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ֶפר ּסֵ רֹון ּבַ ֹתב ֹזאת ִזּכָ  ּכְ

 ראש הישיבה, הרב נחום אליעזר רבינוביץ

מאז ומתמיד היה גדול ערכו של הכתוב. אמנם לכאורה חשיבותה של התורה שבעל פה 

מעידה להפך, שהרי בלי התורה שבעל פה לא היינו מבינים הרבה אפילו מן התורה 

שבכתב. ברם אין זה אלא לכאורה, שהרי אלמלא דאגו חז"ל לכתוב לנו את התורה 

שבעל פה, אז ר"ל הייתה התורה משתכחת מישראל. כלל היסטורי הוא, שרק דברים 

 שבכתב זוכים להיזכר ולהזכירם מדור לדור.  

ב"ה בני הישיבה שלנו מאז ומתמיד הכירו בערך הגדול של כתיבת דברי תורה, וכמה 

וכמה ספרים בהלכה ולומדות נכתבו ופורסמו על ידי התלמידים שלנו. עתה הגיע התור 

של המחזור הנוכחי. למעלה מעשרים תלמידים מפרסמים בספר זה את חידושי התורה 

 שלהם.

 

 ויהי רצון שיתקבלו דבריהם ברצון ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה.
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 פתח דבר

בהקדמות מן המניין מסיים הסופר או העורך את דבריו בלקט של תודות אותן הוא 

נושא לכל עבר; מדמויות מפתח בעברו המעצב ועד למלצר שדאג למלא את כוסו בבית 

הקפה בו הוא ישב, כיאה לדעה הקדומה על סופרים. אבל את ההקדמה המסוימת הזו 

אנו אנוסים להחל עם תודות, לא משום חוקי הנימוס והסגנון, אלא מכוח עיקרון 

פשוט אחד: מאסף זה הוא פרי תהליך הגובר והולך בישיבה, הוא פרי רוחה של 

הם אלו שהיה   –הישיבה בכלל. את מילות התודה הראשונות עלינו לחלוק לכותבים  

להם העוז למצג את רוחו של בית המדרש הנושבת יום יום אל תוך מילים שחורות, 

ולא בלי הטרדות אינסופיות מאתנו... את צורתם זו חבים דפים אלו לא לנו, אלא 

לחברים רבים רבים שהתנדבו עד לשעות הקטנות של הלילה הנהפכות לאור בוקר, עד 

ללילה לפני חתונתם, לשוות לדפים הללו מראה נאה ודקדוק נאות. לכל אלו תודה 

לאלישע קופיאצקי ֵמַעְּמֵדנּו היקר שבעיצומם של שעות אלו   –עמוקה: ראש וראשון  

חוגג את ימי שבע הברכות שלו; לחננאל תורגמן שאנו חבים לו את השערים והכריכה 

הנאים עד מאד, ומשה גרוס (ושוב לחננאל!) על הייעוץ והעזרה בענייני הבאה לדפוס. 

-למגיהינו הרבים: ישי אנגלמן, איתמר אפלבוים, יהודה ארביב, יהונתן בארי, יוסי בן 

דוד לוי, אלעד -דור, איתי גולדברג, אביעד דון, צוריאל חלמיש, נדב יעקבס, יוסף 

מוריה, עמיחי סכר, דביר פריד, קורן קאזס, ניצן קדוש, אודי רוזנבלט, יונתן רוזנפלד, 

מנשה רוזנר, דביר שמרלר, ואפרים שרם. כל אלו עזרו, מי מעט מי הרבה, מי בשעות 

בהירות של יום ומי אל ליבו של הליל. וכל אלו אינם מורידים ולו במעט את האחריות 

 הבלעדית על השגיאות שעוד ישנן, שהיא עלינו.

לא רק להם שומה עלינו להודות כי אם גם לאלו שלימדונו, ובראשם הרב רבינוביץ', 

הרב שמשוני וטל כהן. הרב   –הרב שילת והרב סבתו. תודה מיוחדת שלוחה לשנים  

שמשוני, הוא שדחף אותנו לעבר מסע זה בישימון המדבר, וטל כהן, עזר בעצה ותבונה 

ושיחה. רוח הישיבה נבראת לא רק מאשר ישנו פה עמנו עומד היום אלא גם מאלו 

 –שהעדרם הוא נוכחות של ממש. זכרם לא יסוף. בראש אלו עומדים עבורנו שניים  

יעקב דון, שהיה מהלך לדרכו לישיבה כמידי שבוע, ודני גונן, שהיה חובש ספסלי בית 

המדרש ולבבו. שני אלו נרצחו בשנה זו החולפת, ובלומדנו כמו היה קולם מהדהד 

 עדיין בין הכתלים.

אל המדבר. לא אל מדבר מיושב ופורח אלא אל מדבר חרב, שמרחבו מגדיר   –ִמְדַּבָרה  

את תחומי האפשר ואת עפרו נושאות רוחות פתאום. אל תוך מדבר כזה נפתחו שמיים 

אליהם עלה אדם להוריד את התורה. זה, אולי, הוא תיאור אחד של הישיבה, שהיא 

מקום אליו נקרא האדם כדי שבמרחביו הבראשיתיים יוכל לקרוע את שמי רוחו 

ולהוריד את בוראו אל ליבו. במישורים אשר כאלה נושבת רוחות שאין להם מעכב 

 וממלאות את המרחבים.  
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במהלך שני הזמנים האחרונים נלמדה בישיבה מסכת כתובות, ורעיונות התנפצו ונבנו, 

-מושגים עוצבו ולוטשו וסוגיות לובנו. אנו, הכותבים ואנחנו, ניסינו להעלות כאן שיירי 

מה של הרוח שנשבה בישיבה בזמנים אלו. מעט מעט מהרעיונות והסוגיות שלמדנו בא 

כאן לידי ביטוי, ואנו תקווה שיהיה בזה כדי לאסוף את חול המדבר לקול צלול אחד, 

 להכיל מעט מן הרוח, שניתן בה כוח חדש בשנה האחרונה, למען יעמוד ימים רבים.  

אנו מקווים שהמאסף הזה יהיה התחלה לביטאונים רבים שעוד יבואו, ושנלמד לאסוף 

 את הרוח בלי להפסיק ולהפריע זרימתה.

 ערב חג מתן תורה

 מעלה אדומים תשע"ו
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 בין אירוסין לנישואין -פתיחה למסכת כתובות 

 הרב חיים סבתו

 

מסכת כתובות נקראת בפי הלומדים 'ש"ס קטן' מפני שיש בה סוגיות רבות ממסכתות 

שונות. אנו מוצאים במסכת הלכות שבת, הלכות אבלות, הלכות טוען ונטען, הלכות 

שטרות, הלכות ארץ ישראל ועוד. למרות הנושאים הרבים והשונים רובה של המסכת 

עוסק בהתחייבויות הנישואין שעיקרן  מתבטאות בכתובה. נעיר הערה על שמה של 

כתובות, בלשון רבים. אפשר היה לומר שלשון הרבים נובעת מכך שיש גם   -המסכת  

נדוניה שהאישה מכניסה לנישואין, וגם היא נקראת במסכת שלנו כתובה, מלבד עיקר 

הכתובה שהוא התחייבויות הבעל, ואם כן המסכת באמת דנה בשתי כתובות שונות. 

אבל אין צורך לכך, מפני שמסכתות רבות נקראות בלשון רבים כמו: ברכות, פסחים, 

 יבמות, נדרים ועוד.

קדושין וכתובות. מסכת קדושין   -שתי מסכתות ייחד הש"ס לקשרי הבעל והאישה  

עוסקת באירוסין ומסכת כתובות בנישואין. הרמב"ם ייחד את עשרת הפרקים 

הראשונים בהלכות אישות לאירוסין, ובהמשך ההלכות עסק בנישואין. אנו נעסוק 

 בשיעור הפתיחה למסכת ביחס שבין אירוסין לנישואין.

לקיחתה, כלומר האירוסין שהם הקידושין,   -ישנם שני שלבים בנישואי אישה  

והכנסתה לביתו. במסכת כתובות מבואר שנתנו לבתולה בין האירוסין לנישואין שנים 

עשר חודש משתבעה הבעל, ולאלמנה שלושים יום.  בכל שלב משני השלבים הללו ישנן 

 גם ברכות, ונעמוד בהמשך על ההבדל שבין ברכות האירוסין לברכות הנישואין.

החלוקה הזאת של שני השלבים נמצאת כבר בתורה בפירוש בשני מקומות. כך נאמר 

 כ"ד): -(כ"בבפרק כ"ב בדברים 

ּוֵמתּו ַּגם ְׁשֵניֶהם ָהִאיׁש ַהֹּׁשֵכב ִעם ָהִאָּׁשה   ְבֻעַלת ַּבַעל ִּכי ִיָּמֵצא ִאיׁש ֹׁשֵכב ִעם ִאָּׁשה  
ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה ִאיׁש ְמֹאָרָׂשה  ְוָהִאָּׁשה ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּיְׂשָרֵאל: ִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר ְבתּוָלה  

ָהִעיר ַהִהוא ּוְסַקְלֶּתם ֹאָתם  ַׁשַער  ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמּה: ְוהֹוֵצאֶתם ֶאת ְׁשֵניֶהם ֶאל 
ָּבֲאָבִנים ָוֵמתּו ֶאת ַהַּנֲעָר ַעל  ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא ָצֲעָקה ָבִעיר ְוֶאת ָהִאיׁש ַעל ְּדַבר ֲאֶׁשר 

 ִעָּנה ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו ּוִבַעְרָּת ָהָרע ִמִּקְרֶּב�

 : פסוק ז')כמו כן בפרק כ' בדברים בפרשיית הפטורים מהמלחמה (

ֵיֵל� ְוָיֹׁשב ְלֵביתֹו ֶּפן ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש   ְולֹא ְלָקָחּהִאָּׁשה    ֵאַרׂשּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר  
 ַאֵחר ִיָּקֶחָּנה  

הדבר כמעט מפורש גם בפרשת נדרים בחילוק בין ארוסה לנשואה לגבי הפרת נדריה. 

 . דברים כ"ד, א')וכן בפסוק הפותח את פרשיית הגירושין: "ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבָעָלּה" (
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 הרב חיים סבתו                       בין אירוסין לנישואין         

לאחר שראינו ששני השלבים מפורשים כבר בתורה, ננסה להגדיר מה קורה בכל שלב. 

ברובד ראשון, האירוסין שהם הקניין, או בלשון התורה לקיחת האישה, הם האוסרים 

אותה על כל העולם כאשת איש. מצריכים גט, מפני שהקניין יוצר בלעדיות, או מפני 

האירוסין הם המגדירים את האישה   1שאסר אותה בקידושין על כל העולם כהקדש. 

כאשת איש לעניין עריות כמו אשת אב וכלה, והם המתירים אישה לבעלה מן התורה 

: אבל השעבוד לחיי אישות, בין מצד המצווה של הבעל (ככתוב   2מפני שהיא קנויה לו. 

), ובין מצד השעבוד של האישה, חלים רק משעת שמות כ"א, י') "ְוֹעָנָתּה לֹא ִיְגָרע" ( 

הנישואין, כמו כל שאר השעבודים ההדדיים. ברור שסירוב מצד האישה לחיי אישות 

יגדיר אותה מורדת רק משעת הנישואין. השעבוד שחל בשעת האירוסין הוא רק 

ההסכמה להינשא. היא התחייבה להינשא לו, והוא התחייב לשאת אותה, והמפר 

נלמד שדין מורדת שייך גם (ס"ג, א')  התחייבות זאת ייחשב למורד. בהמשך המסכת  

שם אומר שהמשמעות של מורדת (ד"ה ארוסה)  בארוסה ושומרת יבם, אבל רש"י  

 .וראה גם רמב"ם אישות יד, יב)בארוסה היא שהאישה מסרבת לינשא (

מפורסמים דברי הרמב"ם בתחילת הלכות אישות. נעיין בדברים וננסה ללמוד מתוכם 

 על הגדרת המושגים שאנו עסוקים בהם. כך כותב הרמב"ם (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 

 כי יקח איש אשה ובא אליה(דברים כ"ב) תהיה לו לאשה שנאמר: 

הוסיפה הרמב"ם מתאר כיצד נהגו עוד לפני מתן תורה, ומה התורה חידשה. התורה  

. קודם מתן תורה היה אדם 'פוגע אשה בשוק' קניין ופרסום על מה שהיה לפניה  

ומכניסה לביתו מתוך הסכמה שלהם, בלי קנין ובלי פרסום. לאחר מתן תורה נדרש 

קנין קודם ללקיחה, והקניין הזה צריך להיעשות בפני שני עדים. אבל, התורה לא באה 

שהיה נהוג גם לפני מתן תורה. נמצא שהאירוסין הוא   ההכנסה לבית למעט את שלב  

הקניין, והוא חידוש התורה, שצריך קנין ובפני עדים. ההכנסה לבית היא הנישואין, 

 וכפי שאמרנו, שלב זה היה גם קודם למתן תורה.

ישנם כעשרים נושאים שבהם נבדל מעמד האירוסין ממעמד הנישואין, ובאופן כללי 

ניתן לקבוע שעיקרם נובע מההגדרה הזו. הארוסה קנויה לאיש, והיא נקראת אשתו. 

אבל לעניינים הנוגעים לבית, או לחיים המשותפים, הנישואין הם הקובעים, שהרי עד 

בשלב האירוסין היא שלו אבל   -אז היא בבית אביה. אפשר לנסח זאת במעין מליצה  

 לא ברשותו.

נפרט מעט את הנושאים שבהם אנו מוצאים הבחנה בין ארוסה לנשואה: האיסור 

לאחרים, ההיתר לארוסה, ההיתר לכהן ליטמא לה, ליורשה, להפר נדריה, לאכילת 

 האחרונים דנים בשאלה האם האיש אכן קנה משהו בשלב זה, ומה בדיוק קנה. 1
 חכמים אסרו אותה על בעלה עד החופה. 2
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(כמפורש במשנה בסנהדרין תרומה, מעמדה כאשת איש לעניין עריות כמו אשת אב וכלה  

, כתובה ותנאי כתובה, זכויות הבעל מאשתו (מעשה ידיה, מציאתה, אכילת ז', ד') 

פירות מנכסים שהכניסה לו), חובות הבעל לאשתו (שארה, כסותה ועונתה), לעניין עבד 

פרט לארוסה'),   –עברי (דין 'ויצאה אשתו עימו'), לעניין השקיית סוטה ('תחת אישך  

לעניין כהן גדול ביום הכיפורים (שצריך שתהיה לו אישה, 'וכיפר בעדו ובעד ביתו'), 

לעניין ייבום ('בית אחיו'), העונש למי שזינה עימה בחנק לנשואה ובסקילה לנערה 

 מאורסה, ועוד.

נזכיר שאמנם ישנה שיטה מיוחדת של רש"י והמרדכי שתיתכן חופה לפני הקדושין, 

אבל לא מסתבר כלל לומר שיחולו שיעבודי נישואין לפני הקדושין. לכן ייתכן שגם 

לשיטתם הכוונה שניתן לעשות את מעשה החופה לפני הקידושין אבל השיעבודים לא 

 חלים אלא לאחר הקידושין (הדבר צ"ע).  

התיאור של שני השלבים כפי שהצגנו עד כה נראה פשוט והגיוני, אך יש לדון בכמה 

מצבי ביניים. מקרה אחד, כאשר האישה עזבה את בית אביה, אבל לא נכנסה לרשות 

. המקרה השני, כאשר הגיע זמן (כתובות מ"ח, ב') הבעל, כמו 'מסר האב לשלוחי הבעל'  

. השלישי, יעוד אמה עבריה שנמצאת בבית בעלה, כלומר (נ"ז, ב') הנישואין ולא נישאו  

 .קידושין י"ח, ב')אדוניה, עוד קודם לנישואין (

 דיון הגמרא ביומא לגבי ייבום

במשנה הראשונה ביומא, קובע רבי יהודה שיש להתקין לכהן הגדול אשה אחרת, שמא 

תמות אשתו. דעתו מבוססת על הקביעה שהכהן הגדול חייב להיות נשוי, שכך דרשו 

. הגמרא דנה מה (משנה יומא א', א') חכמים: "וכפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו"  

התועלת בדינו של רבי יהודה, הרי האישה שמתקינין לו אינה נשואה לו. כך אומרת 

 : (יומא י"ג, א')הגמרא 

 -דמקדש לה.    -ומי סגי ליה בתקנתא? ביתו אמר רחמנא, והך לאו ביתו היא!  
 דכניס לה. -לאו ביתו היא!  -והא כמה דלא כניס לה 

בסוף הסוגיא, לאחר שהגמרא מאריכה ודנה בדברים, האמוראים חוזרים ומקשים על 

 :שם י"ג, ב')עצם ההגדרה שכל עוד לא נכנסה לביתו לא מוגדרת כ'ביתו' (

 -מתקיף לה רבינא, ואיתמא רב שרביה: אלא מעתה ארוסה לא תתייבם!  
 לרבות את הארוסה. -החוצה 

 רש"י במקום מסביר את שאלת הגמרא:  

 -דהא בית כתיב, ואת אמרת לעיל כל כמה דלא כניס לה    -ארוסה לא תתייבם  
 לאו ביתו היא.
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ההנחה שבבסיס השאלה היא שהמטרה בייבום היא לשקם את בית אחיו, ולפי 

הגדרתה של הגמרא יוצא שכאן טרם נבנה הבית, כי היא הייתה ארוסה בלבד וזה 

עדיין אינו בית, ואם כן דין ייבום לא שייך. הגמרא מתרצת שישנו לימוד מיוחד 

 מפסוק שמחדש שאף ארוסה מתייבמת.

נראה שבתחילה סברה הגמרא שדין ייבום נועד לשקם בית שנבנה והתפרק ללא בנים, 

ולמסקנה (בעקבות הלימוד המיוחד) הבינה שגם כאשר כלל אין הגדרה של בית יש דין 

ייבום, דהיינו שהטעם הוא מפני שהמצווה היא לבנות גם בית שהיה בתחילתו, אף 

 שעדיין לא נבנה.  

לגבי דין כהן גדול ניתן לבאר שהצורך הוא שתהיה לו אישה ממש, בית ממשי, מפני 

שרק כך אפשר לכפר על כלל ישראל באמצעות האחריות לאחר. רק מי שיש לו אישה 

יש לו אחריות לזולת, לכן אין די בכך שתהיה לו אישה ארוסה, מפני שעדיין אין לו 

 כלפיה התחייבויות ואחריות.

 אכילת תרומה

דנה האם ארוסה לכהן אוכלת בתרומה. בתחילה הגמרא (י', ב')  הגמרא בקידושין  

מציינת שנחלקו בכך התנאים, אך לאחר מכן מביאה הגמרא דעה אחרת לפיה כל 

התנאים מסכימים שארוסה אוכלת בתרומה. הדבר נלמד בקל וחומר מִשפחה שעליה 

נאמר בתורה בפירוש שאוכלת בתרומה, כי היא 'קנין כספו'. על לימוד זה יש לשאול 

, (במדבר י"ח, י"ג) יֹאֲכֶלּנּו"  ְּבֵביְת�  שהרי בפסוק לגבי אכילת תרומה נאמר: "ָּכל ָטהֹור  

וכבר ראינו שהגדרת בית איננה אלא לאחר הנישואין?! אלא שמהביטוי 'קנין כספו' 

הקניין והבית. אך שם   -הכתוב בשפחה למדנו ששני דינים מאכילים אותה בתרומה  

מדובר בשפחה שמוטל עליו לזונה כי היא בביתו, מה שאין כן ארוסה שאף שהיא קנין 

 כספו היא עדיין בבית אביה!

ניתן לפרש שהמחלוקת נובעת מהשאלה מה מביא לכך שאשת כהן אוכלת בתרומה. 

האם החיים המשותפים גורמים לכך, ואם כן ברור שדווקא נשואה אוכלת, או ששינוי 

המעמד שלה הוא שמתיר לה לאכול בתרומה, שהרי משקנאה הבעל נקראת אשת כהן, 

ואם כן ודאי שגם ארוסה אוכלת. ממסקנת הגמרא נראה ששינוי המעמד הוא 

 המאכיל, בהיותה נקראת עתה אשת כהן, ואף שאינה חיה איתו עדיין חיים משותפים.

 

 הפרת נדרים

להפר נדרי אשתו.   –כידוע, התורה קובעת שלאב יש זכות להפר נדרי בתו, ולבעל  

התורה מאריכה בתיאור הנדרים השונים ובדיני ההפרה, כאשר ההבחנה היא בין נערה 

. מנין (שם י"א) , לבין "ִאם ֵּבית ִאיָׁשּה ָנָדָרה"  (במדבר ל', ד') שנודרת ב"ְּבֵבית ָאִביָה"  
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נובעת הזכות הזו של הבעל להפר נדרים? נעיין בשאלה זו דרך לימוד דין בתולה 

     3ששהתה י"ב חודש.

 : (י', ה')כך שנינו בנדרים 

בוגרת ששהתה שנים עשר חדש ואלמנה שלשים יום רבי אליעזר אומר הואיל 
ובעלה חייב במזונותיה יפר, וחכמים אומרים אין הבעל מיפר עד שתכנס 

 לרשותו

 :(ע"ג, ב')ובגמרא 

אמר רבה: ר"א ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד; דתנן: נותנין לבתולה י"ב חדש 
אוכלת משלו ואוכלת בתרומה, אבל היבם אינו   -לפרנס עצמה, הגיע י"ב חדש  

מאכיל בתרומה, עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני היבם, 
אינה   -ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום א', או כולן בפני היבם חסר יום א'  

אוכלת בתרומה, זו משנה ראשונה; ב"ד של אחריהם אמרו: אין האשה אוכלת 
בתרומה עד שתכנס לחופה. א"ל אביי: דלמא לא היא, עד כאן לא קא אשמעינן 

אימא   -אבל נדרים דאורייתא    4אלא למיכל בתרומה דרבנן,   -משנה ראשונה  
אלא גבי נדרים, כדרב פנחס משמיה   -לא; ועד כאן לא שמעת ליה לר' אליעזר  

על דעת בעלה היא נודרת, אבל תרומה אפילו   -דרבא, דאמר: כל הנודרת  
 נמי לא אכלה -מדרבנן 

רבה אומר שדברי ר' אליעזר, שהבעל יכול להפר את נדרי האישה אחר י"ב חודש,  

מקבילים לדברי המשנה שהיא יכולה לאכול בתרומה לאחר י"ב חודש. נראה, כפי 

שיורחב בהמשך, שרבה סובר שלאחר י"ב חודש חלים על האישה, מדרבנן או 

 מדאורייתא, דיני נישואין, והפרת נדרים היא אחד הדינים שנובעים מהנישואין.  

אביי חולק וטוען שאלו שני דברים שונים, שאי אפשר להשוותם. לגבי תרומה אפשר 

לומר שאכילת האישה לאחר י"ב חודש,  היא דין שתוקפו מדרבנן. מדאורייתא גם 

). כמו כן מהפרת נדרים לא ניתן 4ארוסה אוכלת ורק חכמים מנעו זאת (ראה הערה  

ללמוד לאכילת תרומה, שכן הטעם שהבעל יכול להפר נדריה אחר י"ב חודש הוא ש"כל 

הנודרת על דעת בעלה היא נודרת". כלומר, מכיוון שלאחר י"ב חודש הוא מפרנס 

 אותה, היא נודרת על דעתו גם אם אין הוא נחשב בעלה.  

אביי מסביר, אם כן, שיכולתו של הבעל להפר נדרי אשתו אינה דין שתלוי באופן 

מוחלט בנישואין, אלא נובעת מכך שהיא נודרת על דעתו. קביעה זו  אינה מסתכמת 

ברובד של טעם הפסוק, אלא זו הגדרה של הדין. לכן הגמרא במקומות שונים מסיקה 

(כ"ט, מהטעם הזה כמה מסקנות הלכתיות, ונזכיר שתיים מהן: מבואר במסכת יבמות  

שאם אישה ממתינה לייבום, והיבם עמד בדין ונתחייב במזונותיה, הוא יכול כבר ב')  

דיון זה יסייע בידינו לברר את כוחו של הבעל להפר נדרי אשתו, אך הוא גם יעמיד בפנינו מקרה גבול  3
 בו יתכן שחלים דיני נישואין בלי שהאישה נכנסת לבית הבעל, כפי שנראה בחלק הבא.  

 שמן התורה ארוסה אוכלת בתרומה אלא שחכמים אסרו שמא תשקה לאחיה או משום סימפון.   4
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כתוב שהבעל מפר גם   (מ"ו, ב') להפר נדריה, אף על פי שלא נכנסה לביתו. במסכת נידה  

 נדרי קטנה יתומה, אף שנישואיה מדרבנן, למרות שנדרה הוא מהתורה.

השאלה היא האם חכמים, החולקים על ר' אליעזר, מקבלים טעם זה להפרת הנדרים. 

כותב שגם חכמים מסכימים לעיקרון של ר' פנחס   (ד"ה 'ועד כאן') הרשב"א במקום  

שבעל יכול להפר נדרי אשתו משום שכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת. ומה 

שחכמים חלקו על רבי אליעזר, אין זה מפני שחלקו על עיקר הדין של רבי פנחס 

שאישה נודרת על דעת בעלה, אלא שסברו שבמקרה של אישה ששהתה י"ב חודש 

 ועדיין לא נכנסה לנישואין, אינה נודרת על דעתו. 

עולה מפירושו של הרשב"א שהסיבה לדין שהבעל יכול להפר את נדרי אשתו אינה 

משום שיש לו איזה סמכות עליה כמו שיש לאב, אלא מפני שכל הנודרת על דעת בעלה 

נודרת. לפי זה יש לדון מה יהיה הדין אם האישה תאמר בפירוש שאינה נודרת על דעת 

, וכותב שכיוון שרוב הנשים (ד', ש"י) בעלה. הרשב"א עצמו מתייחס לכך בתשובותיו  

 נודרות על דעת בעליהם, קבעה התורה כמין אנן סהדי שכל אישה על דעת כן נודרת.  

מובא טעם אחר: "טעמא מאי אמר רחמנא בעל מיפר? כדי  (צ', ב')אבל בגמרא ביבמות 

שלא תתגנה (עליו)". דהיינו שהפרת הנדרים נובעת מהחיים המשותפים. כך מסבירה 

הגמרא את דין המשנה שכאשר האישה אסורה לבעלה, אין לנו עניין שלא תתגנה עליו, 

מתייחס לגמרא זו ומפשר   (ביבמות שם, ד"ה כדי) ולכן אינו יכול להפר נדריה. הרשב"א  

בין שני הטעמים שנודרת על דעתו כדי שלא תתגנה, אבל במאירי (נדרים ע"ד, א' ד"ה 

 5אמר המאירי) משמע שאכן טעם זה שונה מטעמו של רבי פנחס.

מציע שחכמים חולקים על טעמו של רבי פנחס, ולדעתם   (קל"ז, ב') ה'אבני מילואים'  

רק משתיכנס בפועל לביתו מפר נדריה, כי הזכות להפרת נדרים נובעת מהחיים 

המשותפים בבית אחד. לכן לא יעלה על הדעת שלפני שנכנסה לביתו הוא יפר את 

נדריה. וכמובן שלפי הסברו, אין זה רלוונטי כלל אם האישה אומרת שאינה נודרת על 

 דעת בעלה.

ראינו אם כך שני הסברים ליכולתו של הבעל להפר נדרים. לפי הסבר אחד (שיטת 

הרשב"א בהסבר אביי), אין זה דין שנובע מן הנישואין, אלא דין שנובע מכך שכל 

הנודרת על דעת בעלה היא נודרת, ולפי ההסבר השני (הסבר האבני מילואים והמאירי 

  ושיטת רבה) זהו דין שנובע מהנישואין עצמם.

הפרת נדרים בארוסה נעשית בשותפות על ידי הבעל והאב.   -יש לשים לב לדבר נוסף  

ההבנה הפשוטה היא שיש כאן פעולה משותפת בין שני שווים, כאשר כל אחד עושה 

חלק מהדבר. אך מעיון בדיני הפרת נדרים אנו רואים שהבנה זו איננה נכונה. הדין הוא 

כאמור למעלה, רבה משווה בין זכות הבעל להפר נדריה לחיובו במזונותיה. ברור שהוא רואה זאת 5
 מעיקר הדין ולא מפני שהיא נודרת על דעת הבעל כרבי פנחס.  
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שאם מת הארוס הבעל מפר לבדו, אבל אם מת האב, הבעל אינו יכול להפר לבדו כיוון 

 שאינה ברשותו. מכאן אנו למדים שההפרה של הבעל יחד עם האב איננה אלא כנספח.  

האב מפר נדרי בתו מדין זכותו בביתו, הבעל מפר כיון שנודרת על דעתו, אבל ההפרה 

של הארוס בשותפות עם האב, איננה מכוח זכות שיש לו, שהרי אם ימות האב לא 

נתרוקנה רשות לארוס, ואילו אם הארוס ימות נתרוקנה רשות לאב, כלומר שהוא רק 

כנספח להפרת האב. נראה שביאור הדבר הוא שהאב חייב להתחשב גם בדעתו של 

 הארוס, כדי להפר הוא צריך לקבל את הסכמתו, אבל אין לארוס זכות הפרה.

 הגיע הזמן ולא נישאו

הזכרנו לעיל את המקרה של בתולה ששהתה י"ב חודש לאחר שתבעה הבעל, 

והתייחסנו לאפשרות התרת הנדרים על ידי הבעל במקרה זה. עתה נרחיב יותר במקרה 

 זה.

 : (ה', ב')כך שנינו במסכת כתובות 

נותנין לבתולה שנים עשר חדש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה, וכשם שנותנין 
לאשה כך נותנין לאיש לפרנס את עצמו, ולאלמנה שלשים יום. הגיע זמן ולא 

 אוכלות משלו ואוכלות בתרומה -נשאו 

בפשטות, גם הקביעה הבסיסית של הזמן שבין התביעה לנישואין, וגם הדין שאם לא 

נישאה בזמן שנקבע אוכלת משלו, הן תקנות מדרבנן. כך גם נראה מביאורו של אביי 

לשיטת ר' אליעזר בנדרים שהובאו לעיל, לפיו יכולתו של הבעל להתיר נדרים 

בסיטואציה כזו אינה מורה על מצב של נישואין. אבל מדברי רבה, אפשר ללמוד 

שלשיטת ר' אליעזר יש כאן קביעה מהותית יותר, וכפי שהסבירם הפני יהושע על פי 

 :  (כתובות מ"ז, ב' ד"ה 'שם האי תנא')הר"ן 

אסמכתא בעלמא הוא   אם נאמר דהא דנותנין לבתולה יב"ח דילפינן מקרא ... 
א"כ מסתמא   וכ"ש אם נאמר דדרשא גמורה היא כמו שאפרש במקומו אי"ה  

ולפי"ז אפשר דאה"נ איירי קרא לאחר יב"ח דראויה לנישואין דומיא דייעוד  
וכמו שאפרש בסמוך בשמעתא דלעולם   דלאחר יב"ח חייב במזונות דאורייתא 

היא ברשות האב בהא דקאמר לאפוקי משנה ראשונה דהכי הוא סברא דרבה 
מיהו לענין לפי מה דמשמע שם מלשון הר"ן ז"ל.    (ע"ג, ב') בנדרים פרק נערה  

 ... מעשה ידיה פשיטא דהוי של אב עד שימסרנה לחופה

הפני יהושע מחדש כאן שני חידושים. ראשית הוא קובע שלרבה חלים חיובי נישואין 

במקום אחר    מסויימים לאחר י"ב חודש, והוא מוסיף על כך שדין זה הוא דין תורה. 

הפני יהושע מרכך יותר את דבריו, ומסביר את   כתובות מ"ח, ב' ד"ה ועדיין צריכין אנו) ( 

 הטעם לכך:
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ולענ"ד נראה בכוונתו דכיון דלמשנה ראשונה דמשעה שנתחייב הבעל 
במזונותיה מייחד לה דוכתא א"כ שפיר קרינן בה בית אישה וכ"כ רש"י לקמן 

 דדוכתא מייחד לה ומוציאה מרשות אביה.(דף נ"ז ע"ב) 

מכיוון שהבעל מחויב להאכיל את האישה, הוא מייחד לה מקום שרק בו תאכל, על 

מנת שלא תיתן את כל המזונות שהוא מביא לה למשפחתה. הפני יהושע מציע שאפשר 

  להחשיב מקום זה לכעין ביתו של הבעל, ובכך מתקיימת הכנסה לביתו. 

  יעוד

מסתפקת האם "יעוד, נישואין עושה או אירוסין (י"ח, ב')  הגמרא במסכת קדושין  

עושה?". מסקנת הגמרא היא: "שמע מינה אירוסין עושה". כאשר התורה מבארת את 

דין יעוד אמה, התורה מזכירה בפירוש את החיובים של הבעל כלפי אשתו, וכך אומרת 

 : י"א)-(שמות כ"א, ז'התורה 

ְוִכי ִיְמֹּכר ִאיׁש ֶאת ִּבּתֹו ְלָאָמה לֹא ֵתֵצא ְּכֵצאת ָהֲעָבִדים: ִאם ָרָעה ְּבֵעיֵני ֲאֹדֶניָה 
ֲאֶׁשר לא לֹו ְיָעָדּה ְוֶהְפָּדּה ְלַעם ָנְכִרי לֹא ִיְמֹׁשל ְלָמְכָרּה ְּבִבְגדֹו ָבּה: ְוִאם ִלְבנֹו ִייָעֶדָּנה 

: ְׁשֵאָרּה ְּכסּוָתּה ְוֹעָנָתּה לֹא ִיְגָרע ְּכִמְׁשַּפט ַהָּבנֹות ַיֲעֶׂשה ָּלּה: (י) ִאם ַאֶחֶרת ִיַּקח לֹו  
 ְוִאם ְׁשָלׁש ֵאֶּלה לֹא ַיֲעֶׂשה ָלּה ְוָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף

האזכור של חיוב שאר כסות ועונה בפרשיית יעוד איננו מובן, שהרי בפשטות חיובים 

אלו אינם חלים אלא משיכניסה לביתו! ובאמת הפני יהושע כבר הקשה כן (כתובות 

 מ"ז, ב'):

דתניא שארה אלו מזונות. וקשיא לי כיון דמהאי קרא יליף מזונות מדאורייתא, 
אם כן ארוסה נמי לחייב במזונות דהא גבי אמה העברייה כתיב לענין ייעוד 
וקי"ל ייעוד אירוסין עושה ופשטא דקרא נמי דכתיב ואם אחרת יקח לו הא 
קי"ל דקיחה היינו לשון קידושין ואפשר משום דכתיב ועונתה לא יגרע. ואף על 
גב דארוסה מדאורייתא שריא לבעלה מ"מ מסתמא אינו בא עליה אלא לאחר 
שנכנסה לרשותו וא"כ בנשואה איירי קרא ואע"ג דייעוד אירוסין עושה וקיחה 
נמי לשון קידושין הוא אפ"ה התורה חייבתו לישא אותה ולקיים שאר כסות 

 ועונה

הפני יהושע אמנם מתרץ את הקושיה מבלי לשנות את ההנחה שעומדת בבסיס 

שבאמת יש )  34(עיין באנצקלופדיה תלמודית, ערך יעוד, הערה  הקושיה, אך יש  שפירשו  

כאן מצב מיוחד שכבר אחר היעוד שהוא אירוסין, חל החיוב בשלושת השעבודים 

הללו, מפני שהיא כבר ברשותו. ייתכן שזו גם סברת האומר שיעוד נישואין עושה, 

   6שכיוון שהחיובים הללו חלים, ממילא מבחינה מהותית היעוד שווה לנישואין.

הרב יונתן רוזין הציע הסבר נוסף. בנוגע לחיוב שאר וכסות, האדון מחויב לדאוג לאמה העברייה גם   6
כשאין היא מוגדרת אשתו, כשם שכל אדון חייב לדאוג לעבדו העברי. אין זה מדיני הנישואין אלא מדיני 
עבדים. כל השאלה היא לגביי חיוב עונה. והנה הרמב"ם פסק (אישות י', א') ש"הבא על ארוסתו לשם 
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  נפלו לה נכסים

מקור נוסף שעוסק בשאלת הזכויות הממוניות בשעת האירוסין נמצא בגמרא 

, שדנה בשאלה למי הזכות בנכסים שנפלו לאישה משנתארסה, (ע"ח, א') בכתובות  

, שקובע לכאורה שאירוסין יוצרים ספק נישואין. וכך (ד"ה 'אימר') ובפירוש רש"י שם  

לשונו: "דאירוסין עושה ספק נישואין שמא תבא לידי נישואין שמא לא תבא". ועוד 

: "שהרי תשובה נצחת יש כאן שיש להפריש בין ארוסה (ע"ח, ב' ד"ה 'לא כך') כתב שם  

, מוכח מהדברים שם שלא פשוט לכולם שבארוסין אין זכות ממונית. אולי  לנשואה" 

 מפני שמצפה שיבואו אליו הנכסים יש לו בהם זכות עיכוב (עיי"ש וצ"ע).

 

 יציאה מבית האב או כניסה לבית הבעל? -הגורם לשינוי 

האם   -נקודה נוספת ואחרונה שיש לדון בה היא מה גורם לשינוי המעמד של האישה  

דיון זה מתבאר לאור הדין במצב   היציאה מבית האב, או דווקא הכניסה לבית בעלה. 

 : (כתובות ד', ה')הביניים, כאשר האישה ברשות השלוחים. כך שנינו במשנה 

לעולם היא ברשות האב עד שתכנס לרשות הבעל לנשואין מסר האב לשלוחי 
הבעל הרי היא ברשות הבעל הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב 
עם שלוחי הבעל הרי היא ברשות האב מסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל הרי היא 

 ברשות הבעל

 :(מ"ח, ב')ובגמרא 

אוכלות   -מאי לעולם? לאפוקי ממשנה ראשונה, דתנן: הגיע זמן ולא נישאו  
הרי היא   -משלו ואוכלות בתרומה, קמ"ל: לעולם. מסר האב לשלוחי הבעל  

ברשות הבעל וכו'. אמר רב: מסירתה לכל, חוץ מתרומה; ורב אסי אמר: אף 
 לתרומה

הקביעה של הגמרא שאם האישה נמסרה לשלוחי הבעל היא נחשבת כנשואה לכל דבר 

(מלבד אכילת תרומה שנחלקו בכך האמוראים) תמוהה, שהרי עדיין לא נכנסה לביתו! 

 בפרט הדבר תמוה לעניין ירושה, בה אנו זקוקים שתחשב 'שארו'. 

כותב בפירוש שישנם דברים שאינם בית הבחירה למאירי שם ד"ה 'לענין')  ואכן, המאירי (

 מתרחשים במסירת האישה לשלוחי הבעל אלא בכניסה לחופה בלבד. וכך כתב: 

לענין בתולה שנתאלמנה מן האירוסין שכתובתה מאתים ואלמנה מן הנשואין, 
אין שאין כתובתה אלא מנה אע"פ שהיא בתולה כמו שביארנו בפרק ראשון,  

נישואין נעשית נשואה והרי היא אשתו לכל דבר". אם כך מיד לאחר הביאה הראשונה בה מתקיימת 
מצוות עונה, אמה עברייה זו תחשב נשואה, ואם כך אין רגע שבו היא נחשבת מאורסת בלבד ויש לו 

 חיוב עונה.     
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קרויין נשואין לענין זה אלא אם כן נכנסה לחופה, אבל מסירה לבעל או 
, וכתובתה מאחר מאתים כדין בתולה מן לשלוחיו אין עושין נשואין לענין זה 

ר"ל שלא   ארוסה לעניין מציאתה ולעניין טומאה, האירוסין, וכן עדין היא  
 ליטמא לה

הראשונים הנוקטים בשיטה זו דנים לאלו דברים בדיוק חופה מועילה. אולם יש גם 

כותבים שמסירה לרשות הבעל   (שם, ד"ה ושמואל) שיטה אחרת בראשונים. התוספות  

מועילה לכל דבר, למעט תרומה לגביה נחלקו אמוראים. נראה אם כך שלשיטת 

התוספות שינוי המעמד תלוי בכניסה לרשות הבעל, ואילו לשיטת המאירי הוא תלוי 

     7בהבאה לביתו של הבעל.

 קושיה על שיטת הרמב"ם בחופת נידה וישוביה

אמרנו שההבדל בין ארוסה לנשואה היא בין הקנין לבין החיים   -הנה יש לדון  

המשותפים, אלא שיש לדון מה פשר התחלת החיים המשותפים, האם הכניסה לרשותו 

 והיציאה מרשות האב, או התחלת הייחוד המאפשר חיי אישות.

נראה שבנקודה הזו נחלקו הרמב"ם ושאר הראשונים לגבי חופת נידה. כידוע, לדעת 

הרמב"ם אין חופת נידה עושה נישואין כיון שאמנם נכנסה לרשותו אבל לא התחילו 

באמת החיים המשותפים, ואילו לשאר הראשונים סוף סוף כבר עברה לרשותו, ולכן 

 גם חופת נידה נחשבת כחופה למרות שאינה ראויה לביאה.

רבים מקשים על דעת הרמב"ם מהדין שהזכרנו של מסירת האישה לשלוחי הבעל. הרי 

שם ודאי שלא נתייחדה עימו אלא רק נמסרה לרשותו, ומדוע זה יועיל להיות 

שיש דין נפרד בנערה שכיוון שהייתה (ב', א' ד"ה בגמ')  כנישואין? הבית יעקב תירץ  

ברשות אביה, עצם היציאה לרשות בעלה הוא שיוצר את הנישואין, אבל בבוגרת שלא 

הייתה כבר בבית אביה יש צורך בייחוד כדי לבטא את הכניסה לרשותו. בתירוץ זה יש 

 קושי, שכן הרמב"ם לא חילק בדין חופת נידה בין נערה לבוגרת.

לענייני ההתחייבויות הממוניות גם   8אחרים אמרו שיש שני דינים בחלות הנישואין. 

הרמב"ם יודה שמספיקה ההכנסה לרשותו, אבל לגבי חיי האישות כאן בוודאי שרק 

   9ייחוד הראוי לביאה הוא הייחוד של הנישואין.

אפשר להציע עוד שלפי המאירי הנישואין הם תהליך ולא מעשה שחל בפעולה אחת. לכן   7
ייתכנו מצבים שבהם יחולו חלק מדיני הנישואין. לעומת זאת לפי התוספות הנישואין נעשים 

 בפעולה אחת, והם מחילים את כל דיני הנישואין.
ד') -עיין בגרנ"ט (חידושי הגרנ"ט כתובות סי' י"ט'), בקונטרסי שיעורים (כתובות שיעור ח', ג'  8

 ובספר שערי חיים לר' חיים שמואלביץ (סי' ב').
 הערת עורך [מ"ג]: עיין במאמרם של הרב יונתן רוזין ושמחה קפלן במאסף זה. 9
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 הרב צבי שמשוני

במאמר זה אעסוק בהסבר המשנה הראשונה במסכת כתובות ואציע ביאור למשנה, 

השונה מכפי שביארו את המשנה רוב מוחלט של המפרשים, ראשונים ואחרונים. 

ביאור זה עלה בדעתי אך לא הצלחתי להתאימו עם האמור בגמרא, עד שמצאתיו 

 באחד הראשונים ושם נתבהרו הדברים.

 המשנה הפותחת את מסכת כתובות קובעת ימים מיוחדים לנישואי בתולה ואלמנה:

 בתולה נשאת ליום הרביעי ואלמנה ליום החמישי  

 שפעמים בשבת בתי דינין יושבין בעיירות ביום השני וביום החמישי  

 שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין

הפירוש המקובל של הדברים הוא, שיום נישואיה של בתולה נקבע ליום רביעי כדי 

"שאם היה לו טענת בתולים", כלומר שנמצאה כלתו שאינה בתולה, יוכל להשכים 

מסביר מדוע חשוב שישכים כבר (ד"ה בשני ובחמישי)  ביום שלמחרת לבית הדין. רש"י  

 למחרת לבית הדין:

...ולכך תקנו שתנשא ברביעי שאם היה לו טענת בתולים ישכים לב"ד בעוד 
כעסו עליו [ואם יש שהות בינתים יש לחוש] שמא יתפייס ותתקרר דעתו 

 (סוטה כ"ח, א')ויקיימנה ושמא היא זינתה תחתיו ונאסרה עליו כדילפינן  
מונסתרה והיא נטמאה ומתוך שיבא לבית דין יתברר הדבר כשיצא הקול שמא 

 יבואו עדים 

חכמים קבעו יום מיוחד לנישואין כדי שאם יגלה חתן בליל כלולותיו שאין לכלתו 

בתולים יוכל להשכים בבוקרו של יום לבית הדין. החשש הוא שאם יתקיימו 

הנישואים בימים אחרים ולא יהיה בית דין מזומן למחרת תתקרר דעתו של הבעל 

והוא יימנע מלגשת לבית הדין. התוצאה של זה עשוייה להיות שהבעל יקיים תחתיו 

 אשה שאסורה לו, שהרי ייתכן שזנתה תחתיו בעודה ארוסה.

פירוש זה מעלה קשיים רבים שאותם נפרט בהמשך, אך כבר בקריאה ראשונה ניתן 

קביעת יום   -לחוש בחוסר הפורפורציה בין החשש הרחוק לבין התקנה מרחיקת הלכת  

נישואין אחד בשבוע לכל בנות ישראל בגלל צירוף של כמה חששות שכל אחד מהם 

בפני עצמו אינו יוצר בעיה. החשש הוא שמא לא ימצא בתולים, כשהגורם לכך הוא 

שנבעלה תחתיו באיסור, ודעתו תתקרר, ויקיים אשה שאסורה לו. ניתן לראות כמובן 

 שמדובר בצירוף רחוק.
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 הבעיה לאור סוגיית 'פתח פתוח' ושיטות הראשונים

כאמור, ההסבר המקובל של המשנה מעורר קשיים לא פשוטים. כבר הצגנו לעיל את 

הקושי הבולט, שבגלל חשש רחוק התלוי בכמה וכמה ספקות ייקבע יום מסויים שבו 

 .  (ט', א')ורק בו ניתן להתחתן. קושי זה מתעצם לאור סוגיית הגמרא לקמן 

בסוגיה המפורסמת 'פתח פתוח' אומרת הגמרא שהטוען 'פתח פתוח מצאתי', כלומר 

הטוען שאשתו לא נמצאה בתולה, נאמן לאוסרה עליו. הגמרא מקשה על כך שאין 

ספק אם נבעלה ברצון או באונס, ואפילו   -בסיס לאיסור שהרי יש כאן 'ספק ספיקא'  

נבעלה ברצון, ייתכן שנבעלה לפני אירוסיה. לאור שאלה זו מסיקה הגמרא שאין 

לאסור אשה שבעלה טוען שלא מצאה בתולה אלא בשני מקרים בלבד: כשנתארסה 

לפני גיל שלוש או באשת כהן. במקרים אלו אין שני ספקות ולכן האישה אסורה 

 1לבעלה.

לאור מסקנה זו יש להוסיף על הקושיות שכבר הקשינו קושיא עצומה. מלבד העובדה 

כהנים, או   -שהחשש הוא רחוק, החשש רלוונטי רק למיעוט של הזוגות הנישאים  

ישראלים שאירסו בנות פחות משלוש שנים. נמצא שכל בנות ישראל נישאות ביום 

 רביעי רק בשל מיעוט שלגביו ייתכן שיצטרפו כל החששות שמנינו.

שאלה זו שאלו הראשונים על משנתנו. ראשון להם הוא רש"י, שבסוף הדיבור המובא 

למעלה אמר: "ומתוך שיבא לבית דין, יתברר הדבר כשיצא הקול, שמא יבואו עדים". 

רש"י הקדים תרופה למכה, והסביר שהתקנה אינה מיועדת רק למיעוט של כהנים או 

מאורסות בנות שלוש. בכל מקרה רגיל יש ענין שיבוא הבעל לבית הדין שכן ייתכן 

 שהענין יישמע ויגיעו בעקבות כך עדים שיעידו על הזנות.  

. אביי מוכיח שם (ט', ב') הקשו על רש"י מסוגיית 'פתח פתוח'    (ד"ה שאם) התוספות  

ממשנתנו שאדם נאמן לאסור את אשתו בטענת 'פתח פתוח'. אולם לפי רש"י אין 

ממשנתנו ראיה. גם אם הבעל אינו נאמן יש אינטרס שילך לבית הדין ומתוך כך אולי 

 2יגיעו עדים והם יאסרוה.

התוספות דחו את פירושו של רש"י ונאלצו לומר שאכן התקנה מיועדת למיעוט שעליו 

אכן שייך לחשוש, אלא שלא פלוג חכמים ותקנו לכל הנשים. ברוח זו מציעים 

התוספות הסבר גם לשיטת רש"י. גם רש"י סבור שהתקנה נתקנה לכהנים ומי שאירס 

צעירה מבת שלוש. אולם לאחר שתקנו להם הרחיבו את התקנה לכל הנשים מהשיקול 

 3של רש"י.

 באשת כהן היא אסורה אפילו באונס, ובארוסה מגיל שלוש אין ספק שנבעלה תחתיו.   1
התוספות עצמם תירצו שאלה זו ואמרו שהוכחת אביי מצטמצמת רק לשאלה האם הוא בקיא לומר   2

 שהפתח פתוח. אם אינו בקיא ודאי שלא יתקנו שילך לבית הדין.
 ולפי הסבר זה שוב לא קשה הקושיא מאביי. 3
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(ד"ה אולם גם ההסבר של התוספות אינו מניח את הדעת וכבר הקשה עליו הריטב"א  

 :שאם)

ואין פירוש זה נכון. דכיון דקתני סתמא, בתולה נשאת, הא כל בתולה במשמע. 
ותו היכי עבדו רבנן תקנתא משום אשת כהן וקטנה בת ישראל, דהוה מעוטא 

 דמעוטא.

לכן הציע הריטב"א שהתקנה היא לכל הנשים ורק השילוב בין שתי הקבוצות הוא 

שהצדיק את התקנה. לא מיעוט הנשים המיוחדות היה מצדיק את התקנה, ואף לא 

הנשים הרגילות, שכן לא שכיח שיבואו עדים כמו שהציע רש"י, אולם שתי הקבוצות 

 יחדיו הן כבר סיבה מספקת לתקן:

אלא ודאי הנכון דתקנתא הוא לכולהו ומשום כולהו נצרכה. דאילו משום אשת 
כהן וקטנה בת ישראל לחוד, מעוטא דמעוטא נינהו. ואילו משום בתולות לחוד, 
לא שכיח שיבואו עדים שזינו. והיינו דסייעיה אביי לר"א ממתניתין. דאי לאו 
דאיכא נמי אותן שהוא נאמן עליו שיעידום לב"ד, לא הוו עבדי רבנן תקנתא 

 משום אידך לחוד.  

הריטב"א מוסיף שלפי פירושו לא קשה הקושיא מאביי בסוגיית 'פתח פתוח', בדומה 

 לדברי התוספות. כמו כן סבור הריטב"א שרש"י גם הוא לפירוש זה כיוון.

(ב', א' נראה שהפתרונות המוצעים לא הניחו את דעתם של ראשונים אחרים. המאירי  

 מציג פירוש בכיוון שונה: ד"ה ויש מפרשין)

ויש מפרשין שלא נאמר דין תרי ספיקי אלא בשותקת, לא מודה ולא מכחשת. 
אבל כל שמכחישתו ואומרת בתולה נבעלתי, שוב אין כאן תרי ספיקי. שהרי אף 
היא מודה שלא נאנסה, ואין כאן עוד אלא ספק אחד, אם זינתה אם לא זינתה. 
ומשנתנו אף באשת ישראל שנתקדשה יתירה מבת שלש, ובמכחישתו, ואוסרין 

 אותה עליו מספק סוטה.

שיטה זו סבורה, שכל האמור בסוגיית 'פתח פתוח', מתייחס לאשה שאינה מכחשת את 

בעלה. לפי שיטה זו, יש טעם בתקנת משנתנו לכל הנישאים בישראל. הרי אין אנו 

יודעים כיצד תגיב האישה לטענת הבעל. מאחר שאם היא תכחיש אותו, היא נאסרת 

 עליו, ממילא התקנה רלוונטית, לא רק לכהנים ולאלו שנתארסו מתחת גיל שלוש.  

אלא שלגופו של ענין שיטה זו קשה ביותר. הרעיון לאסור את האישה המכחישה 

מבוסס על כך שבהכחשתה מונחת הודאה שהיא לא נאנסה כעין האמור בגמרא "כל 

אלא שההבדל בין המקרים ברור. ראשית,   4האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי". 

שם בדיני ממונות עסקינן ואנו באיסורא קא עסקינן. בנוסף, האומר לא לויתי אכן 

מכחיש באמירה זו את הפירעון באופן מוחלט. לא ייתכן פירעון אם לא הייתה 

 כתובות פ"ח, א'; בבא בתרא ו', א'; שבועות מ"א, ב'. 4
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הלוואה. לעומת זאת המכחישה שפתחּה פתוח אינה מכחישה בהכרח שהיא נאנסה, 

 5שכן ייתכן שהיא נאנסה ולאו אדעתא.

 המאירי מציג פירוש נוסף ובכיוון שונה אף יותר:

וכן יש מפרשים שיש טענת בתולים אף באשת ישראל, לענין הפסד כתבה. שהרי 
לגבי כתבה אין כאן תרי ספיקי, שאף אלו אמרה קודם שארסתני נאנסתי, 
איבדה כתבתה משום מקח טעות. וכל שטרח בסעודה וטען טענת פתח פתוח, 
נאמן להפסידה כתבתה, אף על פי שאינו נאמן לאסרה. הואיל ויש בה תרתי 

 ספיקי. אלא שכותב לה כתבה אחרת, מטעם אסור לשהות את אשתו וכו'.  

פירוש זה האחרון מפתיע ביותר. כל הראשונים הניחו כדבר ברור, שכוונת המשנה 

אומרת,   (ט', ב') שישכים לבית דין, אינה לצורך תביעת הכתובה. שהרי כבר הגמרא  

שלא ייתכן שחששו חכמים לקירור דעתו של הבעל אם הנושא הוא הכתובה: "מאי 

טעמא משום איקרורי דעתא ולמאי אי למיתב לה כתובה ניתיב לה". ואכן קשה להבין 

 מה האינטרס החשוב לתקן יום נישואים המאפשר לבעל למהר ולתבוע את הכתובה.  

 מפתיעה לא פחות היא ההתיחסות של המאירי לפירוש זה:

ואף על פי שדברים אלו אמתיים וכמו שנרחיב בהם את הדבור למטה לענין 
פירוש מיהא אין נראה לי לפרש משנתנו לענין כתבה אלא לענין איסור ובאשת 
כהן או באשת ישראל על אחד מן הדרכים שפירשנו או בנתקדשה פחותה מבת 

 שלש שנים או במכחישתו או שמא יתברר בעדים.

המאירי אינו יוצא נגד פירוש זה באופן נחרץ ובוודאי שאינו מקשה עליו מהגמרא 

שהבאנו. זאת ועוד, מכנה הוא את הדברים כאמתיים, אלא שנוטה ליבו לפרש משנתנו 

 לענין איסור. לאור זאת מאמץ המאירי את ההסבר שראינו בריטב"א.  

 קשיים נוספים בפירוש המקובל

מלבד הקושי העיקרי שהעלנו נגד הפירוש המקובל והקושי הנוסף העולה מסוגיית 

 'פתח פתוח' איתו ניסו כל המפרשים להתמודד קיימים קשיים נוספים.

א. יש לבחון באופן עמוק את ההנחה היסודית עליה מושתת הפירוש המקובל. ההנחה 

שחכמים יתקנו תקנה שמטרתה לעודד את הבעל לגשת לבית הדין ולטעון מעוררת 

תהיה. אדרבא, היה מקום לומר בדיוק ההיפך. יתקנו חכמים שהנישואין יהיו במרחק 

מה מישיבת בתי הדין, כך לא בכל מקרה בו תהיה לחתן איזו אכזבה הוא ירוץ לבית 

ניתן להדגים זאת בשכתוב ללשון מודרנית המקובלת בטיעונים משפטיים. הלווה אינו יכול לומר:   5
"אני מכחיש את ההלוואה, ולחילופין אני טוען שפרעתי אותה" (שכן אם לא היתה הלוואה, את מה הוא 
פרע), אולם האישה יכולה לומר: "אני מכחישה שנמצא פתח פתוח, ולחילופין אטען שבודאי מעולם לא 

 נבעלתי לרצוני".

הערת עורך [מ"ג]: כנראה שסברת ה'יש מפרשים' היא שאף שאין כאן סתירה מוחלטת, סוף סוף לדברי 
 האישה הזו היא עדיין בתולה, כך שאיננו יכולים להתייחס לאפשרות שהיא כבר לא בתולה אלא נאנסה.  
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יינתן לו קצת זמן לבחון האם באמת יש בסיס לחשד. תהיה שהות לבחון האם   6הדין. 

מונע הוא מכעס או ממידה רעה אחרת. ואם באמת חושש הוא לאיסור הרי שיפנה הוא 

לבית הדין גם לאחר יום או יומיים. אוסיף שהדבר מסתבר במיוחד לפי מה שרצה 

בגמרא משמע שהרבה גברים אכן   7אביי לפרש שהמשנה מדברת בטענת פתח פתוח. 

אינם בקיאים בפתח פתוח. אולי אם תינתן לאדם עוד שהות, יימלך בדעתו שמא 

 יסודה של תביעתו בטעות.  

ב. השוואה בין משנתנו לשאר המשניות שבפרק מלמדת שההסבר המקובל יוצר קרע 

בין המשנה הראשונה לכל שאר המשניות. הנושא המרכזי של הפרק הוא טענת בתולים 

והכתובה. בכל המשניות הבאות הנושא הוא הכתובה והזכות לכתובת מאתיים, 

הכתובה הראויה לבתולה. אולם במשנה שלנו לפי ההסבר המקובל הנושא אינו קשור 

בכלל לכתובה. אמנם ניתן לומר שהמשנה בחרה לפתוח בציון יום הנישואין ואכן אין 

קשר מהותי בין המשניות אך זו טענה דחוקה. זאת ועוד, הביטוי 'טענת בתולים' מופיע 

בפרק עוד חמש פעמים. בכל הפעמים הללו הכוונה לטענת הכתובה. מתבקש לפרש גם 

 במשנה הראשונה את הביטוי 'טענת בתולים' באותה משמעות.

ג. הסברנו שלשון המשנה: "שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין" 

משמעה שאם תהיה לו טענת בתולים יוכל להשכים לבית דין. אולם אי אפשר להימנע 

מלחוש שדברה המשנה בלשון עבר: שאם היה לו... היה משכים". לשון זו אומרת 

 לכאורה שאילו היתה לו טענה היה משכים והוא לא עשה זאת!  

 הצעה לפירוש שונה 

לאור כל הקשיים הללו דומה שהפירוש המתבקש צריך להיות דוקא בכיוון של הפירוש 

האחרון שראינו במאירי, שבענייני כתובה עסקינן, אולם לא ניתן להציע פירוש כזה 

בלי לקשור אותו אל הענין האיסורי, שהרי בגמרא עולה בבירור סברת ה'איקרורי 

 דעתא' בהקשר של האיסור.

הנחת היסוד של הפירוש המוצע היא שהתקנה של יום הנישואין באה להגן על האישה 

מפני טענת בתולים שאינה מוצדקת. הביטוי 'טענת בתולים' במשנה מתפרש לפי הצעה 

זו כפשוטו בכל המשניות: תביעת הבעל שאין הוא חייב בכתובה עקב היות הכלה 

 בעולה.  

תקנו חכמים שבנות ישראל תינשאנה ביום רביעי וכך יוכל הטוען שלא מצא בתולים 

להשכים לבית הדין למחרת. אלא שלא לעודד את הבעל לפנות לבית הדין היתה כוונת 

חכמים אלא דווקא להשיג תוצאה הפוכה. אם לא ערער הבעל בבוקר שלמחרת, שוב 

לא יוכל לטעון טענת בתולים כלל. הכוונה היא לצמצם את האפשרות שהבעל יטען 

 טענת בתולים שאינה אמתית.
 והרי ייתכן שתהיה לו אכזבה מכלתו, ואף לא מן הנמנע שתהיה לו אכזבה מעצמו.  6
 ראה י', א' "אסבוהו כופרי" ובפירושי הראשונים על כך, וכן בשאר הסיפורים שמובאים שם. 7
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הנחת המוצא של חכמים הייתה שבעל שטוען טענת בתולים אינו נאמן אלא אם טוען 

 :(קי"א, ב')זאת בסמוך לזמן הבעילה. הנחה זו באה לידי ביטוי בברייתא ביבמות 

 טענת בתולים כל שלושים יום דברי רבי מאיר.

 רבי יוסי אומר נסתרה לאלתר לא נסתרה אף לאחר כמה שנים

מסביר שבמשך שלושים יום יכול הוא לטעון לא בעלתי עד   (ד"ה כל שלשים יום) רש"י  

כה, כלומר שאין מחלוקת שלאחר שבעל אין הוא יכול לאחר טענתו. אם ידוע שבעל 

ודאי שאינו נאמן אלא בטענה מידית. אולם, נחלקו התנאים במקרה שלא ידוע לנו 

שבעל. רבי מאיר נותן טווח של חודש בו נאמן הבעל לומר שלא בעל, ואילו רבי יוסי 

טוען שהדבר תלוי אם נתייחדו. אם לא נתייחדו תיתכן טענת בתולים אפילו לאחר 

(ד"ה כמה שנים אבל אם נתייחדו אין הוא נאמן אלא בסמוך בלבד. מסביר רש"י  

 : נסתרה לאלתר)

...ואם טוען לאחר זמן אינו נאמן, דודאי מרישא בעל ומצאה בתולה ושתק, 
 והשתא הוא דרתח עלה  

הנחת היסוד של חכמים היתה שטענת בתולים שלא נטענה באופן מיידי אינה אמינה 

 ויש להניח שמקורה בסכסוך בין בני הזוג.

מסבירים שהפירוש למילה לאלתר בדברי רבי יוסי אינה לאלתר   (ד"ה טענת) התוספות 

ממש: "לאלתר לאו דוקא דאי אפשר לטעון עד שימצא בית דין". נמצא שהכל תמימי 

דעים שחתן שבא על כלתו והשתהה ולא טען טענת בתולים באופן מיידי אינו יכול 

לטעון לאחר זמן. לאור העובדה שלא בכל יום יושבים בתי דינים, סבורים התוספות 

 שיש להגדיר את מרווח הזמן הנקרא מיידי בהתאם לישיבת בתי הדינים.

אלא שיש לשאול על הברייתא שאלה מתבקשת. כיצד דנים חכמים אודות השאלה אם 

היא נסתרה או לא, והרי אם נכנסה לחופה ודאי שנסתרה. ניתן לענות על כך בשתי 

 8דרכים. או שמדובר כשידוע לנו שלא נסתרה, או שמדובר לפני חופה.

לאור זאת ברור שטענת בתולים חייבת להיטען ללא שיהוי, ולכן ברוב המקרים הכוונה 

מיד לאחר הכניסה לחופה. מעתה יש לומר שחכמים תקנו שנישואי בתולה יתקיימו 

בימי רביעי, כך שבמקרה שתהיה לו טענת בתולים יוכל הבעל להשכים ולפנות לבית 

הדין. באופן כזה ניתן לקבוע באופן מוחלט שמי שלא השכים לבית הדין לא יהיה נאמן 

לעשות זאת אחר כך. אילו הייתה לו טענת אמת, היה משכים כבר למחרת ומתייצב 

בבית הדין. מעתה, שלא עשה כן, אין אנו מאמינים לטענתו. כך מתווספת תקנה זו 

לדיני 'טענת בתולים' שהיא הנושא המרכזי של המשניות. כמו כן כך מתורצות 

 הקושיות החמורות אודות מטרת התקנה.

 עיין בתוספות שם ד"ה לא ובמהרש"א, והשווה תוספות רא"ש. 8
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לפי הסבר זה פירוש המילים במשנה בלשון עבר הוא בדווקא. "שאם היתה לו טענת 

בתולים (אמתית) היה משכים לבית הדין", ומעתה, שלא השכים לבית הדין, אין אנו 

 מאמינים לו כשבא לטעון באיחור.

 קושיה מן הגמרא על הפירוש

הבעיה העיקרית של פירוש זה היא שלכאורה אין הוא מתיישב עם סוגיית הגמרא. 

, שיש ראיה מהמשנה שלנו לנאמנות הבעל (ט', ב') בסוגיית 'פתח פתוח' טוען אביי  

 בטענת 'פתח פתוח':  

אמר אביי, אף אנן נמי תנינא: בתולה נשאת ליום הרביעי; ליום רביעי אין, ליום 
חמישי לא, מאי טעמא? משום איקרורי דעתא; ולמאי? אי למיתב לה כתובה, 

 ניתיב לה! אלא לאוסרה עליו...

אביי מוכיח מתקנת המשנה שהבעל נאמן לאסור את אשתו. בתולה נשאת דוקא ביום 

שלמחרתו יושבים בתי הדין מהחשש שאם לא יהא כך תתקרר דעתו של הבעל. ברור 

שהחשש של חכמים להתקררות דעתו של הבעל אינו קשור לכתובה. וכי מה אכפת 

להם לחכמים שתתקרר דעתו ולא יתבע את כתובתה? אלא ודאי שחכמים תקנו את 

יום רביעי מחשש שתתקרר דעתו וימשיך לחיות עמה למרות שהיא אסורה עליו. זו 

היא הוכחת אביי ממשנתנו. לכאורה הפירוש שהצענו אינו יכול להתיישב עם סוגיה 

  9זו.

 תירוצו של ר"י הלבן לקושיה

והנה בתוספות ר"י הלבן בראש המסכת הקשה על תקנת המשנה, הציע הסבר בדרך 

 10הזו, ולבסוף גם התאים אותו לאמור בגמרא.

 בתחילה מציג הוא את התמיהות שלו על תקנת המשנה:

אתמה, וכי להוציא שם רע על בנות ישר' נעסוק, דאדרבא, לא לחזוק בחזקת 
איסור לבעלה... הבעל ויערער ונשיאם בשאר ימים שאינן סמוכין לקביעות 
ישיבת ב"ד... יערערו הבעלים לא נתלה באיקרורי דעתא אלא מפני שלא מצא 

 בה... מצינו תקנה כזו בתלמוד, ונראה בעיני שגם זו תקנת בנות ישראל... 

בכל המקומות בהם ישנן נקודות נמחקו המילים, אבל למרות המילים החסרות ניתן 

להבין את הכוונה בבירור. טענתו היא שהתקנה, שמטרתה כביכול לקדם את הערעור 

של הבעל ולגרום לאסור אשה על בעלה, אינה הגיונית. לטענתו, המגמה צריכה להיות 

כך חשבתי בתחילה, ולכן חשבתי שלא ניתן לפרש כך את המשנה, אלא שלא אליבא דסוגיית הגמרא,  9
וכפי המסורת הידועה מבית מדרשו של הגר"א שיש לנו רשות לפרש משניות כפשטן, שלא על פי ההלכה. 

 לדוגמא אחת לפירוש בשיטה זו ראה את פירושו של  רבי מנשה מאיליא למשנת שנים אוחזין.
תוספות ר"י הלבן, לונדון תשי"ד, עמ' א'. על המחבר רבי יצחק ב"ר יעקב מביהם, תלמיד רבנו תם,   10

 ראו דב גנחובסקי, מבוא לתוספות ר"י הלבן על מסכת יומא, ירושלים תשט"ז.  
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הפוכה. יתקנו שיינשאו בימים אחרים ולא יערערו, ואנו נתלה זאת בכך שלא היתה 

 סיבה לערעור.  

בשל כך מגיע הוא למסקנה "שגם זו תקנת בנות ישראל", כלומר לטובתן. בקטע הבא 

הוא מציג באריכות את ההלכות העולות מהסוגיות ומסכם שהעובדה שהבעל נאמן 

להפסידה כתובתה, וכן העובדה שהוא נאמן לאוסרה למרות שמהתורה אין בסיס 

 לאיסור, הן הרקע לתקנה:

הילכך מחמת שהאמננו לבעל להפסידה כתובתה בטענה זו וגם לאוסרה עליו 
באשת כהן מדרבנן, אי נמי בבת ישראל שקידשה לו אביה פחותה מבת שלש 
שנים דזו אסורה, נראה לי שאינו כי אם מדרבנן בעלמ' שנמצא קילקול של 
בעילת אחר בברור אע"פ שיש לתלות אותה בעילת אחר בשעת היתיר לאשת 
כהן שמא קודם שקידשה נאנסת, ולזו בקטנותה, דפיתויי קטנה אונס ומן 
התורה אוקמה בחזקת היתיר הראשון שמיום לידתה לבעל, כעין ההיא דד' 
אחין דאמר רבה מספק אתה בא לאוסרה אל תאסרנה מספק, אלא שלשם לא 
נתברר הקילקול כלל לכך לא החמירו, אבל כאן קילקול היה אלא שיש לתלות 

 בשעת היתיר, החמירו בה מדרבנן

ר"י הלבן סבור שהאיסור של אשת כהן ושל בת ישראל שנתקדשה מתחת גיל שלוש 

אינו אלא איסור דרבנן. מדבריו נראה שלדעתו מעיקר הדין אין צורך להחמיר 

במקרים אלו. כיון שהאישה הייתה בחזקת היתר אין להוציא אותה מחזקתה 

שם אומרת הגמרא שמי (ל', ב')  כהוכחה לכך הוא מפנה לסוגיית יבמות    11מספק. 

שצרתה אסורה ליבם הרי היא בחזקת היתר לשוק. לכן, אפילו אם נתגרשה צרה זו 

והגט נזרק ספק קרוב לה ספק קרוב לו כך שיש ספק אם עתה היבמה מותרת לשוק, 

אין בכך כדי להוציאה מחזקת ההיתר. באופן דומה, כאן הוא סבור שיש להעמיד את 

 –הנשים הללו על חזקת היתר, אלא שחכמים החמירו בדינן, כיון שסוף סוף יש קלקול  

 שנבעלה, ורק איננו יודעים מתי נבעלה.  

מאחר שכך הוא המצב ההלכתי בנוגע לבתולה, שבעלה נאמן גם להפסידה וגם 

 לאוסרה, באה התקנה לטובתה:

לכך תקינו שתינשא בד' שאם לא יערער למחר שעולה חמתו אם היה כך ויערער 
לאחר זמן בידוע ודאי מחמת קטטה שנעשה בינו לבינה לאחר כך אומ' ולא 
נחוש לדבריו לאחר כך אף לשוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא, הואיל ולא עירער 
בשעת חימה הודה שאין בה דופי ושוב אין בדבריו ממש, אבל אם היינו משיאין 
אותה בשאר ימים הואיל ואיכא איקרורי דעתא שיש לומר דהא דלא עירער 
דהא נתקררה דעתו ורצה לחפות עליה, הלכך מפני שעירער נאסור אותה עליו 
וגם נפסידה כתובתה מטעמ' דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה, הילכך תקנתא 

 דידה שתינשא ברביעי, וזו התקנה שהיא חשובה שלא תפסיד כתובתה...  

הראשונים הקשו כמה קושיות על הגמרא, ראה למשל תוספות ט', א' ד"ה לא וד"ה ואי, ונראה   11
 שהתשובה לשאלות אלו אליבא דר"י הלבן היא, שהשאלות מוצדקות אלא שחכמים החמירו.
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חכמים תקנו נישואין ביום רביעי כדי שלמי שבאמת לא מצא בתולים תהיה אפשרות 

לגשת לבית הדין. כך נוכל לומר בביטחון שאם לא עשה זאת יש ראייה ברורה נגדו 

ואינו נאמן. אבל לולי שהיה יום קבוע לנישואין, הרי שבעל שהיה מערער לאחר זמן, 

היה מקום לחשוש שאמנם יש אמת בטענתו, ואת העובדה שהוא לא ערער בזמן היינו 

תולים בכך שנתקררה דעתו והחליט לחפות על כלתו. במקרה כזה היה עלינו לאסור 

את אשתו וגם להפסידה כתובתה. את זה באו חכמים למנוע על ידי קביעת יום רביעי. 

כך לא יהיה מצב ביניים שיגרום איסור והפסד כתובה. אם יתבענה למחרת נאמין לו, 

 ואם לא תבעה למחרת הפסיד את זכותו ונאמין לה.

נמצא שאמנם אביי צודק שתקנת יום רביעי היא מחשש 'איקרורי דעתא'. אולם לא 

כפי שהבינו רוב המפרשים, שהתקנה היא כדי לאסור את האישה, אלא אדרבא, 

התקנה היא דוקא לטובתה. אם לא תהיה תקנה זו יש לחשוש באמת ל'איקרורי 

דעתא', ולכן מי שיטען באיחור נגד אשתו נצטרך להאמין לו. תקנו חכמים שהנישואין 

יהיו ביום רביעי כדי שלא יקרה שנאלץ לחשוש שמא נתקררה דעתו מחמת שלא היו 

 בתי דינים למחרת הנישואים.

דברי אביי בגמרא מתפרשים באופן כזה: מהמשנה מוכח שנאמן לאוסרה, שאילולי כן 

לא היה צורך כלל בתקנה. די היה בהלכה שטענת בתולים שלא נטענה מיד אינה 

קבילה. אבל מכיון שהוא נאמן גם לאוסרה, ממילא טענה שתתקבל באיחור ייתכן 

שמקורה בהתקררות דעתו ואז יש לחשוש לאיסור ולהאמין לבעל. במקרה כזה לא 

יהיה מנוס מלקבל את טענתו ולהפסיד את האישה. משום כך, תקנו חכמים תקנה 

שמונעת את המצב של התקררות דעתו, וממילא כל טענה שלא נטענה מיד למחרת 

 אינה מתקבלת.

 לסיכום

הפירוש המקובל של תקנת המשנה: "בתולה נישאת ליום הרביעי" קשה מאוד. 

רוב הנשים אינן נאסרות   -הראשונים העלו את הקושי הנובע מסוגיית 'פתח פתוח'  

בגלל ספק ספיקא. קשיים נוספים העלה ר"י הלבן. אנו הוספנו שתי הערות סגנוניות: 

לשון המשנה בלשון עבר, ופירוש הביטוי 'טענת בתולים' שבכל מקום מורה על תביעת 

 הכתובה.  

תקנת המשנה נובעת   -הראשונים התמודדו עם הקשיים בלי לשנות את הנחת היסוד  

מחשש איסור האישה על בעלה. המניע הברור לכך הוא סוגית הגמרא בדף ט', ב'. 

 במאירי מובא שיש מי שפירש את המשנה לעניין כתובה אך ללא הסבר כלל.

ר"י הלבן מסביר, שמגמת התקנה לצמצם את האפשרות של טענת בתולים שקרית, 

זאת לאור הכוח החזק שניתן לבעל בטענת בתולים. התקנה באה למנוע מצב בו יטען 

הבעל טענה מאוחרת הנשענת על הטענה שלמחרת החתונה לא ישבו בתי דינים ואחר 

כך נתקררה דעתו. טענה כזו היתה מתקבלת, שכן החשש להתקררות דעת סביר. לכן 

 מנעו חכמים אפשרות זו על ידי התקנה שנישואין ייערכו אך ורק בימי רביעי.
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 שיטת הרמב"ם בחופת נידה

 הרב יונתן רוזין ושמחה קפלן

 מבוא

סוגיית חופת נידה נידונה בעיון נרחב בספרות מפרשי התלמוד, ויסוד עיונם מבוסס על 

ביאור פסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה. המפרשים דנו בהבנת פסיקת הרמב"ם 

בסוגיה זו ובמקור של הרמב"ם לפסיקתו. נעיין בפסיקת הרמב"ם ובקשיים העולים 

מפסיקתו, לאחר מכן נציע את ביאור המפרשים לפסיקת הרמב"ם ואת הקשיים 

בביאורם ולבסוף נציע ביאור נוסף לשיטת הרמב"ם שיעמיד על כנה את פסיקתו בדין 

 חופת נידה.  

 א. הקשיים בפסיקת הרמב"ם

 : (אישות י', ב')הרמב"ם פסק 

כיון שנכנסה הארוסה לחופה הרי זו מותרת לו לבוא עליה בכל עת שירצה והרי 
היא אשתו גמורה לכל דבר, ומשתכנס לחופה נקראת נשואה אף על פי שלא 
נבעלה והוא שתהיה ראויה לבעילה, אבל אם היתה נדה אף על פי שנכנסה 

 לחופה ונתיחד עמה לא גמרו הנשואין והרי היא כארוסה עדין  

 עיון בפסיקתו של הרמב"ם מעלה מספר קשיים.

ראשית, מניסוחו של הרמב"ם, 'הרי היא כארוסה עדין', משמע שהואיל ולא גמרו 

הנישואין בכניסתה לחופה, האישה נשארת במעמד של ארוסה לכל דבר וצריכה 

: "ולא תנשא נדה עד (הלכה ו') אולם, הרמב"ם פוסק בהמשך הפרק    1נישואין שניים. 
בביאור זה בדעת הרמב"ם שחופת נידה אינה מועילה לנישואין נקטו הראשונים ומפרשים נוספים,   1

ראה גם: ריטב"א (כתובות ב', א' ד"ה או), ר"ן (כתובות א', א' מדפי הרי"ף ד"ה או), מאירי (כתובות ב', 
ב' ד"ה ממה שאמרו), תוספות הרא"ש (כתובות נ"ו, א' ד"ה ואם), רבי אברהם דקרפנטרש (הובאו דבריו 
בקובץ שיטות קמאי, כתובות נ"ו, א' [כתובות חלק ב', עמ' אלף רכא]) וראשונים נוספים. וכן מפורש 
בפסיקת השו"ע (אבן העזר ס"א, א'): "אם היתה נדה, ואחר כך כנסה לחופה ונתייחד עמה, אינה 
כאשתו, אלא לכל הדברים היא עדיין כארוסה". כמו כן עיין בנושאי כליו של הרמב"ם, כדוגמת דברי 
המגיד משנה (אישות י', ב'), שכתב: "ודעת רבינו שהוא הדין לכל דבר, שאין חופת נדה קונה, לא 
ליורשה ולא ליטמא לה" (בדעת המגיד משנה הציעו חלק מן האחרונים הבנה נוספת בדבריו כפי שנראה 
לקמן, אולם באופן פשוט דבריו מתפרשים כביאורם של הראשונים בדעת הרמב"ם), ובנושאי כליו של 
השו"ע כגון החלקת מחוקק (אבן העזר סימן ס"א, ב'). וכן הובא גם בפוסקי דורנו, כפי שמבואר בערוך 
השולחן (אבן העזר ס"א, ב'): "מבואר מדבריו [=של הרמב"ם] דחופת נדה אינו עושה נשואין", וכן כתב 
החזון איש (אבן העזר, ס"ג, כ"א): "בחופת נדה ... לדעת הרמב"ם, צריך לעשות חופה [=נוספת] 
לכשתטהר". עיין עוד בספרות האחרונים שדקדקו מניסוחו של הרמב"ם: "הרי היא כארוסה עדין", 
שאינה נעשית נשואה כלל, כדוגמת מה שכתב בשערי חיים (כתובות, סימן ב', סעיף א', אות א'): 
"דבסוף דבריו כתב "והרי היא כארוסה עדיין", ומשמע שאינה נשואה כל עיקר", וכתב עוד (שם, סעיף 
ב', אות ד'): "דהנה סיום לשון הרמב"ם שכתב "והרי היא כארוסה עדין", משמע [...] דלקושטא 
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אינו חוזר   -שתטהר, ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר, ואם עבר ונשא וברך  

מפסיקה זו מובן שלמרות שלכתחילה 'לא תנשא נדה', אם בכל זאת עבר   2ומברך". 

 3נישואיו נישואין, ונמצאו דבריו סותרים זה את זה. –ונשא נידה 

שנית, מלשון הרמב"ם: "נקראת נשואה אע"פ שלא נבעלה והוא שתהיה ראויה 

לביאה", משמע שחלות 'שם נשואה' תלוי בכך שהאישה 'ראויה לביאתו', ולכן חופת 

נידה אינה חופה מכיוון שהנידה אסורה לו. ברם, קביעה זו נסתרת מדברי הרמב"ם 

 : (י"ט, ג')בהלכות איסורי ביאה 

כהן שקדש אשה מאיסורי כהונה ונתאלמנה או נתגרשה מן האירוסין לא 
נתחללה, ואם נשאת אף על פי שלא נבעלה נתחללה שכל נשואה בחזקת בעולה 

 אף על פי שנמצאת בתולה  

דברי הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה ברור מיללו, שאשה מאיסורי כהונה שנכנסה 

לחופה ולא נבעלה נקראת נשואה (ומשום כך נתחללה) אע"פ שאינה ראויה לביאת 

הכהן, ונמצא שפסיקת הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה סותרת את פסיקתו לגבי חופת 

 4נידה.

דמילתא אינה אלא כארוסה לכל דבר, וכן אמנם נקטו כל האחרונים". וכן מבואר בדברי הרב יעקב 
ויינברג (הרב יעקב ויינברג, 'בעניין שיטת הרמב"ם בחופת נדה ומהות הנישואין', ישורון ז', ישראל 

 שח) ובאחרונים נוספים.-תש"ס, עמ' רצד
עדיין ארוסה   -לשון הרמב"ם בהלכה: "המארס את האשה וברך ברכת חתנים ולא נתיחד עמה בביתו   2

 -היא, שאין ברכת חתנים עושה הנישואין אלא כניסה לחופה. ארס וכנס לחופה ולא ברך ברכת חתנים  
הרי זו נשואה גמורה, וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים. ולא תנשא נדה עד שתטהר, ואין מברכין לה 

אינו חוזר ומברך". הרמב"ם נצרך לבאר שאין מברכין   -ברכת חתנים עד שתטהר, ואם עבר ונשא וברך  
ברכת חתנים עד שתטהר, שהרי אפשר לברך ברכת חתנים קודם שיתייחד עמה כמו שנתבאר בתחילת 
הלכה ו'. לכן ביאר הרמב"ם שהואיל וראוי לברך ברכת חתנים ל'נשואה', "ולא תנשא נדה עד שתטהר", 
אז גם מן הדין אין לברך לה ברכת חתנים עד שתטהר. וכן כתב הר"י מיגאש בשם ה"ר יצחק ב"ר 
ראובן: "שהנדה אינה ראויה ליכנס לחופה ואין מברכין ברכת חתנים כלל עד שתטהר, שאין חופה אלא 

 ייחוד חתן וכלה לשם נישואין ונדה הרי אסורה להתייחד" (חידושי הרמב"ן כתובות ד', ב').
ועיין בדברי המאירי (כתובות ב', א' ד"ה ממה שאמרו) שרמז לקושי זה בפסיקת הרמב"ם, וכן כתב   3

הבית מאיר (אבן העזר, ס"א, א' ד"ה אבל): "כיון דפוסק דחופת נדה עדיין היא ארוסה, פשיטא דאי 
אפשר שתנשא, דהא נשואין אלו לאו מידי הם, וכשתטהר תצטרך חופה אחרינא, והפוכי מטרתא למה 
לי. ואפילו בדיעבד אינם כולם, ומה זה ד"לא תנשא לכתחילה", וכתב "ואם עבר ונשא ובירך אינו חוזר 
ומברך?". האחרונים הציעו דקדוקים נוספים בהלכה זו ובמשתמע ממנה שחופת נידה קונה, ובהתאם 
לכך העלו את הסתירה הנ"ל, ראה למשל: קונטרסי הביאורים (כתובות סימן ו', סעיף ד'), אהלי משה 
(כתובות, סימן ב'), שערי חיים (כתובות, סימן ב', סעיף א' אות ב'), ועוד. וכן כתב הרב אשר אריאלי 

תד): "הא דכתב -(הרב אשר אריאלי, 'יסוד הגר"א בדין נישואין', ישורון ה, ישראל תשנ"ט, עמ' שצח 
הרמב"ם "ולא תנשא נדה עד שתטהר ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר", דלכאורה כיון דחופה 
נדה אינו קונה כלל, מהו הכוונה במה שכתב שלא תנשא עד שתטהר, דמשמע דחייל נשואין, [...] מבואר 

 דיש הלכה מיוחדת שלא תנשא כשהיא נדה עד שתטהר, דמזה משמע דיש איזה נשואין גם עם הנדה".
קושיה זו היא ניסוח אחר לקושיית המפרשים מסוגית חופה לפסולות, כפי שכתב הרמב"ן (כתובות ד',  4

א' ד"ה מדאמרינן): "כיון דקי"ל בפ' הבא על יבמתו (יבמות נ"ז, ב') דיש חופה לפסולות, כגון אלמנה 
לכ"ג וחברותיה, אף על גב דלא חזיין לעולם לביאה ולייחוד, הא [=חופת נידה] נמי לא גריעא מינייהו", 
וכן כתב הר"ן (כתובות כ"ב, ב' ד"ה הילכך): "והדבר תימה דכיון דקיימא לן ביבמות [נ"ז ב'] דיש חופה 
לפסולות [כגון אלמנה לכהן גדול וחברותיה] חופת נדה למה לא תקנה". קושיה זו נידונה רבות בספרות 
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, שם עוסק הרמב"ם בדין 'דם חימוד' (שנאסר (י"א, י') שלישית, בהלכות איסורי ביאה  

מדרבנן), מובאת פסיקה נוספת הסותרת את פסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה. פסק 

 הרמב"ם:  

לא תנשא עד שתספור ותטבול. ואם נשאת   -כל אשה שרצת כשתבעוה להנשא  
מותרת להנשא מיד, ותספור מאחר שנשאת, ותטבול,   -לתלמיד חכמים  

 שתלמיד חכמים יודע שהיא אסורה, ונזהר מזה, ולא יקרב לה עד שתטבול  

דברי הרמב"ם אינם מחוורים כלל, שהרי זו חופה שאינה ראויה לביאה, וכיצד הותר 

לתלמיד חכם לכונסה לכתחילה, הרי בהלכות אישות פסק הרמב"ם שחופת נידה אינה 

חופה (ואם ההיתר הוא מפני שנזהר שלא יקרב, אז ודאי שבחופה של 'נדה גמורה' 

 5תותר לו שהרי בוודאי יזהר בה עד שתטהר).

 ב. ביאור המפרשים לפסיקת הרמב"ם

המפרשים הציעו ביאורים שונים לפסיקת הרמב"ם. נעיין בשלשה תירוצים מרכזיים 

 שנידונו בספרות האחרונים ובקשיים שהם מעוררים.

 

הראשונים, ראה גם: שיטה מקובצת בשם הריטב"א ובשם תלמידי רבינו יונה (כתובות ב', א' ד"ה או), 
ר"ן (כתובות כ"ב, ב' מדפי הרי"ף ד"ה הלכך), נימוקי יוסף (הובאו דבריו בקובץ שיטות קמאי, כתובות 
ב', א' ד"ה או [כתובות חלק א', עמ' י]), רבינו קרשקש (כתובות ד', א' ד"ה וכן) ועוד. וכן הובא בנושאי 

 כליו של הרמב"ם, ראה למשל: לחם משנה (אישות י', ב'), מעשה רקח (תרומות ז', כ"א) ועוד.  

אולם בעוד הראשונים הקשו על הרמב"ם מהתלמוד עצמו, בקושייתנו הראנו שהרמב"ם סותר את עצמו 
מיניה וביה בהלכות, ובאופן דומה הציע להקשות הבית מאיר: "ולעניות דעתי יותר היה לו להר"ן 
להשיב [=להקשות] ממה שפסק הרמב"ם עצמו (אישות כ"ב, ד') על פי התוספתא (יבמות ב', ג') דהנושא 

יורשה, אף דחופתה נמי לא חזיא לביאה [...] והמעיין ברמב"ם פרק כ"ב מהלכות אישות  –חייבי לאוין 
יורשה, וכן מורה לשון התוספתא". אכן,   –יראה להדיא שדינה ככל הנשים, שבחופה לבד בלא ביאה  

בדומה למתודת הקושיה שהצגנו בשיטת הרמב"ם (קושיה מהפסקים עצמם ולא מן התלמוד), הציעו 
האחרונים להקשות מהלכות תרומות (ז', כ"א), שם מבואר שחופה לפסולות פוסלת את האישה 
מלאכול בתרומה, וממילא עולה שחופה לפסולות נחשבת חופה. כך כתב גם הלחם משנה (אישות י', ב'): 
"הר"ן ז"ל בפירוש ההלכות הקשה על רבינו דבפרק הבא על יבמתו איפליגו בה רב ושמואל אם יש חופה 
לפסולות או לא וקי"ל כרב דאמר יש חופה לפסולות וכן פסק הרמב"ם בפ"ז מהלכות תרומות". 
משמעות דבריו (מלבד הקושיה שהוא מעלה מהלכות תרומות) שיש הקבלה בין הקושיה של הרמב"ן 
(והר"ן) לבין הסתירה בין הלכות אישות להלכות תרומות. ברם, אין להקשות מהלכות תרומות, מכיוון 
ששם מדובר על חופה בלא אירוסין וההלכה שם נאמרה רק לגבי פסול בתרומה אך לא לעניין חלות 'שם 
נשואה', וכן ביארו האחרונים, ראה למשל: בינת ראובן (כתובות, סימן א'), שיעורי עיון התלמוד 

 (כתובות, שיעור ב'), בד קודש (כתובות סימן ג'), אהלי משה (כתובות סימן ב', אות ב') ועוד.
הראב"ד התייחס לקושי זה בהשגותיו על הרמב"ם (שם), ותמה: ""חופה דאיסורא היכי הוו עבדי,   5

וכלה שפירסה נדה אסור להתייחד עמה". וראה גם בדברי המגיד משנה (שם) והכסף משנה (שם) ביישוב 
דברי הרמב"ם, ובמה שהעיר הבית שמואל (אבן העזר, סימן ס"א, אות ב') בעניין זה. ברם, למרות דברי 
המפרשים, קושיית הראב"ד עדיין נותרת במקומה, וכפי שכתב בקובץ רשימות שיעורים (כתובות, ד', 

 י"ב): "אכן עדיין תמוה דמה מהני החופה והרי לא חזיא לביאה והוה כחופת נדה דלא מהני".

 לעיון במחלוקת הפוסקים לגבי ז' ימי חימוד, ראה אוצר הפוסקים אבן העזר, סימן ס"א, ד', ג'.
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 תירוץ הלחם משנה  

הלחם משנה מציג בתחילה את קושיית הר"ן: "יש תימה על רבינו [=הרמב"ם] ממאי 

דאמרו בגמרא ביבמות יש חופה לפסולות והא התם לא חזיא לביאה". קושיה זו דומה 

, שמחד גיסא, הרמב"ם (י"ט, ג') באופייה לקושיה שהצגנו לעיל מהלכות איסורי ביאה  

סובר שחופה ש'לא חזיא לביאה' אינה קונה ולכן חופת נידה לא קונה, ואילו בסוגיית 

מבואר בגמרא (וכן בפסיקת הרמב"ם בהלכות איסורי   (יבמות נ"ז, ב') חופה לפסולות  

ביאה שם) שחופה דלא חזיא לביאה מועילה לפסול בתרומה, ומשמע שהחופה קונה 

 6למרות ש'לא חזיא לביאה'.

 הלחם משנה מיישב קושיה זו: 

ונראה לי לתרץ, דהכל הולך בתר הכוונה דכונס לחופה; אם כונס לבא עליה 
הרי קנאה, ומשום הכי אמרינן   –אחר אותה חופה, אעפ"י שהיא ביאה פסולה  

התם דיש חופה לפסולות, כלומר כשנשא אחת מחייבי לאוין וכנסה לחופה כיון 
קנאה, דהא חזינן   –דדעתו לבא עליה תיכף אחרי החופה, אעפ"י שלא בא עליה  

דנשאה. אבל כשכנסה נדה אין דעתו לבוא עליה אלא אחר שתטהר, דודאי לאו 
 7ולא קנאה –אדעתיה למיעבד איסורא אלא לבא עליה אחר שתטהר 

מדבריו מבואר, שהסיבה שלדעת הרמב"ם חופת נידה אינה קונה אינה משום שחופה 

זו 'לא חזיא לביאה', אלא משום שבחופה זו הבעל אינו מתכוון לבוא על אשתו ביאה 

אסורה לאחר החופה. לעומת זאת, חופה לפסולות היא אמנם חופה 'דלא חזיא 

 8לביאה', אך סוף סוף הבעל מתכוון לבוא עליה ביאה אסורה מיד לאחר החופה.

עיון בפסיקתו של הרמב"ם מעלה קשיים יסודיים בדברי הלחם משנה. ראשית, תירוצו 

של הלחם משנה לא מיישב את הסתירה שהצגנו לעיל בין הלכה ב' שמשתמע ממנה 

 שחופת נידה אינה קונה, לבין הלכה ו' שמשתמע ממנה שחופת נידה קונה.  

שנית, הרמב"ם כתב: "ומשתכנס לחופה נקראת נשואה אף על פי שלא נבעלה והוא 

שתהיה ראויה לבעילה, אבל אם היתה נדה...", משמע מדברי הרמב"ם שהאיסור 

 , שהצגנו את הראשונים שביארו קושיה זו והזכרנו גם את דברי הר"ן עצמם.  4ראה לעיל הערה  6
בדרך זו נקט הבית שמואל (צ', ט"ו): "דסבירא ליה לרמב"ם הכונס נדה אל ירשנה ולכאורה קשה מאי  7

שנא מחייבי לאוין דהא בנדה נמי קידושין תופסין בה אלא החופה לא חזיא לביאה, ועיין בדרישה תירץ 
שם אין בדעתו לבוא עליה בנדתה הוי לדידיה חופה דלא חזיא ביאה, משא"כ בחייבי לאוין דדעתו לבא 
עליה הוי חופה דחזיא לביאה ויורש אותה", וראה גם בשו"ת הרע"א (תניינא, נ"א). להרחבת העיון 

ט) שהעמיק בביאור דעת הלחם משנה, והציע קווי -בשיטת הלחם משנה ראה ברכת מרדכי (כתובות ג', ו
דמיון בין שיטת הלחם משנה לשיטת הגר"א והמבי"ט, עיין שם בדבריו. כמו כן, עיין בשיעורי עיון 
התלמוד (שיעור ב') שהציע לבאר את קושיית הר"ן באופן דומה להצעתו של הברכת מרדכי בהעמקת 

 סברת הלחם משנה, אך כתב שם במפורש שביאור זה אינו לדעת הלחם משנה, עיין בדבריו.
ובביאור סברת הלחם משנה, ראה מה שכתב בחידושי רע"א (כתובות ב', א' ד"ה דברי), "דאין ראיה   8

מחופה לפסולות, דשם הוי שנושאה לעבור על האיסור ולבוא עליה ושפיר הוי היחוד קניין, דאצלו הוי 
משום הכי לא הוי   –היחוד קירוב לביאה. אבל בנדה דאינו רוצה ביחוד זה לקנותה לבוא אצלו באיסור  

 כלל יחוד".
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בנידה אינו משום 'הכוונה דכונס לחופה', ולעולם כאשר האישה אינה 'ראויה לבעילה' 

לא נעשית נשואה (וכן בתלמוד לא מוזכרת כוונת הבעל). אולם, מדברי הלחם משנה  –

עולה שלדעת הרמב"ם יש דרגת ביניים בין 'ראויה לבעילה' ל'אינה ראויה לבעילה' 

והיא הדרגה של 'אינה ראויה לבעילה ובכוונת הכונס לחופה לבעול באיסור' דרגה 

 שאינה מוזכרת כלל וכלל ברמב"ם. 

בנוסף לקשיים שהצגנו בשיטת הלחם משנה העולים מהעיון בפסיקת הרמב"ם, דבריו 

הקשה   (אבן העזר, ס"א, א', ד"ה שו"ע) אינם מחוורים נוכח סוגיות התלמוד. הבית מאיר 

 , וזה לשונו:  (קידושין ע"ח, א')על דברי הלחם משנה מסוגיית 'קידש ולא בעל' 

אינו לוקה עד   –מה בכך שדעתו לבא עליה, הא קיימא לן: 'קידש ולא בעל  
, ואם כן אף (י"ז, ב') , כמבואר הלכות איסורי ביאה  (קידושין ע"ח, א') שיבעל'  

 שנשאה דילמא כשיתרו בו למלקות יפרוש, נמצא דמעולם לא חזיא לביאה  

 (יבמות נ"ח, א')הקשה שבסוגיית 'חופה לפסולות'    (כתובות, א') כמו כן, הבינת ראובן  

נאמר שאישה סוטה שנכנסה לחופה ולא נבעלה, החופה קונה אותה. אולם, לפי דברי 

הלחם משנה חופה זו זהה לחופת נידה ואינה יכולה לקנות, שהרי אין בדעתו של הבעל 

לבוא עליה בחופה זו וכל מטרת הנישואין הם כדי שיוכל להשקות את האישה ולבדוק 

 9אם זינתה.

נמצא אפוא שביאורו של הלחם משנה לפסיקת הרמב"ם, שחופת נידה אינה קונה 

מכיוון שזו 'חופה דלא חזיא לביאה' ואין בכוונתו של הכונס לחופה לבוא על אשתו 

 10אינו מתיישב הן עם פסיקותיו של הרמב"ם והן עם סוגייות התלמוד.   –בחופה זו  

 לפיכך נעיין בביאורו של הבית מאיר לפסיקת הרמב"ם.

