החסרון ולעשות מה שהיה עליו מתחילה .אבל בנשים אלו לא היה יכולת להתחתן עמהן
מתחילה ולכן אינן נכנסין לכל הפרשה הזאת .ולכן הם למדו שכיון שהקנס מתפקדת
כעין הכתובה ,אז גם הקנס אינו שייך לנשים אלו .ואפשר שתנא דמשנתינו חולק ומבין
שאפי' החיובים שלו הם כדי למלא החסרון בייצור האישות ,אין הכונה לומר שאנו
מתייחסים ליכולת המעשית שהיה בין המאנס הזה והאנוסה ,אלא אנו דנין עליה כדבר
יותר כללי שכיון שזה התהליך הנצרך לייצר אישות עכשיו הוא חייב לחזור ולמלא מה
שהוא דילג.
ויש להביא עוד כמה ראיות ליסוד זו בהבנת הנישואין והקנס:
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לגבי מפותה מצאינו מח' בין הראשונים אם כתובתה כבעולה או כבתולה ,הראב"ד
)הובא ברשב"א כתוס' לט :ד"ה לכשיוציא( סובר שהיא רק מנה כבעולה דהלא
אשה זו בעולה היא .והרבה מן הראשונים ,ובכללם הרמב"ם )פ"א מהל' נע"ב
ה"ג( ,שכבתובתה מאתיים כבתולה .ודנו האחרונים אמאי ,והלא בעולה היא? ועיין
משנה למלך )שם( שמסביר שהיא גזה"כ "מהור ימהרנה לו לאשה" )שמות פרק
כ"ב פסוק ט"ו( שתהא נחשבת לזה כבתולה .ועיין רש"י שם שפירש ,וז"ל" ,מהר
ימהרנה  -יפסוק לה מוהר כמשפט איש לאשתו שכותב לה כתובה ".ולכאו' אפשר
להסביר הגזה"כ בפשטות דכיון שהוא גרם להשרת בתוליה עליה לשלם לה
כבתולה ,אבל לכאו' יש להסביר גם ביתר עומק על פי הבנתינו בגדר הנישואין.
דהיינו ,דכיון שהנישואין הם כעין נישואין למפרע כדי למלא התהליך שעליו הוא
דילג אתי שפיר שיהא משלם לה כבתולה כיון שכך היתה קודם הפיתוי] .ועיין
במשנה למלך שהקשה על הרמב"ם דקשה שהלא לפי הרמב"ם כתובה אינה מדאו'
)בפשטות ,כדאיתא בדבריו בכמה מקומות( .ועיין נודע ביהודה )תניינא אה"ע סו"ס
ל"ג( שמסביר שהתורה הקפידה עליו לתת לה מה שרגיל לתת לבתולה במקום
ובזמן שהוא נמצא ,ולאו דוקא פרטי הכתובה שעליו אנו דנין[.
עיין מרכבת המשנה )פי"ז מהל' איסורי ביאה הט"ז( שחידש חידוש עצום בנוגע
לזה שדייק בדברי הרמב"ם שכתב שעל המאנס/מפתה לכונסה ולא כתב שצריך
לקדשה קודם .והסביר המרכבת המשנה שהרמב"ם סובר שאין צורך לקדש אשה
אחר שפיתה או אנסה ,ואפשר לו לכונסה מיד כיון שהפיתוי או אונס מועילים
כקדושין למפרע .ולכאו' אתי שפיר לפי דברינו ,אך דצ"ע בדבריו מהגמ' קידושין
מו .שלכאו' מפורשים נגד דבריו.
לגבי אנוסה מצאינו מח' בגמ' )כתו' לט (:אם יש לה כתובה או לאו .ובגמ' מבואר
שחולקים מסברא אם אמרינן דהכא אין סברת "שלא תהא קלא בעיניו להוציאה"
כיון דאסור לו להוציאה ,או דאעפ"כ יכול לצערה עד דבעינא להוציאה .ונחלקו שם
הראשונים אמאי הגמ' דנה דוקא על סברות של כתובה דרבנן ,והלא אם כתובה
דאורייתא לא שייך סברות אלו .ועיין שם בתוס' הרא"ש שהבין דמדאו' לכ"ע אין
לה כתובה כיון שיצתה קנסה בכתובתה .דהיינו ,שהקנס שהוא שילם לה עולה
לכתובתה .ולכאו' אתי שפיר לומר כן לפי מהלך זו .שהקנס היא למלא את התהליך
שעליו הוא דילג ,והקנס מתפקד כעין הכתובה שהוא לא נתן לה.
לפי שמעון התימני ורשב"מ כבר הצענו לעיל דהא דאין קנס למי שאין "ולו תהיה
לאשה" א"ש אם אמרינן שהקנס בא בתפקיד ככתובה ולמלא התהליך שהוא דילג.
ויש להביא עוד ראיה לזה בשיטת רש"י .הגמ' )כתו' כט (:מביא המח' שמעון
התימני ורשב"מ אם דרשינן "ולו תהיה לאשה" – אשה שיש בה הויה או אשה
הראויה לקיימה ,והגמ' מחפשת נפקא מינה ביניהם ,ובסוף הגמ' אומרת דאיכא
בינייהו בעולה לכה"ג .והשאלה הפשוטה על הגמ' היא דהלא אין קנס לבעולה?
ועיין תוס' שמביא פירוש הר"ח שמסביר בפשיטות דהאונס היתה על אשה בתולה,
ורק דעל ידי אונס זו נעשתה לבעולה ועכשיו יש איסור על המאנס לכנוס אותה )אם
איירי בכהן גדול( .אך עיין ברש"י שמסביר שהמקרה היא דהיתה בעולה שלא
כדרכה ואין עלה איסור זונה כיון שהיתה פנויה ,ולכן לגבי האיסור בעולה לכה"ג
הא דהיא בעולה שלא כדרכה מוגדרת כבעולה ,אבל לגבי הקנס עדיין מוגדרת
כבתולה .ולכאו' יוצא שרש"י חולק על הר"ח וסובר שהא דאשה זו בעולה אחר
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ועכשיו נחזור לדברי הרמב"ם .האור שמח אומר שלפי הצד דקנס
באה משום הזיק כבודה ,יש מקום לומר דבאיילונית לא שייך כיון דלא
אתיא לידי נערות ,ונשואין שלה אינן ראוין למי שאין לו בנים ולכן איתא
מח' במשנה )יבמות סא (.אם היא אסורה למי שלא הוליד בנים או אסורה
לכהן כיון דכל ביאה שאין בה פירצה )אפשרות להוליד בנים( אינה אלא
ביאת זנות .ולכן האישות שהיא יכולה לייצר אינה במעלת האישות
ה"אידיאלית" כדי לחייבו קנס .אבל לפי הצד שהקנס באה כדי למנוע זנות
והפקרות יוצא ההיפך ,שבאיילונית שייך הקנס טפי כיון שלפעמים נשים
כאלו מופקרות יותר .ובכך האור שמח מסביר את ההיגיון העומד מאחרי
דברי הרמב"ם ,אך עדיין אינם מיישבים דברי הרמב"ם עם דברי הגמרא
שלא חילקה הכי.
לכן האור שמח מסביר ששני צדדים אלו הם כבר מח' בין שמעון
התימני ורבי שמעון בן מנסיא עם התנא דמשנתינו .במשנה תחילת פרק
אלו נערות )כט (.איתא שיש קנס לחייבי לאוין ולחייבי כריתות ,והגמ'
)כט (:מסבירה שזה נגד שיטת שמעון התימני ורבי שמעון בן מנסיא
שדורשים "ולו תהיה לאשה" – שמעון התימני אומר ,שהפסוק מלמד שיש
קנס דוקא לאשה "שיש בה הויה" לאפוקי חייבי כריתות ,ורבי שמעון בן
מנסיא אומר דוקא אשה "הראויה לקיימה" ,לאפוקי אפ' חייבי לאוין .ותנא
דמשנתינו חולק על שניהם ,שאע"פ שאין לקיים בנשים אלו "ולו תהיה
לאשה" עדיין יש להן קנס .האור שמח מסביר שאם אמרינן שהקנס בא
למנוע זנות והפקרות אז לא שייך קנס לנשים האסורות באיסור לאו או
כרת ,דהלא כבר יש איסור גדול בביאתם ומה יועיל למנוע יותר על ידי קנס
)אך כמובן יש מקום לפקפק בזה( .וזו שיטת שמעון התימני ורשב"מ שלא
המעשה אונס לא מוגדרת כאשה שאינה ראויה לו לגבי דרשה זו ,אלא צריך להיות
שבשעת האונס גופא כבר היתה אינה ראויה לו .ולכאו' אפשר להבין כך רק אם
אמרינן שהקנס בא כדי לחזור על המעשה ביאה של האונס ולתקנה ,למלא התהליך
שהוא דילג .שאם לא אמרינן הכי ,מה חשוב לנו שהיתה ראויה לו קודם ,והלא
עכשיו אינה ראויה לו וכל שאינה ראויה לו לקיים "ולו תהיה לאשה" אין לה קנס.
ואין לומר שרש"י לא רצה לפרש כדברי הר"ח משום שחלק עליו בנוגע לבעולת
עצמו ,דהלא יש עוד ראיה להבנה זו בשיטת רש"י .דעיין שיטה מקובצת )שם ד"ה
וז"ל שיטה ישנה( שמקשה על רש"י" ,ואי קשיא לפרש"י ז"ל דאמר בעולה כבר
הרי זו בביאה זו שבא עליה כ"ג נעשית חללה ותו אין לו בה הויה?" ומתרץ
השיטה ,וז"ל" ,י"ל כיון דבשעה שבא עליה הוה ליה בגוה הויה אע"ג דלאחר גמר
ביאה אין בה הויה חייב בקנס".
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קנסה התורה במקרים אלו כיון שכבר יש מניעה יותר גדולה מקנס ,ואם
איסורים אלו אינם מונעים אותו ,לא יועיל הקנס .אבל תנא דמשנתינו סובר
שיש קנס אפי' באלו כיון שהקנס אינו משום מניעה ,אלא משום מה שהזיק
10
כבודה והודה של בתולה לבעלה.
ועל פי הנ"ל ,כתב האור שמח ליישב דברי הרמב"ם עם דברי הגמ'.
שהגמ' שתלה קנס דאיילונית בקנס דקטנה קאי דוקא אליבא דשמעון
התימני ורשב"מ .ומהיכא תיתי לומר הכי? תחילת הברייתא שעליה אנו
דנין אומרת" ,עריות ושניות לעריות אין להן לא קנס ולא פיתוי ".והגמ'
דנה ,מה הכוונה "עריות ושניות לעריות ".והגמ' אומרת שקאי או אליבא
דשמעון התימני ,ועריות היינו חייבי מיתות ב"ד ושניות היינו חייבי
כריתות ,או אליבא דרשב"מ ,ועריות היינו חייבי מיתות ב"ד וחייבי
כריתות ,ושניות היינו חייבי לאוין .אבל ע"כ אינו כתנא דמשנתינו שחייבי
כריתות ולאוין יש להן קנס )שלפי שיטתו אם כן איך מפרשים "שניות
לעריות"(.
 10ויש להוסיף לדבריו ,לפי שמעון התימני ורשב"מ ,הגמ' אומרת ששיטתם נלמדת
מדרשה המלמד שהקנס קשורה לדין "ולו תהיה לאשה" ולכן אינו שייך אלא לאשה שיש
בה הדין ד"ולו תהיה לאשה ".אבל לפי האור שמח ,הסיבה שאין קנס לחייבי לאוין
וחייבי כריתות היא משום שגדר החיוב קנס היא כמניעה ולנשים אלו אין צורך לכך וגמ׳
משמע דגזה״כ הוא? ונראה שיש לתרץ בב' אופנים:
.1

.2

.3

באמת הגמ' קשה להבין ,דמה בכלל הדרשה מ"ולו תהיה לאשה" – פסוק זה קאי
על הדין נישואין ולא הדין קנס? ועוד ,לכאו' אין כאן שום מילה נוספת שניתן
לדרוש – והגמ' אינה מבארת בכלל מה הדרשה )וכבר הקשה כן הקובץ שיעורים
ח"א אות פו(? ועיין בריטב"א )כט :ד"ה אקרי כאן( שכתב כן בהדיא וביאר שאין
כונת הגמ' שיש כאן דרשה .וז"ל" ,פי' לאו דמשמע לישנא דקרא הכי ...אלא משום
דקי"ל לקמן דהכי דינא דכל שהיא אסורה לו אינו רשאי לכונסה משום הכי אמרי'
]הכי[ וסמכינן ליה אקרא ודכוותיה בתלמודא ".ודבריו צריכים ביאור שאפ' מאחר
שיודעין דאין דין נישואין באשה האסורה לו ,עדיין אינו מובן אמאי אין לה קנס.
ואולי יש לומר שלפי האור שמח אתי שפיר שהסיבה היא שהם סברו שהקנס היא
בגדר מניעה ,ורק סמכו סברתם על הפסוק.
אבל מדברי תוס' )כט :ד"ה וחד( מבואר שתוס' למדו דברי הגמ' כדרשה גמורה,
ודלא כדברי הריטב"א )ור' אלחנן מסביר בדוחק שהדרשה היא ממילת "תהיה"
שממשמעותה ילפינן שצריך שתהיה בה הויה( .ואם כן הדרא קושיתנו לדוכתא.
ואפשר לתרץ באופן פשוט שהם למדו גדר זה של האיסור מההלכה שלמדו
מהפסוק .דהיינו ,מכיון שהיה להם דרשה למעט נשים אלו הם סברו שגדר הקנס
היא משום מניעה .או שהם סברו לדרוש הכי בגלל ההבנה שהיה להם בגדר הקנס.
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ואם כן א"ש דברי הרמב"ם .שהברייתא קאי דוקא אליבא דשמעון
התימני או רשב"מ ,שהם סוברים שהקנס הוא כדי למנוע זנות והפקרות,
ולכן הגמ' אומרת שאיילונית תלויה בדין קטנה .דהיינו ,שנחלקו ר"מ וחכ'
אם התורה עשתה מניעה להפקרת קטנה )ובכללה איילונית( או לאו.
)ולכאו' הסברא לר"מ היא שאין צורך למניעה על קטנות כמו שצריכים
לנערות בגלל שאין אנשים מעונינים בקטנות כל כך .ובכללם איילונית
שגם לה אין סימני אישות וגופה כמו קטנה ואנשים אינם מעונינים בה כל
כך – והחכ' חולקים שגם בקטנה עשתה התורה מניעה על הפקרותן( .אבל
לפי תנא דמשנתינו החיוב קנס היא משום הזיק כבודה ,ולכן אפ' אם
חולקים ר"מ וחכמים לגבי קטנה 11,לכ"ע איילונית אין לה קנס משום שאין
לה כבוד אישות ברמה זו .ולכן הרמב"ם שפוסק כתנא דמשנתינו פסק
כחכ' שקטנה יש לה קנס אבל איילונית אין לה קנס לסיבה אחרת לגמרי.

חרשת ושוטה
הגמ' מביא סתירה בין ב' ברייתות בחרשת ושוטה ,ברייתא הראשונה
נאמר" ,החרשת והשוטה יש להן קנס ויש להן טענת בתולים ".ובשניה
כתוב" ,החרשת והשוטה והבוגרת ומוכת עץ אין להן טענת בתולים".
הגמ' מתרצת הא רבן גמליאל והא ר' יהושע .ודנו בזה כל הראשונים ,על
מה בדיוק הגמ' שואלת ומה התירוץ – על איזה מח' ר"ג ור"י הגמ' קאי.
והיא סוגיא ארוכה ,ואנו לא נדון אלא בחלק קטן ממנה דהיינו שיטת
הרמב"ם שנתקשו בו המפרשים.
הרמב"ם פי"א מהל' אישות ה"ד קובע שהחרשת אין לה כתובה כדי
שלא ימנעו מלשאת אותה .ובהל' ח' )שם( כותב שכל אשה שלא תיקנו לה
כתובה אין לה טענת בתולים .דהיינו ,שאם כתב לה כתובה מדעת עצמו
אין לו טענת בתולים עליה .ובפ"א מהל' נערה בתולה ה"ט פסק הרמב"ם
שהשוטה והחרשת אין להן קנס .ולפי זה יש לדון איך הרמב"ם למד תירוץ
הגמ'.
 11ולפי צד זה שהקנס הוא משום היזק כבודה ,אולי יש להסביר שחולקים ר"מ וחכ' לגבי
קטנה שלכ"ע אין לה עדיין מעמד של הוד וכבוד אישות ה"אידיאלית" כמו שכתבנו
לעיל .אלא שעל פי מה שאנו רואים באשה זו ובטבעה היא אמורה להגיע אליה בכמה
זמן .ולכן חולקים ר"מ והחכ' אם יש לחייבו על היזק של דבר שעדיין אינו נמצא בפועל
כעת ורק אמור להגיע בעתיד.
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לפי רוב ראשונים ,לכ"ע ,בין ר"ג ובין ר"י ,חרשת ושוטה יש להן
קנס ,והגמ' רק אומרת שחולקים לגבי טענת בתולים .אבל תוס' מסביר
שהם חולקים גם לגבי טענת בתולים וגם לגבי קנס .דהיינו ,ר"ג סובר
שמוכת עץ שכיחא ולכן אין עליהן טענת בתולים )משא"כ בשאר נשים
שאם היו מוכת עץ היה להן לומר כן ,ומכח שתיקתם אנו יודעים שהן אינן
מוכת עץ( וגם אין להן קנס .אבל זה מניח שמוכת עץ אין לה קנס .ואם כן
נמצא שהדעת יחיד בראשונים )חוץ מהרמב"ם( שאין קנס לחרשת ושוטה
היא משום שאין קנס למוכת עץ.
אבל קשה שלפי הרמב"ם אי אפשר להסביר הכי ,שלכאו' מדויק
בדבריו שמוכת עץ יש לה קנס .שברשימת הנשים שאין להם קנס )פ"א
מהל' נע"ב ה"ט( לא נזכר מוכת עץ בכלל 12.ואם כן מאיזה סברא לא יהא
קנס לחרשת ושוטה .וכך הקשה המשנה למלך )פי"א מהל' אישות הל' ח(
וז"ל" ,אלא שאני תמיה דפירוש זה שכתבנו בשם הרא"ש לא יצדק אלא
אליבא דמ"ד מוכת עץ אין לה קנס .אך מדברי רבינו יראה דמוכת עץ יש
לה קנס שהרי לא מנה בכלל הנשים שאין להן קנס מוכת עץ".
והציע המשנה למלך )שם( וגם הערוך השלחן )אבה"ע סי' קעז
סקי"ח-י"ט( כעין מה שתירץ הכסף משנה לעיל לגבי איילונית ,שלפי תנא
דמשנתינו דורשים "נערה" שצריך להיות אשה השייכת לנערות ,משא"כ
חרשת ושוטה.
אבל לכאו' עדיין הדברים דחוקים וצ"ע אמאי הרמב"ם פסק הכי
ומהיכא קיבל הכי בסוגיין .ועוד ,עדיין יש לדון מה הסברא בזה 13.ונראה
לתרץ ע"פ אותה סברא של האור שמח לעיל .שהרמב"ם סובר שכל
הסוגיא בגמ' קאי אליבא דשמעון התימני ורשב"מ ,אבל לדידן דקיי"ל
כתנא דמשנתינו אין קנס לא לאיילונית כדמבואר לעיל ,וגם לא לחרשת
ושוטה .דחרשת ושוטה אין להן כבוד והוד בכל תוקפה של בתולה לבעלה
ולכן כיון שלפי תנא דמשנתינו החיוב קנס היא משום שהזיק כבודה א"ש
שאין להן קנס .ואם כן א"ש שהרמב"ם הולך לשיטתו שפסק כנגד כל דברי
 12עיין תוספתא כתובות ג:ה שכתב שמוכת עץ אין לה קנס )אבל גם כתב שאילונית יש
לה קנס ,נגד הרמב"ם המובא לעיל(.
 13המשנה למלך מציע שהיה גירסא אחרת שהברייתא הראשונה אומרת אין להן קנס
)וכדאיתא בתוספתא( .והערוך השלחן מציע פשט כעין מה שאנו אומרים כאן.
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הגמ' בסוגיא זו – שהגמ' עדיין מסבירה דברי אותו הברייתא שלפי
הרמב"ם אזל דוקא לשיטת שמעון התמני ורשב"מ כדמבואר בהדיא בגמ'
לגבי תחילת הברייתא ,ולפי הרמב"ם הכי נמי בכל המשיך הברייתא.
והרמב"ם פסק כתנא דמשנתינו ולכן פסק נגד כל הברייתא) .ואתי שפיר
לפי זה שאין צורך לומר כדברי האור שמח שמדחיק דברי הרמב"ם
למסקנת הגמ' ,אלא אפשר לומר שהרמב"ם פסק כנגד הגמ'(.

יוצאת משום שם רע
הגמ' )לו (:ממשיכה ברשימת הברייתא ומביאה הא דהיוצאת משום
שם רע אין לה קנס .הגמ' מקשה אמאי קתני אין לה קנס ,והלא "היוצאת
משום שם רע בת סקילה היא?" ויש ב' דרכים איך להבין הקושיא .תוס'
מסביר שהגמ' מקשה" ,פשיטא דלאו בת קנס היא דהא בעולה ודאי היא".
דהיינו ,שהמקרה היא אשה שכבר יצאה מנישואין שלה משום שיצאה
עליה שם רע ,ולכן היא בעולה ,ובעולה אין לה קנס .תוס' ישנים מסביר
בדרך אחרת ,דאיירי במי שבא על אשת איש ,ומביאה זו יוצאת עליה שם
רע ,והגמ' מקשה דהלא אינו חייב קנס כיון דקים ליה בדרבה מיניה משום
החיוב סקילה שיש לו .והגמ' מתרצת שאינו מקרה של יוצאת משום שם
רע במקרה של ודאי ,אלא "שיצא עליה שם רע בילדותה אין לה לא קנס
ולא פיתוי ".והגמ' מקשה דהלא אמר רבא" ,יוצא לה שם מזנה בעיר אין
חוששין לה?" ומתרצת הגמ' למסקנא דאיירי "דאתו בי תרי ואמר לדידהו
תבעתנהי באיסורא ".דהיינו כגון שבאו עדים ואמרו שתבענהו לאיסורא
הפקירה עצמה לכך ולא שמענו לה.
ולכאו' למסקנת הגמ' נראה שיוצאת משום שם רע אין לה קנס משום
שמוחזקת כבעולה ,וז"ל רש"י )לו :ד"ה בשלמא(" ,וכיון שיש עדים
שהיתה מחזרת אחר הזנות הרבה מצאה לה משום הכי אין לה קנס לאחר
זמן דלאו בחזקת בתולה הואי ".ולכאו' לפי זה יוצא שאם היו עדים
המעידים שבתולה היא ,שפיר יהא לה קנס.
אך בדברי הרמב"ם אינו משמע הכי .שהרמב"ם כתב )פ"ב מהל'
נע"ב ה"ט( שהיוצאת משום שם רע היא אחת מן הנשים שאין להן קנס.
ובסוף הפרק )שם הי"ז( כתב שמחוץ לאונס ומפתה ,יש עוד סוג של ביאה
אסורה שאינו לא אונס ולא מפתה ,אלא איסור של אשה המכינה עצמה
לביאה שיש עליה ועל הבועל איסור ד"לא תהיה קדשה" אבל אין בזה
הדינים דאונס ומפתה .וכתב הרמב"ם שאשה כזו אין לה קנס ,וז"ל" ,שלא
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חייבה תורה קנס אלא לאונס ומפתה אבל זו שהכינה עצמה לכך בין
מדעתה בין מדעת אביה הרי זו קדשה ואיסור קדשה אחד הוא בין בבתולה
בין בבעולה ".ועד כאן הדברים מובנים – דהיינו ,שיש דרגה של אונס
ודרגה של מפתה ,אבל כשהאשה מכינה את עצמה לביאה יש בזה דין אחר
לגמרי של איסור קדשה .אבל הרמב"ם ממשיך וכותב" ,ולפיכך אמרו
חכמים שהיוצא עליה שם רע בילדותה אין לה קנס כמו שבארנו שהרי זו
בחזקת שהפקירה עצמה לדבר זה ברצונה".
ודייקו הר"ן )יג :בדפה הרי"ף( ,השיטה מקובצת )כתו' לו :ד"ה
אבל הרמב"ם ז"ל( ,וההפלאה )שם ד"ה בת סקילה( שמדברי הרמב"ם
משמע שהיוצאת משום שם רע אין לה קנס אפ' אם האשה היתה אנוסה
בביאה זו .ולכאו' זה פלא ,דהלא מה חשוב לנו שהיתה פרוצה מקודם,
והלא אם היא עדיין בתולה וביאה זו היתה באונס ,אמאי לא יתחייב
משום אונס? 14ולכאו' אין לומר שהפשט היא דמאחר שהפקירה עצמה
מוחזקים אנו שרצתה היא בביאה זו ,שלכאו' אין זה נכון דהלא יש
חילוק גדול בין אשה שהולכת מעצמה להפקיר את עצמה לבין אונס.
)ואפ' בימינו ברור שרואים מציאות כזו ,שיש מקרים של אונס לזונות,
רח"ל(.
ואולי יש להסביר שהרמב"ם לשיטתו .שכונת הרמב"ם היא
שהיוצאת משום שם רע בעצם מופקע מקנס )ולא משום שאנו מוחזקים
שביאה זו היה מרצונה( 15.והסיבה לכך אתי שפיר לשיטתו מכל הנ"ל.
שלפי הסבר האור שמח שהחיוב קנס הוא משום שהזיק כבודה והודה של
בתולה לבעלה ,נמצא שבאשה שיצאה עליה שם רע כבר נאבדה כבודה
והודה ,ואפ' אם באמת היא עדיין בתולה .ולכן אין לה קנס אפ' כשיודעים
בבירור שמעשה ביאה זו היתה נגד רצונה ובאונס גמור.
 14ועיין בר"ן )יג :בדפי הרי"ף ד"ה תנו רבנן( שהקשה עליו מדברי הגמ' ,שהגמ'
מקשה דבשלמא לגבי יוצאת עליה שם רע בעדים האומרים תבעתנהי באיסורא דכיון
דשכיחי פרוצים אע"פ שאלו לא בעלה ,אחרים יבעלו ,אבל גבי שטר בעדים
האומרים שבעל השטר אמר להם זייפו לי ,עדי שקר בשטר לא שכיח? ומתרצת הגמ'
שהוא עצמו יזייף .אבל לפי הרמב"ם מה כונת הגמ' דבשלמא פרוצים דשכיחי ,והלא
היא בחזקת שהפקירה עצמה לכך .עיין שיטה מקובצת )כתו' לו :ד"ה בשלמא(
שמתרץ שאם לא היה שכיחי פרוצים הוה לנו למימר דילמא שוב חזרה בה כיון דהני
לא שמעו לה.
 15כך הציע אחד מבוגרי הישיבה ,ר' יוסף סילבר.
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גיורת ושפחה יתרות מבת שלש שנים ויום אחד
איתא במשנה )לו (:דגיורת ושפחה יתרות מבת ג' שנים ויום אחד
שנתגיירו ונשתחררו אין להם קנס .בפשטות הטעם לכך הוא שנשים אלו
הן בחזקת בעולות .וכן מצאינו גם בפרק ראשון דכתו' )יא (:שכתובת
גיורת ושפחה בת שלש שנים אינו אלא מאה זוז כיון שהן בחזקת בעולות.
ולכאו' לפי זה היינו אומרים שאם באו עדים והעידו שהן בתולות ,אזי יש
להן קנס .וכך סבר המנחת חינוך כדבר פשוט ,וז"ל )מצוה ס"א אות ט"ו(,
"ונראה לי דגיורת או שפחה יותר מבת שלש שנים ויום אחד ,אך יש לה
עדים שלא נבעלה קודם ,כגון שלא זזה וכו' ,חייב בקנס ,ואף אם נאמר
דלענין כתובה אין לה אלא מנה".
ודברים אלו מפורשים הם בדברי הירושלמי )כתובות פרק א' הלכה
ד'( ,דאיתא שם שבתולה מן הנישואין ,דהיינו אשה שנכנסה לחופה ועידיה
מעידין שלא נבעלה ,כתובתה מאה )ולא מאתיים אע"ג שבתולה היא( אבל
16
עדיין יש לה קנס.
אך עיין ברמב"ם )פ"א מהל' נע"ב ה"י( שכתב ,וז"ל" ,הגיורת
והשבויה והמשוחררת אם נתגיירה ונפדית ונשתחררה והיא בת שלש שנים
או פחות יש לה קנס ואם היתה בת שלש שנים ויום אחד כשנתגיירה או
כשנפדית או כשנשתחררה אין לה קנס הואיל וביאתן ביאה הרי הן
כבעולות ".ודייק הצפנת פענח )פ"א מהל' נע"ב ה"י( שהרמב"ם לא כתב
הרי הן בחזקת בעולות ,אלא "הרי הן כבעולות ".ויש בזה ב' דיוקים :א',
שלא כתב כחזקה אלא כדבר של וודאי .וב' ,שלא כתב שהן בעולות ,אלא
כבעולות .ומדיוק זה כתב הצפנת פענח ,וז"ל" ,הנה מלשון רבינו משמע
דאף שידוע שודאי לא נבעלה מ"מ אין לה קנס ...אך הירושלמי לא ס"ל כן
גבי קנס כמבואר שם בפ' א' דאם בא על שפחה שנשתחררה והיתה משומרת
יש לה קנס) ".ועיין שם בהמשיך דבריו שהסביר דברי הרמב"ם על פי דרכו(.
ולפי כל הנראה לעיל ,יש לומר שהרמב"ם אזל לשיטתו גם בזה.
דהיינו ,כיון שהקנס בא משום היזק הודה וכבודה של אישות האידיאלית
 16והעיר הצפנת פענח )פ"א נע"ב ה"י( שהירושלמי לשיטתו שכתב )יבמות פ"ו ה"ג(
דגבי כהן אם אשה האסורה לו ,הפסול לתרומה לא תליא בנישואין רק בביאה .ובבבלי
נחלקו בזה אם יש חופה לפסולות או לא )עיין גמ' יבמות נ"ז() .אך לכאו' סביר מאד
לחלק בין המח' שם לגבי יש חופה לפסולות לבין סוגיות דכתובה וקנס דאונס ומפתה(.
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של בתולה לבעלה ,אם כן אפ' היכא דבעיני בני אדם היא נחשבת כבעולה,
דהיינו ,שהיתה גויה או שפחה דשכיחי ביאת פנויה ,ולכן הכל חושבים
עליה כבעולה וכך היא מוגדרת ,ממילא אין לה קנס כיון שכבר אין לה
כבודה ברמה הגבוהה של בתולה .וראיה לכך מהא שכתובתה אינה אלא
17
מאה ,אפ' אם יודעים בודאי שהיא בתולה.

 17לכאו' יש לדון אם לפי זה גם גרושה מן הנישואין נידונית הכי .דהיינו ,שאפ' אם
ידעינן בודאי שעדיין היא בתולה ,אעפ"כ אין לה קנס כיון שהיא נחשבת ומוגדרת בעיני
כל כבעולה.
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הגדרת מצות "ולו תהיה לאשה"
וּתפָ שָׂ הּ וְ שָׁ כַב עִ מָּ הּ
"כִּ י־י ְִמצָ א אִ ישׁ ַנע ֲָר בְ תוּלָה אֲשֶׁ ר א־אֹ ָרשָׂ ה ְ
שּׁכֵב עִ מָּ הּ ַלאֲבִ י הַ ַנּע ֲָר ח ֲִמ ִשּׁים כָּסֶ ף
וְ נ ְִמצָ אוּ :וְ נָתַ ן הָ אִ ישׁ הַ ֹ
וְ לוֹ־תִ הְ יֶה לְ אִ שָּׁ ה תַּ חַ ת אֲשֶׁ ר עִ נָּהּ א־יוּכַל שַׁ לְּ חָ הּ כָּל־יָמָ יו":
)דברים כב:כח–כט(
מכאן לומדים דיני אונס .כלומר ,אם איש מאנס נערה בתולה ,יש
כמה מצוות ודינים ששייכים למקרה כזה ,וכמעט כולם מבוארים בפרקים
ג' וד' דמסכת כתובות .אחת מהמצוות נדרשה מ"ולו תהיה לאשה" ,והיינו
שמוטל על המאנס לישא אנוסתו ,אם ירצו הנערה ואביה .והנה צריכים
להבין מה היא הגדרת המצוה ,ר"ל האם המצוה על המאנס לקדש אנוסתו
בלבד ,ואחר קדושין כבר קיים המצוה ,או דלמא המצוה היא שהמאנס
ישא הנערה שאנס .ואת"ל המצוה היא על הנשואין ,האם קיום המצוה הוא
בשעת ביאה ראשונה לשם אישות ,או המצוה שהנערה תהיה נשואה לו
וקיום מצותו הוא בכל מעשה אישות כגון נתינת שאר ,כסות ,ועונה .וגם
עלינו לברר אם חיוב הזה הוא בתורת קנס ,כמו שחייב חמישים כסף לאבי
הנערה בתורת קנס ,או שהחיוב הוא מצוה בעלמא .מטרתנו בזה להוכיח
שזה באמת מחלוקת ראשונים ואחרונים ,ושיש נ"מ לדינא.
תנן בכתובות דף לט" .המפתה נותן שלשה דברים ,והאונס ארבעה,
המפתה נותן בושת ופגם וקנס ,מוסיף עליו אונס שנותן את הצער .מה בין
אונס למפתה ,האונס נותן את הצער ,והמפתה אינו נותן את הצער ,האונס
נותן מיד ,והמפתה לכשיוציא ,האונס שותה בעציצו ,והמפתה אם רצה
להוציא מוציא .כיצד שותה בעציצו ,אפילו היא חיגרת ,אפי' היא סומא,
ואפילו היא מוכת שחין .נמצא בה דבר ערוה ,או שאינה ראויה לבא
בישראל אינו רשאי לקיימה ,שנאמר ולו תהיה לאשה ,אשה הראויה לו"
ע"כ .ברישא דמשנה ,לומדים חיובי ממון של האונס ומפתה והחילוק
ביניהם .הסיפא דנה במצוה שעל המאנס והמפתה לישא הנערה שפגמו,
והחילוק ביניהם ,דהיינו שהמפתה יכול לעכב הנשואין ולשלם הקנס
בלבד ,והמאנס צריך לישא אותה בע"כ )זה כוונת "שותה בעציצו"( אם
הנערה ואביה רוצים ,ולשלם הקנס ג"כ.
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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והקשה הגמרא שם דף מ .וז"ל "אמר רב כהנא ,אמריתא לשמעתא
קמיה דרב זביד מנהרדעא ניתי עשה ונדחה ל"ת ,אמר לי היכא אמרינן ניתי
עשה ונידחי ל"ת כגון מילה בצרעת ,דלא אפשר לקיומיה לעשה ,אבל הכא
אי אמרה דלא בעינא ,מי איתיה לעשה כלל" ע"כ .הראשונים ואחרונים
שפכו הרבה דיו לפרש ולברר גמרא זו שנוגעת לכמה ענינים ,כגון עשה
דוחה לא תעשה .פשטות השקליא וטריא היא שהקשה הגמרא למה לא
אמרינן אם איש מאנס נערה שאסורה לו ,יהיה חייב לישא אותה הואיל
ומצות עשה ד"ולו תהיה לאשה" תדחה הלאו שהיא אסורה לו .ותירצה
הגמרא שמצות עשה הזו שאני משאר מצוות שאמרינן עשה דוחה לא
תעשה כגון ברית מילה ,כיון שהיא יכולה לעכב ולמאן.
והנה צריך עיון בקושיית הגמרא מה ה"לא תעשה" שהזכרה,
והראשונים חולקים על נקודה זו .הרמבן כתב וז"ל "אלא אמצא בה ערות
דבר קאי דקרא משמע דבשעת הויה תהא ראויה לו ומיהו לעולם איתיה
לההוא עשה" ע"כ .כלומר כשהמאנס כנסה ,אם מצא שזינתה תחתיו ,אינו
יכול לחיות עמה ,והקשה הגמרא העשה ד"ולו תהיה לאשה" תדחה הלאו
ד"מצא בה דבר ערוה" .על זה הקשה הרשב"א וז"ל "ומורי הקשה על פ"ה
דהיאך יבא עשה דולו תהיה לאשה לדחות לא תעשה דהעשה כבר ליתיה
בעולם תמיד דאחר שבעלה לשם אישות שוב אין כאן עשה כלל" ע"כ.
כוונת הרשב"א היא שאיך יכול להיות שהלא תעשה שהזכירה הגמרא קאי
אנמצא בה דבר ערוה ,הא כבר קיים מצות "ולו תהיה לאשה" בשעה
שדנינן אם הוא יכול לחיות עמה) .תוס שם ד"ה ניתי עשה ונדחה לא
תעשה דחה תירוץ הרמב"ן בע"א(.
מוכח בדבריהם הקדושים שנחלקו על נקודתנו ,דהיינו האם מצות
"ולו תהיה לאשה" מתקיימת ע"י המעשה ביאה ראשונה לשם אישות,
ואח"כ היא אשתו כשאר נשים ,או המצוה שתהיה נשואה לו וקיים המצוה
בכל מעשה אישות .הרשב"א סובר כצד הראשון ,ועל כן הקשה שכבר
קיים המצוה .אבל הרמב"ן )וגם תוס' שדחו מטעם אחר( סובר כצד השני,
ולא קשיא לו קושיית הרשב"א ,שיכול לקיים המצוה אח"כ .שוב מצאתי
שכן דייק הה"ג ר' יחיאל מיכל ראבינאוויץ ז"ל באפיקי ים ח"ב סימן מ"ב
אות ה והגרי"ש אלישב ז"ל בספר הערות כתובות דף מ.
מאידך ,עיין בספר הפלאה דף מ .שסובר שהמצוה רק לקדש אותה.
ונ"ל שאולי הגרע"א סובר כן שחידש בדף מ .שאע"ג שנחלקו ר' מאיר
והחכמים אם יש תשלומי קנס לגבי מי שאנס קטנה ,שר' מאיר דורש מ"ולו
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תהיה לאשה" למעט קטנה שאינה יכולה לקדש עצמה הואיל ואין לה דעת
)עיין דף כט .ומ ,(:החכמים דורשים דרשה זו ג"כ למעט קטנה ממצות
"ולו תהיה לאשה" .הגע בעצמך ,אם המצוה לקדש אותה ,אז מסתברא מה
ענין דעת אצל מצוה זו ,אבל אם המצוה על הנשואין או לחיות חיי אישות
מהיכא תיתי שצריכה דעת .מיהו זה אינו מוכרח ,כמובן .איך שיהיה ,הדבר
ברור מהרמב"ם הל' נערה בתולה פ"א ה"ג ובהשו"ע אה"ע סימן קעז
שנקטו לשון כניסה ונשואין שהמצוה אינה מתקיימת בקדושין בלבד .ועיין
במנחת חינון מצוה תקנז אות י"ב שהוכיח בדברים של טעם שא"א להיות
שיכול המאנס לקדש אנוסתו ולעזוב אותה ,וזה קיום מצותו.
עד כאן עסקנו בבירור השיטות בהגדרת מצות "ולו תהיה לאשה",
ועכשיו צריכים לברר אם המצוה באה בתורת קנס או לא .הנפקא מינה
בזה ,לכאורה ,אם המאנס מודה על מה שעשה אם יפטר ,ונחזי אנן.
תנן בכתובות דף לט" .האומר פתיתי את בתו של פלוני משלם בושת
ופגם על פי עצמו ,ואין משלם קנס .האומר גנבתי משלם את הקרן על פי
עצמו ,ואין משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה .המית שורי את
פלוני או שורו של פלוני הרי זה משלם על פי עצמו ,המית שורי עבדו של
פלוני אין משלם ע"פ עצמו .זה הכלל כל המשלם יתר על מה שהזיק אינו
משלם ע"פ עצמו" ע"כ .תכלית המשנה היא להורות הדין "מודה בקנס
פטור" ,דהיינו אם אדם עושה מעשה שע"י יתחייב קנס ,אם מודה בבית
דין קודם שיבואו העדים ,פטור מהקנס .דין זה נדרש בב"ק דף עה .עיי"ש.
והנה המשנה הורה שאם המפתה )או מאנס ,עיין בגמרא שם( מודה שעשה
מעשה נבלה הזה יהיה פטור מתשלום הקנם .מיהו ,לא הגידה לנו אם הוא
ג"כ פטור מ"ולו תהיה לאשה" ,וע"כ לא מצאנו מה יהיה הדין בדברי
חז"ל .הרדב"ז בח"א סימן יט השיב על שאלה זו ,ואעטיק לשונו הזהב
וז"ל" ,תשובה דבר זה לא ראיתי מפורש בא' מן המפרשים ומסתברא לי
שכופין אותו וישא אותה וישתה בעציצו .תדע דשתי מצות עשה נינהו א'
ליתן הקנס וא' לישא אותה וכן מנאן הרמב"ם ז"ל שתי מצות משמע דלא
הא בהא תלייותו דמודה בקנס פטור אמרי' והא לאו קנס הוא ואע"ג
דאמרינן ואפילו חגרת ואפילו מצורעת האי לא הוי אטעמא משום קנס
אלא משום שהוא רצה לשתות בעציץ זה ואפילו תימא שהוא עונש עונש
לאו היינו קנס והמודה בעונשו אינו נפטר ממנו ואע"ג דקי"ל דמי שבא
ואמר עברתי עבירה פלוני הלקוני אין מלקין אותו היינו משום דאין אדם
משים עצמו רשע אבל המודה שאנס אשה לא שייך האי טעמא ותו דהאי
לאו קנס הוא אלא ממון נתחייב להו לישא אותה ליתן לה שאר כסות ועונה
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ולמה יפטר בהודאתו .ותו דחדוש הוא שחדשו חכמים מודה בקנס פטור
ואין לך בו אלא חדושו דוקא קנס של ממון וכו' ".מפורש בדבריו שאם
המאנס מודה ,חייב לישא אותה ממה נפשך .כלומר ,אם המצוה אינה קנס
פשוט שלא יהיה פטור ע"י הודאתו ,ואת"ל היא קנס ,המודה בקנס פטור
רק לגבי ממון.
מיהו ,נלע"ד ,שאכן יש נ"מ בין האם המצוה קנס או לא ,ונבאר.
נחזור למחלוקת ראשונים שהבאנו לעיל ,אם המצוה על המעשה נשואין
הראשון )רשב"א( ,או שתהיה נשואה לו וקיים המצוה בתמידיות )הרמב"ן
ותוס'( .הנ"מ בין ב' השיטות היא מה החיוב שאר ,כסות ,ועונה בנשואין
ע"י מצות "ולו תהיה לאשה" .האם חיובו הוא כמו שאר נשים ,שאיש חייב
לתת לאשתו שאר ,כסות ,ועונה ,או האם חיובו דין מיוחד ,שנובע ממצות
"ולו תהיה לאשה" .אם המצוה מתקיימת במעשה ראשון ,נראה שחיובי
המאנס לאנוסתו כשאר חיובי אישות ,כיון שהתורה ציותה לישא אותה,
וממילא היא אשתו וחייב לה כשאר נשים .אבל אם המצוה תמידית,
שתהיה נשואה לו ותהיה אשתו לכל דבר ,נראה שחיובו לתת שאר ,כסות,
ועונה דין מיוחד.
ועתה ,נניח שהמצוה היא חיוב בתורת קנס )שכן משמע מתוס'
כתובות דף לה :ד"ה לא קנס ולא פיתוי( ,מה יהיה הדין אם התנו המאנס
ואנוסתו שהוא ישא אותה לקיים מצוותו על מנת שלא יתחייב בשאר,
כסות ,ועונה .האם היא יכולה לעשות כן או לא .נראה שזה תלוי
בחקירתנו ,דהיינו אם חיובו כשאר נשים בודאי יכולה למחול על שאר
וכסות כמו שפסק הרמב"ם הל' אישות פ'יב ה'ו )ולא עונה ,עיי"ש לטעם
הדבר( .אבל אם חיובו דין מיוחד שחלק מקנסו הוא לתת לה שאר ,כסות,
ועונה ,הסברא נותנת שאינה יכולה למחול ,ואבאר .אע"ג שיכולה היא
לעכב הנישואין ,זה מטעם שיכולה למחול על זכותה בקנס לגמרי .אבל אם
התנו שהמאנס ישא אותה ולא יתחייב בשאר ,כסות ,ועונה ,נמצא שאין זה
הקנס שחייבתו התורה )לשון מושאל מק"ש שהובא לקמן( ,וב"ד אינו
יכול לחייבו אותו קנס ,ר"ל רק לישא אותה .וכעין זה הסביר להרה"ג ר׳
אלחנן בונם ווסרמן זצ"ל הי"ד בקובץ שיעורים חלק ב סימן יג לבאר למה
המודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור וז"ל "וטעמא דמ"ד מודה בקנס
ואח"כ באו עדים פטור ,אינו משום דההודאה גורמת פטור ,אלא דס"ל
להך מ"ד ,דלא נשלם עונשו ,רק אם ישלם בע"כ נגד רצונו ושבירת רצונו
הוא חלק מהעונש ואם ישלם ברצונו עדיין לא נענש כראוי לו" ע"כ .א"כ
גם בנידון דידן ,בלי חיוב שאר ,כסות ,ועונה ,הקנס לא יעשה הרושם על
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המאנס כמו שכוונה התורה ,וא"כ ב"ד אינו יכול לחייב אותו קנס ,וממילא
מוטל על הנערה להחליט להנשא לו ולקבל שאר ,כסות ,ועונה ,או לעכב
הנשואין לגמרי.
אכן ,נראה להוכיח עוד שנקודה זו ,הבנת חיובי אישות של המאנס,
היא מחלוקת מפורשת בראשונים .הספר החינוך במצוה תקנז כתב בשרשי
המצוה וז"ל "אבל בדעתו שתהיה קשורה עמו ומוטלת עליו כל ימיו לחיוב
שאר כסות ועונה" .ברור מדברו שהשאר ,כסות ,ועונה הם חלקים מהקנס.
מיהו ,הרמב"ם ,כשהביא המצוה לישא אותה ,לא הזכיר חיובי אישות,
וע"כ הוא סובר שאינם דין מיוחד לאונס ,אלא כשאר חיובי אישות.
לסיכום ,הוכחנו שיש מחלוקת ראשונים אם קיום מצוות "ולו תהיה
לאשה" הוא פעם אחת ,או תמידית ,ואם המצוה היא קנס או לא .בררנו מה
היא מהות חיובי אישות באונס ,והנ"מ האם הנערה יכולה למחול עליהם.
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יסוד דין אונס ומפתה לשיטת הרמב"ם
א .איתא בכתובות )לט :(:ואחד האונס ואחד המפתה בין היא ובין
אביה יכולין לעכב .ע"כ .והקשו רוב ראשונים )כגון תוס' שם ד"ה אין לי,
ריטב"א שם ד"ה בין היא ,ואחרים( אם היא קטנה או נערה היאך מציא
איהי מעכבא ,דהא יכול אביה לקדשה בע"כ .ותירצו דאה"נ לא מציא
מעכבא ,ודכוונת הגמ' היינו דכשממאנת ,אז מיחייב האונס והמפתה לשלם
קנס מ"מ; ותירצו תירוצים אחרים נמי בכה"ג.
מיהו ,עי' ברמב"ם )הל' נערה בתולה א:ג( :המפותה שלא רצת
להנשא למפתה .או שלא רצה אביה ליתנה לו .או שלא רצה הוא לכנוס.
הרי זה נותן קנסה והולך לו ...האנוסה שלא רצת היא או אביה להנשא
לאונס הרשות בידם ונותן קנס .ע"כ.
הרי ס"ל להרמב"ם כפשטות לש' הגמ' דיכולה הבת לעכב) .וכ"ה
שי' קמייתא בר"ן – כתובות יד .בדהרי"ף ,ד"ה אחד האונס (.והדבר צ"ב.
ונ' לפרש דהרמב"ם ס"ל דשאני קידושי בת שנאנסה או נתפתתה
משאר קידושין ,דגבי קידושי בת שנאנסה או נתפתתה ,יכולה היא למאן
אע"פ שאביה רוצה לקדשה ,משום דאין קדושי בת שנאנסה או נתפתתה
קידושין רגילים ויש להן דינים אחרים .אמנם חילוק זה בין קדושי בת
שנאנסה או נתפתתה לשאר קדושין עדיין צריך יתר ביאור.
ע"ע ברמב"ם שם בענין מפותה :ואם רצו וכנסה אינו משלם קנס
אלא כותב לה כתובה כשאר הבתולות .ע"כ .והנה הקשו על דברי הרמב"ם
)ע' מל"מ שם ד"ה ואם רצו( ,שהרי בת זו השתא בעולה הויא ,שכבר
נתפתתה ,והיאך תינשא אח"כ ותקבל כתובת מאתים של בתולה?
ונ' לתרץ דס"ל להרמב"ם דאונס ופתוי מהווין תחילת חלות אישות,
דהאב והבת יכולין לבטל ע"י מיאונן .תחילת חלות אישות זו משמשת
כהקדמה לאישות גמורה ,אם רוצים אח"כ להנשא .להכי ס"ל להרמב"ם
דיש למפותה כתובת בתולה ,דהא היתה בתולה כשהותחלה יחס האישות
בינה למפתה) .והגם שלא היתה בתולה בשעת נישואין ,לא איכפת לן,
דמשמע מהגמ' דהמתקדשת בביאה כתובתה מאתים ,משום שהיתה בתולה
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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בשעת אירוסין ,דאזלינן בתר תחילת האישות ,וכן פשטות לש' הרמב"ם
בהל' אישות )':ז( .ה"נ בענין מפותה ,שהיתה בתולה בשעת תחילת יחס
אישותה עם המפתה ,שכתובתה מאתים(.
עפ"ז מובן שפיר אמאי יכולה הבת לעכב ולא להינשא למפתה אפי'
בלי מיאון אביה ,שהרי מיאונה כאן נוגע לחלות תחילת אישות שחלה
בשעת פיתוי; כיון דחלות תחילת אישות דפיתוי נתהווה בלי השתתפות
אביה ,יכולה הבת לבטלה ג"כ לבדה.
ויל"ב יתר בשי' הרמב"ם ,שהרי חידוש נפלא לכאורה יוצא מדבריו.
ע"ע בלישני' התם בהל' נערה בתולה :המפותה שלא רצת להנשא
למפתה ...או שלא רצה הוא לכנוס .הרי זה נותן קנסה והולך לו ואין כופין
אותו לכנוס .ואם רצו וכנסה אינו משלם קנס אלא כותב לה כתובה כשאר
הבתולות .אבל האנוסה שלא רצת היא או אביה להנשא לאונס ...רצתה
היא ואביה ולא רצה הוא כופין אותו וכונס ...ע"כ .הנה לא כתב הרמב"ם
שהמפתה והמאנס מקדש ונושא אותה; כתב רק שישא/יכנוס) .והנה
הראשונים האחרים כתבו בפשיטות שצריכה קידושין קודם נישואין .ע"ש
בתוס' שם ד"ה אין לי ,ובש"מ שם בשם הר"י ד"ה אין לי ,וברשב"א שם,
וכדומה(.
ועי' בקידושין )מו :(.תנינא מהר ימהרנה לו לאשה שצריכה הימנו
קידושין .ע"כ .ופי' הגמ' התם מימרא זו בין לענין שפיתה לשום אישות
בין לענין שפיתה שלא לשום אישות .מיהו ,לא הביא הרמב"ם מימרא זו
כלל ,ומשמע דס"ל דלא קיי"ל כוותה) .ודוק נמי ממימרא זו דס"ד דלא
בעינן קידושין בענין אונס ופיתוי ,וקמ"ל מימרא זו דכן בעינן(.
ע"פ המובא כאן והנתב' לעיל ,נ"ל דס"ל להרמב"ם דכיון דחלה ע"י
אונס ופיתוי תחילת חלות אישות ,חלו נישואין אח"כ בלי קידושין .ומיאון
האב או הבת קודם נישואין מבטל את תחילת חלות אישות זו ,ואחר מיאון
א"א להינשא אא"כ יש קידושין תחילה; מיהו בכה"ג עברו ונתבטלו כל
דיני נישואין של אונס ופיתוי ,ואין כופין המאנס להינשא לה אם אינו
רוצה ,וכתובתה מהמפתה היינו רק מנה ,וכו'.
ב .הנה ביאר מרן הגר"ח הלוי בחידושיו על הרמב"ם )הל' נערה
בתולה ב:יג( דס"ל להרמב"ם דתשלומי בושת ופגם נתחייבין לבת,
ודאביה זוכה בהן בתורת כל שבח נעורים לאב ,כלש' הרמב"ם שם בהל'
יד ,ודהראב"ד ס"ל דתשלומי אונס ומפתה נתחייבין ישיר לאב .ביאר מרן
הגר"ח דלהכי כתב הרמב"ם שם בהל' יג דהבת יכולה לתבוע כל תשלומי
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אונס ומפתה ,משום דהתשלומים נתחייבין לה ,אבל הראב"ד כתב שם
שאינה בת תביעה ,והיינו משום דהתשלומים נתחייבין ישיר לאביה.
ונ' דאיכא לאקשויי טובא על ביאור זה בשי' הרמב"ם .ע"ש ברמב"ם
בהל' ד-ו :כיצד שמין הבושת .הכל לפי המבייש והמתבייש שאינו דומה
המבייש נערה חשובה וממשפחה מיוחסת למבייש קטנה ענייה ...ולפי זה
רואין הדיינין מעלתה ומעלתו ושמין כמה ממון ראוי לאביה ולמשפחתה
ליתן ולא יארע להן דבר זה מאדם וכמוהו חייב לשלם ...צער לפי קטנותה
ובנין גופה ולפי שניו וגופו אומדין כמה האב רוצה ליתן ולא תצטער זו
מזה ויתן .עכ"ל .הנה קבע הרמב"ם שחיובי בושת וצער שייכים ישיר לאב,
ושתשלומי בושת הם בשביל בושת אבי הנערה ומשפחתה .כל זה לכאורה
סותר את ביאורו של הגר"ח הלוי .וצ"ע.
עי' בפיה"מ לכתובות מו :ד"ה האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף
בשטר ובביאה :אלו הענינים שהאב זכאי בהם כל זמן שבתו נערה לפי
שנאמר )במדבר ל( בנעוריה בית אביה ובא בקבלה כל שבח נעורים לאביה
אבל משתבגור אין לאביה בה רשות ואין לו דין עליה כלל .עכ"ל .וע"ש
בגמ' ,דילפינן מדרשת כל שבח נעורים לאביה את כח האב לקדש את בתו
וגם שמקבל האב את כסף הקידושין מהמקדש .והגם שמסקנת הגמ' כאן
אינה כן ,דלא ילפינן מדרשת כל שבח נעורים לאביה את כח ובעלות האב
בקידושי בתו ,ס"ל להרמב"ם דכן ילפינן את כח ובעלות האב בקידושי
בתו מדינא דכל שבח נעורים לאביה.
עפ"ז צ"ל דהרמב"ם ס"ל דאין דינא דכל שבח נעורים לאביה יסוד
של קבלת תשלומי בתו ,אלא הריהו יסוד של בעלות האב בזכויות בתו,
דכמו דילפינן מדין כל שבח נעורים לאביה שיכול האב לקדשה )אפי'
בע"כ( ,דהוא דין בעלות האב על זכויות קידושיה ,ה"נ בענין תשלומי
בושת ופגם ,שמקבלן האב מחמת בעלותו בזכויות קבלתן.
השתא מובן שפיר אמאי ס"ל להרמב"ם דחיובי בושת וצער שייכים
ישיר לאב ,ושתשלומי בושת הם בשביל בושת אבי הנערה ומשפחתה,
והיינו משום שיש לאב בעלות על זכויות קבלת תשלומין אלו ,ולהכי
נעשות התשלומין ממש לאב ,בתורת בית אביה .אולם כיון שתשלומין אלו
נתחייבו לבת ,הגם שאין לה זכות קבלתן ,הריהי יכולה לתבוע אותן בב"ד.
תנן בכתובות )לח :(.נערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר
אין לה קנס ר"ע אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה .עכ"ל .וקיי"ל כר"ע
דמתניתין .וע' ברמב"ם )שם הל' טז( :הבת שנתארסה ונתגרשה קנסה
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לבדו לעצמה .ע"כ .הנה פסק דבושת ופגם )וצער בענין מפותה( הוו לאב.
מיהו ,פסק הרא"ש )כתובות ג:ה( דבושת ופגם )וצער בענין מפותה( ג"כ
לעצמה" ,משום דלענין גביית האב יש לבושת ופגם דין קנס משום
דאיתקוש לקנס "...ונ' מדברי הרא"ש שם דס"ל דילפינן דבושת ופגם
לאביה )בענין שלא התארסה ונתגרשה( משום דאי בעי מסר לה למנוול
ולמוכה שחין ,כפשטות לש' הגמ' )שם מ.(:
ונל"ב דפלוגתת הרמב"ם והרא"ש תליא אדין זכות האב בבושת
ופגם .כיון דס"ל להרא"ש דבושת ופגם נתחייבין לנערה אלא דהוו לאביה
משום דאי בעי מסר לה למנוול ולמוכה שחין ,דהיינו ששייכים לאב מחמת
שליטתו עליה ,ע"כ בענין שהוסרה שליטתו מעליה במקצת )כיון
שנתארסה ונתגרשה( ואז קנסה לעצמה ,ה"ה לענין בושת ופגם .מיהו ,כיון
דס"ל להרמב"ם דהאב זכאי בבושת ופגם משום דיש לאב בעלות על
זכויות קבלתן ,אין הסרת שליטתו מעליה במקצת מעלה או מורידה,
ובושת ופגם עדיין משתלמים לו ,ורק קנסה ,דגזרה תורה שמקבלת היא
אותו בענין שנתארסה ונתגרשה ,משתלם לה.
ג .ע"ע ברמב"ם )שם הל' י( :וכל בת שאין לה קנס כך אין לה לא
בושת ולא פגם אם נתפתתה וכן אם נאנסה חוץ מבוגרת וממאנת ושוטה
וחרשת .עכ"ל .וע"ש בכסף משנה :כתב הטור )סי' קעז( על דברי רבינו
איני מבין דבריו במה תלוי צער ובשת ופגם בקנס דאע"פ שאין להן קנס
למה לא יהא להן שאר דברים .ובאמת גם בעיני יפלא וצריך עיון .ע"כ.
הנה ס"ל להטור ולהכ"מ דמעשי אונס ופיתוי נגדרים כחבלה ,וע"כ
אפי' בענין שאין חיוב קנס ,כגון שהנערה היתה בעולה קודם האונס
ופיתוי ,מ"מ מיחייב בבושת ופגם ,שהרי ביישה ופגמה האונס או המפתה.
מיהו ,שי' הרמב"ם צ"ב ,דאמאי ס"ל דפטור?
הנה פסק הרמב"ם )שם הל' יא( שאם אנס בוגרת וממאנת )בתולה(
חייב לשלם בושת ופגם וצער ,אע"פ שפטור מקנס .מיהו ,פשיטא דאם אנס
בעולה ,פטור מן הכל .ונל"ב דהיינו משום דס"ל להרמב"ם דאי הויא הבת
בעולה ,אין כאן מעשה ביאת אונס ופיתוי ,דרק היכא דיש חלות מעשה
ביאת אונס ופיתוי מיחייב ,וכשיש חלות מעשה ביאת אונס ופיתוי ,הגם
שפטור מקנס כגון בענין שהיא בוגרת ,עכ"פ חייב בבושת ופגם וצער,
שהרי חלות מעשה ביאת אונס ופיתוי מחייב את כל תשלומי אונס ומפתה
השייכים .ופליגי הטור והכ"מ ,וס"ל דיסוד חיוב אונס ומפתה אינו חלות
מעשה ביאת אונס ופיתוי ,אלא דיסוד חיובן היינו דין נזק וחבלה; ע"כ כל
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בת שאין לה קנס ,מ"מ יש לה בושת ופגם וכו' בתורת חבלה ,דלא תליין
חיובי אונס ומפתה אחלות מעשה ביאת אונס ופיתוי .מיהו ,ס"ל להרמב"ם
דאין לבושת ופגם וצער דין תשלומי חבלה ,אלא הריהן חיובים חדשים
דנתהווין ע"י חלות מעשה ביאת אונס ופיתוי.
נתבאר לעיל דס"ל להרמב"ם דביאת אונס ופיתוי מהווה תחילת
חלות אישות .ואתי שפיר כפי הנתבאר כאן ,דהרמב"ם ס"ל דחלות מעשה
ביאת אונס ופיתוי מהווה חיובי קנס ,בושת ופגם וצער; ה"נ ס"ל דחלות
מעשה ביאת אונס ופיתוי מהווה תחילת חלות אישות.
ע"ע ברמב"ם שם )הל' טו( :מפותה או אנוסה שלא תבעה עד שבגרה
או עד שנשאת או עד שמת האב הרי הארבעה דברים או השלשה שלה.
והשיג הראב"ד :א"א השלשה במפותה אם מת האב למה וכי יורשת אביה
היא .עכ"ל .והרבה ראשונים אחרים )עי' בריטב"א לכתובות מא :ד"ה אם(
ס"ל נמי כהראב"ד ,דכיון דחיובי בושת ופגם וצער הוו ממונא ולא קנסא
וע"כ חלו מיד בשעת מעשה ולא בשעת העמדה בדין ,כשמת האב קודם
העמדה בדין ,הרי נתחייבו בושת ופגם וצער אז לאחים ,ואין הבת מקבלת
אותן .מיהו ,התוס' )שם ד"ה לא הספיקה( ועוד כמה ראשונים ס"ל כשי'
הרמב"ם ,דבכל התשלומין דאונס ומפתה ,אע"ג דבושת ופגם וצער הוו
ממונא ,אזלינן בתר שעת העמדה בדין ונתחייבו כולן אז ,וע"כ שפיר
מקבלת הבת את כל הג' או הד' תשלומין כשמת האב קודם העמדה בדין.
ונ"ל דפליגי הראשונים כאן בענין יסוד דין חיוב אונס ומפתה,
כפלוגתת הרמב"ם והטור דנתבא' לעיל .הנה החיוב העיקרי של אונס
ומפתה הוא קנס ,שהוא בשביל העינוי או הנאת שכיבה )עי' בגמ' מ:
וברש"י שם( ,ובושת ופגם וצער ניתוספין לקנס .אם חיובי בושת ופגם
וצער באים בתורת חבלה ,לא שייכי בעצם לקנס וחלו בפני עצמן בשעת
מעשה החבלה כשאר ממונא .זוהי שי' הראב"ד ודעימי' .מיהו ,אי אמרינן
דנתהוו חיובי בושת ופגם וצער ע"י חלות מעשה ביאת אונס ופיתוי בתורת
חיובים חדשים ואינם בתורת תשלומי חבלה ,שפיר אזלי בהדי קנסא ,דהוא
החיוב העיקרי של אונס ומפתה ,וע"כ נתחייבו כל התשלומים רק בשעת
העמדה בדין .זוהי שי' הרמב"ם והתוס'.
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א
עי' בהל' נערה בתולה ג:ט :קידש נערה וגירשה וחזר וקידשה והוציא
עליה שם רע והביא עדים שזינתה תחתיו בקדושין הראשונים ונמצאו
זוממים הרי זה פטור .וכן אם היתה יבמתו שכנסה והוציא עליה שם רע
והביא עדים שזינתה תחת קידושי אחיו ונמצאו זוממים הרי זה פטור מן
המלקות ומן התשלומין .וכל הפטור אם רצה לגרש יגרש .עכ"ל.
וע"ש בכסף משנה :בפרק נערה )מו (.בעי רב אשי הוציא שם רע על
הנישואין ]הראשונים[ מהו על נישואי אחיו מהו פשוט מיהא חדא דתני
רבי יונה את בתי נתתי לאיש הזה ולא ליבם ובעיא קמייתא דלא איפשיטא
פסקה רבינו לקולא .עכ"ל .והקשה המשנה למלך כפי זה על סוף דברי
הרמב"ם שם" ,וכל הפטור אם רצה לגרש יגרש" :אבל לגרש איך יכול
לגרשה והלא ספיקא דאורייתא הוא ופשיטא דאזלינן לחומרא וצ"ע .עכ"ל.
איכא לאקשויי אפירושא דהכסף משנה ברמב"ם מהא דנקט הרמב"ם
את דין מש"ר על נישואין הראשונים ואת דין מש"ר על יבמתו בהדי הדדי
כדין א' ולא חילק ביניהם כלל ,אע"ג דלפי' הכ"מ המש"ר על נישואין
הראשונים פטור מספק והמש"ר על יבמתו ודאי פטור .ואיכא לאקשויי נמי
אפי' דהכ"מ ,דלשיטתי' ה"ל להרמב"ם למינקט דין תפיסה בענין מש"ר
על נישואין הראשונים ,משום דהוי ספיקא.
ונ' דאפשר לפ' את דברי הרמב"ם בגוונא אחרינא .דהיינו ,דאפשר
דס"ל להרמב"ם דהמש"ר על נישואין הראשונים והמש"ר על יבמתו פטורים
בתורת ודאי .הנה ע"ש בסוגיא בפ' נערה :בעי רבי ירמיה שכרן בקרקע מהו
בפחות משוה פרווה מהו שניהם בפרוטה מהו בעי רב אשי הוציא שם רע על
הנישואין הראשונים מהו על נישואי אחיו מהו פשוט מיהא חדא דתני רבי
יונה את בתי נתתי לאיש הזה לזה ולא ליבם .עכ"ל .הא איכא לפרושי את
דברי רבי יונה בתרי גווני :א( כפשוטם ,שהמש"ר על אשתו בנוגע למעשי'
בשעה שהיתה אשת אחיו פטור; ב( שהמש"ר על אשתו בנוגע לנושאין
קדומים פטור ,ויבמתו היינו היכי תמצא וביטוי בשביל פטור כללי של
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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הוצאת ש"ר על נישואין קדומים .לפי הבנה שני' זו ,קבע ר' יונה פטור של
המש"ר על נישואין הראשונים ושל המש"ר על יבמתו ,שהרי פטור הבעל
כאן משום הוצאת ש"ר על נישואין קדומים ,בין שהיו הנישואין שלו בין
שהיו של אחיו .ונ"ל דס"ל להרמב"ם כהבנה שני' זו ,וע"כ פסק שהמש"ר
על נישואין הראשונים והמש"ר על יבמתו פטורים בתורת ודאי) .ונ'
שהמאירי ג"כ הבין כזה ]כתובות שם ד"ה קדש וגירש[ ,הגם שחסרים מילים
בהמשך דבריו שם בהדפסה ,כמו שכתב המגיה (.לפי זה ,צ"ל דלש' הגמ'
"פשוט מיהא חדא דתני רבי יונה "...קאי אנישואין קדומים ,בין שלו בין של
אחיו ,דאית להמש"ר עלייהו חד דינא ,דהיינו פטורא.

