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דבר ראש הישיבה
הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א
בימים אלה ,כאשר ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו יתברך ,טוב לראות שנפתח עוד
ספר שכולו תורת חיים ,כולו ספר סניגוריה על בָ נַיִ ך ציון ,אשר גם בעמדם על משמרתם להגן
על ארצנו ועל ערי אלהינו ,לבם הומה בתורתו" .אל תקרי בָ נַיִ ך אלא בוניך" .והבונים איש
חרבו אסורים על מתניו ובונים ארמנותיה של תורה ,חצבו עמודיה אמונת עתיך חסן ישועות
חכמת ודעת יראת ה' היא אוצרו.
מגוון הנושאים ,הנידונים בכרך הנוכחי ,מעיד על רוחב לבם של צעירי תלמידי חכמים,
השוקדים על התורה בבית מדרשנו ומלבנים סוגיות סבוכות בהשכל ובדעת ,כי אמת יהגה
ִחכָּם .יתברכו מן השמיים כל המשתתפים בקובץ זה ,ויפוצו מעיינותיהם החוצה.
במשך השנים כבר נוצרה מסורת בישיבתנו הקדושה בהוצאת הבטאון "מעליות" ,המיוחד
בסגנון בהיר ובלשון לימודים ,כל זה כתוצאה של עבודת עריכה משובחת ,המקנה לכל
המחברים מיומנות בהבעה ,המעידה על כושר המחשבה.
ברכה מיוחדת לבחיר התלמידים ,ה"ה אייל פישלר הי"ו וצוות עוזריו ,שערכו את הכרך
הזה בטוב טעם ודעת ,להגיש לקורא יינה של תורה בכלי נאה ומשובח.
ויהי רצון שיתקיים בנו מקרא כתוב" :ויכתב בספר זכרון לפניו" ,ויעלה זכרונינו לפניו
יתברך ,לשנת חיים וברכה ,לשנת גאולה וישועה לנו ולכל ישראל ,אמן.
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לזכרו של עדי סטנלי ז"ל
עדי היה תלמיד בישיבתנו בשנת תשנ"ד .באמצע שנת לימודו בארץ חלה עדי בסרטן הדם.
עדי נאבק תקופה קצרה בארץ עם מחלתו .על מנת לקבל את הטיפול הטוב ביותר ,ולהיות
קרוב למשפחתו הועבר עדי לחו"ל.
למרות המרחק בינינו לבין עדי ,שמרנו איתו על קשר דרך מכתבים ופקסים .מדיווחים של
חברים ומכרים שמענו על המלחמה הקשה שעדי ערך נגד מחלתו ,אבל ממכתביו שמענו רק
בשורות על התקדמות ,ואופטימיות רבה.
בכ"ה מנחם אב ,תשנ"ו ,בערב שבת ,לאחר שנתיים וחצי של התמודדות ,נפטר עדי
מסיבוכים הקשורים למחלתו.
מתוך התקופה שהיה בישיבתינו ,הכרנו את אישיותו המיוחדת של עדי.
אמר רבי חמא בר פפא :כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים,
שנאמר "חסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו" )סוכה מט ,ב(.
עדי הצטיין בכל דבר שהתנסה בו ,בכל תחום שהוא ,ועם זאת היה ניתן ללמוד ממנו פרק
בענווה ובצניעות .עדי היה בחור רציני ,אך תמיד סביבו אפפה אוירה של שלווה ואושר.
למרות שידענו שסרטן הדם היא מחלה קשה ,האמנו כולנו שעדי יתגבר .פטירתו הייתה
הפתעה.
בימי תשובה אלו של חודש אלול ,אנו מביטים לדמותו של עדי ורואים בה דמות שאליה
צריכים לשאוף .כפי שהיה בחייו.
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פתח דבר
הגמרא בסוף פרק ראשון דבבא קמא )יז ,א( דורשת:
"וכבוד עשו לו במותו" )דברי הימים ב לב ,לג(  -זה חזקיה מלך יהודה...
שהניחו ספר תורה על מטתו ,ואמרו :קיים זה מה שכתוב בזה .והאידנא נמי
עבדינן הכי! אפוקי מפקינן ,אנוחי לא מנחינן .ואיבעית אימא :אנוחי נמי
מנחינן ,קיים לא אמרינן .אמר רבה בר בר חנה :הוה אזילנא בהדיה דר'
יוחנן ...אמר לן :אפילו קיים אמרינן ,לימד לא אמרינן .והאמר מר :גדול
למוד שהלמוד מביא לידי מעשה! לא קשיא ,הא למיגמר הא לאגמורי.
הגמרא מחפשת מהו אותו "כבוד גדול" שעשו לחזקיה המלך ,ואין עושים כמותו היום.
למסקנת הגמרא )לפחות על פי גירסת רש"י ור"ת( הכבוד שעשו לחזקיה הוא שאמרו עליו:
"לימד זה מה שכתוב בזה" .הגמרא מחדשת כי שבח גדול הוא לאדם ,שלימד תורה לאחרים
)לאגמורי( ,יותר מאשר שלָמד לעצמו )למיגמר( .וזה לשון התוספות )ד"ה והאמר(:
לאגמורי ...דהא ודאי עדיף ,שמביא את הרבים לידי מעשה כשמלמדם.
מדרגה גבוהה היא ללמד תורה לאחרים .זוהי זכות גדולה לאדם ,שלא רבים הם הזוכים
בה .תלמיד חכם הזוכה ללמד מתורתו לאחרים ,תורתו הופכת ל'תורת חסד' ,כדרשת חז"ל
במסכת סוכה )מט ,ב(:
"פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה" )משלי לא ,כו(  -וכי יש תורה של
חסד ,ויש תורה שאינה של חסד?! אלא ...תורה ללַמדה זו היא תורה של
חסד ,שלא ללַמדה זו היא שאינה של חסד.
לאור הגמרא בסוכה ,יש לבאר את המשך הדברים בבבא קמא:
א"ר יוחנן משום ר"ש בר יוחאי :מאי דכתיב" :אשריכם זורעי על כל מים,
משלחי רגל השור והחמור" )ישעיהו לב ,כ( כל העוסק בתורה ובגמילות
חסדים ,זוכה לנחלת שני שבטים ,שנאמר" :אשריכם זורעי"  -ואין זריעה
אלא צדקה ,שנאמר )הושע י ,יב(" :זרעו לכם לצדקה ,קצרו לפי חסד" .ואין
מים אלא תורה ,שנאמר )ישעיהו נה ,א(" :הוי כל צמא לכו למים"...
לאחר שהגמרא מבררת ,כי הכבוד הגדול הוא לימוד תורה לאחרים ,מובא מדרש זה ,על
העוסק בתורה ובגמילות חסדים ,היינו ,מי שתורתו הינה תורת חסד.
מעליות הינו הכלי אשר בעזרתו יכולים שוכני בית מדרשנו ,ואף הצעירים שבהם ,לזכות
לכך שתורתם תהא תורת חסד .גם מי שאיננו 'מגיד שיעור' ,יכול לכתוב ולהפיץ מעיינותיו
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החוצה .במהלך הכתיבה מתלבנים רעיונותיו ומתבררים ,עד שהופכים הם לסולת נקייה .עם
פירסום הדברים זוכה בעל המאמר ,המרגיל עצמו אט אט בכתיבה ,לכך שתורתו תהא
תורת חסד.
כרך זה של מעליות מוקדש לעילוי נשמתו של חברנו עדי ליאור סטנלי ז"ל .אישיותו
המיוחדת שזכינו להכירה אך מעט ,תעמוד לנגד עינינו ותאיר את דרכנו.
מעליות יח מביא בראש ובראשונה דיונים בסוגיות שנלמדו בעיון ברוב השנה שעברה,
בנושא נזקי ממון .על העלי עיון נלוו עלי מחשבה ,עלי הלכה ועלי מקרא.
לעונג יֵחשב לי למסור את תודתי לכל העוזרים והעוסקים במלאכה:
לעינן ליכטרמן ושרגא קראוס  -על העבודה הטכנית המאומצת; לאשר זברובסקי  -על
ההגהות .ובעיקר לעורכים הקודמים :לאיציק יעקובוביץ' על העזרה הרבה; ולשלומי אלדר
על הסיוע והתמיכה לכל אורך הדרך.

העורך

חיוב נזקי ממון
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הרב אליהו ליפשיץ
ר"מ בישיבה

חיוב נזקי ממון
א .פתיחה
ב .גדרי החיוב בסוגיית מסירת נזיקין לשומר
ג .גדרי החיוב בשיטת הרמב"ם
ד .גדרי החיוב בהגדרת 'קרן' ו'רגל'

א .פתיחה
האחרונים  1חקרו ביסוד חיוב תשלומין בנזקי ממון :האם החיוב הוא מפאת 'ממונך
שהזיק' ,או מפאת הפשיעה בשמירה .לפי ההבנה הראשונה ,חיוב התשלומין הוא מעצם
הבעלות ,מפאת העובדה שממונו הזיק ,ללא קשר לאחריותו האישית של הבעלים על הנזק.
לפי ההבנה השנייה ,חיוב התשלומין הוא בגלל האחריות האישית של הבעלים לנזק .אמנם,
הנזק נעשה על ידי ממונו ,אבל הרשלנות היא של הבעלים ,שהרי הוא לא שמר על ממונו
כראוי .חיוב התשלום נובע מרשלנות זו.
הנפקא מינה ,לכאורה ,בין שתי ההבנות היא ,האם שמירה פוטרת מחיוב תשלומין .לפי
ההבנה הראשונה ,שמירה אינה פוטרת ,שהרי ממונו הזיק והוא אחראי על כל נזקי ממונו.
לפי ההבנה השנייה ,שמירה פוטרת ,שהרי כל חיובו הוא בגלל חוסר בשמירה ,אבל כשהוא
שמר כראוי ,אין מחייב בתשלומין ,והוא פטור.
בשאלה זו נחלקו תנאים .כך שנינו במשנה )מד ,ב(:
קשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ,ויצא והזיק ,אחד תם ואחד מועד -
חייב ,דברי רבי מאיר; רבי יהודה אומר :תם  -חייב ,ומועד  -פטור ...רבי
אליעזר אומר :אין לו שמירה אלא סכין.
רבי מאיר ורבי יהודה פוטרים שומר ששמר כראוי )המחלוקת ביניהם היא מהי שמירה
כראוי ,האם שמירה פחותה או שמירה מעולה( ,ורבי אליעזר מחייב אף כששמר כראוי.
.1

אבן האזל ,נזקי ממון א ,א ,סימן יד; חידושי ר' שמעון שקופ סימן א; ועוד אחרונים.
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מעליות יח

נראה להסביר ,שהתנאים חולקים בחקירת חיוב נזקי ממון .רבי מאיר ורבי יהודה סוברים,
שחיוב נזיקין נובע מהפשיעה בשמירה ,ולכן ,כשהבעלים שמרו כראוי הם פטורים .רבי
אליעזר חולק ,ולדעתו חיוב נזיקין נובע מ"ממונך שהזיק" ,ולכן אין לו שמירה אלא סכין,
אין השמירה פוטרת מהאחריות של אדם על ממונו . 2
אולם ,לפי זה החקירה נפלה בבירא .אנו פוסקים כרבי יהודה ,הסובר ששמירה כראוי
פוטרת מחיוב תשלומין ,מוכח ,שחיוב נזקי ממון הוא בגלל הפשיעה בשמירה ,ואין חיוב של
'ממונך שהזיק'.
כדי לקיים את החקירה ,על כורחנו יש לומר ,ששמירה כראוי פוטרת מחיוב תשלומין ,אף
לפי ההבנה שחיוב תשלומין בנזקי ממון הוא בגלל 'ממונך שהזיק' .אין הכי נמי ,התורה
חייבה את הבעלים על נזקי בהמתם ,אולם היא הגבילה את האחריות של הבעלים למקרה
שהם לא שמרו כראוי .אבל אם כך קשה ,מאי נפקא מינה בין שתי ההבנות ,הרי בכל מקרה
שמירה כראוי פוטרת מחיוב תשלומין?
ניתן לומר ,שיש הבדל באופי הפטור של שמירה כראוי .לפי ההבנה שהחיוב הוא בגלל
הפשיעה בשמירה ,כששמר כראוי אין עליו חיוב כלל ,ולפי ההבנה שהחיוב הוא בגלל 'ממונך
שהזיק' יש עליו חיוב עקרוני ,אבל שמירה כראוי מהווה פטור ,התורה חידשה ששמירה
כראוי מפקיעה את חיוב 'ממונך שהזיק' .אבל עדיין צריך עיון ,מאי נפקא מינה?
ניתן להסביר ,שהנפקא מינה היא ברמת השמירה .רבי מאיר ורבי יהודה חולקים ,האם
המזיק פטור מתשלומי נזיקין בשמירה פחותה  -דלת היכולה לעמוד ברוח מצויה ,או שהוא
פטור רק בשמירה מעולה  -דלת היכולה לעמוד בפני כל רוח? רבי יהודה סובר ,שחיוב נזיקין
הוא בגלל הפשיעה בשמירה ,לכן הוא פוטר בשמירה פחותה .רבי מאיר סובר ,שחיוב נזיקין
נובע מ'ממונך שהזיק' ,ושמירה מהווה פטור ,ולכן רק שמירה מעולה יכולה לפטור מחיוב
'ממונך שהזיק' . 3
אולם ,גם להסבר זה אין מקום לחקור בחקירה שנחלקו בה תנאים ,והוכרעה להלכה .אולי
ניתן לומר ,שנפקא מינה בין ההבנה שאם שמר כראוי אין חיוב כלל ,לבין ההבנה ששמירה
כראוי מהווה פטור ,הוא לגבי חובת הראיה .אם אין חיוב כלל ,חובת הראיה מוטלת על
.2

.3

הגמרא מביאה שני הסברים לדברי רבי אליעזר .רבה" :דאמר קרא ולא ישמרנו )שמות כא ,לו(  -שוב אין
לו שמירה לזה" .אביי :מדין "לא תשים דמים בביתך" )דברים כב ,ח( .נראה להסביר ,שלדעת רבה ,דינו
של רבי אליעזר הוא מדין "ממונך שהזיק" ,ולכן שמירה אינו פוטרת אותו מחיוב תשלומין .אביי סובר,
שחיוב תשלומין הוא מדין פשיעה בשמירה ,ואיסור "לא תשים דמים בביתך" הוא היוצר את הפשיעה
בשמירה )ועיין עוד תוספות ד"ה אלא(.
לפי הבנה זו ,גם רבי מאיר וגם רבי יהודה מודים שיש חיובים של "ממונך שהזיק" ויש חיובים של פשיעה
בשמירה .לרבי יהודה ,ניתן להסתפק תמיד בשמירה פחותה ,חוץ משור תם .בשור תם אין חיוב שמירה,
שהרי סתם שוורים בחזקת שימור ,הקנס של התורה הוא מפאת "ממונך הזיק" .רבי מאיר מחייב בקרן
שמירה מעולה ,ובשן ורגל ניתן להסתפק בשמירה פחותה )נה ,ב( .בקרן שיש כוונה להזיק ,יש חיוב של
"ממונך שהזיק" ,אבל בשן ורגל שאין כוונה להזיקו ,והנזק נעשה ממילא ,החיוב הוא רק בגלל הפשיעה
בשמירה.
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הניזק ,אם שמירה כראוי מהווה פטור ,חובת הראיה מוטלת על המזיק .אבל הסבר זה אינו
מניח את הדעת .כיצד ניתן לצמצם חקירה כל כך בסיסית בחיובי נזקי ממון ,למימדים כל
כך מזעריים?! גדרי החקירה עדיין צריכים עיון.

ב .גדרי החיוב בסוגיית מסירת נזיקין לשומר
עיון בגדרי מסירת נזיקין לשומר ,יכול לבאר את גדרי החקירה .שנינו במשנה )מד ,ב(:
מסרו לשומר חנם ולשואל ,לנושא שכר ולשוכר  -נכנסו תחת הבעלים :מועד
משלם נזק שלם ,ותם משלם חצי נזק.
המשנה קובעת שניתן למסור לשומר חיוב שמירת נזקין ,והשומר נכנס תחת חיוב הבעלים.
הגמרא )מה ,א( מביאה ברייתא המבארת את חיובי השומרים:
תנו רבנן :ארבעה נכנסו תחת הבעלים ,ואלו הן :שומר חנם והשואל ,נושא
שכר והשוכר .הרגו  -תמין נהרגין ופטורין מן הכופר ,מועדין נהרגין ומשלמין
את הכופר ,וחייבין להחזיר דמי שור לבעליו ,חוץ משומר חנם.
מקשה הגמרא:
היכי דמי? אי דנטריה  -אפילו כולהו נמי ליפטרו ,ואי דלא נטריה  -אפילו
שומר חינם ניחייב! אמרי :הכא במאי עסקינן? דנטריה שמירה פחותה ולא
נטריה שמירה מעולה  -שומר חנם כלתה לו שמירתו ,הנך לא כלתה שמירתן.
הברייתא מבארת שלשומר יש חיוב כפול :חיוב לניזק ,וחיוב לבעלים .החיוב לניזק הוא
לשלם את הכופר ]וכמו כן לשלם את דמי הנזק[ ,והחיוב לבעלים הוא לשלם להם את שווי
השור ]כיוון שעקב פשיעתו השור הומת[ .כמו כן אומרת הברייתא ,על פי פירוש הגמרא,
שרמת החיוב של שומר חינם שונה מרמת החיוב של שומר שכר .שומר שכר מחויב בשמירה
מעולה ,ושומר חינם מחויב בשמירה פחותה בלבד.
אולם ,לא ברור מהברייתא ומהגמרא ,לעניין מה יש חילוק בין רמת השמירה של שומר
חינם לבין רמת השמירה של שומר שכר  -האם לגבי החיוב לבעלים או לגבי החיוב לשומר?
ודאי שיש הבדלים בין השומרים לגבי רמת החיוב לבעלים ,שהרי פרשות מפורשות נכתבו
בתורה לבאר את רמת חיובי השומרים ,אבל האם גם לגבי רמת החיוב לניזקין יש הבדל בין
השומרים השונים?
נחלקו הדעות בראשונים בשאלה זו .רש"י )מה ,א ד"ה כלתה ליה שמירתו( כותב:
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כלתה ליה שמירתו  -דאין עליו להתחזק בשמירתו ,ודי בכך ולאו פשיעה
היא .הלכך ,לגבי בעלים פטור מדמי שור ,דהא סגי ליה בשמירה פחותה .ובעי
כפרה.
רש"י מסביר ,שהחילוק בין השומרים נאמר רק לגבי החיוב לבעלים ,אבל לגבי חיוב כופר
אין הבדל ,ושומר חינם ששמר שמירה פחותה חייב בכפרה ומשלם הכופר ,למרות שהוא
אינו מחויב לשמור שמירה מעולה.
רש"י מלמדנו את דין השומר לגבי הבעלים ואת דין השומר לגבי חיוב כופר לניזק .אולם,
לא מבואר מדברי רש"י חיוב השומר בנזקין ,האם לדעתו שומר חינם ששמר שמירה פחותה
ויצאה והזיקה ,חייב השומר או פטור? בשאלה זו עוסק תוספות רבינו פרץ )ד"ה אי; שהכיר(
והוא מביא שתי דעות בנדון .דעה אחת ,כיוון שהשומר שמר שמירה פחותה כדינו ,הוא
פטור מתשלומי נזקין .דעה שנייה ,למרות שהשומר שמר כראוי ,הוא חייב ,כיוון ששומר
נכנס תחת הבעלים ,וכיוון שהבעלים חייב למרות ששמר שמירה פחותה  , 4אף השומר חייב.
שתי הדעות ,המובאות בתוספות רבינו פרץ ,מבוססות על חקירת האחרונים ביסוד חיוב
נזקי ממון .לפי שתי הדעות ,יש בנזקי ממון שני מחייבים :גם 'ממונו שהזיק' וגם פשיעה
בשמירה .לכולי עלמא חיוב הבעלים הוא בגלל 'ממונם שהזיק' ,לפיכך הם חייבים אף
כשמסרו נזקיהם לשומר .המחלוקת בין שתי הדעות בתוספות רבינו פרץ ,היא במעמדו של
השומר .לפי הדעה הראשונה ,חיוב תשלומין של השומר נובע מחיוב השמירה בלבד .לכן,
כשהשומר שמר ברמת חיובו  -הוא פטור ,שהרי הוא לא פשע בשמירה; והבעלים חייב,
שהרי ממונו הזיק .לפי הדעה השנייה ,השומר נכנס תחת הבעלים ,הממון נחשב כממונו
שלו ,ולכן הוא חייב ,למרות שהוא לא היה מחויב בשמירה.
נפקא מינה נוספת בין שני צדדי החקירה נמצאת בראב"ד ,בדין מסירת נזיקין לשומר.
הראב"ד )נזקי ממון ד ,ד( מביא שתי דעות ,האם הניזק יכול לדון גם עם הבעלים או רק עם
השומר? לדעה שדינו רק עם השומר ,חיוב נזקין הוא בגלל הפשיעה בשמירה ,ולכן הבעלים
שאינו פושע בשמירה ,אינו בעל דין של הניזק .לדעה שדינו של הניזק הוא גם עם הבעלים,
חיוב נזקין הוא בגלל 'ממונו שהזיק' ,ולבעלים אחריות על ממונם אף כשהוא ביד שומר.

ג .גדרי החיוב בשיטת הרמב"ם
בסוגיה מתחדש ששומר חינם ,ששמר שמירה פחותה  -פטור מחיוב תשלומין ,והבעלים חייב
לשלם את הנזק .חידוש זה משמעותי להלכה רק לדין שור תם ,שהרי אנו פוסקים כרבי
יהודה שבמועד מספיקה שמירה פחותה ,וכשהשומר פטור גם הבעלים פטורים .רק בשור
.4

הגמרא מעמידה את הברייתא אליבא דרבי מאיר ,הסובר ששור מועד חייב בשמירה פחותה ,או כרבי
אליעזר הסובר אין לו שמירה אלא סכין.
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תם ,שחייב לשמור שמירה מעולה ,ניתן לחלק בין חיוב הבעלים לשמור שמירה מעולה ,לבין
חיובו של שומר חינם לשמירה פחותה בלבד.
הרמב"ם פוסק סוגיה זו להלכה ,וזו לשונו )נזקי ממון ד ,ד כפי הגירסה המובאת בדפוסים(:
המוסר בהמתו לשומר חנם או לנושא שכר או לשוכר או לשואל  -נכנסו תחת
הבעלים ,ואם הזיקה חייב השומר .במה דברים אמורים? בזמן שלא שמרוה
כלל ,אבל אם שמרוה שמירה מעולה כראוי ,ויצאת והזיקה  -השומרים
פטורין ,והבעלים חייבים ,אפילו המיתה את האדם .שמרוה שמירה פחותה-
אם שומר חנם הוא פטור ,ואם שומר שכר או שוכר או שואל הוא חייבין.
פסק הרמב"ם תמוה .אם השומרים שמרו שמירה מעולה ,מדוע הבעלים חייבים? הכסף
משנה מצטט תשובה של הרמב"ם לחכמי לוניל ,בה הוא עונה להם על שאלה זו ,שגירסתם
משובשת ,ויש לגרוס:
במה דברים אמורים? בזמן שלא שמרוה כלל ,אבל אם שמרוה שמירה מעולה
כראוי ,ויצאת והזיקה  -השומרים פטורים .שמרוה שמירה פחותה  -אם
שומר חינם הוא פטור ,ואם שומר שכר הוא או שוכר או שואל השומרים
חייבים.
גם גירסה זו תמוהה ,וכי דינו של שומר שכר גרוע מדינם של הבעלים? מדוע בעלים ששמרו
שמירה פחותה פטורים ,ושומר שכר ששמר שמירה פחותה חייב? המגיד משנה )שם( מתרץ
שהרמב"ם אמר את דינו בשור תם ,המחויב בשמירה מעולה  . 5אולם הסבר זה קשה .מדוע
הרמב"ם כותב דין זה כדין כללי ,ואינו מצמצמו בפירוש לשור תם בלבד ? 6
ניתן להסביר הסבר אחר בדברי הרמב"ם ,המבוסס על הבנה שונה של המונחים שבהם
הרמב"ם משתמש .הרמב"ם משתמש בארבעה מונחים כדי להגדיר רמת שמירה:
א" .רוח מצויה" " -הכונס צאן לדיר ,ונעל בדלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה והזיקה -
פטור ,ואם אינה יכולה לעמוד ברוח מצויה ...חייב" )ד ,א(
ב" .כראוי" " -שור שקשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ,ויצא והזיק  -אם תם הוא
משלם חצי נזק ,ואם היה מועד פטור" )ז ,א(
ג" .שמירה מעולה" " -אם שמרוה )השומרים( שמירה מעולה כראוי ,ויצאת והזיקה -
השומרים פטורין" )ד ,ד(
ד" .שמירה פחותה" " -שמרוה שמירה פחותה  -אם שומר חינם הוא פטור" )שם(
.5
.6

יש לציין ,שמהמגיד משנה משמע ,שהוא לא שינה את הגירסה ברמב"ם ,ולדעתו הבעלים חייבים לשלם
בשור תם ,אפילו אם היתה שמירה מעולה.
קושיה זו מתחזקת לאור העובדה ,שדין שמירת שור תם אינו מוזכר כלל בפרק זה ,אלא רק בפרק ז.
וקשה לומר ,שהרמב"ם כותב כאן דין שכל שייכותו היא לפרק ז.
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המונחים הללו מובאים במשנה ובגמרא )מה ,ב; נה ,ב( .המונחים "רוח מצויה" ו"כראוי"
מובאים במשנה כהסבר לרמת השמירה הנדרשת ,והמונחים "שמירה מעולה" ו"שמירה
פחותה" מובאים בגמרא כהסבר למחלוקת בין רבי מאיר ,הדורש שמירה מעולה ,לבין רבי
יהודה ,המסתפק בשמירה פחותה .רש"י )מה ,ב ד"ה ונעל בפניו; שם ד"ה אלא סכין; נה ,ב
ד"ה מאן תנא( חיבר את כל המונחים הללו יחד וקיבל ששמירה כראוי היא שמירה פחותה,
שמירה המונעת נזקי רוח מצויה בלבד ,ושמירה מעולה היא שמירה מפני כל רוח.
הרמב"ם הבין שמונחי המשנה מציינים רמת שמירה ,ולכן הוא השתמש בהם ,ובהם בלבד,
לציין את רמת השמירה המתבקשת ,בדיוק כפי שמשנה משתמשת במונחים הללו לציין את
רמת השמירה .המונחים של הגמרא הם רק מציינים את היחס בין שיטת רבי מאיר לבין
שיטת רבי יהודה ,ולפיכך ,אין הרמב"ם מחויב במונחים הללו למשמעותם המובאת בגמרא,
והוא משתמש בם במשמעות שונה.
ראיה לכך ,שהמונחים הללו משמשים במשמעות שונה ממשמעותם בסוגיה ,היא מכך
שהרמב"ם אינו מגדיר בשום מקום מה היא שמירה מעולה ,ומה היא שמירה פחותה .לו
היה הרמב"ם משתמש במונחים הללו במשמעות שבה הם מובאים בגמרא )שמירה פחותה
היא שמירה בדלת היכולה לעמוד ברוח מצויה ,שמירה מעולה היא שמירה בדלת שיכולה
לעמוד בפני כל רוח( הוא היה חייב להגדיר את המונחים הללו ,כיוון שהם אינם ברורים
מאליהם .אולם ,הרמב"ם אינו מגדיר את המונחים ,זאת אומרת ,שלדעתו אין מונחים אלו
זקוקים להגדרה .ששמירה מעולה היא שמירה כדינה  , 7שמירה של אדם השומר על פי כללי
השמירה הנקוטים ,ושמירה פחותה היא שמירה מינימלית ,שאיננה מספקת בדרך כלל את
הרמה המתבקשת ,אך למקרים מסוימים היא מספיקה.
ניתן להביא דוגמה לכך מדיני שמירת גופו )שכירות ג ,ט(:
רועה שהעביר הבהמות על הגשר ,ודחפה אחת מהן לחבירתה ונפלה לשבולת
הנהר  -הרי זה חייב ,שהיה לו להעבירן אחת אחת ,שאין השומר נוטל שכר
אלא לשמור שמירה מעולה...
משמע מהרמב"ם )וכך מפורש בגמרא בבבא מציעא צג ,א( ,ששומר שכר מחויב לשמור
שמירה מעולה ,ולכן הוא מחויב להעבירן אחד אחד ,ואילו שומר חינם ,אינו שומר שמירה
מעולה ,אלא רק שמירה פחותה כדרך השומרין . 8
אולם ,דא עקא ,ההגדרות ברורות ,אך יישומן צריך עיון .אדם השומר בהמתו כראוי ,ונועלה
בדלת העומדת בפני רוח מצויה ,הרי הוא שומר שמירה מעולה .ואם הוא נועל בדלת שאינה

.7
.8

עיין ברמב"ם )ד ,ד( שפוסק" :אבל אם שמרוה שמירה מעולה כראוי ,ויצאת והזיקה  -השומרים פטורין"
 זאת אומרת ,ששמירה מעולה היא שמירה כראוי.עיין הלכות שאלה ופקדון ד ,א-ב ,בהגדת המושג "שמירה כדרך השומרים".
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יכולה לעמוד ברוח מצויה ,הרי הוא פושע בשמירתו ,ואין הוא שומר כלל .אם כך כיצד ניתן
לשמור שמירה פחותה?
נראה ,שההסבר טמון בהבנת המושג "שמירה" .ישנם שני סוגי שמירה:
א .שמירה המונעת מבעל החיים לצאת להזיק.
ב" .נטר כדנטרי אינשי"  -אדם המשגיח על שורו ברמת השמירה המקובלת ,למרות
ששמירה זו אינה מונעת יכולת להזיק.
בדין הראשון אין מצב של שמירה פחותה .אם שמר בדלת העומדת בפני רוח מצויה ,הרי
שמר שמירה מעולה .אם שמר בדלת שאינה עומדת בפני רוח מצויה ,הרי לא שמר כלל .אבל
הדין השני מוגדר כשמירה פחותה ,כיוון שאין השומר מונע את הנזק ,אלא מתנהג על פי
הנורמה המאפשרת לבהמה ללכת ברחוב ללא שמירה ,הרי הוא שומר שמירה פחותה ,כדרך
השומרים ,שמירה המספיקה לשומר חינם ,ואינה מספיקה לשומר שכר.
דוגמה ברורה להבנה זו ,היא מהרמב"ם ,שהזכרנו לעיל ,בפרק ג מהלכות שכירות:
רועה שהעביר הבהמות על הגשר ,ודחפה אחת מהן לחבירתה ונפלה לשבולת
הנהר  -הרי זה חייב ,שהיה לו להעבירן אחת אחת ,שאין השומר נוטל שכר
אלא לשמור שמירה מעולה...
שומר חינם המעביר את הבהמות על הגשר ,ודחפה אחת חבירתה ונפלה לנהר  -פטור ,שהרי
הוא שמר שמירה פחותה .רק שומר שכר חייב ,כיוון שלא שמר שמירה מעולה .מוכח,
ששמירה כפי הנורמה המקובלת )"נטר כדנטרי אינשי"( ,מוגדרת כשמירה פחותה ,למרות
שאינה מונעת את הנזק.
לפי זה ,דברי הרמב"ם ברורים .הרמב"ם הפוסק ,שכאשר שומר חינם שמר שמירה פחותה -
השומר פטור והבעלים חייבים ,עוסק בשומר ההולך עם השור ברחוב כדרך השומרים.
השומר פטור ,שהרי הוא ביצע את רמת השמירה בה הוא מחויב .אבל הבעלים חייבים,
כיוון שממונם הזיק .אמנם ,ודאי שאם השומר נעל את השור ברפת ,אין מקרה שהשומר
פטור והבעלים חייבים .כיוון שאם הוא שמר כראוי  -אף הבעלים פטורים ,ואם הוא לא
שמר כראוי  -אף הוא חייב.
הסבר דברי הרמב"ם שופך אור על חקירת האחרונים בגדרי חיוב 'ממונך שהזיק' .כיוון
שיודעים אנו שיש שני סוגי שמירה :שמירה המונעת נזק ,ושמירה כפי הנורמה המקובלת
)"נטר כדנטרי אינשי"( ,ניתן להסביר ,שאין הכי נמי ,במניעת הנזק אין הבדל בין 'ממונך
שהזיק' לבין 'פשיעה בשמירה' .כיוון שהבעלים מנעו את הנזק על ידי נעילת הבהמה כראוי,
התורה פטרה אותם מאחריות לנזק .אבל ב"נטר כדנטרי אינשי" יש הבדל ברור בין שתי
ההבנות הללו .לפי ההבנה שחיוב נזקי ממון הוא בגלל 'פשיעה בשמירה' ,בכל מקרה שאין
בו פשיעה בשמירה ,בין במקרה שהבעלים מנעו את הנזק ,ובין במקרה שאין חשש לנזק -
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הבעלים פטורים .אבל לפי ההבנה שחיוב נזקי ממון הוא מפני שממונך הזיק ,מניעת הנזק
פוטרת ,אבל אי חשש לנזק אינו פוטר.
ניתן לחדד את ההסבר ולומר ,שמשמעות המושג 'פשיעה בשמירה' היא ,שחיוב הבעלים הוא
אך ורק מפני שלא פעלו על פי הכללים וההנחיות של שמירת בעלי חיים ,אבל כשהם פועלים
על פי ההנחיות הם פטורים מכל תשלום .לעומת זאת ,משמעות המושג 'ממונך שהזיק' הוא,
שיש לבעלים אחריות על ממונם ,ואחריות זו מחייבת אותם ,למרות שהם פעלו על פי כל
ההנחיות והנהלים .אכן ,גם האחריות של אדם על ממונו מוגבלת ,וכשהוא שמר כראוי ונעל
בדלת היכולה לעמוד מפני רוח מצויה הוא פטור .אך כשהוא לא מנע את היכולת להזיק על
ידי קשירה ונעילה ,אלא שמר שמירה פחותה "כדנטרי אינשי" ,במקרה כזה הוא מתחייב על
נזקי הבהמה.

ד .גדרי החיוב בהגדרת 'קרן' ו'רגל'
ההסבר הנ"ל לחקירת האחרונים ,האם אחזקת בעלי חיים על פי הכללים והנהלים ,פוטרת
את הבעלים מכל אחריות )'פשיעה בשמירה'( ,או שמא יש עליהם חיוב אף כשפעלו על פי
הנהלים )'ממונך שהזיק'( ,בא לידי ביטוי בהגדרת רגל וקרן.
בסוגיות בריש מכילתין ,מגדירה הגמרא רגל כ"הזיקו מצוי" וקרן כ"כוונתו להזיק" ,ואילו
בסוגיות בהמשך המסכת )טו ,ב "האי כלבא דאכל אימרי"; טז ,א "אבל פכין קטנים
אורחיה הוא"; וכו'( מובאת הגדרה שונה" :אורחיה" ו"משונה" .המקום המרכזי שבו
הפרובלמטיות של הגדרת רגל וקרן באה לידי ביטוי ,הוא בספקות הגמרא בדף יט ,ב:
יתיב רבי יהודה נשיאה ורבי אושעיא אקילעא דרבי יהודה ,נפק מילתא
מבינייהו :כשכשה בזנבה מהו? א"ל אידך :וכי יאחזנה בזנבה וילך?! אי הכי,
קרן נמי נימא 'וכי יאחזנה בקרן וילך'! הכי השתא  -קרן לאו אורחיה ,הא
אורחיה .וכי מאחר דאורחיה ,מאי מבעי ליה? כשכוש יתירא מבעיא ליה.
בעי רב עינא :כשכשה באמתה מהו? מי אמרינן מידי דהוה אקרן ,קרן לאו
יצרא קתקיף ליה ,הכא נמי לא שנא ,או דלמא ,קרן כוונתו להזיק ,הא אין
כוונתה להזיק?  -תיקו.
בספק הראשון של הגמרא ,החילוק בין קרן לבין רגל הוא ,שרגל היא 'אורחיה' וקרן היא
'לאו אורחיה' ,ואילו בספק השני של הגמרא ,קרן 'כוונתו להזיק' ,ורגל 'אין כוונתו להזיק'.
הראשונים נחלקו בהסבר הגמרא .הרא"ש )פ"ב ,סימן ב( מבין ,שהמגדיר של קרן ורגל הוא
'אורחיה' ו'לאו אורחיה' .לפי זה ,הבעיה הראשונה של הגמרא מתבארת כפשוטה .את
הבעיה השנייה מסביר הרא"ש:

חיוב נזקי ממון
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כשכשה באמתה מהו? מיבעיא ליה אי חשיב שינוי ,דלאו אורחיה בכך ,אלא
לפעמים כשיצרו תוקפו ,או דלמא ,כיון דאין כוונתו להזיק ,לא דמי לקרן,
הלכך הוי כרגל ,דכיון דאין כוונתו להזיק ,א"כ למה תעשה כשכוש זה? אלא,
דאורחיה בכך.
הרא"ש מבין ,שהגדרות קרן ורגל ,נקבעות אך ורק על פי טבעיות הפעולה )'אורחיה'
ו'משונה'( .ספק הגמרא האם "יצרא קתקיף" מוגדר כקרן או כרגל ,מהווה רק אמת מבחן
לבחון איזו פעולה טבעית לבהמה )כשיטה זו סוברים גם תוספות טז ,א ד"ה והנחש(.
הנמוקי יוסף )ז ,א בדפי הרי"ף ד"ה כיצד( ,וביתר ביאור התוספות רבינו פרץ )יט ,א ד"ה
קרן( והר' ישעיה )בשיטה מקובצת שם ד"ה או דילמא( ,מפרשים שיש שני מגדירים לקרן:
כוונתו להזיק ומשונה .כשכוונתו להזיק הוי קרן ,אף שהנזק הוא אורחיה )ומשלם נזק שלם
כקרן מועדת( ,וכשהנזק הוא משונה הוי קרן ,אף שאין כוונתו להזיק .הגדרת רגל היא
בהתאם ,רק במקום שהוי גם אורחיה וגם אין כוונתו להזיק.
לפי הבנה זו ,הבעיות של הגמרא מתפרשות כפשוטן .בבעיה הראשונה ,הגמרא יודעת שאין
בכשכוש בזנב כוונה להזיק ,ולכן ספק הגמרא הוא אך ורק ,אם הכשכוש הוא משונה או
אורחיה .בבעיה השנייה הגמרא יודעת שכשכוש באמה הוא אורחיה ,ולכן ספק הגמרא הוא,
האם יצרה תוקפה מוגדר ככוונה להזיק.
הנפקא מינה בין שתי השיטות היא בנזק אורחיה שיש בו כוונה להזיק .לפי הרא"ש הוא
מהווה רגל ,ולפי התוספות רבינו פרץ ור' ישעיה הוא מהווה קרן .נפקא מינה למעשה היא,
בדין כשכשה באמתה ברשות היחיד .לפי הרא"ש  -משלם רק חצי נזק מספק ,שמא הוא קרן
)תמה( ,ולפי השיטה השנייה  -משלם נזק שלם ,שממה נפשך חייב נזק שלם ,או מדין רגל או
מדין קרן מועדת.
המושג 'קרן אורחיה' ,הוא מושג הדורש ביאור .הגמרא הקשתה על האפשרות לחייב על
כשכשה בזנבה" :וכי יאחזנה בזנבה וילך?!" ,זאת אומרת ,שהבעלים פטורים מנזק אורחיה
הנעשה ברשות הרבים ,כיוון שהם אינם מחויבים בשמירתו ,שאין אדם מחויב לאחוז את
זנב בהמתו ברשות הרבים .אם כך ,צריך עיון ,מדוע אדם מחויב על כשכוש באמתה? והרי
הוי אורחיה" ,וכי יאחזנה באמתה וילך?".
התשובה ההכרחית היא ,שלמרות שאין הוא מחויב לאחוז באמתה ולילך ,אם הזיקה הוא
חייב לשלם את הנזק ,כיוון ש'ממונו הזיק' ,ואחריותו של אדם על ממונו היא אף במקום
שהוא אינו מחויב בשמירה.
על פי זה ,ניתן לומר ,שמחלוקת הראשונים בהגדרת רגל וקרן ,תלויה בחקירת יסוד חיוב
נזקי ממון .אם אנו סוברים שהחיוב הוא על פשיעה בשמירה ,חייבים אנו לומר ,שבכל
מקום שהבעלים לא פשעו ,אלא פעלו לפי ההוראות  -הם פטורים .אם כך ,חייבים אנו לומר,
שכל מקרה של 'אורחיה' פטורים עליו ברשות הרבים ,והמסקנה ההכרחית היא שכל
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'אורחיה' מהווה רגל ,הפטור ברשות הרבים .אם אנו סוברים ,שהחיוב הוא על 'ממונך
שהזיק' ,ניתן לומר ,שיש 'אורחיה' שחייבים עליו ברשות הרבים ,ואפשר לומר ,שיש קרן
אורחיה שחייב עליה נזק שלם.
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הרב יעקב בלינקי

השימוש בדין 'דיו'
א .מחלוקת רש"י והרמב"ן בלימוד דין כיכר שלישי )סוטה כז ,ב(
ב .המחלוקת בשיטת הרמב"ם
ג .הקושי על שיטת רש"י
ד .תירוץ הקושיה על רש"י ע"פ המשנה ,בבא קמא כה ,א

א .מחלוקת רש"י והרמב"ן בלימוד דין כיכר שלישי )סוטה כז ,ב(
מובא במשנה סוטה כז ,ב בשם רבן יוחנן בן זכאי:
עתיד דור אחר לטהר ככר שלישי ,שאין לו מקרא מן התורה שהוא טמא.
ודנה בזה הגמרא בדף כט ,א:
ומאחר דאין לו ,למה טמא? אמר רב יהודה אמר רב :מן התורה  -אין לו,
מדין קל וחומר  -יש לו :ומה טבול יום שמותר בחולין  -פוסל בתרומה ,ככר
שני שפסול בחולין  -אינו דין שיעשה שלישי בתרומה?
קל וחומר ראשון
קל
חמור

טבול יום
ככר שני

חולין

תרומה

מותר
פסול

פוסל
עושה שלישי

ומפרש רש"י )ד"ה ככר שני שפסול בחולין(:
...ודיו ליכא למימר ,דאם כן ,בטל ליה קל וחומר ,דהא שני בתרומה מקרא
משתמע כי חולין ,וקיימא לן )בבא קמא כה ,א( ,דהיכא דמיפרך קל וחומר
לא אמרינן דיו.
ממה שכותב רש"י" :ודיו ליכא למימר" ,משמע ,שלדעתו הגמרא לא השתמשה בקל וחומר
זה בכלל "דיו לבא מן הדין להיות כנדון" ,והדין הנלמד של הככר השני החמור ,הוא חמור
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יותר מן הדין המלמד של טבול היום הקל .מה שלא היה כן ,אילו הגמרא הייתה משתמשת
בכלל 'דיו' ,שאז היה הדין הנלמד שוה לדין המלמד .ולכאורה ,אין זה נכון .שהרי הדין
המלמד הוא ,שטבול יום פוסל את התרומה )דהיינו ,תרומה שנגעה בטבול יום טמאה
בעצמה ,אבל אינה מטמאה ,וזה מה שנקרא תרומה פסולה( ,והדין הנלמד מזה הוא שככר
שני פוסל את התרומה ,וממילא התרומה הזאת ,שנפסלה ממגע ככר שני ,נעשית שלישית
לטומאה .אם כן ,הקל וחומר שבגמרא הוא קל וחומר עם 'דיו' ,דהיינו הדין הנלמד שווה
לדין המלמד ,והוא הסוג הנפוץ של קל וחומר .ועיין בתפארת ישראל טהרות פ"ב מ"ג,
שכתב בסוף דבריו בבועז:
ועיין רש"י שם בסוטה ]ד"ה ככר[ שלא זכיתי להבינם.
הרמב"ן בחידושיו לסוטה מקשה על פירוש רש"י:
מדין קל וחומר  -יש לו :ומה טבול יום שמותר בחולין  -פסול בתרומה -
פירש"י ז"ל" :ודיו ליכא למימר ,דאם כן ,בטל קל וחומר ,דהא שני מקרא
משתמע ]כי[ חולין ,וקיימא לן דהיכא דמיפריך קל וחומר לא אמרינן דיו".
וקשיא לי ,דהך סברא לא אשכחן אלא לדר' טרפון ,אבל רבנן ,אף על גב
דמפריך קל וחומר דרשי דיו ,כדאיתא בפרק כיצד הרגל )בבא קמא כה ,א(.
ואם תאמר ,רבן יוחנן בן זכאי הכי סבירא ליה! אם כן ,כשחזרו בגמרא על
פירכא דדור אחר ,לימא דדור אחר פריך דיו.
לפיכך ,הרמב"ן מציע פירוש ,שלא שייכת בו קושיית רש"י ,מדוע לא אומרים 'דיו':
אלא כך נראה פירושו ,ומה טבול יום שמותר הוא עצמו בחולין ,שאפילו אדם
טבול יום מותר לאכול בחולין ,ואינו כמטמא אותן כלל ,פוסל בתרומה אפילו
במגע ,שהרי כלים כתובים בפרשה ,נמצא שטבול יום פוסל בנגיעתו את
התרומה ,והוא עצמו קרוי טהור לגבי חולין .ככר שני ,שהוא עצמו אינו טהור
בחולין אלא פסול ,אינו דין שיהא לו נגיעה לפסול בתרומה כשם שיש לטבול
יום.
הרי שהרמב"ן מפרש את הקל וחומר באופן פשוט ,כך שקושיית רש"י אינה מתחילה .וצריך
להבין ,מה הכריח את רש"י לפרש שזה קל וחומר בלי 'דיו' ,עד שהוצרך למצוא סיבה למה
לא אמרינן 'דיו'?
כדי לתרץ את הקושיה על רש"י ,נביא קטע מהמשך הגמרא )סוטה כט ,ב(:
תניא ,אמר רבי יוסי :מנין לרביעי בקודש שפסול? ודין הוא :מה מחוסר
כיפורים שמותר בתרומה  -פסול בקודש ,שלישי שפסול בתרומה  -אינו דין
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הוא שיעשה רביעי בקודש? ולמדנו שלישי לקודש מן התורה ,ורביעי מקל
וחומר.
קל וחומר שני
קל
חמור

מחוסר כיפורים
ככר שלישי

תרומה

קודש

מותר
פסול

פסול
עושה רביעי

ומפרש רש"י:
דין הוא שיעשה רביעי בקודש  -ולא תימא דיו לבא מן הדין להיות כנדון,
ונימא הכי :שלישי שפסול בתרומה דיו הוא שיהא פסול לקודש ,דאם כן,
בטיל ליה הא קל וחומר .דשלישי בקודש לא איצטריך ,דלא מיבעיא ,דכי
היכי דבתרומה אייתיניה בקל וחומר מטבול יום ,הכי נמי אתי קודש בההוא
קל וחומר ,אלא אפילו מן התורה למדנוהו .והיינו דקאמר ,למדנו שלישי
לקודש מן התורה .הילכך אי אמרינן דיו איפרך ליה קל וחומר כו'.
בניגוד לקל וחומר הקודם ,פה קושיית רש"י מובנת .שהרי אם נשווה בין שני לימודי הקל
וחומר ,נראה הבדל משמעותי :בקל וחומר הראשון גורסים "טבול יום ...פוסל בתרומה",
ואילו בקל וחומר השני גורסים "מחוסר כפורים ...פסול בקודש"  -דהיינו ,שהוא בעצמו
נחשב טמא )"פסול"( לעניין תרומה )ואסור לאכול בתרומה( ,אבל תרומה שהוא נגע בה לא
נפסלה .ויש פה הבדל בין המלמד לנלמד :המלמד  -שטבול יום פסול עצמו בקודש ,והנלמד -
שככר שלישי פוסל את הקודש )וממילא הקודש נעשה רביעי(.
אבל הרמב"ן בהמשך חידושיו שם כתב:
וכן אתה מפרש קל וחומר דר' יוסי במחוסר כפורים שמותר בתרומה,
שהתורה קראתו טהור ,ואילו היתה עליו שום טומאה נמי נמצא אוכל
תרומה בטומאת הגוף .אלא ודאי הוא עצמו טהור ,ואעפ"כ פסול בקדש
]אפילו בנגיעה שהוא פוסלה בנגיעתו ,שלישי שהוא עצמו פסול בתרומה [ 1
אינו דין שיהא כמחוסר כפורים ,שתהא נגיעתו פוסלת קדש כנגיעת מחוסר
כפורים ,וזה פירוש נכון.

.1

המלים שבסוגריים חסרות בכתבי היד.
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הרי שהרמב"ן מבין ,שמחוסר כפורים לא רק פסול בקודש ,אלא גם פוסל את הקודש
בנגיעתו ,למרות שזה לא מפורש בגמרא  , 2ושוב אין מקום לקושיית 'דיו' .אולם ,לדעת רש"י
מחוסר כיפורים רק פסול בקודש אבל אינו פוסל.

ב .המחלוקת בשיטת הרמב"ם
כעין מחלוקת רש"י והרמב"ן ,מצינו מחלוקת אחרונים בדעת הרמב"ם .שהרמב"ם כותב
בדיני יולדת )מטמאי משכב ומושב ה ,ד(:
 ...ומטמאה את הקדשים כולד הטומאות ,עד שתשלים ימי טוהר ותהיה
טהורה לכל .ויראה לי ,שמאחר שהיא מטמאה את הקדש ,שהיא צריכה
טבילה אחרת ]בסוף ,ואח"כ תגע בקדש ,אף ע"פ שאינה צריכה טבילה
אחרת[ לאכילת התרומה . 3
על המלים "ותהיה טהורה לכל" משיג הראב"ד:
א"א :כמה דבריו מבולבלין! ואיך תהיה טהורה לכל? והלא מחוסרת כפרה
היא! ואף משתביא כפרתה צריכה טבילה לאכילת קדש .ומשנה שלימה היא.
ואם יאמר :הני מילי לאכילה אבל למגע לא  -הרי דבריו סותרין זה את זה.
ומפרש הכסף משנה:
מה שכתב" :ומשנה שלימה היא"  -בפרק חומר בקודש )חגיגה כא ,א(" :אונן
ומחוסר כפורים צריכים טבילה לקדש אבל לא לתרומה".
ומה שכתב" :ואם יאמר :הני מילי לאכילה אבל למגע לא  -הרי דבריו
סותרין זה את זה"  -כלומר ,שהוא כתב "ותהיה טהורה לכל" ,דמשמע ,לכל
מילי בין למגע בין לאכילה ,והוא אומר דמתניתין דמצרכה טבילה  -הני מילי
לאכילה.
וליישב דברי רבינו יש לומר ,שמה שכתב רבינו "לכל"  -היינו לומר ,שתהיה
טהורה בין לקדש בין לתרומה  -במגע דוקא .וזה מבואר בדבריו ,שהרי כתב
שלאכילה אף לתרומה יראה לו שצריכה טבילה  -כך היה נראה לומר ,אלא
שמדברי רבינו בפרק יב מהלכות שאר אבות הטומאה נראה ,שמחוסר
כפורים עד שלא הביא כפרתו אסור ליגע בקדש.
.2

.3

ואולי גירסתו הייתה שונה משלנו .שהרי המקור שהגמרא מביאה הוא תוספתא בחגיגה )פ"ג מ"ז( ,ואותה
תוספתא מצוטטת גם בפסחים )יח ,ב( ,בחגיגה )כד ,א( ובירושלמי :סוטה )פ"ה ה"ב( וחגיגה )פ"ג ה"ב(,
ורבו בה גירסאות שונות.
המלים שבסוגריים חסרות בדפוס רומי.
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ולפיכך צריך לפרש דברי רבינו ,דהכי קאמר" :ומטמאה את הקדשים בולד
)צ"ל :כולד( הטומאות עד שתשלים ימי טוהר ,וגם תהיה טהורה לכל",
דהיינו ,על ידי הבאת קרבנותיה.
ומה שכתב רבינו "ויראה לי" ,מצאתי בספר מוגה כלשון הזה" :ויראה לי,
שמאחר שהיא מטמאה את הקדש ,שהיא צריכה טבילה אחרת בסוף ואחר
תגע בקדש ,אע"פ שאינה צריכה טבילה אחרת לאכילת התרומה".
ואכן ,המדפיסים תיקנו לפי גירסה זו.
הכסף משנה מציע שני הסברים ביישוב דברי הרמב"ם:
הסבר א
לפני כפרה
בין כפרה לטבילה

הסבר ב

בתרומה
באכילה
במגע
אסור
מותר
מותר

אסור

בתרומה
באכילה
במגע

לפני כפרה

4

4

בין כפרה לטבילה

מותר

מותר

בקודש
במגע
מותר
)אינו פוסל(
מותר

במגע
אסור
)פוסל(
מותר

באכילה
אסור
אסור

בקודש
באכילה
אסור
אסור

הוא דוחה את הסבר א ,בגלל סתירה לפסק אחר של הרמב"ם ,ולמסקנה נשאר הסבר ב.
ההבדל בין שני ההסברים מקביל להבדל בין דפוס רומי שלא גורסים את המוסגר ,לבין
גירסת הכסף משנה בשם ספר מוגה .שהרי הכנסת המלים שבסוגריים ,משנה את משמעות
הרמב"ם באותן שתי נקודות ,שבהן הסבר ב חולק על הסבר א  (1 -מחוסר כפורים פוסל
קדשים במגע;  (2אחרי כפרה הוא מותר לאכול בתרומה בלי טבילה.
וראה בתוספות יום טוב במשנה נדה פ"י מ"ז באריכות ,ובספר טורי אבן למסכת חגיגה כא,
א ד"ה ומחוסר כפורים ,ששניהם מקיימים את הסבר א ומתרצים את הסתירות ברמב"ם.
ועל כורחינו ,אין הם גורסים בתוספתא "פוסל" )בקודש( אלא "פסול" .וחולק עליהם
הרש"ש בחגיגה כא ,א ד"ה האונן והמחוסר כפורים צריכין טבילה לקדש כו' .ובדף כד ,א
הוא כותב:

.4

לא הצלחתי לדייק מלשון הכסף משנה ,אם לפי הסבר זה ,רגע הכפרה משנה את הדין לגבי תרומה.
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תניא ,א"ר יוסי :ומה מחוסר כפורים שמותר בתרומה פוסל בקדש  -כך היא
הגירסה בתוספתא פ"ג ,וכן בירושלמי .והיא נכונה לעניין הנדרש ועיין מה
שכתבתי לעיל במשנה.

ג .הקושי על שיטת רש"י
אולם ,כל האמור מתייחס רק לקל וחומר השני ,דהיינו לתוספתא .כי בנוגע לקל וחומר
הראשון ,כותב רש"י בסוטה כט ,ב ד"ה מטבול יום דשרץ:
אדם שנגע בשרץ  -ראשון לטומאה היה )הגהת הב"ח :הוא( ,ולא אב
הטומאה .וכי טבל ,הותר לחולין ואסור לתרומה ואפילו לנגיעה ,דכתיב נמי
הערב שמש בכלים" :במים יובא וטמא עד הערב וטהר" )ויקרא יא ,לב( ,והא
לנגיעה הוא להשתמש בו תרומה ,ואשמעינן דכלי טבול יום פסל ליה.
וכך משתמע גם מתוספתא טהרות פ"א מ"ג ,המובאת בהמשך הגמרא שם:
אבא שאול אומר :טבול יום תחילה לקודש ,לטמא שנים ולפסול אחד;
ר' מאיר אומר :מטמא אחד ופוסל אחד;
וחכמים אומרים :כשם שפוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה ,כך פוסל אוכלי
קודש ומשקי קודש.
פשטות הדברים ,שנחלקו רק לעניין מספר דרגות שטבול יום עושה בקודש ,אבל אין
מחלוקת על מה שאמרו חכמים "פוסל אוכלי תרומה ומשקי תרומה" .ואם כן ,בקל וחומר
הראשון  -הדין הנלמד שוה לדין המלמד ,ואין מקום לקושיית רש"י למה לא אומרים 'דיו'.

ד .תירוץ הקושיה על רש"י ע"פ המשנה ,בבא קמא כה ,א
נראה להסביר את רש"י בשני לימודי קל וחומר בדרך אחרת .גרסינן בבבא קמא כד ,ב  -כה,
א במשנה:
שור המזיק ברשות הניזק כיצד? נגח ,נגף ,נשך ,רבץ ,בעט :ברשות הרבים -
משלם חצי נזק .ברשות הניזק  -ר' טרפון אומר :נזק שלם ,וחכמים אומרים:
חצי נזק.
אמר להם ר' טרפון:
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)א( ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים שהוא פטור ,החמיר
עליה ברשות הניזק לשלם נזק שלם  -מקום שהחמיר על הקרן ברה"ר לשלם
חצי נזק ,אינו דין שנחמיר עליו ברשות הניזק לשלם נזק שלם?
אמרו לו:
דיו לבא מן הדין להיות כנדון :מה ברה"ר חצי נזק ,אף ברשות הניזק חצי
נזק.
אמר להם:
אף אני לא אדון קרן מקרן ,אני אדון קרן מרגל.
)ב( ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברה"ר ,החמיר בקרן  -מקום
שהחמיר על השן ועל הרגל ברשות הניזק ,אינו דין שנחמיר בקרן?
אמרו לו:
דיו לבא מן הדין להיות כנדון :מה ברה"ר חצי נזק ,אף ברשות הניזק חצי
נזק.

קל וחומר
א
קל
חמור

רשות
הרבים
רשות
הניזק

שן ורגל

קרן

פטור

חצי נזק

קל וחומר
ב
קל

נזק
שלם

נזק שלם

חמור

שן
ורגל
קרן

רשות
הרבים
פטור

רשות
הניזק
נזק שלם

חצי
נזק

נזק שלם

בקל וחומר א קושיית חכמים "דיו לבא מן הדין להיות כנדון" מובנת ,שהרי לר' טרפון הדין
המלמד ברשות הרבים הוא חצי נזק ,וממנו הוא רוצה ללמוד נזק שלם ברשות הניזק ,ועל
כך מקשים חכמים .אבל בקל וחומר ב ,לכאורה ,הקושיה אינה מובנת .שהרי כבר אמר ר'
טרפון" :אני לא אדון קרן מקרן ,אני אדון קרן מרגל" ,ועכשיו הדין המלמד הוא שן ורגל
ברשות הניזק שחייב נזק שלם ,והוא שווה לדין הנלמד של קרן ברשות הניזק! ואדרבה,
קשה על חכמים ,איך דינו של קרן החמור ,יהיה קל מדינם של שן ורגל הקלים? התוספות
שם בד"ה אני אדון קרן ,עוסקים בקושיה הזאת:
ואם תאמר :והיכי קאמרי רבנן דיו? כל קל וחומר כך הוא ,דבשביל חומרא
אחריתי קטנה שיש בזה מה שאין בזה ,יש ליתן בחמור כל החומרות שבקל!
ויש לומר :כיון שהחומרא מעין הדין שאנו באין ללמוד ,שייך לומר דיו שפיר.
כדי לפרש את דברי התוספות ,נקדים טבלה ,המראה את המבנה המשותף של כל לימודי
הקל וחומר שפגשנו עד עכשיו:

מעליות יח

26

מבנה של קל וחומר:
ומה הקל ,שיש בו קולה ,דינו הוא הדין המלמד -
החמור ,שיש בו חומרה ,אינו דין שיהיה לו הדין הנלמד?
קל )או חמור(
חמור )או קל(

קולה )או חומרה(
חומרה )או קולה(

דין מלמד
דין נלמד

כשהקל וחומר הוא מסוג רגיל :אם אומרים 'דיו'  -אז הדין הנלמד שווה לדין המלמד ,ואם
לא אומרים 'דיו'  -אז הדין הנלמד חמור יותר )או קל יותר( .כמובן ,שקולה וחומרה צריכים
להיות ניתנים להשוואה )כדי שנדע מה קולה ומה חומרה( ,אבל אין הכרח שיהיה ניתן
להשוות בין קולה לדין מלמד ,ובין חומרה לדין נלמד.
ויש מקום לחלק בין שני סוגים של לימודי קל וחומר .הסוג הראשון ,שנקרא לו "קל וחומר
מתהפך" ,הוא כמו לימודי הקל וחומר במשנה ,שבהם כל ארבעת המרכיבים של הקל וחומר
ניתנים להשוואה ביניהם ,כי כולם מהווים סכומי תשלומי נזקים.
דוגמה לסוג השני הוא הקל וחומר של מרים ,המובא בהמשך הגמרא שם )כה ,א(:
"ויאמר ה' אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים" )במדבר
יב ,יד(  -קל וחומר לשכינה ארבעה עשר יום!  -אלא ,דיו לבא מן הדין להיות
כנדון.
הקל וחומר של מרים
קל
חמור

אביה
הקב"ה

תכונה
בשר ודם
בורא עולם

עונש
שבעה ימים
שבעה ימים

בקל וחומר הזה לא שייך להשוות בין תכונות לדינים .לכן ,נקרא לקל וחומר מסוג זה "קל
וחומר שאינו מתהפך".
התוספות תירצו את הקושיה בכך ש"החומרא מעין הדין" ,דהיינו שקל וחומר ב מתהפך.
ומחדשים התוספות ,שבקל וחומר מתהפך יש סוג נוסף של 'דיו' :הדין הנלמד לא יכול
להיות חמור יותר מהחומרה שבגללה אנחנו יודעים מה הקל ומה החמור.
מעתה ,גם את שני למודי הקל וחומר בדיני טומאה שפתחנו בהם ,אפשר לראות כלימודי קל
וחומר מתהפכים ,שהרי כל מרכיביהם שייכים לדרגות טומאה .בקל וחומר הראשון,
החומרה של ככר שני שהוא פסול בחולין ,ודיו שיהיה בתרומה גם כן רק פסול ולא פוסל
אחרים .ודומה לזה בקל וחומר השני .לכן ,בשניהם רש"י הוצרך לתרץ למה בכל זאת לא
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אמרינן 'דיו' ,ותירץ מה שתירץ  . 5כדי לתרץ את פירוש הרמב"ן ,אפשר לומר ,שלדעתו אין זה
קל וחומר מתהפך ,כי דרגות טומאה של חולין ,של תרומה ושל קודש  -הן שלושה מישורים
שונים ,ואין השוואה ביניהם.

.5

ולכאורה ,רש"י מתרץ רק אליבא דר' טרפון ,ועיין בתוספות שאנץ ותוספות רא"ש בסוטה כט ,א;
ותוספות בפסחים יח ,ב ד"ה ומה מחוסר כפורים ,המתרצים בדרכים שונות את דברי רש"י אליבא דכולי
עלמא.
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בראון דסברג

"משלמת מה שנהנית"  -כמה משלם?
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

הקדמה
שיטת רש"י
שיטת הרמב"ם
 .1הסבר המגיד משנה
 .2הסבר הכסף משנה
 .3הסבר השלטי גיבורים
שיטת המהרש"ל
פסק ההלכה

א .הקדמה
המשנה בדף יט ,ב מדברת על חיוב שן בבהמה ,וכותבת:
...ברשות הרבים פטור ,ואם נהנית ,משלמת מה שנהנית.
בגמרא בדף כ ,א ישנה מחלוקת כמה משלמת ,כשמשלמת מה שנהנית .רבה סובר  -משלמת
דמי עמיר ,ואילו רבא סובר  -משלמת דמי שעורים בזול .הגמרא מביאה ברייתא ,שבה
רשב"י סובר כרבה ,וכן ברייתא ממנה משתמע כרבא.
במאמר זה אסקור שיטות ראשונים שונות בהסבר הסוגיה:
מה זה "דמי עמיר"? מה זה "דמי שעורים בזול"? מה אכלה הבהמה? מה רגילה לאכול?
ועוד.מכך אנסה להבין ,לפי כל שיטה ,מהן סברותיהם של רבה ורבא.כמו כן ,אציין את פסק
ההלכה במחלוקת זו.
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ב .שיטת רש"י
רש"י מסביר ,ש'עמיר' זה קשין ותבן ,זאת אומרת ,המאכל הפשוט שבהמה ממוצעת רגילה
לאכול  . 1כמו כן ,הוא מסביר ש'שעורים בזול' זה שני שלישים ממחיר השעורים בשוק ,כמו
שמבואר בבבא בתרא קמו ,ב:
ושמין להן דמי בשר בזול ,עד כמה בזול? עד תילתא . 2
סברת רבה היא ,שבעל הבהמה חסך ארוחה של עמיר ,שהרי היה יכול להאכילה עמיר ,ולכן
ישלם לניזק דמי עמיר בלבד .סברת רבא היא ,שהניזק יכול לטעון ,שאם היה מציע לבעל
הבהמה שיקנה ממנו את השעורים בשני שלישים ממחירם ,ברור שבעל הבהמה היה קונה
אותם ,כיוון שארוחת שעורים יותר טובה לבהמה .אם כן ,בעל הבהמה חסך ארוחת
שעורים ,ולכן ישלם ארוחת שעורים במחיר מציאה זה.
רש"י מעמיד את המקרה שלנו באכלה שעורים .מובן שפרוש זה הכרחי ,בגלל שאם אכלה
עמיר וכד' ,סברת רבא לא שייכת ,כי ברור שלא ישלם יותר ממה שנהנה.
אכתי צריך לשאול ,לפי שיטת רש"י ,מה בעליה נוהגים להאכיל אותה?
 .1במקרה שהבעלים מאכיל אותה לפעמים עמיר ולפעמים שעורים  -ברור שתהיה
מחלוקת בין רבה לרבא.
 .2כשבעליה מאכיל אותה רק עמיר  -אפשר לומר ,שמוכח שהבעלים לא היו מאכילים
אותה שעורים בשום אופן ,ולכן במקרה כזה ,יודה רבא שמשלם דמי עמיר )כך הבין
המהרש"ל ,ועיין לקמן( .אך מאידך ,אפשר לומר ,שהבעלים לא קנה שעורים ,כי לא
הציעו לו שעורים בזול .לפי רבא ,אם היו מציעים לו שעורים בזול ,הוא היה קונה .וכן
משמע מרש"י" :אע"פ שאינו רגיל  -להאכילה שעורין אלא עמיר".
 .3כשבעליה מאכיל אותה רק שעורים ,אפשר לומר שמוכח שהבעלים היו מאכילים אותה
שעורים גם עכשיו ,ולכן במקרה כזה רבה יודה שמשלם דמי שעורים .אך מאידך ,אפשר
.1
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ועיין לקמן )עמוד  (32בפירוש המגיד משנה ברמב"ם ,שעמיר הינו אגודת שיבולים ,ועיין בהערה  7שם מה
טעמו.
אבן האזל )נזקי ממון ג ,ב( טוען ,שרש"י היה מוכרח לפרש כך ,כי אם עמיר זה אגודת שיבולים ,נמצא
שכשמשלמת דמי עמיר ,משלמת מה שהזיקה ולא מה שנהנית .אפשר להוכיח כפירוש רש"י מהירושלמי
המקביל לסוגיתנו )פ"ב ה"ד(" :רב אמר :אכלה שעורים משלם תבן".
הרמב"ן )בבא מציעא מב ,ב( ,הרשב"א )שם( ,הר"ן )שם( והריטב"א )כתובות לד ,ב( טוענים ,שהמילים
"עד כמה בזול? עד תילתא" ,הן הוספה מאוחרת של בעל הלכות גדולות .ומכך שבה"ג ,כפוסק ,הוסיף את
זה רק כאן משמע ,שבשאר הש"ס הפירוש של 'בזול' אינו שני שלישים ,אלא הגדרה כללית של המחיר
שבו ברור שהלקוח היה קונה .כמו כן ,הרי"ף )בבא בתרא סח ,ב( לא הביא מימרה זו בהלכותיו ,וכן
הרמב"ם )זכיה ומתנה ו ,כג( ותלמיד הרשב"א והרא"ש )על סוגיתנו( הביאו מימרה זו בשם
הגאונים.לעומת זאת ,המאירי )יט ,ב ד"ה ואם נהנית( ,המגיד משנה )שאלה ופקדון א ,ה( ,המהרש"ל )ים
של שלמה סימן טו( ,הטור )חושן משפט שצא( והפוסקים סוברים ש'זול' היינו שני שלישים.
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לומר ,שלפי רבה ,גם במקרה זה ,הבעלים יכול לטעון שהייתה לו אפשרות להאכיל את
הבהמה עמיר במקום שעורים) .כך למדו הרמ"ה ותלמיד הרשב"א והרא"ש(.
נקודה נוספת שרש"י מעלה ,היא כמות התבואה שבעל הבהמה משלם את שוויה .רש"י
כותב" :כפי מה שאדם אחר רגיל ליתן לבהמתו קב או קבים"  , 3זאת אומרת ,שמשלם את
הכמות שרוב בני אדם נותנים לבהמתם ,ולא את הכמות שהוא רגיל לתת או את הכמות
שאכלה . 4
על שיטת רש"י יש להקשות שלוש קושיות ,אשר על פיהן ניתן יהיה להבין את סברות רבה
ורבא:
 .1בדף ז ,א בד"ה "מי שהיו לו שדות בתים וכרמים" ,אומר רש"י..." :וקרקעותיו ימכור
במאה זוז ,דטפי מפלגא לא זיילי לעולם" ,זאת אומרת ,שבחצי מחיר הוא בוודאי יכול
למכור .מדוע שם רש"י אומר שחצי מחיר זה המינימום ואילו אצלנו רש"י אומר ששני
שלישים מהמחיר זה המינימום?
 .2בבבא מציעא דף מב ,ב ,מובא מקרה בו ספסר מכר ליתומים שור חולה ,הם מסרו אותו
לרועה ,ולאחר מכן ,מת השור ממחלתו  -הדין הוא שהספסר צריך לפצות את היתומים
במלוא מחיר השור .אחר כך ,הספסר נשבע שהוא לא ידע שהשור חולה ,ואז הרועה
משלם לו דמי בשר בזול ,כיוון שלא שמר כמו שצריך לשמור על שור חולה.
מדוע משלם לו דווקא דמי בשר בזול? רש"י מפרש שזוהי פשרה בין הרועה לספסר .בעל
המאור )כד ,ב בדפי הרי"ף( מפרש ,שכיוון שהוא שור חולה וכחוש מחירו הוזל ,ולכן זה
מה שהזיקו .ר"ת )שם ד"ה דמי בשר בזול( והרמב"ן )במלחמות שם( מפרשים ,שיכול
למוכרו רק בזול ,כי הקונה צריך לשחוט אותו מיד בגלל מחלתו ,ולחכות עם הבשר עד
יום השוק ,ולכן זה מה שהזיקו.
ותמוה ,מדוע לא פירשו כולם את הפירוש הפשוט )המתאים לכל שאר המקומות
שמוכרים בזול( ,שצריך למכור אותו מיד ,כדי שישחטו אותו לפני שימות ,ובמחיר בשר
בזול ודאי היה מצליח למכור אותו ,ולכן זה מה שהזיקו?
 .3הגמרא בכתובות דף לד ,ב )וכן בבבא קמא דף קיב ,ב( אומרת ,שאם יורשים אכלו פרה
.3
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הרש"ש )כ ,א( טען ,שצריך לגרוס "לא קב או קביים" ,ושתי גירסאות אלו מובאות בנימוקי יוסף ,אך
הכוונה היא אותה כוונה.
כך פירשו רוב הראשונים ,חוץ מהרמ"ה לפי הסבריהם של הב"ח והשלטי גבורים .הב"ח מסביר ,שלפי
הרמ"ה ,אם רגיל להאכילה שעורים  -משלם כפי מה שהוא רגיל להאכיל ,ולא כפי שהעולם רגיל להאכיל.
השלטי גבורים מסביר ,שלפי הרמ"ה ,משלם את הדמים שאכלה ממש ,ולא את מה שאדם רגיל להאכיל
את בהמתו.
בבירור הלכה דייקו מדברי הרמב"ם בפירוש המשנה "שמשלם דמי מה שראוי לכדי אותה אכילה" ,כי
הוא סובר שמשלם את הכמות שאדם רגיל להאכיל את בהמתו .אולם נראה ,שמהמשך דבריו אפשר
לדייק את ההיפך ,שמשלם על פי הכמות שאכלה .הדיוק הוא מדברי הרמב"ם" :המשל בזה ,חמור אכל
עשרה רוטלים פרי קלוף של בטנים ,הרי בעל אותו חמור משלם דמי עשרה רוטלים שעורים".
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שאביהם שאל ,והם לא ידעו שפרה זו שאולה  -משלמים לבעליה דמי בשר בזול ,כיוון
שהוא יכול לטעון ,שבכל מקרה במחיר כזה הם היו קונים ממנו את הפרה ,ולכן ישלמו
בזול את מה שנהנו.
כמו כן ,הגמרא בבבא בתרא דף קמו ,ב אומרת ,שאם ארוסה ביטלה אירוסין ,היא
צריכה להחזיר לארוס את כל הסבלונות )מתנות( שנתן לבית אביה ,ואת האוכל תשלם
בזול ,כיוון שהיא טוענת ,שאם הייתה יודעת שתצטרך לשלם ,אז היא לא הייתה אוכלת.
והוא טוען ,שבמחיר כזה ,ברור שהייתה קונה ,לכן תשלם בזול מה שנהנתה.
בשני הדינים בגמרות אלו אין מחלוקת .משמע ,שהעיקרון ,שאדם תמיד יקנה אם ימכרו
לו בזול ,מוסכם על כולם .אם כן מהי הסברה של רבה ,לכאורה הוא צריך להסכים
לרבא ,שאם היו מציעים לבעל הבהמה לקנות את השעורים בזול ,הוא היה מסכים!
וצריך להסביר בשיטת רש"י כך :הכלל ,כי בטוח שלקוח יקנה חפץ בשני שלישים מהמחיר,
נאמר רק כשידוע לנו שהלקוח מעוניין בחפץ .אם אנחנו רואים שהוא היה מעוניין בו בחינם
 אז מוכרח ,שהיה קונה אותו בשני שלישים מהמחיר .כלל זה מיושם במקרים של יורשיםשאכלו פרה שאולה ושל ארוסה שאכלה סבלונות .אולם ,במקרה בו אין לקוח מסוים,
שידוע לנו שהוא מעוניין בחפץ  -כלל זה אינו תופס .לכן ,אמר רש"י לגבי אדם שמוכר
קרקעותיו ,שצריך להוריד את המחיר עד חצי ,כדי שיוכל למכור ,ולא עד שני שלישים .וזו
גם הסיבה לכך ,שהראשונים בבבא מציעא לא פירשו ,שברור שיוכל למכור את בשר השור
החולה בשני שלישים ,כיוון שעדיין לא נמצא לקוח מסוים המעוניין לקנות אותו.
אם כן ,אפשר להסביר את מחלוקת רבה ורבא באופן זה :רבא סובר ,שבכך שהבהמה
אכלה שעורים ,היא הראתה שהיא ובעליה הינם לקוחות המעוניינים בשעורים ,ולכן ברור
שהבעלים היו קונים את השעורים בזול .לעומת זאת ,רבה סובר ,שאם הבהמה אכלה
שעורים ,זה עדיין לא מראה שהבעלים מעוניין לקנות אותם ,ואם כן ,הבעלים לא היה קונה
אותם אפילו בזול.
ניתן לומר ,ששורש מחלוקתם הוא זה :לפי רבא ,הפירוש של 'מה שנהנית' ,הוא מה
שהבהמה נהנית,כלומר ,עד כמה זה טעים לה ,ולכן ,היחידה שתוכל להבהיר לנו עד כמה
היא נהנית ,והאם היא מעוניינת  -זו הבהמה עצמה .לכן ,כשהראתה שהיא מעוניינת
בשעורים ,זה נחשב הנאה ,ובעליה היו קונים אותם בזול.
לפי רבה ,הפרוש של 'מה שנהנית' ,הוא מה שהבעלים נהנה מכך שהבהמה אכלה ,אנחנו לא
שואלים האם זה טעים לבהמה ,אלא האם זה מועיל לבעלים .לכן ,גם אם הבהמה הראתה
שהיא מעוניינת ,זה לא מוכיח כלום לגבי הנאת הבעלים.
לכאורה ,סברתו של רבא לא מובנת ,הרי אדם משלם את הרווח הממוני שקיבל ,וזה לא
אמור לעניין אותו האם הבהמה עצמה נהנית או לא! אלא ,שתורתנו ציוותה על צער בעלי
חיים ,משמע ,שלבעלים צריך להיות איכפת האם בהמתו נהנית .ופוק חזי מאי עמא דבר,
שאנשים מוכנים לשלם כסף כדי שבהמותיהם יהנו ,גם אם אינם מפיקים תועלת ממונית
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מכך . 5
כשיטת רש"י זו ,פירשו את הסוגיה רוב הראשונים ,האחרונים והפוסקים.