 תירוץ הבית מאיר

פותח בקושיית הר"ן ("והקשה הר"ן ממה (אבן העזר, ס"א, א', ד"ה שו"ע)  הבית מאיר  

אולם הוא   11דקיימא לן יש חופה לפסולות") בדומה לפתיחת דבריו של הלחם משנה, 

 מציע תירוץ אחר לגמרי מתירוצו של הלחם משנה, וזה לשונו:  
ו), -לעיון בקושיות נקודתיות נוספות בדברי הלחם משנה, עיין בספר זאת ליעקב (כתובות ג', ה   9

שהקשה על שיטת הלחם משנה מאחרונים נוספים, וראה גם מה שכתב בבד קודש (כתובות, ג'): "לפי זה 
ראוי שגם דין חופת נדה יהא לצדדים, ולעבור עבירה מהני חופת נדה", וכמובן שברמב"ם לא מוזכר 
חילוק בדין חופת נידה בין אדם שאין בכוונתו לבעול את הנידה לבין אדם שבכוונתו לכך. בנוסף, שיטתו 
של הלחם משנה אינה מתרצת קושיות נוספות שהעלו המפרשים בפסיקת הרמב"ם, כדוגמת קושיית 
הבית יעקב (כתובות ב', א', ד"ה בגמ'): "אי אמרינן דחופה היינו דוקא יחוד ולהרמב"ם בעינן חופה 
דחזי לביאה דוקא קשה על הירושלמי שהביאו בתוס' יומא דף י"ג דמתקינין לו אשה אחרת שכתבו 
שהקידושין והנשואין הוא ביו"כ דוקא לאחר שמתה הראשונה והך כיון דביאה הראשונה הוא ודאי 
דאסורה ביחוד ביו"כ כמו בנידה כל שלא בעל וכיון דלאו בת יחוד היא ממילא לאו בת כניסה היא ובכ"ג 
כניסה דוקא בעי כמבואר שם". תירוצו של הלחם משנה אינו מתיישב עם קושיית הבית יעקב, שהרי גם 

 כהן גדול שכנס לחופה ביום הכיפורים, אין דעתו בחופה זו לבוא עליה ובכל זאת מבואר שהחופה קונה.
וכפי שניסח זאת בקצרה הבד קודש (כתובות ג'): ובלחם משנה כתב ליישב דתליא בכונתו [...] ודבר   10

 זה דחוק טובא [...] ואין נראה כן כלל מסתימת דברי הרמב"ם [...] וצ"ע".
 בביאור קושיה זו, ראה מה שכתבנו לעיל בדברי הלחם משנה. 11
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ולשון הרמב"ם עצמו [...] רצה לומר לענייני קניינים היא כארוסה, אבל מודה 
שבחופת נדה יצאה מאיסור כלה ושריא לו לכשתטהר אף לבעול בלא כוונת 
נשואין, שהרי קורא לה שנכנסה לחופה. [...] ולהכי דקדק הרמב"ם אחר שכתב 
דאחר החופה מותרת, מתחיל וכתב "ומשתכנס לחופה נקראת נשואה", דהיינו 

יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב   –: "נשאת  (כתובות מ"ו, ב') מה דתנן  
במזונותיה בפרקונה ובקבורתה", ועל זה מסיים שאם לא היתה ראויה לביאה 

שתקרא נשואה, והרי היא כארוסה לעניני קנינים הנתלים   –לא נגמרו הנשואין  
 12בשם נישואין, משא"כ היתר ביאה שאינו נתלה כי אם בחופה וקדושין

הבית מאיר מבאר שלדעת הרמב"ם בחופת נידה האישה נידונה בתורת 'נכנסה 

לחופה', וממילא מובן שחופת נידה היא חופה גמורה הפועלת 'מעשה נישואין', אולם 

משמעות ביאורו, שחופת   13כניסה לחופה שכזו לא מחילה על האישה 'שם נשואה'. 

נידה מתירה את האישה לגבי ענייני נישואין הקשורים ל'כניסה לחופה', אולם נידה 

שנכנסה לחופה אינה נקראת נשואה, ועל מנת לעשותה נשואה היא צריכה להיכנס 

כלומר, חופת נידה מועילה לעניין 'היתר ביאה' ("יצאה   14לחופה בשנית לכשתטהר. 

מאיסור כלה") התלוי בדין 'כניסה לחופה', אך לא מועילה לגבי קנייני הנישואין 

יתר עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה בפרקונה ובקבורתה")  –("נשאת 

 15התלויים ב'שם נשואה'.

שיטתו של הבית מאיר לא רק מתרצת את הקושיה שהצגנו לעיל לגבי הסתירה בדברי 

הרמב"ם, בין הלכה ב' שלכאורה קובעת כי חופת נידה אינה קונה כלל לבין הלכה ו' 

שיטת הבית מאיר מיוחסת גם למפרשים נוספים. כך למשל, בספר זאת ליעקב (כתובות ג', ב') מייחס  12
שיטה זו גם למגיד משנה ולר' חיים מבריסק, עיין שם בדבריו. אולם בספרות המפרשים דנו בשיטה זו 

 בהקשר של הבית מאיר, ולכן גם אנו נתייחס לדבריו בלבד.
הבית מאיר מוכיח את יסוד דבריו שנידה שנכנסה לחופה אינה נקראת 'נשואה', מדיוקו בפסק   13

הרמב"ם לגבי חופת נידה (אישות י', ב'). הרמב"ם כותב ביחס לנידה שנכנסה לחופה "לא גמרו 
שתקרא נשואה". כמו כן, הבית מאיר מוכיח את   –הנישואין", ומלשון זו מדויק "שלא נגמרו הנישואין  

שיטתו מדברי הרמב"ם (אישות י', ו'): "ולא תנשא נדה עד שתטהר", כפי שנבאר לקמן. ראה גם מה 
שהרחיבו את דיוקיו: קונטרסי הביאורים (כתובות ו', ד'), אהלי משה (כתובות, ב'), שערי חיים 

 (כתובות, סימן ב', סעיף א' אות ב'), הרב אשר אריאלי ('יסוד הגר"א בדין נישואין' (סעיף ד')) ועוד.  
חלק מהאחרונים ביארו שלדעת הבית מאיר לא צריך חופה נוספת (ראה למשל ברכת מרדכי, כתובות,  14

ג', י"ח). ברם, משיטתו של הבית מאיר לא משמע כן. בנוסף, הבית מאיר כתב שההסתפקות של הגמרא 
לגבי 'נכנסה לחופה ופירסה נדה', היא ההסתפקות ביחס ל'שם נשואה' (קנייני הנישואין). לפיכך, מובן 
שהבית מאיר סובר שצריך חופה בשביל שיהיה לאישה 'שם נשואה', שהרי הגמרא בסוגיה שם הסיקה 
תיקו, ופסק הרי"ף הלכך אינה קונה, וממילא מובן שלהלכתא חופת נידה אינה מועילה לקנייני נישואין, 

 דהיינו לעשות את האישה נשואה, וצריך חופה נוספת.
האחרונים ביארו בדעת הבית מאיר, שקנייני הנישואין הם: ירושה, טומאה והפרת נדרים (ראה   15

תצח. וכן הובא -למשל: רבי נחום פרצוביץ, 'בענין חופת נדה', ישורון כז, ישראל תשע"ב, עמ' תצד 
בשערי חיים כתובות, סימן ב', סעיף א', אות ב). אולם מפורש מדבריו שמדובר דווקא על אכילת פירות 
בחייה וחיובי: מזונותיה, פרקונה וקבורתה, כפי שכתב הבית מאיר: "ולהכי דקדק הרמב"ם [...] 

יתר עליו הבעל שאוכל   –"ומשתכנס לחופה נקראת נשואה", דהיינו מה דתנן (כתובות מ"ו, ב']: "נשאת  
פירות בחייה וחייב במזונותיה בפרקונה ובקבורתה", ועל זה מסיים שאם לא היתה ראויה לביאה לא 

 שתקרא נשואה, והרי היא כארוסה לעניני קנינים הנתלים בשם נישואין".   –נגמרו הנשואין 
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שלכאורה קובעת שחופת נידה קונה (אלא שלכתחילה אין לעשות כן), אלא יתירה 

 הבית מאיר מוכיח מקושיה זו את שיטתו, וזה לשונו:   –מזאת 

וכן מוכח מדכתב הרמב"ם "ולא תנשא נדה עד שתטהר" [...] וקשה תיפוק ליה 
כיון דפוסק דחופת נדה עדיין היא ארוסה, פשיטא דאי אפשר שתנשא, דהא 
נשואין אלו לאו מידי הם, וכשתטהר תצטרך חופה אחרינא [...] ואפילו בדיעבד 
אינם כלום, ומה זה ד"לא תנשא" לכתחילה, וכתב "ואם עבר ונשא ובירך אינו 
חוזר ומברך". אלא ודאי דלענין היתר ביאה חופה גמורה היא, אלא שלענייני 

 קנינים הוא דמיבעי ליה

דהיינו, הדין שנאמר בהלכה ב', שנידה שנכנסה לחופה נידונה בתורת "ארוסה עדין",  

נאמר רק לגבי קנייני הנישואין, אולם לגבי היתר הביאה הנישואין חלים. לכן הרמב"ם 

קבע שאין לשאת לכתחילה נידה, שהרי סוף סוף יש בה היתר ביאה אך לא נעשית 

 16נשואה גמורה.

אך שיטת הבית מאיר אינה מבוארת כל צורכה, ונראה כי הקושי המרכזי בדבריו הוא 

הרמב"ם   17היחס שבין הסברו של הבית מאיר לבין ביאור הרמב"ם למהות החופה. 

הגדיר שמהותה של החופה היא היתר ביאה, ומתוקף היות האישה מותרת לכונס בכל 

. הבית מאיר נקט שבכניסת (אישות י', ב')עת שירצה, "הרי היא אשתו גמורה לכל דבר" 

נידה לחופה הותרה ביאתה לכשתטהר, אך היא צריכה שוב 'כניסה לחופה' כדי להחיל 

קנייני נישואין, אולם לכאורה מדברי הרמב"ם עולה שהיתר הביאה הוא שמחיל על 

 18האישה דיני נשואה.

 

באופן זה מתורצות שתי הקושיות הנוספות שהצגנו לעיל בפסיקת הרמב"ם, שהרי בכל מקום שבו   16
הרמב"ם מזכיר שחופת נידה מועילה לעשות נישואין, יש לבאר שחופה קונה רק לעניין 'היתר 

 הביאה' (ואכן הבית מאיר תירץ את אחת משתי קושיות אלו באופן מפורש, ע"ש בדבריו).  

כמו כן, קושיית הראשונים מחופה לפסולות גם מתורצת, כפי שכתב הבית מאיר: "שוב אין קושית 
הר"ן כ"כ קושיא, אחרי שחופה היא להיתר ביאה, מהראוי שתיפסל נמי לתרומה על ידה, וכהאי גוונא 
כתב הלחם משנה בדרך השניה", ובביאור דברי הבית מאיר, כתב החתם סופר (כתובות נ"ו, א' ד"ה 
והיותר): "והיותר נלע"ד לפי המבואר מהנ"ל דעל כל פנים מה שכתב רמב"ם דחופה שאינה ראוי לביאה 
היא כארוסה, הוא לאו דוקא, דהרי ארוסה לא מיקרי ביתו כמבואר פרק קמא דיומא שם, וחופה 
מיקרי ביתו. ומוכח נמי דעל כל פנים אינו קונה קנין גמור כמו ביאה דאם כן הוי ליה בערב יום 
הכיפורים ב' נשים. אלא על כרחך נהי דביתו מיקרי, אשתו לא מיקרי. ובזה נראים דברי לחם משנה 
בתירוץ השני לענין חופה לפסולות, דלענין תרומה מיקרי חופה ולא לענין שארי קנינים. ועיי' ס' בית 

 מאיר סי' ס"א דהחזיק בדיעה הזאת ועיין עליו ובדברינו הנ"ל תמצא עזר לזה".

ועיין עוד בספרות האחרונים שדנו בהרחבה בשיטת הבית מאיר, וביארו כיצד דבריו מיישבים קושיות 
רבות, ראה למשל: בד קודש (כתובות, ג'), רבי נחום פרצוביץ ('בענין חופת נדה'), ברכת מרדכי (כתובות, 

 ד').-י"ח), זאת ליעקב (כתובות, ג', ב'-ג', י"ז
האחרונים, שדנו רבות בדברי הבית מאיר, העלו קשיים נוספים בדבריו. ראה למשל באהלי משה   17

 (כתובות, ב', ג'). 
אין לומר שקנייני הנישואין יחולו בלא חופה לכשתטהר, הן מצד הסברה (שאין סברה שיחולו   18

מאליהם), והן מצד שהבית מאיר דורש לעשות חופה נוספת (ואם קנייני הנישואין יחולו מאליהם לשם 
 מה צריך חופה נוספת?).  
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 תירוץ הגרנ"ט

הציע ביאור נוסף לשיטת הרמב"ם, השונה   (חידושי הגרנ"ט השלם, כתובות י"ט) הגרנ"ט 

כרקע לדבריו הוא מציג את שתי   19ביסודו משיטתם של הבית מאיר והלחם משנה. 

 20על הרמב"ם: (כתובות ב', א' ד"ה בגמ')קושיותיו של הבית יעקב 

והבית יעקב הקשה על שיטת הרמב"ם מהא דאמרינן גבי כהן גדול מתקנין לו 
אשה אחרת שמא תמות אשתו וכו' ויש מחלוקת איך מקדש ועושה קידושי 
שניה אם עושה תנאי קודם כדי שלא יהי' שני בתים, ושיטת הרמב"ם דאין 
מקדש אותה כלל קודם אלא דאם מתה אשתו ביו"כ מקדש וכונסה ביו"כ 
עצמו, ויש להקשות הלא בעצמו פסק דחופה היינו יחוד וצריך הראוי לביאה, 

 וביוה"כ הרי אסור לשמש. 

מסר האב לשלוחי הבעל הרי היא ברשות (מ"ח א')  ועוד הקשה דאיתא לקמן  
יורשה, וכן לענין   –דאם מתה אשתו    (אישות כ"ב, כ') הבעל וכו' ופסק הרמב"ם  

נדרים אין האב יכול להפר כ"א הבעל, דפסק גבי נדרים, וז"ל: אין האב יכול 
להפר שהרי יצאה מרשותו וגם הבעל אין יכול להפר דאין הבעל מיפר בקודמין, 

, והא (ועיין בראב"ד) ע"כ. ומשמע מדברים אלו דבנדרים של עכשיו יכול להפר  
 21לשיטתו דס"ל דחופה היינו יחוד אמאי הוי כנשואה במסירתו להבעל לרשותו

הבית יעקב מקשה שתי קושיות על פסיקת הרמב"ם, בהן הוא מציג סתירה בין פסיקת 

הרמב"ם שחופת נידה אינה קונה, לבין סוגיות התלמוד: ראשית, מבואר בתלמוד 

שאם מתה אשתו של כהן גדול ביום הכיפורים, הוא יכול לכנוס לחופה את האישה 

שהתקינו לו ביום הכיפורים עצמו, וחופה זו ִתקנה את האישה להיות נשואה לו. אולם, 

לפי דעת הרמב"ם כיצד חופה זו מועילה לקנות, והרי ביום הכיפורים היא אינה ראויה 

לביאה, שהרי ביום הכיפורים נאסר תשמיש המיטה. שנית, מבואר בתלמוד שבמסירת 

הבעל יכול להפר את נדריה שתידור לאחר המסירה. לפי זה קובע  –האב את בתו לבעל 

הבית יעקב שבמסירה זו האישה נעשית נשואה (שהרי הבעל יכול להפר נדריה), ואם כן 

לא מובנת פסיקת הרמב"ם שחופה שאינה ראויה לביאה לא ִתקנה, שהרי רואים 

 החופה קונה.   –שאפילו בחופה שלא מתקיים בה ייחוד הראוי לביאה (סתירה) 

 

עיין בקובץ רשימות שיעורים (כתובות ג', ס"ק ו'; ד', ס"ק ט"ז) שכתב שאחרונים נוספים ביארו   19
 באופן דומה מאוד לביאורו של הגרנ"ט וציין בין השאר לפסקי יד דוד.

וכן הקשו אחרונים נוספים, ראה למשל: שער המלך (אישות י', קונטרס חופת חתנים סעיף ד'),   20
 הפלאה (כתובות ב', א' ד"ה עוד אפשר לומר) ועוד.

ט את תירוצו של הבית יעקב לקושיות אלו, ברם, הגרנ"ט דוחה אותו, וכן “ בהמשך דבריו מביא הגרנ  21
). ראה גם בדברי הרב יעקב ויינברג (הרב 8דחה את דבריו בשיעורי הגרד"ש (כתובות סימן א', הערה  

-יעקב ויינברג, 'בעניין שיטת הרמב"ם בחופת נדה ומהות הנישואין', ישורון ז', ישראל תש"ס, עמ' רצד 
 שח), שדחה באריכות את תירוצו של הבית יעקב.  
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בתירוצו לקושיות הבית יעקב, מבאר הגרנ"ט את שיטת הרמב"ם בדין חופת נידה, וזה 

 לשונו:  

ונראה לומר דהרמב"ם ס"ל דיש שני מיני נשואין: א) דקונה אותה ליורשה, 
וליטמא, ולנדרים, ולמעשי ידיה. ב) בזה דקונה אותה לדברים שבינו לבינה. [...] 
והסברא כן היא דלענין נדרים דיכול הבעל להפר משום דהתורה נתנה לו רשות 
וזכותים בהאשה כמו האב והוא במקום האב עומד בענין זה [...] ועל זה נחשב 
כאילו קנה חפץ, דמכיון שהכניס לרשות קניא, וכמו כן הכא באשה. ומה שאומר 
הרמב"ם דחופה היינו יחוד הוא לענין לקנות לדברים שבינו לבינה דהתם צריך 
יחוד בשביל הביאה, וזה מפורש כמעט בדברי הרמב"ם דכתב וז"ל: "כיון 
שנכנסה לחופה הרי זה מותר לבא עליה וכו' בכל עת שירצה", עכ"ל. ונראה 
שמדבר שם מענין דברים שבינו לבינה ועל זה אמר שאינה נקנית לו אלא ביחוד 
[...] וכמו כן הקנינים של חופה: דלביאה צריך יחוד ולשאר דברים בהכניסה 

 לרשותו סגי

הגרנ"ט מבאר שלדעת הרמב"ם בחופה יש שני חלקים נפרדים: א. "יכניסה לביתו". ב. 

בנוסף, הגרנ"ט מבאר, בדומה לשיטת הבית מאיר,   22"יתייחד עמה ויפרישנה לו". 

"דקונה אותה ליורשה,   –שבכל נישואין מתקיימים שני עניינים: א. קנייני נישואין  

"דברים   –ב. אישות דנישואין ('היתר ביאה')    23וליטמא, ולנדרים, ולמעשי ידיה". 

 24שבינו לבינה".

בחופה רגילה (כשרה), החלק של ההכנסה לביתו הוא שמחיל את קנייני הנישואין, 

ואילו החלק של ההתייחדות הוא שמחיל את 'אישות דנישואין'. אולם, בחופת נידה 

אמנם החלק של ההכנסה לביתו מתקיים, אך החלק של ההתייחדות אינו מתקיים 

מכיוון שאסור להתייחד עם הנידה. לכן קובע הגרנ"ט שלדעת הרמב"ם חופת נידה 

מועילה לקנייני נישואין (התלויים בהכנסה לביתו), אך לא מועילה לאישות דנישואין 

(התלויה בייחוד). לפיכך, אם ירצה לקנות את האישה גם ל"דברים שבינו לבינה", 

 צריך להתייחד עם אשתו לכשתטהר מנידותה.

 הגרנ"ט מוסיף שלפי ביאורו לפסיקת הרמב"ם:

מתורץ כל הקושיות הנזכרות לעיל מדף י"א ומדף י"ב, וכן מחופה לפסולות, 
דאמרינן דהוי ברשות הבעל. וכן מכה"ג דכונסה ביוה"כ, משום דהתם מיירי 

בדומה לשיטת הלחם משנה (אישות י', ו'), שכתב שלדעת הרמב"ם בחופה יש שני חלקים, ולקמן   22
 בהגדרת המושג 'כניסה לחופה' נרחיב זאת.

הפירוש של הגרנ"ט למושג 'קנייני נישואין' (דקונה אותה ליורשה, וליטמא, ולנדרים, ולמעשי ידיה),  23
מתבאר באופן אחר מביאורו של הבית מאיר לקנייני נישואין ("אוכל פירות בחייה וחייב במזונותיה 

 בפרקונה ובקבורתה"), ולקמן כשנציג את הקושי בדברי הגרנ"ט נתייחס לנקודה זו.
לגבי עניין נישואין זה הגרנ"ט מסכים עם הבית מאיר לגבי משמעותו, אלא שהגרנ"ט ניסח זאת   24

 בלשון: "דברים שבינו לבינה", ואילו הבית מאיר ניסח זאת בלשון: "איסור כלה".

הגרנ"ט הציע שני הבדלים בין ארוסה לנשואה לגבי 'דברים שבינו לבינה', וזה לשונו: "והנה על הדברים 
שבינו לבינה יש נפקא מינא בין ארוסה לנשואה: א. במה שאומר הרמב"ם דהוי ליה נשואין לענין שיוכל 
לבא עליה בכל עת שירצה, ובארוסה אסור לבא עליה. ב. הא דאמרינן בהמדיר, דבנשואה אין יכול 

 לאסור תשמישה עליו, אבל בארוסה אינו כן". 



40 

 הרב יונתן רוזין ושמחה קפלן          שיטת הרמב"ם בחופת נידה

לכונסה ולקנות אותה לשאר דברים כמו ירושה וכו', דבהכי נמי מיקרי ביתו 
לענין יוה"כ. אבל בדברים שבינו לבינה אינו קונה אותה אלא ביחוד כעין 

 תשמיש של החפץ

הגרנ"ט קבע כי קיים קשר הדוק בין קנייני הנישואין ("ליורשה, וליטמא, ולנדרים, 

ולמעשי ידיה") לבין כניסת האישה לחופה, אולם דברי הרמב"ם בהלכות סותרים 

 כותב:  (אישות כ"ב, א')זאת. הרמב"ם 

הבעל קודם לכל אדם בירושת אשתו. ומאמתי יזכה בירושתה? משתצא מרשות 
 אביה. ואף על פי שעדיין לא נכנסה לחפה, הואיל ונעשת ברשות בעלה, יירשנה

משמע מדבריו שהיציאה מרשות האב היא שמקנה לבעל את זכות הירושה ולא 

מלבד זאת,   25הכניסה לחופה (אדרבה, הרמב"ם כותב "אף שעדיין לא נכנסה לחופה"). 

משיצאה הבת מרשות אביה התבטל איסור הביאה שהיה לה בהיותה בבית אביה 

למרות שלא נכנסה לחופה, ואילו לדעת הגרנ"ט למרות שנכנסה לחופה   (אישות י', א') 

(שזה ודאי עונה לגדרים של 'יצאה מרשות אביה') עדיין לא התבטל איסור הביאה. 

נמצא ששני הדינים שהציע הגרנ"ט בדין חופה אינם מסבירים את דין חופת נידה 

שהרי דין יורשה, מיטמא לה והפרת נדריה לא תלויים כלל ב'כניסה לחופה', ואילו 

היתר ביאה לא מצריך הכנסה לחופה שהרי יכול לבוא עליה ביאת נישואין מרגע 

 26שיצאה מרשות אביה.

 ג. הגדרת 'כניסה לחופה' בשיטת הרמב"ם

העולה מן המקובץ, ששלוש השיטות שהעלו האחרונים אינן מתיישבות היטב עם 

פסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה. כמו כן, מביאורם לא מבואר כל צורכו מהו המקור 

לפסיקת הרמב"ם. טרם נציע את הביאור לפסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה ואת 

הביאור למקור פסיקתו, נעיין בגדרי 'כניסה לחופה' בשיטת הרמב"ם. עיון מדוקדק 

בגדרים אלו יבחין היטב ביסודות הפסיקה של הרמב"ם בדין חופת נידה ויציג קושי 

 עצום שישמש שער להבנת פסיקת הרמב"ם.

 מרכיבי הכניסה לחופה

 : ב')-(אישות כ"ב, א'הרמב"ם פסק 

הבעל קודם לכל אדם בירושת אשתו ומאמתי יזכה בירושתה? משתצא מרשות 
אביה. ואף על פי שעדין לא נכנסה לחפה, הואיל ונעשת ברשות בעלה, יירשנה. 
כיצד? האשה שנתארסה, ומסרה אביה לבעלה או לשלוחי בעלה או מסרוה 

אף על   -שלוחי האב לבעלה או לשלוחי בעלה, ומתה בדרך קודם שתכנס לחפה  

הבעל מתחייב מרגע כניסה לחופה בשאר, בכסות ובשאר החיובים של תנאי כתובה (אלו בעצם 'קנייני  25
 הנישואין' כפי שביאר הבית מאיר מונח זה).

האחרונים הקשו בדומה לדברינו והוסיפו קושיות צדדיות נוספות, ראה למשל: שיעורי הגרד"ש   26
 (כתובות, א', ג'), ברכת מרדכי (כתובות, ג', י"ד) ועוד.  
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פי שכתובתה עדין בבית אביה, בעלה יורשה. וכן אם הלך האב או שלוחי האב 
עם הבעל, ונכנס עמה בעלה בדרך לחצר, ונתיחד עמה שם לשם נשואין, ומתה 
הרי זו יירשנה בעלה. אבל אם עדין האב עם הבעל להוליכה לבית בעלה, או 
שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל או עם הבעל, ואפילו נכנס הבעל עמה לחצר 

הואיל והאב או שלוחיו עמה,   -ללון כדרך שלנין עוברי דרכים בפונדק אחד  
ועדיין לא נתיחד עמה לשם נשואין, אם מתה יירשנה אביה ואף על פי שכתובתה 

 בבית בעלה

בפסיקתו של הרמב"ם מבואר שביציאת הבת מרשות אביה היא 'נעשית ברשות בעלה', 

אבל אינה מוגדרת כמי ש'נכנסה לרשות בעלה', דהיינו כמי ש'נכנסה לחופה' (כפי 

כלומר, הרמב"ם מגדיר מה   27שכתב הרמב"ם: "ואף על פי שעדיין לא נכנסה לחופה"). 

הן האפשרויות שהאישה אמנם נידונה כמי שאינה 'בבית אביה', אך גם כמי שאינה 

ב'בית בעלה', ולכן הרמב"ם פוסק שבמקרה כזה: "בעלה יירשנה" (שהרי נמסרה 

אולם לגבי שאר דברים שצריך שתהיה בבית בעלה (דהיינו שתהיה בתורת   28לרשותו). 

 –'נכנסה לרשות בעלה'), כגון: להפרת נדרים שתידור מעתה ושאר חיובי כתובה  

 29האישה עדיין נחשבת ארוסה.

. בביאור גדרי (אישות י', ב') הרמב"ם מבאר שמהותה של החופה היא היתר ביאה  

 : (אישות י', א')כניסה לרשות בעלה, דהיינו בבירור גדרי 'נכנסה לחופה', כתב הרמב"ם 

הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה. והבא על 
אסור לו   -מכין אותו מכת מרדות; ואפילו קדשה בביאה    -ארוסתו בבית חמיו  

לפי ביאור זה אפשר ליישב את הקושי שעולה מדברי הגר"א (ביאור הגר"א ל"ג, ה'). הגר"א ביאר   27
שמכיוון שאסור לבעל לבוא על ארוסתו בבית חמיו ובביאה זו היא אינה נקנית להיעשות נשואה, ולכן 
מובן שרק ע"י חופה הבעל יכול לבוא על ארוסתו ביאת נישואין, מכיוון שרק ע"י חופה הארוסה לא 
נחשבת 'בבית חמיו'. אכן הגר"א מסיק: "דנשואין דכל מקום הוא חופה וביאה, אלא דחופה לבד גם כן 
קני שהיא התחלת הביאה", אך עכ"פ ביאה לבד לא קונה. ברם, לפי ההסבר שהצענו הארוסה יכולה 
לצאת מ'בית אביה' ('בית חמיו') ע"י שני האופנים המוזכרים בהלכה זו, ולאו דווקא ע"י חופה. לכן, אם 
בעלה יבוא עליה לשם נישואין לאחר שיצאה מבית אביה בלא שנכנסה לחופה, הרי שהיא תיעשה נשואה 

 ב').-בביאה זו גם בלא חופה. ועיין עוד בפסקי הלכות (אישות כ"ב, א'
וכן נקטו המפרשים בביאור דברי הרמב"ם, ראה למשל: בית שמואל (אבן העזר, נ"ז, אות א'), המקנה  28
 קונטרס אחרון (שם ד"ה הבעל) ועוד.   –
האחרונים דנו לגבי מקרה שהבעל נכנס עם ארוסתו לחצר לשם נישואין, האם פעולה זו נחשבת   29

'כניסה לחופה' ונעשית נשואה גמורה, או שמא אין זה אלא מעשה המוציא מרשות האב בלבד. ראה: 
ביאור ארוך (כתובות ד', ד' [נשים, חלק א', עמ'   –מאירי (כתובות מ"ח, ב' ד"ה כל), תוספתא כפשוטה  

]) ובאוצר הפוסקים (אבן העזר, סימן נ"ז, ס"ק ב', אות ב'). מלשון הרמב"ם, מהקשר הדברים 234-235
וממיקום הפרק, ברור שהכניסה לחצר לשם נישואין בדרך לבית בעלה אינה אלא יציאה מרשות אב 

 שבעקבותיה האישה נעשית ברשות הבעל אבל עדיין אין זה נקרא 'כניסה לחפה' לעשותה נשואה.

הגמרא במסכת קידושין (י', א') חוקרת: "איבעיא להו: ביאה, נשואין עושה או אירוסין עושה? נפקא 
מינה? ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה, אי אמרת נשואין עושה, יורשה ומיטמא לה ומיפר נדריה, ואי 
אמרת אירוסין עושה, אינו יורשה ואינו מיטמא לה ואינו מיפר נדריה", ובאופן דומה חקרה הגמרא 
לגבי יעוד (קידושין י"ח, א'): "בעי רבה בר אבוה: יעוד, נישואין עושה או אירוסין עושה? נפקא מינה? 
ליורשה, וליטמא לה, ולהפר נדריה". משמע מהחקירות המובאות בגמרא שהמונח 'נישואין' לא מבטא 
החלת 'שם נשואה' על האישה (שהרי היה צריך למנות נפקא מינות נוספות ומרכזיות יותר), אלא 
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לבוא עליה ביאה שניה בבית אביה, עד שיביא אותה לתוך ביתו, ויתיחד עמה, 
ויפרישנה לו. ויחוד זה הוא הנקרא 'כניסה לחפה' והוא הנקרא 'נשואין' בכל 

 30מקום

מדברי הרמב"ם משמע שישנם שני מרכיבים ל'כניסה לחפה': א. "יביא אותה לתוך 

 ביתו". ב. "יתיחד עמה ויפרישנה לו".

מבואר מדברי הרמב"ם, שעל מנת שהאישה תיחשב נשואה ע"י החופה, הבעל צריך 

להתייחד עמה בביתו ועניינו של ייחוד זה הוא הפרשתה לו לצורך אישות. לא מדובר 

בשני חלקים או בשני שלבים, אלא הרמב"ם קובע כי חלות 'כניסה לחופה' מתקיימת 

אולם כאשר יתבצע מרכיב אחד בלבד, כגון:   31רק בביצוע שני המרכיבים כאחד. 

שיכניסה לביתו בלא התייחדות לצורך הפרשה או שהתייחד עמה לצורך הפרשה אך 

 32הרי שהאישה נידונה כמי שיצאה מרשות אביה (כאמור לעיל),  –לא ברשותו (בביתו) 

 33אך לא כמי ש'נכנסה לחופה'.

 גדר הייחוד בחופה בשיטות הגאונים

הרמב"ם השתמש במושג 'יתייחד עמה' באופן הנתון למחלוקת, ומכיוון שמושג זה 

מרכזי מאוד בהגדרת 'כניסה לחופה' (שהרי הוא חלק ממרכיבי ה'כניסה לחופה') יש 

לעיין במשמעותו: מחד גיסא, אפשר לומר שההתייחדות המוזכרת כאן היא באופן של 

המשמעות של נשואה בהקשר הזה הוא 'להוציאה מרשות אביה', כדין מסירת האב את ביתו לבעל או 
ב'), וראה בדברי המפרשים לגבי סוגיות אלו, והסברנו -לשלוחי הבעל (כתובות מ"ח, ב'; אישות כ"ב, א' 

כאן קרוב מעט להסברו של הגרמ"ש שפירא (שערי שמועות י', א' ד"ה ביאה), אולם ראה גם מנחת 
 חינוך (מצווה מ"ג, ט"ז).

 הרמב"ם כתב: "ויחוד זה הוא הנקרא 'כניסה לחופה' והוא הנקרא 'נשואין' בכל מקום". 30

מטבע לשון זה 'הוא הנקרא [...] והוא [...]' מופיע כמה פעמים ברמב"ם ומרובם מוכרע ש'והוא' מוסב על 
'הוא הנקרא' ולא על הנושא הראשון, ולפיכך מובן שהרמב"ם כותב ש'כניסה לחופה' נקרא נשואין בכל 

 -מקום. דוגמאות לדבר: א. הלכות שבת ה', ד': "משתשקע החמה עד שיראו שלשה כוכבים בינוניים  
הוא הזמן הנקרא 'בין השמשות' בכל מקום, והוא ספק מן היום ספק מן הלילה". ב. הלכות אישות ב', 

הוא הנקרא 'אנדרוגינוס', והוא ספק אם זכר אם נקבה".   -כ"ד: "מי שיש לו אברי זכרות ואברי נקבות  
ג. הלכות איסורי ביאה ה', ג': "משל משלו חכמים באשה: הרחם שבו נוצר הולד, והוא הנקרא 'מקור', 

קוראין אותו 'חדר'". ד. הלכות טומאת מת ה', ט': "כל המתטמא   -והוא שדם נדה וזבה יוצא ממנו  
הוא הנקרא 'טמא מת', והוא אב מאבות הטמאות".   -מחמת המת טומאת שבעה, בין אדם בין כלים  

 כדברינו הובא גם בקונטרסי ביאורים (כתובות ו', א').
בניגוד לדעתו של הלחם משנה בביאור דברי הרמב"ם, וזה לשונו: "ונראה מדברי רבינו דתרתי בעינן  31

יחוד והבאה לביתו", וכפי שכתב הרב יעקב ויינברג בביאור דברי הלחם משנה (הרב יעקב ויינברג, 
שח): "אם -'בעניין שיטת הרמב"ם בחופת נדה ומהות הנישואין', ישורון ז', ישראל תש"ס, עמ' רצד 

נפרש כהלחם משנה, אם כן הוי "היביא אותה לתוך ביתה" חלק אחד בעשיית הנישואין, וה"יתייחד 
עמה" חלק שני בעשיית הנשואין, אם כן מצינו ב' חלקים". ובדרך זו נקטו אחרונים נוספים, ראה מה 

 שהובא באוצר הפוסקים (אבן העזר, סימן נה, ס"ק יג, אות ב).
בהקשר זה ההכנסה לביתו (רשותו) מבטאת את המשמעות של מסירת האב את בתו, שבעצם מסירה  32

 זו היא יוצאת מרשותו.
ראה גם: דרישה (אבן העזר, ס"א א'), חלקת מחוקק (אבן העזר, נ"ה, ד'), בית שמואל (שם, ב'), שער  33

 המלך (אישות י', קונטרס חופת חתנים, סעיף ט') ועוד.
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אולם מאידך גיסא אפשר לומר שההתייחדות   34'יחוד הראוי לביאה' (סתירה), 

המוזכרת כאן אינה 'יחוד הראוי לביאה', אלא עצם היותו עמה יחדיו בביתו לשם 

 בשאלה זו נחלקו מפרשים שקדמו בזמנם לרמב"ם. 35נישואין.

 כתב בשם הר"י מיגאש:  (כתובות, ד', א' ד"ה מדאמרינן)הרמב"ן 

שהנדה אינה ראויה ליכנס לחופה ואין מברכין ברכת חתנים כלל עד שתטהר 
   36שאין חופה אלא ייחוד חתן וכלה לשם נישואין ונדה הרי אסורה להתייחד

משמע מדבריו שהייחוד בחופה הוא 'יחוד הראוי לביאה', שהרי אם מדובר 

בהתייחדות עם אנשים נוספים באופן שהאישה לא נסתרה, אזי לא מובן מדוע 

 התייחדות כזו אסורה עם נידה.  

בניגוד לשיטתו של הר"י מיגאש שהייחוד בחופה הוא 'יחוד הראוי לביאה', כתב בעל 

 : ברכת חתנים, ד"ה חלק השני) –(שער ב' העיטור 

חופה היא שמוסר האב ומכניסה לבעלה לבית שיש בה חידוש כגון אלו הסדינין 
קור"טתט סביבות הכותלים ויש שעושין סוכה בוורד והדס כפי המנהג 
ומתיחדין בה שניהם [...] גרסי' בירושלמי: "עד שתכנוס לחופה לא סוף דבר 
לחופה אבל לבית שיש בו חופה", ש"מ מקום מיוחד כעין כילה שיושבין ביניהם 

 השושבינין והם הנשואין  

מבואר מדבריו שהייחוד בחופה אינו צריך להיות 'ייחוד הראוי לביאה', אלא צריך 

(תולדות אדם וחוה, נתיב כ"ב, ד"ה שתהיה הכנסה לרשותו, וכמו שכתב רבינו ירוחם  

 37: "פירוש חופה, רוצה לומר בכל מקום שמכניסה לרשותו".החלק השני)

 גדר הייחוד בחופה בשיטת הרמב"ם

המחלוקת של הקדמונים בביאור גדר הייחוד בחופה היא עצמה מחלוקת מפרשים 

בביאור גדר הייחוד המוזכר בשיטת הרמב"ם כמרכיב של 'כניסה לחופה'. הר"ן כתב 

 : (כתובות א', א' מדפי הרי"ף ד"ה או)

איכא דיליף לה מהכא דחופה היינו יחוד ולפיכך כשפירסה נדה ולא בעל אסורה 
להתיחד כדאמרינן לקמן (ד', א') ד"הוא ישן בין האנשים ואשתו ישנה בין 
הנשים", ולאו בת חופה היא [ומשום הכי] אינו מעלה לה מזונות, דאם איתא 
דחופה לאו היינו יחוד למה אינו מעלה לה מזונות והא חזיא לנשואין [...] וכן 

 דעת הרב רבינו משה בר מיימון זכרונו לברכה בפרק עשירי מהלכות אישות
 בפשטות זה הפירוש של המונח 'התייחדות' המוזכר בשאר מקומות במשנה תורה לרמב"ם. 34
בהלכות איסורי ביאה (כ"ב, ח'), כתב הרמב"ם: "לא תתיחד אשה אחת אפילו עם אנשים הרבה, עד   35

שתהיה שם אשתו שלאחד מהם, וכן לא יתיחד איש אחד אפילו עם נשים הרבה". משמע מדבריו שנעשה 
 שימוש בלשון 'התייחדות' אפילו באופן של 'ייחוד שאינו ראוי לביאה'.

 וראה גם בשו"ת תמים דעים (סימן קפ"ח) שהעתיק את דברי הר"י מיגאש. 36
הבית יוסף (אבן העזר, ס"א, א') כבר עשה את הקישור שבין דברי העיטור לדברי רבינו ירוחם, עיין   37

 שם בדבריו.
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נמצא מבואר בדברי הר"ן שלדעת הרמב"ם הייחוד של החופה הנזכר בדברי הרמב"ם, 

 38הוא 'ייחוד הראוי לביאה'.

(אבן העזר, נ"ה, בניגוד לגישתו של הר"ן בביאור שיטת הרמב"ם, כתב החלקת מחוקק  

 :ו')

דחופה אינו יחוד, נראה דכ"ע מודו בדין זה דהא הר"ן הביא ראיה לדין זה מן 
הגמרא דאמרינן אלמנה מן הנשואין אין לה אלא מנה אף על פי שעדים מעידים 
עליה שלא נסתר' ולא נבעל' וא"כ להדי' נקראת נשואה אף על פי שלא נתיחדה 
וכתב הר"ן דיליף לה מדכתיב ואם בית אישה נדרה דמשמע דכ"ז שהיא בבית 

 אשה היא ברשותו

ובהרחבת דברי החלקת מחוקק, כתב הבית מאיר (אבן העזר, סימן נ"ה, סעיף א', ד"ה 

 כתב החלקת מחוקק): 

יראה לענ"ד דרצה [=החלקת מחוקק] לאמר, נהי דהר"ן שהקשה על הרמב"ם 
הבין יחוד ממש, הוא סובר דאף הרמב"ם אינו מצריך כי אם יחוד במקום צנוע, 

 על דרך העיטור בהדי השושבנים, הובא בבית יוסף סימן ס"א 

מבואר מדבריהם, שהייחוד הנזכר ברמב"ם אינו ייחוד הראוי לביאה, אלא היותם יחד 

 39בבית הבעל לשם נישואין כדרך ששוהים יחד איש ואשתו.

נראה להכריע את מחלוקת המפרשים בביאור פסיקת הרמב"ם על ידי עיון בדבריו 

 : (אישות י', ב')לגבי דין חופה. הרמב"ם כותב 

הרי זו מותרת לו לבוא עליה בכל עת שירצה,   -כיון שנכנסה הארוסה לחפה  
והרי היא אשתו גמורה לכל דבר. ומשתכנס לחופה נקראת 'נשואה', אף על פי 

 שלא נבעלה

מדבריו משמע שאמנם החופה מתירה ביאה, אך סוף סוף החופה עצמה אינה כוללת 

את האפשרות לביאה מכיוון שהמושג "אף על פי שלא נבעלה" מכריח שהם לא 

התייחדו באופן של 'יחוד הראוי לביאה' (סתירה), שאם היו מתייחדים באופן של 

ביאורו של הר"ן לשיטת הרמב"ם בגדרי חופה נאמר גם במפרשים נוספים, וכך נכתב בשו"ת הרדב"ז  38
(חלק א', סימן קכ"א): "ונראה שדעתו ז"ל שאין חיבת חופה קונה אלא יחוד וכן כתב הרמב"ם ז"ל עד 
שיביא אותה לביתו ויתיחד עמה ויפרישנה לו ויחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה והוא הנקרא נשואין 
בכל מקום עכ"ל [...] אבל עיקר הקנין הוא היחוד ולפיכך מיחדין החתן והכלה בחדר ומוציאין את 

 הנשים כדי שיהיה יחוד הראוי לביאה". וראה גם: בית שמואל (אבן העזר, נ"ה, ב').
וכן מבואר בב"ח (אבן העזר, ס"א, ה'): "אכן עיקר החופה הוא שמתייחדין במקום צנוע ואוכלין שם  39

וכמ"ש רבינו והרמב"ם ולכן יש למנוע מלכנוס לשם רבים דאם לא כן אין כאן יחוד ולא מקום צנוע". 
וכן מבואר בערוך השולחן (אבן העזר, נ"ה, ד'): "מדבריו [=של הרמב"ם] מתבאר דעיקר החופה הוא 
היחוד לשם נשואין והיחוד הזה צריך להיות בהכנה ובהזמנה לחיות עמה כאיש ואשתו ולכן צריך 
להביאה לתוך ביתו ולהתייחד עמה ולהפרישה לו וההבאה לביתו היא ההכנה וההפרשה הוא ההזמנה 
לחיות עמה תמיד והיחוד הוי במקום ביאה ואף על פי שלא בא עליה". וכן כתב החזו"א (אבן העזר, 
ס"ג, י"ז): "אפשר דאף הרמב"ם מודה דאין צריך יחוד גמור שלא יהיו נכנסים ויוצאים אלא קביעות 
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, וממילא לא יכול להיות (גירושין י', י"ח) "הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה"    –סתירה  

 40מצב של כניסה לחופה "אף על פי שלא נבעלה".

בנוסף, מהתלמוד מוכרח שהמקרה של 'נכנסה לחופה ולא נבעלה' דן דווקא במקרה 

שהחופה הייתה בלא סתירה, ולכן גם כאשר הרמב"ם כותב: "ומשתכנס לחופה 

נקראת נשואה אף על פי שלא נבעלה", משמע שמדובר בייחוד בלא סתירה. מונח זה 

 מוזכר בתלמוד במספר סוגיות:  

א. "ת"ר: כנסה ראשון לשום נישואין, ויש לה עדים שלא נסתרה, אי נמי נסתרה 

אין השני יכול לטעון טענת בתולים, שהרי כנסה   -ולא שהתה כדי ביאה  

. מבואר מסוגיה זו שהחופה ('כנסה ראשון לשום י"ב, א')   –(כתובות י"א, ב'  ראשון"  

 נישואין') קונה אפילו שיש עדים שלא נסתרה האישה עם בעלה בחופה זו. 

פיתא ולינה בחדרו. ואפשר עוד בכוונת הרמב"ם שבא לפרש דאי הכניסה לביתו והוא לא נכנס איתה לא 
חשיב חופה, אלא א"כ הוא גם כן נכנס עימה, וצריך להיות עימה בחדר אחד בשעת כניסה, אבל לא 
אכפת לן אי איכא אחרים עימם". וראה גם אוצר הפוסקים (אבן העזר, סימן נ"ה, ס"ק כ, אות ד'). זאת 
ועוד, נראה לומר כי הדעה המובאת בדברי הר"ן (כתובות א', א' מדפי הרי"ף ד"ה או): "ואחרים 
אומרים דחופה לאו היינו יחוד. וראיה לדבר מדאמרינן לקמן (י"ב, א' ע"ש) דאלמנה מן הנשואין אין לה 
אלא מנה אף על פי שעדים מעידין עליה שלא נסתרה ולא נבעלה אלמא חופה לאו היינו יחוד אלא חופה 
היינו כל שהביאה הבעל מבית אביה לביתו לשם נשואין", היא עצמה סברת הרמב"ם שהצגנו כעת (אלא 
שהר"ן כתב שזו אינה דעת הרמב"ם). וראה מה שכתב ביד פשוטה (אישות י', א' ד"ה שיביא): "יש 
לעמוד על כך שהביטוי "ויתיחד עמה" שונה במשמעותו מן הביטוי "וייחוד זה". הראשון משמעותו 
"יהיה עמה ביחד במקום אחד"; השני משמעותו היותה מיוחדת ומיועדת לו לגמרי והיא נשואה. 
ושניהם אין להם עניין ליחוד שנאסר לאדם להתיחד עם נשים אפילו עם הפנויה (ראה הלכות איסורי 

 ביאה כ"ב, ח'). [...] הרי מבואר שהיא נשואה גם בלי סתירה".
 -קביעה זו מוכרחת מדברי התלמוד (כתובות מ"ח, ב'): "כי יהיה נערה בתולה מאורשה לאיש, נערה   40

ולא נשואה; מאי נשואה? אילימא נשואה ממש, היינו   -ולא בעולה, מאורשה    -ולא בוגרת, בתולה  
בתולה ולא בעולה! אלא לאו שנכנסה לחופה ולא נבעלה". כלומר, משנכנסה לחופה יצאה מתורת 
ארוסה ונקראת נשואה אע"פ שאינה נשואה ממש, שהרי לא נסתרה עמו כדי שתוחזק בעולה. לכן, 

ב'): -עשאוה כבעולה. וכן פסק הרמב"ם (אישות י"א, א'   –בתולה מן הנשואין, הואיל ונקראת נשואה  
הרי   -"הנושא בתולה שנתאלמנה או שנתגרשה או נחלצה [...] מן הנשואין כתובתה מאה; שמשנשאת  

היא כבעולה. [...] ומפני מה תיקנו חכמים לאלו כתובה מאה' ואף על פי שהן בתולות? הואיל וחזקת 
הנשואה שתבעל [...] תקנו להן מאה בין נבעלו בין לא נבעלו והרי הן כבעולות לכל דבר". וכן הדין לעניין 
כהן שנשא אישה מאיסורי כהונה כמו שכתב הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה (י"ט, ג'): "כהן שקדש 

אף על פי שלא נבעלה, נתחללה, שכל נשואה  -אשה מאסורי כהנה, ונתאלמנה או נתגרשה [...] אם נשאת 
 בחזקת בעולה, אף על פי שנמצאת בתולה" לקמן נציג בקצרה שוב סוגיה זו.  

לפיכך, מוכרח שאישה שנכנסה לחופה היא בחזקת בעולה, והמשפט של הרמב"ם "נקראת נשואה, 
אע"פ שלא נבעלה" אינו יכול להתקיים באופן רגיל אלא באופן שהאישה לא נסתרה עם בעלה 

 בהתייחדותם (בחופתם).

נקראת נשואה', נתחדש דווקא בישראל. אולם, בבן נח, כשם   –הדין של 'נכנסה לחופה ולא נבעלה  
כך אם נכנסה לחופה ולא נבעלה לא נעשית אשת איש להתחייב עליו, כמו שכתב   –שאירוסין אין להם  

הרמב"ם בהלכות מלכים (ט', ז'): "אין בן נח חיב על אשת חברו עד שיבא עליה כדרכה אחר שנבעלה 
אין חיבין עליה, שנאמר 'והיא בעולת בעל'".   -לבעלה. אבל מארסה, או שנכנסה לחופה ועדין לא נבעלה  

ולכאורה יש לעיין כיצד יודע שבא עליה והלא כתב הרמב"ם (אישות א', א'): "קודם מתן תורה היה 
אדם פוגע אשה בשוק, אם רצה הוא והיא לשא אותה, מכניסה לביתו ובועלה בינו לבין עצמו, ותהיה לו 
לאשה"? לכן ודאי יש לומר שכל שהכניסה לביתו ונסתרה עמו שם הרי היא בחזקת שנבעלה לו כפי 

 שהתבאר באריכות לעיל (ועל חזקה זו נהרג מי שבא עליה).  



46 

 הרב יונתן רוזין ושמחה קפלן          שיטת הרמב"ם בחופת נידה

ב. "אמר רבא: אמר לי אמי, חופה בהדיא כתיבא: כי יהיה נערה בתולה מאורשה 

ולא נשואה; מאי נשואה?   -ולא בעולה, מאורשה   -ולא בוגרת, בתולה  -לאיש, נערה 

אילימא נשואה ממש, היינו בתולה ולא בעולה! אלא לאו שנכנסה לחופה ולא 

. משמע מסוגיה זו ש"נשואה ממש" זו אישה שנבעלה או (כתובות מ"ח, ב') נבעלה"  

שנסתרה (בחזקת בעולה ועשאוה כנשואה), אולם גם חופה בלא סתירה ("נכנסה 

 41קונה, ובלשון הרמב"ם במקרה זה "נקראת נשואה". –לחופה ולא נבעלה") 

גדרה העצמי   –כללו של דבר, כל מקום שחופה משמשת כמתיר ביאה והיא זו שקונה  

הוא 'נכנסה לחפה ולא נבעלה', דהיינו נכנסה לחופה, ובעלה התייחד עמה בביתו לשם 

שהרי אילו נבעלה לשם   42נישואין בייחוד שאינו ראוי לביאה (שלא נסתר עמה), 

 43נישואין הייתה הביאה עצמה קונה אותה ואפילו בבית אביה.

הקושי שבפסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה מתעצם שבעתיים לאור ההגדרה שהצענו 

לייחוד הנצרך בחופה כייחוד שאינו ראוי לביאה. דהיינו, אם הרמב"ם היה קובע 

שבחופה צריך שיהיה ייחוד הראוי לביאה, אז היה מובן שנידה אינה ראויה לביאה 

וממילא לא יכול להתקיים ייחוד הראוי לביאה, אולם מכיוון שהרמב"ם פסק שחופה 

אינה צריכה להיעשות באופן של ייחוד הראוי לביאה, לא מובן למה צריך שהאישה 

שלא   -וכן מבואר ממקומות נוספים, כדוגמת הסוגיה במסכת יבמות (נ"ח, ב'): "תנא תונא: אמן    41
שטיתי ארוסה ונשואה, שומרת יבם וכנוסה; האי ארוסה היכי דמי? אילימא דקני לה כשהיא ארוסה 

לא שותות   -וקא משקה לה כשהיא ארוסה, ארוסה בת משתיא היא? והא תנן: ארוסה ושומרת יבם  
ולא נוטלות כתובה! אלא דקני לה כשהיא ארוסה, ואיסתתרה וקמשקה לה כשהיא נשואה, מי בדקי לה 

המים בודקין את אשתו, אין האיש מנוקה   -מיא? והתניא: ונקה האיש מעון, בזמן שהאיש מנוקה מעון  
אין המים בודקין את אשתו! אלא דקני לה כשהיא ארוסה, ואיסתתרה ונכנסה לחופה ולא   -מעון  

נבעלה". מבואר מסוגיה זו שחופה קונה גם בלא סתירה, מכיוון שאם הבעל היה נסתר עם אשתו אי 
אפשר להשקות את אשתו שהרי סתירה זו נחשבת לו כאילו בעלה וממילא זה נכלל במה שאמרה 

אין המים בודקין את אשתו'. המפרשים גם התייחסו להוכחת שיטת  –הברייתא 'אין האיש מנוקה מעון 
קונטרס אחרון (אבן העזר, נ"ה, א', ד"ה הארוסה; ס"א, א', ד"ה   –הרמב"ם, עיין עוד בדברי המקנה  

 כיון).
וכתב במורה הנבוכים (ג', מ"ט): "לא נמצא אופן להתיר את המשגל אלא בייחוד אשה ונׂשיאתה   42

מה -בפומבי. מפני שאילו היו מסתפקים בייחוד בלבד, היו רוב האנשים מביאים קֵדשה אל ביתם לזמן 
מתוך הסכמה ביניהם והוא היה אומר שזאת אשתו. לכן עלינו לערוך ברית ומעׂשה מסוים אשר בו הוא 
מייחד אותה לעצמו [=דהיינו מייחד אותה לו מבחינה משפטית בקנין, שבזה נעשית 'אשת איש'. אולם 
אין היא נעשית 'אשתו גמורה לכל דבר' עד הייחוד והנישואין שהוא בהבאתה לביתו וייחודה לו שם] 
והוא הֵארּוִסין, ושייתן פומבי לדבר, והוא הִנֹשּוִאין". הייחוד של האישה 'ונשיאתה בפומבי' שהרמב"ם 
דן בו, הוא בעצם ה'כניסה לחופה'. הרמב"ם מבאר שלאחר שקנאה צריך ליחדה לו ושייחוד זה ייעשה 
בפומבי כדי לפרסם לכל שהוא נושא אותה, וממילא מובן שהייחוד אינו סתירה אלא התייחדות לשם 
נישואין שיכולה להיעשות עם אנשים נוספים (ולכן היו עושים את כל טקסי הנישואין הידועים כדי 

 לפרסם שהיא מיוחדת ומופרשת לו להיות אשתו).
האפשרות שהאישה תינשא בלא סתירה נאמר רק בישראל, אולם ביחס לבן נח כתב הרמב"ם (מלכים  43

ט', ז'): "אין בן נח חיב על אשת חברו עד שיבא עליה כדרכה אחר שנבעלה לבעלה. אבל מארסה, או 
 אין חיבין עליה, שנאמר 'והיא בעולת בעל'".   -שנכנסה לחופה ועדין לא נבעלה 

אכן, הרמב"ם ביחס לדיני נישואין בישראל, חילק בין קניין הנישואין בביאה לבין הקניין על ידי החופה 
(היתר הביאה). לגבי קניין הנישואין בביאה, כתב הרמב"ם (אישות י', א'): "והבא על ארוסתו לשם 
נישואין, אחר שקדשה [...] והרי היא אשתו לכל דבר", לעומת זאת לגבי קניין ע"י חופה, כתב (שם, ב'): 
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על מנת ליישב קושיה זו נעיין   44תהיה ראויה לביאה אם בחופה עצמה אין דרישה כזו. 

 במקור של פסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה.

 ד. המקור לפסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה

המפרשים דנו במקור לפסיקתו של הרמב"ם בדין חופת נידה וביאורם העלה קשיים 

רבים. בראשונים הובאו שתי סוגיות מרכזיות בביאור המקור לפסיקת הרמב"ם: 

(כתובות נ"ו, וסוגיית 'חיבת חופה'    (כתובות ב', א') סוגיית 'הגעת זמן והעלאת מזונות'  

כדרכם של רוב המפרשים, ננקוט כי המקור לפסיקת הרמב"ם הוא מסוגיית   45. א') 

נציג בקצרה את פירושם של הראשונים למקור   46'חיבת חופה קונה' ונבאר סוגיה זו. 

פסיקתו של הרמב"ם ואת הקשיים העולים מדבריהם, ולאחר מכן נציע ביאור נוסף 

 למקור של פסיקת הרמב"ם, ביאור שיעניק נופך חדש לפסיקתו בדין חופת נידה.

 ביאורם של הרא"ש והמגיד משנה למקור של פסיקת הרמב"ם

דן במקור התלמודי לפסיקת הרמב"ם לגבי חופת נידה,   (כתובות ה', ו') הרא"ש  

. (כתובות נ"ו, א') ובתחילת דבריו קבע כי מקור פסיקתו הוא סוגיית 'חיבת חופה'  

בסוגיה זו הגמרא דנה בשאלה האם הבעל חייב בתוספת כתובה במקרה של 'נכנסה 

"כיון שנכנסה הארוסה לחפה [...] והרי היא אשתו גמורה לכל דבר". ההוספה של הרמב"ם את המילים 
'אשתו גמורה' לגבי קניין הנישואין על ידי חופה, מראה כי עצם החופה אינו האישות אלא רק מתיר 
לאישות, אך היתר אישות זה גומר את קניין הנישואין והאישה נשואה לבעלה לגמרי (ועיין במשמעות 

 לשון 'גמורה', במה שנאמר במסכת שבת (ו', ב') לגבי רשות הרבים גמורה, ובמפרשים שם).
לכאורה היה מקום לומר שאין נישואין כלל לנידה, דהיינו שגם ביאת נישואין של נידה לא תועיל   44

לעשותה נשואה, וממילא מובן מדוע החופה לא קונה אותה. ברם, נראה להוכיח שלשיטת הרמב"ם 
ביאת נידה מועילה לעניין נישואין (ומקור פסיקתו בדברי הרי"ף ביבמות י"ח, ב'), ואכן זו פשטות לשון 

משיערה בה, קנאה, ונעשת נשואה,   -פסיקת הרמב"ם: "והבא על ארוסתו לשם נישואין, אחר שקדשה  
והרי היא אשתו לכל דבר", ולא חילק בין ארוסתו נידה לארוסתו שאינה נידה (כשם שחילק לעניין 
'נכנסה לחופה ולא נבעלה'). וכן הסברה נוטה לומר כן, שהרי קידושי ביאה תופסים בנידה (קידושין 
ס"ח, א') ולומדים זאת מכך שיש הוויה לנידה לעניין קידושין. לכן, מכיוון שלמדים את ביאת נישואין 
מביאת קידושין (מהפסוק 'כי יקח'), מוכרח שכשם שיש הוויה בנידה לעניין קידושין יש בה גם הוויה 
לעניין נישואין. הראשונים (כגון: הרא"ש (יבמות ו', ג'), התוספות (יבמות נ"ז, ב' ד"ה וחייבין) ועוד) 
הוסיפו לומר שלמדים זאת מביאת ייבום בנידה, שכשם שביאת נידה קונה ביבמה כך גם ביאת נידה 
קונה בנישואי אישה רגילה. להרחבת העיון בנקודה זו, ראה 'בית חתנות' למהרא"ל צינץ (ל"ג, י') ובמה 
שהובא באוצר הפוסקים (אבן העזר סימן ס"א, סעיף ד', אות י"ד). העולה מן המקובץ הוא שיש נישואין 
לנידה, וממילא לא מובן מדוע פסק הרמב"ם שחופת נידה אינה קונה (ובמיוחד לפי הביאור שהצענו 

 שבחופה זו אין צורך בייחוד של סתירה).  
בשערי חיים (כתובות סימן ג', סעיף ב', אות ו') כתב באחד משני ביאוריו לסוגיה, שמקור פסיקת   45

 הרמב"ם הוא מסוגיה אחרת לגמרי, ואכמ"ל בדבריו.
הסיבה העיקרית שלא נתייחס לסוגיית 'הגעת הזמן' נובעת מכך שמי שביאר שהמקור לפסיקת   46

הרמב"ם הוא מסוגיה זו נוקט בדעת הרמב"ם שחופה היינו ייחוד של 'סתירה' (ראה ר"ן כתובות א', א' 
מדפי הרי"ף, ד"ה או). ברם, כפי שביארנו לעיל, נראה שבשיטת הרמב"ם בחופה לא צריך שיהיה 
סתירה. בנוסף, הראשונים דחו את הראיה מסוגיה זו מסיבות אחרות (ראה רא"ש כתובות, ה, ו). עיין 
עוד: בד קודש (כתובות סימן ג'), שיעורי הגרד"ש (סימן א, סעיף א) ואחרונים נוספים, שדנו רבות 

 במקור פסיקת הרמב"ם והתייחסו לדברי הר"ן והרא"ש.
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לחופה ולא נבעלה', ולאחר מכן מסתפקת במקרה של 'נכנסה לחופה ופירסה נדה', 

הילכך אין קונה", ובעקבות   –פסק: "תיקו    (כתובות כ"ב, ב') ומכריעה: "תיקו". הרי"ף 

 פסיקת הרי"ף, קבע הרא"ש שגם הרמב"ם סובר כדעת הרי"ף שחופת נידה אינה קונה.  

הרא"ש התקשה במקור התלמודי לפסיקת הרמב"ם, מכיוון שמהסוגיה עולה 

שההסתפקות לגבי הדין של חופת נידה נאמרה רק ביחס לתוספת כתובה, אבל 

"המדקדק בשמועה זו יבין דפשיטא ליה דחופת נדה הוי חופה". לפי"ז נמצא שסוגיה 

זו קשה על פסיקת הרמב"ם ולא משמשת לו מקור. בסוגיה בה מוצגת ההנחה שחופת 

נידה אינה קונה הדיון הוא רק לגבי תוספת הכתובה, וגם פסיקת הרי"ף נאמרה רק 

לגבי תוספת הכתובה, ונמצא כי אין סעד ומקור לפסיקת הרמב"ם. הרא"ש דחה 

קושיה זו, מכיוון שהוא ביאר שאפשר לפרש את הסוגיה באופן שאינו דומה לחופת 

 47נידה שהרמב"ם התייחס אליה בפסיקותיו.

בניגוד לשיטת הרא"ש (שבסוף דבריו קבע שסוגיית חיבת חופה אינה המקור התלמודי 

נקט שסוגיית חיבת חופה היא   (אישות י', ב' ד"ה אבל) לפסיקת הרמב"ם), המגיד משנה  

המקור התלמודי לפסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה. בתירוצו לקושי שהעלה הרא"ש 

כתב המגיד משנה: "וכתוב בהלכות [=הרי"ף] הילכך אינה קונה, ודעת רבינו 

[=הרמב"ם] שהוא הדין לכל דבר, שאין חופת נדה קונה לא ליורשה ולא ליטמא לה". 

לפיכך, מה שכתב הרי"ף לגבי תוספת כתובה "הלכך אין קונה", מתפרש לדעת 

 48הרמב"ם על דיני חופת נידה, כלומר שחופת נידה לא קונה לעשות נישואין.

 קושית רע"א על ביאור המפרשים למקור של פסיקת הרמב"ם

דברי המגיד משנה מעט קשים, מכיוון שפסיקתו של הרמב"ם שחופת נידה אינה קונה 

נכתבה בתורת ודאי, ואילו בסוגיית התלמוד לא הוכרע הדין של חופת נידה אלא 

לכן האחרונים ביארו שהרמב"ם פסק את דין   49הגמרא חתמה את הדיון ב'תיקו'. 

חופת נידה בתורת ודאי, מכיוון שזהו ספק לחומרא, וממילא הוא הכניס בפסיקתו 

שיקול הלכתי זה וקבע שחופת נידה אינה קונה בלשון ודאי (ולא בלשון אינה קונה 

 50מספק).

(שו"ת תניינא, סימן נ"א [וכן הובאו דבריו בגליון על הרמב"ם אישות י', ב' מהדורת הרע"א  

הקשה על הסברם של האחרונים שהוצג לעיל, שבפסיקה זו יש גם שיקולים פרנקל])  

עיין בד קודש (כתובות ג') שהרחיב את הביאור בשיטת הרא"ש. וראה גם מה שכתב ר' נחום פרצוביץ  47
 על דברי הרא"ש (רבי נחום פרצוביץ, 'בענין חופת נדה').  

ראה למשל בדברי ר' נחום פרצוביץ (שם), שביאר באופן זה את מחלוקת הרמב"ם והמפרשים בביאור  48
 הסוגיה. אולם עיין בשערי חיים (כתובות סימן ב', סעיף א', אות ז') שמיאן בביאור זה.

וכן בפשטות עולה מהסוגיה שם שהדיון הוא לגבי תוספת כתובה ולא לגבי מהות החופה, כפי שנקט   49
 הרא"ש.

ראה: מה שכתב הרב אשר אריאלי בעניין זה (הרב אשר אריאלי, 'יסוד הגר"א בדין נישואין'). וכן רמז  50
 לכך ראש הישיבה בספרו יד פשוטה (אישות י', ב' ד"ה הואיל).
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לקולא ולא רק לחומרא, ולכן אי אפשר לומר שהרמב"ם פסק שחופת נידה אינה קונה 

 51מכוח שהחמיר בספק, שהרי להכרעה זו יש גם צדדים להקל.

קושייתו של הרע"א מעצימה את השאלה אודות המקור לפסיקת הרמב"ם בדין חופת 

נידה עשרת מונים, מכיוון שמשמעות קושייתו היא שאפילו אם נאמר שהרמב"ם ביאר 

את סוגיית התלמוד באופן שמתייחס למהות הנישואין של החופה ולא לתוספת כתובה 

בלבד, הרי שעדיין היה צריך לפסוק להלכה שהאישה ספק נשואה כפי שהוכרע 

בתלמוד. אולם הרמב"ם פסק לגבי חופת נידה "והרי היא כארוסה עדין", ומשמעות 

 פסיקה זו היא שמעמדה של האישה הוא 'ארוסה' ולא 'ספק נשואה'.

 ביאור ספקו של רבין –הצעת סוגיית חיבת חופה 

העולה מן המקובץ, הן ממה שכתבנו ביחס להגדרת כניסה לחופה בשיטת הרמב"ם והן 

מביאורם של המפרשים למקור הפסיקה של הרמב"ם (ומהקשיים המצויים 

בדבריהם), שבביאור המקור לפסיקת הרמב"ם יש לברר בסוגיה זו בעיקר שני 

מוקדים: ראשית, יש לבאר את המושגים בסוגיה זו באופן שיהיו תואמים לפסיקתו 

של הרמב"ם בגדרי כניסה לחופה. שנית, יש לבאר היטב כיצד הרמב"ם הסביר את 

הסוגיה באופן שמדובר על יסוד החופה (הנישואין) ולא רק על תוספת הכתובה, 

ובהקשר הזה לבאר כיצד הרמב"ם פירש את מסקנת הסוגיה: "תיקו". לפיכך, נעיין 

 באופן מדוקדק במהלך הסוגיה ונבארה לפי שיטת הרמב"ם.

מובאת מחלוקת ת"ק ורבי אליעזר בן עזריה (להלן: (ה', א')  במשנה במסכת כתובות  

 ראב"ע), וזו לשון המשנה:  

אף על פי שאמרו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה, אם רצה להוסיף אפי' מאה 
גובה את   -יוסיף. נתארמלה או נתגרשה, בין מן הארוסין בין מן הנשואין   -מנה 

 -גובה את הכל, מן האירוסין    -הכל; רבי אלעזר בן עזריה אומר: מן הנשואין  
 בתולה גובה מאתים, ואלמנה מנה, שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה...

קובעת: "הלכה למעשה כראב"ע". דהיינו, הגמרא קובעת   (כתובות נ"ו, א') הגמרא  

להלכה שאישה מאורסת שהתאלמנה או התגרשה לפני שנישאה לבעלה אינה יכולה 

לגבות תוספת כתובה אלא רק את כתובתה בלבד, והנימוק המובא במשנה לדברי 

 ראב"ע הוא: "שלא כתב לה [=תוספת כתובה] אלא על מנת לכונסה".  

קביעתה של הגמרא לפסוק הלכה כראב"ע (שתוספת הכתובה נכתבת דווקא על מנת 

 : (שם)לכנוס את הארוסה), העלתה ספק אצל רבין, וזו לשון התלמוד 

בעי רבין: נכנסה לחופה ולא נבעלה, מהו? חיבת חופה קונה, או חיבת ביאה 
 קונה?

 עיין במאמרו של הרב אריאלי (שם, סעיף י"א) שמפרט את ההשלכות המקלות של פסיקה זו.   51
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על מנת לבאר את הסתפקותו של רבין על פי שיטת הרמב"ם נגדיר את המושגים 

פרושו שהבעל הכניס את ארוסתו   –'נכנסה לחופה ולא נבעלה'    52המוזכרים בדבריו. 

'חיבת ביאה קונה'   53לביתו והתייחד עמה שם, אך היא לא נסתרה עמו בהתייחדות זו. 

פרושו שחיבת ייחוד הראוי לביאה היא היסוד הקונה בחופה, וממילא מובן שבכל   –

חופה צריך שהארוסה תתייחד עם בעלה וגם תיסתר עמו בשיעור הראוי לביאה 

(ובהקשר שלנו, רק באופן כזה האישה תגבה את תוספת הכתובה). 'חיבת חופה קונה' 

פירושו שחיבת ייחוד המתיר ביאה היא היסוד הקונה בחופה, וממילא מובן שבכל   –

חופה צריך שהארוסה תתייחד עם בעלה ולא צריך שגם תיסתר עמו (ובהקשר שלנו, 

 54אפילו באופן כזה האישה תגבה את תוספת הכתובה שלה).

רבין מסתפק דווקא לגבי מקרה של 'נכנסה לחופה ולא נבעלה', מכיוון שזהו מקרה 

הביניים בפסיקתו של ראב"ע. דהיינו, ראב"ע פסק שיש תוספת כתובה "מן הנשואין" 

אך אין תוספת כתובה "מן האירוסין", מכיוון "שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה", 

ורבין מסתפק האם חופה בלא סתירה דומה יותר לנשואין או לאירוסין: אם מקרה זה 

דומה יותר לנישואין, הרי שבחופה בלא סתירה האישה זוכה בתוספת הכתובה, אולם 

אם זה מקרה דומה יותר לאירוסין, אז אישה ש'נכנסה לחופה ולא נבעלה' אינה גובה 

 55תוספת כתובה.

רבין מציע בפתרון לספקו שתי עמדות השונות ביסודם: חיבת ביאה וחיבת חופה. 

שורש ההבדל בין חיבת חופה לחיבת ביאה הוא סיבת הקניין: בחיבת ביאה הקניין 

נובע מחמת ה'ייחוד הראוי לביאה', שהרי זאת תכלית הכניסה לחופה. לעומת זאת, 

בחיבת חופה הקניין הוא מחמת ה'ייחוד המתיר בעילה'. לפיכך, אם חיבת ביאה קונה, 

במקרה של 'נכנסה לחופה ולא נבעלה' אין לה תוספת כתובה, שהרי "לא כתב לה אלא 

על מנת לכונסה", ובחופה בלא סתירה אין זה נחשב 'כונסה'. אולם, אם חיבת חופה 

קונה, יש לה תוספת כתובה במקרה זה, שהרי גם חופה בלא סתירה נחשבת בגדרי 

 56'כונסה'.

 לקמן נבאר כיצד הגדרתנו תואמות לדברי הרמב"ם בפסקיו.   52
ראה מה שכתבנו לעיל לגבי המושג 'נכנסה לחופה ולא נבעלה', שהכוונה היא 'חופה בלא סתירה'.   53

בניסוחו של הרמב"ם (אישות י', ב'): האישה התייחדה עמו, אך בהתייחדות זו לא התקיים מושג 
 ה'יפרישנה לו', ולקמן נבאר זאת בהרחבה.  

פירושו שנכנסה לחופה   –המפרשים הגדירו מושגים אלו באופן שונה: 'נכנסה לחופה ולא נבעלה'    54
פירושו שהביאה שבחופה היא זו שקונה את   –ונסתרה עם בעלה אך לא נבעלה לו. 'חיבת ביאה קונה'  

פירושו שהחופה עצמה היא שקונה את האישה גם בלא הביאה. לפי שיטת  –האישה. 'חיבת חופה קונה' 
המפרשים, שורש ההבדל בין חיבת ביאה לחיבת חופה, הוא האם צריך בחופה צריך לנהוג מנהג אישות 

 (חיבת ביאה), או שיהיה אפשרות לקיים מנהג אישות (חיבת חופה).
במילים אחרות: ראב"ע קבע שתוספת הכתובה תלויה בכניסתה של האישה לחופה ("שלא כתב לה   55

אלא על מנת לכונסה"), ורבין הסתפק האם צריך כניסה לחופה עם סתירה או מספיק כניסה לחופה 
 בלא סתירה.

ההשלכה מחקירתו של רבין היא לגבי מקרה שהבעל מת או גירש לאחר שכנסה לחופה והתייחד עמה  56
ייחוד המתיר ביאה, אך טרם הספיק להתייחד עמה ייחוד הראוי לביאה. אם 'חיבת חופה קונה' הרי 
שהאישה גובה תוספת שהרי משעה שהתייחד עמה החופה קנתה אע"פ שלא נסתרה, אולם אם 'חיבת 
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 הכרעת ספקו של רבין 

הגאונים הסכימו שמהסוגיה נפשט ספקו של רבין שחיבת חופה קונה, אלא שחלקו 

, (סימן ל"ו, הלכות כתובות) מניין נקודה זו מוכחת מהסוגיה. בה"ג בפסיקתו לסוגיה זו  

 כתב: 

שמע מינה חיבת   –ומדבעי רב אשי, ופשיט: אם תימצי לומר חיבת חופה קונה  
 חופה קונה שמע מינה

בה"ג קובע כי מהמשך דברי הגמרא המביאה את דברי רב אשי, מוכרח הפסק שחיבת 

 כתב בשם הר"ח:(כתובות נ"ו, א' ד"ה בעי רבין) חופה קונה. אולם הריטב"א 

איפשיטא דחיבת חופה קונה מדתני רב יוסף שלא כתב לה אלא מפני חיבת 
 לילה הראשון, ואף על גב דאקשינן עלה פרקה לההוא קושיא

הר"ח מבאר שמהברייתא המובאת בסוגיה בשם רב יוסף מוכרח שחיבת חופה קונה, 

 57ולא מדברי רב אשי.

 , וזה לשונו:  (כ"ב, ב')בדומה לשיטתו של הר"ח, נקט גם הרי"ף 

בעי רבי אבין נכנסה לחופה ולא נבעלה מהו, חיבת חופה קונה או חיבת ביאה 
קונה? ופשטינן דחיבת חופה קונה. בעי רב אשי נכנסה לחופה ופירסה נדה מהו? 
אם תמצא לומר חיבת חופה קונה חופה דחזיא לביאה אין חופה דלא חזיא 

 לביאה לא או דילמא לא שנא, תיקו  

החופה לא קנתה, וממילא האישה גובה את כתובתה בלא   –ביאה קונה' הרי שהואיל ולא נסתרה  
 תוספת.

לביאור דברי הר"ח (והרי"ף), נציג בקצרה את הדיון של הגמרא בברייתא של רב יוסף. הגמרא שם   57
דנה בהכרעת ספקו של רבין: "תא שמע, דתני רב יוסף: שלא כתב לה אלא על חיבת לילה הראשון; אי 
אמרת בשלמא חיבת חופה קונה, היינו דאמר 'לילה הראשון', אלא אי אמרת חיבת ביאה קונה, ביאה 
בלילה הראשון איתא, מכאן ואילך ליתא? אלא מאי? חופה, חופה בלילה איתא, ביממא ליתא? 

מותר! הא לא קשיא,   -ולטעמיך, ביאה בלילה איתא, ביממא ליתא? הא אמר רבא: אם היה בבית אפל  
אורח ארעא קא משמע לן, דביאה בלילה, אלא חופה קשיא! חופה נמי לא קשיא, כיון דסתם חופה 

 לביאה קיימא, אורח ארעא קא משמע לן דבלילה".  

תחילה, הגמרא מבקשת לפשוט את הספק מדתני רב יוסף "שלא כתב לה אלא על חיבת לילה הראשון". 
למה מדגישה הברייתא 'לילה ראשון', הרי אם   –הואיל וסתם חופה היא בלילה, אם חיבת ביאה קונה  

לא נתייחד עמה ייחוד הראוי לביאה בלילה הראשון יכול להתייחד עמה ייחוד הראוי לביאה בלילות 
אחרים ויקנה אותה. לכן ברור שמדובר דווקא על ייחוד הלילה הראשון שהוא בעצם החופה, ויש לדייק 

 שחיבת חופה קונה.  

דוחה הגמרא: "אלא מאי? חופה, חופה בלילה איתא, ביממא ליתא?" אלא ודאי על ביאת הלילה 
הראשון מדובר. דוחה הגמרא: "ולטעמיך, ביאה בלילה איתא, ביממא ליתא? הא אמר רבא: אם היה 

מותר!" אלא ודאי לא בא 'לילה' למעט יום שלפניו אלא למעט לילות שלאחריו, דהיינו   -בבית אפל  
שבלילות אחרי הלילה הראשון אינו יכול לקנותה, ומדויק שחיבת חופה קונה. הגמרא מתרצת: "הא לא 
קשיא, אורח ארעא קא משמע לן דביאה בלילה", ואדרבה באו לשלול ביאת יום מה שאין כן לעניין 
חופה, וממילא יש להסיק מברייתא דרב יוסף שחיבת ביאה קונה. תרצה הגמרא "חופה נמי לא קשיא, 
כיון דסתם חופה לביאה קיימא, אורח ארעא קא משמע לן דבלילה", כלומר כשם שלעניין ביאה 'אורח 

 כך לענין חופה, שהרי סתם חופה לביאה חזיא. –ארעא קמ"ל' 
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משמע שאפילו קודם דברי רב אשי כבר הכריעו שחיבת חופה קונה, דהיינו מהברייתא 

 58של רב יוסף.

נמצא, אפוא, שיש התאמה בין ביאורנו בשיטת הרמב"ם לגדרי החופה לבין הביאור 

שהצענו למהלך סוגיית 'חיבת חופה'. רבין הסתפק לגבי 'נכנסה לחופה ולא נבעלה', וכן 

ראינו שהרמב"ם התייחס למקרה זה, וכפי שכתבנו מדובר באופן של 'חופה בלא 

סתירה'. ספקו של רבין נפשט שחיבת חופה קונה, דהיינו שהיסוד הקונה בחופה הוא 

'היתר הביאה', וכן ראינו ברמב"ם שמהות החופה היא 'היתר ביאה', וכפי שהרמב"ם 

 קונה.   –פסק שגם חופה בלא סתירה 

 ביאור ספקו של רב אשי

לאחר שביארנו את ספקו של רבין וראינו את ההתאמה לשיטת הרמב"ם, נעיין בספקו 

של רב אשי, הדן בחופת נידה. ננקוט בשיטתם של הרי"ף והר"ח, שספקו של רבין 

נפשט מהברייתא של רב יוסף שהכריעה ספקו של רבין שחיבת חופה קונה. לפיכך, 

מבואר שהסתפקותו של רב אשי המובאת בהמשך הסוגיה, אמנם נסמכת על הפסיקה 

כי "חיבת חופה קונה", אך אינה תלויה כלל בהסתפקותו של רבין, וממילא אפשר 

לבארה באופן בלתי תלוי בדברי רבין. דהיינו, ספקו של רב אשי לא דן ביחס לתוספת 

 כתובה כמו ספקו של רבין, אלא הוא דן במהות החופה: האם חופת נידה קונה או לא.

בעי רב אשי: נכנסה לחופה ופירסה נידה, מהו? אם תימצי לומר חיבת חופה 
חופה דחזיא לביאה, אבל חופה דלא חזיא לביאה לא, או דלמא לא   –קונה  

 שנא? תיקו

רב אשי דן במקרה של 'נכנסה לחופה ופירסה נידה', דהיינו שהבעל הכניס את ארוסתו 

רב אשי קובע שהואיל והכרענו ש'חיבת חופה קונה', הרי  59לחופה בעודה בימי נידותה.

יש לעיין האם למסקנת הדיון של הגמרא בברייתא דרב יוסף, חיבת חופה קונה או שמא אין להכריע 
מברייתא דרב יוסף מה קונה? מצד אחד, הן חופה והן ביאה 'איכא ביממא' (ואפילו ב'אורח ארעא 
קמ"ל' למדים שהן ביאה והן חופה 'קיימא בלילה'), הרי שיש לחזור לדיוק הראשון של הגמרא 
שמהביטוי 'לילה ראשון' מבואר חיבת חופה קונה. מצד שני, יש לומר שלאחר שהגמרא הקשתה 
שבברייתא מובאת תיבת 'לילה' להוציא מהיום שלפניו (משום אורח ארעא), שוב אין לדייק מהביטוי 

 'לילה ראשון' שחיבת חופה קונה כפי שהגמרא מדייקת בתחילת דבריה.

אפשר לפשוט את ספקו של רבין, ולכך -אכן, בנקודה זו חלקו הגאונים: בה"ג ביאר שמדברי רב יוסף אי 
 נזקק לדברי רב אשי. אולם הר"ח, כאמור, נקט כי מדברי רב יוסף אפשר לפשוט את ספקו של רבין.

הר"ח מוסיף (הו"ד בריטב"א שם): "ומדבעי רב אשי דהוא בתרא פירסה נדה, מהו? שמע מינה דחיבת  58
חופה קונה ס"ל ואף על גב דנקט את"ל". הר"ח מבאר שמניסוחו של רב אשי: "אם תימצי לומר חיבת 
חופה קונה" עולה כי חיבת חופה אינה קונה (אך למרות זאת פוסקים שחיבת חופה קונה משום 
הברייתא של רב יוסף, וכפי שנכתב לעיל), וסברה זו הפוכה מדברי בה"ג (אולם עיין ברא"ש (קידושין א', 

כמו   –ז') שניסוח זה תואם לשיטת הבה"ג, וזה לשונו: "דזו היא שיטת הגאונים דכל אם תמצא לומר  
 פשיטותא הוא", ואכמ"ל במחלוקתם זו.

הרא"ש הציע לבאר שמדובר שנתייחד עמה ולא נסתרה ואח"כ פירסה נידה, ובעצם המקרה הנידון   59
הוא שלא היה בידו להתייחד עמה ייחוד הראוי לביאה. ברם, לפי הסברנו למושג 'חיבת חופה קונה', 
ש'חופה בלא סתירה' קונה, הרי שמכיוון שהכרענו להלכה ש'חיבת חופה קונה' אז כבר ברגע שנכנסה 
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שיש לחקור האם צריך שאישה הנכנסת לחופה תהיה 'חזיא לביאה' על מנת שהחופה 

ִתקנה. כאמור, ההסתפקות של רב אשי אינה לגבי תוספת הכתובה אלא לגבי מהות 

 החופה, האם חופה שכזו יכולה לקנות או לא.

הגמרא מבארת את צדדי ספקו של רב אשי, ושורש ההסתפקות הוא לגבי הצורך של 

הראויּות לביאה בחופה: מצד אחד, אפשר לומר שמכיוון שבחופה זו אין אפשרות 

אין זו חופה, שהרי כל עצמה של החופה אינה אלא קירוב לביאה (ובחופה זו   –לביאה  

אין קירוב לביאה כלל עד שתטהר מנידותה). מצד שני, אפשר לומר שמכיוון שעיקר 

קניינה של החופה הוא בהיותה מתירה בעילה אף לאחר זמן, אין הבדל בין חופה 

הראויה לבעילה לחופת נידה שאינה ראויה לבעילה, שהרי בשתיהן החופה מתירה את 

 60בעילתה לכשתהיה ראויה לו (לכשתטהר).

בתרגום ספקו של רב אשי למונחים בהם הרמב"ם השתמש יש לנסח כדלקמן: בעוד 

שרבין דן לגבי המושג 'יתייחד עמה', וקבע כי ההתייחדות יכולה להיעשות גם באופן 

של ייחוד שאינו סתירה, כך רב אשי דן לגבי המושג 'יפרישנה לו'. דהיינו, רב אשי 

מסתפק האם בחופה יש צורך שהאישה תהיה מופרשת לבעלה לביאתו מיד אחר 

החופה (וכל שאינה ראויה לביאה אחר שנכנסה לחופה לא הופרשה לבעלה בכניסה זו), 

או שמא מכיוון שהחופה אינה אלא מתיר לביאתו אף אם בחופה זו לא הפרישה לו 

 אלא לכשתטהר, חופה זו נידונה כהפרשה, וחלה החופה מרגע הכניסה.  

 מחלוקת הראשונים והרמב"ם בביאור המושג 'חופה דחזיא לביאה'

המושג 'חופה דחזיא לביאה' מקבל חשיבות רבה בספקו של רב אשי, ויש לעיין 

במשמעו. הראשונים נחלקו לגבי המשמעות של הראויּות לביאה בחופה ('חופה דחזיא 

 לביאה'), האם מדובר על דין בבעל ובחופה או על דין באישה עצמה. 

(הובא בפירוש הר"י אלמדארי כתובות נ"ו, א' ד"ה נכנסה (ראה קובץ לדעת הרי"ץ גיאות  

כל שאין ראויּות לביאה, בין אם המונע הוא מצד שיטות קמאי כתובות עמ' אלף רי"ט))  

האישה ובין אם המונע הוא מצד אחר, החופה נידונה כ'חופה דלא חזיא לביאה'. 

ממילא הדין של חופה דלא חזיא לביאה אינו קשור דווקא לחופת נידה. דהיינו, הביטוי 

'חופה דחזיא לביאה' נאמר לגבי הבעל, ומשמעותו היא שחופה זו ראויה לבעילה, אבל 

אין החופה נחשבת 'חופה דחזיא   –אם אי אפשר לבעל לבוא על אשתו בחופה זו  

 61לביאה'.

 לחופה קנה אותה.
לפי ביאורם של המפרשים, הרי שצדדי הספק הם האם צריך שהאישה תיסתר עם בעלה באופן שהיא  60

ראויה לביאה או לא, מכיוון שלשיטתם הביטוי 'חיבת חופה קונה' אינו מתפרש באופן של 'מתיר ביאה' 
 אלא באופן של מצב המאפשר מנהג אישות.

וזו לשונו: "היכא דפירשה נדה או שחלתה או שנכנס עמה ביום הכפורים ובתענית צבור ובתשעה באב  61
שאסורין בתשמיש המטה או שחלה הוא חלי שאינו יכול לכנוס ולבעול, דחופה דלא חזיא לביאה היא, 
סלקא בתיקו ואין לה אלא מאתים בלבד, אבל תוספת לא. אבל ליורשה, מכי נכנסה לרשות הבעל 

יורש את כתובתה, כדפסקינן באידך פירקין לעניין מסר האב   –בעלמא אפילו מסר האב לשלוחי הבעל  
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בניגוד לדעת הרי"ץ גיאות, הרמב"ם סובר שחופה 'דלא חזיא לביאה' נידון ביחס 

לאישה עצמה, כלומר דין בחופת נידה דווקא. הרמב"ם מבאר שהביטוי 'חופה דחזיא 

לביאה' מתפרש באופן של 'חופת אישות', דהיינו חופה שראויה ל'ביאת אישות'. 

לפיכך, מכיוון שבעילת נידה היא כביאת ערווה (לעניין חיוב כרת) ואין עליה שם 'ביאת 

אולם דין זה נכון   62אישות', הרי שהחופה עצמה אינה 'חופת אישות', ולכן אינה קונה. 

רק ביחס לנידה (דהיינו ביחס לאישה עצמה), אבל ביחס לחופות באיסורי לאוין (או 

בזמן שאסור לו לבעול, כגון: יום הכיפורים), הואיל וביאתן ביאת אישות, הרי שהם 

 63נידונים בתורת 'חופה דחזיא לביאה'.

מחלוקת הראשונים אינה רק ביחס למשמעות הביטוי אלא גם ביחס למושא עליו דנים 

בסוגיה. לדעת הרי"ץ גיאות, מכיוון שהביטוי 'חופה דלא חזיא לביאה' כולל בתוכו גם 

, הרי שהדיון בדברי (יבמות נ"ח, א') חופה לפסולות, וכבר נפסק שחופה לפסולות קונה  

אולם, לדעת   64רב אשי אינו ביחס למהות החופה אלא ביחס לתוספת הכתובה. 

הרמב"ם (וכפי שביארנו לאורך הסוגיה את דברי רב אשי), הדיון בספקו של רב אשי 

 65הוא ביחס למהות החופה עצמה האם זו חופת אישות, דהיינו חופה הראויה לביאה.

 ה. ביאור שיטת הרמב"ם בדין חופת נידה 

נציע את   –לאור מה שביארנו בסוגיית חיבת חופה בכלל, ובספק של רב אשי בפרט  

ביאור הרמב"ם להכרעת הגמרא 'תיקו'. העיון בביאורו של הרמב"ם ל'תיקו', מנהיר 

 את פסיקתו בחופת נידה (אותה נציע לקמן).  

 ביאור הרמב"ם למסקנת הסוגיה: 'תיקו'

הגמרא לא פשטה את ספקו של רב אשי אלא קבעה למסקנה: 'תיקו'. לפי מה שביאר 

הרי"ץ גיאות שספקו של רב אשי נאמר רק לגבי תוספת כתובה, אפשר להסביר 

שהאישה נידונה בתורת ספק נשואה, ולכן אינה קונה את תוספת הכתובה. כמו כן, לפי 

 לשלוחי הבעל דלא בעינן חופה ראויה לביאה אלא ליטול הוא את כתובתה".
דהיינו, כפי שנאמר, החופה היא תחליף לביאה לשם נישואין. לכן, כשם שהביאה צריכה להיות ביאת  62

כך גם החופה צריכה להיות חופת אישות בתורת   –אישות ('ביאה לשם נישואין') ולא ביאת זנות  
 'ויפרישנה לו', ולא חופה שאינה נידונה כחופת אישות.

ההשלכה המרכזית היא במקרה שמצד הזמן או נסיבות אחרות אין שם ראויּות לבעילה, כגון: הכונס  63
ביוה"כ וכדומה. לפי האפשרות הראשונה, חופה זו אינה קונה מכיוון שהבעל אינו יכול לבעול בחופה זו. 

 אולם לפי האפשרות השנייה, חופה זו קונה מכיוון שהאישה ראויה לבעילה.
 וכן ביאר הרי"ף שהספק הוא ביחס לתוספת הכתובה, ובנקודה זו הרי"ף והרמב"ם חולקים. 64
בנוסף, לדעת הרמב"ם אי אפשר להכריע את סוגייתנו דרך הכרעת התלמוד בסוגית חופה לפסולות,   65

מכיוון שבסוגית 'חופה לפסולות' הדיון אינה ביחס ל'חופה דלא חזיא לביאה' (חופה שאינה ראויה 
לביאת אישות), אלא ביחס לאיסור אחר שאינו קשור ל'חופת אישות'. אולם סוגייתנו דנה דווקא לגבי 

 חופת אישות.  
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מה שביאר הרמב"ם שספקו של רב אשי נאמר לגבי מהות החופה, היה מקום לומר 

שהכרעת הגמרא 'תיקו' מתפרשת בשיטת הרמב"ם באופן שהאישה היא 'ספק נשואה'. 

: "והרי היא כארוסה (אישות י', ב') אולם, מפסיקתו של הרמב"ם לגבי חופת נידה  

 66עדין", משמע שהאישה ארוסה לגמרי (ולא 'ספק נשואה').

 : (שם)הרמב"ם פסק 

כיון שנכנסה הארוסה לחופה הרי זו מותרת לו לבוא עליה בכל עת שירצה והרי 
היא אשתו גמורה לכל דבר, ומשתכנס לחופה נקראת נשואה אף על פי שלא 
נבעלה והוא שתהיה ראויה לבעילה, אבל אם היתה נדה אף על פי שנכנסה 

 לחופה ונתיחד עמה לא גמרו הנשואין והרי היא כארוסה עדין

משמע מדבריו, שאמנם התחילו הנישואין בכך שהתייחדה עמו, אבל כיון שאינה 

לא גמרו הנישואין עד שתהיה ראויה לבעילה (לכשתטהר), ולכן עד   –ראויה לבעילה  

 68היא 'כארוסה עדין', וכל דיני ארוסה חלים עליה. 67אותה עת שתטהר,

לפיכך יש לבאר שהרמב"ם פירש את ה'תיקו' כמצב ביניים בין שני צדדי הספק של 

הגמרא (שלא הוכרע), כאשר התיקו נאמר ביחס למהות חופת נידה (ולא ביחס לאשה). 

בחופת נידה ישנם שני מוקדים: זמן כניסתה לחופה וזמן טהרתה. לפי הצד המובא 

שמיה חופה', הרי שדנים את החופה על פי זמן   –בגמרא ש'חופה דלא חזיא לביאה  

הרי שנקראת נשואה מרגע   –טהרתה, דהיינו שהואיל ולכשתטהר תהיה מותרת לו  

כניסתה לחופת הנידה. לעומת זאת, לדעת הצד שמובא בגמרא ש'חופה דלא חזיא 

לאו שמיה חופה', הרי שדנים את החופה על פי זמן כניסתה, דהיינו שהואיל   –לביאה  

לכשתטהר צריך לחזור ולהכניסה לחופה. פסיקת   –ועתה אינה ראויה לבעילת אישות  

הגמרא 'תיקו' אינה מכריעה כאחד משני הצדדים, אלא מקיימת את שניהם בלא 

הכרעה. לכן נקט הרמב"ם שאמנם לכשתטהר יגמרו נישואיה בלא חופה נוספת, אבל 

 69עד שתטהר "הרי היא כארוסה עדין".

כפי שכתבנו לעיל, האחרונים ביארו בדעת הרמב"ם כהסברו של הרי"ץ גיאות, אך הראנו את הקושי  66
 בדבריהם.

ביחס לאופן הטהרה, האם מדובר על ז' ימים נקיים בלבד או גם נצרכת טבילה לטהרת הנידה, ראה   67
מה שהאריך לדון שער המלך (אישות י', קונטרס חופת חתנים סעיף ו') ומה שהרחיב דבריו בספר זאת 

 ליעקב (כתובות, ג' ה'), ואכמ"ל.
הרמב"ם דייק שהיא נידונה "כארוסה עדין", שהרי רק לכשתטהר ייגמרו נשואיה ותהיה נשואה.   68

דהיינו, מצד כניסה לחופה אין היא 'ארוסה' כלומר היא אינה מחוסרת כניסה לחופה (וזה המשמעות 
של 'עדיין'), אבל לא חל עליה 'שם נשואה' (וממילא לא חלים עליה דיני נשואה) אלא היא נחשבת 

 ארוסה לכל דבר.
יש לעיין מדוע הרמב"ם לא פירש את ספיקה של הגמרא במעמדה של האישה, אם נשואה היא או   69

עדיין ארוסה, ואז משמעות 'תיקו' הייתה שהאישה 'ספק נשואה', כמו שנקטו שאר המפרשים. אמנם 
לא, או דלמא לא שנא", נראה שהספק   –אין, דלא חזיא לביאה    –מלשון הגמרא "חופה דחזיא לביאה  

הוא במהותה של חופה, אבל עדיין אפשר היה להסב את הספק במהותה של החופה על מעמדה של 
 האישה.  

מסתבר לומר שאילו היו לפנינו שני מצבים מוגדרים, וחופת הנידה הייתה מצב ביניים בין ודאי נשואה 
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 ביאור פסיקת הרמב"ם בדין חופת נידה 

הרמב"ם פוסק שלמרות שאין צורך שבחופה הארוסה תיסתר עם בעלה, על כל פנים 

צריך 'שתהיה ראויה לבעילה', אך "אם היתה נדה, אף על פי שנכנסה לחופה ונתיחד 

 עמה, לא גמרו הנישואין והרי היא כארוסה עדין".   

לדעת הרמב"ם דין 'נדה' הוא חלות החלה באשה עצמה, שמרגע שנטמאת נעשית 

ה'נדה' מרוחקת מבעילה בתורת ערווה על הכל עד שתטהר. לכן, הואיל ואיסור 'גופה 

אין חופתה גומרת עד שתטהר ותהיה ראויה   –גרם לה', היינו איסור בעצם הבעילה  

לבעילה. דהיינו, בחופת נידה יש בעיה באישות של הארוסה, וממילא החופה אינה 

'חופת אישות' שהרי ביאת נידה אינה ביאת אישות, ולכן חופת נידה לא מועילה לעשות 

נישואין. לעומת זאת, כאשר הפסול ב'נכנסה לחופה' אינו מצד בחינת האישות שבה 

אלא מצד נסיבות אחרות, הואיל והיא כשלעצמה 'ראויה לביאה' ו'איסור דבר אחר 

 70חופתה גומרת ונעשית נשואה. –גרם לה' 

נמצאנו למדים מביאור הרמב"ם למסקנת סוגיית 'חיבת חופה' (בעיקר מביאורו לספק 

של רב אשי), שלדעת הרמב"ם נידה שנכנסה לחופה עד שלא תטהר מעמדה הוא 

אחיה הכהן   –כמעמדה של ארוסה גמורה: הן לעניין טומאה, שאם נתגרשה ומתה  

, והן לעניין הפרת נדרים, שאין בעלה מפר נדריה עד (רמב"ם אבל ב', י"א) מטמא לה  

. במילים אחרות, נידה שנכנסה לחופה נידונה כארוסה (רמב"ם נדרים י"א, ח') שתטהר  

שנכנסה לרשות בעלה לכל הדברים, ונישואיה יחולו באופן מלא לכשתטהר בלא כניסה 

אולם לעניין ירושה, הבעל יורש אותה מרגע שנכנסה לרשותו, כמבואר  71נוספת לחופה.