ב
ע"ש בהל' נערה בתולה בהל' ו :כיצד הוצאת שם רע הוא שיבא
לבית דין ויאמר נערה זו בעלתי ולא מצאתי לה בתולים וכשבקשתי על
הדבר נודע לי שזינתה תחתי אחר שארסתיה ואלו הן עידי שזינתה בפניהן
ובית דין שומעין דברי העדים וחוקרין עדותן אם נמצא הדבר אמת נסקלת.
ואם הביא האב עדים והזימו העדים שהביא הבעל ונמצאו שהעידו שקר
יסקלו וילקה הוא ויתן מאה סלע :ועל זה נאמר ואלה בתולי בתי אלו
העדים שיזימו עידי הבעל .עכ"ל.
הנה פשטות לש' הרמב"ם היא שחיובי המוציא שם רע אתו בתורת
חיובי הזמה ,כלו' שכשהוזמו עידי הבעל ,חלו חיובי הזמה בחדא מחתא גם
על העדים וגם על הבעל ,והיינו דכתב הרמב"ם "והזימו העדים שהביא
הבעל ונמצאו שהעידו שקר יסקלו וילקה הוא ויתן מאה סלע :ועל זה נאמר
ואלה בתולי בתי אלו העדים שיזימו עידי הבעל ,"...שחלק מחלות חיובי
הזמה חל על הבעל ומחייבו במלקות ומאה סלע ,והזמה זו הויא גוף ומהות
המחייב את חיובי המש"ר .וזהו שכתב הרמב"ם בראש הפרק )הל' א – מעין
לש' הגמ' בכתובות מו :(.המוציא שם רע על בת ישראל ונמצא הדבר שקר
לוקה שנ' ויסרו אותו ...ע"כ ,כלו' דנתחייב הבעל בתורת דין הזמה ,שע"י
שנמצא שהעידו שקר ,דהיינו שחל דין הזמה ,נתחייב הוא .והכי מוכחא נמי
מדברי הרמב"ם לקמן בהל' יב :וכן זה שיאמר האב ואלה בתולי בתי הן
זוממי עידי הבעל .ע"כ .כלו' ,שדין וחיובי הוצאת שם רע באים דווקא ע"י
הזמה ,לא כהיכא תמצי בעלמא אלא כעצם המחייב שקבעה תורה.
והנה ביאר מרן הגר"ח הלוי זצ"ל ששי' הרמב"ם היא שחיובי הזמה
אתו משום חלות שם עדים זוממים על העדים ,שכשחל על העדים שם עדים
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זוממים ,ממילא חלו עליהם חיובי הזמה ,שאין חיובי הזמה עונש על
מעשיהם של העדים אלא הרי הם דין שחל על מי שיש להם שם עדים
זוממים .ומסתברא ,וכן משתמע מדברי הרמב"ם ,דה"ה נמי בנוגע לבעל
המוציא שם רע ,שחל עליו שם מוש"ר וממילא נתחייב במלקות ומאה סלע.
ויש להקשות על דברינו בביאור שי' הרמב"ם ועל דברי הרמב"ם
עצמם בהל' נערה בתולה מדברי הרמב"ם בהל' סנהדרין )ה:ג( :המוציא
שם רע אין דנין אותו תחלה אלא בבית דין של עשרים ושלשה מפני שיש
בדינו צד לדיני נפשות שמא יהיה הדבר אמת ותסקל הבת .לא נאמנו דברי
הבעל ובא האב לתבעו בקנס דינו בשלשה .ע"כ .דברי הרמב"ם הם כפי
הסוגיא בסנהדרין ח .:הנה בארנו לפי ברירות דברי הרמב"ם בהל' נערה
בתולה שהזמת עידי הבעל גופה מחייבו במלקות ומאה סלע ,שכן קבעה
תורה שאך ורק ע"י הזמה מיחייב המש"ר ,וא"כ איך יתכן שיבוא האב
בנפרד לתבוע את קנס מאה סלע מן הבעל ,דממ"ש ,אם הוזמו עידי הבעל,
כבר נתחייב הבעל בזה בקנס מאה סלע ,ואם לא הוזמו עידי הבעל ,א"א
לחייבו עוד בקנס מ"ס.
ונ"ל שמדובר שבא האב לתבוע את קנס מ"ס בענין שיש להסתפק
אם הביא הבעל את העדים או אם באו מאליהם ,או בענין שיש להסתפק
אם הבעל בעל כדרכו או לא ,וכדומה ,שאם חסר תנאים אלה ועוד ה"ה
פטור מחיובי המש"ר) .ע"ש בהל' נערה בתולה ג:י-יא (.מדובר בענין שכן
הוזמו עידי הבעל ,אלא שטוען הבעל אח"כ שפטור מפני שבאו העדים
מאליהם ,אן שלא בעל כדרכו ,וכדומה ,והאב טוען להיפך ושהבעל חייב.
הרי ע"ע ברמב"ם שם בהל' א :המוציא שם רע על בת ישראל ונמצא
הדבר שקר לוקה שנ' ויסרו אותו ...ונותן לאביה משקל מאה סלעים כסף
מזוקק ...ע"כ .ועי' לקמן בהל' ד :ומצות עשה של תורה שתשב אשת
מוציא שם רע תחתיו לעולם שנ' ולו תהיה לאשה ...ואם גירשה עבר על
לא תעשה שנ' לא יוכל לשלחה כל ימיו ...ע"כ .הנה חייב המש"ר להלקות,
לשלם ,ולהיות נשוי לאשתו שהוציא עלי' ש"ר ,ואסור לגרשה .מיהו ,עי'
בכותרת להל' נערה בתולה בנוגע למש"ר :ד( שתשב אשת מוציא שם רע
תחת בעלה לעולם .ה( שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו .ואיכא למשאל
אמאי השמיט הרמב"ם את חיובי מלקות ומאה סלע מן הכותרת ונקט שם
רק המצוות על המש"ר להשאר נשוי לאשתו ושלא לגרשה.
ונל"ב ע"פ דרכינו בשי' הרמב"ם דשאני חיובי מלקות ומאה סלע מן
החיובים להשאר נשוי לאשתו ושלא לגרשה .הנה חיובי מלקות ומאה סלע
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הוו חיובי הזמה ,וע"כ לפי שי' הרמב"ם אינם חיובים רגילים ,אלא ה"ה
חיובים חדשים דאתו ממילא משום חלות שם מש"ר .משא"כ החיובים
להשאר נשוי לאשתו ושלא לגרשה ,דהוו חיובים רגילים .ע"כ לא מנה
הרמב"ם את חיובי מלקות ומאה סלע בכותרת ,משום דהוו חלק מחלות
דין הזמה ,דהיינו דהוו חיובים דממילא של חלות שם מש"ר .מיהו,
החיובים להשאר נשוי לאשתו ושלא לגרשה הוו חיובים רגילים ונפרדים
ולהכי שפיר מנאן הרמב"ם בכותרת .עע"ש בהל' נערה בתולה בהל' ד:
ומצות עשה של תורה שתשב אשת מוציא שם רע תחתיו לעולם ...ואם
גירשה עבר על לא תעשה ...ע"כ .הנה הגדיר הרמב"ם את חיובים אלו
כמצוות רגילות ,שהרי לא השתמש בלשונות אלו בנוגע לחיובי מלקות
ומאה סלע .ודוק נמי שהפריד הרמב"ם את החיובים להשאר נשוי לאשתו
ושלא לגרשה )הל' ד( מחיובי מלקות ומאה סלע )הל' א( ,שהרי שונים הם
לגמרי) .והגם שהחיובים להשאר נשוי לאשתו ושלא לגרשה שייכים
להמש"ר מפני החלות שם מש"ר שעליו ,חיובים אלו הם מצוות רגילות
שנצטוו על מש"ר ,כמו שיש ג"כ מצוות שנצטוו על מי שיש לו שם ודין
כ"ג ,מלך ,מצורע וכו' .משא"כ חיובי הזמה ,דאתו ממילא מחמת החלות
שם על הגברא כחלק מן החלות שם ,ואינם מצוות נפרדות שנצטוו בנפרד
על מי שיש לו איזה חלות שם(.

ג
איתא בסוגיין )כתובות מו :(.כדתניא ופרשו השמלה ...רבי אליעזר
בן יעקב אומר דברים ככתבן שמלה ממש .ע"כ .ע"ש בתוס' ד"ה בשלמא
לר"א בן יעקב ,שהקשו אמאי בעי ראב"י פרישת השמלה כדי לחייב את
הבעל ,ותירצו :וי"ל דסבר דלא מיחייב אלא אם כן העיז פניו לשנות הידוע
שמחציף להראות השמלה בלא בתולים ונמצא שקרן שהיא מלאה דם.
עכ"ל .וכעין זה פי' הרמב"ן )שם ד"ה רבי אליעזר בן יעקב אומר( בפירושו
הראשון :פי' קסבר ראב"י שאינו חייב אא"כ בעל והוציא עליה שם רע
בטענת בתולים להפסידה כתובתה או לאוסרה עליו ,ואחר כך נשתרש
בחטא והלך והביא עדים לקיים דבריו לומר שזינתה בבית אביה ...טען
טענת דמים ופתח פתוח ...והיינו ופרשו השמלה .ע"כ .הרי ס"ל לתוסי
ולהרמב"ן דשי' ראב"י ,דהלכתא כוותי' ,היינו דמיחייב המש"ר משום
שזמם ברשעות נגד אשתו.
מיהו ,כתב הרמב"ן שם בפירושו השניי' :ויש לפרש דכל שבעל חייב
אע"פ שלא טען הוא טענת דמים ...ופרשו השמלה לאשמועינן דבשבעל
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הוא .ע"כ .וכ"כ הריטב"א )שם ד"ה בשלמא וד"ה דברים( :ויש שפירשו...
שראוי לשמלה ...יש שפירשו דלאו ככתבן ממש ,אלא שראוי לכך ,לומר
דמיירי כשבעל .ובירושלמי פירשו ככתבן ממש ,שבעל וטען טענת בתולים
ובאו עדים ...ע"כ .הרי לפי מהלך זה ברמב"ן ולפי המהלך הראשון
בריטב"א ,אין המש"ר חייב משום שזמם ברשעות אלא משום שהלשין את
אשתו ,שדיבר עלי' רע) .ושי' הירושלמי שהביא הריטב"א היינו מעין שי'
התוס' ושי' הראשונה ברמב"ן(.
ועי' ברמב"ם )הל' נערה בתולה ג:ו( :כיצד הוצאת שם רע הוא שיבא
לבית דין ויאמר נערה זו בעלתי ולא מצאתי לה בתולים וכשבקשתי על
הדבר נודע לי שזינתה תחתי אחר שארסתיה ואלו הן עידי שזינתה בפניהן
ובית דין שומעין דברי העדים וחוקרין עדותן ...ע"כ .הנה קבע הרמב"ם
שהמש"ר צריך לטעון טענת בתולים .אולם עי' לקמן בהל' יב :זה שנ'
בתורה ופרשו השמלה לשון כבוד שנושאין ונותנין בסתרי הדבר .ע"כ .הא
פליג הרמב"ם אתוס' ואפירושא קמא ברמב"ן וס"ל דאע"ג דהוצאת שם
רע בעיא טענת בתולים ,ל"צ פרישת השמלה ממש .והדבר צ"ב ,דכיון
דס"ל להרמב"ם דהמש"ר מיחייב בתורת דין הזמה ,כדנב' ,ולהכי כתב
הרמב"ם שהוצאת ש"ר מתחילה בטענת בתולים ,אמאי פי' הרמב"ם דלא
בעינן פרישת השמלה ממש ,שהיא מוכחת את מזימות הבעל לרע
ומשמשת כחלק עיקרי של דין מש"ר מטעם הזמה?
ונ' לתרץ ע"פ ביאורנו שלעיל בשי' הרמב"ם .ביארנו שהרמב"ם
סובר שהמש"ר חייב מפני חלות השם מש"ר עליו ,שבכך ממילא חלים
עליו חיובי מלקות ומאה סלע ,כמו דין עדים זוממים לשיטתו ,שכיון שחל
על העדים שם עדים זוממים ,ממילא חלים עליהם חיובי עדים זוממים.
כלומר ,חיובי הוצאת שם רע אינם חלים על המש"ר משום מעשיו אלא
משום חלות השם מש"ר עליו ,שקבעה עליו תורה דרך חידוש מחמת הזמת
עדיו ,בהדי חלות שם עדים זוממים עליהם ,שהיא ג"כ חידוש .להכי אתי
שפיר מאי דס"ל להרמב"ם דלא בעינן פרישת השמלה ממש ,שהרי
לשיטתו אין חיובי המש"ר נתחייבין ע"י עשיית מעשי רשעות ,אלא ה"ה
חלים מחמת חלות שם מש"ר עליו ,שהיא בגדר דין הזמה ,דהיינו חידוש
שקבעה תורה; ע"כ ל"צ להוכיח ע"י פרישת השמלה ממש שהחציף הבעל
והעיז ברע כדי להרוג את אשתו ,שהרי אין עשיית מעשי רשעות המחייבים
כאן .מיהו ,פליגי תוס' והרמב"ן וס"ל דהבעל מיחייב מלקות ומאה סלע
משום מעשיו המזימים הרעים נגד אשתו ,ולהכי נקטו דבעינן פרישת
השמלה ממש ,בתורת הוכחה לרשעת כוונת הבעל.

מתתיהו אפרים שטורם

בענין תוספת שבת ויו"ט
הגמ' במס' כתובות מז .רוצה למצוא מקור שהאב זכאי במעשה ידים
של בתו נערה וז"ל "מסתברא דאביה הוו דאי ס"ד מעשה ידיה לאו דאביה
אלא הא דזכי ליה רחמנא לאב למימסריה לחופה היכי מצי מסר לה הא
קמבטל לה ממעשה ידיה ".ורש"י מפרש שצריכים לקיים הפסוק "את בתי
נתתי לאיש הזה ",דנתינה של חופה נכללת בתוכה .ואם האב מבטל את
בתו ממעשה ידיה בשעת הנתינה לחופה )דהיא אינה עושה מלאכה כל יום
חופתה( ,היכי מצי לעשות את הנתינה הזאת .ואח"כ רב אחאי פריך עלה,
ואחת מהפירכות היא" ,אי נמי )אימא( דמסר לה בשבתות וימים טובים".
דהיינו ,נימא שיכול לעשות החופה בשבת ויו"ט שהיא אינה עושה מלאכה
בלא"ה כיון שיש איסור מלאכה בימים אלו 1.ומשום הפירכא הזאת ,הגמ'
נותנת מקור אחר שהאב זכאי במעשה ידי בתו.
ותוס' )שם ד"ה דמסר( כתב וז"ל "אע"ג דאמר במו"ק ושמחת בחגיך
ולא באשתך דאין נושאים נשים בחולו של מועד משום דאין מערבים
שמחה בשמחה ודרשה גמורה היא כדאמר בחגיגה דהוי דאורייתא איכא
למימר דהכא איירי שעה אחת לפני יו"ט שהוא כיו"ט לענין מלאכה
דתוספת דאורייתא ובטילה באותה שעה מן המלאכה ".לכאורה ההבנה
בתוס' היא שתוספת שבת ויו"ט רק דין באיסור מלאכה אבל לענין שאר
2
דיני שבת ויו"ט כגון מצות שמחת יו"ט אינה נחשבת שבת ויו"ט עדיין
ומשו"ה בשעת תוספת יו"ט הבת יכולה להינשא ואינה בטילה ממלאכה
אז.
ור׳ אלחנן באנם ווסירמן זצ"ל בקו"ש מס' פסחים אות רי"ב הקשה
מתוס' בריש פ' ערבי פסחים )ד' צ"ט :ד"ה עד שתחשך( שכתב דאכילת
 1ועי' בגליון הש"ס שהקשה דעדיין היא יכולה לעשות מלאכות כגון לחתוך תלוש
ולשמור פירות דהם דברים המותרים לעשות בשבת ויו"ט .ועי' ברש"ש מה שתירץ לזה.
 2עי' ספר עמק ברכה עמ' ס"ו שמביא ראיה שזה דעת הספר חסידים )שהובא במג"א סי'
רס"ז( שס"ל דאין יוצאים סעודת שבת אלא א"כ אכלו כזית בליל שבת.
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מצה דווקא עד שתחשך )ולא כמו בשבת דאפשר לקדש מבעוד יום(
וטעמא משום דכתיב בפסוק "בלילה" ,ותוספת יו"ט לא הוי לילה .ומשמע
דאי לאו הקרא ראוי לומר דיוצא בפסח ומצה בתוספת יו"ט ,ובאמת
אומרים דכיון דקדוש לענין איסור מלאכה ה"ה דקדוש לענין שאר מצוות
היום .ולכאורה זה סתירה לתוס' בכתובות שמשמע שתוספת יו"ט רק
קדוש לענין איסור מלאכה ולא לשאר מצוות היום כמו שמחת יו"ט.
רי"ש אלישיב בהערות למס' כתובות כאן ,וגם הגרי"ד סאלאוויציק
המובא בספר ברכת אברהם על פסחים ד' צ"ט ,:כתב לתרץ שבאמת אין
סתירה בתוס' והעיקר כמו תוס' בפסחים שתוספת יו"ט עושה קדושה לכל
דיני יו"ט .והפשט בתוס' בכתובות הוא כדאיתא בפסחים ד' ע"א .דבליל
יו"ט ראשון ליכא מצות שמחת יו"ט .ואם סוברים שהכוונה היא דאין
שמחת יו"ט כלל בליל יו"ט ראשון ,למה תוס' לא תירצו בפשיטות שאיירי
בלילה ממש ולמה הוצרכו לומר שאיירי בזמן תוספת יו"ט.
והגדולי אחרונים הנ"ל מתרצים ע"פ הגמ' במועד קטן ד' ט .שמקשה
איך יכולים לישא בערב הרגל אם הז' ימי שמחת חתן וכלה מעורבים עם
שמחת יו"ט שלמחרת .הגמ' מתרצת ש"עיקר שמחה חד יומא הוא",
דהיינו רק ביום הראשון של שמחת חתן וכלה יש דין של אין מערבים
שמחה בשמחה .ולכאורה זה המקור לשיטת הרמ"ה שהובא ברא"ש במס'
כתובות סי' ה' שס"ל דיום א' של שמחת חתן וכלה הוי דאורייתא )והוא
מביא סמך מן הפסוק בשה"ש "ביום חתונתו וביום שמחת לבו ",אלמא
דשמחת לבו הוא ביום החופה (.ולפי"ז א"ש למה תוס' לא תירצו שהחופה
היא בליל יו"ט ממש ,דאפילו אם אין מצות שמחת יו"ט בלילה ,אפי"ה
השמחת חתן וכלה של יום ראשון נמשכת עד יום המחר )דהשמחה הוא
לכל יום הראשון( ואז תהיה בעיה של אין מערבים שמחה בשמחה .אבל
בזמן תוספת יו"ט ,רק נחשב לילה לענין קדושת יו"ט אבל לא לשאר מילי,
וכיון שכן ,לענין שמחת חתן וכלה עדיין נחשב יום ,וה"עיקר שמחה חד
יומא הוא" נשתלם בזמן צאת הכוכבים ואז אין בעיה של אין מערבים
שמחה בשמחה כיון דהוא יום שני לגבי שמחת חתן וכלה .בסיכום ,גם
תוס' בכתובות מודה שתוספת שבת ויו"ט קדוש לכל דיני שבת ויו"ט ולא
רק לאיסור מלאכה ,והטעם דאין בעיה של אין מערבים שמחה בשמחה
בזמן תוספת יו"ט הוא משום דאין מצות שמחת יו"ט נוהג בליל יו"ט
ראשון ,והשמחת חתן וכלה דאורייתא נגמרה בצאת הכוכבים ואינה
נמשכת ליום ראשון של יו"ט.
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ומקור לדברינו הנ"ל שאפילו אם תוספת שבת ויו"ט הוא לכל דיני
שבת ויו"ט אפי"ה אינה לילה לשאר מילי ,הוא דעת המהרי"ל שהובא
ברמ"א ביו"ד סי' קצ"ו שאשה נדה עדיין יכולה לעשות הפסק טהרה
אפילו אם הקהל כבר קבל על עצמם שבת מבעוד יום .דהיינו ,אע"פ
שהקהל כבר קבל שבת ,אפי"ה אינו נחשב לילה לגבי הנדה .וע' בבאור
הגר"א שם שמביא למקור הדין הזה את תוס' שלנו בכתובות וגם תוס'
בפסחים .ולכאורה הגר"א ראה משני תוס' אלו שתוספת שבת ויו"ט הוא
קדוש לכל דיני שבת ויו"ט אבל אינה לילה לשאר דיני תורה ,וזה א"ש לפי
דברינו הנ"ל .ויסוד זה א"ש גם לפי הנך פוסקים דסוברים דאין אנו יוצאים
ידי חובת ק"ש וספירת העומר מבעוד יום בזמן תוספת שבת) .אבל עי'
בט"ז בסי' תרס"ח שמשמע דבאמת יוצאים במצוות אלו מבעוד יום .וצ"ב
בדעתו(.
וכל התירוץ שאמרנו לעיל ליישב את תוס' בכתובות ופסחים היה
מיוסד על ההנחה שליכא שמחת יו"ט בליל יו"ט ראשון .אבל לכאורה יש
כמה ראיות שיש שמחת יו"ט בליל יו"ט ראשון .ואחת מהראיות היא
מהגמ' בפסחים קח :שאומר בשתאן )הד' כוסות( חי או בבת אחת ש"ידי
יין יצא" ופירשו הרשב"ם ותוס' דכוונתו הוא דיצא שמחת יו"ט .והתם
איירי בליל הסדר שהוא ליל ראשון של יו"ט -וא"כ מבואר דבאמת יש
מצות שמחה בליל יו"ט ראשון .אבל מה נעשה עם הדרשה שהובאה
בפסחים ע"א .שלכאורה אומרת דליכא מצות שמחה.
והנה ,השאגת אריה עומד בכל זה בסי' ס"ח ומסיק דמצות שמחה
בליל יו"ט ראשון רק דין דרבנן ומדאורייתא ליכא מצות שמחה .וזה א"ש
יותר לפי שיטת תוס' במו"ק ד' יד :בד"ה עשה שס"ל דשמחת יו"ט
דאורייתא רק נתקיימה ע"י שלמי שמחה ,ושמחת הרגל שנזכרה בערבי
פסחים ד' קט) .אנשים בראוי להם ונשים הראוי להם (...רק מצוה דרבנן.
לפי"ז ,הדרשה שממעטת שמחת יו"ט בליל יו"ט ראשון ממעטת שלמי
שמחה.
אבל לפי"ז עדיין יש לשאול ,דאם יש מצות שמחת יו"ט בליל יו"ט
ראשון לכל הפחות מדרבנן ,איך תוס' יכול לומר שאיירי דמסר לה לחופה
בזמן תוספת יו"ט ,הלא עדיין תהא בעיה של אין מערבים שמחה בשמחה
כיון דתוספת יו"ט קדוש לכל דיני יו"ט וכדהוכחנו לעיל .באמת זה אינו
קשה כלל ,דהגמ' רק צריכה למצוא היכא תימצא כדי לקיים הפסוק של
"את בתי נתתי לאיש הזה" במסירה לחופה ,ורק צריך גוונא על מדריגה של
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דאורייתא) .ומשו"ה תוס' הוצרכו להדגיש שהדין של אין מערבים שמחה
בשמחה היא דין דאורייתא ,דאי הוי רק דין דרבנן ,לא היה קשה להם
כלל (.וכיון שאין מצות שמחת יו"ט בליל יו"ט ראשון מדאורייתא ,תוס'
יכולים למוקים את הגוונא של הפסוק בזמן תוספת יו"ט דאז אין בעיה של
אין מערבים שמחה בשמחה במדריגה של דאורייתא וכדפירשנו לעיל.
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בענין חיוב מזונות
בניו ובנותיו הקטנים
יש ב' סוגיות בענין חיוב מזונות הבנים .הראשונה )כתובות מט(.
"אמר רבי אילעא אמר ר"ל באושא התקינו שיהא אדם זן את בניו ובנותיו
כשהם קטנים ".והגמ' ממשיכה לשאול אי הלכתא כוותיה .ומייתי ראיות
שכמה אמוראים לא עשו כפייה רק הכרזה על ענין מזון הבנים .ופירש"י
)ד"ה ת"ש( וז"ל" ,דלית הלכתא כוותיה אלא מימר אמרינן ליה ,ואולי
יכלכלם ויזון אבל מיכף לא כייפינן ",עכ"ל .והגמ' )שם( מסיק "ולא אמרן
אלא דלא אמיד אבל אמיד כייפינן ליה על כרחיה".
ותוד"ה כשהם מציין לסוגיא לקמן )שם סה" ,(:דרש רבי עולא רבה
אפיתחא דבי נשיאה אע"פ שאמרו אין אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהם
קטנים אבל זן קטני קטנים עד כמה עד בן שש כדרב אסי דאמר רב אסי
קטן בן שש יוצא בעירוב אמו ".ותוס' הנ"ל וגם בדף סה :מיישב הב'
סוגיות שיש כפייה עד שש ,ומשש ולמעלה רק מכריזים עליו וכדומה ,אבל
אין כפייה.
ובענין אותו חייב מזונות עד שש פירש"י )סה :ד"ה יוצא( וז"ל
"ערבה אמו לצפון ואביו לדרום אמו מוליכתו אצלה ואין אביו מוליכו
אצלו שעדיין הוא צריך לאמו ובתרה שדיוהו רבנן .אלמא עד שש צריך
סיוע מאמו וכשם שהבעל זן אותה כך זן אותו עמה" ,עכ"ל.
והר"ן בהלכות סוף אע"פ הביא דברי רש"י אלו ומביא עוד מרש"י
בשיטה אחרת ,וז"ל" :ובשיטה אחרת שלו ג"כ וכו' דכיון דבן שש הוא
עדיין צריך לאמו דכחד גופא דמו וגבי מזונות נמי כדרך שחייב לזון את
האם כך חייב לזון את הבן דאכתי בתר אימיה שייך וכחד גופא נינהו",
עכ"ל .ובהמשך דבריו" ,ומתוך לשונות הללו הנ"ל נראה לי דכי אמרינן
דזן אותם קטני קטנים דוקא בשאמן קיימת ומדין מזונות אמן נגעו בה,
שכיון שהם נגררים אחריה אי אפשר לה להעמיד עצמה שלא תזון אותם.
אבל בשאין אמם קיימת אינו חייב במזונותיהם ".ובסוף דבריו כתב "אבל
לא ראיתי לראשונים ז"ל שאמרו כן".

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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והיינו שכתב הר"ן שחיוב לזון בניו הקטנים משש הוא מצד חיוב
מזונות לאם ,ולכן אם האם מתה ואין מזונות לה גם אין חיוב מזונות
לבנים .וגם המהר"ם שיף מדייק מרש"י שלנו שס"ל כהר"ן.
ואע"פ שלא מצינו ברש"י שלנו הלשון שהבן והאם נחשב "כחד
גופא" כמו שהביא הר"ן ,מכל מקום הרי מצינו לשון זה בדברי ר"י מלוניל
)סוף אע"פ ד"ה קטני קטנים( "דכיון דבן שש הוא עדיין הוא צריך לאמו
כחד גופא דמו".
אולם בשו"ת הרשב"א )ב:שצא( נראה ברור שלא כדברי הר"ן.
שנשאל שם על בן קטן שיש לו נכסים ואב אינו רוצה לזונו מפני שיש לבן
נכסים .ועל זה השיב הרשב"א ,וז"ל" :ומה שטען הטוען שהוא תנאי ב"ד
ובא לדמותו למזונות אלמנה ,אינו כן ,לפי שמזון הבנים אינו מתנאי
כתובה" ,עכ"ל .ולכן פסק שאין האב חייב לזון שהחיוב הוא שיהיה לבניו
מזונות ,וכיון שיש להם ממון האב נפטר ואין החיוב נוגע לאם ,שלא
כדברי הר"ן.
והרמב"ם )אישות יב:יד( כתב ,וז"ל" :כשם שאדם חייב במזונות
אשתו כך הוא חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים עד שיהיו בני שש
שנים ",עכ"ל .והמל"מ מביא שו"ת הרא"ש יז:ז והריב"ש סי׳ מא׳ בענין
בא על הפניוה והוליד ממנה בן שחייב במזונות .וכתב המל"מ שהרא"ש
והריב"ש חולקים על הר"ן שהרי כיון שאין אישות בין האב והאם ועדיין
יש חיוב מזונות לבן הרי להדיא שלא כהר"ן .והוסיף "ואפשר דאף הר"ן
לא להלכה אמר שהרי כתב בסוף דבריו אבל לא ראיתי לראשונים שאמרו
כן ומש"ה הריב"ש לא חש לסברת הר"ן ".הרי מלבד שהרא"ש והריב"ש
חולקים על הר"ן אף הר"ן לא נתכוון לפסוק כן מאחר שלא ראה
הראשונים שאמרו כן.
אבל בהג"ה למל"מ כתב שמשמע מלשון הרמב"ם שהכניס חיוב
מזונות האשה לכאן וכתב "כשם שאדם חייב במזונות אשתו כך נתחייב
וגו׳" .הרי שבא לפרש ממש כהר"ן שהחיוב מזונות לבנים הוא משום שיש
חיוב מזונות לאם.
אבל האבנ"מ )עא:א( מקשה על פירוש זה בדברי הרמב"ם,
שהרמב"ם )שם יט:יד( והרי"ף פסקו שבת האנוסה ובת הארוסה ובת
השנייה יש להם מזונות מאביהם בחייו .ואם באמת ס"ל להרמב"ם כהר"ן
איך יתחייב הבעל בציורים אלו שאין כאן חיוב להאם .ומפני זה כתב
האבנ"מ שבאמת הרמב"ם ס"ל כהרשב"א ודעימיה .ולתרץ דיוקו של
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המגיה הביא דברי הרא"ש בפסקים )נערה סי׳ יד׳( בשם מהר"ם מרוטנברג,
וז"ל שם "ואפילו יש להם נכסים שנפלו להם מבית אבי אמם פסק רבינו
מאיר דחייב לזונם דכיון דתקנת חכמים היא זכו במזונותיהם אפילו יש
להם להתפרנס משלהם ",ע"כ .ולכן פ' האבנ"מ שהרמב"ם כוון לדברי
רבינו מאיר שחייב אע"פ שיש להם ממון משלהם ,אבל באמת ס"ל
להרמב"ם דלא כהר"ן.
וגם אור שמח )אישות יט:ב( כתב כהאבנ"מ ,וז"ל" :ומזה דפסק רבינו
דהבנים שיש לו מן השנייה חייב לזונן עד שש שנים אע"ג דאין לאמן שום
חיוב מזונות נראה דאפילו אין אמן קיימת חייב לזונן עד שש שנים ודלא
כרבינו נסים ",עכ"ל .וגם רעק"א )סוף סדר נשים בכת"י( כתב שהרי"ף לא
כר"ן מדפסק שבת השנייה יש לה מזונות ע"כ .ומסתבר דה"ה להרמב"ם.
הרי שיש ב' שיטות :הר"ן רש"י ור"י מלוניל ,וכנגדם הרשב"א רא"ש
וריב"ש .והרמב"ם מחלוקת בכונתו בין מגיה במל"מ ובין האבנ"מ או"ש
ורעק"א .ולכאורה יש כמה נפ"מ :א( מת האם ,כדברי הר"ן .ב( בן מן
הפנויה ,כדברי הרא"ש .ג( בת השנייה .ואפשר להוסיף ד( אם אין הבן אצל
אמו ,דלר"ן יפטר ולהרשב"א יתחייב .ה( בן מאיש אחר ,דלר"ן יתחייב
ולהרשב"א יפטר .ו( בפוסקים מובא נפ"מ בענין עולה עמו ואינה יורדת,
שאם החיוב מחמת האם גם הבנים עולים עם אביהם ,אבל להרשב"א אינם
עולים עמו.
הטור )אבע"ז עא'( הביא דברי המהר"ם מרוטנברג בענין אם יש
ממון להבנים ,וכתב עליו הב"ח שהביא דברי הר"ן ,ששיטת הר"ן "סעד
והסכמה לדינו של הר"ם מרוטנברג ז"ל ".הרי הב"ח לומד בהטור שפוסק
כהר"ן מטעם שהביא דברי מהר"ם מרוטנברג )אע"פ שהאבנ"מ היה ניח"ל
לפרש הרמב"ם כמהר"ם ולא כהר"ן(.
אבל ק"ק ,שהרי הטור בעצמו פסק בסי' קיב שבת השנייה יש לה
מזונות כדברי הרמב"ם והרי"ף .וגם השו"ע )עא:א( פסק כרבינו מאיר אבל
גם פסק )בסעיף ד( כהרא"ש וריב"ש ,שבן פנויה יש חיוב מזונות .הרי
להדיא שדברי מהר"ם אינם הוכחה לשיטת הר"ן .וגם הח"מ )שם סק"א(
פסק שלא כהר"ן שפסק שאין אומרים עולה עמו ואינו יורדת עמו לגבי
מזונות הבנים .וגם הב"ש )סק"א( כתה בהדיא שיש חיוב מזונות אפילו
לאחר מיתת האם ,דלא כהר"ן.
ומכל זה נראה דפשטות הטור וגם הש"ע וח"מ ב"ש פסקו דלא
כהר"ן .אולם האג"מ )אבה"ע א:קו( נשאל בענין צוואת האשה שהיו לה
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מעות בהלוואה ובצוואתה אמרה שהמעות שלה הם שקמצה מעיסתה.
ובנידון האם יכולה לקמוץ ממזונות הבנים ,כתב האג"מ שבוודאי ההלכה
כהר"ן .והביא ראיה לדבריו מסוגיא אחרת )כתובות סד (:שבחשבון
הסעודות שחייב הבעל לתת לאשתו מחשב סעודות בשביל ארחי ופרחי.
ומהכיא תיתי שיתחייב הבעל לתת מזונות בעד האורחים ,שהרי לא קבל
אלא מזונות אשתו? אלא לאו שהאשה א"א לה שלא לזון אותם שאצלה
ולכן זהו חלק ממזונותיה .וזהו גופה סברת הר"ן שא"א להאשה שלא לזון
הבנים שאצלה.
והוסיף האג"מ שגם הרמב"ם פסק כהר"ן )כמגיה במל"מ( ושכן כתב
הרא"ש )שהביא מהר"ם מרוטנברג( .אלא שיש עכשיו סתירה בדברי
הרא"ש שמחייב מזונות בבן הפנויה .וע"ז חידש האג"מ שאין חיוב בן
הפנויה מצד חיוב מזונות הרגיל אלא שיש כאן חיוב חדש מדיני מזיק
"שכיון שבמעשיו גרם שתלד בן שצריכה לתן לו מזונות מחמת שא"א לה
לעמוד שלא תתן הוא כמזיק בידים ".ועפ"ז גם הש"ע ס"ל כהר"ן ופסק ֹו
בבן הפנויה אין סתירה לדברי הר"ן.
ומטעם זה כתב האג"מ ששפיר קנתה האשה מה שקמצה מעיסת
בניה .שכיון שההלכה כהר"ן הרי החיוב מזונות הבנים בעצם הם חיוב לה
ע"ש .הרי שיש עוד נפ"מ בין הר"ן והרשב"א ,ז( אם קמצה אשה מעיסת
הבנים.
ועפ"י דברי האג"מ יש לתרץ קושית האבנ"מ מבת השנייה .שבאמת
גם שם אין חיוב המזונות מצד מזונות הרגילים אלא שגם שם החיוב הוא
מדיני מזיק .ולכן שפיר מצי הרמב"ם והרי"ף והטור לפסוק כהר"ן ,דאין
סתירה במה שחייבו מזונות בבת השנייה.
ויש עוד תשובה באג"מ )יו"ד א:קמג( בענין אם יכול להשתמש
במעשר כספים למזון בניו שהן מבני שש ולמעלה שמסיק בגמ' שהם מדין
צדקה .וכתב שם שכיון שבזמן הזה הבנים אצל אמם מרצון האב אפילו
יותר משש לכן לא גרעו מארחי ופרחי ומזונותיהם מדין חיוב גמור וא"כ
אינו יכול להשתמש במעשר כספים לפטור חיובו .נמצא עוד נפ"מ ,ח( אם
יכול האב לזון בניו משש ולמעלה ממעשר כספים.
נמצא אלו נפ"מ למסקנא :א( מת האם ב( אין הבן אצל האם ג( בן
מאיש אחר ד( האישה שקמצה מעיסתה ה( מעשר כספים ו( אם עולים
עמו .אבל בפנויה לד"ה חייב ,או מטעם מזונות רגילים או מדין מזיק וכן
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בת השנייה כנ"ל .ובענין אם יש מעות לבנים משלהם הוא מחלוקת
הרשב"א והמהר"ם ,אבל אין צריך להיות תלוי בנידון של הר"ן.
אולם בשו"ת יחוה דעת )ג:עו( מביא דברי אג"מ וחולק עליו ,ופוסק
דלא כהר"ן שכן משמע פשטות כל הפוסקים כנ"ל .וגם שהדרכי משה כתב
שהרא"ש חולק על הר"ן ,מה שרצה האג"מ לתרץ ,אין כאן סתירה .וגם
הביא הרבה פוסקים שכתבו שאף הר"ן לא כוון לפסוק הלכה למעשה
כנ"ל.
ובענין ראית האג"מ כתב בשו"ת שבט הלוי )ה:קלג:ב( "שאינו
דומה ,ביתרים על שש הרי מבואר דנתנו להם דין אין מצויין אצל אמן,
ועוד דהוא חוב קבוע ותמידי ולא חייבו אותו אלא מדין צדקה משא"כ
ענין ארחי ופרחי שמוסיפין לה בשבילם ועוד יש לכלק בזה" .הרי שהוא
דוחה ראית האג"מ ופוסק ג"כ שלא כהר"ן.
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בביאור הגמ' ריש פרק המדיר
והאופי של חיוב מזונות
תנן המדיר את אשתו מליהנות לו עד ל' יום יעמיד פרנס ,יתר מיכן
יוציא ויתן כתובה .נח' רש"י ותוס' אי לשון המדיר מליהנות כולל גם הנאת
תשמיש או רק הנאת מזונות ,אבל לכ"ע למעשה הכא חל הנדר רק לגבי
מזומות ,כמבואר בגמ' .מקשה הגמ' דכיון דמשועבד לזון אותה איך יכול
להדירה ,דהא מבואר במשנה נדרים שאין הקונם חל במקום שעבוד?
למסקנא יש ב' תירוצים בגמ' .התירוץ השני הוא דמיירי במדירה כשהיא
אסורה ולכן באמת הוא אינו משעובד לה ,אבל התירוץ הראשון הוא
דמיירי באומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך .יש להקשות היאך יכול
הבעל לומר כך ,שהרי לפי רוב הראשונים החיוב לזון את אשתו הוא מן
התורה וא"כ איך יכול לפטור עצמו מזה ע"י אמירה זו?