ג .שיטת הרמב"ם
פסק הרמב"ם )נזקי ממון ג ,ב(:
ואם אכלה אותן ברשות הרבים ונהנית ,רואין אותן כאילו הן שעורים או
עמיר ,ומשלם דמי עמיר או דמי שעורים בזול.
ותמה המגיד משנה )על אתר( "איך עירב רבינו את המחלוקת?" .וכן הטור )חושן משפט
שצא( "היאך פסק כדברי שניהם ,דהא פליגי?".
 .1הסבר המגיד משנה
המגיד משנה מסביר את המחלוקת כשיטת רש"י ,ואף כתב )שאלה ופקדון א ,ה( ,שלפי
הרמב"ם 'בזול' היינו שני שלישים  . 6הנקודה היחידה בה הוא חולק על רש"י היא פירוש
המילה 'עמיר' ,המגיד משנה פירש כי עמיר זוהי אגודת שיבולים  . 7הוא טוען שהרמב"ם ,כמו
הרי"ף ,הסתפק האם לפסוק כרבה או כרבא ,ולכן ,מספק תמיד תהיה קולה לנתבע ,ומשלם
את הזול יותר ,בין אם זה עמיר ובין אם זה שעורים בזול.
הלחם משנה מעיר ,שהמגיד משנה היה חייב לפרש ש'עמיר' הינו אגודת שיבולים ,כיוון
שאם היה מפרש שעמיר זה תבן ,אז לא היה יכול להיות מקרה ,שבו שעורים בזול יעלו
פחות מדמי עמיר.
על הסבר המגיד משנה קשה .שהרי כשהרמב"ם מסתפק בדיני ממונות ,הוא כותב שהמזיק
ישלם את הסכום הנמוך ,אך אם הניזק תפש את הסכום הגבוה ,אין מוציאים מידו  , 8וכאן
לא כתב כך )משמע ,שאין כאן ספק(.
 .2הסבר הכסף משנה
.5
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ועיין לקמן בשיטת השלטי גיבורים ברמב"ם ,שפירש כך את שורש המחלוקת ,אך הפך את השיטות.
קשה לומר שכך סובר הרמב"ם ,כיוון שכתב ש'בזול' היינו שני שלישים ,רק בהלכות זכיה ומתנה )ו ,כג(,
ועיין לעיל הערה .2
בנוסף לכך ,בהלכות גזילה ואבידה )י ,ג( משמע ש'בזול' היינו שלושה רבעים "...מוכר בזול...מוכר בפחות
רביע ."...ובהלכות מלוה ולוה )ח ,ה( משמע שב'זול' היינו חצי "...מפני שזה שמוכר בזול עתה בעשר פרי
ששוה עשרים."...
המגיד משנה מוכיח את זה מכך שהרמב"ם בהלכות נזקי ממון )א ,ב( כותב "תבן או עמיר" משמע,
שעמיר זה לא תבן .וכן טוען אבן האזל )נזקי ממון ג ,ב( שכך יותר משמע מלשון הגמרא ,כי כשהיא רוצה
לכתוב תבן ,היא כותבת תבן ולא עמיר .ועיין לעיל בהערה  1בשיטת רש"י.
עיין למשל :נזקי ממון א ,יא; ב ,ה; ו ,יג; ועוד.
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כמו הרב המגיד ,גם הכסף משנה מפרש ,ש'עמיר' הינו אגודת שיבולים ,ודווקא שיבולים של
שעורים .עוד סובר הכסף משנה ,שהמילה 'בזול' מתייחסת גם לדמי עמיר  . 9הוא טוען ,שלפי
הרמב"ם ,רבה ורבא אינם חולקים ,אלא שכל אחד מדבר על מציאות אחרת .רבה מדבר על
תקופת הקציר ,שאז ישנן שיבולים שלמות של שעורים  -לכן ,מציאותית ,משלם לו דמי
עמיר בזול .רבא מדבר על תקופת החורף ,שאז יש רק גרעיני שעורים בגורן -לכן מציאותית,
משלם לו דמי שעורים בזול.
לפי הכסף משנה ,סוגייתנו מדברת על מקרה שאכלה שעורים ,אבל ברור ,שזוהי רק דוגמה
ובכל דבר שתאכל ,הדין יהיה זהה .כמו כן ,לפי שיטה זו ,אין סיבה לחלק בין אם בעליה
רגיל להאכילה שעורים או דבר אחר.
הכסף משנה היה מוכרח להסביר ,שמשלם בזול גם אליבא דרבה ,כיוון שאם לא היה
מסביר כך ,נמצא שמשלם לו מה שהזיקה ולא מה שנהנית .לפי שיטה זו  ,כולם יסכימו
שאם היו מציעים לבעל הבהמה לקנות את העמיר או את השעורים בזול ,הוא היה קונה.
הכסף משנה הקשה על עצמו ,שהרי מלשון הגמרא משמע שזוהי מחלוקת ,שכתוב "תניא
כוותיה דרבה ,תניא כוותיה דרבא" ,ומסביר ,שהברייתות אינן ראיות במחלוקת .הגמרא
הביאה את הברייתות כדי להראות שדברי רבה ורבא שנויים בברייתא.
בגלל שפירוש זה לא משתמע מפשט הגמרא ,אפילו הכסף משנה עצמו לא סמך עליו
בפסיקותיו בבית יוסף ובשולחן ערוך )ועיין לקמן בפסק ההלכה(.
 .3הסבר השלטי גיבורים
השלטי גיבורים )ח ,ב בדפי הרי"ף( הביא את פירושו של הרמב"ם למשנתנו ,ועל פיו הוא
הגדיר מספר מושגים בצורה שונה .בפירוש המשנה הרמב"ם כותב כך:
וענין מה שנהנת ,שמשלם דמי מה שראוי לכדי אותה אכילה ,מדבר שדרך
אותה הבהמה לאכלו .המשל בזה ,חמור אכל עשרה רוטלים פרי קלוף של
בטנים ,הרי בעל אותו החמור משלם דמי עשרה רוטלים שעורים ,אם היו
השעורים באותו המקום ואותו הזמן זולים מפרי קלוף של הבטנים .אבל אם
היו השעורים יקרים יותר ,משלם דמי הפרי הקלוף מן הבטנים בלבד .וכפי
המשל הזה ,הקש ודון . 10
בגלל שהרמב"ם הגדיר 'שעורים' " -דבר שדרך אותה הבהמה לאכלו" ,השלטי גיבורים
הגדיר 'עמיר' ,דבר שהבהמה נהנית ממנו .זאת אומרת ,שהבהמה מעדיפה לאכול עמיר.
השלטי גיבורים מוכרח להסביר שהרמב"ם ב'משנה תורה' פסק כרבא ,כיוון שברור שכך
הוא פסק בפירוש המשנה .לכן ,השלטי גבורים מסביר את המחלוקת כך :במקרה הרגיל,
שעמיר יותר זול משעורים  -אין מחלוקת ,כיוון שלכולי עלמא בעל הבהמה טוען שהיה
.9



אולי הוא מסתמך על גירסת הרי"ף )ח ,ב(" :רבה אומר דמי עמיר בזול ,ורבא אומר דמי שעורים בזול".
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מאכיל את בהמתו עמיר ,שזה גם יותר זול וגם יותר מהנה .לכן ,ישלם דמי עמיר .הם
חולקים כשיש מציאות בה השעורים יותר זולים מהעמיר.
רבה סובר ,שמשלם דמי עמיר ,כיוון שאם הבהמה לא הייתה מזיקה ,בעליה היה מאכיל
אותה מאכל שהיא נהנית ממנו ,שזה עמיר .לכן זה מה שחסך הבעלים וזה מה שישלם . 11
רבא סובר ' -משלם דמי שעורים בזול' ,היינו ,שמשלם שעורים אם הם יותר זולים ,כיוון
שאם הבהמה לא הייתה מזיקה ,בעליה היה מאכיל אותה את המאכל הכי זול ,שזה
שעורים .לכן זה מה שהבעלים חסך וזה מה שישלם.
פירוש זה מתיישב עם לשון הברייתא שהובאה כסיוע לרבא )בבא קמא כ ,א(" :אומדין כמה
אדם רוצה להאכיל לבהמתו דבר הראוי לה אף על פי שאינו רגיל" .לפי השלטי גיבורים
"דבר הראוי לה" ,היינו ,דבר שדרכה לאוכלו ,אפילו שלא נהנית ממנו.
ניתן לומר ששורש מחלוקתם הוא זה :לפי רבה 'מה שנהנית' זו הנאת הבהמה  -אם היא
אכלה מאכל שיותר טעים לה ,בעליה ישלם את מחירו.
לפי רבא 'מה שנהנית' זו הנאת הבעלים  -אם הוא חסך ארוחה הוא ישלם את דמי הארוחה
הכי זולה בשוק ,הראויה למאכל אותה בהמה . 12
הרמב"ם פסק כרבא בלבד ,שמשלם עמיר או שעורים בזול .כלומר ,משלם עמיר או שעורים,
תלוי מה יותר זול . 13

ד .שיטת המהרש"ל
המהרש"ל )ים של שלמה סימן טו( מסביר ,כמו רש"י ,ש'עמיר' זה קש ותבן ושפירוש המילה
'בזול' הוא שני שלישים מהמחיר .אך חולק על רש"י בשתי נקודות:
 .1המילה 'בזול' מתייחסת גם לעמיר וגם לשעורים . 14
 .2אם הבעלים נוהג להאכיל את בהמתו עמיר בלבד ,אין מחלוקת שמשלם דמי עמיר בזול,
כיוון שהניזק לא יכול לטעון שהבעלים היה מאכיל אותה שעורים .רבה ורבא חולקים
במקרה בו הבעלים מאכיל את בהמתו לפעמים שעורים ולפעמים עמיר.
על הנקודה הראשונה קשה :מהי סברתו של רבה? הרי ברור ,שאם הבהמה לא הייתה
אוכלת ,אז הבעלים היה קונה לה עמיר במחיר מלא ,אם כן ,למה משלם כאן דמי עמיר
בזול?
.10
.11
.12
.13
.14



על פי תרגומו של הרב קאפח.
ברור ,שאם אכלה שעורים ,גם רבה יודה שמשלם דמי שעורים ,כי לא הגיוני שישלם יותר ממה שהזיק.
רבה חולק אם אכלה עמיר או דבר יותר יקר.
ועיין לעיל בשיטת רש"י מהן הסברות לכאן ולכאן.
הנחלת דוד )כ ,א( כתב על פירוש זה כך" :ובשלטי גיבורים גם כן האריך בזה בדברים שאינם מתיישבים
על הלב ,ונלאתי להאריך בסתירת דבריו ,וגלויים הם לכל מעיין" .ולא ירדתי לסוף דעתו.
עיין לעיל הערה .9
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ואם תרצה לתרץ ,שתמיד משלם בזול ,כיוון שהנתבע יכול לטעון שהוא היה מוצא בשוק את
המאכל הזה בזול  -עדיין קשה ,מהי סברתו של רבא? הרי עכשיו אי אפשר לומר כי בטוח
שהבעלים היה קונה שעורים בזול ,שהרי הוא יכול לטעון ,שהוא היה קונה עמיר בזול ולא
שעורים!
על הנקודה השנייה מקשה הנחלת דוד )כ ,א( שתי קושיות:
 .1מניין למהרש"ל שאם מאכיל את בהמתו עמיר בלבד ,רבא לא יחלוק?
 .2מה פירוש 'לפעמים מאכיל שעורים ולפעמים עמיר'? אין זה קריטריון ברור ,ואם כן
המהרש"ל נתן דבריו לשיעורין.
לכן ,נסביר שמחלוקת רבה ורבא היא זו :תמיד משלם בזול ,כיוון שבעל הבהמה יכול
לטעון ,שהוא היה מוצא ארוחה כזו במחיר הכי זול בשוק.
לפי רבה ,משלם דמי עמיר בזול ,כיוון שבעל הבהמה יכול לטעון שהפעם ,במקום הארוחה
הזו ,היה מאכיל את בהמתו עמיר .בעל השעורים צריך להוכיח ,שבעל הבהמה היה מאכיל
אותה שעורים .בגלל שהוא לא יכול להוכיח את זה ,הוא מקבל דמי עמיר בזול בלבד.
לפי רבא ,משלם דמי שעורים בזול ,כיוון שבעל השעורים יכול לטעון שהפעם ,במקום
הארוחה הזו ,בעל הבהמה היה מאכיל אותה שעורים .בעל הבהמה צריך להוכיח ,שהוא
היה מאכיל אותה עמיר .בגלל שהוא לא יכול להוכיח את זה ,משלם דמי שעורים בזול.
לפי רבא ,חובת ההוכחה היא על בעל הבהמה ,כיוון שכל חיובו נובע מהטענה' :אם לפני
האכילה הייתי מוכר לך את מה שהבהמה אכלה ,היית קונה את זה במחיר מסוים' .לכן ,כל
הדיון שלנו הוא כביכול ,בזמן שהבהמה עדיין לא אכלה את השעורים ,ועדיין לא בוצעה
ה'עיסקה' .במציאות כזו' ,המוחזק' הוא בעל השעורים ו'המוציא' הוא בעל הבהמה ,ולכן
עליו להביא ראיה כמה הייתה שווה ארוחה זו.
ניתן יהיה להבין זאת טוב יותר ,אם נקביל את זה למקרה שמביאים התוספות )בבא קמא
כז ,ב ד"ה ואיכא נמי( :במקום שקוראים לחבית כד ולכד חבית ,הייתה אי הבנה בין הקונה
למוכר .הקונה התכוון לקחת חבית והמוכר התכוון לתת לו כד .אם הקונה עדיין לא שילם,
אז הוא המוחזק וידו על העליונה .אם הקונה שילם ,אז המוכר מוחזק וידו על העליונה.
בעל השעורים מקביל לקונה ,כיוון שאין ויכוח לגבי הצד שלהם בעיסקה .הוא נתן שעורים
והוא נתן כסף .בעל הבהמה מקביל למוכר ,כיוון שיש ויכוח לגבי הצד שלהם בעיסקה .יש
ויכוח כמה ישלם בעל הבהמה ויש ויכוח האם המוכר יתן כד או חבית.
כפי שכתבתי לעיל ,רבא מסתכל על הדיון כאן כאילו עדיין לא בוצעה העיסקה ,וזה מקביל
למקרה בו עדיין הקונה לא שילם .לכן כמו שהקונה הוא המוחזק ,כך גם אצלנו בעל
השעורים הוא המוחזק.
רבה חולק על זה ,וטוען שהדיון אצלנו הוא במציאות הקיימת ,אחרי שכבר בוצעה האכילה.
זה מקביל למקרה בו הקונה כבר שילם על הכד .לכן כמו שהמוכר הוא המוחזק ,כך גם
אצלנו בעל הבהמה הוא המוחזק.
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וכך נתרץ את קושיות הנחלת דוד :אם הבעלים מאכיל את בהמתו רק עמיר ,זו הוכחה
שהוא היה מאכיל אותה עמיר גם עכשיו ,ורבא יודה שמשלם דמי עמיר .אם הוא לפעמים
מאכיל שעורים ולפעמים עמיר ,במקרה שמוכח מה היה מאכיל עכשיו ,לא תהיה מחלוקת.
כל המחלוקת היא במקרה הרגיל ,בו לא מוכח מה הוא היה מאכיל את הבהמה.
אפשר להסביר ,ששורש המחלוקת בין רבה לרבא הוא ,מהו יסוד החיוב לשלם על ההנאה:
לפי רבא ,בעל הבהמה חייב לשלם ,כיוון שיש כעין הסכם בלתי כתוב בינו לבין בעל
השעורים .בעל השעורים טוען שברור ,שבעל הבהמה היה מוכן לשלם על הנאה זו ,אם היו
מציעים לו את זה מראש .אם כן ,לאחר שהבהמה נהנתה ,בעליה צריך לקיים את צידו
ב'הסכם' .לכן ,כל הדיון שלנו הוא במצב שבו מציעים לו לקנות את ההנאה.
לפי רבה ,בעל הבהמה חייב לשלם ,בגלל שהנאתו גרמה חסרון לניזק .אמנם ,זהו חסרון
שאם הוא לא היה נהנה ,היה פטור עליו ,אבל כיוון שנהנה ממנו ,ישלם עליו .ההיגיון שבכך,
הוא הצדק החברתי הפשוט .לא יעלה על הדעת ,שאדם יהנה מחפץ שבבעלות חבירו )או
מפירות החפץ( ,חבירו יפסיד מהנאה זו ,והנהנה לא יפצה את חבירו לפחות במחיר שנהנה.
ברור שסברה זו לא שייכת כאשר הוא לא מחסיר את חבירו .בגלל שהחיסרון גרם לחיוב,
הדיון שלנו הוא רק במצב שבו החיסרון כבר נעשה.

ה .פסק ההלכה
הראשונים התלבטו כמי לפסוק במחלוקת זו:
הר"ח )על הסוגיה( והראבי"ה )מובא במרדכי אות טו( פסקו כרבה ,כיוון שהוא רבו של רבא.
אולם ,יש הדוחים טענה זו בכך ,שהכלל 'אין הלכה כתלמיד במקום רב' ,תופס רק
כשהתלמיד חלק על רבו בחייו ,ואולי רבא אמר את דבריו אחרי מותו של רבה.
הראב"ד )מובא ברא"ש פ"ב סימן ה( ,הרא"ה )מובא בנמוקי יוסף ח ,ב בדפי הרי"ף(,
הריטב"א )שם( ,המהרש"ל )יש"ש סימן טו( ,הטור )חושן משפט שצא( ועוד ראשונים פסקו
כרבא ,כיוון שהלכה כבתראי .אולם ,יש הדוחים טענה זו ,בגלל שלא ברור מאיזה דור
נקראים האמוראים 'בתראי') ,האם זה כולל את דורו של רבא או לא( .עוד סיבה שמביאים
הראשונים לפסוק כרבא היא ,שהברייתא המסייעת לו היא סתם ברייתא ,ואילו הברייתא
שמסייעת לרבה היא דעת יחיד של רשב"י.
בגלל סיבות אלו ,הרי"ף )ח ,ב( הסתפק כמי לפסוק ,וכן גם הרמב"ם )לפי פירוש המגיד
משנה ורוב האחרונים(.
הבית יוסף )חושן משפט שצא( כתב ,שמספק צריך לסמוך על פירוש המגיד משנה ברמב"ם,
וכיוון שהרי"ף והרמב"ם הסתפקו ,הוא פסק בשולחן ערוך )חושן משפט שצא ,ח( ,שתמיד
תהיה קולה לנתבע ,זאת אומרת ,שישלם דמי עמיר כפירוש רש"י ,היינו קש ותבן.
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הב"ח והדרכי משה )שם( תמהים עליו ,מדוע פסק כמו מי שהסתפק ,ולא כמו כל הראשונים
שהכריעו כרבא? לפיכך ,פסק הרמ"א )שם( שמשלם דמי שעורים בזול ,ונושאי כליו ,פירשו
ש'בזול' היינו שני שלישים.
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גדי כהן

בירור יסוד החיוב באב הנזיקין אש
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

1

הצגת הבעיה
הסבר שיטות רבי יוחנן וריש לקיש
שיטת רבא בהבנת רבי יוחנן
הסתירה בין דין טמון לבין שיטת רבי יוחנן
ביאור הרמב"ם

א .הצגת הבעיה
משנה כא ,ב:
הכלב שנטל חררה והלך לגדיש ,אכל החררה והדליק הגדיש -
על החררה משלם נזק שלם ,ועל הגדיש משלם חצי נזק.
גמרא כב ,א:
אתמר :ר' יוחנן אמר  -אשו משום חיציו,
וריש לקיש אמר  -אשו משום ממונו.
אגב דברי המשנה המדברים בכלב שהזיק על ידי אש ,פותחת הגמרא בדיון על יסוד החיוב
באב הנזיקין  -אש .בסוף הדיון ישנה תפנית בהבנת שיטת ר' יוחנן ,מה שמסבך את הבנת
הסוגיה.
הרמב"ם )נזקי ממון יד( פוסק כר' יוחנן ,אך במספר הלכות נראית ,לכאורה ,סתירה לכך.
המגיד משנה )טו( תמה על פסק הרמב"ם עד שכתב ..." :ואולי שרבינו ז"ל מפרשה )את
הגמרא( בפנים אחרות ."...מאמר זה מנסה להציג 'פנים אחרות' ,המאירות את שיטת
הרמב"ם בהבנת הסוגיה.

.1

אין המאמר בא לענות על קושיות העולות משיטות הגר"א ורש"י בסוגיה ,אלא להציע גישה חדשה
בלימודה ,ולאורה להבין את פסיקת הרמב"ם.
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האמוראים הבינו כי מצויות רק שתי קטגוריות אליהם משתייכים הנזקים בעולם:
 .1נזקי אדם .2 .נזקי ממון.
עקב כך ,כשנגשו לדון בדין אש ,הם נתקלו בבעיה .עד עכשיו ,כשעסקנו בדיני שור  -קרן ,שן
ורגל ,הייתה מוסכמת על כולם ההכרה בכך ששור הוא ישות עצמאית ,נפרדת מבעליו ,ולכן
בנזקי שור "האשם" הוא השור ,ורק חיוב התשלום נופל על הבעלים .וכשדנו בדיני אדם
החובל בחבירו או בממון חבירו  -בעזרת ידיו או חיציו )דהיינו  -אמצעי ,שהתמדת פעילותו
נובעת באופן תלוי לחלוטין בפעולה הראשונית של האדם( ,ידענו להאשים את האדם
כאחראי הישיר והבלעדי לנזק שנגרם .אולם באש המציאות מורכבת משני הגורמים גם
יחד:
מצד אחד  -אילו לא הדליק האדם את האש ,היא לא הייתה נוצרת ,ולכן ברור שמקור הנזק
הראשוני הוא האדם.
מצד שני  -האש פועלת כישות עצמאית ,נפרדת מהאדם ,והתפשטותה לכל הכיוונים מעידה
על כך שאין לאדם חלק בפעולתה.
ממילא ,ההתלבטות של חז"ל היא לאיזו קטיגוריה יש לשייך את אב הנזיקין 'אש' ,וכפי
שנראה בהמשך יש לכך נפקא מינה לדינא.

ב .הסבר שיטות רבי יוחנן וריש לקיש
שיטת רבי יוחנן " -אשו משום חציו"  -אדם המזיק.
שיטת ריש לקיש " -אשו משום ממונו"  -ממון המזיק.
הסבר שיטת רבי יוחנן:
אדם המצית אש ,הריהו יוצר דבר הפועל לפי חוקי טבע ידועים ,ואילו היה מנתח את
הנתונים )יכולת התפשטות על ידי רוח מצויה המשנה כיוונים ,החומרים הדליקים שבנתיב
האש וכו'( ,היה יודע מראש אלו נזקים היא עלולה לגרום .לכן ,אין לומר שהאש פועלת
בצורה עצמאית  , 2שהרי האדם שהציתה ,יכול היה לשער כבר ברגע ההדלקה מה יהיו

.2

גמרא כב ,א" :וריש לקיש ,מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן? אמר לך :חיציו מכחו קאזלי ,האי ,לא מכחו
קאזיל .ורבי יוחנן ,מאי טעמא לא אמר כריש לקיש? אמר לך :ממונא אית ביה ממשא ,האי ,לית ביה
ממשא".
הגמרא אינה מסבירה את שיטות רבי יוחנן וריש לקיש ,אלא מציגה כל אחת לאור השלילה של האחרת,
ואינה עונה על הטענות המועלות .לכאורה ,לפי מה שהסברנו בשיטת רבי יוחנן ,היתה הגמרא אמורה
להשיב על שלילתו של ריש לקיש" :האי לא מכחו קאזיל"  -שאש ,כן מכוחו קאזלה .העובדה שהגמרא
אינה משיבה לריש לקיש ,מחזקת את התפיסה שנציג לקמן בהסבר שיטת רבי יוחנן על פי רבא  -שרבי
יוחנן אינו מבטל את היסוד הממוני באש ,אלא תופס את 'נזקי ממונו' באש כ'נזקי גופו' .וזוהי ההבנה
שהגמרא תפסה כבר בתחלת הסוגיה.
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תוצאותיה ונזקיה ,והוא האחראי הישיר והבלעדי לה ולנזקים שהיא יוצרת ,ממש כמו
חיציו של אדם .לכן היא בגדר 'אדם המזיק'.
הסבר שיטת ריש לקיש:
העובדה שאש פועלת לפי חוקי טבע ידועים ,וקיימת היכולת לצפות את נזקיה ,אינה
סותרת את העובדה היסודית שהיא פועלת מעצמה ,בשונה מחיציו של אדם.
מה יוצר את ההבדל? בחיציו של אדם ,פעולת החץ היא פונקציה ישירה של הכוח שהאדם
משקיע בחץ )כשהמרחק קבוע :הרבה כוח  -הרבה נזק; מעט כוח  -מעט נזק( .הכוח שיצא
ממני ,האדם ,משתמש בחץ ובחוקי הטבע כדי לפעול פעולתו .לעומת זאת באש ,אין האדם
מוציא כוח מגופו ומשקיע אותו בשלהבת ,שהרי אין זה משנה כמה כוח מופעל כדי ליצור
שלהבת ,רב או מעט ,הנזק תמיד יהיה אותו נזק .יוצא ,שהאש אינה פועלת מכוחי כלל ,אלא
מכוח עצמה ,והשימוש שלה בחוקי הטבע הוא כדי לקיים את עצמה .פעולת ההצתה רק
יוצרת את הזיקה בין האש כישות עצמאית לבין בעליה האחראי לנזקיה .על כן היא בגדר
'ממון המזיק'.
הגמרא בהמשך )כב ,ב( ,מנסה להכריע לכיוון אחת הקטגוריות ללא הצלחה ,עד שמובאים
דברי רבא:
אמר רבא :קרא ומתניתא מסייע ליה  3לרבי יוחנן.
קרא ,דכתיב" :כי תצא אש" )שמות כב ,ה(  -תצא מעצמה" ,ישלם המבער
את הבערה" )שם(  -שמע מינה  -אשו משום חציו.
4
מתניתא ,דתניא :פתח הכתוב בנזקי ממונו וסיים בנזקי גופו  -לומר לך -
אשו משום חציו.
עיון בדברי רבא ,שלכאורה באים ,לסייע לשיטת רבי יוחנן ,כפי שהבנו אותה ,מעלה תמיהה
גדולה.
עד עכשיו הסברנו בשיטת רבי יוחנן ,שאין האש יכולה להיות ישות עצמאית הפועלת מכוח
עצמה ,אלא שהאש היא ממש פעולת חיציו של האדם ,ופעולתה היא רק משום חיציו של
האדם .אולם ,מן הפסוק ומן הברייתא שרבא מביא ,נלמדים דברים הפוכים מהבנתנו ,שכן,
הם מזהים את פעולת האש כ'ממון המזיק' ,וסיועם לדברי רבי יוחנן הוא רק מבחינת
החיוב ,הנופל על הצד של 'אדם המזיק'.

.3

.4

עיין הר"ד הלבני בספרו "מקורות ומסורות" על בבא קמא ,עמודים פח-פט ,העומד על הסיבה בשלה נקט
רבא במילים " -מסייע ליה" ,ולא " -תניא כוותיה" .כמו כן ,הוא מביא מספר ראיות לכך שהמילים -
"לומר לך  -אשו משום חיציו" ,הן דיוקו של רבא עצמו ,לאור הכתוב בברייתא.
בכתב יד מינכן " -שמע מינה" במקום "לומר לך".
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ג .שיטת רבא בהבנת רבי יוחנן
התמיהה שהעלנו מביאה להבנה חדשה של דברי רבא.
רבא אינו מקבל את ההבחנה הגמורה ,שערכנו במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש:
 .1אם אשו משום חיציו  -אין היא ממונו כלל.
 .2אם אשו משום ממונו  -אין היא חיציו כלל.
ליתר דיוק  -רבא מקבל שזו דעתו של ריש לקיש ,אך טוען שאין זו דעתו של רבי יוחנן.
נסביר את הדברים:
רבא טוען ,שתהיה זו טעות לחשוב ,שרבי יוחנן אינו מכיר בעובדה שיש לאש אופי של 'ממון
המזיק' ,היינו -ישות עצמאית  . 5אלא ,שכאן נכנס גורם נוסף והוא  -היכולת שלי לצפות
מראש ,על פי נתונים ,את תוצאות פעולת האש מרגע ההצתה .וזהו היסוד המחייב אדם
המזיק בחיציו כמזיק בגופו.
רבי יוחנן סבור ,שהיכולת הזו היא המכריעה לחייב את האדם בנזקי אש ,כאילו היו חיציו
ממש ,זאת אומרת ,בקטגוריה של 'אדם המזיק'.
אם כן ,עכשיו ברור לגמרי מה סיוע מצא רבא לשיטת רבי יוחנן בפסוק ובברייתא .משם
משתמע בצורה ברורה ,שנזקי אש הם סוג של 'נזקי ממונו' שהם בו בזמן גם 'נזקי גופו'.
והחיוב נופל על הצד של 'נזקי גופו' )'אדם המזיק'(.
יוצא ,שלא כמו שהסברנו את שיטת רבי יוחנן בהסברנו הראשון:
"אין לומר שהאש פועלת בצורה עצמאית ,שהרי האדם שהציתה ,ידע כבר ברגע ההדלקה
מה יהיו תוצאותיה ונזקיה ,והוא האחראי הישיר והבלעדי לה ולנזקים שהיא יוצרת".
צריך לתקן ולומר:
'אף על פי שהאש פועלת בצורה עצמאית ,הרי האדם שהציתה ,ידע כבר ברגע ההדלקה מה
יהיו תוצאותיה ונזקיה .לכן ,נחייבו על נזקיה כ'אדם המזיק''.
לסיכום :רבא אומר ,שאש ,לפי רבי יוחנן היא בעצם 'ממון המזיק' .אולם ,בשל היכולת
לצפות את נזקיה ,דרך היזקה היא כשל 'אדם המזיק בממון' ,ולכן חיוב התשלום הוא מצד
'אדם המזיק'.

ד .הסתירה בין דין טמון לבין שיטת רבי יוחנן
הגמרא )כג ,א( ממשיכה ומביאה את דברי רבא : 6
אמר רבא :קשיא ליה לאביי  -למאן דאמר 'אשו משום חציו'' ,טמון' באש
.5
.6

עיין הערה .2
כפי שראינו בתחילת הדיון ,אין הגמרא דנה במקרים ספציפיים בדין אש ,אלא מנסה להגיע להכרעה
עקרונית ביסוד החיוב באש ' -אדם המזיק''/ממון המזיק' .לכן ,אין לראות את שאלת אביי כחיפוש טכני,
אלא כעימות עקרוני בין שתי הנחות יסוד בסיסיות באש  -דין טמון מול אש כחיציו של האדם.
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דפטר רחמנא ,היכי משכחת לה?
רבא אינו מקשה קושיה זו לשיטתו הוא ,אלא לשיטתו של אביי .אולם ,יש לעיין ,האם
קושיה זו אינה קשה גם לרבא.
נבחן את דין 'טמון באש' ,כפי שהוא מופיע בסוגייתו המקורית:
הגמרא בדף ס ,א ,מביאה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים ,לגבי דין 'טמון' באש .חכמים
לומדים מן המילים" :או הקמה" )שמות כב ,ה( ,המופיעות בפסוק המדבר בנזקי אש,
'פטור' לגבי כלים ,שהיו טמונים בגדיש שנשרף .רבי יהודה חולק ,ואינו פוטר בכלים
טמונים.
בדף סא ,ב מופיעה משנה היוצאת מן המחלוקת הנ"ל ,ומחלקת בין מקרים שונים .בגמרא
)שם( ישנה מחלוקת נוספת בין רב כהנא לרבא לגבי הסבר המשנה.
רבא )שנפסקה הלכה כמותו( מדרג את המחלוקת כך:
רבי יהודה
חייב על הכל.

המקרה
 .1מדליק בתוך שלו ועברה
לשל חבירו.
 .2מדליק בתוך של חבירו.

חייב על הכל.

 .3מדליק בירתו של חבירו.

חייב על הכל.

חכמים
פטור על הטמון וחייב על הגלוי ,ועל חלל
הטמון משלם כמלא בתבואה.
חייב על הגלוי ועל הטמון ,שדרך העולם
להטמינו בגדיש.
חייב על הכל ,שכן דרך בני-אדם להניח
בבתים.

את החילוק בין מקרה  1למקרה  ,2לפי חכמים ,יש להבין כך:
לכל אדם יש רשות להדליק אש בתוך חצרו ,יחד עם זאת ,עליו לדאוג שהאש שהדליק לא
תגרום נזקים בחצרות אחרות .אם בכל זאת נגרם נזק ,הרי שהאחריות לתשלום נופלת
עליו .אולם ,הקלה התורה בדינו וחייבתו לשלם רק על הנזקים הגלויים ,שהרי פעולת
ההדלקה נעשתה בהיתר .לעומת זאת ,המדליק בחצר חבירו איננו מדליק בהיתר ,הלכך
חייבתו התורה לשלם אף על הטמון .גם כאן הקלה התורה לחייבו רק על דברים טמונים,
שבעת ההדלקה ,יכול היה להניח שהם מוטמנים בגדיש ,ובדברים שאין דרך העולם להטמין
בגדיש  -פטרתו.
בחינת הדברים מגלה ,שהגמרא בפרק הכונס )אף על פי שמבחינת סידור המסכת ,היא
מופיעה אחרי הדיון במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש( ,אינה מקשרת בין יסוד החיוב באש -
ממונו  /חיציו  -לבין דין 'טמון' באש ,שאותו ,כפי שראינו ,מציג רבא עצמו בדף סא ,א.
נחזור לקושית אביי על שיטת רבי יוחנן ,אשו משום חיציו " -טמון באש דפטר רחמנא,
היכי משכחת ליה?"  -מה הבעיה?
אביי ,המבין את שיטת רבי יוחנן כמו שהצגנו אותה בהתחלה  -אשו משום חיציו ורק משום
חיציו  -אומר כך:
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לפי רבי יוחנן המזהה אש בצורה מוחלטת כחץ של האדם ,הרי אותו אדם המדליק אש הוא
כאדם היורה חץ ,ושניהם נחשבים למזיקים בידיים ממש .אם כן ,מה מקום מוצאת הגמרא
לחלק בין מדליק בתוך שלו ועברה לשל חברו לבין מדליק בשל חברו ,בדין טמון? שכן ,כמו
שלא יעלה על הדעת לפטור אדם היורה חץ מתוך חצרו לחצר חברו בנזקי טמון כך אין
לפטור בנזקי טמון אדם המשלח אש מתוך חצרו ! 7
אביי אינו שואל ,מדוע פטרה התורה טמון באש .דין זה הוא בבחינת הנחת יסוד .הנחת יסוד
זו ,והבנתו הבסיסית בשיטת רבי יוחנן  -אשו = חיציו ורק חיציו  -מתנגשות בצורה שאינה
ניתנת לגישור .סתירה מהותית זו ,היא הקשה לאביי.
עכשיו ,נוכל להבין מדוע רבא מציב קושיה זו רק לאביי:
ראינו לעיל ,כי רבא אינו מקבל את ההבנה ,ששיטת רבי יוחנן " -משום חיציו" ,היא רק
חיציו ,כך שרבי יוחנן מבטל את היסוד הממוני באש ,אלא טוען ,שאף רבי יוחנן תופס שאש
היא 'נזקי ממונו' .שלא כריש לקיש ,סובר רבי יוחנן ,שאותם 'נזקי ממונו' הם בו בזמן גם
'נזקי גופו' .וחיוב האדם בדין אש נופל על הצד של 'נזקי גופו' .הבנה חדשה זו ,מנתקת את
אב הנזיקין אש מ'אדם המזיק' הרגיל ,ומעמידה אותו כדין נפרד תחת הכותרת ' -אדם
המזיק בממון' .לפי הבנה זו ,אין זיהוי מוחלט של אש כחיציו של האדם ,ודבר זה פורך את
הסתירה מדין טמון ,שכן מתקיים פה היסוד הממוני כמו אצל ריש לקיש .וממילא ,יש
מקום להקל בטמון כמו בשאר 'ממון המזיק' .יוצא ,שלפי הבנת רבא ,אין סתירה בין דין
טמון לשיטת רבי יוחנן.
ומה עונה אביי )כפי שמצטטו רבא( על בעיה זו? )כג ,א(:
וניחא ליה  -כגון שנפלה דליקה לאותו חצר ,ונפלה גדר שלא מחמת דליקה,
והלכה והדליקה והזיקה בחצר אחרת  -דהתם כלו ליה חציו.
התשובה לשאלת אביי ,כפי שהסברנו אותה ,אינה יכולה להיות במישור הטכני ,של מציאת
מקרה בודד בו רבי יוחנן יוכל להכניס את דין טמון באש ,שכן אביי הציג סתירה מהותית,
על פיה ,למאן דאמר 'משום חיציו' ,אין אפילו מקרה אחד הנפטר בטמון! לכן ,כששומעת
הגמרא את תשובת אביי ,היא מיד שואלת )שם(:
אי הכי ,לענין גלוי נמי ,כלו ליה חציו!
מה ענית? איזו הוה אמינא יש לתשובה שלך? הרי במקרה זה ,לפי הבנת אביי את שיטת רבי
.7

בשלמא למאן דאמר " -אשו משום ממונו" ,יש סברה להקל כמו בשאר 'ממון המזיק' ,שיש בו קולות
)קרן  -תם ,שן ורגל  -פטור ברשות הרבים( ,אבל אדם שהזיק בידיו  -הרי הוא "מועד לעולם ,בין שוגג בין
מזיד בין ער בין ישן) "...כו ,א( .הלכך ,אין אפשרות להבין בשיטת רבי יוחנן ,המזהה זיהוי מוחלט בין
נזקי אשו לנזקי חיציו את דין טמון.

44

מעליות יח

יוחנן ,אף בגלוי )ולא רק בטמון( יהיה פטור!
על כך עונה רבא  -לא הבנתם נכון .אין התשובה באה לתת מקרה ספציפי בו יתקיים פטור
בטמון ,אלא היא משקפת שינוי מהותי בתפיסתו של אביי את שיטת רבי יוחנן .שוב אין
שיטת רבי יוחנן לפי אביי רק "משום חיציו" ,כמו שהוא הניח בתחילה )שם(:
אלא למאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו ,וכגון שהיה לו
לגודרה ולא גדרה  - 8דהתם שורו הוא ,ולא טפח באפיה.
מעתה ,גם לפי אביי ,רבי יוחנן סובר שאשו היא ממונו ,ורק חיוב התשלום נופל על הצד של
חיציו .כיוון שכך ,נפתרה הסתירה מדין טמון ,שכן אין יותר זיהוי בין אש לחיציו )כמו
שראינו לעיל אצל רבא(.
עלינו לראות את תשובת אביי כמכלול:
אחרי שאביי חזר בו מהבנתו הראשונית את שיטת רבי יוחנן  -אשו משום חיציו ורק חיציו
)בעקבות הסתירה המהותית( ,וקיבל את הבנתו של רבא  -אשו היא ממונו ורק חיוב
התשלום הוא משום חיציו ,נותן אביי דוגמה למקרה בו הנחת היסוד החדשה מתבטאת
באופן קיצוני:
המקרה  -נפלה דליקה בחצרו ,ונפלה הגדר שלא מחמת הדליקה ,והיה יכול לגודרה ולא
גדרה ,ועל כן עברה הדליקה לחצר חברו והזיקה.
זהו מקרה בו 'כלו חיציו' של המדליק .אם היינו נשארים עם הנחת היסוד של השאלה ,הרי
במקרה זה היה צריך להיפטר לגמרי ,והסתירה לא נפתרה .אולם ,בהבנתנו החדשה אנו
מחייבים אותו על הגלוי מן היסוד הממוני הקיים בדין אש.
מכל זה נובע ,שתשובת אביי היא עקרונית לגבי יסוד החיוב בדין אש ,ולא באה לתת
אוקימתא ספציפית לפטור טמון . 9
אחרי כל זה ,חוזרת הגמרא לשאול הן על אביי והן על רבא )שם(:
וכי מאחר דמאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו ,מאי
בינייהו?
לאחר שראינו ,שרבי יוחנן וריש לקיש פוטרים ב'טמון' באותם המקרים )ומחייבים באותם
המקרים( ,מהי הנפקא מינה להלכתא ממחלוקתם?
על כך עונה הגמרא )שם(:

.8
.9

סייג זה בא לומר ,שרק כאשר יכול היה לגודרה ולא גדרה אנו מחייבים אותו מצד "שורו הוא ,ולא טפח
באפיה" ,אך כאשר לא היה יכול  -הרי הוא פטור כאונס.
עכשיו גם ניתן להבין ,מדוע רבא שואל ועונה בשם אביי .רבא ,שהגיע להבנתו החדשה בשיטת רבי יוחנן
בסיועם של הפסוק והברייתא ,בעצם מסביר לנו ,כיצד הגיע אביי לאותה הבנה בדרך הסברה.

בירור יסוד החיוב באב הנזיקין אש
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איכא בינייהו  -לחייבו בארבעה דברים.
לרבי יוחנן הסובר 'משום חיציו' ,אדם המזיק באש מתחייב בנוסף ל'נזק' ב'ארבעה דברים',
ולריש לקיש הסובר 'משום ממונו' מתחייב רק בתשלום הנזק.

ה .ביאור הרמב"ם
לעניות דעתי ,הסבר זה בגמרא ,מבהיר את פסיקתו של הרמב"ם )שהזכרנו בפתיחה(
בהלכות נזקי ממון פרק יד ,אשר נסמכת על שתי הסוגיות )בדף כג ,א ובדף סא ,ב(:
פרשני הרמב"ם הבינו ,שתשובת אביי "וניחא ליה וכו'" היא אוקימתא ספציפית לדין טמון.
לכן ,כשראו שהרמב"ם פוסק כרבי יוחנן הסובר "אשו משום חציו" )הלכה טו( ,אך אינו
ממקד את פטור טמון לאוקימתא של אביי )הלכות ח-ט(  -התקשו ,ונדחקו להסבירו
בהסברים שונים ,שאינם מניחים את הדעת.
אולם ,כפי שראינו ,רבי יוחנן הסובר 'משום חיציו' ,לא רק שאינו מבטל את היסוד הממוני
באש ,אלא אומר שאש היא 'נזקי ממונו' .יחד עם זאת ,חיוב התשלום הוא כשל אדם המזיק
בידיו .לכן ,יתחייב אדם המזיק באש בנוסף ל'נזק' ב'ארבעה דברים' ,וכך אמנם פוסק
הרמב"ם בהלכה טו : 10
אש שעברה והזיקה את האדם וחבלה בו  -הרי המבעיר חייב בנזקיו ובשבתו
וברפויו ובצערו ובבשתו ,כאילו הזיקו בידו ,שאף על פי שאשו ממונו הוא,
הרי הוא כמי שהזיק בחציו .אבל אם הזיקה בהמתו או בורו את האדם -
אינו חייב אלא בנזק בלבד כמו שביארנו.
הלכה נוספת )הלכה ד( ,הנובעת מהיסוד הממוני ,היא במקרה בו כלו חיציו של המזיק.
במקרה זה ,החיוב נופל רק על הצד הממוני הקיים באש:
נפלה דליקה בחצרו ונפל גדר שלא מחמת הדליקה ועברה והדליקה בחצר
אחרת .אם היה יכול לגדור הגדר שנפל ,ולא גדרו  -חייב  . 11למה הדבר
דומה? -לשורו שיצא והזיק ,שהיה לו לשמרו ולא שמרו.
בנפרד משתי הלכות אלו מצוי דין 'טמון' )הלכות ח-ט ,כדעת חכמים שהובאה בטבלה לעיל(,
החל בכל המקרים ,בין ש'כלו חיציו' ובין ש'לא כלו חיציו' ,שכן ראינו בסוגיה שם )סא ,ב(,
.10
.11

הציטוטים על פי מהדורת פרנקל.
הרמב"ם מסייג את דבריו ל " -אם היה יכול לגדור הגדר שנפל ,ולא גדרו  -חייב" .יוצא אם כן ,שאם לא
יכול היה לגדור הרי הוא פטור ,מצד אונס .ואף על פי ש"אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין
ישן) "...בבא קמא כו ,א( במקרה זה בו 'כלו חיציו' ,יוצא המזיק מגדר 'מזיק בידים' לגדר של 'ממון
המזיק' ,ולכן פטור באונס כמו בשאר 'ממון המזיק'.
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שהגמרא מעמידה אותו כקטגוריה עצמאית בדיני 'אש' ,ולא מקשרת בינו לבין השאלה מהו
יסוד החיוב ב'אש' ' -ממונו' או 'חיציו':
אש שיצאה ואכלה עצים או אבנים או עפר  -חייב לשלם ,שנאמר" :ומצאה
קצים כו' או השדה" .אכלה גדיש וכיוצא בו ,והיו כלים טמונים בתוך הגדיש
 אם היו כגון מורגים וכלי בקר וכיוצא בהן ,מדברים שדרך אנשי השדהלטמון אותן בגדיש  -חייב לשלם .היו בגדים וכלי זכוכית וכיוצא בהן  -פטור
על הכלים.
במה דברים אמורים?  -במדליק בתוך שדה חבירו ,אבל במדליק בתוך שלו
ועברה לשדה חבירו  -פטור על כל הכלים הטמונים בגדיש ,אבל משלם הוא
שיעור מקום הכלים ,ורואין אותו כאילו הוא מלא גדיש של חטים או של
שעורים.

אשו משום ממונו ומשום חיציו
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אשו משום ממונו ומשום חיציו
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

פתיחה
הצגת הסוגיה
שיטת רש"י
הסברי המהרש"ל
הסבר הנחלת דוד
הסבר הגר"א
הסבר ראש הישיבה ,הרב רבינוביץ שליט"א
פירוש חדש למסקנת הסוגיה

א .פתיחה
במסגרת דיוניה על אבות הנזיקין ,עוסקת הגמרא במספר סוגיות בנזקי האש .העיסוק באש
כאב נזיקין ,כולל דיונים על תכונות האש בהשוואה לתכונות של אבות נזיקין אחרים,
ודיונים על דיני נזקי האש .הדבר המייחד את נזקי האש מנזקי שאר אבות הנזיקין הוא,
שהגמרא מביאה את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם חייב על נזקי אשו  -משום חציו,
דהיינו כאדם המזיק ,או משום ממונו.
דעות אלו באות להסביר ,כל דעה כשיטתה ,מדוע חייב אדם על נזקי אשו למרות שהאש
מתפשטת ,ומזיקה הרחק ממקום ההדלקה .הבנתה הבסיסית של הגמרא היא ,שהאש
איננה סוג חדש של מזיק ,אלא צורה מסוימת של סוגי המזיקים המוכרים מאבות אחרים:
גופו וממונו או כוחותיהם.
מסקנת הגמרא בסוגיה זו היא ,ש"מאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו".
בהסבר מסקנה זו רבו הפירושים ,ואנו ננסה לבחנם ,לעמוד על הקשיים שבהם ואף ננסה
להציע פירוש חדש.
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ב .הצגת הסוגיה
בדף כד ,א מגיעה הגמרא להבנת שיטת רבי יוחנן" :מאן דאמר משום חציו אית ליה נמי
משום ממונו" .כדי להבין את מסקנת הגמרא ,נזכר תחילה במהלך הגמרא שהביא למסקנה
זו :הגמרא שאלה אליבא דרבי יוחנן ,איך תיתכן מציאות של פטור טמון באש ,הרי אדם
המזיק על ידי חץ חייב גם על הטמון? הגמרא מנסה לתרץ ,שכש"כלו לו חציו" ,היינו ,שבזמן
ההדלקה הייתה גדר שלא נתנה לאש לעבור ,והגדר נפלה שלא מחמת דליקה ,ייפטר על
טמון.
תירוץ זה נדחה ,כיוון שעל פי רבי יוחנן ,המחייב באש "משום חציו" ,צריך להיות פטור
לגמרי במקרה זה ,ולא רק על טמון שהרי "אי הכי לענין גלוי נמי כלו ליה חציו" .לכן,
אומרת הגמרא ,ש"מאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו".

ג .שיטת רש"י
לכאורה ,ההסבר לפשט הגמרא הוא הסברו של רש"י )כד ,א ד"ה אית ליה נמי(:
היכא דליכא לחיוביה משום חציו ,ואיכא לחיוביה משום ממונו  -מחייבינן
ליה.
רש"י מסביר ,שלמסקנה ,ניתן לחייב ,לפי רבי יוחנן ,על נזקי אש  -או משום חציו או משום
ממונו .התובע ,באמצעות בית הדין ,ינסה לחייב על נזקי האש משום חציו ,כיוון שכך חיוב
האש מורחב יותר ,אך כשלא ניתן לחייב אש משום חציו ,כלומר :כש"כלו לו חציו" ,יחייב
בית הדין את המזיק על נזקי אשו משום ממונו ,ופטור טמון יחול גם לדעת רבי יוחנן .הסבר
זה ,למרות שנראה פשוט ,מעורר קשיים מהותיים מאוד .קשיים שבעקבותיהם הציעו
אחרונים רבים פירושים נוספים למסקנת הגמרא.
נפרט תחילה את הקשיים בשיטת רש"י:
 .1על פי שיטה זו ,פטור טמון באש לרבי יוחנן חל רק כש"כלו לו חציו" הגבלה זו דחוקה
מאוד ,כיוון שהיא אינה מוזכרת במשניות העוסקות בפטור טמון ,ולא בסוגיות
העוסקות בו )סא ,ב; סב ,א(.
 .2בהמשך הסוגיה שואלת הגמרא" :וכי מאחר דמאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי
משום ממונו  -מאי בינייהו?" ועונה" :איכא בינייהו :לחייבו בארבעה דברים".
על פי הסבר רש"י לא מובנת שאלת הגמרא ,ותשובתה תמוהה עוד יותר ,כיוון שבמהלך
הסוגיה נתקלנו במספר הבדלים הלכתיים בין רבי יוחנן לריש לקיש ,הנכונים גם
למסקנת הגמרא ,כגון" :כלב שנטל חררה והלך לגדיש והניח את החררה על הגדיש",
שלרבי יוחנן חייב על שאר הגדיש חצי נזק צרורות ,כי האש נחשבת חציו )שהם כוחו( של
הכלב ,ולריש לקיש פטור" ,דלאו ממונו דבעל כלב הוא" )כב ,א( .וכן ,אדם שהדליק
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גדיש ,ושרף עבד הכפות לגדיש ומת העבד ,לרבי יוחנן חייב מיתה ,ולריש לקיש פטור
ממיתה עד שידליק בגופו של עבד .והנפקא מינה העיקרית שהגמרא עסקה בה זה עתה:
נזקי טמון כשלא כלו לו חציו ,שלרבי יוחנן חייב ,ולריש לקיש פטור.
 .3שיטת הרמב"ם )נזקי ממון פרק יד( :הרמב"ם פסק כרבי יוחנן ,ופוסק שחייב בארבעה
דברים כשאשו הזיקה אדם ,אולם ,כמו המשניות ,הוא אינו מגביל את פטור טמון
למקרה שבו "כלו לו חציו"!
האחרונים שהציעו פירושים נוספים למסקנת הגמרא ,בניסיונם לתרץ את הקושיות
שהעלנו ,השתמשו בשלוש אפשרויות עיקריות להסבר:
א .חיוב נזקי אש נובע מאחד מהמחייבים' :ממונו' או 'חציו' ,והמחייב השני הוא רק נספח,
שהשפעתו על האש מוגבלת לדין מסוים.
ב .נזקי האש משתייכים במקרים מסוימים לנזקי ממונו ,ובמקרים אחרים לחציו.
ג .נזקי האש הם שיתוף של ממונו וחציו.
המבחן שבו יבחנו הפירושים שנביא יכלול:
 .1בדיקה על אלו משלוש הקושיות עונה הפירוש.
 .2בדיקת בעיות חדשות העשויות לעלות מן הפירושים.
 .3חיפוש הסברה וההיגיון שבכל פירוש.

ד .הסברי המהרש"ל
המהרש"ל )ים של שלמה ,בבא קמא  ,פרק ב אות כב( מביא שני הסברים למסקנת הגמרא:
 .1רבי יוחנן הודה שחיוב האש הוא משום ממונו ,וכשפטור על פי דיני ממונו שהזיק ,כגון:
טמון ,ובממון בהמתו  -באמת פטור .רק לעניין תשלום ארבעה דברים חייב משום חציו.
פירוש זה קשה מאוד ,והמהרש"ל בעצמו דחה אותו מהסיבות הבאות:
א .על פי פירוש זה ,גם רבי יוחנן צריך להעמיד אוקימתות ,שעל פי פשט הגמרא מוצרכות
רק לריש לקיש ,כגון :בכלב שנטל חררה יתחייב בעל הכלב חצי נזק רק ב"דאדייה
אדויי" ,ועל מקום גחלת בלבד ,ויתחייב מיתה רק מי שהצית בגופו של עבד .כן ,גם
הרמב"ם לא הביא את האוקימתות בפסקיו.
ב .מה ההיגיון להחיל על אש את דין חציו של תשלום ארבעה דברים ,כאשר החיוב באש
הוא משום ממונו?
 .2כאשר האש שלו  -חייב משום ממונו ,וכאשר האש אינה שלו  -חייב משום חציו.
הקשיים בפירושו השני של המהרש"ל:
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א .חילוק זה יוצר אבסורד מסוים ,כיוון שדווקא כשהאש שהזיקה היא שלו ,דינו קל יותר,
ופטור על הטמון ועל תשלום ארבעה דברים!
ב .הרמב"ם לא הביא חילוק זה.
ג .מדוע שואלת הגמרא "מאי בינייהו"? הרי כשהאש אינה שלו ,ראינו שיש הבדלים רבים
בין ר' יוחנן לריש לקיש!

ה .הסבר הנחלת דוד
הנחלת דוד )כג ,א ד"ה לכך( ביאר כך:
מאן דאית ליה משום חציו ,מודה נמי ,דאינו חייב רק היכא דהוי ממונו .אבל
היכא דאינו ממונו ,לית ביה נמי משום חציו .וטעמא דמלתא ,משום שאינן
חציו גמורים ...האי לאו מכחו קאזיל...
רק היכא דהוא ממונו ,בהא הוא דסבירא ליה לר' יוחנן ,דמצטרף לזה גם
חיוב חציו ...אבל היכא דליתא לממונו  -לא מחייבינן ליה גם משום חציו.
הנחלת דוד מסביר ,שחיוב האש הוא חיוב משותף של ממונו וחציו ,אך היות האש חייבת על
פי דיני ממונו שהזיק ,הוא תנאי לחיוב .לכן ,פטור על טמון בכל מקרה ,שהרי בטמון אין צד
לחייב משום ממונו . 1
קשיים בהסבר הנחלת דוד:
א .הנחלת דוד טוען ,כי לחיוב 'משום ממונו' יש השפעה חזקה יותר על תנאי החיוב )הוא
עיקר יסוד החיוב( ,מפני שאש איננה חץ גמור .וקשה ,שהרי גם אין היא ממונו גמור "הא
לית ביה ממשא" )כב ,א( ,ואם כן ,אין סיבה לומר ,שלחיוב מדין ממונו יש יותר כוח
מלחיוב מדין חציו.
ב .גם על פי פירוש זה ,רבי יוחנן צריך להעמיד את האוקימתות של "אדייה אידויי" ,הצית
בגופו של עבד וכו' .אמנם ,כדי לתרץ את הרמב"ם מנסה הנחלת דוד לענות על שאלה זו,
אך תשובתו אינה נוחה בכל המקרים ,וכרוכה לעתים בהעמדת אוקימתות אחרות )ועיין
שם בד"ה ומה ובד"ה גם(.

ו .הסבר הגר"א
לגר"א )ביאור הגר"א ,חושן משפט תיח ,לג( ישנה גישה חדשה לסוגיה .לדעתו שאלת
הגמרא על רבי יוחנן איננה ,מדוע פטור על טמון באש? אלא :באיזה מקרה מתאפשר פטור
.1

ייתכן ,שהגדרת האש כממונו ,על פי הנחלת דוד ,תלויה בדיון האם שייך באש ,קניין רק לעניין חיוב
נזיקין ,והאם יש דין "מעמיד" באש.
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טמון? הסבר השאלה :ידוע ,על פי הסוגיה בדף סא ,ב ,שפטור טמון חל רק במדליק בתוך
שלו ,והשאלה היא :אם "אשו משום חציו"  -המדליק בתוך שלו נחשב כמדליק בתוך של
חבירו ,כמו אדם היורה חץ על שדה חבירו ,ואם כן ,לא תיתכן מציאות של פטור טמון!
הגר"א מוכיח את שיטתו מלשון השאלה בגמרא" :פטור טמון היכי משכחת ליה?" ולא:
"אמאי פטור על הטמון?".
גם בהסבר המסקנה משתמש הגר"א בדברי הגמרא" :כגון שהיה לו לגודרה ולא גדרה,
דהתם שורו הוא ולא טפח באפיה" .הגר"א מבין ,שמשפט זה איננו רק הסבר ,אלא תנאי
לפטור טמון באש .כלומר :החיוב על נזקי אש הוא "משום חציו" ,אבל כאשר המבעיר נמצא
במקום ,ויכול היה לגדור ולא גדר ,חל פטור טמון .על פי הגר"א ,כאשר "כלו לו חציו" ייפטר
לגמרי על נזקי אש ,כפי שאמרה הגמרא לפני כן.
ההיגיון המנחה את הגר"א הוא ,שבדרך כלל לא ניתן לעצור חץ לאחר שנורה ,וחץ שניתן
לעוצרו הוא 'חץ קלוש' ,שאינו מהווה סיבה לחיוב בפני עצמו .כשיכול היה לגדור ,יש לצרף
ל'חץ הקלוש' חיוב משום ממונו ,וממילא מצטרפת ההגבלה של פטור טמון . 2
הסבר זה מוקשה בסברה ,כיוון שעל פיו ,מי שהגיע למצב של אונס ,ולא יכול לגדור  -חייב
על הטמון ,ומי שפשיעתו נמשכה לכל אורך זמן התפשטות האש  -פטור על הטמון .קושי
נוסף בשיטת הגר"א הוא ,שהסוגיות העוסקות בטמון ,והרמב"ם בעקבותיהן ,לא חילקו בין
מקרה שיכול לגדור למקרה שלא יכול לגדור! על פי הגר"א שאלת הגמרא" :מאי בינייהו"
עדיין קשה  ,שכן כאשר לא היה לו לגודרה ,נשארות כל הנפקותות שהובאו קודם לכן
בסוגיה .לכן ,מסביר הגר"א ,שהשאלה מוסבת רק על המקרה של "שהיה לו לגודרה ולא
גדרה" ,ששם יוצא שאין נפקא מינה בין רבי יוחנן לריש לקיש.

ז .הסבר ראש הישיבה ,הרב רבינוביץ שליט"א
הסברו של הרב רבינוביץ לסוגיה דומה להסברו של הגר"א .אולם ,החילוק שהוא מציע הוא
החילוק המוכר מהגמרא ומהרמב"ם .כלומר ,כאשר מדליק בתוך שלו חייב משום ממונו,
ופטור על הטמון ,וכאשר מדליק בתוך של חבירו ,חייב משום חציו ,ואף על הטמון .שאלת
הגמרא" :מאי בינייהו" ,חלה רק על המקרה שמדליק בתוך שלו .הסבר זה טוב יותר משאר
הפירושים שהבאנו ,כיוון שהוא מתיישב יפה עם פשט הסוגיות והרמב"ם .גם החילוק
המוצע מובן ,שכן יש היגיון רב להקל על אדם המצית בתוך שלו ,ביחס לאדם המצית בתוך
של חבירו .אך עדיין צריך ביאור ,למה הקולה במקרה זה משויכת דווקא לתחום דין 'ממונו
.2

נלענ"ד ,כי אפשר לפרש את הגר"א באופן אחר .בכל מקרה של הדלקה בתוך שלו חל פטור טמון ,מפני
שעקרונית המדליק היה יכול לגדור .האפשרות העקרונית לגדור ,אף אם אין היא יכולה להתבצע
במציאות הפרטית ,מספיקה כדי להגדיר את האש כ'חץ קלוש' .אם נסביר כך ,יפול הבסיס לכל הקושיות
המובאות בסמוך  -העורך.
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שהזיק' ,דהיינו :פטור טמון .אמנם ,זוהי הקולה שקבעה התורה ,אך יש ליישבה בצורה
הגיונית עם החלוקה בין "הצית בתוך שלו" ,לבין "הצית בתוך של חבירו".

ח .פירוש חדש למסקנת הסוגיה
בעקבות הבעיות בפירושים השונים ,ננסה להציע הסבר חדש למסקנת הגמרא:
הגמרא באומרה" :מאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו" ,קובעת ,שבאש
יש שני מוטיבים לחיוב' :ממונו' ו'חציו' .לולא היו באש שני מוטיבים אלו ,התורה הייתה
פוטרת את האדם מתשלום נזקי אשו ,וזאת בגלל שהדימיון בין אש ל'ממונו שהזיק' אינו
מושלם )שכן "אש לית ביה ממשא"( ,וכך גם הדמיון בין אש ל'חציו' )שכן "אש כח אחר
מעורב בו"(.
מצב האש ,אם כן ,דומה לנזקים הנלמדים מ"הצד השווה" שבין שני אבות נזיקין .על פי
ההבנה הפשוטה ,נזקים אלו מקבלים את הדינים של שני האבות שמהם הם נלמדים .לימוד
דינים משני מלמדים שונים ,הוא דבר שבטבעו יוצר התנגשות כאשר הדינים אינם זהים
בשני המלמדים .אולם ,בנזקים הנלמדים מ"הצד השווה" בעיה זו אינה קיימת ,שהרי ידוע
שתולדה אינה יכולה להיות יותר חמורה מהאב ,ולכן בכל דין הכרענו על פי האב הפוטר
במקרה זה . 3
לעומת הנזקים הנלמדים מ"הצד השווה" ,באש  -איננו מחויבים לכך ,שהיא לא תהיה
חמורה מחציו או מממונו בדינים מסוימים ,כיוון שהתורה כתבה בפירוש את חיוב התשלום
על נזקי אש )אש היא אב בפני עצמו ,ואין כאן מצב של תולדה החמורה מהאב( .המצב
המיוחד של אש ,בו החיוב קשור לשני פנים )ממונו וחציו( ,מחזיר אותנו לבעיית ההתנגשות,
כאשר יש הבדל דיני בין 'חציו' לבין 'ממונו שהזיק' ,כגון :בטמון ,בכלב שנטל חררה ,ובחיוב
ארבע דברים .כדי להכריע בהתנגשויות אלו ,נצטרך לדון בכל אחת מההלכות ,ולהכריע בין
המשקל והמשמעות של הפטור באחד מהמוטיבים ,לבין המשקל והמשמעות של החיוב
באותו מקרה עצמו ,במוטיב השני של האש .וכן להיפך:
פטור טמון הוא הלכה יסודית בחיוב אש משום 'ממונו שהזיק' .ללא פטור טמון לא ניתן
לשייך אשו שהזיקה ל'ממונו שהזיק'  . 4לעומת זאת ,חיוב אדם היורה חץ על נזקי טמון ,אינו
הלכה יסודית בהלכות 'אדם המזיק' ,אלא נובע מכך שאחריות האדם על נזקיו מורחבת
אפילו למקרה של אונס .מציאת אפשרות שבה אדם פטור על נזק שהזיק באונס ,אינה

.3
.4

ועיין ברא"ש פרק א ,סימן א.
אמנם ,לא מצאנו סוג אחר של ממונו שהזיק הפטור בטמון ,אך על כך כבר השיבו בעלי התוספות )כג ,א
ד"ה טמון( ,שבממונו שהזיק התורה קובעת חילוקי דינים בהתאם לטבע המסוים של כל סוג ממונו
שהזיק.
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קוטעת את הקשר שבין 'אדם המזיק' לבין צורה זו של נזק .כך באדם שהזיק בשנתו את
חבירו ,שבא לישן אצלו לאחר שכבר ישן )ירושלמי בבא קמא ,פ"ב ה"ח( וכך גם בטמון.
פטור האדם על נזקי ממונו של כלבו ,אינו הלכה יסודית בהלכות 'ממונו שהזיק' ,אלא
שבמקרה רגיל התורה קבעה ,שאין כאן אפשרות לחייב ,שכן לא מרחיבים עד כדי כך את
אחריות האדם על ממונו .לעומת זאת ,אם לא נגדיר את האש כחץ לעניין צרורות ,נשמיט
חלק חשוב מהשייכות של אש ל'חציו'.
במשפט האחרון בסוגייתנו ,קובעת הגמרא ,שתשלום ארבעה דברים ,הוא דין יסודי בהלכות
'אדם המזיק' ,ובלעדיו לא ניתן לקשר בין האב אש לחציו של האדם ,ואילו הפטור בארבעה
דברים ב'ממונו שהזיק' נובע מחוסר ההיגיון לחייב אדם על ממונו שהזיק אדם ,יותר מעל
ממונו שהזיק ממון .צירוף המוטיב של 'אדם המזיק' לנזקי אש מכריח חיוב בארבעה
דברים ,כאמור לעיל.
על פי הסבר זה ,מובנת שאלת הגמרא "מאי בינייהו?" .הגמרא הבינה בתחילה ,שהדימיון
בין אש לנזקים הנלמדים מ"הצד השווה" הוא מוחלט ,ולכן ,האש צריכה לקבל את
הפטורים של שני המלמדים .כיוון ש'ממונו שהזיק' תמיד קל מ'אדם המזיק' ,יוצא שרבי
יוחנן מודה לחלוטין לריש לקיש ,ולכן שאלה הגמרא" :מאי בינייהו?" .מסקנת הגמרא היא,
שהאש נמצאת במצב מיוחד כפי שהסברנו ,והגמרא בוחרת להסביר זאת ,בעזרת הדין
המשמעותי ביותר הנובע ממצב זה.
החיסרון בפירוש זה הוא ,שעל פיו ישנו מהלך נסתר של הוה אמינא ומסקנה ,שאינם
מובאים בגמרא בפירוש .אך העובדה שתבנית זו מוכרת מסוגיות רבות בש"ס ,מאפשרת
לקיים את הפירוש ,למרות החיסרון .פירושנו מסביר את המסקנה ואת סברתה ,וכן את
משניות פטור טמון ואת הרמב"ם ,מבלי לחלק חילוקים שלא הוזכרו בם במפורש.
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דוד פרידמן
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הקדמה
מבנה הסוגיה )כג ,א(
הקשיים העולים מהגמרא
הסברים לסוגיה:
 .1תוספות
 .2ראב"ד
 .3רשב"א
 .4שיטה מקובצת ) - (1רדב"ז
 .5שיטה מקובצת ) - (2רבינו ישעיה
 .6רמב"ם
יחס סוגיית פי פרה לסוגיית עמיר המתגלגל )כ ,א(
סיכום  -הנפקותות בין פירושי הראשונים לסוגיה
פסק ההלכה

א .הקדמה
על נזקי שן חייב ברשות היחיד נזק שלם וברשות הרבים פטור .המקור העיקרי לכך הוא
המשנה )יט ,ב(" :כיצד השן מועדת לאכול את הראוי לה ." ...אב של שן הוא אכילה כדרכה,
ותולדה של שן היא היזק שנעשה להנאת הבהמה שלא באמצעות פיה ,בדרך שהיא
'אורחיה' .הגמרא )כג ,א( ,מבררת פרט בדין שן.

ב .מבנה הסוגיה )כג ,א(
בהקשר למשנת כלב שנטל חררה ,מוכיחה הגמרא )בעקבות האוקימתא למשנה "דאכלה
בגדיש דבעל חררה"( ,שפי פרה נחשב כחצר הניזק ,שהרי אם "פי פרה כחצר המזיק דמי",
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יכול לטעון בעל הכלב )כג ,ב(" :מאי בעי רפתך בפומא דכלבאי?" .לאחר השמעת המסקנה,
חוזרת הגמרא לדיון קודם בנושא 'פי פרה כחצר הניזק או כחצר המזיק':
דאיבעיא להו  -פי פרה כחצר הניזק דמי או כחצר המזיק דמי? ואי אמרת
כחצר המזיק דמי ,שן דחייב רחמנא היכי משכחת לה?
אמר רב מרי בריה דרב כהנא :כגון שנתחככה בכותל להנאתה וטנפה פירות
להנאתה.
מתקיף לה מר זוטרא :והא בעינא "כאשר יבער הגלל עד תמו" )מלכים א
יד,י( וליכא!
רבינא אמר :דשף צלמי ,רב אשי אמר :דפסעי פסועי.
ת"ש ,שיסה בו את הכלב ...פטור .מאן פטור? משסה פטור וחייב בעל הכלב.
ואי אמרת כחצר המזיק דמי ,לימא ליה  -מאי בעי ידך בפומא דכלבאי!
 אימא :פטור אף משסה; ואב"א :דאפקיה לניביה וסרטיה.ת"ש השיך בו את הנחש ...ואי אמרת פי פרה כחצר המזיק ...בפומא
דחיוואי!
 לענין קטלא לא אמרינן.הסוגיה אינה מסתיימת במסקנה ,ולפיכך מפרש הר"ח ,שפתרון הבעיה הוא מכלב שנטל
חררה .כלומר ,פי פרה כחצר הניזק דמי .יש לשער ,שמהלך הגמרא שציטטנו לעיל
מ"דאיבעיא להו" עד "לענין קטלא לא אמרינן" ,קדם )כרונולוגית( להוכחה מכלב שנטל את
החררה.

ג .הקשיים העולים מהגמרא
) (1מה טיבה של הטענה "מאי בעי ריפתך בפומא דכלבאי"? כלומר  -איך יכול המזיק
לטעון,שהניזק פשע בשמירת רכושו ,הרי הכלב הוא זה שפלש לתוך רשות הניזק! )כג ,א
תוספות ד"ה תפשוט(.
) (2מה פישרה של ההוה אמינא ,שפי פרה יכול להחשב כרשות אחרת על מנת לפטור
מתשלום עבור היזק ברשות היחיד? אם החפץ הנאכל נמצא ברשות היחיד  -צריך להיות
תמיד חייב!
1
) (3מדוע לא פשטה הגמרא את ה"איבעיא" ממקורות אחרים בגמרא  ,כגון המשנה
המרכזית של שן )יט ,ב( ,שממנה משמע שפי פרה כחצר הניזק ,ומדוע בחרה לנסות לפשוט
דווקא מנחש ומכלב ששוסו?
.1

כן הקשו התוספות )כג ,א( בד"ה תפשוט ,וכן בספר הישר חלק השו"ת )כח ,א( .ר"ת עונה לשאלה זו )כט,
א( .תשובתו היא ,שאפשר לומר כי במשניות האחרות מדובר בסתם הנאה ולאו דווקא אכילה.
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ד .הסברים לסוגיה
 .1תוספות )כג ,א ד"ה תפשוט(
על מנת לבאר את טענת 'מאי בעי רפתך '...ואת ההוה אמינא של פטור מתשלום ,התוספות
מצמצמים את המציאות שלגביה דנה סוגיית פי פרה ,למקרה שבו הייתה רק פעולת אכילה
ברשות הניזק )ללא לקיחת החפץ( .מדובר בפרה שעמדה בחצר הניזק ,וחרש ,שוטה או קטן
הושיט אוכל לפיה ממקום שלא הייתה יכולה להגיע אליו בעצמה  . 2על פי הסבר זה ,מובן
מדוע לא ניתן היה לפשוט מהמשנה של שן )יט ,ב( או של "כלב שנטל חררה" )כא ,ב( ,מאחר
שהמקורות הללו מחייבים את המזיק כשהבהמה לקחה את המאכל מחצר הניזק ,ואילו
סוגייתנו דנה במציאות שבה הייתה אכילה בלבד ללא לקיחה .לפי העמדת התוספות ,מנסה
הגמרא לברר :אם פי פרה כחצר הניזק ,אז יש לחייבה על האכילה ,על אף שלא לקחה
מחצר הניזק; ואם פי פרה כחצר המזיק ,הרי יכול לטעון בעל הפרה "מאי בעי רפתך בפומא
דפרתי" ,ופטורה.
יש לשאול ,כיצד בסופו של דבר ,נפשטה הבעיה מ'כלב שנטל חררה'? הרי משנה זו מדברת
על לקיחה המחייבת את המזיק ,ואילו בעיית פי פרה ,היא דווקא במקרה בו לא הייתה
בחצר הניזק אלא אכילה בלבד!
וביארו התוספות ,שהגמרא פשטה את הבעיה מהאוקימתא 'דאכלה בחצר הניזק' ולא
מהמשנה גופה )'כלב שנטל'( .מהשאלה " -דאכלה היכא ...והא בעינן ובער בשדה אחר
וליכא" עולה ,כי ברור ,שהאכילה צריכה להיות בחצר הניזק )על סמך גזירת הכתוב(.
האכילה מתבצעת תמיד בתוך פי הפרה ,ומכאן ,שכשהפרה נמצאת בחצר הניזק  -גם פיה
נחשב כחצר הניזק .מעכשיו ,גם כשאין לקיחה כלל ,יש לנו נזק )אכילה( המתבצע בחצר
הניזק )פי הפרה( ,שחייבים לשלם עליו נזק שלם.
ויש לתמוה על פירוש התוספות .על פי דבריהם ,עיקר החיוב הוא על הלקיחה ,והצורך שגם
האכילה תהיה בחצר הניזק הוא גזירת הכתוב .על פי הבנה זו ,לא ברור כיצד ויתרה הגמרא
על הלקיחה ,וקבעה ,שבמקרה שהייתה רק אכילה ניתן לחייב את המזיק.

.2

לו היה המושיט בר דעת ,היה הוא המתחייב היחיד ,ובעל הפרה היה פטור.
בשו"ת בית רידב"ז )טו( הקשה ,מדוע נאמר ,שנותן המזון לפי הפרה הוא כזורק כלי ונלך בחיוב אחר
הזורק? שהרי במקרה שלנו הנזק לא נעשה בחפץ בשעת הזריקה ,וזה דומה לזורק חץ שאין עדיין פעולה
בחפץ? אלא צריך לומר ,כי כיוון שהפרה לא היתה מגיעה בעצמה ,חייב המושיט משום 'מעמיד בהמת
חברו על קמת חבירו' .מלשון התוספות משמע ,שאם הבהמה יכלה להגיע בעצמה ובר דעת הגביה ונתן
לה ,יש כאן שני גורמים לנזק וגם בעל הפרה חייב .וקשה ,האם אפשר לחייב את הבעלים על שהיה
ביכולתה של פרתם להגיע למזון? הרי סוף סוף הפרה לא לקחה ואכלה ברשות הניזק! אכן ,הרא"ש פוסק
שבמקרה כזה פטור .בשיטה מקובצת )על התוספות( תורץ ,שאילו יכלה לקחת בעצמה חייב משום
תחילתו בפשיעה וסופו באונס .שהרי עצם נוכחות הפרה ליד המזון איפשרה את האבסתה על ידי החש"ו.
)תירוץ זה מתאים רק לשיטת התוספות בעניין נזק שנגרם על ידי שני מזיקים ,ולא לשאר שיטות
הראשונים בנושא זה(.
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ועוד ,מפשטות לשון הגמרא נראה ,שהדיון הוא במקרה שהבהמה לקחה ואכלה ברשות
הניזק ,שהרי ההוכחה היא ממקרה של כלב שנטל ואכל ברשות הניזק . 3
ההוכחה מ"שיסה בו את הכלב" מובנת ,רק אם נעמיד אותה במציאות ,שבה אדם אחר
הכניס את יד הניזק לתוך פי הכלב .על ידי כך ,לא הייתה לקיחה כלל מצד הכלב ,אלא רק
נשיכה .מכאן ,שפי פרה כחצר הניזק ,שאם לא כן ,יכול בעל הכלב לטעון" :מאי בעי ידך
בפומא דכלבאי" )וכידוע ,אפילו קרן פטורה ברשות המזיק(.
ההוכחה מ"השיך בו את הנחש" מתבססת על אותו העקרון .אדם אחר תחב את ידו של
הניזק לפי הנחש ,ומכאן ,שפי פרה כחצר הניזק .אחרת ,יכול בעל הנחש לפטור את עצמו
בטענת "מאי בעי ידך הפומא דחיוואי" ,שהרי אין הוא אחראי למצב חריג זה.
לסיכום שיטת התוספות  -הגמרא עסקה במקרה מצומצם שבו דנים על אכילה בלבד בחצר
הניזק .ההוה אמינא ,שפי פרה כחצר המזיק הגיונית ,משום שלא הייתה פשיעה מוחלטת
של המזיק.
מקביעתנו שפי פרה כחצר הניזק ,יוצא ,שהלקיחה והאכילה הן שתי פעולות נפרדות )שהרי
מצינו חיוב על אכילה ללא לקיחה( ,אך לא נובע מכאן ,שאם לקחה ממקום פטור ואכלה
ברשות הניזק חייבת ,מאחר שסברה היא ,שאם יש לקיחה ,היא צריכה להיות בחצר הניזק
)תחילת מעשה הנזק בחצר הניזק(.
התוספות מוסיפים ומסבירים את שאלת הגמרא" :אי אמרת )פי פרה( כחצר המזיק דמי,
שן דחייב רחמנא ,היכי משכחת לה?" .על פי העמדת התוספות אין כאן שאלה ,שהרי מצינו
חיוב במקרה הרגיל ,כשלקחה ואכלה ברשות הניזק! משיבים התוספות :מפשט הפסוק
"ובער בשדה אחר" )שמות כב ,ד( ,משמע ,שהחיוב נובע מהאכילה שהייתה בשדה הניזק,
ולפיכך יש מקום לשאול  -אם פי פרה כחצר המזיק ,היכי משכחת חיוב שן?
 .2ראב"ד )כג ד"ה ואוקימנא(
גם הראב"ד מנסה ליישב את שלוש התמיהות שהצגנו ,על ידי העמדה של ההסתפקות
בסוגיה במקרה מסוים .הראב"ד מפרש ,שהמציאות ב'כלב שנטל חררה' היא ,שהכלב לקח
ממקום פטור )רשות של אדם אחר או רשות הרבים( ואכל ברשות הניזק .הואיל ופטור על
נטילת החררה והכנסתה לתוך פיו ,מסתפקת הגמרא אם יכול בעל הכלב לטעון" :מאי בעי
רפתך בפומא דכלבאי"?
לשיטתו ,אין הגמרא מחשיבה את פי הפרה כרשות ממשית .השאלה היא ,אם אפשר להחיל
על פי הפרה דין של 'מזיקה ברשות הניזק' למפרע )רואים גם את הלקיחה כנעשית ברשות

.3

ראה שו"ת דברי ריבות )קעג ,ד"ה לפי מה שפרשתי( ,שמסביר את שיטת התוספות ,על סוגית כלב שנטל.
תוספות סוברים על פי הסברו ,שבמקרה של כלב ,מדובר בדין קרן ברשות הניזק ,וכרבי טרפון שחייב נזק
שלם גם בתם .וקשה ,איך לומדים מדין קרן לדין שן?
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הניזק ,וחייב( ,או לא )זאת במקרה שהלקיחה הייתה במקום פטור ,והאכילה  -ברשות
הניזק(.
עוד מבואר ,שלא הובאה ראיה ממשנת שן ,כי אפשר לפרשה במציאות של לקיחה ואכילה
ברשות הניזק ,והרי שאלת הגמרא עסקה במציאות בה הלקיחה והאכילה נעשו ברשויות
שונות.
הגמרא בחרה לפשוט מכלב ונחש ששוסו ,מכיוון שבמקרים הללו ישנו הפסק בין הלקיחה
להיזק )הנזק מורגש זמן רב לאחר הנשיכה( .לכן ,ניתן היה לנסות ולפשוט מהם )לפי מהלך
ה'איבעיא להו'( ,שהלקיחה וההיזק נחשבים כמעשה אחד ,משום שמחייבים את המזיק ,על
אף שהיה הפסק בין הלקיחה לאכילה .למסקנה ,הראב"ד מחלק בין אכילה לנשיכה.
באכילה ברשות הניזק ,הלקיחה מצטרפת לאכילה ,משום שהאכילה היא מיד לאחר
הלקיחה )ולכן אי אפשר היה להביא ראייה ממשנת שן לבעייתנו ,וכמו שכתבנו לעיל( .אבל
בנשיכה ,ישנו הפסק בין הלקיחה והנשיכה )הנזק( ,ולכן ניתן היה לפשוט ממנה את שאלת
פי פרה )אף שגם שם מדובר ברשות הניזק( . 4
על פי הראב"ד ,צריך להסביר את השאלה' :שן דחייב רחמנא היכי משכחת לה?' )בדומה
למה שהוקשה בפירוש תוספות( .מדוע בחרה הגמרא לתרץ מתולדה דשן  -כגון שנתחככה
בכותל להנאתה ,כשאפשר לענות על שאלת הגמרא על ידי הבאת דוגמה מהמשנה של שן -
'משכחת לה בשלקחה ואכלה בחצר הניזק'? מסביר הראב"ד :השאלה עצמה הייתה שאלה
מוטעית ,ונבעה מהנחתו של המקשן ,כי ניתן לדמות כל אכילה ברשות הניזק למקרה של
'הכלב שנטל חררה' .לכן ,לשיטת המקשן אי אפשר היה לענות על השאלה מהמשנה של שן,
כי המקשן סבר שאפשר להפריד בין נטילת המאכל בפה )הנטילה עדיין אינה גורמת הפסד
המאכל( ובין אכילתו ,ולפיכך ,כל מציאות של אכילה ,יש בה שלב לקיחה ממקום פטור,
ואכילה במקום חיוב .ואם פי פרה כחצר המזיק דמי ,היכי משכחת חיוב שן?
אם כן ,הגמרא ענתה לשיטתו של המקשן ואמרה ,שאף לפי הבנתו ,אין להוכיח שפי פרה
כחצר הניזק דמי ,כי ייתכן חיוב שן באחת מתולדותיה )נתחככה בכותל( ,גם אם נסבור שפי
פרה כחצר המזיק דמי . 5

.4

ועיין לקמן בשיטת הרשב"א ,שביאר את ההוכחות מנשיכה בדרך אחרת .הרשב"א פירש כך ,כדי לענות
על התמיהה שמעורר פירושו של הראב"ד :האמנם ניתן להפריד בנשיכה בין הלקיחה וההיזק ,כך שיוכל
בעל החיה לטעון 'מאי בעי ידך בפומא דחיותאי'?! כלומר ,לפי פירוש הראב"ד ,ההוה אמינא לפשוט
מכלב ומנחש שנשכו תמוהה.