. כמו כן, במקרה של חופת נידה בעלה 'מיטמא ב') -(אישות כ"ב, א' בפסיקת הרמב"ם  

לה', כפי שמבואר במספר מקומות שיש קשר ישיר בין דין ירושה לטומאה (להרחבה 

לארוסה, הרי שהיה אפשר להסב את הספק במהותה של החופה על מעמדה של האישה. דהיינו אם 
הדיון היה ביחס לחופת נידה האם היא נידונה כחופה דחזיא לביאה או לא, הרי שהיה אפשר לומר 
שהדיון בספק של הגמרא נחתם בסופו לגבי מעמדה של האישה. ברם, כיון שהספק הוא על איכות 
החופה עצמה, ודנים האם 'חופה דלא חזיא לביאה' יש לה שם חופה, וממילא גם חופת נידה היא בגדר 
'נכנסה לחופה ולא נבעלה', או שמא רק אם החופה ראויה לביאה יש לה שם חופה אלא שהיא בדין 
'נכנסה לחופה ולא נבעלה'. לפיכך, מוכרח שהספק הוא בחופה עצמה, ואת תוצאות הספק מחילים על 

 האישה.
ובנקודה זו הרחיב הבית מאיר (אבן העזר, ס"א, א', ד"ה שו"ע): "אחרי שדקדקתי בהבדל הלשון   70

דחופת נדה קורא הש"ס דלא חזיא לביאה, ואילו קדושין דחייבי לאוין או קדש אחת מב' אחיות קורא 
קדושין שאינם מסורים לביאה, שמעת מיניה דיש חלוק. והיינו, דחופת חייבי לאוין מצד עצמה היא 
חופה דחזיא, זולת להנושא הלזה אסורה, משא"כ נדה דלכו"ע לא חזיא. ותו, דדוקא בנדה דהריעותא 
בזמן החופה לכו"ע, שאלו המתינו עד שתטהר היה ראויה, זאת נקראת לא חזיא ואינה קונה עד 
שתטהר, אבל חופת פסולות אין הריעותא מצד חופה זו, דלעולמים עם בעל זה לא תחזי לחופה דחזיא 

 לביאה, אין לה חופה היותר הוגנת עם איש זה, לא נקראת "דלא חזיא" אלא שאינה מסורה לביאה".
וכן כתב בשו"ת דברי חיים (אבן העזר, א', ס"ה ד"ה והנראה): "והנראה לי דגם לרמב"ם ז"ל על כל   71

פנים שם חופה עלה רק דאינו קונה כעת אבל אם תטהר שוב אינה צריכה חופה מחדש", אולם הוא סבר 
 שגם הבית מאיר נקט בשיטה זו, ולא כמו שכתבנו לעיל.
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בעניין זה ראה, הרב יעקב ויינברג, 'בעניין שיטת הרמב"ם בחופת נדה ומהות 

 72הנישואין').

הרמב"ם נוקט ש'חופה דלא חזיא לביאה' היא מעין 'חופה על תנאי', שהרי גמר חלותה 

מותנה בטהרת האישה, ולכן כתב הרמב"ם שלא גמרו הנישואין (כדין מי שנתן גט על 

שפועל גירושין אבל אינם גמורים עד שיתקיים התנאי). כמו כן, אפשר לראות   –תנאי  

זאת גם כ'התייחדות שלא נגמרה עד שתטהר', שהרי מהות הייחוד היא "ויפרישנה 

 73לו", ורק לכשתטהר יכולה להתקיים מהות זו ונעשית נשואה גמורה.

 ביאור דברי הרמב"ם "ולא תנשא נדה עד שתטהר"

דן לגבי ברכת חתנים בחופת נידה, וכותב: (אישות י', ו')  הרמב"ם בהמשך ההלכות  

לכאורה הלכה זו ברמב"ם אינה מובנת, שהרי משמע   74"ולא תנשא נדה עד שתטהר". 

ממנה שאפשר לה להינשא נידה אלא שאין ראוי לעשות כן, אך לעיל נתבאר שאם 

הייתה נידה "אף על פי שנכנסה לחופה ונתיחד עמה, לא גמרו הנישואין והרי היא 

לכן נראה לבאר שלשון הרמב"ם 'לא תנשא נדה עד שתטהר' כולל דו  75כארוסה עדין".

אם נשא לא תיעשה נשואה עד שתטהר. ב.   –משמעות: א. הזמן בו תופסים הנישואין  

 לא ראוי שתכנס לחופה עד שתטהר.   –האם מותר לעשות חופת נידה 

מנקודה זו מבואר שהדיון בסוגית 'ביאה נישואין עושה' (קידושין י', א'), נאמר לעניין יציאת הבת   72
מרשות אביה, ולא לעניין 'שם נשואה'. וזו לשון הסוגיה: "איבעיא להו: ביאה, נשואין עושה או אירוסין 
עושה? נפקא מינה? ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה, אי אמרת נשואין עושה, יורשה ומיטמא לה 
ומיפר נדריה, ואי אמרת אירוסין עושה, אינו יורשה ואינו מיטמא לה ואינו מיפר נדריה", משמעות 
הדברים שנשואה לעניין שיצאה מרשות אביה. נקודה זו מוכחת ממה שכתב הרמב"ם (אישות כ"ב, ב') 
לגבי יציאת הבת מרשות האב, שהם התייחדו (בלא סתירה, שהרי אם יתייחדו בסתירה נעשה כמי שבא 

 עליה לשם נישואין) 'לשום נישואין', ומבואר שהמושג נישואין נאמר לגבי יציאת הבת מרשות האב.
הרב יעקב ויינברג (הרב יעקב ויינברג, 'בעניין שיטת הרמב"ם בחופת נדה ומהות הנישואין') ביאר   73

שקביעת הבית מאיר שיש לחלק בין שני עניינים בחופת נידה, מיוסדת על שיטתו של הלחם משנה 
שלדעת הרמב"ם הייחוד בחופה הוא שתי פעולות: הכנסה לביתו והתייחדות. על פי זה נראה לבאר את 
יסוד המחלוקת בביאור פסיקת הרמב"ם, בין שיטת הבית מאיר לשיטתנו. הבית מאיר חילק בין שני 
ענייני החופה מכיוון שהוא ראה בחופה שתי פעולות נפרדות, אולם לפי ביאורנו, לדעת הרמב"ם החופה 
היא ייחוד בלבד (וכפי שנקט הר"ן כתובות א', א' מדפי הרי"ף, ד"ה או), וממילא יש להציע בביאור 

 פסיקת הרמב"ם פעולה ארוכה של נישואין ולא חלוקה לשתי פעולות.
עדין ארוסה   -לשון הרמב"ם בהלכה: "המארס את האשה וברך ברכת חתנים, ולא נתיחד עמה בביתו   74

 -היא, שאין ברכת חתנים עושה הנשואין אלא כניסה לחפה. ארס וכנס לחפה, ולא ברך ברכת חתנים  
הרי זו נשואה גמורה, וחוזר ומברך אפילו אחר כמה ימים. ולא תנשא נדה עד שתטהר, ואין מברכין לה 

אינו חוזר ומברך". הרמב"ם מבאר שאין מברכין ברכת  -ברכת חתנים עד שתטהר; ואם עבר ונשא וברך 
חתנים עד שתטהר, שהרי אפשר לברך ברכת חתנים קודם שיתייחד עמה כמו שנתבאר בתחילת הלכה 
ו'. לכן ביאר הרמב"ם, שהואיל וראוי לברך ברכת חתנים ל'נשואה', "ולא תנשא נדה עד שתטהר", אז 
גם מן הדין אין לברך לה ברכת חתנים עד שתטהר. וכן כתב הר"י מיגאש בשם ה"ר יצחק ב"ר ראובן: 
"שהנדה אינה ראויה ליכנס לחופה ואין מברכין ברכת חתנים כלל עד שתטהר, שאין חופה אלא ייחוד 

 חתן וכלה לשם נישואין ונדה הרי אסורה להתייחד" (חידושי הרמב"ן כתובות ד', ב').
 בתחילת דברינו הזכרנו קושיה זו. 75
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בהלכה ב' כתב הרמב"ם ש'נדה שנכנסה לחופה לא גמרו הנישואין והרי היא כארוסה 

עדין', אבל לא חיווה דעתו האם מותר לעשות כן לכתחילה, וכן לא פירש מתי ייגמרו 

הנישואין. בהלכה ו' השלים הרמב"ם את דבריו, וטען שאם עבר ונשא אין היא נעשית 

 נשואה עד שתטהר. 

במילים אחרות: מחד, בהלכה זו כלל הרמב"ם את המשמעות שחופת נידה אינה 

מועילה לנישואין עד שהאישה תטהר. לפי מה שביארנו, למרות שהוא התייחד עמה 

והפרישה לו ומבחינה זו הוא 'נשא', אין היא נעשית מופרשת לו בתורת 'אשה', עד 

 76שתטהר מהיותה 'נדה' (והמעכב הוא ה'אשה' שבה שאינה ראויה לביאת אישות). 

מאידך, כלל הרמב"ם גם את המשמעות השנייה של הביטוי "לא תנשא", דהיינו שלא 

 77ראוי לשאת נידה לכתחילה, אבל אם נשא אז יחולו עליה הנישואין לכשתטהר.

 יישוב הקושיות על הרמב"ם –היחס בין חופת נידה לבין שאר חופות של איסור 

נמצא שלדעת הרמב"ם לחופת נידה יש אופי ייחודי, מכיוון שזו החופה היחידה שמחד 

הבעיה באישה עצמה, ומאידך זו בעיה זמנית ולא עולמית. לכן מובן שחופת נידה יש 

לה דין מיוחד שמתקיים רק בה, וממילא אי אפשר להשוות אותה לשאר חופות בהם 

לא מתקיים האפיון המיוחד של חופת נידה. לפי ביאור זה אפשר ליישב את הקושיות 

 78שהעלינו על הרמב"ם בתחילת דברינו.

בתחילת דברינו הקשינו שלכאורה הרמב"ם פוסק בשני מקומות שונים, שחופה קונה 

את האישה לעשותה נשואה אפילו כאשר זו חופה של איסור, ולכאורה זה סותר את 

הדין בחופת נידה. אולם, לפי הביאור שהצענו הרי שאין סתירה כלל. לגבי חופה של 

מכיוון שמצד עצמה 'ראויה   79איסור, כגון שהייתה אישה שאסורה לו מאיסורי קהל, 

חופתה חופה, כפי שפסק   –לביאה' היא (אלא שאסור לו לבוא עליה משום ייחוסה)  

שהחופה מועילה לחלל את האישה (דהיינו   (י"ט, ג') הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה  

חופתה   –לעשותה נשואה). אולם לגבי נידה מכיוון שמצד עצמה 'אינה ראויה לביאה'  

 80אינה חופה.

 לפי זה מובן מדוע כתב הרמב"ם: 'עבר ונשא וברך'. 76
ומדויק לשון 'עד שתטהר', שמשמע שברגע שתטהר חל עליה שם נישואין בלא צורך בחופה נוספת. וכן  77

אם היה צריך חופה נוספת, הרמב"ם לא היה צריך להוסיף "עד שתטהר", שהרי זה ברור שאם יעשו 
 חופה נוספת לכשתטהר אז היא תיחשב נשואה, אלא מוכח כדברינו.

לגבי הקושיה הראשונה הדנה בסתירה שבין פסיקת הרמב"ם בחופת נידה לבין דבריו (הלכה ו'):   78
 תירצנו זאת לעיל. –"ולא תנשא נדה עד שתטהר" 

 לדוגמא: נתינה, ממזרת לישראל, מאיסורי כהונה, חללה זונה וגרושה לכהן. 79
לפי דברינו מתורצת גם קושיית הבית יעקב (הובאו דבריו בחידושי הגרנ"ט שציטטנו לעיל). במשנה   80

(יומא א', א') מבואר שמתקינים לכהן גדול אישה נוספת על אשתו הראשונה, ומדויק מביאורו של 
התוספות (יומא י"ג, ב' ד"ה לחדא) על סוגית הירושלמי הדנה במשנה זו, שכהן גדול שהכניס אישה 

החופה קונה את האישה להיות נשואה, למרות שביום הכיפורים הביאה   –לחופה ביום הכיפורים  
אסורה (רמב"ם הלכות שביתת עשור א', ה'). הבית יעקב הקשה שחופה שנעשית ביום הכיפורים דומה 
לחופת נידה שבשתיהן החופה אינה ראויה לביאה, וממילא יש סתירה בין פסיקת הרמב"ם לבין דברי 
הירושלמי (שחופת כהן גדול ביום הכיפורים קונה). לפי ביאורנו לפסיקת הרמב"ם, קושיית הבית יעקב 
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חלק על הבחנה זו, וטען שדברי הרמב"ם לגבי   (כתובות ד', א' ד"ה דאמרינן) הרמב"ן  

איסור מצד עצמה נכונים ביחס ל'פחותה מבת שלוש שנים ויום אחד' שאינה ראויה 

-אולם לגבי נידה אי   81לביאה כלל, וזהו דין באישה עצמה וממילא חופתה אינה קונה. 

אפשר לומר כן, שהרי ביאתה נחשבת ביאה, וממילא דינה אינו שונה מחופה לפסולות 

שחופתן קונה (ואדרבה יותר סביר לומר שחופת נידה ִתקנה מאשר חופה לפסולות, 

 שהרי נידה זהו איסור עובר וחופה לפסולות זהו איסור עולמי).

לפיכך מבואר שקושיית הרמב"ן מחופה לפסולות, דהיינו קושייתו שלמסקנת התלמוד 

אינה קשה כלל.   –חופה לפסולות קונה וממילא גם צריך לומר שחופת נידה קונה  

הרמב"ם ביאר את דין חופת נידה באופן שונה לגמרי מביאורו של הרמב"ן, ולפי 

ביאורו של הרמב"ם חופת נידה אינה דומה בשום צורה לחופה לפסולות. בנוסף, כפי 

שביארו האחרונים, סוגיית חופה לפסולות דנה לגבי פסול צדדי מלאכול בתרומה, אך 

 82לא לגבי שם נשואה.

 סיכום

הרמב"ם פסק שחופת נידה אינה מועילה לעשות נישואין, ונידה שנכנסה לחופה "הרי 

היא כארוסה עדין". פסיקתו של הרמב"ם בדין חופת נידה מעלה קשיים עמוקים 

בשלושה מישורים שונים: א. פסיקתו סותרת את דבריו במקום אחר: "לא תנשא נדה 

עד שתטהר", ומשמע מדבריו שחופת נידה מועילה בדיעבד לעשות נישואין. ב. פסיקתו 

סותרת את פסיקותיו לגבי חופות איסור שפועלות להחיל עניינים שונים הקשורים 

לנישואין, וכן פסיקתו סותרת סוגיות מפורשות בתלמוד הקובעות כי חופה של איסור 

מועילה להחיל ענייני נישואין שונים. ג. פסיקתו חסרת מקור בתלמוד, ובפשטות נראה 

 כי אין סעד לדבריו.  

קשיים אלו הוזכרו בדברי המפרשים באופנים שונים, ועל רקע קשיים אלו הם הציגו 

 ביאורים שונים לפסיקת הרמב"ם: 

א. הלחם משנה מבאר שבחופת נידה, הכונס לחופה אינו מתכוון לבוא על אשתו 

מיד לאחר החופה (שהרי זה איסור), ולכן חופת נידה לא קונה, לעומת חופות 

אחרות של איסור, בהן הכונס לחופה מתכוון לבוא על אשתו לאלתר, ובכך 

 מתורצות הסתירות בדברי הרמב"ם.  

מתורצת היטב, שהרי חופת נידה זה דין באישה עצמה ואילו איסור ה' עינויים של יום הכיפורים זה דין 
צדדי. וכן מתורצים קושיות נוספות שהעלו האחרונים בעקבות סתירות דומות בין התלמוד לפסיקת 

 הרמב"ם בחופת נידה.
הואיל ואין ביאתה ביאה, אין חופתה   -"פחות מבת שלש אף על פי שקידושיה קידושין על ידי אביה    81

חופה, והויא לה כארוסה" (רש"י סנהדרין נ"ה, ב'). ראה גם רמב"ם אישות ג', י"א, ובמשנה למלך (שם) 
 שדן בדבריו.  

 ראה למשל, בינת ראובן (כתובות, א').   82
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ב. הבית מאיר מבאר שלדעת הרמב"ם בחופה חלים שני עניינים: א. כניסה לחופה 

קנייני נישואין ("אוכל פירות   –יציאה מאיסור כלה (היתר ביאה). ב. 'שם נשואה'   –

בחייה, וחייב במזונותיה, בפרקונה ובקבורתה"). בחופת נידה ובחופת איסור 

האישה נידונה בתורת 'נכנסה לחופה' ולכן מותר לו לבוא עליה, אך אינה נחשבת 

נשואה מכיוון שהכונס לחופה אינו יכול לבוא עליה. לכן הסתירות על הרמב"ם 

מתורצות היטב, מכיוון שכל מקום שמוזכר בו שחופת נידה או חופת איסור 

מועילה לענייני נישואין, הכוונה שהיא מועילה לעניינים הקשורים לדין 'נכנסה 

לחופה' (היתר ביאה, אכילת תרומה וכיוצ"ב), אך לגבי חופת נידה הרמב"ם דיבר 

 על דין 'שם נשואה'.  

ג. הגרנ"ט מבאר שבחופה יש שני חלקים: א. "יביא אותה לתוך ביתו". ב. "יתיחד 

עמה ויפרישנה לו". הגרנ"ט מוסיף שהחלק הראשון, דהיינו ההכנסה לביתו, מחיל 

את 'קנייני הנישואין' ("ליורשה, וליטמא, ולנדרים, ולמעשי ידיה"), ואילו החלק 

השני, דהיינו ההתייחדות, מחיל את "דברים שבינו לבינה" ('היתר ביאה'). הוא 

מבאר שחופות של נידה ושל איסור מחילות את קנייני הנישואין, מכיוון שמתקיים 

בהם דין 'יביא אותה לתוך ביתו'. אולם מכיוון שאינו יכול להתייחד בחופות אלו, 

אז האישה לא נקראת נשואה. בכל מקום שהרמב"ם מדבר על נישואין ('דברים 

שבינו לבינה'), הרי שחופת נדה וחופת איסור אינן מועילות, ואילו כאשר מבואר 

בפסקים של הרמב"ם או בסוגיות התלמוד שהחופות מועילות, הרי שמדובר על 

 קנייני נישואין ודומיהם.

ביאורם של המפרשים לפסיקת הרמב"ם אינו מחוור כל צורכו, ודבריהם נתקלים 

בקושיות חזקות. בנוסף, חלקם אף לא מזכירים את המקור התלמודי של פסיקת 

 הרמב"ם, וגם כאשר הזכירו זאת, הרי שהצעתם אינה מבוארת כלל.

ביישוב שיטת הרמב"ם, ביארנו תחילה את גדרי החופה בשיטתו, ולאחר מכן דנו 

במקור התלמודי לפסיקת הרמב"ם. הרמב"ם קובע כי כאשר בעל מתייחד עם ארוסתו 

לשם נישואין בביתו, הרי שהאישה נידונה בתורת 'נשואה' ('נכנסה לחופה'). 

ההתייחדות בחופה אינה בהכרח 'יחוד הראוי לביאה' (סתירה), אלא התייחדות 

המבטאת בפומבי את הרצון של הבעל לשאת את האישה. נקודה זו מוכרחת מסוגיות 

התלמוד, מפסיקות הרמב"ם ומכוח ההיגיון. מהותה של החופה היא להתיר את 

הביאה, דהיינו שלאחר החופה האישה נעשית נשואה, ולכן כאשר יבוא עליה ביאתו 

 תחשב ביאת אישות ולא ביאת זנות.

נקטנו כשיטת רוב המפרשים שסוגיית חיבת חופה היא המקור התלמודי לפסיקת 

הרמב"ם בדין חופת נידה, מכיוון שבסוגיה זו מוזכר הדין 'נכנסה לחופה ופירסה 

נידה'. הרא"ש ביאר סוגיה זו באופן שכל מהלך הסוגיה דן לגבי תוספת הכתובה 

והתקשה מאוד בפסיקת הרמב"ם. המגיד משנה ביאר בדומה לרא"ש, אך כתב 

שבפסיקת ההלכה הרמב"ם נקט שמסקנת הסוגיה לגבי תוספת כתובה נכונה גם לגבי 
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מהות החופה. לכן, מכיוון שהסוגיה הכריעה 'תיקו' לגבי דין 'נכנסה לחופה ופירסה 

נידה', הרי שהאישה ספק נשואה, והרמב"ם פסק לחומרא בספק זה, שחופת נידה לא 

מועילה לעשות נישואין. הרע"א מיאן לקבל את דברי המגיד משנה, מכיוון שהרמב"ם 

פסק "הרי היא כארוסה עדין", דהיינו הוא פסק בתורת ודאי שחופת נידה אינה 

מועילה, ואילו לפי דברי המגיד משנה הרמב"ם היה צריך לפסוק שהאישה ספק 

נשואה. מלבד זאת, הרע"א ביאר שבפסיקה זו יש גם תוצאות לקולא, וממילא אי 

 אפשר לומר שהרמב"ם הכריע מכוח 'ספק דאורייתא לחומרא'.  

הצענו ביאור נוסף לסוגיה זו שנסמך בעיקר על השיטה שהצענו לגדרי 'נכנסה לחופה' 

בשיטת הרמב"ם. רבין הסתפק לגבי מקרה של 'נכנסה לחופה ולא נבעלה', האם יש לה 

תוספת כתובה. ביארנו שהסתפקותו היא לגבי חופה בלא סתירה, האם היסוד הקונה 

הוא 'חיבת חופה', דהיינו היתר הביאה, או 'חיבת ביאה', דהיינו האפשרות של הכונס 

לחופה לבוא על ארוסתו בחופה זו (הסתירה). הגאונים ביארו שמהגמרא הוכרע 

ש'חיבת חופה קונה', ובעקבות פירושם של הרי"ף והר"ח, ראינו שהכרעה זו אינה 

קשורה כלל לספקו של רב אשי לגבי חופת נידה. לכן מובן שספקו של רב אשי אינו 

לגבי 'תוספת כתובה', אלא ביחס למהות חופה. רב אשי הסתפק: 'נכנסה לחופה 

 ופירסה נדה' מה דינה, והגמרא הכריעה 'תיקו'.

המפרשים ביארו שמסקנת הגמרא ('תיקו'), מתפרשת באופן של ספק, ולכן מספק 

האישה לא קונה את תוספת הכתובה. ברם, לפי ביאורנו ההסתפקות אינה לגבי 

תוספת הכתובה אלא לגבי מהות החופה, וכן הכרעת הגמרא "תיקו" אינה מתפרשת 

כספק, אלא כאפשרות שלישית שלא הועלתה בצדדי הספק. ביארנו שצד אחד של ספק 

המובא בגמרא לגבי חופת נידה, נוקט שחופת נידה אינה מועילה כלל לעשות נישואים, 

ואילו הצד השני נוקט שחופת נידה מועילה לעשות נישואין מיד. ביארנו שהכרעת 

החופה פועלת נישואין, אך אינה מחילה   -הגמרא: 'תיקו', ִהנה הצגה של צד שלישי  

אותם לאלתר אלא רק לאחר שתטהר מנידותה, והראנו כי הרמב"ם פסק את ה'תיקו' 

 באופן שביארנו אותו.

בשיטת הרמב"ם מבואר שדין חופת נידה הוא ייחודי, מכיוון במקרה זה יש איסור 

בגופה של האישה. דהיינו, כאשר מדובר בחופה לפסולות או בחופת איסור מסיבות 

כלשהן, הרי שאיסור אחר גורם לכך שהחופה 'לא חזיא' לעשות נישואין, אבל מצד 

האישה עצמה, הרי שהיא ראויה לחופה. לעומת זאת, בנידה יש בעיה באישה עצמה,  

שהיא ערווה על כל מי שבא עליה, וממילא אי אפשר לבוא עליה ביאת אישות. זו 

הסיבה שחופת נידה אינה קונה לנישואין לאלתר עד שתטהר. לעומת זאת, בחופת 

פסולות או של שאר איסורים, החופה קונה מיד מכיוון שביאתן נחשבת ביאת אישות 

 למרות האיסור, שהרי האיסור הוא חיצוני לאישה ולא פגם באישות עצמה.
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 ספק ממון בכתובה

 הרב אליהו ליפשיץ

 הצגת הסתירה בין הסוגיות

סוגיה אחת   —פתוח    פתחּהשתי סוגיות עוסקות בדין בעל הכונס את אשתו וטוען ש 

 מתורת התנאים וסוגיה שנייה מתורת האמוראים.

העוסקת בבעל שלא מצא לאשתו   (י"ב, ב') הסוגיה הראשונה נמצאת על המשנה  

בתולים. הוא טוען שאשתו נאנסה לפני האירוסין ומקחו היה טעות, בעוד שהאישה 

טוענת שנאנסה תחתיו ונסתחפה שדהו. המשנה מביאה בעניין זה מחלוקת תנאים: 

 רבן גמליאל אומר שהיא נאמנת ורבי יהושע אומר שאינה נאמנת.  

הגמרא מסבירה שלדעת רבן גמליאל האישה נאמנת מפני שהיא טוענת ברי והוא טוען 

ברי לא עדיף, אך כאן יש לה בנוסף   -שמא. אמנם, אנו פוסקים כרב נחמן שברי ושמא  

(רש"י ד"ה אוקמה אחזקתה) לברי גם חזקת 'העמד אשה על חזקתה ובתולה נולדה'  

 : (ד"ה אלא איכא מיגו)ומיגו כפי שמפרט רש"י 

גבי משארסתני נאנסתי הוה טענה מוכת עץ אני טענה מעלייתא דלא פסלה 
נפשה מכהונה וקאמרה נאנסתי משארסתני וקא מיפסלה נפשה דאשת ישראל 

 שנאנסה אסורה לכהן ש"מ קושטא קאמרה

המביאה את דברי רב יהודה בשם שמואל שבעל   (ט', ב') סוגיה שנייה היא בגמרא  

הטוען פתח פתוח מצאתי נאמן להפסיד את האישה מכתובתה. רב יהודה אמר שמואל 

שבמקרה בו האישה טוענת משארסתני נאנסתי   (י"ב, ב') פוסק בפירוש כרבן גמליאל  

נאמנת, ואם כך ודאי שדבריו שהבעל נאמן להפסידה כתובתה נאמרו דווקא במקרה 

שהאישה טוענת שאין פתחּה פתוח. שני הפסקים הללו אינם סותרים זה את זה; 

האישה נאמנת כשהיא טוענת ברי והבעל טוען שמא, והבעל נאמן כששניהם טוענים 

 ברי. 

אמנם, למרות ששני הפסקים של רב יהודה בשם שמואל אינם סותרים זה את זה 

מסבירה שהבעל נאמן מפני   (י', א') היחס בין הסוגיות עודנו מצריך עיון. הגמרא  

שכתובה היא מדרבנן ויש לבעל חזקה שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה. זאת אומרת 

שעקרונית האישה הייתה אמורה להיות נאמנת, ונאמנותו של הבעל היא רק מכוח 

אם כך הגמרא בדף י"ב אינה ברורה. הגמרא תמהה כיצד רב נחמן, הסובר   1החזקה. 

שברי ושמא אין ברי עדיף, מתיישב עם שיטתו של רבן גמליאל, ושאלה זו אינה ברורה 

כלל אם נניח שהנאמנות היא לצד הבעל. כדי להבין את דינו של רבן גמליאל בסוגיה 

בדף י"ב עלינו לטעון שבאופן עקרוני האישה נאמנת אפילו בברי וברי, ונאמנותו של 
ניתן לחזק הבנה זו משיטת הגאונים שנפסקה על ידי הרי"ף (ג', ב'), הרמב"ם (הל' אישות י"א, ט"ז)   1

 וחכמי ספרד, שהבעל נאמן רק מפני שהכתובה מדרבנן, ולכן לגבי תוספת כתובה היא נאמנת.
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הבעל היא רק מפני החזקה. חזקת 'אין אדם טורח בסעודה ומפסידה' נותנת לבעל 

נאמנות שפתחּה פתוח, אך אינה נותנת לו נאמנות שמקחו מקח טעות כי טענתו היא 

טענת שמא, שהרי גם הוא לא בטוח שהאישה נאנסה לפני הנישואין. אי לכך, החזקה 

שמבררת שהוא אינו משקר לא מועילה לו במקרה בו הוא טוען שמא והאישה טוענת 

 ברי. אם כך, לכאורה ברור שבמקרה זה האישה נאמנת אפילו לשיטת רב נחמן.

נחדד את השאלה בניסוח שונה. מהסוגיה בדף י' עולה שעקרונית אישה נאמנת 

ונאמנותו של הבעל היא רק מפני החזקה ש'אין אדם טורח בסעודה ומפסידה'. 

מהסוגיה בדף י"ב עולה שעקרונית הבעל נאמן ונאמנותה של האישה היא רק מפני 

 שיש לה ברי ושמא עם 'חזקה דמעיקרא' וברי ושמא עם מיגו.

 שיטת ראשוני ספרד

 (ט"ז, א' ד"ה אפילו תימא; וראה גם י', א' ד"ה חזקה)שאלה זו מובאת על ידי הריטב"א  

(י', א' ד"ה אמר רב והרשב"א    (ט', ב' ד"ה וקשיא לי) ואת תירוצו נראה מיד. הרמב"ן  

הקשו קושיה אחרת, אך השיבו עליה באופן שמתרץ גם קושיה זו. הם הקשו   נחמן) 

מדוע הגמרא אומרת שללא חזקת 'אין אדם טורח בסעודה ומפסידה' האישה נאמנת, 

הרי הבעל כתב לה כתובה על מנת לכונסה ולמצוא אותה בתולה ולכן עליה להוכיח 

שהתנאי התקיים. מתרצים הרמב"ן והרשב"א שני תירוצים: א. כיון שהיא טוענת ברי 

והוא אולי היטה ואולי לא קים ליה שפיר, היא אמורה להיות נאמנת. ב. "הכא כיון 

דרוב נשים בתולות נשאות ואיכא נמי חזקה דגופה הולכין אחר הרוב ואחר חזקה". 

 תירוץ זה האחרון הוא גם תירוצו של הריטב"א לקושיה בדבר היחס שבין הסוגיות.

מדברי חכמי ספרד עולה שעקרונית הבעל נאמן, שהרי הוא מוחזק בממון שבידו, ועל 

האישה חובת הראיה שנכנסה לחופה בתולה. בדף י"ב האישה נאמנת מפני שיש לה 

ברי ושמא עם 'חזקה דמעיקרא', או ברי ושמא עם מיגו. בדף י' טענות הבעל והאישה 

הן טענות ברי, והאישה אמורה לזכות מפני שטענתו מוגדרת כטענת שמא (אולי היטה 

 עם רוב. 'חזקה דמעיקרא'ואולי לא קים ליה שפיר), או מפני שיש לה 

 שיטת בעלי התוספות

(ד"ה התוספות אינם שואלים על היחס בין הסוגיות בשום מקום. מדבריהם בדף ט"ז  

שהם אינם מקבלים את ההנחה שצירוף רוב וחזקה יכול לגבור על   אפשר לראות  כיון) 

ניתן לפרש שהם מחלקים בין 'חזקה דמעיקרא' דאיתרע לבין   2חזקת ממון בטוען ברי.
הגמרא שם עוסקת בשאלה מדוע אין אומרים שמכיוון שרוב נשים בתולות נישאות, אם יהיה ויכוח   2

בין הבעל לאישה האם הייתה בתולה בשעת הנישואין האישה תזכה בדין. לפי התוספות ישנים (שם) 
ובעל המאור (ה', ב' מדפי הרי"ף) הקושיה היא בגלל שמדובר בצירוף רוב וחזקה. מדברי הרמב"ן 
במלחמות ה', ב' יוצא שאם היה מדובר בסוגיה בצירוף של רוב וחזקה הוא היה מכריע את חזקת ממון 
לכולי עלמא, אך הרמב"ן מסביר מדוע אין שם חזקת הגוף, ולכן שאלת הגמרא היא רק לפי רב שפוסק 
שהולכים בממון אחר הרוב. נראה שבעקבות הרמב"ן הלכו יתר ראשוני ספרד. תוספות פירשו בפשיטות 

 שהקושיה היא על פי רב בלי להיכנס לדיון על צירוף רוב וחזקה.  
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בדף י' האישה טוענת שאין פתחּה פתוח ולכן אין   3'חזקה דמעיקרא' דלא איתרע. 

רעותא בחזקתה, ואילו בדף י"ב האישה מודה שפתחּה פתוח אך טוענת שנאנסה 

תחתיו, וממילא יש בחזקתה רעותא. תוספות סוברים שבחזקה דלא איתרע לא נולד 

ספק, והאישה נאמנת לומר שאין פתחּה פתוח. לעומת זאת, בחזקה דאיתרע נולד 

 ספק, וכיוון שהאישה רוצה להוציא ממון מהבעל חובת הראיה מוטלת עליה.  

הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א אינם מעלים חילוק זה. מוכח שלדעתם אין הבדל בין 

 חזקה דאיתרע לבין חזקה דלא איתרע ובשניהם לא ניתן להוציא ממון מטוען ברי.

 שיטת הר"י מיגאש

(ט', א' ד"ה ולענין ביאור, והמאירי    (י"ב ב') , הרי"ד  (בשטמ"ק סוף פרקין) מהר"י מיגאש  

עולה שאכן אין התאמה מלאה בין שתי   י"ב, ב' ד"ה אמר המאירי וד"ה מנה לי בידך) 

הסוגיות. מהגמרא בדף י' יוצא שהאישה הייתה צריכה להיות נאמנת במקום בו אין 

חזקת 'אין אדם טורח בסעודה ומפסידה'. תירוץ זה היה יכול להספיק עבור הסוגיה 

בדף י"ב, והגמרא שם חידשה חידוש נוסף, שאמנם אין צורך בו, אך כיוון שהוא נכון 

 הגמרא אומרת אותו.  

מסביר שבברי וברי האישה אמורה להיות נאמנת כיוון   (ב'אופן הראשון')   הר"י מיגאש 

שיש לה שטר כתובה וחובת הראיה מוטלת על הבעל הטוען שהכתובה לא מחייבת 

שכיוון שלאישה יש ברי ושמא עם   (ב'אופן השני') אותו. בברי ושמא, אומר הר"י מיגאש 

חזקה ומיגו היא נאמנת אפילו כשאין לה שטר כתובה. עולה מדברי הר"י מיגאש 

שהסוגיות אינן סותרות זו את זו מפני שהן מתייחסות למצבים שונים. בדף י' מדובר 

במצב בו יש לאישה שטר כתובה ולכן היא אמורה להיות נאמנת אפילו בברי וברי, 

ואילו בדף י"ב מדובר במצב בו אין לאישה שטר כתובה, ולכן היא נאמנת רק בזכות 

 הברי ושמא עם חזקה ומיגו.

האם היא בפועל אוחזת  —ברור שאין כוונת הר"י מיגאש להבחנה מציאותית  

שכיוון   (בסוף דבריו ב'אופן השני') שהרי מפורש בדבריו בהמשך    -בכתובתה או לא  

שכתובה היא מעשה בית דין האישה זוכה אף כשאינה מחזיקה את השטר שבידה. לכן 

נראה שכוונת הר"י מיגאש היא שבברי ושמא האישה זוכה אפילו אם לא היה דין 

שכתובה היא מעשה בית דין, ואת זה הוא מחשיב כאילו אין הכתובה בידה, ואילו 

ההבחנה בדין ממון בין חזקה דאיתרע לבין חזקה דלא איתרע עולה מדברי התוספות (ל"ו, א' ד"ה   3
החרשת), שטענינן בחזקה דלא איתרע ולא טענינן בחזקה דאיתרע, אך לא ניתן להוכיח משם שחזקה 
דלא איתרע מועילה כנגד טענת ברי. הפני יהושע (י', א' ד"ה בגמרא אתמר) מציע שני הסברים אחרים 
לשיטת התוספות: א. יש לאישה מיגו שהייתה יכולה לטעון מוכת עץ אני תחתיך. ב. יש לאישה חזקה 
שאינה מעיזה פניה בפני בעלה. יש לעיין מדוע אונס נערה לא יכול לטעון שהייתה בעולה. לשיטת 
הרמב"ן אינו נאמן מפני שיש לה רוב וחזקה, לפי דרכנו לא נאמן מפני שיש לה חזקה דלא איתרע, אך 
לפי סברות הפני יהושע מדוע אינו נאמן? ניתן להסביר שבכתובה הוא כנס אותה על דעת שהיא בתולה 

 ולכן היא צריכה לקיים את התנאי, אך באונס נערה כיוון שהוא אנס אותה חובת הראיה מוטלת עליו.
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בברי וברי היא זוכה רק מפני שכתובה היא מעשה בית דין, ואת זה הוא מכנה 

 4שהאישה מחזיקה בכתובה.

העיקרון העולה מדבריו הוא שיש שני מקרים בהם האישה זוכה: במקרה בו היא 

טוענת ברי והבעל שמא ויש לטובתה חזקת הגוף ומיגו, ובמקרה בו יש ברי וברי 

והאישה מוחזקת בכתובה. לדעת הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א, כיוון שהבעל מערער 

על תוקף שטר הכתובה הוא המוחזק בממון, וחובת הראיה מוטלת על האישה. לכן 

 לדבריהם לעולם לא תזכה האישה במקרה של ברי וברי.

 שיטת הרי"ד

שיטה הקרובה לשיטת הר"י מיגאש. הרי"ד הצביע   (י"ב, ב' ד"ה אמר רב יהודה) לרי"ד  

על סתירה בין סוגייתנו, האומרת שברי ושמא עם חזקת הגוף מוציאה ממון, לבין 

ממנה משמע שאפילו צירוף של חזקת הגוף עם ברי (מ"ו, א') הגמרא במסכת בבא קמא 

ושמא אינו מועיל כדי להוציא ממון. המשנה שם עוסקת בשור שנגח את הפרה ונמצא 

עוברה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחּה ילדה או אם משנגחּה ילדה. הגמרא אומרת 

על כך, שלדעת סומכוס הדין הוא שחולקים, אך לחכמים הדין הוא המוציא מחברו 

עליו הראיה אפילו כשהניזק אומר ברי והמזיק אומר שמא. והרי שם הבהמה בחזקת 

מעוברת, ואם כך לניזק יש גם ברי וגם חזקת הגוף, ואף על פי כן אומרת הגמרא 

שהמוציא מחברו עליו הראיה. נמצא שברי עם חזקת הגוף נגד שמא אינם מוציאים 

 ממון.  

 : (שם)עונה הרי"ד 

דהיכא דאזיל רבן גמליאל בתר חזקה דגופא ומפיק ממונא מחזקת מריה, הני 
מילי גבי אשה ובעל שכבר הבעל מחוייב ועומד הוא בכתובת האשה ושטר 

 כתובה עליו, והוא בא מספק לפטור עצמו ממה שהוא מחוייב ועומד

לדעתו, כיוון שהבעל התחייב בכתובה והוא טוען טענה לפטור עצמו האישה נאמנת 

מכוח חזקת הגוף שלה. מדברי הרי"ד עולה שיש שלושה מצבים בקביעה על מי מוטלת 

חובת הראיה: א. ספק בחיוב. ב. ספק בפירעון. ג. חיוב שהמתחייב טוען שפקע. בספק 

חובת הראיה מוטלת על החייב,   —חובת הראיה על המחייב. בספק בפירעון  —בחיוב 

אם יש לתובע חזקה    —לפחות במקרה שיש ברי ושמא. בספק שהמתחייב טוען שפקע  

 דמעיקרא חובת הראיה מוטלת על החייב.

מדברי הרי"ד עד עתה לא ברור אם חובת הראיה מוטלת על החייב רק במקרה שהוא 

טוען טענת שמא וטוענים נגדו ברי או שאולי בכל מקרה זה כך. נראה שמהמשך דברי 
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הרי"ד אפשר למצוא הכרעה לשאלה זו. בהמשך דבריו, הרי"ד דן מדוע הגמרא מקשה 

על רב נחמן הסובר שברי ושמא אין ברי עדיף מרבן גמליאל הפוסק שאישה הטוענת 

ברי מוציאה מבעלה הטוען שמא. הרי לפי הסבר הרי"ד שהובא לעיל היה ניתן לתרץ 

שרב נחמן עוסק בספק בחיוב ובספק בחיוב ברי ושמא אין ברי עדיף ואילו רבן גמליאל 

עוסק בחיוב שהמתחייב טוען שפקע, ובמקרה זה ברי ושמא ברי עדיף. הגמרא לא 

ענתה זאת, ותירצה במקום שיש לאישה מיגו וחזקה, ולכאורה זה קשה על הרי"ד. 

 עונה הרי"ד: "אלא חד מתרי טעמי נקט".  

נראה להסביר את כוונתו כך: יש שני מקרים שהאישה נאמנת להוציא ממון מיד הבעל 

מפני שידוע שהוא התחייב לה בנתינת כתובה: א. כשיש לה ברי ושמא (אפילו ללא 

 5חזקת הגוף). ב. כשיש לה חזקת הגוף (אפילו כששניהם טוענים ברי).

מדברי הרי"ד עולה הסבר נוסף ליחס בין הסוגיות. הגמרא בדף י' מבוססת על מסקנת 

הגמרא בדף י"ב, שכיוון שהבעל התחייב לאישה בכתובה ויש לה חזקת הגוף היא 

אמורה להיות נאמנת אפילו בברי וברי. הגמרא בדף י"ב לא הוצרכה להעלות את 

האפשרות של ברי ושמא, אך האמת שבברי ושמא האישה נאמנת אף אם לא היתה לה 

 חזקת הגוף.

 שיטת המאירי

) שואל אף הוא מדוע הגמרא זקוקה לחזקת 'אין ט', א' סוף ד"ה ולענין ביאור המאירי ( 

אדם טורח בסעודה ומפסידה' כדי שהבעל יהיה נאמן, הרי הוא מוחזק בממון וחובת 

הראיה מוטלת על האישה. הוא משיב: "נראה לי שמכיון שסתם כתובה שעבודה על 

הקרקע אף היא בחזקתה". כיוון שקרקעות הבעל משועבדות לכתובתה היא מוחזקת 

 בקרקע וחובת הראיה מוטלת עליו.  

בדף י"ב המאירי מתעלם מהסבר זה ומסביר שאישה נאמנת מפני שיש לה ברי ושמא 

וחזקת הגוף. לכאורה לפי הסברו לגמרא בדף י' אין צורך לא לברי ושמא ולא לחזקת 

הגוף. מוכח מכאן שגם הוא סובר כר"י מיגאש וכרי"ד ש"חד מתרי טעמא נקיט". 

הגמרא הייתה יכול לתרץ שכיוון ששעבוד הכתובה על הקרקע האישה מוחזקת 

בכתובתה וחובת הראיה מוטלת על הבעל, אולם הגמרא לא תירצה כך כדי ללמדנו 

 6שברי ושמא עם חזקה יכולים להוציא ממון אפילו כשאין שעבוד החוב על הקרקע.

עולה מדברי הרי"ד שהוא מפרש את תירוץ הגמרא: "עד כאן לא קאמר רבן גמליאל התם אלא   5
דאמרינן אוקמה אחזקה", שחזקה לבדה מועילה ללא ברי ושמא. לא ניתן לפרש לדעתו את הסבר 
הגמרא שחזקה מועילה רק עם ברי ושמא, מפני שאם מדובר בספק בחיוב, חזקה עם ברי ושמא אינם 
מועילים (כפי שהוכיח הרי"ד מהגמרא בב"ק מ"ו, א'), ואם מדובר בחיוב שהמתחייב טוען שפקע, 

 החזקה אינה מוסיפה דבר על הברי ושמא.

הערת עורך [מ"ג]: בהמשך דברי המאירי הוא דן במיגו, וטוען שאין להוכיח מהסוגיה שם שאומרים   6
מיגו להוציא, "שזו כתבתה בידה והרי היא מוחזקת בכתבתה והוא בא לפסלה ולהפקיע את חזקתה 
ואחר שכן ראוי להאמינה בסעד טענות אלו". רואים שהמאירי כן מכניס את עניין המוחזקות שנוצרת 
כתוצאה מהכתובה. לפי דעת הרב ליפשיץ, צריך לומר שזו תשובה רק לבעיית מיגו להוציא, שגם אם 
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 סיכום

 נסכם את הסברי הראשונים ליחס בין הסוגיה בדף י' לבין הסוגיה בדף י"ב:

א. רמב"ן, רשב"א וריטב"א: בדף י' יש לאישה רוב וחזקה ורוב וחזקה מועיל אף כנגד 

 טענת ברי. בדף י"ב יש לאישה חזקה ללא רוב, וחזקה מועילה עם ברי ושמא בלבד.

ב. הסבר התואם את דברי התוספות בדף ל"ו: בדף י' יש לאישה חזקה דלא איתרע 

וחזקה דלא איתרע מוציאה מחזקת ממון בטענת ברי. בדף י"ב יש לאישה חזקה 

 דאיתרע וחזקה דאיתרע מוציאה רק מחזקת ממון בטענת שמא.

ג. ר"י מיגאש: הגמרא בדף י' מלמדת שכיוון שיש לאישה שטר כתובה היא מוחזקת 

בחוב וחובת הראיה מוטלת על הבעל. בדף י"ב מלמדת הגמרא שאם יש לאישה ברי 

 ושמא עם חזקת הגוף היא מוציאה ממון מבעלה.

ד. מאירי: הגמרא בדף י' מלמדת שכיוון ששעבוד הכתובה חל על הקרקע, האישה 

מוחזקת בחוב וחובת הראיה מוטלת על הבעל. בדף י"ב מלמדת הגמרא שאם יש 

לאישה ברי עם חזקה נגד שמא של בעלה היא מוציאה ממנו ממון אף במצב שאין 

 7שיעבוד קרקעות.

ה. רי"ד: הגמרא בדף י' מבוססת על מסקנת הגמרא בדף י"ב, שכיוון שהבעל התחייב 

בכתובה ויש לאישה חזקת הגוף חובת הראיה מוטלת עליו למרות שהוא טוען שהחיוב 

פקע. למעשה, כיון שהבעל התחייב בכתובה האישה גובה בטענת ברי מול שמא אף 

 ללא חזקת הגוף.

תאמר שהמיגו כאן משחק תפקיד זה לא מיגו להוציא. אולם, ניתן להציע פירוש אחר, שכמדומני שהרב 
סבתו כיוון אליו בשיעור כללי, והוא שלא מדובר כאן על שתי אפשרויות נפרדות של האישה לזכות. 
הזכייה של האישה בצירוף של ברי ושמא עם חזקת הגוף מתבססת על המוחזקות המקורית שלה 
בכתובה. למוחזקות בפני עצמה אין מספיק כוח בלי צירוף ברי ושמא זה. וראה באגרות משה (חושן 

 משפט א', כ"ד) שמציע כיוּון כזה בהסבר הסוגיה מדעתו בלי שהתייחס ישירות את המאירי.
 .6הערת עורך [מ"ג]: ראה הערה  7

 הרב אליהו ליפשיץ              ספק ממון בכתובה
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הדין הבסיסי של בתולה הוא שכתובתה מאתיים זוז, ואילו של בעולה רק מאה. אלא 

שישנם מקרי ביניים רבים, והמשנה ואחריה הראשונים דנים מה הדין במקרים אלו. 

במאמר זה, דרך הדיון במקרים הספציפיים, ננסה לסקור את השיקולים השונים 

 שהביאו לקביעת המדד לכתובת מאתיים וכתובת מנה.

 ר' מאיר וחכמים –המחלוקת במשנה 

 אומרת: ד')-(כתובות א', ב'המשנה 

בתולה כתובתה מאתים ואלמנה מנה בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן 
האירוסין כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים הגיורת והשבויה והשפחה 
שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן 

 מאתים ויש להן טענת בתולים:  

הגדול שבא על הקטנה וקטן שבא על הגדולה ומוכת עץ כתובתן מאתים דברי 
 רבי מאיר וחכמים אומרים מוכת עץ כתובתה מנה:  

בתולה אלמנה גרושה וחלוצה מן הנשואין כתובתה מנה ואין להם טענת 
בתולים הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על 

 בנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מנה ואין להם טענת בתולין:

מוכת עץ. במקרה כזה   –ניתן לראות שישנה הסכמה גורפת על כל המקרים מלבד אחד  

לדעת ר' מאיר כתובתה מאתיים ולדעת חכמים מנה. נראה שהמחלוקת היא מה 

מחשיב אישה לבתולה. לפי ר' מאיר בתולה היא זו שלא נבעלה. אישה שעברה מעשה 

של בעילה לא יכולה להיחשב כבתולה ולכן כתובתה מאה. אך זו שאיבדה את בתוליה 

שלא בבעילה אלא באמצעות מעשה חיצוני, אין בה כל פגם ואין סיבה שלא תקבל 

 מאתיים.  

לכאורה, חכמים סוברים שהמכריע הוא האם יש לאשה קרום בתולין או לא. 

החשיבות של הימצאות קרום הבתולין הוא הנאת הביאה הראשונה, ולכן אישה שאין 

 לה קרום לא מקבלת כתובה בגובה של אישה שיש לה.  

ובכל זאת   1אלא שלכאורה יש קושי בסברה זו, שהרי על בוגרת נאמר ש"כלו בתוליה", 

כתובתה מאתיים! אם כן, לא ייתכן שהמחייב הוא הנאת הביאה שמתאפשרת בגלל 

מוכח ש"כלו בתוליה" אין הכוונה   (נ"ט, א') קרום הבתולין. אמנם, בסוגיה ביבמות  

י"ג) ובנושאי הכלים שם, ובתוספות (ט' ,א' ד"ה האומר) -וראה ברמב"ם בהלכות אישות (י"א,י"ב   1
 ובשיטה מקובצת שם, האם יש לבוגרת טענת דמים או לא.
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שכלו לחלוטין אלא שנתמעטו. אם כן, ניתן לומר שהמדד הוא הנאת הביאה, ובמקרה 

 שאין בכלל קרום בתולין תקבל מנה.

אפשרות אחרת היא שנשיאת אישה שהיא מוכת עץ מהווה ביזיון. אמנם היא לא 

נבעלה לזר, אך בכל זאת יש במעשה זה כדי להוריד ממעמדה החברתי, ולכן היא 

מקבלת רק מנה. על פי זה נמצא שהמדד לסכום הכתובה הוא מעמדה החברתי של 

האישה. אישה רגילה שהיא אישה מכובדת מקבלת מאתיים, ואישה מבוזה מקבלת 

 מאה.  

מה שורש מחלוקת ר' מאיר וחכמים? ניתן להציע   -לפי אפשרות זו עדיין יש לשאול  

כמה כיוונים. ראשית, ניתן לומר שר' מאיר וחכמים מסכימים שהעיקרון הוא כבוד, 

אלא שהמדד למדידת הכבוד הוא שונה. לפי חכמים המדד הוא לפי הימצאות קרום 

אם הקרום נעלם על ידי מעשה יש בכך ביזיון. לדעת ר' מאיר, לעומת זאת,   –בתולין  

מוכת עץ לא הפסידה מכבודה, ורק אישה שנבעלה מאבדת מכבודה. כך עולה 

 2:(י"א, א' ד"ה גדול)מהרשב"א 

וכן מוכת עץ אף על פי שמשיר בתולים הואיל ולא נעשה בה מעשה באיש לא 
בטיל חינה, וחכ"א כתובתה מנה דבטל חינה הואיל ונעשה בה מעשה גמור 

 שהשיר בתולים.  

ניתן להציע כיוון שונה. לדעת חכמים המדד הוא באמת הכבוד, אך לדעת ר' מאיר 

המדד איננו כבוד אלא הביאה. אישה שנבעלת לראשונה בידי הבעל זוכה לכתובה 

מאתיים. אלא שקשה לומר שזה בגלל הנאת הביאה, שהרי היא מוכת עץ ופתחּה 

לכן נדמה שהממד המכריע לדעת ר' מאיר הוא האינטימיות. הבעל מחויב   3פתוח! 

לשלם מאתים לזאת שלא הייתה עם איש מלבדו. גם אם האישה הייתה מאורסת 

לאיש אחר, כל עוד הוא לא בא עליה היא ובעלה החדש זוכים לאינטימיות מיוחדת 

 4ולכן כתובתה מאתים.

ניתן להציע נפקא מינה מאחת הדוגמאות במשנה. המשנה אומרת שאלמנה או גרושה 

מן הנישואין כתובתן מאה. דין זה מובן הן לדעת חכמים והן לדעת ר' מאיר. לדעת 

חכמים, כיון שהתחתנה והתגרשה מעמדה החברתי ירד. הדין ברור גם לדעת ר' מאיר, 

שהרי בעקבות האינטימיות שלה עם הבעל הראשון נפגעת האינטימיות עם הבעל 

השני. אך מה יקרה במקרה שבעלה הראשון כנס אותה כאשר הייתה נדה ומת מיד? 

הסבר זה מופיע גם בירושלמי (א', ג'; ד', ב' במהדורת וילנא): "וכי בבתולין הדבר תלוי הרי בוגרת אין  2
לה בתולים וכתובתה מאתים הרי בתולה מן הנישואין יש לה בתוליהן וכתובתה מנה מאי כדון בוגרת 
לא בטל חינה בתוליה מן הנישואין בטל חינה מה פליגין במוכ' עץ דר"מ אמ' לא בטל חונה ורבנין אמרין 

 בטל חינה".
אמנם נחלקו הראשונים האם מוכת עץ היא לגמרי כפתח פתוח או לא, וראה בתוספות (ט' ,א' ד"ה   3

 האומר וד"ה ואי בעית).
הערת עורך [מ"ג]: ניתן גם לומר שלר' מאיר המדד הוא הכבוד, האם בטל חינה, ולחכמים המדד הוא  4

 הנאת הבעילה. 
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רעק"א בתוספותיו על המשנה מביא את דברי כנסת הגדולה שדן האם לאשה כזו יש 

טענת בתולין. מה יהיה דינה לעניין גובה הכתובה? לכאורה, לדעת חכמים תהיה 

כתובתה מאה, שהרי מעמדה החברתי ירד בלי קשר לזה שנבעלה או לא נבעלה. 

ולכן   5לעומתם, לדעת ר' מאיר הרי שהיא לא הגיעה לשיא אינטימי עם בעלה הראשון, 

 6יש מקום רב לומר שכתובתה מאתיים.

 מחלוקת רב ושמואל -סוגיית הגמרא 

 מביאה מקרה בו נחלקו רב ושמואל: (י"א, ב')הגמרא 

עשאה מוכת עץ; כי אמריתה   -אמר רב יהודה אמר רב: קטן הבא על הגדולה  
 קמיה דשמואל, אמר: אין מוכת עץ בבשר.

המחלוקת הזו היא אליבא דחכמים, כאשר רב סובר שכתובתה מאה כמוכת עץ 

ושמואל סובר שכתובתה מאתיים. כפי שאמרנו לעיל, המדד לפי שיטת חכמים הוא 

 כבוד ומעמד חברתי, כך שיש להסביר את המחלוקת פה על פי העיקרון הזה.

ניתן להבין שהמחלוקת היא מציאותית. הרי קטן פחות מבן ט' איננו בר ביאה, 

והשאלה היא מה יהיו התוצאות הפיזיות במקרה והוא אכן בא על אישה. אם אין 

 תוצאות פיזיות אז לכולי עלמא כתובתה מאתים.

ניתן גם להציע שלכולי עלמא מבחינה פיזית לא קרה דבר, וכך אכן כתבו כמה 

. לפי זה נראה (תוספות ד"ה ושמואל; רשב"א ד"ה גמרא; רא"ש א', כ"ד) ראשונים  

שהמחלוקת היא האם בכל זאת מעמדה החברתי נפגם בגלל המעשה שאירע. רב סובר 

שעצם המעשה מבזה אותה ומורידה ממעמדה, ושמואל סובר שמכיוון שלא היו 

תוצאות למעשה גם לדעת חכמים כתובתה מאתיים. המעמד החברתי יורד רק 

 בעקבות דברים שהשפעתם היא תמידית.

הוא מניח   7על אתר. (פסקי הרי"ד י"א, ב' ד"ה איתמר)  כיוון שלישי עולה מדברי הרי"ד  

שהביאה של הקטן גורמת לכך שהאישה מאבדת את בתוליה. על פי זה ברורה דעת רב, 

שמדמה זאת לאשה מוכת עץ. עצם איבוד הבתולין הוא דבר מבזה ולכן האישה 

 מאבדת את זכותה לקבל כתובת מנה. את דעת שמואל מסביר הרי"ד כך:
 אלא אם כן נחשיב את עצם החופה כמעמד אינטימי. 5
השאלה הזו איננה נכונה אליבא דשיטת הרמב"ם שכתב שסכום הכתובה איננו תלוי האם הייתה   6

ביאה או לא: "ומפני מה תיקנו חכמים לאלו כתובה מאה ואף על פי שהן בתולות, הואיל וחזקת 
הנשואה שתבעל וחזקת השפחה והנכרית והשבויה שתבעל תיקנו להן מאה בין נבעלו בין לא נבעלו והרי 
הן כבעולות לכל דבר". דיון זה קשור גם למחלוקת הראשונים בהסבר הסוגיה בדף י"א, ב' "כנסה 

ועיין בעניין זה במאמרו של אלעד מוריה בעלון זה. יצוין שיתכן   -בחזקת בתולה ונמצאת בעולה"  
שבכנסה נידה הדין שונה מהמקרה שנידון שם, כיון שבנידה מעיקרא אין אינטימיות בחופה זו, ואין זו 

 חופה רגילה.
הערת עורך [מ"ג]: מעין שיטתו בסגנון קצת אחר מובא בשיטה מקובצת בשם שיטה ישנה: "ושמואל   7

אמר אין מוכת עץ בבשר ואע"פ שהוציא דם לא עקר כל הבתולים ואפילו עקרם כיון שאין זו לא בעילה 
 ולא הנאה מותבינן לה כבוגרת". ובהמשך דבריו שם מפורש שמיירי באופן שמשיר את הבתולים.  
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ושמואל אמ' אין מוכת עץ בבשר, ואי בעולה לא הויא מוכת עץ נמי ליתה, והרי 
היא כאילו מיעכה היא באצבעה, שהממעכת בתוליה באצבע כדאמרינן בפרק 

כל הני מעכות של בית רבי תמר שמן, לא הפסידו   (יבמות ל"ח, ב') ארבעה אחין  
מאתים, דדוקא דרוסת איש ומוכת עץ לרבנן הפסידו המאתים, אבל במיעוכה 

אלא שלא להצטער תחת בעלה, ובמוכת   8לא הפסידה מאתים, כיון שאין כונסה 
 עץ דפליגי רבנן משום דהוי שלא לדעתה ומיפגמא בהכי.  

בה נאמר: "דאמר רבי יצחק: כל מועכות   (ל"ד, ב') הרי"ד מסתייע כאן בסוגיה ביבמות 

תמר שמן, ולמה נקרא שמן תמר? ע"ש תמר שמעכה באצבעה". הגמרא   -של בית רבי  

הרי"ד מניח   9מספרת שהנשים בבית רבי נהגו למעך את הבתולים שלהן לפני שנישאו. 

שלא מסתבר שנשים אלו היו נוהגות כן אם הדבר היה פוגע בגובה הכתובה שלהן, ולכן 

יש לבאר מהי הסיבה שלמרות שבתוליהן נפגעו הן מקבלות כתובת מאתיים.  לדעת 

הרי"ד, הסיבה היא שכאשר אישה בוחרת לעשות מעשה ובעקבות מעשה זה איבדה 

היא לא מאבדת את כתובתה. העיקרון הוא שכאשר אין מדובר בביאה   –את בתוליה  

 ממש, ובנוסף האישה יזמה את המעשה, אין היא נחשבת מבוזה.  

הרי"ד קובע כי אותו הדבר יהיה נכון גם לגבי ביאת קטן. במקרה הזה ודאי שהאישה 

הבוגרת היא זו שיוזמת, ולא הקטן שאין ביאתו ביאה כלל, והוא איננו אלא כמכשיר 

בעלמא. לכן במקרה הזה כשם שהאישה יזמה את המיעוך באצבע כך היא יזמה את 

ביאת הקטן ולכן לא איבדה ממעמדה החברתי. בסוף דבריו הסביר הרי"ד שבמוכת עץ 

כתובתה מנה, לדעת חכמים, משום ש'הוי שלא לדעתה ומפגמא בהכי' כלומר מכיוון 

 שהיא נפגעה שלא ביזמתה היא נחשבת מבוזה.

כיצד יתמודד  רב עם הסוגיה ביבמות? הוא יכול לערער על עצם ההנחה שכתובתן של 

הוא יכול גם לחלק בין פגיעה בבתולים שנעשתה אולי   10נשי בית רבי הייתה מאתיים. 

ביזמת האישה אך בפועל בוצעה על ידי גורם חיצוני, כמו בביאת קטן, לבין מקרה 

 שהאישה פגעה בבתוליה בידיה, כמו ב'מועכות של בית רבי'.

גרסת חלק מכתבי היד: "שלא נתכונה" וגרסה זו מתאימה יותר לרצף דברי הרי"ד. לפי הנוסח הנדפס  8
 יש לפרש שהכוונה שלא כנס אותה אדם, אלא היא מעכה לעצמה את בתוליה.

הרי"ד מפרש שעשו כן כדי שביאת הבעל לא תכאיב להם. וראה בריטב"א ובמאירי ביבמות שם פירוש  9
 אחר.  

הערת עורך [מ"ג]: מסתבר שהכל רצו להתחתן עם משפחתו של רבי (בשל עושרו ומעמדו). אם כך,   10
הגיוני שהחתנים היו כותבים לנשים מבית רבי סכום גבוה כתוספת כתובה, כך שאף אם עיקר הכתובה 

 שלהן היה מנה ולא מאתיים, הדבר לא היה משמעותי עבור נשים אלו.
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 שיטות רש"י ותוספות בדין קבוע

 ישי לבנברג

מחדש שמואל דין מיוחד בדיני פיקוח נפש, שאין הולכים   (פ"ד, ב') בגמרא ביומא  

בפיקוח נפש אחר הרוב. הגמרא מנסה להבין באיזה מקרה מדובר, ומחפשת מקרה 

 שאין סיבה אחרת להציל את האדם מדיני רוב, ספק או קבוע.  

לאחר שהגמרא מוצאת מקרה, היא ממשיכה ושואלת על שמואל מדברי רבי יוחנן 

שאומר שלא מפקחים במקרה כזה. כדי לתרץ את הסתירה בין האמוראים הגמרא 

עונה שכל אחד מהם מתייחס למקרה אחר: אחד למקרה של 'פריש כולהו' ואחד 

 למקרה של 'פריש מקצתייהו'. רש"י ותוספות נחלקו בהסבר המקרים לפי שמואל:

רש"י מסביר ששמואל דיבר על מקרה ש'פריש כולהו', כלומר כל הקבוצה עברה מחצר 

תוספות לא מקבלים   1א' לחצר ב' ולפני שהיא נקבעה שם נפלה מפולת על אחד מהם. 

את דברי רש"י, שכן כמו שהם מקשים, "מה לי חצר זו, מה לי חצר אחרת?", כלומר 

מה משנה איפה הקבוצה נמצאת, הרי בסופו של דבר הקבוצה עדיין יחד ולכן כמו 

שפשוט שבחצר הראשונה הקבוצה קבועה ומצילים מדין קבוע כך גם בחצר השנייה. 

לאור קושיה זו, תוספות מסבירים באופן שונה מרש"י, אם כי לעניין דיני פיקוח נפש 

 2פירושם יוצא דומה.

נראה להסביר שהמחלוקת בין רש"י לתוספות ִהנה מחלוקת עקרונית בגדרי קבוע כפי 

 שעולה מהגמרא בזבחים.

אומרת שאם בהמות שדינם מיתה כמו חטאת מתה ושור   (ע', ב') המשנה בזבחים  

 1:1000הנסקל מתערבבים עם בהמות שמיועדות לשחיטה, אפילו אם היחס הוא  

(ע"ב, לטובת הבהמות הכשרות אסור ליהנות מכולן אלא צריך לתת להן למות. הגמרא  

שואלת מדוע אין דין ביטול ברוב, ורב אשי מסביר למסקנה שזה דין דרבנן של 'דבר  ב')

חשוב' שאין בו ביטול ברוב. הגמרא ממשיכה ושואלת למה לא למשוך החוצה את אחת 

הבהמות ולהעמיד שהיא יצאה מהרוב. מכיוון שהרוב פועל במקרה כזה בתורת כל 

הגמרא משיבה שאי   3דפריש ולא בתורת ביטול ברוב אין בעיה של דין דבר חשוב. 

אפשר לעשות דבר כזה שכן יש בעיה של קבוע. אם ניקח את הבהמה מהעדר, הספק 

יתעורר לגבי הבהמה עוד כשהיא בתוך העדר, וממילא תהיה בעיה של קבוע כמו 

 שראינו.

 כך נראה בפשטות, אך עיין בקרבן נתנאל על הרא"ש ביומא ח', ט"ו, אות ל'. 1
 כ"א) מפרשים את הסוגיה באופן אחר לגמרי.-הרי"ף (על פי הר"ן, יומא ה', א') והרמב"ם (שבת ב', כ' 2
ההבדל העקרוני בין שני המושגים האלה הוא ש"ביטול ברוב" פועל על כל התערובת כשהיא מעורבבת,  3

 ואילו "כל דפריש" פועל על חתיכה אחת מסופקת, אכמ"ל.  
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לאחר מכן הגמרא ממשיכה ומציעה ש'ניכבשינהו דניידי', ובמקרה כזה לא תהיה בעיה 

של קבוע. לא כל כך ברור מה משמעותו המדויקת של הביטוי, והראשונים מציעים 

 פירושים שונים.  

תוספות מסבירים שכוונת הגמרא בנכבשינהו דניידי היא שנפתח בפניהם את הגדרות 

וניתן להם להתפזר. לעומת זאת רש"י מסביר את הגמרא בדרך אחרת,  פשוטה יותר 

 מבחינה מילולית, והיא שנלחץ את הבהמות בשביל שהן תתחלנה לזוז.

לכאורה דברי רש"י אינם ברורים. מה משנה העובדה שהבהמות נעות? מטרת הלחיצה 

היא לבטל את הדין של קבוע, אולם בסופו של דבר הבהמות עדיין נשארות בקביעותן, 

 והן עדיין קבוצה סגורה ידועה!

'ניידי'. על קבוצה חיה   —עולה מרש"י שיש גדר נוסף, גדר ביניים בין קבוע לכל דפריש  

שנמצאת בתנועה לא יכול לחול דין קבוע, שכן העובדה שכל פרט בקבוצה נמצא 

בתנועה בכל רגע ורגע מבטלת את קביעותו. אמנם, לא ברור לגמרי מה הגדר של ניידי 

ומה ההבחנה בין ניידי לקבוע. קשה למשל לקבוע מתי התזוזה הטבעית הופכת לניידי. 

תוספות, לעומת זאת, אינם מקבלים חידוש זה. הם סוברים שכל עוד הדיון הוא על כל 

הפרטים המסופקים כקבוצה יש דין קבוע, והעובדה שהם נמצאים בתנועה לא 

 רלוונטית.

אפשר לנסות להסביר את המחלוקת ולומר שתוספות מבינים את דין קבוע בתור דין 

האם כל הקבוצה נמצאת יחד, או שרק חלק ממנה עומד בפנינו. לעומת   —מציאותי  

כשקבוצה נמצאת במנוחה,   —זאת, רש"י מבין שהדין תלוי בהסתכלות של בני אדם  

המתבונן בה יותר ישים לב לפן הקבוצתי שבה, אך כשהיא נמצאת בתזוזה יש יותר 

 דגש על כל פרט ופרט בקבוצה.
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ניתנו   'קבוע' אחת הסוגיות הסבוכות בש"ס בטעמן ובהגדרתן היא סוגיית קבוע. למושג  

מספר הגדרות וטעמים על ידי המפרשים לאורך הדורות. במאמר זה לא נסקור את 

הפירושים השונים, אלא ננסה, לאחר הצגה קצרה של הגישה המקובלת, לתת הגדרה 

מחודשת העולה מפשטות התוספתא בטהרות ומפשטות הברייתא העוסקת בחנויות 

 . (ט"ו, א')המובאת בגמרא בכתובות 

ההגדרה המקובלת לקבוע מבחינה בין המושג קבוע למושג פריש, דהיינו בין פרט בתוך 

קבוצה לפרט שיצא מן הקבוצה. כך למשל, כאשר הספק נוגע לקבוצה של חנויות 

שבתוכה יש חנויות המוכרות בשר כשר וחנויות המוכרות בשר טרף יחול דין קבוע, 

ואילו כאשר הספק נוגע לחתיכת בשר שפירשה מן החנויות, ואין ידוע אם זו חתיכה 

כשרה או טרפה, נלך אחר הרוב. כפי שנראה מיד, בהגדרה זו יש קושי שעולה 

מהתוספתא במסכת טהרות. אנו ננסה להציע הגדרה חדשה ולבחון אותה לאור סוגיות 

 קבוע הפזורות בש"ס. 

 אומרת: (ו', ב')התוספתא בטהרות 

תשעה שרצין וצפרדע אחד ברשות הרבים ונגע באחד מהן ואין ידוע באיזה מהן 
 נגע ספיקו טהור

 פירש אחד מהן לרשות היחיד ספיקו טמא לרשות הרבים ספיקו טהור 
 ובנמצא הולכין אחר הרוב  

בתוספתא מופיעים שלשה מקרים: 'נגע באחד מהם', 'פירש', ו'נמצא'. הכלל הקובע 

. (משנה, טהרות ו', ד') בהלכות טומאה וטהרה הוא שספק ברה"ר טהור וברה"י טמא  

התוספתא כאן אומרת שבמקרה שניתן לילך אחר הרוב מכריעים אחר הרוב בין 

ברה"י בין ברה"ר. במקרה הראשון מדובר על קבוע שנידון כספק ברה"ר וברור 

שטהור. בנידון השלישי הולכים אחר הרוב, ולכן במקרה כמו זה שמוצג שם טמא. 

אולם במקרה השני מתעורר קושי. לפי ההגדרה המקובלת לדין קבוע, לא ברור מה 

ההבדל בין המקרה השני למקרה השלישי בתוספתא, בין "פירש" ל"נמצא", הרי 

בשניהם מדובר על מצב בו הפרט מחוץ לקבוצה, ולכאורה יש לילך אחר הרוב בין 

מדוע, אם כך, התוספתא אומרת שבפירש ברשות היחיד ספקו   1ברה"ר בין ברה"י. 

 טמא וברשות הרבים ספקו טהור?  
הערת עורך [מ"ג]: תוספתא זו מובאת גם בירושלמי בכתובות (פרק א' הלכה י' (ח, ב')) ושם הגרסא   1

היא: "פירש לרשות היחיד ונגע בו ספקו טמא. חזר לרשות הרבים ונגע בו ספקו טהור" ופירש שם הפני 
משה: "שפירש בפנינו ונולד הספק במקום הקביעות והוי ליה כקבוע ולפיכך ברשות הרבים ספיקו טהור 
כדין ספק טומאה ברשות הרבים ואם חזר לרשות היחיד ספיקו טמא דהא כמחצה על מחצה הוא". לפי 
זה יש לבאר שההבדל בין פירש לנמצא הוא שבפירש ראינו את הפרישה ובנמצא לא ראינו את הפרישה, 

 ואין צורך בחידוש של דוד. אמנם אין פירושו של הפני משה מוכרח.  
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נראה שמהתוספתא עולה חילוק חדש. החילוק בין קבוע לפריש תלוי בשאלה האם 

מדובר בפרט מסוים שלא ידוע מה טיבו, או שהספק הוא בין שני פרטים. כאשר הספק 

הוא על דבר ידוע שלא ברור מהו, ניתן לילך אחר הרוב ולהכריע את הספק, אך כאשר 

הספק הוא בין שני דברים ידועים, הספק נחשב כקבוע ולא ניתן להכריע אותו על פי 

רוב. הדבר דומה לחילוק שבין מקרה בו יש לפנינו חתיכה שהיא ספק חלב ספק שומן 

לבין מקרה שיש לפנינו שתי חתיכות ('איקבע איסורא'), ואנו לא יודעים איזו מהם 

). בקצרה, החילוק כריתות י"ז, א' החלב ואיזו השומן, חילוק שנידון ביחס לאשם תלוי ( 

 הוא בין שאלת 'מה' לשאלת 'מי'.  

ממילא מובנים שלושת המקרים בתוספתא: במקרה הראשון, כשנגע באחד ולא ידוע 

באיזה נגע, ברור שהשאלה היא "במי נגע", ומכיוון שאין כאן שאלה על דבר מסוים 

אלא בין מספר דברים שונים לא ניתן להכריעה על פי הרוב. במקרה השלישי כשנמצא, 

יש לפנינו אובייקט מסוים שמסתפקים לגביו האם הוא שרץ או צפרדע, וממילא ניתן 

במקרה האמצעי, 'פירש', נראה שצריך לבאר בכוונת   2להכריע שאלה זו על פי הרוב. 

התוספתא שמדובר על פרט שיצא מהקבוצה והאדם נגע בו כשהיה ניכר, ולאחר מכן 

חזר והתערב בקבוצה (אם לא נסביר כך את המושג פירש לא ברור מהו ההבדל בין 

'נמצא' לבין 'פירש'. עתה מובן שפירש הוא רק בזמן המגע ובנמצא מדובר שפרש לגמרי 

ולא חזר לקבוצה). במקרה זה ניתן היה לחשוב שמכיוון שברגע הנגיעה הספק היה מה 

טיבו של פרט מסוים ניתן להכריע את השאלה על פי הרוב, ולכן מחדשת התוספתא 

 שמשום שבסופו של דבר הספק הוא בין כמה פרטים, אין לילך על פי הרוב.

הסברה בהגדרה זו ברורה ומובנת. הליכה אחר הרוב פירושה בפשטות, כפי שבאר 

 3רה"י הרב שילת בשיעור כללי, לתת הגדרה לדבר מסופק על פי הצד שיותר נמצא בו. 

ממילא ברור שיש צורך באובייקט מסוים כדי להגדירו, אך אם הספק הוא בין שני 

 אובייקטים אין כאן דבר מסוים להגדיר, ולא שייך לילך אחר הרוב.

 מעיון בדוגמאות הגמרא נראה שההגדרה מתאימה לכל המקורות מלבד דוגמא אחת:

מביאה ברייתא בה מופיעה דוגמא של דין   (ט"ו, א') הגמרא בכתובות    -. חנויות 1

 קבוע:  

תשע חנויות, כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח 
הלך אחר   -ספיקו אסור, ובנמצא    -מאחת מהן ואינו יודע מאי זה מהן לקח  

 הרוב

במקרה שהאדם מצא חתיכה ברחוב ומסתפק לגביה האם היא כשרה או טריפה, 

הרי שיש כאן דבר מוגדר, הבשר, שלא ברור 'מה' הוא, ולכן ניתן להכריע שאלה זו 

על פי הרוב. לעומת זאת, במקרה שברור איזו חנות כשרה ואיזו טריפה, והספק הוא 
 מקרים אלו היו מובנים גם לפי ההסבר המקובל. החידוש הוא במקרה הבא. 2
דין הליכה אחר הרוב אינו בנוי על סטטיסטיקה, אלא הוא מעין דין  -הערת עורך [מ"ג]: וביתר הרחבה  3

 ביטול ברוב, ביטול של צדדי הספק שבצד המיעוט, ונתינת שם אחיד לתערובת או לחתיכה.
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'מי' החנות ממנה הוא קנה, הרי שהספק הוא בין שני דברים ולא ניתן להכריע 

 שאלה זו על פי הרוב.  

נראה להציע השלכה מעניינת להגדרה זו. מה הדין במקרה שאדם קנה מחנות ובזמן 

שקנה ידע את דין הבשר, ולאחר מכן שכח מה דינו והיכן קנה אותו? במקרה זה, אף 

שהשאלה התעוררה לאחר שהחתיכה פרשה ממקום קביעותה כך שלפי ההגדרות 

לפי הגדרה זו היא נחשבת כ'קבוע' כיון   4המקובלות ניתן להכריעה על פי רוב, 

 שהספק של האדם הוא מאיזו חנות קנה את הבשר.

. דוגמא נוספת המופיעה בגמרא שם היא של "זורק אבן לגו". כאשר אדם זרק אבן 2

לקבוצה של תשעה ישראלים וגוי אחד, והרג אחד מהם ולא ידוע איזה הרג, אין 

הולכים אחר הרוב. במקרה זה משמע מפשטות הגמרא שמדובר כשהגופה אינה 

נמצאת לפנינו, שכן אם היא הייתה לפנינו ניתן היה ניתן להכריע מי ההרוג. נראה 

שהמקרה הוא שאין כאן פרט מסוים ששואלים לגביו האם הוא ישראלי או גוי 

('מה' הוא) אלא שלא ברור איזה מהאנשים נהרג ('מי' נהרג). שאלה זו, כפי שהובהר 

לעיל, לא ניתן לפשוט על פי הרוב. הסבר זה אינו מתיישב עם דברי הרמ"ה 

בסנהדרין המסביר את המקרה שישנה גופה שלא ברור 'מה' היא, אך הוא עולה 

 מדברי ראשונים אחרים.

. הדוגמא האחרונה בה עוסקת הגמרא בכתובות, היא לגבי תינוקת שנאנסה. 3

הגמרא פוסקת שבמקרה שהאישה הלכה לעיר ונבעלה שם הרי זה 'קבוע', אך אם 

האנס יצא אליה הולכים אחר הרוב. החילוק בין המקרים ברור: במקרה שהאישה 

האיש לו נבעלה, וממילא לא ניתן לילך אחר הרוב.   ' מי ' באה לעיר השאלה היא  

הגדרתו של   ' מה ' אולם כאשר נבעלה מחוץ לעיר ויש איש שיצא אליה השאלה היא  

 אותו האיש, כשר או פסול, וניתן לילך אחר הרוב כדי להגדירו.

דנה בענייני פיקוח נפש ומביאה אף היא מקרה של קבוע.   (פ"ד, ב') . הגמרא ביומא  4

מדובר שם במקרה שנפל גל על תשעה גויים וישראל אחד והדין הוא שמפקחים את 

הגל ואין הולכים אחר רוב הגויים. במקרה זה לכאורה מדובר שידוע שיש אחד 

תחת הגל ולא ידוע האם הוא גוי או ישראל. אם כך, נראה שהשאלה שעלינו לשאול 

היא 'מה' נמצא לפנינו, שהרי יש כאן פרט מסוים, ואם כך קשה על דברינו מדוע 

הגמרא מחשיבה מקרה זה לקבוע. אם נעמיק במקרה זה נראה שבכל זאת הוא 

דומה לקבוע, שהרי מדובר שראה את המפולת שנפלה, ולא יודע על מי מהנוכחים 

שם היא נפלה. אם כן הספק איננו מי נמצא מתחת למפולת אלא על מי מבין 

יתכן שבשאלה זו יש מקום להכריע שלחתיכה יהיה דין קבוע מסיבה שונה. ניתן להתלבט כאן מה   4
נחשבת שעת לידת הספק, האם הזמן שבו התעוררה השאלה, או הגורם ליצירת הספק (החנות ממנה 
הבשר נקנה). אולי בזה  נחלקו הראשונים המובאים בש"ך יו"ד ק"י, ג' לעניין מקרה בו לאחר שנקנתה 
החתיכה התברר כי באחת החנויות היה בשר טרף (מקרה שמקביל לנפק"מ שהצענו). לפי הגדרתנו, 
טענות שני הצדדים אינן רלוונטיות להגדרת 'קבוע', וכאמור שם צריך להיות דין קבוע כי השאלה 

 שצריך לשאול היא שאלת 'מי' ולא שאלת 'מה'.
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הנוכחים המפולת נפלה. כל האנשים היו ידועים, כך שניכר מי יהודי ומי גוי, אך לא 

 5ברור על מי מהם נפלה המפולת.

דנה באיש ששלח שליח לקדש לו אישה ומת השליח, האם   (י"ב, א') . הגמרא בנזיר  5

ניתן לילך אחר הרוב כדי להתיר למשלח לקדש אישה או שמא יש לחשוש שהיא 

קרובת האישה שקידש השליח הראשון. הגמרא מבארת שכיון שהנשים קבועות 

במקומן לא ניתן לילך אחר הרוב. מציעה הגמרא שאולי השליח קידש אותה בשוק 

וממילא אינה קבועה, ודוחה שכיוון שהאישה חוזרת למקומה נחשבת קבועה. נראה 

לכאורה שהגדרת קבוע ופריש תלויה במיקום, ולא כדברינו לעיל. לאחר עיון נוסף, 

בכל זאת ניתן להסביר גם כאן  על פי ההסבר לעיל. מכיוון שהספק הוא איזו אישה 

השליח קידש המקרה נחשב כקבוע. הגמרא מציעה שאולי מכיוון שישנה אישה 

שפרשה מן הקבוצה אל השוק ניתן להצביע על אישה ספציפית ולומר שזוהי 

האישה, ומסתמא היא מהרוב שאינן קרובות, אך דוחה שבסופו של דבר הספק הוא 

את מי מהקבוצה הזאת השליח קידש, ולכן נחשב הספק לקבוע,  –על הקבוצה כולה 

 משום שהאישה שבשוק איננה מוגדרת לעצמה.

. הסוגיה ב') -(ע"ג, א' . הסוגיה שמעוררת קושי בהסבר זה מופיעה בגמרא בזבחים  6

עוסקת בשוורים שהתערבו בשור הנסקל שאיננו בטל (משום שמדברי חכמים בעלי 

חיים אינם בטלים) ומקשה שם מדוע שלא נמשוך אחד מהשוורים ונתלה שהגיע 

מהרוב. תמהה הגמרא "נמשוך? הוה לה קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי" 

ודוחה "אלא ניכבשינהו דניידי, ונימא: כל דפריש מרובא פריש! אמר רבא: גזירה 

שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקרבו". והנה לגמרא זו אין התחלה של הבנה לפי 

הגדרתנו לקבוע. במקרה זה ישנו שור ברור מאוד שמסתפקים עליו האם הוא שור 

הנסקל או שור רגיל ומדוע שייך כאן קבוע? גם התירוץ של הגמרא לא ברור כלל לפי 

 הסבר זה. 

(חולין צ"ה, א' ד"ה ספקו) נראה שנדחתה ההגדרה שהבאנו. אלא שגם התוספות  

 התקשו בביאור גמרא זו:

דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי והא דקיי"ל מדאורייתא חד בתרי בטיל היינו 

היכא שמעורב ואינו ניכר האיסור אבל הכא ידוע האיסור בדוכתיה וחנות 

הערת עורך [מ"ג]: אולם יש לציין שהסבר זה תלוי בהסבר המשך הגמרא שם שמחלקת בין 'פריש   5
כולהו' ו'פריש מקצתייהו'. ברור מהגמרא שם שישנו דין מיוחד בפיקוח נפש, שאומר במקרה מסוים 
שאפילו שהיינו צריכים ללכת אחר הרוב, מכיוון שמדובר בפיקוח נפש נחשיב זאת כקבוע. רש"י 
ותוספות שם פירשו שבמקרה של 'פריש כולהו' היינו צריכים להחשיב זאת לרוב, אולם מכיוון שמדובר 
בדיני פיקוח נפש נחשיב זאת לקבוע. לעומת זאת, הרמב"ם הבין שדווקא 'פריש מקצתייהו' הוא 
המקרה בו הקלו בפיקוח נפש. והנה, אם מבינים ש'פריש כולהו' פירושו שהקבוצה כולה נמצאת ביחד, 
אלא שהפרטים בה נמצאים בתנועה, וזו הסיבה שמעיקר הדין אין כאן דין קבוע, ייקשה על הסברו של 
דוד. אולם אם מסבירים שהקבוצה כולה התפזרה, ולכן בטל ממנה דין קבוע, הדברים יכולים להתאים 
(וראה למשל ביד פשוטה על הלכות שבת ב', כ' שהסביר מעין הסבר זה). ועיין עוד במאמרו של ישי 

 לבנברג בספר זה שעוסק גם הוא בסוגיה הזו.  
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המוכרת בשר נבלה ובדבר חשוב אפי' מעורב לא בטיל ואמר כל קבוע כו' כדאמר 

בפ' התערובת גבי תערובת בעלי חיים דחשיבי ולא בטלי דפריך ונמשוך ונקריב 

חד מינייהו ונימא כל דפריש מרובא פריש ומשני נמשוך בתמיה הוה ליה קבוע 

וכל קבוע כו' ועיקר הטעם אינו משום קבוע אלא משום דבעלי חיים לא בטלי 

 כמו דבר שדרכו לימנות

התוספות מגדירים כאן את ההבדל בין מצב בו חל דין קבוע, שאינו בטל, למצב בו 

יש ביטול ברוב, ומחלקים בין מקרה בו יש לפנינו תערובת למקרה בו כל פרט ניכר 

בפני עצמו. ניתן להסביר את דברי התוספות בצורה נוחה לפי ההסבר שהצענו: 

במקרה שהספק הוא בין פרטים שונים ידועים לא ניתן לילך אחר הרוב. לעומת 

זאת, במקרה שיש פרט מסוים (שמעורב בין דברים אחרים או שפרש מקבוצה) 

ומסתפקים מהי הגדרתו ניתן לילך אחר הרוב. התוספות אכן מתקשים בגמרא 

בזבחים, ודוחקים שאכן אין כוונת הגמרא לדין 'קבוע' הרגיל, אלא לדין שבעלי 

 חיים לא בטלים, והביטוי 'קבוע' הוא ביטוי מושאל.

 :(חולין רמז תקצ"ג)לסיום, נראה שההסבר עולה כמעט במפורש מדברי המרדכי 

מנא הא מלתא דאמור רבנן זיל בתר רובא שנאמר אחרי רבים להטות והקשה 
לי מורי רבינו יקר הא עיקר האי קרא בסנהדרין הוא וסנהדרין קבועין הן 
בלשכת הגזית וכן בכל מקום שהן יושבין ודמיא לט' ישראל ואחד עובד כוכבים 
עומד ביניהם שאם זרק לתוכו פטור דכתיב וארב לו דמינה ילפינן דכל קבוע 
כמחצה ע"מ דמי כו' [ותירץ] שלא שייך למימר כל קבוע כמחצה אלא היכא 
דאיכא ספיקא לברר הדבר כגון גבי תשעה חנויות שלקח ואין יודע מאי זה לקח 
וכן בתשעה ישראל ועובד כוכבים אחד ביניהם שאינו יודע על מי זרק אף על פי 
שבודאי יודע שהיהודי לשם ונתכוון לזרוק בין כלם מאחר דעובד כוכבים אחד 
ביניהם פוטרין ליה אבל אם מתכוין ואמר לאותו ישראל אני מתכוין חייב אף 
על פי שהעובד כוכבים עומד ביניהם וה"נ בסנהדרין כיון דיודעין ורואין מי הן 
המזכין ומי הן המחייבין דין הוא (שילך) [שנלך] אחריהם ועוד דאין עושין 
מעשה בגופן אלא אחר הדבור הנבדל והנפרש מפיהם והוי כבשר הנמצא דאמרי' 

 ביה כל דפריש מרובה פריש.

המרדכי מביא את קושיית רבנו יקר מדוע הרוב בסנהדרין לא נחשב לקבוע. הוא 

מיישב שדין קבוע הוא דווקא כאשר יש ספק "לברר הדבר". בסנהדרין הספק איננו 

לברר הדבר כיוון שיודעים מי המזכה ומי המחייב, ועוד שהולכים אחר הדיבור היוצא 

מפיהם. נראה שכוונתו בדיוק להסבר שהצענו: כאשר מסתפקים בין אובייקטים 

שונים, אך כל אובייקט כשלעצמו ידוע, זהו ספק לברר הדבר. המקרה נחשב כקבוע, 

ולא ניתן ללכת בו אחרי הרוב. לעומת זאת בסנהדרין ישנו אובייקט מסוים 

שמסתפקים מהו. בית הדין מסתפק מה הדין, האם הדין הוא לחייב או לזכות. כיון 

מסוים שמסתפקים 'מהו', ממילא ניתן לילך אחר הרוב ולהגדיר   ' אובייקט ' שיש כאן  

 אותו.
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 הערה בסוגית 'שוויא אנפשיה'

נאמן לאוסרה עליו" וכתבו   -הגמרא בדף ט', א' אומרת: "האומר פתח פתוח מצאתי  

הראשונים שהטעם הוא שהאדם 'שוויא אנפשיה חתיכא דאיסורא'. עיקרון זה מופיע 

 . (ראה לדוגמא כתובות כ"ג, ב')במספר מקומות בש"ס 

הסוגיה קובעת כלל שבמקרה בו אדם הודה שדבר מסוים אסור עליו, בית הדין יפעל 

כדי למנוע ממנו לעבור על איסור זה. במקרה של סוגייתנו הבעל אומר שמצא פתח 

פתוח, וברור שבית הדין אינו יכול לדעת אם הוא דובר אמת. נראה שקביעת הסוגיה, 

ויישומה של קביעה זו אצל הראשונים, אינה מתייחסת כלל לשאלה מה האדם עצמו 

צריך לעשות כשהוא בינו לבין עצמו, ונראה ברור שהוא צריך לנהוג בהתאם לידיעתו. 

אם האדם יודע שהדבר אסור עליו להתנהג על פי ידיעתו, וכן להיפך, אם הוא יודע 

שהדבר מותר הוא יכול להתנהג על פי ידיעתו על אף שבית דין מורים אחרת. עד כדי 

עליו לברוח ולהתחמק מבית   1כך שגם אם בית הדין לא מאמין לו וכופה אותו על כך, 

הדין (ואם הוא ישאל מורה הוראה הוא יורה לו לברוח בשל הנתונים שהוא יודע 

 2והבית דין אינו יודע) כדי לא לעבור איסור.

החידוש בסוגיה הוא שלא כופים אותו לקיים את מצוות עונה למרות שלפי ידיעתנו 

אין לו איסור לשמש עם אשתו, כיון שאנחנו לא יודעים את המציאות ורק הוא טוען 

שיודע. אך מי שיודע מה המציאות אינו יכול להתנהג כלל על פי דבריו ורצונו של מי 

 שלא יודע.  

ונראה עוד שבמידה והדין של "כופין על המצוות" חל על מי שאסר על עצמו דבר מדין 

שוויא, האם אדם שיודע שהוא מותר יוכל לכפות אותו לקיים את המצווה. כך למשל, 

מי שיודע שהאישה מותרת יוכל לכפות את האדם שטוען שזינתה לקיים מצוות עונה. 

 כמו כן נראה שהוא יכול "להכשיל" אותו, שהרי לשיטתו ברור שאין כלל מכשול.

 

 

כמו למשל באישה שאומרת לבעלה שזינתה תחתיו ואנו פוסקים להלכה שהבעל אינו צריך להאמין לה  1
 והבית דין כופים אותה להישאר תחתיו (נדרים צ', ב') אלא שהיא יודעת שהיא אסורה על בעלה.

עיין מנחת שלמה (תניינא ק"ל) שכתב כן. ואף שיש שהבינו שהאדם כן צריך לנהוג איסור בדין שוויא   2
גם כשהוא בינו לבין עצמו (ראה שואל ומשיב תניינא ב', ט"ז) כך נראה יותר פשוט. ועיין עוד ב'עיונים 

 משיעורי הרב מרדכי' (לרב מרדכי שטרנברג) על מסכת כתובות שהאריך בסוגיה זו.  
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 דוד סבתו

 בדברי הרמב"ן במלחמות בעניין חזקת כתובה מאתים  

הגמרא בדף ט"ז הקשתה מדוע במקרה בו הבעל טוען שהוא נשא את האישה בעולה 

וכתובתה מנה והאישה טוענת שכתובתה מאתיים אנו מאמינים לבעל, הרי רוב נשים 

בתולות נישאות. לכאורה, שאלה זו קשה רק לשיטת רב שסובר שהולכים בממון אחר 

 (ה', ב' בדפי הרי"ף). אולם בעל המאור  (ד"ה כיון) הרוב, ואמנם כך כתבו התוספות שם  

סבור ששאלה זו קשה גם לשמואל שסובר שאין הולכים בממון אחר הרוב, מאחר 

שבמקרה זה עומדים לאישה רוב בצירוף חזקה. אם כן, לדעתו יש לאישה חזקה 

שכתובתה מאתים. הרמב"ן במלחמות חולק עליו וכותב שלא שייכת חזקה כזו מכיוון 

שיכול להיות שנישאת כבר ולא נבעלה, ואם כך אין זו חזקת הגוף. על שיטת הרמב"ן 

. מדוע לא הייתה לאישה בשעה שהתחתנה חזקת הדין, 1יש לשאול שתי שאלות:  

שהיא מוחזקת לנו שלא נישאת (והרי משום חזקה זו לא היינו הורגים את מי שבא 

שאילו   (בתחילת דף ט"ז) . אם באמת אין כאן חזקה כלל, מדוע הגמרא אמרה  2עליה)?  

טענתה של האישה הייתה טענת ברי וטענת הבעל טענת שמא הייתה האישה זוכה, 

והרי הגמרא הסבירה בדעת רבן גמליאל שברי ושמא ברי עדיף רק יחד עם חזקה או 

 מיגו?  

(ד"ה לשאלות אלו התייחסו האחרונים: ביחס לשאלה הראשונה הסביר החתם סופר  

שחזקה שלא נישאה נחשבת חזקה העשויה להשתנות, ואף שזה לכאורה לימא תנן)  

שחילק בין המקרים וראה (על נשים עמ' נ"ט)  דומה לכל חזקת פנויה, עיין באבן האזל  

בשיטמ"ק שבהוצאת מוסד הרב קוק. אבי מורי הסביר ) 24(הערה עוד בהערת המהדיר 

שחזקת פנויה מלמדת רק שהאישה אינה נשואה עתה, אך לא מלמדת האם האישה 

נישאה בעבר, שהרי גם אלמנה נחשבת פנויה, ואין מושג של חזקה 'שלא נישאת' כיון 

(ד"ה וימים שאין חזקה זו יוצרת חלות הלכתית. השאלה השנייה מובאת בפני יהושע  

(ד"ה לימא דלא והוא נשאר בצריך עיון. בשיטה מקובצת הביא בשם שיטה ישנה  רבים) 

שהגמרא יכלה לתרץ כך, אך העדיפה ליישב שזה ברי וברי, שכן עיקר הטעם   כר"ג) 

שהאישה זוכה במקרים בהם היא זוכה הוא ברי ושמא, והחזקה רק מצטרפת אל 

 הברי ושמא.

נראה ליישב את שתי הקושיות יחד. הרמב"ן לא אומר שאין כאן חזקה כלל, אלא 

שאין כאן חזקת הגוף, אך עדיין יש כאן חזקת הדין. ואף שאין כאן חזקת בעולה או 

נשואה יש כאן חזקה שכתובתה מאתיים, וזו יכולה להיחשב חזקת הדין. וכן משמע 

". כוונת הרמב"ן שאין חזקה שמוציאה ממון, דגופהמלשון הרמב"ן "ליכא הכא חזקה 

שהרי גם יחד עם רוב חזקת הדין לא מוציאה ממון, אך יחד עם ברי מול שמא היא 

 יכולה להוציא ממון.  
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 אלעד מוריה 

 חופת נידה וכתובת מאתיים

, מביא הר"ן שתי אפשרויות לחופה. (ד"ה או שפרסה נידה) בדף א', א' מדפי הרי"ף  

האפשרות הראשונה, היא שייחוד של הזוג הוא החופה, והדעה השנייה היא שחופה 

היא כניסת האישה לבית הבעל. כהוכחה לשיטה השנייה, מביא הר"ן את הגמרא בדף 

י"א, ב', לגבי בתולה אלמנה מן הנישואין, שכאשר היא מתחתנת עם אדם שני היא 

מקבלת מנה בלבד כדין בעולה. הגמרא כותבת שם שאף על פי שעדים מעידים שלא 

היה ייחוד או שלא שהו כדי ביאה, מחשיבים אותה כבעולה לעניין הכתובה. מכאן אנו 

רואים שאין צורך בייחוד כדי לטעון שאישה נשואה, אלא מספיקה הכנסה לביתו 

 אפילו בלי ייחוד.  

כותב שאין זו ראיה ושמשמע הפוך (ב', א' ד"ה ובהא דפרסה נידה)  המהר"ם שיף  

מהגמרא, ואינו מסביר את דבריו. בביאור מחלוקתם נראה לי שהשאלה האם הגמרא 

הנזכרת מהווה ראיה או לא תלויה בשתי אפשרויות בהבנת הסיבה לכך שמחשיבים 

אותה כבעולה. אפשרות אחת היא שלא מאמינים לעדים וטוענים שהעדים באים 

. אפשרות שנייה היא שמאמינים לעדים, (וכן דעת התוספות י"ב, א' ד"ה שאני) לשבחה  

ואף על פי שלא נבעלה מחשיבים אותה כבעולה מכיוון שכנסה לשום נישואין. כדי 

להסביר את הוכחת הר"ן נצטרך לומר שהוא סובר כשיטה השנייה. ובאמת כך הוא 

 3.(ד', א' ד"ה מתני' כתב הר"ן "שמשנשאת הרי היא כבעולה")מסביר גמרא זו 

 

 דוד סבתו

 הערה לסוגיית ברי ושמא

בסוגיה בדף י"ג, ב' העוסקת במחלוקת במקרה של "ברי ושמא" נגד מוחזק (למשל 

במקרה שאדם טוען שחברו חייב לו מנה והחבר אומר שאינו יודע) מובאת מחלוקת 

אמוראים השנויה בכמה מקומות בש"ס בעניין ברי ושמא נגד מוחזק. מקשים 

הראשונים מהגמרא בבא קמא מ"ו, א' (העוסקת במקרה בו שור של אדם נגח את 

פרתו של חברו ועוברה נפל ואין ידוע אם זה היה כתוצאה מהנגיחה) שם משמע שברי 

ושמא לכולי עלמא אינו מוציא ממון, והגמרא שם קובעת ש'זה כלל גדול בדין'. כל 

מחלקים בין מקרה ש'הווה ליה (ראה למשל תוספות ורשב"א בשתי הסוגיות)  הראשונים  

למידע' כמו בכתובות לבין מקרה ש'לא הווה ליה למידע' כמו בסוגיה בבבא קמא. 