ב' ביאורים בגמרא
כבר ברשב"א )ע :ד"ה ואם איתא( מצינו קושיא זו .השטמ"ק )ע:
ד"ה משמע מלשונו( מדייק מדברי רש"י במהדורא קמא דסוגי' היא רק
אליבא דר"ל דס"ל בגמ' לעיל )נח (:שהחיוב מזונות הוא תקנה דרבנן
שהבעל יתן לאשתו עבור מעשה ידיה ,אך עיקר התקנה הוא שיקבל
הבעל מעשה ידי אשתו .לכן סובר ר"ל שיכול הבעל לכופה למעשה
ידיה ,וגם שאשתו אינה יכולה לומר איני ניזונית ואיני עושה )והא
דמביאים מרב הונא כאן שחולק על ר"ל שם וסובר דיכול האשה לומר
איני ניזונית ואיני עושה ,הוא רק ללמד על הא דר"ל( .אך א"כ למה יש
חילוק בין היכא דספקה או לאו ,כמבואר בהמשך ,שהרי לכאורה אם
מעשה ידיה עיקר אז הכל תלוי בו וא"כ אפ' בדלא ספקה יכול לומר איני
זנך?
אכן הרשב"א סובר כך בדעת ר"ל שהוא יכול לומר צאי מעשה ידיך
וכו' אפ' בדלא ספקה ,ומפרש הרשב"א דסוגי' היא רק אליבא דרב הונא
שיכולה האשה לומר איני ניזונת ואיני עושה ,ומעיר הר"ן )לא :ד"ה
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באומר( דיותר מסתבר לומר כך דהא קיי"ל כרב הונא בגמ' )קז ,(:אך
דלפ"ז יש להקשות כנ"ל איך הוא יכול להפקיע חיובו כלל.
עכ"פ לפי השטמ"ק דסוגי' היא אליבא דר"ל אמאי אינו יכול לומר
צאי יעשה ידיך וכו' אפ' בדלא ספקה? תוס' בדף מז) :ד"ה תיקנו( מביאים
ראיה מסוגי' דא"א לומר כך בדעת ר"ל ,שהרי לדעתם סוגי' היא אליבא
דכ"ע ,ולכן אומרים ,וז"ל ,צ"ל דלא אמר ריש לקיש דמעשה ידיה עיקר
אלא לענין שאינה יכולה לומר איני ניזונית ואיני עושה .לפ"ז ע"כ לדידן
דקיי"ל כרב הונא הביאור במשנה הוא כתירוץ הב' בגמ'.

ביאור הגמרא לפי הרמב"ם
נראה שלרמב"ם יש שיטה שלישית במח' רב הונא ור"ל ,וממילא
ביאור אחר בסוגי' .הרמב"ם )פי"ב ה"ד( פוסק כרב הונא דמזונות עיקר
ולכן יכולה האשה לומר איני ניזונית ואיני עושה ,ואח"כ כותב ,וז"ל ,אם
אמר הבעל איני זנך ואיני נוטל כלום ממעשה ידיך אין שומעין לו שמא לא
יספקו לה מעשה ידיה במזונותיה ,ע"כ .זה דלא כהרשב"א והר"ן
שמפרשים סוגי' אליבא דרב הונא ומ"מ משמע מדבריהם שצאי מעשה
ידיך במזונותיך מהני לכתחילה ,ואפ' בע"כ ,כמו שדייק הב"ש )ס' סט
סק"ד( ,וז"ל הר"ן )שם( ,יכול לומר לה כן בדספקא ובדלא ספקא נמי יכול
לומר לה שתקח מעשה ידיה בדמי מזונותיה ושישלים השאר ,ע"כ .נחזור
לבאר שיטתם להלן בס״ד אבל עכ"פ לכאו' הרמב"ם אינו סובר כן שהרי
לדעתו א"א לעשות כך לכתחילה .זה גם משמע דלא כרש"י במהודרא
קמא ,דלפי רש"י לפי רב הונא בעצם הבעל אינו יכול לומר צאי מעשה
ידיך במזונותיך ,אבל מדברי הרמב"ם משמע שבעצם הוא יכול לומר כך,
אלא דגזרו חז"ל שלא יאמר כך שמא לא יספקו לה .א"כ השאלה הראשונה
היא במאי פליגי רב הונא ור"ל?
ההגהות מיימוני )אות ד'( מעיר עוד קושי בדעת הרמב"ם דמסוגי'
משמע דלא כדבריו שהרי משמע בגמ' דאם ספקה לה במעשה ידים ניחא
במה שאמר צאי מעשה ידיך במזונותיך ,וכך כתבו הרשב"א )שם( והר"ן
)שם( להדיא .א"כ מהו הביאור בגמ' לפי הרמב"ם?
הציע ידידי ר' יצחק צבי נ"י שהרמב"ם סובר דשיטת ר"ל הוא כמו
שביארו רש"י במהד"ק ותוס' כנ"ל שרק בדספקה יכול לומר לה צאי
מעשה ידיך וכו' .בדעת רב הונא הוא סובר דמדינא הדין הוא כהרשב"א
והר"ן שהוא יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך אלא דלפי רב הונא

552

בביאור הגמ' ריש פרק המדיר והאופי של חיוב מזונות

דמזוני עיקר גזרו עליו שלא יאמר כך שמא לא יספקו לה .ממילא אפשר
לומר שגם לפי הרמב"ם הגמ' היא כר"ל דבדספקה יכול לכתחילה לומר
צאי מעשה ידיך וכו' ,אבל לדידן ע"כ א"א לומר כך .כמובן זה קצת דחוק
לאוקמה סוגי' דלא כהלכה.
חשבתי שאולי יש עוד ביאור בגמ' לפי הרמב"ם .השו"ע )ס' סט סע'
ד( מביא לשון הרמב"ם והרמ"א מביא לשון הר"ן הנ"ל .מעיר הב"ש
)סק"ד( דמשמע מהר"ן שהבעל יכול לומר כך אפ' בע"כ ,כנ"ל .המרדכי
)אות רעא( ,מובא בהגהות אשר"י )יג,ב( ,מעיר שגם בגמ' גיטין )יב(.
משמע הכי ,ע"ש .אמנם המרדכי מדייק מרש"י )קז .ד"ה חיישינן( דרש"י
סובר שרק יכול לומר כך מדעתה ,דכתב רש"י על הלשון צאי מעשה ידיך
במזונותיך ,וקבלה עליה 1.וכותב הגר"א שם )אות ז' בליקוט( שנראה שזהו
דעת הרמב"ם והשו"ע ,כלומר דבלא קבלתה אין הבעל רשאי לומר צאי
מעשה ידיך במזונותיך שמא לא תספיק לה .לפ"ז אפשר שהרמב"ם סובר
דבסוגי' מיירי במי שקבלה עליה לצאת מזונות ע"י מעשה ידים ,דאז גם
הרמב"ם מודה שיש חילוק בין היכא דספקה להיכא דלא ספקה ,ואין צורך
לדחות דסוגי' היא אליבא דר"ל .שוב מצאתי שהב"ש במקום אחר )ס' ע
2
סק"ל( מניח שזהו הביאור בסוגי' לפי רש"י.

ביאורם של רוב הרשאונים בגמרא וביאור המשנה לפי הרמב"ם
יש עוד קושי בשיטת הרמב"ם בסוגי' .הרמב"ם )שם הכ"ג( מביא
דברי המשנה סתם בלי האוקימתא דמיירי במי שאומר צאי מעשה ידיך
במזונותיך .מה הטעם שלא פירש כן? הברכת אברהם כאן מציע ביאור
ע"פ דברי הריטב"א בסוגי' .הריטב"א סובר כהרשב"א הנ"ל ,ובפשטות
זהו דעת הרמב"ם מעיקרא דדינא כנ"ל ,דאף לרב הונא יכול הבעל לומר
צאי מעשה ידיך במזונותיך .מהו הביאור בזה ,דהיאך יכול לפטור עצמו
מחיוב מזונות? הריטב"א מפרש ,וז"ל ,דאע"ג דלרב הונא מזונות עיקר,
יכול הוא לפורעה נגד חובו במעשה ידיה למה שמספיקין ,ע"כ ,כלומר אין
 1הקרבן נתנאל שם )ג( מקשה על דיוקו של המרדכי ,ולכן הוא מדייק מרש"י במקום
אחר .והוא ג"כ מקשה על ראייתו מהגמ' גיטין ע"ש.
 2יש להעיר דבה"א לא משמע הכי שהרי אמרינן שנעשה כאומר לה צאי מעשה ידיך וכו',
וע"כ היא לא קבלה שהרי היא לא שמעה .שוב ראיתי שכך העיר הברכת אברהם .אמנם
לפי המסקנא אפשר לאוקמה הכי.
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הכוונה שהוא מונע ממנה מזונות אלא הוא פורע חובו ע"י מעשה ידיה.
מקשה ר' אלחנן )רכז( וז"ל ,א"כ לא משני בגמ' מידי ,דנמצא שהוא זנה
משלו ,דמע"י הן כשאר נכסיו ,ע"כ ,כלומר אם זה פרעון ממילא היא נהנית
מנכסיו ואינו מתורץ קושיית הגמ'! סיים ר' אלחנן דמוכח מזה דכשאומר
צאי מעשה ידיך וכו' נפקע ממנו חיוב מזונות כנגד מעשה ידים .כנראה ר'
אלחנן לא ראה דברי הריטב"א ,אך באמת דברי הריטב"א טעון ביאור.
אמנם גם לפי ר' אלחנן קשה להבין היאך יכול להפקיע עצמו מחיוב
3
מזונות .נחזור לבאר שיטתו בעז"ה.
עכ"פ אומר הברכ"א דאולי הרמב"ם הבין הא דמהני אמירת צאי
מעשה ידיך במזונותיך כהריטב"א ,ובאמת אם לא היה קשה מסוגי'
מסתבר לומר כן ,אבל מחומרת קושיית ר' אלחנן השמיט אוקימתא זו .לפי
ביאורו הנ"ל של ר' יצחק צבי אולי נימא שזה מה שדחה הרמב"ם לומר
דסוג' כר"ל ,ואף לפי הביאור שלנו אפשר שהרמב"ם סובר שסוגי' היא
שלא כהלכה ,אך זה קצת דחוק דסכ"ס כך איתא בגמ' וע"כ היה סברא
לומר כך ,וצ"ע .בס' משא יד לרב יעקב דוד אילן )שהוא המהדיר של
הרשב"א מהדו' מוסד הרב קוק( ,עמ'  ,22הוא אומר כנ"ל ומציע דלפי
הריטב"א אין זה חשיב שהוא מהנה אותה משום דאף דמעש"י ראויים לו
מ"מ סכ"ס הוא לא קיבל אותם ואינו נותן משלו.
אך עדיין קשה שהרמב"ם לא כתב אפ' כהאוקימתא השניה בסוגי'
דמיירי במדירה כשהיא ארוסה ולאחר שהגיע זמן להנשא .הכס"מ שם
מביא דברי הר"ן )שם( שמפרש שבאמת לפי הרמב"ם כל הסוגיא
מתחילה ועוד סוף היא שלא כהלכה .הגמ' מקשה על המשנה דכיון
דמשועבד לה לזון אותה היכי מצי מדיר לה ,וקושיא זו הוא ע"פ הת"ק
במשנה נדרים )פה (.שסובר שאם האשה אומרת קונם שאיני עושה לפיך,
כלומר שנודרת שהוא אינו יכול להנות ממעשה ידיה ,אינו צריך להפר
משום דלאו כל כמינה דמפקע ליה לשיעבודיה ,כלומר משום שהיא
 3ע' באבי עזרי על הרמב"ם )פי"ב ה"ד( שמדייק מלשון הרמב"ם שיש שהיו ב' תקנות.
בה"ב כתב הרמב"ם שהבעל חייב מדאורייתא לזון את אשתו ,ובה"ג כתב דתקנו להיות
מעשה ידיה שלו .בה"ד כתב וז"ל ועוד תקנו חכמים שיהיה מעשה ידי האשה כנגד
מזונותיה ,ע"כ .ביאר הרב שך שבתחילה רק תקנו שיהיה מעשה ידים שלו ,אבל אח"כ
תקנו שהם יהיו תמורת מזונות ואז שוב פקע החיוב מזונות דאורייתא ,שהרי החיוב
מדאורייתא הוא לתת מזונות בלי תמורה ,ורק נשאר חיוב מדרבנן ,ע"ש .אולי לפ"ז יש
פתח להבין הדין דיכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך.
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משועבד לתת לו מעשה ידים ממילא נדרה אינו כלום )כך פרש"י שם(,
וא"כ ה"ה כאן שהוא משועבד לה למזונות נדרו אינו כלום .אמנם אנן
קיי"ל כרבי יוחנן בן נורי ,כדאיתא בגמ' לעיל )נט ,(.שחולק על הת"ק
וסובר שצריך להפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור ,ומבואר בגמ'
לעיל דר"י בן נורי סובר דבאמת קונם מפקיע מידי שעבוד ומטעם זה
שייך שיחול הנדר לאחר זמן אלא דאלמוה קרבן לשעבודיה כדי שלא
יחול מעכשיו ,וביאר הרמב"ם בהל' נדרים )פי"ב ה"י( כשמביא דינו של
ר' יוחנן בן נורי ,שהוא משום דחיוב מעשה ידים הוא מדרבנן ולכן
צריכים לחזק השיעבוד.
אומר הר"ן דלפי הת"ק נקטינן כפשטות דאין הבעל צריך להפר
משום דס"ל דקונמות אין מפקיעין מידי שיעבוד ,וזהו קושיית הגמ' ,אבל
לר' יוחנן בן נורי אין בכלל קושיא שהרי קונם וה"ה כל מודר הנאה מפקיע
מידי שעבוד ולכן אין צורך לאוקימתא דמיירי באומר צאי מעשה ידיך
במזונותיך שהרי יכול לנדור כדי שלא תוכל להנות ממזונותיו .ומוסיף
הר"ן דכאן לא אמרינן דאלמוה לשיעבודה כמו שמצינו לעיל לגבי מעשה
ידים שהרי סכ"ס אם לא ישאל על הנדר אז נכפה אותו לגרשה ועי"ז היא
תקבל מזונותיה 5,משא"כ בנדרה היא על מעשה ידים דאם הוא יגרש אותה
יהיה מפני שאינו מקבל עוד מעשה ידים וזה יחשב גט בכפיה שלא כדין
שהוא פסול ,שהרי גט צריך להיות מדעתו .לכאורה י"ל עוד ע"פ הרמב"ם
הנ"ל בהל' נדרים דרק בחיוב דרבנן אלמוה רבנן לשיעבוד ,משא"כ כאן
שהוא חיוב מדאורייתא 6.כמובן זה חידוש גדול ,אבל מהו הביאור לפי
 4אמנם ע' ברשב"א )נט :ד"ה אלא אמר רב אשי( ובריטב"א )שם ד"ה מהשתא אלמוה(
שכותבים ביאורים אחרים בת"ק.
 5יש הנחה בר"ן שבנד"ד לאחר ל' כופין אותו לגרשה ,אבל ע' בתוס' )ע .ד"ה יוציא(
שמביא מח' בזה ,ולמעשה בשו"ע )ס' קנד סע' כא( נקטינן שהוא ספיקא דדינא ולא
כופין .ברם הר"ן עצמו )לב .ד"ה והאי( סובר דכופין.
 6המשל"מ תמה על הר"ן דהא כתב הרמב"ם לקמן )פי"ד ה"ו( דאם מדירה מתשמיש
המטה אינו חל משום שהוא משועבד לה ,וא"כ איך כתב הר"ן דלפי הרמב"ם לא אמרינן
דאלמוה לשיעבודה דידה .לפי מש"כ ע"פ הרמב"ם בהל' נדרים ניחא שהרי תשמיש הוא
חיוב מדאורייתא .המשל"מ מפרש באופן אחר דשאני תשמיש שהיא גם משועבדת לו,
ולכן אמרו לא פלוג וכמו שהיא אינה יכולה להדיר הנאה ממנו גם הוא אינו יכול
להדירה .הפנ"י בקו"א )אות קסד( כתב עוד תירוץ ע"פ תוס' דהא דקונם מפקיע מידי
שעבוד הוא רק בבעל חוב ,והטעם אינו שייך כאן ,ע"ש .ע"ע באבני מילואים )ס' עב
סק"ב( שדן בזה באריכות ,ובהע'  18לרשב"א כאן.
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שאר הראשונים? הרשב"א והרא"ש ועוד ראשונים כאן אומרים דכי היכי
דאלמוה רבנן לשעבודיה דבעל כך אלמוה לשעבודה ,וכך כתבו ג"כ תוס'
לעיל )נט :ד"ה קונמות(.

קושיית הרא"ש על מתני'
מבואר בגמ' דרק עד ל' יום מהני ציור זה של נדר ומזונות ע"י
פרנס .מקשה הרא"ש )ס' ד( מ"ש דלעיל )סד (:תנן המשרה את אשתו
ע"י שליש וכו' ,ושם הוא כ"ז שירצה .הרא"ש מעיר דהירושלמי
בפירקין כבר הקשה כך ,ותירץ דהתם מיירי בקיבלה עליה ומתני' דהכא
בשלא קיבלה .מקשה הירושלמי דאי בשלא קיבלה אפ' יום אחד יוציא,
ומתרץ מגלגלת עמו ל' יום שמא ימצא פתח לנדרו .הרא"ש מתרץ עוד
דהדירה שאני ,אבל הוא אינו מפרש למה .מעיר הריטב"א )סד :ד"ה
מתני'( שגם הרמב"ם אינו אומר כהירושלמי שהרי כשהוא מביא הדין
של המשרה את אשתו ע"י שליש כתב )פי"ב דה' אישות הי"ב( וז"ל
בעל שרצה ליתן לאשתו מזונותיה הראויות לה ותהיה אוכלת ושותה
לעצמה והוא שותה ואוכל לעצמו הרשות בידו ,ובלבד שיאכל עמה
מלילי שבת לליל שבת ,ע"כ ,דמשמע אפ' בע"כ .גם המ"מ מדייק כך,
ולכן הם מקשים ממתני' על הרמב"ם .ואכן הקרבן נתנאל )ח( מעיר
דמשום שיש לרא"ש חילוק אחר בין המשניות גם הוא סובר כהרמב"ם
דהמשנה הנ"ל הוא אפ' בע"כ 7.אמנם לדבריהם ,מהו החילוק בין
המשניות?
המ"מ מתרץ בדעת הרמב"ם דהכא יש איסור הנאה ואינה אוכלת עמו
אפ' בליל שבת ,משא"כ במשרה את אשתו ע"י שליש שיכול לאכול עמה
בליל בשבת ,וזהו תרתי לגריעותה ולכן אינה צריכה להתגלגל עמו אלא עד
ל' יום .הק"נ )שם( אומר בדעת הרא"ש דהדירה שאני דזילא בה מילתא.
נראה שהוא קצת שונה מהמ"מ וכוונתו להגמ' כאן שהטעם שרק מפרנסה
ע"י פרנס עד ל' יום הוא משום דיותר מזה זילא בה מילתא .לפי הירושלמי
זה שייך אפ' ברק משרה ע"י שליש אף שלא הדירה ,ולכאורה אז הזלזול
הוא שאינם גרים ביחד כאיש ואשה ,וז"ל הרשב"א )סד :ד"ה מתני'( ,זילא
 7הב"ח )ס' ע אות א'( מדייק שמסקנת הרא"ש כהירושלמי ,אבל נראה שזה אינו מבואר
ועכ"פ כל שנביא בסמוך בודאי שייך לרמב"ם.
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בה מילתא דמה יאמרו הבריות מה ראתה זו להתרחק משולחן בעלה 8.אבל
לפי הק"נ משמע שהנדר גופא הוא הזלזול ,כלומר הוא זלזול שידעו
אנשים שהוא הדיר הנאה מאשתו.
מה דחה הרמב"ם והרא"ש שלא לפרש כהירושלמי )כך הקשה
עליהם הפנ"י שם(? אולי דעתם שהבבלי חולק על הירושלמי דהא הבבלי
אינו מקשה בין המשניות ,ובפשטות המשנה לעיל הוא בכל גווני אפ'
9
בע"כ ,כמו שמעיר המ"מ שם.

האופי של חיוב מזונות
עכ"פ מקשה הבית יעקב כאן דבשלמא לפי הירושלמי ניחא קושיית
הגמ' שהרי בשעת הנדר הוא אינו יכול להדירה ולזונה ע"י שליש כי היא
עוד לא נתנה לו רשות לעשות כך וא"כ נימא דלא חל הנדר כי הוא
משעובד לה ,אבל לפי הרמב"ם והרא"ש בשעת הנדר יכול הנדר לחול
שהרי יש עוד אפשרות לזון אותה ע"י פרנס ,ואף דע"י הנדר היא לא תוכל
לסבול ויצטרך להוציאה לאחר ל' ,מבואר בתוס' )ע :ד"ה והאידנא(
10
שהולכים אחרי שעת הנדר.
הברכת אברהם מפרש דהנחת הב"י היא דאם הבעל מחליט לפרנסה
ע"י שליש זהו דרך אחר לקיים חיובו ,ולכן הקשה דמ"מ יכול לצאת חיובו
ע"י פרנס וממילא חל הנדר .שוב ראיתי שהרשב"א )ע .ד"ה הכא נמי(
מקשה כעין זה ,דכתב וז"ל ,קשיא לי והא לא פקע שעבודא דיעמיד פרנס
קתני ואיהו לא משעבד לה לזונה בידיו ,ע"כ .ברם הברכ"א מפרש שבאמת
מי שמעמיד פרנס אינו מקיים חיובו לאשתו ,כי כדי לקיים חיובו הוא צריך
 8הרשב"א מתרץ הסתירה בין המשניות באופן אחר דהתם איירי במי שעושה מלאכה
בעיר אחרת או שלומד בעיר שעונתו מערב שבת לערב שבת ,ולכן אין בזה זלזול ואין
צורך לגרשה ,ע"ש.
 9ע' בקובץ שיעורים )רטו( שכתב עוד טעם בסוגיא שם שהרמב"ם לא פירש כהירושלמי.
 10הר"ן )לא :ד"ה באומר( מביא ראיה לזה מסוגי' שהרי בתירוץ השלישי בגמ' מיירי
בהדירה כשהיא ארוסה ונישאת ,והנחת הגמ' דמשום שבשעת הנדר ,הנדר חל הוא
ממשיך להיות חל אף שלאחר מכן הוא נעשה משועבד לה )הגמ' דוחה תירוץ זה מטעם
אחר ,ע"ש( .אך ע' בר"ן שם שחולק על הבנת הבית יעקב בתוס' וסובר שבדינו של התוס'
אין הנדר חל ,ע"ש טעמו .עכ"פ בנד"ד גם הר"ן לכאורה יודה שחל הנדר שהרי עכשו
הוא יכול לקיים שעבודו ע"י פרנס.
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לזונה בעצמו בביתו .הרב יעקב דוד אילן )הע'  30ברשב"א( אומר שזהו
כוונת הרשב"א בתירוצו שם דאין כוונת המשנה שהוא חייב להעמיד פרנס
כדי לקיים שעבודיה אלא דרשאי להעמיד פרנס ע"י אמירת כל הזן אינו
מפסיד כדאיתא בגמ' ,אע"ג דבאיסורי שבת אסור למימר כן ,דהא אינו
חייב להעמיד פרנס כי אין זה מהני לקיים שעבודיה .ומוסיף הברכ"א
שלמעשה צריכים הפרנס כאן דאל"כ היה צריך להוציא לאלתר מחמת
שאינה יכולה להתקיים בלי מזונות .כך ראיתי בשיעורי יד משא )עמ' (21
שהחיוב להוציא במתני' אינו משום שאינו מקיים שעבודו אלא משום
שאין לה מה לאכול .לפ"ז אין מקום לקושיית הב"י כי למעשה הוא בא
להדירה בדבר שהוא משועבד לה כי הוא חייב לתת משלו ,ואין העמדת
פרנס אלא עצה שלא יצטרך להוציאה לאלתר אך אינו מקיים חיובו ,ולכן
אין הנדר חל.
מזה יוצא יסוד בחיוב מזונות שאין זה רק חיוב להשלים מזונותיה,
אלא הוא חלק מחיובי הבעל באישות .עפ"ז לכאורה דאם למעשה הוא
מסדר שתהיה לה מזונות באופן אחר אף דאינו מקיים חיובו מ"מ הוא
פטור לגמרי .עפ"ז אפשר להבין דברי ר' אלחנן הנ"ל ושיטת רוב
הרשאונים לגבי אמירת צאי מעשה ידיך במזונותיך דאם סיפק לה מעשה
ידיה יכול לומר לה לקחת מזה ,ואף דאינו מקיים חיובו מ"מ יכול לעשות
כך והוא פטור מלתת יותר .שוב ראיתי שר' אלחנן עצמו כתב כך בפרקין
דלעיל )אות רכ( וז"ל ,כיון שכבר אכלה שוב אינה צריכה למזונות דתרי
כריסי לית לה ,ולא אמרינן כבר נתחייב הבעל בדמי מזונותיה משום דאינו
11
חוב ממון ,אלא חיוב לזונה בשעה שהיא צריכה וכמו ריפוי.

סיכום
ראינו ג' מהלכים בגמ' ריש המדיר .לפי רש"י במהדו"ק ואולי לפי
הרמב"ם ,סוגי' אליבא דר"ל דסובר שהתקנה העיקרית היא מעשה ידים
לבעל ולכן ראשי הבעל לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך .עי"ל דלפי
הרמב"ם סוגי' אליבא דרב הונא ואף דסובר רב הונא דמזונות עיקר מ"מ
 11הפנ"י )נח :ד"ה גמרא אמר רב הונא( כתב חילוק כעין זה בביאור שיטת הראשונים
הנ"ל ,וכתב שהחיוב מדאורייתא הוא להחיותה ,ואם היא אוכלת ע"י אחר ממילא הוא
פטור מחיוב זה ,אלא דמ"מ יש חיוב מדרבנן לזונה משלו או מממונו ומזה אינו נפטר
ע"י אחר ,ודלא כר' אלחנן שהוא פטור לגמרי מאחר שניזונית ע"י אחר.
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היכא דקבלה האשה יכול הבעל לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך,
כדמשמע מרש"י בפרק שני דייני .ולפי הרשב"א ורוב הראשונים ,סוגי'
כפשוטו ואליבא דרב הונא ,והטעם דיכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך
אף דמזונות עיקר הוא או משום שעיכוב המעשה ידים נחשב פירעון לחיוב
מזונות ,או משום דלאחר שיש לה מעשה ידים ממילא הוא פטור מלתתה
מזונות .הביאור בטעם האחרון הזה הוא שחיוב מזונות הוא של הבעל
להשלים חסרון אשתו ואם אין חסרון ממילא אין חיוב .יסוד זה כתב
הברכ"א כדי לתרץ קושיית הבית יעקב על הרא"ש בסוגי' .דרך אגב ראינו
מח' הראשונים אם באמת הסוגי' אליבא דהלכתא ,וזה תלוי בהבנת המח'
במשנה בנדרים שמובא בתחילה הסוגיא.

ישראל פרידנברג

בענין שיטת ר' יהודה בריש פרק המדיר
הקדמה
בריש פרק המדיר 1חולק ר' יהודה על ת"ק דמת' בכמה זמן נותנים
לכהן שהדיר את אשתו מליהנות לו קודם שכופין אותו להוציאה .ת"ק ס"ל
דנותנים לו ל' יום כמו בישראל .2ור"י סובר דנותנים לו ב' חדשים .וכתב
3
רש"י הטעם דכהן אינו יכול להחזיר את אשתו אם יתחרט אחר שיגרשנה
משא"כ בישראל שיכול להחזיר גרושתו .ונראה לכאורה דסברתו של ר"י
סברא אלימתא היא ,אך פסק הרמב"ם 4דאין הלכה כמותו .5וצ"ב בסברת
ר"י כדי להבין אמאי פסק הרמב"ם דלא כמותו.

ביאור רישא דמת'
בראש צריכים להבין רישא דמת' לפי פשוטה.
המדיר את אשתו מליהנות לו עד ל' יום יעמיד פרנס – איש שנדר
שבמשך כמה זמן לא תהנה אשתו ממנו ,יעמיד לה אחר ליתן לה מה שהיא
צריכה בתוך אותו הזמן ,עד שתמה זמן נדרו – אם היה פחות משלשים יום
– או שמצא פתח לנדרו בתוך ל' יום משעת התחלת הנדר .6ובגמ' אמ' דזה
באומר "כל הזן אינו מפסיד ",דאי לאו הכי יתחשב הפרנס כשלוחו ובזה
 1כתובות דף ע.
 2ר"ל אחד מישראל שאינו כהן
 3דהרי גרושה אסורה לו .עיין ויקרא כא:ז
 4גם בפירושו למשנתינו וגם בהל' אישות יב:כג
 5וכ"כ הרע"ב כאן במשנתינו
 6כל זה הולך לפי שיטת שמואל לקמן בריש דף עא .וכן פסק הרמב"ם בהל' אישות
יב:כג.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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אינו יכול לפרנסה דהרי שלוחו של אדם כמותו .ולכן צריך להעמיד הפרנס
בלשון שאין בה מינוי שליחות.
יתר מכן יוציא ויתן כתובה – אם נדר הבעל שלא תהנה אשתו ממנו
למשך זמן שהוא יותר מל' יום ובסוף ל' יום עדיין לא מצא פתח לנדרו
כופין אותו להוציאה .ולמסקנת הגמ' יש בזה ב' טעמי .7הא' הוא דאחר ל'
יום ישמעו בני אדם מה שנעשה לאשה הזאת ותתבזה בעיני הרבים .והב'
הוא דרק עד ל' יום עביד שליח שליחותיה 8אבל לא יותר מל' .ואם ישהה
את אשתו יותר על ל' יום מי יפרנסנה אח"כ.9
ר' יהודה אומר בישראל חדש אחד יקיים ושנים יוציא ויתן כתובה –
עי' ריש דף עא .דשם חולקין אביי ורבא אודות מהו ההבדל בין ר"י לת"ק
בענין חדש שמקיים ישראל את אשתו .ולפי רש"י מהדו"ק הנמצא
בשטמ"ק י"ל דלאו דווקא שנים הוא דנותנים לו אלא כיון שלא תמה נדרו
אפילו יום א' יותר על ל' יום כופין אותו להוציאה.
)ממשיך ר' יהודה( בכהן שנים יקיים ושלשה יוציא ויתן כתובה –
נותנים לכהן זימנא טפי קודם שכופין אותו להוציאה .ונותן רש"י הטעם
 7כ"כ מהר"ם שי"ף בדף ע :ד"ה גמ' מחוורתא כדדרשינן מעיקרא.
 8ויש להקשות איך קרא הגמ' לזו "שליח" ושהוא עושה "שליחות" לבעל ,הואיל
ובאמת א"א שיהיה שליח ממש .ושמעתי מפי הרב מנחם מנדל בלכמן שליט"א דלאו
דווקא קאמר .והראה לי הגמ' בקידושין )מג (.לדוגמה להראות שפעמים הרבה לשונות
של "שליח" ו"שליחות" לאו דווקא הם ואין ל"שליח" הזה דיני שליחות .ע"ש בגמ'
דדנה על מי שמנה שליח להרוג את הנפש .לשיטת הת"ק שם )וגם מובא להלכה
ברמב"ם הל' רוצח ב:ב( שלוחו חייב ולא המשלח .וצ"ל דאין זה שליח ממש לענין
דיני שליחות דא"כ יתחייב המשלח הואיל ושלוחו של אדם כמותו .וגם צ"ל כן מפני
מאי דאמרינן בכהת"כ דאין שליח לדבר עבירה )חוץ מאיסור מעילה  -עי' ברמב"ם
הל' מעילה ז:ב וגם בקידושין דף מב :וב"ק דף נא .ודף עט ,(.דאם לשון של "שליח"
דווקא הוא בכל דוכתא ,מאמר הזה הוי תרתי דסתרי ,ומפני זה צ"ל דלשון "שליח"
לאו דווקא הוא.
ונ"ל לבאר בזה גם מאי דכתב רש"י בדף ע) .ד"ה יעמיד פרנס( ,דכתב שם דפרנס
שליח הוא ,אע"ג דאמ' בגמ' )בדף ע (:דא"א לפרנס להיות שליח הואיל וא"כ
תהיה הנאת האשה מבעלה מפני ששלוחו של אדם כמותו .ומפנ"ז צ"ל דלאו
דווקא קאמר.
 9ונראה דאין להקשות מהיכא למדה הגמ' דכל א' מן הדברים האלו יקחו דווקא ל' יום
ולא פחות ולא יותר ,דמסתמא כל אלו אומדנות בעלמא הם ואינן באות מסברא.
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דבכהן יש להמתין יותר מפני שא"א לו להחזיר גרושתו אם יתחרט אחר
10
שיעברו ל' יום.
וכתבו כאן גם הרע"ב וגם הרמב"ם דאין הל' כר"י ואין אחד מהם
11
נותן טעם לדבריו.

ביאור טעם פסיקת ההל' כת"ק
לפי כללי הפסק ,פשוט הוא דלית הל' כר"י ,הואיל דיחיד ורבים הל'
כרבים .ונ"ל לבאר עוד אמאי פסקו ההל' כת"ק ולא כר"י ע"פ סיבות תקנת
המשנה הנמצאות בדף ע :והנזכרות לעיל .למסקנת הגמ' יש שני טעמים –
א' שתתבזה אשתו ממילא אחר ל' יום ,וב' דאחר ל' יום אינו בטוח שיהא
לה מפרנס .מאלו הטעמים נראה שכל עיקר תקנת המשנה הוא הצורך
להגין על האשה – או שלא תתבזה או שלא תשאר בלי מפרנס .בין לטעם
הא' בין לטעם הב' נראה שכל כוונת חז"ל בזה הוא אך ורק לטובת האשה.
לאור זה נראה פשוט אמאי פסקינן דלא כר"י ,דהרי אע"ג דנניח
דסברתו מסתברת היא מעצמה ,אפילו הכי אין סברתו סברא במקום עיקר
סיבת )סיבות( תקנת חז"ל .דלשיטתו ,ממילא פוגע באשה – או מפני סיבה
הא' של התקנה ,או מפני סיבה הב' .ולכן א"א לפסוק ההל' לפי שיטה
הדוחה עיקר סיבת התקנה.
מפני זה נראה דצ"ב מה היתה הה"א של ר"י לומר דבר שהיא נגד כל
התקנה.

ביאור שיטת ר' יהודה ע"פ הבנת החילוק
בין כהן לישראל באופן זה
כששאלתי לא' מבני בית המדרש השיב לי לפי תומו דאולי י"ל דלא
מקבל ר"י האומדנות שגמר הת"ק בכלל ,ומפנ"ז לא חשש לפגימת האשה
 10גם כאן מספר החדשים לאו דווקא הוא אלא באמירת "שלשה" ר"ל שנכנס אפילו יום
א' לחדש השלישי.
 11ונראה דאפילו אין לומר שהטעם הוא דת"ק דמת' ר"מ היא )דסתם מת' ר"מ היא כדאמרינן
במקומות הרבה ומהם כאן בדף עא .ברש"י ד"ה וקסבר רבי מאיר היא( והל' כר"מ בגזירותיו
)כדאיתא לעיל בדף נז (.הואיל ומסיק הגמ' בדף עא .דת"ק לאו ר"מ היא וע"ש.
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כמו שחשש הת"ק .ונ"ל דאין זה נכון ,הואיל וגבי ישראל הסכים ר"י לת"ק
דנותנים לו ל' יום ,ולא ראינו בגמ' או בכל ספרי הראשונים דיש לר"י בזה
12
סברא נפרדת מסברות המובאות בדף ע ,:דהם הסברות לשיטת הת"ק.
ולכן לכאורה צריכים לחפש הבדל יותר עקרוני בין כהנים וישראלים,
הואיל ונראה מנדון דידן דצריך להיות חילוק מהותי ביניהם ,שעליה סמך
ר"י .והראה לי מו"ר הרב מרדכי בראנשטיין שליט"א הגמ' במס' ב"ב דף
קס :גבי גט מקושר 13דכותבין לכהן המגרש את אשתו .שם בגמ' אמ'
דתפקידו של גט מקושר הוא ליתן זמן יותר לכהן קודם שיתן גט לאשתו –
אפי' אחר שהחליט בדעתו לגרשה ,הואיל וכהנים קפדנים הם וממהרים
לגרש נשותיהם 14.ומפנ"ז תקנו לו חז"ל תהליך יותר ארוך איך יגרש את
אשתו ,אולי יפיס דעתו בתוך זמן הארוך של כתיבת גט מקושר ,ובזה אולי
נציל הנישואין שבין הכהן הזה לבין אשתו.15
 12ר"ל האומדנות המובאות בגמ' כדלעיל
 13וע"ש .בקיצור הדברים ,יש שני מיני שטרי גירושין :הא' הוא גט פשוט – הוא הגט
דכותבין לסתם בנ"א לגרש בו נשותיהם ,והב' הוא גט מקושר – דהוא גט מיוחד לכהנים
המגרשים נשותיהם .הגט הזה צריך הכנה רבה ולוקח זמן הרבה לעשותו.
 14עיין מש"כ מהרש"א בפירוש הדבר במס' קידושין דף ע :ד"ה אם ראית כהן בעזות
וכו' .כתב שם דאין כהנים בני כעס ועזות בעצם מהותם ,אלא )וז"ל( לפי דעתו מתוך
חשיבתו אין ראוי לעבור על מידותיו )עכ"ל(.
ונראה להטעים דבריו ,דהרי משמע מדברי חז"ל אלו דכהנים אינן אנשי מעלה ,ולא יתכן
לומר דכן הדבר הוא בכל כהן וכהן דאין להם מידות טובות – ובפרט מידה דאמרו עליו
חז"ל דברים נוראים ,ומהם בשבת דף קה :וז"ל המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו
בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד ע"ז שכך אומנתו של יצה"ר היום
אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד ע"ז והולך ועובד עכ"ל.
וגם עיין בנדרים דף כב .ודף כב :דמאריך כאן ברברים אלו ,ומהם דכל הכועס כל מיני
גהינם שולטין בו ,ואפילו שכינה אינה חשובה כנגדו ,ועונותיו מרובים מזכיותיו .וגם עיין
רמב"ם הל' דעות ב:ג .והרי כנראה מדברים אלו דכהנים כועסים הרבה .ידוע הוא
שהכהנים היו המלמדים של כלל ישראל )עיין דברים לג:י( ,ואם איתא דכהנים בני כעס
נינהו ,ק"ל הא דתנן )אבות ב:ה( דאין הקפדן מלמד .ולכן נראה דדברי המהרש"א
מוכרחים הם ,דאל"פ דכהנים כעסנים הם סתם ,דאל"כ לא יתכן שיהיו הכהנים מלמדי
תורה .כן נ"ל.
 15ועיין לקמן שהעתקתי דברי ספר החינוך במצוה תקעט דכל תפקידו של מצוות כתיבת
שטר גירושין הוא ליתן כל זמן שנוכל ליתן לו אולי יתחרט ולא יגרשנה .וגבי כהן אמ'
אפי' יותר מכן.
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ומזה ראה מורי הרב ליתן חילוק בין כהן לישראל ,ואז י"ל דזה ראה
ר"י ליתן לו לכהן זמן יותר במשנתינו ,בצורת התקנה של גט מקושר.

נקודת המח' בין ר"י לת"ק ונפק"מ היוצאת ממנה
ואולי י"ל דנקודת המח' דהכא הוא מה יותר חשוב לנו – טובת
האשה או טובת הנישואין באופן כללי 16.כבר פרשנו דלת"ק נראה דהכי
חשוב הוא הגנת האשה ,ומפנ"ז פסקו דלא כר"י .לכן יצא לדבריהם דאין
לנו ליתן לכהן זמן יותר כדי לנסות להציל את הנישואין שבינו לבין אשתו,
הואיל ובזה נפגעת האשה .ויתכן לומר דלר"י חוששין אנן לנישואיהם
יותר ממה שאנו חוששין לטובת האשה לבדה .ומפנ"ז ס"ל דנותנים זמן
יותר לכהן כי אולי בזה נציל אותם מלבוא לידי גירושין ,אע"ג דבזה נפריע
לאשתו .ואולי יש בזה אפי' טובת האשה ,ע"פ מה שאמרו חז"ל דקשה
לאשה שתשב לבדה בלי בעל.17
ונפק"מ בזה יהיה היכא דנדע בוודאות דיהיה לה פרנס אפי' לאחר
סוף ל' יום – כגון דאמר א' שיפרנס אותה לכל משך איזהו זמן יותר מזה,
וגם אם נדע דאפי' לאחר ל' יום לא תתבזה – כגון אם לא היתה בת דעת
בסוף ל' יום ,18ומפנ"ז אין לה בושה ובזיון ,19או שהם במקום רחוק שאין
20
שם אלא שניהם והפרנס וכדומה ,ומפנ"ז לא ישמעו בנ"א ולא תתבזה.
 16פשוט הוא דשניהם חשובים גם לר"י וגם לת"ק )כדאפרש לקמן בעז"ה( .אבל המח'
היא היכא דא"א לקיים שניהם ,וצריכים לבחור רק א' מהם ,דיכולים או להגין על האשה
או להגין על כל הנישואין אולי בזה נוכל למנעם מלבא לידי גירושין אע"ג דזה יפריע
להאשה.
 17עיין לקמן בדף פו .וז"ל יותר ממה שהאיש רוצה לישא ,אשה רוצה לינשא עכ"ל ,וכמו
כן ביבמות דף קיג .וגיטין דף מט:
 18כגון אם נעשה שוטה לאחר נישואיה ,או שהישיא אביה כשהיתה שוטה בעודה קטנה
וגדלה תחת בעלה ועודה שוטה ,דבין כך ובין כך אשתו היא לגמרי )מדאורייתא( אע"ג
דאין לה דעת.
 19כדאמ' במס' ב"ק דף פו :דשוטה אין לו תשלומי בושת )וגם מובא ברמב"ם הל' חובל
ומזיק ג:ד( ,ומסתמא הוא מפני ששוטה אין לו דעת להרגיש הבושה ,ולכאורה ההד"נ
הכא גבי המדיר את אשתו שוטה.
 20שוב ראיתי דברי הרמב"ן בדף ע :ד"ה טפי שמעי אינשי וכו' דאמר בשם הרמב"ם )הל'
אישות יב:יב( דהיכא דלא שייך לה בזיון אין לחוש לכך ,ונראה דמסייע לדברינו.
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בכל הני נראה דיודה הת"ק לר"י ,הואיל ולא יפריע לאשתו לשהותה ליתר
זמן.

ערכו האמיתי של נישואי בנ"י
אבל עדיין ק"ק לדברי הת"ק .הרי אמרו דכל עיקר התקנה היתה
להגין על האשה .אבל השכל יעיד דאפי' בתוך ל' יום יפריע לה הרבה –
אע"ג דאין לה בושה בכך אצל הרבים וגם יש לה מי שיפרנסנה כל אותו
הזמן – הואיל ונראה לה דאין בעלה אוהב אותה ובודאי יש לה בזה צערא
טובא.
לכך נראה פשוט דצ"ל דאע"ג דלפי דברי הת"ק האמת היא דעיקר
סיבת התקנה היתה להטיב לאשה ,עדיין ישנן סברות אחרות חשובות
דחשו עליהם חז"ל .ומאי דאמ' דכוונתם היתה להטיב לאשה ר"ל לאיזה
מהסברות נותנין קדימה אע"ג דפשוט הוא דאפי' לת"ק יש לחוש כל מאי
דאפשר שלא לשבור את נישואי בנ"י בגירושין שלא לצורך גדול.
ואז יש לפרש נקודת המח' ביתר דיוק ,דאין הכוונה דיש לר"י סברא
א' ולת"ק סברא אחרת הנפרדת ממנו לגמרי ,אלא שניהם מודים שיש כאן
שני סברות חשובות ,ורק חולקין מה לעשות היכא דא"א לקיים שניהם.
ואכן בין למר ובין למר יש לבאר אמאי חשו כ"כ חז"ל למנוע מלהביא
לידי גירושין – בין לר"י דסבר דעיקר סיבת התקנה היתה לכך ,ובין לת"ק
דסבר דאע"ג דצערת האשה חשובה יותר אפ"ה לא נעשה כלום כל ל' יום
שבהם ממילא יש לה צער.

מקורות לדבר
מהמון מקורות נובע הרעיון הזה של ערך הגדול של נישואי איש
ואשה בהשקפתם של חז"ל .וא"א לפרטן כי רבים הם .אבל כדאי להעתיק
כמה מהם ולראות אפילו מקצתם כדי להתחיל להסתכל על זה במשקפיים
של רבותינו.
עיין חולין דף קמא .וז"ל גדול שלום שבין איש לאשתו שהרי אמרה
תורה שמו של הקב"ה שנכתב בקדושה ימחה על המים 21עכ"ל .22והדבר
 21ר"ל בדיני סוטה אמר רחמנא הכי כדי להביא שלום בין איש לבין אשתו
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נפלא הוא ,דהרי מחיקת השם איסור חמור הוא ולוקה מן התורה .23ואפילו
הכי אמר רחמנא למחוק את שמו כדי להטיל שלום בין איש לאשתו.
איתא בסנהדרין דף כב.
אמר רב שמן בר אבא בוא וראה כמה קשין גירושין שהרי דוד
המלך התירו לו לייחד 24ולא התירו לו לגרש .25א"ר אליעזר כל
המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות
שנאמר )מלאכי ב:יג( וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה'
בכי ואנקה מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם
וכתיב )מלאכי ב:יד( ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין
אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך.26
]וכו'[ וא"ר יוחנן כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאילו חרב
בהמ"ק בימיו שנאמר )יחזקאל כד:טז( בן אדם הנני לוקח ממך
את מחמד עיניך במגפה לא תספד ולא תבכה ולא תבוא דמעתך
וכתיב )יחזקאל כד:יח( ואדבר אל העם בבקר ותמת אשתי בערב
וכתיב )יחזקאל כד:כא( הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם
מחמד עיניכם .אמר רבי אלכסנדרי כל אדם שמתה אשתו בימיו
עולם חשך בעדו שנאמר )איוב יח:ו( אור חשך באהלו ונרו עליו
ידעך .ר' יוסי בר חנינא אמר פסיעותיו מתקצרות שנאמר )איוב
יח:ז( יצרו צעדי אונו .רבי אבהו אמר עצתו נופלת שנאמר )איוב
יח:ז( ותשליכהו עצתו .אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן קשה
לזווגם כקריעת ים סוף שנאמר )תהילים סח:ז( אלקים מושיב
יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות] .וכו'[ א"ר שמואל בר
נחמן לכל יש תמורה חוץ מאשת נעורים שנא' )ישעיה נד:ו(
ואשת נעורים כי תמאס .מתני לה רב יהודה לרב יצחק בריה אין
אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה שנא' )משלי ה:יח(
יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך .עכ"ל.
 22כן איתא בשבת דף קטז .וסוכה דף נג :ונדרים דף סו :ומכות דף יא.
 23כדפסק הרמב"ם בהל' יסודי התורה ו:א
 24עם אבישג השונמית משרתו .וכתב רש"י וז"ל ואע"ג שנאסר ייחוד של פנויה עכ"ל
 25כתב רש"י וז"ל אחת מי"ח וישאנה עכ"ל .ר"ל לגרש את אחד משמונה עשר נשותיו.
 26כן סיימו חכמינו את מס' גיטין בדף צ:
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איתא ביבמות דף סא :וז"ל אע"פ שיש לו לאדם כמה בנים אסור
לעמוד בלא אשה שנאמר )בראשית ב:יח( לא טוב היות האדם לבדו עכ"ל.
וכן פסק הרמב"ם בהל' איסורי ביאה כא:כו והטור והשו"ע באה"ע א:ח
ע"ש .וגם כתבו הטור והשו"ע שם בהלכה ב וז"ל אין מוכרין ספר תורה
אלא ללמוד תורה ולישא אשה עכ"ל .ולפי הי"א שם בהלכה ח ,דין זה
שייך אפי' למי שכבר יצא ידי חובת פריה ורביה.
איתא עוד שם בדף סב :וז"ל אמר רבי תנחום א"ר חנילאי כל אדם
שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה .בלא שמחה דכתיב
)דברים יד:כו( ושמחת אתה וביתך .בלא ברכה דכתיב )יחזקאל מד:ל(
להניח ברכה אל ביתך .בלא טובה דכתיב )בראשית ב:יח( לא טוב היות
האדם לבדו .במערבא אמרי בלא תורה בלא חומה .בלא תורה דכתיב )איוב
ו:יג( האם אין עזרתי בי ותושיה נדחה ממני .בלא חומה דכתיב )ירמיה
לא:כב( נקבה תסובב גבר .רבא בר עולא אמר בלא שלום דכתיב )איוב
ה:כד( וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא עכ"ל .וכן כתבו הטור
והרמ"א באה"ע א:א .וגם כתבו שניהם שם בשם הגמ' בריש דף סג .וז"ל
28
כל מי שאין לו אשה אינו אדם 27עכ"ל.
כתוב בספר החינוך ריש מצוה תקעט :וז"ל ועוד תועלת בדבר ,29כי
בתוך כך תנוח חמת האיש לפעמים וינחם מלגרש אותה עכ"ל.
כתב המרדכי בריש מס' כתובות וז"ל וששאלת על זכר ונקיבה
שנתארסו יחד אם יכולים לדור יחד בבית אחד ]וכו'[ .וגם יש לחוש פן
יבאו לידי שנאה מחמת שרואין זה את זה תדיר ,כדאיתא בבראשית רבה
בפרשת ויפל אלקים תרדמה עכ"ל .ותמה עליו הרב ישראל רייזמן
שליט"א 30דהרי אחר שיבואו לנישואין בודאי יהיו זה אצל זה תדיר ואפשר
דבזה יבואו לידי שנאה ,ומאי גרע מזה מה שיהיו תדיר זה אצל זה קודם
לכן? ותירץ דדבר זה תלוי בהשקפתינו על תפקידו של נישואי איש ואשה.
 27ביאר הפרישה שם דר"ל אדם חשוב ,דומה למאי דאמ' ביבמות ריש דף סא .וב"מ ריש
דף קיד :וז"ל אתם קרויים אדם.
 28באמת יש להעיר דאין אלו ראיות להשקפת חז"ל על כל הנישואין כולה ,אלא על
חשיבות הנישואין מצד הבעל .אבל נ"ל דעדיין שייכים לדברינו דהרי יש באלו אופן אחר
של השקפתם ,ואינו מופלג ממנו לגמרי.
 29ר"ל במצוות כתיבת שטר גירושין כשאדם מגרש את אשתו
 30נשמע מפיו בשיעור
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לדעת האינם יהודים ,התפקיד בדבר הוא שיהיה לכל או"א הרגשות
נעימות בגלל הזולת .לא כן חשבו חז"ל .לדידן לפי תורתינו הקדושה
תפקידו של נישואי איש ואשה הוא להביא לידי "והיו לבשר אחד "31,ר"ל
לעבוד את הקב"ה ביחד .ומפנ"ז אחר הנישואין אינו חשוב כ"כ אם ישנאו
זה את זה קצת הואיל והרגשות נעימות אינן תפקידן של נישואי איש
ואשה .וצריכין להוסיף קצת ולבאר דבודאי חוששים ל"שלום בית" שלהם,
עד כדי כך דאמר רחמנא ששמו של הקב"ה שנכתב בקדושה ימחה על
32
המים כדלעיל .אבל אין זה המטרה העיקרית.
לפי כמה גירסאות ,פתח הטור בריש אה"ע – קודם פתיחת הל' א'
שם – בדברים אלו וז"ל לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו
עכ"ל .וגם פתח שם את הל' א' וז"ל יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא
שהוא חפץ בטוב בריותיו שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו על כן עשה
לו עזר כנגדו עכ"ל.
ועוד מקורות רבות איתא ואכמ"ל.