.5

גם הראב"ד ,בדומה לתוספות ,דחק וצימצם את הדיון בפי פרה למציאות מסויימת .נפקא מינה בין
שיטת הראב"ד לשיטת התוספות :הראב"ד מחבר בין הלקיחה והאכילה ,כאשר האכילה היא במקום
חיוב ,ואילו התוספות מפרידים בין שתי הפעולות .לכן ,אם לקח במקום פטור ואכל במקום חיוב,
לראב"ד חייב ,ולתוספות פטור  -כי הלקיחה לא היתה ברשות הניזק.
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 .3רשב"א )שם ד"ה דאי כחצר המזיק(
הרשב"א מביא את דברי הראב"ד ,אך מפרש )כמו התוספות( שההוכחות מכלב ומנחש
שנשכו ,עוסקות במקרה שאדם אחר הכניס את ידו של הניזק לפי המזיק .אולם ,אם אדם
שיסה את הכלב בניזק מבלי להכניס את ידו לתוך פי המזיק ,בעל הכלב אינו יכול לטעון -
"מאי בעי ידך בפומא דכלבאי" .על פי פירוש זה ,מובן מדוע ניסתה הגמרא לפשוט מכלב
ומנחש שנשכו ,מכיוון שישנה הפרדה בין הלקיחה לנשיכה ,ואז יכולה להיות הוה אמינא,
שבעל הכלב יפטור עצמו בטענת 'מאי בעי ידך'.
פרופ' דוד הלבני )'מקורות ומסורות' על בבא קמא ,עמודים פט  -צב( מקשה על הפירושים
הקודמים שראינו :כיצד זה שארבעה אמוראים )רב מרי בריה דרב כהנא ,מר זוטרא ,רבינא
ורב אשי( ניסו לענות על השאלה 'דאי כחצר המזיק דמי ,שן דחייב רחמנא היכי משכחת
לה'? אם נפרש כראב"ד וכרשב"א ,שהשאלה מוטעית ,הייתכן שכל אותם אמוראים לא
סברו להעמיד את המקשן על טעותו?
אפשר אמנם לדחות קושיה זו ,על ידי כך שנאמר ,שתשובותיהם של האמוראים באו כדי
לדחות בקש את דברי המקשן ,ואין בהן התייחסות כבדת משקל לשאלתו .אולם ,הלבני
מסביר ,שהתשובות לשאלת המקשן לא נאמרו במקור בסוגייתנו ,אלא הועתקו אליה
ממקום אחר .המקשן מצא תשובה לשאלתו בלי לשנות את הבנתו המוטעית ,בדברי
אמוראים קדומים לו ,וציטטם במלואם .רב מרי בריה דרב כהנא ,מר זוטרא ,רבינא ורב
אשי עסקו בתולדות השן .בדף ג ,א עסקה הגמרא בתולדות השן" :תולדה דשן מאי היא?
נתחככה בכותל להנאתה וטינפה פירות להנאתה" .דברי רב מרי בריה דרב כהנא ,מר
זוטרא ,רבינא ורב אשי נאמרו כתשובה לשאלה :מהן תולדות השן .ואילו המקשן העתיק
את דבריהם כתשובה לשאלתו המוטעית . 6
 .4שיטה מקובצת ) - (1ר' דוד אבן זמרה )כג ,א ד"ה ונ"ל לישב(
מפירושו של רש"י עולה בבירור שפירש את הסוגיה כפשוטה ,ולא כתוספות או כראב"ד.
לפיכך ,עומדות כל התמיהות שציינו במקומן.
הטענה של 'מאי בעי רפתך' מופרכת במציאות בה שמר הניזק על רכושו כראוי )'כדנטרי
אינשי'( ,שהרי במקרה מעין זה ,אין יכול המזיק לטעון " -מאי בעי רפתך בפומא דכלבאי".
כמו כן ,פשוט ,שכאשר פשע הניזק בשמירת רכושו ,פטור המזיק .ספקה של הגמרא ,אם
אומרים פי פרה כחצר המזיק או הניזק דמי ,נגע למקרה שבו הייתה פשיעה הן מצד המזיק
והן מצד הניזק .מצד הניזק הייתה פשיעה בכך שידע ,ש'סתם דלתות חתורות הן אצל כלב',

.6

וקשה על רעיון זה .שהרי מסקנת הסוגיה בדף ג ,א היא ,שחייב על שן ,אף אם היא לא 'מכליא קרנא'
)לאו דווקא "עד תמו"( .ואם רבינא ורב אשי חלקו שם )בדיון המקורי( על מסקנה זו ,היתה הגמרא
צריכה להביא את דבריהם שם! והראה לי הרב אלחנן סמט שליט"א ,כי המאירי )ג ,א( פירש ,שגם
למסקנת הסוגיה צריך 'מכליא קרנא' .ויש לבאר את הלבני כמתבסס על תירוץ זה של המאירי .ועיין שם
 -העורך.
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ולפיכך ,היה לו לשמור את ביתו באופן שהכלב לא יצליח להיכנס כלל  . 7המזיק פשע בכך
שאיפשר לכלבו לשוטט ברחובות  . 8השאלה היא ,האם במקרה שיש פשיעה משני הצדדים,
ניתן לטעון "פי פרה כחצר המזיק" ,ופטור ,או שמחייבים את המזיק?
ברור ,כי פי הפרה אינו נחשב כרשות אחרת .ההוה אמינא של פטור מתשלום ברשות הניזק,
נובעת מסיבה אחרת ,והביטוי רשות המזיק/הניזק ,אינו אלא מושאל .השאלה נוגעת למידת
האחריות של המזיק ,כאשר יש פשיעה גם מצד הניזק .אם אומרים פי פרה כחצר המזיק
דמי  -הכוונה היא ,שיש פשיעה מועטת מצד המזיק ,ופטור )כשם שפטור על נזק ברשות
המזיק( .אך אם אומרים שכחצר הניזק דמי  -יש חיוב אחריות מלא על המזיק.
הקושי השלישי העולה מן הסוגיה ,בעניין פשיטת האיבעיא ,מפנה אותנו למקורות אחרים.
מהמשנה של שן )יט ,ב "אכלה בצידי הרחבה או מתוך החנות"( משמע ,שמדובר במקרה
שבעל הפירות לא שמר עליהם כדרך שמירתם .לכאורה ,ניתן היה להביא משם ראיה
לבעייתנו ,שהמזיק חייב .אך רש"י שם )ד"ה משלמת מה שהזיקה( הסביר ,שהחיוב הוא
מדין קרן ולא מדין שן ,ומשום כך ,אין להביא משם ראיה .הראיות מהמשנה בסנהדרין )עו,
ב( ,מתבססות על כך ששם מצינו פשיעה משולבת ,הן של המזיק והן של המשסה ,ולכן
מנסה הגמרא לפשוט מהן את הבעיה.
הרדב"ז מסביר ,כי שאלת הגמרא " -שן דחייב רחמנא היכי משכחת לה?" ,אינה לגבי כל דין
שן .שהרי אפשר לענות על שאלה זו בקלות ,שיש חיוב במקרה ששמר 'כדנטרי אינשי' .לפי
דבריו ,שאלת הגמרא התבססה על פשט הפסוק "ובער בשדה אחר" ,וכוונתה להקשות -
אמנם מצינו שן ב'כדנטרי אינשי' ,אך היכן מצינו חיוב שן במקרה שלא שמר כראוי )כגון
שדה בלא גדרות( ,הרי זו המציאות שעליה מדבר הפסוק! לכן ,עונה הגמרא מתולדה דשן
)נתחככה בכתלים( ,שממנה משמע ,שלא הייתה שמירה מעולה ,ובכל זאת מחייבים על שן
בדומה למציאות שבפסוק . 9

.7

.8

.9

הסבר הרדב"ז למשפט "סתם דלתות חתורות הן אצל כלב" קשה .על פי השיטה מקובצת ,דברים אלו
מכוונים לומר ,ששמירת הניזק היתה חסרה ,ואילו מהסוגיה עולה שכוונת רב מרי בדבריו אלו היא,
שהכלב מועד לחתור ,ולכן בעל הכלב חייב לשומרו .וצריך לומר ,שנוסח דבריו של רב מרי עולה כמו
הרדב"ז "סתם דלתות חתורות הן אצל כלב" ,זאת אומרת ,שהדלתות אינן מהוות מחיצה בפניו ,ולכן
ביחס אליו אין כאן שמירה של הניזק על נכסיו.
שו"ת דברי רידב"ז ]טו[ מבין ,שמקור החיוב בשן הוא אי השמירה )או נפטר כששמר( שלא תגיע לשדה
אחר ,אך אם שמר והגיע לאונסו לתוך השדה פטור ,מנזק שלם .הבנה זו פותרת את קושיית הרא"ש על
רש"י .הרא"ש הקשה מה איכפת לנו שהכלב נכנס לחצר בשינוי ,הרי אכל כדרכו ,והחיוב הוא על
האכילה! סימוכו הוא מדף נח ,א שנפלה לגינה ,לאונסו של הבעלים ,פטור על כל האכילה מנזק שלם,
שאין כאן 'ושלח ובער' ,אלא רק 'ובער' )נראה מתוך דיברי הרדב"ז ,שגם הוא סבר כי מקור החיוב על
ניזקי ממון הוא פשיעה בשמירה(.
פירוש הרדב"ז נראה קרוב לפשט ,אך יש דוחק מסוים בפירושו ,משום שמעמיד את המשנה של שן )יט,
ב( לפי פירוש דחוק של רש"י .מדוע נאלץ רש"י לדחוק את המשנה של שן? השיטה מקובצת העיר בתחילת
הדברים ,שבא לבאר את הגמרא לפי רש"י .נראה ,שהשיטה מקובצת רצה ליישב את התמיהה הגדולה
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 .5שיטה מקובצת ) - (2רבינו ישעיה )שם(
רבינו ישעיה תופס ,שחיוב שן בהוה אמינא הוא :המזיק מתחייב דווקא באופן שכתוב
ושלַח" .כלומר ,אם המזיק שלח את פרתו לרעות בשדה חבירו  -חייב.
בפסוק " ִ
שאלת פי פרה ,היא נסיון לברר ,האם כאשר הולכת הפרה לרעות מעצמה ,מתחייב הבעלים
באותו האופן .המזיק יכול לטעון כלפי הניזק" :מאי בעי וכו'" ,היות שהמציאות בה מדובר
היא ,שהבהמה הלכה מאליה לחצר הניזק ,ולפיכך לא היה עליו לשמור עליה כל כך  . 10גם
כאן נראה ,כי אין הוה אמינא להחשיב את פי הפרה כרשות נפרדת לעניין פטור מתשלום .יש
כאן דיון בחובת האחריות של המזיק ,עד כמה מחויב הבעלים לשמור את בהמתו )הסבר זה
דומה עקרונית ,לזה של הרדב"ז ,ועיין לעיל(.
לפי שיטה זו ,ברור שהגמרא לא יכלה לפשוט את הבעיה מהמשנה של שן ,כי ניתן להעמידה
ב'שלחה שלוחי' ,בעוד שהספק לגבי פי פרה נוגע למציאות של 'אזלה ממילא' .ההוכחות
שהגמרא מביאה אינן עוסקות בשן ,כי אם בקרן ,ולכן ניתן לפרשן ב'אזלה ממילא'.
לעניין שאלת הגמרא " -שן דחייב רחמנא היכי משכחת לה" ,הרי משכחת לה ב'שלחה
שלוחי'! מסביר רבינו ישעיה ,כי שאלת הגמרא נוסחה כך' :שן דחייב רחמנא באזלא ממילא
היכי משכחת לה?' .הרי מלשון הפסוק )'ובער'  -מעצמו ביער( משמע ,שהבהמה הלכה
מאליה ,ולפיכך ,אם נאמר ,שפי פרה כחצר המזיק דמי ,איך נוכל לחייב על שן ,כפי
שמשתמע מהפסוק?
השיטה מקובצת דוחה פירוש זה ,בגלל שהגמרא מציינת את 'נתחככה בכותל' בתור מציאות
אפשרית לחיוב בשן ב'אזלא ממילא' ,ועל ידי כך נוצר אבסורד :בתולדה דשן מחייבים על
'אזלא ממילא' ועל 'שלחה שלוחי' ,ואילו באב שן )שהוא חזק יותר( מחייבים רק על 'שלחה
שלוחי' .קשה להניח ,שהגמרא הייתה מעלה הוה אמינא תמוהה כזאת .השיטה מקובצת
מביא יישוב לקושיה זו ,אך נראה שההעמדה לסוגיה דחוקה מאוד.
 .6רמב"ם
מתוך משנה תורה ,אי אפשר להסיק כיצד פירש הרמב"ם את סוגיית פי פרה ,הואיל וזהו
דיון בהוה אמינא .מכל מקום ,ברור ,שהרמב"ם מחייב על לקיחה ואכילה ברשות הניזק,
ופוטר כאשר האכילה במקום פטור אף שהלקיחה הייתה ממקום חיוב )כתוספות( .אם
הלקיחה הייתה ממקום פטור והאכילה במקום חיוב ,מסתפק הרמב"ם אם משלמת נזק

.10

שעורר פירושו של רש"י על המשנה בדף יט ,ב ,שבה פירש רש"י שחיוב הבהמה הלוקחת מצידי הרחבה,
הוא משום קרן ולא משום שן .לפי השיטה מקובצת אין תמיהה בפירושו ,משום שרש"י רצה להתאים
את המשנה לסוגיית פי פרה.
שו"ת בית רידב"ז ]טו[ חולק ,וטוען ,שכאשר הפרה לא נשמרה ,והלכה מאליה" ,שפיר אמרינן 'ושלח
ובער'" שמתחייב ,וסימוכו מדף נח ,א .על פי הבית רידב"ז קשה על רבינו ישעיה ,מדוע לא קישרה הגמרא
בין הסוגיות )ועיין שם באורך(.
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שלם או מה שנהנית ,וזאת לעומת התוספות שפוטרים ,ובניגוד לראב"ד המחייב לשלם נזק
שלם . 11

סיכום השיטות בפירוש הסוגיה:
נושא הסוגיה :בירור הפעולות המחייבות בדין שן  -תוספות.
בירור חיוב דין שן המתבצע בשינוי רשויות  -ראב"ד.
חיובי שמירה  -שיטה מקובצת )שני הפרושים(.

ה .יחס סוגיית פי פרה לסוגיית עמיר המתגלגל )כ ,א(
בדף כ ,א שואל ר' זירא ,מהו דינו של עמיר המתגלגל מרשות היחיד לרשות הרבים ,ונאכל
על ידי הבהמה ברשות הרבים .רש"י מפרש ,שהבהמה גילגלה את העמיר מרשות היחיד
לרשות הרבים ,והגמרא מסתפקת ,אי בתר אכילה אזלינן ופטורה ,או בתר מעיקרא
)לקיחה( אזלינן וחייבת .אולם ,מהסוגיה שלנו )כג ,א( משמע ,שהחיוב בשן תלוי במקום
האכילה .דהיינו :אם לקחה ואכלה ברשות היחיד חייבת ,אך אם לקחה מרשות היחיד
ואכלה ברשות הרבים פטורה .יוצא ,שספקו של ר' זירא נפשט מסוגייתנו ,וברור שהבהמה
פטורה במתגלגל מרשות היחיד לרשות הרבים! )קושיית תוספות כ ,א ד"ה מתגלגל(.
אם נרצה לתרץ את הקושיה לפי פירוש רש"י ,נצטרך לומר ,שהסוגיה בדף כג פשטה את
ספקו של ר' זירא ,והמסקנה להלכה היא ,שהחיוב הולך בתר מקום האכילה .אולם ,תירוץ
זה קשה ,הואיל והגמרא )כג ,א( לא ציינה 'דאכלה בגדיש דבעל חררה ,תפשוט הא דבעי ר'
זירא ."...ואולי ניתן לדחוק ולומר ,שהואיל והגמרא לא סיימה את סוגיית ר' זירא
ב"תיקו" ,התכוונה לפשוט את בעייתו מאוחר יותר ,בסוגיית כלב )וכן תירץ רבינו ישעיה,
בשיטה מקובצת ד"ה מתגלגל(.
תוספות ד"ה מתגלגל )כ ,א( מציעים חילוק בין סוגייתנו )כג( לבעיית ר' זירא .ר' זירא
התלבט במקרה שהפירות עומדים ברשות היחיד ועומדים להתגלגל לרשות הרבים )כגון,
שהחצר נמצאת בשיפוע( ,והבהמה אוכלתם ברשות היחיד .הספק של ר' זירא נוגע
לסטאטוס של הפירות; האם נלך לפי מצבם ההתחלתי ונחייב את הבהמה ,הואיל והפירות
נאכלים עכשיו ברשות היחיד ,או שנלך לפי הפוטנציאל שלהם להגיע לרשות הרבים ,ונפטור
את הבהמה ,כאילו אכלתם ברשות הרבים.
לפי הרמב"ם )נזקי ממון ג ,ד( ,הגירסה בסוגיית עמיר המתגלגל הפוכה )והראב"ד מציין
בהשגות שם" :והיא מיושרת מן הגרסות שלנו"( .ר' זירא דן במקרה בו הבהמה עמדה

.11

עיין ברמב"ם נזקי ממון ג ,ד  -ה.
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ברשות היחיד ,נטלה מרשות הרבים ואכלה ברשות היחיד .האם בתר אכילה אזלינן,
וחייבת ,או שמא בתר לקיחה אזלינן ,ופטורה? לפי גירסה זו ,אין קושיה על סוגייתנו ,כי
הגמרא בדף כג ,א דיברה על אכילה במקום חיוב ,אך לא ציינה בפירוש מהיכן לקח הכלב
את החררה ,ולכן ,יש מקום להסתפק במקרה שלקחה ממקום פטור ואכלה במקום חיוב . 12

ו .סיכום  -הנפקותות בין פירושי הראשונים לסוגיה
)(1
)(2
)(3
)(4

אם לקחה ואכלה במקום חיוב :חייבת לכולי עלמא.
אם לקחה ממקום פטור ואכלה במקום חיוב :לראב"ד  -חייבת .לתוספות  -פטורה.
לרמב"ם ולרש"י )כ ,א ד"ה מאי(  -ספק.
אם לקחה במקום חיוב ואכלה במקום פטור :לרש"י  -ספק .לראב"ד ,לרמב"ם
ולתוספות  -פטורה.
אם לקחה ממקום פטור ואכלה במקום פטור :לכולי עלמא פטורה.

ז .פסק ההלכה
נפסק בשולחן ערוך )חושן משפט שצא ,ז(:
אין חייב השן לשלם נזק שלם ,אלא אם כן אוכלת ברשות הניזק .אבל אם
לקחה בחצרו ,והוציאה משם ואכלה ברשות הרבים או בחצר של אחר  -פטור
מלשלם יותר ממה שנהנית .ואם לקחה ברשות הרבים ,והלכה ואכלה ברשות
הניזק  -יש מחייבים לשלם נזק שלם ,משום דפי פרה כחצר הניזק דמי .ונ"מ
אפילו במקום שאין לחייב על הנטילה ,כגון שהיו הפירות מונחים במקום
שאי אפשר ליטלם משם ,ובא ראובן והושיט פירות של שמעון שבחצר שמעון
לפי פרת לוי  -חייב לוי אם המושיט חרש שוטה וקטן.
השולחן ערוך מביא את נפקא מינה ) (3לפי הראב"ד ,הרמב"ם והתוספות  -לפטור .כמו כן,
מובאת נפקא מינה ) (2כ"יש מחייבים"  -לפי הסברנו שיטת הראב"ד ,ואת האוקימתא של
תוספות בחרש שוטה וקטן כמקרה נוסף שבו "יש מחייבים" על אף "שאין לחייב על
.12

הסוגיה בדף כ ,א לא קשורה לעיקר סוגיית פי פרה ,אלא רק למסקנה הסופית' :דאכלה בגדיש דבעל
חררה' ,שממנה פשטו ,שפי פרה כחצר הניזק דמי .ואף זאת ,רק לפי פירוש רש"י )שם( ,המסביר ,שהגמרא
דנה במקרה שהבהמה גילגלה בעצמה מרשות היחיד לרשות הרבים.
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הנטילה" .בסעיף יב )שם( מובאת נפקא מינה ) (2בניסוחו של הרמב"ם ,ומבואר שהדבר
ספק .ברמ"א על סעיף יב מובאת דעתו של רש"י בנפקא מינה ) (3שגם במקרה זה הדין הוא
ספק.
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סוגיית קופצת
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מבוא
שיטת רש"י
 .1הסברי שיטת רש"י
 .2הנפקותות בין ההסברים
 .3חיזוק לשיטת רש"י
 .4הקשיים בשיטת רש"י
שיטת בעל המאור
 .1הסברי שיטת בעל המאור
 .2הנפקותות בין ההסברים
שיטת הרי"ף ,הרמב"ם והר"ח
הסוגיה בירושלמי והשלכותיה לבבלי

א .מבוא
הגמרא בדף כ ,א מביאה את דברי אילפא:
בהמה ברשות הרבים ,ופשטה צוארה ,ואכלה מעל גבי חברתה  -חייבת .מאי
טעמא? גבי חברתה כחצר הניזק דמי.
הגמרא מנסה להביא סיוע לדבריו מהתוספתא )פ"א ,ה"ד( : 1
היתה קופתו מופשלת לאחוריו ,ופשטה צוארה ,ואכלה ממנו  -חייבת.
על כך עונה הגמרא" :כדאמר רבא בקופצת ,הכא נמי בקופצת" .משפט זה יכול להתפרש
כחלק מהסיוע לדברי אילפא ,אך מצד שני משפט זה יכול להיות דחיה לסיוע של אילפא
)ונתייחס לעניין זה בהמשך המאמר(.
.1

אמנם ,נוסח תוספתא זו בגמרא אינו זהה לגירסת התוספתא שבידינו ,אך אין ספק כי המקור התנאי
שבסוגיה הוא תוספתא זו )וכך סבר גם פרופ' ליברמן ,עיין בתוספתא כפשוטה שם(.
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בשלב האחרון של הסוגיה הגמרא מבררת את המקור של דברי רבא ומסבירה ,שרבא העמיד
בקופצת את דברי רבי אושעיא:
בהמה ברשות הרבים  -הלכה ואכלה חייבת ,עמדה ואכלה פטורה.
שהרי דבריו תמוהים .מה ההבדל בין הלכה לבין עמדה? הרי שניהם מצבים שהם אורחיה
של הבהמה .ומסביר רבה ,שעומדת הכוונה לקופצת.
ישנן מספר נקודות לא ברורות במהלך הגמרא ,ואותן ננסה ליישב במאמר ,לדוגמה:
א" .מאי טעמא? גבי חברתה כחצר הניזק דמי"  -האם אלו דברי אילפא ,או דברי בעל
הגמרא?
ב" .כדאמר רבא בקופצת ,הכא נמי בקופצת"  -המילים "כדאמר" ו "הכא" לאילו מימרות
הן מתייחסות?
ג .מה פירוש המושג 'קופצת'?
ד .האם אילפא ,התוספתא ורבי אושעיא חולקים ביניהם ,או שמא ישנה הסכמה ,לפחות
בחלק מהדינים?
ה .מאיזה אב נזיקין רוצים אילפא ,רבי אושעיא והתוספתא לחייב?
ו .איך מסתדרת סוגייתנו עם הסוגיה בדף כא ,ב ,המביאה את אילפא ורבי אושעיא כנפקא
מינה בין רבי יוסי לרבי מאיר?
בראשונים מובאות מספר שיטות להבנת הגמרא ,אך גם דבריהם אינם חד משמעיים ,וניתן
להבינם בדרכים שונות .במאמר זה ,ננסה לעמוד על כל הנקודות הנ"ל ולבארן.

ב .שיטת רש"י
רש"י בדף כ ,א ד"ה בקופצת מסביר:
שקפצה ואכלה על צוארה ,שאין דרכה בכך ,ותולדה דקרן היא .וחייבת  -חצי
נזק קאמר.
 .1הסברי שיטת רש"י
הסבר השלטי גיבורים  -גם הבהמה והקופה המופשלת נחשבים כחצר הניזק .לכן ,בהמה
שפשטה צוארה ואכלה מעל גבי חברתה ,או מתוך הקופה  -חייבת נזק שלם ,מדין שן ברשות
הניזק.
אולם ,אם הבהמה קפצה ואכלה מעל גב הבהמה ,או קפצה ואכלה מתוך הקופה ,או שקפצה
ברשות הרבים ואכלה  -חייבת חצי נזק ,מדין תולדה של קרן )משונה( ,שבה אין הבדל בין
רשות הרבים לרשות הניזק.
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נראה להסביר ,על פי שיטה זו ,את מהלך הגמרא של קופצת כך :אילפא אומר ,שבהמה
שפשטה צוארה ואכלה מעל גבי חברתה  -חייבת נזק שלם .ואילפא מסביר את עצמו  -כי זה
כחצר הניזק .הגמרא מנסה להביא סיוע לשיטתו מהתוספתא .אך הגמרא דוחה ואומרת,
שאין ראיה לאילפא ,כי התוספתא עוסקת בחיוב מדין משונה ,ומחייבת רק חצי נזק ,כשם
שרבי אושעיא מחייב במקרה שעמדה הבהמה רק חצי נזק ,מדין משונה") .כדאמר רבה" -
בדברי רבי אושעיא; "הכא נמי"  -בתוספתא(.
על פי הסבר זה אין סיוע לדברי אילפא ,אך גם אין מחלוקת בין אילפא לרבי אושעיא .הם
דיברו על שני דברים שונים  -אילפא דיבר על חיוב ברשות הניזק ומדין שן ,רבי אושעיא
והתוספתא דיברו על חיוב בכל מקום ומדין קרן.
בדף כא ,ב הגמרא מביאה את דברי רבי יוסי" :אין דרכה לאכול אלא להלך" ,ואת דברי רבי
מאיר" :אכלה מתוך הרחבה משלמת מה שנהנית" ,ואומרת הגמרא שם" :דאילפא ורבי
אושעיא איכא בינייהו" .מסביר רש"י" :רבי מאיר סבר ,מתוך הרחבה לעולם פטור...
ואפילו בדאילפא ור' אושעיא .ואתא רבי יוסי למימר ,אין דרכה לפשוט צוארה על חבירתה,
ואין דרכה לקפוץ מדרך ולאכול ,אלא להלך ,ואית ליה דאילפא ודרבי אושעיא".
כנראה ,שהשלטי גיבורים יאמר כאן ,שאין הכוונה שאילפא ורבי אושעיא חולקים ביניהם,
ומחלוקת זו היא המחלוקת של רבי יוסי ורבי מאיר ,אלא אדרבה  -אילפא ורבי אושעיא הם
"באותו צד" ,והמחלוקת היא ,האם לקבל צד זה וליצור מקומות חיוב ברשות הרבים
עצמה ,או לבוא ולומר שברשות הרבים לעולם פטור ללא שום הגבלה.
הסבר  IIבדברי רש"י  -אילפא ,התוספתא ורבי אושעיא אומרים את אותו דבר ,וכולם
מחייבים במקרה של קופצת חצי נזק מדין משונה .אם הבהמה רק פשטה צוארה ,ללא
קפיצה ,ואכלה מעל גבי חברתה או מתוך הקופה  -תהיה פטורה כי זה שן ברשות הרבים.
נראה להסביר כך את מהלך הסוגיה :אילפא אומר ,שבהמה שפשטה את צוארה ,ואכלה
מעל גבי בהמה אחרת  -חייבת .הגמרא הבינה בהתחלה ,שכוונת אילפא :חייבת  -נזק שלם,
וניסתה להביא סיוע לשיטתו מהתוספתא ,שגם היא מחייבת במקרה דומה ,שבו מדובר על
חיוב נזק שלם מדין שן בחצר הניזק .אך הגמרא דוחה ואומרת" :כדאמר רבא בקופצת" -
כלומר ,כשם שרבא העמיד את דיברי רבי אושעיא בקופצת ,וחייבים שם רק חצי נזק  -כך
גם בתוספתא מדובר דווקא בקופצת ,ויוצא שרבי אושעיא הוא בעל התוספתא )כפי שמשמע
מדיבר רש"י בדף כא ,ב ד"ה דאילפא ורב הושעיה " -ודר' הושעיה דאמר בהמה הקופצת
ואכלה מתוך הקופה חייב"( .על כן אין ראיה לחיוב נזק שלם אצל אילפא.
על כך אומרת הגמרא ,שאולי בכל זאת יש הוכחה לאילפא" :הכא נמי בקופצת"  -כלומר,
נבין את אילפא אחרת .כאשר אילפא אמר "חייבת" ,הכוונה היא ,לחצי נזק מדין משונה ,כי
גם במקרה של אילפא מדובר בקופצת.
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על פי הסבר זה אין מחלוקת בין אילפא לבין התוספתא ורבי אושעיא ,וכולם מחייבים מדין
משונה חצי נזק .כמו כן ,בניגוד לשלטי גיבורים יש לאילפא סיוע מדברי התוספתא.
בדף כא ,ב כאשר אמרנו "אילפא ורב הושעיה איכא בינייהו"  -הכוונה היא ,שרבי מאיר
סובר ,שמתוך הרחבה לעולם פטור ,אפילו אם מדובר במצב של משונה .ולעומתו ,רבי יוסי
מחייב במקרים של קפצה על גבי חברתה ,וקפצה ברשות הרבים  -מדין משונה.
משמע מדבריהם  -שלרבי מאיר בכל מקרה ,ולרבי יוסי במקרה שהבהמה לא קפצה ,אלא
רק פשטה צוארה  -בעל הבהמה יהיה פטור מלשלם ,שהרי הנזק נעשה ברשות הרבים.
הסבר  IIIבשיטת רש"י  -אילפא ורבי אושעיא סוברים ,שבהמה הקופצת על גב חברתה
ואוכלת  -חייבת חצי נזק ,מדין משונה .אך אם אכלה בצורה רגילה ,כלומר ,ללא קפיצה -
הבעלים יהיה פטור ,כי זה נזקי שן ברשות הרבים.
התוספתא חולקת ומחייבת נזק שלם במקרה שלא קפצה ,מדין שן ברשות הניזק ,כי כל
בהמה וכל קופה מופשלת נחשבות כחצר הניזק.
הסבר מהלך הסוגיה ,על פי שיטה זו :אילפא אומר ,שבהמה שפשטה צוארה ,ואכלה מעל
גבי חברתה  -חייבת .ומסבירה הגמרא :חייבת  -נזק שלם ,מדין שן בחצר הניזק .הגמרא
רוצה להביא סיוע לדברי אילפא מהתוספתא ,שגם היא מחייבת במקרה של בהמה שפשטה
צוארה ,אך הגמרא דוחה ואומרת" :כדאמר רבא בקופצת"  -על דברי רבי אושעיא" ,הכא
נמי"  -בדברי אילפא ,גם כן מדובר בקופצת .אך בתוספתא לא מדובר בקופצת ,ולכן אין
ראיה לאילפא ,כי ייתכן שאילפא מחייב חצי נזק דווקא בקופצת ,אך אם רק פשטה ראשה
ללא קפיצה  -יהיה פטור )שן ברשות הרבים( ,לעומת זאת ,התוספתא אינה מדברת במצב
של קופצת  -ומחייבת נזק שלם ,מדין שן בחצר הניזק.
הסבר הגמרא בדף כא ,ב" :אילפא ורבי הושעיה איכא בינייהו"  -רבי מאיר סובר ,שמתוך
הרחבה לעולם פטור ,אפילו במקרה שאילפא ורבי אושעיא מחייבים מדין משונה .רבי יוסי
סובר ,ש"אין דרכה לאכול אלא להלך" ,ועל כן יש חיוב חצי נזק בקופצת )כפי שהסברנו
בשיטה .(II

 .2הנפקותות בין ההסברים
סיוע לאילפא
אכלה מעל גב
חברתה ללא קפיצה.

שלטי גבורים
אין סיוע
חייבת לכולי
עלמא

הסבר II
יש סיוע מהתוספתא
פטורה לכולי עלמא

הסבר III
אין סיוע
מחלוקת

סוגיית קופצת

"מאי טעמא? גבי
חברתה כחצר
הניזק"
האם אילפא
התוספתא ורבי
אושעיא מדברים על
אותו מקרה?
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דברי אילפא

דברי בעל הגמרא

דברי בעל הגמרא

אילפא  -בהמה
שאכלה ללא
קפיצה
רבי אושעיא
והתוספתא -
בקופצת

כל השלושה מדברים
על מקרה של קופצת

התוספתא  -בהמה שאכלה
בלי קפיצה
רב אושעיא ואילפא -
בקופצת.

 .3חיזוק לשיטת רש"י
מלשון הגמרא בדף כ ,א" :מאי שנא הלכה דאורחיה הוא עמדה נמי אורחיה הוא? אמר
רבא בקופצת" משמע ,שקופצת זה שינוי לעומת הולכת שזה אורחיה.
כמו כן ,בתוספתא )פ"א ה"ד( ובירושלמי )פ"ב ה"ג( מובאת הלשון" :כיצד שינתה ואכלה" -
משמע ,שהאכילה מתוך הקופה הייתה בשינוי!
 .4הקשיים בשיטת רש"י
 .1בדף כ ,א הגמרא אומרת" :כיוון דאורחיה למיכל ליפתא ,אורחיה נמי לסרוכי ולמיסלק"
 אם כן ,אז גם בסוגיית קופצת ' -כיוון דאורחיה למיכל ,אורחיה נמי למיקפץ'  -ומדוע,על פי רש"י ,הקפיצה נחשבת למשונה? )כך הקשה הרמב"ן במלחמות ח ,א בדפי הרי"ף(.
 .2אם אכן החיוב בקופצת הוא מדין משונה ,מדוע רבא מעמיד "עמדה ואכלה חייבת" -
בקופצת? שיעמיד את המקרה ברובצת  -שלכאורה ,זהו מצב קרוב יותר לעמידה
)בשניהם אין תזוזה ,לעומת קופצת שהבהמה זזה( ,ולכולי עלמא ,זה מצב של משונה
)כפי שמופיע בגמרא בדף כ ,א בדיון על "אכלה כסות וכלים"(.
 .3בתוספתא בבא קמא )פ"א ,ה"ד( כתוב:
שינתה ואכלה משלמת מה שהזיקה .כיצד שינתה ואכלה? היתה קופתו
מופשלת לאחוריו ברשות הרבים ,פשטה פרה פיה לתוכו ואכלה  -משלמת מה
שהזיקה.
הלשון "מה שהזיקה" ,משמעה נזק שלם .ואולם ,על פי שני ההסברים הראשונים אמרנו,
שתוספתא זו מחייבת חצי נזק מדין קרן! ועוד ,בירושלמי )פ"ב ,ה"ג(:
שינתה ואכלה משלמת נזק שלם ,מהו שינתה ואכלה? היתה קופתו מופשלת
לאחוריו ברשות הרבים ,ופשטה פרה את פיה ואכלה ממנה  -משלם נזק
שלם.
כתוב בפירוש נזק שלם ואי אפשר לפרש שמדובר על חצי נזק!

מעליות יח

70

תשובות לשאלות הנ"ל:
 .1היד דוד )כ ,א ד"ה אמר אילפא"( עונה מספר תשובות:
 Iישנה מחלוקת בדף יט ,ב ,מדוע "אכלה פת ובשר ותבשיל  -משלם חצי נזק" .אחת הדעות
היא ,שמדובר בבהמה ובפתורא .ומסביר רש"י ,שמדובר על אוכל הנמצא על גבי שולחן
"שאין דרכו בכך לאוכלו" .אם כן ,נדמה את המקרה שלנו בדף כ ,א ,למקרה זה ,ונאמר
שהקפיצה אצלינו היא גם כן שינוי . 2
 IIבמקרה של ה"ברחא דסליק אדנא" ,אפשר לגרוס רבה ,ולא רבא כפי שמופיע בגמרא
שלנו ,ולומר שהוא חולק על רבא במקרה של בהמה שקפצה לגובה ,האם זה שינוי או לא.
 IIIהמקרה של הברחא מדבר דווקא ברשות היחיד ,שאין דבר המעכב את הבהמה מלקפוץ,
ועל כן ,זה אורחיה של הבהמה לקפוץ .אך במקרה של רבא ,מדובר ברשות הרבים ,שיש
עוברים ושבים ,ועל כן ,אין דרכה לקפוץ .חיוב אורחיה יש רק ברשות הניזק ,ועל כן ברור,
שבמקרה של הברחא מדובר ברשות הניזק .לעומת זאת ,אילפא מדגיש בדבריו "בהמה
ברשות הרבים" .יש כאן הדגשה של דבר אחד אל מול השני ,ועל כן יש לומר ,שזהו החילוק
בין שני המקרים .קצת קשה ,על תשובה זו ,שהרי לפי זה ,החילוק תלוי במציאות ,אם יש
עוברים ושבים או לא ,ולא מצאנו מי שמחלק בעניין זה.
 IVבספר חידושי בתרא )עמוד קנב(  -גם על פי רש"י ,לטפס לגובה בשביל אוכל זה אורחיה.
אבל להישאר באותו מקום גבוה זה משונה ,כי הבהמה כרגיל מורידה את האוכל .לכן ,רש"י
מדגיש בלשונו "קפצה ואכלה על צוארה" ,שגם האכילה הייתה על צוארה של הבהמה ,ולכן
זהו מצב של משונה ,לעומת הברחא ,שהורידה את האוכל  -וזה אורחיה.
 .2על קושיה זו יש לענות בשני אופנים:
 Iניתן להסביר כראב"ד בפירושו השני .קפצה ,הכוונה ששמה את שתי רגליה הקדמיות על
הבהמה השנייה .אם נאמר כך ,מובן מדוע קפצה שייך במצב קבוע כמו עמידה.
 IIמאחר שהעמדנו ,על פי שיטה אחת לפחות ,שעל פי רש"י רבי אושעיא הוא בעל
התוספתא ,אם כן ,רבא מדבר גם על התוספתא  -וברור ,שברביצה הבהמה לא יכולה להגיע
לתוך הקופה.
 .3אפשר להסביר שרש"י הולך לשיטתו ,כפי שהוא מסביר את המשנה בדף יט ,ב" :בצידי
הרחבה משלמת מה שהזיקה  -כדין קרן :תם  -חצי נזק; מועד  -נזק שלם" .גם שם הוא
כותב זאת ,למרות שכתוב בפירוש "מה שהזיקה" .בירושלמי צריך להסביר ,שרש"י לא גרס
"חייבת נזק שלם" או "חייבת מה שהזיקה" ,אלא "חייבת" סתם ,כפי שמובא בגמרא שלנו.
הקשיים על הסבר השלטי גיבורים:

.2

וכבר הקשה הרשב"א על הסברו של רש"י גם בדף יט ,ב לגבי "בבהמה ובפתורא"  -העורך.
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 .1לפי שיטתו ,רבי אושעיא והתוספתא דיברו על חיוב קרן בכל מקום ,והרי רבי אושעיא
כותב בפירוש "בהמה ברשות הרבים" ,ומשמע ,ולא ברשות הניזק!
ניתן אולי להסביר ,שרבי אושעיא נוקט את הלשון של "ברשות הרבים" בשביל החלק
הראשון בדבריו " -הלכה ואכלה פטורה" .פטור זה קיים רק ברשות הרבים ,ולא ברשות
היחיד .אולם" ,עמדה ואכלה חייבת" בכל מקום.
 .2לפי שיטתו ,אילפא מדבר באכילה רגילה ללא קפיצה ,ואילו רבי אושעיא והתוספתא
מדברים בקופצת .וקשה ,כיצד אותה לשון של "פשטה צוארה"  -מתפרשת פעם אחת עם
קפיצה ,ופעם אחרת ללא קפיצה?
הקושי על הסבר  IIברש"י:
בדף כא ,ב אומרת הגמרא" :דאילפא ורבי אושעיא איכא בינייהו" ,וקצת קשה ,מדוע
נוקטים את שניהם אם הם אומרים את אותו הדבר?
ניתן אולי להסביר ,שזה בא למנוע אי-הבנה .כי אם הגמרא הייתה כותבת רק את אחד
השמות ,הייתה יכולה להיווצר הוה אמינא ,שיש מחלוקת והגמרא פסקה כדעה אחת .לכן,
כתבו את שניהם.
הקושי על הסבר  IIIברש"י:
לא ייתכן לומר ,שעל פי שיטת רש"י יש מחלוקת בין רבי אושעיה לבין התוספתא כי מרש"י
בדף כא ,ב ד"ה דאילפא ודרבי אושעיא ,משמע ,שרבי אושעיא הוא בעל התוספתא" :ודר'
אושעיא דאמר בהמה הקופצת ואכלה מתוך הקופה  -חייבת" ,כלומר ,רבי אושעיא הוא בעל
המקרה של הקופה המופשלת.

ג .שיטת בעל המאור
כתב בעל המאור )דף ח ,א בדפי הרי"ף(:
כל על גבי חברתה  -חייבת ,בין שקפצה בין שעמדה ,והיינו דאילפא .וברשות
הרבים בלא גב חברתה  -חייבת חצי נזק ,בקופצת ,והיינו דר' אושעיא .ולא
פליגי אהדדי . 3
הרמב"ן מקשה על בעל המאור  -לכאורה ,יש סתירה .אם קופצת זה משונה ,ולכן חייבת
חצי נזק ברשות הרבים לדעת רבי אושעיא ,אם כן ,אז גם על גבי בהמת חבירו תהיה חייבת
.3

כתבו התוספות כא ,בד"ה דאילפא ורבי הושעיא" :לאו מעניין אחד ,דרבי הושעיא מיירי בקופצת דהוי
קרן ,ואילפא איירי על גבי חברתה דחשיב שן"  -משמע מהתוספות ,שאילפא ורבי הושעיא לא חלוקים
כלל ,כשם שבעל המאור מסביר את הסוגיה.
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רק חצי נזק מדין משונה .ואם אכן זו כוונת בעל המאור כשהוא אומר ש"על גבי בהמתו
חייבת בין קפצה בין עמדה"  -כלומר שחייבת חצי נזק ,אם כן ,אז כשעמדה מדוע חייבת רק
חצי נזק?
.1הסברי שיטת בעל המאור
הסביר הרמב"ן במלחמות )שם(  -שמא יש הבדל בין סוגי הקופצת המופיעים בדברי בעל
המאור .באילפא  -קופצת מעל גבי חברתה אינה משונה וחייבת נזק שלם .ברבי אושעיא -
קופצת חייבת חצי נזק מדין משונה  -הכוונה שקפצה ממקום למקום וזהו שינוי.
דחייה )מופיע גם כן במלחמות(  -א .לא ניתן לומר שאותה מילה 'קופצת' ,יש לה שני
מובנים .ב .לא ייתכן לומר ,שקופצת ממקום למקום זה משונה ,שהרי באכילה עצמה אין
שינוי.
ויש לבאר באופן שונה :א .באמת אותה מילה 'קופצת' ,לא יכולה להיות בעלת שני מובנים
אך המציאות יכולה להיות כן ,כלומר :באילפא  -על גב בהמתו חייבת חצי נזק בכל מקרה,
בין קפצה בין עמדה .כי כל אכילה מעל גבי הבהמה נחשבת משונה ,שהרי הנסיבות הן
משונות .ברבי אושעיא  -מדובר על אכילה ברשות הרבים ,וכל אכילה זה אורחיה ופטורה,
חוץ ממקרה שקפצה שזה לאו אורחיה )אפילו אם זה לא על גבי הבהמה(  -וחייב חצי נזק.
ב .בעל המאור הולך לשיטת רש"י )עיין טו ,ב ד"ה ברברבי; יט ,ב ד"ה ובפתורא; כג ,א ד"ה
בסתם דלתות( ,המחייב מדין משונה גם כאשר רק הנסיבות משונות . 4
השלטי הגיבורים )ח ,א בדפי הרי"ף( פירש את בעל המאור כך :מה שבעל המאור כותב
שבאילפא חייבת בין קפצה בין עמדה ,אין הכוונה שבשניהם משלם אותו סכום ,אלא רק
שיש חיוב תשלום .אך באמת בקפצה משלם חצי נזק ,ובעמדה משלם נזק שלם מדין חצר
הניזק .רבי אושעיא מדבר על סתם רשות הרבים  -שאכלה באורחיה פטורה ,ואם קפצה
חייבת חצי נזק מדין משונה . 5
הנציב מוולוז'ין )במרומי שדה כ ,א ד"ה ושיטת( ביאר בדרך שונה .בדף כד ,ב במשנה ,ישנה
מחלוקת בין רבי טרפון לחכמים לגבי חיוב חצי נזק בקרן ברשות הניזק :רבי טרפון  -מחייב
נזק שלם ,וחכמים חצי נזק .מסביר הנצי"ב ,שדווקא במקרים המפורטים במשנה "נגח ,נגף,
נשך ,רבץ ,בעט"  -יש ביניהם מחלוקת ,אבל אם אפשר היה לעשות את אותה פעולת היזק
ללא שינוי ,ובכל זאת הבהמה שינתה  -במקרה כזה ,גם לחכמים יהיה חיוב נזק שלם ,כי
"תחילתו בשן ורגל וסופו בקרן"  . 6וראיה לשיטתו  -מהפירוט במשנה :נגח ,נגף וכו' ,וכי

.4
.5
.6

וקצת קשה על פירוש זה .שהרי בעל המאור היה צריך לציין בפירוש בדברי אילפא  -חצי נזק ,כמו שהוא
פירש ברבי אושעיא.
תשובה זו מתאימה להסברו של השלטי גיבורים בשיטת רש"י.
בניגוד לדעת תוספות בדף כב ,א ד"ה דאפיך.
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איננו יודעים מהי קרן?! אלא שפירוט זה בא להשמיענו ,שדווקא במקרים אלו שאינם
צפויים  -ישנה מחלוקת .אך במקרים שתחילתם בפשיעת שן ורגל  -לכולי עלמא חייב בחצר
הניזק נזק שלם )כגון  -בהמה שאכלה על גבי בהמת חברתה(.
 .2הנפקותות בין ההסברים
אכלה מעל גבי חברתה ללא קפיצה
אכלה מעל גבי חברתה עם קפיצה
אכלה ברות הרבים ללא קפיצה
אכלה ברשות הרבים עם קפיצה

ביאור 1
חצי נזק
חצי נזק
פטור
חצי נזק

השלטי גיבורים
נזק שלם
חצי נזק
פטור
חצי נזק

הנצי"ב
נזק שלם
נזק שלם
פטור
חצי נזק

את הגמרא בדף כא ,ב" :דאילפא ורבי אושעיא איכא בינייהו" יבאר בעל המאור בפשטות.
שהכוונה במשפט זה היא ,שרבי מאיר סבר ,שמתוך הרחבה לעולם פטור ואפילו בדאילפא
ובדרבי אושעיא ,ורבי יוסי סובר כדעת אילפא ורבי אושעיא.

ד .שיטת הרי"ף ,הרמב"ם  7והר"ח
פסק הרי"ף )ח ,א בדפי הרי"ף(:
אמר אילפא :בהמה ברשות הרבים ,ופשטה צוארה ,ואכלה מעל גבי חברתה -
חייבת .מאי טעמא? על גבי חברתה כחצר הניזק דמי ,והוא דקפצה ,אבל
עמדה לא ,דהיינו אורחיה .דאיתמר ,אמר רבי אושעיא :בהמה ברשות
הרבים ,הלכה ואכלה  -פטורה; עמדה ואכלה  -חייבת .ואמרינן ,מאי שנא
הלכה דאורחה הוא ,עמדה נמי אורחה הוא! ואמר רבה  -בקופצת.
וכן פסק הרמב"ם )נזקי ממון ג ,י(:
היתה מהלכת ברשות הרבים ,ופשטה צוארה ,ואכלה מעל גבי חברתה,
ואפילו עמדה  -משלם מה שנהנית ,שכן דרך הבהמות לאכול מעל גבי זו .ואם
קפצה ואכלה על גבי חברתה משלם מה שהזיקה ,שגבי חברתה כחצר הניזק
הוא חשוב.
.7

הרי"ף והרמב"ם כמעט זהים בשיטתם ורק סדר הגשת הדברים שונה .שניהם מביאים את הטעם של
חצר הניזק בתור הסיבה לחייב את כל מה שהזיקה ,ושניהם מביאים את הטעם של "אורחייהו""/שכן
דרך הבהמות" בתור הסיבה לחייב רק את מה שנהנית .על כן ,נתייחס לשניהם כשיטה אחת ,וכל מה
שקשה ומתורץ על אחד מהם יהיה נכון גם לגבי השני.
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הר"ח בביאורו לסוגיה כתב דברים דומים:
 ...ותרצה רבא בקופצת ואוכלת ממקום גבוה ,שאינו חשוב כרה"ר ,שאינה
יכולה לאכול כשהיא מהלכת .וכיון שלא שימרה בעלה ,וקפצה ואכלה -
חייבת .אבל אם היה נמוך ,אפילו עמדה ואכלה  -פטורה ,דהיינו אורחה . 8
הרי"ף ,הר"ח והרמב"ם אינם מחייבים בסוגייתינו שום חיוב של חצי נזק מדין משונה
)בניגוד לדעת רש"י( ,אלא רק נזק שלם מדין שן ברשות הניזק .וכפי שאומר הרמב"ן
במלחמות )ח ,א בדפי הרי"ף(:
מה שאמרו בגמרא בקופצת ,לא לעניין חצי נזק אמרו ,שאין זה שינוי ,אלא
כיוון דאורחיה למיכל אורחיה נמי למיקפץ.
וכך גם כותב הרא"ש )פ"ב ,סימן ד(:
בהמה שקופצת למקום גבוה ואוכלת  -לאו שינוי הוא ,דאמר לעיל :כיוון
דאורחיה למיכל ליפתא אורחא נמי לסרוכי ולמיסק ...כל היכא דיכולה
בהמה לאכול כדרכה דרך הילוכה בלא קפיצה ,אין לו לאדם רשות להניח שם
פירותיו ,והוי רשות הרבים ופטורה .אבל היכא דאין יכולה לאכול אלא
בקפיצה ,יש לו רשות להניח פירותיו ,ומיקרי חצר הניזק.
נחלקו הראשונים כיצד להסביר את דעת הרמב"ם והרי"ף ביחס לסוגיה  -כלומר ,האם
אילפא ורבי אושעיא חולקים ביניהם? האם כל הסוגיה על כל דעותיה נפסקה להלכה ,או
רק חלק מהדעות בה?
 .1הסבר הראב"ד ) 9כ ,א ד"ה בקופצת; כא ,ב ד"ה ומאן(  -אילפא ורב הושעיה חולקים.
אילפא  -על גב חברתה  -בכל מקרה חייבת ,בין אם קפצה בין אם רק פשטה צוארה ואכלה.
רבי אושעיא  -ברשות הרבים חייבת נזק שלם ,רק אם קפצה.
נראה להסביר את מהלך הגמרא על פי שיטתם כך :אילפא אומר ,שבהמה שפשטה צוארה
ואכלה מעל גבי בהמה אחרת  -חייבת נזק שלם ,מדין שן בחצר הניזק ,בין אם קפצה בין אם
זה היה תוך כדי הליכה .הגמרא מנסה להביא סיוע לשיטתו מהתוספתא ,אך היא דוחה
ואומרת" :כדאמר רבא בקופצת"  -בדברי רבי הושעיא" ,הכא נמי"  -בתוספתא ,מדובר
דווקא בקופצת .על כן ,אין ראיה לאילפא שחייבים נזק שלם בכל מקרה.
.8

עולה מהר"ח שהעניין בקופצת הוא רשות היחיד ,ונראה שהוא יחייב בקופצת נזק שלם מדין שן.

.9

וכן כתבו הרמב"ן )במלחמות ח ,א בדפי הרי"ף( ,הרמ"ה )מובא בשלטי הגבורים שם אות א( והרשב"א
)כ ,א ד"ה כדאמר רבא(.
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המחלוקת בדף כא ,ב תתפרש כך :רבי מאיר  -פשטה צוארה ואכלה מעל גבי חברתה -
משלמת רק מה שנהנית ,רק אם קפצה משלמת מה שהזיקה )כדעת רבי אושעיא( .רבי יוסי -
אין דרכה לאכול אלא להלך  -ועל כן ,אפילו אם אכלה ללא קפיצה חייבת מה שהזיקה
)כדעת אילפא(.
 .2הסבר הכסף משנה ) 10נזקי ממון ג ,י(  -אילפא ורב הושעיה אינם חולקים  -כלומר ,גם על
פי דעת אילפא ,כל החיוב בבהמה שפשטה ראשה מעל גבי חברתה  -זה דווקא אם קפצה . 11
מהלך הגמרא על פי שיטתם יוסבר כך :אילפא אומר ,שבהמה שפשטה צוארה ,ואכלה מעל
גבי בהמה אחרת  -חייבת נזק שלם ,מדין שן בחצר הניזק ,בין אם קפצה בין אם לא קפצה.
הגמרא רצתה להביא הוכחה לדבריו מהתוספתא ,אך דחתה ואמרה ,שכשם שרבי אושעיא
מדבר דווקא בקופצת ,כך גם אילפא מדבר דווקא בקופצת .ועל כן ,אין ראיה מהתוספתא.
ייתכן שתוספתא אפילו חולקת על אילפא ורבי אושעיא ,כי היא אינה מבדילה בין קופצת
לשאינה קופצת.
המחלוקת בדף כא ,ב תתפרש כך :רבי מאיר פוטר בכל מקרה ברשות הרבים ,אפילו במקרה
של קופצת .רבי יוסי סובר ,כי אין פטור ברשות הרבים ,אלא בדבר שהוא כדרכה ,אך אם
קפצה  -אז אין היא נמצאת במקומה הרגיל ,והנזק יחשב כנעשה בחצר הניזק ,ויהיה חייב.
נראה לענ"ד ,שהמחלוקת בין שני ההסברים לרי"ף ,היא בעצם מחלוקת כיצד להתייחס לגב
הבהמה  -האם כחצר הניזק גמורה " -כל שאוכלת מעל גבי חברתה ומן הקופה המופשלת
לאחוריו ,כחצר הניזק דמי" )רשב"א כ ,א ד"ה כדאמר רבא בקופצת( ,או שמא להתייחס
לגב בהמתו כאיזה דבר אמצעי  -לא רשות הרבים ולא חצר הניזק "בהמתו לאו רשות הניזק
גמור הוא" )נמוקי יוסף ח ,ב בדפי הרי"ף(.
.10
.11

וכן בנימוקי יוסף )שם( ובדעה השניה המובאת ברמב"ן )שם(.
ישנה מחלוקת בין הרא"ש לכסף משנה האם בכל קפיצה היא חייבת נזק שלם מדין שן בחצר הניזק.
כלומר ,גם בדבר שהיא היתה יכולה להגיע אליו ללא קפיצה )הכסף משנה( ,או שרק בדבר שהיא לא
היתה יכולה להגיע אליו ללא קפיצה שייך לומר שזה נחשב לחצר הניזק )הרא"ש(.
סברת הרא"ש  -כל הסיבה לחייב את המזיק היא ,כי יש לבעל הפירות רשות להניח פירותיו במקום גבוה,
שהבהמה לא אמורה להגיע אליו .אך אם הוא הניח את הפירות במקום נמוך ,שהבהמה היתה יכולה
להגיע אליו ללא קפיצה אז בעל הפירות פושע ,ולא נחייב את בעל הבהמה .סברת הכסף משנה -
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על פי הסבר הכסף משנה ,בין לאילפא ובין לרבי אושעיא:
ביתו  -רשות הניזק
גמור
חייבת  -אפילו אם
אכלה כדרכה.

גב בהמתו  -לא רשות הניזק גמור .באורחיה רגיל -
פטורה )אפילו אם עמדה( ,אך אם שמה רגליה מעל
הבהמה  - 12חייבת נזק שלם ,כאילו עמדה ברשות
הניזק.

רשות הרבים -
לא רשות הניזק
כלל .כל אורחיה
פטור ,אפילו אם
עמדה.

על פי הראב"ד ,רבי אושעיא )שהלכה כמותו( יסבור כדלעיל ,ואילו אילפא יסבור כך:
ביתו=גב בהמתו=רשות הניזק גמור -
חייב נזק שלם על כל דיני שן ,ולא משנה איך הבהמה
הגיעה למאכל  -בין בקפיצה בין אם סתם פשטה צוארה.

רשות הרבים -
פטור על כל אכילה שהיא אורחיה.

כמו כן ,המחלוקת בין שני ההסברים לרי"ף ,היא בעצם מחלוקת על פי מי לפסוק .על פי
ההסבר שאילפא ורבי הושעיא חולקים  -ברור ,שהרי"ף פוסק את רבי אושעיא להלכה )וכן
הרמב"ם( .על פי ההסבר שאילפא ורבי הושעיא אינם חולקים  -אין צורך להכריע ביניהם,
שהרי הם מסכימים בדין.
 .3שיטת המהרש"א ) 13מהדורא בתרא על דף כא ,ב(:
המהרש"א על דברי הגמרא בדף כא ,ב" :דאילפא ורבי אושעיא איכא בינייהו":
לאילפא  -אין דרכה לאכול על ידי קפיצה ,והוה ליה שינוי קרן ברשות
הרבים .ולר' אושעיא  -כיון דאין דרכה לאכול אלא בדוחק על גבי חברתה,
מקרי רשות הניזק.
המהרש"א מסביר שאילפא ורבי אושעיא חולקים מאיזה דין לחייב בקופצת  -האם לחייב
חצי נזק מדין משונה )דעת רבי יוסי " -אין דרכה לאכול אלא להלך"( ,או שמא לחייב נזק
שלם מדין שן בחצר הניזק )דעת רבי מאיר( .בכך הוא משלב את השיטות הקודמות ,שאלו
למדו את הסוגיה מדין קרן ,ואלו מדין שן ברשות הניזק.

.12
.13

כל "על גבי חברתה"  -זה חצר הניזק ,וצריך להיות חייב בכל מקרה ,אף אם פשטה צוארה ,ואכלה ללא
קפיצה .אולם ,מאחר שבמקרה של פשטה צוארה הבהמה עדיין עומדת ברשות הרבים ,בעל הבהמה
המזיקה יהיה פטור.
זהו ההסבר המציאותי ל'קופצת' על פי הראב"ד )כ ,א ד"ה בקופצת(.
המהרש"א הובא כאן ,על אף שאין הוא מתייחס בדבריו לרי"ף ,ומהווה בעצם שיטה עצמאית ,מפני
שהסברו בדברי רבי אושעיא תואם לפסיקת הרמב"ם.
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ה .הסוגיה בירושלמי והשלכותיה לבבלי
מובא בירושלמי )פ"ב ,ה"ג(:
משנה :כיצד השן מועדת ...הבהמה מועדת לאכול פירות או ירקות ,אכלה
כסות או כלים משלם חצי נזק .במה דברים אמורים ברשות הניזק ,אבל
ברשות הרבים  -פטור.
הגמרא מבררת על איזה חלק של המשנה נאמר החילוק בין רשות הניזק לרשות הרבים,
ועונה הגמרא  : 14רבי יוחנן אמר :על הראשונה הושבה.
ריש לקיש אמר :על כולה הושבה.
שואלת הגמרא :והרי ריש לקיש מביא "בשם ר' הושעיה :עמדה ואכלה מפירות הצבורין -
חייבת"  -משמע ,שריש לקיש מחייב במשונה אף ברשות הרבים ,וזה הפך פירושו למשנה
)שגם ב"אכלה כסות או כלים"  -משונה ,פטור ברשות הרבים(!
ועונה הגמרא  -במקרה של עמדה ואכלה מפירות הצבורין  -ריש לקיש מצטט את ר' הושעיה
אך זו אינה דעתו ,והוא סבור שגם בעמדה  -פטור.
בהמשך הסוגיה מסביר רבי אמי מימרא אחרת של ריש לקיש:
בעטה מהלכת ברבוצה  -פטורה ,אבל רבוצה במהלכת או מהלכת במהלכת -
חייבת .תני ר' הושעיה  -כולה פטור .טעמא דר' הושעיה  -אין קרן ברשות
הרבים.
בסוף ההלכה מביאה הגמרא שאילפיי מחייב במקרה של בהמה שעמדה ואכלה מפירות
הצבורין" :מה היקלו בשן שאכלה מהלכת בין העומדת ,חומר בקרן שבעטה מהלכת את
המהלכת".
ההשלכות העולות מן הירושלמי
 Iמשמע ,שאילפא ורבי הושעיה סוברים ,שבהמה שעמדה ואכלה חייב! אם כן ,אז גם אילפא
מסכים לדין קופצת  -כלומר ,שדווקא בקופצת חייב )שהרי העמיד רבא בבבלי את דברי רבי
אושעיא "עמדה"  -בקופצת( ,וזה בניגוד לדעה הסוברת ,שלאילפא  -חייב ,בין אם קפצה בין
אם לא קפצה.
 IIלכאורה ,דברי רבי הושעיה אינם מובנים על פי שתי הגישות שהבאנו  -גם לגישה הרוצה
לומר ,שהחיוב בקופצת הוא מדין משונה ,וגם לדעה הרוצה לומר ,שהחיוב בקופצת הוא
מדין שן ברשות הניזק.
.14

הבאנו את תשובת הגמרא על פי גירסת גליון הש"ס והרידב"ז .כמו כן ,הקושיה על ריש לקיש ותירוצה
הוסברו לפי שיטה זו.

78

מעליות יח

רבי הושעיה אומר שני משפטים .1 :אין קרן ברשות הרבים.
 .2בהמה שעמדה ואכלה מפירות הצבורין  -חייבת.
על פי הסבר רש"י :במשפט  2מדובר שקפצה ,וחייבת חצי נזק מדין משונה ,אך אז קשה על
משפט  - 1אין קרן ברשות הרבים!
ויש להשיב )על פי הפני משה על הדף  - ( 15דווקא סוג מסוים של קרן אין ברשות הרבים -
כלומר ,מותר לבהמה ללכת ולרבוץ ,וכל היזק שנובע כתוצאה מפעולות אלו ,המותרות ,כגון
כאשר בהמה רבצה היא פשטה איבריה ,ומתוך כך בעטה בשור אחר  -דווקא במקרה כזה
אומר רבי הושעיה שפטור .אבל סתם קרן משונה ברשות הרבים ברור שחייב ,ועל כן גם
בקופצת יהיה חייב.
כלומר ,כאשר קבענו ש"אין קרן ברשות הרבים" דיברנו על היזק אסור שנבע מפעולה
מותרת  -הבעיטה נבעה כתוצא מהרביצה  16וההליכה המותרות ,ועל היזק כזה אין אנו
מחייבים .כמו כן ,מדובר על נזק שנגרם לבהמה על ידי בהמה אחרת.
לעומת זאת ,כאשר אנו רוצים לחייב בקרן ברשות הרבים ,מדובר על נזק שנגרם לכלים
דוממים ,ולא כתוצאה מפעולה שהתחילה בהיתר ,אלא שכל הפעולה הייתה באיסור .על
כגון זה אמרנו" :בהמה שעמדה ואכלה מפירות הצבורין  -חייבת".
על פי הסבר שאר הראשונים ,המסבירים שבמשפט " - 2בהמה שעמדה  -חייבת" מדובר
בקפצה )העמדת רבא( ,וחייבת נזק שלם ,מדין שן בחצר הניזק ,קשה .שהרי הירושלמי
מביא את משפט זה כקושי על קטע המשנה  -שעל פי ריש לקיש ,בכסות או כלים ברשות
הרבים פטור )מדין 'כל המשנה'( ,ואז מקשים מהמשפט של "עמדה ואכלה  -חייבת" .משמע,
שמדובר במקרה של משונה ברשות הרבים ,ולא בדיני שן.
תשובה  -החיוב במקרה של עמדה ואכלה נובע מדיני שן ברשות הרבים ,וכך צריך להסביר
את שאלת הגמרא על ריש לקיש:
אם בשן שצריך להיות פטור ברשות הרבים ,בכל זאת בגלל השינוי במיקום ,זה הופך להיות
כחצר הניזק ומתחייב ,אם כן שינוי שבגוף הדבר עצמו  -ברשות הרבים ,לא כל שכן שיהיה
חייב?!
אך קצת קשה על הסבר זה  -שהרי יש הבדל בין שני הדינים  -כאן מדובר על דיני שן ,ועל
כן ,יש לדון במיקום המעשה ,וברור שבמקומות מסויימים השן תיפטר .לעומת זאת ,בחלק
השני מדובר על חיובי קרן ,שאין שום סיבה שיהיה הבדל בדין בגלל המיקום!

.15
.16

נוספו כאן דברים שאינם מופיעים בפני משה ,אלא שהועלו מתוך בירור וליבון עם נעם בלזם.
קצת קשה ,שהרי כתב בפירוש בבבלי בדף כ ,א ,שרביצה לכולי עלמא זה שינוי )גם לדעת ריש לקיש וגם
לדעת רבי יוחנן( .וקשה על הפני משה ,המסביר שרביצה יש לה רשות ברשות הרבים!

מעליות יח

80

צבי שטיינמץ

"זה לא נהנה וזה חסר"
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הצגת הסוגיה
מטרת המאמר
שיטת התוספות
שיטת הרא"ש והרא"ה
שיטת הרמ"ה
סיכום

א .הצגת הסוגיה
הגמרא בבבא קמא כ  ,ב:
א"ל רב חסדא לרמי בר חמא :לא הוית גבן באורתא בתחומא ,דאיבעיא לן
מילי מעלייתא .אמר :מאי מילי מעלייתא? א"ל :הדר בחצר חבירו שלא
מדעתו ,צריך להעלות לו שכר או אין צריך? היכי דמי? אילימא בחצר דלא
קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר  -זה לא נהנה וזה לא חסר ,אלא בחצר
דקיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר  -זה נהנה וזה חסר; לא צריכא ,בחצר
דלא קיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר ,מאי? מצי אמר ליה :מאי חסרתיך,
או דלמא מצי אמר :הא אתהנית...
הגדרת המושגים:
א .בית דקיימא לאגרא  -בית העומד להשכרה )הראבי"ה  -בנוסף לזה הבעלים צריכים
להשתדל להשכירו( .במקרה זה ,אם אדם מונע מאנשים לבוא ולשכור את הבית ,בין שדר
שם ובין שנעל את הבית ,הוא גורם חיסרון לבעלים )לכאורה ,חיסרון שנעשה בגרמא(.
ב .בית דלא קיימא לאגרא  -בית שאינו עומד להשכרה .במקרה זה ,גם אם הדר מונע
מאנשים לשכור את הבית ,אין הוא גורם חיסרון לבעלים .משום שבעל הבית לא תכנן
להשכירו ממילא.

"זה לא נהנה וזה חסר"

81

ג .גברא דעביד למיגר  -אדם שדרכו לשכור בתים .כאשר אדם זה דר בבית חבירו ,יש לו
הנאה כספית ,כי לולא דר בבית חבירו ,היה צריך להוציא כסף כדי לדור במקום אחר.
ד .גברא דלא עביד למיגר  -אדם שאין דרכו לשכור בית ,או מפני שיש לו בית אחר )שיטת
רש"י( ,או מפני שמדובר באדם חשוב ,שכל אחד חפץ שילון בביתו )שיטת ר"ח( .כאשר אדם
זה גר בבית חבירו ,אין לו הנאה כספית ,כי ממילא הוא לא היה מוציא כסף בעבור דיור
במקום אחר.
הסבר הסוגיה:
רב חסדא מעלה את השאלה :מה דינו של אדם הדר בחצר חבירו שלא מדעתו ,האם חייב
לשלם שכר דירה או לא? הגמרא מנסה לברר ,לגבי איזו מציאות נשאלה שאלה זו .הגמרא
שוללת את המקרה של בית דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר  -זה לא נהנה וזה
לא חסר ,כי במקרה זה ,לא ייתכן שהייתה הסתפקות ,כיוון שפשוט שפטור .הגמרא שוללת
גם את המקרה של בית דקיימא לאגרא וגברא דעביד למיגר  -זה נהנה וזה חסר ,כי במקרה
זה פשוט שחייב .הגמרא מגיעה למסקנה שהמקרה שבו התלבטו הוא :בית דלא קיימא
לאגרא וגברא דעביד למיגר  -זה נהנה וזה לא חסר ,וצדדי הספק הם :האם חייב מכיוון
שנהנה מרכושו של בעל הבית ,או שפטור כי בעל הבית אינו חסר .ישנה אפשרות נוספת
להעמיד את המקרה שאדם דר בחצר חבירו ,והיא בבית דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד
למיגר  -זה לא נהנה וזה חסר ,הדין במקרה זה נתון במחלוקת ראשונים ואחרונים ,ובו
יעסוק המאמר.

ב .מטרת המאמר
מטרת המאמר היא ,להציג את הדעות השונות לגבי הדין של זה לא נהנה וזה חסר )כמובן
שהחיסרון הוא לא חיסרון ממשי ,כי אז פשוט שחייב .כדי להתחייב על נזק ממשי' ,אדם
המזיק' ,לא צריך להנות(.
ישנן שתי אפשרויות להעמיד את המקרה של זה לא נהנה וזה חסר:
א .כאשר דר בבית.
ב .כאשר לא דר בבית )מגרש את חבירו מבית חבירו ונועל את הבית(.
ההבדל בין המקרים הוא ,שכאשר דר בבית ,יש לו הנאה גופנית/פיסית מהבית ,והוא אוכל
את חסרונו של בעל הבית )נדון על כך בהרחבה לקמן( ,מה שאין כן במקרה שלא דר בבית.
לגבי הדין במקרה של זה לא נהנה וזה חסר ,ישנן שלוש דעות מרכזיות בראשונים והן:
א .בין שדר בבית ובין שלא דר בבית  -פטור )תוספות(.
ב .כשדר בבית חייב וכשלא דר בבית  -פטור )רא"ש(.
ג .בין שדר בבית ובין שלא דר בבית  -חייב )רמ"ה(.

מעליות יח

82

במאמר זה נתמקד בעיקר בשלוש דעות אלו ,נסביר את ההיגיון העומד מאחורי כל דעה,
נראה חלק משיטות האחרונים ונברר את נקודות המחלוקת.

ג .שיטת התוספות
תוספות כ ,א ד"ה זה אין נהנה וזה אין חסר:
אפילו בחצר דקיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר ,הוה מצי למימר דפטור
כיון שלא נהנה ,אע"פ שגרם הפסד לחבירו ,דאפילו גירשו חברו מביתו ונעל
דלת בפניו אין זה אלא גרמא בעלמא.
התוספות סוברים ,שבמקרה של זה לא נהנה וזה חסר  -פטור .אין שום צד לחייב במקרה
זה ,מצד האדם שדר בבית אי אפשר לחייב משום שלא נהנה ,וגם מצד בעל הבית אי אפשר
לחייב ,כי החיסרון שנגרם לו ,נעשה בגרמא ,וגרמא בנזיקין פטור .החיסרון במקרה זה
נחשב לחיסרון של גרמא ,משום שהאדם שדר בבית לא חיסר את בעל הבית בידיים )הוא לא
גרם נזק ממשי לבעל הבית ,מפני שערך הבית לא ירד כתוצאה מהמגורים( ,אלא מנע
מאנשים לבוא לשכור את הבית .בד"ה זה נהנה כותבים התוספות את הסיבה" :דכל זמן
שרואין את זה עומד בביתו ,אין מבקשין ממנו להשכיר" .כלומר ,האדם שדר בבית גרם
מניעת רווח לבעל הבית . 1
התוספות מוכיחים ,שהמקרה של זה לא נהנה וזה חסר נחשב לגרמא ,מהמקרה שגירש את
חבירו מביתו ונעל את הדלת בפניו ,וזו לשונם )ד"ה זה אין נהנה(" :דאפילו גירשו
מביתו ."...לתוספות פשוט ,שבמקרה של מגרש חבירו פטור משום גרמא .ולכן ההוכחה
פשוטה :אם המקרה של מגרש חבירו נחשב לגרמא ,למרות שעל ידי הגירוש בעל הבית
יצטרך להוציא כסף כדי לגור במקום אחר ,אז כל שכן שהמקרה של דר בחצר חבירו ,שבסך
הכל גרם לזה שבעל הבית לא ירוויח ,יֵחשב לגרמא )סברה נוספת לחייב במקרה של מגרש
חבירו ,יותר מאשר במקרה של דר בחצר חבירו היא :כשמגרש את חבירו הוא גורם את
הגרמא בכוח ,וכופה על חבירו לצאת מהבית ,מה שאין כן במקרה שדר בחצר חבירו(.
התוספות אינם מחלקים בין המקרה של מגרש את חבירו ,ששם מדובר שלא דר בבית ,לבין
המקרה של דר בחצר חבירו ,בשני המקרים הם סוברים שזה גרמא ופטור .אולם ,על
המקרה שמגרש את חבירו מביתו וגם דר בתוך הבית ,לא כתבו התוספות בפירוש .לכן ,ניתן
לפרש ,שבמקרה שגם מגרש את חבירו וגם דר בביתו ,אין זה גרמא  -וחייב .כלומר ,יש

.1

הפלפולא חריפתא )בבא מציעא פ"ב אות ד( מסביר ,שבמקרה זה מניעת רווח נחשבת לגרמא ,כי לא
מובטח לבעל הבית שיבואו אנשים אחרים לשכור את ביתו .מה שאין כן ,במניעת רווח מובטח ,שאז אין
זה נחשב לגרמא וחייב )לדוגמה :במקרה שבעל הבית הטעה את האומנין וכתוצאה מכך הם בוטלו
ממלאכה(.
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הבדל בין מקרה שיש בו צד אחד לחייב )או גירשו מביתו או דר בביתו( ,לבין מקרה שיש בו
שני צדדים לחייב )גם גירשו מביתו וגם דר בו(  . 2יש הסוברים ,שמה שהתוספות כתבו גירשו
מביתו פטור ,זה בין אם דר בבית ובין אם לא דר בבית .כך סובר השלטי גיבורים )ט ,א בדפי
הרי"ף אות ב( ,לשונו:
ולא עוד ,אלא אפילו תקף חבירו והוציאו בעל כורחו מביתו ונעל הדלת בפניו
ואיהו דר ביה  -אין זה אלא גרמא בעלמא.
בשני המקרים הנ"ל ,האדם שגרם לחיסרון לא נהנה; במקרה שגירש את חבירו ,פשוט שלא
נהנה מכיוון שלא דר בבית .ובמקרה שדר בחצר חבירו ,גם לא נהנה ,כי מדובר באדם "דלא
עביד למיגר" ,כלומר באדם שאינו צריך לשכור בתים .מדברי התוספות אנו רואים,
שבמקרה שהאדם לא נהנה  -תמיד פטור .וצריך לברר לפי שיטה זו ,שזה לא נהנה וזה חסר
פטור ,האם הנאה לחוד יוצרת )עקרונית( חיוב ממוני?
הקהלות יעקב )בבא קמא סימן יז ד"ה ומעתה( מבאר בדעת התוספות ,שכדי לחייב צריך
שגם יהנה וגם יחסיר:
הא דזה נהנה וזה חסר  -חייב ,הוא בצירוף ההנאה והחסר ביחד .דהא נהנה
בלא חסר  -פטור ,וחסר בלא נהנה  -פטור ,לדעת התוספות.
כלומר  -רק במקרה שהחסירו בגרמא ,אז ההנאה קובעת אם משלם או לא ,אבל במקרה
שלא החסירו ,הנאה לחוד אינה יכולה לחייב .לפי שיטה זו ,שני התנאים שקולים )הנאה
וחיסרון( ,במקרה שמתקיים רק תנאי אחד  -פטור ,ובמקרה ששני התנאים מתקיימים -
חייב .מסקנת הגמרא ,שזה נהנה וזה לא חסר פטור ,מסתדרת בפשטות :הואיל והתקיים
תנאי אחד בלבד  -פטור.
הפני יהושע )כ ,א ד"ה בתוספות בד"ה זה אינו( אינו מקבל את הסברה ,שתנאי אחד בפני
עצמו אינו מחייב ,ושני תנאים יחד כן מחייבים .הפני יהושע אינו מבין ,מדוע במקרה של זה
נהנה וזה חסר פשוט שחייב .כל תנאי בפני עצמו אינו מחייב ,שהרי במקרה שיש רק הנאה
אנו רואים שלמסקנת הגמרא פטור ,ובמקרה שיש רק חיסרון אנו יודעים שגם כן פטור ,כי
גרמא בנזיקין פטור .כיצד ,אם כן ,יצטרפו שני דברים שאינם יוצרים חיוב בפני עצמם,
ויגרמו לחיוב כששניהם קיימים? לכן ,סובר הפני יהושע ,שהנקודה הקובעת אם חייב או
לא ,היא ההנאה .במקרה שנהנה  -חייב ,ובמקרה שלא נהנה  -פטור .לפי שיטה זו ,נשאלת
השאלה :מדוע הגמרא מסתפקת מה הדין במקרה של זה נהנה וזה לא חסר ,הרי לפי ההבנה
שכל החיוב נובע מצד ההנאה ,פשוט שצריך להתחייב מכיוון שנהנה?
מסביר הפני יהושע ,שהסיבה שהגמרא הסתפקה במקרה של זה נהנה וזה לא חסר ,היא
מפני שבמקרה שלא חיסר כלל את בעל הבית ,יש סברה לפטור למרות שנהנה ,והיא:

.2

ועיין לקמן בהסברי שיטת הרא"ש ,ממה נובע הבדל זה.
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במקרה שבעל הבית אינו חסר ,אפשר לטעון שזוהי מידת סדום שכופין עליה ,ואם כן הדייר
פטור .למרות שרוב הפוסקים סוברים שאדם יכול למנוע מאחרים לישון בביתו ,ולא שייך
לומר שזוהי מידת סדום ,גם הם סוברים שכל זה דווקא במקרה שבעל הבית מונעו
מלכתחילה לדור בביתו ,אבל במקרה שכבר דר ,גם פוסקים אלו מודים שיש יותר סברה
לפטור משום כפייה על מידת סדום .הסתפקות הגמרא מובנת  -מצד אחד יש לחייבו כי
נהנה ,אבל מצד שני יש לפוטרו ,מפני שלא חיסרו ,וכופין על מידת סדום.
הסבר נוסף מצוי בדרכי דוד )כ ,א ד"ה שם תוס' ד"ה אין נהנה(  -במקרה של זה נהנה וזה
לא חסר יש צד לפטור ,מפני שמקרה שלא חיסרו דומה למקרה שנהנה מהפקר .כמו במקרה
שהנהנה מההפקר פטור למרות שנהנה ,כך גם במקרה שנהנה מאדם ולא חיסרו ,יהיה פטור
למרות שנהנה .הסתפקות הגמרא מובנת  -מצד אחד יש לחייבו כי נהנה משל חבירו ,אבל
מצד שני יש לפוטרו מפני שחבירו אינו חסר ,וזה דומה לנהנה מהפקר .לסוברים שהנקודה
הקובעת בחיוב היא ההנאה ,פשט הגמרא מסתדר כך:
זה נהנה וזה חסר  -חייב כי נהנה.
זה לא נהנה וזה לא חסר  -פטור כי לא נהנה.
זה נהנה וזה לא חסר  -ספק .פני יהושע  -למרות שנהנה ,אולי נפטור כי זה דומה למידת
סדום; דרכי דוד  -למרות שנהנה ,אולי נפטור כי זה דומה לנהנה מן ההפקר.
שאלה נוספת שיש לעמוד עליה היא :במקרה שזה נהנה וזה חסר על מה משלמים  -על
ההנאה או על החיסרון? לפי הקהלות יעקב ,הסובר ששני התנאים שקולים זה לזה ,בעל
הבית יכול לתבוע או את ההנאה או את החיסרון .אך לפי שיטת הפני יהושע בעל הבית יכול
לתבוע רק את ההנאה .הנפקא מינה היא במקרה שהחיסרון מרובה מההנאה .לדוגמה,
במקרה שהבית עומד להשכרה במחיר אלף שקל לחודש )החיסרון =  ,(1000והבתים באזור
עומדים להשכרה במחיר של שמונה מאות שקלים לחודש )ההנאה =  .(800לפי הקהלות
יעקב  -הדייר ישלם אלף שקל .לפי הפני יהושע  -הדייר ישלם שמונה מאות.
התוספות )כא ,ב ד"ה ויהבי להו( סוברים ,שבמקרה שזה נהנה וזה חסר חיסרון מועט -
משלם על כל ההנאה .לדוגמה" ,בגברא דעביד למיגר" ובית "דלא קיימא לאגרא",
כשהשחירו כותלי הבית כתוצאה מהדיירים .תוספות זה מסתדר לפי כל השיטות שלמדנו.
לפי הקהלות יעקב  -למרות שבמקרה זה החיסרון מועט ,בכל זאת מקרה זה נכנס תחת
הגדר של זה נהנה וזה חסר ,ולכן בעל הבית יכול לתבוע על מה ששווה יותר ,ומכיוון
שבמקרה זה ההנאה שווה יותר ,הדייר ישלם על כל ההנאה .לפי הפני יהושע  -הסובר
שנקודת החיוב היא ההנאה ,פשוט שבמקרה זה ישלם את כל ההנאה .למרות שהגמרא
הסתפקה במקרה של זה נהנה וזה לא חסר ,כי ייתכן שכופין על מידת סדום ,במקרה זה,
שיש חיסרון כלשהו פשוט שיתחייב ,מכיוון שהמושג מידת סדום אינו שייך במקרה שהאדם
דורש כסף כשהוא חסר .גם לפי הדרכי דוד  -הסובר שנקודת החיוב היא ההנאה ,פשוט
שבמקרה זה ישלם את כל ההנאה .למרות שהגמרא הסתפקה במקרה של זה נהנה וזה לא
חסר ,כי מקרה זה דומה למקרה שבו אדם נהנה מהפקר ,בכל זאת במקרה שיש חיסרון
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כלשהו ברור שחייב ,כי כאשר יש חיסרון כלשהו זה מוכיח שלא נהנה מהפקר אלא משל
חבירו.