 אולם יש לדעת שבפירוש תלמיד רבנו תם על הסוגיה בבבא קמא מופיע תירוץ נוסף: 

אמנם, בחידושים המיוחסים לר"ן כתב 'שאין אפוטרופוס לעריות' ומשמע מזה שלא סומכים על   3
 העדים, אולם ראה בהקדמת המהדיר שם שייחוסם של חידושים אלה לר"ן כלל אינו ברור.



84 

 ישי לבנברג -דוד סבתו                   הארות קצרות

ועוד יש מתרצים דרב יהודה אדרב יהודה דהכא גבי שורך הזיק אין ברי שלו 
דומה ברי של אמת, משום דאיכא למימר משום דדומה לו בעיניו ששור זה הזיק 
קא טעין ברי. אבל במנה לי בידך וגם ברי דכתובות וגם ברי דבבא בתרא  כיון 
שטוען ברי ודאי ברור לו הדבר. דאין לנו במה לתלות לומר בשמא [אלא] כך 

 הוא סבור [שהדבר] ברור לו. ובזה התירוץ מתורצות כל הקושיות.

 אך נראה שיש דוחק בהעמדת כל הסוגיות באופן זה.

 

 ישי לבנברג 

 בעניין אלמנת עיסה  

רמי ליה אביי לרבה: ומי אמר רבי יהושע אינה נאמנת? ורמינהו: העיד ר' 
יהושע ורבי יהודה בן בתירא, על אלמנת עיסה שהיא כשרה לכהונה! א"ל: הכי 

אשה מזנה בודקת ומזנה?   -אשה נישאת בודקת ונישאת, הכא    -השתא, התם  
אמר רבא: דרבי יהושע אדרבי יהושע קשיא, דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא 
קשיא? והא קתני סיפא, אמר להן רבן גמליאל: קבלנו עדותכם, אבל מה נעשה 
שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בית דין על כך, שהכהנים שומעין לכם 
לרחק אבל לא לקרב! אלא אמר רבא, דרבן גמליאל אדרבן גמליאל לא קשיא: 
התם ברי, הכא שמא, דר' יהושע אדר' יהושע נמי לא קשיא: התם חד ספיקא, 

דאפילו בחד ספיקא נמי   -הכא תרי ספיקי; הלכך לרבן גמליאל, אלים ליה ברי  
דאפילו בספק ספיקא נמי פסיל; לרבי יהושע, אלים   -מכשיר, וקיל ליה שמא  

דאפילו בשמא   -דאפילו בברי נמי פסיל, וקיל ליה ספק ספיקא   -ליה חד ספיקא 
 נמי מכשיר.

 (כתובות י"ד, א')

י"ג, -(י"ב, ב' אביי מצביע על סתירה בין המשניות והברייתות שהוצגו בדפים הקודמים  

לפיהם ר' יהושע פוסל לכהונה אישה שיש ספק אם נפסלה ורבן גמליאל מכשיר, ב')  

שאומרת במפורש שבמקרה של אלמנת עיסה שגם בו (ח', ג')  לבין משנה בעדויות  

מתעורר ספק לגבי כשרות האישה רבי יהושע מכשיר ואילו רבן גמליאל פוסל. רבה 

 ורבא מציעים שני תירוצים שונים, ונראה שכל תירוץ נובע מהבנה שונה של המשנה.

רבה מתרץ רק את הסתירה בדברי רבי יהושע. הוא מחלק בין מקרה בו הספק נוצר 

כתוצאה מכך שהאישה זינתה לבין מקרה בו האישה נישאה לאדם המוטל בספק. 

בספק מחמת שהאישה זינתה, מסתבר שכשם שלא היה אכפת לה לעבור על איסור 

ולזנות, כך לא אכפת לה אם לכשר או לפסול היא נבעלת ואין היא בודקת. לעומת 

זאת, במקרה בו הספק נוצר כתוצאה מכך שהאישה נישאה לאדם שספק לנו אם הוא 

פוסל אותה, מסתבר יותר שהאישה בדקה לפני שנישאה. רבה כלל לא מתייחס 

 לסתירה בדברי רבן גמליאל.  
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לעומת זאת רבא לא מקבל את ההתעלמות משיטת רבן גמליאל, וטורח לתרץ גם 

אותה. הוא מבאר שרבן גמליאל מכשיר את האישה רק במקום שהיא טוענת ברי, ואין 

הוא מכשיר אותה כשהיא טוענת שמא אפילו במקרה של ספק ספקא. לאחר שביאר 

כך את שיטת רבן גמליאל, לא ניתן יותר לבאר בר' יהושע שאישה נישאת ובודקת, שכן 

אם טענתה טענת שמא מוכח שהיא לא בדקה. משום כך רבה מבאר בר' יהושע שהוא 

 מכשיר בטענת שמא בספק ספקא, ופוסל בטענת ברי בספק אחד.  

ראינו אם כן שרבה התעלם מהסתירה ברבן גמליאל, ורבא התאמץ לתרצה אף שהדבר 

חייב אותו להציע הסבר אחר לשיטת רבי יהושע. נראה שמחלוקתם נובעת מכך 

שהניסוח של רבן גמליאל במשנה בעדויות הוא מעומעם ומעורפל, וקשה להסיק ממנו 

מהי שיטתו העקרונית. רבן גמליאל לא מוכן לקבל את דברי רבי יהושע שמכשיר את 

האישה בטענה "שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי שלא להושיב בית דין על כך, שהכהנים 

שומעין לכם לרחק אבל לא לקרב". ונשאלת השאלה, מה רבן גמליאל עצמו סובר לולי 

 הגזירה הזו?

רבה מבין כמו האפשרות שנראית פשוטה יותר לכאורה, שרבן גמליאל מסכים עם רבי 

יהושע שצריך להכשיר את האישה, אלא שהוא סובר שמבחינה מציאותית אין 

אפשרות להכשיר אותה: הכוהנים יסרבו לשמוע לחכמים אם יעשו כן. לפי הבנה זו, 

 4אין סתירה בדברי רבן גמליאל, ולכן רבה לא ניסה לתרץ אותה.

לעומת זאת, רבא סבר שאם רבן גמליאל לא היה מוכן להכשיר את האישה ורצה 

לפסול אותה, כנראה שזוהי עמדתו העקרונית. מכיוון שכך, הוא מבין שיש סתירה 

 בדברי רבן גמליאל ונזקק לתרץ אותה.

 

 מרדכי גנזל

 ספק במצוות שבין אדם לחברו –ספק תינוק מושלך 

בכתובות ט"ו, ב' מצוטטת המשנה שתינוק המושלך בעיר שרובה יהודים נחשב יהודי, 

וכן מחצה על מחצה יהודי. הגמרא מסבירה שנחשב יהודי לעניין להחיותו. בפשטות, 

 להחיותו פירושו לפרנס אותו, כפי שפירש רש"י שם, וכן דעת רוב הראשונים.  

והנה הרמב"ם פסק שכוונת הגמרא היא שאפילו במחצה על מחצה מחויבים להחיותו, 

ואילו רוב הראשונים פירשו שהכוונה דווקא ברוב ישראל. ויש לעיין, איזה סוג חיוב 

הוא החיוב להחיותו? אם זה חיוב ממוני, למה לא נאמר המוציא מחברו עליו הראייה, 

הערת עורך [מ"ג]: חשוב להדגיש כי הפוסקים (רמב"ם איסורי ביאה י"ט, כ"ג; טור אה"ע סוף סימן   4
ז'; שו"ע אה"ע ב', ה') הבינו שגם לפי רבא רבן גמליאל פוסל אותה רק מלכתחילה ולא בדיעבד. הבנתם 

רבא אמנם פוסק להלכה ככוהנים, אולם פוסק כן רק   –מצמצמת את המחלוקת בין רבא לרבה  
לכתחילה, או שסובר שגם הם אסרו רק לכתחילה. ועיין עוד בשיטה מקובצת שהאריך בסוגיה זו והביא 

 מחלוקת בין רש"י לרמב"ם בפירוש הסוגיה.  
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ואפילו ברוב ישראל לא נחייה אותו. אם זה חיוב שהוא כשאר מצוות התורה, אז 

שיטת הרמב"ם מובנת, שכן ספק דאורייתא לחומרא, אך מדוע לשיטת שאר ראשונים 

 אין מחיים אותו במצב של ספק? לא ראיתי התייחסות לשאלה זו בראשונים.

בספר ברכת אברהם תרץ שספקות במצוות שבין אדם לחברו אינם כדיני ממונות 

רגילים ואף לא כדיני איסורים רגילים אלא יש להם מעמד ביניים. אם רוב הסיכויים 

שיש חיוב אזי מחויבים לקיים את המצווה, אך אם יש רק ספק, לא ניתן לתבוע 

 5מהאדם לקיים את המצווה.

 וראה שם עוד מה שדן בשיטות הראשונים בעניין זה בסוגיות אחרות בש"ס. 5
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 כתובה מדרבנן: גישת הרמב"ן

 1דוד לוי-יוסף

במאמר זה אנסה לעמוד על שיטתו של הרמב"ן ביחס למקור חיוב הכתובה. בגישת 

הרמב"ן ניכרות, לכאורה, כמה בעיות ואולי גם כמה סתירות. במאמר אנסה לעבור על 

המקורות השונים בדברי הרמב"ן, השאלות עליהם והאופנים בהם ניתן להסביר את 

 2דבריו.

 עמדת הרמב"ן בשאלת מקור חיוב הכתובה

כידוע, ישנה מחלוקת במספר מקומות בחז"ל לגבי שאלת מקור החיוב לכתוב כתובה: 

 3לפי דעה אחת מדובר בחיוב מהתורה ולפי דעה אחרת מדובר בחיוב מדברי סופרים. 

הדעה הראשונה לומדת את חיוב הכתובה מפסוקי התורה לגבי מפתה: "ְוִכי ְיַפֶּתה ִאיׁש 

ְּבתּוָלה ֲאֶׁשר לֹא ֹאָרָׂשה ְוָׁשַכב ִעָּמּה ָמֹהר ִיְמָהֶרָּנה ּלֹו ְלִאָּׁשה: ִאם ָמֵאן ְיָמֵאן ָאִביָה ְלִתָּתּה 

. על פסוקים אלו אומרת שיטה זו, ט"ז) -(שמות כ"ב, ט"ו לֹו ֶּכֶסף ִיְׁשֹקל ְּכֹמַהר ַהְּבתּו�ת"  

כך: "כסף ישקול כמוהר   (כתובות י', א'), כפי שהיא מנוסחת בברייתא המובאת בגמרא  

שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה, מכאן סמכו חכמים   -הבתולות  

 לכתובת אשה מן התורה".

במספר מקומות הרמב"ן נוקט עמדה חד משמעית לפיה הלכה כדעה השנייה. אחד 

תעשה: "והמצוה -המקומות הוא בהשגותיו לספר המצוות. הרמב"ם קובע מצוות לא 

 4החמש וחמשים ושלש מאות, האזהרה שהוזהרנו מלבעול בלא כתובה וקדושין" 

הרמב"ן במקום משיג עליו: "דברו בכתובה וקדושין אינו אמת שהכתובה אינה מן 

 התורה כלל".

ביתר הרחבה וביאור מופיעה עמדה זו במספר מקומות בחידושיו על הש"ס. המקום 

(ק"י, ב' ד"ה נשא המרכזי בו דן הרמב"ן בנושא הוא בחידושיו בסוף מסכת כתובות  

, בסוגיה בה עולה כי רשב"ג סובר שכתובה מדברי תורה וחכמים סוברים כי אשה בא"י)

 הרמב"ן מתחיל את דבריו בשאלה:  5מקורה מדברי סופרים.

תודה רבה למרדכי גנזל שסייע לי לכל אורך הכתיבה. ברצוני להודות גם לרה"י, הרב יצחק שילת, על  1
ולד"ר יהונתן   ;כך ששיעורו עורר את התעניינותי בנושא, ועל כך שהקדיש מזמנו לדבר אתי מעט בעניין 

 יעקבס שענה לשאלה שלי הקשורה לנושא.
לא אעסוק כמעט בכלל בשאלת המניעים של הרמב"ן למסקנותיו ובראיות שהוא מביא, וכן לא אעסוק  2

 בצורה מסודרת בשיטות ראשונים אחרים. מטרתי במאמר היא רק לבאר מה סובר הרמב"ן בנושא.
כך ע"פ רוב הראשונים. שיטה ייחודית יש בתוספות (סוטה כ"ז, א' ד"ה איש איש): "רבן שמעון בן   3

גמליאל דאמר בפרק בתרא דכתובות (ק"י, ב') כתובת אשה דאורייתא לאו ממש דאורייתא אלא אית 
ליה סמך מדאורייתא כדאמרינן התם בפ"ק (י', א') מכאן סמכו חכמים לכתובת אשה מן התורה". 

 בהמשך נראה כיצד הרמב"ן מסביר את הלשון "סמכו חכמים" בהקשר זה.
 שיטת הרמב"ם עצמה זוקקת עיון נפרד שאינו מענייננו כרגע. 4
למקומות נוספים בחידושים על הש"ס בהם עולה עמדה זו ראו גם בכתובות ט', ב' (בסוף העמוד)   5
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איכא דקשיא לי' כיון דסבר רשב"ג כתובה דאורייתא כסף צרי בעי למיתן לה 
משום דחמשין זוזי של צורי הוו ככסף של קנס וכדתניא בפ"ק כמוהר הבתולות 

 וכו' מכאן סמכו חז"ל לכתובת אשה מן התורה

הרמב"ן שואל: אם אכן לשיטת רשב"ג חיוב הכתובה מקורו בתורה, מדוע לא חל עליו 

 הכלל הרגיל בתשלומים שהתורה מחייבת, הדורש תשלום במטבע גדול ("כסף צורי")?

 כדי לענות על שאלתו, מבחין הרמב"ן אבחנה משמעותית לגבי דעת רשב"ג: 

ולאו מילתא היא דרשב"ג לאו ככסף קנס קאמר אלא מדאמר רחמנא כמוהר 
הבתולות ואפקיה בלשון מוהר משמע דלכולן יש להן מוהר ולאו כסף מוהר 
הבתולות קאמר... ומשמע דאפי' לרשב"ג אסמכתא דרבנן היא דהא סמכו קתני 
ואע"ג דכתובת אשה מן התורה קאמר הלכה למשה מסיני כמו שאר תורה 
שבע"פ קאמר, כדאמרינן במס' חולין מנין לבדיקת סכין לחכם מן התורה ואע"ג 
דמדברי קבלה גמר לה, ותניא בתוספתא רשב"ג אומר כתובת אשה וב"ח 
במקום הנשואין, דאלו מהלכה או מדבר תורה כל מוהר שהסכימו בסך שניהם 
הוי מוהר ואתו רבנן ותקנו להם סך מאתים דינרין שלהם כלומר מנה מדינה 

 כנגד מאתים שקבעה תורה בשלה גבי אונסין  

הרמב"ן טוען לגבי דעת רשב"ג שתי טענות מרכזיות: ראשית, הרמב"ן טוען כי גם 

לשיטת רשב"ג, כתובת אישה אינה חיוב לשלם תשלום השווה בסכומו לתשלומי 

מפתה. אמנם עצם השימוש במילים "ְּכֹמַהר ַהְּבתּו�ת" מהווה מקור לדרשה לפיה 

כתובה מן התורה, אך לחיוב הזה אין סכום קבוע בתורה. על רעיון זה חוזר הרמב"ן 

 : (מ"ח, ב', ד"ה מתני' וכתובת אשה בזיבורית)בחידושיו למסכת גיטין 

אין אנו אומרים שתהא כתובה כאונס דהתם חמשים כסף צורי וכאן סלע 
מדינה והתם נמי בעידית וכאן בבינונית, אלא משום דאפקיה רחמנא בלשון 
מוהר סמכו חכמים שיש מוהר לבתולות והיינו כתובה, אלא שאין לו שיעור וכל 

 אחד כותב כרצונו וחכמים תקנו מאתים ומפורש לנו במסכת כתובות

בנוסף, לפי הרמב"ן גם רשב"ג לא סובר כי כתוב בפסוקי התורה שיש לתת כתובה, 

שנחשבת דאורייתא, ורשב"ג רק   6אלא הוא סובר כי מדובר בהלכה למשה מסיני, 

 הסמיך זאת על הפסוקים בפרשת מפתה.

ובכתובות נ"ז, ב' (ד"ה הא דאמרינן זו דברי ר"מ). בהמשך המאמר נראה מקורות נוספים בפירושו 
 לתורה.

יש לתת את הדעת לכך, שע"פ הרמב"ן כאן תיתכן מחלוקת לגבי הלכה למשה מסיני. ניתן להסביר   6
 זאת באחד משני אופנים:

א. הרב שילת אמר לי כי ייתכן שהרמב"ן סובר כדעת כמה מהראשונים, בהם מתלמידיו, כי אפשר 
שתיפול מחלוקת בהלכה למשה מסיני. לפי זה נצטרך לומר כי לשיטת הרמב"ן במקרה כזה לא תמיד 
נפסוק הלכה כמי שאוחז במסורת לגבי "הלכה למשה מסיני". עוד על הנושא ניתן לקרוא בספרו של 

רמ"א (בפרט בעמ' רל"ט בדיון -מכות, ירושלים תש"ע, עמ' רל"ז   -הרב יצחק שילת, במסילה העולה  
 על שיטת הרמב"ן).

ב. לדעתי ניתן לטעון כי הרמב"ן סובר שהדעה האומרת כי כתובה דאורייתא לא קבלה הלכה אלא 
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לאחר שדן בשיטת רשב"ג עובר הרמב"ן לדון בשיטת חכמים, שהיא לדעתו שיטת 

"ואנן קי"ל כרבנן" ובהמשך דבריו הוא מסיק מכך   -ההלכה. תחילה הוא קובע  

 מסקנה קיצונית:  

והני אינשי דכתבי כסף זוזי מאתן דחזו ליכי מדאורייתא טעותא היא בידייהו 
ואי משום כתובה דידהו לא גביא מינייהו אתתא ולא מידי דמן התורה לא 

 מחייב לה ולא מידי וגביא מתקנתא דרבנן במקום שאין כותבין  

הרמב"ן יוצא בדברים קצרים אלה בחריפות רבה נגד מנהג רווח. כתובות שכתוב בהן 

שהכתובה ִהנה חוב מן התורה בטלות לפי שיטת הרמב"ן, והסיבה היחידה שבעלים 

שכתבו כתובות כאלו חייבים לשלם לנשותיהם היא תקנת חכמים! יש להדגיש כי גם 

כותבים בכתובה: "ויהיבנא ליכי מוהר   (נ"ד, ב' ד"ה מדאמרינן) לשיטת הרמב"ן  

 בתוליכי", אך לא מוסיפים על נוסח זה ואומרים "דחזו ליכי מדאורייתא".

 הכתובה: חיוב לעומת מנהג

יש לשים לב שלפי הרמב"ן יש במילה מוהר משמעות של כתובה, ולכן ניתן להשתמש 

בה בנוסח הכתובה. כמו כן, ראינו שישנה אפשרות להסמיך אל המילה מוהר הכתובה 

בתורה את חיוב הכתובה (למ"ד כתובה דאורייתא), אולם עצם השימוש הזה אינו 

מספיק כדי לראות בזה חיוב מן התורה. דברים אלו כבר מעוררים את סקרנותנו: אם 

משמעות המילה מוהר היא אכן כתובה (ולכן ניתן לסמוך אליה חיוב כתובה מן התורה 

וניתן לכתוב אותה בכתובה), אולם מקור החיוב בכתובה הוא אך ורק מדברי סופרים, 

ְלמה התכוונה התורה בדברה על מוהר הבתולות? כיצד יש להסביר את הכתוב לאור 

השיטה הסוברת כי כתובה איננה מדברי תורה, שיטה שהרמב"ן פסקּה להלכה? 

תשובה לשאלה זו ניתן למצוא בפירושו של הרמב"ן לתורה על הפסוקים שהובאו 

 בהתחלה.

 ביקורת הרמב"ן על פירוש רש"י בפרשת מפתה

 רש"י בפירושו לפסוקי פרשת מפתה כותב:

 יפסוק לה מוהר כמשפט איש לאשתו, שכותב לה כתובה  -מהר ימהרנה  
  וישאנה.

שהוא קצוב חמשים כסף אצל התופס את הבתולה ושוכב עמה   -מהר הבתולות  
 באונס שנאמר ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנער חמשים כסף

 (דברים כ"ב, כ"ט)

עיין בהמשך המאמר) וסברה כי מקורו הוא בהלכה   -ראתה נוהג קיים (על קיומו של נוהג כזה  
מקובלת. התייחסות זו קיימת, ככל הנראה, ברמב"ן בסוגיות אחרות [כך נראים לי בפשטות דבריו 

"ומשמע דרבא טעי דסבר דאורייתא הוא   -בחידושים לבבא מציעא ע', א' (ד"ה מאי לאו תשוך)  
דאסיר הלכה למשה מסיני"]. הרב שילת אמר לי כי גם זה כיוון אפשרי, ואז גם לא נצטרך לומר 

 שהרמב"ם חולק על העיקרון שבבסיס דברי הרמב"ן.

לדוגמאות נוספות ברמב"ן של מחלוקת בהלכה למשה מסיני ראו בחידושיו לשבת ע"ט, ב' (ד"ה השתא 
 דאתית להכי), לעירובין י"ז, ב' ועוד.  



92 

 דוד לוי-יוסף           כתובה מדרבנן: גישת הרמב"ן

 הרמב"ן כותב על כך: 

ומה שפירש הרב במהר ימהרנה לו שיפסוק לה מהר כמשפט איש לאשתו 
שכותב לה כתובה אינו אמת, שהמפתה אם ישאנה אינו נותן קנס, ואם יגרשנה 

 אחר הנשואין אין לה עליו כלום מן התורה, שהכתובה מדברי סופרים הוא

הרמב"ן טוען כנגד רש"י שתי טענות. טענה אחת מבוססת על רצף פירושי רש"י. לפי 

רש"י, משמעות הכתוב "מהר ימהרנה לו לאשה" הוא "שיכתוב לה כתובה וישאנה", 

ולעומת זאת משמעות הכתוב "ְּכֹמַהר ַהְּבתּו�ת" היא שיעור הקנס המוטל על המפתה. 

נראה כי בנקודה זו הרמב"ן חלק על רש"י. הרמב"ן טוען כי אם משמעות המילה מוהר 

היא קנס, הרי שגם בפסוק השני משמעה הוא קנס. לפי זה יוצא שהמפתה חייב בקנס 

 7אפילו אם נשא, אולם ברור שאין זה נכון.

טענתו השנייה של הרמב"ן היא שכתובה איננה מדברי תורה. על הטענה השנייה 

הקשה הרא"ם כיצד ניתן לטעון כנגד מי שסבר כדעה מפורשת בחז"ל שיש אפשרות 

לפוסקה להלכה. ניתן להסביר את כוונת הרמב"ן בשני אופנים: ניתן לומר כי הרמב"ן 

הבין שרש"י סבור להלכה שכתובה היא מדאורייתא, והרמב"ן מבקר אותו על כך 

משום שלדעתו אין זו הדעה שנפסקה להלכה. כך מסביר את דברי הרמב"ן גם הנימוקי

שמואל. ניתן גם להסביר באופן אחר. הרמב"ן במספר מקומות מבקר את רש"י על -

הבאת מדרשי הלכה שאינם מתאימים לפסיקה או שהם אסמכתאות, והוא כותב זאת 

יכול להיות שהרמב"ן הבין שגם רש"י לא סובר   8במפורש כביקורת כללית על רש"י. 

שכתובה היא מן התורה, וממילא הוא מבקר אותו על כך שהביא מדרש מהמכילתא 

 הנוגד את פסיקת ההלכה הראויה.

 ביאור הרמב"ן לפרשת מפתה

לאור ביקורתו על רש"י, הרמב"ן יצטרך להסביר את משמעות המילה מוהר בצורה 

 שתסביר את שני הפסוקים ותתיישב עם תפיסתו ההלכתית, ולכן הוא ממשיך ואומר:  

אבל פירוש מהר השלוחים שאדם משלח לארוסתו כלי כסף וכלי זהב ובגדים 
לצרכי החופה והנשואין, והם הנקראים סבלונות בלשון חכמים. וכך אמרו 

. ואונקלוס אמר בהרבו עלי מאד מוהר ומתן (בבא בתרא קמ"ה, א') מוהרי הדרי  
אסגו עלי לחדא מוהרין ומתנן, ולא היה נודר להם לכתוב לה  (בראשית ל"ד, י"ב)

 עיין בנימוקי שמואל שהסביר אחרת את טענת הרמב"ן. לענ"ד דבריו אינם תואמים ללשון הרמב"ן. 7
ראו לדוגמה: "וברייתות כאלה מטעות ואין ראוי לכותבן כפשוטן, שגם זה נראה שהוא אסמכתא   8

בעלמא" (שמות י"ב, ט"ז); "אבל הרב אינו מדקדק כל כך בפירושי החומש וכותב האסמכתות כמו 
שמוצא אותם בספרא ובספרי ובמכילתא" (דרשה לראש השנה). ישנן עוד דוגמאות רבות מאוד. חשוב 
לציין כי לעתים נראה כי הרמב"ן באמת חולק על רש"י בפרשנות דברי חז"ל או בפסיקת ההלכה. דוגמה 
לזה ניתן לראות בדברי הרמב"ן בפירושו בפרשת שומרים (שמות כ"ב, ח') לגבי מצבי חיוב שבועה: "וזה 
לדברי הכל, ואף על פי שהרב אינו אומר כן בפירושיו בגמרא" (בבא קמא ק"ז, א' ד"ה מעיז). מכל 
מקום, הרמב"ן מעדיף פירוש שהולך לפי ההלכה על אף שאינו מופיע בחז"ל, מאשר פירוש מחז"ל 

י'), ובכלל מפרש את הפסוקים לפי -שנדחה מההלכה (ראו דוגמה נרחבת לזה בפירושו לשמות כ"א, ט' 
 תפיסתו ההלכתית: "והכלל כי הקבלה בכל מקום אמת" (שמות כ"א, כ"ד). 



93 

 דוד לוי-יוסף           כתובה מדרבנן: גישת הרמב"ן

כתובות הרבה מאד, אבל המהר סבלונות כמו שפירשתי. ויתכן שהיה הלשון 
, לפי שהוא הדבר הראשון הנמהר (שמואל א', כ', ל"ח) נגזר מן מהרה חושה  

בנשואין, כי החתן ממהר ומקדים לשלוח לפניו המנחה ההיא ואחרי כן הוא בא 
לבית חמיו לעשות הנשואין או השמחה, כמו שהזכירו חכמים סעודת סבלונות 

. ופירוש מהר ימהרנה לו לאשה, שישלח לה סבלונות וצרכי (פסחים מ"ט, א') 
חופה להיות לו לאשה, רמז שהם יכולים לעכב. ואמר הכתוב בלשון הזה ולא 
אמר שיקחנה לו, כי אין מצוה עליו שישאנה רק אם רצה, ואם לא יחפוץ בה 
מתחלה יפרע. ואחרי כן אמר שאם ימאן אביה לתתה לו, שישקול על ידו כסף 
כמהר אשר יתנו האנשים לבתולות הנשואות להם, והטעם כי פסלה בעיני 
הבחורים ויצטרך אביה להרבות לה מתן והם לא יתנו לה מהר וראוי הוא 

 שיפרענו המפתה

הרמב"ן קובע כי משמעות המילה מוהר היא סבלונות, כלומר מתנות שונות שהבעל 

 נותן לאשתו בעת הנישואין.

אריה' לרש"י על התורה, והמלבי"ם, טענו כי הרמב"ן בסופו -המהר"ל, בפירושו 'גור 

של דבר לא ענה על השאלה ששאל על רש"י, שהרי הסבלונות בוודאי אינם חיוב תורני 

זהב מתרץ את שאלתם: מי שיעיין היטב בדברי רש"י ובדברי -יותר מהכתובה. הכור 

אריה מציע לרמב"ן לפרש שהכתובה אינה חובה אך -אריה ישים לב שהגור -הגור 

התורה התייחסה למנהג לכתוב כתובה, אולם זו איננה השיטה העולה בפירוש רש"י, 

המסביר כי על המפתה לכתוב כתובה "כמשפט איש לאשתו". ניסוח זה קובע כי 

 10ולא מנהג בלבד, ועל זה הרמב"ן מאריך לחלוק.   9הכתובה היא חיוב מן התורה, 

זהב, התירוץ שבדרכו ברצוני לצעוד, מסביר עיקרון חשוב בדברי -תירוצו של הכור 

הרמב"ן בסוגייתנו: התורה כותבת את דבריה לפי המנהג המקובל בעת כתיבתה. 

 בעיקרון זה נחזור ונדון בהמשך.

 המוהר כסכום קצוב ופרשת מוציא שם רע

 המשך דבריו של הרמב"ן יוצרים אצלנו הפתעה:

(דברים כי ענין המהר הזה הוא נקצב בענין האונס    (כתובות י', א') ואמרו רבותינו 
כי הוא חמשים כסף... ואחרי שישאנה לדעתה ודעת אביה הרי היא   כ"ב, כ"ט) 

 עמו ככל הנשים, אין לה עליו כתובה בתורה

לכאורה, דברי הרמב"ן לא כל כך מסתדרים. למעלה ראינו כי הוא הסביר שמשמעות 

המילה מוהר היא שילוחים שאדם משלח לאשתו ואילו כאן הוא קובע כי ההלכה היא 

שיש לתת סכום כסף קצוב של חמישים כסף למפותה. הרמב"ן אוחז בגישה לפיה 

פירוש הפסוקים לא יכול שלא להסתדר עם ההלכה, ולכן מנסח את הדברים כאן 

 11 כאילו אין סתירה בין שני החלקים. כיצד ייתכן הדבר?

 ניתן אולי לומר כי המילה "משפט" ברש"י משמעה הוא באמת מנהג, אך נראה שהרמב"ן לא הבין כך.  9
 בהמשך נתעסק בשאלה: אם כן, מדוע לא פרש הרמב"ן באמת כי משמעות המילה מוהר היא כתובה? 10
 הרב שילת הציע בשיעורו אפשרות שונה, אך שאלתי אותו והוא הסכים גם לאפשרות שאני מציע כאן. 11
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נראה שכדי להבין כראוי את דברי הרמב"ן יש להשוות את דבריו אצלנו למה שכתב 

מאה כסף), שמשלם מי שהוציא שם רע על אשתו.   -לגבי התשלום (הכפול בסכומו  

מסביר הרמב"ן את מניעי המלעיז: "והנה זה מתכוין להוציאה  (דברים כ"ב, י"ג)תחילה 

בלא מוהר הבתולות שהיא הכתובה שכתב לה, ומפני כי בחזקת בתולה נתקדשה אליו 

הוא מסביר ע"פ זה את (דברים כ"ב, י"ט)  הוא טוען עליה שזנתה תחתיו", ובהמשך  

 העונש המגיע לו, בצורת תשלומי כפל:  

כי המנהג לכתוב לבתולה מוהר חמשים כסף, והנה זה הוציא עליה שם רע 
בעבור ששנאה ורצה להוציאה בלא כלום ולכן ענשו הכתוב במאה כסף, כי 

, אע"פ שהכתובה (שמות כ"ב, ג') התורה תעניש בכפל, כענין שנים ישלם  
מדבריהם, למי שיתנה עמה, או ישאנה סתם, אבל המנהג היה לכתוב מוהר 

 לבתולות, כמו שנאמר כמהר הבתולות, והרוב יעשו כן

לאור זה מתבהרת שאלתנו: הרמב"ן טוען כי קנס אונס הוא סכום שהתורה קצבה 

כנגד הסכום שהיה מקובל לתת ככתובה באותם ימים. התורה לא ציוותה למדוד בכל 

פעם את סכום הנזק אלא קבעה סכום קבוע, סכום ההולם פחות או יותר את הסכום 

המקובל. סכום זה נאמר מפורשות בתורה לגבי אונס וחכמים למדו משם לגבי מפתה. 

זהב, היא על הפיכת הנוהג הזה לדין -ביקורתו של הרמב"ן על רש"י, כפי שראינו בכור 

 תורה.

לאור עיקרון זה, מוסברת שאלתנו על דברי הרמב"ן בחידושים: אם אכן התורה 

מתייחסת למוהר, שמשמעו כתובה, כיצד ייתכן כי הכתובה היא רק מדברי סופרים? 

התשובה כעת פשוטה למדי: התורה מתייחסת לכתובה על אף שהיא לא מחייבת 

 אותה.  

עוד ראיה לכך שהרמב"ן סובר כי הייתה כתובה נהוגה והתורה מתייחסת אליה ניתן 

. לאחר (בראשית כ"ה, ו') למצוא בפירושו של הרמב"ן בעניין הפילגשים שהיו לאברהם  

שהוא מציג את גישתו שלו, לפיה כל הנשים שבניהם אינם יורשים מכונות בכתוב 

פילגשים או שהנשים הכנעניות מכונות בכינוי זה, עובר הרמב"ן לדון בגישתו של 

 רש"י: 

ורש"י כתב נשים בכתובה, פילגשים שלא בכתובה כדאמר בנשים ופילגשים 
. ואין הדבר כן, כי לא תקרא פילגש אלא כשהיא בלא (כ"א, א') דדוד בסנהדרין  

קדושין, כי הכתובה מדברי סופרים, והגירסא בסנהדרין פילגש בלא כתובה 
וקדושין. אבל אפשר שגם בני נח כאשר ישאו להם נשים כמשפטן בבעילה היו 
נוהגים לכתוב להן מהר ומתן, ואשר רצונה שתהיה להם פילגש וישלח אותה 

 כאשר ירצה ולא יהיו בניה בנוחלים את שלו, לא היה כותב לה כלום
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ניכר פה כי הרמב"ן סובר שהיה נוהג לכתוב מוהר, הלא הוא הכתובה, ושקיימת אליו 

 12התייחסות בתורה.

 משמעות המילה מוהר

 הסתירה בדברי הרמב"ן והקושי בתירוצים השונים

מהרמב"ן על שמות, נראה לכאורה שמשמעות המילים "ְּכֹמַהר ַהְּבתּו�ת" הם סכום 

שילוחים שמשלחים לפני הנישואין. לעומת זאת, בפירושו על ספר דברים נראה כי הוא 

מסב את המילה מוהר על כתובה: "מוהר הבתולות שהיא הכתובה", "כי המנהג 

לכתוב לבתולה מוהר חמשים כסף, והנה זה הוציא עליה שם רע בעבור ששנאה ורצה 

להוציאה בלא כלום". נזכיר כי למעשה כך ראינו גם בחידושיו על הש"ס. הרמב"ן טוען 

כי הסוברים שכתובה היא מן התורה סומכים את דבריהם על הפסוק "ְּכֹמַהר 

ַהְּבתּו�ת" בגלל אזכורה של המילה מוהר, וגם מזה לכאורה עולה כי המוהר הוא 

כתובה. הסתירה המפורשת ביותר היא במשמעות הפסוק "ְּכֹמַהר ַהְּבתּו�ת", שבשמות 

פירושו לכאורה חד משמעי, שלא מדובר בכתובה, ולעומת זאת בדברים אומר הרמב"ן 

 מפורשות שכן מדובר בה! כיצד יתיישבו, אם כן, דברי הרמב"ן עם עצמם? 

זהב מתייחס לשאלה זאת בפירושו לדברי הרמב"ן בדברים, והוא טוען כי כל מה -הכור

שכתב הרמב"ן בדברים אינו לפי פרשנותו הוא את פסוקי פרשת מפתה אלא לפי הדעה 

הסוברת שכתובה היא מן התורה. הרמב"ן 'גייס' דעה זו כדי להוכיח שהיה קיים מנהג 

לכתוב כתובה, אף שעל פי שיטת הרמב"ן עצמו, שכתובה מדרבנן, המנהג איננו רמוז 

בפסוק, ולדעתו באמת משמעות המילה מוהר היא אך ורק סבלונות. יוצא מדבריו 

 13שהתנאים שנחלקו אם כתובה מדאורייתא בעצם נחלקו במשמעות המילה מוהר.

לענ"ד אין זה נראה שזו כוונת הרמב"ן, כיוון שהרמב"ן לא רמז בשום מקום 

שהמחלוקת תלויה בשאלה זו. קושי זה מתחזק לאור היכרותנו עם חידושי הרמב"ן. 
בחידושי הרמב"ן על מדרש הלכה המובא בגמרא (גיטין מ"ז, ב') ניכר ביתר שאת כי לדעתו התורה   12

"ולביתך (דברים   -קבעה את דיניה בהתחשב במנהג המקובל אף מבחינת ההלכה ממש: הגמרא דורשת  
מלמד שאדם מביא ביכורי אשתו וקורא". הרמב"ן שואל: הרי התקנה המאפשרת לבעל   -כ"ו, י"א)  

זכות על נכסי אשתו היא תקנת חכמים מאוחרת, וכיצד ייתכן לומר כי מן התורה האיש יכול להביא 
ביכורי אשתו, שאין לו בהם כל זכות ממונית? הרמב"ן משיב שהמדרש עוסק "בשהתנו לאכול פירות", 
ומוסיף: "שכך היה דרכם בדורות הראשונים וזהו מהר ומתן שאמרה תורה ופי' בבראשית רבה מהר 
פרא מתן פרא פרנין שהם נכסי מלוג". מדברים אלה ניכר בבירור כי התורה קובעת את דיניה סתם  ע"פ 

האיש יכול להביא את ביכורי אשתו), מעין "ִדּבר   -הנוהג המקובל במהר ובמתן באותם ימים ("ולביתך" 
 הכתוב בהווה".

ר' יוחנן סבר כי מהמקרה של אשה נגזר הדין לכל   -יש לציין כי בגמרא ישנה מחלוקת אמוראים בנושא  
מקרה בו מישהו אוכל פירות חבירו. לפי שיטה זו, התורה נקטה בלשון "ולביתך" ובכך תיעדה את 
המנהג לתת זכות בנכסי מלוג לבעל אך לא קבעה את הדין בעקבות המנהג. לעומת ר' יוחנן, ריש לקיש 
סבר כי התורה ציוותה דווקא במקרה של אשה, וממילא מתברר כי התורה קבעה את הדין לגבי האישה 

 על פי המנהג המקובל באותם ימים.
הגור אריה בשמות (הובא לעיל) גם הבין כך ברמב"ן אלא שהוא מבקר אפשרות כזו: "ויהיו חולקין   13
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זהב מוסיף בסוף דבריו כי נראה שהרמב"ן הבין את השיטה הסוברת שכתובה -הכור 

וממילא מבינה כי משמעות הפסוק "ְּכֹמַהר   14דאורייתא כדורשת מעצמות הפסוק, 

 -: "מכאן סמכו  (כתובות י', א') ַהְּבתּו�ת" היא "ככתובת אשה" ולא כשיטת רש"י  

זהב, ראינו מפורשות בחידושי -מדקרי לה מוהר". בניגוד לדברים אלו של הכור 

 הרמב"ן כי הוא סובר כרש"י בנקודה זו.

זהב הוא כיצד הוא טוען שהרמב"ן משתית -דבר נוסף שלא הצלחתי להבין בדברי הכור

את קיום המנהג לתת כתובה על דעה דחויה בחז"ל. הרמב"ן כותב מפורשות: "המנהג 

 היה לכתוב מוהר לבתולות, כמו שנאמר: כמהר הבתולות".  

ניתן היה אולי לטעון כי הרמב"ן סבר שמשמעות המילה מוהר היא אכן כתובה, ועדיין 

זהב מזכיר אבחנה -גם הכור   15כתובה אינה דאורייתא כי מדובר במנהג ולא בציווי. 

מעין זו, אולם הוא מעלה נקודה חשובה שמקשה לתרץ כפי שהצענו: הראיות 

הלשוניות שהרמב"ן מציג בפירושו לפרשת מפתה  מהוות בעולמו של הרמב"ן ראיות 

חזקות במיוחד. מדובר בראיות שמשקפות את שגרת הלשון בחז"ל, וע"פ הרמב"ן 

"הם בעלי הלשון שמדברים בו ויודעים אותו ומהם ראוי לקבלו". כיוון  (שמות י"ג, ט"ז)

שעומדות בידי הרמב"ן ראיות לשוניות כאלו, שלא מצאנו בשום מקום שהוא התייחס 

אליהן אחרת, קשה בעיניי לטעון כי הרמב"ן סבר שמשמעות המילה מוהר אינה 

 סבלונות.

 הצעה נוספת לפתרון הסתירה

לדעתי, הרמב"ן לא ניסה כלל לטעון כי אין למילה מוהר משמעות של כתובה. ייתכן כי 

גם הכתובה היא אחד השילוחים שאדם משלח לאשתו הכלולים במילה מוהר. ממילא, 

אין לו בעיה, במקומות בהם זה נראה לו כפשוטו של מקרא וכדבר התואם את ההלכה, 

להסביר כי התורה התייחסה למנהג כתיבת הכתובה, אולם הוא יסרב לקבל את 

האמירה של רש"י לפיה התורה מצווה לכתוב כתובה. כך, למעשה, אין סתירה בין שני 

הפירושים הסותרים לכאורה שהוא מציע לפסוק בשמות. בפירושו על הפסוק הוא 

מתמודד עם טענת רש"י, ולכן הוא מציג את משמעותה הכללית של המילה מוהר 

שהיא סבלונות. ייתכן כי בפועל הרמב"ן יודה, כמו שהוא כותב בפירושו לדברים, 

שהמוהר שמוזכר בשמות מתבטא אצל רוב האנשים גם ככתובה, אך הוא יטען כי לא 

יכול להיות שהתורה תצווה לתת דווקא כתובה. לעומת זאת בהחלט ייתכן כי התורה 

בלשון הכתוב, ואין הדעת סובל זה". לא נראה לי שמדובר בפירוש בלתי אפשרי: מרדכי גנזל העיר לי 
שבאמת נראה מבראשית רבה, עליו עוד נדבר בהמשך, שמוהר הוא כתובה, בעוד מהמקורות שמצטט 

 בתרא) נראה שמוהר משמעו אחר מכתובה.-הרמב"ן כאן (בעיקר מהגמרא בבבא
זהב לרא"ש (כתובות א', י"ט). כפי שהראה הרב שילת בשיעורו, מקורו של -לשיטה זו מפנה הכור   14

הרא"ש הוא בדברי המכילתא דר' ישמעאל (מסכתא דנזיקין פרשה י"ז): "כמוהר הבתולות. וכי מה 
למדנו מן מוהר הבתולות, מעתה הרי זה בא ללמד ונמצא למד, מה להלן חמשים כסף אף כאן חמשים 

 כסף". יש להרחיב בדעה זו ואין זה המקום לכך.
ואף שהוא מתנסח כאילו אפשרות זו לא תיתכן אולי הוא כתב זאת רק כדי להחריף את הוויכוח מול  15

 רש"י הרואה בכתובה ציווי.
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תענוש ע"פ מה שמקובל ברוב המקומות, ולכן כשמדובר בעונש של מפתה הוא יהיה 

 מוהר: חמשים כסף. –מקביל לעונש של אונס וסכומו יהיה הסכום המקובל ככתובה 

 פירוש הרמב"ן לדברי שכם

 שתי המהדורות

מקום נוסף בו מתייחס הרמב"ן למילה מוהר ולמשמעותה נמצא בפירושו לדברי שכם 

. בפסוק זה חל שינוי בדברי הרמב"ן בין (בראשית ל"ד, י"ב) בן חמור ליעקב ולבניו  

המהדורה הראשונה של פירושו, אותה כתב בספרד, לבין זו השנייה, אותה כתב 

 ההבדלים): -במודגש נציב את שתי פרשנויות הרמב"ן זו מול זו ( 16בא"י.

לכאורה, נראה כי תחילה הרמב"ן סבר שמשמעות המילה מוהר היא כתובה, ואילו 

אולם,   17יותר מאוחר הרמב"ן שינה את דעתו והחל לסבור כי משמעותה היא סבלונות. 

כפי שראינו הדבר קשה, כיון שבמקומות רבים ושונים בפירושו הרמב"ן טען כי 

משמעות המילה מוהר היא כתובה, ואותם הוא לא טרח ותיקן. אמנם, ד"ר יהונתן 

יעקבס אמר לי שייתכן שהרמב"ן תיקן גם את פירושו לדברים והשינוי לא הגיע לידינו. 

 ספרד –מהדורה ראשונה  א"י –מהדורה שנייה 
 מהר, –מהר ומתן 

(שמות כ"ב, הדבר הנתן לבתולה, כדכתיב  
 כמהר הבתולות,ט"ז) 

נות שהבחורים שולחים  והם סבלו
 .לבתולות כאשר ישאו אותן

ומתן, מגדנות או כסף וזהב לאביה 
אמרו (פ', ז')  ולאחיה. ובבראשית רבה  

מהר, פראנון. מתן, פרא פרנון, והם 
כתובה ונכסי מלוג בלשון ירושלמי, 
כלומר שיתן לה הוא משלו נכסים שיהיו 
שלה כנכסי בית אביה, ויהיו אצלו כנכסי 

 מלוג

 ,כתובהמהר,  –מהר ומתן 
הדבר הנתן לבתולה, כדכתיב שהוא  

 כמהר הבתולות, (שמות כ"ב, ט"ז)
 
   

ומתן, מגדנות או כסף וזהב לאביה 
אמרו (פ', ז')  ולאחיה. ובבראשית רבה  

מהר, פראנון. מתן, פרא פרנון, והם 
כתובה ונכסי מלוג בלשון ירושלמי, 
כלומר שיתן לה הוא משלו נכסים שיהיו 
שלה כנכסי בית אביה, ויהיו אצלו כנכסי 

 מלוג

יוסף עופר ויהונתן יעקבס, תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל, ירושלים תשע"ג,   16
[להלן: עופר ויעקבס]. ראו גם: ד"ר מרדכי סבתו, "הוספות רמב"ן לפירושו לתורה",   225-226עמ'  

 [להלן: סבתו]. 113-114מגדים מב (תשס"ה), עמ' 
זהב והרב ח"ד שעוועל -א. במהדורות המקובלות באים שני הפירושים כאחד, ולפי זה הסבירו הכור   17

כי דברי הרמב"ן לגבי כתובה הם רק ציטוט של רש"י והוא עצמו לא סובר כך. סיבת הבאתו את 
רש"י היא כי גם הוא סובר שזה "דבר הנתן לבתולה". אולם, לאור הממצאים בדבר מהדורות 

 פירוש הרמב"ן לא נוכל לאחוז בדרך זו.

ב. מרדכי גנזל הסב את תשומת לבי לכך שלכאורה יש סתירה ברמב"ן גם ביחס למשמעות המילה 
מתן. בבראשית הרמב"ן מסביר מילה זו בתור מענק שניתן ממשפחת הכלה למשפחת החתן, ואילו 
בפירושו לפרשת מפתה משמע ההפך: "כי פסלה בעיני הבחורים ויצטרך אביה להרבות לה מתן 
והם לא יתנו לה מהר". מרדכי הציע כי משמעות המילה מתן בכתוב היא כמו שהרמב"ן מפרשה 

סוף מדובר במילה מייצגת למתנה שאל הרמב"ן את הלשון הזו -בבראשית, אולם כיוון שסוף 
 לשימושו בשמות.  
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הוא הסביר שישנם מקומות שאנו יודעים שהרמב"ן שלח מספר תיקונים ורק חלקם 

כמו כן, לא מסתבר לטעון כי   18נכנסו לפירוש הנדפס. כמובן שיש דוחק בפירוש כזה. 

אין משמעו כתובה, כיוון שבשתי המהדורות   ' מוהר ' במהדורה השנייה הרמב"ן מבין ש 

הוא מביא בסוף דבריו את המדרש מבראשית רבה ולא בא אליו בביקורת או 

 19בשאלות.

 הצעת פתרון

אני עדיין סבור שלדעת הרמב"ן משמעותה הכללית של המילה מוהר היא סבלונות 

ושילוחים בעת הנישואין, והיא יכולה לקבל גם משמעות ספציפית של כתובה בתור 

סוג של שילוחין. לדעתי, ניתן לבאר את השינוי בפירושו לדברי שכם בדרך הבאה: 

הרמב"ן לא שינה את דעתו לגבי משמעותה הכללית של המילה מוהר, אלא רק לגבי 

משמעה הספציפי בפסוק הזה. ככל הנראה הרמב"ן חשב שאין זה סביר כי שכם ינסה 

לשכנע את בני יעקב בעזרת התחייבות על כתובה עתידית בעת גירושין או מוות. יותר 

 הגיוני שהוא ינסה לשכנעם בעזרת מתנות שונות שכן הוא רוצה לפייסם עתה.  

 סיכום

לסיכום, ראינו כי הרמב"ן עקבי בכתביו השונים בגישתו הנחרצת לפיה חיוב הכתובה 

מקורו בתקנת חכמים. ע"פ הרמב"ן, הדעה הסוברת כי כתובה היא מדאורייתא אינה 

יוצאת מן המקרא אלא בנויה על הלכה למשה מסיני, אך היא נסמכת על הכתוב 

בפרשת מפתה "ְּכֹמַהר ַהְּבתּו�ת". פשוטו של הפסוק בפרשת מפתה אינו מעיד על חיוב 

לכתוב כתובה אלא על נוהג לתת מוהר, שכנגדו מחייבת התורה את המפתה לשלם 

חמישים שקלים, סכום שהיה מקובל לתת כמוהר. ממילא, אין ללמוד על דיני הכתובה 

מדיני מפתה אליהם הם נסמכו, אלא רק מההלכה המקובלת, הקובעת דין כללי בלבד 

 של חובה לתת כתובה.  

השילוחים שאדם משלח   -לכאורה, משמעות המילה מוהר לפי הרמב"ן ִהנה סבלונות  

לאשתו בנישואין, כפי שהוא כותב בפירושו לשמות. אולם בפירושו לפרשת מוציא שם 

רע (וכן בפירושו על בני הפילגשים אשר לאברהם) הרמב"ן מתייחס למוהר ככתובה. 

ראינו כמה תשובות לדבר (הסברים ספציפיים לפירושי הרמב"ן השונים, שינוי דעה 

במהלך חיי הרמב"ן), ואני הצעתי כי אחד מסוגי הסבלונות (או אולי נכון יותר יהיה 

לומר: המוהר) האפשריים הוא הכתובה. כך או כך, ראינו כי על פי הרמב"ן התורה 

מתייחסת בקנסות המפתה, האונס והמוציא שם רע (ואולי גם בהגדרת "פילגשים" 

כתובה, ולמנהגים נוספים הקשורים   -ובדברי שכם בן חמור) למנהג לכתוב מוהר  

 לנהלי הנישואין.
הקושי מתעצם בשל דבריו בחידושים לתלמוד שראינו בתחילת המאמר שמהם עולה שמשמעות   18

המילה מוהר היא אכן כתובה. מקובל לומר שהחידושים נכתבו לפני פירושו לתורה. אם כן, נצטרך 
 לומר שהוא שינה את דעתו שוב ושוב, או שהנוסח שבחידושים הוא נוסח מתוקן לאחר שחזר בו.

 מדובר בעובדה שהן עופר ויעקבס והן סבתו מציינים אך לא ראיתי לה הסבר מספק בדבריהם.   19
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מתוך פרטי הדיון ההלכתי שראינו עולה יסוד מחשבתי מעניין: על פי הרמב"ן, התורה 

וקובעת את מצוותיה ודיניה   20מתייחסת לעיתים לסביבה התרבותית בה היא ִנתנה, 

 בהתאם לכך.

יהי רצון שה' יפרוש כנפו על עבדיו ועל עמו במהרה, ויקוים בנו מקרא שכתוב: "לֹא 

ֵיָאֵמר ָל� עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלַאְרֵצ� לֹא ֵיָאֵמר עֹוד ְׁשָמָמה ִּכי ָל� ִיָּקֵרא ֶחְפִצי ָבּה ּוְלַאְרֵצ� ְּבעּוָלה 

 .(ישעיהו ס"ב, ד')ִּכי ָחֵפץ ה' ָּב� ְוַאְרֵצ� ִּתָּבֵעל" 

מובן כי ישנם טעמים שונים למצוות, "ולמצות השם טעמים רבים בכל אחת, כי יש בכל אחת תועלות  20
ובניסוח דומה במקומות נוספים), ולא ניתן חלילה לבטל   ;רבות לגוף ולנפש" (רמב"ן שמות כ', כ"ב 

מצווה גם אם בטל טעמה, בוודאי כשטעם זה אינו מפורש בכתוב. למרות זאת, ראוי בעיני להדגיש כי 
 לפי הרמב"ן קיים רובד בחלק מטעמי המצוות המתחשב בסביבה בה המצוות נתנו.  
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  ישי אנגלמן

הסוגיות המרכזיות בפרק שני במסכת כתובות עוסקות בדיני שטרות ובעיקר שטרות 

הלוואה. בדברים הבאים נעלה כמה הערות ויסודות בסוגיה זו שיש בהם בכדי לעזור 

בהבנת מהות כוחו של שטר, ולחלקן השלכות משמעותיות על סוגיות שונות בהן עסקנו 

 השנה במסכת כתובות.  

 בין שטר להלוואה בעל פה

ישנן שלוש דרכים להלוות כסף: הלוואה בעל פה ללא עדים, הלוואה בעל פה בעדים, 

והלוואה בשטר. החידוש הגדול הקיים בדין הלוואה בשטר הוא שהיא עדיפה על 

הלוואה בעדים. מעבר לנוחות שיש בהלוואה בשטר בה אין צורך להביא את העדים 

עצמם לבית הדין, להלוואה בשטר ישנה עדיפות מבחינה משפטית הבאה לידי ביטוי 

 בשני מוקדים:  

 א. בהלוואה בעל פה אין שיעבוד נכסים, ואילו בשטר יש. 

ב. בהלוואה בעל פה הלווה נאמן לטעון פרעתי אפילו כאשר ההלוואה הייתה 

 ואילו בהלוואה בשטר אין הוא נאמן.   1בעדים,

למעשה, ההבדל העקרוני יותר הוא ההבדל השני, כיוון שדין שיעבוד נכסים תלוי בדין 

השטר באופן מקרי בלבד. ראיה לדבר, שלהלכה סוברים רוב הפוסקים ש'שיעבודא 

דאורייתא', ומשמעות הדברים היא שבאופן עקרוני בכל הלוואה יש שעבוד נכסים 

אם כן,   2אלא שחכמים ביטלו את השעבוד במלווה על פה משום תקנת הלקוחות. 

ההבדל המרכזי בין מלווה על פה בעדים למלווה בשטר הוא ביחס ליכולתו של הלווה 

 לטעון על פירעון ההלוואה, ונתון זה יהיה הנושא המרכזי של מאמרנו.  

 ההסברים לכוחו של השטר

בטעם הדבר שהלווה לא יכול לטעון פרעתי מקובלת מאוד התפיסה לפיה החזקת 

השטר בידיו של המלווה מהווה ראייה כנגד טענתו של הלווה. מקור הדבר הוא בסוגיה 

העוסקת בדיני החזרת פיקדון שיש עליו שטר ומשתמשת בביטוי   (ע',א') בבבא בתרא  

'שטרך בידי מאי בעי' כדי להסביר מדוע טענת 'החזרתי' (המקבילה לטענת פרעתי 

 : (ד"ה או דלמא)במלווה) אינה מתקבלת במקרה זה. ומפרש שם הרשב"ם 

 לא היה לך להניח השטר בידי אילו החזרת לי פקדוני כדי שלא אחזור ואתבענו

מסקנת הסוגיה בשבועות מ"א, ב', וכן פסק הרמב"ם בהלכות מלוה ולוה י"א, א' ועיין בנושאי הכלים   1
 על השו"ע חו"מ ל"ט, א' ובעיקר בבאר היטב שם. 

 מסקנת הסוגיה בקידושין י"ג, ב', ועיין רמב"ם מלוה ולוה י"א, ד' ומגיד משנה שם. 2
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החזקת השטר בידיו של המלווה היא בגדר 'חזקת ראייה': מסתמא אין אדם פורע ולא 

לוקח את השטר מידי המלווה, ועל כן טענת הלווה אינה מסתברת. הבנה זו היא 

ההבנה הראשונית והפשוטה בלימוד סוגיות שטר, ועל פיה ניתן לפרש לשונות רבות של 

הראשונים והאחרונים. בדברים לקמן נראה את ההכרח (לפחות לחלק מהשיטות) 

ונעלה בו כמה דרכי הבנה עקרוניים מבחינה משפטית מהן   3להבנה נוספת בדין זה, 

 ניתן ללמוד על יסודו וטיבו של שטר הלוואה.  

(ז', האחרונים הוכיחו את הצורך להבנה הנוספת מכמה מקורות. בסוגיה בבבא מציעא  

מדמה הגמרא את דין שנים אוחזין בטלית הנשנה בריש המסכת לדין שניים   א') 

שאוחזים בו הלווה והמלווה   4אדוקים בשטר, והדין הוא שבמקרה של שטר מקוים 

יחלוקו. והנה, כאן קשה מאוד להבין   –ומתווכחים ביניהם האם השטר נפרע או לא  

כיצד השטר מהווה ראייה על אי הפירעון, וכיצד ניתן להגדירו כ'חצי ראיה' הגורמת 

להוצאת חצי מסכום ההלוואה מהלווה. הרי הלווה טוען שהוא פרע ושכל השטר אמור 

היה להיות ברשותו, אלא שהמלווה לא נתן לו אותו או שהוא חטף ממנו, ודבריו 

אם כן, ראייתו של המלווה אינה טובה   5מבוססים על המציאות העומדת לפנינו. 

במקרה כזה, ובהנחה שהלווה הוא המוחזק בממון, על המלווה לאשש את ראייתו על 

 (אות תר"ו)מנת לגבות בשטר זה אפילו חצי מהסכום! הקובץ שיעורים בבבא בתרא  

טוען שיש להוכיח מגמרא זו שדין 'שטרך בידי מאי בעי' אינו מבוסס על הראיה 

מכוח הקיימת מכוח החזקה ההתנהגותית, אלא "הא דאינו יכול לטעון פרעתי הוא  

. לדעתו עצם הימצאותו של (שם אות תר"ג) ואפילו ליכא חזקה נמי דינא הכי"    השטר, 

שטר חוב בידיו של המלווה לא מאפשרת ללווה לטעון שהוא פרע, בלי כל קשר לראיה 

 6שבדבר.

בדברים שכתב קודם לכן מעלה הקובץ נפקא מינה נוספת. מה יהיה הדין כאשר ללווה 

יהיה הסבר מתקבל על הדעת מדוע הוא לא לקח את השטר מהמלווה, כגון שהוא 

מוכיח לנו שהוא סבר שהעדים החתומים על השטר הם פסולים ועל כן לא נזקק לקחת 

 –את השטר. לפי ההסבר המקובל, כאן אף על פי שלבסוף יתברר שהעדים כשרים  

לכאורה יוכל הלווה לטעון פרעתי, שכן לא קיימת כנגדו שום ראיה! לעומת זאת, לפי 

ההסבר שהקובץ הציע, עצם העובדה שהאדם מחזיק שטר תקין היא זו שלא מאפשרת 

 7ללווה לטעון כנגדו.

לא עסקנו כאן כלל בשאלה האם ייתכן שלמשפט 'שטרך בידי מאי בעי' ייתכנו שתי משמעויות   3
 ל.  “ששתיהן נכונות, ואכמ

 או בשטר שאינו מקוים, למאן דאמר מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו (כתובות י"ט, א'). 4
בניגוד למקרה רגיל בו הלווה יעמוד בבית ויטען שהמלווה לא הסכים לתת לו את השטר, אז טענתו   5

 תיחשב כטענה לא סבירה המחייבת ראיה.  
וכן הוכיח ר' שלמה פישר בבית ישי סימן צ"א  (כרך ב'), וראה לקמן הסברו ביסוד דין השטר, ועיין   6

בהערה ח' (עמוד שכ) במה שהביא שם בשם החזון איש הסבר אחר לדברי הגמרא בב"מ וסיים שם 
 'והדברים יגעים, ולפי מה שנתבאר אתי שפיר'.

מינות נוספות לחקירה זו, ובראשן מחלוקת הרשב"א (מיוחסות לרמב"ן סי' צ') -הקובץ מביא נפקא   7
והרמב"ם (טוען ונטען ד', ח') בדין שטר בעד אחד.  בדברי הרשב"א שם מפורש שאין בשטר אלא את 



103 

 ישי אנגלמן                                 גדר שטר חוב

גם ר' איסר זלמן מלצר בספרו 'אבן האזל' על הרמב"ם מוכיח מדברי הרמב"ם בהלכה 

האחרונה בהלכות גזלה ואבדה כיוון דומה. הרמב"ם שם עוסק בדיני השבת אבדה של 

שטרות שנמצאו בשוק, כאשר ההלכה הבסיסית העולה מהלכות הפרק היא שבמקרה 

של מציאת שטר חוב אין להחזיר את השטר לא ללווה ולא למלווה, שכן אין אנו 

כותב   (הלכה י"ד) יודעים ממי השטר אבד והאם הוא נפרע או לא. אולם בסיום הפרק  

 הרמב"ם שבדיעבד אם החזיר המוצא את השטר למלווה ניתן לגבות בו: 

אם החזיר, הרי אלו כשרים, וגובין   -כל השטרות הנמצאות שדינם שלא יחזיר  
ואין מוציאין אותם מתחת יד בעליהם והרי הם בחזקתם ואין חוששין בהם  
 להם

והשיג על כך הראב"ד ש'דין זה אינו מחוור', ובמגיד משנה שם לא מצא מקור ברור 

לשיטת הרמב"ם בהלכה זו. ובאמת שיש להקשות על הרמב"ם מן הסברה. הסיבה 

לפיה לא מחזירים את השטר למלווה היא כדי שלא יוכל להביא לבית הדין ראיה על 

אי הפירעון של ההלוואה. אם כן, גם במקרה בו בדיעבד השטר הוחזר, יוכל הלווה 

לטעון ובצדק שהוא אכן פרע את ההלוואה, וכאשר ישאלו אותו מדוע אם כן השטר 

נמצא אצל המלווה הוא יוכל לענות שהשטר אבד ממנו ובטעות השיבו המוצא למלווה 

ולא אליו. שוב חוזרת השאלה איזו ראיה יש לטובת המלווה במקרה בו ידוע שהשטר 

 : (על הרמב"ם שם)הגיע אליו מידיו של אדם אחר שמצאו. מכוח כך מסביר אבן האזל 

ונראה דסובר הרמב"ם דכל זמן שאין השטר תחת יד המלוה אין למלוה החזקה 
שטרך בידי מאי בעי דכשהוא ביד המלוה גובה החוב בעצם השטר, וכדאמר 

ואף דזהו לענין שטר מכירה מ"מ יש דשטר אפסרא דארעא  בקדושין דף כ"ז  
לומר דה"נ לענין שטר חוב דהוא אפסרא דהשעבוד, ולכן מה דאומר שטרך בידי 

וכמו דין חזקה שכל מה שביד אדם הוא מאי בעי הוא בשביל דהוא באמת בידו, 
ם שכתב ואין מוציאין אותן מחמת יד בעליהן והרי "ומדוייקים דברי הרמבשלו 

 הם בחזקתן... אבל כשאין השטר בידו יכול הלוה לומר פרוע

לדעתו, יכולתו של המלווה לגבות את החוב אינה בגלל הראיה שיש בשטר כנגד טענת 

פרוע, אלא עצם ההחזקה בשטר מוגדרת כהחזקה בממון עצמו. מבחינה מסוימת 

הכוח של ראיית 'שטרך בידי מאי בעי' שלא קיימת בשטר בעד אחד, ועיין בהסברו של הקובץ (אותיות 
 תרג) למחלוקת לפי דרכו. –תרב 

נזכיר כאן את הסוגיות שלמדנו במסכת כתובות הנידונות אצל הקובץ. אחת מהוכחות הקובץ היא  
מלשונו של הר"י מיגאש המובא בשיטמ"ק בסוף פרק ראשון (ט"ו, ב' ד"ה א"נ ע"כ) ממנו עולה כי 
הסיבה לפיה הבעל אינו יכול לטעון כנגד אשתו שהיא זינתה ואיבדה כתובתה אינו בגלל ראייה הקיימת 
נגד טענתו ('חזקה אין אשה מזנה') אלא בגלל מוחזקות האישה בממון הכתובה מכוח השטר שבידיה. 

האם   –באופן דומה ניתן לדון ביחס לשאלה מדוע לא נאמן הלווה לטעון כנגד שטר מקויים טענת אמנה  
בגלל שישנה חזקת ראייה נגד טענתו או בגלל מוחזקותו המשפטית של בעל השטר: בשאלה זו נראה 
שנחלקו רש"י ותוספות בסוגיה בדף י"ט, א'. רש"י (בד"ה כדרב הונא) מחדש את קיומה של חזקת ראיה 
זו, ומהתוספות (בד"ה מודה) נראה שהם לא מקבלים את קיומה של חזקה זו, ולשיטתם אי נאמנותו של 

 הלווה בטענת אמנה נובעת מאותה הסיבה ממנה נובעת אי נאמנותו בטענת פרעתי, ודוק.  

 בעניין מיגו להוציא וראה כי עמדתו של הר"י מיגאש בסוגיה זו היא שיטתית.   8ועיין לקמן הערה 
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חזקת 'מה שתחת יד אדם שלו' פועלת לטובת המחזיק בשטר, וכל עוד לא יביא הלווה 

ראיה על כך שהשטר אינו תקף, המלווה יחשב למוחזק ויזכה בדין. ממילא, אף על פי 

שלכתחילה אין להשיב את השטר למלווה שכן יש ספק מי הוא המוחזק, בדיעבד אם 

הרי עצם החזקת השטר בידיו מחשיבה אותו למוחזק, וממילא   –השטר הגיע לידיו  

 8הוא זוכה.

 הסברים להבנת השטר כיוצר מוחזקות

השטר   -בדבריו של אבן האזל כבר יש רמז להבנה יסודית בדבר משמעות דין השטר  

(סימן צ"א) מחשיב את האדם כתופס בממון עצמו. ר' שלמה פישר בספרו 'בית ישי'  

פיתח מאוד הבנה זו ובנה על גביה הסברים לכמה סוגיות. הוא מצטט מדברי אחיו, ר' 

המסביר שאף על פי שלהלכה  (אישות ט"ז, כ"ה)ישראל יעקב פישר, בספרו 'אבן ישראל' 

), ישנה רמה מסוימת 2קיימא לן דשיעבודא דאורייתא  גם במלווה על פה (ראה הערה  

של שעבוד הנוצרת דווקא במלווה בשטר אף מדאורייתא. הדין הרגיל של 'שיעבודא 

עתידית של הנכס, אך גבייה  דאורייתא' אינו יוצר, אלא את השעבוד המאפשר יכולת  

בחפץ עצמו, והגבייה מלקוחות מכוח השטר נובעת קנין  שטר יוצר רמה מסוימת של  

מכך שהחפץ כבר נחשב בידיו של בעל השטר. כך הוא מסביר גם את לשונו של 'אבן 

 'שטר אפסרא דארעא', והאוחז בשטר הרי הוא כאוחז בממון עצמו: –האזל' 

דשטר חוב הוא אפסרא דהשעבוד, וכל זמן שהשטר בידי המלוה הרי זה כאילו 
דלענין בחינת קנין שבשעבוד הוי השטר שטר המלוה מוחזק בגוף הקרקע,  

ולכשתמצא לומר לא כתיבת השטר או מסירתו אלא קנין ולא שטר בעלמא...  
החזקת השטר הוא דהוי מעשה הקנין דכל שעתא ושעתא במה שמחזיק את 

 9ומשום דהשטר אפסרא דארעארי הוא כמחזיק בקרקע השטר תחת ידו בזה ה

ההגדרה של ר' שלמה פישר ִהנה מחודשת ביותר: לא לגמרי ברור כיצד ניתן להגיע 

למסקנה לפיה החזקת השטר מהווה החזקה בממון עצמו. נכון אמנם שיש בשטר 

שיעבוד נכסים, אך ר' שלמה מדגיש שדין זה שבשטר הוא מובחן מההלכה של שיעבוד 

נכסים הקיימת מדאורייתא גם במלווה על פה. מהו אם כן הגורם לכך שהחזקת השטר 

הלכה נוספת המתבארת לאור ההבנה מחודשת זו בדין שטר היא דין מיגו להוציא בשטר. מדברי כמה  8
מן הראשונים והפוסקים עולה שגם למאן דאמר שמיגו להוציא לא אמרינן, מיגו להוציא בשטר 
אמרינן: עיין בראשונים על סוגית שטרא זייפא בבבא בתרא ל"ב, ב' וסוגיית סיטראי בשבועות מ"ב, א', 
ובעיקר בתוספות בסוגיה בבבא בתרא ד"ה 'והלכתא' בסופו, ובמה שמביאים הראשונים שם בשם הר"י 
מיגאש. באחרונים שני טעמים מרכזיים לחילוק זה: בתומים (כללי מיגו סימן ח') מבואר הטעם שכאשר 
ראיית שטרך בידי מאי בעי מצטרפת עם ראיית המיגו, יש להן מספיק כח משותף גם בכדי להוציא 
ממון. אך מכמה אחרונים עולה שכאשר בעל המיגו מחזיק שטר הוא כלל לא בגדר 'מוציא' ועל כן אין 

חלק מהמקורות מוזכרים בתומים הנ"ל עצמו, ועיין עוד בשב שמעתתא א',   –בעיה להפעיל את המיגו  
 כ"ד בעניין זה, ובדברי הש"ך בתקפו כהן סימן ק"ל עליהם הוא מסתמך.

 בית ישי סימן צ"א עמוד שיח. 9
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תיחשב כהחזקה בממון עצמו? מכל מקום, דבריו מהווים כיוון מסוים לבירור העמדה 

 10לפיה כוחו של השטר הוא מעבר לחזקת הראייה שבו.

 שיטת הגרי"ז

הבנה אחרת במהות דין שטר עולה מדברי הגרי"ז המודפסים בתוך חידושי הגר"ח 

. הגרי"ז מבסס את דבריו על הצורה בה מנסח הרמב"ם את (מ"א, א') למסכת שבועות  

 : (הלכות מלווה ולווה י"א, א') דין מלווה בשטר

המלוה את חבירו בפני עדים או שאמר לעדים היו עלי עדים שאני חייב לזה מנה 
או אתם עדי שאני חייב לזה מנה זו נקראת מלוה על פה ואין צריך לפורעו 
בעדים לפיכך אם טען ואמר אחר כך פרעתי נשבע היסת ונפטר, אבל המלוה את 

אם טען ואמר פרעתי שטר זה  אינו לפיכך  חבירו בשטר צריך לפרעו בעדים  
 נאמן אלא אומרים לו או הבא עדים או עמוד ושלם לו חובו

מניסוחו של הרמב"ם נראה שבעקבות הדין לפיו המלווה את חברו בשטר צריך לפורעו 

בעדים, אין הלווה נאמן לטעון פרעתי. ניסוח זה הוא בעייתי, שכן לפי ההבנה שהחזקת 

השטר בידי המלווה היא ראיה כנגד הלווה, הניסוח היה צריך להיות הפוך: כיון 

שהמלווה מחזיק שטר, הלווה אינו נאמן לטעון פרעתי, וכיון שכך אין ללווה אפשרות 

 אלא לפרוע בעדים. מתוך כך מסביר הגרי"ז את שיטת הרמב"ם באופן הבא: 

ומהרמב"ם משמע דבמלוה בשטר נתחדש דינא דצריך לפרוע לפני עדים, 
ומשו"ה הוא דאינו נאמן לטעון פרעתי, וביאור הדין כמו דאם אמר לו אל 
תפרעני אלא בעדים או אל תפרעני אלא לפני פלוני ופלוני אינו נאמן לטעון 
פרעתי שלא בפניהם... וזה משום דזכות ונאמנות בדיני ממונות הם, וזכותי 
ממון נינהו, ומתנה המלוה שיהיו זכותי ממון אלו לו, דהיינו שהנאמנות על 

ם דמזכותי ממון " וכן גם במלוה בשטר סובר הרמב פרעון המלוה תהא שלו,  
דמלוה בשטר הוא שיהא נאמן לומר שלא נפרע עדיין, ומדינים וזכותים דמלוה 

ואין נאמן הלוה לומר פרעתי כשאינו מביא   בשטר הוא דצריך לפורעו בעדים 
 עדים על הפרעון, וזהו שכתב לפיכך אינו נאמן

לשיטתו, הלוואה בשטר היא מעין הסכם בין המלווה והלווה: כתיבת השטר משמעה 

תנאי שהלווה מתנה לפיו הוא מתחייב להביא ראיה לדבריו במקרה בו הוא יטען 

לא יוכל לטעון כן. לפי תפיסה זו, מבחינה משפטית טהורה אין   –פרעתי, ואם לא כן  

בשטר בכדי להפוך את המלווה למוחזק בדין, אלא שהפרשנות של ההסכם האמור 

 בשטר משמעה שמעתה המלווה הוא המוחזק, ועל הלווה להביא ראיה לדבריו.  

ייתכן שניתן לפרש את הדברים כך: ר' שלמה מדגיש במהלך הסימן שדין זה שבשטר אינו בא במקום  10
הראיה הקיימת בשטר מכוח שטרך בידי מאי בעי, אלא כתוספת לה, ובשטר רגיל יש גם ראייה וגם 
פעולת קניין. לאור זאת ייתכן להסביר את שיטתו כך: מעשה מסירת השטר למלווה גורם לכך שהלווה 
בעצם מודה שהוא חייב כסף והוא אף מוסר ראיה לידיו של המלווה על כך. מעשה זה הופך מבחינה 

 משפטית למעשה קנייני המקשר את המלווה אל נכסי הלווה, קשר המסומל על ידי החזקת השטר.
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(כ"א, הגרי"ז מביא כמה נפקא מינות לדבריו ונזכיר רק אחת מהן: בגמרא בכתובות  

מוזכר הדין של 'שטר בכתב ידו', שטר שלא חתומים עליו עדים אך כתוב על ידי   א') 

הלווה עצמו, והמלווה מוציאו בבית דין כראייה לחוב. הדין הוא שבשטר כזה יכול 

המלווה לגבות רק מנכסים בני חורין ולא מנכסים משועבדים, כיוון שאין לו קול, 

ומבחינה זו ההלוואה דומה להלוואה בעל פה. אך מה הדין ביחס לנידון השני 

המתחדש במלווה בשטר, האם הלווה יכול לטעון פרעתי? נחלקו בכך הראשונים: 

פסקו שנאמן הלווה לטעון (מלווה ולווה י"א, ג')  והרמב"ם  (פ"ג, א')  הרי"ף בבבא בתרא  

בשם ר"י וכך נראית נטיית (ב', י"ז) פרעתי בשטר בכתב ידו, וכן מביא הרא"ש בכתובות 

. לעומת זאת, הרשב"א (וכן בתוספות רא"ש לכתובות כ"א, א' ד"ה ותנן) דעתו שם  

וראשונים נוספים מבית המדרש (כ"א, א' ד"ה אבל אמגילתא)  בחידושיו לכתובות  

הספרדי פסקו שגם בשטר בכתב ידו אין הלווה נאמן לטעון פרעתי. טעמם של 

הראשונים הספרדים בצידם: ראיית שטרך בידי מאי בעי קיימת לכאורה גם בשטר 

כזה, שכן אם הלווה פרע את ההלוואה מדוע השאיר את הראיה בידיו של המלווה! וכך 

 :(ד"ה הוציא) טוען רבנו יצחק בתוספות על הסוגיה בכתובות

כי מנין לו זה החילוק כי סבר דבכל שטר אינו רגיל   11ואין נראה לרבינו יצחק 
 לפרוע עד שיחזיר לו שטרו

הגרי"ז מציע כי הראשונים נחלקו בדיוק בנקודה אותה הוא מחדש בשיטת הרמב"ם: 

לשיטת הרי"ף והרמב"ם אי נאמנות הלווה בטענת פרעתי אינה מכוח הראייה שבשטר, 

אלא מכוח 'דין שטר', משמעות ההסכם שיש בכל שטר תקין. שטר בכתב ידו אינו בגדר 

שטר תקין שכן לא חתומים עליו עדים, וממילא לשיטת הרי"ף ודעימיה נאמן הלווה 

לטעון פרעתי. לעומת זאת, לשיטת הסוברים שאי נאמנות הלווה היא מכוח הראיה, זו 

 קיימת גם בשטר בכתב ידו, ולכן טענת פרעתי לא תתקבל.

משמע שלא כדעת הגרי"ז שכן   (על הרי"ף בבבא בתרא שם)   אמנם, מהרמב"ן במלחמות 

הוא מסביר שגם לדעת הרי"ף אי הנאמנות לטעון פרעתי נובעת מראית שטרך בידי 

 מאי בעי, אלא שלדעת הרי"ף בשטר בכתב ידו ראיה זו אינה קיימת מסיבה צדדית: 

והטעם שכיון שאינה גובה מן המשועבדים אין מקפידין עליו ומניחין אותו ביד 
מלוה אף על פי שהוא פרוע ואין נוהגין כן בכתב ידי עדים מפני שיש לו קול וזילי 

 נכסי דלוה שהרי גובה מן המשועבדים

לדעתו, הרי"ף סבר שבמצב כזה אין הלווה מקפיד לקחת את השטר, ועל כן לא ניתן 

להביא כנגדו ראיה מאי לקיחת השטר בשעת הפירעון. אולם, הרא"ש בכתובות חולק 

על הרמב"ן, ומדבריו עולה חיזוק לתפיסתו העקרונית של הגרי"ז. הרא"ש מביא את 

שיטתו של הרי"ף ואת שיטת החולקים עליו, המדמים שטר בכתב ידו לשטר שאין בו 

כמו שבשטר כזה אין הלווה   –אחריות נכסים (ולא ניתן לגבות על ידו ממשועבדים)  

אמנם הרא"ש הזכיר בשיטת הרי"ף והרמב"ם גם את שיטת ר"י, וצ"ע אם מדובר על אותו רבנו יצחק  11
 המוזכר בתוספות, ועיין בקרבן נתנאל אות ו' שהעיר על כך וכתב שטעות סופר היא ברא"ש.  
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נאמן לטעון פרעתי, כך גם בשטר בכתב ידו לא יהיה נאמן. הרא"ש דוחה את דבריהם 

 וכותב:  

 ומיהו איכא למימר מתוך שאין עליו עדים לא חשש לתבוע כתב ידו

שטר בכתב ידו גרוע משטר שאין בו אחריות נכסים. מדוע? הרי לשיטת   –דהיינו  

(ס"ט, י"ד) הרמב"ן הרי"ף צריך להודות בשניהם שכן אין בהם שיעבוד נכסים! הש"ך  

 הסביר את דברי הרא"ש כך: 

כלומר כיון דאין עליו עדים ולעולם אין גובין ממשעבדי בלא עדים ואין שם 
שטר עליו, לא חשש לתבוע ממנו, משא"כ בשטר כיון שיש עליו עדים ולפעמים 

 גובין בו ממשעבדי, אין לחלק בין שטר לשטר.

הרא"ש טוען ששטר בכתב ידו כלל אינו בגדר שטר, אך  12ולפי הגרי"ז הדברים מובנים:

שטר שאין בו אחריות נכסים ִהנו שטר לכל דבר אך אין בו שיעבוד נכסים, ולכן דווקא 

בו לא יכול לטעון הלווה פרעתי, אף על פי שמבחינת 'ראית שטרך בידי מאי בעי' 

 שניהם שווים.

נראה שניתן להביא סיוע לתפיסה עקרונית זו של הגדרת השטר כהסכם בין המלווה 

והלווה משיטת התוספות במקום אחר. הראשונים התקשו בהבנת דין שטר לאור דין 

'מפיהם ולא מפי כתבם' האומר שנדרש שהעדים יעידו בפיהם כמבואר בסוגיה ביבמות 

בעניין 'כותב אדם עדותו על השטר'. מדוע (כ', א')  ועולה גם בסוגיה בכתובות    (ל"א, ב') 

מקבלים בית הדין עדות בשטר ובמה היא מובחנת מעדויות אחרות שלא מתקבלות 

בשטר? הראשונים בסוגיה ביבמות ובמקומות נוספים בש"ס העלו מספר חילוקים 

לדבר, ונדון כאן בעיקר בשיטת התוספות העולה בכמה מקומות. התוספות בכתובות 

 כתבו: (כ', ב') 

ויש לומר דלא חשיב שטר אלא כשעשוי מדעת שניהם מדעת הלוה שהוא חייב 
 אז חשיב שטר אבל הכא שכותב עדותו שלא מדעת הלוה לא חשיב שטרא

ההבחנה בין עדות בכתב לבין שטר היא ששטר נכתב מדעתו של הלווה המתחייב. 

כי בכל מקרה (ל"ט, ב' ד"ה מחאה) נאמנים לשיטה זו, קבעו התוספות כאן ובבבא בתרא 

אין השטר תקף אלא מדרבנן, במקומות בהם   –בו נכתב שטר שלא מדעת המתחייב  

חכמים תקנו כן. דוגמא לדבר הם שטרי מחאה ומודעא המוזכרים בסוגיה בבבא בתרא 

שם, בהם המוכר או המרא קמא כותבים שטר בפני עדים עם התוכן אותו הם 

מבקשים, ולאחר מכן בעל השטר יכול להביאו לבית הדין כראיה גם בלא עמידת 

העדים לפני הדיינים. לדעת התוספות שטר זה מתקבל רק מדרבנן, כיוון שהוא לא 

נעשה מדעת המתחייב (במקרה של מודעה זהו הקונה, ובמקרה של מחאה זהו 

ובעקבותיו ראשונים (בעליותיו לבבא בתרא שם)    המחזיק בקרקע). אולם רבנו יונה 

כמובן שנפקא מינה זו נכונה באופן עקרוני גם להבנה הקודמת ביסוד דין שטר, וגם להבנה שנציע   12
 לאחר הדיון בדברי הגרי"ז.
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סברו שגם במקרה כזה השטר תקף מדאורייתא וכך הם מסבירים את ההלכה  13רבים

 של עדות בשטר: 

וגמיר' לה מספר המקנה, ושכל מעשה שעושה בפני ב' חותמין בו כמצות בעל 
המעשה, להיות השטר לראיה, כגון שטר מכר וכן מחאה וכן מודעא, כוון 
שהמוחה והמוסר מודעה בעלי המעשה כותבין בשליחותן להיות בידם לראיה 
ולזכות, ועדי קידושין כותבין ונותנין לאיש להיות בידו לראיה על קנין שיש לו 

 על האשה.

לשיטה זו, ההבדל בין עדות בכתב לבין שטר בכתב הוא בשאלה האם העדות נכתבה 

מכוח ציווי של בעל דבר, אך לאו דווקא על ידי המתחייב. משמעות פעולת מקח בשטר 

המפורשת בפסוקים של 'ספר המקנה' בספר ירמיה היא שהתורה נתנה לאדם יכולת 

לפעול פעולות משפטיות שונות על ידי עדים בשטר, ולכן העיקר בכל סוגי השטרות הוא 

שהעדות נכתבה מכוח ציווי של בעל הממון, ולא נכתבה על ידי עדים שעמדו מבחוץ 

 ורק ראו את התרחשות האירוע.  

לעניות דעתי ניתן להציע שמחלוקת הראשונים קשורה באופן מהותי ליסוד שהעלה 

הגרי"ז. שיטת רבנו יונה היא שמהותו של שטר היא בעדות שיש בו, עדות על הסיפור 

שאירע. עדות זו מהווה ראיה תקפה בבית דין, למרות שבדרך כלל עדות בכתב אינה 

קבילה, כיוון שלמדנו מגזירת הכתוב שעדות הנכתבת מתוך ציוויו של בעל דבר תקפה. 

אולם לשיטת התוספות האפשרות לכתוב שטר אינה נובעת כלל מגזירת הכתוב, אלא 

מהבנת מהותו של שטר באופן שונה ממהותה של עדות: תוקפו של השטר אינו מכוח 

העדות שיש בו על סיפור המעשה, אלא מכוח הגדרתו כהסכם בין הלווה למלווה, 

ותפקיד העדים הוא לתת להסכם (=חוזה) את תוקפו. בהסכם זה כלולה לא רק 

הודאתו של הלווה על עצם ההלוואה אלא גם תנאי הפירעון שלה, וכדבריו של הגרי"ז. 

לאור זאת ברור מאליו כי כל שטר שלא נכתב מדעת המתחייב לא יכול להיות מוגדר 

כהסכם, וממילא אין הוא אלא עדות, ועדות בכתב פסולה מדאורייתא לעולם! מה 

שאין כן לפי ראשוני ספרד, גם שטר הלוואה לא מתפקד כהסכם אלא כעדות כתובה, 

 וגזירת הכתוב היא שבעל הדבר יכול לצוות על עדות כתובה.

 השטר כיוצר מוחזקות טבעית

עד כה עסקנו בשתי הצעות להבנת כוחו של שטר, השונות מההבנה הבסיסית של 

ראיית 'שטרך בידי מאי בעי'. ברצוני להציע כעת הצעה שלישית בסוגיה זו, ולפיה 

משמעות החזקת השטר בידי המלווה גורמת להפיכתו למוחזק, במובן הרגיל והמקובל 

של המילה. בדיוק כמו שאדם נחשב מוחזק בחפץ הנמצא תחת ידו, כך הוא גם נחשב 

לא מכוח הסכם ולא מכוח מעין קניין   –מוחזק בסכום הכסף הנקוב בשטר שתחת ידו  

הקיים בשטר, אלא מכוח החזקת השטר שאינו אלא שטר ראיה על ההלוואה. הראיה 
עיין בחידושיהם של חכמי בית מדרשו של הרמב"ן על הסוגיה בבבא בתרא שם, שו"ת הרשב"א א',   13

 אלף רי"א, השגות הרמב"ן לספר המצוות שורש ב' "אבל מה שאמרו מפיהם ולא מפי כתבם...".
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על ההלוואה גורמת לכך שתיווצר חזקת הלוואה, וחזקה זו היא הגורמת להפיכתו של 

המלווה למוחזק בדין, וממילא מחייבת את הלווה להביא ראיה לטענת פרעתי. אמנם, 

גם בהלוואה בעל פה שנעשתה בעדים קיימת חזקת חיוב נגד הלווה, ובכל זאת 

 בהלוואה בשטר חזקת החיוב משמעותית יותר.  

המושג מוחזקות קשור במהותו למציאות שנראית לעין מבחוץ, בדרך כלל בעיני 

כאשר אדם מלווה לחברו בלי שטר, לאחר שהלוואה מסתיימת הוא לא   14המתבונן. 

נחשב מוחזק כיוון שאף אחד לא רואה את ההלוואה מול עיניו כדבר שממשיך 

ומתקיים, והזיקה בין שני האנשים כלל לא ניכרת כלפי חוץ. אמנם, אם הוא יביא 

לנו שאכן הייתה הלוואה, אך בירור זה יהיה מכוח יתברר  עדים לבית הדין אז שוב  

ולא מכוח הנחת יסוד שהייתה קיימת בסתמא, אף קודם להבאת הראיות לבית ראיה 

 הדין.  

מה שאין כן במלווה בשטר. החזקת השטר היא בעצם 'החזקה' תמידית של עדי 

ההלוואה בידי המלווה, ועדים אלו חתומים על שטר שהעולם כולו יכול לראות 

ולהתרשם ממנו. האדם שמחזיק שטר בבית נראה בעיני העולם כאדם שחייבים לו 

כוחו העיקרי של   15כסף, וכמו שעולה מהנוהג שהגמרא מתארת בעניין שטר פסים. 

השטר הוא בראיה על עצם ההלוואה, אך האופן בו ראיה זו מוצגת גורמת להפיכת בעל 

השטר למוחזק בממון ומטילה את חובת הראיה לפירעון השטר על הלווה. אין הדבר 

נובע מהבנת טיבו של ההסכם שסיכמו המלווה והלווה, אלא לכך שבאופן אמתי בדעת 

 16העולם זוהי משמעותה של החזקת שטר חוב.

ניתן היה להגדיר אחרת את מושג המוחזקות: מי מוחזק בעיני בית הדין או מי הראשון שבתוך הדיון  14
בבית הדין (בשלב השמעת הטענות, ללא ראיות) נראה מוחזק, וממילא השני צריך להביא ראיה. לפי 

 הגדרה זו צריך לבחון האם ניתן לקבל את מה שכתבנו למעלה באותה ההתנסחות, ואכמ"ל.  
כתובות י"ט, ב' "אם און בידך הרחיקהו זה שטר אמנה ושטר פסים", ובמאירי שם: "שמבקש ממנו  15

 לכתוב לו שטר שהוא חייב לו כדי שיתראה בו ויחזיקוהו בעשיר וירבו עליו קופצים".  
לכאורה יש להקשות על כך שכן מצינו את המושג 'חזקת חיוב' בהלוואה במקום נוסף: בדין איני יודע  16

אם פרעתיך המבוסס לפי כמה ראשונים ואחרונים על כך שהחיוב הוא ודאי והספק הוא בפטור, ו'אין 
ספק מוציא מידי ודאי': עיין רי"ף בבא קמא מ"ד, ב' ובחידושי הרמב"ן ב"מ צ"ז, ב' (ד"ה שמעת מינה) 
ובט"ז חו"מ ע"ה, כ"ה (וכן עולה מפשטות קושיית הרשב"א בגיטין ע"ח, ב' (ד"ה רבה) המקשה מדוע 
אין דין איני יודע אם פרעתיך גם במקרה של שמא ושמא, ומוכח שדין זה אינו מבוסס על ראייה לטענת 
המלווה אלא על חזקת החיוב) ודלא כספר התרומות (שער לח, ג' ,ד') שהתנה דין זה בכך שהוה ליה 

אם חזקת חיוב בהלוואה גורמת להוצאת ממון,   –ללווה למידע, ואכמ"ל. וא"כ לשיטה זו יש לשאול  
מדוע בהלוואה בעל פה אין הדין כן גם במקרה בו הלווה טוען שפרע, והרי קיימת חזקת חיוב נגדו! ועל 
כרחך לכאורה שחזקת חיוב לא עומדת כנגד טענת פרעתי, ואם כן גם במלווה בשטר לא יעמוד ההסבר 

 שהצענו בגוף הדברים לפיו בעל השטר הופך להיות מוחזק מכוח חזקת החיוב!  

אלא שבאמת יש כאן ערבוב מושגים ויש להבחין בין הדברים: לעולם במלווה על פה אין המלווה הופך 
להיות מוחזק, ודין 'אין ספק מוציא מידי ודאי' שהזכירו הראשונים ביחס לדין איני יודע אם פרעתיך 
כלל לא קשור להלכות מוחזקות אלא לדיני חזקות (חזקה קמייתא). כיוון שידועה לנו ההלוואה ואין לנו 
כל סיבה להניח שהלוואה נפרעה, כלל לא מתעורר ספק ביחס לחזקת החיוב וממילא מתחייב הלווה, 
שכן לא נעורר ספק מדעתנו ללא כל בסיס במציאות ונמציא שהיה מעשה פירעון. אמנם חזקה קמייתא 
לכשעצמה אין בה כוח להוציא ממון, אך כאן מדובר על מצב בו כלל לא מתעורר ספק לגבי החיוב 
המקורי וממילא אנו משאירים אותו על עומדו (וראה בהקשר זה מאמרנו 'הגדרת הספק ויסוד דין 
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להבנה לפיה החזקת השטר מגדירה את המלווה כמוחזק יש להוסיף שתי הסתייגויות 

יסודיות. ההשלכה הבסיסית ביותר של מושג המוחזקות היא במצב של ספק, בו זוכה 

אם אין ראיה לשכנגדו. אולם במקרה של ִמלווה מעמדו של   –בדרך כלל המוחזק  

הַמלווה אינו פשוט כל כך: ראשית כל, יש להבחין בין מצב בו  קיום החוב בשטר ודאי 

לבין מצב בו קיים ספק ביחס לעצם קיומו של החוב, ביחס לסכום הנקוב בחוב, או 

במצב השני ודאי שאין לומר שבעל השטר הוא המוחזק כיוון   17שיוכו של החוב לשטר. 

 שהספק הוא על עצם הפיכתו למוחזק.  

ההסתייגות השנייה מורכבת יותר, והיא תלויה ביסודות רחבים יותר בהלכות טוען 

ונטען. גם במקרה בו יש ספק על פירעון ההלוואה, אין זה הכרחי שהמלווה יזכה בחוב 

שכן מוחזקות זו היא משפטית בלבד,   -גם אם נאמר שהמלווה הוא המוגדר כמוחזק   -

לא מוחזקות ממשית. בפועל, הכסף נמצא בידיו של הלווה. כיוון שכך, במקרים רבים 

הספק בפירעון נובע ממקרה המוגדר כ'דררא דממונא' שלדעת כמה מן הראשונים 

מפקיע את דיני המוחזקות ומחייב להשאיר את החפץ אצל זה שהחפץ נמצא תחת ידו 

אך רק נציין כי   18בפועל. אין כאן המקום להרחיב בסוגיה זו והשלכותיה הרחבות, 

הבחנה זו יחד עם החקירה הבסיסית בגדר שטר מהווה ככל הנראה את התשתית 

 19למחלוקת הראשונים והפוסקים בדין תרי ותרי על פירעון השטר.

 סיכום

ממספר מקורות והלכות עולה ההבנה לפיה כוחו של שטר אינו רק בראיית 'שטרך בידי 

מאי בעי', אלא בשינוי המעמד המשפטי של המלווה והפיכתו למוחזק, למרות 

הימצאותו של הכסף בידי הלווה. הצענו שלוש אפשרויות להבין מדוע השטר מגדיר 

, שבחלקו הראשון עסקנו ביחס בין דין חזקה קמייתא 456  –  431הליכה אחר חזקה', אסיף ג', עמודים  
לדין אין ספק מוציא מידי ודאי, והדברים משלימים לדברינו כאן). אך טענת פרעתי אומרת שחזקת 
ההלוואה כבר אינה רלוונטית, והלוו נאמן לטעון כן כיוון שמלווה עומדת לפירעון וטענתה סבירה 
ומתקבלת על הדעת. מה שאין כן במלווה בשטר לדברינו כאן, אין הלווה נאמן לטעון כיוון שהוא כבר 

 לא מוחזק מבחינה משפטית ועליו חובת הראייה.  
עיין לדוגמא בסוגיה בשבועות מ"ז, ב' 'יד בעל השטר על התחתונה', וראה גם בשב שמעתתא א', כ"ד  17

 הדן במקרה של מוחזקות בכתובה סביב סוגיית הגמרא ודברי התוספות בכתובות ט', ב'.
בעניין זה ראה בהרחבה במאמרו היסודי של הרב אליהו ליפשיץ 'מחלוקות התוספות וחכמי ספרד   18

שם ובגוף ההערה. המושגים   6ובעיקר באזור הערה    285  –  273בדיני תפיסה', 'אסיף' ג, עמודים  
הבסיסיים בהם אנו משתמשים כאן הם אלו: מוחזק הוא אדם שהנחת היסוד המשפטית היא שהממון 
שייך לו בתורת ודאי, אף על פי שאין לו ראיה ממשית. תפוס הוא אדם שהחפץ נמצא אצלו במקרה, 
ואין הנחת יסוד הקובעת שהחפץ שייך לו בתורת ודאי אך מספק משאירים את החפץ בידיו לדעת 
חכמים (בניגוד לשיטת סומכוס) הסוברים שממון המוטל בספק 'המוציא מחברו עליו הראיה' (כגון בדין 
שור שנגח את הפרה או המחליף פרה בחמור וילדה). דררא דממונא הוא מצב של ספק ממון, הגורם לפי 
חלק מהראשונים לביטול המוחזקות שאינה קיימת אלא במקרה בו לא נולד ספק. באופן עקרוני, 
תפיסה מאדם התופס בחפץ לא יכולה להתאפשר אלא במקרה בו התופס אינו מוגדר כמוחזק אלא 
כתפוס, וממילא בכל מקום שתפיסה מועילה, ודאי שההגדרה ההלכתית של התופס הראשון בחפץ 

 תהיה 'תפוס' ולא 'מוחזק'.
מקורות בסיסיים למחלוקת זו: שו"ת הר"י מיגאש סימן קע"ב ולעומתו שיטת הר"ש בתוספות   19
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את המלווה כמוחזק: ר' שלמה פישר יצא לחדש שמבחינה מסוימת שטר חוב מהווה 

שטר קנין והאחיזה בו הרי היא כאחיזה בנכסי הלווה ממש. מהגרי"ז נראה ששטר 

הוא הסכם בין המלווה והלווה, ומשמעות ההסכם גורמת לכך שכל עוד לא יוכח אחרת 

יזכה המלווה בכסף, וממילא למעשה מעמדו המשפטי זהה למעמד המשפטי של 

מוחזק. להצעתנו שלנו השטר הופך את המלווה למוחזק כיוון שהוא יוצר הנחת יסוד 

 במציאות החברתית על החיוב, מה שאין כן במלווה בעל פה שאין לה כל היכר חיצוני.  