מסקנא דמילתא
המהלך הנ"ל נותן לר"י פתיחת פה ,אבל סוף סוף עדיין לא נהיר
אמאי לא ביאר הש"ס עצמו את שיטתו .אולי יל"פ דלא חש הש"ס לסברות
הנ"ל בכלל ,כדכת' לעיל ,ומפנ"ז פסקו ההל' דלא כמותו .אולי אמת הדבר,
אבל לא מצאתי שום סברא לומר כן .ואפי' בלי ידיעת אמאי יהיה הדבר כן,
עדיין אפשר לומר דלא פסקו ההל' כוותיה מסיבה יותר פשוטה .וזה
דבכהת"כ פוסקין הל' כדברי הרוב .ואפי' לר' יהודה דאמ' עליו דהלכה
כמותו מכל שאר התנאים ,במקום רבים לית הל' כוותיה.33

 31בראשית ב:כד
 32ואולי עד"ז היתה כוונתם של ההעמק דבר לבראשית ב:יח והראב"ד בהקדמתו לספר
בעלי הנפש .ושוב ראיתי דכמו דבריו כתב המלבי"ם בפירושו לבראשית ב:יח .ובענין
עזרת אשה לבעלה באופן רוחני עיין בילקוט לקח טוב כרך א' )בראשית( עמ' יז שהאריך
שם דברים נעימים ואמיתיים .וגם יש לעיין דברי המפרשים בריש פרשת קרח על אשתו
הצדקת של און בן פלת שהצילה את בעלה ממריבת קרח )והדבר נמצא ג"כ בסנהדרין
סוף דף קט :וריש דף קי(.
 33כאיתא בכתובות דף כא.
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כיסוי שער לכלה בליל חופתה
הקדמה לסוגיא זו
איתא בכתובות דף עב .וז"ל ראשה פרוע דאורייתא היא דכתב ופרע
את ראש האשה ,ותנא דבי רבי ישמעאל :אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו
בפרוע ראש .ע״כ .ומפשט לשון הגמרא איסור פריעת ראש לאשה הוי
מה״ת דמקשה על המשנה שכולל פריעת ראש בכלל דת יהודית ״ראשה
פרוע דאורייתא היא!״ .אע״פ שיש שכתבו שאיסור רק מדרבנן כמ״ש
התרומת הדשן ס׳ רמב העיקר כמ״ש רוב הראשונים דהוי מה״ת .בכללם
הוא המגיד משנה )אי״ב כא:א( ,מאירי )כתו׳ עב .ד״ה אמר המאירי אלו(,
ריא״ז )פסקים כתוב׳ ז:ב:ב( והרשב״ץ )זוהר הרקיע עשין קלז:נב( ועיין
עוד שו״ת יחוה דעת )ח״ה ס׳ סב( .וכן פסוקו הפוסקים דהוי מן התורה
וכ״כ הבאר שבע )ס׳ חי( ,מג״א ס׳ עה ס״ק ד ,אג״מ או״ח ח״א ס׳ נז,
והיחוה דעת ח״ה ס׳ סב .עיין באריחות דברי ר׳ אליהו ברוך שולמאן בכתב
העת  Traditionבשנה תש״ע באריכות אי הוי דאורייתא וגם שהדין אינו
משנה בזמנינו .עלינו לדעת ,על מי חל חיוב זה? ולמה?

א .אנוסה
משמע מפשט לשון הגמרא שכל בנות ישראל בכלל החיוב לכסות
ראשן אחד הבתולה ואחד הנשואה .ויש ראיה גדולה לזה מהספרי )פ׳ נשא
פיסקא יא( וז״ל ופרע את ראש האשה וכו׳ לימד על בנות ישראל שהן
מכסות ראשיהן ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר ותקח תמר אפר על
ראשה עכ״ל .ומשמע שיש דין כיסוי הראש לאנוסה כתמר ולא רק אשת
איש .וכן משמע בפירוש בהרמב״ם הל׳ אי״ב פכ״א ה״יז וז״ל לא יהלכו
בנות ישראל פרועי ראש בשוק אחת פנויה ואחת אשת איש עכ״ל .ובלשון
הזה הובא בטור וש״ע )אה״ע ס׳ כא סעיף ב( .אבל באמת זהו מח׳ בין
האחרונים דס״ל להבאר היטב )שם ס״ק ה( שבעולה צריך לכסות ראשה
והקשה עליו הפתחי תשובה )שם ס״ק ב( שמצינו להב״ח )שם ד״ה לא
ילכו( ,פרישה )שם ס״ק ג( ,ח״מ )שם ס״ק ב( ,ב״ש )שם ס״ק ה( ,והפנים
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מאירות )ח״א ס׳ לה( דסברי שאינה חייבת ,אבל באמת מצינו השו״ת
שבות יעקב )ח״א ס׳ קג( שהביא הב״ה בעצמו להלן וגם הדגול מרבבה
)אה״ע ס׳ כא ס״ב( שהסקימו להבאר היטב שארוסה חייבת .וכן פסק
המ״ב ס׳ עה ס״ק יא.
והשבות יעקב הנ״ל באמת הביא הספרי הנ״ל דמפורש שארוסה
חייבת לכסות ראשה .וגם הביא ממש׳ ריש פ״ב דכתוב׳ דמשמע שכל
בעולה צריך לכסות ראשה שיצאת וראשה פרוע כתובתה מאתים .וכן היבא
הדגול מרבבה הנ״ל אותו דיוק ממש בירושלמי שם )כתוב׳ פ״ב סוף ה״א(
כמ״ש השבו״י .וע״ע באוצר הפוסקים אה״ב ס׳ כא ס״ב בשם היד יצחק
ח״ב ס׳ קצד דתלוי במח׳ ראשונים אם הבבלי מסכים לשיטה זו של
הירושלמי .קשה לי לפ״ת ,למה לא תתחייב אנוסה לכסות שערה? ומ״ש
מגרושה או אלמנה שהסקימו האחרונים הנ״ל שצריכות לכסות שערן?
הנה בשו״ת פנים מאירות הנ״ל המחבר משיב לשואל שחשב לכוף
אנוסה לכסות ראשה שאין אנו צריכים לכופה שהרי האיסור לילך בגילוי
ראש אינה דאורייתא .וז״ל והא דנהגו לכסות ראשה עושים לטובתה שלא
תהיה חרפה וגדופה לכל עובר אורח שיראה אותה כריסה בין שיניה וידע
שזנתה עכ״ל וע״ש .בעצם מש׳ דפטורות הבתולות לגמרי וגם האנוסה רק
חייבת מטעם מנהג ואם לא ניחא לה במנהג זה יכל להפקיע עצמה ממנה
משום דטעם המנהג רק בשביל טובתה כמ״ש .ולמה מעיקר הדין הבתולות
ואנוסות פטורות? בסתימה רק ציין למג״א ס׳ עה סק״ג וכתב ודבריו הם
יתד שלא תמוט ע״כ .להלן נחזור בס״ד לדברי המג״א.

ב .ארוסה
עיין עוד בפ״ת שהביא מח׳ אם ארוסה צריך לכסות ראשה .ועיין
בשו״ת חוות יאיר )ס׳ קצו( שכתב לגבי א׳ שרצה לקדש אשה כשאשתו
עדיין חיה אלא חולה מאד ובכלל לא רצה להתיר בשום צד היתר משום דהוי
דבר תמוהה ומנהג שאינה כשירה כלל .ובתוך דבריו דחה הרעיון לקדשה
ולא יעבור חרם ר״ג אם רק מקדשה ולא ינשאנה עד שתמות אשתו משום
דא״כ הארוסה תתצרך לכסות ראשה .וראה בהמשך דברי החו״י וז״ל ואפילו
את"ל דארוסות בזמן הש"ס היו הולכות פרועות ראש היינו מפני שהיו
בימיהם האירוס זמן רב לפני הנשואין ויש כמה חילוקי דינים ביניהם כמ"ש
טור וש"ע שם סי' נ"ד לכן כל כמה שלא נישאת אפשר שגם בהילוכה
ומלבושיה היה כמנהג הבתולות והכי משמע בש"ס ]משמע דמכוון לראיה
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של הפנים מאירות ועוד אחרונים ממש׳ ריש פ״ב דכתוב׳ אם יש עדים
שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים ע״כ ,משמע בפירוש דאף
ארוסה בתולה כשנשאת לא כיסתה ראשה שכתובתה מאתים [.מש"כ בימינו
דאין בין קידושין ונישואין כלום כל שנתקדשה ראוי שתתנהג כמנהג נשים
ולהתכסות בצעיף .עכ״ל החו״י .כ״כ הבא״ה בשם שו"ת מהר"י הלוי אחיו
של הט״ז ס׳ ט .והשבו״י חולק עליו דבודאי ארוסה פטורה דכך משמע
מהש״ס כתו׳ ריש פ״ב .וכ״כ שו״ת יחוה דעת ח״ה ס׳ סב ע״ש .אבל באמת
משמע מהחו״י דמעיקר הדין מסכים דארוסה פטורה אלא מטעם מנהג שלא
תשתנה משאר נשים נשואות וכיון דאין לנו זמן בין אירוסין ונשואין אם היא
לא תתכסה ראשה הנשואות ג״כ תבא לכסות ראשן שלא תדעו לחלק .ואמאי
מעיקר הדין ארוסה פטורה מכיסוי הראש?

ג .בתולה
כדי להבין הסוגיא צריך להבין למה הבתולות פטורים .וכן איתא
בפירוש בהרא״ש )ברכות פ״ג סי לז( וז״ל אמר רב ששת שער באשה ערוה
בנשים שדרכן לכסות שערן אבל בתולות שדרכן לילך פרועות מותר לקרות
כנגדן .עכ״ל .וכ״כ המרדכי )פרק מי שמתו רמז פ׳( בשם הראבי״ה וההגהות
מיימוניות )הל׳ ק״ש פ״ג אות ס( .וכן מובא בטוש״ע או״ח ס׳ ע״ה סעיף ב.
אף שמשמע מהרמב״ם וטוש״ע הנ״ל שחייבות ,כל נ"כ על הש״ע )הב״ש
וח״מ וב״ה( הנ״ל בפה אחד פירשו דמיירי בבעולה או גרושה או אלמנה.
ואף להמג״א שלא ניחא ליה לעשות אוקימתא בש״ע מסכים לדינא
שמדאור׳ בתולות פטורות ואף שחידש דין לגבי קליעת שער זהו רק מדין
דרבנן או מנהג משום צניעות אבל קשה לדוחק פשט המג״א בתוך הגמ׳
וראשונים כמ״ש השבו״י ויצחק ירנן על הרמב״ם פכ״א מאי״ב וגם למ״ב
לס״ל כמג״א להלכה .ועוד מצאתי לבאר שבע )שהובא בכנסת הגדולה לטור
אה״ע ס׳ כא ס״ק ט( בשם חכם אחד שתירץ דבחצר ובבית מותר לבתולות
לילך פרועות ראש ורק בשוק מדין צניעות כתב הרמב״ם שלא תלכנה
פרועות ראש ואינו בכלל ענין הגמ׳ שמיירי בנשואות .וכ״כ היצחק ירנן
הנ״ל .ול״ז יש דין כיסוי ראש לבתולה בשוק אבל רק מדין מנהג .אבל לעיקר
הדין למה פטורות לא מצאתי בפירוש בראשונים .ומה הטעם?

ד .כלה בליל חופה
אלא שבמג״א ס׳ עה סק״ג כתב וז״ל ומ"מ צ"ל דפנויה לא מתסרי
מדאוריי' דא"ת דקרא איירי גם בפנויה א"כ גם בגילוי הראש תהא אסור'
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לילך דמהכא ילפינן בכתובות פ"ז שלא תלכנה בנות ישראל בגילוי הראש
אלא ע"כ קרא לא איירי בפנויה רק שמדת צניעות היא לבתולות שלא לילך
כן .עכ״ל .אגב אורחא צ״ל דפליג המג״א על הב״ח ,ח״מ ,והב״ש ס׳ כא
במאי שכתב המג״א דבתולה מדרבנן צריכה לקלוע שערה .וכן משמע
מהמ״ב ס׳ עה ס״ק יב שלא ס״ל כהמג״א .אף שמצינו שיש שהקשו על עיקר
התירץ של המג״א כמ״ש המחיצת השקל שם וספר יהושע שאביא להלן,
אבל במאי שכתב שבתולות פטורות מה״ת משום דלא איירי ביה קרא
מסתבר מאד .וכן משמע מהב״ח )אה״ע ס׳ כא( וז״ל צריך לומר ]הא כתב
הטור פנויה[ דבפנויה בעולה קאמר אבל הבתולות אינן באזהרה .עכ״ל.
ואם כנים הדברים ,יוצא שהנשואה שלא נבעלה עדיין ג״כ פטורה
משום דג״כ אינם בכלל דין של סוטה כמו שמצינו בגמ׳ סוטה כד :מבלעדי
אישך – משקדמה שכיבת בעל לבועל ,ולא שקדמה שכיבת בועל לבעל!
ע״כ .וסיעתא לדברינו מדברי המהר״י הלוי ס׳ ט שרצה להוכיח מהרא״ש
וז״ל שאפילו אחר החופה ביום ראשון מז' ימי המשתה מותרת בפריעת ראש
בפני רבים עכ״ל .ואפשר לומר דוקא ביום ראשון לפני הבעילה בלילה דאז
באה לכלל פרשת סוטה .אבל באמת אח״כ המהר״י הלוי מדייק מגמ׳ סוטה
הנ״ל להפך ממה שכתבנו ומסיק דמשום הכי ארוסה צריך לכסות ראשה
ולפי השבות יעקב הנ״ל שמקיל לארוסה יש לדחות ראיתו ע״ש וצע״ק.
ואף באמת ראיתי לר׳ מיכאל ברודי )באתר  (TorahMusingsשהביא
תשובת ר משה פיינשטיין להר׳ אהרן טנדלר שלא נדפס עדיין )והיה צריך
להיות נדפס בס״ד באג״מ או״ח ח״ו ס״ג( שאמת מותר לכלה בליל חופתה
לפני ביאה לילך בגילוי שערה משום עד הכי לא מקרי בעולה וז״ל החיוב
לכסות ראשה תלוי באם היא בתולה או בעולה כדאיתא בפירוש במשנה
כתובות דף ט״ו ע״ב דבתולה יוצאת בראשה פרוע .עכ״ל .ומשמע כדברי
דהכל תלוי בשם בעולה ואפ׳ דהטעם הוא משום דרק בעולת בעל בכלל
דין סוטה דקרא .אבל באמת מח׳ רבה היא ופסק בשו״ת יחוה דעת )ח״ה
ס׳ סב( דמיד אחר היחוד הכלה חייבת בכיסוי ראש ע״ש.

ה .ראיות לדרכינו
לפי דרכנו ניתן להסביר ענין אחר למה רק ברה״ר אסורה מדאורייתא
כמ״ש הבית שמואל אה״ע ס׳ קטו ס״ק ט דכל ענין של קלתה במבוי זהו
רק דת יהודית ולא דת משה .ולמה? לפי דברינו אפשר לומר דקרא של
גילוי שער הסוטה מיירי בבית המקדש שהוי מקום שהרבים מצויה שם,
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הכהנים בעבודתם ולוים בדוכנם ,וכל שאינו רה״ר גמור אינו דאורייתא.
ואח״כ שמחתי לראות שו״ת בני בנים )ריש ח״ג ס׳ כא( שנתקשה בזה דאם
הלימוד ממשכן א״כ נלמד רק לגילוי שער בבית הכנסת דומיא דמשכן,
אבל נ״ל דאינו קושיא כלל דניתן ללמוד מדרשא רק מה שמסתבר כמ״ש
התוס׳ )כתוב׳ עד .ד״ה תנאי( ,ובסוף דבריו בס׳ כג חזר לומר כדברינו
דמיירי קרא ברה״ר דומיא דמשכן .ויש לעיין עוד בזה.
אחר כך מצאתי סברתנו באמת הובא בספר יהושע לר׳ אברהם יהושע
העשיל הרב במז'יבוז' שנרצח בשואה הי״ד בס׳ פט )והובא באוצר
הפוסקים כאן( וז״ל והיכן מצינו נחלק ביניהם שזהו מותרת לילך בפרועו׳
ראש וזהו אסורה אף באמת ופרע ראש האשה מיירי בנשואה דהא בסוטה
כתיב וסוטה על כרחך בעולה הוי דצריך שתקדים שכיבת בעל לבועל
ונשואה הוית דארוסה אין משקין אותה .עכ״ל .ושמחתי שכיוונו לדבריו
הקדשים .אבל אח״כ חזר בו משום דקשה ליה הא דאלמנה דאינה בכלל
סוטה וחייבת .וכבר תירצתי לעיל דכיון שהיתה בכלל שוב לא תצא או
דאיסור פריעת ראש לאלמנה רק מדרבנן .ובקדש חזיתיה לשו״ת בני בנים
)ח״ג ס׳ כג( שכתב בפירוש הסברא שלנו לפטור נשואה שלא נבעלה משום
דאינו שותה אבל נתקשה בזה משום דגם אשת סומא ואשת חיגר אינן
שותות וכדומה ולי נר׳ לא קשה כלל דרק ניתן ללמד מדרשה כל מה
1
שמסתבר לומר כמ״ש התוס׳ )כתוב׳ עד .ד״ה תנאי( .וע״ש.
לפ״ז אפשר לומר שגם האנוסה וארוסה פטורות משום דלא איירי
בהן קרא כלל משום דקרא ופרע את ראש האשה איירי בסוטה ואנוסה
וארוסה מופקעות מפרשת סוטה שאף פעם לא היתה נשואות .אלא א״כ
למה האלמנה והגרושה חייבות? אפשר דהוי רק חיוב מדרבנן משום
צניעות כמ״ש האג״מ אה״ע ח״א סי׳ נז ,ואפי׳ את״ל חייבת מדאור׳ י״ל
שאיירי בהם הקרא כיון שהוי בכלל הפסוק כאשר היו נשואות אע״פ
שעכשיו אינם בכלל הפרשה ,כיון דאתי לכלל תו לא פקע .אבל אנוסה
וארוסה לא היתה בכלל החיוב מעולם.
 1באמת מודה אני שיש מחלוקת גדולה בין פוסקי זמנינו דיש שכתבו להקל או ליתן
סמך למנהג כמ״ש הגרשז״א )אשי ישראל פנ״ה ס״ק עז( ,ויש אומרים בשם ר׳ משה
פיינשטין ,שו״ת בני בנים )ח״ג סי כג( ,ר׳ אהרן קטלר )בכתב עת Journal of Halacha
 and Contemporary Society – Fall 2014נכתב ע״י ר׳ דוד פינברג וע״ש באריכות
וציונים( ויש דתפקו נגדו כמ״ש היביע אומר )ח״ו ס׳ יד ח״ד( .ויש לעיין עוד להלכה
למעשה.
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ו .עוד דרך בסוגיא זו
אולם ,באמת יש דרך אחרת בסוגיא זו שהביא הספר יהושע שזהו
שהכל תלוי על המנהג של בנות ישראל כמו שמשמע קצת בדברי רש״י
כתוב׳ עב .ד״ה אזהרה בלשונו השני שכתב שהוא עיקר וז״ל מדכתיב
ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות שמע מינה אין דרך בנות
ישראל לצאת פרועות ראש .עכ״ל .וז״ל ספר יהושע והכלל כי בזה תלוי
גילוי הערוה אם הוא דרך לכסות בנשים והיא מגלה ה״ז ערוה ,אבל
באם לא היה דרכן לכסות לא הוי בגדר ערוה כלל שכולם רגילים לילך
בדבר א׳ בגילה .עכ״ל .ולפי דרכו הביא ראיות מהרא״ש פ״ג מס׳ ברכ׳
והמרדכי פ׳ מי שמת והגהות מיימון פ״ג מהל׳ ק״ש הנ״ל דשער של
בתולה אינה נקרא ערוה משום דאין הדרך לכסותם .ויש להקשות עליו
מסוגיא בהמדיר דמשמע דיש ענין דת משה מד״ת ורק מה שנקרא דת
יהודית תלוי במנהג בנות ישראל .וגם באמת לענ״ד יש לחלק דרק לגבי
ק״ש כל שרדכו לגלות אינו נקרא ערוה משום דליכא הרהור ,אבל לגבי
איסור פריעת ראש י״ל דרחמנא גילא לנו חשיבות הצניעות והגדרתה
לפי רצון ה׳ וזאת התורה לא תהא מוחלפת ,וכל המשנה ידו על
התחתונה .וכבר נפרץ סברא זו בבית המדרש .וכן משמע להדיא מערוך
השולחן או״ח ס׳ עה ס׳ ז דמקיל לגבי ק״ש בזה״ז ,אבל בע״ש אה״ע
ס׳ כא ס׳ ב הביא הדין של כיסוי שער אף בזה״ז ומשמע שיש לחלק
כמ״ש.
איברא דמצאתי שיש שפירשו ופסקו כסברת הספר יהושע דהכל
תלוי במנהג בנות ישראל ביד הלוי לר׳ יצחק הורוויץ על ספר המצוות
להרמב״ם )עשה קע״ה( .ובדרך אגב שמעתי ממו״ר הרה״ג ר׳ צבי
שכטר שליט״א דלא סבירא ליה כהאי סברא כלל .ע׳ שו״ת וישב יוסף
)יו״ד ס׳ א( שגם ס״ל דהוי תלוי במנהג ישראל אלא שא״א לבטל מנהג
כזו משום דהוי מנהג כל ישראל מיום מתן תורה ,וגם דהוי מנהג שיש
בו צד איסור ,ועוד טעמים הרבה ע״ש .ובפירוש מרן ר׳ עובדיה יוסף
זצ״ל ביחוה דעת ח״ה ס׳ סב כתב וז״ל והדבר ברור שאיסור זה ,כמו כל
שאר איסורי תורה ,נוהג לעולם ,ואין חילוק בין זמן לזמן ובין דור לדור
ובין מקום למקום ,וכמו שכתב הרמב"ם )בפ״ט מהל׳ יסודי התורה
ה״א( שאחד מעיקרי הדת והאמונה ,שהתורה נצחית לעולמי עד ,ולא
תשתנה בשום זמן ח"ו ,שנאמר והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות
את כל דברי התורה הזאת .עכ״ל .ומשמע דלא ניחא לומר דסברא הלכה

574

כיסוי שער לכלה בליל חופתה

זו תלוי במנהג ויכול לשנות וא״כ צריך לחזור כדשנינן מעיקרא למה
הבתולות פטורות משום דלא מיירי בהם הקרא .ולא באתי אלא להעיר,
2
וה׳ יאיר ענינו בתורתו הקדושה.

 2למדתי קצת סוגיא זו עם החברותא רב דניאל יארוס.
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בסוגיא דסיטראי נינהו
איתא בגמרא כתובות )דף פה :(.״אבימי בריה דרבי אבהו הוו מסקי
ביה זוזי בי חוזאי שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו אזל פרעינהו
אמר להו הבו לי שטרא אמרו ליה סיטראי נינהו אתא לקמיה דרבי אבהו
א"ל אית לך סהדי דפרעתינהו אמר ליה לא אמר ליה מיגו דיכולין לומר לא
היו דברים מעולם יכולין נמי למימר סיטראי נינהו.״
ואמרו בתוס׳ )דף פ״ד :ד״ה מיגו דיכלי למימר( דעל כרחך הגמ׳
איירי לאחר שנתקנה שבועת היסת ,דאי קודם שנתקנה שבועת היסת
השליח היה נחשב כעד אחד ולא היה לבי חוזאי מיגו דלהד״מ נגד עד
אחד .״דלא חציפי להכחיש את העד כיון שאינו נוגע בדבר״ .לכאורה
כוונת התוס׳ היינו דאפילו אם אין להשליח דין עד ,אעפ״כ הוי כמיגו
דהעזה .דהבי חוזאי לא היו מחוצפים כל כך להכחיש עד שאין לו שום
נגיעה בדבר ולומר דמה שגבו היה עבור חוב אחר .וע׳ בתוס׳ ב״ב )דף
ל״ד .ד״ה הוי מחויב שבועה( דדחו פירוש זה בסוגיא דנסכא דר׳ אבא
דשם משמע שהחוטף היה נאמן ופטור אי לאו דהיה מחויב שבועה ואינו
יכול לישבע .וקושיא זו אינו קשה על נידון דידן .דאצלינו אי היה קודם
שנתקנה שבועת היסת אפשר דאה״נ לא היינו מאמינים הבי חוזאי מכוין
דהיו צריכים להכחיש העד .אבל תוס׳ אצלינו מדמה נידון דידן לנסכא
דר׳ אבא.
בסוגיא דנסכא דרבי אבא החוטף נסכא בפני עד אחד וטוען ״אין
חטפי ודידי חטפי״ אינו נאמן והוי מחויב שבועה להכחיש העד ואינו יכול
לישבע ,דמודה דחטף ,אלא שטוען שחטף שלו ,וחייב לשלם .ותוס׳ שם
מקשים למה לא יהא נאמן במיגו דהיה יכול להכחיש העד ,ולישבע טענתו
דחטף שלו ויהיה נאמן) .וע״ש דהוכיחו דאמרינן מיגו משבועה לשבועה
כעין זה (.ותירצו בשם ר״י דמכיון דצריך לישבע אינו נאמן במיגו דאפילו
אם נגיד מיגו דאי בעי מכחיש העד ,לא היה נשבע שקר ,וזה מיגו דהעזה.
ומכיון דאין לו מיגו ,השבועה דדידי חטפי לא יפטור אותו משבועה
דאורייתא ,והוי מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע וחייב לשלם .ובאמת
אפשר דתוס׳ דידן מתכוונים לתירוץ זו ,וכן הכי בתוס׳ רא״ש אצלינו ,אבל
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אינו ברור .וע״ש עוד תירוץ בשם ריב״ם דאה״נ ,יש לו מיגו ,אלא דאעפ״כ
הרי החיוב שלו מן התורה הוא "או ישבע השבועה שנתחייב בה ,או
ישלם ",ומיגו לישבע שבועה אחרת אינו עוזר לו ,ומשום הכי צריך לשלם.
ותוס׳ שם בב״ב אומרים דבנידון דידן אם היה קודם שנתקנה שבועת
היסת הבי חוזאי לא היו נאמנים מכיון דהיו מחוייבים שבועה ואינו יכול
לישבע משלם ,כמו תירוץ הר״י או הריב״ם שם.
וצריכים אנחנו עכשיו לבאר שתי דברים.
 .1מה היא הנגיעה בעדות דשייך רק אחר שנתקנה שבועת היסת ולא
לפני כן?
 .2להר״י והריב״ם ,מה היא השבועה דאורייתא שהיה חייב לשלם?
תוס׳ מסבירים דקודם שנתקנה שבועת היסת השליח היה יכול לטעון
דהחזיר המעות להמשלח ולא היה חייב שבועה .וא״כ היה נאמן במיגו
לומר למשלח שעשה שליחותו והיה פטור מלשלם .אז לא היה איכפת לו
אם יש כח לבי חוזאי לגבות עוד הפעם עם השטר ,דבין כך ובין כך הוא לא
יהיה חייב לשלם להמשלח .וא״כ ,אינו נחשב כנוגע בעדות .משא״כ אחר
שנתקנה שבועת היסת היה צריך לישבע להמלשח להיות נאמן שהחזיר לו
המעות ,וא״כ יותר נוח לו לטעון שפרע למלוה ,ומשום הכי אינו נאמן עוד
במיגו .וזה ע״פ הסוגיא בפ״ב דיקדושין )מ״ג .(:ולכאורה קשה ,דבגמ׳
מבואר דהשליח חייב לשלם מכיון שהיה צריך לידע שיותר נכון ליקח
השטר ורק אח״כ ליפרע החוב .וא״כ אפילו היה נאמן במיגו דאי בעי אמר
דהחזיר המעות להלוה ,הרי הוא טוען דפרע למלוה ובזה הוא מודה דלא
עשה כראוי .וא״כ אפילו קודם שנתקנה שבועת היסת למה אינו נוגע
בדבר? )וע׳ במהר״ם שי״ף דהרגיש בקושיא זו ולא ביאר התירוץ (.ובאמת
בתחילת הגמ׳ ,עדיין לא התברר דין זה דהשליח חייב לשלם .והיה אפשר
לומר דהתוס׳ מכריחים דמיירי לאחר שנתקנה שבועת היסת מתחילת הגמ׳,
דלפי מסקנת הגמ׳ הרי חייב לשלם וא״כ בודאי דנוגע בעדות הוא .וא״כ
היה אפשר לומר דאה״נ למסקנא אפילו קודם שנתקנה שבועת היסת
השליח צריך לשלם ולא מהני מיגו ,והיה נחשב כנוגע בעדות .ואח״כ
מצאתי כעין זה בחידושי הריטב״א וע״ש .אבל לא משמע הכי מהתוס׳
אצלינו או מהתוס׳ בבבא בתרא .דמשמע דקודם שנתקנה שבועת היסת
היה נאמן במיגו ולא היה צריך לשלם להלוה .ואינו קשה על הגמ׳ מס׳
קידושין )מג (:דשם חיובו של השליח לשלם תלוי בהשלמתו להמלוה אבל
פה דחייב מכיון דלא עשה שליחותו בדקדוק כדין ,והוא מודה לזה ,למה
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אינו חייב לשלם? וע׳ המהרש״א על התוס׳ שם בב״ב דהסביר דהא דאיתא
בגמ׳ דחייב לשלם ,היינו רק לאחר שנתקנה שבועת היסת ,וממילא נאמנים
הבי חוזאי במיגו דלהד״ם .וממילא השליח גרם הפסד וחייב לשלם .אבל
קודם שנתקנה שבועת היסת ,הרי הבי חוזאי לא היו נאמנים ,וממילא
השליח לא גרם שום הפסד להמשלח ולא היה חייב לשלם .וא״כ היה
מתורץ קושיתנו .אלא דעדיין קשה .דא״כ מה שהכריחו התוס׳ לומר דהוי
לאחר שנתקנה שבועת היסת אינו רק דהבי חוזאי נאמנים במיגו אלא גם
הא דמבואר דחייב לשלם .אבל אינו קשה דבאמת הם תלויים הא בהא.
ואעפ״כ היה לרב אשי הו״א דהשליח אינו חייב לשלם) ,ואע״פ שהמשלח
הפסיד מכיון דהשליח אינו עד אחד (,מכיון דהשליח עשה שליחותו) .ואם
נגיד דתירוץ המהרש״א הוא פשוט וברור ,קשה על הריטב״א הנ״ל דלא
פירש הכי(.
ועכשיו נבאר איזה שבועה היה חייב לישבע אי לאו דהעד הוי נוגע
בעדות .תוס׳ ,אם מסבירים אותם ע״פ הר״י בב״ב ,צריכים לדבר על
שבועה דאורייתא ,דרק בשבועה דאורייתא אמרינן מתוך שאינו יכול
לישבע משלם) .וגם להריב״ם צריך להיות שבועה דאורייתא (.ואה״נ,
שבועת עד אחד הוי שבועה דאורייתא .וא״כ הוי ממש דומה לנסכא דר׳
אבא.
אלא דלכאורה אינו דומה לנסכא דר׳ אבא ,דכלל גדול הוא בידינו
דכל הנשבעים מן התורה נשבעים ולא משלמים .ואה״נ ,בנידון דנסכא דר׳
אבא הוי שבועה להחזיק שהרי הוא כבר חטף הנסכא ועד אחד מעיד כנגדו
והוי מחויב שבועה דאורייתא ואינו יכול לישבע .אבל בנידון דידן הרי הבי
חוזאי תובעים החוב מן השליח ,וא״כ למה העד אחד מחייב אותם שבועה
דאורייתא ,הלא הוי להוציא ממון .ואפילו אם יש איזה דין דרבנן דנגיד
דהבי חוזאי נשבעים ונוטלים ,הלא בשבועה דרבנן לא אמרינן משאיל״מ.
וא״כ ,אפילו היה השליח עד דפרע על המלוה בשטר ,והבי חוזאי אינם
נשבעים להכחיש העד ,הלא עדיין לא נגיד משאיל״מ ,ולמה הבי חוזאי
יהיו חייבים? )וכוונת חייבים לגבי הבי חוזאי היינו דאינם יכולים לגבות
פעם נוסף עם השטר(.
והיה אפשר להגיד דכבר דנו הראשונים בענין זה לתרץ סוגיא אחרת.
הרי שיטת התוס׳ בהרבה מקומות )ומקורם מב״מ דף ב (.דמיגו להוציא לא
אמרינן .וא״כ קשה ,הני סיטראי איך נאמין אותם במיגו להוציא עם השטר.
התוס׳ בב״ב )דף ל״ב :ד״ה והלכתא( תירצו דשאני התם דאיכא שטרא.
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)וכבר הקשה בזה הקצוה״ח )י״ב:א( דהלא פסקינן כבית הלל ,דשטר העומד
לגבות לאו כגבוי דמי ,וא״כ היה מן הראוי דייחשב להוציא .ותירץ דלענין
כמה דברים ,כמו זה ,השטר כן נחשב מספיק כגבוי דמי (.וע״ע ברמב״ן
)שם( דאע״פ דלמסקנא הוא סובר דאמרינן מיגו להוציא ממון ,הוא אומר
דאינו ראיה מגמ׳ דידן ,דאצלינו הוא רק להחזיק המעות שכבר תפסו מה
דלשיטתם הוי לחוב הראשון .וממילא השטר מקויים לגבות בו חוב נוסף,
וא״כ המיגו נותן להם נאמנות להחזיק ,ולא להוציא .וא״כ לכאורה יוצא
דבין להתוס׳ בב״ב בין להרמב״ן שם בנידון דידן הבי חוזאי אינם באים
להוציא ,אלא להחזיק .וממילא מיושב הא דדנו הראשונים בשליח זה דצריך
להיות דאינו עד ,דאם היה עד היה מחייב שבועת עד אחד מדאורייתא,
ואמרינן משאיל״מ) .ובאמת אפשר להסתפק לפי התוס׳ אם נחשב להחזיק
גם לענין זה דמתחייב שבועה דאורייתא או אם יש איזה סברא לחלק ,וע׳ מה
שאכתוב בזה לקמן ,אבל להרמב״ן זה בודאי נחשב להחזיק (.וחשוב
להדגיש דיש נפק״מ גדולה בין התוס׳ להרמב״ן .דלפי התוס׳ השבועה הוי
על המעות שהוא רוצה לגבות עם השטר ,ולהרמב״ן השבועה הוי על המעות
1
שכבר נפרעו שהם נשבעים דהיו בשביל חוב אחר.
אלא דעדיין קשה .דהיוצא מן התוס׳ אצלינו דאם יש עד אחד דאינו
נוגע בעדות ,מי שאינו השליח ,עבורו היינו מבטלים המיגו דהבי חוזאי
ולא היו יכולים לגבות עוד הפעם עם השטר .וזה גם אליבא דהתוס׳ בב״ב
דף ל״ד בסוגיא דנסכא דר׳ אבא והרמב״ן שם דמתרץ כתירוץ התוס׳ .אבל
מלשון הגמ׳ משמע דרק אם יהיו להשליח ״סהדי״ דפרעתינהו יהיה נאמן
אבל בלאו הכי לא ,וא״כ משמע דצריך שתי עדים .ואולי אפשר לדחות
דלאו דוקא .אבל מה שיותר קשה היינו הא דמבואר בטור בשם הרמב״ן
 1ולכאורה סברת הרמב״ן דהוי להחזיק הוא ברור מאד .ובפרט כשעושים דמיון בין
הנידון דסיטראי נינהו לנסכא דר׳ אבא ,רואים שבאמת טוענים דגבו המעות לחוב אחר
כמו בנסכא דר׳ אבא שטוען שחטף כדין .והעיר לי בזה הרב אבי צרפתי שליט״א ביאור
יפה בתוס׳ .דהרי מבואר בש״ס )ב״ק מ״ו (:ובשו״ע )חו״מ כ״ד:א( הדין דנזקקין לתובע
תחילה .וביארו המפרשים )ע׳ רש״י שם וע׳ היטב הנתיבות ריש סי׳ כ״ד( דמיירי
כששתיהם תובעים אחד מהשני .והדין דנזקקין לתובע תחילה היינו דמי שרוצה לגבות
יותר ממה שגובים ממנו הוא התובע .הרי דכשיש שתי דיני תורה אנחנו מצטרפים אותם
להיחשב כדין תורה אחד עם תובע אחד .וא״כ בנידון זה דסיטראי נינהו ,אה״נ דטוענים
להחזיק מה שכבר גבו ,אבל מצטרפים כל הטענות וסך הכל הם רוצים לגבות עם השטר,
אז נחשב להוציא .וזו היא ההסבר אליבא דהתוס׳ למה נחשב להוציא אי לאו החידוש
דשטר נחשב להחזיק.
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)חו״מ נ״ח:ג( והביאו הרמ״א )שם סעי׳ ב׳( דלא איתרע שטרא אלא
בשנתנם לו בפני ב׳ עדים ,אבל אם נתנם לו בפני עד א׳ לא איתרע שטרא.
ולכאורה זה סותר דברי הרמב״ן עצמו בב״ב דף ל״ד ,ועוד דכתב הבית
יוסף ״שדעת הרמב״ן אין חולק עליה״ ודייק מלשון דהגמ׳ בשבועות כמו
שדייקנו בגמ׳ דידן .ובמהשך הבית יוסף מביא באריכות שיטת הרמב״ן זו
דמקורו בבעל התרומות שער י״ט )ח״א סי׳ ג( ושם מבואר דבעד אחד אינו
דומה לנסכא דר׳ אבא .דהרי בנסכא דר׳ אבא העד מחייב שבועה דאורייתא
ואמרינן משאיל״מ ,משא״כ בזה דזה באמת הוי עד אחד מעידה שהיא
פרועה דהוי שבועת הנוטלין מדרבנן דאמרינן דאם אינו יכול לישבע
דנוטל אפילו בלא שבועה .וא״כ רואים לכאורה דדברי הרמב״ן ממש
סותרים אהדדי.
ובאמת כבר עמדו בסתירא זו גדולי האחרונים .בש״ך )נ״ח:כ״ג( רצה
לתרץ דהא דדנים הראשונים אם השליח הוי עד אחד ומחייב שבועה
דאורייתא ,זה רק לאחר הפרעון של השטר השני .דעד שלא פרע החוב
השני ,הוי כמו עד אחד דמעיד בשטר שהוא פרוע דמבואר לקמן )פ״ז(
דבעל השטר מחויב שבועה דרבנן .ובעד כזה המלוה עדיין נאמן במיגו
דלא אמרינן משאיל״מ .והראשונים איירי בשכבר פרע עבור השטר .דהוי
כמו הגמ׳ לקמן דף פ״ח .״דאי פקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא״
דהיינו דלאחר שכבר פרע ,הוא טוען דבעל השטר מעכב סכום השטר
כהלואה דהרי כבר גבה השטר לפני כן .והעד אחד מחייב שבועה
דאורייתא נשבע ונפטר ואם המלוה אינו יכול לישבע אמרינן משאיל״מ.
אלא דדחה יישוב זה דהרי משמע ברמב״ן ושאר רשאונים דאפילו לא פרע
היינו מבטלים השטר ע״פ עד אחד .וע״ש דחידש הסבר אחר להסביר
הראשונים הנ״ל דאע״פ דהוי שבועה דרבנן לפעמים גם בשבועה דרבנן
אמרינן משאיל״מ .ובזה הוא לא מתרץ הסתירא אלא מסביר מה יעשו
הראשונים הנ״ל עם הגמ׳ דעד אחד מעידה שהיא פרועה ,דזה שבועה
דרבנן ,וא״כ הדין היה נותן דלא אמרינן משאיל״מ ע״ש .וע״ע בסוף דבריו
דגם הריטב״א מתרץ כמו שהוא רצה ,דהשליח אינו נוגע בעדות מכיון
דהוא רק מחייב שבועת הנוטלין ,וא״כ אפילו אינם יכולים לישבע להד״מ
עדיין יכולים לגבות השטר )בשבועה דמה שגבו סיטראי נינהו (.ובריטב״א
ק״ק דמשמע דרק דוחה תירוץ התוס׳ מכיון דמסתמא באמת עדיין לא
נתקנה שבועת היסת ועוד בגלל הגירסא ד״סהדי״ כמו דהקשינו .אבל הוא
לא מקשה מכח זה דבאמת הוי שבועה דרבנן ,ודכל הקושיא אינה מתחילה
דבשבועה דרבנן לא אמרינן משאיל״מ .וקשה דלכאורה זו קושיא יותר
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פשוטה וחזקה .ואולי אפשר דסבר בתירוץ הראשון כמו דהש״ך הסביר,
דבשבועה דרבנן זו כן אמרינן משאיל״מ )דהיינו דאינו יכול לגבות
השטר (.ומשום הכי רק דחה תירוץ הראשון מכיון דעדיין לא נתקנה
שבועת היסת.
ועכשיו דידעינן דנידון דידן ,אם השליח הוי עד ,הוי כעד אחד מעידה
שהיא פרועה ,איך סוברים התוס׳ והרמב״ן דהעד אחד מחייב שבועה
דאורייתא דעליה אמרינן משאיל״מ? ועוד יותר קשה ,הרי מבואר בגמ׳
לקמן )פ״ז (:דעד אחד מעידה שהיא פרועה הוי שבועה דרבנן מכיון דהוי
נשבע ונוטל ואינו נשבע ונפטר .א״כ ,איך הסבירו הראשונים דנידון זה
דסיטראי הוי מיגו להחזיק ,הלא בעד אחד מעידה שהיא פרועה אמרינן
דהוי להוציא מעות? להרמב״ן ,הקושיא השניה אינו קשה .הרי בעד אחד
מעידה שהיא פרועה ,כשהאשה רוצה לגבות כתובתה ,היא טוענת דעדיין
לא גבתה שום דבר -להד״מ .וא״כ השבועה דהיא חייבת הוי שבועת
הנוטלין דהרי היא רוצה לגבות השטר .משא״כ בנידון דידן דהמלוה טוען
שכבר גבה אלא דסיטראי נינהו ,בזה סובר הרמב״ן דהוא טוען דמדין יש
לו מה שגבה וממילא יכול לגבות החוב .וא״כ עיקר טענתו ,והמיגו שלו,
הוי להחזיק ולא להוציא .וא״כ אצלינו אינו דומה לעד אחד מעידה שהיא
פרועה ,דשם הוי שבועה דרבנן ,ופה דהוא טוען להחזיק העד היה מחויב
שבועת נשבע ונפטר דהוי שבועה דאורייתא .ואם כן באמת קשה הא
דהביא הרמ״א את הרמב״ן )המובא בבעל התרומות( דנידון דסיטראי הוי
דומיא דעד אחד מעידה שהיא פרועה ומשום הכי משום עד אחד לא
איתרע שטרא .אבל הרווחנו זה דאיננו צריכים להש״ך דפירש דהוי שבועת
הנוטלין ואעפ״כ אמרינן משאיל״מ .דהרי מבואר דלהרמב״ן הוי שבועה
דאורייתא דנשבע ונפטר ,ולא כמו עד אחד מעידה שהיא פרועה דשם הוי
נשבע ונוטל.
אולם לפי התוס׳ אין חילוק בין נידון דידן לע״א מעידה שהיא
פרועה .דבשתיהם יש להתובע שטר .וא״כ צריך לומר דאע״פ דהשטר
נחשב כגבוי לענין זה דאמרינן דהוי מיגו להחזיק ,אבל לענין שבועה אם
הוא נשבע זה נחשב כמו נשבע ונוטל ולא כנשבע ונפטר 2.וא״כ צ״ל
 2ואולי אפשר להגיד דהשו"ט בגמ' לקמן )דף פ"ז (:תלוי בחקירה זו .בתחילת הגמ'
חשב רמי בר חמא דפוגמת כתובתה הוי שבועה דאורייתא ,וכן בגמ' דעד אחד מעידה
שהיא פרועה ,ומתרץ רבא דא"א דהרי "כל הנשבעין מן התורה נשבעין ולא משלמין"
ופה היא נשבעת נוטלת .וקשה מה היה ההו"א של רמי בר חמא? ואולי אפשר דההו"א
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דהתוס׳ סוברים דלא היה מחייב פה העד אחד שבועה דאורייתא ,אבל
אעפ״כ ,היה נחשב מיגו דהעזה .ואפשר דזה הפשט בהתוס׳ אצלינו ,וכמו
שכתבנו לעיל ,אבל א״א להגיד את זה להסביר תוס׳ בב״ב .ולהר״י בתוס׳
בב״ב ,אפשר לומר בדוחק דאע״פ דהוי שבועה דרבנן ,אמרינן משאיל״מ,
וכמו שחידש הש״ך .ויוצא עוד נפק״מ בין התוס׳ להרמב״ן ,דלהתוס׳
השבועה פה צריכה להיות שבועת הנוטלין דרבנן כמו עד אחד מעידה
שהיא פרועה ,ולהרמב״ן הוי שבועה דאורייתא דהוי להחזיק המעות דכבר
גבה.
וראיתי דגם הקצוה״ח )נ״ח:ד( ניסה לתרץ הסתירא בהרמב״ן .והוא
מסביר דזה תלוי במחלוקת ר״י וריב״ם בתוס׳ בב״ב .דלהר״י החסרון
בטענתו של החוטף בנסכא דר׳ אבא הוי דאין לו מיגו דלא היה מעיז
לישבע נגד העד .וא״כ אפילו אם העד מחייב שבועה דרבנן ,כמו נידון
דסיטראי ,אין להבי חוזאי מיגו וקשה למה נאמנים .אבל לתירוץ הריב״ם
יש מיגו טוב ,אלא דאעפ״כ אינו יכול לישבע השבועה והתורה צווה או
ישבע או ישלם .וא״כ בנידון דסיטראי דהעד רק מחייב שבועה דרבנן,
המיגו טוב מספיק והבי חוזאי נאמנים לגבות עם השטר .וא״כ אפילו אם
יש עד אחד נאמנים במיגו ,והרמב״ן בבעל התרומות סובר כהריב״ם,
ומשו״ה בע״א לא איתרא שטרא .והקצות הוא קשה מאד להבין .חדא,
דאפילו לתירוץ ר״י ההסבר הוי דאין לו מיגו ומשום הכי הוא מפסיד מכיון
דאמרינן משאיל״מ ,וכן מפורש בתוס׳ שם .וא״כ גם זה לא שייך בשבועה
דרבנן .וכבר הקשו קושיא זו האחרונים .וגם קשה ,דהרי הוכחנו
דלהרמב״ן השבועה פה הוי שבועה דאורייתא ולא שבועה דרבנן .דהרי פה
זה עד אחד מחייב שבועת נשבע ונפטר ,ולא כמו עד אחד מעידה שהיא
פרועה.

שלו היה דהשטר נחשב כגבוי מספיק לענין זה דבעל השטר הוי המוחזק וזה שרוצה
להיפטר מלשלם השטר הוי המוציא .ומשו"ה היה לו הו"א דפוגמת הוי שבועה
דאורייתא דמודה במקצת ועד אחד מעידה שהיא פרועה הוי שבועת ע"א דאורייתא.
ושוב ראיתי כעין זה בשו"ת הרשב"א )ב:רנד( .אלא דהוא רק רצה לפרש דרמב"ח סובר
דזה שבועה דרבנן דבעל השטר דומה למוחזק .ועדיין קשה מה היה ההו"א שלו דהוי
דאורייתא אע"פ דהוי שבועה על הקרקעות .דהרי רבא גם דחה אותו מכח קושיא זו.
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חיבת הקדש
כתיב בקרא )ויקרא יא:לח( וְ כִ י יֻתַּ ן-מַ יִם עַ ל-ז ֶַרע וְ נָפַ ל ִמנִּבְ לָתָ ם עָ לָיו,
טָ מֵ א הוּא ָלכֶם .והוא מקור להכשר אוכלים במשקים לקבל טומאה .ואע"פ
דאין דורשין טעמא דקרא ,יש ליתן סברא למה הצריכה תורה הכשר
משקים לאוכלים כדי שיתקבלו טומאה .כתוב בספר החינוך מצוה קס,
וז"ל" :ואע"פ שאמרו שזה גזירת הכתוב הוא ,יש לסמכו קצת אל הטעם
לפי מה שיעלה בתחילת המחשבה ולומר ,כי הענין לפי שהתורה לא
תחשוב שום דבר להיות ראוי לדיניו שבו עד שעת גמר מלאכתן ,כמו
שידוע בדיני הפירות לענין תרומות ומעשרות ,וכן החלה שאין עונתה עד
שתתגלגל הקמח ,וזהו שהמפריש חלתו קמח אינה חלה ,וגזל היא ביד
הכהן .ועל כן גם בענין הטומאה נאמר שאין דיני טומאת הפירות וטהרתן
עד גמר מלאכתן ,ולפי שדרך בני אדם בקצת פירות וירקות להדיחן מעפרן
טרם שיאכלו אותן ,היה הענין לאמר על כולן דרך כלל שלא יהיו נקראין
אוכל עד שיוכשרו במים .ומן הטעם הזה בעצמו אמרו שהכשירן הוא
כשהודחו ברצון הבעלים ".לכאורה לפי סברא זו ,דבר שאין צריך הכשר
ע"כ צריך להתפרש על דרך אחד משני הדברים הבאים :או דאין צריך גמר
מלאכה ,או דנגמר מלאכתו בלא הכשר .ואין הכרח שכל דבר שאין צריך
הכשר יתפרש בשוה .לדוגמא ,דבר שאין צריך הכשר כמו נבלת עוף טהור,
שצריך מחשבה ולא הכשר )טהרות א:א( כיון שפרשו חז"ל )חולין קכא(.
טעמו משום שסופו לטמא טומאה חמורה א"צ הכשר ,ע"כ כה"ג נקרא
שלא צריך גמר מלאכה ,ולא שכבר נגמרה מלאכתו .ואי מצינו דבר אחר
שלא צריך הכשר ולא נתנו חכמים טעם בדבר ,יש לפרש לפי הענין אם
טעמו משום דלא צריך גמר מלאכה או משום דחשיב כנגמר מלאכתו.
גרסינן בש"ס )זבחים לד ,.מו ,:פסחים לה ,.חולין לו" ,(:והבשר
)ויקרא ז:יט וְ הַ בָּ שָׂ ר אֲשֶׁ ר ִיגַּע בְּ כָל טָ מֵ א א יֵאָכֵל ,בָּ אֵ שׁ יִשָּׂ ֵרף; וְ הַ בָּ שָׂ ר ,כָּל-
טָ הוֹר יֹאכַל בָּ שָׂ ר( לרבות את העצים ולבונה" ,ר"ל לקבל טומאה .ואמרינן
בחולין לו :דהיינו משום דחיבת הקדש 1מכשרתן .וא"כ מצינו דבר שאין
 1מצינו שנקרא חיבת הקודש במקומות אחדים בגמרא ובראשונים ,אך ברמב"ם לא נמצא
זה הלשון ,אלא חיבת הקדש דווקא.
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צריך הכשר משקים 2ומקבל טומאה .וע"פ החקירה דלעיל יש לעיין אם
הוא משום דנגמר מלאכתו ,או משום דלא צריך גמר מלאכה .ועוד יש
להקשות ,מה מועיל הכשר לעצים ולבונה ,דלאו בני אכילה נינהו.
ולכאורה בשני הקושיות האלה תלויים כל הסוגיות הקשורים לחיבת
הקדש .וקודם כל יש לבאר אם הוא דאורייתא או דרבנן.

חיבת הקדש :דאורייתא או דרבנן?
מדדרשינן דעצים ולבונה מקבלי טומאה מקרא ,משמע בהדיא
דדאורייתא היא .ועוד ,דבעי ר"ש בן לקיש )חולין לו" :(.צריד של מנחות,
מונין בו ראשון ושני או אין מונין בו ראשון ושני? כי מהניא חבת הקדש
לאפסולי גופיה ,למימנא ביה ראשון ושני לא ,או דלמא לא שנא ?",ולקמן
ע"ב מוקמינן לה דמבעיא ליה לשרוף ,אבל לקבולי טומאה לא מסתפק
ליה .ומשום הכי אמרינן התם "מכלל דחיבת הקדש דאורייתא" .וכן הוא
ג"כ במנחות קב ע"ב .ועוד ,דבזבחים לד .פליגי ריש לקיש ור׳ יוחנן בטמא
שאכל בשר קודש לפני זריקה אי חייב מלקות או לא .ופליגי בה אביי ורבא
במחלקותם ,אי פשט להו דבטומאת בשר כעל"פ דחייב )אביי( ,או פטור
)רבא( .והקשה הגמרא לרבא ,למה לא יתחייב מלקות משום דהוכשרו
בחבה"ק ,כדאשכחן בעצים ולבונה .ותירץ רבא ,דהתם חייב משום
דהוקדש בכלי )עוד יתבאר תירוץ זה לקמן( .ומדהקשה הכי ע"כ דאורייתא
הוא ,דאי ס"ל לרבא דדרבנן הוא הל"ל דהתם לא מתחייב מלקות משום
דאינו אלא מדרבנן.
לאומת אלו ,מצינו מקומות אחרים דמשמע דדרבנן היא .דתנן זבחים
מה" :דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול חייבין עליהן משום נותר
ומשום טמא ,חוץ מן הדם; ר' שמעון מחייב בדבר שדרכן לאכול; אבל
העצים והלבונה והקטורת אין חייבין עליו משום טומאה ".ואמר רבא עלה
)מו ,(:דכמה דפליגי ר"ש ורבנן בטומאת הגוף כן פליגי בטומאת בשר,
דכל דקראינן ביה "והבשר אשר יגע בכל טמא" דטומאת הבשר ,קרינן ביה
"וטומאתו עליו" טומאת הגוף ,וכל שאין קוראין בו "והבשר אשר יגע בכל
טמא" לא קראינן ביה "וטומאתו עליו" .וא"כ עצים ולבונה דלאו בני
קיבולי טומאה נינהו לא מיחייב בהו מלקות .והקשה הגמרא ,הרי דרשינן
"והבשר לרבות עצים ולבונה" ,ותירצינן ,ההוא "לפסולה בעלמא" .אלמא
בהדיא דחבה"ק אינו אלא פסול בעלמא ,ולכאורה משמע דלאו דאורייתא.
 2לפי פשטות הגמרא ,אומנם עיין לקמן שיטת התוס׳.
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ועוד אמרינן במנחות כא .בענין הבאת מלח על הקרבנות ,דר׳ ישמעאל בנו
של ר׳ יוחנן בן ברוקה ממעט עצים ממלח דלאו קבולי טומאה נינהו.
אלמא חבה"ק לאו דאורייתא .ועוד אמרינן בפסחים לה .דעצים ולבונה
לאו בני איטמויי נינהו ,אלא ריבוי עצים ולבונה מקרא "מעלה בעלמא
הוא" .אלמא אין תוקפה כדאורייתא גמורה .ויש מקומות אחרים )פסחים
יט ,.כ ,.וחולין לג (.דלא משמע מידי אי דאורייתא או דרבנן היא.