ד .שיטת הרא"ש והרא"ה
פסק הרי"ף )ט ,א(:
אבל בחצר דקיימא לאגרא ,צריך להעלות לו שכר ,ואע"ג דלא עביד למיגר,
דהא חסריה ממונא.
מדברי הרי"ף ניתן להסיק ,שבכל מקרה שבעל הבית חסר  -חייב ,ואין זה משנה אם האדם
שגרם לחיסרון נהנה או לא נהנה .נשאלת השאלה :במקרה זה ,החיסרון שנגרם לבעל הבית
נעשה על ידי גרמא ,והרי אנו יודעים שגרמא בנזיקין פטור .אם כן ,מדוע הרי"ף מחייב
במקרה זה?
ומסביר הרא"ש :שמקרה זה ,שדר בחצר חבירו ,שונה ממקרה רגיל של גרמא .כמובן שהרי"ף
פוסק שגרמא בנזיקין פטור ,אבל במקרה שדר בחצר העומדת להשכרה ,הרי"ף פוסק שחייב,
מכיוון שבמקרה זה הדייר אכל את חסרונו של בעל הבית .לשון הרא"ש )פ"ב סימן ו(:
שעל החיסרון אין חייב ,דלא הוי אלא גרמא בעלמא .ואי איכא לחיוביה,
מהאי טעמא איכא לחיוביה ,משום שאכל חסרונו של זה.
הרא"ש ממשיך ומסביר ,שבמקרה שלא דר בביתו ,שאז אין הוא אוכל את חסרונו של בעל
הבית ,זה גרמא ופטור .לכן ,במקרה שהתוספות הביאו ,מגרש את חבירו מביתו ונעל הדלת
בפניו  -הרא"ש פוטר ,מכיוון שלא בא לידיו כלום ,שהרי לא דר בבית .אולם ,במקרה שדר
בביתו יהיה חייב.
גם הרא"ה )מובא בנימוקי יוסף בדף ח ,ב בדפי הרי"ף ד"ה וחצר דקימא לאגרא( סובר כמו
הרא"ש ,שיש לחלק בין מקרה שדר בבית לבין מקרה שלא דר בבית:
תדע ,שאילו אכל אדם פירות חבירו  -חייב ,אף על פי שלא נהנה כלל .ומיהו,
אילו לא דר בה ,אלא שסגר כל השנה  -פטור.
ישנם מספר הסברים לחלוקה בין מקרה שדר בבית לבין מקרה שלא דר בבית:
א .ר' שמעון שקאפ )בחידושיו לבבא קמא סימן יט ,א-ב(:
ולענ"ד נראה ,דהנה עיקר הטעם בשיטתם שחייב הוא משום מזיק ,דבלאו
הכי ליכא חיוב דהרי לא נהנה כלום ,אלא דדירה אי אפשר להזיק רק ע"י
דירה ,דאוכל חסרונו של זה .אבל בנועל חשוב גרמא ,וכמזיק ממש לא חשוב,
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דעדיין לא היה בעולם שימוש הדירה .ובדר בה הוא מזיק בשעה שהשימוש
כבר בעולם ,והוה כאוכל ממש.
ובהמשך דבריו )שם(:
דאם גירש חבירו ולא דר בו הוה גרמא ,אבל בדר בו הוא נוטל פירות חבירו,
והוה מזיק ממש.
ר' שמעון שקאפ רואה דימיון בין בית לעץ .כשם שעץ מייצר פירות ,כך בית העומד להשכרה
מייצר מגורים )שימוש בדירה( .ר' שמעון שקאפ הבין שבית מייצר מגורים רק כאשר דרים
בו ,כלומר ,בזמן שהאדם נכנס לבית הוא גם מייצר מגורים וגם אוכל אותם .לכן ,במקרה
שדר בבית  -חייב ,כי יוצר מגורים ואוכלם ,ואילו במקרה שלא דר בבית  -פטור ,כי הבית
עדיין לא ייצר מגורים ,וזה מקביל למקרה שבו אדם מונע מחבירו לגדל פירות ,שכל
החיסרון הוא גרמא ,ופטור.
בהבנה זו יש קושי מסוים ,כי אם הדייר יצר את המגורים ,מדוע שיתחייב? הרי אדם זה
ייצר את הפירות ולכן זכותו לאוכלם . 3
ב .הברכת שמואל )סימן יד(:
דעל ידי דאכלית חסרוני ,על כורחך ,גם הנאה כזו בת תביעה היא ,ואינו רק
מזיק לחוד ,אלא דחשיב נהנה משל חבירו .דמה שנהנה הנאת הגוף מחסרונו
של חברו ,הויא גם כן בת תביעה דממוני גבך על ידי דאכלית חסרוני.
הברכת שמואל סובר ,שבמקרה שאוכל את חסרון חבירו ,אפשר לתבוע על הנאת הגוף ,מפני
שבמקרה זה ,יכול בעל הבית להשתמש בתביעה 'ממוני גבך'.
בכל מקרה שאדם גר בבית יש לו הנאה גופנית )גם כשאין לו הנאה כספית( .כדי שבעל הבית
יוכל להשתמש בתביעה 'ממוני גבך' ,הוא צריך להוכיח שההנאה הגופנית של אותו אדם
באה ממנו ,וכדי להוכיח זאת ,בעל הבית צריך להיות חסר .לכן ,דין זה שייך רק בבית
העומד להשכרה ,שבו יש חיסרון לבעלים .רק כאשר שני תנאים מתקיימים ,אפשר
להשתמש בתביעה 'ממוני גבך' ,והם:

.3

ויש לענות ,כי למרות שהדייר גרם לייצור המגורים )הפירות( ,הם שייכים לבעל הבית ,שהרי סוף סוף
הבית הוא זה שייצר את הפירות .ניתן לדמות מקרה זה למקרה של 'יורד לשדה חבירו שלא ברשות'.
למרות שהיורד גרם לשבח )הפירות( ,הרי הוא שייך לבעלים.
ועדיין קצת קשה להבין ,מדוע כשאין אף אחד בבית ,הבית לא מייצר מגורים ,וכאשר יש אנשים בבית
הוא כן מייצרם? ואולי ניתן לומר ,שבית העומד להשכרה מייצר מגורים גם כשאין בו דיירים .המקרה
של נועל ,מקביל למצב בו אדם מונע מחבירו להשתמש בפירותיו ,שזה ודאי גרמא .אולם ,הדר בבית הרי
הוא כמי שאכל את הפירות ,ופגע בגופם בידיים .החידוש הוא ,שמתייחסים לשימוש בדירה כדבר ממשי
שאפשר לפגוע בגופו ,וזה נזק בידיים וחייב.
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א .שתהיה הנאה  -כדי שלבעל הבית יהיה על מה לתבוע.
ב .שיהיה חיסרון  -הוכחה שההנאה אכן באה ממנו )יצירת זיקה בין ההנאה לבעל הבית(.
החילוק בין המקרה שדר בבית לבין המקרה שלא דר בבית ,מובן .במקרה שדר בבית העומד
להשכרה ,יש גם חיסרון לבעל הבית וגם הנאה לדייר ,לכן שייכת התביעה 'ממוני גבך',
וחייב .לעומת זאת ,במקרה שלא דר בבית רק תנאי אחד מתקיים ,והוא :החיסרון שנגרם
לבעל הבית .מאחר שהתנאי של הנאת הגוף אינו קיים ,בעל הבית אינו יכול להשתמש
בתביעה 'ממוני גבך' ,והמגרש פטור .עד עכשיו חשבנו ,שכדי לחייב בתביעה 'ממוני גבך'
צריך שההנאה תהיה הנאה כספית )בנוסף לחיסרון( .הברכת שמואל מחדש שאפשר
להשתמש בתביעה 'ממוני גבך' גם כאשר ההנאה היא הנאה גופנית .במילים אחרות :בחצר
העומדת להשכרה ,כלומר ,במקרה שחיסרו ממון ,מתחייב לשלם על הנאת הגוף גם בלא
הרווחת ממון.
ג .הגאון רבי שמואל רוזובסקי )חידושי רבי שמואל סימן יח(:
דהיכא דנהנה מחסרונו של זה ,הוי חיובו מדין גזילה ,דחשיב שגזל ממנו את
ההשתמשות בחפץ.
במטלטלים יש דין שכל הגזלנים משלמים כשעת הגזילה ,כלומר ,במקרה שאדם גוזל חפץ
מחבירו ,למרות שבזמן זה השתמש בחפץ ,הוא מחזיר את החפץ לחבירו ,ופטור מתשלום
בעבור מה שהרוויח מחפץ זה .אולם ,קרקע אינה נגזלת ,היא נשארת תמיד ברשות הבעלים,
שהרי הגוזל לא יכול להוציא את הקרקע לרשות אחרת .לכן ,גם השימוש בקרקע שייך
לבעלים ,ומכאן שאדם הגוזל קרקע ומשתמש בה ,חייב לשלם לבעלים על כל מה שהפיק
מהקרקע ,כי ההשתמשות בקרקע איננה שייכת לו .במקרה שדר בבית חבירו הוא חייב,
מכיוון שהוא משתמש במגורים שהבית מייצר ,ומגורים אלו אינם שייכים לו ,כי קרקע
אינה נגזלת .במקרה שלא דר בבית) ,מגרש את חבירו מביתו(  -פטור ,מכיוון שלא הייתה פה
השתמשות בקרקע .החידוש של הגר"ש רוזובסקי  -החיוב הוא מדין גזלן ולא מדין מזיק.
המגורים שבית מייצר נגזלים .ההשתמשות בקרקע נגזלת ,על אף שקרקע אינה נגזלת.
לסיכום :התוספות חולקים על הרא"ש והרא"ה במקרה ש'גברא דלא עביד למיגר' דר ב'בית
דקיימא לאגרא' .לפי התוספות  -פטור ,כי זה גרמא .לפי הרא"ש והרא"ה  -חייב ,למרות
שזה גרמא ,מכיוון שאוכל את חסרונו של בעל הבית.
לפי הרא"ש והרא"ה ,שהנקודה הקובעת היא אכילת החיסרון ,פשט הגמרא מסתדר כך:
זה נהנה וזה חסר  -פשוט שחייב ,כי אכל חסרונו )וגם נהנה(.
זה לא נהנה וזה לא חסר  -פשוט שפטור ,כי לא אכל חסרונו )וגם לא נהנה(.
זה לא נהנה וזה חסר  -חייב ,כי אכל חסרונו )ובמגרש שלא אכל חסרונו  -פטור(.
זה נהנה וזה לא חסר  -הגמרא הסתפקה ,מצד אחד צריך לפטור מכיוון שלא אכל חסרון
חבירו )אין פה חיסרון( ,ומצד שני אולי נחייב מצד גורם חדש של הנאה.

מעליות יח

88

ה .שיטת הרמ"ה
הנמוקי יוסף )ח ,ב בדפי הרי"ף ד"ה וחצר דקימא לאגרא( מביא את דברי הרמ"ה:
דכשדר בה חייב ,מידי דהוה אכל נזקים דעלמא ,דזה חסר וזה לא נהנה .אלא
שחולק ז"ל ואומר ,דשבת שלא במקום נזק נמי ,כגון דהדקיה באינדורנא,
חייב ,כדאיתא פ' החובל .וכל היכא דקיימא לאגרא ,וגרם לאפסודיה ,כגון
דגזלה מינה ,אף על גב דלא דר בה  -חייב ,ואפילו למאן דלא דאין דינא
דגרמי ,וכל שכן למאן דדאין.
הרמ"ה מסכים עם הרא"ש ,שבמקרה שדר בבית העומד להשכרה  -חייב .ונימוקו" :מידי
דהוה אכל נזקים בעלמא" ,ולכן גם אם לא נהנה חייב .הרמ"ה מחייב אדם שדר בבית חבירו
מדין מזיק  , 4אך חולק על הרא"ש במקרה שלא דר בבית )מגרש את חבירו( ,וסובר שגם
במקרה זה יתחייב מדין שבת שלא במקום נזק .הגמרא בדף פה ,ב מחפשת מציאות של
שבת שלא במקום נזק ,כלומר ,מקרה בו האדם יתחייב לשלם דמי שבת גם בלי שיתחייב
בתשלום נזק .המקרה שהגמרא מביאה הוא" :הדקוּה באינדרונא" ,במקרה שבו נועל את
חבירו בתוך חדר ,וכתוצאה מכך חבירו לא יכול להתפרנס  -הנועל חייב בתשלומי שבת.
הרמ"ה אינו מחלק בין מקרה שנעל את חבירו בתוך חצר ,לבין מקרה שנעל את בית חבירו,
בשני המקרים הוא מחייב מדין שבת ,כי בשני המקרים הנועל מונע מהבעלים להתפרנס.
במקרה שנועלו בחצר הוא מונע ממנו ללכת לעבוד ,ובמקרה שנועל את ביתו הוא מונע ממנו
להשכירו.
לפי הרמ"ה ,לא משנה באיזה אופן נמנע מהאדם להתפרנס ,בכל מקרה שמנעו ממנו
להרוויח  -חייבים מדין שבת .כמובן ,שאי אפשר לומר ,שבכל מניעת רווח נחייב מדין שבת,
אלא צריך לחלק בין מקרה שבו הרווח מצוי לבין מקרה שבו הרווח אינו מצוי .כיוון שאנו
מדברים על בית העומד להשכרה שהרווח בו מצוי ,שייך לחייב מדין שבת .מאותה סיבה ,לא
שייך לחייב מדין שבת במקרה שמבטל כיסו של חבירו ,כי במקרה זה הרווח אינו מצוי ,וגם
לא ברור לנו אם אדם זה ירוויח או יפסיד.
וקשה על שיטת הרמ"ה .אנו יודעים שהתורה חייבה בחמישה דברים :נזק ,צער ,ריפוי ,שבת
ובושת ,רק במקרה שאדם הזיק אדם ,ולא במקרה שאדם מזיק שור )שבת דבהמה( ,ששם
חייב על נזק בלבד .לכן ,גם בשבת שלא במקום נזק ,פשוט ,שצריך לחלק בין מקרה
שמשבית את האדם עצמו ,לבין מקרה שבו משבית את ממונו .אם כן ,לא ברור ,כיצד
משווה הרמ"ה בין המקרה שנועל את האדם עצמו ,לבין המקרה שנועל את ממונו של
.4

כשיטת הרא"ש לפי הבנת ר' שמעון שקאפ.
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האדם? ועוד ,שלפי הרא"ש )פ"ח ,סימן ג( אנו רואים ,שגם ב"הדקיה באינדרונא" הנועל
מתחייב דווקא אם עשה מעשה בגוף האדם ,כלומר ,דווקא במקרה שהאדם היה מחוץ
לחדר ובא הנועל והכניסו לחדר ונעלו .אבל במקרה שהאדם כבר היה בתוך החדר והוא רק
נעלו ,פטור ,למרות שהשבית את האדם עצמו .וברור ,שנעילת הבית איננה חמורה מנעילת
האדם.
הגאון ר' שמואל רוזובסקי )שם ,בסוף הסימן(  -עונה על קושיה זו ומסביר ,שלפי הרמ"ה כל
הסיבה שמחייבים לשלם שבת לאדם שניזוק היא ,מפני שנלקחה מאדם זה היכולת
להתפרנס ,ולא מפני שאדם זה נחבל )שנעשה מעשה בגופו( .כשאדם נחבל ,כושר המלאכה
נלקח ממנו כתוצאה מהחבלה ,אך גם אם כושר המלאכה היה נלקח ממנו כתוצאה ממשהו
אחר ,היו מחייבים מדין שבת .אין זה משנה באיזו דרך נמנע מהאדם להתפרנס .העובדה
שאינו יכול להתפרנס )להרוויח רווח מצוי( ,היא המחייבת בשבת .כלומר ,כל מקרה שנמנע
מהאדם להתפרנס )להרוויח רווח בטוח( נחשב לשבת דאדם ולא לשבת דבהמה.
כמו כן ,צריך להסביר שהרמ"ה חולק על הרא"ש ,וסובר שגם במקרה שלא הוכנס לחדר,
אלא שכבר ישב בתוך החצר ורק ננעל ,אנו מחייבים מדין שבת .לפי הסבר זה ,יוצא שאדם
המתפרנס מהשכרת בהמתו ,ויבוא אדם אחר וינעל את בהמתו ,וכתוצאה מכך בעל הבהמה
לא יוכל להשכירה ,הנועל יתחייב לשלם מדין שבת .וקשה ,שלפי זה יוצא ,שבכל מקרה
שמשבית את בהמתו צריך להתחייב מדין שבת דאדם ,ולא ברורה המציאות של שבת
דבהמה? ויש להשיב ,כי המציאות של שבת דבהמה היא ,במקרה שמזיק את הבהמה.
במקרה זה ,למרות שהבעלים אינו יכול להתפרנס מבהמתו ,המזיק פטור משבת .החילוק
בין המקרים פשוט .במקרה שמזיק את הבהמה ,הבהמה אינה יכולה לעבוד מכיוון שנלקחה
ממנה יכולת העבודה ,וזה נחשב לשבת דבהמתו ,כלומר ,נעשה שינוי בגוף הבהמה .מה שאין
כן ,במקרה שנועל את הבהמה ,ששם לא נעשה שום שינוי בגוף הבהמה ,ובהמה זו ראויה
למלאכה .לכן ,נעילתה נחשבת לשבת דאדם.
הב"ח )חושן משפט שסג ,ו( מסביר מדוע חלקו התוספות על הרמ"ה : 5
צריך לחלק בין אדקוה באנדורנא ,דהוה ליה מזיק בידיים כשהכניסו לחצר
וסגרו בתוכו ,דהתחיל ההיזק מיד בידים ממש ,ובין גורש חברו מביתו ונעל
הדלת בפניו ,דלא התחיל ההיזק עכשיו מיד ,אלא לאח"כ ,כשלא יוכל
להכניס דיורין בתוכו מפני נעילתו ואלמותו.

.5

ישנן סיבות נוספות מדוע התוספות והרא"ש חלקו על הרמ"ה :א .כאמור לעיל ,נועל את ממונו )ביתו(
נחשב תמיד ל'שבת דבהמה' .ב .ייתכן שחיוב שבת שלא במקום נזק ,הוא רק כשהאדם הושבת לגמרי,
כשאין לו שום אפשרות לגבות כסף או לגרום לרווחים .אדם נעול לא יכול לעשות פעולות מכניסות ,אך
אין כך הדבר כשרק ביתו נעול.
ועיין בקצות החושן שסג ,ג.
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הב"ח מחלק בין מקרה שבו ההיזק מתחיל מיד ,לבין מקרה שבו אין ההיזק מתחיל מיד.
במקרה שההיזק מתחיל מיד שייך לחייב מדין שבת ,ואילו במקרה שההיזק אינו מתחיל
מיד לא שייך לחייב מדין שבת .כאשר ההיזק מתחיל מיד ,מוכח לנו שזה היזק בידיים ,כי
מרגע זה האדם הושבת ,ולכן שייך לחייב מדין שבת .אבל במקרה שאין ההיזק מתחיל מיד,
זה נחשב להיזק בגרמא ,כי הוא רק גורם שאדם זה יפסיד בעתיד ,ולכן לא שייך לחייב מדין
שבת .יוצא ,שבמקרה שהכניס את האדם לתוך חצר ,חייב מדין שבת כי ההיזק מתחיל מיד,
מאותו רגע הוא לא יכול לצאת לעבוד ,וזה נחשב להיזק בידיים .ואילו במקרה שנעל את
בית חבירו ,לא שייך לחייבו מדין שבת ,מכיוון שההיזק אינו מתחיל מיד ,והוא יתחיל רק
כאשר יבואו אנשים לשכור את הבית ,וגם זה שיבואו אנשים לא מובטח לו ,ולכן כל השבת
הזה נגרם על ידי גרמא ופטור.
נקודת המחלוקת בין הרמ"ה והרא"ש ,לגבי המקרה שנעל את בית חבירו ,נובעת מהשאלה:
אלו תנאים צריכים להתקיים ,כדי לחייב בדין שבת?
לפי הרמ"ה  -על כל מניעת רווח בטוח מתחייבים בשבת ,ואין זה משנה באיזו צורה היא
נגרמה.
לפי התוספות והרא"ש  -כדי לחייב בשבת אין זה מספיק למנוע רווח וודאי ,צריך למנוע
רווח זה על ידי השבתת האדם )ולא על ידי השבתת בהמתו(.
לפי הרמ"ה ,שהנקודה הקובעת היא :אם חיסרו ממון או לא ,פשט הגמרא מסתדר כך:
זה נהנה וזה חסר  -פשוט שחייב ,מכיוון שחסר )וגם נהנה(.
זה לא נהנה וזה לא חסר  -פשוט שפטור ,מכיוון שאינו חסר )וגם לא נהנה(.
זה לא נהנה וזה חסר  -חייב ,מכיוון שחסר.
זה נהנה וזה לא חסר  -הגמרא הסתפקה ,האם פטור מכיוון שאין פה חיסרון ,או שחייב
מצד גורם חדש של הנאה מרכושו.
ייתכן ,שגם הרי"ף הבין כמו הרמ"ה ,שבכל מקרה שהחסירו ,חייב ,גם אם לא אכל את
חסרונו .וכן עולה מלשונו" :אבל בחצר דקימא לאגרא ,צריך להעלות לו שכר ,ואע"ג דלא
עביד למיגר ,דהא חיסריה ממונא" .את דברי הרי"ף אפשר להבין בשתי דרכים:
א .כמו הסבר הרמ"ה ,שבכל מקרה שיש חיסרון חייב )גם אם לא אכל חסרונו(.
ב .כמו שהרא"ש הבין ,שכל מה שהרי"ף מחייב זה דווקא במקרה שאוכל את חסרונו.
מלשון הגמרא משמע כשיטת הרמ"ה ,שכן כאשר נשאל רבי אמי מה דינו של הדר בחצר
חבירו שלא מדעתו ,השיב" :וכי מה עשה לו ומה חסרו ומה הזיקו?" .מתשובת רבי אמי
אפשר לדייק ,שאם חיסרו או הזיקו חייב .כלומר ,בכל מקרה שיש חיסרון לבעלים ,חייבים
לשלם גם כשאין הנאה . 6
.6

דיוק זה אינו מהווה קושיה לרא"ש ולתוספות .לשיטת הרא"ש  -מדובר פה במקרה שדר בחצר חבירו,
כלומר ,במקרה שאוכל את חסרונו ,ולכן הדיוק שאם החסירו חייב נכון גם לפי שיטת הרא"ש .לשיטת
התוספות  -רבי אמי נשאל מה הדין במקרה של זה נהנה וזה לא חסר .מתשובתו אפשר לדייק שאם
החסירו חייב ,דווקא במקרה שגם נהנה )אבל אי אפשר לדייק שחייב ,גם במקרה שלא הייתה הנאה( ,וגם
התוספות סוברים שבמקרה שזה נהנה וזה חסר חייב.
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ו .סיכום
ראינו שישנן שלוש שיטות בראשונים לגבי הדין של זה לא נהנה וזה חסר:
שיטת התוספות  -זה לא נהנה וזה חסר  -פטור.
לשיטתם ,אין הבדל אם אדם זה דר בבית או לא דר בבית ,מכיוון שאין הנאה ,והחיסרון
היה בגרמא בלבד  -פטור.
שיטת הרא"ש והרא"ה  -זה לא נהנה וזה חסר  -תלוי במקרה :דר בבית  -חייב; לא דר
בבית  -פטור .ראינו שלוש סברות לחלק בין המקרים:
א .ר' שמעון שקאפ  -מחדש ,שבית מייצר מגורים ,ולכן כאשר האדם דר בבית  -חייב,
מכיוון שאוכל את המגורים שהבית מייצר.
ב .הברכת שמואל  -מחדש ,שבמקרה שחיסרו ממון מתחייב לשלם על הנאת הגוף ,ולכן
במקרה שהאדם דר בבית  -חייב כי בנוסף לחיסרון הייתה לו הנאת הגוף.
ג .ר' שמואל רוזובסקי  -מחדש ,שהמגורים שהבית מייצר נגזלים ולכן במקרה שדר בבית -
חייב כי גוזל את המגורים )גוזל את ההשתמשות בחפץ(.
שיטת הרמ"ה  -זה לא נהנה וזה חסר  -חייב.
אין הבדל אם דר בבית או שלא דר בבית .כשדר בבית חייב מדין מזיק ,וכשלא דר בבית
חייב מדין שבת.
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אסף כהנא
לעילוי נשמת
סבי אלחנן בן אליעזר ז"ל

אדם המזיק באונס
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

מבוא
הצגת מקרים שונים בגמרא הקשורים לדין אדם המזיק
שיטות הראשונים בדין אדם המזיק באונס
 .1שיטת התוספות והרא"ש
 .2שיטת ריב"א והר"ר ישעיה
 .3שיטת הרמב"ן
 .4שיטת הר"י מלוניל
יישוב המקרים בגמרא לפי השיטות השונות
סברות המחלוקת
הסתירה בטור
שיטת הרמב"ם
סיכום

א .מבוא
בסוף פרק כיצד הרגל )בבא קמא כו ,א( מובאת המשנה הבאה:
אדם מועד לעולם ,בין שוגג בין מזיד ,בין ער בין ישן .סימא את עין חבירו
ושיבר את הכלים  -משלם נזק שלם.
אדם המזיק בשוגג ,משלם נזק שלם .דין זה נלמד על ידי תנא דבי חזקיה מהפסוק "פצע
תחת פצע" )שמות כא ,כה( :אדם המזיק בשוגג או באונס מתחייב כמו מזיק במזיד וברצון.
ישנה מחלוקת ראשונים על חיוב אדם המזיק באונס :עד איזו דרגת אונס אדם חייב?
מטרתו של מאמר זה ,היא לנסות ולברר את השיטות השונות ואת הבסיס למחלוקתן.
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ב .הצגת מקרים שונים בגמרא הקשורים לדין אדם המזיק
ישנם מספר מקרים בגמרא ,רובם במסכת בבא קמא ,שמהם ניתן ללמוד את הדין של אדם
המזיק באונס:
 .1בבא קמא כו ,ב
אמר רבה :היתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה ועמד ונפלה ,לעניין
נזקין חייב...
דין זה מובא בגמרא לאחר הלימוד מ"פצע תחת פצע" ,שאדם המזיק באונס חייב ,והוא
מהווה דוגמה למקרה שבו מיושם הלימוד .דרגת האונס במקרה זה אינה ברורה ,והניחה
מקום לראשונים להציע דעות שונות .ההכרעה בעניין זה חשובה ,במיוחד משום שמקרה זה
מהווה דוגמה טובה לחיוב אדם המזיק באונס.
 .2בבא קמא כז ,א
אמר רבה :נפל מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ...חייב על הנזק.
 .3בבא קמא כז ,ב
במשנה )כז ,א( נאמר ,שהנתקל בחבית ברשות הרבים ושברה  -פטור .בגמרא מובאים מספר
הסברים לסיבת הפטור .חלק מההסברים מעמידים את המקרה במציאות מיוחדת כגון:
באפילה ,ואילו התירוץ האחרון )אמרי במערבא משמיה דר' עולא( מסביר שבני אדם אינם
נוהגים להתבונן בדרכים ,ולכן הנתקל פטור .צריך לברר מה היא סיבת הפטור ,שכן אם
סיבת הפטור נעוצה בנתקל  -יש מכאן הוכחה לסוברים ,שאדם המזיק באונס פטור.
 .4בבא קמא לב ,א
 ...היה בעל חבית ראשון ובעל קורה אחרון ,נשברה חבית בקורה  -חייב,
ואם עמד בעל חבית  -פטור.
בעל הקורה ,שהזיק את בעל החבית  -פטור ,במקרה שבעל החבית עמד והנזק היה בלתי
נמנע.
 .5בבא קמא מח ,א
ואמר רבא :נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות ,והזיק את בעל הבית ,או בעל
הבית הוזק בו  -חייב .הזיקו בעל הבית  -פטור .אמר רב פפא :לא אמרן אלא
דלא הוה ידע ביה...
אדם שמזיק בלי ידיעה )באונס( אדם שני ,שנכנס לחצרו שלא ברשות  -פטור.
 .6בבא קמא צט ,ב
איתיביה רב חמא בר גוריא לשמואל :הנותן בהמה לטבח ונבלה  -אומן
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פטור ,הדיוט חייב...
כלומר :טבח אומן ששחט בחינם וניבל  -פטור.
 .7בבא קמא קיב ,א
 ...כסבורים של אביהם היא ,וטבחוה ואכלוה  -משלמין דמי בשר בזול...
אחים שמצאו בירושתם פרה ,חשבו שהיא שלהם ושחטו ואכלו אותה  -פטורים מהנזק,
ומשלמים רק מה שנהנו )= דמי בשר בזול(.
 .8בבא מציעא פב ,ב
במשנה מובא הדין של שומר המעביר חבית ושברה .בגמרא דנים במחלוקת רבי מאיר ורבי
יהודה על דין שומר שכר .שומר חינם לכל הדעות פטור ,למרות שהוא הזיק את הבעלים
בכך ששבר את החבית.
 .9ירושלמי בבא קמא )פ"ב ה"ח(
במשנה מובא:
אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד בין ער בין ישן...
ובגמרא:
אמר רבי יצחק :מתניתא בשהיו שניהם ישנין ,אבל אם היה אחד מהם ישן
ובא חבירו לישן אצלו  -זה שבא לישן אצלו הוא המועד.
את דינו של הירושלמי  -שאם הניזק הגיע לאחר המזיק  -המזיק פטור ,ניתן להבין בשני
אופנים:
א .הראשון לא היה יכול למנוע את הנזק )= אנוס( ולכן הוא פטור.
ב .השני לא נהג כראוי ,ולכן אין לו אפשרות לתבוע את הראשון.
בשני מקרים תיווצר נפקא מינה בין שני אופני ההסבר:
 .1אדם שני הניח כלים של אדם שלישי.
 .2רוח הביאה כלים ליד הישן.
לפי הסבר א  -המזיק פטור מכיוון שהוא אנוס.
לפי הסבר ב  -כשהניזק נהג כראוי  -הוא יכול לתבוע את המזיק ,גם אם המזיק היה אנוס.

ג .שיטות הראשונים בדין אדם המזיק באונס

.1

1

מפרשים רבים עסקו בשאלה זו ,במאמר זה נתייחס רק לחלק מהם.
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2

 .1שיטת התוספות והרא"ש
הגמרא בבבא קמא כו ,ב קובעת ,שיש לחייב אדם המזיק באונס .לעומת זאת ,יש בגמרא
מקרים שמזיק באונס נפטר )המקרים שהובאו בפרק הקודם( :מכאן ,טוענים התוספות
והרא"ש ,שחייבים להבחין בין דרגות שונות של אונס .בין אונס גמור לפשיעה ,ניתן למנות
שני מצבי ביניים  -גניבה ואבידה .חלוקה זו נלמדת מדיני שומרים :שומר חינם חייב רק
בפשיעה; שומר שכר חייב גם בגניבה ואבידה אך פטור באונס .גניבה קלה מאבידה ,כפי
שמוכח מהגמרא בבבא מציעא )צד ,ב(:
קל וחומר :ומה גניבה שקרובה לאונס משלם ,אבידה שקרובה לפשיעה לא
כל שכן?
התוספות והרא"ש סוברים ,כי אדם המזיק חייב באונס שהוא כעין אבידה ,ופטור באונס
שהוא כעין גניבה ובאונס גמור.
הוכחת התוספות והרא"ש :שומר שהעביר חבית ושברה )בבא מציעא פב ,ב( ,דעת רבי
יהודה היא ששומר חינם פטור ושומר שכר משלם .כלומר :נתקל אינו אונס גמור ,שהרי
שומר שכר ,שפטור באונס גמור  -משלם; אמנם ,נתקל גם אינו נחשב לפושע ,מכיוון ששומר
חינם  -שחייב בפשיעה  -נפטר .מסתבר שזהו אונס כעין גניבה ואדם המזיק פטור.
אדם המזיק מתחייב ביותר מפשיעה )שהרי חייב באונס( ,וכבר הוכח שהוא פטור באונס
כעין גניבה .לכן ,לעניין חיוב אדם המזיק באונס ,נשארה מדרגת הביניים שבין גניבה
לפשיעה ,שהיא אבידה .ואכן ,במדרגה זו אדם המזיק מתחייב . 3

סיכום שיטת התוספות והרא"ש:
אונס גמור

.2
.3

אונס כעין
גניבה

אונס כעין
אבידה

פשיעה

רא"ש :בבא קמא ,פרק ג סימן א; תוספות :בבא קמא כז ,ב ד"ה שמואל; בבא קמא צט ,ב ד"ה אימא;
בבא מציעא פב ,ב ד"ה וסבר; בבא בתרא צג ,ב ד"ה חייב.
במקרה של ארבעה )= שומרים( שנכנסו תחת הבעלים )בבא קמא מה ,א( ,אם השור הרג  -כל השומרים
משלמים כופר )כלומר :הם חייבים מדין מזיק( ,ואילו כלפי הבעלים  -שומר חינם פטור מתשלום דמי
השור )= שנסקל( .בגמרא מוסבר ,שהשומרים שמרו שמירה פחותה ,שהיא נעילת הבהמה מאחורי דלת,
שאינה עומדת בפני רוח שאינה מצויה .הדין במקרה זה הוא ,ששומר חינם פטור )ולכן זו אינה פשיעה(
ואילו אדם המזיק חייב ,כלומר :מקרה זה מהווה דוגמה לאונס כעין אבידה .יוצא מכך ,שרוח שאינה
מצויה היא אונס כעין אבידה וחייב בה אדם המזיק .וכדברי רבה )בבא קמא כז ,א(" :ואמר רבה :נפל
מראש הגג ברוח שאינה מצויה והזיק ובייש  -חייב על הנזק".
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שומר חינם
אדם המזיק
שומר שכר

פטור
פטור
פטור

פטור
פטור
חייב

פטור
חייב
חייב

חייב
חייב
חייב

4

 .2שיטת ריב"א והר"ר ישעיה
הריב"א והר"ר ישעיה הרחיבו את חיובו של אדם המזיק יותר מאשר התוספות והרא"ש.
לדידם ,אדם המזיק מתחייב כמו שומר שכר .באונס שהוא כעין גניבה ואבידה אדם המזיק
חייב ,ולכן חייב ברוח שאינה מצויה .לעומת זאת ,באונס גמור הוא פטור .לפי זה ,נתקל ונפל
על כלים ושברם  -חייב ,והסיבה שפטרו מעביר חבית ושברה וטבח אומן שקלקל היא,
שמכיוון שהם מתעסקים לטובת הניזק ,יש להם דין שומר )אם שומר חינם שומר חינם ,אם
שומר שכר שומר שכר(.
5

 .3שיטת הרמב"ן
הרמב"ן חולק על שתי השיטות האמורות ,וטוען שאדם המזיק חייב בכל אונס .הוא מביא
ראיה לדבריו ,מכך שברוח שאינה מצויה )ואפילו כמו רוח הסערה של אליהו( ,ובהייתה אבן
בחיקו ולא הכיר בה ,שהם דרגת האונס הגבוהה ביותר  -אדם המזיק חייב .המקרים שפטור
הם בגלל פשיעת הניזק  , 6או במקרה שהאדם מזיק בצורה של בור )שהניזק נתקל בו( ,או
טבח אומן שקלקל ושומר שהעביר חבית ,שאין בהם משום מזיק ויש להם דין שומר.
הרמב"ן לא הרחיב בטעם הפטור בטבח ובשומר ,ורק כתב שאין בהם משום מזיק.
בתשובות רבי אליעזר  7מבואר ,שגם הרמב"ן פוטר אומן מטעמו של ריב"א ,שכיוון
שמתעסק לטובת הניזק אין לו דין מזיק אלא שומר ,אלא שהרמב"ן קיצר בלשונו.
 .4שיטת הר"י מלוניל
הסברו של הר"י מלוניל דומה לזה של הרמב"ן ,אך מפורט יותר .את התייחסותו של רבי
יונתן מלוניל לסוגיית אדם המזיק באונס ,אנו מוצאים במספר מקומות .בפירושו על
המשנה "אדם מועד לעולם) "...כו ,א( ,הביא רבי יונתן מלוניל את דין הירושלמי ,שאם
הונחו הכלים אחר הליכתו לישון  -פטור ,ונימק:
דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה שינחו  8כלים למרגלותיו ,שהרי נמי פושע היה
.4
.5
.6
.7
.8

מובאים בשיטה מקובצת בבא קמא כז ,א ד"ה נפל וד"ה וכן כתב.
חידושי הרמב"ן בבא מציעא פב ,ב ד"ה ואיתא ,מהמילים "ומצאתי בתוספות בבבא קמא) "...מובא גם
בשיטה מקובצת שם(.
לסיבת הפטור  -עיין בסוף ההסבר על פירושו של רבי יונתן מלוניל.
חלק א ,סימן ב ,ענף א ,אות ב ,ד"ה וכן משמע שגם.
ועיין במהדורת פלדהיים עמוד  38הערה  137שתיקן המהדיר "שיניחו".
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מי שהניחם שם.
מדבריו נראה ,שעיקר הפטור הוא בגלל שהמזיק היה אנוס .בפירושו על הגמרא בדף כו ,ב : 9
ולא הכיר בה מעולם  -כגון שהניחה לו אדם אחר בחיקו בעוד שהיה ישן,
וכשקם על רגליו נפלה האבן מחיקו.
פירוש זה מרחיב את החיוב של הגמרא גם למקרה שהאבן הונחה על ידי אדם אחר .בהמשך
דבריו מובא:
לענין נזקין חייב  -דהא רבינן שוגג ואונס כרצון .ולא דמי לזה שישן ולא היה
אדם סביביו ובא אדם וישן אצלו ,וסימא הישן עין זה שפטור ,דלא מחייבינן
ליה שיתן לזה המשנה ,ואין הטעם משום דלא הוה ליה ידיעה אלא משום
שזה הישן הוא המועד .אם לזה שנשבר מוחו בזה האבן או נשברו כליו מאי
שינוי עבד? ואי איכא לדמויו כך מדמינן ,אם בא אדם והניח לו בחיקו
מרגלית או כלי זכוכית ועמד ונפלה פטור עליה.
מקטע זה משמע ,שהפטור הוא בגלל שינוי הניזק ולא בגלל שהמזיק אנוס.
נראה ,שישנה סתירה בין שני הפרושים .ר' צבי הבר הציע לי את הפתרון הבא :על מנת
לפטור אדם המזיק צריך שני תנאים .צריך שהניזק ישנה ,כדי שיחול הכלל ש"כל המשנה
ובא אחר ושינה בו פטור" ,וגם שהמזיק יהיה אנוס .לכן ,בפירוש על המשנה כתב את שני
הטעמים" :דלא הוה ליה לאסוקי אדעתיה" וגם "והרי נמי פושע מי שהניחם שם" .בפירוש
על הגמרא ,רצה רבי יונתן מלוניל לחדד את ההבדל בין המקרה של הירושלמי  -שפטור,
למקרה בבבלי  -שחייב ,ולכן הדגיש שבגמרא הניזק לא שינה ומסיבה זאת המזיק חייב.
הוא גם הוסיף ,שבמקרה שהניזק ישנה ,לדוגמה :יניח מרגלית בחיקו של המזיק ,והיא
תישבר כשהוא יקום  -המזיק פטור.
היוצא מדברינו הוא ,שבניגוד לתוספות  , 10הסוברים שהכלל "כל המשנה ובא אחר ושינה בו
פטור" אינו חל על אדם ,לשיטת רבי יונתן מלוניל כלל זה ,חל אף על אדם שהזיק בלי ידיעה
)= באונס( .כך הוא כותב בדף לב ,א )ד"ה רץ חייב(:
אבל מהלך ברץ פטור ,דכל המשנה ובא אחר ושינה בו  -פטור ,כל שכן זה
שלא שינה בו פטור.
נראה ,שההיגיון בסברה זו הוא ,שאדם המזיק בלי ידיעה הוא בדרגת חומרה דומה לבהמה
.9
.10

הפירוש נכתב במקור על הרי"ף ,והמוציא לאור סידר אותו לפי סדר הגמרא.
בבא קמא כז ,ב ד"ה אמאי" :ולא שייך כאן 'כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור' ,דגבי אדם לא אמר
הכי".
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שמזיקה ,ולכן כלל שחל על בהמה יחול גם עליו.
ייתכן ,שגם הרמב"ן ,שפטר את המזיק בחלק מן המקרים בגלל פשיעת הניזק ,ישתמש בכלל
של "כל המשנה ובא אחר ושינה בו  -פטור" .כלל זה מתאים למקרים הבאים:
א .היה בעל חבית ראשון  -בעל חבית שינה בעמידתו.
ב .נכנס אדם לחצרו בלי רשותו  -הנכנס שינה.
ג .ישן שבא אחר לישון לידו  -השני שינה.
ד .נתקל בחבית ושברה  -מניח החבית שינה . 11

ד .יישוב המקרים בגמרא לפי השיטות השונות

1

היתה לו אבן
בחיקו ולא הכיר
בה  -חייב
נפל מהגג ברוח
שאינה מצויה -
חייב

3

נתקל בחבית
ברשות הרבים -
פטור
היה בעל חבית
ראשון ובעל קורה
אחרון  -פטור
אחים ששחטו
פרה  -פטור

2

4

5

.11

שיטת ריב"א
והר"ר ישעיה
אונס כעין גניבה ואבידה,
שומר שכר מתחייב

שיטת הרמב"ן
והר"י מלוניל
אונס ,אדם המזיק
חייב

שיטת התוספות
והרא"ש
אונס כעין אבידה,
היה יכול להיזהר
כשקם
אונס כעין אבידה

אונס כעין גניבה ואבידה

אונס ,אדם המזיק
חייב

שיטת התוספות
והרא"ש
אונס כעין גניבה

שיטת ריב"א
והר"ר ישעיה
אם נתקל באפילה  -אונס
גמור ,אם לא  -השני פשע

אונס

אונס גמור  /בעל החבית
פשע

שיטת הרמב"ן
והר"י מלוניל
מי שהניח את
החבית פשע " /כל
המשנה"
בעל החבית פשע /
"כל המשנה"

אונס

אונס גמור  -גם שומר
שכר פטור

שחטו על דעת
שהיא שלהם,
אינם נחשבים

אולם ,במקרה זה צריך להתייחס גם לדברי ר' יוחנן )בבא קמא כ ,א(" :כסות עבדי אינשי דמנחי גלימי
ומתפחי" .מדבריו עולה ,כי אין זה שינוי להניח כלים ברשות הרבים כשעומד לנוח .ניתן לומר ,שהמקרה
של נתקל בחבית מתייחס לחבית שהושארה ברשות הרבים ,שזה ודאי שינוי .אם נרצה להסביר את
המקרה באדם שעצר לנוח ,נוכל לנמק את הפטור בכך שאדם שעוצר ברשות הרבים ומניח חבית  -חייב
לשמור שאיש לא ייתקל בחביתו ,ואם מישהו נתקל בה  -האחריות היא על כתפי המניח ,והנתקל פטור
מלשלם לו.
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6
7
8
9

נכנס אדם לחצרו
בלי רשותו  -פטור
המעביר חבית
ושברה  -פטור
טבח אומן בחינם
 פטורישן ובא אחר
וישן לידו  -פטור

אונס

אונס גמור  /הנכנס פשע

אונס כעין גניבה

מתעסק לטובת הניזק,
יש לו דין שומר
מתעסק לטובת הניזק,
יש לו דין שומר
אונס גמור

אונס כעין גניבה
אונס
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מזיקים
הנכנס פשע " /כל
המשנה"
אין לו דין מזיק
אין לו דין מזיק
השני שבא לישון
פשע " /כל
המשנה"

ה .סברות המחלוקת
הרב גוסטמאן ,בספרו קונטרסי שיעורים לבבא קמא )שיעור יד( ,מחלק בין שיטת הרמב"ן,
לשיטות התוספות וריב"א בעניין הלימוד של "פצע תחת פצע" .כמו כן ,הוא מחלק בין
תוספות וריב"א בעניין חיוב בגניבה בשומר שכר.
לפי הרמב"ן ,הלימוד של "פצע תחת פצע" עוקר את פטור האונס ,הנלמד מהפסוק "ולנערה
לא תעשה דבר" )דברים כב,כו( ,ולכן אין דין פטור באדם המזיק ,וכל אדם שהזיק באונס
חייב לשלם .לעומת זאת ,התוספות וריב"א תופסים את הלימוד של "פצע תחת פצע"
כהחמרה של רמת השמירה הנדרשת מהאדם .כלומר :אדם חייב לשמור שגופו לא יזיק,
יותר מהמידה שהוא חייב לשמור שממונו לא יזיק .אמנם ,אם הוא שמר שמירה מעולה,
והנזק קרה למרות שמירתו  -זהו אונס גדול ,ופטור.
הסיבה להבדל בין תוספות וריב"א נובעת ממחלוקת ביניהם על חיוב גניבה בשומר שכר.
תוספות )בבא קמא נז ,א ד"ה כגון שטענו( מחייבים שומר שכר גם בגניבה באונס ,מכיוון
שלשיטתם כל גניבה היא אונס ,ולכן אין הבדל בין גניבה רגילה לגניבה בלתי נמנעת )באונס
גדול( .חיוב שומר שכר בגניבה ,אינו מדין שמירה )מדין שמירה הוא פטור בגניבה( אלא מדין
השבה  -דין מיוחד בשומר שכר ,שנעשה כשואל לעניין חיוב בגניבה .אם כך ,ברור שאדם
המזיק שלא שייך בו דין השבה ייפטר בגניבה .ריב"א לא מקבל את החיוב בגניבה באונס . 12
לשיטתו שומר שכר חייב רק בגניבה רגילה ,והחיוב הוא מדין שמירה ,ולכן גם אדם המזיק
חייב .כלומר :לפי שתי השיטות  -תוספות וריב"א  -חיוב השמירה באדם המזיק הוא כמו
חיוב השמירה בשומר שכר ,והמחלוקת היא :מאיזה דין חייב שומר שכר בגניבה.
לגבי המקרים של מעביר חבית ושברה וטבח אומן שקלקל ,מסביר הרב גוסטמאן,
שהמחלוקת בין תוספות ,לרמב"ן וריב"א נובעת מהשאלה ,האם צריך שיחול 'שם מזיק' על
.12
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פעולת הנזק .לפי תוספות אין צורך בכך ,ולכן גם פעולה שאינה פעולת מזיק ,כגון :העברת
חבית או שחיטה ,ניתן לחייב את ה'מזיק' ,ולכן הפטור במקרים אלו הוא מדין אונס .לפי
הרמב"ן וריב"א צריך שיחול 'שם מזיק' על הפעולה ,ולכן שחיטה או העברת חבית על ידי
השומר הן פעולות שאין עליהם 'שם מזיק' וזוהי סיבת הפטור .כלומר ,לפי שיטתם ,חיוב
אדם המזיק באונס הוא דווקא בפעולת נזק שקרתה באונס.
את שורש המחלוקת ניתן לתלות בשאלה ,האם דיני נזיקין הם קנס או ממון .ישנה משנה
בכתובות )מא ,א(:
המית שורי את פלוני או שורו של פלוני ,הרי זה משלם על פי עצמו.
מכאן ,שדיני נזיקין הם ממון מכיוון שמודה בקנס נפטר ,ואין בקנס מציאות של משלם על
פי עצמו .לעומת זאת ,ישנם מספר מקורות ,המצביעים לכיוון השני ,ביניהם המכילתא
)מובאת בתוספות בבבא קמא ב ,א ד"ה ולא זה וזה(:
"כי יפתח וכי יכרה" )שמות כא ,לג(  -אם על הפתיחה חייב ,על הכרייה לא כל
שכן?! אלא ללמדך ,שאין עונשין ממון מן הדין.
המכילתא מסבירה ,שצריך היה לכתוב גם "כי יפתח" וגם "כי יכרה" ,כי עונש אי אפשר
ללמוד בקל וחומר .מכיוון שלמסקנה דיני נזיקין הם ממון ,מסביר הרשב"א )ב ,ב ד"ה אבל
במחוברת( את דברי המכילתא ,בצורה הבאה :מכיוון שבור הוא קל  -וזאת משום שהניזק
בא למזיק ,והמזיק הפקיר את הבור  -החיוב הוא מחודש יותר משאר הנזיקין )הוא קל
יותר( ,ובו אין עונשין מן הדין ,שאין לך בו אלא חידושו.
גם אדם המזיק באונס הוא קל  -אין כוונה להזיק  -ולכן ייתכן שלימוד החיוב שלו גם הוא
חידוש .אם לימוד החיוב באדם שמזיק באונס הוא בגדר חידוש ,כלומר עונש )ולא פיצוי על
נזק( ,הגיוני הדבר שלא יטילו עונש על אונס גמור .עונש מטילים על אדם שהייתה לו
אפשרות כלשהי להימנע מהנזק ,כמו במקרה שהייתה לו אבן בחיקו ,שלפני שקם הייתה לו
אפשרות לבדוק שאין עליו אבנים .ייתכן שזוהי דעת תוספות וריב"א .לעומת זאת ,אם
לימוד החיוב באדם המזיק באונס הוא ממוני ,כלומר פיצוי לניזק ,אין זה משנה אם המזיק
פשע או שהוא אנוס לגמרי :הניזק בכל מקרה הפסיד והוא צריך פיצוי .הסבר זה מתאים
לשיטת הרמב"ן.

ו .הסתירה בטור
הטור )חושן משפט שעח ,א( כותב על חיוב אדם המזיק:
כיון שמזיקו ,בין במזיד בין בשוגג חייב לשלם ,ובלבד שלא יהא אנוס כגון
אם נפל מן הגג ברוח שאינה מצויה והזיק.
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לעומת זאת ,בסימן תכא סעיף יג כתב:
נפל מן הגג ברוח מצויה חייב בד' דברים ,דשוגג קרוב למזיד הוא שלא היה לו
לעלות לגג שאין לו מעקה כיון שיכול ליפול ברוח מצויה ...ואם נפל ברוח
שאינה מצויה אינו חייב אלא בנזק.
דברי הטור לגבי דינו של נופל מן הגג ברוח שאינה מצויה סתרי אהדדי .ואכן ,הבית יוסף
בסימן שעח מקשה עליו:
ומכל מקום יש לתמוה ,שכתב בנפל ברוח שאינה מצויה והזיק פטור ,ומשמע
פטור מנזק ,והא אמר רבה )בבא קמא כז ,א( דחייב על הנזק! ולדברי
הפוטרים באונס גמור צריך לומר ,דרוח שאינה מצויה לאו אונס גמור הוא.
לכאורה נראה ,שסימן שעח סותר את סימן תכא וחולק על דברי רבה בגמרא.
הבית חדש )שעח ,ס"ק א( מתרץ את הסתירה:
...דברוח שאינה מצויה גופיה ,איכא לחלק בין אונס גמור ,כגון שהיה רוח
סערה גדולה וחזקה מפרק הרים ומשבר סלעים ,לשאינו כל כך חזקה.
כלומר :בסימן תכא מדובר על רוח שאינה מצויה "רגילה" ,לכן חייב ,אבל בסימן שעח
מדובר על רוח סערה ,וזה אונס גדול ופטור.
גם הטורי זהב )שם ,ב( מסביר כך:
ונראה לעניות דעתי ,דלא מחייב רבינו בסימן תכא אלא באין לו מעקה ,כמו
שכתב שם דלא היה לו לעלות בגג שאין לו מעקה ,שיכול ליפול ברוח שאינה
מצויה .אבל הכא מיירי שיש לו מעקה ,אלא שנפל באונס למעלה מן המעקה,
שבאה רוח סערה כל כך הגביהו וזרקו  -אין לך אונס גדול מזה...
חלוקה זו פותרת את הבעיה ,אולם ,קצת קשה לומר ,שהטור השתמש בביטוי 'רוח שאינה
מצויה' לתיאור שני סוגי רוחות שונים מבלי לציין זאת . 13
הדרישה )שם ,ס"ק א( כתב ,שיש לחלק בין הזיק אדם ,שברוח שאינה מצויה חייב נזק,
להזיק כלים ,שפטור .הסיבה לכך היא ,שברוח שאינה מצויה "יורדים דרגה" אחת ברמת
החיוב :בהזיק אדם יורדים מחיוב ה' דברים לחיוב נזק ,ובהזיק כלים יורדים מחיוב נזק
לפטור . 14
.13
.14

ויעויין בירושלמי פ"ו ה"ד שחילקו האמוראים בין שני סוגי רוח שאינה מצויה )לגבי אש( ,וברמב"ם
)נזקי ממון יד ,ז( שהוסיף את המילה "תמיד" על מנת לבאר את כוונתו ב"רוח שאינה מצויה" שם.
ובספר מאירת עיניים )סימן שעח ,ס"ק ב( הביא חילוק זה והסביר בעזרתו את דברי השולחן ערוך" :ולפי
מה שכתבתי לחלק אתי שפיר .דבסעיף א ,דאיירי בנזקי כלים ,משום הכי לא כתב ,דחייב ברוח שאינו
מצויה .ובסעיף ב דאיירי בהזיק בן-אדם ,משום הכי כתב שם ,דחייב אפילו בנפל ברוח שאינה מצויה".
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ביאור הגר"א )שם ,אות ז( דוחה את דברי הפרשנים שהבאנו לעיל ,וטוען שיש טעות סופר
בטור .הוא מוכיח ,שההבדל היחידי בין מזיק אדם למזיק כלים הוא ד' דברים ,מהגמרא
)בבא קמא כו ,א(:
קתני סימא את עין חבירו דומיא דשיבר את הכלים.
כלומר :אין הבדל בין חבלה לשבירת כלים .ומכאן קשה על דברי הרב יושע ולק בדרישה
ובסמ"ע.
ללחם משנה )חובל ומזיק א ,יב( שיטה המסבירה את הטור .הוא מסביר ,שאכן אם נפל
ברוח שאינה מצויה  -זהו אונס גדול ופטור .אך בסימן תכא המציאות היא ,שאדם עלה לגג
שאפשר ליפול ממנו אפילו ברוח מצויה )מה גם שהטור מציין שמדובר בגג ללא מעקה( ,ולכן
אף על פי שנפל ברוח שאינה מצויה  -מתחייב לשלם נזק ,מדין 'תחילתו בפשיעה )= עלייתו
לגג( וסופו באונס )= נפילתו ברוח שאינה מצויה(' .זו הסיבה ,שהטור שינה מסדר הגמרא,
וציין תחילה את דין הנופל ברוח מצויה . 15
הסבר זה פותר את הסתירה בטור ,אולם עדיין קשה מהגמרא ,שהביא הבית יוסף בשם
רבה .ייתכן ,שגם הבית יוסף הבין כך את דברי הטור ,ולכן הוא הקשה עליו מהגמרא ולא
מדבריו בסימן תכא.
הרב גוסטמאן )קונטרסי שיעורים לבבא קמא שיעור יד ,אות ו( מחלק את החילוק של
הדרישה ,אבל נותן לו טעם שונה :אדם המזיק באונס אין עליו 'שם מזיק' ,ולכן מזיק ממון,
שכדי לחייבו צריך "מכה נפש בהמה" )ויקרא כד ,יח(  -פטור; אך מזיק אדם ,שנאמר
בו "איש כי יתן מום בעמיתו" )שם ,יט(  -מתחייב מיד בתשלומי נזק .אמנם ,מכה כלים
משלם נזק ,כלומר :זהו דין ממוני ,ואילו החובל הוא קנס-עונש  , 16ומבחינת הדין ממון חמור
מקנס ,אבל לעצם עניין החיוב קנס חמור; שכן ,כדי לחייב ממון מדין אדם המזיק צריך
שייקרא 'שם מזיק' עליו ,אך קנס ,לעומת זאת ,ניתן להטיל על כל אדם שהזיק . 17
לסיכום :ביאור הגר"א פותר את הסתירה כטעות סופר בסימן שעח .הב"ח והט"ז מחלקים
בין שני סוגי רוח שאינה מצויה .הלחם משנה מסביר את הדין בסימן תכא כדין של 'תחילתו

.15
.16

.17

יוצא לפיו ,שהשו"ע פוטר בהזיק כלים ברוח שאינה מצויה .מהבית יוסף משמע ,שברוח שאינה מצויה
חייב ,ולכן כתב בהמשך דבריו" :מכל מקום ,יש לומר דחזר בו )= השולחן ערוך( כאן בחיבור ,וסבירא גם
כן כמה שכתבתי".
יש להבחין שהפשיעה פה היא לעניין חיוב ד' דברים ,ואילו החיוב באונס הוא רק בנזק.
ברמב"ם חובל ומזיק ה ,ו מובא ,שחובל שמודה  -פטור מתשלומי נזק וצער ,וכן משמע גם מהלכות טוען
ונטען א ,טז .כמו כן ,אף אם לא נסבור שהחיוב בחובל הוא קנס ,ברור שבחיוב זה יש מימד של ענישת
המזיק ולא רק פיצוי הניזק.
כפי שניכר למעיין ,ביאור זה של הרב גוסטמאן חולק על ההסבר שהבאנו לשורש המחלוקת בין הרמב"ן
לתוספות וריב"א .ההבדל בין ההסברים נובע מנקודת ההסתכלות על היחס קנס )עונש(-ממון .הרב
גוסטמאן הסתכל עליו מבחינה דינית ,ואילו בהסבר שהבאנו התייחסנו לסברה ההגיונית.
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בפשיעה וסופו באונס' ,אבל לשיטתו ,במקרה רגיל של רוח שאינה מצויה  -פטור .ר' יושע
ולק מחלק בין מזיק אדם למזיק כלים ,וטוען שברוח שאינה מצויה "יורדים" בדרגת חיוב
אחת לעומת רוח מצויה .לכן ,מזיק אדם "יורד" מחיוב ה' דברים לחיוב נזק ,ומזיק כלים -
מחיוב נזק לפטור .הרב גוסטמאן מחלק את אותו החילוק ,אך טעמו הוא ,שמזיק כלים
חייב מדין ממון ולכן פטור באונס כי צריך 'שם מזיק' ואין ,ואילו מזיק אדם חייב מדין קנס
וחייב גם אם אין לו 'שם מזיק'.

ז .שיטת הרמב"ם
בהלכות חובל ומזיק )ו ,א( כתב הרמב"ם:
המזיק ממון חבירו חייב לשלם נזק שלם .בין שהיה שוגג בין שהיה אנוס -
הרי הוא כמזיד.
לעומת זאת ,בהלכה ד כתב:
היה עולה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו ונפלה והזיקה ...ואם היתה חזקה
ומהודקת ...הרי זה פטור ,שזו מכה בידי שמים.
ובפרק א הלכה יא כתב ,שאדם מועד לעולם ,והביא את דין הירושלמי:
אם היה אחד ישן ובא אחר ושכב בצדו ,זה שבא באחרונה הוא המועד ,ואם
הזיקו הישן  -פטור .וכן אם הניח כלי בצד הישן ושברו הישן  -פטור ,שזה
שהניחו הוא המועד שפשע.
ישנה מחלוקת בין מפרשי הרמב"ם ,לגבי דעתו באונס גמור .מהפטור בשליבה משמע,
שמזיק באונס גמור פטור )אלא אם כן נסביר את הפטור בצורה שונה( .לעומת זאת ,מהטעם
לפטור בישן )שהשני מועד( משמע ,שזו הסיבה לפטור ולא האונס .אמנם ,אין הסבר זה
מחויב ,שכן הנימוקי יוסף )בבא קמא יא ,א בדפי הרי"ף( ,על המשנה "אדם מועד לעולם"
)בבא קמא כו ,א( ,מסביר ,שהשני פטור בגלל שהמניח פושע ,ובהמשך דבריו )על הגמרא(
כותב שאונס גמור פטור .המגיד משנה על הלכה א כותב:
וכבר כתבתי פרק ראשון  18דאונס גמור שכתבו ז"ל שהוא פטור ,והרב לא
חילק.
הכסף משנה על הלכה זו מקשה ,שמהלכה ד משמע שגם הרמב"ם פוטר באונס גמור .גם
המגיד משנה שם פירש:
.18
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והטעם שיהיה פטור לדעת הרב ,מפני שהן אונסין גמורין.
ר' יושע ולק ,בעל הסמ"ע והדרישה ,כתב )חושן משפט שעח ,א( ,שהגירסה במגיד משנה
צריכה להיות" :והרב לא חולק" ב-ו'  , 19כלומר :גם לרמב"ם אונס גמור פטור . 20
הרדב"ז )שו"ת הרדב"ז חלק ה אלף תרס"ח ,ש"ב( מיישב את המגיד משנה לפי נוסח הדפוס
שבידינו .בהלכה א התייחס המגיד משנה לרוח שאינה מצויה ,שהיא אונס גמור ביחס לרוח
מצויה ,ולגביה יש שפוטרים והרמב"ם מחייב .ובהלכה ד התייחס לאונס גמור ממש ,כגון
שליבה ,שבו גם הרמב"ם פוטר.
הש"ך )שעח ,ס"ק א( כתב:
...דמלשון הרמב"ם והמחבר משמע דאין חילוק...
כלומר :לשיטתו הרמב"ם מחייב גם באונס גמור.
אבן האזל )חובל ומזיק ו ,א( סובר ,שהרמב"ם לא חילק באונסים ,ומזיק בכל אונס חייב.
אולם ,דין זה נכון רק אם היה ברשות הניזק ולא ברשות הרבים .לכן ,בנתקל שמדובר
ברשות הרבים ,ובאחים שירשו פרה שהיא אצלם ברשות  -הפטור הוא בגלל שיש לו רשות.
את הפטור בשליבה מסביר אבן האזל בכך ,שמכיוון שהשליבה לא הייתה אמורה ליפול
כשדורכים עליה  -הנזק לא נחשב מעשה שלו ,אלא מכה בידי שמיים .ייתכן שהפטור על פי
השיטה הזאת ,הוא מכיוון שהשליבה נפלה בגלל כח הכובד ולא מכח האדם ,ומכיוון
שהאדם גם לא פשע בדריכה עליה  -הוא פטור .אבן האזל מחייב את האדם בכל אונס ,אבל
הוא מצמצם את החיוב רק למזיק ברשות הניזק.
דעת ערוך השולחן :מלשון הרמב"ם לא משמע לחלק בין אונס לאונס ,פרט למקום שיש
אחר שפשע ,או שהנזק לא היה מיידי ,או שלא היה בגופו .כמו כן ,אין לחלק בין מזיק אדם
למזיק כלים .כלומר :לפי ערוך השולחן ,הפטור בשליבה הוא משום שלא הזיק בגופו אלא,
השליבה הזיקה.
בשו"ת אור גדול )סימן א ,דף כא ד"ה והנה( מסביר בתחילת דבריו ,שלא קשה על המגיד
משנה )שכתב שהרמב"ם לא חילק( מהלכה ד ,מכיוון שבשליבה  -מדובר בנזק שאינו בגופו,
וגם לרמב"ן פטור ,כמו אדם שנשא חבית ונתקל באונס והזיק בחרסים או במים .בהמשך
דבריו )ד"ה ולפי זה( מביא הוכחה לכך שהרמב"ם פוטר באונס גמור :הרמב"ם לומד
מהפסוק "ולנערה לא תעשה דבר" )דברים כב ,כו( שאנוס פטור ממיתה גם במקום שעשה
מעשה ,והגמרא )בבא קמא כח ,ב( לומדת פטור באונס ממיתה לנזקים ,מכאן שהפטור
.19
.20

במגיד משנה דפוס ראשון מופיע" :לא חילק" ,ב-י ,כפי שמופיע אצלנו.
ובהמשך דבריו שם" :וכן נדפס נדפס לפנינו לשון המ"מ בדפוס ב"י ,שמביא בסימן זה ,ומשום הכי לא
תמה בב"י עליו כמו שתמה שם בכסף משנה" )וצריך עיון ,איך נאמר שבחיבורים שונים השתמש
בגירסאות שונות( .אצלנו בבית יוסף כתוב "לא חילק" אבל בהגהות והערות על הטור )מהדורת 'מוסדות
שירת דבורה'( בהערה יא מובא" :בבית יוסף דפוס ראשון לא חולק ,ועיין דרישה".
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בנזקים הוא במציאות דומה למיתה ,כלומר :גם במזיק בגופו.
לסיכום :ייתכן שהרמב"ם פוטר באונס גמור ,וייתכן שמחייב באונס גמור ,אך אז צריך
להשתמש במספר חילוקים )גופו  -ממונו ,כוחו; מיידי  -עקיף( להסברת הפטור בשליבה.

ח .סיכום
הצגנו שלוש שיטות עיקריות בנושא חיוב אדם המזיק באונס:
 .1שיטת תוספות והרא"ש ,שפוטרים באונס גמור ובאונס כעין גנבה.
 .2שיטת ריב"א והר"ר ישעיה ,שסוברים שאדם המזיק מתחייב כמו שומר שכר.
 .3שיטת הרמב"ן ,שמחייב אדם המזיק בכל אונס.
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הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א
ראש הישיבה

על דת ופוליטיקה בישראל
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.

1

פתיחה
קורות שילטון עצמי בישראל
מהי מדינת ההלכה?
כל האזרח בישראל שותף הוא
את מי נשלח ומי ילך לנו?
שילטון מקומי ושילטון מרכזי
על אילו תחומים מופקדת הכנסת?
להחזיר עטרה ליושנה
תודעת בני מיעוטים
לחשוף את המאור שבתורה

א .פתיחה
לימדנו מורה הדורות )מורה נבוכים ג ,כז(:
כוונת כלל התורה שני דברים ,והם תיקון הנפש ותיקון הגוף ...השניה קודמת
בטבע ובזמן  -רצוני לומר :תיקון הגוף ,והיא הנהגת המדינה ותיקון עניני כל
אנשיה כפי היכולת ...וזה לא ישלם לאיש אחד לבדו כלל ,ואי אפשר להגיע
אל זה השיעור אלא בקיבוץ המדיני כמו שנודע כבר שהאדם מדיני בטבע.
 ...תורת משה רבינו אמנם באה לתת לנו שתי השלמויות יחד  -רצוני לומר:
תיקון עניני בני אדם קצתם עם קצתם בהסיר העול ובקנות המידות הטובות
המעולות ,עד שתתכן עמידת אנשי המדינה והתמדתם על סדר אחד ,להגיע
.1

בכמה עניינים העולים במאמר זה דנתי במאמר "דרכה של תורה" )מעלי עשור תשמ"ח( ,והמאמרים
משלימים זה את זה .חלק מהמאמר הנוכחי הופיע לראשונה באנגלית בשנת תשנ"א ,ותורגם לעברית
בידי ראובן פיין.
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כל אחד מהם אל שלמותו הראשונה ]דהיינו תיקון הנפש[.
ראוי להעיר על ההבחנה הברורה בין שתי השלימויות אשר התורה חותרת אליהן ,ועל
הדרכים השונות בהן ניתן להשיגן .שלימות הגוף תלויה בהנהגה הטובה של המדינה .היא
ניתנת להשגה רק דרך "הקיבוץ המדיני" ,כלומר בתוך מבנה חברתי מאורגן .תכלית
השלימות ,דהיינו תיקון הנפש ,היא עניין מאוד אישי ,אשר כל אדם משיג לעצמו ,באמצעות
מצוות בין אדם למקום ועל ידי צמיחה רוחנית כללית.

ב .קורות שילטון עצמי בישראל
התורה עוסקת רבות בישויות מדיניות ובניהול מדיני .ענייני חברה וכלכלה הם נושאם של
רוב מצוות התורה .מובן שהתורה שבכתב מיעטה בפרטים הנוגעים למבנה הפוליטי
ולמשטר הניהולי :קשה להניח שצורת האירגון המדויקת שהתאימה לכלכלה חקלאית לפני
ארבעת אלפים שנה ,תהיה המירשם המתאים לכל הזמנים .אלא שהתורה מציעה עקרונות
מסוימים ,אשר מתפרשים ביתר הרחבה בתורה שבעל פה ,בהתאם לדרישות ולתנאים של
כל תקופה ותקופה.
על אף שלא נהגה ריבונות יהודית משך כמעט אלפיים שנה ,בכל זאת נהנו רוב הקהילות
היהודיות משילטון אוטונומי מוגבל עד לתקופת האמנציפציה .למרות שהקהילות היהודיות
היו מפוזרות בכל קצוות תבל ,וישבו בקרב עמים שניהלו צורות שלטון שונות זו מזו,
ולמרות היותן חשופות לרדיפות שלוחות רסן וללחצים כבדים ,הצליחו רוב הקהילות
היהודיות לנהל את ענייניהן הפנימיים בצורה דומה ,כיוון שעל המרחבים הגדולים שהפרידו
ביניהן ,גישרה נאמנות משותפת לתורה אשר איחדה אותן יחד .כל הקהילות נשמעו לאותה
מסגרת הלכתית בסיסית ,כך שכמעט כולן הציגו את אותן שיטות אירגוניות ,וקיימו את
אותה מערכת חוקית ,במידה שהכוח השליט לא התערב.
המפתיע מכל ביחס לקהילות האוטונומיות ,היא העובדה שבעיקרו של דבר הן היו ארגונים
וולונטריים .מובן ,שלחץ חברתי וצורות שונות של קנסות חברתיים היו גורם בשמירה על
הפרטים בתוך המסגרת ,אלא שבסופו של דבר ,גדולים היו ביטויי ההוקרה והפרס שהוענקו
ליהודי שהיה מוכן לסגוד לצלב או להלל את "הנביא" .כה גדולים היו ,עד שהיו כאלה שלא
יכלו לעמוד בפני הפיתוי ,ובחרו לנטוש את היהדות .אולם ,הרוב בחרו להזדהות עם החברה
היהודית ולפעול בתוכה .בכך הם קיבלו על עצמם במודע את העול המכביד של תורה
ומצוות ,והסתכנו בתוצאות המרות של שנאה ,רדיפות ,וגירושים ,כאשר "פתח המילוט"
תמיד היה פתוח ומזומן .העובדה שכה רבים בחרו לדבוק ביהדותם ,היא עדות לאופי
הקהילה היהודית המאורגנת ,ולמערכת החוקית אשר יצרה אותה ואשר אותה הנציחה
הקהילה.
אופיה ההתנדבותי של הקהילה ,הפך אותה ליחידה חברתית מיוחדת במינה ,והעניק לה את
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כוחות העמידה אשר איפשרו לה להתמיד להתקיים ,ממש עד לדורות האחרונים .התפתחות
המדינה הלאומית המודרנית באירופה הביאה לידי התפרקות הקהילה .כאשר האוטונומיה
ניטלה ממנה ,וכוח השיפוט שלה נצטמצם לתחומים הטכסיים של הדת בלבד ,אבדו לה
הכוחות המאחדים ,והחל תהליך של התפרקות מחד ,ושל טמיעה בגוים ובריחה מהיהדות
מאידך.
על אף השחיקה ,המורשת של אלפיים שנות שילטון עצמי ,אפילו בתוך סביבה עוינת ,טבועה
עמוק בתרבות היהודית .סביר היה להניח ,שעם חידוש הריבונות היהודית ,אותה מורשת
תשפיע את השפעתה .אמנם ,ניתן להבחין בסימנים לאותה השפעה בהתפתחות החברה
בישראל מאז עצמאותה .שימור הדמוקרטיה באומה מתחדשת ,אשר הכפילה את
אוכלוסייתה פי כמה וכמה ,תוך קליטת עלייה מארצות פרימיטיביות ומפגרות ביותר ,הוא
הישג כביר .בעשורים הראשונים למדינה היה הדבר שכיח ,ולעיתים אף בימינו אנו,
שמומחים יומרניים ניבאו את סיומה המהיר של הדמוקרטיה הישראלית .אכן ,בעיני מדען
החברה הבוחן את המציאות ,מסקנה כזאת תראה הגיונית למדיי.
מאז מלחמת העולם השנייה ,זכו לעצמאות יותר ממאה מדינות חדשות .כמעט כולן קיבלו
בלידתן מהוריהן הקולוניאליים מוסדות דמוקרטיים ,שעוצבו על בסיס אלה הקיימים
במדינה הקולוניאלית השלטת .ישראל הייתה יוצאת דופן ,שהרי בריטניה נסוגה חבולה
ופגועה .וחוץ מזה  -מדוע לה לטרוח ולארגן חוקה למדינה יהודית אשר רוב הסיכויים הם
שתגווע בלידתה? מאז ראשיתה ,ישראל התמודדה עם מלחמות בכל החזיתות .בעוד
הקרבות ניטשים ,מאות ואלפי עולים חסרי כל הציפו את הארץ  -רבים מהם מארצות ערב,
בהן עדיין נהוגים השלטון הפיאודלי והעבדות .בתנאים כה קשים ,כיצד יכלה הדמוקרטיה
להתקיים ולפרוח?
כיום ,ניתן להגדיר כדמוקרטיות לא יותר משלוש מאותן מדינות חדשות ,ורק באחת מהן -
בישראל  -הדמוקרטיה היא חיונית ואיתנה .עובדה זאת ודאי דורשת הסבר; ואת ההסבר
יש לחפש בתולדות עמנו .הדמוקרטיה הינה גידול עדין ,אשר דורש מאות שנים של הבשלה
וטיפוח רגישים .בארצות בהן ערכי הדמוקרטיה ויסודותיה מעוגנים בכל רבדי התרבות,
הדמוקרטיה היא יציבה ובטוחה .אך באומות בהן הרעיון הדמוקרטי הוא נטע זר ,היא
קמלה וחולפת .כדי להבין את ההתפתחויות במדינת ישראל ,עלינו להבין כמה עקרונות
אודות השקפתה של התורה על "הנהגת המדינה".

ג .מהי מדינת ההלכה?
לעתים תכופות נשמעת אצלינו בפי תומכים ומתנגדים כאחד הסיסמה "מדינת ההלכה".
האם מונח זה יש לו משמעות מוגדרת וברורה? האם התורה וההלכה מכתיבות לנו צורת
משטר מסוימת?
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לכאורה ,שאלות אלו ניתנות להיענות בחיוב ,שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב" :שום תשים
עליך מלך" )דברים יז ,טו( .בספר המצוות מונה רבינו הגדול במצוות עשה )קעג( " : 2הצווי
שנצטוינו למנות עלינו מלך מישראל" ,וכמה מצוות עשה ולא תעשה קשורות למינוי המלך;
ובספר משנה תורה הקציב מדור מיוחד :הלכות מלכים ומלחמותיהם.
אמנם ,גם בכותרת להלכות מלכים מנה מצוה ראשונה" :למנות מלך בישראל" .אולם ,תיכף
הוא מסביר )מלכים א ,ג(:
אין מעמידין מלך בתחלה ,אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא.
ובהמשך מוסיף מגבלה עקרונית )שם ,ז(:
כיון שנמשח דוד זכה בכתר מלכות ,והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם,
שנאמר" :כסאך יהיה נכון עד עולם" )שמואל ב ז ,טז( .ולא זכה אלא
לכשרים." ...
ברור איפוא ,כי לכתחילה אין להעלות על הדעת מינוי מלך ,כל עוד שאין לנו נביא וכל עוד
אין אנו מכירים אלו משפחות הן מצאצאי דוד ושלמה . 3
ברם ,מעניין שהרמב"ם מדבר על אפשרות שיחזור השילטון לישראל גם לפני ביאת המשיח,
וייתכן שיעמוד מלך משאר ישראל )שם ,ט( .אולם ,מלך כזה אינו רצוי ,וכמה גזירות גזרו
חכמים להפחית מעמדם של מלכים כאלה" :מפני שלבן גס בהן ,ויבא מן הדבר תקלה
והפסד על הדת" )שם ב ,ז( .הלכה זו אינה היסטוריה בלבד ,שהרי אין דרכו של רבינו לכתוב
הלכות שכבר חלפו ועברו מן העולם ולעולם לא יחולו עוד למעשה .כיוון שפירט גזירות
חכמים ביחס למלך ישראל שאינו מבית דוד ,הרי שסבר שברבות הימים בהחלט ייתכן
שיעמדו על דעת עצמם מלכים כאלה בישראל ,וממילא תחול עליהם גזירת חכמים.
על כל פנים מבואר ,שלכתחלה אין למנות מלך כזה ,ורק אם תפש את השילטון בכוח ,כי אז
יש להשלים איכשהו עם המצב שנוצר .כך באמת התייחסו חכמים למלכות בית חשמונאי,
וידועים הדברים שכתב על כך הרמב"ן ז"ל בפירושו לתורה )בראשית מט ,י(:
וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני ,כי היו חסידי עליון ,ואלמלא
הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל; ואף על פי כן נענשו עונש גדול ,כי
ארבעה בני חשמונאי הזקן החסיד המולכים זה אחר זה ,עם כל גבורתם
והצלחתם ,נפלו ביד אויביהם בחרב והגיע העונש בסוף ...שנכרתו כולם בעון
הזה ...שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד.
אם לא משטר מלכותי ,האם יש בהלכה המלצה לצורת שילטון אחרת? הרואה יראה ,כי

.2
.3

ראה גם לאווין שסב-שסה.
ראה פירוש המשנה הקדמה לפרק חלק מהדורת ר"י שילת עמוד קמה; אגרת תימן עמוד קנא.
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המונח "מדינת ההלכה" הוא ריק מתוכן ,שהרי אין דבר כזה .משל למה הדבר דומה? יאמר
לך אדם שהוא עושה לעצמו "מטבח ההלכה"  -האם דבר כזה אפשרי ומוגדר? הרי בהלכות
מאכלות אסורות יש לנו הלכה ברורה ומשנה מסודרת מכל הדורות ,ואף על פי כן אין
בהלכה תכתיבים להגדיר מטבח מסוים .ברור ,שישנם עקרונות ומושגים הלכתיים
המחייבים כל צורת מטבח ,אבל אין ההלכה קובעת מתכונים .בשום מטבח כשר לא תמצא
בשר חזיר או בשר בחלב וכיוצא באלו .ברם ,מטבח כשר יכול להיות צמחוני או חלבי או
בשרי או כולם ביחד; יכול להיות בנוי על בשר עוף או על בשר בהמה וכו' .והרי בחוצות
ירושלים מצויות מסעדות עם מטבח סיני ,הודי ,איטלקי וכדומה ,ובכולן מתנוססות
תעודות הכשר מן הרבנות .בכולן מטבח על פי ההלכה ,אבל אף אחד מהם לא יתואר
כ"מטבח ההלכה".
הוא הדין למשטר ושילטון .מבנה מסוים  -נשיאותי או קולגיאלי ,פרלמנט חד-קומתי או דו-
קומתי וכיוצא בהן תכונות יסוד במבנה מוסדות השילטון ,כל אלה שקובעים מדינה על דגם
אנגלי או אמריקני או צרפתי  -בכל אלה אין התורה אומרת לנו כלום .רוצים  -בוחרים נשיא
לעשר שנים או לשנתיים בלבד ,רוצים  -בוחרים מאה ועשרים חברי כנסת ,ירצו  -יבחרו רק
עשרים או חמשים או מספר אחר ,וימסרו לידם את ניהול המדינה . 4
אולם ,ישנם עקרונות הלכתיים המחייבים כל משטר על פי התורה .מטבח שיש בו עבירה על
דיני הכשרות  -נוגד את התורה ,כך משטר החורג מן המותר על פי דין תורה  -פסול הוא
בעיני ההלכה.