הרווח שבהצעתנו הוא שאיננו זקוקים ליצירת גדר משפטי חדש להבנת מעמדו 

המדויק של בעל השטר. מעמדו הוא חלק בלתי נפרד  ממעמד המוחזקות הכללי 

 שבהלכות טוען ונטען.

בכתובות כ', א' (ד"ה ואוקי). ש"ך מ"ו, ק"א; ע"א, ב' ולעומתו בסמ"ע ע"א, ד'. בעזרת ה' נרחיב במקום 
אחר במחלוקת זו ובצדדיה השונים הנוגעים לא רק לגדרי שטר ודיני מוחזקות אלא גם לסוגית הגדרת 

 הספק בדיני ממונות והיחס לספק הנובע מסתירה בין שתי כיתי עדים, ואכמ"ל.  
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 *אבודים בעולם הספקות

  שגיא גורדון

 הקדמה

אנחנו מוקפים בספקות. חוסר הודאות אופף אותנו. העולם מורכב ברובו מאקסיומות 

והנחות יסוד מקובלות שלפיהן אנחנו מתנהגים, אולם מי ערב לכך שהן אמתיות? 

פעמים רבות אנחנו מהססים אך בכל זאת נדרשים להכריע. וכל כך למה? כי הספק 

אינו מאפשר שום מרחב פעולה. הוא גורר פאסיביות באופן מובנה. בשנה האחרונה 

עסקנו בחלק ניכר מדיני ספקות (גם במסכת כתובות וגם בכולל איסור והיתר הספקות 

מהווים מרכיב מרכזי בדיונים ההלכתיים) שאכן לא ניתן להתחמק מהם כיוון שהם 

 פוגשים אותנו במציאות החיים כל הזמן.  

 מהי הדרכת התורה לגבי ספקות?

כיצד עלינו לנהוג למול מציאות מסופקת? ראשית, נציג את סוגי הספקות שמופיעים 

 בגמרא.

   דנה כיצד יש לפעול כאשר (ז', א')  ספק בהכרעה הלכתית: הגמרא בעבודה זרה

חכם אחד   -חכמים שונים מורים הוראות סותרות לגבי הדין שעליו הם נשאלו  

אוסר וחכם אחד מתיר. הגמרא קובעת לנו כלל לפיו עלינו להכריע: באיסור 

 שיסודו מדאורייתא יש להחמיר ובאיסור שיסודו מדרבנן ניתן ללכת אחר המקל.  

   עוסקת במחלוקת האמוראים בפירוש (ג', ב')  ספק מציאותי: הגמרא במסכת ביצה

האם האיסור הוא מדאורייתא   -המשנה האוסרת לאכול ביצה שנולדה ביום טוב  

תוקף   -או מדרבנן? למאן דאמר שהבעיה טמונה בספק האם הביצה הוכנה מראש  

למסקנת הגמרא, גם למאן דאמר שזו גזירה הסיפא של   1האיסור מדאורייתא. 

המשנה נאמרה לגבי ביצה שהיא ספק טריפה (ספק נולדה מתרנגולת טרפה), וכיון 

 שתוקף האיסור המקורי (אכילת נבילה) ִהנו מדאורייתא יש להחמיר בספק.

  ואלו הם   -מגדירה שתוקי ואסופי  (ס"ט, א') ספק מעמד/הגדרה: המשנה בקידושין"

כל שנאסף מן   -כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו, אסופי    -שתוקי  

השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא אמו". כלומר, לשתוקי ואסופי אין ודאות לגבי 

זהות הוריהם. בהמשך, רבא טוען ששתוקי מותר מן התורה כי הוא ממזר ספק ולא 

ממזר ודאי (שרק הוא נאסר לבוא בקהל), אולם כיוון ש"מעלה עשו ביוחסין" נאסר 

 מדרבנן לבוא בקהל.  
 לע"נ סבתי היקרה נחמה מיכאלי בת הרב חיים שלום הורוביץ. *
רבה למד את הדין ממקור מפורש: "דאמר רבה: מאי דכתיב והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו   1
 חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב, ואין יום טוב מכין לשבת, ואין שבת מכינה ליום טוב". -
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 ספק במציאות.    –עיקר דיוננו יהיה בסוג הספיקות השני 

 מחלוקת הראשונים בעניין תוקף הכלל ספק דאורייתא לחומרא

 בראשונים מצינו שתי גישות מרכזיות המציגות תפיסות מהותיות לגבי עולם הספקות.  

 3התבסס על דיני ספק ממזר    2א. חכמים הלכו לחומרא באיסורי דאורייתא: הרמב"ם 

שמקלים בו שלא להחשיבו כממזר ולומד ממנו לכל התורה כולה. לשיטתו כל עוד אין 

סברה ממשית לחשוש לספק יש להקל מן התורה אלא שמדרבנן אסרו את הדבר. 

כלומר, אין איסור עצמאי על דבר שִהנו ספק, אולם חז"ל החמירו והטילו עלינו 

 אחריות לנהוג בספק לחומרא.

סבור שכאשר ישנו ספק   4ב. התורה אוסרת ספק איסור דאורייתא: הרשב"א 

 דאורייתא התורה קבעה שיש להחמיר.

 הסברי האחרונים לשיטת הרמב"ם

 האחרונים נקטו במספר דרכים כדי להסביר את דברי הרמב"ם ושיטתו.  

   טוען שבספק דאורייתא אכן אין חובה מן התורה   (א', ג'; א', י"ט) השערי יושר

להחמיר אלא זהו דין דרבנן בלבד, אך עם זאת התורה לא התירה את הספק. 

כשהאדם עומד מול ספק הוא יכול להכריע כפי דעתו ורצונו. אולם, אם כלפי שמיא 

ידוע שהאדם בחר באפשרות האסורה הוא חייב כפרה. כלומר, במציאות של ספק, אין 

ציווי לא לאכול מן הספק אבל האדם עדיין עובר עבירה באכילה של חלב אסור 

(שנמצא בגוף האדם) כך ש'שם האיסור' אינו פוקע לגמרי ואין כאן היתר של האיסור 

 עצמו.  

   סבור כי הספק בממזר הותר מכל מקום, שכן   ג') -(שמעתתא א', א' השב שמעתתא

התורה קבעה: "ממזר ודאי ולא ממזר ספק" ועל כן אין שם איסור כלל. לשיטת השב 

איסורי ביאה י"ח, י"ז; כלאים י', כ"ז; טומאת מת ט', י"ב; שאר אבות הטומאות ט"ז, א'; אגרת   2
 תשובה לראש הישיבה, אגרות הרמב"ם, עמ' שפח במהדורת הר"י שילת.

הרבה ראשונים הקשו על שיטת הרמב"ם שאם בכל התורה הספקות מותרים מדאורייתא מדוע נצרך  3
לימוד מיוחד לכך לגבי ספק ממזר? באחרונים מצינו מספר תשובות: הפרי חדש (יו"ד ק"י, ס"ס, א) 
תולה את ההיתר אפילו בספק ממזר שיש בו חזקת איסור (אישה שנתגרשה מספק והולידה בן) 
שמסתמא היה לנו להחמיר ולאסור. המהרי"ט (שו"ת מהרי"ט, ח"ב , א') מבאר שבספק ממזר אין 
איסור אפילו במציאות של תרתי דסתרי. לספק ממזר מותר להינשא במקביל לישראלית כשרה 
ולממזרת גמורה על אף שאם הוא ממזר היה אסור בישראלית ואם הוא ישראל כשר אסור בממזרת. אך 
אם בספק ממזר יש דין מיוחד קשה להבין איך ספק ממזר יכול להוות את המקור לרמב"ם לקולא 
בדיני ספקות. וראה את תשובתו היפה של הרב שמואל טל לשאלה זו בספרו טל חיים כללי הוראה 

 (מצוי באתר אסיף).
 חידושי הרשב"א קידושין ע"ג, א'; תורת הבית, בית ד', שער א', דף י"א, ב', ד"ה ומסתברא לי.  4
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שמעתתא ספק מותר מן התורה כהיתר גמור ואפילו אם כלפי שמיא גלוי שהדבר אכן 

 5אסור האדם לא עובר עבירה.

למעשה, ניתן לומר שמחלוקת השב שמעתתא והשערי יושר תלויה בשאלה האם מן 

התורה ספק דאורייתא מותר כוודאי או שהוא ספק שעדיין על האדם לברר ושם 

האיסור אינו פוקע ממנו. אמנם, חשוב להדגיש שאם נודע לאדם עצמו שהחתיכה 

 שאכל הייתה חלב אין זה חשוב עוד כמקרה של ספק והוא חייב חטאת.

   ביאר שמספק מעמידים כל   (המידות לחקר ההלכה ב', כ') הרב משה אביגדור עמיאל

דבר על העדר (כמו שב ואל תעשה, מוחזק, חזקה דמעיקרא) כך שאין להתייחס לשינוי 

 תיאורטי שאולי ארע במציאות, כאשר אין לנו וודאות ברורה שכך ארע. 

  כריתות י"ח, דן במחלוקת האמוראים  לגבי "ידיעת ספק"   (כלל ה')האתוון דאורייתא)

. הדיון שם הוא על אדם שאכל חתיכה אחת משתי חתיכות ואחר כך הסתפק אם ב') 

אכל חתיכה של חלב או של שומן. לאחר מכן הוא אכל פעם נוספת חתיכה משתי 

חתיכות (אחרות) ושוב הסתפק אם חלב אכל או שומן. רק לאחר שתי האכילות נודע 

לו בוודאי שחלב אכל בראשונה ובשנייה. אם היה יודע בוודאות בין שתי האכילות 

שחלב אכל פשוט שיהיה חייב שתי חטאות כי ידיעות מחלקות, אולם במקרה שלנו 

מדובר שידע רק שיש ספק האם אכל חלב באכילה הראשונה. נחלקו אמוראים אם 

ריש לקיש אמר שלדעת רבי ידיעת ספק   -ידיעת הספק שבינתיים מחלקת לחטאות  

מחלקת לחטאות אך לדעת חכמים אינה מחלקת לחטאות ור' יוחנן אמר שאין ידיעת 

 ספק מחלקת לחטאות לדברי הכול.

האתוון דאורייתא מסביר כי גישתו של הרמב"ם מבוססת על שיטת ר' יוחנן. להבנתו, 

לדעת ר' יוחנן ידיעת ספק אינה נקראת ידיעה של האיסור, כיון שהספק אינו מורכב 

ואינה קשורה לידיעת החטא דבר בפני עצמו  מחצי איסור וחצי היתר. ידיעת ספק היא 

 ולכן אינה מחלקת לחטאות.  

באופן דומה, פסק הרמב"ם שספקא דאורייתא הוא דבר העומד בפני עצמו שאינו 

מוגדר כמותר או כאסור. כלומר, ספק הוא 'גדר' נפרד שאין להגדיר אותו כאסור אלא 

מותר ולכן הוא מותר מדאורייתא ורק -דבר שנבדל מהותית ולא משתייך לציר האסור 

 חכמים הם שהחמירו בו.

 ביאורים בשיטת הרשב"א

 ניתן להבין בכמה דרכים את גישת הרשב"א לפיה התורה דורשת להחמיר בספקות:

  כך ניתן אולי לדייק מלשון הרשב"א בתורת  -במצב של ספק חל האיסור כוודאי גמור

ספיקא   דכשאמרו   לי   "מסתברא   : (בית ד', שער א', דף י"א, ב', ד"ה ומסתברא לי) הבית  
הקונטרסי שיעורים (קידושין, ספיקא דאורייתא לחומרא) מעלה שייתכן שאין זה היתר גמור ממש   5    

 אלא דומה לאונס שבו אין מעשה עבירה.
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דאורייתא לחומרא דבר תורה הוא דספיקא דאורייתא כודאי מן התורה". ממילא 

 6תוקף האיסור ִהנו מדאורייתא ממש גם כאשר הוא עודנו תלוי בספק.

  'טוען כי ספק בהגדרתו ִהנו גם דין איסור וגם   7ספק כלול מאיסור: בעל 'שיח השדה

דין היתר בכל החפץ, ועל כן צריך לבחור באחד מהדינים הללו ולבטל את השני. 

באיסורי דאורייתא מחמירים כי אנו לא בטוחים שניתן לבטל דווקא את האיסור. 

הספק מעצם הגדרתו יוצר מציאות ממשית שהיא חצייה איסור וחצייה היתר, ועל כן 

לא ניתן להכריע את הספק ולהעמיד את הדבר בחזקת ההיתר שהוא היה בה. יש בכך 

 8מעין 'ביטול' של האיסור.

  התורה מחייבת את האדם להישמר ולחשוש מספיקות למרות שאין כאן מעשה

אסור בהכרח. למשל ,התורה רוצה שהאדם יימנע מאכילת חלב למרות שלא בהכרח 

יש איסור במקרה הנוכחי. אם כן, גם כאשר התברר שאין זה חלב, האדם עבר על 

הוראת התורה גם אם לא ביצע איסור של אכילת חלב. ניתן להסביר זאת בכמה 

 צורות:  

יש   -איסור ספקות: איסור ספק אינו חלק מהאיסור עצמו אלא איסור נפרד   א.

איסור כללי על כל הספיקות. למשל, איסור ספק נבילה אינו פרט מדיני נבילה, 

 -ואיסור ספק חמץ אינו פרט מדיני חמץ, אלא שניהם פרטים של איסור מחודש  

 . (צפנת פענח, מתנות עניים ד', ט')איסור ספיקות 

איסור עצמאי: ספק איסור נאסר מצד עצמו כיון שהקב"ה החמיר בספק יותר מן  ב.

אשר על כן, ניתן   9הוודאי וציווה שקרבן אשם תלוי יהיה יקר יותר מקרבן חטאת. 

(שאילתות דרב אחאי, לתפוס זאת כאיסור עצמאי על גבי אכילת ספק של איסור  

: "בכל ספק איסור יש איסור (א', ג') וכדברי השערי יושר    10. ויקרא שאילתא ס"ח) 

נוסף, היינו מלבד עצם האיסור שהוא תלוי במציאות הדבר אם פגע בעבירה או 

לא, עוד יש עליו איסור נוסף על מה שמכניס עצמו באיסור ספק, ואיסור נוסף זה 

הוא איסור ודאי, היינו אף אם לא פגע בעצם האיסור מ"מ עבר על האיסור הנוסף 

 שעבר על רצון רחמנא שהכניס עצמו לבית הספק".

זהו חידוש גדול מאד, לומר שמתייחסים אל ספק בתורת וודאי איסור. בניגוד לגישות שיובאו בהמשך,  6
כאן הכוונה שהאיסור המקורי חל גם במצב של ספק בתורת וודאי. ועיין עוד בשו"ת הר"ן סימן נ"א, 
שדן לגבי מחלוקת ראשונים אם נדר מסוים חל, שיתכן שגם ממנו להסיק שלרשב"א ספק דאורייתא 

 כוודאי.
כלל י"א, דף ע"ב, ב'. המחבר הוא ר' אריה צבי פרומר שכיהן כראש ישיבת חכמי לובלין לאחר   7

 המהר"ם שפירא ונרצח בשואה. הספר עוסק בכללים בדיני ברכות ובעניינים כלליים בש"ס.
ניתן לראות כי גישה זו מנוגדת ממש לגישת הרב עמיאל והאתוון דאורייתא שהוצגו לעיל בהסבר   8

 שיטת הרמב"ם.
 מקור הרעיון שהקב"ה החמיר בספק יותר מבוודאי הוא בספרא, דיבורא דחובה, פרשה י"ב אות ח'. 9

אולם יתכן שכוונת השאילתות רק לכך שהדבר אסור מדרבנן, וכתב שהתורה החמירה בספק יותר מן  10
 הוודאי כדברי מוסר בלבד. 
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מצות עשה: עצם ההחמרה של האדם בספקות מבטאת את הבחירה החופשית  ג.

שלו. הפרישה של האדם אפילו מספק איסור יש בה קיום מצות עשה של "ובחרת 

. על פי הבנה זו מדובר (רבינו יונה, מצוטט בספר חרדים, מצוות עשה, פרק א')  בחיים"

 במצות עשה של ממש שאחד מאופני הקיום שלה בא לידי ביטוי בדיני ספקות.

סברה אנושית: כמו שבחיים אדם נוטה להחמיר בספיקות ולנהוג בזהירות ואפילו  ד.

וגם ספק איסור שמתעורר לפניו.   -בהיסוס ובאיפוק, כן יש לו לנהוג לגבי כל ספק  

 על פי הבנה זו שורש האיסור מסברה אנושית, אלא שלסברה זו תוקף דאורייתא.

 בחינת הצדדים המהותיים של המחלוקת

בבואנו לבחון את התפיסות השונות שעולות מדברי הרמב"ם והרשב"א נראה שקשה 

יותר להבין את הרמב"ם. לכאורה סברת הרשב"א מובנת. האדם מתאפיין בזהירות, 

נוטה לדבוק בדרך המלך הבטוחה ונמנע מלקחת על עצמו סיכונים מיותרים. אשר על 

כן, אם יש בידו ספק, מוטב לו שלא להכניס את עצמו למצב כזה וברור שאין לו לפעול 

 כאילו הספק אינו קיים. קשה לומר שהרמב"ם יחלוק על קביעה זו של הרשב"א.  

במשנתו של הרמב"ם ניתן לזהות את החתירה לאמת אחת הניתנת להשגה (יסודות 

האמונה, הוכחה מופתית יכולה לאמת את הדברים). כל מי שלא מקבל את הקביעות 

הללו אליבא דהרמב"ם טועה. ברור אם כן, שבתפיסה הרמב"מית הוודאות היא 

תכונה שהאדם צריך לשאוף להגיע אליה תמיד. גישה זו מתאפיינת גם ביחסו של 

הרמב"ם לידיעת עולם הטבע המתבססת על המדע ככלי ואמצעי לתיאור המציאות. 

הרמב"ם רחוק מההשקפה הפוסטמודרנית ומהתפיסה הסובייקטיבית של המציאות 

לפיה לכל אחד ישנה האמת שלו. משום כך, לא יתכן שהרמב"ם יסבור שמעצם הגדרת 

 המצב כספק הבעיה המציאותית מתבטלת.

משום כך, ברצוני להציע שני כיוונים להבנת המחלוקת בין הרמב"ם והרשב"א שיש 

 בהם כדי להשליך על תפיסתנו את מערכת החוקים והמצוות שניתנו לנו.

בין מציאות לסטטוס משפטי: כיצד אנחנו תופסים את היחס שבין מערכת  א.

החלויות התורנית לבין המציאות הפיזית של העולם? האם דין התורה מתייחס רק 

למציאות פיזית וודאית וחל עליה רק לאחר התוויתו הברורה של זה, או שמא 

המערכת המצוותית היא חלק מהעולם וממצבו באשר הוא, ולכן כשם שאנו 

 מסופקים על מצבו של המושא הפיזי כך אנו מסופקים על התוויתו ההלכתית?  

טוען כי הרמב"ם, בניגוד לראשונים אחרים, זיהה את   11פרופסור דוד הנשקה 

מערכת המצוות כמבוססת בעיקרה על יצירת חלות משפטית שאינה תלויה 

במציאות הממשית בעולם. החוק והמציאות הם שתי מערכות נפרדות, כך שהחוק 

חל רק לאחר שהמציאות נתונה. הרמב"ם מתייחס לקביעות של התורה כהיגדים 

 סיני, כרך צ"ב, "על המציאות המשפטית במשנת הרמב"ם". כיוון זה מבוסס על מאמרו. 11
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משפטיים ולא עובדתיים. ניתן לראות זאת באופן בולט בדברי הרמב"ם ביחס 

לטהרות ולטומאות ש"הן מכלל החוקים וגזירות הכתוב שאין בהן ממש 

 12.(הלכות מקוואות י"א, י"ב)במציאות" 

חילוק זה משרת את ההבחנה בין השקפת הרמב"ם לזו של הרשב"א וראשונים 

נוספים. לשיטת הרמב"ם, רק אם האיסור וודאי יש לו השלכות מעשיות מבחינת 

התורה, אך בספק התורה לא תגזור שהרי זה 'גדר' שונה מבחינה מהותית. אינו 

דומה הסטטוס שיוצר ספק לסטטוס שיוצר ודאי. ממילא, ההתייחסות שלנו לספק 

אינה צריכה להיות שעומד לפנינו ספק איסור, שהרי במצב של ספק לא חלות עדיין 

 13הגדרות התורה האוסרות את המציאות הנוכחית.

מהעבר השני, הרשב"א הבין שהמציאות של ספק היא בעייתית מצד עצמה כי 

האיסור הוא מציאות קיימת בחפץ ואין הוא מסכים שזה רק בשל קביעת התורה 

שדווקא התייחסותנו אליו תהיה כ'איסור'. זו גם הסיבה שעל פי ההיגיון האנושי 

 יש לפרוש מהאיסור לדעה זו.  

ניתן גם להסביר את הרשב"א אחרת. יתכן שלדעתו 'התורה קדמה לעולם' והיא 

נמצאת במישור המקביל למימד המציאותי שאנו חווים בחושינו. התורה לא ניתנה 

לכן   14על בסיס המציאות אלא להיפך, "הקב"ה מביט בתורה ובורא את העולם". 

במצב של ספק האיסור חל מכל מקום, מצד המציאות האידאלית שבו ולא מצד 

המציאות שאנו תופסים בעולם שלנו. הסבר זה יתאים להסבר הראשון שהצענו 

 ברשב"א, ואולי גם לגישתו של 'שיח השדה' שקיים איסור מכל מקום בתוך הספק. 

האם מערכת המצוות מונעת מן ההיבט המציאותי  15ב. המצוות משמשות לתכלית:

שבא לידי ביטוי בקיום/אי קיום הציווי או שהמצוות מיועדת לתכלית כלשהי? 

הרמב"ם מתייחס רבות למטרת המצוות ובמורה הנבוכים עוסק רבות בניסיון 

למצוא להן טעמים. "שכל מצוה מאלו השש מאות ושלש עשרה מצות היא או למתן 

השקפה נכונה או לסלוק השקפה רעה, או למתן חוק צדק או לסלוק עול, או 

 . (מו"נ ג', ל"א)להדריך במדה נעלה או להזהיר ממדה רעה" 

אם מערכת המצוות נתפסת כחוקים או מעשים שנועדו ליצור אצל האדם תודעה 

כלשהי שבעזרתה יוכל להשיג את התכלית המבוקשת, היא תושג רק כאשר ישנה 

 ראה דוגמאות נוספות במאמרו הנזכר של הנשקה. 12

כמה אחרונים התבססו על רעיון דומה כדי לתרץ את הקושיה על הרמב"ם בעניין מצוות 'לא תסור'.  13
הרמב"ם סובר (בשורש הראשון של ספר המצוות) שמי שעובר על דברי חכמים עובר על איסור תורה של 
"לא תסור". הקשו עליו שלפי זה יוצא שאין הבדל ברמת החומרה בין מצוות דאורייתא למצוות דרבנן 
כי כל מי שעובר על איסור דרבנן עובר על לא תסור. אחד ההסברים המרכזיים לשיטתו הוא שבמצוות 
דרבנן ספק איסור אינו כוודאי איסור. חכמים כלל לא ציוו על אדם לפעול במצב כזה. להרחבה ראה 

 שערי יושר א', י"ט.
 בראשית רבה א', ב'. 14
 תודה מיוחדת לרה"י, הרב שילת שהיטיב לברר וללבן עימי כיוון זה. 15
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ודאות מצד האדם בכך שהוא מקיים עתה מצווה. כשאין ודאות, הרושם של 

המצווה לא יוכל לפעול על תודעת האדם וממילא לא נשיג את התכלית. תודעת 

הספק לא תיצור אצל האדם את הרושם השלילי שבגללו יש להישמר מאכילת 

החלב למשל, ועל כן המחויבות להישמר מאכילת ספק חלב אינה חלה מן התורה 

ממש. חז"ל הרחיבו את האיסורים וקבעו כי יש להחמיר ולקיים את המצווה חרף 

 התודעה החלקית שנוצרת בקרבו של האדם. 

מסביר שבמצוות לא תעשה אנחנו יכולים לומר   (בית הספק ק"י, א') החוות דעת  

שלא הזהירה התורה לגבי ספק, אולם לגבי מצוות בקום ועשה האדם לא יוכל 

לצאת בדבר שהוא ספק כשר. כך למשל, קרבן שיש בו ספק מום הוא ספק קרבן 

תמים לה' ולא זה הקרבן שה' ציווה להביא. "דכל לישנא דקרא משמעותא על 

התורה דיברה על הודאי, ספק עשה לחומרא מן התורה.   -הודאי ולא על הספק"  

ניתן לבאר זאת כך: רק הדבר המתאים שאותו ציוותה התורה יכול ליצור אצל 

האדם את התודעה המתאימה, ספק אינו דומה לוודאי ואינו יוצר את התודעה 

 המתבקשת.

נמצא שאפשר לתלות את מחלוקת הרשב"א והרמב"ם ביחס למעשה המצווה מול 

התועלת שבה. מבחינת הרמב"ם הדגש ניתן על התכלית שלשמה האדם נצטווה 

לפעול בצורה מסוימת, וממילא כאשר נוצר ספק לפני האדם המטרה לא בהכרח 

תהיה ברת השגה. מבחינת הרשב"א, האדם נתבע לקיים את המעשה בתנאים 

מסוימים, אך גם כאשר יש לפניו ספק אין זה מפקיע ממנו את החובה ליישם את 

 (ד', רנ"ג)המעשה מצד עצמו. ובאמת נראה מדבריו של הרשב"א עצמו בתשובה  

שהוא מתנגד לתפיסת טעמי המצוות של הרמב"ם ואינו סבור שאנו מסוגלים 

לתפוס את תכליתן. ובלשונו: "ואל תתן לבך לטעמי המצות שכתב הרב ז"ל, וחוץ 

 מכבוד הרב ז"ל, אין משגיחין בטעמים האלו. וברוך היודע טעם גזירותיו".   

 סיכום

במסגרת המאמר עסקנו בשאלת ההתייחסות לעולם הספקות. ראינו שתי גישות 

מרכזיות: גישת הרמב"ם שבספק דאורייתא התורה לא דרשה להחמיר, וגישת 

הרשב"א שישנה חובה מדאורייתא להחמיר בספק של תורה. הדגשנו שגם לפי 

הרמב"ם אין כאן אמירה כללית על המציאות לפיה מותר לאדם להתעלם מכל ספק 

שקיים לפניו. על האדם לחתור לבירור האמת, ומובן שהוא הדין לגבי עולם הספקות 

שאנו חווים ביומיום. הצענו להסביר מחלוקת זו בשני אופנים: א. האם להתייחס 

למצוות ולאיסורים כסטטוס משפטי שמנותק מהמציאות, ואז במצב של ספק 

הסטטוס לא חל, או שהספק הוא בעיה שנוכחת במציאות. ב. האם אופן ביצוע 

המצווה מעכב במימוש תכלית המצוות וההתרחקות מהאיסורים כך שהמצווה תפעל 

 רק כשקיומה וודאי ואילו בספק המצווה לא תועיל.
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בשולי הדברים, ראינו במאמר זה, שהלימוד בעיון מציב בפנינו צורות חשיבה 

המאפשרות לנו להסתכל על תפיסות שונות בעלות השלכות מחשבתיות על עולמנו. 

מהלימוד ניתן לקבל פרספקטיבה רחבה על כללות התורה ואף לסייע בהתמודדות 

 שלנו עם דילמות.
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 גזל במקרה של פיקוח נפש

 זיו ברודי

 הקדמה

האם מותר לגזול במקרה של פיקוח נפש? בהסתכלות ראשונה שאלה זו נראית פשוטה. 

ידוע שיש רק שלוש עבירות שדינם יהרג ואל יעבור. מדוע נתייחס לגזל באופן שונה 

מכל שאר העבירות? יתר על כן, ישנם פוסקים, כדוגמת הרמב"ם, שסוברים שכל מי 

אמנם, לאחר עיון שיטתי   1שנהרג ולא היה חייב לעשות זאת, הרי הוא מתחייב בנפשו. 

 בסוגיות מתברר שהשאלה אינה כל כך פשוטה.

 ימותו ואל יחתמו שקר? -הסוגיא בכתובות 

מביאה מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים בנוגע לשאלה האם (י"ח, ב')  הגמרא בכתובות  

העדים שקיימו את השטר נאמנים לטעון שהם היו אנוסים מחמת נפשות או לא. כך 

 לשון הגמרא:

תנו רבנן: אין נאמנים לפוסלו, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים: נאמנים. 
כי טעמייהו, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אלא לר' מאיר   -בשלמא לרבנן  

 -מלוה גופיה מעיקרא מידק דייק ומחתם, קטנים    -מ"ט? בשלמא פסולי עדות  
נמי כדרשב"ל, דאמר ריש לקיש: חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ 
נעשה בגדול, אלא אנוסין מ"ט? אמר רב חסדא, קסבר ר"מ: עדים, שאמרו להם 

יהרגו ואל יחתמו שקר. אמר ליה רבא: השתא אילו   -חתמו שקר ואל תהרגו  
אתו לקמן לאמלוכי, אמרינן להו: זילו חתומו ולא תתקטלון, דאמר מר: אין לך 

אלא עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים   -דבר שעומד בפני פיקוח נפש  
 בלבד, השתא דחתמו אמרינן להו אמאי חתמיתו?

רבי מאיר אומר שהעדים לא נאמנים, בעוד שחכמים סוברים שהם נאמנים לטעון כי 

היו אנוסים מחמת נפשות. השאלה העולה היא מדוע רבי מאיר אומר כן. הרי עד 

עכשיו היה לנו פשוט שעדים נאמנים כשהם טוענים שהיו אנוסים מחמת נפשות, שכן 

הם אינם משימים עצמם רשעים, ואמורה להיות להם נאמנות מכוח הפה שאסר הוא 

 הפה שהתיר!  

רב חסדא משיב כי טענת אנוסים מחמת נפשות מהווה הרשעה עצמית. אם מישהו 

יהרגו ואל יחתמו שקר". רבא מקשה על הסבר   -אומר לעדים "חתמו שקר ואל תהרגו  

זה ושואל איך רב חסדא יכול להגיד שחתימת שקר על שטר או גזלת ממון עומדים 

שבכל העבירות שבתורה אדם (ע"ד, א')  בפני פיקוח נפש, והרי  כבר נפסק בסנהדרין  

כל מי שנאמר בו 'יעבור ואל יהרג', ונהרג ולא עבר הרי זה "רמב"ם (הלכות יסודי התורה ה', ד'):    1

 ."מתחייב בנפשו
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גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. קושיה   -יעבר ואל יהרג, חוץ משלוש עבירות  

, שהמקור לכך שבשפיכות דמים (אגרות משה יו"ד א', רי"ד)נוספת מעלה הרב פיינשטיין 

יהרג ואל יעבור הוא סברת "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי" אולם כשאדם גוזל את 

ולכן אמור לצאת על פי אותה סברה ממש שדם מי שנמצא   2החבר לא ימות,   -חברו  

 בסכנה סומק טפי מממונו של חברו.

 הבנת הראשונים בשיטת רב חסדא

מפרשים שהסיבה שהם    (שם ד"ה הא דאמר) והרמב"ן    (י"ט, א' ד"ה קסבר) הרשב"א  

אינם נאמנים היא לא מטעם הדין שיש להיהרג ולא לעבור אלא ממידת חסידות. כך 

לשון הרשב"א: "פי' לאו מדינא קאמר אלא מדת חסידות שנו כאן וכיון שמשימים 

עצמם כדלא חסידים לא מהימני".  לפי הבנתי יש להסביר את הרשב"א כך: מאחר 

שהם מעידים שנהגו בצורה שיש בה צד בעייתי והיא לא מנהג חסידות הם מרשיעים 

את עצמם בעיני האנשים שמסביבם. לפי הסבר זה, רבא מקשה על רב חסדא שהם 

אינם מרשיעים עצמם, כי זו רק מידת חסידות וכשאדם טוען שהוא לא חסיד אין הוא 

מרשיע את עצמו. לדעתו, הרשעה היא בעיני ה' ולא בעיני אנשים. לפי הסבר זה יוצא 

 שהמחלוקת היא האם לא להיות חסיד נחשב כמו הרשעה עצמית.

ניתן להסביר ראשונים אלו בצורה מעט שונה. הם הסבירו בדעת רב חסדא שלא להיות 

חסיד נחשב כמו להרשיע עצמו, כיון שלהרשיע אין פירושו לעשות עצמו "רשע", אלא 

להפוך עצמו להיות יותר רשע משהיה מקודם. כל אדם מתחיל בדרגה של חסיד, 

וכשהוא חותם על השטר הוא מוריד את עצמו מהדרגה הזו, הוא 'מרשיע עצמו'. אבל 

רבא חולק עליו, ואומר שאנשים לא מתחילים כבר ברמה של חסיד, אלא יכולים 

להגיע אליה. יש להעיר שיוצאת מכך נפקא מינא גדולה, שבאנשים שונים עשויים 

לנהוג דינים שונים לפי מעמדם הדתי (אם הם חסידים או לא). דבר זה עשוי להוביל 

 למחלוקות אם אדם מסוים נחשב חסיד או לא.

רש"י כותב: "הלכך כי אמרי נמי אנוסים היינו מחמת נפשות משוו נפשייהו רשעים". 

רש"י מסביר את כוונת רב חסדא כפשטה, שהעדים אינם נאמנים בגלל שהם מרשיעים 

דן בדברי (שם, ד"ה עדים שאמרו)  את עצמם, שהיה להם להרג ולא לעבור. הריטב"א  

רש"י הללו. כדי להתמודד עם הקושיה מכך שדין יהרג ואל יעבור נוהג רק בשלוש 

עבירות הוא מביא ברייתא חיצונית שמראה שרבי מאיר אומר שגם גזל נכלל בדין: 

"שלשה שאין עומדין בפני פקוח נפשות: ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים. רבי מאיר 

רבא חולק על ההבנה של רב חסדא ברבי מאיר. יתכן שהוא סובר   3אומר אף הגזל". 

רק במקרה מאד נדיר יהיה סיכון לחיים שלו, כגון שזו הפרוטה האחרונה שלו ולא יהיה לו כסף   2
 לרפואה או למזון.

הוכחה נוספת שיתכן שגזל נכלל גם הוא ביהרג ואל יעבור היא מן הירושלמי: "א"ר חנינא מתני'   3
אמרה כן שאין מתרפין משפיכות דמים דתנינן תמן יצא רובו אין נוגעין בו. שאין דוחין נפש מפני נפש. 

 לא סוף דבר בשאמר לו הרוג את פלוני. אלא אפי' חמוס את פלוני" (שבת, י"ד, ד', דף ע"ז, א').



123 

 זיו ברודי                גזל במקרה של פיקוח נפש

שברייתא זו כלל לא קיימת, או שיש מחלוקת גרסאות והברייתא הזאת לא נאמרה 

בשם רבי מאיר אלא בשם רבי יהודה, כפי הגרסה המובאת באוצר המדרשים: "ע"ז 

עוד ייתכן שמכיוון    4וגלוי עריות ושפיכות דמים. רבי יהודה אומר אף הגזל". 

 שהברייתא לא הובאה בגמרא יש לפקפק בסמכותה.  

בנוגע לקושיית הרב פיינשטיין מסברת "מאי חזית" שראינו לעיל, אפשר לתרץ 

שהממון נחשב כעין פיקוח נפש כי האדם זקוק לו לצורך חייו. לחילופין, אפשר לומר 

שהתאווה של האדם לכסף היא מאד גדולה, וכשייקחו מהאדם ממון זה יפגע בו 

 5מבחינה נפשית.

הריטב"א עצמו חולק על סברת רש"י וסברת הרמב"ן והרשב"א. הוא מתקשה בסברת 

רש"י, שכן בכל המקומות מוכח שיש רק שלוש עבירות של יהרג ואל יעבור וגזל איננה 

אחת מהם. בנוסף, אם בגזל היה דין יהרג ואל יעבור, איך רבא הקשה על רב חסדא 

שאם העדים היו באים לבית דין הדיינים היו אומרים להם שיעברו ואל יהרגו? 

הריטב"א אף דוחה את סברת הרמב"ן והרשב"א בטענה שאם רבנן אמרו על מצווה 

מסוימת שצריך לעבור עליה ולא להיהרג אז חייבים לעבור ולא להיהרג, ומי שנהרג 

 6ולא עובר מתחייב בנפשו. אי לכך בלתי אפשרי להגיד שזו מידת חסידות להיהרג!

הריטב"א מציע תשובה אחרת. העדים חשבו בטעות שזו מידת חסידות להיהרג, אבל 

למעשה זו לא הייתה כלל מידת חסידות. יוצא מכך שרב חסדא סובר שאם אדם עשה 

דבר שחשב שהוא עבירה אין הוא נאמן משום שהרשיע את עצמו לפי עצמו. רבא אומר 

שהעדים נאמנים בטענתם כיון שהם התנהגו לפי שורת הדין, אפילו שלפי דעת עצמם 

הם רשעים. נמצא שהמחלוקת בין רבא לרב חסדא היא האם כשהעדים חושבים שהם 

 חוטאים הם נחשבים כמרשיעים את עצמם או לא.

(כתובות י"ט, א' ד"ה בנוסף לפירושים אלו, ר' פנחס הלוי איש הורוביץ בספרו הפלאה  

מציע הסבר אחר למחלוקתם של רב חסדא ורבא. לדעתו, יש חילוק   תוד"ה דאמר מר) 

בין מקרה שהאנס דורש מאנשים שיביאו לו ממון מאדם אחר אחרת יהרוג אותם לבין 

מקרה בו האנוסים עצמם מציעים לשלם תמורת הצלה מהמוות. הוא מעמיד את 

הגמרא בכתובות במקרה בו העדים הציעו מעצמם לגזול ממון מאדם אחר, וזאת אסר 

 

 

 

 .538אוצר המדרשים (אייזנשטיין) שלשה וארבעה עמוד  4
ניתן להביא כעין ראייה לאפשרות כזו מהגמרא בברכות (ס"א, ב'): "תניא, רבי אליעזר אומר: אם   5

נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך? ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך? אלא: אם יש לך 
לכך   -לכך נאמר בכל נפשך, ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו    -אדם שגופו חביב עליו מממונו  

 נאמר בכל מאדך". וראה לקמן בחלק האחרון של העבודה בדברי הבית יהודה והאלף לך שלמה.
הרשב"א והרמב"ן יכולים לסבור שמותר למסור את הנפש גם במקום שאין חייבים כיון שיש בזה   6

קידוש השם. בדבר זה יש מחלוקת בראשונים, עיין טור ובית יוסף יו"ד קנ"ז. הבעיה היא שבמקום אחר 
 (מלחמות ה' סנהדרין י"ח, ב') הרמב"ן אומר במפורש שאין למסור את הנפש במקום שאין חיוב.
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רב חסדא. מכיוון שהנאנס הציע מעצמו את ממון חברו, אין זה נחשב שהגזל נעשה 

מתוך פיקוח נפש, שכן ממון זה לא היה שייך לפיקוח נפש עד שהנאנס גרם לכך שזה 

יקרה. רבא אומר שמותר להציל עצמו בגזל אפילו במקרה כזה כי בסופו של דבר 

הגזילה עדיין נעשית מחמת פיקוח נפש. לסיכום: המחלוקת בין רבא ורב חסדא היא 

האם מותר לאנוסים בפיקוח נפש להציע ממון אדם אחר לאנס כדי לנסות להציל 

 עצמם.

לסיכום חלק זה: לכל השיטות עולה ממהלך הגמרא בכתובות שדעת רבא התקבלה. 

להלכה, העדים לא צריכים למסור את עצמם כדי שלא לגרום נזק ממוני לאדם אחר, 

 וייתכן אף שאסור להם להיהרג ולא לגזול.

 מהו להציל עצמו בממון חברו -הגמרא בבבא קמא 

עוסקת בשאלה האם מוטלת על (ס', ב') בנוסף לגמרא בכתובות, גם הגמרא בבבא קמא 

 אדם חובה למסור את הנפש במקרה בו אונסים אותו לגזול. כך אומרת הגמרא:

"ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער, ויבקעו שלשת 
מאי קא   -הגבורים במחנה פלשתים וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער"  

מיבעיא ליה? ... רב הונא אמר: גדישים דשעורים דישראל הוו דהוו מטמרי 
פלשתים בהו, וקא מיבעיא ליה: מהו להציל עצמו בממון חבירו? שלחו ליה: 
אסור להציל עצמו בממון חבירו, אבל אתה מלך אתה, [ומלך] פורץ לעשות לו 

 דרך ואין מוחין בידו

הגמרא מביאה את הסיפור של דוד המלך שהתאווה לשתות מים, ושלושה מחייליו 

הלכו לשאוב לו מים מבור בית לחם תוך סיכון חייהם. הגמרא מפרשת את הסיפור 

בצורה דרשנית ואומרת שדוד היה 'צמא' לתשובתם של חכמי הסנהדרין. חייליו הלכו 

לבקש מהסנהדרין בבית לחם תשובה לשאלה אם מותר להם במצב של פיקוח נפש 

לקחת ממון של אנשים אחרים כדי להינצל. הגמרא מביאה כמה אפשרויות לביאור 

השאלה. לענייננו חשוב הביאור השני, לפיו השאלה הייתה על הפלישתים שהתחבאו 

האם מותר לשרוף את השעורים על מנת להרוג את   -בשדה שעורים של ישראל  

הפלישתים, מדין פיקוח נפש על אף שזה יזיק לממון חברו. חכמי הסנהדרין ענו 

שלאדם רגיל אסור להציל עצמו בממון חברו, אבל מכיוון שדוד הוא מלך ומותר לו 

לפרוץ גדרות כדי לעשות דרך לחייליו, לכן בוודאי שמותר לו במקרה של פיקוח נפש 

 להציל עצמו בממון חברו.  

 הבנות הראשונים והאחרונים

ביארנו את הגמרא בבבא קמא לפי הבנת רש"י שם. לפי פירוש זה יוצא שיש סתירה 

בין הגמרא בבבא קמא, שפוסקת שאסור לאדם לגזול ממון חברו כדי להציל את עצמו, 

לבין פסק הגמרא בכתובות שמתירה זאת. יתכן שלפי רש"י זו באמת מחלוקת סוגיות, 
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(בבא קמא אבל אם רוצים להשוות בין הסוגיות נתקלים בקושי. לפי דעת התוספות  

השאלה בבבא קמא היא האם כשדוד שורף את השדות מחמת פיקוח   שם, ד"ה מהו) 

נפש, כדי להרוג את הפלישתים שמתחבאים שם, הוא חייב לשלם לאחר מעשה את 

הנזק. בית הדין ענה לו שאדם רגיל היה חייב לשלם את הנזק שגרם לחברו אחר כך, 

אבל מכיון שדוד הוא מלך הוא פטור. לפי התוספות אין שום סתירה בין שתי הסוגיות. 

כולם מסכימים שמותר לאדם להציל עצמו כשהוא גוזל ממון חברו, והשאלה שהסוגיה 

בבבא קמא מתעסקת בה היא האם אחרי שהוא הציל עצמו הוא חייב לשלם בחזרה 

את הסכום שגזל. פירוש זה, אף שהוא פוטר את בעייתנו, קשה. בלא האוקימתא עליה 

התירוץ מבוסס, מילות הגמרא בפשטן מראות ששאלת דוד הייתה האם מותר לו 

"וקא מיבעיא ליה: מהו להציל עצמו בממון   -מלכתחילה לגזול כדי להציל עצמו  

 חבירו?"

הציע פירוש שעשוי   (א', יו"ד כ"ח) ציון מאיר חי עוזיאל בספרו משפטי עוזיאל  -הרב בן 

לפתור את בעייתנו. הוא מפרש שרש"י בסוגיה בבבא קמא מדבר על מקרה שבו היו 

לדוד דרכים אחרות להרוג את הפלישתים, והוא לא היה חייב לגזול או לשרוף את 

ממון חברו. לעומת זאת, הגמרא בכתובות מתעסקת במקרה שלעדים לא הייתה שום 

אופציה אחרת חוץ מלחתום על שטר השקר, ובגלל זה הגמרא אומרת שמותר לעדים 

להציל את עצמם והם נאמנים. גם פירוש זה קשה מכיוון שהוא מבוסס על אוקימתא 

לא הכרחית בפשט הגמרא. עוד קשה, שאם היו לדוד דרכים אחרות מדוע לא השתמש 

 בהם במקום לשאול את הסנהדרין?

מיישב בדרך אחרת שאלה זו. הוא (יו"ד א', רי"ד)  הרב משה פיינשטיין באגרות משה  

מציע שרש"י מסכים שבמקרה של פיקוח נפש מוטלת על האדם חובה להציל את עצמו 

על ידי גזל. אולם אם מדובר במקרה שיש ספק פיקוח נפש הדין שונה. מותר יהיה 

לאדם לגזול כדי להציל את עצמו שמא המצב הוא מצב של פיקוח נפש, אך מותר גם  

לקחת סיכון ולא לגזול. לדעתו, בכתובות מדובר במקרה של פיקוח נפש וודאי, ולכן 

העדים חייבים להציל עצמם על ידי גזל, ואילו בבבא קמא דוד לא היה חייב לגזול כי 

זה לא היה מקרה ודאי של פיקוח נפש. אפשרות נוספת שהוא מעלה היא שדוד ידע 

מהניסיון שלו במלחמות, ומתוך שה' אוהב אותו, שאפילו אם הוא יחמיר במצב שיש 

פיקוח נפש ולא ישרוף את השדה, ה' יצילהו וישמור אותו מהסכנה ולכן התלבט אם 

 להחמיר.  

על תשובה זו יש כמה קושיות. קושיה אחת היא שהפירוש מתיישב בדוחק עם פשט 

הגמרא, כי בגמרא כתוב שדוד שאל "מהו להציל עצמו בממון חבירו", ולא האם הוא 

רשאי להחמיר על עצמו ולא להשתמש בממון אחרים. קשה גם להבין לשיטתו את 

תשובת הסנהדרין: "אסור להציל עצמו בממון חבירו, אבל אתה מלך אתה, ומלך פורץ 

לעשות לו דרך ואין מוחין בידו". כמו כן לא ברור מדוע אמרו לו שלאדם אחר אסור 

להציל את עצמו, הרי מדובר במצב של ספק פיקוח נפש בו האגרות משה אמר שמותר 

לאדם להציל את עצמו בממון חברו. עוד תמוה לומר שדוד התלבט אם מותר לו 
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להחמיר על עצמו, כי הרי מדובר במצב שיש פלישתים בשדה ועליו להרוג אותם 

בהקדם בלי לסכן אף אחד. בנוסף לכך, מדוע בכלל לשאול את השאלה או בכלל 

 7להתעסק עם השדה אם יש לו דרכים אחרות להציל את עצמו?!

הוא מודה שבאמת יש סתירה בין הסוגיות,   8עוד תשובה אפשרית היא זו של הרא"ש. 

אבל הוא פותר את הקושיה הזו בכך שהוא מסביר שיש חילוק בין אם האנוסים 

מתכוונים לשלם בחזרה את הכסף שהם גזלו לבין מקרה שלא. מותר לאדם להינצל 

באמצעות גזל רק בתנאי שבשעת הגזלה הוא מתכוון להחזיר את הכסף שגזל. הגמרא 

בבבא קמא עסקה במקרה בו מי שהיה בסכנה, דוד, לא התכוון להחזיר את הכסף 

אבל הגמרא   9ואמרו לו חכמים שלשאר האנשים הדבר אסור וייהרג ואל יעבור. 

בכתובות דנה במקרה שהעדים התכוונו להחזיר את הממון שהם גזלו, וזו הסיבה שהם 

באו להעיד בבית דין על השטר שהם חתמו עליו מחמת אונס נפשות. זו הסיבה 

 שהגמרא פסקה שמותר להם לגזול ודינם הוא יעבור ואל יהרג.

הקושי שיש בהסבר זה הוא שאין דרך להוכיח האם העדים באמת התכוונו כשגזלו 

להחזיר את הממון או שהם רצו בזה רק אחרי שגזלו שלא על מנת להחזיר, ואז הם 

עברו על האיסור ומתוך כך הרשיעו את עצמם. אפשר אולי לענות על שאלה זאת בכך 

שנגיד שזה חלק מהחקירה של בית הדין בעדים, לשאול אותם אם הם באמת 

 מההתחלה התכוונו להחזיר את הממון שגזלו.  

תשובה נוספת שאפשר להציע היא אפשרות שמבוססת על הרעיון שר' פנחס הלוי הציע 

בספר ההפלאה אך מיישמת אותו בצורה שונה. יש חילוק בין אם האנוס מציע את 

ממון חברו או גוזל מעצמו, שאז הדין הוא יהרג ואל יעבור, לבין מקרה שהאונס מציע 

לו לבחור בין הגזל למוות. בסיטואציה השנייה הדין הוא יעבור ואל יהרג. אפשר להגיד 

להיהרג   -שבאמת המקרה בכתובות הוא כמשמעו, שהאונס נתן לעדים שתי אפשרויות  

או לחתום על שטר שקר, וכמו שלמדנו מהרעיון של ההפלאה, מותר לחתום עליו 

מכיוון שהם לא הציעו את זה. בגמרא בבבא קמא, לעומת זאת, הסיבה שהגמרא 

פסקה שזה אסור ויהרג ואל יעבור, היא שדוד הציע מיזמתו לשרוף את השדה ולא 

אפשר אולי לענות על השאלה האחרונה שהסיבה שדוד התמקד בדרך בה בחר ולא בדרכים אחרות   7
 היא שהן היו מסכנות יותר את חיי חייליו, או שהיו לוקחות זמן ממושך.

 בבא קמא ו', י"ב. 8
הערת עורך [מ"ג]: עולה כאן קושי: מדוע שדוד לא יחזיר? כנראה מדובר באופן שהוא לא יוכל להחזיר  9

כי הוא לא יודע מי הבעלים של השדה או מסיבה פרקטית אחרת (ראה בהמשך המאמר  דיון על מצבים 
דומים). ואולם, יש אפשרות להסביר את הרא"ש באופן אחר ולומר שדעתו כדעת התוספות. זה לשון 
הרא"ש: "הא לא מיבעיא לי' אי שרי למיקלינהו להצלת ישראלים. דמילתא דפשיטא היא דאין לך דבר 
שעומד בפני פיקוח נפש אלא שלש עבירות. אלא הכי איבעיא ליה מהו למיקלינהו אדעתא דליפטר 
מתשלומין. ואמרו ליה אסור להציל עצמו בממון חבירו אדעתא דליפטר אלא יציל עצמו וישלם". אפשר 
לבאר שכשהוא אומר שאסור "למיקלינהו אדעתא דליפטר מתשלומין" הוא מתכוון רק שישנה חובת 
תשלומים, ולכן חובה לשלם אחר כך, ואדם שלא יעשה זאת הוא גזלן, אך אין כוונתו שאם מדובר 

 באופן שאין אפשרות לשלם הדין יהיה יהרג ואל יעבור.  
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הייתה עליו כפיה חיצונית לעשות זאת, וכמו שראינו כבר למעלה, את זה אסור לעשות 

 10וצריך להיהרג ולא לעבור.

ישנן סוגיות נוספות שעוסקות בנושא זה ועלינו להשוות אותן לסוגיות שראינו: 

 .(קכ"ט, א')ומסכת שבת (פ', א') במסכת בבא קמא 

 גידול עז בארץ ישראל –הגמרא בבבא קמא 

הסוגיה הראשונה דנה במקרה שיראה לנו שפסק הדין בעניין גזל במקום פיקוח נפש 

אינו ברור כמו שחשבנו עד כה. הגמרא שם עוסקת באיסור לגדל עז בארץ ישראל מפני 

חשש הפסד השדות. יש שם דיון האם ובאלו מצבים יהיה מותר בכל זאת לגדל עז לזמן 

 11קצר, למשל עד הרגל. בהקשר זה מביאה הגמרא סיפור:

אחד שהיה גונח מלבו, ושאלו לרופאים, ואמרו: אין לו   12ת"ר: מעשה בחסיד 
תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית; והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי 
המטה, והיה יונק ממנה משחרית לשחרית. לימים נכנסו חביריו לבקרו, כיון 
שראו אותה העז קשורה בכרעי המטה חזרו לאחוריהם, ואמרו: לסטים מזויין 
בביתו של זה ואנו נכנסין אצלו? ישבו ובדקו ולא מצאו בו אלא אותו עון של 
אותה העז. ואף הוא בשעת מיתתו אמר: יודע אני שאין בי עון אלא עון אותה 

 העז, שעברתי על דברי חברי

 ההסברים לגמרא

צועק מפני כאב הלב לא היה יכול להשיב  -רש"י מפרש את מצבו של החסיד כך: "גונח 

רוחו". אפשר להבין מדברי רש"י שהיה כאן מקרה של פיקוח נפש שבו החסיד לא היה 

לפי הסברו של רש"י עולה מסוגיה זו קושיא על סוגיית   13יכול להשיב את 'רוח חייו'. 

 כתובות שם נראה שמותר לאדם להציל עצמו בממון חברו.  

אולם לא כל כך ברור מה האיסור בגידול עז הקשורה למיטה. האם הבעיה היא 

שהחסיד עבר על תקנת חכמים שלא לגדל עז, או שהעז שלו ממש גזלה מאנשים רבים? 

אם נפרש שהעז של החסיד גזלה, אז ודאי שהוא לא יוכל להחזיר כי מסתבר שאין הוא 

אמנם, יש לשים לב שיש הבדל משמעותי בין המקרה בבבא קמא למקרה שנידון אצל ההפלאה   10
בכתובות. בכתובות מדובר שהעדים הציעו מיזמתם ממון של אחרים שאינם מעורבים בסכסוך. הם 
מנדבים את ממון הזולת כדי להינצל. בבבא קמא הפלישתים ביצעו את הצעד הראשון בכך שהתחבאו 
בשדה החטים. הם למעשה כבר 'הכניסו' ממון זה לתוך המאבק, ועל כן יש היגיון רב לומר שיש לתלות 
בהם ולא בדוד את האחריות לשרפת הגדיש. נראה שאם היה מדובר בסיטואציה בה ברור שחיי אדם 
היו נפגעים כתוצאה מאי שריפת השדה הסנהדרין היו מתירים את השרפה לכל אדם. נצטרך לומר לפי 
פירוש זה שמדובר באופן שהיו לדוד דרכים אחרות להינצל באופן שיתכן שלא היה נפגע אף חייל, וכעין 

 מה שהוזכר בדברי הרב פיינשטיין.
המקרה הזה מובא כהוכחה נגד דעתו של רבן גמליאל, שאומר שמותר להשהות את העז בארץ ישראל  11

 ולחיזוק שיטת חכמים שאומרים שאסור לגדל או להשהות עז בארץ ישראל.
 השיטה מקובצת מפרש שהחסיד היה רבי יהודה בן בבא.   12
 הערת עורך [מ"ג]: זה לא הכרחי. יתכן שזהו ביטוי שכוונתו שהחסיד ממש סבל. 13
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אם כך, ייתכן שלפי הרא"ש בבבא קמא, שאוסר לגזול במקום   14יודע ממי העז גזלה. 

פיקוח נפש כשלא מתכוונים להחזיר, היה אסור לחסיד לגדל את העז גם במקום 

 פיקוח נפש.

אבל בסיפור כתוב רק שהוא קשר את העז למיטתו, ולא מוזכר שום דבר על כך שהעז 

אכלה משדות של אחרים. בגלל זה נראה לי שהחסיד באמת לא האכיל את העז בחוץ, 

משדות אחרים, אלא במה שהיה לו בתוך ביתו, או שמישהו סיפק לו מזון עבור העז. 

 אם נסביר כך את המקרה נתקשה להבין מה הסיבה שחכמים כעסו על החסיד.

אפשר לתרץ שאלה זו בכך שנאמר שחכמים גזרו שמא החסיד ישחרר את העז פעם 

אחת ויגרום נזק לאחרים או שאחרים ילמדו ממנו ויגדלו עיזים. אפשר להוסיף שזו 

 גזרה כללית של חכמים שאסור לגדל עזים בארץ ישראל ועל כן אין לעבור עליה.  

כותב: "אף על פי שבמקום פקוח נפש הותרו האיסורין   (פ', א' ד"ה אע"פ) המאירי  

להתרפא בהם דבר שנאסר מכח תקנה ומחשש פסידת אחרים ראוי להחמיר בה 

ביותר". לפי דעתי כוונת המאירי היא שישנן שתי סיבות שהיה אסור לחסיד הזה 

להתרפא בעז שלו. סיבה אחת היא שאף שבכל המצוות מותר לעבור ולא להיהרג חוץ 

משלוש העבירות החמורות, אבל אלה שחכמים תקנו להחמיר בהם ראוי להחמיר בהם 

יותר. סיבה נוספת היא שמתוך שיש חשש שיגרם נזק ממוני לאחרים ראוי שלא לגזול 

מתוך כך יוצא שאפילו שלפי שורת הדין היה מותר לחסיד  15אפילו במקום פיקוח נפש.

תשובה זו נוגעת בשאלה האם   16לעבור ולא למות הוא היה צריך להחמיר על עצמו. 

בכלל מותר לאדם להחמיר על עצמו ולמסור את הנפש במקרים שבהם הוא לא צווה 

 17לעשות כן.

(ס', אמנם, יש קושי מסוים בדברי המאירי, כיון שבביאורו לסיפור על דוד בבבא קמא  

כתב כדברי הרא"ש, שמותר לאדם להציל עצמו בממון חברו על דעת לשלם. בעל   ב') 

מסביר שהמאירי אמר רק שזו מידת חסידות, אך לא שיש  18(כללים א', ט"ו)השדי חמד 

 איסור מעיקר הדין.  

 

 ראה שו"ת האלף לך שלמה יו"ד, ר'.  14

הערת עורך [מ"ג]: לענ"ד המאירי מחמיר רק במקרה שיש צירוף של שתי הסיבות, כשמדובר בתקנה  15
כללית לטובת הציבור. כך גם פירש בקובץ שיעורים (בבא קמא אות פ"ח). בספר שדי החמד (כללים א', 

 ט"ו) גם נטה לפירוש זה, אך הביא שם שבעל השואל ומשיב פירש כמו שזיו פירש.
 ובמיוחד לאור היותו חסיד ממנו מצפים ליותר. 16
שזו מחלוקת בין הראשונים. המאירי עצמו סובר שמותר לאדם למסור את הנפש   6ראה לעיל הערה    17

במקום שהוא לא צווה לשם קידוש השם. ראה מגן אבות סוף עניין י"ט אולם אין זה בדיוק אותו דבר, 
 וצריך לדון אם גם כאן שייך קידוש השם.

 דבריו לא עוסקים בסתירה בדברי המאירי אלא בביאור שיטתו בהסבר המקרה של החסיד.   18

 נפתרת הסתירה בדברי המאירי.   15הערת עורך [מ"ג]: לפי מה שכתבתי בהערה 



129 

 זיו ברודי                גזל במקרה של פיקוח נפש

פירש שהמקרה של החסיד לא   (בבא קמא פ', א') בניגוד להסברים שראינו, המהרש"א  

היה מקרה של פיקוח נפש, וזו הסיבה שחבריו כעסו עליו. כנראה שהחסיד חשב 

 שבמקרה כזה לא חלה הגזרה, וחבריו חשבו שגם כשהוא חולה עדיין חלה הגזרה.

 

 הקזת דם והערמה ביין –הגמרא בשבת 

הסוגיה השנייה העוסקת במקרה הדומה לגזל במקום פיקוח נפש נמצאת במסכת שבת 

מביאה כמה דוגמאות של הנהגות של אמוראים בעניין   (דף קכ"ט, א'). הגמרא שם 

אכילה לאחר הקזת דם. אחת מהדוגמאות מראה שהאמוראים התירו הערמה במצב 

 הקרוב לפיקוח נפש. כך נאמר שם:

וכולהו אערומי אסירי, בר מהאי ערמה דשרי: מאן דעביד מילתא ולא אפשר 
 -ליה, לישקול זוזא מכא וליזיל לשב חנותא, עד דטעים שיעור רביעתא. ואי לא  

 ליכול שב תמרי אוכמתא, ולישוף מישחא בצידעיה, וניגני בשמשא

נאמר כאן שאפילו שרמאות היא מעין גזל היא עדיין תהיה מותרת במקרה של אדם 

שהקיז דם ואין לו אפשרות לקנות יין. חכמים ממליצים לו ללכת לחנויות ולטעום יין 

מכל אחת כאילו שהוא הולך לקנות, ולאחר מכן לתת לחנווני בתמורה זוז רע, כך 

שהוא לא יקבל אותו. כך יעשה עד שישתה את הכמות שהוא צריך. לא כתוב בגמרא 

שהוא מתכוון להחזיר לאחר מכן. לסיכום, הגמרא הזאת לא רק פוסקת שמותר 

להערים על חברו כדי להציל את עצמו, אלא גם נותנת עצה איך להערים ולגזול 

מהחנווני את היין. נראה שגמרא זו קשה בין לפי רש"י בבבא קמא שאוסר להציל 

 עצמו בממון חברו, ובין לפי הרא"ש, כי כאן לא כתוב שמתכוון להחזיר.

 דעות אחרונים על הקושיא

אומר   (חישוקי חמד על כתובות י"ט, א' 'לעקוף משווק טליתות') הרב יצחק זילברשטיין  

שמדובר במצב בו האדם גזל מכל אחד פחות משווה פרוטה, סכום שרוב בני אדם 

לפי הסבר זה אין שום סתירה בין שתי הסוגיות,  19מוחלים עליו, ואין צריכים להשיבו.

כי אפשר לומר שהגמרא בבבא קמא מתייחסת למקרה בו אדם גזל יותר משווה 

 פרוטה, וזה ודאי אסור, והגמרא בשבת עוסקת במקרה שלקח פחות משווה פרוטה.

הבין שהמקרה בגמרא בשבת הוא שהאדם מערים   20בניגוד להסבר זה, ר' יצחק פראג 

על החנווני ביותר משווה פרוטה. אם מותר להערים בסכום גבוה משווה פרוטה 

במקרה שאינו פיקוח נפש מוחלט, מובן שמותר לגזול יותר משווה פרוטה משום פיקוח 

יש מחלוקת בשאלה האם בגזל פחות משווה פרוטה עוברים על איסור (ראה ציץ אליעזר י"ג, ק"ה   19
סיכום השיטות). גם אם יש איסור אין חיוב להחזיר ולכן לפי הרא"ש לא תהיה פה בעיה. כמו כן, ברור 

 שהנזק שייגרם לאדם הוא לא גדול.
 דבריו מובאים בספר דף על הדף בסוגיה במסכת שבת.  20
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נפש. על הסבר זה קשות שתי קושיות: קושיה אחת היא מדוע הגמרא אומרת למתרפא 

ללכת לכמה חנויות, לכאורה נראה מזה שלוקחים מכל חנות פחות משווה פרוטה. 

 קושיה נוספת היא איך ליישב בין הסוגיה בשבת לסוגיה בבבא קמא.

תשובה אפשרית לקושיה הראשונה היא שהגמרא רק אומרת לקחת מהרבה חנויות יין 

כיון שהיא לא רוצה שהאדם ייטול ממון רב מחנות זו בלבד כדי שלא תפשוט את 

הרגל. בנוסף לתשובה זו,  ברצוני להציע הסבר ששמעתי מהרב תנחום גולד לקושיה 

הראשונה, והוא שטכנית אין הגבלה על הסכום שמותר לקחת מהחנות בהערמה, אבל 

במציאות החנווני לא ייתן לאדם המתרפא לשתות יותר מפרוטה או כוס לפני שהוא 

 יעיף אותו מהחנות. מכל מקום עדיין קשה הקושיה השנייה.

אפשר אולי לענות על קושיה זו באמצעות חילוק בין גזל לבין הערמה. גזל הוא ה'אב' 

והאיסור נעשה בו ב'קום עשה'. הערמה היא 'תולדה', והאיסור נעשה בה ב'שב ואל 

תעשה'. האדם עצמו אינו גוזל, אלא משכנע מישהו אחר לתת לו את ממונו. בשו"ת 

ציין בנוסף לכך שהערמה אסורה רק מדרבנן וגזל אסור (ג', קי"ח)  בצל החכמה  

 מדאורייתא.  

 קושיא על שיטת רש"י ותירוציה

. (ע"ג, א') קושיא עצומה בהבנת רש"י בהסבר רב חסדא, עולה מהגמרא בסנהדרין  

מבואר שם שאדם מחויב להציל את חברו אפילו אם זה יגרום לו הפסד ממון. לעומת 

זאת, משיטת רש"י יוצא שכשאדם לא נמצא לפנינו, אסור לאחר שנמצא במצב של 

איך אפשר לאסור על אדם ליטול ממון מחברו,   21פיקוח נפש לקחת את אותו הממון. 

 שמעיקר הדין היה מחויב לתת לו אותו כדי להצילו?

הסביר המחבר שיש חילוק בין מקרה בו האפשרות היחידה של   22בשו"ת צמח צדק 

האדם להינצל היא ליטול ממון מאדם מסוים לבין מקרה בו הוא יכול להיעזר לצורך 

הצלתו באנשים נוספים. במקרה הראשון זה באמת פיקוח נפש מיידי, ובזה עסקה 

הגמרא בסנהדרין, שחייבה את החבר להוציא ממון ולהציל את האדם הנתון בפיקוח 

נפש. לפי דבריו אפשר לומר שהסוגיות בבבא קמא ס', א' ובבבא קמא פ', א' התעסקו 

במקרה שהיה לאדם שנמצא תחת פיקוח נפש אפשרות לקחת מאחרים ומתוך כך 

 שהיה יכול לבקש מכולם, אין חיוב ספציפי על שום אדם מסוים להציל אותו.  

בסנהדרין ע"ג, א': "גופא: מנין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר או חיה גוררתו או לסטין באין   21
עליו שהוא חייב להצילו תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך. והא מהכא נפקא? מהתם נפקא: אבדת גופו 

 -בנפשיה, אבל מיטרח ומיגר אגורי    -אי מהתם הוה אמינא: הני מילי   -תלמוד לומר והשבתו לו!  -מניין 
 אימא לא, קא משמע לן".

עיין בשו"ת צמח צדק (לובאוויטש) חו"מ מ"ו (בסוף הסימן ד"ה ומעתה). "כשמעכב ממון חבירו   22
הישראל שלא מרצונו ה"ז כנוטל ממונו בע"כ להציל עצמו וי"ל מאי חזית ליטול ממון זה ולא תבקש 
מכל ישראל שהרי עדיין יש שהות. דבודאי לא אמרו שמותר להציל א"ע בממון חבירו ע"ד לשלם 
כשתמצא ידו רק דוקא כשהצלה תלוי' בממון זה וכמו דומי' דדוד או כמו הרודף להציל אדם ושבר 

 כלים שבדרך דאי לאו הכי יכול חבירו לומר לו הלא מצוה זו דהצלה רמיא על כל ישראל ולא עלי לבד".
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אפשרות נוספת לענות על שאלה זו היא שלאדם האחר יש חיוב לתת את ממונו להצלת 

חברו. זה לא מתיר לחבר לגזול מבעל הממון אם הוא לא מוכן לתת, על אף שבכך הוא 

יעבור על איסור. כל שכן שבמקרה שבעל הממון לא נמצא לפנינו והוא כלל לא עובר על 

 עבירה שוודאי אסור לגזול.   

 סיכום  

נסכם את השיטות שראינו. לפי שיטת רש"י לכאורה יש מחלוקת סוגיות: מהגמרא 

בכתובות רואים שמותר לאדם להציל עצמו בממון חברו, ומהגמרא בבבא קמא יוצא 

שאסור. יש אחרונים שהסבירו שהגמרא בבבא קמא לא עוסקת במקרה רגיל של 

פיקוח נפש, והעמידו אותה בצורות שונות. לפי התוספות מותר לאדם להציל עצמו 

בממון חברו. לפי הרא"ש מותר לאדם להציל את עצמו רק אם הוא מתכוון להחזיר 

הרב   23אחר כך. לפי המאירי נראה שראוי שלא לגזול גם במצב של פיקוח נפש. 

זילברשטיין מסביר שבאופן של פחות משווה פרוטה מותר. שו"ת בצל החכמה אומר 

 שבאופן של הערמה מותר. 

בשולחן ערוך פסק כשיטת הרא"ש: "אפילו הוא בסכנת מות וצריך לגזול את חבירו 

כדי להציל נפשו צריך שלא יקחנו אלא על דעת לשלם". נראה אחרונים נוספים שעסקו 

 בשאלה הלכה למעשה.

עוסק המחבר בשאלה האם מותר לאדם שנמצא בסכנת   (יו"ד מ"ז) בשו"ת בית יהודה  

רעב לגנוב אוכל. הוא כותב שמצד אחד רק על שלוש עבירות נאמר יהרג ואל יעבור, 

ומצד שני "כל הגוזל את חבירו כאילו נוטל את נפשו". בסופו של דבר הוא מכריע כמו 

מותר. אלא שהוא מסתפק מה הדין   –הרא"ש, שאם הוא גונב ומתכוון להחזיר אח"כ  

במקרה שאין לו עכשיו פוטנציאל להחזיר את הכסף, האם הרא"ש התיר בכל מקרה 

 שיש לו כוונה להחזיר, או רק במקרה שיש סיכוי סביר להחזיר בעתיד.  

נוטה גם לדעת הבית יהודה, אך חולק עליו בסברת  (יו"ד ר')בעל שו"ת האלף לך שלמה 

הדבר. על פי בעל האלף לך שלמה הסיבה היא שגזל היא עבירה שבין אדם לחברו, 

ואינה כמו עבירה שבין אדם למקום בה ה' מוחל לו על עבירתו אם נעשתה במקרה של 

פיקוח נפש. כמו כן, בעתיד יוכל האנוס לקיים מצוות נוספות של בין אדם למקום, 

ו'חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה'. במצוות שבין אדם לחברו לנפגע לא 

אכפת שהאנוס עתיד לעשות מצוות רבות. אם בסוף היום הגזלן לא מתכנן להחזיר את 

הכסף שגזל הוא ייפגע. יוצא מזה שיש חיוב לגוזל לתכנן להחזיר את הגזלה, ושזה 

 24יהיה באמת ריאלי שזה יוחזר כדי שרעו יסלח לו על חטאו נגדו.

 .  18ו 15הערת עורך [מ"ג]: ראה הערות  23

בסוף דבריו הוא נשאר בצ"ע מדוע הגמרא אמרה שרק ברציחה אומרים יהרג ואל יעבור אם גם בגזל  24
 יש דין כזה.
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מחדש שאם יש לו אפשרות לקחת על ידי הערמה כדי  (ג', קי"ח)בעל שו"ת בצל החכמה 

להציל עצמו זה עדיף מאשר לגזול ולתכנן להחזיר בעתיד. ההסבר לכך הוא שיש חילוק 

בין פעולה אקטיבית לפעולה פאסיבית; עדיף שמישהו יטעה את חברו כדי שייתן לו 

את הממון שהוא צריך, שאז הוא לא עושה שום עבירה של גזל בקום ועשה, מאשר 

שהוא יגזול באופן אקטיבי מחברו ויתכנן להחזיר את אותו כסף. אם לא ניתן לקחת 

בהערמה, אז מותר גם לגזול ולתכנן להחזיר את הממון הגזול. החידוש שלו היא 

 שהדרך המועדפת היא לקיחה בהערמה.
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 דניאל שוורץ

ביטול מצוות 'לערב אל   –בספרות חז"ל מצאנו שתי בעיות הלכתיות במניעת הריון  

. למרות איסורים אלו, (נידה י"ג, ב') והוצאת זרע לבטלה    (יבמות ס"ב, ב') תנח ידך'  

מצאנו שני מקורות תנאיים העוסקים בהיתר מניעת הריון לנשים מסוימות. המקור 

 :(נידה ב', ו')המוקדם יותר הוא בתוספתא 

שמא תתעבר   -שלש נשים משמשות במוך: קטנה, מעוברת ומניקה. קטנה  
ותמות. איזו היא קטנה? מבת אחת עשרה שנה ויום אחד ועד בת שתי עשרה 

 -שנה ויום אחד. פחות מכן ויתר על כן משמש כדרכו ואינו חושש. מעוברת  
 שמא תהרוג את בנה. -שמא תעשה עוברה סנדל. מניקה 

שהיה ר' מאיר אומרים כל עשרים וארבעה חדש דש מבפנים וזורה מבחוץ 
 וחכמים אומרים משמש כדרכו והמקום משמר עליו, שנ' שומר פתאים ה'.

דש מבפנים וזורה מבחוץ ושימוש   –בתוספתא מוזכרות שתי דרכים למניעת הריון  

במוך. לגבי הדרך הראשונה ודאי נחלקו חכמים ורבי מאיר. ברור מלשון התוספתא 

שהן רבי מאיר והן חכמים סבורים שישנה בעיתיות הלכתית בהתנהגות זו, אלא שרבי 

אך הדין לגבי שימוש ‘".  מאיר מתיר מפני הסכנה וחכמים טוענים ש'שומר פתאים ה 

במוך ִהנו מעורפל, שכן לא ברור מה היחס בין הפסקה הראשונה לשנייה. ניתן לפרש 

שזהו יחס של דמיון, דהיינו שגם שימוש במוך בעייתי לכולי עלמא וכשם שנחלקו לגבי 

דש מבפנים וזורה מבחוץ יחלקו גם לגבי שימוש במוך. מאידך, ניתן להציע שישנו יחס 

של ניגוד בין הפסקאות, דהיינו שרק לגבי דש מבפנים וזורה מבחוץ נחלקו רבי מאיר 

וחכמים שכן התנהגות זו נחשבת כהוצאת זרע לבטלה, אך שימוש במוך מותר לכולי 

עלמא. החידוש של הרישא לפי האפשרות השנייה הוא שמחלוקתם של רבי מאיר 

וחכמים אינה מקיפה את כל האפשרויות למניעת הריון אלא רק פרקטיקות מסוימות 

 שמהוות איסור, אך פרקטיקות אחרות שמונעות הריון ללא איסור גם הם יתירו.

לפי הפשט, נראה שהגמרא פירשה כדרך הראשונה, שכן היא מנסחת את הברייתא 

כמחלוקת בין רבי מאיר וחכמים לגבי שימוש במוך, תוך שהיא משמיטה את האיסור 

  1:(כתובות ל"ט, ב' ובמקומות נוספים ברחבי הש"ס)ה'ודאי' של דש מבפנים וזורה מבחוץ 

והתני רב ביבי קמיה דרב נחמן שלש נשים משמשות במוך אלו הן קטנה 
ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ותמות מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל 
מניקה שמא תגמול את בנה ואיזוהי קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד 
שתים עשרה שנה ויום אחד פחות מיכן ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת 

ניתן להציע כראיה לשיטת הגמרא, שלו האפשרות השנייה הייתה נכונה היה על חכמים להמליץ על   1
 שימוש במוך ולא להורות לשמש כרגיל.
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דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת ומן 
 השמים ירחמו משום שנאמר שומר פתאים ה'.

נחלקו הראשונים בשתי נקודות בפירוש הברייתא. הראשונה היא האם השימוש במוך 

הנזכר מתייחס לשימוש בשעת התשמיש או לאחר התשמיש. הנקודה השנייה 

והקריטית היא כיצד לפרש את שיטות התנאים. לגבי רבי מאיר נחלקו הראשונים 

האם הוא מחייב, מתיר או ממליץ לנשים מסוכנות שימוש במוך וממילא נחלקו מה 

 יחסם של חכמים לשימוש במוך.

התנאים בוודאי   -למרות כל הדיונים הללו, נדמה שהשאלה המרכזית היא אחרת  

עוסקים בסכנת נפשות מסוימת, אך כלל לא ברור מהו טיבה של סכנת נפשות זו. אם 

בוחנים את שיטות התנאים בגדרי פיקוח נפש, יוצא ששתי השיטות תמוהות. ידוע 

(יומא פ"ג, א'; ומוסכם שאפילו ספק פיקוח נפש דוחה כמעט את כל המצוות שבתורה  

, ואם אכן מדובר כאן על ספק פיקוח נפש, כיצד מתירים פ"ה, א' וכן רמב"ם, שבת ב', א')

לבני הזוג לשמש ולא מורים להם להינזר זה מזה? ואם כבר מתירים להם לשמש, מדוע 

חכמים מחייבים נשים להכניס את עצמן לסכנה ולהיות במדרגה אמונית כה גבוהה של 

נבחן תחילה את שיטות הראשונים בסוגיה ונבדוק האם ניתן   2שומר פתאים ה'? 

 להסיק מה טיבה של סכנת הנפשות בסוגיה.

מפרש שלדעת רבי מאיר "מותר להן לשמש במוך ואינן   (ד"ה משמשות במוך) רש"י  

כמשחיתות זרע", ומכך דייקו התוספות ושאר הראשונים שלדעת חכמים אליבא 

דרש"י שלוש הנשים אסורות לשמש במוך. מכאן ניתן ללמוד קל וחומר לשאר נשים 

נורמליות שבוודאי יהיו אסורות לשמש במוך. כמו כן הבינו הראשונים מרש"י 

שהשימוש במוך עליו הוא מדבר הוא שימוש במוך תוך כדי תשמיש. לפי פירוש רש"י 

אם מדובר כאן על סכנה נורמלית, מדוע נכנסים   –אכן קשות השאלות שהעלינו לעיל  

אליה מלכתחילה, ואם כבר התירו להיכנס אליה מדוע חכמים אינם מתירים את 

האיסור משום פיקוח נפשות? הקיצוניות המשתמעת מדעת חכמים אינה מאפשרת 

להבין את הסכנה כאן כסכנה 'נורמלית' הזהה לסכנה המתוארת בסוגיות בחילול שבת 

 או באכילה ביום הכיפורים.

"מן השמים ירחמו". כאמור, לא מובן כיצד חכמים   –בטענת חכמים מוסיפה הגמרא שלוש מילים    2
מתירים להסתמך על רחמי שמיים. היכן מצאנו גדר כזה בעולם ההלכה?! בדרך כלל ההוראה לגבי 
סכנת נפשות היא לטפל בה ולא לסמוך על רחמי שמים, וכי יעלה על הדעת שנימנע מהזנת חולה ביום 
כיפור תוך הסתמכות על רחמי שמים שהוא ישרוד את הצום? במקום אחר מצאנו התנגדות מפורשת 
להיגד מעין זה בדברי התנאים (ע"ז י"ח, א'): "תנו רבנן: כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, הלך רבי חנינא בן 
תרדיון לבקרו. אמר לו: חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה? שהחריבה את ביתו 
ושרפה את היכלו, והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו, ועדיין היא קיימת, ואני שמעתי עליך שאתה 

 :אמר לו   יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וספר מונח לך בחיקך! אמר לו: מן השמים ירחמו. 
תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת   -אני אומר לך דברים של טעם, ואתה אומר לי מן השמים ירחמו  

 ספר תורה באש!".  
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גם מדעת ר"ת בתוספות עולה בעיה דומה. ישנה סתירה בין שתי גרסאות בדברי ר"ת. 

משמע מדבריו שאין איסור בשימוש במוך בין לפני ובין אחרי   (ד"ה משמשות)בכתובות 

תשמיש (הניסוח של התוספות בעייתי, אך אני די משוכנע שזו כוונתו). לעומת זאת 

הוא פוסק שישנו איסור לשמש במוך קודם (י"ב, א' ד"ה משמשות)  במסכת יבמות  

תשמיש שכן מעשה זה נחשב לביאה שלא כדרך תשמיש והגבר נחשב כ'משמש על 

העצים ועל האבנים', אך לאחר תשמיש מותרת האישה בהשמת מוך שכן היא אינה 

 מצווה על השחתת זרע לבטלה (וזאת מכיוון שהיא לא מצווה על מצוות פריה ורביה).  

קובע שמספר הישר עצמו משמע כמו הגרסה (א' פ"א, בסוף התשובה)  השרידי אש  

במסכת כתובות (כוונתו לספר הישר, החידושים, סימן קס"ו, אם כי אני מסופק אם 

ניתן לדייק משם). כמדומני שזו גם האפשרות היותר מסתברת מתוך פירושו של ר"ת 

לנשים הללו להשתמש ממליץ  ליחס בין רבי מאיר לחכמים. ר"ת מפרש שרבי מאיר  

במוך וחכמים אינם ממליצים להם על פרקטיקה זו אלא מורים להן לסמוך על 

 הקב"ה.  

נראה שמשהו   3מחלוקת זו נראית מעט תמוהה, ממתי חכמים נחלקים על המלצות? 

דחק את ר"ת לפרש דווקא כך. אם מבינים כמו התוספות ביבמות שלכל הנשים לפני 

תשמיש ישנו איסור ולאחר תשמיש מותר, מדוע נדחק ר"ת לפרש שנחלקו חכמים ורבי 

מאיר האם ממליצים לאישה להשתמש אחר תשמיש במוך? הרי הוא היה יכול לפרש 

כרש"י שהם נחלקו האם סכנת העיבור מתירה אף את השימוש במוך לפני תשמיש, אך 

לאחר תשמיש כולי עלמא יודו שמותר לה. לעומת זאת, אם מבינים שר"ת הבין 

אפריורית שאין איסור בין לפני תשמיש בין לאחר תשמיש מובנת המצוקה אליה הוא 

אם אין כל איסור כיצד נוצרה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים לגבי   –נקלע בסוגיה  

נשים מסוכנות? לאור קושיה זו נדחק ר"ת לפרש שהם נחלקו בהמלצות. כנראה שהוא 

הבין שכולי עלמא מודים שלא ממליצים לנשים נורמליות להשתמש במוך בגלל ביטול 

מצוות 'לערב אל תנח ידך' למרות שאין שום איסור קונקרטי אותו הן או בעליהן 

רבי מאיר   –מפירות. לעומת זאת, לגבי נשים מסוכנות נחלקו רבי מאיר וחכמים  

ממליץ על השימוש במוך, ואילו חכמים מורים להן לעבוד על מידת הביטחון. בשורה 

אם   –התחתונה, דעתם של חכמים עדיין אינה מובנת כמו שלא הבנו אותה אצל רש"י  

 כלל אין איסור, מדוע הם אפילו לא ממליצים להשתמש במוך?

אצל ראשוני ספרד אנו מוצאים שמחלוקת רבי מאיר וחכמים אינה כה קיצונית. כך 

 :(כתובות ל"ט, א' ד"ה שלוש נשים)כותב הרשב"א 

שלש נשים משמשות במוך. פירש"י ז"ל מותרות לשמש ואינם כמשחיתות זרע, 
ואינו נכון דא"כ רבנן דקאמרי משמשת כדרכה אסור לשמש במוך קאמרי, ואינו 
כן שהרי אפילו לרבנן אינה מתעברת כדקאמרי ומן השמים ירחמו ומפני מה 
נאסר אותן אחר שאין כאן השחתת זרע, אלא חייבות לשמש במוך קאמר 

בתוספתא רבי מאיר ודאי   –יש לציין שלפי קו פרשנות זה ישנו הבדל תהומי בין הגמרא לתוספתא    3
 מתיר איסור כלשהו, ואילו לפי ר"ת רבי מאיר וחכמים כלל לא חולקים לגבי איסור.
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ומשום סכנה ומשום הכי קאמרי רבנן דאינן חייבות בכך ואינן נמנעות מלשמש 
 4בין במוך בין שלא במוך ומן השמים ירחמו. הרמב"ן נ"ר

הסיבה שאנו מתירים לג' הנשים לשמש במוך היא שהן בכל מקרה לא אמורות 

להתעבר ולכן אין כאן השחתת זרע, וממילא משמע שלשאר נשים שעשויות להתעבר 

אסור להשתמש באמצעי מניעה. רבי מאיר וחכמים נחלקו רק בשאלה האם בגלל 

ניתן להבין את   5הסכנה הרחוקה אנו מחייבים את הנשים להוסיף שמירה על שמירתן. 

מחלוקתם בשני אופנים. ברור שרבי מאיר מחייב שימוש במוך גם אם האישה והבעל 

לא מעוניינים בכך, אך מה סוברים חכמים? ניתן לפרש שחכמים מעדיפים שהאישה 

לא תשמש במוך, ורק למי שיש 'בעיות באמונה' תשמש במוך בדיעבד. לעומת זאת, 

גם חכמים מודים שלכתחילה עדיף   –ניתן להבין את מחלוקתם באופן אחר לחלוטין  

שהאישה תשמש במוך ושזו האופציה העדיפה בגלל הסכנה, אלא שאם אירעה 

סיטואציה בה אין להם מוך מותר לה לסכן את עצמה ולשמש בלי מוך. לפי האפשרות 

לפי רבי מאיר אפילו בגלל חשש   –הזו יוצא שמחלוקתם היא בכלל בגדרי פיקוח נפש  

פיקוח נפש רחוק אנו אוסרים עליהם מכל וכל לשמש מיטותיהן, ואילו לפי חכמים 

בגלל חשש רחוק לא אוסרים תשמיש באופן חד פעמי. גם לשיטה זו עדיין תמוהה דעת 

כיצד מתירים חכמים לנשים   –חכמים (לשני הפירושים אך במיוחד לפירוש הראשון)  

להכניס את עצמן לסכנה כאשר אין שום איסור במניעתה? ומאידך גיסא, אם קיימת 

 סכנה מדוע רבי מאיר מתיר לעבור עליה ולא פוסק להינזר מתשמיש?  

האחרונים הבחינו בקושיות אלו, וניסו לפתור אותן באמצעות דיון כללי מתי מותר 

רצה לומר שמכיוון   (חושן משפט נ"ד) לאדם להכניס את עצמו לסכנה. המהר"ם שיק  

שרוב הנשים הללו לא מתעברות לא חיישינן לסכנה, ורק רבי מאיר שחייש למיעוטא 

בפיקוח נפש (קל"ז)  פסק להתיר. פתרון זה קשה מאוד, שכן, כמו שדוחה הבניין ציון  

כולי עלמא חוששים למיעוט, ועל כן הוא מציע שכאשר הסכנה ליתא קמן לא חוששים 

למיעוט אפילו בפיקוח נפש. הבעייתיות בתשובה הזו היא שבדרך כלל כאשר מתעלמים 

מסכנה דליתא קמן מדובר על מצב בו נוצרת סכנה הנכפית על האדם ושייך לשאול 

באילו כלים מותר לו להגיב, ולא על השאלה האם מותר להסתכן לכתחילה. ממילא יש 

מקום להסתפק מהם הכלים המותרים לשימוש בסכנה דליתא קמן. בסוגייתינו 

לפי דעתו יוצא אליבא דחכמים שמותר להיכנס   -ההיתר של הבניין ציון הוא אחר  

 מבחירה לסכנה בלי להתחשב בסכנות העלולות להיגרר ממנה.

לאור תמיהות אלו נראה שיש לשוב ולהתמקד בהבנת המקרה בו עסקו התנאים ועל 

בסיסו לפרש את שיטות התנאים לפי כל אחד מהראשונים. כידוע, בעולם העתיק 

הריטב"א הוסיף להקשות על שיטת רש"י: "ועוד רבנן דאמרי אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה אתו   4
למימר דאפילו הני ג' אינם מותרות לשמש במוך ואמאי כיון דאיכא סכנה כלל היאך מכניסות עצמן 

 משום שומר פתאים ה'".
יש לשים לב שלפי פירושיהם של ראשוני ספרד מתקרבת הגמרא מאוד למה שהצענו כפירוש הדחוי   5

לתוספתא. בעוד שאנחנו הצענו שאין מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים לגבי שימוש במוך, הם מפרשים 
 שהמחלוקת ביניהם היא מאוד מינורית ושלמעשה לג' הנשים מותר לשמש במוך גם לשיטת חכמים.
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כניסה להריון הייתה תהליך מסוכן למדי אפילו לנשים בריאות. יש להבין אם כן, מדוע 

לא מצאנו דיון בגדרי פיקוח נפש לגבי נשים בריאות, והרי לגבי פיקוח נפש אין הבדל 

בין סכנה רבה לסכנה מועטת? מסתבר שסוגיות פיקוח נפש אינן שייכות כאשר אנו 

עוסקים בפעולות שאנשים נוקטים באופן אינטואיטיבי למרות הסכנות. לדוגמא, אף 

אחד לא מורה לאסור נסיעה במכונית למרות סכנת הנפשות שיש בכך. כמו כן, מצאנו 

ההסבר לכך   6פוסקים שמתירים אפילו לשרת כלוחם שכיר בצבא זר מדין 'מלחמה'. 

הוא שמכיוון שדרך אומות העולם להילחם זו עם זו מותר לכל אחד לקחת חלק 

-בנורמה הזו, אף על פי שמבחינה הלכתית טהורה זהו נוהג פסול שמשקף את האי 

נורמליות שבה העולם מתנהל. שאלות פיקוח נפש מתעוררות רק כאשר כבר נוצרת 

סכנת חיים מיידית וממשית או כאשר מישהו מבקש לעשות פעולה יוצאת דופן 

 7שעלולה לסכן את חייו.

טיב הסכנה של שלוש הנשים המוזכרות בתוספתא אינו שונה במובן הזה. יש לזכור 

קטנה כמעט אף פעם אינה מתעברת,   –שהסכנה הנשקפת להן היא מאוד רחוקה  

מעוברת מבחינה פיזיולוגית לא יכולה להתעבר אלא אם כן יש לה פגם כלשהו, והחשש 

לתינוק של מינקת הוא רחוק מאוד שכן תמיד אפשר לגמול אותו. הלכך, רוב הזוגות 

ממשיכים לשמש גם בתקופות הללו באופן טבעי, וממילא ברור למה אנחנו לא מורים 

כפי שאמרנו לעיל, בגלל סכנה כל כך רחוקה לא מורים לזוגות לחרוג   –להם להתנזר  

 מדרך כל הארץ.  

הסבר זה מתחזק מכך שהפסוק 'שומר פתאים ה'' משמש באופן דומה  גם במקומות 

אחרים בש"ס. בשתי סוגיות שונות מתוארת סכנה רחוקה כלשהי אך הגמרא חותמת 

(שבת קכ"ט, ב'; שמכיוון שדשו בה רבים היא מותרת לכולם שכן 'שומר פתאים ה''  

 . יבמות ע"ב, א')

מסתבר לומר שרבי מאיר וחכמים מסכימים שההתנהגות הנורמטיבית של הזוגות 

הנידונים היא לשמש בלא מוך, אלא שהם נחלקו מה יהיה הדין בזוג שרוצה להתנהג 

בצורה יוצאת מן הכלל. חכמים סוברים שלא יכול להיות שזוג גם רוצה להמשיך 

לשמש בטענה שזוהי ההתנהגות הנורמלית וגם לחרוג ממנה בדיוק בנקודה הבעייתית 

חכמים לא מוכנים להתנהגות המחזיקה בחבל משני קצותיו   8מבחינה הלכתית. 

אם ברצונם לשמש כדרך כל הארץ עליהם להתנהג   –ואומרים שעל הזוג לבחור  

שו"ת אמרי אש א', יורה דעה סימן נ"ב. וראה את ההתייחסות למלחמה באופן כללי בדברי הנצי"ב   6
 בפירושו העמק דבר, בראשית ט', ה' וכן דברים כ', ח'.

כמובן שהסטטיסטיקה היבשה משחקת תפקיד בבחינת השאלה האם מדובר בפעילות טבעית המותרת  7
פעולה שאנשים רבים נהרגים בגללה לא תיהפך   –או בסכנת נפשות אסורה, אך זהו תפקיד משני בלבד  

בדרך כלל לפעולה נורמטיבית מבחינת האנושות (כמובן שיוצא דופן בעניין הזה הוא דין המלחמה). מכל 
מקום, הסטטיסטיקה אינה מהווה פוסק אחרון ובהחלט יכול להיות שפעולות מעט מסוכנות תותרנה 
בגלל שהן פעולות שגרתיות, ואילו פעולות שהסכנה שלהן קטנה הרבה יותר תאסרנה מכיוון שהן 

 חריגות ומיותרות.  

 בין אם נסביר שזהו איסור ממש כרש"י או פגיעה במצוות 'לערב אל תנח ידך' כר"ת. 8 
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לחלוטין כמו כולם ולסמוך על הקב"ה שכל רע לא יאונה להם, ואם הם חוששים הם 

יכולים לפרוש זה מזו. רבי מאיר, לעומת זאת, סובר שלאחר שהתרנו להם לשמש ולא 

הורינו להם להינזר אנחנו צריכים להתייחס להיתר הזה כהיתר הלכתי מוחלט ולדון 

על גביו בגדרי פיקוח נפש. מכיוון שאין חולק שהאישה הזו מצויה בסכנה, אין סיבה 

לדעת רבי מאיר שלא להתיר לה שימוש במוך כמו שנתיר שימוש במוך לאישה חולה 

ממש. העובדה שהתרנו את התשמיש רק בגלל שזו 'דרך כל הארץ' אינה מחייבת לאמץ 

 את ההתנהגות הנורמטיבית עד הסוף, ויתכן שההלכה תסתייג ממנה בנקודה מסוימת.
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 כיסוי הראש

 יונתן רוזן

מאמר זה נולד כתוצאה משאלה. לאחר שהתארסנו, ארוסתי אמרה לי שברור לה 

שהיא תלבש כיסוי ראש, אך היא רוצה לדעת למה. חשבתי שזו שאלה לגיטימית, אז 

עיון קצר בפסוקים, עיון   –ישבתי ולמדתי. המאמר הוא סיכום שכתבתי לעצמי  

בסוגיות, בראשונים ובפוסקים, וניסיון להבין מה הסברה שעומדת בבסיס העניין. 

מאמר זה לא מתיימר להיות עיון מעמיק בסוגיה או ניסיון להצביע על פסיקת הלכה, 

 אלא מעין סקירה של נושאים ודעות שנאמרו ביחס לכיסוי ראש האישה.

 מצוות פריעה באישה סוטה

 א. השורש פר"ע בכתובים

 נאמר: (במדבר ה', י"ח)בפרשת סוטה 

ְוָנַתן ַעל ַּכֶּפיָה ֵאת ִמְנַחת ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה  ְוֶהֱעִמיד ַהֹּכֵהן ֶאת ָהִאָּׁשה ִלְפֵני ה'  
 ַהִּזָּכרֹון ִמְנַחת ְקָנֹאת ִהוא ּוְבַיד ַהֹּכֵהן ִיְהיּו ֵמי ַהָּמִרים ַהְמָאֲרִרים:

הכתוב כאן מדגיש את פריעת ראש האישה, אך אין התייחסות לפריעת הראש לפני 

פסוק זה או לאחריו. כלומר, במבט ראשון, אין פריעת הראש צורך הקרבן או המים 

המאררים שהם עיקר פרשת האישה הסוטה. דווקא בגלל ייחודה, נראה  שלפריעת 

 ראש האישה יש משמעות לעצמה.

מה פירוש הפועל "ופרע"? רש"י (וכן תרגום יונתן) מפרש: "סותר את קליעת שערה", 

ובאופן דומה מפרש ראב"ע: "יגלה. ולפי דעתי, יוציא פרע ראשה שהיה מכוסה". 

אמנם, מבחינה תוכנית הפירושים דומים, אך ייתכן שיש ביניהם הבדל בפירוש 

 המילה.

 השורש "פרע" ביחס לשיער חוזר מספר פעמים בתורה, בעיקר ביחס לכהן גדול:

ּוִבְגֵדיֶכם לֹא ָראֵׁשיֶכם ַאל ִּתְפָרעּו  ַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ַאֲהֹרן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ָּבָניו  
ִתְפֹרמּו ְולֹא ָתֻמתּו ְוַעל ָּכל ָהֵעָדה ִיְקֹצף ַוֲאֵחיֶכם ָּכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִיְבּכּו ֶאת ַהְּׂשֵרָפה 

 ֲאֶׁשר ָׂשַרף ה':

 1(ויקרא י', ו')

אמנם ציווי זה נאמר לכל בני אהרן, אך זו לשון הרשב"ם (שם): "אף על פי שכהנים הדיוטים אתם   1
ואין אתם מצוים בפריעת ראש ובפרימת בגדים, כי בכהן גדול כן ולא בהדיוט, הרי אתם היום ככהן 

 גדול לדורות".
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ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר יּוַצק ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ּוִמֵּלא ֶאת ָידֹו ִלְלֹּבׁש ֶאת ַהְּבָגִדים 

 ּוְבָגָדיו לֹא ִיְפֹרם:רֹאׁשֹו לֹא ִיְפָרע ֶאת 

 (שם כ"א, י')

ַּגֵּדל ָּכל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ַּתַער לֹא ַיֲעֹבר ַעל רֹאׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהָּיִמם ֲאֶׁשר ַיִּזיר ַלה' ָקֹדׁש ִיְהֶיה  

 :רֹאׁשֹוֶּפַרע ְׂשַער 

 2(במדבר ו', ה' [פסוק זה נאמר אמנם בנזיר, ראה הערה])

 נוסף עליהם מצורע:

ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע  ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים  
 ָטֵמא ִיְקָרא:

 (ויקרא י"ג, מ"ה)

כהן גדול מצווה לא לגדל את שיערו   –רש"י בכל המקומות מפרש פרע מלשון גידול  

כאות אבל, ואילו מצורע מצווה להתאבל ועל כן עליו לגדל שיערו כאות אבל. גם הנזיר 

 3מצווה לגדל שיער ראשו, אך אין זה אות אבל, אלא טעם מיוחד בנזיר.