שיטת רש"י ושיטת התוס׳ באם היא דאורייתא או דרבנן
ומשום משמעות הני גמרות פליגי בה הראשונים .רש"י בכל מקום
פירש דהיא מדרבנן .וז"ל מנחות כא .ד"ה עצים אין מקבלין טומאה:
"ואע"ג דעצי מערכה מקבלין טומאה כדאמרינן בפרק שני דפסחים )דף
לה (.והבשר לרבות עצים ולבונה ,ההיא מדרבנן הוא משום חיבת הקדש,
וקרא אסמכתא בעלמא דהא עצים בעלמא לא מקבלי טומאה ".וכ"כ
בפסחים יט .ד"ה אלמא ,ובזבחים מו :ד"ה לפסולא.
והקשה עליו התוס׳ )זבחים לד .ד"ה ואפילו ,מנחות כא .ד"ה יצאו(,
דבאמת אפילו הגמרות שלכאורה משמעותן דחבה"ק דרבנן היא אין
משמעותן כן .דבפסחים לה .אמרינן "טבל ועלה אוכל במעשר .העריב
שמשו אוכל בתרומה .בתרומה אין ,בקדשים לא .אמאי? טהור הוא! אלא
מעלה ,הכא נמי מעלה" .והתם ע"כ מעלה דאורייתא 3היא ,דביבמות עד:
דרשינן לה מתלתא קראי .והא דאמרינן בזבחים מו :דפסולא בעלמא הוא,
אין משם ראיה כלל ,ובאמת ראיה להיפך הוא ,דהתם בעינן אליבא דר"ש,
דבאמת ס"ל דאין לוקין אעצים ולבונה כיון דלאו בני אכילה נינהו כדתנן
בהדיא ,ורבנן פליגי עליה וס"ל דמלקין עלייהו .אלמא ס"ל לרבנן דחבה"ק
דאורייתא היא .ורש"י עצמו על המשנה ד"ה אבל פריש כן ,וז"ל" :ורבנן
פליגי עלה כדמרבינן להו מכל הבשר יתירא לרבות עצים ולבונה ".והא
דאמרינן מנחות כא .דעצים לאו בני איטמויי נינהו ,פירשו התוס׳ דר"ל עצי
חולין 4,דאי לאו דרבינהו קרא לקבלת טומאה בקדשים לאו בני קיבולי
טומאה נינהו.5
 3לפרש הענין "מעלה מדאורייתא" ,עיין ספר לקח טוב לר׳ יוסף ענגיל כלל ח׳.
 4בתוס׳ דידן מנחות כא .איתא "עצי עצים" .ואינו מובן ,ושטמ"ק תקנו כמש"כ.
 5התירוץ הזה תורץ בשני לשונות ,במנחות הובא כמה שכתבתי ,וזבחים ד"ה שקדשו
כתבו בזה הלשון" :והא דאמר בהקומץ רבה )שם כא (.יצאו עצים שאין מקבלים טומאה
היינו קודם קידוש כלי ".ויש עוד תירוץ בחגיגה כג :,ולקמן נדייק ממנו מה שיש לדייק,
עיין לקמן בביאור שיטת התוס׳.
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והנה רש"י הביא ראיה לשיטתו בזבחים מו :ד"ה לפסולא בעלמא,
וז"ל" :ומעלה דרבנן היא וקרא אסמכתא בעלמא הוא והכי אמרי' בפסחים
)דף כד (:דאין לוקין עליו ".ולכאורה דבריו תמהים ,מה מצא בפסחים כד:
דמשמע דאין לוקין עליו 6,ואפילו תימה שמצא ראיה ,מהיכא תיתי דמדאין
לוקין עליו דדרבנן הוא .וז"ל הגמרא פסחים כד" :והבשר אשר יגע בכל
טמא לא יאכל ,דרישיה למה לי? לרבות עצים ולבונה" ,והוא אותו דרשא
שהובאה בכמה מקומות בש"ס.
והיאך יתרץ רש"י קושיות התוס׳? קושייתם ממה שקרא לטבילת
מחוסר כיפורים "מעלה" יש לתרץ דאין כל המעלות שוות ,ויש מעלות
דאורייתא ויש מעלות דרבנן ,ואין הכרח שאם איסור טבול יום בקדשים הוא
מעלה דאורייתא שכל המעלות הנזכרות עמו הם מדאורייתא .וזה דוחק ,אבל
ע"כ כך הבין רש"י .והתירוץ הפשוט לשאר הקושיות הוא דכל מקום
דמשמע דחבה"ק דאורייתא יכול רש"י לומר דאתי דווקא אליבא דר"ל חולין
לו ע"א–ע"ב ,דאליביה אמרינן דדאורייתא היא ,אבל לאחרים אפשר דס"ל
דדרבנן הוא .וזה דחוק ,דבזבחים מבעיא לן בין לר"י בין לר"ל למה אינו
חייב מלקות משום חבה"ק ,ואמרינן דהתם שהקדישו בכלי ,אלמא קושיא זו
קשה לתרווייהו ,דס"ל דחבה"ק דאורייתא .ויש לדחות קושיא זו ולומר דר׳
יוחנן היה יכול לתרץ דדרבנן היא ,אלא דמ"מ משני שפיר עצים ולבונה
הוקדשו בכלי .והקשה שאין עליה דחייה היא דמדמחייבי רבנן מלקות
אעצים ולבונה שנטמאו במתניתין דזבחים מה :ע"כ ס"ל לרבנן דדאורייתא
היא ,ולמה ליה לרש"י לאוקמיה לסתם גמרא דמנחות ופסחים אליבא דר"ש
דס"ל דאינו אלא פסולא בעלמא .ולכאורה צע"ג.

שיטת הרמב"ם
שיטת הרמב"ם הוא מסובך ביותר ,וכדי להבינו צריך לראות כל
דבריו .וז"ל:
הלכות איסורי מזבח ו:ח
מעלה יתירה עשו חכמים בקדשים שזרעים שנטמאו אפילו
זרען היוצא מהן פסולין לנסכים שאין זריעה מועלת בקדשים.
וכן העצים והלבונה אף ע"פ שאינן אוכלין הרי הן מתטמאין
 6אם באמת זהו כוונתו .שידוע הוא דהמדפיסים הם שהכניסו מראה המקומות ברש"י
ותוס׳ ,ודילמא היתה כוונתו לדף לה .דמעלה דרבנן הוא.
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כאוכל לענין הקרבנות ויפסלו העצים והלבונה בטומאה זו
למזבח ואין מקריבין אותן:
ובהלכות פסולי המוקדשים יח:יב
אדם טהור שאכל כזית מקדשים שנטמאו לוקה .שנאמר והבשר
אשר יגע בכל טמא לא יאכל .והוא הדין לשאר הקרבנות ,שאם
אכל כזית מלבונת המנחה שנטמאה אחר שנתקדשה בכלי לוקה.
ובהלכות טומאת אוכלין י:יז
פרת קדשים שהעבירה בנהר ושחטה ועדיין משקה טופח עליה
ה"ז מוכשרת .לפיכך אם נמצאת מחט טמאה בבשרה הרי
הבשר טמא .וכן אם היתה הפרה חסומה מחוץ לירושלים אע"פ
שאין המחט ידועה הרי הבשר טמא מפני שנגע בכלים הנמצאין
מחוץ לירושלים .נמצאת המחט בפרש הבשר טהור .ובין כך
ובין כך הידים טהורות שאין טומאת ידים במקדש כמו
שביארנו .בד"א להיות הבשר טמא בדין תורה אבל להתטמא
מדבריהן אין הקדש צריך הכשר אלא חיבת הקדש מכשרת
הבשר .ואם נגע בה טומאה בין קלה בין חמורה נפסלה אע"פ
שלא הוכשר במשקה כמו שביארנו :השגות הראב"ד :אבל
להתטמא מדבריהם :א"א והלא במסכת חולין למדו לחיבת
הקדש שמכשרתן מן התורה אלא שהוא ספק אם מונין בו
ראשון ושני או לא:
באיסורי מזבח כתב הרמב"ם דאפילו דברים שאינם מקבלים טומאה
מעצמם מקבלים טומאה בקמדשים ,ופסולים הם למזבח .ומשמעות לשונו
שהוא מדרבנן ,מדסמיך ליה לדין דרבנן דאין זריעה קדשים .ומקור לדין זה
הוא מתניתין זבחים מה ע"ב .ובפסולי המוקדשים כתב בהדיא דלוקה
אלבונה 7אחר שנתקדשה בכלי .אלמא דדין דאורייתא הוא .ומזה הכריח
 7לכאורה יש לעיין אי בדווקא שייר הרמב"ם עצים מפסהמ"ק יח:יב ,דבגמרא זבחים לד.
איתא גם עצים .ועלה בדעתי לפרש דהשאירו משום קושיית רש"י ותוס׳ שם ,היאך יקדש
עצים בכלי .ורש"י תירץ דחתה עצים וגחלים במחתת .ותוס׳ פירשו קרדום שחותכין בו
את העצים הוא המקדשם אע"פ דלאו כלי שרת הוא ,עיין ד"ה שקדש .ומדהשאיר
הרמב"ם עצים משמע דס"ל דעצים כדי נסבה ,ועיקר הקושיא מלבונה .ולכאורה תירוץ
זה א"א ,דאי באמת דכדי נסבה הוא ,ע"כ צריך לשאול אם חייב מלקות על עצים אם לא.
ואם חייב ,למה השאירו הרמב"ם .ואם פטור ,א"כ כל עיקר הדרשא דבשר לרבות עצים
הוא כדי נסבה ,דאין חבה"ק מועיל אלא בשקדש בכלי ,ונצמא דעצים דרבנן ולבונה
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הלחם משנה דרמב"ם ס"ל דהוא מדאורייתא ,ולא קאי "מעלה יתירה" וכו׳
אלא אזריעה ,ולא אחבה"ק .והרמב"ם הוציא דין זה מסוגיא דזבחים לד,.
דמסקינן התם דכי רבי קרא עצים ולבונה ,היינו לאחר שנתקדשו בכלי.
ואפילו את"ל דרמב"ם ס"ל דלא אמרינן חבה"ק אלא בנתקדש בכלי שרת,
מ"מ למה כתב בהלכות איסורי מזבח דמעלה בעלמא היא? אם נתקדשו
בכלי ואח"כ נטמאו ,אסור להקריבם ע"ג המזבח מדאורייתא! ובהל׳
טומאת אוכלין כתב בהדיא דאין חבה"ק אלא דרבנן ,וכבר השיגו הראב"ד.
ולתרץ דברי הרמב"ם צריך לעיין ביסוד דין חבה"ק.

יסוד דין חיבת הקדש לרמב"ם
גרסינן בחולין לג .דבהמת קדשים מכי מישחט מקבל טומאה משום
דחבה"ק מכשרתה .ופירש רש"י ד"ה דקיימא לן חיבת הקדש מכשרתן
בזה"ל" :למיהוי אוכלא ולקבולי טומאה דתניא בפסחים והבשר לרבות
עצים ולבונה דאע"ג דלאו אוכלא נינהו חיבת הקדש משויא להו אוכלא".
ויוצא מפירושו דחבה"ק עושה שני דבריםְ :משַ נֶּה דבר שאינו אוכל
לאוכל ,וגם מכשירו לקבל טומאה .וכן הוא בגמרא לקמן לו ע"ב.
וע"פ החילוק הזה בין השוואת אוכל לקבלת טומאה תירץ המנחת
חינוך )מצוה קמה ד"ה וער"מ דחייב( את דברי הרמב"ם .וטורף דבריו,
דכעל"פ דלהשוות דבר שאינו אוכל – אוכל ,מהני חבה"ק מדאורייתא .וכי
פליגי ריש לקיש ור׳ יוסף בחולין לו ,:היינו באם הוכשר דבר שהוא כבר
אוכל משום חבה"ק מדאורייתא ,דר"ל ס"ל דהוכשר ור׳ יוסף ס"ל דלא
הוכשר אלא מדרבנן .ונתן בדבריו סברא ,דדבר המופקע מתורת אוכל יותר
מסתבר לרבותו לתורת אוכל מלרבות אוכל שלא הוכשר לתורת הכשר.
והטעם ,משום דאין גריעות באוכל ממש ביחס למזבח במה שלא הוכשר
יותר מביחס לבני אדם .ורצונו לומר ,דאם אוכל שלא הוכשר אינו מקבל
טומאה בחולין משום גריעותו לבני אדם ,אין סברא לומר דמשהוקדש
למזבח נתעלה לו מגריעותו .משא"כ בדבר שאינו אוכל ,דמה שאינו מקבל
טומאה לאו משום גריעותו אלא משום דאינו אוכל .וחיבת הקודש יכול
לעשותו אוכל .ובזה תירץ דברי הרמב"ם ,דלוקה אלבונה שנטמאת משום
דהוא חבה"ק המוסכם לכל דמדאורייתא הוא ,אבל אבשר שלא הוכשר,
חבה"ק אינו אלא מדרבנן .אבל כתב דאפילו במילתא דמהני חבה"ק
דאורייתא ,ומאי האי סכינא חריפא דמחתך דרשת חז"ל .וצע"ק .ועיין חגיגה כד .באמצע
דברי תוס׳ ד"ה והא ,שכתבו דעקיר דרשה קאי אלבונה ,ומוכחי התם מכמה מקורות.
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דאורייתא ,היינו דנעשה אוכל ,אבל עדיין צריך הכשר משקה דאורייתא,
ומדרבנן מועיל חבה"ק גם להכשירו.
ולוּ יהי כדבריו ,אלא שיש לי כמה קושיות עליו .חדא ,דבהדיא
אמרינן בחולין לו" :והבשר לרבות עצים ולבונה ,עצים ולבונה בני אכילה
נינהו? אלא חבת הקדש מכשרא להו ומשויא להו אוכל" ,אלמא דתרוייהו
עביד .ועוד ,דסברתו פורח באויר הוא ,דנימא איפכא :בדבר שאינו אוכל
אין חבה"ק אלא דרבנן ,דמה מעלה יש בו שהוקדש למזבח? מתחילה אינו
אוכל ,ובפועל גם עכשיו אינו אוכל .אבל בדבר שהוא מעצמו אוכל,
משהוקדש למזבח נתעלה והוכשר .ועוד ,דתירוצו לרמב"ם אינו עולה יפה,
כי הרמב"ם חייב מלקות בלבונה שהוקדש בכלי ,ולא כתב שהלבונה
הוכשר .ולפי המנחת חינוך הכשירו במשקים מוכרח לחיוב מלקות ,ולמה
השמיטו הרמב"ם 8.ומ"מ נכון הדבר כדאמר ,דפשטות הגמרא היא
דחבה"ק עושהו אוכל וגם מכשיר.
ויש לתרץ דברי הרמב"ם בכעין דברי המנ"ח ,דמצינן דרבי קרא
אכילת מזבח כאכילה ,דכתיב "אם האכול יאכל" וכו׳ ,אחד אכילת אדם
ואחד אכילת מזבח )זבחים יג ,:כח ,:מנחות יז .(.ויש לומר דזו היא סברת
חבה"ק .דאע"פ דאינו אוכל לגבי אדם ,בקדושת מזבח 9לא איכפת לן בהא,
דהא המזבח אוכל דברים שאינם אוכלים לגבי בנ"א .וא"כ לא שייך הכשר
רגיל בעצים ולבונה )וזהו דלא כמנ"ח המצריך הכשר משקה גם בעצים
ולבונה ,ודלא כשיטת התוס׳ ,מובא לקמן( ,דלא איכפת לן לגבי מזבח אם
הוכשרו במים או לא .דלסברא שהזכרנו בתחילה דהכשר הוא מדין גמר
מלאכה ,לגבי מזבח אין גמר מלאכה תלוי בביאת מים .ואין זה אומר דאין
דין גמר מלאכה לגבי מזבח כלל ,אלא שיש לה הגדרה אחרת .ועיין מנחות
קא" ,.דעצים כמה דלא משפי להו לגזירין לא מיתכשרי" ,וא"כ צריכין
הכשר אלא שאין הכשירם במשקים .ואם נמצא באוכלין ממש הקרבים
למזבח שהכשירן שוה לשל בנ"א ,לק"מ ,אלא שאם נמצא שיש להם
הכשר אחר ,הוא משום חבה"ק .ובמחנות ,הכשירו הוא משהוקדש בכלי,
שראוי הוא ליקרב למזבח ,ולא קודם .ומצינו למדים דתוקפת חבה"ק הוא
 8אם לא שנומר דמש"כ הרמב"ם בפסהמ"ק יח:יב "לבונת המנחה" ר"ל שהוכשר בשמן
שבמנחה .ואין זה משמעות לשונו כלל ,שפרט שהוקדש בכלי ולא פרט שהוכשר.
 9אע"פ דתוס׳ ב"ק טז .ד"ה פרה כתבו דאמרינן חבה"ק בקדשי בדק הבית ,וא"כ אינו
תלוי באכילת מזבח ,הם לא כתבו אלא דפרת חטאת אית לה חבה"ק כיון שמעשיה
קרובים לעבודת פנים.
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לומר דלעניני הכשר אמרינן אכלית מזבח שמה אכילה ,להחשיב דבר
כאוכל ,וגם להחשיבו כהוכשר משראוי להקריבו ע"ג המזבח .והנה ידוע
הוא שבשר וקירבי הקרבנות היו צריכים הדחה ,דזהו כל מטרת השולחנות
שהיו בצפון המזבח )מסכת מידות ג:ה( .וא"כ לא הועיל להם חבה"ק
כלום ,דאינם ראויים ליקרב אלא אחר הדחה ,כמו גמר מלאכתן לגבי בנ"א.
וא"כ תורצו דברי הרמב"ם ,דאם לא הוכשרו כלל אפילו בגמר
מלאכה המיוחד למזבח ,חבה"ק לא מהני מדאורייתא אלא מדרבנן .וזהו
מש"כ בהלכות איסורי מזבח ובהלכות טומאת אוכלין ,דעצים ולבונה של
הקדש מקבלים טומאה רק משום מעלה דרבנן )שלא כדברי לחם משנה
שם( ,שלא הוכשרו בשום אופן ,לא בכלי ולא בחתיבת עצים למזבח .אבל
בהלכות פסולי המוקדשים פסק דלבונה משהוקדשה בכלי חייב עליה
משום טומאה ,דהקדשה בכלי היא המכשירה ליקרב למזבח ,והיינו כעין
אכילה ,והיא גמר מלאכתה המוצרך לה לקבלת טומאה .וזהו מה שהזכרתי
לעיל ,דטומאתה ע"י הכשירו בכלי שרת צריך גם חבה"ק.
וא"כ תורץ חקירתינו דלעיל )לפי הרמב"ם( ,אי פירוש חבה"ק הוא
דנגמר מלאכתו או דאין צריך גמר מלאכה .דלרמב"ם ,מה שלא צריך
הכשר בקדשים הוא משום דיש למזבח הגדרת גמר מלאכה אחרת ,אבל
מ"מ צריך גמר מלאכה .ולרש"י דכל בחה"ק אינו אלא מדרבנן ,החקירה
היא היאך תיקנו רבנן ,אם החשיבוהו כנגמר מלאכתה ,או שאין צריך גמר
מלאכה.

יסוד חבה"ק לשיטת התוס׳
אמנם עיין תוס׳ חולין לו :ד"ה עצים ותוס׳ זבחים לד .ד"ה והבשר,
שכתבו דלא אמרינן חבה"ק אלא במידי דדמי לבשר שהוא דבר גוש,
משא"כ בדבר נזול .ועיין חולין פא .תוס׳ ד"ה עולה ,שכתבו דלא מהני
חבה"ק אלא להשוותו אוכל ,אבל לא להשוותו אוכל מותר ,כ"כ בב"ק עז.
תוס׳ ד"ה פרה .ועיין יומא מח :תוס׳ ד"ה מדפסיל בא"ד ,דלא שייך
חבה"ק בפרה אדומה אפילו למ"ד כל העומד לשרוף כשרוף דמי אם כבר
נשרף בפועל 10.ועוד ,בהא שהזכרנו לעיל גמרא דמנחות כא .דקאמר "יצאו
עצים ולבונה שאינם מקבלים טומאה" ,כתבו התוס׳ בחגיגה כג :ד"ה והא
בזה הלשון" :י"ל דר"ל בלי הכשר ,אע"ג דחיבת הקדש מכשרתו
 10עיין טורי אבן חגיגה כג .ד"ה לא ישא .ועיין שו"ת הרשב"א א:לב.
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דאורייתא ,מ"מ לא פסיק ליה כיון דעצי חולין לא מקבלי טומאה
דאורייתא אפי' בהכשר אי לאו יתורא דקרא ,א"כ איכא למימר דלא מרבינן
אלא בהכשר ".וא"כ ,אפילו אי מיתכשרי עצים ולבונה בחבה"ק ,מ"מ
צריך הכשר מים .ובזבחים לד .תוס׳ ד"ה והבשר בסוף ,הניחו כפשוט
דבשר ממש שהוכשר בחבה"ק אין צריך הכשר אחר .ועוד עיין פסחים יד.
תוס׳ ד"ה דאיכא ,שכתבו דאע"פ דאין אוכל מטמא אוכל אפילו מדרבנן,
אוכל מטמא אוכל ע"י חבה"ק )ר"ל אוכל טמא שנגע בעצי הקדש ,העצים
נטמאו ,והם נגעו באוכל אחר ,האוכל השני נטמא( ,דמשמע דחבה"ק אינו
עושה את העצים כאוכל ,דא"כ ליהוי כאוכל ממש ,דאינו מטמא אוכל,
וכ"כ ר"ת בחגיגה כד .תוס׳ ד"ה מנין .וכן הקשה עליו רבינו אלחנן בתוס׳
שם ,דלהוי כאוכל שאינו מטמא אוכל.
ויוצא מדברי התוס׳ אלו )חוץ מדברי ר"ת( ,דחבה"ק הוא הסתכלות
חדשה על העצים או הלבונה ,כאילו הוא חתיכת בשר קודש ,כעין
אחשביה בכל הש"ס .אבל על פי הסברא לא ניתן להסתכל על מים כאילו
הוא בשר ,ולא על אפר )פרה אדומה( כאילו הוא בשר ,דאין חבה"ק יכול
לשנות מציאות הדבר ,אלא אם הדבר קרוב קצת לבשר יכול לדחותו
למעלה עד שאנו יכולים להסתכל עליו בתורת בשר 11.וא"כ אפשר די"ל
 11עיין שבת ד :בענין אחשביה ,דפליגי בה הראשונים בכחו ,שכתב הרמב"ן ,דאין
אחשביה יכול להחשיב דבר שבעצם אינו חשוב ,ע"ש באריכות .וכעין זה מצינו
במקומות אחרים בהלכה ,שמציאות ההלכה א"א להיות רחוק יותר מדאי מאמיתת
המציאות .לדוגמא ,בחולין פ :אמרינן דלר׳ שמעון כל שחיטת קדשים היא שחיטה
שאינה ראויה ,דכל כמה דלא נתקבל הדם בכוס ,הבשר אסור באכילה .והקשו התוס׳ ד"ה
דכמה ,הרי ר"ש ס"ל דכל העומד לזרוק כזרוק דמי ,וא"כ שחיטה ראויה היא ,דמיד
שנשחט חשיב כאילו נזרק הדם והותר הבשר .ותירצו ,דהיינו דווקא בשנתקבל בכלי,
ובכל קרבן הרי עבר רגע כל שהוא שהדם לא נתקבל בכלי ,וברגע זה שחיטה שאינה
ראויה היא .ויוצא מזה שאין אנו משתכלים על הדם כאילו נזרק כבר אא"כ באמת עומד
ליזרק ,אבל אם עדיין לא נתקבל בכלי ,באמת אינו עומד .ולכאורה יש הרבה הלכות כזה,
כגון לבוד בסוכה ועירובין ,דהלכה למשה מסיני הוא דלא אמרינן לבוד ביותר מג׳
טפחים .ואע"פ דהל"מ הוא ,מ"מ מסתבר לפי מה שכתבתי ,דא"א לנו להסתכל על
הפירצה הזה אלא אם הוא דומה קצת להיות סתום .וכן יש להסביר ביבמות יג .שיטת
מ"ד דמיתה מפלת לאומת מ"ד נישואין ראשונים מפילים ,דא"א לנו להסתכל על היחס
שבין האשה לאחי בעלה כיחס זיקת יבמין אם אינו קרוב כלל להיות אמת .ועוד ,הא
דאמרינן כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו ,וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת ,לפי
דברינו דברים של טעם הם ,דאין להסתכל על התערובת שמן וסולת במנחה כאילו הם
בלולים אלא אם באמת יש להם להתבלל ,אבל אם יש יותר מדאי סולת קשה לבוללם,
ולומר שכאילו הוא כבר נבלל הוא נגד המצאיות) .ועיין פסחים צד :תוס׳ ד"ה ואין(.
ועוד ,דלא אמרינן דתרומה הוי דבר שיש לו מתירין כיון דאין מצוה לפדותו ,נדרים נט.
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דלהסתכלות על דבר שאינו אוכל כאוכל וגם כדבר שכבר מוכשר ,או על
בשר עולה כאילו הוכשר וגם שהוא מותר ,אינו בדין ,שזה שינוי קיצוני,
מה שאין כן להסתכלות על דבר גוש כאילו הוא בשר ,ועל בשר ממש
כאילו כבר הוכשר .ולפי שיטת ר"ת ,הדבר להיפך אבל מאותו יסוד ממש,
דאין חבה"ק יכול לעשות דבר קיצוני מדאי ,אבל דבר אחד הוא עושה,
והיינו שמכשירו לקבל הכשר ,אבל לא להשוותו אוכל ממש 12.ודבר זה
מוזכר בספר מקדש דוד סי׳ לז:א ,אבל הוא עצמו לא נתן שום סברא לומר
דאין חבה"ק עושה שני דברים .ולפי דברינו אתי שפיר ,דכל הלכה המשנה
דבר ממציאותו א"א לשנותו יותר מדאי ,דהוי כחוכא ואטלולא.
וא"כ כל מה שכתבנו לעיל בדברי הרמב"ם לא יועיל כלום לשיטות
התוס׳ ,כי הסברנו ברמב"ם שהכל תלוי באכילת מזבח ,ובהשוואתו אוכל
ולפי דברינו גם זה אתי שפיר ,דלא אמרינן דהוא עומד לשאול עליו אלא אם באמת עומד
לזה .ועוד ,עיין תוס׳ פסחים מו :ד"ה רבה ,דאפילו למ"ד הואיל ואי איקלעי אורחים ,אם
באמת אין שהות לאורחים לבוא ,לא אמרינן הכי .ולפי דברינו אתי שפיר ,דלא תלינן
לומר הואיל אלא אם הוא קרוב להיות אמת .ועוד עיין פסחים לח ,.ד"תרי הואיל לא
אמרינן" ,ר"ל דאין לומד דדבר זה עומד לעמוד .עוד ראיתי להביא ראיה מסנהדרין עח,.
דהוה אמינא דרובע את הטריפה הוה כרובע את המת ,כיון דטריפה חשיב גברא קטילא.
וקמ"ל דחייב ,דמ"מ אית ליה הנאה .ומבואר דסברת "גברא קטילא" הוא שהאיש הזה
עומד למיתה ,ומ"מ א"א להסתכל עליו ככבר מת אם למעשה יש הנאה בביאתו .ולכאורה
כמו כן אם אשה זנתה עם גברא קטילא שהיא חייבת מיתה ואסורה לבעלה ,דהא מ"מ יש
הנאה .והסברא בכל זה הוא דאין לומר "עומד" ו"הואיל" וכדומה בסברות האלה אם
בהסתכלות הזה חז"ל נעשו חוכא ואטלולא .ויש לעיין עוד במקומות הדומין לזה
ובמקומות שאינן דומין ,ואכמ"ל.
 12ולשון הגמרא חולין לו" :מכשרא להו ומשויא להו אוכל" נראה דחוק לפי זה ,וע"כ
צ"ל דהאי "משויא להו אוכל" לפי ר"ת לאו דווקא ,אלא ר"ל עושהו כאוכל ,ואוכל הוא
דבר המקבל טומאה .אמנם עיין רס"ג באמונות ודעות במאמר הראשון בדעה החמישית,
שכתב לשלול הדעה שהחושך והאור הם שני אלהות בלשון הזה" :החשך ,אינו הפך
האור ,אבל הוא העדר האור .ואם יאמרו מאי זה טעם אתה אומר כי אין החשך הפך
האור? אביא בזה ג' ראיות… ואני יודע כי האלהים ספר על עצמו )ישעיה מה:ז( שהוא
"יוצר אור ובורא חשך ".ואומר במה שהוא נאות למוחש הזה ,כי הוא ברא האויר המקבל
האור והחשך במציאות והעדר ,כאמרו אחריו "עושה שלום ובורא רע ".ואנחנו מסכימים
כלנו כי הבורא לא ברא רע ,אך ברא לדברים אשר הם סובלים שיהיה לאדם בהם שלום
ורע בבחירתו… אבל יחס האור והחשך לבריאתו ,בעבור רוע מחשבת מי שהאמין
בשנים ,ועל כן אמר יוצר אור ובורא חשך ,והודיענו עוד כי יש לאור ולחשך תכלית".
וזהו כעין מה שכתבתי להסביר שיטת התוס׳ דאין חבה"ק עושה את העץ אוכל ממש,
אלא עושהו דבר המקבל הכשר כמו שאוכל מקבל הכשר ,כמו שאין האויר עצמו נעשה
חושך ואור ,אלא הקב"ה עשה האויר ,והאויר מקבל האור וגם החושך.
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הנגמר מלאכתו לגבי המזבח .אבל לשיטות התוס׳ זה אינו ,דאין חבה"ק
תלוי בגמר מלאכה ,שהרי חבה"ק מועיל לדעתם אפילו לדבר שיוצרך
הכשר אחר ,וכ"ש לשיטת ר"ת דאינו תלוי בגמר מלאכה ,שהרי אינו
עושהו אוכל כלל .אלא בין לשיטת התוס׳ בין לר"ת ,חבה"ק היינו
הסתכלות על העצים או הלבונה כאוכל או כדבר המקבל הכשר )למר
כדאית ליה ולמר כדאית ליה( ,ולרמב"ם יסודו הוא דנגמרה מלאכת לגבי
הקרבתה ע"ג המזבח.

משה אברהמס

בענין ריאה שניקבה ודופן סותמתה
כתוב בספר חסידים סימן רסא :אהוב לך את המצוה הדומה למת
מצוה שאין לה עוסקים כגון שתראה מצוה בזויה או תורה שאין לה
עוסקים כגון שתראה שבני עירך לומדים מועד וסדר נשים תלמוד סדר
קדשים ,ואם תראה שאין חוששים ללמוד מועד קטן ופרק מי שמתו אתה
תלמדם ותקבל שכר גדול כנגד כולם כי הם דוגמת מת מצוה ,אהוב אותן
מסכתות ואותן הלכות שבני אדם אין רגילים בהם.
הוא מאמר ידוע .ואמרתי אני ,דמשנים קדמוניות כל רב עיר ושכונה
היה בקי בהלכות שחיטה טריפות ומליחה ,לבד מהלכות בשר בחלב
ותערובת ונדה וכו׳ .ובזמן הזה כבר הרבה שנים הרי מופקעים ענינים אלו
מבני הישיבות כי אין לנו עסק בשחיטת בהמות ,ובטלה אצלנו מאמר חז"ל
חולין ט .אמר רב יהודה אמר רב ,תלמיד חכם צריך שילמוד ג' דברים :כתב,
שחיטה ,ומילה ,ואין בקי בשחיטה אלא השוחטים ,ואין בקי במילה אלא
מוהלים ,ואין בקי בכתב אלא הסופרים ,עד שרוב בני הישיבות אומרים שאין
בהלכות אלו עיון ולמדות .ואמרתי ,אבוא ואעסוק בהם קצת ואקבל שכר
כנגד כולם ,ואַראה שבסוגיא קטנה בפרק אלו טריפות תלוי בו כמה שאלות
קשות וסברות גדולות ומחלוקות ראשונים ואחרונים ופוסקים.

פירוש הסוגיא דריאה הסמוך לדופן
גרסינן בחולין מח .אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן :ריאה
הסמוכה לדופן – אין חוששין לה ,העלתה צמחים – חוששין לה .מר
יהודה משמיה דאבימי אמר :אחד זה ואחד זה – חוששין לה .היכי
עבדינן? אמר רבא ,רבין בר שבא אסברה לי :מייתינן סכינא דחליש פומיה
ומפרקינן לה; אי איכא ריעותא בדופן – תלינן בתר דופן ,ואי לא – מחמת
ריאה היא ,וטרפה ,ואע"ג דלא קא מפקא זיקא .רב נחמיה בריה דרב יוסף
בדיק לה בפשורי ,אמר ליה מר זוטרא בריה דרב הונא בריה דרב פפי
לרבינא :הא דרב נחמיה בריה דרב יוסף ,אתון אהא מתניתו לה ,אנן
אדרבא מתנינן לה ,דאמר רבא ,הני תרתי אוני דריאה דסריכן להדדי – לית
להו בדיקותא לאכשורי .רב נחמיה בריה דרב יוסף בדיק לה בפשורי.
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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מתקיף לה רב אשי :האי מאי? בשלמא הכא – תלינן בדופן ,וכשרה; אבל
התם ,אי האי נקיב – טרפה ,ואי האי נקיב – טרפה! ומי אמר רב נחמן
הכי? והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן :ריאה שנקבה ודופן
סותמתה – כשרה! לא קשיא; התם במקום רביתא ,1הכא שלא במקום
רביתא .והיכא מקום רביתא? חיתוכי דאוני .גופא; אמר רב יוסף בר מניומי
אמר רב נחמן :ריאה שנקבה ודופן סותמתה – כשרה .אמר רבינא :והוא
דסביך בבשרא.
וביאור הדבר הוא ,דריאה שהיא סמוכה לדופן הבהמה ,ור"ל שהיא
דבוקה בו ,לא חיישינן משום הכי דיש נקב בריאה .2אבל אם עלו צמחים
בריאה ,חיישינן ,דהוי ריעותא בריאה עצמה .והקשה הגמ׳ ,ומי אמר ר"נ
הכי ,דדוקא העלתה צמחים חיישינן לנקב ,מכלל דאי ודאי יש נקב ,לית לה
תקנתא? והא אמר דאם נסתמה ע"י הדופן ,כשירה .ותרצינן ,דכי מהני דופן
לסותמה ,היינו במקום גידולה ,אבל שלא במקום גידולה ,לא מהני .ומהי
מקום גידולה ,פירש רש"י דהוא "מיצר החזה" ,ר"ל גובה החזה ,מקום ששם
הקנה ווושט ממשיכים .ומפני שכל אברי הבהמה שם מצויים בדוחק ,אפילו
נקבה הריאה כשירה אם נסתמה ע"י הדופן ,משום חוזק הדחיקה והסתימה.
וא"כ מה שהכשיר ר׳ יוסף בר מיניומי בשם ר"נ בריאה הסמוכה לדופן ,היינו
אפילו שלא במיצר החזה ,כל זמן שלא העלתה הריאה צמחים.
ואח"כ ביאר רבינא דהא דריאה שניקבה ודופן סותמתה כשירה,
דוקא דסביך בבשרא .והנה איכא למיבעי בפירוש דברי רבינא ,אם כוונתו
היתה לומר דוקא סביך אבל סריך לא ,או דוקא בשר ,ועצם לא ,או שניהם.
ופירוש השינוי בין סריך לסביך הוא ,דסריך היינו שדבר אחד נדבק לשני.
אבל פירוש סביך הוא דהוא נאחז בחוזק גדול" ,כצמר מסובך" ,כ"כ התוס׳
ד"ה אמר רבינא.

מחלוקת רש"י תוס׳ ר׳ שר שלום ור"ג

 1גירסת הרי"ף – "רביעתא" ,משמע דכוונתו דכשהבהמה רובץ הריאות נדחקים ,שם
ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשירה .או יש לפרש דבריעתא ר"ל מקום רביצת הריאה
בגוף הבהמה ,כן משמע ממה שפירש הר"ן שם .ומה שפירשתי אני כן הוא משמע
מהרמב"ם שחיטה ז:ג וראב"ד שם.
 2לרש"י מו :ד"ה לית להו בדיקותא ,דיש נקב עכשיו ,ולתוס׳ שם ד"ה אבל בא"ד,
דלעתיד יהא נקב.
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הנה רש"י כתב דוקא בבשר" ,שנסבכת ונאחזת הריאה בבשר שבין
ב' הצלעות דהוי סתימה שרירא דלא מיפרקא אבל בצלעות עצמן אין זו
סירכא קיימת" .אומנם לא בריר מדבריו אי בעי דוקא סביך או אפילו
סריך ,שסיים "אבל בצלעות עצמן אין זו סירכא קיימת" ,משמע הא אי
סריך בבשרא מהני .אלא שמתחילת דבריו משמע דבעי סביך דוקא
שכתב "שנסבכת ונאחזת הריאה בבשר" .ואי כל דברי רש"י דוקא הם,
קשיא רישא לסיפא .אלא שיש לפרש ,דבאמת בעי סביך דוקא ,ומש"כ
בסוף "אין סירכא זו קיימת" ,ר"ל דא"א לריאה להסבך ממש לצלע,
כיון שהעצם הוא קשה ,וכל ריאה שנדבק לצלע הוי סריך ולא סביך.
ואין פירוש זה מוכרח ,ועיין לקמן בדברי הרשב"א והערה  5בדברי
הרא"ה .אבל התוס׳ כתבו דרבינא קאמר דוקא סביך ולא סריך .אבל
הביאו בשם ר׳ שר שלום דלא פסקינן הכי ,דלא בא רבינא לפרש דברי
ר"נ אלא לחלוק עליו ולומר דבעינן סביך ,אבל ר"נ עצמו הכשיר אפילו
בלא סביך וסריך ,ור"נ לא בעי אלא "דופן סותמתה" שהוא כשר מ"מ
דאין נקב פוסל שם במיצר החזה ,כיון שדופן סותמתה משום דהוא
מקום רביתיה.
וחלק רש"י על רבותיו ,שהביאו התוס׳ בשם פסקי טריפות לר׳
גרשום" ,דריאה הסמוכה לדופן אף במקום רביתייהו דאוני וסרוכה
וסבוכה בבשר שבין הצלעות או בצלעות עצמן בדקינא להו בנפיחה עם
הצלעות או גוררין הבשר עם הסירכא ומנפחין לה אם עולה בנפיחה
כשרה דכיון שהסירכא קיימת וסותמת כל הנקב לא יתפרק עוד כיון
דבמקום רביתייהו קיימא ".פירוש לדבריו ,דר׳ גרשום בה להוסיף דאע"ג
דאמר ר"נ ריאה שניקבה ודופן סותמתה כשרה ,מ"מ בעי בדיקה
בנפיחה ,3וביאר הדבר היאך עושין נפיחה אם היא דבוקה בדופן.
ומדבריו יוציאין שני דברים :חדא דמכשיר אפילו סריך עצם הצלע,4
דאפילו עצם שפיר סותם את הנקב )וכ"כ הר"ן בם ר"ת( ,ועוד ,דבין
סרוכה בין סבוכה מועיל סתימת הדופן לנקב הריאה במקום רביתיה .ויש
להקשות על הפסק הזה ,דא"כ אין לשון רבינא מדוייק כלל ,דאמר "והוא
דסביך בבשרא" ,ובאמת סביך ל"ד וה"ה סריך ,ובשר ל"ד וה"ה עצם.
 3ולפי דבריו דסרוך לעצם ג"כ כשר אלא דבעינן נפיחה ,כתב הגהות מיימוניות הלכות
שחיטה פרק ז׳ אות א׳ בשם ספר התרומה "הילכך טוב הדבר לאסור הכל למי שאינו בקי
בבדיקה ובנפיחה".
 4וכן משמע לעיל מז .בתוס׳ שהביאו בשם ר׳ יוסף טוב עלם.
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ותירצו התוס׳ דלר"ג לא פסקינן כרבינא ,דס"ל דבא רבינא לחלוק ולא
לפרש ,כר׳ שר שלום .אלא שתירץ הר"ן יב :בדפי הרי"ף ד"ה והוא,
"דהא דאמרינן ׳סביך בבשרא׳ לאו לאפוקי סביך בגרמא ,אלא לומר דכי
אמרינן ׳ודופן סותמתה כשרה׳ דוקא דסביך בסירכא אבל סמיך ולא סביך
לא" .וא"כ הר"ן לא הבין הגמרא כדברינו ,דלעיל דייקנו אי כוונת רבינא
היא דוקא סביך לאפוקי סריך ,ולתירוץ הר"ן ,כוונתו סביך לאפוקי סמוך
דלעיל "אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה לדופן אין
חוששין לה" ,אבל בין סביך בין סריך כשירה .וכ"כ הרמב"ן בחידושים
ד"ה מדקאמרינן ביותר ביאור" ,ופי' סביך ,בסירכא ,ושלא תאמר מאי
דופן סותמתא שהיא סמוכה לה אבל אינו צריך שתהא נסרכת כלל קמ"ל
שאם אינה סרוכה אין סמיכתה סתימה" ,וכ"כ הרשב"א .ופסק הר"ן
כדברי ר׳ גרשום ור"ת.
ובסברת ר"ג ור"ת למה הכשירו סרוך בעצם ,כי אפילו נפרש
דבשרא לאו לאפוקי עצם ,מ"מ לכאורה סברת רש"י נכונה ,דעצם קשה
ולא סתים ,כתב הרשב"א )תורת הבית בית ג שער ג דף לו .עמוד ב׳(
"שאף עליהן יש קרום ובשר שאם תאחוז בהן הסירכא מתדבקת היטב,
ואי סביך על כרחו בבשרא הוא דסביך" ,והא דאמר רבינא "סביך",
לאפוקי סמוך ולא לאפוקי סריך כמה שכתבנו לעיל משמו ובשם הרמב"ן
ור"ן.
ומדברי הרשב"א נראה דבר חדש ומתרץ לקושייתנו על רש"י .דאנן
חקרינן לעיל בדברי רבינא אי קאמר דוקא סביך ודוקא בשר ,או אחד
מהם דוקא .והבאנו דברי התוס׳ דדוקא סביך ,אלא דלא פסקינן הכי.
ודברי ר"ג ,דלאו דוקא בשרא .ודברי רש"י דדוקא בשרא ,אלא דאינו
ברור בדבריו אי קאמר דוקא סביך או סריך ג"כ .ומכל הדברים האלה
משמע דשני חקירות הם ,האחד אי בעינן בשר דוקא ,והשני ,אי בעינן
סביך דוקא .ומדברי הרשב"א נראה בהדיא דלאו שני חקירות הם ,דבתר
דאוקמיה דבשרא ל"ד ואפילו בעצם כיון דגם על העצם יש איזה קרום,
קאמר דסביך הוא לאפוקי סמוך ולא סריך .וכשתראה דבריו על כרחך
אתה מודה דאוקימתא דבשרא ל"ד הוא הגורם לרשב"א לומר דסביך הוא
לאפוקי סמוך ,ואלו דבריו:
ויש אומר דסביך בבשרא לאו לאפוקי סביך בעצם הצלעות
שאף עליהן יש קרום ובשר שאם תאחוז בהן הסירכא
מתדבקת היטב ואי סביך על כרחו בבשרא הוא דסביך ,ולא
אמרו דסביך אלא לאפוקי דלא סביך כלל ולומר שהאונא
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עומדת במצר החזה והדופן מהודק עליה אפילו הכי אי סביך
אין ואי לא לא.
וא"כ הוא ,יש עלינו לשאול מאי קשיא ליה לרשב"א באוקימתיה דבשרא
ל"ד .ומתירוצו נראה דהכי קשיא ליה ,5דאי בשר ל"ד וה"ה עצם ,קשיא
לישנא "דסביך" ,שלא שייך לריאה להסתבך בעצם ,ועל כן תירץ דאין
כוונת רבינא להצריך דוקא סביך ,אלא אפילו סריך ,ולא בא אלא לאפוקי
סמוך .וריאה שנקבה ודופן סותמתה בסריכה ג"כ נקרא סביך לענין זה.
ועיין לעיל במה שתירצנו לרש"י ,דמה שכתב "אין סירכא זו קיימת" אין
רצונו לומר דאי מצינו סירכא קיימת ,מהני ,דלעיל מיניה כתב "שנסבכת
ונאחזת הריאה בבשר" ,משמע דבעי דוקא סביך ,אלא ר"ל דאין שייך
סביכא בעצם אלא סירכא ,וסירכא כי הא לא קיימא .והפירוש הזה הוא
ממש כפירושינו בדברי הרשב"א בביאורו לדברי ר׳ גרשום ,דריאה הדבוק
בעצם הוא דבוק בסירכא ולא בסביכה ,אלא שר"ג הכשיר כה"ג ורש"י
הטריפו.
כתב הרא"ה בבדק הבית )ימצא בדף לה (.פירוש אחר ,ואלו
דבריו" :עוד שמעתי דלאו אריאה קאי דאם כן הוה ליה למימר דסביכא,
אלא אדופן קאי ,למימר דהאי דקאמר דופן סותמתה דוקא דסביך
בסרכא בבשר הריאה ".ור"ל דרבינא לא קאי אריאה לומר דריאה
שניקבה צריך להסתבך בדופן ,דאין כן דיקדוק הלשון ,דאי קאי אריאה
הל"ל "סביכא" ולא "סביך" .אלא ר"ל דהדופן סביך בריאה .ובאמת
דברי תימה הם מכמה טעמים ,חדא מה שהקשה הרשב"א במשמרת
הבית ,דבלשון הגמרא "דופן" היא לשון נקיבה כדאמרינן "דופן
עקומה" ,ואם היה לשון זכר הל"ל "דופן סותמה" ולא "סותמתה",
ועוד ,דמה בין דופן הסבוך בבשר הריאה לריאה הסבוך בבשר הדופן?
היא היא .ומתשובת הרשב"א במשמרת הבית נראה דהשינוי ביניהם
הוא אם בשר הדופן סבוך במקום הנקב עצמו ,או בבשר הסביב לו.
וז"ל הרשב"א" :אלא דסביך מקום הנקב בבשרא קאמר" ,ר"ל מה
 5עיין בחידושי הרא"ה מח .דג"כ כתב דברי ר"ג ותריץ כרשב"א דסביך אתי לאפוקי
סמוך ,אלא שלא לא הקשה כפירושינו אלא הקשה "וכי תימא אי בשרא ל"ד א"כ מה
אתא רבינא לחדותי" .ור"ל מה אתי לחדותי יותר מר"נ עצמו דאמר דדופן יכול לסתום
הנקב .דאי בשרא ל"ד ,א"כ רבינא הכי קאמר :והוא דסביך ,ולא אשמעינן יותר מר"נ.
ומתרץ דר"ל סביך ולא סמוך .ולפי פירוש זה אין ריאה מכאן למה שתירצנו לרש"י .וא"כ
עדיין איננו מוכרח.
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דאמר רבינא "סביך" בלשון זכר הוא משום דקאי אנקב ,ור"ל דהנקב
סבוך בבשר הדופן .וא"כ כוונת הרא"ה היא דבשר הראיה הסביב לנקב
הוא הסבוך לדופן ,ובא רבינא לחדש דלא הוי סתימה אלא בהכי .ולפי
הפירוש הזה ,ע"כ סבוך דוקא ,דכל כוונת רבינא היא לומר דלא הוי
סתימה שפיר אלא אם הוא סבוך בבשר עצמו ,ואי מיקל ומכשיר אפילו
סרוך ,הל"ל הכי .ולענין אי כשר בסבוך לעצם או דוקא לבשר ,לכאורה
ליכא למשמע מינה.

שיטת הרמב"ם
והנה לרמב"ם יש שיטה אחרת ,וז"ל:
רמב"ם שחיטה ז:ג–ד
…ניקבה האום של ריאה אע"פ שדופן סותמתה טרפה ,ואם
ניקבה במקום חתוך האונות שלה והוא המקום שרובצת עליו
כשרה .במה דברים אמורים כשסתם מקום הנקב שבאונות
בשר ,אבל אם נסמך הנקב לעצם אינו מגין ,ואם היה נקב
האונות דבוק בעצם ובבשר מותרת.
ושם יא:י
יש מקומות שמנהגן אם מצאו סירכא מן האוזן לבשר ולעצם
שבצלעות והסרכא דבוקה בשתיהן אוסרין אותה ,ואבא מרי מן
האוסרין ואני מן המתירין ,ומיעוט מקומות מתירין אפילו
נדבקה בעצם לבדו ואני אוסר.
הנה הרמב"ם בפרק ז׳ פסק כר"נ דגמרין ,דניקבה וסרכה במקום רביעתא
מותר )היינו "אונות" ,שהם חיתוכים הקטנים הדומות לאזנים במעלה של
הריאה במיצר החזה( ושלא במקום רביעתא )דהיינו אומה שהיא בחלל
הגוף ,ועיין הערה  1לעיל( אסור ,ודוקא בשרא ולא עצם לחוד ,כרבינא.
ובפרק יא׳ הביא דברי ר"ג שהכשיר אפילו בבשר ,ודברי אביו שאסר אפילו
בדבוק לשניהם ,ודברי עצמו שהכשיר בדבוק לשניהם .וכתב הכסף משנה
דרמב"ם הכשיר אפילו רובו על העצם )ועיין לקמן( .ויש לעיין ,למה התיר
הרמב"ם בכה"ג? אם עצם הצלע אינו מגין ,לכאורה אם חצי הנקב שהוא
כנגד העצם איננו מוגן ,וכן הקשה הרא"ש סימן כג׳" ,ורואה אני את דברי
האוסרין דכיון דבגרמא לחוד לא חשיב סתימה הוא הדין נמי בגרמא
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ובשרא .נהי שהבשר סותם כנגדו לא מהני אותה סתימה כיון שכנגד העצם
אינו סותם" .ואי מגין ,למה אינו מגין מעצמו? תירץ הכסף משנה יא:י,
דאה"נ דעצם לא סתים לבדו ,אבל אם הנקב דבוק בבשר ,חוזק דבקתו
בבשר גורם שדביקותו לעצם גם לא יתפרק ,ולכן שפיר סתים .וכן תירץ
בדברי חמודות לתוס׳ יו"ט על הרא"ש ג:קטז.