ד .כל האזרח בישראל שותף הוא
אילו מושגים הלכתיים שייכים לנושא זה? המושג הבסיסי ביותר הוא ההגדרה של "אנשי
העיר" ,כלומר ,מבנה האירגון העירוני .הנה לפתע ,באמצע דיני השותפין ,בלי שום הערה
והסבר ,המשנה בבבא בתרא  5מרחיבה את המושג המשפטי של שותפות ,לכלול אף את אנשי
העיר .המעבר נעשה בצורה כה פשוטה וחלקה ,עד שנראה שרעיון שותפותם של בני העיר
היה מוכר היטב וברור מאליו .התלמוד פיתח את ההלכה הקצרה של המשנה ,והעיקרון
הבסיסי שעולה הוא כזה :העיר כישות משפטית נתפסת כשותפות בין תושביה ,אשר
מתחלקים במחויבויות לשמירה על הניהול התקין של העיר ,כמו בזכויות ובהטבות שהעיר
מעניקה" .כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר? שנים עשר חודש; קנה בה בית דירה ,הרי הוא
כאנשי העיר מיד" )בבא בתרא פ"א מ"ה(.
.4
.5

תשובות הרמב"ם )בלאו( סימן רעא )עמוד  :(529דע שאומרם ז"ל )מגילה כז ,א( :שבעה טובי ]העיר[
שבעה פה לאו דוקא ,ואין הוא אלא היותר גדול שברבוי המספר ."...וראה שם סימן רע.
פרק א משנה ה" :כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתיים ובריח .ופיש הרמב"ם שם" :ואמרו כופין  ,רוצה
לומר ,שכל אחד ואחד מבני אדם כופה את חבירו על כך".
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מהו מקור הרעיון הזה של שותפות? האם תקף הוא גם במדינה כולה ולא רק בעיר בודדת?
האם עיקרון זה שייך בכל זמן ובכל משטר ,ואפילו כשיש מלך בישראל?
"למה נקראו ראשונים סופרים? שהיו סופרים כל אותיות שבתורה" )קידושין ל ,א( .כמה
וכמה גופי הלכות נרמזו באות אחת או בתיבה אחת מיותרת .והנה ,האריכה התורה
והוסיפה פרשה שלימה לספר כי "כל אדמת מצרים לפרעה ...ותהי הארץ לפרעה" )בראשית
במצריִ ם העתיקה היה קיים .בגילגולים שונים חוק זה בעינו הוא
ַ
מז ,כ( .חוק זה לא רק
עומד אצל כל האומות עד היום הזה .יש שהמלך עצמו נחשב כבעלים של כל הקרקע ,ובגין
כך כל התושבים הם עבדיו ממש " -קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה" )שם ,כג( ,ויש
שהמלכות היא הבעלים של כל המדינה ,והיא מעניקה זכויות מסוימות לאזרחים .אבל גם
היום ,וגם במדינות המתקדמות ,המושג הזה של בעלות המדינה הוא תקף ,ויש לו כל מיני
השלכות משפטיות . 6
אלא ,שאין להעלות על הדעת שהתורה באה ללמדנו פרק בחוקי יסוד של אומות העולם
בלבד .משמעות פרשה זו מתבהרת כהנגדה מוחלטת למשפט שהתורה מחוקקת לישראל:
וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל
אחוזתו ...והארץ לא תמכר לצמיתות ...כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו ובא
גואלו ...ואם לא מצאה ידו ...ויצא ביבל ושב לאחוזתו )ויקרא כה ,י-כח(.
שמא תאמר ,שונה הוא דינו של המלך ,שהוא אינו כקונה רגיל ובכוחו לקנות הארץ
לצמיתות? ולא היא ,ועל כך נידון אחאב מלך ישראל שרצה לקנות לו את כרם נבות
היזרעאלי ,ואמר הלה למלך" :חלילה לי מה' מתתי את נחלת אבותי לך" )מלכים א כא ,ד(.
ואף לעתיד לבוא מדגיש הנביא" :ולא יקח הנשיא מנחלת העם להונתם מאחזתם .מאחזתו
ינחיל את בניו ,למען אשר לא יפוצו עמי איש מאחזתו" )יחזקאל מו ,יח(.
ארץ ישראל היא מורשת לכל העם ,וכל אחד בעם ישראל יש לו את אחוזתו שלו ,שלא ניתן
להפקיעה ממנו ומצאצאיו לעולם .עד כדי כך השתרש מושג זה ,עד שגם בהיותנו בגולה
מנותקים מארצנו ,דנו הגאונים שיש לכל אחד מישראל זכות משפטית לארבע אמות בארץ
ישראל לכל הפחות ,ובגלל כך תיקנו שיוכל להקנות למורשה אגב קרקע וכו' . 7
בקצרה ,כל ישראל הם שותפים בארץ ישראל ,ושותפות זו אינה ניתנת להפקעה או לביטול.
מעתה ,בניגוד לנוהג במצרים ,אין כוחו וזכותו של מלך ישראל נובעים מבעלותו על הקרקע,
שהרי זו אינה שלו ,אלא שהמלך זוכה לשלטון מכוח ברית בינו לבין העם )שמואל ב ה ,ג(:
ויבאו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ,ויכרת להם המלך דוד ברית בחברון
.6

.7

למשל ,במשפט האנגלי יש לריבון זכות להפקיע בעלות על קרקע כלשהיא כיוון שלפי החוק הבעלות
העיקרית היא של המלכות ,והיא הנקראת ) (Eminent Domainאמנם ,במשך השנים נתווספו הגבלות
שונות לתחולת חוק זה ,אבל העיקרון קיים עד היום.
רמב"ם שלוחין ושותפין ג ,ז; וראה חידושי הרמב"ן בבא בתרא מד ,ב ד"ה ותו.
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לפני ה' ,וימשחו את דוד למלך על ישראל.
והמקרא מספר על משא ומתן בקביעת תנאי הברית )מלכים א יב ,טז(:
וירא כל ישראל כי לא שמע המלך אליהם וישיבו העם את המלך לאמר ,מה
לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי .עתה ראה ביתך דוד ,וילך ישראל לאהליו.
המסקנה העולה היא ,שגם במלוך מלך בישראל ואף מבית דוד ,השילטון בנוי על יסוד
שותפות של כל האזרחים ,וממילא כל משפטי שותפות תקפים .ואף שאין כאן מקום
להאריך בזה ,הרי סקירה מהירה בהלכות מלכים מספיקה להוכיח דבר זה  . 8החידוש הגדול
שבמשנה הוא ,שגם כשאין בסיס לשותפות בבעלות הקרקע ,מכל מקום כל אנשי העיר דינם
כשותפים ,ואפילו בחוץ לארץ ,שהקרקע אינה שלהם .עצם היותם תושבים באותו מקום,
מעניקה לכל אחד מעמד של שותף.
מעמד של שותף פירושו ,שכל שאר השותפים ערבים לו ,וכמובן גם הוא ערב להם .מעתה,
אין כוח ביד הרוב להוציא מספר תושבים מביניהם ,שלא ידאגו להם או שיקופחו
זכויותיהם .מאידך ,לא ניתן לאזרח בודד או אפילו לקבוצה של אזרחים להיפרד מן
השותפות של כל העיר ,אלא חייבים הם לשאת בעול עם חבריהם .עיקרון זה עמד למבחן
הרבה פעמים בימי הביניים ,כאשר נמצאו יחידים עשירים שהצליחו להגיע להסדר פרטי עם
השליטים ,ולא רצו להשתתף עם שאר היהודים שחויבו לתת מס למלכות .נשאל על מקרים
כאלה מהר"ם מרוטנבורג )והוא מביא כמה ראיות מן הגמרא(:
דכופין את הבא לגור ליתן עמהם למילי דצדקה ,אף על פי שלא נשתתף
עמהם מעולם ,והוא הדין שכופין אותו להשתתף עמהם במס.
ברם ,בתשובה אחת הוא מסיק בדברים מאלפים במיוחד : 9
ובדברים הללו ראוי להחמיר אף בלא ראיה מן התלמוד ,שאם היה כל אדם
יכול להפרד מחבירו  -כמה פעמים היה בא לידי תקלה גדולה .ואנן טעמא
דפרושים ניקום ונפרוש?! )פסחים ע ,ב(.
כה יסודית וכה עקרונית היא סברה זו בתפישת עולמה של ההלכה ,שאין צורך עוד לראיות
והוכחות ,ומעין שאמרו" :למה לי קרא? סברא היא!" )כתובות כב ,א(.

.8

.9

השווה הלכות מלכים ד ,ו" :ולוקח ]המלך[ השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה ויפשטו
על מקומות אלו ,אם אין להם מה יאכלו אלא משם ,ונותן דמיהן" .דווקא בשעת מלחמה יש למלך זכות,
שהרי כל המדינה בסכנה ,אבל זכות זו היא זמנית בלבד.
מובא בתשובות מיימוניות ספר קנין סימן כט; וכן בשלטי גבורים ריש בבא בתרא.
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משך מאות רבות בשנים ,התבססה הפסיקה ההלכתית בכל הנוגע לשילטון הקהילתי על
הרעיון שהאזרחות משמעה שותפות במעין יזמות משותפת .בקצרה ,עיקרי ההלכה הם
כאלה :הזכויות הבסיסיות והחובות הן שוות עבור כל האזרחים-שותפים ,בעוד שגביית
המיסים היא מדורגת לפי גובה ההכנסה .ניהול העיר בפועל בדרך כלל מופקד בידי מועצה
נבחרת ' -טובי העיר' ,הממונים על פי רוב קולות האזרחים הבוחרים .הממונים הללו דינם
כשופטים בתחום שיפוטם ,והולכים אחר הרוב  . 10סמכותו של הרוב להחליט ,מעוגנת
במצוות עשה בתורה שהיא תקפה גם בזמן הזה ,שאין לנו סנהדרין ולא בית דין של
סמוכים  . 11אולם ,בעניינים חשובים במיוחד ,יש לכנס את כל אנשי העיר כדי להחליט ,או
כדי לאשר לנציגיהם הנבחרים להחליט ,בנושא הנדון . 12
קצרה היריעה מלהרחיב את הדיון בכל הפרטים המסתעפים של דיני ניהול העיר ,כפי שבאו
לידי ביטוי בספרי התשובות והפוסקים .נסתפק רק בהבאת סעיף אחד בשולחן ערוך )שם
קסג ,א( שמקורו הוא בתשובות מהר"ם רוטנבורג : 13
כל צרכי ציבור שאינן יכולין להשוות עצמן יש להושיב כל בע"ב )בעלי
הבתים( הנותנים מס ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר דעתו לשם שמים
]ולתקנת העיר[ וילכו אחר הרוב ...ואם המיעוט ימאנו ,הרוב יכולין לכוף
אותן )אפילו בדיני האומות( ולהוציא ממון על זה והם צריכין לתת חלקם.
והמסרב מלומר דעתו ע"פ החרם בטילה דעתו ,ואזלינן בתר רוב הנשארים
האומרין דעתן.
נפסק כאן להלכה עיקרון חשוב מאוד ,המופיע פעם אחר פעם בתשובות הראשונים ,והוא,
שאף הרוב אינו מכריע אלא אם כן ניתנת הזכות לכל אחד ואחד להשתתף בקבלת
ההחלטה .רק אז אנחנו רשאים להתעלם מקולות הנמנעים .אך מניעת הזכות ממיעוט
מלהביע עמדתו ,או אפילו מיחיד ,שוללת את תוקף ההכרעה של הרוב . 14
במשך דורות ,אפילו בארצות המפגרות ביותר ,ניהלו קהילות יהודיות את ענייני הקהילה
הפנימיים בכפוף לדיני השולחן ערוך .כמובן ,קרה שקבוצות מיעוט כאלה או אחרות ניסו
לעקוף את ההלכה או לבטל אותה ,כך שהיה צורך לתת להלכה ביטוי חוזר ונשנה .אך

.10
.11
.12

.13
.14

שולחן ערוך חושן משפט סימן ב; ועיין סימן לז ,כב.
ראה בספר המצוות ,שבסוף מצוות עשה מנה הרמב"ם ששים מצוות עשה "שהן חובה לכל אדם בהכרח
בכל זמן ובכל מקום ובאיזה מצב שיהיה" ,ומנה ביניהן מצוה קעה ,שהיא הצווי לנטות אחר הרוב.
ראה שולחן ערוך חושן משפט ,סימן ב בהגה" :שאין כח ביד טובי העיר באלה ,רק להכריח הציבור
במה ...שקיבלו עליהם מדעת כולם .אבל אינן רשאין לשנות דבר במידי דאיכא רווחא להאי ופסידא
להאי ,או להפקיע ממון שלא מדעת כולם".
מובא בתשובות מיימוניות להלכות שכנים פרק ו ,סימן כג.
ראה למשל שו"ת הרשב"א חלק ה ,סימן קכו .ביטוי חדש יחסית לאותו העיקרון מופיע בשו"ת חת"ם
סופר חושן משפט ,סימן קטז.
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עובדה היא ,שבדרך כלל ,לאחר פנייה לפסיקתו של רב מפורסם ומקובל ,בסופו של דבר
קיבלו על עצמם את ההלכה ופעלו על פיה .כך שאף בהיעדר ריבונות וכוח ממלכתי,
התקיימה מערכת בקרה ,כאשר פעמים פסיקה של רב מפורסם היושב במחוזות מרוחקים
סייעה להבטיח את השמירה על זכויות היסוד של כל האזרחים-השותפים.
מן הראוי לציין שאחד התפקידים הבסיסיים ביותר של הנהלת הקהילה היה אחזקת בית
הספר .חכמים איימו בעונש הכי חמור על כשלונות במילוי חובה זו : 15
מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך .וכל עיר שאין
בה תינוקות של בית רבן  -מחרימין את אנשי העיר עד שמושיבין מלמד
תינוקות .ואם לא הושיבו מחריבין את העיר ,שאין העולם מתקיים אלא
בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן.
לא ידוע לי על שום תחום אחר בשירותי הקהילה שהחמירו בו חכמים כל כך.
פועל יוצא ישיר מהעמדת החינוך בראש צרכי הקהילה הוא ,שרעיון השותפות ניטע עמוק
בלב הדור הצעיר והמושג "כל ישראל ערבים זה בזה" )שבועות לט ,א( מעצב את השקפת
עולמו .מעניין שגם המדינות המתוקנות הותיקות בעולם המערבי נעשו דמוקרטיות באמת,
רק כאשר הכירו בצורך לגדל אזרחים בעלי השכלה המספיקה להרגיש את האחריות להביע
דיעה עניינית בעסקי השילטון .אצל אומות העולם זה קרה במאתיים השנים האחרונות
בלבד ,אבל גם אצלם נעשה חינוך חובה אבן הפינה של משטר חופשי .ככל שהציבור הוא
משכיל יותר ,ניתן לשתפו יותר בבעיות השילטון .אולם ,כשהבערות היא נחלת רוב
האזרחים ,העריצות חוגגת.
המילה "דמוקרטיה" אינה מופיעה כלל בספרות ההלכה ,עד לעת האחרונה .אך האם יעלה
על הדעת שעם השב לארצו ,בעל מסורת עתיקת יומין בממשל עצמי תחת שלטון זר ,שבו כל
אזרח ראה עצמו כשותף בקהילה ,יתרצה בפחות מכך? יתר על כן ,דווקא אותם יהודים
שהגיעו מן המקומות הפחות מפותחים ,הם היו האדוקים ביותר למסורת ישראל ולערכיה.
לכן ,כל אותן השערות כוזבות של המומחים בעיני עצמם ,אשר קוננו על דבר הסכנה
לדמוקרטיה ,הצפויה כתוצאה מגידול השפעתם של יהודי ארצות המזרח ,אינן אלא הוכחה
גלויה לסכלותם הם בתולדות עמנו.
זכורני ,סיפור על אחד הפקידים שעסקו בעלייה ההמונית בתחילת ימי המדינה .כמו כמה
וכמה פוליטרוקים באותם הימים ,ראה את העולים כאנשים פרימיטיביים שמחובתו לדאוג
להם ,אם מטובתם ואם לאו .פעם התלונן על כך שהם מתנהגים כמו בבית הכנסת בעיירה
וצועקים על הגבאים ,ואינם יודעים איך להתייחס לפקיד שמייצג "מלכות" .אמנם ,הוא לא
רצה להבין שדווקא אופיים זה ,הוא הערובה לקיום החופש במדינת ישראל בניגוד לשאר
המדינות ,אפילו ב"מזרח התיכון החדש" .לדאבוננו ,ניתן היה במקרים מסוימים להפחיד
.15
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עולים ולקפח אותם ,אבל לא לאורך זמן ,כי בסופו של דבר הכירו הם ,שמדובר בפקידים
יהודים של מדינה יהודית ,ואם יהודים הם  -הרי כולנו שותפים שווים .כמו שאין לוותר
לגבאי בית הכנסת ולפקידי הקהילה ,כך אין לוותר לממוני השלטון במדינת ישראל.

ה .את מי נשלח ומי ילך לנו?
אולם ,העובדה היא שהאדריכלים של מדינת ישראל החדשה יצאו בעיקר מקרב יהודי
אירופה ,אשר היו רחוקים לפחות כמה דורות מניסיון ממשי בשילטון יהודי עצמי .אחרים
אף מרדו במסורת מסיבות שונות .אפילו היהודים המלומדים ושומרי המצוות ,במיוחד
במערב היבשת ,היו רגילים לראות את הלכות הממשל והמדינה ,לא כהלכה למעשה
במציאות העכשווית ,אלא שמקומם הוא עם ההלכות השמורות לימות המשיח ,הנדרשים
שלא על מנת לקיים .כתוצאה מכך ,מבנה המנגנונים הממלכתיים נוצר על בסיס דגמים לא
יהודיים ותיאוריות זרות ,אשר היו מוכרים יותר .כך מצאנו עצמנו כבולים בשיטת הייצוג
היחסי ,אשר כמעט ושיתק את הממשלה בארץ .למשך דורות רבים ,בכל קהילה יהודית,
הונהגו בחירות ישירות ואישיות  -יחס של אמון בין הבוחר לנציגו הנבחר הוא הכרחי
בתפיסה ההלכתית  -ואמנם מעטות הן הדמוקרטיות המוצלחות אשר פועלות בשיטת
הייצוג היחסי; אך איכשהו קנתה השיטה הזאת שביתה ברשותנו.
חז"ל מצאו כבר במקרא את הדרישה לקיום קשר ישיר בין הציבור לנבחר .בבוא משה רבינו
לכונן מנגנון ניהולי בישראל ,לכאורה ,פעל על פי עצתו של יתרו שיעץ לו:
ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל ...ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי
חמשים ושרי עשרות" )שמות יח ,כא(.
זוהי תוכנית ברורה למבנה הירארכיה ,שכל מרכיביה קבועים מלמעלה " -ואתה תחזה" -
כלומר ,משה ממנה את כל הפקידים כולם.
אולם ,התורה מודיעה לנו כי למעשה התרחש הדבר אחרת .משה רבינו פנה לעם ואמר:
"הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם" )דברים א ,יג( ,ומפורש בספרי שם:
"הבו לכם"  -אין הבו אלא עצה" ...וידועים לשבטיכם"  -שיהיו ידועים לכם,
הרי שנתעטף בטליתו ובא וישב לפני  -איני יודע מאיזה שבט הוא ,אבל אתם
מכירים אותו שהרי אתם גדלתם אותו ...לכך נאמר" :וידועים לשבטיכם" -
שיהיו ידועים לכם .רבן שמעון בן גמליאל אומר :אין כל ישיבה וישיבה
יושבת עד שהבריות מרננות אחריה ואומרות ,מה ראה איש פלוני לישב ,ומה
ראה איש פלוני שלא לישב? לכך נאמר" :וידועים לשבטיכם"  -שיהיו ידועים
לכם.
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לא רק הסכמת הציבור נדרשת למינויים ,כי אם בעיקר ,בחירת הציבור את האנשים שהם
מכירים ,ומתוך כך יהיו אחראים לבוחריהם.
דברי רבן שמעון בן גמליאל נראים תואמים בדיוק את מצבנו היום ,כאשר אין אדם יכול
להסביר למה זכה פלוני להכלל ברשימת מפלגתו לכנסת ופלוני לא זכה? מי בכלל מכיר את
חברי הכנסת חוץ מהמובילים בראש הרשימות?
הנחיה זו" :שיהיו ידועים לכם" יושמה ,למעשה ,במשך הדורות בבחירת טובי העיר וממוני
הקהילות .ואט אט מתחילים אנו להכיר בנזקים הגדולים הנובעים משיטת בחירות יחסיות.
התיקון החלקי שהונהג עתה לבחור ישירות בראש הממשלה ,אמנם יש בו קצת התקדמות,
אך כל עוד שלא ייבחרו על כל פנים חלק גדול של חברי הכנסת בבחירה ישירה ,יציבות
הממשל עדיין מוטלת בספק .במקום ללמוד מן הניסיון המצטבר של מאות שנים של חיי
הקהילות ,הלכנו שולל אחרי ברק שיטה ,שרוב המדינות הדמוקרטיות באמת אינן נוהגות
לפיה ,והייתה נחלתם בעיקר של מדינות שהדמוקרטיה שם היא רק לפנים.
דומני ,שאם תופשי התורה ידברו על דברים כאלה ,ויביאו לפני הציבור את המסר התורני
הזה ,תהיינה הרבה אזניים קשובות ,שעד עתה אינן כרויות לדברי תורה.

ו .שילטון מקומי ושילטון מרכזי
מושג השותפות ,שאינו תלוי דווקא בבעלות הקרקע ,לא רק שהכשיר את יישום רעיון
השותפות גם בקהילות הגולה ,אלא שסיפק בסיס לתקדים לכלול בשותפות ,אמנם מוגבלת,
גם שאינם בני ברית .שנינו בברייתא בירושלמי )גיטין פ"ה ה"ט(:
עיר שיש בה גוים וישראל ,מעמידין גבאי גוים וגבאי ישראל ,וגובין משל גוים
ומשל ישראל ,ומפרנסין עניי גוים ועניי ישראל ,ומבקרין חולי גויים וחולי
ישראל,וקוברין מתי גוים ומתי ישראל וכו'.
הרי מפורש כאן ,וכנראה שכך נהגו בימי חז"ל בערים מעורבות ,שבוחרים להנהלת העיר
נציגים יהודים וגוים גם יחד ,והם מטפלים בצרכיהם המשותפים של כל בני העיר .כאשר
מדובר בטובי העיר של קהילה מישראל בלבד  -מתפקידם גם לבנות בית כנסת ולרכוש
ספרים ועוד .בעיר מעורבת ,השותפות מוגבלת לענייני חברה ורווחה בלבד.
אף זאת ,ברור ששותפות ברמה מסוימת ,אינה מוציאה מן האפשרות שתתקיים שותפות
צרה יותר ברמה אחרת .כך למשל ,אף על פי שכל תושבי העיר הינם שותפים לעניינים של
העיר כולה ,בני אומנות אחת יוצרים להם שותפות ביחס לעניינים המיוחדים להם  . 16כמו
כן ,בעיר מעורבת של גוים ויהודים ,השותפות מתייחסת לצרכיהם המשותפים של כל
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השווה שולחן ערוך חושן משפט רלא ,כח" :רשאים בעלי אומנות לעשות תקנות בענין מלאכתם ,לפסוק
ביניהם שלא יעשה אחד ביום שיעשה חבירו ,וכיוצא בזה ...והא דבני אומנות יכולים לתקן ביניהם
תקנות  -היינו כולם ביחד ,אבל שנים מהם ושלשה מהם לא מהני.
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התושבים .בו בזמן ,היהודים יוצרים לעצמם קהילה שהיא שותפות לצרכיהם המיוחדים
שלהם .קיומה של שותפות אחת אינה מפריעה לקיומה של שותפות צרה יותר או רחבה
יותר ,ואדם יכול להיות שותף בכמה שותפויות בו זמנית.
חשיבות יתר נודעת לעובדה ,שהפרנסים הנבחרים לשותפות ברמה אחת אין להם זכות
וסמכות להתערב בענייניהם של השותפויות ברמות האחרות ,אלא שבכל רמה בוחרים להם
פרנסים וממונים כל השותפים באותה רמה .וככל שקבוצות קטנות יותר מסדרות את
עינייניהן הן ,רגש השותפות והמעורבות חזק יותר ,וממילא גם החברה כולה בריאה יותר.
כי ריכוז הסמכויות למעלה ,רחוק מהאזרח מן השורה  -יש בו כדי ליצור ניכור וניתוק.
רעיון השותפות טומן בתוכו גם את העיקרון המאזן  -צמצום סמכות השלטון לאותם
תחומים המתאימים לו .התורה מעניקה סמכות לשלטון לדאוג לצרכי החומר של הציבור -
כלומר ,הגנה על המדינה ,כלכלה וחברה וכיוצא באלו ,בתנאי שיישמרו בקפידה עקרונות
המוסר והצדק .השלכה מעניינת היא מה שאנו רגילים היום לכנות  -שילטון החוק .כשרצו
חז"ל לגנות את המלך התופש את המלכות שלא כדין ,הביעו את זה בכך שאמרו" :לא דן
ולא דנין אותו" )סנהדרין יח ,א( ,כלומר ,יש לו חסינות בפני החוק .לא היה עולה על הדעת
בכל שנות קורות עם ישראל זכות כזו שאימצו להם חברי הכנסת שלנו  -חסינות בפני בית
המשפט .לצערנו ,לא שמענו ולא ראינו מצד המפלגות הדתיות לא דבר ולא חצי דבר כנגד
חרפה זו.
כיוון שלפי גישת התורה ,השילטון יונק את סמכויותיו מהסכמת השותפים כולם ,מובן
מאליו שאין לו כוח לחוקק נגד התורה ,שהרי זכות כזאת אין לשותפים ,וממילא אין הם
יכולים להעניק זכות זו למייצגים אותם .אולם ,בדיוק באותה מדה ,אין לשילטון סמכות
לחוקק גם בעניינים רוחניים בכלל ,אפילו בהתאם לתורה ,כי זכות זו שמורה לחכמי התורה
בלבד . 17
העקרונות שנמנו לעיל ,אין בהם כדי לקבוע בדיוק מבנה משטר ,כפי שכבר הוסבר ,אבל
בהחלט יש בהם לתרום רבות לעיצובו ולכינונו על אדני הצדק והמוסר .איך תראה מדינה על
פי ההלכה? לא רק שלא תהיה בה כפייה דתית ,אלא שהיא תראה בחופש הפרט ערך חשוב
מאוד.

ז .על אילו תחומים מופקדת הכנסת?
כבר בתחילת דרכה של המדינה ברור היה ,שעל הפערים הגדולים בתוך העם סביב שאלות
יסוד ,אי אפשר יהיה לגשר על ידי חוקה .בצעד נבון ,עניין החוקה הושם הצידה .אם מדינה
ותיקה כמו אנגליה יכולה להסתדר בלי חוקה ,אז למה לא ישראל? אף על פי כן ,השקפת
.17

הארכתי בביאור עיקרון זה במאמרי "דרכה של תורה" שהפניתי לו בהערה .1

על דת ופוליטיקה בישראל

121

העולם הפוליטית של מעצבי דעת הקהל ,משפיעה במודע או שלא במודע ,על ניהול ענייני
המדינה ,במיוחד בהיעדר חוקה כתובה.
הקמת המדינה הצליחה להשקיט רק באופן זמני את חילוקי הדיעות החריפים בקרב
החוגים הדתיים  -בין הציוניים למתנגדיהם .ההנהגה הדתית האנטי-ציונית הרשתה לעצמה
לצעוד קדימה עם הפרץ הראשוני של העצמאות ,הן בשל רגשות אשמה על התנגדותם
לעליית יהודי מזרח אירופה לפני השואה ,והן בשל הרצון להאמין ששערי הרחמים ,שננעלו
בשעה שניספו ששה מליוני יהודים ,שוב הולכים ונפתחים.
אולם ,הן הציוניים והן האנטי ציוניים שבקרב הדתיים ,ובמידה לא קטנה גם בקרב החוגים
המכונים חילוניים ,תלו במדינה היהודית תקוות משיחיות דמיוניות .לאחר אלפיים שנה של
חוסר שליטה עצמית ,רעיון העצמאות נשא עמו מטען של "קץ גלוי" ושל "מעין עולם הבא".
את הדתיים תמיד הטרידה העובדה ,שחלק מכריע מן המפעל הציוני התגשם הודות
לחילוניים ,ובעיה זאת רק הלכה והחריפה ,כאשר התברר שבעמדות הכוח במדינת ישראל
אחזו יהודים פורקי עול .החשיבה המשיחית טיפחה את האמונה ,שהמדינה היא כלי קסם,
אשר יועיל להחזיר את עם ישראל לתורתו ,על אף שקביעתו של מורה הדורות הוכחה בעליל
על ידי ניסיון הדורות ,שעניינו של הממסד המדיני הוא "תיקון הגוף"; "תיקון הנפש" אינו
ניתן למימוש כיעד של שותפים  . 18כמעט כולם התעלמו מעקרונות ההלכה ומן הניסיון
ההיסטורי ,המבליטים ששני התחומים הללו ,אף שמשיקים ,נפרדים הם ,ואין לשילטון
אלא תחומו הוא.
בבחירות הראשונות לאחר הכרזת העצמאות ,חברו יחדיו כל חלקי הציבור הדתי  -ציוניים
ואנטי-ציוניים ,מתוך תקווה שכוחם הפרלמנטרי יסייע בעדם לקדם "חקיקה דתית" .כאילו
היה ברור לכולם ,שבענייני מוסר וחברה אין צורך ואין מקום לקדם ערכי תורה .כמעט
מאתיים שנות אמנציפציה ,החדירו למודעותם של דתיים וחילוניים כאחד ,שהדת עניינה
פולחן .ייתכן גם ששררה אמונה תמימה ,שבענייני מוסר וחובות בין אדם לחבירו באמת אין
הבדל בין דתיים לחילוניים ,כי ערכי המוסר היהודי מקובלים על כולם .לפיכך ,החקיקה
הדתית לא נועדה לשם קידום ההשקפות החברתיות והכלכליות של התורה ,הצדק
והשוויון ,אלא פנתה בעיקר לצדדים הטכסיים של ההלכה ,שעל ידם רצו לקבוע צביון יהודי
למדינה.
בעקבות זאת ,שבו והתעוררו הפילוגים הישנים .המפלגות החרדיות התייאשו מהמדינה
ורשויותיה ,ופעלו במגמה לבודד את ציבור נאמניהן משאר חלקי האוכלוסייה ,כפי שנהגו
לעשות בהיותם תחת שלטון זר ,חפצים רק בתועלת ובטובה שניתן להשיג עבור קהילתם,
אך נשמטים ממעורבות בענייני החולין של המדינה .הציונות הדתית התמידה במאמציה
לקדש את המדינה .אף אחד ,אפילו החילוניים ,לא ערער על התפיסה ,שהמדינה צריכה
.18
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להתערב בכל התחומים ,ושסמכותה בלתי מוגבלת.
סיפור מאלף מאותם הימים  -מסופר על קבוצת רבנים אורתודוקסים מאמריקה שבאו
לבקר את בן גוריון .הפציר בהם בן גוריון לעלות לארץ .הם הצטדקו ,ואמרו שהמצב הדתי
בישראל אינו מעודד אותם .אמר להם בן גוריון שאילו היו מגיעים מספר רב יותר של
דתיים ,היו יכולים לזכות בנתח בשילטון ,ואם רוב דתי בכנסת היה מחייב להניח תפילין
בכל יום ,הוא בעצמו היה פועל על פי הכרעת הרוב.
ההנחה הסמויה ,שהכנסת ברשותה להביע עמדה בנושאים רוחניים ,היא זו שהצמיחה שוב
ושוב את המחלוקת בנושא "מיהו יהודי?" .אפשר היה לצפות שתצא מחאה תקיפה מפי
מורי ההלכה ,שכל פסיקה בנושא הלכתי עקרוני היא מעבר לסמכותה של הכנסת .אלא
שצורת החשיבה האוטופית ,גורמת לסירובם הן של הציונים והן של האנטי ציונים ,להכיר
במחוקק יהודי ,שלא מצורפות בו כל הסמכויות של מלכות בית דוד ושל הסנהדרין גם יחד.
זאת ,על אף הניסיון של הקהילות ,בהן המנהיגויות הרבנית והאזרחית כמעט תמיד הפעילו
את סמכויותיהן בתחומים נפרדים )אם כי לעיתים חופפים במקצת( ,ועל אף הדיונים
המפורשים בספרות ההלכתית בסיבות ההלכתיות  -וגם המעשיות  -להפרדת הסמכות
הרוחנית מזו המבצעת.

ח .להחזיר עטרה ליושנה
האתגר העומד מול היהדות התורנית הוא כפול .ראשית  -משבר הסמכות :מאז תקופת
האמנציפציה ועד לפני שלושים או ארבעים שנה ,חלה ירידה מתמדת בחלקם של היהודים
שיכולים ומוכנים להכיר בערכם המחייב של תורה ומצוות .בארצות הפזורה ,יכלו יהודים
דתיים להגיב למצב חדש זה על יד ניתוקם משאר האוכלוסיה היהודית ,ויצירת סביבה
בדלנית לעצמם ,בה ינהלו את חייהם .הפן השני ,הוא ההופעה המחודשת בדרך נס של העם
היהודי על במת ההיסטוריה כמדינה ארצית ככל המדינות ,אך בלא כל אותם סממנים
מופתיים שבלטו בחלומות המשיחיים.
שני האתגרים שזורים זה בזה .ההכרה בתקומתה המחודשת של הממלכתיות היהודית
משמעה ,שמעתה אין מנוס מן האחריות לבניינם ,לקיומם ולהגנתם של כל המוסדות
החברתיים והכלכליים הדרושים למדינה מודרנית .פיתרון הבדלנות  -אם אי פעם אכן
היווה פתרון אמיתי ,יכול מעתה להיות דרך מוצא רק עבור קבוצות קטנות בשולי החברה.
לבחור להידחק לשולי החברה הישראלית ,הרי זו נסיגה מן השותפות במדינה היהודית,
וכפירה ביסודות ההלכה ,וכך תתרוקן שיבת ציון השנייה מכל תוכן דתי .צעד כזה ,כמוהו
כהתכחשות לכל מה שלימדתנו תורה על ארץ ישראל ועל עם ישראל ,וכן היבדלות מוחלטת
יותר משאר האוכלוסייה מזו שנדרשה בתפוצות .למשל ,אם מסיבה בטחונית יידרש גיוסם
של בחורי הישיבות המתבדלות ,המסקנה ההגיונית של העמדה הבדלנית תהיה ירידה מן
הארץ ח"ו.
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בישראל כיום ,הבדלנים הינם מיעוט מזערי ,אך קולני מאוד ובולט היטב .עבור הציבור
הדתי הרחב יותר ,ההיפרדות אינה רצויה ואף לא מהווה אפשרות סבירה .מצד שני ,פעילות
פוליטית רגילה של מיעוט ,לא תביא לידי השבת המנהיגות התורנית על כנה .אדרבה,
כתוצאה מהתככנות הפוליטית והטכססנות המפלגתית ,סובלת תדמיתה של התורה ביותר,
בכך שהתמימים באמונתם הדתית מחד והאדישים לה מאידך ,מפרשים את ההתגרויות
הפוליטיות כעימות אידיאולוגי.
התורה איננה זקוקה לכוח פוליטי ולא לסמכות משמעתית .אם רצוננו שיהודים יזדהו עם
ערכי התורה ,ראשית עליהם לגלות בתורה את זהותם .לצורך כך ,מסריה של התורה
צריכים לכוון לרחשי ליבם הכנים של כל היהודים ,דתיים וחילוניים כאחד .הכתוב אומר:
"כי נר מצוה ותורה אור" )משלי ו ,כג( .יש להבין את המקרא כפשוטו .המשיכה של האור
היא תוצאה מכך שהכל מכירים ביתרון האור מן החושך .אך יש לאפשר לכל אחד לראות
את האור שבתורה בעצמו ,וללכת בדרכה מתוך בחירתו החופשית.

ט .תודעת בני מיעוטים
מתוך כך ,אנחנו מגיעים אל התסביך הפסיכולוגי הקשה ,בו נתונים הרבה מאזרחי המדינה.
במשך דורות רבים ,היהודים פיתחו מנטליות של בני מיעוטים .המציאות כפתה עלינו
להסתכל תמיד מי אורב לנו מאחור ,כביכול .מערכת היחסים שלנו עם הגוים לוותה תמיד
בזהירות יתירה ,ואף בפחד ,כי כך חייב חוק ההישרדות .זהותנו התרבותית התפתחה בין
כותלי הגיטו ,ובמקרה הטוב מאחורי מחסומים חברתיים ,אשר גם הם היו חסינים במידה
לא פחותה מפני חדירה מבחוץ .בזכות ההסתגלות הזאת למעמדנו כמיעוט ,הצלחנו להחזיק
מעמד בכל מקום בגלות.
אולם ,סבלותינו כבני מיעוטין הוקלו במידה רבה בזכות אמונתנו בא-להי ישראל ובבריתו
עימנו .מאמונה זו שאבנו את בטחוננו העצמי ,אשר נתן טעם למאבקנו להישרדות .כך שמר
היהודי על כבודו ועל איפוקו ,גם כאשר הושפל ונתבזה בידי הסובבים אותו .כיהודים ,אשר
סימן ההיכר שלנו מאז ומעולם היה חוסר שליטתנו בגורלנו ,איננו יכולים לקבל את כוחנו
החדש כמובן מאליו .בשל היותנו תמיד קורבנות של אלימות ושל ניצול מרושע של כוח,
אשר הגיעו לשיאם ב"פיתרון הסופי" ,אין אנו מסוגלים להשלים עם השימוש בכוח ,אפילו
במטרה להשליט צדק .בישראל ,כמו גם אצל שכנינו הערבים ,טרם קלטנו את עניין
עצמאותנו .כיחידים וכאומה ,עדיין לא התרגלנו לחשוב ולחוש ,להתנהג ולהגיב ,כעם שליט
בארצו.
תופעות אלו באות לידי ביטוי באדישותנו ובחוסר התייחסותנו למיעוט הערבי .בעוד
שאנחנו מחויבים לשוויון ולצדק למיעוט שחי בקרבנו ,נמנענו עד כה מלומר מפורשות,
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לערבים ולעצמנו ,כי לצד קבלת הזכויות ,השוויון משמעו קבלת אחריות ומילוי חובות .כך
שבמקום להציע לערבים להכריע בין אזרחות מלאה למעמד מוגבל של תושב עראי ,לא
עשינו דבר .כמובן ,ישנם אלפי אזרחים ערבים המשתתפים בכל מערכות החיים במדינה ,אך
על אף שהם נהנים מכל הזכויות המשפטיות של האזרחות ,הם אינם משרתים בצבא ואינם
משתתפים במסגרת של שירות לאומי .מכאן מתחייבים הבדלים מסוימים במעמדם כמעט
בכל תחומי החיים .כך ,שבמקום לקלוט את המיעוט הערבי החפץ בכך אל תוך המסגרת
הלאומית ,אנחנו נותנים יד לליבוי אש הלאומנות הערבית.
כמו כן ,בורחים אנו ,בצורה כמעט טבעית ,מהרעיון שתרבותנו היא התרבות השלטת בארץ.
הפלא מתעצם לאור העובדה שהיא מגשימה באיזורנו את השילוב שבין ההתפתחות
המדעית והטכנולוגית המערבית לבין הרגישות המוסרית היתרה של היהדות .כך שתרבותנו
יכולה להקרין כוח משיכה עצום .לטובתנו ולטובתם היה ,אילו הערבים היו מסגלים
לעצמם את תרבות הארץ .כמובן שהתבוללות נכפית אינה עולה על הדעת .אך אם רק הייתה
ניתנת להם ההזדמנות ,לפחות מיעוט ניכר של הערבים בארץ היו בוחרים להזדהות עימנו.
שהרי לא מעט לא יהודים מברית המועצות לשעבר ,בחרו לקשור את גורלם בזה שלנו ,ואף
נתגיירו מהם ,ויש לקוות שייטמעו בעם ישראל.
בארצות דמוקרטיות אחרות מעודדים תהליכים דומים ,והם מתקדמים בהצלחה .אך אנו
חוששים מפניו .מדוע? ברור שהתפתחות כזו כרוכה בסכנות לא מבוטלות ,ובייחוד מנקודת
מבט דתית .רק מי שהם בעלי ביטחון עצמי וליבם רוחש כבוד עצמי במידה הראויה ,הם
שמוכנים ליטול סיכונים מחושבים.
מה שמוסיף על חומרת המצב הוא איבוד האמונה .בהעדר הביטחון בברית הנצחית ,אבדה
לרבים מאיתנו העמידה היציבה ,ותגובותינו הרגשיות ננקטות מתוך להט וחוסר סבלנות.
מצב הרוח הציבורי משתנה בעצבנות בתגובה מוגזמת לגירויים הקטנים ביותר .אין ספק
שזוהי אחת הסיבות ליהירות ולחוצפה המאפיינות את הישראלי המצוי .אכן ,זוהי צורה של
פיצוי יתר לאי הוודאות הפנימית ,ולפחדים אשר מאפיינים את מעמד המיעוטים.
החוסר באמון הטבעי בעצמנו ,נותן את אותותיו בצורות שונות ,אשר אחדות מהן חותרות
תחת מאמצינו הכנים להשגת השלום .כי מחמת חוסר הביטחון העצמי ביכולתנו לשלוט
בכוח שניתן בידינו ,אנחנו לעיתים פזיזים מדי לוותר על מעמדנו כרוב ,ועל העמדות שאנחנו
זכאים להן בשל כך ,ומתנהגים כאילו היינו עדיין מיעוט הנאבק על הצדק והמתחנן
לרחמים .ויתור זה נתפס אצל הערבים כחולשה ,וכתוצאה מכך מחריפה עקשנותם והם
נותנים יותר תוקף לדרישותיהם.
אולי דוגמה קטנה ,אך אופיינית ,תעזור להמחיש נקודה זו :הערבים מעולם לא ראו
בירושלים עניין בעל חשיבות רבה .יתירה מזאת ,זמן רב לפני הקמת המדינה  -למעשה
במשך כמעט מאתיים שנה  -הקהילה היהודית הייתה הגדולה מבין קהילות העיר העתיקה.
במשך תשע עשרה שנות השילטון הערבי בעיר העתיקה ) (1967-1948הם לא עשו בה
מאומה ,מלבד להשמיד כל זכר ליישוב יהודי במקום ,בעוד שחלקי העיר שהיו בידי ישראל
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צמחו והתפתחו.
לאחר הניצחון המופתי במלחמת ששת הימים ,השליטה בהר הבית עברה לידינו .להפתעתם
של הווקף המוסלמי ,הוענקה להם הסמכות המלאה על הר הבית ,בכפוף רק לדרישה
שזכויות כל המבקרים בני כל הדתות יישמרו  -זאת אומרת :מכל הדתות מלבד היהודית.
ליהודים התפילה נאסרת על פי הווקף .כל יהודי ,וכבר היו רבים כאלה ,שנתפס במתחם הר
הבית ובידו ספר תהילים או סידור ,צפוי לגירוש תוקפני בידי שומרי הווקף ,ויהודים אשר
מעיזים לקרוא בקול "שמע ישראל" מטופלים באלימות .אין פלא ,אפוא ,שה"מואזין"
במסגד אל-אקצא שעל הר הבית שידר ברמקולים פעמים רבות דברי הסתה ,המעודדים
מאמינים להפגין ולהתפרע . 19
כיצד נוצר מצב כל כך בלתי נסבל ,וכיצד הרשינו לו להמשיך ולהתקיים? עוצמתנו הצבאית
הביאה רבים מאיתנו ,לצערנו ,לידי שחצנות ויהירות ,אך טרם רכשנו לעצמנו את אותה
גאווה לאומית פשוטה ובריאה ,שחשים רוב העמים החופשיים.
בתחום זה יכולה התורה להועיל .העמקת שורשינו המשותפים בעבר ,וההזדהות עם ייעודנו
המשותף לעתיד ,יתנו בנו את כוח ההשראה ,יעשו כדי להדק את הקשר בין כל אחד מאיתנו
אל עמו ,ויחזקו את אמונתנו בצדקת דרכינו הלאומית בהיסטוריה .אם רק נראה את
התורה כ"מורשה קהילת יעקב" )דברים לג ,ד( ,שלכל אחד בקהילה יש זיקה אליה ,היא
תוכל לספק לנו תחושת הערכה בריאה על עצמנו ,ואף נהיה קשובים לדרישותיה האתיות
והמוסריות של התורה מעימנו.

י .לחשוף את המאור שבתורה
רב המשותף בין היהודים על המבדיל בינינו .אם נצליח לשוב ולחשוף את היקפה הכולל של
התורה המקיפה את החיים כולם ,תשוב ותתגלה אותה מורשת משותפת .לתורה יש הרבה
מה ללמד ,שיש בו כדי לתרום לקידום החברה בה אנו חיים ,ולתיקון הקילקולים שבה .הלא
אחת משתי מטרותיה של התורה היא תיקון הגוף .ישנם לקחים בנושאים של אזרחות
ומנהיגות ,לקחים בעניינים סוציאליים וכלכלה שוויונית ,אשר נושאי התורה היו צריכים
ללמד לכל שכבות הציבור ,אך הם אינם עושים כן .אור התורה אשר מאיר על כל הבעיות
הסבוכות של המדינה המודרנית ,יכול למשוך אפילו את הרחוקים מן התורה והמנוכרים
לה להזדהות עם מורשתנו .כך יכול כל יהודי לזכות בכבוד העצמי ובהערכה העצמית
הנלווים לזהות יציבה וחזקה.
מבלי לגרוע מחשיבותה של שלימות הנפש ,יש להכיר בכך שבמצב הנוכחי ,התורה ,בעיני

.19

אם הערבים היו כנים ביחסם לשלום ,הרי שהמחווה הפשוטה של הזמנת יהודים להתפלל בהר-הבית
)ללא דריסת רגל בשטחי המסגדים( ,הייתה משכנעת הרבה יותר מאלף נאומים באו"ם.
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יהודים רבים ,אינה אלא סיסמה של מפלגות פוליטיות שוליות ,אשר מנצלות אותה
לאינטרסים כיתתיים צרים .הרי ישנם נושאים חשובים לאין ערוך בהם ערכי התורה היו
צריכים לתרום חלקם ,אך לדאבוננו קולם אינו נשמע.
דוגמה פשוטה :במשך כמה וכמה שנים נקטה הממשלה במדיניות של אינפלציה יזומה,
בתפיסה שניתן ,כביכול ,ליצור עושר במכונות הדפוס .אך בכל שנה ,בשבת שלפני ט' באב
כאשר בכל בתי הכנסיות קוראים "כספך היה לסיגים" )ישעיה א ,כב( אין איש שם אל לבו
שדברי הנביא מופנים אלינו .השחיתות אשר התפשטה במערכות הכלכלה כנגע סרטני ,היא
תוצאה ישירה של מעילה באמון ,אשר באה לידי ביטוי בטעויותיה הכלכליות של הממשלה.
האם יכולות המפלגות הדתיות ,והאם הן מוכנות ,להשמיע קולן בעניין זה ובעניינים
חשובים נוספים ? 20
מצד שני דוגמה מעודדת מאוד .העמידה האיתנה של ההתיישבות ביש"ע שהיא ברובה
דתית ,והשמעת קול התורה בדרישה חד משמעית למימוש הערבות עבור ביטחונם של כל
ישראל בכל רחבי הארץ  -אלה עוררו הד חיובי בלבם של רוב היהודים בארץ ,והביאו
למהפך הפוליטי בשנת תשנ"ו .הרעיון המוסרי של שותפות הייעוד מצא את ביטויו במאבק
הזה ,ועורר רבים לתהות על התרוקנות חיינו הצבוריים מערכים יהודיים.
השאלה היסודית היא ,האם תתפתח תרבות ישראלית אשר שורשיה החזקים הינם ערכי
התורה והתרבות של עם ישראל לדורותיו ,ואשר מגמתה לעתיד .אין זה מספיק להצהיר
שהיום לומדי התורה הם רבים יותר מבעבר ,מאז ימי התלמוד הבבלי .אמנם ,אין למעט
בערכם של נתונים אלה ובחשיבותם ,אך אין בהם די .אם ציבור לומדי התורה עומד
בבדידותו ,משקיף על ענייניו הפנימיים בלבד ,ואינו דואג לטיפוח דמותה הרוחנית של
האומה ככלל ,תרומתו של ציבור זה עלולה להיחשב כמבוטלת וחסרת משמעות .בהחלט אין
שמחה יתירה בשגשוגם של החוגים הקיצוניים ,בהם התככים הפנימיים בין הפלגים
השונים עומדים בראש מעייניהם :ואנן טעמא דפרושים ניקו ונפרוש?!" . 21
קיימת עתה הזדמנות אמיתית לספק את התנאים המינימליים של לימודים תורניים
לחלקים גדולים של האוכלוסיה בישראל ,ובסופו של דבר כמעט לכל אוכלוסיית המדינה,
אם רק נצליח לפרוץ דרך המחסום הכיתתי או המפלגתי פוליטי .המשימה איננה פשוטה,
ובשני הצדדים יש הרוצים להגן על אינטרסים רבים ,והם מחויבים לחיזוק אותם
המחסומים .נצליח לעמוד במשימה ,אם נצפה את ההתפתחויות העתידות להתרחש ונתכונן
לקראתן  -ולא נמתין להדחתן של המפלגות הדתיות מהכנסת על ידי שינוי שיטת הבחירות
הצפוי לבוא סוף סוף .בהחלט ,טוב יהיה אם נצליח לעצב רפורמה המתאימה לביטולן של

.20

.21

עד לפני זמן קצר היה עדיין בתוקפו חוק אנגלי להוצאה לפועל ,שלפיו נגזר מאסר על בעל חוב ,ועיקול על
כל אשר יש לו .עוול משווע זה  -בניגוד גמור למפורש בתורה" :בחוץ תעמד ...ואם איש עני הוא ...השב
תשיב לו את העבוט" )דברים כד ,יא -יג( ,עדיין לא תוקן כראוי.
פסחים ע ,ב; הובא לעיל בתשובה למהר"ם רוטנבורג; ראה הערה .9
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לחכות להדחתנו ,נוכל לגבש מחדש את כוחותינו ונתרום לשינוי שיטת הבחירות ,ולבנייה
מחדש של שיטת ממשל חדשה ,שבה תכיר הכנסת בהגבלת סמכותה לתחומים הראויים לה
בלבד  -בענייני חברה ,כלכלה ,צבא וחוץ ,הרי שבכך נשאיר את המגרש פתוח לאותם אנשי
מקצוע בתחום התורה ,החינוך והתרבות ,לבנות מערכת חינוך ,אשר תעצב דור חדש היונק
ממורשת העבר והמחוייב לעתיד .זוהי תוכנית גדולה ,אך לפי עניות דעתי נראה ,שהיא לא
תוכל להתגשם ,אלא אם כן נצא מחוץ למסגרת המפלגה הפוליטית .האם יסכימו
הפוליטיקאים? אני סבור שהתשובה לכך היא שלילית .אך אין אנו מוכרחים להשאיר את
כל ההחלטות בידי הפוליטיקאים.
ריבוי המפלגות הפוליטיות גורם לשימת דגש יתירה על נקודות המחלוקת שבינינו .אפילו
בנושאים זוטרים השנויים במחלוקת הוויכוח יוצא מגדר הסביר ,על חשבון שיתוף הפעולה
בנושאים שבהסכמה .אוי לנו ,שהתורה עלולה ליהפך לנושא למיקוח מפלגתי ,בהיותה
מזוהה עם המטרות המפלגתיות של קבוצות קטנות ,אשר לעולם לא יוכלו לקוות למימוש
כוונותיהן הפוליטיות.
לדת יכולה להיות השפעה חיובית וכבירה על הפוליטיקה הישראלית ,אם רק נצליח להציג
את התורה כתורתם של כלל ישראל ,על כל המפלגות ,של כל חלקי האוכלוסייה המחפשים
באמת את זכרון עברנו המשותף ,ואשר נושאים עיניהם לחזון של רווחה אנושית  -השקפות
אשר יכולות לאחד את כולנו.
סבורני ,שישנם חלקים גדולים בציבור הישראלי ,אשר כמהים לשמוע דברי תורת חיים.
הבה נצטרף אליהם בשותפות אמיתית וכנה ,לבנות חברה אשר בה יתגשם ייעוד התורה
"תיקון עניני כל אנשיה כפי היכולת"  . 22משם יתפשט אור התורה וינחה אותנו אל עבר
תכלית השלימות ,היא שלימות הנפש.

.22

לשון הרמב"ם המובא בפתיחת דברינו.
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ערכה של עבודת ה' 'שלא לשמה'
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הקדמה
עבודת ה' לשמה
הבעיה ופתרונה
עבודת ה' 'שלא לשמה'
ערכה של עבודה 'שלא לשמה'

א .הקדמה
שגור בפי הבריות מאמרם של חז"ל )פסחים נ ,ב(" :לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף
על פי שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה"  . 1מאמר זה מניח שישנן מעלות בעבודת
ה' :א .לשמה.
ב .לא לשמה.
עבודה לשמה מעולה מעבודה שלא לשמה ,אך גם קיים יחס ביניהן " -מתוך שלא לשמה בא
לשמה" .לשון אחר :עבודה לשמה היא התכלית ,ועבודה שלא לשמה היא הדרך להשגת
תכלית זו.
השאלה שנדון בה היא :האם יש ערך עצמי גם לעבודה שלא לשמה? לתכלית  -עבודה לשמה
 ודאי שיש ערך ,באשר היא תכלית .אך האם גם לדרך יש ערך משלה? דיוננו יתמקדבמשנתו של רבינו אברהם בן הרמב"ם )להלן ראב"ם( ,תוך השוואה לדעת אביו.
טרם כל ,נגדיר את התכלית ,העבודה לשמה.

.1

גירסתו של הרמב"ם הייתה כנראה שונה במקצת .ראה פירוש יד פשוטה למו"ר ראש הישיבה ,הרב
רבינוביץ שליט"א על ספר המדע לרמב"ם ,ירושלים תש"ן ,עמוד שצ.
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ב .עבודת ה' לשמה
הגדרתו של ראב"ם לעובד ה' לשמה היא":נאמן נאמנות גמורה במעשיו" . 2
הגדרה זו כוללת בתוכה שני מושגים :א.נאמן.
ב.נאמנות גמורה.
ראב"ם מבארם אחד לאחד )המספיק לעובדי ה'  ,עמודים כה-כו(:
ובאמרי 'נאמן' ,נתכוונתי שתהא פנימיותו בקיום המצוות מכוונת לה' יתעלה
ולא לבני האדם ...ובאמרי 'נאמנות גמורה' ,נתכוונתי שיהיו מעשיו ,נוסף על
היותם נאמנים כלפי ה' יתעלה ,נעשים גם מתוך מסירות נאמנה לה' יתעלה
ומילוי תנאי הציות לו  -רוצה לומר שעושה מעשיו רק כדי לקיים מצוותו
שהוא תנאי הציות ...ולא מפני שמצפה לשכר ...ולא מפחד העונש ...אלא אף
אם נאמר ,על דרך ההנחה ,כי ה' יתעלה היה מענישו חס ושלום גם אם שמר
את מצוותיו  -גם אז היה שומרן; או לולא היה מענישו גם אם עבר על
מצוותיו  -גם אז לא היה עובר עליהן .ומדרגת הנאמנות הגמורה הזאת היא
מדרגת אוהבי ה' ,וכל מי שזכה להגיע אליה עליו אמרו חז"ל שהוא עובד
מאהבה  ... 3ודע כי זוהי המדרגה העליונה שדברה תורה בשבחה ,שנאמר
)דברים כו ,טז(" :היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת
המשפטים ,ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך" .והמאמר "בכל
לבבך ובכל נפשך" מורה על הנאמנות כמו שמורה על המסירות ,ואי אפשר
למסירות גמורה בלא נאמנות גמורה.
שתי תכונות מאפיינות את העובד לשמה :א .נאמנות.
ב .מסירות.
עבודת ה' מתוך נאמנות ,היא עבודה שאינה למען הפקת תועלת מבני אדם ,ועבודת ה' מתוך
מסירות ,היא עבודה שאינה למען הפקת תועלת מה' .אדם שהוא גם נאמן וגם מסור הוא
עובד ה' מאהבה .אדם בדרגה זו ,משעבד את גופו ונפשו לעבודת ה' ,וכל מעשיו הם בנאמנות
גמורה לקב"ה ולא לצורך הפקת טובות הנאה מאלהים ואדם.
הגדרה זו שוללת כל התכוונות תועלתית של האדם בקיום המצוות המעשיות ,ומעמידה את
עיקר עבודת ה' על כוונת הלב לעשיית רצונו של הקב"ה .בלשונו של ראב"ם" :עושה מעשיו

.2
.3

המספיק לעובדי ה' ,מהדורת דורי ,ירושלים התשל"ג )הוצאה שניה( ,עמוד כה )כל המובאות להלן מספר
זה הן ממהדורה זו(.
עיין סוטה לא ,א.
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רק כדי לקיים מצוותו שהוא תנאי הציות" . 4
אהבת ה' היא אחד מ"עיקרי האמונה בתורה ושורשיה"  . 5מעלה זו היא השיא בעבודת ה'.
זוהי הדרגה הנעלה ביותר שיכול האדם להגיע אליה ,וחובתו לשאוף אליה כל חייו.

ג .הבעיה ופתרונה
כגודל ערכה של אהבת ה' ,כן הקושי להשיגה" :תכלית האהבה האמתית לא תצלח לכל
אנשי התורה" )ראב"ם שמות עמוד מב(; אך עם זאת ,אין האדם פטור מלהתאמץ להשיגה.
הסיבה לקושי זה היא" :לפי שהאדם לא יעשה מעשים ,אלא כדי שישיג בהם תועלת או
ירחיק נזק"  - 6האדם הוא תועלתני בטבעו; מעשיו מודרכים על ידי הציפיה לתוצאותיהם.
מעשים שאינם מובילים לתוצאות ,מעשים בלתי תכליתיים ,הם חסרי משמעות בעיניו.
חז"ל ,שהיו מודעים לבעיה זו ,הציעו לה פתרון )פסחים נ,ב(:
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה
בא לשמה.
במילים אחרות )רמב"ם ,הקדמה לפרק חלק ,שם(:
התירו להמון שישארו על אמונתם מעשיית הטובות לתקוות הגמול
וההתרחקות מהרעות ליראת העונש ,ויזורזו על זה ,ויחוזקו רצונותיהם בו,
עד שישיג המשיג ,וידע האמת והאופן השלם מה הוא.
פיתרונם של חז"ל הוא הדרגתיות ,תכנית שלבים  . 7תכנית זו מאפשרת לאדם להתגבר על
טבעו התועלתני ,ומונעת ממנו ליפול " -ולא תיחפז ותקפוץ בפעם אחת ,לבל תתבזה ותשוב
ריקם" . 8

.4

.5

.6
.7
.8

שם ,עמוד כו .צריך להדגיש ולומר ,שאין הגדרה זו שוללת היות טעמים למצוות ,אלא שוללת היא עבודת
ה' מטעמים שאינם "רק כדי לקיים מצוותו" .משל למה הדבר דומה? לעבודת ה' לא מתוך תקווה לגמול,
למרות שסוף השכר לבוא .אדם אינו מקיים מצוות בגלל שיש טעם למעשיו ,אלא מפני שזהו רצון ה'.
פירוש רבינו אברהם בן הרמב"ם על בראשית ושמות ,ירושלים התשמ"ד )הוצאה שניה( ,בראשית עמוד
מט] .המובאות להלן מספר זה הן ממהדורה זו .ההוצאה הראשונה יצאה לאור בלונדון תשי"ח אך
העדפתי להפנות להוצאה זו כיוון שהיא מצויה יותר בפני הלומדים[.
רמב"ם ,הקדמה לפרק חלק ,מהדורת ר"י שילת ,ירושלים התשנ"ב ,עמוד קלב )המובאות להלן מספר זה
הן ממהדורה זו(.
בעניין זה ידוע ומפורסם המשל הנפלא שכתב הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק עמוד קלא.
המספיק לעובדי ה' ,עמוד קכב .הבזיון והשיבה ריקם במקרה דנן ,עלולים להיות הרי אסון .ראה אבות
דרבי נתן פרק ה ,על כפירתם של צדוק וביתוס תלמידיו של אנטיגנס איש שוכו; וראה גם פירוש הרמב"ם
לאבות ,מהדורת ר"י שילת ,ירושלים התשנ"ד ,עמוד ד )פ"א מ"ג( .מסתבר ,שעל רקע הדברים הנ"ל ,כתב
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טרם נבדוק את משמעותו וערכו של "היתר" זה  -ובכך נשיב על השאלה שפתחנו בה  -נבחן
את המושג עבודה שלא לשמה.

ד .עבודת ה' 'שלא לשמה'
עבודה שלא לשמה ,כשמה כן היא ,הפכה של העבודה לשמה .בהגדרת העבודה לשמה
צירפנו שתי תכונות  -נאמנות ומסירות .אם כן ,עבודה שלא לשמה היא עבודה מתוך חוסר
נאמנות ,וחוסר מסירות.
אמנם ,הצטרפותם של שני גורמים בחיוב )"לשמה"( מאפשרת שלשה מצבי שלילה )"לא
לשמה"(:
א.העדרם של שני הגורמים.
ב.העדרו של גורם ראשון בלבד.
ג.העדרו של גורם שני בלבד.
אולם ,דבר זה מותנה בחוסר קשר בין הגורמים השונים .אם קיימת תלות בין שני הגורמים,
דהיינו שאחד הגורמים מצוי רק בהמצא חבירו ,ממילא תצטמצמנה האפשרויות.
בין שתי התכונות "נאמנות" ו"מסירות" אכן קיימת תלות " -אי אפשר למסירות גמורה
בלא נאמנות גמורה"  . 9ממילא ,לפנינו דרגות בעבודה שלא לשמה:
א.עבודה מתוך חוסר נאמנות )וממילא חוסר מסירות(.
ב.עבודה מתוך נאמנות אך מתוך חוסר מסירות.
נבררן אחת לאחת.
הדרגה הנמוכה ביותר בעבודה שלא לשמה ,היא זו הנעשית מתוך חוסר נאמנות לה' ,למען
הפקת תועלת מבני אדם.
כך כותב ראב"ם )המספיק לעובדי ה' עמוד כה(:
על הקצה האחד  10נמנה המקיים מצוות מתוך צביעות ,כגון השומר שבת
והנמנע מאכילת חמץ בפסח ,רק מיראתו שמא יעידו עליו ויבוא על עונשו , 11
ולו היה בטוח מפני דבר זה  -לא היה שומר שבת או נמנע מאכילת חמץ
בפסח .וכגון מי שלומד תורה רק כדי שיתגדל בעיני הבריות ויעשו לו כבוד

.9
.10
.11

הרמב"ם בהלכות תשובה )י ,ה( על האנשים שעדיין לא הגיעו לתכלית" :מגלין להן רז זה מעט מעט,
ומרגילין אותם לענין זה בנחת ,עד שישיגוהו וידעוהו ,ויעבדו מאהבה".
המספיק לעובדי ה' ,עמוד כו .הדברים מבוארים ופשוטים על פי הגדרותיו של ראב"ם שציטטנו לעיל.
למען האמת ,הסיבה להעמדתה של תכונת המסירות לעצמה הייתה מתודית.
לעומת הקצה האחר  -עובד מאהבה.
בבית דין של מטה.
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הרבה ,או לשם טובת הנאה אחרת ,ומרבה בתפילה ובעבודת הבורא ,ומתמיד
בציצית ותפילין כדי שיראוהו כחסיד .זהו שקורין חז"ל בשם "יוהרא" , 12
ומסתייגים וחוששים מפניו ,ואומרים" :חיישינן ליוהרא" ,וקורין למי
שמקיים מצוות כך' :עושה התורה שלא לשמה' ...והסוג הנפסד הזה הוא
הקרוי בפי חז"ל גם" :כת חנפים"  ... 13ואין זה לפי תכליתנו הנעלה ,אף
להזהיר על כגון דא.
מעולה מדרגה פחותה זו של קיום מצוות מתוך צביעות ,היא העבודה בנאמנות אך בחוסר
מסירות .וזו לשון ראב"ם )שם ,עמוד כז(:
והקרוב אל הנאמן  , 14הוא מי שיהיו מעשיו הדתיים מיראת עונשו יתעלה ,ולא
מיראת עונשם של בני אדם .ומתוך ציפיה לשכר מאתו יתעלה ,ולא לשכרם
של בני אדם ,כגון כבוד וגדולה .וזהו שקורין 'עובד מיראה'  . 15ואפילו הוא
אינו קרוי נאמן ;14כי לו הניח שהוא בטוח מפני עונשו יתעלה ונואש משכרו,
היו מעשיו בטלים ומבוטלים .משמע ,שאין הוא נאמן כעובד מאהבה
שביארנו לעיל ,אך קרוב הוא אל הנאמן ,14מפני שאיננו עושה מעשיו לראווה
לבני האדם.
כעת ,אף נוכל לכנות בשם את האדם המקיים מצוות מתוך יראת עונש מאת הבורא,
וציפיית שכר אלוהי ' -עובד מיראה' .דרגה זו של עבודה מיראה ,היא מעולה מקיום מצוות
מתוך צביעות ,אך אף היא נחשבת כעבודה שלא לשמה.
נמצאנו למדים שישנן שלוש דרגות:
עבודה לשמה

-

עבודה שלא לשמה -

אהבה )נאמנות ומסירות( -
יראה )נאמנות(
צביעות

-

תכלית
דרך

מובן מאליו ,שישנן דרגות ביניים רבות ,אך אלו הן הדרגות העיקריות ,וכל דרגה אחרת
נספחת היא אליהן .נדגים את הדברים :אדם יכול לעבוד את ה' ,ולצרף לכוונה לשם ה' גם
בקשת תועלת אנושית; על אדם כזה כותב ראב"ם )שם ,עמודים כו-כז(:

.12
.13
.14
.15

ברכות יז ,ב; פסחים נה ,א.
עיין סוטה מב ,א.
כוונתו לנאמן נאמנות גמורה = מסור.
עיין סוטה לא ,א.
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הקרוב אל הצבוע ,הוא מי שמאחד בקיום המצוות את כוונתו לשמור את
מצוותיו יתעלה ,עם כוונתו להפיק טובת הנאה מן הבריות ,כמו כבוד וגדולה
וכיוצא בהם  -כגון מי שלומד חכמת התורה להבין ולדעת מה מוטל עליו
לדעת ולעשות ,וגם כדי להשיג כבוד ויקר וכיוצא בהם.
אדם בדרגה זו נכלל בדרגת הצביעות ,כיוון שנאמנות אינה יכולה להיות לחצאין ,נאמנות
היא למושא אחד בלבד.

ה .ערכה של עבודה 'שלא לשמה'
לאחר שבררנו את המושגים "לשמה" ו"לא לשמה" ,נשוב לשאלתנו הראשונה :האם יש ערך
לעבודה שלא לשמה ,ואם כן  -מהו?
מאמר חז"ל" :לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על פי שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה
בא לשמה" ,מורה "היתר" לאדם לעסוק בתורה שלא לשמה ,כפי שציטטנו לעיל דברי
הרמב"ם .אך קיים מאמר חז"ל נוסף ,הסותר ,לכאורה ,את מאמרם הנ"ל )ברכות יז ,א(:
כל העושה שלא לשמה  -נוח לו שלא נברא . 16
הרמב"ם נזקק לסתירה זו והשיב:
הנהו תרי מימרי ,בעוסק בתורה לשמה ושלא לשמה ,לא קשין אהדדי,
שמתרויהו שמעינן שאין ראוי לעסק אלא לשמה ,ולשמה הוא העיקר ,ולא
נצטוינו אלא לעסק בה לשמה ,והעוסק שלא לשמה רתוי )= רצוי( לו שלא
נברא .ואף על פי כן ,טוב הוא העסוק בה שלא לשמה ,מזה שלא עסק בה כל
עקר; שזה שעסק בה שלא כהגן ,הואיל ועסק  -מתוך שלא לשמה יבוא
לשמה . 17
מדברים אלו עולה ,שלעבודה שלא לשמה יש ערך רק כדרך ,אך אדם ההופכה לתכלית אין
חפץ במעשיו .אמנם ,נראה שיש להבחין בין עבודה לשם תועלת אנושית ,ובין עבודה לשם
.16

.17

על סתירה זו עמד כבר רש"י שם )ד"ה העושה( ,וחילק בין אדם "שאינו לומד כדי לקיים אלא לקנטר",
שנוח לו שלא נברא ,לבין "מקיים כדי שיכבדוהו" ,שעליו אמרו" :לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף
על פי שלא לשמה וכו'" .קיים גם מאמר חז"ל נוסף הסותר את המאמר בפסחים" :כל העוסק בתורה
שלא לשמה  -נעשית לו סם המות" )תענית ז ,א( ,אך מאמר זה הובא בשם ר' בנאה ,ואילו שני המאמרים
הנ"ל הובאו אליבא דרבא ,וזהו עיקרה של הסתירה .ראה תוספות בפסחים שם ד"ה וכאן בעושים שלא
לשמה .אמנם ,התוספות בתענית ד"ה וכל העוסק בתורה שלא לשמה ,גם כן הצביעו על הסתירה ,וראה
גם תוספות בסוטה כב ,ב ד"ה לעולם.
איגרות הרמב"ם ,מהדורת ר"י שילת ,ירושלים התשמ"ח ,עמוד תס .נוסח השאלה אמנם לא נשתמר ,אך
אפשר לשחזרו על פי התשובה.
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תועלת אלוהית .הבחנה זו מבחין ר"י שילת  18בעקבות דברי חז"ל )פסחים ח ,א(" :האומר
סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני ,או שאהיה בן העולם הבא  -הרי זה צדיק גמור" .מבאר
ר"י שילת:
אינה דומה הדאגה לחיי בנו ,או הרצון לזכות לנועם ה' בעולם הבא,
המבטאים רמה מסוימת של אמונה ושל ערכיות ,לעשיית התורה קרדום
לחפור בו במובן האנושי הירוד של הביטוי.
הראינו לדעת ,שערכה של העבודה שלא לשמה ,לדעת הרמב"ם ,היא רק בהיותה דרך
השואפת לתכלית ,אך תפיסתה כתכלית שוללת ממנה כל ערך .לכל הפחות ,הדברים
אמורים על עבודה שלא לשמה בדרגה הנמוכה של צביעות.
דבריו של ראב"ם חריפים עוד יותר .גם הוא כאביו מייחס חשיבות לעבודה שלא לשמה רק
כדרך ולא כתכלית )המספיק לעובדי ה' עמוד כה(:
עדיף העושה כן )לא לשמה( על שאינו עושה כלל ,בתקווה שימשך על ידי כך
אל הדרך הנכונה.
ללא תקווה זו ,ודאי שאין ערך למעשים .אך מסתבר ,שגם עם תקווה זו ,עם שאיפה
לתכלית ,אין ערך לעבודה שלא לשמה לדעת ראב"ם ,וכה דבריו )שם(:
אך לאמיתו של דבר ,כל זמן שבני הסוג הזה )מקיימי מצוות מתוך צביעות(
מקיימים את המצוות למראית עין בלבד ,ואין תוכם כברם  -הריהם
כאנשים ריקים ממעשים טובים .לפי שאדון התורה יתרומם ויתעלה שמו,
אין דבר הנעשה למראית עין שלם לפניו ,כמו שנאמר "כי לא אשר יראה
האדם ,כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" )שמואל א טז ,ז(.
לעבודה שלא לשמה בדרגת הצביעות יש משמעות רק כדרך אל התכלית ,אך כל עוד האדם
ב"דרך" ,הריהו כאיש ריק ממעשים טובים.
בפירושו לפסוק בעשרת הדברות )שמות כ ,ו(" :ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי",
מבחין ראב"ם בשני סוגי אנשים:
א .אוהבי ה'.
ב .שומרי מצוות.
על אוהבי ה' ,העוסקים בתורה לשמה ,כבר דיברנו לעיל .אך מי הם "שמרי מצותי"? מגדיר
ראב"ם )שמות עמוד מב(:

.18

ביאור ההקדמה לפרק חלק ,מהדורתו ,עמוד קנג והערה  12שם.
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המתאמצים בשמירת התורה ,אע"פ שחולשה שבהם או מקרים שאירעו
להם ,מנעו אותם מלהגיע עד תכלית האהבה.
ערכה של העבודה שלא לשמה קיים רק לאלו המתאמצים בשמירת התורה ומשתדלים
להגיע לתכלית ,אך עדיין לא הגיעו עדיה מפאת חולשתם או מאורעות הזמן.
דומה ,שעבודה מתוך צביעות ,היא בדרגה כל כך נמוכה  , 19עד שאין היא יכולה להכלל
בחולשתו של מתאמץ בשמירת התורה .אולם ,העוסקים בתורה ובמצוות "שלא לשמה"
בדרגה של יראה ,תוך שאיפה אל התכלית  -אהבת ה' ,והתאמצות להשיגה ,הם אשר קראם
ה' "שמרי מצותי" ,והם אשר יזכו לחסדו . 20

.19
.20

"ואין זה לפי תכליתנו הנעלה ,אף להזהיר על כגון דא"  -המספיק לעובדי ה' עמוד כה.
בדרך השמא נאמר :ייתכן שאף הרמב"ם היה סבור כך ,שהרי בהקדמה לפרק חלק דיבר תחילה על
מקיים מצוות מתוך צביעות )על פי הגדרת ראב"ם( ,ואחר כך עבר לדבר על עובד מיראה ,וכתב )מהדורת
ר"י שילת עמוד קלב(" :ולפיכך התירו להמון שישארו על אמונתם מעשית הטובות לתקות הגמול,
וההתרחקות מהרעות ליראת הענש ...ואין ההמון מפסידים מכל וכל בהיותם מקימים התורה ליראת
העונש ותקות הגמול ,אלא שהם בלתי שלמים .ואמנם ,רצוי להם זה כדי שישג להם קנין והרגל בקיום
התורה ,ויעתקו אל האמת ,וישובו עובדים מאהבה" .דייקא מינה :דווקא עובד ה' מיראה אינו מפסיד
מכל וכל .ועדיין צריך עיון.
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ר' צבי הבר

האשה ושבעת בניה
א.
ב.

ג.

ד.
ה.

ו.
ז.

הקדמה
סקירת המקורות הקדומים
 .1קבוצה א
 .2קבוצה ב
 .3קבוצה ג
 .4קבוצה ד
האשה
 .1שם האשה
 .2פרטי חייה
 .3סופה של האשה
סיפורו של הבן הצעיר
הקבוצות השונות של המקורות ומגמותיהן
 .1המקורות הארץ-ישראליים
 .2המקורות הבבליים
 .3המקורות החיצוניים
השוואת המגמות השונות של המקורות
סיכום

א .הקדמה
"פאר ההגדה ההיסטורית של כל הדורות"  -כך מכנה י.ל צונץ  1את ההגדה על האשה ושבעת
בניה ,אשר נהרגו על קידוש ה' ,תוך גילוי גבורת נפש עילאית.
סיפור זה מופיע במקורות רבים בהקשרים אלו ואחרים ,הן בספרות המדרש והספרים
החיצוניים ,והן בספרות המחשבה היהודית המאוחרת מימי הביניים ועד ימינו אנו ,ומהווה

.1

הדרשות בישראל עמוד .60
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סמל ומופת לגבורה היהודית .להבדיל ,מהווה הגדה זו יסוד חשוב גם בספרות הנצרות,
וגיבוריה ,האם ושבעת בניה ,נחשבים כקדושי הנצרות.
תקצר היריעה מלשטוח ולדון בכל הנושאים העולים מעיון במקורות ,ואנו ננסה לבחון
מספר עניינים הקשורים לספרות המדרש העולים מעיון במקורות ,ובעיקר מהשוואתם זה
לזה.
עיקר דיוננו יהיה בחיפוש המגמתיות השונה של המקורות.
נפתח בסקירה כללית של המקורות והעלילה ,לאחר מכן נדון במספר עניינים כלליים
שישרתו אותנו בהמשך דרכנו ,נבחן כל קבוצת מקורות בפני עצמה ,ובסיכומו של דבר ננסה
להראות ,לאור כל הדברים ,את המגמתיות השונה של כל קבוצת מקורות.