ראב"ע מפרש באופן דומה את הביטוי המופיע בנזיר, ואף מציע פירוש זה ביחס 

 לאבלות הכוהנים. אולם הוא מוסיף עוד כמה פירושים:  

תקרעו. והנכון שהוא מן   -ראשיכם אל תפרעו יש אומרים לגדל פרע. תפרומו  
. ורבים אמרו מכוסה. (ויקרא י"ג, מ"ה) בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע  

 ואחרים אמרו מגולה. והאמת דברי הקבלה

ובמצורע מפרש: "בגדיו יהיו פרומים כמו קרועים, להכירו ללכת במנהג משונה, או 

טעמו כענין אבל, על כן בגדיו יהיו פרומים וראשו פרוע". אפשר לפרש שכוונתו כאן 

 4היא כרש"י, דהיינו גידול השיער, ואפשרות נוספת היא גילוי השיער.

נמצא, שלפי רש"י על התורה פירוש המילה "פרע" הוא גידול, ועל כן צריך לפרש 

בצורה דומה גם באישה סוטה. פריעת ראשה הוא גידול שיער ראשה באמצעות התרת 

קליעת השיער. דהיינו, כאשר מתיר את קליעת השיער נראה כאילו שיער ראשה גדל. 

לפי ראב"ע נראה שפירושה המילולי של המילה פרע הוא גילוי. כך אמנם פירש רש"י 

 אומרת: (סוטה ח', א')על הש"ס. הגמרא 

אין לי אלא ראשה, גופה מנין? תלמוד לומר:   -תנו רבנן: ופרע את ראש האשה  
האשה; אם כן, מה תלמוד לומר ופרע את ראשה? מלמד, שהכהן סותר את 

 שערה  

נזיר דומה לכהן גדול לעניין טומאת מת. בכהן גדול נאמר: "ְוַעל ָּכל ַנְפֹׁשת ֵמת לֹא ָיבֹא ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא  2
'" (ויקרא י ה ִיַּטָּמא: ּוִמן ַהִּמְקָּדׁש לֹא ֵיֵצא ְולֹא ְיַחֵּלל ֵאת ִמְקַּדׁש ֱא�ָהיו ִּכי ֵנֶזר ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֱא�ָהיו ָעָליו ֲאנִ 

י"ב), ובנזיר נאמר: "ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתֹו לֹא ִיַּטָּמא ָלֶהם ְּבֹמָתם ִּכי ֵנֶזר ֱא�ָהיו ַעל -כ"א, י"א 
 רֹאׁשֹו" (במדבר ו', ז'), ועיין פירוש האלשיך בבמדבר שם.

 השער שלו, לגדל הפרע של שער ראשו". -זה לשון רש"י: "קדוש יהיה  3
 כפי שרואים אצל הערבים שגם הגברים היו מכסים ראשם, ואולי גילוי הראש היה אות אבל. 4
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כנראה שזה המקור לדין המשנה: "וכהן אוחז בבגדיה אם נקרעו נקרעו אם נפרמו 

. הגמרא מכנה את קריעת הבגדים (סוטה א', ה') נפרמו עד שהוא מגלה את לבה"  

כ"פריעת גופה". פירוש זה מתאים להבנה שפרע הוא מלשון גילוי, וכך מפרש רש"י 

מרבה בגילויה שסותר   -בכל מקום לשון גילוי הוא... סותר את שערה    -שם: "ופרע  

 קליעתה".

טוען שיש פעלים הכתובים בצורה דומה אך בעלי הגיה שונה,   (א', ע"ח) השרידי אש  

שבמשך הדורות היטשטש ההבדל 'הקולי והכתבי' בין שני הפעלים כך שכיום הם 

נראים כפועל זהה. לדבריו, למילה "פרע" יש שורשים שונים. האחד הונח למושג 

הפריקה (פריקת עול ומשא) והגילוי ואילו השני הונח למושג גידול שיער. לפיכך, כל 

מקום שנכתב "פרע" ביחס לראש או לשיער משמעו גידול. אלא שלא ניתן לפרש כן 

בפרשת אישה סוטה. "ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש ָהִאָּׁשה" הוא ציווי לכהן 'לפרוע' את ראש 

כיצד הכהן יכול לגדל את שיער האישה?!   -האישה. המשמעות של גידול לא מתאימה  

 לפיכך, ברור שבמקרה זה המובן המתאים הוא יגלה.

 גילוי שיער או פריעת הצמה? -ב. פריעת השיער  

המדרש כותב מפורשות שדרך בנות ישראל לכסות את שיערן, וממילא נמצא שפריעת 

האם   5הראש היא גילוי השיער. אולם, המשנה מתנסחת בלשון "סותר את שערה". 

פריעת השיער היא גילוי השיער או התרת הקליעה? דהיינו, האם הפריעה היא המעבר 

 משיער מכוסה לשיער גלוי, או המעבר משיער אסוף בקפידה (כעין צמה) לשיער פזור?

 :(סוטה ח', א')נראה שתשובה לכך ניתן למצוא בדרשת הגמרא 

אין לי אלא ראשה, גופה מנין? תלמוד לומר:   -תנו רבנן: ופרע את ראש האשה  
האשה; אם כן, מה תלמוד לומר ופרע את ראשה? מלמד, שהכהן סותר את 

 שערה.

הגמרא לומדת שכשם שפורע את ראשה, כך "פורע" את גופה. כיצד ניתן לפרוע את 

. אלא (סוטה א', ה') גופה? רש"י מפרש שמדובר בגילוי ליבה כפי שאומרת המשנה  

שהפסוק מדגיש דווקא את פריעת השיער, ומשום כך קובעת הגמרא "מלמד שהכהן 

 (סוטה ח', א')סותר את שערה". משפט זה לא מובן! וכי אין זה מפורש בפסוק? רש"י  

במילים אחרות, פריעת ראש האישה   6מפרש: "מרבה בגילויה שסותר קליעתה". 

כוללת שני אספקטים: גילוי השיער מהיותו מכוסה, ופיזור השיער מהיותו אסוף 

 בקפידה.

 
 יתירה מזו, הפועל "סותר" אינו בהכרח זהה ל"מגלה" שנאמר ביחס לליבה. 5
מגולה, נתגלה שמצו וקלונו, כמו   -"פרוע    –הערת עורך [י.ה.]. יש לציין לרש"י בשמות ל"ב, כ"ה    6

(במדבר ה', י"ח) ופרע את ראש האשה". רש"י מסביר את דברי התורה על עם ישראל שחטאו בעגל "ִּכי 
ָפֻרַע הּוא" על פי הפסוק בפרשיית סוטה, ואם כן משמעות החשיפה עליה מדובר היא חשיפה שמהותה 

 ביזוי וגנאי, גם כאן גם שם. 
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 ג. דרך בנות ישראל

 המדרש מתייחס להדגשה של התורה לפריעת שיער האישה הסוטה:

ופרע ופרע למה שדרך בנות ישראל להיות ראשיהן מכוסות ולכך היה פורע 
ראשה ואומר לה את פרשת מדרך בנות ישראל שדרכן להיות מכוסות ראשיהן 
 והלכת בדרכי העובדי כוכבים שהן מהלכות ראשיהן פרועות הרי לך מה שרצית  

 7(במדבר רבה ט', ט"ז)

דרכן של בנות ישראל לכסות ראשיהן ודרך בנות   –המדרש מלמד על תופעה מעניינת  

הגויים להלך כשראשן פרוע. האישה הסוטה הלכה בדרך הגויים בכך שניאפה, ולכן 

מידה כנגד מידה. מכאן ניתן ללמוד שפריעת הראש קשורה   –פורעים את שיער ראשה  

 8לניאוף.

 עוד זאת, ניתן לראות ממקורות שונים שפריעת השיער הוא דבר שמוביל לתאווה:

ופרע את ראש האשה, לכהן שנכנס לבית הקברות ועבדו ממתין בחוץ שלא 
יטמא, לא דיו להיות כרבו?! כך שלא יאמר הכהן אני פורע ראש האשה ורוחו 

 9גסה עליו, לכך נאמר לפני ה'

 (במדבר רבה ט', ט"ז)

וסותר את שערה, ר' יהודה אומר אם היה לבה נאה לא היה מגלהו ואם היה 
 10שערה נאה לא היה סותרו

 (סוטה א', ה')

נראה, שכיסוי הראש הצביע על תרבות מסוימת. התרבות הגויית הייתה כזו שעודדה, 

או לכל הפחות לא מנעה, התעוררות יצרית והשלכותיה. דרך בנות הגויים להלך 

פרועות ראש כי תרבותן היא תרבות יצרית. לעומתן, בנות ישראל הצניעו שיערן על 

יש להדגיש,   11מנת שלא לעורר תגובה יצרית. פריעת השיער שמורה לחדרי חדרים. 

 וכעין זה, שם, ל"ג. 7
אמנם, במדרש רבה (במדבר רבה ט', כ"ד) מובא להיפך: "היא קולעה לו [=למנאף] שערה לפיכך כהן   8

 סותר את שערה".
לא ברור לי לגמרי הקשר בין המשל לנמשל, אך נראה לי שהמדרש ממשיל את פריעת שיער האישה   9

בבית המקדש לכהן שנכנס לבית קברות. בכך שציווה לפרוע את ראש האישה בבית המקדש, הקב"ה 
 כביכול נכנס למקום טומאה.

הערת עורך [י.ה.] אפשרות אחת להסבר המשל היא, שהכהן עלול לחשוב שמדובר בסיטואציה עם צליל 
מיני ו'רוחו גסה עליו', כלומר הוא חושב שלא ראוי שהוא יעשה זאת כי הוא לא נכנס לסיטואציות 
מגונות כאלה (כך למשל: "כהן ינוקא דנפק ממעי דאימיה ואין בו רוח גסה לינוק משדי אמו, כן הוות 
נפשי עלי שאיני מתבייש ללמוד תורה אפילו מקטני ישראל" (במדבר רבה, ד', כ')). לכן עליו לזכור 
שהסיטואציה נעשית לפני ה' כדי להשיב את שלום ביתם, ואם ה' מאפשר דבר מבוזה זה אין לו זכות 

 להימנע מטעמי עדינות נפש.
ומבואר טעמו של ר' יהודה בגמרא (סוטה ח, א), שמא יחשקו בה פרחי כהונה, ומוסיף רבא: "אין יצר  10

 הרע שולט אלא במה שעיניו רואות".
ביטוי יפה לכך מופיע במשנה (כתובות ז', ו'): "ואלו יוצאות שלא בכתובה: העוברת על דת משה   11
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אישה שפרעה   12שמלשון המדרש עולה שזה האופן שבו הנשים ראו והציגו עצמן. 

שיערה ברחוב בעצם הצהירה על השתייכותה לתרבות מסוימת וכך הציגה את עצמה 

בקהל. היא רצתה שיסתכלו עליה באופן מסוים. לעומת זאת, אישה שכיסתה שיערה 

 13הציגה את עצמה בצורה שאינה קשורה להתעוררות יצרית.

פריעת שיער הסוטה משמשת למספר תכליות. ברמה הפשוטה הפריעה היא ביזוי 

האישה, אך היא משמשת גם כמעשה סמלי. אישה שפורעת שיערה מצהירה על 

השתייכותה לתרבות מסוימת. אישה סוטה אינה שייכת לתרבות הצנועה של דת 

ישראל אלא לתרבות הגויית. ברמה עמוקה יותר, פריעת ראש הסוטה מלמדת על 

היחסים שבינה לבין בעלה. דהיינו, אם התרת קליעת ראשה היא דבר שעושה רק 

בביתה, הרי שלפריעת שיער הסוטה משמעות נוספת. האישה הפרה את הברית בינה 

לבין בעלה בכך שהתירה קליעת שיערה בפני הנואף. כביטוי סמלי לכך שהיא הפרה את 

 הייחוד שבינה לבין, בעלה הכהן פורע את ראש האישה.

 ד. כל הנשים או רק הנשואות?

העיון בסוגיות מעלה שאלה. האם כל בנות ישראל, בין נשואות בין רווקות, נהגו 

לכסות שיערן, או שנהגו כך רק הנשואות כפי המנהג כיום? היה נראה לומר שהמנהג 

היה גורף וכלל את כל בנות ישראל. אם פריעת הראש היא ביטוי יצרי השייך לתרבות 

הגויית הדבר צריך להיות אסור גם לאישה שאיננה נשואה. במידה והמנהג מיוחד 

לנשים נשואות, יש לשאול מה מיוחד דווקא בשיער שמעמדו משתנה? למה לאחר 

 שהאישה נישאת עליה לכסות את ראשה בחוץ וראייתה פרועת ראש שמורה לבעל?

 :(במדבר רבה ט', ל"ג)בעניין זה יש להבין את המדרש 

לימד על בנות ישראל שיהיו מכסות ראשיהן אף על פי שאין ראיה לדבר זכר 
 ותקח תמר אפר על ראשה וכתנת הפסים אשר עליה קרעה. (שמואל ב', י"ג)לדבר 

תמר הייתה בתולה בזמן מעשה אמנון, והמדרש סומך את המנהג לכסות את הראש על 

פסוק מפרשייתה. לאחר מעשה אמנון, תמר גילתה את ראשה כאות אבלות ואולי אף 

כביטוי לכך שנעשה בה מעשה גויים. אמנם, יש לסייג ראיה זו משום שכבר המדרש 

 מעיר שאין זו ראיה אלא רק זכר לדבר.

 שיער באישה ערווה

 :(כ"ד, א')אחד המקורות המוכרים בעניין כיסוי ראש לנשים הוא הגמרא בברכות 

והא אמר רב   -אמר רבי יצחק: טפח באשה ערוה. למאי? אילימא לאסתכולי בה  
לומר לך: כל   -ששת: למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים  

ויהודית... ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע...", ופירש המאירי (ע"ב, א'): "ודת יהודית הוא 
נאמר על מנהגים הנהוגים באומה מצד צניעות להיות בנות ישראל יתירות במדת צניעות על כל שאר 

 נשים".
 זו אולי הסיבה למה האיסור מוטל עליהן, ולא על הגבר כבאיסור הסתכלות. נקודה זו תידון בהמשך. 12
 הרב רבינוביץ' אמר לי בשיחה עמו שפריעת ראש הייתה כנראה סימן לזונה.   13
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המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף! אלא: באשתו, 
ולקריאת שמע. אמר רב חסדא: שוק באשה ערוה, "שנאמר גלי שוק עברי 

. אמר (שם, ג') , וכתיב "תגל ערותך וגם תראה חרפתך"  ז, ב') " (ישעיהו מ נהרות"  
(שיר השירים ב', שמואל: קול באשה ערוה, שנאמר "כי קולך ערב ומראך נאוה"  

 (שם, ד', א'). אמר רב ששת: שער באשה ערוה, שנאמר "שערך כעדר העזים" ד)"י

הגמרא דנה בשני נושאים שהקשר ביניהם יעלה לדיון בהמשך. הנושא הראשון הוא 

איסור הסתכלות, שנובע מדיני הרחקה מערווה, שנלמדים מהפסוק: "ִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל 

. הנושא השני הוא איסור (ויקרא י"ח, ו') ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ה'"  

קריאת שמע כנגד הערווה, שנלמד מהפסוק: "ְוָהָיה ַמֲחֶני� ָקדֹוׁש ְולֹא ִיְרֶאה ְב� ֶעְרַות 

: "בשעה שאתה מדבר בו לא (בבא מציעא קי"ד, ב'), והסביר רש"י (דברים כ"ג, ט"ו)ָּדָבר" 

 יראה בך ערות דבר".

רב ששת למד על איסור הסתכלות אפילו על המקומות המגולים באישה מהכתובים 

בנוגע למלחמת מדין: "ַוַּנְקֵרב ֶאת ָקְרַּבן ה' ִאיׁש ֲאֶׁשר ָמָצא ְכִלי ָזָהב ֶאְצָעָדה ְוָצִמיד 

(ס"ד, א') . הגמרא בשבת  (במדבר ל"א, נ') ַטַּבַעת ָעִגיל ְוכּוָמז ְלַכֵּפר ַעל ַנְפֹׁשֵתינּו ִלְפֵני ה'"  

מסבירה שיוצאי הצבא הוצרכו כפרה משום "שזנו עיניהם מהערווה". על בסיס דרשה 

זו לומד רב ששת שאין הבדל בין המסתכל במקומות הגלויים באישה למקומות 

הפסוק מנה בחדא מחתא תכשיטים שעונדים במקומות גלויים   14המכוסים בה. 

מכאן שאין הבדל בין אם זנו עיניהם מצמיד   15ותכשיטים שעונדים במקומות מכוסים.

 וטבעת, לבין אם זנו עיניהם מעגיל וכומז.

לאור זאת חידושו של רבי יצחק דורש עיון. אם הוא עוסק באיסור הסתכלות הרי הוא 

מיותר. לפיכך, אומרת הגמרא שרבי יצחק כלל לא עוסק בדיני הסתכלות, אלא בדיני 

 קריאת שמע כנגד הערווה.

לאחר מכן, הגמרא מביאה שלוש מימרות דומות: שוק באישה ערווה, קול באישה 

נלמד   –שוק באישה ערווה    –ערווה ושיער באישה ערווה. ברור כיצד הדין הראשון  

מהפסוק. הנביא אומר לבבל לגלות שוקה ומיד לאחר מכן אומר "תגל ערוותך", 

דהיינו, גילוי השוק נקרא גילוי ערווה. שני הלימודים האחרים הם שדורשים עיון. 

שמע   -מדמשבח לה קרא בגוה    -בעניין קול באישה ערווה מסביר רש"י: "קולך ערב  

ערווה היא. גם אם נקבל לימוד זה,   –מינה תאוה היא", וכוונתו שכיוון שתאווה היא  

לא ברור כיצד רב ששת לומד מהפסוק ששיער באישה ערווה. אמנם, הדוד משבח את 

שיערה של הרעיה ואפשר לומר 'מדמשבח לה קרא גוה, שמע מינה תאווה היא', אך 

 הדוד משבח גם את עיניה של הרעיה, ולא מצאנו שעיניים באישה ערווה.
יש להבדיל בין ראיה בעלמא להסתכלות מכוונת. אם ראיה בעלמא אסורה, לא תתכן מציאות שנשים  14

וגברים גרים באותם המקומות, אלא אם האישה מכוסה מכף רגל ועד ראש. זו לשון הרמב"ם (איסורי 
 ביאה כ"א, ב'): "והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות כמי שנסתכל במקום התורף".

זה דפוס של בית הרחם. אמר   -זה דפוס של דדין, כומז    -בבלי שבת ס"ד, א': "אמר רבי אלעזר: עגיל   15
דבר המביא לידי גיחוך. אמר ליה רבה: מגופיה דקרא שמע   -רב יוסף: אי הכי, היינו דמתרגמינן מחוך  

 כאן מקום זימה".   -מינה, כומז 
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אם כן, נראה ברור שהפסוקים הם אסמכתאות. חכמים מנו מספר דברים שהגדירו 

כערווה וסמכו זאת על הכתוב. נראה שחכמים חיפשו דברים שמסיחים את דעת האדם 

ומעוררים תגובה יצרית ואותם הגדירו כערווה. להבנה זו השלכה הלכתית, כפי שהובא 

: "וכתב ראבי"ה כל הדברים שהזכרנו למעלה לערוה דוקא בדבר (ברכות פ') במרדכי  

שאין רגילות להגלות אבל בתולה הרגילה בגלוי שער לא חיישינן דליכא הרהור". 

שבתולות שרגילות לילך פרועות ראש מותר   (ברכות ג', ל"ז) בעקבותיו פסק הרא"ש  

 16לקרות קריאת שמע כנגדן.

 :(ג', ט"ז)פסק הרמב"ם בהלכות קריאת שמע 

כשם שאסור לקרות כנגד צואה ומימי רגלים עד שירחיק כך אסור לקרות כנגד 
הערוה עד שיחזיר פניו... וכל גוף האשה ערוה לפיכך לא יסתכל בגוף האשה 

 כשהוא קורא אפלו אשתו, אם היה מגולה טפח מגופה לא יקרא כנגדה.

נראה לדייק מלשונו שיש להבדיל בין 'כל גוף האישה', לרבות מקומות שדרכם להיות 

מגולים לבין מקומות שדרכם להיות מכוסים. אסור להסתכל על כל גוף האישה 

כשהוא קורא ואם מדובר במקום מגולה (ובפשטות דווקא אם דרכו להיות מכוסה) 

אסור לקרות כנגדו אפילו לא מסתכל. המילה "יסתכל" מרמזת לאיסור הסתכלות 

: "והמסתכל אפילו באצבע (איסורי ביאה כ"א, ב') שהובא בגמרא, וכפי שפסק הרמב"ם  

כמי שנסתכל במקום התרף". לא מדובר בראיה בעלמא,  ונתכוון להנותקטנה של אשה 

אלא בהסתכלות בכוונה ליהנות, והסתכלות כזו הופכת את כל גופה של האישה 

 לערווה.

הכסף משנה מעיר על כך שהרמב"ם פסק את הדין הראשון בגמרא אך השמיט את 

הדינים האחרים. כלומר, הרמב"ם פסק שאסור לקרות קריאת שמע כנגד טפח מגולה 

באישה אפילו היא אשתו, כמסקנת הגמרא בדעת רבי יצחק אך לא פסק שגם קול 

אמנם, הרמב"ם פסק זאת כחלק מדיני הרחקה   17ושיער באישה מוגדרים כערווה. 

 : (איסורי ביאה כ"א, ב')מערווה 

ואסור לאדם לקרוץ בידיו וברגליו או לרמוז בעיניו לאחת מן העריות וכן לשחק 
עמה או להקל ראש ואפילו להריח בשמים שעליה או להביט ביפיה אסור, ומכין 
המתכוין לדבר זה מכת מרדות, והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון 
להנות כמי שנסתכל במקום התרף, ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות שערה 

 אסור.

הכסף משנה מסביר שלדעת הרמב"ם רק תחילת הגמרא דנה בקריאת שמע כנגד 

הערווה, ואילו סופה עוסקת בדיני הרחקה מערווה. הגמרא הקשתה על רבי יצחק שכל 

מקומות אלו אינם נחשבים ערווה לעניין ברכות   –הרשב"א (ברכות כ"ד, א') מעלה השלכה נוספת    16
 אצל האישה עצמה.

אפשר לכלול את השוק בכלל האיברים שדרכם להיות מכוסים. הרשב"א מביא בשם הראב"ד שזה   17
 חידושו של רב חסדא, שאף על פי ששוק אינו מקום צנוע באיש, באישה הוא מוגדר כערווה.
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המסתכל על אישה עובר באיסור קרבה לערווה ולכן הסבירה שדבריו נאמרו ביחס 

לקריאת שמע. מהלך זה לא נעשה ביחס למימרות בנוגע לשוק, קול ושיער, וכנראה 

שזה מה שהוביל את הרמב"ם למסקנה שמימרות אלו חוזרות לדיני הרחקה מערווה 

ולא עוסקות בדיני קריאת שמע. הרמב"ם יצטרך לומר שרב ששת למד איסור 

הסתכלות על גופה של ערווה, אך ייתכן שיהיה אפשר ליהנות מקולה או משיערה כיוון 

 18שאין הם ממש גופה, ועל כן מחדשים האמוראים שגם הם מוגדרים כערווה.

מנגד, הראבי"ה והרא"ש הבינו שכשם שתחילת הגמרא עוסקת בדיני קריאת שמע כך 

גם סופה. ראיה לשיטתם אפשר להביא מדברי רב חסדא בעניין שוק. רב חסדא מחדש 

ששוק באישה ערווה. לכאורה, אפשר להקשות על רב חסדא את אותה הקושיה 

אם לעניין הסתכלות, הרי אסור להסתכל אפילו על   –שהגמרא הקשתה על רבי יצחק  

 –איברים שבחוץ! התשובה המתבקשת היא התשובה שנאמרה ביחס לרבי יצחק  

באשתו ולקריאת שמע, ואז ניתן לומר שרב חסדא מחדש שגם שוק נכלל בדברי רבי 

אם דברי רב חסדא נאמרו ביחס לקריאת שמע,   19יצחק ש"טפח באישה ערווה". 

מסתבר שגם דברי שמואל ורב ששת נאמרו ביחס לקריאת שמע, כפי שהגמרא כבר 

 20אמרה על דברי רבי יצחק.

נוקט כאביו   (אורח חיים ע"ה) מחלוקת זו באה לידי ביטוי גם בפסיקת ההלכה. הטור  

ופוסק ששיער שאישה רגילה לכסות אסור לקרות קריאת שמע כנגדו. הבית יוסף מעיר 

שהרמב"ם לא הזכיר איסור בנוגע לקול ושיער, ומסיק שהלכה כרמב"ם אלא שטוב 

על כך מעיר   21להיזהר לכתחילה מראיית שיער ומשמיעת זמר בזמן קריאת שמע. 

שיש לחוש לאיסור גמור, ולא רק מצד זהירות, משום שרבים   (שם ג') הדרכי משה  

 האוסרים.

כך: "שער של אשה שדרכה לכסותו אסור לקרות   (או"ח ע"ה, ב') למעשה, פסק השו"ע  

והוסיף הרמ"א שהוא הדין אפילו היא אשתו. חידש מהר"י הלוי (אחיו של   22כנגדו", 

, שארוסה אסורה לילך פרועת ראש (ס"ק י"א) הט"ז), והובאו דבריו ברעק"א ובמשנ"ב  

 כמו נשואה.

עוד פסק השו"ע: "אבל בתולות שדרכן לילך פרועות הראש מותר", והרמ"א הוסיף 

הביא   (ס"ק ד') (על פי הרשב"א) שגם מעט שיער שיוצא מהצמה מותר. המגן אברהם  

בשם המהר"ם אלשקר שנשים שבאות ממקומות שלא רגילים להוציא שיער חוץ 
העיר ידידי יעקב המר נ"י שהרמב"ם דייק "לראות שערה אסור". לפי זה החידוש הוא שאפילו ראייה  18

 בעלמא של השיער אסורה, ואין צורך דווקא בהסתכלות לצורך הנאה.
 כך מסביר הראב"ד שהובא ברשב"א. 19
 ממילא, לעניין קריאת שמע אפילו שיער אשתו ערווה, כפי שפוסק הרמ"א להלן. 20

, לא זו בלבד שהרמב"ם אסר הסתכלות בזמן קריאת שמע, אלא ייתכן שאפילו 18לפי האמור בהערה  21 
 ראייה בעלמא אסורה בכל זמן.

מעניין שבעניין קול פסק השו"ע: "יש ליזהר משמיעת קול זמר אשה בשעת קריאת שמע". למה כאן   22
נקט לשון יש להיזהר ואילו בשיער פסק את הדין לאיסור? הרי בב"י כתב במפורש שיש להחמיר 

 בשניהם מצד הזהירות!  



147 

 יונתן רוזן        כיסוי הראש

לצמה למקום שרגילים להוציא מעט, מותרות לגלות אם אין דעתן לחזור לאותו 

 המקום.

כנראה שעם התפשטות ההשכלה והרפורמה נשים נשואות החלו ללכת בלי כיסוי ראש. 

המשנה ברורה וערוך השולחן יצאו בתקיפות נגד תופעה זו אך נחלקו בהשלכה 

כתב שאפילו אם דרכה של אישה לכסות שיערה רק   (ס"ק י') ההלכתית שלה. המשנ"ב  

בשוק אך בבית ובחצר דרכה לגלות, ואפילו דרכה ללכת בגילוי ראש בשוק, אסור 

 לקרות כנגדה. טעמו הוא:

כיון שצריכות לכסות השערות מצד הדין [ויש בזה איסור תורה מדכתיב ופרע 
את ראש האשה מכלל שהיא מכוסה] וגם כל בנות ישראל המחזיקות בדת משה 

 נזהרות מזה מימות אבותינו מעולם ועד עתה בכלל ערוה היא.

כלומר, העובדה שמצויות מאוד, ובפרט בימינו, נשים שהולכות בלי כיסוי ראש, לא 

, אף על פי שכתב (סע' ז') מנגד, ערוה"ש    23משנה את הדין שהשיער נידון כערווה. 

בחריפות נגד הנשים שהולכות בגילוי ראש, פסק שמותר לקרות קריאת שמע ולברך 

כנגד שיערן של נשים נשואות. כיוון שמדובר בתופעה נפוצה כבר אין חשש הרהור 

 וממילא אין השיער נידון כערווה כמו בשיער בתולות שרגילות לילך בגילוי ראש.

 דת יהודית

 :(ז', ו')מקור נוסף לדיון בנושא כיסוי ראש הוא במשנה בכתובות 

ואלו יוצאות שלא בכתובה: העוברת על דת משה ויהודית. ואיזו היא דת משה? 
מאכילתו שאינו מעושר, ומשמשתו נדה, ולא קוצה לה חלה, ונודרת ואינה 
מקיימת. ואיזוהי דת יהודית? יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל 

 אדם.

המשנה מחדשת מושג בשם "דת יהודית" ואחת הדוגמאות למי שעוברת על מושג זה 

מסביר שהעוברת על דת   (כתובות ע"ב, א') היא מי שיוצאת לשוק וראשה פרוע. המאירי  

 24משה היא מי שעוברת על איסור תורה או גורמת לבעלה לעבור על איסור תורה, 

ואילו העוברת על דת יהודית היא מי שלא מקיימת את מנהג ישראל שנהגו מצד 

 25צניעות.

מהמשנה עולה שאישה שיוצאת לרשות הרבים וראשה "פרוע" לא מקיימת מנהג 

 :(כתובות ע"ב, א')ישראל, אך אין זה דין תורה. על כך מקשה הגמרא 

 דיון בטעמו של המשנ"ב ובקישור שעושה בין שיער באישה ערווה לפריעת ראש הסוטה, יובא בהמשך.   23
אין מדובר בכל איסור תורה, אלא דווקא באיסורי תורה הנוגעים לקשר בין השניים כחיי אישות או   24

כאוכל שהיא מאכילה אותו. בעניין נדרים, הגמרא (כתובות ע"ב, א') מנמקת: "דאמר מר: בעון נדרים 
 בנים מתים".

 "להיות בנות ישראל יתירות במדת צניעות על כל שאר נשים" (מאירי שם). 25
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ראשה פרוע דאורייתא היא! דכתיב: ופרע את ראש האשה, ותנא דבי רבי 
 ישמעאל: אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש!

מסקנת הגמרא היא שיש רמות שונות של פריעת הראש. אם ראש האישה פרוע לגמרי 

מעין   -אסור לה לצאת לרשות הרבים מדאורייתא. אם האישה כיסתה ראש ב"קלתה"  

מותר לה מן התורה לצאת לרשות הרבים, אך מנהג בנות ישראל   –  26כיסוי ראש חלקי

 מסייגת איסור זה: (ע"ב, ב')לא לצאת לרשות הרבים אלא בכיסוי ראש גמור. הגמרא 

אמר רבי אסי אמר ר' יוחנן, קלתה אין בה משום פרוע ראש. הוי בה רבי זירא, 
היכא? אילימא בשוק, דת יהודית היא! ואלא בחצר, אם כן, לא הנחת בת 
לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה! אמר אביי, ואיתימא רב כהנא: מחצר 

 לחצר ודרך מבוי.

מגמרא זו רואים שיש הדרגה. ברשות הרבים אסור לאישה ללכת עם קלתה משום דת 

יהודית, כלומר, אם עשתה זאת יוצאת בלי כתובה. מחצר לחצר דרך מבוי מותר לה 

לצאת בקלתה, ובחצר עצמה מותרת לצאת אפילו בלי קלתה. ההוכחה לכך שבחצר 

"אם כן   –מותר לה לילך בלי קלתה היא המציאות שנשים הלכו בלי כיסוי ראש בחצר  

מלשון הגמרא נראה שזו דרישה   27לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה". 

 בלתי אפשרית, המציאות לא מאפשרת שאישה תצא לחצר אפילו בקלתה בלבד.

 הדיון ההלכתי מופיע בצורה קצת שונה: (כתובות ז', ו', (מ"ד, ב'))אמנם, בירושלמי 

רבי חייה בשם רבי יוחנן היוצאה בקפלטין שלה אין בה משום ראשה פרוע. 
הדא דתימא לחצר אבל למבוי יש בה משום יוצאה וראשה פרוע. יש חצר שהוא 
כמבוי ויש מבוי שהוא כחצר, חצר שהרבים בוקעין בתוכה הרי הוא כמבוי 

 ומבוי שאין הרבים בוקעין בתוכו הרי הוא כחצר.

הירושלמי מחלק בין חצר למבוי לעניין יציאה בקפלטין (המקבילה ל'קלתה'). אולם, 

חצר   –אין זו חלוקה חד משמעית, והדבר תלוי בכמות האנשים שעוברים במקום זה  

שרבים מצויים בה נידון כמבוי ואסור לצאת בה בכיסוי ראש חלקי, ומבוי שאין 

הרבים מצויים בו נידון כחצר שמותר לצאת בה בכיסוי ראש חלקי. מכל מקום נראה 

 שהירושלמי מתיר יציאה לחצר רק בכיסוי ראש חלקי.

נקודה זו חשובה לשאלה האם אישה צריכה לכסות ראשה בתוך ביתה או במקום 

שאין שם אדם אחר, שאלה שעומדת במחלוקת ראשונים ואחרונים. מדברי התוספות 

פירוש אפילו בלא   -נראה שאין איסור בדבר: "ואלא בחצר    (כתובות ע"ב, ב' ד"ה ואלא) 

קלתה נמי אין בה משום פריעת ראש שאם לא כן לא הנחת בת לאברהם אבינו". מנגד, 

 לאיסור, ושכך שיטת הירושלמי. (כתובות ז, הלכה ב', אות ב)מפורש בפסקי ריא"ז 
שיטה מקובצת: "וזה לשון רש"י... קלתה סל שמנחת את פלכה בו ומניחתו על ראשה. כשהיא פרועת  26

ראש אפילו קלתה נמי לא משום צניעות, דאי אפשר שלא יראו שערותיה בין הנסרים". בירושלמי 
 (כתובות ז, ו) כיסוי זה מכונה "קפלטין" ומפרש הפני משה שהיא מטפחת שעל ראשה.

 פירוש, כי כולן יצאו מבעליהן בגלל שעוברות על דת יהודית. 27
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 : (אבן העזר קט"ו)מחלוקת אחרונים התעוררה סביב דעת הטור. כתב הטור 

ואיזו היא דת יהודית? יוצאת וראשה פרוע, אפילו אין פרוע לגמרי אלא קלתה 
בראשה... ודוקא שיוצאת כן ברשות הרבים, או במבוי המפולש, או בחצר 
שהרבים בוקעים בו, אבל במבוי שאינו מפולש וחצר שאין הרבים בוקעים בו לא 

 תצא

מדייק הבית יוסף, דווקא "לא תצא", אך לא ראוי לעשות כן לכתחילה, כל שכן פרועת 

ראש לגמרי. הבית יוסף תמה על דעת הטור, משום שהבין מדברי הר"ן ורש"י שמותר 

כותב שהטור מודה לבית יוסף (שם ד')  הדרכי משה    28לאישה לצאת פרועת ראש לחצר. 

אין איסור לאישה לצאת פרועת ראש לחצר, אלא שעדיין יש מעלת צניעות למי   –

 29שמכסה ראשה גם בחצר, כפי שעולה מהגמרא ביומא שתובא בהמשך.

הב"ח מצדד בדעת הטור (וגם מפרש כך בדעת הרמב"ם) שאסור לאישה לצאת פרועת 

ראש אפילו לחצרה ואפילו בפני אנשי ביתה. דברי הגמרא "אם כן לא הנחת בת 

לאברהם אבינו..." נסובים על מי שיוצאת לחצר בקלתה, אך אין הכוונה שיוצאה 

(שם, ס"ק פרועת ראש לגמרי. הב"ח מסיים שכך נהוג בכל גבול ישראל. הבית שמואל  

מציין לדברי הסמ"ג שאוסר לאישה לצאת לחצר פרועת ראש לגמרי, ומקורו   ט') 

מהירושלמי. אמנם, בבבלי נראה שלא כך, אך הוא כותב שזה רק לעניין שתצא בלא 

כתובה. כלומר, המחלוקת בין הבבלי לבין הירושלמי היא במי שיוצאת לחצר פרועת 

לפי הירושלמי יוצאת מבעלה בלא כתובה כמי שעברה על דת יהודית   –ראש לגמרי  

ואילו לפי הבבלי לא יוצאת מבעלה. מכל מקום, גם הבבלי מודה שאסורה לצאת כך 

מצדד בדעה זו, וכותב שהזוהר החמיר בזה מאוד,   (או"ח ע"ה, ד') לחצר. גם המג"א  

: (א', ל"ו) . מסיים הביאור הלכה בדברי החתם סופר  (שם י"ד) והביאו המשנ"ב  

"ובחצרה כבר קבלו עלייהו אבות אבותינו בכל מקום ששמענו שנפוצו ישראל לאסור 

על כל פנים, ואפשר העוברת על זה יוצאת בלא כתובה שכבר נעשה ממנהג זה דת 

 יהדות".

כותב שמהשו"ע (ס"ק ט')    אולם, לא כל האחרונים הסכימו לאסור. החלקת מחוקק 

בסימן כ"א משמע שאין איסור ללכת פרועת ראש בחצר. יתירה מזאת, הטורי זהב 

מסביר שגם לדעת הטור מותר לאישה לצאת לחצר שאין שם אדם בלי כיסוי ראש 

כלל. טעמו: "דמה לי החצר שלה או חדר שלה? כיון שאין שם אדם אחר". כלומר, 

הנחת המוצא של הט"ז היא שאין חולק על כך שבחדר שלה מותר לאישה ללכת פרועת 

ראש. המיוחד בחדר שלה הוא שאין שם אדם אחר, ולכן הט"ז סובר שאם אין אדם 

אחר שם, כמו חצר שאנשים אחרים לא מסתובבים שם, מותר לה לצאת פרועת ראש. 

כותב שהב"ח והב"ש אסרו דווקא בחצר, שאין דרך   (אה"ע א', נ"ח) גם האגרות משה  

הר"ן (ל"ב, ב' בדפי הרי"ף, ד"ה קלתה אין) לומד זאת מדברי הגמרא "אם כן לא הנחת בת לאברהם  28
 אבינו שיושבת תחת בעלה", ומסביר הר"ן: "שאין אשה נזהרת בחצרה".

אמנם, יש לציין למאירי (כתובות ע"ב, ב') שכותב שאף על פי שאם יוצאת לחצר פרועת ראש אינה   29
 עוברת על דת יהודית, מכל מקום הדבר מגונה.
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ליטול רשות להכנס לשם וגם מצויים שם אנשי ביתה, אך בחדרה לא אסרו. מסקנתו 

אך המקלה לא עוברת על דת יהודית ואין לתלמיד  30היא שראוי להחמיר כמו החת"ס,

 חכם להימנע מלישא אישה יראת שמים שמקלה בזה.

 :(מ"ז, א')לכאורה, ניתן להביא ראיה לדעת המקלים מגמרא מפורשת. במסכת ביומא 

תנו רבנן: שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה 
אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי   -חכמים: מה עשית שזכית לכך?  

 אמרו לה: הרבה עשו כן, ולא הועילו -שערי. 

הגמרא מתארת מידה יתירה של צניעות מופלגת, וברור שעיקר הדין ומנהג העולם לא 

היה כזה. המאירי אף כותב שדברי קמחית היו "דרך הפלגה לרוב צניעות", אך אין 

הכוונה שבאמת כל רגע ורגע שיערה היה מכוסה. גם אם אפשר להבין את דברי קמחית 

כפשוטם, בתוספות הרא"ש (וכן בתוספות ישנים) מובאת הסתייגות: "לא ראו קורות 

 שערי. בשעה שהיתה יכולה לכסותם". —ביתי קלעי 

אמנם, נראה שגם החת"ס יודה שיש רגעים בתוך הבית בהם אישה לא צריכה לכסות 

ראשה, אך כוונתו שככלל שיערה צריך להיות מכוסה גם בתוך הבית. כמו כן, הגמרא 

אינה מהווה קושיה על החת"ס, משום שלדבריו תוקף האיסור הוא מצד המנהג. 

החת"ס כותב: "מנהג עוקר הלכה ונעשה הלכה קבוע". ממילא, החת"ס יסביר 

שקמחית נהגה בצניעות מופלגת ביחס לנהוג בדורה, אך בדור החת"ס כיסוי הראש 

בתוך הבית הפך לנוהג קבוע ואף מחייב. בין כך ובין כך, ברור שהגמרא שיבחה את 

 מעשה קמחית, וזה אחד המניעים של האג"מ לפסיקתו שראוי להחמיר כחת"ס.

הרב רבינוביץ' פוסק שכיסוי הראש בתוך הבית הוא חומרה שאישה יכולה לנהוג בו 

אך לא צריכה. כיום אי אפשר להיכנס לכל בית סתם כך, ואם יגיעו אורחים האישה 

 31בכל מקרה תתלבש לקראתם, ובכלל זה גם כיסוי הראש.

למעשה, מפשט הגמרא ופסקי השו"ע והרמ"א נראה להתיר לאישה ללכת בלי כיסוי 

ראש בחצר שאין שם אדם ולכל הפחות בחדרה. אולם, גם אם אפשר להקל בתוך 

החדר, נראה שבתוך הבית יש מעלה בכיסוי הראש, מה גם שאפשר שיגיע מישהו 

והאישה תצטרך לפתוח את הדלת או שמישהו יראה מהחלון. אפשר שאחד המניעים 

של האחרונים להחמיר הוא שבפועל אם אינה מכסה ראשה בבית או בחצר, לפעמים 

מגיעים למצבים שהיא עומדת גלוית ראש בפני אחרים. מנגד, אפשר לטעון שאי אפשר 

 סתם כך להכנס לתוך הבית (ובמיוחד בימינו) ולכן אין חשש שזרים יכנסו פתאום.

 יציאה לשוק

 "יצא מפומיה דגאון גדול כמותו". 30
בעל פה לשאלתי, אך כך גם עולה מתשובתו בשיח נחום (ק"ה). עוד אמר לי שאין האישה צריכה   31

אחים ואב. בעניין בנים, אמר שזה תלוי בגיל, אבל באופן כללי ראוי  –לכסות שיערה מפני בני משפחתה 
 לכסות מצד חינוך.
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כאמור, הגמרא אומרת במפורש שאישה שיוצאת לשוק פרועת ראש עוברת על איסור 

המקור של הגמרא לאיסור הוא פרשת סוטה. אם המדרשים שהובאו לעיל   32תורה. 

דיברו על דרך בנות ישראל והנהגה ראויה, הרי שהברייתא בגמרא מנסחת את הדבר 

כאזהרה, איסור. לא ברור מה הכותרת שתחתיה כלול איסור זה. האם האיסור הוא 

או אולי   33חלק ממסגרת היחסים שבין אישה לבעלה? האם הוא שייך לאיסור עריות? 

 34הוא שייך לתחום אחר לגמרי?

נקודה נוספת שדורשת בירור היא היקף האיסור. מתוך הדיון בסוגיה קשה לדייק 

האם האיסור שייך בכל הנשים או רק באשת איש. אמנם, ההשלכה של העוברת על דת 

משה היא לעניין יציאה בלי כתובה, דהיינו, אישה נשואה, אך אין מקור מפורש 

שמזהה איסור זה עם נשים נשואות. יתירה מזאת, ניסוח האיסור בגמרא הוא 

מכנה את הנוהג לכסות את   (במדבר רבה ט', ט"ז) "אזהרה לבנות ישראל"; המדרש  

 :(איסורי ביאה כ"א, י"ז)לפיכך, מובנת פסיקת הרמב"ם  35הראש כ"דרך בנות ישראל".

 לא יהלכו בנות ישראל פרועי ראש בשוק אחת פנויה ואחת אשת איש.

ניסוח ההלכה מעורר שאלה נוספת בעניין תוקף האיסור. הרמב"ם מנסח את האיסור 

כאיסור לכתחילה, ולכן קשה לדייק האם מדובר באיסור תורה או באיסור דרבנן. 

מוכח שיציאה פרועת ראש לשוק היא עבירה על דת (כ"ד, י"א)  אמנם, מהלכות אישות  

משה, דהיינו, איסור תורה. אך עתה ניתן לשאול האם יש הבדל בין פנויה לבין אשת 

איש בעניין תוקף האיסור? כלומר, האם ניתן לומר שתוקף האיסור לאשת איש הוא 

 מן התורה ואילו לפנויה הוא מדרבנן?

הרמב"ם פסק איסור זה בפרק כ"א מהלכות איסורי ביאה. פרק זה עוסק באיסור 

התורה "לא תקרבו לגלות ערווה" שמתייחס לקרבה פיזית שעלולה להוביל לידי גילוי 

ובהמשך הפרק מונה איסורים  36ערווה. הרמב"ם ביאר את האסור מהתורה בהלכה א',

והנהגות של צניעות. רק בהלכה י"ז פוסק הרמב"ם שלא יהלכו בנות ישראל פרועות 

ראש בשוק. ממיקום ההלכה היה נראה לומר שמדובר באיסור דרבנן בלבד. כך כנראה 

 :(רמ"ב)למד תרומת הדשן 

אמנם איננו בקיאים בלימודי חז"ל, אך קשה לראות בזה לימוד מובהק. הרי גם נאמר: "ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר  32
ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְורֹאׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע" (ויקרא י"ג, מ"ה) האם מכאן ניתן ללמוד שיש איסור 
ללכת עם בגדים פרומים ושגם לאיש אסור ללכת בשוק פרוע ראש?! הרב רבינוביץ' הודה שחוזק 

 האיסור אינו כמו לאו מפורש, אך מכל מקום זהו איסור שיש לו סמך ורמז מהכתוב.
כך נראה מדברי הריטב"א (כתובות ע"ב, א' ד"ה ראשה): "דכיון דאמרה תורה לפרוע האשה כדי   33

 לנוולה, מכלל דפריעת הראש פריצות הוא לאשה".
לדוגמה, חוקות הגויים, על פי ההשוואה שהמדרש עושה בין דרך בנות ישראל לדרך בנות גויים, או   34

 "והלכת בדרכיו", כמו האיסור של תלמיד חכם לצאת עם רבב על בגדו.
 –ששמה אפר על ראשה    –על כל זה יש להוסיף שהמדרש (במדבר רבה ט', ל"ג) אומר שמעשה תמר    35

 הוא זכר לדבר, ותמר פנויה הייתה (אמנם, פנויה בעולה).
אפשר לדון האם גם דין הלכה ב' אסור מהתורה. בפירוש המשנה (סנהדרין ז', ד') הרמב"ם כלל   36
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דפריעת ואף על גב דרמב"ם כתב דאינו אלא מדברי קבלה הא איהו נמי כתב  
כדמוכח מלשונו, ומסתמא סבירא ליה ראש באשה אינו אלא זהירות מדרבנן  

 הא דפריך תלמודא דאורייתא רוצה לומר רמז דאורייתא יש לה

לפי תרומת הדשן בדעת הרמב"ם, הלימוד מהפסוק הוא סמך לתקנת חז"ל שתיקנו 

משום צניעות אך אין איסור מהתורה. על כך יש להוסיף שהרמב"ם פסק את איסור 

הליכה פרועת ראש בשוק באותה הלכה עם האיסור על אישה ללכת בשוק כשבנה 

אחריה, כאשר זו האחרונה ודאי גזרה מדרבנן. על פי הסבר זה אפשר גם להבין למה 

 הרמב"ם לא תמך דבריו מן הפסוקים כשפסק את הדין.

אלא שבהלכות אישות הרמב"ם פוסק שהיוצאת לשוק וראשה גלוי עוברת על דת 

משה. שאר הדוגמאות שהרמב"ם מביא ל"עוברת על דת משה" הן דיני תורה. כמו כן, 

הרמב"ם מדגיש שדת יהודית "הוא מנהג הצניעות שנהגו בנות ישראל", ואם כן מנהגי 

צניעות נכללו בדת יהודית ולא בדת משה. לפיכך נראה שבאשת איש יש איסור תורה, 

ומפשט לשונות הגמרא לא נראה שיש הבדל בין פנויה לאשת איש. גם מניסוח ההלכה 

קשה לדייק. מנגד, אפשר לטעון שגם דיני דרבנן   –"לא יהלכו..."    –בלשון לכתחילה  

כלולים ב"עוברת על דת משה", ואילו בדת יהודית כלולים דווקא מנהגי צניעות שנהגו 

 37בנות ישראל.

הלכו בעקבות הרמב"ם והעתיקו לשונו. האחרונים (אה"ע כ"א, ב')  הטור והשו"ע  

התקשו ליישב פסיקה זו עם סוגיה מפורשת, עם פסיקת השו"ע במקום אחר ועם 

דנה באישה שיש לה ויכוח עם בעלה בעניין   (כתובות ב', א') המנהג. ראשית, המשנה  

איסורים אלו באיסור של "לא תקרבו" וחייב עליהם מלקות אולם בהלכות כתב שחייבים עליהם מכת 
מרדות. ניתן לומר שאין חיוב מלקות משום שזהו לאו שאין בו מעשה, ולכן חייב מלקות רק מדרבנן. 
אולם, המגיד משנה כותב על המריח בשמים והמביט ביופייה: "ויש בדברים אלו מכת מרדות כידוע 
בכל איסור שהוא מדבריהם". אמנם, אפשר לומר שדברי המגיד נסובים רק על המריח בשמים והמביט 
ביפיה, כפי שחילק הרמב"ם בעצמו בפירוש המשנה, אלא שהרמב"ם כלל אותם בהלכה אחת, ואת 

 הקרבה הפיזית כלל בהלכה נפרדת.
יש להתלבט בדברי הרמב"ם. פסק הרמב"ם (אישות כ"ד, י"א): "ואלו הן הדברים שאם עשת אחד   37

מהן עברה על דת משה: יוצאה בשוק ושער ראשה גלוי, או שנודרת או נשבעת ואינה מקיימת, או 
ששמשה מטתה והיא נדה, או שאינה קוצה לה חלה, או שהאכילה את בעלה דברים אסורים אין צריך 
לומר כגון שקצים ונבלות אלא דברים שאינן מעושרין". המשנה מונה רק מי שמאכילה את בעלה אוכל 
שאינו מעושר, וגם הגמרא לא מזכירה שקצים ונבלות. אם כן, מה מוסיף הרמב"ם במשפט זה? המגיד 
משנה (שם) מציע שתי אפשרויות. הראשונה, "וביאר רבינו שכשאמרו מאכילתו שאינו מעושר כל שכן 
שאר דברים האסורין שהרי המעשר בזמן הזה אינו אלא מדבריהם". כלומר החיוב לעשר בזמן הזה הוא 
מדרבנן, ואפילו העוברת על איסור דרבנן מוגדרת כ"עוברת על דת משה". פירוש זה באמת מתייחס 
לשאלה כיצד להגדיר איסורי דרבנן. אם 'דת משה' כולל איסורי תורה ו'דת יהודית' כולל מנהגי צניעות 
שנהגו בנות ישראל, מה הדין אם עוברת על איסורי דרבנן שאינם מנהג צניעות שנהגו בנות ישראל? 
בדיוק לשונו, הרמב"ם מלמד שהעוברת על איסור דרבנן גם מוגדרת כעוברת על דת משה, וממילא שוב 
אפשר לומר שיציאה לשוק וראשה פרוע הוא איסור דרבנן. התשובה השנייה של המגיד משנה (וכן נוקט 
ביד פשוטה) שהחידוש במעשר הוא שבידו של הבעל לתקן. אף על פי שהבעל עצמו יכול לעשר את האוכל 
שהאישה מגישה לו, האישה עדיין יוצאת בלי כתובה. לפי הסבר זה, אין ראיה שהרמב"ם כלל איסורי 

 דרבנן בעוברת על דת משה. 



153 

 יונתן רוזן        כיסוי הראש

גובה הכתובה, ואומרת ש"אם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה 

מאתים". כלומר, דרך הכלות הבתולות לצאת בהינומא כשראשן פרוע ולכן זו ראיה 

שהיא נישאה בתולה. אם גם לבתולה אסור לצאת כשראשה פרוע כיצד כלה יוצאת 

פסק ששיער הבתולות,   (או"ח ע"ה, ב') כראשה פרוע? שנית, כפי שהובא לעיל, השו"ע  

שדרכן לילך בגילוי שיער אין בו משום שיער באישה ערווה. טענו האחרונים שאם יש 

איסור על בתולה לצאת פרועת ראש כיצד כתב השו"ע שדרכן של בתולות לילך פרועות 

ראש ולמה אין זה נכלל בדין של שיער באישה ערווה? שלישית, המנהג היה שבתולות 

, וכך מפורש בפרישה (מרדכי, ברכות פ') הולכות פרועות ראש, כפי שמציין הראבי"ה  

 .(אה"ע כ"א, ג')

 פנויה, בעולה ואשת איש

 –לחדש חלוקה שלא נזכרה בתלמוד  (אה"ע כ"א, ב')  אילוצים אלו הובילו את הב"ח  

לצאת לשוק ללא כיסוי ראש וכל ההיתר הוא  38אסור לפנויה בעולה (אלמנה או גרושה)

מקור לחילוק זה כבר ניתן למצוא   39רק לבתולה. בעקבות הב"ח הלכו רוב האחרונים. 

 :(שיטה מקובצת, כתובות ט"ו, ב')ב'ליקוטי הגאונים' המובא בשיטה מקובצת 

פירוש היו מפריעין ראש הבתולה להשביחה בשערה, לר' שלמה   -וראשה פרוע  
ז"ל וראשה פרוע פי' מגולה, וכך היו נוהגין לבתולה ולא לאלמנה. והאי דאמרינן 
"ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל מכאן אזהרה לבנות ישראל שלא 

 יצאו בפרועי ראש" איכא למימר בנשואות קא מיירי.

דחה את תירוץ הב"ח בטענה שאם הרמב"ם והשו"ע היו סוברים  (או"ח ע"ה, ג')המג"א 

חילוק זה היו צריכים לפרשו. על כן מחדש המג"א שפריעת הראש של סוטה כוללת גם 

סתירת קליעת השיער, כפי שכתב רש"י (הובא לעיל), ואסור גם לבתולה לילך בשיער 

פזור ברשות הרבים. אולם, גם המג"א נדרש לחילוק בין פנויה לאשת איש, שפנויה 

אסורה לילך כך ברשות הרבים רק מדרבנן, לעומת אשת איש שאסורה מהתורה. כך 

מסביר המג"א למה אשת איש חייבת גם בכיסוי ראש ואילו פנויה אינה חייבת. שבט 

מורה כך הלכה למעשה, שאסור לבתולה ללכת ברשות הרבים בשיער   (ה', קצ"ט) הלוי  

 40פרוע, אלא רק בשיער קלוע.

שבתולה יוצאת בהינומה   –ראיה שאליה המג"א לא התייחס היא הראיה מהמשנה  

מתרץ שאין ראיה ממשנה זו משום שראשה מכוסה (שם)  וראשה פרוע. שבט הלוי  

בהינומה. לדבריו, ההינומה מכסה את עיקר הראש, ו"שערה פרוע" מתייחס לשיער 

 שנופל על הכתפיים. סתירת ראש כזו לא נאסרה בבתולה.

 לעניין אנוסה, ראה פתחי תשובה ס"ק ב'. 38
 ח"מ (ס"ק ב'), ב"ש (ס"ק ה'), ט"ז (ס"ק ב'), דגול מרבבה, ערוך השולחן (סע' ד') ועוד. 39
ומוסיף שבט הלוי: "שגם נשואות אלו ההולכות בפאה נכרית אסורים שתהיה הפאה נכרית סתורת   40

שער כי עצם הסתירה הוא דבר פגום ופריצות גדולה... ומה שכתבו קצת אחרונים שהבתולות הולכות 
 כך ואין חשש, הלב יודע ומכיר שגם בזמנינו פריצות הוא, והצנועות מתרחקות מזה".  
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הרחיק לכת עוד יותר, והציע שמדין תורה אפילו אשת איש (א', ק"ג)  השבות יעקב  

אינה צריכה לכסות את ראשה. מדאורייתא אסור לאישה ללכת בשיער פזור, בין פנויה 

ובין אשת איש. מנהג ישראל שאשת איש תצא לשוק בכיסוי ראש, ומי שאינה יוצאת 

בכיסוי ראש עוברת על דת יהודית. מיוחדת היא הכלה שמותר לה לצאת בשיער פזור, 

 41והטעם הוא שכיוון שהולכים עמה שושבינים ונשים אחרות אין חשש שתזנה.

יש להעיר שהרמב"ם כלל במפורש פנויה ואשת איש באיסור יציאה לשוק פרועת ראש 

ולא הזכיר חלוקה אחרת. כמו כן, הרמב"ם לא חילק בין שיער נשואות לשיער בתולות 

בעניין הינומה, הרמב"ם לא הזכיר מפורשות שיוצאת   42לעניין שיער באישה ערווה. 

פירש הרמב"ם: "הינומה, אוהל של   (כתובות ב', א') בפירוש המשנה    43בראשה פרוע. 

משי היה מנהגם שלוקחין בו הבתולות מבית האב לבית הבעל". אם מדובר באוהל 

שבתוכו נושאים את הבתולה (כעין כרכרה) ולא בגד ששמה על ראשה אפשר ליישב 

בפשטות שבאמת אין הבתולה הולכת בשוק וראשה פרוע. הליכה ברשות הרבים לעין 

כל כשראשה פרוע היא פריצות, אך כשהיא נמצאת באוהל שדרך לשאת בו את 

 44הבתולות אין זה פריצות.

נשאל על דבר אלמנה שכדי להתקבל לעבודה צריכה  (אג"מ אה"ע א', נ"ז)הרב פיינשטיין 

ללכת בלי כיסוי ראש. לטענתו, אף על פי שאלמנה אסורה ללכת פרועת ראש בשוק 

חיובה שונה מהחיוב של אשת איש. אשת איש אסורה ללכת ראש ברשות הרבים 

מדאורייתא לעומת אלמנה שאסורה לצאת מצד דת יהודית. עוד מתלבט הרב 

האם אישה שלא מכסה ראשה עוברת על איסור מצד   –פיינשטיין מה תוקף החיוב  

פריצות או שרק יש עליה חיוב ללכת עם כיסוי ראש? בגלל ספק זה וכיוון שכל הדין 

ללכת בלי כיסוי   45הוא מדרבנן, הרב פיינשטיין מקל לאלמנה וגרושה בהפסד גדול 

 46ראש.

למה החברה שהולכת עם הבתולה מועילה? הרי עצם גילוי הראש הוא איסור תורה! אפשר שהאיסור  41
הוא רק כאשר יש חשש לזנות, וכיון שכאן אין חשש לזנות מותר. טעם דומה מופיע בט"ז שכותב 

 (לשיטתו) שבתולות אינן באזהרה של יציאה פרועות ראש לשוק משום שרגילות בגילוי שיער.
עיין לעיל שהרמב"ם לא פסק דין שיער באישה ערווה בהלכות קריאת שמע, אלא דווקא בהלכות   42

 איסורי ביאה (כ"א, ב'), וסתם: "ואפילו לשמוע קול הערוה או לראות שערה אסור".

 הערת העורך [י.ה.] אמנם, יש להעיר שבפרק זה דן הרמב"ם על היחס לנשים שהן ערוות עליו.
הלכות אישות ט"ז, כ"ה: "אם יש עדים שראו שעשו לה המנהגות שנהגו אנשי אותה העיר לעשותן   43

 לבתולה כגון מיני שמחה או מלבוש ידוע או כתרים או שאר דברים שאין עושין כן אלא לבתולה".
אין הכוונה שמדובר בהכרח בחדר סגור, אלא הכוונה היא שמדובר במקום המופרד מרשות הרבים   44

ומעיני הרבים, אך מסתבר שהיה מיעוט (אולי אורחי החתונה) שראו אותה פרועת ראש, שהרי אלמלא 
 כן לא היה אפשר להעיד עליה. עיין שרידי אש א', ע"ח, ט'.

לדוגמה, אלמנה שצריכה לפרנס בניה והעבודה היחידה שמוצאת דורשת ממנה ללכת בלי כיסוי ראש.  45
או גרושה שכדי שתוכל להינשא שוב רוצה לילך בלי כיסוי ראש כדי שבכלל יסתכלו עליה (אג"מ, אה"ע 

 ד', ל"ב, ד'). מכל מקום, מסיים הרב פיינשטיין, במקום שאין לחוש צריכה לכסות ראשה.
בשאלה זו הרב עובדיה (יביע אומר ד', אה"ע ג') חולק, ומתיר לגרושה ולאלמנה לצאת לרה"ר רק   46

 בפאה נכרית.  
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למעשה, רוב האחרונים נקטו כפי חילוק הב"ח שפנויה בעולה צריכה לכסות ראשה 

(יביע כשיוצאת לרשות הרבים ובתולה יכולה לצאת אפילו בשיער פזור. הרב עובדיה  

מוסיף שכיום אולי גם המג"א יודה שבתולות יכולות לצאת כך   אומר ד', אה"ע ג') 

לרשות הרבים. כזכור, המג"א חילק בין האיסור של אשת איש שהוא מהתורה לבין 

האיסור על פנויה שהוא רק מידת צניעות. מכאן, טוען הרב עובדיה, שהדבר תלוי 

במנהג בנות ישראל והמנהג יכול להשתנות במהלך השנים. מכיוון שכיום נשים רבות 

הולכות בשיער פזור, אין בזה משום דת יהודית ומותר לצאת לרשות הרבים בגילוי 

 ראש ועם שיער פזור.

 שיעור כיסוי הראש

פסק בעקבות הרשב"א שמקצת   (או"ח ע"ה, ב') בעניין שיעור כיסוי הראש, הרמ"א  

העיר על   (א, ל"ו) שיער שנראה מבעד לצמה אינו מוגדר כ'שיער באישה ערווה'. החת"ס  

כך שבימיו המנהג היה לכסות את כל השיער ומנהג עוקר הלכה, ולכן אפילו מקצת 

 שיער היוצא מבעד לכיסוי הראש כלול בדין של שיער באישה ערווה.

כותב שמפרשת סוטה ניתן ללמוד שאישה צריכה לכסות  (אה"ע א', נ"ח)הרב פיינשטיין 

את רוב שיערה , שהרי הכהן פרע את ראש הסוטה, ומסתבר שלא פרע רק משהו, אולם 

גם אם אין לאסור מצד פרשת סוטה יש לאסור מצד שיער באישה ערווה. הגמרא 

הרב פיינשטיין   47אומרת שטפח באישה ערווה ולכן אפשר לגלות עד טפח מהשיער. 

מחשב שעד שתי אצבעות על פני רוחב הראש מותר לגלות ויותר מזה הגילוי כבר גדול 

מטפח. אבל הוא מסיים שכיוון שהחת"ס החמיר ראוי להחמיר כמותו, אלא שהמגלה 

מקצת שיערות אינה עוברת על דת יהודית, ואין לתלמיד חכם להמנע מלישא אישה 

 יראת שמים בגלל זה.

גם הולך בכיוון זה, אלא שנותן משקל למקום ולזמן   (שיח נחום, ק"ה) הרב רבינוביץ'  

בקביעת איכות הכיסוי. לדבריו, העוברת על דת יהודית היא מי שיוצאת בכיסוי ראש 

כלשהו, אך אינו מכסה ראשה בצורה מכובדת ומתאימה. "נמצא, שאיכות הכיסוי הוא 

המקום והזמן ִהנם גורמים   –מ'דת יהודית', וכמו כל דבר של כבוד וצניעות  

, (הובא לעיל) בשם המהר"ם אלשקר    (ע"ה, ד') משמעותיים". כעין זאת מובא במג"א  

שאישה שהגיעה ממקום שלא רגילים לגלות מקצת השיער למקום שרגילים לגלות 

ואין דעתה לחזור, מותר לה לגלות מקצת השיער. מסקנת הרב רבינוביץ' היא שאין 

שיעור מסוים של שיער שמותר להוציא, אלא כפי הנהוג בחברה של שומרי תורה 

 ומצוות אליה האישה משתייכת.

אמנם, בנוגע למקומות מכוסים שבגוף הרמ"א (או"ח ע"ה, א') פוסק שבאישה אחרת אפילו פחות   47
מטפח אסור, אך אלו מקומות שמכוסים תמיד, לעומת השיער שאינו מכוסה תמיד, שהרי בתולות 
רגילות לילך בגילוי ראש, וכן אינה צריכה לכסות ראשה בתוך ביתה. השיער הוא ערווה רק בגלל 

 האיסור לילך בגילוי ראש, ולא בגלל שהמקום הוא מקום ערווה, ולכן עד טפח יכולה לגלות.
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 מה עניין שיער להר סיני?

לאחר בירור הסוגיה יש לשאול את השאלות שעומדות ביסוד הדברים. ראשית, מה 

הסיבה שאישה נשואה צריכה לכסות את שיערה? שנית, מה התייחד השיער שדווקא 

 מעמדו משתנה מבתולה לנשואה?

 א. הקשר בין שתי הסוגיות

"אזהרה   –היה ניתן לפתור את שתי השאלות באמצעות הקישור בין שתי הסוגיות  

לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש" משום ש"שער באישה ערווה". כלומר, אישה 

נדרשת לכסות ראשה ברשות הרבים בגלל שההבטה בשיער האישה בנסיבות מסוימות 

שכתב: "אבל לגבי   (ט"ו, נ"ה) אסורה ומוגדרת כראיית ערווה. כך נראה מהציץ אליעזר  

 אשה שהאיסור הוא שלא להכשיל האחרים בהרהור".  

אולם, יש לשים לב שמדובר בשני דינים שונים. קודם כל, "שער באישה ערווה" נאמר 

בסוגיה העוסקת בקריאת שמע, שאסור לקרות קריאת שמע כנגד שיער אישה. אמנם, 

הראשונים הבינו שלדין יש השלכות רחבות יותר, והרמב"ם אף כלל אותו רק באיסורי 

קרבה לערווה. למרות זאת עדיין יש להבחין בין שני הדינים. האיסור לצאת פרועת 

ראש בשוק הוא איסור על האישה. לעומת זאת, "שער באישה ערווה" הוא דין 

המתייחס לגבר שמסתכל על האישה. במילים אחרות, כל איסור פונה לגורם אחר. 

האם הוא אומר דבר שבקדושה, האם הוא   –"שער באישה ערווה" הוא דין בצופה  

ועליו מוטלת החובה להתרחק מכך. הראיה,   –מביט או רק רואה, האם הוא בעלה  

שהמסתכל באצבע קטנה של אישה ונתכוון ליהנות כאילו הסתכל במקום התורף, ואף 

על פי כן אין חיוב על האישה לכסות כל גופה. העובדה ששיערה יכול להוות בעיה 

בנוסף לכך, אם   48הלכתית בשביל הגבר לא בהכרח מהווה גורם שיחייב אותה לכסותו. 

והאיסור על יציאה פרועת ראש לשוק הוא   49"שער באישה ערווה" הוא דין דרבנן 

גם אם שני הדינים נובעים מטעמים   50מהתורה, מוכרח שאין הם תלויים אחד בשני. 

שקשורים לצניעות, אי אפשר להסיק שהם שני צדדים של אותו המטבע. אחת 

 מהדרכים לבחון זאת היא לבדוק האם שני הדינים שווים.

כך כותב הרב פיינשטיין בעניין פחות מטפח מגולה בשיער (אג"מ אה"ע א', נ"ח): "ומה שאסור   48
לאחרים להסתכל בה בכוונה אין להצריכה לכסות בשביל זה דהא איסור זה יש גם על מקומות הגלוים 

 כפניה וידיה ולא הצריכוה לכסות".
ראשית, הביטוי "שער באישה ערווה" אינו מנוסח כאיסור תורה, ונראה יותר כהדרכה מוסרית או   49

כדין של דברים שבקדושה ולא כאיסור תורה של הרחקה מעריות. שנית, הגמרא סומכת דין זה על 
פסוק משיר השירים, ובכלל יש להתלבט על אסמכתא ועל יכולת הלימוד ממנה. שלישית, הרמב"ם 
(בעקבות הגמרא) מביא את הדין של "שער באישה ערווה" מיד לאחר "כל המסתכל באצבע קטנה של 
אישה כאילו הסתכל במקום התורף". מימרה זו נראית ודאי כמימרה מוסרית (אולי אפשר להשליך 

 ממנה לעניין דיני קריאת שמע כנגד הערווה), ולא כמימרה הלכתית קבועה.
אמנם, עדיין ניתן לטעון שמכיוון שאסור לאישה לצאת פרועת ראש לרשות הרבים חכמים גזרו שמצד  50

 האיש שיער האישה יוגדר כערווה.
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התמודד עם   (ע"ה, י') יש מהאחרונים שקישרו במפורש בין שני הדינים. המשנ"ב  

הטענה שכיום נשים נשואות רבות הולכות ללא כיסוי ראש ולכן לא שייך דין שיער 

 באישה ערווה (כפי שטען ערוה"ש), ותשובתו היא:

ודע עוד דאפילו אם דרך אשה זו וחברותיה באותו מקום לילך בגילוי הראש 
בשוק כדרך הפרוצות אסור וכמו לענין גילוי שוקה דאסור בכל גווני... כיון 
שצריכות לכסות השערות מצד הדין [ויש בזה איסור תורה מדכתיב ופרע את 
ראש האשה מכלל שהיא מכוסה]... בכלל ערוה היא ואסור לקרות כנגדן ולא בא 

 למעט רק בתולות שמותרות לילך בראש פרוע

אחד הנימוקים שהמשנ"ב מביא לכך שגם כיום שיער באישה ערווה הוא שהאישה 

עוברת על איסור תורה. העובדה שהליכה בשיער פרוע בשוק אסורה מדין תורה מורה, 

לפי המשנ"ב, על כך שהשיער מוגדר כערווה אובייקטיבית כמו מקומות המכוסים 

פסק שמותר לקרות קריאת שמע כנגד שיער   (או"ח ע"ה, ז') מנגד, ערוה"ש    51שבגופה. 

 52נשים נשואות כיוון שרגילות בכך.

 ב. "לא תהו בראה לשבת יצרה"

בין אם הסוגיות תלויות ובין אם אינן, יש לשאול למה אישה נשואה צריכה לכסות 

 שיערה? מה יש בשיער שבתולה לא צריכה לכסות ונשואה צריכה לכסות?

כותב   (כתובות ע"ב, א') הטעם שמופיע בראשונים ובאחרונים הוא צניעות. הריטב"א  

בנוגע לסוטה: "דכיון דאמרה תורה לפרוע האשה כדי לנוולה מכלל דפריעת הראש 

פריצות הוא לאשה". כך עולה כבר מהמדרש שיש אזהרה לכהן שרוחו לא תהיה גסה 

עליו בזמן שפורע ראש האישה, ומסברת ר' יהודה במשנה שאם היה שיערה נאה לא 

מסכם את הדיון בעניין שיעור הכיסוי   (ה', קצ"ט) . שבט הלוי  (עיין לעיל) היו סותרו  

הראש בכלל: "דאין רוב ומיעוט גורמים אלא מה שהוא פריצות לאשה גורמים". 

בניסוח קצת אחר, הרמב"ם כלל את האיסור להביט בשיער ערווה והאיסור לצאת 

שיער פרוע   –לשוק פרועת ראש באיסורי קרבה לערווה. נראה שזו התפיסה המרכזית  

 53הוא פריצות לאישה נשואה, ולכן עליה לכסותו.

אמנם, רוב האחרונים הקשו מפסיקה של השו"ע לגבי איסור יציאה לשוק (אה"ע כ"א, ב) לפסיקתו   51
בעניין קריאת שמע כנגד שיער בתולה (או"ח ע"ה, ב'), כפי שהובא לעיל, ואפשר להביא ראיה שהם 
סוברים כפי שכתב המשנ"ב. אך אפשר לטעון שהקושיה היא מכך שדרך הבתולות לילך בגילוי ראש ויש 

 לכך השלכה הלכתית, לעומת האיסור על בעולות לילך בגילוי ראש.
המסקנות שאפשר להסיק מערוה"ש מוגבלות. נראה שיש שלוש אפשרויות. הראשונה, שהאיסור   52

לצאת לשוק פרועת ראש עדיין קיים, וכל חידושו הוא רק לגבי קריאת שמע. אם כן, הרי שלפנינו חלוקה 
ברורה בין שני הדינים. השנייה, שכשם שהרגילות בשיער נשים נשואות שינתה את ההלכה לגבי קריאת 
שמע, כך שינתה גם את ההלכה לגבי יציאה לשוק, שהאישה כבר לא מוגדרת כעוברת על דת משה. 
השלישית, שהאיסור לצאת גלויית ראש לשוק אינו מן התורה, וכאחד ההסברים שהובאו לעיל (מג"א, 

 שבות יעקב).
טעם זה לא בהכרח מספק. האם יש איסור לצאת ערום לרחוב? ברור שהדבר לא ראוי, אך האם יש על  53

 כך איסור תורה?
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מעצמה עולה השאלה: מה אם כן ההבדל בין בתולה לנשואה? כשם ששיער פרוע 

פריצות בנשואה כך שיער פרוע אמור להיות פריצות גם בבתולה! לכן נראה ששיער 

פרוע אינו בהכרח פריצות מצד עצמו אלא תלוי בנסיבות ובכך הוא שונה ממקומות 

מכוסים שבגופה. שיערה של אישה נשואה הוא פריצות משום שהיא אישה נשואה, 

 ואילו שיערה של בתולה אינו פריצות משום שאינה נשואה.

מה הסברה שעומדת ביסוד הדברים? נראה לי שהשיער נתפס כאחד מאמצעי החיזור 

שיש לנשים, דהיינו, אחד מהדברים שיוצרים משיכה וקרבה בין הגבר לאישה. השיער 

נתפס כאחד הדברים החשובים ביותר לאישה כאשר היא מציגה את עצמה כלפי חוץ  

"שער באישה ערווה" משום שהוא   54ועל כן אישה נשואה צריכה לכסות את שיערה. 

מביא לקרבת ערווה. אישה נשואה שאינה מכסה ראשה כאילו מעידה שאין לה 

מחויבות לבעלה ומבטה עדיין פונה החוצה ותר אחר זרים. אישה זו עדיין רוצה 

ויש בזה פגיעה בקשר עם   –צורה ששייכת רק לפנויה   –שיסתכלו עליה בצורה מסוימת 

בעלה. לאחר הנישואין, השיער של האישה הופך לנחלת בעלה והוא עדיין משמש 

כאמצעי חשוב לקרבה בין השניים ולפיתוח הקשר. כיסוי השיער מבטא את 

 55האינטימיות שיש בינה לבין בעלה.

מנגד, בתולה עדיין לא באה בברית עם אדם מסוים וזו בדיוק הסיבה בשלה מותר לה 

אמצעי החיזור בין האיש   –להלך עם שיער פרוע בשוק. "לא תהו בראה לשבת יצרה"  

והאישה חשובים לקיום העולם. בתולה מהלכת פרועת ראש בשוק כדי שתוכל 

 זו חלק מההצגה שלה כלפי חוץ, הצגה שמצד עצמה אין בה פריצות. 56להתחתן.

דוגמה מובהקת לכך היא הסתכלות בפני אישה. מחד, פסק הרמב"ם (בעקבות הגמרא) 

"והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות כמי שנסתכל במקום 

, ומאידך, מותר לבעל ליהנות ממראה אשתו אפילו (איסורי ביאה כ"א, ב') התורף"  

 :(שם ג'). יתירה מזאת, פוסק הרמב"ם (שם, ד')כשאסורה עליו 

ומותר להסתכל בפני הפנויה ולבדקה בין בתולה בין בעולה, כדי שיראה אם 
היא נאה בעיניו ישאנה ואין בזה צד איסור ולא עוד אלא ראוי לעשות כן. אבל 

 לא יסתכל דרך זנות הרי הוא אומר: 'ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה'

כך שמעתי את אחותי מספרת, שיש נשים שמרגישות שבכך שהן מכסות את שיערן הן מוותרות על   54
 חלק ממי שהן. אין זה דומה לכיסוי מקום אחר בגוף, אלא חלק מהזהות של האישה.

באופן דומה אמר לי הרב רבינוביץ', שלדעתו כיסוי הראש נועד להוות סימן שאישה זו נשואה. לא   55
ניתן לומר שהשיער עצמו ערווה, שהרי אתמול הוא לא היה ערווה. כיסוי הראש מודיע לחברה בצורה 
מכובדת שאישה זו נשואה. על פי זה ניתן להבין חלק מפסיקותיו. הכיסוי הנדרש הוא על פי הנהוג 
באותו המקום והזמן משום שהוא סימן מוסכם בחברה שאישה זו נשואה. (אין לומר שאפשר למלא 

 –צורך זה באמצעות טבעת, משום שגילוי הראש עדיין מסמן לחברה כיצד היא רוצה שיסתכלו עליה  
 י.ר.).

 שיטה מקובצת (כתובות ט"ו, ב') בשם הגאונים: "היו מפריעין ראש הבתולה להשביחה בשערה". 56

השיער מהווה ביטוי לשינוי   –עתה, העובדה שהשיער מהווה ראיה שנישאה בתולה מקבל משנה תוקף  
 יוצאת בהינומה וראשה פרוע. –הסטטוס. אחד הדברים שעושים לבתולה שנישאת תלוי דווקא בשיער 
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 המשפט האחרון של הרמב"ם הוא שמגדיר את ההבדל בין הסתכלות לבין הסתכלות.

באופן זה ניתן להסביר גם את מחלוקת המשנ"ב וערוה"ש בעניין "שער באישה 

ערווה". לפי המשנ"ב גם אם נשים רגילות לילך בגילוי ראש, כיון שזהו אחד מאמצעי 

המשיכה של האישה הוא מוגדר כאיברים המכוסים של האישה ואסור לקרות כנגדו. 

לעומתו, ערוה"ש סובר שהדבר תלוי בהרהור, דהיינו משיכה, וכיוון שכיום נשים 

 57רגילות בכך אין כל כך הרהור וממילא החוזק של אמצעי משיכה זה ירד.

הקושי הוא בחלוקה שיצרו האחרונים בין פנויה בתולה לפנויה אלמנה או גרושה. לפי 

סברה זו היה נראה שכל פנויה תוכל ללכת בלי כיסוי ראש כדי שתוכלנה להינשא שוב. 

באמת התיר לגרושה לילך בלי כיסוי ראש כדי   (אה"ע ד', ל"ב, ד') אמנם, האגרות משה  

אך ההוראה הכללית אינה כך. אולי לפי המגן אברהם, האומר   58שתוכל להינשא שוב, 

שמדובר במנהג צניעות בלבד ניתן לומר שבגלל שאישה זו כבר התחילה לכסות ראשה 

והתרגלו לראותה כך עדיף שלא תשנה את מראה. כל שינוי מהדרך המקובלת בענייני 

 צניעות היא עניין מסוכן. והדבר עדיין צריך תלמוד.

 דרך בנות ישראל

מנגיד בין דרך בנות ישראל לדרך בנות הגויים. (במדבר רבה ט', ט"ז; הובא לעיל) המדרש 

מציאת גבר שיישא אותן   –דרך בנות ישראל לנצל את יופיין לבניית בית נאמן בישראל  

לאישה והמשכת הקרבה ביניהם לשנים ארוכות. יודעת היא בת ישראל שכוחה לא 

מתאים בסיטואציות מסוימות. ההצגה שלה בשוק היא הרבה יותר מסתם מראה אלא 

 מסר עמוק הן לחברה והן לבעלה.

בנות הגויים לא מבינות נקודה זו (או שמבינות אך אין הוא עומד בראש סדר 

העדיפויות שלהן). העובדה שנישאו לאיש לא מפריעה להן להציג עצמן באופן זה לשאר 

החברה. החברה שבה הן גדלות היא חברה של חוסר מסגרת. הן יכולות להציג עצמן 

כמעט באותו האופן   –הן מבחינת המראה והן מבחינת המסר שהן מעבירות   –לחברה 

 שהן מציגות את עצמן לבעליהן. זה ההבדל שבין בנות ישראל לבנות הגויים.

 את התשובה שלו בעניין כיסוי ראש לנשים: (א', ע"ח)כך מסיים השרידי אש 

למעשה סובר אני שגם מצד המוסר היהודי ראוי שהאשה הנשואה תכסה את 
בכך היא מראה שאיננה להוטה למצוא חן בעיני אנשים זרים ומתנגדת  -ראשה 

בביתה ובחוג   -לכך שאנשים אחרים יפסעו אחריה. כל כבודה בת מלך פנימה  
משפחתה ודרכן של נשי ישראל הכשרות שהן בוחלות שאנשים זרים יתנו בהן 

 עין חומדת.  

ואולי זו הסיבה שציבור רב מרגיש צורך להשתמש ב"אמצעי משיכה" אחרים שאסורים בתכלית   57
 האיסור!

 אמר לי הרב רבינוביץ' שכך הורה לאלמנות שהתאלמנו בגיל צעיר, וכך הצליחו להתחתן שוב. 58
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כסוי הראש של האישה הנשואה קשור בדרישותיה של היהדות לצניעות, 
פשטות וטהרה מוסרית שהן מופנות לכל ישראל, לאנשים ולנשים. ר' שמשון 
רפאל הירש ז"ל הזכיר את דין כסוי הראש של האישה בספרו "חורב", באותו 

 59פרק בו הוא דן בקדושת המחשבה, עליה נצטוו כל איש ואשה עם ישראל. 
ישמש אות זה של צניעות מקור לטהרת המחשבה, בל נא יגרום אות זה לפרוד 
ולרחוק קרובים אלא אך ורק לקרוב לבבות. יבין כל בחור בישראל וכל בעל 
בעמיו את החובות המוסריות המוטלות עליו כאשר בנות ישראל מכסות את 

 שערות ראשיהן אחרי נישואיהן.

 הטעות במקור. צ"ל בעם ישראל. 59
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 יונתן בורא

 הקדמה 

לרגל סיום זמן חורף תשע"ו, ולקראת גיוסי לצה"ל, ראיתי לנכון לכתוב כעין 'עבודת 

סיום' על נושא שנגע לליבי מתוך מסכת כתובות שנלמדה בישיבתנו. הסוגיה קשורה 

למשנה האחרונה במסכת, העוסקת בזכות של אחד מבני הזוג לדרוש לעבור לגור בארץ 

ישראל או בירושלים, זכות שמגיעה עד כדי האפשרות לפרק את הקשר המשפחתי 

במידה ואחד מן בני הזוג אינו נענה לבקשה. רבים הם אשר כבר כתבו וביארו את 

הסוגיה הזו, ועל כן, עבודתי תהיה רק 'הזכרת נשכחות' וחזרה על הנאמר כבר בעבר. 

בסוגיה אנסה בע"ה לעמוד על השיטות השונות בטעמי הדין וברלוונטיות של הדין 

 להלכה בימינו.  

 הצגת הסוגיה

המשנה האחרונה של מסכת כתובות דנה, בין היתר, ביכולתו של אחד מבני הזוג 

 לירושלים:   -לכפות את השני לעבור לגור בארץ ישראל, ומתוך ארץ ישראל 

הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין, הכל מעלין לירושלים ואין הכל 
 מוציאין, אחד האנשים ואחד הנשים...  

 (כתובות ק"י, ב')

מדייקת מן המשנה שבני הזוג יכולים אף לכפות על עבדיהם לעלות (שם)   הגמרא  

וכן שאסור להחזיר לחו"ל עבד שברח לארץ ישראל. בנוסף, הגמרא אומרת   1עימם, 

שאחד מבני הזוג יכול לכפות על השני לעלות אף מנווה היפה לנווה הרע, ואילו הוא 

 אינו יכול לכפות להוציא אף מן נווה הרע לנווה היפה.  

שהתירה לבעל לכפות את ב'),  -(ק"י א' דברים אלו באים בניגוד לנאמר במשנה הקודמת  

אשתו לעבור מדירה לדירה רק כאשר המעבר הוא באותה הארץ, באותו סוג של עיר 

('מנווה הרע   2('מכרך לכרך, מעיר לעיר') ולמדור שווה או נעים יותר מן המדור הקודם 

רש"י (ד"ה לאתויי עבדים) ביאר שמדובר בעבד עברי, והחידוש הוא שניתן להכריחו לעלות עם בני   1
הזוג לירושלים. הר"ן (ס"ה, ב' בדפי הרי"ף, ד"ה לאתויי עבדים) הביא את שיטת הראב"ד, שלדעתו 
הכוונה במשנה היא לעבד כנעני, והחידוש הוא שהוא יכול לכפות על אדונו לעלות לארץ ישראל 
ולירושלים, ואם האדון יסרב הוא יחויב להוציא את העבד לחופשי. הסיבה לכך היא שגם עבד כנעני 
חייב במצוות יישוב הארץ, כמו הנשים. אולם בשל הדיוק הנוסף שמופיע בגמרא שהבעלים אינם יכולים 

מוכיח הר"ן שתחילת דברי הגמרא עוסקים בעבד עברי,  –להחזיר לחו"ל עבד כנעני שברח לארץ ישראל 
שהרי אם נפרש שבתחילת הגמרא כבר נאמר שהעבד הכנעני יכול לכפות את האדון לעלות לארץ, פשוט 

 שאין האדון יכול להחזירו לחוץ לארץ.
 לפי שיטת ת"ק במשנה. 2
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אם כן, משנתנו מחדשת שכל הדינים הרגילים ביחס לכפיית מעבר   3לנווה היפה'). 

מקום המגורים אינם חלים כאשר אחד מבני הזוג חפץ לעלות מחוץ לארץ לא"י, 

 ומשאר ארץ ישראל לירושלים.  

 היא מתייחסת למקרה שבו אחד מבני הזוג מסרב לעלות:  (ק"י, ב') בהמשך הברייתא 

 -כופין אותה לעלות, ואם לאו    -הוא אומר לעלות, והיא אומרת שלא לעלות  
כופין אותו   -תצא בלא כתובה. היא אומרת לעלות, והוא אומר שלא לעלות  

יוציא ויתן כתובה. היא אומרת לצאת, והוא אומר שלא   -לעלות, ואם לאו  
ת   א צ ו    -ל א ל ם  א ו  , ת א צ ל א  ל ש ה  ת ו א ן  י פ ו .   -כ ה ב ו ת כ א  ל ב א  צ  ת

 -כופין אותו שלא לצאת, ואם לאו    -הוא אומר לצאת, והיא אומרת שלא לצאת  
 יוציא ויתן כתובה

 ברם סוגיה זו מעוררת מספר שאלות:  

א. מאיזה טעם יכול אחד מבני הזוג לכפות לעלות לארץ ישראל, והאם טעם ההלכה 

שמאפשרת לכפות לעלות לארץ ישראל שווה לטעם ההלכה המאפשרת לכפות 

 לעלות לירושלים?  

 4ב. מאיזה טעם האישה יכולה לכפות את בעלה לעלות?

ג. מה המשמעות של דין 'הכל מעלין לירושלים' בימינו, והאם הוא נוהג בירושלים 

 העתיקה בלבד, או שמא גם בשכונות החדשות שמחוץ לחומות?  

 הכל מעלין לארץ ישראל

ניתן לומר שישנן חמש שיטות מרכזיות בטעם היכולת של בני הזוג לכפות אחד את 

 השני לעלות לארץ ישראל: 

 א. קיום של מצוות יישוב הארץ.

 ב. עלייה לצורך קיום מצוות התלויות בארץ.

 ג. תקנת חכמים ליישוב הארץ. 

 ד. תקנת חכמים לדור במקום קדושה.

 ה. יישום דיני אישות בין איש לאשתו בייחס לכפיית מעבר מקום המגורים.  

 נרחיב יותר בכל אחת מן השיטות:

 5א. לפי השיטה הראשונה דין המשנה הוא יישום של מצווה מן התורה ליישוב הארץ. 

 : (סימן א')וכך מפורש בשו"ת הרשב"ש 
 בהמשך נוכיח מהתוספתא שדין זה לא כל כך מדויק. 3
 בהמשך יבואר מדוע יש הסתפקות ביכולת האישה לכפות את בעלה. 4
הערת עורך [מ"ג]: יש לעיין האם לשיטה זו הכפייה אף היא מדאורייתא, או שמא הכפייה היא תקנת  5

חכמים שנועדה להבטיח את קיום מצות התורה. נראה שכותב המאמר סובר שהכפייה היא 
מדאורייתא. ראה בעניין זה את דברי הרב יעקב זיסברג בצוהר ט' (שסובר כמו כותב המאמר), בתגובת 

 הרב יהודה הרצל הנקין בצוהר י' (שסובר שהחיוב מדרבנן), ובתגובה לתגובה (שם) של הרב זיסברג.
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...וצריך לעיין למה כופין אחד אנשים ואחד נשים, ומהיכן יצא לנו שרש הדין 
ונפקא לן מקרא משום דישיבת ארץ ישראל מצוה היא  הזה. ונ"ל שהטעם הוא  

דכתיב בארץ ישראל וירשתם אותה וישבתם בה. וכן כתב ג"כ הרמב"ן זכרונו 
לחיי העולם הבא בחידושי התורה בפרשת ואלה מסעי, וגם בספר המצוות שלו 

 במצות רביעית...

ומהשגותיו לספר המצוות (במדבר ל"ג, נ"ג)  הרשב"ש מוכיח מהרמב"ן בפירושו לתורה  

נראה שניתן לדייק זאת גם מדברי   6שגם הוא הבין כך את הגמרא.   (שכחת העשין ד') 

שכותב בשם הראב"ד שעבד כנעני יכול לכפות את בעליו   ), 1(הובאו לעיל בהערה  הר"ן  

לעלות לא"י כיוון שגם הוא מצווה ביישוב הארץ. לפי ראשונים אלו, יש לומר 

שמשנתנו באה להודיע שהדינים הרגילים הנוגעים למעבר המגורים אינם תקפים 

כאשר הרצון הוא לעבור לגור לארץ ישראל או לירושלים. הסיבה לכך היא שלא ייתכן 

שבן הזוג ימנע מהאחר לקיים את מצוות יישוב הארץ, שלא רק נחשבת כ'מצווה מן 

: "שקולה ישיבת (דברים י"ב, כ"ט) המניין' אלא כמצווה עצומה, כפי שנאמר בספרי  

ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה", וכפי שניתן לראות מהמשך הגמרא בכתובות 

 7לוה".-: "כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו (ק"י, ב')

ב. לפי השיטה השנייה, דין המשנה תקף בכדי שהאדם יוכל לקיים את המצוות 

התלויות בארץ. יש להדגיש שלפי שיטה זו בן הזוג אינו מעכב את האחר לקיים את 

מצוות יישוב הארץ מצד עצם מעלת הישיבה בתוכה, אלא הוא מונע ממנו לקיים את 

(כתובות המצוות התלויות בארץ. כך נראה לדייק מדברי רבנו חיים מבעלי התוספות  

(שו"ת , וכך כותב במפורש התשב"ץ, אביו של הרשב"ש  ק"י ע"ב, ד"ה הוא אומר לעלות) 

 : התשב"ץ ג' , ר')

וחיוב העלאה הוא מפני דתרי ענייני נינהו קדושת שכינה וקדושת מצות ...  
 8...קדושת מצות

ג. לפי השיטה השלישית, דין המשנה נובע מתוקף תקנת חכמים לצורך יישוב הארץ. 

ייתכן שלפי סברה זו, אין מצוות יישוב הארץ מן התורה, או שאין בכוח מצוות יישוב 

הארץ בכדי לחייב את בן הזוג לעלות. עוד ייתכן שטעמים אלו (קיום מצוות יישוב 

כל הארץ  וקיום המצוות התלויות בה) אמנם קיימים, אך אין בכוחם להסביר את  

פרטי ההלכות שבמשנה (כגון: טעם עלייה לירושלים, וטעם שאישה כופה את בעלה 

 : (הלכות ארץ ישראל סי' ג)וכך כותב בעל פאת השולחן  9לעלות).
בשכחת העשין מונה הרמב"ן את מצוות ישוב הארץ כמצוות עשה, ואחת ההוכחות שלו היא מהמשך   6

לוה, אך הרמב"ן איננו מתייחס במפורש לדין –הגמרא  האומרת שהדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו  
 הכפייה. בפירושו לתורה, לעומת זאת, הוא מזכיר זאת במפורש.

 וראה פירוש הרמב"ן על התורה  לבראשית כ"ד, ג'; ויקרא י"ח, כ"ה. 7
לא התבררה לי לגמרי שיטת התשב"ץ. ניתן לומר (כפי שהזכרנו לעיל) שהיכולת לכפות נועדה בכדי   8

שיוכלו לקיים את המצוות התלויות בארץ, אולם ניתן להרחיב בכוונת דברי התשב"ץ, ולומר שלדעתו 
 חיוב הכפייה נובע מפני מעלת מצוות יישוב ארץ ישראל הנובעת מן המצוות הרבות התלויות בה.

 כפי שיורחב בהמשך. 9
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עיקר טעמא... משום יוקר מצווה זו ששקולה ככל התורה עשו כמה דברים יותר 
 י..." כדי שיעלו ויוגרם ישיבת א שכופין זה את זה אמרו חכמים מהדין. כן הכא 

ולכן אמרו שכופין לאיש גם כן. לא משום מצוות התלויות ולא משום מצוות 
 ישיבת האישה בה...

 (ק"י, ב', ביחס לחידוש של המשנה):ייתכן שניתן לדייק שיטה זו אף מדברי הגמרא  

"משום ישיבת ארץ ישראל", שאינה מזכירה לשון של 'מצווה'. וגם מפירוש הריטב"א 

וכדאיתא חבת הארץ  "ואפי' לאחר החרבן דאכתי איכא  (ד"ה הכל מעלין)  על הסוגיה  

 10בגמרא...", שמזכיר זאת כ'חיבה' בלבד.

ד. לפי השיטה הרביעית, דין המשנה נובע מתוקף תקנת חכמים לתת עדיפות למקום 

שנימק את דין (ב', רל"ד)  מגורים במקום של קדושה. כך נראה מדברי החת"ם סופר  

(שם) המשנה: "לא משום מצות התלוים בא"י וירושלים... אלא משום קדושת עצמה"  

בכך שעצם נוכחות הקדושה היתירה שנמצאת בא"י, גרמה לחכמים לתקן את דין    -

 11המשנה.

ה. לפי השיטה החמישית, דין המשנה ממשיך לעסוק ביכולת של בני הזוג לכפות זה 

את זה לעבור למקום מגורים אחר מתוקף התחייבות של בני הזוג בעת הנישואין. 

. לדעתו, המשנה (עיר הקודש והמקדש חלק ג', פרק ט"ו) בדרך זו הולך הרב טיקוצ'ינסקי  

: "אם היה מיהודה וארס (ליברמן, י"ב, ה')האחרונה היא יישום הדין המובא בתוספתא 

אישה בגליל, כופין אותה לצאת שעל מנת כן נשאה". התוספתא מחדשת, שהדינים 

כגון הדין שאי אפשר לכפות על האישה לעבור ממדינה למדינה   –שנאמרו במשניות  

אינם חלים כאשר הבעל בא    –ללא הסכמתה, והחיוב לעבור מנווה הרע לנווה היפה  

ממקום אחר ורוצה לחזור למקומו. הסיבה לכך היא שהאישה ידעה "שעל מנת כן 

 : (שם)נשאּה". מחדש הרב טיקוצ'ינסקי שכך גם היחס בין ארץ ישראל לשאר הארצות 

שכל נישואי ישראל על מנת כן הם מתקשרים, שבכל זמן שירצו לשוב אליה הרי 
זה חזרה אל עיר וארץ מולדת, שלכולם יש חלק בא"י ובירושלים, הרי כאילו יש 

  12תנאי מוקדם בנישואין של כל בן ובת בישראל
 הערת עורך [מ"ג]: אפשר גם שהריטב"א סובר כמו השיטה הבאה. 10
דברי החתם סופר מבוססים על דברי הכפתור ופרח (פרק י') שמחלק בין שני סוגי קדושות בארץ   11

תמידית, שאיננה תלויה בהימצאות ישראל עליה (ועליה מבסס החתם סופר -ישראל: א. קדושה עצמית
 התלויה בהימצאות רוב ישראל על הארץ. -את דין המשנה), ב. קדושת המצוות

בוודאי שגם הרב טיקוצ'ינסקי מסכים שהסיבה להיות ארץ ישראל 'ארץ מולדת' נובעת ממעלתה   12
הרוחנית והעצמית לעם ישראל (כפי שציטט לפני כן אחד מן הפסוקים המבטאים את קשר זה (תהילים 
פ"ז, ה') "ּוֲלִצּיֹון ֵיָאַמר ִאיׁש ְוִאיׁש יַֻּלד ָּבּה...", וכפי שדרשו על זה בגמרא (כתובות ע"ה ע"א): "אחד 
הנולד בה ואחד המצפה לראותה". אולם מעלת הארץ רק גורמת לכך שהיא תהווה כעין 'תנאי מוקדם 

 בנישואין' שמתוקפו ניתן יהיה לכפות על בן הזוג לעלות לארץ.

לפי דברי הרב טיקוצ'ינסקי, ניתן לשאול מה יהיה הדין במקרה שבני הזוג נישאו בארץ נוכרייה, כאשר 
אף אחד מהם אינו מודע למעלתה של ארץ ישראל וקישורה לעם. האם נאמר גם כאן שיש תנאי בסיסי 
לנישואין? לא אתפלא אם נאמר שגם כאן יחול דין המשנה. נראה שהסיבה לכך היא שהקשר של ישראל 
וארצו אינו תלוי בהכרח במודעות של היהודי. ניתן לחזק זאת מדברי הר"ן במסכת נדרים (כ"ח, א' ד"ה 
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כפי שראינו, ישנן מספר גישות ביחס לטעם שניתן לכפות את בן הזוג לעלות לארץ 

 ישראל. יש לבחון האם הטעמים הללו נכונים גם ביחס לעלייה לירושלים.