שיטת הראב"ד
חלק עליו הראב"ד וכתב )השגות ז:ד(
במה דברים אמורים כשסתם מקום הנקב שבאונות בשר .א"א,
הנה הוא סובר דוקא סביך ,6אבל לא סריך ,ודוקא בבשרא אבל
לא בגרמא לחודא .ויש מן הגאונים שאמרו בין סריך בין לא
סריך בין בבשרא בין בגרמא .ואני אומר בשניקבה ודאי בעינן
סביך דוקא ובבשרא דוקא ,שאין סירכא סותמת ואין עצם
סותם ,ועל שמעתיה דרב נחמן הוא דאתמר ,דקאמר ניקבה.
אבל כל סירכא מאונא לדופן כשרה ,מפני דוחק רביצתה עליו
נעשו הסרכות ולא משום נקב וכן עיקר.
ביאור לדבריו ,שהבין ברמב"ם דלא הכשיר אלא בסביך ולא בסריך,
כחקירה שחקרנו לעיל ,אי רבינא דוקא סביך קאמר .ויש לעיין ,מאין הוציא
דבר זה מדברי הרמב"ם .וי"ל עפ"י דברינו לעיל בביאור הרשב"א ורש"י,
דאין שייך לומר שהריאה תסתבך לעצם לבדו ,שאינו נופל בה לשון
"סביכה" .ועל כן מה שכתב הרמב"ם "אבל אם נסמך הנקב לעצם אינו
מגין ,ואם היה נקב האונות דבוק בעצם ובבשר מותרת" הוא מדוייק
ביותר ,שא"א לריאה להדבק בעצם אלא להיות סמוך לו .אבל אם היא
דבוקה בבשר ,כבר כתבנו לעיל די"ל דכיון דדבוקה היא לבשר מהני גם
לעצם .ומזה הוציא הראב"ד דרמב"ם בעי דוקא סביך ולא סריך,
מהתנגדות לשון "נסמך" ללשון "דבוק".
 6בהרבה דפוסים נשתבש כאן הגירסא ,שכתוב בהם "דוקא סריך אבל לא סריך לאו",
ונמשך ממש"כ המגדל עוז .ואינו מובן כלל .וגם משכתב לקמן "ואני אומר בשניקבה
ודאי בעינן סביך דוקא ובבשרא דוקא ,שאין סירכא סותמת" נשתבש במג"ע ,שכתב בו
"ואני אומר בשניקבה ודאי בעינן סריך דוקא ובבשרא דוקא שאין סירכא סותמת" ,וגם
לזה אין הבנה .וקצת מזה תוקן ע"י שו"ת מהרי"ט יו"ד סי׳ י׳ ,וכולו מוכרח מכתבי היד
שהובאו במהדורת שבתי פרנקל המובאים בילקוט שינוי נוסחאות ז:ג.
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ומ"מ הביא אח"כ דעת ר׳ שר שלום ור"ג ור"ת דלעיל ,דאין מקפידין
בין סבוך לסרוך ובין עצם לבשר .ואח"כ פליג אכולהו ,ופסק כי קאמר ר"נ
ראיה שניקבה ודופן סותמתה כשרה ,והגדירו רבינא ׳והוא דסביך בבשרא׳,
דוקא בנקב ממש הוא דבעינן הני חומרות ,אבל בסירכא בלחוד" ,מפני
דוחק רביצתה עליו נעשו הסרכות ולא משום נקב" ,וכשר אפילו סרוך
לבשר.
ובמאי פליגי הרמב"ם וראב"ד? לדינא ,פליגי בהא :דהרמב"ם השוה
נקב לסירכא )יא:י( ,דבין בנקב בין בסירכא ,בשר לחוד או גרמא בהדי
בשרא מהני ,ועצם לחוד לא מהני .והראב"ד פליג עליו בשני דברים; חדא,
דבנקב ממש החמיר להצריך בשר ולא עצם כלל ,ודווקא סביך ולא סריך,
ובסירכא היקל ,כש"כ כאן ולקמן יא:י בהשגות ,דסרוך אפילו לעצם לבדו
כשר .ובסברא מאי פליגי? בנקב אי נסתם חציו בעצם לא קמיבעיא לי,
דראב"ד ס"ל כר׳ מימון ורא"ש ,דאין חצי הנקב שהוא כנגד העצם נסתם,
דאין עצמות סותמין כלל .אלא בסירכא לעצם קמיבעיא לי ,דהא אמר רב
יוסף בר מניומי אמר רב נחמן :ריאה הסמוכה לדופן אין חוששין לה ,ולא
משמע בדבריו חילוק בין עצם לבשר ,וכדברי הראב"ד דסירכא בין לבשר
בין לעצם לא חיישינן לה כלל.
ואפשר לבאר ,דבהא פליגי :דרמב"ם ס"ל דכל סירכא מחמת נקב
)בין לפירוש רש"י בין לפירוש התוס׳ לעיל מו ,(:וא"כ כשאמר ר"נ ריאה
שניקבה ודופן סותמתה ,ע"כ ה"ה בסירכא ,כי בכל סירכא יש נקב או יהא
נקב .וא"כ כשאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן ריאה הסמוכה לדופן
אין חוששין לה ,ע"כ הוא דוקא סמוכה ולא סרוכה ,וכי לא מפלגינן בין
בשר לעצם ה"מ בסמוך ,אבל לא סרוך .אומנם הראב"ד כתב בהדיא דאין
כל סירכא מחמת נקב )עיין לקמן הערה  8להרחבת ביאור שיטתו( ,אלא יש
סירכות שהם מחמת רביצת הבהמה ,ובהם לא איכפת לן בין סרוכה לבשר
או לעצם .וא"כ ,כי קאמר ר"י בר מינומי אמר ר"נ ריאה הסמוכה לדופן,
ה"ה סרוכה .וכי קאמר ריאה שניקבה ,דוקא ניקבה ,וסתימתה דוקא בבשר
ודוקא בסביכה.
סיכום השיטות עד כאן הוא כזה :שיטת רש"י ,דנקב בריאה במקום
גדילתה לא יסתם אלא בבשר ,ובסביכה דוקא כמה שביארנו לעיל .שיטת
ר׳ שר שלום ור"ג ור"ת ,דרבינא פליג אר"נ ,ונקב בריאה יסתם אפילו
בסריכה ובעצם ,אבל בפשט דברי רבינא מסכימים עם רש"י ,דרבינא עצמו
בעי בשר דוקא וסביך דוקא ,והר"ן פסק כמותם .הרשב"א לא הכריע אלא

604

בענין ריאה שניקבה ודופן סותמתה

הביא כל הדיעות ,וכתב שמנהג כל העולם להקל בסבוך בבשרא וגרמא.
הרא"ש כתב שראה את דברי ר׳ מימון אבי הרמב"ם ,וא"כ ע"כ ס"ל כרש"י
דעצם לא סתים כלל .הרמב"ם פסק דעצם מהני בין לסירכא בין לנקב רק
בהדי בשר ,ובעי סביך )כפי מה שהבין הראב"ד כמה שביארנו( .וראב"ד
חילק בין נקב לסירכא ,דבנקב לא מהני אלא סביך בבשר כדברי רבינא
ממש ,ובסירכא מהני עצם .כולהו פליגי בפשט דברי רבינא ,אי סביך ובשר
דוקא קאמר ,ועוד פליגי הרמב"ם והראב"ד אי באמת אמרינן דבכל סירכא
איכא חשש נקב.

שיטת הרא"ש ובעל העיטור
הנה עד כה פלפלנו בשיטות הראשונים לבד מן הרא"ש ,והבאננו
קצת מדבריו .אלא שיש בשיטתו קושיא גדולה ,וכדי להבינו צריך לעיין
היטב בבעל העיטור וברא"ש .הרא"ש פסק כרש"י ,דעצם אינו סותם כלל.
ואע"פ שהביא כל דברי התוס׳ בלא יוצא מן הכלל ,בעמצו הביא שיטת
הרמב"ם דסביך בבשרא ובגרמא כשר ,ופליג עליה וז"ל פרק ג סי׳ כג:
"והיכא דסביך בבישרא ובגרמא יש אוסרין ויש מתירין .וכן כתב הרמב"ם
ז"ל :אבא מורי מן האוסרין ואני מן המתירין .ורואה אני את דברי האוסרין,
דכיון דבגרמא לחוד לא חשיב סתימה הוא הדין נמי בגרמא ובשרא .נהי
שהבשר סותם כנגדו לא מהני אותה סתימה כיון שכנגד העצם אינו סותם".
הרי פסק דעצם אינו סותם כלל ,ואפילו נקב משהו נגד העצם ,טריפה.
ואח"כ הביא הרא"ש בסי׳ כד–כה דברי בעל העיטור ,ואלו הם דברי
בעל העיטור בשלמות )חלק ב׳ שער ב׳ הלכות שחיטה דף מא עמוד ב׳(:
טרפשא דכבדא… וכתב הרב המחבר היכא דסריכא אונא
ואומא בדופן כחדא ,אי רובא דסירכא באונא ומיעוטא
באומא שדינן לה בתר רובא ועיקר הנקב באונא הוה וסריכא
באומא וכשרה .ואי רובא באומא ,ניקבה באומא היא ,דהא
אמרינן בעלמא כי אזלינן בתר רובא באיסורי ש"מ דבאסורי
אזלינן בתר רובא .ואיכא מ"ד דאפילו רובא באונא טרפה.
ומסתברא לן ,מסברא היא דאיתא ,דכיון דרובא במקום
הבשר תלינן בה נקב ואמרינן סרוכי סריך ,אבל מגמרא
ליתא ,דכי אזלינן בתר רובא באיסורי כגון ט' חניות דאמרינן
מרובא הוה ולא מיעוטא ,אבל הכא אע"ג דרובא מאונא
איכא מיעוטא באומא דבההוא מטרפא ,דמה לי סרכא רבה
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מ"ל סרכא זוטא .ותו ,תיפוק לן משום אומא לאונא דטרפה
לדידן .ומעשה בא לידי דרובא דסרכא באונא וסרכא באומא,
ואונא בלא פליץ ,7והכשרתי .8וכן ריאה דסריכו לחזה ודופן,
שדינן לה בתר רובא דכל היכי דאיכא למיתלי תלינן .והכא
כיון דאיכא למיתלי בריעותא דדופן לא תלינן בריעותא
דריאה ,דקי"ל בחזקת היתר עומדת וכן הלכתא .וה"ה היכא
דאיכא מכה בדופן וסלקא רובא דסירכא במקום המכה
ומיעוטא דשלא במקום מכה דכשרה .ויש מחמירין דלא
אזלינן בתר רובא.
וביאור דבריו ,דס"ל דסירכא הבאה משני מקומות ,אחד המטריף
ואחד המכשיר ,או סירכא ההולכת לשני מקומות ,אחד המטריף וחד
הכשר ,לעולם אזלינן בתר רובא ,אי רוב מן הכשר ,כשר ,ואי רוב מן
הפסול ,פסול .וכן פסק הלכה למעשה .וכ"ת הרי מ"מ איכא מיעוט,
ומיעוט בכאן אינו דומה למיעוט במקומות אחרים ,דמ"מ כאן איכא חזקת
התיר ,ותלינן הריעותא במקום הרוב ,שהוא מקום המכשירו.
ואלו הם דברי הרא"ש סי׳ כד–כה
סימן כד( כתב בעל העיטור דאם נסרכו יחד האונא והאומא
בסירכא אחת בדופן אם רוב הסירכא מן האונא ומיעוט מן
האומא תלינן דעיקר הנקב היה באונא וסירכא סריך באומא
 7ר"ל ,מפולש.
 8יש להעיר דכן ס"ל לראב"ד תמים דעים סוף סי׳ יב )תשובות ופסקים סי׳ צה( שכתב
וז"ל "וריאה שנסרכה רובא להיתר דהיינו מן האונה לדופן ומיעוטא מן האומה נהגו
בנרבונה לדונה אחר הרוב ,וכן הדין כי הסירכות ספיקות הן שמא אינה נקב ואם היא נקב
שמא מן האונה יצא הליחה ונעשית סירכא .ואפילו היתה הסירכא מחצה למחצה היה לנו
להכשירה מפני שהם תרי ספקי אלא שמחמירין בה להצריכה רוב באונה ".אלא שהוא
מטעם אחר לגמרי ,לא משום חזקת היתר ,אלא משום דס"ל דכל סירכא אינו ודאי טריפה
אלא ספק טריפה ,וכאן כשר משום ספק ספיקא :דילמא אין בה נקב ,ואת"ל יש ,מ"מ
דילמא היא בתוך מקום המכשיר ,ובסברא זו יש להכשיר אפילו מחצה למחצה אלא שלא
רצה לעשות מעשה .ובשמלה חדשה לט:סט פסל כל מחצה על מחצה.
ועיל כתבנו דראב"ד ס"ל דסירכות מאונא לדופן בין לבשר בין לעצם כשר דלא באו
מחמת נקב אלא משום רביצת הבהמה .וכאן יצא לנו חידוש גדול ,והוא ,דפליג גם
ארש"י וגם אתוס׳ דלעיל מו ,:דרש"י ס"ל דבכל סירכא איכא נקב ,ותוס׳ ס"ל דכל סירכא
גורמת לנקב ,וכאן ס"ל לראב"ד בעצם סירכא אינו אלא ספק.
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וכשירה .ואם רובא מן האומא טריפה .וכן ריאה דסריכא לחזה
ולדופן שדינן ליה בתר רובא.
סימן כה( וכן נמי אם יש מכה בדופן והסירכא במקום המכה
ובחוצה לה בכולהו אזלינן בתר רובא כי היכי דאזלינן בכל
איסורין בתר רובא .ואע"ג דלא דמי כולי האי דבכ"מ הרוב
והמיעוט מכחישין זה את זה הילכך שבקינן מיעוטא ואזלינן
בתר רובא .אבל הכא אפשר להיות שניהם האונא והאומא
והמשקה שיצא משניהם נסתבך יחד ונעשית סירכא אחת ,וכן
ריאה הסרוכה לחזה ולדופן אף אם יועיל הדופן לסתום הרוב
הסרוך לו מ"מ כל זמן שלא נסתם המיעוט ,הסרוך מחזה
טריפה .מ"מ כתב שעשה מעשה והלך אחר הרוב והכשיר.
הנה הביא כל דברי בעל העיטור ,בנסרכה לדופן וחזה ,ובנסרכא מאונא
ואומא ,ובנסרכא למכה וחוצה לה ,בכולן אזלינן בתר רובא .ובקושייתו
למה אזלינן בתר רובא בכה"ג ,הקשה קצת אחרת ,דבעל העיטור עצמו
הקשה ט׳ חנויות ,דהתם אמרינן דהאי חתיכה מרובא אתיא והכא ליכא
למימר הכי .אבל הרא"ש הקשה קצת אחרת ,דבכל רוב ומיעוט הם
מכחישין זא"ז ,ואי נימא דמן הרוב הוא ,ע"כ אינו מן המיעוט .אבל הכא
אפשר לקיים שניהם .ובעל העיטור תירץ דמוקמינן לריאה בחזקת היתר
ותלינן הריעותא ברובא ,ואמרינן דעיקר הסירכא אתיא ממקום הכשר או
אזלא למקום הסותמה .וברא"ש לא תירץ כלום.
הנה לבד חוסר ההבנה לי היאך מועיל חזקת היתר במקום ריעותא,
ולבד הא דקשיא לי דהא לא תירץ הרא"ש קושייתו ,ולבד מה שיש לעיין
אם היה לרא"ש גירסא אחרת בבעל העיטור ,ודילמא בגירסתו בבה"ע
עצמו הקשה כמש"כ ברא"ש "ואע"ג דלא דמי כולי האי" וכו׳ )עיין לקמן
במתרצי הרא"ש ,דנ"מ טובא אם הרא"ש עצמו הקשה כן או הקשה כן
משם בעל העיטור( ,אפילו אם תירצנו הכל דברי הרא"ש סתרי אהדדי .כי
כאן הביא דברי בה"ע ולא חלק עליו ,אלמא ס"ל דאזלינן בתר רובא.
ולעיל פסק כר׳ מימון ופליג ארמב"ם ,דריאה שנקבה ובשר ועצם
9
סותמתה טריפה ,דמ"מ לא נסתם הריאה במקום העצם.
 9לפי דברי הראב"ד שהבאננו לעיל בהשגות ,ועיל הערה  ,8הפסק הזו הוא מדוייק
ביותר ,ולכאורה אפילו לא אמרו הראב"ד יש לנו לומר דכן ס"ל ,דכיון דס"ל דלנקב
ממש לא מהני סרוכה אלא סבוכה ולא מהני עצם אלא בשר ,וס"ל דבסרוכה מהני כל
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חזקת התיר במקום ריעותא
עיין בעל העיטור שער שני הלכות שחיטה אות כבד )לד עמוד ד(,
שכתב וז"ל" :ואי קופא לגו טרפה .אבל בקלישתא ל"ש לבר ל"ש לגו
טרפה ואע"ג דקי"ל בהמה בחזקת היתר עומדת אפי' היכא דאיכא ריעותא
ה"מ דלא אתחזיק איסורא אבל הכא המחט לפנינו" .פירוש ,אם נמצא
מחט בכבד וחידודה לחוץ ,טריפה ,דנקיב אינקוב ואתא .וכי שנא לן
חידודה לחוץ מחידודה לפנים ,היינו במחט גדול ,אבל מחט קטן גם נֶקֶ ב
ומנַקֵּ ב .והקשה בה"ע ,דהרי יש לבהמה זו חזקת היתר.
המחט חדוד הוא ְ
ותירץ דהכא איתחזיק איסורא ,דהרי מחט לפנינו .ויש לעיין ,למה כאן
כתב דריעותא דאתחזיק איסורא מרעיא חזקתיה ,ולקמן באות טרפשא )מא
עמוד ב( כתב דחזקת היתר מועיל אפילו במקום ודאי נקב ותלינן בנקב
ברוב להיתר?
ועיין חולין מג :תוס׳ ד"ה קסבר ,שכתב דכי חיישינן לספק דרוסה,
היינו דוקא היכא דשכיחא ,אבל לא שכיחא ,או אפילו חצי וחצי דנטרפה
וכשרה ,כשירה ,כדאמרינן לעיל ט" .נשחטה כשרה עד שיודע לך במה
נטרפה" .ועיין יבמות ל :תוס׳ ד"ה אשה דג"כ משמע הכי .וע"כ התירוץ
הפשוט להאי סתירה בבעל העיטור הוא דבמחטא קלישתא שכיחא טובא
דנקובי נקיב ואתאי ,ולא מוקמינן לבהמה בחזקת כשרות ,משא"כ בראיה
שנסרכה חציה בפסול וחציה בכשר דבאמת שכיח למיהוי פסול כדשכיח
למיהוי כשר ,וכ"ש אם הרוב הוא מקום המכשירו דמוקמינן לבהמה
אחזקתה 10.והוא גם תירוץ לקושייתנו ,היאך מועיל חזקת התיר במקום
ריעותא ,דשפיר מהני כיון דאין בריעותא שכיחות לומר דודאי טריפה,
שמ"מ י"ל דעיקר הסירכא או הנקב הם ברוב ,המכשירה.

תירוצים לסתירה ברא"ש
הנה רבים וגדולים הטריחו לתרץ דברי הרא"ש ,הלא המה הבית יוסף
ודרישה ומעדני יו"ט לבעל תוס׳ יו"ט והט"ז .ואני אבארם ראשון ראשון.
הני ,ועוד דס"ל דאין סירכא אלא ספק נקב ולא ודאי ,מסתבר מאוד לפסוק דבנקב
ממש לא מהני רוב כיון דאיכא מיעוט דלא נסתם ,אבל בספק נקב מהני רוב דתלינן
ברוב.
 10הנה יש להאריך הרבה בענינים אלו ,אלא שאין זה כוונת המאמר ,ויש לעיין יו"ד סי׳ נ׳
הג"ה סי׳ א וש"ך שם סי׳ ג׳ בשם מהר"ם לובלין .ועיין שב שמעתתא ה:ט.

608

בענין ריאה שניקבה ודופן סותמתה

ולפני כן יש להביא דברי הטור יו"ד סי׳ לט בקיצור :הטור הביא דברי
הרא"ש דפליג ארמב"ם ,דעצם אינו סותם נקב כלל .ואח"כ בסוף הסימן
הביא דברי בעל העיטור בשלשה גווני דלעיל ,וסיים "וא"א הרא"ש ז"ל
הסכים לסברת בעל העיטור" .הקשה הבית יוסף כמה שהקשינו על
הרא"ש ,היאך כתב הטור ש"הסכים לסברת בה"ע"? ותירץ בשם ר׳ דוד
יחייא ובשם מהר"י ן׳ חביב דשאני בין נקב לסירכא ,ורא"ש ס"ל דיש
סירכא בלא נקב )עיין לעיל הערה  .(8והב"י עצמו תירץ דלא ס"ל הרא"ש
כבה"ע אלא בחלוקה האחרונה דסירכא תוך המכה וחוצה לה ,דהכשיר
בהדיא בתשובה )כ:כח( ,וז"ל:
ומה שכתבתם ,אם הסירכא יוצאת ומתפשטת קצת חוץ ממקום
השבר ,אם כשרה אם לאו; גם בזה פליגי .איכא מאן דשרי; אם
רוב הסירכא במקום המכה ומיעוט חוץ למקום המכה ,אזלינן
בתר רובא .ואיכא מאן דאסר; דכי אזלינן בתר רובא ,היינו כגון
תשע חנויות וכיוצא בו ,דתלינן מרובא נפל ,אבל הכא ,אע"ג
דאיכא רובא במקום שבר ,וי"ל מהכא ההוא רובא ,אכתי
מיטרפא במיעוטא דחוץ למכה .ולא מיסתבר כלל דברי
האוסרין .דבסירכא אחת אין לומר :חציה באה מן המכה וחציה
מן הריאה ,אלא ודאי ממקום אחד באה ,דאיך תבא משני
מקומות ותתחבר יחד לעשות סירכא אחת? וכיון דאיכא
ריעותא בדופן ,ובריאה ליכא ריעותא ,ודאי תלינן דמדופן אתא,
והליחה נתפשטת גם חוץ למכה ,ומשם נתחברה לריאה.
הילכך ,היכא דרוב הסרכא במקום המכה ,כשרה.
ולכאורה אע"פ שאין משמעות בפסקי הרא"ש כדברי הבית יוסף ,שהביא
כל דברי בעל העיטור ולא חלק עליו ,מסברא שנתן בתשובתו משמע
כדבריו ,דאין סברתו שם מועיל כלל בסירכא אחת מאונא ואומא ובנסרכה
לחזה ודופן.
המעדני יו"ט אות ז׳ דחה תירוץ ר׳ דוד יחייא ומהר"י ן׳ חביב,
דבהדיא כתב הרא"ש )ג:יד( דאין סירכא בלא נקב ,וכן הקשה הדרישה
אות יז׳ .ועוד פילפל מדיו"ט בלשון הרא"ש" ,ואע"ג" וכו׳" ,מ"מ עשה
מעשה" וכו׳ ,שכתב דמלשון אע"ג משמע דס"ל כוותיה ,ומלשון מ"מ
עשה מעשה משמע שהביא דבריו וליה לא ס"ל ,וכן דייק הב"י .ומשום
דיוק ד"אע"ג" דחה דברי הב"י .ולתרץ קושייתינו על הרא"ש ,תירץ
דכשכתב הרא"ש "ורואה אני את דברי האוסרין" אין כוונתו דבכל גווני
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אסור ,אלא ר"ל דלא בכל גווני מועיל עצם לסתימה .והממתין עד הסוף
לבאר שיטתו שהסכים לבעל העיטור ,דכי לא מהני עצם למיסתם ,ה"מ
ברוב עצם או חציו עצם ,אבל ברובו בשר כשר .זהו טורף דבריו .והנה כבר
כתבתי לעיל דכדעיינינן בדברי בעל העיטור עצמו ,משמע דהרא"ש היה לו
גירסא אחרת בבעל העיטור שהיה כתוב בו "אע"ג וכו׳ ומ"מ" ,ואפילו היה
לרא"ש גירסתינו בבעל העיטור ,מ"מ הרי הביא דבריו וביארם ,ואין לי
משמעות כלל בדבריו שמעצמו הקשה "ואע"ג דלא דמי כולי האי דבכ"מ
הרוב והמיעוט מכחישין זה את זה" ,שהוא דומה הרבה לקושיית בעל
העיטור עצמו.
ובדרישה יו"ד לט:יז תירץ דכי פסל הרא"ש אפילו ברובו כלפי מקום
המכשיר ,היינו משום דאנן דנין אסירכא או אנקב ,ולא אמקום סתימתה.
וא"כ ,א"א לומר "רוב הסירכא הוא כנגד הבשר" ,דמאן לימא לך דהסירכא
שהוא נגד הבשר הוא הרוב? דילמא מתחילים מצד האחר לחשב הרוב,
ונמצא דבאמת מה שנקרא "רוב הסירכא" ,רובו נגד מקום הפוסל הוא.
וא"כ קשה לדרישה מה שהכשיר הרא"ש משם בעל העיטור היכא דנסרכא
אונא לדופן ולחזה דפסק דאזלינן בתר רובא ,ולא אמרינן "מאי חזית
דאתחלת מכאן ,התחל מכאן" .ואוקמיה דמיירי דכל עיקר הסירכא נמשך
מאונא שכולה נגד הדופן ,ונמשך באלכסון לחזה .ונראה לעניים
דאוקימתא דא היא דוחק גדול ,שלא חילקו בעל העיטור והרא"ש בזה,
ומשמע דהכשירו בכל גווני.
הט"ז יו"ד לט:כג תירץ כר׳ דוד יחייא ומהר"י ן׳ חביב ,דכי פליג
הרא"ש ארמב"ם היינו בנקב ממש ,אבל בסירכא אזלינן בתר רובא .וכי
תימא ,הא הרא"ש ס"ל דאין סירכא בלא נקב כמה שהקשו מעיו"ט
ודרישה ,תירץ הט"ז אה"נ דבסירכא זו יש נקב ,אלא שאין תוקפה כנקב
ממש אלא קלוש וקטן הוא ,ואמרינן בו דכיון דרוב הסירכא אצל מקום
המכשירו ,שם הוא הנקב הקלוש ,ומה שיצא הסירכא חוץ לזה המקום הוא
משום שנקב הקטן במקום האחר הגדיל ליחה לחוץ .ויש לעיין בדבריו ,כי
למה נאמר משום קטנות הנקב דאזלינן בתר רובא ,ומה ענין זה אצל זה,
ומה יתרץ לקושיית הדרישה ,דמאי חזית לומר ד"רוב" הסירכא הוא ממש
נגד הדופן .ובערוך השולחן ס"ק צא׳ כתב הטעם דבאמת בכה"ג רואין
בחוש דעיקר הסירכא במקום אחד והשאר הוא התפשטות .ולפי זה לא
תלוי בסברא אלא במראה עיני הבודק ,ולא אזלינן בתר רוב אלא היכא
דנראה בחוש דרוב ועיקר הסירכא היא במקום הכשר.
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ולענין הלכה ,המחבר פסק סעיף יח׳ כרמב"ם דריאה שנקבה ודופן
סותמתה בסירכא ,בבשר כשר ,בעצם פסול ,ובשניהם כשר .ולא כתב
בהדיא אם כשר אם פסול ברוב מן העצם .ולכאורה יש לדייק דפסול ,כיון
שבכסף משנה דייק דרמב"ם ס"ל דאפילו רוב מן העצם כשר ,ובבית יוסף
הביא כל מה כשתב בכסף משנה לבד מהאי דיוקא משמע דחזר בו ,וא"כ
רוב מן העצם פסול .ובסעיף כ׳ פסק כבעל העיטור .וכתב הגר"א ס"ק לו׳,
דהכלל הוא דכל הדבוק בכשר אין סופו להתפרק .הרי הבין דמה שמכשיר
בעל העיטור הכשיר גם הרמב"ם ,מסברא דאמרינן לעיל לתרץ קושיית
האוסרים על הרמב"ם ,דמה שהוא כנגד העצם לא נסתם כראוי ,ותירצנו
כה"ג.
וכתב הרמ"א בהג"ה סע׳ יח ,דכל הדברים האלה לא נ"מ כלל לבני
אשכנז ,שמנהגינו להטריף כל סירכא בכל המקומות )אם לא שבין אונא
לאונא מחצי הקרוב לגוף; והוא מחלוקת קדמונים עיין חולין מו :תוס׳
ד"ה אבל( אם אינו ניתק במיעוך ומשמוש .וכתב שמלה חדשה לט:נב,
דטעם חומרת הרמ"א הוא דכיון לא מכשרינן דופן סותמתה אלא בדסביך
)דלא כרב שר שלום דלעיל( ,אנן לא בקיאין בהפרש שיש בין סביך לסריך,
ועוד ,דדילמא פסקינן כר"ג דאפילו במקום הכשר צריך נפיחה לבודקה,
ואנן לא בקיאין בנפיחה.
ולענין רובי דבעל העיטור ,כתב השלמה חדשה לט:סח דמעיקר הדין
כולם כשרים ,אלא שבמקום שאין מנהג יש לאסור כיון שהרבה פוסקים לא
ס"ל הכי .וכתב תבואת שור ס"ק צד׳ דאפילו הרא"ש לא הכשיר אלא
בסירכא הבאה משני מקומות ,דע"כ עיקרה באה ממקום אחד ,בזה תלינן
ברוב ,ולא בשאר גווני דבעל העיטור .והוא כמש"כ הב"י בשם תשובת
הרא"ש כ:כח.

הרב אשר בוש

שריית עדשות מגע במים או בנוזל בשבת
נשאלתי אם צריך לחוש לדעת המחמירים ושלא להשרות עדשות
מגע )קונטק"ט לנ"ז בלע"ז( רכות בנוזל בשבת ויו"ט או אם יש לנהוג
כדעת המקילים אף לכתחלה.
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל הורה שאין איסור להכניס עדשות מגע
לחומר ,ודבריו מובאים בב' מקומות .כתוב בספר נשמת אברהם )ח' או"ח
סי' שכ"א אות ב'( "עדשות מגע .אדם המרכיב עדשות מגע רכות צריך כל
פעם שהוא מוריד אותן להכניסן לחומר עד שחוזרות להרכיבן .ושאל מו"ר
הגרי"י נויבירט שליט"א למורנו ורבנו הגרש"ז אויערבאך זצ"ל אם אסור
לעשות כן בשבת משום תיקון מנא...ואמר לנו הגאון זצ"ל שמותר לעשות
זאת ואין זה דומה ללולב שאין למלאות כלי עם מים כדי להניחו בו בשבת
ולא מחליפין את המים ביום טוב כי המים מוסיפין חיות ללולב ולא רק
שומרים אותו במצבו".
והדיון היה אם לדמות נ"ד להא דתנן )סוכה מב" (.ומחזירתו למים
בשבת ,רבי יהודה אומר בשבת מחזירין ביום טוב מוסיפין ובמועד
מחליפין" .וכתב רש"י )שם ד"ה בשבת מחזירין( "שהרי מכאן נטלום היום
אבל לא מוסיפין מים כ"ש שאין מחליפין המים לשפוך את אלו ולתת
אחרים צונן מהני דטרח לתקוני מנא" .ופירש הגרש"ז שנ"ד אינו דומה
לדין לולב כי המים מוסיפין חיות ללולב ולא רק שומרים אותו במצב ,מה
שאינו כן לענין עדשות מגע שעיקר כוונתו הוא לשמרם שלא ייבשו .וצ"ל
שכל מה שאסרו חז"ל )שם( היינו דוקא להכין מים חדשים ללולבו אבל
כשמחזירו למים מוכנים שהיה בהם כבר אינו תיקון הלולב )אלא שמירתו(
ורק אם לא היה במים כלל קודם השבת אסרו להכין לו מים משום תיקון
כלי .ובנ"ד כיון שעדשות המגע הן כבר לחות אין שום תיקון להורידן
לחומר.
]ועי' במש"כ באריכות בשו"ת שואל בשלמה )ח"א סי' ל"ו( אם גזרו
חז"ל במקרה שמחזירו למים אחרים או דוקא אם לא היה במים כלל .וע"ע
)שם( שכן נחלקו רבותינו אם עיקר דין זה על הכנת המים או על נתינת
הלולב בהן[.
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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ויותר נראה שיש להתיר הורדת עדשות המגע לחומר ע"פ מש"כ
בשו"ת הרשב"א )ח"ד סי' ע"ג( שהתיר להשקות ירק תלוש בשבת כדי
שלא יכמוש ,וז"ל "ואין מביאין ראיה מלולב שאינו ראוי לטלטלו בשבת
אלא כדי שלא יכמוש התירו לטלטלו להחזירו בשבת ,דמן הדין היה שלא
יטלטלהו כלל ואפילו ביו"ט ולאחר שהניחו על גבי קרקע לאחר מצותו
אסור לטלטלו וכדאיתא התם בירושלמי ,אלא משום הידור מצוה התירו
טלטולו וחזרתו בשבת ולהוסיף ביו"ט ,אבל ירקות הראויות לאכילה ביומן
נראה לי שמותר להשקותן כדרך שמותר לטלטלן ".וע' בשו"ת יחוה דעת
)ח' ב' סי' נ"ג( שהמשיך סברת הרשב"א אף לשאר ענפי אילנות המוכנים
מע"ש וראויים להריח בהם וכיוצא בזה .ואף אם אין הכרח להתיר בכה"ג
)כמש"כ בשו"ת שואל בשלמה הנ"ל( ,זהו משום שיש דין מוקצה על
הענפים אם לא שהכינם לצורך שבת או יו"ט ,אבל עדשות מגע שהם כלים
של היתר אין מקום להחמיר ולאסור להורידם לחומר ע"פ מש"כ הרשב"א.
ועוד הובא דברי הגרש"ז אויערבאך בספר שמירת שבת כהלכתה )פ'
ט"ו אות פ"ב( ,וז"ל "עדשות מגע רכות ,אשר חייבים להכניסן לתוך נוזל
מיד עם הסרתן מן העין ,כדי שלא תתקלקלנה מותר לעשות כן גם בשבת".
ובהערות כתב )שם אות רנ"א( "דלא שייך בו משום מעבד ,דומיא דאוכלין
דאסור להכניסם לתוך חומץ ,סי' שכ"א במ"ב ס"ק ט"ו ,דשאני התם
שהחומץ משנה את האוכל משא"כ כאן דכל כוונתו לשמור על העדשות
והוה כמכניס אוכל למקרר שלא יתקלקל".
וכל דברי הגרש"ז היו אך ורק לענין דין תיקון מנא ודין מעבד ,דהיינו
שאין בהורדתן לחומר משום תיקון מנא או מעבד שהרי אינו משנה שום
דבר בהן אלא שומר המצב העכשוי .והגרש"ז אויערבאך לא דן בענין נקוי
וכיבוס עדשות המגע ,ולכאורה היה פשוט לו שאין בזה משום מכבס מן
הטעמים הנכתבים לקמן.
]מה שלא נמנע בס' שמירת שבת כהלכתה )פ' ט"ו הלכה ו'( מלהתיר
להשרות בגדי ניילון וסנטטי בשבת ואין בזה משום כיבוס היינו ע"פ מש"כ
בשם הגרש"ז אויערבאך ,וז"ל )פ' י"ב הל' ט"ו( "...ואם רצונו להשתמש
במברשת רטובה ,או שנמצאים מים בבקבוק ,מוטב להשתמש במברשת
שעשויה חומר סינטטי שאין שערותיה צפופות זו לזו ".ובהערות )פ' י"ב
אות מ"ו( הסביר "שמעתי מהגרש"ז אויערבך שליט"א ,וסברתו עמו ,דכל
דבר שאינו בולע ואין נפחו משתנה מחמת המים הנכנסים וגם החללים
שבין שערות המברשת ניכרים לעין )עיין בהערה הקודמת( ,הרי זה דומה
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לצינור דק של גומי שמריק ממנו מים ,ואין כל חשש של איסור סחיטה,
ועדיף טפי מעור ושערות המובא ס' ש"כ במ"ב סוס"ק נ"ה[".
מאידך ,הגרי"ש אלישיב זצ"ל )קובץ תשובות ח"א סי' כ"ו ,והו"ד
בנשמת אברהם שם( דן על שריית עדשות מגע מטעם איסור כיבוס ,דשמא
צריך לאסור משום שרייתו זהו כיבוסו .ואף שהן נעשות מן פלסטיק ,מ"מ
טיב עדשות מגע רכות הוא שכן בולעים הרבה מים )ובגמר שרייתן הן
מלאות מים עד שיש בהן מארבעים אחוז לקרוב לשמונים אחוז מים(.
בתחלת דבריו השווה חומר זה שמשתמשים בו ליצירת העדשות לדין
עור .והלכה פסוקה היא )או"ח סי' ש"ב סע' ט'( שבעור לא אמרינן שרייתו
זהו כיבוסו .אבל לאחר העיון כתב דשמא שייך כיבוס במין פלסטיק זה
שהרי מין זה בולע הרבה ואינו דומה כ"כ לעור )וסתם פלסטיק אינו בולע
כלל ,וע"ש שכן כתב בשם אג"מ יו"ד ח"ב סי' ע"ו(.
ולפי זה הביא המחלוקת )הו"ד ברמ"א סי' ש"ב סע' ט'( בדין שרייתו
זהו כיבוסו .הרי לדברי הרא"ש )תוס' הרא"ש יומא עז (:דין זה נאמר אך
ורק אם יש לכלוך על הבגד ,אבל אם הבגד הושחר מחמת לבישה או
תשמיש ,וכ"ש אם הוא נקי לגמרי ,לא אסרינן שרייתו .וכתב רב אלישיב
)שם ד"ה אכן( "אכן י"ל דאף להמחמירים גם כשאין דבר מאוס על הבגד,
מ"מ שרייתו מוסיף בליבונו שהרי הבגד הושחר מחמת לבישה וכמ"ש
הרא"ש אבל בבגד חדש ומלובן כל צרכו ואין שום הוספה בשרייתו ,אין
כאן מלאכת כיבוס ".ועפ"ז כתב )שם ד"ה לפי"ז( "היה מקום להתיר אם
היו רוצים את עדשות המגע חםנטצ ערב שבצ-להשרותם במים בשבת כדי
שלא יתקלקל
אך אח"כ מצא כתוב בשו"ע הרב )שם סע' כ"א( שהחמיר אף אם
אינו מוסיף שום נקיות בשרייתו ,וז"ל "ויש לחוש לדבריהם להחמיר בשל
תורה" .ואף שבשו"ת אבני נזר )חאו"ח סי' קנ"ז( כתב "וצ"ע מנין לו זה",
מ"מ הגרי"ש אלישיב חשש לדברי שו"ע הרב )ודבריו נראים כפשטותו של
דברי הרמ"א שכתב "ויש אוסרים בכל ענין" דהיינו אפילו חדש ומלובן(.
ולהלכה ולמעשה כתב הגרי"ש אלישיב "ואחרי שהוציאו חומר
מיוחד אשר לדבריהם אין בכחו לנקות כלל את עדשות המגע יש מקום
להתיר להשרות את עדשות המגע במים בשבת בחומר הנ"ל ובצירוף
רחיצת עדשות המגע בערב שבת וכנ"ל".
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אך צ"ע בדברי הגרי"ש אלישיב מכמה טעמים .הרי כתב המשנה
ברורה בהקדמתו לדין כיבוס )סי' ש"ב ס"ק ל"ט( "המלבן הוא מאבות
מלאכות ולבון שייך בין בצמר ובין בפשתן ובכל שאר מינים שדרכן
להתלבן ".הרי מלאכת ליבון אינו שייך אלא במינים שדרכן להתלבן ,ומזה
הטעם אין איסור בשטיפת כלי סעודה וכיוצא בהן שהרי אינן בכלל המינים
שדרכן להתלבן אף שכן דרכן לנקותם במים אחר הסעודה .ולכאורה ה"ה
בעדשות מגע שאינן עשויות ממין שדרכו להתלבן .ומה שהוצרך באג"מ
לדון בענין מפות העשויות מפלסטיק ,היינו שהן עשויות בצורת בגד
ומשתמשים בהן כבגד ומה"ט היה נראה לדונן כמו בגד אם לא שאינן
בולעות ,מה שאינו כן לענין שטיפת כלי סעודה העשויים מפלסטיק וכן
כיוצא הם שלא היה בהם אפילו ספק.
ועוד הרי דנו רבותינו בענין עור מה דינו לענין כיבוס .לענין סחיטה
בשער כתב רש"י )שבת קכח :ד"ה אין סחיטה( "אין סחיטה בשער :שהוא
קשה ואין בולע" .ועל זה כתב בשו"ת אבני נזר )או"ח סי' קנ"ז אות ד'(
"דאין כיבוס אלא במוציא לכלוך שמובלע בתוכו ,וכמו שכתב בלבוש
סימן ש"ב וזה לשונו אבל להסיר הנוצות מן הבגד מותר שאין זה דומה
לליבון שאין הנוצות תחובין בתוכו כמו המים והעפר ע"כ .וכן משמע
בריב"א שהביא הבית יוסף סימן ש"ב וזה לשונו ולא לצחצוח וכיבוס.
וצחצוח היינו להוציא הבלוע .ועיין ברש"י מגלת אסתר בפסוק ונתון
תמרוקיהן .וכן משמע לי מדמותר הדחת כלים בשבת ואין בהם משום
ליבון .ואין לומר משום דבמשכן לא היה ליבון כי אם במיני בגדים שהרי
כל המלאכות מחורש עד האופה היה רק בסמנין ,ומכל מקום חייב בכל
הדברים .אלא ודאי משום שליבון שהיה במשכן בבגדים אינו דומה
להדחת כלים ,דבבגדים מוציא הלכלוך מתוכם מה שאין כן בהדחת
כלים...וכיון דעור אינו בולע אין בו חיוב ליבון ".הרי ס"ל לאבני נזר שאין
איסור כיבוס תלוי במה שבולע או אינו בולע ,שהרי גם כלי עץ וחרס
)שאינו מצופה( ועור בולעים מעט ,אלא כוונתו לומר שאף שבולעים מ"מ
אין זה בכלל כיבוס שהרי אין מעשה הכיבוס להוציא מה שבתוכו אלא מה
שעל גביו.
וכן רואים שאפילו יבלע איזה כתם בעור,אינו מוציא הלכלוך ע"י
שרייה .ואף אם לפעמים יועיל )או יועיל במקצת( ,שפיר שייך להחשיבו
לאו בר כיבוס לענין שבת שהרי אין זה מעשה רגיל וחשוב .וממילא לאו
בר כיבוס הוא ,ומה"ט התירו לשפוך מים על נעלים להסיר טיט שהרי אינו
שייך כיבוס הגם שאילו היה עושה כן לבגד היה חייב משום מלבן.
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ואף שיש לשאול שהרי בנ"ד כוונתם להוציא הלכלוך הבלוע מתוך
עדשות המגע ,מ"מ נראה שאין לחוש בכה"ג שהרי כתבו בשו"ע הגרש"ז
)סי' ש"ב קונטרס אחרון אות א'( ובשו"ת אבני נזר )שם אות י"א ,י"ב(
שאיסור כיבוס הוא משום חזותא .וכל מה שמנקים עדשות המגע אינו
להסיר לכלוך הנראה לעינים אלא להסיר קטריות שהן מיקרוספוקיות )וגם
לשמר את עדשות המגע שלא ייבשו( ,ואין זה בכלל כיבוס ,לא מה"ת ולא
מדבריהם .ומה שחילק הגרי"ש אלישיב בין העשוי מחומר שאין בכחו
לנקות כלל לבין חומר המנקה הרי לפי המציאות אינו מובן איזה חשיבות
יש בחומר המנקה לדין כיבוס כיון שסוף כל סוף אינו מועיל אלא לדבר
שאינו נראה לעינים )ואילו היו אוסרים מטעם שרייתו זהו כיבוסו אף במים
יש איסור( .הרי לדברי הגרש"ז ואבני נזר אין כאן כיבוס כלל ,ולדין
שרייתו זהו כיבוסו אין חילוק בין אם שורין בדבר המנקה יפה או בדבר
שאינו עשוי לנקות.
]והראיה לזה ממה שאין איסור כיבוס שייך בהגעלת כלים .וכתב
באבני נזר )שם אות ד'( "ואף דאפילו בהגעלת כלים בשבת לית בו איסור
ליבון ".וכתב )שם אות י"א( "וצ"ל דמלבן אינו אלא משום חזותא כמו
צובע...והבלוע שבתוך הכלי אין מקלקל מראהו ".הרי אף שכל כוונתו
להוציא הבלוע מהן ,דומה למעשה כיבוס ,מ"מ אין זה חשוב כיבוס כיון
שמה שמוציא ממנו אינו נראה לעינים ,וה"ה לנ"ד[.
ועוד מה שנקט הגרי"ש אלישיב מש"כ בשו"ע הרב )סע' כ"א(
להחמיר )שלא כדברי הרא"ש( ושלא להשרות אפילו בגד שהוא נקי
לגמרי ,אינו שייך כ"כ לנ"ד שהרי הגרש"ז לא כתב כן בכל ענין אלא "ויש
לחוש לדבריהם להחמיר בשל תורה" .ואינו נראה לומר שיש ספק איסור
תורה בעדשות מגע מכל הטעמים הנ"ל ,וממילא לא שייך להחמיר אף
לדברי שו"ע הרב.

להלכה ולמעשה
מכל הנ"ל נראה שאין צריך להחמיר בנ"ד ומן הדין מותר לכתחילה
להוריד עדשות המגע לחומר בשבת בין אם נקה אותן קודם השבת ובין אם
לא עשה כן .ואין שום מעלה להשתמש בחומר אשר אין בכחו לנקות ,שאף
חומר העשוי לנקות אין לו דין כיבוס.
וכיון שכן ,י"ל שיותר נכון דוקא להורידם בנוזל הרגיל שהרי אם לא
יעשה כן עלול לגרום זיהום ומחלות לעינים )כפי עדות כמה רופאים(
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ומה"ט יש טעם גדול למנוע מחומרה זו שיעץ הגרי"ש אלישיב זצ"ל] .ואין
בזה משום רפואה האסורה בשבת דומה למה שאין ברחיצת הידים לאחר
שנגע בדבר מאוס או שרוצה לאכול ,שאין זה מעשה העשוי לשם רפואה
דוקא ,אלא הוא מעשה רגיל שכל מי שיש לו עדשות מגע רגיל בו בכל יום,
)ועי' או"ח סי' שכ"ח סע' ל"ז וז"ל "כל אוכלים ומשקים שהם מאכל
בריאים מותר לאכלן ולשתותן...ומוכחא מילתא דלרפאה עביד אפילו הכי
שרי[.(".
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יציאת הכהן ליטול ידים כשיש מנין מצומצם
בס"ד ,קיץ תשע"ד
לכבוד ידידי הנאמן אשר כל ישראל צמאים לשתות מימיו בהלכה
ובאגדה ,יצחק צולטאן נ"י ,מרא דאתר "הלכיפידיה" ,יפוצו מעיינותיך
חוצה ותזכה להוציא לאור את כל יתר חיבוריך כדי לזכות בהם את הרבים
ולהמשיך לעסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא .אמן.
אודות השאלה שנשאלת באתר "הלכיפידיה" ע"י אחד מהגולשים
האם כשיש מנין מצומצם הכהן יכול לצאת מחדר בית הכנסת כדי ליטול
ידיו כדת ,ואם יש אחד עשר אנשים ,האם הלוי יכול לצאת איתו ג"כ
כשחדר המטבח ליד חדר התפילה.

ענף א' – הבנה יסודית בנטילת ידים לנשי"כ )או"ח קכח:ו-ז(
איתא בסוטה )לט (.אמר רבי יהושע בן לוי כל כהן שלא נטל ידיו לא
ישא כפיו שנאמר שאו ידיכם קדש וברכו את ה' ופרש"י שלא נטל ידיו,
קודם עלותו לדוכן .ע"כ .וז"ל הרמב"ם )פט"ו מהל' תפילה ה"ה( טומאת
הידים כיצד ]מונע מלעלות לדוכן[ כהן שלא נטל את ידיו לא ישא את כפיו
אלא נוטל את ידיו עד הפרק כדרך שמקדשין לעבודה ואחר כך מברך
שנאמר שאו ידיכם קודש וברכו את ה' .עכ"ל .ונראה שאין הנטילה באה
כדבר מיוחד לנשיאת כפים אלא כהכנה למצוה זו וכל שנטל ידיו בבוקר
ואינו יודע להם שום טומאה אינו צריך לחזור וליטול שנית בעת החזרה,
וכן פירש מרן בכ"מ והוסיף שבאורחות חיים כתוב בשם ר' אברהם בן
הרמב"ם הלכה למעשה בפני אביו שכל הכהנים היו עולים לדוכן וסומכים
על נטילת ידיים שלפני התפילה.
והתוס' )שם ד"ה כל( הביאו את דברי רש"י שהיו לפניהם שאמר
בשם רבו כשיטת הרמב"ם ,והקשו שאם הגמ' באמת רק מדגישה
שהכהנים צריכים ידים טהורות כדי לעלות לדוכן אז בשביל מה הביאה
הגמ' פסוק ללמד דין שכבר ידוע? והלוא כולם נוטלים ידיים שחרית!
ועוד למה נקט הגמ' נשיאת כפים דוקא ,תיפוק ליה שצריך ליטול ידיו
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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לד"ת ולתפילה? על כרחך שחייב ליטול ידיו שנית אע"פ שכבר נטל אותן
שחרית .וכן משמע מדברי רש"י הנ"ל וכן פסק בהגהות מיימוניות )דפוס
קושטא פט"ו מהלכות תפילה( והובא בדרכי משה )ס"ק ג*( .וכן פסק
הטור )קכח:ו( ,והב"ח )ס"ק ג( ,והלבוש )סע' ז(.
ובב"י )קכח ,סע' ו-ז( האריך ליישב את קושיות התוס' וז"ל ונראה לי
דלא קשה מידי דאפשר דנפקא מינה להיכא דנטל ידיו שחרית והסיח דעתו
דלדברי תורה אין צריך ליטול ואפילו לקריאת שמע כיון שאינו יודע להם
שום טומאה אוקמינהו אחזקתייהו ,אי נמי נפקא מינה להיכא דלא
משתכחי מיא דלק"ש ולתפילה מקנח ידיו בכל מידי דמנקי כדאיתא בפ"ב
דברכות )טו (.ואילו לנשיאת כפים אי לא משכח מים ליטול ידיו אינו נושא
את כפיו .וכן ראיתי האשכנזים נוהגים ליטול ידיהם בשעת נשיאת כפים
אף על פי שכבר נטלו ידיהם שחרית ושמעתי שכן היו עושים ג"כ בספרד
ושהיו הלוים יוצקים מים על ידיהם ולא הייתי יודע מאין להם דבר זה
ליטול על ידי הלוים עד שזיכני יי' ומצאתיו מפורש במדרש הזוהר פרשת
נשא )קמו (:וזה לשונו תנא כהן דבעי לפרסא ידוי בעי ליתוסף קדושה על
קדושה דיליה דיבעי לקדשא ידוי על ידי דקדישא מאי קדישא דא ליואה
דיבעי כהנא ליטול קדושה דמיא מן ידוי דכתיב וקדשת את הלוים הא
אינון קדישין וכתיב בלוים )במדבר יח א( וגם את אחיך מטה לוי וכו' שבט
אביך כלל מכאן כל כהן דפריס ידוי בעי לאתקדשא ע"י דקדישא ליתוסף
קדושה על קדושה ולא יטול קדושה דמיא מבר נש אחרא דלאו קדישא.
וכתוב עוד שם ובצניעותא דספרא תנא לוי דאתקדש כהנא בעי לאתקדשא
בקדמיתא ע"כ וכן ראוי לנהוג .עכ"ל הטהור של מרן .וע' בפרי חדש )ס"ק
ו( שהקשה ותירץ והעמיד את דברי מרן על בוריים.
ובשו"ע )קכח:ו( פסק כמו הזוהר וז"ל אע"פ שנטלו הכהנים ידיהם
שחרית חוזרים ונוטלים ידיהם עד הפרק שהוא חבור היד והזרוע והלוי
יוצק מים על ידיהם וקודם לכן יטול הלוי ידיו .הג"ה ולא נהגו הלוים
ליטול ידיהם תחלה רק סמכו על נטילתן שחרית .עכ"ל .ובערך לחם
למהריק"ש כתב שלא נהגו כן במצרים וכ"כ המג"א )ס"ק ו( בשם הרדב"ז
)בתשובותיו ח"א סי' קמז( שבשחרית הכהנים היו סומכים על נט"י שחרית
ורק במוסף היו נוטלים ידיהם עוד פעם מפני היסח הדעת .וע' פמ"ג בא"א
שכתב שכן משמע מדברי ר' אברהם המובאים בב"י שהעיד שבפני אביו
הרמב"ם היו סומכים על נטילת ידיהם לתפילה ולק"ש ,דהיינו תפילת
שחרית ולא יותר .ובכה"ח )ס"ק לח( הביא את הרדב"ז הנ"ל וכתב שמיהו
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הירא את דבר ה' ובמצותיו חפץ יטול גם ב]תפילת[ שחרית כדי לצאת דעת
מרן ז"ל ודעמיה והזוה"ק .עכ"ל.
ונראה שאף מרן מודה באמת שעיקר הדין הוא כמ"ש הרמב"ם ורק
חש לדברי הזוהר לכתחילה ,שכן משמע מדבריו בב"י שבימיו לא היו
נוהגין כן בכלל וכתב על דברי הזוהר ש"וכן ראוי לנהוג" משמע שאינו
אלא מנהג טוב .ובלב חיים )ח"ב סי' טו ,הובא בהליכות עולם על הבן איש
חי להגר"ע יוסף זצ"ל ,ש"ר פ' תצוה אות ג( דייק כן מלשון מרן )שם סעי'
כ( בדין ש"ץ כהן שנושא כפיו כשאין שם כהן אחר אלא הוא שמרן לא
כתב שצריך ליטול ידיו בכלל .ונראה לי שממה שמרן מחייב את הלוי
ליטול ידיו והשמיט את דין תיכף לנטילה ברכה לגמרי מהשו"ע משמע
שפסק כמו הזוהר ולא התוס' .וע' בפרי חדש )ס"ק ו( שגם פסק כדרכו
שעיקר הדין הוא כמו הרמב"ם וכן מוכח מהגמ' שכתב בלשון שלילי "כל
כהן שלא נטל ידיו לא יעלה לדוכן" ולא בלשון חיובי .משמע שאם כבר
נטל ידיו אינו צריך לחזור וליטול שנית .אלא שמהיות טוב לחוש לדברי
הזוהר .עכת"ד .ובכף החיים )ס"ק לה( כתב שמנהג ירושלים ליטול ידים
שנית ורק שכאשר הש"צ כהן כדאי הוא הרמב"ם לסמוך עליו מפני הפסק
וכדו' )ע"ש שדימה את דברי התוס' ממש לדברי הזוהר וצל"ע( .ע"ע
בשו"ת ישכיל עבדי )ח"ח סי' יז אות א( ובהליכות עולם הנ"ל.
יוצא שיש מחלוקת יסודי בין הרמב"ם והתוס' ,וכן מרן והרמ"א,
האם יש דין מיוחד של נטילת ידים לנשיאות כפים או רק דין טכני שאין
נושאים כפים אלא בידיים טהורות .וגם את אחיך הלוי ,מקור לנטילת ידיו
הוא בזוהר הנ"ל ,והרמ"א הקיל עליו לסמוך על הרמב"ם שלא יטול ידיו
עוד פעם .ונראה ברור ,כמו שנבאר לקמן ,שזהו היסוד למח' אחרוני זמנינו
באיך להתנהג בנד"ד ,והכל יהיה תלוי על עדת הכהן.