ב .סקירת המקורות הקדומים
אגדה זו נמצאת במקורות רבים ושונים במקורות הקדומים ,ואותם ניתן לחלק לארבע
קבוצות יסוד:
2

 .1קבוצה א :המסורת הבבלית של הסיפור
בקבוצה זו נציב שלושה מקורות:
א .1תלמוד בבלי גיטין נז ,ב
א .2מדרש איכה זוטא פרשה כא
א .3ילקוט שמעוני איכה רמז תתרכט
כינינו קבוצה זו בשם המסורת הבבלית של הסיפור ,וזאת כיוון שהמקור המרכזי והקדום
מביניהם הינו התלמוד הבבלי ,ונראה כי שימש מקור לשני המקורות האחרים.
בתוך קובץ סיפורי החורבן המרוכזים בפרק חמישי במסכת גיטין )נז ,ב( מופיע גם סיפור
זה:
...ועליהם הכתוב אומר "כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה"
)תהילים מד ,כג( .ורב יהודה אמר :זו אשה ושבעת בניה .אתיוהו קמא
לקמיה דקיסר אמרו ליה :פלח לעבודת כוכבים ,אמר להו :כתוב בתורה -
"אנכי ה' אלקיך" )שמות כ ,ב(  -אפקוהו וקטלוהו .ואתיוהו לאידך לקמיה
דקיסר אמרו ליה :פלח לעבודת כוכבים ,אמר להו :כתוב בתורה " -לא יהיה
לך אלהים אחרים על פני" )שם ,ג(  -אפקוהו וקטלוהו.
וכן ממשיך תיאור כמעט זהה של מות האחים כולם ,למעט הפסוק בו כל אחד בוחר לנימוק
.2

על חילוק זה של המסורת הבבלית של הסיפור והמסורת הארצישראלית של הסיפור כבר עמד א .א .הלוי
בספרו שערי אגדה עמוד  149ואילך.
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דבריו .היוצא מן הכלל הוא הבן הצעיר מכולם ,שלאחר שאומר את פסוקו )ונציין שהוא גם
מסביר את דבריו( נכנס לדיון עם הקיסר:
אמר ליה קיסר :אישדי לך גושפנקא וגחין ושקליה ,כי היכי דלימרו קביל
עליה הרמנא דמלכא .אמר ליה :חבל עלך קיסר חבל עלך קיסר על כבוד
עצמך כך על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה .אפקוהו למיקטליה ,אמרה
להו אימיה :יהבוהו ניהלי ואינשקיה פורתא; אמרה לו :בניי ,לכו ואמרו
לאברהם אביכם :אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות .אף
היא עלתה לגג ונפלה ומתה ,יצתה בת קול ואמרה" :אם הבנים שמחה"
)תהילים קיג ,ט(.
סיפור זה חוזר על עצמו בצורה זהה ,פחות או יותר ,גם בשני המקורות האחרים ,וככל
הנראה היוה להם התלמוד הבבלי בסיס ) 3גם ילקוט שמעוני וגם מדרש איכה זוטא הם
לקטים מאוחרים שבוודאי היה התלמוד לנגד עיניהם .( 4
זהו המקור הבבלי של האגדה ,המייחס את הסיפור לתקופת גזירות השמד .העילה למעשה
הגבורה היא הדרישה להשתחוות לצלם .נוסח זה מתאפיין כסיפור אנונימי  -אין לנו כל
פרט מזהה על האשה ובניה ,וכן הוא מתאפיין בקיצור יחסי בפרטי הסיפור ,כשההתמקדות
העיקרית היא בדו שיח בין הבנים לקיסר.
5

 .2קבוצה ב :המסורת הארץ ישראלית של הסיפור
בקבוצה ב נכללים ארבעה מקורות נוספים:
6
ב .1איכה רבה פרשה א פרק נ
ב .2מדרש איכה פרשה א סעיף תכ
ב .3אליהו רבה פרק ל
ב .4ילקוט שמעוני פרשת כי תבא פרק כו
קבוצה זו נכנה בשם המסורת הארץ ישראלית של הסיפור ,מכיוון שמקורה הקדום הוא
.3

.4

.5
.6

נציין ששני המקורות ילקוט שמעוני ואיכה זוטא כמעט זהים לחלוטין ,ויש בהם מספר פרטים שאין
בתלמוד הבבלי )לדוגמה :שם האשה( ,אך בהקשר בו מובא הסיפור ,ובעובדות המופיעות בו אין ספק
שהתלמוד הבבלי היווה להם מקור ,למרות שייתכן שגם הכירו את המסורת הארצישראלית של הסיפור
)עיין לקמן עמוד  .(17כמו כן ,נעיר שהנוסח בתלמוד הבבלי ,כפי שמופיע לפנינו ,איננו אחיד ,ויש בו עירוב
של עברית וארמית בבלית לסירוגין .לעומת שני המקורות המאוחרים ,שבהם חלקים רחבים יותר מן
הסיפור מופיעים בארמית .ייתכן שהיה לפני הדרשן בתלמוד הבבלי מקור עברי של הסיפור ,והוא הוסיף
את קטעי הביניים בארמית ,אך קשה מאד להוכיח טיעון מעין זה ,ואין זה ענייננו כאן.
ילקוט שמעוני  -לא ברור מי מחברו ,אך משערים שחי במאה השלוש-עשרה )דרכי האגדה והמדרש/
פרנקל  -כרך ב עמוד  567הערה  .(98איכה זוטא  -לא ברור לאיזו תקופה מיוחס ,אך בוודאי אינו מוקדם
לתלמוד הבבלי.
עיין הערה .2
חלקו הראשון של המדרש הובא גם בגנזי מדרשים/רבינוביץ' תחת הכותרת" :קטע קדום ממדרש איכה
רבה" ,ושם בהבדלים קלים מאד.
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איכה רבה ,המוכר כמדרש ארץ ישראלי קדום  . 7המקורות האחרים בקבוצה ככל הנראה
התבססו עליו .במדרש איכה רבה מופיע הסיפור בתוך קובץ סיפורי "על אלה אני בוכיה" -
קובץ סיפורים אישיים ,המתאר או גבורת נפש על קידוש ה' ,או את השפלות בזמן החורבן
מול העושר שהיה קודם לכן .ובתוך קובץ זה מופיע הסיפור על מרים בת תנחום ושבעת
בניה.
הסיפור כתוב בעברית של לשון חכמים ,ומתאפיין בריבוי יחסי בפרטי הסיפור .דו השיח בין
הבנים ובין הקיסר דומה מאד )אך לא זהה מבחינה לשונית( לזה שבתלמוד הבבלי .ההבדל
העיקרי בין המדרש לתלמוד הבבלי ,נעוץ בדיאלוג הארוך שמתואר במדרש בין הבן הצעיר
לקיסר הנסוב על ענייני מחשבה ואמונה:
אמר לו קיסר :אחיך שבעו ימים ושבעו חיים וראו טובה ואתה קטן לא
שבעת ימים ולא שבעת שנים ולא ראית טוב בעולם ,השתחוה לצלם ואעשה
בך טובות.
אמר לו :כתוב בתורתינו "ה' ימלוך לעולם ועד" )שמות טו ,יח( ...ואתם
בטלים ואויביו בטלים .בשר ודם היום חי ולמחר מת היום עשיר ולמחר עני
אבל הקב"ה חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים.
אמר לו קיסר :ראה אחיך הרוגים לפניך ,והריני משליך טבעתי לארץ לפני
הצלם והגביהה כדי שידעו הכל ששמעת בקולי.
אמר לו :חבל עליך קיסר! מה אם אתה מתיירא מבני אדם שכמותך ,אני לא
אתיירא ממלך מלכי המלכים הקב"ה אלקי עולם?
אמר לו :וכי יש אלוה בעולם?
אמר לו :אללי עליך קיסר! וכי עולם של הפקר ראית?
אמר לו :וכי יש פה לאלוקיכם?
אמר לו :באלהיכם כתיב "פה להם ולא ידברו" )תהילים קטו ,ה( ובאלוקינו
8
כתיב "בדבר ה' שמים נעשו" )שם לג ,ו(...
וממשיך הקיסר:
אמר לו :אם יש בו את כל המידות הללו ,מדוע אינו מציל אתכם מידי כמו
שהציל לחנניה מישאל ועזריה מיד נבוכדנצר?
אמר לו :חנניה מישאל ועזריה כשרים היו ,ונבוכדנצר מלך הגון היה
להיעשות נס על ידו .אבל אתה אינך הגון ,ואנו נתחייבנו מיתה לשמים .אם
אין אתה הורגנו ,הרבה הורגים יש למקום :הרבה דובים ,הרבה זאבים,
.7
.8

דרכי האגדה והמדרש/י .פרנקל כרך א עמוד .8
במדרש נמשך דיון ארוך ,לגבי יתר חלקי הגוף שנאמרו על הקב"ה אך לא באלילים ,בסגנון דומה )עיניים,
אזניים ,ידיים ,אף וגרון(.
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ואריות ונחשים ונמרים ועקרבים שיפגעו בנו ויהרגונו .אלא לסוף ,הקב"ה
עתיד ליפרע ממך את דמינו.
מיד גזר עליו להורגו.
אמרה לו אמו :בחיי ראשך קיסר ,תנה את בני ואחבקהו ואנשקהו.
נתנוהו לה והוציאה את דדיה והניקתו חלב.
אמרה לו :בחיי ראשך קיסר ,הרגני תחילה ואחר כך הרגהו.
אמר לה קיסר :איני שומע ליך מפני שכתוב בתורתכם" :ושור או שה אתו
ואת בנו לא תשחטו ביום אחד" )ויקרא כב ,כח(.
אמרו לו :שוטה שבעולם ,כבר קיימת כל המצות ולא נשאר לך אלא זו
בלבד?!
מיד צוה עליו להורגו ,נפלה אמו עליו והיתה מחבקתו ומנשקתו ואמרה לו:
בני ,לך אצל אברהם אביכם ,ואמור לו :כך אמרה אמי :אל תזוח דעתך עליך
ותאמר  -בניתי מזבח והעליתי את יצחק בני ,הרי אמנו בנתה שבעה מזבחות
והעלתה שבעה בנים ביום אחד .אתה נסיון ואני מעשה.
עד שהיתה מנשקתו ומחבקתו ,גזר עליו והרגוהו עליה .וכיון שנהרג שיערו
חכמים את שנותיו של אותו תינוק ונמצא בין שני שנים וששה חדשים ושש
שעות ומחצה.
באותה שעה צעקו כל אומות העולם ואמרו :מה אלקיהם של אלו עושה
להם ,שכך נהרגין עליו בכל שעה?
ועליהם כתיב" :כי עליך הרגנו כל היום" )תהילים מד ,כג(.
לאחר ימים נשטתית אותה האשה ,ונפלה מן הגג ומתה ,לקיים מה שנאמר:
"אמללה ילדת השבעה" )ירמיהו טו ,ט( ובת קול יוצאת ואומרת" :אם הבנים
שמחה" )תהילים קיג ,ט( ורוח הקודש צווחת ואומרת" :על אלה אני בוכיה"
)איכה א,טז(.
נוסח זה של הסיפור מכיל מספר גורמים שלא הוזכרו בקבוצה א :שם האשה ,הדיאלוג שבין
הבן הקטן לקיסר ,אומות העולם המדברות בסוף הסיפור ,סופה של האשה :התאבדות
מתוך רוח שטות כמה ימים לאחר המקרה )בתלמוד הבבלי זה נראה כאילו הנפילה מהגג
התרחשה מיד ,ולא ברור שזה מתוך רוח שטות( ,סופו של הבן הקטן מתואר בדרמטיות
ארוכה ,מוזכר גילו של הבן הקטן ועוד .במקורות האחרים מופיע הסיפור בצורה דומה,
למעט מספר שינויים שעל חלקם נעמוד בהמשך.
שונה במקצת הוא הסיפור המופיע באליהו רבה הכתוב בסגנון שונה ,אך נראה בבירור,
שמדובר בשכתוב של גירסת המדרש בלשון כותב המדרש בתנא דבי אליהו.
זוהי קבוצת המקורות הארץ-ישראליים של הסיפור .יש להניח שאיכה רבה הוא המקור
הקדום יותר של הסיפור בספרות התלמודית ,וזאת לאור ריבוי הפרטים בסיפור והרחבתם
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בו.
 .3קבוצה ג :מקורות מיוחדים
בקבוצה זו נאחד שני מדרשים חריגים מיוחדים ,שהצבתם בקבוצה אחת אינה מעידה על
קשר וזיקה ביניהם ,אלא על שונותם מהמדרשים האחרים:
ג .1פסיקתא רבתי פרשה מג
9
ג .2מדרש עשרת הדיברות פרק יז
שני המדרשים מאוחרים יחסית .פסיקתא רבתי מיוחס לתקופת המדרש המאוחר שאחרי
תקופת האמוראים  . 10מדרש עשרת הדברות הוא מדרש מאוחר מאוד ,ושייך ככל הנראה
לתקופת ימי הבינים.
מבחינה סיפורית ,מיוחדים מדרשים אלו :הסיפור במדרש פסיקתא רבתי אינו דומה כהוא
זה לשתי קבוצות המקורות :לא מצוינים כלל הפסוקים שעונים הבנים לקיסר ,אלא נאמר
רק שסירבו להשתחוות לצלם; המדרש מתאר לנו שהאחים נהרגו בטיגון אכזרי בטיגן -
עובדה שאין לה אח ורע במקורות חז"ל )אבל מוזכרת במקורות החיצוניים  -להלן(; הבן
הצעיר הולך מעצמו להתייעץ עם האם ,המייעצת לו למסור את נפשו; האם נהרגת על ידי
הרומאים ולא מתאבדת.
מאידך גיסא ,מופיעים בו מספר נתונים המקשרים אותו למדרשים הארץ-ישראליים:
האשה מוזכרת בשמה מרים בת תנחום ,כפי שמופיע במקורות הארץ-ישראליים ,וכן לשון
המדרש היא עברית .נראה לומר ,שלפנינו נמצא נוסח ייחודי של הסיפור שאולי ינק את
הסיפור גם מהמקורות החיצוניים.
המדרש השני ,מדרש עשרת הדיברות ,קרוב מאד למקורות הבבליים של הסיפור :הוא אינו
מציין דו שיח ארוך בין הבן הצעיר לקיסר ,וכן אינו מרחיב בסופו של התיאור במימרות של
אומות העולם ובקשר הישיר שבין הבן לאם ,ולמרות היותו כתוב בעברית ,נראה שמקורו
הוא המדרש הבבלי .אולי היה מקום להציבו בתוך קבוצת המקורות הבבליים מלכתחילה,
אך עקב ייחודו ועקב העובדה שמגמתו כתובה במפורש במדרש )כפי שמיד נראה( העדפתי
להוציאו מתוך הקבוצה.
מדרש זה מיוחד במינו בכך שהמטרה של הסיפור כתובה בתוכו:
יצאה בת קול ואמרה" :אם הבנים שמחה" ,ויש להם חלק לעולם הבא עם
הצדיקים בגן עדן .לכך יהיו כל ישראל זהירין ביראתו של הקב"ה ,כדי שיזכו
לישב עם הצדיקים בגן עדן.
כותב המדרש הביא סיפור זה ,כדי להראות שישנה חובה להיות יראי אלקים .מי שירא

.9
.10

אוצר המדרשים/אייזנשטיין עמוד .453
דרכי האגדה והמדרש/י .פרנקל עמוד .9
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אלקים יושב עם הצדיקים בגן עדן כמו בנים אלו ,שנהרגו ביראת אלקים.
יצויין ,שגם במדרש עשרת הדברות ,כפי שראינו גם בפסיקתא רבתי ,הבן הצעיר הולך
להתייעץ עם האם והיא מצווה עליו למסור את נפשו .נקודת דמיון זו ,נראית כדמיון על דרך
המקרה בין שני המקורות ,שמבחינת תוכנם ומגמתם אין בהם כל דמיון.
11

 .4קבוצה ד :המקורות החיצוניים
בקבוצה זו נציין את המקורות ה'חיצוניים' של הסיפור ,אשר אינם דומים כהוא זה
למקורות המדרשיים ,הן בתקופה המדוברת והן בתוכן הסיפור  -למרות המוטיבים
המשותפים שנעמוד אליהם .בקבוצה זו נזכיר שלשה מקורות:
ד .1מקבים ב פרק ז
ד .2מקבים ד פרקים ח-יב
ד .3ספר יוסיפון פרק טו
מקבים ב הוא המקור ההיסטורי המהימן לסיפור זה ,מאחר שכותבו ככל הנראה חי קרוב
לתקופה המדוברת ,ותיאר את מאורעות התקופה  . 12ספר יוסיפון הוא המאוחר משני
קודמיו ,וללא ספק שיכתב את הסיפור המופיע במקבים ב . 13
הסיפור מיוחס לתקופת שלטון היוונים וגזירות אנטיוכוס .הגזירה אינה להשתחוות לצלם,
אלא לאכול בשר חזיר .ישנו תיאור מפורט ארוך ואכזרי של העינויים השונים שעברו
האחים במותם .בסיפור מודגש הזלזול של האחים בשליט ,ואמונתם הרבה בתחיית
המתים.
ישנו הבדל קטן בין המקורות ,ביחס לויכוח של צעיר הבנים עם המלך וביחס למעשיה של
האשה בסוף.
מיוחד משלושתם הוא מקבים ד .ספר מקבים ד אינו בא לתת תיאור היסטורי של
האירועים המוזכרים בו ,אלא מהווה מאמר מחשבתי בדבר שילטון השכל על היצר,
כשסיפור זה מהווה לו בסיס עיקרי  . 14המחבר משתמש בשני סיפורי מוות על קידוש ה'
בגבורה עילאית מתקופת החשמונאים ,הסמוכים זה לזה בספר מקבים ב ,ועליהם הוא
מבסס את דבריו .הוא מכניס נאומים ארוכים טעוני יסודות פילוסופיים לדברי הגיבורים
ומוסיף רבות משלו על דו השיח לשם הדגשת רעיונו .ישנן גם מספר עובדות סיפוריות
המתחדשות לנו בספר מקבים ד ,לדוגמה בספר מקבים ד נאמר שמעשה קידוש שם שמיים
זה נעשה בפרהסיא )מקבים ד טו/כ  -מהדורת כהנא(:

.11
.12
.13
.14

נקטתי בשם 'מקורות חיצוניים' לאפיון מקורות שאינם כתבי חז"ל.
מבוא כללי לספרי המקבים  -א.כהנא  -הספרים החיצוניים כרך ב עמוד פה ואילך.
ספר יוסיפון -מהדורת פלוסר עמוד  70הערה  .1וכן יעוין באנציקלופדיה עברית כרך י עמוד  ,657בערך
ספר יוסיפון ,על זיקתו לספרי המקבים.
על הספר ומחברו ,יעוין בהקדמת א .כהנא לספר מקבים ד  -הספרים החיצוניים כרך ב עמוד רנח-רנט.
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 ...גם בראותך את ההמון ,הממלא את הככר לרגל עינויי בנייך.
עובדה זו ,כמדומני ,לא מופיעה במפורש במקור נוסף .יש לציין ,שגם הרמב"ם באיגרת
השמד אומר ,שהמעשה נעשה בפרהסיא )מהדורת הרב שילת עמוד נא(:
דע ,שכל מקום שאמרו ז"ל "יהרג ובל יעבר"  -אם נהרג כבר קדש את השם.
ואם היה בעשרה מישראל  -קדש את ה' ברבים ,כחנניה מישאל ועזריה,
ודניאל ,ועשרה הרוגי מלכות ,ושבעת בני חנה...
וייתכן ,שהייתה זו מסורת שהמעשה נעשה בפרהסיא .יש לציין ,שישנו היגיון רב לומר
שהמעשה נעשה בפרהסיא ,הן מתוך הכרת מנהגי היוונים והרומאים ,והן מצד הבנת המניע
למעשי הקיסר  -שבירת רוח העם וחיובו בנאמנות לקיסר.
מבחינה היסטורית ,המקורות החיצוניים הם הקדומים ביותר ,ויש להניח שהעלילה
המופיעה במקורות המדרשיים מבוססת על הסיפור המוזכר במקורות החיצוניים .אין זה
אומר ,שספר זה היה לפני בעלי המדרש הקדום ,אך ככל הנראה ,המסורת של הסיפור
הייתה ידועה ,וייתכן שבעלי המדרש לקחו את העלילה המוכרת והסבו אותה לצרכיהם
ולזמנם.
אלו המקורות השונים לסיפור זה לקבוצותיהם .נבחן עתה מספר נקודות כלליות ,חשובות
להמשך דיוננו :סיפור האשה וסיפור הבן הצעיר ,אשר ישנם במקורות הבדלים רבים
בתיאורם ובתיאור מעשיהם.

ג .האשה
 .1שם האשה
מי הייתה אשה זו? במקורות החצוניים אין כל איזכור של שם האשה ובניה ,והם מופיעים
בסתם" :מעשה ששבעה אחים ואמם נתפסו) "...מכבים ב(.
גם במספר מקורות מדרשיים אין איזכור של שם האשה :המקורות הבבליים של הסיפור
)קבוצה א(" :זו אשה ושבעת בניה" ,אליהו רבה..." :ותפס אלמנה ושבעת בניה" ,מדרש
עשרת הדברות" :מעשה באשה אחת שהיו לה שבעה בנים".
ייתכן ,שאי האיזכור של שם האשה במקורות אלו ,קשור למגמתיות השונה של הסיפורים,
כפי שנטען להלן.
במקורות הארץ ישראליים של הסיפור מוזכר שם האשה :מרים בת תנחום . 15

.15

כן הוא בילקוט שמעוני תבא ומדרש איכה אך באיכה רבה הנדפס מופיע :מרים בת נחתום ,ונראה
שתנחום הועתק בטעות לנחתום .ויעוין בקטע הקדום ממדרש רבה שהובא בגנזי מדרשים  -רבינוביץ' שם
מופיע השם תנחום.
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במקורות מאוחרים מופיעה האשה בשם חנה .לדוגמה הרמב"ם באגרת השמד אומר )שם(:
...ואם היה בעשרה מישראל  -קדש את ה' ברבים ,כחנניה מישאל ועזריה,
ודניאל ,ועשרה הרוגי מלכות ,ושבעת בני חנה.
המקור לשם חנה ,ככל הנראה ,הוא ספר יוסיפון ,שבחלק מנוסחיו נקראה האשה חנה
ומשם ככל הנראה השתרש הדבר . 16
מסתבר לומר ,שהשם חנה ניתן לאשה זו לא עקב המסורת ,אלא בגלל ההקשר של הסיפור;
חז"ל דרשו את הפסוק "עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה" )שמואל א ב ,ה( על
אותה האם ,ומקורו הוא בשירת חנה .גם בפסיקתא מובא סיפור זה בהקשר לפרשת חנה,
ומוזכר שם שלעתיד לבוא ישמח ה' את מרים בת תנחום בבנים מבניה ,שנאמר "אם הבנים
שמחה" .ואולי ניתן לומר ,שהשם חנה ניתן לאשה כדי לציין את הטראגיות שבסיפור זה;
חנה ,אם שמואל הנביא ,מצטיירת לנו בתיאורה התנכ"י כדמות האם המשתוקקת לבנים,
כדמות הטראגית של האשה מחוסרת הבנים ,העקרה ,שכל חייה נסובים סביב הבנים .גם
את בנה הנולד לה ,היא מקדישה לעבודת ה' .בסיפור זה ,מצטיירת בעינינו אם ,שסיפור
חייה הוא מעין הילוך לאחור של סיפור חנה :בתחילה היא אם מאושרת ,אשר הביאה
לעולם שבעה בנים אמיצי לב ,כל עולמה נסוב סביב בנים אלו ,ובסופו של הסיפור ,היא
ניצבת גלמודה ובודדה כחנה שלפני הולדת שמואל .סיפורה מהופך לסיפור חנה ,אך מאידך
גיסא ,דומה מאוד לסיפור חנה  -אותה אהבת האם שציר חייה הוא הבנים ,ובשני הסיפורים
הבנים הם קודש לה'  -זה בחייו ואלו במותם .השם חנה מחזק אצל הקורא את רגש
ההזדהות והרחמים על אם זו ,לאור ההקשר המתבקש לסיפור התנכ"י.
 .2פרטי חייה
ישנם מספר פרטים המופיעים ביחס לאשה זו :בשני מקורות מצוין שהאשה הייתה אלמנה:
באליהו רבה ,ובספר מקבים ד )עמוד רפו( .בספר מקבים ד מוזכר גם שאשה זו הייתה
ישישה .בספר מקבים ד עובדות אלו מהוות פיתוח ספרותי של המחבר ,הרוצה להדגיש את
גודל מעלתה של האשה ,שסבלה שכול ובדידות ,ולכן הוא מזכיר שהיא הייתה אלמנה
וישישה .באליהו רבה ,ייתכן שהסיק כותב המדרש רעיון זה ,מכך שדמותו של האב נעלמה
מכל האגדה ,ולו היה חי היה מקום להזכירו ,שהרי סבלו אינו פחות מסבל מהאם .בכל
מקרה ,לענייננו אין זו עובדה רבת משמעות בסיפור.
 .3סופה של האשה
.16

בחדושי הרד"ל ופירוש מהרז"ו על איכה רבה בדפוס וילנא מופיע שבספר יוסיפון שלפניהם נזכר ששם
האשה הוא חנה ,וכן הוא בכתב-יד ואתיקן  408המובא בספר יוסיפון מהדורת פלוסר חלק ב בחילופי
הגירסאות פרק טו הערה  1עמוד  .276ולעניין נוסחי הספר יעוין שם בעמודים  16ואילך .וכן מה שכתב
בזה בחלק א עמוד  70הערה .1
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גם לגבי סופה של האשה ישנן מספר גירסאות במדרשים השונים וביתר המקורות:
א .האשה נרצחה בידי האויב  -בפסיקתא רבתי מתואר סופה של האשה כך:
...ונטלו את מרים אמם והרגו אותה.
לאחר שהרגו את כל בניה הרגו גם את האם.
ב .האשה התאבדה לפני מותה בידי האויב  -בספר מקבים ד )יז ,א( מופיע:
ספרו גם אחדים מנושאי הרמחים ,כי כאשר אמרו לסחוב גם אותה למות,
התנפלה אל תוך האש לבלתי נגע איש בבשרה.
לפי גישה זו ,כמהלך גבורה אחרון ,האשה קופצת לתוך האש ואינה נותנת ליוונים את העונג
להרוג אותה.
ג .האשה מתה אחרי בניה  -בספר מקבים ב )ז ,מא  -מהדורת כהנא( מופיע:
ואחר הבנים מתה האם.
ובעקבותיו מפתח את הרעיון בספר יוסיפון )טו  - 88מהדורת פלוסר(:
אז אמם הקדושה עמדה על פגריהם ,ותפרוש כפיה השמימה ותאמר :אלהי
הנשגב ,אלקי עולם! אבואה נא אני אמתך עם בניי במקום אשר הכינותה
להם .ויהי כדברה זאת ,שילמה נפשה ותצא רוחה ותפל על פגרי בניה ותלך
עמהם.
מכאן משמע ,שהאם מתה מוות טבעי או שנהרגה בידי היוונים ,אך לא התאבדה.
ד .האשה התאבדה לאחר המקרה עקב מצבה הנפשי הקשה  -באיכה רבה כתוב:
לאחר ימים ,נשתטית אותה האשה ,ונפלה מן הגג ומתה.
ובמדרש איכה )וכן הוא בילקוט שמעוני תבוא( ביתר חריפות:
אמרו :לאחר ימים ,נשתטית האשה ההיא ,ועלתה לראש הגג והשליכה עצמה
ומתה.
במקורות הבבליים של הסיפור מופיע:
אף היא עלתה לגג ,נפלה ומתה.
וככל הנראה ,הכוונה היא שהאשה התאבדה בנפילה מהגג  , 17אלא שבמקורות הבבליים
משמע ,שהיה זה מיידית לאחר המקרה ולא לאחר ימים מספר ,כפי שבאיכה רבה ובילקוט
שמעוני תבא.
.17

יעוין תלמוד בבלי ברכות כג ,א" :ומעשה בתלמיד אחד שהניח תפיליו" ,ובסופו" :כיון ששמע אותו
תלמיד כך ,עלה לראש הגג ונפל ומת ,"...ושם ברור שמדובר בהתאבדות.
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שונה מכל המקורות הללו ,הוא תנא דבי אליהו ,שם נאמר שהאשה אומרת לבניה
"אשריכם" ,ומיד עולה לגג ומתה .בניגוד למקורות האחרים ,שראו במעשה שלה תוצאה של
אומללות ורוח שטות ,שנכנסה בה לאחר זמן עקב המקרה הטראגי ,נראה בתנא דבי אליהו
שזהו מעשה מפוכח של קידוש ה' ,המזכיר מאוד את הסיפור במקבים ד .ונראה ,שמחבר
המדרש יצר מעין גשר ,בין התיאור רווי הגבורה שבספר מקבים ד ,ובין התיאור המעציב
והטראגי שבמדרשי חז"ל . 18

ד .סיפורו של הבן הצעיר
ברוב המקורות תופס סיפורו של הבן הצעיר מקום כבוד משל עצמו ,וזאת בארבעה
תחומים:
 .1שיחתו עם הקיסר ארוכה יותר משאר האחים .הדבר בולט יותר מכל במקורות הארץ-
ישראליים ,בהם שיחתו של הצעיר עם הקיסר תופסת את רוב הסיפור .גם במקורות
הבבליים שיחתו מיוחדת בכך שהוא מנמק את הפסוק אותו הביא .כמו כן ,ישנו הבדל
נוסף :בכל הפסוקים המובאים על ידי האחים מצויין הקשר בין היהודי לאלקים כקשר חד
כיווני  -מתוארת או גדולת אלקים וממשלתו על העולם ,או מחויבותו חסרת הפשרות של
האדם לעבודת אלקים ,ואילו פסוק זה הוא היחידי בו מצויין הקשר עם אלקים כקשר דו
צדדי  -גם לאלקים ישנה מחויבות כלפי עם ישראל .בדבריו טמון גם מענה לאחת השאלות
הקשות ,העשויות להישאל על ידי כל מי שחווה ארוע טראגי מעין זה ,והיא השאלה "איפה
אלקים?" .בתשובת הבן הצעיר מקבלים אנו את התשובה  -אלקים אולי לא נראה ברגע זה,
כרגע נראה כאילו הוא זנח את עמו ,אך ישנה הבטחה של אלקים שהוא לא יעזוב את עמו.
הקיסר מנסה לשכנע את הבן הצעיר במספר אפיקי שכנוע :מניעים הדוניסטיים )העולם יפה
ולא הספקת לראותו ,אם תשתחוה לפסל אעשך לחשוב ועשיר וכד'( ,מניעים אמוניים )וכי
יש שליט לעולם ,וכי יש לו כח לפעול בעולם וכד'( .שיא השיאים של נסיונות השכנוע הוא
התרמית אותה רוקם הקיסר:
אמר ליה קיסר :אישדי לך גושפנקא ,וגחין ושקליה ,כי היכי דלימרו קביל
עליה הרמנא דמלכא .אמר ליה :חבל עלך קיסר ,חבל עלך קיסר! על כבוד
עצמך כך ,על כבוד הקב"ה על אחת כמה וכמה.
הקיסר מציע שהוא יזרוק את טבעתו והילד ירימה ויראה כאילו הוא משתחוה,למרות
.18

יצוין ,שזוהי כבר הפעם השניה שאנו רואים שהסיפור בתנא דבי אליהו נוקט במוטיב דומה לספר מקבים
ד )ראינו לעיל ששני מקורות אלו הם היחידים שאמרו שהאשה היתה אלמנה( .ואולי בעל המדרש ראה או
שמע את הסיפור המופיע בספר מקבים ד ,ולמרות שלא מדובר בתקופה זהה הוא השתמש במספר
מוטיבים המופיעים שם )אין לי כל ביסוס נרחב להשערה רחוקה זו ,ואין בה הכרח כלשהו ,אך זוהי
נקודה ראויה לציון ולבחינה יותר מדוקדקת(.
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שהוא עצמו לא ישתחוה  . 19הילד הקטן,מפאת קידוש ה' ,אינו מוכן לתרמית אותה רוקם
הקיסר  . 20מוטיב זה חוזר על עצמו בכל מקורות חז"ל ,אך אינו מופיע בספרי המקבים
ובספר יוסיפון.
נציין שגם במקבים ב וביוסיפון הילד הצעיר נושא נאום ארוך יותר מיתר האחים ,נאום
שכולו רווי גבורה ,אלא ששם כל האחים נואמים נאום מעין זה אך יותר מקוצר .במקורות
המדרשיים נאומו של הילד הצעיר הוא חריג גם בתוכנו.
ישנם עוד מספר דברים המייחדים את סיפורו של הבן הצעיר:
 .2מוזכר גילו של הבן הצעיר .במקורות הארץ-ישראליים מופיע גילו של הבן הצעיר
בפרטנות רבה:
בן שתי שנים וששה חדשים ושש שעות ומחצה.
גיל זה הוא גיל שהילד עדיין לא נגמל .וכן במקורות אלו מצינו שהאם מניקה את הבן הקטן
לפני מותו .חז"ל ניסו להעצים את סיפור מותו של הבן הצעיר וויכוחו עם הקיסר ,על ידי
איזכור גיל נמוך זה .במקורות החיצוניים לא מוזכר גילו במפורש ,אך בנאומה של האם
לפני מותו ,אנו מתרשמים שהוא אינו מבוגר בהרבה מגיל שלוש:
ותט אליו ,ובלעגה לעריץ האכזרי אמרה בלשון אבות :בני רחם עלי ,אשר
נשאתיך תשעה חדשים בבטני ,ושלש שנים הינקתיך וגדלתיך והבאתיך אל
ימיך האלה וכלכלתיך )מקבים ב ז/כח וכן הוא בספר יוסיפון(.
קשה לדעת את גילו המדויק אך הוא נראה כקרוב לגיל אותו קבעו חז"ל.
 .3כמעט בכל המקורות ישנו קשר ייחודי בין הבן הצעיר ובין האם .אך נבדלו המקורות זה
מזה בדבר הקשר בין האם והבן ,ומצינו בזה מספר גישות:
א .הבן הולך להתייעץ עם האם לפי בקשתו  -בפסיקתא רבתי מסופר כך:
נשתייר הקטן שבהם .אמרו :בא והתשחוה לעבודה זרה ואם לאו אנו עושים
לך כמו שעשינו לאחיך .אמר להם :אלך ואימליך באמי .הלך אצל אמו ,אמר
לה :מה את אומרת ,אשתחוה לע"ז או לא? אמרה לו :הא בני ,מה אתה
מבקש ,שיהיו כל אחיך נתונים בחיקו של אברהם אבינו לעתיד לבוא...

.19

.20

להבדיל ,גם בהיסטוריה של יוון הקדומה מצינו סיפור דומה .וכך מסופר בפלוטארכוס )ארטאכסרכסיס
כב 4 ,הובא בשערי אגדה/הלוי עמוד " .(152התייבייאים ,איסמיניאס ופילופידאס ,עלו אצל המלך
ארטאכסרכסיס )מתוארך  314לפנה"ס( .פילופדיאס לא עשה שום דבר מביש ,אך איסמינאס זרק את
טבעתו לפניו על הרצפה ,כשנצטווה להשתחוות לפני המלך ,ואחר כך התכופף והרימו ,וכך התראה כאילו
הוא משתחווה למלך" .ההבדל בין התנהגותו מקדשת ה' של הילד ,לבין התנהגות התייבאים ברורה .כן
נציין ,ששם הדבר נעשה ביזמת השבויים ואילו כאן ביזמת המלך.
וכהנגדה להתנהגות זו ,יעוין באגרת השמד לרמב"ם ,עמוד לז מהדורת הרב י .שילת ,בהתנהגות רבי
מאיר ורבי אליעזר במצבים קשים ,וביחס הרמב"ם למעשיהם.
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מכאן נראה ,שהבן מסתפק בשאלה ,פונה בשאלה אל אמו ,והיא משכנעת אותו למות כיתר
אחיו.
ב .הקיסר מבקש מהאם לדבר אל ליבו  -מסופר במקבים ב ז/כה שאחרי שהנער סירב
להשתחוות לצלם ,מנסה הקיסר דרך שונה )וכן הוא במקבים ד ובספר יוסיפון(:
ואחרי אשר הנער לא שם לב ,לזה קרא המלך את האם לעזר ,והיה מפתה
להיות יועצת לתשועת הנער.
מובן ,שהאם שכנעה את הבן לא לוותר ולמסור את נפשו על קידוש ה' ,כיתר אחיו.
ג .האם מבקשת לנשק אותו לפני מותו  -במקורות הבבליים האם מבקשת מהקיסר לנשק
אותו מעט לפני מותו ,ואז היא אומרת לו" :בניי ,לכו אמרו לאברהם אביכם :אתה עקדת
מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות" )גמרא גיטין( .במדרש זוטא ובילקוט שמעוני איכה
מצויין שהיא גם מגפפת ומחבקת אותו )במדרש זוטא כתוב שהדבר נבע מרחמנות הקיסר(.
במקורות הארץ-ישראליים הורחב הקשר ,ומסופר שהיא גם מניקה אותו ומבקשת מהקיסר
שיהרוג אותה תחילה ,לפני שיהרוג את הילד.
ליחס זה ישנה משמעות חשובה להבנת מגמות הסיפורים.

ה .הקבוצות השונות של המקורות ומגמותיהן
הזכרנו שסיפור זה נכתב בתקופות שונות ,וככל הנראה על סמך עלילה זהה בהתאם לצרכים
ולמאפיינים של התקופה ,כפי שנראו לעיני כותבי המקורות .לכל קובץ סיפורים ישנו
המאפיין שלו ,ויש לעמוד על המגמות השונות ,המתגלות לעינינו תוך עיון בקבצי המקורות.
נסקור תחילה את קבוצות המקורות העיקריים ואת העולה מהם ולאחר מכן נשווה בין
המגמות השונות . 21
 .1המקורות הארץ-ישראליים
פתיחה  -הפתיחה במסורת הארץ-ישראלית היא פתיחה מלאה ,הנותנת לנו הקדמה לקראת
הסיפור:
מעשה במרים בת נחתום שנשבית היא ושבעה בניה ,נטלן קיסר ונתנן לגיו מן
שבעה קנקלין.
אנו יודעים מיהי האשה ,אנו גם יודעים שהיא נשבתה על ידי הקיסר )ובאליהו רבה מוזכר
אפילו שמו של הקיסר -אדריינוס(.
הדמויות המרכזיות בסיפור הם ללא ספק הקיסר ,האם והבן הצעיר .יתר הדמויות ,כמו

.21

סדר הסקירה יהיה שונה מהסדר בתחילת הדברים מסיבות פרקטיות :קשה לעמוד ,על המיוחדות
שבמסורת הבבלית בלי שנכיר את מאפייני המסורת הארץ-ישראלית.
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ששת האחים ,הן דמויות משנה .כמו כן ,ישנן מספר מקהלות ,אשר ללא ספק תורמות רבות
לעיצוב אווירת הסיפור בסופו :אומות העולם ,בת הקול ורוח הקודש.
מרכז הסיפור הוא הדיון בין הקיסר ובין צעיר הבנים .הקיסר במקורות הארץ ישראליים
מתואר כרשע :הוא מתריס דברים כלפי שמיא ,הוא מכניס את האחים לבידוד )"ונתנן לגיו
מן שבעה קנקלין"( כדי לשבור את רוחם ,הוא מנסה בתחבולות שונות לערער את אמונתו
של צעיר האחים .גם הבן הצעיר ואמו קוראים לו רשע מרושע .גם את מעשי החסד של
הקיסר צובע בעל המדרש בתיאור אירוני לחלוטין:
אמרה לו אימו :בחיי ראשך קיסר! הרגני תחילה ואחר כך הרגהו .אמר לה
קיסר :איני שומע ליך ,מפני שכתוב בתורתכם" :אתו ואת בנו לא תשחטו
ביום אחד" .אמרו לו :שוטה בעולם ,כבר קיימת את כל המצוות ולא נשאר
לך אלא זו?
בוודאי שאין הקיסר בקי בדיני התורה ,אלא שרצה בעל המדרש להדגיש את גודל רשעותו
של הקיסר ,שגם מעשי החסד שלו אינם אלא צביעות בעלמא ,אלו רק נסיונות להצטייר
כאיש חסד ובעל תכונות רחמניות .תיאור זה של הקיסר כרשע ,שונה מהתיאור בו הוא
מתואר במדרשים הבבליים.
לעומת הקיסר ,הבן הצעיר מתנהג בגבורה עילאית .הוא משיב לקיסר ,מתווכח איתו,
מקניט אותו ,וכל תשובותיו הן תשובות נודפות בוז ולעג לקיסר ,לדרכו ולאמונתו.
העלילה  -לאור הדמויות ,כמדומני ,שניתן לרדת לעומקה של העלילה .העלילה מסתובבת
סביב שני צירים מרכזיים :הגבורה והטראגיות .מצד אחד ,בפנינו סיפור גבורה יוצא מן
הכלל ,הן בצד המעשי  -בנכונות לקדש שם שמים ולמות על קידוש ה' ,והן בצד הרוחני  -כפי
שבא לידי ביטוי בעיקר בשיחתו של הבן הצעיר עם הקיסר .הקיסר מתואר בפנינו כדמות
של רשע שבא לצאת נגד אלקים .הוא מתריס כלפי שמיא ,הוא רואה בנצחונו הכוחני גם
נצחון על אלקים ,הוא רואה בזה הוכחה או לחוסר שלטון על הארץ ,או להזנחת אלקים את
עמו .וכנגדו ניצב ההוא ינוקא בן פחות משלש שנים .הוא מפגין עמידה איתנה ונחושה ,הוא
אינו נכנע לא לכוח ולא לפיתויים ,הוא משיב מלחמה שערה כנגד השקפת עולמו של הקיסר.
נראה בבירור ,שבעל המדרש בא גם לתת פתרון לבעיות האמוניות ,העשויות להיווצר בדור
של חורבן וגזירות .בדור מעין זה ,עשויות להישאל שאלות רבות על אופן הנהגת אלקים את
הארץ ,ובדברי הבן הצעיר מצויות התשובות :שלטון אלקים אינו נבחן ברגע אחד ,הוא צריך
להיבחן לאורך שנים; אין אנו בקיאים בחשבונו של עולם ו"בגלל חטאינו גלינו מארצנו";
עיקר השכר אינו בעולם הזה אלא בעולם הבא .מסיבה זאת הבן הצעיר הוא הדמות
המרכזית בעלילה .גם שאר הבנים באים לחדד את מוטיב הגבורה ,והם רק מעצימים את
ההתפעלות של הקורא מהסיפור .בשיווי מימד הגבורה בסיפור ,שותפים הקיסר והבנים
ובראשם הבן הצעיר .מאידך גיסא ,הסיפור רווי טראגיות .אין בעל המדרש מתעלם מעולם
הרגשות ,ומגודל האסון שבסיפור .כמדומני ,שזהו תפקידה של האם בסיפור .היא באה
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לשוות לסיפור גם מימד טראגי .היא בוכה ,היא מתחננת לפני הקיסר )בניגוד גמור לעמידת
האיתנים של בניה( ,היא מבקשת להמיתה תחילה ,היא מבקשת להניק את בנה ולחבקו,
היא מצדיקה עליה את הדין ,ובסופו של האירוע הטראגי היא גם שמה קץ לחייה .היא
מאבדת את שפיות דעתה ומתאבדת בעקבות האירוע )כך הוא ברוב הגירסאות( .לא ניתן
להתעלם מהטראגיות שבסיפור מותם של שבעה בנים .זהו גם תפקידן של ה'מקהלות'
בסיפור :אומות העולם בוחנות את הארוע מנקודת מבט חיצונית ,ומנקודת מבט זו,
ההסתכלות היא:
באותה שעה צעקו כל אומות העולם ואמרו :מה אלהיהם של אלו עושה להם,
שכך נהרגין עליו בכל שעה? ...ורוח הקודש צווחת ואומרת" :על אלה אני
בוכיה" )מדרש איכה רבה(.
באותה שעה היו העכו"ם מתלשין בשערן ובזקנם ,ובוכין בכיה גדולה ואמרו:
מה מעשה אביהם של אלו ומה שבחו ,שכך הם נהרגין עליו? )אליהו רבה(.
אומות העולם ורוח הקודש כמשקיפות מן הצד מחדדות את הטראגיות שבסיפור.
אם כן ,סיפור זה מסתובב סביב שני צירים :גבורה מצד אחד ,וטראגיות מצד שני .להלן,
ננסה להבין מה השיג בעל המדרש מהשימוש בשני פנים אלו.
 .2המקורות הבבליים
פתיחה  -בניגוד למקורות הארץ -ישראליים ,בתלמוד הבבלי הסיפור פותח בצורה סתמית:
ורב יהודה אמר זו אשה ושבעה בניה ,אתיוהו קמא לקמיה דקיסר...
אין לקורא שום מושג מיהי אשה זו ומיהם שבעת בניה ,מה חטאם ובמה פשעו ,איך הגיעו
לקיסר?  -שום פרט .העלילה מתחילה בהבאתו של הבן הראשון לפני הקיסר . 22
הדמויות  -רוב הדמויות שראינו לעיל מופיעות גם כאן )למעט המקהלות( ,אך קשה לציין
כאן דמויות מרכזיות יותר משאר הדמויות .כל הדמויות תופסות לכאורה מקום שווה
בסיפור .אמנם ,לבן הצעיר ולאם יש תוספת ייחודית ,אך אין היא חורגת ממספר שורות
קצר ,ואין לראות בזה כוונה להסב את מרכז הסיפור לדבריהם ועניינם ,כפי שראינו לעיל
במקורות הארץ-ישראליים.
נציין את השינוי ביחס לקיסר ,אשר אינו מתואר כרשע ,אלא כטועה .הבנים אינם
מתווכחים עמו ,הוא אינו מתריס כלפי שמיא ,הוא גם אינו מנסה לשכנע את הבנים יותר
.22

בשני המקורות הבבליים המקבילים ,ילקוט שמעוני איכה ומדרש איכה זוטא ,ישנה פתיחה יותר
מפורטת" :ואית דאמרי זו אשה ושבעת בניה ,שאמר להם קיסר בשעה ששבה אותם :בואו והשתחוו
לעבודה זרה ."...כאן מגלים אנו שהם נשבו על ידי הקיסר ,והמדרש מביא מעין תיאור מקדים בראשי
פרקים של העלילה ההולכת להתרחש לפנינו .הולכים אנו לקרוא בצורה מורחבת כיצד אמר להם קיסר
להשתחוות לעבודה זרה וכיצד הגיבו.
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מדי .הדבר היחידי שנראה שמפריע לו ,הוא כבודו העצמי אשר הוא רוצה בכל מחיר להגן
עליו ,ולכן הוא מנסה לשכנע את הבן הצעיר שירים את טבעתו.
כאשר בוחנים לעומק את הפתיחה בשני מקורות אלו ,יש בהחלט לשער שפתיחה זו היא
תוספת מאוחרת שנוספה על המקור התלמודי .הדבר בא לידי ביטוי בעיקר במדרש זוטא:
"ואית דאמרי :זו אשה ושבעה בניה ,שאמר להם קיסר הרשע בשעה ששבה אותם :בואו
והשתחוו לעבודה זרה .אמרו לו :כתוב בתורה " -אנכי ה' אלקיך" )שמות כ ,ב( .אמר להם:
קטלוהו .הביאו הגדול שבהם ,אמר ליה :פלח לעבודה זרה ."...המדרש כולו כתוב בארמית,
ללא יוצא מן הכלל מלבד פתיחה זו .ולכאורה ,מדוע לא תיכתב גם פתיחה זו בארמית? וכן
מבחינת התוכן; בהתחלה אומר הקיסר לכולם לעבוד עבודה זרה ,וכולם עונים לו תשובה,
אז הוא אומר "קטלוהו"  -למי מתייחס ה"קטלוהו"? אם לכולם  -אז כאן הסתיימה
העלילה ,ואין צורך להביא את סיפורו של כל אחד בנפרד ,ואם רק לאחד מהם אז למי? הרי
בהמשך מסופר לנו בפרוטרוט סיפורו של כל אחד מהאחים ותשובתו לקיסר! לכאורה ,אין
מקום לפתיחה זו והיא נראית כ'מולבשת' על הסיפור .נראה לי ,שאולי זוהי תוספת
מאוחרת ,שהכניסו בעלי המדרש בהשפעת המסורת הארץ-ישראלית .יש לציין ,שברור,
שמקורות אלו למרות שינקו מהתלמוד הבבלי ,הושפעו גם מהמקורות הארץ-ישראליים.
לדוגמה ,בילקוט שמעוני איכה בסוף הסיפור ,מופיע שהאשה היא מרים בת נחתום .מקור
עובדה זו הוא ללא ספק ,במקור הארץ-ישראלי של הסיפור .ולא עוד אלא שבאיכה זוטא
נתפס הקיסר אפילו במידת מה כרחמן:
 ...אמרה להון אמהון ,מרים בת מנחם :בבעו מנייכון ,הב לי ברי זעירא
ואחבקיה וגפפת יתיה עד דלא תקטלון יתיה .חס עליה קיסר ,ואמר לה :עביד
ביה רעותך...
הקיסר חס על האם ,הוא כביכול נאלץ בעל כורחו להרוג את הבן .המדרש טורח לצייר את
הפן האנושי שיש בקיסר . 23
העלילה  -מבחינה ספרותית ,העלילה המתרחשת לפנינו היא מאד חד גונית; אין כל
התפתחות בעלילה ,קשה לציין נקודת שיא בסיפור .כביכול ,הסיפור הוא תרחיש מוכתב
מראש ,שלא חל בו כל שינוי .הסיפור מנותק לגמרי מהרגשות ,ואין אנו שומעים את
הגיבורים מתלוננים כהוא זה על גורלם .אין אנו שומעים את הבנים יוצאים למלחמה נגד
הקיסר ,וככלל ,הקיסר אינו מצטייר בעינינו כדמות של עריץ אכזרי כפי שהוא מצטייר
בסיפור לעיל .הבנים מבצעים את תפקידם ,הקיסר מבצע את תפקידו ,האם מבצעת את
תפקידה ,והבן הצעיר מבצע את תפקידו .כל אחד פועל במישור שלו ,ואין הם מגיעים כלל
לידי עימות רעיוני-אמוני.
.23
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אין אנו חשים ,לא את הטראגיות שבסיפור כפי שבאה לידי ביטוי במקורות הארץ-
ישראליים ,וגם לא את גבורת הנפש כפי שבאה לידי ביטוי שם.
מרכז הסיפור הוא מות האחים על כבוד הקב"ה ,תפקידה של האם הוא להצדיק את מעשה
בניה :כשהיא מבקשת מהקיסר לחבק ולנשק את בנה הצעיר ,כלל לא כתוב שהיא אכן
עשתה זאת )כפי שמופיע בתיאור רגשני במדרש איכה רבה( ,הדבר היחידי שמסופר הוא,
שהיא מצדיקה את המעשה ואומרת :עמדתי בנסיון " -בניי ,לכו ואמרו לאברהם אביכם:
אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות".
במקורות הארץ-ישראליים ,האם מצטיירת בעינינו כדמות טראגית ,כאשה שכל עולמה חרב
עליה והיא מאבדת את שפיות דעתה .המדרש נותן ביטוי לאומללותה של האשה ,הוא מציין
את בכיה ,הוא מדגיש את הקשר הישיר שלה עם בנה הקטן בחיבוקה ,בעובדה שהיא מניקה
אותו ,הוא מדגיש את רגשות האם; ואילו בתלמוד ,נעלמו כל הדגשים הללו והאם מצטיירת
בעינינו כאחת מהמשפחה ,כחלק שווה לבנים בסיפור ,כאחת שנמצאת עם בניה באותה
סירה  -גם היא מתה בסוף ,היא מצדיקה את הדין ,היא עומדת בגבורה במראות ,והיא לא
מאבדת את אמונתה .מהסיפור כאן ,כלל לא נראה שנפילתה מהגג היא תוצאה של רוח
שטות או חוסר שפיות ,אדרבה ,מעשה זה עשוי להיראות כמעשה אמיץ של הזדהות עם מות
הבנים.
אם את הסיפור במקורות הארץ-ישראליים הגדרנו כסיפור הירואי-טראגי ,במקרה שלפנינו
קשה יותר להגדיר את הסיפור .הסיפור הובא בהקשר לפסוק" :כי עליך הרגנו כל היום
נחשבנו כצאן טבחה" .בגמרא בגיטין לפני סיפור זה ,מסופר על ילדים וילדות שהתאבדו
בקפיצה למים ,כדי שלא ימכרו אותם לצרכי תשמיש המיטה ,ועל כך דורשים את הפסוק
"כי עליך הרגנו כל היום" .רב יהודה אומר ,שהפסוק נאמר על מקרה מסוג אחר ,ומביא את
הסיפור הזה .ניתן לומר ,שלפנינו ביטוי מעשי דרך הסיפור ההיסטורי ,של הרעיון שאדם
צריך למסור את נפשו על מצוות הקב"ה וכבודו.
בשני הסיפורים מדובר על גילוי עריות או על עבודה זרה  -מצוות שאדם צריך בכל מקרה
למסור את נפשו ולא לעבור עליהן .לכאורה ,ישנו כאן תיאור היסטורי-מוסרי של הרעיון.
כביכול ,אומרת לנו הגמרא ,שאפילו אם מגיעים למצב כזה יש ליהרג על קידוש שם שמיים.
אין מביא הסיפור רואה בו גבורה חריגה ,שראוי להדגישה ,לחדדה ולצבעה בהדגשה יתירה,
כי הרי במקרה זה ביצעו הבנים את חובתם .אין זה גם סיפור טראגי ,שהרי בסופו של דבר
אין אדם עומד במדרגה של מקדשי שם שמיים ,והסיפור מסתיים בנימה אופטימית "יצתה
בת קול ואמרה' :אם הבנים שמחה'"  -שלא יעלה על דעתו של הקורא שזהו סיפור אומלל -
"אם הבנים שמחה" .גם במקורות הארץ-ישראליים מופיעה בת קול זו ,אך היא מתעמעמת,
לאור דברי אומות העולם" :מה אלוהיהם של אלה עושה להם ,"...ודברי רוח הקודש" :על
אלה אני בוכיה" ,אשר משאירים לקורא בסוף את תחושת האומללות הנסוכה על הסיפור.
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 .3המקורות החיצוניים
פתיחה  -אם נעיין בפתיחה נראה עובדה מעניינת:
ועוד היה מעשה ,ששבעה אחים ואמם נתפסו ונאנסו מאת המלך לאכל מבשר
חזיר האסור ,ויכו בשוטים ובגידים .ואחד מהם ,שהיה המדבר בעדם ,אמר:
התרצה לחקור ולדעת אותנו ,נכונים אנו למות מלעבור על תורת האבות.
ויחר אף המלך ,ויצו להלבין באש מחבתות וקלחות.
בפתיחה משמע ,שהבנים יזמו את הריגתם על ידי הקיסר .כלל לא מצינו שהקיסר מעוניין
להרוג אותם ,אלא הם מיזמתם הציעו את העמדתם בנסיון זה כדי להוכיח את דבקותם
במצוות ה' ,ובזאת העלו את חמתו של הקיסר .שונה הוא ספר מקבים ד ,שממנו משמע ,כי
הקיסר הוא היוזם את רעיון המתתם בייסורים.
הדמויות  -אין ספק ,שבסיפור זה אין דמות האם מרכזית ,כפי שהייתה במקורות
הקודמים .מרכז הסיפור הוא מותם של שבעת הבנים בגבורה עילאית ,תוך לעג ובוז לקיסר
ולדרכו ,ומתוך אמונה שלימה בבורא העולם ובצדקתו .הקיסר מצטייר בעינינו כדמות
אכזרית עד מאוד )יותר מאשר במקורות הארץ-ישראליים  ,( 25שאינה בוחלת בשום אמצעי
כדי לשבור את כוחם של האחים .מפליג מכולם הוא ספר מקבים ד ,אשר מתאר לנו
באריכות מעוררת סלידה את ייסורי התופת שעברו האחים במותם.
דמות האם מצטיירת לנו כדמות גיבורה ,אשר גבורתה עומדת בשורה אחת עם גבורת
הבנים .כאשר המלך מבקש ממנה לשכנע את בנה הצעיר לאכול מבשר החזיר ,היא מעודדת
אותו למסור את נפשו .בדיאלוג שלה עם בנה הקטן ,מדגיש לנו כותב הספר ,שאת רגשות
האם מחליפים אצל אשה זו רגשות האמונה ומסירות הנפש )מקבים ב ז/כו-כט(:
ואחרי הרבותו לדבר על לבה נאותה לפתות את הבן .ותט אליו ובלעגה לעריץ
האכזרי אמרה בלשון אבות :בני רחם עלי אשר נשאתיך תשעה חדששים
בבטני ושלש שנים הינקתיך וגדלתיך והבאתיך אל ימיך האלה וכלכלתיך.
בבקשה ממך הבט אל השמים ואל הארץ ואל כל אשר בהם וכל אשר תראה
וידעת כי מאין בראם האלקים וגם זרע האדם כמו כן נעשה .אל תירא את
התלין הזה כי אם מהיותך ראוי לאחיך תשא את המות למען אשוב אקבל
אותך ואחיך בעת הרחמים.
יותר מכל ,חודדה נקודה זו בספר מקבים ד )בעיקר בפרק טו ובפרק טז( ,שבו מביא הסיפור
.24
.25

דילגנו על המקורות המיוחדים שיוזכרו בתוך דברינו.
יש לציין את ההבדל בדרך בה מתוארת אכזריותו של הקיסר במקורות הארץ-ישראליים ,לעומת
המקורות החיצוניים .במקורות הארץ-ישראליים מתוארת רשעותו של הקיסר יותר בתוכן דבריו
ובהתרסתו כלפי שמיא .ואילו במקורות החיצוניים מתוארת אכזריותו המעשית בדרך העינויים שבה
הוא מענה את האחים.
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מאריך מאוד בתיאור הרגשות של האם ,ומה כל אם נורמלית הייתה אמורה לחוש .לא ניתן
שלא להנגיד את דמות האם הגיבורה המתוארת במקורות החיצוניים ,לדמות האם
המסכנה המתוארת במקורות הארץ-ישראליים .לצורך העניין ,נצטט קטע קצר מתוך שני
הפרקים העוסקים בהרחבה בתיאור רגשות האם ומעשיה בספר מקבים ד )טז/ה-כד(:
והנה ,אפשר לשקול בדעת גם את הדבר הזה ,שאלו היתה האשה רכת לב אף
כי היתה מיללת עליהם ,והיתה אולי מדברת כדברים האלה :אללי לי!
אומללה ופי כמה עלובה ,שבעה בנים ילדתי ואינני אם לאף אחד .לשוא
שבעה הריונות ללא תועלת ...לשוא בני סבלתי חבלי הלדה הרבים ודאגות
גידולכם הקשות מאלה .אללי לי! אם לבנים רבים ויפים ,נשארתי אלמנה
גלמודה ורות דמעות...
אבל קינה זו לא קוננה כלל וכלל ,האם הנעלה והיראה את אלקים ,ולא מנעה
אף אחד מהם מלכת למות ,ולא התאבלה על המומתים .אולם ,כאילו עשויה
רוחם ברזל עשות ,וכאילו לשוב וללדת בנים לנצחיות כמספר ההוא ,זרזה
אותם בתחנונים אל המות בעד יראת אלקים.
לו יכולנו לתאר את האם שבמקורות הארץ-ישראליים ,הייתה היא בוודאי מקוננת על בניה
את הדברים שלא אמרה האם בספר מקבים ד .היא הייתה בוכה .אמנם מצדיקה את הדין
ולא מתריסה כלפי שמיא ,אך בוודאי שהייתה בוכה ומתאבלת עליהם .לא כך האם בספר
מקבים .היא מעודדת את רוחם ,היא אינה נופלת כהוא זה מגבורתם של בניה ,היא דמות
הירואית שלא כל אחת יכולה לחקות ולהידמות לה.
העלילה  -סיפור זה הוא סיפור גבורה יוצא מגדר הרגיל .מביא הסיפור מדגיש הן את גבורת
הגוף והסיבולת של האחים ,והן את גבורת נפשם .כל אחד מהאחים נואם נאום ארוך ,רווי
אמונה וחדור בטחון ,נאום שכולל לעג ובוז לקיסר העריץ והאכזר .הסיפור מתאר באריכות
את הייסורים הקשים שעוברים על האחים ,אך הם אינם נכנעים ,אין אנו שומעים קולות
בכי  -סיפור שכל כולו הוא גבורה עילאית יוצאת מגדר הרגיל.
אם הגדרנו את הסיפור הארץ-ישראלי כסיפור הירואי-טראגי ,נגדיר סיפור זה כסיפור
הירואי ,אפילו הירואי-פנטאסטי  -סיפור גבורה שעניינו הוא הפנטזיה ,סיפור שאינו יכול
להיות מתואם למציאות . 26
נציין ,שישנה הקבלה מעניינת לאחד מהמקורות המיוחדים שראינו ,והוא פסיקתא רבתי . 27
מדרש פסיקתא רבתי הוא מיוחד במינו .מבחינת התקופה והפתיחה ,מדובר במקור חז"לי
מתקופת גזירות השמד .אך העלילה נראית יותר ויותר דומה למקורות החיצוניים .מדובר
.26
.27

ולהלן תתבאר כוונת הדברים.
מדרש עשרת הדיברות ,מבחינת ניתוחו ואפיונו דומה למקורות הבבליים כפי שציינו בפתיחה ,ואין אני
מתכוון להאריך את הדיון בו ,ובעיקר לעניין מגמתו אשר כתובה בו בפירוש" :לכך יהיו כל ישראל זהירין
ביראתו של הקב"ה ,כדי שיזכו לישב עם הצדיקים בגן עדן".
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בסיפור גבורה יוצא מגדר הרגיל .האם היא הדמות האיתנה התופסת את מרכז העלילה
והיא גיבורת העלילה )בניגוד למקורות החיצוניים בה הייתה האם שוות ערך לבנים( .אין
אנו שומעים אף לא שמץ של אנחה או כאב ,וכל הסיפור הוא רווי גבורה .יצויין ,שגם
התיאור של מות הבנים הוא דומה לתיאור במקורות החיצוניים  -טיגון בטיגן .גם מותה של
האם מתואר כמו במקבים ד  -הרומאים ממיתים אותה .היא לא מתאבדת ולא מתה סתם,
אלא הרומאים באים וממיתים אותה לאחר המתת הבנים .אם כן ,כמדומני ,שיש לנו מקור
מדרשי שתפס את הסיפור כפי שתפסו המקורות החיצוניים :סיפור גבורה הירואי יוצא
מגדר הרגיל.

ו .השוואת המגמות השונות של המקורות.
ראינו ,אם כן ,שלפנינו שלוש מגמות שונות של סיפורים:
 .1סיפור היסטורי-מוסרי  -קבוצת המקורות הבבליים.
 .2סיפור הירואי-טראגי  -קבוצת המקורות הארץ-ישראליים.
 .3סיפור הירואי-פנטאסטי  -קבוצת המקורות החיצוניים ופסיקתא רבתי.
נראה ,שהמקורות הבבליים לא באו לציין סיפור גבורה חריג ,אלא באו לציין נורמת
התנהגות מתבקשת ורגילה .את הסיפור הביא רב יהודה ,שהיה אמורא בבלי בתקופת תור
זהב ליהדות  . 28תקופה שלא היו בה גזירות שמד ,ולא היו בה פוגרומים  -תקופה שאין בינה
ובין תפאורת הסיפור כל דימיון .לכן ,תיאורו לסיפור חסר את האותנטיות ,שיכול לשוות
רק מי שחווה אירועים מעין אלו .הוא מתאר את הסיפור ממרחק רב ואף אינו מנסה
להתמודד עם השאלות האמוניות העולות מהסיפור .הסיפור נדרש על הפסוק "כי עליך
הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה"  -בפשטו ,מדבר הפסוק על כלל ישראל ,ולאו דווקא על
מקרה מסויים .ונראה ,שבעל המדרש אכן בא לספר לנו סיפור סתמי ,הבא להדגים את
המוטיב שעם ישראל נהרג ומוסר נפשו על קידוש ה' ,ולהראות שכך נכון לעשות .ניתן לומר,
שהסיפור בא לתת מודל לחיקוי  -הדגמה מעשית להתנהגות המתבקשת אם תהיה תקופת
שמד וגזירות.
הדבר בא לידי ביטוי גם במאפיינים הסיפוריים; אין לנו פתיחה מלאה ,אלא כניסה ישירה
למה שמעניין את מביא הסיפור :תיאור מות האחים עקב סירובם להשתחוות לצלם,
ויסודות האמונה המשתקפים מהפסוקים אותם משננים האחים לפני מותם .אין לנו עניין
רב לדעת מהי התקופה ולמה נאסרו האחים :המדרש בקושי מציין שמדובר בקיסר )בניגוד
לאליהו רבה הנוקט גם את שם הקיסר ,ומציין את התקופה כתקופת גזירות השמד(.
.28

רב יהודה הוא רב יהודה בן יחזקאל ,ראש ישיבת פומבדיתא ,תלמידם המובהק של רב ושמואל .נפטר
בשנת ) 299על פי אגרת רב שרירא גאון  -מהדורת וגשל עמוד  .(116לעניין התקופה ,יעוין בתולדות עם
ישראל בימי קדם /מלמט ,תדמור ,שטרן ,ספראי הוצאת דביר עמודים .361-362
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הסיפור הוא אנונימי ,וייתכן שהדבר בא לציין שסיפור זה אינו מדבר בדמות מסויימת
בעלת שם וסיפור חיים .זהו סיפורה של המשפחה היהודית ,זהו סיפור שיכול להיות סיפורו
של כל אחד ואחד ,לאו דווקא של מרים בת תנחום ושבעת בניה .זהו סיפור החיים של
משפחה יהודית טיפוסית " -כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה".
אין בסיפור זה מקום לרגשות ,מקום לבכי וכדו' ,יש מקום רק להצדקת הדין ולהכרה
שמדובר בניסיון .מביא הסיפור אינו עמל לצבוע לנו את דמותו של הקיסר באור מרושע ,כי
הנכונות ליהרג על קידוש שם ה' אינה תלויה בדמות העומדת מנגד .ישנם דברים שעליהם
צריכים ליהרג ,אפילו אם לא מדובר על זמן שמד ,כגון עבודה זרה וגילוי עריות ,ולכן אין
למספר אינטרס להציג את הקיסר כמי שבא להילחם מלחמה חזיתית עם הקב"ה .הקיסר
אינו רשע ,הוא טועה ,ולמרות זאת ,החובה היא למסור את הנפש וליהרג ולא לעבור.
שונים הם פני הדברים ביתר קבוצות המקורות :שם מדובר ללא ספק בסיפורי גבורה
מיוחדים ,שלא באים לתאר רגילות או נורמת התנהגות מסויימת .ההבדל בין שתי קבוצות
המקורות בולט והודגש לעיל :קבוצת המקורות החיצוניים מתארת סיפור גבורה ,בו
הגיבורים נטולי חולשות .כולם כאחד דבקים באמונתם ואין אנו שומעים אצלם כל סימן
בכי וצער ,אדרבה ,הם מעודדים זה את זה ,ואולי אפילו יוזמים את העמדתם בניסיון.
לעומת זאת ,המקורות הארץ-ישראליים הם דו משמעיים; מצד אחד ,הבנים )בעיקר הבן
הצעיר( מציינים את צד הגבורה ,אך מאידך גיסא ,ניצבת האם  -היא הבוכה והסובלת,
וכביכול אינה עומדת בגבורה במראות .כמדומני ,שהמקורות החיצוניים באו לתת תיאור
היסטורי-הירואי של פני הדברים ,וכדרכם של סיפורים היסטוריים-הירואיים ,הם קצת
מנותקים מהמציאות .נחמד ומרשים לקרוא סיפור ,בו הגיבורים עומדים בניסיון בגבורת
נפש עילאית  ,ולמרות שהם רואים את אחיהם נשחטים ומתבשלים לנגד עיניהם ,הם אינם
מרימים קול זעקה ,ואדרבה ,מעודדים זה את זה .אך הדבר מתאים לאחוז מאוד מסויים
של האוכלוסיה .קשה לנו לתאר אנשים שיגיבו כך ,על מראות כל כך קשים .תיאור זה איננו
תיאור ריאלי של המצב .קל מאוד להתרשם מסיפור זה ולהציבו כמופת וסמל לגבורה ,אך
קשה לראות בו תיאור היסטורי מהימן .הוא נראה כאיזו אידיליה ,אך לא כדרך התמודדות
מעשית לרבים .הדבר מתאים מאוד לתקופה בה נכתב הספר; הספר נכתב בתקופת
החשמונאים ,תקופה הירואית שבה ,כל עם ישראל בכל מקום שהוא ,חש תחושות גבורה
יוצאות מגדר הרגיל .תקופה שבה הסיפורים בוודאי היו רווי גבורת מלחמת החשמונאים
ביוונים  -לאור זה נכתב הסיפור ,והוא בא לשקף את גבורת הנפש היוצאת מן הכלל של
היהודים.
אך נראה לי ,שבעל המדרש הארץ-ישראלי חותר לכיוון שונה; הוא בא להתמודד עם בעיה.
מדובר במדרש ארץ-ישראלי ,שייתכן מאוד שסופר בסמוך לאירועים אלו ,או אולי בתקופה
קשה מקבילה .המדרש בא לתת לנו לא רק תיאור היסטורי ספרותי ,אלא כלים להתמודד
עם מציאות קשה מעין זו .הוא מתאר לנו סיפור ריאלי  -מתים על קידוש ה' בגבורת נפש
עילאית מצד אחד ,אך מזילים דמעה מצד שני  -הכאב והבכי הם חלק אינטגרלי ולגיטימי
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במקרה מעין זה .לא ניתן להתעלם מרגשות ומכאב  -אלו הם חלקים בלתי נפרדים מהסבל
של מי שנלחם את מלחמות ה' .זהו חלק בלתי נפרד מהניסיון .אין זה מצב טבעי ,ואולי
אפילו מצב חולני-שלילי ,אם ייעדרו באירועים מעין אלו רגשות הרחמנות של אם.
ללא ספק ,המודל לרעיון זה ,הוא מצבו של אברהם אבינו בעקידת יצחק ,אשר בלאו הכי
משמשת לנו תפאורת רקע לסיפור:
נפלה אמו עליו ,והיתה מחבקתו ומנשקתו ואמרה לו :בני ,לך אצל אברהם
אביכם ואמור לו :כך אמרה אמי  -אל תזוח דעתך עליך ותאמר :בניתי מזבח
והעליתי את יצחק בני ,הרי אמנו בנתה שבעה מזבחות ,והעלתה שבעה בנים
ביום אחד .אתה ניסיון ואני מעשה) .מדרש איכה רבה(
קשה שלא להיזכר בתיאור המרגש המופיע במדרש בראשית רבה )וירא נו ,ח( ,ונעיין בסיפור
זה:
דבר אחר  -אמר ר' יצחק :בשעה שבקש אברהם לעקד יצחק בנו ,אמר לו:
אבא ,בחור אני ,וחוששני שמא יזדעזע גופי מפחדה של סכין ואצערך ,ושמא
תפסל השחיטה ולא תעלה לך לקרבן ,אלא כפתני יפה יפה .מיד " -ויעקד את
יצחק" )בראשית כב ,ט( .כלום יכול אדם לכפות בן שלושים ושבע? אלא
לדעתו.
מיד " -וישלח אברהם את ידו" )שם ,י(  -הוא שולח יד ליטול את הסכין,
ועיניו מורידות דמעות ,ונופלות דמעות לעיניו של יצחק מרחמנותו של אב,
ואף על פי כן ,הלב שמח לעשות רצון יוצרו.
והיו המלאכים מתקבצין כתות כתות מלמעלן .מה היו צווחין? "נשמו
מסלות ,שבת עובר אורח הפר ברית מאס ערים" )ישעיהו לג ,ח(  -אין רצונו
בירושלים ובבית המקדש ,שהיה בדעתו להוריש לבניו של יצחק.
לפנינו מבנה זהה מבחינות רבות ,למבנה התיאור של סיפור האם ושבעת בניה; יצחק אינו
בוכה ואינו מתלונן ,יצחק מוכן למסור את נפשו ,ואדרבה ,הוא הולך במודעות מלאה
ובנכונות לקראת מעשה זה .במקביל לו הבנים אצלנו ,ובעיקר הבן הצעיר ,הולכים לקראת
גורלם בלב בוטח; אין אנו מקבלים כל רושם של תחושת סבל ואין אנו שומעים מהם כל
בכי.
יצחק שלו אך אברהם אבינו בוכה ,הוא מפגין את הרגשות הטבעיים של האב )"עין במר
בוכה ולב שמח"( ,במקביל לאם הבנים המזילה דמעה ובוכה בסיפורנו .גם המלאכים
בסיפור העקידה מקבילים למקהלות של אומות העולם בסיפורנו ,ושתי הקבוצות באות
לחדד את הטראגיות שבסיפור .קשה שלא לדמות בין הסיפורים.
בעל המדרש בא לחדד ולשוות לסיפור תיאור ריאלי ,אמיתי .יש בסיפור דמעות וכאב ,וכך
צריך להיות במקרים מעין אלו .עובדה זו ,אינה פוגעת כהוא זה בעצמת הגבורה המתגלה
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בסיפור ובקידוש ה' המופלא המתואר כאן .לו הייתה האם מבקשת שלא יהרגו את בנה ,לו
היה הבן נכנע ומשתחווה לפסל  -היה זה כישלון והיה זה חילול ה' .אך בכך שהאם רוצה
לנשק את בנה בטרם ימות ,ובזה שהיא מבקשת שיהרגו אותה לפניו  -אין כל פחיתות
גבורה .ואדרבה היה זה מאוד מוזר לו היו נעלמות מהסיפור דמעות האם; וכי עם של
אכזרים אנחנו? גדולתו של עם ישראל היא העובדה ,שעל אף שקיימים אצלו רגשי רחמנות
והרגישות לחיי אדם היא רבה ,העם מוסר את נפשו .מותם של מקדשי ה' אינו נתפס,
כאירוע משמח .אין עמנו עושה משתאות שמחה כשאחד מבניו מוסר את נפשו על קידוש ה';
העם בוכה ,העם אבל והעם מזיל דמעה ,ואין בכך כל פגיעה בגבורתו של העם.
אך במדרש ישנו רובד נוסף ,והוא סופה של האם  -ההתאבדות .גם זוהי התנהגות טבעית
לאור המראות הללו .קשה להישאר אדיש ונורמלי כשאתה רואה לנגד עיניך את כל בניך
נהרגים  -יש לקבל התנהגות מעין זו ולהבינה .הדבר מזכיר מאוד את המדרש בדבר שרה
הנופחת את נשמתה ,כשמודיעים לה על עקידת יצחק .זהו חלק טבעי מרגשות האם .אמנם,
אין זה אידיאל ,אך זוהי מציאות שקשה להתעלם ממנה.
אם כן ,ראינו ,איך שמספר המדרש ,בדרכו הייחודית ובמשחק סביב שני הצירים של גבורה
מצד אחד וטראגיות מצד שני ,משווה לסיפור אופי ריאלי )בניגוד למקורות החיצוניים(,
ומקל על הקורא את ההזדהות עם הסיפור.
בעל המדרש גם נותן לנו כלים להתמודדות רעיונית-אמונית עם טראגדיה מעין זו ,וזאת
באמצעות שיחתו של הבן הצעיר עם הקיסר .שיחה זו ,כל עניינה הוא :טיעונים בדבר
נצחיות הקב"ה ,גדולתו והצדקת מעשיו ,ומתן תשובה לשאלה ,כיצד ייתכן שלעם ה' קורים
אסונות מעין אלו . 29
אין ספק ,שבניגוד לשתי הקבוצות הקודמות ,שדיברו על סמלים ופנטזיות ,מתאר המדרש
הארץ-ישראלי תיאור ממשי-ריאלי ,של התמודדות מעשית ורוחנית עם מציאות כאובה של
תקופת נסיון קשה :מצד אחד ,מאבק נגד המתריסים כלפי ה' ומלחמה חסרת פשרות על
קידוש שמו ,כשלפעמים צריך להיות נכונים למסור בה את הנפש ,ללא כחל וסרק ,ללא
מעצור וללא רפיון .ומאידך גיסא ,מותר ,ואולי אף צריך ,להזיל דמעה ,כי הכאב והצער הם
חלק מהניסיון ,חלק אינטגרלי מאבדן הנפש ,וחלק בלתי נפרד מחיי קידוש ה' של העם
היהודי .כמדומני ,שניתן לשער כי מגמה זו של בעל המדרש נובעת מהעובדה ,שהוא חי
וחווה אירועים מעין אלו ,והוא מרגיש את הצורך להתמודד איתם בצורה עניינית ואמיתית.

ז .סיכום
סקרנו את קבוצות המקורות והשתדלנו לאפיינן מבחינה ספרותית ככל שעלה בידינו,
.29

יש מקום להאריך ולפרט את הטיעונים ואת משמעותם ,אך זהו פרק בפני עצמו.
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ולבחון את מגמותיהן השונות .ראינו ,שלכל קבוצת מקורות ישנה מגמה שונה הנובעת
ממקום מושבו של מביא הסיפור והתקופה בה הוא חי .כל מקור ומקור הוביל את הסיפור
לכיוון שונה .גם בתוך כל קבוצת מקורות ,ניתן היה לחלק ולומר ,שלכל מדרש ומדרש ישנה
מגמתיות שונה במקצת ,אך בכיוון הכללי ,המגמות התוך-קבוצתיות זהות.
אמנם ,ראינו שלוש מגמות שונות לסיפורים ,המציינות שלושה כיווני מחשבה והכוונה ,אך
לעניות דעתי ,המקור הארץ-ישראלי משקף טוב מכולם ,ובצורה האותנטית ביותר ,את הווי
החיים של עם ישראל .אנחנו עם של גיבורים ,אך גם עם של דמעות .כל בכי אצלנו מתקשר
לגבורה ,וכל גבורה מתקשרת לאבל .היום המצויין אצלנו לזכרון שואת יהודי אירופה נקרא
"יום השואה והגבורה"  -כי בכל מקום שמצינו את שואת ישראל ,מצינו גם את גבורת הנפש
היהודית .יום העצמאות של עמנו נסמך ליום הזיכרון לחללי המלחמות ,כי גבורת המלחמה
ושמחת הניצחון מהולות תמיד בבכי על הקרבן .סיפורי החורבן ,שמרבים אנו בקריאתם
בט' באב ,מעורבים בסיפורים על גבורת הנפש והגוף .הצנחנים המתרפקים על אבני הכותל
המשוחרר ,ובוכים על אבדן חבריהם ,על רקע תקיעת השופר וברכת שהחיינו ,הפכו למיתוס
משקף של ההיסטוריה היהודית.
30
יש שכינו סיפור זה בכינוי "גבורת האם היהודיה"  ,אך לעניות דעתי ,אין שם זה הולם את
הסיפור .כמדומני ,שסיפור זה אינו סיפורה של האם היהודיה  , 31אלא סיפורו של העם
היהודי ,סיפור מסירות הנפש של העם ,שמת על קידוש ה' ושמוכן למות על קידוש ה'.
סיפורו המתמשך של עם ,הנלחם כנגד אויבי ה' .סיפורו הבלתי גמור של עם ,שאין דומה לו
בכל תולדות העמים  -עם שסבל רדיפות כה רבות ,עם שאיבד רבים מבניו תוך כדי מלחמת
קיומו ,עם שבכל דור ודור נאבק על קיומו ועל קידוש שם שמיים ברבים . 32
אין כל ספק ,שסיפור זה של האשה ושבעת בניה שדנו בו במאמר זה ,מהווה סמל ותבנית
להיסטוריה של עם ישראל ,ומסיבה זו ,תפס הסיפור מקום כבוד באוצרות האגדה של העם.

.30
.31

.32

בשערי האגדה/מרדכי פירון עמוד .105
כמדומני ,שגם מבחינה ספרותית קשה לומר ,שמרכז הסיפור הוא האם ,אשר ברוב הסיפורים אין היא
הדמות המרכזית אלא לכל היותר במדרגת האחים .למעט פסיקתא רבתי שלסיפור שם ,ללא ספק ,ראוי
הכינוי "גבורת האם היהודיה".
ואולי רמז לכך ניתן למצוא גם באחת מאגדות החורבן המופיעה בפסיקתא רבתי )פרשה כו(:
אמר ירמיהו :כשהייתי עולה לירושלים נטלתי עיני וראיתי אשה אחת יושבת בראש ההר ,לבושיה
שחורים ושערה סתור צועקת מבקשת מי ינחמנה ,ואני צועק ומבקש מי ינחמני ,קרבתי אצלה ודברתי
עמה ,ואמרתי לה אם אשה את דברי עמי ואם רוח את הסתלקי מלפני .ענתה ואמרה לי :אינך מכירני?!
אני היא שהיו לי שבעה בנים ,יצא אביהם למדינת הים ,עד שאני עולה ובוכה עליו הרי שני בא ואמר לי
נפל הבית על שבעה בנייך והרגם ,איני יודעת על מי אבכה ועל מי אסתור שעריי .עניתי ואמרתי :אין את
טובה מן אמי ציון והיא עשויה מרעית לחיות השדה ,ענתה ואמרה לי :אני אמך ציון ,אני היא אם
השבעה ,שכן כתב אומללה יולדת השבעה )ירמיה טו ,ט(.
אם כן ,רואים אנו שציון היא אם השבעה )אמנם ברור שאין זה אותו סיפור( ,הרעיון של אבדן שבעת
הבנים משמש כסמל של כנסת ישראל בגלותה ובחורבנה.
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אולי לאור הסתכלות זו ,ניתן להבין בצורה שונה במקצת את הציטוט של י.ל.צונץ בו פתחנו
את המאמר" :פאר האגדה ההיסטורית של כל הדורות"  -זהו אכן סיפור של כל הדורות -
זוהי אגדה היסטורית שכל דור ודור מוצא בה את מקומו; בכל דור ודור הופך סיפור זה
להיות מאגדה למציאת כאובה .קורות עם ישראל מורכבות מעשרות סיפורים כאלו ,שתפסו
מקום בעיצוב רוח העם ,והפכו להיות לו לתפארת.
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תנאי הגיור על פי דין תורה
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פתיחה
היחס לקבלת גרים בחז"ל
אלו מדיני הגיור מעכבים
קבלת מצוות מעכבת לכולי עלמא
מה בין הודעת מצוות לקבלת מצוות
גדר קבלת המצוות המעכבת
המשך גדר קבלת מצוות המעכבת  -קבלה חלקית
גיור שלא לשם שמיים
היחס בין גירות שלא לשם שמיים לקבלת מצוות
גירות לשם אישות  -פסקי הלכה

א .פתיחה
חובות הבא להתגייר נלמדות מכניסת ישראל לברית )עיין כריתות ט ,א( ,והן שלוש :מילה,
טבילה וקרבן  . 1וזו לשון הרמב"ם פרק יג מהלכות אסורי ביאה )א-ד(:
בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן .מילה היתה
במצרים ...וטבילה היתה במדבר קודם מתן תורה ...וכן לדורות ,כשירצה
הגוי להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה -
צריך מילה וטבילה ...מה אתם במילה וטבילה ...אף הגר לדורות במילה
וטבילה...
ברור שבמרכז תנאים אלו ,מילה וטבילה ,עומד עוד תנאי פשוט והוא :קבלת תורה ומצוות.
.1

בזמן הזה אין קרבן ,ואין הדבר מעכב כמבואר בגמרא יבמות מז ,א ,לכן לא נעסוק בזה .בנוגע לשאלה,
כיצד מותר לקבל גרים בזמן הזה כשאין לנו בית דין מומחים  -עיין בר"ן גיטין מט ,ב בדפי הרי"ף ד"ה כי
עבדינן שליחותייהו; ובתוספות קידושין סב ,ב ד"ה גר בשם הר"ר נתנאל.
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למעשה ,זהו תוכנו ומהותו של הגיור עצמו ,כמו שהדגיש זאת הרמב"ם )שם(" :וכן לדורות,
כשירצה הגוי להכנס לברית ...ויקבל עליו עול תורה" ,אז צריך מילה וטבילה.
נמצא ,שמילה וטבילה הם תנאי הגיור ,שעיקרו קבלת תורה ומצוות.
ביבמות מו ,ב מבוארים עוד מדיני הגיור:
אמר רבה :עובדא הוה בי רבי חייא בר רבי ,ורב יוסף מתני רבי אושעיא בר
רבי )פירוש  -אף הוא היה נוכח שם( ,ורב ספרא מתני ר' אושעיא בר' חייא
)כלומר שלושתם( ,דאתא לקמיה גר שמל ולא טבל ,א"ל שהי כאן עד למחר
ונטבלינך ...ש"מ גר צריך שלשה ,וש"מ אינו גר עד שימול ויטבול ,וש"מ אין
מטבילין את הגר בלילה ...אמר רבי יוחנן גר צריך שלשה" ,משפט" כתיב
ביה . 2
וביבמות מז ,א מתארת הגמרא את דרך קבלת הגר:
ת"ר :גר שבא להתגייר בזמן הזה ,אומרים לו :מה ראית שבאת להתגייר? אי
אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים ,דחופים ,סחופים ומטורפין ויסורין
באין עליהם?
אם אומר :יודע אני ואיני כדאי  -מקבלין אותו מיד ,ומודיעין אותו מקצת
מצות קלות ומקצת מצות חמורות ,ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה
ומעשר עני ,ומודיעין אותו ענשן של מצות .אומרים לו :הוי יודע ,שעד שבאת
למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת ,חללת שבת אי אתה ענוש סקילה,
ועכשיו אכלת חלב ענוש כרת ,חללת שבת ענוש סקילה.
וכשם שמודיעין אותו ענשן של מצות ,כך מודיעין אותו מתן שכרן .אומרים
לו :הוי יודע שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים...
ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו ,קיבל  -מלין אותו מיד ...נתרפא -
מטבילין אותו מיד ,ושלשה )כצ"ל כמבואר בהמשך הגמרא שם( תלמידי
חכמים עומדים על גביו ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות
חמורות .טבל ועלה ,הרי הוא כישראל לכל דבריו )דאי הדר ביה ,ישראל
מומר קרינן ליה(.
דברי הברייתא נפסקו להלכה ברמב"ם ושאר ראשונים ,ובשולחן ערוך )יורה דעה רסח ,ב(.
בהבנת ברייתא זו ישנן כמה שאלות שצריך לעמוד עליהן:
א .מה מטרת האמירה הארוכה המתוארת בברייתא?
ב .למה דווקא אומרים לגר דברים אלו?
.2

"משפט אחד יהיה לכם ולגר ואין משפט פחות מג'"  -רש"י שם .וכן פסקו כל הראשונים והשולחן ערוך
יורה דעה רסח ,ג )ועיין בתוספות שם ,ד"ה אין מטבילין ,דגם טבילה ביום נלמד מכך דמשפט כתיב ביה(.