אם נאמר שהדין של הכפייה נובע מתוקף מצוות יישוב הארץ, לכאורה קשה לומר 

שהכפייה לעלות לירושלים תהיה מאותו טעם, שכן לכאורה מצוות יישוב הארץ נוהגת 

בכל הארץ בשווה. אולם נראה שניתן בכל זאת  לומר שישנה מצוות יישוב הארץ 

 13, (שבט הלוי ג', ר"א) מיוחדת המתייחסת לירושלים. כך כותב הרב שמואל הלוי וואזנר  

 (שכחת העשין ד')ועיין בדבריו  שמציע ללמוד זאת מהשגות הרמב"ן לספר המצוות  

שסמך את המצווה לכבוש את הארץ בן היתר על הפסוק "ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם... ֶאֶרץ ַהְּכַנֲעִני 

שזהו   (פיסקא ו') שעליו דרשו בספרי  ח')  -(דברים א', ז'   ְוַהְּלָבנֹון...ֹּבאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ" 

על פי זה מציע הרב וואזנר שיישוב המקדש וירושלים הם חלק    14בית המקדש. 

 15ממצוות כיבוש הארץ, ומצווה להתיישב סביב המקדש.

(ר' חיים לשיטות שסוברות שטעם הכפייה הוא מפני קיום המצוות התלויות בארץ  

, צריך לעיין האם ישנן מצוות מיוחדות הנוהגות בירושלים ואינן בתוספות, תשב"ץ) 

נוהגות בשאר חלקי הארץ. לכאורה נראה שאין מצוות מיוחדות הנוהגות בירושלים, 

שהרי אדם שגר מחוץ לעיר יכול לקיים את כל המצוות הקשורות לקדושת העיר אם 

יעלה אליה מידי פעם. ואם נאמר שמדובר באיסורים המיוחדים שהיו נוהגים 

כל   -במוכס העומד עליו) בקשר לשאלה האם נוהג  'דינא דמלכותא דינא' בארץ: "...לפי שארץ ישראל  
ישראל שותפין בה..." שמהם מוכח, שלכל אדם מישראל יש קשר הדוק לארצו בלא תלות במודעות שלו 
 אליה. ממילא ארץ ישראל תמיד תחשב כארץ מולדת שיוכלו בני הזוג לכפות את האחר ולהשיבם אליה.  

זהו הסברו השני. בהסבר הראשון הציע שהיכולת לכפות עלייה לירושלים היא משום קדושת   13
 ירושלים.

דברי הספרי מתייחסים למצווה לבנות את בית המקדש ולא לכיבוש ירושלים. הרב וואזנר הוא   14
 שחיבר בין הדברים.

לכאורה, היה ניתן להקשות שאם גם בישיבה בארץ וגם בישיבה בירושלים מקיימים את אותה   15
המצווה (יישוב הארץ) רק באיכויות שונות, ובניגוד לאפשרות לכפות לעשות מצווה (כשעולים מחוץ 

 לארץ לארץ ישראל) כיצד ניתן לכפות על הידור המצווה?

ואכן, יש שתירצו מכוח קושיה זו שלמרות שהעלייה לארץ ישראל נובעת מכוח המצווה מן התורה של 
ישיבת ארץ ישראל העלייה לירושלים היא תקנת חכמים, הנובעת מעצם החשיבות לשבת בירושלים. 

 (שו"ת מהריט"ץ סי' ה'). 

אולם נראה שניתן להציע תשובה נוספת. היכולת לכפות לעלות לירושלים אינה רק 'הידור מצוות יישוב 
יישוב המקדש וירושלים   -הארץ', אלא ממש קיום חלק מפרטיה. כפי דברי הרב וואזנר שהבאנו לעיל  

 הם חלק מהותי ממצוות יישוב הארץ, וכל עוד לא יישבו אותה המצווה אינה נעשית בשלמות.  

הרצי"ה גם סבר כנראה שהעלייה לירושלים היא חלק חיוני במצווה. סיפרו לי בשם ראש ישיבת 
שדרות, הרב פנדל,  שבאחד מן השיעורים שהעביר הזכיר שהרב טאו שאל את הרצי"ה כיצד ניתן 
להוכיח מדין 'הכל מעלין' שמצוות ישוב ארץ ישראל נוהגת בזמן הזה, הרי  אם זה משום יישוב הארץ 
למה מעלין מארץ ישראל לירושלים? וענה הרצי"ה שזהו הידור במצות ישוב ארץ ישראל, כמו ציצין 
המעכבים את המילה שבשבילם בלחוד לא מחללים שבת אבל אגב כריתת הערלה גם אותם מסירים 

 בשבת.  

 הערת עורך [מ"ג]: כן מופיע במאמרו של הרב טאו בספר 'כי עין בעין יראו'.  
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בירושלים, כמו איסור הלנת המת ואיסור נטיעת גינות ופרדסים, הרי שהללו הם 

שהטעם (ג', ר"א)  איסורים ולא מצוות חיוביות. מכוח קושיה זו הסביר התשב"ץ  

לעלייה לירושלים אינו מפני המצוות התלויות בארץ, אלא מפני הקדושה היתירה 

(הר הקודש, פנים מסבירות בקכ"ב אות שנוהגת בה, שאינה בטלה לעולם. יש שתירצו  

 שעצם ההימנעות מהעבירה נחשבת כמצווה.  קפ"ד) 

אם נאמר שהטעם לכפייה לעלות לארץ נובע מתקנת חכמים ליישוב הארץ, אז נראה 

שגם הטעם ליכולת לכפות את בן הזוג לעלות לירושלים בוודאי נובע מתקנת חכמים 

לחיזוק היישוב בירושלים. ירושלים תמיד הייתה חלק בלתי נפרד מהעם היהודי. 

 -  16בהתבססם על הרעיון ששלמות ירושלים ובניינה מבטא את שלמות העם ובניינו 

התקינו חכמים שבני הזוג יוכלו לכפות זה את זה לעלות וליישב את ירושלים. אחת מן 

הדוגמאות שמהן ניתן ללמוד על המאמצים של מנהיגי ישראל ליישוב ירושלים היא 

מספר נחמיה. בספר זה ניתן לראות את מסירות הנפש וההקרבה של נחמיה והעם 

למען בניין ירושלים. כחלק מהפעולות לשיקום העיר נחמיה מעודד את המשפחות 

: ַוְיָבֲרכּו ָהָעם ְלֹכל ָהֲאָנִׁשים ַהִּמְתַנְּדִבים (נחמיה י"א, ב') לעלות וליישב את ירושלים  

 ָלֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשָלִם".

אם נאמר שהטעם לכפייה לעלות לארץ נובע מהעדיפות לגור במקום של קדושה, 

בוודאי שניתן להמשיך באותו הכיוון ולומר שגם הטעם שניתן לכפות לעלות מארץ 

כך הסיק התשב"ץ    17ישראל לירושלים הוא מפני הקרבה היתירה למקום השכינה. 

 : (ב', רל"ד)וכך מבואר בחתם סופר  (לעיל, אך ביחס לטעם של הכפייה להעלות לירושלים)

שקדושת ירושלים חמורה מקדושת שאר ארץ ישראל... ולא תליה כלל בקיום 
מצות אלא הארץ עצמה קדושה וירושלים קדושה יותר... מקדימים יושבי א"י 
משום דישיבתה מצוה מפני קדושה שבה וראויה להקדים עושי מצוה כן נראה 

 לי, אם כן ממילא הוא הדין ירושלים נגד ארץ ישראל...

(הרב אם נאמר שהטעם לכפיה לעלות לארץ ישראל נובע מטעם דין 'ארץ מולדת'  

לפיו הבעל יכול לכפות את אשתו לשוב אל ארץ מוצאו (מפני שעל מנת כן טיקוצ'יסנקי) 

נשאה), ניתן יהיה לומר שגם היכולת לכפות את בן הזוג לעלות לירושלים הוא מדין 

 'עיר מולדת', שעל מנת כן נרקמו הנישואין.  

 

 
ניתן לראות זאת בנבואות הנחמה הרבות שבתנ"ך, שממשילים את גאולת ישראל והצלחתו, לבניין   16

ירושלים ושלמותה. פעמים והנביאים אף מכנים את ישראל בשם ירושלים, וראה בדברי ר' חיים 
מוולוז'ין בספרו "נפש החיים" (נפש החיים ב' י"ז, שדן בפסוק בירמיה ב', ב' "הלך וקראת באזני 

 ירושלים...") שמכנה את כנסת ישראל בשם 'ירושלים'.  
לעניין קדושתה היתירה של ירושלים, ראה מסכת כלים (א', ו'), וכן הלכות בית הבחירה לרמב"ם (ו',  17

ט"ז) שמדגיש את ההבדל בין קדושת ארץ ישראל, הנובעת מהימצאות ישראל עליה, לבין קדושת 
 ירושלים הנובעת מהשראת השכינה.
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 אחד האנשים ואחד הנשים

כפי שראינו בגמרא, היכולת לכפות לעלות לגור בארץ ובירושלים שווה בין לגברים ובין 

לנשים. בעניין היכולת של הגברים לכפות את נשותיהם נראה שכל הטעמים שהוזכרו 

לעיל מובנים. אולם יש לברר כיצד טעמים אלו מצדיקים את היכולת של האישה 

 להכריח את בעלה לעלות לארץ.  

לכאורה היה ניתן לומר שכשם שגברים מחויבים במצוות יישוב הארץ, כך גם 

לפי זה, כשם שהבעלים רשאים לכפות את נשיהם לעלות לארץ ישראל   18הנשים. 

ולירושלים מטעם מצוות יישוב הארץ, כך גם הנשים יכולות לכפות את בעליהן לעלות.  

גם לשיטה הסוברת שטעם המשנה נובע מהרצון לקיים מצוות התלויות בארץ, הרי 

שגם הגברים וגם הנשים חייבים בהן, ואם כן מובן כיצד יש בכוח הנשים לכפות על 

 בעליהן לעלות.  

בה (ל', ב')    הקשה על שיטות אלו מכוח הגמרא בקידושין (ב', יו"ד כ"ח) אולם המהרי"ט 

כתוב שאישה לא חייבת לקיים את מצוות כיבוד אב ואם מפני שהיא נמצאת ברשות 

בעלה וחייבת בכבודו. אם כך לגבי מצווה זו, בוודאי שגם לגבי שאר מצוות, כמו מצוות 

יישוב הארץ ומצוות התלויות בארץ, תהיה האישה פטורה כאשר הן מתנגשות בכבוד 

בעלה! ועוד הקשה המהרי"ט כיצד ניתן לומר שאישה יכולה לכפות את בעלה בכדי 

לקיים את המצוות התלויות בארץ, הרי כל קרקע שִתקנה תיכנס לרשות בעלה, ואם כן 

כל המצוות התלויות בארץ שתעשה (כגון: אם היא אשת כהן אוכלת בתרומה, הפרשת 

תרומות ומעשרות, הפרשת חלה, שביעית ועוד) יהיו רק כשליחה של הבעל, כאשר היא 

 בעצמה לא מחויבת בהן. ואם כן קשה כיצד האישה יכולה לכפות את בעלה לעלות?  

בשל קושיות אלו, הוכיח המהרי"ט שהטעם שהאישה יכולה לכפות את בעלה לעלות 

הוא משום המעלה והקדושה היתירה של המגורים בארץ ישראל (וכפי שאמרו בהמשך 

לוה"). אמנם -"כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו  (ק"י, ב')  הגמרא בכתובות  

שאמנם ניתן לומר טעם זה כשהאישה (ב', רל"ד),  הקשה על תירוץ זה החתם סופר  

כופה את הבעל לעבור לגור בארץ ישראל, אולם לפי טעם זה לא מובן כיצד היא יכולה 

בשל קושי   19לכפות אותו לעלות מארץ ישראל לירושלים רק בשביל תוספת הקדושה. 

בשם רש"י גרסה (כתובות ק"י, ב')  זה, החתם סופר ניסה לדייק מן השיטה המקובצת  

אחרת, שבה האישה יכולה לכפות את בעלה לעלות רק לא"י, ואילו בסיפא של המשנה 

רק הבעל יכול לכפות לעלות לירושלים. אולם שיטה זו היא דחוקה, והוא בעצמו אומר 

 ר"ן (כתובות ס"ה, ב' בדפי הרי"ף, ד"ה לאתויי עבדים) בשם הראב"ד. 18
אני מוכרח לומר, שלקטנותי לא הצלחתי להבין את הקושיה הזו, שהרי אם הבעל יכול לכפות את   19

האישה לעלות מארץ ישראל לירושלים רק בשביל תוספת קדושה למה שיהיה הבדל בין הגבר לאשה. 
הערת עורך [מ"ג]: נראה שהוא סבור שלבעל עדיפות על האישה, והוא יכול לכוף אותה גם עבור עניינים 
שיש בהם תוספת קדושה, ואילו האישה שהיא כפופה לבעל יכולה לכוף את הבעל רק בדברים שהם 

 מצווה גמורה או שינוי משמעותי בקדושה.
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(כ"ח, , והכפתור ופרח  (בכתובות שם) , המאירי  (בפירוש המשנה) שלא כך פירשו הרמב"ם  

 . י"א)

ניסו לתרץ  )  128(הרב י. שציפאנסקי, א"י בספרות התשובות, ח"א, ע"מ קפ הערה  אחרים  

שמה שהאישה כופה את בעלה לעלות, אע"פ שאין לה קניין בארץ (כל עוד היא ברשות 

בעלה) ולא שייך בה חיוב מצוות התלויות בארץ (מהטעמים שהזכרנו לעיל), הוא משום 

(וכך גם ביחס לאיסורים  שיש בה תוספת איסורים ואזהרות בארץ ישראל 

שבירושלים), והשווה הכתוב אישה לאיש לכל עונשין שבתורה. עצם ההימנעות 

מהאיסורים וההזהרות הללו, נחשבים כמצווה ומאפשרים לה לכפות על בעלה לעלות 

 או להוציא ולתן כתובה. 

גם לפי הסברו של הרב טיקוצ'ינסקי, האומר שהיכולת לכפות את בן הזוג לעלות 

נובעת מדין 'ארץ ועיר מולדת' ניתן להקשות, שהרי מתוך העיון בדברי התוספתא 

נראה שרק לבעל יש את היכולת להשיב את אשתו לעיר מולדתו, ואילו האישה במקרה 

פוסק על פי שיטת רבנו תם  (אבן העזר ע"ה, א') אמנם הרמ"א  20כזה נמשכת אחר הבעל?

שכאשר שניהם באים מארץ אחת ונשא אותה בארץ אחרת האישה יכולה לכוף את 

בעלה לשוב אל ארץ מוצאם. לפי דבריו אין קושי, שהרי ניתן לומר שזה הדין ממש 

שהבינו   (רמב"ם, טוש"ע) ביחס בין שאר הארצות לארץ ישראל, אולם לשאר הפוסקים  

כיצד היא יכולה לכפות את   -שרק הבעל יכול להשיב אל ארץ מולדת חוזרת הקושיה  

 הבעל לעלות (או להוציא ולתת כתובה). 

שלארץ ישראל   ('עיר הקודש והמקדש' ח"ב, פרק ט"ו, ב') הרב טיקוצ'ינסקי תירץ  

ולירושלים יש תוקף יותר חוקי מכל שאר ערי מולדת שאינן מהוות אלא מולדת ארעית 

ופרטית, בעוד שארץ ישראל וירושלים הן נצחיות ותמידיות, ולהן ניתן תוקף חוקי 

יותר גדול, כך שגם הבעל וגם האישה יכולים לכוף זה את זה. לפי דבריו עולה שהטעם 

של משנת 'הכל מעלין' איננו השתקפות של הדין הפשוט של התוספתא, ואכן שייך בו 

 התערבות של תקנת חכמים (לתת לו 'תוקף חוקי' יותר גדול) וחידוש גדול יותר.  

ברצוני להציע כיוון נוסף שהציע לי הרב יונתן רוזין במענה לשאלתי. ברגע שהאישה 

מחליטה לעלות לארץ ישראל,  הרי שבאופן תיאורטי היא כאילו נמצאת כבר בארץ. 

והואיל וגם מקום המוצא של הבעל באופן תיאורטי הוא בארץ, הרי שכאשר הבעל 

רוצה להישאר בחוץ לארץ זה כאילו שהוא מבקש להעביר את האישה ממקומם 

הראשון למדינה אחרת (והדין הרגיל הוא שיוציא ויתן כתובה). כשם שיש יחס כזה בין 

 כך הוא היחס שבין ירושלים לשאר חלקי הארץ.   -ארץ ישראל לשאר הארצות 

 הארץ וירושלים בימינו 

 בירור נוסף שעלינו לעשות הוא מה תוקף דין המשנה בימינו.  

שהתוספתא (יב, א) מתייחסת רק לבעל "אם היה מיהודה וארס אשה בגליל, כופין אותה לצאת שעל  20
 מנת כן נשאה".
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ישנם ראשונים שרצו לומר שכיום אין כלל אפשרות לבני הזוג לכפות אחד את השני. 

(תוספות כתובות ק"י, ב', ד"ה הוא המרכזי שבהם הוא רבנו חיים מבעלי התוספות  

. לדעתו, דין המשנה נועד לאפשר לבני הזוג לקיים את המצוות התלויות בארץ. אומר) 

על כן, כיום, כאשר איננו יכולים להיזהר במצוות התלויות בארץ, אין מצווה לדור 

הסביר (ב', סי' נ', ג')  בארץ. האחרונים ניסו לבאר את דבריו. בעל שו"ת בית הלוי  

שלדעתו מצוות יישוב הארץ נועדה בכדי שנוכל לקיים את המצוות התלויות בארץ, ועל 

הסביר   (יו"ד תנ"ד, ד') פקעה המצווה. האבני נזר    -כן כיום כאשר איננו בקיאים בהן  

בדעתו, שמצוות יישוב ארץ ישראל אכן נוהגת גם בימינו לאנשים הבקיאים במצוות 

התלויות בה, אולם לאלו שאינם בקיאים אין מצווה בכדי שלא יבואו לידי מכשול. 

אחרים רצו לבאר בשיטתו, שאין הכוונה רק למצוות התלויות בארץ אלא לכל מצוות 

 21עשייתם בארץ חמור יותר.-התורה, שהעוון על אי

אולם רבים דחו את שיטתו, והוכיחו ממקומות רבים, שמצוות יישוב ארץ ישראל 

נוהגת אף כיום. ראשית, דברים אלו מפורשים ברמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות 

שהבין שמצוות יישוב הארץ לא נובעת מקיום המצוות (שכחת העשין ד')  לרמב"ם  

שעליה ויש לה קדושה עצמית שתקפה לדורות. הרב רפאל קנצלבוגן במאמרו: 'דין 

כתב ששיטת הרמב"ן היא שיטת   (המופיע במאסף נועם ט"ז, עמ' נא) כיבוש ארץ ישראל'  

הוכיח שקדושת הארץ לא (פרק י')  כל הפוסקים מהרי"ף עד השו"ע. גם הכפתור ופרח  

(שו"ת מהרי"ט פסקה לאחר החורבן, ועדיין קיימת המצווה ליישב אותה. המהרי"ט  

התייחס לדברי ר' חיים, והקשה עליו משאר הראשונים שכלל לא   ח"ב יו"ד כ"ח) 

התייחסו לדבריו ופסקו את דין המשנה גם לימינו. לבסוף, הוא כתב שדברים אלו 

 22נכתבו ע"י תלמיד טועה, ואין לסמוך עליהם.

הוא שכיום דין המשנה אינו תקף מפני   (כתובות ק"י, ב') טעם נוסף הנזכר בתוספות  

סכנת הדרכים. יש שניסו לדייק משאר הפוסקים שהזכירו את דין המשנה כפשוטו 

שלדעתם אין חילוק בין זמן של סכנה לזמן שאין בו   (כמו הרמב"ם, הרא"ש והטור) 

 24אולם רוב הפוסקים  הבינו שלכולי עלמא אין יכולת לכפות כאשר יש סכנה.  23סכנה,

. חשוב לציין שמדויק מדבריו (אבן העזר, ע"ה, ה', בשם 'יש אומרים') וכך גם כתב בשו"ע 

שאין הכוונה שעיקר הדין אינו תקף בימינו, אלא שכל עוד יש סכנת דרכים אין 

אפשרות לכפות. על כן בימינו, שכבר אין סכנת דרכים חריגה, נראה שדין המשנה שוב 

 25תקף.

ויואל משה, מאמר יישוב ארץ ישראל אות ס"ח (ועיין שם שמביא דרכים נוספות לבאר את דבר ר'   21
 חיים). 

הערת עורך [מ"ג]: עיין במאמרו של הרב איתם הנקין הי"ד בתחומין כ"ח בו הוא אוסף מקורות   22
מאחרונים רבים (ובינהם הדרכי משה באבן העזר ע"ה) שדנים בדברי רבנו חיים ואינם מקבלים 

 שתלמיד טועה כתבם.
 שו"ת מהרשד"ם סימן קכ"ד.   23
 ביאור הגר"א סקי"ז, נשמת כל חי לר' חיים פלאג'י (יורה דעה מ"ט), ובית דוד (סי' מ"ב). 24
ועיין בשו"ת מהריט"ץ (ישנות), ה', שכותב שדברי התוספות היו רק בארצותיהם שהיו רחוקים והיה  25

שוב חוזר הדין וניתן לכוף לעלות לארץ   -בהם מקום סכנה ממש, ואילו במקום שאין סכנה גדולה  
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 26אחרים סוברים, שכיום רק לבעל יש אפשרות לכפות את אשתו לעלות. המהר"ם 

, שבו מוזכר שכל אחד מבני הזוג יכול (ק"י, ב') הוכיח זאת מתוך סתירה בין הבבלי  

ששם מוזכר שרק הבעל יכול לכפות את   (י"ג, י"א) לכפות את השני לעלות, לירושלמי  

אשתו. תירץ המהר"ם שהבבלי מדבר על זמן שבית המקדש קיים, והירושלמי מדבר 

לאחר חורבן הבית. הסיבה לכך היא שכאשר בית המקדש היה קיים, הייתה מצווה 

דחה   (ס"ה, ב' בדפי הרי"ף, אות א) יותר גדולה ליישוב הארץ וירושלים. השלטי גיבורים  

את דבריו, שאם כן מדוע כיום (לאחר החורבן) הבעל עדיין יכול לכפות את אשתו 

 28על כן הוצעו תירוצים אחרים לדברי  הירושלמי כך שיתאים לדברי הבבלי. 27לעלות?

הביא את המשנה להלכה ומשמע שהוא פוסק אותה גם לימינו.  (כתובות ס"ה, ב')הרי"ף 

שלא חילקו בין   ד') -(אבן העזר, ע"ה ג' והשו"ע    29כ') -(אישות י"ג י"ט כך עשו גם הרמב"ם  

 זמן המקדש לימינו.

בעניין היכולת לכפות לעלות לירושלים, מלבד הראשונים שהזכרנו לעיל, שפסקו דין 

זה להלכה, ייתכן שגם הראשונים שסוברים שדין העלייה לארץ ישראל כיום לא תקף, 

ישראל ולירושלים (לבסוף הוא מוסיף שניתן גם כן להתחמש בכלי נשק להגנה ובכל זאת לעלות: "גם כי 
 יקחו עמהם בעלי חצים וקשתות וה' אתם לא ייראו דשלוחי מצוה אינן ניזוקין").

 מובא בהגהות אשרי על הרא"ש (פי"ג, סי' יח), ובשלטי גיבורים על הרי"ף דף סה ע"ב, אות א.   26
 .19הערת עורך [מ"ג]: ראה הערת עורך שבסוף הערה  27
לדוגמא: השיירי קורבן (על הירושלמי פרק י"ג) מתרץ שאין סתירה בין התלמודים, וכוונת שניהם   28

שכל אחד מבני הזוג יכול לכפות את השני. הירושלמי שכתב 'אין כופין אותו' התכוון שהוא אינו צריך 
להפסיד מכספו האישי, אך אם לא יסכים לעלות יתחייב לשלם לה כתובתה שאינה נחשבת ממש ככסף 

 שלו, בניגוד לאשה שאינה רוצה לעלות שמפסדת את כתובתה. לפי זה ברור שדין הבבלי נוהג אף בימינו.
יש להסתפק מאיזה טעם הרמב"ם פסק דין זה להלכה. הרמב"ם אינו מונה את מצוות יישוב ארץ   29

ישראל בכלל תרי"ג מצוות. וכבר השיב עליו הרמב"ן (שכחת העשין ד') ודרש מפסוקים רבים, ומדרשי 
הלכה (שחלקם נמצאים בגמרא שלנו) שיש מצוות עשה מן התורה ליישוב הארץ הנוהגת בין על הציבור 
כולו, ובין על כל יחיד ויחיד בכל הדורות (וראה פירושו על התורה, במדבר ל"ג, נ"ג).לפי זה, היה אפשר 
לומר שהרמב"ם הבין שדין המשנה אינו נובע ממצוות יישוב ארץ ישראל. אולם ניתן לומר שבאופן 
עקרוני הרמב"ם אינו חולק על הרמב"ן, וגם לדעתו ישנה מצווה של יישוב ארץ ישראל. ההוכחה לכך 
היא שהרמב"ם פסק במשנה תורה הלכות רבות הקשורות ליישוב הארץ והן נוהגות אף בימינו (אחת 

י'; מלכים ה', -אישות י"ג, י"ט; וראה  שמיטה ויובל ד', כ"ז; עבדים ח', ו'   -מהן היא על הגמרא שלנו  
י"ב ועוד). אולם לדעתו, מצווה זו אינה יכולה להיספר במניין תרי"ג מצוות שהרי היא אינה מצווה -ט' 

מוגדרת, אלא שורש כללי המהווה כעין תכלית למצוות התורה (כפי שכתוב (דברים ד', א'): "ועתה 
ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אני מלמד אתכם לעשות למען תחזקו ובאתם וירשתם 
את הארץ", וכפי שכתוב בתוספתא עבודה זרה פרק ה': "שקולה ישיבת ארץ ישראל כנגד כל המצוות 

לוה"). וראה שו"ת אבני -שבתורה", ובגמרא שלנו (ק"י, ב') "כל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו  
נזר, יו"ד סימן תנ"ד סעיף ו', ושו"ת מלומדי מלחמה לרב רבינוביץ', במאמר דעת הרמב"ן והרמב"ם 
במצוות ישוב הארץ, וראה גם במאמרו בתחומין ד', דעת הרמב"ן ביישוב הארץ].  לפי זה, ניתן לומר 
שגם הרמב"ם יבאר את משנתנו שהיכולת לכפות על אחד מבני הזוג נובעת ממצוות יישוב הארץ, 

 שמהווה כעין תכלית לכל המצוות.  

ב'. -אולם, ישנם הסוברים שאכן לרמב"ם מצוות יישוב ארץ ישראל היא מדרבנן (שו"ת הרשב"ש א' 
פאת השולחן הלכות ארץ ישראל סימן א' ס"ק י"ד; ועוד), ואחרים סוברים שבימינו אין לרמב"ם אף 
מצווה לעלות לארץ (כך הסביר בעל המגילת אסתר). לדעתם נצטרך לתלות לפי הרמב"ם את טעם 

 הכפייה לעלות במצווה מדרבנן ליישוב הארץ, או באחד ההסברים האחרים שהוצעו במאמר.

 הערת עורך [מ"ג]: ראה עוד במאמרו של ערן פרידמן במאסף זה. 

 יונתן בורא               הכל מעלין לירושלים



171 

כדוגמת רבנו חיים מבעלי התוספות (משום שלדעתם בטלה קדושת הארץ, או כיוון 

שהטעם לכפייה הוא משום חיוב קיום המצוות התלויות בארץ שכיום אינו חל על מי 

זאת מפני   30שאינו בקיא בכך), דין הכפייה לעלות לירושלים נשאר תקף גם היום. 

 31שלדעתם הטעם לעלות לירושלים הוא מפני הקדושה, וקדושת ירושלים לא בטלה, 

 32או מפני ההישמרות מן האיסורים המיוחדים הנוהגים בירושלים גם בימינו.

 העלייה לירושלים בימינו: לפנים מן החומה או גם לשכונות החדשות

במאה וחמישים השנים האחרונות, ברוך ה', החלה ירושלים להתרחב אל מחוץ 

עם התרחבות העיר לשכונות החדשות, התעוררה השאלה   33לחומות העיר העתיקה. 

 הבאה: האם יתקיים דין כפיה של אחד מבני הזוג לעלות לשכונות החדשות?  

יש אחרונים שרצו לומר שדין המשנה שייך רק לירושלים המקודשת שלפנים מן 

החומה. ניתן לומר שסברתם נובעת מההבנה שסיבת היכולת לכפות לעלות לירושלים 

 נובעת דווקא:  

א. מפני שיש בישיבתה חלק מהותי ממצוות יישוב הארץ, ואילו הישיבה מחוץ 

 למקום המקודש שווה למצוות הישיבה בשאר חלקי הארץ.  

ב. מפני המעלה של מקום המגורים במקום שיש בו קדושה יתירה (הנמצאת רק 

 34לפנים מן החומות).

 ג. מפני המצוות היתירות הנוהגות דווקא בירושלים שלפנים מן החומה.  

אמנם, אחרים סוברים שיש מקום להרחיב את דין המשנה ולכפות את אחד מבני הזוג 

סובר   (שו"ת ישכיל עבדי ו', י"ז, א') לעלות אף לשכונות החדשות. הרב עובדיה הדאיה  

שהמעלה היתירה בקדושה של השכונות הקרובות למקום המקדש הייתה אמורה 

לאפשר לבני הזוג לכפות זה את זה לעלות אליהן, אולם לבסוף הוא מסתייג מדבריו 

ואומר שלא נוהגים לכפות לעלות לשכונות שמחוץ לחומות. וכך הוא כותב בתחילת 

 דבריו:  

ירושלים החדשה מקודשת יותר משאר ערי ארץ ישראל שהרי עתה שנתרחב 
הישוב ונתקרבנו כולם לירושלים העתיקה, דנים אותה כירושלים העתיקה... 

... ומכיוון שכן דנים בה כל הקרב אל הקודש הוא יותר קדוש מהרחוק מכיוון ש
 את אותה הלכה של הכל מעלין לירושלים.  

 תשב"ץ ח"ג  ר"א.   30
 רמב"ם הלכות בית הבחירה ו', ט"ז.  31
 הר הקודש, פנים מסבירות בקכ"ב אות קפ"ד. 32
יש לציין שגם החומות שנמצאות כיום אינן מתוות בדיוק על תוואי החומות של ירושלים בימי בית   33

 ראשון שעליהן נאמר במשנה במסכת כלים (א', ו') שיש להם קדושה יתירה.
כך עולה מדברי הרב יעקב אליעזרוב ("האם ירושלים החדשה היא בדין הכל מעלין לירושלים",   34

רא),  הרב שמואל הלוי וואזנר (שו"ת שבט הלוי ב', סימן קכ"ז) והרב -אורייתא, י"ט (תשס"ג) עמ' ר 
 משה שטרנבוך (תשובות והנהגות כרך ד' סימן מ"א).
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סובר שניתן לכפות את בן הזוג לעלות אף   (הר הקודש עמ' קכ"ו) הרב נחום שפירא  

לשכונות החדשות מפני שהיישוב בשכונות החדשות מסייע בחיזוק היישוב של 

 (עיר הקודש והמקדש ב', ט"ו)ירושלים שבתוך החומות. כך גם כותב הרב טוקצינסקי  

 למי שאינו מקבל את הסברה של ירושלים כ'עיר מולדת':  

...הא דאמרו הכל מעלין לירושלים זוהי משום חשיבות ישוב עיר הקודש. ועל 
כל פנים, מסתבר שגם זה היושב בפרברי העיר וקשור בעניינים הכלליים אל 

 ונחשב ליושב ירושלים....  הרי זה מיישב את העיר העיר 

למי שסובר שהטעם לכפייה על עלייה לירושלים נובע משום 'עיר מולדת', אין הכרח 

לומר ש'עיר מולדת' נמצאת דווקא לפנים מן החומה, ובכל דור ודור עיר המולדת 

 מוגדרת כפי מצבה העכשווי.  

 סיכום  

סקרנו בקצרה את הכיוונים השונים לטעם האפשרות לכפות את בן הזוג לעלות לארץ 

 ישראל, בהם חמישה כיוונים מרכזיים:  

 .(רמב"ן, ראב"ד, רשב"ש)א. חלק מקיום מצוות יישוב ארץ ישראל 

 .(רבנו חיים מבעלי התוספות, תשב"ץ)ב. לצורך קיום המצוות התלויות בארץ 

 .(ריטב"א, פאת השולחן)ג. תקנת חכמים לצורך יישוב הארץ 

 . (חתם סופר)ד. היכולת לגור במקום שיותר קרוב לקדושה 

 .(הרב טיקוצינסקי)ה. חזרה אל ארץ מולדת 

טעמים אלו הם משמעותיים, מפני שהם מסבירים לנו כיצד ניתן לכפות את העלייה 

כיצד היא באה לידי ביטוי    –לירושלים. הקשינו על הטעם של 'מצוות יישוב הארץ'  

ביישוב ירושלים באופן שונה משאר חלקי הארץ, והצענו תירוץ שיישוב ירושלים הוא 

חלק מהותי ממצוות יישוב הארץ עד כדי כך שגם ליושבים בארץ יש ציווי ליישב את 

ירושלים. גם על הסברה שאומרת שטעם הכפייה הוא בכדי לאפשר את קיום המצוות 

התלויות בארץ, שאלנו מה העדיפות של המצוות בירושלים, שעבורה ניתן לכפות על בן 

הזוג לעלות  גם כאשר כבר נמצאים בארץ. תירצנו שעצם ההימנעות מהאיסורים 

 המיוחדים הנוהגים בירושלים נחשבת כמצווה.  

הסברנו מדוע דין המשנה כולל גם את הגברים וגם את הנשים, וראינו שיש מספר 

הסברים ליכולת של האישה לכפות את בעלה: מפני שגם היא שייכת במצוות יישוב 

הארץ (למרות שהיא תחת בעלה וחייבת בכבודו) בכך שהיא נמנעת מלעבור על 

האיסורים שבה, או מפני שכאשר הבעל מונע מאשתו לעלות לארץ זה נחשב כאילו הוא 

רוצה להעבירה ממדינה למדינה (שבמקרה כזה חייב להוציא ולתן כתובה), או שמפני 

 החשיבות של המגורים בירושלים כללו חכמים את האישה בדין המשנה.  
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לאחר מכן, שאלנו האם גם בימינו בני הזוג יכולים לכפות אחד את השני לעלות לארץ 

 ולירושלים, וראינו שיש לכך שלוש שיטות מרכזיות:

א. כיום אין כלל אפשרות לכפות לעלות לארץ מפני שאין חיוב ביישוב הארץ כאשר 

 . (על פי רבנו חיים בתוספות)איננו בקיאים במצוות התלויות בה 

ב. כיום רק לבעל יש אפשרות לכפות את אשתו לעלות (בניגוד לזמן המקדש שבו 

שניהם היו כופים זה את זה), והסיבה לכך היא שכאשר בית המקדש היה קיים 

היה מצווה יותר גדולה ליישוב הארץ וירושלים, ואילו כיום המצווה פחתה והיא 

 .(מהר"ם)אינה כוללת את האישה 

ג. אין שינוי בדין המשנה, ושני בני הזוג יכולים כיום לכפות זה את זה לעלות לארץ 

(תוספות, וכך מדויק משאר הראשונים ולירושלים, כל עוד אין סכנת דרכים ממשית  

 . ומהשולחן ערוך)

לבסוף הבאנו מחלוקת אחרונים בעניין מעמדה של ירושלים בימינו, האם ניתן לכפות 

את בן הזוג לעלות רק לתחומי העיר המקודשת או שניתן לכפות לעלות לשכונות 

 החדשות שמחוץ לחומות גם כן.

 יונתן בורא               הכל מעלין לירושלים



174 



175 

 שיטת הרמב"ם בעניין יישוב הארץ

 ושיטות נוספות 1הרב חיים מבריסק

 ערן פרידמן

 מבוא

ישנה התלבטות מפורסמת בדבר יחסו של הרמב"ם למצוות יישוב הארץ. הרמב"ם 

מביא בהרבה מקומות ובפרט בהלכות מלכים, הלכות והנהגות בדבר יישוב הארץ 

 :י"ב)-(מלכים ה', ט'

אסור לצאת מהארץ לחוצה לארץ לעולם... גדולי החכמים היו מנשקין על 
תחומי ארץ ישראל... לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים, 

 ואל ידור בחוצה לארץ ואפילו בעיר שרובה ישראל...

 יחד עם זאת, לא הזכיר הרמב"ם את מצוות יישוב הארץ במניין המצוות.  

ואכן, בסוף השגותיו על ספר המצוות מוסיף הרמב"ן גם את מצוות יישוב ארץ ישראל 

 :(שכחת העשין, ד')בכלל המצוות אותן 'שכח' הרמב"ם להזכיר במניין המצוות שלו 

ל יתברך ויתעלה -מצוה רביעית: שנצטוינו לרשת את הארץ אשר נתן ה 
לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבנה ביד זולתינו מן האומות או 

: "והורשתם את הארץ וישבתם נ"ד) -(דברים ל"ג, נ"ג לשממה. והוא אמרו להם  
בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. והתנחלתם את הארץ". ונכפל זה 

: "באו ורשו את (שם א', ח') העניין במצוה זו במקומות אחרים כאמרו יתברך  
הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם". ופרט אותה להם במצוה זו כולה בגבוליה 

: "ובואו הר האמורי ואל כל שכניו בערבה בהר (שם א', ז') ומצריה כמו שאמר  
 ובשפלה ובנגב ובחוף הים" וגו', שלא יניחו ממנה מקום.

הרבה קולמוסים נשתברו בניסיון להבין את יחסו של הרמב"ם למצווה זו. במאמר זה 

אנסה להסיק מדברי ר' חיים תשובה לשאלה ולדון בדבריו. כמו כן, אדון בשיטת מורנו 

 ראש הישיבה ובשיטה חדשה העוסקות בפתרון שאלה זו.

ראשית, נזכיר שלרמב"ם ישנם ארבעה עשר שורשים (כללים) לפיהם הוא מנה את 

 2תרי"ג המצוות. לצורך המאמר יהיה נחוץ להכיר את השורש העשירי:

השורש העשירי: שאין ראוי למנות ההקדמות אשר הם לתכלית אחת מן 
התכליות. פעמים יבואו צוויים בתורה, אין אותם הצוויים הם המצוה, אבל הם 
הקדמות לעשיית המצוה כאילו הוא מספר איך ראוי שתיעשה המצוה ההיא. 

: "ולקחת סלת" וכו', כי הוא אינו ראוי שיימנה (ויקרא כ"ד, ה') דמיון זה אמרו  

 ר' חיים. -במאמר זה יכונה הרב חיים מבריסק  1
 . כל הציטוטים מספר המצוות במאמר זה הם ממהדורת פרנקל, תשנ"ה, תרגום אבן תיבון 2
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אמנם הוא (עשה כ"ז)  לקיחת הסלת מצוה ועשייתו לחם מצוה. אבל הנמנה  
 : "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד"...(שמות כ"ה, ל')אמרו 

לפי שורש זה, הרמב"ם מונה רק ציוויים העומדים בפני עצמם ולא כאלו שמטרתם 

היא קיום מצווה אחרת, ולכן, למשל, הוא לא מנה את לקיחת הסולת כמצווה אלא רק 

 3את תכליתה שהיא לחם הפנים.

 כעת ניגש לבאר את שיטת הרמב"ם.

 האיסור לצאת מבבל לשאר ארצות

מביאה שתי מימרות העוסקות באיסור יציאה   קי"א, א')   -(ק"י, ב'  הגמרא בכתובות  

 מבבל. הראשונה מתמקדת באיסור יציאה מבבל לארץ ישראל:

(ירמיה כ"ז, דאמר רב יהודה: כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, שנאמר  
 : "בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה'".כ"ב)

 ורבי זירא? ההוא בכלי שרת כתיב.
: "השבעתי אתכם בנות (שיר השירים ב', ז') ורב יהודה? כתיב קרא אחרינא  

 ירושלים בצבאות או באילות השדה"

לפי רב יהודה, עלייה מבבל לארץ ישראל כרוכה בביטול העשה של "בבלה יובאו ושמה  

ה' ְצָבאֹות  : "ִּכי ֹכה ָאַמר (ירמיה כ"ז, כ"א) יהיו". רבי זירא מעיר שפסוק לפני כן כתוב  

ּוֵבית ֶמֶל� ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִם", כלומר לא   ' ַעל ַהֵּכִלים ַהּנֹוָתִרים ֵּבית ה   ֱא�ֵקי ִיְׂשָרֵאל 

ניתן להוסיף שנבואה זו מגיעה כתגובה   4מדובר בגזירה על האנשים אלא על הכלים. 

לנבואת שקר לפיה כלי המקדש שכבר היו בבל ישובו בקרוב ארצה. לכן רב יהודה 

 מוותר על הפסוק הקודם ובוחר בפסוק משיר השירים, ומכאן הדיון מתגלגל הלאה.

 המימרא השנייה מתייחסת ליציאה מבבל למדינות אחרות:

אמר רב יהודה אמר שמואל: כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור 
 לצאת מבבל לשאר ארצות.

רש"י מסביר את איסור היציאה מבבל לשאר ארצות בכך "שיש שם ישיבות 

המרביצות תורה תמיד", כלומר, מאחר שלימוד התורה בבבל משגשג אסור לצאת 

 משם.

 הערת העורך [י.ה.] דיון נוסף ומעמיק בגדרי השורש העשירי ייעשה בהמשך המאמר. 3
הראיות לכך שהכוונה במילים "ובית מלך יהודה וירושלם" לתיאור מקומם של הכלים ולא לאנשים   4

) אמנם זו 2) אם הכוונה הייתה לאנשים לשון הפסוק הייתה צריכה להיות "ועל בית מלך יהודה".  1הם: 
לא הוכחה גמורה, אך האתנחתא ממוקם ב"אלוקי ישראל", וממילא הכלים מתייחסים הן לכלי 
המקדש והן לכלי המלך וירושלים. על כל פנים, גם אם היה ניתן לפרש אחרת את הפסוק, רב יהודה 

 מודה לרבי זירא שלא ניתן ללמוד משם.

ס') סוברים שרב -נזר (יו"ד תנ"ד, מ' -והאבני   ) יחד עם זאת, ר' חיים (חידושי הגר"ח, כתובות קי"א, א' 
 יהודה אכן נשאר עם הפסוק "בבלה יובאו ושמה יהיו".  
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 :(מלכים ה', י"ב)הרמב"ם פסק דינים אלו להלכה באופן שמעורר תמיהה 

כשם שאסור לצאת מהארץ לחוצה לארץ, כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות, 
 שנאמר: "בבלה יובאו ושמה יהיו"

הרמב"ם הביא את המימרא השנייה, ונימק אותה בפסוק "בבלה יובאו ושמה יהיו", 

 בו רב יהודה ניסה, שלא בהצלחה, להשתמש במימרא הראשונה.

ישנן דרכים שונות להבנת הרמב"ם. הכסף משנה סובר שהרמב"ם פסק את שתי 

סברו שהרמב"ם   5המימרות להלכה, וממילא יכול היה לאחד בין המימרות. אחרים 

פסק כמימרא השנייה, והפסוק "בבלה יובאו ושמה יהיו" הובא כאסמכתא, שהרי הוא 

שייך למימרא הראשונה דווקא, והוא נאמר כחלק מנבואה על כלי המקדש שהתייחסה 

 לתקופת חורבן בית ראשון.

 שיטת ר' חיים

יש הסבר מקורי למחלוקת בגמרא, המסביר  (חידושי הגר"ח, כתובות קי"א, א')לר' חיים 

את פסק הרמב"ם. לשיטתו,  שתי המימרות תופסות את "בבלה יובאו ושמה יהיו" 

כדין גמור, ולשתיהן אסור לצאת מבבל לארצות אחרות. כל מחלוקתן היא רק בדבר 

 קדושת הארץ.

ישנה מחלוקת בגמרא האם "קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא" או 

, כלומר האם כאשר בני ישראל נכנסו לארץ (ערכין ל"ב, א') "לא קדשה לעתיד לבוא"  

בזמן יהושע נקבעה קדושתה לעולם או רק עד אשר יגלו ממנה. כמו כן, ישנה מחלוקת 

דומה בנוגע ל"קדושה שנייה", זו שנוצרה לאחר הכניסה לארץ בזמן זרובבל ויהושע בן 

 .(יבמות פ"ב, ב', נדה מ"ו, ב')יהוצדק, האם התקדשה עד לגלותם או לעולם 

 רב יהודה במימרא הראשונה סובר אחת משתיים:

. גם קדושה ראשונה וגם קדושה שנייה בטלות, ולכן כמו שבחורבן בית ראשון לא 1

היה ציווי על יישוב הארץ שידחה את הנבואה האוסרת לצאת מבבל, כך בחורבן 

 בית שני לא מצאנו ציווי כזה.

. קדושה ראשונה עומדת לעד, ולכן כמו שבחורבן בית ראשון הציווי של יישוב 2

 הארץ לא דחה את הנבואה, כך בחורבן בית שני לא דחה הציווי את הנבואה.

לעומתו, שמואל, בעל המימרא השנייה, סובר שאמנם קדושה ראשונה בטלה, אך 

 קדושה שנייה עומדת לעד, ולכן:

; דברים דומים נמצאים בפאת השולחן, הלכות א"י סימן א' הערה 182יד מלאכי כללי הרמב"ם עמ'    5
 י"ד.  
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אם כן תו ליכא למילף גלות שני מראשון ולומר דהקרא קאי גם על גלות שני, 
אחרי דנשתנה הדין בגלות שני מראשון דיש על זה המצוה של ישוב  ארץ 
ישראל, וכל העשה של בבלה יובאו ושמה יהיו דהיינו שלא לצאת מבבל הוא רק 
לשאר ארצות אבל לא לארץ ישראל, דבגלות ראשון לא היה כלל קדושת הארץ 
והיתה ארץ ישראל שוה לשאר ארצות, אבל בגלות שני בעל כרחך דהעשה קאי 

 רק על שאר ארצות ולא על ארץ ישראל.

 :(תרומות א', ה')הרמב"ם הכריע את המחלוקות בעניין חלות הקדושה 

כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה, כיון שגלו בטלו קדושתן,  
שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש בלבד, קדשה לשעתה ולא קדשה  
לעתיד לבוא. כיון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, קדשוה קדושה  
 שנייה העומדת לעולם לשעתה ולעתיד לבוא. 

אם כן, לפי הרמב"ם הקדושה הראשונה בטלה, והקדושה השנייה עומדת לעד. לכן, 

בחורבן בית ראשון היה איסור לעלות מבבל לארץ ישראל, אך בחורבן בית שני לא 

היה, ואם כן הוא יכול לפסוק רק את המימרא השנייה של שמואל לפיה איסור 

 היציאה מבבל בימינו הוא רק לשאר ארצות.

 מסקנות משיטת ר' חיים

מתוך שיטת ר' חיים, לפיה חלות הקדושה השנייה היא היסוד ליישוב הארץ בימינו, 

 נסיק שתי מסקנות:

במאמר שפורסם בכתב העת תורה אבי, הרב משה הרשלר, ( -האחת, אותה הסיק דוד 

היא שמטרת יישוב הארץ היא אפשור קיום המצוות   כרך כ"ג, עמ' קי"א)   פה -שבעל 

התלויות בארץ. לכן בחורבן בית ראשון, שלא הייתה קדושה לארץ וממילא גם לא היה 

מכוח טיעון זה   6ניתן לקיים את המצוות התלויות בארץ ונעדר הציווי על יישוב הארץ. 

 הוא גם מצא תשובה לשאלתנו בראשית המאמר: 

ובזה יש ליישב למה לא מנה הרמב"ם מצוות עלייה לארץ בסדר המצוות, אע"פ 
דהא כיון שביארנו   -שבפשטות נראה שדעתו נמי דהוי חיוב מן התורה  

 -דלרמב"ם עיקר החיוב לעלות לארץ הוא כדי להתחייב במצוות התלויות בארץ  
ואכן אחר חורבן בית ראשון שבטלה הקדושה לא היה חיוב לעלות והיה אסור 

, והרמב"ם כבר הקדים חיובית ולא  תכליתית  לצאת מבבל. נמצא שהיא מצוה  
בשורש העשירי שלא מנה במניין המצוות אלא מצוה שהיא עצמה חיובית, אבל 

 אין ראוי למנות ההקדמות אשר הם לתכלית אחת מן התכליתות

ההסבר המקובל ברוב מוחלט של הראשונים, וביניהם בעלי התוספות אשר דעתם מובאת לקמן, הוא  6
ששינוי בקדושת הארץ מתמקד במצוות התלויות בארץ. קשה לטעון שהרמב"ם סובר שהשינוי בקדושת 
הארץ רלוונטי ליישוב הארץ כמושג עצמי, שהרי יהיה קשה לומר זאת אפילו נטען שיישוב הארץ הוא 
נספח של מצוות התלויות בארץ (כפי שנראה מהקושיה בהמשך) ועל אחת כמה וכמה אם הוא לא נספח 

 שלהם. 
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מאחר שלפי השורש העשירי שהבאנו לעיל לא מונים ציוויים שתכליתן מצוות אחרות, 

המצוות   -ממילא לא ניתן למנות את יישוב הארץ כמצווה שהרי היא הקדמה לתכלית  

 התלויות בארץ.

למסקנה זו, שמטרת יישוב הארץ היא קיום המצוות התלויות בארץ, ניתן למצוא 

רמזים בקרב חלק מבעלי התוספות. הרשב"ם הסביר את איסור היציאה לחוץ לארץ 

, בגרסת התוספות שלפנינו סובר (בבא בתרא, צ"א, א') בכך "שמפקיע עצמו מן המצות"  

הרב חיים כהן מבעלי התוספות "דעכשיו אינו מצוה לדור בא"י כי יש כמה מצות 

(כתובות ק"י, התלויות בארץ וכמה עונשין דאין אנו יכולין ליזהר בהם ולעמוד עליהם"  

 .ב' ד"ה הוא אומר לעלות)

אולם לומר דבר זה ברמב"ם יהיה קשה מאוד. ראשית, הרמב"ם התייחס במקום נוסף 

 :(בית הבחירה ו', ט"ז)לחלות הקדושה על הארץ 

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, 
לא קדשה לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן  ובקדושת שאר ארץ ישראל  

לעתיד לבוא? לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה 
בטלה, והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששמומין 

אינו אלא מפני  בשביעית ובמעשרות בקדושתן הן עומדים. אבל חיוב הארץ  
ונפטרה מן התורה וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש   שהוא כבוש רבים

 שהרי אינה מן ארץ ישראל ממעשרות ומשביעית

הרמב"ם מדגיש שקדושת ארץ ישראל שיכולה להתבטל היא אך ורק לעניין שביעית 

ומעשרות. אם כן, קיימת גם קדושה קבועה בארץ ישראל הקשורה ביישוב הארץ, דבר 

 שבוודאי לא מסתדר עם הסברו של ר' חיים!

כהקדמה לבעיה השנייה נסביר שאם הרמב"ם תלה את יישוב הארץ במצוות התלויות 

(אור חדש על ציון, בארץ נצטרך להסיק דבר נוסף, וכפי שכותב הרב יצחק יעקב ריינס  

 :)58עמ' 

ויש מקום לומר, כי אחרי שהרמב"ם סובר דבזמן הזה אינם נוהגים כל דיני 
 תרומות ומעשרות,  על כן יש לומר דמצד זה הוי רק מצוות עשה דרבנן

 אם כן, עולה שלפי הרמב"ם אין בימינו ציווי מהתורה על ישיבת הארץ. האמנם?

 קידוש החודש

 :(סהמ"צ, עשה קנ"ג)הרמב"ם חידש דין במצוות קידוש החודש 

ובכאן שורש גדול מאד משרשי האמונה, לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי 
שדעתו עמוקה. וזה שהיותנו היום בחוצה לארץ מונים במלאכת העבור שבידינו, 
ואומרים שזה היום ראש חדש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבעהו יום 
טוב בשום פנים, אלא מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעוהו זה 
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היום ראש חדש או יום טוב, ומפני אמרם שזה היום ראש חדש או יום טוב יהיה 
ראש חודש או יום טוב, בין שהיתה פעולתם זאת בחשבון או בראיה. כמו שבא 

(ויקרא : "'אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם'  (משנה ראש השנה ב', ט') בפירוש  
אין לי מועדות אלא אלו", כלומר שיאמרו הם שהם מועדות אפילו   -  כ"ג, ד') 

שוגגין אפילו אנוסין אפילו מוטעין כמו שבאתנו הקבלה. ואנחנו אמנם נחשב 
היום כדי שנדע היום שקבעו הם, רצוני לומר בני ארץ ישראל, בו ראש חודש, כי 
במלאכה הזאת בעצמה מונין וקובעין היום, לא בראיה. ועל קביעתם נסמוך, לא 

 על חשבוננו, אבל חשבוננו הוא לגלויי מילתא, והבין זה מאד.

ואני אוסיף לך באור: אילו איפשר דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ 
ל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל -ישראל, חלילה ל 

וכל, ולא יהיה שם בית דין ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה 
חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים, לפי שאין לנו רשות שנחשב בחוצה 
לארץ ונעבר שנים ונקבע חדשים אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו, "כי מציון 

. וכשיתבונן מי שיש לו (ישעיה ב', ג'; מיכה ד', ב') תצא תורה ודבר ה' ִמירּוָׁשָלִם"  
שכל שלם לשונות התלמוד בכונה הזאת יתבאר לו כל מה שאמרנוהו ביאור אין 

 ספק בו

אם כן, לשיטת הרמב"ם לשם קידוש החודש ושמירה על מעגל הזמן היהודי צריך 

 שיתקיים אחד משלושה קריטריונים:

 ) בית דין סמוך בארץ ישראל.1( 

 ) בית דין שנסמך בארץ ישראל וכעת הוא בחוץ לארץ.2( 

 ) יהודים בארץ ישראל.3( 

כיון שכך, ישנו צורך מהתורה ביישוב הארץ על מנת לשמר את קידוש החודש ומעגל 

צורך זה הוביל את הרב שלום וידר לפתרון נוסף לשאלת מצוות יישוב   7הזמן היהודי. 

 :(משמיע שלום נד)הארץ, במסגרת השורש העשירי 

גם הרמב"ם דאין חושב יישוב ארץ ישראל למצווה פרטית, כללו במצות עשה 
 דקידוש החודש ועיבור השנים שכל המועדים תלויים בזה...

כעת הגענו לסתירה: יש צורך מהתורה ביישוב הארץ בשביל קידוש החודש, אולם כפי 

 שראינו קודם, אין בימינו צורך מהתורה כלל!

ניתן לנסות לתרץ קושיה זו בארבעה אופנים, אך לאחר בקשת המחילה נראה לענ"ד 

 שאינם אפשריים בדברי הרב או יצירתיים מדי:

. אמנם, מצד המצוות התלויות בארץ אין כיום צורך מהתורה שנשב בארץ, אך 1

מצד קידוש החודש ומעגל הזמן היהודי יש צורך מהתורה שנשב בארץ. הסבר זה 
לכל הפחות מדי דור יגיעו אנשים סמוכים לארץ ישראל ויסמכו אנשים חדשים ואז יוכלו לצאת. אולם  7

מאחר ש'בהדי כבשי דרחמנא למה לך' (ברכות י', א') ישנו צורך לשמר כמה שיותר את האפשרויות 
 לקידוש החודש, וממילא לא שייך לכתחילה להשתמש בשיטה המובאת בראשית ההערה.



181 

 ערן פרידמן            שיטת הרמב"ם בעניין יישוב הארץ

לכאורה אינו אפשרי בשיטת ר' חיים, כי לשיטתו מאחר שהתבטלו המצוות 

התלויות בארץ אין שום צד להתיר עלייה מבבל לארץ ישראל בטענה של יישוב 

 הארץ.

העורך יעקב המר נ"י רצה לתרץ, שמאחר שהמצוות התלויות בארץ הן בעיקרן 

ציוויים ליחידים, לא הותר לצאת מבבל לצורך יישוב הארץ שתכליתו המצוות 

התלויות בארץ. לעומת זאת, קידוש החודש היא מצווה ציבורית, ולשמה הותר 

למספר החכמים הדרושים לכך לצאת מבבל לארץ ישראל. נשים לב שהסבר זה 

מתרץ את הבעיה הראשונה שהעלינו: אמנם שינוי קדושת הארץ השפיע על יישוב 

הארץ שתכליתו המצוות התלויות בארץ, אך לא השפיע על יישוב הארץ שתכליתו 

קידוש החודש. אולם, מהמשך הגמרא תירוץ זה נראה קצת בעייתי: נראה מהמשך 

שר' זירא אוסר עלייה ציבורית 'בעייתית' לארץ ישראל   (קי"א, א') הגמרא בכתובות  

(וייתכן שאוסר אף עליה ציבורית 'לא בעייתית' לארץ ישראל). רב יהודה, המחמיר 

יותר בעלייה, מוסיף על דבריו את איסור עליית היחיד מבבל לארץ ישראל, ולא 

נצטרך לומר שישנם שלושה מקרים: רב יהודה אוסר מקל בעלייה ציבורית כלשהי. 

לעלות מבבל הן ליחיד והן לציבור באופן 'בעייתי', אך באופן בו מדובר על עליית 

  חכמים בודדים לארץ ישראל כדי לדאוג לאינטרס ציבורי כקידוש החודש אין בעיה.

. אין הכי נמי מאחר שהתבטל הצורך ביישוב הארץ בשביל מצוות התלויות בארץ, 2

ממילא כבר אין צורך ביישוב הארץ בשביל קידוש החודש ובניית מעגל הזמן 

היהודי. אם כן, אין כל בעיה שכל עם ישראל יעזוב את הארץ ובכך יתבטלו 

החודשים והחגים. היה אולי מקום לומר שהיות והתורה ויתרה בימינו על הצורך 

ביישוב הארץ בשביל קידוש החודש ומעגל הזמן היהודי, אז גם הם בעצמם בימינו 

 8לא מהתורה, אך באופן פשוט הרמב"ם מתייחס לחגים בימינו כאל חגים מהתורה.

. הצורך מהתורה 'לשמור על הגחלת' וליישב את הארץ עבור קידוש החודש אינו 3

נובע מכוח הציווי אלא מכוח ההבטחה אותה הזכיר הרמב"ם: "כי הוא הבטיח 

שלא ימחה אותות האומה מכל וכל". אולם הצורך מהתורה ביישוב הארץ בשביל 

הערת העורך [י.ה.]: לא זו בלבד שעל פי הרמב"ם ברור הדבר כי לא ייתכן להניח אפשרות של ביטול   8
מצווה מן התורה, שהרי "זאת תורת משה לא תבוטל, ולא תבוא תורה מאת ה' זולתה, ולא יתוסף בה 
ולא יגרע ממנה" (רמב"ם, הקדמת חלק, מהד' שילת עמ' קמה), אלא שגם מערכת ההנחות המוצגת 
נראית כלוקה בחסר. על פי דבריו של ערן, כיוון שהמערכת המצוותית לא מחייבת את יישוב הארץ, 
שהוא המאפשר לקידוש החודש, שבתורו מהווה מאפשר לקיום החגים, מוכרח שתוקף החגים פחת, 
ושוב אינו מן התורה. ראשית, אינני מבין מה גורע חוסר חיוב של מאפשר בחלותם הנורמטיבית של 
הבאים אחריו בשרשרת. הרי הם מוגדרים כמצוות מוחלטות! ולכל היותר יהיה הדבר דומה למצוות 
הריגת שבעת עממין, שסיבות חיצוניות מונעות את קיומה ואף על פי כן לא ָנָמר ריחה. זאת ועוד: אי 
מנייתה של מצווה לא מבטל את ערכה הנורמטיבי. למנייה כללים לוגיים משלה, אך אין הם מבטלים 
את החיובים שהם מותירים חוץ למניין (ע' הל' כלי המקדש ב' א', שקורא הרמב"ם 'מצוות עשה' 

 לעשיית הקטורת, אותה הוציא בשורש העשירי מכלל המניין ואין כאן מקומו).  
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המצוות התלויות בארץ מתבצע בפועל מכוח הציווי. יש לעיין, שהרי בתנ"ך מתגלה 

 9פעמים רבות כוח ההבטחה גם בדבר יישוב הארץ שלא על מנת 'לשמור על הגחלת'!

. בנינו עד כה משוואה שגויה: הנחנו כי מאחר שמצוות התלויות בארץ הן מדרבנן, 4

גם יישוב הארץ בימינו מדרבנן. אך מדוע המצוות התלויות בארץ הן מדרבנן? 

 :(תרומות א' , כ"ו)הרמב"ם עונה 

התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו בו עולי בבל ואפילו בימי עזרא 
אינה מן התורה אלא מדבריהם. שאין לך תרומה של תורה אלא בארץ ישראל 

 בלבד, ובזמן שכל ישראל שם.

אם כן, העובדה שלא כל ישראל בארץ היא היא הגורמת לביטול המצוות התלויות 

בארץ. נמצאנו למדים שיש צורך מהתורה גם בימינו ביישוב הארץ, וזאת על מנת 

 10שיהיה ניתן לקיים את המצוות התלויות בארץ.

יתרה מזאת, הסבר זה מתרץ את הבעיה הראשונה שהעלינו: אמנם יישוב הארץ 

כשלעצמו לא מוגבל לתחום עולי בבל, אבל היישוב בפועל בימות יהושע בן נון 

ובימות יהושע בן יהוצדק וזרובבל הוא זה שקבע את גבולות הארץ לעניין המצוות 

 11התלויות בארץ.

אמנם הסבר זה יכול להתקבל על פרשנים אחרים שסברו שהרמב"ם תולה את 

יישוב הארץ במצוות התלויות בארץ, אך לא על ר' חיים, שסבר שמאחר שאין 

 מצוות התלויות בארץ אז אין כל עניין ביישוב הארץ.

למסקנה, אמנם יהיה ניתן להידחק בשיטת ר' חיים ולבחור כפתרון את התירוצים 

הראשון עם הסברו של יעקב המר (חלוקה בין צורך פרטי לציבורי) השני (אין צורך גם 

לקידוש החודש), והשלישי (הבדל בין הבטחה לציווי), אך עדיין, לפחות בעיני, "ְוהּוא 

, קל וחומר שנותרה הבעיה הראשונה בעינה לתירוצים השני (שופטים י"ג, י"ח) ֶפִלאי"  

 והשלישי.

 

 שיטת מורנו ראש הישיבה

פטור בלא כלום אי אפשר, ועל כן אביא בקצרה את שיטת מורנו ראש הישיבה בסוגיה 

 זו, ואציין את הקושי בה.

 דברים א', ז', דברים ל', ב', עמוס ט', ט"ו ועוד. 9
אדגיש, שלא כך הדברים לפי שיטת בעלי התוספות שהבאנו לעיל, אשר מהם משמע שיישוב הארץ   10

הוא כלי המאפשר את קיום המצוות התלויות בארץ שנתחיבנו עליהם כבר, אך ברמב"ם די מתבקש 
 לומר שיישוב הארץ הוא כלי המאפשר את חיוב המצוות התלויות בארץ.

דיון מעניין שלא נכנסתי אליו במאמר זה הוא האם גבולות ה'קדושה השנייה' השתנו במהלך בית שני  11
 או אפילו משתנים בימינו אנו.
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על פי השורש החמישי של הרמב"ם במניין המצוות, לא שייך למנות מצווה המהווה 

(מלומדי מלחמה,   טעם למצווה אחרת. על פי עיקרון זה מסביר מורנו ראש הישיבה 

 :)21תשנ"ג, עמ' 

למעשה אין מחלוקת בין הרמב"ם להרמב"ן ז"ל... אבל לדעתו (=של הרמב"ם) 
אין מצוה מסויימת בזה שהרי נתבאר בתורה פעמים רבות שתכליתן של מצוות 
רבות היא ירושת הארץ. "ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר 

(דברים ד', תחיו ובאתם וירשתם את הארץ וגו'"  למען  אני מלמד אתכם לעשות  
תחזקו ובאתם למען  ונאמר: "ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום א') 

, ועוד ועוד. תכלית זו מחייבת, ומכאן מקור (שם י"א, ח') וירשתם את הארץ"  
החיוב לכל ההלכות, התקנות והגזירות שהתקינו חכמים ליישוב הארץ. אלא 
שאין בקיום תקנות אלה בלבד כדי לפטור אותנו מכל המוטל עלינו לעשות כדי 

"למען תחזקו ובאתם וירשתם את   –לקדם תכלית זו שהציבה לנו התורה  
הארץ". כל מעשה המוביל להגשמת התכלית הרצויה יש בו משום קיום רצון 

 הבורא יתברך

אם כן, לפי הרמב"ם אין ציווי מפורש על יישוב הארץ, אלא די לו בכך שזה נמצא 

 12ב'רוח התורה', אך לרמב"ן אין זה  מספיק:

אמנם הרמב"ן ז"ל אף הוא ראה כל אותן ההלכות המפורשות במקורות 
המחייבות ישיבת הארץ, וביקש להן מקור מחייב בתורה, ולכך חלק על רבינו 

 במניין המצוות והוסיף...

כלומר, הרמב"ן הוא זה שנדחק למצוא פסוקים שיגדירו את יישוב הארץ, ולא 

 הרמב"ם!

(לנתיבות ישראל, ח"א, עמ' בכיוון דומה הלכו גם רבנים נוספים, כדוגמת הרצי"ה קוק  

-12(תורת המקרא, ספר בראשית, עמ'  , הרב גורן רכא)-(סיני ו', עמ' ריהגר"י פרלמן  13,)117

, אולם הם הגיעו למסקנה זו דרך שורשים לט) -(בית אהרן וישראל צה, עמ' לז והגרז"ן  )7

 שונים של הרמב"ם.

אמנם עפר אני לכפות רגלי מורנו ראש הישיבה ולשורת הרבנים הנזכרת לעיל, אך על 

ואם כן לא   14פניו נראה שהרמב"ן מצא פסוקים המתארים במפורש את יישוב הארץ, 

 15הרמב"ן הוא זה שנדחק אלא דווקא הרמב"ם!

 ספר היובל להגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, כרך א, עמ' תרה. 12
ליתר דיוק, הרצי"ה סבר שהרמב"ם אכן הכיר בציווי המפורש על יישוב הארץ (המופיע בפרק 'דרך   13

 חדשה'), אך סבר שמאחר שמדובר בחלק המשמעותי ביותר של 'רוח התורה' אין צורך למנותו כמצווה.
 .ראה לקמן בפרק 'דרך חדשה' 14
מסתבר לומר שהסיבה שמורנו ראש הישיבה טען שהרמב"ן הוא זה שמנסה להידחק ולמצוא פסוקים  15

נובעת מכך שלשיטתו אפילו לפי הרמב"ן מלחמת יהושע הייתה הוראת שעה (מלמדי מלחמה, תשנ"ג, 
) וממילא פסוקים אלו הינם הנחיה לדור המדבר ולא לדורות, וציווי כזה הרמב"ם משמיט על 22-9עמ' 

; הרב בן ציון קריגר, 179-174פי השורש הרביעי. השיגו על הסבר זה: הרב יעקב אריאל, תחומין ה, עמ'  
 .46, הערה 320-319תחומין ח, עמ' 
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 דרך חדשה

ראשית, ברצוני להקדים ולומר שלענ"ד ההסברים הקרובים להתקבל על הדעת 

בשיטת הרמב"ם בסוגייתנו אכן נעוצים בשורש העשירי, אך קצת בעייתי בעיני לקשר 

מצווה לתכלית באמצעות השכל, שאם כן אין לדבר סוף: נשמיט את מצוות כתיבת 

ספר התורה למלך משום שתכליתה שהמלך ילמד ממנה תורה, נשמיט את מצוות 

לימוד התורה כי תכליתה לקיים המצוות, נשמיט את מצוות הנחת לקט, שכחה, פאה 

 ושאר מתנות עניים כי תכליתן שניתן צדקה לעני, ועוד כהנה וכהנה.

אם כן, מהו הכלל? נלמד מהדוגמאות שהרמב"ם הביא. הדוגמה הראשונה עוסקת 

 :ז')-(ויקרא כ"ד, ה'בלחם הפנים, וכך היא מתוארת בכתוב 

 .ֹאָתּה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַחּלֹות, ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ִיְהֶיה ַהַחָּלה ָהֶאָחת ְוָאִפיָת  ֹסֶלת    ְוָלַקְחָּת 
-ַעל ְוָנַתָּת    . אֹוָתם ְׁשַּתִים ַמֲעָרכֹות ֵׁשׁש ַהַּמֲעָרֶכת, ַעל ַהֻּׁשְלָחן ַהָּטֹהר ִלְפֵני ה' ְוַׂשְמָּת  

 ַהַּמֲעֶרֶכת ְלֹבָנה ַזָּכה, ְוָהְיָתה ַלֶּלֶחם ְלַאְזָּכָרה ִאֶּׁשה לה'

כלומר, הציוויים על הכנת לחם הפנים מופיעים כהקדמה לציווי על הנחת הלחם של 

דבר דומה מצאנו בדוגמה הנוספת שהביא הרמב"ם, היא הדלקת   16שולחן הפנים. 

 :כ"א)-(שמות כ"ז, כ'הנרות 

ֵנר ְלַהֲע�ת  ֵאֶלי� ֶׁשֶמן ַזִית ָז� ָּכִתית ַלָּמאֹור,  ְוִיְקחּו  ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,  
ֹאתֹו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ֵמֶעֶרב ַעד ַיֲעֹר�  ָּתִמיד. ְּבֹאֶהל מֹוֵעד ִמחּוץ ַלָּפֹרֶכת ֲאֶׁשר ַעל ָהֵעֻדת,  

 ֻחַּקת עֹוָלם ְלֹדֹרָתם ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ֹּבֶקר ִלְפֵני ה',

גם כאן הציווי על לקיחת השמן מופיע כהקדמה לציווי על הדלקת המנורה. אם כן, 

 17בבואנו להשתמש בשורש העשירי עלינו למצוא ציווי מקדים לציווי אחר בפסוקים.

לאחר הקדמה זו, ברצוני להציע הסבר חדש להחסרת הרמב"ם את יישוב הארץ 

 ממניין המצוות.

 :(סהמ"צ, עשה רמ"ח)הרמב"ם בחר לחתום את מניין העשין עם המצווה הבאה 

(במדבר והמצוה הרמ"ח: היא התורה שהורנו בדיני נחלות, והוא אמרו יתעלה  
: "איש כי ימות ובן אין לו" וכו'. ומכלל דין זה בלא ספק היות הבכור כ"ז, ח') 

יורש פי שנים, שזה משפט ממשפטי היורשים. וכבר התבארו משפטי מצוה זו 
 בשמיני ותשיעי מבבא בתרא

 :נ"ו)-(במדבר ל"ג, נ'כעת, נעיין במקור הראשי ממנו הרמב"ן טוען כנגד הרמב"ם 

ַיְרֵּדן ְיֵרחֹו ֵלאֹמר. ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת -ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ְּבַעְרֹבת מֹוָאב ַעל 
ֶאֶרץ ְּכָנַען. ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָּכל ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ -ִּכי ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ֶאל    ֲאֵלֶהם: 

נשים לב שבנוגע להנחת הלבונה התורה אמרה במפורש שהיא טפלה להנחת הלחם, ולכן אין מקום   16
 לטעון שהנחת לחם הפנים היא הקדמה להנחת הלבונה.

זכיתי לכוון לשיטת ה'לב שמח' (סהמ"צ לרמב"ם, עשה ל"ג) שהגדיר כך את השורש העשירי. אמנם,  17
ה'מגילת אסתר' (שם) סומך על חלוקה לוגית טבעית בין ציוויים שמטרתם מצווה אחרת ובין ציוויים 

 המאפשרים מצוות אחרות אך עומדים בפני עצמם, וממילא לא יוכל לקבל את הצעתי.  
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ָּכל  ְוֵאת  ְּתַאֵּבדּו,  ַמֵּסֹכָתם  ַצְלֵמי  ָּכל  ְוֵאת  ַמְׂשִּכֹּיָתם,  ָּכל  ֵאת  ְוִאַּבְדֶּתם  ִמְּפֵניֶכם, 
ִּכי ָלֶכם ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ    ָּבמֹוָתם ַּתְׁשִמידּו. ְוהֹוַרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ָּבּה, 

ָלֶרֶׁשת ֹאָתּה. ְוִהְתַנַחְלֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ְּבגֹוָרל ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם, ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת ַנֲחָלתֹו 
ְלַמּטֹות   , ִיְהֶיה ֹו  ל ַהּגֹוָרל  ָׁשָּמה  ֹו  ל ֵיֵצא  ֲאֶׁשר  ֶאל  ֹו,  ַנֲחָלת ֶאת  ט  ַּתְמִעי ְוַלְמַעט 
ֲאֹבֵתיֶכם ִּתְתֶנָחלּו. ְוִאם לֹא תֹוִריׁשּו ֶאת ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ ִמְּפֵניֶכם, ְוָהָיה ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו 
ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ַעל  ֶאְתֶכם  ְוָצְררּו  ְּבִצֵּדיֶכם,  ְוִלְצִניִנם  ֵניֶכם  ְּבֵעי ְלִׂשִּכים  ֵמֶהם 

 ֹיְׁשִבים ָּבּה. ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם

מהפסוקים אנו למדים שכמו שקיים מושג של דיני נחלות במישור הפרטי (כדוגמת דין 

דיני נחלות   -בכור, סדר האנשים הזכאים בירושה), יש גם מצוות 'והתנחלתם'  

 18ציבוריים. בהם: חלוקת הארץ לשבטים ומשפחות לפי גורל ופרמטרים נוספים. 

בהקשר זה יש לציין כי הגמרא על משנה ג' בפרק ח' בבבא בתרא, מקום אותו 

 הרמב"ם ציין כמכיל את דיני הנחלות, עוסקת בדיני הנחלות הציבוריים.

אמנם, היה מקום לומר שמאחר שהרמב"ם סובר שמלך המשיח יחזיר מצווה זו רק 

, ממילא לפי השורש הרביעי אין למנות מצווה זו ככל (מלכים י"ב, ג') לעתיד לבוא  

 מצווה שאינה נוהגת לדורות, אך:

. שורש זה לפי רוב השיטות (למעט ה'מגילת אסתר') מתייחס אך ורק למצוות 1

שהיו נהוגות בדור המדבר ודור כיבוש הארץ ולאחר מכן בטלו כליל, אך לא למצוות 

 שיחזרו בדור מסוים.

. מאחר שהסיבה לכך שמצווה זו תחזור בימות המשיח ולא ניתן לממשה בימינו 2

נובעת מבעיה טכנית (אין אנו יודעים להתייחס לפי שבטים) ולא מעניין מהותי, 

 .(סהמ"צ עשה קפ"ז)המצווה מוגדרת כמצווה הנוהגת לדורות 

אמנם, הרמב"ם לא הזכיר את מצוות 'והתנחלתם' בתוך הלכות נחלות, אך ברצוני 

לטעון שמבחינה רעיונית הוא כלל אותה בדיני נחלות, וזאת על פי השורש השביעי, 

כמו שאת יתר דיני נחלות ניתן להגדיר כך:   19שאין למנות פרטי המצווה לעצמם. 

"בהינתן קרקע מסוימת לירושה וישנם מועמדים מסוימים לירושתה, ניתן אותה 

לאחד מהם או נחלק אותה ביניהם בצורה מסוימת", ניתן להגדיר את מצוות 

'והתנחלתם' כך: "בהינתן ארץ ישראל לירושה ועם ישראל רוצה לרשתה, נחלק אותה 

ביניהם לפי שבטים ומשפחות, גורל ופרמטרים נוספים". יחד עם זאת, יש פרט 

משמעותי במצוות 'והתנחלתם' שלא קיים בדיני הנחלות הפרטיים: בעוד שבדיני 

פעמית גרידא, חלק ממצוות -הנחלות הפרטיים מדובר בחלוקה פרוצדורלית וחד 

לפי זה נצטרך לומר שהציוויים בנוגע לערי הלויים וערי המקלט לא נובעים מדיני נחלות ציבוריים   18
אלא מהמושגים של לויים ודיני נפשות. לא שייך לתלות את דין הבכורה במושג כללי של בכורה כי 

 המשמעות של בכורה מצומצמת רק לפדיון הבן ודיני נחלות.  
הערת העורך [י.ה.]: אמנם, טיעון זה תקף לגבי אופן מניית הרמב"ם בספר המצוות, אך נדמה כי הוא  19

אינו מהווה טיעון מספק לחיסרון המצווה בהלכות נחלות עצמן. ראה בהלכות כלי המקדש שהובאו 
 לעיל שהביא הרמב"ם במפורש מצווה שאין למנותה, וראה הלכות מגילה וחנוכה כולן.  
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אחרת הארץ לא   -'והתנחלתם' הוא שכל אדם מישראל ישב בנחלתו לדורי דורות  

 באמת מחולקת!

אמנם ניתן להסתכל על דיני הנחלות הציבוריים כאמצעי לישוב הארץ, אך לענ"ד יש 

מקום לומר שיישוב הארץ הוא הגורם המכשיר את דיני הנחלות הציבוריים, וזאת 

בהסתמך על הראיות הבאות: בסדר הפסוקים כאן אנו רואים שיישוב הארץ הוא 

כאשר יחזקאל חותם את מחזור נבואות   ;אמצעי מקדים לחלוקת הארץ לשבטים 

בוחר כפסגה את חלוקת הארץ לשבטים מחדש (וזאת מ"ח) הוא  -(בפרקים מ"ז   העתיד 

מגדיר   (י', ח') והרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל    20לאחר תיאור כללי של גבולות הארץ), 

 את חלוקת הארץ לשבטים כתנאי הכרחי לקיום מצוות רבות.

אם כן, ברצוני לטעון שהרמב"ם הפעיל כאן את השורש העשירי, ולא מנה את יישוב 

 הארץ כי הוא מהווה אמצעי לדיני נחלות ציבוריים, אותם כלל עם שאר דיני הנחלות.

 סיכום

הגמרא בכתובות הביאה שתי מימרות: האחת עוסקת באיסור היציאה מבבל לארץ 

ישראל והשנייה עוסקת באיסור היציאה מבבל לשאר ארצות. הרמב"ם לכאורה פסק 

 את המימרא השנייה, אבל נימק אותה בעזרת הנימוק הדחוי של המימרא הראשונה.

ר' חיים הסביר שלפי הרמב"ם הסיבה לשתי המימרות היא "בבלה יובאו ושמה יהיו" 

האמורה בחורבן בית ראשון. לפי המימרא הראשונה, או שקדושה ראשונה קיימת לעד 

וכמו שלאחר חורבן בית ראשון היה אסור לצאת מבבל לארץ ישראל למרות שיש בכך 

מצווה כך גם בחורבן בית שני, או שגם קדושה שנייה בטלה, וכמו שלא הייתה מצוות 

יישוב הארץ בחורבן בית ראשון שדחתה את איסור היציאה מבבל, כך גם לאחר חורבן 

בית שני. לפי המימרא השנייה, קדושה ראשונה בטלה וקדושה שנייה קיימת לעד, ולכן 

בחורבן בית ראשון לא הייתה מצוות יישוב הארץ שתדחה את איסור היציאה מבבל, 

אבל בחורבן בית שני הייתה, ולכן נותר רק האיסור לצאת לשאר ארצות. הרמב"ם 

 פסק להלכה את המימרא השנייה כיון שפסק שקדושה שנייה עומדת לעד.

לפי שיטה זו, ניתן להסיק שהרמב"ם סובר שתכלית מצוות יישוב הארץ היא המצוות 

התלויות בארץ, ואם כן הרמב"ם נאלץ על פי השורש העשירי להשמיט את יישוב הארץ 

 ממניין המצוות.

לכאורה קשה על ר' חיים: ראשית, הרמב"ם הדגיש שביטול הקדושה הועיל רק 

למצוות התלויות בארץ ולא לעצם הישוב. בנוסף, מאחר שמוכרח מדברי הרב שקישור 

יישוב הארץ למצוות התלויות בארץ משמעו שיישוב הארץ כיום הוא מדרבנן (שהרי 

המצוות התלויות בארץ כיום הן מדרבנן), קשה ממצוות קידוש החודש, ממנה עולה 

 שהרמב"ם סובר שגם כיום יש צורך מהתורה ביישוב הארץ.

 כולל שינוי בגבולות השבטים. 20
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 ערן פרידמן            שיטת הרמב"ם בעניין יישוב הארץ

) אכן אין בימינו בעיה שכל 1העלינו שני תירוצים הפותרים את הבעיה השנייה:  

) הצורך מהתורה 2  21ישראל יעזבו את הארץ ובכך יתבטלו החודשים והמועדות. 

ביישוב הארץ בשביל המצוות התלויות בארץ מתבצע באמצעות ציווי, ואילו הצורך 

 מהתורה ביישוב הארץ בשביל קידוש החודש מתבצע באמצעות הבטחה.

הסבר נוסף המתבסס גם הוא על ההנחה שהרמב"ם קשר את יישוב הארץ עם קיום 

המצוות התלויות בה הופך את היחס בין יישוב הארץ לקיום המצוות התלויות בה.  

שכבר אין לראות ביישוב הארץ ציווי שנועד לאפשר את קיום המצוות התלויות בה  

(וממילא כיום שחיובן מדרבנן גם יישוב הארץ מדרבנן), אלא   חיובן עומד וקיים 

שיישוב הארץ (בין מבחינת כמות אנשים ובין מבחינת הגבולות) הוא זה שמשפיע על 

, וממילא גם כיום יש חיוב מהתורה ביישוב עצם ההתחייבות במצוות התלויות בארץ 

הארץ. הסבר זה אינו מתאים לר' חיים, מאחר שלפיו ברגע שפג חיוב מצוות התלויות 

 בארץ פג חיוב יישוב הארץ.

העורך יעקב המר תירץ את שתי הקושיות על ר' חיים בכך שחיוב יישוב הארץ לעניין 

המצוות התלויות בארץ משתנה עם הזמן כי אלו מצוות ליחידים, אך חיוב יישוב 

הארץ לעניין קידוש החודש נשאר קבוע כי זו מצווה ציבורית. אמנם, ניתן להקשות על 

כך מהמשך הגמרא, לפיה משמע שרב יהודה אוסר כל עלייה שהיא, בין של יחידים 

ובין של ציבור. ניתן לתרץ קושי זה, ולומר שיש הבדל בין עלייה ציבורית 'בעייתית', 

אותה אוסר רב יהודה, לבין עלייה 'לא בעייתית' שכל תכליתה היא לאפשר את קידוש 

 החודש.

הסבר נוסף ניתן על ידי מורנו ראש הישיבה, לפיו יישוב הארץ מוזכר בתורה פעמים 

רבות כתכלית עליונה אך לא כציווי. הקושי בהסבר זה הוא שלכאורה ישנם פסוקים 

 העוסקים בציווי מפורש על יישוב הארץ.

דרך אחרת, אותה הצעתי אני, לתרץ את הרמב"ם בספר המצוות, היא לטעון שלפי 

הרמב"ם יישוב הארץ הוא הקדמה לדיני הנחלות הציבוריים וחלוקת הארץ לשבטים, 

 כפי שניתן לראות בפסוקים, ולכן השמיט מצווה זו.

ניתן להוסיף ולומר, כי בעוד שהרמב"ן תופס את יישוב הארץ וחלוקת הארץ לשבטים 

כשתי מצוות שונות, או לחילופין תופס את חלוקת הארץ לשבטים כמצווה הכלולה 

ביישוב הארץ, הרמב"ם תופס שיישוב הארץ הוא שלב מרכזי בדרך ל"ִיְׂשָרֵאל ֹׁשֵכן 

 .(במדבר כ"ד, א')�הים" -ִלְׁשָבָטיו", או אז "ַוְּתִהי ָעָליו רּוַח 

 .8הערת העורך [י.ה.]: עיין לעיל הערה  21
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ָסל ְלָך   את הארץ שניתנה לבני אדם  -ּפְ

 זאק מילנצ'יק

 מבוא

שכל דבריהם כגחלי אש, שכמו (ב', ט"ו)  כבר אמרו ז"ל באבות  
הגחלת, שאף שלא נראה בה רק ניצוץ אש, אם תשים כוחך בה 
להפכה ולנפחה, כל שתנפחה יותר תתלהב ותתפשט בה הניצוץ, עד 
שתעשה כולה לוחשת, ותוכל ליהנות ממנה להשתמש לאורה 

 ולהתחמם כנגדה...

 (הרב חיים מוולאזין, נפש החיים שער ג' פרק א')

חבויים בתוך דברי חז"ל רבדים רבדים של משמעות, ועל הקורא להשקיע מכוחו הוא 

 –בכדי לגלות את עומק דבריהם. בדבריהם התייחסויות עמוקות להתמודדויות דתיות  

הווה אומר התמודדויות של האדם הדתי החי בעולם ונפגש עם החברה האנושית ועם           

לוהיו. דברי חז"ל מטלטלים את הקורא מצד לצד בין שני קטבים של אמת אחת -

מורכבת ועמוקה. לעיתים הם מכריעים לאיזה צד נוטים המאזניים, אבל לעולם אינם 

מחליטים כי צד אחד של הדיון המופיע בתלמוד אינו. בביטויו המדויק של עמנואל 

כדי לגלות את )  55(תשע קריאות תלמודיות עמ'  לוינס, הקורא צריך "לגרד" את הטקסט  

האמת שאודותיה דנים חכמי התלמוד. מעשה הפרשנות, גירוד הטקסט, ניפוח הגחלת, 

סכנה   -טומן בחובו סכנה הקיימת בכל מעשה פרשנות אך כפליים בפרשנות דברי חז"ל  

שהפרשן לא ייעתר לטקסט כיאות ויקריא את עצמו לתוך הדברים. עליו תמיד להיות 

ער לסכנה הזו, אבל מאידך אל לו להירתע מן התהליך הפרשני עקב החשש הזה. אנסה 

, ואני תקווה (ה', א') כאן לגרד כמה דברים מדברי בר קפרא המופיעים במסכת כתובות  

 שדבריי יתקבלו על דעת הקורא ועל לבו.  

 שותפות האדם ביצירת הטוב –קריאה ראשונה 

בר (כתובות ה', א').  דרש בר קפרא: גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ  

"גדולים מעשי צדיקים ממעשה שמים וארץ". איך? האין   –קפרא אומר דבר מפתיע  

הצדיקים עצמם חלק ממעשה שמים וארץ? שמא בר קפרא רומז לנו שעל אף מקומו 

הבטוח כאן על הקרקע, למעשיו של הצדיק ישנה אפשרות לעלות מעל לשמים ומעבר 

לעולם הפיזי? או שאולי הוא אומר לנו שאין צדיק דבר "נברא" שניתן להגדירו כחלק 

 ממעשה שמים וארץ?  

כדי להבין את האמרה הזו, עלינו לעמוד תחילה על טיב המעשים של קדושי עליון הללו 

 אשר גדולים ממעשה שמים וארץ. מהם? ואיזו השוואה בר קפרא עורך כאן?
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 אולי אפשר למצוא רמז להיתלות בו בשבח שחז"ל מרעיפים על הדיין:

רב חסדא ורבה בר רב הונא הוו יתבי בדינא כולי יומא, הוה קא חליש לבייהו. 
(=רב חסדא ורבא בר רב הונא היו יושבים בדין כל היום, ונחלש ליבם) תנא להו 
רב חייא בר רב מדפתי: "ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב", וכי תעלה על 

אלא לומר לך כל דיין דעתך שמשה יושב ודן כל היום כלו? תורתו מתי נעשית?  
מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף  -שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת 
כתיב הכא "ויעמד העם על משה מן   .להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית 

 הבקר עד הערב", וכתיב התם "ויהי ערב ויהי בקר יום אחד"

 (שבת י', א'. הפיסוק שלי)

הדיין, ללא ספק צדיק, מצטרף אל הקב"ה למעשה בראשית. וכי זקוק הבורא לשותף 

מעשה בראשית אינו שלם עד   –בבריאה? חז"ל מציעים אמירה תיאולוגית נועזת  

שהאדם נותן את ידו לעזור לבורא יתברך. הלא הצדיק, או הדיין, אינו יותר מן האדם 

שמימש את כל יכולותיו ועלה לפסגות אנושיות רמות. פסגות נישאות אך אנושיות, 

פסגות של עשיית צדק בשופטו את ישראל, פסגות של בניית עולם חברתי. במשנת 

האדם. אין הבורא יכול לעשות צדק   –חז"ל, הבורא יתברך בכל גדולתו זקוק לפרטנר  

בעולמו בלי שהאדם יסכים לכך כיוון שהאדם בקלות יכול לשבש את הצדק הזה. 

בריאת האדם דורשת מן הבורא אקט של אמונה, נתינת אמון, באדם בעל בחירה 

 החופשית, באדם האחראי למעשיו.  

חז"ל ביטאו את האמון של הבורא בעולמו בפירושם לפסוק: "ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו ִּכי ָכל 

כתבו חז"ל בספרי:   (דברים ל"ב, ד') ל ֱאמּוָנה ְוֵאין ָעֶול ַצִּדיק ְוָיָׁשר הּוא"  -ְּדָרָכיו ִמְׁשָּפט,  

. במבט ראשון הדרשה כאן (ספרי דברים ש"ז) ל ֱאמּוָנה, שהאמין בעולם ובראו"  -" 

נעשה שימוש בפסוק במילה "אמונה" ומשום כך חז"ל   –נראית שרירותית מעט  

הלבישו עליה וורט נאה. הפסוק כאן מביע צידוק הדין מוחלט. למראית עין, אין דבר 

שמחבר בין צידוק הדין ואמונתו של הבורא באדם. נראה שחז"ל מציעים רעיון 

ל תלוי באדם. תמים פעלו של הצור, דרכיו משפט, כי האדם -מהפכני: צדקתו של ה 

יכול לעשות משפט וצדקה בעולם; כי האדם יכול להיות טוב; כי הקב"ה מאמין בו. 

המדרש מביע זאת בעצמו בדבריו הבאים: "ְוֵאין ָעֶול, שלא נבראו בני אדם להיות 

רשעים אלא צדיקים". הקב"ה ברא את האדם עם יכולת וייעוד לעשות טוב והוא 

ל בגלל שהוא סומך על -מאמין שיעשה את הטוב. אפשר לסמוך על צדקתו של ה 

האדם, בגלל שהקדוש ברוך הוא מאמין שהאדם יושיט את ידו לצרף את מעשה ידיו 

 לתהליך הבריאה.  

ל בכבודו ובעצמו? מעשי -האם יש דבר נכבד יותר מאשר להבטיח את צדקתו של ה 

ידיהם של הצדיקים יוצאים מתוך הנברא ועולים ונוגעים ביחס שבין הבורא בעצמו 

 1ועולמו. האדם, רגליו על הקרקע, אוחז ברגלי הכיסא המשתרבבים לתוך העולם הזה. 

 '.ע"פ סוכה ה', א 1
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. ברור, אומר בר קפרא, (בבלי יומא פ"ו ע"א) "גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד"  

ל רשע? " ֲהֹׁשֵפט -שמעשים אלו גדולים יותר מהבריאה עצמה, כי מה שווה בריאה עם  

 ?! (בראשית י"ח, כ"ה)ָּכל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט" 

 ומה באשר להוכחה לאמירה חריפה כזאת?

כתיב: "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים",   -דאילו במעשה שמים וארץ  
כתיב: "מכון לשבתך פעלת ה' מקדש אדני   -ואילו במעשה ידיהם של צדיקים  

 כוננו ידיך"  

הוכחה טכנית. הבריאה נעשית ביד אחת, אבל המקדש נעשה בשתיים. אולם הקורא 

משתומם: האין שני הפסוקים הללו דנים במעשי ידי הבורא? ידו יסדה ארץ וידיו כוננו 

מעשה ידי צדיקים הוא". אכן,  -מקדש! רש"י נחלץ לעזרתו של הקורא הנבוך: "מקדש 

האדם הוא זה שבונה את המקדש, לא הבורא. אך הקורא נשאר ללא סיפוק של ממש 

 מן ההוכחות הללו.

אולי בר קפרא בונה על תפיסה קודמת שלו. נעיין בדרשה נוספת של בר קפרא 

המופיעה בסמוך לדרשה שלנו: "דרש בר קפרא, מאי דכתיב: 'ויתד תהיה לך על אזנך'? 

יניח אצבעו באזניו".   -אל תקרי אזנך אלא על אוזנך, שאם ישמע אדם דבר שאינו הגון  

בר קפרא משווה את אצבעותיו של האדם ליתד שחייל נושא כדי לשמור על קדושת 

המחנה. ישנו חשש שהמחנה ייטמא על ידי רפש ולכלוך, ולכן הבורא מצווה על האדם 

לחגור יתד על חגורו כדי שילך למרחק ויכסה את הרעי. בדומה ישנו גם חשש שרוחו 

של האדם תיטמא מכל מיני רפשים אשר נכנסים אליו מן הסביבה. בר קפרא אומר 

לאדם, ראה את רוחך כמחנה ואצבעותיך כיתד והשתמש בהן כדי לשמור על טהרת 

 נפשך.  

נמצאנו למדים, שבר קפרא משווה את רוחו של האדם למחנה. מחנה אשר נאמר עליו: 

. במה "מקדש" נקרא מקדש אם (דברים כ"ג, ט"ו) לֶהי� ִמְתַהֵּל� ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנ�"  -"ִּכי ה'  

לא בשכינתו של הבורא יתברך? הלא גם זה נאמר מפורשות באותו פסוק: "ְוָהָיה 

המחנה יהיה קדוש, יהיה מקדש. כדי לשמור עליו ככזה על החיילים   -ַמֲחֶני� ָקדֹוׁש"  

ל ויישאר המחנה -פן יעזבם ה  –לשאת יתדות: "ְולֹא ִיְרֶאה ְב� ֶעְרַות ָּדָבר ְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי�" 

 לוהי וקדוש.  -מקום חילוני וטמא במקום מקום 

האדם, אם כן, יכול להיות מקדש. ואין אפשרות לאף אחד לעצב את רוחו של האדם 

חוץ ממנו עצמו. "רשות כל אדם נתונה לו: אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות 

הרשות בידו...כל  –הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע  -צדיק 

. ב') -(רמב"ם, תשובה ה', א' אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם"  

הבחירה החופשית היא "עיקר גדול שהכל תלוי בו" ויסוד מוסד במחשבת התנ"ך 

לִהים ָיִבא -הוא נדרש לעמוד לדין: "ִּכי ֶאת ָּכל ַמֲעֶׂשה הָ  –וחז"ל. האדם אחראי למעשיו 

. משפט כמו "ָמכֹון ְלִׁשְבְּת� (קהלת י"ב, י"ד) ְבִמְׁשָּפט ַעל ָּכל ֶנְעָלם ִאם  טֹוב ְוִאם ָרע"  



194 

ָסל ְלךָ   זאק מילנצ'יק              ּפְ

לא יכול להתפרש אלא כמעשה ידיו   (שמות ט"ו, י"ז) ָּפַעְלָּת ה' ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו ָיֶדי�"  

ורק   –של האדם עצמו! רוחו של האדם היא מקום לשכינתו של הבורא, והיא מקדש  

 האדם יכול לכונן מקדש שכזה.

בר קפרא, אם כן, רואה עולם הנבנה בשותפות בין האדם והבורא. הבורא יוצר 

תשתית, עולם פיזי, גשמי, ומפקיד את רוחו של האדם ואת החברה בידיו. בר קפרא 

לא עוצר בקביעת השותפות, אלא גם קובע סדר חשיבות, ובאופן מפתיע קובע כי 

דווקא חלקו של האדם מכובד יותר. חלקו של הבורא הוא ביצירת העולם הגשמי, מצע 

והעולם נברא לשם הפעילות הרוחנית הזו. הוא נברא   –לפעילות הרוחנית של האדם  

באהבה כדי לתת לאדם, המודע לעצמו, לאחר ולבוראו, לאהוב. זהו חלקו של האדם: 

לבנות עולם של צדק ואהבה, של אמת ושלום, של חסד ורחמים. ובעיניהם של חז"ל 

אפילו צביונו של היחס של הבורא יתברך אל האדם כצודק או לא צודק נקבע על ידי 

האדם הנענה לבוראו ולייעוד שהוא קבע בבריאה. אין זה פלא, אפוא, שבר קפרא ראה 

 את מעשי הצדיקים כגדולים מן הבריאה עצמה.

 בין מעשה שמים וארץ למעשה הצדיקים –"השיב בבלי אחד" 

"בבלי אחד" אינו מסוגל לקבל את דברי בר קפרא, "ורבי חייא שמו". הוא תוקף: 

הלא גם יצירת העולם הטבעי נעשית בשתי ידיים! "ידו כתיב",   –"ויבשת ידיו יצרו!"  

משיבה הגמרא כהגנה על דברי בר קפרא. הגנה לא בדיוק משכנעת. ולא רק הקורא 

נותר לא משוכנע: "והכתיב: 'יצרו'" בלשון רבים! איך נאמר על ידו אחת פעולה 

הנעשית בלשון רבים? הגנתו של בר קפרא לא ממצמצת: "א"ר נחמן בר יצחק: יצרו 

 אצבעותיו, כדכתיב: 'כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת'".  