ענף ב' – כשאי אפשר ליטול ידים
ולכן כתבו האחרונים 1שבשעת הדחק שאין מים ,יכול הכהן לסמוך
על נט"י שחרית ולעלות לדוכן כל שנטל ידיו בבוקר עד הפרק כדת ושמר
אותם .ולדעת הרמ"א ,הלוי סומך על נט"י שחרית לכתחילה .מיהו נחלקו
 1א"ר ס"ק ח בשם העולת תמיד ,חיי אדם לב:ח ,מ"ב ס"ק כא ובשה"צ שם ,פסקי
תשובות סע' יט ,נטעי גבריאל הל' יו"ט ח"ב עמ' תמ ,כה"ח ס"ק לו ,וילקו"י סע' כח,
והלכה ברורה ס"ק כ
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בדין כהן שיצטרך לעבור לפני המתפלל כדי ליטול ידיו .בשביל הספרדים,
כמובן ,פשוט שעליו לסמוך על נט"י שחרית ולא לעבור לפני המתפלל
בגלל שאפשר לסמוך על הרמב"ם בנקל 2.ונגדם עומדים אחינו האשכנזים,
הפסקי תשובות)סעי' יט( והגרשז"א בהליכות שלמה )תפילה פ"י ס"ק יז(
שהצריכוהו לעבור לפני המתפלל כדי לקיים סמוך לנטילה ברכה ,בגלל
שנוטים יותר לדעת התוס' מדעת הרמב"ם.
וכעת באתי לישיבתנו בסוף הקיץ וראיתי בספר תפילה כהלכתה
)פי"ד ס"ק פד ,עמ' רצ"ג( שכתב שכן שמע מהגרי"ש אלישיב זצ"ל שאין
הכהן צריך לסמוך על נט"י שחרית ויכול לעבור לפני המתפלל .ושכן פסק
המנח"י )ח"ח סי' י( אבל יש ספק אם הלוי יכול לעשות כן .ובאשי ישראל
)פכ"ט סע' יג ובהערות שם( מיקל שהכהנים יכולים לעבור כנגד המתפלל,
אבל בדין הלוי כתב בשם הגר"ח קניבסקי שליט"א שבכה"ג יטול בכור את
ידי הכהן ולא הלוי ,3אולם שמע מהגרשז"א זצ"ל שאפשר להקל גם ללוי
לעבור .והוסיף שהגר"ח כתב בשם החזו"א שכהן שאינו יכול לפסוע
לאחוריו מפני מי שעדיין מתפלל שם ג"כ יכול להקל לפסוע לאחריו כדי
ליטול ידיו .ומשמע שהחזו"א מודה בזה ג"כ .ע"ש בהערות ,שהביא הרבה
אחרונים בזה .ובנטעי גבריאל )הל' יו"ט ח"ב עמ' תמה( כתב להקל לעבור
לפני המתפלל ג"כ.

ענף ג' – דין ביטול מנין
כתוב במשנה תורה )הל' תפילה פ"ח ה"ו( כל דבר שבקדושה צריך
עשרה אנשים ,ואם יצאו מקצתם ואבדו את מניינם מותר להם לסיים את
הדבר שבקדושה .ומקורו מדברי הרי"ף )מגילה כג ,:יג :בדפי הרי"ף(
מהירושלמי שהיוצא מבית הכנסת ומבטל את המנין עליו נאמר "עוזבי ה'
יכלו" )ישעיה א ,כח( רק שמותר לנשארים לסיים את מה שהתחילו ,וכ"כ
תוס' )ד"ה אין פורסין( ,והרא"ש )סי' ז( ,ותוס' הרא"ש ,והר"ן על הרי"ף
שם .וכ"כ בשו"ע או"ח בכמה מקומות )מהם נה:ב וקמג:א( .והדבר פשוט
וברור מלשונם הטהור שאין זה אלא בדיעבד ומי שיוצא הרי עוון בידו.
)ואם שבנד"ד אולי במציאות השואל זה נקרא עדיין באותו חדר ,יודע אני
שהרמב"ם שם ממשיך בהלכה ז לפרט את מה נקרא אותו חדר ומה לא,
ואין כל בתי הכנסת שוות וקשה לאמוד את מה שאינו לפנינו(.
 2כ"כ בהליכות עולם )ח"א פ' תצוה סעי' ג( ,בילקוט יוסף שם ,ובהלכה ברורה שם
 3ע"פ מש"כ הב"ח )ס"ק ג( בשם מהרי"ל ,הובא באחרונים
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ואע"פ שיש בזו מח' ראשונים 4נניח שנשי"כ הוי דבר שבקדושה
כמ"ש הר"ן מגילה כג :וכמו שנראה מהפוסקים .וע' בבה"ל ריש סימן קכח
שכתב בלי חולק שהוי דבר שבקדושה ,וכ"כ בשו"ע הרב )שם סע' א(,
וכ"כ החיי אדם )כלל לב אות א( .וע' בערוה"ש )סע' ח( שכתב שדומה
לדבר שבקדושה ,משמע שאינו ממש .ועיין ביותר אריכות במש"כ רב אחד
מישיבת אור שמח באינטרנט .(5ע"ע בב"י בסימנים הנ"ל.

ענף ד' – נידון דידן
ובנד"ד ,בדין יציאת הכהן ליטול ידיו כשיש מנין מצומצם ,ראיתי
בשו"ת רבבות אפרים )ח"ב סי' נד( שהביא כמה דעות ואפשרויות בזה
ומשמע שפוסק כמו שמעיד בשם הרה"ג הרב דוד פיינשטיין שליט"א
שבמתיבתא תפארת ירושלים נהגו בנד"ד שהכהנים נוטלים את ידיהם
קודם חזרת הש"ץ )וכן שמעתי כעת מאת הרב בנימין שובערט ששאל את
רב דוד פיינשטיין בשבילי אודות זה ,וכן אני בעצמי זכיתי לשמוע מפה
קדשו בסוף הקיץ ,והביאו גם הנטעי גבריאל הל' יו"ט ח"ב עמ' תמד( ,וגם
הביא בשם הרשל"צ הרה"ג הרב שלמה משה עמאר שליט"א שהכהנים
יסמכו על נטילת ידים של שחרית ולא יצאו .והובאו דבריו בהערה 83
בפסקי תשובות הנ"ל אבל ע"ש שהנה המחבר שליט"א פסק נגדו שאפשר
לכהן לצאת אפילו כשיש מנין מצומצם בלי הסבר ובלי מקור ,והלוא
המוציא "את" חברו עליו הראיה.
הלום וראיתי הסבר בספר נשיאת כפים כהלכתה )עמ' נט( שציינת לי
ששם מבואר בשם הגרח"פ שיינברג זצ"ל שאין יציאת הכהן בגדר עבירה
כיון שהוא יוצא לצורך התפילה ,ובמקום מצוה לא אסרו ,ואפשר להקל
בשבילו לבד ,אבל יש מח' הפוסקים לגבי הלוי וכדאי להחמיר בדבר .וי"ל
6
שעל סברת הרב שיינברג סמך הפסקי תשובות להקל.
 4ע' רשב"א ,ר"ן ,מאירי ,וטורי אבן במגילה כג:
http://ohr.edu/4925#_ednref18 5

 6וע"ש בנשיאת כפים כהלכתה שטוען בשם חכם אחד שיציאת הכהן מותר לכולי עלמא.
ותמוה ,שכבר הבאנו לעיל דעת מרן הרב עובדיה זצ"ל שחולק ושכן ברור מלשון
הרמב"ם ומרן השלחן ערוך ומעדות פוסקים מפורסמים ועצומים שלא היו נוהגים ליטול
ידים אפילו פעם אחת .ואפילו אם נלמד עליו זכות שספרי הרב עובדיה זצ"ל עדיין לא
פורסמו באותו זמן ,עדיין קשה ,שהחכם עצמו ,ולפחות ,מעתיק שמועתו בספר נשיאת
כפים כהלכתה ,ראה את מש"כ הרבבות אפרים בשם הגרש"מ עמאר שליט"א להחמיר
לפני הרבה שנים .וזכורני ממה ששמעתי מהראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א
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ואולי אפשר לדחות ממ"ש מרן הגר"ע זצ"ל )בתשובתו המפורסמת
ביחו"ד ח"א סי' עז( שאסור לדלג על על הניסים או יעלה ויבוא כדי
להספיק קדושה עם הציבור שכן העוסק במצוה פטור מן המצוה וע"ש
שמשוה מצוות מדאורייתא ומדרבנן לעניין זה .אולי גם בנידון דידן אסור
לבטל את מצות חזרת הש"צ כדי להספיק נשיאת כפים שהוא דבר בפני
עצמו כמ"ש הפוסקים )ע' בבה"ל בריש סי' קכח ובדברי מרן בב"י סי' נה
סעי' ב( מדין עוסק במצוה פטור מן המצוה ואין מעבירין על המצות .ועוד
שכמו שאם התחילו ברכות ק"ש בעשרה ויצאו מקצתם גומרים אותם אבל
אסור לש"צ להתפלל תפילת החזרה כי שניהם ענינים שונים ,כן לגבי
החזרה ונשיאת כפים שאם יצאו מקצתם באמצע החזרה אסור לכהנים
לישא את כפיהם.
וע"ע מש"כ בשם הגרשז"א בהליכות שלמה הנ"ל שלא יסמוך על
נטילת ידים שחרית אלא יצא ויטול ידיו באמצע החזרה ,אפילו אם היה
ביכולתו ליטול ידיו קודם חזרת הש"צ ולשמור אותן ,מפני שצריכים
להסמיך נטילה לברכה .אולם ,הפסקי תשובות )בהערות  84ו (105כתב
בשם הגרי"ש אלישיב שמוטב שיטול ידיו בין ישתבח ויוצר לשם נשיאת
כפים דיוצא בזה לדינא .והרב רבינוביץ ,מחבר פסקי תשובות ,עצמו סובר
שמוטב שיטלו בין התפילה לחזרה.

ענף ה' – עוד בדעת הספרדים
קדש חזיתיה למו"ר הרשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א בילקו"י תפילה
)ח"ב סעי' כב( שהביא משו"ת שבט הלוי )ח"ג( שכתב שכשיוצא מן המנין
לדבר מצוה אינו בכלל עוזבי ה' יכלו כמו שמצינו לגבי זימון כשאחד צריך
לצאת מפני הפסד ממון ,וגם שמרן פסק שאם אין עשרה עונים הוי רק קרוב
לברכה לבטלה ולא לבטלה ממש .ע"ש שדחה את דברי השבט הלוי
שמאידך גיסא כדאי הוא הרמב"ם לסמוך עליו בשעת הדחק ]וע"ע בשו"ת
הרי"ד סי' מד ריש אות ב' שכתב כעין זה[ .ועוד דלא דמי לברכת הזימון
שכשיצא לאור מהדורה ראשונה של ספר שמירת שבת כהלכתה עם הכותרת "הלכה
למעשה לבית היהודי ",הוא שלח מכתב הערות לרב נויברט זצ"ל עם פקפוקים שהכל
נכתב לפי שיטת האשכנזים ,ואיך אפשר לקרוא ספר כזה הלכה למעשה "לבית היהודי?"
מה ,ספרדים אינם יהודים?! ובס"ד ,במהדורה שיצתה לאור אחרי כן ,הוסיפו תחת
הכותרת הראשונה את המילים "לנוהגים כמו הרמ"א ".וכן כאן ,שרא ליה מריה כשגגה
היוצא מלפני השליט.
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ע"ש .ואח"כ הביא מהליכות עולם הנ"ל שכתב ששב ואל תעשה עדיף
מלקיים מצוה הבאה בעבירה ,וגם שמסתימת לשון מרן והבן איש חי )אות
ז( נראה שאין הנטילה לעיכובא כשכבר נטל ידיו שחרית כמו שהוכחנו לעיל
ענף א' .וכ"כ ביביע אומר ח"ט סי' קח אות נב ובהלכה ברורה הנ"ל בקצרה.
וע"ע שו"ת ברב פעלים )או"ח ח"ד סימן כד( ,ובבא"ח )ש"א פ' תצוה
אות י'( שנשאל בדין מנין מצומצם של שמונה ישראלים ושלושה כהנים,
כששנים מן הכהנים אינם נושאים כפיהם לאיזשהו סיבה והשלישי הוא
שליח הציבור .האם אחר שיצאו בברכת רצה רשאים השנים לחזור לחדר
התפילה להצטרף למנין כשרק שליח הציבור נושא את כפיו .ע"ש שמיקל
לצאת .וע"ע מש"כ בהליכות עולם שם שדברי הבא"ח הם נגד מרן וכמה
ראשונים .ונראה שאף הג"ר יוסף חיים יודה במקרה שיש רק כהן אחד
שיסמוך על נטילת ידים של שחרית ולא יצא מבית הכנסת כמו שמשמע
מסתימת לשונו כאן שהש"צ עצמו נושא כפיו ואינו יוצא ליטול אותם.

ענף ו – דין הלוי
ואפילו לאותם הפוסקים שעל הכהן לצאת וליטול ידיו עדיין יש
פלוגתא דרבוותא בדין הלוי .וע' תשובות והנהגות )ח"ג סי' מח( וז"ל
ונראה פשוט שאם אין עשרה שומעין לחזרת הש"ץ ,לא יצא הלוי מביהכ"נ
כדי ליטול ידי הכהן ,ואף שהדין הוא דחזן שהתחיל חזרת הש"ץ בעשרה
ממשיך גם כשאין עשרה ,חוץ מהנשיאת כפים גופא ,עיין בבה"ל ר"ס
קכ"ח ,מ"מ עיקר המצוה דחזרת הש"ץ בעשרה דוקא) ,ורק דביצאו מקצתן
אין מפסיקין וממשיכים הקדושה( .והאי מצוה עדיפא ממצות לוי ליצוק
שהוא רק מעלה במצוה ,וכ"ש שאין לו ללוי לעבור כנגד המתפלל לשם
זה ,ובאמת מסופקני אפי' כשיש עשרה אם כדאי ללוי לבטל לזה שמיעת
חזרת הש"ץ ועניית אמן ,ואם יש בלא"ה לוי אחר שיצא ליטול ודאי לא
יבטל גם הוא ,שמצות אמן רבה היא מאד ,ותמיהני שהפוסקים לא הזכירו
ד"ז .עכ"ל .ובשבט הלוי )ח"ח סימן מז אות ג( חלק עליו שאין לחוש
להפסד עניית האמן לחזרת הש"צ כי הרי אנוסים הם .וכ"כ בהליכות
שלמה )הל' תפילה פ"י ס"ק יז( לגבי האמנים .ובפסקי תשובות )סע' כב(
כתב לשיטתו שהנכון ביותר שיצאו ביחד קודם החזרה ,אבל אם יהיה להם
הכרח לעבור כנגד המתפלל ,יחכה ולא יעבור ,דלא כמ"ש לגבי הכהנים.
ועכ"פ אם יצאו ,לא יצאו כולם ביחד אלא כהן אחד ולוי אחד .וע' באג"מ
)או"ח ח"ד סי' קכז אות ב(.
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וקשה לי הדל איך התירו לו לצאת שהרי יציקת מים ע"י הלוי אינו
אלא מנהג שאין אחינו האשכנזים מקיימים אותו בשלמותה בכל אופן,
שהרי הלוי עצמו אינו נוטל ידיו אלא שסומך על הרמב"ם .ולמה לבטל
דינים המוזכרים בש"ס כדי לקיים חצי דין שמוזכר בזוהר .ממה שהרמ"א
כתב להקל על הלוי לסמוך על נט"י של עצמו שחרית מובן שכל עצם
השתתפותו במצוה אינו אלא כסיוע והידור ,וקשה להגיד שהוא יותר
חשוב ממצוות גמורות אפילו שהם מדרבנן .וכן ממה שנחלקו הפוסקים
בדין לוי תלמיד חכם האם עליו ליצוק מים על ידי כהנים עמי הארץ,
שלכולי עלמא ,אם לא משום הלבנת פני חברו ברבים ,היו אוסרים לו
ליצוק מים על ידי ע"ה ,שהרי מבזה כבודו וחייו מיתה 7.ודו"ק כי קיצרתי.
ודומה לזה כתב הנשיאת כפים כהלכתה )שם( בשם הגר"נ קופשיץ
והוסיף שאסור ללוי לעבור לפני המתפלל ג"כ מזה הטעם .וגם הביא את
הרבבות אפרים הנ"ל עם כל האפשרויות וכל המקרים המובאים שם .וגם
בתשובות והנהגות שם הוסיף לפקפק בזה ונשאר בצ"ב.
וכמובן שלדעת הספרדים אסור גם ללוי לצאת במקרה כזו .ומה
יעשה שם בחוץ בלי מי להטיל מים על ידיו.

ענף ז' – סיכום ועצה טובה
המורם מכל האמור ,שכדי לפתור את בעייתנו ,הפוסקים דנו בכמה
אפשרויות והבחינו איזו דינים יותר חמורים ואיזו יותר קלים כדי לברור
את הדרך היותר עדיף .האם לבטל את מנין ,או לסמוך על דעת הרמב"ם,
 7וע' באליה רבה )ס"ק י( ,ובח"א )כלל לב סע' ח( בשם האור זרוע והעולת תמיד ובמ"ב
)ס"ק כב( .וע' מג"א )ס"ק ז( בשם מהרי"ל ,ובדברים הנעימים שכתב הגר"ז בשלחנו )סע'
יא( ,וגם מש"כ בערוך השלחן )סע' טו( .ונגדם ,ע' בפ"ח )ס"ק ח( ,הובא בפמ"ג )א"א ס"ק
ח( ,ובחסד לאלפים )סע' ג( ,כה"ח )ס"ק מא( ,בא"ח )ש"א פ' תצוה אות ז( ,ואור לציון
)ח"ב פ"ח אות א( ,ובמ"ב מהדורת דרשו בשם הגרשז"א במכתב להגרי"י בורדיאנסקי.
ואגב אציין מש"כ בתשובות והנהגות )ח"ג סי' מח( ,וז"ל כשמגיע זמן הרגל ראוי לכל
לוי ליטול אז ידי הכהנים ,שבזה מראה לפרקים שמחזיק עצמו כלוי ,וכן ראיתי למרן
הגריז"ס זצ"ל )הגאב"ד דבריסק( שהיה לוי ודקדק עכ"פ ברגל ליטול ידי הכהנים
לנשיאת כפים ,ונראה דברגל אף ת"ח יש לו לצאת וליטול ידיהם .עכ"ל .ושמעתי ממו"ר
הרה"ג הרב צבי שכטר שליט"א שאף פעם לא ראה את רבו הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל
יוצא ליטול ידי הכהנים ,כיון שהיה גדול מכל הת"ח שבבהכ"נ וגם מפני שהיה סובר
שחייבים כל אחד ואחד מהמתפללים להקשיב לכל מילה ומילה של חזרת הש"ץ ולא
היה זז כלל ממקומו ,למרות שבדרך כלל התנהג כמו המג"א.
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או לפספס את תיקף לנטילה ברכה .ולהלכה יצא שלדעת האשכנזים כמעת
שחייבים לצאת מבית הכנסת ליטול ידיהם ולא לסמוך על נט"י שחרית
אלא שיש מח' מתי ,אם בין ישתבח יוצר או בין התפילה לחזרה או באמצע
החזרה עצמה .ולדעת הספרדים אסורים לצאת אלא יסמכו על נט"י שחרית
כל שנטל ידיו ושמר אותם כדת .ויש עוד מח' לגבי יציאת הלוי איתו ונראה
להחמיר שלא יצא .ששב ואל תעשה עדיף.
וכדאי לציין שהורה לי מו"ר הרה"ג הרב צבי שכטר שליט"א
שבמקרה כזו יביאו את המים מקודם לתוך בית הכנסת כדי שיטול ידיו
בחדר התפילה עם הלוי בלי שום פקפוק ,כמו שנוהגים בקהילת הגרמנים
ליד ישיבתנו שהברזים הם ממש ליד הדוכן .אמנם הפמ"ג כבר כתב )בא"א
ס"ק י( שלא נהגו כן ,אבל אולי בנד"ד אין לחוש .ועוד ממה שהרב שכטר
פסק להחמיר כמו הספרדים שלא לבטל את המנין ,התעניינתי לשאול את
הרה"ג הרב מרדכי וויליג שליט"א לחוות את דעתו בזה ,והוא הורה לי
בוודאי שנט"י סמוך לנשיאת כפיים אינו אלא חומרא ונראה לו שלא לבטל
את המנין בשבילה .והבאתי את דבריהם על הכתב לתועלת תלמידיהם
הממשיכים בדרכם ונוהגים כמותם.
ובהיותי בזה ,זכיתי לשאול את מו"ר הרב אליהו בן חיים שליט"א גם
לחוות את דעתו בזה ,והוא הורה לי שמעיקר הדין הוא סובר שאפשר לכהן
לצאת וליטול ידיו אף כשיישארו פחות מעשרה .ואינו דומה כל כך למי
שיוצא ואינו חוזר שעבירה היא בידו .רק שיגידו לש"צ להאריך בשמע
קולנו כדי שיספיק לחזור קודם סיום הברכה ,ובדיעבד ברכתו אינה
לבטלה .אולם כיון שבנד"ד יש מנין מצומצם בקביעות ולא באקראי ,הרב
הורה שעל הכהן לכוון בנטילת ידים של שחרית שיעלה גם לשל נשיאת
כפים וישמור ידיו כדת ,ועדיף ללבוש בתי יד וכדו' ]כדי שלא יהיה ספק
של היסח הדעת[ .ובכל מקרה שיש מנין מצומצם ,לא יצא הלוי איתו
ויבטל את המנין.
ואני הקטן אמרתי לייעץ עוד אפשרות כדי שהלוי יוכל לבוא ולקיים
את המנהג בלי מלהיכנס לספק עבירה לכו"ע .כי הלוא אפשר להפסיק את
חזרת הש"ץ באמצע עד שילכו ויקדשו ויחזרו וכך יקיים כל השיטות גם
הנטילה קודם נשיאת כפים לדעת התוס' ,גם החומרא לתיקף לנטילה ברכה
לדעת הגרשז"א ,וגם קיום המנין בלי חשש עבירה.
ואודות מה שטענת שלפי כמה פוסקים )ספר מנחת אשר פ׳ בלק ס׳ א
בשם מהר״י אלגזי ,ונשמת כל חי ס׳ ח לר׳ חיים פלג׳י( איסור טרחא
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דציבורא הוי מדאורייתא .הבאתי את טענתך אל הרב בן חיים והשיב לי
שאה"נ שיותר טוב לבחור דרך אחרת לפתור את השאלה אבל דבר כזה
הנמשך כפחות מדקה אינו טרחא דציבורא בכלל מפני שאף אחד מהציבור
אינו הופרע ממנו .כששאלתי שהלוא פוסקים שחזן שטועה בקדושת היום
בשבת ומתחיל אתה חונן אינו צריך לסיימו כמו יחיד ואחד מהטעמים הוא
משום טירחא דציבורא )א"ה :כמ״ש הילק״י הל׳ שבת ח״א עמ׳ רכ ועוד
מצינו במ״ב ס׳ קלט ס״ק יז דיש טרחא דציבורא אפי׳ לרגע כדי לסגור
הס״ת בשעת ברכות( ,השיב לי שלחזרת הש"צ עצמה יש כללים המובאים
בירושלמי ובדיני אמירת המלך הקדוש בחזרה בעשי"ת ואינו נוגע לנד"ד.
ובס"ד ,להלכה ולמעשה ,לאחינו האשכנזים נניח להם לפסוק
לעצמם ,שהרי לכל אחד יש את הדרך שלו לפי שיטת רבו מהפוסקים
שהבאנו .ולנו לספרדים אין צורך להחמיר נגד מרן והרמב"ם אבל מי
שרוצה להתחסד עם קונו נראה לע"ד שיעשה כמו שיעצתי לצאת ידי כל
הפוסקים ותבוא עליו ברכת טוב.
יאר ה' פניו אליך ויחנך,
מרדכי הלל ג'וואהרי
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קלוטה כמי שהונחה דמיא
המשנה הראשונה במסכת שבת מתחילה ברשימה של כמה דוגמאות
של מלאכת הוצאה .בכל דוגמא ,יש שני אנשים -העני ,שהוא עומד בחוץ
ברה"ר ,והבעה"ב ,שהוא עומד בפנים ברה"י .המשנה מלמדת אותנו שאם
או העני או הבעה"ב עושה גם העקירה וגם ההנחה בשוגג הרי הוא חייב
קרבן חטאת.
הגמ' בדף ד' ע"א מוסיפה כלל אחר,והוא שכדי להיות חייב במלאכת
הוצאה צריכים גם שהעקירה וההנחה תקרו מעל גבי מקום שהוא לפחות
ד' טפחים על ד' טפחים .לכן ,הגמ' מקשה שבמקרה של משנתינו ,שבו
החפץ מועבר מיד ליד ואין לנו מקום ד' ,לא בעקירה ולא בהנחה ,איך
מחייבין העני או הבעה"ב?
הגמ' מנסה ליישב את הקושיא בכמה אופנים .באופן ראשון ,הגמ'
מתרץ שמשנתינו נוקט בשיטת ר' עקיבא שסובר ש"קלוטה כמי שהונחה
דמיא".
בהבנת המושג של קלוטה כמי שהונחה דמיא ,יש שתי דרכים
גנרליות הנמצאות בראשונים .לפי הדרך הראשונה ,אנחנו רואים חפץ
כשהוא נוסע באויר כאילו הוא מונח בארץ .לפי הדרך השנית ,רואים
החפץ כאילו הוא מונח באויר.
נראה שר"ח מסכים אם הדרך הראשונה .הוא כותב" :ואוקמה רבה
לר"ע דסבר קלוטה באויר כמי שהונחה בארץ ".ונראה שלפי שיטת ר"ח,
מפני שהארץ גדולה יותר מד' על ד' ,אנחנו מקיימים הדרישה של ד' על ד'
ע"י הדין של קליטה .אבל יש בעייה ,המושרשת בדברי רבה בגמ' ,עם
הפירוש הזה" :אמר רבה הא מני ר"ע דאמר לא בעי מקום ארבעה על
ארבעה ".לפי ר"ח ,ר"ע עדיין צריך מקום ד' לחייב מישהו במלאכת
הוצאה )רק דקלוטה נותנת לנו את המקום ד'(! ליישב הבעייה הזאת,
צריכים לפרש דברי הגמ' באופן אחר .והוא ,שהכוונה במילים "לא בעינן
מקום ד' על ד'" היא שאיננו צריכים מקום ד' על ד' פיסיקלי לחייב
המוציא .אבל עדיין צריכים מקום ד' על ד' מושגי.
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משמע מדברי התוס' בד"ה דאמרינן שהם אינם מסכימים לפירושו
של ר"ח .הם אומרים שאי אפשר שר"ע יסבור גם שקלוטה כמו שהונחה
דמי וגם שילפינן זורק ממושיט .אם סובר ר"ע שקלוטה כמו שהונחה אז
אם מישהוא זורק חפץ מרה"י לרה"י דרך רה"ר למעלה מעשרה ,יהיה
כזורק מרה"י למקום פטור ושוב ממקום פטור לרה"י כיון שהחפץ נקלט
במקום פטור וקלוטה כמו שהונחה .אם כן ,הזריקה אינה דומה לסצנריו
של מושיט בגלל שבמושיט החפץ אינו כמונח על מקום פטור באמצע
הילוכו ,ולכן אי אפשר ללמוד זורק ממושיט .מזה שכתב התוס' שבזורק
מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע למעלה מעשרה החפץ חשוב כמונח במקום
פטור ,מוכח שהם סוברים כצד השני בחקירה הקודמת שהחפץ מונח
באויר .אלו היו סוברים כר"ח שהחפץ חשוב כמונח על הארץ ,לא היה
החפץ חשוב כמונח במקום פטור ,אלא כמונח ברה"ר.
הרמב"ן חולק על שיטת התוס' הנ"ל .הוא סובר שלגבי רשות
מופרדת מהקרקע ,אינו שייך הדין של קליטה .בסצנרין הקודם כשהחפץ
נזרק דרך מקום פטור שהיא למעלה מרה"ר ,הוא לא ינוח בתוך מקום
הפטור והסצנרין עדיין דומה למושיט .מבואר בקהילות יעקב על מס' שבת
)סימן ו' אות ד'( שהמחלוקת הזאת מבוססת בחקירה הנ"ל .מפני
שהרמב"ן סובר שהחפץ שהוא קלוט באויר כמי שמונח בקרקע ,הוא חולק
על התוס' לגבי השייכות של קלוטה ברשות המופרדת מהקרקע.
לכאורה ,רש"י מסכים עם שיטת התוס' שהחפץ מונח באויר.
בלשונו" ,קלוטה החפץ הואיל ונקלט באוירה של רשות הרבים ,כמי
שהונחה בתוכו הוא ,ואף על גב דלא נח ".מפרספקטיבה דקדוקית ,בטוח
שכוונת רש"י היא שהחפץ מונח באויר מפני שהוא השתמש בכינוי סופית
זכר במילה "בתוכו ".אם הוא רצה לומר שהחפץ מונח לארץ הוא היה
ישתמש או במילה "בתוכה" או במילה "עליה) ".שם דרך( רע"א מסכים
לפירוש של הרב ברוידה בדברי רש"י .הוא אומר שלפי שיטת רבי עקיבא
בסוגייתנו איננו צריכים לא מקום ד' על ד' ולא מקום כל שהוא .אז בודאות
החפץ מונח באויר ולא בארץ לפי פירוש רש"י.
אבל כמה אחרונים מתנגדים לפירוש הקודם בגלל פירושו של רש"י
בסוגיות אחרות בענין קלוטה כמי שהונחה דמיא .לדוגמא ,רש"י מעיר
במס' עירובין בדף יג ע"ב ד"ה "אלא"" :כיון דלמטה מעשרה ,הויא כמאן
דמנחא אארעא דמיא ,דכל למטה מעשרה קלוטה כמה שהונחה דמיא".
והנה רש"י סובר שהחפץ חשוב כמונח בארץ .וכן רש"י מעיר על מס'

הרב דוד ווייס

629

גיטין בדף עט ע"א" ,קלוטה בתוך האויר כמי שהונחה לארץ דתניא הזורק
בשבת מרה"י לרה"י ורה"ר באמצע רבי מחייב וחכמים פוטרים".
ליישב את הסתירה ,אפשר לומר שרש"י מחלק פירושו לדין של
קלוטה בין תנא לתנא .מצינו בתוס' )ד"ה זרק בדף ד ע"ב( ובראשונים
אחרים שהם נותנים פירושים שונים לדין של קלוטה בין כמה תנאים ,כמו
רבי ,רבי יהודה ,ורבי עקיבא.
רש"י מפרש הדין של קלוטה בשיטת ר"ע במס' בבא קמא דף ע עמוד
ב ואינו מציין המקום שהחפץ מונח שם .ולפי דעתי ,רש"י אינו מבאר הדין
של קלוטה לשיטת ר"ע בשום מקום אחר .לכן ,אפשר לומר שרש"י מפרש
בשיטת רבי עקיבא שהדין של קלוטה גורם להחפץ להיות מונח באויר
אע"ג דהוא אינו סובר כן לפי תנאים אחרים.

דניאל יארוס
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פרוזבול בשמיטה דאורייתא
איתא בגיטין )לו-.לו" (:ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא
שביעית והתקין הלל דלא משמטא? אמר אביי בשביעית בזמן הזה...תקינו
רבנן דתשמט זכר לשביעית ,ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה
עמד והתקין פרוסבול .ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית
ותקינו רבנן דתשמט? אמר אביי שב ואל תעשה הוא ,רבא אמר הפקר ב"ד
היה הפקר".
נחלקו רש"י ותוספות על היקף מחלוקת אביי ורבא.
רש"י )לו :ד"ה רבא אמר( מסביר שרבא גם חולק על שיטתו
הראשונה של אביי ,והוא סובר שפרוזבול מועיל אפילו כששמיטה
דאורייתא ,שהרי פרוזבול עובד בכח הפקר ב"ד.
לעומתו ,תוספות )לו .ד"ה ומי( כותבים שרבא חולק רק על שיטתו
השניה של אביי ,וסובר ששמיטת כספים מיוסדת על הפקר ב"ד הפקר.
אולם ,הוא מסכים שאין היתר פרוזבול נתקן כששמיטת כספים נוהגת
מדאורייתא .תוספות מסבירים שחז"ל לא היו מתקנים פרוזבול שהיה
"עוקר שביעית שהיא דאורייתא".
ויש לעיין מהי נקודת המחלוקת בין רש"י ותוספות.

הלואה לעשר שנים
יש שני לשונות בגמרא מכות )ג( אם הלואה לעשר שנים משתמטת
או לא.
הריטב"א )ד"ה איכא דאמרי( מביא מחלוקת בין הראשונים איך
לפסוק בעניין זו .ה"ר אליהו פוסק כלישנא קמא ,שמלוה לעשר שנים
משמט ,ומסביר הריטב"א "דבממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע" .אכן
ר"ת פסק כלישנא בתרא ,שאין מלוה לעשר שנים משמט" ,דשביעית בזמן
הזה דרבנן הוא והולכין בו תמיד לקולא".
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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ונראה דנחלקו אם יש להעדיף סברת המוציא מחבירו עליו הראיה,
או סברת ספק דרבנן לקולא בשמיטת כספים .ויש לעיין מה היא נקודת
המחלוקת בין ב' הדעות המובאות בריטב"א..

הסבר למחלוקת בין הראשונים הנ"ל
לכאורה נראה לומר ששתי המחלוקתות הללו תלויות בשאלה אם
להגדיר מצות שמיטת כספים כמצות עשה ,שיש עניין להשתדל לעשותה,
או שבעקרונה ,היא רק חלק מדיני ממונות ,ואין צורך להשתדל לקיימה.1
הרש"י בגיטין ,שכותב שלרבא חז"ל תיקנו פרוזבול אפילו בזמן
ששמיטה משמטת מדאורייתא ,סובר שאין שום בעיה לחז"ל לתקן באופן
קבוע ,שאף אחד יקיים מצות שמיטת כספים דאורייתא .ונראה לומר
שרש"י חושב ששמיטת כספים אינה מצות עשה קיומית ,שיש עניין
להשתדל לעשותה ,אלא היא כמו שאר דיני ממונות ,שלגבם יש חיוב
לקיים אותם רק אם באו לידו .אם אפשר לעבור עליהם בהערמה אין שום
בעיה עם זה .כמו כן ,כוונת הריטב"א 2בהסברת דברי רבינו אליהו היא
שמאחר ששמיטת כספים היא בעקרונה חלק מדיני ממונות ,ממילא ,יש
להחזיק המוחזק במלוה לעשר שנים ,כמו המוחזק בכל נידון שבו יש
ספקא דדינא בדיני ממונות.
לעומת זאת ,כנראה שהתוספות בגיטין ,והריטב"א בפירושו לשיטת
ר"ת ,סוברים שבעקרונה שמיטת כספים מוגדרת כמצות עשה רגילה.
ממילא ,תוספות בגיטין טוענים שלא היה לחז"ל לעקור שביעית דאווריתא
 11יסוד חלוקתינו נמצא בספריו של מו"ר הגר"צ שכטר שליט"א )בעקבי הצאן סי' טו,
גינת אגוז סי' א( .הגרצ"ש מסביר שיוצא מתוספות בנדה )סו :ד"ה כל( שיש הבדל מהותי
בין מצוות עשה קיומית ,למצוות לא תעשה .במצוות עשה ,יש מוסג של לכתחילה
ובדיעבד מדאורייתא ,משא"כ במצות ל"ת אין ענין להחמיר לכתחילה .כמו כן ,יש לאדם
להשתדל להיכנס למצבים שבהם יוכל לקיים מצוות ,משא"כ ,במצוות ל"ת ,כל עוד
שלאיזו סיבה טכנית לא עבר על העבירה ,אין סיבה לאדם להכנס את עצמו במצב של
אותה העבירה .כנראה שבשיקול זה ,דיני ממונות דומים יותר למצוות ל"ת )וכן שמעתי
ממו"ר הגר"צ שכטר שליט"א).
 22ברור ,שאע"פ שראשון או אחרון פסק כלשינא בתרא במסכת מכות ,שמלוה לעשר
שנים אינה משמטת ,א"א להוכיח שהוא סובר שבעקרונה שמיטת כספים הוי חלק מדיני
ממונות ,אחר שהראשונים נתנו הרבה סיבות ,לפסוק כלישנא בתרא שמה .רק רציתי
לומר ,שהסברנו מתאים עם דברי הריטב"א במכות ,אחר שהוא חילק בין הכללים
המוציא מחבירו עליו הראיה ,וספק דרבנן לקולא .
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ע"י פרוזבול ,שלשיטתם זה היה נחשב עקירה קבועה וגמורה של מצות
עשה .3וכמו כן ,הריטב"א במכות מסביר שלפי ר"ת ,כשיש ספק בגמרא
איך לדון מלוה לעשר שנים ,סומכים על הכלל של ספק דרבנן לקולא,
משום שבעקרונה ,שמיטת כספים היא חלק מאיסור והיתר ,ולא מדיני
ממונות.
ובאמת ,בלי הסבר זה ,לכאורה דברי תוספות בגיטין הם קשים
ביותר .איך כתבו "דלא היה לו להלל לעקור שביעית שהיא דאורייתא",
4
הרי כל דין דרבנן בדיני ממונות מיוסד ע"פ הכלל של הפקר ב"ד הפקר,
ולמה סברו ששמיטת כספים שונה? אולם לפי מה שכתבנו ,כוונתם ברורה.
שמיטת כספים שונה משאר דיני ממונות ,שהיא מצות עשה קיומית
המוטלת על יהודי שישתדל לקיימה בכל מה שאפשר.

ראיות להסבר זה
ובאמת ,לכאורה משמע כדברינו בחידושים המיוחסים לריטב"א
במסכת גיטין )לו .(5:כשהגמרא מביאה את דברי רבא ,שהאפשרות לחז"ל
לתקן שמיטת כספים דרבנן )ויתכן פרוזבול ג"כ( מיוסד על הפקר ב"ד
הפקר ,המיוחס לריטב"א מביא מחלוקת איך לפסוק בשאלה זו .הוא פותח
בדברי הרמ"ה ,שסובר כשיטת התוספות ,שלא היה לחז"ל לתקן פרוזבול
"דנהי הפקר ב"ד הפקר הא קא מיעקר מצוה מן התורה ונמצאת אומר
שב"ד יכולין לעקור מצות לקט שכחה ופיאה" .אחר כך ,המיוחס לריטב"א
מביא את שיטת רש"י ,ומסביר את שיטתו" :דדבר של ממון אין כאן עוקר
דבר מן התורה" .וכנראה שכוונתו כדברינו .לשיטת התוספות ,תקנת
פרוזבול בשמיטה דאורייתא שוה ממש לעקירת שאר מצוות עשה ,כמו
"לקט שכחה ופאה" .לעומתם ,רש"י סובר ששמיטת כספים היא "דבר של
ממון" ,ואין שום בעיה לעקרה ע"י הערמה זו.
כמו כן ,כנראה שכדברינו מסביר הב"י )ח"מ סי' סז( את דברי ר"ת
במכות .הב"י מקשה למה ר"ת פסק ע"פ הכלל של ספק דרבנן לקולא,
 33יש להדגיש ,שאין כוונת התוספות לומר שחז"ל לא יכלו לעקור שמיטת כספים ע"י
הפקר ב"ד הפקר ,שברור שהפקר ב"ד עדיין חל .אלא כוונתם" ,דלא היה לו להלל לעקור
שביעית שהיא דאורייתא" ,שאם היה עשה כן ,היה עוקר מ"ע אחת לגמרי .
 4כך שמעתי כמה פעמים ממו"ר הגר"צ שכטר שליט"א ע"פ הגמרא בגיטין שהבאנו .
 5מו"ל ע"י מוסד הרב קוק בחידושי הריטב"א על מסכת גיטין.

דניאל יארוס
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שהרי יש נפקא מינה בדיני ממונות בסוגיא זו ,והיה לו לומר שהמוציא
מחבירו עליו הראיה .הב"י עונה שאע"פ שיש בשמיטת כספים "נפקא
מינה לענין ממונא והויא חומרא לתובע" ,לעומת זאת "כיון דבעיקרא
דדינא לא אתי למיבעי...אלא לענין איסורא אי נהג השביעית או לא ,לקולא
נקטינן" .וכנראה שכוונתו לפרש דברי ר"ת כהסברינו ,שאע"פ שיש נ"מ
בדיני ממונות ,אחר שמגדירים שמיטת כספים כחלק מאיסור והיתר,
ממילא משתמשים בכלל של ספק דרבנן לקולא ,ולא מתחשבים בכלל של
המוציא מחבירו עליו הראיה.

הלכה למעשה
השלחן ערוך )ח"מ סז:י( פוסק כדברי ר"ת במכות .לאור פירוש הב"י
לשיטת ר"ת ,שהבאנו לפני כן ,יוצא שהוא מבין ששמיטת כספים איסורא
היא ,ולפיכך ספק דרבנן לקולא .א"כ ,יוצא בפשטות שהש"ע מבין
6
ששמיטת כספים נחשבת מצות עשה קיומית ,ולא דין רגיל של ממונות.

נפקא מינה להלכה ע"פ הסברינו
איתא באו"ז )פסקי ע"ז סי' קכ( שלשיטת רבי 7בתוספתא ,אין כותבין
פרוזבול בלי דעת המלוה ,שייתכן שאין המלוה רוצה להשתמש בפרוזבול
"דדילמא דעתו שתהא שביעית משמטת כדי לקיים מצות עשה" .וכנראה
שכוונת האו"ז היא שיש ענין לכתחילה שאדם ירשה את הלואותיו
להישמט ,כדי לקיים "מצות עשה" .ובאמת ,כנראה ששאלה זו ,תלויה על
דברינו .לשיטת רש"י בגיטין ,כנראה שאין שום סיבה לאדם להחמיר
באופן כזה .משא"כ לשיטת התוספות -למרות שחיוב שמיטת כספים אינו
אלא מדרבנן בזה"ז וחז"ל יכלו לתקן פרוזבול ,מ"מ יש הרבה מקום
לדמות ,שעדיין יש עניין לכתחילה לקיים המצוה דרבנן של שמיטת כספים
אף בזמן הזה )בהנחה שחז"ל תיקנו שמיטת כספים דרבנן באותו אופי של
שמיטת כספים דאורייתא ,שכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון(.

 66באמת ,היה מקום לומר שאחר שדיני שמיטת כספים הובאו בחלק ח"מ )בניגוד לרוב
דיני זרעים ,המובאים ביורה דעה( ,מוכח שדינים אלו הם בעקרונם דיני ממונות .אולם,
סדר זה עוקב אחר שיטת הטור ,וייתכן שאינן פוסקים כשיטת הטור .
 7יש להעיר שרבי )במסכת גיטין לו (.סובר ששמיטת כספים בזמה"ז היא מדרבנן .
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כנראה שיש עוד נ"מ ,אם יש איסור למלוה להתנות בשעת הלואה,
שהלוה לא ישמט הלוואתו בשביעית .והנה דנו הראשונים והאחרונים למה
הצריך הלל לתקן פרוזבול ,הרי אפשר למלוה להתנות בשעת ההלואה
שלא תשמטני בשביעית )כדאיתא במכות דף ג( .הר"ן 8בחידושיו )גיטין
לו .ד"ה ומי( מסביר" :דזמנין דלא דכירי הכי בשעת הלוואה"; כלומר,
הלל חשש שמא ישכחו להתנות כן .לפי דבריו ,יש בעיה פרקטית-מעשית
בלבד ,ולא הלכתית .לעומתו ,הפ"ת )ח"מ סז:ב( מביא שהחתם סופר
)ח"מ סי' קיג( סובר ,שיש איסור של "השמר לך" למי שמלוה בתנאי.
ולכאורה נר' ברור ,שלפרש"י אין איסור להלוות בתנאי שלא תשמטני
בשביעית ,שהרי זה כשאר דיני ממונות ,שבהם ניתן לעשות תנאי על עסקו.
אולם ,לשיטת התוספות יש מקום לדון ,אם שמיטת כספים דינה כמצוה
בין אדם לחבירו ,שניתנת למחילה ,ונאמר שאדם נחשב כבעלים לעשות
תנאי ,או כמצוה בין אדם למקום ,שאינה ניתנת למחילה.

 8וכן מביא הב"י )בדק הבית סי' סז( מהריטב"א .

רב חיים אברהם שיוביץ
רב קהילת שערי תפילה ,טינעק
ראש בית מדרש ,ישיבת רמז
לז"נ הרב משה בן הרב יצחק
אשר זצוק"ל הי"ד.
דברי תורה אלו מבוססים על
שיעור של הר' טברסקי זצ"ל.

מצות קידוש השם
דייק הר' משה טברסקי זצו"ק הי"ד מלשון הרמב"ם שמצות קידוש
השם הוי מצוה כללית -תכליתית המוטלת על כלל ישראל לקדש שם
שמים בעולם .וז"ל הרמב"ם )ריש פ"ה מהל' יסודי התורה( "כל בית
ישראל מצווין על קדוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני
ישראל ".ולשון "כל בית ישראל" משמע שהיא מצוה כללית .וכן משמע
בלשונו בספר המצות )מצוה תשיעית( שכתב "וזאת היא מצות קדוש השם
המצווים בה בני ישראל בכללם" ,והמלה המיותרת של "בכללם" משמע
כלשון "כל בית ישראל" שתכלית כלל ישראל היא מצוה זאת ,לקדש את
השם .ואמר הר' טברסקי שלפי"ז מובן חוזק לשון הרמב"ם במה שכתב
)שם בספה"מ( שבזמן חנניה מישאל ועזריה "לא היה שם מקדש שם שמים
והיתה בזה חרפה גדולה על ישראל שנעדרה המצוה הזאת מכלם ולא היה
שם מקיים אותה" .ולשון "חרפה גדולה" מורה שזה לא היה רק חסרון של
מצוה אחת ,אלא חסרון במצוה תכליתית של חיוב כלל ישראל .ועוד
משמע שאחרי שעמדו חנניה מישאל ועזריה לקדש את השם ,תיקנו את
החסרון בעבור כל בית ישראל ,שהם פירסמו את אמונת כל בית ישראל.
ועוד הביא הרמב"ם את לשון הספרא )אמור ספ"ט( "על מנת כך הוצאתי
אתכם מארץ מצרים על מנת שתקדשו שמי ברבים ".ומבואר שהתכלית של
קיום כלל ישראל ,מתחילת היותינו לעם ,היא לקדש את השם.
ועוד דייק הר' טברסקי מלשון הרמב"ם )שם בספר המצות( שחיוב
קידוש השם אינו מצד חומר איסור עבודה זרה אלא כדי לפרסם את
האמונה שלנו לעולם ,וז"ל" ,וענין זאת המצוה אשר אנחנו מצווים לפרסם
האמונה הזאת האמתית… נמסור עצמנו למיתה ולא נתעהו לחשוב
שכפרנו ואף על פי שלבנו מאמין בו יתעלה ".והיינו משום דקי"ל
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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שהמשתחוה לצלם ולבו לשמים אינו עובר באיסור ע"ז בכלל ,וע"כ חיוב
מסירת נפש הוא דוקא לפרסם את האמונה לעולם.
ויש לעיין בפירסום האמונה ,שהוא התכלית של מצות קידוש השם ,אי
בעיקר הוי כלפי הישראלים הרואים ,או לפרסם את האמונה לעולם ,ובמיוחד
לגויים .ומלשון הרמב"ם בספה"מ קצת משמע שהעיקר הוא לגויי העולם,
שכתב ש"אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמתית בעולם… נמסור
עצמנו למיתה ולא נתעהו לחשוב שכפרנו" .וא"כ יש לעיין אמאי בעינן עשרה
ישראלים לדין קידוש השם במצוה קלה בפרהסיא ,וז"ל הגמרא) ,סנהדרין דף
עד (:וכמה פרהסיא ,אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן :אין פרהסיא פחותה
מעשרה בני אדם .פשיטא ,ישראלים בעינן ,דכתיב )ויקרא כב( ונקדשתי בתוך
בני ישראל .בעי רבי ירמיה :תשעה ישראל ונכרי אחד מהו ,תא שמע ,דתני רב
ינאי אחוה דרבי חייא בר אבא :אתיא תוך תוך ,כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני
ישראל וכתיב התם )במדבר ט"ז( הבדלו מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה
וכולהו ישראל – אף כאן עשרה וכולהו ישראל.
ואף שבאמת צ"ע בהו"א שימנה נכרי אחד למנין עשרה ,מה שלא
מצינו בשום מקום ,עוד צ"ע אמאי פשיטא שישראל בעינן אם התכלית של
הפירסום היא לפרסם לעולם את האמונה שלנו .ועוד יש לדקדק בלשון
הרמב"ם שכתב )ריש פ"ה מהל' יסודי התורה( "כיצד ,כשיעמוד עובד
כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור וכו'" .ויש לעיין אי בעינן אנס שהוא
עכו"ם ,או דלאו דוקא עכו"ם אלא שדיבר בהווה והוא הדין אנס ישראל.
ואם כנים הדברים שמצות קידוש השם היא לפרסם את האמונה לעולם,
אפשר שלא שייך אלא בעכו"ם דוקא )או לפחות שיהא בפני עכו"ם(.
הנה אמר הגרי"ד סולוביציק זצ"ל )עי' ספר דברי הגות והערכה,
במאמר "בית הכנסת – מוסד ורעיון" אות יא( לבאר את הענין של מנין
וציבור בקשר לתפילה בציבור ודבר שבקדושה .תפילתינו עומדת במקום
קרבנות ציבור ששונים לגמרי במהותם מקרבנות השותפין .קרבן ציבור
היא קרבן הבא מכל עדת בני ישראל ,והוא הדין נמי בתפילה בציבור.
לומדים מפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל" שדבר שבקדושה צריכה כל
עדת ישראל ,ולא חלק מבני ישראל .וההיתר לומר קדושה בעשרה היא
משום שחידשה התורה שגם עשרה עומדים כנציגים של כלל ישראל,
כשלוחי העדה כולה .כלומר ,בלשון הגרי"ד" ,עשרה הנושאים תפילתם
בבית הכנסת ,מתפללת עמם כנסת ישראל כולם .ההם הם כנסת ישראל ,על
כן הותרה הקדושה בנוכחות העשרה".