תנאי הגיור על פי דין תורה

167

ג .מבואר בברייתא שמודיעין לו פעמיים 'מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות' ,פעם
אחת בהתחלה ופעם שניה בזמן טבילתו .מה פשר כפילות זו?
ד .עיקר מטרתנו לברר האם האמירה הארוכה הנזכרת בברייתא ושאר דינים המוזכרים
בה ,מעכבים את הגיור או לאו?

ב .היחס לקבלת גרים בחז"ל
לשאלה הראשונה ,מה מטרת דו השיח הנזכר בברייתא ,הדבר מפורש בגמרא שם:
אמר מר :גר שבא להתגייר ,אומרים לו :מה ראית שבאת ...ומודיעים אותו
מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות ,מאי טעמא  ? 3דאי פריש נפרוש,
דא"ר חלבו :קשים גרים לישראל כספחת ,דכתיב" :ונלוה הגר עליהם ונספחו
על בית יעקב" )ישעיהו יד ,א(.
הרי המטרה העיקרית באמירות אלו ,היא לגרום לבא להתגייר שיפרוש ,ויחזור בו מכוונתו
להתערב בעם ישראל ,שקשים גרים לישראל כספחת.
ובדומה מצאנו ביבמות קט ,ב" :רעה אחר רעה תבא למקבלי הגרים".
התוספות  4הביאו כמה הסברים למה שנראה ,לכאורה ,כיחס שלילי לקבלת גרים ,ולמה
קשים הם לישראל:
א .הגרים אינם בקיאים בתורה ומצוות ומביאים פורענות ,ולומדים ישראל ממעשיהם
הרעים.
ב .מפני שכל ישראל ערבים זה לזה ,והגרים בכלל ערבות זו .לכן ,אף שלא לומדים ישראל
ממעשיהם ,מכל מקום ,הדבר גורם נזק לכלל ישראל מצד הערבות.
ג .הגרים מתערבים בישראל ומונעים השראת השכינה ,שאין השכינה שורה אלא על
משפחות מיוחסות.
ד .ישראל יצאו לגלות כדי שיתאספו עליהם הגרים .נמצא ,שמטרת הגלות היא לטובת
הגרים ,ולכן קשים הם לישראל.
לעומת פירושים אלו ,מצאנו בתוספות שני פירושים לדברי ר' חלבו ,התולים את הקושי
בקבלת גרים בהתנהגות עם ישראל:
א .לפי שהזהיר הקב"ה על הגרים ל"ד פעמים בתורה ,ואין בני ישראל עומדים בעול ציווי
זה לגמול להם חסד.
.3
.4

יש לשים לב לכך ,ששאלת הגמרא מכוונת לשני החלקים הראשונים של הברייתא  -גם על 'מה ראית' וגם
על הודעת מקצת מצות.
קידושין ע ,ב ד"ה קשים גרים; יבמות מז ,ב ד"ה קשים גרים; שם קט ,ב ד"ה רעה אחר רעה; נידה יג ,ב
ד"ה קשים גרים.
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ב .הבאים להתגייר מדקדקים כל כך במצוות ,שהדבר גורם לקיטרוג על עם ישראל ,שאינם
מסורים כמותם בקיום התורה ומצות.
למעשה נראה ,שאין כאן מחלוקת ,אלא הכל תלוי בגר עצמו .אם הוא בא להתגייר לשם
שמיים ,ומקבל על עצמו בדבקות תורה ומצוות או לאו . 5
מאחר שהתבאר שמטרת אמירה זו ,היא כדי להפרישו ,יש לברר ,למה אומרים לו דווקא
דברים אלו )שאלה ב(?
עיין במאירי )יבמות מז ,א( ,שהסביר את כל הברייתא לאור דברי ר' חלבו וכתב:
ויראה הטעם בקלות מפני שעובדי האלילים אין להם בדרכי דתיהם ...מצות
יתירות ,וכשישמע מצות יתירות שלנו והקלות שבהם ,יאמר בליבו :כמה
דקדוקין הם מדקדקים ללא צורך ,ויחזור בו .ואח"כ מודיעין אותו את
החמורות ומודיעין לו )לקט שכחה וכו'( שאנו צריכים לבזבז ממונינו במתנות
עניים ,מפני שהגויים ממונם חביב עליהם ביותר ...ושמא יחוס על ממונו
ויחזור בו .וכן מודיעין אותו ענשיהן של עבירות חמורות ...וכן מודיעין אותו
מתן שכרן ,שאינו בעולם הזה.
כלומר ,אפילו השכר אינו ודאי ואולי לא כדאי ,בשביל זה ,להתגייר.
עוד מבואר בראשונים ,שגם מה שסידרו בברייתא את מילת הגר לפני טבילתו ,מכוון
להפרישו ,דשמא ישמע על מעשה המילה ויחזור בו . 6
בדבר ההודעה הכפולה של מקצת מצוות קלות וחמורות ,פעם אחת בתחילה אחר שאומרים
לו מה ראית ,ופעם שנייה כששלשה תלמידי חכמים עומדים על גביו בטבילה ומודיעין אותו
שוב מקצת מצוות קלות וחמורות; וכן ברמב"ם )איסורי ביאה יד ,ו( הדגיש דבר זה ,וכתב:
"ומודיעין אותו מקצת מצות  ...פעם שניה".
וצריך עיון ,מה מטרת הודעה שנייה זו של מצוות )שאלה ג( ,הרי בפעם הראשונה מטרת
הודעת המצוות היא להפרישו ,וכי גם עכשיו ,אחר שכבר מל ועומד לטבול רוצים שיפרוש?
ומדוע שהודעה שניה זו תגרום לו לפרוש יותר מהפעם הראשונה ויותר מהמילה?
אכן ,רש"י במקום )מז ,ב ד"ה ומודיעו( הרגיש בקושי זה ,ולכן פירש שההודעה השניה אין
מטרתה כהודעה הראשונה ,אלא:
דהשתא על ידי טבילה הוא נכנס לכלל גירות ,הלכך בשעת טבילת מצוה צריך

.5

.6

כן עולה מהתוספות יבמות קט ,ב עיין שם .וכן במאמרו של הרב גורן זצ"ל בספר תורת השבת והמועד
עמוד  ,204ובתורה שבעל פה יג בתחילת מאמרו של הרב עובדיה יוסף.
בהמשך ,נבאר עוד הסבר לדברי ר' חלבו בשם הרמב"ם )פרק יג הלכה יח(.
עיין מגיד משנה )איסורי ביאה יד ,ו( בשם הרמב"ן .ויש חולקים בטעם זה ,עיין נמוקי יוסף טז ,א בדפי
הרי"ף ד"ה ת"ר.
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לקבל עליו עול מצות.
הרי שלדעת רש"י ,ההודעה השניה היא מעשה קבלת עול מצוות ,שהוא עיקר הגירות
)כאמור לעיל( .ונראה מדבריו ,שלכתחילה עיקר זמנה של קבלת מצוות הוא בטבילה דווקא.
לסיכום ,נמצא שחובות המתגייר הן :הודעת מצוות כדי להפרישו ,מילה ,טבילה וקבלת
מצוות .מעשים אלו צריכים להיות בפני שלושה כשרים לדון וביום.

ג .אלו מדיני הגיור מעכבים
בעניין זה מצאנו מעשה ,שלכאורה ,קשה מאוד להבנה .כך מספרת הגמרא ביבמות מה ,ב:
ההוא דהוו קרו ליה 'בר ארמייתא' ,אמר רב אסי :מי לא טבלה לנדותה?!
ההוא דהוי קרו ליה 'בר ארמאה' ,אמר ריב"ל :מי לא טבל לקריו?!
וצריך לבאר ,איך רב אסי וריב"ל הכשירו אותם גרים ובניהם ,על סמך זה שטבלו לנידות או
לקרי? ונחלקו בדבר הראשונים:
רש"י )ד"ה מי לא טבלה( הבין ,שאותה טבילה שטבלה לנידות היא גופא עלתה לה לשם
גירות ,וזו לשונו:
בר ארמייתא  -שלא טבלה אמו כשנתגיירה .מי לא טבלה לנדותה  -ואותה
טבילה עולה לה לטבילת גירות ,דדת יהודית היא )פירוש ,והוי כמתכוונת
לשם גירות בטבילתה( וכן מי שלא טבל לקריו.
וכן פירשו התוספות ,הרא"ש והר"ן )כפי שנבאר בסמוך( .מיהו ,קשה לפירושם ,הרי למדנו
שהגר צריך שלושה דמשפט כתיב ביה ,והיינו גם בשעת טבילה כמבואר בברייתא "ושלשה
תלמידי חכמים עומדים מבחוץ" ,ובידוע שאין דרך האשה לטבול לנידותה לפני שלושה,
אפילו האיש הטובל לקריו אין דרכו לטבול בפני שלושה כשרים ,היאך עולה טבילה זו
לגירות? ועוד קשה ,שהרי נידה טבילתה בלילה )עיין יומא ו ,ב( ,ולמדנו שאין מטבילין את
הגר בלילה?
את השאלה הראשונה תירצו התוספות )ד"ה מי לא טבלה( וזו לשונם:
וי"ל ,האי דבעינן שלשה ,היינו לקבלת המצות אבל לא לטבילה .ואף על גב
דאמרינן לקמן ,דשני )שלשה( ת"ח עומדים מבחוץ ,היינו לכתחילה ,דעדיף טפי.
בהסבר הדברים צריך לומר ,שכאן מדובר שאותה גיורת ,כבר הודיעוה מקצת מצוות קלות
וחמורות וקבלה עליה המצוות בפני שלושה ואחר כך הלכה וטבלה בפני עצמה לנידותה .וכך
כתבו התוספות ישנים )שם( ,וכן עולה מפירוש רש"י הנ"ל ,שהיה ידוע שכבר קבלה מצוות
אלא שלא טבלה .וכן מפורש בתוספות במסכת קידושין )סב ,ב ד"ה הגר( וזו לשונם שם:
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נראה ,דוקא בקבלת מצות הוא דבעינן ג' ,אבל בטבילה בחד סגיא אם כבר
קיבל עליו המצות .וראיה ,מההיא )יבמות מה ,ב( דקאמר התם :ההוא דהוו
קרי ליה בר ארמאי ...משמע ,מדנפיק בטבילת קריו דלא בעינן ג'.
ופירשו ,שמה שאמרנו ששלושה תלמידי חכמים עומדים על גביו:
יש לומר ,דודאי למצוה בעינן שלשה אבל לא לעכב ,אי נמי י"ל ,דהא דבעי
שלשה )בברייתא בשעת טבילה( היינו טעמא משום קבלת מצות.
פירוש ,שבדרך כלל מקבל הגר על עצמו מצוות בשעת הטבילה כמו שפירש רש"י שם ,אבל
אם כבר קיבל על עצמו מצוות בפני שלושה לפני הטבילה ,אין צריך לטבול בפני שלושה.
מכל מקום ,משמע מרש"י )שם( ,שלכתחילה צריך לקבל עליו מצוות דווקא בשעת טבילה,
כמו שכתב לעיל.
וכן פירש הר"ן )קידושין כו ,א בדפי הרי"ף(:
וצריך שלשה דקאמרינן היינו לקבלת המצות ,אבל בטבילה כל שקבל
המצות בפני שלשה ,אפילו טבל אח"כ בינו לבין עצמו  -גר מעליא הוא .והכי
מוכח בפרק החולץ ,בההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה ...אלמא ,בדיעבד
אפילו )טבילה( שלא בשלשה סגי ,דאי לא ,היכי מתמה 'מי לא טבל לקריו',
דשמא לא טבל בפני שלשה ,וסתם טבילת בעל קרי נמי לאו בפני ג' היא...
ומיהו ,לכתחילה אפילו טבילה בעינן ג' . 7
וכן כתב הרא"ש )יבמות פ"ד סימן לא( :
וי"ל ,הא דבעינן שלשה היינו לקבלת המצות ,אבל לא לטבילה ,אע"ג דאמר
לקמן דב' )ג'( ת"ח עומדין לה מבחוץ ,היינו לכתחלה.
מיהו ,עדיין קשה השאלה השניה :הרי טבילת גר צריכה להיות ביום כדאמרינן )שם מו ,ב(:
"ש"מ אין מטבילין את הגר בלילה"? )והתוספות שם כתבו שהטעם הוא,דגם טבילת הגר
הוי בכלל "משפט" ,ואף על פי שמל הוי כתחילת דין  , 8ולכן צריך טבילה דווקא ביום(.
ולכך שני תירוצים )רא"ש שם(:
א .יש לומר ,שקבלת מצוות היא התחלת דין )שדינה ביום ולעכובא( ,והטבילה הוי כגמר דין
שכשרה בדיעבד גם בלילה.
ב .יש לומר ,מדלא קאמר' :אין מטבילין את הגר בלילה ,מ"ט "משפט" כתיב ביה') ,כמו
שאמרו בדין שצריך שלושה( ,אלמא טבילה ביום לא למדו מ"משפט"" ,דלא גמרינן ליה
.7

כדמוכח מהגמרא ביבמות מו ,ב ו-מז ,ב.

.8

עיין חושן משפט ה ,ב.
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מ'משפט' ,דאין דין משפט אלא לענין גוף הדבר שצריך ג' ,אבל לא לזמן בטבילה" )ודלא
כתוספות( .
נמצא לפי שיטה זו :
א .קבלת מצוות מעכבת את הגירות ,וצריך שקבלה זו תעשה ביום בפני שלושה כשרים,
ד"משפט" כתיב ביה וזהו 'גוף הדבר' ,ולעיכובא.
ב .טבילה  -לכתחילה ,צריכה להיות ביום ובפני שלושה )ויש לכתחילה לקבל עליו המצוות
בשעת טבילה( .בדיעבד ,כל שכבר קיבל על עצמו המצוות בפני שלושה ביום ,והלך
)אפילו בלילה( וטבל בינו לבין עצמו ,אפילו לשם קרי או נידות  -הוי גר.
מעתה ,לפי שיטה זו ,מה דאמרינן )יבמות מז ,א(" :מי שנתגייר בינו לבין עצמו אינו גר",
היינו ,שאפילו קבלת המצוות קיבל בינו לבין עצמו . 9
אולם ,הרי"ף והרמב"ם פירשו דברי רב אסי וריב"ל באופן אחר .לדעתם ,גם הטבילה בפני
שלושה היא לעכובא .ומה שאמרו רב אסי וריב"ל "מי לא טבל לנדתה וכו'" ,רצונם לומר -
שכיוון שנוהגין לטבול והוחזקו כגרים כשרים ,יש להניח שנתגיירו פעם כדין לפני ג' וביום.
וגם זה רק על מנת להכשיר זרעם.
זו לשון הרי"ף )טו ,ב(:
ואי קשיא לך ההיא דר' יוחנן ,דאמר גר צריך שלשה מ"ט משפט כתיב ביה,
וקי"ל דהלכתא היא  -לא קשיא ,הא דרב אסי ודריב"ל דיעבד הוא דלא
פסלינן לבריה ,הואיל וטבל לשם קריו ,דאי לאו גיורא הוא לא הוה טבל לשם
קריו .והא דר' יוחנן  -לכתחלה דלא נהגינן ביה מנהג גר ,ולא מנסבינן ליה בת
ישראל ,עד דטביל בפני ג'.
כלומר ,לכתחילה צריך טבילה בפני שלושה ,וכל שלא עשה כן אין מתחתנים עמו ,אך אם
נהג כיהודי וטבל לקריו ,אף על פי שאין לו עדים שטבל כדין בפני שלושה ,לא פוסלים את
בניו . 10
וכן כתב הרמב"ם )אסורי ביאה יג ,ט(:
גיורת שראינוה נוהגת בדרכי ישראל תמיד ,כגון שתטבול לנדתה ותפריש
תרומה מעיסתה וכיוצא בזה ,וכן גר שנוהג בדרכי ישראל ....הרי אלו בחזקת

.9
.10

ועיין עוד שבת סח ,א תוספות ד"ה גר.
הרמב"ן ועוד ראשונים הקשו כמה וכמה קושיות על שיטת הרי"ף ,לחלק בין הגר עצמו לבניו .עיין יבמות
מז ,א ,במעשה בגר שבא לפני ר' יהודה וכו' ,דמשמע דמעיקר הדין כל שאין לו עדים שטבל בפני ג' ,גם
בניו נפסלו ,עיין שם .והביא דבריו בקצרה בגר"א רסח ,טז ,והאריך בזה מאד בשו"ת חמדת שלמה סימן
כט .ועוד קשה ,דבגמרא יבמות שם ,על מעשה דרב אסי אמרינן" :עבדיה דרבי חייא בר אמי אטבלה
לההיא עובדת כוכבים לשם אנתתא ,אמר רב יוסף :יכלינא לאכשורי בה ובברתה ,בה-כדרב אסי ,דאמר
רב אסי :מי לא טבלה לנדותה וכו'" .משמע ,דעיקר דברי רב אסי באו להתיר בה ולא בביתה ,ממש היפך
דברי הרי"ף ,וצריך עיון) .ושוב ראיתי שהרגיש בזה החוות יאיר בהגהותיו על הרי"ף ,עיין שם(.
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גרי צדק ,ואע"פ שאין שם עדים שמעידין בפני מי נתגיירו .ואע"פ כן ,אם באו
להתערב בישראל ,אין משיאין אותם עד שיביאו עדים או עד שיטבלו בפנינו -
הואיל והוחזקו גוים.
וכתב המגיד משנה שזוהי דעת הרי"ף .ברם ,ברמב"ם לא מוזכר בהדיא הכשר הבנים .אולם,
הטור ,הבית יוסף והמגיד משנה הבינו שדעתו כרי"ף גם בעניין זה )וצריך עיון( . 11
נמצא לשיטת הרי"ף והרמב"ם:
א .קבלת מצוות ודאי לעיכובא היא )כך כתב הטור ,וכן נראה ברמב"ם שם ,ז(.
ב .טבילה צריכה להיות בפני שלושה ,וכל עוד לא עשה כן ,לא משיאין אותו לבת ישראל.
אבל בדיעבד ,אם נהג בדרכי ישראל וכו' ,בניו מותרים להנשא ,שמסתמא קיבל מצוות
וטבל בפני שלושה כדין.
הנה בנוגע לטבילה בלילה ,לא הוזכר כלל ברי"ף אי מעכב או לאו .אולם ,הרמב"ם )שם ,ו(
כתב בפירוש ,שאין טבילה בלילה מעכבת בדיעבד .וצריך לומר ,שסובר כאחד מהתירוצים
שהבאנו לעיל בשם הרא"ש )ויש לומר שזוהי גם דעת הרי"ף ,וכן כתב הגר"א רסח ס"ק יז(.
הרמב"ן )הביא דבריו המגיד משנה שם( הצריך שגם המילה תעשה ביום ובפני שלושה ,ולא
הוזכר תנאי זה בשאר הראשונים.
להלכה :זו לשון השו"ע יורה דעה סימן רסח סעיף ג:
כל ענייני הגר ,בין להודיעו המצות לקבלם בין המילה בין הטבילה ,צריך
שיהיו בג' הכשרים לדון וביום .מיהו ,דוקא לכתחלה ,אבל בדיעבד אם לא מל
או טבל אלא בפני ב'  12ובלילה ,אפילו לא טבל לשם גרות אלא איש שטבל
לקריו ואשה שטבלה לנדתה  -הוי גר ומותר בישראלית ,חוץ מקבלת המצות
שמעכבת אם אינה ביום ובשלשה .ולהרי"ף ולהרמב"ם ,אפילו בדיעבד שטבל
או מל  13בפני שנים או בלילה  14מעכב ,ואסור בישראלית .אבל אם נשא
.11
.12
.13

.14

מבואר ברמב"ם ,שטבלה לנידות או קרי לאו דווקא הוא ,אלא כל מנהגי ישראל כיוצא בזה.
מה שכתב השו"ע "לפני שנים" לאו דווקא ,דהוא הדין גם לפני אחד )ש"ך ס"ק י(.
מה שכתב המחבר שגם מילה בפני שניים מעכבת לשיטת הרי"ף והרמב"ם לא דק ,דמילה לא מוזכרת
כלל בדבריהם ,כי אם בדברי הרמב"ן בלבד .ועיין בערוך השולחן שהרגיש בזה )ס"ק ד( וכתב:
"ותמיהני ...דהא הרמב"ם אפילו לכתחילה לא הזכיר במילה ג'" ,ונשאר בצריך עיון ,ועיין שם.
מה שכתב דגם טבילה ביום מעכבת גם לרמב"ם ,גם זה אינו ,דהא פסק הרמב"ם בהדיא ,דאפילו טבל
בלילה שרי בדיעבד )שם ,ו( וזו לשונו" :אין מטבילין אותו בשבת ולא ביום טוב ולא בלילה ,ואם
הטבילוהו הרי זה גר" .והמחבר עצמו העתיק דברי הרמב"ם הללו שם בסעיף ד .ועיין בגר"א )ס"ק יז(
שהרגיש בזה וכתב" :והשו"ע אגב שיטפיה דשנים ,כתב דברי הרמב"ם גם אלילה" .ומדבריו נראה,
שהבין שעיקר לדינא בשולחן ערוך כרמב"ם להקל ,כמו שסתם בסעיף ד )ועיין עוד בש"ך ס"ק יד ,וצריך
עיון בדבריו(.
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ישראלית והוליד ממנה בן לא פסלינן ליה.
והנה ,מאחר שהשולחן ערוך סתם תחילה לקולה כדעת התוספות והרא"ש ,משמע שכן עיקר
לדינא .אולם ,עיין שם בשולחן ערוך סעיף י שכתב:
ואם ראינום נוהגין כדרכי ישראל ועושים כל המצות  -הרי אלו בחזקת גרי
צדק ,ואע"פ שאיו שם עדים שמעידים בפני מי נתגיירו .ואעפ"כ ,אם באו
להתערב בישראל  -אין משיאין אותם עד שיביאו עדים או עד שיטבלו בפנינו,
וכו'.
הרי אלו דברי הרמב"ם בהסבר דברי רב אסי וריב"ל ,כאמור לעיל .ואם כן ,מוכח ,שאף על
פי שהביא דברי הרמב"ם והרי"ף בסעיף ג בשם "יש אומרים" ,כן עיקר להלכה .והרי כן
דרכו של מרן לפסוק כרי"ף וכרמב"ם כשהם בשיטה אחת.

ד .קבלת מצוות מעכבת לכולי עלמא
הנה נמצאנו למדים ,שקבלת מצוות ביום ,בפני שלושה כשרים לדון  -מעכבת לדברי הכל.
וכמו שהדגיש זאת המחבר בלשונו )שם ,ג(" :חוץ מקבלת המצות שמעכבת אם אינה ביום
ובשלשה" .וכאמור ,כך כתב בהדיא הרא"ש )יבמות שם( ,שקבלת מצוות הוי כתחילת דין,
דגמירי מ"משפט" דבעי ג' ביום לעיכובא ,ושזהו 'גוף הדבר' .וכך כתבו התוספות )קידושין
שם יבמות שם ושבת שם( ,הר"ן )קידושין כו ,א בדפי הרי"ף( ,הרמב"ם )שם יד ,ז( והמגיד
משנה בשם הרמב"ן )שם ,ט( ,ולכאורה ,לית מאן דפליג.
ועיין בגר"א )שם ס"ק טו( שהביא כמה ראיות פשוטות לכך .ומהן ציין לגמרא קידושין סב,
א שם מבואר ,שגירות מקרי דבר שהוא 'לאו בידו' ,מפני שבעי ג' )ולתוספות שם היינו
לקבלת מצוות ,כאמור לעיל(" ,ואם בדיעבד שפיר דמי )קבלת מצוות בינו לבין עצמו( ,הא
בידו הוא" .והרי כן אמרינן ביבמות מז ,א שכל המתגייר בינו לבין עצמו לאו גר הוא .וכך
כתבו האחרונים כדבר פשוט .וזו לשון שו"ת חמדת שלמה )סוף סימן כט(:
ולעולם בקבלת המצות בסתם מעכב ,דזהו עיקר הגירות שנכנס לדת יהדות...
ולעולם קבלת המצות ודאי דמעכב ...כך היה נראה בעיני פשוט.
והסכים לדבריו בשו"ת אחיעזר )חלק ג ,סימן כו( .וכך כתב בשו"ת שרידי אש )חלק ב ,סימן קה(:
דבאמת מבואר שם בפירוש ,שרק למילה ולטבילה מהני בדיעבד בלא ג' ,אבל
לקבלת המצוות בעינן ג' אף בדיעבד .ולהרי"ף והרמב"ם ,אף בדיעבד שמל או
טבל בפני ב' מעכב ...והטעם ,שקבלת המצוות היא כתחילת דין .ועיין בתוס'
יבמות מה ע"ב ...שכתבו בפירוש ,שלקבלת מצוות בעינן שלשה אף בדיעבד...
וזה מוסכם מכל הפוסקים.
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וכתב עוד שם:
שקבלת המצות היא ...עיקר הגירות ,וקבלה זו צריכה להיות בפני בי"ד של
ג' ,והיא מעכבת אפילו בדיעבד ...ואם לאו ,אין הגירות גירות .ועדיין יש
מקום לפלפל בזה לפי שיטת הרי"ף והרמב"ם )עיין בב"ח( אלא ...שלדינא
הוסכם מכל הפוסקים ,שקבלת המצוות בפני ג' מעכבת אף בדיעבד.
וכן כתב כדבר פשוט בשו"ת אגרות משה )חלק יורה דעה סימן קנז(:
פשוט וברור שאינו גר כלל אף בדיעבד ,וכן הורה אבא מארי הגאון זצלה"ה
הלכה למעשה ...בעובדא כזו ,שאינו גר כלל בין לקולא ובין לחומרא ,שקבלת
מצות בגר מעכב כדאיתא ביו"ד סי' רסח סעי' ג.
וכן מבואר בדבריו בכמה מקומות )עיין שם סימן קכה ו-קו ,וחלק אבן העזר סימן ד( ונביא
מדבריו בהמשך .וכך כתב בשו"ת דעת כהן )סימן קנד(.

ה .מה בין הודעת מצוות לקבלת מצוות
מאחר שביארנו שלדברי הכל קבלת מצוות מעכבת ,צריך עיון בדברי הרמב"ם )שם ,יז(
שכתב:
גר שלא בדקו אחריו )בהמשך נבאר מהי בדיקה זו( ,או שלא הודיעוהו
]שכר  [ 15המצות ועונשן ומל וטבל בפני שלשה  ...הרי זה גר...
והעתיק דבריו השולחן ערוך שם סעיף יב .וכתב המגיד משנה" :זה פשוט ,שאין הודעת
המצות מעכב דיעבד" .וכן כתב כבר הנמוקי יוסף )יבמות טז ,א בדפי הרי"ף(.
על כורחך ,שצריך לחלק בין הודעת המצוות ,שכרן ועונשן ,לבין קבלת המצוות .שקבלת
המצוות ,שהיא כאמור 'גוף הדבר' ותחילת דין ועיקר הגירות  -מעכבת ודאי .אבל הודעת
המצוות ,שמטרתה לגרום לגרים שיפרשו" ,דאי פריש נפרוש" ,אינה מעכבת .כלומר ,שאף
אם לא ניסו להפרישו ,וקיבל עליו המצוות ,ומל וטבל כדין  -הרי זה גר.
וכן נראה כוונת הנמוקי יוסף )שם( שכתב על הברייתא:
ומודיעין אותו  -לקמן מפרש טעמא דכולהו מתניתא )כלומר ,שכל זה כדי
להפרישו( ,וסברא דרבוותא ז"ל שאם לא הודיעו אינו מעכב.
וכבר עמדו על חילוק זה גם האחרונים ,וזאת כדי ליישב מה שנראה ,לכאורה ,גם כסתירה
בשולחן ערוך .שבסעיף ג כתב" :חוץ מקבלת המצות שמעכבת" .ואילו בסעיף יב כתב" :או
שלא הודיעוהו שכר מצות ועונשן ...הרי זה גר".
.15

כך היא הגירסה בשו"ע שם ,יב.
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וזו לשון החמדת שלמה )שם(:
ע"כ נראה לענ"ד ,דקבלת מצות והודעת המצות שני ענינים הם .דקבלת
המצות היא בסתם שקיבל עליו ליכנס בדת יהודית ...והודעות המצות הוא
להודיע לו ענין המצות ...וכן שכרן ועונשן ...וזה אינו מעכב .ולעולם בקבלת
המצות בסתם מעכב ,דזהו עיקר הגירות שנכנס לדת יהדות .ובזה אתי שפיר
דברי השו"ע )ע"ש בדעת הב"ח(.
וכדבריו )כנראה ,בלי שראה אותם( כתב בשו"ת שרידי אש )שם( ,שהזכיר את הקושי הנ"ל
בדברי הרמב"ם והשולחן ערוך ,ותירץ:
ונראה ,שצריך לחלק בין הודעת המצוות לבין קבלת המצוות .שקבלת
המצוות היא שהוא מקבל על עצמו את כל המצוות ...וזהו עיקר הגירות,
וקבלה זו - ...מעכבת אפילו בדיעבד .והודעת המצוות היא ,שמודיעים לו
שכרן ועונשן  -וזה אינו מעכב.
וכן כתב גם בשו"ת אגרות משה )יורה דעה קו( ביישוב דברי השולחן ערוך .וכאמור ,הטעם
לחלק ביניהם פשוט ,שהודעת המצוות מטרתה להפרישו בלבד ,ולא מעיקר מעשה הגיור
גופא.

ו .גדר קבלת המצוות המעכבת
עדיין צריכים אנו לברר ,מה הם דיניה של קבלת מצוות המעכבת ,ומה חובה זו כוללת?
וכבר הזכרנו דברי הגמרא )יבמות מז ,א(:
מודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות .ומזכירין לו איסור
חלב )דוגמת איסורי אכילה( ,חומרת שבת )דוגמת ימים הקדושים ומועדים(,
וכן מזכירין לו מצות לקט שכחה ופאה ומעשר עני )דוגמת מצוות החסד שבין
אדם לחבירו(.
עוד מבואר שם ,שרומזים לו על עניין עולם הבא .ושוב בזמן הטבילה" :מודיעין אותו מקצת
מצות קלות וחמורות ,טבל ועלה הרי הוא כישראל" .הרמב"ם )שם ,ריש פרק יד( הוסיף,
שמודיעין לו עיקרי הדת ,שהם ייחוד ה' ואיסור עבודה זרה )והעתיק דבריו השולחן ערוך
שם ,סעיף ב(.
וכתב המגיד משנה ,שאף על פי שאין זה מבואר בגמרא ,דבר פשוט הוא ,שכיוון שאלו עיקרי
הדת והאמונה ,צריך להודיעם בבירור ולהאריך עמם בזה.
הרי בפועל מודיעין לגר ,לפני שמקבל על עצמו עול המצוות ,מעט שבמעט מתורה ומצוות.

וכן אמרו בהדיא בגמרא שם:
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ואין מרבין עליו ואין מדקדקים עליו ,אמר ר' אלעזר מאי קראה? דכתיב )רות
א ,יח( "ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ,ותחדל לדבר אליה" ,אמרה לה:
אסיר לן תחום שבת " -באשר תלכי אלך" ,אסיר לן יחוד " -באשר תליני
אלין" ,מפקדינן שש מאות וי"ג מצות " -עמך עמי" ,אסיר לן עבודת כוכבים -
"ואלהיך אלהי" ,ארבע מיתות נמסרו לב"ד " -באשר תמותי אמות" ,ב'
קברים נמסרו לב"ד " -ושם אקבר" ,מיד "ותרא כי מתאמצת היא ותחדל
וכו'".
הרי שייתכן ,כי גר יקבל על עצמו תורה ומצוות ,מבלי שידועות לו כלל רוב מצוות התורה.
וגדולה מזו ,הרי אמרנו לעיל שאין הודעת המצוות מעכבת וכל שקיבל עליו המצוות ,אף על
פי שלא הודיעו לו כלל מהמצוות ,הרי זה גר .וצריך עיון ,איזו קבלת מצוות יש כאן ,אם כלל
לא הודיעוהו מה הן המצוות?
על כורחך לומר ,שעיקר עניין קבלת המצוות )המעכבת( ,הוא באופן סתמי או כללי ,שמקבל
על עצמו כל מה שישראל חייבים וכל מה שיודיעוהו בעתיד .ולמעשה ,כן כתב בשו"ת חמדת
שלמה )שם(:
דקבלת המצות )המעכבת( היא בסתם שקיבל עליו ליכנס בדת יהודית ,דזה
הוי ממילא קבלת המצות ...ולעולם קבלת המצות ודאי דמעכב ,רק דזה נכלל
בטבילת גירות ,דכיון שטבל עצמו להיות גר ולהכנס בדת ישראל ,ממילא הוי
קבלת המצות .כך היה נראה בעיני פשוט.
כלומר ,שקבלת מצות המעכבת ,היא גילוי דעת ורצון להכנס בדת יהודית ולקיים מצוותיה,
אף שעדיין אינן ידועות לו כלל.
ומעתה נבין גם דברי הגמרא בשבת )סח ,א( על המשנה" :כל השוכח עיקר שבת ועשה
מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת" .ואוקימנא שם רב ושמואל
בתינוק שנשבה בין הגוים וגר שנתגייר בין הנכרים )ופירש רש"י  -ולא ידע שבת מעולם(,
אבל הכיר ולבסוף שכח חייב על כל אחת ואחת .הרי שמצאנו גר שמעולם לא ידע על מצות
השבת ,ומכל מקום ,הרי הוא ישראל גמור והתחייב בחטאת .ואכן פירשו שם התוספות
)ד"ה גר שנתגייר(" :שנתגייר בין הנכרים בפני ג' כשרים ,אלא שלא הודיעוהו שבת" )דאי
נתגייר בינו לבין עצמו לא הוי גר(.
וזו לשון שו"ת אגרות משה )שם(:
ואף שודאי מקבלין גרים אף שלא ידעי רוב דיני התורה ,שהרי מודיעין אותם
רק מקצת מצות ,ופשוט שאף רוב דיני שבת אין מודיעין אותן וגם מצינו עוד
יותר שאף שלא ידע הגר שום מצוה הוא גר ,דהא מפורש בשבת דף סח ע"ב
"גר שנתגייר בין הנכרין חייב חטאת" וכו' .הרי נמצא ,שלא הודיעוהו שום
מצוה ,אף לא עיקרי האמונה ,ומכל מקום הוא גר )ונראה שהבין ,שמי שלא
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ידועה לו מצות שבת ,מסתמא ,לא ידועים עיקרי אמונה כגון בריאת העולם
ויציאת מצריים וכל שכן שאר מצוות( ,הוא משום דאיירי ,שקבל עליו לעשות
כל מה שהיהודים צריכין לעשות ,וזה סגי לגירות.
ובדומה כתב בשו"ת שרידי אש שם ,וזו לשונו:
חוץ מקבלת המצוות ,היינו עצם הקבלה בדרך כלל ,שמכניס את עצמו בעול
המצוות שנצטוו ישראל .ואעפ"י שאינו יודע פרטי המצוות ,מכל מקום נחשב
לקבלה ,כיון שמקבל על עצמו בדרך כלל לשמור דיני התורה.
נראה מדבריהם ,שאף על גב שאין צורך בקבלת פרטנית של כל מצוות התורה ,וסגי בקבלה
כללית וסתמית ,מכל מקום צריכה קבלה זו להתייחס באופן ישיר ומוחלט לקיום מעשי של
המצוות .כלומר ,צריכה להיות קבלה וגילוי רצון לקיים מעשה המצוות בפועל ,אף שלא
ידועות לו עדיין .וכדמוכח מלשונם" :שקיבל עליו ליכנס בדת יהודית" )חמדת שלמה(,
"שקיבל עליו לעשות כל מה שהיהודים צריכים לעשות" )אגרות משה(" ,שמכניס את עצמו
בעול המצוות שנצטוו ישראל ואף על פי שאינו יודע פרטי המצות" )שרידי אש(.
יש שרצו לחדש ,שעצם הרצון להתקשר עם עם ישראל כעם ,ולקשור גורלו עם גורלם ,אף על
פי שאין בו כל כוונה של קבלה מעשית ,מהווה קבלה סתמית המעכבת .והנה אין ספק,
שהרצון לקשור גורלו עם גורל עם ישראל מבחינה לאומית ,הוא חלק חשוב של תהליך
הגיור ,ואף שלב ראשוני ביותר בתהליך זה .אולם ,לא מצאנו שרצון כזה יוכל למלא את
מקומה של הקבלה המעשית )אף רצונית וסתמית( של מצוות התורה.
וראיה לכך ,מהגמרא ביבמות שהזכרנו לעיל ,שדרשו ממגילת רות:
ואין מדקדקים עליו ...דכתיב" :ותרא כי היא מתאמצת ללכת אתה"...
אמרה לה :אסיר לן תחום שבת " -אל אשר תלכי אלך" ...מקפדינן שש מאות
וי"ג מצות " -עמך עמי".
הרי ,שהרצון להתקשר לעם ישראל בא לידי ביטוי ברצון לקיים מצוות התורה ,לפחות
באופן כללי .גם אם נדחוק לומר ,שהרצון להתקשר לעם ישראל יכול למלא את תפקידה של
קבלת המצוות המעכבת ,יש לומר ,שזה דווקא בתקופה שהגר רואה שכל ישראל נוהגים
כדת תורה בכל מקום ומקום ,וממילא מבין ,שההתקשרות ל'עם' תגרור אחריה ממילא,
ובעל כורחו ,שינוי 'מעשי' בקבלת מנהגיהם באשר יהיו .מה שאין כן ,בתקופה שהגר רואה
שרוב ישראל נוהגים ממש כאומות העולם )ר"ל( ,ואינם שומרים תורה ומצוות ,ואין כאן כל
תוכן של תורה ומצוות בגירות כלל ,וצריך עיון )ועיין עוד בדברי האחיעזר שנכתוב בהמשך(.
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עד כאן ביארנו ,שבקבלת מצוות כללית וסתמית ,אף שאינה מפורטת ,סגי .אולם ,יש לברר
מה הדין כשהייתה הודעת מצוות כדין ,אלא שהגר מודיע שיש מצוות שאין בדעתו לקיימן.
הנה מבואר במסכת בכורות )ל ,ב(:
עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד  -אין מקבלין אותו .רבי
יוסי בר' יהודה אומר :אפי' דקדוק אחד מדברי סופרים.
וכך כתבו האחרונים  . 16הרי ,שאם קבל עליו כל המצוות חוץ מדבר אחד ,גרע טפי ממי שלא
ידע כלל פרטי המצוות.
מיהו יש לברר ,אם דין זה הוא רק לכתחילה )כדמשמע מהלשון 'אין מקבלין אותו'( ,ואם
התגייר  -הרי זה גר )וממילא ,הוא יתחייב אף באותה מצוה שהיה בדעתו לא לקיימה( ,או
דלמא ,דבר זה מעכב את הגירות בדיעבד  -ואינו גר.
יש להביא ראיה ,שדין זה הוא רק לכתחילה ובדיעבד הרי זה גר ,ממה שמצאנו בגמרא
)שבת לא ,א(" :מעשה בנכרי שבקש להתגייר בשביל 'שישימוני כהן גדול' .בא לפני שמאי
והוציאו בנזיפה" )פירש רש"י  -דתניא ,הבא להתגייר וקבל עליו תורה חוץ מדבר אחד  -אין
מקבלין אותו ,והרי אסור לגר לשמש ככהן( .אבל הלל קבלו וגייריה ,והסביר רש"י )ד"ה
גייריה(" :וסמך על חכמתו ,שסופו שירגילנו לקבל עליו .דלא דמיא הא לחוץ מדבר אחד,
שלא היה כופר בתורה שבעל פה ,אלא שלא היה מאמין שהיא מפי הגבורה ,והלל הובטח
שאחר שילמדנו יסמוך עליו".
על כורחך ,לדעת רש"י ,דין זה שאין מקבלין אותו הוא רק לכתחילה ,והוקשה לו איך הלל
קבלו לכתחילה ,ותירץ שידע שסופו לקבל .שאילו היה דין זה מעכב בדיעבד ,מה יועיל מה
שיקבל אחר כך ,הא סוף סוף היה חיסרון בקבלת המצוות בשעת הגיור .ושוב ראיתי,
שהאריך בשאלה זו בשו"ת אגרות משה )שם( והזכיר שם ראיה זו .והעלה ,שיותר נוטה
לומר ,שדין זה הוא רק לכתחילה ,עיין שם .וכתב ,שכן מוכח בגמרא יבמות כד ,ב דאמרינן:
"כולם גרים הם" ,וכלול בזה גם איש שנתגייר לשום אשה ואשה שנתגיירה לשום איש
)ויתבאר בסמוך( ,והרי יש בזה איסור ,כמבואר שם במשנה ,ומכל מקום הרי זה גר .וכן
נוטה דעת הרב קוק בשו"ת דעת כהן שם .אולם ,בשו"ת אחיעזר )שם( משמע ,שסובר שדין
זה מעכב את הגירות בדיעבד )עיין שם סוף אות ד וסוף אות ה( .ועוד משמע ,שהחמיר אפילו
במילי דרבנן.
ובעניין זה כתב באגרות משה )שם( סברה חדשה ,שנשאל על גיורת שאינה רוצה ללבוש
בגדים צנועים כדרך בנות ישראל הצנועות ,והוי שאינה מקבלת דבר אחד מדברי תורה.
.16

דין זה הוזכר בגמרא כדבר מוסכם בלי חולק ,ואם כן ,פלא שהרי"ף ,הרמב"ם ושאר ראשונים לא הזכירו
דין זה ,וכבר תמה על כך בשו"ת דעת כהן סימן קנד ,וכתב" :אמת הדבר ,שיש לתמוה על השמטת
הפוסקים הלכה זו לגמרי ,ומכל מקום הלא משנה לא זזה מממקומה ואין חולק על זה ,על כל פנים כדעת
תנא קמא שחוץ מדבר אחד משל תורה אין מקבלין אותו" .וכן סתמו להלכה בשו"ת אחיעזר )שם( ושו"ת
אגרות משה )שם קו( ושאר אחרונים .ובשו"ת אחיעזר )שם( החמיר גם בדברי סופרים.

תנאי הגיור על פי דין תורה

179

וזו לשונו:
ויש לדון מצד אחר ,דמאחר שנפרץ תלבושת הפריצות )בעוה"ר( גם בבנות
ישראל ,ואף באלו שהן שומרות תורה ,שלכן הנכריה שבאה להתגייר הרי
חושבת שהוא רק חומרא בעלמא ,שרוצים הרבנים להטיל עליה יותר מהדין,
מאחר שיודעת מנשים שמחזיקין אותן לשומרי דת מתלבשות בתלבושת
פריצות ,ואף שאומרים לה הרבנים שהוא דבר איסור אינה מאמינה להם . 17
ברם ,למעשה לא רצה לסמוך על סברה זו.
עוד סברה חשובה בעניין זה ,נמצאת בדברי האחיעזר )שם( וזו לשונו:
נראה ,דדין זה ,דנכרי שבא להתגייר ולקבל עליו כל המצות חוץ מדקדוק
אחד מדברי סופרים דאין מקבלים אותו ,היינו במתנה שלא לקבל ושיהיה
מותר לו דבר זה מן הדין ,בזה אין מקבלים אותו ,דאין שיור ותנאי בגירות
ואין גירות לחצאין .אבל במי שמקבל עליו כל המצות ,רק שבדעתו לעבור
לתיאבון  -אין זה חיסרון בדין קבלת המצות .ומהא טעמא נראה מה שחשש
הרה"ג מהר"י פאזען לגייר ,לפי שלא ישמור דיני ישראל כהלכה ,אפשר לומר
דאין לחוש לזה ,כיון דמקבל עליו כל המצות ,אף שחושב לעבור על איזה
מהמצות אחר כך לתיאבון מכל מקום אין זה מניעה לקבלת המצות .ודוקא
היכא שמתנה שלא לקבל עליו ,זהו חיסרון בקבלת המצות דמעכב .אולם,
היכא שברור הדבר שבודאי יעבור אחרי כן על איסורי תורה ,חילול שבת
ואכילת טריפות ,ואנו יודעים בבירור כונתו ,שאינו מתגייר רק לפנים ולבו בל
עמו ,הרי אומדנא דמוכח ,שמה שאומר שמקבל עליו המצות לאו כלום
הוא . 18
וראיתי בקובץ תורה שבעל פה )יג( ,שסיפר הרב אונטרמן זצ"ל על גר שנשאל על ידי
הדיינים ,מה יעשה אם יתבקש באופן דחוף להגיע למקום עבודתו ביום שבת קודש תוך
איום על משרתו ,והלה הודה שבלית ברירה ילך ,ועקב תשובתו לא גיירוהו .וכתב הרב
אונטרמן ,שלפי דברי האחיעזר הנ"ל ,שלא כדין עשו בחקירות כאלו ,ושאין בתשובתו
חיסרון בקבלת מצוות .אולם הוסיף כי ברור ,שכל זה כשיש חשש שייכשל לעיתים רחוקות
בדברים לא שכיחים בלבד ,אך כשמדובר על מי שודאי ייכשל ,כגון שקבע מקום דירתו
בקיבוץ לא דתי וכדומה ,או שמועסק בקביעות בשבת במקום עבודתו ,ודאי שאין כאן קבלת
מצוות ,כמו שכתב האחיעזר בסוף דבריו.

.17
.18

והאמת ,שכן משמע ברש"י שבת לא ,א ד"ה גייריה ,אלא שנראה מדבריו דרק ,אם מובטח שבסוף תקבל,
וצריך עיון.
ויתבאר עוד בסמוך.
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ח .גיור שלא לשם שמיים
גיור שלא לשם שמיים פירושו ,שמתגייר כדת וכדין כולל קבלת כל המצוות ,אלא שהמניע
אותו אינו כוונה לשם שמיים ,אלא ממון ,כבוד ,נישואין וכדומה.
ביבמות כד ,ב שנינו במשנה" :הנטען ...על עובדת כוכבים ,ונתגיירה  -הרי זה לא יכנוס .ואם
כנס ,אין מוציאין מידו" .הרי ,למרות שלכאורה ,נתגיירה אותה נכריה על מנת להינשא
לאותו יהודי החשוד עליה  -הרי זה גר )דהא אין מוציאין אותה מידו והיא אשתו( ,וכן דייקו
בגמרא שם" :הא גיורת מיהא הוי".
והקשו בגמרא מברייתא:
אחד איש שנתגייר לשום אשה ואחד אשה שנתגיירה לשום איש ,וכן מי
שנתגייר לשום שולחן מלכים לשום עבדי שלמה ,אינן גרים  -דברי ר' נחמיה.
שהיה רבי נחמיה אומר :אחד גירי אריות ואחד גירי חלומות ואחד גירי
מרדכי ואסתר  -אינן גרים.
אולם ,קושיה זו נדחתה מפני שאין הלכה כרבי נחמיה כדאיתא עלה" :א"ר יצחק ...משמיה
דרב הלכה כדברי האומר כולם גרים הם" )ומה דאמרינן במשנה שלא יכנוס לכתחילה ,היינו
משום "הסר ממך עקשות פה ולזות שפתים" )משלי ד,כד( .פירוש :שלא לחזק את הקול(.
נמצא ,דגירי אריות ואיש שנתגייר לשם אשה וכו' ,אף על פי שכוונתם הייתה שלא לשם
שמיים  -הרי אלו גרים.
ברם ,בגמרא שם מובאת עוד ברייתא:
ת"ר ,אין מקבלין גרים לימות המשיח ,וכיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד
ולא בימי שלמה.
מכאן משמע ,שמה שאמרו" :הלכה כדברי האומר כולם גרים הם" ,היינו רק בדיעבד ,אבל
לכתחילה ,אין מקבלין גרים שאין כוונתם לשם שמיים .וכך פסק הרמב"ם )שם יג-יז(:
סוד הדבר כך הוא ,שהמצוה הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר ,בודקין
אחריו שמא בגלל ממון שיטול או בשביל שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא
להכנס לדת .ואם איש הוא ,בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית,
ואם אשה היא ,שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל .אם לא נמצא להם
עילה  -מודיעין אותן כובד עול התורה ...ומקבלין אותן ...לפיכך ,לא קבלו
בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה בימי דוד  -שמא מן הפחד חזרו ,ובימי
שלמה  -שמא בשביל המלכות והטובה הגדולה שהיו בה ישראל חזרו ,שכל
החוזר מן הגוים בשביל דבר מהבלי העולם  -אינו מגירי הצדק ...גר שלא
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בדקו אחריו ...ומל וטבל בפני שלשה הדיוטות  -הרי זה גר ,ואפילו נודע
שבשביל דבר הוא מתגייר ,הואיל ומל וטבל יצא מכלל הגוים וחוששין לו עד
שיתבאר צדקותו.
והעתיק דבריו השולחן ערוך )שם סעיף יב(.
ועל מה שאמרו בגמרא ,שלא קיבלו גרים כל ימי דוד תמוה ,שהרי מבואר ביבמות )עט ,א(,
שבימי דוד )במעשה הגבעונים( נתווספו לישראל ק"ן אלף גרים .וכן הקשו התוספות )כד ,ב
ד"ה לא בימי דוד( ותירצו" :די"ל ,מעצמן נתגיירו" .וכן כתב הרמב"ם שם ,וזו לשונו" :ואף
על פי כן ,היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות והיו בית דין הגדול
חוששין להם ,לא דוחין אותן,אחר שטבלו מכל מקום ,ולא מקרבין אותן עד שתראה
אחריתם" . 19
והנה ,לשון הרמב"ם שהזכרנו לעיל ,צריך בירור .שפעמיים בדין זה חזר על הביטוי "חוששין
להם" .פעם אחת בהלכה טו ,אודות הגרים שקבלו הדיוטות בימי דוד" ,חוששין להם לא
דוחין אותן  ..ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם" .ופעם שנייה בדין גרים שקבלו
הדיוטות ,בלי לחקור אם באו מפני דבר אחר" ,וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו" .משמע,
שאפילו בדיעבד אין הגיור מוחלט .גם דברי הרמב"ם בהלכה יז צריכים עיון ,שבתחילת
דבריו כתב" :גר שלא בדקו אחריו ...ומל וטבל בפני שלשה הדיוטות  -הרי זה גר" ,ובסוף
דבריו כתב" :ואפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר ,הואיל ומל וטבל  -יצא מכלל הגוים".
מדוע שינה כאן לשונו ,ולא כתב הרי זה גר? ונבאר דבריו בהמשך.

ט .היחס בין גירות שלא לשם שמיים לקבלת מצוות
כאמור ,בדיעבד קיימא לן ש"כולם גרים הם" ,וכלשון הרמב"ם )שם(" :אפילו נודע שבשביל
דבר הוא מתגייר ,הואיל ומל וטבל  -יצא מכלל הגוים" .אולם ,דין זה צריך ביאור,
שלכאורה ,יש להקשות למה הוי גר בדיעבד? הרי אם נודע שחזר בשביל דבר אחר ,מנין לנו
שקיבל עליו את המצוות ,והא זהו לעיכובא? על כורחך צריך לומר ,שמה דקיימא לן
שבדיעבד כולם גרים ,אף על פי שנודע שלא הייתה כוונתם לשם שמיים ,היינו דווקא בידוע
.19

ועיין ביבמות עו ,שהתקשו בגמרא במה שנמצא ששלמה גייר בת פרעה ,והרי הוי לשם מלכות ,ותירצו,
דבלאו הכי היתה בת מלך ,עיין שם .אולם ,במסקנה שם משמע ,שכלל לא נשא נשים אלו ,אלא מתוך
אהבתו אותן ,העלה עליו הכתוב כאילו נשאן .וצריך עיון ברמב"ם )שם( שתפס כתירוץ הראשון .
עוד הקשו התוספות )שם( מהא דהלל )שבת לא ,א( שגייר נכרי לשם כהונה גדולה ,ואיך קיבלו אחר שידע
שזוהי כוונתו? ותירצו ,שהלל היה בטוח דסופו לעשות לשם שמיים .ועל פי זה כתבו הבית יוסף בבדק
הבית )שם( ובש"ך )שם ,ס"ק לא( שבעינן חקירה זו אם כוונתו לשם שמיים או לדבר אחר ,הכל לפי ראות
עיני הבית דין .ונראה לפי זה ,להסביר מה שכתבו התוספות יבמות קט ,ב ד"ה רעה ,שאברהם נענש מפני
שדחה והרחיק את תמנע .והרי ,לכאורה ,כדין עשה ,שוודאי לא היה כוונתה לשם שמיים ,אלא לשררה.
וצריך לומר ,שמסתבר ,שלפי המצב ,היה קרוב לוודאי שבסופה תעשה לשם שמיים ,והיה לו לקבלה כמו
שעשה הלל .ועיין עוד בדברי היעב"ץ )הגהותיו לסנהדרין צט ,ב( .ועיין תורה שבעל פה יג ,עמודים כא-כב
בדברי הרב עובדיה יוסף בזה.
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לנו שהייתה גירות גמורה עם קבלת מצוות שלמה.
ולמעשה ,כן נראה בתוספות )חולין ג ,ב ד"ה קסבר( .שביבמות )כד ,ב( אמרינן שגרי אריות
גרים הם בדיעבד ,ואילו בחולין )ג ,ב( איכא חד מאן דאמר ד"כותים גרי אריות הן",
ושחיטתן פסולה כמו של גוים .הרי מכאן משמע ,דגרי אריות אינם גרים אפילו בדיעבד ! 20
ותירצו בתוספות )שם(:
אע"ג דאמר בסוף פ"ב דיבמות" :אחד גרי אריות וכו' כולם גרים גמורים",
היינו כשמתגייר לגמרי מפחד אריות ,אבל כותיים לא נתגיירו לגמרי,
כדכתיב במלכים ב )יז ,לג(' :את ה' היו יראים ואת אלהיהם היו עובדים",
ומאן דאמר )שהכותיים( גרי אמת הן ,קסבר דשוב נתגיירו לגמרי".
וכן כתב המאירי )יבמות כד,ב(:
ואע"פ שלדעת האומר כותיים גירי אריות הם ...כותיים שאני ,שעובדי ע"ז
היו ...אבל כל שנתגיירו לגמרי אע"פ שלסיבה נתגיירו  -גרים גמורים הם.
ודבר זה כבר ביאר גם הרמב"ם בפירוש המשנה )ברכות פ"ח מ"ח(:
והיו מחזיקים )את הכותים( ,שהם מאמיני הדת מיחדים ואינם עובדים
עבודה זרה ,עד שחקרו חכמים אחריהם ומצאום מקדשים את הר גריזים...
ונודע שהם עובדי עבודה זרה ...ואז הורידום במעלת גוים גמורים לכל
דבריהם ...הרי הם גרועים מן הגוים מאד.
עולה מדבריהם ,שמה שקיימא לן ,בדיעבד "כולם גרים הם" ,היינו דווקא כשנתגיירו
לגמרי .וצריך לדייק בדבריהם ,מה בדיוק הפסול בגירותם של הכותים? ומהו זה שאמרו
ששאר גרי אריות נתגיירו לגמרי  -איך יודעים זאת?
והנה בדבר הכותים ,נראה פשוט ,שבעת שהתברר שהם עובדי עבודה זרה ,התברר למפרע
שלא קיבלו על עצמם בלב שלם את המצוות .לכן ,אפילו בדיעבד אינם גרים .וזהו שכתבו
התוספות" :אבל כותים לא נתגיירו לגמרי ,דכתיב וכו'" .פירוש ,לא קיבלו מצוות ,ולמפרע
התברר שאינם גרים כלל .וכמו שמבואר ברמב"ם ,שרק אחרי שחקרו ,התגלה שעבדו עבודה
זרה ופסלום.
ומעתה למדנו מה הם גרי אריות 'שנתגיירו לגמרי' .ודאי הכוונה היא ,שידוע לנו שקיבלו על
עצמם מצוות לגמרי ,וכדמוכח מלשון התוספות .נמצא ,שמה דקיימא לן ,שבדיעבד גרי
אריות וכו'  -כולם גרים הם .היינו דווקא ,כשידוע לנו שקיבלו עליהם מצוות בלב שלם.
ושוב ראיתי ,שכך כתב בשו"ת דעת כהן )שם( בהסבר דברי התוספות:

.20

וקושיה דומה עולה מהגמרא בקידושין עה ,ב ,עיין שם.
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ואע"ג דקי"ל כמ"ד כולם גרים הם ...ונכלל בזה גם כן איש שנתגייר לשום
אשה ואשה שנתגיירה לשום איש ,נראה מדברי התוספות חולין דף ג' ע"ב
ד"ה קסבר ...דהיינו דוקא כשהגירות היתה שלמה בקיום המצות ,אבל כשלא
נתגיירו לגמרי ,דהיינו בלא קיום המצות ושמירתן ,וגם הכונה היתה בלתי
הוגנת  -אז הם גרועים מסתם גרי אריות ...ובלשון התוס' דחולין שם ש"לא
נתגיירו לגמרי" ,ומשמע ,דלאו דוקא ע"ז ,אלא כל שלא מקיימים מצות ,וגם
המחשבה היתה שלא כראוי  -אז אין כאן גירות כלל.
וכן כתב בשו"ת אגרות משה )שם קנז(:
וגר שמהני לשם אישות בדיעבד ,איירי שבשביל האישות קבל עליו מצות
באמת.
וכתב עוד )שם קכה(" :ואף שבדיעבד הם גרים ,הוא דווקא כשקבלו לקיים כל המצות".
וכאמור ,דבריו מבוארים בתוספות ובמאירי.
ועדיין יש לשאול ,היאך אנו יודעים שאכן 'נתגיירו לגמרי' ,כלומר ,היאך אנו יודעים,
שקיבלו על עצמם את המצוות בלב שלם באמת?
ולכאורה ,גם זה מפורש בתוספות בחולין )שם( ,שניתן לקבוע דבר זה אך ורק לפי התנהגות
הגר אחר גירותו ,וכל שראינוהו שאינו מקיים תורה ומצוות אחר גירותו ,זהו סימן שלא
קיבל עליו עול מצוות .והרי כך היה במעשה הכותים ,שאחר שהתגלה שעבדו עבודה זרה -
פסלום ,שאז נודע שלא נתגיירו לגמרי .אך אין תשובה זו מספקת ,שהרי אפילו ראינו
שנוהגים כדת ישראל ,כיוון שידוע שנתגיירו לסיבה אחרת ולא לשם שמיים ,מנין לנו
שקיבלו המצוות בלב שלם? והא ייתכן ,שמה שאמרו ,שמקבלים עליהם מצוות זהו רק בפה
בלבד כדי שנקבלם?
אכן הנמוקי יוסף )יבמות ה ,ב בדפי הרי"ף( ,הריטב"א )יבמות כד ,ב( והרמב"ן )שם(
הסבירו ,דהא דקיימא לן כולם גרים טעם הדבר ,שכיוון שנתגיירו וקיבלו עליהם )אף שלא
לשם שמיים( "חזקה דאגב אונסייהו גמרי וקבלי" .כלומר ,מכיוון שהיה צריך להתגייר כדי
להשיג אותה המטרה שעבורה בא להתגייר ,חזקה שנתגייר כדין.
בשו"ת אחיעזר )שם( האריך לבאר חזקה זו 'דאגב אונסייהו גמרי וקבלי' .שלכאורה ,יש
כאן חידוש גדול ,שאף על גב שיש אומדנא דמוכח ,שכוונתם שלא לשם שמיים אלא לשם
אישות וכדומה ,יש חזקה )כנגד האומדנא( שמכל מקום קיבלו עליהם מצוות כדין .והסביר
שלרבי נחמיה ,הסובר שאינם גרים )יבמות כד ,ב( ,היינו טעמא ,שבלב אין כוונתו לקבל
מצוות רק מסיבה אחרת .ואף על פי שדברים שבלב אינם דברים ,כיוון שכאן יש אומדנא
דמוכח ,שזוהי כוונתו )שהרי ידוע לנו שבא לשום אשה וכו'( בכי האי גוונא קיימא לן,
שדברים שבלב דברים הם ,שהרי הוי דברים שבלב כל אדם )עיין היטב קידושין מט ,ב
תוספות ד"ה דברים שבלב( .ואילו לדינא ,דקיימא לן כולם גרים ,פירושו ,דאף על גב דיש
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אומדנא דמוכח דכוונתו לשם אישות ,מכל מקום ,משום אונס הרצון ,גמרי ומקני וקיבל
הגירות בלב שלם ,ולכן איכא אומדנא )הפוכה( שגמר ומקבל בלב שלם .כלומר ,יש אומדנא
שכוונתו בלב שלם דמשום אונסייהו גמר וקיבל.
והנה לכאורה ,לפי הסבר זה בדברי הנמוקי יוסף ,אף אם אחר כך ראינו שלא שומרים
הגרים את המצוות ,עדיין יש מקום לומר שמתחילה קיבלו בלב שלם ,והרי הם כישראל
שחזר לסורו .וזהו לכאורה בניגוד לדברי התוספות ,המאירי והרמב"ם שהזכרנו לעיל.
אולם ,השו"ת אחיעזר חזר בו מפירוש זה ,וכתב שאין להשוות דיני גיור לשאר דיני קניינים
וכו' ,שבהם אמרנו שדברים שבלב אינם דברים )שהרי שם עיקר המעשה בפועל ,ואין
חשיבות כל כך למחשבה(" ,דשאני גירות מכל הקנינים שעצם קבלת המצוות והגירות הוי
דברים שבלב ,וכל זמן שלא נתגייר ודאי בלב שלם לא הוי גר ...על כורחך צריך לומר,
שלגירות לכולי עלמא בעינן לב שלם ,ולא אמרינן בזה דברים שבלב אינם דברים .לפיכך,
אם באמת לא נתגייר בלב שלם לא הוי גר ,ורק 'מצד הדין' אמרינן שלהלכה כולם גרים הם,
ואמרינן 'דאגב אונסא גמרי וקבלי' בלב שלם ,ובאמת לא הוי גר עד שנודע בודאות שקבל
בלב שלם )וזה כמובן ניתן להבחין ,רק על פי מעשיו אחר הגיור(" .נמצאו דבריו עולים בקנה
אחד עם דברי התוספות ,המאירי והאחרונים שהזכרנו .מעתה ,מה שכתבו הראשונים:
'דאגב אונסייהו גמרי וקבלי' ,כוונתם שלעת עתה ,עד שיתבאר הדבר ,יש להם חזקה מצד
הדין שקיבלו על עצמם את המצוות.
לאור הנ"ל ,ניתן להבין את דברי הרמב"ם שהתקשינו בהם לעיל ,במה שכתב "חוששין להם
עד שיתבאר צדקתו"" ,ועד שתראה אחריתם" .כוונתו בזה לבאר ,שאף על גב דקיימא לן
כולם גרים הם ,אין הדבר מוחלט .שמאחר שנודע שנתגיירו שלא לשם שמיים ,יש לחשוש
שמא לא קיבלו על עצמם בלב שלם את המצוות .לכן ,אם עברו הדיוטות וקיבלו אותם,
צריך להמתין ולבדוק אחריהם "עד שתראה אחריתם" ו"עד שיתבאר צדקתם" .כלומר,
לבדוק האם אכן נוהגים כדת ישראל ,שרק אז נדע שעלתה להם גירותם ,הא בלאו הכי,
אינם גרים כלל ,כמו הכותים.
וכן הסביר האחיעזר )שם( את דברי הרמב"ם :ומהאי טעמא חוששים לו עד שתיתברר
צדקתו ,אע"פ דמצד הדין אנו אומרים דחזקה דגמר בלב שלם ,אבל אם באמת לא נתגייר
בלב שלם לא הוי גירות )וזה אפשר לדעת רק לפי מעשיהם ,כמעשה הכותים( ,ולכן 'חוששין
להם' ,פירוש ,חוששין להחמיר עד שיתבאר צדקתו ועד שיראה צדקתם ,שרק אז נדע שאכן
גמר וקבל בלב שלם .ולמעשה ,עד שנדע שודאי קבלו מצות בלב שלם  -הוי ספק גר .עכת"ד.
וחזר והבהיר שם ,וזו לשונו:
אולם היכא שברור הדבר ...ואנו יודעים בבירור כונתו ,שאינו מתגייר רק
לפנים ולבו בל עמו ,הרי אומדנא דמוכח ,שמה שאומר שמקבל עליו המצות -
לאו כלום הוא  ,א"כ זהו חיסרון בקבלת המצות דמעכב.
וכתב הרב אונטרמן על פי דבריו )תורה שבעל פה יג ,עמוד טז( ,שאם הגר קבע מקומו
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בקיבוץ לא דתי ,אף על פי שאומר כי אינו אוכל בשר ולא יעבוד בשבת  -נראה ,כי אין כאן
גירות  . 21ובדרך זו הלך הרב פינשטיין זצ"ל )שו"ת אגרות משה שם( וכתב:
בגר שאין סהדי שלא קבל מצות ,אף שאמר בפיו שמקבל ...פשוט וברור,
שאינו גר כלל אף בדיעבד ,וכן הורה אבא מארי הגאון זצלה"ה הלכה למעשה
בסטראבין בעובדא כזו ,שאינו גר כלל בין לקולא בין לחומרא ,שקבלת מצות
בגר מעכב ...ואף אם אמר בפיו שמקבל מצות ,אם אנן סהדי שאינו מקבל
עליו באמת  -אינו כלום .וגר שמהני לשם אישות בדיעבד ,איירי שבשביל
האישות קבל עליו מצות באמת ,והוא ברור ופשוט ...ובכלל ,איני יודע טעם
הרבנים הטועים בזה.
ובמקום אחר כתב )שם קו(:
ולכן ,פשוט שיש לחוש ,שאף שאומרים לפני הב"ד שנזקק להם ,שהם
מקבלים עליהם המצות ,אינו אמת וצריך לבדוק ביותר ...יש לחוש שמא אף
שקבל המצות בפיו ,לא קבלם בלבו ,וכיון שיש טעם וסברא לחוש לזה ,הוא
כאנן סהדי ,שיש ספק שאין בזה שוב משום דברים שבלב אינם דברים...
וברוב הפעמים ,ואולי גם כל הפעמים הרי הבן ישראל שרוצה בנכרית ובת
ישראל הרוצה בנכרי אינם שומרי תורה בעצמם ,שלא מסתבר ,שהנכרי
והנכרית שמתגיירין בשבילם ישמרו דיני התורה יותר מהם ,שהוי כאנן סהדי
שאין מקבלין המצות בודאי.
והניף ידו שנית בשאלה חמורה שנשאל )שם חלק אבן העזר ג ,ד( אודות נכרי שנתגייר וניכר
שלא קיבל מצוות )מזה שלא שמר דיני התורה אחר הגירות( ,וברח מביתו ונשא אשה נכרית,
והשאיר אשתו עגונה ונעלמו עקבותיו .ופסק ,שאף אם היה גיור כדת וכדין" ,מכל מקום הא
ודאי לא קבל המצות כלל שזהו עיקר בהגרות ...דהא ראינו שלא נזהר מאיסורי התורה
והמצות אפילו יום אחד ,שלכן אף שאמר בפיו ,שמקבל מצות ברור שלא היה בליבו כן".
והוסיף ,שאין לחוש שמא בשעת קבלתו המצוות בפיו בפני בית דין ,קיבל כן גם בלבו ,ואחר
זה חזר בו ,שלא נבטל גירותו והוא בדין ישראל מומר )ואם כן צריכה אשתו גט(:
שנראה ,שאין לחוש לזה ,שהרי מצינו שגם חזקה דהשתא נחשבת חזקה
בקידושין ...ולכן בגר שאין לו חזקת כשרות ,שהרי לא הוחזק בהנהגה
דקבלת מצוות ,ומצד דבריו שמקבל עליו ,ודאי לא הוי מוחזק שקיבל,
.21

ועיין עוד בשו"ת דעת כהן )שם( ,דאם קיבלו באופן שמסתבר שלא ישמור תורה ומצוות ,ולא רק שייתכן
שאין כאן גירות ,אלא אפילו נניח שיש כאן גירות  -עוברים המגיריים על "לפני עור לא תתן מכשול",
שהרי הם מכשילים אותם ,בזה שמחייבים אותם בעונשין של איסורי תורה ,וקודם שבאו לידי מידה זו
לא נתחייבו בהם .והרי אנו מצווים על "לפני עור" אפילו בגוים.
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שאומדנא הוא להיפוך ,שרק בפיו אמר זה ובליבו מעולם לא קיבל מצוות.
לכן העלה ,שאין כאן גירות כלל ,ובעלה נכרי גמור ,ואשתו אין לה דין אשת איש ומותרת
להנשא בלא גט ,חוץ מלכהן ,שנפסלה בביאת נכרי.
לאור דברים אלו ,נבין היטב מדוע שינה הרמב"ם לשונו בהלכה יז ,וכתב בתחילה "הרי זה
גר" ,ואחר כך השתמש בביטוי "יצא מכלל הגוים" .שהרי בתחילת דבריו שם ,מדובר שלא
נודע להם סיבה לגירותם ,ולכן אף על פי שלא בדקו אחריו כדין ,מכל מקום  -הרי זה גר.
אבל בסוף דבריו מדובר )כמבואר בלשונו( ,שנמצאה להם עילה וסיבה ,ולכן דינו "שיצא
מכלל הגוים" ,אבל עדיין אינו גר גמור " -עד שיתבאר צדקתו".
מעתה ,נחזור למה שכתב הרמב"ם שם בהמשך דבריו" :חוששין לו עד שיתבאר צדקתו...
ואפילו חזר ועבד עבודה זרה הרי הוא כישראל משומד שקידושיו קידושין" .פירושו,
חוששין לו עד שיתבאר צדקתו ,ואם אכן התבאר צדקתו  -אז אפילו חזר ועבד עבודה זרה
הוא כישראל ,אך קודם שהתבררה צדקתו ,אם חזר לסורו  -לא הוי גר )ועיין היטב בגר"א
שם אות כח(.
ומעתה ,נבין גם דברי הרמב"ם שם בהלכה יח ,שכתב:
ומפני זה אמרו חכמים" :קשים להם גרים לישראל כנגע הצרעת" ,שרובן
חוזרין בשביל דבר ומטעין את ישראל .וקשה הדבר לפרוש מהם אחר
שנתגיירו .צא ולמד מה אירע במדבר במעשה העגל ובקברות התאוה וכן ברוב
הנסיונות ,האספסוף היו בהן תחלה.
ודאי רצה לומר ,שמאחר שהחוזרים בשביל דבר אחר פעמים שאינם גרים אפילו בדיעבד,
כגון שלא קבלו עליהם המצוות ,ומטעין את ישראל בכך .ומאחר שידוע שנתגיירו והוחזקו
כגרים תחילה ,אף שבדיעבד אינם גרים ,קשה לפרוש מהם אחר שנתגיירו ,ונמצא גוים
מעורבים בישראל ומחטיאים אותם ,כמו שהיה במדבר .לכן ,קשים גרים לישראל כצרעת.
לעיל הזכרנו דברי הנמוקי יוסף והרמב"ן ,שמה דקיימא לן ,בדיעבד 'כולם גרים הם' ,אף
שלא הייתה כוונתם לשם שמיים ,היינו מטעם 'אגב אונסייהו גמרי וקבלי' .מטעם זה ,מצד
הדין חוששין להם ,שמא נתגיירו לשם שמיים ,עד שתתבאר צדקתם )כפי שביאר דבריהם
האחיעזר( .אולם ,בימינו נולד ספק גדול בדין זה ,וכבר הרגיש בזה הרב הרצוג זצ"ל
)פסקים וכתבים ד ,עמוד שכד( ,נעתיק כאן בדבריו:
ודע ,שמתוך דברי הריטב"א ז"ל הנ"ל נולד אצלי ספק גדול בעצם דין הגרים
בזמנינו .שאומדנא זו ,שאגב אונסיה גמר וקבל ,היתה שייכת לפנים בישראל,
שמי שחילל שבת בפרהסיא ואכל נבילות וטריפות וכו' ,היה בזוי ומנודה
ופושע ישראל .וכיון שיצא מכלל גוים וישראל היו מנדין אותו  -היה אוי
ואבוי לו ,והגוים היו שונאין ורודפים את זה שיצא מכלל דתם .אבל בימינו,
שהגוים בהרבה מקומות אינם מתערבים בזה ,ואין זה עסקם ,ששורר חופש
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גמור בענין הדת ,ובישראל יכול אדם ,לצערנו ,להיות גם מנהיג עובר על
עיקרי הדת בפרהסיא באין מכלים דברם ,מאין לנו אותה אומדנא שקיבל
עליו באמת ,עכ"פ לשמור את הדת במעשה? ובשלמא כשאין סיבה חיצונית
לתלות בה את גירותו ,אנו מחזיקים שכוונתו להדבק בדת ישראל .אבל כשיש
הוכחות בשביל מה הוא מתגייר ,ויודע כמונו שלא ירחיקו אותו כלל ,אם
אחר גירותו יחלל שבת וכדומה  -מאין לנו רגלים להחזיק שקיבל עליו
לשמור?
והוסיף:
ומעתה אני אומר שאשתני עלמא ...ואם כן ,יש אומדנא חזקה כשידוע שאדם
נתגייר לשם אישות ,שלא היתה כונתו לקבל מצות ,אלא לעשות דבר פורמלי
לאפשר לו להנשא את בחירת ליבו וכדומה .ולמה יחליט לשמור את המצות
כשמצב כך בישראל?

י .גירות לשם אישות  -פסקי הלכה
שאלה מעשית ביותר בדין גירות שלא לשם שמיים ,היא אודות גירות לשם אישות' ,איש
לשום אשה ואשה לשום איש' .וכבר ביארנו לעיל ,שלכתחילה אין לקבלם כמבואר בגמרא
ובראשונים .והבעיות ההלכתיות הן ברורות:
א .לכתחילה  -אין לקבלם ,שהרי אין כוונתם לשם שמיים ,אלא לשם אישות.
ב .כיוון שעל פי רוב האיש )היהודי( נטען על הנכרית )הבאה להתגייר( ,לפני הגיור ,הרי יש
איסור דרבנן לכונסה ,כמבואר במשנה )יבמות כד ,ב(" :נטען על הנכרית ונתגיירה  -הרי
זה לא יכנוס" .והרי נכריה המתגיירת על מנת להנשא לו ,הוי כמקבל תורה ומצוות חוץ
מדבר אחד וכו' .שהרי למעשה ,מתנה גיורה בלעבור על איסור זה ודאי.
ג .על פי רוב ,מדובר בשאינם שומרים תורה ומצוות .ואם כן ,יש לפקפק בקבלת המצוות
שלהם אפילו בדיעבד.
להלכה ,יש לחלק בין שני מקרים שונים:
א .כשמדובר על זוג שטרם נישאו זה לזו ,והם עדיין רווקים ,והיהודי רוצה שתתגייר על
מנת שתנשא לו )או איפכא(.
ב .כשכבר נשאו זה לזו בנישואין אזרחיים ,וכעת מבקש הצד הלא יהודי להתגייר.
והנה ,כשמדובר על רווק)ה( הרוצה להתגייר לשם אישות ,פסק בשו"ת אחיעזר )שם( באופן

מעליות יח

188

חד משמעי שאסור לגייר לכתחילה:
נראה ,שאין לב"ד כשר לקבלה לגירות ,כיון שכונתה לשם אישות .וגם אחר
שנתגיירה אסורה לו ,מצד נטען על הנכרית ,ונתגיירה דלא ישאנה .ומה
שחשש ...שמא תבא לפני רעפארמער ,אמת הדבר שזהו חשש גדול ,שאצל
רעפארמער לא תהיה הגירות כדת ...מכל מקום ,אין לנו לחוש לזה ,ועל הב"ד
כשר להזדקק רק באופנים המבוארים בפוסקים להלכה .וגם אין לצדד
להתיר איסורא זוטא כדי שלא לעבור ...איסור חמור ...דהא בנידון דידן ,דיש
לחוש בזה בודאי שלא תשמור פתחי נדה וטבילה ויהיה בועל נדה בכרת,
ובנכרית אין איסור נדה.
אולם ,בכאלו שכבר נישאו בנישואין אזרחיים ,יש שהקלו .בין המתירים ,הגר"ש קלוגר
בשו"ת טוב טעם ודעת סימן רל ,שהעלה להקל ולהתיר לכתחילה בכהאי גוונא שכבר נישאו.
וצירף להיתרו דברי הרמב"ם בתשובת פאר הדור )הביא דבריו האחיעזר שם( ,שבכהאי
גוונא יש להקל מצד איסור נטען על הנכרית ופנויה ,משום תקנת השבים ו"עת לעשות לה'
הפרו תורתך" )תהילים קיט ,קכו( ,כדי שלא יצאו לתרבות רעה .וכעין שפסק הרמ"א ,אבן
העזר סוף סימן קעח ,סעיף ה ,עיין שם.
אולם ,אין זה עדיין מתיר לעבור על איסור ולקבל גרים לשם אישות לכתחילה .חידש
האחיעזר וכתב:
נראה לדין ,כיוון דגם אם לא תתגייר הרי תשאר אצלו בגירותה ,אם כן ,אין
כאן לשם אישות .ובפרט למה שכתב להסתפק ,כי כשאומרת שכונתה לשם
גירות לשם שמים ,ואין אומדנא דמוכח להיפוך ,מקבלים אותם.
וסיים:
וע"כ נראה ,דלפי ראות עיני ב"ד ,יש מקום להקל ולסמוך על הוראת הגאון
מוהר"ש קלוגר.
וסברה דומה כתב בשו"ת שרידי אש )שם( ,בשם הגאון בעל פרי השדה )חלק ב סימן ג(,
שכתב להקל אם גרו יחד קודם גירות ,שאז יש לתלות שכוונתו לשם שמים ,וכיוון דבלאו
הכי דרו יחד .אולם ,בעל השרידי אש העיר עליו וכתב:
ובאמת ,סברתו זו אינה נכונה ,דבודאי יש לומר שהיא מתגיירת מפני הבושה,
שלא ידחקוה בני ישראל ,וגם כדי לחפות על בעלה.
אבל הוסיף ,וזו לשונו:
מ"מ ,נוטים הרבה גדולים להקל במי שנשאה בערכאות ,שהיא יכולה לעכבו
שלא ישא אחרת ,שלא תרצה להתגרש ממנו ,ואם כן ,הוה שעת הדחק
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דכדיעבד דמי.
ועיין שם שהביא בשם כמה פוסקים ,שהעלו להקל זבה בכהאי גוונא .וכן עיין בשו"ת יביע
אומר )חלק ב סימן ג ,אות ו(.
אולם ,ברור שכל זה מדובר כשידוע שישמרו אחרי הגיור תורה ומצוות ,שהרי בלאו הכי אין
כאן גירות ,כמו שהוכחנו לעיל .וכן הדגיש בשו"ת שרידי אש )שם( ,וזו לשונו:
והעיקר ,שצריכים לדעת שהיא תקבל עליה לשמור לכל הפחות דיני טהרת
נשים ,שבת ומאכלות אסורים ...אבל אם ברי לו שלא תקיים את המצוות
האמורות  -אין לגייר אותה בשום אופן.
ועיין בשו"ת הר צבי )יורה דעה סימן ריח( ,שהקל לגייר נכריה המתגוררת עם בחור יהודי,
והעלה שם לקבלה:
 ...וניכרים הדברים שסופם לשם שמים ,והיא תקבל תורה ומצות באמת,
ולכן יכולים לקבלה.
מיהו עיין בשו"ת דעת כהן )סימן קנה( שהחמיר גם בכהאי גוונא ,שכבר נישאו זה לזו
בעבירה ,איש ישראל עם נכריה או נכריה עם בן ישראל וכתב:
לא אדע מה זו שאילה ,וכי מאן ספין ומאן רקיע לעבור על דברי התוספתא
המפורשים ...של הנטען מנכרית ונתגיירה לא ישאנה? אם הדיוטות מקבלים
אותם ,מי שיש בכוחו למחות שלא יסדרו להם קידושין ,חייב למחות.