דקדקני: האם בריאה -מה פשרו של הדיון התמוה הזה? האם נתקלנו בדיון פרשני 

 נעשית ביד אחת או שתי ידיים?  

ְלמה רבי חייא התנגד כל כך בתוקף? מדוע "השיב" לבר קפרא? הוא מצטט את הפסוק 

 "יבשת ידיו יצרו", ובכך רומז לנו לעומק התנגדותו.  

ַוְיִהי ֵכן: ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה  לִהים ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד  -ַוּיֹאֶמר 
: לִהים ִּכי טֹוב -ַוַּיְרא  ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא ַיִּמים,  ַלַּיָּבָׁשה  �ִהים  -ַוִּיְקָרא  

ַוּיֹאֶמר �ִהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי ֹעֶׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר 
ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ ַוְיִהי ֵכן: ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ ֹעֶׂשה 

 : ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ְׁשִליִׁשיַוַּיְרא �ִהים ִּכי טֹובְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהּו 

 י"ג)-(בראשית א', ט'

יום שלישי. היום שבו מופיעה היבשה  –רבי חייא מצביע על היום שהוכפל בו "כי טוב" 

 –והיום שבו היא מתמלאת על ידי כל מיני צמחים שונים. הוא טוען כנגד בר קפרא  

האין הבורא מתנהג בטוב עם בריאתו גם אם האדם אינו מסכים לכך? ביחס של 
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הבורא גלום טּוב מובנה, שאינו ניתן לחילול. פעמיים "כי טוב" לשתי ידיים. רבי חייא 

אינו טוען כי מעשי ידי אדם אינם חשובים, הוא רק טוען שאין לו אפשרות להגביה 

 אותם מעל לשמים.  

רבי חייא עומד על כך שהאדם פועל רק בתוך המערכת, לא מעבר לה. טובו וצדקתו של 

לוהיים. -ל אינם תלויים במעשי האדם! הבריאה עצמה ִהנה אקט של חסד ואהבה  -ה 

יש במעשה שמים וארץ טוב עצמאי, טוב שאינו תלוי באדם. רבי חייא מתעקש שהטוב 

לוהי הוא המאפשר לאדם לעשות טוב, הוא האקסיומה הראשונה המאפשרת את כל -ה

המערכת; הוא המסגרת הבסיסית יותר למעשים הטובים של האדם. הטוב הזה מכונן 

כל מעשה טוב שיבוא אחריו. מעשי צדיקים באים כתוצאה מהטוב האולטימטיבי, 

לוהית שהניעה את מעשה הבריאה. חשובים הם מעשי ידי -המושלם: האהבה ה 

 הצדיקים, אך אין הם מסוגלים לפרוץ מעבר לבריאה, מעבר לשמים וארץ.

משיב לו בר קפרא: "ידו כתיב". הוא דבק בשיטתו. יש טוב בבריאה, אבל טוב חלקי. 

טוב של יד אחת, והלא ידוע ששתי ידיים ישנן. העולם הטבעי הוא רק פן אחד של 

הבריאה ורק צד אחד מחווייתו של האדם. האדם פוסח על שני עולמות: עולם הטבע 

ועולם רוחני שהוא יוצר. הקב"ה קובע בעצמו שעולם הטבע טוב, על העולם ההוא אמר 

הטוב   –"כי טוב"; התנהגותו של האדם קובעת מדדים כמו צדק, משפט, חסד ורחמים  

ועל עולם שבו שוכן האדם נאמר "טוב מאד". האדם, בהיותו טוב,  –של העולם הרוחני 

משלים את היד השנייה, את עולם הבריאה השני. שוב מצאנו את מעשיו של האדם 

 מעבר לשמים וארץ.  

"והכתיב יצרו!" רבי חייא אינו מוותר. הקריאה של בר קפרא אינה עומדת 

בסטנדרטים של הדקדוק! "יצרו אצבעותיו" באה התשובה. "א"ר נחמן בר יצחק 

כדכתיב: 'כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת'". אני חושב שרב 

 :ז)-(דנחמן בר יצחק מצביע גם על המשך הדברים במזמור ח 

ִּכי ֶאְרֶאה ָׁשֶמי� ַמֲעֵׂשי ֶאְצְּבֹעֶתי� ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּת. ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו 
לִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו. ַּתְמִׁשיֵלהּו -ּוֶבן ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו. ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט מֵ 

 ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי� ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו

אין ספק כי מעשה הבריאה הוא מפעים, מעורר פליאה אדירה. רב נחמן בחר בפסוקים 

שעומדים על הפלא העצום בבריאה מחד ועל גדולתו של האדם מאידך. אתה צודק, 

הוא אומר לרבי חייא: הבריאה טובה, ויש לה טּוב עצמאי. היא מדהימה, גורמת 

לאדם להשתומם מעוצמתה ומגדלותה, מיופייה ומתעלומותיה. אבל ה' המשיל את 

האדם על מעשי ידיו. הוא נתן בו את היכולת לקבוע את הצביון של מעשי ידיו. אין לך 

הוכחה ברורה מזו. האדם אינו רק חלק מהבריאה הטבעית, הטובה לכשעצמה, אלא 

המושל שלה. הוא עומד מעל הבריאה הנמצאת "תחת רגליו". "ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט            

 ל, "והשארת אותו מעל לגדר מעשי שמים וארץ".  -לִהים", פונה המשורר ל-מֵ 
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 שבחו של הרקיע –קושיית הגמרא 

 לא נחה דעתה של הגמרא בזה. היא תוקפת:

 ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"!  -מיתיבי: "השמים מספרים כבוד 

מה הרקיע יכול לשבח אם לא את מעשה בראשית? השמים בהיותם, בפלא 

ל, והרקיע במחזוריות שלו מעיד על גדלותו של -שבבריאתם, מספרים על כבוד ה 

 הבורא שיצרו. קושיה טובה, אך יש תשובה מן המוכן:

 הכי קאמר: מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד? הרקיע, ומאי ניהו? מטר. 

בעל המזמור אינו אומר שהרקיע משבח את בוראו הנמצא מעליו, אלא את האדם שחי 

ופועל תחתיו, על הארץ. לא נאמר כאן שהגלגל משבח בסיבובו את הבורא, אלא 

 שהרקיע משבח את מעשי ידיהם של צדיקים במטר שהוא מרעיף על העולם.  

דקדקני. האין מסתתר גם כאן משהו אחר? באמירה שמעשי האדם על -עוד דיון פרשני

 הארץ משפיעים על גרמי השמים אין כל חידוש בעולמם של חכמי התלמוד:  

-ְוָהָיה ִאם ָׁשֹמַע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה'  
ֹוֶרה  י ְּבִעּתֹו  ַאְרְצֶכם  ְמַטר  ְוָנַתִּתי   , ַנְפְׁשֶכם ּוְבָכל   ְלַבְבֶכם  ְּבָכל  ֹו  ּוְלָעְבד ֶכם  ֵהי ל

 ּוַמְלקֹוׁש ְוָאַסְפָּת ְדָגֶנ� ְוִתיֹרְׁש� ְוִיְצָהֶר�

 (דברים י"א, י"ג)

הגמרא כאן מצביעה על הקשר העמוק שבין הצלחה גשמית לבין צדקותם של 

הצדיקים על מנת להדגיש רובד קריטי בהבנת משמעותם של מעשי הצדיקים. עד כה 

עולם הבריאה, הטבע, עולם   –אפשר היה להבין שהגמרא בנתה על חילוק דיכוטומי  

הוא מעשי ידיו של הקב"ה. מעשי ידיו של האדם אינם הבריאה הפיזית, הם   –הגשמי  

אינם מעשי שמים וארץ, אלא דבר אחר: עולם רוחני. אפשר היה להבין שהעולם 

הרוחני הזה הוא עולם פנימי המנותק מן העולם הפיזי, תוצר כפיו של הבורא יתברך.  

הגמרא מזכירה לנו שאחרי הכול האדם הוא יצור גשמי, החי בארץ, מתחת לשמים, 

ושצדק ומשפט אמורים להביא ברכה גשמית. הגמרא אומרת לנו שמעשי ידיהם של 

צדיקים אינם רק מציאות מופשטת, רוחנית, בלי קשר למצב כלכלי וקידמה חומרית. 

הם מכוננים חיים טובים בעולם הפיזי, חיים ברווחה כלכלית ובנוחות. מעשי ידיהם 

 הסמל המובהק ביותר להצלחה כלכלית. –מרעיפים על האדם גשם 

 המחשבה הזו עולה בקנה אחד עם התאולוגיה היהודית ממשה רבינו ועד חז"ל:
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ַהּיֹום,  ְמַצְּו�  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ִמְצֹוָתיו  ָּכל  ֶאת  ָת  ְוָעִׂשי ְּבקֹול ה'  ְוָׁשַמְעָּת  ְוַאָּתה ָתׁשּוב 
ה'   ְר�  ַאְדָמְת� -ְוהֹוִתי ּוִבְפִרי  ְבֶהְמְּת�  ּוִבְפִרי  ִבְטְנ�  ִּבְפִרי  ָיֶד�  ַמֲעֵׂשה  ְּבֹכל   � לֶהי

 ְלֹטָבה                                                                                       

 ט')-(דברים ל', ח'

 ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה' ְצָבאֹות ִּתְקְראּו ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ֶאל ַּתַחת ֶּגֶפן ְוֶאל ַּתַחת ְּתֵאָנה

 (זכריה ג', י')

 יתיב רבן גמליאל וקא דריש: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת

 (שבת ל', ב')

העולם הרוחני על פי בר קפרא, ההולך בדרכה של התורה, אינו עולם פנימי בלבד; 

ל והאדם בלי קשר למצבו הגשמי. הרעיון הדתי אמור -עולם הבנוי על הקשר שבין ה 

 להוביל לטובת האדם והחברה בעולם הארצי.  

 היסטוריה ולב האדם –קריאה שנייה 

 מקומו של הפסוק בדרשות חז"ל

לפני שאפליג להציע רובד חדש בדברי בר קפרא נדרשת הבהרה מתודית מאת עמנואל 

 לוינס:  

חכמי הגמרא, הנראים נאבקים זה בזה בדקדוקי עניות, רחוקים מאד מן 
כפי   –הפלפול הסכולסטי. הפנייה לפסוק אינה נעשית כדי להיעזר בסמכותו  

אלא יש בה   –שחושבים אנשים מסוימים הנוטים להסיק מסקנות פזיזות  
התייחסות להקשר, המאפשר להעלות את רמת הדיון ולגלות את משקלם 
האמיתי של הנתונים המעניקים לו את מלוא משמעותו. העברת רעיון אחד 

 משחררת מתוכו אפשרויות חדשות –שהוא אקלימו המקורי  –לאקלים אחר 

 )18(תשע קריאות תלמודיות עמ' 

לוינס אומר לנו מילה על שיטתם של חכמי התלמוד בהעברת רעיונות. רעיון תמיד בא 

מהקשר מסוים, מרקע מסוים, והוא פוגש את הקורא במקום שלו עם הרקע שלו. 

לעיתים, הצגת רקע אחר, מפתיע, יכולה לגלות רבדים חדשים של משמעות בתוך אותו 

רעיון ישן. התלמוד משתמש בפסוק להאיר על מושג באור חדש, להעניק לו אופק חדש 

של אפשרויות, להעמיד אותו על רקע אחר ולאפשר לקורא לקחת את הרעיון למקום 

חדש. אנסה להשתמש ביסוד הזה ולתת לפסוקים המופיעים בדיון להכווין את פעמיי 

 בפרשנות נוספת למחלוקתם של בר קפרא ורבי חייא.
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 ההיסטוריה והפרט –רקע רעיוני לקריאה שנייה 

ל ושל העולם ביחס -עד כאן טענתי שבר קפרא ורבי חייא חלוקים באשר לטובו של ה 

ל וטובו תלויים במעשי האדם או שמא הם מהווים -למעשי האדם, האם צדקתו של ה 

אקסיומה ראשונית שעליה חייו של האדם מתבססים. אך אולי הפסוקים המופיעים 

בדיון מצביעים על התמודדות של חז"ל עם המתח שבין ההיסטוריה לבין מצפונו של 

 היחיד.  

עם ישראל ִהנו עם ִעם תודעה היסטורית עמוקה. הוא היה בין הראשונים לראות את 

ההיסטוריה כשדה פעולה של האדם שיש בו התקדמות ושינוי. החידוש הגדול 

ל אינו חלק מן המערכת הטבעית, אלא מוקדם -והראשוני ביותר של התורה היה שה 

לה ומעבר לה באופן אבסולוטי, ובגלל זה חופשי לחלוטין מכל הגבלה אפשרית. הרעיון 

הזה ִאפשר ליהודים להבין שעולם הטבע אינו עולם רנדומלי אכזר אלא בריאה 

לבריאה חוק וסדר. מחשבה זו התחברה לרעיון נוסף: האדם   -ל  -מתוכננת של אותו  

לוהי אינסופי. יחד, הרעיונות הללו -נברא בצלמו של הבורא, ויש בו קצת מאותו חופש  

לוהיים שניתנים -יצרו רעיון מהפכני רביעי: אחריות אישית. לעולם יש חוק וסדר  

ל: חוק וסדר פיזיים מאפשרים לאדם -להבנת האדם כיון שהוא נברא בצלמו של ה 

לנצל את העולם הטבעי וחוק וסדר בעולם הרוחני מאפשרים לאדם לבנות עולם 

חברתי מתוקן; ולאדם חירות המאפשרת לבורא להטיל עליו אחריות להגשים את 

היכולות הללו. הבורא כורת ברית עם האדם, נח, המייצג את האנושות כולה, ובכך 

 מגלה את התעניינותו בהיסטוריה של העולם כולו.  

אולם, יחד עם התודעה ההיסטורית הבנויה על חופש האדם ועל אחריותו, היהדות 

ל הוא בעל הבית על ההיסטוריה. מהלך העולם מתוהו -הביאה לעולם עוד רעיון: שה 

ובוהו לתיקון מלא ושלם הוא דטרמיניסטי לחלוטין. הובטח כבר מראש ש"ביום ההוא 

כותבי התנ"ך מייחסים כל   –. יתירה מזאת  (זכריה י"ד, ט') יהיה ה' אחד ושמו אחד"   

אירוע היסטורי בעל משמעות לידי הבורא: הם רואים באסונות טבע, במלחמות 

ובתהפוכות פוליטיות את מעשי ידי הבורא יתברך. אם כן, נוצר מתח מסוים בין מעשי 

ל מכווין את ההיסטוריה, ואם     -אם האדם חופשי איך ה   –ידי הבורא ומעשי האדם  

 ל מכווין את ההיסטוריה איך האדם יכול להיות חופשי?  -ה

אמנם, המתח הפילוסופי האבסולוטי מדומה, כיון שהסוף ידוע, אך הדרך איננה 

אך בכל זאת הפרדת המישורים הזו לא בהכרח מחלחלת לתוך התודעה של   2ידועה. 

האדם. צריך רק לראות את ה"מצפים למשיח" כדי להבין עד כמה התודעה של 

לוהית מגבילה את חירותו של האדם. אנשים חושבים שיבוא המשיח וכל -ההכוונה ה 

הבעיות של העולם תסתדרנה מאליהן. הבאת המשיח פירושה הגעה לעת שבה מופיע 

לא ילמדו עוד מלחמה לא מחמת   –גואל אשר משנה את כל כללי המשחק האנושי  

 זו תשובתו של הרמב"ם בהלכות תשובה סוף פרק ו'. 2
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תהליך ארוך של חינוך ועבודה מפרכת על נפש האדם והחברה, אלא מחמת נפנוף 

 המשיח בשרביט קסמים. 

אמנם גישה כזו נראית רחוקה להפליא מן התודעה שלנו כדתיים לאומיים, כאנשים 

מודרניים, אבל אינני בטוח שכך הוא. כמה מאתנו, כאשר אנו חושבים על המדינה 

כ"ראשית צמיחת גאולתנו", לא רואים בביטוי הזה מין הבטחה שה"גאולה השלמה" 

האם החברה הישראלית קרובה לגאולה?   –קרובה? האם דבר כזה מובטח? יותר מזה  

האם החברה המערבית? החברה הערבית שסוערת מסביבנו? אמנם אנו מקווים 

שפועלינו יצליח ויעשה פירות, אך אנו צריכים להבין שמשמעות התהליך אינה הגעה 

לתאריך מסוים שבו יופיע גואל, אלא עבודה פנימית של האדם על עצמו ושל החברה 

 על עצמה. 

המדינה היא ראשית צמיחת גאולתנו כיון שבה אנו יכולים לבנות חברה צודקת, אנו 

שינוי בדרך שבה כל אחד רואה את  –יכולים לחולל שינוי תודעתי עמוק בכל פרט ופרט 

הסביבה שלו, את הזולת ואת השונה. היא ראשית צמיחת גאולת העולם כולו משום 

שאנחנו, עם ישראל, כאן בארץ, יכולים להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש, וכמו שהכהן 

הוא "המנהיג שהוא הנכבד שלה והדוגמה שלה, שאנשי העדה ילכו בעקבותיו וימצאו 

כך באי העולם ילכו   ו') -(רבי אברהם בן הרמב"ם לשמות י"ט, ה' את הדרך הישר על ידו"  

�ֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו -בעקבותינו: "ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵּבית  

 . (ישעיהו ב', ג')ִמְּדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְּבֹאְרֹחָתיו ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָׁשָלִם" 

אבל אנחנו צריכים להיזהר מלתלות את יהבנו בדבר חיצוני לנו. צריכים אנו להיזהר 

מן הציפייה למשיח שפוטר אותנו מן האחריות לתקן את עצמנו, את משפחתנו, את 

מובטח לנו שבסוף   –חברתנו ואת עולמנו. אין מי שיעשה את זה בשבילנו. ובכל זאת  

ְוָנֲהרּו ֵאָליו ָּכל ַהּגֹוִים... ְוִכְּתתּו  ִיְהֶיה ַהר ֵּבית ה' ְּברֹאׁש ֶהָהִרים ְוִנָּׂשא ִמְּגָבעֹות  "ָנכֹון 

עֹוד  ִיְלְמדּו  ְולֹא  ֶחֶרב  ּגֹוי  ֶאל  גֹוי  ִיָּׂשא  לֹא  ְלַמְזֵמרֹות  ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם  ְלִאִּתים  ַחְרבֹוָתם 

 .ד')-(ישעיהו ב', ב'ִמְלָחָמה" 

עם המתח הזה מתמודדים חז"ל. הם יודעים שמחד ה' מכוון את ההיסטוריה. הם 

ֵלב  ָלֶהם  ְוָנַתִּתי  ִמְּבָׂשָרם  ָהֶאֶבן  ֵלב  "ַוֲהִסֹרִתי  יחזקאל:  מכירים היטב את דברי 

. הם בקיאים בדברי ישעיהו "לֹא ָיֵרעּו ְולֹא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי ִּכי (י"א, י"ט) ָּבָׂשר"  

. אבל הם יודעים שעל האדם (י"א, ט') ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה' ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים"  

לגאול את רוחו בכוחות עצמו. הם יודעים שהקב"ה זקוק לתקווה עמוקה: "ִמי ִיֵּתן 

ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים" (דברים ה', כ"ו). הם 

יודעים שהקב"ה יכול רק לתת לפני האדם את החיים ואת טוב את המוות ואת הרע 

ולהפציר בו לבחור בחיים; אך להכריח הוא לא יכול בלי ליטול מן האדם את חירותו 

ולהפכו לרובוט. חז"ל מבינים היטב שגאולתו של האדם צומחת מתוך שימוש בחירות 

 הזו כדי להיענות לקולו של הבורא.  
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מה היחס, אפוא, בין השפעת הבורא על ענייני האדם ועל ההיסטוריה לבין גאולת 

האדם את עצמו על ידי היעתרות לדבר ה'? אני רוצה להציע שבשאלה זו עוסקת 

 האגדה שלנו.

 האדם כמוקד ההיסטוריה –דברי בר קפרא 

דרש בר קפרא: גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ, דאילו 
כתיב: "אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים", ואילו   -במעשה שמים וארץ  

כתיב: "מכון לשבתך פעלת ה' מקדש אדני כוננו   -במעשה ידיהם של צדיקים  
 ידיך

 בר קפרא בחר בפסוק מישעיהו להציג מה הם "מעשי שמים וארץ":  

ַיְחָּדו. ִהָּקְבצּו  ַיַעְמדּו  ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְּפָחה ָׁשָמִים ֹקֵרא ֲאִני ֲאֵליֶהם  ַאף 
ֻכְּלֶכם ּוֲׁשָמעּו ִמי ָבֶהם ִהִּגיד ֶאת ֵאֶּלה? ה' ֲאֵהבֹו ַיֲעֶׂשה ֶחְפצֹו ְּבָבֶבל ּוְזֹרעֹו ַּכְׂשִּדים. 

 ֲאִני ֲאִני ִּדַּבְרִּתי ַאף ְקָראִתיו ֲהִביֹאִתיו ְוִהְצִליַח ַּדְרּכֹו

 ט"ו)-(ישעיהו מ"ח, י"ג

האם אין כאן רמז לפעולתו של הבורא בהיסטוריה? ה' מכווין אותו אדם שהוא אהב, 

לפי הפרשנים את כורש, ונתן לו לעשות את רצונו בבבל החוטאים. הוא קרא לו, הביא 

 אותו, והצליח את דרכו. מעשיו של כורש הם כולם מעשיו של הבורא יתברך.  

 לעומת זאת, אודות מעשי ידיהם של צדיקים, הוא מצטט את הפסוק:

ְּתִבֵאמֹו ְוִתָּטֵעמֹו ְּבַהר ַנֲחָלְת� ָמכֹון ְלִׁשְבְּת� ָּפַעְלָּת ה' ִמְּקָדׁש ֲאֹדָני ּכֹוְננּו ָיֶדי�. ה' 
 ִיְמ�� ְלֹעָלם ָוֶעד

 י"ח)-(שמות ט"ו, י"ז

כבר אמרנו שבר קפרא רואה את האדם כמקדש בפוטנציה. כיוון שהקב"ה חנן את 

בוודאי שכינון המקדש שהוא האדם   –ובכך גם במעט מזעיר מחרותו    –האדם בצלמו  

 הוא מעשה האדם בלבד. ה' מולך ברוחו של האדם רק אם האדם נותן לו למלוך.  

אם כן, מצאנו עוד אמירה מעט פרדוקסלית מאת בר קפרא והיא לא פחות רדיקלית 

מהראשונה. הקב"ה פועל בהיסטוריה. הוא מפיל ממלכות, מעניש לחוטאים ומתגמל 

והוא מביא בסוף לדברי הנביא זכריה "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו   –צדיקים  

אחד". האדם אחראי על רוחו בלבד, אך לאחריות זו משמעות מכריעה גם במישור 

ההיסטורי. הפסוק בשמות שאותו בחר בר קפרא מצביע על משקל מכריע זה: רק אם 

"מקדש ה' כוננו ידיך" כי אז "ה' ימלוך לעולם ועד". ממלכתו של הבורא בעולם, 

הייעוד ההיסטורי, מתגשמת רק אם האדם מזמין את שכינתו של הבורא יתברך אל 

תוך רוחו ובכך הופך את עצמו למקדש. שמו של הבורא לא יכול להיות אחד אם האדם 

אינו נותן לרוחו להשתנות, אם הוא לא מקבל את הבורא יתברך לתוך ליבו. הייעוד 
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ההיסטורי של מלכות הבורא יתברך יכול להתקיים רק אם האדם יכונן את עצמו 

כמקדש. נמצאים מעשיו של הבורא תלויים לגמרי במעשי ידיהם של הצדיקים! אמנם 

 בר קפרא מבחין בשותפות בין הבורא לבין האדם, אך שותפות עם מעמד בכיר לאדם.  

 הקב"ה בכל זאת מוביל –התנגדותו של רבי חייא 

 רבי חייא אינו יכול לקבל את הדברים הללו:

 השיב בבלי אחד ור' חייא שמו: 'ויבשת ידיו יצרו'!

 הוא בוחר פסוק בתהילים לגבות את התנגדותו לדברי בר קפרא:  

ל ָּגדֹול -ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו. ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו, ִּכי  
�ִהים, ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו, ֲאֶׁשר לֹו -ה' ּוֶמֶל� ָּגדֹול ַעל ָּכל  

ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו. ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעֵׂשנּו. ִּכי 
 �ֵהינּו ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו-הּוא 

 ז')-(תהילים צ"ה, א'

רבי חייא אינו מכחיש את דברי בר קפרא, שהאדם חייב לתת לבורא להיכנס אל נפשו 

�ֵהינּו -כדי שלמעשי הבורא יהיו תוקף ומשמעות; אין הוא כופר בשותפות: "ִּכי הּוא  

". אבל, אומר רבי חייא, לבורא ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּוַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו  

המעמד הבכיר. שמיעה לקול ה' באה בעקבות רוממותו של הבורא, בעקבות הפלא 

�ִהים, -ל ָּגדֹול ה' ּוֶמֶל� ָּגדֹול ַעל ָּכל  -שבבריאה: "ְלכּו ְנַרְּנָנה ַלה' ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו... ִּכי  

ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו". 

ה' עושינו ולכן   –המשורר קורא למאמינים "ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ה' ֹעֵׂשנּו"  

נשתחווה אליו. במזמור הזה מעשי האדם הם רק תגובה למעשי הבורא: הוא מוביל 

ואנו הולכים בעקבותיו. הוא המנהיג ואנו המונהגים. הוא המפקד ואנו פקודים. האין 

 ההיררכיה ברורה?

 ידו כתיב

מה המענה כאן? בר קפרא יודע שה' המוביל, שהוא מתווה את הדרך. העולם שלו 

אחרי הכול, הוא בראו והוא קבע את ייעודו. אבל האם זה אומר שאין מעשיהם של 

האדם מעשה יצירה של ממש? האדם יוצר מציאות שלמה: המציאות הפיזית ִהנה רק 

חצי. היא מציבה אתגר, מתווה דרך. האדם חייב לבחור ללכת בדרך הזו, להיענות 

אין הוא מובל אלא מוביל. בידו האחת ה' יצר לנו את הדרך. עלינו   –לאתגר זה  

 להשלים את היד השנייה בהליכה בה. מה שווה דרך אם אף אחד לא הולך בה?

 והכתיב: יצרו!  
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שוב הטענה המדקדקת הניצחת לכאורה. אין כאן דרך בעלמא, אלא הובלה אקטיבית 

של תהליך, והאדם הוא מתלווה לתהליך של הבורא. אמנם מקום חשוב יש לו בתהליך 

 הבורא הוא ה"יוצר"! –הזה, אבל הוא תהליך שכולו של הבורא 

 והתשובה היצירתית של רב נחמן בר יצחק:

א"ר נחמן בר יצחק: יצרו אצבעותיו, כדכתיב: כי אראה שמיך מעשה 
 אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת.

 נעיין עוד פעם במזמור ח':

ִּכי ֶאְרֶאה ָׁשֶמי� ַמֲעֵׂשי ֶאְצְּבֹעֶתי� ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר ּכֹוָנְנָּתה. ָמה ֱאנֹוׁש ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו 
�ִהים ְוָכבֹוד ְוָהָדר ְּתַעְּטֵרהּו. ַּתְמִׁשיֵלהּו -ּוֶבן ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו: ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט מֵ 

 ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי� ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו

רב נחמן אומר לרבי חייא: האם לא הניח הקב"ה את כל המציאות תחת שליטתו של 

האדם? הכול פתוח בפניו. הוא המושל, הוא השליט. "ֹּכל ַׁשָּתה ַתַחת ַרְגָליו". הקב"ה 

יכול להניע תהליכים להעניש את האדם, כפי שראינו לגבי בבל לעיל, אבל מי מבטיח 

שהאדם יקשיב לבורא בעקבות העונש? הוא יכול לתגמל את האדם, אך מי ערב 

שהאדם ייוודע לכך בכלל? הוא יכול להוציא גוי מקרב גוי, ובתוך שנים ספורות ישכחו 

גם את זה. האם הפעלת כוח, השמדה או תגמול יכולים לפתוח לבבות? מפלה פוליטית, 

האם הדברים הללו יכולים להביא את האדם לכונן את עצמו   –אסון טבעי, מלחמה  

כמקדש? אולי לזמן קצר, אבל מהר מהר דועך הזיכרון של העונש. זמן קצר נשאר 

הזיכרון של נס גדול בתודעת האדם. דור עובר ונולד דור חדש: "ֲאֶׁשר לֹא ָיְדעּו ֶאת ה' 

 . (שופטים ב', י')ְוַגם ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלִיְׂשָרֵאל" 

ה' הפקיד את רוחו של האדם בידיו בלבד. שום מעשה של הבורא לא יכול לנדנד את 

ליבו אם האדם לא נותן לו, אם אין הוא זוכר ומזכיר לעצמו. דרושה מן האדם פעולה 

ורק האדם יכול להזמין את הבורא   -ל והזמנתו אל קרבו  -מתמשכת של התקרבות ל 

אליו. אם אין האדם והחברה בוחרים להצטרף לבורא, הבורא נשאר ללא שותף, והוא 

(איכה אינו משיג את מטרתו. דרכו נשארת אבלה: "ַּדְרֵכי ִצּיֹון ֲאֵבלֹות ִמְּבִלי ָּבֵאי מֹוֵעד"  

 . א', ד')

 נותרה קושיה אחת: 

 ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"!-מיתיבי: "השמים מספרים כבוד 

 כדי להבין את הקושיה נעיין בכמה פסוקים מהמזמור:

ל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע...ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת -ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד  
 ָנֶפׁש, ֵעדּות ה' ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי

 (תהילים י"ט, א', ח')
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אפילו אם אתה צודק, האין התורה ממעשי ה'? השמים  –שואלת הגמרא את בר קפרא 

ל, וכל השבח הזה הוא שבח לתורה המופיעה בחצי השני של המזמור! -מספרים כבוד  

מעשי ידיו מגיד הרקיע, כמו שהחכמת הפתי מעידה על גדולתו של הבורא ושל תורתו. 

אין הוא כלום   –מקשה הגמרא: על כל החופש של האדם, על כל העצמאיות של רוחו  

 בלי התורה שתחכים אותו ותדריך אותו.  

 הכי קאמר: מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד? הרקיע, ומאי ניהו? מטר.

במהלך הזה לא חשוב במה השמים משבחים את הצדיקים, אלא העיקר הוא שהשבח 

שלהם מופנה כלפי הצדיק. אומר רב נחמן ששבח לתורה שהיא מחכימת פתי כמוהו 

כשבח לאדם שבוחר ללמוד. תורתו של הבורא אינה יכולה להחכים אדם אם אין הוא 

מעיין בספר, אם אין הוא חי את המצוות, אם אין הוא פותח את הלב להקשיב לקולו 

של הבורא. אם האדם לא מטה את אזנו לשמוע, הבורא יכול לדבר עד סוף כל הדורות 

בקול גדול שלא יסף, אבל זה יהיה חסר תועלת כי לא יהיה מי שישמע אותו. כאשר 

השמים משבחים את התורה שמחכימה את הפתי, אין זה אלא שבח לפתי הלומד את 

 התורה.  

 סיכום

קיומיים העורכים את מעשי האדם -אם כנים דבריי, נחשפנו לשני דיונים תיאולוגיים 

אל מול מעשי הבורא יתברך. על השותפות העמוקה בין האדם לבין הבורא אין חולק, 

על האינטראקציה העדינה שביניהם, הריקוד של בורא ונברא, של אוהב ואהוב, של 

שמעשי ידי צדיקים גדולים ממעשה   –מַצווה ומצּווה. בר קפרא קבע קביעה רדיקלית  

שמים וארץ. האמירה הזו מציבה דרישה, רף לפעולות האדם: מצפים מן האדם 

להתעלות מעבר לכל מה שמוריד אותו למטה, להתעלות מעל הטבע, ולגעת בכיסא 

הכבוד. לראות ש"מלא כל הארץ כבודו" ולדאוג שכך יהיה בפועל. לעבוד את בוראו 

ובכך להתעלות למעמד בכיר מבין ברואיו של הבורא יתברך. רק בידי האדם מופקדים 

הצדק והמשפט, החסד והרחמים, ועליו לממשם כדי להגשים את מטרתו של הבורא 

 יתברך ולהיענות לאהבתו.
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 יצחק עובדיה

בכל הש"ס אנו מוצאים מחלוקות רבות בין רבן גמליאל ור' יהושע. כך לדוגמא גם 

-(כתובות א', ו' במסכתנו, מסכת כתובות, הם חולקים בארבע משניות בפרק הראשון  

 : ט')

הנושא את האשה ולא מצא לה בתולים, היא אומרת משארסתני נאנסתי  )1

ונסתחפה שדהו, והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות, 

רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנת; רבי יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין, 

 אלא הרי זו בחזקת בעולה עד שלא תתארס, והטעתו, עד שתביא ראיה לדבריה.  

היא אומרת מוכת עץ אני, והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את, רבן גמליאל  )2

ורבי אליעזר אומרים: נאמנת, ורבי יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין, אלא הרי זו 

 בחזקת דרוסת איש, עד שתביא ראיה לדבריה.

ראוה מדברת עם אחד, ואמרו לה מה טיבו של איש זה? איש פלוני וכהן הוא, רבן  )3

גמליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנת, ור' יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין, אלא 

 הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה.  

היתה מעוברת, ואמרו לה מה טיבו של עובר זה? מאיש פלוני וכהן הוא, רבן  )4

גמליאל ורבי אליעזר אומרים: נאמנת, ור' יהושע אומר: לא מפיה אנו חיין, אלא 

 הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר, עד שתביא ראיה לדבריה.  

במאמר זה אעסוק בשאלה: מה תפקידו של ר' אליעזר? למה גם הוא מופיע במחלוקת 

 בין רבן גמליאל ור' יהושע?

לפני שאענה על שאלות אלו יש להבין מי היו חכמים אלו. קודם כל, שלושתם חיו בדור 

 1השני של התנאים ביבנה בתקופה שאחרי חורבן בית המקדש השני.

רבן גמליאל, בנו של רבן שמעון בן גמליאל הראשון, השתייך לשושלת שהגיעה עד 

. ראוי לציין שיש בידנו מסורת ששושלת זו מגיע (הקדמה למשנה תורה, י"א) להלל הזקן 

רבן גמליאל קיבל את מסורת התורה שבעל פה מאביו, והפך נשיא של   2לדוד המלך. 

התפקיד העיקרי   3בית המדרש ביבנה אחרי שרבן יוחנן בן זכאי עזב והלך לברור חיל. 

(בבא שלו היה לאחד את עם ישראל תחת תורה אחת ו'שלא ירבו מחלוקות בישראל'  

 4ולכן הוא תיקן ביבנה שהלכה תהיה כבית הלל. מציעא נ"ט, ב')

 לוח סדר הדורות, צד ב'. 1
 .283התלמוד ויוצריו: דורות התנאים, עמוד  2
 .56חכמים ב', עמוד  3
 . 197אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, כרך א', עמוד  4
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הוא שרת כלוי משורר כשבית המקדש היה   5רבי יהושע היה מגיל קטן בבית המדרש. 

הוא היה אחד מחמשת תלמידיו המפורסמים ביותר של רבן יוחנן בן זכאי   6קיים. 

). (אבות ב', ח') (להלן ריב"ז) שאף שיבח אותו על מידותיו המצוינות ('אשרי יולדתו',  

 7כשהגיע ליבנה הוא שירת כאב בית דין תחת הנשיא, רבן גמליאל.

גם   8בשונה מרבי יהושע, רבי אליעזר נכנס לבית המדרש רק כשהיה בן עשרים ושתיים. 

הוא היה אחד מחמשת תלמידיו המפורסמים ביותר של ריב"ז, ששיבח אותו על 

). הוא קיבל את (אבות ב', ח') הזיכרון והידע שלו בתורה ('בור סוד שאינו מאבד טיפה'  

המסורת של בית שמאי בניגוד לרבן גמליאל ורבי יהושע שקיבלו את המסורת של בית 

בגלל דבקותו במסורת שקיבל, כשמישהו שאל אותו שאלה והוא לא שמע על כך  9הלל.

היה לו קשר מיוחד עם רבן גמליאל ור'  10במסורת מרבו, הוא היה עונה לו 'לא שמעתי'.

יהושע כאחד: הוא התחתן עם אחותו של רבן גמליאל והיה חברו של ר' יהושע מזמן 

מעמדו היה מכובד כל כך עד שכינויו המקובל היה 'ר' אליעזר    11שהיו ילדים קטנים. 

 הגדול'.

כל אחד מהשלישייה הזאת היה ממנהיגי הדור. רבן גמליאל ור' יהושע נחלקו על 

נושאים רבים ור' אליעזר היה מכריע את הדין במחלוקת. הואיל והיה גדול בתורה וגם 

קרוב לנשיא ולאב בית דין רבי אליעזר היה יכול לצרף דעתו למחלוקת ולהטות את 

 12המאזניים.

מערכת היחסים   ב') -(בבא מציעא נ"ט, א' ברם, לאחר המקרה של 'תנורו של עכנאי'  

הזאת השתנתה. החכמים נידו את רבי אליעזר כי הוא לא קיבל את הכרעת הדין 

שלהם. שורש מחלוקתם היה שר' אליעזר לא היה יכול לעזוב את המסורת שלו (בית 

מכיוון שרבי אליעזר היה מאוד נאמן לדעתו וגדול   13שמאי) ולקבל עליו הלכה שונה. 

. רבן גמליאל, שלא (אבות ב', ח') בתורה, הוא היה יכול להתווכח עם כולם ולנצח אותם  

 רצה שתרבה מחלוקת בבית מדרשו, היה חייב לגזור על חברו נידוי.

אולם, בגלל הנידוי היו מחלוקות בין רבן גמליאל ור' יהושע שלא הוכרעו עקב חסרונו 

של ר' אליעזר. נעיין עתה בשלוש המחלוקות המפורסמות ביותר שלהם שנפרסו על פני 

 14שנה:

 .52חכמים ב', עמוד  5
 .453אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, כרך ב', עמוד  6
 .35התלמוד ויוצריו: דורות התנאים, עמוד  7
 .39חכמים ב', עמוד  8
) כי סיבת הדבר היא כי מסורת בית שמאי הייתה יותר 45הרב בנימין לאו טוען (חכמים ב', עמוד    9

קרובה למקור ממסורת בית הלל. לדוגמה, עיין בבבא קמא פ"ד, א' לגבי עין תחת עין "...רבי אליעזר 
 אומר ממש" (כך גם במכילתא דרבי ישמעאל פרשה ח').

 .93אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, כרך א', עמוד  10
 .48-49התלמוד ויוצריו: דורות התנאים, עמוד  11
 .48שם, עמוד  12
 .94אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, כרך א', עמוד  13
 .49התלמוד ויוצריו: דורות התנאים, עמוד  14
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 . ראש השנה כ"ה, א'). קבלת עדות החודש (1

עדים העידו שראו את המולד בליל שלושים אבל בליל שלושים ואחד לא נראה. רבן 

גמליאל, הנשיא, קיבל את עדותם, אולם ר' דוסא בן הרכינס לא הסכים עם הנשיא 

ואמר שהם עדי שקר, ור' יהושע הסכים עם ר' דוסא (דרך אגב, לפי הלכה אב בית 

הדין אמור לקבל את העדות לקידוש החודש, אבל כשרבן גמליאל נכנס לנשיאות הוא 

). בגלל פסיקתו השונה פקד רבן גמליאל על ח) -(ראש השנה ב', ז' השתתף בעניין גם כן  

ר' יהושע וגזר עליו לבוא לבית מדרש "במקלך ומעותיך ביום הכפורים שחל להיות 

בחשבונך". אב בית הדין לא ידע מה לעשות. מצד אחד לדעתו הפסיקה שלו היא 

הנכונה ומצד שני הנשיא גזר עליו לעשות מעשה והוא לא רצה להתנגד לו. בסוף ר' 

יהושע קיבל עליו הגזירה ונטל את מקלו ומעותיו והלך לבית מדרש, דבר שגרם 

 להשפלתו הפומבית.

 . (בכורות ל"ו, א'). דין בכור דרבי צדוק 2

לאחר כמה חודשים, נולד לרבי צדוק בבכור בהמתו מום. ר' צדוק רצה לנצל זאת 

ולשחוט אותו ושאל על כך את ר' יהושע שהתיר לו. באותו הזמן חכמים החמירו 

מפני שר' צדוק היה נאמן   15בעניין מחשש שמא יטיל הבעלים במזיד מום בבהמה. 

התיר ר' יהושע לו בלבד לשחוט את הבהמה. פרטי המקרה הגיעו לבית המדרש, 

והתברר כי למרות שר' יהושע אכן הורה בפומבי כרבן גמליאל שאין לחלק בין חכם 

לעם הארץ, במקרים יוצאים מן הכלל היה מוכן להתיר לחלק בין חבר לעם הארץ. 

כעונש על פסיקתו, הכריח הנשיא את אב בית הדין לעמוד על רגליו מול כל החכמים 

 בבית המדרש והעם שבאו לשמוע את הדרשה של הנשיא.

 . (ברכות כ"ז, ב'). תפילת ערבית: רשות או חובה 3

לאחר עוד כמה חודשים אחד התלמידים, רבי שמעון בר יוחאי, שאל את רבי יהושע 

האם תפילת ערבית היא רשות או חובה. ענה ר' יהושע: רשות. אותו תלמיד שאל את 

רבן גמליאל את אותה שאלה. רבן גמליאל ענה: חובה. התלמיד השיב לו שר' יהושע 

אמר שתפילת ערבית היא רשות, ורבן גמליאל אמר לו להעלות את שאלתו בבית 

המדרש לדיון. כשכולם הגיעו לבית המדרש, התלמיד שאל את שאלתו והנשיא ענה 

שתפילת ערבית היא חובה. הוא המשיך ושאל את החכמים אם יש מישהו שחולק על  

דבריו. אב בית הדין ייצג את בית המדרש ואמר שאין חולק. קצף עליו רבן גמליאל 

ואמר 'והלא משמך אמרו לי רשות?!' ובעקבות זאת הוא הכריח את אב בית הדין 

 לעמוד במשך שאר הדרשה.

בכל מקרה, יש לציין שרבן גמליאל העניש את ר' יהושע בציבור. למה? מה פשר 

מטרתו של רבן גמליאל הייתה לאחד את   4להתנהגותו של הנשיא? כפי שאמרנו לעיל, 

 .52התלמוד ויוצריו: דורות התנאים, עמוד  15
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העם תחת תורה אחת. מחמת ההתנגדות מצד ר' יהושע, שהיה אב בית הדין וגם 

רבן גמליאל הרגיש מאוים וחשש שתרבה מחלוקת בישראל. לכן רבן  16"אהוב הקהל",

גמליאל השתמש בסמכות שלו כדי להביך את ר' יהושע בציבור כדי להראות שהוא לא 

 יסבול התנגדות מאף אחד. 

עכשיו נחזור לשאלה בה פתחנו: מה רבי אליעזר עושה בסוגייתנו? כפי שאמרנו קודם, 

כשהייתה מחלוקת בין רבן גמליאל ור' יהושע ר' אליעזר היה מכריע את הדין. כשהוא 

נכח בבית מדרש לא היה מאבק בין הנשיא ואב בית הדין ולא היה נוצר איום אלא 

 שיח, התפתחות של המקרה והבנתו בעומק. רואים את זה בתוספתא בסוגייתנו:

היתה מעוברת אמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פל' וכהן הוא רבן גמליאל 
ור' ליעזר או' נאמנת שהיא עדות שהאשה כשירה לה ר' יהושע או' אינה נאמנת 
אמ' להן ר' יהושע אי אתם מודים בשבויה שנשבית לבין הגוים שיש לה עדים 
שנשבית והיא אומר' טהורה אני שאין נאמנת אמרו לו לא אם אמרתם בשבויה 
שיש לה עדים תאמר בזו שאין לה עדים אמ' להם וכי מה עדות גדולה מזו שהרי 
כריסה בין שיניה אמרו לו מפני שגוים חשודין על עריות אמ' להן אין אפטרופוס 
 לעריות במי דברים אמורים בעדות שבגופה אבל בולד הכל מודים שהוא שתוקי  

 (תוספתא (ליברמן) כתובות א', ה')

ברם, אחרי נידויו של ר' אליעזר, המתח בין הנשיא לאב בית הדין התפתח וגרם 

למחלוקות שראינו בהן רבן גמליאל בייש את ר' יהושע ברבים כדי שלא תהיה 

 מחלוקת בישראל.

לסיכום, ההשתתפות של ר' אליעזר הגדול בבית מדרש הייתה קריטית לרבן גמליאל 

(הנשיא) ולר' יהושע (אב בית הדין). הוא שימש מעין גורם ממתן ביניהם וגרם שלא 

יהיה סכסוך ביניהם. רק לאחר נידויו המאבק בין הנשיא לאב בית הדין התחיל 

 להתפתח והקשר ביניהם התמוטט.

 . 456אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, כרך ב', עמוד  16



209 

 דרכי הגעה -גן עדן 

 דביר פריד

ברצוני לעסוק באגדה ממסכת כתובות המדברת על שני ניסיונות כניסה לגן עדן בעוד 

 1הנכנס בחיים ובמשמעות הנגזרת ממנה לחיינו.

הגמרא מביאה את האגדה בהקשר לדיון הלכתי על הסיבות שבגינן ניתן לדרוש גט. 

שריפויה לא קל, ולמעשה היא   2בדיון מסופר על מחלתם הקשה של 'בעלי ראתן', 

מוגדרת בתור מחלת השחין החמורה ביותר (לצורך הדיון שחין היא כל מחלה מדבקת 

 מאוד).

בעקבות הדיון מוזכרות הנהגות של חכמי מספר דורות בזה אחר זה על פיהן יש לנהוג 

 בהיגיינה מרובה וסטריליות במגע עם החולים:

מכריז רבי יוחנן: "הזהרו מזבובי של בעלי ראתן". רבי זירא לא היה יושב למול 
רוח שנשבה עליהם. רבי אלעזר לא היה נכנס באוהליהם. רבי אמי ורבי אסי לא 

 היו אוכלים ביצים שיצאו ממבואותיהם

על ידי עצות אלו, הממליצות על ריחוק מבעלי ראתן, מן הרוח המנשבת עליהם, 

מכניסה לאוהליהם ומאכילת מזון ששהה בקרבתם, מנסים חכמים ליצור חייץ 

מהמחלה ולהגן על הציבור מפניה. אם נרצה לתאר לעצמנו מציאות בה יתקיימו 

הוראות אלו, תיווצר בראשנו מעין מושבת מצורעים השוכנת מחוץ ליישוב. למעשה, 

 בנוסף למחלתם, סובלים בעלי ראתן אף מבדידות וניכור חברתי.  

לעומת גישתם המרחיקה של חכמים, רבי יהושע בן לוי (להלן ריב"ל) נוקט בגישה 

 שונה:

(משלי ריב"ל היה מתערה בהם ועוסק בתורה. אמר: "אילת אהבים ויעלת חן"  
 אם התורה מעלה חן על לומדיה, האם לא תגן עליהם? ה', י"ט)

ריב"ל מסביר בעזרת הפסוק ממשלי כי התורה תגן עליו. אם הפסוק אומר שהלומד 

תורה באהבה מקבל חן, קל וחומר שהיא תגן על החן שכבר קיים באדם ולא תאפשר 

לו לחלות במחלה שתנוולו. יתירה מזאת, חייו של האדם בסיסיים יותר מאשר חינו, 

ועל כן ודאי שהתורה תשמר חיים אם היא משמרת חן. ניתן גם לדרוש כי איילות 

ויעלות, עליהן מדבר הפסוק המצוטט, הן חיות המתבודדות בהרים ובמדבריות. 

התורה ניתנה גם היא בתנאים אלו, דווקא ממקום גבוה למקום נמוך וביחידות 

לכן, אף חולי הצרעת המבודדים, ראויים לאהבה   –(הקב"ה למשה לבדו על הר סיני)  

 האגדה מופיעה בתלמוד בבלי מסכת כתובות ע"ז ב', ותינתן בגוף המאמר בתרגום חופשי. 1
 לפירוש רש"י נראה שמדובר בטפיל שנמצא בקרום המוח. 2
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וחן כיוון שגם להם יש זכות לתורה, ואולי אף מסוגלּות גדולה יותר לקבלה בגלל 

 מצבם המבודד.

במעשהו ריב"ל ממש 'מיכרך' בחולים. הוא מתרחק מההנהגה המרחיקה שהוזכרה 

קודם כדי לעזור למנודים המסכנים הללו. הוא מסכן את עצמו, מתוך אמונה בצורך 

 לבצע התקרבות זו למען החולים.

 הסיפור ממשיך אל סוף ימיו של ריב"ל בעולם הזה:

בעת מותו אמרו למלאך המוות: "לך ועשה רצונו". הלך ונראה לר' יהושע. אמר 
לו ריב"ל: "הראה לי מקומי", אמר לו: "בסדר". אמר שוב ריב"ל: "הבא לי את 
סכינך, שלא תפחידני בדרך". נתנה לו. כאשר הגיעו לשם הגביהו [מלאך המוות] 

 והראה לו. קפץ ריב"ל ונפל לצד השני

מה כל כך מיוחד בריב"ל, שהוא לא טועם טעם מיתה? מה זיכה אותו להיכנס בחיים 

 עדן? על כל פנים הסיפור ממשיך וריב"ל מפגין עזות נוספת:-לגן

תפסו [מלאך המוות] בכנף בגדו [על מנת להחזירו], אמר ר' יהושע: "בשבועה, 
לא   –יחזור, אם לא    –שלא אצא". ענה הקב"ה: "אם נשאל על שבועותיו בחייו  

יחזור. [ר' יהושע לא נשאל ועל כן נשאר]. אמר מלאך המוות: "תן לי את 
קול ואמרה לר' יהושע: "תן לו, שנצרכים לכך -סכיני". לא החזירו. יצאה בת 

 הבריות"

ר' יהושע ממשיך לדרוש שלא לצאת מהגן אחרי שכבר התקדם מעבר למכשול המוות, 

ואף מנסה 'להציל' את בני העולם הזה מן המוות, אלא שבת הקול לא מאפשרת זאת. 

לפני שניכנס לשאלות על משמעות עניינים אלו, נתקדם ביחד עם הגמרא אל סיפור 

 רבי חנינא בר פפא (להלן רחב"פ): –דומה על דמות אחרת 

רבי חנינא בר פפא היה חברו של מלאך המוות. בעת מותו אמרו למלאך המוות 
לעשות את רצונו. הלך ונגלה לו. אמר ר' חנינא: "הנח לי שלושים יום עד 
שאחזור על תלמודי, שהרי אומרים: "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו". 
הניחו. לאחר שלושים יום הלך ונראה לו. אמר לו ר' חנינא: "הראה לי מקומי". 
ענה מלאך המוות: "בסדר". אמר שוב ר' חנינא: "תן לי את סכינך, שמא 
תפחידני בדרך". השיב לו מלאך המוות: "כחברך [ריב"ל] רצית לעשות לי"? 
אמר לו ר' חנינא: "תביא ספר תורה ונראה האם יש משהו שכתוב בה שלא 

 קיימתי". ענה לו מלאך המוות: "האם התערית בבעלי ראתן ועסקת בתורה?"

מלאך המוות מצווה לקיים את רצונו, ובקשת הדמות היא לראות את   -הדמיון בולט  

מקומה. אך, שלא כקודמו, ר' חנינא לא זכה להיכנס בחיים. במהלך המגע עימו מלאך 

המוות לא 'מפקיר' את נשקו, אלא מוכיחו על ניסיון הרמאות ועל כך שאין עמלו דומה 

 לעמלו של ריב"ל.

 ועדיין, הגמרא ממשיכה:
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ואפילו שכך, כאשר נחה נפשו של ר' חנינא הפסיק לו עמוד אש בינו לבין העולם, 
ומקובלנו שלא מפסיק עמוד אש אלא לאחד בדור או לשניים בדור. קרב לגביו 
ר' אלכסנדרי ואמר: "עשה בשביל כבוד חכמים" ולא נענה. "עשה בשביל כבוד 

 אביך" ולא נענה. "עשה בשביל כבוד עצמך" ונעלם.

אם כן, גם בסיפור זה מדובר ברב גדול; הגמרא אומרת כי למרות שלא זכה להיכנס 

בחיים כריב"ל, הוא עדיין גדול ויחיד בדורו, שכן "וגמירי דלא מפסיק עמודא דנורא 

 אלא לחד בדרא או לתרין בדרא" (כך במקור).

אם כן, מהו ההבדל? מהי הסיבה לכך שרחב"פ לא זוכה לאותו חסד שקיבל ריב"ל? 

 נעמוד על ההבדלים בין שתי הדמויות כך שנוכל לאפיין אותן:

  התלמוד מתנסח אחרת בהתייחסות למותם: על ריב"ל נכתב 'כי הוה שכיב', ואילו
 על רחב"פ 'כי הוה קא ניחא נפשיה'.

 .ריב"ל נכרך בחולים ועסק עמם בתורה, בעוד שרחב"פ לא 

 ,'שמתפקד כשליח למסרים מלמעלה,  3ריב"ל מוכר כדמות שמורגלת ב'גילוי אליהו
 בעוד שרחב"פ היה בשושביניה (=חברות, קרבה ואהבה לפי רש"י) למלאך המוות.

  ,בעוד רחב"פ   4ריב"ל לא מחזיק טובה לעצמו על כך שלא נראתה קשת בימיו
 מסכים שייכבה עמוד האש רק לכבוד עצמו.

  עדן, בעוד שרחב"פ מבקש -בקשתו הראשונה של ריב"ל היא לראות את מקומו בגן
 תחילה לחזור על לימודו, שכן 'אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו'.

  ריב"ל מעורב (מיכרך) בבריות הפחותות ביותר בחברה, בעוד שעמוד אש מפריד
 בין רחב"פ לשאר העולם והוא אינו קשור לאף אדם.

 5אנו יכולים לראות כי ריב"ל הוא דמות שפועלת למען החיים. הוא מקורב לאליהו, 

ריב"ל גם מסכן את חייו למען האחר בכך שהוא מתערה  6אדם המביא בשורות ונחמה.

בין חולים ומעודד אותם בשלב בו הם זקוקים לתמיכה יותר מכל, והוא עושה זאת 

בעזרת מצוות תלמוד תורה, המגנה עליו מפגעים, הוא חובר אליהם,   7ללא חרטה. 

פורש עליהם את חסותו ולמעשה מכניסם תחת כנפי השכינה. אולי הוא אפילו 

משתמש בלימוד תורה כדי לחזקם. יתירה מזו, הוא 'מרים' את סכינו של מלאך 

עדן, וזאת כדי שלא -המוות ומנסה שלא להחזירה גם לאחר שהובטח לו שיישאר בגן 

האדם. תורתו היא תורת חיים שעוסקת בחייו ובחיי הסובבים -ייפגעו גם שאר בני 

שהיה אליהו הנביא רגיל לדבר עם   –ר' בראשית רבה צ"ד פתיחה ט', 'הוה קא משתעי אליהו בהדי'    3
 ריב"ל.  

בטקסט המקור: "ולא היא שלא הואי מידי [=ולא כך, אלא באמת לא נראתה קשת בימי ריב"ל] אלא  4
 סבר לא אחזיק טיבותא לנפשאי [=שלא זכותו גרמה עניין זה]".

עדן בחיים (ילקוט שמעוני, יחזקאל -אליהו עלה 'בסערה השמים', וגם עליו אומר המדרש כי נכנס לגן  5
 כ"ח, שס"ז). 

ר' בבלי סנהדרין צ"ח, א', מעשה מפורסם של ריב"ל ואליהו ביחס לביאת המשיח, כאשר אליהו מסב  6
 שקט נפשי לריב"ל על ידי הסבר לגבי הגאולה.

יש לציין, כי ריב"ל היה אומר 'שיר של פגעים/נגעים' כדי להגן על עצמו (בבלי שבועות ט"ו ב'). כלומר  7
 היה לו חשש מהמוות, אך עדיין הוא המשיך לקרוב לחולים ולמנוגעים. –
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באנשים ולמען אנשים הנמצאים בעולם הזה, למרות מחלתם הקשה שעלולה   ;אותו 

מה -חייהם לפחות יהיו מלאים בתורה, בדבר   –לקצר את חייהם. אם אכן כך יקרה  

ששמעו מ'רבם של המצורעים'. זוהי תורה הנותנת חיים ונחת רוח לשומעים אותה, 

תורה המזכה את דורה מחיוב במבול. גם לאחר מותו ממשיכה תורתו להתקיים 

 במושבת המצורעים שגידל ובחברה כולה.

לעומתו, רחב"פ הוא דמות אחרת לחלוטין; הוא עצמו מכיר את המוות ומתעסק בו, 

הוא ביחסי חברות עימו, יש ביניהם קשר. קשר זה מסמל שלרחב"פ ישנה מודעות 

העולם הזה ִהנו   –עמוקה לכך שהחיים בעולם הזה ָּכלים. הוא בעל יראת מוות עצומה  

אפיזודה חולפת לאדם, החיים האמתיים מגיעים בהמשך הדרך ועדיף להתכונן לשלב 

הבא. ביסודו של דבר, זוהי ראייה או הבחנה עמוקה על היחס בין המציאות הגשמית 

 –לזו הרוחנית. דוגמה נוספת לריחוק מהעולם הזה היא ריחוקו משאר בני האדם  

עמוד האש מהווה מחיצה בינו לבין החברה. כלומר גם הוא, בדומה לר' יהושע, רב 

שנמצא מחוץ להנהגת החברה, כך שאין לו מחויבות לבריאות העם. אך, שלא כקודמו, 

הוא אינו נכרך בבעלי ראתן ואינו מלמדם. לימודו הוא עצמאי כדי לגדול ולהתפתח 

ומטרתו היא להכינו לחיי העולם הבא; הוא מבקש ללמוד עוד ולעשות חזרות על מנת 

לקבל זכויות נוספות במקום שאליו הוא עתיד להגיע. לאחר מותו אמנם מוכחת 

גדולתו, אך אופייה אינו ברור (חכמים מתווכחים מהי המצווה שמבדילה בינו לבין 

אחרים), ותלמודו לא מתקיים בעולם הזה, שכן הוא הלך עמו לקברו. 'מי שבא לכאן 

תלמודו נשאר אצלו ולא בין החיים! צריך לזכור, כי זהו מצב שנאמר  –ותלמודו בידו' 

בעולם הבא יש מקום מיוחד גם לאנשים בעלי ראייה מסוג זה (שהרי ישנם  –בו 'אשרי' 

 גם כאלו שבאים ותלמודם אינו בידם...)

במבט נוסף ניתן להבחין שתורת ריב"ל באה לומר כי מכך שהקב"ה הניחנו בעולם הזה 

ניכר כי זהו שלב חשוב ובלתי מבוטל שעלינו לתת לו ערך וייחוס. אמנם העולם הבא 

הוא המקום אליו מביטות עינינו, אבל כרגע רגלינו דורכות במקום ועלינו לצעוד בעולם 

הזה. מסיבה זו עלינו להתייחס לעולם הזה מצד עצמו ובלי פניות, עם תכונה של 

הדחקה מוחלטת מן השלב הבא והעתיד לבוא. התורה תופיע כאן כאמצעי להברחת 

מנגנון נוסף לדחיית המוות   8המוות, ולימודה כמנגנון הגנה ממחשבות מטרידות עליו. 

הידבקות בבעלי ראתן. למעשה, דמות תורנית כזו בעולם   –יהיה למעשה חיּות יתר  

 דוגמת הקשת. –גורמת לעולם כולו להתעלם מהמוות, ואף ממבשריו 

מנגד, תורתו של רחב"פ אומרת את ההיפך: השלב השני הוא החשוב יותר, ועל כן מה 

שקורה כאן פחות משמעותי מצד עצמו. על האדם מוטלת חובה לבחון את צעדיו 

קדימה ולחשב בכל עת את דרכו לעבר העולם הבא. באופן חשיבה זה העולם מקבל 

ערך צדדי. אדם כזה מישיר מבט לעבר המוות ומתכנן את צעדיו מתוך תכליתיות 

מוחלטת שאינה משתמעת לשני פנים. מתוך חשיבה זו, גם המוות הופך בסוף לחבר,  

, ריב"ל נמלט מחשש המוות בלימוד וחזרה של אמירת 'שיר של פגעים' לפני לכתו 6ביחס להערה    8
 לישון.
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למישהו שניתן לנהל מולו שיחה אמתית ולא מתחמקת (לעומתו ריב"ל מנהל שיחה רק 

קול), למי שמוביל את האדם בדרך, שלמעשה כבר אינה דרכו -דרך הקב"ה ובת 

האחרונה. על כן, גם בסוף חייו, מותו של הבורח מן הבאות מתואר כשכיבה, כעוד 

 לינת לילה רגילה, ואילו נפשו של המצפה להן נחה לה ברוגע מן העולם הזה.

כמו חייהם, גם סופם  של שני החכמים שונה: ר' יהושע, שלא מכניס מרצונו את 

המוות למערכת הכוחות הפועלים בו, מקבל את הסכין ו'פטור' ממלאך המוות, מכיוון 

שהסכין מסמלת את האימה העצומה מכדי יכולתו להתמודד עמה והוא עלול להיבהל 

מהמאורע. לעומת זאת, במקרה של ר' חנינא הסכין נשארת בידי בעליו. מלאך המוות 

מסביר לר' חנינא בתוכחתו שהוא אינו כחברו: הוא מסוגל להתמודד עם החרדות 

והחשש, והם גם עוזרים לו לכלכל את צעדיו בדרך האמת. הוכחה לעניין זה נובעת 

הוא לא חיפש פתרונות (מוגזמים מעט) לחששות   –מכך שהוא לא נכרך בבעלי ראתן  

המוות. בדומה לר' חנינא, כל החכמים (כראי לעם כולו), משתמשים בפחד כדי לקדם 

קול -הלכתית שפתחה וסגרה את הסיפור ובבת -עצמם באותו כיוון (ברמה ההנהגתית 

המכריזה על צורך הבריות בסכין), אך בפחות מוחלטּות ממנו (זהו ההפרש בין ר' 

חנינא שקיים את כל התורה כולה, ושאר עלמא שמתדיין מהי המצווה אותה הוא 

 קיים לעומתם).

נראה לי שהמסר שמנסה המספר להעביר כאן הוא כזה: בני האדם כולם חווים בעתה 

גדולה מהמפגש עם המוות ועם הייסורים הנלווים אליו (הסכין). ההתמודדות עמו 

באופן זה משתמר המתח   –מורכבת משני קטבים, ורוב בני האדם ממזגים ביניהם  

המוביל את האדם לידי קיום תכליתי. לעומת זאת, ישנם אנשים כר' יהושע ור' חנינא, 

המסוגלים ללכת בדרך של אחד הקטבים בלבד מבלי לפגוע בעבודת ה' שלהם. הדרך 

האחת היא דרכו של ר' יהושע, אידיאל של 'תורת חיים' בעולם הזה, המסוגל להביס 

את המיתה הן במישור העובדתי (ביקורו של ריב"ל בגן עדן) והן במישור המנטאלי 

(חוסר החשש לחייו מקרבה לחולים ותחושתם המשתפרת מנוכחותו). לימוד שעוסק 

בחיים ומרוכז בכוחות העולם הזה הוא לימוד מחייה, מכיוון שתורה כזו מתעלמת 

מהמוות כך שכוחותיה מתועלים לחיזוק החיוניות באדם. היא מסתירה את מקום 

המוות ובכך מגינה על האדם מנוכחותו המטרידה. כאשר יגיע זמנו, נפשו של האדם 

הוא גם ינצח אותו.   –לא תתנתק מזרם החיים שכאן, וכאשר הוא יתעלם מהמוות  

מאידך גיסא, דרכו של ר' חנינא מביאה מזור ולא מפלט; האידיאל של תורת חיי 

העוה"ב, כזו שבנויה מהכנות לקראת משהו שאינו בנמצא כאן, לא מסוגל (במישור 

החשש   –העובדתי) ואף אינו מעוניין (במישור המנטאלי) לפתור את בעיית המיתה  

והציפייה יעמדו בעינם. לימוד שמוביל את האדם ומכינו עוזר להתמודד עם החשש, 

מגדיל את הציפייה, ובעצם גם נותן טעם למוות, טעם שמוסיף לו ערך. אך דרך זו 

מתאימה רק לאחד או שניים בדור. גם בעלי תורה מסוג זה זוכים לכבוד, הן בעולם 

 ההוא והן בעולם הזה, אך הם יזכו לבסוף לביקור מחברם בעל הסכין.
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ּבּוַע  ד ַעל ַהּמַ ֶבר ּכַ ָ  סיפור מותו של רבי -ִתׁשּ

 נדב יעקבס

בפרק השנים עשר ממסכת כתובות מובא קובץ סיפורים על מותו של רבי. במאמר זה 

ננתח סיפור אחד מהקובץ בזיקה קלה לחלק מהסיפורים האחרים. ראשית נציג תרגום 

 :(המקור מופיע בכתובות ק"ד, א')של הסיפור 

 באותו היום שמת רבי 

 גזרו חכמים תענית וביקשו רחמים, 

 ואמרו: כל מי שיאמר מת רבי, ידקר בחרב. 

 עלתה אמתו של רבי לגג, 

 אמרה: עליונים מבקשים את רבי והתחתונים מבקשים את רבי, 5

 יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים. 

כיון שראתה כמה פעמים שנכנס לבית הכסא, וחלץ תפילין ומניח אותם  

 ומצטער, 

 אמרה: יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים. 

 ולא היו שותקים חכמים מלבקש רחמים, 

 לקחה כד השליכה מהגג [לארץ] 10

 שתקו מרחמים 

 ומת רבי. 

 אמרו לו חכמים לבר קפרא: לך בדוק. 

 הלך מצא שמת, 

 קרע לבושו והחזיר הקרע לאחוריו, 15

המצוקים  פתח ואמר: אראלים ומצוקים אחזו בארון הקדש, נצחו אראלים את  

 ונשבה ארון הקדש!

 אמרו לו: מת? 

 אמר להו: אתם אמרתם ואני לא אמרתי. 

 -כאשר אדם סובל או עומד לעזוב את העולם נוצרת התמודדות בשתי חזיתות  

הקשיים של האדם עצמו והקשיים שנוצרים אצל הסובבים אותו: משפחתו, אוהביו 

ותלמידיו. בתחילת הסיפור שלפנינו חכמים גוזרים שתי גזירות שמטרתן לעזור 

בהתמודדות בשתי החזיתות: גזירה על תענית וצום כדי להיאבק על חייו של רבי; 

וגזירה האוסרת לספר על מותו כדי להרחיק את ההפנמה של המוות בציבור. בהתאם 

לכך, מתחלק הסיפור לשתי עלילות: המאבק בין העליונים לתחתונים על חייו של רבי, 

וההתמודדות עם האיסור על סיפור הבשורה. ראשית נראה את המבנה של שני חלקי 

 הסיפור.
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 המבנה הכיאסטי של העלילה הראשונה:

 : יום מותו של רבי1שורה 

 : חכמים מתפללים2שורה 

 : השפחה בעד התחתונים4-6שורות 

 : ראתה שרבי מצטער מבחינה רוחנית ופיזית7שורה 

 : השפחה בעד העליונים8שורה 

 : חכמים מפסיקים להתפלל9-11שורות 

 : רבי מת12שורה 

 המבנה הכיאסטי של העלילה השנייה:

 : גזרת חכמים ושליחת בר קפרא3+13שורה 

 : מצא שמת14שורה 

 : תגובת בר קפרא והערמתו15-16שורות 

 : "מת?"17שורה 

 : תשובת השליחות וההתחמקות מהגזרה18שורה 

 )1-12(שורות  חלק א 

העובדה שחכמים מנסים להיאבק על חייו של רבי נראית לנו מובנת מאליה. כולנו 

מתפללים באופן יום יומי על רפואת חולים. בסיפור מאבק זה מתואר כמאבק בין 

ה"עליונים" ל"תחתונים", המאבק הכמעט אבוד מראש של האדם עם הקב"ה וכוחות 

הטבע. המאבק המתואר בסיפור נמצא בשלב כה אבוד, שהכלים היחידים המשמשים 

פעולות בעולם הזה כבר לא   -את בני האדם הם התענית (שהיא חוסר מעשה) והתפילה  

 רלוונטיות.

בתחילת הסיפור שפחתו של רבי מרגישה גם היא חלק מהמאבק. לפיכך היא עולה 

כמו מנסה להגיע עד העליונים כדי להיאבק איתם. גם היא מתפללת, גם   –לאיגרא  

 היא מקווה בליבה שהתחתונים ינצחו, שרבי לא ימות.

התפנית בהסתכלותה של השפחה ובסיפור כולו מגיעה כאשר השפחה פוגשת את רבי 

עצמו, וחוזה בסבלו הגדול. היא מגלה שרבי סובל גם מבחינה פיזית וגם מבחינה 

או אז   1הוא כבר לא מצליח להתעלות בעקבות המחסום אותו גופו מציב לו.   –רוחנית  

אלא רצונה שלה היא   –מבינה השפחה שלא טובתו של רבי עמדה בבסיס תפילתה  

 ורצונם של "התחתונים".

יש לשים לב שלמרות שכשפחתו סביר להניח שהיא ראתה את רבי הרבה ואף טיפלה 

בו ובצרכיו, פגישתה האמתית אתו התרחשה רק לאחר שהיא עלתה ל'גג', כלומר 

מעניין לראות שבסיפור נוסף בקובץ הסיפורים על מותו של רבי (כתובות ק"ג, א'), הבעיה נפתרת בשני  1
 לא רק שהוא לא סובל פיזית, הוא אף חוזר ללמוד תורה בביתו!   –המובנים לאחר מותו 
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שינתה את נקודת המבט שלה. רק כאשר היא עזבה את השיקולים הארציים, את 

נקודת המבט האישית, היא גילתה שמקומו האמתי של רבי בשלב זה הוא אצל 

העליונים. השפחה מבינה שישנם מקרים בהם בקשותינו כלפי אחרים נובעות מצרכינו 

האישיים ולא נובעות מהסתכלות על צער הזולת. בקשות כאלה אינן ראויות, ועדיף 

 שייפסקו.

דבר נוסף שמשתנה לאחר המפגש של השפחה עם רבי הוא משמעות העלייה של 

השפחה. בעוד בתחילה היא עלתה כדי להיאבק בעליונים, במחצית השנייה של הסיפור 

השפחה מצטרפת לעליונים. היא זורקת את הכד מלמעלה למטה, מונעת מחכמים 

לבקש רחמים ובכך בעצם גורמת בעצמה להגשמה, בתרתי משמע, של בקשתה "יכופו 

 עליונים את התחתונים".

 )13-18(שורות חלק ב 

הסיבה בגללה חכמים גזרו לא לספר על מותו של רבי לא מפורשת בסיפור. במבט 

ברור לכל שאיסור הפרסום על מותו של רבי   –ראשון המעשה נראה תמוה ואף ילדותי  

לא יעזור למאבק על חייו. לפיכך יש להניח שהסיבה לגזרה אכן אינה קשורה לסיפור 

הקודם, כפי שכבר ציינו, ומטרתה היא למנוע פגיעה של הציבור הרחב ממותו של רבי 

(גם אם על רבי עצמו זה לא ישפיע). יתכן שחכמים הרגישו שלאחר עזיבת רבי ייווצר 

פער מנהיגותי גדול, ורצו לעכב את היווצרות פער זה. בשלב זה למרות שרבי עצמו 

כנראה כבר לא היה בשיאו ולא ממש הנהיג את הציבור, לפחות התפילות עליו איחדו 

 2את העם והדחיקו את החלל המנהיגותי שכבר החל להיווצר.

 –בר קפרא נשלח לברר מה מצבו של רבי, בידיעה שמכניסים אותו לפלונטר לא פשוט  

גם במידה שיתברר לו שרבי אכן מת יהיה אסור לו לספר זאת. כאשר בר קפרא מגלה 

שכך קרה הוא מגיב בצער טבעי (והלכתי) וקורע את בגדו ולאחר מכן הוא נפנה לטפל 

בבעיה הציבורית שגרמה לגזרה, תוך הקפדה לא לעבור על הגזרה עצמה. לשם כך הוא 

מסתיר את קריעת הבגד (אם כי רק מסובב לאחוריו ולא מחליף בגד) ופותח בקינה על 

מות רבי, כשהוא לא מזכיר מפורשת את רבי או מוות כלשהו. בדרך זו הוא מאפשר 

"מת?". עונה להם בר   –לחכמים להבין בעצמם את הבשורה, וכך הם אכן שואלים  

קפרא שהם אמרו זאת ולא הוא, ובכך מצליח למלא את שליחותו בלי לעבור על 

 3הגזרה.

ההבנה זו מתחזקת מסיפור אחר בקובץ, בו רבי מצווה על ממשיכי דרכו: "שמעון בני חכם, גמליאל   2
). ראשית עצם ההתייחסות למחליפים מעידה על 'בני נשיא, חנינא בר חמא ישב בראש" (כתובות ק"ג, ב 

הבעיה שנוצרה, אך גם העובדה שרבי מחלק את הנהגתו לשלוש ממחישה את גדולתו המנהיגותית של 
 רבי ומסבירה את חששם של חכמים.

יתכן שבר קפרא אינו מסתפק רק בהעברת המסר של הפסקת ההכחשה, אלא הוא אף מלמד את הדרך  3
הנכונה לעשות זאת. כאמור, בר קפרא הסתיר רק מעט את הידיעה על מותו של רבי, ובכך ִאפשר 
לשומעיו להגיע להבנה בעצמם. בדרך זו השומע יכול לעבור תהליך הדרגתי המתאים לו אישית, במקום 

 לקבל את הבשורה במכה אחת חותכת.
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עורמתו של בר קפרא עזרה לו להתגבר על הקונפליקט אליו נקלע בלי לעבור ישירות על 

הגזרה, אך פעולתו יוצאת נגד העיקרון בגללה היא נגזרה. ראינו שחכמים לא רצו 

לספר על מותו של רבי, ואילו בר קפרא מתחכם על מנת כן לספר זאת. בכך מעביר בר 

החשש וההתחמקות מההתמודדות אינם נכונים, עלינו להכיר   –קפרא מסר לחכמים  

בכך שרבי מת ולהתחיל להעמיד מנהיגות חדשה. נראה שפער זה בין הגישות מתבטא 

. חכמים אומרים אותו בסימן שאלה, בהיסוס ובפחד. בר ) 17שורה  יפה במשפט "מת" (

קפרא מתייחס לדבריהם כאילו נאמרה בסימן קריאה, או לפחות בנקודה ("אתם 

אמרתם"). בכך הוא משדר להם את הפתרון: עליהם להפסיק לקבל בחשש ובחרדה, 

 ולהתחיל לקבל את זה כעובדה, כי כך החיים, ולראות איך ממשיכים הלאה.

נראה שעיקרון אחד עומד מאחורי שתי העלילות, עיקרון הנוגע בהתמודדות עם הרע 

בעולם. שני החלקים בסיפור מבהירים שלא צריך להכחיש את הרע או להתעלם ממנו, 

וכאשר אין אפשרות לשנות אותו גם לא צריך לנסות לעשות זאת. יש מקרים (כאשר 

בהם צריך פשוט לקבל את המצב, להפנים אותו   4פעולת האדם כבר לא יכולה להועיל) 

 ולהבין איך ממשיכים קדימה.

לסיכום, ראינו שהמַספר בחר לקשור בסיפור אחד שתי עלילות שונות המציגות כל 

אחת התייחסות אחרת למותו של רבי. הסיפור הראשון מגיע מנקודת מבט של היחיד, 

ודן בהתנהגותה של שפחת רבי וביחסה למוות ולמאבק עמו. הסיפור השני עוסק בפן 

 הציבורי של מות מנהיג דגול ובהתמודדות עם סיטואציה שכזו.

נראה שעיקרון אחד עומד מאחורי שתי העלילות, עיקרון הנוגע בהתמודדות עם הרע 

בעולם. שני החלקים בסיפור מבהירים שלא צריך להכחיש את הרע או להתעלם ממנו, 

וכאשר אין אפשרות לשנות אותו גם לא צריך לנסות לעשות זאת. יש מקרים (כאשר 

פעולת האדם כבר לא יכולה להועיל) בהם צריך פשוט לקבל את המצב, להפנים אותו 

 ולהבין איך ממשיכים קדימה.

הניגוד בין המעשה האקטיבי של העליונים (זריקת הכד על ידי השפחה) לבין חוסר המעשה של   4
התחתונים (התענית שהיא חוסר מעשה והתפילה שהיא לא מעשה בעולם הזה) מחדד מסר זה. זהו 

 מקרה שבו לתחתונים כבר אין מרחב פעולה, ולכן הם מנסים לעבור למרחב הפעולה של העליונים.

ּבוּעַ  ד ַעל ַהּמַ ֶבר ּכַ ָ  נדב יעקבס                  ִתׁשּ
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לכן חשוב לנו להדגיש   1יש המתארים את היחס בין האיש לאישה כיחס של עדיפות. 

בבואנו לדון במלאכות האישה, שהיחס ביניהם הוא יחס הדדי. בין בני זוג ישנה שניות 

בנוסף, חשוב להזכיר שעד   2שני גופים השונים זה מזה, המתאחדים להשלמה.   –

התקופה האחרונה בה התפתחה הטכנולוגיה, ברוב העולם הגבר היה המפרנס בעוד 

האישה הייתה עקרת הבית שדאגה לכל צרכיו. אולם, כפי שידוע לנו, מאז המצאת 

התנור, המיקרוגל, המדיח, מכונת הכביסה, המייבש, שואב האבק ועוד, התפנה הרבה 

מאד זמן. כך למשל, במקום יום שלם של כביסה בעבודת יד, אפשר להכניס כיום את 

 כל הבגדים למכונת הכביסה, והיא כבר תעשה את העבודה לבד.

מונה אלו מלאכות צריכה האישה לעשות בבית כחלק   (כתובות נ"ט, ב') המשנה  

 מהמערכת הזוגית:

ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה: טוחנת, ואופה, ומכבסת, מבשלת, ומניקה 
לא טוחנת ולא   -את בנה, מצעת לו המטה, ועושה בצמר. הכניסה לו שפחה אחת  

אין מצעת   -אין מבשלת ואין מניקה את בנה, שלש    -אופה ולא מכבסת, שתים  
 יושבת בקתדרא -לו המטה ואין עושה בצמר, ארבע 

) על מידת ס"א, א' לאחר שהסבירה מהן המלאכות השנויות במשנה, דנה הגמרא ( 

 החיוב בהן:

 אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא: אע"פ שאמרו יושבת בקתדרא, 
 אבל מוזגת לו כוס,  

 ומצעת לו את המטה,  
 ומרחצת לו פניו ידיו ורגליו

למרות שהאישה מכניסה לבית שפחות שעושות את המלאכות הנצרכות בו, היא עדיין 

חייבת בשלוש מלאכות. רב יצחק בר חנינא (בשם רב הונא) מוסיף שמלאכות אלו נידה 

 אסורה לעשות לבעלה:

 -אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא: כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה  
 -נדה עושה לבעלה, חוץ מ

 מזיגת הכוס,  
 והצעת המטה,  

 ורחצת פניו ידיו ורגליו

 איש > אשה. –שוביניזם  1
 איש < אשה. –פמיניזם    
 איש =~ אשה.  –שניות  2
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רב יצחק בר חנינא בשם רב הונא מאיר לנו נקודה חשובה בשלושת המלאכות שאסור 

אנו יכולים לראות את שלוש המלאכות גם כן במניעת הקרבה   -לנידה לעשות לבעלה  

בין נידה לבעלה. בעצם, אנו רואים כאן שני צדדים המציגים את שלוש המלאכות 

למרות שהאישה מביאה שפחות היא עדיין מחויבת במלאכות   -הללו. הצד החיובי  

 לנידה מותר לעשות הכול חוץ משלוש מלאכות אלו. -מסוימות, והצד השולל 

בנוסף, מביאה הגמרא דיוק בפרטי המלאכות. בהצעת המיטה אנו רואים שאסור 

לנידה לעשותה דווקא כאשר הוא רואה את המעשה. בנוסף, נבחין שמסיפורי 

 האמוראים שכאשר יש שינוי ולו הקטן במעשה הרגיל הדבר מותר.

 לאור בירור זה אנו רואים שיש לנו שלוש מלאכות בהן חייבת האישה:

 א. מזיגת הכוס

 ב. הצעת המיטה

 ג. רחיצת פניו ידיו ורגליו

נראה לפי מהלך הגמרא, הן מהצד המחייב והן מהצד השולל בהם דנו לעיל, ששלוש 

 מלאכות אלו מתפקדות כשלושת עמודי התווך לזוגיות.  

בתאוריה זו מסביר  3ניתן לראות השוואה בין שלוש המלאכות הללו לתאוריית מאסלו.

מאסלו שאדם שצרכיו הבסיסיים לא באו לסיפוקם לא יוכל לעבור לרמה גבוהה יותר 

של בפירמידה (ממילוי החסר אל עבר ההשתלמות). נוכל לראות ששלושת המלאכות 

הללו מבטאים את דאגתה של האישה שלבעלה יהיו כל הצרכים מהשלב הראשון 

 בפירמידה הקיומית של האדם, וכפי החלוקה של מאסלו:  

 מזיגת הכוס. -א. שתיה ואכילה 

 הצעת המיטה. -ב. שינה 

 רחיצת פניו ידיו ורגליו. -ג. היגיינה 

האישה מראה שכאשר היא מכינה לו אוכל היא איננה עושה זאת רק  - מזיגת הכוס

מכיוון שהיא חייבת, אלא בגלל שהיא אוהבת אותו ורוצה לתת לו באמת ובשמחה. 

מסיבה זו היא גם טורחת למזוג לו את הכוס, כלומר להגיש לו היא בעצמה שירגיש 

 טוב והיא לא מסתפקת בהכנת האוכל.  

האישה יודעת שהבעל חוזר עייף מיום עבודה והיא רוצה שיהיה לו  -הצעת המיטה 

 נוח ונעים לישון ולכן היא דואגת לסדר לו את המיטה.

תיאוריה שהגה הפסיכולוג אברהם מאסלו בה הוא מתאר את דירוג הצרכים של האדם. על פי   3
התיאוריה, אדם יכול לעבור לשלב הבא בפירמידה רק אם הרמה שלפניה מסופקת. ראה הרחבה על 

 התאוריה בסוף המאמר.  
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כנ"ל, הבעל עייף אחרי יום עבודה מתיש, והיא רוצה   -רחיצת פניו ידיו ורגליו  

להביע את הערכתה אליו על הטרחה שהוא טרח כדי לפרנס אותה. לכן היא דואגת 

 לו גם לדברים כמו רחיצת ידיים ורגליים, שנועדו לתת לו הרגשה טובה.

 בהסתכלות נוספת נוכל לראות במעשים אלו ביטוי של קירוב בין בני הזוג.

נוכל כיום לראות את זה אולי גם כישיבה על כוס קפה או כוס יין   -מזיגת הכוס  

 קברנה סוביניון משובח.

מזיגת הכוס מבטאת ישיבה משותפת של בני הזוג שכוללת דיבור ביניהם. כאשר בני 

הקשר ביניהם   -זוג יושבים ביחד, מעבירים חוויות ומדברים על נושאים משותפים  

מתחזק ומקרב אותם אחד לשנייה. אפשר לומר שאותה 'כוס' מהווה 'היכי תמצי' 

 בשבילם לשבת ולשוחח.

ראה למשל שיר ידוע שחדר המיטות הוא גם כינוי לקדש הקודשים (   -הצעת המיטה  

) ושהכרובים נראים בתבנית של בעל ואישה המעורים זה בזה השירים רבה א', ב' 

 .(יומא נ"ד א')

(אבות נקיות הגוף היא דבר חשוב, כמו שראינו אצל הלל    -רחיצת פניו ידיו ורגליו  

. מעין האדרת החומר. אם כך אפשר לראות את הרחיצה כביטוי דרבי נתן נוסח ב, ל) 

של צחות הגופניות שבקשר. ניתן לומר על דרך המליצה שחשוב לאישה שהגבר יהיה 

(מה ללבוש, לנעול, כמה פעמים להתקלח ביום, הסכמת הגבר  נקי ומטופח, עצם  

 לשים בושם..) מבטאת את החיבור ביניהם.

 מעבר לכך, נוכל להבחין ששלוש חובות אלו מקבילות לחובות הבעל לאשה:

 .שניהם עוסקים במזון מזיגת הכוס ~ שארה. 

 .שמירת הגוף רחיצת הידיים והרגליים ~ כסותה. 

  .עניין התשמישהצעת המיטה ~ עונה. 

האיש והאישה   –ברמז, ננסה אולי להציע שיש כאן מידת שניּות בבחינת זכר ונקבה  

משלימים זה את זה. הזכר כנותן, משפיע, בעוד הנקבה מקבלת ומפתחת ומתוך כך 

 נוצרת אחדויות.

מצד האיש מחויב לדאוג למזונות, מנגד אנחנו רואים את   מזיגת הכוס ~ שארה. 

שמביא את האוכל אל   4האישה הנותנת בכלים. הבעל לכאורה מבטא את 'הצייד' 
נראה שההלכה כאן יותר מכוונת לצורת החיים שהייתה עוד מאז האדם הקדמון (שיש אומרים   4

שמשפיעה עד היום על הפיזיולוגיה האנושית) כאשר הזכר היה יוצא לצוד ואילו הנקבה היא זו שהייתה 
מבשלת את הציד (לכן זו גם הסיבה ששרירי הגברים יותר מתאימים לריצה למשל, בעוד לאשה יש חוש 
טעם וריח יותר מפותחים). נראה שדרך חיים זו, בה הבעל היה המפרנס העיקרי בעוד האישה הייתה 
עקרת הבית שדאגה לתפעול צרכיו, הייתה גם בתקופת המשנה והגמרא (עד ההתפתחות הטכנולוגית של 
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הבית, האישה בעלת הכישרון של הנתינה בכלים, לוקחת את הציד שהביא בעלה 

 ומטעימתו.

בעוד   . שניהם מבטאים את יכולת שמירת הגוף   רחיצת הידיים והרגליים ~ כסותה. 

פרווה, עור הבהמה וכדומה, הוא זה שדואג לאישה  -האיש כ'צייד' שמביא את הכסות 

ומשמח אותה בבגדים. האישה היא בעלת חוש ההיגיינה. הבגדים אומנם מונעים את 

המזיקים, אולם אם לא ישמור האדם על היגיינה שתמנע ממנו החיידקים מה זה 

 שווה.  

כאן הדברים פשוטים, וקל להבין איך כל אחד מבני הזוג מבטא  הצעת המיטה ~ עונה.

 את מקומו ביחסי האישות בפעולות אלו.

 לסיכום:

ראינו שלושה שלבים וחצי דרכם ניתן להבין מדוע השאירו את שלוש המלאכות לאשה 

 ואסרו אותן על הנידה.  

בשלב הראשון, לאחר שהצגנו את מהלך הגמרא, ראינו שמלאכות אלו מבטאות במובן 

הפשוט את תיאוריית הצרכים של מאסלו כצורך קיומי של האיש, האישה עוזרת לו 

 למלא את צרכיו הקיומיים כדי שיהיה לו טוב כאדם. 

 בשלב השני ראינו שמלאכות אלו מקרבות בין בני הזוג ומפתחות את הקשר ביניהם.  

בשלב השלישי ראינו שחובות אלו לא מבטאות רק את חובות האישה לבעל אלא הם 

 כנגד חובות האיש לאישה, יש כאן קשר הדדי ביניהם, קשר משלים.

 ימינו).  
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 נספח
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 רב מלצרים

 חננאל תורגמן ואלישיב שרון

עוסקת ביחס הנכון של הסועדים כלפי המלצר המשמש (כתובות ס"א א')  הגמרא  

  אותם:

אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא: הכל משהין בפני השמש, חוץ מבשר 
 ויין.  

 אמר רב חסדא: בשר שמן ויין ישן.
 בתקופת תמוז. -כל השנה כולה, יין ישן  -אמר רבא: בשר שמן 

 
אמר רב ענן בר תחליפא: הוה קאימנא קמיה דמר שמואל, ואייתו ליה תבשילא 

 דארדי, ואי לאו דיהב לי איסתכני.
אמר רב אשי: הוה קאימנא קמיה דרב כהנא, ואייתו ליה גרגלידי דליפתא 

 בחלא, ואי לאו דיהב לי איסתכני.
 רב פפא אמר: אפילו תמרתא דהנוניתא;

 כללא דמילתא, כל דאית ליה ריחא ואית ליה קיוהא

בשלב הראשון של הגמרא קובעים חכמים, מתוך הבנה כי מלצר שעליו להגיש מאכלים 

מגרים עלול להצטער אם לא יאכל מהם, שעל בעל הבית לתת למלצר רשות לאכול 

בשר   –מאכלים מסוג זה. בשלב זה קבעה הגמרא את הכלל בנוגע לבשר ויין, ובמיוחד  

 שמן ויין ישן.

בשלב השני, הוראתם של חכמים שונתה לכך שיש חובה לתת לא רק בשר שמן ויין ישן 

אלא כל מה שיש לו טעם וריח ניכרים. הסיבה לכך שההוראה שונתה היא שחכמים, 

מניסיונם האישי, כמי שנאלצו להמתין ליד אדם שסועד במצב בו אלמלא היה מוצע 

להם לאכול היו עלולים להצטער, ראו שיש לכל אחד מאכלים מסוימים שמעוררים 

את תאבונו, וכדי להתחשב בכולם נקבע שכל מה שיש לו טעם וריח חזקים יש לתת 

 ממנו למלצר.  

ניתן ללמוד מגמרא זו כמה דברים משמעותיים. ראשית, אילולא חכמים עצמם לא היו 

חווים סיטואציה דומה לזו שחווה המלצר (המתנה ליד מאכלים בעת שאדם אחר 

סועד), ההלכה לא הייתה מתחדדת, ולא היה נקבע ש'כל מה שיש לו ריח ועפיצות' הוא 

זה שצריך להביא קודם למלצר. תחילה חשבו חכמים, אולי בהתאם לחשיבה 

האינטואיטיבית, שבשר ויין הם היחידים שחובה להביא למלצר מכיוון שאלו מאכלים 

הידועים בטעמם המשובח ובריחם הטוב. יתרה מזאת, הם דייקו שדווקא בשר שמן 

ויין ישן, משובחים, הם שיגרו את האדם. אך החוויה והניסיון הביאו את חכמים 

 .להקשיב לבטןלשנות את גישתם. 
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 חננאל תורגמן ואלישיב שרון                                                        רב מלצרים

בנוסף, עצם ההרחבה של הכלל מביאה אותנו לדרישה מוסרית גבוהה יותר מבעל 

הבית. בתחילה יכול היה בעל הבית לחשוב שיש לו נוסחה מנצחת לפיה הוא יוכל 

לקבוע אלו מאכלים יגרו את המלצר וימנעו ממנו לעבוד בראש שקט. לאחר החוויה 

שחוו חכמים, נקבעה גישה שונה. על בעל הבית לשים לב אל המלצר ואל הרגשתו, שכן 

 הוא לא יכול לדעת איזה מאכל הוא זה שיגרה את המלצר.

 כתוב:(שם) בהמשך הגמרא 

וחד ספי מחד מינא, מכל מינא ומינא  אבוה בר איהי ומנימין בר איהי, חד ספי  
 מר משתעי אליהו בהדיה, ומר לא משתעי אליהו בהדיה.  

הנהו תרתין חסידי, ואמרי לה רב מרי ורב פנחס בני רב חסדא, מר קדים ספי 
לא משתעי   -אליהו משתעי בהדיה, דמאחר ספי    -ומר מאחר ספי, דקדים ספי  

 אליהו בהדיה.

בעקבות הדיון הקודם מובאים שני סיפורים שמדגישים את מסקנת הגמרא שבעל 

 הבית צריך להתחשב ברצונו של כל מלצר, ולתת לו מהמאכלים האהובים עליו.  

בסיפורים אלו האמורא שהתחשב יותר במלצר שלו זכה לגילוי אליהו, ואילו חברו לא 

זכה. במקרה הראשון האמורא התחשב במלצר ונתן לו לטעום מכל המאכלים ולא רק 

ממאכל אחד, מכיוון שלא ידע איזה מאכל המלצר אוהב והוא רצה לוודאות שהמלצר 

 יטעם מהמאכל האהוב עליו.

במקרה השני, האמורא התחשב במלצר ונתן לו לטעום מהמאכלים לפני הסעודה כדי 

 שלא יתגרה בזמן שהוא מגיש את המאכלים וכך יוכל לעבוד ב'ראש שקט'.
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 המשכן והאהבה

 *מרדכי גנזל

 

ראה למשל בתורה שלמה על פרשת תרומה אותיות ל"ח, ישנה מחלוקת ידועה אצל חז"ל ( 

ראה בהרחבה אצל נחמה לייבוביץ', ) והראשונים ( פ"ג ובהערות הרב כשר שם -ע"ב, פ –ע"א  

בנוגע לשאלה האם הציווי על המשכן קדם לחטא העגל או  )337-343עיונים לספר שמות, 

 שהיה אחריו.  

יש מן הראשונים הקושרים בין שאלת סדר המאורעות לבין השאלה האם המשכן הוא 

עניין רצוי מלכתחילה או תגובה לחולשת בני ישראל שהתגלתה בחטא העגל, תפיסה 

המתחזקת אצל פרשני ימינו. ובמילים אחרות: האם ייסוד מקום מוחשי לשכינה הוא 

בחיבורו כוונות התורה, ועיין עוד הסתר וצמצום או גילוי. כך למשל כותב הספורנו ( 

) האוחז בדעה שמעשה העגל קדם לציווי בפירושו לתורה על שמות כ"ד, י"ח ד"ה ויהי משה

 על המשכן:

ראוי להתבונן כי אמנם קודם לחטא העגל... לא היו ישראל צריכים לכל אלה 
למען השרות שכינתו בתוכם ולא נצטוו על עשיית משכן וכליו וכהניו 
ומשרתיו... זולתי אחר מעשה העגל כאמרו יתברך כי לא דברתי את אבותיכם 
ולא צויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח אבל הודיעם 
אז תיכף שאינם צריכים לכל אלה ולשום אמצעי להשרות שכינתו בתוכם... 
ואמר שאם יתנדבו עולות ושלמים יספיק מזבח אדמה ואמר בכל המקום אשר 

להים כענין בתי מדרשות -אזכיר את שמי והוא כל מקום שיקרא באמת בית  
וזולתם אבוא אליך וברכתיך... ובכן ברדת משה רבינו אז מן ההר אל העם... 
הגיד להם את כל דברי ה' אשר בפרשה... ואת המשפטים אשר תיכף אחריה ולא 
הגיד דבר ממצות משכן וכליו... אבל בנה מזבח והקריבו הבכורות עולות 

 ושלמים בלבד... 

אמנם אחר חטאם בעגל גם כי בתפלת משה בחירו נעתר לשאת חטאתם 
ולהשרות שכינתו בתוכם עכ"ז אמר ועשו לי מקדש וכו' ולא באופן אחר כי לא 

 השיבה כלל אל מדריגת מעלתם שהיו בה קודם.

לעומתו, הרמב"ן, המצדד בדעה שהציווי על המשכן קדם לחטא העגל, מדגיש (כפי 

 שמראה נחמה לייבוביץ') את הערך החיוני שיש למשכן.  

) התייחסות לשאלה האם המשכן ב, ב' " ס מעניין לראות שיש באגדתא אחת במסכתנו ( 

 1:הוא לכתחילה או בדיעבד, ובה הצעה חדשה

 * המאמר מבוסס על רעיון של אבי מורי.

 . האגדתא מובאת כאן באופן חלקי מאד בהשמטת מה שלא רלוונטי לדיוננו.1
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רבי... איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן זימרא, פסקו ליה תרתי סרי שנין למיזל 
בבי רב. אחלפוה קמיה, אמר להו: ניהוו שית שנין. אחלפוה קמיה, אמר להו: 
איכניס והדר איזיל. הוה קא מכסיף מאבוה א"ל: בני, דעת קונך יש בך, 

 מעיקרא כתיב: תביאמו ותטעמו, ולבסוף כתיב: ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

ר' שמעון בנו של רבי היה אמור לארס אישה, ללכת לי"ב שנים לבית המדרש, ורק 

לאחריהן לשאת אותה. לאחר שראה אותה ביקש לשאת אותה תחילה ואחר כך ללכת 

לבית המדרש. הוא חשש שאביו יבקר אותו על חולשתו. במקום זאת אביו אמר לו 

התכנית המקורית של הקב"ה, כפי שהיא עולה מדברי בני   -שהוא נהג כמו הקב"ה  

) הייתה שה'ליקוחין' יושלמו רק לאחר ההגעה שמות ט"ו, י"ז ישראל בשירת הים ( 

לארץ ישראל, ורק בבית המקדש, שהוא בית קבע לעבודת ה'. אך התרחשה סטייה 

מהתכנית, ובשל ה'חשק' שחשק הקב"ה בעם ישראל לאחר ש'הכירם', הוחלט שלא 

 להמתין, אלא לבצע את הליקוחין למשכן ארעי ונייד.  

אם כן, תפיסת המדרש היא שמכון קבוע לשם ה' הוא וודאי עניין של לכתחילה, אולם 

משכן נייד ההולך עם בני ישראל הוא חידוש שלא בהתאם לתכנית המקורית בשל 

  אהבת ה' את עמו.

 

 מרדכי גנזל                                                         המשכן והאהבה