הרב חיים אברהם שיוביץ
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והנה ,אם נצטרף דברי הר' טברסקי זצ"ל עם דברי זקנו הגרי"ד זצ"ל
נמצא שהוא הדין בקידוש השם ,שבאמת נתקדש שם שמים רק בתוך כל
עדת ישראל ,אלא שלפעמים יחידים יכולים להיות כנציגים של כל עדת
ישראל .והיינו ,אם יאנס עכו"ם לישראל לעבוד עבודה זרה ,ממילא נמצא
שהוא נציג של כלל ישראל .וכן במצוה קלה בפרהסיא עומדים העשרה
אנשים כנציגים של כלל ישראל ,והם מקדשים את השם .וזאת אומרת
שחידשה התורה דהוי כאילו כל עם ישראל פירסמו את אמונתינו לעולם.
זה חידוש הלכתי וגם אמיתי בעיני בגויים העומדים עלינו ,שהקדושים
האלו הוו כנציגי העם כולו.
נסתפקו הראשונים אם הנאנס נמנה למנין עשרה ,או שבעינן עשרה
לבד ממנו ,ועיין במנחת חינוך )מצ׳ רצו( שהעלה שיש לומר שצריכים
עשרה בלי הנאנס משום שאחרי שיהרג יהיא חסר במנין עשרה .ומאידך
כתב שאם לא יהרג יהיה חילול השם בפני עשרה ,והניח בצ"ע .וע"ע בזה
בגליון מהרש"א ובדרכי תשובה )יו״ד קנז:כד( .ולפי דברינו יש לומר
שודאי נמנה הנאנס במנין עשרה שכל העשרה הם מקדשים את השם ביחד
בעבור כלל ישראל.
עוד יש לדקדק בלשון הרמב"ם שבספר המצות ביאר את מצות
קידוש השם דוקא בקשר לאיסור עבודה זרה ,וקצת משמע שרציחה וגלוי
עריות אינם בכלל קידוש השם ,אלא דין אחר שאין היתר פיקוח נפש
ברציחה וגילוי עריות .אך במשנה תורה )ריש פ"ה מהל' יסודי התורה(
כתב הרמב"ם להדיא שכולם בכלל קידוש השם ,וז"ל )ה"ד( "כל מי
שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם ,ואם
היה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל חנניה מישאל
ועזריה ורבי עקיבא וחביריו ,ואלו הן הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתן,
ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה ,ועליהם נאמר
אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח ,וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור
ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם ,ואם היה בעשרה מישראל הרי זה
חילל את השם ברבים ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות
לא תעשה שהיא חלול השם ".ומבואר להדיא דכל ג' החמורות וגם מצות
קלות בשעת השמד ובפהסיא כולם בכלל קידוש השם .ונראה לבאר
שעיקר מצות קידוש השם היא לפרסם את האמונה ,ומניעתינו מלעבוד
עבודה זרה מורה בגלוי שאמונתינו חזקה ולא נתעה לחשוב שכפרנו חס
ושלום .אך זה שייך דוקא בע"ז ,אבל שאר העבירות אינם מורים על
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אמונתנו .אך מאחר שחידשה התורה שמחוייבים למסור נפשינו בשבילם,
ממילא כולם בכלל קידוש השם .ולכן בספר המצות ביאר הרמב"ם את
עיקר הקיום של קידוש השם ,ובמשנה תורה הרחיב בה.
תלמיד אחר שאל לר' טברסקי אם נחשב כקידוש השם אם נהרג
יהודי בלי האפשרות לבחור אם יהרג או יעבור .והוא ענה שבטח נחשב
כקידוש השם ,והביא ראיה מר' עקיבא וחביריו שנרצחו בעל כרחם ומ"מ
נחשבים כדוגמא של קידוש השם בלשון הרמב"ם )הלכות יסודי התורה
ה:ד( "כל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את
השם ,ואם היה בעשרה מישראל הרי זה קידש את השם ברבים כדניאל
חנניה מישאל ועזריה ורבי עקיבא וחביריו ,ואלו הן הרוגי מלכות שאין
מעלה על מעלתן ,ועליהן נאמר כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן
טבחה ,וכו'" והסביר משום שבחר ר' עקיבא ללמוד תורה כנגד גזירת
המלכות אע"פ שידע שיש בו סכנה .ולפי זה יש להוסיף שכל מי שחי
כיהודי בארץ ישראל או בכל העולם ,ומכיר את הסכנות ,קידש את השם
בחייו ,ואם נהרג בשביל זה הרי הוא קידש את השם.
המשיך הגרי"ד לכתוב )שם( בקשר לתפילה בציבור ,שאינו רק צירוף
של כל כנסת ישראל החיים באותו רגע ,אלא גם אלו שכבר חיו ,וגם אלו
שעתידים לחיות במסורת ישראל" ,כנסת ישראל חובקת עבר ,הווה ועתיד,
הנושאת תפילתה עם כל מניין מישראל ".וכמו כן יש לומר בקשר לאלו
שמקדשים את השם בעד כלל ישראל ,דהם נציגים את כל כנסת ישראל
בכל הדורות ,והקדושים מצטרפים יחד עם ר' עקיבא וחביריו וכל קדושי
ישראל מכל הדורות.
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איתא במשנה )כלים ג:ג( "חבית שניקבה ועשאה בזפת ונשברה ,אם
יש במקום הזפת מחזיק רביעית טמאה מפני שלא בטל שם כלי מעליה.
חרס ]שהוא שבר הבא מן החבית[ 1שניקב ועשאו בזפת אע"פ מחזיק
רביעית טהור מפני שבטל שם כלי מעליו ]אבל חרס שאינו מנוקב מקבל
טומאה[ ".הרמב"ם מפרש שאע"פ שנקבה החבית ,עדיין יש לה שם כלי,
ולכן ,כשנסתמה הנקב ,החבית מקבלת טומאה .החרס שהוא רק שבר כלי,
אינו מקבל טומאה אפילו אחר שנסתמה הנקב "כי משנקב החרש ,בטל שם
כלי מעליו" ושוב אינה מועלת סתימה .אכן ,הר"ש חולק על הרמב"ם
ומפרש "]ש[חרס הפורש מן החבית בטל שם כלי מעליו אע"פ שלא ניקב
לפיכך אין מועלת סתימה לנקב שלו 2".במבט ראשון ,דבריו תמוהים.
קודם שניקב השבר ,איך מקבל טומאה אם כבר בטל שם כלי ממנו? נראה
לי שזה נוגע ליסוד טומאת כלי חרס לשיטת הר"ש ,כמו שאבאר בסייעתא
דשמיא.
איתא במשנה )כלים ב:א( "כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית
פשוטיהן טהורים ומקבליהן טמאים ...כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוה;
מיתטמאין ומטמאין באויר ומטמאין מאחוריהן ואינן מיטמאין מגביהן,
ושבירתן היא טהרתן 3".פשוטי כלי עץ ,עור ,ועצם טהורים מדאורייתא
משום שהוקשו לשק )שבת קכג (:וזה לשון הרמב"ם כאן" :מה שק שיש
לו בית קבול אף כל שיש להן בית קבול ".הרמב"ם ממשיך וכותב "וגם
כלי חרש אינו מתטמא עד שיהא בו בית קבול ,לאמרו "וכלי חרש אשר
יפול מהם אל תוכו" ,עד שיהא לו תוך ".הרמב"ם משוה הדין של בית
קיבול של כלי עץ וכדומה לדין של תוך בכלי חרס וטוען שגם כלי חרס
 1להקל על הקורא ,הוספתי פירוש המשנה בסוגריים.
 2הרמב"ם מפרש שהמילים במשנה "מפני שבטל שם כלי מעליו" איירי אחר שכבר ניקב
השבר .הר"ש מפרש דאיירי אחר שהשבר פרש מן החבית.
 3נחלקו הראשונים בנוסח המשנה אבל אין זה נוגע לענינינו .העתקתי גרסת הרמב"ם.

בית יצחק מ"ז ● תשע"ה
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בלי בית קבול אינו מקבל טומאה 4.הר"ש אינו סובר כן וז"ל הר"ש בכתב
יד:5
וכלי חרס אע"פ דפשוטיהן טהורין ,לא מצי למיתני בהדי הנך
]כלי עץ ,וכלי עצם ,וכו'[ משום דכל הני טהורין כשאין להם
בית קיבול אע"פ שיש להם תוך ,כגון חבית של עץ שאין לה
שולים ומפולשת מעבר אל עבר ,דבעינן מטלטל מלא וריקן ,וזו
אין יכול למלאתה ולא דמיא לשק ,וכה"ג בחרס טמא ,כגון
תנור שכל תנור מפולש מעבר אל עבר ,ובקרקע הוא נחשתו של
תנור כשמחברו לקרקע כמו שאפרש לקמן בפ"ה ,וטעמא משום
דבתוכו תלא רחמנא וכיון דמוקף מחיצות היינו תוך ,ואפילו ג'
6
פטפוטין מיטמאין מאוירן כמו שאפרש לקמן בפ"ו ]ו:א[
דהיינו תוך דידיה האויר שביניהם.
הנה ,הר"ש טוען שיש הבדל עקרוני בין הדין בית קבול בכלי עץ וכדומה
לדין תוך של כלי חרס .כלי חרס מקבלים טומאה אפילו בלי בית קבול
 4בשני דינים ,הרמב"ם מדגיש התנאי לבית קיבול לקבלת טומאה לכ"ח:
א .הרמב"ם סובר שאפילו אם יש ב"ק ,כ"ח אינם מקבלים טומאה אלא אם נעשו לקבלה
)פיה"מ ב:ג ,ה"כ יח:א(.
ב .הרמב"ם מפרש שהתנאי שכ"ח צריכות לישב בלי סמיכות )משנה כלים ב:א( שייך
לענין קבלת דברים וז"ל בהלכות כלים )יח:י( "בד"א כשהיה לחרס זה תוך לקבל בו
המשקין כשהיה החרס יושב לא סמוך .אבל אם אינו יכול לקבל אלא א"כ סומכין אותו
אינו מקבל טומאה) ".דבר זה גם משמע בפיה"מ אבל יותר מבורר במשנה תורה(.
הר"ש שאביא לקמן סובר שכ"ח מקבל טומאה בלי בית קיבול ,ולכן בהכרח הר"ש חולק
על הרמב"ם בשתי נקודות הנ"ל) .אכן ,אע"פ שהר"ש סובר שכלי חרס מקבל טומאה אפילו
לא נעשה לקבלה ,הוא סובר שהתוך צריכה להיות נעשה לשם "תוך ",כמו שאביא לקמן(.
 5נדפס כתב יד חדש של פירוש רבינו שמשון משאנץ במשניות טהרות עוז והדר מהדורת
פריעדמאן .יש קטעים גדולים בהכ"י שהושמטו מהדפוס הרגיל .עיין עוד מבוא לסדר
טהרות מהדורת עוז והדר ,עמודים א-ב .חידוש זה של תוך בכ"ח נמצא בפירוש רב
עובדיה מברטנורא כאן וגם הריטב"א )שבת טז (.מביא חידוש זה בשם "רבינו שמשון"
וברור שזה שיטתו.
 6להרמב"ם ,יש לומר שהוא סובר שזה אחד מן החידושים של טומאת התנור .יתכן
לפרש שהר"ש והרמב"ם אזלי לשיטתם .הר"ש ממעט החידוש של תנור .לכן ,הוא מביא
ראיה ממנו לענין תוך והוא גם סובר )מובא בתוספות ב"ב סה (.שהתנור אינו נחשב
כמחובר לקרקע .הרמב"ם סובר שאחד מהחידושים של טומאת התנור הוא שתנורים
מקבלים טומאה אע"פ שמחוברים לקרקע )פיה"מ ה:יא ,ה"כ טו:ו( ,וגם ,לפמש"כ ,סובר
שתנורים מקבלים טומאה בלי בית קיבול הרגיל.
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משום שטומאתן תלוי בתוך שלהן .לכן ,אפילו ג' פטפוטין מקבלין
טומאה משום שהאויר ביניהן נחשב תוך .לפי זה ,יש לפרש הר"ש לעיל
)כלים ג:ג( שאע"פ שבשבר כלי חרס ליכא תורת כלי עדיין מקבל
טומאה ,משום דטומאתו אינו תלוי בשם כלי שלו אלא בתוכו .ויתכן
שהגדרת דין זה מבואר יותר בדברי הר"ש בכ"י למשנה י:א .שם הוא
מפרש הדין בתוספתא )ב"ק ז:ד( שהמעך שבחביות אינו מציל בצמיד
פתיל וזה לשונו" :מעך שבחבית :פעמים שבשעת עשייתו שהוא לח,
מטיח החבית בעץ או באבן ונמעך הדופן וניכר מבחוץ כעין בית קיבול,
ולא לשם כך עושה אלא מאליו ...אם הקיפן צמיד פתיל אין מצילין על
מה שבתוכן כיון דאין תורת כלי לתוך שלהן ".יתכן שכוונתו רק לומר
שאותו חלק מן הכלי ליכא תורת כלי ולכן אינו מציל בצ"פ .אבל על פי
האמור לעיל ,יש לפרש באופן יותר יסודי; התוך עצמה של כ"ח יש לה
תורת כלי ,אבל כאן ,כיון שהמעך לא נעשה בכוונה ,אויר שלו חסר תורת
כלי .פשוט שאין התוך של כ"ח כלי באופן הרגיל ,דהיינו דבר גשמי
שיכול לכתוב עליו ויכול לישב עליו .אלא גזרת הכתוב שאויר בין דפנות
או פטפוטין שנעשה בכוונה נחשב ככלי .על פי נ"ל ,נראה לפרש הטעם
ששבר חרס מקבל טומאה בלי שם כלי על החרס כמין חומר; יש תורת
7
כלי על התוך שלו ולכן השבר מקבל טומאה.

 7אע"פ שסובר הר"ש שיש תורת כלי על האויר של כלי חרס ,יש לכלי חרס עוד תורת
כלי ,כדמפורש לפירושו במשנה )ג:ג( שהבאתי לעיל ,דהיינו דשבר כלי ליכא שם כלי
כשנשבר ,משמע שהיה שם כלי כשהיתה שלם .יש להתבונן בזה ,מה טיבו של תורת
כלי זה ומה יחוסו לתורת כלי של התוך? לחוסר מונח יותר טוב ,אני קורא תורת כלי זה
בשם תורת כלי על דפנות הכלי ,כלומר גופו וחומר שלו ,בניגוד לאוירו .ברור שאין
תורת כלי אחד תלוי על חבירו; שבר חרס יש תורת כלי על אוירו אבל לא על דפנותיו
וחבית שלימה שנקבה כמוציא זיתים )כמו שמפרש הר"ש במשנה ג:ג( אינה מקבלת
טומאה אבל עדיין יש תורת כלי על דפנותיו .מפורש שתורת כלי דדפנות מיוחס לדין
של כלי חרס שטהר שעה אחת ,אין לו טומאה לעולם שהוזכר בר"ש על משנה ב:א
ומשנה ג:ג .עוד נראה לפי זה ,דיש לישב סתירה בדברי הר"ש במסכת מקוואות.
במשנה ו:ו ,הר"ש מפרש שיכול לטבול כלים בגיסטרא )שבר כלי חרס( שבמקוה,
אפילו כששפתות גיסטרא למעלה מן המים "כיון דשבר כלי הוא ]הגיסטרא[ ,בטלי
מימיה אגב מקוה) ".עיין בפירוש הרא"ש שם שמפרש באופן אחר (.אכן ,במשנה ב:ד,
הר"ש סובר שגיסטרא נחשב ככלי לענין מים שאובים .על פי הנ"ל ,אפשר לתרץ שדין
של חיבור מי הכלי למקוה תלוי בשם כלי על דפנות החרס ,ולכן מי הגיסטרא נחשב
כמי המקוה .אומנם הדין של מים שאובים תלוי על השם כלי של התוך) .אבל לא
למדתי מקוואות ואולי כל זה אינו נכון כלל (.ועוד יש לומר ,שהשם כלי על דפנות
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נראה לי שעל פי האמור לעיל ,יש לבאר שלשה מקומות שנחלקו
הר"ש והרמב"ם.
א :הרמב"ם כותב בפיה"מ )כלים ב:ב( "אמר יתעלה וכל כלי חרש,
ואמרו בספרא ]שמיני פרשה ז הלכה א[ מנין לרבות שברי כלי חרש ,תלמוד
לומר 'וכל כלי חרש '.אנו למדים מן הכלל הזה שכלי חרס אם נשברו
ונשתיירה מהם שארית המקבלת דבר נוזל הרי אותה השארית מקבלת
טומאה מפני שהיא כעין כלי קטן 8"...מבואר שסובר הרמב"ם שלולי הריבוי
של "וכל כלי חרש" ,שברי חרס אינם מקבלים טומאה .בדקתי ולא מצאתי
דרשה זו )או דרשה אחרת( לרבות שברי כלי חרס בשום מקום בר"ש 9.יש
לפרש שסובר הרמב"ם שטומאת כ"ח תלוי בשם כלי שלהם ולכן אם נשברו,
הוה אמינא שטוהרו השברים .וקמ"ל הריבויא דספרא דעדיין השברים
מקבלים טומאה .מאידך ,הר"ש סובר שטומאת כ"ח תלוי בתוך שלהם ,ולכן
אפילו נשברו ,כיון שעדיין יש להם תוך ,עוד מקבלים טומאה כבתחילה.
10
לכן ,הר"ש אינו מביא הדרשה של תורת כהנים.
ב :הרמב"ם פוסק במשנה תורה )מטמאי משכב ומושב ח:ד( "זב
שהכניס ידו או רגלו לאויר כלי חרס הואיל ולא נגע בו מתוכו ולא הנידו
הרי זה טהור שאין הנדה וכיוצא בה מטמאין לאיברים ".משמע מדבריו
שאם באמת נגע הזב בדופן הכלי חרס בתוכו ,הכלי נטמא ,אע"פ שודאי
אין כל הזב נמצא בתוך אויר הכלי .מוכח מזה שאין עיקר טומאת כלי חרס
תלוי בתוכם ואוירם 11.יש לפרש כמש"כ לעיל,דס"ל לרמב"ם דאע"פ שיש
תוך של כ"ח ,עיקר טומאתן תלוי בשם כלי שלהם .הדין תוך של כ"ח
הכלי של הר"ש מקביל למונח צורת הכלי בדברי הרמב"ם ,עיין כגון ה"כ יח:י .יש
לעיין עוד בכל זה.
 8עיין עוד במשנה תורה הלכות כלים יח:י.
 9אע"פ שהר"ש מפרש שמשנה ב:ב איירי גם בכלים שלמים ,היה לו להביא דרשה זו
באחד מהרבה המשניות אחרות שמדברות בפרוש בגסטרות ,ובפרט משנה ד:ג.
 10נחלקו הפוסקים איך ליחס לדרשה או הלכה במדרשי הלכה שלא נמצא בש"ס .ע"ע
שו"ת יחוה דעת ,חלק א ,סימן פז ,עמוד רמט .עיין עוד רש"י חולין קכג .ד"ה טלית
שמביא ראיה מטומאת שברי כלי חרס לטומאת בגד .המשמרת הטהרה )עמוד ט( מדייק
מרש"י הנ"ל שסובר רש"י ששברי כלי חרס מקבלים טומאה בלי שום גזה"כ מיוחד.
 11אין להקשות שכיון שאין כ"ח נטמא מגבו ,ע"כ נטמא רק מתוכו ,דהיינו אוירו .אין זה
קושיא שהמעיין בחולין כד-:כה .יראה שיתכן )ולדעת הרמב"ם ,מסתבר( שהתורה
מיעטה רק טומאת גבו אבל עדיין יש טומאה ע"י נגיעה בתוכו.
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מצריך שהמטמא יהיה בתוכו .אם יש נבילה גדולה ,ורק כזית 12ממנה
נמצא בתוך אויר כ"ח ,מ"מ הכלי נטמא .אבל הרמב"ם סובר שהזב וחבריו
אינם מטמאים אלא בכל או רוב גופם .לכן ,כיון שרק ידו או רגלו בתוך
הכלי ,אין הכלי נטמא .אבל אם נגע הזב בכלי ,נגע בכל גופו ומשום הכי
נטמא הכלי.
עיין בר"ש )כלים ב:ח( שמביא התוספתא )ב"ק ב:ג( "תניא מסרק של
צרצור ר"א אומר אין מטמא באויר וחכ"א מטמא באויר ".על זה כותב
הר"ש "ועל חנם נקט אויר דאם טהור באויר טהור במגע ".משמע שהוא
13
ממאן בחילוקו של הרמב"ם בין טומאת מגע וטומאת תוך בכלי חרס.
הביאור הוא כְ מה שהצעתי ,שסובר הר"ש שטומאת כלי חרס תלוי רק
בתוכם .לכן ,לדידיה ,אי אפשר לחלק בין הטמא באויר לטמא בנגיעת
הטמא בתוך כלי.
ג :איתא במשנה ז:ג "חצר הכירה 14בזמן שהיא גבוהה שלש
אצבעות מטמאה במגע ובאויר ,פחותה מכאן מטמאה במגע ואינה מטמאה
באויר ".הר"ש מפרש שם שחצר הכירה פחותה משלש אצבעות "אין אויר
שלה חשוב ומ"מ אם נטמאת הכירה מטמא החצר במגע ,או מטעם יד או
מדרבנן ".הר"ש סובר שכשהחצר כירה פחותה משלש אצבעות ,ליכא דין
אויר אבל נטמא אגב הכירה משום יד או משום תקנה מדרבנן .הרמב"ם
חולק ומפרש "ואם היתה פחות משלש אצבעות אין אחד מהן מתטמא
בטומאת השני זולתי במגע .אבל אם נטמאת הכירה באויר אין החצר
שלפניה מתטמאת אלא אם כן נמצא השרץ באויר הכירה כנגד אויר החצר.
וכן אם נטמא חצר הכירה באויר לא נטמאת הכירה אלא אם כן היה השרץ
כנגד הכירה ".מפורש שהרמב"ם סובר שעדיין יש לחצר הכירה דין אויר
כלי חרס .עוד משמע ,שטעם שהכירה והחצר כירה נטמא ע"י האחר
בנגיעה בדבר טמא אינו מטעם יד או דין דרבנן .נראה לפרש שסובר
 12נחלקו האחרונים בענין זה .עיין חדושי הגר"ח הלכות ממו"מ ח:ד ,מקדש דוד טהרות
מח:א ,ומשנת רבי אהרון טהרות כט:ד ,אבל אין זה נוגע לענינינו.
 13ע"ע לקמן באות ג מה שאביא מן הר"ש על עוד משניות מסכת כלים להוכיח זה.
 14נחלקו הרמב"ם והר"ש במציאות החצר כירה אבל נראה שאין פלוגתתם נוגע לענינינו.
מפרש הר"ש "כעין מחבת גדולה של חרס והכירה יושבת באמצע מחוברת לחצר מבית
האומן ".הרבמ"ם מפרש "גם הוא מקום בנוי כנגד פי הכירה כמו טירת התנור ,והוא כעין
חצר ,ולפיכך נקרא חצר הכירה".
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מחלוקת הרמב"ם והר"ש
בענין יסוד טומאת כלי חרס והמסתעף ממנה

הרמב"ם שכשהחצר כירה פחותה משלש אצבעות ,עדיין נחשב כלי אחד
אם הכירה ,אבל הוא כלי אחד שיש לו שתי תוכות .הכא ,אין אומרים
נטמא תוכו נטמא גבו ,דהיינו התוך האחר ,משום שכל תוך חשוב בפני
עצמו ,כמו שמפרש התוספות רי"ד חגיגה כב .:מ"מ ,כל אחד נטמא אם
דבר טמא נגע בחבירו 15.ונראה שמוסג של כלי חרס אחד שיש שתי תוכות
יתכן רק להרמב"ם שסובר שאין עיקר טומאת כלי חרס תלוי בתוך שלו.
אכן ,כיון שהר"ש סובר שטומאת כ"ח תלוי בתוך שלו ,אי אפשר להיות
כלי אחד בשתי תוכות אלא יהיו שני כלים נפרדים.
מצינו עוד במשנה ג:ד ומשנה ד:ג המוסג שדבר שהוא חרס אחד
מטמא 16על ידי מגע אבל רק החלק שיש לו תוך מטמא באוירו .בשתי
מקומות הללו ,הר"ש מפרש שהחלק של החרס שאין לו תוך מטמא במגע
מדין יד .אכן ,הרמב"ם אינו משמע כן .ויש לפרש כמש"כ ,שסובר
הרמב"ם שכל החרס כלי אחד ,ולכן כל החרס מטמא במגע ,אף אם באותו
חלק ליכא תוך ,והכלי מקבל טומאה כיון שיש לו ,על כל פנים ,תוך
אחת 17.הר"ש סובר שרק החלק שיש לו תוך הוא הכלי ,ולכן היה מוכרח
לפרש שטומאת שאר החרס ע"י מגע הוא מדין יד.
בסיכום ,הבאתי דרמב"ם ס"ל דמלבד הדין של אויר כלי חרס ,יש
להם דינים מסוימים אם נגע הטומאה בדפנותיהם בפנים .עוד הוכחתי
 15איתא בהדיא בשבת מח :שחילוק זה לענין בית הפך )משנה כלים ה:ג( הוא רק
מדרבנן .הרמב"ם כותב בה"כ )יז:ה( "וכן כל שאנו אומרין בעניין זה שהוא מתטמא
במגע ואינו מתטמא באויר אינו חיבור אלא מדבריהם" .אבל מדבריו הנ"ל ,וגם מפירושו
על משניות ג:ד וד:ג ,משמע שזה מן התורה .אולי ,במשנה תורה ,הרמב"ם חזר ממה
שכתב בפיה"מ .אי נמי ,הגרי"ד טען שהרמב"ם בה"כ מיירי רק לענין מה שסמוכה לה
בהלכות כלים )אגרות הגרי"ד הלוי ,עמוד רכה ,ד"ה ברם( .גם הר"ש מפרש על משניות
ג:ד וד:ג ,וכן בחד דעה במשנה ז:ג ,שחילוק זה במשניות שם אינו מדרבנן אלא מדין
ידות .יל"ע מה בדיוק החילוק בין המשניות הללו ובין בית הפך.
 16באמת ,הרמב"ם גורס שם מיטמא ומפרש דאיירי בקבלת טומאה .אבל נראה שזה אינו
סותר מה שכתבתי .אדרבה ,זה ראיה לדברי :אם הרמב"ם סובר שכלי מחובר להכניס
טומאה ,כ"ש שהוא מחובר גם לטמא אחרים ,ועיין באגרות הגרי"ד עמוד רכה ד"ה ברם.
 17המשנה כלים ב:ז מדבר בכלי חרס שיש לו הרבה תאים ובתי קיבול אבל שם לא מצינו
שום חילוק בין קבלת טומאה ע"י מגע לקבלת טומאה ע"י אויר גרידא .ברם ,שאני התם
שכל בית קיבול חשוב לעצמו ואינו צריך לאחרים )כמו תמחוי המזנון במשנה טז:א
לפירוש הרמב"ם שם( ,משא"כ כגון גבי החצר תנור )משנה ז:ג( שהחצר תנור נעשה
להשתמש עם התנור .להר"ש ,הקושיא מעיקרא ליתא שפשוט שאין התאים במשנה ב:ז
נחשבים כל אחד יד לחבירו.

הרב מרדכי שיכטמן

645

שסובר הרמב"ם שבלי שם כלי ,אין כלי חרס מקבל טומאה .כתבתי הטעם,
משום דסובר הרמב"ם שעיקר טומאת כלי חרס תלוי בשם כלי שלהם.
מאידך ,בארתי שהר"ש סובר ההפך מזה ,ששברי חרס מקבלים טומאה
אפילו כשבטלו תורת כלי שלהם ,ואין זה משום שום דרשה כגון ׳וכל כלי
חרס – לרבות שברי כלים׳ ,שהר"ש אינו מביא שום דרשה .אלא הטעם
משום דר"ש ס"ל דעיקר של כ"ח הוא תוכו ,ויש לתוך עצמו תורת כלי.
עוד ,הוכחתי שהר"ש סובר דליכא דין נוגע בתוך כלי חרס .הסברתי שזה
משום שסובר הר"ש שטומאת כלי חרס תלוי רק בתוכם ,ולכן אין חילוק
בין אם דבר טמא נמצא באויר כלי בין אם נגע בדופן הכלי מבפנים.

אורי שניידר

ולא תטמא את אדמתך :גופות וקדושת ארץ ישראל
הנושא של גופות בבתי ספר לרפואה ולצורך הקדמת רפואה מדובר
בארוך אצל האחרונים .במיוחד האיסורים של ניוול המת ,הנאה ממת,
והלנת המת מופיעים ברוב הספרים .בגלל זה ,מאמר זה אינו עוסק בבעיות
אלו אלא בבעיה נוספת דבזמנינו נתעוררה במיוחד בארץ ישראל .דאפילו
את"ל דאין שום בעיה מהאיסורים הנזכרים לעיל ללמוד רפואה מגוף נכרי,
אולי יש איסור למנוע קבורת מתי עכו״ם בא"י דאולי קדושת ארץ ישראל
אינו יכול לסבול טומאה כזאת? ולהתעסק בדבר זה צריך קודם כל לשאול
עוד שאלות .האם מותר שום פעם לעזוב את הגופים ללא קבורה? דאולי
אין האיסור שייך לגבי נכרים וכל נסיבות? ודבר זה צריך ביאור.
כתוב בפרשת כי תצא )כא:כב-כג( :וכי יהיה באיש חטא משפט מות
והומת ותלית אותו על עץ .לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום
ההוא כי קללת אלקים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר ה' אלוקיך נותן
לך נחלה .פסוקים אלו עוסקים באיסור הלנת המת בארץ ישראל .ופשטות
דקרא עוסק במי שעבר עבירה דחייב עליו מיתת ב"ד דאסור לשהות נבלתו
בחוץ עד מחר .ופלוגתא היא במש' בסנהרדין )מה (:באיזו עבירות הכתוב
מדבר דלפי רבי אליעזר כל איסורי סקילה במשמע .ורבנן סברי דרק עובד
ע"ז ומגדף נכלל בקרא .ואיסור הלנת המת לגבי שאר מתים מופיע בגמ'
סנהדרין )מו ,(:דרבי יוחנן סובר דלומדים את זה מקבר תקברנו .ופירוש
רש"י שלומדים מכפלות הלשון של קבר תקברנו לרבות שאר מתים.
ולכאורה ,סברא דידיה בא ממח' אי דברה תורה כלשון בני דאדם או לאו
דלפי מאן דאמר לא דברה תורה כלשון בני אדם הלא כפל לשון דקרא
צריך לרבות דין אחר וזה הוי לרבות שאר מתים באיסור של הלנת המת.
והדין אצל נכרי אינו מבורר כל כך מפסוקים אלו .דאע"פ דתרי"ג
מצות נתנו לישראלים ומצות קבורה היא אחד מתרי"ג מצוות ,הלא אפשר
דמצות קבורה שנתנה לישראל היא מצוה על ישראל לקבור כל מתים
ואפילו מתי עכו"ם .ומושג כזה מופיע בגמ' ב"ק )קיג (:על הפסוק של
"אבידת אחיך" דלאחיך אתה מחזיר ואי אתה מחזיר לכנעני .דהיה הוה
אמינא בגמ' דאע"פ דמצות השבת אבדה שניתנה רק לישראל היא שייכת
בית יצחק מ"ז ● תשע"ה

אורי שניידר

647

להחזיר כל אבידות ואפילו של נכרי .ודבר זה אינו יכול להיות אצל קבורה
דהלא ברייתא היא במו"ק דמצות קבורה היא רק על ז' קרובים שכהן
מטמא להם ואין קורבה בין עכו"ם לישראל.
ובירושלמי נזיר )ז:א( כתוב "כי קללת אלקים תלוי ,את שהוא מוזהר
על קללת השם מוזהר הוא על מת מצוה וכו' .התיבון הרי עכו"ם ,אלו
שמיתתן בתלייה יצא זה שמיתתו בסייף ".לדברי הקרבן עדה שמה,
השאלה היא שגם עכו"ם ממיתין אותו על קללת ה' ולמה אין מצוה לקברו.
ותירוץ הירושלמי הוא דרק אלו שמקבלים תלייה על ברכת ה' מוזהרים
בקרא ויצא עכו"ם שמקבל סייף על כל אזהרה )ועין בילקוט יוסף יו"ד
חלק ג' ס' כ"ב( .ובביאור הדבר עוד ,כתוב בארץ הצבי )יב:ד( דישראלים
נמשלו לתשמישי קדושה בגלל התורה שנספגה בתוכם .ואפילו ישראל
שלא למד אות אחת של תורה בחייו הוי בגדר תשמישי קדושה דהלא
מפורש בברייתא בנידה )ל (:איך שמלאך ה' מלמד תורה לכל תינוק ברחם
אמו ומתוך זה נעשה הכל ישראלי כגוף אחד עם התורה .אבל העכו"ם אינו
אלא תשמישי מצוה שהם לא למדו תורה ולא נעשו כאחד עם התורה.
והדין אצל תשמישי מצוה הוא דנזרקין.
למרות כל זה ,כתוב בגמ' גיטין )סא :(.ת"ר מפרנסים עניי נכרים עם
עניי ישראל ,ומבקרין חולי נכרים עם חולי ישראל ,וקוברין מתי נכרים עם
מתי ישראל ,מפני דרכי שלום .ופירוש רש"י ד"עם מתי ישראל" לא ממש
בקברי ישראל דהלא אפילו רשעי ישראל אינם נקברים באותו בתי קברות
של צדיקים ,אלא ,שמתעסקין בהם אם מצאום הרוגים אצל ישראל .לפי
זה ,אין הדין שייך במת עכו"ם שנמצא בבתי ספר לרפואה דאם הגויים
מתעצלים מלקבור אותו כך ישראלים עושים ואינו שייך החשש של דרכי
שלום שאומות העולם ילחמו איתנו על זה .ורשב"א פירש בדרך אחרת.
דהאי עם מתי ישראל דקתני כשם שמתעסק קאמר .ואפילו עם אין הנכרי
המת שוכב אצל מת ישראל ,צריך לקבור אותו מטעם דרכי שלום .ויותר
מזה ,יש ברייתות אחרות דלא מצטטות הלשון "עם ישראל" להדגיש
שהחיוב לקבור מתי אומות העולם אינו תלוי על קבורת מתי ישראל.
והחת"ס עושה פשרה ביניהם .דלגבי צדקה אז אין היהודי חייב לפרנס את
העכו"ם אלא אם כן הוא בא עם הישראל לקבל צדקה ,דהלא עם נותנים
לנכרי מפסידים את הכסף משאר עניי ישראל .אבל לגבי קבורת עכו"ם
דאין שאר ישראלים מפסידים בדבר ,אז חייבים לקבור את הגוי מטעם
דרכי שלום אע"פ שאינו מוטל אצל מת ישראל.
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ולענין בתי ספר לרפואה שייך הדבר מאוד .דאולי אסור לשהות גופות
עכו"ם מקבורה כדי ללמוד רפואה מהם .ודבר ברור הוא שלפי רש"י אין
בעיה מטעם זה ללמוד רפואה מגופות כי יסוד החיוב של קבורת עכו"ם,
דהוי מטעם דרכי שלום ,הוי שייך רק כשהוא מוטל אצל מת ישראל .אלא
שאפילו לפי שיטות הרשב"א והחת"ס אין היהודי מחוייב לקבור את הגופות
דהלא כל הטעם אינו אלא מפני דרכי שלום .ולגזול את הגופות מבתי ספר
לרפואה כדי לקבור אותם בודאי יעשה את ההפך מדרכי שלום.
והבעיה מתעוררת כשקוראים דברי הרמב"ן על "ולא תטמא את
אדמתך" דמופיע בפסוקים דלעיל בענין קבורה דלפי הרמב"ן הוא לאו נוסף
דשייך רק בארץ ישראל .והחידוש שבו הוי דשייך האיסור ג"כ למתי עכו"ם,
ממה שקבר יהושע מלכי כנען ביומן ולקח נבלת מלך עי מהעץ לפני בוא
השמש .מזה רואים שיש איסור נוסף להלין מת בארץ ישראל ,ואפילו מת
עכו"ם ,מטעם קדושת הארץ 1.2ומטעם זה ,הלא קשה מאד להתיר לבתי ספר
3
לרפואה בא"י ללמוד ממתי עכו"ם דהלא לפי הרמב"ן הוא איסור מה"ת.
ואפילו אם עברו והתקיימו את בתי ספר לרפואה האלו ,אולי זה אינו טעם
להתיר לתלמידים ללכת לבתי ספר כאלו בשביל שהם מקיימים ומחזיקים
אותם לעבור איסור חמור ,שאם שום אדם היה הולך לבתי ספרים לרפואה
כאלו לא היו נשארים .ואפילו עם אין איסור של "לא תטמא" חל על אלו
התלמידים הבאים ללמוד רפואה ורק על ההנלה שמקיימין את הגופות ללא
קבורה )ואפילו דבר זה לא כל כך ברור( ,אפשר דהתלמידים האלו עדיין
עוברים על איסור "לפני עור" .למרות שהרבה מפרשים לא מונין את "לא
תטמא" ללאו 4,איסור זה ג"כ מרומז בהשגות הרמב"ן על שורש חמישי של
 1ועין שמה ברלב"ג ורד״ק )יהושע ח:כט( דכתבו כמו שפירש הרמב"ן .ועוד ראשונים
מביאים את "לא תטמא" לאיסור אחד עם לא תלין וסוברים דאיסור "לא תלין" רק שייך
בא"י לכל אדם ואפילו במתי עכו"ם )אב"ע ,רבינו בחיי ,וחזקוני על דברים כ"א:כ"ג(
 2והמנחת חינוך )מצוה תקל"ז:ג( כתב דרואים מהרמב"ן שאיסור "לא תלין" שייך ג"כ
אצל מתי עכו"ם .והגשר החיים )ח״ב ב:ד( השיג על זה דהרמב"ן רק מדבר על איסור
"לא תטמא" דאילו היה מדבר על לאו ד"לא תלין" הוי ממש נגד הגמ' בגיטין .ואולי היה
למנ"ח גר' אחרת ברמב"ן? ועין עוד ביביע אומר )יו"ד חלק ג ס' כ"א( דהשיג על שאר
אחרונים באותו ענין.
 3ועין הערה זה בארץ הצבי )יב:ד הערה ג( דמזה נובע רעיון שלי לחקור בדבר ולנסוע
לכתוב טיף טיפה על נושא זה .ועין ג"כ בתורת החוף ימים :ספר הזכרון להרב יחיאל
מיכל חרל"פ )ס' כ"ג עמוד רט"ו(.
 4והמהרש"א בחידושי אגדות )סנהדרין מו (:מביא רש"י על דברים )כא:כג( דטעם איסור
"לא תלין" הוי שזה "זלזולו של מלך הוא ,שאדם עשוי בדמות דיוקנו וישראל הם בניו".
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הרמב"ם ,שהרמב"ם כותב שאין לכלול בתרי"ג מצוות טעם המצוה בפני
עצמה .והשיג עליו הרמב"ן דמונין מצוות כאלו ושמה לדוגמא הוא מביא
את הפסוק של "ולא תטמא את אדמתך".
ותרוץ לקושיא זו אינו קל למצוא .דאע"פ שהחת"ס )יו"ד ס' של"ו(
מבאר דרופאים בזמן הגמ' השתמשו בגופות לצורך הקדמת רפואה,
הדוקטור סטיינבירג מסביר )ספר אסיא חלק א עמוד רי"ז( דגופות אלו היו
של נכרים בחו"ל .ורופאים רק התחילו במאה השבע עשרה ללמוד רפואה
מגופות ישראלים .ואפילו במתי עכו"ם היו משתשמים בגופיהם בזהירות
מאוד כדי שלא יעברו על שום איסור .לפי זה ,אין הרבה מקורות לפני
המאה השבע עשרה על לימוד רפואה מגופות כמו שלומדים מגופות
בזמנינו וק"ו לקשיא דידן שהתעורר בזמנינו ,דשייך במיוחד למתי עכו"ם
בארץ ישראל ,משא"כ לגבי מתי ישראל דשייך בהם ג"כ ,לכל הפחות,
האיסור של "לא תלין".
ולעיין בדבר קצת המש' בפ"ק דתענית מביאה מה לעשות אם לא
יורד גשם בא"י במשך החורף .שבהתחלה כל הזקנים צומים ואם עדיין
מונע ה' את הגשם ,כל ישראל צריכים לצום וליתן אפר על מצחיהם .ותוס'
)טו (:מסביר שאפר זו הוי מעצם אדם שהרי "הוא האפר הוי לזכרון
העקידה ובעקידה היה עצמות" .ולפלא על דברי התוס' דמאיפה מביאים
אפר זו? והלא אסור להנאות ממתים ?5ואולי עצמות אלו באו מעצמות של
גויים דהלא אין איסור לא תלין שייך בהם ויש יותר מקום לדון שאין איסור
הנאה במתי עכו״ם .וביביע אומר )חלק ג כב:כ( הביא חכם עובדיה את
דיעה זו וחולק עליו דמשמע מדברי תוס' דעצמות אלו צריכין להיות
מישראל דהוי יותר זכרון לעקידה .ואולי עמצות אלו הוו מאבר מן החי
6
דלפי רבי יוסי בירושלמי נזיר )ז:א( אין איסור הלנת המת שייך בהם.

ואם מושג זה שייך רק לגבי ישראל ,למה קבר יהושע את מלך עי ומלכי כנען? ולפי זה,
כתב המהרש"א דרש"י מודה לדברי הרמב"ן שיש איסור נוספת של "ולא תטמא".
ולכאורה ,סברא זו יכול להוסיף הרבה ראשונים שמודים לאיסור זה .וקצת תמוה.
 5ואם יש איסור "לא תלין" באפר הוי מח' אחרונים ,דהגשר החיים )ח״ב יג:ב( מיקל
בדבר ובית יצחק )חלק ב קנה( סבר דשייך איסור "לא תלין" ג"כ אצל אפר אדם .למרות
כל זה ,הגשר החיים סובר דעדיין אסור להנאות מהאפר.
 6וכן היא בנודע ביהודה מ"ת )יו"ד רט( ובתשובות והנהגות )יו"ד רס"ט(
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וצריך להבין דמעשים אלו היו בא"י .ואפילו היו עצמות אלו מאינו
יהודי ,איך הלינו את העצם דהלא יש איסור להלין מתי עכו"ם בא"י מטעם
"לא תטמא" .ואם היו עצמות 7אלו נקברין לפני כן ,הלא עדיין אסור לחפור
ולהוציא עצמות שנקברו אם לא היתה הכוונה בהתחלה לעשות את זה
)שו"ע יו"ד שסג:א( .ואפילו את"ל דתוס' לא סבירא ליה כהרמב"ן ,אולי
ביאור תוס' זה מדגיש דיכולים לעבור על איסור במקום צורך גדול דהלא
אין אנשים יכולים לחיות בצמא .ודבר זה ג"כ אצל רופאים בא"י דהאיסור
הקל לכל הפחות ללמוד רפואה מגופות הוי במתי עכו"ם וצורך גדול היא
לכל מדינה שיהא להם רופאים מובהקים .וכתב הרב הרצוג )פסקים
וכתבים יו"ד ס' קנד( דא"א לכל זה בלי לימוד רפואה מגופות .למרות כל
זה ,היעב"ץ כותב דדברי התוס' מוזרים מאד והוסיף הקרן אורה דאין שום
ראשון פוסק כמוהו בדבר זה .דברי תוס' מאד אינם מובנים ואין ללמוד
8
שום דבר ממנו.
ושמעתי עוד הערה מאחד מחבירי דאולי אפשר לסבב איסור זה של
"ולא תטמא" בבנין בתי ספר לרפואה מתחת לארץ דאפשר שאין האיסור
חל אלא כשמתי עכו"ם קימים על האדמה ואם הם מתחת לארץ אולי אין
שמה איסור של "ולא תטמא" אע"פ שאינם נקברים .ואפשר דטעם דידיה
בא ממש' באהלות )ג:ז( שחלל טפח מפסיק מפני הטומאה .לכאורה ,לידע
אם תירוץ זו מספיק צריך קודם כל להבין איזו סוג של טומאה הוי במתי
עכו"ם דהלא איסור זו אינו שייך אלא בא"י .וברור הדבר דטומאת עכו"ם
אינו כטומאת ישראל דאין להם אותו קדושה של ישראל כמו שביארנו
קצת לעיל .ובאבני נזר )אהע"ז סי' ר"מ אות ח'( מצטט דברי הכוזרי דרק
במקום שיש קדושה שמה תמצא את יכולת לקבל טומאה ובמקום שתמצא
יותר קדושה שמה תמצא יכולת לקבל יותר טומאה .וטומאה דקרא צריך
להיות בסוג אחרת של טומאה וצריך להבין מה דינים של טומאה זה.
ופלוגתא היא במס' יבמות )סא (.אי מתי עכו"ם מטמאין באוהל דלפי
רשב"י אינם מטמאין דאין עובדי כוכבים קרויים אדם וכתיב בקרא "אדם
 7אבל איסור "לא תטמא" אינו שייך באפר דמח' היא במס' אהלות )ב:ב( אי אפר אדם
מטמא ופסקינן כחכמים נגד רבי אליעזר דטהור ודלא כפ' הצפנת פענח שמה )מ"ת הל'
עו"ז ד:ו(.
 8ובגמ' ברכות )ה (:כתוב איך שרבי יוחנן נחם אבלים שמתו בניהם בדין גרמא דעשיראה
ביר ,והלא זה אסור מטעם "לא תלין" ו"לא תטמא" דרבי יוחנן גר בא"י? ולפי פ' רש"י
שמה דהיה עצם פחות מכשעורה אתי שפיר .ושאר ראשונים מפרשים דהיה העצם שן
ולפי מש' באהלות )ג:ג( שן שניטל ממת אינו מטמא.
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כי ימות באוהל וגו'" )במדבר י"ט:י"ד( אתם קרויים אדם ואין עכו"ם
קרויים אדם .ולמרות זה נראה לפי מסקנת הגמ' דכ"ע לא פליגי דמתי
עכו"ם מטמאין במגע ובמשא .וכתב התוס' שמה )ד"ה ממגע ומשא( דלא
פסקינן כרשב"י בענין זה ,ומתי עכו"ם מטמאין אפילו באוהל .ופליג עליו
הרמב"ם )הל' טומאת מת א:י"ג( דפסקינן כרשב"י .והכסף משנה שמה
מבאר דהרמב"ם פוסק כזה בגלל דסתמא דגמ' בב"מ כמו רשב"י אצל
מעשה עם אליהו הנביא ,וגם שרבינא דפליג על רשב"י ביבמות אינו פליג
עליה אלא בענין טומאת אוהל של עכו"ם ,אבל בטומאת מגע ומשא כ"ע
לא פליגי דאסור .ובשו"ע פסק כמו תוספות.
ולעין עוד בדבר ,חשוב להבין דכל אלו הדינים של טומאת עכו"ם
באו מדרשות התנאים על הפסוקים שנצטטו בגמ' .הרי אין טומאת מתי
עכו"ם ,לכאורה ,באה מתחת סוג אחד של טומאה דאין דינם כמתי ישראל
דהוי אבי אבות הטומאה ואין דינם כמו בהמה מתה בעלמא דאינו מטמא
כמת .ולכאורה ,אין שום סברא יכול לסוג את דינים אלו לאיזה שהוא סוג
של טומאה .ובגלל זה יהיה קשה מאוד לתרץ קושיתינו בבתי ספר לרפואה
מתחת לאדמה דאין לנו כח לדרוש את המילים "את אדמתך" .דאולי כוונת
הפסוק לא היא שיהיה האיסור שייך בדוקא כשהמתים על האדמה ולא
בתוך האדמה ,אלא שצריך לקבור את המתי עכו"ם ממש .ואפשר שיש
ראיה לדבר ממה שעשה יהושע .דהלא יהושע לא קבר את מלך עי ומלכי
כנען בגוף האדמה ממש אלא שהקים על מלך עי גל של אבנים ואת מלכי
כנען שמו אותם במערה וסגר את הפתח באבן גדולה ולא עברו על איסור
"לא תטמא את אדמתך" לפי הרמב"ן אע"פ שמתים אלו היו על האדמה.
וידוע ג"כ דאין כל המתים נקברים באדמה אלא שאפילו לפני זמן התנאים
שמו את המתים בקברי אבותם דלפעמים היו במערה או משהו סגור על
הארץ .ולא עברו על שום איסור כי נקברו אותם והפסיק את הטומאה.
ומסתבר דאין הדין רק לפסוק את הטומאה דהלא יכול להפסיק את
הטומאה ג"כ כשהמת נמצא בבית .ואינו מסתבר שזה מספיק שלא לעבור
על איסור "לא תטמא" דהלא אינו מספיק בשאר עניני מת כמו במצות
קבורה ואיסור לא תלין .ויתר מכאן ,הרמב"ן כותב בתורת האדם )עמ' קיז(
דריבוי של קבר תקברנו בא ללמדינו דאינו מספיק לשים את המת בארון,
אלא דבעינן קבורה בקרקע .והביא ראיה לדבריו ממעשה עם שבור מלכה
ורב חמא בר יעקב בגמ' סנהדרין )מו .(:ולגבי מה שנהגו לשים בארונות,
אינו אלא לאחר עיכול הבשר או שהיו עושין ארון בארץ .וכל הבעיה של
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בתי ספר לרפואה בא"י נובע מדברי הרמב"ן ,והרמב"ן לשיטתו סובר
דבעינן קבורה בקרקע ממש ולא רק בארון על הארץ .על כל פנים ,איני
פוסק ואין לי בכונתי שום הוה אמינא לפסוק בדבר .אלא ,שכנראה ,אין
תירוץ זה תירוץ טוב וקשה להקל בנידון דידן אם סברות כאלו דאיסור
מה"ת תלוי בזה.
האפשרות השלישית נובע מדברי האחרונים על בעיות הקדמות
בגופות .מבואר בפתחי תשובה )יו"ד שנז:א( "ועי' בתשו' ח"ס סי' של"ח
אודות אשר בס' בכורי העתים נמצא אגרות משנת תקל"ב שהחכם רמ"ד
טען להתיר איסורן של חכמי ישראל באמרו כי רופאי זמנינו אמרו שאין
נודע גבול המגביל בין חיים למות וא"א לידע אלא בעיכול הבשר .והביא
ראיה ממתני' סוף נדה הזב והזבה והנדה כו' מטמאין עד שיתעכל )שם
איתא עד שימוק( הבשר ועוד מרפ"ח דמס' שמחות שמבקרים על המתים
עד ג' ימים ופ"א חי אחד אחרי כן כ"ה שנים והוליד בנים וא"כ ק"ו ומה
משום כבודו של מת להביא לו ארון ותכריכים מלינים כ"ש מפני פקוח
נפשו ומאז קברו בכוכין והיה אפשר לדפוק על קברו אבל בזמנינו שקוברין
בארץ ממש ע"כ החיוב להלינו אלו דבריו"
ומביא שמה איך שכל האחרונים חולקים .והחת"ס השיג עליו "שאין
לנו אלא דברי התורה ולקבלת אבותינו וכל המהרהר מהרהר אחר השכינה
ואיסור הלנת מתים במקומו עומד" .וידוע איך שהרמ"ד היה משה
מנדלסון שרצה להרוס את היהדות ולמחוק הרבה דינים מאורייתא .בגלל
זה ,השיג עליו החת"ס בכעס איך שהוא רוצה לסלק את איסור הלנת מתים.
ולמרות שפסקינן דכל ספק נפשות להקל ואפילו אם יש ספקות הרבה
)שו"ע או"ח שכט:ג( ,מעשה במס' שמחות הוה מיעוטה דמיעוטה ולא
עברינן על איסור הלנת המת בגלל זה בזמננו.
והרב יצחק אייזיק הרצוג בפסקים וכתבים )יו"ד ס' קנד( מביא דגדר
מיעוטה דמיעוטה אינו ברור כל כך .דלפי דברי הנודע ביהודה )מ"ת יו"ד
ס'רט( ,אין עוברין על איסור תורה בשביל פיקוח נפש אלא אם כן יש חולה
לפנינו .והרב הרצוג מסביר דבגלל הטכנולוגיה שלנו ,מציאת תרופה לכל
חולי באיזה שהו מקום הוי כמו חולה לפניך כי ברור שתרופה זה תנצל עוד
אנשים מחולי זה .ובספר אסיא )חלק א עמוד רכח( מביא שהרב
סולובייצ'יק ג"כ חשב שדברי הנודע ביהודה אינם שיכים בזמנינו בגלל
התקדמות טכנולוגית .ויותר מזה ,מבואר בבעקבי הצאן )ט:ד( שהרבה
אחרונים חולקים על גדר פיקוח נפש של הנודע ביהודה וסוברים דאפילו
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אם ספק סכנה הוי של אחד מיני אלף ,יש לנו לחוש אף לספק כזה .רב
הרצוג מודה שהעניין צריך בירור ,אבל למסקנה הוא פוסק שניתוחים
מבוצעים בכל יום ותמיד יש צורך לרופאים ומנתחים מומחים .ובגלל זה,
הוא כותב דגופות בבתי ספר לרפואה הוא תנאי מוקדם הכרחי להכשרת
רופאים ישראלים מובחרים שיעזרו להציל את חייהם של רבים .הרב
הרצוג משבח כל מי שמקל בדבר.
ואולי יש לרעיון זה מגבלות .שלאזרח ישראל יש יותר סיבה ללכת
לבתי ספר לרפואה בא"י בגלל שהם מלמדים בשפה שלו ויש יותר סיכוי
שהוא יצליח במערכת חינוך כזו .ואם מדינת ישראל היתה עוזבת את
התלמידים האלו היו מפסידים על רופאים ישראלים לצורך כלל ישראל.
אבל ,אולי היתר זו לא שייך לרופא זר המגיע לארץ רק כדי ללמוד בבית
ספר לרפואה אם כוונתו לחזור לעבוד בארצו ,דהוא לא יהיה לשום עזרה
למדינת ישראל וחיזוק ישוב הארץ .ועוד ,הרי יש לו יכולת )ופעמים זה
יותר קל לו( ללמוד רפואה בארצו בחו"ל .ואפילו אם מישהו חושב
שללכת לבית ספר לרפואה בא"י יהיה לו לעזר לעלות לארץ אם ירצה,
אפשר לשאול אם סברא זו מכשיר לעבור על איסור "לא תטמא" .אולי
שאלה זו תלויה אם הוא נמצא בבית ספר לרפואה ישראלי או בבית ספר
לרפואה לזרים בא"י )כמו תכניות אמריקאיות שבזמנינו( .האם יש יותר
סיכוי שאדם יעלה לארץ בגלל זה? ואפילו אם יש יותר סיכוי ,אולי זה אינו
מספיק לעבור על לאו ד"לא תטמא" .ויש לאדם להתייעץ אם רבו בענין זה
9
לפני שהוא עושה דבר.
למרות כל הספקות בענין זה ובעיות חמורות שנתעוררו בזמינינו
יכולים להגיע למסקנה אחת שא"א לחלוק עליו .יש שתי דברים הכי
חשובים שמפריעים אחד את השני .קדושת הארץ עם כבוד מתים ורפואת
בני אדם .השאלה נשארת איך שניהם יכולים להתקים על פי הלכה בצורה
נכונה כדי שלא להתעלם מהם.

 9ג"כ חשוב להזכיר שהרבה פעמים גופות אלו בבתי ספר לרפואה בא"י הם של יהודים.
ואם זה המצב ,הלא יש לנו יותר בעיות ממה שהזכרנו לעיל.
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