דברי סיכום
לאחרונה נשמעו תביעות חוזרות לזרז את תהליכי הגיור ,ולהקל על הבאים להתגייר.
ולעת שכזאת ,אנו יראי ה' ושומרי תורתו נקראים לעמוד על המשמר ,ולקבל תחת כנפי
השכינה אך ורק גירי הצדק ,על הדרך שהורונו רבותינו הראשונים והאחרונים בלבד.
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אליאב פלהיימר
לעילוי נשמת מו"ר הרה"ג בן ציון פריימן זצ"ל
"אין עושין נפשות לצדיקים ,דבריהם הן הן זכרונם"
)ירושלמי שקלים סוף פרק ב(

דין אכסנאי ששכח להשתתף בפרוטה
א .הצורך בבעלות על נרות חנוכה
ב .הדלקה ללא מעשה קניין
ג .קניין שנעשה לאחר ההדלקה

בליבון הלכתי זה ,עסקו מו"ר הרב בן ציון פריימן זצ"ל ומו"ח הרב אברהם אבא וינגורט
יבלחט"א ,בעקבות שאלה אודות אורח שהדליק נרות חנוכה בנרות שהוכנו לו על ידי
מארחיו ,אך שכח לשלם עבור הנרות קודם ההדלקה ,מה דינו? האם יצא ידי חובה? האם
יועיל קניין לאחר ההדלקה ? 1

א .הצורך בבעלות על נרות חנוכה
הר"ן בפסחים דף ז ,ב דן במטבע הברכות ,מתי מברכים 'על' ומתי מברכים 'ל' .למסקנה
קובע הר"ן ,שהנוסח תלוי בסוג המצוה .מצוות המוטלות על האדם ,ואי אפשר לצאת בהן
ידי חובה על ידי שליח ,כגון :תפילין ,ציצית וסוכה ,מברך 'ל'" ,ששימוש הלשון מורה
שהמצוה מוטלת עליו" .ואילו מצוות המוטלות על האדם ,ויכול לצאת בהן ידי חובה על
ידי שליח ,כגון :ביעור חמץ ומילה באבי הבן ,יברך 'על' ,בין אם מקיימן בעצמו ובין אם
השליח מוציאו ומברך עבורו .על קביעתו זו מקשה הר"ן" :דהא הדלקת נר חנוכה,
שאפשר לעשותה על ידי שליח ,ואפ"ה מברכין עליה להדליק!" ,ומיישב ,דכיוון דאמרינן
שאכסנאי הרוצה לצאת בהדלקת בעל הבית צריך לאשתתופי בפריטי )שבת כג ,א(" ,כיון
שאינו יוצא אלא בשל עצמו ,הרי אין מצוה זו יכולה להתקיים על ידי אחר".

.1

המעשה היה בערב שבת סמוך לשקיעה ,ולא היה שייך שהאורח יחזור וידליק.
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הר"ן מבאר ,שמצוות המוגדרות כיכול לצאת בהן על ידי שליח ,ובהן מברך 'על' ,הן רק
מצוות ,שאין בהן הכרח שחפץ המצוה יהיה משל הבעלים .אך מצוות ,שחפץ המצוה צריך
להיות משל בעלים ,כגון בנר חנוכה ,שחייב להשתתף בפרוטה ,אינן מוגדרות כ'יכול
לצאת בהן על ידי שליח' ,ולכן מברך 'ל' . 2
מדברי הר"ן עולה בפשטות ,שכדי לצאת ידי חובת נר חנוכה ,יש צורך בבעלות ממונית על
הנר או השמן ,ודווקא אם הנר הדולק שלו הוא ,או גם שלו  -יצא ידי חובה.
לכאורה ,אפשר לתפוס את הדין של "אכסנאי המשתתף בפרוטה" בדרך אחרת משל
הר"ן .החובה להשתתף אינה מחמת הצורך בבעלות ממונית בנר ,אלא מחמת הצורך
להראות שייכות למצוה ,לעשות פעולה המשייכת אותי לאדם המוציא אותי ידי חובה.
בשו"ת בית יצחק )יורה דעה סימן קמה ,אות ט( העלה ראיה לצד זה ,שאין צורך בבעלות
ממונית בנר חנוכה .בתשובות שער אפרים )סימן לח( נשאל על מקרה בו חמאה בושלה
בקדירה בשרית בת-יומה ,ונאסרה כיוון שלא היה שישים כנגדה ,האם מותר להדליק את
החמאה ולצאת בה ידי חובת נר חנוכה? ואף על פי שבשר בחלב אסור גם בהנאה ,הרי בנר
חנוכה אסור להשתמש לאורה ,וההנאה היחידה היא שיוצא בזה ידי חובת המצוה,
ו"מצוות לאו להנות ניתנו" )ראש השנה כח ,א(.
הבאר היטב )אורח חיים תרעג ,ס"ק א( למד שהשער אפרים פסק להתיר .אמנם ,השערי
תשובה שם ,הבין שהשער אפרים אוסר ,אך הסיבה לכך איננה בעיית הבעלות .הבעיה
היא ,שכיוון שבשר בחלב אסור בהנאה ,הוא מקבל דין של 'כתותי מיכתת שיעורא' ,ובנר
חנוכה בעינן שידלק כשיעור.
לצד שיש בנר חנוכה צורך בבעלות ממונית ,פשיטא שלא יצא ידי חובה במקרה הנדון,
שהרי החמאה נאסרה בהנאה ואין לה בעלים מבחינה ממונית .מכך שלא דנו לאסור מצד
זה ,מוכח ,שסברו שבנר חנוכה אין דין של "לכם  -משלכם" . 3
נראה ,שיש לתלות את הדיון על הבעלות הממונית בנר חנוכה במחלוקת ראשונים :הב"ח
בסימן תרעז ,א מביא את דברי האגודה )שבת סימן לב(:
שמעתי מי ששותף עם חבירו לנר חנוכה  , 4צריך להוסיף מה שיתן לו חבירו.
דהיינו ,בפרוטה שמקבל מהאכסנאי ,עליו לקנות שמן ולהוסיפו לכמות השמן השייכת לו.
בטעם הדבר כתב הב"ח ,שאם לא יוסיף בשביל האכסנאי ,הרואים יחשדו שכלל לא
.2
.3

.4

במאירי )פסחים ז ,ב( מקשה על קביעה זו משחיטת פסח וקדשים על ידי שליח ,שאף על פי שלמשלח
חייב להיות חלק בגוף הפסח/קדשים בכל זאת מברך 'על'.
הא דפשיטא לבית יצחק ,שאיסורי הנאה לא הוי בכלל "לכם" ,עיין בקצות החושן סימן תו ס"ק ב
דאיסורי הנאה חשיב שלו ,ויש עליהם בעלות ,אלא שאינם ברשותו; ובמרחשת סימן א "בדין איסורי
הנאה אם הם שלו".
באגודה הגירסה היא" :לנר מצוה".
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השתתף עם בעל הבית ,שכן אין כל שינוי בכמות השמן .הוספת השמן והשינוי מהכמות
הרגילה ,מוכיחים שיש פה שותף חדש .לפי טעם זה ,מחדש הב"ח שלא צריך להוסיף שמן
בשווי הפרוטה ,אלא מספיק שיוסיף קצת שמן ,ובזה ניכר שהשתתף עמו .בספר "מועדים
וזמנים" )חלק ב סימן קמד( תמה על הב"ח:
א .הוספת מעט שמן אינה ניכרת ,ולא תסלק את החשד.
ב .אנשים אינם רגילים לצמצם את כמות השמן לחצי שעה בדיוק ,והרבה פעמים מוסיפים
על זה .אם כן ,אדם שיראה כמות שמן הגדולה משיעור הדלקה לחצי שעה ,לא יתלה
זאת בהכרח באורח.
מכוח קושיות אלו ,מבאר הגר"מ שטרנבוך שליט"א את האגודה באופן אחר .על כל בית
יש חיוב לתת שמן בשיעור שידלק חצי שעה .אם האכסנאי משתתף עם בעל הבית בשמן,
הוא מגרע מחלקו של בעל הבית ,ונמצא שאין לבעל הבית את שיעור השמן הראוי ,כדי
לצאת ידי חובה .לכן ,לפי השיעור שהאורח שילם ,צריך בעל הבית להוסיף שמן ,כדי
להשלים לשיעור הראוי .דעת האגודה ,שצריך להוסיף שמן כשחבירו משתתף עמו ,היא
יחידאה ,ורוב הראשונים לא הזכירו דבר זה )רא"ש ,ר"ן ,רמב"ם ועוד(.
ייתכן לומר ,שמחלוקתם היא בבעיה שהצגנו :לשיטת האגודה ,צריך בעלות ממונית בנר
חנוכה ,ולכן כשחבירו שותף עמו בפרוטה ,הוא קונה חלק מהשמן ,וצריך להוסיף כנגד מה
שגרעו חבירו .אך לפי שאר הראשונים ,לא בעינן בעלות ממונית בנר חנוכה ,ותשלום
הפרוטה הוא רק כדי להוכיח שייכות למצוה ולמוציא אותו .אין כאן גריעה ממונית מחלק
חבירו ,ולכן לא צריך חבירו להוסיף כנגדו .כמובן ,שלצד שצריך להשתתף כדי להראות
שייכות למצוה ,אם מדליק בעצמו אין לך שייכות גדולה מזו ,ובנדון שאלתנו ,אף על פי שלא
שילם ,כיוון שהדליק ברשות  -יצא ידי חובה.

ב .הדלקה ללא מעשה קניין
לפי הסוברים שיש צורך בבעלות ממונית בנר חנוכה ,יש לברר ,האם ייתכן שיצא ידי חובה
כשהדליק בנר של חבירו ללא מעשה קניין?
בגמרא בבכורות )יח ,ב( מצינו מקרה ,בו רועה כהן מרעה בהמותיו של בעל הבית .בעל הבית
רוצה להקנות לרועה חלק מהקרקע שלו ,כדי שהרועה יוכל לקנות בקניין חצר את הבכורות
שייוולדו בה .רבי טרפון סובר ,שיכול להקנות" :דניחא ליה דליתעביד מצוה בממוניה,"...
נוח לבעל הבית שתעשה מצוה בחצירו .התוספות בד"ה אקנויי קא מקני ,כתבו בהסברם
הראשון ,שאף על פי שלא נעשה מעשה קניין להעביר את החצר לידי הרועה הכהן  -הקניין
חל ,שכן בעל הבית גמר בדעתו לתתה לו .יוצא מהסבר זה בתוספות יסוד מחודש ,שבמקום
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מצוה ייתכן שסגי בגמירות דעת ורצון ,אף על פי שלא נעשה מעשה קניין .לפי זה ,אף בנידון
דידן ,כיוון שבעל הבית רוצה שתעשה מצוה בממונו ,ונוח לו בזה ,אף על פי שהאורח לא קנה
את השמן/הנרות  -יצא . 5

ג .קניין שנעשה לאחר ההדלקה

6

כתב הרא"ש )שבת פ"ב ,סוף סימן ז(:
וכיון דהדלקה עושה מצווה ,צריך שיהא שמן בנר כדי שיעור קודם הדלקה,
אבל אם בירך והדליק ,ואח"כ הוסיף שמן עד כדי שיעור  -לא יצא ידי חובתו.
לכאורה ,היה נראה לומר ,שהוא הדין במקרה שלנו .כיוון שהדלקה עושה מצוה ,אם בשעת
ההדלקה השמן/הנרות לא היו קנויים לו  -לא יועיל שיעשה מעשה קניין לאחר ההדלקה.
אך ייתכן שיש לחלק:
א .שיעור השמן בנר חנוכה הוא חלק ממעשה המצוה ,וכיוון שבשעת ההדלקה לא היה
השיעור הראוי ,הוי כאילו לא הדליק ,ולא קיים את המצוה כלל .לעומת זאת ,הבעלות בנר
חנוכה איננה כמו דין "לכם" שבלולב ,שזהו חלק ממעשה המצוה ,אלא היא תנאי ,שיראה
שיש לו שייכות ממונית ,ושהוא מוכן להוציא מכספו כדי לפרסם את הנס .כל זמן שיש
פרסום הנס "עד שתכלה רגל מן השוק" )שולחן ערוך אורח חיים תרעב ,סעיף ב( ,ויש על הנר
שם של נר מצוה  , 7אם יוציא מכספו וייצור שייכות ממונית לנר  -קיים את התנאי ויצא.
ב .גם אם לא נקבל את החילוק דלעיל ,ונאמר שלא די לגלות שיש לי 'שייכות ממונית' בזה,
ושאני מעוניין להוציא מכספי לפרסם את הנס ,אלא בעינן בעלות ממש כמו ב"לכם"
שבלולב ,עדיין ייתכן לומר ,שגם דין "לכם" שבלולב אינו שייך למעשה המצוה .הפרי מגדים
)משבצות זהב סימן תרלז אות ד( כותב:
וצ"ע אם גזל מקרי סכך פסול ,וצ"ע לסי' תרכו...
הרב פריימן זצ"ל הבין ,שכפי הנראה כוונת הפרי מגדים בהפנייתו ,היא לדין "תעשה ולא מן
העשוי" הנדון שם .בפשטות הבין הפרי מגדים ,שפסול גזל אינו נקרא "ולא מן העשוי" כמו
מחובר ,ואם יקנה את הגזילה מן הנגזל לאחר הקמתה ,ייתכן שהסוכה תהיה כשרה ,ולא
.5
.6
.7

באופן זה מתרץ ב"מועדים וזמנים" את הקושיה ,כיצד אורח יכול לצאת על ידי השתתפות בפרוטה? והא
מדרבנן לא סגי במעות ובעינן גם משיכה ,אלא שבמקום מצוה ייתכן שסגי בגמירות דעת.
בהנחה שלא סגי ברשות בעלמא ,כהסבר השני בתוספות בכורות יח ,ב ד"ה אקנויי קא מקנה ,שהעמיד
כשהרועה פותח ונועל.
שניתן לברך עליו ברכת הרואה .עיין ילקוט יוסף מועדים ,עמוד  227סעיף ה ,והערה יג שם.
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יצטרך הגבהה נוספת .לפי פירושו ,אפשר שדין "לכם" אינו בעצם המצוה ,אלא תנאי
שאפשר אחר כך לתקנו ,והכי נמי נימא בנר חנוכה.
ג .גם אם נאמר ש"לכם" הוא חלק ממעשה המצוה ,יש לציין ,שכל עוד הנר דולק אפשר
לקנות ,והוי כקניין בשעת הדלקה ולא לאחריה .דהא קיימא לן ש"אשו משום חציו" ,ואף
שהנמוקי יוסף )בבא קמא י ,א בדפי הרי"ף( הבין ,שהפעולה מתחילה ונגמרת מעיקרא:
"שבשעה שיצא החץ מתחת ידו ,באותה שעה נעשה הכל" ,יש שהבינו שכל רגע ורגע שהחץ
עף ,הוי כאילו אני יורהו עכשיו בידיים ,והכא נמי ,כל זמן שהנר דולק הוי כאילו אני עכשיו
מדליקו .אם כן ,גם אם אקנה לאחר ההדלקה הראשונית ,הוי כקניין לפני ההדלקה הבאה . 8
אף להבנה זו ,לגבי כמות השמן ,גם אם יוסיף לאחר ההדלקה לשיעור הראוי  -לא יצא ,ואין
זו 'הדלקה חדשה' .שכן בשעת ההדלקה לא היה כשיעור הראוי ,והוי כזורק חץ שאינו יכול
להגיע למטרתו ,ובא גורם חיצוני הגורם לו להגיע למטרה ,שפשוט שלא נייחס את הפגיעה
לזורק ,הכא נמי כיוון ש"הדלקה עושה מצווה"  -בהדלקה עצמה חייב להיות גלום הכוח
שידלק כשיעור ,ומה שיוסיף אחרי זה לא מהני .לפי זה נראה לומר ,שאם יקנה לאחר
ההדלקה הראשונית ,והוי כהדלקה מחודשת עם בעלות ,בעינן שמשעת הקניין תהיה כמות
שמן לחצי שעה לפחות.

.8

ומה שהקשה הנמוקי יוסף להבנה זו" :היכי שרינן להדליק ערב שבת עם חשיכה את נרות השבת? והרי
הדלקתם הולכת ונגמרת בשבת ,והוי כאילו מבעיר בידיים בשבת עצמה" ,יש ליישב ,שאף על פי שלעניין
נר חנוכה ,לדוגמה ,תחשב ההדלקה כ'הדלקה חדשה' ,לעניין שבת אי אפשר לחייבו משום מבעיר ,שכן
קפידת התורה היא ,שגופו ינוח בשבת ,ולא שלא תעשה מלאכה  -ופה גופו אכן נח )יסוד זה מצוי בבית
מאיר סוף סימן ה ,בחתם סופר אורח חיים סימן פד .ועיין עוד בזה בקהילות יעקב בבא קמא סימן כא(.
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וסבתי מורתי חיה שרה ב"ר חיים אשר ז"ל

תענית חתן וכלה ביום חופתם
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מבוא
יום החופה כיום תשובה וכפרה
הטעם לתענית ביום החופה
עד מתי יש להתענות ביום החופה?
האם הכלה חייבת להתענות?
על מי נתקבל מנהג זה?
הלכה למעשה

א .מבוא
מנהג קהילות רבות מישראל שהחתן והכלה מתענים ביום החופה .ננסה לברר את מקורו
של מנהג זה ואת טעמיו .כמו כן ,נברר האם מנהג זה נתקבל בכל קהילות ישראל ,או שמא
רק בחלקן.

ב .יום החופה כיום תשובה וכפרה
הטעם הידוע לתענית חתן וכלה ביום חופתם ,הוא שיום זה הוא יום תשובה וכפרה שלהם.
הגמרא ביבמות דף סג ,ב אומרת:
אמר רבי חמא בר חנינא :כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקין ,שנאמר:
"מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'" )משלי יח ,כב( .במערבא כי נסיב אינש
איתתא ,אמרי ליה הכי' :מצא' או 'מוצא'' ,מצא' ,דכתיב" :מצא אשה מצא
טוב" )שם(' ,מוצא' ,דכתיב" :ומוצא אני מר ממות את האשה" )קהלת ז ,כו(.
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ומפרש רש"י :מתפקקין  -נסתמין ,לשון "ויפק" ,כמו פוקקין הנקבים )שבת קכה ,ב(.
ומבאר העיון יעקב ,שעוונותיו של החתן "נסתמים" ,ואינם נמחלים באופן אוטומטי ,אלא
תלויים ועומדים על צד הספק ,אם זכויותיו של החתן מרובות או חסרות .וזהו שאמר
הכתוב" :מצא אשה מצא טוב"  -אם זכה לאשה טובה ,מעיד הדבר שגם זכויותיו מרובות,
ולכן נמחלים לו כל עוונותיו .ברם ,אם לא זכה  -אין נמחלים לו .וכן מפרש העץ יוסף,
ומוסיף ואומר ,שאפילו עוון הרהור עבירה שהיה לו עד היום  -נמחל לו .על פי זה ,מתבארים
דברי חז"ל" :זכה  -עזר ,ואם לאו  -כנגדו" )בראשית רבה יז(  -שאם זכויותיו מרובות -
נעשית לו אשתו כעזר.
על פי הסבר זה ,יובן מדוע באה בסמוך שאלת בני מערבא" :מצא או מוצא"; שכן בשאלה
זו ,נותן החתן את דעתו לדרגתו ולמצבו הרוחני ,שייתכן הדבר שבמשך חייו לא נתן את ליבו
לדבר זה ,ועכשיו כשבא בברית הנישואין עם בחירת ליבו ,יכול לאמוד את דרגתו על פי
מידותיה .אם מצא בת זוג טובה ובעלת מידות ,על כורחך שגם דרגתו הרוחנית גבוהה ,ואם
לאו מעיד הדבר על דרגתו הוא.
הריא"ף )הרב יאשיהו פינטו ,מובא בספר עין יעקב( מקשה :אם כוונת הגמרא לומר
שעוונותיו של החתן נמחלים  -מה טעם נאמר עוונותיו "מתפקקין" ,היה לו לומר נמחלין!
ועוד קשה ,שבני מערבא היו שואלין את החתן" :מצא או מוצא" ,כיצד יכול החתן בן לילה
אחד ,לדעת אם מצא אשה טובה או אשה רעה ,שהרי דבר זה מתברר במשך הזמן? ועוד
קשה ,מהי התועלת בשאלה זו? ממה נפשך  -אם היא אשה טובה ,אז גם ללא דבריהם היא
טובה ,ואם מצא אשה רעה מה תועיל שאלתם? ובמקום לנחמו ,צעורי קא מצערי ליה!
מסביר הריא"ף ואומר ,שאף על פי שמתכפרין לחתן עוונותיו ,מכל מקום ,מה שחטא אינו
נמחק לגמרי ,אלא כל חטאיו אשר חטא מונחים בקופסה ,ונסתמין שם לראות מה יהא
בסופו ,אם לאחר נישואיו יתהלך האדם בתומו ויהיה צדיק ,ילך בדרך ישרה ולא ישוב עוד
לכסלה ,אז יזכה שעוונותיו יימחלו לו לגמרי ,ולא יזכרו עוד חטאיו ,ואדרבה על חטאים אלו
יוסיף חיים משום שיהפכו לו הזדונות לזכויות .ברם ,אם חלילה וחס ישוב לכסלה לאחר
נשואיו ויחטא ואשם ,אז יגלגלו עליו כל עוונותיו הראשונים ,ויצרפום לשאר חטאיו.
דבר זה נרמז בכתוב  -אם האדם ש"מצא אשה" הלך בדרך ישרה וטובה ,ועשה מצוות
וזכויות ,הרי שהוא "מצא טוב"  -ולכן מתקיים בו ש"ויפק" נעשה "רצון מה'" .כלומר,
אותם עוונות וחטאי נעורים ,שהתפקקו ונסתמו בשעת הנישואין ,לא רק שנמחלין לו לגמרי,
אלא הם נעשים "רצון מה'" ,ונחשבים לו כזכויות וכמצוות ,ועולים לרצון לפני ה'.
זאת הייתה כוונת בני מערבא ,שהיו שואלין את החתן "מצא או מוצא" ,שהיו רוצים
להזהירו ולהדריכו בדרך ישרה ,לכן היו אומרים לו :ראה נתנו לפניך שתי דרכים  -ישנה
דרך ישרה לפניך ,אם תלך בה ,אז תקיים מקרא שכתוב "מצא אשה" .דהיינו ,אם תשתדל
למצוא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם ,אז יתקיים בך גם סוף הפסוק "ויפק רצון מה'",
שדברי חטאות ועוונות המתפקקין ונסתמין בשעת הנישואין ,כולם יהיו לרצון ויחשבו
כזכויות לפני ה' .אולם ,אם תחזיק ברשעתך ,שאז נאמר עליך המקרא "מוצא אני מר ממות
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את האשה" ,אז תפסיד את האפשרות שהייתה לך בעת נישואיך ,שימחלו לך עוונותיך,
ועתה מתגלגלים הם עליך לחובה.
אם כן ,שאלת בני מערבא" :מצא או מוצא" אינה מתייחסת לעבר ,אם מצא אשה טובה או
רעה )כפי שפירש העיון יעקב( ,אלא באה לייעץ ולהנחות אותו לעתיד ,כיצד עליו לנהוג כדי
שימחלו לו עוונותיו.
בעיון יעקב מובא הסבר אחר בשם הירושלמי )ביכורים פ"ג ה"ג( ,שכל אדם שנושא אשה
נמחלים לו כל עוונותיו .וזו לשון הירושלמי:
)מניין שנמחלין עוונותיו של( חתן )שנאמר(" :וילך עשו אל ישמעאל ויקח את
מחלת בת ישמעאל" )בראשית כח ,ט( .וכי מחלת שמה? והלא בשמת שמה!
אלא )מלמד( ,שנמחלו לו כל עוונותיו.
משמע ,שאפילו חתן רשע כעשיו שנשא אשה רעה ,נמחלים לו כל עוונותיו . 1

ג .הטעמים לתענית ביום החופה
המנהג להתענות ביום החופה הינו מנהג קדום ,והובא כבר בספר המנהגים דק"ק ורמיישא
)לרבי יוזפא שמש זצ"ל(:
מנהג שהחתן והכלה ,בין שהוא בחור ובתולה ,ובין שהוא אלמן שנושא
אלמנה ,מתענין ביום החופה ,אף אם הוא בר"ח וביום שאין אומרים בו
תחנון.
וכן כתב הרמ"א מנהג זה )אבן העזר סא ,א(:
ונהגו שהחתן והכלה מתענין ביום החופה.

.1

בפרישה )אבן העזר סימן א ,ס"ק ו( ,מובאים שני פירושים בהסבר הפסוק "ויפק רצון מה'".
לפי הפירוש הראשון ,רצון הבורא הוא שישא האדם אשה כדי לקיים את תכלית הבריאה ,כמו שנאמר:
"לא תהו בראה ,לשבת יצרה" )ישעיה מה ,יח( .בעשות האדם את רצון הבורא מקבל שכר ,שהקב"ה
פוקק )סותם( בעד עוונותיו שלא יהיו נראים.
לפי פירוש זה  -הנישואין הם המטרה ,ופקיקת העוונות היא השכר שהאדם מקבל בקיום המטרה.
ובהגהות הכתונת פסים על הפרישה כתב פירוש נוסף ,כי רצונו של הבורא הוא ,שהאדם יהיה נקי
מעוונות ,וכדי להגיע למטרה זו נתן לנו הקב"ה אמצעי  -והוא הנישואין .כלומר ע"י מעשה הנישואין,
האדם מוציא )="ויפק"( רצון מה' ,שהוא מחילת העוונות.
לפי פירוש זה ,הנישואין הם רק אמצעי המביא לידי המטרה ,שהיא מחילת העוונות.
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מצינו בראשונים ובאחרונים טעמים נוספים לתענית זו שמתענים החתן והכלה ביום
חופתם .ונפרטם אחד לאחד.
הבית שמואל) ,שם ,ס"ק ו( מביא בשם המהר"ם מינץ שני טעמים למנהג זה:
2
א .משום שיום חופתם הוא יום סליחה שלהם ,ונמחלים להם עוונותיהם .השל"ה הקדוש
מוסיף ואומר ,שהחתן והכלה צריכים לצום ולהתעורר לעשות תשובה ביום חופתם ,ולעורר
את לבבם לשוב אל ה' בתשובה שלימה .וזאת משום שהקב"ה מוחל להם על עוונותיהם
ביום זה מחילה גמורה כי זו עת רצון ,ותשובתם מקובלת בעת ובעונה הזו .בדבריו הוא
מציין שעליהם לקבל על עצמם את שלושת מרכיבי התשובה :חרטה ,וידוי ועזיבת החטא,
על כל החטאים מיום הוולדם עד היום הזה ,ולקבל עליהם לעתיד לבוא לעבוד את ה' באמת
ובתמים .מלבד זאת עליהם להתפלל ,שהקב"ה ישרה שכינתו ביניהם ,כמאמר חז"ל" :איש
ואשה  -שכינה ביניהן" )סוטה יז ,ב(.
ב .אם יאכלו ביום חופתם ,קיים חשש שישתכרו ,ולא תהיה דעתם מיושבת עליהם בשעת
הקידושין .לפי טעם זה ,בימים שאין מתענים בהם ,עליהם להיזהר שלא לרדוף אחר
מותרות מאכל ומשתה .השל"ה הקדוש )שם( כותב ,שעל החתן והכלה להתנהג ביום החופה
בקדושה ,בטהרה ובכובד ראש ולא מתוך קלות הדעת ,כפי שנוהגים במספר מקומות,
שהחתן והכלה יושבים ומשחקים בקלפים וכיוצא בזה ולאחר מכן נכנסים לחופה מתוך
קלות ראש.
הנפקא מינה בין שני טעמים אלו ,היא במקרה שהחופה נערכת מבעוד יום :האם עליו
להשלים את תעניתו עד צאת הכוכבים ,כדין כל שאר תעניות ,אם לאו?
על פי הטעם הראשון ,חייב החתן להשלים את תעניתו עד צאת הכוכבים כדין שאר תעניות.
וכן כתב הב"ח )אורח חיים סוף סימן תקסב( ,שיש מקום להקל על החתן ולהתיר לו לשתות
כבר בתחילת שקיעת החמה ,אף שעדיין לא לילה .אולם ,קודם תחילת שקיעת החמה אסור
לו לשתות .אם כן ,לפי טעם זה ,שיום זה הוא כעין יום הכפורים שלו ,על אשר נמחלים לו
כל עוונותיו  -ראוי לו שיתענה ,ויש לתענית זו תוקף ככל שאר תעניות ,שצם בהם עד צאת
הכוכבים .ברם ,על פי הטעם השני ,אינו מחויב להשלים את התענית עד צאת הכוכבים ,שכן
כל טעם התענית הוא כדי למנוע אפשרות שהחתן ייכנס שתוי יין לחופה ,ולאחר שהתקיימה
החופה ,שוב אין טעם לצום.
ג .טעם נוסף כותב המהר"י מברונא )מובא בספר נישואין כהלכתם עמוד קצח ,ל( ,על פי
הגמרא )שבת ל ,א(" :ליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא" .פירוש ,אין כתובה שלא באים בה
לידי מריבה ,ומשום כך נהגו להתענות ביום החופה ,כדי לבטל את הגזירה ,שלא יבואו לידי
ריב בעת החתונה.
ד .בספר הרוקח הגדול )לרבינו אלעזר מגרמייזא( ,כתב:
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מה שמתענין החתנים עד לאחר הברכה ,מפני שמצוה חביבה עליהם כדרך
שעושין חסידים הראשונים ,שהיו מתענים על מצוה חביבה ,כגון לולב ושאר
דברים.
כלומר ,כיוון שמעשה הקדושין הוא מצוה חביבה ,נהגו להתענות ביום החופה .בספר קדושת
לוי )למוהר"ר לוי יצחק מברדיטשב( ,פירש את הפסוק" :לא אכל עד אם דברתי דברי"
)בראשית כד ,לג( ,שכשבא אליעזר לקדש את רבקה בשליחות יצחק ,אמר ללבן כי לא יסכים
לאכול עד אשר יקדש את רבקה ,וזאת משום שעל החתן לצום ביום הקדושין ונאסר
באכילה עד שיקדש .וזה פירוש" :לא אכל עד אם דברתי דברי" ,כלומר ,לא אוכל עד אשר
אקדש .הסבר נוסף המובא בסמוך מדוע דחה אליעזר את הסעודה ,משום שרצה לאכול
סעודת מצוה ,ולכן אמר שלא יאכל עד שיאמר את דבריו ,דהיינו ,שיגמור תחילה מעשה
הקידושין ,כדי שתהיה הסעודה סעודת מצוה ,ורק אז ישב לסעוד.
האדר"ת למד מטעמו של הרוקח ,שכל מנהג התענית אינו מצד הדין אלא ממידת חסידות,
שהרי מן הדין מותר לטעום קודם נטילת לולב .לפי הסבר זה ,ייתכן שטעימה תהיה מותרת
לחתן לפני החופה.
ה .בתשב"ץ )סימן תסה( כתב ,שכשם שהתענו ישראל בעת מתן תורה ,כך החתן מתענה
ביום חופתו ,שכן ,עם ישראל במעמד הר סיני הושווה לכלה הנכנסת לחופתה ,וכל מנהגי
חתן וכלה נלמדים ממתן תורה.
ו .מובא בשדי חמד )מערכת חתן וכלה אות ד( ,צד נוסף לטעם השכרות .קיים חשש שאם
החתן ישתכר וירבה בשתיית יין ,הוא יקיא את כל אכילתו ושתייתו ,ויגרום בכך שתהפך
השמחה לתוגה .חשש נוסף הוא שמא יבואו על ידי השכרות לריב בין איש לרעהו ,ויקללו זה
את זה ,והשמחה תהפוך לצער רב .לכן ,ידאג החתן לבל ימצא דבר המשכר בכל ימי החופה,
לא אצלו ולא אצל המוזמנים  -ואז יזכה שתהיה שמחתו שלמה ,ואיש על מקומו יבוא
בשלום.

ז .מובא בפרקי דרבי אליעזר )פרק טז(:
החתן דומה למלך .מה המלך לובש בגדי כבוד ,כך החתן לובש בגדי כבוד כל
שבעת ימי המשתה .מה המלך הכל מקלסין אותו ,כך החתן הכל מקלסין
אותו כל שבעת ימי המשתה .מה המלך פניו מאירות כאור החמה ,כך החתן

.2

שני לוחות הברית ,חלק שער האותיות ,סדר ברכת נישואין עג ,א ד"ה וצריכין.
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פניו מאירות כאור החמה ,שנאמר" :והוא כחתן יוצא מחופתו וגו'" )תהילים
יט ,ו(.
על פי דברים אלו ניתן לראות ,כי קיים דמיון רב בין חתן למלך ,והם מושווים זה לזה .כתוב
בגמרא בראש השנה )טז ,א(:
רבי יוסי אומר :אדם נידון בכל יום שנאמר "ותפקדנו לבקרים" )איוב ז(.
ובהמשך:
וא"ר חסדא :מלך וצבור  -מלך נכנס תחילה לדין ,3שנאמר" :לעשות משפט
עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו" )מלכים א ח ,נט(.
על פי הגמרא בראש השנה ניתן להבין כי המלך נכנס תחילה לדין ,בכל יום ,לפני הקב"ה.
אם כן ,לפי מה שראינו בפרקי דרבי אליעזר ,שהחתן דומה למלך ,שייך לומר שיום החופה
הוא כעין יום הדין של החתן .על כן ,מן הראוי שיתענה ביום זה ,כדי שידונו אותו לכף זכות.

ד .עד מתי יש להתענות ביום החופה?
א .הבאנו לעיל נפקא מינה בין שני הטעמים שהביא הבית שמואל בשם המהר"מ מינץ,
כאשר החופה נעשית מבעוד יום .לפי הטעם הראשון ,על החתן להשלים את התענית עד
צאת הכוכבים ,ולפי הטעם השני ,מספיק להתענות עד החופה.
אולם ,מובא בעזר מקודש )אבן העזר ,סא( ,שכאשר החופה נעשית מספר שעות קודם
המנחה ,מותר לחתן ולכלה לאכול מיד לאחר החופה ,ואין צורך שימתינו עד צאת הכוכבים.
וכותב עוד ,שאף לטעם הראשון שהבאנו ,אין צורך להשלים התענית עד צאת הכוכבים .שכן
לפי טעם זה ,שיום זה הוא כעין יום הכפורים שלהם ,אז כמו שביום כפור לאחר תפילת
נעילה אוכלים ושותים ושמחים ועושים יום טוב ,משום שאנו בטוחים שהקב"ה מחל לנו על
כל עוונותינו ,כך הדבר גם פה ' -לאחר החופה' נחשב כגמר נעילה שלהם ,שכבר נמחלו כל
עוונותיהם ,ועכשיו זהו יום טוב שלהם ואסור להם להתענות מכאן והלאה .לכן ,לפי טעם
זה ,אינם צריכים להשלים התענית עד צאת הכוכבים.
וכן כתב בנחלת שבעה )יב ,טו(.
על פי הסבר זה ,לפי שני הטעמים מספיק להתענות עד לאחר החופה ,ולא כפי שראינו לעיל.

.3

הגמרא בעבודה זרה )ב ,ב( מביאה שני טעמים לדבר :א .אין זה דרך ארץ להושיב את המלך בחוץ
כשהציבור נידון בפנים .ב .המלך נכנס תחילה לדין ,לפני שירבה חרון אפו של הקב"ה על פשעי הציבור,
שמא יפרע הקב"ה את סורחנו של הציבור מן המלך.
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ב .יש לדון מה יקרה כאשר אחרו את החופה לתוך הלילה .לכאורה ,לפי הטעם הראשון
מספיק להתענות רק עד צאת הכוכבים כדין כל שאר תעניות ,ואילו לפי הטעם השני יש
להתענות עד החופה ממש.
כתב החכמת אדם )כלל קטו ,ב; וכן מובא בפתחי תשובה אבן העזר סא ,ס"ק ט( ,שאם
אחרו את החופה עד אחר צאת הכוכבים ,יש לסמוך על הטעם הראשון ,ואין צריך להתענות
אלא עד צאת הכוכבים ,כיוון שתענית זו לא מוזכרת כלל בגמרא ,קיבלו חכמים על עצמם
שלא להתענות יותר משאר תעניות ,ולכן יצום רק עד צאת הכוכבים.
ג .יש לדון ,מה יהיה הדין במקרה שמלכתחילה נקבע זמן החופה לתוך הלילה .האם יש
להתענות באותו יום ,והרי לכאורה אין זה יום התענית?
ונחלקו בזה הפוסקים :בערוך השולחן )אבן העזר סא ,כא( ,וכן בקיצור שולחן ערוך )קמו ,א(
כתבו ,שיש להתענות עד לאחר החופה ,משום שחוששים שטעם התענית הוא כדי שלא
ישתכרו.
אולם ,יש מהפוסקים המקלים ואומרים ,שמספיק להתענות עד צאת הכוכבים .וטעמם
הוא ,שעיקר סיבת התענית היא מפני שזהו יום מחילת עוונות ,ומשום שנהגו לצום ביום
החופה ,הרי שעליהם לצום יום שלם ,גם אם החופה נערכת לאחר צאת הכוכבים .מכל
מקום ,אין צורך להמשיך את הצום עד לחופה ,ודי להם במה שצמו כל היום .אך עליהם
להזהר ,לבל ישתו משקאות משכרים עד לאחר החופה.
ד .בשו"ת מהר"י מברונא )סימן צג( כתב ,שפשט המנהג בכל קהילות ישראל שאין החתן
אוכל עד שיצא מחופתו ,והטעם הוא ,כדי שלא ישתכר או ,כדי שלא יאמרו שהיה שיכור
בשעת הקידושין וקידושי טעות הוו.

ה .האם הכלה חייבת להתענות?
מובא ברמ"א )אבן העזר סא ,א(" :שנהגו שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן" .לפי דבריו
אלו ניתן לראות ,כי המנהג להתענות חל על החתן והכלה כאחד .כמו כן הובא לעיל בספר
המנהגים דק"ק ורמיישא שהן החתן והן הכלה מתענים ביום החופה ,ואין כל חילוק ביניהם
לעניין זה .ברם ,מובא בשדי חמד )שם( ,שאבותינו הקדושים הנהיגו את מנהג התענית רק
לחתנים ולא לכלות .זאת משום שבבית החתן עורכים משתה ושמחה ביום החופה ,וכל
הבחורים באים לביתו אוכלים ,שותים ושמחים בריקודים תופים ומחולות ,ושכיח הדבר
שיבוא החתן לידי שכרות על ידי המשתה .אולם ,בבית הכלה אין נוהגים לקיים משתה
ושמחה ,ולכן שם לא קיים הטעם של שכרות .משום כך ,הנהיגו שדווקא החתנים יהיו
מתענים ביום החופה ,משום שאצלם שייך טפי הטעם של שכרות .כמו כן ,כתב הבן איש חי
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)חלק א פרשת שופטים ,סעיף יג( ,שמנהג התענית חל דווקא על החתנים ולא על הכלות:
"ודוקא החתן ,אבל הכלות לא נהגו בכך".

ו .על מי נתקבל מנהג זה?
בקהילות אשכנז נתקבל המנהג ונשתרש ,כפי שראינו שהובא בספר המנהגים דק"ק
ורמיישא ,וכן כתב הרמ"א .החיד"א ,בספרו ברכי יוסף )אורח חיים תע ,אות א( ,כתב שבני
אשכנז ופולין ,רבבות אלפי ישראל ,נוהגים להתענות ביום החתונה ,וכן כמה עיירות משאר
מחוזות נהגו כמותם במנהג זה .אף בחלק מקהילות ספרד התקבל המנהג ,וכן מובא בבן
איש חי )שם(:
נוהגין שהחתן מתענה יום שנכנס בו לחופה ...ופה עירנו נוהגים בכך .ודוקא
החתן ,אבל הכלות לא נהגו בכך ,ולא נזדמן שום כלה מתענה קדם החופה
כלל.4
וכתב בערוך השולחן )שם( ,שאם קשה התענית מאוד על החתן והכלה  -אינם חייבים
להתענות .אולם ,עליהם להזהר שלא לשתות משקאות משכרים ,ולא לרדוף אחרי מותרות
מאכל ומשתה באותו יום.
הרב עובדיה יוסף שליט"א כותב בספרו יביע אומר )חלק שלישי אבן העזר ט ,אות ה(,
שבזמן הזה שעלו רוב תושבי בגדד וסביבותיה לארץ הקודש ,יכולים הם לבטל מנהג זה ולא
להתענות ,יתרה מזאת ,על החתנים לאכול ולשתות ביום חופתם ,מפני שיום זה הוא יום
טוב שלהם .ואלו המחמירים על עצמם להתענות ,נוהגים שלא כראוי ,משום שדוחים שמחת
יום טוב שלהם.

ז .הלכה למעשה
שאלתי את ראש הישיבה ,הרב רבינוביץ שליט"א :כיצד יש לנהוג הלכה למעשה?
והשיב לי ,כי עיקר טעם התענית הוא משום שכרות ,כדי שלא ייכנס החתן שתוי יין וקל
דעת למעמד רציני וחשוב זה ,ויאמרו לאחר חופתו כי קידושי טעות הוו ,שקידש מתוך
שכרות ולא מתוך צלילות הדעת .על כן ,נהגו לצום ביום זה.
לעניין עד מתי יש לצום ביום זה ,השיב ואמר ,כי אם החופה נערכת מבעוד יום ,אין לצום
אלא עד החופה ,שכן עיקר הטעם הוא למנוע שכרות .ברם ,אם נערכה החופה לאחר צאת
הכוכבים ,רבים מהאחרונים סוברים שיש לצום עד לאחר החופה ,מהטעם שצוין לעיל.
.4

ונראה הטעם שהקלו לגבי כלה ,מפני שלא שכיח שכרות אצל כלה.
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אולם ,רבים אחרים מקילים כאשר החופה מתאחרת זמן רב לאחר צאת הכוכבים,
ואומרים שיתענה רק עד צאת הכוכבים ,אך עליו להזהר לבל ישתה משקאות משכרים.
מנהג זה נתקבל ברובו בקהילות אשכנז ,אך קהילות הספרדים והתימנים לא קיבלו עליהם
לצום ביום זה.
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עקיבא נחשון

מזמור סז
א .מבנה המזמור
ב .השוואת המזמור לברכת כהנים
ג .ניתוח ההשוואה והבנת רעיון המזמור

א.

למנצח בנגינת מזמור שיר

ב.

אלקים

יחננו

ויברכנו

יאר

פניו

אתנו

ג.

לדעת

בארץ

דרכך

בכל

גוים

ישועתך

ד.

יודוך

עמים

אלקים

יודוך

עמים

כלם

ה.

ישמחו

וירננו

לאמים

סלה

כי  -תשפט עמים מישר
סלה

ולאמים

בארץ

תנחם

ו.

יודוך

עמים

אלקים

יודוך

ז.

ארץ

נתנה

יבולה

יברכנו אלקים אלקינו

ח.

יברכנו

אלקים

עמים

וייראו אותו

כלם

כל-אפסי-ארץ

א .מבנה המזמור
המזמור בנוי בצורה של הקבלה כיאסטית בולטת בין צלעותיו:
פסוק ב מול פסוק ח ,פסוק ג מול פסוק ז .פסוק ד זהה לפסוק ו ,ושניהם משמשים כפיזמון
בעל מסר עצמאי ,שאף עוזר בציון חלקי המזמור ,תוך הדגשת החלק המרכזי הכלוא בין שני
פסוקים אלו .לחלק המרכזי )פסוק ה( שלוש צלעות ,הצלע הראשונה מתייחסת לצלע
השלישית והצלע המרכזית מהווה את מרכז המזמור.
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מרכזיות הצלע האמצעית באה לידי ביטוי אף מבחינה מספרית :אם נספור את מילות
המזמור  , 1נגלה עשרים ואחת מילים לפני הצלע האמצעית ועשרים ואחת מילים לאחריה . 2
במזמור שלושה בתים ,המופרדים זה מזה על ידי פסוקים ד ו-ו המשמשים כמעין פזמון
חוזר :בית  - 1פסוקים ב  -ג; בית  - 2פסוק ה; בית  - 3פסוקים ז  -ח .בתי המזמור
מאופיינים במבנה של צלעות בנות שש מילים ,שנשבר בבית האחרון .הבית האמצעי אמנם
בנוי במבנה שלם ,אך נקטע באמצע על ידי המשפט המרכזי של המזמור .יש לציין ,שהבית
האחרון שבור רק מבחינת החוסר ה"כתיבי" של המילה ,אך מבחינה ספרותית ,מעידה
הצלע הקודמת הזהה לו על המילה החסרה בו " -אלקינו" ,וזהו קישוט ספרותי מקובל . 3

ב .השוואת המזמור לברכת כהנים
מבט חטוף במזמור ,מוביל אותנו להשוואה בינו לבין פסוקי התורה בברכת כהנים )במדבר
ו ,כב  -כד(:
...כה תברכו את-בני ישראל...
יברכך

3
5
7

ישא

ה'

15

וישמרך

יאר

ה'

פניו

אליך

ויחנך

ה'

פניו

אליך

וישם

לך

20
שלום

25

ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם
פתיחת המזמור וסיומו חוזרים על שתי הצלעות הראשונות של ברכת כהנים ,בדרך
מעניינת ,שונה ומשותפת כאחד.
הדימיון מתבטא:
א .בשימוש בפעלים ובשם ה' באותו הקשר.
ב .במבנה המספרי של המזמור מול המספריות המובהקת של ברכת כהנים.

.1
.2
.3

לא כולל הפתיחה )פסוק א( ,כולל המילה סלה ,כשמילים המחוברות במקף נחשבות לאחת.
ללא ספירת המילה סלה ,נמנה עשרים מילים מכל צד.
את המילים "בכל-גוים" שבסוף הבית הראשון ספרנו כשתיים ,שהרי כך הוא מבחינת המשקל )למרות
שכשספרנו את מילות המזמור כלו התייחסנו אליהן כאחת(.
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בברכת כהנים :מבנה בן שלוש צלעות .מספר התיבות  . 4 15=3+5+7ומספר האותיות

.60=15+20+25
במזמור :שש תיבות בכל צלע .מספר התיבות בספירה מתחילה ומסוף המזמור )21=3*7
תיבות( מוביל למרכז המזמור" :כי תשפוט עמים מישר" .מספר הפסוקים .7 :ומספר
המילים  .49=7*7 5על תכונה זו עמדו חכמי הקבלה ,בסדרם את המזמור בתצורת מנורה
בעלת שבעה קנים.
בולטים אף מספר שינויים בין המזמור לברכת כהנים:
א .במזמור לשון רבים ,לעומת ברכת כהנים ,אשר נאמרה בלשון יחיד.
ב .במזמור שם אלוקים ,מול שם הויה המופיע בברכת כהנים.
ג .במזמורנו ,בולט העדרה של הצלע השלישית שבברכת כהנים ,הקשורה לשלום.

ג .ניתוח ההשוואה והבנת רעיון המזמור
אין ספק ,שהדימיון והשוני מעידים על השוואתיות תכנית :מזמורנו עוסק בדרך הנהגת
הקב"ה את העמים ,על בסיס השוואה אפשרית להשגחתו על עם ישראל ,המוצאת את
ביטויה בעיקר בפסוקי התורה שבברכת כהנים.
יחסו של הקב"ה לעמו ,מגולם בשימוש בשם הויה המיוחד לעם ישראל ,ומבטא הנהגה
במידת הרחמים .יחס כזה ,מבוסס על בחירת העם וכריתת הברית ,ומאופיין בפנייה
אלוקית תדירה מן השמיים ,המופיעה בברכת כהנים במילים "ה' פניו  6אליך"  -הנקראות
במאונך ,במאוזן ואף במפורש  . 7כמובן ,שיחס כזה הינו יחס על טבעי ,שכן הטבע מחייב את
מידת הדין .נשוב ונציין ,שכיוון הפנייה בברכת כהנים הוא מן השמיים אל הארץ ,כדרכה
של השראת שכינה .נוסף לכך' ,ברכה' פירושה ,השפעה של דבר שאינו נמצא בטבע ברגע זה,
על ידי התערבות אלוקית עתידית.
לעומת זאת ,במזמור מוצאת את ביטויה העיקרי מידת הקב"ה בהנהגת העמים ,הלא היא
מידת הדין-המשפט .מרכז המזמור מציין את המסר העיקרי שלו באופן ברור" :כי תשפט
עמים מישר" ,והשימוש בשם אלוקים מחזק את ההנחה שהמשפט ,משמעו מידת הדין.
.4
.5
.6
.7

על מספריות זו עמדו חז"ל ,ורמזו לה בברכה הקודמת לנשיאת כפיים ..." :וצונו לברך את עמו ישראל
באהבה" .באהבה  -בגימטריא .15
לא כולל הכותרת ,כולל כל שאר מילות המזמור.
מעניין לציין ,שהרמב"ם במורה נבוכים חלק א פרק לז כותב ,שהמילה 'פניו' ביחס לפסוק דידן ,משמעה
"התלוות ההשגחה אלינו".
ראה ההדגשות בעמוד הקודם.
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מרחיב זאת המזמור בהגדרת ההנהגה של הקב"ה בפסוקים" :לדעת בארץ דרכך...
ולאומים בארץ תנחם" .הקב"ה מנהיג את העמים בדרך הטבע  , 8דרך הארץ ,הלא היא דרך
הדין והמשפט .ואכן ,נמצא את מוטיב ה'ארץ' בכל אחד משלושת חלקי המזמור .הנהגה
שכזו מחייבת את העמים לפנות אל האלוקים .שלא כבעם ישראל ש" :ה' פניו אליך",
העמים מחויבים לפנות כלפי שמיא .דרך זו של פנייה מוצאת את ביטויה בקביעה" :יודוך
עמים אלוקים" ,המתייחסת למה שכבר ניתן  -היינו לפי מידת הארץ ,הטבע המכיל את
שכבר נברא ,לעומת "יברך" ,ובקשת עם ישראל "יברכנו"  -שהינה בקשה על מה שאינו
בנמצא ,ודורשת התערבות והתגלות של הקב"ה.
ברור עתה ,מדוע מופיעה הפנייה במזמור בלשון רבים  -שכן הוא עוסק בפנייה כללית של
'עמים-גוים-לאומים' ,לעומת פניית הקב"ה אל עמו האחד והנבחר בברכת כהנים.
העדרה של הצלע השלישית שבברכת כהנים ,התלויה בשלום ,אף הוא בולט במזמור ,שכן
שמו של הקב"ה ,שם אלוקים ,אינו שמו השלם .שהרי יחסו של הקב"ה בהתגלותו השלמה,
השייכת דווקא לעמו ישראל ,מופיע בשם הויה כפי שמצוין בברכת כהנים ,וכן מצינו בתורה
ביחס למחיית עמלק" :כי יד על כס י-ה מלחמה לה' בעמלק" )שמות יז ,טז( ,שעל כך דרשו
חז"ל ,שאין כסאו ושמו של הקב"ה שלמים כשעמלק קיים )תנחומא כי תצא ,יח( . 9
ביטויים לשני כיוונים אלה ,ניתן לראות במזמור ,בשימוש המקביל בצלע הראשונה ובצלע
האחרונה בלשון 'יאר''-ירא' .בצלע הראשונה השימוש ביחס לעם ישראל הינו בלשון אור,
הקב"ה שולח אור פניו לעמו )בדומה ללשון בתורה( .לעומת זאת ,בצלע האחרונה המקבילה,
הלשון ביחס לעמים היא לשון יראה "וייראו אותו".
נראה ,ששני כיוונים אלה של פנייה ,אינם ייחודיים דווקא למזמור סז ,שכן אם נפתח
במזמור קיז ,נגלה ,שבמזמור קצרצר הכולל שני פסוקים בלבד ,מופיעים שני הפנים
הנידונים:
הללו את-ה' כל
כי

גבר

גוים

עלינו חסדו

שבחוהו כל
ואמת

ה'

האמים
לעולם

הללויה

בצלע א ישנה קריאה אל הגוים והאמים שיפנו כלפי שמיא ויהללו ,ובצלע ב מבוטא יחס של
השפעת חסד ה'  10על עמו ישראל . 11

.8
.9
.10

אלוהים בגימטריא=הטבע.
דוגמה נוספת לרעיון זה מצויה במסכת עירובין יח ,ב.
אמת ,שעל שם הויה המופיע במזמור זה בשתי צלעותיו לא עמדתי.

מזמור סז

.11
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במאמר זה לא פירשתי את המזמור בדרך הקריאה האינטואיטיבית .על הקורא המשכיל לבחון את דבריי
לאור קריאה ופרשנות אינטואיטיבית מקומית.
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יוחנן כהן

חטאי סדום
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

חטאת סדום
חטאי סדום על פי המקורות בספר בראשית
גילוי עריות בסדום
רשעות סדום
גאווה
חטאים נוספים שנתלו בסדום
סיכום

א .חטאת סדום
סדום מוזכרת לראשונה במקרא בבראשית יג ,י .כאשר לוט נפרד מעל אברהם ובוחר ללכת
לערי הכיכר:
וישא לוט את עיניו ,וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה ,לפני שחת ה' את
סדם ואת עמרה ,כגן ה' כארץ מצרים באכה צער ...ואנשי סדם רעים וחטאים
לה' מאד.
על פי תיאור הפסוקים ,ערי סדום נתברכו בשפע כלכלי רב .הן שכנו בכיכר הירדן שהייתה
כולה משקה ,ואדמת הערים הייתה פוריה מאוד .לגבי מיקומן המדויק של הערים ,חלוקות
הדעות האם הוא בצפון ים המלח או בדרומו .על פי שיחת אברהם עם לוט בבראשית י ,ט-י,
ניתן לשער ,שערים אלו ישבו בצפון ים המלח ,ולכאורה ,ניתן למצוא לכך אישור בתלים
הקדומים בסביבה זו .מאידך ,קרבתה של סדום לצער ,שמקומה היה בדרום ים המלח,
מורה שערים אלו ישבו בדרום.
בספר בראשית מוזכר ,שאנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד ,וכתוצאה ממעשיהם הרעים,
הקב"ה מחליט להפוך את הערים ולהשמידן .במקורות מאוחרים יותר ,כאשר הנביא מתאר
את הדרדרות מעשי ישראל ,הוא משווה את מעשיהם למעשי סדום ועמורה .הנביא יחזקאל
בפרק טז ,מח" :חי אני נאם ה' ,אם עשתה סדם אחותך היא ובנותיה ,כאשר עשית את
ובנותיך" .ובאיכה ד ,ו" :ויגדל עון בת עמי מחטאת סדם ,ההפוכה כמו רגע ולא חלו בה
ידים".
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במקורות אלו לא מוזכר מהם חטאי אנשי סדום ,אשר המיטו עליהם את עונש ההפיכה
הקשה ,ונשאלת השאלה ,מה היו חטאים קשים אלו שבעקבותיהם הושמדו הערים?
במאמר זה ננסה לענות על שאלה זו ,במידת האפשר ,על פי המקורות השונים במקרא,
במדרש ובאגדות חז"ל.

ב .חטאי סדום על פי המקורות בספר בראשית
סדום מוזכרת לאחר שהמלאכים מבקרים אצל אברהם והולכים להפוך את הערים .הסיבה
הניתנת לאברהם מופיעה בבראשית יח ,כב:
ויאמר ה' :זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד ,ארדה נא
ואראה ,הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה.
מפסוקים אלו לא ניתן להצביע על חטא מסוים ,אולם בהמשך ,כשהמלאכים באים לבקר
את לוט ,מזכיר הכתוב רצון לגילוי עריות )יט ,ה(" :ויקראו אל לוט ,ויאמרו לו :איה
האנשים אשר באו אליך הלילה? הוציאם אלינו ונדעה אתם" ,וכפי שמסביר מדרש בראשית
רבה )וירא ,מא( ,הכוונה למשכב זכור ,כמו שכתוב בפסוק )יט ,ח(" :אשר לא ידעו איש".
בהתבוננות נוספת במקרא ,ניתן לגלות עוונות נוספים .במלחמת ארבעת המלכים נגד
החמישה )בראשית יד( ,אברהם מציל את אנשי סדום ורכושם ,מלך סדום יוצא לקראתו
ותובע ממנו לקבל את הנפש" :תן לי הנפש והרכש קח לך" )יד ,כא( .דמותו של מלך סדום
מתוארת כגאוותנית וחוצפנית ,כאשר מלך סדום משמש כנציג הערים ,ודמותו באה לתאר
את אנשי כיכר הירדן כולה.
חטא נוסף המובא במדרשים הוא הרשע .במדרש בראשית רבה )וירא ,מט( מסופר על שתי
נערות שירדו לשתות מים:
אמרה אחת לחברתה :למה פניך חולניות? אמרה לה :כלו מזונותיה ,וכבר
היא נטויה למות .מה עשתה? מלאה את הכד קמח והחליפו ,נטלה זו מה
שביד זו ,וכיוון שהרגישו בה  -נטלוה ושרפו אותה . 1
על פי דברים אלה ,ניתן לסווג את חטאי סדום לשלוש קטגוריות :א .גילוי עריות  -זימה; ב.
רשע; ג .גאווה.

ג .גילוי עריות בסדום

.1

במדרש מובאות עוד דוגמאות למעשי הרשע של אנשי סדום.
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בסיפור המרכזי על סדום ,חטא הזימה תופס מקום נכבד .תושבי העיר דורשים מלוט,
שיוציא אליהם את אורחיו ,כדי שישכבו אותם משכב זכר .למעשה ,סדום דומה במעשיה
אלה לכנען ,מכיוון שגם הכנענים מפורסמים במעשי הזימה שלהם .כנען מוזכר לראשונה
במקרא )בראשית ט ,כב( ,כאשר חם אבי כנען רואה את ערוות אביו ,נח ,ומספר לאחיו.
וידועים דברי הגמרא )סנהדרין ע ,א(" :וירא חם אבי כנען  -יש אומרים רבעו ,ויש אומרים
סרסו" .לכן ,קולל זרע כנען ,ולכן גם האבות לא רצו שבניהם יינשאו לבנות כנען . 2
בפרשת איסורי הביאה )ויקרא יח ,ג( ,ישנה השוואה בין כנען למצרים" :כמעשה ארץ
מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו ,וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו,
ובחקתיהם לא תלכו" ,ומסבירים הפרשנים ,שמעשי המצרים והכנענים מקולקלים מכל
האומות .הרמב"ן )שם( מפרש ,ש"מעשה ארץ כנען -על העריות ,שהיו הכנענים בהם רעים
וחטאים ...היו גם המצרים שטופים בזימה בכל העריות ובזכור ובבהמה" ומוסיף הרמב"ן
)שם,כה(" :החמיר הכתוב בעריות ,בעבור הארץ שתטמא בהן ,ותקיא הנפשות העושות".
מעשי כנען מוזכרים גם בפרשת אונס דינה )בראשית לד( ,ומשמע מהדברים שכך היה הנוהג
בין הכנענים.
מקבילה לסיפור סדום ניתן למצוא בסיפור פילגש בגבעה )שופטים יט( ,כאשר העלילה
מספרת על אירוח ,וניסיון מצד אנשי העיר להתעלל באורחים ,על דרך משכב זכור .הדימיון
הרב שבין הסיפורים ,מדגיש את השחתת המידות בעיר ,ואת סירוב אנשי העיר לארח עוברי
אורח.

בראשית יט
פסוק ב

ולינו ...והשכמתם והלכתם לדרככם

פסוק ט

פסוק ג

ולינו ורחצו ...ויאמרו :לא ,כי ברחוב
נלין
ויבאו אל ביתו ,ויעש להם משתה...
ויאכלו
אנשי סדום נסבו על הבית...

פסוק ז

לין פה ...והשכמתם מחר
לדרככם ...והלכת ...לאהלך
ויפצר בו חתנו ,וישב וילן שם

פסוק כא

ויביאהו לביתו ...וירחצו
רגליהם ויאכלו וישתו
אנשי העיר אנשי בליעל נסבו
את הבית...
ויאמרו אל האיש ...הוצא את
האיש אשר בא אל ביתך ונדענו

פסוק ד
פסוק ה

.2

שופטים יט

ויקראו אל לוט ,ויאמרו לו :איה
האנשים אשר באו אליך הלילה?
הוציאם אלינו ונדעה אתם

פסוק כ
פסוק כב

אברהם משביע את אליעזר שלא יקח ליצחק אשה מבנות כנען )בראשית כד ,ג( ,ומסביר הרד"ק ,מפני
שזרע כנען ארור .רבקה אומרת ליעקב שקצה בבנות חת ,ולכן יצחק מצווה את יעקב לא לישא אישה
מבנות כנען )כח ,א(.
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פסוקים
ו-ח

ויצא אלהם לוט ...ויאמר :אל נא
אחי תרעו! הנה נא לי שתי בנות...
ועשו להן כטוב בעיניכם ,רק לאנשים
האל ,אל תעשו דבר ,כי על כן באו
בצל קרתי

פסוק כג
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ויצא אליהם האיש ...ויאמר:
אל אחי! אל תרעו נא! אחרי
אשר בא האיש הזה אל ביתי...
הנה בתי הבתולה ופילגשהו
אוציאה נא אותם ...ועשו להם
הטוב בעיניכם ,ולאיש הזה לא
תעשו דבר הנבלה הזאת

מהקבלה ברורה זו ,ניתן לראות דימיון רב בין שני הסיפורים .למעשה ,הפסוקים חוזרים על
עצמם )כפי שניתן לראות מההשוואה(:
.1

.2
.3
.4

בשני הסיפורים מסופר על אורחים הבאים לעיר להתארח .בסדום מקיפים את הבית כל
אנשי העיר ,ואילו בגבעת בנימין מסופר רק על מספר אנשי בליעל  , 3הבאים בדרישה
להוציא את האורחים אליהם החוצה ,כדי לשכב עמם משכב זכור.
בעל הבית מנסה להגן על אורחיו  -בסדום לוט מתנגד ,ומציע כפתרון חלופי את שתי
בנותיו ,ואילו בבנימין ,האיש מציע את בתו ופילגשו של האורח.
בסדום אנשי העיר לא הצליחו לבצע את זממם ,ואילו בבנימין האנשים ביצעו את זממם
)לפחות באופן חלקי(.
בשני הסיפורים מתוארת לאחר מכן טרגדיה  -בסדום הופכים את הערים ,ואילו בסיפור
פילגש בגבעה מושמד כמעט לגמרי שבט בנימין )ותושבי יבש גלעד( ,על ידי כל ישראל
הנלחמים נגדם ,כדי לבער את הנגע הרע מקרבם.

חטא הזימה מופיע בהקשרים שונים אף במקורות מאוחרים יותר:
יחזקאל טז ,מט" :הנה זה היה עון סדם אחותך ,"...מפרש ה'מצודת ציון' שם )על פי
ההקשר( ,שהנביא מדבר על חטא הניאוף .כמו כן ,המדרשים מזכירים שאחד העוונות
המרכזיים בסדום היה הזימה:
תנחומא )וירא ,ט(" :לפי שנפרצו מעשיהם בזנות".
מדרש מאור האפלה ) 4וירא עמוד צו(" :מנער ועד זקן  -לפי שכולם שטופין בזמה ובמשכב
זכור ...ונדעה אותם  -בקשום למשכב זכור" .וכן מדרשים נוספים מתארים את מעשי
הפריצות של סדום . 5
.3
.4

הבנה זו אינה מוכרחת .אפשר לפרש "אנשי העיר אנשי בליעל"  -אנשי העיר שהם כולם אנשי בליעל ,ולא
אנשים מהעיר שהם גם אנשי בליעל  -העורך.
מדרש מאור האפלה הינו קובץ של דרשות ,אשר שאובות מספרי תנאים ואמוראים ,שהיו מצויים בידי
חכמי תימן הקדמונים .המדרש חובר בשנת הפ"ט ליצירה על ידי נתנאל ב"ר ישעיה .יצא לאור בתרגומו
של הרב קאפח על ידי האגודה להצלת גנזי תימן ,ירושלים התשי"ז.
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ד .רשעות סדום
לא בכדי ,קבעה התורה את סיפור רשעות סדום ,בסמיכות לסיפור אברהם והמלאכים .על
פי המקור בבראשית יט ,ניתן לערוך השוואה בין קבלת האורחים אצל אברהם לבין אי
קבלתם אצל אנשי סדום  , 6ולהסיק מכך שגם הרשע תופס מקום נכבד בסיבות ההחלטה
להפוך את הערים.

אברהם )בראשית יח(
פסוק א

פסוק ה

פסוק ט

פסוקים
יט  -כה

והוא ישב פתח האהל כחם היום
...וירא וירץ לקראתם מפתח
האהל
ואקחה פת לחם וסעדו לבכם,
אחר תעבורו ,כי על כן עברתם
על עבדכם
ויאמרו אליו :איה שרה אשתך

כי ידעתיו למען אשר יצוה את
בניו ואת ביתו אחריו ושמרו
דרך ה' לעשות צדקה ומשפט...
ארדה נא ואראה הכצעקתה
הבאה אלי עשו כלה ,ואם לא
אדעה ...ויגש אברהם ,ויאמר:
האף תספה צדיק עם רשע?!...
חללה לך! השופט כל הארץ לא
יעשה משפט?!

סדום )בראשית יט(
פסוק יט
פסוק יא

ויצא אלהם לוט הפתחה
ואת האנשים אשר פתח הבית הכו
בסנורים
רק לאנשים האל ,אל תעשו דבר ,כי
על כן באו בצל קרתי

פסוק ה

ויקראו אל לוט ,ויאמרו לו :איה
האנשים אשר באו אליך הלילה?
הוציאם אלינו ונדעה אותם
ויאמרו :גש הלאה .ויאמרו :האחד
בא לגור וישפוט שפוט?!

פסוק ח

פסוק ט

מהקבלה זו ניתן ללמוד על הניגוד ,בין מידת החסד והשאיפה למשפט צדק אצל אברהם,
לבין אנשי סדום הדוחים את הצדק והמשפט .אברהם משתמש בפתח כמקום קבלת
אורחים ,ואילו אנשי סדום נלחמים בפתח למען הכרתת אורחים מעירם .אברהם משכנע
.5
.6

עיין למשל בסנהדרין קט ,ב ועוד.
השוואה נוספת ניתן לערוך בין אברהם ללוט ,אך אין זה מעניינו של מאמרנו.
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את האורחים בלשון "כי על כן" ,לוט מנסה לשכנע את אנשי סדום שלא יפגעו באורחיו
באותה הלשון .כאשר אברהם עומד לפני ה' הוא ניגש למען השגת הצדק ,אולם ,אנשי סדום
דוחים את צעד אברהם באמרם ללוט "גש הלאה" .אברהם מצווה את בניו לשמור את דרך
ה' ולעשות משפט וצדקה ,ואילו אנשי סדום דוחים באגרופיהם את הצדק והמשפט ,באמרם
ללוט" :האחד בא לגור וישפט שפוט" )יט ,ט( .רשעה של סדום ,השולל ודוחה כל זיקה
לצדק ומשפט ,מביא במהירות השחתה וכיליון על סדום ועל שאר ערי הכיכר.
המסר העולה מהקבלת הסיפורים הוא ,שרק אברהם הקורא לעשיית צדק ומשפט ,זכאי
לכך שבניו יירשו את נחלת ה' .אנשי סדום ועמורה ,הדוחים קריאה זו ,מוקאים כבר עתה
מנחלת ה'.
גם במקורות מאוחרים יותר ,ניתן לראות שהרשע תפס מקום מרכזי בדרך להשמדת סדום.
ישעיהו א ,י" :שמעו דבר ה' קציני סדם ,האזינו תורת אלוקינו עם עמרה" .הרד"ק )שם(
מסביר )על פי המשך הפרק( ,שהיו עושקים עניים ומטים המשפט.
יחזקאל טז ,מט" :הנה זה היה עון סדם אחותך ,גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה
ולבנותיה ,ויד עני ואביון לא החזיקה".
המדרשים מדגישים במיוחד את עוון הרשעות ,וכבר במלחמת ארבעת המלכים כנגד
החמישה מובא מדרש תנחומא )לך לך ,ח( ,הדורש את שמות המלכים:
עשו מלחמה את ברע  -שהיה רע לשמים ולבריות.
ברשע  -שנעשה רשע.
שנאב  -שהיה שונא לאב שבשמים.
שמאבר  -שאמר אעלה באבר על במתי עב.
במדרש רבה )וירא ,נ( מסופר על אותה ריבה שנתנה פת לעני ,וכשגילו זאת תושבי העיר,
הביאו את הנערה לשופטים ,ופסקו השופטים ,שיש לנערה משפט מוות על אשר עזרה לעני.
נפסק דינה ,שימשחו אותה בדבש מכף רגלה ועד קדקדה ,ובאו הדבורים ועקצו את כל
בשרה ,ותעל צעקתה השמימה .וכן נאמר במדרש )בראשית רבה ,נ(" :כך התנו אנשי סדום
ביניהם ,אמרו :כל אכסניא שהוא בא לכאן ,יהו בועלים אותו ,ונוטלים את ממונו".
במספר מקומות בגמרא  , 7מובא ש"כופין על מידת סדום" .במקרה שזה נהנה וזה לא חסר,
ומתוך רשעות אדם אינו מאפשר לחבירו להנות )ולעיתים אף מנסה לנצל את המצב
ולסחוט כסף( " -כופין על מידת סדום" .מכאן ,שמידת סדום הייתה" :שלי שלי ,ושלך שלך"
)כמובא באבות פ"ה מ"ד( ,ומידה זו נחשבת רשעות ,עד כדי שכופין עליה בבית דין.

.7

עירובין מט ,א; כתובות קג ,א; בבא בתרא יב ,ב.
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גם עשיית המשפט בסדום לקתה במידת הרשעות ,והטיית הדין והצדק .מובא במדרש )ספר
הישר  8פרשת וירא ,עמוד סא( שד' דיינים יש בסדום:
את שרק  -לעיר סדום ,ואת שרקר  -לעמורה ,זבנך  -לאדמה ,מנון  -לצבויים.
וכשאליעזר עבד אברהם הגיע לסדום ,נתן להם שמות נוספים על פי אופיים:
לשרק  -שקרא ,לשרקר  -שקרורא ,לזבנך  -כזבן ,למנון  -מצלי דין.

ה .גאווה
כנזכר לעיל ,עוון הגאווה נרמז במלחמת ארבעת המלכים כנגד החמישה ,כאשר מלך סדום
מייצג את אנשי הערים .מהתנהגותו הגאוותנית ניתן להסיק ,שכך התנהגו כל תושבי
הערים.
מקור נוסף לגאוות סדום מוצאים אנו במקרא ,על פי הפרשנים ,בדברים לב ,לב" :כי מגפן
סדם גפנם ומשדמת עמרה ,"...ומסביר הספורנו:
מפני שהם מתגאים ברב שלותם ,ונותנים כל מחשבתם להשיג תענוגי הגוף
בלבד ,כמו שעשו אנשי סדום ,ולהשיג זה היו מאוסים בגמילות חסדים.
ביחזקאל טז ,מט מפורש ,שמידת הגאווה אפיינה את אנשי סדום" :הנה זה היה עון סדם
אחותך גאון שבעת לחם ושלות השקט ."...הגאווה נובעת כתוצאה מעודף שפע וטובה ולכן
נמשכו ל"נימוסים רעים ומשפטים בל יחיו בהם ,שהיה הנימוס אצלם שלא להיטיב עם דל
וחסר לחם" )מלבי"ם שם(.
ובמדרש )במדבר רבה ,ט(" :אנשי סדום לא נתגאו לפני המקום ,אלא בשביל טובה שהשפיע
עליהם".
וכן במדרש פרקי דרבי אליעזר כה מובא ,שעשירי עולם היו בסדום "ולא בטחו בצל יוצרם,
אלא על רוב עושרם" ,ולכן לא חסו על כבוד קונם.

ו .חטאים נוספים שנתלו בסדום
במרוצת הדורות נתלו בסדום חטאים נוספים .מדי פעם נוסף עוון עבודה זרה ,כאשר
לדוגמה :העם עובד עבודה זרה והנביא רוצה לזעזע את העם ,הוא משווה את מעשיהם
.8

ספר הישר הנקרא גם בשם תולדות אדם ,נזכר בספרות העברית בערך כשבע מאות שנה ,וכנראה נתחבר
זמן מה קודם .רוב סיפוריו ידועים לנו מספרי התלמוד והמדרש .ההפניות לעמודים כאן ולהלן הן על פי
מהדורת הוצאת המסורה ,בני ברק תשנ"ד.
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למעשי סדום .או כפי שמופיע בבן סירא טז " :8ולא חמל על מגורי לוט המתעברים
)מתגאים( בגאותם" ,כאשר העם מורד בה' עקב גאוותו ,הוא מושווה במעשיו לסדום .אולם,
בכל המקורות ניתן לראות ,כי שלושת העוונות שהובאו לעיל ,חוזרים שוב ושוב.
בתוספתא סנהדרין יג מוזכר ,ש"אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא ,מפני שהיו רעים
איש אל חבירו וחטאים בגילוי עריות לה' ,וכן בעבודה זרה מאד ושפיכות דמים" .באליהו
רבה ,כט מוזכר ש"אנשי סדום גסות רוח היתה בהן ,ובה נעקרו מן העולם ...ד"א :רעים -
בגזל ,וחטאים  -בגילוי עריות ,לה'  -בחילול ה' ,מאד  -שהיו מתכוונין וחוטאין" .בספר
הישר )פרשת וירא ,עמודים נח-סב( ,מתוארים מעשי סדום הרשעה ,ולהלן הביא מספר
מקרים ,שניתן ללמוד מהם על אורח החיים בסדום ,ואף להצדיק את העונש הנורא שהוטל
עליה:
בימים ההם היו כל אנשי סדום ועמורה וכל חמש הערים האלה ,רעים
וחטאים לה' מאד ,ויכעיסו את ה' בכל תועבותיהם ...ותהי להם בקעה
בארצם רחבה מאד ...ובה מעינות מים ודשאים .והלכו שמה כל אנשי סדום
ועמורה ארבעה ימים בשנה ,הם ונשיהם ובניהם וכל אשר להם ,ושמחו שמה
בתפים ובמחולות .ויהי בעת שמחתם ,ועמדו יחד והחזיקו איש באשת רעהו
ואיש בבת רעהו הבתולה ,והתעללו בהן ושכבו אתהן ,וראה כל איש את
אשתו ואת בתו ביד רעהו ואין אומר דבר .ויעשו להם ככה מהבקר עד הערב,
ושבו אחרי כן איש לביתו ואשה לאהלה בערב .ככה יעשו להם כל הימים
ארבעה ימים בשנה...
ויעשו להם כל אנשי סדום ועמורה ,על פי ארבעת שופטיהם ,מיטות בנויות
ברחוב הערים .והיה כל איש אשר יבוא והלך אל הערים האלה ,ועמדו עליו
והחזיקו בו ,והביאו אותו אל אחת מהמיטות ההן ...והיה אם האיש ההוא
קצר מהמיטה ההיא ,ומשכוהו ששת האנשים ההם אלה מזה ואלה מזה,
ויצעק אליהם ולא יענוהו .ואם יהיה האיש ההוא ארך בקומה מהמיטה,
ומשכוהו משתי צלעות המטה מצידיה אלה מזה ואלה מזה ,עד הגיע האיש
ההוא לשערי מוות .והיה בצעקו אליהם ,וענו אותו ואמרו לו :ככה יעשה
לאיש אשר יבוא בארצנו...
והיה בבוא אביון אל ארצם ,ונתנו לו כסף וזהב ,והעבירו קול בכל העיר
לבלתי תת לו פת לחם לאכל .והיה אם ישב האביון בארץ ימים ומת ברעב ,כי
לא ימצא פת לחם לאכול .ובמותו יבואו כל אנשי העיר ולקחו את כספם
וזהבם אשר נתנו לו .והיה כל איש אשר ידע את כספו ואת זהבו אשר נתן לו,
יקח והלך לו .וגם כל בגדי העני וכל לבושו יפשיטו מעליו במותו ונלחמו כלם
עליהם ,והיה אשר יחזק על רעהו יקח אותם .ואחרי כן ישאוהו ויקברוהו
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ערם תחת אחד השיחים אשר במדברות .ככה יעשו כל הימים ,לכל הבא
אליהם אשר ימות בארצם.

ז .סיכום
על פי דברים אלו נראה ,שסדום מבטאת את החטא ,הרוע והשחתת המידות .אנשים
שכתוצאה מברכה ושפע כלכלי רב זלזלו בעניים וחסרי הישע .מתוך שהגיעו על ידי עושרם
לידי גאווה ,כהו חושיהם בכל תחומי החברה והמוסר הכללי ,שאמורים לנהוג על פיו.
למעשה ,העונש שקיבלו אנשי סדום בהפיכת העיר והשמדתה ,נבע מכך ,שהמצב כבר לא
ניתן היה לתיקון .הארץ לא מסוגלת להחזיק מעשים כאלה ,ולכן היא מקיאה את כל עושי
המעשים ,כפי שכתוב" :ותקא הארץ את ישביה" )ויקרא יח ,כה( .דבר דומה אנו מוצאים
בנסיבות שהביאו להפיכת העולם במבול ,כפי שכתוב בבראשית ו ,ה" :וירא ה' כי רבה רעת
האדם בארץ ,וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום" .גם כאן הכוונה היא ,שחטאם העיקרי
היה במשכב זכר ובהמה .וכך מסביר רש"י בשם מדרש בראשית רבה על הפסוק "כי טבת
הנה" )בראשית ו ,ב(" :מטיבין אותה מקושטת לכנס לחופה ,היה גדול נכנס ובועלה תחילה.
והיו לוקחים אף בעולת בעל ,ואף זכר ובהמה .ודור המבול היו גזלנים ,והיתה מריבה
ביניהם ולכן נאבדו".
דור סדום הוא למעשה ,הקטנה של דור המבול .המכנה המשותף בין החטאים ,הוא
השתלטות היצרים האפלים על האדם .דור סדום מייצג את השלילה הצרופה .כמו שדור
המבול מייצג את השחיתות " -כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" )שם ,יב( ,פורקן
היצרים ,ירידת האדם מרמתו האנושית לרמה בהמית של אדם כבשר ,כגוף ללא רוח,
כשהיצרים והתאוות משתלטים ללא כוח מרסן ומאפק .כך גם סדום מייצגת בחז"ל,
בפסוקים ובמדרשים )ואף בלשון ימינו  -מעשה סדום( רשע וסטיות מיניות בלתי נשלטות.
ההחלטה להפוך את העולם במבול ,באה כתגובה לכך ,שכל האנשים שהיו באותו דור
התנהגו בצורה כזו ,ולא ניתן היה לשנות את המצב ,וכך גם בהפיכת סדום .גם במעשה
פילגש בגבעה ,המעשים הגיעו כמעט לרמה כזו ,אבל רק מספר בני בליעל השתתפו במעשה,
ולכן לא נגזרה כליה כללית על כולם . 9
לגבי המדרשים והסיפורים המובאים בחז"ל ,ניתן לומר ,שאפשר להבין את סיפורי סדום
בשני אופנים .האופן האחד הוא ,שכך באמת נהגו כל אנשי הערים ,והדברים הם כפשטם.
לכן ,הוחלט להפוך את הערים שהרי המצב לא היה ניתן לתיקון ,והארץ הקיאה את
החוטאים .אך אפשר לומר ,שהסיפורים אינם כפשטם ממש ,והם באים לסמל ולאפיין
.9

עיין הערה  .3ונציין ששבט בנימין כמעט נכחד בעקבות מעשה זה ,וניתן לשער שאנשי הגבעה נהרגו כולם.
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תכונות מסוימות של חברה ,אשר לא הסכימה לארח עניים בעירה .סיפורי הזימה הם
תיאור מצב מוסרי ירוד ,כפי שמתואר בהמשך לאורך ההסטוריה ,כאשר העם שוכח את
אלוקיו ולומד ממעשי הגויים )מעשי הגויים אופיינו בעוונות כגון אלה שנמנו( .אולם ,אם
נאמר כך ,צריך לנסות להבין מדוע נחרבה העיר עד היסוד ,שהרי ניתן היה להענישם בעונש
אחר ,אשר היה מביא אותם לידי חזרה ממעשיהם .כמו כן ,צריך להבין מהו הייחוד של
חטאי סדום ,שהרי לא שמענו שלאורך ההסטוריה נענש עוד עם בעונש דומה על מעשים
שכאלה.
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מעליות יח

